


ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

1 สาระน่ารู้  :  พระบรมสารีริกธาตุ กรมศิลปากร 12 38

2  กวีนิพนธ์กลอนฝาก จาก จากแดง กระแสขนัธ์ ปปัญจา 4 20

3 กวีนิพนธ์ กระแสขนัธ์ ปปัญจา 8 39

4 กวีนิพนธ์  :  ความรู้ ความรัก และความฝัน กระแสขนัธ์ ปปัญจา 6 35

5 กวีนิพนธ์ : กลอนฝาก จาก จากแดง กระแสขนัธ์ ปปัญจา 5 21

6 ตามรอยพอ่  :  เร่ืองเล่าจากผูถ้วายงาน กอ้งเกียรติ นพแกว้ 29 53

7  เจา้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลส าคญัทางดา้นการศึกษา กองบรรณาธิการ 8 30

8  พระพทุธรูปยนืท่ีเอาวก์านะพระพทุธรูปส าคญั กองบรรณาธิการ 8 13

9  พระพทุธศาสนากบัวิทยาศาสตร์ประโยชน์ของการสวดมนต์ กองบรรณาธิการ 4 33

10  สนทนา(จดหมายจากผูอ่้าน) กองบรรณาธิการ 5 47

11 กวีนิพนธ์ส าหรับแม่ กองบรรณาธิการ 3 23

12 ข่าวชาววดั :  ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 21 41

13 ชวนเท่ียววดัพทุธเถรวาทในเมียนมาร์  : มณัฑเลย ์- พกุาม กองบรรณาธิการ 11 27

14 ชวนรู้ :  แนะน าสถานศึกษาธรรม. กองบรรณาธิการ 26 15

15
ชวนรู้ : สถานท่ีเปิดสอนพระอธิธรรมในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดั
ใกลเ้คียง

กองบรรณาธิการ 49 58

16 ตามรอยธรรม : เส้นทางธรรม อาจารยแ์ม่ชีวิมุตติยา กองบรรณาธิการ 40 46

17 ตามรอยพอ่  : ขา้วของพอ่ กองบรรณาธิการ 19 64

18 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 2 46

19 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 3 47

20 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 4 45

21 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 5 44

22 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 6 46

23 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 9 47

24 ใตฟ้้าวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 20 47

25 ใตฟ้้าวดัจากแดง  :  รับสมคัรบาฬีศึกษา กองบรรณาธิการ 32 48

26 ใตฟ้้าวดัจากแดง : พระธรรมทายาทตน้แบบ กองบรรณาธิการ 38 63



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

27 ใตฟ้้าวดัจากแดงข่าวบุญส่งทา้ยปีเก่า กองบรรณาธิการ 7 46

28 ใตฟ้้าวดัจากแดงความเคล่ือนไหวในวดัจากแดง กองบรรณาธิการ 1 46

29 ธรรมราชา : ท่านเป็นดัง่“พระเจา้อโศกมหาราช” กองบรรณาธิการ 52 13

30 ธรรมร าลึก :  พระบรมราโชวาทเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา. กองบรรณาธิการ 29 50

31 ในกระแสข่าว  :  พระมหามงคลกานต ์ฐิตธมัโม กองบรรณาธิการ 4 40

32 ในกระแสข่าว  : ศาสนาพทุธหย ัง่รากลึกในอิตาลี กองบรรณาธิการ 14 41

33 ในกระแสข่าว  : ส้ินหลวงพอ่จรัญ สุปฏิปันโนแห่งสิงห์บุรี กองบรรณาธิการ 8 27

34 ในกระแสข่าว : สมเด็จพระสังฆราช องคท่ี์ ๒๐ กองบรรณาธิการ 21 36

35 ในประสบการณ์ :  พระไตรปิฎกกบัอุบาสกคนหน่ึง อ. ธนู มาลากลุ ณ อยธุยากองบรรณาธิการ 37 51

36 ในประสบการณ์ : เส้นทางธรรมของท่าน  พญ. ดร.อมรา มลิลา กองบรรณาธิการ 39 43

37 บนัดาลใจ  :  จากตาลปัตร - พดัยศถึงโครงการ “นิทานธรรมะ กลบัตาลปัตร กองบรรณาธิการ 15 28

38 บนัดาลใจ :  พจนานุกรมชีวิต ของ สอ เสถบุตร กองบรรณาธิการ 16 18

39 พระพทุธรูปส าคญั  :  พระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ประเทศอินเดีย กองบรรณาธิการ 9 18

40 พระพทุธรูปส าคญั  :  พระพทุธรูปมงคลโบราณ กองบรรณาธิการ 10 28

41
พระพทุธรูปส าคญั : กรมศิลปากรอญัเชิญพระพทุธรูป ๙ พระองคใ์ห้
ประชาชนสักการะฯ

กองบรรณาธิการ 43 51

42 พระพทุธรูปส าคญั : พระพทุธรูปประจ าพระชนมวาร ร.๙ กองบรรณาธิการ 41 20

43 เพ่ือนภาวนา : ขอ้คิดจากอุบาสิกา ทิพวรรณ ทิพยทศัน์ กองบรรณาธิการ 39 54

44 สนทนา กองบรรณาธิการ 7 48

45 สัมภาษณ์  :  ของฝากนกัปฏิบติัธรรม กองบรรณาธิการ 25 15

46 สาระธรรม :  ปุจฉา-วิสัชนา พระผูท้รงพระไตรปิฎก กองบรรณาธิการ 21 13

47 แฟ้มประวติัศาสตร์ : อู ธมัมโลกะ พระฝร่ังรูปแรกของเมียนมา กองบรรณาธิการ 54 40

48 นานาทศันะ : เก่ียวกบัสถานการณ์โควิด-19 กองบรรณาธิการ 55 55

49 ธรรมะผ่านจอ : พระพทุธเจา้ในจอ กองบรรณาธิการ 56 37

50 ชวนรู้ : วนัวิสาขบูชา วนัตน้ไมป้ระจ าปีของไทย กองบรรณาธิการ 56 56

51 น ้าพระราชหฤทยักอปรเก้ือปวงประชา เบ้ืองหลงัความส าเร็จของประเทศไทย กองบรรณาธิการ 57 10

52
สนทนาภาษาธรรม : ชีวิตและการปฏิบติัธรรม พระมหาฟกิูจ ชุติปัญโญ กบั
 ดร.วิรไท สันติประภพ

กองบรรณาธิการ 57 34

53 ในกระแสข่าว  :  ประชุมเตรียมการสู่สังคมผูสู้งอายุ กองบรรณาธิการ. 32 38

54 ประสบการณ์ลา้งพิษตบั ๖ วนั กุสลนนฺทภิกฺขุ 8 41

55 เร่ืองชวนรู้  :  มารู้จกัพระนามของพระพทุธเจา้กนัเถิด กุสลนนฺโท 12 42

56 แนะน าหนงัสือ : ตายปิฏก คณะท างานติปิฏกสิกขาลยั 51 38

57 ในประสบการณ์ : “อภิธรรม...วิชาชีวิต” คุณกฤดิ ปันยารชุน 49 41



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

58 เพ่ือนภาวนา : การเดินทางของจิตฯ คุณเมตตา อุทกะพนัธุ์ 40 56

59
สัมภาษณ์พิเศษ : ประสบการณ์ของนกัจิตวิทยา 
กบัการดูแลเยาวชนผูป่้วยโรคซึมเศร้า

คุณอุบล สาธิตะกร 58 38

60 พินิจธรรม  :  จกัท า ธรรมจกัร จปาปัญญ์ 14 10

61 อาจริยาภิวาท : พระอาจารยใ์หญ่กบัเร่ืองเล่าท่ีชาวบาฬีตอ้งฟัง จ ารูญ ธรรมดา 44 23

62 ทศันะ : พระพทุธเจา้ไม่ไดต้รัสภาษาบาลี จริงหรือ? จ ารูญ ธรรมดา และสุธาวชัร์ ปานเงิน56 6

63 ทศันะ : วนัอฏัฐมีบูชา วนัถวายพระเพลิง พระพทุธสรีระ ส าคญัอยา่งไร จ ารูญ ธรรมดา และสุธาวชัร์ ปานเงิน56 16

64 สมบติัผูดี้ เจา้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 8 33

65 แวดวง  :  แจกต าราบาลี ชาววดั 14 25

66 ชวนคิด :  Less is More. พอคือดี ชุติปญฺโญ 25 30

67 ในประสบการณ์ :  พระรัตนตรัยอยูใ่นพระไตรปิฎก ชุติปญฺโญ 24 34

68 เยยีวยาใจ : เรียนรู้เพ่ือเร่ิมตน้ ชุติปัญโญ 55 79

69 ปัจฉิมพจน์ : ปัจฉิมกถา ซนัน่ี (Sanny ) 54 32

70 คาถา : คาถาไล่โควิด-19 ญาณกุสโล 53 56

71 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ญาณกุสโล 46 34

72 ใคร คือใคร ในพทุธศาสนาเถรวาท ญาณทีป- มหาเถระ ญาณทีป- มหาเถระ หิริโกภิกข ุHiriko57 55

73 รายงาน : โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ฐิฺตว  โส ภิกขุ 46 24

74 แลหลงั : The Great Debate การโตว้าทีแห่งสหสัวรรษ ดร.สุนทร พลามินทร์ 51 57

75 ธรรมปริทศัน์ : หลกัปฏิบติั ๑๐ ประการ ตามรอยพระยคุลบาท ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 18 13

