สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๗
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่ น ปุณฺณสิ ริมหาเถร)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

อําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
วันอังคาร แรม ๑๓ คํา เดือน ๔ ปี วอก อัฎฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘
ตรงกับวันที ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙
ในรัชกาลที ๕
วันศุกร์ ขึน ๑๑ คํา เดือน ๘ ปี ชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔
ตรงกับวันที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ในรัชกาลที ๙
วันศุกร์ ขึน ๑๒ คํา เดือนอ้าย ปี ฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๓๓๕
ตรงกับวันที ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ในรัชกาลที ๙
๗๗ พรรษา ๘ เดือน ๘ วัน
๑ ปี ๔ เดือน ๑๗ วัน

พระประวัติเบืองต้น
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิ ริมหาเถร) ทรงมีพระนามเดิมว่า ปุ่ น สุ ขเจริ ญ
เป็ นชาวจัง หวัด สุ พรรณบุรี ประสู ติเ มือวัน อังคาร แรม ๑๓ คํา เดือ น ๔ ปี วอก อัฎฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ ตรงกับ
วันที ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ท่านบิดาชือ เน้า สุ ขเจริ ญ ท่านมารดาชือ วัน สุ ขเจริ ญ ทรงเป็ นบุตรคนที ๖ ใน
จํานวนพีน้อง ๘ คน ในเบืองต้นทรงศึกษาเล่าเรี ยนภาษาไทยกับท่านบิดาจนสามารถอ่านหนังสื อได้ ท่านบิดาจึง
พาไปฝากเป็ นศิษย์พระอาจารย์หอมซึ งเป็ นญาติ ทีวัดสองพีน้อง จัง หวัดสุ พรรณบุรี จากนันจึง ทรงเริ มศึกษา
ภาษาบาลี อั ก ษรขอม และคัม ภี ร์ มู ล กั จ จายน์ ที เรี ยกกัน ว่ า หนั ง สื อใหญ่ กั บ พระอาจารย์ห อม
และพระอาจารย์จ่าง ปุณฺณโชติ
พ.ศ. ๒๔๕๔ เมื อพระชนมายุ ไ ด้ ๑๕ พรรษา พระอาจารย์ห อมได้ พ ามาฝากเป็ นศิ ษ ย์อ ยู่ ก ับ
พระอาจารย์ป่ วนผู ้เ ป็ นญาติ ฝ่ ายท่ า นมารดา ที วัด มหาธาตุ ยุว ราชรั งสฤษฎิ (ภายหลั ง ได้ ย า้ ยไปอยู่

วัด พระเชตุ พ นวิ ม ลมัง คลาราม และต่ อ มาได้รั บ พระราชทานสัญ ญาบัต รเป็ น พระครู บ ริ ห ารบรมธาตุ
เป็ นเจ้าอาวาสวัดนางชี ภาษีเจริ ญ)

ทรงบรรพชา
พ.ศ. ๒๔๕๕ พระชนมายุไ ด้ ๑๖ พรรษา ได้ย า้ ยมาอยู่ ก ับ พระอาจารย์ส ด (พระมงคลเทพมุ นี
วัดปากนํา ภาษีเจริญ) ซึ งมีศกั ดิเป็ นอา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และในปี นันได้ทรงกลับไปบรรพชา
เป็ นสามเณร ณ วัดสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ต้องทรงลาสิ กขาออกไปช่วยครอบครัวทํานา
เนื องจากท่า นบิ ด าป่ วย ครั นพระชนมายุ ๑๘ พรรษา ทรงกลับ มาบรรพชาเป็ นสามเณรอี ก ครั งหนึ ง
แล้วทรงกลับมาอยูท่ วัี ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพือทรงศึกษาเล่าเรี ยนต่อ

ทรงอุปสมบท
พ.ศ. ๒๔๖๐ พระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา ทรงกลับไปอุ ปสมบท ณ วัดสองพีน้อ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี
เมือวันศุก ร์ ขึ น ๗ คํา เดื อ น ๖ ปี มะเส็ ง ตรงกับ วันที ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยมี พ ระครู วินยานุ โยค
(เหนี ยง อินฺ ทโชโต) เจ้า อาวาสวัดสองพีน้อง เจ้า คณะอําเภอสองพีน้อ ง เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โหน่ง
วัดสองพีน้อง เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ และพระศากยบุตติยวงศ์ (เผือน ติสฺสทตฺโต ภายหลังได้รับสถาปนาเป็ น
สมเด็จพระวันรัต) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็ นพระอนุสาวนาจารย์
เมื อเข้า มาอยู่ว ัด พระเชตุ พ นวิ ม ลมัง คลาราม ตังแต่เ มื อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็ นต้น มา ได้ท รงศึ ก ษา
พระปริ ยตั ิธรรมอย่างจริ งจังในสํา นัก ของ สมเด็จพระวันรัต (เผือน ติสฺส ทตฺ โต) แต่ ค รังยังดํา รงสมณศัก ดิ ที
พระศากยบุ ตติยวงศ์ และพระมหาปี วสุ ตฺ ตโม ทรงสอบไล่ ได้นัก ธรรมและเปรี ยญชันต่ า ง ๆ มาเป็ นลําดับ
จนในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงสอบได้เ ปรี ยญธรรม ๖ ประโยค และนอกจากการศึก ษาพระปริ ย ตั ิธ รรมแล้ว
ยังทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับหลวงประสาทบรรณวิทย์ และทรงศึกษาภาษาจีนกับนายกมล มลิทอง เท่าทีจะทรงมี
โอกาสศึกษาได้
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่ น ปุณฺณสิ ริมหาเถร) ทรงรับภาระหน้า ทีทางการ
พระศาสนามาตังแต่ทรงเป็ นพระเปรี ยญ เริ มตังแต่หน้าทีภายในพระอารามไปจนถึ งหน้า ทีในการปกครอง
คณะสงฆ์

 พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็ นพระคณาจารย์เอกทาง
เทศนา และทรงได้รั บ พระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะสามัญ ที พระอมรเวที
เมือวันที ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
 พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะชันราชที พระราชสุ ธี
เมือวันที ๑ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๘๙
 พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับ แต่ ง ตังเป็ นผูร้ ั ก ษาการเจ้า อาวาสวัด พระเชตุพ นวิ ม ลมังคลาราม
เป็ นกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ น
พระราชาคณะชันเทพที พระเทพเวที เมือวันที ๘ มิถุนายน พ. ศ. ๒๔๙๐
 พ.ศ. ๒๔๙๑ ทรงได้รับแต่งตังเป็ นเจ้า อาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และทรงได้รับ
พระราชทานเลือนสมณศักดิ เป็ นพระราชาคณะชันธรรมที พระธรรมดิลก เมือวันที ๕ ธันวาคม
พ. ศ. ๒๔๙๑
 พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงเป็ นสั ง ฆมนตรี ว่ า กา รสาธารณู ปการ และ ทรงได้ รั บ สถาปนา
เป็ นพระราชาคณะชันเจ้าคณะรองที พระธรรมวโรดม เมือวันที ๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๔๙๙
 พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงเป็ นกรรมการพิจารณาหลัก สู ต รการศึก ษาพระปริ ยตั ิ ธ รรม แผนกบาลี
และทรงได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระวันรัต เมือวันที ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๐๔

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๗ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลังจากสมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จพระสังฆราช (จวน อุ ฏฺ ฐายี ) วัด มกุ ฏ กษัตริ ย าราม
สิ นพระชนม์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
สถาปนาสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิ ริ มหาเถร) เป็ นสมเด็ จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
เมือวันศุกร์ ขึน ๑๑ คํา เดือน ๘ ปี ชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔ ตรงกับวันที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นับเป็ น
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๗ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

