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คำอนุโมทนา 

 หนังสือ “ประวัต ิหลวงปู่ครูบาอิน อินโท” ที่อยู่ในมือของ
ทา่นนี ้อาตมาและคณะศษิย ์แหง่สำนกัปฏบิตั ิอญัญาวโิมกขโ์พธริงัษี
(วดัปา่กลว้ยไมด้นิ)บา้นหนองฟกัทอง ตำบลปากชอ่ง อำเภอปากชอ่ง
จงัหวดันครราชสมีา ไดร้ว่มกนัจดัทำขึน้เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นต่อผู้อ่าน ทั้งที่เป็น 
พระภิกษุสงฆ์ก็ดี ทั้งที่เป็นสาธุชนทั่วไปก็ดี ในเรื่องที่จะได้รู้ได้ทราบ
ถึงการประพฤติปฏิบัติ ข้อวัตรอันงดงามของพระปฏิบัติกัมมัฏฐาน
องคส์ำคญัองคห์นึง่ของแผน่ดนิลา้นนาไทย(จงัหวดัเชยีงใหม)่รวมถงึ
เป็นการน้อมถวายบูชาคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันมีประจักษ์หลักฐานแสดงให้เห็นแล้ว  
ด้วยอัฐิธาตุของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท ซึ่งอาตมาได้อัญเชิญมาจาก
วัดฟ้าหลั่ง เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔  

 โดยส่วนตัวแล้วอาตมามิได้รู้จักหลวงปู่ครูบาอินมาก่อนเลย 
เพยีงแตค่รัง้หนึง่เคยฟงัประวตัคิรา่วๆ จากคำบอกเลา่ของศษิยค์นหนึง่
และเกิดความสนใจ ปรารถนาจะได้มากราบอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่
สักครั้งเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ อาตมา 
ได้พาคณะเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทศน์โปรดคณะศิษย์ที่อยู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างการเดินทาง ในใจของอาตมายังคงนึกถึง



เรื่องราวของหลวงปู่อยู่ตลอด จึงได้เอ่ยถามคนขับรถว่า “ทางที่กำลัง
ไปนี้ จะผ่านวัดฟ้าหลั่งหรือไม่” ได้รับคำตอบว่า “หากจะไปที่วัดนั้น 
หนทางก็ไม่ได้ไกลนัก” อาตมาจึงได้สั่งให้คณะมุ่งไปที่วัดฟ้าหลั่งทันที 
โดยตั้งใจไว้ว่าจะขอโอกาสอัญเชิญอัฐิธาตุของท่าน นำไปประดิษฐาน 
ณ พระเจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ แห่งวัดป่ากล้วยไม้ดิน 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ลูกหลาน
และพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้มากราบสักการะในโอกาสต่อๆ ไป  

 เมือ่เดนิทางมาถงึวดัฟา้หลัง่ กไ็ดพ้บกบัเจา้อาวาสองคป์จัจบุนั
คือ พระครูอธิการปรีชา เปสโล ทราบความว่าเป็นผู้ที่อยู่กับหลวงปู่
มาตัง้แตค่รัง้ยงัเปน็สามเณร ซึง่ทา่นเจา้อาวาสไดใ้หก้ารตอ้นรบัอยา่ง
เป็นกันเอง นอกจากจะได้มีโอกาสกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่อย่าง 
ใกล้ชิดแล้ว ท่านเจ้าอาวาสยังยินดีที่จะมอบอัฐิธาตุของหลวงปู่ให้ด้วย  
โดยท่านกล่าวกับอาตมาว่า “ท่านเลือกเอาเลย” เมื่อท่านให้โอกาส 
อาตมาจึงตั้งอธิษฐานจิตบางประการว่า หากสิ่งสำคัญที่อาตมาได้ตั้ง
ความมุ่งหมายอยู่ในขณะนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก็ขอให้มีวาสนา 
ได้รับอัฐิธาตุชิ้นที่หมายใจไว้แล้วด้วยเถิด จากนั้นก็ได้เอ่ยตอบท่าน
เจ้าอาวาสไปว่า “สุดแล้วแต่ท่านจะหยิบให้ขอรับ” และคงด้วยความ
เมตตาจากองค์หลวงปู่ครูบาอิน ทำให้ท่านเจ้าอาวาสหยิบอัฐิธาตุ 
ชิ้นที่อาตมาหมายใจเอาไว้ขึ้นมาให้ พร้อมกับกล่าวว่า “นี่เป็นชิ้น  
ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ ผู้ที่เคยมาขอ ไม่เคยมีใครได้ชิ้นใหญ่เท่านี้เลย”
อาตมารู้สึกปีติอย่างมาก และคิดว่านี่อาจเป็นวาสนาบารมีที่อาตมา
ไดเ้คยทำรว่มกบัองคห์ลวงปูม่า เนือ่งจากอฐัธิาตชุิน้ดงักลา่ว ความจรงิ



หลวงพอ่ครบูาเจา้เพชร สนทนากบัทา่นพระครอูธกิารปรชีา (เจา้อาวาสวดัฟา้หลัง่) 

บริเวณภายในวัดฟ้าหลั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 



หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน กราบนมัสการพระอัฐิธาตุองค์หลวงปู่ 

พระอัฐิธาตุ พระเกศา 



แล้วเป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุด แทบจะมองไม่เห็นเลย อาตมาจึงได้เอ่ยขอ
หนงัสอืประวตัขิองหลวงปู ่กไ็ดร้บัมาเพยีง ๑เลม่ เพราะเหลอือยูเ่ปน็
เล่มสุดท้าย เป็นหนังสือขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 มีความยาว
เพียง ๓๐หน้า บอกกล่าวไว้เพียงประวัติย่อๆ ของหลวงปู่เท่านั้น  
ทำใหอ้าตมารูส้กึสลดใจวา่ เนือ้หาหนงัสอืประวตัขิองทา่นมนีอ้ยเกนิไป
และยิง่เปน็เรือ่งนา่เสยีดายทีช่นรุน่หลงัๆ จะไมม่โีอกาสไดร้บัรูแ้ละรูจ้กั
พระเถราจารยท์ีท่รงคณุรปูหนึง่ในแผน่ดนิไทย อนัเปน็ทีเ่คารพศรทัธา
ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในยุคนี้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะรับรู้เรื่องราว
ของท่านเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องลางของขลังเท่านั้น น้อยคนนัก 
ที่จะรู้ถึงเนื้ออรรถเนื้อธรรมของท่าน อันจะรับรู้ได้เฉพาะพระปฏิบัติ 
ผู้ซึ่งมีธรรมเป็นเนื้อเดียวกัน ประดุจกับเส้นด้ายที่ได้ถักทอแล้วเป็น
ผ้าผืนเดียวกันแล้วเท่านั้น ดังเช่น หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, หลวงพ่อ
เกษม เขมโก ซึ่งให้ความเคารพในองค์หลวงปู่ครูบาอินยิ่งนัก  

 ด้วยเหตุนี้ อาตมาและคณะศิษย์ จึงมีเจตนาร่วมกัน ในการ
ที่จะดำเนินการจัดสร้างหนังสือประวัติหลวงปู่ครูบาอิน อินโท โดยได้
ค้นคว้าประวัติของท่านจากแหล่งต่างๆ เพื่อรวบรวมเนื้อหาให้มี 

ชิ้นส่วนอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ครูบาอิน 
ที่ได้รับมาจากทางวัดฟ้าหลั่ง 



พระธาตุของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 



ความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งมิใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากเป็น
เรื่องที่ผ่านมาแล้วเนิ่นนาน ทำให้บุคคลผู้ที่ทราบเรื่องราวค่อนข้าง 
มีน้อยยิ่งนัก แต่ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แม้จะยัง 
ไม่สมบูรณ์มากดังที่ตั้งใจไว้ แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย  
จึงขออนุโมทนาในเจตนาของคณะศิษย์ทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน 
และเห็นความสำคัญในการจัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน เพื่อประโยชน์
แก่ผู้ศึกษาและเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่าน ขอให้ท่านทั้งหลาย
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีภิญโญยิ่งในสุขสมบัติตามที่ท่าน
ปรารถนาและขอความรู้อรรถรู้ธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมวินัย
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ขอคำวา่ไมรู่ ้คำวา่ไมม่ ีคำวา่อด
และคำว่าไม่สำเร็จ จงอย่าให้เกิดแก่ทุกท่าน ตราบจนเข้าถึงกระแส
แห่งพระนิพพานเทอญ 

 อาตมาและคณะศิษย์ทั้งหลาย ขอกราบบูชาพระอริยสงฆ์ 
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท พระผู้ถึงพร้อมแล้ว
ด้วยวิสุทธิ และเป็นผู้สร้างประโยชน์อันหาคณานับมิได้ต่อพระพุทธ
ศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเมตตาบารมีของท่านแผ่
ไพศาลยังความร่มเย็น ความสุข ความเจริญ แด่ทุกผืนแผ่นดินธรรม
ด้วยเทอญ 

หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน 
สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) 



อมตะมหาเถราจารย์ 

แห่งเมืองนครพิงค์ 

ผู้สูงยิ่งด้วยศีล จริยาวัตร  

เชี่ยวชาญสรรพวิชาพุทธาคม  

ตามตำราโบราณล้านนา 

จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป 



พระครูวรวุฒิคุณ
(หลวงปู่ครูบาอินอินโท)



ดังคำกล่าวของบรรดาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ว่า 


“ขอเธอจงไปกราบครูบาอินที่เชียงใหม่  

และขอศึกษาวิชาจากท่านให้ดีๆ เถิด  

ท่านเป็นพระผู้เก่งกล้าสามารถมากจริงๆ”

เป็นคำกล่าวของ 
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร 

วัดโฆสิตาราม 
ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท



“ดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว 

พระของครูบาอิน  

ไม่ต้องเสกอะไรอีกแล้ว” 

หลวงพ่อเกษม เขมโก 
สุสานไตรลักษณ์ 

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 



“จิตของครูบาอิน ประภัสสรยิ่งแล้ว”  

พระครูวิสุทธิกิจจาทร (หลวงพ่อชม กสโร) 
วัดโป่ง (วัดนพทองดี ศรีพฤฒาราม) 

ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



“ครูบาอิน ท่านมีจิต 

มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งเลยทีเดียว”  

ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) 
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม 

ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 



“หลวงปู่ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่งนั้น ดีที่หนึ่งเลย” 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (วัดถ้ำผาปล่อง) 

ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 




“ครูบาอินท่านเป็นพระสุปฏิปันโน  
ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบนะ” 

หลวงพ่อดาบส สุมโน 
อาศรมไผ่มรกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 





หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ถือเป็นพระเถระสำคัญ  

ผู้เจริญด้วยพรรษาสูงแห่งเชียงใหม่  

อีกทั้งยังเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรม  

ที่มีให้แก่ผู้เคารพนับถือตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต  

อันเป็นเหตุให้สมควรนำเถรประวัติ และคำสอนของท่าน  

มาเผยแพร่เป็นสังฆบูชาสืบต่อไป. 



ชาติกำเนิด 

ปฐมวัย เป็นเด็กบ้านทุ่งปุย 

อุปสมบทเป็นพระภิกษุอินโท 

การเรียนและการปฏิบัติกรรมฐาน 

ปฏิบัติสมถกรรมฐานรุกขมูล 

บุญผ้าเหลือง 

ร่วมบุญกับครูบาเจ้าศีลธรรม 

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

กิจการพระศาสนา 

รับนิมนต์สูู่วัดฟ้าหลั่ง 

บูรณะวัดร้างฟ้าหลั่ง 

อุปถัมภ์การสร้างวัดใหม่หนองหอย 

ข้อวัตรปฏิบัติ 

ส า ร บั ญ 
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นมัสการพระธาตุแช่แห้ง เจดีย์ประจำปีเกิด 

การสร้างวัตถุมงคล 

การสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะ 

ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ให้ความเคารพ 

กลับสู่วัดทุ่งปุย 

ปัจฉิมวัย และการมรณภาพ 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

อนุสรณ์หลวงปู่ 

คำสอนหลวงปู่ 

เรื่องราวเล่าขาน 

คาถา และวัตถุมงคล 

ประวัติวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 

ประวัติวัดฟ้าหลั่ง 

ประวัติวัดใหม่หนองหอย 

หมายเหตุผู้เรียบเรียง 
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ท่านก็แต่งนามสกุลเองว่า “วุฒิเจริญ”  

เพื่อให้เป็นความหมายมงคล 

ในความเจริญในพระพุทธศาสนา...  

 



23พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

 พระครูวรวุฒิคุณหรอืหลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท (ครบูา  
ฟ้าหลั่ง) มีชื่อเดิมว่า อิน วุฒิเจริญ เป็นบุตรของพ่อหนุ่ม  
แมค่ำปอ้ เขยีวคำสขุ ทา่นเกดิเมือ่วนัที ่๖กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๔๔๖
(ตรงกับวันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๓ เหนือ ปีเถาะ) ณ บ้าน
ทุง่ปยุ ตำบลยางคราม อำเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ตรงกบั 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ 
(ปทีีค่รองราชย ์พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๕๓)โดยเจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่
ในขณะนั้น คือ เจ้าอินทรวโรรสสุริยวงษ์ (ครองเมืองเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๕๒)  

 พระครูวรวุฒิคุณ หรือ หลวงปู่ครูบาอิน ได้เล่าชีวประวัติ
ของท่านว่า ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คนด้วยกัน คือ 

ชาติกำเนิด 
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 ๑. นายแก้ว เขียวคำสุข (ถึงแก่กรรม) 
 ๒. พระครูวรวุฒิคุณ (อิน วุฒิเจริญ) 
 ๓. นางกาบ ใจสิทธิ์ (ถึงแก่กรรม) 
 ๔. พ่อหนานตัน เขียวคำสุข (ถึงแก่กรรม) 
 ๕. นางหนิ้ว ธัญญาชัย (ถึงแก่กรรม) 

 พระครูวรวุฒิคุณอธิบายถึงเรื่องที่ท่านใช้นามสกุลต่างไป
จากบิดามารดาและพี่น้องว่า เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีการใช้
นามสกลุ เมื่อมาเริ่มใช้ในสมัยหลัง (รัชกาลที่ ๖) ต่างคนต่างก็
ตั้งนามสกุลกันเอง ตัวท่านบวชอยู่ ท่านก็แต่งนามสกุลเอง 
ว่า “วุฒิเจริญ” เพื่อให้เป็นความหมายมงคลในความเจริญ 
ในพระพุทธศาสนา  

 ทา่นเตบิโตมาในครอบครวัชาวนา ชวีติในวยัเดก็กเ็รยีบงา่ย
ไมต่า่งไปจากเดก็สมยันัน้โดยทัว่ไป คอืชว่ยเหลอืครอบครวัทำงาน
พออายุได้ ๑๑-๑๒ ปี ก็ไปอยู่วัดเพื่อเรียนหนังสือ ท่านว่า 
สมัยก่อนเด็กอายุเท่านี้ก็ยังดูเป็นเด็กอยู่ ตัวไม่ใหญ่โต เนื่องจาก
สมัยก่อนเด็กกินนมแม่ ไม่ได้บำรุงด้วยนมวัวเช่นในปัจจุบัน  
เมือ่มลีกูศษิยถ์ามถงึอปุนสิยัในวยัเดก็ของทา่นวา่มแีววอยา่งไรบา้ง
ถึงทำให้ท่านบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานานจนถึงทุกวันนี้  
ท่านตอบแต่เพียงว่า “ท่านก็มีความเมตตาเอ็นดูสัตว์ ไม่เคย
ทรมานสัตว์” 
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 ทา่นกำพรา้พอ่กอ่นทีจ่ะเขา้ไปอยูใ่นวดัทุง่ปยุ พอ่ของทา่น 
เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่ ท่านว่าอายุประมาณ ๕๐ปี โดยแม่ 
จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรธิดา โดยมีพี่ชายคนโตของท่าน
เปน็หลกัชว่ยครอบครวัสว่นทา่นเองหลงัจากเขา้มาเปน็“เดก็วดั”
ที่วัดทุ่งปุย (วัดคันธาวาส) ตำบลยางคราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่
ประจำหมู่บ้าน แล้วท่านก็อยู่ในบวรพุทธศาสนามาโดยตลอด 

 ชีวิตการเป็นเด็กวัดในสมัยก่อน คือ การอยู่วัด นอนวัด 
ชว่ยทำงานในวดั อปุฏัฐากครบูาอาจารยไ์ปพรอ้มๆ กบัการศกึษา
เล่าเรียน การเรียนเบื้องต้นจะเรียนตัวเมือง (ภาษาล้านนา) 
และเรียนสวดมนต์บทต่างๆ โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอน 

ปฐมวัย 

เป็นเด็กวัดทุ่งปุย 



26 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

 กิจวัตรประจำวันของเด็กวัดอย่างท่าน ตามที่ท่านได้เล่า
ให้ฟังก็คือ ตอนเช้าไหว้พระสวดมนต์ เสร็จแล้วก็ไปทวนหนังสือ
ที่ศาลา สมัยก่อนเรียนด้วยกระดานดำ ครูเขียนให้ท่อง เมื่อจำ
ได้แล้วก็ลบเพื่อต่อเรื่องใหม่ ทุกครั้งที่ต่อเรื่องใหม่ ครูผู้สอน 
จะให้ท่องของเก่าก่อน ถ้าท่องได้ถึงจะต่ออันใหม่ให้  

 ที่จริงแล้วการเรียนภาษาล้านนาและบทสวดมนต์ต่างๆ 
ของเด็กวัด ก็คือพื้นฐานของการบวชเณร ธรรมเนียมปฏิบัติของ
คนล้านนาในอดีตนิยมบวชเณรมากกว่าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
คนที่จะบวชเณรได้จะต้องเป็นเด็กวัดก่อนสักหนึ่งหรือสองปี  
เพือ่ศกึษาเตรยีมตวั หลวงปูค่รบูาอนิทา่นไดบ้รรพชาเปน็สามเณร
เมือ่อายไุด ้๑๔ป ีเมือ่วนัที ่๑ มกราคม ๒๔๖๐ โดยมเีจา้อธกิาร
ยศ (ครบูามหายศ) เปน็พระอปุชัฌายท์ีว่ดัทุง่ปยุ และอยูร่ว่มกบั 
พระเณรรปูอืน่ๆซึง่ในสมยันัน้เณรจะมมีากกวา่พระ ซึง่ทีว่ดัทุง่ปยุ 
มีเณรประมาณ ๑๐-๒๐ รูป  

  ตอนที่เป็นสามเณร นอกจากเรียนภาษาล้านนาต่อแล้ว  
ทา่นกห็ดัสวดมนต ์๑๕ วาร สวดแผเ่มตตาและอกีหลายๆ อยา่ง
ครูจะเขียนใส่กระดานให้ท่อง พอท่องได้ก็ลบต่อใหม่ การเรียน 
ที่วัดช่วงค่ำค่อนข้างลำบากเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้น้ำมัน
จุดตะเกียงดูหนังสือ เด็กวัดและพระเณรแต่ละคนแต่ละรูปต้อง
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หมัน่ทอ่งจำบทสวดมนตต์า่งๆ ใหข้ึน้ใจ ซึง่วธิกีารทีค่รบูาอาจารย ์
จะตรวจสอบดูว่า เณรองค์ใดขยันหมั่นเพียรในการเรียนก็คือ 
อาจารยจ์ะจดัเวรใหเ้ณรผลดัเปลีย่นกนันำสวดมนต ์ องคใ์ดสวดชา้
ติดขัด ครูอาจารย์จะฟาดหลังด้วยไม้เรียว เณรน้อยยังเป็นเด็ก 
กอ็ดทีจ่ะกลวัฤทธิไ์มเ้รยีวไมไ่ด ้ฉะนัน้ เวลาครองผา้ เณรบางองค์
จะแอบเอาอาสนะรองนั่งซุกไว้ทางด้านหลัง เอาจีวรครองทับแล้ว
รัดอกแน่นๆ เผื่อโดนฟาดจะได้ไม่เจ็บนัก แต่ครูบาอินท่าน 
ไม่เคยทำ ท่านเล่าว่า เวลาฟาดจะมีเสียงดัง ครูบาอาจารย์ 
ท่านก็ทราบ แต่ก็ยิ้มเสีย ไม่ว่าอะไร ครูบาอินเองท่านก็เคย 
โดนฟาดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกัน 
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เอาข้าวมาถวายพระพุทธเจ้า  

กล่าวคำถวายว่า “จะถวายชีวิตเป็นทาน”  

วันนั้นไม่ฉันข้าว ฉันแต่น้ำ  

และปฏิบัติตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน  

จนได้ความปีติเป็นพิเศษเกิดขึ้น  



29พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

อุปสมบท 

เป็นพระภิกษุอินโท 

 การเรียนสมถกรรมฐานมีอยู่ทั่วไปทุกวัดในสมัยนั้น  
เมื่อท่านเป็นเณรอายุได้ ๑๕ ปี ท่านก็เริ่มปฏิบัติสมถกรรมฐาน 
แบบอานาปานสติ โดยใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ” โดยมีท่าน
ครบูามหายศ อปุชัฌายข์องทา่นเปน็ผูส้อน หลงัจากทา่นปฏบิตัิ
กรรมฐานแลว้กเ็กดิความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนามากขึน้เรือ่ยๆ
จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากดูหนังสือแล้ว ท่านก็ลุกมาอาบน้ำ 
ล้างหน้า และเอาข้าวมาถวายพระพุทธเจ้า กล่าวคำถวายว่า 
“จะถวายชีวิตเป็นทาน” วันนั้นไม่ฉันข้าว ฉันแต่น้ำ และปฏิบัติ
ตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน จนได้ความปีติเป็นพิเศษเกิดขึ้น 

 ตามธรรมเนียม เมื่อเณรเรียนจบแล้วก็จะมีการปรึกษา
หารือกันระหว่างเณรกับครูบาอาจารย์ เจ้าอาวาส ว่าเห็นสมควร
จะอุปสมบทเป็นพระต่อหรือไม่ ถ้าอุปสมบทพ่อแม่ก็จะดีใจ  
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ถ้าไม่อุปสมบทก็จะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตฆราวาส ผู้ที่ลาสิกขา
จากการเปน็เณรไปเปน็ฆราวาสจะมคีำเรยีกนำหนา้ชือ่วา่ “นอ้ย” 
ตา่งกบัผูท้ีล่าสกิขาหลงัจากอปุสมบทเปน็พระภกิษแุลว้ จะเรยีกวา่
“หนาน” หรือคำว่า “ทิด” ในภาษากลาง ครูบาอินท่านได้
อปุสมบทเปน็พระภกิษอุยูท่ีว่ดัทุง่ปยุ โดยอปุสมบท ณ พทัธสมีา 
วดัปา่ลาม ตำบลยางคราม เมือ่วนัที ่๑๕มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๖
เวลา ๑๐.๐๐น. อายุได้ ๒๐ปีบริบูรณ์ ฉายาในตอนนั้นคือ 
“พระอนิ อนิโท” โดยเจา้อธกิารยศเปน็พระอปุชัฌาย ์พระอธกิาร
กวา้ง วดัสองแคว เปน็พระกรรมวาจารย ์พระอธกิารอา้ย วดัทุง่ปยุ
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 



ï ครูบามหายศ อินทปัญโญ องค์อุปัชฌาย์ 

 ในที่นี้จะขอกล่าวถึงครูบามหายศ อินทปัญโญ ซึ่งเป็น
องค์อุปัชฌาย์ของหลวงปู่ครูบาอินในครั้งนั้น ท่านเป็นครูบา
อาจารย์ที่ได้รับการนับถือว่าเป็นเลิศทั้งในเรื่องปริยัติและปฏิบัติ 
แต่เดิมท่านเป็นคนบ้านทุ่งปุย บรรพชาและอุปสมบทที่วัดทุ่งปุย 
ตอ่มาทา่นไดร้บันมินตม์าเปน็เจา้อาวาสวดัทา่วงัพรา้ว ซึง่อยูไ่มไ่กล
จากวัดทุ่งปุยเท่าใดนัก 
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 ประวัติท่านครูบามหายศนั้น ไม่ได้มีผู้บันทึกไว้เป็น 
ที่ชัดเจนนัก ทราบแต่เพียงว่าท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาในสำนักวัดท่าวังพร้าว เป็นที่เคารพนับถือ
ของศิษยานุศิษย์และพระเณรในแถบนี้เป็นอันมาก กล่าวกันว่า
ท่านสำเร็จคัมภีร์ปรมัติ จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระมหา” 
นอกจากนั้น ท่านยังเป็นเจ้าหมวดอุโบสถ (พระอุปัชฌาย์ 
โดยการแต่งตั้งของครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมล้านนา)  
ซึ่งต่างจากในปัจจุบัน ผู้ที่จะเป็นพระมหาต้องเล่าเรียนตาม
หลักสูตรที่มหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ ส่วนในอดีตนั้นการ
ศึกษาในแต่ละเขตหัวเมือง 
ประเทศราช มีการศึกษาเป็น
แบบแผนของตนเอง 

 สำนักวัดท่าวังพร้าว 
เป็นวัดที่มีพระเณรมาศึกษา
เล่าเรียนการปฏิบัติกรรมฐาน
กับครูบามหายศเป็นจำนวน
มาก อีกทั้งพระเถระครูบา
อ า จ า ร ย์ ที่ เ ค า ร พ นั บ ถื อ 
ในครูบามหายศก็แวะเวียน
มากราบนมัสการอยู่ไม่ได้ขาด 
จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่ให้ศิษย์

ครูบามหายศ อินทปัญโญ 
องค์อุปัชฌาย์ 
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สำนักวัดท่าวังพร้าวได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระเถระครูบา
อาจารย์รูปอื่นๆ ที่มาแลกเปลี่ยนพระธรรมคำสอน รวมทั้งวิชา
ต่างๆ ที่ใช้สงเคราะห์ญาติโยม ซึ่งชาวบ้านในเขตท่าวังพร้าว  
แม่ขาน ทุ่งปุย สามหลัง ฯลฯ ล้วนต่างทราบกันดีถึงกิตติศัพท์ 
ความสามารถของครูบามหายศ  

 หลวงปู่ครูบาอิน ท่านได้เมตตาเล่าว่า ครูบามหายศ 
ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดมาก ท่านจะกวดขันให้บรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาหมั่นศึกษาท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆ ให้แม่นยำ 
จนดูเหมือนกับว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดุมาก แต่นั่นก็เป็น
เพราะว่าท่านปรารถนาให้ลูกศิษย์ของท่านได้ศึกษาและปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง เพือ่ความจำเรญิในบวรพทุธศาสนาตอ่ไป และนีก่เ็ปน็
อปุนสิยัหนึง่ที่หลวงปู่ครูบาอินท่านได้รับสืบทอดมาจากองค์ครูบา
มหายศ 
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 ในระหว่างที่ เป็นพระภิกษุ ท่านเริ่มเรียนภาษาไทย  
จาก ก ข เรื่อยมาจนจบชั้นประถม ๔ โดยการเทียบ เนื่องจาก
ยังไม่มีโรงเรียนจริงๆ เมื่อเรียนภาษาไทยกลางจบแล้ว ท่านก็
ตั้งใจศึกษานักธรรมตรีต่อ การเรียนนักธรรมตรีต้องเดินไปเรียน
ที่วัดศรีแดนเมือง ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะตำบลยางคราม อำเภอ
จอมทอง วดันีอ้ยูห่า่งจากวดัทุง่ปยุประมาณ ๕กโิลเมตร ตอ้งเดนิ
ไปตามคันนา การเรียนในสมัยนั้นถึงแม้จะมีการกำหนดให้ใช้
หลักสูตรนักธรรมตรีของสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในสมัยนั้น แต่สภาพที่เป็นจริงทางวัด
ขาดแคลนครูที่สอน ขาดแคลนตำรา อย่างเช่น ภูมิศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ท่านว่าไม่มีครูสอน ต้องศึกษาเอง ซึ่งไม่ค่อยจะมี
ตำรา และไม่ค่อยเข้าใจ ครูผู้สอนก็เป็นพระภิกษุ เข้าใจว่า 

การเรียน 
และการปฏิบัติกรรมฐาน 
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จบนักธรรมโท พระครูวรวุฒิคุณเรียนจนจบนักธรรมตรี ท่านว่า
ด้วยการเทียบอีกเช่นกัน ไม่ได้ไปสอบ เพราะสมัยนั้นที่อำเภอ
จอมทองของท่านยังไม่มีสนามสอบ ต้องไปสอบที่กรุงเทพฯ  
ซึ่งการเดินทางก็ไม่สะดวก ไม่มีรถ การคมนาคมก็ลำบาก  
อีกประการหนึ่ง ท่านบอกว่าพระในสมัยก่อนไม่ใคร่ได้ให้ความ
สำคัญกับการได้เป็นนักธรรมเปรียญ ซึ่งจะช่วยให้ก้าวหน้า 
ในสมณะศักดิ์ การเรียนบาลี คือ “การเรียนเข้า” มาอยู่ใน
พระพทุธศาสนา ตา่งจากในปจัจบุนัที ่“เรยีนออก” พอเรยีนจบ
หางานทำได้ก็สึกออกไป 

 ในด้านการปฏิบัติ ท่านยังคงปฏิบัต ิ “พุทโธ” ต่อไป 
โดยเรยีนกบัครบูามหายศ อปุชัฌายข์องทา่น การปฏบิตัเิมือ่ตอน 
เป็นพระภิกษุนั้น ท่านว่ายิ่งต้องระวังในศีลมากขึ้นกว่าตอนเป็น
เณร เนื่องจากศีลของพระภิกษุมีถึง ๒๒๗ ข้อ ส่วนเณรมีศีล
เพียง ๑๐ ข้อ เท่านั้น  

 นอกจากการเรียนปริยัติและปฏิบัติแล้ว พระครูวรวุฒิคุณ
ยังสนใจศึกษาหาความรู้จากตำราโบราณที่ครูบาอาจารย์จดไว้ 
อยู่เสมอ เช่น เรื่องการทำตะกรุดชนิดต่างๆ ท่านมักกล่าวว่า  
ท่านเรียนจากครูบาอาจารย์ซึ่งหมายถึงตำรา กล่าวถึงเรื่องการ
ทำตะกรุด ท่านเริ่มทำในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจแก่ญาติโยม ตะกรุดของท่านมีหลายแบบ 
ลักษณะแตกต่างกันตามแต่ท่านจะประสิทธิ์ประสาทพุทธาคม 
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 หลงัจากออกพรรษาแลว้ ทา่นมกัจะไปออกรกุขมลูทีป่า่ชา้   
ถือเป็นวัตรปฏิบัติกรรมฐาน การเข้ารุกขมูลเพื่อแสวงหาวิเวก 
และโปรดเวไนยสตัวเ์ปน็ธรรมเนยีมของพระภกิษใุนแถบถิน่ลา้นนา
โดยเมือ่เขา้สูเ่ดอืน ๔ เหนอื (ประมาณเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ)์ 
พระภิกษุตามวัดวาอารามต่างๆ ก็จะไปปฏิบัติธรรมตามป่าช้า
ใกล้ๆ วัด มีการสร้างเพิงพักชั่วคราวพอคุ้มแดดคุ้มลมหนาว  
ทั้งกลางวันและกลางคืน มีการทำวัตรสวดมนต์ ถวายภัตตาหาร 
เครื่องไทยทาน แสดงพระธรรมเทศนา และปฏิบัติกรรมฐาน
ร่วมกับชาวบ้านในระแวกนั้น เพื่อเป็นบุญกุศลโปรดดวงวิญญาณ
ตามป่าช้า   

ปฏิบัติสมถกรรมฐานรุกขมูล 
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 ท่านเล่าว่า สมัยก่อนนั้นการออกธุดงค์ไม่เป็นที่นิยมของ
พระทางเหนือนักต่างจากพระทางอีสานที่เดินธุดงค์กันเก่ง ทั้งนี้ 
ก็เป็นไปตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายอีสาน สำหรับครูบา
อาจารย์สายของท่านไม่ได้ออกเดินธุดงค์ ท่านจึงไม่ได้ออกธุดงค์ 
แต่กระนั้นก็มีพระทางเหนือที่ธุดงค์กันอยู่บ้าง องค์ที่สำคัญคือ 
ครูบาวัดป่าเหียง (พระอธิการแก้ว ขัตติโย) องค์อุปัชฌาย์ของ
ครบูาพรหมา พรหมจกัโก (พระสพุรหมยานเถระ) วดัพระพทุธบาท
ตากผา้ จงัหวดัลำพนู ซึง่องคค์รบูาพรหมจกัรเองกน็ยิมการธดุงค์
เช่นกัน  

ครูบาวัดป่าเหียง 
(พระอธิการแก้ว ขัตติโย) 

จังหวัดลำพูน 

                         

ครูบาพรหมจักร (พรหมา พรหมจักโก) 
(พระสุพรหมยานเถระ) 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน 
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 พ่อหนานตันน้องชายของครูบาอิน เมื่อครั้งบวชก็ชอบ
ธุดงค์เช่นกัน โดยสมัยเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดทุ่งปุยแล้ว 
พออายุได้ ๑๘ ปี พ่อหนานตันก็ออกเดินธุดงค์ไปพม่าเพียง 
องค์เดียว เมื่อถึงพม่าแล้วได้ข่าวจากพวกยาง (กะเหรี่ยง) ว่ามี
พระภิกษุสายครูบาพรหมจักรจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่ง 
ในพม่า สามเณรตันจึงได้ไปพักด้วย เมื่อเห็นการปฏิบัติก็เกิด
ความเลื่อมใส ดังนั้น เมื่ออายุครบอุปสมบทจึงได้อุปสมบท 
ที่พม่า โดยมีพระภิกษุรูปนั้นเป็นอุปัชฌาย์ ทั้งเนื่องจากเวลา 
ล่วงเลยมานานกว่าแปดสิบเก้าสิบปี หลวงปู่ครูบาอินจึงจำชื่อ
พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้  

