“นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา”
เปิดปูมประวัติสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ พงศาวดารแห่งกรุงศรีอยุธยา

หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด)
ปางธุดงค์ (ปางแห่งโชคลาภ) องค์สูงที่สุดในโลก

มหาวัตถุมงคล แห่งองค์พระโพธิสัตว์ ที่สร้างประสบการณ์ขลังจนเป็นที่ประจักษ์!!

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
วัดแคราชานุวาส (เกาะลอย)
ทรงความศักดิ์สิทธิ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญบารมีขอพร หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดปางธุดงค์ (ปางแห่งโชคลาภ)
โดยการบรรจุกรุพระหลวงปู่ทวดเนื้อผง ลงในแท่นประดิษฐานหลวงปู่ทวด เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์สืบต่อไป

ประกอบพิธีเททองและพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลัง ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551
โดยสุดยอดพระคณาจารย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดแคราชานุวาส (เกาะลอย)

สุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงปู่ทวด อิฐกุฏิหลวงปู่ทวดและหลังคาเทพพนม วัดแคราชานุวาส, อิฐโบราณ
ยอดเจดีย์ วัดพะโค๊ะ, วัดดีหลวง และวัดต้นเลียบ, ดินก้นกรุเจดีย์ศรีวิชัย วัดสีหยัง และวัดสำคัญแห่งคาบสมุทรสทิงพระ
อิฐวัดเสมาเมือง, อิฐวัดท่าเรือ กรุท่าเรือนาฏศิลป์ รวมทั้งดินที่พักพระสรีรางคารของหลวงปู่ทวดทุกที่ในมาเลเซีย!
เปิดประวัติศาสตร์

หลวงปู่ทวด
เหยียบน้ำทะเลจืด
แห่งกรุงศรีอยุธยา

ฐานของมณฑปหลวงปู่ทวด
ปรากฏซากอิฐโบราณที่เป็นกุฏิ
ของหลวงปู่ทวด สำคัญที่วัตถุ
มงคลรุ่นนี้ผสมอิฐฐานกุฏิทุกองค์

เหรียญเงินลงยาสีเหลืองบุษราคัม (แจกกรรมการ)
บูชาเหรียญละ 1,500 บาท

วัดแคราชานุวาส

ตั้งอยู่ที่ชุมชนเกาะลอย ตำบลหัวรอ
อำเภอพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2130 จากการ
ค้นคว้า พบว่า วัดแค สร้างขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และในช่วง
เวลาดังกล่าวมีพระอริยสงฆ์องค์สำคัญ
รูปหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจากภาคใต้
เพื่อมาศึกษาธรรมในขั้นที่สูงขึ้น และ
ได้ปฏิบัติจนสำเร็จขั้นสูงสุด ซึ่งต่อมาได้
รับสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จ ในแผ่นดินสมัย
ของสมเด็จพระเอกาทศรถ เหตุเพราะ
เนื่องจากท่านได้ทำคุณประโยชน์อันยิ่ง
ใหญ่ให้กับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา โดย
ได้รับกิจนิมนต์ให้ไปช่วยแก้ปริศนาธรรม
ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทาง
กรุงลังกาได้ท้าให้รับทายปริศนาธรรม
จนในที่สุดกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ได้รับ
ชัยชนะ ด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงได้รับ
พระราชทินนามว่า “พระราชมุนีสามี
รามคุณูปมาจารย์” แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่จะรู้จักท่านในนาม “หลวงปู่ทวด
(เหยียบน้ำทะเลจืด)” เนื่องจากกาล
เวลาได้ล่วงเลยมากว่า 400 ปี ทำให้
หลักฐานต่างๆ ของวัดแคฯสูญหาย
เพราะขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันคงเหลือหลักฐานชิ้นสำคัญอยู่คือ
ฐานกุฏิเก่าของหลวงปู่ทวดฯ เพียงชิ้น
เดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่าง
ยิ่ง หากอนุชนรุ่นหลังไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาและบูรณะ โดยปล่อย
ให้ประวัติศาสตร์หน้านี้สูญหาย และถูก
ลืมเลือนไป ด้วยเหตุผลนี้เอง เจ้าอาวาส
องค์ปัจจุบันคือ พระอาจารย์ชัชวาล
กัลยาโณ, คณะสงฆ์, คณะกรรมการวัด
และศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทวด ตลอด
จนผู้มีจิตศรัทธามีมติร่วมกันสร้างองค์
หลวงปู่ทวดฯ ปางธุดงค์ ที่มีความสูง
ถึง 4.99 เมตร พร้อมฐานศิลปะสมัย
กรุงศรีอยุธยา สูง 3 เมตร เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณขององค์หลวงปู่ทวด
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า วัดแค
ราชานุวาสแห่งนี้มีความสำคัญ และ
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ได้อย่างไร

เหรียญเงินลงยา
สีน้ำเงินไพลิน

หลวงปู่ทวด ปางธุดงค์
ปิดทอง ขนาด 4x8 นิ้ว
สร้าง 200 องค์
บูชา 2,299 บาท

เหรียญเงินลงยา
สีเขียวมรกต

รุ่นแรก ครั้งแรก!

