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มติสังฆสามัคคี ๔ ทิศ  ณ วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี 
 

ในการประชุมคณะสงฆไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดปาบานตาด 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงประกอบไปดวย คณะสงฆฝายคามวาสีและอรัญวาสีจากจตุรทิศ ทั้งฝาย
มหานิกายและธรรมยุต จํานวนประมาณ  ๑๑,๘๗๕  รูป  ไดรวมประชุมกัน ดังประเด็นตอไปนี้ 

๑. ชี้แจงมติที่ประชุมคณะสงฆไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วัดปาหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปนโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

๒. มีมติวาตองยกเลิกประกาศแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครือ
งาม เพ่ือเปนการระงับอธิกรณ และยุติความขัดแยงของสงฆทั่วสังฆมณฑลและเหลาพุทธศาสนิกชนทั่วราชอาณา
จักร เพราะประกาศฉบับนี้ขัดตอพระธรรมวินัย ขัดตอจารีตประเพณี และขัดตอกฎหมาย ถือเปนโมฆะมาตั้งแต
ตน ดังนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระ
สังฆราช และคณะผูชวยฯ ทั้ง ๕ รูป จึงไมมีผลใดๆ ทั้งสิ้น 

๓. มีมติชี้โทษความผิดสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) กรณียินดีรับแตงต้ังเปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ใชสิทธิและอํานาจหนาที่ดังกลาวไปทั่วสังฆมณฑล เพราะการสถาปนาสมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ ข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราชเปนพระราชอํานาจเฉพาะของพระมหากษัตริยที่ทรงถวายศักด์ิและสิทธิ
เฉพาะสมเด็จพระญาณสังวรฯ เทานั้น บุคคลใดจะเอาสิทธิสมเด็จพระสังฆราชอันจําเพาะของสมเด็จพระญาณ
สังวรฯ ไปเปนของตนหรือไปมอบใหผูอื่นมิได ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคําจํากัดความ “ทรัพย
สิน” วา หมายความรวมทั้งทรัพย  และวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาหรืออาจถือเอาได รวมทั้งสิทธิ์ตาง ๆ 
อันเกี่ยวกับทรัพยสิน โดยตองเปนสิทธิที่กฎหมายไทยรับรองแลว ในกรณีนี้ พ.ร.บ. คณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ แกไข พ.ศ.๒๕๓๕ ไดรับรอง “สิทธิ” ในตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไว ซึ่ง “สิทธิ” ดัง
กลาวมีราคา และมีคุณคาในตัวเอง สามารถถือเอาได “สิทธิ” นี้จึงอยูในความหมายของคําวา “ทรัพย
สิน” ตามคําจํากัดความดังกลาวเชนกัน 

การที่นายวิษณุ เครืองาม ฉอโกงเอาศักด์ิและสิทธิของสมเด็จพระญาณสังวรฯไปแตงต้ังใหสมเด็จ
พระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยที่สมเด็จ
พระญาณสังวรฯมิไดทรงทราบเรื่องมากอน เปนการกระทําลับหลังพระองค จึงถือเปนการชวงชิงเอาศักด์ิและ
สิทธิในตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไปจากพระองค แมนายวิษณุฯ จะอางวา กระทําตามมติของมหาเถรสมาคม
ก็เปนการกลาวเท็จ นายวิษณุฯ นําศักด์ิและสิทธินั้นไปแตงต้ังสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะ
ผูชวยฯ โดยพลการ ทางกฎหมายบานเมืองจึงกลาวไดวา “ศักด์ิและสิทธิ” ในตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชที่นาย
วิษณุฯ ชวงชิงไปจากสมเด็จพระญาณสังวรดังกลาว “เปนของโจร” เพราะการกระทําของนายวิษณุฯไมชอบดวย
กฎหมาย 

จากประวัติศาสตรของชาติไทย ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และโดยนิติ
ประเพณีนั้น องคพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหา
กษัตริยทุกยุคทุกสมัยทรงอุปถัมภค้ําชูและคุมครองพระพุทธศาสนา โดยพสกนิกรใหการยอมรับและเทิดทูน   
ยังความผาสุกรมเย็นแกพุทธบริษัทมาโดยตลอด แมพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจอันสูงยิ่ง ก็ยังไมเคยมี
สักครั้งที่เจาฟาเจาแผนดินจะทรงกาวลวงการบริหารงานพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑล แมในปจจุบันสมัยซ่ึงมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ไมเคยปรากฏวาทางราชการบานเมืองเขาไปกาวกายการบริหารงานของ
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สถาบันพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑลแตอยางใด สืบตอกันมาจนเปนจารีตอันดีงาม เปนเอกลักษณของชน
ชาติไทย การแตงต้ังคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุฯ ในครั้งนี้ จึงเปนการกระทําที่สวนทาง
ตอนิติประเพณี และขัดตอจารีตประเพณีอยางรุนแรง  