พระเกียรติคุณ
การพระศาสนาต่างประเทศ
 พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงเป็ นประธานสงฆ์ใ นการผูก พัทธสี มา วัด ไทยพุท ธคยา ประเทศอิ นเดี ย
แล้วเลยไปสังเกตการณ์พระศาสนา ณ ประเทศเนปาล
 พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงเป็ นประธานผูกพัทธสี มา วัดเชตวัน กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จไปเยือ นวัดพุทธปทีป กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ และไปสังเกตการณ์พระ
ศาสนา ณ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ฝรั งเศส เบลเยียม ลัก เซมเบอร์ ก เยอรมนี สวิส เซอร์ แลนด์
และอิตาลี
 พ.ศ. ๒๕๑๕ เสด็จเยือ นประเทศสหรัฐอเมริ ก า ตามคําอาราธนาของรัฐบาลสหรัฐ อเมริ ก า
และ ในโอก าสเดี ย วกั น ได้ เ สด็ จ เยื อ นสํ า นั ก ว าติ ก ั น ณ กรุ งโรม ประเทศอิ ตา ลี
เพือเป็ นการส่ งเสริมสัมพันธไมตรี อนั ดีระหว่างศาสนา
การก่อสร้ างและปฏิสังขรณ์ อาราม
ตังแต่ทรงดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็ นต้นมา ทรงก่อสร้างและปฏิสังขรณ์
ไว้มากมาย ทังปูชนียสถานและสาธารณสถาน เช่น พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ๑๗ ณ วัดสุ วรรณภูมิ
อํา เภอเมื อ ง จั ง หวัด สุ พรรณบุ รี โรงพยาบาลสมเด็ จ พระสั ง ฆราชองค์ที ๑๗ ณ อํา เภอสองพี น้ อ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี ตึกสันติวนั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรี ยนสมเด็จพระวันรัต ตลาดสามชุก อําเภอสามชุก
จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นต้น
ด้ านมูลนิธิ
ทรง ริ เริ มก่ อตั งและสนั บ สนุ นมู ล นิ ธิ ที ดํ า เนิ นงานด้ า นธรรมะ ด้ า นวิ ชากา ร การศึ ก ษา
และด้า นสาธารณู ป การเป็ นจํา นวนมาก เช่ น มู ล นิ ธิ ทุ นพระพุท ธยอดฟ้ า ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มู ล นิ ธิ
สมเด็จพระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว มูลนิธิหอ้ งสมุดสันติวนั วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็ นต้น
งานพระนิพนธ์
นอกจากทรงแต่งและเรี ยบเรี ยงพระธรรมเทศนาแล้ว ทรงสนพระทัยในการประพันธ์ม าตังแต่ยงั ทรง
เป็ นสามเณร โปรดการอ่ านหนัง สื อ และสะสมหนัง สื อ ต่ า ง ๆ เคยทรงเขียนบทความเกี ยวกับวันสํ า คัญ
ทางพระพุทธศาสนาลงพิมพ์ใ นหนังสื อพิมพ์เดลิเมล์ ในพระนามว่า “ป.ปุณฺณสิ ริ” และได้ทรงนิ พนธ์หนังสื อ
ต่างๆ ไว้กว่า ๒๐ เรื อง
 ประเภทวิชาการ เมือทรงเป็ นเลขาธิ การ ก.ส.พ. ได้ทรงรวบรวมระเบียบข้อ บังคับคณะสงฆ์
พิมพ์เป็ นเล่ม ชือประมวลอาณัติคณะสงฆ์
 ประเภทสารคดี บันทึกการเสด็ จไปยังประเทศต่า ง ๆ คือ สู่ เมืองอนัตตา พุทธชยันตี เดี ย-ปาล
สู่ สํานักวาติกนั และนิกสัน และพระนิพนธ์เรื องสุ ดท้ายคือ บ่อเกิดแห่งกุศลคือโรงพยาบาล

 ประเภทธรรมนิ ยาย ทรงใช้น ามปากกาว่ า “สั น ติ ว ัน ” บ้า ง “ศรี วัน ” บ้า ง มีห ลายเรื อง
เช่น จดหมายสองพีน้อง สันติวนั พรสวรรค์ หนี กรรมหนีเวร ไอ้ตี ดงอารยะ คุณนายชันเอก
เป็ นต้น
สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ปุ่ น ปุ ณฺ ณสิ ริ มหาเถร) ทรงเจริ ญอยู่ใ น
พรหมวิหารธรรม ทรงเป็ นครุ ฐ านี ยอภิ ปูชนี ย บุค คล เป็ นทีเคารพบูช าสัก การะอย่า งยิ งแห่ ง ปวงบรรพชิ ต
และคฤหัสถ์ ทรงได้รับยกย่อ งพระเกี ยรติคุณ ให้เ ป็ นทีประจัก ษ์ และทรงได้รับถวายพระนามเป็ นพิเศษว่า
“สมเด็จฯ ป๋ า”

พระอวสานกาล
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่ น ปุณฺ ณสิ ริมหาเถร) เสด็จเข้า รับการรัก ษา
ณ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ตังแต่ ว ัน ที ๑๒ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้ว ยพระอาการเวี ย นพระเศี ย ร
ความทรงจําเสื อม พระวรกายทางซีก ขวาอ่ อน เคลือนไหวไม่ได้ คณะแพทย์ลงความเห็นว่า พระอาการทัวไป
ทังหมดเนื องมาจากการทีพระองค์ทรงประชวรเป็ นเนื องอก (มะเร็ ง)ในปอดข้างซ้าย ซึ งคณะแพทย์ได้ถวาย
การผ่าตัดเมือวันที ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อ มาได้กระจายไปทีสมองด้า นซ้าย ครันเมือถวายการรักษา
ทางยาและฉายรั งสี พระอาการดี ขึนจนกระทั งพระหั ตถ์ข วาเคลื อนไหวได้ ต่ อ มาเมือวันที ๑๔ ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงประชวรมีพระโรคแทรก มีพระโลหิตออกจากกระเพาะอาหาร คณะแพทย์ได้ถ วายการผ่าตัด
นับตังแต่นนเป็
ั นต้นมา พระอาการทรุ ดหนักลงโดยลําดับ ในทีสุ ดสิ นพระชนม์เมือวันศุกร์ ขึน ๑๒ คํา เดือ นอ้า ย
ปี ฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๓๓๕ ตรงกับวัน ที ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. ด้วยพระอาการสงบ
สิ ริพระชนมายุได้ ๗๗ พรรษา ๘ เดือน ๘ วัน ทรงดํารงตํา แหน่ งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๑ ปี ๔ เดือ น
๑๗ วัน

