สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๔
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

ตรอกหลังตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ แรม ๑๓ คํา เดือน ๖ ปี ฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ตรงกับวันที ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒
ในรัชกาลที ๕
วันพุธ ขึน ๙ คํา เดือน ๖ ปี ชวด โทศก จ.ศ. ๑๓๒๒
ตรงกับวันที ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ในรัชกาลที ๙
วันอาทิตย์ ขึน ๑๕ คํา เดือน ๗ ปี ขาล จัตวาศก จ.ศ. ๑๓๒๔
ตรงกับวันที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
ในรัชกาลที ๙
๗๓ พรรษา
๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน

พระประวัติเบืองต้ น
สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ปลด กิ ตฺ ติโ สภโณ) ทรงมี พ ระนามเดิ ม ว่ า
ปลด เกตุทตั เป็ นชาวกรุ งเทพมหานคร ประสู ติเมือวันจันทร์ แรม ๑๓ คํา เดือน ๖ ปี ฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑
ตรงกับ วัน ที ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ บ้า นในตรอกหลั ง ตลาดพาหุ รั ด ติ ด กั บ วัด ราชบุ ร ณะ
พระชนกชื อ ขุ น พิ ษ ณุ โลกประชา นาถ (ลํ า เกตุ ท ัต ) เป็ นมหาดเล็ ก ใกล้ ชิ ด ในพระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และเป็ นเจ้า กรมคนแรกในสมเด็ จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ เจ้า ฟ้ าจัก รพงษ์ภู วนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมือครังทรงดํารงอิสริ ยยศเป็ นกรมขุน พระชนนี ชือ ปลัง เกตุทตั เป็ นญาติกับ
หม่อมสว่างในสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) ทรงมีสายตระกูล สัมพันธ์กนั
โดยฐานะพระญาติ ในสายตระกูลเกตุทตั หงสกุล สกุณะสิ งห์ และคชาชีวะ
หลังจากทีพระชนกถึงแก่กรรมแล้ว พระชนนี ได้พาไปอาศัยอยู่กบั ท่า นตาและท่า นยาย ที บ้า นเดิ ม
ในตรอกหลังพระราชวังเดิ ม ธนบุรี และได้ทรงศึก ษาอัก ษรสมัยจนอ่ านออกเขียนได้ แล้วจึ งทรงเริ มเรี ย น

ภาษาบาลีเ มือพระชนมายุ ๘ พรรษา ท่ านตาได้พาไปเรี ยนมู ลกัจจายน์ก ับอาจารย์ฟัก วัดประยูรวงศาวาส
และทรงเรี ยนธัมมปทัฏฐกถา กับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เปี ย) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่ครังยังเป็ นที
พระเทพมุนี อยู่วดั กัลยาณมิตร และทรงเรี ยนกับพระยาธรรมปรีชา (บุญ) แต่ครังยังเป็ นที พระวิจิตรธรรมปริ วตั ร
ซึ งเป็ นอาจารย์สอนพระปริ ยตั ิธรรมประจําโรงเรียนพระปริ ยตั ิธรรมของหลวงทีวัดสุ ทศั นเทพวราราม

ทรงบรรพชา
พ.ศ. ๒๔๔๓ เมื อพระชนมายุ ไ ด้ ๑๒ พรรษา ทรงบรรพชาเป็ นสามเณรอยู่ ใ นสํ า นั ก ของ
พระสาธุ ศีล สั ง วร (บัว ) วัดพระเชตุ พนวิมลมังคลาราม หลัง จากทรงบรรพชาได้ ๓ เดื อ น ทรงเข้า แปล
พระปริ ยัติ ธ รรม ณ วัด พระศรี รั ต นศาสดาราม โดยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว ได้
เสด็จพระราชดําเนิ นมาทรงฟังการแปลพระปริ ยตั ิธรรมในครังนันด้ว ย ทรงทอดพระเนตรเห็นสามเณรปลด
เข้า แปลได้ป ระโยค ๑ ทรงมี รับ สั งว่า “เณรเล็ก ๆ ก็แ ปลได้” จึ ง ได้ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ ยา้ ยไปอยู่
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตังแต่วนั นัน และทรงเข้าแปลพระปริ ยตั ิธรรมในวันที ๒ ได้ ๒ ประโยค และแปล
วันที ๓ ได้ ๓ ประโยค ทรงได้เป็ นเปรี ยญ ๓ ประโยค เมือพระชนมายุ ๑๒ พรรษา
เมือได้ยา้ ยมาอยู่วดั เบญจมบพิตรดุ สิ ตวนารามแล้ว ได้ทรงศึก ษาพระปริ ย ตั ิธ รรมสู ง ขึ นตามลํา ดับ
และทรงเข้าแปลพระปริ ยตั ิธรรมได้เป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค เมือวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงเป็ น
สามเณรเปรี ยญ ๙ ประโยค รู ปแรกในรัช กาลพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และเป็ นรู ปที ๒
แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ต่อจากสมเด็จพระสังฆราช (สา)

ทรงอุปสมบท
เมือพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
ให้อุปสมบทเป็ นนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมือวันที ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยมี
สมเด็จพระวันรัต อุทยมหาเถระ (ทิต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ เป็ นพระอุปัชฌาย์ ทรงมีพระนามฉายาว่า
กิตฺติโสภโณ
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) ในฐานะทีทรงเป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค และสถิ ตอยู่ในพระอารามสํา คัญ
จึงทรงรับภาระหน้าทีทางการพระศาสนามาตังแต่ทรงมีพระชนมายุยงั น้อย
 พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงได้รับ พระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะที พระศรี วิ สุ ท ธิ ว งศ์
และเป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
















พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็ นแม่กองสอบไล่นกั ธรรมสาขามณฑลพายัพ
พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชคณะชันราชที พระราชเวที
พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเป็ นเจ้าคณะแขวงกลาง จังหวัดพระนคร (เทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัด)
พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะชันเทพที พระเทพเวที
พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงเป็ นเจ้า อาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สื บต่อจากสมเด็จพระวันรัต
(จ่าย ปุณฺณทตฺ โต) ทีมรณภาพ
พ.ศ . ๒๔ ๗ ๒ ท รงได้ รั บพ ร ะร า ชท า นส มณ ศั ก ดิ เ ป็ น พ ระ รา ช าค ณ ชั น ธ รร ม ที
พระธรรมโกศาจารย์
พ.ศ. ๒๔๗๓ ทรงเป็ นกรรมการมหาเถรสมาคม ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะสงฆ์
ร.ศ. ๑๒๑
พ.ศ. ๒๔๗๙ ทรงเป็ นแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงเป็ นเจ้า คณะมณฑลพิษ ณุ โลก และเป็ นประธานคณะบัญชาการคณะสงฆ์
แทนสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
พ.ศ. ๒๔๘๒ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศัก ดิ เป็ น พระราชาคณะเจ้า คณะรอง
ชันหิ รัญบัฏที พระพรหมมุนี
พ.ศ. ๒๔๘๕ ทรงเป็ นแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศัก ดิ เป็ นสมเด็จพระราชาคณะตํา แหน่ ง
เจ้าคณะใหญ่ ชันสุ พรรณบัฏที สมเด็จพระวันรัต
พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงเป็ นสังฆนายก
พ . ศ . ๒ ๕ ๐ ๑ ท ร ง เ ป็ น ผู ้ บั ญ ช า ก า ร ค ณ ะ ส ง ฆ์ แ ท น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช เ จ้ า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทีสิ นพระชนม์

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ ที ๑๔ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๕๐๓ หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิ ตฺติโสภโณ) เป็ น
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ในพระราชพิธีฉตั รมงคล เมือวันพุธ ขึน ๙ คํา เดือน ๖ ปี ชวด
โทศก จ.ศ. ๑๓๒๒ ตรงกับวันที ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ นับเป็ นสมเด็จ พระสังฆราชพระองค์ที ๑๔
แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

