
การสรา้งเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา  โดย ทววัีฒน ์เตมิฤทธิ ์(อู)๋ 9 ก.ย. 2559 

วัตถปุระสงคใ์นการสรา้งเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา 

ก็เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึการสรา้งองคพ์ระปฐมบรมศาสดาดว้ยเหล็กไหลทองปลาไหล ขนาด 81 นิว้  

แลว้น าถวายไวท้ีวั่ดหลวงพ่อสด  พระปฐมบรมศาสดาองคน์ี้นับวา่เป็นพระเนื้อเหล็กไหลทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลก  ด าเนนิการจัดสรา้งโดยคณุทววัีฒน ์เตมิฤทธิ ์(อู)๋ และเพือ่นๆ ญาตมิติรโดยท า

การหลอ่ส าเร็จเมือ่วันที ่19 กรกฎาคม 2559 ทีบ่รเิวณพระมหาเจดยี ์วัดหลวงพ่อสด อ.ด าเนนิ

สะดวก จ.ราชบรุ ี

การออกแบบเหรยีญน้ีออกแบบโดยคณุทววัีฒน ์เตมิฤทธิ ์และคณุลกูแกว้ มรกต  เป็นเหรยีญกลม

ขนาดกวา้ง 2.9 ซม.  โดยเนน้รปูองคจ์รงิของพระปฐมบรมศาสดาเป็นหลักทัง้ในดา้นหนา้และ

ดา้นหลัง  พรอ้มดว้ยรัตนจักรเหลก็ไหลทีไ่ดท้ าการหลอ่ไวใ้นวันเดยีวกบัทีห่ลอ่องคพ์ระปฐมบรม

ศาสดาอกีดว้ย  จงึบเป็นเหรยีญทีส่ามารถแขวนใชวอ์อกไดท้ัง้ 2 ดา้น 

วันนี้ (6 ส.ค.59) ชา่งอูด๊เริม่แกะบล็อคเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาแลว้ 

  
ตอนน้ีทางโรงงานไดส้ง่บล็อคเหลก็ทีข่ ึน้รปูแบบหยาบๆ มาใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ทัง้บล็อคดา้นหนา้และ

บล็อคดา้นหลัง ชา่งอูด๊ (ชา่งฝีมอือันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ) จงึไดเ้ริม่แกะแบบละเอยีดโดยจะเริม่

ทีด่า้นหนา้เหรยีญกอ่น ภายในอาทติยห์นา้เราจะไดเ้ห็นตน้แบบของเหรยีญพระปฐมบรมศาสดากนั

แลว้ครับ  มผีูไ้มป่ระสงคจ์ะออกนามขอรว่มบญุจัดสง่เหล็กไหลชอ่ทพิยเ์งนิยวงมาสรา้งเหรยีญพระ

ปฐมบรมศาสดา หนักประมาณ 2 กโิลกวา่ ขออนุโมทนาบญุดว้ยครับ ขออ านาจบญุน้ีจงดลบันดาล

ใหค้ณุ ผูไ้มป่ระสงคจ์ะออกนาม พรอ้มครอบครัวญาตมิติรทกุทา่น จงไดเ้ขา้ถงึ รู ้เห็น และเป็น

ธรรมกาย ขอใหส้ าเร็จอภญิญา 6 จตปุฏสิมัภทิาญาณ มคีวามเป็นเลศิทางฤทธิ ์ใหเ้ขา้ถงึมรรค ผล 

นพิพาน โดยเร็วดว้ยเทอญ 

น่ีคอืชนวนทีห่ลวงป๋ามอบใหผ้มมาเพือ่ใสล่งไปในเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา 

  

เป็นชนวนทีม่คีวามส าคัญ หลวงป๋าทา่นหวงแหนชนวนกอ้นน้ีมาก เป็นชนวนเกา่แกต่ัง้แตส่มัย
อยธุยาสบืเน่ืองลงมาจนถงึปัจจบุัน มสีมเด็จพระวันรัตวัดป่าแกว้เป็นตน้ ทา่นบอกใหผ้มแบง่เอาไป



เพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ใสล่งไปในโลหะทีเ่ตรยีมหลอมรดีป๊ัม เป็นเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา คงจะใสล่ง
ไปในเนื้อเหล็กไหลทองปลาไหลและเน้ือทองแดงครับ อาทติยน์ี้น่าจะเริม่แกะแบบไดแ้ลว้ 

น่ีคอืชนวนสว่นพระเมาลขีองพระปฐมบรมศาสดาเตรยีมน ามาผสมหลอ่เหรยีญของทา่น 

  

ชนวนสว่นน้ีมสีว่นผสมของทองค าอยูม่าก ผมไดเ้ตรยีมไวผ้สมกบัเหล็กไหลทองปลาไหลเน้ือด ีเพือ่
จะหลอมรดีมาป๊ัมเป็นเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองปลาไหลลว้น เมือ่เสร็จจะน าถวาย
หลวงป๋าเอาบญุเพือ่มอบใหเ้ป็นทีร่ะลกึแกผู่ม้าท าบญุสรา้ง พระมหาเจดยีวั์ดหลวงพ่อสด 

ขณะน้ีชา่งก าลังแกะแบบเหรยีญทีร่ะลกึพระปฐมบรมศาสดาอยู ่ตอ้งใชเ้วลาหน่อยนะครับ ผมเองก็
ใจรอ้นอยากใหเ้หรยีญเสร็จเร็วๆ เหมอืนกนั ไดส้ัง่แกไ้ขไป 2-3 ครัง้แลว้ ไมใ่ชง่านงา่ยเลย อยากได ้
เหรยีญสวยๆ ก็ตอ้งใชเ้วลานะครับ ถา้แกะออกมายังไมถ่กูใจผมจะขอสัง่ใหท้ าใหมค่รับ 

แกะแบบเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา (ดา้นหนา้) ออกมาแลว้...งดงามมากจรงิๆ  

30 ส.ค.59 : กวา่จะไดอ้อกมาก็ตอ้งรอกนันานหน่อย แตก่็สวยงามสมกบัทีร่อคอย สวยสมกบัฝีมอื
ชา่งชัน้หนึง่จรงิๆ ถา้ไมใ่ชช่า่งอูด๊ผมก็ไมรู่ว้า่จะไปหาชา่งทีไ่หนอกีแลว้ เขาใหผ้มรอผมก็ตอ้งรอ 
555 ดา้นหนา้ได ้90% แลว้ เดีย๋วแกะดา้นหลังตอ่เลย  
ส าหรับใครทีอ่ยากสะสมเน้ือทองค ากต็อ้งมาจองกอ่น เพราะผมจะสรา้งเนื้อทองค าเทา่ทีม่กีารจอง
เทา่นัน้ แตล่ะเหรยีญจะมนี ้าหนักเต็ม 2 บาท (เฉพาะคา่ทองและคา่จดัท าก็เกอืบ 5 หมืน่บาทแลว้) 
ท าบญุทีวั่ดเหรยีญละ 1 แสนบาทครับ 

