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หนังสือชี้แจงของคณะสงฆไทย 
 

ในการชี้แจงของคณะสงฆไทย วันที่ ๒๐ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนแสงธรรม 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย ตัวแทนคณะสงฆฝายคามวาสีและอรัญวาสีจาก
จตุรทิศ ทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต จํานวน ๑๕๙ รูป  ไดประชุมรวมกันเพื่อทําหนังสือชี้แจงประเด็น
ปญหาขอสงสัยแกพุทธบริษัทและสื่อมวลชน อันเนื่องมาจากประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗  

การชี้แจงในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
๑. เพื่อระงับความสับสนและใหเกิดความชัดเจนแกหมูพุทธบริษัท ๔ เกี่ยวกับพระธรรมวินัย 
๒. เพื่อรักษาพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย รักษาพระเกียรติของสมเดจ็พระสังฆราช และปกปก

รักษาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ซึ่งเปรียบประดุจ “พอแมครูอาจารย” 
๓. เพื่อแสดงจดุยืนและยังความเขาใจแกหมูพุทธบริษัท ๔ ตอการประชมุคณะสงฆไทย   ณ วัด 

อโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
สําหรับการชี้แจงตอพทุธบริษัท ๔ และส่ือมวลชนนั้น คณะสงฆไทยยึดพระธรรมวินัย จารีตประเพณ ี

และกฎหมายเปนหลักเกณฑในการพิจารณา ไดขอสรุปดังน้ี 
๑. กรณีทีพ่ระธรรมโกษาจารย (ปญญานันทภิกข)ุ วัดชลประทานรังสฤษดิ ์ จ.นนทบุรี กลาว

วิพากษวิจารณพระผูบําเพ็ญสมณธรรมตามปาเขาหรือ “พระกรรมฐาน” วาเปนผูมี “สติไมสมประกอบ” 
(abnormal) คณะสงฆไทยขอชี้แจงวา 

พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางแกพระภิกษุ โดยทรงบําเพ็ญสมณธรรมในปาเขาอันสงบสงัด มี
จุดหมายเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลส  ทรงตรัสรูธรรมในปา ดังที่พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญพระผูบําเพ็ญ
สมณธรรมอยูในปาแกพระนาคิตะวา “นาคิตะ เราสรรเสริญการอยูปาเปนวัตรของภิกษ”ุ 

ในการอุปสมบทพระภิกษุไมวาจะเปนฝายคามวาสีหรืออรัญวาสี ตามพุทธบัญญัติแลวพระ
อุปชฌายจะตองสอนมูลกรรมฐาน สอนนิสสัย ๔  ฯลฯ แกพระภิกษุทุกรูปนับแตวินาทีที่อุปสมบท  พระ
อุปชฌายจะละเวนมิได  การสอนมูลกรรมฐาน ไดแก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ฯลฯ หมายถึงการพิจารณา 
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ เปนตน และสอนนิสสัย ๔ แกภิกษุผูอุปสมบท พึงถือผาไตรจีวร ถือบิณฑบาต อยู
รุกขมูลรมไม ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา จงทําความอุตสาหพยายามบําเพ็ญอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด ดังความ
ตอนหนึ่งปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๔ พระวินัยปฎก  มหาวรรค ภาค ๑ วา ; 

“รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย” 
“เมื่อเธอบรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายอาศัยอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา 

เงื้อมผา หรือปาชาปารกชัฏ เปนที่บําเพ็ญสมณธรรมไดสะดวกสบาย จงทําความอุตสาหพยายามบําเพ็ญอยาง
นี้ตลอดชีวิตเถิด” 
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ดังนั้น พระกรรมฐานที่บําเพ็ญสมณธรรมในปาเขา เจริญอริยมรรค ๘ มี “สัมมาสติ” เปนองค  

ประกอบสําคัญประการหนึ่ง จึงเปนการปฏิบัติตรงตามพระพุทธโอวาท  การที่ทานปญญานันทภิกขุกลาวติ
เตียนพระปาวา “มีสติไมสมประกอบ” จึงเทากับติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ การกระทํา
เชนนี้ไมสมกับความเปนพระเถระ 

 
๒. การวิพากษวิจารณสมณศักดิ์ของหลวงตามหาบัว  

๒.๑ สมณศักดิ์ของหลวงตามหาบัวฯ คือ “พระธรรมวิสุทธิมงคล” นั้นพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง  การที่ทานปญญานันทะกลาววิพากษวิจารณประชดประชันสมณศักดิ์ของหลวงตามหาบัวฯ  
เทากับเปนการกาวลวงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ไมเอื้อเฟอตอพระวนิัย เปนการพูดเสียด
แทงเพื่อนบรรพชิต ถือเปนความผิดเขาขายหมิ่นประมาท ในทางธรรมปรับอาบัติปาจิตตียสิกขาบทที่ ๒ 
และ ๖๔ ไมใชวิสัยของสมณะจะพงึกระทํา 

