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คำนำ

  เมื่อ ปี   พ . ศ .   ๒๕๔๗   คุณ ยาย ทอ สี   สวัสดิ์ - ชู โต   ได้ กราบ เรียน 

ปรึกษา พระ อาจารย์ ชย สา โร   ที่ จะ มอบ ที่ดิน ที่ บ้าน หนอง น้อย จำนวน   

๘๒   ไร ่  เพือ่ สรา้ง ประโยชน์ ใน การ พฒันา มนษุย ์ใน วถิ ีพทุธ   ทัง้ การ ศกึษา 

วิถี พุทธ   การ ปฏิบัติ ธรรม   และ การ ทำ กิจกรรม ใน ภาค ปฏิบัติ เพื่อ การ 

เรียน รู้ ของ นักเรียน   ผู้ ปกครอง และ ครู โรงเรียน ทอ สี   พระ อาจารย์ ชย สา โร   

จึง แนะนำ ให้ เริ่ม ต้น ด้วย การ ก่อ พระ เจดีย์ ใน พื้นที่ ดัง กล่าว   เพื่อ ระลึก 

ถึง สิ่ง สูงสุด   คือ พระพุทธ   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ์     และ เพื่อ ให้ ผู้ ที่ เข้า 

มา เยี่ยม สถาน ที่ นี้ มี โอกาส ได้ กราบ ไหว้ ให้ เป็น บุญ กุศล   พระ อาจารย์ 

เมตตา แนะนำ ด้วย ว่า  “การสร้างพระเจดีย์เป็นการสร้างความสัมพันธ์

ใหม่ระหว่างสถานที่นั้น ๆ  กับเทวดาถือว่าเป็นสิริมงคลแก่สถานที่เมื่อ

เรามีพระเจดีย์เป็นศูนย์กลาง เราเข้ามาเมื่อใด เราก็จะรู้สึกว่าที่นี่เป็น

สถานที่ที่มีความหมายทางพระพุทธศาสนา”
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  คณะ คร ูผู ้ปกครอง และ นกัเรยีน โรงเรยีน ทอ ส ีจงึ ได ้รว่ม แรง รว่มใจ 

กัน ปั้น อิฐ มอญ และ ก่อสร้าง เจดีย์ ขนาด สูง   ๓.๕๐   เมตร ขึ้น ใน บริเวณ 

ดัง กล่าว เพื่อ ความ เป็น สิริ มงคล    โดย มี พิธี ฉลอง พระ เจดีย์ เมื่อ วัน ที่   ๒๒   

พฤษภาคม   ๒๕๔๘     ตอ่ มา คณุ ยาย ทอ ส ีได ้บรจิาค เงนิ สรา้ง ศาลา ปญัญา 

ประทีป ขึ้น ใกล้ ๆ   องค์ พระ เจดีย์ เพื่อ ให้ สามารถ รองรับ ผู้ ปฏิบัติ ธรรม 

ได้ ครั้ง ละ   ๒๐๐   คน   โดย เป็น อาคาร   ๒   ชั้น   พร้อม อาคาร ห้อง ครัว และ 

ที่พัก อาศัย จำนวน หนึ่ง   การ ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ และ เริ่ม ใช้ งาน ตั้งแต่   

พ . ศ .   ๒๕๔๙   เป็นต้น มา   และ ใน   พ . ศ .   ๒๕๕๒   โรงเรียน มัธยม ปัญญา 

ประทีป โรงเรียน ประจำ วิถี พุทธ ก็ได้ ถือ กำเนิด ข้ึน ใน บริเวณ ดัง กล่าว ด้วย 

  เมือ่ ม ีสิง่ ปลกู สรา้ง อาคาร ตา่ง ๆ   ขึน้ ใน บรเิวณ ดงั กลา่ว  โดย ม ีพระ 

เจดีย์ เป็น ศูนย์กลาง สำหรับ การ สักการ บูชา ของ ชุมชน     พระ อาจารย์ ชย สา โร    

คุณ ยาย ทอ สี และ คณะ ลูก ศิษย์ ตลอด จน ทุก ๆ   ฝ่าย ที่ เกี่ยวข้อง ต่าง เห็น 

พ้อง ต้อง กัน ว่า   ขนาด ของ พระ เจดีย์ ซึ่ง มี ความ สูง เพียง   ๓.๕๐   เมตร โดย 

เฉพาะ เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั ขนาด และ ความ สงู ของ ศาลา ปญัญา ประทปี 

นัน้ ด ูไม ่เหมาะ สม   จงึ เหน็ สมควร ให ้ดำเนนิ กา รบ รณูะ พระ เจดยี ์  โดย เพิม่ 
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ระดับ ความ สูง ของ องค์ พระ เจดีย์ ให้ เป็น   ๑๒.๕๐   เมตร     เพื่อ ให้ งดงาม 

เหมาะ สม   งาน บรูณะ พระ เจดยี์ ใช ้เวลา ทัง้ สิน้ ประมาณ   ๕     เดอืน   ดำเนนิ 

การ แล้ว เสร็จ ใน เดือน พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 

  คณะ ลูก ศิษย์ พระ อาจารย์ ชย สา โร   และ ลูก หลาน คุณ ยาย ทอ สี   

สวัสดิ์ - ชู โต   จึง กราบ นมัสการ ขอ อนุญาต พระ อาจารย์ จัด พิธี ฉลอง เจดีย์ 

ปญัญา ประทปี   ใน วนั ที ่  ๑๒   ธนัวาคม   ๒๕๕๓   ซึง่ ตรง กบั วนั คลา้ย วนั เกดิ 

อายุ ครบ   ๘๓   ปี ของ คุณ ยาย   

  นอกจาก นี้ คณะ ลูก ศิษย์ ยัง ได้ ขอ อนุญาต พระ อาจารย์ พิมพ์  

พระ ธรรม เทศนา ของ พระ อาจารย์ เนื่อง ใน โอกาส วัน ฉลอง พระ เจดีย์    

วนั ที ่  ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๘     และ ขอ้คดิ เรือ่ง ความ เชือ่ เกีย่ว กบั พระ ธาต ุ