ในการนี้ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนมากทั่วราชอาณาจักรไดทักทวง และคัดคานการกระทําของ
นายวิษณุฯ วาผิดกฎหมาย เปนโมฆะ ไมมีผลใดๆทั้งสิ้น แตสมเด็จพระพุฒาจารยฯ ยังคงเขายึดครอง “ศักด์ิ
และสิทธิ” ของสมเด็จพระสังฆราชดังกลาวมาและกระทําการตางๆ หลายกรรมหลายวาระโดยอางเอาวิธีการฉอ
โกงของนายวิษณุฯเปนเหตุแหงการเขายึดถือสิทธินั้นมาเปนของตน  แทจริงสมเด็จพระพุฒาจารยฯ ควรตอง
ปฏิเสธหรือยับยั้งการแตงต้ังดังกลาวโดยเร็ว  แตกลับแสดงความละโมบโลภมากตะกละตะกลามดวยการถือเอา
สิทธิมาเปนของตนอยางไมมีหิริโอตตัปปะ ทั้งสมเด็จพระญาณสังวรฯผูเปนเจาของสิทธินั้นก็มิเคยรับทราบมา
กอนแตอยางใด  การยึดถือเชนนี้จึงเทากับจงใจปลนเอาสิทธิของพระองคมาเปนของตน การกระทําของสมเด็จ
พระพุฒาจารยฯ เปนการกระทําที่สวนทางกับความเปนสมณเพศผูกลาวปฏิญาณตนตอพระธรรมวินัย มุงหนา
เปนผูมักมากทะเยอทะยาน เห็นแกลาภสักการะ เห็นแกยศถาบรรดาศักด์ิ เห็นแกอํานาจในการปกครองวามี
ความสําคัญยิ่งไปกวาพระธรรมวินัย 

สมเด็จพระพุฒาจารยฯ ไมใสใจตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นจนจะถึงข้ัน “สังฆเภท” กลับยินดียึดถือ
เอา “ศักด์ิและสิทธิ” ของสมเด็จพระสังฆราชไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวอยางรีบรอนผิดปรกติหลาย
วาระ เชน รีบรวบรัดเสนอแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุตโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
ธรรมยุตยังไมมีดําริใดๆ, ไปเปนประธานในงานเจริญพระพุทธมนตเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหพระที่มรณภาพในเหตุ
การณภาคใต ณ ทองสนามหลวง, เปนประธานจุดเทียนชัยสรางวัตถุมงคล ณ วัดอรุณราชวราราม, แสดงพระ
ธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ทั้งๆ ที่วันเดียวกันนั้นสมเด็จพระญาณสังวรฯ ก็ไดทรง
แสดงธรรมในฐานะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวันมาฆบูชาดังกลาวดวยเชนกัน การกระทําของสมเด็จพระพุฒา
จารยฯเชนนี้เปนประหนึ่งวาสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงสิ้นพระชนมไปแลว ยังความเศราสลดและกระทบ
กระเทือนตอความรูสึกของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนเปนอยางยิ่ง 

หากพิจารณาตามกฎหมายบานเมือง สมเด็จพระพุฒาจารยอาจเขาขายความผิด “ลักเอาสิทธิ” ดวย
ตนเองหรือ “รับเอาของโจร” จากนายวิษณุที่แตงต้ังมาดวยวิธีการที่ฉอโกง และเมื่อพิจารณาไดวา “ศักด์ิและ
สิทธิ” ดังกลาว ถือเปน “ทรัพยสิน” ชนิดหนึ่ง และยังรวมถึงทรัพยทั้งหลายที่ติดตามมาจากสิทธินั้น เชน รถ
ยนตพระประเทียบ บริขารเครื่องประดับเกียรติสมเด็จพระสังฆราช คานิตยภัตตในตําแหนง อติเรกลาภ
จตุปจจัยไทยทานทั้งหลายที่คูควรตอตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ  

