
 การสร้างและอานุภาพของพระไพรดาํวดัหลวงพ่อสด โดย ทวีวฒัน ์เติมฤทธ์ิ (อู๋ )  14 เมษายน 2558 

  
 

พระไพรดาํของวดัหลวงพ่อสด จ.ราชบุรี ไม่เหมือนกบัพระไพรดาํท่ีอ่ืนแน่   เพราะการสร้างพระไพรดาํนั้นท่าน
ตอ้งหุงพระเหลก็ไหลข้ึนมาก่อน   โดยการป้ันหุ่นพระดว้ยข้ีผึ้งแลว้ใส่ลงไปในบาตรขนาดใหญ่   ทาํกนัทีละหลาย
องค ์  ในหุ่นข้ีผึ้งพระกจ็ะมีไสเ้ทียนร้อยเอาไวข้า้งในเพ่ือใหจุ้ดไฟได ้   ก่อนเร่ิมพิธีกจ็ะตอ้งมีการบวงสรวงครูบา
อาจารย ์(พระและฤๅษี)  เทพ พรหม นกัสิทธ์ิ วิทยาธร ใหม้าช่วย (ตามตาํราท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณกาล) 

   
 

เม่ือทาํการเผาหุ่นเทียนแลว้จะเกิดพระเหลก็ไหลรูปทรงเหมือนกบัแบบหุ่นเทียนนั้นข้ึนมาแทนท่ี   แลว้ตอนนั้นเอง
พระท่านจะนาํผงไพรดาํเพียงหยิบมือใส่ลงไปในบาตร    ผงไพรดาํจะว่ิงเขา้ไปจบัองคพ์ระแลว้กินเน้ือเหลก็ไหล
นั้นเองจนกลายเป็นพระไพรดาํทั้งองค ์   บางคนจึงเรียกพระชนิดนน้ีวา่ “พระเหลก็ไหลไพรดาํ”   เพราะเป็นพระท่ี
สร้างจากเหลก็ไหลและไพรดาํนัน่เอง      นบัเป็นวิธีการสร้างท่ีมหศัจรรยย์ากท่ีจะทาํกนัได ้   กเ็ห็นมีแต่ท่ีวดัหลวง
พ่อสดเท่านั้นท่ีสร้างพระแบบน้ีข้ึนมาได.้... 
 

ไพรดาํของแทน้ั้นเป็นส่ิงท่ีหาไดย้ากมาก    บางคนถึงกบับอกวา่การหาไพรดาํเพียงเท่าน้ิวกอ้ยยงัยากกวา่การหา
เหลก็ไหลดว้ยซํ้า    ทั้งน้ีเพราะไพรดาํเป็นวา่นธาตุกายสิทธ์ิมีอิทธิฤทธ์ิสยบคุณไสยไ์ดทุ้กชนิด   คงกระพนัเป็นเลิศ   
เช่ือกนัวา่ไพรดาํสามารถเกบ็เหตุ (อุบติัเหตุ) ต่างๆ ได ้  ไพรดาํของแทจึ้งมีราคาแพงมาก   ไพรดาํเท่าประมาณปลาย
น้ิวกอ้ยตอ้งบูชากนันบัแสนบาท    การไดม้าของไพรดาํคร้ังน้ีกด็ว้ยอาจารยสุ์ทศัน ์(ปู่เสือ)  เพชรสงัฆาต   ไดน้าํไพร
ดาํมาถวายท่ีวดั   โดยไดม้าจากการเหงา้ไพรดาํท่ีเล้ียงไวด้ว้ยอาคมนานนบัปีจนเหงา้ไพรดาํนั้นงอกข้ึนมาไดเ้องแลว้
จึงแบ่งบดมาใหเ้พ่ือการสร้างพระไพรดาํชุดน้ี    ถา้ไม่มีผงไพรดาํทางวดักส็ร้างพระเหลก็ไหลไพรดาํน้ีไม่ไดเ้ช่นกนั 
 



คนทัว่ไปนอ้ยนกัท่ีจะรู้จกัอานุภาพของไพรดาํ     เพราะเขาไม่เคยเห็นไพรดาํท่ีแทจ้ริงมาก่อน    เม่ือใครถามวา่ผม
ใชพ้ระอะไรพอตอบวา่ใชพ้ระไพรดาํของวดัหลวงพ่อสด    เขาฟังแลว้ก็มกัไม่ถามต่อเพราะคิดวา่ทางวดัคงตั้งช่ือ
พระรุ่นน้ีวา่ “ไพรดาํ” เท่านั้น   อานุภาพของพระไพรดาํจึงยงัไม่มีใครพดูถึง........วนัหน่ึงผมใส่พระไพรดาํของวดั
หลวงพ่อสด จ.ราชบุรี (แขวนเด่ียวองคเ์ดียว)   ไปหาเพ่ือนช่ือคุณอาํนวย  แซ่เซีย  ซ่ึงเป็นอาจารยเ์ชิญเหลก็ไหล ไป
ถึงก็ปรากฏวา่ท่านมีเพ่ือนคุยอยูก่่อนแลว้คนหน่ึง ผมกเ็ขา้ไปคุยธุระสกัพกักข็อตวักลบัเพราะเห็นวา่เขาคุยกนัอยู่
ก่อน   ยงัไม่ทนัถึงบา้นเลยคุณอาํนวยกโ็ทรมาหาบอกวา่วนัน้ีพ่ีอู๋ใส่พระอะไรไป เพ่ือนของเขาและตวัของเขาเอง
ดว้ยปวดหวัมึนต้ืบไปหมดเลย   เพราะเพ่ือนเขาคนน้ีเป็นผูมี้ญาณสมัผสั  ถามจริงๆ วา่วนัน้ีพ่ีอู๋ใส่พระไพรดาํมาใช่
ไหม 