และ การ บรรจุ พระ ธาตุ ใน องค์ พระ เจดีย์   เพื่อ แจก เป็น ธรรม บรรณาการ 

ใน วัน มงคล ฤกษ์ นี้ ด้วย 

  ใน นาม ของ คณะ ลูก ศิษย์   ขอก ราบ นมัสการ ขอบพระคุณ  

พระ อาจารย์ ชย สา โร ที่ ได้ เมตตา ให้ คำ ปรึกษา และ คำ แนะนำ อย่าง 
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สม่ำเสมอ และ อนุญาต ให้ พิมพ์ หนังสือ เพื่อ แจก เป็น ธรรม ทาน    ขอ ให้ 

บุญ กุศล จาก การ ร่วม กัน บูรณะ เจดีย์ ปัญญา ประทีป   และ การ ส่ง เสริม 

การ ศกึษา วถิ ีพทุธ ของ โรงเรยีน ทอ ส ี  และ โรงเรยีน ปญัญา ประทปี   จง เปน็ 

พลว ปจัจยั อำนวย พร ให้ ทุก ท่าน มี แต่ ความ สุข ความ เจริญ   ก้าวหน้า ใน 

ทาง ธร รม ยิ่ง ๆ  ขึ้น ไป 

คณะลูกศิษย์

๑๒ธันวาคม๒๕๕๓ 
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* บ้านหนองน้อย ปากช่อง จัดโดย โรงเรียนทอสี วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เพื่อระลึก*

   วัน นี้ พวก เรา ทั้ง หลาย ได้ มี โอกาส ร่วม กัน ใน พิธี ก่อ พระ เจดีย์   ใน 

สถาน ที่ที่ มีชื่อ ว่า   “ ปัญญา ประทีป ”   เรา ถือว่า ไม่มี สิ่ง ใด ใน โลก นี้ ที่ ส่อง 

แสง สว่าง เท่ากับ ปัญญา   ใน การ แสวงหา ปัญญา นั้น   เรา ต้อง ฝืน ความ 

เคย ชนิ เกา่ ๆ   ความ คดิ เกา่ ๆ   นสิยั เกา่ ๆ   และ ดว้ย การ ประพฤต ิปฏบิตั ิเพือ่ 

ปลอ่ย วาง ความ ยดึ ตดิ ใน สิง่ ที ่นำ ความ ทกุข ์ความ เดอืด รอ้น มา สู ่ชวีติ ของ 

ตน   ชีวิต ครอบครัว และ แก่ สังคม ทั่วไป   

   ไม่มี สิ่ง ใด ที่ จะ เป็น อุปการ คุณ   ที่ เอื้อ อำนวย ต่อ การ เจริญ สติ 

ปัญญา เท่ากับ หลัก ธรรม คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า    พระองค์ ตรัส ไว้ ว่า    

“ การเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญอย่างยิ่ง”เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เจริญ

ด้วยปัญญาได้    ความ สุข ที่แท้ จริง เกิด ขึ้น ใน จิตใจ ของ ผู้ มี ปัญญา   ผู้ 
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ไม่มี ปัญญา มี สิทธิ จะ สัมผัส ความ สุข บ้าง เหมือน กัน   แต่ จะ ลุ่ม ๆ   ดอน ๆ  

ไม่ มั่นคง   ไม่ หนัก แน่น   และ จะ เป็น ความ สุข ที่ ประกอบ ด้วย โทษ   เป็น 

ความ สุข ที่ อาศัย กิเลส   ส่ง เสริม กิเลส   หรือ นำ ไป สู่ กิเลส   ทำให ้จิตใจ เรา 

เศร้า หมอง ไม่ ผ่องใส ไม่ เบิก บาน   

   ใน การ พัฒนา ชีวิต   เรา ต้อง นำ คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจ้า มา 

เป็น แผนที่   แต่ละ คน ต้อง เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ ใน การ เดิน ทาง ของ ตน   ถ้า มี 

แผนที่ แต่ ไม่ เดิน ทาง ก็ ไม่ เกิด ประโยชน์   ถ้า เดิน ทาง โดย ไม่มี แผนที่ ก็ มัก 

จะ หลง ทาง   เรา ต้อง ตั้ง อกตั้ง ใจ ใช้ แผนที่ เพื่อ ประโยชน์ ใน การ เดิน ทาง     

ครูบา อาจารย์ ท่าน เตือน ว่า จิตใจ ของ คน เรา มี ธรรมชาติ ชอบ ไหล ไป สู่ ที่ 

ต่ำ   ถ้า เรา ละเลย เรื่อง การ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม   จิตใจ ย่อม ยินดี กับ สิ่ง ที่ 

เปน็ อธรรม   ซึง่ ที ่เปน็ ปฏปิกัษ ์ตอ่ ธรรม   นกั ปฏบิตั ิที ่ฉลาด จะ ใช ้สต ิปญัญา 

ของ ตน ใน การ สร้าง ความ รู้สึก ยินดี พอใจ ใน การ ละ บาป   ใน การ บำเพ็ญ 

กุศล และ ใน การ ชำระ จิตใจ ของ ตน ให้ ขาว สะอาด   

   เปน็ เรือ่ง ธรรมดา วา่ เมือ่ คน เรา ตอ้ง ทำ สิง่ ที ่ทำได ้ยาก   บาง ครัง้ จะ 

เกิด ความ ท้อแท้ ใจ เกิด ความ ไม่ แน่ใจ ว่า ตัว เอง จะ ทำได้   อาจ เกิด ความ 

คิด ผิด หรือ เชื่อ ผิด ว่า ตัว เอง ไม่มี บุญ วาสนา พอ   ดัง นั้น การ ระลึก ถึง คุณ 



10  11  10  11  

พระพทุธ   คณุ พระ ธรรม   คณุ พระ สงฆ ์  จงึ เปน็ สว่น สำคญั ของ การ ประพฤต ิ

ปฏิบัติ   องค์ สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้าของ เรา บรรลุ พระ อนุตร สัมมา 

