
สมเดจ็พระสังฆราชพระองค์ที ๑๘ 
สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) 

วดัราชบพิธสถติมหาสีมาราม 

 

ภูมลิําเนาเดิม  ตาํบลบ่อโพลง อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

วันประสูต ิ   วนัพุธ ขึน ๑๑ คาํ เดือน ๔ ปีระกา นพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ 

    ตรงกบัวนัที  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ 

ในรัชกาลที ๕  

วันสถาปนา   วนัเสาร์ ขึน ๓ คาํ เดือน ๘ ปีขาล ฉศก จ.ศ. ๑๓๓๖ 

ตรงกบัวนัที ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ในรัชกาลที ๙ 

วันสินพระชนม์   วนัเสาร์ ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๙ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๕๐ 
     ตรงกบัวนัที ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ในรัชกาลที ๙ 

 พระชนมายุ   ๙๑ พรรษา ๕ เดือน ๒๕ วนั 

 ทรงดํารงตาํแหน่ง 

สมเด็จพระสังฆราช  ๑๔ ปี ๒ เดือน ๕ วนั 

 

พระประวัติเบืองต้น 

  

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงมีพระนามเดิมว่า  

มทัรี นิลประภา เมือทรงบรรพชาเป็นสามเณรแลว้ จึงเปลียนเป็น วาสน์ ประสูติเมือวนัพุธ ขึน ๑๑ คาํ เดือน ๔  

ปีร ะกา นพศก จ .ศ.  ๑๒๕๙  ตรงกับ วันที   ๒ มีนา คม พ.ศ.  ๒๔๔๐ ท่า นบิดาชื อ  บา ง นิลประภา  

ท่า นมารดาชือ ผา ด นิลประภา  ครอบครัวมีอา ชีพทํานา  อยู่ทีบ้านต ําบลบ่อโพลง อํา เภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมือวัยเยาว์ทรงเล่า เรียนหนังสือทีวัดโพธิทอง ต่อมาได้เข ้ามาเป็นศิษย์ของ 

พระญาณดิลก เมือครังยงัเป็นพระมหารอด วราสโย วดัเสนาสนาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และไดท้รง 

เล่าเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนตวัอย่างมณฑลกรุงเก่า (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ในปัจจุบนั) จนสอบไล่ได ้

เทียบชันมธัยมศึกษาปีที ๒ จึงได้ยา้ยเข้ามาอยู่วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นศิษยข์องพระอมรโมลี  

(พระมหาทวี ป.ธ.๙) ผูเ้ป็นญาติ  

 



ทรงบรรพชา 

     เมือพระชนมายุ ๑๖ พรรษา  ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา ม  

เมือวนัที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน ์สมเด็จพระสังฆราชเจา้ 

ทรงเป็นพระอุปัชฌาย ์และพระวินยัมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระศีลาจารย ์ 

เมือบรรพชาแล้ว ไม่มีใครเป็นพีเลียงแนะนําในการปฏิบติัหน้าทีของสามเณร จนถึงเวลาเกือบจะ 

ออกพรรษามหาดเล็กได้มาเตือนให้ขึนไปขอศีลขอทณัฑกรรมเหมือนอย่างสามเณรอืน จึงเริมรู้สึกว่าจะตอ้ง

ศึกษาระเบียบหน้าทีของวดัอีกมาก การเรียนพระธรรมวินัยในสมยันัน ทรงเรียนสามเณรสิกขาธรรมวิภาค  

เป็นการขอเรียนตามกุฏิของท่านผูม้ีกะใจสอนด้วยตนเอง เพือเขา้สอบพร้อมกับนวกะ ทรงสอบไดค้ะแนน 

เป็นที ๑ ในสมยันันทางการคณะสงฆ์ไดจ้ัดให้สามเณรศึกษาความรู้ มีการสอบไล่ความรู้ในวิชาเรียงความ  

ธรรมวิภาค ผูส้อบไดเ้รียกว่า สามเณรรู้ธรรม และไดรั้บยกเวน้การเกณฑท์หาร  

ทรงอุปสมบท 

ทรงบรรพชาอยู่จนพระชนมายุครบอุปสมบท ทรงอุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

