
 
 
 

ครูบาศรีวิชัย 
ครูบาศรีวิชัย ซ่ึงเปนที่รูจักกนัทั่วไปโดยเฉพาะในเขตลานนาวาเปน "ตนบุญ" หรือ 

"นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกยองวาเปนนักบวชทีม่ีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบวามีการเรียกอกีวา 
ครูบาเจาศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศลีธรรม หรือ ทุเจาสิริ (อาน"ตุเจาสิลิ") แตพบวาทานมัก
เรียกตนเองเปน พระชัยยาภกิขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภกิขุ เดิมชื่อเฟอนหรืออินทเฟอนบางกว็าอาย
ฟารอง เนื่องจากในขณะที่ทานถือกําเนดินั้นปรากฏฝนฟาคะนองอยางหนกั สวนอินทเฟอนนั้น 
หมายถึง การเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรคหรือเมืองของพระอินทร ทานเกิดในปขาล เดือน 9 
เหนือ      (เดอืน 7 ของภาคกลาง)   ขึ้น 11 ค่ํา จ.ศ.1240     เวลาพลบค่ํา  ตรงกบัวันอังคารที่ 11  
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2421 ที่หมูบานชื่อ "บานปาง" ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพนู ทานเปนบุตร
ของ   นายควาย นางอุสา    มีพี่นองทั้งหมด 5 คน        มีช่ือตามลําดับ  คือ 1. นายไหว 2. นางอวน  
3. นายอินทเฟอน(ครูบาศรีวชัิย) 4. นางแวน 5. นายทา ทั้งนี้ นายควายบิดาของทานไดติดตามผูเปน
ตาคือ หมื่นปราบ (ผาบ)       ซ่ึงมีอาชีพเปนหมอคลองชางของ  เจาหลวงดาราดเิรกฤทธิ์ไพโรจน
(เจาผูครองนครลําพูนองคที่ 7 ชวง พ.ศ.2414-2431) ไปตั้งครอบครัวบุกเบกิที่ทํากนิอยูที่บานปาง 
บานเดิมของนายควายอยูที่บานสันปายางหลวง ทางดานเหนือของตัวเมอืงลําพูน  

ในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยหรือนายอินทเฟอนยงัเปนเดก็อยูนัน้  หมูบานดงักลาวยังกันดารมาก
มีชน กลุมนอยอาศัยอยูมากโดยเฉพาะชาว ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ในชวงนั้นบานปางยังไมมวีดั
ประจําหมูบาน จนกระทั่งเมื่อนายอินทเฟอนมีอายุได 17 ปไดมีพระภิกษุรูปหนึ่งชือ่ ครูบาขตัิยะ 



(ชาวบานเรียกวา ครูบาแฅงแฅะ เพราะทานเดินขากะเผลก) เดินธุดงคจากบานปาซางผานมาถึง
หมูบานนัน้ ชาวบานจึงนิมนตทานใหอยูประจําที่บานปาง แลวชาวบานก็ชวยกนัสรางกุฏิช่ัวคราว
ใหทานจําพรรษา ในชวงนัน้ เด็กชายอินทเฟอนไดฝากตัวเปนศิษย และเมื่ออายไุด 18 ปก็ได
บรรพชาเปนสามเณรที่   อารามแหงนี้โดยมีครูบาขัตยิะเปนพระอุปชฌาย 3 ปตอมา (พ.ศ. 2442) 
เมื่อสามเณรอินทเฟอนมีอายยุางเขา 21 ป ก็ไดเขาอุปสมบทในอุโบสถวัดบานโฮงหลวง อําเภอบาน
โฮงจังหวดัลําพูน   โดยมีครูบาสมณะวดับานโฮงหลวงเปนพระอุปชฌาย   ไดรับนามฉายาในการ
อุปสมบทวา สิริวิชโยภิกฺข ุมีนามบัญญัติวา พระศรีวิชัย ซ่ึงบางครั้งก็พบวาเขียนเปน สรีวิไชย สีวิไช 
หรือ สรีวิชัย เมื่ออุปสมบทแลว สิริวิชโยภิกขกุ็กลับมาจําพรรษาทีอ่ารามบานปางอีก 1 พรรษา 
จากนั้นไดไปศึกษากัมมัฏฐานและวิชาอาคมกับครูบาอุปละ วดัดอยแต อําเภอแมทา จังหวัดลําพนู 
ตอมาไดไปฝากตัวเปนศิษยของครูบาวัดดอยคําอีกดวย และอีกทานหนึง่ที่ถือวาเปนครูของครูบาศรี
วิชัยคือครูบาสมณะ วัดบานโฮงหลวงซึ่งเปนพระอุปฌายของทาน  