เหรียญสามกษัตริย์ทอง เงิน นาก
สร้าง 1,999 ชุด บูชาชุดละ 599 บาท (ใกล้หมด)

ใต้ฐานพระบูชา 

บรรจุหลวงปู่ทวด
พิมพ์ลอยองค์ และ
อิฐกุฏิเก่าของหลวงปู่ทวด
ของดั้งเดิมแท้ๆ 

ทุกองค์

หลวงปู่ทวด
ประทับนั่ง ปิดทอง
ขนาด 3 นิ้ว
สร้าง 200 องค์
บูชา 2,299 บาท

เหรียญกะไหล่ทอง เงิน นาก
สร้าง 1,999 ชุด บูชาชุดละ 299 บาท (ใกล้หมด)

หลวงปู่ทวดปางธุดงค์ (ปางแห่งโชคลาภ)
สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 5 เมตร

บรรจุกรุพระ!

เชิญขอพรหลวงปู่ทวด ปางธุดงค์ (ปางแห่งโชคลาภ)

ขอเชิญร่วมปั๊มพระหลวงปู่ทวด เนื้อผง บรรจุกรุ
ด้วยมือของคุณเอง มวลสารเนื้อเบ้าปูนและผงตะไบ
ที่ได้มาจากองค์หลวงปู่ทวด ปางธุดงค์ (สูงที่สุด)
ตัวอย่างพระ
ที่ใช้ปั๊มบรรจุกรุ
v และเขียนดวงมหายันต์โภคทรัพย์ บรรจุในแท่น
ประดิษฐานตรงตำแหน่งที่องค์หลวงปู่ทวด ปางธุดงค์ (เหยียบน้ำทะเลจืด) สูงที่สุดประดิษฐาน
v

เหรียญทองแดงรมดำ เหรียญตะกั่วลองพิมพ์
(แจกทหารชายแดน)
สร้าง 9,999 องค์
สร้าง 19,999 องค์ บูชา 49 บาท (ใกล้หมด)
บูชา 49 บาท

เหรียญเงิน
(เหลือเล็กน้อย)
บูชา 999 บาท

หลวงปู่ทวดพิมพ์ลอยองค์ เนื้อผง
มวลสารศักดิ์สิทธิ์ สายตรงมากกว่า 100 ชนิด
จากอิฐกุฏิหลวงปู่ทวด วัดแค, วัดช้างให้,
วัดพะโค๊ะ และ มวลสารหมอฟอร์ด คนวังหน้า)
ฯลฯ สร้างจำนวนจำกัด บูชา 99 บาท

บล็อกแม่พิมพ์ ได้ถูกทำลายลง
เมื่อปั๊มครบตามจำนวน

วัตถุประสงค์

คุณพี่โยธิน
(โย อยุธยา)
ไวยาวัจกรวัดฯ

เหรียญเงินลงยา
สีแดงทับทิม

1. เพื่อการบูรณะเสนาสนะ ภายในวัดทั้งหมด
ที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา
2. เพื่อการสร้างองค์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด 

ปางธุดงค์ สูง 4.99 ม. สูงที่สุดในโลก
3. เนื้อสมทบทุนก่อสร้างเขื่อนหน้าวัด 

ป้องกันแม่น้ำกัดเซาะที่ดินวัด

หลวงพ่อพระอาจารย์
ชัชวาล กัลยาโณ
เจ้าอาวาสวัดฯ
องค์ปัจจุบัน
พระผู้ประพฤติดี
อีกทั้งยังเป็นพระ
นักพัฒนามีเมตตาควร
แก่การกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ครั้งแรกในประเทศไทย! ขอเชิญร่วมปั๊มพระพิมพ์หลวงปู่ทวด
จำนวน 84,000 องค์ เท่าพระธรรมขันธ์ บรรจุกรุเพื่อเป็นมหากุศล
ครั้งแรกในประเทศไทย! ทำบุญปั๊มพระ 1 องค์ เพื่อบรรจุลงกรุ
และปั๊มพระอีก 1 องค์ เพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้านหรือบูชาติดตัว
อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศล ดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มี คนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย อยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจะ ฟ้าดินปรานี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง
ที่เกิด จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

ร่วมทำบุญบูชา สอบถาม 035-251479, 08-0589-0301, 08-1853-9571 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พระนครศรีอยุธยา ในนาม โยธิน ตรีพัฒน์ ไวยาวัจกรวัดฯ
วัดแคราชานุวาส (เกาะลอย) เลขที่ 26 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (กรุณาช่วยค่าจัดส่งวัด 50 บาท พระบูชา 100 บาท)

เส้นทางการเดินทางไปวัดแคราชานุวาส (เกาะลอย) ให้จอดรถหรือโดยสารรถมาลงที่ท่าเรือตลาดหัวรอ หน้าวังจันทร์เกษม แล้วโดยสารเรือข้ามฟากไปลงที่หน้าวัดฝั่งตรงข้าม

วัตถุมงคล “หลวงปู่ทวด รุ่นแรก”
วัดแคฯ สร้างเองทุกรายการ