76 “ครูตู”้ แห่งวงัไกลกงัวล “โรงเรียนของพอ่" เด็กวงั 19 57

77 ชวนรู้ :  ธมัมเจดีย์ ธมมัปชูโกภกิขุ 37 42

78 ธรรมภาพ  :  เวยยาวจัจมยับุญ ธมฺมภาโว 18 22

79  มุมมองชีวิต ความสุข และ ความหมาย ธีรปัญโญ 4 13

80 กวีนิพนธ์ ธีรปัญโญ 2 37

81 กวีนิพนธ์ : ตรัสเตือนพระอานนท ์ตอนพระสารีบุตรนิพพาน ธีรปัญโญ 49 57

82 กวีนิพนธ์ : ปัจจยัส่ีประคองกาย สติประคองใจ ธีรปัญโญ 47 69

83 กวีนิพนธ์ : เราไม่เห็นส่ิงท่ีเราดู แต่เห็นเป็น โน่นเป็นน่ี ธีรปัญโญ 50 68

84 ชวนอ่าน : ตาลปุฏ หยดุตณัหาดว้ยฉนัทะ ธีรปัญโญ 42 29

85 ชวนอ่านหนงัสือ  :  สูตร หายใจ ธีรปัญโญ 23 21

86 ทศันะ  :  ปาราปริยเถระ พระเถระผูเ้ห็นความเส่ือมของบรรพชิต ธีรปัญโญ 7 25

87 ทศันะ  :  สุขใจเม่ือใกลส้มณะ ของโรหิณี ธีรปัญโญ 11 39

88 ทศันะ บวชรัฐบาล ธีรปัญโญ 5 16

89 ท่ีมาของช่ือติสสะ (จบ) ธีรปัญโญ 9 19

90 ธรรมจาริก : เสบียงบุญ ธีรปัญโญ 41 39



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

91 ธรรมปริทศัน์  :  หวัอกพอ่ ธีรปัญโญ 31 20

92 ธรรมร าลึก :  กตญัญูกตเวที ธีรปัญโญ 27 22

93 แนะน าหนงัสือ  :  'without and within’ by Ajahn Jayasaro ธีรปัญโญ 11 44

94 ปัญญาปริทศัน์  : ธรรมะ ๓๓ ตอนมชัฌิมาปฏิปทา ธีรปัญโญ 35 35

95 ปัญญาปริทศัน์  : สิกขาสามกบัความหมาย ธีรปัญโญ 34 36

96 ปัญญาปริทศัน์ :  อจัฉริยสังเวชธรรม ธีรปัญโญ 17 29

97 ปัญญาปริทศัน์ : ๙ ปริศนา พทุธปฏิมา ตอน ๑ ธีรปัญโญ 49 47

98 ปัญญาปริทศัน์ : ๙ ปริศนา พทุธปฏิมา ตอน ๒ ธีรปัญโญ 50 58

99 ปัญญาปริทศัน์ : คาถาสุภา ธิดาช่างทอง ธีรปัญโญ 39 32

100 ปัญญาปริทศัน์ : ตฺุวฏกปฏิปทา ธีรปัญโญ 37 26

101 ปัญญาปริทศัน์ : ธรรม ๓๓ ตอน ๔ มาฆบูชา ธีรปัญโญ 45 56

102 ปัญญาปริทศัน์ : ปาราปริยะ อินทรียสังวรจริยะ ธีรปัญโญ 43 30

103 ปัญญาปริทศัน์ : พม่ากบัการศึกษาพระไตรปิฎก ธีรปัญโญ 46 13

104 ปัญญาปริทศัน์ : พระเข้ียวแกว้ : ฟันซ่ีท่ี ๓๓ ธีรปัญโญ 47 62

105 ปัญญาปริทศัน์ : มคัคภาวนา :ธรรมะ๓๓(๓) ธีรปัญโญ 38 42

106 ปัญญาภิวฒัน์  :  สวรรคแ์นวพทุธ ธีรปัญโญ 29 34

107 ปัญญาภิวฒัน์  : เวลาต่ืน จาก เวลาอ่ืน ธีรปัญโญ 30 21

108 ปัญญาภิวฒัน์  ไตรรัตนบูชา ธีรปัญโญ 21 22

109 ปัญญาภิวฒัน์ :  ธรรมะ ๓๗ ธีรปัญโญ 24 19

110 ปัญญาภิวฒัน์ :  ธรรมะ ๓๗ ตอน ๒ ธีรปัญโญ 25 19

111 ปัญญาภิวฒัน์ :  ธรรมะ ๓๗ ตอน ๓ ธีรปัญโญ 26 26

112 ปัญญาภิวฒัน์ :  ธรรมะ ๓๗ ตอนจบ ธีรปัญโญ 27 28

113 ปัญญาภิวฒัน์ :  สัจจมนต.์. ธีรปัญโญ 23 15

114 ปัญญาภิวฒัน์ :  สุขภาวะแนวพทุธ ธีรปัญโญ 28 14

115 ปัญญาภิวฒัน์ : ถ ้าหลง คุหฏัฐกสูตร ธีรปัญโญ 36 46

116 ปัญญาภิวฒัน์ : ถึงเวลาเอาสูตรหลกั กลบัคืนมาเป็นหลกัสูตร ธีรปัญโญ 48 52

117 ปัญญาภิวฒัน์ : มนุษย ์คืออะไร ธีรปัญโญ 41 22

118 ปัญญาภิวฒัน์ : วิชยสูตร ธีรปัญโญ 40 35

119 ปัญญาภิวฒัน์ : สัจจะในยคุหลงัความจริง ธีรปัญโญ 22 21

120 ภาษาน่ารู้  :  ‘ธาตุ’ แบบไทยๆ ธีรปัญโญ 6 17

121 ภาษาน่ารู้  :  ‘ธาตุ’ แบบไทยๆ(ตอนจบ) ธีรปัญโญ 6 20

122 ภาษาน่ารู้  :  ท่ีมาของช่ือติสสะ ธีรปัญโญ 8 22

123 ภิกษุณีสุภา ธิดาช่างทอง ผูเ้ห็นโทษของเงินและทอง ธีรปัญโญ 10 41



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

124 มองเทศ-มองไทย :  รู้จกัรัฐฉาน ผ่านงานกฐิน ธีรปัญโญ 18 6

125 มาฆะไม่โมฆะ ธีรปัญโญ 9 15

126 โยมถาม พระตอบ : ตามพระป่ามาเรียนธรรม ธีรปัญโญ 37 45

127 รัตนฆระส่องรหสัเรือนแกว้ ธีรปัญโญ 2 23

128 วนัวิสาข ์วนัศาสดาโลก ธีรปัญโญ 12 14

129 วิสัชนาธรรม  :  ศีล - ประตูสู่พระนิพพาน ธีรปัญโญ 13 30

130 สมัภาษณ์ : เสียงจากศรีลงักา : สมัภาษณ์ พระอาจารยป์สาทิกะ  (Ven. pasãdika) ธีรปัญโญ 51 49

131 สัลเลขธรรมชวนกนัขดัเกลา ช่วงเขา้พรรษา ธีรปัญโญ 3 15

132 สาระธรรม  : ออกจากกามกนัเถิด จะเกิดผล (ตอน ๑) ธีรปัญโญ 15 37

133 สาระธรรม  : ออกจากกามกนัเถิด จะเกิดผล (ตอนจบ) ธีรปัญโญ 16 12

134 สาระน่ารู้  : แนะน า App. ศึกษาพระไตรปิฎกในภาษาบาลี ธีรปัญโญ 16 10

135 ประสบการณ์ธรรม : ธรรมะในชีวิตประจ าวนั ธีรปัญโญ 57 28

136 ชวนคิด : ราชการาม อยา่มองขา้มการเมือง ธีรปัญโญ 44 91

137 ชวนพินิจ : ภาพความดี ธีรปัญโญ 44 89

138 ปัญญาภิวฒัน์ : วิถีครู หลวงปู่ ท่ามะโอ ธีรปัญโญ 44 69

139 ปัญญาปริทศัน์ :  ธรรมะ ๓๓ (ตอน ๑) มฆมานพ ธีรปัญโญ.. 33 32

140 ปัญญาภิวตัน์  :  ก่อนกายแตก ธีรปัญโญ.. 32 31

141 ชวนอ่านหนงัสือ :  ประวติัพระพทุธเจา้ฉบบัองักฤษ นริศ จรัสจรรยาวงศ์ 24 47

142 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตอนท่ี ๒ นายจ ารูญ ธรรมดา 47 70

143 ปาฬิภารตี : สนทนาภาษาของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ตอน ๗ นายธรรมดา 52 60

144 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี นายธรรมดา 48 110

145 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๔ นายธรรมดา 49 64

146 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๕ นายธรรมดา 50 74

147 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๖ นายธรรมดา 51 72

148 สนทนาภาษาบาลี : ตอน ๘ นายธรรมดา 53 60

149 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระสัมมาสัมพทุธเจา้ นายธรรมดา 46 46

150 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๙ นายธรรมดา 54 65

151 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๐ นายธรรมดา 55 93

152 สนทนาภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ๑๑ นายธรรมดา 56 74

153 สนทนาภาษาธรรม : สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๒ นายธรรมดา 57 76

154 ภาษาธรรม สนทนาภาษาบาลี ตอนท่ี ๑๓ นายธรรมดา 58 76

155 ทศันะ : มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหร่ีของพระพทุธศาสนา นาวาเอก ทองยอ้ย แสงสินชยั 46 40

156 ชวนอ่าน :  จากมหาปรินิพพานสูตร ปลงพระชนมายสุังขาร นิมิตโอภาส 21 27



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

157 กวีนิพนธ์ : อาสาฬหะ เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย์ 57

158 กวีนิพนธ์ : จุดเทียน เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย์ 57 59

159 ทนัโลก รู้ธรรม - โกงกิน (ปฏิรูปเทสการ) ปฏิรูปเทสการ 34 48

160 ทนัโลก รู้ธรรม - พระโกงกิน ปฏิรูปเทสการ 35 53

161 ทนัโลก รู้ธรรม : โตว้าทะศาสนาระดบั        
โลกกูพ้ทุธลงักา

ปฏิรูปเทสการ 45 71

162 ทนัโลก รู้ธรรม : มหกรรมท าบุญระดบัโลกปรากฏการณ์ลูกหมู ๑๓ติดถ ้าหลวงปฏิรูปเทสการ 38 54

