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ตํานานธารพระกรแกว ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน 
และ การบังเกิดแหงธารพระกรแกว และผาบงัสุกุล 

 
 ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดา เสด็จอยูในสํานักอุรุเวลกัสสปะ เพื่อคลายทิฏฐิ  ครั้งนั้นไดมีบุรุษ 
นําเอาศพของนางปุณณะทาสี มาทิ้งไวที่ อามสุสาน ปาชาผีดิบ ในปาอุรุเวลา  เสนานิคม 

ครั้งนั้น พระบรมศาสดา ทรงดําริที่จะทําผาสังฆาฏิ ลําดับนั้นทาวสักกะเทวราช ทรงทราบ
ความดําริในพระทัย ของพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระทัย ของพระองคแลว จึงทรงนําไมธารพระกร 
ไผยอดตาล จากดงไผยอดตาล ออกมาจากปา ใกลสํานักอุรุเวลกัสสป แลวไดทูลพระบรมศาสดาวา 
พระพุทธเจาขา ขาพระองคขอถวาย ไมธารพระกรแกว ไผยอดตาลนี้ แดพระผูมีพระภาคเจา เพื่อใช
พิจารณาผามหาบังสุกุล 

พระบรมศาสดาไดไมธารพระกรแลว  ทรงเสด็จไปยังอามสุสาน ปาชาผีดิบ อันเปนที่ทิ้งศพ
นางปุณณะทาสี  เปนเวลา ๗ วันแลว ที่ศพนางปุณณะทาสีอยูในอามสุสาน ปาชาผีดิบนี้ ศพนั้นเนา
แฟะแลว คลาคล่ําไปดวยหมูหนอน สงกลิ่นเหม็นตลบ 

เมื่อพระบรมศาสดาถึงปาชาผีดิบ พระบรมศาสดา ทรงเขาไปประทับยืนใกลศพนางปุณณะ
ทาสี  พระหัตถซาย ของพระบรมศาสดา ถือไมธารพระกรแกว ไผยอดตาล ปลายไมธารพระกรแกว 
ยืดยาวไปยันศพนางปุณณะทาสี พระหัตถขวา ของพระบรมศาสดายื่นไปขางหนา  ทรงพิจารณา
อสุภสัญญา แลวทรงชักผามหาบังสุกุล ขณะนั้นมหาปฐพีไดไหว ถึงน้ําลองแผนดิน 

พระบรมศาสดา ทรงถือเอาผา ที่เขาคลุมรางนางปุณณะทาสี ที่เขาทิ้งแลว มาเปนผามหา
บังสุกุล พระบรมศาสดา ทรงสลัดสตัวเล็กๆ ประมาณหนึ่งตุมพะ  แลวทรงถือเอาผามหาบังสุกุล
ออกมาจากปาชา  ทรงทํากิจที่ทําไดยากแลว 

แตนั้นมา อามสุสาน ปาชาผีดิบ ปาอุรุเวลาเสนานิคม ก็ไมมีผูใดนําเอา ซากศพไปทิ้งอีก ดวย
เหลาเทวดา และเหลานาคปดบัง คุมครองสถานที่นี้ไว  เพราะไมสมควรที่จะทิ้งซากศพ ใครอีก 
เนื่องจากเปนภูมิสถานมงคล อันสมควร แกพระศาสดา เทานั้น 

บรรดาวิญญาณ ที่อยูในปาชาผีดิบ ทั้งปวง เมื่อพระศาสดา ทรงพิจารณา ผามหาบังสุกุลแลว 
ตางก็พากันไปจุติ ในสุคติภูมิกันทั้งสิ้น 
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 โดยสมัยนั้น ผาบังสุกุลบังเกิดแกพระผูมีพระบรมศาสดา พระองคจึงไดทรงพระดําริวา เรา
จะพึงซักผามหาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ   

ลําดับนั้น  ทาวสักกะเทวะราช  ทรงทราบความดําริใน พระทัยของพระผูมีพระบรมศาสดา 
ดวยพระทัยของพระองค  จึงทรงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลวไดทูลพระบรมศาสดาวา 
พระพุทธเจาขา ขอพระบรมศาสดา โปรดซักผาบังสุกุลในสระนี้   

ที่นั้นพระผูมีพระบรมศาสดาไดทรงพระดําริวา  เราจะพึงขยําผามหาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ 
ลําดับนั้น ทาวสักกะเทวราช  ทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของ
พระองคแลว  ไดทรงยกศิลาแผนใหญมาวางพลางทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรด
ทรงขยําผามหาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้   

ลําดับนั้น  พระบรมศาสดาไดทรงพระดําริวา  เราจะพึงพาดผามหาบังสุกุลไว ณ ที่ไหนหนอ  
ครั้งนั้น  เทพยดา ที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบก  ทราบพระดําริในพระหทัยของพระบรมศาสดาดวยใจ
ของตน  จึงนอมกิ่งกุมลงมา พลางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงพาดผา
มหาบังสุกุลไวที่กิ่งกุมบกนี้ 

