
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

นี้เหรอศาสดาแทนพระพุทธเจา 
  

 เรามีอะไรอีกไหมละ ไมมีจะอานนี้ใหฟง อานขอประชุมใหฟง ประชุมพระสงฆที่
วัดอโศการามเปนจํานวนตั้งหมื่นองค  
ลูกศิษยอานมติคณะสังฆสามัคคี : 

มติสังฆสามัคคีจากสงฆทั้ง ๔ ทิศ  
ในการประชุมคณะสงฆไทย วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ 

น. ณ วัดอโศการาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปดวย คณะสงฆ
ฝายคามวาสีและอรัญวาสีจากจตุรทิศ ทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต จํานวน ๑๐,๓๕๙ 
รูป  ไดประชุมรวมกันเกี่ยวกับประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของ
นายวิษณุ เครืองาม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะบังเกิดความกระทบ
กระเทือนอยางใหญหลวงตอพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสมบัติอันทรงคุณคาของเหลาพุทธ
บริษัท ๔ จักตองไดรับการปกปองโดยพลัน 
 ที่ประชุมไดยกพระธรรมวินัยเปนหลักในการพิจารณาวา  บรรพชิตพึงดํารงชีวิต
อยูภายใตพระธรรมวินัยเปนสําคัญเปนประการแรก และประการที่สองดําเนินรอยตาม
จารีตประเพณีที่พอแมครูบาอาจารย ตลอดจนบรรพบุรุษพาดําเนินมาดวยความสงบ
เรียบรอยดีงาม อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง   

ที่ประชุมคณะสงฆไทยจึงมีมติเปนเอกฉันท โดยสรุปดังน้ี 
  

1.   มีมติรับรองมติขั้นตนของคณะสงฆไทยที่ไดประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๔๗ ณ วัดปากกสะทอน อ.เมือง จ.อุดรธานี  
1.1         มีมติวา การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ 
เครืองาม ขัดตอกฏหมาย ขัดตอจารีตประเพณี ขัดตอขอวัตรปฏิบัติและพระ
ธรรมวินัย  ถือเปนโมฆะ และถึงแมมหาเถรสมาคมจะมีมติยอนหลังเมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ก็เปนมติที่ไมชอบดวยพระธรรมวินัย จารีตประเพณี   
และกฎหมาย   คณะสงฆไทยไมยอมรับประกาศและมติมหาเถรสมาคม      ดัง
กลาว 



1.2         มีมติวา การประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเปนผล
ใหกรณีพิพาทบังเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วราชอาณาจักร และทวีความรุนแรงยิ่ง
ขึ้นในวงชาวพุทธ หากอธิกรณนี้มิไดถูกระงับลง เหตุการณอาจลุกลามบาน
ปลายถึงขั้นกระทําการเปน “สังฆเภท” ทําคณะสงฆใหแตกแยกจากกัน ไม
สามารถจะลงรอยรวมสังฆกรรมกันได กลายเปนการสรางกรรมหนักที่สุดใน
พระพุทธศาสนาเพราะประกาศดังกลาวเปนตนเหตุ 

2.   มีมติวา หากมหาเถรสมาคมเห็นแกพระธรรมวินัย ขอวัตรปฏิบัติ จารีต
ประเพณี และกฎหมาย มหาเถรสมาคมควรทักทวง และใหระงับการประกาศ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม โดยทันที แต
มหาเถรสมาคมกลับมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ อนุโมทนาการแตง
ตั้งฯ ดังกลาว คณะสงฆไทยยกหลักพระธรรมวินัยเปนขอวินิจฉัยวา  

กรรมการมหาเถรสมาคม ผูเห็นดวยกับประกาศฯ ไดปฏิบัติขัดตอพระ
ธรรมวินัย เพราะไปอนุโมทนารับรองสิ่งที่ขัดตอพระธรรมวินัย เปนการสงเสริม
ใหคฤหัสถเขาแทรกแซง กาวกาย ลวงล้ําในกิจการของสงฆ เปนการกระทําที่
เกินเลยพุทธบัญญัติ หากสนับสนุนใหมีขอปฏิบัติเชนนี้ตอไป เทากับมุงทําลาย 
“พระธรรมวินัย” ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดีแลวใหส้ินซากไป เพียงเริ่มตน
ก็ปรากฏชัดแลววาเปนการกระทบกระเทือนเดือดรอนตอภิกษุสงฆทั่วสังฆ
มณฑล ความขัดแยง วิปริตอาเพทเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง และที่สุดพระพุทธ
ศาสนาอาจถึงกาลวิบัติได 