ทรัพยทั้งหลายที่ไดมาจากการดํารงตําแหนงดังกลาว หากไดมาโดยชอบยอมไมผิดธรรมผิดวินัย แต
หากไดมาดวยวิธีการ “ลักเอาสิทธิ” ดังกลาวมาเปนของตน และถือเอาทรัพยทั้งหลายที่ติดตามมาเปนของตน
ดวยยอมผิดธรรมผิดวินัยอยางรายแรง สําหรับกรณีดังกลาวนี้ สมเด็จพระพุฒาจารยไดยึดถือเอาดวยวิธีการอัน
มิชอบ ผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิก็ยังมิไดระบุยกให กลับกระทําการเขายึดถือครอบครองดุจดั่งลักขโมยเอา
กรรมสิทธ์ินั้นมาเปนของตน และหากทรัพยสินทั้งหลายที่ติดตามมาจากตําแหนงดังกลาว มีราคาได ๕ มาสก 
ภิกษุนั้นตองอาบัติปาราชิก ขาดจากความเปนพระ หาสังวาสมิได โดยพระวินัยกําหนดไววา หากเปนการถือเอา
ทรัพยเปนสังหาริมะ ทานกําหนดวาถึงที่สุดดวยทําใหเคลื่อนจากฐาน และหากถือเอาทรัพยที่เปนอสังหาริมะ 
ทานกําหนดวาถึงที่สุดดวยขาดกรรมสิทธ์ิแหงเจาของ  
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ดังนั้น เมื่อนายวิษณุ เครืองาม ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

เพ่ือใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ยอมเทากับจงใจกระทําการใหสมเด็จพระญาณสังวรฯ ขาดจากความเปนเจา
ของแหงกรรมสิทธ์ิ และหากสมเด็จพระพุฒาจารยฯ มีความยินดี ถือเอากรรมสิทธ์ิและทรัพยสินทั้งหลายซ่ึงมี
คุณคามีราคาอันติดตามมาจากการดํารงตําแหนงดังกลาวมาเปนของตน แมสมเด็จพระญาณสังวรฯ ผูเปนเจา
ของกรรมสิทธ์ิก็ยังไมทรงไดรับรูและไมไดยกให แตสมเด็จพระพุฒาจารยฯ กลับถือเอาและใชกรรมสิทธ์ินั้นของ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ ไปกระทําการตางๆ เปนที่ประจักษชัดเจนตอสายตาพระสงฆและพุทธศาสนิกชนทั่วราช
อาณาจักรหลายกรรมหลายวาระ 

คณะสงฆไทยพิจารณาแลวมีมติวา การกระทําของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) มี
ลักษณะความผิดที่เขาขายลวงสิกขาบทที่ ๒ แหงอาบัติปาราชิกวา  “ภิกษุถือเอาของที่เจาของไมให ได
ราคา ๕ มาสก ตองปาราชิก”  

๔. มีมติชี้โทษความผิดสมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กันตาจาโร) กรณีรับเปน “ผูรักษาการ
แทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต” โดยการแตงต้ังของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ทั้งๆ ที่คณะสงฆไทยไดเคยทักทวงและกราบเรียนเตือนกรรมการมหาเถรสมาคมแลว
วาประกาศของนายวิษณุฉบับนี้เปนโมฆะ ไมมีผลใดๆ เพราะมีข้ันตอนที่ผิดธรรมผิดวินัย ผิดจารีต และผิด
กฎหมาย แตสมเด็จพระพุทธชินวงศไมใสใจ และยังไดใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงดังกลาวเขาประชุมกรรมการ
บริหารคณะธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เรื่อง “พระสงฆรวมประชุม
คัดคานไมเห็นดวยกับการแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช”  

