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ตรงกบัวนัที ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒  
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ในรัชกาลที ๘ 

 พระชนมาย ุ   ๗๘ พรรษา 

 ทรงดํารงตาํแหน่ง 

สมเด็จพระสังฆราช  ๑๖ ปี ๕ วนั 

 

พระประวัตเิบืองต้น 

พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จสงัฆราชเจา้ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจา้ภุชงค ์ 

ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชันสาม กรมขุนเจริญผลพูลสวสัดิ และหม่อมปุ่น ชมพูนุท  

ประสูติเมือวนัศุกร์ แรม ๗ คาํ เดือนอา้ย ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ ตรงกบัวนัที ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒ 

เมือทรงพระเยาว์ ได้ทรงศึกษาอักขรสมัยไทย ในสํานักเจ้าจอมมารดาสัมฤทธิผูเ้ป็นย่า พ.ศ. ๒๔๑๔  

เมือพระชนมายุ ๑๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ไปศึกษา 

เล่าเรียนในโรงเรียนแรฟฟัล ณ เมืองสิงคโปร์ พร้อมกับหม่อมเจา้องค์อืน ๆ อีกราว ๒๐ องค์  ทรงศึกษา 

อยู่ ๙ เดือน เมือทางกรุงเทพฯ ได้มีการเปิดโรงเรียนภาษาองักฤษสําหรับเจ้านายขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๑๕   

จึงโปรดใหเ้สด็จกลบัมาศึกษาต่อทีกรุงเทพฯ  

ทรงผนวช 

 พ.ศ. ๒๔๑๖ เมือพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   

โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมือครังทรงเป็นกรมหมืนบวรรังสีสุริยพนัธุ ์

ทรงเป็นพระอุปัชฌาย ์และพระองค์เจา้พระอรุณนิภาคุณากร เมือครังยงัทรงเป็นหม่อมเจา้พระราชาคณะ  



เป็นพระอาจารย ์เมือทรงผนวชแลว้ไดเ้สด็จมาประทบัอยู่ทีวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ทรงเล่าเรียน 

พระปริยติัธรรมต่อมาจนถึงพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา เมือ พ.ศ. ๒๔๒๒ จึงทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  

ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระวนัรัตน์ (ทบั พุทฺธสิริ) วดัโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย ์ 

ท ร ง มี พ ร ะ น า ม ฉ า ย า ว่ า  สิ ริ ว ฑฺ ฒ โ น  เ มื อ ท ร ง ผ น ว ช เ ป็ น พ ร ะ ภิ ก ษุ แ ล้ว ไ ด้ เ ส ด็ จ ป ร ะ ทับ ที 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามตามเดิม ไดท้รงเขา้แปลพระปริยติัธรรม ๒ ครัง ไดเ้ป็นเปรียญ ๕ ประโยค 

 สมณศักดิและตาํแหน่งหน้าทีในการพระศาสนา 

 พ.ศ. ๒๔๓๐ เมือทรงผนวชได ้๘ พรรษา ไดรั้บพระราชทานโปรดตงัเป็นพระราชาคณะที 

พระสถาพรพิริยพรต และได้ทรงเป็นกรรมการชุดแรกของมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ซึงก่อตงัขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๓๖ 

 พ.ศ. ๒๔๓๘ ทรงไดรั้บพระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะผูใ้หญ่เสมอชนัเทพ 

 พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็นพระราชาคณะชันธรรมที  

พระธรรมปาโมกข ์ในราชทินนามเดิม 

 พ.ศ. ๒๔๔๔ เมือพระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร เจา้อาวาสวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

สินพระชนม์ จึงทรงได้รับแต่งตังให้ทรงครองวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามสืบต่อมา 

นบัเป็นเจา้อาวาสพระองคที์ ๒ 

 พ.ศ. ๒๔๔๙  ทรงได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที  

พระพรหมมุนี เจ้าคณะรองในคณะกลาง ในราชทินนามเดิม พร้อมทังทรงสถาปนา 

พระอิสริยยศเป็น พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ 

 พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงไดรั้บพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอิสริยยศเป็น พระวรวงศ์เธอ กรม

หมืนชินวรสิริวฒัน์  ทรงดาํรงสมณศกัดิเป็นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระพุฒาจารย ์

เจา้คณะใหญ่คณะกลาง   

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 หลงัจากทีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สินพระชนม ์เมือวนัที ๒ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาพระวรวงศเ์ธอ 