เมือวนัที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีพระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

ทรงเป็นพระอุปัชฌาย ์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย ์

และพระญาณดิลก (รอด วราสโย) วดัเสนาสนาราม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย ์ 

ทรงมีพระนามฉายาว่า วาสโน 

เมือทรงอุปสมบทแลว้ ไดท้รงศึกษาพระปริยตัิธรรมตามลาํดบั ทรงสอบไล่ไดเ้ปรียญธรรม ๔ ประโยค 

ทรงไดรั้บใชถ้วายงานแด่ พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ในดา้นต่าง ๆ และ

ทรงเป็นทีโปรดปรานเป็นพิเศษกว่าภิกษุสามเณรอืน ๆ ทงันีอาจเป็นเพราะทรงเป็นผูเ้รียบร้อยละเมียดละไมย 

ฉะนัน เมือทรงมีโอกาสถวายการรับใช้และถวายอุปัฏฐาก สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์  

จึงทรงเมตตา และทรงไวว้างพระทยัในเรืองต่าง ๆ เป็นอนัมาก  

สมณศักดิและตําแหน่งหน้าทีในการพระศาสนา  

การทีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) ได้ถวายงาน และถวายการอุปัฏฐากใกลชิ้ดแด่พระเจา้วรวงศ์เธอ  

กรมหลวงชินวรสิริว ัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  มาแต่พรรษายุกาลยังน้อยนัน นับว่าเป็นคุณประโยชน์ 

แก่พระองค์อย่างมหาศาล เป็นโอกาสให้พระองคไ์ด้เรียนรู้การคณะสงฆ ์การพระศาสนา และการปกครอง  

มาเป็นเวลายาวนานเกือบ ๒๐ ปี กอปรกบัพระองคท์รงมีพระอธัยาศยัช่างคิดช่างสังเกต จึงทรงเรียนรู้และซึมซบั

แนวพระดาํริแบบแผนต่าง ๆ จากพระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ไวไ้ด ้



เป็นอันมาก และพร้อมด้วยพระจริยามรรยาทอันงาม จึงเป็นเหตุให้ทรงเป็นทียอมรับและเจริญก้าวหน้า 

ในพระเกียรติยศ และหนา้ทีการงานมาโดยลาํดบั  

 พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงได้รับแต่งตงัเป็นฐานานุกรมผูใ้หญ่ที พระครูโฆสิตสุทธสร พระครูคู่สวด   

ในพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ 

 พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดใหเ้ลือนขึนเป็น พระครูธรรมธร แล้วเลือนขึนเป็น พระครูวิจิตรธรรมคุณ 

ในปีเดียวกนั 

 พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็นพระราชาคณะสามัญปลัดซ้ายของ  

พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ที พระจุลคณิศร  

 พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะชันราชที พระราชกวี 

และไดรั้บแต่งตงัให้เป็นผูรั้กษาการในหนา้ทีเจา้อาวาสวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงไดรั้บแต่งตงัเป็นสังฆมนตรี และในวนัที ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับ

พระราชทานเลือนสมณศกัดิเป็นพระราชาคณะชนัเทพที พระเทพโมล ี

 พ.ศ. ๒๔๙๑ ทรงได้รับแต่งตงัเป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองคก์ารสาธารณูปการ  และไดรั้บ

แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  และดํารงต ําแหน่ง 

เจา้คณะตรวจการภาค ๑ 

 พ.ศ.  ๒๔๙๒ ทรงได้รับพร ะราชทา นเลือนสมณศัก ดิเป็นพระรา ชาคณะ ชันธรรมที  

พระธรรมปาโมกข ์ 

 พ.ศ.  ๒๕๐๐ ทรงได้ รับพระรา ชทานสถาปนา เป็นพระราชา คณะ ชันเจ้า คณะรอง ที  

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์

 พ . ศ .  ๒ ๕ ๐ ๖  ท ร ง ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น ส ถ า ป น า เ ป็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ช า ค ณ ะ ที  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

