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ภาพธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน
และธารพระกร คูพระบารมี คูพระกรรมฐาน เกิดแกทานพระราหุลเถรเจา
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ตํานาน
ธารพระกร ของสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน
และธารพระกร
คูพระบารมี คูพระกรรมฐาน เกิดแกทานพระราหุลเถรเจา
เมื่อทานพระราหุล มีพระชนมายุได ๓๑ พรรษา ๑๑ เปนพระภิกษุผูเถรแลว ขณะ
เมื่อพระองคทานประทับนั่งบําเพ็ญสมณะธรรม อยู ณ ปาอันธวัน นอกกรุงสาวัตถี
สมัยนั้นเทวดาตนหนึ่ง นับเนื่องในหมูพรหม ชัน้ สุทธาวาส ไดมาสิงสถิตรอคอย
ทานพระราหุลเถรอยูที่ตน พระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา
เทวดาอันนับเนื่อง ในหมูพรหม ชั้นสุทธาวาส ไดทราบดวยใจแหงตนวา บารมี
วิมุตติธรรม ของทานพระราหุลเถรแกกลาแลว สมัยนั้นแล ธารพระกร คูพระบารมี
ธรรม คูพระกรรมฐานมัชฌิมา เปนบุญศิริ ของทานพระราหุลเถร ไดเกิดขึ้น แกเต็มที่
แลว ณ ปาอันธวัน ในดงไมไผยอดตาล
เทวดา อันนับเนื่องในหมูพรหม ชั้นสุทธาวาส ที่สิงสถิตรอคอย ทานพระราหุล
เถรอยู ณ ตนพระศรีมหาโพธิ์นั้น ไดเขาไปหา ทานพระราหุลเถรเจา แลวเผดียงวา ขา
แตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพระองคเปนเทพดา สิงสถิตอยู ณ ควงไมพระศรีมหาโพธิ์
สถานที่ตรัสรูของพระบรมครู บัดนี้ ธารพระกร คูพระบารมี คูพระกรรมฐานมัชฌิมา
เปนบุญศิริ ของทานพระราหุลเถร ไดเกิดขึ้น แกกลาแลว ขาพระองคขออาราธนา ทาน
พระราหุล ผูเจริญไปยังดงไมไผยอดตาลนําเอาไมธารพระกร ที่ดงไผยอดตาล ในปาอันธ
วันนั้นเถิด
ทานพระราหุลเถร ไดดําเนินไปที่ดงไผยอดตาลตามคําทูลเชิญนั้น ครั้นแลว
เทวดาตนนั้น แสดงใหทานพระราหุลเถรทราบวา ธารพระกรไผยอดตาลอยูที่ตนไผยอด
ตาลนี้ เปนตนที่แกสูงที่สุดใน ดงนี้
ขณะนั้นทานพระราหุลเถร มีความปริวิตกวา จะตัดตนไผยอดตาลอยางไร เพลา
นั้นเทวดาตนนั้นทราบความปริวิตกของทานพระราหุลเถรแลว จึงดลใจให คนตัดฟนใน
ปาที่ใกลกันนั้น มาที่ปาไผยอดตาลแหงนี้ ครั้นคนตัดฟนอันเทวดาดลใจมาถึงที่แหงนี้
แลว เห็นทานพระราหุลเถร ทราบอาการของพระเถรวา ตองการ ลําไผยอดตาลนั้น จึง
ตัดมาถวายทานพระราหุลเถร ประมาณหนึ่งวาคุต โดยการตัดครั้งเดียว ตัดแลวเทวดาผู
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สิงสถิตประจําตนไผยอดตาล เจ็ดตนก็มา สิงสถิตประจําอยู ที่ไมธารพระกรนั้น เพื่อ
บําเพ็ญอุณหิสวิชยธรรมตอไป และไมธารพระกรไผยอดตาลนี้ไดเปนไมที่ทรงอานุภาพ
มาก ดวยอานุภาพแหงเทวดา และอานุภาพแหงพระเถรเจา
ครั้นเทวดามาสิงสถิตที่ไมเทานี้แลว เทวดาจะสมาทานศีลอันหมดจด ประพฤติ
