สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๓
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสั งฆราช (มี)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
ภูมลิ าํ เนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

(ไม่ปรากฏ)
วันพุธ ขึน ๑๒ คํา เดือน ๘ ปี มะเมีย โทศก จ.ศ. ๑๑๑๒
ตรงกับวันที ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๙๓
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ แห่งกรุ งศรี อยุธยา
วันพฤหัสบดี แรม ๗ คํา เดือน ๙ ปี ชวด อัฎฐศก จ.ศ.๑๑๗๘
ตรงกับวันที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๙
ในรัชกาลที ๒
วันเสาร์ ๑ แรม ๗ คํา เดือน ๑๐ ปี เถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
ตรงกับวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๓๖๒
ในรัชกาลที ๒
๗๐ พรรษา
๓ ปี ๑ เดือน

พระประวัตเิ บืองต้น
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ประสูติเมือวันพุธ ขึน ๑๒ คํา เดือน ๘ ปี มะเมีย
โทศก จ.ศ. ๑๑๑๒ ตรงกับวัน ที ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๙๓ ในรั ชกาลสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ
แห่งกรุ งศรี อยุธยา
ในสมัยกรุ งธนบุรี สมเด็จพระสัง ฆราช (มี) ทรงอุปสมบทอยู่ทีวัด ราชบุ ร ณะ (วัด เลียบ) ทรงเป็ น
พระเปรี ยญเอก ต่ อ มาปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช
แห่ งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ทรงพระกรุ ณ าโปรดตังเป็ นพระราชาคณะที พระวินัย รั ก ขิ ต แทนตําแหน่ ง ที
พระอุบาฬี ซึงเป็ นตําแหน่งพระราชาคณะสามัญ มาตังแต่ครังกรุ งศรี อยุธยา ทีต้องเปลียนเพราะทรงเห็นว่า
สมณศัก ดิ นี ไปพ้อ งกับ นามพระอรหัน ต์ส าวกของพระพุ ท ธเจ้า จึ ง โปรดให้แ ปลงนามเสี ย ใหม่ เ ป็ น
พระวินยั รักขิต ด้วยเหตุนีสมเด็จพระสังฆราช (มี) จึงทรงเป็ นพระราชาคณะในราชทินนามที พระวินยั รักขิต
เป็ นรู ปแรก

๑

ในพระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฯ รัชกาลที ๒ ว่า “วันอังคาร แรม ๗ คํา เดือน ๑๐” และมีเชิงอรรถว่า “แรม ๗
คํา เดือน ๑๐ เป็ นวันเสาร์ ”

ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๓๓๗ ทรงได้ รั บ พระกรุ ณาธิ คุ ณ เลื อนสมณศัก ดิ ให้ สู ง ขึ นเป็ นรอง
สมเด็จ พระราชาคณะที พระพิมลธรรม ในคราวเดี ยวกับที ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (ศุข ) และ
สมเด็จพระพนรัตน วัดโพธาราม หรื อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในปัจจุบนั
ในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๖ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุ ณาโปรดเลือนสมณศักดิ
ขึนเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระพนรัตน แทนสมเด็จพระพนรัตน วัดโพธาราม ซึงมรณภาพ

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๓ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลัง จากสมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ศุ ข ) สิ นพระชนม์ ในปี พ.ศ. ๒๓๕๙ พระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็ จ พระพนรั ต น (มี ) ขึ นเป็ น
สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามว่า สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ เมือวันพฤหัสบดี แรม ๗ คํา เดือน ๙ ปี ชวด
อัฎฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ตรงกับวันที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๙ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๓
แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์
ธรรมเนียมแห่ สมเด็จพระสังฆราช มาสถิต ณ วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกทีเมือได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนา
แล้ว ทรงโปรดให้แ ห่ จ ากพระอารามเดิ ม มาสถิ ต ณ วัด มหาธาตุ ยุว ราชรั งสฤษฎิ นับ เป็ นการเริ มต้น
ธรรมเนี ย มแห่ สมเด็ จ พระสัง ฆราชจากพระอารามเดิ มมาสถิ ต ณ วัด มหาธาตุ ยุว ราชรั ง สฤษฎิ และ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ก็ได้เป็ นทีสถิตของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์นับแต่บดั นันมาจนตลอด
รัชกาลที ๒

