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	 พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัว่า	“บคุคลพงึสละทรพัย์	เพือ่รกัษาอวยัวะ	พงึสละอวยัวะ	เพือ่รกัษาชวีติ	พงึสละชีวติ	เพือ่รกัษาธรรม”	
ทรพัย์ทีพ่ทุธบรษิทั	๔	ได้ร่วมบญุกบัพทุธบตุร	๔	จงัหวดัภาคใต้นัน้	ถอืได้ว่าเป็นเพยีงเศษเสีย้วอนัน้อยนดิเมือ่เทยีบกบัภารกจิอนัยิง่ใหญ่
ของพุทธบุตรที่ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์	เราทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ท่านหยัดสู้อย่างโดดเด่ียว	
การร่วมสนบัสนนุปัจจัยไทยธรรมอนัควรแก่สมณบรโิภค	เพือ่ให้ทกุรปูบ�าเพญ็สมณธรรมได้อย่างสะดวก	เท่ากบัว่า	เราทกุคนได้มส่ีวนร่วม
ในการรักษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันบังเกิดข้ึนได้ยากให้คงอยู่คู่โลก	เป็นแสงสว่างในการด�าเนินชีวิตแก่
มวลมนุษยชาติตลอดไป
	 พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี	(สด	จันทสโร)	ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย	ได้เคยแสดงธรรมเทศนาไว้ความตอนหนึ่งว่า
	 “ศาสนาพุทธนี้อยู่ได้ด้วยการให้	ถ้าเลิกให้เสียเดือนหนึ่ง	ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ	หยุดกันหมดทั้งประเทศ	ทุกบ้านทุกเรือน	
ไม่ให้กันละ	ศาสนาดับ	พระเณรสึกหมด	หายหมด	 ไม่เหลือเลย	ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว	 เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้	 เมื่อให้ความ
เจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว	ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว”
	 เพือ่รกัษาพระพทุธศาสนาให้ด�ารงคงอยูคู่ก่บัผนืแผ่นดนิไทยต่อไป	ถงึเวลาแล้วทีพ่ทุธบรษิทั	๔	ต้องหลอมรวมใจให้เป็นหนึง่เดยีวกนั
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว	เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรทั้ง	๓๒๓	วัด	๔	จังหวัดชายแดนภาคใต	้ให้ท่านมีก�าลังใจในการหยัดสู้เพื่อรักษา
แสงธรรมให้ส่องสว่างเจดิจ้า	เป็นหน้าทีข่องพทุธศาสนกิชน	ชาวพทุธทกุคนต้องไม่นิง่ดดูายหรอืวางอเุบกขาในเรือ่งความเป็นความตาย
ของพระพทุธศาสนา	การร่วมกนัรบัผดิชอบแก้ไขปัญหา	และร่วมมส่ีวนสร้างสนัตภิาพและสนัตสิขุให้เกดิขึน้ในดนิแดน	๔	จงัหวดัภาคใต้
พุทธบริษัท	๔	ทั่วโลกพึงพร้อมใจกันร่วมสละทรัพย์ส่งความช่วยเหลือไปถึงวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมทั้ง	๓๒๓	จังหวัด	ที่ก�าลังบ�าเพ็ญ
ปรมัตถบารม	ีเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้

ท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

แม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กัน	ไม่มีสิ่งใดอาจมาขวางกั้น

เราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมกันช่วยกันฝ่าฟันผองภัย

ท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวัน

ที่กล้าประจันอุปสรรคมากหลาย	ดั่งเรือล�าน้อยที่ค่อยๆ	พาย

ฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเล

ท่านคือพุทธบุตรที่แท้จริง	สละทุกสิ่งเพื่อพระศาสน์ด้วยใจทุ่มเท	ปักใจมั่นหยัดสู้โดยไม่หันเห

ดั่งเกาะกลางทะเลที่ไม่ซวนเซเพราะคลื่นลมแรง

ขอสาธุการความอาจหาญของท่านผู้นี้

ที่ทุ่มชีวีด้วยปณิธานอันกล้าแกร่ง	เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้โลกเปลี่ยนแปลง

ดุจอาทิตย์ส่องแสงขับความมืดให้โลกไสว

ขอสาธุการ..ขอสาธุการ..ขอสาธุการ..วีรบุรุษกองทัพธรรม

        

พระเทพญาณมหามุนี

หยัดสู้
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เดชรัฐ สิมศิริ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 
 ...การท่ีวัดพระธรรมกายซึ่งเปรียบเหมือนกับตัวแทนของคนในภูมิภาคอื่นๆ ของ
ประเทศไทยมาร่วมท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว และท�าบุญเพื่อให้เกิดสันติสุข
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพี่น้องประชาชน
ที่อยู่ที่นี่ การร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ท�ามา ๑๐ ปี ๑๐๐ ครั้ง ไม่ใช่เรื่องง่ายและแสดงถึง
ความตั้งใจที่แน่วแน่ ผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วย...