 

ผมกแ็ปลกใจเพราะพระนั้นผมใส่ไวใ้นเส้ือแลว้กไ็ม่ไดเ้อาพระไพรดาํน้ีมาใหเ้ขาดูเลย แต่เน่ืองจากคนทั้ง 2 ต่างก็
เก่งพอตวัจนสามารถรู้ไดว้า่ผมแขวนพระองคพิ์เศษท่ีมีพลงัไม่เหมือนพระเคร่ืองทัว่ไป แลว้ยงัรู้อีกวา่เป็นพระไพร
ดาํซะอีก   สมกบัท่ีเป็นอาจารยเ์ชิญเหลก็ไหลสามารถเดินเขา้ออกถํ้าต่างๆ ไดอ้ยา่งไม่มีอนัตราย   เขาบอกวา่พ่ีอู๋ มี
พระไพรดาํอีกองคไ์หมเขาอยากไดม้าก 

 

มาวนัน้ีเขากไ็ดไ้ปบูชา 1 องค ์ตั้งแต่เขาไดไ้ปงานธุรกิจส่วนตวัท่ีเขาทาํอยูก่ว่ิ็งปรู๊ดปร๊าด   มีงานเขา้มาไม่รู้จกัหยดุ
จกัหยอ่น  ใครวา่พระไพรดาํไม่มีอานุภาพทางโชคลาภกคิ็ดผิดแลว้นะครับ 

 

เม่ืออาทิตยท่ี์แลว้ ผ มแขวนพระไพรดาํ (แขวนเด่ียว) ไปธุระแถบชานเมืองปทุมธานีต่อกบัสุพรรณบุรี ขณะท่ีขบัรถ
บนทางหลวงกม็องเห็นตาํรวจมาตั้งด่านอยูฝ่ั่งตรงขา้มท่ีผมจะตอ้งกลบัรถไปทางนั้น ใจกคิ็ดวา่อยา่ใหต้าํรวจมา
ตรวจอะไรเลย (กลวัตาํรวจไม่ดี)  เลยเอามือกาํพระไพรดาํพร้อมกาํหนดจิตบอกท่านวา่อยา่ใหต้าํรวจจบันะครับ 

พอใกลถึ้งด่านกม็องตาํรวจเพลินปรากฏวา่ผมกาํลงัจะว่ิงเลยทางเล้ียวซา้ยซ่ึงจะตอ้งเล้ียวไปทางนั้น  ขณะนั้นรถของ
ผมกอ็ยูเ่ลนขวาสุดแต่จะตอ้งเล้ียวซา้ยบนทางหลวง    ผมตดัสินใจเล้ียวซา้ยทนัทีตีรถออ้มตดัเลนมาเลย ขบัรถเล้ียว
ซา้ยกเ็ห็นตาํรวจ 2 นายยืนทา้วสะเอวรออยู ่   ผมมองไปรอดูว่าตาํรวจจะเรียกใหจ้อดไหม ไม่น่าเช่ือตาํรวจเหมือน
มองไม่เห็นรถผมทั้ง 2 คนเลย   ยงัคงยืนน่ิงตวัแขง็เอามือทา้วสะเอวเหมือนไม่เห็นรถผมท่ีทาํผิดกฎจราจรต่อหนา้
ต่อตา   ผมเลยค่อยๆ ขบัรถผา่นไปอยา่งงงๆ เช่นกนั   คิดในใจวา่โอท่้านพระไพรดาํน่ีไม่ธรรมดาเลยจริงๆ 

เม่ือไม่นานมาน้ีผมกาํลงัจะซ้ือของส่ิงหน่ึงท่ีเขาโฆษณาขายทางออนไลน ์   เขาขายของราคาไม่แพงแต่เขามาลงขาย
ตอนคํ่าของวนัเสาร์ซ่ึงผมคาํนวณเวลาดูแลว้วา่ผมคงจะไปซ้ือไม่ทนัเพราะเวลาคํ่าแลว้   และผมจะตอ้งเดินทางไป
ทาํบุญท่ีวดัหลวงพ่อสดในวนัอาทิตยต์ั้งแต่  6.30 น. 
 

กวา่ผมจะกลบักรุงเทพกค็งราวๆ บ่าย 3 ถึงบ่าย 4 โมงเยน็ของวนัอาทิตย ์  คิดวา่ผมคงจะไปซ้ือไม่ทนัแน่  ผมกเ็ลย
โทรไปหาเจา้ของเขาวา่ขอใหร้อผมกลบัจากวดัไดไ้หมผมจะซ้ือของนั้นแน่นอน   เจา้ของเขาบอกผมวา่ใครมาซ้ือ
ก่อนเขาก็จะขายใหเ้ลยเพราะไม่อยากรอ 

 

ผมคิดในใจวา่ "ไดเ้ลย" แลว้ผมกเ็อาพระไพรดาํท่ีหอ้ยคออยู่ข้ึนมาอธิษฐานวา่ "ขออยา่ใหมี้ใครมาซ้ือตดัหนา้ผมเลย 
ผมอยากไดข้องน้ีมากครับ  แต่ผมตอ้งไปทาํบุญเลยยงัไปซ้ือไม่ไดข้อใหท่้านพระไพรดาํช่วยผมดว้ย"  แลว้ผมก็



