๑
ประวัติ
ของ...พระครู คาํ อ้าย อภิวโํ ส

อดีตเจ้ าอาวาสวัดป่ าเห็ว
อดีตพระอุปัชฌาย์
และอดีตเจ้ าคณะตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ถิน่ กําเนิด
เกิดวันพุธ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๒๗ ตรงกับวัน ขึ้น ๔ คํ่า เดือน ๑๑ เหนือ ปี
วอก ณ ที่บา้ นสะเปา ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
มีพนี่ ้ องร่ วมอุทร
พ่อพุธ แม่หอม ซาวสื บ เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด มีพี่นอ้ งร่ วมท้องเดียวกัน ๖ คน เรี ยง
ตามลําดับคือ
๑. พระครู คาํ อ้าย อภิวโํ ส
๒. แม่คาํ
๓. แม่ตา
๔. พ่อหนานทิพย์
๕. แม่เขียว
๖. แม่แก้ว

๒
โพธิ์ลาํ ปางให้ ร่มทีล่ าํ พูน
๑๐ ขวบในถิ่นกําเนิด ท่านพระครู คาํ อ้าย ขณะนั้นเรี ยกได้วา่ เด็กชายคํา
อ้าย ต้องจากที่อยูเ่ ดิมติดตามพ่อแม่มาตั้งรกรากอยูท่ ี่บา้ นป่ าเส้า ตําบลอุโมงค์
อําเมือง จังหวัดลําพูน ดุจจะเป็ นศุภนิมิตอันดีที่ชาวลําพูน โดยเฉพาะตําบล
อุโมงค์ จะได้ร่มโพธิ์ร่มไทรอันมีถิ่นกําเนิดในเขลางค์นคร
ใต้ ร่มกาสาวพัสตร์
อายุ ๑๑ ขวบ พ่อแม่นาํ ไปฝากเป็ นศิษย์ที่วดั ป่ าเส้าซึ่ งสมัยนั้นครู บา
พรหมเสน เป็ นเจ้าอาวาส เด็กชายคําอ้ายเล่าเรี ยนเขียนอ่านภาษาไทย ภาษา
พื้นเมือง จนอ่านออกเขียนได้ และรู ้จกั ปฏิบตั ิเคารพนอบน้อมต่อครู บาอาจารย์
เป็ นอย่างดี มีนิสยั สุ ภาพอ่อนโยน ครู บาพรหมเสน ซึ่งเป็ นทั้งเจ้าอาวาส และ
อุปัชฌาย์ จึงให้บรรพชาเป็ นสามเณรในปี ที่ ๑๓ ของอายุ ในกรอบแห่งศีลธรรม
และภายใต้ความอบอุ่นของครู บา สามเณรคําอ้ายมีความขยันหมัน่ เพียรยิง่ ขึ้น
เรี ยนสวดมนต์ เรี ยนธรรมพื้นเมือง จนจําบทสวดมนต์ และเทศน์ธรรมได้เป็ น
อย่างดี กอรปทั้งเป็ นผูจ้ รรยามารยาทอันดี เชื่อฟังคําครู บาอาจารย์ไม่เป็ นคนหัว
ดื้อถือรั้น จึงเป็ นที่รักของครู บาอาจารย์ ๒๑ กาลฝนผ่านไปคณะศรัทธาญาติ
โยมแห่งวัดป่ าเส้า ก็ได้จดั การอุปสมบทสามเณรคําอ้ายเป็ นพระภิกษุในปี นั้น
การศึกษา
พระภิกษุคาํ อ้าย อภิวโํ ส มีคุณพิเศษในทางเสี ยง คือมีเสี ยงเล็กแหลม
ไพเราะจับใจ ควรที่จะเรี ยนเทศน์ธรรมมหาชาติเวสสันดรกัณฑ์กมุ ารและมัทรี
เป็ นพระอยูว่ ดั ป่ าเส้าได้ ๑ พรรษา จึงถูกส่ งตัวไปเรี ยนเทศน์เสี ยงที่วดั ช่างคํา
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเรี ยนอยู่ ๑๑ เดือน กลับมาอยูท่ ี่วดั ป่ าเส้า
อีก พรรษาที่ ๓ ได้ไปศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมที่โรงเรี ยนวัดเหมืองง่า บางครั้ง
เดินไปกลับ บางครั้งพักที่วดั เหมืองง่าบ้าง จนเรี ยนจบชั้นประถมปี ที่ ๒ จากนั้น
ได้ไปศึกษาวิชาครู ที่โรงเรี ยนยุพราชอีกซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่างในสมัยนั้น เคย
พักอยูท่ ี่วดั หมื่นตูม เชียงใหม่ ผูม้ ีความรู้ภาษาไทยชั้นประถมปี ที่ ๒ และรู ้วชิ า
ครู ดว้ ย ในสมัยนั้นนับว่าเป็ นผูม้ ีความรู้ดี พอที่จะเป็ นครู สงั่ สอนคนอื่นได้
พระภิกษุคาํ อ้ายจึงตั้งโรงเรี ยนสอนภาษไทยขึ้นที่วดั ป่ าเส้า สอนอยู่ ๑ ปี กับ ๖
เดือน

