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พิมพ แจก เปน ธรรม ทาน
  สงวนลิขสิทธิ ์หามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพจำหนาย

หากทานใดประสงคจะพิมพแจกเปนธรรมทาน โปรดติดตอ
มูลนิธิปญญาประทีป หรือ โรงเรียนทอสี
 ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ๔๑
สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท ๐-๒๗๑๓-๓๖๗๔
www.thawsischool.com, www.panyaprateep.org

   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ - ธันวาคม ๒๕๔๙  จำนวน ๖๙,๓๐๐ เลม
ฉบับตัวอักษรขนาดใหญ
พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๐  - มีนาคม ๒๕๕๔  จำนวน ๔๘,๐๐๐ เลม
พิมพ ครั้ง ที่   ๑๐   มีนาคม ๒๕๕๕  จำนวน ๓,๐๐๐ เลม

รูปเลมศิลปกรรม   เพื่อนธรรมเพื่อนทำ 

 จัด ทำ โดย  มูลนิธิปญญาประทีป 

ดำเนินการพิมพ  บริษัท คิว พริ้นท แมเนจเมนท จำกัด
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  
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ทำไม











































































































































































































































































































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 ุทีว่ดัหนองปาพง โดยมี
             พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) 
             เปนพระอุปชฌาย
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔            รักษาการเจาอาวาส วัดปานานาชาติ 
             จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปจจุบัน            พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ 
             จังหวัดนครราชสีมา
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มูลนิธิ ปญญา ประทีป

ค ว า ม เปน ม า 
   มูล นิธิป ญญา ประที ป  จ ัดต้ั งโด ยค ณะผู บร หิารโ รงเ รียนทอส  ีดวยควา ม 
รว ม ม  ือ จ ากคณะค ร ูผ ูปกค รอ งแล ะญาต โิย มซึง่เ ปน ลกูศ  ิษย พระอาจา รยช ย สาโ ร
ก ระทรวง มหาด ไทยอน ญุา ตให จดทะ เบ ียนเ ปนน ติบิ คุค ล อ ย  า งเปนทางการ  เลขที ่
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 รส ิกขา 
ของพระ พุทธศา สนาเปน หลัก  
  ๒) เผ ยแผหล ักธรรม คำส อนผ านการจัดการฝก อบรมและปฏิบัติธรรม 
และการเผยแผสื่อธรรมะรูปแบบตาง ๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
  ๓)  เพิ่มพูนความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษย และ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  รวมมือกับองคกรการกุศลอื่น  ๆ  เพื่อดำเนินกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน
  
 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษา
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง  ๆ  อาทิ  ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  
สิ่งแวดลอม เกษตรอินทรีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปญญาทองถิ่น



 
คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ  
เปนประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท   
ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน เลขาธิการฯ
 
 การ ดำเนิน การ 
   •   มูลนิธิฯ เปนผูจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป ในรูปแบบ 
โรงเรียนบมเพาะชีวิตเพื่อดำเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ดานการศึกษาวิถีพุทธ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ บานหนองนอย   
อำเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

   •     มูลนิธิฯ รวมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผสื่อธรรมะ   
แจกเปนธรรมทาน โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่องตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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พิมพแจกเปนธรรมทาน                       
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