โครงการสรางอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถานีออกอากาศวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม ประจําจังหวัดพิษณุโลก
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๑.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมตั้งแตแรกเริ่มมีประเทศไทย ทั้งทางดาน
จิตใจและดานวัตถุ พรอมใหคติธรรมในการดําเนินวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ดวยการพัฒนาบุคลากรของชาติ
สังคม และความเปนประเทศไทยใหสงบสุข พระพุทธศาสนาจึงเปนสถาบันหลักของสังคมไทย ที่ชวยค้ํา
จุนสังคมใหเกิดสันติสุข และความเจริญรุงเรืองของชาวไทยใหเปนปกแผนตลอดมา
ในปจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาไดถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ซึ่งเปนผลมาจากกระแสความ
หลงใหลในวัตถุนิยม บริโภคนิยม พรอมวัฒนธรรมที่ทําลายความเปนไทยจากทางตะวันตกและอื่นๆ ซึ่ง
ไดไหลบาทวมทับสังคมไทยและคนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพ ดวยอิทธิพลที่ทวี
ความรุนแรงจากตางชาติ ทําใหรองรอยแหงวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยถูกละเลย และกําลังจะถูก
ลืมไปจากสังคมชาวพุทธ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอวัด ที่ชาวพุทธชวยกันสรางไวใหเปน
ศูนยกลางในการประกอบกิจกรรมรวมกัน จึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองรวมมือกันฟนฟูพระพุทธศาสนา
จากทุกภาคสวนของสังคมในทุกรูปแบบที่เหมาะสม จริงจังและอยางตอเนื่อง ตามหนาที่ของชาวพุทธที่ดี
งาม
สํ า นั ก สื่ อ อุ ป กรณ ส อนศี ล ธรรมหลวงปู แ อ ว สุ ธ มฺ ม ปาโล และองค ก รชาวพุ ท ธทุ ก องค ก ร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระครูธรรมธร ดร.แอว สุธมฺมปาโล ซึ่งไดตระหนักถึงพันธกิจนี้เปนอยางยิ่ง ในชวง
ที่ทานยังมีกําลังสติปญญา มีความสามารถและยังมีชีวิตอยูนี้ จึงประสานความรวมมือชาวพุทธผูมีบุญ
บารมีทั้งหลาย ชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา ปลุกกระแสความรูสึกตอพุทธศาสนิกชนที่มองไมเห็นภัย
ดังกลาว เพราะคนไทยทุกคนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและสําคัญยิ่ง ในการปกปองคุมครองรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ อันเปนเอกลักษณของชาติไทยที่นาภาคภูมิใจ ซึ่ง
ไมมีที่ไหนอีกแลวในโลกนี้ ดวยการปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม และชวยกันเผยแผหลักธรรมตามพุทธ
ประสงคแหงองคสัมมาปฏิบัติ
การสรางอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสถานีออกอากาศวิทยุพระพุทธศาสนา
แหงชาติและสังคม ประจําจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ จึงเปนความปรารถนาและมีความสําคัญผูกพันกับ
พระครูธรรมธร ดร.แอว สุธมฺมปาโล เปนอยางยิ่ง เพราะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกูชาติ มี
พระพุทธชินราชกูใจอยูประจําจังหวัด เปนจุดเริ่มตนแรงบันดาลใจที่ทานถวายชีวิตเปนพุทธบูชา
ทั้งนี้ เพื่อรวมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง
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มั่นคําขวัญที่วา สามัคคีรวมชาติ พุทธศาสนรวมใจ
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๒.๔ เพื่อเปนสถานที่ปฏิบตั ิธรรมตามพุทธประสงคแหงองคสัมมาปฏิบัติ
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พระพุทธศาสนา
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