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คากล่าวรายงาน
กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ด้วยความเคารพอย่างสูง
เกล้าฯ กระผม นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระคุณท่าน ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานใน
การยกช่อฟ้าวิหารวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้
เกล้าฯ กระผม ขอประทานอนุญาตถวายรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวัดแห่งนี้พอเป็นสังเขป
ดังนี้
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองทุ่งยั้ง ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
อุตรดิตถ์ราว 5 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 102 มีเสนาสนะ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ครบถ้วนบริบูรณ์ โดยทั่วไปเรียกชื่อว่า “วัดพระบรมธาตุ” แต่ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เรียกชื่อว่า
“วัดทุ่งยั้ง” ตามชื่อเมือง วัดนีไ้ ด้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอน 75 หน้า 3716 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 และ
บันทึกชื่อว่า “วัดมหาธาตุ”
ประวัติการสร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรม
สันนิษฐานว่า เป็นโบราณสถานที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าเจดีย์ประธานเดิมคงจะ
เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาเป็นทรงลังกาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญ ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน อุโบสถ และวิหาร ล้อมรอบ
ด้วยกําแพงแก้วซึ่งก่อด้วยศิลาแลง เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังของวิหาร และอุโบสถ
เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานสี่เหลี่ยม กว้าง 22.20 เมตร ยาว 22.20 เมตร สูง 25
เมตร ประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นกันไป ฐานชั้นล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ถัดขึ้น
ไปก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ฉาบด้วยปูน ที่ฐานเขียงชั้นล่างทั้ง 4 มุม มีเจดีย์ขนาดเล็กทรงระฆัง
ตรงกลางเรือนธาตุของเจดีย์ประธานทั้ง 4 ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืนอยู่ภายใน
ซุ้มจรนํา

อุโบสถ เป็นอุโบสถขนาด 3 ห้อง ก่ออิฐถือปูน กว้าง 7.60 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 13 เมตร
ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง หลังคามุงกระเบื้องลด 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์ปูนปั้นประดับกระจก ด้านหน้าเป็นมุขยื่นหลังคาลด 3 ชั้น ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธานปูนปั้น
วิหาร เป็นวิหารขนาด 5 ห้อง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลง
และอิฐ มีขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 13.70 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลด 3 ชั้น
ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ไม้แกะสลัก หน้าบันเป็นไม้แกะสลักติดกระจกลงรักปิดทอง
มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําเป็นหลังคาลด 3 ชั้น เสารับน้ําหนักด้านนอกเป็นเสาสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ หัวเสาเป็นบัวกลุ่ม มีหน้าต่างด้านละ 5 บาน ด้านหน้ามีประตู 1 ประตู ด้านหลังมี
2 ประตู ภายในมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ด้านหน้าพระประธานมี
เสากลมหัวเสาเป็นบัวกลุ่มรับน้ําหนัก เพดานเป็นลายเขียนสี และที่ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังซึ่งเคยเป็นที่เลื่องลือว่างดงามมาก ที่ผนังด้านหน้า เหนือระดับประตูเป็นภาพเกี่ยวกับ
พุทธประวัติตอนผจญมาร ส่วนที่ผนังด้านข้างตอนบนที่ติดกับหลังคาเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม
และตอนล่างเป็นภาพเขียนวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ซึ่งปัจจุบันลบเลือนมาก
พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองทุ่งยั้ง เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 2 วา 10 นิ้ว สูง 3 วา 10 นิ้ว ลงรักปิดทองคําเปลวอย่างดี
ชาวบ้านถวายนามว่า “หลวงพ่อหลักเมือง” บ้าง “หลวงพ่อโต” บ้าง และโดยที่พระพักตร์ของ
พระประธานมีลักษณะดูราวกับว่าสูงอายุมาก ชาวบ้านจึงมักนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประธานเฒ่า”
ด้วยเหตุที่เป็นโบราณสถานที่สําคัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการ ทายก ทายิกา คณะ
ศรัทธา ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามถาวร คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป บัดนี้การบูรณะ
ได้ลุล่วงแล้ว จึงได้กราบนมัสการขอความเมตตาจากพระคุณท่าน ได้โปรดเป็นประธานประกอบ
พิธียกช่อฟ้าวิหารพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดแห่งนี้ ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มา
ร่วมงานในวันนี้ เป็นลําดับไป
ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

คานา
เอกสารเรื่องวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งและอัฐมีบูชานี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อศึกษาประวัติของวัดพระบรม
ธาตุทุ่งยั้ง และประเพณีอัฐมีบูชา ที่ชาวทุ่งยั้งได้จัดกันมาทุกๆ ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้
พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งแห่งนี้ จะได้มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
พอสมควร
อัฐมีบูชา หรือตําราบางเล่มใช้คําว่า อัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 8 วัน ซึ่งเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง แต่โดยทั่วไป
มิได้ให้ความสําคัญนัก จึงไม่ปรากฏว่ามีวัดหรือชุมชนอื่นๆ จัดกิจกรรมนี้
ผู้เรียบเรียงตั้งความหวังว่าเอกสารฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจ ตามสมควร หาก
ท่านผู้อ่านพบข้อมูล ข้อเท็จจริงใดที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องควรที่จะเพิ่มเติม ขอได้โปรดแจ้งแก่
ผู้เรียบเรียง หรือแจ้งแก่ทางวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เพื่อจักได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป
นายบุญชุม มีรัตน์
ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ํา)
1 มิถุนายน 2553