การปฏิบัติของกรรมการมหาเถรสมาคมผูเห็นดวยกับประกาศฯ จึงเขา
ขายลวงสิกขาบทที่ ๑๓ แหงอาบัติสังฆาทิเสส วาดวย “ภิกษุประทุษรายสกุล 
คือประจบคฤหัสถ เปนผูประจบเขาดวยกิริยาทําตนอยางคฤหัสถ ยอมตนใหเขา
ใชสอย หรือดวยอาการเอาเปรียบโดยเชิงใหส่ิงของเล็กนอยที่หวังไดมาก”  
และลวงสิกขาบทที่ ๕๔ แหงอาบัติปาจิตตีย วาดวย “ภิกษุแสดงความไมเอื้อ
เฟอในวินัย” มหาเถรสมาคม ขาดความเคารพผูมีอาวุโสพรรษาสูงกวา ขาดขอ
วัตรปฏิบัติตอภิกษุผูอาพาธ และตอพระมหาเถระผูเปนครูบาอาจารยของ
บรรพชิตและคฤหัสถทั่วราชอาณาจักร เฉพาะอยางยิ่งสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเปนประมุขสงฆไทยที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา 
ทรงเปนพระพี่เล้ียงของพระมหากษัตริยเมื่อทรงผนวช แมภิกษุครั้งพุทธกาลยัง
ใหความเคารพยําเกรง เชน พระวินัยบัญญัติไววา หากพระมหากษัตริยทรง
เสด็จมาขณะกําลังลง    อุโบสถ สงฆจะตองหยุดสังฆกรรมไวกอน 



  
3.   มีมติวา หากคณะสงฆใด จะกระทําการหรือพยายามกระทําการเสนอ และ/หรือ 

ใหมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเสมอสมเด็จพระสังฆราชที่
พระมหากษัตริยทรงสถาปนา ยอมผิดตอพระธรรมวินัย ขอวัตรปฏิบัติ จารีต
ประเพณี ที่ภิกษุตองยึดถือ และยังขัดตอกฎหมายพ.ร.บ.คณะสงฆฯ อีกดวย   
“พระธรรมวินัย” ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไวเปนหลักปกครองคณะสงฆที่
สมบูรณแบบดีแลว และยังความสงบสุขรมเย็นแกสังคมชาวพุทธตลอดมา 

  
4.   มีมติวา บรรดาคําบัญชา แถลงการณ มติมหาเถรสมาคม การแตงตั้ง หรือคําส่ัง

ใดๆ ที่เปนผลเนื่องมาจากการใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชและผูชวยตามคําประกาศแตงตั้งของนายวิษณุ เครืองาม   คณะ
สงฆไทยมีมติไมยอมรับ และถือวาเปนโมฆะทั้งส้ิน 

  
5.   คณะสงฆไทยมีมติเปนเอกฉันทใหทํานิคหกรรมแกนายวิษณุ เครืองาม เพราะ

กระทําการประกอบดวยโทษ ๘ ประการตาม “พระธรรมวินัย”  นายวิษณุ 
เครืองาม สรางความกระทบกระเทือนอยางใหญหลวงตอพระพุทธศาสนา เปน
การแทรกแซง กาวกายในกิจการของสงฆอยางรายแรง ใชอํานาจของรัฐโดยมิ
ชอบ บีบบังคับสงฆทั่วสังฆมณฑลใหยอมรับและถือปฏิบัติตามโดยมิคํานึงวาตน
เปนคฤหัสถ   การที่นายวิษณุ เครืองาม ตั้งกฎเกณฑหรือปรับเปล่ียนบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใหมีความสําคัญหรือมีอํานาจเหนือ “พระธรรมวินัย” เทากับเปน
การทําลายองคพระบรมศาสดา เหยียบย่ําพระธรรมและพระสงฆ ในที่สุดพระ
พุทธศาสนาอาจถึงกาลวิบัติได 

สําหรับการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชใหเทียมเทาสมเด็จ
พระสังฆราชที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา ปรากฏชัดเจนวา เปนการดูหมิ่น
พระเกียรติ พระอํานาจ ขวนขวายใหเกิดผลเสื่อมเสียแกสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แมนายวิษณุ เครืองามจะกลาวอาง
อยูเสมอวา ตนทําถูกตองตามกฎหมาย คณะสงฆไทยวินิจฉัยแลวมีมติเปนเอก
ฉันทวา จะนํากฏหมายมาเหยียบย่ํา “พระธรรมวินัย” ไมไดโดยเด็ดขาด 
คฤหัสถจะลวงล้ําเขาแทรกแซงกิจการของสงฆมิได  ตองปฏิบัติตอสงฆตามพระ
ธรรมวินัย 