เดินทางไปทาํบุญ    พอจะกลบักรุงเทพหลวงป๋ากบ็อกวา่ใหผ้มรอก่อนมีอะไรจะคุยดว้ย (จะตอ้งมาคุยวนัน้ีซะดว้ย) 
กวา่จะคุยเสร็จกบ่็าย 2 โมงแลว้   เม่ือกลบัมาถึงกรุงเทพจึงเป็นเวลาเกือบ 4 โมงเยน็ ผมโทรไปถามเจา้ของวา่ของ
ยงัอยูไ่หม   เขาบอกวา่ยงัอยูเ่พราะคนท่ีนดัจะมาเอาของไม่มีใครมาซกัคน (ผมนึกหวัเราะในใจ) แลว้กรี็บเดินทาง
ไปเอาของนั้นมาจนได ้

 

เร่ืองอานุภาพของพระไพรดาํน่ีผมกค็งจะเป็นคนหน่ึงท่ีเปิดประเดน็ข้ึนมา     ตอ้งยอมรับเลยว่าผมเพ่ิงไดพ้ระไพรดาํ
มาไม่นานน้ีเอง    เพราะไดย้ินคนชอบพดูกนัวา่พระไพรดาํตอ้งเอาไวบ้า้นเท่านั้นเลยเกิดความสงสยั   จึงไปขอพระ
ไพรดาํจากหลวงป๋าท่านกใ็หม้า 1 องค ์    พอผมรับพระกต็รวจดูอานุภาพของเขาทนัที  "โอย๊ แรงมากเลยครับ"  ผม
บอกหลวงป๋าไปทนัทีท่ีสมัผสัท่าน   หลวงป๋าหวัเราะชอบใจท่ีไดย้ินผมพดู 

 

พลงัของเขาไม่เหมือนพระอ่ืนๆ เพราะวา่นอกจากจะแรงแลว้เขายงั "ซาบซ่านขนลุกขนชนัไปทัว่ร่าง"  และท่ีสาํคญั
พลงัของเขาฝังอยูใ่นตวัของเราขา้มวนัขา้มคืนแมไ้ม่ไดเ้อาพระติดตวั     แต่เม่ือเรานึกถึงท่านกจ็ะซาบซ่านข้ึนมา
เหมือนแขวนพระไพรดาํไปดว้ย    อนัน้ีแหละท่ีผมเพ่ิงเคยพบเคยเห็นกเ็ลยโทรไปเรียนใหห้ลวงป๋าทราบวา่อานุภาพ
ของพระไพรดาํนั้นไม่ธรรมดาเลย    ใครมองขา้มพระไพรดาํกเ็ป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอยา่งยิ่งครับ 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2558  ผมและเพ่ือนๆ นาํพระธรรมกายหยกขนาด 5 น้ิว พร้อมฐานหยกอยา่งดีจากพม่า   เป็น
พระท่ีแกะไดอ้ยา่งสวยงามมากท่ีสุดองคห์น่ึง     นาํไปถวายแก่หลวงพ่อพระอาจารยต์ัน๋ วดับุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.

ชลบุรี    เม่ือถวายแลว้ท่านกเ็ล่าใหฟั้งวา่ตอนน้ีท่านกาํลงัสร้าง
พระปรอทกายสิทธ์ิเพชรขนาด 12 น้ิว    โดยมีอาจารยโ์ยธิน 
คลา้ยดี   ซ่ึงเช่ียวชาญทางดา้นการหุงปรอทมาช่วย    ท่านเลย
ชวนใหพ้วกผมไปดูเพราะกาํลงัทาํการฆ่าพิษปรอทท่ียงัไม่
หมดจากองคพ์ระดว้ยสมุนไพรอยูภ่ายในวดั    พวกผมไดเ้ขา้
ไปดูเห็นวา่ท่านสร้างพระปรอทไดง้ดงามมาก  องคพ์ระมีการ
เปล่ียนสีจากสีเงินปรอทเป็นสีทองบา้ง   สีเขียวปีกแมลงทบั
บา้งตามการอาบดว้ยนํ้าตม้สมุนไพร 

   
 
เม่ือดูการสร้างพระไดส้กัพกักไ็ดคุ้ยกบัคุณโยธินเร่ืองธาตุกายสิทธ์ิต่างๆ    ในหมู่เพ่ือนๆ ท่ีไปดว้ยกนักข็อใหคุ้ณ
โยธินสมัผสัพระท่ีหอ้ยติดตวัไป   มีทั้งเหลก็ไหลต่างๆ  พระเคร่ืองเกจิดงัหลายองค ์   ผมกเ็ลยเอาพระไพรดาํของวดั



หลวงพ่อสดท่ีหอ้ยคออยูเ่พียงองคเ์ดียวใหท่้านสัมผสับา้ง     ท่านถึงกบัร้องอุทานออกมาเลยว่า “ตอ้งองคน้ี์ซิแรงจริง  
พลงัเขาว่ิงข้ึนถึงหวัเลย   แลว้องคพ์ระกเ็ปล่งพลงัอะไรไม่รู้ออกมาปะทะกบัตวัเขาวบูวาบๆ”   พดูไปกย็กพระข้ึนมา
ดูอยา่งแปลกใจเพราะประทบัใจในพลงัพุทธคุณอนัรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน 

 

