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พระประวัตเิ บืองต้น
สมเด็จ พระอริ ยวงษญาณ สมเด็จ พระสังฆราช (ศุข ) ทรงมีพระประวัติ เบื องต้น เป็ นมาอย่างไร
ไม่ป รากฏหลัก ฐาน ปรากฏแต่ เพี ยงว่า เมือครั งกรุ งธนบุ รี ทรงเป็ นพระราชาคณะที พระญาณสมโพธิ
อยูว่ ดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ ซึงในขณะนันเรี ยกว่า “วัดสลัก” ในปี พ.ศ. ๒๓๒๓ ได้เลือนสมณศักดิเป็ น
พระธรรมเจดีย ์
ต่อมาในรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้เลือนสมณศัก ดิเป็ น
พระพนรัตน ซึงเป็ นตําแหน่งรองสมเด็จพระสังฆราช ดังทีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงอธิบาย
ไว้ว่า “ ตําแหน่ งพระพนรั ตนนันนับว่าเป็ นสังฆราชองค์ ๑ รองแต่ สมเด็จ พระอริ ยวงษ์ลงมา ในทําเนี ยบ
สมณศัก ดิ ตังแต่ ค รั งกรุ งเก่ า มา มี ต ํา แหน่ ง สั ง ฆปริ ณายก ๒ องค์ เรี ยกว่ า “พระสัง ฆราชซ้า ย ขวา”
สมเด็จพระอริ ยวงษ์เป็ นพระสังฆราชฝ่ ายขวา ว่าคณะเหนือ พระพนรัตนเป็ นพระสังฆราชฝ่ ายซ้าย ว่าคณะใต้
พระเกียรติยศมีสุพรรณบัฏจารึ กพระนามเมือทรงตังทัง ๒ องค์ แต่ทีพระพนรัตนโดยปรกติไม่ได้เป็ นสมเด็จ
ส่วนพระสังฆราชฝ่ ายขวานันเป็ นสมเด็จพระอริ ยวงษ์ทุกองค์ จึงเรี ยกว่า “สมเด็จพระสังฆราช” และจึงเป็ น
มหาสังฆปริ ณายก มีศกั ดิสูงกว่าพระสังฆราชฝ่ ายซ้าย ทีพระพนรัตนแต่ก่อนมา ทรงยกพระเกียรติยศเป็ น
สมเด็จแต่บางองค์ พึงเป็ นสมเด็จทุกองค์แต่รัชกาลที ๒ เป็ นต้นมา”
อธิบดีสงฆ์วดั มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ศุ ข ) ทรงเป็ นอธิ บ ดี สงฆ์ ว ั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั งสฤษฎิ รู ปที ๑
แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ตังแต่ครังยังทรงสมณศักดิทีพระธรรมเจดีย ์ ในสมัยนันวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ
ยังเรี ยกว่า “วัดสลัก” เป็ นพระอารามทีอยู่ในเขตพระนคร และเป็ นพระอารามหลวงมาตังแต่ ครังกรุ งธนบุรี
วัด สลัก เป็ นวัด ที สร้ า งมาตังแต่ ค รั งกรุ งเก่ า ในสมัย ที สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ศุ ข ) ทรงเป็ นอธิ บ ดี ส งฆ์

วัดสลักได้เปลียนชือมาถึง ๓ ครัง คือ เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนา
กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ขึ นเมือ พ.ศ. ๒๓๒๕ สมเด็จ พระอนุ ชาธิ ร าช กรมพระราชวังบวรมหาสุ ร สิ งหนาท
ทรงปฏิสงั ขรณ์ขึนใหม่ และทรงขนานนามเปลียนเป็ นวัดนิพพานาราม
ครั น พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช ทรงปรารภพร้ อ มด้ว ย
สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จะทําสังคายนาพระไตรปิ ฎก ทรงพระราชดําริ
เห็ น ว่ า วัด นิ พพานารามสมควรเป็ นที ประชุ ม สงฆ์ ท ํา สั ง คายนา จึ ง โปรดให้ เ ปลี ยนนามใหม่ ว่ า
วัดพระศรี สรรเพชญดาราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๔๖ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช
โปรดให้เป็ นทีประชุมพระราชาคณะสอบไล่พระปริ ยตั ิธรรมภิกษุสามเณร จึงโปรดให้เปลียนนามพระอาราม
อี ก ครั งว่ า วัด พระศรี รั ต นมหาธาตุ แต่ ค นทังหลายเรี ยกว่ า วัด มหาธาตุ ถึ ง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงบริ จาคทรัพย์เป็ นส่ วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิ ศ
ซึงทิวงคตเมือ พ.ศ. ๒๔๓๗ ให้ปฏิสังขรณ์ แล้วโปรดให้เพิ มสร้อยต่อนามพระอารามเพือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิศ ว่า “วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ” ดังทีปรากฏสืบมาจนบัดนี
การสังคายนาพระไตรปิ ฎก
สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ซึงขณะนันทรงสมณศักดิ ที พระพนรัต น ทรงเป็ นพระเถระทีมีบทบาท
สํา คัญ ในการสั ง คายนาพระไตรปิ ฎก ทรงได้รั บ มอบหมายหน้ า ที เป็ นแม่ ก องชํา ระพระวิ นัย ปิ ฎก
ในครั งที มี ก ารสังคายนาพระไตรปิ ฎกเมือ พ.ศ. ๒๓๓๑ อัน เป็ นการสัง คายนาพระไตรปิ ฎกครั งแรก
ของกรุ งรัตนโกสินทร์ ซึงแสดงให้เห็นว่าทรงเป็ นผูช้ าํ นาญ รอบรู้แตกฉานในพระไตรปิ ฎกพระองค์หนึง