พระเกียรติคุณ
ด้ านการศึกษา
สมเด็จ พระสังฆราช (ปลด) นับ แต่ ทรงเป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค เป็ นต้นมา ทรงได้รับแต่งตังให้เ ป็ น
ครู สอนบาลี ทรงทํา การสอนด้ ว ยพระองค์เ อง และอํ า นวยการให้ พ ระภิ ก ษุ อื น ๆ สอนทังในสํ า นั ก
วัดเบญจมบพิตร ในมณฑลพายัพทัง ๗ จังหวัด และแขวงกลางจังหวัดพระนคร ได้ทรงเป็ นกรรมการในการ
แปลพระปริ ยตั ิธรรมสนามหลวง และเมือมีการเปลียนแปลงการแปลพระปริ ยตั ิธรรมสนามหลวงมาเป็ นการสอบ
ด้วยวิธีเขียน เมือ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระองค์ก็ทรงเป็ นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง ในกองที ๑ ซึ งตรวจ
ประโยคบาลีเอก ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๐๓ ทรงเป็ นแม่กองบาลีส นามหลวง ซึ งมีหน้า ทีรับผิดชอบการศึกษา
พระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ เมือการปกครองคณะสงฆ์ได้มีการเปลียนแปลงมาเป็ นแบบสังฆสภา
ก็ได้ทรงดํารงตําแหน่งเป็ นสังฆมนตรี ว่าการองค์การศึกษามาจนถึงได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
ด้ านตําราและวิชาการ
สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ปลด) ทรงได้รับ ยกย่อ งให้ เป็ นพระคณาจารย์โ ททางเทศนา สารคดี ธ รรม
และพระธรรมเทศนาทีทรงนิ พ นธ์ นันมี จํา นวนมาก และได้มีก ารจัด พิ มพ์อ อกเผยแพร่ เ ป็ นอัน มาก เช่ น
มงคลภาษิต ปราภวภาษิต ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทังงานเทศนาในโอกาสต่า ง ๆ งานด้านตําราและ
วิชาการทีนับว่าสําคัญอีกอย่างก็คือ การชําระพระคัมภีร์สําคัญทางพระพุทธศาสนา ทีทรงได้รบั หน้าทีอันสําคัญนี
มาตังแต่ครังทรงดํารงสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะสามัญที พระศรี วิสุทธิวงศ์เป็ นต้นมา คือ
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงได้รับมอบให้เ ป็ นผูช้ ําระพระคัมภี ร์
ปรมตฺ ถ ทีปนี อรรถกถาอุทาน /อิ ติวุตตกะ พระสุ ตตันตปิ ฎก /พระคัมภี ร์สทฺ ธ มฺ มปชฺ โชติก า
อรรถกถามหานิเทศ /จุลลนิเทศ พระสุ ตตันตปิ ฎก รวม ๔ เล่ม
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงได้รับ มอบให้เป็ นผูช้ ํา ระพระคัมภี ร์
มหานิ เทศ จุ ลลนิ เทศ / ชาดกแห่ งพระสุ ตตันตปิ ฎก ๔ เล่ ม /สารัตถทีปนี ฏีกาพระวินัยปิ ฎก
๔ เล่ม
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ทรงเป็ นกรรมาธิ การแปลพระไตรปิ ฎก
จากภาษาบาลีออกเป็ นภาษาไทยเป็ นครังแรก เริ มเมือ พ.ศ. ๒๔๘๓ เสร็ จสมบูรณ์และจัดพิมพ์
เป็ นหนัง สื อ จํา นวน ๘๐ เล่ ม เมื อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ในรั ชกาลพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว
รัชกาลปัจจุบนั

ด้ านการพระศาสนาในต่ างประเทศ
นอกจากทรงปฏิบตั ิพระศาสนากิจในประเทศแล้ว ได้เสด็จไปทรงปฏิ บตั ิพระศาสนกิจในต่า งประเทศ
ทังเป็ นการส่ วนพระองค์ และในราชการ ดังนี
 พ.ศ.๒๔๘๒ เสด็ จ ไปตรวจการคณะสงฆ์ภ าคใต้ที ไทรบุ รี ปี นัง ในสหพัน ธรั ฐ มลายา
(ประเทศมาเลเซียในปัจจุบนั )
 เดื อ นธั น วา คม พ.ศ . ๒๔๙ ๘ ท รงเป็ น หั ว หน้ า คณะ เส ด็ จ ไปร่ ว มป ฏิ บั ติ งา น
ในฉัฏฐสังคายนาจตุตถสันนิ บาต (สมัยไทย) ณ ปาสาณคูหา ประเทศพม่า
 เดื อนพฤษภาคม และ มิ ถุ นา ยน พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงเป็ นหั ว หน้ า คณะ เสด็ จ ไป
ร่ วมพิธีฉลองพุทธชยันตี ๒๕ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา ณ ประเทศลังกา และได้เสด็จไป
สังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศอินเดีย
 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ทรงเป็ นหัว หน้า คณะ เสด็จ ไปร่ ว มงานและเป็ นประธาน
ประกอบพิธีบรรจุพระบรมธาตุ ณ วัดบุบผาราม เมืองปี นงั สหพันธรัฐมลายา
 เดือนมีนาคม และเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงเป็ นหัวหน้าคณะ เสด็จไปร่ วมพิธีฉ ลองพุทธยันตี
๒๕ ศตวรรษแห่ ง พระพุ ท ธศาสนา ณ ประเทศญี ปุ่ น และได้เ สด็ จ ไปเยียมทหารไทย
ณ ประเทศเกาหลีดว้ ย
 เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงเป็ นหัวหน้า คณะ เสด็จนําพระสงฆ์ไทยไปอยู่จาํ พรรษา
ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ในการประกอบพิธี เปิ ดโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธ รรม ณ วัด โพธิ ชัย
จังหวัดหนองคาย ได้เสด็จไปเยียมคณะสงฆ์และเยียมวัดต่าง ๆ ในประเทศลาว
 เดือ นมิ ถุนายน และกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้เสด็จไปสังเกตการณ์ พระศาสนาการศึกษา
และเยียมประชาชนในประเทศสหรัฐ อเมริ กาและยุโรปบางประเทศ ตามคําทูล อาราธนาของ
มูลนิธิเอเซีย
 เดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ เ สด็ จ ไปสั ง เกตการพระศาสนาและเยี ยมประชาชน
ณ ประเทศอินเดีย ตามคําทูลอาราธนาของรัฐบาลอินเดีย

พระกรณียกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๓ ขณะทรงดํา รงสมณศัก ดิ ที สมเด็จ พระวันรัต และดํา รงตําแหน่ งสัง ฆนายก
ได้ทรงเป็ นผูถ้ วายพระธรรมเทศนาพระมงคลวิเสสกถา ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั

เมื อวัน ที ๒๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงผนวชเป็ นพระภิ ก ษุ
ณ พระอุ โ บสถวัด พระศรี รั ต นศาสดาราม สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ปลด) ขณะทรงดํ า รงสมณศัก ดิ ที
สมเด็จพระวันรัต ในฐานะสังฆนายก ทรงเป็ นพระอนุศาสนาจารย์ ถวายอนุศาสน์ในพระราชพิธีทรงผนวช
พ.ศ. ๒๕๐๐ ขณะทรงดํารงสมณศักดิที สมเด็จพระวันรัต ในฐานะสังฆนายก ได้ทรงเป็ นประธานสงฆ์
ในรัฐพิธีฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษของไทย

พระอวสานกาล
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) โดยปรกติแ ล้ว พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรงสมบู รณ์ดี จนเมื อ
พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงประชวร คณะแพทย์ ไ ด้ ต รวจพบว่ า เป็ นมะเร็ ง ที ต่ อ มปอสเตท และได้ รั บ การผ่ า ตัด
เมื อวัน ที ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้รั บการผ่า ตัดอี ก ครั งเนื องจากโรคนิ วในกระเพาะปัส สาวะ
หลั ง จากได้ รั บ การผ่ า ตัด แล้ ว ได้ เ สด็ จ ไปประ เทศสหรั ฐ อเม ริ กา ยุ โ รป และอิ นเดี ย ตามปรก ติ
จนเมือวันที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ในเวลาเช้าพระอาการทัวไปเป็ นปรกติ จะมีก็เพียงแต่ทรงปวดพระเศียร
ตามธรรมดา เวลาเพลได้เ สด็จไปเจริ ญพระพุทธมนต์แ ละเสวยภัตตาหารเพล เนื องในงานทํา บุ ญทีบ้า น
จอมพลสฤษฎิ ธนะรั ช ต์ นายกรั ฐ มนตรี หลัง จากเสด็ จ กลับ วัด แล้ว จนถึ ง เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
หลังจากสรงนําแล้ว ทรงมี พระอาการปวดพระเศียรอย่า งรุ นแรง เมือพระปฏิ บตั ิรับ ใช้เ ชิญนายแพทย์มาเฝ้ า
พระอาการ พอทรงเห็นหน้านายแพทย์และรับสั งได้เพียงไม่กีคําพระองค์ก็สิ นพระชนม์ดว้ ยพระอาการอันสงบ
เมือเวลา ๑๖.๒๗ น. วันอาทิตย์ ขึน ๑๕ คํา เดือน ๗ ปี ขาล จัตวาศก จ.ศ. ๑๓๒๔ ตรงกับวันที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๐๕ คณะแพทย์ได้ลงความเห็นพร้อมกันว่าสมเด็จพระสังฆราชได้สิ นพระชนม์ดว้ ยพระโรคเส้นโลหิ ตใหญ่
ในพระสมองแตก สิ ริพระชนมายุได้ ๗๓ พรรษา ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน
๑๘ วัน