หรือก่อนหนา้นั้น  ผมกเ็คยไปกราบพระอาจารยเ์อ  แห่งพุทธอุทธยานธรรมโกศล  อ.ลาด
หลุมแกว้ จ.ปทุมธานี     ท่านเป็นพระหนุ่มท่ีปฏิบติัดีปฏิบติัชอบองคห์น่ึง    ท่ีแปลกคือ
ท่านเก่งเร่ืองยนัตม์ากทั้งๆ ท่ีเป็นพระหนุ่มอายไุม่มากสามารถเขียนยนัตล์งบนผา้ผืน
ใหญ่ๆ ขนาดแบนเนอร์ติดตามหนา้ร้านตึกแถวไดเ้ลย    ท่านเขียนยนัตส์ดโดยไม่ตอ้งร่าง
และเขียนออกมาไดอ้ยา่งสวยงามมาก  ท่านเป็นอาจารยข์องเพ่ือนรุ่นนอ้งของผม  ผมเคย
ไปทาํบุญกบัท่านแลว้กไ็ดมี้โอกาสใหท่้านดูและสมัผสัพระไพรดาํของผม   ท่านเอามือจบั

พระไพรดาํแลว้กาํหนดจิตสักพกักพ็ดูข้ึนวา่ “พระองคน้ี์แรงมากนะคุณโยม  พลงัของเขาพุ่งข้ึนไปถึงศีรษะของ
อาตมาเลย  หาพระท่ีมีพุทธคุณแรงระดบัน้ียากนะคุณโยม” 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ในท่ีสุดเร่ืองมหศัจรรยก์เ็กิดข้ึนแลว้ 
พระไพลด าไดเ้กิดปรากฏข้ึนมาในบาตรน ้ามนตข์องหลวงป๋าเองเม่ือเวลาประมาณ 
22.00 น. ของคืนวนัจนัทร์ท่ี 10 พ.ย. 2557   เขา้ใจวา่ท่านเทพเทวาท่านคงทราบเร่ืองท่ี
พวกเราคุยกนัวา่มีหลายท่านตอ้งการ
พระไพลด ามาก  แต่ท่ีหลวงป๋ามี
เหลืออยูอี่กเพียง 2-3 องคเ์ท่านั้น   
ดว้ยท่ีตอนแรกสร้างนั้นท่านก าหนด
จ านวนพระไวท่ี้ 108 องค ์  แต่เม่ือ

ลว้งเอามาจากในบาตรพิธีแลว้ไดม้าเพียง 72 องคเ์ท่านั้น   พระ
ท่านกไ็ม่ไดคิ้ดอะไรคิดแต่เพียงวา่เขาคงส าเร็จมาไดเ้พียงเท่าน้ี 

แต่เม่ือวนัอาทิตยใ์นพิธีถวาย พระสมเดจ็เหลก็ไหล 7 สีนั้น     ผมไดเ้รียนขอหลวงป๋าอยา่งเป็นทางการต่อหนา้พวก
ลกูศิษยน์บั 10 คนวา่   ขอใหห้ลวงป๋าสร้างพระไพลด ารุ่น 2    หลวงป๋าท่านกบ็อกวา่จะคิดดูเพราะสร้างไดย้าก  ไม่
คิดวา่ท่านเทพเทวาท่านจะช่วยใหง้านน้ีส าเร็จไดโ้ดยเร็วขนาดน้ี   เพราะในตอนเชา้วนัอาทิตยผ์มยงัไปแอบถ่ายรูป
หยดน ้าตาเทียนในบาตรน ้ามนตข์อง ท่านอยูเ่ลย กย็งัไม่มีพระไพลด าแต่อยา่งใด 

แต่เม่ือคืนวนัจนัทร์กลบัปรากฏพระไพลด าในบาตรน ้ามนตถึ์ง 36 องค ์(รวมกบัท่ีมาก่อนหนา้ 72 องค ์เป็น 108 องค์
ครบตามจ านวนท่ีขอ)  โดยพระท่ีเสดจ็มาใหม่น้ีมีความสมบูรณ์สวยงามมาก    แต่เสดจ็มาหลงัจากชุดแรกนบั 10 ปี 
ถา้พวกเราไม่ขอหลวงป๋าท่านเทพเทวากอ็าจจะไม่น าพระชุดน้ีมาใหก้ไ็ด ้  เพียงแต่ปกติพระท่านจะใหเ้ณรไปเดิน
บิณฑบาตรพระในส่วนท่ียงัขาด   แต่น่ีท่านเสดจ็มาใหเ้องในบาตรเลยเป็นเร่ืองอศัจรรยย์ิ่งครับ 



นอกจากนั้นในจ านวน 36 องคน้ี์ยงัมีพิเศษอีก 7 องคท่ี์ฐานพระมีขอ้ความวา่ "มหาเสริมชยั"  ซ่ึงเป็นนามเดิมของ
ท่าน  และบางองคก์เ็ขียนวา่ "มหาเศรษฐี"  นบัเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์ากท่ีเกิดมีขอ้ความน้ีข้ึนมาเพราะในหุ่นเทียนก็
ไม่ได ้เขียนไวแ้ต่อยา่งใด   โอย๊...แปลกจริงๆ ใครไดพ้ระไพลด าชุดน้ีไปถือวา่ "สุดยอด" เลยครับ   ขอแสดงความ
ยินดีล่วงหนา้ต่อท่านผูท่ี้จะมีบุญไดเ้ป็นเจา้ของ (เงินน าไปสร้างพระมหาเจดีย)์ 

  