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทุ่งยั้ง
ในเขตเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ราว 5 กิโลเมตร บน
ทางหลวงหมายเลข 102 มีเนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 6 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา (โฉนดเลขที่
7025 และ 7052) มีเสนาสนะ โบราณสถาน และโบราณวัตถุครบถ้วนบริบูรณ์ โดยทั่วไปเรียกชื่อว่า “วัดพระ
บรมธาตุ” แต่ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เรียกชื่อว่า “วัดทุ่งยั้ง” ตามชื่อเมือง วัดนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอน 75 หน้า 3716 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2478 และบันทึกชื่อว่า “วัดมหาธาตุ”
ประวัติการสร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานว่า
เป็นโบราณสถานที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าเจดีย์ประธานเดิมคงจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาเป็นทรงลังกาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน จากตําแหน่งที่ตั้งวัดคงจะเป็นวัดที่
สําคัญประจําเมือง อีกทั้งหลักฐานทางโบราณคดียังชี้ให้เห็นว่าเมืองทุ่งยั้ง เป็นเมืองโบราณร่วมสมัยกับสุโขทัย
และศรีสัชนาลัย วัดแห่งนี้จึงน่าจะสร้างควบคู่กับการสร้างเมือง
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ไว้ในจดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก
สันนิษฐานว่าพระยาศรีธรรมโศกราชที่กล่าวถึงในตํานาน เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ในถ้ําใต้ดิน โดยขุดลงไปเป็นถ้ําแล้วก่อพระธาตุไว้
พระยาศรีธรรมโศกราชนี้สันนิษฐานว่าคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พญาตะก่า พ่อค้าไม้ชาวพม่ามีศรัทธาแรงกล้าขออนุญาตทําการบูรณะ
พระมหาธาตุเจดีย์ โดยได้นําฉัตรมาติดยอดพระมหาธาตุเจดีย์ และสร้างเจดีย์องค์เล็ก ที่ฐานชั้นล่างทั้ง 4 มุม
สันนิษฐานว่าการบูรณะของพญาตะก่าครั้งนี้ คงจะทําการซ่อมเสร็จก่อนเดือน มีนาคม พ.ศ.2444 เนื่องจาก
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6
มิถุนายน พ.ศ.2444 ส่วนหนึ่งความว่า “หลังพระวิหารมีพระธาตุสูงเห็นจะเกือบ 20 วา เป็นรูปเจดีย์พม่าใหม่
อล่องฉ่อง พระสีหสงครามว่าพระธาตุเดิมเล็ก นี่เขาทําบวกเข้าใหม่เมื่อสองเดือนนี้ ช่างพม่ารับจ้างทําอย่าง
พม่า พร้อมทั้งประตูกําแพงแก้วด้วย รูปร่างทําใหม่ก็ดีอยู่ ”
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญ ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน อุโบสถ และวิหาร ล้อมรอบด้วย
กําแพงแก้วซึ่งก่อด้วยศิลาแลง เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังของวิหาร และอุโบสถ
เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานสี่เหลี่ยม กว้าง 22.20 เมตร ยาว 22.20 เมตร สูง 25 เมตร
ประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นกันไป ฐานชั้นล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ถัดขึ้นไปก่อด้วยอิฐและ
ศิลาแลง ฉาบด้วยปูน ที่ฐานเขียงชั้นล่างทั้ง 4 มุม มีเจดีย์ขนาดเล็กทรงระฆัง ตรงกลางเรือนธาตุของเจดีย์
ประธานทั้ง 4 ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืนอยู่ภายในซุ้มจรนํา เล่ากันว่าเจดีย์ประธานนี้ แต่เดิม
มียอดสูงสวยงามมาก แต่ได้เกิดหักลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2451
ต่อมาหลวงพ่อแก้วได้ร่วมกับชาวบ้านบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่

พระบรมธาตุ ก่อนการบูรณะ ปี 2550

พระบรมธาตุต้งั อยู่หลังวิหาร

พระบรมธาตุหลังการบูรณะในปัจจุบัน

ด้านหน้าวิหารเป็นหอระฆัง

อุโบสถ เป็นอุโบสถขนาด 3 ห้อง ก่ออิฐถือปูน กว้าง 7.60 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 13 เมตร
ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง หลังคามุงกระเบื้องลด 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
ปูนปั้นประดับกระจก ด้านหน้าเป็นมุขยื่นหลังคาลด 3 ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปูนปั้น

อุโบสถที่ทําการบูรณะแล้วเสร็จใหม่

หอระฆังและศาลาการเปรียญ

วิหาร เป็นวิหารขนาด 5 ห้อง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ
มีขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 13.70 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลด 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์ไม้แกะสลัก หน้าบันเป็นไม้แกะสลักติดกระจกลงรักปิดทอง มีมุขทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังทําเป็นหลังคาลด 3 ชั้น เสารับน้ําหนักด้านนอกเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ หัวเสาเป็นบัวกลุ่ม
มีหน้าต่างด้านละ 5 บาน ด้านหน้ามีประตู 1 ประตู ด้านหลังมี 2 ประตู ภายในมีฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ด้านหน้าพระประธานมีเสากลมหัวเสาเป็นบัวกลุ่มรับน้ําหนัก เพดานเป็น
ลายเขียนสี และที่ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเคยเป็นที่เลื่องลือว่างดงามมาก ที่ผนังด้านหน้า
เหนือระดับประตูเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนผจญมาร ส่วนที่ผนังด้านข้างตอนบนที่ติดกับหลังคาเขียน
เป็นภาพเทพชุมนุม และตอนล่างเป็นภาพเขียนวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ซึ่งปัจจุบันลบเลือนมาก
พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองทุ่งยั้ง เป็นพระพุทธรูป
ปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 2 วา 10 นิ้ว สูง 3 วา 10 นิ้ว ลงรักปิดทองคําเปลวอย่างดี ชาวบ้านถวายนามว่า
“หลวงพ่อหลักเมือง” บ้าง “หลวงพ่อโต” บ้าง และโดยที่พระพักตร์ของพระประธานมีลักษณะดูราวกับว่า
สูงอายุมาก ชาวบ้านจึงมักนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประธานเฒ่า”

