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โครงการ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
“ รอยยิ้มเพ่ือพอ ”

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542  เปนวโรกาสที่สําคัญย่ิงสําหรับปวงชน
ชาวไทยทั้งมวล  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ภูมิพลอดุยเดช  
ของพวกเรา จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ  ตลอดเวลา
พระองคทรงทุมเทพระวรกายทรงงานหนัก   เพ่ือพวกเราทุกคนอยางมิ
รูจักเหน็ดเหน่ือย     ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญน้ี  มูล
นิธิดวงแกว จึงไดจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
ราชา “ รอยยิ้มเพ่ือพอ ” ข้ึน เพ่ือรอยย้ิมของปวงชนชาวไทย เพ่ือ
รอยย้ิมที่ย่ิงใหญของพระองคทาน  เพ่ือความรักอันบริสุทธิ์ ที่พระองค
ทรงหยิบย่ืนใหกับพวกเราชาวไทยทุกคน    เราขอทําส่ิงที่ดี ที่เราอาจ
สามารถกระทําได  ดวยแรงกายแรงใจ  เพ่ือพระองคทาน  พระผูสถิตย
ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล  มูลนิธิดวงแกว และองคกรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนตางๆ อาทิเชน    กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณ
สุข กองทัพเรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  องคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย
 และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฯลฯ ไดรวมกันสืบทอดเจตนารมย
จัดทําเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติแดพระองคทาน ใหชื่อวา   โครง
การ “ รอยยิ้มเพ่ือพอ ”

โครงการ “ รอยย้ิมเพ่ือพอ ” ที่มูลนิธิดวงแกว ไดต้ังใจถวายเปน
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

พระองคทานไดแก
1. โครงการรณรงคตอตานความพิการในชนบท
2. โครงการโรงเรียนในฝนสรางรร.บานหวยทรายขาว
3. โครงการจัดสรางวัดปาเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการจัดสรางวัชรธรรมสถาน
5. การจัดทําหนังสือ “ รอยย้ิมเพ่ือพอ ”
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โครงการ สถานปฏิบัติธรรม “ วัชรธรรมสถาน ”

ความเปนมา

ในทุก ๆ คร้ังที่ออกหนวยแพทยเคล่ือนที่     พวกเราไดมีโอกาส
ที่จะไปทําบุญทํากุศลรวมกัน   ณ

วัดวาอารามตางๆ ในระหวางทาง พวกเราตระหนักถึงความสําคัญทาง
ดานจิตใจ วาแทจริงแลว ความสุขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเรา
รอน ความโลภ และความทยานอยากตางๆน้ัน     คือความสุขที่แทจริง
พวกเราไมอาจจะยิบย่ืนความสุขใหกับพวกเขาเฉพาะเพียงแคการผา
ตัดรักษาแตรางกายภายนอกเทาน้ัน ถึงแมพวกเขาจะหายจากความ
พิการ พวกเขาเหลาน้ันก็ยังคงมีความทุกขเร่ืองอื่นๆตอไปอยางไมจบ
ส้ิน เพ่ือเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของพวกเขา ในชนบทที่หางไกล  ณ ที่มี
ความดอยโอกาสในสังคมการพัฒนาทางวัตถุอยางเดียวไมอาจชวย
พวกเขาไดเลย  การนําธรรมะอันบริสุทธิ์จากพุทธศาสนาไปมอบให
พวกเขาเหลาน้ัน   จะสรางหลักยึดเหน่ียวจิตใจพวกเขาไวได  แมแต
พวกเราเองก็จะไดพบความสุขสงบของจิตใจเชนกัน  ลาภ ยศ ชื่อเสียง
ที่ไดมาก็ยังไมเพียงพอ  ทั้งยังจะสรางความทุกขทรมานแกตนเองและ
ผูอื่นตอไป  วัดและสถานปฏิบัติธรรมเปนสถานที่หน่ึงที่เปนแหลงรวม
ของชุมชน  เพ่ือที่จะพัฒนาจิตใจ และสังคมของพวกเขาไวไดเปน
อยางดี      ทางมูลนิธิฯไดมีกิจกรรมมากมายเพ่ือที่จะชวยทํานุบํารุง
และเผยแพรพระพุทธศาสนา ทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา    ในวโร
กาสอันเปนมงคลน้ีพวกเราจึงจัดทําโครงการ สถานปฏิบัติธรรม ข้ึน
ซึ่งตอมาไดรับมอบที่ดินประมาณ 10 ไร ณ ตําบลหวยพลู  อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จากอดีตเจาอาวาสวัดตรีทศเทพ  ทานพระ
เทพวัชรธรรมาภรณ  เพ่ือจัดสรางสถานปฏิบัติธรรม ที่อยูใกล
กรุงเทพมหานคร เปนที่พักที่ปฏิบัติของผูใฝธรรมทั้งหลาย  จะไดมา
ประพฤติปฏิบัติ สนทนา ศึกษาหาความรูรวมกัน  และเพ่ือใหผูประพฤติ
ปฏิบัติธรรมไดเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  เรียนรูแนวทาง
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ในการปฏิบัติตนอยางถูกตอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสมกอเกิดความสุขตอตนเองและผูอื่น สงผลใหสังคมมีแต
ความรมเย็น
ประเทศชาติสุขสงบในที่สุด

