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พระประวัตเิบืองต้น 
 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (ศรี) ทรงมีพระนามเดิมว่า ศรี หรือบางตาํราเขียนว่า สี  

พระประวติัในเบืองตน้มีความเป็นมาอยา่งไรไม่ปรากฏหลกัฐาน ปรากฏแต่เพียงว่า เดิมเป็นพระอาจารยศ์รี

อยู่วดัพนัญเชิง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เมือครังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐  พระองค ์

ไดห้นีภยัสงครามไปอยูที่เมืองนครศรีธรรมราช  

 
ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชครังแรก 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี เสด็จไปตีเมืองนครศรีธรรมราช และทรงพบ 

พ ร ะ อ า จ า ร ย์ศ รี ที เ มื อ ง น ค ร ศ รี ธร ร ม ร า ช นัน  จึ ง ไ ด้ท ร ง อ า ร า ธน า ให้ม า อ ยู่ ที ว ัด บ า ง ว้า ให ญ่   

(ว ัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  ในปัจ จุบัน )  ค รันสมเด็จพระเจ้าก รุงธนบุรี เสด็จกลับจาก 

เมืองนครศรีธรรมราชมายงักรุงธนบุรีแลว้ ได้ทรงสถาปนาพระอาจารย์ศรีเป็นสมเด็จพระสังฆราช  

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ นบัเป็นสมเด็จพระสงัฆราชพระองคที์ ๒ แห่งกรุงธนบุรี 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระสัญญาวิปลาสสําคัญพระองค์ว่า 

ได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงดํา รัสถามพระราชาคณะว่ า  พระสงฆ์ปุ ถุชนจะไหว้คฤหัสถ์ซึง เ ป็น 

พระโสดาบนับุคคลไดห้รือไม่ พระราชาคณะบางพวกทีเกรงพระราชอาญาก็ถวายวิสชันาว่า พระสงฆปุ์ถุชน

ควรจะไหว้คฤหัสถ์ที เ ป็นพระโ สดาบันบุคคลได้ แต่สมเด็จพร ะสังฆราช (ศรี )  ถวายวิสัชน า 

ว่า  “ถึงมาตรว่าคฤหัสถเ์ป็นพระโสดาก็ดี แต่เป็นหินเพศตาํ อนัพระสงฆถึ์งเป็นปุถุชน ก็ตงัอยู่ในอุดมเพศ 

อนัสูง เหตุทรงผา้กาสาวพัสตร์ และพระจตุปาริสุทธิศีลอันประเสริฐ ซึงจะไหว้นบคฤหัสถ์ อนัเป็น 

พระโสดาบนัก็บ่มิควร”   



วิสัชนานีไม่ตอ้งพระทยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี จึงมีพระราชดาํรัสให้ถอดสมเด็จพระสังฆราช 

(ศรี) จากสมณศกัดิฐานนัดรลงเป็นพระอนุจร และโปรดใหคุ้มตวัไวที้วดัหงส์ แลว้ทรงสถาปนาพระโพธิวงศ ์

ขึนเป็นสมเด็จพระสงัฆราชแทน 
 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

 พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก และสถาปนา 

กรุงรัตนโกสินทร์ขึน  หลงัจากทีไดท้รงจดัการฝ่ายอาณาจกัรเป็นทีเรียบร้อยแลว้ จึงทรงจดัการฝ่ายพุทธจกัร 

เพือให้พระพุทธศาสนาและสังฆมณฑลเจริญรุ่งเรืองสืบไป ได้โปรดเกลา้ฯ ให้คงสมณฐานันดรศกัดิแด่

สมเด็จพระสงัฆราช (ศรี) และใหค้รองวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหารดงัเดิม เนืองจากทรงเห็นว่าเป็นผูที้มี

ความซือสัตยม์นัคง และดาํรงรักษาพระพุทธศาสนาโดยแท ้มิได้อาลยัแก่กายและชีวิต ควรเป็นทีนับถือ 

ไหว้นบเคารพบูชา  สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)  จึงนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่ง 

กรุงรัตนโกสินทร์  
 
พระเกียรตคุิณ 

การสังคายนาพระไตรปิฎก 
เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั

แล้ว ได้ทรงจัดสังฆมณฑลและฟืนฟูพระพุทธศาสนา ในด้านสังฆมณฑลทรงกําจัดอลัชชีภิก ษุ 

และทรงตรากฎพระสงฆขึ์น ส่วนในดา้นทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมนัคงนัน ไดโ้ปรดให้รวบรวม