ครั้งนั้น  พระบรมศาสดาไดทรงพระดําริวา  เราจะผึ่งผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  ครั้งนั้น  
ทาวสักกะเทวราช  ทรงทราบพระดําริในพระหทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองคแลว  
ไดยกแผนศิลาใหญมาวางไว  พลางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผึ่งผา
บังสุกุลบนศิลาแผนนี้ 
 หลังจากนั้น  ชฎลิอุรุเวลกัสสป เขาไปเฝาพระบรมศาสดา โดยลวงราตรีนั้น  ครั้นถึงแลวได
ทูลคํานี้ตอพระบรมศาสดาวา  ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอมหา
สมณะ เมื่อกอนสระนี้ไมมีที่นี้  เดี๋ยวนีม้ีสระอยูที่นี้  เมื่อกอนศิลาเหลานี้ไมมีวางอยู ใครยกศิลา
เหลานี้มาวางไว  เมื่อกอนกิ่งกุมบกตนนี้ไมนอมลง เดี๋ยวนี้กิ่งนั้นนอมลง 
 พระบรมศาสดา ตรัสตอบวา  ดูกรกสัสป  ผามหาบังสุกุลบังเกิดแกเรา ณ ที่นี้  เรานั้นไดดําริ
วา  จะพึงซักผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  ครั้งนั้น ทาวสักกะเทวราช ทรงทราบความดําริในจิตของเรา
ดวยพระทัยของพระองคแลว  จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลวตรัสบอกแกเราวา  
พระพุทธเจาขา ขอพระบรมศาสดาโปรดทรงซักผาบังสุกุลในสระนี้ สระนี้อันผูมิใชมนุษยไดขุด
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แลวดวยมือ  ดูกรกัสสป  เรานั้นไดดําริวา  จะพึงขยําผามหาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  ครั้งนั้นทาว
สักกะเทวราช  ทราบความดําริในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว  ไดทรงยกศิลาแผนใหญ
มาวางไว  โดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงขยําผาบังสุกุล 
บนศิลาแผนนี้  ศิลาแผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว  ดูกรกัสสป  เรานั้นไดดําริวา  จะพึงพาดผา
บังสุกุล ณ ทีไ่หนหนอ  ครั้งนั้น เทพดาที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบก  ทราบความดําริในจิตของเราดวยใจ
ของตนแลว  จึงนอมกิ่งกุมลงมาโดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงพาดผา
บังสุกุลไวบนกิ่งกุมนี้  ตนกุมบกนี้นั้นประหนึ่งจะกราบทูลวา  ขอพระองคจงทรงนําพระหัตถ
มาแลวนอมลง ดูกรกัสสป เรานั้นไดดําริวา  จะพึงผ่ึงผามหาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอครั้งนั้น ทาว
สักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดําริแหงจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลวไดยกศิลาแผน
ใหญมาวางไว โดยทูลวา พระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผึ่งผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้ ศิลา
แผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว 

วันที่พระบรมศาสดา ทรงรับเอาผาบังสุกุลทําดวยเปลือกไม  ทีน่างปุณณทาสีนํามาจากปาชา
ผีดิบ มหาปถพีไดไหวจนกระทั่งถึงน้ําลองแผนดินเปนที่สุด  พระบรมศาสดา ทรงแสดงความในบท
นี้ไววาเรารับผามหาบังสุกุล ครั้งเดียวเทานั้น.  แตสาวกทั้งหลายของเราไมทําลายธุดงควัตร จน
ตลอดชีวิต  จําเดิมแตสมาทานธุดงค 

การชักผามหาบังสุกุลของพระบรมศาสดาในครั้งนั้น เกิดธารพระกรแกวไผยอดตาล และยัง
เกิดบาทฐานอีก  ๔ ประการ คือ 

๑. เกิดบาทฐาน ของผาบังสุกุล 
๒. เปนบาทฐาน ของอายุพระศาสนา กลาววา เมื่ออายุพระศาสนาลวงไป ไมเทานี้ก็ 
     จะสั้นไปตามอายุของพระศาสนา  เมื่อสิ้น ๕,๐๐๐ ป ไมเทาแกวก็จะสูญสิ้นไป 
     ตามอายุของพระศาสนา 
๓.เกิดบาทฐาน ของการพิจารณาอสุภกรรมฐาน 
๔.เกิดบาทฐาน ของการถือธุดงควัตร ขอถือผาบังสุกุลเปนวัตร 
สมัยตอมา เมื่อพระอานนทพุทธอนุชา ไดบรรพชาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา และไดมา

เปน พุทธอุปฏฐาก ของสมเด็จพระบรมศาสดาแลว  
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เมื่อพระบรมศาสดา ทรงเสด็จจาริก ไป ณ สถานทีแ่หงใด พระอานนท องคพระอุปฏฐาก จะ
เปนผูถือบริขาร ของพระบรมศาสดา เสด็จไปในที่ตางๆ  บรขิารเหลานี้คือ ธารพระกรแกว ไผยอด
ตาล ผาสังฆาฏิ เปนตน 

ตอมาผาสังฆาฏิ ของพระบรมศาสดา ที่ทรงชักมหาบังสุกุลมาจาก ศพนางปุณณะทาสีครั้ง
นั้น ตอมาพระบรมศาสดา ทรงประทานใหแก พระมหากัสสปะเถรเจา 

ตอมาเมื่อพระบรมศาสดา ทรงเขาสูปรินิพพานแลว บริขารบางอยางของพระพุทธองค ก็ตก
ทอดแกพระอานนทเถรเจา  เชน ธารพระกรแกว ไผยอดตาล ที่ทรงปลงอสุภสัญญา ศพนางปุณณะ
ทาสี 

พระอานนทเถรเจา หลังพุทธปรินิพพาน 
 
เมื่อพระอานนทเถระชวยกระทําสังคายนาเสร็จแลว ทานก็ไดเที่ยวไปโปรดสัตวอยูอีก ๔๐ 

พระวัสสา จนพระชนมายุได ๑๒๐ พระวัสสา อยูมาวันหนึ่ง ทานไดพิจารณาอายุสังขารของทานวา
ชราภาพ ถึง ๑๒๐ ปแลว เมื่อพิจารณาไปในเบื้องหนาพบวา อายุสังขารทานนั้น จะยังคงอยูไดอีก ๗ 
วัน ก็จะดับสูญเขาสูพระนิพพาน ทานจึงพิจารณาวาจะเขานิพพาน ณ ที่ใด ก็เห็นวาทานจะเขาสูพระ
นิพพานที่ปลายแมน้ําโรหิณี ซึ่งอยูระหวางเมืองกบิลพัสดุ กับ เมืองโกลิยะ มหาชนในที่นั้นเปนญาติ
วงศาก็มี เปนผูที่มีคุณูปการปฏิบัติทานมาก็มีมาก ถาทานไปเขานิพพาน ณ ที่นั้น จะเปนคุณูปการแก
ชนทั้งหลายเปนอันมาก  

ดังนั้น ทานจึงออกจากเมืองกบิลพัสดุมุงไปมหาคาม ครั้นถึงจึงบอกลาพระสงฆทั้งหลาย 
แลวสอนวา ทานทั้งหลายอยาไดประมาทในคําสอนของพระบรมศาสดา จงเรงตั้งใจเจริญสิกขาทั้ง 
๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา  

