หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา
หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ (พระครูถาวรศีลคุณ) หรืออีกนามหนึ่งที่ชาว
ลําพูน นิยมเรียกทานวา “ครูบาหลวงวังทอง” แตทานเองมักจะออกนามทานวา “ตุเจาอาตาภิกขุ”
หลวงปูไดถือกําเนิดทีห่ มูบานเหมืองงา หมูที่ 2 ต. เหมืองงา อ.เมือง จ. ลําพูน หลงปูครูบาหมอนเจา
อินตา ธนกฺขนฺโธ ทานเปนหลานของพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระญาณมงคล (ครูบา ปวน อภิ
ชโย) อดีตเจาคณะแขวงลี้, อดีตเจาคณะแขวงเมืองลําพูน, อดีต เจาคณะจังหวัดลําพูน รูปที่ 4 และ
อดีตเจาอาวาสวัดเหมืองงา หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ทานเกิด ในตระกูล “ ธนาขันธรรม” เปน
บุตรของพออุยตา – แมอุย บัวแกว ธนาขันธรรม อดีตครอบครัวของทานยากจนมาก มีอาชีพทํานา
เลี้ยงชีพไปวันๆ พอและแมของทานครูบาหมอน จึงไดสงใหทานไปเปนเด็กวัดอยูเหมืองงา และ
ทานเจาคุณพระญาณมงคล ซึ่งสมัยนั้นดํารงสมณศักดิ์ เปนพระครูมหาศีลวงศไดทําการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนและใหเขาเรียนตอในโรงเรียน คือ ที่ โรงเรียนวัดเหมืองงา (ญาณมงคลศึกษาการ) ตอนนัน้
โรงเรียนยังอยูใ นวัด ทานไดเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนชั้นประถมตนในขณะนัน้ และได
เรียนอักขระภาษาลานนา (ตัว๋ เมือง) ครั้งดํารงสมณศักดิ์เปนพระมหาศีลวงศ (ครูบาปวน อภิชโย) จน
จบสามารถอานเขียนภาษาลานนาไดอยางคลองแคลวและแมนยํา และ ทานไดเขามาบวชในบวร
พระพุทธศาสนา ดวยเหตุผลที่วาแมอยุ (คุณยาย) ไดถึงแกกรรมลง ทานหลวงปูครูบาหมอน ทาน
เปนสามเณรไดศึกษาพระปริยัติธรรมและวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมมัฏฐาน และคาถาวิทยาคมจาก
ทานเจาคุณพระญาณมงคล จนถึงอายุครบ 20 ป บริบูรณ โดยอุปสมบทพัทธสีมวัดเหมืองงงาโดยมี

ทานเจาคุณพระญาณมงคล (ครูบาปวน อาวาส วัดวังสิงหคํา อภิชโย) วัดเหมืองงา เปนพระอุปชณาย
(ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เปนพระครูญาณมงคล รองเจาคณะจังหวัดลําพูน) พระวิมลญาณมุนี(ขณธ
นั้นดํารงตําแหนงสมณศักดิ์เปนพระมหาสุดใจ ญาณวุฑฒิ) วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนพระอนุสาวนา
จารย ไดรับนามฉายาวา “ธนกฺขนฺโธ” ทานไดอยูปรนนิบตั ิทานเจาคุณอาจารยผูทรงวิทยาคมของ
จังหวัดลําพูนในสมัยนั้นทานเจาคุณพระญาณมงคล เปนผูที่ถือเครงครัดในพระธรรมวินัยอยางมาก
เปนที่โปรดปรานของเจาผูครองนครลําพูน คือ พลตรีมหาอํามาตยโทเจาหลวง จักรคําขจรศักดิ์ ณ
ลําพูน ในสมัยนั้นที่เจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ โปรดปรานเปนอยางมาก 3 รูป คือ
1. ทานเจาคุณพระณาณมงคล (ครูบาปวน อภิชโย) วัดเหมืองงา
2. ครูบาธรรมชัย ธมฺมชดย วัดปรตูปา
3. ครูบาติกขะ ติกฺขปญโญ วัดวังทอง (ครูบารูปนี้ไดถูกบังคับใหลาสิกขาหลังจากเจา
หลวงจักรคําฯ ถึงแกพิราลัยแลว)
เพราะทั้ง 3 รูป นี้เปนผูทรงวิทยาคมในจังหวัดลําพูน ซึ่งเจาหลงจักรคําฯ ทรงโปรดผูที่มีวิชาอาคม
มากที่สุด เมื่อประมาณป พ.ศ. 2476 ไดมีการขุดพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดรางวังมุย ตําบล
ประตูปา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน แตไมมใี ครสามารถอัญเชิญออกไปในสถานที่นั้นได ความ
ทราบถึงฝาพระบาทพลตรีมหาอํามาตยโทเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ จึงไดมีการอาราธนาพระสงฆมา
ทําพิธีจํานวน 9 รูป ประกอบไปดวย ทานพระญาณมงคล เปนประธานในพิธีสงฆ ในฐานะเจาคณะ
จังหวัดลําพูน (สังฆปาโมกขจังหวัดลําพูน) ครังนั้นดํารงสมณศักดิ์เปนพระครูญาณมงคลไดยนื
อธิษฐานจิตอยูช ั่วครูจึงนําพระพุทธรูปออกมาแลวฝนก็โปรยปรายลงมา ตอมาเจาหลวงจักรคําฯ ได