163 ทนัโลก รู้ธรรม : เสือไม่ด าเท่าใจ ปฏิรูปเทสการ 33 54

164 ทนัโลก รู้ธรรม : อภิสิทธิlภาพ เหนือเขตพทุธ ปฏิรูปเทสการ 36 60

165 กวีกนัยา  :  หายห่วง หว้งหิว ปปัญจา 28 27

166 กวีกนัยา :  ไม่อ่ิม ปปัญจา 16 30

167 กวีกุมภา  :  อกหกัยงัเหลือจมูก ปปัญจา 21 12

168 กวีธรรม  :  ชวนดูกายเน่า เขา้พรรษา ปปัญจา 14 44

169 กวีธรรมร าลึก  :  แทนคุณ - อุปมา ปปัญจา 15 16

170 กวีนิพนธ์  :  เขด็ ขนัธ์หา้ ปปัญจา 25 48

171 กวีนิพนธ์  :  ครูคือดวงตะวนั ปปัญจา 20 7

172 กวีนิพนธ์  :  ชีวิต ช้ีวฏัฏ์ ปปัญจา 12 18

173 กวีนิพนธ์  :  ทุกเร่ือง เร่ืองทุกข์ ปปัญจา 14 9

174 กวีนิพนธ์  :  พอดีท่ีพอเพียง ปปัญจา 17 10

175 กวีนิพนธ์  :  เร่ืองน้ีมีช่ือวา่ "สั้น" ปปัญจา 18 17

176 กวีนิพนธ์  :  ลอยกระทงปีน้ีไม่มีพอ่หลวง ปปัญจา 29 56

177 กวีนิพนธ์  :  เวลาฉนั ฉนัเวลา ปปัญจา 30 26

178 กวีนิพนธ์  :  เวลาท่ีเหลือ ? ปปัญจา 20 22

179 กวีนิพนธ์  :  สุขเม่ือสุก ปปัญจา 13 20

180 กวีนิพนธ์ : บวชแทนคุณแม่ ปปัญจา 39 42

181 กวีนิพนธ์ : พาล บณัฑิต ปปัญจา 41 6

182 กวีนิพนธ์ : โพธิยาลยั ปปัญจา 53 47

183 กวีนิพนธ์ : วิสาขล ารึก ปปัญจา 36 45

184 กวีนิพนธ์ : ศาสนา ๔ ประเภท ปปัญจา 53 33

185 กวีนิพนธ์ : ออก " เรา" เขา้พรรษา ปปัญจา 38 53

186 กวีนิพนธ์ มิตรในเดือนมืด ปปัญจา 26 35

187 กวีพฤษภา : “ท่านเป็นใคร ?” ปปัญจา 24 28

188 กวีมกรา : แทนความดีท่ีภาพเดียว ปปัญจา 44 90

189 กวีมีนา ปปัญจา 10 40



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

190 กวีมีนา  :  เป็นเร่ือง ปปัญจา 22 32

191 กวีเมษา  :  คน พระ ผี ปปัญจา 23 31

192 กวีเมษา สัปดาห์หนงัสือ ปปัญจา 11 38

193 ของฝากวนัตรุษจีน เร่ืองของเจา้ ปปัญจา 9 39

194 นิทานข าขนัธ์ ปปัญจา 36 54

195 กวีนิพนธ์ : สุขเท่าสโลแกน ทุกขแ์สวงอริยสัจ ปปัญจา 55 13

196 กวีนิพนธ์ : วิสาขะ – วิสังขาร ปปัญจา 56 27

197 กวีนิพนธ์ : ความรู้มาทีหลงัความพอ ปปัญจา 56 73

198 กวีนิพนธ์ : ปลดปล่อยพระไตรปิฏก ปปัญจา 57 33

199
Who is Who ในพระพทุธศาสนาเถรวาท  : หลวงปู่ ทวด ผูส้ร้างมหา
คุณูปการแก่ชาติและพระศาสนา (ตอน ๒)

ปาว-เตโช 11 33

200 Who is Whoในพระพทุธศาสนา  :  หลวงปู่ ทวด ปาว-เตโช 10 12

201 รอยธรรม : หลวงปู่ ทวด ตอนจบ ปาว-เตโช 23 43

202 รอยธรรม : หลวงปู่ ทวด ผูส้ร้างมหาคุณูปการฯ ปาว-เตโช 20 40

203 ท่องไปกบัโลกบาลีไวยากรณ์ : การศึกษา ไวยากรณ์บาลีในพม่า ตอน ๑ ปาฬิปาโมกข์ 56 59

204 ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : (๒) ปาฬิปาโมกข์ 57 67

205 ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : กจัจายนไวยากรณ์ ตอน ๓ ปาฬิปาโมกข์ 58 66

206 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ๑ ปาฬิปาโมกข์ 58 71

207 ในกระแสข่าว  :  ญ่ีปุ่ นจะตรวจบูรณะ “หลวงพอ่โต”คามาคุระ ป้าแอน 7 37

208 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน ป้าแอน 2 44

209 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน ป้าแอน 4 43

210 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน ป้าแอน 5 42

211 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  :  โอกาสเกิดไดย้าก ๔ ประการ ป้าแอน 6 44

212 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน ป้าแอน 3 45

213 Who is Who ในพระพทุธศาสนาเถรวาท ปิยธรรมภิกษุ หริภุญชยับุรี 4 22

214 เร่ืองในประวติัศาสตร์ : การสังคายนาพระไตรปิฎกสมยัลา้นนาสู่สยาม ปิยธรรมภิกษุ หริภุญชยับุรี 5 38

215 ธรรพิจารณ์  : ทรงเป็นเทพคุม้ครองไทย ปิยโสภณ 17 17

216  ทศันะจากวนัแม่ถึงเทศกาลกินเจ ปุญฺญว  โส 4 26

217  ภาษาคนภาษาธรรมในพระไตรปิฎก นรก-สวรรค ์ของพทุธ ปุญฺญว  โส 9 23

218 กวีนิพนธ์  :  ความรักของพระพทุธองค์ ปุญฺญว  โส 23 32

219 กวีนิพนธ์  :  ความรักของพระโพธิสัตวฯ์ ปุญฺญว  โส 29 67

220 กวีนิพนธ์  :  ร าลึกพอ่ ปุญฺญว  โส 7 24

221 กวีนิพนธ์  :  เวลากบัชีวิต ปุญฺญว  โส 30 38

222 กวีนิพนธ์  :  ส.ค.ส. ส่งความส านึกดีปีใหม่ ปุญฺญว  โส 20 17



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

223 กวีนิพนธ์  :  หว้งน ้า - สงสาร ปุญฺญว  โส 21 38

224 กวีนิพนธ์ :  ความรักของผูค้รองเรือน ปุญฺญว  โส 23 33

225 กวีพจนา  :  แด่เธอ.....ผูช่ื้อวา่แม่ ปุญฺญว  โส 15 17

226 ชวนรู้  :  พทุธวิธีรักษาสุขภาพ ปุญฺญว  โส 28 33

227 ทศันะ  :  เขา้พรรษาชวนมาศึกษาปฏิบติัธรรม. ปุญฺญว  โส 26 42

228 ธรรมปริทศัน์  :  ความรักของ ร.๙ ปุญฺญว  โส 29 43

229 บทความ  :  หลกัความคิดความเช่ือของชาวพทุธ ปุญฺญว  โส 12 20

230 บทความ  : นกัอ่านนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ ปุญฺญว  โส 16 7

231 ภาษาคน-ภาษาธรรม ในชาดก ปุญฺญว  โส 6 24

232 รวมพทุธพจน์ส าคญั วนัวิสาขบูชา ปุญฺญว  โส 12 13

233 วิเคราะห์ธรรม  :  วิเคราะห์ฯ “ปิยวาจา – เปยยวชัชะ” ปุญฺญว  โส 19 34

234 สาระน่ารู้ :  พระพทุธศาสนาในยคุโลกาภิวตัน์. ปุญฺญว  โส 22 33

235 พทุธบูชา : บรมครูผูไ้ม่มีใครยิง่กวา่ ปุญฺญว  โส 53 34

236 ชวนคิด :  น ้ามูตร-ยากลางวดัพระพทุธองค ์มีประโยชน์จริงหรือ ? ปุราณเวชฺโช 28 37

237 ทนัโลก รู้ธรรม : สีลวิมงัสชาดก ปฺุญฺญวโ์ส 39 62

238 เร่ืองเล่าภาวนา :  สถานปฏิบติัธรรมริมถนน แปลโดย ดร.ชยติุ คงสวสัด์ิศกัด์ิ 20 36

239 เทศนาธรรม : ติปิฏกเทสนา
แปลไทยโดย พระมหาประนอม
 ธมฺมลงฺกาโร

54 14

240 ปุจฉา-วิสัชนา : ติปิฏกเทสนา ปุจฉา - วิสัชนา
แปลไทยโดย พระมหาประนอม
 ธมฺมลงฺกาโร

54 25

241
วิสัชนาธรรม : ความส าคญัของติปิฏกธระ  (พระผูท้รงพระไตรปิฎก) ใน
เมียนมา

แปลไทยโดย พระมหาประนอม
 ธมฺมาลงฺกาโร

54 3

242 มุมวิชาการ :  น ้าหน่ึงหยดฯ ถวายพอ่หลวง ร. ๙ ผศ. บุญมา ป้านประดิษฐ์ 19 48

243 ทศันะ :  คมัภีร์แผนท่ีนิรวาน ผูเ้ดินทาง 24 51

244 ศตวสัสา คุณแม่ปราณี ส าเริงราชย์ พนิตา และ พชัรพิมล 1 26

245 Who is Who ในพระพทุธศาสนาเถรวาท พนิตา องัจนัทรเพญ็ 3 33

246 คนตน้แบบ :  ผศ.บุญมาฯ กบัศาสตร์ของพระราชา พนิตา องัจนัทรเพญ็ 19 45

247 แนะน าดีวีดี น่าดู  :  ความสุขท่ีแทจ้ริงแห่งชีวิต พนิตา องัจนัทรเพญ็ 5 36

248 ในกระแสข่าว พนิตา องัจนัทรเพญ็ 2 42

249
พระผูท้รงพระไตรปิฎก(ติปิฏกธร)มหศัจรรยค์วามทรงจ าของมนุษยท่ี์เป็น
อนัดบัหน่ึงของโลก

พนิตา องัจนัทรเพญ็ 2 17

250 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน พนิตา องัจนัทรเพญ็ 1 43

251 สนทนา พนิตา องัจนัทรเพญ็ 4 48

252 หนงัสือน่าอ่าน  :  พระพทุธองคท์รงสอนอะไร พนิตา องัจนัทรเพญ็ 6 41

253 อาลยัหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ พนิตา องัจนัทรเพญ็ 1 42

254 ปนามพจน์ : ค าบูชาครู พระครูธรรมธรสุมนต ์นนฺทิโก 44 11

255 ค าครู : ความส าคญัของพระปริยติัธรรม
พระครูธรรมธรสุมนต ์นนฺทิโก
 อคัรมหาบณัฑิต

48 14
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256 ขอ้คิดธรรม :  เปล่ียนทุกข ์- เศร้า เป็นพลงัสร้างสรรคป์ระโยชน์
พระครูประคุณสรกิจ  (พระ
อาจารยม์หาการุณย ์กุสลนนัโท)

17 25

257 ธรรมราชูทิศ :  สืบสานพระราชปณิธาน
พระครูประคุณสรกิจ (การุณย ์
กุสลนนฺโท)

29 57

258 มหาเถราภิวาท:ในความทรงจ า หลวงพอ่พระครูธรรมธรสุมนต์
พระครูประคุณสรกิจ (การุณย ์
กุสลนนฺโท)

