สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๖
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

ตําบลบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
วันอาทิตย์ แรม ๑๐ คํา เดือนยี ปี ระกา นพศก จ.ศ. ๑๒๕๙
ตรงกับวันที ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐
ในรัชกาลที ๕
วันศุกร์ ขึน ๓ คํา เดือนอ้าย ปี มะเส็ง สัปตศก จ.ศ. ๑๓๒๗
ตรงกับวันที ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
ในรัชกาลที ๙
วันเสาร์ ขึน ๒ คํา เดือนยี ปี กุน ตรี ศก จ.ศ. ๑๓๓๓
ตรงกับวันที ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ในรัชกาลที ๙
๗๓ พรรษา ๑๑ เดือน ๒ วัน
๖ ปี ๒๒ วัน

พระประวัติเบืองต้ น
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ฐายี) ทรงมีพระนามเดิมว่า ลําจวน ศิริสม
ภายหลังทรงเปลียนเป็ น จวน ประสู ติเมื อวันอาทิตย์ แรม ๑๐ คํา เดือนยี ปี ระกา นพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ ตรงกับ
วันที ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ ตําบลบ้า นโป่ ง อํา เภอบ้า นโป่ ง จังหวัดราชบุรี ท่า นบิดาชื อ หงส์ ศิริส ม
เป็ นชาวโพธาราม ท่านปู่ สื บเชือสายมาจากจีนแซ่ตนั ท่านย่าสื บเชือสายมาจากชาวเวียงจันทน์ ส่วนท่านมารดาชือ
จีน ศิริส ม นามสกุล เดิม ประเสริ ฐ ศิล ป์ ทรงเป็ นบุตรคนที ๑ในจํา นวนพีน้อ ง ๗ คน ภายหลังท่า นบิดาได้
อุปสมบทเป็ นภิ กษุมาอยู่ทีวัดมกุฏกษัตริ ยารามจนถึงมรณภาพ เมืออายุ ๘๔ ปี ส่ วนท่านมารดาก็ได้บวชเป็ น
อุบาสิ กา เป็ นเวลาประมาณ ๓๐ ปี จนถึงแก่กรรมเมืออายุ ๘๘ ปี
พ.ศ. ๒๔๔๙ พระชนมายุ ๙ พรรษา ได้เข้า มาอยู่กับครู ฟ้อนผู เ้ ป็ น ญาติ เข้า ศึก ษาชันประถมศึก ษา
ทีโรงเรี ยนวัดคฤหบดี ตําบลบ้านปูน อําเภอบางพลัด จังหวัดธนบุรี เมือ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระชนมมายุ ๑๔ พรรษา
ท่ า นบิ ด ามารดา ต้อ งการให้ เ รี ยนทางพระศาสนา จึ ง นํ า ไปฝากให้ ศึ ก ษาอยู่ ก ับ พระมหาสมณวงศ์
(แท่น โสมทตฺ โต) เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๔๕๕ พระชนมมายุ ๑๖ พรรษา ในราวเดื อ นเมษายน ได้เ ข้า มาอยู่ ศึก ษาพระปริ ย ัติธ รรม
กับพระศาสนโศภน (แจ่ ม จตฺตสลฺ โล) เมือครังยังดํารงสมณศักดิที พระอริ ยมุนี ทีคณะนอก วัดมกุฏกษัตริ ยาราม
และทรงเริ มศึกษาบาลีไวยากรณ์ในโรงเรี ยนบาลี วัดมกุฏกษัตริ ยาราม