สัมโพธิ ญาณ ใน ฐานะ เป็น มนุษย์ คน หนึ่ง   พระองค์ ตรัสรู้ ธรรม   พระองค์ 

จึง เป็น ตัวแทน ของ หมู่ มนุษย์   การ ตรัสรู้ ธรรม ของ พระองค์ จึง เป็นการ 

พิสูจน์ ถึง ศักยภาพ ของ มนุษย์ ที่ จะ บรรลุ ธรรม ได้   การเชื่อมั่นในการ

ตรสัรู้ของพระพทุธเจา้ยอ่มนำไปสู่ความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของ

มนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรม  ถ้า เรา พินิจ พิจารณา อย่าง ดี   เรา จะ เห็น ได้ ว่า   

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมย่อมนำไปสู่

ความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีศักยภาพเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

เหมือนกัน  

   พุทธ ศาสนา ถือว่า ผู้ชาย ผู้ หญิง มี ความ สา มา รถ พอ ๆ  กัน ใน การ 

บรรลุ ธรรม   ไม่ ว่า ชาว ตะวัน ตก ชาว ตะวัน ออก   ไม่ ว่า จะ มา จาก ไหน   หรือ 

อยู ่ชาต ิชัน้ วรรณะ ใด   เมือ่ เกดิ เปน็ มนษุย ์แลว้ เรยีก วา่ พรอ้ม   คอื ม ีวตัถดุบิ 

พร้อม   อย่างไร ก็ตาม   หาก มี แต่ องค์ สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ตรัสรู้ 

ธรรม เพียง พระองค์ เดียว   เรา อาจ จะ เข้า ข้าง ตัว เอง หรือ เข้า ข้าง กิเลส 

ตัว เอง ว่า พระองค์ เป็น มนุษย์ พิเศษ   เรา จะ เทียบ ตัว เอง กับ พระองค์ ได้ 
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อยา่งไร   แนน่อน วา่   พระองค ์ทำได ้  แต ่สำหรบั พวก เรา นัน้ เปน็ คนละ เรือ่ง   

เรา จึง ควร หมั่น ระลึก ถึง คุณ ของ พระ สงฆ์   

   ตั้งแต่ สมัย พุทธกาล เป็นต้น มา   มี นักบวช ชาย   นักบวช หญิง   

อุบาสก   อุบาสิกา   ที่ บรรลุ ธรรม ตั้งแต่ ขั้น โสดาบัน จนถึง ขั้น อรหันต์   

เปน็การ พสิจูน ์วา่ เรา ทกุ คน ทำได ้จรงิ   การ ที ่พวก เรา ทัง้ หลาย ม ีโอกาส ได ้

ศกึษา และ ปฏบิตั ิธรรม ทกุ วนั นี ้ก ็เพราะ พระ สงฆ ์นัน่เอง   พระ สงฆ ์เปน็ ผู ้ที ่

ได ้รกัษา และ สบื ตอ่ คำ สอน ใน พระพทุธ ศาสนา ของ เรา   และ ที ่สำคญั พระ 

อริย เจ้า ทั้ง หลาย เป็น ผู้ ที่ รักษา ธรรมะ ขั้น สูง   ซึ่ง เป็น ธรรมะ ที่ เหนือ ความ 

คิด เหนือ ทฤษฎี   

   ตราบ ใด ที่ ยัง มี ผู้ พัฒนา ตน ด้วย ศีล   ด้วย สมาธิ   ด้วย ปัญญา   จน 

เข้า ถึง หลัก ธรรม     พระพุทธ ศาสนา จะ ไม่ หาย ไป จาก โลก   จริง อยู่ ที่ พระ 

ธรรม เป็น เรื่อง นามธรรม   เป็น เรื่อง ที่ ตา เนื้อ มอง ไม่ เห็น   แต่ มนุษย์ เรา มี 

ความ สามารถ ที่ ฉลาด ยิ่ง คือ   เรา สามารถ มอง สิ่ง ที่ เป็น วัตถุ ด้วย ตา   หู   

จมูก   ลิ้น   หรือ กาย   และ สามารถ น้อม สิ่ง นั้น ๆ  มา สู่ ใจ     

   โลก มนุษย์ เรา เต็ม ไป ด้วย สิ่ง ที่ เรียก ว่า   สัญลักษณ์   สิ่ง ที่ มอง เห็น 
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แล้ว เกิด ความ รู้สึก   สิ่ง ที่ มอง เห็น แล้ว เกิด ความ รู้   จิตใจ เห็น สัญลักษณ์ 

แลว้ ก ็แปล ความ หมาย ของ สญัลกัษณ ์นัน้ โดย ฉบั พลนั   บาง สิง่ บาง อยา่ง 

เป็น สัญลักษณ์ ของ สิ่ง ที่ ทำให้ จิตใจ เรา เศร้า หมอง ก็ มี   หรือ ทำให้ เรา เกิด 

กิเลส ก็ มี   เช่น   เห็น   Logo   ของ บริษัท ต่าง ๆ   แล้ว บาง ครั้ง เกิด ความ คิด 

อยาก ได้   อยาก ซื้อ เป็นต้น   นั่น เป็น เรื่อง ของ สัญลักษณ์   

   สัญลักษณ์ ที่ เป็น ประโยชน์ คือ   สัญลักษณ์ ที่ จะ ทำให้ เรา เกิด สติ 

รู้ตัว   ทบทวน ว่า เรา กำลัง ทำ อะไร อยู่   สัญลักษณ์ ทาง ศาสนา ของ เรา ก็ 

มี บทบาท ใน ระดับ นี้   เช่น   พระ เจดีย์ เป็น สถาน ที่ บรรจุ สิ่ง ที่ เรา เรียก ว่า   

ศักดิ์สิทธิ์   ทั้ง ๆ   ที่ จริง ๆ  แล้ว   ความศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาไม่

ได้อยู่ที่ตัววัตถุแต่อยู่ที่คุณธรรม  

   ใน กรณี ของ พระบรม สารีริกธาตุ   เรา ให้ เกียรติ ถือว่า เป็น วัตถุ 

ศักดิ์สิทธิ์   เพราะ เป็น ส่วน เหลือ จาก ชีวิต ของ มนุษย์ ผู้ สุด ยอด   ใน 

ประวัติศาสตร์ ของ มนุษย์   ถือว่า องค์ สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า เป็น 