48 56

259 ทรรศนะ : ปีชวด อยา่ปวดใจ พระดุษฎี เมธงักุโร 57 47

260 กราบบูชาคุณ:ระลึกถึงหลวงพอ่สุมนตข์อใหช่้วยกนัเรียน พระโด๋ ฟงุ ฐานุตตโร 48 75

261 พระธรรมเทศนา : งูหลาม กบั เส้นเชือก 
พระเทพพชัรญาณมุนี (ชยสา
โรภิกข ุ)

58 7

262 พระธรรมเทศนา : รู้คุณ แทนคุณ พระเทพพชัรญาณมุนี (ชยสาโรภิกข)ุ56 21

263 พระธรรมเทศนา : กิเลสบางอยา่งตอ้งผ่านการบงัคบั พระเทพพชัรญาณมุนี (ชยสาโรภิกข)ุ57 13

264 รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  : ขดุทองจากกองขยะ. พระเทศบาล 19 30

265 วดับนัดาลใจ :  ขดุทองจากขยะ ตอน ๒. พระเทศบาล 20 29

266 วดับนัดาลใจ : ขดุทองจากกองขยะ. พระเทศบาล 22 47

267 นอ้มบูชาคุณ : ตามรอยอาจารยป์ู่
พระปริยตัยาภรณ์ (สมโภชน์ 
กิจฺจสาโร)

44 37

268 ธรรมกถา  :  สุขใจในวยัชรา พระไพศาล วิสาโล 32 19

269 ธรรมกถา :  ปลอดภยัดว้ยไตรสิกขา พระไพศาล วิสาโล 34 31

270 ธรรมกถา :  อรุณรุ่งแห่งการต่ืนรู้ พระไพศาล วิสาโล 35 31

271 ธรรมกถา : แง่คิดวนัวิสาขบูชา พระไพศาล วิสาโล 36 39

272 ธรรมกถา : มงคลสูงสุดของชีวิต พระไพศาล วิสาโล 53 48

273 ธรรมกถา : มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม พระไพศาล วิสาโล 45 37

274 ธรรมกถา : เรียนรู้จากความเส่ือม ของพทุธศาสนาในอินเดีย พระไพศาล วิสาโล 51 42

275 ธรรมบรรยาย : เยยีวยาใจใหห้ายซึมเศร้า พระไพศาล วิสาโล 50 36

276 บทความ  : เติมภูมิคุม้กนัใหก้ายและใจ พระไพศาล วิสาโล 15 32

277 มุมมอง  :  เวลาน้ีวิกฤติแลว้ พระไพศาล วิสาโล 9 42

278 รับมือความโศกเศร้ายามสูญเสีย พระไพศาล วิสาโล 17 11

279 ธรรมกถา : เหลียวมองพทุธศาสนาในเมียนมา พระไพศาล วิสาโล 54 54

280 ธรรมกถา : โควิดอยูห่รือไป ใจก็มีสติ พระไพศาล วิสาโล 55 50

281 ธรรมกถา : บทบาทของพระสงฆใ์นพทุธศาสนา พระไพศาล วิสาโล 56 28

282 ธรรมกถา : อยา่เรียกหาความสมบูรณ์พร้อมจากชีวิต พระไพศาล วิสาโล 57 22

283  เร่ืองน่ารู้ดอกบวั สัญลกัษณ์แห่ง “พทุธะ” พระฟกิูจ ชุติปัญโญ 4 36

284 เร่ืองน่ารู้  : สโลว ์Life สไตลพ์ระ พระฟกิูจ ชุติปัญโญ 7 38

285 เร่ืองน่ารู้ : ทุนการศึกษาหา้พนัปี พระฟกิูจ ชุติปัญโญ 5 28

286 สัตวโ์ลกน่ารัก ศพัทบ์าลีน่ารู้ พระฟกิูจ ชุติปัญโญ 10 32

287 สาระน่ารู้  :  กกุธภณัฑ ์ :  สัญลกัษณ์ของพระราชา พระฟกิูจ ชุติปัญโญ 19 11

288 ยอ้นรอยธรรม : แบบพิมพแ์ห่งชีวิต พระมหาธิติพงศ ์อุตฺตมปญฺโญ 44 49



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

289 อาจริยบูชา:หลวงพอ่สุมนต ์นกัเรียนตวัอยา่ง พระมหาธิติพงศ ์อุตฺตมปญฺโญ 48 50

290 เก็บตกงานสัมมนาพระธรรมวินยั พระมหาธีรวฒัน์ โอภาโส 3 42

291 ความไม่ประมาท พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 7 3

292 ใตฟ้้าวดัจากแดง : งานสลากภตั พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 41 33

293 ธรรมกถา :  เกิดมาทั้งที ชีวิตน้ีนอ้ยนกั พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 30 3

294 ธรรมกถา : คิดถึงหลวงพอ่สานต่องานของท่าน พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 44 12

295 ธรรมกถา : แนวศึกษาเร่ือง ตณัหา - ฉนัทะ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 42 3

296 ธรรมกถา : ปิยมหาราชร าลึก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 41 3

297 ธรรมพระอาจารย ์ :  เหตุการณ์ส าคญัในวนัตรัสรู้ (ตอนจบ) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 13 3

298 ปุจฉา - วิสัชนาธรรม  : บทบาทของแม่ตามหลกัพทุธศาสนา พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 15 3

299 ปุจฉา – วิสัชนาธรรม  : ปัญหาเร่ือง ทาน (ตอน ๗) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 14 3

300 ปุจฉา – วิสัชนาธรรม  : ปัญหาเร่ือง ทาน (ตอนจบ) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 16 3

301 ปุจฉา – วิสัชนาธรรม  : ปัญหาเร่ือง ทาน (ตอนจบ-๒) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 18 3

302 ปุจฉา-วิสัชนา  :  ปัญหาเร่ือง ทาน (ตอน ๖) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 11 3

303 ปุจฉา-วิสัชนา  :  ปัญหาเร่ืองทาน (๕) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 8 3

304 ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 2 5

305 ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาธรรม-ปัญหาเร่ืองทาน(๑) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 4 3

306 ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาธรรม-ปัญหาเร่ืองทาน(๒) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 5 3

307 ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาธรรม-ปัญหาเร่ืองทาน(๔) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 6 3

308 พระธรรมเทศนา:สืบสานปณิธานของหลวงพอ่ สืบต่อปริยติั – ปฏิบติั พระสทัธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 48 27

309 ภยัแลง้...สู้ไดด้ว้ยวิถีพทุธ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 10 3

310 มงคลธรรม : มงคลสูตร มงคลชีวิต พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 53 3

311 มารดาบิดา ผูเ้ล้ียงดูบุตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 3 3

312 วสัชนาธรรม : เราจะเป็นชาวพทุธอยา่งแทจ้ริงกนัไดอ้ยา่งไร. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 19 3

313 วางใจอยา่งไร เม่ือไปงานศพ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 1 6

314 วิสัชนาธรรม  :  ความรักแนวพทุธ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 33 3

315 วิสัชนาธรรม  :  ตามรอยพระยคุลบาท พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 17 3

316 วิสัชนาธรรม  :  ไตรสิกขา วิชาพน้ทุกข์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 34 3

317 วิสัชนาธรรม  :  บุพภาคแห่งมรรคตามหลกัมงคลสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 35 3

318 วิสัชนาธรรม  :  พระคุณพอ่ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 31 3

319 วิสัชนาธรรม  :  สังคมปัจฉิมวยั วิกฤติจริงหรือ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 32 3

320 วิสัชนาธรรม :  ความหมายของบทบูชาครู พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 20 3

321 วิสัชนาธรรม :  งานยกฉตัร วดัจากแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 25 3
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322 วิสัชนาธรรม :  ตามรอยศาสตร์พระราชา. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 29 3

323 วิสัชนาธรรม :  เทศน์พระมาลยั - เทศน์มหาชาติ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 28 3

324 วิสัชนาธรรม :  บทบาทของพระสงฆใ์นสังคมปัจจุบนั พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 22 3

325 วิสัชนาธรรม :  บทบาทของพระสงฆฯ์ ตอนจบ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 23 3

326 วิสัชนาธรรม :  บุญ เสบียงของชีวิต พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 38 3

327 วิสัชนาธรรม :  พระไตรปิฎก มรดกจากพระพทุธเจา้ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 37 3

328 วิสัชนาธรรม :  พระผูท้รงพระไตรปิฎก ? พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 21 3

329 วิสัชนาธรรม :  สองมือแม่น้ีท่ีสร้างโลก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 27 3

330 วิสัชนาธรรม : ทานบารมี พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 52 3

331 วิสัชนาธรรม : ท าไมชาวพทุธจึงควรศึกษาภาษาบาลี พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 47 3

332 วิสัชนาธรรม : ท าไมตอ้งดูงานพระไตรปิฎกศึกษาท่ีพม่า พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 46 3

333 วิสชันาธรรม : ธรรมะกบัส่ิงแวดลอ้ม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 45 3

334 วิสัชนาธรรม : ปัญหา เร่ืองศีล ตอน ๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 26 3

335 วิสัชนาธรรม : ผูห้ญิงกบัการปฏิบติัธรรม (๑) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 39 3

336 วิสัชนาธรรม : ผูห้ญิงกบัการปฏิบติัธรรม (๒) พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 40 3

337 วิสัชนาธรรม : พทุธศาสนาจะพน้ภยั ถา้คนไทยไม่ทิ้งธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 51 3

338 วิสัชนาธรรม : มหาสีหนาทสูตร. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 24 3

339 วิสัชนาธรรม : อปัปมาทธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 43 3

340 วิสัชนาธรรม :วิสาขบูชาร าลึก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 36 3

341 เหตุการณส าคญัในวนัตรัสรู้ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 12 3

342 โอวาทปาติโมกข์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 9 3

343 วิสัชนาธรรม : วดัจากแดงกบัการแกไ้ขวิกฤตโควิด พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 55 3

344 วิสัชนาธรรม : วิสาขบูชา วนัส าคญัของโลก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 56 3

345 วิสัชนาธรรม : สารพนัปัญหาธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 57 3

346 วิสัชนาธรรม : โรคซึมเศร้าเยยีวยาไดด้ว้ยธรรม พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 58 3

347 วิสัชนาธรรม : “สมองดี วิธีพทุธ” พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 50 3

348 วิสัชนาธรรม : พระอภิธรรม ส าคญัอยา่งไร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 49 3

