
สมเดจ็พระสังฆราชพระองค์ที ๑๗ 

สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) 

วดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

 

ภูมลิําเนาเดิม  อาํเภอสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

วันประสูต ิ   วนัองัคาร แรม ๑๓ คาํ เดือน ๔ ปีวอก อฎัฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ 

    ตรงกบัวนัที ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ 

ในรัชกาลที ๕  

วันสถาปนา   วนัศุกร์ ขึน ๑๑ คาํ เดือน ๘ ปีชวด จตัวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔ 

ตรงกบัวนัที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ในรัชกาลที ๙ 

วันสินพระชนม์   วนัศุกร์ ขึน ๑๒ คาํ เดือนอา้ย ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๓๓๕  
     ตรงกบัวนัที ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ในรัชกาลที ๙ 

 พระชนมายุ   ๗๗ พรรษา ๘ เดือน ๘ วนั 

 ทรงดํารงตาํแหน่ง 

สมเด็จพระสังฆราช  ๑ ปี ๔ เดือน ๑๗ วนั 

 

พระประวัติเบืองต้น 

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) ทรงมีพระนามเดิมว่า ปุ่น สุขเจริญ 

เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ประสูติเมือวนัอังคาร แรม ๑๓ คาํ เดือน ๔ ปีวอก อัฎฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ ตรงกับ 

วนัที ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ท่านบิดาชือ เน้า สุขเจริญ  ท่านมารดาชือ วนั สุขเจริญ ทรงเป็นบุตรคนที ๖ ใน

จาํนวนพีนอ้ง ๘ คน ในเบืองตน้ทรงศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยกบัท่านบิดาจนสามารถอ่านหนงัสือได ้ท่านบิดาจึง

พาไปฝากเป็นศิษยพ์ระอาจารยห์อมซึงเป็นญาติ ทีวดัสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี จากนันจึงทรงเริมศึกษา 

ภา ษา บา ลี   อักษรขอม และคัมภี ร์ มูลกัจจา ยน์  ที เ รียกกัน ว่า  หนังสือใหญ่ กับพร ะอาจ ารย ์หอม 

และพระอาจารยจ่์าง ปุณฺณโชติ  

 พ.ศ.  ๒๔๕๔ เมือพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา พระอาจารย์หอมได้พามาฝาก เป็นศิษย์อยู่กับ 

พระอาจารย ์ป่วนผู ้เป็นญาติฝ่ายท่านมา รดา ทีวัดมหาธา ตุยุวราชรังสฤษฎิ (ภา ยหลังได้ยา้ ยไปอ ยู ่



วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบตัรเป็น พระครูบริหารบรมธาตุ  

เป็นเจา้อาวาสวดันางชี  ภาษีเจริญ)  

ทรงบรรพชา 

 พ.ศ. ๒๔๕๕ พระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ได้ยา้ยมาอยู่กับพระอาจารย ์สด (พระมงคลเทพมุนี  

วดัปากนาํ ภาษีเจริญ) ซึงมีศกัดิเป็นอา ณ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และในปีนันได้ทรงกลบัไปบรรพชา 

เป็นสามเณร ณ วดัสองพีนอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ตอ้งทรงลาสิกขาออกไปช่วยครอบครัวทาํนา 

เนืองจากท่านบิดาป่วย ครันพระชนมายุ ๑๘ พรรษา ทรงกลับมาบรรพชาเป็นสามเณรอีกครังหนึง  

แลว้ทรงกลบัมาอยูที่วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เพือทรงศึกษาเล่าเรียนต่อ 

ทรงอุปสมบท 

 พ.ศ. ๒๔๖๐ พระชนมายุได ้๒๑ พรรษา ทรงกลับไปอุปสมบท ณ วดัสองพีน้อง จังหวดัสุพรรณบุรี  

เมือวันศุกร์ ขึน ๗ คาํ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยมีพระครูวินยานุโยค  

(เหนียง อินฺทโชโต) เจา้อาวาสวดัสองพีน้อง เจ้าคณะอาํเภอสองพีน้อง เป็นพระอุปัชฌาย ์พระอาจารยโ์หน่ง  

วดัสองพีนอ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย ์และพระศากยบุตติยวงศ ์(เผอืน ติสฺสทตฺโต ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น 

สมเด็จพระวนัรัต) วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย ์ 

     เมือเข้ามาอยู่ว ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตังแต่เมือปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นตน้มา ได้ทรงศึกษา 

พระปริยติัธรรมอย่างจริงจังในสํานักของ สมเด็จพระวนัรัต (เผือน ติสฺสทตฺโต) แต่ครังยงัดํารงสมณศกัดิที  