และเมื่อทานพระอานนท เห็นวาพระสงฆทั้งหลายโศกเศราเสียใจ (พระสงฆที่ยังเปนปุถุชน) 
ทานก็เทศนาสั่งสอนวา ธรรมดาเกิดมาเปนสัตวสังขารแลว ลวนไมเที่ยงไมแท ยอมแปรปรวน
วิปลาสไป ไมพนอนิจจังไปไดจะวาไปไยถึงสัตวมีชีวิต ถึงตนไม และภูเขาก็เปนอนิจจังไมเที่ยงแท  

ครั้นถึงวันเปนคํารบ ๗ พระอานนทเถระจะเขาสูพระนิพพาน ทานจึงอธิษฐานใหเปน
บัลลังก ในทามกลางแมน้ําโรหิณี แลวทานก็ข้ึนสูบัลลังก เทศนาโปรดเทวดา และมนุษยทั้งหลาย 
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ที่มาประชุมกันทั้งสองฝงแมน้ําโรหิณี มีความวา ตัวทานทั้งหลายไดเกิดมาเปนมนุษย แตลวนได
บําเพ็ญกุศลมา อยาไดประมาท จงมีศรัทธาอุตสาหรักษาศีลใหบริสุทธิ์ จงมีปญญาหนวงเอาคุณพระ
รัตนตรัย อยาสงสัยในคุณทั้ง ๓ ประการ อยาเกียจครานในการกุศล จงเรงขวนขวาย ยกตนใหพน
จากอํานาจ อนิจจัง ใหจงได จงพยายามไปใหแจงในหองแหงพระจตุราริยสัจทั้ง ๔ ประการ หนวง
เอาพระนิพพานเปนอารมณ จงสละทิ้งทั้ง โลภะ โทสะ โมหะ ใหสูญเปนที่สุดในครั้งนี้ จากนั้นทาน
ไดแสดงพระจตุราริยสัจทั้ง ๔ ประการ คนทั้งหลายผูที่มีปรีชาญาณ ครั้นไดฟง ก็ตั้งอยูในมรรคและ
ผล ตามวาสนาบารมีของตน  

เมื่อจบพระธรรมเทศนาแลว ทานก็ไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยดวยประการตาง ๆ แลวตั้งจิต
อธิษฐาน ใหกายของทานแตกออกเปน ๒ ภาค ภาคหนึ่งใหไปตกฝงฟากกรุงกบิลพัสดุ อีกภาคหนึ่ง
ใหตกลงฝงฟากกรุงโกลยิะ แลวทานไดเขาเตโชกสิณ ยังเตโชธาตุใหบังเกิดในกาย สังหารมังสะและ
โลหิตใหสิ้นสูญ ยังเหลืออยูแตพระธาตุมีสีขาวดังดอกพิกุลแหง พระธาตุที่เหลือจึงแตกออกเปน ๒ 
ภาค ดวยกําลังอธิษฐานของทาน บรรดาผูที่มาประชุมกัน ณ ที่นั้นตางก็รองรับพระธาตุไว แลว
กระทําเจดียบรรจุพระธาตุไว ทั้ง ๒ ฟากฝง แมน้ําโรหิณ ี

 

ธารพระกรแกว(วชิระ) 
สถิตในวชิรสถูป เมืองวชิรานคร 

พระอานนทเถรเจา หลังพุทธปรินิพพาน  เมื่อพระองคทานจะเสด็จจาริกไปสถานที่ใด มัก
ประคองพาบริขารของพระบรมศาสดา คือ ไมธารพระกรแกว ไผยอดตาล ซึ่งปลงอสุภกรรมฐาน  
ไปตามสถานที่ตางๆ ดวยเสมอ 

อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยม เมื่อทัศนา ไมธารพระกรแกว บริขารของพระบรมศาสดา ที่พระ
อานนทเถรเจา นํามาดวย ตางก็พากันรองไห คร่ําครวญ ระลึกนึกถึงพระบรมศาสดา ทุกครั้งที่ พระ
อานนทเถรเจา จาริกไปถึงสถานที่นั้นๆ 

พระอานนทเถรเจา ทรงประพฤติ ปฏิบัติอยางนี้ เหมือนครั้งที่พระบรมศาสดายังทรงพระ
ชนมอยู ตลอด ระยะเวลา ๔๐ ป  หลังพระอานนทนิพพานแลว ไมธารพระกรแกว บริขารของพระ
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บรมศาสดา  และเปลือกไมจารึกคัมภีรมาติกากรรมฐาน ๔๐ และวิธีใชธารพระกรแกว  กไ็ดบรรจุไว
ใน วชิระสถปู 

กอนนิพพาน ๗ วัน พระอานนทเถรเจา ไดสั่งญาติวงศา และโยม ชาวเมืองกบิลพัสดุ และ
ชาวเมืองโกลิยะไววา ถาทานนิพพานแลว ขอใหนํา ธารพระกรแกว ไผยอดตาล ของพระบรม
ศาสดา ไปประดิษฐานไวที่ เนินปาชาอามสุสาน ในปาอุรุเวลา อันเปนสถานที่พระบรมศาสดา ทรง
ชักผามหาบังสุกุล จากผาหอศพนางปุณณทาสี เพราะเปนสถานที่อันเปนมหามงคล เปนสัพปายะแก
การบําเพ็ญ  อสุภสัญญา ของพระพุทธเจา ทุกๆ พระองคในอดีต อันเปนพุทธประเพณี ที่
พระพุทธเจา ทุกๆพระองค จะตองทรงชักผามหาบังสุกุล ในสถานที่นี้ 

ตอมาชาวเมืองกบิลพัศดุ และชาวเมืองโกลิยะ  จึงไดพรอมใจกันนํา ธารพระกรแกว ไผยอด
ตาล ปลงอสุภ ของพระบรมศาสดา และใบคัมภีรมาติกากรรมฐาน ๔๐ บันทึกของพระอานนท มา
ทําพระสถูปบรรจุไวที่ เนินปาชาอามสุสาน ในปาอุรุเวลา  ผูคนทั้งหลายเรียกพระสถูปเจดียนี้วา        
วชิระสถูป   เวลานั้นสถานที่ตั้งพระสถูป ยังอยูกลางปาอุรุเวลา 