การกระทําของนายวิษณุ เครืองาม เปนการกาวลวงตอพระธรรมวินัย 
จารีตประเพณี และขอกฎหมาย อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร
ชาติไทย อีกทั้งเปนชองทางใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ จนกระทั่งพระและฆราวาสผูละโมบ ถือโอกาสฉกฉวย 
ชวงชิง พระเกียรติ พระอํานาจ พระบารมีของพระองคไปเปนของตนและพวก
ของตนดุจดัง “รุมกินโตะ” สมเด็จพระสังฆราชที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา 
อยางสดๆ เปนๆ  

การกระทําของนายวิษณุ เครืองาม ดังกลาว เปนการขวนขวายเพื่อมิใช
ลาภ มิใชประโยชน เพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย ดาวาเปรียบเปรยภิกษุ 
ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน กลาวติเตียนพระสงฆ ฯลฯ        การทั้งหมดนี้จัด
วาเปนโทษ ๘ ประการตามหลักพระธรรมวินัยวาดวยการลงนิคหกรรมแก
คฤหัสถ  คณะสงฆไทยจึงลงมติเปนเอกฉันทใหทํานิคหกรรม ประกาศคว่ํา
บาตรนายวิษณุ เครืองาม ดวยการสวดญัตติทุติยกรรมวาจาเชนครั้งพุทธกาลที่
สงฆไดทํานิคหะตอวัฑฒะลิจฉวี ดังปรากฏในพระไตรปฎก เลมที่ ๗ พระวินัย
ปฎก เลมที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ 

  
6.   ที่ประชุมไมมีมติตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเปนผูแถลงขาว หรือใหสัมภาษณ

ใดๆ แกส่ือมวลชน แตใหเผยแพรเอกสารบันทึกมติที่ประชุมนี้ และขอมูลเกี่ยว
กับนิคหกรรมคว่ําบาตรตอสาธารณะ และมีมติไมรับรองการกระทําใดๆ นอก
เหนือจากมติที่บันทึกไวนี้ ไมวาจะดําเนินการโดยผูหนึ่งผูใดหรือคณะบุคคลใด  

7. คณะสงฆไทยมีมติขอบิณฑบาตจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ส่ังการใหยกเลิก
ประกาศดังกลาวโดยเร็ว เพื่อระงับความแตกแยกในหมูพุทธบริษัท ๔ มิใหลุกลามจน
ไมอาจจะแกไขได และเพื่อเปนหลักเกณฑแกกุลบุตรสุดทายภายหลัง ที่คฤหัสถพึงยึด
ถือปฏิบัติ อุปถัมภอุปฏฐากตอภิกษุสงฆดวยความถูกตองชอบธรรมตามหลัก“พระ
ธรรมวินัย”  
     ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหนายทองกอน วงศสมุทร และคณะ นํามติไปแจง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตลอดจนผูเกี่ยวของ และพุทธบริษัท ๔ ไดรับทราบโดยทั่วกัน 
                                                        คณะสงฆไทย 
                                              ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 