พระศากยบุตติยวงศ์ และพระมหาปี วสุตฺตโม ทรงสอบไล่ได้นักธรรมและเปรียญชนัต่าง ๆ มาเป็นลําดับ  

จนในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค และนอกจากการศึกษาพระปริยติัธรรมแล้ว  

ยงัทรงศึกษาภาษาองักฤษกบัหลวงประสาทบรรณวิทย ์และทรงศึกษาภาษาจีนกบันายกมล มลิทอง เท่าทีจะทรงมี

โอกาสศึกษาได ้

สมณศักดิและตําแหน่งหน้าทใีนการพระศาสนา 

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) ทรงรับภาระหน้าทีทางการ

พระศาสนามาตงัแต่ทรงเป็นพระเปรียญ เริมตงัแต่หน้าทีภายในพระอารามไปจนถึงหน้าทีในการปกครอง 

คณะสงฆ ์ 



 พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงเป็นผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เป็นพระคณาจารยเ์อกทาง

เทศนา และทรงได้รับพระราชทา นสมณศักดิเป็นพระราชาคณะสามัญที พระอมรเวที  

เมือวนัที ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงไดรั้บพระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะชันราชที พระราชสุธี 

เมือวนัที ๑ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๘๙ 

 พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับแต่งตังเป็นผูรั้กษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

เป็นกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และทรงไดรั้บพระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็น

พระราชาคณะชนัเทพที พระเทพเวที เมือวนัที ๘ มิถุนายน พ. ศ. ๒๔๙๐ 

 พ.ศ. ๒๔๙๑  ทรงได้รับแต่งตงัเป็นเจ้าอาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และทรงได้รับ

พระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะชนัธรรมที พระธรรมดิลก เมือวนัที ๕ ธนัวาคม 

พ. ศ. ๒๔๙๑ 

 พ. ศ.  ๒ ๔๙ ๙  ท รง เ ป็ นสั ง ฆม นต รี ว่ า ก า รส า ธ า ร ณูป ก า ร  แ ละ ทร ง ได้ รั บ สถ า ป น า 

เป็นพระราชาคณะชนัเจา้คณะรองที พระธรรมวโรดม เมือวนัที ๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๔๙๙  

 พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกบาลี  

และทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระวนัรัต เมือวันที ๕ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๔     

สมเดจ็พระสังฆราชพระองค์ที ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

    หลังจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ฐายี ) ว ัดมกุฏกษัตริยารา ม 

สินพระชนม ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

สถาปนาสมเด็จพระวนัรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  

เมือวนัศุกร์ ขึน ๑๑ คาํ เดือน ๘ ปีชวด จตัวาศก จ.ศ. ๑๓๓๔ ตรงกบัวนัที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นับเป็น 

สมเด็จพระสังฆราชพระองคที์ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระเกยีรติคุณ 

 การพระศาสนาต่างประเทศ 

 พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงเป็นประธานสงฆ์ในการผูกพทัธสีมา วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  

แลว้เลยไปสังเกตการณ์พระศาสนา ณ ประเทศเนปาล  

  พ.ศ. ๒๕๑๐ ทรงเป็นประธานผกูพทัธสีมา วดัเชตวนั กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 



 พ.ศ. ๒๕๑๑ เสด็จไปเยอืนวดัพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ และไปสังเกตการณ์พระ

ศาสนา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยียม ลกัเซมเบอร์ก เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์  

และอิตาลี 

 พ.ศ. ๒๕๑๕ เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคําอาราธนาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  

แ ล ะ ใ น โอ ก า ส เดี ย ว กัน  ไ ด้ เ ส ด็ จ เยือน สํ า นั กว า ติ กัน  ณ  ก รุง โ ร ม  ป ร ะ เ ทศ อิ ต า ลี  

เพือเป็นการส่งเสริมสัมพนัธไมตรีอนัดีระหว่างศาสนา 

การก่อสร้างและปฏสัิงขรณ์อาราม 

     ตงัแต่ทรงดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามเป็นตน้มา ทรงก่อสร้างและปฏิสังขรณ์

ไวม้ากมาย ทงัปูชนียสถานและสาธารณสถาน เช่น พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ๑๗ ณ วดัสุวรรณภูมิ 

อํา เภอ เมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงพยาบา ลสมเด็จพระสังฆรา ชองค์ที  ๑๗ ณ อํา เภอสองพีน้อง  