วชิระสถูป นี้สรางหลังพุทธกาลลวงแลวได  ๔๐ ป ตอมาประมาณ ๓๐๐ ปผานไป บริเวณ
ใกลๆ วชิระสถูป ปาอุรุเวลา เกิดเปนนิคม เปนบานเมืองขึ้นมา ชื่อวา วชิรานคร และมาถึงประมาณ
หลังพุทธกาลลวงแลวได ๑๗๐๐ ปเศษ  จากเมือง ก็กลายเปนปา  ทิ้งวชิระสถูป ไวกลางปาอุรุเวลา 
ผูคนทั้งหลายตางเริ่มลืมเลือน ความเปนมาของ วชิระสถูป 

 

พระมหากัจจายนเถรเจา แหงลังกาทวีป 
เล็งเห็นเหตุการณในชมพูทวีป 

 
เมื่อพระพุทธกาลลวงแลวไดประมาณ ๑๗๙๐ - ๑๘๐๐ ป  ในลังกาทวีป มีพระมหาเถรเจา 

พระองคหนึ่งพระนามวา พระกัจจายนเถรเจา  เปนสังฆนายกอยูในลังกาทวีป 
วันหนึ่งทานพระกัจจายนเถรเจา มหาสังฆนายก แหงลังกา ทรงเขาสมาธิตรวจดู ความ

เปนไปของพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป  ไดทราบความเปนไปวา พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจาก 
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ดินแดนชมพูทวีป   โดยการรุกราน ของบุคคลนอกศาสนา ทานเล็งเห็นวา  ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย 
และสิ่งสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ จะถูกทําลาย ลงโดยมาก 

คืนนั้นเทวดา อันสิงสถิต อยู ณ วชิรสถูป ไดมาบอกทานวา มีบริโภคเจดียของสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา อยูกลางปาอันเคยเปนเมืองวชิรานคร ในปานี้เปนที่ตั้งของ วชิรสถูป อันเปนที่
ประดิษฐาน ธารพระกรแกว (เรียกอีกอยางหนึ่งวา ธารพระกรวชิระ หรือธารพระกรเพชร) ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  ขอใหพระผูเปนเจาไปนําเอามา เพราะเปนอายุของ พระศาสนา   
           ตอมาทานจึงเรียก พระกัสสปเถรเจา (พระเถรลังกา) สัทธิวิหาริกของทานมา แลวสั่งวา เธอ
จงใหศิษยฆราวาสไปชมพูทวีป นําเอาธารพระกรแกว ของพระพุทธองค และนําเอาใบจารึกคัมภีร
มาติกากรรมฐาน ๔๐ ของพระอานนทเถรเจา อันไมมีเจาของ ซึ่งบรรจุในพระวชิระสถูป เมืองวชิ
รนครเกา กลางปาอุรุเวลา มายังลังกาทวีป 
 พระกัสสปเถรเจา (พระสงฆลังกา) จึงใชใหศิษยฆราวาส ไปนําเอาธารพระกรแกว และ
คัมภีรมาติกากรรมฐาน ๔๐  มาจากชมพูทวีป 
 ศิษยนั้นไปถึงชมพูทวีป  ณ ปาอุรุเวลา อันเปนที่ตั้ง พระวชิระสถูป   เมื่อไปถึง วชิระสถูป 
กลางปาอุรุเวลา ก็กลาวคําขอขมาตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และวชิรสถูป  เจดียนั้นเปนแตก
ชองเปนโพรง  จึงเขาไปในหอง อันเปนที่ประดิษฐานธารพระกรแกวนั้น จึงอธิฐานขอตอเทพยดา 
อันเฝาธารพระกรแกวนัน้ อธิษฐานแลว จึงหยิบเอา ธารพระกรแกวออกมา พรอมกับพระคัมภีร
มาติกากรรมฐาน ๔๐  ศิษยนั้นนําเอาไมธารพระกรแกวออกมาแลว พระวชริสถูปนั้น กพั็งทลายลง
มากองกับพื้นดิน 
 ระยะทางที่กลับออกมา จากวชิรสถูปนั้น มีเจดียบรรจุ พระธาตุตางๆ พังลงมากมาย เพราะ
เกาแกมาก ศิษยนั้นจึงไปอธิษฐานขออภินิหาร พระบรมธาตุ  หองพระธาตุตางๆใตดินก็พังลง เผยให
เห็นพระบรมธาตุมากมาย อยูในนั้น จึงนํากลับมา ลังกาทวีปดวย 
 ธารพระกรแกว ไผยอดตาล และพระคัมภีรมาติกากรรมฐาน ๔๐  ประดิษฐานอยูลังกา
ประมาณ ๓ เดือน พระกัจจายนเถรเจา ก็อาวัชนาการ กําหนดวา  ธารพระกรแกว และพระบรมธาตุ
ตางๆ ควรจะไปอยูในดินแดนสุวรรณภูมิ จึงสั่งให พระกัสสปเถรเจา และพระคิริมานนท พรอม
คณะสงฆอีก ๔ รูปเดินทางมาสุวรรณภูมิ 
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พระกัสสปมาสุโขทัย 
 พระกัสสปเถรเจา เดินทางมาสุวรรณภูมิ  ผานมาทางอาณาจักรศรีโคตรบูรณ เมื่อประมาณ
พุทธกาลลวงแลวได  ๑๘๒๙ ทานไดแจกพระบรมธาตุเรื่อยมา และไดนําพระอุรังคธาตุ มาบรรจุไว
ที่พระธาตุพนม 
 ครั้นทราบวา กษัตริยเมืองสุโขทัย  ขุดพระบรมธาตุชางลอม ข้ึนมาใหคนบูชา และกําลังจะ
สรางเจดีย    คลอบ  พระกัสสปเถรเจา แหงลังกา จึงรีบมาเมืองสุโขทัย ดวยอิทธิวิธญาน 