อยา่วา่แต่พวกเราท่ีดีใจกนัเลย แมแ้ต่หลวงป๋าท่านกดี็ใจมาก  เม่ือคืน (วนัจนัทร์ท่ี 10 พย. 57)  ท่านโทรมาบอกผม
ตอน 4 ทุ่ม ดว้ยน ้าเสียงท่ีสดใสมากเพราะไม่คิดฝันวา่จะมีเร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนได ้และท่ีส าคญัเทพเทวาท่านจารึกช่ือ 
"มหาเสริมชยั" ไวท่ี้ฐานพระดว้ยจ านวน 7 องค ์ซ่ึงเร่ืองแบบน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนครับ 

เม่ือคุณอ านวยทราบข่าววา่มีพระไพรด าเสดจ็มาเองอีก 36 องค ์  เขากรี็บโทรมาหาผมถามวา่ "ท่ีหลวงป๋ายงัพอจะมี
พระไพรด าเหลืออีกไหม"    ผมกเ็ลยตอบไปวา่พระไพรด าท่ีเสดจ็มาเอง 36 องค ์  ตอนน้ีหมดไปจากวดัแลว้ (เสดจ็
มาเพียง 2 วนัคนก็มาบูชากนัไปจนหมด)    คุณกไ็ดไ้ปแลว้ 1 องคจ์ากหลวงป๋าไม่ใช่หรือ   แลว้ท าไมจะมาเอาอีกล่ะ    
เขากเ็ลยบอกวา่อยากจะเอาไปใหคุ้ณแม่ท่ีไม่ค่อยแขง็แรงเพราะเพ่ิงผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ    เขาตรวจดูแลว้ทราบวา่
พระไพรด าสามารถช่วยเสริมใหร่้างกายฟ้ืนจากอาการป่วยไดเ้ร็ว     และยงัสามารถป้องกนัโรคแปลกๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตน้ีอีกดว้ย (ไม่ทราบว่าโรคอะไร) 

---------------------------------------------------------------------------- 

คุณ Namfon Amornsurakarn  เล่าตอนท่ีไปรับพระไพลด าจากหลวงป๋า    วนัน้ีมีผูม้ารับพระไพลด าจากหลวงป๋า
ทั้งหมด 3 รายค่ะ...เป็นนอ้งผูช้ายหนา้ใสๆ (คุณกุ๊กไก่)   น ้าฝนซ่ึงวนัน้ีไปกบัครอบครัว   และอีกรายเป็นคุณพ่ีผูห้ญิง
มาจากเดนมาร์คซ่ึงมาวดัหลวงพ่อสดฯ เป็นคร้ังแรก...เม่ือหลวงป๋ามาถึงท่านกเ็กร่ินน านิดหน่อยถึงท่ีมาของพระ
ไพลด าชุด 36 องคน้ี์ค่ะวา่เสดจ็มาอยา่งไร   หลวงป๋าบอกวา่พระไพลด าชุดน้ีท่านอญัเชิญมาจ านวน 108 องค ์แต่
เสดจ็มาเพียง 72 องค ์ โดยจ านวนพระท่ีเหลืออีก 36 องคน้ี์    ท่านไดล่้องลอยอยูใ่นจกัรวาลถึง 10 ปี และเพ่ิงจะ
เสดจ็มาเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผา่นมาน้ีเพ่ือรอท่านผูเ้ป็นเจา้ของพระ 



ท่ีมีผูส้งสยัวา่พระท่ีมีช่ือหลวงป๋าอยูด่า้นหลงัท าไมถึงเป็น "ศ" วนัน้ีน ้าฝนไดก้ราบเรียนถามหลวงป๋าแลว้ ท่านบอก
วา่ พระท่ีมีตวั "ศ" ปรากฏวา่จริงๆแลว้คือมหาเศรษฐี   ซ่ึงวนัน้ีไดม้อบใหแ้ก่ผูท้  าบุญสร้างพระมหาเจดีย ์๑ ลา้นบาท 
โดยเจา้ของพระไพลด า “มหาเศรษฐี” องคน้ี์  ช่ือคุณพ่ีสุกญัญามาจากประเทศเดนมาร์ค และเพ่ิงจะมาวดัเป็นคร้ัง
แรก    พอทราบเร่ืองพระไพลด าเสดจ็มาจึงขอบูชาองคน้ี์และคงไม่ใช่ความบงัเอิญท่ีพระไพลด าองคข์องพ่ีสุกญัญา
น้ีมีลายเซ็นดา้นหลงัวา่ "มหาเศรษฐี" 
 