   

วันน้ี (1 ก.ย.59) ชา่งน่าจะแกะเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาดา้นหนา้เสร็จ 

แลว้ก็จะเริม่แกะเหรยีญทีด่า้นหลังตอ่เลย วันน้ีผมไดเ้ห็นเหรยีญดา้นหลังทีย่ังไมไ่ดแ้ตง่ โอโ้ห...
ขนาดยังไมไ่ดแ้ตง่ยังสวยงามมาก ไมรู่ว้่าจะเรยีกวา่ดา้นไหนเป็นดา้นหนา้ และดา้นไหนเป็น
ดา้นหลังด ีเพราะสวยทัง้ 2 ดา้น ปกตเิหรยีญทั่วไปเรามองดกู็รูท้ันทวีา่ดา้นไหนเป็นดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลัง แตเ่หรยีญพระปฐมบรมศาสดาจะดไูม่ออก เพราะสวยทัง้ 2 ดา้นจรงิๆ ผมไดจ้่า่ยเงนิคา่ท า
บล็อค 30,000 บาทไปเรยีบรอ้ยแลว้นะครับ  ครัง้น้ีผมจะท าเหรยีญรุน่พเิศษโดยใหม้หีนา้กาก 2 ชัน้ 
ท าเป็นเนื้อ 2 กษัตรยิ ์พืน้สทีองตดักบัหนา้กากสเีงนิแลว้ซอ้นทับดว้ยหนา้กากสทีองอกีท ีชา่งอูด๊
ฟังผมอธบิายแกยังงงเลยเพราะไมเ่คยมคีนท ามากอ่น... 



การแกะบล็อคเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาดา้นหนา้ถอืวา่เสร็จแลว้นะครับ 
งานออกมาสวยกวา่ทีค่ดิ เพราะตอนท าบล็อคคอมพวิเตอร ์(CNC) ออกมาผมแทบสลบ ไมรู่จ้ะไป
ตอ่อยา่งไรด ีบอกชา่งไปวา่ถา้แกะออกมาไมไ่ดข้อท าใหมไ่ดไ้หมโดยผมยอมจา่ยเงนิเพิม่อกี 3 
หมืน่บาท ชา่งบอกวา่เดีย๋วเขาจะแกง้านให ้แตผ่มไมเ่ชือ่เลยน่ังสมาธกิ าหนดจติไปบอกทา่นพระ
วษิณุกรรมวา่ใหไ้ปชว่ยแกง้าน ใหด้ว้ย เพราะดแูลว้งานคงเละแน่เพราะคอมแกะเหล็กออกมาไมไ่ด ้
ดั่งใจเลย ครัง้น้ีเลยตอ้งกราบขอบพระคณุทา่นพระวษิณุกรรมอกีครัง้ อะไรทีด่แูลว้ไมน่่าจะเป็นไปได ้
ก็เป็นไปแลว้ครับ  โดยเหรยีญทีจ่ะท าขึน้น้ีผมจะน าถวายวัดเพือ่มอบใหแ้กผู่ท้ าบญุสรา้งพระมหา 
เจดยีท์ัง้หมด เป็นบญุใหญก่ศุลใหญเ่พราะจะไดเ้งนิเขา้วัดมากทเีดยีว ซ ้ายังจะไดบ้ญุอันเน่ืองแก่
การสรา้งพระ (เหรยีญ) เพือ่สบืพระศาสนาอกีดว้ย 

วันน้ี (4 ก.ย.59) หลวงป๋าทา่นเมตตาเขยีนแผน่ยันตส์ าหรับน าไปหลอมป๊ัมเป็นเหรยีญพระปฐมบรม
ศาสดา 

     

โดยทา่นเขยีนยันต ์"พระพุทธเจา้บารม ี30 ทัศ" ลงบนแผน่เงนิและแผน่ทองเหลอืงใหจ้ านวน 4 
แผน่ เพือ่น าไปหลอ่กบัโลหะ 4 ชนดิ ส าหรับหลอมรดีเป็นเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาคอื เหลก็ไหล
ทองปลาไหล วัชรธาต ุชอ่ทพิยเ์งนิยวง และทองทพิย ์(ทองเหลอืง) หลวงป๋าทา่นบอกวา่เหรยีญน้ี
ออกแบบและแกะออกมาไดง้ดงามมากทา่นพอใจมาก 

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาจะแกะเสร็จภายในอาทติยห์นา้ 
6 ก.ย.59: ตอนน้ีก าลังแกะทีด่า้นหลัง ท าไปไดป้ระมาณ 60% แลว้ ผมบอกชา่งไปว่าไมข่ออะไร
มาก เอาแคใ่หเ้ห็นเม็ดพระศกวนขวาดว้ยแคนั่น้   สงสยัชา่งตอ้งไปตัดแวน่ขยายใหมเ่อาใหข้ยายได ้
มากๆเหรยีญน้ีเมือ่ท าเสร็จจะเป็นเหรยีญทีส่วยงามทีส่ดุเหรยีญหนึง่  ใครอยากจะเก็บสะสมเหรยีญ
เน้ือทองค าจะตอ้งไปจองกอ่นนะครับ ท าบญุเหรยีญละ 1 แสนบาท จะสรา้งดว้ยทองค า 96.5% 
หนักเหรยีญละ 2 บาท ขนาดเหรยีญกวา้ง 2.9 ซม. ตอนน้ียอดจองยังนอ้ยมากเป็นเงนิท าบญุสรา้ง
พระมหาเจดยีท์ัง้หมดนะครับ 

เสร็จงานแกะบล็อคเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลังแลว้ สวยงดงามไม่เป็นสอง
รองใครในยคุนี ้

    