พระเกียรติคุณ
การจัดสมณทูตไทยไปลังกา
เมื อครั งสมเด็ จ พระสั ง ฆราช (มี ) ทรงดํา รงสมณศัก ดิ ที สมเด็ จ พระพนรั ต น ได้ท รงปฎิ บัติ
พระกรณี ยกิจสําคัญคือ เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชดําริ ทีจะให้พระสงฆ์ไทย
ออกไปสื บข่าวพระศาสนายังลังกาทวีป แต่ เนื องจากในขณะนันสมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ทรงชราภาพ
มากแล้ว จึ งทรงมอบหมายให้ส มเด็จ พระพนรั ต น (มี) เป็ นผูจ้ ัด สมณทูต เพื อเดิ น ทางไปยังลังกาแทน
พระกรณี ยกิจครังนี นับเป็ นพระเกียรติประวัติทีสําคัญยิ ง เพราะเป็ นการรื อฟื นศาสนไมตรี ระหว่างไทยกับ
ลังกาทีเริ ดร้างมานาน และยังเป็ นการปูทางให้แก่สมณทูตไทยในรัชกาลต่อมา ส่ งผลให้คณะสงฆ์ไทยและ
ลังกามีการติดต่อสัมพันธ์กนั ใกล้ชิดมากยิงขึน อันเป็ นประโยชน์ในทางพระศาสนาในเวลาต่อมาเป็ นอันมาก
การฟื นฟูพธิ ีวสิ าขบูชาครังแรกในกรุ งรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๓๖๐ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย ทรงมี พ ระราชประสงค์จ ะบํา เพ็ ญ
พระราชกุศลทีประเสริ ฐยิงกว่าการบริ จาคทานรักษาศีลภาวนา ทีเคยทรงบําเพ็ญอยู่นัน สมเด็จพระสังฆราช
(มี) จึงได้ถวายพระพรให้ทรงกระทําวิสาขบูชา อันเป็ นพิธีบูชาสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึงมีผลอานิ สงส์
มากยิ งนัก ที พระมหากษัต ริ ย แ์ ต่ ก่ อนได้ทรงกระทํามา พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึ งได้
ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ต ังพิธีวิสาขบูชาเป็ นพิธีบูชาสําคัญประจําปี ขึนเป็ นครังแรกในกรุ งรัตนโกสิ นทร์

นับตังแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ เป็ นต้นมา ถือได้ว่าสมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงเป็ นบุคคลทีมีบทบาทสําคัญยิ ง
ในการฟื นฟูพิธีสาํ คัญของพระพุทธศาสนาทีเสือมสูญไปนานกว่า ๔๐๐ ปี ให้กลับมีขึนอีกครังหนึง และยังคง
เป็ นพิธีสาํ คัญทีมีสืบมาจนทุกวันนี
ปรับปรุ งการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมตังแต่ครังกรุ งศรี อยุธยามาแบ่งเป็ น ๓ ชัน เรี ยกว่า บาเรี ยนตรี บาเรี ยนโท
บาเรี ยนเอก หลัก สู ต รที ใช้เ รี ยนใช้ส อบก็ คื อ พระไตรปิ ฎกทัง ๓ คัม ภี ร์ ได้แ ก่ พระวิ นั ย พระสู ต ร
พระอภิ ธ รรม มาถึง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศหล้า นภาลัย ได้โ ปรดให้ป รั บปรุ งการศึ ก ษา
พระปริ ยัติ ธรรม เพื อให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเถรที สอบไล่ ไ ด้ เ ป็ นบาเรี ยนมี ค วามรู้ ก ว้า งขวางยิ งขึ น
สมเด็จ พระสังฆราช (มี) จึ งทรงเป็ นธุ ร ะในการปรั บปรุ งการศึก ษาพระปริ ย ตั ิ ธรรม ทรงปรึ ก ษาหารื อ
กับพระราชาคณะจนเห็นชอบทัวกันในการปรับปรุ งแก้ไขวิธีการสอน และการสอบไล่พระปริ ยตั ิธรรมใหม่
ทรงกําหนดหลักสูตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม โดยขยายการศึกษาออกไปเป็ น ๙ ประโยค ผูส้ อบไล่ได้ตงแต่
ั
๓ ประโยคขึนไปเรี ยกว่าเป็ นบาเรี ยน หรื อเปรี ยญ และหลักสูตรพระปริ ยตั ิธรรมทีปรับปรุ งขึนใหม่ในสมัย
สมเด็จพระสังฆราช (มี) นี ได้ใช้เป็ นแบบแผนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมของคณะสงฆ์ไทยสืบมาจนปัจจุบนั
พระกรณียกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๓๖๐ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (มี ) ทรงเป็ นพระราชอุ ปั ธ ยาจารย์ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ขณะทรงดํา รงพระราชอิ ส ริ ยยศเป็ นสมเด็ จ พระเจ้า ลูก ยาเธอ เจ้า ฟ้ ามงกุ ฎ
สมมุติเทวาวงศ์ เมือครั งทรงผนวชเป็ นสามเถร ณ วัด พระศรี รัต นศาสดาราม เมือทรงผนวชแล้วได้เสด็จ
ไปประทับ ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ เป็ นเวลา ๑ พรรษา จึงทรงลาผนวช

พระอวสานกาล
สมเด็จพระสังฆราช (มี) สิ นพระชนม์ เมือวันเสาร์ แรม ๗ คํา เดือน ๑๐ ปี เถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
ตรงกับวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๓๖๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สิ ริพระชนมายุ
ได้ ๗๐ พรรษา ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๓ ปี ๑ เดือน