วนัน้ีหลวงป๋าหนา้ตาสดช่ืน    สนทนาธรรมกบัพวกเราอยา่งแจ่มใสเบิกบาน    เม่ือตอนถึงเวลาท่ีท่านจะท าพิธีประ
สิทธิพระให ้ซ่ึงพวกเราทั้ง 3 ราย   ต่างกถื็อพานใส่พระนัง่อยู ่ณ เบ้ืองหนา้ของหลวงป๋าท่านเอ้ือมมือมาสมัผสัพระ
ไพลด าของน ้าฝนเป็นคนแรก พอสมัผสัพระป๊ัม   ท่านเอ่ยข้ึนทนัทีเป็นภาษาองักฤษวา่ 'Powerful' พร้อมกบัมองหนา้
มาท่ีสามีของน ้าฝนท่ีไปรับพระดว้ยในวนัน้ี   และท่านกใ็หพ้รอยา่งมากมายกบัผูท่ี้มารับพระทุกรายในวนัน้ีค่ะ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
คุณ ChokChai Kittiyanpanya  ผมจ าไดว้า่ช่วงท่ีพระไพลด ามาผมอยูว่ดัเป็นช่วงปฏิบติัธรรมประจ าปีช่วงธนัวา 
ระหวา่งนัง่เล่นพกัผ่อนแถวๆประชาสมัพนัธ์       หูเรดาร์กไ็ดย้ินคุณป้าท่านหน่ึงซ่ึงทราบมานานวา่ท่านเป็นกน้กฏิุ
ท าวิชชาชั้นสูงแลว้ท่านกเ็ป็นโยมวิทยากรในคร้ังนั้นดว้ย       ท่านบอกวา่ เม่ือคืนมีอะไรไม่รู้สวา่งมากท่ีกฏิุหลวงป๋า
สวา่งอยา่งท่ีไม่เคยเจอมาก่อน    แลว้กคุ็ยกนัต่างๆ นานาจนหลวงพ่ีรูปหน่ึงเดินมา แลว้เอาพระมาอวดคุณป้าท่าน
บอกเสียงดงัเลยวา่  “สวา่งแบบน้ีเลย”  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณ Noppol Athijagravudh  เล่าสู่กนัฟังนะครับ ไม่มีประเดน็อะไรหรอกครับ       เผอิญท่ีจ าไดค้ร่าวๆเลยมาแชร์กนั 
เพราะเม่ือประมาณปี ๔๙ ผมเขา้ไปรับใชช่้วยงานท่านอยูห่ลายเดือน ไปเฉพาะช่วงค ่า จนมาวนัหน่ึงผมไดโ้อกาส
เลยเรียนถามท่านวา่ "ป๋าครับ    เม่ือตน้ปีผมไปอยูจี่นมาหลายเดือน พอกลบัมากไ็ดท้ราบจากพ่ีคนหน่ึงเล่าใหฟั้งวา่
หลวงป๋าเชิญพระไพลด ามา แต่ผมไปถามท่ีหลวงพ่ีสมยัมา ท่านบอกวา่หมดแลว้ ใหไ้ปหาท่ีป๋า" 
พอพดูจบท่านกพ็ดูวา่ "เอาสิไอน้อ้ย! ไปอยูไ่หนมาเล่า.. มาน่ี"    พดูเสร็จท่านกเ็ดินน าผมข้ึนชั้น ๒ ไปถึงประตูหนา้
หอ้งท่านกเ็ปิดตูเ้หลก็ มีพระไพลด าตั้งอยูใ่นถาดประมาณ ๑๐ องค ์ แช่น ้ามนัอยู ่      ท่านหยิบข้ึนมา ๑ องคโ์ดยไม่
ตอ้งคิดหรือรอชา้อะไรส่งใหท่ี้มือผม    พร้อมใชน้ิ้วจารท่ีกระหม่อม และเมตตาเล่าวา่ "พระชุดน้ีเก่งมากๆ ถา้จะพดู
วา่ไม่แพพ้ระประธานในโบสถเ์รากไ็ม่กลา้พดูไป     แต่เอาเป็นวา่องคเ์ดียวสามารถท าพระในบา้นใหเ้ก่งไดห้มดเลย 
เอาไปเกบ็ไว ้" 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ืองของคุณฐิติวฒัน ์ จุสมใจ 

    



คุณ @น่ีหวา่ คนมนัเหน่อ (ฐิติวฒัน ์จุสมใจ-ตั้ม โทร 098-480-6993)    พุทธคุณท่านสุดยอดครับผมรอดตายมาแลว้   
รถชนกนัเละเลย    คนอ่ืนตายหมดผมไม่เป็นไรเลยครับ    พดูแลว้ขนลุกครับ (2 ธนัวาคม 2557)     เร่ืองมีอยูว่า่ ผม
ไปท างานท่ีเครือ ซีเมนตไ์ทย สระบุรี วนัเกิดเหตุเป็นวนัเเรงงาน  1 พ.ค.  จ าปีพ.ศ.ไม่ได ้  ช่วงเวลาประมาน 6 โมง
เยน็   ผมกบัเพ่ือน นัง่กินขา้วกนัอยู ่มีนอ้งท่ีเช่าหอ้งอยูข่า้งๆปวดทอ้ออกลูก    ผมกบัเพ่ือนเอารถกระบะไมต้ีเอก็ไป
ส่ง ร.พ. หนา้พระลาน เรียบร้อย    ขากลบัจะถึงหอ้งแลว้ เพ่ือนขบัรถแซงรถพ่วงหิน แต่ไม่พน้มีรถเก๋งสวนมา ชน
ทางดา้นผมเตม็ๆ   ในคอผมมีพระองคน้ี์องคเ์ดียวผมตกใจก าพระไวจ้นกรอบท่านแตกหมดเลย รถเก๋งท่ีชนหกัคร่ึงมี
คนตาย 2  คน คาท่ี   คนัผมตาย 4 คาท่ี   หนา้รถท่ีผมนัง่ผมยบุมาถึงตวัผมเลยตอ้งใชเ้คร่ืองถ่างตดัออก   ผมง้ีจุกหมด
เลย   มือยงัก าพระไวไ้ม่ปล่อยเลย  คราวน้ีมีคนตายทั้งหมด  6  คน ลงหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐดว้ย    นึกถึงองคพ์ระทีไร
ขนลุกทุกทีเลยครับ  
 
