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À¯²Âªh¤¸¢¸h°À¤¯¦Âªh©Â Á¤¶¬©³Ç´ÇÃhg±
¦± ¿¶Ç¬¶¬ ·g± · ¬¬¿¢±¦g±¦¢¯¢°¢¸h ¦¢¯
©Â ¦¢¯¬¡g±Ã¢ Á¤¶¬¬±¢ k Á¤¶¬·©³Ç´Ç¿¢±
¦¢¢¸h¿g±°
±¢±¦±¬¿¢± Ã g¦g±±±¡ ±§´¤ ±
³ ±q± ¤h¦Àg ´¤g¬¤¸ ¿r±¢À©
Á¤Âªh¤¸¿ªÆ¦± ± ¬·¢¢ ¯°È ¬Âªh
¿¢±°Èª¤±¡°È¬°ÈÂ©¢h±Á¤´Çg±¬¡¸g ¦± ¿¤¬
¦± ³¤±¿r¿¢¶Ç¬¢¢ ± ¯Âªh °´·¬¡g±Ã gÃh
ÀgÂ¿ ¶Ç¬³¤±À¤h¦°ÈhÂª g ¿ª ¶¬·i±¤h ¤·

ÑÕ

¤h À¤h¦Æ¤· ¤h À¤h¦Æ¤· ¤h À¤h¦Æ¤· h±¤h ÐÏÏ ¢°È
¤· ÐÏÐ ¢°È ¶¬¦g±¯

ชยสาโร ภิกขุ

นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
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ฌอน ชิเวอรตัน (Shaun Chiverton)
เกิดที่ประเทศอังกฤษ
ไดพบกับพระอาจารยสุเมโธ
(พระราชสุเมธาจารย วัดอมราวดี
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บรรพชาเปนสามเณร ที่วัดหนองปาพง
จังหวัดอุบลราชธานี
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รักษาการเจาอาวาส วัดปานานาชาติ
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พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ
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มูลนิธิปญญาประทีป
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จากคณะครู ผูปกครองและญาติโยมซึ่งเปนลูกศิษยพระอาจารยชยสาโร กระทรวงมหาดไทย
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๑ เมษายน ๒๕๕๑
วัตถุประสงค
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขาของพระพุทธ
ศาสนาเปนหลัก
๒) เผยแผหลักธรรมคำสอนผานการจัดการฝกอบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ
สื่อธรรมะรูปแบบตางๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
๓) เพิม่ พูนความเขาใจในเรือ่ งความสัมพันธระหวางมนุษย และสิง่ แวดลอม สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) รวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
คณะที่ปรึกษา
พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานทีป่ รึกษา โดยมีคณะทีป่ รึกษาเปนผูท รงคุณวุฒใิ น
สาขาตางๆ อาทิ ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน สิง่ แวดลอม เกษตรอินทรีย เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรสุขภาพ การเงิน กฎหมาย การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม ศิลปกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธฯิ ไดรบั เกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ เปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน
เลขาธิการฯ
การดำเนินการ
• มูลนิธิฯ เปนผูจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป ในรูปแบบโรงเรียนบมเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมตางๆ ดานการศึกษาวิถีพุทธ ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน
โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ บานหนองนอย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
• มูลนิธฯิ รวมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผสอื่ ธรรมะ แจกเปนธรรมทาน
ผานกองทุนสื่อธรรมะ โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๕

