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พระประวัตเิ บืองต้น
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) ทรงมีพระนามเดิมว่า ศรี หรื อบางตําราเขียนว่า สี
พระประวัติในเบืองต้นมีความเป็ นมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน ปรากฏแต่ เพียงว่า เดิมเป็ นพระอาจารย์ศรี
อยู่วดั พนัญเชิง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เมือครังเสี ย กรุ งศรี อยุธยาแก่พม่า ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองค์
ได้หนีภยั สงครามไปอยูท่ ีเมืองนครศรี ธรรมราช

ทรงเป็ นสมเด็จพระสั งฆราชครังแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ สมเด็จ พระเจ้ากรุ งธนบุรี เสด็จไปตีเมืองนครศรี ธรรมราช และทรงพบ
พระอาจา รย์ ศ รี ที เมื องน ครศรี ธรร มราช นั น จึ งไ ด้ ท รง อาร าธนา ให้ ม าอยู่ ที วั ด บ างว้ า ใหญ่
(วัด ระฆัง โฆสิ ตารามวรมหาวิ ห าร ในปั จจุ บั น ) ครั นสมเด็ จ พระเจ้ า กรุ งธนบุ รี เสด็ จ กลับ จาก
เมื อ งนครศรี ธ รรมราชมายัง กรุ งธนบุ รี แล้ว ได้ท รงสถาปนาพระอาจารย์ศ รี เ ป็ นสมเด็ จ พระสัง ฆราช
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๒ แห่งกรุ งธนบุรี
ต่ อมาในปี พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จ พระเจ้ากรุ งธนบุ รี ทรงมีพระสัญญาวิปลาสสําคัญพระองค์ว่ า
ได้ บ รรลุ โ สดาปั ตติ ผ ล จึ ง ดํา รั ส ถามพระราชาคณะว่ า พระสงฆ์ ปุ ถุ ช นจะไหว้ ค ฤหั ส ถ์ ซึ งเป็ น
พระโสดาบันบุคคลได้หรื อไม่ พระราชาคณะบางพวกทีเกรงพระราชอาญาก็ถวายวิสชั นาว่า พระสงฆ์ปุถุชน
ควรจะไหว้ค ฤหั ส ถ์ ที เป็ นพระโสดาบั น บุ ค คลได้ แต่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช (ศรี ) ถวายวิ สั ช นา
ว่า “ถึงมาตรว่าคฤหัสถ์เป็ นพระโสดาก็ดี แต่เป็ นหิ นเพศตํา อันพระสงฆ์ถึงเป็ นปุถุชน ก็ตงอยู
ั ่ในอุ ดมเพศ
อัน สู ง เหตุ ท รงผ้า กาสาวพัส ตร์ และพระจตุ ป าริ สุ ท ธิ ศีล อัน ประเสริ ฐ ซึ งจะไหว้น บคฤหัสถ์ อัน เป็ น
พระโสดาบันก็บ่มิควร”

วิสัชนานี ไม่ตอ้ งพระทัยสมเด็จ พระเจ้ากรุ งธนบุรี จึงมีพระราชดํารัสให้ถอดสมเด็จพระสังฆราช
(ศรี ) จากสมณศักดิฐานันดรลงเป็ นพระอนุจร และโปรดให้คุมตัวไว้ทีวัดหงส์ แล้วทรงสถาปนาพระโพธิวงศ์
ขึนเป็ นสมเด็จพระสังฆราชแทน

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก และสถาปนา
กรุ งรัตนโกสินทร์ขึน หลังจากทีได้ทรงจัดการฝ่ ายอาณาจักรเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว จึงทรงจัดการฝ่ ายพุทธจักร
เพือให้พระพุทธศาสนาและสังฆมณฑลเจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป ได้โปรดเกล้าฯ ให้คงสมณฐานันดรศักดิ แด่
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) และให้ครองวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารดังเดิม เนืองจากทรงเห็นว่าเป็ นผูท้ ีมี
ความซื อสัตย์ม นคง
ั และดํารงรัก ษาพระพุทธศาสนาโดยแท้ มิได้อาลัยแก่ก ายและชี วิต ควรเป็ นทีนับถือ
ไหว้น บเคารพบู ช า สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ศรี ) จึ ง นั บ เป็ นสมเด็ จ พระสั ง ฆราชพระองค์ แ รกแห่ ง
กรุ งรัตนโกสินทร์