14 ก.ย.59: ขออนุโมทนาบญุกบัทกุทา่นทีร่ว่มบญุสรา้งเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเขา้มา พวกเรา
ไดส้รา้งรปูพระพุทธเจา้องคแ์รกของโลกไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เหรยีญน้ีเมือ่ป๊ัมเสร็จจะน าถวายวัดหลวง
พ่อสดทัง้หมด เพือ่เอาบญุสบืพระศาสนาและหาปัจจัยสรา้งพระมหาเจดยี ์บญุแหง่การสรา้งพระนี้
เป็นบญุใหญก่ศุลใหญไ่มม่ปีระมาณครับ ตอ่จากนีก้จ็ะน าบล็อคไปชบุแข็ง อาทติยห์นา้คงจะไดเ้ริม่
ป๊ัมเหรยีญกนัแลว้....สาธ ุ  พวกเราไดส้รา้งพระปฐมบรมศาสดาดว้ยเน้ือเหล็กไหลทัง้องคท์ีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุ ในโลกและองคเ์ล็กขนาดหอ้ยคอดว้ย มันปลืม้ใจสดุๆ ครับ   เหรยีญพระปฐมบรมศาสดา
จะสวยงามทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลังเลย  เลอืกแขวนตามใจกนัดา้นไหนก็ได ้เพราะสวยทัง้สองดา้น 
ขอฝากงานน้ีไวใ้นพระศาสนาครับ 

  

ขอแจง้จ านวนเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาทีผ่มจะท าถวายวัดหลวงพ่อสด 

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาทีผ่มจะสรา้งถวายวัด (ไมร่วมทีวั่ดจะท าเสรมิ) ม ี3 เน้ือดว้ยกนัคอื 
เหล็กไหลทองปลาไหล วัชรธาต ุและชอ่ทพิยเ์งนิยวง การจะท าเหรยีญดว้ยเนื้อพเิศษนี้จะตอ้งน า
เหล็กไหลไปหลอมกอ่น แลว้น าไปรดีเป็นแผน่ แลว้จงึจะน าไปป๊ัมอกีท ีท าใหก้ารจัดท ามรีาคาแพง
กวา่การสรา้งเหรยีญธรรมดา แตค่ณุคา่ของเหรยีญนัน้สงูคา่กวา่ราคาทีท่ ามาก 

      

ตามทีผ่มค านวณไวค้รา่วๆ จะไดเ้หรยีญทัง้หมดประมาณ 2,000 เหรยีญ (ดตูารางประกอบ) โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประมาณ 130,000 บาท รวมกบัคา่ท าบลอ็คอกี 30,000 บาท เป็นเงนิทัง้สิน้ 160,000 
บาท ขณะนี้มยีอดท าบญุเขา้มาประมาณ 100,000 บาท ยังขาดเงนิอกี 60,000 บาท ซึง่ถา้ไมม่ใีคร
ท าบญุเพิม่เขา้มาผมจะเตมิเงนิทีข่าดนี้เองครับ สว่นทางวัดก็คงจะขอท าเสรมิขึน้มาดว้ยเน้ือโลหะ
ธรรมดาในจ านวนทีไ่มม่ากอกี เชน่กนั เพราะชว่งน้ีวัดก็ไมม่เีงนิมากนัก 

นี่คอืเหล็กไหลวัชรธาตทุีจ่ะน ามาป๊ัมเป็นเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา 

   



ทา่นผูไ้มป่ระสงคจ์ะออกนามซึง่ก็คอือาจารยผ์ูท้ีเ่ชญิเหล็กไหลใหผ้มน่ันเอง   ทา่นขอรว่มบญุสรา้ง
เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาโดยการไปอัญเชญิวัชรธาตหุนักรวม 5 กโิลมาใหผ้มโดยไมค่ดิเงนิ เพิง่
เชญิไดค้รบเมือ่คนืน้ีเอง (เชญิยาก) แมว้่าชว่งน้ีฝนจะตกแทบทกุวันแตท่า่นก็ยังไปเชญิมาใหผ้มจน
ได ้  การสรา้งเหรยีญถวายวัดแบบน้ีเป็นการท าบญุตอ่บญุ เพราะท าบญุแลว้ทางวัดน าไปใหค้น
ท าบญุอกีท ีไดบ้ญุทับทวแีบบทีห่ลวงพ่อสดสอนครบั 

ขออนุโมทนาบญุดว้ยครับ ขออ านาจบญุน้ีจงดลบันดาลใหค้ณุ ผูไ้มป่ระสงคจ์ะออกนาม และญาติ
มติรทกุทา่น จงไดเ้ขา้ถงึ รู ้เห็น และเป็นธรรมกาย ขอใหส้ าเร็จอภญิญา 6 จตปุฏสิมัภทิาญาณ มี
ความเป็นเลศิทางฤทธิ ์ใหเ้ขา้ถงึมรรค ผล นพิพานโดยเร็ว และหากยังตอ้งกลับมาเกดิอกีก็ขอใหม้ี
ปัญญารูด้รีูช้ัว่ตัง้แตเ่ริม่รูค้วาม ดว้ยเทอญ 

ดคูวามหนาของเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเทยีบกบัเหรยีญทั่วไป 
ผมสัง่ป๊ัมความหนาเบอร ์7 เป็นเหรยีญทีห่นาทีส่ดุทีช่า่งเคยป๊ัมมาเลย 555 ชา่งบอกผมวา่ "หนา
สะใจจรงิๆ" เพือ่การรับและสะสมพลังเหมอืนแบตตอรีข่องโทรศัพทม์อืถอืน่ันแหละ แบตใหญค่วาม
จเุยอะไดเ้ปรยีบครับ 

 

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองปลาไหลป๊ัมออกมาแลว้..งดงามทีส่ดุ 
นับเป็นเหรยีญทีส่วยทีส่ดุของวัดหลวงพ่อสดเลย งดงามและฝีมอืแกะละเอยีดสมกบัพระเกยีรตขิอง
พระพุทธเจา้องคต์น้ เก็บเงนิกนัไดแ้ลว้นะครับเพราะสรา้งจ านวนนอ้ยจรงิๆ 

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองปลาไหลเป็นเหรยีญเนื้อองคพ์ระดว้ย 
เพราะผมไดน้ าเน้ือทองปลาไหล ทีเ่หลอืจากการหลอ่พระปฐมบรมศาสดามากกวา่ 40 กโิลมหลอม
รดีและป๊ัมเป็นเหรยีญน้ี  รวมทัง้ชนวนของพระเมาลขีองพระปฐมบรมศาสดา  ยันตข์องหลวงป๋า และ
ชนวนโบราณของสมเด็จพระวันรัต  เหรยีญเนื้อทองปลาไหลนี้จงึทรงคณุคา่อยา่งยิง่ ความหนาของ
เหรยีญก็หนาทีส่ดุทีช่า่งเคยป๊ัมมาเลย เบอร ์7 นี้เป็นเหรยีญทีห่นาทีส่ดุในประเทศไทยแลว้ครับ...
รับพลังอานุภาพไดส้ดุๆ  