พระไตรปิฎกทังทีเป็นอักษรลาว อักษรรามัญ ตรวจชําระแล้วแปลงเป็นอักษรขอมจารึกลงใบลาน 

ประดิษฐานไว ้ณ หอพระมนเทียรธรรม พร้อมทงัโปรดให้สร้างคมัภีร์พระไตรปิฎกถวายพระสงฆส์าํหรับ 

เล่าเรียนไวทุ้ก ๆ พระอารามหลวง 

 ต่อมาทรงมีพระราชดาํริเห็นว่าพระไตรปิฎกทีโปรดสร้างขึนเมือตน้รัชกาลนัน ยงับกพร่องตกหล่น

เป็นอนัมากทงัพยญัชนะและเนือความ จึงไดโ้ปรดอาราธนาสมเด็จพระสงัฆราช พระราชาคณะใหด้าํเนินการ

ประชุมสังคายนาตรวจชําระพระไตรปิฎก  สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ได้ทรงเลือกพระราชาคณะ 

ฐานานุกรมเปรียญอนัดบัทีเล่าเรียนพระไตรปิฎกได้พระสงฆ์ ๒๑๘ รูป กับราชบัณฑิตยาจารย ์๓๒ คน  

ทํา กา รสังค าย นา พร ะไ ตร ปิฎ ก   ณ  ว ัด นิ พพ าน าร าม  ( ว ัด พร ะพ ระ ศรี สร รเ พช ญด าร าม  ห รื อ  

ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ในปัจจุบัน)  เมือ พ.ศ. ๒๓๓๑ การสังคายนาพระไตรปิฎกในครังนี  

นับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครังแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎก 

ครังที ๒ ของราชอาณาจกัรไทย  
 การชาํระพระไตรปิฎกครังนีใช้เวลา ๕ เดือน ก็เสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้จารึกพระไตรปิฎกซึงชําระบริสุทธิแล้วนันลงลานใหญ่  

แล้วปิดทองทึบทังปกหน้าปกหลัง และกรอบ เรียกว่า ฉบับทอง ห่อด้วยผา้ยกเชือกรัดถักด้วยไหม 

เบญจพรรณ มีฉลากงาแกะเป็นลวดลายเขียนอักษรด้วยนําหมึก และฉลากทองเป็นตัวอกัษรบอกชือ 



พระคัมภีร์ทุก ๆ พระคัมภีร์  แลว้อญัเชิญเข้าประดิษฐานในตูป้ระดับมุก ตังไวที้หอพระมนเทียรธรรม  

กลางสระในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
การชําระสังฆมณฑล 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้ตรากฎพระสงฆ์ขึนสําหรับ 

ใช้เป็นแบบแผนบริหารการคณะสงฆ์ นับเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์  

การชาํระสะสางการคณะสงฆค์รังนี แมจ้ะเป็นเรืองของราชการ หรือการแผ่นดิน แต่สมเด็จพระสังฆราช 

ในฐานะทรงเป็นประมุขแห่งสงัฆมณฑล ก็ตอ้งทรงรับภาระหนัก ดงัทีปรากฏในกฎพระสงฆว์่า “ ให้มอญ

ลาวทงัปวงฟังบงัคบับญัชาสมเด็จพระสงัฆราชผูเ้ดียว”  
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ทรงเป็นกําลังสําคัญในการชําระฟืนฟูพระพุทธศาสนาในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทังในด้านความประพฤติของพระภิกษุสามเณร  

การ บูรณ ปฏิสังข รณ์พุ ทธสถา น การ ตรว จชําระ พร ะไต รปิฎ ก ตลอ ดจ นกา รปร ะพ ฤติป ฏิบั ติ 

ของพุทธศาสนิกชนโดยทวัไป ซึงนบัเป็นพระเกียรติประวติัของสมเด็จพระสงัฆราช (ศรี) โดยแท ้
พระกรณยีกจิพเิศษ 

 พ.ศ. ๒๓๓๑ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ในพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมือครังทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ขณะทรงดํารงพระราชอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร และสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีก ๒ พระองค์ คือ  

สมเด็จพระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ และสมเด็จพระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวง 

เทพหริรักษ ์ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวงั 
 
พระอวสานกาล 
 สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ทรงดาํรงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงธนบุรี ในรัชกาล 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ๑๒ ปี และทรงดาํรงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑๒ ปี  เช่นกนั  สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) 

สินพระชนม ์เมือ เดือน ๕ ปีขาล ฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๓๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไม่ปรากฏว่ามีพระชนมายเุท่าใด ในกฎพระสงฆไ์ดก้ล่าวถึงพระองค์ไวว้่า 

“สมเด็จพระสงัฆราชผูเ้ฒ่า” จึงสนันิษฐานว่าน่าจะมีพระชนมายไุม่นอ้ยกว่า ๘๐ พรรษา 

 

   