หลวงพ่อหลักเมือง

วิหารพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

อัฐมีบูชา
อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของ
พระพุทธเจ้า ถัดจากวันวิสาขบูชามา 8 วัน ดังพุทธประวัติกล่าวว่า
ในปัจฉิมกาลก่อนปรินิพพาน พระพุทธองค์เสด็จจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินารา โดยเสด็จผ่านแม่น้ํา
หิรัญญวดี ถึงเมืองกุสินาราเพียงวันเดียว วันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ประทับแรม ณ สาละวัน อัน
เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้ามัลละ ทรงเสด็จขึ้นบรรทม หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ สําเร็จสีหไสยาสน์
ระหว่างต้นสาละคู่ แล้วมิคิดจะลุกขึ้นอีกเลย กิริยานี้เรียกว่า “อนุฏฐานไสยาสน์” ต่อมาทรงสรรเสริญการ
ปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสบูชา ตรัสถึงสังเวชนียสถาน 4 แห่งได้แก่ สถานที่ตถาคตประสูติ คือลุมพินีวันหนึ่ง
สถานที่ตถาคตตรัสรู้ คือต้นศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคมหนึ่ง สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร คือป่า
อิสิปตนมฤคทายวันหนึ่ง และสถานที่ตถาคตปรินิพพาน คือต้นสาละคู่ ณ สาลวโนทยานหนึ่ง แล้วตรัสถึง
อานิสงส์ว่า ผู้ที่มีศรัทธาได้ไปเยือนสังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใสแล้ว ครั้นตายไปย่อมเข้าสู่สุคติใน
โลกสวรรค์ และตรัสถึงการปฏิบัติตนต่อสตรีของภิกษุว่า การไม่เห็นสตรีนั่นแหละดี ถ้าจําเป็นต้องเห็นก็อย่า
พูดด้วย ถ้าต้องพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยความระมัดระวัง มีสติอย่างยิ่ง ครั้นแล้วก็ตรัสถึง ถูปารหบุคคล อัฐิของ
บุคคลที่ควรบรรจุไว้บูชาในสถูป 4 จําพวก คือ พระอัฐิพระพุทธเจ้าหนึ่ง พระอัฐิพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่ง
พระอัฐิของพระอรหันตสาวกหนึ่ง และพระอัฐิของพระเจ้าจักรพรรดิราชหนึ่ง
ตรัสปลอบพระอานนท์ที่กําลังเศร้าโศก และสรรเสริญพระอานนท์ต่อหน้าหมู่สงฆ์ว่าพระอานนท์
เป็นยอดพระอุปัฏฐาก เป็นพหูสูต มีสติรอบคอบ มีความเพียร มีปัญญามาก และรู้จักกาลเทศะ พระอานนท์
กราบทูลให้เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองอื่น เพราะกุสินาราเป็นเมืองเล็ก พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสีย แล้วแสดงให้
ทราบว่า เมืองกุสินารานี้ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่า กุสาวดีราชธานี มีพระเจ้าจักรพรรดิราชพระนาม
ว่ามหาสุทัศน์ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ลําดับถัดมาพระองค์ให้แจ้งข่าวการปรินิพพานของพระองค์แก่เหล่ามัลลกษัตริย์ และได้เข้าเฝ้า
พระองค์เป็นวาระสุดท้าย กาลนั้น สุภัททปริพาชก ได้ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามปัญหา แต่ถูกพระ
อานนท์ห้ามไว้ พระพุทธเจ้าได้สดับแล้วก็อนุญาตให้สุภัททะเข้ามา แสดงธรรม ประทานอุปสมบทให้
แล้วให้เฝ้าเพียรปฏิบัติอยู่จนบรรลุอรหัตผลในคืนนั้น เป็นปัจฉิมสาวกที่ที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทเป็นครั้งสุดท้ายความว่า “ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตน และ
ของคนอื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด ” จากนั้นก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลย เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนที่เป็น
ปุถุชน ส่วนพระขีณาสพก็เกิดธรรมสังเวช พวกมัลลกษัตริย์ได้ทําการบูชาพระบรมศพด้วยเครื่องบูชาอัน
ประณีตงดงาม ประกอบพิธีเหมือนดังที่จัดให้แก่พระมหากษัตริย์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ครั้นครบ 7 วัน
มัลลกษัตริย์จะถวายพระเพลิงพระสรีระ จึงได้อัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐาน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองกุสินารา แล้วถวายพระเพลิง แต่ไฟไม่ติด โดยเทพยดาได้บันดาลไว้ เพื่อรอ
พระมหากัสสปะมาถึง
ฝ่ายพระมหากัสสปะ ได้พาภิกษุ 500 รูป เดินทางไปยังเมืองกุสินารา ตอนเที่ยงได้พบกับอาชีวก
ผู้หนึ่ง เดินถือดอกมณฑารพกั้นศีรษะมา ดอกมณฑารพนี้ เป็นดอกไม้ทิพย์ มีอยู่เฉพาะบนสวรรค์
จึงสอบถามได้ความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน จึงรีบเดินทางต่อไปเมืองกุสินารา
พระอรหันต์ขีณาสพแสดงธรรมสังเวช ส่วนภิกษุปุถุชนก็ร่ําไห้ปิ่มว่าจะขาดใจ บัดนั้นสุภัททวุฑฒบรรพชิต
ผู้บวชเมื่อแก่ก็กล่าวจาบจ้วงพระวินัยว่า “พวกท่านอย่าเศร้าโศกไปเลย พระมหาสมณะปรินิพพานเสียก็ดีแล้ว
ต่อจากนี้จะได้ไม่มีใครมาจ้องจับผิด ว่าสิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไม่ควร” พระมหากัสสปะได้ฟังคําเช่นนั้นแล้ว ก็ได้แต่
สลดใจที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียงไม่กี่เพลา ก็มีผู้กล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยเสียแล้ว แต่ไม่ได้ว่า
กระไรเพราะต้องรีบเดินทาง
ครั้นพอพระมหากัสสปะพร้อมด้วยบริวารไปถึงแล้ว ได้ทําประทักษิณเวียนรอบจิตกาธานสักการะ
พระบรมศพครบ 3 รอบ แล้วเข้าไปถวายบังคมที่พระบาทของพระพุทธองค์ ฉับพลันก็เกิดพระเพลิงพวยพุ่ง
ขึ้นเองด้วยอานุภาพเทวดาอย่างอัศจรรย์ ลุกไหม้จิตกาธาน เผาไหม้พระพระบรมศพ เหลือเพียงสิ่งที่พระพุทธ
องค์ทรงอธิษฐานไว้มิให้เพลิงไหม้ คือ ผ้าห่อพระบรมศพชั้นในหนึ่ง ชั้นนอกหนึ่ง พระเขี้ยวแก้วทั้งสี่
พระรากขวัญทั้งสอง และพระอุณหิสหนึ่ง ทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ปกติ มิได้กระจัดกระจายไป ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือได้แตกกระจายออกเป็น 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ประมาณเท่าเมล็ดถั่วแตก ขนาดกลาง
ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก และขนาดเล็กประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด
พอถวายพระเพลิงเสร็จสิ้น เหล่ากษัตริย์ทั้ง 7 หัวเมืองทราบข่าวการปรินิพพาน ก็กรีฑาทัพมาขอแบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุ ฝ่ายมัลลกษัตริย์ในกรุงกุสินารามิยอมแบ่งให้ ด้วยเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์เสด็จ
มาปรินิพพานในเมืองของเขา แสดงว่าทรงมีเจตนาให้มัลลกษัตริย์ครอบครองพระบรมสารีริกธาตุแต่ผู้เดียว
ครั้งนั้น โทณพราหมณ์ผู้เคยประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการแก่เหล่าลูกกษัตริย์ทั้งหลาย จึงเกลี้ยกล่อม
แนะนําให้มัลลกษัตริย์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเท่าๆ กัน ให้กษัตริย์ทั้งหลายนําไปสักการบูชา
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จัดให้มีพิธีอัฐมีบูชาเป็นประจําทุกปี เพื่อรําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะจัดสร้างพระพุทธสรีระปางปรินิพพานขนาดใหญ่ ตั้งประดิษฐานไว้
บนศาลา หลังจากวันวิสาขบูชาจัดให้มีการทําบุญ ฟังเทศน์ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกคืน จนกระทั่งคืน
วันแรม 8 ค่ํา อันเป็นวันอัฐมีบูชา จะจัดให้มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ หรือพระบรมศพขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กล่าวกันว่าการจัดให้มีพิธีอัฐมีบูชา และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชานั้น
จะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งนี้เท่านั้น
ประวัติการดําเนินการจัดงานไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มจัดให้มีขึ้นตั้งแต่เมื่อใด มีเพียงคําบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า
ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแน่นเป็นเจ้าอาวาสก็ได้มีการจัดงานนี้ขึ้น หลังจากหลวงพ่อแน่นมรณภาพลง ก็ได้เว้นไป
ระยะหนึ่ง จนกระทั่งถึงสมัยพระสมุห์กอ ญาณวโร เป็นเจ้าอาวาสได้มีการฟื้นฟูให้มีการจัดงานขึ้นมาอีก และ
ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน
การจัดงานอัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในปัจจุบันนี้ ได้พัฒนาการจัดงานให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
โดยความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ มากมาย จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการ
ทําบุญ ฟังพระสวดพระอภิธรรม และพระธรรมเทศนา ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นจัดให้มีการปิดทองบูชา
พระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหาร การบูชาองค์พระบรมธาตุด้วยการทอผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์ การถือศีล
ปฏิบัติธรรม การประกวด แข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการแสดงบนเวทีกลางมากมาย เช่นการจัด
โต๊ะหมู่บูชา การวาดภาพ การตอบปัญหา การเล่านิทานธรรมะ เป็นต้น
นอกจากนี้ในคืนวันอัฐมีบูชา ก่อนที่จะได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้จัดให้มีการจําลองเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล เป็นการแสดงแสงเสียงประกอบเรื่องราว
ตามพุทธประวัติ ซึ่งตื่นตาประทับใจ และได้ความรู้ น่าชมมาก

บรรยากาศการจัดงานอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

เวียงเจ้าเงาะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนิพนธ์เสด็จประพาสเมืองกําแพงเพชร เมือง
สุโขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองอุตรดิตถ์ และเมืองพิษณุโลก ตอนที่ 19 อุตรดิตถ์-ลับแล-ทุ่งยั้ง ไว้อีกตอน
หนึ่งว่า (วัดพระแท่นศิลาอาสน์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูพุทธมัญจารักษ์ ,2539 : หน้า 56 - 57)
“ตอนที่ 19
อุตรดิตถ์
– ลับแล – ทุ่งยั้ง
การดูสถานที่ต่างๆ ที่เมืองสวรรคโลกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ครั้นเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ เวลาเช้า 4 โมงเศษ ออกจากที่พักริมวัดน้อย ข้ามลําน้ํายมไปฝั่งเหนือแล้วจึงขึ้นม้าเดินทางไปตาม
ทางที่ราษฎรเดินขึ้นไปไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ เดินไปจากฝั่งน้ําได้ 40 เส้นมีศาลาอีกหลังหนึ่งค่อนข้างจะ
เขื่อง มีระยะ 200 เส้น มีศาลาแฝดกับสระน้ําเป็นที่ทุ่งโถงต่อนั้นไปอีก 90 เส้นถึงหนองไก่ฟุบ มีศาลาหลัง
หนึ่งกับสระน้ํา ได้พักร้อนและกินกลางวันที่หนองไก่ฟุบ ทางที่เดินแต่ลําน้ํายมไปถึงที่นี้นับว่าอยู่ข้างจะ
สะดวก เพราะผ่านไปในป่าโดยมากแดดไม่ค่อยร้อน ม้าขี่วิ่งบ้างเดินบ้างชั่วโมงเศษเท่านั้น กินกลางวันแล้วขี่
ช้างเดินตามทางขึ้นพระแท่นฯ ต่อไปทาง 250 เส้นถึงด่านแม่คํามันพรมแดนเมืองสวรรคโลกกับเมืองพิชัยต่อ
กัน พักแรมที่นี้ซึ่งมีศาลาพักคนเดินทางขึ้นพระแท่นอยู่หลังหนึ่ง ที่ในคลองแม่คํามันปลาชุม เพราะมีน้ําอยู่
ตลอดปีไม่แห้ง ลําน้ํานี้ได้น้ําจากห้วยน้ําห้วยช้าง ซึ่งไหลจากภูเขาเมืองลับแล
รุ่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 4 โมงเศษ ออกจากด่านแม่คํามันขี่ม้าไปตามถนนพระแท่นอีกทางไปใน
ทุ่งโดยมาก การเดินทางอยู่ข้างจะร้อนกว่าวันก่อนนี้ ผ่านศาลาที่พักกลางทางหลังหนึ่งจวนถึงพระแท่น เดิน
ไปบนถนนซึ่งถมเป็นคันสูงข้ามทุ่ง เพราะตรงนี้เป็นที่ลุ่ม ไปหมดถนนเพียงบ่อหัวดุม ที่ใกล้บ่อมีศาลาที่พัก
แต่ไม่พอกับคนที่มาไหว้พระแท่น เพราะฉะนั้นได้เป็นซุ้มปักเป็นที่พักชั่วคราวอยู่มาก เวลาเข้า 4 โมงเศษถึง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นเคราะห์ดีที่ไป ได้พอเวลาเทศกาลราษฎรขึ้นไหว้พระแท่น กําหนดวันขึ้น 13 ค่ํา 14
ค่ํา 15 ค่ํา เดือนสาม วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา จึงได้เห็นคนอยู่มาก ที่ถนนตรงหน้าพระแท่น
ออกไปมีร้านขายของต่างๆ คนเดินไปมาเบียดกันแน่นคล้ายพระพุทธบาทในเวลาเทศกาล อยู่ข้างจะครึกครื้น
มาก ได้ฉายรูปหมู่คนไว้ดูเล่นแล้วจึงเข้าไปนมัสการพระแท่น พระแท่นศิลาอาสน์นี้ผู้ที่ไม่เคยไปมักอยากไป
มาก แต่ครั้นเมื่อไปถึงแล้วคงรู้สึกเสียใจ ตัวพระแท่นเองก็ไม่เห็น เพราะมีเป็นพระแท่นทําด้วยไม้ครอบศิลา
อยู่ มีของดีแต่อยู่ที่บานประตู ซึ่งคล้ายบานประตูวิหารพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกนั้นมาก
กินกลางวันที่ศาลาใกล้วัดพระแท่นนั้นแล้ว ขึ้นม้าขี่เข้าไปเมืองอุตรดิตถ์ทางถนนพระแท่น ที่พักตั้งอยู่
ริมลําน้ําแควใหญ่ทางแถบที่ว่าการเมืองพิชัย เมืองอุตรดิตถ์หรือที่เรียกตามที่ตั้งใหม่ว่าเมืองพิชัยนี้ เป็นเมือง
ใหม่แท้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องป่วยการเที่ยวหาของโบราณอะไร ดูแต่ของใหม่ๆมีดูหลายอย่าง ที่นี่เป็นเมือง
สําคัญในมณฑลนี้แห่งหนึ่ง เพราะเป็นเมืองด่านที่พักสินค้าขึ้นล่องมาก เพราะฉะนั้นคนพ่อค้าพาณิชอยู่ข้างจะ
มีมาก ตลาดท่าอิฐมีร้านรวงอยู่มากครึกครื้น มีข้อเสียใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง คือตลาดท่าอิฐนี้ต้องน้ําท่วมทุกปีจึงไม่
น่าจะเป็นที่ถาวรอยู่ได้ น่าจะขยับขยายตลาดเข้าไปเสียให้ห่างจากฝั่งแม่น้ําอีกสักหน่อย