349 รอยธรรม : ผลงานหนงัสือและงานเขียนร่วมของหลวงพอ่ พระมหาพชัรพล ปิยสีโล 48 12

350 ชวนคิด  :  ไร้ขอ้กงัขา พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 14 39

351 ชวนอ่าน : “อภิธรรมเพ่ือความพน้ทุกข”์ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 49 35

352 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบ สนามบาลี ตอน ๖ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 51 68

353 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๔ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 49 60

354 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอน ๗ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 52 56



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

355 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอน ๘ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 53 54

356 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอนท่ี ๒ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 47 48

357 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอนท่ี ๕ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 50 70

358 ในประสบการณ์:ประสบการณ์สนามสอบบาลี (๓) พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 48 108

359 บูชาครู : พินยักรรมขอ้สุดทา้ยของหลวงพอ่สุมนต์ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 48 40

360 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบ สนามบาลี ตอน ๙ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 54 61

361 ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอน ๑๐ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 55 87

362
ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๑๒ "การเรียนปริยติัคือ
การปฏิบติัไปในตวั"

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 57 72

363 มหาเถระ : หลวงพอ่ใหญ่ ผูฝั้กใฝ่ต่อการศึกษาภาษาบาลี พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 44 35

364
ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี ตอน ๑๑ ท่ีมา 
ความส าคญัของพระไตรปิฎกภาษาบาฬี

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 
(นิรัญรักษ)์ ป.ธ.๙

56 68

365
ในประสบการณ์ : ประสบการณ์สอบสนามบาลี 
ตอน ๑๓ "ส่ีบิดาทางธรรม เบา้หลอมชีวิตทางธรรม"

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 
(ป.ธ.๙)

58 73

366 สาระน่ารู้  :  สืบทอดพระพทุธศาสนา พระมหามานิต วิริยธโร 14 34

367 กวีนิพนธ์ : ปาจริยะ ปาทวิถี พระมหาวิวฒัน์ ยสินธโร 44 77

368 ธรรมจารึก : ประวติัของหลวงพอ่ธมัมานนัท มหาเถระ อคัรมหาบณัฑิต พระมหาสมปอง มุทิโต 44 3

369 สารธรรมจากพระสูตร : มงคล ๓๘ ประการ มงคลสูงสุดท่ีมนุษยท์ท าได้ พระมหาสมปอง มุทิโต 53 18

370 หนา้ต่างบาลี : ตอน ๓ เร่ืองการต่อสนธิภาษาบาลี พระมหาสมปอง มุทิโต 48 107

371 หนา้ต่างบาลี : ตอน ๘ เร่ืองนามและลิงค์ พระมหาสมปอง มุทิโต 53 57

372 หนา้ต่างบาลี : ตอนท่ี ๑ อกัษรภาษาบาลี พระมหาสมปอง มุทิโต 46 49

373 หนา้ต่างบาลี : ตอนท่ี ๒ ช่ือและเสียงอกัษรภาษาบาลี พระมหาสมปอง มุทิโต 47 72

374 หนา้ต่างบาลี : ตอนท่ี ๕ (ภาษาบาลีในภาษาไทย) พระมหาสมปอง มุทิโต 50 72

375 หนา้ต่างบาลี : ตอนท่ี ๗ เร่ืองสนธิ การต่ออกัษร พระมหาสมปอง มุทิโต 52 58

376 หนา้ต่างบาลี : เร่ืองสนธิท่ีเราเห็นบ่อย แต่ไม่รู้จกั พระมหาสมปอง มุทิโต 49 62

377 อาจริยบูชา : พระผูบิ้ดา พระมหาสมปอง มุทิโต 44 43

378 สารธรรมจากพระสูตร : มงคล ๓๘ ประการ มงคลสูงสุดท่ีมนุษยท์  าได ้ตอน ๒ พระมหาสมปอง มุทิโต 54 57

379 หนา้ต่างบาลี : ตอน ๙ เร่ืองปกติลิงค ์+ วิภตัติ = นาม พระมหาสมปอง มุทิโต 54 63

380 สารธรรมจากพระสูตร : มงคล ๓๘ ประการ มงคลสูงสุดท่ีมนุษยท์  าได ้ตอน ๔พระมหาสมปอง มุทิโต 56 47

381 สารธรรมจากพระสูตร : มงคลชีวิต มงคลสูงสุด ท่ีมนุษยท์  าได ้ตอน ๕ พระมหาสมปอง มุทิโต 57 60

382
สารธรรมจากพระสูตร : มงคลชีวิต มงคลสูงสุด 
ท่ีมนุษยท์  าได ้ตอนท่ี ๖

พระมหาสมปอง มุทิโต 58 61

383 บาลี : การเขียนและการอ่านภาษา บาลี ตอน ๖ พระมหาสมปอง มุทิโต 51 70

384
สารธรรมจากพระสูตร : มงคล ๓๘ ประการ 
มงคลสูงสุดท่ีมนุษยท์  าได ้ตอน ๓

พระมหาสมปอง มุทิโต 55 72

385 หนา้ต่างบาลี : ตอน ๑๐ เร่ืองค านามท่ีน่าสนใจ พระมหาสมปอง มุทิโต 55 90

386 ร าลึกคุณ : วนัเก่าท่ีเราสัญญาไวก้บัหลวงพอ่สุมนต ์ พระมหาสังคีต สังคีตวโร 48 73

387 นอ้มบูชา : ขอตอบแทนเมตตาของหลวงพอ่สุมนต์ พระมหาสาราดี ลี สิกฺขานนฺโท 48 70



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

388 ธรรมคารวตา : ไดดี้เพราะครู พระมหาอุดร อนุตฺตโร 44 67

389 มหาเถรปูชา: พระอาจารยสุ์มนต ์นนัทิโก ครูผูเ้ป็นแบบอยา่ง
พระราชปฏิภาณโสภณ (มานพ
 ติกฺขญาโณ)

48 24

390 ธรรมกถา : เรียนบาลีใหเ้ขา้ (ไปใน)ใจไดอ้ยา่งไร พระราชปริยติัธาดา 47 51

391 ธรรมะเพ่ือเยยีวยา : การปฏิบติัธรรมในซีกโลกตะวนัตก 
พระราชพทุธิวรคุณ (เจเรมี ชาร์
ลี จูเลียน อมโร)

58 13

392 ชวนอ่าน : สนทนาเร่ืองโรคซึมเศร้า พระวรท ธมฺมธโร 58 21

393 บนัดาลใจ  : “เจา้คุณ” ความในใจของอมโรภิกฺขุ พระวิเทศพทุธิคุณ 13 39

394 วิเคราะห์ธรรม  :  “ถูกในความจริง ผิดในธรรมะ” พระวิเทศพทุธิคุณ 13 35

395 ทนัโลก  : เปิดมุมมอง “พทุธศาสนาในโลกตะวนัตก”. พระศากยวงศวิ์สุทธ์ิ 22 16

396 ทศันะ  :  เก่ียวกบัการปฏิรูปพระพทุธศาสนาในปัจจุบนั พระศากยวงศวิ์สุทธ์ิ 1 39

397
ประสบการณ์ธรรม : ความเขา้ใจศพัทพ์ทุธของคนไทย ท่ีห่างไกลจาก
ความหมายเดิม

พระศากยวงศวิ์สุทธ์ิ 48 97

398 ควรตั้งจิต เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย ์ พระสมพงษ ์ปุญฺญว  โส 2 38

399 กวีวิสัชนา  : ๓๑ พฤษภาคม วนังดสูบบุหร่ีโลก พระสีลส วโร 12 31

400 วิเทศบูชา : จากศิษยแ์ดนไกล 
พระโสภณภาวนาวิเทศ (แดน 
กลัยาโณ).

48 51

401 ชวนคน้ : ความเป็นมาของ "สาธุ" พระองค ์สุวรรณไตร 42 42

402 ธรรมตามอ าเภอใจ : อยากสมองดี ใหคิ้ดเพ่ือคนอ่ืน พระอาจารย ์ดร.ค าหมาย ธมัมสามิ 50 40

403 ประสบการณ์ธรรม : เร่ืองเล่าจากแดนไกล พระอาจารย ์อจโลภิกขุ 58 51

404 พระธรรมเทศนา : ธุดงคอิ์นเดีย
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต วิ.)

51 32

405 พระธรรมเทศนา :บารมี ๑๐ Checklist ทางธรรม
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต วิ.)

52 46

406 ชวนอ่านพระสูตร : ไม่กงัวล
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

37 23

407 ธรรมเทศนา  :  ครูในใจ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

20 8

408 ธรรมเทศนา  :  ปณิธานชีวิต
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

34 24

409 ธรรมเทศนา  :  โยนิโสมนสิการ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

35 22

410 บทความ  :  เล้ียงลูกอยา่งไรไม่ใหเ้จา้อารมณ์
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

13 21



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

411 พระธรรมเทศนา  :  ตุสิตาลยธรรม.
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

29 19

412 พระธรรมเทศนา  :  บิดา กตญัญุตา
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

31 9

413 พระธรรมเทศนา  :  เวลา
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

30 14

414 พระธรรมเทศนา  : ความดีท่ีแตกต่าง
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

26 19

415 พระธรรมเทศนา :  ธ สถิต ดว้ยทศพิธราชธรรม
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

21 8

416 พระธรรมเทศนา :  รู้คุณ แทนคุณ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

27 16

417 พระธรรมเทศนา : กรณียเมตตสูตร ตอน ๑
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

23 9

418 พระธรรมเทศนา : กรณียเมตตสูตร ตอนจบ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

24 8

419 พระธรรมเทศนา : เก่งกวา่เต่า
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

38 34

420 พระธรรมเทศนา : เขา้ใจตน เขา้ใจท่าน
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

40 19

421 พระธรรมเทศนา : เขา้ใจหลกัพทุธ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

47 40

422 พระธรรมเทศนา : คุณยายดินสอเก่า
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

39 25

423 พระธรรมเทศนา : จิตเป็นกลาง สร้างปัญญา
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

41 12

424 พระธรรมเทศนา : ปลูกฝังฉนัทะ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

42 22

425 พระธรรมเทศนา : พทุธเถรวาท
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

22 9

426 พระธรรมเทศนา : ไม่ทอดธุระ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

43 20



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

427 พระธรรมเทศนา : สงฆไ์ทยกบัการเมือง
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

45 34

428 พระธรรมเทศนา : อศัจรรยม์นุษย์
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

36 30

429 พระธรรมเทศนา : อารมณ์ศึกษา
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

50 28

430 พระธรรมเทศนา : อิสระแท้
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

53 39

431 พทุธคุณร าลึก
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

12 30

432 สารธรรม  : ใชส้าระ ช าระสิกขา
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

34 42

433 หญัญาภิรมย ์:  เปล่ียนภาษีความรัก เป็นความตระหนกั"ปฏิบติับูชา"
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

17 38

434 พระธรรมเทศนา : อุปกิเลส ๑๖
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

54 44

435 พระธรรมเทศนา : วคัซีนจิตใจ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

55 41

436 พระธรรมเทศนา : อหงัการ มมงัการ หอ้งเรียนแห่งกายและใจ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต)

49 26

437 พระธรรมเทศนา  :  ความรักท่ีแทจ้ริง
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต).