 พระภิกษุตันอยู่พม่าได้ ๒ พรรษา ก็กลับมาเยี่ยมโยมแม่
ทีเ่มอืงไทย จากนัน้กไ็ดถ้อืปฏบิตัธิดุงควตัรตามแนวทางของครบูา 
วัดป่าเหียงและครูบาพรหมจักร ต่อมาภายหลังพระภิกษุตัน 
ได้ลาสิกขาไปรับราชการทหารและมีครอบครัว 





ท่านจึงได้ปรารภกับโยมแม่ว่า “อยากลาสิกขา”  

แต่โยมแม่ของท่านก็ได้ทัดทานไว้ว่า  

“ตุ๊เหย...อย่าไปลาสิกขาเลย อยู่กับวัดกับวาเต๊อะ 

ถ้าสึกออกมาต้องตุ๊ก (ทุกข์) มายาก”  

นับตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่เคยคิดเรื่องลาสิกขาอีกเลย 



39พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

บุญผ้าเหลือง 

 ในภาคเหนอืสมยักอ่น ความนยิมในการบวชเปน็พระภกิษุ 
มนีอ้ย และในจำนวนนอ้ยนัน้ องคท์ีจ่ะมบีญุอยูใ่นผา้เหลอืงนานๆ
ก็มีน้อย เพราะมักจะสึกออกไปเมื่อหมดครบพรรษา เพื่อน 
พระภิกษุรุ่นเดียวกับท่านก็ได้สึกออกไปหมดในพรรษาแรก  
เหลือท่านอยู่องค์เดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะมีความปีติ



40 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

สุขใจในเพศบรรพชิต แต่อีกใจหนึ่งก็อดเป็นห่วงโยมแม่ไม่ได้ 
เมื่อท่านบวชได้ ๕พรรษา ท่านได้เล็งเห็นสังขารของโยมแม่ 
ที่ร่วงโรยแก่เฒ่า เรี่ยวแรงที่จะทำไร่ไถนาก็อ่อนล้าลงไป ท่านจึง
ได้ปรารภกับโยมแม่ว่า “อยากลาสิกขา” แต่โยมแม่ของท่านก็ได้
ทดัทานไวว้า่ “ตุเ๊หย...อยา่ไปลาสกิขาเลย อยูก่บัวดักบัวาเตอ๊ะ 
ถา้สกึ (ลาสกิขา) ออกมาตอ้งตุก๊ (ทกุข)์ มายาก” นบัตัง้แตน่ัน้
ท่านก็ไม่เคยคิดเรื่องลาสิกขาอีกเลย 

 ความที่ท่านครูบาอินเมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่ม เป็นผู้มี 
รูปร่างหน้าตาดี จึงได้มีลูกศิษย์ได้เรียนถามว่า “เมื่อท่านยังหนุ่ม
ได้มีสีกามาแสดงทีท่าสนใจท่านบ้างหรือไม่” ท่านตอบตาม
ความคิดของท่านว่า “มันอยู่ที่การวางตัวของตุ๊เจ้า” ท่านเอง
อยู่กับครูบาอาจารย์ สนใจแต่การปฏิบัติตนให้เจริญในธรรม 
ตามครบูาอาจารยข์องทา่น ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจในเรือ่งเหลา่นีเ้ลย
ท่านว่าคงเป็นเพราะท่านวางตัวเช่นนี้ก็เลยไม่มีใครมายุ่งกับท่าน 
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 เรื่องที่หลวงปู่ครูบาอินท่านประทับใจและเล่าถึงคือ  
เรื่องการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้านนาไทย ท่านเล่าว่า ครูบาศรีวิชัยได้รับความ
เคารพนับถือมากในสมัยนั้น เนื่องจากการปฏิบัติของท่าน 
เป็นที่ศรัทธาของพระเณร ที่สำคัญคือการฉันเจและนั่งหนัก 
ครูบาศรีวิชัยปฏิบัติธรรมโดยใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ” เมื่อครูบา

ร่วมบุญกับครูบาเจ้าศีลธรรม 

ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
(ครูบาเจ้าศีลธรรมแห่งล้านนา) 
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ศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนั้น หลวงปู่ครูบาอินท่านได้เล่าว่า
ตรงกับสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนา มีคนมาจากที่ต่างๆ 
มาช่วยกันสร้างถนน ทั้งพวกคนเมืองและพวกยาง พระเณร 
กไ็ปดว้ย แตล่ะคนเอาขอบก (จอบ) ไปชว่ยกนั บางคนก็เอามา
ถวายโดยไปซื้อมาจากตลาด เพื่อเป็นเครื่องมือในการแผ้วถาง
เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ร่วมบารมีกับครูบาเจ้าศรีวิชัย 

 ชาวบ้านทุ่งปุยก็ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย คราวนั้น 
หลวงปู่ครูบาอินและโยมแม่ก็ไปช่วยด้วย การสร้างทางจะแบ่งกัน
ทำเป็นตอนๆ ท่านเล่าว่าสนุกมาก กินนอนอยู่กันที่นั่น นอนกัน
ตามป่า โดยทำซุ้ม ทำตูบ (กระท่อม) นอนกัน กลางวัน 
ก็แผ้วถางเส้นทางตามสัดส่วนที่ได้รับมอบหมาย เหล่าพระสงฆ์ 
ที่มีความรู้ก็ทำชนวนจุดระเบิดหินตามแนวที่ถนนตัดผ่าน  

 นอกจากนี้ ครูบาเจ้าศรีวิชัยยังมีดำริให้สร้างวัดตาม
รายทางขึน้ไปจนถงึวดัพระธาตดุอยสเุทพ ซึง่เริม่ตัง้แตว่ดัศรโีสดา
วัดสกิทาคาและวัดอนาคามี แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแต่วัดศรีโสดา
เพียงวัดเดียวเท่านั้น วัดอื่นๆ ก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา  
งานสร้างทางครั้งนี้เป็นมหากุศลที่ผู้คนในแผ่นดินล้านนาต่าง
อยากมีส่วนร่วม จึงทำให้มีผู้คนมากมายจากทั่วทุกสารทิศมา 
ร่วมบุญกันคนละเล็กละน้อย ตามระยะที่ครูบาเจ้าศีลธรรมได้
กำหนดให้ หลวงปู่ครูบาอินท่านอยู่ช่วยชาวบ้านทุ่งปุยสร้างทาง
จนหมดช่วงของวัดทุ่งปุยก็เดินทางกลับ



43พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลวงปู่ครูบาอินท่านประทับใจ 
และได้เมตตาเล่าให้ฟังคือ เรื่องการศึกษากรรมฐานของท่าน  
เมื่อครั้งท่านอายุได้ ๕๑ปี ได้เดินทางไปศึกษาหลักการวิปัสสนา 
ที่วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำนักเรียน 
ที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก หลวงปู่ครูบาอิน 
ได้เล่าถึงความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนาว่า 

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
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“สมถกรรมฐาน คือ การทำใจให้สงบ เป็นเรื่องของสมาธิ 
ส่วนวิปัสสนาเป็นเรื่องการฝึกสติ การฝึกแนวสติปัฏฐานสี่” 
ท่านได้ศึกษาและฝึกกรรมฐานกับพระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก ญาณสิทฺธิเถร ปธ.๙) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจอาสภมหาเถระ)เปน็ประธาน ครบูาอาจารยจ์ากทางเหนอื
ที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาในครั้งนั้น มีครูบาพรหมจักร (พระสุพรหม
ญาณเถระ) วดัพระพทุธบาทตากผา้ จงัหวดัลำพนู, ครบูาอนิทจกัร 
(พระสุธรรมญาณเถระ) วัดน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่,  
พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล วัดร่ำเปิง (ปัจจุบันเป็นพระเทพ
สิทธาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่) 
เป็นต้น 

พระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก ญาณสิทฺธิเถร ปธ.๙) 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถระ) 
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 เมื่อศึกษาสำเร็จกลับมาแล้วก็มาฝึกสอนพระภิกษุ 
สามเณร ญาติโยมตามวิธีนี้ ท่านว่าลูกศิษย์ของท่านปฏิบัติกัน 
ได้ผล บางองค์ได้ผลดีมาก แต่น่าเสียดายที่ลาสิกขากันไปหมด 
หลวงปู่ท่านไม่ได้สอนในลักษณะเป็นสำนัก แต่ถ้าใครไปถาม
ธรรมะหรือเรื่องการปฏิบัติจากท่าน ท่านก็มักจะเมตตาให้ความ
กระจ่างอยู่เสมอ แม้กระทั่งในวัยที่ท่านเจริญพรรษามีอายุถึง 
๑๐๐ปี เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาถือพานมาขอตั้งขันวิปัสสนา ท่านก็
เมตตากุลีกุจอลุกมาจากที่พำนักพักผ่อนของท่าน ออกมาครอง
ผ้าจีวรบอกกรรมฐานแก่ลูกศิษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 
เพราะท่านเชื่อมั่นและพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ เสมอว่า  
การปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม และการปฏิบัติกรรมฐาน 
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชานี้เอง ที่เป็นแนวทางที่จะพา 
ให้ผู้ปฏิบัติได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริง  
ดังคำสอนตอนหนึ่งที่หลวงปู่ครูบาอินได้แสดงพระธรรมเทศนา 
เมื่อวันที่ ๒๑มกราคม พ.ศ.๒๕๓๔ ความว่า  

 “...หื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 
กรรมฐานกันไป เพราะว่าชีวิตของคนเฮามันบ่ถึงร้อย   
เฮาปฏิบัติมันก็ดี เฮาปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไป เพราะชีวิต  
ของเฮา กำไรชีวิตของเฮา ขอฝากไว้หื้อศรัทธาญาติโยม
ทั้งหลายนำไปปฏิบัติ เกิดมาแล้วอย่าหื้อมันไป ขาดทุน
ชีวิตของเฮา ปฏิบัติไปจะได้มีกำไรชีวิตของเฮา...” 
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สญูเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

 เรื่องที่กระทบความรู้สึกของท่าน คือการที่ท่านสูญเสีย
ญาติพี่น้องในปีเดียวกัน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คือ พี่ชายท่านตาย 
เผาได้ ๓ วัน ลุงที่เจ็บอยู่และท่านนำมาดูแลพยาบาลที่วัดด้วย 
ก็ตาย ต่อมาน้องหล้าและน้องที่เป็นหญิงก็ตายอีก สมัยก่อน 
ยังไม่มีการเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพเป็นรายหัวเพื่อช่วยกัน 
เหมือนอย่างในปัจจุบัน แต่เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องที่ช่วยกันไป 
ปีนั้นครูบามีอายุประมาณ ๖๐ปี ท่านว่าอารมณ์เวทนาก็มีแต่รู้
เทา่นัน้ หากท่านมิได้บวช ประสบการณ์เช่นนี้คงทุกข์หนัก
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 ด้านกิจการพระศาสนา พระครูวรวุฒิคุณได้กระทำกิจ
ของศาสนาอเนกประการ จนท่านได้ตำแหน่งบริหาร คือ 

 พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งปุย 
 พ.ศ. ๒๔๙๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลยางคราม 
 พ.ศ. ๒๔๙๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ 
 พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็พระครอูนิ (พระครปูระทวน)
 พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวรวุฒิคุณ  
   (สัญญาบัตร ๑) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท 
    ใช้ราชทินนามเดิม 

กิจการพระศาสนา 
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 หลวงปู่ครูบาอิน มีความผูกพันกับวัดทุ่งปุยนับตั้งแต่ 
บวชครั้งแรก จนได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้รับแต่งตั้ง
เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และได้พัฒนาวัดให้เหมาะ
แก่กาลสมัย ทั้งการสร้างอาสนะสงฆ์ต่างๆ ขึ้น ภายในวัด  
เมื่อวัดทุ่งปุยเจริญรุ่งเรืองแล้ว ทางการจึงได้ให้เปลี่ยนชื่อว่า  
“วัดคันธาวาส” ตามชื่อครูบาคันธา ผู้มาบูรณะวัดร้างทุ่งปุย 
เป็นองค์แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ 

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๐ นายประหยัด ศรีนุ ครูใหญ่
โรงเรียนแม่ขาน ได้มาอาราธนานิมนต์หลวงปู่ไปเป็นประธาน
สร้างอาคารเรียนโรงเรียนแม่ขาน แบบตึกชั้นเดียว โดยท่านได้
มอบเงินให้เป็นทุนก่อสร้างอีกเป็นจำนวนถึง ๙,๐๐๐ บาท และ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ท่านได้ไปปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปเศียรขาด 
ทีเ่ปน็รปูหนิแกะของเดมิ ซึง่ประดษิฐานอยูว่ดัรา้งโรงเรยีนแมข่าน
ในปัจจุบัน เมื่อเสร็จแล้วจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “หลวงพ่อโต” แล้ว
อัญเชิญมาประดิษฐานในหอประชุมโรงเรียนแม่ขานจนถึงปัจจุบัน 
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 ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ จำนวนราษฎรในหมู่บ้านสันหินเพิ่ม
มากขึน้จงึตอ้งการโรงเรยีนสำหรบับตุรหลาน จงึไดร้ว่มกนัเขา้ชือ่
ขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมทางหลวงที่สงวนไว้มาสร้างโรงเรียน 
ซึง่กรมทางหลวงกไ็ดอ้นญุาต เมือ่เตรยีมทีท่างแลว้ชาวบา้นสนัหนิ
(ฟา้หลัง่) โดยการนำของนายปัน๋ เผอืกผอ่ง, นายจนัทร ์ปญัญาไว,

รับนิมนต์สู่วัดฟ้าหลั่ง 
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นายวัง โพธาติ๊บ และนาย
จันทร์ทิพย์ เรื อนรัก เรา 
(จันทร์ติ๊บจ้างซอ) ได้ร่วมกัน
ไปอาราธนานิมนต์หลวงปู่ 
ครูบาอิน อินโท (สมณศักดิ์
ขณะนั้ น เป็ นพระครู อิ น )  
มานั่งหนักเป็นประธานงาน
ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งท่านได้
รับนิมนต์ และพอดีจะถึงฤดู
เข้าพรรษา ทางคณะศรัทธา
จึงช่วยกันแผ้วถางที่วัดร้าง 
ฟ้าหลั่ง สร้างเป็นอาราม และอาราธนาให้ท่านจำพรรษา 
อยู่ที่นั้นเลย และขณะเดียวกันก็เตรียมการสร้างโรงเรียนต่อไป 

 โรงเรียนวัดฟ้าหลั่งได้วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียน  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ช่วงที่ออกพรรษาแล้ว 
อาคารเรียนที่ก่อสร้างนั้น เป็นอาคารเรียนตามแบบ ป.๑  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบตึกชั้นเดียว ๓ห้องเรียน 
(เพิ่งรื้อไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ นี้เอง เครื่องไม้ที่ประกอบอาคาร
เรียนหลังนั้น ยังได้นำบางส่วนมาใช้สร้างศาลาการเปรียญ 
หลงัปจัจบุนันีด้ว้ย) การสรา้งโรงเรยีนในครัง้นี ้ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ
ของทางราชการเลย เกิดจากพลังศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อองค์
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หลวงปู่ครูบาอินแทบทั้งสิ้น ท่านได้ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑ปี 
๖ เดือน จึงแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนวัดฟ้าหลั่ง” 

 ส่วนทางวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ซึ่งเป็นวัดเดิมของท่าน 
ท่านได้มอบให้พระบุญปั๋นปัญโญ ผู้มีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ผู้น้องและ
ได้บวชหลังท่าน ๑พรรษา รักษาการแทน ต่อมาท่านก็ได้รับ
แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เรียกขานกันว่า  
ครูบาบุญปั๋น ปั๋นญา และเพิ่งถึงแก่มรณภาพไป เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ นี้
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 วัดฟ้าหลั่งก่อนที่พระครูวรวุฒิคุณจะมาอยู่นั้น เป็นวัดร้าง 
ยังมีโบราณวัตถุโบราณสถานเหลืออยู่ ที่ชื่อว่าวัดฟ้าหลั่งนั้น 
ตามคำบอกเล่าของคนโบราณที่สืบทอดกันมาก็คือ “เป็นวัด  
ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก” กล่าวคือ หากปีใดฟ้าฝนแห้งแล้งไม่ตกต้อง
ตามฤดกูาล พวกชาวบา้นจะพากนัเอาขา้วตอก ดอกไม ้ธปูเทยีน
และนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีบวงสรวงเทวดาเพื่อขอฝน เมื่อทำ
พิธีถูกต้องจะปรากฏว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้ม เต็มไปด้วยก้อนเมฆ 

บูรณะวัดร้างฟ้าหลั่ง 
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แล้วฝนก็จะหลั่งลงมาจากฟ้าไม่ขาดสาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า 
“วัดร้างฟ้าหลั่ง” เนื้อที่ของวัดตามแนวรากฐานกำแพงมีเนื้อที่
ประมาณ ๘ ไร่ และมีที่ดินนอกแนวกำแพงวัดอีกมาก ประมาณ
กวา่๒๐๐ไร ่เปน็ปา่ไมป้ระเภทตา่งๆเชน่ ไมเ้หยีง ไมต้งึ ไมแ้งะ
และไม้เปา 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ กรมทางหลวงแผ่นดิน ได้สร้าง
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านที่ดินของวัด จึงทำให้ที่ดินของ 
วัดฟ้าหลั่งแยกออกเป็น ๒ แปลง ส่วนที่เป็นโบสถ์ วิหารเก่า  
อยู่ตรงข้ามกับบริเวณวัดปัจจุบัน นอกจากนั้น กรมทางหลวง 
ยังได้ปักหลักเอาที่ดินของวัดและป่าข้างๆ ออกไปอีกประมาณ 
๒๐ ไร่ ประกาศเป็นที่ดินกองทางสงวน พอกรมทางหลวง 
สร้างถนนเสร็จ ราษฎรบ้านใกล้เรือนเคียงก็พากันมาจับจอง 
แผ้วถางที่ดินสองฟากถนนเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ประมาณ 
๖๐ ครอบครัว  

 ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.๒๔๘๐ อาคารเรียนของโรงเรียน
บา้นสามหลงัเกา่ถกูพายพุดัลม้ทัง้หลงั นายทพิย์มณผีอ่ง ครใูหญ่
นำชาวบ้านไปขออาราธนานิมนต์เอาท่านครูบาขาวปีมานั่งหนัก
สร้างโรงเรียนสามหลังขึ้นมาใหม่ พอครูบาขาวปีสร้างโรงเรียน
เสร็จแล้ว คณะกรรมการสร้างโรงเรียนโดยนายสมบูรณ์่ ไชยผดุง 
(เจา้นอ้ยสมบรูณ)์ ไดอ้าราธนาใหท้า่นอยูน่ัง่หนกั (เปน็ประธาน) 
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สร้างวัดฟ้าหลั่งต่อ ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าของที่จะสร้าง  
ตัวเจ้าของมีแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏเพราะยังไม่ถึงเวลา หากถึง
เวลาเมื่อใดเขาจะมาสร้างเอง ขอให้เหล่าญาติโยมจงรอไปก่อน 

 หลวงปู่ครูบาอินเล่าว่า ท่านมาอยู่วัดฟ้าหลั่งเมื่ออายุได้ 
๕๗ ปี วัดฟ้าหลั่งยังเป็นป่าอยู่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่นี้แรง 
บริเวณกำแพงวัดปัจจุบันเป็นที่ที่ชาวบ้านมาเลี้ยงผีกัน เข้าใจว่า
เป็นพวกผีตายโหง เมื่อท่านมาอยู่ชาวบ้านก็ได้สร้างกุฏิเป็น 
กระท่อมเล็กๆ ให้ท่านอยู่ ท่านก็ได้สอนให้ชาวบ้านแผ่เมตตา 
ให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับส่วนกุศล ท่านก็อยู่มาได้โดยไม่มี
อะไรมารบกวน สภาพของวดัทีเ่หน็ในปจัจบุนั ทา่นคอ่ยๆสรา้งขึน้
ทั้งสิ้น คติการสร้างของครูบาอินก็คือค่อยทำไป ท่านไม่บอกบุญ
ให้ชาวบ้านต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน ท่านมักจะสั่งสอนลูกศิษย์
เสมอว่า อย่าทำบุญให้ตนเองเดือดร้อน ให้ทำตามกำลัง 



56 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

 เรือ่งทีค่รบูาขาวปกีลา่วถงึเจา้ของทีจ่ะมาสรา้งนัน้ ครบูาอนิ 
ท่านก็ได้ยินที่ครูบาขาวปีว่า “เจ้าเปิ้นมี เจ้าตึงมาสร้าง” เมื่อมี
ผู้เรียนถามท่านว่า ท่านใช่เจ้าของตามที่ครูบาขาวปีท่านกล่าวถึง
หรือไม่ ท่านตอบแบบหัวเราะๆ ว่า “ถ้าจะแม่แต้เน่อ หลวงปู่
มาอยู่นี่นะ ทีแรกมาอยู่มีบ้านสักสิบสักซาว มุงคามุงต๋อง 
(ตองตึง) กะต๊อบหลวงปู่ ได้ซื้อข้าวสารมานึ่ง บอกเขาว่า
สตางคม์กีอ่ซือ้ขา้วสารมาไว ้เขากอ่ซือ้มาหือ้หลายเตือ้ เอามา
เตื้อถังๆ โอถ้าเป็นพระเณรสมัยนี้ มันก่อไปแล้วแล้วเน้อ   
บ่ออยู่ละ อยู่มาก็ดีขึ้นๆ บ้านก็หลายหลังขึ้น ก็เจริญขึ้น”

    วัดฟ้าหลั่งในร่มบารมีของหลวงปู่ครูบาอิน ได้รับการ
พัฒนาจากวัดร้างที่เหลือเพียงซากปรักหักพัง กลายเป็นวัดที่มี
ความเจริญรุ่งเรือง มีเสนาสนะที่สมแก่การบำเพ็ญศาสนกิจของ
พระภกิษสุงฆ ์ถาวรวตัถตุา่งๆไมว่า่จะเปน็โบสถ ์วหิาร กฏุ ิศาลา
กำแพงวัด ซุ้มประตู และพระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่ง ล้วนเกิดจาก
จิตศรัทธาของสาธชุนทัง้หลายได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นการจรรโลง 
พระศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส่วนหนึ่งเกิดจากจิตศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ ในวัตรปฏิบัติ
ปฏิปทาอันน่าเคารพเลื่อมใสขององค์หลวงปู่ครูบาอิน จนเกิดใจ
อนัเปน็กศุลปรารถนาอยากรว่มสัง่สมบญุรว่มกบัหลวงปูค่รบูาอนิ 
นั่นเอง 
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 เมตตาบารมีของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท มิได้จำกัดอยู่ที่
วัดฟ้าหลั่ง และวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) เท่านั้น แต่ยังแผ่ขยาย 
ไปยังวัดวาอาราม ส่วนราชการ และสถานศึกษาอีกมากมาย
หลายแห่ง ทั้งในเขตพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง และ
วัดวาอารามอื่นๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เป็นต้น 

 สถานที่แห่งหนึ่งที่สมควรกล่าวถึงณที่นี้ก็คือ วัดใหม่- 
หนองหอย หลวงปู่ครูบาอินท่านได้ให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้น 
ในปี ๒๕๒๔ ในฐานะเจ้าคณะตำบลยางคราม หลวงปู่ครูบาอิน
ได้เมตตาส่งสามเณรอินทร (ปัจจุบันเป็นพระครูใบฎีกาอินทร 
จิตตสังวโร)มาเป็นตัวแทนของหลวงปู่ ดูแลการก่อสร้างวัดใหม่- 
หนองหอย เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน  
ในเขตที่ดินจัดสรร ซึ่งทางการได้ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
ให้เป็นแหล่งชุมชนใหม่ 

ปถัมภ์การสร้าง อุ
วัดใหม่หนองหอย 
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 กล่าวถึงองค์หลวงปู่ครูบาอิน ท่านได้ให้การอุปถัมภ์ และ
เป็นประธานในการก่อสร้างเสนาสนะของวัดใหม่หนองหอยอยู่
อย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีงานบุญงานกุศลที่วัดใหม่หนองหอย 
ทา่นจะเมตตาไปเปน็ประธานในพธิ ีเมตตาอธษิฐานจติวตัถมุงคล
เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างเสนาสนะของทางวัด 
กลา่วไดว้า่ หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท เปน็พระเถระทีม่คีณุปูการ
อย่างใหญ่หลวงต่อวัดใหม่หนองหอย เพราะท่านได้ให้การ
อุปถัมภ์วัดใหม่หนองหอย นับตั้งแต่วันเริ่มก่อสร้างวัด ตราบ
จนวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน 



หลวงปู่ครูบาอิน อินโท กับ พระอาจารย์อินทร จิตตสังวโร  
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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  พระครูวรวุฒิคุณ หรือที่เรียกติดปากว่า “ครูบาอิน” 
หรือ “หลวงปู่” หรือ “ครูบาฟ้าหลั่ง” นั้นเป็นพระสุปฏิปันโน 
ซึ่งทำให้ผู้พบเห็นมีความชุ่มเย็นเสมอ หลวงปู่เป็นพระที่พูดน้อย 
ถอืปฏบิตัเิครง่ครดั แมใ้นวนัทีท่า่นมอีายมุากแลว้ ทา่นกถ็อืปฏบิตัิ
กิจวัตรประจำวันของท่านมิได้ขาด วัตรปฏิบัติประจำวันของท่าน
ครูบาอินเท่าที่ทราบ ท่านตื่นนอนตอนเช้าตี๔ ไหว้พระทำวัตร
สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เมื่อพระในวัดมาพร้อมกันที่กุฏิ
ของท่าน ท่านครูบาก็จะเป็นผู้นำในการสวดมนต์ทำวัตรเช้า 
และนั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นประจำ ท่านฉันประมาณ ๘ โมงเช้า 
โดยฉันเอกา คือฉันเพียงมื้อเดียว และตลอดทั้งวันจะไม่ฉัน 
อย่างอื่นนอกจากน้ำ ประมาณ ๙-๑๐ โมงเช้า หากไม่ติด 
กิจนิมนต์ ท่านก็จะมีปฏิสันถารกับญาติโยมที่ไปกราบนมัสการ

ขอ้วัตรปฏิบัติ 
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หรือไปทำบุญ หลังจากนั้นท่านจะพักผ่อนเป็นการส่วนตัว เช่น
อา่นหนงัสอืหรอืทำกจิอืน่จนถงึเวลาประมาณบา่ย ๒ โมง ทา่นจงึ
ออกรับแขกจนถึงเวลาประมาณ ๕ โมง จากนั้นท่านจึงสรงน้ำ
แลว้สวดมนตท์ำสมาธจินถงึเวลาประมาณ๑ทุม่พระภกิษสุามเณร
ในวัดจึงมาพร้อมกันที่กุฏิของท่านเพื่อทำวัตรสวดมนต์เย็น  
ทำสมาธิ ซึ่งเสร็จประมาณ ๒ทุ่ม หลังจากนั้นท่านครูบาอิน 
จะมีปฏิสันถารกับพระในวัดตามสมควร แล้วพักผ่อน ซึ่งท่านจะ
เดินจงกรมและทำสมาธิก่อนจำวัดทุกคืน 

 ครูบาอินมีความพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายของท่าน ท่านไม่
เคยเรียกร้องต้องการอะไร เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๐ ในวัย
เกือบ ๙๐ปี ท่านยังทำความสะอาดกุฏิเอง ผู้ที่พบเห็นท่าน  
มักจะเกิดศรัทธาและประทับใจในความเป็นพระแท้ของท่าน 
ครูบาท่านมีเมตตาต่อศิษย์โดยถ้วนหน้าท่านพยายามให้ลูกศิษย์
หาโอกาสปฏิบัติธรรมเสมอ ปกติแล้วครูบาจะไม่ค่อยพูด แต่ถ้า
พบคนสูงอายุ หรือมีผู้สอบถามท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้ว
ท่านจะคุยได้นาน 

 ทางด้านสุขภาพของครูบาอิน เมื่อครั้งยังมีชีวิต ท่านมัก
กล่าวอยู่เสมอว่าเป็นบุญของท่านที่อยู่มาจนถึงวัยร่วมร้อยปีและ
ไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อ มีแต่อาการอ่อนเพลีย ป่วยไข้เล็กน้อย  
ตามสังขารที่ร่วงโรยไปตามอายุ ท่านมีโรคประจำตัวคือความดัน
โลหิตสูง แต่ก็มีหมอคอยดูแลรักษาเป็นประจำ  
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 ท่านครูบาเป็นผู้ที่มี
ความอดทนสูงต่อเรื่องต่างๆ 
รวมทั้งเรื่องสุขภาพของท่าน
ด้วย ท่านไม่ค่อยจะบอกเล่า
อาการหรือทุกขเวทนาให้ 
ใครทราบ ได้แต่ห่วงใยทุกข์
สุขของผู้อื่น ความมีเมตตา
เอื้อเฟื้อของท่าน เผื่อแผ่ถึง
สัตว์เลี้ยงภายในวัด ท่าน 
ไม่ยอมให้ใครนำไปปล่อย 
ที่อื่น ท่านว่าข้าววัดพอมี
เลี้ยงดูกันไปได้ ยามสัตว์เหล่านี้เจ็บป่วย ท่านก็พยายามจัดการ
ให้มีการเยียวยาตามกำลัง พระภิกษุและสามเณรก็มีความรัก
สัตว์และมีความเมตตาเช่นท่านด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งมีลูกสุนัข
ของวัดเจ็บอยู่นาน ท่านเรียกมันว่า “ขาว” พอดีมีโอกาสที่จะ 
นำตัวไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ลูกศิษย์ของท่าน ท่านเดินมาส่ง
ถึงรถพร้อมกับกล่าวว่า “ขาวเอ๊ย ไปโฮงยานะลูก” 

 หลวงปู่ครูบาอินเองถ้าหากไม่อ่อนเพลียนัก ก็พยายาม 
ไปตามกจินมินตอ์ยูเ่สมอดว้ยเมตตาของทา่นแมล้กูศษิยจ์ะหว่งใย
และพยายามขอร้องให้พักผ่อนก็ตาม บรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและ
ฆราวาส ซึ่งมีทั้งชาวบ้านวัดฟ้าหลั่ง ทุ่งปุย และจากที่ต่างๆ  
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ก็พยายามดูแลท่านตามกำลังความสามารถเพื่อถนอมท่าน 
ครูบามีความเกรงใจทุกคน ท่านมักกล่าวเสมอว่า ไม่จำเป็นต้อง
ทำอะไรให้ท่าน ท่านพอใจในความเป็นอยู่ของท่านแล้ว แต่หมู่
ลูกศิษย์ก็มีความห่วงใย จึงอดไม่ได้ที่จะจัดหาสิ่งต่างๆ ให้ท่าน 
ได้รับความสะดวกบ้าง รวมทั้งพยายามหาแพทย์มาดูแลสุขภาพ
ของท่าน ให้ท่านอยู่กับพวกเราให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ทั้งๆ ที่รู้กันดีว่า ท่านไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ 

 พระครูวรวุฒิคุณเป็นผู้มีสติระมัดระวังอยู่เสมอ ท่านรู้ 
เท่าทันต่อเหตุการณ์ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงการพระพุทธ
ศาสนา มผีูไ้ปถามความเหน็จากทา่น ทา่นจะใหข้อ้คดิทีด่ีโดยยดึ
หลกัธรรมะไมเ่คยคดิซำ้เตมิผูใ้ดดว้ยอคตหิรอือารมณ์ในระยะหลงั
ได้มีผู้มาพบเห็นและได้ข่าวปฏิปทาของท่านจนเกิดความเลื่อมใส
ในองค์ท่านมากขึ้นเป็นลำดับ จึงได้แวะเวียนไปกราบนมัสการ
ทา่นอยูเ่นอืงๆและไดท้ำบญุรว่มกบัทา่นโดยการกอ่สรา้งถาวรวตัถุ
ในวัดฟ้าหลั่ง อาทิ เช่น วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ โรงครัว 
ตลอดจนห้องสุขา จนวัดมีความเจริญดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน 
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 ตามปกติท่านครูบาอินเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับที่มากกว่าจะ
เดนิทางทอ่งเทีย่วหรอืรบักจินมินตไ์ปในทีไ่กลๆนอกจากกจินมินต์
ที่จำเป็นจริงๆ ซึ่งในบางครั้งท่านไปด้วยความเมตตา แต่พอกลับ
มาแล้วมีอาการเจ็บป่วย เป็นที่ห่วงใยแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา 

นมัสการพระธาตุแช่แห้ง 
เจดีย์ประจำปีเกิด 

ปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่าน 
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เป็นอย่างมาก จนถึงกับขอเมตตาจากท่านครูบางดการรับ 
กิจนิมนต์ลงบ้าง เพื่อจะได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกศิษย์ลูกหา
และศรัทธาสาธุชนทั้งหลายไปนานๆ และพากันมีความหวังว่า
ท่านทั้งหลายที่เลื่อมใสศรัทธาในท่านครูบาจะเข้าใจ และยินดีที่
ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดมีความเป็นห่วงหลวงปู่เช่นนี้ 