ครูบาศรีวิชัยรับการศึกษาจากครูบาอุปละวดัดอยแตเปนเวลา 1 พรรษาก็กลับมาอยูทีอ่าราม
บานปางจนถึง พ.ศ. 2444 (อายุได 24 ป พรรษาที่ 4)      ครูบาขัติยะไดจาริกออกจากบานปางไป
(บางทานวามรณภาพ) ครูบาศรีวิชัยจึงรักษาการแทนในตําแหนงเจาอาวาส และเมื่อครบพรรษาที่ 5 
ก็ไดเปนเจาอาวาสวัดบานปาง จากนั้นก็ไดยายวัดไปยังสถานที่ที่เห็นวาเหมาะสม คือบริเวณเนินเขา
ซ่ึงเปนที่ตั้งวัดบานปางในปจจุบัน เพราะเปนที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมไดเปนอยางดีโดยได
ใหช่ือวดัใหมแหงนีว้า วัดจอมสรีทรายมูลบุญเรือง แตชาวบานทั่วไปยังนยิมเรียกวา วัดบานปาง 
ตามชื่อของหมูบาน ครูบาศรีวิชัยเปนผูมีศีลาจารวัตรที่งดงามและเครงครัด โดยทีท่านงดการเสพ 
หมาก เมี่ยง บหุร่ี โดยส้ินเชงิ ทานงดฉันเนื้อสัตวตั้งแตเมื่ออายุได 26 ป และฉันอาหารเพียงมื้อเดยีว 
ซ่ึงมักเปนผักตมใสเกลือกับพริกไทเล็กนอย บางทีก็ไมฉนัขาวทั้ง 5 เดอืน คงฉันเฉพาะลูกไมหวัมนั
เทานั้น นอกจากนี้ทานยังงดฉันผักตามวนัทั้ง 7 คือ วนัอาทิตย ไมฉันฟกแฟง, วันจนัทร ไมฉัน
แตงโมและแตงกวา, วันอังคาร ไมฉันมะเขอื, วนัพุธ ไมฉันใบแมงลัก, วันพฤหัสบด ีไมฉันกลวย, 
วันศุกร ไมฉนัเทา (อาน"เตา"-สาหรายน้าํจืดคลายเสนผมสีเขียวชนิดหนึ่ง), วันเสาร ไมฉันบอน 
นอกจากนี้ผักที่ทานจะไมฉันเลยคือ ผักบุง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-
ผักฮี้(ใบไมเลียบออน) โดยทานใหเหตุผลวา ถาพระภิกษสุามเณรรูปใดงดได การบําเพ็ญกัมมัฏฐาน
จะเจริญกาวหนา ผิวพรรณจะเปลงปล่ัง ธาตุทั้ง 4 จะเปนปกต ิถาชาวบานงดเวนแลวจะทําใหการถอื
คาถาอาคมดีนัก  

ครูบาศรีวิชัยมคีวามปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐานบารมีที่
ทานอธิษฐานไววา   "...ตั้งปรารถนาขอหื้อไดถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว..." 
และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกลาวในตอนทายชองคัมภีรใบลานที่ทานสรางไวทุกเรื่อง อีก
ประการหนึ่งที่ทําใหครูบาศรีวิชัยเปนที่รูจกัและอยูในความทรงจําของชาวลานนาคือการที่ทานเปน
ผูนําในการสรางทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเปนจํานวนมาก ทั้งกําลัง



กายและกําลังทรัพย ซ่ึงใชเวลาสรางเพียง 5 เดือนเศษ โดยไมใชงบประมาณของรัฐ แตเรื่องที่ทําให
ครูบาศรีวิชัยเปนที่รูจักกนัใน ระยะแรกนั้นเกิดเนื่องจากการที่ทานตองอธิกรณ ซ่ึงระเบียบการ
ปกครองสงฆตามจารีตเดิมของลานนานัน้ใหความสําคัญแก ระบบหมวดอุโบสถ หรือ ระบบ       
หัวหมวดวัด มากกวา และการปกครองก็เปนไปในระบบพระอุปชฌายอาจารยกับศิษย ซ่ึงพระ
อุปชฌายรูปหนึ่งจะมวีัดขึ้นอยูในการดูแลจํานวนหนึ่งเรียกวา เจาหมวดอุโบสถ โดยคัดเลือกจาก
พระที่มีผูเคารพนับถือและไดรับการยกยองวาเปน ครูบา ซ่ึงหมายถึงพระภกิษุที่ไดรับความยกยอง
อยางสูง ดังนั้นครูบาศรีวิชัยซ่ึงมีช่ือเสียงอยูในขณะนั้นจึงอยูในตําแหนงหวัหมวดพระอุปชฌาย 
โดยฐานะเชนนี้ ครูบาศรีวิชัยจึงมีสิทธิ์ตามจารีตทองถ่ินที่จะบวชกุลบตุรได ทําใหครูบาศรีวิชัยจึงมี
ลูกศิษยจํานวนมาก และลูกศิษยเหลานี้ก็ไดเปนฐานกําลังที่สําคัญของครูบาศรีวิชัยในการดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนาและกจิกรรมสาธารณประโยชน อีกทั้งยังเปนแนวรวมในการตอตานอํานาจจาก
กรุงเทพฯ เมื่อเกิดกรณีขัดแยงขึ้นในเวลาตอมา สวนสงฆในลานนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย 
เนื่องจากมกีารจําแนกพระสงฆตามจารีตทองถ่ินออกเปนถึง 18 นิกาย และในแตละนิกายนี้ก็นาจะ
หมายถึงกลุมพระที่เปนสายพระอุปชฌายสืบตอกันมาในแตละทองทีซ่ึ่งมีอํานาจปกครองในสาย
ของตนโดยผานความคิดระบบครูกับศิษย และนอกจากนี้นิกายตาง ๆ นั้นยังเกี่ยวของกับชื่อของเชื้อ
ชาติอีกดวย เชน นิกายเชียงใหม นิกายขนึ (เผาไทขึน/เขิน) นิกายยอง (จากเมืองยอง) เปนตน 
สําหรับครูบาศรีวิชัยนัน้ยดึถือปฏิบัติในแนวของนกิายเชียงใหมผสมกับนิกายยองซึง่มีแนวปฏิบัติ
บางอยางตางจากนิกายอ่ืน ๆ        มีธรรมเนียมทีย่ึดถือคือ การนุงหมท่ีเรียกวา กุมผาแบบรดัอก 
สวมหมวก แขวนลูกประคํา ถือไมเทาและพัด ซ่ึงยึดธรรมเนียมมาจากวัดดอยแตโดยอางวา สืบ
วิธีการนี้มาจากลังกา การที่ครูบาศรีวิชัยถือวาทานมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรไดตามจารีตการถือปฏิบัติ
มาแตเดิมนั้น ทําใหขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (พ.ศ.2446) เพราะใน
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา "พระอุปชฌายที่จะบวชกุลบุตรได ตองไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบการปกครองของสงฆจากสวนกลางเทานั้น" โดยถือเปนหนาที่ของเจาคณะแขวงนัน้ ๆ เปน
ผูคัดเลือกผูที่ควรจะเปนอุปชฌายได และเมื่อคัดเลือกไดแลวจึงจะนําชื่อเสนอเจาคณะผูใหญใน
กรุงเทพฯเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป การจัดระเบียบการปกครองใหมของกรุงเทพฯนี้ถือเปน
วิธีการสลายจารีตเดิมของสงฆในลานนาอยางไดผล องคกรสงฆลานนาก็เร่ิมสลายตัวลงที่ละนอย
เพราะอยางนอยความขัดแยงตาง ๆ  ก็เกิดขึ้นระหวางสงฆในลานนาดวยกันเอง ดังกรณ ี ความ
ขัดแยงระหวางครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหารัตนากรเจาคณะแขวงลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนตน  
การตองอธิกรณระยะแรกของครูบาศรีวิชัยนั้นเกิดขึ้นเพราะครูบาศรีวชัิยถือธรรมเนียมปฏิบัติตาม
จารีตเดิมของลานนา    สวนเจาคณะแขวงลี้ซ่ึงใชระเบียบวิธีปฏิบัติของกรุงเทพฯ   ซ่ึงเห็นวาครูบา 
ศรีวิชัยทําหนาที่พระอุปชฌายโดยไมไดรับการอนุญาตจากเจาคณะแขวงลี้ จึงถือวาเปนความผิด 
เพราะตั้งตนเปนพระอุปชฌายเองและเปนพระอุปชฌายเถ่ือน ครูบามหารัตนากรเจาคณะแขวงลี้กบั
หนานบุญเติง     นายอําเภอลี้ไดเรียกครูบาศรีวิชัยไปสอบสวนเกี่ยวกับปญหาที่ครูบาศรีวิชัยเปน



พระอุปชฌายบวชกุลบุตรโดยมิไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ การจับกุมครูบาศรีวิชัยสามารถ
แบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวงเนื่องจากเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ 30 ปและแตละชวงจะมี
รายละเอียดของสภาพสังคมที่แตกตางกัน  