การประชุมดังกลาวมีเนื้อหาใสความพระภิกษุสงฆที่มารวมประชุม ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 
และมีมติโดยสรุปคือ ใหคณะสงฆฝายธรรมยุตเห็นชอบการแตงต้ังสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผู
ปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และใหแจงเจาคณะพระสังฆาธิการทุกวัดใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตอนทาย
ของหนังสือระบุดวยวา เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค และผูเขารวมประชุมยืนยันวาจะไมใหมีกรณีการประชุม
คณะสงฆไทยเชนที่วัดอโศการามเกิดขึ้นอีก โดยใหพระพรหมเมธี เลขาธิการกรรมการบริหารคณะธรรมยุตแจง
มติที่ประชุมนั้นไปยังเจาคณะภาค เพ่ือถือปฏิบัติตอไป เปนผลใหพระสังฆาธิการระดับเจาคณะภาค เจาคณะ
จังหวัด เจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบล เกิดความเขาใจผิด คลาดเคลื่อนไปจากพระธรรมวินัย โดยตําหนิติ
เตียนและปรับโทษพระภิกษุผูคัดคาน ทั้งที่การประชุมคณะสงฆไทยทุกครั้งเปนไปตามพระธรรมวินัยและเปนไป
ตามกฎหมายบานเมือง การกระทําของสมเด็จพระพุทธชินวงศฯ พระพรหมเมธี และพระสังฆาธิการที่รวม
ประชุมดังกลาว เทากับเปนการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการเสียเอง โดยยอมรับนับถือสิ่งที่พระพุทธองคมิไดทรง
บัญญัติไว ทําลายเกียรติของบรรพชิตดวยการยอมกมหัวหมอบราบตอสมเด็จพระพุฒาจารยฯ ที่ไดรับการแตง
ตั้งจากนายวิษณุฯ ดวยความทุจริตผิดธรรมผิดวินัย 

คณะสงฆไทยพิจารณาแลวมีมติวา การปฏิบัติหนาที่ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กัน
ตาจาโร) ในฐานะ “ผูรักษาการแทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต” เปนโมฆะ ไมมีผลแตอยางใดทั้งสิ้น 

การกระทําของสมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กันตาจาโร), พระพรหมเมธี (สมชาย),  
พระธรรมวรเมธี (สุชิน อัคคชิโน), เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค กรรมการบริหารคณะธรรมยุต ผูชวย
เลขาธิการกรรมการบริหารฯ ที่รวมประชุมและเห็นชอบ รวมถึงเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล เจาอาวาส หรือพระภิกษุผูใหการสนับสนุนมติดังกลาว มีลักษณะความผิดที่เขาขายลวงสิกขาบทที่ 
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๑๐ แหงอาบัติสังฆาทิเสส วาดวย “ภิกษุพากเพียรเพื่อจะทําลายสงฆใหแตกกัน ภิกษุอื่นหามไมฟง สงฆ
สวดกรรมเพื่อใหละขอประพฤตินั้น ถาไมละตองสังฆาทิเสส” 

๕. มีมติชี้โทษความผิดกรรมการมหาเถรสมาคม เฉพาะรูปที่อนุโมทนาประกาศฯ ของนายวิษณุฯ 
และเมื่อเกิดความขัดแยงถึงข้ัน “สังฆราชี” กรรมการมหาเถรสมาคมเหลานั้นก็ยังไมรีบดําเนินการเขาระงับ
อธิกรณใหเปนไปตามพระธรรมวินัย แมคณะสงฆไทยไดทักทวงและกราบเรียนเตือนกรรมการมหาเถรสมาคม
แลว ก็ยังคงนิ่งเฉย จนอธิกรณไดขยายวง และจะตองเปนผลใหเกิด “สังฆเภท” ข้ึนไดในที่สุด 

คณะสงฆไทยพิจารณาแลวมีมติวา มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม เปนโมฆะ ไมมีผลใดๆ ทั้งส้ิน 

 การกระทําของกรรมการมหาเถรสมาคมเฉพาะรูปดังกลาว มีลักษณะความผิดที่เขาขายลวง
สิกขาบทที่ ๑๑ แหงอาบัติสังฆาทิเสส วาดวย “ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั้น ภิกษุอื่นหามไมฟง 
ฯลฯ ตองสังฆาทิเสส” 

๖. คณะสงฆไทยมีมติใหทํานิคหกรรมแกพล.ต.ท.อุดม เจริญ เพราะกระทําการประกอบดวยโทษ ๘ 
ประการตามหลัก “พระธรรมวินัย” พล.ต.ท.อุดม สรางความกระทบกระเทือนอยางใหญหลวงตอพระพุทธ
ศาสนา รวมวางแผนและกระทําการกับนายวิษณุ เครืองาม ในการแทรกแซง กาวกายในกิจการของสงฆ ใช
อํานาจของตนโดยมิชอบ บีบบังคับสงฆทั่วสังฆมณฑล พล.ต.ท.อุดมรวมมือกับนายวิษณุฯ กระทําการทุจริต ฉอ
โกงเอาสิทธิของสมเด็จพระญาณสังวรฯ มาแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชใหมีศักด์ิและสิทธิเทียบเทา
สมเด็จพระสังฆราชที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนา  

