ภาษาใทย

หนังสืออานาปาน์ โดย พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อ ลี ธมฺมธโร) พระอาจารย์ลี เป็นผู้
เชี่ยวชาญในการฝึกอานาปานสติ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทประพันธ์และพระธรรมเทศนาของท่านที่เกี่ยว
หลัก ปฏิบัติอานาปาน์
สติปัฏฐาน โดย พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) อธิบายสติปัฏฐาน ๔ ทั้งตามหลัก
พระไตรปิฎก ทั้งตาม ประสบการณ์ของท่าน มุ่งเอาใจความเป็นใหญ่ ให้สะดวกแก่การปฏิบัติ ภาคที่สอง คือ
รัตนคาถา อธิบายไตรสรณคมณ์ คือการถึงซึ่งพระ พุทธ์ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก ในเชิง
บุคลาธิษฐาน และ ธรรมาธิษฐาน
วิชชาวิมุติ บทธรรมะสั้นๆ ที่คัดเลือกจากพระธรรมเทสนาของท่านพ่อลี
ยาใจ โดย พระครูญาณวิศิฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) พระธรรมเหศนา และข้อความสั้น ๆ ที่ศิษย์บันทึกไว้
สัจธรรม โดย พระโพธิธรรมาจาร์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) พระธรรม เทศนาอบรมภาวนา ในโอกาสที่ได้รับ
นิมนต์ไปอบรมกรรมฐานแก่ชาว อเมริกัน ที่สมาคมวิปัสสนา
เมืองแบรี่ รัฐแมสซะชูเส็ท พ.ศ. ๒๕๓๓
ใจสงบ โดย พระโพธิธรรมาจาร์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) พระธรรม เทศนาอบรมภาวนา
สัจกิจ โดย พระอาจารย์เจฟฟ์ ฐานิสฺสโร พระธรรมเทศนาอบรมภาวนา ให้แก่พระและฆราวาสที่วัดเมตตา
เน้นเรื่องอริยสัจ ๔ กับหน้าที่ที่ควร ทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ
โพธิศรัทธา โดย พระอาจารย์เจฟฟ์ ฐานิสฺสโร พระธรรมเทศนาอบรม ภาวนา
โพชฌงค์ โดย พระอาจารย์เจฟฟ์ ฐานิสฺสโร พระธรรมเทศนาอบรม ภาวนา เกี่ยวกับโพชฌงค์ ๗
Français

Avec Chaque Respiration par Ṭhānissaro Bhikkhu. Un manuel de méditation qui repose sur la méthode de
méditation sur la respiration du Bouddha et la méthode de méditation sur la respiration d’Ajaan Lee
Dhammadharo.
Les Enseignements du Bouddha par Ṭhānissaro Bhikkhu. Une brève introduction aux concepts de base et
aux valeurs sous-jacentes à la pratique Bouddhiste, avec une attention particulière portée sur les mauvaises
interprétations à propos de ce que le Bouddha a réellement enseigné.

Português
O Brilho que a Vida Tem de Ajaan Fuang Jotiko. A coleção de ensinamentos do principal aluno de Ajaan
Lee e também professor de Thanissaro Bhikkhu, abrangendo a prática com uma vasta amplitude.
O Nobre Caminho Óctuplo As palestras de Dhamma incluídas neste volume resumem cada um dos os
oito fatores nescessários que formam o caminho para alcançar o despertar.
A Respiração como um Refúgio O tema principal do retiro em Brasília foi o guia de dezesseis passos da
meditação focada na respiração ensinada pelo Buddha, dividido em Quatro Tétrades, como uma maneira
de treinar a mente em tranquilidade e insight.
A Força Interior de Ajaan Lee Dhammadharo. As dezesseis palestras traduzidas aqui são, na verdade,
reconstruções das palestras de Ajaan Lee feitas por uma de seus seguidores — uma monja, Arun
Abhivaṇṇā — com base em notas que ela fez enquanto o ouvia ensinar.

Español
Manteniendo presente la respiración por Ajaan Lee Dhammadharo. Una guía fundamental sobre la
práctica de meditación en la respiración, con algunas charlas introductorias.