33 16

438 พระธรรมเทศนา  :  เสน่ห์เยน็ๆ
พระอาจารยช์ยสาโร (พระราช
พชัรมานิต).

32 24

439 ธรรมกถา : เยยีวยาใจใหห้ายซึมเศร้า พระอาจารยไ์พศาล วิสาโล 58 17

440 ชวนอ่าน :  บาฬี น้ีน่าเรียน
พระอาจารยม์หาธิติพงศ ์อุตฺ
ตมปญฺโญ  (พระอาจารยต่์วน)

30 33

441 อาจริยบูชา : ผูท้รงธรรม เคารพวินยั หาไดย้ากในยคุปัจจุบนั พระอาจารยส์ันติ อุตฺตมปญฺโญฺ 48 60

442 ตามรอยธรรม :  ยิง่โดนเยาะเยย้ ยิง่เห็นธรรม พระอาจารยสุ์เมโธ 22 7

443 ธรรมร าลึก  :  พอ่ทั้งส่ี บุพการีของเรา พอจ.ดุษฎี เมธงฺกุโร 31 16

444 ธรรมกถา : สตรีในพทุธวิถีไทย พอจ.ดุษฎี เมธงฺกุโร 40 31

445 ชวนคิด :  แม่พอ่ทางจิตวิญญาณ. พทุธบุตร 27 34

446 ชวนอ่านหนงัสือ  :  ด ารงธรรม เร่ืองราวของสตรีนกัแต่งหนงัสือธรรมะ พทุธสาวิกา 15 18

447 ชวนอ่านหนงัสือ :  พระพทุธศาสนากบัโลกธุรกิจ พทุธสาวิกา 22 31
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448 ทศันะ  :  ธรรมะคือคุณากรวคัซีนป้องกนัโรคทางจิตของลูก พทุธสาวิกา 13 42

449 ทศันะ  :  พทุธบริษทักบัการรักษาศีล ๕ พทุธสาวิกา 8 15

450 ทศันะ  :  เส้นทางสายสมเด็จฯ ท่ีแปลกและแตกต่าง พทุธสาวิกา 19 19

451 พทุธบริษทักบัไสยศาสตร์ พทุธสาวิกา 9 36

452 มุมมอง  : สงกรานต ์ :  ภาพท่ีเห็นและเป็นอยู่ พทุธสาวิกา 11 12

453 มุมมอง : พทุธบริษทักบัการปกป้องพระพทุธศาสนา พทุธสาวิกา 5 12

454 มุมมอง : มนุษยย์คุน้ีไม่อ่านหนงัสือกนัแลว้หรือ ? พทุธสาวิกา 16 41

455 มุมมอง พทุธบริษทักบัการสืบต่ออายพุระศาสนา  พทุธสาวิกา 6 32

456 เร่ืองชุดพทุธนุสติบริษทั : พทุธบริษทักบัพทุธา พทุธสาวิกา 36 55

457 เร่ืองชุดพทุธบริษทั :  กลัยาณมิตรแห่งชีวิต พทุธสาวิกา 35 49

458 เร่ืองชุดพทุธบริษทั :  พทุธบริษทักบัเร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัพทุธวิสัย พทุธสาวิกา 24 29

459 เร่ืองชุดพทุธบริษทั :  เรียนรู้ท่ีจะรักตนเอง ก่อนรักคนอ่ืน พทุธสาวิกา 33 57

460 เร่ืองชุดพทุธบริษทั :  อุบาสิกากบัความเป็นแม่ พทุธสาวิกา 27 39

461 เร่ืองชุดพทุธบริษทั : ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่ใจไม่ใช่แค่รูปแบบ พทุธสาวิกา 25 34

462 เร่ืองชุดพทุธบริษทั : พทุธบริษทักบัความไม่ประมาท พทุธสาวิกา 43 46

463 เร่ืองชุดพทุธสาวิกา  :  เวลากบัพทุธบริษทั พทุธสาวิกา 30 39

464 เร่ืองชุดพทุธสาวิกา :  เน่ืองมาจาก - คุณป่วยเพราะคุณบาป พทุธสาวิกา 28 46

465 เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบั วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา พทุธสาวิกา 2 3

466 เร่ืองชุดพทุธบริษทั : สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของคนดี พทุธสาวิกา 58 45

467 เร่ืองชุดพทุธบริษทั : “ทิฏฐธมัมิกกตัถ ประโยชน์ : ธรรมท่ีเก้ือกูล ทั้ง
ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม”      

พทุธสาวิกา 45 53

468 เร่ืองชุดพทุธบริษทั  :  ภยัจากพอ่ พทุธสาวิกา. 31 30

469 เร่ืองชุดพทุธบริษทั  :  สังคมปัจฉิมวยั ใครวา่เป็นปัญหา พทุธสาวิกา. 32 39

470 วนัวิสาขบูชา วนัท่ีชาวพทุธควรใส่ใจ พทุธสาวิกา. 1 3

471 ชวนคิด : ฤทธ์ิดาบพรหมจรรย์ เพ่ือนเดินทาง 42 38

472 ชวนอ่านพระสูตร : อาทิตตปริยายสูตร เพ่ือนเดินทาง 39 58

473 ชวนอ่าน  :  ความรักของพระเวสสันดร โพธิสิกขา 31 39

474 ต านานพระแกว้มรกต โพสตท์ูเดย์ 6 12

475 ประสบการณ์ธรรม : ประสบการณ์งานธรรมและปัญญาบ าบดัของพระศากยวงศวิ์สุทธ์ิ ภทัรนนัท ์พฒิัยะ 47 27

476 ปาฐกถา : สันติภาพกบัพระพทุธศาสนา ภนัเต คุณรัตนา มหาเถระ 36 26

477 ชวนรู้ : ความต่างกนัของความประมาท และ ความไม่ประมาท ภิกษุรูปหน่ึง 43 29

478 ชวนอ่าน :  ภิกขภุาวะ ภิกษุรูปหน่ึง 26 39

479 ชวนอ่าน : การศึกษาคืออะไร ภิกษุรูปหน่ึง 44 96

480 ชวนอ่าน : คุณธรรมน าความรู้ ภิกษุรูปหน่ึง 41 7



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

481 พระสูตรแนวปฏิบติั :  ลุกข้ึนเถิด ภิกษุรูปหน่ึง 24 14

482
มุมมอง  : ความหวือหวา บา้เห่อ ท่ียากจะหา้มกรณีศึกษาสืบเน่ืองจากเกมส์
 โปเกมอนโก

มณฑารพ 14 27

483 เดินตามพระ  :  เมล็ดพนัธุ์บาลีใหญ่งอกงามท่ีกมัพชูา มโนรถปูรณี 24 41

484 ธรรมส าหรับเยาวชน  :  กล่ินชั้นสูง มโนรถปูรณี 21 42

485 ธรรมส าหรับเยาวชน  :  ผูช้ี้ขมุทรัพย์ มโนรถปูรณี 20 45

486 ธรรมส าหรับเยาวชน :  ลาชเทวธิดา มโนรถปูรณี 23 46

487 ธรรมส าหรับเยาวชน :  เหมือนแมงมุมตกไปในใยของตวั มโนรถปูรณี 18 47

488 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  :  ผูต่ื้นอยูเ่สมอ มโนรถปูรณี 12 46

489 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  : ความส าคญัของใจ เร่ืองของมฏัฐกุณฑลี มโนรถปูรณี 14 45

490 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  : คุณค่าของกลัยาณมิตร มโนรถปูรณี 13 46

491 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  : ธมัมิกอุบาสก  :  ผูไ้ดท้  าบุญไวย้อ่มบนัเทิงในโลกทั้งสอง มโนรถปูรณี 11 46

492 เร่ืองเล่าส าหรับเยาวชน  : รักใดไหนเล่าเท่ารักของแม่ มโนรถปูรณี 15 45

493 ชวนดูหนงั  :  Not One Less มาลินี แกว้เนตร 20 32

494 ธรรมร าลึก  :  กงลอ้ธรรม มุ่งแม่น 14 8

495 ตามรอยพระบาท  :  เดินตามรอยพระบาทพอ่หลวง ยอดเยีย่ม เทพธรานนท์ 31 33

496 นอ้มร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ :ธ ผูเ้ป็นเสาเขม็แห่งแผ่นดิน ยอดเยีย่ม เทพธรานนท์ 52 34

497 ภยัของพทุธศาสนา รวมธุลี พลีเพ่ือธรรม 7 11

498 กวีนิพนธ์  :  มาฆบูชาร าลึก รัตนวลี, ธีรปัญโญ 9 14

499 เร่ืองชวนรู้  : “บาลี” กบั “บาฬี” ต่างกนัอยา่งไร รุ่งอรุณ จนัทร์สงคราม 14 36

500 สดุดีพจน์ : “ครู” ผูอ้ยูใ่นใจตลอดกาล รุ่งอรุณ จนัทร์สงคราม 44 82

501 เหตุแห่งค าตรัส (๑) ลงักากุมาร(ดร.พระมหาพจน์ สุวโจ) 1 35

502 เร่ืองเล่าชาววดั : สุขใจในบุญ ลูกสมอ 16 44

503 ปูชนียบุคคล : กราบหลวงพอ่ใหญ่ดว้ยดวงใจ ว. รัตนบูรณินท์ 44 78

504 คิดถึง ‘พอ่’ : ‘พอ่’ กบัคุณธรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง ว.รัตตบูรณินท์ 41 25