 เท่าที่ทราบ สถานที่ที่เป็นความปีติของท่านในสมัยหลัง 
ที่ท่านได้มีโอกาสไปเยือนและกราบนมัสการ คือการไปกราบ
นมัสการพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน อันเป็นคตินิยมของคน
ภาคเหนือ ถือกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ 
ซึ่งในชั่วชีวิตหนึ่งควรจะมีโอกาสไปนมัสการ ซึ่งครูบาอินท่านก็ได้
ไปแล้ว คือ ปีพ.ศ.๒๕๓๓ ในวันที่ท่านไปเป็นการพอดีกับ
ประเพณีทำบุญของพระธาตุ ซึ่งยังความปีติแก่ท่านเป็นอันมาก 



วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงติ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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 นับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงปู่ครูบาอิน 
ไดส้รา้งวตัถมุงคลเพือ่แจกจา่ยแกศ่รทัธาชาวบา้นทีห่วงัทีพ่ึง่ทางใจ 
ตามตำราทีท่า่นไดศ้กึษาเลา่เรยีนมาควบคูไ่ปกบัการทำเทยีนบชูา
ซึง่เปน็ธรรมเนยีมของชาวลา้นนาไมว่า่จะเปน็เทยีนสะเดาะเคราะห ์
รับโชค สืบชะตา หรือเทียนบูชาเพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  

 วัตถุมงคลของท่านในยุคแรกก็เป็นตะกรุดและยันต์ สร้าง
จากวสัดทุีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ไมว่า่จะเปน็ยนัตโ์ตน(ตะกรดุโทน)
ยันต์ก๋าสะท้อน ยันต์กลุ่ม ยันต์คาดเอว เป็นต้น จวบจนกระทั่ง
ในปี๒๕๑๘ จงึไดม้ลีกูศษิยล์กูหาผูม้จีากกรงุเทพฯ ไดม้าจดัสรา้ง
วัตถุมงคลรุ่นแรกเป็นล็อคเก็ตพลาสติก และในปีถัดมาก็ได้จัด
สร้างเหรียญรุ่นแรกถวายท่าน และมีการสร้างวัตถุมงคลเรื่อยมา 

การสร้างวัตถุมงคล 
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 วัตถุมงคลของหลวงปู่ครูบาอินส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุมงคล 
ทีบ่รรดาลกูศษิยล์กูหาทัง้ฆราวาสและบรรพชติจดัสรา้งมาถวายทา่น
ทางวัดฟ้าหลั่งและวัดทุ่งปุยจึงไม่ได้มีการจดบันทึกรุ่นและจำนวน
การสร้างไว้ชัดเจน ข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับวัตุมงคลของหลวงปู่  
จงึอาศยัจากคำบอกเลา่ของลกูศษิยผ์ูส้รา้งถวายและจากการจดจำ
ของพระเณรในวัด อีกทั้งวัตถุมงคลแม้จะมีมากมายหลายรุ่น 
แต่ละรุ่นก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ตามกำลังศรัทธาของผู้ที่สร้าง
ถวาย เมื่อสร้างเสร็จหลวงปู่ก็ได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว
แล้วก็แจกจ่ายแก่ผู้ที่มากราบนมัสการ ส่วนหนึ่งแบ่งให้เช่าบูชา
เพื่อร่วมทำบุญสร้างเสนาสนะของทางวัด และร่วมทำบุญกับ
หลวงปู่ครูบาอินตามที่จะมีผู้มาขอเมตตาให้ท่านอุปถัมภ์งานบุญ
ต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ  

 กล่าวถึงการแจกพระของหลวงปู่ ผู้ที่เข้าไปกราบนมัสการ
ทา่นจะไดร้บัแจกวตัถมุงคลจากทา่น ไมใ่ชเ่พยีงแค ่๑หรอื๒องค ์
แต่ท่านมักจะให้ “เป็นกำ” ด้วยเหตุนี้ วัตถุมงคลแต่ละรุ่นที่ท่าน
แจกจึงใช้เวลาไม่นานก็หมดไปจากวัด  

 หลวงปู่ครูบาอิน ท่านไม่นิยมชมชอบให้ใครกล่าวอ้างถึง
อิทธิฤทธิ์ของวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสก ถึงแม้จะ 
มีข่าวประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะด้าน
แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ มหาอุดกันปืน แคล้วคลาดปลอดภัย 
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และผลด้านเมตตามหานิยม จนเป็นที่เคารพศรัทธาและแสวงหา
ของผูน้ยิมวตัถมุงคล แตห่ากมใีครมาเลา่ใหท้า่นฟงัถงึประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านั้น ท่านก็จะกล่าวเพียงว่า เขาเหล่านั้นยังไม่หมด
กรรม ยังไม่ถึงฆาต เป็นผลของการรักษาศีลปฏิบัติดีของคน 
คนนั้น วัตถุมงคลของท่านเพียงแต่เตือนสติให้ไม่ประมาท และ
ให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้น แต่กระนั้นก็ตาม หลวงปู่ 
ครบูาอนิกไ็ดร้บัการยอมรบันบัถอืในฐานะพระเกจิอาจารยท์ีส่งูยิง่
ด้วยศีล จริยาวัตร และเชี่ยวชาญสรรพวิชาพุทธาคมตามตำรา
โบราณล้านนา ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 
อยู่เสมอ จนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน และเมื่อท่านเข้าสู่วัย 
สูงอายุ ลูกศิษย์ลูกหาได้ขอให้ท่านงดรับกิจนิมนต์เดินทางไปร่วม
พิธีพุทธาภิเษก แต่ก็ยังมีผู้นำเอาวัตถุมงคลมาขอให้ท่านเมตตา
อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยววัตถุมงคลถึงที่วัดอยู่เนืองๆ ซึ่งท่าน 
ก็สนองจิตศรัทธาทำให้ด้วยความเมตตาเสมอมา 
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 นับตั้งแต่หลวงปู่ครูบาอิน ได้รับอาราธนานิมนต์ให้มา
เป็นประธานสร้างโรงเรียนวัดฟ้าหลั่งเป็นต้นมา มีเหตุการณ์และ
การก่อสร้างที่พอจะเรียงลำดับเวลาและอายุของหลวงปู่ครูบาอิน 
ได้ดังนี้คือ 

 พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๕๘ ปี ได้มาพำนัก ณ วัดร้างฟ้าหลั่ง 
โดยคณะศรทัธาไดส้รา้งกฏุถิวายและอาราธนาใหห้ลวงปูค่รบูาอนิ
อยู่จำพรรษาเป็นพรรษาแรก  
 พ.ศ.๒๕๐๕ อาย ุ๕๙ป ีเริม่สรา้งอาคารเรยีน โรงเรยีน
วัดฟ้าหลั่ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๕ 
 พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุ ๖๐ ปี ก่อสร้างโรงเรียน (ต่อ) 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๖๑ ปี อาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์  
ใช้เวลาก่อสร้าง ๑ ปี ๖ เดือน ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  

การสร้างถาวรวัตถุ 
และเสนาสนะ 
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วนัที ่๓๐พฤษภาคม ในปนีีเ้องไดเ้ริม่ลงมอืสรา้งศาลาการเปรยีญ
เพือ่ใชแ้ทนวหิารมขีนาดกวา้ง ๙เมตร ยาว ๑๒เมตร (เพิง่รือ้ลง
และสร้างใหม่แทนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒) 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ อายุ ๖๔ ปี เริ่มสร้างกำแพงด้านหน้า 
สร้างกุฏิเล็ก ทางทิศตะวันตกเรียงกัน ๒ หลัง และกุฏิใหม่ 
อีก ๑หลัง เป็นที่หลวงปู่ครูบาใช้รับแขกและประชุมสวดมนต์
ทำวัตรเช้าและเย็น 
 พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ ๖๗ ปี สร้างกำแพงด้านเหนือและ
ด้านใต้ (ด้านโรงเรียน) 
 พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๖๙ ปี สร้างกำแพงด้านตะวันตก
พร้อมโรงครัว ๑ หลัง (เพิ่งรื้อลงและสร้างใหม่แทนที่เดิม พ.ศ. 
๒๕๓๓) 
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 พ.ศ.๒๕๑๘ อาย ุ๗๑ป ียา้ยอโุบสถเดมิ (มปีรากฏเพยีง
ฐานอุโบสถแต่โบราณ) ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดในปัจจุบัน มาสร้างใหม่ 
เพื่อความสะดวกในการดูรักษาและปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย  
 พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุ ๗๘ ปี่ สร้างหอระฆัง 
 พ.ศ. ๒๕๒๖ อายุ ๘๐ ปี เริ่มสร้างวิหาร การก่อสร้าง
เปน็ไปอยา่งชา้ๆ เนือ่งจากขาดทนุทรพัย ์ ดว้ยเหตผุลทีว่า่หลวงปู ่
ครูบาอินไม่เรี่ยไรบังคับให้คนทำบุญ 
 พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๙ อายุ ๘๑-๘๓ ปี อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการก่อสร้างวิหาร  
 พ.ศ. ๒๕๓๐ อายุ ๘๔ปี มีการทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำ
ทุนทรัพย์สร้างวิหาร ในการทอดกฐินครั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลอง
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ศรทัธาผูม้ารว่มบำเพญ็บญุกศุล คณะกรรมการฯ จงึไดอ้าราธนา 
นิมนต์พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ซึ่งต่อมา 
ไดเ้ปน็พระราชาคณะชัน้สามญัทีพ่ระญาณสทิธาจารย)์สำนกัสงฆ์
ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นองค์แสดงพระธรรม
เทศนาสมโภชองค์กฐิน เพื่อยังประโยชน์สุขแก่สาธุชนทั้งหลาย 
ให้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล และภาวนา  
 พ.ศ. ๒๕๓๑ อายุ ๘๕ ปี มีการทอดกฐินสามัคคี โดย 
ห.ส.น.เวชพงษโ์อสถ และบรษิทัอตุสาหกรรมผึง้ไทย นำทนุทรพัย์
สมทบสร้างวิหารจนแล้วเสร็จ 
 พ.ศ.๒๕๓๒ อายุ ๘๖ ปี วันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๒ มีการฉลองวิหารและสมโภชพระประธาน ซึ่งคุณวีระ 
คุณยุวดี อุชุกานนท์ชัย พร้อมครอบครัว และ ผศ.ดรุณี  
ศมาวรรตกุล ศรัทธาเป็นเจ้าภาพ และทำบุญอายุครบ ๘๖ ปี
ของหลวงปู่ครูบาอินในครั้งนั้น ท่านได้เป็นประธานองค์ผ้าป่า
ทอดถวายบำรงุเสนาสนะสำนกัสงฆถ์ำ้ผาปลอ่ง พระครสูนัตวิรญาณ
(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) แสดงพระธรรมเทศนา สมโภช 
วิหารใหม่ด้วย หลังจากออกพรรษา ครอบครัวคุณวีระ คุณยุวดี  
อุชุกานนท์ชัย ได้เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีนำทุนทรัพย์  
เริ่มก่อสร้างศาลาการเปรียญแทนหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมแล้ว  
และมีอายุการใช้งานนับได้ถึง ๒๖ ปี และได้มีคณะศรัทธา
ศิษยานุศิษย์บริจาคทุนทรัพย์สมทบจนแล้วเสร็จ 
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 พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุ ๘๗ ปี อาจารย์รัตนา หิรัญรัศ 
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อม
ญาติมิตร ได้เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิต่อเติมออกไปจากกุฏิเดิม  
เพื่อให้หลวงปู่ครูบาได้พักอาศัยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ในช่วง
กอ่นเขา้พรรษา (เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม) ไดม้กีารปรบัถม
ทีบ่ริเวณวัดด้านทิศเหนือของพระอุโบสถให้ได้ระดับเดียวกับหน้า
ลานวิหาร และได้มีผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันสร้างกุฏิกรรมฐาน
จำนวน ๕ หลัง แล้วเสร็จทันเวลาให้พระภิกษุได้เข้าพักในเวลา
พรรษาพอด ี เมือ่ออกพรรษาครอบครวัของอาจารยร์ตันาหริญัรศั
พร้อมมิตรสหาย โดยคุณแม่ลัดดา หิรัญรัศ และคุณป้าถาวร
ทองลงยา เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดฟ้าหลั่ง คณะกรรมการ
ได้นำทุนทรัพย์จากการทอดกฐินนี้ สมทบกับทุนเดิมที่มีอยู่ 
เริ่มสร้างโรงครัว หอฉัน แทนที่โรงครัวเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งาน
มานานถึง ๑๙ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ อายุ ๘๘ ปี่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบ
สร้างโรงฉัน โรงครัว คณะศิษยานุศิษย์จัดทำบุญอายุครบรอบ 
๘๘ ปี และมีงานฉลองสมโภชกุฏิ ศาลาการเปรียญ โรงฉัน  
โรงครัว ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ ฯลฯ 

 หลังจากนั้นในแต่ละปีก็ได้มีการจัดงานบุญทอดผ้าป่า 
กฐิน และทำบุญอายุของหลวงปู่ครูบาอินประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกๆ ปี
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 การทำบุญฉลองอายุของหลวงปู่ในแต่ละปี จะมีบรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วทุกสารทิศทั้งใกล้และไกลจำนวนมาก
ซึ่งรวมทั้งคณะลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองบิน๔๑, 
คณะศรัทธาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมงานจนแน่น
วัดทุกๆปี ในงานจะมีการทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร 

ครูบาอาจารย์และ 
ลูกศิษย์ให้ความเคารพ 
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และทำบุญสืบชะตาตามประเพณีนิยมของล้านนาที่นิยมจัดถวาย
ครูบาเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน และบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้มี 
อายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ศิษยานุศิษย์ ในแต่ละปี 
มีครูบาอาจารย์ของภาคเหนือหลายรูปหลายองค์ มาร่วมอำนวย
อวยพรถวายแดห่ลวงปูค่รบูาอนิ อาทิเชน่ พระครจูนัทสมานคณุ
(หลวงปู่หล้า จันโทภาโส) วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง, พระครู
วฒุธิรรมคณุ (หลวงปูค่รบูาธรรมธ)ิ วดัสนัปา่ตงึ อำเภอแมแ่ตง,
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) สำนักสงฆ์ 
ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว, พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาหน้อย 

หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ก้มกราบ พระครูจันทสมานคุณ (หลวงปู่หล้า จันโทภาโส) 
แห่งวัดป่าตึง จ.เชียงใหม่ ณ กุฏิวัดฟ้าหลั่ง  

หลวงปู่หล้าท่านเป็นสหธรรมิกที่หลวงปู่ครูบาอินเคารพนับถือมาก 
ท่านเคยมาที่วัดฟ้าหลั่งหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นงานวันเกิดครูบาอิน  

และที่มาแวะเยี่ยมเยียน นอกวาระพิเศษก็มีหลายครั้ง 
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ชยวังโส) วัดบ้านปง อำเภอแม่แตง, พระครูมงคลคุณาธร
(ครูบาคำปัน) วัดหม้อคำตวง อำเภอเมืองเชียงใหม่,หลวงปู่ 
ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธัมมปัญโญ วัดร้องขุ้ม อำเภอสันป่าตอง,  
พระเทพสทิธาจารย ์(ครบูาทองสมุงัคโล)วดัพระธาตศุรจีอมทอง
อำเภอจอมทอง,พระมงคลวสิตุ (ครบูาดวงด ีสภุทัโท) วดัทา่จำปี
อำเภอสันป่าตอง, หลวงพ่อต๋า ปัญญาวุฒโฒ (ผู้รักษาไม้เท้า 
ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นของครูบาเจ้าศรีวิชัย) วัดอุโบสถบ้านเหล่า 
อำเภอสนัปา่ตอง, ครบูาศรยีรู คนธฺวโํส (พระครมูงคลคนัธวงศ)์
เจ้าอาวาสวัดมงคล (ทุ่งแป้ง) อำเภอสันป่าตอง ฯลฯ รวมทั้ง
พระเถราจารย์ที่ไม่ได้บันทึกนามไว้อีกหลายรูปต่างมาร่วมงาน 
หรือเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอินอยู่เป็นประจำ 

หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ แห่งวัดร้องขุ้ม สหธรรมิกของหลวงปู่ครูบาอิน 
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หลวงปู่ครูบาตั๋น ปัญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิน จังหวัดเชียงใหม่ 
สหธรรมิกที่เคารพศรัทธาในหลวงปู่ครูบาอิน 

ครูบาศรียูร คนฺธวํโส เจ้าอาวาสวัดมงคล (ทุ่งแป้ง) 
เป็นสหธรรมิกรุ่นน้องของครูบาอินที่ไปมาหาสู่กันบ่อย 
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 ภายหลังจากที่หลวงปู่ครูบาอินได้ไปสร้างความเจริญที่ 
วัดฟ้าหลั่งร่วม๓๐ปี จนวัดฟ้าหลั่งมีความสวยงามและรุ่งเรืองยิ่ง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อกาลล่วงมาถึงปี พ.ศ.๒๕๔๓ 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ 
เหนือ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ก็ได้หวนกลับมาสู่ “บ้านเกิด”  
ที่วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของหลวงปู่ที่เคยเป็น

กลับสู่วัดทุ่งปุย 
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เด็กวัด และได้บรรพชาเป็นสามเณร อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
และเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่มาก่อน และได้เป็นเจ้าคณะตำบล 
ยางครามมาตามลำดับ 

 มูลเหตุสำคัญ เนื่องจากวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) กำลัง
พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทรุดโทรมไปตามกาลสมัย อย่างเช่น
กุฏิ ศาลา กำแพง อีกทั้งการกลับมาของท่านด้วยอายุที่สูงถึง 
๙๘ ปี ด้วย “วุฒิ” อัน “เจริญ” จนถึงขั้นสูงสุด หาใดเปรียบ
มิได้อย่างเต็มภูมิ เป็นการกลับมาของท่านในวัยชรามากแล้ว  
ได้กลับมาอยู่ใกล้ลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน  

 ซึ่งนับว่าหลวงปู่ครูบาอิน ท่านเป็นปูชนียบุคคล ที่ควร
เคารพบูชาอย่างยิ่ง เพราะว่าหลวงปู่ถึงแม้ท่านจะไปอยู่ที่อื่น  
ไปสร้างที่อื่นให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว แต่หลวงปู่ก็ยังไม่ลืมบ้านเดิม 
ถิน่ฐานบา้นเกดิของทา่น คงเปน็เพราะบญุกศุลทีศ่รทัธาประชาชน
ไดม้ารว่มกนัทำกบัหลวงปู ่ไมว่า่จะเปน็การสรา้งศาลาการเปรยีญ
๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๔๓ การสร้างกำแพงในปี ๒๕๔๕ และในปี
เดียวกันได้มีการสร้างกุฏิวรวุฒิคุณ เพื่อเป็นที่พำนักของหลวงปู่ 
ในแต่ละวันจึงมีผู้คนมากราบนมัสการเยี่ยมเยียนหลวงปู่ไม่ขาด
สาย ถึงแม้นว่าท่านจะอาพาธ นอนพักรักษาตัวอยู่ที่วัด หรือที่
โรงพยาบาล ท่านก็ยังเมตตาให้ศรัทธาญาติโยมที่มานั้นได้เข้าไป
กราบไหว้ท่านจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
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กุฏิวรวุฒิคุณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกุฏิที่หลวงปู่ครูบาอินพำนักในช่วงปลายชีวิต  
ณ วัดคันธาวาส (วัดทุ่งปุย) ต.ยางคราม กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

อุโบสถที่ได้รับการบูรณะใหม่ ด้วยบารมีของหลวงปู่ครูบาอิน 
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ศาลาการเปรียญ สถานที่ไว้จัดพิธีมงคลหลายๆ อย่าง เมื่อครั้งหลวงปู่อายุ ๑๐๐ ปี 
และ ๑๐๑ ปี จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลายๆ รุ่น เช่น ไจยะเบงชร, พญาวัน, 
วัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ด้านหลังเป็นห้องที่หลวงปู่เคยอยู่ก่อนที่จะสร้างกุฏิข้างบน 

วิหารที่ได้รับการบูรณะใหม่ 
ตอนที่หลวงปู่ย้ายกลับมาพำนักอยู่ที่วัดทุ่งปุย เมื่อปี ๒๕๔๓ 
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ปจัฉิมวัย 
และการมรณภาพ 
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 หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้อุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนา 
ทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ศาสนจักร คือการสร้างถาวรวัตถุ 
สร้างวัดวาอาราม ให้ความช่วยเหลือไว้หลายวัด ฝ่ายอาณาจักร
ทา่นกไ็ดส้รา้งอาคารสถานที ่และสาธารณประโยชนแ์กท่างราชการ
บ้านเมืองอย่างมากมายมาโดยตลอด ใครมาขอให้ท่านช่วยสร้าง
อะไร ท่านก็เมตตาให้ ท่านทำแบบเงียบๆ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ 
เรียบง่าย ไม่ค่อยจะพูดจามากนัก หลวงปู่ท่านมีข้อวัตรปฏิบัติ 
ทีเ่สมอตน้เสมอปลาย ทำใหผู้ท้ีไ่ดม้าพบเหน็กราบไหว ้เหน็ปฏปิทา
การปฏิบัติของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ 

 ช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ สังขาร
ร่างกายของท่านไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นไปตามอายุขัย อาพาธบ่อย 
หลวงปู่ท่านมีความอดทนสูงมาก มีสติและสมาธิความจำที่ดีเลิศ
อยู่เสมอ ยามเจ็บไข้เกิดทุกขเวทนาท่านจะไม่ยอมบอกใครง่ายๆ 
ท่านเกรงใจ ไม่อยากให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ 
ญาติโยม 
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 ยามเมือ่ทา่นไมส่บายพกัรกัษาตวัอยูท่ีว่ดั ตอ้งใหอ้อกซเิจน
อยูเ่ปน็ระยะ เมือ่มญีาตโิยมมากราบนมสัการทา่น ทา่นกใ็หเ้ขา้พบ
พร้อมกับให้พรอันยาวนานตามปกติของท่าน จนญาติโยมที่มา
กราบไหว้รับพรจากท่านนั้นเหนื่อยแทน ขอร้องท่านให้พรสั้นๆ 
เพราะกลัวท่านเหนื่อย ท่านก็ไม่ยอม ลุกขึ้น ไม่นอนให้ศีลให้พร
แก่ญาติโยม ไหว้พระสวดมนต์อยู่ตลอด ท่านบอกว่าไม่เหนื่อย

 หลวงปูเ่ขา้โรงพยาบาลครัง้แรกเมือ่วนัที ่๔เมษายน ๒๕๔๕
หมอวินิจฉัยว่าท่านติดเชื้อในปอดและน้ำท่วมหัวใจ พักรักษาตัว
อยูท่ีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่ จนถงึวนัที ่ ๑๘ เมษายน
ก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดคันธาวาส อาการดีขึ้น 

 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นิมนต์หลวงปู่ขึ้นอยู่บน
กุฏิหลังใหม่ ที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาสร้างถวาย 

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ 
ทำบุญฉลองอายุ ๑๐๑ ปี ถวายหลวงปู่ 

 ครัง้สดุทา้ยเขา้โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่
๑๔มนีาคม๒๕๔๖ ถงึวนัที ่๑๒เมษายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๑๕น.
อาการเริ่มทรุดลงเรื่อยๆ จนถึงเวลา ๑๙.๔๐น. ท่านก็จากไป
อย่างสงบ 
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 คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ขอขอบคุณและอนุโมทนา  
ผู้บริหาร นายแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทุกๆ ท่าน ที่ให้การรักษา
ดูแลหลวงปู่ครูบาอิน อินโท มาด้วยดีโดยตลอด ตั้งแต่ต้น 
จวบจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของหลวงปู่ เฝ้าดูแลอุปัฏฐาก 
แวะเวียนเยี่ยมดูอาการ ให้กำลังใจหลวงปู่อยู่มิได้ขาด  

 หลังจากมรณภาพ คณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหา นำโดย 
พระครูสุคนธ์บุญญากร เจ้าอาวาสวันคันธาวาส (ทุ่งปุย) ได้จัด
พธิบีำเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม ทำบญุ ๗วนั ๕๐วนั ๑๐๐วนั
และบรรจสุรรีะสงัขารหลวงปูท่ีไ่มเ่นา่เปือ่ย แหง้แขง็และปดิทองไว้
จนเหลืองอร่ามในโลงแก้ว และจัดสถานที่ให้ศรัทธาสาธุชน 
ได้กราบนมัสการบนกุฏิวรวุฒิคุณ วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ตำบล
สนัตสิขุ กิง่อำเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม ่เพือ่รอวนัพระราชทาน
เพลิงศพ 

 หลังจากที่หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้ละสังขารเมื่อวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ สรีระของหลวงปู่ไม่เน่าเปื่อย กลับแห้ง
สนิทอยู่ในโลงแก้วที่คณะศิษย์จัดถวาย ทุกปีจะมีการทำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้หลวงปู่ พร้อมทั้งทำพิธีเปลี่ยนจีวร และในเดือน
มกราคม ปี ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ร่วมงานสามารถ
ถ่ายภาพดวงไฟประหลาดหลายต่อหลายดวงในระหว่างพิธี 
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ภาพดวงญาณในพิธีเปลี่ยนจีวรหลวงปู่ ปี ๒๕๔๙ 

สังขารหลวงปู่ที่ไม่เน่าเปื่อย แห้งแข็ง และปิดทองไว้จนเหลืองอร่ามในโลงแก้ว 
ให้ศรัทธาสาธุชนได้กราบนมัสการบนกุฏิวรวุฒิคุณ เพื่อรอวันพระราชทานเพลิงศพ 



ขอวิญญาณท่านอยู่คู่ความดี

สถิตย์มั่นบรรลุบุญกุศล

แม้จะอยู่ใต้หลักทั่วสากล

สถิตบนบัลลังก์ทองของวิมาน

พระครูสุคนธ์บุญญากร 
เจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 

ประพันธ์ 
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 คณะศษิยแ์ละศรทัธาวดัคนัธาวาส(ทุง่ปยุ)โดยมพีระเทพ
สิทธาจารย์ (ครูบาทอง สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ 
ศรจีอมทองเปน็ประธานทีป่รกึษาฝา่ยสงฆ ์ ไดจ้ดัพธิพีระราชทาน
เพลิงศพ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้อย่างสมเกียรติ สมสมณะ
ฐานะของท่าน ระหว่างวันที่ ๓๐มกราคม-๔กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ ณ เมรุชั่วคราว วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) โดยในวันที่  
๓๐ มกราคม คณะศิษย์อัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ครูบาอิน 
ขึ้นสู่ปราสาทนกหัสดิลิงค์ ตามธรรมเนียมพิธีส่งสก๋ารครูบา
อาจารย์ล้านนา ณ เมรุชั่วคราว บริเวณทิศตะวันออกของ 
วดัคนัธาวาส (ทุง่ปยุ) จดัพธิบีำเพญ็กศุลจนถงึวนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ 
(ส่งสะก๋าร ครูบาเจ้าฟ้าหลั่ง) 
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 ระหว่างงานมีพระราชาคณะและพระเถรานุเถระ มาร่วม
พิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหา 
รชัมงัคลาจารย ์วดัปากนำ้ เจา้คณะใหญห่นเหนอื มาเปน็ประธาน
ฝ่ายสงฆ์ในพิธี, พระธรรมสิทธาจารย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,พระเทพรัตนสุธีรองเจ้าคณะ
ภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดประทุมคงคา, พระเทพวิสุทธิคุณ  
วัดบุพพาราม เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระเทพสิทธาจารย์ 
(ครบูาทองสมุงัคโล)วดัพระบรมธาตศุรจีอมทอง,พระมงคลวสิตุ
(หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท) วัดท่าจำปี จังหวัดเชียงใหม่ และ
ยงัมคีรบูาอาจารยอ์าวโุสทีเ่ปน็ทีเ่คารพนบัถอืของจงัหวดัเชยีงใหม่
และจงัหวดัใกลเ้คยีงเขา้รว่มงานเปน็จำนวนมาก อาทเิชน่ ครบูาตัน๋
ปัญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิน อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่, 
พระครูศีลพิลาศ (ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล) วัดศรีสว่าง 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก  
วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, 
พระครูธรรมชยาภรณ์(ครูบาคำ)วัดธรรมชัย อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่, พระครูวรวรรณาภรณ์(ครูบาอิ่นคำ)วัดไชย-
สถาน เจดีย์ ๙ ยอด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, พระครู 
สหีธรรมจารี(ครบูาสงิหโ์ตสธุมโฺม)วดัดอยแกว้ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น (หมายเหตุ: สมณศักดิ์และตำแหน่ง  
ในขณะนั้น) 



89พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

 นอกจากนี้ยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาร่วมถวายการ
สักการะแก่หลวงปู่ครูบาอินเป็นวาระสุดท้าย อาทิเช่น คุณสุรพล 
เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่,  
คุณถาวร เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่,  
คุณสุวิทย์ ชอบใช้ สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร, คุณวิชัย ศรีขวัญ  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม,่ คณุกฤษดาพร เสยีมภกัด ีรองผูว้า่
ราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธิพงษ์ รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัลำพนู, คณุจำลอง กติตศิร ีผูอ้ำนวยการสำนกังาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่, คุณบพิตร วิทยาวิโรจน์  
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่,  
คุณเทิดศักดิ์ จารุอัคร ปลัดอำเภอดอยหล่อ, อีกทั้งศานุศิษย์
จากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานอย่างคับคั่งนับแสนคน เพื่อร่วมพิธี
ส่งสการหลวงปู่ครูบาอิน อินโท พระเถระที่เป็นที่เคารพศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวล้านนาและชาวไทยทั่วประเทศเป็น
วาระสุดท้าย (หมายเหตุ: ตำแหน่งในขณะนั้น) 

 คณะสงฆ์ตำบลสันติสุข ร่วมกับคณะศรัทธาศานุศิษย์ 
ของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้ดำเนินการจัดงานพระราชทาน 
เพลิงศพ พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) อดีต 
เจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) อดีตเจ้าคณะตำบลสันติสุข  
สิริอายุได้ ๑๐๑ ปี พรรษา ๘๑ พรรษา  
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 กำหนดการจัดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๐ ถงึวนัที ่๔กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ ณ เมรชุัว่คราว
วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา๑๓.๐๐น.  
อาราธนาสรีระขันธ์ขึ้นสู่ปราสาทนกหัสดิลิงค์ 
 วนัอาทติยท์ี ่๔กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา๑๖.๐๐น.
ทำพีธีพระราชทานเพลิงศพ 





ภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) ครูบาฟ้าหลั่ง

ณ เมรุชั่วคราววัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ปราสาทนกหสัดลิงิค ์มตีวัเปน็นกแตห่วัเปน็ชา้ง มปีกีหางใหญโ่ต ตามความเชือ่โบราณลา้นนา  
ว่าเป็นพาหนะที่นำเอาดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ ชั้นนิพพาน จะใช้สำหรับงานศพของ  
เจา้นายฝา่ยเหนอืและพระสงัฆาธกิารเทา่นัน้ ถอืเปน็เครือ่งสงู ชาวบา้นโดยทัว่ไปไมส่มควรใช ้

รูปภาพ ตาลปัตร พัตรยศของหลวงปู่ ใบตราตั้ง เครื่องอัฐบริขาร ตั้งวางไว้ด้านข้าง  
องค์ปราสาท ตรงกับปะรำพิธี เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้กราบไหว้สักการะบูชา 
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สรีระสังขารหลวงปู่บรรจุอยู่ในโลงทอง 
ประดิษฐานอยู่บนปราสาทนกหัสดิลิงค์ 

บุษบกที่ใช้เชิญโลงทองบรรจุสังขาร 
จากกุฏิ ณ วัดทุ่งปุย ขึ้นบนปราสาท 

 รูปภาพหลวงปู่ ตั้งไว้อยู่ทางด้านทิศใต้ 
ขององค์ปราสาทนกหัสดิลิงค์ 

ให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้บูชา 

ผา้จวีรทีข่งึอยูป่ลายเสา เรยีกวา่ ผา้กระดาน 
เชื่อว่าเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์  

เป็นที่หมายปองของผู้ร่วมพิธีทุกคน 
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95พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 
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จดุเชา่บชูาวตัถมุงคลของหลวงปู ่ ซึง่มวีตัถมุงคลรุน่เกา่หลากหลายชนดิไวใ้หผู้เ้ลือ่มใสศรทัธาไดร้ว่มทำบญุ 
ไม่ว่าจะเป็นสร้อย เหรียญ ประคำ ผ้ายันต์ รูปหล่อ พระกริ่ง ประชาชนและพระสงฆ์จะทยอยมาร่วม
ทำบุญถวายผ้าไตรจีวรและผ้าบังสกุลตลอดทั้งวัน และสำหรับคนที่บูชาวัตถุมงคลในระหว่างงานก็จะแจก
รูปภาพที่ระลึก พระเนื้อผง เนื้อดิน ที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกไว้ และรับใบอนุโมทนาบัตรไปเป็นที่ระลึกด้วย 
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มพีธิบีำเพญ็กศุลตลอดทัง้วนั พรอ้มทัง้มกีารแสดง
พระธรรมเทศนาโดยพระเทพรัตนสุธี 

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์องค์เจ้า รวมทั้ง
ศรัทธาชาวบ้าน ร่วมบำเพ็ญกุศลในปะรำพิธี 

ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมเครื่องไทยทาน  
ถวายพระ เป็นตะกร้าสานเรียกว่า “ก๋วยตีนช้าง” 

จุดบริการถวายผ้าบังสกุล และทำบุญถวายฟืน 
ที่จะใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

วงดนตรีพื้นเมืองที่บรรเลงเพลงล้านนาอย่าง 
ไม่เหน็ดเหนื่อยตลอด ๖ วัน ๕ คืน 

คณะสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์ 
มาร่วมในพิธีด้วย 
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เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพานไว้ประดิษฐานไฟพระราชทานทางด้านทิศเหนือศพ 

