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มติสังฆสามัคคี ๔ ทิศ 
ณ วัดอโศการาม จงัหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

------------------------------------------- 
 

 

ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติแตงต้ังคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว อุปเสโณ) รวมอยูในคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชดวยนั้น กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ในสังฆมณฑลและหมูพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเปนผูอยูระหวางถูกโจทกอาบัติรายแรง และถูกกลาวหาวา
ละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ซ่ึงมีผลถึงความบกพรองทางคุณสมบัติ มีผลใหมติของมหาเถรสมาคมนี้ขัดตอ
พระธรรมวินัย อีกทั้งยังเปนการสรางความระคายเคืองตอใตฝาละอองธุลีพระบาทได หากปรากฏในภายหลัง
วาเปนผูขาดคุณสมบัติจริง เนื่องจากกฎหมายไมเปดโอกาสใหทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแตอยางใดทั้งสิ้น  

ดังนั้น คณะสงฆไทยทั่วสังฆมณฑล ซ่ึงประกอบดวยฝายมหานิกายและธรรมยุต จากจตุรทิศ จํานวน
ประมาณ ๘,๕๒๔ รูป  จึงพรอมใจกันประชุมตามพระธรรมวินัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรวมฟงคําช้ีแจงรายละเอียดจากมหาเถรสมาคมตาม
หนังสือคณะสงฆไทยที่ขอความเมตตาไปยังมหาเถรสมาคม เพ่ือสรางสมานฉันทในหมูสงฆ แตผลกลับปรากฏ
วา เมื่อคณะสงฆไทยไดรอคอยจนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ไมมีตัวแทนจากมหาเถรสมาคมมาชี้แจงเหตุผล ยัง
ความเคลือบแคลงสงสัยตอที่ประชุมคณะสงฆไทยมากยิ่งข้ึน เห็นควรตั้งขอสังเกตตอมหาเถรสมาคม ดังนี้ 

 

๑. หากมหาเถรสมาคมไมใสใจตอแบบคําฟองหรือคํากลาวหา (แบบ นค.๑) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๗ ของคณะสงฆไทย เพ่ือขอใหมหาเถรสมาคมพิจารณาลงนิคหกรรมสมเด็จพระพุฒาจารย กรณีรับการ
แตงต้ังเปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชจากนายวิษณุ เครืองาม ซ่ึงเปนคฤหัสถ และมีข้ันตอนเปนโมฆะ
มาตั้งแตตนนั้น ยอมถือไดวา มหาเถรสมาคมมีเจตนาปลอยปละละเลยใหสมเด็จพระพุฒาจารยตองมลทินถูก
กลาวหาทางพระวินัยเปนผูนารังเกียจ ที่ถูกตองแลวมหาเถรสมาคมควรตองพิจารณาอธิกรณ และชําระมลทิน
ใหเปนผูบริสทุธ์ิเสียกอนที่จะมอบความไววางใจใหสมเด็จพระพุฒาจารยกระทําการใดๆ เพ่ือยังความสงบและ
เปนที่ยอมรับในหมูสงฆผูมีธรรมวินัยเปนที่พึ่งที่ยึดถือ ความเมินเฉยตอการกลาวหา ยอมทําใหพุทธบริษัท
ประจักษชัดเจนถึงความไมยุติธรรมของมหาเถรสมาคม ประหนึ่งวารวมกันปกปองพระภิกษุอลัชชีใหมีอํานาจ
ในการปกครองคณะสงฆ 
 

๒. มหาเถรสมาคมมีมติใหคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช (ระหวางวันที่ ๑๓ มกราคม – ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗) ปฏิบัติหนาท่ีในรูปของ “องคคณะ” แตความจริงปรากฏตามหลักฐานวา สมเด็จพระ
พุฒาจารยมีเจตนาใชอํานาจของผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชแตเพียงลําพัง จึงเปนการฝาฝนมติมหาเถร
สมาคม ซ่ึงอยูระหวางถูกรองเรียนกลาวโทษ อันอาจเปนผลใหขาดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ 
 

๓. การที่สมเด็จพระพุฒาจารยใชอํานาจของผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช นํารอยพระตราสมเด็จ
พระสังฆราชมาประทับลายมือช่ือของตน เพ่ือทําการแตงต้ังกรรมการมหาเถรสมาคม โดยที่มิไดมีการประชุม
หารือ และมิไดใชมติรวมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย สมเด็จพระพุทธชินวงศ 
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สมเด็จพระญาณวโรดม และพระพรหมมุนี ยอมเปนการจงใจฝาฝนตอมติมหาเถรสมาคม เปนการกระทําที่
ผิดธรรมผิดวินัยรายแรง และกอใหเกดิผลเสียหายรายแรงตอสาธารณะดวย เพราะการแตงต้ังกรรมการมหา
เถรสมาคมดังกลาวยอมเปนโมฆะ 
 

๔. ในทันทีที่ครบกําหนด ๖ เดือนนับแตนายวิษณุ เครืองาม ไดออกประกาศแตงต้ังสมเด็จพระพุฒา
จารยเปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ นายวิษณุ 
เครืองาม ซ่ึงพนจากการกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไปแลว กลับแสดงความรอนรนผิดปกติ 
กระทําการเกินหนาที่ โดยเรงดวนออกแถลงการณสํานักนายกรฐัมนตรี เกี่ยวกับพระอาการประชวรสมเด็จ
พระสังฆราช ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวางแผนรวมกับนายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ ในการเรงผลักดัน
รางพระราชกําหนดเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกัน(๑๖ กรกฎาคม) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจัดเปนวาระจรอยูในลําดับทายสุดของการประชุม ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ ละเอียดออน มีผลกระทบ
ตอพระราชอํานาจพระมหากษัตริย ตอสมเด็จพระสังฆราช ตอสงฆทั่วสังฆมณฑล และตอพุทธบริษัททั่ว
ราชอาณาจักร รัฐบาลควรพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนที่สุด และดําเนินการดวยความรอบคอบที่สุด เพ่ือสราง
ความสามัคคีในหมูสงฆอยางแทจริง มิใชเพ่ือปกปองหรือสนับสนุนใหกลุมบคุคลเขามามีอํานาจครอบงําคณะ
สงฆ 

มหาเถรสมาคมปลอยใหนายวิษณุ เครืองาม เขาแทรกแซงการประชุมมหาเถรสมาคม ในวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนมีมติเลือกสมเด็จพระพุฒาจารยใหอยูในคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช ทั้งๆ 
ที่มหาเถรสมาคมก็ทราบดีวา สมเด็จพระพุฒาจารยมีมลทิน ถูกโจทกอาบัติรายแรงจากหมูสงฆในสังฆมณฑล 
อีกทั้งมีพฤติกรรมที่ฝาฝนตอมติมหาเถรสมาคมอยูเนืองๆ แสดงถึงความบกพรองดานคุณธรรม และเขาขาย
ขาดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่มหาเถรสมาคมจะตองคํานึงถึงคุณธรรม และความ
ประพฤติมาเปนหลักเกณฑประการแรกในการพิจารณา แตมหาเถรสมาคมกลับไมเทิดทูนพระธรรมวินัย เห็น
ความสําคัญของ “สมณศักด์ิ” มีน้ําหนักเหนือกวา “คุณธรรม” ทั้งๆ ที่พระราชกําหนดก็เปดกวางใหพิจารณา
เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปใดก็ได สิ่งนี้ยอมประจักษถึงความไมเอื้อเฟอตอพระวินัยของมหาเถรสมาคมขอ
ที่วา พระภิกษุจะถือเอาความอาวุโสโดยพรรษา หรือโดยสมณศกัด์ิ มาเปนขอบังคับเหนือกวาความทรงไวซ่ึง
คุณธรรมมิได ภิกษุผูไมฉลาด แมมีอายุพรรษาตั้ง ๖๐ หรือ ๗๐ ก็จําตองถือนิสสัยอยูในโอวาทของภิกษุผูมี
คุณธรรมสูงกวา แมมีอายุพรรษาเพียง ๑๐ ดังปรากฏในพระวินัยปฎก เลม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ และอรรถ
กถา เรื่อง ใหภิกษุถือนิสสยั 
 