ของแบบน้ีบางทีมีเงินกห็าซ้ือไม่ไดค้รับ   พระองคน้ี์ผมอธิษฐานขอเอาครับ     ปรกติผมชอบสวดมนตน์ัง่สมาธิ อยู่
แลว้     วนัท่ีไดพ้ระมาผมไหวพ้ระเสร็จนัง่สมาธิอยู่ๆ  เกิดอาการขนลุกขนพองแลว้มีอะไรหล่นมาใส่มือผม     รู้สึก
เยน็มากๆ ลืมตาดูกเ็ห็นองคพ์ระ ขนน้ียิ่งลุกใหญ่เลย   (เดิมพ่อของเขามีพระองคน้ี์อยูแ่ลว้แต่วางไวบ้นพาน  ต่อมา
พระหายไปไม่รู้วา่หายไปไดอ้ยา่งไร     แต่เม่ือเขาอธิษฐานขอพระเหลก็ไหลในระหวา่งนัง่สมาธิเพ่ือใหม้าเป็นพระ
ประจ าตวั  พระองคน้ี์กห็ล่นใส่มือมาเอง-ผูบ้นัทึก) 
ผมไม่กลา้บอกใคร นอกจากคนในครอบครัว กลวัวา่เขาจะวา่บา้    พดูถึงหรือนึกถึงองคที์ไรขนลุกน ้าตาจะไหลทุก 
ทีเลยครับ     ผมเคยมีโอกาสไปกราบ หลวงพ่อรวย ตอนบวชพระ      เคยจะเอาองคพ์ระใหท่้านเสกเพ่ิม   ท่านวา่ดี
อยูแ่ลว้น่ีไม่ตอ้งเสกอีกแลว้ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอแจง้ข่าวดีข่าวด่วนใหเ้พ่ือนๆ ทุกคนทราบ 
เม่ือเชา้มืดของวนัน้ี (12 ธ.ค. 57)    ไดเ้กิดมีพระไพรด า "เสดจ็มาเองเป็นคร้ังท่ี 2" อีก 108 องค ์    บนท่ีนอนของ
หลวงป๋า  คร้ังน้ีเสดจ็มาเองโดยท่ีหลวงป๋ากไ็ม่ไดข้อแต่อยา่งใด            เพราะหลวงป๋าท่านเพียงแต่ด าริในใจวา่
อาจจะสร้างรุ่นท่ี 2 แต่กย็งัไม่ไดต้ดัสินใจ       เพราะจะตอ้งไปคน้ดูวา่ยงัมีวา่นไพรด าเหลืออยู่อีกเท่าใดก่อน 
แต่เม่ือเชา้ตรู่วนัน้ีเวลาประมาณ  04.30 น.        ขณะท่ีหลวงป๋านอนอยู่นั้นท่านกไ็ดก้ล่ินโลหะฉุนเขา้มาในจมกู     
ท าใหท่้านนอนไม่หลบัจึงลุกข้ึนออกไปจากหอ้งนอนเพ่ือหนีกล่ินโลหะนั้น          โดยท่านลุกไปนอนต่อท่ีเตียงพกั
ดา้นนอก แลว้ท่านกลื็มเร่ืองกล่ินน้ีไปเลย 

     
จนเม่ือเวลาประมาณ 13.30 น. วนัน้ี        ท่านไดพ้าพระผูช่้วยของท่านและนายปิง (คนท าพระใหห้ลวงป๋า)   เขา้มา
ในหอ้งนอนของท่านเพ่ือคุยธุระและพาชมพระท่ีส าคญัๆ ของท่าน      ขณะท่ียืนคุยกนัอยูน่ั้นปรากฏวา่นายปิงได้



เหลือบไปเห็นอะไรด าๆ อยูบ่นเตียงของท่านบริเวณหมอนหนุนศีรษะ       จึงไดถ้ามหลวงป๋าวา่มีอะไรด าๆ อยูบ่น
หวันอนบนเตียงครับ         หลวงป๋าท่านจึงเดินไปดูปรากฏวา่เป็นพระไพรด า 108 องค ์  ไม่รู้วา่มาอยูท่ี่บริเวณหวั
นอนของท่านไดอ้ยา่งไร       ท าใหห้ลวงป๋านึกไดว้า่คงจะเป็นกล่ินพระน้ีเองท่ีท าใหท่้านต่ืนข้ึนมาตอนตี 4   นบัเป็น
เร่ืองอศัจรรยเ์ป็นคร้ังท่ี 2 แลว้ท่ีพระไพรด าท่าน "เสดจ็มาเอง" ใหแ้ก่วดัหลวงพ่อสด 
 

   
นายปิงจึงถามหลวงป๋าวา่ "คร้ังน้ีใครน าพระไพรด ามาใหค้รับ"         หลวงป๋าท่านกต็อบไปโดยพดูออกไปเองเฉยๆ 
วา่ "ทา้วเวสสุวรรณน ามาให"้      หลวงป๋าท่านบอกวา่ไม่รู้ท าไมท่านจึงตอบนายปิงไปอยา่งนั้น พอพดูจบค านายปิง
กห็ยิบพระข้ึนมา 1 องคเ์พราะเขาเห็นแสงว่ิงเขา้มากระทบตา     ปรากฏวา่พระองคน์ั้นเป็นรูปทา้วเวสสุวรรณจริงๆ 
ซะดว้ย (นอกนั้นเป็นพระไพรด าทั้งหมด) พระไพรด ามา 108 องค ์มีแถมทา้วเวสสุวรรณ 1 องค ์เป็น 109 องค์         
หลวงป๋าท่านดีใจมากท่านเลยโทรมาเล่าใหผ้มฟัง   "น่ีเป็นเร่ืองมหศัจรรยจ์ริงๆ นะ วดัเรามีเร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนจริงๆ 
นะอู๋"        ท่านกรุณาโทรมาเล่าใหผ้มฟัง เพราะท่านทราบวา่ผมชอบพระไพรด าท่ีท่านสร้างไวม้าก 