 

สมเดจ็พระสังฆราชพระองค์ที ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 พ.ศ.  ๒๕๑๖ สมเด็จพระอ ริยวง ศา คตญา ณ สมเ ด็จพร ะสังฆรา ช  ( ปุ่น  ปุณฺณสิ ริมหา เถร)  

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม สินพระชนม ์ครันถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ขึนเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมือวนัเสาร์ ขึน ๓ คาํ เดือน ๘ ปีขาล ฉศก จ.ศ. ๑๓๓๖ ตรงกับ 

วนัที ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ นบัเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองคท์ี ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

พระเกยีรติคุณ 



 ด้านพระนิพนธ์ 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงเริมสนพระทยัในทาง 

การประพนัธ์มาตงัแต่เมือยงัเป็นสามเณร แต่มาสนพระทยัอย่างจริงจงัหลงัจากทีทรงอุปสมบทแลว้ ไดท้รงนิพนธ์

เรืองต่าง ๆ ไว ้มากทังร้อยแก้วและร้อยกรอง พระนิพนธ์ ทีเป็นร้อยแก้ว เช่น นําคําสวดมนต์แบบมคธ  

เป็นคาํบรรยายประวติัความเป็นมาพร้อมทงัเนือธรรมทีปรากฏในพระสูตร บนัทึกของศุภาสินี เป็นพระนิพนธ์

แสดงคําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างง่าย ๆ รวมพระนิพนธ์ร้อยแก้ว เป็นศาสนคดีทีให้ความรู้เกียวกับ

พระพุทธศาสนาและธรรมในดา้นต่าง ๆ ส่วนพระนิพนธ์ร้อยกรองนัน เป็นรูปแบบการประพนัธ์ทีทรงโปรด 

มา กเช่นกัน ได้ทรง นิพนธ์ ร้อยกรองในแบบต่าง ๆ  ไว้เ ป็นจํานวนมา ก เ ช่น บทสักวา  “วันทําบุญ”   

มงคลดอกสร้อย ภาษิตคํากลอน ค ํากลอนคาถาแห่งปราภวสูตร คาํโคลงเรืองทิศ ๖ กวีนิพนธ์เบ็ดเตล็ด  

ซึงเป็นบทกวีธรรมและบทสอนใจในลกัษณะต่าง ๆ อีกมาก  

 ด้านการศึกษา 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ไดท้รงปฏิบติัพระภารกิจและ

ศาสนกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  

จึงไดถ้วายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิเพือเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ ดงันี 

 พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐบาลอินเดียได้อนุมติัปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาอักษรศาสตร์  

โดยมหาวิทยาลยัพาราณสี เป็นผูด้าํเนินการจดัพิธีถวาย 

 พ.ศ. ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยโอเรียลทอล สตดัดี ไดทู้ลถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  

ในโอกาสเสด็จเยือนเมืองลอสแองเจลิส รัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพือทรงปฏิบติัศาสนกิจ

ตา มคํากราบทูลอารา ธนาของพุทธศาสนิกชนในเมืองนัน  และในศกเดียวกันนัน  

มหา จุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทูลถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ดิ  

เป็นสถาบนัทีสาม 

ด้านศาสนสัมพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ เกิดกระแสข่าวทีก่อใหเ้กิดความตึงเครียดระหว่างพุทธศาสนิกชนและคริสต์ศาสนิกชน 

อนัเนืองมาจากความไม่เขา้ใจกนับางประการ ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาทีสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งวาติกนั  

จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นครังแรกในประวติัศาสตร์ ด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่

เหมาะสมขึนระหว่างการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตปาปา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)ในฐานะองค์พระประมุขแห่งพุทธจักรในประเทศไทย ได้ทรงปฏิบติั 



พระภารกิจในการตอ้นรับพระสันตปาปาดว้ยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติ เป็นทีปลืมปีติของผูม้าเยือน  