๕. การที่มหาเถรสมาคมลุกลี้ลุกลน รีบดวนมีมติใหสมเด็จพระพุฒาจารย เปนประธานคณะผูปฏิบัติ
หนาที่ และเปนผูลงนามผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช แทนคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ๗ รูป ที่มหาเถรสมาคมมีมติ ใหเปนคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทนั้น เทากับวา มหาเถร
สมาคมมีเจตนาจะลวงละเมิดตอพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย โดยรวมมือกันกระทําการ แตงต้ัง
ประธานขึ้นลวงหนา กอนมีพระบรมราชวินิจฉัยวา สมเด็จพระราชาคณะรูปใดบางที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ยิ่งกวานั้นนายวิษณุ เครอืงาม ยังกระทําการอยางผิดปกติ โดยรีบเรงนํามติมหาเถรสมาคมดังกลาว ออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันเดียวกันกับการประชุมนั้น ยังความเคลือบแคลงสงสัยตอพุทธบริษัท
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วา  บุคคลในรัฐบาลและผูเกี่ยวของ อาจวางแผนรวมกันใหประกาศมติมหาเถรสมาคม โดยไมรอรับพระบรม
ราชวินิจฉัยอยางเปนทางการ ทั้งๆ ที่มติมหาเถรสมาคมเขาขายตองตกเปนโมฆะ เพราะกระทําการขาม
ข้ันตอน และเกินกวาที่พระราชกําหนดใหอํานาจไว 

 

จากขอสังเกตขางตน ที่ประชุมคณะสงฆไทยพิจารณาวา หากปลอยใหเหตุการณเปนเชนนี้โดยมิได
แกไขโดยเร็ว ยอมเปนชองทางใหภิกษุอลัชชีสมคบกับคฤหสัถผูไมมียางอาย รวมกันสรางฐานอํานาจครอบงํา
การปกครองคณะสงฆ โดยใชมหาเถรสมาคมเปนเครื่องมือในการชักจูงพุทธบริษัทใหหลงเช่ือปฏิบัติตาม อาจ
ลบลางพระธรรมวินัย และบอนทําลายศาสนา เปนมหันตภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ และ
พระมหากษัตริย จนสถาบันทั้งสามอาจถึงกาลวิบัติไดในที่สุด 

 

ที่ประชุมคณะสงฆไทยพิจารณาโดยยึดถือพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎหมาย จึงมีมติเปนเอก
ฉันท ดังนี้ 

๑. มหาเถรสมาคมจะกระทําตนอยูเหนือพระธรรมวินัยมิได ในเมื่อมหาเถรสมาคมมีมติใน
วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๔๗ อันขัดตอพระธรรมวินัย มตินั้นยอมเปนโมฆะ คณะสงฆ
ไทยมีมติวา ไมอาจไววางใจยอมรับใหสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) เขารวม
คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชอยางเด็ดขาด  

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม ทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภก เปนที่
ยึดเหนี่ยวเทดิทูนของประชาชนทุกหมูเหลา ดังนั้น เพ่ือจะระงับดับภัยของพระพุทธศาสนา
ในครั้งนี้ลงได ตองอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองคชวยปกปกรักษา คณะสงฆไทยจึง
มีมติเห็นควรให 

๒.๑ เสนอตอรัฐบาล ใหดําเนินการถวายพระราชอํานาจแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในอันที่จะปฏิบัติตอสมเด็จพระสังฆราช ในทุกกรณี ตามแบบโบราณราช
ประเพณี ใหเปนรูปธรรมโดยดวนที่สุด 

๒.๒ เปดโอกาสใหประชาชนทั่วราชอาณาจักร มีสวนรวมแสดงความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยรณรงคใหรวมลงลายมือชื่อ ถวายพระราชอํานาจ
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในอันที่จะปฏิบัติตอสมเด็จพระสังฆราช ในทุกกรณี 
เพื่อรวบรวมเสนอตอรัฐบาลใหดําเนินการ จนกวาจะเปนผลสําเร็จ 

 
คณะสงฆไทย 
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