พระธรรมสทิธาจารย ์ ครูบาจันทรังษี วัดกู่เต้า  หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ วัดไชยสถาน 

เนืองแน่นเต็มพื้นที่จัดงาน คือ คลื่นมหาชนลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอิน อินโท 
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เจ้าพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุพพาราม 
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาผ้าบังสุกุล 

พระเทพรัตนเมธี ประธานสงฆ์ 
จุดไฟพระราชทาน 

เหล่าพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ พระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ 
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ปราสาทนกหัสดิลิงค์นี้ กำลังจะมอดไหม้ไปพร้อมกับสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ครูบาอิน อินโท   
เป็นพิธีกรรมที่งดงามสมเกียรติพระเถระผู้สูงยิ่งด้วยธรรมและพรรษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
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พระเพลิงเหนือร่างหลวงปู่ 
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ผ้าจีวรเหนือจิตกาธานที่ไม่ไหม้ไฟ 

รูปภาพและหนังสือต่างๆ ที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ 
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 หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพ คณะศิษยานุศิษย์ได้
จัดพิธีเก็บอัฐิและเถ้าอังคารของหลวงปู่ตามธรรมเนียมประเพณี
ลา้นนา และไดจ้ดัแบง่อฐัธิาตขุองหลวงปูไ่วท้ีว่ดัคนัธาวาส (ทุง่ปยุ)
โดยพระครสูคุนธบ์ญุญากร (พระอธกิารพรชยั กตปญุโญ) ไดจ้ดั
สร้างศาลาอนุสรณ์หลวงปู่ ประดิษฐานรูปหล่ออัฐิธาตุ และ
เครือ่งบรขิารของหลวงปูใ่หส้าธชุนไดส้กัการบชูา และจดัพธิสีรงนำ้
รูปเหมือนของหลวงปู่ในงานสรงน้ำพระธาตุวัดทุ่งปุยซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปีในวันขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ (เหนือ)  

 ทางวดัใหมห่นองหอย โดยพระครสูงัวรยตกิจิ (พระอธกิาร
อนิทร จติตสงัวโร)กไ็ดจ้ดัสรา้งพพิธิภณัฑห์ลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท
โดยจัดแสดงวัตถุมงคล เครื่องบริขาร รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งเท่าองค์จริง
ของหลวงปู่ครูบาอิน จัดพิธีวันกตัญญู และวันคล้ายวันมรณภาพ
ของหลวงปู่ครูบาอิน ทุกวันที่ ๑๒ เมษายนของทุกปี ในงานมี

อนุสรณ์หลวงปู่ 
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พธิสีรงนำ้รปูเหมอืน สรงนำ้อฐัธิาต ุถวายภตัตาหารเพล แจกทุน
การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบำเพ็ญกุศล 
ถวายหลวงปู่ครูบาอิน 

 ทางวดัฟา้หลัง่ โดยพระครปูยิกจิปรชีา (พระอธกิารปรชีา
เปสโล)ไดท้ำการปรบัปรงุกฏุขิองหลวงปูค่รบูาอนิอนิโท จดัสรา้ง
เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุมงคล รูปถ่ายเก่าของหลวงปู่ เครื่อง
บรขิารและรปูหลอ่เทา่องคจ์รงิของหลวงปู่ ในแตล่ะปทีางวดัไดจ้ดั
พิธีสรงน้ำรูปเหมือน พร้อมทั้งพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่ง 
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ (เหนือ) โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายแด่หลวงปู่ครูบาอิน และพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาแก่ผู้มา
ร่วมงานทุกคน บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ระลึกถึงเมตตาคุณความดี
ของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท สามารถแวะเวียนไปกราบนมัสการ
รูปหล่อ อัฐิธาตุ อังคารธาตุ และสามารถร่วมพิธีสรงน้ำบำเพ็ญ
กุศลถวายหลวงปู่ตามวันเวลาข้างต้นที่จัดเป็นประจำทุกปี 

 คุณสุวิทย์ ชอบใช้ สจ.อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
และครอบครวัไดม้จีติศรทัธาจดัสรา้งโกศมกุถวายหลวงปูค่รบูาอนิ
โดยทัง้นีเ้พือ่บรรจอุฐัขิองหลวงปูห่ลงัจากพธิพีระราชทานเพลงิศพ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดสร้างขึ้นจำนวน ๓ องค์ เพื่อเก็บไว้ 
ณวัดคันธาวาส(วัดทุ่งปุย)และวัดฟ้าหลั่ง เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหา
และคณะศรัทธาได้กราบไหว้บูชา หลังจากที่สรีระอังคารของ
หลวงปู่ได้ถูกบำเพ็ญกุศลฌาปณกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงานนี้ 
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พระธาตุหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
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โกศบรรจุอัฐิ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท 

รูปหล่อหลวงปู่ครูบาอิน อินโท และผอบอัฐิธาตุในตู้แก้วเล็กๆ ด้านหน้า 
ไว้สำหรับให้คนมากราบไหว้สักการะ 
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คุณสุวิทย์และคณะได้นิมนต์หลวงปู่ครูบาตั๋นปัญโญ สำนักสงฆ์
ม่อนปู่อิน ซึ่งเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่ครูบาอินเป็นผู้ทำพิธี
ถวายโกศมกุตอ่หนา้สรรีะสงัขารของหลวงปูค่รบูาอนิอนิโททีต่ัง้อยู่
ณวัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)ก่อนทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

 สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เคารพศรัทธาในพระครู 
วรวฒุคิณุ หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท ทกุทา่น จงไดร้บัพรของหลวงปู่
ดังที่ท่านเคยให้เราและท่านไว้ว่า 

 “ตัง้แตน่ีไ้ปปายหนา้ ขอใหท้กุคนจงอยูด่มีสีขุ มอีายมุัน่
ยืนยาว ขอหื้อพ้นเสียยังโรค ภัย ไข้ เจ็บ เป็นต้นว่าเคราะห์
ปายหลังอย่าได้มาท่า เคราะห์ปายหน้าอย่าได้มาจน เคราะห์
ปายบนอย่าได้มาใกล้ เคราะห์ขี้ไร้อย่าได้มาปานถูกต้อง   
ฝูงปาปะเคราะห์พร่ำพร้อมคือว่าเคราะห์ปี เคราะห์เดือน 
เคราะห์วัน เคราะห์ยาม เคราะห์เมื่อหลับเมื่อตื่น เคราะห์
เมื่อยืมเมื่อเตียว เคราะห์เมื่อเหลียวเมื่อผ่อ เคราะห์เมื่อคืน
บ่อหัน เคราะห์เมื่อวันบ่อฮู้ เคราะห์เมื่ออู้เมื่อจ๋า เคราะห์
นานาต่างต่าง จุ่งกลับกลายเป็นเป็นโสมะ ตัวใดเป๋นโสมะ
แล้ว จุ่งนำมายังลาภะสะก๋าร คือ โจคลาภ ขอหื้อทุกคน
มอีายปุี ๋อายเุดอืน อายวุนั อายยุาม โจคปี ๋โจคเดอืน โจคยาม 
อยู่ก็ขอหื้อมีจัย ไปก็ขอหื้อมีโจคมีลาภ ฮิมาก๊าขึ้น เหมอืนกัน๋  
ทุกผู้ทุกคน นั้นจุ่งจักม ี วิรุฬหา พุทธศาสเน อะโรคาสุขิตา 
โหนตุ อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ สาธุ สาธุ สาธุ”

 



อย่ามัวไปเมา เมายินดีซึ่งโลกเลย  

เมื่อเฮายินดีซึ่งโลก หย่อนทางธรรม  

เมื่อเฮายินดีซึ่งธรรม ก็หย่อนทางโลก  

มันก็อ่อนไป อ่อนไป หย่อนทางโลก  

ธรรมก็เข้มแข็งขึ้นในด้านจิตใจของเฮา  

อย่าไปปล่อยปละละเลย ว่าชีวิตของเฮายังมีอยู่... 
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คำสอนหลวงปู่ 

 หลวงปู่ครูบาอิน ท่านเป็นพระเถระที่เงียบขรึม พูดน้อย 
ท่านชอบอยู่สงบเงียบ ไม่ช่างเทศน์ช่างโวหาร แต่ถ้าถามเรื่อง
วิปัสสนากรรมฐานกับท่านแล้ว ท่านก็จะเมตตาแนะนำวิธีการ
ปฏิบัติให้แก่พระเณรและลูกศิษย์ลูกหาทุกคน ในอดีตหลวงปู่ 
ครูบาอินได้เคยเดินทางไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาต ุ
กรุงเทพฯ พร้อมกับครูบาพรหมาพรหมจักโก (พระสุพรหม- 
ญาณเถระ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน, พระอาจารย์ทอง 
สริมิงัคโล (พระเทพสทิธาจารย)์ วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ และพระครูบาปิยะ วัดต้นแหนน้อย จนสำเร็จ
เชี่ยวชาญแล้วจึงได้กลับมาถ่ายทอดให้กับพระเณรในวัด และใน
ละแวกใกล้เคียง แม้ว่าวัดฟ้าหลั่งและวัดทุ่งปุยจะไม่ได้เป็นสำนัก
สอนวิปัสสนาธุระ แต่ก็มีผู้ใฝ่รู้แวะเวียนมาขอเรียน ขอคำแนะนำ
จากหลวงปูค่รบูาอนิอยูเ่นอืงๆ ประกอบกบัวฒันธรรมของลา้นนา
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ไมน่ยิมการเทศนป์ระยกุตใ์นงานพธิตีา่งๆจงึเปน็การขึน้ธรรมาสน์
แสดงพระธรรมเทศนาตามพระคัมภีร์ใบลาน ซึ่งมีทั้งภาษาบาลี 
และภาษาพืน้เมอืง ซึง่สว่นมากเปน็คำสอนใหค้นอยูใ่นศลีในธรรม
หา่งไกลจากบาปกรรมและอกศุล โอกาสทีจ่ะพดูถงึเรือ่งการปฏบิตัิ
กรรมฐานมักจะเป็นของผู้ที่ศึกษาใกล้ชิดเสียเป็นส่วนใหญ่ 

 คำสอนที่นำมาเสนอ ณที่นี้ คาดว่าคุณเนาว์ นรญาณ 
น่าจะเป็นผู้ถอดเทป คงจะได้กราบเรียนขอคำแนะนำจากท่าน 
จึงได้มีโอกาสรับฟังคำสอนกรรมฐานด้วยภาษาคำเมืองที่เข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามได้ อีกทั้งยังเข้ากับสถานการณ์บ้านเมือง
ทุกยุคทุกสมัย จึงขออนุญาตเจ้าของบทความนำมาเผยแพร่ต่อไป 

ï การปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่สั่งสอนไว ้

 “เรื่องการปฏิบัติต่อไปนั้นคือ ปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ได้ 
ทางวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ ความจริงแล้วมันจะต้องปฏิบัติสมถ-
กรรมฐานไปกอ่น เพือ่จะไดฮู้เ้รือ่งฮูแ้นวทางหือ้มนัเขา้ใจด ีเมือ่มนั
ฮู้แนวทางแล้ว เฮาค่อยขึ้นไปปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐานต่อไป 
ความจริงแล้วมันจะต้องปฏิบัติศีลห้าของเฮาหื้อมันเสมอก่อน 
เพราะอันนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ทาน ศีล ภาวนา 
สามประการนี ้ถอืเปน็กำไรชวีติของคนเฮาทีไ่ดเ้กดิมาในชาตนิี ้
หื้อมีกำไรบุญกุศลคือ ทาน ศีล ภาวนา ทานก็แปลว่าหื้อตาน 
ศีล แปลว่ารักษาศีล ศีลห้า ศีลอุโบสถ ภาวนานี้ สามประการนี้ 
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เมือ่เฮาปฏบิตัเิสมอตน้เสมอปลายแลว้จำมกีำไรชวีติ กำไรชวีตินัน้
คือ กุศลส่วนบุญที่เฮาปฏิบัติเป็นกำไรชีวิต เมื่อเฮาปฏิบัติอย่างนี้
แล้ว ไม่ว่าเฮาจะนั่งสมาธิภาวนานั้น จะนั่งได้นานหรือนั่งได้สัก
สบินาท ีซาวนาทกีด็ ีสามสบิกด็ ีไดด้ว้ยขนัต ิความอดทน แตเ่ฮา
อย่างว่า อารมณ์ของเฮานี้มันไม่แนบเนียน มันฟุ้งซ่าน นั่งได้
ประมาณสิบนาที แล้วก็มาเดินจงกรม เดินจงกรมแล้วก็ไปนั่ง 
นั่งต่อไป คือว่าเดินจงกรมนี้ เป็นว่าเฮาเดินเอาสมาธิหื้อจิตเฮา
มันแล้วนั่งสมาธิตาม อันนี้จะเกิดสมาธิขึ้น หื้อมันแนบเนียน  
สิ่งใดก็ดีที่เอานั่งแล้ว จิตของเฮายังฟุ้งซ่านอยู่ อารมณ์ของเฮานี้ 
จิตเฮามันไปตามอารมณ์เฮา ต้องพยายามเอาสติคุมไว้ สติคุม
จติเอาไว ้มนัถงึจะมาเขา้ มาอยูก่บัตัว๋เฮานี ้เมือ่สตเิฮายงัเฮาเผลอ
สติก็บ่ได้เฮาเผลอไป จิตเฮาก็ฟุ้งซ่าน อันนี้ขอแนะนำศรัทธา
ญาติโยมทั้งหลายตามแนวทางนี้ เพื่อจิตของมันจะแนบเนียนดี  

 เมือ่จติเฮาแนบเนยีนแลว้ เฮาคอ่ยปฏบิตัทิางวปิสัสนา
ตามครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเคยปฏิบัติมา เปิ้นก็จะได้แนะได้นำ
วิปัสสนานั่นแหละปฏิบัติดังนี้ ได้บอกแนะนำเฮาก็เอามา
ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจะเกิดจะไดก็ดี มันจะเกิดปีติสมาธิ   
สิ่งใดๆ ก็ดี นิมิตเกิดขึ้นแล้วเฮาอย่าไปถือยึดมั่น มันเกิดขึ้น
ไปแล้ว ก็หื้อมันแล้วไป บ่ต้องยึดเอานิมิตนั้น ปล่อยมันไป 
อันนี้เรียกว่าวิปัสสนานั้นน่ะ เป็นอารมณ์สติปัฏฐานสี่ กายา- 
นุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ ที่เอาอะไรเป็นอารมณ์ ก็ขอแนะนำว่า 
“ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” นี้เรื่องผู้เพิ่งจะปฏิบัติ เมื่อเฮาจะ
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ปฏบิตัสิมถกรรมฐานนี ้ เวลาจะเดนิจงกรมนัน้ เวลายกติน๋นัน้ 
เฮาก็ยกขวาพุท พุทแล้วก็โธ ข้างซ้ายว่าพุท-โธ ว่าตามนี ้
เปิน้บว่า่พทุโธคำหนึง่ ตอ้งวา่พทุ แลว้กโ็ธ พทุ-โธ พทุ-โธ นี้
เรยีกวา่ปฏบิตัสิมถกรรมฐาน  

 หื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันไป
เพราะวา่ชวีติของคนเฮามนับถ่งึรอ้ย เฮาปฏบิตัมินักด็ ี เฮาปฏบิตัิ
ได้ก็ปฏิบัติไป เพราะชีวิตของเฮา กำไรชีวิตของเฮา ขอฝากไว้
หื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนำไปปฏิบัติดังที่แนะนำมานี้ 
เกิดมาแล้วอย่าหื้อมันไปขาดทุนชีวิตของเฮา ปฏิบัติไปจะได้
มีกำไรชีวิตของเฮา ในเรื่องนี้เป็นเรื่องสมถะกรรมฐานก็ดี 
วปิสัสนากรรมฐานกด็ ีพระพทุธเจา้ทา่นไมไ่ดส้อนหือ้แตพ่ระภกิษุ
สามเณร เปิน้สอนทัว่ไป ตงึญาตโิยมหือ้ไดป้ฏบิตัเิหมอืนกนัทกุคน
เปิ้นบ่ได้สอนแต่เฉพาะพระภิกษุสามเณร เปิ้นตึงสอนทั่วๆ ไป 
เพื่อให้พ้นจากทุกข์ พ้นจากอบายภูมิสี่ ปฏิบัติสม่ำเสมอดีแล้ว
เวลาเฮาจะหมดลมหายใจ เฮากจ็ะไดไ้ปสูส่คุต ิ เวน้จากอบายภมูสิี่
ไม่ไปแล้ว อบายภูมิสี่นี่มันตุ๊ก มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 
กามโลกนี้ คือ โลกมนุษย์เฮานี้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เสมอ  
นี้ก็ขอฝากฝังไว้กับศรัทธาญาติโยมให้พากันพิจารณา พิจารณา
โดยตวัของเฮานี้ปฏสินธเิกดิในทอ้งแม่บางคนตายในทอ้งแมก่ม็ ี
คลอดออกมาตายก็มี ก็หื้อได้ปฏิบัติอันสมดั่งความมักความ
ปรารถนาของเฮาทุกคน อย่ามัวไปเมา เมายินดีซึ่งโลกเลย 
เมื่อเฮายินดีซึ่งโลกหย่อนทางธรรม เมื่อเฮายินดีซึ่งธรรม  
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ก็หย่อนทางโลก มันก็อ่อนไป อ่อนไป หย่อนทางโลก ธรรมก็
เข้มแข็งขึ้นในด้านจิตใจของเฮา อย่าไปปล่อยปละละเลยว่า
ชีวิตของเฮายังมีอยู่ ทำไปตามอารมณ์ของเฮา มันบ่คิดถึงว่า
จะขาดทุนชีวิตของเฮา บางคนมันบ่คิดหา คิดแต่จะได้จะดี 
จะกินจะอยู่จะเล่นหัวไปทุกอย่าง อันนี้มันไม่ใช่ของปฏิบัติกับ
ชีวิตของเฮา ก็ขอฝากฝังไว้กับศรัทธาญาติโยม

 หื้อผู้ปฏิบัติแก้ไขในร่างกายของเฮานี่ เพราะร่างกายของ
เฮามนัมกีเิลสหลายอยา่ง ทีม่กีเิลสอยา่งละเอยีด กเิลสอยา่งหยาบ
ก็คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง พระพุทธเจ้าว่ากิเลส
หยาบที่สุด แล้วเฮาจะเอาหยังมาแก้มาไขมัน หื้อมันบรรเทาไป 
ก็เอาธรรมะภาคปฏิบัติของเฮานี้แหละแก้ไขให้มันเบาลงไป ก็จะ
ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม เมื่อเฮาบ่แก้บ่อไข มันก็จะมืดมามืดไป 
มันมืดมาแล้วก็หื้อมันสว่างไป อย่าหื้อมันมืดมามืดไป อันนี้คือ
ธรรมที่สอนอกสอนใจหื้อแก้หื้อไขที่ในกายของเฮา ในตัวของเฮา
นี้แหละ กิเลสของเฮามันจะเบาบางลงไป เมื่อมันเบาบางลงไปนี่ 
มันก็จะสบายอกสบายใจ มันบ่เอาชีวิตเฮาไปยุ่งอันหยังกับไผ  
อยูใ่นศลีในธรรมไปในปจัจบุนันี ้เฮากย็งัมปีอกนิปอตานพอสูไ้ดอ้ยู่
ตอนที่ชีวิตเฮาจะหมดไปนี้ ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังว่าที่ได้ทำบุญไป
ทกุวนันี ้บญุกศุลทีจ่ะนำจติวญิญาณเฮาไปสูส่คุต ิ เมือ่ไดไ้ปสูส่คุติ
แลว้มนัตงึสบายใจสบายขึน้ อนันีเ้ปน็ธรรมของพระพทุธเจา้สอนไว้
พระพุทธเจ้าสอนนี้เปิ้นมีเงื่อนไขไว้ว่ามีมืดแล้วก็มีสว่าง “เฮาอยา่
ไปมืดมามืดไป ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐาน”  



114 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

 บ้านเมืองของเฮาปัจจุบันนี้มันฮ้อน มันฮ้อน ตังลุ่มตังบน
มันฮ้อน ยังใดมันเกิดมีมาหมด อันบ่ควรมีมันมี ที่บ่ควรเกิด 
มันก็เกิดขึ้น เพื่ออะหยัง เพื่อกิเลส เพื่อความโลภ ทุกวันนี้ที่เปิ้น
ลงในหนังสือพิมพ์ก็ดี ลงในทีวีก็ดีมันฮ้อน แต่ประเทศไทยเฮานี้
ยังเย็นอยู่ ยังมีเย็นอยู่ ถ้าเฮาปฏิบัติธรรมมันก็จะเย็นไปตลอด 
ถกูตามทำนองคลองธรรมแหง่พระพทุธเจา้ไดท้รงสอนไว ้อยูส่บาย
อกสบายใจ จะได้อยู่เย็นเป็นสุข ขอแนะนำคณะศรัทธาญาติโยม
ทั้งหลาย หื้อได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปตามสมควร ตามสติกำลัง
ของเฮาไปที่ปฏิบัติได้ พระพุทธเจ้าท่านบ่อได้บังคับ เฮาเวลานั่ง
สมาธิพระพุทธเจ้าท่านบ่ว่าหื้อนั่งเมินๆ เปิ้นก็บ่ได้สั่งไว้ ตาม
อุตสาหะของเฮาได้นักได้น้อย ทำไปทุกวัน ทำมาฮอมกันไว้ก็ได้
นักขึ้น แล้วก็นักขึ้น อันนี้เป็นธรรมที่แนะนำตักเตือนศรัทธา
ญาตโิยมทัง้หลาย หือ้ไดต้ัง้อกตัง้ใจปฏบิตัธิรรมตอ่ไป มเีพยีงเทา่อี”๊

คำอธิบายศัพท์ เพื่อให้คงอรรถรสในคำเทศนาของหลวงปู่ครูบาอิน ที่ท่านได้เมตตา
ตั้งใจจะให้บรรดาศิษย์ได้รับทราบคำสอนของท่าน ผู้ถอดเทปจึงได้ตั้งใจคงศัพท์ตาม
เสียงของหลวงปู่ทุกคำพูด และเพื่อความเข้าใจของท่านที่ไม่สันทัดในภาษาพื้นเมือง
เหนือ จึงขออธิบายคำศัพท์บางศัพท์เพื่อทราบดังนี้ 

ฮู ้= รู,้ หือ้ = ให,้  เฮา = เรา หมายถงึผูป้ฏบิตั,ิ ซาว = ยีส่บิ, ติน๋ = ตนี (เทา้),
บ่ต้อง = ไม่ต้อง, เปิ้นบ่ว่า = ท่านไม่ได้บอกว่า, เปิ้น = ท่าน, ใด = อย่างไร, 
ตึงญาติโยม = ทั้งญาติโยม, ตุ๊ก = ทุกข์, ฮ้อน = ร้อน, ยังอะหยัง = อะไร, 
เปิน้ตงึสอนทัว่ไป = ทา่นกไ็ดส้อนทัว่ไป, ตงัลุม่ตงับน = ทัง้ขา้งลา่งขา้งบน,
เมินๆ = นานๆ, ฮอม = รวบรวม, นัก = มาก, เท่าอี ๊= เท่านี้ 

ผู้เขียน: เนาว์ นรญาณ “หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (พระครูวรวุฒิคุณ) เจริญอายุตม์  
หนึ่งศตวรรษ” นิตยสารพระเกจิ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒๗ พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
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ï พระธรรมเทศนา เรื่อง กำไรชีวิตของคนเฮา  

 กำไรชีวิตนั้น มันมีอยู่ ๓ ข้อ ข้อที่ ๑ ทานมัย ข้อที่ ๒ 
ศีลมัย ข้อที่ ๓ ภาวนามัย ทั้งสามประการนี้ เป็นกำไรชีวิตของ
คนเฮาทุกคน บ่ว่าผู้ญิงผู้ชาย เพราะเฮาเกิดมาพบกับพระพุทธ
ศาสนาแล้ว เฮาจำเป็นหื้อได้ทำหื้อชีวิตเฮามีกำไร เมื่อเฮาบ่ทำ 
เฮากอ่ขาดทนุ ชวีติเฮาขาดทนุ ขาดทนุทีบ่ไ่ดท้ำ เมือ่เฮาไดท้ำแลว้
ชวีติกม็กีำไร เมือ่ชวีติมกีำไรแลว้ เวลาเฮาหลบัตาลาจากโลกนีไ้ป
ก็จะได้ไปสู่ที่ดี ที่ดีนั้นคือที่สุข สุขเป็นที่ดีของมนุษย์  

 ข้อ “ศีล” ศีลนั้นก็คือแก้ แก้ในตัว แก้อะหยัง แก้กิเลส 
แก้กิเลสในตัวเฮา เมื่อเฮาได้แก้แล้ว เฮาก็อยู่เป็นสุข เมื่อหลับตา
ลาจากโลกแลว้ เฮากเ็ปน็สขุ เปน็สขุไป บใ่ชว่า่รบัศลีแลว้กแ็ลว้ไป
ศีลนี้มันเป็นฐานของชีวิตคนเฮา เฮาจะได้เอามาแก้ แก้กิเลส  
แก้ความโลภ แก้ความหลง แก้ความโกรธ กิเลสคนเฮานี้บ่ว่า 
ผู้หญิงผู้ชาย กิเลสมีเหมือนกันทุกคน สุดแล้วแต่เฮาจะแก้  
เอาหยังมาแก้... “ศีล” พระพุทธองค์ก่อนที่เปิ้นจะปรินิพพาน 
เปิ้นจะสั่งไว้ว่า “ศีลฮักษากาย วาจา ใจ๋ หื้อเรียบร้อย เปิ้น  
บ่หื้อว่าหื้อไผ คนนั้นคนนี้ อย่างนั้นอย่างนี้ เปิ้นบ่หื้อว่า   
นัน่ละเปิน้วา่ ศลีฮกัษา กาย วาจา ใจ ๋หือ้เรยีบรอ้ย” บางคนนี้
รบัแลว้กแ็ลว้ไป บฮู่ว้า่จะเอามาแกอ้ะหยงั แก้กิเลสน่ะ กิเลสนั้น 
มีอยู่ในตั๋วเฮา บ่ว่าผู้ญิงปู้ชาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
มันแรงเหลือเพิ่น ความโขดเนี่ย ตั๋วกิเลสตั๋วนี้แรง เกิดง่าย  
เมื่อเอาฮู้ที่แก้ที่ไขแล้ว มันก็จะบรรเทาทุกข์ บ่หื้อโขดมันก่อบ่โขด 
เมื่อเฮาบ่ฮู้มันก็โขดไปเอี๊ยะ อยู่ไหนก็คิดถึงอารมณโ์ขด นอนอยูก่็
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คดิถงึอารมณโ์ขด เพราะเฮาบไ่ดแ้ก ้เมือ่เฮาแก้แล้ว มันอยู่เป็นสุข 
ไปก่อเป็นสุข อยู่ก่อเป็นสุข สุขอกสุขใจ๋ บ่ได้คิดหยัง ก็ต้อง
พยายามแก้ตั๋ว โขดเนี่ยมันก่อเกิดง่าย กิเลสตั๋วนี้ พระพุทธองค์
ก็สั่งไว้ ศีลรักษากาย วาจา ใจ๋ หื้อเรียบร้อย เปิ้นบ่หื้อว่าหื้อไผ 
เขาว่าหื้อเฮาว่าช่างเขา เฮาจะไปตอบว่าช่างเขา งานเฮามีเฮาก่อ
ทำไป หื้อมันเสร็จไปเสีย เขาว่ามาเฮาจะไปตอบ เมื่อเฮาตอบไป
แล้วมันก่อจะรุนแรง จะเป็นกรรมเป็นเวรกัน เมื่อเป็นกรรม 
เป็นเวรกันแล้ว เวลาเฮาหลับตาลาจากโลกนี้ไป เฮาจะได้ไปส้าย
กรรมส้ายเวร เอาจนหมดกรรมหมดเวรก่อน ตี้เฮาไปส้ายกรรม
สา้ยเวรนัน้ มนัไปอยูต่ีฮ้อ้น บใ่ชอ่ยูต่ีเ้ยน็ มนัม ี๒ ตี ้ตีเ้ยน็กอ่มตีี ้
ถ้าหมดกรรมหมดเวรแล้ว เปิ้นก่อส่งมาอยู่ตี้เย็น เย็นนั้นมัน
สบายกายสบายใจ๋ เพราะมันหมดกรรมหมดเวรแล้ว อันเนี้ย 
พระพทุธองคเ์ปิน้สัง่ไว ้เวลาไปสา้ยกรรมสา้ยเวร ฮอ้น มนับม่แีอร์
บม่พีดัลมอะหยงัสกัอยา่ง มนัฮอ้น เอาจน๋หมดกรรมหมดเวรแลว้
เขาก็ส่งมาตี้เย็น ตี้เย็นนั้นมันสบาย สบายกายสบายใจ๋  

 ศลีนีบ้ใ่ชว่า่จะรบัแลว้ แลว้ไป ตอ้งเอามาแก ้แกก้เิลส  
ในตั๋วเฮา แก้ความโลภ แก้ความโขด แก้ความหลง บางคน 
กอ่หลง หลงจติหลงใจไ๋ปทางบด่กีอ่ม ีมนัตอ้งพยายามแก ้บใ่ชว่า่
รับแล้วแล้วไป เอามาแก้กิเลสในตัวเฮานี้ จะไปหื้อมันได้เกิด  
บ่ว่าแม่ญิงป้อจาย ความโขดนี้มันร้ายแรง สิ่งที่บ่พอใจ๋มันก็โขด 
ดุด่า อันนี้มันบ่ถูก เลยติดเอามา เมื่อฮ็ตี้แก้ตี้ไขแล็ว มันอยู่
เป็นสุข อยู่เป็นสุข บ่ได้คิดถึงอารมณ์โขด เพราะเฮาฮู้ตี้แก้ตี้ไข
เมื่อเฮาบ่ฮู้ตี้แก้ตี้ไข คิดแต่อารมณ์โขด บางคนนอนปอบ่หลับ 
คิดถึงอารมณ์โขด อันนี้เรื่องความโขดมันเกิดง่าย แล้วก่อความ



117พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

หลง หลงจิตหลงใจ๋ มันคือเอี๊ยะ บางคนนี้มันหลงไปทางบ่ดี 
หลงไปทางบ่ดี เพราะประเทศไทยเฮาเวลานี้ สิ่งที่ดีมันบ่มา  
บ่เข้ามา มันเข้าแต่สิ่งที่บ่ดี มันไหลเข้ามา ประเทศไทยเมื่อ 
ตะก่อนนี้เปิ้นว่ายา ยาขยัน กิ๋นแล้วขยันทำงาน ขยันทำงานแต้ 
จนอาบเหงือ่ตา่งนำ้ บเ่ดว่มนับะอัน้ มนัเปน๋ยาบา้ ยานีไ้ป มนัแก้
มันปิ้นไป อันเนี้ย เฮาจะต้องพยายาม  

 เฮามีลูกมีหลาน ก็ต้องสอนลูกหลาน ลูกเฮาจะดีก่อเปื้อ
พ่อเปื้อแม่ พ่อแม่เป็นผู้แนะ ผู้นำ ผู้สั่ง ผู้สอน เฮาสั่งเฮาสอนลูก
สอนหลาน เฮาจะไปใช้กิเลสตั๋วโขด อะหยังเฮาก็จะดุจะด่า อันนี้ 
เอ๊า มันบ่เปิงบ่ เพราะเขาเป๋นลูกเป๋นหลาน มันบ่ฮู้ ก็เลยทำไป 
เวลาเฮาบอกหื้อทำงาน เมื่อทำไปแล้วบ่ถูก บ่ถูกอกถูกใจ๋เฮา 
เฮาก็ดุด่า อันนี้มันบ่ถูก มันทำไปแล้วมันบ่ถูกเฮาก่อต้องแก้ 
แนะนำหือ้เขา แกก้า๋นงานเฮามนักอ่จะดขีึน้ โบราณเปิน้วา่ลกูจะดี
ก่อเปื้อพ่อเปื้อแม่ ลูกบ่ดีก่อเปื้อพ่อเปื้อแม่ คนอื่นจะมาสอนหื้อ
กั๋นดีบ่มี มันสอนไปทางบ่ดีนั้นมันมีถมไป สิ่งที่มันไหลเข้ามา 
ประเทศไทยเฮานี้ สิ่งดีบ่มา บ่ดีเพราะจะได มันก๋ายไปเป็นหยูก
เป็นยาไปแล้ว เฮามีลูกมีหลาน มีลูกมีเต้าไปแล้ว ก็จำเป็นจะได้
แนะนำสั่งสอนหื้อลูก ก๋านแนะนำสั่งสอนลูกเต้าเฮา เฮาจะไปใช้
กเิลสตัว๋โขด ตอ้งปากหวาน สอนเขาหือ้ดว้ยด ีถา้ใชก้เิลสตัว๋โขดน ี้
มันร้ายแรงไป มันรุนแรงเกินไป มันต้องพยายาม พยายามแก้ 
อันนี้เรื่องแก้ความโลภ แก้ความโขด แก้ความหลง 

พระธรรมเทศนาในรายการพุทธประทีป สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
ดำเนินรายการโดย คุณกันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
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ท่านเคยสั่งไว้ว่า 

เอาไว้ให้ครูบาตายก่อน 

แล้วค่อยเล่า... 



119พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) 

:: ผู้แก่กล้าอภิญญาแห่งเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ :: 

โดย เนาว ์นรญาณ

 เพือ่เปน็การใชห้นีท้า่นผูอ้า่นทีเ่คารพรกัทัง้หลาย ดว้ยเคย
ไดเ้กริน่กลา่วไวใ้นตอนแรกๆ แหง่การรเีทริน์กลบัมาสูร่ม่ไมช้ายคา
แห่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งของผู้เขียนว่า จะได้เล่าถึงอภิญญาฤทธิ์
อิทธาภินิหารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ ที่เคยได้พบ
ประสบมา ใหไ้ดต้ืน่เตน้มนัสส์ะใจพระเดชพระคณุรนุชอ่งชาวบา้น
รา้นตลาดทัง้หลายใหส้มกบัทีไ่ดห้า่งหายกนัไปเปน็นานสองนาน

 บัดนี้ก็คงได้ถึงกาลเวลาอันสมควรเสียที ประกอบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปีนั้น ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของ
พระเดชพระคุณท่านพระครูวรวุฒิคุณ หรือที่หลายๆ คนรู้จัก 
มกัคุน้กนัเปน็อยา่งดใีนนาม “หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท” วดัทุง่ปยุ-
ฟ้าหลั่ง กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สุดยอดพระมหา

เรื่องราวเล่าขาน 
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คณาจารย์ผู้แก่กล้าด้วยฤทธิจิตอันดับหนึ่งแห่งเมืองนพบุรี 
ศรีนครพิงค์ ผู้เพิ่งจะนิพพานจากไปได้ไม่กี่เวลา จึงนับเป็น
โอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะได้อาศัยเดือนเกิดของท่านนี้ 
กระทำการเปิดเรื่องลับสุดยอด ที่ท่านเคยสั่งเอาไว้ว่า “เอาไว้ให้
ครูบาตายก่อนแล้วค่อยเล่า” อย่างเป็นทางการเสียเลยทีเดียว  

 แม้จะเคยลักไก่แอบเอาเรื่องที่ท่านครูบาอินได้ห้ามขยาย 
ออกแพลมเล็กๆ มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ “เสกลำไย
เป็นแมลงผึ้ง” แข่งกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ที่เสก
ใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนก็ดี การเสก “น้ำให้แข็งแล้วลอยคว้าง
อยู่กลางอากาศ” แข่งกับหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ที่เสก
น้ำมนต์แข็งคาขวดจนเทไม่ออกก็ดี หรือคราวที่ครูบาท่านนึก
สนุก แล้ว “หายตัวขึ้นไปนอนเล่นบนสายไฟฟ้าแรงสูงหน้าวัด
ต่างเปลญวน” ต่อหน้าต่อตาของผู้คนมากมายที่พากันช็อคตก
ตะลึงพรึงเพริดไปหมดก็ตาม ฯลฯ แต่ก็ช่างไม่สาแก่ใจดวงน้อยๆ 
ของผู้เขียนคนนี้ที่กระหายอยากจะเล่าให้ทุกๆ คน ได้ทราบถึง 
“ของจรงิ” ใหรู้ด้ำรูแ้ดงกนัไปขา้งหนึง่เลยวา่ อนัพระมหาคณาจารย์
ระดับอ๋องที่ท่านเก่งแท้และแน่จริง จริงๆนั้น ท่านสุดๆ ไปเลย 
กันถึงเพียงไหน?  

 แต่บัดนี้และเดี๋ยวนี ้ โอกาสที่ครูบาอินได้เคยประกาศิต 
ไว้ดังกล่าวได้มาถึงแล้ว ก็จะขอลุยถวายท่านกันอย่างไม่ยั้งเลย  
ก็แล้วกันนะขอรับกระผม สาธุ  
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:: หลวงพ่อกวยยกย่อง :: 

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร 

 แ ต่ ก่ อ น ร่ อ น ช ะ ไ ร นั้ น  
หากเอ่ยชื่อถึง “หลวงปู่ครูบาอิน 
อินโท แห่งวัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่” 
ให้หลายๆ คน ได้ยินได้ฟังแล้ว
หลายๆ คน ก็อาจจะทำหน้าปั้น
ยาก พลางอมยิ้มส่ายหน้าสารภาพ
ว่า “ผม/ดิฉันไม่รู้จักครับ/ค่ะ” 
อย่างไม่ต้องสงสัย  

 เพราะในเขตล้านนาภาคเหนือของสยามประเทศนั้น 
หากไม่นับครูบาเจ้าศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทยผู้กระเดื่อง
เลื่องหล้าองค์นั้นแล้ว พระสายเหนือที่จะมักคุ้นตาและใจของ 
ส่วนกลางจริงๆ ก็เห็นจะมีเพียงไม่กี่องค์ อาทิ หลวงปู่แหวน  
สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่, หลวงปู่หล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง
เชียงใหม่, ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน, 
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่, หลวงพ่อ
เกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง ฯลฯ แต่เพียงประมาณ
เท่านั้น  
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 แต่นั่นก็เป็นเรื่องของสามัญปุถุชนแต่เพียงเท่านั้น หาใช่
เป็นกรณีของผู้รู้แจ้งเห็นจริงไม่ เพราะเมื่อหลายสิบปีก่อน  
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้ชาญพระเวทย์
แห่งวัดโฆสติาราม ชยันาท ยงัไมอ่าจนิง่เฉยพรอ้มกบัยงัไดส้ัง่ความ
แก่พระครูสมุห์ภาสน์ มังคลสังโฆ แห่งวัดซับลำไย จ.ลพบุรี  
ศษิยใ์กลช้ดิของทา่นรปูหนึง่เลยทเีดยีววา่“ใหข้ึน้ไปกราบครบูาอนิ 
วัดฟ้าหลั่งที่เชียงใหม่ และขอศึกษาวิชาจากท่านให้ดีๆ เถิด 
ครูบาอินนี้ท่านมีวิชาจิตตานุภาพแก่กล้าสามารถมากจริงๆ”  

 ลองหลวงพ่อกวยสั่งการด้วยองค์เองเห็นปานนี้ ยังจะมี
ใครต้องพักสงสัยกันได้อยู่อีกเล่า และเมื่อท่านพระครูสมุห์ภาสน์
เดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และในก้าวแรกที่ได้ 
ย่างเข้าสู่อาณาบริเวณวัดฟ้าหลั่ง ท่านพระครูสมุห์ภาสน์ ศิษย์ 
หลวงพ่อกวยก็ได้เจอดีทันที เมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งออกมาคอยรับอยู่
ที่หน้าวัดฟ้าหลั่ง ก่อนที่จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาอย่างชวนให้
สะท้านใจไม่น้อยเลยว่า  

 “นมัสการเชิญครับ ท่านครูบาอินท่านว่าจะมีพระจาก
แดนไกลมาหา เลยสั่งให้ผมมาคอยรับท่านขอรับ”    
 “...?!?...เพิ่งเหยียบเข้าวัดฟ้าหลั่งเพียงไม่กี่ก้าว และยัง
ไมท่นัเหน็หนา้กนัแมแ้ตเ่พยีงวบิเดยีว แตค่รบูาอนิทา่นกลบัลว่งรู้
หมดสิ้นแล้ว ช่างเก่งแท้สมกับที่หลวงพ่อกวยสั่งให้มาต่อวิชาด้วย 
ไม่ผิดเลยแม้แต่เพียงครึ่งคำเดียว สุดยอดเลยจริงๆ”  
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:: หลวงพ่อเกษม ยอมรับ :: 

หลวงพ่อเกษม เขมโก 

ครั้งหนึ่งมี “พ่ออุ๊ย” แห่งวัด
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
ท่านหนึ่ง ได้ไปกราบหลวงพ่อ
เกษม เขมโก ทีส่สุานไตรลกัษณ์
จังหวัดลำปาง แล้วเอาพระที่ตน
มีอยู่ออกมาให้หลวงพ่อเกษม
ท่าน “ชาร์จแบ็ต” (มนต์) เพิ่ม
พลังให้ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมักนิยม
ทำกัน เวลาได้ไปกราบครูบา

อาจารย์ที่ตนเคารพนับถือ โดยหนึ่งในพระเครื่องที่นำไปขอให้
หลวงพ่อเกษมท่านเสกนั้น ก็มีพระของหลวงปู่ครูบาอินรวม 
อยู่ด้วย  

 ในบัดดลนั่นเอง สิ่งที่ทำให้พ่ออุ๊ยจากเมืองหละปูน ถึงกับ
แปลกประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงก็พลันอุบัติขึ้น เมื่อหลวงพ่อ
เกษม เขมโก ผู้ยิ่งด้วยฤทธิ์อภิญญาอันแก่กล้าไม่ยอมเสกพระ
ของ “ครูบาอิน” ให้อย่างสิ้นเชิง ก่อนที่จะบอกกับพ่ออุ๊ยนั้นอีก
ด้วยว่า “ดีอยู่แล้ว...ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสกอะไรอีกแล้ว”
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 นีย่อ่มเปน็เครือ่งแสดงใหเ้หน็วา่ อนัอำนาจจติฤทธิอ์ภญิญา
ของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท นี้จะต้องมีความแก่กล้าไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าหลวงพ่อเกษมอย่างไม่ต้องสงสัย “ก็ของ...ของท่าน   
“ดีอยู่แล้ว เต็มอยู่แล้ว” เลยไม่รู้ว่าจะเสกทับให้เสียเวลา
เปล่าๆ ไปทำไม” น้ำเต็มตุ่มเต็มไหอยู่ดีๆ หากจะยังจะเทซ้ำ 
ลงไปอีก ก็รังแต่จะหกเรี่ยราด หาประโยชน์มิได้เท่านั้น มิสู้มิเสก
เลย จะดีกว่าเป็นไหนๆ หรือมิใช่?  

:: หลวงปู่สิม นับถือ :: 

 ในบรรดาศิษย์ที่ใกล้ชิด
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนัก 
ถำ้ผาปลอ่ง แหง่อำเภอเชยีงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ จริงๆ แล้ว  
จะทราบถึงอัธยาศัยประการ
หนึ่ งของหลวงปู่สิมท่านเป็น
อย่างดีที่สุดเลยว่า “ไม่ว่าจะ
เป็นคนหรือพระไหนก็ตาม 
หากไม่ดีแท้หรือแน่จริงถึงขีด
สุดๆ แล้ว หลวงปู่สิมท่านจะไม่

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
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สนใจปรารภปรารมภ์อะไรถึงเลย” ขนาดมีศิษย์รุ่นพี่ (สาย 
กรรมฐาน) ของท่านเองบางองค์ถึงแก่มรณภาพ หลวงปู่สิม 
ท่านก็ไปเยี่ยมศพตามธรรมเนียม แต่เป็นการไปด้วยท่าทีที่เฉย
อย่างมากๆ จนศิษย์บางคนสังเกตเห็นแล้วอดรนทนไม่ได้  
มากราบเรียนถามท่านถึงลักษณาการที่นิ่งผิดปกติเช่นนั้น  
หลวงปู่สิมท่านก็ได้แต่ยิ้มๆ และไม่ยอมเฉลยอะไรมากความ 
ทำให้ทราบโดยนัยว่ารุ่นพี่องค์นั้น คงจะมีภูมิจิตภูมิธรรมไม่เสมอ
กับหลวงปู่สิมท่านเป็นแน่ หลวงปู่สิมท่านจึงเฉยเมยเห็นปานนั้น  

 ตรงข้ามกับระดับยอดสุด ของจริงมาเองแล้ว โดยไม่ต้อง
พกัถามไถว่า่จะเปน็ธรรมยตุหรอืมหานกิายใหเ้สยีเวลาหลวงปูส่มิ
ทา่นจะกลา่วชมเชยกราบไหวถ้งึตกัถงึเทา้อยา่งไมม่รีรีอเลยทเีดยีว 

 “ท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ท่านเก่งมากนะ...ท่านไม่ดุ
อะไรไม่มีเหตุผลหรอก แต่ท่านจะดุบาปด่าบาปต่างหาก”  

 “เจา้คณุนรรตัน ์วดัเทพศรินิทร ์มกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย
และเป็นผู้มีความกตัญญูสูงมาก”  

 “หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี น่ะ   
ยอดเยี่ยมที่หนึ่งเลย แก่ทั้งอายุ แก่ทั้งพรรษา แก่ทั้งมรรคผล
นิพพาน”  

 “หลวงปูช่อบ ฐานสโม วดัปา่โคมมน จงัหวดัเลย จติเพิน่ 
(ท่าน) ดี จิตเพิ่น (ท่าน) ดี”  
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 “หลวงปูแ่หวน ยิง่ใหญม่าก ทา่นเขา้นพิพานไปแลว้ดว้ย”  

 “ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูนน่ะ 
ท่านเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งอีกนะ” ฯลฯ  

 และส่วน “ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง” น่ะหรือ...  
 หลวงปู่สิม ไม่เพียงกล่าวชมแต่เพียงวาจา แต่ลัดฟ้า 
ไปกราบถึงกุฏิที่วัดฟ้าหลั่ง ปีละหลายๆ ครั้งโน่นเลยทีเดียว 

 งานนี้ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างมาก...ถึงมากที่สุด
อย่างแน่ๆ ไม่ต้องสงสัย เพราะเป็นการยกย่องด้วยการกระทำ 
นั่นเลยเทียว หรือใครจะเถียง 



:: น้ำไต่ :: 

 ครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้วสมัยที่ท่านยังอยู่ที่วัดฟ้าหลั่ง 
วันหนึ่ง หลวงปู่ครูบาอินได้ออกปากถามพระเลขาของท่าน 
รูปหนึ่งว่า  
 “อยากดูน้ำไต่ขื่อไหม?”
 “อยากดูครับ...ครูบา”
 “งั้นไปเอาน้ำต้นมา”
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 เมือ่พระเลขารปูนัน้ไปหานำ้ตน้ (คนโทดนิเผาแบบลา้นนา
ทีใ่ชส้ำหรบัใสน่ำ้กนินำ้ใช)้ ทีม่นีำ้บรรจเุตม็มาถวายแลว้ ครบูาอนิ
ท่านก็อธิษฐานอยู่ครู่หนึ่ง แล้วปลดเอารัดประคดของท่านออก
มาให้พระเลขา ให้เอามามัดน้ำต้นคนโทไว้ให้มั่น แล้วเอาขึ้นไป
ผูกกับขื่อกุฏิ ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ก่อนออกคำสั่งว่า  

 “ลองตีน้ำต้นดูสิ” เมื่อได้ฟัง พระเลขาก็อุทธรณ์ทันทีว่า  
 “อ้าว! น้ำต้นก็แตก หกเปรอะเลอะเทอะกันหมดพอดี  
สิครับ...ครูบา”  
 “เถอะน่า...บอกให้ตีก็ตีเถอะ”  
 “เอากเ็อาวะ” พระเลขานกึในใจ กอ่นทีจ่ะหลบัตาตคีนโท
ดินเผา ด้วยคิดว่า อย่างไรเสีย งานนี้ต้องเปียกอย่างแน่ๆ  
 โพล๊ะ!!! อะไรกันนี่?  

 ในทันทีที่คนโทดินเผาแตกกระจายจากแรงตีนั้น แทนที่
นำ้ภายในจะไหลซา่ตกลงมาตามธรรมดาทีค่วรจะเปน็สิง่มหศัจรรย์
ที่พระเลขารูปนั้นแทบจะช็อคด้วยไม่อยากจะเชื่อสายตา ก็พลัน
บังเกิดขึ้นในทันใด  

 แม้เศษดินเผาคนโทจะถูกตีแตกร่วงกราวไปหมดแล้ว  
แต่น้ำที่อยู่ในคนโทนั้นกลับจับตัวเป็นก้อนแข็งรูปคนโท ภาชนะที่
ใส่อยู่นั่นเอง โดยน้ำรูปคนโทนั้น ก็ยังลอยแต่งแต่งๆๆๆ กลาง
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อากาศ โดยมีรัดประคดที่รัดคนโทดินเผาไว้แต่แรกผูกมัดติดกับ
ขื่อไว้อย่างมั่นคง เป็นที่น่าตื่นเต้นตกตะลึงเป็นที่สุด  

 เมื่อเห็นพระเลขาของท่านช็อคซีนีม่าได้ที่ ครูบาอินก็สั่ง
ต่อไปอีกว่า  

 “งั้นลองเอานิ้วจี้ไปที่น้ำดูสิ...”  

 เมือ่หายจากตกตะลงึ พระเลขากเ็ลยเอานิว้จีไ้ปที่“นำ้ไต”่
ที่ลอยอย่างกับลูกโป่งที่อยู่กลางอากาศตามคำสั่งโดยมิชักช้า 
ปานประหนึ่งจะพิสูจน์ให้แจ้งใจไปเลยทีเดียวว่า สิ่งที่ตนเห็นนั้น
จะเป็นของจริงหรือภาพลวงตา...ซ่า...!!!  

 “คราวนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่อีกแล้ว”  

 เพราะในวินาทีที่นิ้วสัมผัสกับน้ำที่รวมตัวเป็นรูปน้ำต้น 
ซึ่งถูกผูกติดอยู่กลางขื่อนั่นเอง น้ำรูปคนโทนั้นก็คืนสภาพ แตก
กระจายไหลซ่าลงใส่พระเลขาจนเปียกมะลอกมะแลกไปหมดเลย
ทีเดียว โดยหลวงปู่ครูบาอิน อินโท นั่งมองอยู่ใกล้พลางอมยิ้ม
ชอบใจ นี่คือของเล่นสนุกๆ ของพระอริยเจ้าผู้มีฤทธิ์อันยิ่ง 
อำนาจจิตฤทธิ์อภิญญาของครูบาอินนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ลำพัง 
แค่การเสกน้ำให้เทไม่ออกก็ยากเอาเรื่องอยู่แล้ว แต่นี่ท่านเล่น
เสกใหค้งรปูเปน็ทรงคนโทใสน่ำ้ แถมยงัเอาไปผกูหอ้ยไวก้ลางหาว
เสียอีก เก่งไม่เก่งหรือไม่อย่างไร คิดดูเอาเองเถิด  
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:: เสกลำไยเป็นแมลงผึ้ง ::  

 อีกคราว พระเลขาที่เคยเจอประสบการณ์ “น้ำไต่”  
จนเปียกโชกไปทั้งตัว ก็ได้เห็นครูบาอินท่านทำฤทธิ์ให้ได้ช็อค 
ซีนีม่าอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ครูบาอินท่านเอาลำไย (ที่เป็นเม็ดๆ 
กินหวานๆ นั่นแหละครับ) มาเสกเป่างึมๆ งำๆ อย่างไม่ทราบ
เหตุผล ครั้งแรกนึกว่าท่านจะเสกลำไยให้ญาติโยมเอาไปกิน 
เป็นยารักษาโรคภัย แต่ไปๆมาๆ ที่ไหนได้ จากลำไยธรรมดา
พอครูบาอินท่านคลายมือออกเพียงเท่านั้น จากลำไยก็กลายเป็น 
“แมลงผึ้ง” บินกันหึ่งๆ ให้เห็นกันจะจะ ต่อสองนัยน์ตาของ 
พระเลขาเลยทีเดียว “ไม่เชื่อ...ก็ต้องเชื่อแล้ว” และเชื่อแน่ได้ว่า 
หากหลวงปู่ศุข วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ที่เสก 
ใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนยังคง
มชีวีติอยู่และไดม้าเหน็ครบูาอนิ
เสกลำไยเป็นแมลงผึ้ง ได้เห็น
ปานนีแ้ลว้ คงจะตอ้งมกีารแลก
วิชากันอย่างขนานใหญ่เป็นแน่
หรือใครจะเถียงว่าไม่จริง  



หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 
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:: เมื่อครูบาอินปราบทายาทอสูร ::  

 เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้เขียนเอง 
เป็นเรื่องที่มีชื่อเหมือนกับนิยายหนังผีสยองขวัญ “ทายาทอสูร” 
ที่ชาวบ้านชาวเมืองต่างติดกันงอมแงมเมื่อไม่กี่ปีก่อน ด้วยวลี
ยอดฮิตว่า “เจ้าคือทายาทคนต่อไป” นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้หญิง
สาวสวยคนหนึ่ง ขอสมมุติชื่อว่า “น.ส. ชนีกร” เรื่องก็มาจาก
การที่ น.ส. ชนีกร เธอถูกแม่ผัวใจร้ายตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์ 
ด้วยข้อหาว่ายากจนกว่า และกลัวว่าเธอจะไปแย่งความรักของ
ลูกชายเธอมากกกอดเสียหมดคนเดียว อันจะเป็นเหตุให้ลูกชาย
สุดสวาทลืมรักแม่ไป ฯลฯ (บ้าจังเลย หึงแม้กระทั่งลูกตัวเอง)  

 คิดไปคิดมา แม่ผัวใจร้ายปานประหนึ่งคุณหญิงแม่ของ
คุณชายกลางแห่งบ้านทรายทอง (ภาคพิเศษ) เลยริอ่านเล่น 
ไสยศาสตร์ให้หมอผีทางอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ทำคุณไสยใส่ทั้งผัว ทั้งลูกชาย และทั้ง น.ส.ชนีกร “ลูกสะใภ้”
(นอกกฎหมาย ไม่ได้จดทะเบียน) แบบครบวงจรเลยทีเดียว  
ทำของใส่ผัวเพื่อให้หลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา ทำของใส่ลูกชายก็เพื่อ
ใหส้ตเิลอะเลอืน จนรูส้กึเกลยีดชงัเมยีตวัเองอยา่งไมท่ราบสาเหต ุ
และทำของใส่ลูกสะใภ้ หมายจะให้ น.ส.ชนีกร เสียผู้เสียคนจน
เป็นบ้า หรือถึงแก่ชีวิตไปเลยทีเดียว “โหด เลว ชั่ว” ครบสูตร
แม่ผัวตัวอย่างจริงๆ  
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 และเรื่องที่ผู้เขียนจะต้องมาข้องแวะในวังวนแห่งโลกีย์และ
ไสยเวทย์สายดำสนิทโดยที่มิรู้อิโหน่อิเหน่มาก่อนนั้น ก็เกิดจาก
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักดีกับ น.ส.ชนีกร ได้ไหว้วานให้ผู้เขียนพา 
น.ส.ชนีกร ไปหาพระช่วยรักษาคุณไสยนี้ที ด้วยความเมตตา 
กรุณา มุฑิตา อุเบกขา และเพื่ออนุเคราะห์เพื่อนร่วมโลกด้วยกัน 
ผมก็เลยมีอันได้พา น.ส.ชนีกร นี้ไปกราบหาหลวงปู่หลวงพ่อ
เพื่อปัดรังควานรักษาเป็นหลายท่านหลายองค์ จน น.ส.ชนีกร 
เริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

 แต่ในขณะเดียวกัน ตัวของ “เนาว์ นรญาณ” คนนี้ 
กลับมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างผิดปกติ ประเดี๋ยว
เปน็โนน่ ประเดีย๋วเจบ็นี ่ ทัง้หนา้ตากแ็ลดหูมองคลำ้ดำมดือยา่งไร
ชอบกล ไม่มีสง่าราศีเอาเสียเลย ที่เจ็บปวดที่สุด ก็เห็นจะเป็น
กรณีถูกหมากัดที่เอ็นร้อยหวายเข้าอย่างจัง ขณะที่ยืนดูคนให้
อาหารสุนัขอยู่ดีๆ แท้ๆ แม้จะไม่เข้าเต็มๆ แต่ก็ทำให้หนังถลอก 
เลือดซิบๆ ต้องไปฉีดยากันโรคกลัวน้ำ (ปลอดภัยไว้ก่อน) เสีย
หลายเข็ม เจ็บระบมไปหลายวัน “เฮ้อ...ทำไมถึงต้องเจ็บตัว  
อย่างนี้นะ” ตั้งแต่ได้พา น.ส.ชนีกร ไปรักษาคุณไสย ทำไม
ข้าพเจ้าจึงเจอแต่เรื่อง “ซวยงัก” ถี่ปกตินักนะ...งงจังเลย  

 และแล้ว น.ส.ชนีกร ก็เป็นผู้เฉลยความนัยนั่นให้ฟังเอง
ในเวลาต่อมาว่า “หนูเอาเรื่องที่พี่เนาว์ถูกหมากัดไปเล่าให้น้อง
เณรที่มีญาณองค์หนึ่งฟังที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านก็
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เข้าสมาธิดูก็รู้ว่า ไอ้หมอผีทำของใส่หนูน่ะ มันทำคุณไสยกันท่า
เผื่อเอาไว้ด้วย ว่าใครก็ตามที่คิดอ่านมาช่วยหนู ก็จะต้องมีอัน
เป็นไปตามกันด้วย อย่างที่พี่เนาว์โดนหมากัดน่ะ ก็ไม่ใช่เป็น
กรณีปกตินะคะ แต่เป็นการใช้ไสยศาสตร์พลังจิตไปบังคับหมา  
ให้มากัดพี่เนาว์เป็นการเฉพาะ เหมือนอย่างที่คุณยายวรนาถ  
ในเรื่องทายาทอสูรทำอย่างไรก็อย่างนั้นเลยล่ะค่ะ...”  

 “อ้อ!...เหรอ ผมเออออก่อนที่จะนึกในใจว่า อิ๊บอ๋ายแล้ว
นี่กูต้องมาเจอะเจอกับเรื่องพรรค์นี้กับเขาด้วยหรือนี่?” และ  
“กูไม่น่ามาช่วยเจ๊รัชนีกรนี่เลยจริงๆ ให้ตายสิ มีแต่เรื่องซวยซับ
ซวยซ้อน และซวยไม่มีที่สิ้นสุดเสียจริงๆ กรรมของเวรแท้ๆ”  

 และแล้ววันที่กรรมของเวรของผู้เขียนจะสิ้นสุดลง เมื่อได้
พาร่างอันหมองคล้ำไปกราบครูบาอินในวันหนึ่ง เหมือนท่านจะ 
รู้แจ้งถึงการทั้งปวงดี ท่านจึงเพ่งดูหน้าผมด้วยสายตาที่เต็ม 
ไปด้วยตบะเดชะอันแรงกล้าที่แม้แต่คนเข้าวัดอย่างผม ก็ยังอด
สะท้านด้วยความเกรงบารมีท่านไปมิได้ ก่อนที่จะได้หยิบเอา
น้ำมันจันทน์มาเจิมกระหม่อมผู้เขียนอย่างตั้งใจ และในขณะนั้น
นั่นเอง ก็มีผู้จับภาพตอนที่ครูบาอินกำลังลงกระหม่อมให้ผู้เขียน
ในตอนนั้นไว้ได้ เมื่อล้างอัดภาพออกมา ที่น่าสยองใจก็เกิดขึ้น 
ในทันใด เพราะปรากฏเงาดำแห่งไสยเวทย์มนต์ดำทายาทอสูร
จากนรก พุง่ออกจากบรเิวณศรีษะและตน้แขนของผูเ้ขยีน เหน็กนั
ไดจ้ะจะเตม็สองตา ชา่งนา่ขนพองสยองเกลา้เปน็นกัแลว้บรืว๋วสส์.์..
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หมายเหต ุ เคยสงสยัวา่อนัพระเครือ่งรางของดีๆ เรากม็มีากมาย
แต่เหตุไฉนไสยศาสตร์ฝ่ายต่ำจึงเข้ามาสิงสู่ในกายในใจแห่งเราได้ 
จนเมือ่ไดย้นิคำเฉลยจากหลวงพอ่พธุฐานโิย พระอรยิปญัญาแหง่
วดัปา่สาลวนั จงึไดเ้ขา้ใจโดยทา่นบอกวา่“อันพระเครื่องรางนั้น 
แม้จะดีอย่างไร ก็ยังเป็นของภายนอกอยู่ แต่หากจะให้กัน
คุณไสยมนต์ดำได้จริงๆ คนๆ นั้นต้องไหว้พระสวดมนต์  
แผ่เมตตาเป็นนิตย์ จึงจะป้องกันได้”  

 (จำได้ว่าตอนนั้นผมขี้เกียจสวดมนต์มาก และก็ไม่ได้ห้อย
พระตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วย ของเลยมีช่องเข้าตัวได้ให้ซวยสนิทไป
หลายรอบด้วยประการฉะนี้)  

 ช่างนับเป็นบุญและวาสนาแท้ๆ ที่ยังมีโอกาสได้เจอกับ 
“พระดีและเก่งแบบสุดๆ เยี่ยงหลวงปู่ครูบาอิน” มาช่วย 
ขับไล่มนตราทายาทอสูรให้เห็นกันจะจะ เห็นปานนี้ หาไม่... 
ผมจะต้องมีอันเป็นไปในลักษณาการเช่นไหนอีกก็สุดที่จะคาดเดา
ได้แล้วจริงๆ โอย...ไม่อยากจะคิดเลย  

 พระเดชพระคุณและความเก่งกล้าสามารถของหลวงปู่ 
ครูบาอินนั้น จึงติดตราตรึงในท่ามกลางดวงใจของผมอย่างไม่มี
วันจะจางคลายไปได้นับแต่บัดนั้น แม้หลวงปู่วรวุฒิคุณท่านจะได้ 
ละสังขารสู่บรมสุขไปแล้วก็ตาม  
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 ปจัจบุนัสรรีะขนัธท์ีท่า่นทิง้ไวคู้ก่บัโลก เมือ่อายไุด ้๑๐๑ปี
กย็งัคงนอนนิง่สงบอยา่งสงา่ภายในโลงแกว้ทีว่ดัคนัธาวาส(ทุง่ปยุ)
กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เหมือนหนึ่งท่านเพียงแค่ 
จำวัดหลับไปเท่านั้น  

 วันมรณภาพเป็นอย่างใด ในวันนี้สรีระแห่งท่านก็ยังคง
เป็นอย่างนั้น ต่างไปเพียงแค่มีการปิดทองจนเหลืออร่ามตาม
ประเพณีล้านนาแต่เพียงอย่างเดียว และที่นั้นก็ยังมีวัตถุมงคล 
ทีห่ลวงปูค่รบูาอนิทา่นเสกทิง้ทวนไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ ตกคา้งอยูเ่ชน่กนั
ไมว่า่จะเปน็พระสมเดจ็ไจยะเบงชร, เหรยีญยนื, ประคำ, ตะกรดุ,
ผ้ายันต์ ฯลฯ  

 รับรองว่าคุณภาพแห่งพุทธคุณที่หลวงปู่ครูบาอินท่าน
ฝากไว้ในเครื่องมงคลทุกอย่างนั้น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระเครื่อง
ของอดีตพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆ ราคาแพงๆ เป็นแสนเป็นล้าน
อย่างแน่แท้ เพราะมีอาจารย์ศิษย์สายเจ้าคุณนรรัตน์ฯ, หลวงปู่
เทสก์ ที่มีสมาธิจิตสูงเคยลองสัมผัสพลังพระของครูบาอินแล้ว  
ก็แทบจะถึงแก่การอึ้งพร้อมกับอุทานขึ้นมาเลยทีเดียวว่า  

 “นี่พระของใครนี่ ...ทำไมพลังจึงแรงกล้าในระดับ  
เดียวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งไม่น่าจะมีใคร  
เสมอเหมือนได้อีก”  

คัดลอกมาจาก : คอลัมน์ “มงคลศักดิ์สิทธิ์” โดย เนาว์ นรญาณ, ศักดิ์สิทธิ์ ปีที่ ๒๔ 
ฉบับที่ ๕๗๘ - ฉบับที่ ๕๙๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ http://www.phuttawong.net 
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คาถา และวัตถุมงคล 

 คาถาชินบัญชร เป็นที่นับถือสวดกันแพร่หลายในเมือง
ไทย กล่าวกันว่า เป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์   
(โต พรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ได้มีผู้นำมาพิมพ์เผยแพร่
กันอย่างกว้างขวาง แต่ว่ามักจะแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง 
จนไม่อาจจะยุติได้ว่าของเดิมนั้นเป็นอย่างไร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ 
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)
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วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงตรวจชำระ
แล้ว โปรดให้พิมพ์ขึ้นสำหรับแจก 
เป็นธรรมทานในการบำเพ็ญกุศล
คล้ายวันประสูติในปีนั้น และได้ทรง
นิพนธ์คำชี้แจงไว้ว่า  

 “คาถาชนิบญัชรนี้นายฉนัทชิย์
กระแสสินธุ์ ได้เคยนำมาขอให้แปล
เพื่อพิมพ์ในหนังสือประวัติของเจ้า
พระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) ครั้งหนึ่งเมื่อ 
นานปีมาแล้ว แต่ก็ยังสงสัยในถ้อยคำและประโยคหลายแห่ง 
เพราะไม่อาจจับความได้ ทั้งเมื่อได้พบหลายฉบับจากหลาย
สำนักเข้า ก็ได้พบคำที่ผิดเพี้ยนบ้างเกือบทุกฉบับ ไม่อาจตัดสิน
ไดว้า่ทีถ่กูเปน็อยา่งไร ไดเ้คยนกึสงสยัมานานแลว้วา่ เจา้พระคณุ
สมเด็จฯ ได้เรียบเรียงขึ้นเอง หรือได้ต้นฉบับมาจากไหน  