พระกัสสปเถรเจา มาเมอืงสุโขทัย 
           พอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยยังทรงพระเยาว ไดเคยเสด็จไปศึกษาวิชากับ พระสุกกทันตะ
ฤาษี ที่ภูเขา เมืองละโว ซึ่งพระสุกกทันตะฤาษี เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ไดอภิญญา พอขุน
รามคําแหงจึงมีฤทธิ์มีเดชมาก   พระองคทาน ทรงครองราชย ตั้งแตป พ.ศ. ๑๘๒๒  ถึงปพ.ศ. 
๑๘๔๒ เปนระยะเวลา ๒๐  ป 
            เมื่อพอขุนรามคําแหง ข้ึนครองราชสมบัติ ในกรุงสุโขทัยนั้น พระเจาหงวนสีโจวฮองเต หรือ
กุปไลขาน  สงกองทัพบก มาตีกรุงพุกาม ของพมาได และยังไดยึดดินแดนญวนเหนือ และประเทศ
จามไดอีก 
            ตอมาพระเจาหงวนสีโจวฮองเต  ทรงปรกึษา ขุนนาง ถึงการยกทัพมาปราบปราม กรุง
สุโขทัย และกรุงละโว  แตขุนนางชื่อ   เจียลนูาตาชู  ไดกราบทูลพระเจาหงวนสีโจวฮองเตวา 
อาณาจักรเหลานี้เปนอาณาจักรเล็กๆ ไมสําคัญแตอยางใด ถึงแมจะปราบปรามราบคาบลงได ก็หา
เกิดประโยชนอันใดไม จะเสียลี้พลเปลาๆ สูสงทูตไปเจรจาเกลี่ยกลอม ใหออนนอมสวามิภักดิ์ จะ
ดีกวา ถาแมนวาอาณาจักรใดขัดขืน ก็สงกองทัพไปปราบ พระเจาหงวนสีโจีวฮองเต ทรงเห็นชอบ
ดวย 
               ปพระพุทธศักราช ๑๘๒๕  พระเจาสีโจวฮองเต พระเจากรุงจีนราชวงศหงวน หรือกุบไล
ขาน  ใหขุนนางจีนชื่อ หอจือจ่ี เปนราชทูตเขามาเจริญทาง พระราชไมตรี กบักรุงสุโขทัย  
              กรุงสุโขทัย รับเปนไมตรี ดวยเหตุผลทางการเมือง และการคา 

 ปพระพุทธศักราช  ๑๘๒๙   พอขุนรามคําแหงมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหขุด
พระบรมธาตุจากเจดียวัดชางลอม ข้ึนมาใหคนบูชา  ครั้งนั้น พระกัสสปเถรเจา พระสงฆลังกา นิกาย
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เถรวาท พรอมคณะสงฆ มาถึงกรุงสุโขทัย ไดถวายพระบรมธาตุแก พอขุนรามคําแหง ตอมา
พระองคจึงทรงบรรจุพระบรมธาตุทั้งหมดไวในเจดีย แลวทรงสรางเจดียครอบ เรียกวาเจดียวัดชาง
ลอม (บูรณะ) บรรจุพระบรมธาตุไวกลางเมืองศรีสัชนาลัย 
              ตอมาพระกัสสปเถรเจา ไดถวาย ไมธารพระกรแกว และแผนเปลือกไม มาติกากรรมฐาน 
๔๐ และอุปเทหการใชไมธารพระกรแกว ปลงอสุภกรรมฐาน ของพระพุทธเจา กับพอขุน
รามคําแหงมหาราช ตอมาพอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงมีวาจาสิทธิ์ เปนที่เกรงขามของเมืองตางๆ 
(อสุภกรรมฐาน มีอุปเทหทําใหวาจาสิทธิ์ได) 
              ปพระพุทธศักราช  ๒๘๓๗ พระเจาหงวนเสงจงฮองเต กษัตริยราชวงศหงวน หรือราชวงศ
กุบไลขาน มีรับสั่งให พอขุนรามคําแหง (เสี้ยมกกอองกังมกติ่ง) มาเฝา หากมีเหตุขัดของมามิได ให
สงราชโอรส อนุชา หรือขุนนางผูใหญไปแทน  พระเจาหงวนเสงจง ยังรับสั่งอีกวา แมคิดเปนไมตรี
กันแลว ก็ควรสงราชโอรส หรือขุนนาง มาเปนจํานําไวบาง แตครั้งนั้น พอขุนรามคําแหง ก็ยังมิได
สงผูใดไป 

 ปพระพุทธศักราช ๑๘๓๙  ทรงยกกองทัพเมืองสุโขทัย รวมกับ กองทัพของพระเจาอูทองที่ 
๑ (ทรงมีเชื้อพระเจากรุงจีน)  แหงอโยธยา  ยกทัพไปตีเมืองนครธม ของขอมไดสําเร็จ โดยมี 
กองทัพ ของพระเจาหงวนเสงจงอองเต ใหความชวยเหลือ 

พอขุนรามคําแหง ทรงเปนพระสหาย กับพญามงัราย แหงอาณาจักรลานนา และทรงเปน
พระสหายกับพญางําเมือง แหงอาณาจักรพะเยาดวย พอขุนรามคําแหง ชาวเมืองขนานพระนาม
พระองคทานวา  พระรวงเจา   
            ปพระพุทธศักราช ๑๘๓๙ พญามังราย เชิญพระสหายสองทานคือ พอขุนรามคําแหง และ
พญางําเมือง  มาปรึกษาเรื่อง การสรางเมืองนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม  
                  ตอมาพญามังราย แหงอาณาจักรลานนา ทรงทูลขอพระกัสสปเถรเจา และพระคิริมา
นนท พระสงฆนิกายเถรวาท ลังกาวงศ พรอมพระสงฆอีก ๕ รปู  จากพอขุนรามคําแหงมหาราช ไป
นพบุรีศรีนครพิงค เชียงใหม  

 พญามังราย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดอรัญวาสีข้ึนที่ บริเวณปาไผ ๑๑ กอ ให
เปนที่พํานักของพระมหากัสสปเถรเจา และพระเถรเหลานั้น แลวขนานนามพระอารามวา  วัด
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เวฬุกัฎฐาราม เปนการนําพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยางลังกาวงศไปประดิษฐานครั้งแรกใน
อาณาจักรลานนา  

ตอมาพอขุนรามคําแหงมหาราช  ไดทรงเก็บ ไมธารพระกรแกว และใบคัมภีรมาติกา
กรรมฐาน ๔๐ ไวในพระราชวัง  พรอมกับคณโฑ ดินเผา ของพระฤาษีสัชชนาลัยดวย ของสามสิ่งนี้
นับเปนเครื่องราชกกุธภัณฑ ประจําราชวงศพระรวง ตั้งแตพอขุนรามคําแหง ไดธารพระกรแกว ไผ
ยอดตาล มาแลว พระองคทานก็ทรงมีฤทธิ์ มีเดชมาก บานเมืองก็สงบรมเย็น 