กรมหมืนชินวรสิริวฒัน์  เป็นพระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหมืนชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ดาํรง

ตาํแหน่งสกลมหาสงัฆปริณายก ประธานาธิบดีแห่งสงัฆมณฑลทวัพระราชอาณาจกัร เมือวนัเสาร์ แรม ๒ คาํ 

เดือน ๙ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๘๓ ตรงกบัวนัที ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช

พระองค์ที ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ในรัชกาลที ๗ ทรงได้รับพระกรุณา 

โปรดเกลา้ฯ สถาปนาเลือนพระอิสริยยศเป็น กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ 



พระเกียรตคุิณ 

การจดัพมิพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 

พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มีการจดัสร้าง

พระไตรปิฎก เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

ให้มีการชาํระและจัดพิมพ์ขึนใหม่ เรียกว่า “พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ” โดยใชพ้ระไตรปิฎกฉบับพิมพ ์

เมือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว จาํนวน ๓๙ เล่ม เป็นต้นฉบับ  

พร้อมทงัตรวจชาํระและจดัพิมพเ์พิม รวมเป็นพระไตรปิฎกทีจดัพิมพขึ์นใหม่ จาํนวน ๔๕ เล่มบริบูรณ์ 

ในการตรวจชาํระและจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกครังนี ไดท้รงพระกรุณาโปรดให้กราบทูลอาราธนา 

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นประธานในการตรวจชาํระ 

พร้อมทงัพระเถระผูช้าํนาญพระไตรปิฎกอีก ๘ รูป เป็นกรรมการตรวจชาํระ ในการตรวจชาํระและจดัพิมพ์

พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐนี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ นอกจากจะ

ทรงเป็นประธานในการตรวจชาํระแลว้ ยงัไดท้รงตรวจชาํระคมัภีร์องัคุตตรนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก 

ตลอดพระคมัภีร์ดว้ยพระองคเ์อง  รวมเป็นหนงัสือ ๕ เล่มดว้ย 

พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ ไดเ้ริมดาํเนินการตรวจชาํระ เมือ พ.ศ. ๒๔๖๘ และจดัพิมพเ์สร็จสมบูรณ์ 

เมือ พ.ศ. ๒๔๗๓  เมือเสร็จสมบูรณ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานกรรมสิทธิในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี แก่มหามกุฏราชวิทยาลยั  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะเป็นสํานักกลางแห่งการศึกษาพระปริย ัติธรรม เ พือประโยชน์ 

แก่ความเจริญกา้วหนา้ของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาสืบไป 

มูลนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยั 

ขณะทรงดํารงตําแหน่งนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยนัน ได้ทรงโ ปรดให้จัดตัง  

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ขึน เ พือนําดอกผลอัน เกิดจากทรัพย์สินของมหามกุฏราชวิทยาลัย  

มาช่วยบาํรุงอุดหนุนการศึกษาพระปริยติัธรรม และเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไดก้วา้งขวางยิงขึน และทรงเป็น

นายกกรรมการมลูนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นพระองคแ์รก  

 ด้านพระนิพนธ์ 

 ทรงเป็นปราชญท์างพระพุทธศาสนาทีสาํคญัพระองคห์นึงในกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนิพนธ์หนังสือ

และตาํราทางพระพุทธศาสนาทีสาํคญัไวม้าก เช่น พระคมัภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือพจนานุกรมภาษาบาลี

แปลเป็นไทย มหานิบาตชาดก ตน้บญัญติั สามเณรสิกขา เป็นตน้ ซึงพระนิพนธ์เหล่านี ยงัไดใ้ชเ้ป็นคู่มือ 

ในการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั วไปอย่างแพร่หลาย 

มาจนถึงทุกวนันี  



 พระอวสานกาล 

 พระเจ้าวรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงประชวรดว้ยพระโรค 

เส้นพระโลหิตในกระเพาะพระบังคลเบาพิการ (กระเพาะปัสสาวะ) ทําให้พระบังคลเบาเป็นโลหิต   

และสินพระชนม์ เมือว ันพุธ แรม ๓ คาํ เดือน ๙ ปีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๒๙๙ ตรงกับวนัที ๒๕ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๘๐ สิริพระชนมายุได ้๗๘ พรรษา ทรงดาํรงตาํแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา ๑๖ ปี ๕ วนั

  

  