 เมือ่ไมน่านมานี้ไดม้ผีูน้ำหนงัสอืมาใหเ้ลม่หนึง่เปน็หนงัสอื
ขนาดเล็ก พิมพ์ในประเทศศรีลังกา ชื่อหนังสือ The Mirror of 
Dhamma (กระจกธรรม) โดยท่านนารถมหาเถระและท่าน
กัสสปเถระ ฉบับที่ได้มานี้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ของลังกา 
ตรงกับ พ.ศ.๒๕๐๓ ของไทย) ค.ศ.๑๙๖๑ เป็นแบบหนังสือ
คูม่อืธรรมทีใ่ชส้วดและปฏบิตัเิปน็ประจำได ้ เริม่ตัง้แต ่ นโม พทุธํ
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ศีล๕ ศีล๘ ศีล๑๐ คำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คำบูชา  
คำสมาธิภาวนาต่างๆ บทสวดมีพาหุง ชินบัญชร มงคลสูตร 
รตนสูตร เป็นต้น ตัวบาลีพิมพ์ด้วยอักษรสีหลและอักษรโรมัน  
มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 เมื่อได้อ่านชินบัญชรในหนังสือนี้แล้ว ก็ได้พบคำและ
ประโยคที่เคยสงสัยในฉบับที่สวดกันในเมืองไทย ซึ่งจับความได้
หายความข้องใจ จึงได้คิดว่าจะคัดฉบับลังกามาพิมพ์เพื่อผู้ที่
ตอ้งการทราบจะไดอ้า่นพจิารณาและคดิจะปรบัปรงุฉบบัทีส่วดกนั
ในเมอืงไทย อนวุตัรฉบบัลงักาเฉพาะทีเ่หน็วา่ควรจะปรบัปรงุดว้ย
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ เมื่อเทียบกันแล้วก็รู้สึกว่าต้นฉบับเดิมนั้นเป็น 
อันเดียวกันแน่ ฉบับลังกามี ๒๒ บท ส่วนฉบับที่สวดกันในเมือง
ไทย มี ๑๔บท ก็คือ ๑๔บทข้างต้นของฉบับลังกานั่นเอง 
เพราะความเดียวกัน ถ้อยคำก็เป็นอันเดียวกันโดยมาก ส่วนคำ
อธิษฐานท้ายบทที่ ๑๔ ของฉบับที่สวดกันในเมืองไทย ย่อตัดมา
อยา่งรวบรดัดมีาก คาถาบทที ่๙ ของฉบบัไทย บรรทดัที ่๒ นา่จะ
เกนิไป แตจ่ะคงไวก้ไ็ด ้สว่นคาถาบทที ่๑๒ และ ๑๓ สบับรรทดักัน 
เมื่อแก้ใหม่ตามฉบับที่ปรับปรุงแล้วนี้ จะถูกลำดับดี” 

 คาถาชินบัญชรที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร 
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ให้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น พิมพ์
ทั้งฉบับลังกาและฉบับที่สวดกันในเมืองไทย พร้อมคำแปลของ 
ทั้ง ๒ ฉบับ จึงนับว่าเป็นการให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความเป็นมา



138 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

ของคาถาชินบัญชร อันเป็นที่นับถือทั่วไปของคนไทย และเป็น 
ครัง้แรกทีไ่ดม้กีารนำเอาคาถาชนิบญัชรฉบบัลงักามาพมิพเ์ผยแพร่
ใหเ้ปน็ที่รู้จักกันทั่วไปในเมืองไทย

 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
ทรงมีโอกาสได้พบปะสนทนากับพระธัมมานันทเถระ (ชาวพม่า) 
วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ได้ทรงทราบจากพระธัมมานันทเถระ
ว่าคาถาชินบัญชรนั้นในพม่าก็มี สมัยก่อนตามวัดต่างๆตั้งไว้เป็น
หลักสูตรให้ศิษย์วัดท่องบ่นสาธยายสำหรับป้องกันภัยอันตราย
และนิยมสวดกันทั่วไปในพม่า ตัวท่านเองก็สวดคาถาชินบัญชรนี้
ได้คล่องมาตั้งแต่อายุ ๗-๘ ขวบ พระธัมมานันทเถระได้เล่าถึง
ความเป็นมาของคาถานี้ว่า 

ท่านธัมมานันทเถระ และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโณ) 
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 “ในสมัยตองอู พระเจ้าบุเรง-
นอง ผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ทรง 
แต่งตั้งให้พระราชโอรสพระนามว่า  
อโนรธา มาเปน็เจา้ครองนครเชยีงใหม่
ครั้งนั้นปรากฏว่าประเพณีบูชาพระ
เคราะหท์ัง้ ๙มนต ์ในลทัธมินตรยาน
และเวทย์มนต์คาถาต่างๆ ในทาง
ไสยศาสตร์ ก ำลั ง เป็ นที่ นิ ยมกั น 
อย่างแพร่หลายอยู่ในเมืองเชียงใหม่ 
พระเจ้าอโนรธาทรงพบเหน็การกระทำ

ท่านธัมมานันทเถระ 
วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง 

อันไม่สมควรกับพระพุทธศาสนาต่างๆเหล่านี้ จึงทรงปรึกษากับ
พระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลาย เพื่อหาทางให้ประชาชน 
ตั้งพระพุทธรูปไว้บูชาภายในบ้านเรือน แล้วให้ถือพุทธาภิเษก
เป็นมงคลชนิดใหม่ แทนการเซ่นสรวงบูชาเทวดา เทวรูปต่างๆ 
พธิพีทุธาภเิษกจงึไดเ้กดิขึน้เปน็ครัง้แรกในสมยันัน้เอง พธิพีทุธา-
ภิเษกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในพระพุทธศาสนา 

 นอกจากนี้ พระเจ้าอโนรธายังโปรดให้ใส่พระนาม
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ องค์พระอรหันต์  
รวมทั้งสัมมา เทวดา พรหม ไว้ในคำสวดต่างๆ สำหรับให้
ประชาชนได้สวดกัน ดังมีปรากฏมาจนบัดนี้ เช่น อุปปาตสน 
ติกถา ชิตปญชรคาถา สิรสมี เม พุทเสฏโฐ ยํ ทุนนิมิ ตตํ 
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เป็นต้น แล้วให้ท่องให้สวดแทนมนตร์ในลัทธิมนตรยาน อันมีว่า 
โอม... ออม... เป็นต้น” 

 จากเรื่องราวดังกล่าวมานี้จึงเชื่อได้ว่า ชินบัญชรคาถา 
ได้เกิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ครั้งนั้น ภายหลังจึงได้แพร่หลาย
ไปสู่ประเทศลังกาและพม่า เพราะฉะนั้นชินบัญชรคาถานี้ จึงนับ
ได้ว่าเป็นมรดกที่เก่าแก่ล้ำค่าของประเทศไทยเลยทีเดียว สำหรับ
ในฉบับลังกา มีคาถามากกว่าฉบับอื่นๆ เนื่องจากเพิ่มเติมเข้ามา
ภายหลัง ความจริงเครื่องคุ้มครองป้องกันนั้นสมบูรณ์อยู่แล้วด้วย
คาถา ๑๔ คาถา และ ๑๔ คาถาดังกล่าวนี้ ในฉบับต่างๆ  
มีเหมือนกันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ฉบับที่มี ๑๔ คาถานั้นน่าจะ
เป็นมูลฉบับ (หลักฐานเกี่ยวกับคาถาชินบัญชรนี้มีปรากฏอยู่ใน
เรื่อง “พุทธนวมวินิจฉัย” ในหนังสือพม่าชื่อ วินยสมูหวินิจฉย 
หน้า ๕๐๐ อุปปตสนตินิทาน บันทึกเรื่องพุทธาภิเษก) 

 เมื่อศึกษาดูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ในระยะดังกล่าวนี้ เพื่อพิจารณาประกอบคำบอกเล่า
ของพระธัมมานันทเถระข้างต้น ก็ได้ความว่า 

 พ.ศ.๒๑๐๑ อันเป็นปีที่ ๗ แห่งรัชกาลพระเจ้าเมกุฏิ 
สทุธวิงศ์(เจา้ฟา้เมอืงนาย)ซึง่ครองนครเชยีงใหมเ่ปน็รชักาลที่๑๘
พระเจ้าบุเรงนอง (พม่าเรียก บะหยิ่นหน่อง) แห่งกรุงหงสาวดี
ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ได้ แต่พระเจ้าบุเรงนองยังคงให้พระเจ้า
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เมกุฏิฯ ครองเมืองเชียงใหม่ต่อไปในฐานะเมืองประเทศราช 
ของพม่า โดยมีขุนนางพม่าและไพร่พลจำนวนหนึ่งอยู่ควบคุม 
พระเจ้าเมกุฏิฯ ทรงคับแค้นพระทัยเป็นอันมาก ครั้น พ.ศ.
๒๑๐๖ พระเจ้าเมกุฏิฯ จึงได้ทรงคบคิดกับพระยากมลราช (หรือ
เจ้ารัตนกำพล) เจ้าเมืองเชียงแสน เจ้าเมืองแพร่ และเจ้าเมือง
น่าน ทำการกู้อิสรภาพ แต่ก็ถูกพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพมา
ปราบปรามอีกเป็นครั้งที่ ๒ แล้วพระเจ้าเมกุฏิฯ ก็ถูกควบคุมไป
กักขังไว้ที่เมืองหงสาวดีจนถึงพิราลัย 

 เมื่อได้นำพระเจ้าเมกุฏิฯ ไปควบคุมยังหงสาวดีแล้ว  
พม่าก็ได้ตั้งให้พระนางวิสุทธิเทวี เชื้อสายของพระเจ้ามังราย 
เป็นนางพญาครองเมืองเชียงใหม่ นับเป็นรัชกาลที่ ๑๙ แห่ง
เชียงใหม่ (บางฉบับว่าพระวิสุทธิเทวีนี้ เป็นราชธิดาของพระ
เมืองเกษเกล้า ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองได้ไปเป็นพระชายา เมื่อคราว
มาตีเมืองเชียงใหม่ครั้งแรก) พระวิสุทธิเทวีทรงครองเชียงใหม่อยู่
จนถงึ พ.ศ.๒๑๒๑ กถ็งึพริาลยั เปน็อนัสิน้สดุผูค้รองนครเชยีงใหม่
เชื้อสายของพระเจ้ามังรายเพียงเท่านี้  

 ครั้งพระวิสุทธิเทวีถึงพิราลัยแล้ว พระเจ้าบุเรงนองก็ได้ตั้ง
ให้พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระสนม พระนามว่า เจ้าฟ้าสารวดี 
หรอืสารวดมีนิทร ์มาเปน็พระเจา้เชยีงใหม ่ครองเชยีงใหมต่อ่ไป
(บางฉบบัวา่ทรงแตง่ตัง้ใหเ้จา้ฟา้สารวด ีหรอื มงันรชอ่ ทีป่ระสตูิ
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แต่พระวิสุทธิเทวี ครองเชียงใหม่ สืบต่อจากพระมารดา) ครั้น 
พ.ศ.๒๑๔๑ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีได้หัวเมืองต่างๆ 
ในล้านนาไทยพระเจ้าเชียงใหม่คือเจ้าฟ้าสารวดี (ตำนานโยนก
เรียกว่า มังชานรธามังคุย) ได้ยอมสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช แว่นแคว้นต่างๆ ในล้านนาไทยจึงมาขึ้นต่อ 
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้พระราม
เดโชซึ่งเป็นชาวล้านนาครองเมืองเชียงแสน คอยควบคุมหัวเมือง
ฝ่ายเหนือ เชื้อสายของเจ้าฟ้าสารวดี ได้ครองเชียงใหม่สืบต่อกัน
มาอีกหลายรัชกาล คือ 

 เจ้าฟ้าสารวดี หรือมังนรธาช่อ (พ.ศ.๒๑๒๑)  
 มองชวยเทา อนุชาเจ้าฟ้าสารวดี (พ.ศ.๒๑๕๐) 
 มองกอยต่อ ราชบุตรของเจ้าสารวดี (พ.ศ.๒๑๕๒) 
 อนุชาของมองกอยต่อ (พ.ศ.๒๑๕๔) 
 เจ้าศรีสองเมือง ราชบุตรบุญธรรมของเจ้าฟ้าสารวดี 
ครองเมืองเมืองน่าน แล้วมาครองเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๑๕๗) 

 ต่อจากนี้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่เป็นคนไทย ซึ่งพม่า 
แต่งตั้งให้ครองเมืองเชียงใหม่ คือ 
 พญาหลวงทิพเนตร (พ.ศ.๒๑๗๔) 
 พระแสนเมือง บุตรพญาหลวงทิพเนตร (พ.ศ.๒๑๙๓) 
 พระเจ้าเมืองแพร่ (พ.ศ.๒๒๐๖) 
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 อึ้งแซะ ราชบุตรพระเจ้าอังวะ (พ.ศ.๒๒๑๕) 
 มงแรนร่า (พ.ศ.๒๒๒๘) บางตำราว่ามี เจพูตรา บุตร
เจ้าเจกุตรา มาคั่นก่อน 

 ในระยะนีเ้ปน็ยคุทีช่าวลา้นนาพยายามจะขบัไลพ่มา่ออกไป
บา้นเมอืงเตม็ไปดว้ยความยุง่เหยงิวุน่วาย เทพสงิหร์ว่มกบัชาวบา้น
ชาวเมือง ขับไล่พม่าออกไปได้ แล้วขึ้นครองเมืองเชียงใหม่  
แต่ไม่นานชาวเมืองอีกกลุ่มหนึ่งร่วมกับเจ้าองค์นก (บางตำราว่า
องค์ดำ) เจ้าชาวล้านช้างได้ขับไล่เทพสิงห์ออกไปอีก แล้วเชิญเจ้า
องค์นกขึ้นครองเมืองเชียงใหม่เป็นพระเจ้าหอคำ ปราบดาภิเษก
เมื่อ พ.ศ.๒๒๗๐ จากนั้นมีเจ้าครองเมืองเชียงใหม่สืบมาอีกดังนี้ 

 เจ้าจันทร์ ราชบุตรเจ้าหอคำ (พ.ศ.๒๓๐๒) 
 อดีตเจ้าอธิการวัดดวงดี (พ.ศ.๒๓๐๔) 

 ต่อมาอีก ๒ปี พระเจ้ามังระแห่งพม่าให้โป่อภัยคามินี
มาตีเมืองเชียงใหม่ได้ อีก ๑๒ ปีต่อมา พระยาจ่าบ้าน (บุญมา) 
กบัพระยากาวลิะเชือ้สายเจา้พระยาสลุวะฤาชยัสงคราม (ทพิยช์า้ง)
กู้อิสรภาพเชียงใหม่ได้ และเอาเมืองเชียงใหม่มาขึ้นกับไทยกลาง
คือกรุงธนบุรี เมื่อพ.ศ.๒๓๑๗ เชียงใหม่จึงพ้นจากอำนาจของ
พมา่โดยเดด็ขาดนบัแตน่ัน้มา แตร่ะหวา่ง พ.ศ.๒๑๒๑ จนถงึมาขึน้
กับกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง ๑๙๐ปีเศษนั้น เชียงใหม่ก็ขึ้น
อยู่กับพม่าบ้าง ขึ้นกับไทยกลางบ้าง (อยุธยา) ผลัดเปลี่ยนกัน
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ไปมา และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในระหว่างเวลาดังกล่าวนี้ 
ก็เป็นพม่าบ้างเป็นไทยล้านนาบ้าง เป็นไทยล้านช้างบ้าง และ
เป็นไทยใหญ่บ้าง  

 หากถือตามคำบอกเล่าของพระธัมมานันทเถระดังกล่าว
ข้างต้น คาถาชินบัญชรก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในรัชสมัยของพระเจ้า 
อโนรธา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รัชกาลที่๒๐ ระหว่าง พ.ศ. 
๒๑๒๑-๒๑๕๐ (พระธัมมานันทเถระระบุปีไว้ด้วยว่า ในราว 
พ.ศ.๒๑๒๓ดเูรือ่งปรติตธรรมในหนงัสอืนี)้แตไ่มป่รากฏหลกัฐาน
ว่าท่านผู้ใดเป็นผู้แต่ง  

 หากตรวจดูบรรดาพระเถระชาวล้านนาที่เป็นปราชญ์ทาง
ภาษาบาลี เท่าที่มีผลงานปรากฏอยู่ก็มีรายนามตามที่ทราบกัน
ดังต่อไปนี้  

 ๑.  พระญาณกิตติเถระ (ชาวเชียงใหม่) 
 ๒.  พระญาณวิลาศเถระ (ชาวเชียงใหม่) 
 ๓.  พระสิริมังคลาจารย์ (ชาวเชียงใหม่) 
 ๔.  พระรัตนปัญญาเถระ (ชาวเชียงใหม่) 
 ๕.  พระสุวรรณรังสีเถระ (ชาวเวียงจันทร์) 
 ๖.  พระนันทาจารย์ (ชาวเชียงใหม่) 
 ๗.  พระธรรมเสนาบดี (ชาวเชียงใหม่) 
 ๘.  พระสีลวังสเถระ (ชาวเชียงใหม่) 
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 ๙.  พระโพธิรังสีเถระ (ชาวลำพูน) 
 ๑๐. พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเถระ (ชาวลำพูน) 
 ๑๑. พระยุตตรารามเถระ (ชาวโยนก) 
 ๑๒. พระธรรมทินเถระ 
 ๑๓. พระมหาญาณคัมภีร์เถระ 
 ๑๔. พระสังฆราชาจนรังสี 
 ๑๕. พระราชคุรุวชิรปญโญ 
 ๑๖. พระกัญจนเถระ 

 ท่านเหล่านี้มีอายุอยู่ระหว่างรัชกาลพระเจ้าติโลกราช 
(พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๓๐) ถึงรัชกาลพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.๒๑๒๑-
๒๑๕๐) แต่มีบางท่านที่ไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดว่าเป็นคนใน
รัชกาลใด จึงเป็นทางให้น่าสันนิษฐานได้ว่าคาถาชินบัญชรอาจ 
จะไดแ้ตง่ขึน้โดยทา่นผูเ้ปน็ปราชญท์างภาษาบาลเีหลา่นี้ทา่นหนึง่
ท่านใดก็ได้ 

 มีบางท่านกล่าวว่า ได้พบคาถาชินบัญชรอยู่ในหน้าแรก
ของคัมภีร์สังขยาปกาสกฎีกา ฉบับอักษรพม่าและอักษรขอม 
โดยเรียกคาถานี้ว่า “รตนปญชรคาถา” และได้พบต้นฉบับ
คาถาชินบัญชรอักษรสีหลเขียนในสมุดข่อยด้วย โดยเรียกชื่อ
คาถานี้ว่า “ชินปญชรปริตต” คัมภีร์และต้นฉบับเหล่านี้  
มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาต ิ คัมภีร์สังขยาปกาสกฎีกานั้นแต่งโดย 
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พระสิริมังคลาจารย์ ชาวเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ ในรัชสมัย
ของพระเมืองแก้ว (ครองนครเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ.๒๐๓๘-
๒๐๖๘) จึงอาจจะทำให้เข้าใจไปว่า คาถานี้แต่งโดยพระ 
สิริมังคลาจารย์ แต่ถ้าถือเอาเรื่องราวในพุทธนวมวินิจฉัย  
ตามที่พระธัมมานันทเถระกล่าวอ้างเป็นหลักแล้ว ประเด็นนี้ 
ก็ตัดออกไปได้ เพราะพระเจ้าอโนรธาที่อ้างว่าเป็นผู้ที่เป็นต้นเหตุ
ให้มีการแต่งคาถาชินบัญชรเป็นคนต่างยุคต่างสมัยกับพระ 
สิริมังคลาจารย์ถึง ๑๐๐ ปีเศษ 

 นอกจากนี้ ยังมีบางท่านกล่าวเป็นอย่างอื่นอีกว่า พระ
คาถาชินบัญชรนี้พระโบราณาจารย์แต่งไว้แต่สมัยใด ปรารภ 
สิง่ใดเปน็เหต ุและผูใ้ดแตง่ขอ้ความ ไมแ่จง้ ไดท้ราบจากพระเถระ
ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังมีอยู่หลายนัย คือว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานีบ้าง มีมาแต่กรุงศรีสัตตนาคณหุต (เวียงจันทร์) บ้าง 

 เพื่อความแน่นอนในเรื่องนี้ จึงได้ติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่
งานบริการหนังสือภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ช่วยตรวจสอบ
คัมภีร์สังขยาปกาสกฎีกา ฉบับอักษรพม่าและอักษรขอม และ
ตน้ฉบบัคาถาชนิบญัชรอกัษรสหีลทีเ่ปน็สมดุขอ่ย ตามทีม่บีางทา่น
อ้างไว้นั้นดูอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่าไม่พบคาถาชินบัญชรอยู่ใน
คัมภีร์นั้น และไม่พบสมุดข่อยอักษรสีหลที่อ้างถึงด้วย 
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 แตไ่ดพ้บวา่ ในหนงัสอื “บาญชคีมัภรีภ์าษาบาลแีลภาษา
สันสกฤต อันมีฉบับในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร” 
ซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ ในงานเฉลิมพระชันษาซายิด สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีชื่อ “ชินปญชร” 
ปรากฏอยู่ในลำดับที่๑๐๒ พร้อมกับคำอธิบายไว้ว่า “ว่าด้วย
คาถาอัญเชิญพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกให้มาประดิษฐาน 
ในตน เพื่อป้องกันอันตรายุจอยู่ในกรงแลที่ล้อม (มี ข.ส.คือ
ฉบับเขียนอักษรสีหล)” จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ 
ช่วยค้น ก็ได้พบต้นฉบับเขียนอักษรสีหลดังกล่าว เขียนด้วย 
เส้นหมึกในสมุดฝรั่งขนาดยาวจำนวน ๓หน้า เรียกชื่อคาถานี้ว่า 
“ชนิปญชรย” ม ี๒๒ คาถาเหมอืนกบัฉบบัลงักาทีม่อียูใ่นหนงัสอื
เล่มเล็กชื่อ The Mirror of the Dhamma ที่กล่าวถึงมาแล้ว
ในตอนต้น แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนว่าเป็นใคร และเขียนไว้แต่
เมื่อไร และในคราวนี้เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติได้พบคาถา 
ชินบัญชรฉบับอักษรพม่าอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสือบาญชีคัมภีร์ภาษาบาลีฯ ดังกล่าวแล้ว เป็นฉบับพิมพ์
อักษรพม่า มีคำอธิบายคำศัพท์และคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
พิมพ์ที่ประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ (ค.ศ.๑๘๗๙) หนังสือ
มชีือ่วา่ “รตนปญชร”ํ มชีือ่ภาษาพมา่กำกบัไวใ้นวงเลบ็วา่ “รตนา
ชวยใช่” (แปลว่า กรงทองแห่งพระรัตนตรัย) มี ๑๔ คาถาและ
เหมือนกับ ๑๔ คาถาแรกของฉบับอื่นๆ นั่นเอง 
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 เมือ่วนัที ่๒๓มกราคม๒๕๓๐ ไดม้กีารพบปะกนัระหวา่ง
ผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องคาถาชินบัญชร และผู้รู้ทางล้านนาคดีตาม
ดำรขิองสมเดจ็พระญาณสงัวร ณ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยัจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์พูนพล อาสนจินดา เป็นประธาน
ที่ประชุม และสมเด็จพระญาณสังวรได้เสนอเรื่องประวัติความ
เป็นมาของคาถาชินบัญชรให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้
อภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวาง และจากการประชมุคราวนี ้ เปน็เหตุ
ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับคาถาชินบัญชร ตามที่เชื่อถือกันอยู่ในทาง
เมืองเหนือเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ จากท่านผู้รู้ทั้งฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์ของเมืองเหนือสรุปความได้ดังนี้ 

 ๑. คาถานี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในหมู่ประชาชน
ทางเมืองเหนือมาแต่โบราณ ทั้งภิกษุสามเณรและชาวบ้านนิยม
สวดกันทั่วไป และรู้จักกันในนามว่า “สูตรเชยยเบงชร” หรือ
ออกเสียงตามสำเนียงพื้นเมืองว่า “ไจยะเบงจร” แต่ที่จดจารึก
ไว้ในใบลานบ้าง บันทึกไว้ในสมุดไทยบ้าง ด้วยอักษรล้านนา 
เท่าที่สำรวจพบแล้วขณะนี้นั้น เรียกชื่อต่างๆกันเป็นหลายอย่าง
คือ เชยยเบงชร ชัยเบ็ญชร ไจยะเบงชร ชยา และมีฉบับปรากฏ
อยู่ทั่วไปนับจำนวนพัน 

 ๒. ความเชือ่เกีย่วกบัคาถาชนิบญัชรของชาวเมอืงเหนอืนัน้
เป็นไปอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ใช้สวดสืบชะตา ขึ้นบ้านใหม่ 
ขึ้นธาตุ ขึ้นถ้ำ สวดขอฝน นอกจากนี้ยังนิยมเอาบางตอน
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  ๑ ๘ ๑๕ ๒๒ 

 ๒๕ ๑๔ ๒๑ ๒ ๙ ๑๖ 

 ๒๐ ๗ ๒๖ ๒๓ ๓๐ ๓ 

 ๑๓ ๒๔ ๒๙ ๓๒ ๑๗ ๑๐ 

 ๖ ๑๙ ๑๒ ๒๗ ๔ ๓๑ 

  ๒๘ ๕ ๑๘ ๑๑ 

ของคาถานี้ (คือคาถาที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒) มาเขียนย่อเป็นยันต์ 
ลงในแผ่นกระดาษ หรือแผ่นผ้าขนาดสี่เหลี่ยมสำหรับติดที่ 
ปลายเสาดั้งของบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เพื่อป้องกันฟ้าผ่า  
ไฟไหม้ เรียกว่า “ยันต์เทียนหัวเสา” บ้าง “ยันต์เสาดั้ง” บ้าง  
“ยันต์ฟ้าฟีก” บ้าง มีรูปดังนี้

 ร บุ อา ทก เม ตต ธ บ อา วา คุ ล 
 โต ต สุต ขิ โต ชช มา เม 
 นํ สิ ล เณ กำ ต คคํ สิ จจ อํ กํ ลิ 
 ขน ร ตญ อา ฏิ ต อา ส อา เส กา ฐิ 
 ริ ธ สุต ฏา นํ กา สณ สา 
 โม จ ป นา กํ ย เส สี ท ปา ต ร 

 บางครั้งก็เขียนเป็นยันต์ตัวเลขสำหรับลงแผ่นโลหะหล่อ
พระพุทธรูป ดังนี้ 
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 ๓.หลกัฐานเกีย่วกบัคาถานี ้มจีดจารกึไวด้ว้ยอกัษรลา้นนา
เท่าที่ค้นพบในขณะนี้มี ๒ ลักษณะ คือ จารไว้ในใบลานหรือ 
สมุดไทย (สมุดข่อย) ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ปั๊บ (พับ) เป็น
เอกเทศบ้าง เขียนไว้ในปั๊บสา (สมุดกระดาษสา) หรือปั๊บสูตร 
(หนังสือสวดมนต์ที่ทำด้วยกระดาษสา) รวมกับสูตรอื่นๆ ทั่วไป 
บางที่จารหรือเขียนไว้เป็นเอกเทศนั้นมีน้อย เท่าที่สำรวจพบแล้ว
โดยสถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ในจงัหวดัเชยีงใหม่
และลำปางมีเพียง ๕ฉบับ ที่พบมากที่สุดนั้นเขียนไว้ในปั๊บสา 
(คือหนังสือรวมสวดมนต์แบบสมุดข่อย)บางฉบับมีคำแปลเป็น
ไทยไว้ด้วย บางฉบับก็ไม่มีคำแปล บางฉบับมีวันเดือนปีที่จาร
หรือจารึกไว้ด้วย เท่าที่สำรวจพบในขณะนี้ ฉบับที่มีอายุเก่าที่สุด
คือฉบับของวัดชัยมงคลเวียงใต้ จังหวัดน่าน จารในใบลานรวม
กันหลายสูตร เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔ (จ.ศ.๑๒๒๓) 

 ๔. เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานั้น ยังไม่พบหลักฐาน
แน่ชัด คาถาชินบัญชรฉบับอักษรล้านนาบางฉบับเท่าที่ค้นพบ
แล้วมีบอกประวัติของคาถานี้ไว้ด้วย เช่นฉบับวัดชัยมงคลเวียงใต้ 
จังหวัดน่าน บอกว่า “เป็นคาถาของพระมหาพุทธโฆสเถระเจ้า
เมื่อคราวลงไปค้นเอาพระธรรมที่หีบ (หรือตู้) หลวง เมืองลังกา 
(หีบนั้น) ท่านติดกุญแจไว้ ๗ ชั้น เพื่อไม่ให้ใครไขได้ พระมหา
พทุธโฆสเถระเจา้สวดพระคาถา ๒๙ บทนี ้ พรอ้มกบัเดนิพนมมอื
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ประทักษิณหีบพระธรรมของหลวงนั้น ๓ รอบ กุญแจ ๗ ชั้นนั้น
ก็หลุดออกหมด ท่านจึงได้เอาพระธรรมออกมาเขียนได้ทั้งหมด 
สร้างขึ้นไว้ในชมพูทวีปเรานี้แล” ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า คาถานี้
แต่งขึ้นในลังกาโดยพระอรหันต์ ๘ รูป เพื่อถวายแก่มกุฎราช
กุมารของลังกา ซึ่งถูกทำนายว่าจะถูกฟ้าผ่า (แต่ยังหาหลกัฐาน
ไมพ่บ) บางทา่นกลา่ววา่ ในตำนานสบืชาตาของเชยีงใหม ่ซึ่งมีมา
แต่ครั้งพระเมืองแก้ว (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) 
มีกล่าวถึง ไจยะเบงจร ซึ่งพระจะต้องสวดรวมกับสูตรอื่นๆ ด้วย 
อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า คาถาชินบัญชรนี้ได้มีมาในเชียงใหม่
เกอืบ ๕๐๐ ปแีลว้ จากขอ้มลูตา่งๆ ดงักลา่วมาแลว้ ผูรู้บ้างทา่น
ของเชียงใหม่จึงสรุปว่า คาถาชินบัญชรนี้แต่งขึ้นที่ลังกา แล้วไทย
เรารับเอามาอีกทีหนึ่ง บางท่านสรุปว่าแต่งขึ้นที่เชียงใหม่ในสมัย
พระเจ้าติโลกราชมหาราช รัชกาลที่ ๑๑ แห่งเชียงใหม่ บางท่าน
สรุปว่าแต่งขึ้นที่เชียงใหม่ โดยพระสีลวังสะ (หรือศีลวงศ์) ผู้แต่ง
คาถาอุปปาตสันติ ซึ่งมีลีลาและความหมายคล้ายกับคาถา 
ชินบัญชร แต่ทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐาน เพราะยังไม่พบหลักฐาน 
ที่แน่ชัด  

 ๕. ในทางเมอืงเหนอืถอืกนัวา่ บทวา่ “รตน ํปรุโต อาส”ิ
ของคาถาชินบัญชรนั้น เป็นหัวใจของคาถาชินบัญชร ถือกัน 
ในทางไสยศาสตร์ว่าขลังนัก เรียกกันว่า “คาถาตาลหิ้น” เพราะ
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วัตถุมงคลยุคแรกๆ ที่น่าสนใจ 

 วัตถุมงคลในยุคแรก สร้างจากวัสดุที่หาได้ง่าย ใกล้มือ 
เช่น ผ้าขาว ผ้าจีวร และแผ่นทองแดง ทองเหลือง ที่สามารถ
จัดหาจัดทำกันภายในวัดได้ แต่วัตถุมงคลยุคแรกๆ ซึ่งได้แก่  
ผา้ยนัตแ์ละตะกรดุเหลา่นีเ้อง ทีส่รา้งเกยีรตปิระวตัใิหเ้ปน็ทีย่อมรบั
ในความขลังในพระเวทย์วิทยาคมของหลวงปู่ครูบาอิน 

อยู่ยงคงกระพันถึงขนาดยิงจนยอดตาลหิ้น (เหี้ยน) ก็ไม่เป็น
อันตราย 

 จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจศึกษาของผู้รู้ฝ่าย
ล้านนาดังกล่าวมานี้ ก็ยังเอาเป็นยุติไม่ได้ว่า คาถาชินบัญชรนี้
แต่งขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้แต่ง เพราะข้อมูลยังแย้ง 
กันอยู่ แต่ประการหนึ่งที่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันก็คือ คาถา  
ชินบัญชร หรือ ไจยะเบงจร นี้ เป็นที่นับถือแพร่หลายอยู่ 
ในหมู่ชาวล้านนามาแต่โบราณกาล ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปีเศษ 
มาแล้ว 
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ï พระผงเกศารุ่นแรก 

 พระผงรูปเหมือนรุ่นแรกที่ใช้เวลา
สะสมมวลสารกว่า ๓ ปี และได้บารมี
หลวงปู่ครูบาอินปลุกเสกแบบบินเดี่ยว 
ติดตามอ่านประวัติการสร้าง จำนวน 
และมวลสารสำคัญ รวมทั้ งที่มาของ 
“พระรอดดำวัดฟ้าหลั่ง” ที่โด่งดัง 

ï ผ้ายันต์และสติ๊กเกอร์ยันต์ 

 ประเภทผ้ายันต์ สติ๊กเกอร์ยันต์ 
ภาพถา่ย ภาพปกั กระดาษยนัต ์และยนัต์
ตะกรดุของหลวงปูค่รบูาอนิ ตัง้แตพ่ระยนัต์
สิวลียุคแรก จนถึงผ้ายันต์อภิมหายันต์ 
๑๐๘ และยันต์ยอดคาถา “ไจยะเบงฃร”
ที่ทรงอานุภาพและแปลกตายากจะเห็น
ที่ไหนได้
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ï วัตถุมงคลรุ่น ๙๙ วษา สืบชะตาหลวง ๒๕๔๓ 

 “เลือ่งลา้ รนิฟา้ ลา้นนาประเทศ”
วัตถุมงคลที่ได้รับกุศลจากพิธียกยอดฉัตร
หอสรงนำ้ พระบรมธาตเุจา้วดัฟา้หลัง่และ
พิธีสืบชะตาหลวงครั้งยิ่งใหญ่ ฉลองมงคล
อายุ ๙๙ ปี ถวายหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
เกดิปรากฏการณม์หศัจรรย ์“พระอาทติย์
ทรงกลด” และ “ฟ้าหลั่ง” สายฝน 
ทั่วแว่นแคว้นล้านนา 