๓
ตกทีน่ ั่งเทวดาจร
ในปี ที่มีอายุได้ ๒๕ คงเป็ นเพราะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน อยากจะตอบ
แทน บุญคุณญาติโยมพี่นอ้ ง ทางเขลางค์นครโดยเฉพาะที่ตาํ บลปงแสนทอง
จึงได้กราบลาครู บาอาจารย์กลับสู่ มาตุภูมิ หาได้มาอยูเ่ ปล่าๆ ไม่ ได้ไปตั้ง
โรงเรี ยนสอนภาษาไทยขึ้น สอนอยู่ ๑ ปี กับ ๗ เดือน กลับมาอยูท่ ี่วดั ป่ าเส้าอีก
อยูเ่ พียงเดือนเดียวก็ลาไปจําพรรษาที่วดั ป่ าเหี ยงใต้ ตําบลทุ่งกู่ดา้ ย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ครู ยอ่ มสวมวิญญาณของครู และตามวิสยั ของผูไ้ ม่อยูเ่ ปล่า
แสวงหางานที่จะต้องทําเสมอไม่ตอ้ งรอให้งานมีมาจึงทํา พระภิกษุคาํ อ้ายนึกคิด
เช่นนี้อยูเ่ สมอ จึงเป็ นผูไ้ ม่วา่ งาน ได้ต้ งั โรงเรี ยนสอนภาษาไทยตามที่ถนัดที่วดั
ป่ าเหี ยงใต้น้ ีอีก สอนอยู่ ๙ เดือน วัย ๒๘ ผ่านไป ย่างเข้าปี ที่ ๒๙ พระศุกร์ ไม่
เข้าพระเสาร์ ไม่กราย จึงผันผายมาอยูว่ ดั ป่ าเส้าเช่นเดิม
ตําแหน่ งหน้ าที่
ในปี นี้เองวัดป่ าเห็วว่างเจ้าอาวาวาสลงคงมีแต่สามเณร สถานะของวัดจึง
ตกอยูใ่ นการดูรักษา ของครู บาพรหมเสน ซึ่ งเป็ นพระเถระในตําบลนี้ การรับ
หน้าที่ดูแลสองวัด ทําให้ครู บาพรหมเสนมีภาระมากขึ้น และอยูใ่ นวัยชราด้วย
ทั้งคณะกรรมการและศรัทธาวัดป่ าเห็ว ก็มาขอพระภิกษุคาํ อ้ายไปเป็ นเจ้าอาวาส
ถึง ๒-๓ ครั้ง ครู บาพรหมเสนพิจารณาเห็นว่าพระภิกษุคาํ อ้าย มีพรรษาพ้น ๕
เกือบจะเป็ นพระเถระภูมิอยูแ่ ล้ว และ เอ็นดูศรัทธาบ้านป่ าเห็ว ที่ต้ งั ใจมาขอ
แต่ถูกเจ้าตัวปฏิเสธทุกครั้ง เพราะไม่อยากจากครู บาอาจารย์ และ ไม่เคยกับ
หน้าที่สมภาร เช่นนั้นแม้จะมีความรักในศิษย์ไม่อยากจากกัน แต่เพื่อ
พระพุทธศาสนาเพื่อความเจริ ญของวัดป่ าเห็ว และเพื่อเป็ นเนื้ อนาบุญของศรัทธา
ป่ าเห็ว ครู บาพรหมเสนจึงแนะนําปลอบโยนให้พระภิกษุคาํ อ้ายรับภาระนั้นเสี ย
ด้วยความกตัญญูรู้คุณอาจารย์ เห็นแก่พระศาสนาศรัทธาที่มาขอ พระคุณท่าน
จึงรับหน้าที่เป็ นเจ้าอาวาส วัดป่ าเห็วตามความเต็มใจศรัทธามารับไปอยูว่ ดั ป่ า
เห็ว ในวันพุธขึ้น ๑๒ คํ่า เดือนยีเ่ หนือ ร.ศ. ๑๒๑ อายุ ๒๙ ปี
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุ ๖๒ ปี พรรษา ๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็ น
เจ้าคณะตําบลอุโมงค์ และเป็ นพระอุปัชฌาย์ประจําตําบลอุโมงค์ เขต ๑ ในปี