ทรงบรรพชา
วัน ที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ พระชนมายุ ไ ด้ ๑๘ พรรษา ทรงบรรพชาเป็ นสามเณร
ณ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริ ยาราม โดยมีพระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย) เป็ นพระอุปัชฌาย์ และพระอริ ยมุนี
(แจ่ ม จตฺ ตสลฺ โ ล) เป็ นพระอาจารย์ใ ห้ส รณะและศีล แล้วทรงศึก ษาพระธรรมวิ นัยในสํา นัก พระอริ ย มุนี
(แจ่ม จตฺตสลฺ โล) ต่อมาทรงสอบไล่องค์นกั ธรรมชันตรี ภูมิของสามเณรได้
ระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๕๙ ทีวัด มกุ ฏ กษัตริ ยาราม มี ส ามเณรเรี ยนธรรมและบาลี อ ยู่ม าก
จึง ได้ชัก ชวนกันออกวารสารรายปัก ษ์ขึ นฉบับหนึ ง ให้ชือว่า “สยามวัด ” เพือเป็ นสนามสํา หรั บฝึ กหัดแต่ง
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และกลบท แล้วจัดให้มีการประกวดแต่ง โคลง ฉันท์ เป็ นต้น
ในจํานวนสามเณรเหล่า นี พระองค์ทรงมีล ายมือสวย จึ งได้รับมอบให้เป็ นบรรณาธิ ก ารรวบรวมและ
เขียนลงในสมุด ครังละ ๑-๒ เล่ม สํา หรับนํา ออกอ่ านในทีประชุม ในวันโกนแห่ งปักษ์ทุกกึ งเดื อน วารสารนี
ดํา เนิ นมาได้เ กือ บ ๒ ปี จึ งหยุด เพราะทุกรู ปมีภาระทีจะต้อ งเรี ยนมากขึน การหัดแต่งกวีนิ พนธ์ใ นครังนัน
ได้มีส่วนทําให้พระองค์ ทรงเป็ นผูม้ ีความสามารถในการประพันธ์โคลง ฉันท์

ทรงอุปสมบท
วัน ที ๒๖ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๔๖๐ พระชนมายุ ค รบ ๒๐ พรรษา ทรงอุ ป สมบทเป็ นพระภิ ก ษุ
ณ พระอุ โ บสถวัด มกุ ฏ กษัต ริ ยาราม โดยมี พ ระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย) เป็ นพระอุ ปั ช ฌาย์
และพระศาสนโศภน (แจ่ ม จตฺ ตสลฺ โ ล) เมื อครั งทีดํา รงสมณศัก ดิ ที พระราชกวี เป็ นพระกรรมวาจาจารย์
และในปี เดี ยวกัน นันทรงสอบได้นัก ธรรมชันตรี และเปรี ยญธรรม ๓ ประโยค พ.ศ. ๒๔๗๒ ทรงสอบได้
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
 พ.ศ. ๒๔๗๖ ทรงได้รับพระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะสามัญที พระกิตติสารมุนี
เมือวันที ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖
 พ.ศ. ๒๔๗๘ ทรงได้รับพระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชันราชที พระราชเวที
และทรงเป็ นประธานคณะ ทําการในหน้าทีเจ้าคณะมณฑลราชบุรี

 พ.ศ. ๒๔๘๒ ทรงได้รับพระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชันเทพที พระเทพเวที
เมือวันที ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
 พ.ศ . ๒ ๔๘๘ ทร งได้ รั บ พ ระ ร าชท าน ส มณศั ก ดิ เป็ นพ ร ะร าชา คณะ ชั นธ รร ม ที
พระธรรมปาโมกข์
 พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้ รั บ โปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็ นพระราชาคณะชั นเจ้ า คณะรองที
พระสาสนโสภน
 พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
ผูช้ ่วยเจ้าคณะใหญ่ค ณะธรรมยุต

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๖ แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์
วันศุกร์ ขึน ๓ คํา เดือนอ้าย ปี มะเส็ง สัปตศก จ.ศ. ๑๓๒๗ ตรงกับวันที ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็ นสมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ
สมเด็ จ พร ะสั ง ฆรา ช สกลมหาสั ง ฆปริ ณายก พระองค์ ที ๑๖ แห่ งกรุ งรั ต นโ กสิ นทร์ สื บต่ อ จา ก
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศ
ในการสถาปนาสมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (จวน อุ ฏฺ ฐายี) ในครั งนี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ขึ น ใ หม่ เพื อ เป็ น แบ บ อ ย่ า งต่ อ ไป โด ย ใ ห้ ต ั งก า ร พ ร ะร า ช พิ ธี สถ า ป น า สม เด็ จ พ ระ สั งฆร า ช
ณ พระอุ โ บสถวัด พระศรี รั ต นศาสดาราม เป็ นพระราชพิ ธี เ ฉพาะ มี พ ระราชดํา ริ ให้ป ระกาศกระแส
พระบรมราชโองการ และถวายพระสุ พ รรณบัฏ พัด ยศ และเครื องสมณศักดิ ท่ า มกลางมหาสมาคมทัง
ฝ่ ายพุ ทธจัก รและราชอาณาจัก ร เพื อให้ส มกับ ทีจะทรงเป็ นสกลมหาสั ง ฆปริ ณายก ประธานาธิ บ ดี ส งฆ์
เป็ นทีเชิดชูพระพุทธศาสนาให้วฒั นาสถาพรสื บไป

