สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๘
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

ตําบลบ่อโพลง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วันพุธ ขึน ๑๑ คํา เดือน ๔ ปี ระกา นพศก จ.ศ. ๑๒๕๙
ตรงกับวันที ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
ในรัชกาลที ๕
วันเสาร์ ขึน ๓ คํา เดือน ๘ ปี ขาล ฉศก จ.ศ. ๑๓๓๖
ตรงกับวันที ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
ในรัชกาลที ๙
วันเสาร์ ขึน ๑๕ คํา เดือน ๙ ปี มะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๕๐
ตรงกับวันที ๒๗ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ในรัชกาลที ๙
๙๑ พรรษา ๕ เดือน ๒๕ วัน
๑๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน

พระประวัติเบืองต้น
สมเด็จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงมี พระนามเดิ มว่ า
มัทรี นิลประภา เมือทรงบรรพชาเป็ นสามเณรแล้ว จึ งเปลียนเป็ น วาสน์ ประสู ติเมือวันพุธ ขึน ๑๑ คํา เดือน ๔
ปี ระกา นพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ ตรงกับ วั น ที ๒ มี น าคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ท่ า นบิ ด าชื อ บาง นิ ลประภา
ท่ า นมารดาชื อ ผาด นิ ล ประภา ครอบครั ว มี อ าชี พ ทํา นา อยู่ที บ้า นตํา บลบ่ อ โพลง อํา เภอนครหลวง
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมือวัย เยาว์ท รงเล่ า เรี ย นหนัง สื อ ที วัด โพธิ ทอง ต่ อ มาได้เ ข้า มาเป็ นศิ ษ ย์ข อง
พระญาณดิ ลก เมือครังยังเป็ นพระมหารอด วราสโย วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และได้ทรง
เล่า เรี ยนหนังสื อไทยในโรงเรี ยนตัวอย่างมณฑลกรุ งเก่ า (โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย ในปัจจุ บนั ) จนสอบไล่ได้
เทีย บชันมัธ ยมศึก ษาปี ที ๒ จึ ง ได้ย า้ ยเข้า มาอยู่วดั ราชบพิธ สถิ ตมหาสี ม าราม เป็ นศิ ษ ย์ข องพระอมรโมลี
(พระมหาทวี ป.ธ.๙) ผูเ้ ป็ นญาติ

ทรงบรรพชา
เมื อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ได้ท รงบรรพชาเป็ นสามเณร ณ วัด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม
เมือวันที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ และพระวินยั มุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม เป็ นพระศีลาจารย์
เมือบรรพชาแล้ว ไม่มีใ ครเป็ นพีเลียงแนะนํา ในการปฏิ บตั ิหน้า ทีของสามเณร จนถึ งเวลาเกื อ บจะ
ออกพรรษามหาดเล็กได้มาเตือนให้ขึนไปขอศีลขอทัณฑกรรมเหมือนอย่างสามเณรอืน จึงเริ มรู ้สึก ว่าจะต้อ ง
ศึก ษาระเบียบหน้า ทีของวัดอี กมาก การเรี ยนพระธรรมวินัยในสมัยนัน ทรงเรี ยนสามเณรสิ ก ขาธรรมวิ ภาค
เป็ นการขอเรี ยนตามกุ ฏิข องท่านผูม้ ีกะใจสอนด้วยตนเอง เพือเข้า สอบพร้อ มกับนวกะ ทรงสอบได้คะแนน
เป็ นที ๑ ในสมัยนันทางการคณะสงฆ์ได้จัดให้ส ามเณรศึก ษาความรู ้ มีการสอบไล่ ความรู้ใ นวิชาเรี ยงความ
ธรรมวิภาค ผูส้ อบได้เรี ยกว่า สามเณรรู ้ธรรม และได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ทรงอุปสมบท
ทรงบรรพชาอยู่จ นพระชนมายุ ค รบอุ ปสมบท ทรงอุ ป สมบท ณ วัด ราชบพิธ สถิ ต มหาสี ม าราม
เมือวันที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีพระเจ้า วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม เป็ นพระกรรมวาจาจารย์
และพระญาณดิ ล ก (รอด วราสโย) วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรี อ ยุธ ยา เป็ นพระอนุ สาวนาจารย์
ทรงมีพระนามฉายาว่า วาสโน
เมือทรงอุปสมบทแล้ว ได้ทรงศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมตามลําดับ ทรงสอบไล่ ได้เปรี ยญธรรม ๔ ประโยค
ทรงได้รับใช้ถวายงานแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในด้านต่าง ๆ และ
ทรงเป็ นทีโปรดปรานเป็ นพิเศษกว่าภิ กษุสามเณรอืน ๆ ทังนี อาจเป็ นเพราะทรงเป็ นผูเ้ รี ยบร้อยละเมียดละไมย
ฉะนัน เมื อทรงมีโอกาสถวายการรับใช้และถวายอุปัฏฐาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิ ริวฒ
ั น์
จึงทรงเมตตา และทรงไว้วางพระทัยในเรื องต่าง ๆ เป็ นอันมาก
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
การทีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) ได้ถวายงาน และถวายการอุปัฏฐากใกล้ชิดแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหลวงชิ น วรสิ ริว ัฒ น์ สมเด็ จพระสัง ฆราชเจ้า มาแต่พ รรษายุก าลยัง น้อ ยนัน นับ ว่า เป็ นคุ ณ ประโยชน์
แก่ พระองค์อย่างมหาศาล เป็ นโอกาสให้พระองค์ได้เรี ยนรู้ ก ารคณะสงฆ์ การพระศาสนา และการปกครอง
มาเป็ นเวลายาวนานเกือบ ๒๐ ปี กอปรกับพระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยช่างคิดช่างสังเกต จึงทรงเรี ยนรู ้และซึมซับ
แนวพระดํา ริ แบบแผนต่า ง ๆ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ไว้ไ ด้

