๑.
โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล
แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็ นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปั กหลัก อย่างมัน่ คงมายาวนานนับ
พันปี กระแสธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิ ตของชาวไทย
เกิดเป็ นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็ น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดน
แห่งความสุขบนมนุษยโลก
คาตอบของการด ารงความรุ่ ง เรื องและความสุ ข ของประชาชาติ ไทยก็คื อ การด ารงรั ก ษา
พระพุทธศาสนา ให้มนั่ คงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่ งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือศาสนทายาทที่มนั่ คงใน
พุท ธธรรม ดัง นั้นการสื บทอดรัก ษาประเพณี ก ารบวชของชายไทย จึ ง เป็ นสิ่ ง สาคัญยิ่งต่อ การธารง
ความรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนา ซึ่ งถือเป็ นภาระรับผิดชอบของพุทธบริ ษทั ไทยทุกคนถึ งเวลาแล้ว
ที่พุทธบริ ษทั จะช่วยกันฟื้ นฟูประเพณี การบวชให้กลับมาเป็ นค่านิ ยมกระแสหลัก ของชายไทย ดังเช่น
บรรพกาล
วัด พระธรรมกาย จึ ง ร่ วมกับ องค์ ก ารพุ ท ธโลก อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ว ัด
พระธรรมกายทัว่ โลก และภาคีเ ครื อข่ายฯ จัด “โครงการอุปสมบท รุ่ น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ” ขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทัว่ ผืนแผ่นดินไทยให้ดบั ร้อน
ฝ่ าวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป
๒. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บา้ นทัว่ ประเทศได้ร่วมสัง่ สมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่และเป็ น
แบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ข้ ึนทัว่ ประเทศไทย
๓. เพื่อให้ผอู้ ุปสมบทได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบตั ิธรรม เป็ นหลักในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
สื บไป
๔. เพื่อฟื้ นฟูประเพณี การบวชเข้าพรรษาของชายไทย ให้กลับมารุ่ งเรื องเหมือนครั้งบรรพกาล
๕. เพื่อเปิ ดโอกาสให้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

๒.
เป้าหมาย
ผูอ้ ุปสมบทจากทัว่ ประเทศไทย จานวน ๒,๕๐๐ รู ป
โดยคุณสมบัติ ผูเ้ ข้าอุปสมบท มีดงั นี้
๑. เป็ นชายแท้อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๒. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรื อโรคประจาตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
๓. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
๔. ร่ างกายไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรื อสักเป็ นรู ปไม่เหมาะสม อยูน่ อกร่ มผ้า
เมื่อครองจีวร
๕. เป็ นผูอ้ ยูง่ ่าย กินง่าย ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการอบรม
๖. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผูบ้ วช ตามกฎมหาเถรสมาคม
กาหนดการ
อบรมระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ย. ถึง ๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๔
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อา. ๒๒ พ.ย.
รายงานตัวที่ศูนย์อบรม / ถือศีล ๘
จ. ๗ ธ.ค.
พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย
อา. ๗ ก.พ.
ปิ ดการอบรม
สถานทีอ่ บรม : มหารัตนวิหารคด รอบพระมหาธรรมกายเจดียว์ ดั พระธรรมกาย
สมัครบวช : วัดพระธรรมกาย หรื อศูนย์ส่งเสริ มศีลธรรมทัว่ ประเทศ
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔, www.บวช.com, www.dmycenter.com
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
๒. องค์การพุทธโลก
๓. ศูนย์ส่งเสริ มศีลธรรมทัว่ ประเทศ
๔. คณะศิษยานุศิษย์วดั พระธรรมกายทัว่ โลก
๕. ชมรมพุทธศาสตร์ สากลฯ
๖. ภาคีเครื อข่ายฯ

๓.

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
๑. เป็ นมหากุศลให้กบั ตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่พระพุทธศาสนา
๒. สร้างผูน้ า ในการเป็ นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทัว่ ประเทศไทย
๓. ผูเ้ ข้าอุปสมบทได้เรี ยนรู้หลักธรรม และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์ ประสานงานโครงการ : วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เลขที่ ๒๓/๒ หมู่ที่๗ ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔

