




พิมพแจกเปนธรรมบรรณาการดวยศรัทธาของญาติโยม

หากทานไมไดใชประโยชนจากหนังสือนี้แลว

โปรดมอบใหกับผูอื่นที่จะไดใช จะเปนบุญเปนกุศลอยางยิ่ง



พิมพ แจก เปน ธรรม ทาน

  สงวนลิขสิทธิ์ หามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพจำหนาย

หากทานใดประสงคจะพิมพแจกเปนธรรมทาน โปรดติดตอ

กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิปญญาประทีป

 ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ๔๑

สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐

โทรศัพท ๐-๒๗๑๓-๓๖๗๔

www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org

   พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   - ๑๐ พ.ศ.๒๕๔๑ -  พ.ศ.๒๕๔๘  จำนวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ เลม

ฉบับออกแบบปกและจัดรูปเลมใหม

พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑  -  ๗  กันายายน ๒๕๔๙  - มิถุนายน  ๒๕๕๒ จำนวน ๓๕,๐๐๐ เลม

พิมพ ครั้ง ท่ี   ๘   ธันวาคม ๒๕๕๒  จำนวน ๕,๐๐๐ เลม

ภาพปก  นิรนาม

ออกแบบปก  วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี

 จัด ทำ โดย  กองทุนสื่อธรรมะทอสี และมูลนิธิปญญาประทีป

 ดำเนินการพิมพโดย  บริษัท คิว พริ้นท แมเนจเมนท จำกัด

โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙

ชยสาโร ภิกข ุ 



คำอนุโมทนา 







 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





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                อปุสมบทเปนพระภกิษ ุท่ีวดัหนองปาพง 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

ค ว า ม เปน ม า 
   มูล นิธิป ญญา ประที ป  จั ดตั้ งโด ยค ณะผู บร ิหารโ รงเ รียนทอส ี  ดว ยควา มรว ม ม ื อ                        
จ ากคณะค รู  ผู ปกค รอ งแล ะญาต ิโย มซ่ึงเ ปน ลูกศ ิ ษย พระอาจา รยช ย สาโ ร  ก ระทรวง มหาด ไทย
อน ุญา ตให จดทะ เบี ยนเ ปนน ิติบ ุคค ล อ ย  า งเปนทาง การ  เลขท่ี ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ตั้ งแตวัน ที่ 
๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑

    วัตถุประ สงค  
                      ๑)   สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ ไ ต ร ส ิกขา ของพระ พุทธ 
       ศา สนาเปน หลัก  
  ๒)  เผ ยแผหล ักธรรม คำส อนผ านการจัดการฝก อบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ
       สื่อธรรมะรูปแบบตางๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเขาใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษย และส่ิงแวดลอม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  รวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานทีป่รกึษา   โดยมคีณะทีป่รกึษาเปนผูทรงคณุวฒุใิน
สาขาตางๆ  อาทิ  ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  ส่ิงแวดลอม เกษตรอินทรีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรสุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปญญาทองถิ่น

 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ  เปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท   ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน 
เลขาธิการฯ

  การ ดำเนิน การ 
   •   มูลนิธิฯ เปนผูจัดต้ังโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบมเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมตางๆ  ดานการศึกษาวิถีพุทธ ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน 
โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่  บานหนองนอย   อำเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา
   •     มลูนธิฯิ รวมมอืกบัโรงเรยีนทอสี   ในการผลติและเผยแผสือ่ธรรมะ   แจกเปนธรรมทาน 
ผานกองทุนสื่อธรรมะ โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๕ 



หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อา จาร ยชย สาโร 
 ๑ .  ทำไม   (ป    ๒๕๔๘ ) พิมพ ครั้ง ที่  ๑  - ๑๖   มกราคม  ๒๕๔๘   -   มกราคม   ๒๕๕๐          จำนวน   ๖๙,๓๐๐  เลม 

        ฉบับ ตัว อักษร ใหญ พิมพ ครั้ง ที่  ๑  -  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๑  - ธันวาคม   ๒๕๕๒      จำนวน    ๓๖,๕๐๐  เลม 

 ๒ . ทำไม  (แยก ๕ เลมยอย)    เกิดมาทำไม,  เขาวัดทำไม, หลับตาทำไม, ทุกขทำไม, ตายกอนตายทำไม 

        พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๖   ตุลาคม  -   พฤษภาคม    ๒๕๕๐          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    พิมพ 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  - ตุลาคม 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     พิมพ ครั้ง ที่   ๑   - ๔  สิงหาคม    - กันยายน  ๒๕๕๑      จำนวน    ๒๒,๐๐๐  เลม   

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

       ฉบับ ตัว อักษร  ใหญ  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -    ๘  กันยายน   ๒๕๔๙   -  ธันวาคม   ๒๕๕๒       จำนวน    ๔๐,๐๐๐  เลม 

 ๙ .  why   ไหว   ?       พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒    พฤศจิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐      จำนวน    ๑๗,๕๐๐   เลม   