๔
พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๖๖ ปี พรรษา ๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็ นพระครู ประทวนสมณ
ศักดิ์ ที่พระครู คาํ อ้าย อภิวโํ ส
ให้ กาํ เนิดโรงเรียนวัดป่ าเห็ว
เมื่อได้รับหน้าที่เป็ นเจ้าอาวาส พระภิกษุคาํ อ้าย ก็ต้ งั ใจสัง่ ศิษย์สอนโยม
ตามแบบฉบับของครู บาพรหมเสนเป็ นอย่างดี วิญญาณครู เตือนให้พระภิกษุคาํ
อ้ายระลึกถึงโรงเรี ยนขึ้นมาอีก ครั้งนั้นโรงเรี ยนประชาบาลในตําบลอุโมงค์ยงั ไม่
มี ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู้หนังสื อต้องเข้าเป็ นศิษย์วดั หรื อไปเรี ยนตําบลอื่น มิเช่นนั้น
ก็ไม่มีโอกาสเรี ยนรู้หนังสื อ พระภิกษุคาํ อ้ายมีความคิดเห็นการณ์ไกล สิ่ งใดไม่
ผิดกฎศีลธรรม ทําแล้วเป็ นความดีสิ่งนั้นควรรี บทํา พระภิกษุคาํ อ้าย จึงเริ่ มตั้ง
โรงเรี ยนเปิ ดสอนภาษาไทยขึ้นในบริ เวณวัด ภายหลังได้หาครู คฤหัสถ์มาช่วย
สอนหลายคน และปัจจุบนั ย้ายมาตั้งเป็ นโรงเรี ยนอนุบาลเมืองลําพูน
การก่ อสร้ าง
จากเงินผูบ้ ริ จาค และจากกัณฑ์เทศน์ รับไทยทานพระคุณท่านไม่เคยเก็บ
สะสมไว้เลย ได้นาํ มาก่อสร้างถาวรวัตถุเสี ยสิ้ น จนปรากฏว่าถาวรวัตถุที่พระ
คุณท่านเป็ นผูน้ าํ ก่อสร้างสําเร็ จอย่างรวดเร็ วเกินคาด เฉพาะที่สร้างภายในวัดใน
สมัยของท่าน เช่น.
๑. กุฏิ
ไม่ทราบ พ.ศ.
๒. บูรณะเจดีย ์
พ.ศ. ๒๔๗๖
๓. อุโบสถ
พ.ศ. ๒๔๗๖
๔. โรงเรี ยนประชาบาล
พ.ศ. ๒๔๘๒
๕. พระวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๒
๖. ศาลาบาตร
พ.ศ. ๒๔๘๖
๗. โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม
พ.ศ. ๒๕๐๐
พรสวรรค์
คุณพิเศษของคนเรานั้นมีต้ งั ๆ กัน บางคนมีหลาย ๆ อย่าง ในตัวคน
เดียวอย่างหน้าอิจฉา แต่บางคนก็ไม่มีเสี ยเลย แล้วแต่การฝึ กฝน และ ความ

๕
สนใจของแต่ละคน ท่านพระครู คาํ อ้าย นับว่ามีคุณพิเศษอยูใ่ นตัวถึง ๓ อย่าง
คือ
ั ฑ์กมุ าร มัทรี ได้ไพเราะจับใจเร้าอารมณ์
มีเสี ยงดี เทศน์มหาชาติกณ
นอกจากจะมีเสี ยงดี
เป็ นช่างมีฝีมือการสร้างกลอง คือการปรับแต่งทําเสี ยงกลอง กลองเอว
กลองยาวสามารถทําให้มีเสี ยงแหลมยาว หรื อมีเสี ยงดังกังวานได้ และ กลึง
(เคี่ยน) กลองได้สวยงามทั้งชํานาญด้วย
มีความรู ้ในทางรักษาโรคหรื อเป็ นหมอแพทย์แผนโบราณ โดยรักษา
โรค ที่ภาษาพื้นเมืองเรี ยกว่าเป็ นสาร คุณพิเศษเหล่านี้เป็ นพระพรสวรรค์ของพระ
คุณท่าน ที่ทาํ ให้ชื่อเสี ยงมากเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นการรักษาควบคู่กบั การใช้
เวทย์มนต์คาถา
หรื อที่เรี ยกว่ายาคุณไสย โดยมีอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหารย์ ที่หลายคนเคยประสบด้วย
ตนเอง เช่น
.....................................................................................
......................................................................................
มรณภาพ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ รวมอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓
ประชุมเพลิง อาทิตย์ ที๑่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
ทุกวันนี้ทางวัดได้ต้ งั รู ปเหมือนไว้ ซึ่ งมีประชาชนมาเคารพกราบไหว้ บางรายนํายารักษา
โรคมาอธิษฐาน เพื่อที่จะทาน แล้วทําให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บางรายมากราบไหว้
เพราะพ่อแม่เคยสัง่ ไว้ก่อนตาย