พระเกียรติคุณ
ด้ านการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงได้รับมอบให้เป็ นหัวหน้า ตรวจชํา ระพระไตรปิ ฎกบางปกรณ์ คือ อปทาน เถรคาถา
เถรี คาถา ทรงสอบทานอักษรไทยกับต้นฉบับอักษรขอม เทียบกับฉบับอัก ษรพม่า และอักษรโรมันโดยตลอด
เป็ นเวลานาน จึ ง ทํา ให้ช ํา นาญในอัก ษรเหล่ า นี ด้ว ย ฉะนัน เมื อเสด็ จ แทนพระองค์ส มเด็ จ พระสั งฆราช
(ปลด กิ ตฺติโสภโณ) ไปร่ วมประชุ มสังคายนา ทีกรุ ง ย่า งกุ้ง ประเทศพม่า เมือ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึ งทรงอ่ า น
พระไตรปิ ฎกอักษรพม่าได้โดยสะดวก และทรงอ่านคัมภีร์อกั ษรรามัญได้ดว้ ย

พ.ศ. ๒๔๗๖ ขณะยังทรงเป็ นพระเปรี ยญ ได้ร่วมกับมิตรสหายตังสมาคมพุทธศาสนา ขึนเป็ นครังแรก
เรี ยกว่า “พุทธมามกสมาคม” โดยมีวตั ถุทีประสงค์เพือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการศึก ษา และบํารุ ง
สั ม มาปฏิ บ ัติ ผู ้ก่ อ ตังครั งแรก ฝ่ ายบรรพชิ ต มี พ ระมหาจวน อุ ฏฺ ฐายี พระมหาทองสื บ จารุ ว ณฺ โณ
วัด มกุฏ กษัตริ ย าราม พระมหาผิน สุ วโจ วัด บวรนิ เวศวิ หาร เป็ นต้น ฝ่ ายคฤหัสถ์มีพระยาสุ รเกษตรโสภณ
หลวงสมัครนันทพล หลวงประดิ ษฐ์มนู ธ รรม และนายไต๋ ปาณิ กบุตร เป็ นต้น เมือจดทะเบียนเรี ยบร้อ ยแล้ว
สมาคมก็เริ มดําเนินการรับสมาชิกและประกวดเรี ยงความทางพระพุทธศาสนา แต่ต่อ มารัฐบาลในเวลานันได้
ขอให้มหาเถรสมาคมห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรเกียวข้องกับการสมาคมนี สมาคมจึงต้องหยุดกิจการและเลิกล้มไป
พ.ศ. ๒๔๘๘ ในการจัด ตังสภาการศึ ก ษามหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ฐายี) ซึ งขณะนันทรงดํารงสมณศักดิที พระธรรมปาโมกข์ ได้ทรงมีบทบาทสํา คัญ
ในการให้การสนับสนุ น จนกระทังการจัดตังสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการเป็ นผลสํา เร็ จ
และได้ทรงให้การสนับสนุนตลอดมา
การพระศาสนาในต่างประเทศ
ได้เสด็จไปดูการพระศาสนาในประเทศลาว มาเลเซีย สิ งคโปร์ อิ นเดีย เนปาล ลังกา ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลี ญีปุ่ น เวียดนาม ตามคําอาราธนาของพระสงฆ์และพุทธบริษ ทั ในประเทศเหล่านัน
 พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จไปร่ วมงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ทีประเทศญีปุ่ น
 พ . ศ . ๒ ๕ ๐ ๔ ท ร ง เ ป็ น ผู ้ แ ท น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ( ป ล ด กิ ตฺ ติ โ ส ภ โ ณ )
วัด เบญจมบพิ ตรดุ สิ ตวนาราม เสด็จไปร่ วมประชุ ม สั งคายนาพระไตรปิ ฎกที กรุ งย่า งกุ้ง
ประเทศพม่า
 พ.ศ. ๒๕๑๐ เสด็ จ เยื อ นประเทศลั ง กาเป็ นทางการ ตามคํา ทู ล เชิ ญ ของรั ฐ บาลลัง กา
เป็ นเวลา ๑๑ วัน
งานแปลและพระนิพนธ์
พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ทรงแปลตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย เพือให้นักเรี ยนคัดลอกไปเป็ นตํารา
และได้อ นุ ญ าตให้โ รงพิ ม พ์ไ ท ถนนรองเมื อ ง พิ ม พ์ ขึ นเผยแพร่ ครั งหนึ ง ต่ อ มาจึ ง มอบลิ ข สิ ทธิ ให้
มหามกุฏ ราชวิทยาลัยจัดพิมพ์ ตังแต่วนั ที ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็ นต้นมา พระธรรมเทศนาต่า ง ๆ นัน
ทรงเขียนไว้ในใบลานบ้าง แสดงโดยปฏิภาณ และอัดเทปไว้บา้ ง หลายร้อยเรือง แต่ทีสําคัญ คือ พระธรรมเทศนา
พระมงคลวิเสสกถา ทีถวายในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระธรรมเทศนาเหล่านี โดยมากยังไม่ได้พิมพ์
นอกจากนี ยังมีคาํ บรรยายในทีต่าง ๆ และคําปราศรัยอีกจํานวนมาก

การตังหลักสู ตรการศึกษาขึนใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ทรงส่ งเสริ มให้ค ณะสงฆ์กบั กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมมือ กันจัดตังหลักสู ตรการศึกษา
ของพระภิกษุ และสามเณรขึนใหม่ เรี ยกว่า “หลักสู ตรโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยบรรจุวิชา
ต่าง ๆ ทังสายนักธรรม-บาลี และสายสามัญให้ได้เรี ยนควบคู่กนั ไป เริ มตังแต่ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย
ขึนไปจนถึ ง ประโยคมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และตอนปลายตามลํา ดับ ในการนี สํ า นัก งานสลากกิ น แบ่ ง
ได้บริ จาคทรัพย์สร้างสถานศึกษาเป็ นตึก ๓ ชัน ขึนทีหลังวัดมกุฏ กษัตริ ยารามเป็ นแห่ งแรก นับเป็ นโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งแรกในประเทศไทย

พระกรณียกิจพิเศษ
พ.ศ . ๒๔ ๙๙ พร ะบ าท สม เด็ จ พร ะ เจ้ า อ ยุ่ หั ว เส ด็ จ อ อ กทร งผนว ช ณ พ ระ อุ โ บส ถ วั ด
พระศรี รัตนศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ รญาณวงศ์ ทรงเป็ นพระราชอุปัธ ยาจารย์
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ขณะทรงดํา รงสมณศักดิที พระสาสนโสภณ
ทรงเป็ นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระราชพิธีทรงผนวช เมือวันที ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงเป็ นประธานสงฆ์ในพิธีแสดงองค์เป็ นพุทธมามกะ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
เจ้า ฟ้ ามหาวชิ ร าลงกรณ์ สยามมกุ ฎ ราชกุมาร ณ พระอุ โบสถวัด พระศรี รัตนศาสดาราม เนื องในโอกาสที
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จไปทรงศึกษา ณ ต่า งประเทศ เมือวันที ๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๙

พระอวสานกาล
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ฐายี)โดยปรกติ ทรงมีพระพลานามัย ที
สมบูรณ์แข็งแรงดีมาตลอด แต่จะมี เป็ นครังคราวต้อ งเสด็จ เข้า รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลบ้า ง ๒-๓ ครัง เช่น
ผ่าตัดไส้เลือน ผ่าตัดโพรงจมูก ผ่าตัดกระเพาะเพือตรวจว่าเป็ นมะเร็ งหรื อไม่ เมือผ่าตัดแล้วสุ ขภาพก็กลับสู่ ปรกติ
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) สิ นพระชนม์ดว้ ยอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
เมื อวัน เสาร์ ขึ น ๒ คํา เดื อ นยี ปี กุ น ตรี ศก จ.ศ. ๑๓๓๓ ตรงกับ วัน ที ๑๘ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
เมือเวลา ๑๐.๐๕ น. สิ ริพระชนมายุได้ ๗๓ พรรษา ๑๑ เดือน ๒ วัน ทรงดํารงตํา แหน่ งสมเด็จพระสัง ฆราช
เป็ นเวลา ๖ ปี ๒๒ วัน