๑๐ .   พอ แม ผู แสดง โลก    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๔    ตุลาคม   ๒๕๔๙   -   สิงหาคม   ๒๕๕๒       จำนวน    ๒๕,๐๐๐  เลม 

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

๑๒ .    ไม เกา   ไม ใหม   ไม ไทย   ไม เทศ พิมพ 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 

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 

                    พิมพ ครั้ง ที่   ๑      กรกฎาคม    ๒๕๕๐           จำนวน    ๑๐,๐๐๐    เลม 

๑๖.   กระโถน   -   กระถาง    พิมพมา แลว    จำนวน  ๓๐,๐๐๐   เลม    

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

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

๑๘ .  หลัก รัก พิมพ ครั้ง 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 .  สิ่ง ดี ที่สุด สำหรับ ลูก    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๕   กุมภาพันธ - พฤศจิกายน ๒๕๕๑       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 ครั้ง ที่   ๓     กันยายน   ๒๕๕๑                 จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม 

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

๒๔ .  ความฉลาดไรพรมแดน  พิมพมา แลว    จำนวนประมาณ  ๒๕,๐๐๐   เลม    

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

ราย ชื่อ สื่อ ธรรมะ  จัด ทำ โดยกองทุนส่ือธรรมะทอสี



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

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

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

๒๗ .  เพาะปญญา  พิมพ ครั้ง ที่ ๑  - ๒  พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒     จำนวน ๑๑,๐๐๐ เลม 

๒๘ .   ธรรม...เอาการเอางาน  พิมพ ครั้ง ที่ ๑     ตุลาคม ๒๕๕๒      จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม

๒๙.   เร่ืองทานเลา  พิมพ ครั้ง ที่ ๑  - ๒  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๒     จำนวน ๔๐,๐๐๐ เลม

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

๓๑ .   ศาสตรไหนสันติ        พิมพ ครั้ง ที่ ๑       ธันวาคม ๒๕๕๒      จำนวน    ๑๐, ๐๐๐  เลม

หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อาจารย ทา นอ่ืนๆ 
 พระ โพธิ ญาณ เถร   ( ชา   สุภ ทฺ โท ) 
 ๑ .  Bodhinyana    พิมพ ครั้ง 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  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๓    พฤศจิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐        จำนวน    ๒๒,๕๐๐   เลม 

 ๒ .     Walking   Meditation   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒    September   2006   -   July   2007          จำนวน      ๘,๐๐๐    เลม 

 ๓ .     อิทธิฤทธ์ิที่นาปรารถนา       พิมพ ครั้ง ที่   ๑     สิงหาคม ๒๕๕๑        จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เลม 

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

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

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม   พิมพ ครั้ง ที่   ๑  -   ๒  เมษายน - ธันวาคม  ๒๕๕๒     จำนวน       ๑๑, ๐๐๐   เลม 

 ๒.   Instructions de Méditation    พิมพ ครั้ง ที่   ๑      September   2008           จำนวน    ๖,๐๐๐ เลม

ราย ช่ือ หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อา จาร ยชย สาโร จัด พิมพ โดย สำนัก พิมพ อื่น 
  ๑ .   ใกล ตัว                                    ๒ .  ปจจุบัน สดใส          ๓ . ดรุณ ธรรม        ๔ .   เพ่ือน 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 .   หนี้ ศักดิ์ สิทธิ์        ๑๒ .   ความ ฉลาด ไร พรมแดน     

๑๓ .  คุณคา ส่ิง 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

 ๔ .    ธรรม เทศนา   บาน พอ   เชียงใหม  ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒           ชุด ละ   ๕   แผน

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

 ๖. รวม ธรรม เทศนา  ป ระจำ 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   ปากชอง   ตุลาคม   ๒๕๕๐          ชุด ละ   ๑   แผน  

๑๓.  ธรรม เทศนาในการปฏิบัติธรรม ครู   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   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 หนุมสาวและ วัย รุน   ณ   บาน บุญ   ปากชอง สงิหาคม   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   ญาติโยม   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   กรกฎาคม   ๒๕๕๐       ชุด ละ   ๑   แผน   

๒๐.    ธรรม เทศนา อบรม   ญาติโยม   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   กรกฎาคม   ๒๕๕๑       ชุด ละ   ๑   แผน  

๒๒. ธรรม เทศนา อบรม   วัน แม   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   สิงหาคม   ๒๕๕๐         ชุด ละ   ๑   แผน   

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

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

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

๒๖.    ดี วี ดี โหล หน่ึง ก็ ถึง   คุณ ธรรม   ๑๒   ประการ เพ่ือ ความ สำเร็จ ใน การ ศึกษา วิถี พุทธ      ชดุ ละ   ๑   แผน

๒๗. ธรรมเทศนา ชีวิตคือการศึกษา (รวบรวมจากหลายป)          ชุดละ ๑ แผน

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

๒๙. 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 วิเวก 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)