อุณหิสวิชัยธรรมอันสุจริต ดวยอานุภาพแหงการกระทํานั้น เทวดาจะมีความสุขตลอด
กาล และ อายุของเทวดานั้นยอมเจริญ เพราะไดประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม กับพระสงฆ
องคนั้น
เรื่องมีอยูวา ตนไผยอดตาลนั้น มีลักษณะเหมือนตนตาลทั้งหมด แตมีขนาดเล็ก
โคนตนเทาตนแขน สูงประมาณ เกาศอก ลําตนมีลายคลายขอไผ สูงชะลูด ใบและกาน
ใบ เหมือนกานใบตาล ออกชอ ดอกผลเหมือนงวงตาล ผลเหมือนผลตาล แตมีขนาดเล็ก
กวา ดอกมีหากลีบสีขาวหมน ตนไผยอดตาลนี้มีอายุยืน เปนพันๆป เปนไมเนื้อแข็ง
ครั้นทานพระราหุลเถรเจา ไดธารพระกร ไผยอดตาลคูบารมีแลว ก็ดาํ เนิน
กลับไปบําเพ็ญสมณะธรรมตอ ณ ปาอันธวัน เมืองสาวัตถี ไมธารพระกรไผยอดตาลนี้
เปรียบดวย รัตนะเจ็ดประการ ประจําพระองคของพระเจาจักรพรรดิ หรือเปรียบดวย
เครื่องราชกกุธภัณฑ ของพระเจาแผนดิน สวนไมธารพระกร ไผยอดตาลของ ทานพระ
ราหุลเถร หรือของพระอริยะเจาทั้งหลาย แสดงถึงบารมีธรรมของพระอริยะเจาแตละ
องค และนับเปนบุญศิริ ซึ่งประเสริฐกวา แกวเจ็ดประการ ของพระเจาจักรพรรดิ หรือ
เครื่องราชกกุธภัณฑ ของพระราชา หรือของพระเจาแผนดิน เพราะพระอริยะเจาเปนผู
พนจากโลกิยะธรรมทั้งปวง พระอริยะเจาที่จะได ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ตองเปนผู
มีจักรธรรม ๔ ประการคือ ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ อยูในถิ่นประเทศอันสมควร ๒. สัปปุริ
สูปสสยะ สมาคมกับคนดี มีพระพุทธเจาเปนตน ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ สิ่ง
สําคัญประการสุดทายคือ ๔ ปุพเพกตปุญญตา ไดกระทําความดีไวแตปางกอน จึงจะได
จักรรัตนะ คือไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาลบุญศิริประกอบพระบารมีธรรมนี้
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พระอริยะเจา
พระเจาจักรพรรดิ
พระราชาธิราช
เครื่องประกอบบารมีธรรม รัตนะเจ็ดประการ เบญจราชกกุธภัณฑ
๑. ธารพระกร
๑.ชางแกว
๑.พระมหาพิชัยมงกุฏ
ไผยอดตาล
๒.มาแกว
๒.พระแสงขรรคชัยศรี
๓.นางแกว
๓. ธารพระกร
๔.ขุนคลังแกว ๔.วาลวิชนี
๕.ขุนพลแกว ๕.ฉลองพระบาท
๖.จักรแกว
๗.แกวมณี
แกวหมายถึง ของดี ของเลิศ หรือของมีคา
เมื่อทานพระราหุลเถรเจาเขานิพพานแลว ครั้งปฐมสังคายนา ธารพระกรแกว ไผ
ยอดตาลก็ตกทอดมาถึง พระโกลิกะเถรเจา สัทธิวิหาริก ของทานพระราหุลเถร ใน
ดินแดนชมพูทวีป
ครั้นถึงทุติยสังคายนา พุทธกาลลวงแลวได ๑๐๐ ป ธารพระกร ไผยอดตาลพระ
ราหุลเถรเจา ก็ตกมาถึง พระมัลลิกะเถระเจา แหงชมพูทวีป
กาลตอมาธารพระกรไผยอดตาล ของพระราหุลเถรเจา ตกทอดมาถึง พระโสนัน
ตะเถรเจา สัทธิวิหาริก ของพระมัลลิกเถรเจา