รายชื่อสื่อธรรมะจัดทำโดยกองทุนสื่อธรรมะทอสี
หนังสือธรรมะโดยพระอาจารยชยสาโร
๑. ทำไม (ป ๒๕๔๘)
พิมพครั้งที่ ๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ - มกราคม ๒๕๕๐
จำนวน ๖๙,๓๐๐
ฉบับตัวอักษรใหญ
พิมพครั้งที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๓๖,๕๐๐
๒. ทำไม (แยก ๕ เลมยอย) เกิดมาทำไม, เขาวัดทำไม, หลับตาทำไม, ทุกขทำไม, ตายกอนตายทำไม
พิมพครั้งที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๕,๐๐๐
๓. ชีวิตคือการทาทาย พิมพครั้งที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๔๘ - ตุลาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๑๓,๐๐๐
๔. ไฮเทค ไฮทุกข
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ - สิงหาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๑๘,๐๐๐
๕. หนี้ศักดิ์สิทธิ์
พิมพมาแลว
จำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เลม
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๑ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ - ตุลาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๗๑,๐๐๐
๖. ปจจุบันสดใส
พิมพครั้งที่ ๑ - ๕ ไมทราบปเริ่มพิมพ - กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓๒,๐๐๐
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ - มกราคม ๒๕๕๓
จำนวน ๓๖,๐๐๐
๗. นักเพงคุณ นักจับถูก พิมพครั้งที่ ๑ - ๔ สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๑
จำนวน ๒๒,๐๐๐
๘. สุขเปน ก็เปนสุข
พิมพครั้งที่ ๑ - ๑๐ ป ๒๕๔๑- ๒๕๔๘
จำนวนประมาณ ๖๐,๐๐๐
ฉบับตัวอักษรใหญ
พิมพครั้งที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๔๐,๐๐๐
๙. why ไหว ?
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๗,๕๐๐
๑๐. พอแมผูแสดงโลก
พิมพครั้งที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ - สิงหาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๒๕,๐๐๐
๑๑. โหลหนึ่งก็ถึง ฯ
พิมพครั้งที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ - มกราคม ๒๕๕๓
จำนวน ๓๕,๐๐๐
๑๒. ไมเกา ไมใหม ไมไทย ไมเทศ
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๐
จำนวน ๑๐,๐๐๐
๑๓. อาณาจักรแหงปญญา พิมพครั้งที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ - กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จำนวน ๑๓,๕๐๐
๑๔. สบาย สบาย สไตลพุทธ พิมพครั้งที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๙,๐๐๐
๑๕. หลับตาทำไม - การฝกสติ เจริญสมาธิ และพัฒนาปญญา
พิมพครั้งที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๑๐,๐๐๐
๑๖. กระโถน - กระถาง
พิมพมาแลว
จำนวน ๓๐,๐๐๐ เลม
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๑๐,๐๐๐
๑๗. ๖ พระสูตร
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ - สิงหาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๑๕,๐๐๐
๑๘. หลักรัก
พิมพครั้งที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑- สิงหาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๔๑,๐๐๐
๑๙. เพื่อนนอก เพื่อนใน พิมพมาแลว
จำนวน ๗๗,๐๐๐ เลม
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ - สิงหาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๑๐,๐๐๐
๒๐. สิ่งดีที่สุดสำหรับลูก พิมพครั้งที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ - พฤศจิกายน ๒๕๕๒
จำนวน ๒๑,๐๐๐

เลม
เลม
ชุด
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

๒๑. สัจธรรมสะทอน
พิมพครั้งที่ ๑ - ๓
๒๒. ดรุณธรรม
พิมพมาแลว
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๓
๒๓. สรณะ
พิมพครั้งที่ ๑ - ๓
๒๔. ความฉลาดไรพรมแดน พิมพมาแลว
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๑
๒๕. สรางตน
พิมพครั้งที่ ๑
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๓
๒๖. คลายปม
พิมพครั้งที่ ๑ - ๓
๒๗. เพาะปญญา
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒
๒๘. ธรรม...เอาการเอางาน พิมพครั้งที่ ๑
๒๙. เรื่องทานเลา
พิมพครั้งที่ ๑ - ๓
๓๐. มนุษยที่สมบูรณ
พิมพครั้งที่ ๑
๓๑. ศาสตรไหนสันติ
พิมพครั้งที่ ๑

มกราคม - กันยายน ๒๕๕๑
จำนวน
จำนวน ๔,๐๐๐ เลม
กันยายน ๒๕๕๑
จำนวน
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - สิงหาคม ๒๕๕๒ จำนวน
จำนวนประมาณ ๒๕,๐๐๐ เลม
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
จำนวน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใตชื่อ “จากใจทานถึงใจเรา”
ธันวาคม ๒๕๕๑
จำนวน
ธันวาคม ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จำนวน
พฤษภาคม ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน
ตุลาคม ๒๕๕๒
จำนวน
ตุลาคม ๒๕๕๒ - กุมภาพันธ ๒๕๕๓
จำนวน
พฤศจิกายน ๒๕๕๒
จำนวน
ธันวาคม ๒๕๕๒
จำนวน