  



วันน้ี (22 ก.ย.59) ผมแวะไปหาชา่งอูด๊เพือ่น าวัชรธาตไุปให ้
เมือ่ไดพ้บกนัผมยังคดิวา่เขาจะบน่เรือ่งทีผ่มสัง่ป๊ัมเหรยีญจ านวนนอ้ย ผดิคาดครับ เขากลับมา
ขอบคณุผม เขาบอกวา่ "พีอู่เ๋ป็นคนทีต่งิานเกง่มาก (อา้วนี่ชมหรอื) ท าใหผ้มสามารถแกะเหรยีญได ้
สวยงามทีส่ดุเทา่ทีผ่มเคยแกะมา งานชิน้น้ีถอืวา่เป็นงาน Masterpiece ของผมเลย" พูดแลว้ก็แสดง
หนา้ตายิม้แยม้ "ถา้พีอู่ม๋งีานท าเหรยีญอกี ผมยนิดรีับใชน้ะครับ" เออทา่จะชมจรงิผมก็เลยท า
หนา้ตาเขนิๆ เพราะไมค่ดิมากอ่นวา่ชา่งทีเ่กง่ระดับ 1 ใน 3 ของประเทศจะมาชมผมตรงๆ แถมมา
ขอบคณุทีไ่ปท าใหเ้ขาไดง้านระดับโชวอ์วดแขกไดอ้กี มันไมง่า่ยเลยนะครับทีช่า่งพวกน้ีเขาจะมา
ชมเชยลกูคา้ เขาบอกวา่ลกูคา้คนอืน่ตไิมเ่กง่เหมอืนผม    เหรยีญจรงิสวยกว่าในรปูนะครับ ละเอยีด
มากขนาดเม็ดพระศกทีพ่ระเศยีรดา้นหลังเห็นลายกน้หอยเวยีนขวาเลย 

 

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองทพิยส์ าหรับคนงบนอ้ย 
รับรองวา่สวยไมแ่พก้นั เน้ือทองทพิยก์ค็อืเน้ือทองเหลอืงของทางโรงงานป๊ัมพระ โดยผสมแผน่
ยันตข์องหลวงป๋าและเหล็กไหลทองปลาไหลเขา้ไปดว้ย แผน่ยันตน์ี้คอืยันต ์"พระพุทธเจา้บารม ี30 
ทัศ" ทีห่ลวงป๋าใชอ้ัญเชญิและหงุเหล็กไหล ในรปูเน้ือทองปลาไหล (ซา้ย) เน้ือทองทพิย ์(ขวา) 

  

Showcase ถา่ยรปูขยายโชวล์ายกน้หอยทีเ่ม็ดพระศก 
เหรยีญพระปญมบรมศาสดา ชา่งบรรจงแกะรายละเอยีดของเหรยีญไดย้อดเยีย่มมาก ผมพูดเลน่ๆ 
กบัชา่งอูด๊ไปวา่ "พีอู่ไ๋มข่ออะไรมาก เอาแคใ่หเ้ห็นลายมว้นขวาทีเ่ม็ดพระศกก็พอ" แลว้ดเูขาแกะ
บล็อคออกมาซคิรับเห็นลายกน้หอยชดัเจนเลย แกะออกมาไดอ้ยา่งไรเนี่ย คนหรอืเทวดา (สงสยัท า
ประชด) 

 



เน้ือทองทพิย ์(ราคายอ่มเยา) ใสช่นวนส าคัญลงไปเต็มที ่
ราคาไมแ่พงแตไ่มธ่รรมดานะครับ ใสแ่ผน่ยันตข์องหลวงป๋า ใสช่นวนเกา่แกข่องสมเด็จพระวันรัตวัด
ป่าแกว้ และผสมเหล็กไหลทองปลาไหลลงไป นอกจากนัน้ในรายการทีม่หีนา้กากก็เป็นหนา้กาก
เน้ือทองปลาไหล เหรยีญพระปฐมบรมศาสดารุน่น้ีจงึเชือ่วา่จะเป็นเหรยีญทีด่ทีีส่ดุของวัดหลวง พ่อ
สด...แรงทีส่ดุทกุเน้ือครับ 

    
 
เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองค า 

  

สรา้งจ านวนตามทีม่กีารจองเทา่นัน้  โดยผูท้ีจ่ะจองจะตอ้งน าเงนิไปท าบญุทีศ่าลาประชาสมัพันธ์
ของวัดหลวงพ่อสดเหรยีญละ 1 แสนบาท  โดยมผีูม้าจองจ านวนทัง้หมด 10 เหรยีญ คอื 

1. คณุทวิา ปราการพลิาศ 
2. คณุจฑุามาศ วศีลิป์ 
3. คณุศศปิระภา ถมยา 
4. คณุธติวัิฒน ์เลศิอ านวยลาภ 
5. คณุธนสาร ประทมุรัตน ์
6. คณุนธิ ิรัตนราช 
7. หลวงป๋าสัง่เพิม่อกี 4 เหรยีญ 

วันน้ี (2 ต.ค.59) หลวงป๋าทา่นบอกผมวา่ทา่นเริม่อธษิฐานจติเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาใหแ้ลว้ 
ทา่นเริม่เสกเหรยีญเนื้อทองทพิยใ์หต้ัง้แตวั่นเสารท์ี ่ 1 ต.ค.59 วันน้ีผมไดส้ัมผัสแลว้ แรงมากครับ 
เหรยีญราคามติรภาพแตค่ณุภาพแรงคับแกว้ วธิเีสกของทา่นก็พศิดารทเีดยีว คอืตัวทา่นอยูท่ีว่หิาร
กลางน ้าแตเ่หรยีญเนื้อทองทพิย ์2,500 เหรยีญ วางอยูท่ีก่ฏุขิองทา่น 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1317270044973867&set=pcb.1317270484973823&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1317270044973867&set=pcb.1317270484973823&type=3


เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือชอ่ทพิยเ์งนิยวงเสร็จแลว้...งามไมม่ทีีต่คิรับ 

4 ต.ค.59 สวยสดุยอดไปเลย ผมท าเองก็ยังไมค่ดิวา่เหรยีญจะออกมาสวยไดข้นาดนี้ครับ นี่ตอ้งเป็น
เพราะพระวษิณุกรรมทา่นมาชว่ยแน่ๆ เลย...ผมคงจะหยดุสรา้งเหรยีญแลว้นะครับ ตอ่ไปใหค้นรุน่
หลังไดท้ าบา้ง 

