
	บทสวดมนต์ และพระคาถาฯ

	๑.  สวดมนต์ทำ�วัตรเช้�-เย็น แปลไทย

	๒. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

	๓. บทสวดง�นมงคลพิธี

	๔.  พระค�ถ�ชินบัญชร

	๕. พุทธมนต์ บทสวดพระพุทธคุณ พ�หุง มห�ก�รุณิโก

 

	เสียงธรรม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

 สกลมหาสังฆปริณายก  (พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙)

	๖. ธรรมะเพื่อคว�มสวัสดี

	๗. ตนเป็นที่พึ่งของตน

	๘. มีนำ้�ใจให้เป็นท�น

	๙. สิ่งอันเป็นที่รักแห่งชีวิต

	๑๐. ทุกชีวิตมีเวล�อันจำ�กัด

	๑๑. เหตุแห่งคว�มสุขที่แท้จริง

	พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

	๑๒. สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับมนุษย์

	๑๓. ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒน�

	๑๔. ก�รทำ�ง�นคือก�รปฏิบัติธรรม

	๑๕. คว�มสุขแท้มีอยู่แต่ในง�น

 มูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม ร่วมกับ THAMMASAPA SCG EXPRESS ขอต้อนรับเทศก�ลปีใหม่ 

๒๕๖๑ ด้วยก�รมอบ CD ธรรมะเป็นของขวัญท�งปัญญ�แก่ท่�นและบุคคลที่ท่�นปร�รถน�มอบเป็นของกำ�นัล

โดยท่�นส�ม�รถคัดเลือกร�ยก�รได้ ๒๐ เรื่อง (แผ่น) มูลนิธิธรรมสภ� บันลือธรรม ขอเก็บค่�บริก�รห่อและจัด

ส่งในกรุงเทพมห�นคร  เป็นเงิน ๑๐๐ บ�ท  (สำ�หรับต่�งจังหวัดคิดค่�ส่งเพิ่ม ๒๐ บ�ท)  โดยท่�นส�ม�รถชำ�ระ

เงินสด ณ สถ�นที่ที่เปิดรับจอง หรือโอนเงินในน�มมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม บัญชีเลขที่ 938-0-19955-5 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้รับ และเมื่อท่�นส่งหลักฐ�นก�รชำ�ระ

เงินแล้ว มูลนิธิฯ จะจัดส่ง CD ธรรมะต�มชื่อผู้รับที่ท่�นระบุ ด้วยคว�มรวดเร็วในบริก�รของ THAMMASAPA 

SCG EXPRESS  โทร.  081-8191004   ID line : 0818191004  โทร.  088-277-1161,  094-557-7549

ของขวัญทางปัญญา 

	๑๖. ธรรมะสำ�หรับคนเจ็บไข้

	๑๗. ก�รห�คว�มสุขได้จ�กสิ่งที่เป็นทุกข์

	๑๘. ก�รดำ�รงจิตไว้อย่�งถูกต้อง

	๑๙. อ�น�ป�นสติสำ�หรับบุคคลทั่วไป

	๒๐. ก�รเวียนว่�ยต�ยเกิด

	๒๑. ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม

	๒๒. ก�รนิพพ�นในชีวิตประจำ�วัน

	๒๓. โลกพระศรีอ�ริย์อยู่ที่ปล�ยจมูก

	๒๔. ชีวิตคืออะไร

	๒๕. ธรรมะสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

	๒๖. วิธีทำ�สม�ธิเบื้องต้น

	๒๗. สติและก�รฝึกสติ

	๒๘. ก�รมีกุศลชนิดที่แท้จริง

	๒๙. คว�มรักผู้อื่น

	๓๐. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ

	๓๑. บุตรที่ประเสริฐที่สุด

	๓๒. ทุกอย่�งเป็นเช่นนั้นเอง

	๓๓. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตต�

	๓๔. คว�มมีจุดหม�ยปล�ยท�ง

	๓๕. ก�รควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบ�ท

รายชื่อ CD ธรรมะแจกฟรีเป็นธรรมทาน              	เลือกได้ ๒๐ รายการ (แผ่น)

CD ธรรมะ : แจกฟรีเป็นธรรมบรรณาการ



	พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) 