หนึง่   หลงั จาก พระองค ์เสดจ็ ปรนิพิพาน แลว้   ก ็ไมม่ ีผู ้ใด เกดิ มา ที ่จะ เทยีบ 

เท่า พระองค์ ได้ เลย 
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   ดงั นัน้ เมือ่ เรา เหน็ วตัถ ุสว่น ที ่เหลอื จาก พระ สรรีะ ของ พระองค ์  เรา 

จะ รูส้กึ ขนลกุ และ จะ นอ้ม ใจ ไป ใน ทาง ที ่ด ีที ่งาม ได ้งา่ย มาก   นี ่คอื พลงั ของ 

พระบรม สารีริกธาตุ   เรา ไม่ ต้อง พูด ถึง เรื่อง ลึกลับ   เพียง ความ รู้สึก ความ 

เลือ่มใส ศรทัธา ที ่เกดิ ขึน้ เมือ่ เรา ได ้เขา้ ใกล ้  และ ได ้กราบ ได ้ไหว ้พระบรม 

สารีริกธาตุ   เมื่อเราได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ เรา

ก็ถือว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนเป็นสถานที่ใหม่ เป็นสถานที่ที่มีความ

สำคญัทางพระพทุธศาสนาทนัที  พระองค ์คอื ผู ้สอน เทวดา และ มนษุย ์  

ใน พระ ไตรปิฎก  ไม่มี การ วิจารณ์ ว่า เทวดา มี จริง หรือ ไม่   เพราะ ไม่ เป็น ที่ 

สงสัย     เหมือน กับ ทุก วัน นี้   เรา ไม่ ต้อง ไป เถียง กัน ว่า รถยนต์ มี จริง หรือ ไม่   

   สมัย พุทธกาล ไม่ ต้อง ไป เถียง ว่า เทวดา มี จริง หรือ ไม่   ทุก วัน นี้ 

เทวดา ก็ ยัง มี อยู่   สถาน ที่ไหน ที่ มี พระบรม สารีริกธาตุ หรือ มี พระ ธาตุ จะ 

เป็น ที่ที่ มี เทวดา ลง มาก ราบ   มา ไหว้   มา นมัสการ   มา อารักขา   เป็น เรื่อง 

ธรรมดา ของ เทวดา ผู้ มี ศรัทธา เลื่อมใส ใน คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจ้า   

การสร้างพระเจดีย์จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง

สถานที่นั้น ๆ  กับเทวดา ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่สถานที่  ถ้า มี แต่ 

เพยีง สถาน ที ่อยา่ง เดยีว   แม ้เรา จะ ตัง้ใจ วา่ ใน ระยะ ยาว เรา จะ ทำ กจิกรรม 
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อยา่ง นัน้ อยา่ง นี ้ที ่เปน็ ประโยชน ์ตอ่ สงัคม   เรา ก ็จะ ยงั รูส้กึ วา่ มนั เปน็ เพยีง 

สถาน ที ่เฉย ๆ   อาจ จะ ถอืวา่ เปน็ ที ่สวยงาม   แต ่เรา ก ็จะ ชืน่ชม เฉพาะ ใน แง ่

ของ ธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม เท่านั้น 

   เมือ่ เรา ม ีพระ เจดยี ์เปน็ ศนูยก์ลาง   เรา เขา้ มา เมือ่ ใด   แม ้จะ ยงั ไมม่ ี

สิ่ง ก่อ สร้าง อื่น ๆ   เลย   เรา ก็ จะ รู้สึก ว่า   ที่ นี่ เป็น สถาน ที่ ที่ มี ความ หมาย ทาง 

พระพุทธ ศาสนา     โครงการ ต่าง ๆ  ใน โลก นี้ มี มากมาย ที่ ผู้ ร่วม งาน ตั้ง 

อกตั้ง ใจ ทำความ ดี   แต่ ความ เข้าใจ ความ คิด เห็น ใน เรื่อง ความ ดี อาจ จะ 

ไม่ ตรง กัน   แม้ ทุก คน จะ ตั้ง อกตั้ง ใจ ทำความ ดี   แต่ ก็ อาจ มี ทะเลาะ วิวาท 

กัน บ้าง   ถก เถียง กัน ก็ มี   หรือ อารมณ์ เสีย เพราะ ความ ดี ที่ ตัว เอง พยายาม 

กระทำ   บาง คน ก็ ไม่ ค่อย จะ ให้ ความ สำคัญ เท่า ที่ ควร กับ การ สร้าง เหตุ   

โดย มุ่ง จิตใจ ไว้ ที่ ผล ที่ ตน ปรารถนา เป็น หลัก     เมื่อ มี ปัญหา ใน ปัจจุบัน 

หรือ การก ระ ทำ ใน ปัจจุบัน ไม่ ราบ รื่น   ก็ ปลอบ ใจ ตัว เอง ด้วย ความ ดี หรือ 

สิ่ง ด ีๆ   ที่ ตน คาด หวัง ให้ เป็น ผล จาก การก ระ ทำ นั้น ๆ  ของ ตน   

   ตาม หลกั พระพทุธ ศาสนา   เรา ไม ่แยก เรือ่ง เหต ุเรือ่ง ผล   เพราะ หาก 

ตอ้งการ ผล ที ่ด ี  เหต ุตอ้ง ด ีดว้ย   เหต ุปจัจยั ทกุ อยา่ง ตอ้ง สอดคลอ้ง กบั ผล ที ่

พงึ ประสงค์     ดงั นัน้ เมือ่ เรา เริม่ โครง งาน สรา้ง สถาบนั เพือ่ การ เรยีน รู ้ตาม 
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หลัก วิถี พุทธ ที่ นี่     ก้าว แรก คือ การ ก่อ พระ เจดีย์   เพื่อ ระลึก ถึง สิ่ง สูงสุด   คือ 

พระพุทธ   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ์     ทุก คน ที่ เข้า มา ทำงาน ที่ นี่ ต้อง เห็น   