หลวงตา : พระตั้งหมื่นกวาของเลนเมื่อไร หมื่นเทาไร (๑๐,๓๕๙ รูป) นั่นแหละพระ
ที่มาประชุมนี่ตั้ง ๑๐,๓๕๙ รูป นั่นฟงซิของเลนเมื่อไร พระทั่วประเทศไทยทานปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัย ที่มาคานสิ่งเลวรายทั้งหลาย ที่เปนกาฝากกัดตับกัดปอด
พุทธศาสนาและประชาชนใหฉิบหายวายปวงไป 
 ทานออกมาตั้งหมื่นกวาองค ทานเหลานี้ไมมีการบังคับบัญชากัน ทานมาโดย
หลักธรรมหลักวินัย เพราะหลักธรรมหลักวินัยเรียนทุกคน รูทุกคน ผิด ถูก ชั่ว ดี รูดวย
กัน เมื่อทานทราบอยางน้ีแลวทานก็ปรึกษาหารือ แลวประชุมกันเปนระยะๆ แลวลง
ความเห็นถูกตองอันเดียวกัน ไมขัดกัน วาถูกตองตามหลักธรรมวินัยอยางเดียวกันแลว 
ทานก็มาประชุม เปนสวนใหญแลวที่นี่ เปนหลักใหญ ใหเปนขอประชุมที่รับรองกันได
ในวงสงฆคณะไทยที่มาประชุมนี้ เร่ืองก็มีเทานั้นละ 
 อันนี้ออกทางอะไรบาง (อินเตอรเน็ตแลวครับผม) ออกทางอินเตอรเน็ตจะ
ทราบทั่วกันหมด ไหนไดทราบวาเขาปดอะไรตออะไรกันบางเวลานี้ แหม ทําอยางเลว
รายที่สุดเทาที่เราไดยิน หามวิทยุหามอะไร เอาวามาใหฟง (เมื่อวานนี้ลูกศิษยเขาสงขาว
มาวา เทศนของหลวงตา ตลอดจนการเผยแพรของหลวงตาทางสถานีวิทยุตางๆ แม
กระทั่งโทรทัศนตางๆ เขาปดกั้นใหงด แตขณะเดียวกันเขาก็ประกาศโฆษณาของอีกฝาย
หนึ่งไดโดยเสรีครับ) คือปดทางดานธรรมะทางดานของเรานี้ไวหมด แลวเปดของเขา
เขามาโจมตีธรรมะก็ได โจมตีประชาชนก็ได วางั้นเถอะนะ เอาวาตอไป 
 (การกระทําดังกลาวนี้กราบเรียนใหพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายไดทราบวา เปนการไม
ชอบธรรมนะครับ) ไมชอบอยางยิ่งเลย วาอยางงี้เลย ปดทางดานธรรมะที่ประชาชนฟง
กันทั่วโลก ทั่วประเทศ ทั่วโลกไวหมด แลวเปดไอเร่ืองเทวทัตนี่ขึ้น นี่เทวทัตกําลัง
ทําลายสงฆอยูเวลานี้ ประชุมอะไรอุปถัมภอุปฏฐากอะไร ประจบประแจงอะไรเราก็ลืม
แลวแหละ ที่ประชุมขอไฟเผาโลก เผาศาสนานี้ขึ้นแทน ปดทางธรรมะไว เปดไฟขึ้นเผา
โลก พูดอยางงี้ก็ได เอาวาตอไปมีอะไรอีก 
 (ลูกศิษยเขาพึ่งสงมาใหครับ จากหนังสือพิมพผูจัดการ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๗) แลวเขาวาไง ใหคนทราบไปหมดนั่นแหละ ดีชั่วจะไดฟงกันใหหมด เพื่อเอา
มาพินิจพิจารณาหาสาระเทานั้นเอง (ในคอลัมน ขาวปนคน คนปนขาว เขาวาดังน้ีครับ  
๓ ขอผิดพลาดของดร.วิษณุ เครืองาม กรณีแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
บุคลากรในวงการกฎหมายตางสงสัยกันวา วิษณุ เครืองาม ที่ถือกันวาเปน นักกฎหมาย
ระดับปรมาจารย เหตุไฉนจึงมา พลาด  งายๆ ในกรณีแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ และยิ่งแกก็ยิ่งยุง ยิ่งผูกมัดรัดตัว



เปนลิงแกแห เร่ืองจะไมเปนปญหาเลยแมแตนอย หากนําความเขากราบบังคมทูล
สมเด็จพระสังฆราช – ใหพระองคทรงทราบและเห็นชอบ (ไมวาจะโดยวิธี ลงพระนาม 
หรือ วิธีอื่น) ในพระบัญชา ไมใชออกเปนประกาศของภาครัฐโดยอาง มติ ของ มหา
เถรสมาคม  
 มาดูความผิดพลาดของวิษณุ เครืองาม ในชวงกอนที่จะสวมบทลิงแกแหกันดี
กวาวา รวมๆ แลวมีอยางนอยที่สุด ๓ ครั้งดวยกัน และมีโอกาสที่จะมีครั้งที่ ๔ ขึ้นใน
อนาคตอีก  

ความผิดพลาดที่๑  ตามมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ.สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ วรรคแรกของมาตรานี้ขึ้นตนดวยประโยคที่วา “ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระ
สังฆราช” โดยสามัญสํานึกของคนแมจะไมเคยเรียนกฎหมายมากอนก็ตองเขาใจวา
หมายถึง ส้ินพระชนม ในขณะนี้จึงถือวา ไมมี ไมได ในเมื่อพระสังฆราชยังทรงดํารง
พระชนมชีพอยู จึงจะไปปฏิบัติตามวรรค ๒ ในทันที  ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของมหา
เถรสมาคมแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์ขึ้นเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทนไมได เพราะจะตองไปปฏิบัติตามวรรค ๓ และวรรค ๔ ที่วา “ ในเมื่อสมเด็จพระ
สังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได สมเด็จพระ
สังฆราชจะทรงแตงตั้ง ใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน” และ 
“ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม หรือ
สมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม” กรณีจะเห็นไดวาไมเขาในหลักเกณฑในวรรค ๓ เพราะสมเด็จพระ
สังฆราชทั้งทรงประทับอยูในประเทศไทย และแมจะทรงพระประชวรแตก็ยังทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจได ดังในประกาศฉบับปญหาเองก็ยังกลาวไว ทรงปฏิบัติศาสนกิจไดเปนครั้ง
คราว  