สิทธิชัย ศักดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
 
 ...วัดพระธรรมกายได้มาเติมเต็มมาจุดประกาย ก่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจแก่
พุทธศาสนิกชนและพระท่ีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยให้แต่ละคนที่ลงมาปฏิบัติงานนั้น
เกิดพลังที่จะดูแลผืนแผ่นดินตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกัน
บริจาคทรัพย์มาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคมานั้นถึงมือคนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอน...

วีรพัฒน์ แจ้งศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา
 
 ...การที่หลวงพ่อท่านได้ให้มีการสงเคราะห์ในเรื่องถวายสังฆทาน และมอบทุนให้คุณครู
ด้วยส่วนหนึง่ กเ็ป็นการร่วมด้วยช่วยกนัทัง้สามฝ่าย คอื ฝ่ายพระ ฝ่ายพีน้่องประชาชน และคณุครู
ทีผ่นวกผนกึก�าลงัให้เกดิความรกัความศรทัธาพระพทุธศาสนามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะก�าลงัใจนีโ้ดย
เอาพระพทุธศาสนาเป็นตวัตัง้ ท�าให้เกดิขวญัและก�าลงัใจทีจ่ะให้ทกุฝ่ายต่อสูย้นืหยดัในพืน้ทีเ่พือ่
รักษาผืนแผ่นดินของเรานี้โดยไม่หนีไม่ย้ายไปไหน ...

เชษฐ์ชาณัฏฐ์ ลิ่มกาญจนา
ประธานชมรมตระกูลลิ้ม
 
 ...โครงการนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าท่ีหลวงพ่อได้สนับสนุนงบประมาณช่วยคนพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากม็ากมายทีเดียว แต่ท่ีเหนือไปกว่าน้ันคือ ความยัง่ยนืทีท่่านท�าต่อเนือ่งมาจน
ครบ ๑๐ ปีแล้ว และทีย่ะลากเ็ป็นครัง้ที ่๑๐๐ พอด ีผมกอ็ยากเชญิชวนพีน้่องประชาชนให้มาร่วม
แรงร่วมใจกนัเป็นปึกแผ่นในการสร้างบญุสร้างทานบารมกีนัให้พระพทุธศาสนาและประชาชนใน
พื้นที่ยืนหยัดอยู่ได้ และให้ความสงบเช่นในอดีตกลับคืนมาโดยเร็ว...

เปิดใจคนในพื้นที่
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...ผมถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่  คงไม่มีผู้ใดที่คิดริเริ่มและกล้าที่จะท�าและ
เสียสละลงทุนท�าอย่างต่อเนื่อง ต้องถือว่าเป็นการเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี
ต้นแบบนี้ได้ท�าให้เกิดการพัฒนาและมีการสานต่อมากขึ้น ผมขอยกตัวอย่างที่มี
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัดในพื้นที่จนท�าให้ในขณะนี้ภาครัฐเองก็ได้เห็น
ความส�าคัญและน�ามาใช้ในการปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้ามาท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาในพื้นท่ีซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทางวัดพระธรรมกายได้ด�าริ
ริเริ่มไว้ท�าให้ต้องมีการสานต่อ...

...โครงการนี้มีส่วนช่วยสร้างก�าลังใจให้กับพระ เจ้าหน้าที่ ทหาร ต�ารวจ ครู และ
ชาวบ้าน อย่างน้อยกท็�าให้เรารูส้กึว่า เราไม่ได้อยูโ่ดดเดีย่ว เรามทีีย่นืแล้ว จะมคีน
มาช่วยเหลือเรา อาตมาทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่บอกว่า จะจัดตลอด
ต่อเน่ืองจนเหตุการณ์ภาคใต้จะสงบ ก็คิดว่าถ้าจริงก็ดี จนถึงปัจจุบันนี้ก็ ๑๐ ปี
แล้ว ข้าวของที่ส่งมาให้  ถึงมืออาตมานะ อยากบอกให้ญาติโยมที่ท�าบุญมาว่า
โยมได้บุญแน่นอน...