มรการรับสั่งใหอาราธนาพระพุทธรูปองคนี้ไปประดิษฐานไว ณ วัดเหมืองงา อ.เมือง จ. ลําพูน
เมื่อประมาณ ปพ.ศ. 2473 ทานเจาคุณพระญาณมงคลไดทําการบูรณะปฏิสังขรณ อุโบสถ
วัดเหมืองงาเสร็จในปนนั้ ไดอาราธนาสมเดจพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 14 แหงกรุงรัตนโกสินทร ขณะนั้นดํารงสมณศักดิเ์ ปนพระ
ธรรมโกศาจารย (ปลด กิตฺตโิ สภโณ ป.ธ.9) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จังหวัดพระนคร เจาคณะ
มณฑลพายัพ และสังฆมนตรีวาการองคการศึกษามาเปนประธานในพิธีผูกพัทธสีมาวัดเหมืองงา
ตอมาเมื่อหลวงปูครูบาเหมือนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ ไดอุปสมบทได 2 พรรษา ไดติดตามครู
บาเจาศรีวิชยั นักบุญอมตะแหงลานนาไทยเมื่อป พ.ศ. 2476 – 2480 ตอมาในป พ.ศ. 2477 ไดไป
รวมกับครูบาเจาศรีวิชัย สรางทางขึ้นดอยสุเทพจนแลวเสร็จในป 2476 และไดตดิ ตามครูบาเจาศรี
วิชัย บูรณธปฏิสังขณวัดวาอารามทุกที่ทุกแหงสมัยนั้น เมื่อป พ.ศ. 2479 ไดรวมกับเจาครูบาศรีวิชยั
บูรณะปฏิสังขรณวัดจามเทวี
ในป พ.ศ. 2481 – 2488 หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ เปนเลขานุการเจาคณะ
จังหวัดลําพูน ฝายศาสนศึกษา และ สาธารณูปการ จนทานเจาคุณพระญาณมงคล (ปวน อภิชโย)
มรณภาพตอมาในป พ.ศ. 2484 เจาอาวาสวัดวังทองวางลง ทานเจาคณธพระญาณมงคลไดมีบัญชา

ให หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ เลขานุการเจาคณธจังหวัดลําพูน ไปรักษาการเจา
อาวาสวัดวังทอง เนื่องจากรูปเดิมนั้น ถุกบังคับใหลาสิกขาไป คือ ครูบาติกขะ ติกฺขปญโญ เมื่อวันที่
24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ขณธนั้นเจาคณะตําบลเหมืองงา คือพระครูศรีบุญสถิต (ปนแกว ปุณณ
ฺ วโส)
วัดศรีบุญยืน
วัดวังทองแหงนี้ หลวงปูครูบาหมอนฯ เคยมาพักเมื่อครูบาเจาศรีวิชยั ตองถูกอธิกรณใน
กรุงเทพมหานครและไดมาพักที่นี่เพราะเปนวัดทีใ่ กลสถานีรถไฟวังทอง เพราะเวลาใกลค่ําครูบาศรี
วิชัยพรอมคณะศิษยานุศิษยไดมาพักคางคืนที่วัดวังทองแหงนี้เปนเวลา 1 คืน พอรุงเชาครูบาเจาศรี
วิชัยก็ถูกเจาหนาที่ฝายบานเมืองคุมตัวไปสถานีรถไฟ ณ สถานีรถไฟวังทองแหงนีเ้ มือ่ ถูกอธิกรณ
เปนครั้งที่ 2 โดยคณะสงฆเชียงใหม เปนผูฟองรองกลาวหาทานครูบาฯ ทานจึงถูกคุมตัวเยีย่ ง
นักโทษขึ้นบนรถไฟเพื่อตัดสินคดีความทีว่ ัดเบญจมบิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร สมัยนั้น
พระญาณมงคล (ฟู ญาณวิชโย) วัดมหาวัน เปนเจาคณะจังหวัดลําพูน
สมัยหลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ เปนพระภิกษุ วัยหนุมไดไปศึกษาเทศนา
ธรรมเนื้อมหาชาติกัณฑมัทรี, กุมารบรรพและฉกษัตริย จากสํานักหลายครูบาอาจารย อาทิ เชน ทาน
เจาคุณพระราชสุตาจารย (พระครูประศาสนสุตาคม) วัดจามเทวี และ ครูบาวัดสบปะ เปนตน และ
ไดศึกษาวิธีการสะเดาะเคราะห, สืบชะตาบังสุกุลดิบจากทานเจาคุณพระญาณมงคล วัดเหมืองงา
และ ทานเจาคุณพระราชสุตาจารย (พระครูประศาสนสุตาคม) วัดจามเทวีและไดวิธีนี้มาจนถึง
ปจจุบันสามารถรักษาคนเปนโรคประจําตัวเปนๆหายๆไมใหทรมาน จะหายเปนปกติก็หายเร็วและ
ไดโปรดศรัทธาประชาชนที่มาขอความเมตตาจากหลวงปูครูบาหมอนฯ อยางไมขาดสายเปนที่รูจัก
กันแพรหลายในเมตตาธรรมของหลวงปูครูบาอินตา เปนผูที่ใหโชคลาภแกผูที่มากราบไหวเกือบจะ
ทุกคนทุกคณะ จึงทําใหไดรบั สมญานามอีกชื่อหนึ่งวา ผูทรงวิทยาคมแหงหริภุญชัยนคร เพราะ
หลวงปูครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ เปนผูถือของขลังชิ้นหนึ่งที่หลวงปูทําเองกับมือและได
แจกทุกทานทีม่ ารวมทําบุญกับหลวงปูครูบาหมอนฯ
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