ความผิดพลาดที่๒ มีความพยายามใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณออกแถลงการณ
มารองรับความชอบธรรม จนปรากฏเปนเอกสารชื่อ สรุปรายงานพระอาการประชวร
ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามของโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ แตก็ยังคงไมอาจพิจารณาไดวาเขาเงื่อนไข-หลักเกณฑของมาตรา 
๑๐ พ.ร.บ.สงฆ (พ.ศ. ๒๕๓๕) แตประการใด 



-      ประการหนึ่ง เมื่อกระทําผิดไปแลวจะมาแสวงหาเหตุผลรับรองเพื่อแปร
เปลี่ยนผิดเปนถูกเห็นจะไมถูกตอง การแกไขคือ ยกเลิกการกระทําที่ผิดไป
แลวเสียกอนเทานั้น 

-       อีกประการหนึ่งแถลงการณของโรงพยาบาล หาใช ใบรับรองแพทย ที่จะนํา
ไปใชเปนหลักฐานไดตามกฎหมาย เร่ืองนี้คงตองพูดความจริงกันวาไมมี
แพทยคนใดยินยอมออกใบรับรองแพทยตามกฎหมายให เพราะออนนอม
ถอมตนวาลวนเปนผูที่ไมรู เนื่องจากมีภูมิธรรมต่ํากวาสมเด็จพระสังฆราช 
ไมอาจตัดสินพระอาการของพระผูมีภูมิธรรมสูงกวาไดแตเพียงสายตา, 
หลักวิทยาศาสตรการแพทยทั่วไปเทานั้น  

ดังนั้น แถลงการณของโรงพยาบาล จึงระบุถึงพระอาการประชวรไวแตเพียง
กวางๆ เทานั้น ยังหางไกลกับเงื่อนไข “ ....ไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได” ของมาตรา 
๑๐ พ.ร.บ. คณะสงฆ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ หลายโยชน ความผิดพลาดที่ ๒ นี้ไม
วาขึ้นศาลไหนก็จะเปนพยานหลักฐานใชยืนยันปรักปรําความผิดพลาดที่ ๑ ของวิษณุ 
เครืองาม โดยแท 

ความผิดพลาดที่๓ เกิดขึ้นในเวลาไลเล่ียกับที่พระวัดปามีแถลงการณออกมา  
วิษณุ เครืองาม ออกมายืนยันเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ วา “.....สมเด็จพระสังฆราช
ทรงรับทราบประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนพระองคแลว โดยพระเจาคุณเลขาฯ
เปนผูอานถวายใหฟง ซึ่งทานพยักหนารับทราบและพยายามลงพระนามเพื่อรับทราบ 
แตไมสามารถจรดปากกาลงพระนามได เพราะเขียนไดแค ส.เสือ กับ ด. เด็ก แลวก็
เขียนตอไปไมได” เร่ืองนี้ชวนใหคิดวาผูกระทําการ ใจรายมาก  

-       ดานหนึ่งพยายามทําใหเห็นวา สมเด็จพระสังฆราช ทรงเห็นชอบ-ไมทรงคัด
คาน เพื่อใหเสมือนวาจะเปนไปตามกฎหมายคณะสงฆ มาตรา ๑๐ วรรค
สาม 

-       แตอีกดานหนึ่งที่พูดเรื่อง ไมสามารถจรดปากกาลงพระนามได ก็เพื่อจะ
บอกในทํานองวา ขณะนี้พระองค “....ไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได” 

เรียกวาเอาประโยชนทั้งขึ้นทั้งลอง (ไมตางกับที่หลวงตาบัว ญาณสัมปนโน ทานเทศนา
วา สมเด็จพระสังฆราชถูกรุมกินโตะ) ดานหนึ่งบอกวาพระอาการปกติ อีกดานหนึ่ง
บอกวาพระอาการไมปกติ เพื่อใชเปนเหตุผลรองรับความผิดพลาดจากคนละมุม  

ถาแยกพูดเฉพาะดานที่มุงแสดงวาพระอาการปกติ การที่สมเด็จพระสังฆราช
ทรงรับทราบ (ไมวาจะโดยพยักหนาหรือลงพระนาม) ก็ไมไดแปลวา พระองคทรงแตง



ตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม เพราะความในมาตราดังกลาวจะตอง
เปนไปตาม พระอัธยาศัย-ไมตองดวยบังคับอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แตประการใด 

การประกาศออกไปลวงหนาเพื่ออาศัยกฎเกณฑอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ 
(ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง) แลวนําไปอานใหสมเด็จพระสังฆราชฟงเพื่อทรงรับทราบ 
ไมตางกับมัดมือชก แลวยังนําพระอาการพยักหนามาอางอิง ทั้งๆ ที่ไดปดชองทาง ที่
พระองคอาจจะตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งก็ได ตามพระอัธยาศัย (ตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสาม) ไปแลว 