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๒ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลัง จากสมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ศรี ) สิ นพระชนม์ ในปี พ.ศ. ๒๓๓๗ พระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาพระพนรั ต น (ศุ ข ) เป็ น
สมเด็จพระสังฆราช นับเป็ นสมเด็จ พระสังฆราชพระองค์ที ๒ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และโปรดให้สถิต
ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ

พระเกียรติคุณ
พระกรณียกิจพิเศษในรัชกาลที ๑
สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ทรงเป็ นทีเคารพนับถือของพระราชวงศ์ และทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์
ของพระราชวงศ์หลายพระองค์
 พ.ศ. ๒๓๓๕ ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ข องสมเด็จ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
กรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ เมือครังทรงผนวช ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
 พ.ศ. ๒๓๓๗ ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รักษ์
เมือครังทรงผนวชเป็ นพระภิกษุ

 พ.ศ. ๒๓๓๘ ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาท
เมือครังทรงผนวชเป็ นครังที ๒ ประทับ ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ
พระกรณียกิจพิเศษในรัชกาลที ๒
พ.ศ. ๒๓๕๓ ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศหล้านภาลัย สมเด็จ พระสัง ฆราช (ศุ ข )
ได้ทรงปฏิบตั ิพระกรณี ยกิจสําคัญอีกครังคือ ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ของสมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาเสนานุ รั ก ษ์ เมือครั งทรงผนวชเป็ นครั งที ๒ หลัง เสด็ จ กลับ จากศึ ก พม่ า แล้ว ทรงประชวรไข้ป่ า
พระอาการหนั ก มาก ครั นหายจากประชวรแล้ว จึ ง เสด็ จ ออกทรงผนวชอี ก ครั ง และประทับ อยู่ที
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิเป็ นเวลา ๗ วัน จึงทรงลาผนวช
การจัดสมณทูตไทยไปลังกา
พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โ ปรดให้สมเด็จ พระสังฆราช (ศุข )
จัด คณะสมณทู ต ออกไปยัง ลัง กาทวี ป หลัง จากที ว่ า งเว้น การติ ด ต่ อ กัน มาเป็ นเวลานานกว่ า ๕๐ ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ ๓ ประการคือ
๑. เพือฟังข่าวคราวพระพุทธศาสนาในลังกา
๒. เพือทรงบูชาเจดียฐานต่าง ๆ ในลังกา
๓. เพือให้การเจริ ญศาสนไมตรี ระหว่างไทยกับลังกา ดําเนินไปอย่างทีเคยเป็ นมาแต่ก่อน
การจัดสมณทูตไทยไปลังกาในครังนี นับเป็ นครังแรกในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แม้ว่าจะมิได้โปรด
ให้สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) เป็ นผูจ้ ดั การเรื องต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองโดยตรง เนืองจากขณะนันทรงชราภาพ
มากแล้ว แต่ทรงอารธนาสมเด็จพระพันรั ตน (มี) กับพระพุทธโฆษาจารย์ (บุญศรี ) ให้เป็ นผูจ้ ดั การแทน
แต่ก็กล่าวได้ว่าคงได้ทรงเป็ นทีปรึ กษาอย่างสําคัญในการครังนี

พระอวสานกาล
สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สิ นพระชนม์เมือวันพุธ แรม ๑๑ คํา เดือน ๖ ปี ชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
ตรงกั บ วั น ที ๑๗ เมษา ยน พ. ศ. ๒๓๕๙ เวลา ๐๘. ๐๐ นา ฬิ ก า ใน รั ชกาลพระบา ทสมเด็ จ
พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย ทรงมี พ ระชนมายุเ ท่ า ใดไม่ ป รากฏ แต่ จ ากสถานการณ์ แ วดล้อ ม สมเด็ จ ฯ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภ าพ ทรงสัน นิ ษ ฐานว่า คงมีพระชนมายุเ กิ น ๘๐ พรรษา ทรงดํา รงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๒๓ ปี