...กระผมไม่ลมืพระเดชพระคณุพระเทพญาณมหามนุ ีท่านเป็นผูร้เิริม่และกระท�า
มาตลอด ตอนแรกคณะสงฆ์คิดว่าท่านจะสู้ได้ไหม  แต่พอมาถึงวันนี้ท่านสู้ได้
ส�าเร็จ เป็นก�าลังใจให้แก่พวกเราได้มาก เป็นที่พึ่ง เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั่ว
โลกที่นับถือพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ
เป็นอย่างสงู และขอให้พระเดชพระคณุมสีขุภาพแขง็แรงอยูเ่ป็นร่มโพธิร่์มไทรของ
พุทธบริษัททั่วโลกตลอดไป..

เปิดใจพุทธบุตรผู้หยัดสู้
พระครูสถิตถีรธรรม
เจ้าอาวาสวัดยะหาประชาราม จังหวัดยะลา

พระครูอุดมธรรมาทร 
เจ้าอาวาสวัดปิยาราม เจ้าคณะอ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง  

เลขาธกิารศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์    
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เปิดใจข้าราชการของแผ่นดิน

...รู้สึกปลาบปล้ืมใจท่ีได้มาร่วมท�าบุญซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
และขอขอบคุณคณะผู้จัดซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วนรวมถึงทางวัดพระ
ธรรมกายทีไ่ด้รวมพระภกิษสุงฆ์ ท�าให้ประชาชนเกดิความมัน่ใจและมคีวามรูส้กึที่
ปลาบปลืม้ และถ้าเราได้ท�ากจิกรรมนีบ่้อยๆ จะท�าให้พีน้่องเกดิความรกัสามคัคีกนั
และน�าไปสู่สันติสุข...

๑๓ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ “ดับไฟใต้”