ปพระพุทธศักราช ๑๘๔๒  พอขุนรามคําแหงมหาราช ไดสง พญาเลอไท พระราชโอรสองค
ใหญ เปนราชทูต นําคณะทูตออกๆไปเฝา พระเจาหงวนเสงจงฮองเต ณ กรุงปกกิ่ง 

และปพระพุทธศักราช ๑๘๔๒ นั้นเอง พอขุนรามคําแหง ก็เสด็จสวรรคต พอขุนรามคําแหง 
มีพระราชโอรส ราชธิดา ๒ องค 

๑.พระราชโอรส องคใหญ ทรงพระนามวา  พญาเลอไท  เสด็จไปอยูเมืองจีน 
            ๒.นางเทพสุดาสรอยดาว 

ไมธารพระกร ไผยอดตาล 
หายไปจากเมืองสุโขทัย 

 เมื่อสิ้นแผนดิน พอขุนรามคําแหงแลว  พญาเลอไท พระราชโอรสองคใหญของ พอขุน
รามคําแหง ก็ยังไมเสด็จกลับมาจากเมืองจีน  เหลาขุนนาง จึงให ปูใสสงคราม ซึ่งเปนผูอาวุโส ข้ึน
สําเร็จราชการแทนกอน 
 ปูไสสงคราม เปนพระโอรส ของพอขุนศรีอินทราทิตย อันเกิดแตเจาหญิงนครศรีธรรมราช 
ปูไสสงคราม สําเร็จราชการแทน ตั้งแต พ.ศ. ๑๘๔๒  ถึง พ.ศ. ๑๘๖๖ 
 ในปพระพุทธศักราช ๑๘๖๖ ปูไสสงครามไดยกกองทัพ ผานกัมพูชา ยกไปรุกรานอาณาจักร
จามปา แตทําการรบไมไดผล จึงยกทัพกลับกรุงสโุขทัย 
 ตอมาทราบขาววา พญาเลอไท จะเสด็จกลับมาจากเมืองจีน มากรุงสุโขทัย  ปูไสสงคราม จึง
เสด็จไปอยูเมืองนครศรีธรรมราช และตอมาไดเปนกษัตริย แหงนครศรีธรรมราช 

ตอมามหาราชครู ผูรักษาธารพระกรแกว เมืองสุโขทัย เกรงวาผูหนึ่งผูใด จะไดไมธารพระกร
แกว ไผยอดตาล   ของพอขุนรามไป เนื่องจาก ธารพระกรแกว ไผยอดตาล นอกจากจะเปนเครื่อง
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ราชกกุธภัณฑ แสดงถึงการเปนพระราชาแลว และยังมีฤทธิ์ มีเดชมากอีกดวย มหาราชครูเกรงวา 
พญาเลอไท จะไมไดครองราช จะเสียสัจจะ ที่ใหไวกับ พอขุนรามคําแหง 
 ตอมาจึงลอบเอา ธารพระกรแกว ไผยอดตาล ออกไปจากหอง ราชกกุธภัณฑ  ไปพักอยูกลาง
ปา วางไมธารพระกรแกว ไวที่โคนไมใหญ  เทวดาบังบด ไดบันดาลใหมหาราชครู ลืมธารพระกร
แกวไวกลางปา  เทวดาอีกพวกไดนําไปเก็บไวในที่อันควร  และไมธารพระกรแกว ไดหายไปจาก 
เมืองสุโขทัย เปนเวลาถึง ๔๐ ปเศษ 
 พญาเลอไท เมื่อกลับมากรุงสุโขทัยแลว ก็ข้ึนครองราชในกรุงสโุขทัย  ตั้งแต พ.ศ. ๑๘๖๖ - 
๑๘๘๔ เปนเวลานาน ๑๘ ป 
 

ธารพระกรแกวกลับเมอืงสุโขทัย 
 
ถึงรัชกาล พระมหาธรรมราชา ลิไท  แหงราชวงศพระรวง กรุงสุโขทัย ครั้งหนึ่งโปรดให

สรางพระพุทธชินศรี พระศาสดา พระพุทธชินราช ข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๙๐๐ 
เมื่อพระมหาธรรมราชาลไิท สรางเมืองพิษณุโลก เสร็จเรียบรอยแลวก็โปรดใหสรางวัดพระ

รัตนมหาธาตุ สรางพระมหาธาตุ รูปปรางค สูง ๘ วา และพระวิหารทิศ กับระเบียงรอบพระมหาธาตุ 
ทั้ง ๔ ทิศ  

แลวโปรดใหชางชาวชะเลียง (สวรรคโลก) ชางเมืองเชียงแสน และชางเมืองหริภุญชัย 
(ลําพูน) รวมมือกันสราง พระพุทธรูป หลอดวยทองสัมฤทธฺ ๓ องค สําหรับประดิษฐานในพระ
วิหารทิศ ไดเริ่มทําพิธีเททองหลอ ณ วันพฤหัสบดี ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔ ปเถาะ ๑๙๐๐ เมื่อกะเทาะหุน
ออกแลว ทองคงแลน ติดเปนองคพระบริบูรณเพียง ๒ องค คือ พระพุทธชินสีห กับพระศรีศาสดา 
สวนพระพุทธชินราช ทองไมแลนติดเต็มพระองค ตองทําพิธีหลอตอมาอีก ๓ ครั้งก็ยังไมสําเร็จ 

ครั้งนั้นพระคิริมานนท และพระอุบาลี พระสงฆลังกา  เดินทางมาจากเมืองอนุราชบุรี  เพื่อ
นําตนพระศรีมหาโพธิ์  และพระไตรปฏกภาษามคธ มามอบให พญาลไิท  เมื่อเดินทางจากเมือง
สุโขทัย มาเมืองพิษณุโลก  ระหวางทางกลางปาเมืองสุโขทัย  ทานพบกับเทวดาประเภทบังบด 
แปลงเพทเปนชีปะขาว ขอรวมเดินทางมาดวย  เทวดาบังบดนั้นถือธารพระกรแกว ไผยอดตาล อัน
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เคยเปนของพอขุนรามคําแหงมาแตกอน  ชีปะขาวไดบอกกับพระมหาเถรทั้ง ๒ วา จะไปชวยพญา   
ลิไท   ปนองคพระ และหลอพระพุทธชินราช 

