ปีพุทธศักราช 2555
ศักราชแห่งความสุขสมหวัง
ขอเชิญร่วมพิธีโปรยกลีบกุหลาบ
บนเส้นทางที่พระ 1,127 รูป
เดินธุดงค์ ให้ชีวิตของเรา
รุ่งเรือง ร่ำรวย ราบรื่น ร่าเริง
รื่นรมย์ ราวกับโรยด้วยกลีบ
กุหลาบ ตลอดปี ตลอดไป
หากไม่มีการฟื้นฟูการเดินธุดงค์
ให้รุ่งเรืองดังเช่นในอดีต
บางทีเด็กรุ่นผมอาจจะไม่มีโอกาส
ได้เห็นพระธุดงค์เลยก็ได้
ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร
ทรงโปรยดอกไม้ 5 สี เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 โยชน์ เพื่อเตรียมหนทาง
เสด็จสำหรับพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
และเหล่าภิกษุ  500 รูป 
ในยุคปัจจุบนั พวกเราก็มีโอกาส
บูชาเนื้อนาบุญลูกพระพุทธเจ้า
ด้วยกลีบกุหลาบหลากสีสัน
เป็นเวลานานถึง 24 วัน ติดต่อกัน

ถนนหนทาง พร้อมทั้งประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อัน
ประณีตงดงาม  เพื่อส่งเสด็จ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงไพศาลี ด้วย
อานุภาพของพระรัตนตรัย ภัยพิบัติทั้งมวลก็มลายหายสูญ
สิริมงคลทั้งหลายพลันบังเกิดขึ้นกับชาวเมืองไพศาลีโดย
ทั่วหน้ากัน

การเตรียมตัวต้อนรับพระธุดงค์
ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ขอเรียนเชิญไปต้อนรับพระธุดงค์
ผู้ที่ไปร่วมงานจะได้รับ
พระของขวัญเป็นที่ระลึกทุกคน

ระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555

เพื่อให้การต้อนรับพระธุดงค์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เรียบร้อย และไม่ทำให้เส้นทางการเดินธุดงค์ รวมทั้ง
การจราจรติดขัด ขอความกรุณาท่านสาธุชนปฏิบัติดังนี้  
• ศึกษากำหนดการและแผนที่จากเอกสารนี้
• หากท่านเดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรจอดรถในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ หากท่านไม่ทราบ สามารถ
สอบถามผู้ประสานงานภาค, ผู้ประสานงานโซน, หรือเจ้าหน้าที่จราจร หรือกองอำนวยการ พระธุดงค์ธรรมชัย
โทร. 02-831-1465 ถึง 7
• ควรเดินทางไปคอยพระธุดงค์ล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด  
• เมื่อไปถึงสถานที่ที่พระธุดงค์กำลังจะเดินผ่าน ควรนั่งต่อแถวสาธุชนโดยไม่เว้นที่ว่างไว้ เพื่อให้แถวต้อนรับ
ต่อเนื่องเป็นระเบียบสวยงาม  
• หลังจากโปรยกลีบกุหลาบเสร็จแล้ว กรุณาช่วยกันเก็บกลีบกุหลาบ และดูแลพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย 
• ควรม้วนเสื่อและนำไปไว้ที่จุดกิโลเมตรป้ายโครงการ (ซึ่งมีทุก ๆ 200 เมตร)
• สำหรับท่านที่เขียนใบอธิษฐานจิตและใบอุทิศส่วนกุศลเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปมอบแด่พระเจ้าหน้าที่ที่รถ
ด้านท้ายขบวน แล้วพระเจ้าหน้าทีจ่ ะมอบบัตรรับพระของขวัญให้ทกุ ท่าน (พระของขวัญสามารถรับได้ทวี่ ดั พระธรรมกาย)
หมายเหตุ 1. หลังจากโปรยกลีบกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรขับรถคู่ขนานไปกับขบวนพระธุดงค์  
			
หรือต่อท้ายขบวนพระธุดงค์ ไม่ควรชะลอรถเพื่อดูหรือถ่ายรูปขบวนพระธุดงค์ เพื่อป้องกัน
   
   การจราจรติดขัด  
2. ไม่ควรจอดรถขวางทางเดินพระธุดงค์

สอบถามรายละเอียด โทร.02-831-1234 / www.dmycenter.com / www.vstarrose.com / www.dmc.tv
ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระของขวัญเป็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงบุญ และเพื่อนำไปคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
อานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมา
ตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