505 สาระน่ารู้  :  หนงัสือสอนพระพทุธศาสนาแก่เด็กจากพระราชด าริ ร.๗ วรธาร 13 9

506 ปัญญารัตน  :  ไตรสิกขา กิจท่ีภิกษุควรท าก่อน ๓ อยา่ง วศิน อินทสระ 34 44

507 ปัญญารัตน  :  หวัใจการศึกษาพระพทุธศาสนา วศิน อินทสระ 35 45

508 ปัญญารัตน์ :  คุณของขนัติ (ตีติกขาขนัติ) วศิน อินทสระ 21 39

509 ปัญญารัตนะ  :  ความโกรธกบัผูสู้งอายุ วศิน อินทสระ 32 35

510 ปัญญารัตนะ  :  ชีวิตและความตาย วศิน อินทสระ 30 27

511 ปัญญารัตนะ  :  แบบพิมพชี์วิต วศิน อินทสระ 31 37

512 ปัญญารัตนะ  :  สัลเลขธรรม ตอน ๑ วศิน อินทสระ 24 38

513 ปัญญารัตนะ  :  สัลเลขธรรม ตอน ๒ วศิน อินทสระ 25 27
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514 ปัญญารัตนะ  :  สัลเลขธรรม ตอน ๓ วศิน อินทสระ 26 36

515 ปัญญารัตนะ  :  สัลเลขธรรม ตอน ๔(จบ) วศิน อินทสระ 27 36

516 ปัญญารัตนะ :  ท าอยา่งไร จะทุกขน์อ้ย แก่ชา้ อายยุนื วศิน อินทสระ 28 28

517 ปัญญารัตนะ : การประเมินบุคคล. วศิน อินทสระ 22 40

518 ปัญญารัตนะ : ชีวิตกบัความรัก วศิน อินทสระ 33 42

519 ปัญญารัตนะ : หลกัธรรม ท าใหง้าม วศิน อินทสระ 23 25

520 พินิจธรรม : ขอ้คิดในวนัท่ีพอ่ไม่อยู่ วศิน อินทสระ 17 46

521 มุมมอง :  หนงัสือดีคือมิตรท่ีดี วศิน อินทสระ 16 31

522 สาระน่ารู้ :  คุณสมบติัของครูท่ีดีตามคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา วศิน อินทสระ 20 18

523  ต านานคาถา พระอรหนัต ์๘ ทิศ (๒) วิเทศทยัย์ 6 37

524  ต านานคาถา พระอรหนัต ์๘ ทิศ (ตอนจบ) วิเทศทยัย์ 9 27

525  ต านานคาถาพระอรหนัต ์๘ ทิศ (๓) วิเทศทยัย์ 7 33

526 เก่ียวกบับทสวดมนต ์ :  ต านานคาถาพระอรหนัต ์๘ ทิศ (๑) วิเทศทยัย์ 5 33

527 ต านานคาถาพระอรหนัต ์๘ ทิศ (๔) วิเทศทยัย์ 8 18

528 พทุธทรรศนะ : ภยัพระพทุธศาสนา : มองผ่านประวติัศาสตร์ศรีลงักา วิเทศทยัย์ 51 19

529 มองเทศ - มองไทย  :  พระอุปคุตเถระ ตอน ๓ วิเทศทยัย์ 33 60

530 มองเทศ - มองไทย  :  พระอุปคุตเถระ ตอน ๔ วิเทศทยัย์ 34 52

531 มองเทศ - มองไทย  :  พระอุปคุตเถระ ตอน ๕ วิเทศทยัย์ 35 60

532
มองเทศ - มองไทย  :  พระอุปคุตเถระ
จากพระธรรมกถึกถึงผูท้รงอภิญญา (๒)

วิเทศทยัย์ 32 43

533 มองเทศ - มองไทย  : สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (ตอน ๖) วิเทศทยัย์ 15 22

534 มองเทศ - มองไทย  : สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (ตอนจบ) วิเทศทยัย์ 16 23

535 มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 37 60

536 มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ ตอน ๒ วิเทศทยัย์ 38 58

537 มองเทศ - มองไทย : พระนาคเสนเถระ (๑) วิเทศทยัย์ 41 43

538 มองเทศ - มองไทย : พระนาคเสนเถระ (๒) วิเทศทยัย์ 42 47

539 มองเทศ - มองไทย : พระนาคเสนเถระ (๓) วิเทศทยัย์ 43 55

540 มองเทศ - มองไทย : พระมหินทเถระ ๒ วิเทศทยัย์ 46 52

541 มองเทศ - มองไทย : พระมหินทเถระ ๓ วิเทศทยัย์ 47 76

542 มองเทศ - มองไทย : พระสังฆมิตตาเถรีมารดรแห่งภิกษุณีสงฆล์งักา ตอน ๔ วิเทศทยัย์ 52 64

543 มองเทศ - มองไทย : พระสังฆมิตราเถรีมารดรแห่งภิกษุณีสงฆล์งักา (๑) วิเทศทยัย์ 49 66

544 มองเทศ-มองไทย  :  บทความ  :  พระมาลยั ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 20 23

545 มองเทศ-มองไทย  :  พระเข้ียวแกว้มานครศรีธรรมราช  ตอน ๒ วิเทศทยัย์ 28 50

546 มองเทศ-มองไทย  :  พระเข้ียวแกว้มานครศรีธรรมราช ?. วิเทศทยัย์ 30 42
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547 มองเทศ-มองไทย  :  พระเข้ียวแกว้มานครศรีธรรมราช ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 27 42

548 มองเทศ-มองไทย : ต านาน พระเจา้เลียบโลกฉบบัลงักา ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 53 63

549 มองเทศ-มองไทย : พระมหินทเถระ ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 45 76

550 มองเทศ-มองไทย : พระมหินทเถระ ตอนจบ วิเทศทยัย์ 48 112

551 มองเทศ-มองไทย : พระมาลยั วิเทศทยัย์ 22 42

552 มองเทศ-มองไทย : พระมาลยั ตอน ๔ วิเทศทยัย์ 25 44

553 มองเทศ-มองไทย : พระมาลยั ตอน ๕(จบ) วิเทศทยัย์ 26 44

554 มองเทศ-มองไทย : พระมาลยั ตอน๓ วิเทศทยัย์ 23 38

555 มุมมอง :  พระพทุธเจา้ เป็นมนุษยห์รือเทวดา ? วิเทศทยัย์ 24 26

556 สนทนา  : เร่ืองรอยพระพทุธบาท วิเทศทยัย์ 21 45

557 ส่องโลก - ส่องธรรม : ฉือจ้ี พระโพธิสัตว ์เดินดิน ตอน ๑ วิเทศทยัย์ 45 48

558 สืบคน้พระพทุธบาท ๕ รอย (ตอน ๕) วิเทศทยัย์ 14 29

559 สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (๑) วิเทศทยัย์ 10 22

560 สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (ตอน ๒) วิเทศทยัย์ 11 18

561 สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (ตอน ๓) วิเทศทยัย์ 12 32

562 สืบคน้หาพระพทุธบาท ๕ รอย (ตอน ๔) วิเทศทยัย์ 13 13

563 มองเทศ - มองไทย : ต านานพระเจา้เลียบโลก ฉบบัลงักา ตอน ๔ วิเทศทยัย์ 56 78

564 มองเทศ - มองไทย : ต านานพระเจา้เลียบโลก ฉบบัลงักา ตอน ๕ วิเทศทยัย์ 57 79

565
มองเทศ - มองไทย : ต านานพระเจา้เลียบโลก 
ฉบบัลงักา (ตอน ๖)

วิเทศทยัย์ 58 79

566 ชวนอ่าน : สตรีศรีลงักากบัการปฏิบติัธรรม วิเทศทยัย์ 40 27

567 มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ ตอน ๓ วิเทศทยัย์ 39 65

568 มองเทศ - มองไทย : พระติสสเถระ ตอน ๔ วิเทศทยัย์ 40 64

569 มองเทศ - มองไทย : พระสังฆมิตตาเถรี ตอน ๒ วิเทศทยัย์ 50 76

570 มองเทศ - มองไทย พระนาคเสนเถระ ฯ วิเทศทยัย์ 44 99

571 มองเทศ-มองไทย : พระสังฆมิตตาเถรี มารดรแห่งภิกษุณีสงฆล์งักา ตอน ๓ วิเทศทยัย์ 51 76

572 มองเทศ - มองไทย : ต านานพระเจา้ เลียบโลก ฉบบัลงักา ตอน ๒ วิเทศทยัย์ 54 68

573 มองเทศ - มองไทย : ต านานพระเจา้เลียบโลก ฉบบัลงักา ตอน ๓  วิเทศทยัย์ 55 96

574 มองเทศ - มองไทย  :  พระอุปคุตเถระจากพระธรรมกถึกถึงผูท้รงอภิญญา (๑)วิเทศทยัย.์ 31 44

575 ชวนดูหนงั  :  Journey to the West วินิตา รัตตบูรณินท์ 23 34

576 เก็บตกสถานการณ์โควิด : แง่งามในความหายนะ วินิตา รัตตบูรณินท์ 55 82

577 อ่านนกัเขียน อ่านหนงัสือ : Yuval Noah Harari กบังานสัน่สะเทือนโลก วินิตา รัตตบูรณินท์ 58 54

578 บทความ : โรคซึมเศร้ากบัจิตเวช ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล 58 27

579 กวีนิพนธ์  :  พระสมภารบารมีเป็นท่ีสุด ศาสตราจารยพิ์เศษ ธงทอง จนัทรางศุ 29 42



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

580 กวีนิพนธ์  :  มาฆบูชาร าลึก ศาสตราจารยพิ์เศษ ธงทอง จนัทรางศุ 34 48

581 บทความ  :  ท าไมตอ้ง บาฬีใหญ่ ? ศิษยพ์ระอาจารยต่์วน 14 17

582  ภาษาไทย? ภาษาฝร่ัง? ภาษาบาลี? กางเกง ‘ลิง’กางเกง ‘ลิงค’์  ศิษยอ์าจารยต่์วน 3 38

583 กวีนิพนธ์ : วินาทีเดียว ษ์ 56 46

584 ธรรมปริทศัน์ : ความเขา้ใจเร่ืองการศึกษาพระอภิธรรม พระธรรมเทศนา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจาย ์(ปอ.
 ปยตุโต)

49 15

585 คติธรรมจากสัมโมทนียกถา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

20 13

586 ชวนอ่าน : กา้วไปในบุญ
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

38 13

587 ธรรมปริทศัน์  :  รุ่งอรุณของการศึกษา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

35 13

588 ธรรมปริทศัน์  :  หลกัแม่บทของการพฒันาตน
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

34 13

589 ธรรมปริทศัน์  : ยอดอุบาสิกา ธมักถึก ตอน ๒
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

33 9

590 ธรรมปริทศัน์ :  รู้จกับา้นของตวั เท่ียวทัว่พระไตรปิฎก (๑)
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

37 13

591 ธรรมปริทศัน์ :  รู้จกับา้นของตวั เท่ียวทัว่พระไตรปิฎก (๒)
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