ï เหรียญหลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า 

 มูลเหตุการสร้างเหรียญหลังยันต์
มงกุฎพระพุทธเจ้า (อิติปิโสเรือนเตี้ย) 
สุดยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมได้ถวาย
ให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก่อน
ประภาสยโุรป จนสามารถสรา้งปาฏหิารยิ์
เป็นที่ยอมรับของชาวชาติตะวันตก 
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ï เหรียญหลวงปู่ครูบาอิน รุ่นแรก วัดคันธาวาส (วัดทุ่งปุย) 

 หลังจากหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
ไดย้า้ยกลบัมาอยูท่ีว่ดัคนัธาวาส (วดัทุง่ปยุ)
ซึ่งเป็นวัดเก่าที่หลวงปู่เคยจำพรรษา ก่อน
ที่จะได้รับนิมนต์ไปสร้างโรงเรียนฟ้าหลั่ง
และบูรณะวัดฟ้าหลั่ง จนทำให้หลวงปู่ 
ต้องอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดฟ้าหลั่งอยู่เป็น
เวลากวา่ ๔๐ป ีจนกระทัง่ทา่นไดก้ลบัมา
วัดทุ่งปุย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓ 
(วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ เหนือ) 

ï วัตถุมงคลรุ่นฉลองอายุ ๙๙ พรรษา วัดทุ่งปุย 

 วัตถุมงคลรุ่นพิเศษ ฉลองอายุ 
๙๙ พรรษา ล็อคเก็ตรูปเหมือนเต็มองค์
ทีส่รา้งเพยีง ๙๙ องค ์เทา่อายขุองหลวงปู่
พร้อมประสบการณ์ปาฏิหาริย์ โรงงาน 
อบลำไยระเบิดที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ï วัตถุมงคลรุ่นไจยะเบงชร 

 ประวัติการย้อนรอยประวัติศาสตร์
พระปริตยอดนิยมอันดับ ๑ แห่งสยาม
ประเทศ อนุรักษ์และเผยแผ่อานุภาพ
ความศั กดิ์ สิ ทธิ์ ข อ งพระมหาคาถา  
“ไจยะเบงชร” (ชินบัญชรล้านนา) และ
เพื่อเป็นมหามงคลอนุสรณ์ เจริญอายุ
วัฒน์หนึ่งศตวรรษ (๑๐๐ปี) ของหลวงปู่ 
ครูบาอิน อินโท เช่น พระกริ่งไจยะเบงชร 

ï วัตถุมงคลรุ่นพญาวัน-วิสาขะบูชา 

 เนื่องจากหลวงปู่ครูบาอิน เห็นว่า
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ยั งขาดเครื่ อ งมืออุปกรณ์การแพทย์ 
ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจรักษา ณ 
ตึกสงฆ์ ท่านได้ปรารภกับคณะศิษย์และ 
ผู้ศรัทธาว่า จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ
ทางโรงพยาบาล โดยจัดสร้างวัตถุมงคล
ชุดนี้ขึ้น และประกอบพิธีอธิษฐานจิต 
ในวันพญาวัน และวันปากปีเมือง ๒๕๔๕ 
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ï วัตถุมงคลรุ่นวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี   
 “ขอให้รวย ขอให้อยู่ดีมีสุข” 

 เนื่องจากหลวงปู่ครูบาอิน เห็นว่า
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในการตรวจรักษา ณ  
ตึกสงฆ์ ท่านได้ปรารภกับคณะศิษย์และ 
ผู้ศรัทธาว่าจะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ
ทางโรงพยาบาล โดยจัดสร้างวัตถุมงคล
ชุดนี้ขึ้น และประกอบพิธีอธิษฐานจิต 
ในวันพญาวัน และวันปากปีเมือง ๒๕๔๕ 

ï วตัถมุงคลรุน่ไตรมาสและพธิสีบืชะตาหลวง ๑๐๑ ป ี๒๕๔๖ 

 สืบสานตำนาน พระคาถาดาบส 
รีกัญไชย ดาบคู่บุญครูบาเจ้าศรีวิไชย 
มหาเถระนกับญุแหง่ลา้นนาไทย ถา่ยทอด
มาเป็น ดาบสรีกัญไชย มีดหมอ และ
ดาบน้อยครูบาฟ้าหลั่ง ปลุกเสกในวัน
ฤกษ์พิเศษ วันกองทัพไทย และร่วมพิธี
ฉลองสิริอายุ ๑๐๑ ปี พิธีสืบชะตาหลวง 
พร้อมพระพิฆเณศวร์ไม้แกะรุ่นเดียวของ
หลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
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 ทิศสิบ คือ อุดร (เหนือ) อีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
บูรพา(ตะวันออก) อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ทักษิณ (ใต้) 
หรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) ประจิม หรือ ปัจจิม (ตะวันตก) 
พายพั(ตะวนัตกเฉยีงเหนอื) อปุรมิทศิ(ทศิเบือ้งบน)เหฏฐมิทศิ
(ทิศเบื้องล่าง) 

 ทิศทั้ง๑๐ มีคาถาอิติปิโสแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมด้วย
บารมี ๑๐ ประการ สามชั้น กลายเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ยอดพระ
คาถาประจำองค์ครูบาเจ้าศรีวิไชย เมื่อนำมาถักร้อยเป็นยันต์  
จึงมีพุทธคุณเสมือนเป็นเกราะเพชรกำแพงแก้ว ป้องกันสิ่งชั่วร้าย
มิให้เข้ามากล้ำกรายได้ 

ยนัตก์ลมเกลยีว อติปิโิสแปดทศิ 
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  (๑) อิติปิโสภควา อรหัง 
 ทานปารมีสัมปันโน อรหัง 
 ทานอุปปะปารมีสัมปันโน อรหัง 
 ทานปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 ปุรัตถิมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 ปุรัตถิมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 
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  (๒) อิติปิโสภควา สัมมาสัมพุทโธ 
 ศีลปารมีสัมปันโน สัมมาสัมพุทโธ 
 ศีลอุปปะปารมีสัมปันโน สัมมาสัมพุทโธ 
 ศีลปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 ทักขิณะมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 ทักขิณะมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๓) อิติปิโสภควา วิชชาจารณะสัมปันโน 
 เนกขัมมะปารมีสัมปันโน วิชชาจารณะสัมปันโน 
 เนกขัมมะอุปปะปารมีสัมปันโน สัวิชชาจารณะสัมปันโน 
 เนกขัมมะปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 ปัจฉิมมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 ปัจฉิมมัสสะมิง
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 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๔) อิติปิโสภควา สุขะโต 
 ปัญญาปารมีสัมปันโน สุขะโต 
 ปัญญาอุปปะปารมีสัมปันโน สุขะโต 
 ปัญญาปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 อุตระมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 อุตระมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๕) อิติปิโสภควา โลกะวิทู 
 วิริยะปารมีสัมปันโน โลกะวิทู 
 วิริยะอุปปะปารมีสัมปันโน โลกะวิทู 
 วิริยะปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 อิสานะมัสสะมิง
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 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 อิสานะมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๖) อิติปิโสภควา อนุตตะโร 
 ขันติปารมีสัมปันโน อนุตตะโร 
 ขันติอุปปะปารมีสัมปันโน อนุตตะโร 
 ขันติปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 อาคเนยะมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 อาคเนยะมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๗) อิติปิโสภควา ปุริสะธัมมะสาระถิ 
 สัจจะปารมีสัมปันโน ปุริสะธัมมะสาระถิ
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 สัจจะอุปปะปารมีสัมปันโน ปุริสะธัมมะสาระถิ 
 สัจจะปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 หรติมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 หรติมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๘) อิติปิโสภควา สัตธาเทวมนุสสานัง 
 อธิษฐาณปารมีสัมปันโน สัตธาเทวมนุสสานัง 
 อธิษฐาณอุปปะปารมีสัมปันโน สัตธาเทวมนุสสานัง 
 อธิษฐาณปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 พายัพพะมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 พายัพพะมัสสะมิง 
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 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๙) อิติปิโสภควา พุทโธ 
 เมตตาปารมีสัมปันโน พุทโธ 
 เมตตาอุปปะปารมีสัมปันโน สัพุทโธ 
 เมตตาปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 เหถิมัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 เหถิมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (๑๐) อิติปิโสภควา ภควา 
 อุเบกขาปารมีสัมปันโน ภควา 
 อุเบกขาอุปปะปารมีสัมปันโน ภควา 
 อุเบกขาปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 อุปริมัสสะมิง 
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 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 อุปริมัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

  (ทิศ ๑๐) อิติปิโสภควา 
 ทิธะสะปารมีสัมปันโน 
 ทิธะสะอุปปะปารมีสัมปันโน 
 ทิธะสะปารมัตถะปารมีสัมปันโน 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา 
 ทศทิศามัสสะมิง 
 กาเยโนรักขันตุ อัมหากัง นิสิตานัง 
 ระตะนะสัตตัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะสานิยัง หุตวาเจวะ 
 ระตะนะปะการัง หุตวาเจวะมะมะ 
 ทศทิศามัสสะมิง 
 กาเยสาเตตุ อะหังวันตา นิสัปปัตตา 
 เสถัง วะตะสะระนัง อัตถะทุตติยา 
 อัตตะรักขายะ อัตตะปาริตายะติ 

 อิติปิโสภควา 
 พุทโธอะนันตาติกุณโณ วะตะโสภควา อิติปิ II
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 วดัคนัธาวาส หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่ “วดัทุง่ปยุ” ตัง้อยูเ่ลขที่
๑๔๑ หมู่ ๓ (บ้านทุ่งปุย) ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ (เดิมตั้งอยู่หมู่ ๒ ต.ยางคราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)  

 วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๔ สังกัด
คณะสงฆม์หานกิาย ทีด่นิตัง้วดัมเีนือ้ที ่๔ไร ่๒๔ตารางวา ทศิเหนอื
ประมาณ ๘๘ เมตร จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ ประมาณ ๙๐ เมตร 
จดทีด่นิเอกชน ทศิตะวนัออก ประมาณ ๗๑.๕ เมตร จดทีด่นิเอกชน
ทิศตะวันตก ประมาณ ๗๔.๕ เมตร จดที่ดินเอกชน วัดคันธาวาส 
(ทุ่งปุย) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ ๒๔๘๙ โดย
กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 

 วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) แม้จะไม่ใช่วัดชั้นโท ชั้นเอก แต่ก็
มีอายุกาลที่ยาวนานนับถึงปัจจุบันก็ได้ร้อยกว่าปี บริเวนวัดมีกำแพง
ล้อมรอบ มองจากถนนใหญ่สายเชียงใหม่-ฮอด จะเห็นต้นตาลยืน
เป็นแถวเรียงรายรอบวัด เวลาลมพัดจะมีเสียงยอดตาลเสียดสีกัน 
ฟังดูสงบวิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติศีลธรรมกัมมัฏฐานเป็นอย่างยิ่ง 

 วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) เดิมเป็นวัดร้าง ได้รับการปฏิสังขรณ์
ขึ้นในปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏแน่ชัด จะมีก็เพียงแต่ประวัติที่บอกเล่า 
จากครบูาอาจารยส์บืทอดกนัมาหลายรปู หลายองค ์หลายชัว่อายคุน
คาดว่าวัดร้างทุ่งปุยน่าจะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ภายหลังวัดทุ่งท้อ

ประวัติ 
วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 
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ไม่กี่ปี จากคำบอกเล่าผสมผสานกับข้อมูลหลักฐานที่ได้ค้นคว้า 
เทียบเคียงจากประวัติของครูบาอาจารย์ในอดีต จึงพอทราบประวัติ
ของวัดทุ่งปุยได้บ้าง อาทิเช่น หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ท่านได้เมตตา
เล่าให้ฟังว่า ครูบาคันธา เจ้าอาวาสวัดทุ่งท้อ ท่านได้มองเห็นว่า
สถานทีน่ีเ้ปน็สถานทีว่เิวก เหมาะแกก่ารประพฤตปิฏบิตัเิจรญิศลีธรรม
กัมมัฏฐาน  

 หากสังเกตลักษณะภูมิประเทศ เมื่อมองจากบ้านทุ่งท้อผ่าน
ทุ่งนามาทางบ้านทุ่งปุยก็จะเห็นพื้นที่บริเวณที่เป็นวัดในปัจจุบันนี้อยู่
ในระยะทีส่ายตาพอจะมองเหน็ได ้อกีประการหนึง่ บา้นทุง่ทอ้เปน็ทีลุ่ม่
หรือเป็นที่ลาดต่ำ แต่บ้านทุ่งปุยอยู่ที่ดอนหรือที่สูง คนสมัยก่อน 
จึงเรียกบ้านทุ่งปุยว่า “บ้านแพะ” (คำว่า “ป่าแพะ” ใช้เรียกพื้นที่
ป่าแห้งแล้งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ มักเป็นแถบชายป่า มีพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุ 
แต่มีขนาดไม่ใหญ่โตและไม่ทึบ) ระยะทางหากเดินเลาะแนวทุ่งนา
จากบ้านทุ่งท้อมาบ้านทุ่งปุย ทั้งนี้ เพราะไม่มีถนนตัดผ่าน เป็นระยะ
ทางประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษ 

 ครูบาคันธา ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ เมื่อท่านมองเห็นว่า
สถานทีบ่รเิวณนีเ้หมาะสำหรบัการสรา้งเปน็ทีป่ฏบิตัศิลีธรรมกมัมฏัฐาน
เพราะเปน็สถานทีว่เิวกและเงยีบสงดัยิง่นกั ทา่นจงึไดช้กัชวนพระภกิษุ
สามเณรและศษิยศ์รทัธาประชาชน ใหร้ว่มกนับรูณะปฏสิงัขรณว์ดัรา้ง
ทุ่งปุยขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นปี พ.ศ. ใดนั้น ไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด 

 ในการเรียบเรียงประวัติวัดทุ่งปุยในครั้งนี้ พระครูสุคนธ์ 
บุญญากร ได้สืบค้นประวัติครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นหลายๆ รูป 
หลายๆ องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท  
และจากคำบอกเลา่ของผูเ้ฒา่ผูแ้กห่ลายทา่น อาทเิชน่ พอ่อุย๊นอ้ยโหม้ 



168 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

ศรีวิชัย พ่อครูคำ เขียวคำสุข และได้ปรึกษาท่านผู้รู้หลายท่าน ที่ได้
กรุณาให้ข้อมูลและชี้แนะด้วยความเต็มใจยิ่ง ซึ่งเมื่อได้เรียบเรียง
ประวัติความเป็นมาของวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ได้อย่างสมบูรณ์และ
ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ 
ผู้สนใจในยุคหลังต่อไป 

 นอกจากนี้ ยังได้ค้นคว้าหาประวัติของท่านครูบามหายศ 
(อุปัชฌาย์ของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท) เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์
อีกรูปหนึ่งที่ศรัทธาประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นให้ความเคารพ
นับถือ และยำเกรงในอำนาจบารมีของท่านครูบามหายศเป็นอย่างยิ่ง 
ท่านครูบามหายศเดิมท่านเป็นคนบ้านทุ่งปุย โดยท่านถือกำเนิด 
ที่บ้านทุ่งปุยเหนือวัด (เช่นเดียวกับท่านครูบาอิน) และต่อมา 
ท่านครูบามหายศได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาคันธา เจ้าอาวาส 
วัดทุ่งปุยรูปแรก (เท่าที่สามารถสืบค้นประวัติได้)   

 ท่านครูบาคันธาได้นำศรัทธาญาติโยมแผ้วถางป่าแพะ 
ให้สะอาดดีงามแล้ว จึงได้มีการสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ  
อันมีกุฏิ วิหาร ศาลา เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงแนวอิฐ  
แนวดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสมัยครูบาคันธาผุพังไปตามกาลเวลา 
และบางส่วนก็ได้มีการรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ในยุคต่อมา  

 ข้อมูลจากการพบปะและสอบถามลูกศิษย์ลูกหาของครูบา
คันธาที่ได้ลาสิกขาออกไปมีครอบครัว อาทิเช่น พ่ออุ๊ยหนานวงศ์ 
ตุ้ยอินถา บ้านสบขาน ปัจจุบันลูกหลานก็ยังมีอยู่ และอีกท่านหนึ่ง 
ก็คือ พ่ออุ๊ยหนานตา (คนรุ่นนั้นเรียกว่า “อุ๊ยหนานตาควาย”)  
พ่ออุ๊ยหนานทั้งสองคนซึ่งเคยบวชเป็นลูกศิษย์ครูบาคันธาอยู่ที่ 
วดัทุง่ปยุ จงึพอจะจดจำเรือ่งราวของวดัทุง่ปยุได ้นา่เสยีดายคนรุน่นัน้
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ไมไ่ดจ้ดบนัทกึเอาไว ้ จงึตอ้งอาศยัความทรงจำและเรือ่งราวทีเ่ลา่สบืๆ
กนัมา ระยะเวลาทีอ่า้งองิไดจ้งึเปน็การประมาณการเสยีเปน็สว่นใหญ ่

 เมือ่ทา่นครบูาคนัธานำศรทัธาชาวบา้นมาสรา้งและปฏสิงัขรณ์
วัดทุ่งปุยให้เจริญรุ่งเรือง ทางด้านวัดทุ่งท้อท่านก็ได้มอบให้ครูบา
ธนันชัย (ธนันจัย) เป็นผู้ดูแลวัดและศรัทธาประชาชนของวัดทุ่งท้อ
ต่อไป จนกาลล่วงเลยอายุสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน ครูบา
คันธาท่านได้มรณภาพลง เมื่ออายุประมาณ ๙๔-๙๕ ปี ในราวปี 
พ.ศ.๒๔๕๑-๒๔๕๒ (ผู้เขียนได้ประมาณจากคำบอกเล่าของหลวงปู ่
ครูบาอิน อินโท ซึ่งท่านได้เมตตาเล่าความไว้ว่า ตอนนั้นครูบาอิน
ทา่นกย็งัเปน็เดก็อยู ่แตก่จ็ำความได ้หลงัจากทีค่รบูาคนัธามรณภาพ
ศรัทธาชาวบ้านได้จัดการศพของครูบาคันธา โดยมีการลากปราสาท
ของท่านครูบาคันธาไปทางทิศตะวันตกของวัดทุ่งปุย สมัยก่อนนั้นยัง
เป็นป่าไม้อยู่เต็มไปหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นสวนลำใย 
แต่ก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ให้พอเห็นได้  

 เมื่อสิ้นครูบาคันธา ครูบามหายศท่านก็รับเป็นผู้รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา ครูบา
มหายศเป็นเจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) อยู่นานหลายปี จนมี
ลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านหลายองค์ด้วยกัน ที่พอจะจำได้ก็คือ พระครู
วรวฒุคิณุ (หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท) พระครปูยิะธรรมภาณ ี(หลวงปู่ 
ครูบามา ปญฺโญ) ครูบาบุญปั๋น ปญฺโญ  

 ต่อมาท่านครูบามหายศ ท่านก็ได้รับนิมนต์ไปเป็นประธาน
สร้างวัดท่าวังพร้าว ท่านจึงได้มอบหมายให้หลวงปู่อ้ายเป็นผู้ดูแลวัด
ทุง่ปยุแทน หลวงปูอ่า้ยจงึไดเ้ปน็เจา้อาวาสวดัทุง่ปยุอยูช่ัว่ระยะเวลาหนึง่
แต่ก็ด้วยเหตุผลใดไม่ปรากฏ หลวงปู่อ้ายก็ได้ลาสิกขาบทไป หลวงปู่
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อ้ายก็ได้มอบหมายวัดให้ครูบาใจยาเป็นผู้ปกครองดูแลวัด และต่อมา
ท่านครูบาใจยาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในที่สุด  

 หลังจากที่ท่านครูบาใจยา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  
วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ได้ระยะหนึ่ง ท่านครูบาก็ได้ไปสร้าง 
และปฏิสังขรณ์วัดป่าลาน ห่างจากวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ไปทาง 
ทิศตะวันตก ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ ระหว่างนั้นท่านก็ได้ 
มอบหมายใหห้ลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท เปน็ผูด้แูลวดัคนัธาวาส (ทุง่ปยุ)
ต่อจากท่านประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐-พ.ศ. ๒๔๘๓ ท่านครูบาใจยา
ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคชรา ท่านจึงได้กลับมาพำนักอยู่ที่วัดคันธาวาส 
(ทุ่งปุย) อีกครั้ง จวบจนกระทั่งมรณภาพลงที่วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 
แห่งนี้ โดยศพของท่านศรัทธาประชาชนได้ลากปราสาทบรรจุสรีระ
สังขารของท่านไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ยังบริเวณที่เป็นโรงเรียน 
แม่ขานในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นพื้นที่ป่า ยังไม่มีโรงเรียน 
และเจริญเหมือนในปัจจุบันนี้ 

 หลังจากที่ท่านครูบาใจยามรณภาพ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 
เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท ทา่นกอ็ยูด่แูลวดั ปฏบิตั ิ
ศีลธรรมกัมมัฏฐานอยู่นานหลายปี ท่านถือวัตรปฏิบัติเคร่งครัด 
เป็นที่เคารพศรัทธา จนมีลูกศิษย์ลูกหา ทั้งที่เป็นพระสงฆ์ สามเณร 
หลายรูป หลายองค์ และเป็นฆราวาส ศรัทธาประชาชนก็มีจำนวน
ไม่น้อย ปฏิปทา เกียรติคุณของหลวงปู่ครูบาอินเป็นที่กล่าวขวัญ 
ล่ำลือไปทั่ว จนท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลยางคราม 
อำเภอจอมทอง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลสันติสุข สังกัดอำเภอ
ดอยหล่อ) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นพระอุปัชฌายะ ในปี พ.ศ. 
๒๔๙๖
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 ด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่ครูบาอินนี้เอง ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๐๕ จึงได้มีคณะศรัทธาบ้านสันหิน ได้มากราบอาราธนานิมนต์
หลวงปู่ครูบาอินให้ไปนั่งหนัก เป็นประธานก่อสร้างโรงเรียนฟ้าหลั่ง 
และบูรณะปฏิสังขรณ์วัดฟ้าหลั่ งที่ถูกทิ้ งไว้ ให้รกร้างว่างเปล่า  
เมื่อหลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นประธานสร้าง
โรงเรียนและวัดฟ้าหลั่ง หลวงปู่จึงได้มอบหมายให้ครูบาบุญปั๋น 
ปญฺโญ ซึ่งเป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่ครูบาอิน อีกทั้งยังเป็นลูกศิษย์
ครูบามหายศด้วยกัน ให้เป็นผู้ดูแลวัดทุ่งปุยแทนท่าน จวบจนกระทั่ง
ปีพ.ศ.๒๕๑๒ ครบูาบญุปัน๋ ปญโฺญ จงึไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่
เจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย)  

 ครูบาบุญปั๋น เป็นเจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) อยู่นาน
หลายปี จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้ทำการประชุม
เพลิงไป เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ หลังจากสิ้นครูบาบุญปั๋น พระพรชัย 
กตปุญโญ ได้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส จนกระทั่งได้รับแต่งตั้ง
เปน็เจา้อาวาส ในปีพ.ศ.๒๕๓๔ ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ทา่นพระอธกิาร
พรชัยก็ได้รับพระราชทานพัดยศเป็นพระครูสัญญาบัติที่ “พระครู 
สุคนธ์บุญญากร” และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล
สันติสุขในปีเดียวกัน  

 วัดคันธาวาสมีอาคารสิ่งปลูกสร้างอันประกอบด้วย อุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุอันประกอบด้วย 
พระพทุธรปู เจดยี ์ โดยมคีรบูาคนัธาจากวดัทุง่ทอ้มาบรูณะเสนาสนะ
ต่างๆ จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งมีหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งปุยมาเป็น “วัดคันธาวาส” 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ครูบาคันธา ผู้บูรณะวัดทุ่งปุยให้กลับมาเป็นวัดที่
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เจริญรุ่งเรีองอีกครั้ง จากการสืบค้นประวัติเท่าที่มีข้อมูลบอกเล่าต่อๆ 
กันมา ทำให้ทราบว่าวัดคันธาวาสมีเจ้าอาวาสและอดีตเจ้าอาวาส
ตามลำดับ ดังนี้ 

 รูปที่ ๑ ครูบาคันธา 
 รูปที่ ๒ ครูบามหายศ 
 รูปที่ ๓ หลวงปู่อ้าย 
 รูปที่ ๔ ครูบาชัยยา (ครูบาใจยา) จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๓  
 รปูที ่ ๕ พระครวูรวฒุคิณุ (ครบูาอนิ อนิโท) เปน็เจา้อาวาส
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๓-๒๕๐๔ ท่านได้บูรณะเสนาสนะต่างๆ จนถึง 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสร้างวัดฟ้าหลั่ง ท่านพระครู
วรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) ได้มอบหมายให้ครูบาบุญปั๋น 
ปญฺโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาส  
 รปูที ่ ๖ ครบูาบญุปัน๋ ปญโฺญ (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๓๒) ครบูา
บุญปั๋น ปญฺโญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ครูบาบุญปั๋นมรณะภาพ 

 รูปที่ ๗ พระครูสุคนธ์บุญญากร (พ.ศ.๒๕๓๔-ปัจจุบัน) 
หลังจากสิ้นครูบาบุญปั๋น พระพรชัย กตปุญโญ รักษาการแทน 
เจ้าอาวาส จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๔ พระพรชัย กตปุญโญ ได้รับการ
แตง่ตัง้เปน็เจา้อาวาสมาจนถงึทกุวนันี ้เมือ่ปีพ.ศ.๒๕๔๒ พระอธกิาร
พรชัย กตปุญโญ ได้รับการแต่งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครู 
สุคนธ์บุญญากร” และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสันติสุข 
แทนตำแหน่งของพระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท)ที่ได้รับ
อาราธนานิมนต์ยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันติสุข เนื่องด้วย
เจริญอายุพรรษาสูง 
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 ภายหลังจากที่หลวงปู่ครูบาอินได้ไปสร้างความเจริญที่ 
วัดฟ้าหลั่งร่วม ๔๐ปี จนวัดฟ้าหลั่งมีความสวยงามและรุ่งเรืองยิ่ง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้ว เมื่อกาลล่วงมาถึงปี พ.ศ.๒๕๔๓ วันที่ 
๗ เมษายน ๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ เหนือ 
หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโท กไ็ดก้ลบัมาสูบ่า้นเกดิทีว่ดัคนัธาวาส (ทุง่ปยุ)
ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของหลวงปู่ที่เคยเป็นเด็กวัด และได้บรรพชาเป็น
สามเณร อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่มาก่อน 
และได้เป็นเจ้าคณะตำบลยางครามมาตามลำดับ 

 มลูเหตสุำคญั เนือ่งจากวดัคนัธาวาส (ทุง่ปยุ) กำลงัพฒันา
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทรุดโทรมไปตามกาลสมัย อย่างเช่น กุฏิ ศาลา 
กำแพง อีกทั้งการกลับมาของท่านด้วยอายุที่สูงถึง ๙๙ ปี ด้วยวุฒิ
อนัเจรญิจนถงึขัน้สงูสดุ หาใดเปรยีบมไิดอ้ยา่งเตม็ภมูเิปน็การกลบัมา
ของทา่นในวยัชรามากแลว้ ไดก้ลบัมาอยูใ่กลล้กูหลาน ลกูศษิยล์กูหา
ของท่าน ได้มีศรัทธาประชาชนมาร่วมกันทำบุญกับหลวงปู่ ไม่ว่า 
จะเป็นการสร้างศาลาการเปรียญ ๑๐๐ปี ในปี ๒๕๔๓ การสร้าง
กำแพงในปี ๒๕๔๕ และการสร้างกุฏิวรวุฒิคุณ เพื่อเป็นที่พำนัก 
ของหลวงปู่ ในปีเดียวกัน ในแต่ละวันมีผู้คนมากราบนมัสการ
เยี่ยมเยียนหลวงปู่ไม่ขาดสาย  

 ชว่งสดุทา้ยของชวีติ กอ่นทีท่า่นจะมรณภาพ สงัขารรา่งกาย
ของท่านไม่แข็งแรงซึ่งเป็นไปตามอายุขัย หลวงปู่เข้าโรงพยาบาล 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ หมอวินิจฉัยว่าท่านติดเชื้อ
ในปอดและน้ำท่วมหัวใจ พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่ 
วัดคันธาวาส อาการดีขึ้น 
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 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นิมนต์หลวงปู่ขึ้นอยู่บนกุฏิ
หลังใหม่ที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาสร้างถวาย 

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ 
ทำบุญฉลองอายุ ๑๐๑ ปี ถวายหลวงปู่ เข้าโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๑๕ น. อาการเริ่มทรุดลงเรื่อยๆ 
จนถึงเวลา ๑๙.๔๐ น. ท่านก็จากไปอย่างสงบ 

 หลังจากมรณภาพ คณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหา นำโดยพระครู
สุคนธ์บุญญากร เจ้าอาวาสวันคันธาวาส (ทุ่งปุย) ได้จัดพิธีบำเพ็ญ
กุศล สวดพระอภิธรรม ทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน และบรรจุ
สรีระสังขารหลวงปู่ที่ไม่เน่าเปื่อย แห้งแข็งและปิดทองไว้จนเหลือง
อร่ามในโลงแก้ว และจัดสถานที่ให้ศรัทธาสาธุชนได้กราบนมัสการ
บนกุฏิวรวุฒิคุณ เพื่อรอวันพระราชทานเพลิงศพ 

 คณะศิษย์และศรัทธาวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) ได้จัดพิธี
พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท ได้อย่างสมเกียรติ  
สมสมณะฐานะของทา่น เมือ่วนัที ่๔กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๐ ณ เมรุ
ชั่วคราว วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย)  



โดย ธีระยุทธ ไชยวงศ์ / ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เรียบเรียงจากบันทึกของ พระครูสุคนธ์บุญญากร / ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
บันทึกเพิ่มเติม ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ประวัติวัดฟ้าหลั่ง 

 วดัฟา้หลัง่ ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสนัหนิ (เดมิเรยีกวา่บา้นมว่งงาม)
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ติดถนนสาย
เชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่๓๗.๕ เชื่อว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ 
กว่าปีมาแล้ว  

 วัดฟ้าหลั่งมีชื่อว่า “วัดป่าฟ้าหลั่ง” ดังปรากฏหลักฐาน
กล่าวถึงในตำนานพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง (ตำนาน
ประธาตุศรีจอมทอง ซึ่งอยู่ในหนังสือประชุมตำนานล้านนาไทย 
เล่ม๒ นี้ คุณสงวน โชติสุขรัตน์ ผู้รวบรวมได้ระบุถึงที่มาว่าท่านพระ
มหาหมื่น วุฑฒิญาโณ ได้แปลจากอักษรไทยยวนไว้ เมื่อประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๘ และมอบให้ผู้รวบรวม เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ อ้างจาก 
สงวน โชติสุขรัตน์ ประชุมตำนานล้านนาไทย เล่ม ๒ พระนคร:  
โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๕, หน้า ๒๑๙) และในโคลงมังทรารบเชียงใหม่ 
(สิงฆะ วรรณสัย ถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบัน โคลงเรื่องมังทรา
รบเชียงใหม่ บุตรธิดาพิมพ์เป็นบรรณาการในงานฉลอง ๗ รอบ 
นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒)  

 โคลงมังทราบรบนี้ เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่พม่าตีเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายในคำนำว่า ศักราช 
ที่ปรากฏในโคลงเรื่องนี้มีเพียง ๒ แห่ง คือตอนเสียเมือง พ.ศ. 
๒๑๕๗ และตอนถูกกวาดต้อนไปเมืองหงสาวดี ในปี พ.ศ. ๒๑๕๘ 
โคลงมังทรารบนี้ ต้นฉบับเป็นหนังสือฝักขาม ผู้แต่งโคลงนี้คงแต่ง
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จากประสบการณ์ของตนเอง ต่อมาผู้แต่งได้รับการแต่งตั้งจากมังทรา
ให้ เป็นพระยากินเมืองเถิน ความถูกต้องแม่นยำของโคลงนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ท่านว่ามีข้อความบางตอนตรงกับ
พงศาวดารของพม่าและรามัญ และบางตอนก็แปลกความกันไปบ้าง 
ส่วนระยะทางที่ผ่านไปนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สอบดูกัน 
อธิบายระยะทางสองน้ำพิงค์ตั้งแต่เชียงใหม่ถึงปากน้ำโพ พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วมีตรงกันหลายแห่ง  

 ความตอนหนึง่ในโคลงมงัทรารบเชยีงใหมก่ลา่ววา่ ในรชัสมยั
พระยารตันราช (พระเมอืงแกว้) รชัการที ่๑๓ แหง่นพบรุศีรนีครพงิค์
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘ มีพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนาม  
“พุทธญาโณ” เป็นผู้นำตำนานมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม และ
เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนัก ดังปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

 ในตำนานพระธาตศุรจีอมทอง กลา่ววา่ ในสมยัพระรตันราช
(พระเมืองแก้ว รัชการที่ ๑๓ แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  
พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) ในครั้งนั้นพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนามพระมหา
พุทธญาโณ ได้นำตำนานพระมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม  
เมื่อพิจารณาดูเห็นว่าพระธาตุพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดอยจอมทองถูกต้อง
ตามตำนานทุกประการ แต่เวลานั้น คนโดยทั่วไปไม่เห็นพระธาตุ
เสด็จออกมาข้างนอก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๐๕๘ พระมหาเถรป่า 
ฟ้าหลั่งจึงให้มหาเถรอานันทะ ผู้เป็นอนุเถรป่าฟ้าหลั่ง เป็นประธาน
นำคณะไปสักการบูชา ณ ดอยจอมทอง ให้อธิษฐานจิตแล้วคอยดู 
ในเวลากลางคืน พระมหาเถระอานันทะก็ทำตามคำแนะนำนั้น  
พอตกกลางคืนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองในขณะนั้น คือ  
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พระมหาเถรสิริวิปุลลศีลปุญโญ (พ.ศ.๒๐๕๘-๒๐๗๓) ได้นำเอา 
พระบรมสารรีกิธาตอุอกมาใหช้ม ซึง่ตรงกบัตำนานทีแ่สดงไว ้จงึกลบั
ไปบอกแก่พระมหาเถรป่าฟ้าหลั่ง 