ครั้นถึงตติยสังคายนา พุทธกาลลวงแลวได ๒๑๘ ป ธารพระกรของพระราหุล
เถรเจาก็ตกมาถึง พระโมคคัลลีบุตรติสสเถรเจา แหงชมพูทวีป
กาลตอมาธารพระกรไผยอดตาล ของพระราหุลเถรเจา ตกทอดมาถึงพระมหินท
เถร แหงลังกาทวีป (ประเทศศรีลังกา) พระราชโอรส ของพระเจาอโศกมหาราช
กาลตอมาธารพระกรไผยอดตาล ของพระราหุลเถรเจา ตกทอดมาถึง พระจิตต
กะเถรเจา แหงลังกาทวีป
กาลตอมาธารพระกรไผยอดตาล ของพระราหุลเถรเจา ตกทอดมาถึง พระอุบาลี
เถรเจา องคแรก แหงลังกาทวีป
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พุทธกาลลวงแลวไดประมาณ ๓๖๐ ป ตรงกับรัชสมัยของพระเจาเอฬารทมีฬ
แหงลังกาทวีป มีคณะสงฆลังกา เดินทางมา ยังดินแดนสุวรรณภูมิสามพระองคคือ
พระสัญญปะเถรเจา๑ พระจิรสะเถรเจา๑ พระมัคคีเถรเจา ๑ เดินทางโดยทางเรือ
ครั้งนั้นพระสัญญปะเถรเจา เปนหัวหนาคณะ และคณะพระสงฆลังกาไดนําไม
เทาไผยอดตาล อันเปนของพระราหุลเถรเจา ซึ่งตกทอดมาจนถึงพระอุบาลีเถรเจา แหง
เกาะลังกา มามอบถวาย พระราชสามีรามมหาเถรเจา (เพชร) โดยพระอุบาลีเถรเจา พระ
มหาเถร แหงลังกา มีบัญชาให คณะของพระสัญญปะเถรเจา นํามามอบถวาย
พระราชสามีรามมหาเถรเจา (เพชร) ณ วัดทาวอูทอง เมืองสุวรรณสังข (อูทอง) เหตุจะ
เปนดินแดนที่รุงเรือง ของพระพุทธศาสนาตอไปในกาลภายหนา อีกทั้งพระราชสามีราม
มหาเถรเจา ไดเปนศิษย ศึกษาพระกรรมฐานจากพระอุบาลีเถรเจาดวย
กาลลวงถึง สมัยศรีทวารวดี พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจา (ไข) พระองค
ทานทรงไปบําเพ็ญสมณะธรรม ในปานอกกําแพงเมืองศรีทวารวดี อันเคยเปนที่ตั้ง วัด
ทาวอูทอง ซึ่งบัดนี้เปนปารกราง เงียบสงบ พระญาณวิมุตติสุวรรณมหาเถรเจา (ไข)
พระองคทานไดพบ ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาล ของพระอุบาลีเถรเจา แหงลังกา ซึ่งได
มอบใหไวแก พระราชสามีรามมหาเถรเจา (เพชร) แหงวัดทาวอูทอง ในครั้งนั้น ทาน
ไดพบไมเทา ที่ปาอันเคยเปนที่ตั้ง วัดทาวอูทอง ทานไดนํา ไมเทาไผยอดตาล กลับมา
บูชาไว ณ วัดศรีสุวรรณ เมืองศรีทวารวดี เพราะเปนไมเทาเบิกไพร ตนพระกรรมฐาน
มัชฌิมา สวนพระองคทานเอง ใชไมเทาเบิกไพร ที่ไดรับสืบทอดมาแตครั้ง พระอุตระ
เถรเจา ตอๆกันมา
ครั้นถึงปลายสมัยศรีทวารวดี ไมเทาไผยอดตาลของทานพระราหุลเถรเจา ก็ตก
ทอดมาถึง พอเจาแพร (ผูปกครองวัด) แหงวัดดงตาล เมืองบานคูเมือง (สิงหบุรี)
ถึงสมัยสุโขทัย ไมเทาไผยอดตาล ของทานพระราหุลเถรเจา ไดตกทอดมาถึง
พระญาณสุวรรณมหาเถรเจา (สิงห) แหงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย สมัยพระเจาประกันติ
ราช
สมัยพญาลิไท ไมเทาไผยอดตาลของทานพระราหุลเถรเจา ไดประดิษฐานอยู ณ
แทนบูชา ตรงพระพักตร ของพระศรีศากยะมุนี ในพระวิหาร วัดมหาธาตุ