	๓๖. คว�มสุขแท้จ�กธรรมะ

	๓๗. คว�มจริงที่ทุกคนต้องรู้

	๓๘. ฉล�ดเป็นสุขทุกข์เพร�ะโง่

	๓๙. กิเลสท่วมใจเป็นภัย

	๔๐. รักษ�จิตให้คงที่

	๔๑. ของขวัญอันประเสริฐ

	๔๒. พึ่งธรรม

	๔๓. ใช้เวล�ให้มีค่�

	๔๔. ดับเพลงกิเลส

	๔๕. ช�วพุทธต้องอยู่

	๔๖. จิตที่คงที่

	๔๗. ว�งแผนชีวิตให้ถูกต้อง

	๔๘. สุขภ�พดี เพร�ะปัญญ�

	๔๙. หน้�ที่ของผู้ครองเรือน

	๕๐. คุณสมบัติของผู้ดี

	๕๑. คว�มเชื่อที่ทำ�

	๕๒. ใจให้สงบจะพบคว�มสุข

	๕๓. ชนะชั่วด้วยดี

	๕๔. ช�วพุทธต้องอยู่

	๕๕. อะไรๆ อยู่ที่ใจ

	๕๖. ธรรมทัศน�จร

	๕๗. ที่พึ่งท�งใจ

	๕๘. กตัญญูกตเวที

	๕๙. ใช้ปัญญ�ค้นห�ธรรม

	พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม)

	๖๐. สมบัติมนุษย์

	๖๑. ก�รฝึกจิต

	๖๒. กรรมจัดสรร

	๖๓. ทำ�ดีต้องมีม�ร

	๖๔. คนดีมีค่�กว่�เงิน

	๖๕. บุญกิริย�วัตถุ ๑๐

	๖๖. กุศลกรรมบถ ๑๐

	๖๗. บุญอยู่ที่ใจ

	๖๘. สัจจธรรมกับม�ย�

	๖๙. อ�นิสงส์ “ยืนหนอ”

	๗๐. ปฏิบัติธรรมอย่�งมีสติ

	๗๑. กรรมฐ�นแก้กรรม

	๗๒. กรรมกำ�หนด

	๗๓. กรรมต�มทัน

	๗๔. เจริญกรรมฐ�น

	๗๕. คนดีมีบุญ

	๗๖. ชีวิตไม่สิ้นหวัง

	๗๗. ปิดทองหลังพระ

	๗๘. คุณพระคุ้มครอง

	๗๙. พระในบ้�น

	๘๐. เล่�เรื่องให้โยมฟัง

	๘๑. ชีวิตดีมีสุข

	๘๒. มงคลชีวิต

	พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

	๘๓. ธรรมะคู่ชีวิต

	๘๔. ธรรมะกับคว�มง�ม

	๘๕. ธรรมะระงับโรค

	๘๖. ธรรมะสองวัย

	๘๗. หน้�ที่ของมนุษย์

	๘๘. ต�มรอยพระพุทธองค์

	๘๙. เข้�วัดทำ�ไม? และได้อะไร?

	๙๐. ธรรมะคุ้มครอง ทำ�ให้พ้นทุกข์ พ้นโศก

	๙๑. เลื่อนชั้นตัวเองให้ชีวิต

	๙๒. ทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

	๙๓. วิธีแก้คว�มงก

	๙๔. ธรรมะวันพ่อแห่งช�ติ

	๙๕. อยู่อย่�งไม่ประม�ท

	๙๖. แขกของใจและก�รควบคุมจิต

	๙๗. เลี้ยงพระทำ�ไมและเพื่ออะไร?

	๙๘. สิ่งยอดเยี่ยมหกอย่�งของมนุษย์

	๙๙. ชี้ท�งบรรเท�ทุกข์

	๑๐๐. ดูท�งที่ทำ�ให้เสื่อมหกท�ง

	๑๐๑. เบี้ยแก้คว�มงมง�ย - ไสยศ�สตร์

	๑๐๒. ระวัง! คว�มเสื่อม

	๑๐๓. ท�งรอดของชีวิต

	๑๐๔. ไม่โศก ด้วยก�รเข้�ใจโลกให้ม�กขึ้น



	๑๐๕. ไม่ตกเป็นเหยื่อเพชฌฆ�ตมืออ�ชีพ

	๑๐๖. อย่�จุ้น วิธีทำ�ตัวจุ้นจ้�นให้หมดไป

	พระเทพปฏิภาณวาที (พระพิพิธธรรมสุนทร)

