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มติสังฆสามัคคีจากสงฆทั้ง ๔ ทิศ 
 

ในการประชุมคณะสงฆไทย วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดอโศกา
ราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปดวย คณะสงฆฝายคามวาสีและอรัญวาสีจากจตุร
ทิศ ทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต จํานวน ๑๐,๓๕๙ รูป  ไดประชุมรวมกันเก่ียวกับประกาศแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพราะ
บังเกิดความกระทบกระเทือนอยางใหญหลวงตอพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสมบัติอันทรงคุณคาของเหลา
พุทธบริษัท ๔ จักตองไดรับการปกปองโดยพลัน 
 ที่ประชุมไดยกพระธรรมวินัยเปนหลักในการพิจารณาวา  บรรพชิตพึงดํารงชีวิตอยูภายใตพระ
ธรรมวินัยเปนสําคัญเปนประการแรก และประการที่สองดําเนินรอยตามจารีตประเพณีที่พอแมครูบา
อาจารย ตลอดจนบรรพบุรุษพาดําเนินมาดวยความสงบเรียบรอยดีงาม อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายบาน
เมือง  

 
ที่ประชุมคณะสงฆไทยจึงมีมติเปนเอกฉันท โดยสรุปดังนี้ 
 

1. มีมติรับรองมติขั้นตนของคณะสงฆไทยที่ไดประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ณ วัดปา
กกสะทอน อ.เมือง จ.อุดรธานี  
1.1 มีมติวา การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม ขัดตอกฏ
หมาย ขัดตอจารีตประเพณี ขัดตอขอวัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัย  ถือเปนโมฆะ และถึงแมมหา
เถรสมาคมจะมีมติยอนหลังเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ก็เปนมติที่ไมชอบดวยพระธรรมวินัย 
จารีตประเพณี   และกฎหมาย   คณะสงฆไทยไมยอมรับประกาศและมติมหาเถรสมาคม      ดัง
กลาว 
1.2 มีมติวา การประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเปนผลใหกรณีพิพาท
บังเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วราชอาณาจักร และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในวงชาวพุทธ หากอธิกรณ
นี้มิไดถูกระงับลง เหตุการณอาจลุกลามบานปลายถึงขั้นกระทําการเปน “สังฆเภท” ทําคณะสงฆ
ใหแตกแยกจากกัน ไมสามารถจะลงรอยรวมสังฆกรรมกันได กลายเปนการสรางกรรมหนักที่สุด
ในพระพุทธศาสนาเพราะประกาศดังกลาวเปนตนเหตุ 

2. มีมติวา หากมหาเถรสมาคมเห็นแกพระธรรมวินัย ขอวัตรปฏิบัติ จารีตประเพณี และกฎหมาย 
มหาเถรสมาคมควรทักทวง และใหระงับการประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ของนายวิษณุ เครืองาม โดยทันที แตมหาเถรสมาคมกลับมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ 
อนุโมทนาการแตงตั้งฯ ดังกลาว คณะสงฆไทยยกหลักพระธรรมวินัยเปนขอวินิจฉัยวา  
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กรรมการมหาเถรสมาคม ผูเห็นดวยกับประกาศฯ ไดปฏิบัติขัดตอพระธรรมวินัย เพราะไป
อนุโมทนารับรองสิ่งที่ขัดตอพระธรรมวินัย เปนการสงเสริมใหคฤหัสถเขาแทรกแซง กาวกาย 
ลวงล้ําในกิจการของสงฆ เปนการกระทําที่เกินเลยพุทธบัญญัติ หากสนับสนุนใหมีขอปฏิบัติเชนนี้
ตอไป เทากับมุงทําลาย “พระธรรมวินัย” ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดีแลวใหสิ้นซากไป เพียง
เริ่มตนก็ปรากฏชัดแลววาเปนการกระทบกระเทือนเดือดรอนตอภิกษุสงฆทั่วสังฆมณฑล ความ
ขัดแยง วิปริตอาเพทเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง และที่สุดพระพุทธศาสนาอาจถึงกาลวิบัติได 

การปฏิบัติของกรรมการมหาเถรสมาคมผูเห็นดวยกับประกาศฯ จึงเขาขายลวงสิกขาบทที่ 
๑๓ แหงอาบัติสังฆาทิเสส วาดวย “ภิกษุประทุษรายสกุล คือประจบคฤหัสถ เปนผูประจบเขา
ดวยกิริยาทําตนอยางคฤหัสถ ยอมตนใหเขาใชสอย หรือดวยอาการเอาเปรียบโดยเชิงใหสิ่งของ
เล็กนอยที่หวังไดมาก”  และลวงสิกขาบทที่ ๕๔ แหงอาบัติปาจิตตีย วาดวย “ภิกษุแสดงความ
ไมเอ้ือเฟอในวินัย” มหาเถรสมาคม ขาดความเคารพผูมีอาวุโสพรรษาสูงกวา ขาดขอวัตรปฏิบัติ
ตอภิกษุผูอาพาธ และตอพระมหาเถระผูเปนครูบาอาจารยของบรรพชิตและคฤหัสถทั่วราชอาณา
จักร เฉพาะอยางยิ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเปนประมุขสงฆไทยที่พระ
มหากษัตริยทรงสถาปนา ทรงเปนพระพี่เลี้ยงของพระมหากษัตริยเมื่อทรงผนวช แมภิกษุครั้ง
พุทธกาลยังใหความเคารพยําเกรง เชน พระวินัยบัญญัติไววา หากพระมหากษัตริยทรงเสด็จมา
ขณะกําลังลง    อุโบสถ สงฆจะตองหยุดสังฆกรรมไวกอน 
 

3. มีมติวา หากคณะสงฆใด จะกระทําการหรือพยายามกระทําการเสนอ และ/หรือ ใหมีการแตงตั้ง
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเสมอสมเด็จพระสังฆราชที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา ยอม
ผิดตอพระธรรมวินัย ขอวัตรปฏิบัติ จารีตประเพณี ที่ภิกษุตองยึดถือ และยังขัดตอกฎหมายพ.ร.
บ.คณะสงฆฯ อีกดวย   “พระธรรมวินัย” ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไวเปนหลักปกครองคณะ
สงฆที่สมบูรณแบบดีแลว และยังความสงบสุขรมเย็นแกสังคมชาวพุทธตลอดมา 

 
4. มีมติวา บรรดาคําบัญชา แถลงการณ มติมหาเถรสมาคม การแตงตั้ง หรือคําสั่งใดๆ ที่เปนผล

เนื่องมาจากการใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชและผูชวยตามคํา
ประกาศแตงตั้งของนายวิษณุ เครืองาม   คณะสงฆไทยมีมติไมยอมรับ และถือวาเปนโมฆะทั้งสิ้น 

 
5. คณะสงฆไทยมีมติเปนเอกฉันทใหทํานิคหกรรมแกนายวิษณุ เครืองาม เพราะกระทําการ

ประกอบดวยโทษ ๘ ประการตาม “พระธรรมวินัย”  นายวิษณุ เครืองาม สรางความกระทบ
กระเทือนอยางใหญหลวงตอพระพุทธศาสนา เปนการแทรกแซง กาวกายในกิจการของสงฆอยาง
รายแรง ใชอํานาจของรัฐโดยมิชอบ บีบบังคับสงฆทั่วสังฆมณฑลใหยอมรับและถือปฏิบัติตาม
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โดยมิคํานึงวาตนเปนคฤหัสถ   การที่นายวิษณุ เครืองาม ตั้งกฎเกณฑหรือปรับเปลี่ยนบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใหมีความสําคัญหรือมีอํานาจเหนือ “พระธรรมวินัย” เทากับเปนการทําลายองค
พระบรมศาสดา เหยียบย่ําพระธรรมและพระสงฆ ในที่สุดพระพุทธศาสนาอาจถึงกาลวิบัติได 

สําหรับการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชใหเทียมเทาสมเด็จพระสังฆราชที่พระ
มหากษัตริยทรงสถาปนา ปรากฏชัดเจนวา เปนการดูหมิ่นพระเกียรติ พระอํานาจ ขวนขวายให
เกิดผลเสื่อมเสียแกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แมนาย
วิษณุ เครืองามจะกลาวอางอยูเสมอวา ตนทําถูกตองตามกฎหมาย คณะสงฆไทยวินิจฉัยแลวมีมติ
เปนเอกฉันทวา จะนํากฏหมายมาเหยียบย่ํา “พระธรรมวินัย” ไมไดโดยเด็ดขาด คฤหัสถจะลวง
ล้ําเขาแทรกแซงกิจการของสงฆมิได  ตองปฏิบัติตอสงฆตามพระธรรมวินัย 

การกระทําของนายวิษณุ เครืองาม เปนการกาวลวงตอพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และ
ขอกฎหมาย อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรชาติไทย อีกทั้งเปนชองทางใหเกิดผล
กระทบกระเทือนตอสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จนกระทั่งพระและฆราวาสผู
ละโมบ ถือโอกาสฉกฉวย ชวงชิง พระเกียรติ พระอํานาจ พระบารมีของพระองคไปเปนของตน
และพวกของตนดุจดัง “รุมกินโตะ” สมเด็จพระสังฆราชที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา อยาง
สดๆ เปนๆ  

การกระทําของนายวิษณุ เครืองาม ดังกลาว เปนการขวนขวายเพื่อมิใชลาภ มิใชประโยชน 
เพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย ดาวาเปรียบเปรยภิกษุ ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน กลาวติ
เตียนพระสงฆ ฯลฯ        การทั้งหมดนี้จัดวาเปนโทษ ๘ ประการตามหลักพระธรรมวินัยวาดวย
การลงนิคหกรรมแกคฤหัสถ  คณะสงฆไทยจึงลงมติเปนเอกฉันทใหทํานิคหกรรม ประกาศคว่ํา
บาตรนายวิษณุ เครืองาม ดวยการสวดญัตติทุติยกรรมวาจาเชนครั้งพุทธกาลที่สงฆไดทํานิคหะ
ตอวัฑฒะลิจฉวี ดังปรากฏในพระไตรปฎก เลมที่ ๗ พระวินัยปฎก เลมที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ 

 

6. ที่ประชุมไมมีมติตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเปนผูแถลงขาว หรือใหสัมภาษณใดๆ แกสื่อมวลชน 
แตใหเผยแพรเอกสารบันทึกมติที่ประชุมนี้ และขอมูลเก่ียวกับนิคหกรรมคว่ําบาตรตอสาธารณะ 
และมีมติไมรับรองการกระทําใดๆ นอกเหนือจากมติที่บันทึกไวนี้ ไมวาจะดําเนินการโดยผูหนึ่งผู
ใดหรือคณะบุคคลใด 

 
 

7. คณะสงฆไทยมีมติขอบิณฑบาตจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สั่งการใหยกเลิกประกาศดังกลาวโดย
เร็ว เพื่อระงับความแตกแยกในหมูพุทธบริษัท ๔ มิใหลุกลามจนไมอาจจะแกไขได และเพื่อเปน
หลักเกณฑแกกุลบุตรสุดทายภายหลัง ที่คฤหัสถพึงยึดถือปฏิบัติ อุปถัมภอุปฏฐากตอภิกษุสงฆ
ดวยความถูกตองชอบธรรมตามหลัก“พระธรรมวินัย” 
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