  

เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือวัชระธาตป๊ัุมเสร็จแลว้สวยงดงามทีส่ดุ 

แตเ่มือ่มองดดูว้ยตาเปลา่จะไมแ่ตกตา่งจากเน้ือชอ่ทพิยเ์งนิยวง ไมใ่ชเ่ป็นแบบเหรยีญพีเ่หรยีญนอ้ง 
แตเ่ป็นเหมอืนเหรยีญฝาแฝดกนัเลย 555 คงตอ้งดทูีก่ารตอกโคด้เทา่นัน้ ดโูคด้ไดท้ีบ่รเิวณไหลข่วา
ขององคพ์ระดา้นหลังนะครับ 

   

ขอบอกอกีครัง้นะครับวา่เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองปลาไหลนี้แรงจรงิๆ 

  

วันน้ี (30 ก.ย.59) ผมไดส้มัผัสเป็นครัง้ที ่2 ครัง้แรกเป็นเหรยีญจากการทดลองป๊ัม ชา่งอูด๊สง่มาให ้
ผมตรวจดงูาน พอรับมาปุ๊ บมันก็สมัผัสไดเ้ลยวา่เป็นเหรยีญทีม่พีลังอานุภาพแรงมากๆ วันน้ีไดม้า



สมัผัสเหรยีญทีป๊ั่มแลว้อกีเป็นครัง้ที ่2 ก็ขอคอนเฟิรม์อกีวา่แรงโคตร ทา่นแรงมาตัง้แตเ่กดิ สมศกัดิ์
ศรขีององคท์า่นพระปฐมบรมศาสดาโดยแท ้ใครชอบเหรยีญแรงๆ รอเก็บไดเ้ลยครับ 

ผมไดท้ าการสัง่ป๊ัมเน้ือทองแดงเพิม่ขึน้มาอกี 1 รุน่ส าหรับคนงบนอ้ย 

  

เดมิมรีุน่ราคามติรภาพเพยีงรุน่เดยีวคอืเน้ือทองทพิย ์แตเ่พือ่ใหเ้หมาะกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุัน 
ผมเลยสัง่เพิม่เน้ือทองแดงตดิหนา้กากเน้ือเหล็กไหลทองปลาไหลเพิม่มาใหอ้กี 1 รุน่ จ านวน 200 
เหรยีญ (เนื้อทองแดงมแีครุ่น่เดยีว) ตอ้งแยง่กนัหน่อยนะครับ เพราะเป็นเงนิของพวกเราเองผมเลย
ไมก่ลา้สัง่มาก โดยชา่งคดิเป็นเงนิ 8,000 บาท วันนี้ป๊ัมเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 

รุน่พเิศษ เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเน้ือทองปลาไหลหนา้กาก 2 ชัน้ 
เน้ือทองปลาไหลรุน่พเิศษ หนา้กากชัน้แรกเป็นจักรท าจากเน้ือเงนิแท ้หนา้กากชัน้ที ่2 เป็นรปูองค์
พระท าจากเหล็กไหลทองปลาไหล...งามสงา่อลังการ ์สรา้งแค ่225 เหรยีญ 

  

เน้ือวัชรธาต+ุหนา้กาก 2 ชัน้ และชอ่ทพิยเ์งนิยวง+หนา้กาก 
เน้ือวัชรธาต ุหนา้กากรปูจักรเป็นเหล็กไหลทองปลาไหลและองคพ์ระเป็นเนื้อเงนิแท ้  สว่นเน้ือชอ่
ทพิยเ์งนิยวง  เป็นหนา้กากชัน้เดยีวรปูองคพ์ระสรา้งจากเน้ือเหล็กไหลทองปลาไหล รุน่ละ 220 
เหรยีญ เพิง่ป๊ัมเสร็จวันน้ีเอง (8 ต.ค.59)  ชอบแบบไหนก็เลอืกเก็บเอาครับ สวยๆ ทัง้นัน้  

  

เน้ือทองทพิยห์นา้กากทองปลาไหล จ านวน 200 เหรยีญ 

 



วันน้ี (9 ต.ค.59) ผมไดน้ าเหรยีญพระปฐมบรมศาสดารวมจ านวนทัง้สิน้ 2,384 เหรยีญถวายแก่
หลวงป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

ขออนุโมทนาบญุกบัทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มบญุเขา้มา ผมไดท้ าหนา้ทีข่องผมเสร็จแลว้ ผมขอยกบญุกศุล
ทีผ่มจะไดร้ับอันเนื่องจากการสรา้งพระองคป์ฐมนี้แกท่กุทา่น ขอใหท้กุทา่นจงไดร้ับบญุเทา่ๆ กบัที่
ผมจะไดร้ับเลยนะครับ 

วันน้ีผมตอ้งขอโทษกบัทา่นทีจ่ะรว่มถวายเหรยีญแกห่ลวงป๋าดว้ยเพราะมากนัไม่ ทัน ผมบอกแลว้วา่
ตอ้งมากนักอ่นหลวงป๋าจะเขา้กฏุ ิเพราะบางครัง้หลวงป๋าทา่นก็จะใหร้บีถวายเลยเพราะทา่นเหนื่อย
ทา่นจะไดข้ึน้ไป พักผอ่น ผมจงึตอ้งถวายทา่นเลย ผมเองก็ไมท่ันไดต้ัง้ตัวเชน่กนั  

รายนามเจา้ภาพรายใหญ่สรา้งเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาถวายแกวั่ดหลวงพ่อสด เพือ่ใหวั้ดน าเงนิ
นี้ไปสรา้งพระมหาเจดยี ์เป็นการท าบญุแบบบญุตอ่บญุ ท าบญุรอ้ยไดบ้ญุลา้น มรีายนามดังน้ี 

1. คณุ ธนติเล็ก ตันตเิมธ ปวารณาปิดยอดบญุ = 37,530 บาท 
2. คณุ กร พรนพรัตน ์50,000 บาท 
3. คณุ ศศปิระภา ถมยา 20,000 บาท 
4. คณุ วทิวัส - ปวรีนุ์ช 5,000 บาท 
5. คณุ ธติวัิฒน ์เลศิอ านวยลาภ 5,000 บาท 
6. คณุ สมเกยีรต ิและคณุแมก่ี ่เพยีรหาทรัพย ์5,000 บาท 
7. คณุ ณัฐภัคนันท ์ธนทัตถนอมสนิ 2,000 บาท 
8. คณุ สพุร พจนค์มพร 2,000 บาท 
9. คณุ ณรงคศ์ักดิ ์ธนาวฒุศิักดิ ์2,000 บาท 
10. คณุ ปภาอัณ สกลุหลมิ 2,000 บาท 
11. คณุ โตช ิจัง 2,000 บาท 