๒.๒ กรณีทานปญญานันทะ พระพยอม กัลยาโณ และพล.ต.ท.อุดม เจริญ ผูอํานวยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดกลาววาจาเท็จ โดยระบุชื่อหลวงตามหาบัวฯ อยางชัดเจน ทั้งที่ปราศจาก
หลักฐานอางอิง วา “มีความอิจฉาริษยา ประสงคจะเปนสมเด็จพระสังฆราช” “วาเปนไปตามโผ” การ
กลาวมุสาวาจาดังกลาวเผยแพรไปทัว่ราชอาณาจักรในรายการ “กรองสถานการณ” สถานีโทรทัศนชอง 
๑๑ กรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหประชาชนและพุทธบริษัทเกิดความ
เขาใจผิดแกหลวงตามหาบัวฯ  

ความจริงนั้น หลวงตามหาบัวฯ ไดบําเพ็ญสมณธรรม มีปฏิปทาเปนแบบอยางในทางธรรม อีกทัง้
ยังส่ังสอนแกพระภิกษุ ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา ตลอดมาวา ใหเปนผูมักนอย สันโดษ ไมขวนขวายใน
ลาภ ยศ สรรเสริญ หลวงตามหาบัวฯ ไมเคยเสนอชื่อตนเองหรือว่ิงเตนขวนขวายเพื่อใหไดมาซึ่งสมณศักดิ์
แตอยางใดทัง้ส้ิน หลวงตามหาบัวฯ เปนแบบฉบับอันงดงามในเรื่องความมักนอย สันโดษ ปรากฏชัดเจน
จาก บริขาร เครื่องใช เสนาสนะ กุฏิ ศาลา สภาพวัดที่เรียบงายของทาน หลวงตามหาบัวฯ เครงครัดใน
พระธรรมวินัยและขอวัตรปฏิบัติอยางยิ่งยวด สมเปนศากยบุตรพุทธชิโนรส ดวยเหตุที่ทานตั้งใจปฏิบัติ
ตามพระพุทธโอวาทอยางเครงครัดนี้ พระภกิษุทัง้ฝายคามวาสีและอรัญวาสีทั่วสังฆมณฑลจึงใหความ
เคารพเทิดทูนเปน “พอแมครูอาจารย” 

ดังนั้น การที่ทานปญญานันทะ พระพยอมฯ และพล.ต.ท.อุดมฯ กลาววาจาเท็จเชนนี้ จึงเปนการ
กลาวโฆษณาอยางเลื่อนลอย ไรสาระ 

 
๓. การวิพากษวิจารณการประชุมคณะสงฆไทยจากทิศทั้ง ๔ ณ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๓.๑ พระภกิษุทกุรูปในคณะสงฆไทยถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และขอวัตรปฏิบัติ การประชุม

เปนไปโดยสงบในสถานที่อันเหมาะสม คือภายในพระวิหารวัดอโศการาม กอนประชุมมกีารลงทะเบียน
นับพระภิกษุลนหลามเนืองแนนทั้ง ๓ ชั้น คราคร่ําลนออกไปถงึบริเวณเตนทรอบนอกพระวิหาร นับ
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จํานวนพระภิกษุได ๑๐,๓๕๙ รูป การประชุมของทานลวนเปนไปตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว กรณีเกิดอธิกรณขึ้น เพื่อนํามติสงฆยังความสงบรมเย็นกลับคืนโดยเร็ว เมื่อมีเหตุอันจะเปนภัย
ตอพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเชนนี้ ทานจึงพรอมเพรยีงกันมาประชุมหารือเพื่อปกปอง
พระธรรมวินัย เหมือนการประชุมสงฆเมื่อครั้งพทุธกาล กรณีเจาวัฑฒะลิจฉวี ปรากฏความในพระวินัย
ปฎก เลมที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ 

ดังนั้น กรณีที่มีผูเรียกการประชุมของคณะสงฆไทยวา “เปนม็อบพระ” หรือกลาวหาวา “พระถกู
ชักจูงมา” จึงเปนการดูหมิ่น และใสความเท็จแกคณะสงฆไทย 

๓.๒ พระภกิษุทกุรูปที่เขารวมประชุม ณ วัดอโศการาม ถือตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด โดย
มิไดมพีระภิกษุรูปใดจับตองเงินทองตามสิกขาบทที่ ๘ ในโกสิยวรรคที่ ๒ แหงนิสสัคคิยปาจิตตีย  ฉะนั้น 
การกลาวหาพระที่มาประชุมวาไดรับเงินคาจางรูปละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท จึงเปนการกลาววจีทุจริต โดย
ปราศจากความละอาย มุงหวังสรางความเสื่อมเสียตอคณะสงฆที่มาประชมุรวมกันโดยชอบตามพระธรรม
วินัย  