๓๐,๐๐๐ เลม
๑๐,๐๐๐ เลม
๒๐,๐๐๐ เลม
๑๐,๐๐๐ เลม
๑๐,๐๐๐
๒๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

หนังสือธรรมะโดยพระอาจารยทานอื่นๆ
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

Bodhinyana
A Taste of Freedom
Living Dhamma
Food for the Heart
Unshakeable Peace
A Tree in a Forest

พิมพครั้งที่ ๑
พิมพครั้งที่ ๑
พิมพครั้งที่ ๑
พิมพครั้งที่ ๑
พิมพครั้งที่ ๑
พิมพครั้งที่ ๑

October 2007
October 2007
January 2008
February 2008
September 2008
November 2008

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑๐,๐๐๐ เลม
๑๐,๐๐๐ เลม
๗,๐๐๐ เลม
๗,๐๐๐ เลม
๖,๐๐๐ เลม
๖,๐๐๐ เลม

ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑. การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน-ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม
พิมพมาแลวประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เลม
ฉบับโรงเรียนทอสี
พิิมพครั้งที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๐
จำนวน ๕,๐๐๐ เลม
๒. คนไทย ใชกบเฒา ? โดยวัดญาณเวศกวันและโรงเรียนทอสี
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๒
จำนวน ๑๑,๐๐๐ เลม

พระอาจารยญาณธมฺโม
๑. หมากเงาะก็ได เซาซะก็ดี
พิมพครั้งที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๒,๕๐๐ เลม

๒. Walking Meditation พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ September 2006 - July 2007
สิงหาคม ๒๕๕๑
๓. อิทธิฤทธิท์ ี่นาปรารถนา พิมพครั้งที่ ๑

จำนวน ๘,๐๐๐ เลม
จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม

พระอาจารยปสันโน
๑. A Dhamma Compass พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ February - May 2007

จำนวน ๑๔,๐๐๐ เลม

๒. ไมลืม ไมหลง

จำนวน ๕,๐๐๐ เลม

พิมพครั้งที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๕๒

อื่นๆ
๑. สวดมนตภาวนา
พิมพครั้งที่ ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๔๙ - สิงหาคม ๒๕๕๐
ฉบับจัดรูปเลมใหม
พิมพครั้งที่ ๑ - ๒ เมษายน - ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. Instructions de Méditation
พิมพครั้งที่ ๑
September 2008

จำนวน ๑๖,๕๐๐ เลม
จำนวน ๑๑,๐๐๐ เลม
จำนวน

๖,๐๐๐ เลม

รายชื่อหนังสือธรรมะโดยพระอาจารยชยสาโรจัดพิมพโดยสำนักพิมพอื่น
๑. ใกลตัว
๕. สัจธรรมสะทอน
๙. กระโถน กระถาง
๑๓. คุณคาสิ่งล้ำคา

๒. ปจจุบันสดใส
๓. ดรุณธรรม
๖. ธรรมะนำสมัย
๗. หลับตาเรียน
๑๐. ลำเดียวกัน
๑๑. หนีศั้ กดิ์สิทธิ์
๑๔. อาณาจักรแหงปญญา

๔. เพื่อนนอก เพื่อนใน
๘. ไมเกาไมใหม ไมไทยไมเทศ
๑๒. ความฉลาดไรพรมแดน

รายชื่อสื่อธรรมะในรูปแบบ CD/DVD/MP3
โดย พระอาจารยชยสาโร
๑. ธรรมเทศนา บานพอ เชียงใหม ป ๒๕๔๔-๒๕๔๘
๒. ธรรมเทศนา บานพอ เชียงใหม ป ๒๕๔๙
๓. ธรรมเทศนา บานพอ เชียงใหม ป ๒๕๕๐
๔. ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร บานพอ ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒
๕. ธรรมเทศนา บานพอ เชียงใหม ป ๒๕๕๓
๖. รวมธรรมเทศนา ประจำป ๒๕๔๕-๒๕๔๖
๗. รวมธรรมเทศนา ประจำป ๒๕๔๗
๘. รวมธรรมเทศนา ประจำป ๒๕๔๘
๙. รวมธรรมเทศนา ประจำป ๒๕๔๙
๑๐. ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร ป ๒๕๕๐