และผูเ้ขา้รว่มบญุอกีหลายทา่นรวมประมาณ 100 ทา่น ไดเ้งนิเขา้มารวม 141,000 บาท แตค่า่
จัดท าเหรยีญรวมกบัคา่ท าบล็อคและคา่เหล็กไหลใชเ้งนิไปทัง้สิน้ประมาณ 180,000 บาท ขอ
อนุโมทนาบญุกบัทกุทา่น ขออ านาจบญุน้ีจงดลบันดาลใหท้กุทา่นตามรายชือ่ขา้งตน้ และทกุทา่นที่
รว่มบญุเขา้มา ครอบครัวพรอ้มญาตมิติรทกุทา่น จงไดเ้ขา้ถงึ รู ้เห็น และเป็นธรรมกาย ขอใหส้ าเร็จ
อภญิญา 6 จตปุฏสิมัภทิาญาณ มคีวามเป็นเลศิทางฤทธิ ์ใหเ้ขา้ถงึมรรค ผล นพิพานโดยเร็ว และ
หากยังตอ้งกลับมาเกดิอกีก็ขอใหม้ปัีญญารูด้รีูช้ัว่ตัง้แตเ่ริม่รูค้วามดว้ย เทอญ 

https://www.facebook.com/bigjinbook
https://www.facebook.com/korn.pornnoparat
https://www.facebook.com/dang.sasi.1
https://www.facebook.com/thitiwat.lerd
https://www.facebook.com/pienhasap09


หลวงป๋าเริม่เสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาแลว้ 

เมือ่คนืน้ี (11 ต.ค.59) หลวงป๋าทา่นไดเ้ริม่การอธษิฐานจติเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาทีภ่ายใน

วหิารกลาง น ้าแลว้ วหิารแหง่น้ีใชเ้ป็นทีน่ั่งเจรญิสมาธขิองทัง้มนุษย ์เทพ นาค พรหม ฯลฯ 

     

เสกครัง้ที ่2 หลวงป๋าเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา 

เมือ่คนืน้ี (12 ต.ค.59) หลวงป๋าทา่นไดท้ าพธิกีารอธษิฐานจติเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาที่

ภายในวหิาร กลางน ้า พรอ้มพระภกิษุสงฆท์ีไ่ดธ้รรมกายอกีหลายทา่น ผมจะกราบเรยีนใหท้า่น

อธษิฐานเสกกนันวิเคลยีรเ์พิม่ใหเ้ป็นพเิศษ 

    

วันน้ี (14 ต.ค.59) หลวงพ่อสพุจนท์า่นมาเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาใหแ้ลว้ 

ประมาณชว่งบา่ยวันน้ี หลวงพ่อสพุจน ์จันทปูโม วัดศรทีรงธรรม นครสวรรค ์ทา่นเมตตามาเสก
เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาใหแ้กวั่ดหลวงพ่อสด (ปกตทิา่นจะเสกเดีย่วเสมอ) พระทีท่า่นเสกใหจ้ะ
โดดเดน่เรือ่งมหาอดุทีส่ดุ พระทีผ่า่นการเสกของทา่นจงึไมก่ลัวปืนทกุรุน่   ในยคุนี้ตอ้งยกใหท้า่น
ครับ  ชว่งทีท่า่นมาเสกใหนั้น้หลวงป๋าทา่นพอดตีดิภาระกจิ แตห่ลวงป๋าทา่นบอกผมวา่จะมาเสกให ้
ในคนืน้ี   ซึง่ผมไดข้อใหท้า่นเสกกนันวิเคลยีรใ์หเ้ป็นกรณีพเิศษส าหรับเหรยีญรุน่น้ี 

    

เมือ่คนื (14 ต.ค.59) หลวงป๋าไดพ้าพระทีไ่ดธ้รรมกายรว่มกนัเสกเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาอกีครัง้ 

หลวงป๋าทา่นเคยบอกไวว้่าการอธษิฐานจติเสกพระเครือ่งตา่งๆ ทา่นอธษิฐานไวร้วม 10 ประการ คอื 
1. พลกิธาตพุลกิธรรม-กลบัรา้ยกลายเป็นด ีใหผู้เ้ป็นเจา้ของมจีตินอ้มเขา้กระแสธรรม 
2. มหาอดุ กนัปืน 
3. มหาคงกระพัน หนังเหนียวทนตอ่คมมดีของมคีม 
4. มหาแคลว้คลาด 



5. รอดพน้จากภัยทัง้หมด ภัยธรรมชาต ิอบุัตภิัย อทุกภัย อัคคภีัย ภัยสงคราม ภัยจากนวิเคลยีร ์
6. ป้องกนัโรคภัย ภตูผิปีีศาจ คณุไสย ์ยาสัง่ 
7. มหาอ านาจ สทิธ ิสทิธเิฉียบขาด 
8. มหาเมตตา มหานยิม 
9. มหาโชคลาภ โภคทรัพย ์
10. สมใจปรารถนา อธษิฐานไดต้ามทีข่อ 

    
 

เมือ่คนื (14 ต.ค.59) หลวงป๋าท าน ้ามนตน์ ้าตาเทยีนหยดเป็นรปูดอกพกิลุในพธิเีสกเหรยีญพระปฐม

บรมศาสดา 

เป็นบญุของพวกเราทีจ่ะไดใ้ชเ้หรยีญรุน่พระปฐมบรมศาสดาไปใช ้ เพราะไดร้ับการเสกจากหลวงป๋า  

ดทูีห่ยดน ้าตาเทยีนทีห่ลวงป๋าทา่นท าน ้ามนตใ์นพธิเีสกเหรยีญน้ีทีว่หิารกลางน ้าซคิรับ   ออกมาเป็น

รปูดอกพกิลุเลย ดังนัน้เมือ่ทา่นมาเสกเหรยีญน้ีใหพ้วกเราก็ยอ่มศกัดิส์ทิธิแ์น่นอน      ในยคุนี้จะมี

พระสกักีร่ปูทีจ่ะท าหยดน ้าตาเทยีนไดแ้บบน้ี 

   

 