และ มี เครื่อง ระลึก อยู่ ตลอด เวลา ว่า   เรา กำลัง ทำ อะไร อยู่   ทำ เพื่อ อะไร   

ผู้ ที่ เข้า มา เยี่ยม สถาน ที่ นี้ ก็ มี โอกาส ได้ กราบ ได้ ไหว้   ถือว่า เป็น บุญ เป็น 

กุศล   ได้ มี โอกาส ทำ จิตใจ ของ ตน ใน ทาง ที่ เป็น บุญ เป็น กุศล   สอดคล้อง 

กับ จุด ประสงค์ ใน การ ทำงาน   

   การ สรา้ง พระ เจดยี ์เปน็ กจิกรรม ที ่นา่ ภาค ภมูใิจ   ถอืวา่ ผู ้ที ่ม ีโอกาส 

ร่วม กัน สร้าง พระ เจดีย์ เป็น ผู้ ที่ มี บุญ   อาตมา จึง ขอ อนุ โม ทนา ทุก ๆ  คน ที่ 

เห็น ประโยชน์   เห็น ความ สำคัญ     และ มี จิต ศรัทธา ร่วม กัน ก่อ พระ เจดีย์ 

องค์ นี้   เมื่อเราได้ก่อพระเจดีย์ด้านนอกแล้ว  เราทุกคนก็ต้อง

พยายามก่อพระเจดีย์ด้านในด้วย  เรา จะ เห็น ว่า พระ เจดีย์ ของ เรา 

ไม่ ต้อง ใช้ ทรัพย์ มากมาย   เรา ใช้ อิฐ ธรรมดา   แต่ เป็น อิฐ ที่ มี ความ หมาย   

เพราะ พวก เรา ได ้ชว่ย กนั ปัน้ เอง   เรา ปัน้ เอง   และ ประกอบ กนัเอง     เรยีก วา่ 

เป็น เจดีย์ ของ เรา   มัน สำเร็จ ด้วย ศรัทธา   สำเร็จ ด้วย ความ เพียร พยายาม   

ไม่ ได้ สำเร็จ ด้วย การ ใช้ เงิน ฟุ่มเฟือย   

   เรา ไม่ ได้ คิด ว่า จะ ต้อง สร้าง เจดีย์ ที่ ใหญ่ ที่สุด ใน ประเทศไทย   เรา 
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ไม่ ได้ ถือ ว่า อะไร ๆ  ที่ สุด ๆ   เป็น สิ่ง ที่ น่า ปลาบปลื้ม ใจ   แต่ เรา ดู ที่ น้ำใจ     ดู 

ที่ ความ บริสุทธิ์ ใจ     ดู ศรัทธา ของ ผู้ เกี่ยวข้อง เป็น หลัก     เจดีย์ ด้าน ใน ที่ เรา 

ควร จะ สรา้ง ไว ้บรรจ ุสิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์ก ็เชน่ เดยีวกนั   เรา สรา้ง ดว้ย ความ เพยีร 

พยายาม อย่าง ต่อ เนื่อง   สร้าง ด้วย ศรัทธา   สร้าง ด้วย ความ อดทน   สร้าง 

ด้วย การ บูชา เทิดทูน ความ ถูก ต้อง     เพราะ ท่าน สอน ว่า   ธรรมะ คือ ความ 

ถูก ต้อง   

   ให ้เรา พยายาม ดำเนนิ ชวีติ ใน ทาง ที ่ถกู ตอ้ง   ทบทวน กาย   ทบทวน 

วาจา   ทบทวน ใจ วา่ ถกู ตอ้ง หรอื ไม่   ทบทวน วา่ เรา ยงั เปน็ เหยือ่ ของ ความ 

รูส้กึ ชอบ และ ไม ่ชอบ   ยงั เปน็ เหยือ่ ของ ความ รูส้กึ ยนิด ียนิรา้ย   ยงั ถอืวา่ สิง่ 

สงูสดุ คอื สิง่ ที ่ถกูใจ    สิง่ ที ่นา่ กลวั ทีส่ดุ คอื สิง่ ที ่ไม ่ถกูใจ หรอื ไม ่   ถา้ เปน็ เชน่ 

นั้น   จิตใจ ของ เรา ไม่มี วัน ก้าวหน้า ใน ธรรม     เมือ่เรามีความถกูตอ้งเปน็

หลักยึดเหนี่ยวแล้วเราจะเห็นความรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจก็เป็น

สักแต่ว่าความรู้สึกไม่มีแก่นสารสาระอะไร

   เมื่อ เรา ไม่ เอา จริง เอา จัง กับ ความ รู้สึก ถูกใจ ไม่ ถูกใจ จน เกิน ไป   

จิตใจ จะ รู้สึก ปลอด โปร่ง ผ่องใส เบิก บาน สงบ   ความ สงบ อยู่ ตรง ที่ ว่า ไม่ 

ตอ้ง ดิน้รน วุน่วาย ใน การ แสวงหา แต ่สิง่ ที ่ถกูใจ โดย ไมม่ ีวนั จบ สิน้   ไม ่ตอ้ง 
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คอย ระแวง คอย กลัว ที่ จะ ต้อง เจอ สิ่ง ที่ ไม่ ถูกใจ   เรา จะ รู้ ว่า สิ่ง ถูกใจ ก็ สัก 

แต่ ว่า แค่ นั้น เอง     เมื่อ รู้สึก ไม่ ถูกใจ ก็ สัก แต่ ว่า แค่ นั้น เอง   สิ่ง ที่ ถูกใจ ก็ ยัง 

มี อยู่ สิ่ง ที่ ไม่ ถูกใจ ก็ ยัง มี อยู่   แต่ ก็ อยู่ แค่ นั้น ตาม เรื่อง ของ มัน 

   ความ เพียร พยายาม ศึกษา เรื่อง ชีวิต ของ ตน   การ พยายาม 

พัฒนาการ กระทำ   พัฒนาการ พูด การ สื่อสาร   พัฒนา ความ รู้สึก   พัฒนา 

ความ คิด   ล้วน เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ ชีวิต ของ เรา มี ความ หมาย   ใน ยุค ปัจจุบัน   

