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โครงการ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
“ รอยยิ้มเพื่อพอ ”
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เปนวโรกาสที่สําคัญยิ่งสําหรับปวงชน
ชาวไทยทั้งมวล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุยเดช
ของพวกเรา จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ ตลอดเวลา
พระองคทรงทุมเทพระวรกายทรงงานหนัก เพื่อพวกเราทุกคนอยางมิ
รูจักเหน็ดเหนื่อย
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญนี้ มูล
นิธิดวงแกว จึงไดจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
ราชา “ รอยยิ้มเพื่อพอ ” ขึ้น เพื่อรอยยิ้มของปวงชนชาวไทย เพื่อ
รอยยิ้มที่ยิ่งใหญของพระองคทาน เพื่อความรักอันบริสุทธิ์ ที่พระองค
ทรงหยิบยื่นใหกับพวกเราชาวไทยทุกคน
เราขอทําสิ่งที่ดี ที่เราอาจ
สามารถกระทําได ดวยแรงกายแรงใจ เพื่อพระองคทาน พระผูสถิตย
ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล มูลนิธิดวงแกว และองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนตางๆ อาทิเชน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณ
สุข กองทัพเรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
องคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย
และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฯลฯ ไดรวมกันสืบทอดเจตนารมย
จัดทําเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติแดพระองคทาน ใหชื่อวา
โครง
การ “ รอยยิ้มเพื่อพอ ”
โครงการ “ รอยยิ้มเพื่อพอ ” ที่มูลนิธิดวงแกว ไดตั้งใจถวายเปน
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระองคทานไดแก
1. โครงการรณรงคตอตานความพิการในชนบท
2. โครงการโรงเรียนในฝนสรางรร.บานหวยทรายขาว
3. โครงการจัดสรางวัดปาเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการจัดสรางวัชรธรรมสถาน
5. การจัดทําหนังสือ “ รอยยิ้มเพื่อพอ ”
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โครงการ สถานปฏิบัติธรรม “ วัชรธรรมสถาน ”
ความเปนมา
ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่
พวกเราไดมีโอกาส
ที่จะไปทําบุญทํากุศลรวมกัน ณ
วัดวาอารามตางๆ ในระหวางทาง พวกเราตระหนักถึงความสําคัญทาง
ดานจิตใจ วาแทจริงแลว ความสุขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเรา
รอน ความโลภ และความทยานอยากตางๆนั้น
คือความสุขที่แทจริง
พวกเราไม อ าจจะยิ บ ยื่ นความสุ ขให กั บ พวกเขาเฉพาะเพียงแคการผา
ตัดรักษาแตรางกายภายนอกเทานั้น
ถึงแมพวกเขาจะหายจากความ
พิการ พวกเขาเหลานั้นก็ยังคงมีความทุกขเรื่องอื่นๆตอไปอยางไมจบ
สิ้น เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขา ในชนบทที่หางไกล ณ ที่มี
ความด อ ยโอกาสในสั งคมการพั ฒ นาทางวั ตถุ อ ย า งเดี ยวไม อ าจช ว ย
พวกเขาไดเลย
การนําธรรมะอันบริสุทธิ์จากพุทธศาสนาไปมอบให
พวกเขาเหลานั้น
จะสรางหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขาไวได แมแต
พวกเราเองก็จะไดพบความสุขสงบของจิตใจเชนกัน ลาภ ยศ ชื่อเสียง
ที่ไดมาก็ยังไมเพียงพอ ทั้งยังจะสรางความทุกขทรมานแกตนเองและ
ผูอื่นตอไป วัดและสถานปฏิบัติธรรมเปนสถานที่หนึ่งที่เปนแหลงรวม
ของชุมชน
เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจ และสังคมของพวกเขาไวไดเปน
อยางดี
ทางมูลนิธิฯไดมีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะชวยทํานุบํารุง
และเผยแพรพระพุทธศาสนา ทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา
ในวโร
กาสอันเปนมงคลนี้พวกเราจึงจัดทําโครงการ สถานปฏิบัติธรรม ขึ้น
ซึ่งตอมาไดรับมอบที่ดินประมาณ 10 ไร ณ ตําบลหวยพลู อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากอดีตเจาอาวาสวัดตรีทศเทพ ทานพระ
เทพวัชรธรรมาภรณ
เพื่อจัดสรางสถานปฏิบัติธรรม ที่อยูใกล
กรุงเทพมหานคร เปนที่พักที่ปฏิบัติของผูใฝธรรมทั้งหลาย จะไดมา
ประพฤติปฏิบัติ สนทนา ศึกษาหาความรูรวมกัน และเพื่อใหผูประพฤติ
ปฏิบัติธรรมไดเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เรียนรูแนวทาง
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ในการปฏิบัติตนอยางถูกตอง
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสมกอเกิดความสุขตอตนเองและผูอื่น สงผลใหสังคมมีแต
ความรมเย็น
ประเทศชาติสุขสงบในที่สุด