พธิพีุทธาภเิษกใหญเ่หรยีญพระปฐมบรมศาสดาและพระบชูาพรอ้มพระทีเ่ตรยีมบรรจใุนพระมหา

เจดยี ์คนืวันที ่15 ต.ค. 2559 ณ ภายในวหิารกลางน ้าวัดหลวงพ่อสด จ.ราชบรุ ี

เมือ่คนืน้ีหลวงป๋าทา่นท าพธิพีุทธาภเิษกใหญเ่หรยีญพระปฐมบรมศาสดาและพระบชูาตา่งๆ ของวัด 

ทา่มกลางพระสงฆท์ีไ่ดธ้รรมกายของวัดเขา้รว่มเสกอกีหลายทา่น   มผีูเ้ขา้มารว่มพธิมีากมายจนเต็ม

ความจขุองวหิารกลางน ้า   พธิผีา่นไปดว้ยด ี  หลวงป๋าทา่นท าน ้าพุทธมนตห์ยดน ้าตาเทยีนเป็นรปู

ดอกพกิลุอกีครัง้ 

    



    

   

เหรยีญทีม่อีานุภาพแรงทีส่ดุในยุคนี ้

มใีครลองตรวจพลังของเหรยีญรุน่น้ีหรอืยัง ส าหรับผมนัน้ขอบอกวา่เป็นเหรยีญรุน่ทีแ่รงทีส่ดุในปฐพี
ของยคุนี้เลย (เทยีบระหวา่งเหรยีญกบัเหรยีญดว้ยกนั) ผมสมัผัสพลังพระมามากมายนับสบิๆ ปี ยัง
ไมเ่คยมเีหรยีญไหนจะมพีลังอานุภาพแรงเทา่กบัเหรยีญ "พระปฐมบรมศาสดา" เลยครับ 

เพราะเหรยีญน้ีมวัีตถปุระสงคใ์นการสรา้งชดัเจน คอืสรา้งถวายวัดเพือ่ใหวั้ดน าเงนิไปสรา้งพระมหา
เจดยีข์องวัดหลวงพ่อสด เป็นการค ้าชรูักษาท านุบ ารงุสบืตอ่พระศาสนา เป็นเงนิท าบญุ 100% 
เพราะแมแ้ตผ่มยังตอ้งท าบญุเพือ่เก็บเหรยีญทีผ่มสรา้งไวเ้องเลย ไมม่แีบบกรรมการครึง่หนึง่วัด
ครึง่หนึง่แน่นอน เพราะผมสรา้งพระเอาบญุสรา้งบารมไีมใ่ชท่ าเอาเงนิ 

  

เน้ือหามวลสารก็สดุยอด โดยสรา้งจากเหล็กไหลทีท่ าการอัญเชญิมาจากในถ ้าทางใต ้เป็น
เหล็กไหลของจรงิแน่นอนเพราะผมตอ้งตรวจพลังอานุภาพเขากอ่นจงึจะน าไปท า เหรยีญ บางทา่น
สง่เหล็กไหลมารว่มท าเหรยีญผมยังตอ้งคัดออกไปบางสว่นเพราะไมม่พีลัง อานุภาพ ในสว่นของ
เน้ือทองปลาไหลก็น าเน้ือทีเ่หลอืจากการหลอ่พระปฐมบรมศาสดาขนาด 81 นิว้นัน้มาป๊ัมเป็นเหรยีญ
เน้ือทองปลาไหลอกีดว้ยจงึเรยีกวา่เป็นเนื้อองคพ์ระ ไดเ้ลย แลว้ยังมกีารผสมแผน่ยันตข์องหลวงป๋า 
และชนวนโบราณของสมเด็จพระวันรัตวัดป่าแกว้ลงไปอกี 

สว่นการท าพธิปีลกุเสกกผ็า่นการปลกุเสกถงึ 5 พธิ ีโดยหลวงป๋าทา่นท าอยา่งเต็มที ่และชว่งเวลาน้ี
ก็ตอ้งขอบอกวา่วชิชาของหลวงป๋าก าลังอยูใ่นชว่งพคีทีส่ดุแลว้ เห็นไดจ้ากการท าน ้ามนตข์องทา่น
น ้าตาเทยีนจะหยดลงมาเป็นรปูดอกพกิลุตลอด สว่นเทยีนประธานในพธิปีลกุเสกก็หยดลงมาเป็น
ยันตร์ปูตัวออุยา่งชดัเจน ปัจจบุันจะมพีระกีอ่งคใ์นเมอืงไทยทีท่ าไดแ้บบน้ี ทัง้ยังมหีลวงพ่อสพุจน์ 



วัดศรทีรงธรรม มาชว่ยเสกเหรยีญรุน่น้ีใหอ้กี หลวงพ่อสพุจนท์า่นน้ีก็เป็นพระแบบคนจรงิจังโก ้เสก
พระรุน่ไหนก็เป็นมหาอดุกนัปืนทกุรุน่ ทา่นพูดจรงิท าไดจ้รงิแบบพระลกูทุง่ ปลกุเสกเสร็จทา่นถงึกบั
เอย่ปากขอน าเหรยีญรุน่น้ีตดิตัวกลับไปดว้ย ทัง้ๆ ทีป่กตทิา่นไมใ่ชพ้ระของคนอืน่เพราะทา่นเองก็
สรา้งพระเองเหมอืนกนั 

ส าหรับรปูแบบของเหรยีญก็ท าออกมาไดส้วยงามและละเอยีดประณีตอยา่งสดุฝีมอื ขนาดชา่งทีแ่กะ
เหรยีญรุน่น้ีเองยังพูดบอกกบัผมวา่ "เหรยีญรุน่นี้เป็นงานแกะรุน่ Masterpiece ของผมเลย ขอบคณุ
พีอู่ม๋ากทีต่เิกง่จนไดง้านสวยขนาดนี้" 

ทางวัดหลวงพ่อสดเปิดใหท้ าบญุรับเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาเริม่ตัง้แตวั่นน้ี (16 ต.ค.59)    ทาง

วัดเปิดใหค้นท าบญุสรา้งพระมหาเจดยีแ์ละบ ารงุวัด  เพือ่รับเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาไดแ้ลว้ 

 

 



วหิารกลางน ้าวัดหลวงพ่อสด 

ตอนทีผ่มไดม้โีอกาสขึน้ไปกราบหลวงพ่อสดบนชัน้ฟ้าอันไกลแสนไกล ผมกไ็ดเ้ขา้ไปในปราสาท
ท าวชิชารปูทรงแบบนี้แหละครับ ปราสาทนี้ตัง้ลอยอยูก่ลางอากาศอันสงบเยอืกเย็น ทา่มกลาง
ทอ้งฟ้าสวา่งกระจา่งตาแตไ่มรู่ท้ีม่าของแสงเพราะสวา่งไปทั่วโดยไม ่มเีงา 