ความ หมาย ของ ชวีติ มนั จะ ลง อยู ่ที ่การ ผลติ และ การ บรโิภค   เมือ่ คน มอีาย ุ

มาก ขึน้ ไม ่ทำงาน อะไร แลว้ ไม ่ผลติ อะไร แลว้ ไม ่คอ่ย จะ บรโิภค อะไร แลว้   

ก ็เหมอืน กบั วา่ คณุคา่ ของ ชวีติ ลด นอ้ย ลง   แต ่ทาง พทุธ ศาสนา ถอืวา่ เรือ่ง 

การ ผลติ และ การ บรโิภค ไมใ่ช ่เครือ่ง วดั คณุคา่ ของ ชวีติ และ เปน็ ที ่พึง่ ของ 

เรา ไม่ ได้   

   เมือ่เราแสวงหาความถกูตอ้งพยายามพฒันากายวาจาใจ

ของเราค่อยๆขัดเกลาจิตใจให้มันดีให้มันงามเราจะเห็นได้ไม่

ยากวา่นี่เปน็งานที่เราสามารถทำได้จนวนัสดุทา้ยของชวีติทำให้

ชวีติเรามีแนวทางที่เราสามารถดำเนนิไปเรือ่ยๆคอ่ยๆสรา้งพระ

เจดีย์อันงดงามภายในจิตใจของเรา
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   ใน วัน นี้ ก็ได้ แสดง ธรรม เทศ นา สั้น ๆ  เพื่อ เป็นการ ฉลอง พระ เจดีย์ 

ปัญญา ประทีป   พุทธ ศาสนา สอน ว่า ไม่ ว่า จะ มี พิธีกรรม อะไร ก็ตาม   ขอ 

ให้ เรา ได้ รับ ฟัง พระ ธรรม บ้าง ไม่ มาก ก็ น้อย   เพราะ การ ฟัง ธรรม นำ ไป สู่ 

ศรัทธา ที่ เพิ่ม ขึ้น   ความ เข้าใจ ใน ธรรม เพิ่ม มาก ขึ้น   และ เมื่อ เรา พยายาม 

จำ สิ่ง ที่ พระ ท่าน สอน ไว้   แล้ว นำ ไป ทบทวน   พิจารณา ต่อ   ก็ ถือ เป็น ส่วน 

หนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ ใน การ ก่อ พระ เจดีย์ ภายใน จิต ใน ใจ ของ ตน   

   อาตมา จึง ขอ ให้ พระ เจดีย์ ปัญญา ประทีป ที่ เรา กำลัง จะ ร่วม กัน 

ก่อ ขึ้น นี้ เป็น ศูนย์กลาง ของ โรงเรียน วิถี พุทธ   ที่ จะ นำ ประโยชน์ นำ ความ 

สุข มา สู่ สังคม ไทย ใน ระยะ ยาว   ขอ ให้ มี บทบาท ใน การ รื้อฟื้น สัมมา ทิฏฐิ 

ใน สังคม ไทย เพื่อ ให้ หลัก พระพุทธ ศาสนา เป็น ที่ พึ่ง   เป็น สรณะ ของ คน 

ไทย ต่อ ไป จนถึง รุ่น ลูก รุ่น หลาน รุ่น เหลน   ขอ ให้ คน ไทย จำนวน มาก ที่สุด 

ได ้รบั ความ สขุ และ ประโยชน ์จาก พระพทุธ ศาสนา ตอ่ ไป   ขอ ให ้สถาน ที ่นี ้

และ พวก เรา ทั้ง หลาย มี ส่วน ใน การ บำรงุ พระพุทธ ศาสนา ใน ภาค ปฏิบตัิ   

เพราะ ภาค ปฏิบัติ เท่านั้น ที่ จะ เกิด ผล จริง   ขอ ให้ มี พวก เรา ทั้ง หลาย และ 

ผู้ ที่ จะ มี โอกาส ได้ มา เรียน ที่ นี่ ต่อ ไป   จง มี แต่ ความ สุข ความ เจริญ ทั้ง ทาง 

โลก ทาง ธรรม   ตลอด กาล นาน เทอญ
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 วันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนได้มาคารวะตั้งอธิษฐานจิต
ตอ่หนา้สิง่ที่สาธชุนทัง้หลายผู้มีจติตัง้มัน่ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์
ถือว่าเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ พอกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามักจะเข้าใจว่าหมาย
ถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรม สิ่งที่ตา
เนือ้มองเหน็กบัสิง่ที่ตาเนือ้มองไม่เหน็มกัเปน็เรือ่งละเอยีดลกึซึง้อยา่งไร
ก็ตาม การที่สิ่งที่เป็นนามธรรมนำไปสู่ผลที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมก็ไม่
จำเป็นต้องเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเสมอไป

 ทกุวนันี้เปน็ที่ยอมรบัวา่ผู้มีจติใจเศรา้หมองเชน่มีความตงึเครยีด
มักจะเกิดความไม่สบายทางกายได้ง่าย เพราะเมื่อจิตใจของเราผิดปกติ
จติใจของเรากลดักลุม้หมน่หมองมนัจะมีผลตอ่ภมูิตา้นทานโรคในรา่งกาย
ทำให้มีโอกาสที่จะเปน็โรคตา่ง ๆ  ได้งา่ยขึน้ในขณะเดยีวกนัผู้ที่มีความสขุ
และมีจิตใจเบิกบานพอสมควรมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง
เพราะการรักษาใจจะส่งผลให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่เป็นปกติพอสมควร

ข้อคิดเรื่องพระธาตุ**

**  บ้านโยม จังหวัด อยุธยา กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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ใจมีผลต่อกายจิตใจที่เศร้าหมองมาก ๆ อาจมีส่วนหรือเป็นปัจจัย
สำคัญทำให้เกิดโรค เช่น เนื้องอกได้  จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจะทำให้
ร่างกายผ่อนคลายและผ่องใส เรื่องกาย เรื่องใจมีทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปุถุชนทั่วไปถึงระดับสูงสุดคือระดับของพระอริยเจ้า ซึ่งเราต้องยอมรับ
ว่าเป็นระดับที่สติปัญญาของคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง

ในเรื่องที่สติปัญญาของเรายังเข้าไม่ถึงนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือ
ไม่เชื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แปลกกว่าศาสนาอื่นศาสนาอื่น ๆ นั้น
มีข้อบังคับในทางความเชื่อมาก ต้องเชื่อ หากไม่เชื่อถือว่าบาปกรรม
ถ้าไม่เชื่อแล้วจะเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นไม่ได้ เพราะการเชื่อหรือ
ไม่เชื่อถือเป็นแก่นเป็นสารของศาสนาเลยทีเดียว

ส่วนพุทธศาสนานั้นท่านให้เราศึกษาชีวิต แม้พระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมโปรดสตัว์ถงึ๔๕พรรษาแต่สิง่ที่ทรงสอนมีเพยีงแค่สองเรือ่ง
คือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์  คำสอนของพุทธศาสนาถึงจะดูเหมือนมี
มากมายแต่แก่นแท้นั้นมีอยู่เพียงเท่านี้

พุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของธรรมดา
เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพบเห็นบ่อย  ๆ   ทุกวัน ๆ เราก็ยอมรับว่า
เป็นของธรรมดาแต่มันยังมีของธรรมดาบางอย่างที่นานๆ เราจะพบเห็น
สักที หรือบางคนตลอดชีวิตอาจไม่เคยพบสักครั้ง จึงถือว่าเป็นสิ่งแปลก
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ประหลาด ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วเรื่องแปลกประหลาดนั้น มันก็เป็นแค่เรื่อง
ธรรมดา ๆ ที่ไม่ค่อยได้เจอเท่านั้นเอง

 พระพุทธศาสนาสอนว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ควรจะเกี่ยวข้อง
ในทางสร้างสรรค์ เวลาเราเจอของแปลกประหลาดที่ทำให้เกิดความเชื่อ
ความเลื่อมใส ถือว่าแค่นี้ยังไม่ดีพอ เพราะเราไม่ถือว่าความเชื่อความ
เลือ่มใสศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิ์เปน็สิง่สำคญัยิง่ให้ถอืวา่มนัเปน็เพยีงจดุเริม่
ต้นเท่านั้นเอง ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่คุณธรรมที่จะดึงออก
จากคุณธรรมอื่น ๆ ได้ศรัทธา ใน ทาง พระพุทธ ศาสนา คือ ความ เชื่อ ที่ 
นำ ไป สู่ การ ปฏิบัติ   ถ้า เชื่อ เฉยๆ   แต่ ไม่มี ความ พยายาม ที่ จะ ทำ ตาม 
คำ สัง่ สอน ของ พระพทุธ องค ์  เรยีก วา่ ยงั เปน็ ศรทัธา ที ่บกพรอ่ง อยู ่ยงั
ไม่ใช่ศรัทธาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงสรรเสริญ

ศรัทธาเป็นพลังแต่ไม่ใช่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้เพื่อบูชาอย่างเดียว
พลังที่ถูกต้องควรเป็นพลังที่นำไปสู่ความเพียรพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่
ดีในชีวิตของเรา ที่จะทำสิ่งดีให้เกิดและเจริญงอกงามขึ้น นำไปสู่การ
ชำระจิตใจนี่คือเงื่อนไขของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาถ้าคิดว่าเชื่อ
เชื่อมากมีความเลื่อมใสไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงนี่ยังเป็น
เพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ตรงตามที่พระพุทธองค์

ทรงสอน 
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ทำอยา่งไรเราจะอยู่ในโลกที่วุน่วายเหลอืเกนิดว้ยจติใจที่ไม่วุน่วาย
ทำอยา่งไรเราจะอยู่ทา่มกลางคนที่เหน็แก่ตวัเหลอืเกนิโดยจติใจเราไม่ตอ้ง
เห็นแก่ตัวตามไปด้วย  ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบโกรธ
คนนั้นโมโหคนนี้ โดยจิตใจของเรามีความเมตตากรุณาเป็นวิหารธรรม
อยู่ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทำอย่างไรจิตใจของเราจะต้ังม่ันในส่ิง
ท่ีถูกต้องทำแต่ส่ิงท่ีถูกต้องพูดแต่ส่ิงท่ีถูกต้องคิดแต่ส่ิงท่ีถูกต้องท้ัง ๆ ที่
มีกิเลสมากมายที่จะดึงเราไปในทางที่ชอบที่ถูกใจทั้ง ๆ ที่สติปัญญาของ
เรารู้ดีวา่สิง่ที่ถกูใจอาจจะไม่ถกูตอ้งเสมอไปและสิง่ที่ไม่ถกูใจก็ไมใ่ช่สิง่เลว
ร้ายเสมอไป ผู้มีสติและมีความมุ่งมั่นต่อหลักพระธรรมจะเป็นผู้รักความ
จริง รักความดี พร้อมที่จะเสียสละความสนุกสนานในเรื่องเล็กเรื่องน้อย
เรื่องไร้สาระต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่าและดีกว่า

ในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยพยายามที่จะกำหนดรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของความทุกข์ ที่จะรู้และเข้าใจวิธีดับความทุกข์ในชีวิต เพื่อ
ประโยชน์และความสขุของตวัเองเพือ่ประโยชน์และความสขุแก่สว่นรวม
นั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาว่ากำลังใจของเราย่อมมีขึ้น ๆ ลง ๆ ตามประสา
ปุถุชนแต่ถ้าเรามีศรัทธามันจะเป็นพลังที่จะช่วยให้เราอดทนช่วยให้เรา
มีความพอใจในการปฏิบัติทั้ง ๆ ที่บางครั้งบางคราวจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
หรือท้อแท้ ศรัทธาจึงมีบทบาทสำคัญ ศรัทธา เป็น พลัง ให้ เรา ละ บาป   
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ศรัทธา เป็น พลัง ใน การ บำเพ็ญ กุศล   ศรัทธา เป็น กำลัง ใน การ ชำระ 
จิตใจ ให้ บริสุทธิ์ 

