วัดสองพี่นอง
วัดไผโรงวัว

โลตัสแลนด

วัดตรีพาราสีมาเขต

คูมือสาธุชน

วัดพระธรรมกาย
วัดคลองขวาง
ม.ปทุม

วัดบางปลา

วัดเทียนถวาย
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วัดบางรักใหญ

วัดโบสถบน

รร.กาญจนาภิเษก
ที่ดินตลิ่งชัน
วัดปากน้ำ

การเดินธุดงคในแตละวัน
เริ่มขึ้นเวลา 09.30 น. ตามเสนทางดังตอไปนี้
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วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี - ม.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 16 กม.
ม.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี - วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 26 กม.
วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี - วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 17 กม.
วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา - วัดไผโรงวัว อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 18 กม.
วัดไผโรงวัว อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี - อนุสรณสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 23 กม.
ปฏิบัติธรรมที่โลตัสแลนด
โลตัสแลนด - วัดสองพี่นอง อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 1 กม.
วัดสองพี่นอง อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี - วัดไผโรงวัว อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 17 กม.
วัดไผโรงวัว อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี - วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 18 กม.
วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา - วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 17 กม.
วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี - วัดบางไผ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 22 กม.
วัดบางไผ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - วัดโบสถ (บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11 กม.
ปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ (บน) บางคูเวียง
วัดโบสถ (บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี - วัดบางไผ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11 กม.
วัดบางไผ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 22 กม.
วัดคลองขวาง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี - วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 23 กม.
ปฏิบัติธรรมที่วัดบางปลา
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม - วัดนราภิรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม 15 กม.
วัดนราภิรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม - ร.ร.กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 14 กม.
ร.ร.กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม - ศูนยฯ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 18 กม.
ศูนยฯ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. - วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 21 กม.
ศูนยฯ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม - วัดบางรักใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 16 กม.
วัดบางรักใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - วัดเทียนถวาย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 19 กม.
วัดเทียนถวาย อ.เมือง จ.ปทุมธานี - วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 20 กม.

ธุดงค
สถาปนาเสนทางมหาปูชนียาจารย
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูคนพบบวิชชาธรรมกาย

www.kalyanamitra.org
หนา

เพื่อฟนฟูจิตใจ สรางบุญใหญใหแผนดิน วันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555

การเตรียมตัวตอนรับพระธุดงคธรรมชัย (สำหรับสาธุชน)
โครงการธุดงคธรรมชัย สถาปนาเสนทางมหาปูชนียาจารย
ระหวางวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555

จุดจอดรถสาธุชน วันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2555

เพื่อใหการตอนรับพระธุดงคเปนไปดวยความศักดิ์สิทธิ์เรียบรอย และไมทำใหเสนทางการเดินธุดงคและการ
จราจรติดขัด ขอความกรุณาทานสาธุชนปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษากำหนดการ และแผนที่จากเอกสารคูมือสาธุชน เตรียมตอนรับพระธุดงค
2. หากทานเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว ควรจอดรถในพื้นที่ที่เจาหนาจัดไวให หากทานไมทราบสามารถสอบถาม
ผูประสานงานภาค, ผูประสานงานโซน, หรือเจาหนาที่จราจร โทร. 08-2700-6473 หรือกองอำนวยการพระธุดงค
ธรรมชัย โทร. 02-831-1465-7
3. ควรเดินทางมาถึงกอนจุดที่พระธุดงคกำลังจะเดินผานประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อปองกันการจราจรติดขัด
4. เมื่อมาถึงสถานที่ที่พระธุดงคกำลังจะเดินผาน ควรนั่งตอแถวสาธุชนไมเวนวางไว เพราะจะทำใหแถวตอนรับตอเนื่อง
เปนระเบียบสวยงาม
5. ในการโปรยกลีบกุหลาบ ควรศึกษาในขอแนะนำการโปรยกลีบกุหลาบอยางถูกหลักวิชชา
6. ภายหลังการโปรยกลีบกุหลาบเสร็จแลว และพระธุดงคเดินผานไปแลว ควรกลาวคำอนุโมทนาซึ่งกันและกันกับสาธุชน
ทานอื่นๆ ที่มารวมตอนรับ หลังจากนั้นรวมกันเก็บกลีบกุหลาบ, เศษเพชรพลอยใหเรียบรอย
7. ควรมวนเสื่อ และนำไปไวที่จุดกิโลเมตรปายโครงการ (ซึ่งมีทุกๆ 200 เมตร)
8. สำหรับทานที่เขียนใบอธิษฐานจิต และใบอุทิศสวนกุศลเรียบรอยแลว ใหนำไปมอบแดพระเจาหนาที่ซึ่งอยูที่รถดานทาย
ขบวนพระธุดงค และพระเจาหนาที่จะมอบบัตรรับพระของขวัญใหทุกทาน (พระของขวัญสามารถรับไดที่วัดพระธรรมกาย วันและเวลาจะแจงใหทราบภายหลัง)