	๑๐๗. ทำ�ดีต้องได้ดี

	๑๐๘. คว�มกตัญญู

	๑๐๙. เย�วชนคืออน�คตของช�ติ

	๑๑๐. พ่อบ้�นแม่เรือน

	๑๑๑. เตือนใจวัยเรือน

	๑๑๒. ดูเร� ดูเข�

	๑๑๓. มงคลของชีวิต

	๑๑๔. ธรรมะกับชีวิตประจำ�วัน

	๑๑๕. สำ�นึกแห่งคว�มเป็นไทย

	๑๑๖. ตัดร�ก ถอนโคน

	๑๑๗. คว�มส�มัคคี

	๑๑๘. คนไทยยุคโลก�ภิวัฒน์

	พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) วัดประยุรวงศาวาส

	๑๑๙.  ธรรมกับหน้�ที่

	๑๒๐.  บทบ�ทของพ่อที่มีต่อลูก

	๑๒๑.  เด็กดีต้องมีคุณธรรม

	๑๒๒.  พุทธธรรมกับก�รแก้ปัญห�ชีวิต

	๑๒๓.  อ�นุภ�พบ�ป...บุญ

	๑๒๔.  ดำ�เนินชีวิตดีมีแต่กำ�ไร

	๑๒๕.  สงบสี่ มีสุข

	๑๒๖.  ดีส�ม ง�มสี่ คงที่แปด

	๑๒๗.  ธรรมะกับก�รทำ�ง�น

	๑๒๘.  โจรปล้นใจ

	๑๒๙.  ฟังให้จำ� ทำ�ให้เป็น

	๑๓๐.  ไฟในอย่�นำ�ออก ไฟนอกอย่�นำ�เข้�

	CD-THAMMASAPA : ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย

	๑๓๑.  ท�งก้�วหน้�

	๑๓๒.  ท�งสู่คว�มสำ�เร็จ

	๑๓๓.  สุข-ทุกข์อยู่ที่เร�คิด

	๑๓๔.  เตรียมพร้อม

	๑๓๕.  ธรรมผิด ธรรมถูก

	๑๓๖.  ทำ�ดีได้ดี

	๑๓๗.  เส้นท�งที่ควรเดิน

	๑๓๘.  คุณธรรมจริยธรรมสำ�หรับเย�วชน

	๑๓๙.  คว�มรักในพระพุทธศ�สน�

	๑๔๐.  ธรรมะกับสุขภ�พ

	๑๔๑.  หักหอกเป็นดอกไม้

	๑๔๒.  มองแง่ดี

	CD-THAMMASAPA : ธรรมะเพื่อความก้าวหน้า

	๑๔๓.  ยอดแห่งคว�มสุขของมนุษย์ (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๔๔.  ชีวิตที่ก้�วสู่คว�มสุขที่อิสระ (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๔๕.  ที่พึ่งสูงสุดคือคว�มถูกต้อง (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๔๖.  หัวข้อธรรมในคำ�กลอน (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๔๗.  ท�งส�ยกล�งแห่งชีวิต (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๔๘.  สุขก�ยสุขใจได้ด้วยก�รให้ (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๔๙.  ชีวิตง�มสำ�หรับคนดี (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๕๐.  บัญชีชีวิตที่ผ่�นม� (หลวงพ่อจรัญ)

	๑๕๑.  สุขจ�กศีลที่บริสุทธิ์ (หลวงพ่อพุธ)

	๑๕๒.  เวล�แต่ละวันอย่�ให้ผ่�นไปเปล่� (พระธรรมปิฎก)

	๑๕๓.  พลิกปัญห�ด้วยปัญญ� (พระอ�จ�รย์พยอม)

	๑๕๔.  ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่ (พระธรรมบัณฑิต)

	๑๕๕.  ชีวิตที่ก้�วหน้�

	๑๕๖.  ชีวิตที่หลุดพ้น

	๑๕๗.  ชีวิตที่งดง�ม

	๑๕๘.  ชีวิตที่สมบูรณ์

	CD-THAMMASAPA : ธรรมะเพื่อครอบครัว

	๑๕๙. พ่อแม่เป็นครูคนแรก (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๖๐. ก�รถ่�ยทอดอุปนิสัยจ�กพ่อแม่ (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๖๑. คว�มรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๖๒. เรียนรู้สัญช�ตญ�ณของเด็ก (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๖๓. วิธีแก้นิสัยเกเรของเด็ก (ปัญญ�นันทภิกขุ)