อธิกรณระยะแรก (ชวง พ.ศ.2451 - 2453) 

การตองอธิกรณชวงแรกของครูบาศรีวิชัยเปนผลมาจากการเริ่มทดลองใชกฎหมายของ
คณะสงฆฉบบัแรก (พ.ศ.2446) และเปนการเริ่มใหอํานาจกับสงฆสายกลุมผูปกครองในชวง      
พ.ศ.2453นั้นบทบาทของครูบาศรีวิชัยในหมูชาวบานและชาวเขามีลักษณะโดดเดนเกินกวาตําแหนง
สงฆผูปกครอง ดังจะเห็นวาชาวบานมักนําเอาบุตรหลานมาฝากฝงใหครูบาศรีวชัิยบวชเณรและ
อุปสมบท เมื่อความทราบถึงเจาคณะแขวงและนายอําเภอลี้ ทางการก็เห็นวาครูบาศรีวิชัยลวงเกนิ
อํานาจของตน เจาคณะแขวงและนายอําเภอไดพาตํารวจควบคุมครูบาศรีวิชัยไปกักไวที่วดัเจาคณะ
แขวงลี้ได 4 คืน จากนั้นกส็งครูบาศรีวิชัยไปใหพระครบูานยู     เจาคณะจังหวัดลําพูนเพื่อรับการ
ไตสวน ซ่ีงผลก็ไมปรากฏครูบาศรีวิชัยมีความผิด หลังจากถูกไตสวนครั้งแรกไมนานนัก      ครูบา 
ศรีวิชัยก็ถูกเรียกตวัสอบอีกครั้งโดยพระครู มหาอินทร   เจาคณะแขวงลี้ เนื่องจากมีหมายเรยีกให
ครูบาศรีวิชัยนาํลูกวัด ไปประชุมเพื่อรับทราบระเบียบกฎหมายใหมจากนายอําเภอและเจาคณะ
แขวงลี ้ แตครูบาศรีวิชัยไมไดไปตามหมายเรียกนั้น ซ่ึงสงผลทําใหเจาอธิการหัววดัที่อยูในหมวด
อุโบสถของครูบาศรีวิชัยไมไปประชุมเชนกัน เพราะเหน็วาเจาหวัหมวดไมไปประชุม ลูกวัดก็ไม
ควรไป พระครูเจาคณะแขวงลี้จึงส่ังใหนายสิบตํารวจเมืองลําพูน   ไปควบคุมครูบาศรีวิชัยสงให
พระครูญาณมงคลเจาคณะจงัหวัดลําพนูจดัการไตสวน   คร้ังนั้น ครูบาศรีวิชัยถูกควบคุมตวัอยูที่ 
วัดชัยเมืองลําพูนถึง 23 วัน จึงไดรับการปลอยตัว สวนครั้งที่ 3 ใน พ.ศ.เดียวกนันี ้พระครูเจาคณะ
แขวงลี้ไดส่ังใหครูบาศรีวิชัยนําเอาลูกวดัเจาอธิการหัววัดตําบลบานปาง ซ่ึงอยูในหมวดอุโบสถไป
ประชุมที่วัดเจาคณะแขวงตามพระราชบัญญัติที่จะเพิ่มขึน้ ปรากฏวาครูบาศรีวิชัยมิไดเขาประชุมอีก 
มีผลใหบรรดาหัววัดไมไปประชุมเชนกนั เจาคณะแขวงและนายอําเภอลี้จึงมีหนังสือฟองถึงพระครู
ญาณมงคล เจาคณะจังหวัดลําพูน  ครูบาศรีวิชัยถูกควบคุมไวทีว่ัดพระธาตุหริภญุชัยเมืองลําพูน
นานถึงหนึ่งป    พระครูญาณมงคลจึงไดเรียกประชมุพระครูผูใหญในจังหวัดเพือ่พิจารณาเรื่องนี้ 
ซ่ึงในที่สุดที่ประชุมก็ไดตัดสินใหครูบาศรีวิชัยพนจากตาํแหนง หัวหมวดวัด หรือ หมวดอุโบสถ
และมิใหเปนพระอุปชฌายอีกตอไป พรอมทั้งถูกควบคมุตัวตอไปอีกหนึ่งป  

อธิกรณระยะที่สอง (พ.ศ. 2454 - 2464) 

อธิกรณพระศรีวิชัยคร้ังที่สองนี้มีความเขมขนและรุนแรงขึ้นเนื่องจากเปนผลมาจากการ
ตองอธิกรณคร้ังแรกถึง 3 คร้ัง แตการตองอธิกรณกลับเปนการเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาของ



ชาวบานที่มีตอครูบาศรีวิชัยมากยิ่งขึ้น เสียงที่เลาลือเกี่ยวกับครูบาศรีวชัิยจึงขยายออกไป นับตั้งแต
เปนผูวิเศษเดนิตากฝนไมเปยกและไดรับดาบสรีกัญไชย(พระขรรคชัยศรี)จากพระอินทร ความนบั
ถือเล่ือมใสศรัทธาใน ตัวครูบาศรีวิชัยยิง่แพรขยายออกไปอยางไมหยุดยั้ง คําเลาลือดังกลาวเมือ่
ทราบถึงเจาคณะแขวงลี้และนายอําเภอแขวงลี้ ทั้งสองจึงไดเขาแจงตอพระครูญาณมงคล เจาคณะ
จังหวดัลําพูน โดยกลาวหาวา ครูบาศรีวิชัยเกลี้ยกลอมสองสุมคนคฤหัสถนักบวชเปนกกเปนเหลา 
และใชผีและเวทมนต พระครูญาณมงคลจึงออกหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2462 ส่ังครูบาศรีวิชัย
ใหออกไปพนเขตจังหวัดลําพูน ภายใน 15 วัน      พรอมทั้งมีหนังสือหามพระในจังหวดัลําพูนรับ
ครูบาศรีวิชัยไวในวัด เมื่อครูบาศรีวิชัยโตแยงและทางการไมสามารถเอาผิดครูบาศรีวิชัยได ความ
ดังกลาวกเ็ลิกราไประยะหนึง่ แตตอมา ก็มีหนังสือของเจาจักรคําขจรศักดิ์เจาผูครองเมืองนครลําพูน 
เรียกครูบาศรีวชัิยพรอมกับลูกวัดเขาเมืองลําพูน คร้ังนั้นพวกลูกศษิยไดจัดขบวนแหครูบาศรีวิชัยเขา
สูเมืองอยางใหญโต  การณดังกลาวคงจะทําให   ทางคณะสงฆผูปกครองลําพูนตกใจอยูมิใชนอย 
ดังจะพบวาเมือ่ครูบาศรีวิชัยพักอยูทีว่ัดมหาวันไดคืนหนึง่ อุปราชเทศามณฑลพายพัจึงไดส่ังยายครู
บาศรีวิชัยขึ้นไปยังเชียงใหม โดยใหพักกบัพระครูเจาคณะเมืองเชียงใหมที่วัดเชตวนั เสร็จแลวจึง
มอบตัวใหพระครูสุคันธศีล รองเจาคณะเมอืงเชียงใหม ที่วัดปากลวย (ศรีดอนไชย) ในระหวางที่ครู
บาศรีวิชัยถูกควบคุมอยูทีว่ัดปากลวย    ก็ไดมีพอคาใหญเขามารับเปนผูอุปฐากครูบาศรีวิชัยคือ
หลวงอนุสารสุนทร (ซุนฮี ้ ชัวยงเส็ง) และพญาคํา แหงบานประตูทาแพ ตลอดจนผูคนทั้งใน
เชียงใหมและใกลเคียงตางกเ็ดินทางมานมสัการครูบาศรีวิชัยเปนจํานวนมาก ทางฝายผูดูแลตางเกรง
วาเรื่องจะลกุลามไปกันใหญเนื่องจากแรงศรัทธาของชาวเมืองเหลานี ้  เจาคณะเมืองเชียงใหมและ
เจาคณะมณฑลพายัพจึงสงครูบาศรีวิชัยไปรับการไตสวนพิจารณาที่กรุงเทพฯ ซ่ึงผลการพิจารณา
ไมพบวาครูบาศรีวิชัยมีความผิด และใหครูบาศรีวิชัยเลือกเปนเจาอาวาสหรืออาศัยอยูในวัดอืน่ก็ได 
เมื่อครูบาศรีวิชัยกลับจากกรงุเทพฯแลว   ชนทุกกลุมของลานนาก็ไดเพิ่มความเคารพยกยองในตัว
ครูบา ดังจะเห็นไดจากความสนับสนุนในการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ ทั่วไปในลานนา
ซ่ึงตองใชทั้งเงินและแรงงานอยางมหาศาล  

อธิกรณระยะที่สาม (ชวง พ.ศ. 2478 - 2479) 