เริ่มดําเนินการตั้งแตป2541 กําหนดแลวเสร็จเบื้องตนในป
พ.ศ.
2545 กําหนดวางศิลาฤกษ ในเดือนธันวาคม 2541 มีแนวทางปฏิบัติ
ธรรมตามสายวัดปา
จัดอบรมธรรมะรวมกับการปฏิบัติธรรมเปนหลัด
สูตร ครั้งละ 7-10 วัน แบงออกเปน 3 ระดับคือ ขั้นที่ 1 เบื้องตน
เพื่อจะไดรูจักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา อยางถูกตอง
มีการสอบ
และอบรมขอธรรมหลักพื้นฐานตางๆ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง
สําหรับพุทธศาสนิกชน ขั้นที่ 2 มุงเนนที่จะสอบและแนะแนวทางนํา
ธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน สวนการปฏิบัติจะสอนแนวทางเจริญสติปฐ
ฐานสี่ เพื่อที่จะไดมีสติระลึกรูถึงการดําเนินชีวิตในแตะละขณะ จะได
ไมหลงทําในสิ่งที่ไมถูกไมควร
หรือเปนการลดละความตองการ
ความเรารอนของจิตใจลงได ทําใหชีวิตมีแตความสุขสงบ ทั้งชีวิต
สวนตัว ชีวิตการงาน สังคมและครอบครัวจะไดอยูอยางรมเย็นเปนสุข
ดวย
ขั้นที่ 3 มุงเนนที่จะสอนแนวทางการดับทุกขในชีวิต เมื่อได
ประพฤติปฏิบัติธรรมไปถึงระดับหนึ่งแลว ผูนั้นจะเริ่มเห็นความจริงของ
ชีวิต เห็นความทุกขที่กอเกิดในจิตใจเราอยูตลอดเวลา เมื่อเปนเชน
นั้น เราจะไดเชิญครูบาอาจารย ที่สามารถใหการชี้แนวหลักธรรมคํา
สอนที่เหมาะสมพรอมทั้งหลัก ประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองจําเปนในการ
แกปญหาดังกลาว ซึ่งหลักใหญคือการเจริญ วิปสสนาปญญา ปจจุบัน
ไดดําเนินการถมที่และปรับพื้นที่ เตรียมกอสราง
และดําเนินการกอ
สรางรั้วรอบบริเวณสถานปฏิบัติธรรมอยู
งบประมาณดําเนินการเบื้องตน 25,000,000 บาท



ก

 

สรุป
สถานปฏิบัติธรรมแหงนี้ ไดจัดสรางขึ้นสําหรับผูสนใจในแนวทาง การ
ปฏิบัติธรรมสายพระปากรรมฐาน เริ่มสรางขึ้นในปพ.ศ.2539 โดยมุง
ที่จะสงเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมแกบุคคลทั่วไป ใหเขาใจหลักธรรม
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มูลนิธิดวงแกวจึงได
พัฒนาใหเปนธรรมสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามแนวทาง
ของพอแมครูอาจารยสายหลวงปูมั่นภูริทัตโต โดย พระธรรมวิสุทธิ
มงคล หลวงตาพระมหาบัวไดเมตตามาเปดใหเมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2545 และมารับผาปาชวยชาติอีกครั้งเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะกรรมการมูลนิธิดวงแกวจึงไดกราบถวายวัชรธรรมสถานแหงนี้แด
องคทานเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2552
แนวทางการจัดอบรม ปกติครั้งละ 3-5 วัน (ศุกร-อาทิตย) ทุกๆ
เดือนๆละ1-2ครั้งโดยกราบอาราธนาพอแมครูอาจารยสายพระปา
กรรมฐาน ทั่วประเทศมาใหการอบรม และระหวางไมมีการอบรม ก็เปด
ใหผูที่ผานการอบรมมาแลวอยางนอย 3 ครั้งสามารถสมัครเขา มาใช
สถานที่เพื่อการปฏิบัติเดี่ยวไดครั้งละไมเกิน 7-10วัน พระภิกษุสงฆได
ไมเกิน1เดือนยกเวนจําพรรษาไมเกิน 4เดือน การเขาปฏิบัติเดี่ยวแต
ละครั้งจะรับเขาปฏิบัติไมเกิน10 คนในเวลาเดียวกันและไมรับการเขา
ปฏิบัติเปนคณะ พระภิกษุสงฆ ที่พอแมครูอาจารยสงมาดูแล สามารถ
อยูไดตาม ที่พอแมครูอาจารยพิจารณาเห็นควร ทั้งนี้ผูเขาปฏิบัติจะ
ตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัดและจะตองไมรบกวนผูปฏิบัติ
ทานอื่นไมวากรณีใดๆ