    

มาวันน้ี หลวงป๋าทา่นก็ไดท้ าการปลกุเสกอธษิฐานจติเหรยีญพระปฐมบรมศาสดาและพระของขวัญ 
ตา่งๆ ของวัดหลวงพ่อสดในวหิารกลางน ้าแหง่น้ี ทา่มกลางพระผูไ้ดธ้รรมกายหลายทา่น เทพเทวาผู ้
มเหศักดิแ์ละเหลา่พญานาคราชผูท้รงฤทธิ ์จงึไมน่่าแปลกใจเลย ทีเ่หรยีญพระปฐมบรมศาสดารุน่น้ี
จะมพีลังพทุธานุภาพเป็นเอกกวา่เหรยีญใดๆ ในโลก มารว่มกนัสรา้งพระมหาเจดยีแ์ละรับเหรยีญน้ี
ไปเป็นทีร่ะลกึดว้ยกนันะครับ ผมอาจจะสรา้งเหรยีญน้ีเป็นรุน่สดุทา้ยแลว้ก็ไดเ้พราะไมรู่จ้ะสรา้งใหด้ี
ไป กวา่นี้ไดอ้ยา่งไรแลว้ครับ 

ผมเคยไดย้นิมานานแลว้ว่า  บรเิวณวหิารกลางน ้าแหง่น้ีเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ดนิแดนสวุรรณภมู ิเพราะในอดตีนัน้ทีแ่หง่น้ีกค็อืชายฝ่ังทะเลทีพ่ระโสณะและพระอตุตระเถระ 
(หลวงปู่ เทพโลกอดุร)   ทา่นมาขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณนี้เพือ่น าพระพุทธศาสนามาเผยแพรแ่ละตัง้มั่นพระ
ศาสนาในเขตสวุรรณภมูนิี้น่ันเอง     กอ่นทีท่า่นทัง้สองจะไปสรา้งพระปฐมเจดยีแ์หง่แรกทีจ่.
นครปฐมไมไ่กลนักจากบรเิวณนี้ 

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

นอ้งคนหนึง่เลา่มาเกีย่วกบัเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา  24 ต.ค. 2559 

คณุณัฏฐา พานชิย ์ "เหรยีญพระปฐมบรมศาสดาพลังมากมายสดุๆ เลยคะ่ เมือ่สกัครูน่ั่งสมาธิ

อาราธนาวางบนฝ่ามอื พลังทา่นมากมายจนหนูทนไมไ่หวเลยตอ้งอธษิฐานวา่ถอยธาตธุรรมกลับเขา้

สูธ่าต ุธรรมทีเ่ป็นกายมนุษย ์ใจเตน้แรงมากๆ หนูรูส้กึตา้นทานไมไ่หวเลยคะ่ รูส้กึไดเ้ลยวา่พลัง

กระเพือ่มเป็นวงกวา้งเหมอืนมอีะไรผดุขึน้แรงและใหญเ่ป็น ชว่งๆ ตอ่เน่ืองไม่หยดุ ขนลกุตลอดเวลา 

ตอ้งรบีออกจากสมาธเิลย เป็นครัง้แรกทีร่ับรูพ้ลังอยา่งน้ีตัง้แตเ่กดิมา" 

  

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

มั่นใจไดเ้ลยครับ...เหรยีญพระปฐมบรมศาสดา  26 ต.ค. 2559 

ประสบการณ์จากคณุขนุศกึ นักรบ “สมดั่งค าพีจ่รงิๆ เหรยีญน้ีพลังพุทธคณุแรงมากๆ  จับวางบนฝ่า
มอืพลังวิง่ขึน้หัวจี๊ดเลยเหมอืนมแีรงอะไรมาบบีหัว  ครอูาจารยท์า่นลงครบไวห้มดเลย  พลังเย็น

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000697545795


ส าหรับฝึกสมาธกิ็มพีอๆ กบัวัชรธาตแุละหยาดน ้าฟ้า    เรือ่งแบบนี้เป็นปัจจัตตงัจรงิๆ คนทีป่ฏบิัติ
ภาวนาน่ามเีหรยีญน้ีนอ้มน าจติไวใ้ชช้ว่ยจะไปไดใ้กล   ขอบคณุมากครับพีท่ีแ่นะน าสิง่ดีๆ  ให”้ 

  

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

อกีหนึง่เสยีงจากผูไ้ดร้ับเหรยีญพระปฐมบรมศาสดา 

คณุบา้นทีด่นิ เชยีงใหมล่ าพูน 27 ต.ค.59:  "ไดร้ับเหรยีญพระบรมศาสดาแลว้ครับ มคีณุทกุดา้นคอื 
พุทธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ เมตตา มหานยิม อยูย่งคงกระพัน แกอ้าถรรพ ์แกส้ิง่ไมด่ ีเป็นเหตนุ า
โชคน าลาภ  แคลว้คลาดปลอดภัย  ระดับพลังงานเกรด A+ เกรดนี้คอืพลังงานไมม่จี ากดัแน่นอน
สามารถเพิม่พัฒนาไดอ้กี  

ทัง้หมดทีบ่อกมาคอืความจรงิ  ไมไ่ดอ้วยหรอืเขยีนเกนิจรงิ 

หวังว่า ผูม้บีญุทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มบญุกบัหลวงป๋าและสาธชุนวัดหลวงพ่อสดครัง้น้ี คงไดร้ับสือ่อันเป็น
มงคลเพือ่เขา้ถงึธรรมภายในและเพือ่ประโยชนท์ัง้ทางโลก และทางธรรม ทกุทา่น สาธ ุสาธุ สาธุ 

ขอบคณุครับทีแ่จง้ผลกลบัมา เหรยีญพระปฐมบรมศาสดารุน่น้ีพลังแรงสดุยอดจรงิๆ อยากใหค้นได ้
น าไปใชก้นั ทัง้ยังเป็นการท าบญุสรา้งพระมหาเจดยีเ์ต็ม 100% อกีดว้ย เหรยีญน้ีมอีานุภาพแรง
ทีส่ดุของเหรยีญดว้ยกนัแลว้ครับ หลวงป๋าทา่นยังอธษิฐานเสกป้องกนันวิเคลยีรใ์หเ้ป็นพเิศษอกีดว้ย 

  

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

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006609256279