ศรัทธาไม่ใช่ทางตัน หากศรัทธาเป็นประตู และเป็นบันไดไปสู่สิ่ง
ที่สูงกว่า บางคนขาดสติปัญญา เมื่อเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหลงเลยก็มี สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปส่วนบางคนสติปัญญาดีเจอสิ่ง
ที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขาเพราะทำให้เกิดความเจริญในทางธรรม

พวกเรามีบุญที่มีโอกาสมากราบพระธาตุและได้เห็นสิ่งที่อยู่นอก
เหตุเหนือผลต่าง ๆ ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เรยีกวา่เปน็บญุเปน็กศุลแต่บญุกศุลนัน้เปน็แค่ฐานเพือ่ให้เราได้
สิ่งที่สูงกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าพอใจเพียงแค่นี้ขอให้ใช้กำลัง
ใจความเชือ่ความศรทัธานี้ให้เกดิประโยชน์ทัง้แก่ตวัเองแก่ครอบครวัแก่
ชุมชนแก่ทุก ๆ คนต่อไป

วันนี้อาตมาขออนุโมทนาในการต้อนรับที่อบอุ่น และที่อาตมาได้
มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนได้มาคารวะมาอธิษฐานจิตขอให้ทุก ๆคนมีแต่
ความสุขความเจริญ ขอให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น ๆ เพื่อให้จิตใจได้
เข้าถึงสภาวะที่จะเป็นที่ตั้งของวัตถุธรรม ที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
ตลอดกาลนาน



นามเดิม  ฌอ น  ชิเ วอร ์ต ัน  (S ha un C h i ver ton )

พ.ศ.๒๕๐๑    เก ิด ที่ ปร ะ เ ทศอังก ฤษ

พ.ศ.๒๕๒๑   ไ ด้พบ กับ พ ระอาจา รย์สุเ ม โธ

 (พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ) 

 ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ   

 ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ 

 ๑ พรรษา  แล้วเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๒๒  บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง   จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๓  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดหนองป่าพง โดยมี

 พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔  รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน    พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์  จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโรภิกขุ



มูลนิธิปัญญาประทีป

ความเป็นมา
   มลูนธิิ ปญัญา ประทปี     จดั ตัง้ โดย คณะ ผู ้บรหิาร โรงเรยีน ทอ ส ี    ดว้ย ความ รว่ม มอื   จาก คณะ คร ู    ผู ้ปกครอง 
และ ญาติโยม ซึ่ง เป็น ลูก ศิษย์ พระ อาจารย์ ชย สา โร     กระทรวง มหาดไทย   อนุญาต ให้ จด ทะเบียน เป็น นิติบุคคล 
อย่าง เป็น ทางการ   เลข ที่ ทะเบียน   กท .   ๑๔๐๕   ตั้งแต่ วัน ที่    ๑   เมษายน     ๒๕๕๑ 

วัตถุประสงค์
                 ๑ )     สนับสนุน การ พัฒนา สถาบัน การ ศึกษา วิถี พุทธ ท่ี มี ระบบ ไตรสิกขา ของ พระพุทธ  ศาสนา เป็น หลัก   
   ๒ )     เผยแผ่ หลัก ธรรม คำ สอน ผ่าน การ จัดการ ฝึก อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   และ การ เผยแผ่  สื่อ ธรรมะ รูป 
แบบ ต่าง ๆ   โดย แจก เป็น ธรรม ทาน 
     ๓ )     เพ่ิมพูน ความ เข้าใจ ใน เร่ือง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์   และ ส่ิง แวดล้อม     สนับสนุน  การ พัฒนา ที่ 
ยั่งยืน   และ ส่ง เสริม การ ดำเนิน ชีวิต ตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง 
   ๔ )     ร่วม มือ กับ องค์กร การ กุศล อื่น ๆ   เพื่อ ดำเนิน กิจการ ที่ เป็น สาธารณประโยชน์ 

คณะที่ปรึกษา
   พระ อาจารย์ ชย สา โร เป็น องค์ ประธาน ที่ ปรึกษา       โดย มี คณะ ที่ ปรึกษา เป็น ผู้ทรง คุณวุฒิ ใน  สาขา ต่างๆ     
อาทิ     ด้าน นิเวศวิทยา   พลังงาน ทดแทน     ส่ิง แวดล้อม   เกษตร อินทรีย์     เทคโนโลยี สารสนเทศ    วิทยาศาสตร์ สุขภาพ     
การ เงิน     กฎหมาย     การ สื่อสาร     การ ละคร     ดนตรี     วัฒนธรรม     ศิลปกรรม     และภูมิปัญญา ท้อง ถิ่น 

   คณะกรรมการบริหาร
   มูล นิธิฯ   ได้ รับ เกียรติ จาก รอง ศาสตราจารย์ นาย แพทย์ ปรีดา   ทัศน ประดิ ษฐ     เป็น ประธาน  คณะ กรรมการ 
บริหาร     และ มี คุณ บุบ ผา สวัสดิ์     รัช ช ตา ตะ นันท์       ผู้ อำนวย การ โรงเรียน ทอ สี เป็น   เลขาธิการฯ 

การดำเนินการ
   •     มลู นธิฯิ   เปน็ ผู ้จดั ตัง้ โรงเรยีน มธัยม ปญัญา ประทปี     ใน รปู แบบ โรงเรยีน บม่ เพาะ ชวีติ   เพือ่ ดำเนนิ กจิกรรม 
ต่างๆ     ด้าน การ ศึกษา วิถี พุทธ   ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ของ มูล นิธิฯ   ข้าง ต้น    โรงเรียน นี้ ตั้ง อยู่ ที่     บ้าน หนอง น้อย       
อำเภอ ปากช่อง       จังหวัด นครราชสีมา 
   •         มูล นิธิฯ   ร่วม มือ กับ โรงเรียน ทอ สี       ใน การ ผลิต และ เผยแผ่ สื่อ ธรรมะ       แจก เป็น ธรรม ทาน   โดย ใน ส่วน 
ของ โรงเรียน ทอ สีฯ   ได้ ดำเนิน การ ต่อ เนื่อง ตั้งแต่   ปี   พ . ศ .   ๒๕๔๕  
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