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พระธุดงค์ 1,130 รูป เดินธรรมยาตรา ฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ปีท่ี 4 
เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดนิ 

          
พระสนิทวงศ์ วุฑฒิ วังโส  ประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย  กล่าวว่า คณะสงฆ์ ร่วมกับ                      

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์                            
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิ ธิธรรมกาย                     
องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จดัโครงการธรรมยาตรา เพ่ือฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร                    
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีท่ี4 ระหว่างวนัท่ี 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 ในพืน้ท่ี 7 จงัหวดั ได้แก่ ปทุมธานี, 
นนทบรีุ, พระนครศรีอยธุยา, สพุรรณบรีุ, นครปฐม สมทุรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 400 กวา่กิโลเมตร 
ใช้เวลา 27 วัน โดยวันแรกของการเดินธรรมยาตราคือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น.พระเดชพระคุณ            
พระราชภาวนาจารย์เมตตาเดินน าพระธุดงค์1,130 รูปจากจดุเร่ิมต้นคือมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)     
วดัพระธรรมกาย  

วตัถปุระสงค์การจดังาน เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา สืบสานวฒันธรรมชาวพทุธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศกัราชใหม ่
สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน  สร้างผู้ น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม  ท่ีมีคุณธรรมพืน้ฐานการเป็นพุทธศาสนิกชน            
ท่ีแท้จริง  อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่ เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน                       
ท า ใ ห้ สั ง ค ม ไ ท ย ส ง บ สุ ข ร่ ม เย็ น ด้ ว ย บ า ร มี ธ ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ส ม เด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า 
ให้สมกบัท่ีนานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศนูย์กลางพระพทุธศาสนาโลก 

ส าหรับพระสงฆ์ในขบวนธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชยัมีจ านวน 1,130 รูป จากทัว่ประเทศ ถือธุดงควตัร 2 ข้อ 
คือ ฉันมือ้เดียว และอยู่ในเสนาสนะท่ีพกัตามท่ีเขาจดัให้ โดยในระหว่างขบวนธรรมยาตราเคล่ือนไปนัน้มีประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพ่ือถวายการต้อนรับ ตามหลักอปจายนมัย คือการอ่อนน้อมถ่อมตน 
เหมือนดงัเช่นสมยัพทุธกาลท่ีพระเจ้าพิมพิสารน าประชาชนชาวมคธ ส่งเสด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 
500 รูป  ไป ปัด เป่ าภั ยพิ บัติ ท่ี เมื อ ง เวส าลี  ด้ วยการส ร้างศาลา ท่ีพั ก  ส ร้างถนนและโป รยดอกไม้  5 สี 
ตามระหวา่งเส้นทางท่ีพระบรมศาสดาเสดจ็ผา่น 
                    ก าหนดการเดนิธุดงค์ ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 
2 ม.ค.58  วดัพระธรรมกาย  ถงึ มหาวิทยาลยัปทมุธานี อ.เมือง จ.ปทมุธานี  
3 ม.ค.58  มหาวิทยาลยัปทมุธานี ถงึ วดับอ่ทอง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธาน ี 
4 ม.ค.58  วดับอ่ทอง ถงึ วดัคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ  
5 ม.ค.58  วดัคลองขวาง ถงึ วดัตรีพาราสมีาเขต อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา  
6 ม.ค.58  วดัตรีพาราสมีาเขต ถึง ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพี่น้อง จ.สพุรรณบรีุ  
7 ม.ค.58  ร.ร.บรรหารแจม่ใสวทิยา 5 ถึง อนสุรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมนุี (สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง  
  จ.สพุรรณบรีุ  
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8 ม.ค.58  ภาคสาย ปฏิบตัิธรรม/ภาคค ่า จดุประทีปถวายเป็นพทุธบชูา ณ อนสุรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมนุี  

(สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง จ.สพุรรณบรีุ 
9 ม.ค.58  อนสุรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมนุี (สด จนฺทสโร) ถึง วดัสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สพุรรณบรีุ   
10 ม.ค.58 วดัสองพี่น้อง  ถึง วดับางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม  
11 ม.ค.58  วดับางน้อยใน ถึง วดัผาสกุาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม  
12 ม.ค.58  วดัผาสกุาราม ถึง โรงสขีนุศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ  
13 ม.ค.58  โรงสขีนุศรี ถึง วดับางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ  
14 ม.ค.58  วดับางรักใหญ่ ถึง วดัโบสถ์ (บน) บางคเูวียง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ  
15 ม.ค.58  ภาคสาย ปฏิบตัิธรรม/ภาคค ่า จดุประทีปถวายเป็นพทุธบชูา ณ วดัโบสถ์ (บน) บางคเูวียง  
16 ม.ค.58 วดัโบสถ์ (บน) บางคเูวยีง ถงึ พทุธมณฑล จ.นครปฐม (ภาคค า่ เจริญพทุธมนต์และจดุประทีปถวาย 

เป็นพทุธบชูา)  
17 ม.ค.58  พทุธมณฑล ถึง วดันราภิรมย์ อ.บางเบน จ.นครปฐม  
18 ม.ค.58 วดันราภิรมย์ ถึง วดับางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
19 ม.ค.58 ภาคสาย ปฏิบตัิธรรม/ภาคค ่า จดุประทีปถวายเป็นพทุธบชูา ณ วดับางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
20 ม.ค.58 วดับางปลา ถงึ ร.ร.วดัพะเนียงแตก อ.เมือง จ.นครปฐม  
21 ม.ค.58 ร.ร.วดัพะเนียงแตก ถงึ ร.ร.วดัพระประโทณเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  
22 ม.ค.58 ร.ร.วดัพระประโทณเจดีย์ ถงึ สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลยั อ.สามพราน จ.นครปฐม  
23 ม.ค.58  สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลยั ถึง มหาวิทยาลยัธนบรีุ  
24 ม.ค.58 มหาวิทยาลยัธนบรีุ ถงึ ท่ีดินตลิง่ชนั  
25 ม.ค.58 ที่ดินตลิง่ชนั ถงึ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  
26 ม.ค.58 ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ ถงึ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม ่ 
27 ม.ค.58  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม ่ถึง มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสติ  
28 ม.ค.58  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยารังสติ ถงึ วดัพระธรรมกาย จ.ปทมุธานี (ภาคค า่ จดุประทีปถวาย 

เป็นพทุธบชูา)  
 

 

สอบถามเส้นทางประจ าวันได้ที่ โทร.02-831-1234 และ www.dmc.tv 
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