   
ผมเลยอดน าเอามาเล่าใหเ้พ่ือนๆ ฟังไม่ได ้         พระไพรด าชุดน้ีเป็นชุดท่ีท่านทา้วเวสสุวรรณท ามาให ้   แถมท่ีองค์
พระแต่ละองคก์มี็ยนัตท่ี์แตกต่างกนัไปอีก  108 องคก์ ็108 ยนัต ์ (ทา้วเวสสุวรรณท่านจารใหเ้องเลย)     ผมเองก็
ต่ืนเตน้ดีใจไปกบัหลวงป๋าดว้ย   ฟังท่านเล่าไปกข็นลุกไป    ใครไปท าบุญสร้างพระมหาเจดีย ์5 หม่ืนบาท    พระ
ท่านจะมอบพระไพรด าให ้1 องคค์รับ 
เม่ือไดมี้การตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดท่ีกฏิุหลวงป๋า     ปรากฏวา่ในเวลาประมาณตี 4 กวา่ๆ ของวนัท่ีพบพระไพลด า
ท่ี "เสดจ็มาเองรุ่น 2"     ไดมี้ดวงกลมสวา่งปรากฏข้ึนท่ีกฏิุหลวงป๋า     โดยดวงน้ีค่อยๆ ลอยผา่นเขา้มาทางประตู 
แลว้ไปหยดุอยูท่ี่เตียงของหลวงป๋าครู่หน่ึง      แลว้ดวงสวา่งน้ีก็พุ่งออกไปทางทิศตะวนัออกหายไปอยา่งรวดเร็ว น่ี
แหละตรงตามท่ีเคยรู้มาเลยวา่เวลาเทวดาเขาไปไหนมาไหน       เขาจะมาในลกัษณะท่ีเป็นดวงกลมสวา่ง    เม่ือท่าน



ไปแลว้จึงปรากฏมีพระไพลด ารุ่น 2 จ านวน 108 องค ์   เพ่ือมอบใหแ้ก่ผูท้  าบุญสร้างพระมหาเจดีย ์       และรูปทา้ว
เวสสุวรรณองคพิ์เศษอีก 1 องค ์     ส าหรับหลวงป๋าเป็นกรณีพิเศษครับ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
พระไพรด าเสดจ็มาเองเป็นคร้ังท่ี 3 
เม่ือคืนน้ีเวลาประมาณ  01.35 น. (คืนวนัท่ี 29 มกราคม 2558)   ไดมี้พระไพรด าพิมพท์า้วเวสสุวรรณถือกระบอง
เสดจ็มาเองบนเตียงท่ีพกัของหลวงป๋า   ขณะท่ีท่านนอนพกับนเกา้อ้ีกไ็ดก้ล่ินโลหะฉุนมาท่ีจมกู  ท่านเลยลุกข้ึนเพ่ือ
เปล่ียนท่ีจ าวดัไปท่ีเตียงของท่านในอีกหอ้งหน่ึง   ขณะท่ีท่านหยิบผา้ห่มข้ึนกไ็ดเ้ห็นถุงผา้ขาวถุงหน่ึงวางอยูใ่น
ระหวา่งผา้ห่มบนเตียง ปากถุงมีการผกูมดัอยา่งดีซ่ึงท่านกไ็ม่รู้วา่ถุงน้ีมาวางอยูต่ ั้งแต่เม่ือไหร่   เพราะก่อนจะจ าวดัก็
ยงัไม่เห็นมี 

    
เม่ือเปิดถุงผา้ขาวน้ีออกดูกป็รากฏวา่เป็นพระไพรด าพิมพท์า้วเวสสุวรรณถือกระบองจ านวน 86 องค ์ซ่ึงพิมพน้ี์ท่ีวดั
กไ็ม่ไดจ้ดัสร้างแต่อยา่งใด เป็นเน้ือไพรด าเช่นเดียวกบัพระกร่ิงไพรด าท่ีเคยเสดจ็มาเม่ือคร้ังท่ีแลว้ และท่ีใตฐ้านของ
ท่านทุกองคก์มี็รอยจารไม่ซ ้าแบบกนัเลย คงจะเป็นท่านทา้วเวสสุวรรณน ามาใหแ้ก่วดั เพราะท่านมีเมตตากบั
หลวงป๋ามาก การท่ีท่านน าพระไพรด ามาใหน้ี้ก็นบัเป็นคร้ังท่ี 3 แลว้ เพ่ือใหท้างวดัน าออกใหเ้ป็นท่ีระลึกแก่คนท่ีมา
ท าบุญสร้างพระมหาเจดียน์ัน่เอง (แต่เดิมท่านกเ็ป็นผูน้ าทองค ามาใหแ้ก่พระวิษณุกรรม เพ่ือน ามาปรุงเป็นคดขนุน
ใหแ้ก่วดัหลวงพ่อสดมาแลว้) ขอกราบขอบพระคุณท่านทา้วเวสุวรรณมา ณ ท่ีน้ีดว้ยครับ 

   
สรุปนบัดูแลว้ไดม้าทั้งหมด 86 องค ์(ไม่ใช่ 108 องค ์ตามท่ีคิด)  เสดจ็มาเท่ากบัอายหุลวงป๋าเลยครับ   ท่านใหท้ าบุญ
สร้างพระมหาเจดีย ์4 หม่ืนบาท    ติดต่อไดท่ี้โทร 084-549-6465   ประชาสมัพนัธ์วดัหลวงพ่อสดครับ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