ครั้งนั้นพระคิริมานนทเถรเจา พระอุบาลีเถรเจา พระสงฆลังกา นิกายเถรวาท พาปะขาวมา
เฝา พระมหาธรรมราชา ลิไท แลวบอกวา  ปะขาวนี้จะชวยปนและหลอ องคพระพุทธชินราชให
ใหม เมื่อปะขาวทําการปนเสร็จแลว ก็จะทําพิธีหลอองคพระพุทธชินราช ปะขาวไดกลาวกับพญาลิ
ไทวา  เมื่อจะหลอพระพุทธชินราชนัน้ ใหอธิษฐาน ตอไมธารพระกรแกวนี้ การหลอจึงจะสําเร็จ  วา
แลวปะขาวก็ถวาย ไมธารพระกรแกว ไผยอดตาล ใหกับพญาลไิท  

 พระมหาธรรมราชาลิไท อาราธนาพระคิริมานนทเถรเจา พระอุบาลีเถรเจา ใหเปนประธาน 
ในพิธีหลอองคพระพุทธชินราช พรอมกันนั้น ทรงโปรดใหปะขาวเปนเจาพิธีดวย 

ถึงวันพฤหัสบดี ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๖ ป มะเส็ง พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงถือธารพระกรแกว 
ไผยอดตาล ของบรมครู ตั้งสัจจะอธิฐาน แลวทรงทําพิธีเททองหลอองคพระพุทธชินราช  ดวย
อํานาจของไมธารพระกรแกว ของพระพุทธเจา  องคพระพุทธชินราชจึงสําเร็จเปนองคพระบริบูรณ
ในการหลอครั้งนั้น 

ตอมาเมื่อการหลอพระพุทธชินราช เสร็จเรียบรอยแลว ปะขาวก็ออกเดินทางออก ไปทาง
เหนือ ของเมือง พอถึงหมูบานแหงหนึ่ง ก็หายตัวไปไมมีผู ใดพบเห็นอีก ดังนั้นผูคนทั้งหลาย จึง
เขาใจกันวาปะขาว ผูนั้นคือ เทวดา หรือพระอินทร แปลงตัวมาชวยปนและหลอองคพระพุทธชิน
ราช  

องคพระพุทธชินราช จึงไดพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก เลยเปนเหตุใหเกิด ความเลื่อมใสใน
พระพุทธรูปองคนี้มากยิ่งขึ้น สวนหมูบานที่ปะขาวไปหายตัวนั้น ก็เลยไดนามในภายหลังวา บาน
ปะขาวหาย หรือตาผาขาวหาย มาจนทุกวันนี้ 

และ ไมธารพระกรแกว ก็ตกมาถึงพระมหาธรรมราชา ลิไท และทรงประดิษฐานธารพระกร
ไว ที่หอกกุธภัณฑ  ในพระราชวัง เมืองพิษณุโลก 
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ธารพระกรแกว หายไปจากเมืองสุโขทัย 
             
ถึงสมัย พระมหาธรรมราชาที่ ๒ในรัชกาลนี ้ กรุงสุโขทัย เสียอิสระภาพใหแกอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยา แตกรุงสุโขทัย ยงัคงมีกษัตริยปกครองอยู 
 ตอมามหาราชครู ผูเฝารักษา ธารพระกร ไผยอดตาล เห็นวา ธารพระกรแกว จะเปนอันตราย 
จึงนําธารพระกรแกว เขาปาหายไป 
 

ธารพระกรแกว ปรากฏสมัยอยุธยา 
 ตอมาทานขรัวตาเฒาชื่น แหงวัดสามไห ไดบอกกับ ทานขรัวตาเฒาจิตไววา มีของสําคัญอยู
ในถ้ํา ปาเมืองสุโขทัย  เปนของพระชินศรี พุทธเจา เปนอายุพระศาสนา ขอใหทานไปนําเอามา 
  

ทานขรัวตาเฒาจิต เมื่อทานออกจาริก ไปทางเหนือ ถึงปาเมืองสุโขทัย ทานก็ๆได ธารพระกร
แกว มหาบังสุกุลมา  ตอมาทานไดมอบไมธารพระกรแกว ใหกับพระพนรัต (รอด) วัดปาแกว และ
ไมธารพระกรแกว ไดสืบกันมา จนถึง พระพนรัต (คราม)  ตอมา พระพนรัต (คราม) นําไป
ประดิษฐานในเจดีย วัดปาแกว 
 ถึงสมัยพระพนรัต มหาเถรคันฉอง ครองวัดปาแกว  ทานไดนิมิตวา พระพนรัต (รอด) หรือ
หลวงปูเฒา มาบอกใหไปเอาของสําคัญ ที่เจดียเลก็ในวัด  ตอนเชาทานก็พบ 
 ตอมาถึงสมัยพระพนรัต (แกว) ครองวัดปาแกว  ในปลายสมัยพระเจาบรมโกศ ทานพิจารณา
เห็นวากรุงศรีอยุธยาจะลมสลาย ทานจึงไดรุกขมูลออกปาไปทางเมืองอุตรดิตถ  นาํไมธารพระกร
แกวไปฝากไวที่เมืองลับแล  เพื่อมิให ธารพระกรแกว เปนอันตราย เพราะเปนอายุ ของ
พระพุทธศาสนา แลวทานก็กลับมาวัดปาแกว พระพนรัต (แกว)ทานมรณะภาพในปลายรัชกาลพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ 
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ธารพระกรแกว ปรากฏในกรุงรัตนโกสินทร 
 
ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเดินทางรุกขมูลกลับมาจากปาใหญทางเหนือ  

พระองคทานทรงเดินทางรอนแรมลองผานกลับลงมาเรื่อยๆ จนเขาเขตปา แขวงเมืองพิชัย ตอเขตปา 
แขวงเมืองอุตรดิตถ (ทุงยั้ง) พระองคทานทรงปกกลดตรงที่เดิม บริเวณที่พระองคทาน ทรงเคยปก
กลดครั้งกอนนั้น ในบริเวณใกลเขตเมืองลับแล 
           รุงเชา ชาวบานลับแล ออกมาใสบาตรพระองคทาน  และอาราธนานิมนตพระองคทาน ใหเขา
ไปพักในเมืองลับแลอยางเคย พระองคทาน พักอยูในเมืองลับแลประมาณสองสามราตรี จึงดําริที่จะ
ออกจากเมืองลับแล  ผูเฒาผูแก หัวหนาเมืองลับแล เห็นพระองคทาน ทรงเมื่อยลามามาก จึงนําพา
พระองคทาน ไปทอดพระเนตรตนไมชนิดหนึ่ง  ขึ้นเปนดง มลีําตนเล็ก สขีองลําตนเหมือน เปลือก
สีตนตาล โคนตนเล็กเทาโคนแขน  มีอายุยืนนาน กลางตนถึง ปลายเลียวเล็กกวานิดหนอย เปนลํา
ตนตัน  

เวลาตัด ใหตัดกลางตน ถึงปลายตน ลําตนสูงชลูดเหมือนตนตาล สูงประมาณสามวา (เมตร) 
ถึงหาวาเศษ ลําตนแลดู เปนลายขอสั้น เหมือนขอตนไผ มีกาน และใบ อยูที่ปลายยอดเปนพุม  กาน 
และใบเหมือนใบตาล ขอบกานใบมีหนามแหลมเล็กๆเหมือนกานตาล  มีดอกเปนชอ ขาวแกม
เหลืองมน กลีบดอกยาวหนาปลายมน มีหากลีบ เมื่อดอกแกแลว กลีบแหงลวง กลายเมล็ดสีดํากลม 
เทาปลายนิ้วกอย หรือปลายหัวแมโป เมล็ดลวงลงพื้นดิน จะเจริญเปนตนงอกงามตอไป ไมไผยอด
ตาลนี้ ข้ึนเปนดง เหมือนดงตาล ตนไมไผยอดตาลมีอายุยืนนานเปน ๑๐๐๐ ป เปนไมเนื้อแข็ง ยิ่งไว
นานเนื้อไมจะกลายเปนหินออน ไมไผยอดตาล บางทีก็เรียกวา คตตาล เพราะวาเปน คต ทั้งตน  เปน
ไมบุญสิริ ไมกายสิทธิ์  สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว และไมนี้มีคุณพิเศษตางๆ 

ผูเฒาในเมืองลับแล บอกกลาวใหพระอาจารยสุกฟงวา ตนไมนี้เปน ไมบุญสิริ เรียกวาตนไม
ไผยอดตาล หรือคตตาล  มีเทวดาสถิตและรักษา เวลาตัดตนไม ไผยอดตาล ตองตัดทั้งตน เมื่อตัด
แลวตนไมนี้จะตาย ตนไมนี้มีรุกขเทวดารักษา เวลาตัดตองทําพลีกรรม บอกกลาวขอ แกรุกขเทวดา
ประจําตนไผยอดตาลกอน    
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ไมไผยอดตาลนี้ นอกเขตเมืองลับแลก็มี  แตมักอยูในปาลึก ในที่ชอบกล ใครไดพบเปนบุญ
ของผูนั้น  กลาววา พระรุกขมูลบางทานพบแลว ตัดไมไดก็มี เพราะเทวดาผูรักษา ทานไมให 
เนื่องจากยังไมเหมาะสม 

เมื่อรุกขเทวดา อนุญาตแลวจึงตัดได เมื่อตัดแลวรุกขเทวดา จะมาสิงสถิตอยูที่ไมไผยอดตาล
ที่ตัดแลว พระภิกษุสงฆที่จะไดไมไผยอดตาลนี้ จะตองเปนบุคคลที่ในอดีตชาติ เคยบังเกิดอยูใน
เมืองลับแลนี้ และเปนอรยิบุคคลขั้นตน คือโสดาบันดวย  ตนไมไผยอดตาลนั้น เปนไมเนื้อแข็ง มี
น้ําหนักมาก ปลวก มอด ไมกิน 

ตอมาหัวหนาเมืองลับแล พาพระอาจารยสุก ไปดูไมเทาเบิกไพร อันหนึ่ง วางอยูบนแทน
บูชาทําดวยทองคํา แลวบอกกับพระอาจารยสุกวา ไมเทานี้ เรียกวา  ธารพระกรแกว เปนไมเทา
เกาแกครั้งพุทธกาล ครั้งพระทศพล ทรงพิจารณาผาบังสุกุล ที่ศพนางปุณณะทาสี ตกทอดมาสุวรรณ
ภูมิ ในสมัยสุโขทัย และตกทอดมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  และพวกขาพเจาทั้งหลายขอมอบ ธารพระ
กรแกว ไผยอดตาล ปลงอสุภกรรมฐาน ของพระทศพล ใหทานดูแลรักษาตอไป 

หัวหนา เมืองลับแล เลาประวัติ ไมธารพระกรแกว ใหพระอาจารยสุกฟงจนหมดสิ้น แลว
กลาวตอไปอีกวา ธารพระกรแกวนี้ เปนอายุของพระศาสนา  เมื่อสิ้นศาสนาพระพุทธโคดมแลว ธาร
พระกรแกวนี้จะไปสถิตอยูในเจดียจุฬามณี ดาวดึงเทวะโลก และเมื่อถึงวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ชาวเมืองลับแล จะอัญเชิญ ธารพระกรแกว ไผยอดตาล ปลงอสุภสัญญากรรมฐาน 
ของพระทศพลออกแห  ทุกป คนเมืองลับแล ปรกติ จะนุงผาดําใสเสื้อ สีขาว ถามีงานบุญ จะนุงผาสี
น้ําเงิน ใสเสื้อสีขาว 

ตอมาเมื่อพระอาจารยสุก  มาครองวัดพลับแลว ทานไดนํา ธารพระกรแกวนี้ มาวัดพลับดวย 
และตากทอดมาถึง พระอาจารยกรรมฐานรุนตอๆมา  

ปจจุบัน ธารพระกรแกว ไผยอดตาล ปลงอสุภกรรมฐาน ของพระทศพล อยูที่พิพิธภัณฑ 
บริขารพระกรรมฐาน หุนขี้ผ้ึง สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 

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