 พระมหาเถรป่าฟ้าหลั่ง ได้นำเรื่องไปทูลพระเมืองแก้ว  
พระเมืองแก้วมีความปีติยินดียิ่งนักที่ทรงทราบว่ามีพระบรมสารี- 
ริกธาตุในแขวงเมืองของพระองค์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์
จำนวนมาก ให้พระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งเป็นประธานในการก่อสร้าง
วิหารจตุรมุขและปราสาท เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
เริ่มสร้างในปี พ.ศ.๒๐๖๐ และสำเร็จบริบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๐๖๒  
จึงมีการฉลองสมโภชครั้งใหญ่ 

 ในตำนานพระธาตุศรีจอมทองได้ยกย่องพระมหาเถรป่า 
ฟ้าหลั่งว่า “มีปัญญาฉลาดนัก” ส่วนในโคลงมังทรารบเชียงใหม่นั้น 
ได้กล่าวถึงความสามารถในด้านการก่อสร้าง ความรอบรู้ในศิลป-
ศาสตร ์และความเปน็ผูม้สีตปิญัญาของมหาเถรปา่ฟา้หลัง่ เมือ่ผูเ้ขยีน
โคลงนี้ได้มากราบนมัสการพระบรมธาตุศรีจอมทองและได้พรรณนา
ความงามของพระวิหารที่ดอยศรีจอมทองไว้ดังนี้ 

 (๑๒๔) พระหารสูงส่งล้ำ  เห็นหัน 
 เทียมแทกเชตะวัน  ใหญ่กว้าง 
 สรีมุขถูกเถิงกัน   กลแกว่น งามเฮย 
 รอยร่างเมินแล้วสร้าง  เช่นท้าวรัตนาฯ 

แปล: เหน็พระวหิารสงูยิง่ ทัง้กวา้งและใหญเ่ทยีมเทา่พระวหิารเชตวนั
หน้ามุขถูกแบบ นายช่างฉลาดทำงามอย่างยิ่ง ชะรอยจะสร้างมา 
แต่สมัยพระเมืองแก้วฯ 
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 (๑๒๕) เถรฟ้าหลั่งเรื้อง  ฤาประยา 
  ต้องสวาตร์สิปป์วิชา       เจตแจ้ง 
  พระหารแก่วนเคยมา       แปลงปลูก งามเฮย 
   ปานเทพเทฟ้าสร้าง      โลกเรื้องลือประยาฯ 

แปล: พระเถระชือ่เถรฟา้หลัง่ผูเ้รอืงปญัญา ไดศ้กึษาศลิปศาสตรว์ทิยา
จนจบแจง้ ทา่นชำนาญในการสรา้งวหิาร และเคยสรา้งวหิารหลงังามๆ
มาแล้ว ท่านสร้างวิหารหลังนี้งามเหมือนเทวดารื้อเอาวิมานลงมาทำ 
เพื่อให้โลกเลื่องลือในปัญญาของท่านฯ 

ฉบับหนึ่งว่า 

 (๑๒๕) เถรเถิงฝาหลั่งเจ้า มีประยา 
 ตกแต่งตัดพระหารมา  ใหญ่กว้าง 
 จัตุรมุขถูกฉบับนา  กลแกว่น นักเอก 
 เป็นแต่บุญเจ้าสร้าง  ชาตแล้วปุพเพฯ 

แปล: พระเถระชื่อเถิงฝาหลั่งเป็นผู้มีปัญญา ท่านเป็นผู้กำหนดแบบ
กะตัดไม้ทำพระวิหารหลังใหญ่และกว้าง มีมุขยืนออกทั้งสี่ด้าน  
ถูกออกแบบด้วยความชำนาญของท่านยิ่งนัก นับเป็นบุญวาสนา 
ที่ท่านได้สร้างมาในชาติปางก่อนฯ 

 (๑๒๖) พระหารคลดคลั่งแคล้น คลาสงน 
 ฝูงม่านเม็งไทยหน  เทสใต้ 
 วันทาอยู่ฉาวฉลน  นบธาตุ พระเอย 
 เสียงรึดรือเขาไหว้  ต่างด้วยภาษาฯ 

แปล: ในพระวิหารเต็มแน่นไปด้วยคนเดินไปมาสับสน มีพม่า มอญ 
ไทยใต้ ต่างก็กราบไหว้พระธาตุอยู่อึงมี่ เสียงพึมพำภาษาของใคร 
ของมันเมื่อเขากล่าวคำไหว้พระฯ
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 (๑๒๗) ทวาราวังแวดไว้  หับไข 
 เขียนขีดทั้งสามใบ  ร่ามต้อง 
 เทพารูปเรืองใส   คำคราด งามเฮย 
 ทวายเถี่ยนถือม้าวหย้อง  รูปเรื้องเทวาฯ 

แปล: มีประตูป้องกันไว้เปิดปิดได้ เขียนลวดลายทั้งสามใบงดงาม
อร่ามตา รูปเทวางามผุดผ่อง ผูกคาดด้วยทองคำ ข้อมือใส่กำไลแขน 
เป็นรูปเทวาที่งามยิ่งฯ 

 (๑๒๘) เมืองพิงตนนั่งเนื้อง องค์กระสัตร 
 ใจเจตหาทานวัตร  เอกอ้าง 
 สหัสเนตนามรัตน์  ลือราช เรืองเอย 
 อยู่เสพสีลแท้สร้าง  แทบเที้ยรบุรีรมย์ฯ 

แปล: พระมหากษตัรยิอ์งคท์ีเ่สวยราชยใ์นเมอืงพงิคเ์ชยีงใหม ่มพีระทยั
มุง่ทำบญุทำทานเปน็กจิวตัรอนัประเสรฐิ พระอนิทรท์รงถวายพระนาม
ว่า “พระเมืองแก้ว” เป็นพระมหากษัตริย์มีพระนามระบือรุ่งเรืองยิ่ง 
ตลอดพระชนม์ทรงมุ่งแต่รักษาศีลและทานโดยแท้ ทำให้ประชาชน
อยู่กันอย่างสงบสุขฯ 

 (๑๒๙) ระเบียงโขงขดแข้ม ลายคำ 
 เป็นนิทานจงจำ   ถี่ถ้อย 
 อักขระแต่งจำนำ   ขอมเลข ลายเอย 
 เครือร่ายสนสอดสร้อย  สว่านเสี้ยวบวนบินฯ 

แปล: ตามระเบียงและประตูโค้งวาดรูปด้วยลายทองคำรดน้ำ  
เป็นเรื่องราวที่ควรจดจำอย่างละเอียด มีอักษรขอมเขียนบรรยาย 
เรือ่งราวไว ้ลายเครอืเถาดน้ดัน้เกีย่วพนักนัทิง้ปลายเปลวอยา่งออ่นชอ้ย
งามเหมือนจะบินได้ฯ



180 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

 จากหลกัฐานดงักลา่วทำใหท้ราบวา่ วดัปา่ฟา้หลัง่เปน็วดัสำคญั
วัดหนึ่งในสมัยของพระเมืองแก้ว พระมหาเถรที่สำคัญของวัดฟ้าหลั่ง
มี ๒ องค์ คือ มหาเถรฟ้าหลั่งพุทธญาโณ และมหาเถรอานันทะ 
มหาเถรป่าฟ้าหลั่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ทำให้มีบทบาทสำคัญในการ
ก่อสร้างพระวิหารและปราสาทที่พระธาตุศรีจอมทอง 

 นอกจากหลกัฐานทีเ่ปน็เอกสารแลว้ ยงัมตีำนานทีเ่ลา่สบืทอด
กันมาว่า “มีมหาเถร ๒ องค์อยู่วัดป่าฟ้าหลั่ง มหาเถรองค์ที่ ๑  
ชื่อว่า มหาเถรพุทธญาโณ องค์ที่ ๒ ชื่อว่า มหาอานันทเถระ อยู่วัด
ป่าฟ้าหลั่ง มหาเถรพุทธญาโณนั้น เวลาท่านจะไปไหน เปิ้นเห็นฟ้า
มันคล้ายๆ ฝนจะตกครึ้มดี” 

 ส่วนลักษณะของ “วัดป่า” (ท่านครูบาอินได้เมตตาเล่าให้ฟัง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๔) นั้น ท่านครูบาอินกรุณา
ขยายความว่าหมายถึงวัดที่อยู่ไกลบ้านประมาณ ๕๐๐ วา ชั่วขาธนู
หรือประมาณ ๑ กิโลเมตร 

 เมื่อสิ้นมหาเถรป่าฟ้าหลั่งไปแล้ว ไม่ปรากฏชื่อของวัดป่าฟ้า
หลั่งในเอกสารใด เข้าใจว่าวัดป่าฟ้าหลั่งคงจะเลื่อมโทรมไปตามกาล
เวลา และด้วยภาวะสงครามระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองพม่า 
ซึง่ปรากฏในประวตัศิาสตรอ์ยูห่ลายครัง้หลายหน จนกลายเปน็วดัรา้ง
และป่ารกชัฏไปในที่สุด  

 ปัจจุบันสันนิษฐานว่า “วัดฟ้าหลั่ง” คือ วัดป่าฟ้าหลั่งเดิม 
เพราะมีหลักฐานเป็นชายกำแพงรอบทั้ง ๔ ด้าน มีเนื้อที่ประมาณ  
๘ ไร่ ภายในบริเวณนี้มีฐานเจดีย์ (อยู่ในบริเวณวัดปัจจุบันทางด้าน
ทิศเหนือของอุโบสถ เป็นที่ว่างระหว่างกุฏิกรรมฐานหลังที่ ๒ และ ๓ 
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ซึง่บรเิวณนัน้จะปรากฏเปน็อฐิโบราณหกัเปน็จำนวนมาก กอ่นมาบรูณะ
ผู้เฒ่าผู้แก่ยังเคยมาบูชาที่ฐานเจดีย์เดิมอยู่) และฐานอุโบสถขนาด
กว้าง ๘ ศอก ยาว ๑๒ ศอก ตั้งอยู่ และที่ฐานอุโบสถเมื่อขุดดู 
จะพบลูกนิมิตหรือหินสีมาฝังไว้ครบถูกต้องตามทิศทางฐานอุโบสถ 
ที่กล่าวถึงที่ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดฝั่งตรงข้ามกับวัดฟ้าหลั่ง
ปจัจบุนัมถีนนสายเชยีงใหม-่ฮอด ตดัผา่น ทำใหบ้รเิวณวดัแยกจากกนั

 วัดร้างฟ้าหลั่งเริ่มต้นบูรณะเมื่อครั้งที่หลวงปู่ครูบาอินท่านได้
รับนิมนต์มานั่งหนักเป็นประธานก่อสร้างโรงเรียนวัดฟ้าหลั่ง ในปี 
พ.ศ.๒๕๐๔ จึงนับว่าเป็นการเริ่มสร้างวัดฟ้าหลั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
การบูรณะก่อสร้างวัดฟ้าหลั่งนั้น หลวงปู่ครูบาอิน อินโท และคณะ
ชาวบ้านได้แผ้วถางป่ารกชัฏ และก่อสร้างถาวรวัตถุอย่างที่ปรากฏอยู่
ตลอด รวมทัง้ปลกูตน้ไมข้ึน้มาใหมท่กุตน้ ยกเวน้ตน้มะมว่งขนาดใหญ่
ที่อยู่หลังกุฏิพระครูบาอินเท่านั้นที่เป็นต้นเดิม การก่อสร้างที่ผ่านมา
ทั้งหมดเกิดจากเจตนาศรัทธาอนับริสทุธิข์องผูบ้ริจาคทรัพย์สมทบทุน
การก่อสร้าง โดยไม่มีการบังคับหรือป่าวประกาศ การก่อสร้างจึง
เป็นไปอย่างล่าช้าอันเป็นเจตนารมณ์ของพระครูบาอิน อินโท ที่จะไม่
เรี่ยไรบังคับให้คนทำบุญ แต่ให้บุญเกิดขึ้นเองโดยจิตเจตนาศรัทธา
ของบุคคลนั้นจริงๆ 

การสร้างเสนาสนะ 

 นับตั้งแต่หลวงปู่ครูบาอินได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาเป็น
ประธานสร้างโรงเรียนวัดฟ้าหลั่งเป็นต้นมา มีเหตุการณ์และการ
ก่อสร้างที่พอจะเรียงลำดับเวลาและอายุของหลวงปู่ครูบาอินได้ ดังนี้ 
คือ 
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พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๕๘ ปี ได้มาพำนัก ณ วัดร้างฟ้าหลั่ง โดยคณะ 
 ศรัทธาได้สร้างกุฏิถวายและอาราธนาให้อยู่จำพรรษา 
 เป็นพรรษาแรก 

พ.ศ. ๒๕๐๕ อาย ุ๕๙ป ีเริม่สรา้งอาคารเรยีน โรงเรยีนวดัฟา้หลัง่
 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุ ๖๐ ปี ก่อสร้างโรงเรียน (ต่อ) 

พ.ศ. ๒๕๐๗ อาย ุ๖๑ป ีอาคารเรยีนเสรจ็สมบรูณ ์ใชเ้วลากอ่สรา้ง
 ๑ ปี ๖ เดือน ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน วันที่ ๓๐  
 พฤษภาคม ในปีนี้เองได้เริ่มลงมือสร้างศาลาการ- 
 เปรียญ เพื่อใช้แทนวิหาร มีขนาดกว้าง ๙เมตร ยาว  
 ๑๒ เมตร (เพิ่งรื้อลงและสร้างใหม่แทน เมื่อ พ.ศ.  
 ๒๕๓๒) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ อายุ ๖๔ ปี เริ่มสร้างกำแพงด้านหน้า สร้างกุฏิเล็ก  
 ทางทิศตะวันตกเรียงกัน ๒ หลัง และกุฏิใหม่อีก  
 ๑ หลัง เป็นที่หลวงปู่ครูบาอินใช้รับแขกและประชุม 
 สวดมนต์ทำวัตรเช้าและเย็น 

พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ ๖๗ ปี สร้างกำแพงด้านเหนือและด้านใต้  
 (ด้านโรงเรียน) 

พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๖๙ปี สร้างกำแพงด้านตะวันตกพร้อมโรงครัว  
 ๑หลัง (รื้อลงและสร้างใหม่แทนที่เดิม พ.ศ. ๒๕๓๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๘  อายุ ๗๑ ปี ย้ายอุโบสถเดิม (มีปรากฏเพียงฐาน 
 อุโบสถแต่โบราณ) ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดในปัจจุบันมา 
 สรา้งใหม ่เพือ่ความสะดวกในการดรูกัษาและปลอดภยั 
 จากโจรผู้ร้าย 
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พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุ ๗๘ ปี สร้างหอระฆัง 

พ.ศ. ๒๕๒๖  อายุ ๘๐ ปี เริ่มสร้างวิหาร การก่อสร้างเป็นไป 
 อย่างช้าๆ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ด้วยเหตุผลที่ว่า 
 หลวงปู่ครูบาอินไม่เรี่ยไรบังคับให้คนทำบุญ 

พ.ศ. ๒๕๒๗- อายุ ๘๑-๘๓ ปี อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
๒๕๒๙   ก่อสร้างวิหาร  

พ.ศ. ๒๕๓๐ อายุ ๘๔ปี มีการทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำทุนทรัพย์ 
 สร้างวิหารในการทอดกฐินครั้งนั้น เพื่อเป็นการฉลอง 
 ศรัทธาผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศล คณะกรรมการจึงได้ 
 อาราธนานิมนต์พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม  
 พุทธาจาโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว  
 จงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็องคแ์สดงพระธรรมเทศนาสมโภช 
 องค์กฐิน เพื่อยังประโยชน์สุขแก่สาธุชนทั้งหลายให้ถึง 
 พร้อมด้วยทาน ศีล และภาวนา  

พ.ศ. ๒๕๓๑  อายุ ๘๕ ปี มีการทอดกฐินสามัคคีโดย ห.ส.น.  
 เวชพงษ์โอสถ และบริษัทอุตสาหกรรมผึ้งไทย นำ 
 ทุนทรัพย์สมทบสร้างวิหารจนแล้วเสร็จ 

พ.ศ. ๒๕๓๒  อายุ ๘๖ปี วันที่ ๒๒-๒๕กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ มีการ 
 ฉลองวิหารและสมโภชพระประธาน ซึ่งคุณวีระ  
 คุณยุวดี อุชุกานนท์ชัย พร้อมครอบครัว และ  
 ผศ.ดรุณี ศมาวรรตกุล เป็นเจ้าศรัทธา และทำบุญ 
 อายุครบ ๘๖ปี หลวงปู่ครูบาอินในครั้งนั้น ท่านได้ 
 เป็นประธานองค์ผ้าป่าทอดถวายบำรุงเสนาสนะ 
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 สำนักสงฆ์ถ้าผาปล่อง พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่ 
 สิม พุทธาจาโร) แสดงพระธรรมเทศนาสมโภช 
 วิหารใหม่ด้วย หลังจากออกพรรษา ครอบครัว 
 คุณวีระ คุณยุวดี อุชุกานนท์ชัย ได้เป็นประธาน 
 ทอดกฐินสามัคคีนำทุนทรัพย์เริ่มก่อสร้างศาลา 
 การเปรียญแทนหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมแล้ว และมีอายุ 
 การใช้งานนับได้ถึง ๒๖ ปี และได้มีคณะศรัทธา 
 ศิษยานุศิษย์บริจาคทุนทรัพย์สมทบจนแล้วเสร็จ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุ ๘๗ ปี อาจารย์รัตนา หิรัญรัศ อาจารย์ประจำ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อม 
 ญาติมิตร ได้เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิต่อเติมออกไปจาก 
 กุฏิเดิม เพื่อให้หลวงปู่ครูบาได้พักอาศัยให้เกิดผลดี 
 ตอ่สขุภาพ ในชว่งกอ่นเขา้พรรษา(เดอืนพฤษภาคม-
 กรกฎาคม) ไดม้กีารปรบัถมทีบ่รเิวณวดัดา้นทศิเหนอื 
 ของพระอุโบสถให้ได้ระดับเดียวกับหน้าลานวิหาร  
 และได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างกุฏิกรรมฐาน 
 จำนวน ๕ หลัง แล้วเสร็จทันเวลาให้พระภิกษุได้ 
 เขา้พกัในเวลาพรรษาพอด ีเมือ่ออกพรรษา ครอบครวั
 ของอาจารย์รัตนา หิรัญรัศ พร้อมมิตรสหาย โดย 
 คุณแม่ลัดดา หิรัญรัศ และคุณป้าถาวร ทองลงยา  
 เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดฟ้าหลั่ง คณะกรรมการ 
 ได้นำทุนทรัพย์จากการทอดกฐินนี้สมทบกับทุนเดิม 
 ที่มีอยู่ เริ่มสร้างโรงครัว หอฉัน แทนที่โรงครัวเดิม  
 ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานถึง ๑๙ ปี  
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พ.ศ. ๒๕๓๔ อายุ ๘๘ ปี สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบสร้าง 
 โรงฉัน โรงครัว คณะศิษยานุศิษย์จัดทำบุญอายุ 
 ครบรอบ ๘๘ ปี และมีงานฉลองสมโภชกุฏิ ศาลา- 
 การเปรียญ โรงฉัน โรงครัว ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 
 ตามลำดับ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ทำบุญฉลองอายุ ๙๐ ปี  
 หลวงปู่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มก่อสร้างซุ้มประตู 
 โขง ซึ่งได้ประยุกต์มาจากซุ้มประตูโขงของวัดพระธาตุ 
 ลำปางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ทำบุญฉลองอายุ ๙๑ ปี  
 หลวงปู่ เป็นประธานยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐาน 
 บนยอดมณฑปของซุ้มประตูโขง 

พ.ศ. ๒๕๓๗ วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ทำบุญฉลองอายุ ๙๒ ปี  
 พร้อมทั้งจัดงานปอยหลวงสมโภชซุ้มประตูโขงและ 
 กำแพงวัด คณะศิษย์จัดสร้างสร้างกุฏิไม้สัก ๒ ชั้น  
 บริเวณด้านหลังกุฏิเดิม และอาราธนานิมนต์หลวงปู่ 
 ไปพักอยู่ชั่วคราว เพื่อจะได้สร้างกุฏิอาคารชั้นเดียว  
 ณ บริเวณที่เดิมถวายหลวงปู่ต่อไป 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำบุญฉลองอายุ ๙๓ ปี พร้อมทั้งจัดงานปอยหลวง 
 สมโภชกุฏิ และอาราธนาหลวงปู่ขึ้นอยู่กุฏิหลังใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำบญุฉลองอาย ุ๙๔ป ีหลวงปูไ่ดท้ำพธิวีางศลิาฤกษ ์
 เพื่อเริ่มก่อสร้างพระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่งบริเวณ 
 ทิศเหนือของเขตวัด
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พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำบุญฉลองอายุ ๙๕ ปี พร้อมทั้งจัดงานปอยหลวง 
 สมโภชพระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่ง ระหว่างวันที่ ๒๘  
 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม มีพิธีพุทธาภิเษก
 รูปหล่อหลวงปู่ฟ้าหลั่ง และพระพุทธรูปหลวงพ่อ 
 ฟ้าหลั่ง และต่อมาได้กำหนดให้มีประเพณีการสรงน้ำ 
 พระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่ง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
 ของทุกปี 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ทำบุญฉลองอายุ ๙๖ ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำบุญฉลองอายุ ๙๗ ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ์ทำบญุฉลองอาย ุ๙๘ ป ีหลวงปู ่
 ได้ทำพิธียกยอดฉัตรหอสรงน้ำที่สร้างขึ้นติดกับองค์ 
 พระบรมธาตุเจ้าฟ้าหลั่ง  

 หลังจากที่หลวงปู่ครูบาอินได้กลับไปพำนัก ณ วัดคันธาวาส 
(ทุ่งปุย) ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓ พระอธิการปรีชา เปสโล 
ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดฟ้าหลั่ง ดูแลปกครองวัดสืบต่อมา 

 วัดฟ้าหลั่ง ในร่มบารมีของหลวงปู่ครูบาอิน ได้มีถาวรวัตถุ 
ที่เกิดจากจิตศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้าง เพื่อเป็น 
การจรรโลงพระศาสนาใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงสบืไป และยงัผลใหเ้กดิ
ความศรัทธาและอนุโมทนาการแก่ผู้มาพบเห็น อันจะเป็นผลให้เกิด
จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นต่อไปในอนาคต
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ประวัติ 
วัดใหม่หนองหอย 

 วดัใหมห่นองหอย ตัง้อยูเ่ลขที ่๒๘๙ หมูท่ี่๖ ตำบลสนัตสิขุ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน 
ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ หนังสืออนุญาต ส.ป.ก.๔-๓๑ ที่ ๒/๒๕๓๐ 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๖๕ วา จดถนนและโรงเรียน
บ้านใหม่หนองหอย ทิศใต้ประมาณ ๖๕ วา จดถนนและที่ดิน
เอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๙๕ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก
ประมาณ ๙๖ วา จดที่ทำการเกษตรและสถานีอนามัย  

 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
ศาลารวมใจ กุฏิสงฆ์ หอฉัน โรงครัว หอระฆัง ฯลฯ 

 วัดใหม่หนองหอย ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านตัวอย่าง
บ้านใหม่หนองหอย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนิน
การคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน ให้เข้าไปอยู่อาศัยและทำกิน 
ในพื้นที่ป่าหมดสภาพแล้ว โดยทางการได้กันพื้นที่ป่าไว้ให้กับราษฎร
ใชเ้ปน็สถานทีส่รา้งวดั จำนวนประมาณ ๓๙ ไร ่๒ งาน ๖๐ ตารางวา

 ราษฎรได้เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้ประมาณ ๒๔๐ หลังคา
เรือน ส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง
ที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ตรงกับ
เดือน ๖ เหนือ แรม ๖ ค่ำ ปีระกา 



188 ไ ห ว้ ส า . . . ค รู บ า ฟ้ า ห ลั่ ง 

 ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โอนการ
ดำเนินงานหมู่บ้านนี้ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในหมู่บ้านนี้ทั้งหมด 
ศรทัธาชาวบา้น โดยมนีายทองอนิทร ์ซอ่นกลิน่ ผูใ้หญบ่า้นบา้นใหม่
หนองหอย จึงได้ทำหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
ขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา  
ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อใช้ประกอบ 
กับการขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนา ทางสำนักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจึงได้ออกหนังสือที่ ๒/๒๕๓๐ 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ อนุญาตให้ก่อนจำนวน ๑๕ ไร่ 
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๒๔ ไร่ ๒ งาน 
๖๐ ตารางวา ก็ยกให้และอยู่ในความดูแลของวัดต่อไป 

 ศรัทธาชาวบ้าน โดยมีนายนวล ขัดเสาร์ จึงได้ยื่นเรื่องขอ
อนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้
ประกาศให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ และ
ประกาศอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ไดร้บัพระราชทานวสิงุคมาสมีา เมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ พระอธิการอินทร 
จิตตสํวโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา 

 เมื่อครั้งเริ่มก่อสร้างวัด วัดใหม่หนองหอยในปัจจุบันอยู่ใน
เขตการปกครองของตำบลยางคราม โดยมพีระครวูรวฒุคิณุ หลวงปู่ 
ครูบาอิน อินโท เป็นเจ้าคณะตำบล คณะศรัทธาชาวบ้านจึงได้กราบ
เรียนขออาราธนาหลวงปู่ครูบาอินเป็นองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างวัด 
ซึ่งในคณะนั้นที่พักสงฆ์เป็นเพียงอาคารไม้ไผ่ มุงหญ้าคา หลวงปู่ 
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ครูบาอินท่านจึงได้เมตตาส่งสามเณรอินทร ซึ่งท่านเป็นผู้บวชให้มา
ดูแลการสร้างวัด 

 ในขณะนั้นสามเณรอินทรได้ผ่านการเรียนพระกรรมฐาน 
มาจากวดัเมอืงมาง และไดไ้ปเรยีนบาลอียูท่ีว่ดัอนิทาราม อำเภอฮอด
ตามคำแนะนำและสนับสนุนของพระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อ
ครูบาทอง สุมังคโล) วัดพระธาคุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเมื่อสำเร็จ
การศึกษา สามเณรอินทรก็ได้เป็นอาจารย์คอยช่วยสั่งสอนพระเณร
รูปอื่นๆ อยู่ที่วัดอินทาราม 

 ครัน้เดอืนเมษายน ปีพ.ศ.๒๕๒๔ โดยแมข่องสามเณรอนิทร
ไดเ้สยีชวีติลง ทา่นจงึไดเ้ดนิทางกลบัมาทีบ่า้นเดมิ เพือ่จดัการงานศพ
ของโยมแม ่ประกอบกบัครัง้นัน้หลวงปูค่รบูาอนิ มดีำรใิหพ้ระอาจารย์
อินทรไปช่วยสร้างวัดใหม่หนองหอย พระอาจารย์อินทรจึงได้เดินทาง
มาพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นรูปแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พระอาจารย์อินทรได้เข้าพิธี
อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดฟ้าหลั่ง โดยมีหลวงปู่ครูบาอิน อินโท 
เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้ว พระภิกษุอินทรก็ได้ 
เดินทางกลับมาดูแลการก่อสร้างวัดใหม่หนองหอยต่อมา จวบจน
กระทัง่ปจัจบุนั ซึง่หลงัจากนัน้กม็ลีกูหลานชาวบา้นไดบ้วชเปน็สามเณร
มาร่วมจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่หนองหอยอีกหลายรูป 

 และในอภลิกัขติสมยัวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา 
ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอธิการอินทร จิตฺตสํวโร  
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย ก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้น
เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นต้นที่พระครูวรยติกิจ ยังความปลาบปลื้ม
ปิติยินดีแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่างหาที่เปรียบมิได้
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 กลา่วถงึองคห์ลวงปูค่รบูาอนิ ทา่นไดใ้หก้ารอปุถมัภ ์และเปน็
ประธานในการก่อสร้างเสนาสนะของวัดใหม่หนองหอยอยู่อย่าง 
ต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีงานบุญงานกุศลที่วัดใหม่หนองหอย ท่านก็จะ
เมตตาไปเป็นประธานในพิธี เมตตาอธิษฐานจิตวัตถุมงคล เพื่อมอบ
เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างเสนาสนะของทางวัด กล่าวได้ว่า 
หลวงปู่ครูบาอิน อินโท เป็นพระเถระที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง 
ต่อวัดใหม่หนองหอย เพราะท่านได้ให้การอุปถัมภ์วัดใหม่หนองหอย 
นับตั้งแต่วันเริ่มก่อสร้างวัด ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน 







 หนังสือเถระประวัติ พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท) ฉบับ
เรียบเรียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับนี้ เรียบเรียงข้อมูลจากหลากหลาย 
แหล่งที่มา ซึ่งได้แก่ 

 ï หนงัสอืประวตัพิระครวูรวฒุคิณุ (หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโฺท) ทีร่ะลกึ  
ทำบุญอายุ ๘๘ ปี (๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔) เรียบเรียงโดย คุณนฤมล 
ศรีกิจการ, คุณปทุมมาศ รินคำ, รศ.เอมอร ชิตตะโสภณ จัดพิมพ์ถวาย  
โดยคณุพอ่สำเรงิ คณุแมจ่นัทร บรบิรูณ ์และลกูหลาน พรอ้มคณะผูม้จีติศรทัธา
อีกหลายท่าน พิมพ์ที่โรงพิมพ์ครองช่าง โดยความอนุเคราะห์ของคุณมาณพ 
คุณสมพัชร งามเสงี่ยม จำนวน ๗๐๐ เล่ม 

 ï หนงัสอืทีร่ะลกึมฑุติาสกัการะ พระครวูรวฒุคิณุ (หลวงปูค่รบูาอนิ  
อินฺโท) ในโอกาสทำบุญอายุ ๙๒ ปี และฉลองซุ้มประตูโขงกำแพงวัด 
(วันที่ ๔-๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗) (มีค่าวคาราวะ หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท 
ประพันธ์โดย อ.สนั่น ธรรมธิ) 

 ï หนังสือประวัติพระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท)   
ที่ระลึกทำบุญอายุ ๙๗ ปี (๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑) ปรับปรุงจาก
ต้นฉบับหนังสือที่ระลึก ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะศิษย์
เชียงใหม่จัดพิมพ์ถวาย โรงพิมพ์ดารารัตน์การพิมพ์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม 

 ï หนังสือที่ระลึกงานวันกตัญญู ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
เรียบเรียงจากต้นฉบับหนังสือประวัติหลวงปู่ และเพิ่มเติมข้อมูล โดย พระครู 
สุคนธ์บุญญากร เจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์
พิมพ์ถวาย พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ครองช่าง 

หมายเหตุผู้เรียบเรียง 



 ï หนงัสอืวปิสัสนาภมู ิ มหาเถรานสุรณ ์ งานพระราชทานเพลงิศพ 
พระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาฟ้าหลั่ง) หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท วันอาทิตย์ที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ปริวัตรจากต้นฉบับอักษรธรรมล้านนา ประพันธ์โดย 
พระครูสุนทรคัมภีรญาณ (ครูบาคัมภีระ) วัดดอยน้อย พ.ศ. ๒๔๗๓ จัดพิมพ์
ถวายโดย คุณปทุมมาศ รินคำ และคณะ (๒๕ มกราคม ๒๕๕๐) โรงพิมพ์ 
ยูเนี่ยมออฟเซ็ต จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 

 ï หนังสือที่ระลึก พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรวุฒิคุณ   
(ครบูาอนิ อนิโฺท) พรอ้มรายละเอยีดกำหนดการพธิพีระราชทานเพลงิศพ
คณะศิษยานุศิษย์ พิมพ์ถวาย (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) เรียบเรียงโดย  
พระบรรยง อภวิฑัฒฺโน และนายสพุรรณ ทองคำ นกัวชิาการวฒันธรรม ๗ ว.
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสธุรกิจการพิมพ์  

 ï หนงัสอืเถระประวตัพิระครวูรวฒุคิณุ (หลวงปูค่รบูาอนิ อนิโฺท)   
ฉบบัคา่วประวตั ิประพนัธโ์ดย พอ่นอ้ยปญุปัน๋ หมืน่แสนลา้น คณะศษิยานศุษิย์
คณะศรัทธา คณะลูกหลาน พิมพ์ถวาย (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) 

 นอกจากนี้ ผู้เรียบเรียงยังได้ทำการสัมภาษณ์ สืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้อง ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เถระ
ประวัติ พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท ฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูล 
ที่ถูกต้องที่สุด เท่าที่จะมีหลักฐานวัตถุ และพยานบุคคลยืนยันได้ 

 อนึ่ง หากเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดความบกพร่องในเนื้อหาสาระ
ประการใด ผูเ้รยีบเรยีงกราบขออภยัผูอ้า่น ไว ้ณ ทีน่ี ้ และขอความอนเุคราะห ์
ผู้รู้ช่วยให้คำชี้แนะ เพื่อดำเนินแก้ไขจนเกิดความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดต่อไป 
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