38 22

592 ธรรมปริทศัน์ :  รู้จกับา้นของตวั เท่ียวทัว่พระไตรปิฎก (๓)
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

39 12

593 ธรรมปริทศัน์ : พระพทุธศาสนาในศรีลงักา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

51 14

594 ธรรมปริทศัน์ : อนิจจตา บอกความจริงไว ้ไยคนไทยใชไ้ม่เป็น
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

43 13

595 บนัทึกธรรม :  สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ. ปยตฺุโต)
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

19 24

596 ปรารภธรรม  :  ถา้สูงอายเุป็น ก็น่าเป็นผูสู้งอายุ
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

32 13

597 ปรารภธรรม  :  มองวิสาขบูชาหย ัง่ถึงอารยธรรมโลก
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

36 14



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

598 ปรารภธรรม :  ธรรมของพระราชา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

29 11

599 ปรารภธรรม :  ยอดอุบาสิกา ธมัมกถึก ตอน ๑
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

27 11

600 ปรารภธรรม :  ส านกัปฏิบติัธรรมท่ีสมนาม ตอน ๒
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

26 8

601 ปัญญภิวฒัน์ : คติจากอนิจจงั
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

17 20

602 ปัญญาประทศัน์ : จะเขา้ถึงพระไตรปิฎกไดต้อ้งเรียนรู้ภาษาบาลีไวบ้า้ง
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

47 15

603 ปัญญาปริทศัน์  : ถา้เชิดชูพระคุณแม่ข้ึนมาไดส้ังคมไทยไม่ส้ินหวงั
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

15 11

604 ปัญญาปริทศัน์ : จะเสพจนหมดจกัจัน่หรือจะสร้างสรรคแ์บบมฆมาณพ
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

45 15

605 ปัญญาปริทศัน์ : ธรรมะฉบบัเรียนลดั
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

40 10

606 ปัญญาปริทศัน์ :มองดูฉนัทะ - ตณัหา ไล่มา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

42 13

607 ปัญญาภิวฒัน์  :  จกัรใด ขบัดนัยคุไอที
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

14 13

608 มุมมอง  :  วนัวิสาขบูชา
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

12 9

609
ปัญญาปริทศัน์ : ธรรมกถาเฉพาะกิจ ในสถานการณ์ โควิด-19 น้ี โพชฌงค์
 สวดก็ได ้แต่ถา้ใช ้จะยิง่ดี

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

55 14

610 ธรรมปริทศัน์ : ทุกคนตอ้งเป็นพรหม เพ่ืออภิบาลสังคมใหย้ ัง่ยนื
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

50 16

611 ปรารภธรรม :  ส านกัปฏิบติัธรรมท่ีสมนาม ตอน ๑
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

25 10

612 ปรารภธรรม :  ส านกัปฏิบติัธรรมท่ีสมนาม ตอนจบ
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

28 9

613 วิสัชนาธรรม  :  เวลากบัชีวิต
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
(ป.อ. ปยตฺุโต)

30 9



ล ำดบั หัวเร่ือง ผู้เขียน ฉบับที่ หน้ำ

614 ตามรอยธรรม :  พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ฯ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก

29 47

615 พระคติธรรม : พระสังฆราชประทานเน่ืองในวนัวิสาขบูชา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก

36 28

616 ชวนอ่าน : สาระสงกรานตท่ี์แท้ สังกนัตบุตร ลูกแม่เคล่ือน 47 74

617 บนัดาลใจ  : ชูพระพม่า “ธมัมานนัทะ” วดัท่ามะโอตน้แบบครูสอนบาลีสงฆไ์ทย สิริสวสัด์ิ ภุมวาร 14 38

618 ทศันะ  :  ปฏิบติัธรรมน าชีวิตประจ าวนั. สีลส วโร 25 38

619 รอยธรรม : ประวติัพระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ) สุเทพ โพธิสัทธา 54 34

620 คาถาบูชาหลวงพอ่ สุวรรณฉายา 48 69

621 ธรรมร าลึก  :  อาจริยบูชา ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร สุวณัณฉายา 33 29

622 สัมโมทนียกถา : โทษเขา เราทุกข์ สุวณัณฉายา 33 51

623 นอ้มบูชาคุณ : หลวงพอ่สุมนต ์พระผูต้ามรอยพระศาสดา เสริมสุข ปัทมสถาน 48 93

624 ชวนอ่านหนงัสือ :  การแพทยย์คุใหม่ในพทุธทศัน์ หนอนหนงัสือ ผูส้มบูรณ์พนูสุข 28 48

625 ทศันะพิจารณ์  :  ลทัธิไซตอน ซาตาน มาร หน่ึงธุลี พลีเพ่ือพทุธ 13 18

626 กวีนิพนธ์ : มหาเถรานุสฺสติ อ.จ ารูญ ธรรมดา 48 84

627 บูชาครู : หลวงพอ่สุมนต ์ประทีปแห่งธรรม อ.ณฐัศกัด์ิ ตนัตยานุพนธ์ 48 90

628 มหาบูชา : แด่ท่านอาจารยสุ์มนต ์ครูในใจตลอดไป อ.ประณีต กอ้งสมุทร 48 80

629 กวีนิพนธ์ : นนฺทิกตฺเถราภิตฺถุติคาถา อ.รุ่งอรุณ จนัทร์สงคราม 48 86

630 อาจริยาภิวาท : หลวงพอ่สุมนต ์เสาหลกัวิชาการดา้นพระพทุธศาสนา อ.รุ่งอรุณ จนัทร์สงคราม 48 82

631 ประสบการณ์ธรรม : เร่ืองเล่าจากแดนไกล ตอน ๑ อจโลภิกข ุ(Brett Hansen ) 56 33

632 ประสบการณ์ธรรม : เร่ืองเล่าจากแดนไกล ตอน ๒ อจโลภิกข ุ(BRETT HANSEN) 57 51

633
ธรรมสากจัฉา : ชาวพทุธยคุน้ี ควรศึกษาปิฎกไหนจึงเก้ือกูลแก่การเจริญ
สมถวิปัสสนา

อญฺญตโรภิกขุ 49 37

634 อานิสงส์การเรียนภาษาบาลี อญฺญฺตโร ภิกฺขุ 46 39

635 เล่าไวด้ว้ยใจบูชา:ความทรงจ าจากโยมอุปัฏฐาก อารยา อ่องจรูญ 48 92

636 นอ้มเศียรเกลา้ : หลวงพอ่สุมนตใ์นความทรงจ า อิศริยา นุตสาระ ศน. ม 48 87

637 บนัดาลใจ :  ความภูมิใจของ รปภ. คนหน่ึง อุทยั ภาเจริญสุข 17 45

638  คนดีท่ีคนไทยไม่ลืม ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 9 31

639 กวีนิพนธ์  :  ธรรมราชา 17 33

640
ชวนเท่ียววดัพทุธเถรวาทในไทย  : “วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้” เปิดอีกคร้ัง !
หลงัตอ้งปิดชัว่คราวเพราะพิษภยัแลง้

11 24

641 ชวนรู้ :  รายช่ือหนงัสือแจกในงานถวายพระเพลิง ฯ 29 68

642 ใตฟ้้าวดัจากแดง : ขยะ Recycle มาเป็นจีวร พอจ.มหาประนอม ธมฺมาลงกาโร 42 53

643 ทนัโลก  : ความรักการอ่านของสังคมญ่ีปุ่ น 16 34

644 ธรรมประวติั  : ประวติัและปฏิปทาพระอาจารยอ์มโรภิกฺขุ 13 41
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645
ในกระแสข่าว  :  นกัโบราณคดีอิตาลีคน้พบประติมากรรม “สิทธตัถะ”อายุ
กวา่ ๑,๗๐๐ ปี

11 16

646 ในกระแสข่าว  : พระเจา้อยูห่วัพระราชทานทุนพระสงฆไ์ทย......... 18 19

647 ในกระแสข่าว : "คุณน ้าผ้ึง" (ม.ล.สราลี) บวชเนกขมัมจาริณี 40 62

648 ในกระแสข่าว : มุทิตาสักการะ พระครูวรปัญญาคุณ 22 38

649 บทวิเคราะห์  : ท าไมเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนงัสือ 16 37

650 บนัดาลใจ :  “พอ่” ผูพ้อเพียง 18 34

651 บูชาธรรม : หลวงพอ่ กบัการสร้างคมัภีร์ 44 83

652 ประวติัยอ่ หลวงพอ่พระครูธรรมธรสุมนต ์นนฺทิโก อคัคมหาบณัฑิต 48 3

653 พระพทุธรูปแกว้ (ปางไสยาสน)์ 46 45

654 พระพทุธรูปส าคญั  :  พระพทุธรูปประจ าพระชนมวาร 18 45

655 พระพทุธรูปส าคญั :  พระพทุธนวราชบพิตร 18 24

656 พระพทุธรูปส าคญั : พระพทุธองัคีรส วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 38 33

657 พระโพธิสัตวก์บัพระเมตตาต่อปวงสัตว์ 29 65

658 พินยักรรมของหลวงพอ่ 48 10

659 ภาพเล่าเร่ือง : ดอกไมแ้ห่งดวงใจ 17 27

660 มองเทศ-มองไทย : กษตัริยภู์ฏานกบัในหลวงของเรา 17 23

661 ส่องแสงธรรม :  “ธรรมราชา”กษตัริยผ์ูศ้รัทธาพระพทุธศาสนาจากหวัใจ 18 40

662
สัมภาษณ์  :  ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ ฝร่ังหวัใจไทย ผูท้  าให‘้ไทยศึกษา’ เป็นท่ี
รู้จกัในซีกโลกตะวนัตก

5 24

663 สาระชวนรู้ :  ทรงเป็นยิง่กวา่พระมหากษตัริย์ 17 34

664 สาระธรรม :  เร่ืองเล่าบทสนทนาธรรมในหลวงกบัหลวงปู่ ดูลย์ 18 31

665 สาระน่ารู้  : นายอินทร์ ผูปิ้ดทองหลงัพระ 18 27

666 สาระน่ารู้ :  สังคายนาพระไตรปิฎก 21 30

667 หนงัสือดีท่ีควรมี  :  พจนานุกรมพทุธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม 9 40

668 หนงัสือดีท่ีควรมี  :  พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ 10 38

669
สมณศกัด์ิ : สมเด็จพระญาณวชิโรดม 
กวีนิพนธ์ : มุทิตาสักการะ (หลวงพอ่วิริยงัค ์สิรินฺธโร) 58 48


















