และทาํใหค้วามรู้สึกตึงเครียดครังนนัผา่นพน้ไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 

 การสังคายนาพระธรรมวนิยัตรวจชําระพระไตรปิฎก 

 ในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวนัที ๕ ธันวาคม 

พ.ศ.  ๒๕๓๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วา สนมหาเถร) ในฐานองค ์

สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงพระดําริให้มีการทําสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชําระพระไตรปิฎก  

เพือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยไดท้รงมีพระลิขิตเสนอแนว

พระดําริต่ออธิบดีกรมการศาสนา เพือเสนอทีประชุมมหาเถรสมาคม ในทีสุดมหาเถรสมาคมก็ได้อนุม ัติ  

จึงได้ถวายโครงการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชําระพระไตรปิฎกครังนีให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และขอความอุปถมัภจ์ากรัฐบาล โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)  

ทรงเป็นประธา นทีปรึกษา การสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชํา ระพระไตรปิฎกครังนี เป็ นกา ร 

ตรวจชาํระพระไตรปิฎกแปลและจดัพิมพเ์ป็นภาษาบาลีและภาษาไทย รวม ๔๕ เล่ม ไดแ้ก่ พระวินยัปิฎก ๘ เล่ม 

พระสุตตนัตปิฎก  ๒๕ เล่ม พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม  

 การก่อสร้างและบูรณปฎสัิงขรณ์พระอาราม 

 การก่อสร้างและบูรณปฎิสังขรณ์พุทธสถานต่าง ๆ นัน ไดท้รงบาํรุงรักษา และเสริมสร้างถาวรวตัถุ 

และปูชนียสถานภายในวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามมาเป็นลําดับ นับตงัแต่ทรงดํารงตาํแหน่งเจ้าอาวาส 

เป็นตน้มา นอกจากนี ยงัไดโ้ปรดใหส้ร้างอาคารสถานทีเพือการสาธารณสงเคราะห์ในทีต่าง ๆ  อีกหลายแห่ง เช่น 

อาคารเรียนโรงเรียนวดัราชบพิธ ๔ หลงั อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล ทีวดัสระกระเทียม จังหวดันครปฐม  

๑ หลัง  แ ละ ทีวัดโพธิทอ ง จังหวัดพ ระนครศ รีอ ยุธย า  ๑ หลัง  สร้ า งศา ลา พัก ริ มทา ง รวม ๘ หลัง  

ส ร้า งโ ร งพยา บ า ลสมเ ด็จพระ สังฆรา ช (วา สนม หา เ ถระ)   ณ ตํา บ ลบ่อโ พลง  อํา เภ อน ครหลว ง  

จังหวัดนครศรีอยุธย า และสร้างสถานส งเคราะห์คนชรา  วา สนะเวศม์ ในบริ เวณโรงพยาบา ลนัน  

ทรงตงัมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เพือสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล และเพือการสาธารณกุศล 

การศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และรักษาวฒันธรรมของชาติ 

พระกรณียกจิพเิศษ 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงเป็นพระอุปัธยาจายใ์น  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เมือทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  

ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมือ พ.ศ. ๒๕๒๑ 



พระอวสานกาล 

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) โดยปรกติทรงมีพระพลานามยั

สมบูรณ์  แ ข็งแรง จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงประชวรด้วยพระปัปผา สะอักเสบ (ปอดอักเสบ) ตังแ ต่ 

วนัที ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เขา้ประทบัรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาทรงมีภาวะ 

พระหทัยวายจากเส้นพระโลหิตตีบและกล้ามเนือพระหทยับางส่วนไม่ท ํางาน เป็นเหตุให้สินพระชนม ์ 

เมือวนัเสาร์ ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๙ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๕๐ ตรงกับวนัที ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑  

เวลา ๑๖.๕๐ น. สิริพระชนมายุได้ ๙๑ พรรษา ๕ เดือน ๒๕ วนั ทรงดํารงตาํแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 

เป็นเวลา ๑๔ ปี ๒ เดือน ๕ วนั 

 