พระเกียรติคุณ
การสังคายนาพระไตรปิ ฎก
เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
แล้ว ได้ ท รงจัด สั ง ฆมณฑลและฟื นฟู พ ระพุ ท ธศาสนา ในด้า นสั ง ฆมณฑลทรงกํา จัด อลัช ชี ภิ ก ษุ
และทรงตรากฎพระสงฆ์ขึน ส่วนในด้านทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญมันคงนัน ได้โปรดให้รวบรวม
พระไตรปิ ฎกทังที เป็ นอัก ษรลาว อัก ษรรามัญ ตรวจชํา ระแล้ว แปลงเป็ นอัก ษรขอมจารึ กลงใบลาน
ประดิษฐานไว้ ณ หอพระมนเทียรธรรม พร้อมทังโปรดให้สร้างคัมภีร์พระไตรปิ ฎกถวายพระสงฆ์สาํ หรับ
เล่าเรี ยนไว้ทุก ๆ พระอารามหลวง
ต่อมาทรงมีพระราชดําริ เห็นว่าพระไตรปิ ฎกทีโปรดสร้างขึนเมือต้นรัชกาลนัน ยังบกพร่ องตกหล่น
เป็ นอันมากทังพยัญชนะและเนือความ จึงได้โปรดอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะให้ดาํ เนินการ
ประชุ ม สัง คายนาตรวจชํา ระพระไตรปิ ฎก สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ศรี ) ได้ท รงเลื อ กพระราชาคณะ
ฐานานุ ก รมเปรี ยญอัน ดับที เล่าเรี ยนพระไตรปิ ฎกได้พระสงฆ์ ๒๑๘ รู ป กับราชบัณฑิ ตยาจารย์ ๓๒ คน
ทํา การสั ง คายนาพระไตรปิ ฎก ณ วั ด นิ พพานาราม (วัด พระพระศรี สรรเพชญดาราม หรื อ
วัด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ ในปั จ จุ บัน ) เมื อ พ.ศ. ๒๓๓๑ การสัง คายนาพระไตรปิ ฎกในครั งนี
นับเป็ นการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั งแรกของกรุ งรั ตนโกสิ น ทร์ และเป็ นการสังคายนาพระไตรปิ ฎก
ครังที ๒ ของราชอาณาจักรไทย
การชําระพระไตรปิ ฎกครังนี ใช้เวลา ๕ เดื อน ก็เสร็ จสมบูร ณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุ ฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดให้จ ารึ ก พระไตรปิ ฎกซึ งชําระบริ สุ ทธิ แล้ว นันลงลานใหญ่
แล้ว ปิ ดทองทึ บ ทังปกหน้า ปกหลัง และกรอบ เรี ยกว่ า ฉบับ ทอง ห่ อ ด้ว ยผ้า ยกเชื อ กรั ด ถัก ด้ว ยไหม
เบญจพรรณ มี ฉ ลากงาแกะเป็ นลวดลายเขี ย นอัก ษรด้ว ยนําหมึก และฉลากทองเป็ นตัว อัก ษรบอกชื อ

พระคัมภี ร์ ทุก ๆ พระคัมภี ร์ แล้ว อัญเชิ ญเข้าประดิ ษ ฐานในตูป้ ระดับมุ ก ตังไว้ทีหอพระมนเที ยรธรรม
กลางสระในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
การชําระสังฆมณฑล
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราชได้โ ปรดให้ ต รากฎพระสงฆ์ขึ นสํา หรั บ
ใช้เ ป็ นแบบแผนบริ หารการคณะสงฆ์ นั บ เป็ นกฎหมายคณะสงฆ์ฉ บับ แรกของกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์
การชําระสะสางการคณะสงฆ์ครังนี แม้จะเป็ นเรื องของราชการ หรื อการแผ่น ดิน แต่สมเด็จพระสังฆราช
ในฐานะทรงเป็ นประมุขแห่งสังฆมณฑล ก็ตอ้ งทรงรับภาระหนัก ดังทีปรากฏในกฎพระสงฆ์ว่า “ ให้มอญ
ลาวทังปวงฟังบังคับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชผูเ้ ดียว”
สมเด็ จ พระสังฆราช (ศรี ) ทรงเป็ นกําลัง สําคัญ ในการชําระฟื นฟู พ ระพุท ธศาสนาในรั ช กาล
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราชทังในด้า นความประพฤติ ข องพระภิ ก ษุ ส ามเณร
การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ พุ ท ธสถาน การตรวจชํ า ระพระไตรปิ ฎก ตลอดจนการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ของพุทธศาสนิกชนโดยทัวไป ซึงนับเป็ นพระเกียรติประวัติของสมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) โดยแท้
พระกรณียกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๓๓๑ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ศรี ) ทรงเป็ นพระราชอุ ปั ธ ยาจารย์ ในพระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย เมื อครั งทรงผนวชเป็ นพระภิ ก ษุ ขณะทรงดํา รงพระราชอิ ส ริ ยยศเป็ น
สมเด็จ พระเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศ รสุ น ทร และสมเด็จ พระเจ้า หลานเธออี ก ๒ พระองค์ คื อ
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงนริ น ทร์ รณเรศ และสมเด็จ พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวง
เทพหริ รักษ์ ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง

พระอวสานกาล
สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ศรี ) ทรงดํา รงตํา แหน่ งสมเด็ จ พระสัง ฆราช แห่ งกรุ งธนบุ รี ในรั ชกาล
สมเด็จ พระเจ้ากรุ งธนบุ รี ๑๒ ปี และทรงดํา รงตํา แหน่ ง สมเด็จ พระสัง ฆราชแห่ ง กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์
ในรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช ๑๒ ปี เช่ น กัน สมเด็จ พระสังฆราช (ศรี )
สิ นพระชนม์ เมือ เดื อน ๕ ปี ขาล ฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๓๗ ในรั ชกาลพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ไม่ปรากฏว่ามีพระชนมายุเท่าใด ในกฎพระสงฆ์ได้กล่าวถึงพระองค์ไว้ว่า
“สมเด็จพระสังฆราชผูเ้ ฒ่า” จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีพระชนมายุไม่นอ้ ยกว่า ๘๐ พรรษา