ชุดละ ๖ แผน
ชุดละ ๑ แผน
ชุดละ ๑ แผน
ชุดละ ๕ แผน
ชุดละ ๑ แผน
ชุดละ ๕ แผน
ชุดละ ๔ แผน
ชุดละ ๔ แผน
ชุดละ ๔ แผน
ชุดละ ๕ แผน

๑๑. การอบรม และปฏิบัติธรรม ทั่วไป ตุลาคม ๒๕๔๘
๑๒. การอบรม และปฏิบัติธรรม ครู กรกฎาคม ๒๕๔๘
๑๓. ธรรมเทศนาอบรม ครู ณ บานบุญ ปากชอง ตุลาคม ๒๕๕๐
๑๔. ธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรมครู ณ บานบุญ ปากชอง ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๕. ธรรมเทศนาอบรมครู ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๖. การอบรม และปฏิบัติธรรม ระดับวัยรุน สิงหาคม ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙
๑๗. การอบรมหนุมสาวและวัยรุน ณ บานบุญ ปากชอง สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๘. การอบรมวัยรุน ณ บานบุญ ปากชอง สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๙. การอบรม และปฏิบัติธรรม ทั่วไป กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒๐. ธรรมเทศนาอบรม นักเรียนประถม ๖ และ ผูปกครอง

ณ ปญญาประทีป ปากชอง มีนาคม ๒๕๕๐
๒๑. ธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมประถม ๖ และ ผูปกครอง ป ๒๕๕๑
๒๒. ธรรมเทศนาอบรม ญาติโยม ณ บานบุญ ปากชอง กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๓. ธรรมเทศนาอบรม ญาติโยม ณ บานบุญ ปากชอง กรกฎาคม ๒๕๕๑
๒๔. ธรรมเทศนาอบรม ญาติโยม ณ บานบุญ ปากชอง กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๕. ธรรมเทศนาอบรม วันแม ณ บานบุญ ปากชอง สิงหาคม ๒๕๕๐
๒๖. การฝกสติ พัฒนาสมาธิ และเจริญปญญา (รวบรวมจากหลายป)
๒๗. การศึกษาวิถีพุทธ เผยแพรป ๒๕๔๙
๒๘. ซีดีธรรมะ เรื่องเสนทางสงบ และเพลงธรรมะภาษาอังกฤษ
๒๙. ดีวีดีโหลหนึ่งก็ถึง คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ
๓๐. ธรรมเทศนา ชีวิตคือการศึกษา (รวบรวมจากหลายป)
๓๑. ธรรมเทศนา พระอาจารยชยสาโร วัดปานานาชาติ ๒๕๓๒ - ๒๕๔๔ ชุดที่ ๑ แผนที่ ๑-๖
๓๒. ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร วัดปานานาชาติ ๒๕๓๑-๒๕๔๔ ชุดที่ ๒ แผนที่ ๗-๑๒
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โดย พระอาจารยทานอื่นๆ
๑. ธรรมะกับการศึกษา โดย ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) มิถุนายน ๒๕๔๙
ชุดละ ๑ แผน
๒. พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารยปสันโน ระหวางปลีกวิเวกในประเทศไทย ก.พ.๔๙ - ก.พ. ๕๐ ชุดละ ๔ แผน

ธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ
๑.
๒.
๓.
๔.

Dhamma talks by Ajahn Jayasaro Volume I in two discs (May 2007)
Dhamma talks by Ajahn Jayasaro Volume II in two discs (May 2007)
Wat Pah Nanachat CD-Rom Dhamma talks, Chanting, Pictures and Books in one disc (June 2006)
Ajahn Jayasaro Dhamma Talks from in Retreat Programs During 2006-2008 in two discs (June 2008)