แมพระสงฆและพุทธศาสนิกชนจะไดทักทวงประกาศฯของนายวิษณุฯ ดังกลาวหลายครั้งหลายหน 
พล.ต.ท.อุดมก็ไมมีทีทาวาสํานึกผิด กลับลืมตนทําตัวเปรียบกับ “อึ่งอาง” พองตัวขึ้นทาทายและพูดใสรายปาย
สีตอพระภิกษุ ตอคณะสงฆ ตอพุทธศาสนิกชน เฉพาะอยางยิ่งตอสมเด็จพระญาณสังวรฯ  การกระทําของพล.ต.
ท.อุดม เจริญ ดังกลาว เปนการดูหมิ่นเหยียบย่ําพระเกียรติ พระอํานาจ กอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรง
ตอสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทั้งที่พระองคเปนถึงประมุขของสงฆ พล.ต.ท.อุดม ขวนขวายเพื่อมิใชลาภ มิใช
ประโยชน เพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุ ดาวาเปรียบเปรยภิกษุ ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน กลาวติเตียนพระ
สงฆ ฯลฯ การทั้งหมดนี้จัดวาเปนโทษ ๘ ประการตามหลักพระธรรมวินัยวาดวยการลงนิคหกรรมแกคฤหัสถ   

คณะสงฆไทยจึงลงมติเปนเอกฉันทใหทํานิคหกรรม ประกาศคว่ําบาตรพล.ต.ท.อุดม เจริญ เชน
เดียวกับที่กระทําตอนายวิษณุ เครืองาม ดวยการสวดญัตติทุติยกรรมวาจาเชนครั้งพุทธกาล โดยมอบให
สงฆในหัตถบาสจํานวน ๗๔ รูปรวมประกอบนิคหกรรมคว่ําบาตร 

๗. มีมติใหแจงไปยังพระสังฆาธิการทั่วสังฆมณฑล วานายถวิล สมัครรัฐกิจ รองผอ.สํานักงานพระ
พุทธศาสนาแหงชาติ ไดรับรองความอันเปนเท็จตามเอกสารที่ พศ ๐๐๐๖/๐๙๗๔ ลว..๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ มี
เนื้อหาโดยสรุป อางวาสมเด็จพระสังฆราชทรงทราบและทรงเห็นชอบการแตงต้ังคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระ
สังฆราชแลว เปนเหตุใหพระสังฆาธิการหลงผิด ยอมรับในสิ่งที่ผิดธรรมผิดวินัย ผิดความเปนจริง กอใหเกิด
ความแตกแยกในหมูสงฆ และอาจทําใหพระพุทธศาสนาถึงกาลวิบัติไดในที่สุด 

คณะสงฆไทยมีมติใหทําหนังสือตักเตือนไปยังนายถวิล สมัครรัฐกิจ และใหสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติยกเลิกหนังสือที่ พศ ๐๐๐๖/๐๙๗๔ ลว..๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗  โดยทําหนังสือแจงไปยัง
พระสังฆาธิการทุกระดับวา เอกสารฉบับดังกลาวเปนโมฆะ ไมมีผลใดๆ ทั้งส้ิน 

๘. มีมติใหออกแถลงการณในนามของคณะสงฆไทยฉบับที่ ๑ วาดวยเรื่อง 
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 ๘.๑ เพ่ือระงับซึ่งเวรภัยอันบังเกิดขึ้นจากการกระทําของนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม 

เจริญ 
 ๘.๒ เพ่ือต้ังขอสังเกตตอการใชนโยบายอบรมขาราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

มาเปนฐานอํานาจทางการเมืองโดยจะใชจายงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงินสูงถึง ๕๐๐ ลานบาท 
 ๘.๓ เพ่ือจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขอันเกิดจากการกระทําของผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระ

สังฆราช และคณะฯ, นายวิษณุ เครืองาม และ/หรือ พล.ต.ท.อุดม เจริญ 
๙. มีมติใหทําหนังสือดวนที่สุดเตือนไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ถึงภยันตรายตอพระพุทธศาสนา

อันเกิดจากการกํากับดูแลของนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ ซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิด “สังฆเภท” ได
โดยสถานเดียวหากไมดําเนินการขั้นเด็ดขาด 
 

ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหนายทองกอน วงศสมุทร และคณะ นํามตินี้ไปแจงตอมหาเถรสมาคม พระสัง
ฆาธิการทั่วราชอาณาจักร และนําแถลงการณแจงตอพุทธบริษัท ๔ และสื่อมวลชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ ไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 

 คณะสงฆไทย 
 ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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