ถ้าจะเล่าถึงเมืองอุตรดิตถ์ต่อไปอีกก็ได้อีกบ้าง แต่ความตั้งใจของข้าพเจ้ามีอยู่ว่า จะเล่าเรื่องของ
โบราณในเมืองเหนือ ซึ่งเป็นของที่มีคนได้เห็นน้อย ยิ่งกว่าที่จะเล่าถึงของที่มีและเป็นอยู่ในปัตยุบันนี้ จึงต้อง
ของดไว้ไม่กล่าวถึงอุตรดิตถ์อีกต่อไปมากกว่านี้
แต่ถึงได้มาพ้นแดนเมืองสวรรคโลกแล้วก็ดี ยังมีที่พึงดูซึ่งเกี่ยวข้องในทางโบราณคดีอยู่บ้าง ในที่
ใกล้ๆอุตรดิตถ์ขึ้น กล่าวคือตามแถบลับแลกับทุ่งยั้ง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่ลับแล ออกจากที่พักที่อุตรดิตถ์ขี่ม้าไปทางบ้านท่าอิฐ เดิน
ตามถนนอินทใจมีไปเมืองลับแล พระศรีพนมมาศได้จัดแต่งที่พักไว้ที่ตําบลม่อมชิงช้า ที่ริมที่พักนี้พระศรีพนม
มาศกับข้าราชการและราษฎรได้เรี่ยไรกันสร้างโรงเรียนขึ้นโรงหนึ่ง ซึ่งขอให้ข้าพเจ้าเปิด ข้าพเจ้าได้เปิดให้ใน
เวลาบ่าย วันที่ 19 กุมภาพันธ์นั้น และให้นามว่า "โรงเรียนพนมมาศพิทยากร" แล้วได้เลยออกไปที่เขาม่อมจํา
ศีล บนยอดเขานี้แลดูเห็นที่แผ่นดินโดยรอบได้ไกล มีทุ่งนาไปจนสุดสายตา แลเห็นเขาเป็นทิวเทือก ซ้อน
สลับกันเป็นชั้นๆราวกับกําแพงน่าดูหนักหนา
รุ่งขึ้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้ากับพวกที่ไปด้วยกัน ได้ช่วยกันเริ่มถมทํานบปิดลําน้ําอยู่ริมม่อน
ชิงช้า เป็นความคิดของพระศรีพนมมาศจัดทําฝายต่อไป เหมืองฝายในเขตลับแลนี้พระศรีพนมมาศได้จัดทําขึ้น
ไว้มากแล้ว เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกมากเพราะมีน้ําใช้ได้ตลอดปี ที่ลับแลบริบูรณ์มากทั้งไร่นาและสวน
ผลไม้ต่างๆหากินได้เสมอ นับว่าพระศรีพนมมาศเป็นนายอําเภอดีอย่างยิ่งคนหนึ่ง
เวลาบ่ายออกจากที่พักตําบลม่อนชิงช้า ขี่ม้าไปตามถนนพระแท่นเข้าเขตทุ่งยั้ง ซึ่งบัดนี้รวมอยู่ใน
อําเภอลับแลแล้ว ลัดเข้าไปในป่าไปดูที่ซึ่งเรียกว่าเวียงเจ้าเงาะ ที่นี้เป็นที่ชอบกล ตอนนอกที่สุดมีเป็นเนินดินมี
คูเล็กๆ หลังเนินแล้วถึงกําแพงเตี้ยๆก่อด้วยดินกับแลง หลังกําแพงนี้มีคูใหญ่กว้าง 8 วา 2 ศอกคืบ ลึกประมาณ
2 วา ขุดลงไปในแลง เพราะฉะนั้นข้างคูแลเห็นและเรียบประดุจคลองซึ่งก่อเขื่อนแลงอย่างเรียบร้อย กลางคูมี
เป็นคันซึ่งเข้าใจว่าคงจะใช้เป็นถนนสําหรับเดินตรวจรักษาหน้าที่เชิงเทินชั้นนอก บนสันคันนั้นกว้าง 3 วา คัน
สูงพ้นพื้นคูขึ้นมา 5 ศอก 6 นิ้ว คันนี้ก็เป็นแลงทึบทั้งอัน ถนนนี้ปันเป็นคูเป็น 2 ร่อง ร่องนอกกว้าง 4 วา ร่องใน
กว้าง 6 ศอกคืบ ในคูเข้าไปมีกําแพงก่อด้วยแลงตัดเป็นแผ่นอิฐ ซึ่งเข้าใจว่าคงจะขุดขึ้นมาจากในคูนั้นเอง
ถามดูในวันนั้นว่าเมืองนี้กว้างยาวเท่าใด รูปร่างเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้ความ เพราะไม่มีใครได้ตรวจมา
นานแล้ว มีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านผู้หนึ่งบอกว่าเป็นรูปไข่ และถนนพระแท่นได้ทําข้ามไปตอนหนึ่ง ข้าพเจ้าได้
วานหลวงภูวสถานพินิจ พนักงานนายทะเบียนที่ดิน ให้ช่วยจัดการส่งพนักงานแผนที่ไปตรวจดู ภายหลังได้
แผนที่มาดูก็เห็นว่ารูปนั้นไม่เชิงเป็นรูปไข่ แต่ได้ทําไปตามรูปของที่ และไม่เป็นเมืองใหญ่นัก ข้างในกําแพงมี
เป็นเจดีย์อยู่แห่งหนึ่ง นอกจากนั้นก็ไม่เห็นมีอะไร
ตามความสันนิษฐานของข้าพเจ้าว่าเวียงเจ้าเงาะนี้เป็นเทือกป้อมหรือค่าย ซึ่งสร้างขึ้นเป็นที่รวบรวม
ครัวเข้าไว้เป็นที่มั่นในคราวมีศึก บางทีจะได้สร้างขึ้นครั้งที่ทราบข่าวศึกพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเมืองเชียง
แสนจะมาติด ตามพงศาวดารเหนือมีข้อความปรากฏอยู่ว่า พระเจ้าพสุจราชเมืองศรีสัชนาลัยครั้นได้ทราบข่าว

ศึกพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก ก็ให้ตกแต่งพระนครไว้ท่า กับทั้งหัวเมืองทั้งปวงก็ให้เตรียมการที่จะออกสู้ข้าศึก
"แล้วให้กําหนดกฎหมายไปถึงเมืองเมืองกัมโพชนครให้กําหนดกฎหมายสืบๆกันไปถึงเมืองคีรี เมืองสวางค
บุรี เมืองยางคีรี เมืองนครคีรี เมืองขอยคีรี และเมืองเหล็ก เมืองสิงทา เมืองทั้งนี้ขึ้นแก่เมืองกัมโพชนคร ท้าว
พระตกแต่งบ้านเมืองไว้ทุกแห่ง" ดังนี้
กัมโพชนครนี้ตามพงศาวดารเหนือว่าอยู่ที่ตําบลทุ่งยั้ง แต่ถ้าจะดูตามภูมิพื้นที่ น่าจะตั้งที่ลับแล
มากกว่า เพราะที่ดินบริบูรณ์และมีเขาล้อมเกือบรอบเป็นชัยภูมิดี สมควรจะตั้งเมืองหน้าด่านได้ ข้าพเจ้าจะขอ
เดาต่อไปว่า เดิมเมืองที่ตั้งอยู่ตําบลทุ่งยั้งหรือลับแลนั้น คงจะไม่ได้เป็นเมืองที่มีกําแพงมั่นคง ต่อเมื่อตกใจ
เตรียมรับศึกเชียงแสน จึงได้คิดทํากําแพงและคูขึ้น การที่จะทํากําแพงต้องอาศัยศิลาแลงมาก จึงได้มาเลือกที่ซึ่ง
เรียกว่าเวียงเจ้าเงาะทําเป็นเมืองมีกําแพงขึ้น คือมาอยู่กับบ่อแลงทีเดียว (ในเวลาเดี๋ยวนี้ที่เมืองแห่งหนึ่งตามริมที่
นั้นยังมีแลงอ่อนๆขุดขึ้นมาได้) ครั้นศึกมาจวนตัว ก็อพยพเทครัวเข้าไปไว้กําแพง ข้อที่ว่าเมืองทุ่งยั้งเป็นนคร
คือเป็นเมืองลูกหลวงนั้น ข้าพเจ้าไม่สู้เชื่อนัก เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องที่แต่งประกอบขึ้นภายหลัง คือมีผู้ได้ไปเห็น
ที่ซึ่งเรียกว่าเวียงเจ้าเงาะเดี๋ยวนี้ เห็นมีกําแพงและคูดูเป็นที่มั่นคง ก็เอาเอาว่าเป็นเมืองใหญ่ จึงเลยแต่งเรื่องราว
ผสมขึ้น ให้เป็นนครลูกหลวงของศรีสัชนาลัย ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าได้เคยเป็นอะไร นอกจากเมืองด่าน
ส่วนเมืองอีก 7 เมืองที่กล่าวว่าเป็นเมืองขึ้นกัมโพชนครนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่สู้เชื่อนักว่าจะมี ถ้าแม้จะมีก็
เป็นด่านอยู่ตามเขาลับแล แต่ที่ว่ามีถึง 7 แห่งนั้นเห็นจะมากเกินไป จะเป็นด้วยเอานามไปปนกันยุ่งก็ได้ เช่น
เมืองคีรีกับนครคีรีนั้น น่าจะว่าเป็นเมืองเดียวกัน และยังสงสัยต่อไปอีกว่าเมืองขอนคีรีนั้น จะเป็นอันเดียวกับ
นครคีรีอีก คืออาจเรียกนครคีรีนั้นสั้นห้วนลงไปเป็น "คอนคีรี" แล้วต่อไปนี้อีกก้าวเดียวก็คลายเป็นขอนคีรีไป
ได้แล้ว จึงเข้าใจว่าสามชื่อนั้นคงจะเป็นเมืองๆเดียว แต่นี่ก็เป็นการเดาเล่นเปล่าๆหาหลักฐานมิได้ รวบรวม
ใจความว่าทางที่จะสันนิษฐานหมดเพียงเท่านี้
และมาภายหลังได้ทราบจากพระยาอุทัยมนตรี ว่าได้ไปตรวจค้นพบกําแพงเมืองมีต่อลงไปอีกจนถึงลํา
น้ํา แค่ก็เป็นคําบอกเล่า ข้าพเจ้าสันนิษฐานอย่างอื่นต่อไปอีกยังไม่ได้ จนกว่าจะได้ขึ้นไปเห็นด้วยตนเอง......”