ที่ผ่านมา ก็มีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปรากฏในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ว่า มีไฟไหม้หอ้ งพักแห่งหนึง่ ในจังหวัดชลบุรี ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ในบ้าน เช่น เตียงนอน
ชัน้ วางหนังสือ ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ ฯลฯ โดนไฟไหม้หมด แต่ภาพของหลวงปูซ่ งึ่ ตกอยู่
ในกองเพลิงกลับไม่มีความเสียหายใด ๆ เรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนเรื่องราว
มากมายที่แสดงให้เห็นอานุภาพของท่าน
สาธุชนท่านใดที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในหลวงปู่
วัดปากน้ำ กรุณาอย่าพลาดบุญใหญ่ในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในครัง้ นี้

ข้อแนะนำในการโปรยกลีบกุหลาบ

• ควรเตรียมกลีบกุหลาบใส่พาน ถาด หรือภาชนะที่สะอาด ไว้ล่วงหน้า
• หากมีเสื่อกก ควรนำไปปูลาดทางเดินของพระธุดงค์ 
• ควรเตรียมที่รองนั่งให้พร้อม และนั่งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้  
• ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธุดงค์
• เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธุดงค์ ควรทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยการเก็บกวาดเศษหินหรือหนามต่าง ๆ
  ออกจากทางเดิน แล้วเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย 
• ควรโปรยกลีบกุหลาบบนแนวเส้นขาวขอบถนน หรือภายในแนวเชือก หรือบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อให้
  เส้นทางเดินของพระธุดงค์เป็นระเบียบ
• ควรโปรยกลีบกุหลาบเมื่อพระธุดงค์เดินเข้ามาในระยะห่างประมาณ 20 เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าหรือโปรย
  ใกล้เท้าท่าน เพราะจะทำให้ขบวนพระธุดงค์หยุดชะงัก
• ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใด ๆ บนกลีบกุหลาบ  ให้มีเฉพาะกลีบกุหลาบล้วน ๆ 
• ควรระมัดระวังมิให้หนามกุหลาบปนกับกลีบกุหลาบ เพราะจะเป็นอันตรายต่อพระธุดงค์  
• ก่อนที่พระธุดงค์จะเดินทางมาถึง  ควรอธิษฐานจิต  สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณ
  ของพระมงคลเทพมุนี 
• ระหว่างการเดินไม่ควรชวนพระธุดงค์สนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัยหรือน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่
  พระเจ้าหน้าที่ที่รถท้ายขบวนหรือถวายที่จุดพักของพระ 
• ควรประนมมือกล่าวคำว่า “สาธุ” และทำใจให้ผ่องใสตลอดเวลาที่พระธุดงค์เดินผ่าน

ใบอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติอันเป็นที่รัก

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ให้การต้อนรับพระธุดงค์จากทั่วประเทศ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เพื่อขจัดผองภัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ขอผลบุญนั้น จงไปสู่หมู่ญาติอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า อันมีรายนามดังต่อไปนี้

1. 
2.
3.
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5.

ขอให้มีแต่ความสุขในทิพยวิมาน ได้เกิดใหม่ภายใต้ร่มของบวรพระพุทธศาสนา ไปทุกภพทุกชาติเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ
กรุณานำใบอุทิศส่วนกุศลนี้มาถวายพระธุดงค์ ซึ่งจะผ่านชุมชนของท่านในวันต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ หน้าชุมชนของท่าน หรือที่ www.vstarrose.com