การตองอธิกรณชวงที่สามของครูบาศรีวิชัยเกดิขึ้น      ในชวงทีไ่ดมีการสรางถนนขึ้นสู
พระธาตุดอยสุเทพเพราะขณะกอสรางทางอยูนั้นเอง ปรากฏวามีพระสงฆในจังหวดัเชียงใหมรวม 
10 แขวง 50 วัด ขอลาออกจากการปกครองคณะสงฆไปขึ้นอยูในปกครองของครูบาศรีวิชัยแทน 
เมื่อเห็นการที่วัดขอแยกตวัไปขึ้นกับครูบาศรีวิชัยเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรือ่ย ๆ เชนนั้น ทางคณะสงฆ
จึงส่ังให กลุมพระสงฆในวัดที่ขอแยกตัวออกดังกลาวเขามอบตัวและพระสงฆทีค่รูบาศรีวิชัยเคย
บวชใหก็ถูกสัง่ใหสึก อธิกรณคร้ังที่ 3  นี้ไดดําเนนิมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2479       ครูบาศรีวิชัยไดให



คํารับรองตอคณะสงฆวาจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆทุกประการ 
ทานจึงไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับลําพูนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 รวมเวลาที่ตอง
สอบสวนและอบรมอยูที่วัดเบญจมบพิตรเปนเวลาถึง 6  เดือน 17 วัน    กรณีความขัดแยงระหวาง
ครูบาศรีวิชัยกบัคณะสงฆฝายปกครองไดดาํเนินมาเปนระยะเวลาเกือบ 30 ป นับตัง้แต พ.ศ.2451 
เปนตนมา ตราบกระทั่งวาระสุดทายในชวีิตของครูบาศรีวิชัย แตในชวงเวลานัน้ ครูบาศรีวิชัยก็
ยังคงดําเนนิการชวยเหลือประชาชน เปนที่พึ่งทางใจและดําเนินการบรูณะ ปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ตางๆ ตลอดจนสาธารณะประโยชนตามคาํอาราธนาอยูเร่ือยมา  

การปฏิสังขรณวดัและปูชนยีวัตถุทางพุทธศาสนากับการสรางสิ่งสาธารณประโยชน 

ครูบาศรีวิชัยไดช่ือวาเปนผูถือปฏิบัติเครงมาตั้งแตเปนสามเณร ดังเห็นวาทานเปนผูที่มัก
นอย ถือสันโดษ และเวนอาหารที่มีเนื้อสัตวเจือปน ตลอดจนงดกระทั่งหมาก เมี่ยง และบุหร่ี ทําให
คนทั่วไปเห็นวาครูบาเปนผูบริสุทธิ์ที่มีลักษณะเปน"ตนบุญ" คนทั้งปวงตางก็ประสงคจะทําบุญกับ
ครูบาเพราะเชือ่วาการถวายทานกับภกิษุผูบริสุทธิ์เชนนั้นจะทําใหผูถวายทานไดรับอานิสงสมาก 
เงินที่ประชาชนนํามาทําบุญก็นําไปใชในการกอสรางสาธารณประโยชนและบูรณะศาสนสถาน
และศาสนวตัถุ งานกอสรางดังกลาวเริ่มขึน้เมื่อป ฉลู พ.ศ.2442 เดือน 3 แรม 1 ค่ํา ครูบาไดแจง
ขาวสารไปยังศรัทธาทั้งหลายรวมทั้งชาวเขาเผาตาง ๆ วาจะสรางวัดบานปางขึ้นใหม ซ่ึงก็สรางเสร็จ
ภายในเวลาไมนานนัก ใหช่ือวัดใหมนัน้วา “วัดศรีดอยไชยทรายมูล” ซ่ึงคนทั่วไปนิยมเรียกวา  
“วัดบานปาง” ขั้นตอนปฏิบัติในการไปบูรณะปฏิสังขรณวัดมวีา เมื่อครูบาไดรับนิมนตใหไป
บูรณะปฏิสังขรณวัดใดแลว ทางวัดเจาภาพกจ็ะสรางที่พักของครูบากับศิษยและปลูกปะรําสําหรับ
เปนที่พักของผูที่มาทําบุญกับครูบา คืนแรกที่ครูบาไปถึงก็จะอธิษฐานจิตดวูาการกอสรางครั้งนั้นจะ
สําเร็จหรือไม      ซ่ึงมีนอยครั้งที่จะไมสําเร็จเชนการสรางสะพานศรีวิชัยซ่ึงเชื่อมระหวาง อําเภอ
หางดง เชียงใหม กับอําเภอเมือง ลําพูน จากนั้นครูบากจ็ะ "นั่งหนัก" คือเปนประธานอยูประจําใน
งานนั้น คอยใหพรแกศรัทธาที่มาทําบุญโดยไมสนใจเรื่องเงิน แตมคีณะกรรมการชวยกันรวบรวม
เงินไปเปนคาใชจายในการกอสราง ครูบาไป "นั่งหนัก" ที่ไหน ประชาชนจะหลั่งไหลกันไปทําบุญ
ที่นั่นถึงวันละ 200 - 300 ราย คับคั่งจนที่นัน้กลายเปนตลาดเปนชุมชนขึ้น เมื่อกอสรางเสร็จแลวกจ็ะ
มีงาน “พอยหลวง-ปอยหลวง” คืองานฉลอง บางแหงมีงานฉลองถึงสิบหาวัน และในชวงเวลา
ดังกลาวกม็ักจะมีคนมาทําบญุกับครูบามากกวาปกต ิ เมือ่เสร็จงาน “พอยหลวง-ปอยหลวง” ในที่
หนึ่งแลว ครูบาและศิษยก็จะยายไปกอสรางที่อ่ืนตามที่มีผูมานิมนตไว โดยที่ทานจะไมนํา
ทรัพยสินอื่นใดจากแหลงกอนไปดวยเลย ชวงที่ครูบาศรีวิชัยตองอธกิรณคร้ังที่สองและถูกควบคมุ
ไวที่วดัศรีดอนชัย เชียงใหม เปนเวลา 3 เดือนกับ 8 วนันั้น    ผูคนหลั่งไหลไปทําบุญกับครูบาไม
ต่ํากวาวันละ 200 ราย   เมื่อครูบาไดผานการพิจารณาอธิกรณที่กรุงเทพฯ ซ่ึงใชเวลาอีก 2 เดือนกับ 