รูปปั้นเจ้าเงาะคู่รจนาหลังวิหารพระบรมธาตุท่งุ ยัง้

บริเวณคูเมืองเวียงเจ้าเงาะ

Phra Borommathat Thoongyang

Phra Borommathat Thoongyang is a famous temple too, it is located on
the same Bo-rom-ma-asana road in Thoongyang village Lablae about 1
kilometer to the east of Phra Thaen Sila – Asana, or 5 kilometers from the
province centre.
A famous thing in this temple is the old jedee that is called Phra
Borommathat [the big circle building whit the sharp top like pyramid] It is
believed that the jedee was built more than 700 years ago and there were
some Phra Bo-rom-ma-sa-ri-rik-ka-that inside. [pieces of Lord Buddha body]
Several people from everywhere have come to Wat Phra Borommathat
Thoongyang to pay homage to Phra Borommathat . The biggest well known
festival is “At-tha-mi-bu-cha day” ,1 week after sixth full moon [around the
middle of May]
“At-tha-mi-bu-cha day” is activity like burning Lord Buddha body day in
the past . [2552 years ago] About 2 weeks before that, villagers make a big
Buddha image with lay down style [Pang Pariniphan]. Every night after full
moon monks pay homage and give sermons .

In “At-tha-mi-bu-cha night” the show that like every things happened in
the past, King Manlakasat his majesties and people move Buddha with lay
down stile to statue . Devas monks and villagers take worship ceremony . Then
King Manlakasat give 4 Bhramas take fire to burn dead Buddha . 4 Bhramas
try for many times but fire cannot burn dead Buddha . Finally after Monk
Kasapa and 500 monks come and take worship, dead Buddha caught fire whit
nobody do.
It is well known that in Thailand “At-tha-mi-bu-cha ” activity and show
are celebrated only at Phra Borommathat Thoongyang temple.

Villagers believe that the great Buddha image, Luangpho Prathanthao
situate in the viharn is important. Who pray or ask for something will success
later. Thoongyang villagers alway come to pay homage , worship , pray and
cover with pieces of golden paper to Luangpho Prathanthao and another
Buddha images in viharn everyday.

Bunchum Meerat
Thairatwitthaya 5 School
Lablae Uttaradit
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ตำนำนกำรเกิดพระบรมสำรีริกธำตุ
เหตุที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุจํานวนมากขึ้นนั้น พระโบราณาจารย์อธิบายว่า เกิดจากพุทธ
ประสงค์ ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพาน ดังต่อไปนี้
โดยปกติที่พระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาว สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะรวมกันเป็นแท่งเดียว ดุจทองแท่งธรรมชาติ ซึ่งมหาชนใน
สมัยนั้นไม่สามารถแบ่งปัน นําไปประดิษฐานตามที่ต่างๆได้ จึงจําต้องสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้น
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในที่แห่งเดียว ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (พระสมณโคดม)
ทรงเล็งเห็นว่า พระองค์มีเวลาปฏิบัติพุทธกิจเพียง 45 ปี นับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้า
พระองค์ก่อน ศาสนาของพระองค์ยังไม่แพร่หลาย และหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่ทันสมัยพระองค์
มีมากนัก หากได้อัฐิธาตุของพระองค์ไปอุปัฎฐากบูชา จะได้บุญกุศลเป็นอันมาก จึงทรงอธิษฐาน
ให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แตกย่อยลงเป็น 3 สัณฐาน เว้นแต่ธาตุทั้ง 7 ประการ คือ พระ
นลาฏ (กระดูกหน้าผาก)1 พระเขี้ยวแก้ว4 และพระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า)2 นอกจากนั้นให้
กระจายไปทั่วทิศานุทิศ เพื่อยังประโยชน์แก่หมู่สัตว์ทั่วไป
ซึ่งความทั้งหมดพ้องกันจากตําราหลายๆ ตํารา ที่พระอาจารย์สมัยต่างๆได้รจนาไว้ ดังเช่น "คัมภีร์
สุมังคลวิลาสินี" "ปฐมสมโพธิกถา" ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
"ตํานานมูลศาสนา" "ชินกาลมาลีปกรณ์" และ "พุทธตํานานพระเจ้าเลียบโลก" เป็นต้น
พระบรมสารีริกธาตุ แบบที่กระจัดกระจายนั้น หลังจากได้ทําการแบ่งออกเป็น 8 ส่วน แยกย้ายไป
ประดิษฐานตามเมืองต่างๆ หลังจากถวายพระเพลิงแล้ว ตามตํานานกล่าวว่า พระมหากัสสปะเถระ
และ พระเจ้าอชาตศัตรู ได้ร่วมกันกระทํา 'ธาตุนิธาน' คือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่แบ่ง
ออกไปนั้นกลับมาประดิษฐานรวมกันไว้ในที่แห่งเดียว เพื่อป้องกันการสูญหาย จากการศึกและ
สงคราม และในตอนท้ายของตํานานกล่าวว่า บุคคลผู้มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกไปและ
กระทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ ก็คือ พระเจ้าอโศกมหาราช นั่นเอง จากเนื้อความใน
พระปฐมสมโพธิกถา ได้มีการแจกแจงถึงสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แบบที่ไม่
กระจัดกระจาย ทั้ง 7 ประการ สรุปได้ดังนี้

1. พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา ประดิษฐานอยู่ที่ พระจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
(บางตํารากล่าวว่า ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ประเทศศรีลังกา ในรัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐ
คามินีอภัย)
2. พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ประดิษฐานอยู่ที่ เมืองคันธารราฏฐ
(แคว้นคันธาระ เป็นอาณาจักรในสมัยโบราณ กินอาณาเขตทางตอนเหนือของประเทศ
ปากีสถาน และตะวันออกของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบัน)
3. พระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างขวา ประดิษฐานอยู่ที่ ณ ประเทศศรีลังกา
(เชื่อกันว่า เป็นพระเขี้ยวแก้วองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีดาลาดามาลิกาวา เมืองเคนดี ใน
ปัจจุบัน)
4. พระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้าย ประดิษฐานอยู่ที่ นาคพิภพ
5. พระรากขวัญขวา ประดิษฐานอยู่ที่ พระเกศจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
(บางตํารากล่าวว่า ภายหลังได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังพระเจดีย์ถูปาราม ประเทศศรีลังกา)
6. พระรากขวัญซ้าย ประดิษฐานอยู่ที่ ทุสสเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
(ทุสสเจดีย์ ประดิษฐานอยู่ ณ อกนิฏฐพรหมโลก ซึ่งเป็นภพภูมิหนึ่งในปัญจสุทธาวาส และ
เป็นชั้นสูงสุดของรูปพรหม)
7. พระอุณหิศ(กรอบหน้า) ประดิษฐาน ณ ทุสสเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
(บางตํารากล่าวว่า พระมหากัสสปะเถระเป็นผู้เก็บรักษาไว้ และมอบแก่สัทธิวิหาริกสืบต่อกัน
มา ภายหลังพระมหาเทวเถระ จึงได้เป็นผู้อัญเชิญไปประดิษฐานยังประเทศศรีลังกา)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง
อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพเจ้าขอถือโอกาส ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระเจดีย์ทั้งหมดอันตั้งไว้ดี
แล้วในที่ทั้งปวง
พุทธะสารีรังคะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ
คือซึ่งพระสารีรังคะธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระพุทธรูป ซึ่งพระ

คันธุกุฏิของพระพุทธเจ้า และซึ่งพระธรรมขันธ์ทั้งหลาย มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
สัพเพตัง ปาทะเจติยัง สักการัตถัง
เพื่อสักการะซึ่งพระเจดีย์ คือรอยพระบาทเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น
อะหังวันทามิธาตุโย
ข้าพเจ้าขอไหว้พระธาตุทั้งหลาย
อะหังวันทามิสัพพะโส
ข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวง
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นในกาลทุกเมื่อ ด้วยอาการดังนี้แลฯ

คาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
(โปรดกล่าวตามข้าพเจ้า)
ปูชิตา นะระเทเวหิ, สัพพัฏฐาเน ปะติฎฐิตา, สิระสา อาทะเรเนวะ, อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
โย โทโส โมหะจิตเตนะ,วัตถุตตะเย กะโต มะยา,โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต,สัพพะปาปัง วินัสสะตุ,
ธาตุโย วันทะมาเนนะ*, ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,สัพเพปิ อันตะรายา เม,มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้านมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานในที่ทุกสถาน ด้วยเศียรเกล้า แม้บาปทั้งปวง ที่เคยล่วงเกินด้วย
ใหลหลง ข้าพระองค์ขอขมาโทษ ได้ทรงโปรดงดโทษนั้น ให้มีอันวินาศสิ้นสูญไป
ด้วยเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมเกล้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุในกาลครั้งนี้ แม้
สรรพอันตรายทั้งปวง จงอย่างได้บังเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

รายนามพระสงฆ์และฆราวาสผู้เข้าถวายสักการะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พระอธิการวรกูล ธมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายศิริยศ ร่มสุข นายอาเภอลับแล
นายชวลิต ประภัสสร นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งยั้ง
นางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายธัญญเทพ หมื่นยุทธ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา จ.อต.
เจ้าภาพถวายปัจจัยช่อฟ้า 100,000บ.

ลาดับพิธีการในวิหาร
1. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กราบพระรัตนตรัยและห่มผ้า
พระประธาน
2. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กลับมานั่งยังเก้าอี้รับรอง
3. เจ้าหน้าที่เบิกตัวผู้ถวายสักการระ
4. เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
5. ประธานสงฆ์ให้ศีล
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานประวัติวัดพระบรมธาตุ
7. กราบนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไปประกอบพิธี
ยกช่อฟ้าที่ลานพิธีหน้าวิหาร (ระหว่างนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พนักงาน
ลั่นฆ้องชัย)

8. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กลับมานั่งยังเก้าอี้รับรอง
9. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปประกอบพิธียกช่อฟ้าที่ลานพิธี
หน้าวิหาร (ระหว่างนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พนักงานลั่นฆ้องชัย)
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะประเคนจตุปัจจัย
11. เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุประเคนจตุปัจจัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
12. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
13. พระสงฆ์อนุโมทนา

กราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้า ภาษีเจริญ
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม

ณ วันนี้ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553 วัดพระบรมธาตุ ตาบล
ทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะสงฆ์ คณะกรรมการ
ทายก ทายิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน กาหนดประกอบพิธียกช่อฟ้า
วิหารประดิษฐานหลวงพ่อหลักเมือง เกล้าฯ กระผมนายบุญชุม มีรัตน์
ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 ใคร่ขอกราบประทาน
อนุญาต ดาเนินพิธีเป็นลาดับไป
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ใคร่ขอกราบนิมนต์เจ้า
ประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้โปรดเมตตาเป็นประธานจุด
ธูปทียนบูชาพระรัตนตรัยและห่มผ้าพระประธานเป็นลาดับ ขอกราบ
นิมนต์ด้วยความเคารพยิ่งครับ

คาบูชาในวันวิสาขบูชา
(ประธานกล่าวนา ทุกคนกล่าวตาม)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหา
กรุณาธิคุณ ได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันวิสาขปุณณมี
พระพุทธจริยานี้ บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แม้เกิดมาใน
ภายหลัง ให้ได้รับพระศาสนา มีปัญญารักษาตน
วันนี้ เป็นวันวิสาขปุณณมี ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นพุทธมามกะ ราลึกถึงพระคุณ
อันประเสริฐ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอถวายคาปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา เป็นศาสนทายาทตลอดชีวิต และขอนอบ
น้อมบูชาแด่พระองค์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ณ บัดนี้
ด้วยเดชานุภาพแห่งการบูชา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ มี
ความสุขกายสุขใจ รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ ตลอดกาลนาน เทอญ
ตั้งนะโม 3 จบ
มะยัง ภันเต อิเมหิ ทีปะ ธูปะ ปุปผะวะเรหิ ระตะนัตตะยัง อะภิปูเชมะ อะยัง ระ
ตะนัตตะยัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวัก ขะยัปปัตติ
ยา
ข้าแต่พระผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยเทียนธูปและดอกไม้อัน
ประเสริฐเหล่านี้ การบูชาพระรัตนตรัยนี้ จงนามาซึ่งประโยชน์สุข เพื่อบรรลุพระ
นิพพานสิ้นไปแห่งอาสวกิเลส แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ