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ครั้นปลายสมัยกรุงสุโขทัย ไดมีบุคคล นําไมเทาไผยอดตาล ของทานพระราหุล
เถรเจา ออกไปจากวิหารพระศรีศากยะมุนี กาลตอมาชายผูนั้นเกิดเสียสติ นําไมเทาไป
ไวในปาเมืองสุโขทัย ณ ถ้ําแหงหนึ่ง
ถึงสมัยอโยธยา ทานขรัวตาเฒา ชื่น วัดสามไห เมืองอโยธยา ไดรุกขมูลไป ณ ถ้ํา
แหงนั้น ในปาเมืองสุโขทัย ไดพบไมเทาไผยอดตาล ของทานพระราหุลเถรเจา เทวดา
ประจําไมเทานั้น ไดบอกเรื่องราวทั้งหมดใหทานทราบ
สมัยกรุงศรีอยุธยา ไมเทาไผยอดตาลของทานพระราหุลเถรเจา ไดตกทอดมาถึง
พระพนรัตน (รอด) แหงวัดปาแกว กรุงศรีอยุธยา ถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาไมเทานี้
ไดหายสาบสูญไป
สมัยรัตนโกสินทร ไมเทาไผยอดตาลของทานพระราหุลเถรเจา ไดตกทอดมาถึง
สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไกเถื่อน) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ การไปพบไมเทาของทาน
นั้น มีเรื่องที่ควรทราบ ดังตอไปนี้
ครั้งกรุงศรีอยุธยา ยังเปนราชธานีอยู พระอาจารยสุก (สมเด็จพระสังฆราช ไก
เถื่อน) ไดออกบําเพ็ญธุดงคทุกป ครั้งหนึ่งทานรอนแรมธุดงค มาดวยวิชชา ถึงปาเมือง
อุตรดิตถ เดินทางมุงไปสู เขตปาดงพญาเย็น อันเปนที่พํานัก ของพระอาจารยดวง
พระอาจารยดวง พระองคนี้ สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน ทรงเคยพบทานใน
สมาธินิมิต ทานไดบอกใหพระอาจารยสุก ไปพบทาน ณ ดงพญาเย็น เมืองอุตรดิตถ
พระองคทานเขาเขตดงพญาเย็นแลว หวลระลึกนึกถึงนามพระอาจารยดวง ได
ดําเนินไปเห็นเปนปาทึบ หนาวเย็นมากเต็มไปดวยหมอกหนา พระอาจารยสุก ทราบดวย
วารจิตวา พระอาจารยดวง ทานพํานักอยูในดงพญาเย็นนี้ เพราะเปนแดนผาสุขวิหารของ
ทาน
พระองคทาน ดําเนินไป เห็นรางพระภิกษุเถรรูปหนึ่ง ยืนถือไมเทาสีดํานิลอยู
ทรงเห็นรางนั้นรางๆ เพราะหมอกหนาทึบมาก จึงดําเนินเขาไปใกล เห็นวารางพระภิกษุ
เถรรูปนั้นโปรงใส พระภิกษุอริยะเถราจารย ไดกลาวทักพระอาจารยสุก ขึ้นกอนวา
มาถึงแลวหรือ จากนั้นพระอาจารยสุก ก็กมลงกราบ พระอาจารยดวง
พระอาจารยดวง สนทนากับพระอาจารยสุกวา อิทธิวิธญาณ การยนระยะทาง
ของทาน ดีแลว สําเร็จแลว ใหใชใหเปนประโยชน จําเปนจึงใช และกลาวตอไปอีกวา
อยาไปติดในอิทธิฤทธิ์ อันเปนโลกิยะธรรม เพราะมันไมเที่ยง (เวลานั้นพระอาจารยสุก
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ยังไมบรรลุโลกุตระธรรม) จะทําใหเกิดทุกข จงทําจิตใหเปนสุข ทุกๆเวลา ใหนึกถึง
ความสุข คือนึกถึงบุญกุศล นึกถึงการชวยคน นึกถึงสิ่งอันดีงาม จิตจะเปนสุขเนืองๆ
อยางนี้ ไมเกาะเกี่ยววัตถุ จะไปสูพระนิพพาน คําสอนนี้เพื่อเกื้อกูล บุคคลผูเกิดใน
ภายหลัง จะไดไมหลงติดโลกธรรม
พระอาจารยดวง กลาวตอไปอีกวา ตอไปทานจะไดพบ พระอริยเถราจารยอีก
หลายพระองค จะสอนทานในรายละเอียด วิธีการของการเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา และ
ชี้นําใหไปเอาสิ่งของตางๆ สําหรับพระเถราจารย ผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา และ
สืบทอดพระพุทธศาสนา
พระอาจารยดวง กลาวตอไปอีกวา กรุงศรีอยุธยา อีกไมนานจะลมสลาย เปนไป
ตามหลัก พระไตรลักษณ และทานจะเปนผูสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา สืบตอไป
ในอาณาจักรหนา (กรุงรัตนโกสินทร) ขอใหทาน ทบทวนพระกรรมฐาน พระบาลี
มูลกัจจายน เพราะทานจะตองสอนในเรื่องเหลานี้ บางครั้งพระอาจารยสุก ไมเห็นราง
โปรงใสของทาน เห็นแตจีวร และไมเทา เนื่องจากทานเจริญ อากาสกสิณ
พระอาจารยดวงทานกลาวตอไปวา รางกายและไมเทา ที่ทานเห็นอยูนี้ เกิดจาก
อิทธิวิธญาณ การเขาสุขสัญญา ลหุสัญญา รางจริงของขาฯไมมีแลว แตขาฯอธิษฐานกาย
ทิพยอยูไวคอยทา ผูมีบุญมารับชวง พระกรรมฐานมัชฌิมา และไมเทาเบิกไพร ขององค
ตนพระกรรมฐานนี้ ไมเทาของจริงอยูที่ถ้ําขางหนาโนน มีกายทิพยพระฤาษีอริยะเฝาอยู
รอผูมีบุญมารับชวงเอาไป ในถ้ํานั้นมีไมเทาคูบารมีของ ปารมาจารยอยูถึง ๔ อัน ในถ้ํา
นั้นมืดมาก ขาฯ จะสอน อาโลกกสิณให เพื่อเปนแสงสวางนําทางทานเขาไปเอาไมเทา
ในถ้ํา
เนื่องจากพระอาจารยสุก ทานผานกสิณ สิบประการมาแลว ทานสามารถใน
อาโลกกสิณ พระอาจารยดวงจึงสอนวิธีการใชอาโลกกสิณ เขาไปในที่มืด
ตอมาพระอริยเถราจารย (ดวง) ไดสอนพระอาจารยสุก ใหเขา ฌานโลกุดร๑๙
โดยใหตั้งที่นาภี ๑๐ องคภาวนา ตั้งที่ระหวางคิ้ว ๙ องคภาวนา ตั้งที่หทัย ๑ องค ให
ภาวนาวา โลกุตตรัง จิตตัง ฌานัง
พระอริยเถราจารย (ดวง) กลาวตอไปวา ฌานโลกุดรนี้ เปนที่เกิดแหงปญญา เปน
ที่บรรลุธรรม เปนที่สิ้นสุดแหงวัฏฏะทุกขได ใชอธิฐาน ไดตางๆ
http://www.somdechsuk.com
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พระอาจารยสุก เดินทางไปถ้ํา ในปาดงพญาเย็น ทานถึงปากถ้ํา จึงเจริญอาโลก
กสิณ เปนแสงสวางนําเขาไปในถ้ํา เดินไปถึงซอกถ้ํา พบกายทิพยของฤาษีอริยะเฝาอยู
(เห็นดวยสมาธิ)
พระฤาษีอริยะทานกลาวกับพระอาจารยสุกวา ผูสืบทอดของ
บูรพาจารยมาถึงแลว ทานจึงชี้ไปที่ไมเทาของปารมาจารยสี่อัน ซึ่งวางอยูบนแทน บัดนี้
มีผลึกหินปกคลุมอยู เนื่องจากน้ําในถ้ําหยดลงมาทับถม กลายเปนผลึกหินทับถมอยู จึง
แลดูเหมือนไมเทานี้อยูในหิน เพราะไมเทานี้มีอายุประมาณ ๒๓๐๐ ปเศษ ไมเทาก็จะ
กลายเปนหินอยูแลว
พระฤาษีอริยาจารยที่เฝาไมเทานี้ ไดบอกใหพระอาจารยสุก อธิฐาน ดึงไมเทา ๔
อันนี้ออกมาจากผลึกหิน พระองคทานก็ดึงออกมาไดดวยอธิฐานบารมีของพระองคทาน
ดวยจะเปนผูสืบพระศาสนาตอไป ในอาณาจักรหนา พระฤาษีอริยาจารยกลาววา ในไม
เทาสี่อันนี้ อันหนึ่งเปน ธารพระกรไผยอดตาล ของทานพระราหุลเถรเจา ตกทอดมาแต
โบราณกาล ใหพระองคทานเอาไวใชกอน ตอไปทานจะมีไมเทาคูบารมีของทานเอง อีก
๓ อันทานจะพบพระสัทธิวิหาริกคูบารมี สัทธิวิหาริกองคไหนควรครอบครองไมเทาเบิก
ไพร อันไหนใหทานมอบใหไป ตอมาพระอาจารยสุก จึงไดทราบนามของ พระฤาษีอริ
ยาจารยวาคือ พระฤาษีอัปปผลาภะ
เมื่อพระอาจารยสุก ไดไมเทามาแลว ทานก็เอาไมเทา๓ อันมัดมากับ รัดประคต
อก สวนไมเทา ไผยอดตาล ของทานพระราหุลเถรเจา ทานใชถือเบิกไพร ยนระยะทาง
กลับมา วัดทาหอย ทานไดเอาไมเทาของสําคัญมาเก็บไว โดยไมมีใครรู แลวทานก็ออก
ปาไปใหม
หลังจากพระอาจารยสุกทานไดอิทธิวิธญาณแลว ปหนึ่งๆ ทานออกรุกขมูลหลาย
ครั้ง ไปเร็ว มาเร็ว เมื่อไมมีเหตุการณอะไร ที่วัดทาหอย หรือเหตุการในปาที่พระอริยา
จารยเรียกทานไป ทานจะไมใชอิทธิวิธญาณ พระองคทานจะเดินไปธรรมดา สะสม
บารมี
เมื่อพระองคทาน กลับมาวัดทาหอยแลว พระภิกษุ สามเณร และบรรดาญาติโยม
แลเห็นพระองคทานเปนเพียงพระสงฆธรรมดาเทานั้น เพราะพระองคทาน ไมแสดง
อะไรให ผูคนทั้งหลายเห็น
พระอาจารยสุก ทานไมตองแสวงหาพระอาจารย แตจะมีพระอาจารยคอยใหทาน
พบ เพราะทานจะตองเปนผูสืบพระศาสนาตอไป
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ตอมาเมื่อพระอาจารยสุก มาจําพรรษาที่วัดราชสิทธาราม (พลับ) กรุงเทพแลว
ทานไดใชไมเทา ไผยอดตาล ของทานพระราหุลเถรเจา ถือประจํากายในวัดเสมอๆ เมื่อ
พระองคทานสิ้นพระชนมแลว ไมเทาเบิกไพร ไผยอดตาลก็ตกมาถึงทายาท พระอาจารย
กรรมฐานของทาน ดังนี้
๑.พระวินัยรักขิต (ฮั่น)
๒.ทานเจาคุณหอไตร (ชิต)
๓.พระครูวินัยธรรมกัน
๔.พระญาณสังวร (ดวง)
๕.พระญาณสังวร (บุญ)
๖.พระญาณโยคาภิรัต (มี)
๗.พระสังวรานุวงศเถร (เมฆ)
๘.พระสังวรานุวงเถร (เอี่ยม)
๙.พระสังวรานุวงศ (ชุม)
๑๐.พระครูสังวรสมาธิวัตร (แปะ)
๑๑.พระครูญาณสิทธิ (เชื้อ)
๑๒.พระครูปญญาวุธคุณ (สําอาง ปญญาวุโธ น.ธ.โท)
สวนใหญพระอาจารยกรรมฐาน รุนหลังๆ ไมไดใชไมเทาไผยอดตาลของพระ
ราหุลเถรเจา เพียงประดิษฐานไวบนแทนบูชาหนาพระประธานฯ ปจจุบันไมเทาไผยอด
ตาลนี้ พระครูสังฆรักษวีระ ฐานวีโร ไดเก็บอนุรักษ และจัดไวเปนพิพิธภัณฑ ณ อาคาร
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม จัดเปนบริโภคเจดีย เพื่อใหสาธุชน กราบไหวบูชาตอไป
กลาววา ไมเทาเบิกไพรไผยอดตาล ของพระสาวก แตละองค ถือเปนอายุของ
พระพุทธศาสนา เปนของสืบทอดตอๆมา จนกวาจะสิ้นอายุศาสนา ของพระพุทธโคดม
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