ขอแนะนำในการโปรยกลีบกุหลาบอยางถูกหลักวิชชาเพื่อตอนรับพระธุดงคธรรมชัย

1. ควรเตรียมกลีบกุหลาบใสพาน ถาด หรือภาชนะที่สะอาด ไวลวงหนา
2. ควรเตรียมผารองนั่ง หรือผาพลาสติค สำหรับรองนั่งใหพรอม
3. กรุณาสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพตอนรับพระธุดงคธรรมชัย
4. เมื่อไปถึงบริเวณรอตอนรับพระธุดงค ควรทำความสะอาดพื้นที่ (กวาด,เก็บเพชรพลอย เศษหิน เศษหนาม ตางๆ ใสถุง
ใหเรียบรอย)
5. ควรนั่งในที่ที่เจาหนาที่จัดให
6. ควรโปรยกลีบกุหลาบ บนแนวเสนขาวขอบถนน หรือภายในแนวเชือก หรือบนเสื่อที่เจาหนาที่เตรียมไวให เพื่อใหแนวเสน
ทางเดินของพระธุดงคตรง สวยงาม และควรโปรยกอนพระธุดงคเดินทางมาถึงประมาณ 20 เมตร และไมควรโปรยบน
หลังเทาทาน หรือโปรยใกลเทาทาน (เพราะจะทำใหขบวนพระธุดงคชะงักได)
7. ไมควรปูผาหรือวัสดุใดๆ บนกลีบกุหลาบ ใหมีเฉพาะกลีบกุหลาบลวนๆ
8. ควรระมัดระวังมิใหหนามกุหลาบผสมปนกับกลีบกุหลาบ เพราะเมื่อโปรยแลวจะเปนอันตรายในการเดินของพระธุดงค
9. กอนที่พระธุดงคจะเดินทางมาถึง ควรอธิษฐานจิต สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี
10. ไมควรชวนพระธุดงคสนทนา ไมควรถวายจตุปจจัยและน้ำปานะ ระหวางการเดินของพระธุดงค สำหรับทานที่มีจิตศรัทธา
ตองการถวาย ใหถวายแดพระเจาหนาที่ ที่รถทายขบวน หรือถวายที่จุดพักของพระ ตามที่กำหนดไวในเอกสาร
ประชาสัมพันธ
11. ตลอดระยะเวลาในการตอนรับพระธุดงคเดินผาน ควรประนมมือ กลาวคำสาธุ ขณะที่ทานเดินผาน ทำจิตใจใหผองใส
ทำใจใหหยุดนิ่งที่ศูนยกลางกาย นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระเดชพระคุณหลวงปูไวที่ศูนยกลางกายตลอดเวลา

หมายเหตุ
1. ภายหลังการโปรยกลีบกุหลาบเสร็จเรียบรอยแลว ไมควรขับรถคูขนานไปกับขบวนพระธุดงค หรือตอทายขบวนพระธุดงค
ไมควรชะลอรถเพื่อดู หรือถายรูปขบวนพระธุดงคเพื่อปองกันการจราจรติดขัด
2. ไมควรจอดรถขวางทางเดินพระธุดงค
3. สำหรับทานที่ประสงคจะโปรยกลีบกุหลาบในระยะทางตอไปอีก ควรศึกษาเสนทางจราจร หรือสอบถามเจาหนาที่เพื่อขับรถ
ไปดานหนาขบวนไดอยางสะดวก
เสนทางจราจร ที่จอดรถ สอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข 08-2700-6473
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-831-1234
www. dmycenter.com

www.kalyanamitra.org
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