4 วันแลวครูบาก็เดินทางกลับลําพูนเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2463 หลังจากนัน้ผูคนก็มีความ
ศรัทธาในตัวครูบามากขึ้น ครูบาศรีวิชัยเร่ิมตนการบูรณะวดัขณะที่ทานอายุ 42 ป โดยเริ่มจากการ
บูรณะพระเจดยีบอนไกแจ จังหวดัลําปาง ถัดจากนั้นไดบูรณะเจดยีและวิหารวัดพระธาตุหริภุญชยั 
ตอมาไดไปบูรณะเจดยีดอยเกิ้ง ในเขตอําเภอฮอด เชยีงใหม จากนั้นไปบูรณะวัดศรโีคมคํา จังหวดั
พะเยา กลาวกนัมาวาในวนัทีท่านถึงพะเยานั้น  มีประชาชนนําเงินมาบริจาครวมทําบุญใสปบไดถึง 
2 ปบ หลังจากนั้นมาบูรณะวัดพระสิงห  เชียงใหม เปนอาทิ รวมแลวพบวางานบรูณะปฏิสังขรณ
วัดวาอารามของครูบาศรีวิชัยมีประมาณ 200 แหง ในขณะที่ครูบาศรีวิชัยกําลังบรูณะวัดสวนดอก
เชียงใหมใน พ.ศ.2475 อยูนั้น หลวงศรีประกาศไดหารือกับครูบาศรีวิชัยวาอยากจะนําไฟฟาขึ้นไป
ใชบนดอยสุเทพ แตครูบาศรีวิชัยวาหากทาํถนนขึ้นไปจะงายกวาและจะไดไฟฟาในภายหลัง ทั้งนี้
ทางการเคยคํานวณไวในชวง พ.ศ.2460 วาหากสรางทางขึ้นดอยสเุทพนั้นจะตองใชงบประมาณ 
200,000 บาท แตครูบาศรีวชัิยไดเร่ิมสรางทางเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 และเปดใหรถยนต
แลนไดในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2488 โดยไมตองใชงบประมาณเลย คร้ันเสร็จงานสรางถนนแลว 
ครูบาศรีวิชัยกถู็กนําตัวไปสอบอธิกรณที่กรุงเทพฯอีกเปนครั้งที่สอง และงานชิ้นสดุทายของทานที่
ไมเสร็จในสมยัที่ทานยังมีชีวติอยูก็คือสะพานศรีวิชัยอนสุรณ ทอดขามน้ําแมปงเชือ่มอําเภอหางดง 
เชียงใหม กับอําเภอเมืองจังหวัดลําพนู ในการกอสรางตาง ๆ นับแต พ.ศ.2463 ถึง 2471 มีผูได
บริจาคเงินทําบุญกับทาน ประมาณ 300,000 รูป คิดเปนเงินไมนอยกวาสามหมืน่หาพันบาท รวม
คากอสรางชั่วชีวิตของทานประมาณสองลานบาท นอกจากนั้นทานยังไดสรางคัมภีรตาง ๆ อีกไม
นอยกวา 3,000 ผูก คิดคาจารเปนเงิน 4,321 รูป(รูปละ 80 สตางค) ทั้งนี้ แมครูบาศรีวิชัยจะมีงาน
กอสรางที่ยิ่งใหญและมากมายแต บิดามารดาคือนายควายและนางอุสาก็ยังคงอยูในกระทอมอยาง
เดิมสืบมาตราบจนสิ้นอาย ุ 