๓.๓ กรณีนายเทพพนมฯ ซึ่งเปนผูยื่นหนังสือตอ ปปง. ใหตรวจสอบบัญชีเงินหลวงตามหาบัวฯ 
ทําใหเกิดความเขาใจผิดและเสียหายตอหลวงตามหาบัวฯ และโครงการชวยชาติ นายเทพพนมยงัไดกลาว
อีกดวยวา เคยบวชและจําพรรษาที่วัดปาบานตาด ซึ่งคณะสงฆไทยไดตรวจสอบไปที่วัดปาบานตาดแลว 
ทางวัดฯ ยืนยันไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนมา ไมเคยมีพระชื่อ “เทพพนม” จําพรรษาที่วัดปา
บานตาดเลย  

สําหรับจตุปจจัยไทยทานทั้งหลายที่บริจาคแกหลวงตามหาบัวฯ นั้น หลวงตาไมเคยเก็บสะสมไว 
หรือทําทุจริตมิชอบแมแตสตางคเดียว หนวยราชการหรือบุคคลใดสามารถตรวจสอบได ทุกบาททุก
สตางคของหลวงตามหาบัวฯ มีแตมุงทําประโยชนทั้งส้ิน เชน ชวยเหลือคนเจ็บ คนปวย คนทุกข คนจน 
หนวยราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะหตางๆ รวมกวา ๒๐๐ กวาแหงทั่วประเทศไทย 
นับเปนเงินกวาหมื่นลานบาท หลวงตาปฏิบัติเชนนี้ตลอดมาตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๘ จนกระทั่งปจจุบัน 

การที่มีผูสงสัยวาเงินบาทที่หลวงตามหาบัวฯ ไดรับในโครงการชวยชาติฯ นําไปใชผิดวัตถุประสงค
นั้น ความจริงก็คือวา หลวงตามหาบัวฯ ไดประกาศตั้งแตเร่ิมตนโครงการฯ วา เงินดอลลารและทองคําจะ
นําเขาสู “คลังหลวง” สําหรับเงินบาทนั้น ทานจะนําไปสงเคราะหโลกเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งทานก็
ปฏิบัติตรงตามที่ไดประกาศเจตนาไวทุกประการ นอกจากนั้น หลวงตาฯ ยังไดนําเงินบาทเปนจํานวนมาก
ซื้อทองคําและเงินดอลลารเขาสู “คลังหลวง” อีกดวย ซึ่งมีหลักฐานทางบัญชีใหตรวจสอบไดอยางชัดเจน 

 
๔. กรณีที่จะมีการสอบสวนพระสังฆาธิการ และพระภิกษทุีเ่ขารวมประชุมคณะสงฆไทย ณ วัดอโศกา

ราม นั้น คณะสงฆไทยขอชี้แจงวา การประชุมของคณะสงฆไทยเปนไปตามพระธรรมวินัย หาก
ผูดําเนินการสอบสวนจะกระทําการนอกเหนือพระธรรมวินัย การนั้นก็ยอมมิชอบ แมจะกลาวอางกฎหมาย 
มติ หรือคําส่ัง ตลอดจนระเบียบใดๆ ก็ไมเหนือไปกวา “พระธรรมวินัย” คณะสงฆไทยจึงมไิดหว่ันเกรง  
เพราะการกระทําที่ขัดตอพระธรรมวินัย ยอมเปนโมฆะและเปนโทษตอผูกระทําการนั้นโดยแท  
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๕. เนื่องจากการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช โดย นายวิษณุ เครืองาม ขัดตอพระธรรม

วินัย ขัดจารีตประเพณี และกฎหมายมาตั้งแตตน ดังน้ัน การปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชของผูไดรับ
การแตงตั้งนัน้ คณะสงฆไทยไมยอมรับโดยเด็ดขาด 

 
๖. กรณีคณะสงฆไทยประกาศนิคหกรรมคว่ําบาตรแกนายวิษณุ เครืองาม ก็ดวยความผิดฐานที่เขามา

ใชอํานาจกาวกาย แทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมายในกิจการสงฆ อันเปนภัยอยางรายแรงแกพระธรรม
วินัยซึ่งเปนเสมือนองคพระบรมศาสดา ความผิดของนายวิษณุ เครืองาม ครั้งน้ัน ไดกอใหเกิดความ
ขัดแยงลุกลามบานปลายจนเรียกไดวาเกิด “สังฆราชี” (ความราวฉาน) ขึ้นในแผนดินไทยอยางไมเคย
ปรากฏมากอน 

เพื่อความสงบสุขและสามัคคีธรรม คณะสงฆไทยจึงขอบิณฑบาตอีกครั้งหนึ่งมายังผูเกี่ยวของทุก
ฝาย ใหพิจารณาเอื้อเฟอโดยดวน 

ที่ประชุมมมีติมอบหมายให นายทองกอน วงศสมุทร และคณะ นําหนังสือชี้แจงฉบับนี้ไปแจงตอพุทธ
บริษัท ๔ ตลอดจนผูเกี่ยวของทกุฝาย ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 
 คณะสงฆไทย 
 ๒๐ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 