จงัหวดัสุพรรณบุรี   ตึกสันติวนั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงเรียนสมเด็จพระวนัรัต ตลาดสามชุก อาํเภอสามชุก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้ 

 ด้านมูลนิธ ิ

 ทร ง ริ เ ริ มก่ อ ตัง แ ล ะ ส นับ สนุ น มู ล นิ ธิ ที ดํ า เ นิ นง า น ด้า น ธ ร ร ม ะ  ด้า น วิ ชา ก า ร  ก า ร ศึ ก ษ า  

และด้านสาธารณูปการเป็นจํานวนมาก เช่น มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ 

สมเด็จพระพุทธโคดม วดัไผ่โรงววั มูลนิธิหอ้งสมุดสันติวนั วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เป็นตน้ 

 งานพระนิพนธ์ 

 นอกจากทรงแต่งและเรียบเรียงพระธรรมเทศนาแลว้ ทรงสนพระทยัในการประพนัธ์มาตงัแต่ยงัทรง 

เป็นสามเณร โปรดการอ่านหนังสือ และสะสมหนังสือต่าง ๆ เคยทรงเขียนบทความเกียวกับวนัสําคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพเ์ดลิเมล์ ในพระนามว่า “ป.ปุณฺณสิริ” และได้ทรงนิพนธ์หนังสือ

ต่างๆ ไวก้ว่า ๒๐ เรือง 

 ประเภทวิชาการ  เมือทรงเป็นเลขาธิการ ก.ส.พ. ได้ทรงรวบรวมระเบียบขอ้บงัคบัคณะสงฆ ์

พิมพเ์ป็นเล่ม ชือประมวลอาณติัคณะสงฆ ์

 ประเภทสารคดี บนัทึกการเสด็จไปยงัประเทศต่าง ๆ คือ สู่เมืองอนัตตา พุทธชยนัตี เดีย-ปาล  

สู่สํานกัวาติกนั และนิกสัน และพระนิพนธ์เรืองสุดทา้ยคือ บ่อเกิดแห่งกุศลคือโรงพยาบาล 



 ประเภทธรรมนิยาย ทรงใช้นามปากกาว่า “สันติวัน” บ้า ง “ศรีว ัน” บ้าง มีหลายเรือง  

เช่น จดหมายสองพีน้อง สันติวนั พรสวรรค์ หนีกรรมหนีเวร ไอ้ตี ดงอารยะ คุณนายชันเอก 

เป็นตน้ 

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญา ณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่ น  ปุณฺณสิริมหาเถร) ทรงเจริญอยู่ใ น 

พรหมวิหารธรรม ทรงเป็นครุฐานียอภิปูชนียบุคคล เป็นทีเคารพบูชาสักการะอย่างยิงแห่งปวงบรรพชิต 

และคฤหัสถ์ ทรงได้รับยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นทีประจักษ์ และทรงได้รับถวายพระนามเป็นพิเศษว่า  

“สมเด็จฯ ป๋า”  

พระอวสานกาล 

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เสด็จเขา้รับการรักษา  

ณ โรงพยาบา ลจุฬาลงกรณ์ ต ังแต่วันที ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้วยพระอาการเวียนพระเศียร  

ความทรงจาํเสือม พระวรกายทางซีกขวาอ่อน เคลือนไหวไม่ได ้คณะแพทยล์งความเห็นว่า พระอาการทวัไป

ทงัหมดเนืองมาจากการทีพระองคท์รงประชวรเป็นเนืองอก (มะเร็ง)ในปอดขา้งซ้าย ซึงคณะแพทยไ์ด้ถวาย 

การผา่ตดัเมือวนัที ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาไดก้ระจายไปทีสมองดา้นซ้าย ครันเมือถวายการรักษา 

ทางยา และฉายรังสี พระอาการดีขึนจนกระทั งพระหัตถ์ขวาเคลือนไหวได้ ต่อมา เมือวันที ๑๔ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงประชวรมีพระโรคแทรก มีพระโลหิตออกจากกระเพาะอาหาร คณะแพทยไ์ดถ้วายการผ่าตดั 

นบัตงัแต่นนัเป็นตน้มา พระอาการทรุดหนกัลงโดยลาํดบั ในทีสุดสินพระชนมเ์มือวนัศุกร์ ขึน ๑๒ คาํ เดือนอา้ย 

ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๓๓๕ ตรงกับวนัที ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. ด้วยพระอาการสงบ  

สิริพระชนมายุได้ ๗๗ พรรษา ๘ เดือน ๘ วนั ทรงดํารงตาํแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา ๑ ปี ๔ เดือน  

๑๗ วนั 

 