www.kalyanamitra.org

ภาพการดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านจะเป็นแรง
บันดาลใจให้คนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา สืบต่อไป ดังนั้นการ
สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความ
สำคัญอย่างยิ่งยวด 
ด้วยเหตุนี้ ในเดือนมกราคม 2555 ศิษยานุศิษย์ของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำโดยพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) จึงร่วมกันจัดให้มีการเดินธุดงค์และ
ปฏิบตั ธิ รรมของพระภิกษุจำนวน 1,127 รูป อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลา 24 วัน เป็นระยะทาง 365 กิโลเมตร ผ่าน
จังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสถาปนา
ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เส้ น ทางมหาปู ช นี ย าจารย์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การฟื้ น ฟู จิ ต ใจ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และช่วยขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพเพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน วันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555
ทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย จากมหาอุทกภัย ปี
พ.ศ. 2554 ที่สร้างความสูญเสียและความพลัดพรากแก่
สองพีน่ อ้ ง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สถานทีบ่ รรลุธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ตัง้ อยู่
ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
การเดินธุดงค์เป็นอีกวิธีหนึ่ง
จังหวัดนนทบุรี                                                           
ที่ช่วยปลูกฝังเยาวชน
4. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา
ให้
ม
ศ
ี
รั
ท
ธาในพระพุ
ท
ธศาสนา
มากยิ่งขึ้น
อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
5. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ในอดีตอยูใ่ นเขตจังหวัดธนบุร)ี
6. สถานที่ สื บ สานวิ ช ชาธรรมกาย (เพื่ อ สานต่ อ
พี่น้องชาวไทยให้หมดสิ้นไป รวมทั้งเป็นการสร้างสิริมงคล
มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการเผยแผ่
ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทยด้วย
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก) วัดพระธรรมกาย
การขจัดปัดเป่าภัยพิบัติด้วยอำนาจของพระรัตนตรัย
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
นั้ น ในครั้ ง พุ ท ธกาลก็ เ คยปรากฏขึ้ น เช่ น กั น ดั ง เช่ น
สถานที่สำคัญแต่ละแห่งบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เมื่อครั้งที่กรุงไพศาลีประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ ประชาชน
จะเป็นที่รวบรวมประวัติการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณ
ได้รับความเดือดร้อนและล้มตายเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้น
หลวงปู่ ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย จนถึงปัจฉิมวัย และเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาให้เสด็จไปโปรด
สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำแท้ของท่าน ซึ่งบรรดา
ชาวเมืองไพศาลี 
ศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันหล่อขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ
ขณะเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ พร้อมเหล่าภิกษุ  
รักและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน 
500 รูป พระเจ้าพิมพิสารได้เตรียมหนทางเสด็จสำหรับ
การสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จะทำให้อนุชน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการประดับธงชัย โปรยดอกไม้
รุ่นหลังมีโอกาสศึกษาชีวประวัติอันงดงามและคำสอนอัน
5 สี กั้นฉัตร บูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นระยะทาง
ล้ำค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โดยสะดวก 
ประมาณ 5 โยชน์ แม้ชาวเมืองก็ร่วมกันทำความสะอาด

การโปรยดอกไม้ปูลาดทางเดินของพระธุดงค์ จะทำให้ทุกท่านมีส่วนในบุญของพระธุดงค์ทุกรูป
ซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม ส่วนการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จะทำให้ทุกท่าน
มีส่วนในบุญของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ การไปร่วมงานนี้จึงเป็นการเติมบุญใหญ่
ให้แก่ตนเองตั้งแต่เริ่มต้นศักราชใหม่ และยังเป็นการทำบุญให้กับประเทศของเรา
ที่ผ่านความบอบช้ำอย่างหนักในช่วงปี พ.ศ. 2554 อีกด้วย

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์บุกเบิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะพระธุดงค์กว่า 200 รูป
เดินธุดงค์เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร จากวัดพระธรรมกาย
ไปยังมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตลอดระยะทางมีประชาชน
และเด็กนักเรียนกว่า 10,000 คน เตรียมกลีบกุหลาบที่
เด็ดจากดอกกุหลาบกว่า 700,000 ดอก โปรยต้อนรับตลอด
เส้นทาง เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
คำว่า “มหาปูชนียาจารย์” หมายถึงพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นพระภิกษุ
ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ ที่ดำเนินชีวิตตามแบบ
อย่างการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมั่น
ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ให้ชาวโลกรู้เห็นว่า
พระพุทธศาสนา คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจริง ๆ 
ส่วน “เส้นทางมหาปูชนียาจารย์” หมายถึง เส้นทาง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต
ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อันได้แก่ 
1. สถานที่เกิด ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ตำบล
สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน
คณะศิษยานุศิษย์ของท่านได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีไว้ ณ ที่แห่งนี้
2. สถานที่ออกบวช วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลอง

ในระหว่างวันที่
2-25 มกราคม พ.ศ. 2555
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสถาปนา
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ด้วยการ
จัดเตรียมกลีบกุหลาบหลากสีสัน
นำไปโปรยปูลาดต้อนรับ
คณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทาง

www.kalyanamitra.org