Mission for Peace

www.webkal.org



	 ...๑๐	ปีท่ีผ่านมาเราท�ากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง	 เริ่มด้วยการ
ถวายสังฆทานและมีพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์	 ซ่ึงก็น่าเป็น
ห่วงว่ามีมากข้ึนเรื่อยๆ	จากนั้นทุกเดือนก็ส่งอาหารแห้งไปถวายให้พระ	
เพื่อมอบให้กับทหาร	ครูอาจารย์	นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่	และก็ยัง
ได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้	เพื่อให้ครูมีขวัญก�าลังใจ	ไม่ท้อที่จะ
ร่วมหยัดสู้อยู่ในพื้นที่	 ถึงวันนี้ก็มอบทุนช่วยครูใต้ไปแล้วกว่า	๓๐,๐๐๐	
กองทุน	 เราคิดว่าต้องปลุกชาวพุทธทั้งแผ่นดินให้ต่ืนขึ้น	 ให้ชาวพุทธท่ัว
ประเทศรู้ว่าเรามีกิจกรรมนี้	 เราเอาเสบียงไปช่วย	๑	 เดือนไปเจอกันครั้ง
หนึ่ง	โดยมีพระทั้ง	๔	จังหวัดชายแดนใต้มาเจอหน้ากัน	มาให้ก�าลังใจกัน	
ให้เกดิความอุน่ใจว่าท่านไม่ได้อยูโ่ดดเดีย่ว	ให้มพีลงัทีจ่ะหยดัสูเ้พือ่รกัษา
พระพทุธศาสนาเอาไว้	พอพระอยูไ่ด้ชาวพทุธกอ็ยูไ่ด้ไม่หนอีอกจากพืน้ที่
เป็นการเอื้อซึ่งกันและกัน...
	 ...พระเดชพระคุณหลวงพ่อธมัมชโยท่านกต็ัง้ใจทีจ่ะท�ากจิกรรมนี้
ต่อเนือ่งไปจนกว่าสถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้จะสงบ	และอยาก
ให้พระสงฆ์และชาวพทุธสมคัรสมานสามคัคกีนั	ในช่วงต่อไปท่านกอ็ยาก
ให้มีพระในพื้นท่ีมากข้ึน	 โดยจะท�าโครงการบวชพระเพื่อให้พระในพื้นที่
เป็นพระลูกพระหลาน	เพิ่มจ�านวนพระในแต่ละจังหวัดให้มากขึ้น	ให้เข้า
มาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เอาไว้	ในส่วนของชาวบ้านก็จะ
ท�าโครงการส่งเสริมการสวดมนต์ในวัด	หรือรวมกลุ่มสวดมนต์กันเอง
ทีบ้่าน	อยากให้เกดิการรวมกลุม่กนัให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั	โยมให้ก�าลงั
ใจพระ	พระให้ก�าลังใจโยม	มาท�าศาสนกิจปฏิบัติธรรมร่วมกัน	และให้
ครูพุทธในพื้นที่มาร่วมดูแลเด็กและชาวบ้าน	ประสานความร่วมมือกัน
ทั้งพระ	ครู	 ชาวบ้าน	และก็รวมทั้งทหาร	ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที่	 ซึ่งที่ผ่านมา
ก็ปฏิบัติหน้าท่ีให้ความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด	นอกจากนี	้ก็มีความรู้สึกประทับใจ	เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	และ
คณะสงฆ์ทีใ่ห้ความเมตตามาร่วมในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้มไิด้ขาด	รวมทัง้ภาค
รัฐทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด	ศอ.บต.	แม่ทัพภาคที่	๔	ที่ให้การสนับสนุนการ
จัดงาน	และมาร่วมงานเป็นประจ�าทุกครั้ง...
	 ...จากนี้ไปก็อยากให้หน่วยงานต่างๆ	มาช่วยกันเยอะๆ	หลวงพ่อ
ธมัมชโยท่านเคยกล่าวว่า	๑	เดอืนม	ี๓๐	วนั	วดัพระธรรมกายรบับญุ	๑	วนั
อกี	๒๙	วนั	องค์กรชาวพทุธทัง้หลายน่าจะมาร่วมกนัช่วยภาคใต้ด้วย	เพือ่
ความสามคัคขีองชาวพทุธเหมอืนค�าทีว่่า	พทุธบุตรต้องเป็นหนึง่เดียวกนั	
เหมือนดวงตะวันท่ีมีดวงเดียว	และพุทธบริษัท	๔	ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน	
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว...				

พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
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พิธีถวายสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด

๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากด�าริของ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ

ธมัมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิ
ธรรมกาย ที่ได้ริเริ่มเชิญชวนให้พุทธบริษัท ๔ ท่ัวประเทศและ
ทั่วโลกมาร่วมกันถวายปัจจัยและไทยธรรมแด่วัดทุกวัดใน ๔ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีเ่กดิปัญหาความไม่สงบข้ึน พธิดัีงกล่าว
จัดขึน้ในพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยได้รบัความเมตตาจากพระเถรานเุถระ
พระสังฆาธิการ และได้รับเกียรติจากข้าราชการระดับสูงหรือ
ผู้น�าชุมชนที่มีบทบาทส�าคัญในพื้นท่ีมาร่วมเป็นประธานในพิธี 
กิจกรรมหลักๆ มีทั้งการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  
การเสวนาธรรมเพื่อถวายก�าลังใจแด่คณะสงฆ์ การอุทิศส่วน
กศุลแด่ผูว้ายชนม์ในเหตกุารณ์ความไม่สงบ ๔ จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้พธิมีอบสิง่ของเพือ่เป็นก�าลงัใจให้แก่ทหารทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ในพื้นที่เสี่ยงภัย และบางช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในภาคใต้
มูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรก็ได้น�าเครื่องอุปโภค
บริโภคไปช่วยเหลือแก่วัดและพี่น้องประชาชนใน ๘ จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างด้วย
 และนับตั้งแต่พิธีถวายสังฆทานฯ ครั้งที่ ๓๒ เป็นต้นมา
ยังได้มีการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ตามด�าริของ

