สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๖
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสั งฆราช (นาค)
วัดราชบุรณะ
ภูมลิ าํ เนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์
พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

(ไม่ปรากฏ)
วันอาทิตย์ แรม ๔ คํา เดือน ๔ ปี ขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๒๐
ตรงกับวันที ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๐๑
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แห่งกรุ งศรี อยุธยา
พุธ แรม ๑๑ คํา เดือน ๖ ปี เถาะ เบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕
ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๘๖
ในรัชกาลที ๓
ปี ระกา เอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๒
ในรัชกาลที ๓
๘๖ พรรษา
๖ ปี

พระประวัตเิ บืองต้น
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) ประสูติเมือวันอาทิ ตย์ แรม ๔ คํา เดือน ๔
ปี ขาล สัมฤทธิ ศก จ.ศ. ๑๑๒๐ ตรงกับวัน ที ๑๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๓๐๑ ในรั ชกาลสมเด็จ พระเจ้าเอกทัศน์
แห่ งกรุ งศรี อยุธยา สัน นิ ษ ฐานว่า เป็ นพระราชาคณะที พระนิ ก รมมุ นี มาแต่ ในรั ชกาลพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ในรั ชกาลพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับพระราชทานเลือนสมณศัก ดิขึ นเป็ นที
พระพรหมมุ นี เมื อปี ชวด พ.ศ. ๒๓๕๙ ต่ อ มาได้เ ลื อนขึ นเป็ นที พระธรรมอุ ด ม และในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสถาปนาขึนเป็ นสมเด็จพระพนรัตน เมือปี ชวด พ.ศ. ๒๓๗๓

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๖ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลังจากสมเด็จ พระอริ ยวงษญาณ สมเด็จ พระสังฆราช (ด่ อน) สิ นพระชนม์ ในปี พ.ศ. ๒๓๘๕
พระบาทสมเด็จ พระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จ พระพนรัต น (นาค)
เป็ นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทิ นนาม สมเด็จ พระอริ ยวงษญาณ เมือวันพุธ แรม ๑๑ คํา เดื อน ๖ ปี เถาะ
เบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๘๖ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๖ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
และโปรดให้สถิต ณ วัด มหาธาตุยุว ราชรั งสฤษฎิ แต่ข ณะนันวัด มหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ อยู่ในระหว่าง
การบูรณปฏิสงั ขรณ์ครังใหญ่ จนถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงเสร็ จสมบูรณ์ ดังนัน

สมเด็จ พระอริ ย วงษญาณ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (นาค) จึ ง สถิต ณ วัด ราชบุ ร ณะ จนถึ งสิ นพระชนม์
ธรรมเนียมการแห่สมเด็จพระสังฆราชมาสถิต ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ จึงเป็ นอันเลิกไป นับแต่นันมา
สมเด็จ พระสังฆราชเคยสถิต อยู่ ณ พระอารามใด เมือก่ อนที จะเป็ นสมเด็ จ พระสัง ฆราชก็ ใ ห้สถิ ต อยู่
ณ พระอารามนันสืบไป และถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิต่อมาจนทุกวันนี

พระเกียรติคุณ
การจัดสมณทูตไทยไปลังกา
ในสมัยสมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้โปรดให้จดั สมณทูตไทยไปลังกา เพือสืบข่าวพระศาสนาและยืมคัมภีร์พระไตรปิ ฎกจากลังกามาสอบสวน
กั บ พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก ฉ บั บ ข อง ไ ท ย ใน ส่ ว น ที บ ก พ ร่ อง ค รั น ใน ปี พ . ศ . ๒ ๓ ๘ ๗ ใน สมั ย ข อ ง
สมเด็จ พระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โ ปรดให้
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ขณะยัง ทรงผนวชอยู่ ทรงจัด สมณทู ต ออกไปลัง กาอี ก ครั ง
เมือเดื อน ๑๒ พ.ศ. ๒๓๘๗ เพือคื น พระคัม ภี ร์ ที ยืมมาในครั งแรก และกลับถึง กรุ ง เทพฯ เมื อเดื อน ๔
ในปี เดียวกัน พร้อมกับได้ยมื พระไตรปิ ฎกเข้ามาอีก ๓๐ พระคัมภีร์

พระอวสานกาล
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สิ นพระชนม์ เมือปี ระกา เอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๒ ในรั ชกาลพระบาทสมเด็จ พระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ ริ พ ระชนมายุ ได้ ๘๖ พรรษา
ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๖ ปี