  เร่ิมดําเนินการต้ังแตป2541 กําหนดแลวเสร็จเบื้องตนในป  พ.ศ.
2545  กําหนดวางศิลาฤกษ  ในเดือนธันวาคม  2541 มีแนวทางปฏิบัติ
ธรรมตามสายวัดปา  จัดอบรมธรรมะรวมกับการปฏิบัติธรรมเปนหลัด
สูตร  คร้ังละ 7-10 วัน แบงออกเปน 3 ระดับคือ ข้ันที่ 1 เบื้องตน
เพ่ือจะไดรูจักพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา อยางถูกตอง   มีการสอบ
และอบรมขอธรรมหลักพ้ืนฐานตางๆ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง
สําหรับพุทธศาสนิกชน  ข้ันที่ 2  มุงเนนที่จะสอบและแนะแนวทางนํา
ธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน  สวนการปฏิบัติจะสอนแนวทางเจริญสติปฐ
ฐานส่ี  เพ่ือที่จะไดมีสติระลึกรูถึงการดําเนินชีวิตในแตะละขณะ  จะได
ไมหลงทําในส่ิงที่ไมถูกไมควร  หรือเปนการลดละความตองการ
ความเรารอนของจิตใจลงได  ทําใหชีวิตมีแตความสุขสงบ  ทั้งชีวิต
สวนตัว ชีวิตการงาน สังคมและครอบครัวจะไดอยูอยางรมเย็นเปนสุข
ดวย    ข้ันที่ 3 มุงเนนที่จะสอนแนวทางการดับทุกขในชีวิต เมื่อได
ประพฤติปฏิบัติธรรมไปถึงระดับหน่ึงแลว  ผูน้ันจะเร่ิมเห็นความจริงของ
ชีวิต  เห็นความทุกขที่กอเกิดในจิตใจเราอยูตลอดเวลา   เมื่อเปนเชน
น้ัน เราจะไดเชิญครูบาอาจารย ที่สามารถใหการชี้แนวหลักธรรมคํา
สอนที่เหมาะสมพรอมทั้งหลัก ประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองจําเปนในการ
แกปญหาดังกลาว  ซึ่งหลักใหญคือการเจริญ วิปสสนาปญญา  ปจจุบัน
ไดดําเนินการถมที่และปรับพ้ืนที่ เตรียมกอสราง  และดําเนินการกอ
สรางร้ัวรอบบริเวณสถานปฏิบัติธรรมอยู

งบประมาณดําเนินการเบื้องตน 25,000,000 บาท
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สรุป
สถานปฏิบัติธรรมแหงน้ี ไดจัดสรางข้ึนสําหรับผูสนใจในแนวทาง การ
ปฏิบัติธรรมสายพระปากรรมฐาน  เร่ิมสรางข้ึนในปพ.ศ.2539  โดยมุง
ที่จะสงเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมแกบุคคลทั่วไป ใหเขาใจหลักธรรม
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   มูลนิธิดวงแกวจึงได
พัฒนาใหเปนธรรมสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามแนวทาง
ของพอแมครูอาจารยสายหลวงปูมั่นภูริทัตโต  โดย พระธรรมวิสุทธิ
มงคล หลวงตาพระมหาบัวไดเมตตามาเปดใหเมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2545  และมารับผาปาชวยชาติอีกคร้ังเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะกรรมการมูลนิธิดวงแกวจึงไดกราบถวายวัชรธรรมสถานแหงน้ีแด
องคทานเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

แนวทางการจัดอบรม ปกติคร้ังละ 3-5 วัน (ศุกร-อาทิตย) ทุกๆ
เดือนๆละ1-2คร้ังโดยกราบอาราธนาพอแมครูอาจารยสายพระปา
กรรมฐาน ทั่วประเทศมาใหการอบรม และระหวางไมมีการอบรม ก็เปด
ใหผูที่ผานการอบรมมาแลวอยางนอย 3 คร้ังสามารถสมัครเขา มาใช
สถานที่เพ่ือการปฏิบัติเด่ียวไดคร้ังละไมเกิน 7-10วัน พระภิกษุสงฆได
ไมเกิน1เดือนยกเวนจําพรรษาไมเกิน 4เดือน การเขาปฏิบัติเด่ียวแต
ละคร้ังจะรับเขาปฏิบัติไมเกิน10 คนในเวลาเดียวกันและไมรับการเขา
ปฏิบัติเปนคณะ  พระภิกษุสงฆ ที่พอแมครูอาจารยสงมาดูแล สามารถ
อยูไดตาม ที่พอแมครูอาจารยพิจารณาเห็นควร ทั้งน้ีผูเขาปฏิบัติจะ
ตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัดและจะตองไมรบกวนผูปฏิบัติ
ทานอื่นไมวากรณีใดๆ