จนถึงวันนี้ไมวาประกาศฉบับวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ที่เปนตนเหตุ หรือการ
พยายามแกไขครั้งตอๆ มา คือ แถลงการณโรงพยาบาลจุฬาฯ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ 
และคํากลาวอาง สมเด็จพระสังฆราชทรงรับทราบ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ ลวนเปนหลัก
ฐานที่ยืนยันวา  พระองคยังทรงปฏิบัติหนาที่ได(แมอาจจะไมสมบูรณ) เมื่อเคารพ
สักการะพระองค ไมประสงคจะใหทรงงานหนักเกินไป ก็ตองหาทางออกตามกฎหมาย
อยางเครงครัด คือมาตรา ๑๐ วรรคสาม ไมใชรวบรัด มัดมือชกตามมาตรา ๑๐ วรรค
สอง กฎหมายฉบับเดียวกัน 

เหตุผลที่ไมใชทางออก ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม นั้น ใชหรือไมวา ไมตองการ
ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เปนสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง จึง
รวบรัดไปหามาตรา ๑๐ วรรคสอง (หรือมาตรา ๑๐ วรรคสี่ ) ที่แกไขใหมเมื่อป 
๒๕๓๕ ใหเปนอํานาจของมหาเถรสมาคมที่จะตองแตงตั้ง สมเด็จพระราชาคณะรูปใด
รูปหนึ่งผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์รองลงมา เพื่อใหลงล็อคที่ สมเด็จพระพุฒาจารย 
(เกี่ยว อุปเสโณ) โดยไมมีทางผิดพลาดเปนอื่น เร่ืองนี้ไมนาสนใจเทากับวา นี่เปนเรื่อง
ของสถาบัน ที่เปน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของชาติ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด  เพราะจะเปนตัวอยางไปสูเหตุการณในอนาคตได 

คนไทยทั้งหลายไมตองเชื่อหลวงตาบัว และไมตองเชื่อ ทองกอน วงศสมุทร ขอ
ใหยึดหลักกาลามสูตร แลวถามใจตัวทานเองวาจะ ยินยอมไดหรือไมที่การปฏิบัติตอ
สถาบันหลักของชาติ โดยขาดความเครงครัดตอกฎหมายชนิดปราศจากขอสงสัย ใช
วิจารณญาณใหดี 

วิธีปฏิบัติที่ขาดความเครงครัดตอกฎหมายชนิดปราศจากขอสงสัย มองจากอีก
มุมหนึ่งไมตางไปจากการยึดอํานาจเลย 
 ถาใชวิจารณญาณดีแลว ยินยอม หรือ วางเฉย เพราะ คิด เพราะ เชื่อวา ธุระไม
ใช , ชั่วชางชีดีชางสงฆ ประกาศฉบับปญหาก็จะเปนเอกสารประวัติศาสตร ที่ไดสราง



ประเพณีปฏิบัติ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติขึ้นมาใหม ขอใชภาษาอีกอยางหนึ่งวา 
ประกาศ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ไดสถาปนาประเพณีปฏิบัติอยางใหม ตอสถาบันหลัก
ของชาติ ที่จะเปนตัวอยางอางอิงตอไปในอนาคตขึ้นมาในราชอาณาจักรไทยแลว โปรด
ใชวิจารณญาณซ้ําอีกครั้ง  

  
ตัดตอจากหนังสือพิมพผูจัดการ ฉบับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  

คอลัมน “คนปนขาว” โดย “เซี่ยงเสาหลง” 
มาตรา ๑๐ 

พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดย

สมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมี
อาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรง
ปฏิบัติหนาที่ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใด
รูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน 

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราช มิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรค
สาม หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระ
สังฆราช ไมอาจปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความวรรคหนึ่งและวรรค
สองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

  
หลวงตา เออ เทานั้นแหละ ใหพิจารณา นี่จะออกหมดแหละนี่ วิทยุตางๆ เขา

ไปเที่ยวปดหมด เราออกทางนี้เลยวาไง (อินเตอรเน็ต) ก็มีเทานั้นแหละ แหม เลวมาก
ทีเดียวนะ เราจับดวยธรรมนะ เลวมากที่สุดคราวนี้นะ หมดแลวนะ วันนี้เอานี้เปนกัณฑ
เทศนไปเลย ไมเทศนแหละ พอสมควรละ มีอะไรตออะไรกันบาง 