	๑๖๔. ภรรย�อันเป็นที่รักยิ่ง

	๑๖๕. ส�มีอันเป็นที่รักยิ่ง

	๑๖๖. คำ�พ่อ

	๑๖๗. คำ�แม่

	๑๖๘. บทเพลงพระธรรม ชุดพุทธธรรม-พุทธท�ส

	๑๖๙. เพลง ธรรมะหลวงพ่อพุทธท�ส



	๑๗๐. เพลง พบธรรมที่สวนแก้ว

	๑๗๐. เพลง ธรรมะหลวงพ่อปัญญ�นันทภิกขุ

	๑๗๑. เพลง ธรรมะหลวงพ่อปัญญ�นันทภิกขุ

	เสียงธรรมจากหนังสือ ของธรรมสภา

	๑๗๒. โอว�ทสี่ ของท่�นเหลี่ยวฝ�น  ๑. การสร้างอนาคต

	๑๗๓. โอว�ทสี่ ของท่�นเหลี่ยวฝ�น  ๒.วิธีแก้ไขความผิดพลาด

	๑๗๔.  โอว�ทสี่ ของท่�นเหลี่ยวฝ�น  ๓. วิธีสร้างความดี

	๑๗๕.  โอว�ทสี่ ของท่�นเหลี่ยวฝ�น  ๔. ความถ่อมตน

	๑๗๖. คู่มือมนุษย์ : ท่�นชอบพุทธศ�สน�ในเหลี่ยมไหน

	๑๗๗. คู่มือมนุษย์ : พุทธศ�สน�มุ่งชี้อะไรเป็นไร

	๑๗๘. คู่มือมนุษย์ : ลักษณะส�มัญของสิ่งทั้งปวง

	๑๗๙. คู่มือมนุษย์ : อำ�น�จของคว�มยึดติด

	๑๘๐. คู่มือมนุษย์ : ขั้นของก�รปฏิบัติศ�สน�

	๑๘๑. คู่มือมนุษย์ : คนเร�ติดอะไร

	๑๘๒. คู่มือมนุษย์  : ก�รทำ�ให้รู้แจ้งต�มวิธีธรรมช�ติ

	๑๘๓. คู่มือมนุษย์ : ก�รทำ�ให้รู้แจ้งต�มหลักวิช�

	๑๘๔. คู่มือมนุษย์ : ลำ�ดับแห่งก�รหลุดพ้นจ�กโลก

	CD-THAMMASAPA : ธรรมะเพื่อชีวิต

	๑๘๕.  ธรรมะเพื่อชีวิตที่งดง�ม

	๑๘๖.  คำ�สอนหลวงปู่มั่น

	๑๘๗.  คำ�สอนหลวงพ่อคูณ

	๑๘๘.  พระค�ถ�ชินบัญชร 

  (สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ โต)

	๑๘๙.  หัวข้อธรรมในคำ�กลอน (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๙๐.  ชีวิตที่อยู่เหนือคว�มสุข (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๙๑.  มรรค�เพื่อชีวิต (พุทธท�สภิกขุ)

	๑๙๒.  คำ�สอนหลวงปู่เทสก์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

	๑๙๓.  นิท�นช�ดก เรื่อง ผู้นำ�กล�งทะเลทร�ย

	๑๙๔.  นิท�นช�ดก เรื่อง หนูต�ยนำ�โชค

	๑๙๕.  นิท�นช�ดก เรื่อง นำ้�ใจกว�งทอง

	๑๙๖.  นิท�นช�ดก เรื่อง ร�ชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก

	๑๙๗.  นิท�นช�ดก เรื่อง ธรรมะของพระร�ช�

	๑๙๘.  นิท�นช�ดก เรื่อง พญ�ลิงผู้เสียสละ

	๑๙๙.  ๖๐ ข้อคิด บันทึกไว้จ�กใจพ่อ

	๒๐๐.  ด้วยคว�มรัก บันทึกไว้จ�กใจแม่

ข้าพเจ้า ผู้คัดเลือกรายการ CD ธรรมะ ชื่อ............................................................โทร...............................

ได้ชำ�ระเงินค่�จัดส่ง จำ�นวน.....................................บ�ท (..........................................................................)

โดยส่งหลักฐ�นก�รชำ�ระเงินหรือเงินสดม�พร้อมกันนี้แล้ว ณ วันที่.........../................................./.................

ขอให้มูลนิธิ ฯ ทำ�ก�รจัดส่ง CD 20 แผ่น ต�มที่ได้  เป็นของขวัญท�งปัญญ� แก่บุคคลต�มที่อยู่ดังนี้.......

ชื่อผู้รับ..........................................................................................................................................................

ที่อยู่..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

*CD ธรรมะ ๒๐๐ รายการนี้ ทางมูลนิธิได้จัดทำาในจำานวนจำากัด
เมื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมดลง ท�งมูลนิธิธรรมสภ� บันลือธรรม ขอสงวนสิทธิ์นี้จะจัดเรื่องที่ใกล้เคียงทดแทน

ลงชื่อ............................................ผู้รับชำ�ระเงิน

(............................โทร........................................)

ลงชื่อ............................................ผู้ชำ�ระเงิน

(.........................................)


