ครูบาเจาวัดวังทอง (ครูบาหมอนเจาอินตา ธนกฺขนฺโธ)
หลวงปูครูบาอินตา
เจาอาวาสวัดวังทอง ต.เหมือ งงา อ.เมือง จ.ลําพูน เปนพระมหาสังฆเถระที่มีอายุพ รรษา
อาวุโสเปนลําดับที่ 2 ในแผนดินลานนา รองจากครูบาดวงดี และอาวุโสสูงสุด ในจังหวัดลําพูน อายุ 101 ป 80 พรรษา
สถานที่ตั้ง
วัดวังทอง ต.เหมืองงา อ.เมืองลําพูน หลังสถานีรถไฟลําพูน หรือ สอบถามชาวบานแถวนั้นได
ครูบาอินตา เกิดวันเสาร แรม 10 ค่ําเดือน 2 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2453 ปจอ (ปเส็ด ) ซึ่งอยูในชวง แผนดินพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ครูบาอินตา เกิดที่ บานเหมือ งงา ม.2 ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน โยมพอชื่อนายตา โยมแมชื่อ นางบัวแกว นามสกุล ธนาขันธรรม
ทานเปนหลานทานเจาคุณพระญาณมงคล (ครูบาปวน อภิชโย ) อดีตเจาคณะจังหวัดลําพูน รูปที่ 4 อดีตเจาคณะแขวงลี้ อดีตเจาอาวาส
วัดเหมืองงา อยูในครอบครัวชาวนา ซึ่งในขณะนั้นเปนอาชีพที่มีฐานะยากจน มีพี่นอ งรวมบิดา มารดา 5 คน พระเดชพระคุณเปนคน
สุดทอง และมีนองบิดาเดียวกัน แตตางมารดาอีก 5 คน
ขะโยมวัดเหมือ งงา
ครูบาเมื่อเปนเด็กชาย อินตา ธนาขันธรรม อายุ 7 ขวบ (พ.ศ. 2460) โยมพอแมนํามาฝากกับครูบาปวน อภิชโย ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์
เปนพระครูสัญญาบัตรเจาคณะแขวงชั้นเอกราชทินนามที่พ ระครูมหาศีลวงค
ดํารงตําแหนงเจาคณะแขวงเมือ งลําพูนเจาอาวาสเหมืองงา ครูบาฯ ไดเปนเด็กวัด และไดเรียนหนังสือครั้งแรกกับครูบาปวน และไดเรียน
หนังสือพื้นเมือ ง(ภาษาลานนา) ในสมัยนั้น
ที่โรงเรียนวัดเหมือ งงา ซึ่งเปนโรงเรียนแรก ในตําบลเหมืองงา ในจบชั้นประถมปที่ 4 พ.ศ. 2464
ระหวางเปนเด็กวัดและบวชเปนสามเณรอยูนั้น ครูบาฯ ไดเรียนคาถาและวิทยาคมจากครูบาปวน เลากันวาเปนผูที่ถือของคลังและ
วิทยาคมเปนอยางมาก
พอเจาเหนือ หัวพลตรี มหาอํามาตยโทเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ เจาหอคําเมืองนครลําพูน ถึงกับมีความเลื่อมใสเปนพิเศษ
ซึ่งพระสงฆที่เ จาเหนือ หัวทรงใหความเคารพนับถือเปนพิเศษมีอ ยู 4 รูป ดวยกันคือ
1. ครูบาธรรมชัย ธัมมัมชโย วัดประตูปา ต.ประตูปา อ.เมือง ลําพูน
2. ครูบาเจาศรีวิชัย วัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ ลําพูน
3. พระญาณมงคล (ครูบาปวน อภิชโย) วัดเหมือ งงา ต.เหมืองงา อ.เมืองลําพูน
4. ครูบาติกขะปญโญ วัดวังทอง อ.เมือง ลําพูน
ครูบาติกขะรูปนี้ ถูกบังคับใหสละสมณเพศ หลังจากหลวงจักรคําฯ ถึงแกพิราลัย และครูบายังไดเรียนคาถาวิทยาคม ยังไดสืบทอดวิถี
การสะเดาะเคราะห