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 
ที่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของครูในฐานะผู้ให้แสงสว่างแห่ง
ดวงปัญญา ผูส้ร้างทรพัยากรบคุคลคณุภาพทีจ่ะน�ามาซ่ึงความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติในอนาคต โดยการมอบทุน
ดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจนปัจจุบัน
 การจัดพิธีถวายสังฆทานฯ นอกจากจัดขึ้นที่วัดและ
สถานที่ต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นในพื้นที่แล้ว ในโอกาสส�าคัญๆ เช่น 
“วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษา” ก็จะจัดที่วัดพระธรรมกาย จังหวัด
ปทุมธานี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากทั่วประเทศ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด 
มารบัถวายมหาสงัฆทานครัง้ยิง่ใหญ่ รวมถงึพทุธบตุร ๓๒๓ วดั
ใน ๔ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วย อกีวนัหนึง่คอื “วนัสมาธโิลก” 
ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  
จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญ
ธรรม ๙ ประโยคและพิธีถวายทุนการศึกษาให้กับส�านักเรียน
บาลีดีเด่น รวมถึงการนิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วประเทศเพื่อรับ
ถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน และเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์
ได้มาพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนข้อมลูการพฒันางานพระศาสนา 
นอกจากน้ีก็มีการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ที่จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในงานดังกล่าวด้วย 
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“ในฐานะท่ีเป็นชาวพุทธก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ 
ในเมื่อพุทธบุตรหยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้น เราต้องอยู่เคียงข้างท่าน 
และแทนท่ีจะออกจากพื้นท่ี ควรท่ีจะชวนหมู่ญาติท่ีอยู่นอก

พ้ืนทีใ่ห้กลบัเข้าไปอยูพ่ืน้ทีต่รงนัน้ถงึจะถกูหลกัวชิชา เพราะในอดตีพีน้่องผองไทย
แม้จะต่างความเชือ่ ต่างวฒันธรรม กอ็ยูร่่วมกนัมาได้อย่างสันตสุิข เพิง่ไม่นานมา
นีเ้องทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ีขึน้ ท่ีผ่านมาชาวพทุธได้ให้โอกาสเพือ่นต่างศาสนิกท่ีอยูบ่น
ผนืแผ่นดนิไทย ไม่ว่าจะนบัถอืศาสนา หรอืความเชือ่ใดๆ ให้ได้รบัความอุน่ใจและ
ได้รบัความสะดวกสบาย ในการท่ีนับถอืความเชือ่และศาสนาของตน เพือ่เดนิทาง
ไปสู่สันติสุข  เพื่อท�าความบริสุทธิ์  กาย  วาจา  ใจ  ตามความเชื่อของตนเอง 
ชาวพุทธก็ได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอด  ลองศึกษาดูก็ได้จากประวัติศาสตร์
ทีผ่่านมา ชาวไทยพทุธอยูบ่นผืนแผ่นดนิน้ีมานาน เพราะพระพทุธศาสนาเกดิก่อน
ความเชื่อใดๆ มานานทีเดียว...
 ...ล�าพงัเพยีงหมู่คณะวดัพระธรรมกายคงท�าไดแ้ค่ระดับหนึง่ เดอืนหนึง่เรา
ท�าได้เพยีงครัง้เดยีว แต่จรงิๆ แล้ว อยากท�าทกุวนั เพราะทราบดว่ีา พทุธบตุรทุกรปู
ต้องขบฉนัทกุวนั แล้วกม็คีวามจ�าเป็นหลายๆ อย่าง ในการทีต้่องอยูต่รงนัน้ เพราะ
ฉะนั้นที่เราท�าเป็นการท�าเพื่อแสวงบุญ ท�าด้วยความรักพระพุทธศาสนา และ
เทิดทูนพุทธบุตรที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...”

“วีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม
ผู้น่าสรรเสริญ”

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
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โครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัด
ทัว่ไทย เกดิขึ้นเป็นผลสืบเนือ่งมาจากความห่วงใยของ
พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน ในปัญหาความไม่สงบของ

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ โดยวดัพระธรรมกายและมลูนธิิ
ธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทัง้แผ่นดนิ องค์กรภาคทีัง้ภาค
รัฐและเอกชน ได้น�าข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากโครงการ
ไปมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์ ทหาร ต�ารวจ ครู นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจ�า
ทกุเดอืนต่อเนือ่งมาเป็นเวลากว่า ๖ ปีแล้ว  และช่วงน�า้ท่วมใหญ่
ปี ๒๕๕๔ ที่น�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมด้วย คิดเป็น
น�้าหนักรวมกว่า ๔,๔๕๐ ตัน

โครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ผลบุญเป็นของท่าน
ผลงานเป็นของทุกคน
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๑๐ ปีแล ้ว ที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิ
ธรรมกาย ได้ด�าเนินการส่งมอบความช่วย
เหลือทั้งปัจจัย ไทยธรรม เครื่องอุปโภค

บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อหยัดสู้เคียงข้าง
พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ด้วยยึดมั่นในปณิธาน
อันแน่วแน่ที่ว่า “เราจะไม่ยอมให้แสงธรรมดับหายไปจาก ๔ 
จังหวัดภาคใต้”  ท�าให้แสงสว่างแห่งพุทธธรรมยังคงเปล่งฉาย
อย่างเจิดจ้า ผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงเป็นก�าลังใจให้พุทธบุตร
ผู้หาญกล้าได้หยัดสู้เพื่อเป็นแสงสว่างน�าทางแก่สาธุชน แต่ยัง
สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ถึงความ
ห่วงใยที่เขาเหล่านั้นได้รับจากชาวไทยและชาวพุทธท่ัวโลก 
นับเนื่องมาถึงครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๐๐ เมื่อวันจันทร์
ที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วดัพทุธภมู ิอ.เมอืง จ.ยะลา ความ
ช่วยเหลือคิดมูลค่ารวมแล้ว ๒๐๐ กว่าล้านบาท การส่งมอบ
ความช่วยเหลือยังคงมีต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
จะยุติลง 

 จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็รวมทั้งคณะครู
ผูใ้ห้แสงสว่างทางการศกึษาแก่นกัเรยีน พระเทพญาณมหามนุี 
(หลวงพ่อธัมมชโย) ยังได้จัดตั้ง “กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้”
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้ครูผู ้หยัดสู ้ปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นท่ีเหล่าน้ี โดยจัดให้มีพิธีมอบกองทุนครั้งแรกเมื่อวันเสาร์
ท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑  ณ หอประชมุโรงเรยีนมหาวชริาวธุ 
จังหวัดสงขลา การส่งมอบกองทุนได้จัดต่อเนื่องทุกเดือนมา
จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ ๖๔ โดยมอบไปแล้ว ๓๐,๐๐๐ กว่า
กองทุน เป็นเงิน ๖๐ กว่าล้านบาท พลังแห่งธารน�้าใจจะยังคง
หล่ังไหลสู่ส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่ขาดสาย “พุทธ
บริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” 
ตราบท่ีคนพุทธไม่ทอดท้ิงกัน ตราบนั้นพระพุทธศาสนา
จะด�ารงต้ังมั่น ณ ดินแดนด้ามขวานทองแห่งนี้ต ่อไปอีก
ตราบนานเท่านาน

พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
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ในพื้นที่ การจัดงานในคร้ังแรกๆ หลายฝ่ายคิดว่า คงเป็นไปเพียงการให้ความ
ช่วยเหลอือย่างฉาบฉวยชัว่ครัง้ชัว่คราว ข่าวทีเ่สนอผ่านสือ่กม็าจากข้อมลูทีค่ลาด
เคลื่อน ท�าให้พระสงฆ์และชาวพุทธส่วนใหญ่ในพื้นท่ียังเฉยๆ กับการช่วยเหลือ
เพราะคิดว่าไม่น่าจะนาน จนเมื่อมีการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกเดือน จึง
เป็นที่ประจักษ์ในความตั้งใจจริงของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ถึง
ความพร้อมทีจ่ะหยดัสูเ้คยีงข้างพทุธบตุรและชาวพทุธในพืน้ท่ีอย่างมัน่คงแน่วแน่
 เมื่อการจัดงานผ่านพ้นไปแล้ว ๔ ครั้ง พบว่ายังมีอีก ๒ อ�าเภอ ในจังหวัด
สงขลา คือ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย ที่คณะสงฆ์ได้รับผลกระทบจากความ

รนุแรงทีเ่กดิขึน้มากเช่นกนั จงึได้มกีารผนวก ๒ อ�าเภอให้เข้ามา
ร่วมโครงการด้วย จวบจนปัจจบุนัทีโ่ครงการด�าเนนิการมาครบ
รอบ ๑๐ ปี มวีดัเข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้เป็น ๓๒๓ วดัปัจจบุนัจงึ
เป็น “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธีท�าบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ถือ
เป็น ๑๐ ปีแห่งการหยัดสู้ที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อการรักษา
แสงธรรมไม่ให้ดับสูญไปจากดินแดนภาคใต้ พร้อมกับสร้าง
ขวัญและก�าลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น
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บทน�า
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เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัด
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี  สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้
รับอันตราย  และมีความยากล�าบากในการประกอบกิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออก

บิณฑบาต เมื่อไม่สามารถบ�าเพ็ญสมณกิจได้ตามปกติ ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อขวัญและก�าลังใจ
ของพทุธศาสนกิชนในพืน้ที ่รวมทัง้คร ูเจ้าหน้าทีผู่ห้ยดัสูร้กัษาดนิแดนของชาตไิทย การร่วมใจของชาวพทุธ
เพือ่ส่งก�าลงัใจ และปัจจยั เครือ่งอปุโภคบรโิภค ไปให้ความช่วยเหลอืจนกว่าเหตกุารณ์จะสงบ ถอืเป็นพลงั
ส�าคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น
 “โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดภาคใต้” ได้เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๘ ตามด�าริของ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย โดย
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย
พระเทพญาณมหามนุ ีได้มอบหมายให้พระครปูลดัภเูบศ ฌาณาภญฺิโญ ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระธรรมกาย 
พร้อมด้วยคณะพระภิกษุจากชมรมพระกัลยาณมิตรท่ัวประเทศน�าปัจจัยไทยธรรมไปถวายแด่คณะสงฆ์

เกือบจะทุกคร้ังที่เรารับชมรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หรือกระทั่งหนังสือพิมพ์ มีการ
ข่าวมากมายน�าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ราวกับ

เป็นเพียงแค่การบอกให้เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน ไม่มีช่องทางให้แสดงความเห็นใจกับ
เรื่องราวร้ายๆ 
 เราท�าได้เพียงรับรู้ และเกือบทุกครั้งที่เรา
ท�าได้เพียงถอนหายใจแล้วทอดสายตาไปทางอื่น
อย่างไม่ลงัเลกบัเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ ข่าวการสญูเสยี 
การลอบท�าร้ายต่างๆ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สร้างการสูญเสียซ�้าแล้วซ�า้เล่า ความเป็น
ปกติ รอยยิ้ม แสงสว่างยามเช้าที่พร้อมจะกระทบ
กับชายจีวรของพระค่อยๆ หายไป เสียงปืนดังขึ้น
อย่างคาดกาลเวลาไม่ได้ 
 หากเราลองใช้เวลาคิดทบทวนเก่ียวกับ
เรื่องราวร้ายๆ ที่เกิดข้ึนในที่แห่งนั้น ไม่ยากเลยที่
ความรูส้กึต่างๆ จะพาเราไปสูค่�าว่า ความต้องการ
ความช่วยเหลือ หลายครั้งที่เราบ่นถึงความสบาย
ในความคับแคบในที่ที่เราอาศัย ความล�าบากใน
การเดินทางด้วยรถยนต์เพียงเพราะแค่เกิดการ
จราจรตดิขดั หากแต่จะมสีกัครัง้ทีเ่ราถามถงึความ
หวาดระแวงของพวกเขาเหล่านั้นที่พยายามใช้
ชีวิตอยู่อย่างปกติกับความไม่ปกติ ที่ไม่อาจหลีก
เลีย่งได้ ค�าถามคอื...หากคณุรูส้กึได้ถงึการสญูเสยี
และสิน้หวงัทีก่�าลงัจะเกดิขึน้อกี คณุ..คณุทัง้หลาย 
เริ่มที่จะท�าอะไร “ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพดับ
ไฟใต้” หนึ่งในโครงการที่สร้างความหวังครั้งใหม่ 
ให้ความช่วยเหลือ และคอยเคียงข้างพุทธบุตรใน
ที่แห่งนั้น เราคาดหวังในความอบอุ่นที่ท่านจะได้
จากการเป็นผูใ้ห้และรบัในทกุเวลาทีท่่านทัง้หลาย
ก�าลังสิ้นหวัง เพ่ือให้ท่านทั้งหลายต่อสู้กับความ
ท้อแท้และร่วมสร้างความหวังให้กับผู้คนที่อยู่
ใกล้เคียงเราขอเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ ความหวัง
ที่ท่านพึงจะมี 

“พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” 

๑๐ ปี ๑๐๐ ครั้ง... พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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