ครูบาศรีวิชัยซ่ึงเปนคนรางเลก็ผอมบางผิวขาว ไมใชคนแข็งแรง แมทานจะไมตองทํางาน
ประเภทใชแรงงาน แตการที่ตองนั่งคอยตอนรับและใหพรแกผูมาทาํบุญกับทานนัน้ ทานจะตอง 
“นั่งหนัก”อยูตลอดทั้งวัน ดวยเหตุนีท้านจึงอาพาธดวยโรคริดสีดวงทวารซึ่งสะสมมาแตคร้ังการ
ตระเวนกอสรางบูรณะวัดในเขตลานนา และการอาพาธไดกําเริบขณะที่สรางสะพานขามแมน้ําปง 
ครูบาศรีวิชัยถึงแกมรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2481 ที่วัดบานปาง ขณะมอีายุได 60 ป 9 
เดือน 11 วนั และตั้งศพไวที่วดับานปางเปนเวลา 1 ป บางทานก็วา 3 ป จากนั้นไดเคล่ือนศพมาตั้งไว
ที่วัดจามเทวี ลําพูน จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2489 จึงไดรับพระราชทานเพลงิศพ เมื่องาน
พระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นจึงไดมกีารแบงอัฐิของทานไปบรรจุไวตามที่ตาง ๆ เชน ที่วัดจามเทวี
จังหวดัลําพูน วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม วดัพระแกวดอนเตา จังหวดัลําปาง วัดศรีโคมคํา 
จังหวดัพะเยา วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร และที่วดับานปาง จังหวัดลําพูนอันเปนวัดดั้งเดิมของ
ทาน เปนตน  



วัตถุมงคลของครูบาเจาศรีวิชัย 

ในยุคที่ครูบาศรีวิชัยยังไมถึงแกมรณภาพนัน้ ผูที่ทําบุญกับครูบาศรีวิชัยจะไดรับความอิ่มใจ
ที่ไดทําบุญกับทานเทานั้น สวนการสรางวตัถุมงคลนั้น ระยะแรก พวกลูกศิษยที่นับถือครูบาศรีวิชัย
ไดจัดทําพระเครื่องคลายพระรอดหรือพระคงของลําพูน โดยเมื่อครูบาปลงผมในวันโกน ก็จะเก็บ
เอาเสนผมนั้นมาผสมกับมุกมีสวนผสมกับน้ํารักกดลงในแบบพิมพดนิเผาแลวแจกกันไปโดยไม
ตองเชาในระหวางศษิย กลาวกันวาเพื่อปองกันภยันตรายตาง ๆ ซ่ึงก็ลือกันวามีอิทธิฤทธิ์เปนที่นา
อัศจรรย สวนเหรียญโลหะรูปครูบาศรีวชัิยนั้น พระครูวิมลญาณประยุต (สุดใจ วิกสิตฺโต) ชาว
จังหวดัอางทองไดรวมกับคณะสงฆจังหวดัลําพูนสรางขึ้นใหเชาเพื่อนาํเงินมาชวยในการปลงศพครู
บาศรีวิชัย โดยใหเชาในราคาเหรียญละ 5 สตางค ทั้งนี้ สิงฆะ วรรณสัย ยืนยันจากประสบการณที่
ทานรูจักครูบาดีและไดคลุกคลีกับเรื่องพระเครื่องมาตั้งแตครูบายังไมมรณภาพนั้นระบุวาไมมี
เหรียญรุนดอยสุเทพ ไมมีเหรียญที่ครูบาศรีวิชัยสราง หรือวัตถุมงคลอื่นใดที่ครูบาจะสรางขึ้น 
นอกจากการใหพรและความอิ่มใจในการทําบุญกับทานเทานั้น แตในระยะหลังกพ็บวามีการสราง
วัตถุมงคลของครูบาอยูเปนจาํนวนมาก ในรูปแบบตางๆ โดยผูที่ครอบครองวัตถุมงคลเหลานั้นมี
ความศรัทธาในความดีของ “ตนบุญ”เปนสําคัญ  
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