และไดไปฝากตัวเปนลูกศิษยครูบาศรีวิชัย ได 3 ป ไดกราบลาครูบาศรีวิชัยเดินทางกลับวัดเหมืองงา เพื่อที่จะเขาพิธีญัตติจตุถกรรม
วาจาเปนพระภิกษุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2474
ในครั้งนั้น ครูบาปวน รักษาการเจาคณะนครลําพูน เปนพระอุปชฌาย พระมหาสุดใจ ญาณวุฒิ วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนพระ
กรรมวาจารย
พระครูสมุหจรูญ วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับฉายานามวา ธนัก ขันโธ
ครูบาติกขะ อดีตเจาอาวาสวัดวังทอง เจาจักรคําฯ ใหความนับถือศรัทธาเปนพิเศษ หลังจากเจาจัก รคําถึงแกพิราลัย พ.ศ. 2584
พระครูบาติกขะเปนพระผูที่เขมงวด ในเรื่อ งการปฏิบัติและเปนผูที่ถือ ของขลัง ในครั้งนั้นไดมีชาวบาน ไปแจงพอแควน (กํานัน) วาครูบา
ติกขะไดฆาวัวของชาวบานวามากินหญาหนาวัด

เพราะวัวของ ชาวบานไดมาทําความเสียหายแกวัดวังทอง ครูบาติกขะไดถือกอ นหินเทาลูกกําปนปาถูกกะโหลกหัวของวัวเสียชีวิต
กํานันในสมัยนั้นไดมาสอบสวนหาสาเหตุทานไมยอมพูด
กํานันไดใชกําลังชกตอยครูบาติกขะ ทานไมไดตอบโตแตพอตอนกลางคืนกําลังพัก ผอน ไดลมพับลงกับที่แลวมีเลือดไหลออกปาก
จมูก จนเสียชีวิตกับที่สรางความแปลกใจใหแกลูกบาน ครอบครัว เปนอยางยิ่ง
ทําใหทุกคนสงสัยวา ครูบาติกขะเปนผูที่ใหกํานันเสียชีวิต เพราะเชื่อในวิทยาคมของครูบาติกขะ ซึ่งชาวลานนาเรียกพิธีนี้วา "การตูของ
ใสของ" สาเหตุอยางถึงที่ ครูบาติกขะถูกบังคับใหสละสมณเพศ
เพราะวาครูบาติกขะเปนผูไมเกรงกลัวอํานาจการปกครอง ทําใหคณะกรรมการและคณะสงฆยําเกรง จนทําใหคณะสงฆชั้นปกครองไม
สามารถทํางานไดสะดวกเพราะเกรง ในวิทยาคมของครูบาติกขะ
ครูบาอินตา มรณะภาพแลวฟน
เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ครูบาอินตาไดอาพาธหนัก และเขารัก ษาที่ รพ.ลําพูน จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2532 อาการยังไมดี
ขึ้นและทรุดหนัก จนไมรูสึกตัว
แพทยจึงนําสงโรงพยาบาลแมคคอรมิค จังหวัดเชียงใหม แพทยไดนําครูบาอินตาเขาหอง ไอซียู และไมรูสึกตัวถึง 8 วัน พอถึงวันที่ 7
มีนาคม 2532 แพทยไดมาแจงวาครูบาอินตามรณภาพแลว
ทําใหลูกศิษย ตางเศราโศกเสียใจเปนอยางมาก ขณะที่แพทยจะฉีดยาศพ ปรากฏวา เข็มฉีดยากับแทงไมเขาและไดหักงอ แพทยจึง
ตัดสินใจไมฉีด ยาศพ และเมื่อจะอาราธนาศพขึ้นรถ
เพื่อไปสง ณ วัดวังทอง ครูบาอินตา ก็รูสึกตัวและเหนื่อ ยหอบ สรางความตกในแกแพทย และไดนําครูบาอินตาเขาหอ ง ไอซียู และ
รักษาจนหายปกติ
พระครูถาวรศีลคุณ หรือ หลวงปูครูบาอินตา ธนกฺขนฺโธ เจาอาวาสวัดวังทอง ต.เหมืองงา อ.เมือง จ.ลําพูน ไดมรณภาพดวยอาการอัน
สงบดวยโรคชรา ในเชาวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิ.ย 2552 เวลา 06.00 น