อันนี้เปนมหาภัยตอชาติตอศาสนาเรา อยาวาแตศาสนาอยางเดียว ยังจะลุกลาม
ไปหาชาติอีกดวย พวกนี้ส่ังสมอํานาจ เขาใจไหมนี่ พูกตรงๆ อยางน้ีแหละนี่แหละธรรม 



ส่ังสมอํานาจ ทางพระนี่คนเคารพนับถือมาก วาอะไรๆ เขาก็หมอบๆ ก็เหยียบหัวไป 
ฟาดดีไมดีจมทั้งชาติจมทั้งศาสนาไปดวยกันเลย นี่เปนมหาภัยอยางรายแรงที่สุดเลยตั้ง
ขอนี้ขึ้นมา ถาไมระงับเสียนี่ อยางไรก็เปนไดอยางวาไมผิดไป เวลาหลวงตาบัวตายแลว
คอยไปตัดคอหลวงตาบัว เขาใจไหม ถาตัดคอเดี๋ยวนี้ทานทั้งหลายจะขยะๆ แตหลวงตา
บัวไมขยะ พูดตามหลักความจริง นี้คือมหาภัยที่เร่ิมตั้งตนขึ้นมาแลวเวลานี้นะ ถาไม
ระงับเสียในบัดนี้จะแหลกไปเลยแหละ นี่แหละสรางมหาอํานาจขึ้นในวงของพระเสีย
กอน สรางขึ้นนี้แลวก็กระจายไปทั่วประเทศ ทั้งชาติทั้งศาสนาจะแหลกเหลวไปตามๆ 
กัน เพราะน้ีสรางอํานาจ ยิ่งมีอํานาจมากเทาไร มีคนมาตั้งใหใหญเทาไร อํานาจยิ่งมาก 
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ นี่ เอาแหลกไดนะ อํานาจของเทวทัต ไมไดเหมือนอํานาจของพระ
พุทธเจานะ เทวทัตไหนก็ใหพิจารณาเอา เราพูดกลางๆ นี่ 

นี่หลักธรรมมีอยางน้ี พูดตามหลักธรรมเรา ฟงแลวมันฟงไมไดวางั้นเลย หลัก
ธรรมหลักวินัยมีอยูไมมองเลย เหยียบหัวพระพุทธเจาไปเรื่อยๆ ก็ฟงซิ อยางที่ทานทั้ง
หลายทราบแลวนั้นนะ ประกาศออกมาวาพระปาเปนพระวิกลจริต นั่นฟงซิ วาพระปา
เปนพระวิกลจริตเปนยังไง ทําลายศาสนาขนาดไหน รอยเปอรเซ็นตเลยเทียว พระพุทธ
เจาประทับอยูในปา ทรงบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปา ตรัสรูอยูในปา นี่อันดับแรก นี่องค
ศาสดาของโลกทั้งสาม อันดับที่สองก็ส่ังสอนบริษัทบริวารมีพระสงฆเปนตน เขาไป
ศึกษาอบรม ไปอยูในปาๆ พระเจาพระสงฆทั้งหลาย แลวปฏิบัติหนาที่ของตนตาม
ศาสดาที่ประทับอยูในปา บรรลุธรรมอยูในปาเพราะบําเพ็ญอยูในปา แลวก็ปฏิบัติตาม
นั้นจนไดสําเร็จเปน โสดา สกิทา อนาคา อรหันต ขึ้นมา เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิของ
พวกเรา เหลานี้พระพุทธเจาเปนวิกลจริต สาวกเปนวิกลจริต พระปานี้เปนวิกลจริตไป
หมด ฟงซินะคําขอนี้ 

ใครมาพูดไดอยางน้ี ชาวพุทธทั่วโลกเขาพูดไมไดเลยอยางน้ี แตนี้ใครเปนคนมา
พูด ใหพากันพิจารณาซิ คํานี้ทําลายศาสนาอยางแหลกเหลวไมมีอะไรเหลือเลยตั้งแต
องคศาสดาลงมา ลงตําหนิพระพุทธเจาพระสงฆสาวกไดหมดตลอดถึงพระปงพระปาไม
มีความหมายอะไร แหลกไปตามๆ กันหมดเลย อันนี้ทําไมเอามาพูดได ถาคนธรรมดา
มันจะพูดไดหรือ คนนี้เอาวิกลจริตมาจากไหนจึงแปลกตางกับวิกลจริตของพระปาเอา
นักหนา ไดจริตมาจากไหนเอามาสอนโลกอยูเวลานี้ นี่หรือเปนศาสดาแทนโลกนะ กําลัง
ทําลายพระพุทธเจาอยูเวลานี้เหรอ จะเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา ใหพากันพิจารณาก็
แลวกัน นี้ประกาศออกมาแลวฟงไดอยางชัดเจนทั่วโลก มันออกทางวิทยุ ทางอะไรทีวี
หรือทางไหนไมรูนะ(โยม ทางทีวีชอง ๑๑ ครับ) 



นี่แหละออกมาอยางน้ี นี่ตอบรับกันอยางเอาจริงเอาจัง วาวิกลจริต เอา ใครเปน
คนวิกลจริต นั่น ลุกลามไปหมดเลยไมมีเหลือเลย ศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนา
วิกลจริต จริตอันนี้ที่เอามาทําลายอยูเวลานี้ เอามาจากไหนก็ไมทราบ จริตอันนี้นะ มัน
เลวรายขนาดไหนคําพูดเชนนี้ เมืองไทยชาวพุทธเราพูดไมได ถึงเขาไมนับถือศาสนา
พุทธเรา เขาก็ไมกลามาพูดอยางน้ี ยิ่งกวาที่ปฏิญาณตนเปนชาวพุทธ หรือเปนพระเปน
เณรอะไรก็แลวแต ออกมาประกาศอยางน้ี ฟงไมไดเลย แหลกเหลวหมด จําเอานะพี่
นองทั้งหลาย คําพูดนี้เปนภัยมหาภัยตอศาสนาโดยตรง แลวก็จะลุกลามไปหาชาติไป
หมดไมมีเหลือละ เอาหยุด พอ มีอะไรวามา 

โยม กอนหนูจะถวายปจจัย ขอประทานเวลาหนู ๑ นาที มนุษยอยางเรานี่นะคะ 
คนที่ไมภาวนาถึงขั้น มองเห็นแมน้ําก็เห็นแตผิวน้ํา มองไมเห็นความลึกของน้ําถึงกนแม
น้ําเหมือนพระเดชพระคุณ พระเดชพระคุณสามารถรูจุดบกพรองของเงินของชาติ 
ประทานความเมตตาเหนื่อยยาก หาเงินเขาสถาบันชาติจนแนน เพราะฉะนั้นคนไหนไม
เชื่อหลวงพอก็โงสุดกระดูก (สาธุ) คุณ...ทําบุญใหคุณพอคุณแม ๒ หมื่นคะ 

หลวงตา เขาทาดีโวย พอใจๆ นี่แหละเห็นไหมละ คนทั้งประเทศนี่หล่ังไหลเอา
เงินเขามาเปนหัวใจของชาติๆ พวกที่เปนอยูเวลานี้กอกวนอยูตลอดเวลานี้ เรายังไมเคย
เห็น เราเปนผูรับเงินผานของพี่นองทั้งหลาย ยังไมเคยเห็นวา พวกนี้เอาเงินมาอุดหนุน
ชาติไทยของเรา เชนทองคําจะหนึ่งบาทก็ตาม ตั้งแตหนึ่งบาทขึ้นไปแหละ เราก็ไมเห็น 
ดอลลารก็ดีเงินสดก็ดีเราไมเห็นสักสตางคเลย แตเร่ืองอันนี้เดนมากที่กําลังจะครอบหัว
ประเทศไทยขี้รดหัวประเทศไทยอยูเวลานี้กําลังเดนมาก กอกวนขึ้นตลอดเวลาทุกแหง
ทุกหน ทุกมุมโลกแหละเวลานี้ ไปเที่ยวโฆษณาโจมตีที่นั่นโจมตีที่นี่จางคนนี้แหลกเหลว
ไปหมด 

พวกนี้มันคงเปนเศรษฐีแหละ มันขนเงินมาจากไหนก็ไมทราบ มาจางผูจางคน
จางใครก็ตามคนวิกลวิการอะไรก็ไมรูแหละ แลวโจมตีสุมสี่สุมหาหาความถูกตองไมมี
เลย นี่อยางน้ีอันนี้เดนมาพวกนี้ เขาใจไหม ที่จะอุดหนุนประเทศไทยเรา เงินหนึ่งบาท
หรือทองคําหนึ่งกิโลฯหรือเงินดอลลารหนึ่งดอลลสองดอลล เรายังไมเคยเห็น สําหรับ
เรารับสมบัติทั้งหลายที่พี่นองทั้งหลายถวายผานมานะ เราบอกวาเรายังไมเห็นเราก็บอก
ยังไมเห็น แตเร่ืองอยางน้ีเดนมากทั่วประเทศไทย เร่ืองที่จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนานี้
เดนมากที่สุดเลย เอาละพอ มันตองอยางน้ัน เวลาขึ้นเวทีแลวโบกมือเลย ถอยใครเมื่อ
ไร เอาละพอ 

จะใหพร ยถา วาริวหาฯฯ 
  



ชมการถายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ไดที่ 
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