เป็ นอันมาก และพร้ อ มด้วยพระจริ ยามรรยาทอัน งาม จึ ง เป็ นเหตุใ ห้ ทรงเป็ นทียอมรับ และเจริ ญก้า วหน้า
ในพระเกียรติยศ และหน้าทีการงานมาโดยลําดับ
 พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงได้รับแต่งตังเป็ นฐานานุ กรมผูใ้ หญ่ที พระครู โฆสิ ตสุ ทธสร พระครู คู่สวด
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดให้เลือนขึนเป็ น พระครู ธรรมธร แล้วเลือนขึนเป็ น พระครู วิจิตรธรรมคุณ
ในปี เดียวกัน
 พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงได้รั บ พระราชทานสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะสามัญ ปลัด ซ้า ยของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ที พระจุลคณิศร
 พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะชันราชที พระราชกวี
และได้รับแต่งตังให้เป็ นผูร้ ักษาการในหน้าทีเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
 พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับแต่งตังเป็ นสังฆมนตรี และในวันที ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงได้รับ
พระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะชันเทพที พระเทพโมลี
 พ.ศ. ๒๔๙๑ ทรงได้รับแต่งตังเป็ นสังฆมนตรี ช่วยว่า การองค์การสาธารณู ปการ และได้รั บ
แต่ ง ตังให้ดํา รงตํา แหน่ ง เจ้า อาวาสวัด ราชบพิธ สถิ ต มหาสี ม าราม และดํา รงตํา แหน่ ง
เจ้าคณะตรวจการภาค ๑
 พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงได้ รั บ พระราชทานเลื อนสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชั นธรรมที
พระธรรมปาโมกข์
 พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงได้ รั บ พระราชทานสถาปนาเป็ นพระราชาคณะชั นเจ้ า คณะรองที
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 พ . ศ . ๒ ๕๐ ๖ ท ร งไ 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
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๘ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (ปุ่ น ปุ ณฺ ณสิ ริ มหาเถร)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สิ นพระชนม์ ครันถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระพุ ทธโฆษาจารย์ขึนเป็ น สมเด็ จพระอริ ยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เมือวันเสาร์ ขึน ๓ คํา เดือน ๘ ปี ขาล ฉศก จ.ศ. ๑๓๓๖ ตรงกับ
วันที ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๘ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

พระเกียรติคุณ

ด้ านพระนิพนธ์
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงเริ มสนพระทัยในทาง
การประพันธ์มาตังแต่เมือยังเป็ นสามเณร แต่มาสนพระทัยอย่างจริ งจังหลังจากทีทรงอุปสมบทแล้ว ได้ทรงนิพนธ์
เรื องต่ า ง ๆ ไว้ม ากทังร้ อ ยแก้ว และร้อ ยกรอง พระนิ พ นธ์ ที เป็ นร้ อ ยแก้ว เช่ น นํา คํา สวดมนต์แ บบมคธ
เป็ นคําบรรยายประวัติความเป็ นมาพร้อมทังเนือธรรมทีปรากฏในพระสู ตร บันทึกของศุภาสิ นี เป็ นพระนิ พนธ์
แสดงคํา สอนทางพระพุทธศาสนาอย่า งง่าย ๆ รวมพระนิ พนธ์ร้อ ยแก้ว เป็ นศาสนคดี ทีให้ค วามรู ้เ กี ยวกับ
พระพุทธศาสนาและธรรมในด้า นต่า ง ๆ ส่ วนพระนิ พนธ์ร้อยกรองนัน เป็ นรู ปแบบการประพันธ์ทีทรงโปรด
มากเช่ น กั น ได้ท รงนิ พ นธ์ ร้ อ ยกรองในแบบต่ า ง ๆ ไว้เ ป็ นจํ า นวนมาก เช่ น บทสั ก วา “วัน ทํา บุ ญ ”
มงคลดอกสร้ อ ย ภาษิ ตคํา กลอน คํา กลอนคาถาแห่ ง ปราภวสู ตร คํา โคลงเรื องทิ ศ ๖ กวี นิ พนธ์ เบ็ด เตล็ ด
ซึ งเป็ นบทกวีธรรมและบทสอนใจในลักษณะต่าง ๆ อีกมาก
ด้ านการศึกษา
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ได้ทรงปฏิบตั ิพระภารกิจและ
ศาสนกิจเป็ นคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็ นเวลานาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
จึงได้ถวายปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิเพือเป็ นการเชิดชูพระเกียรติคุณ ดังนี
 พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐ บาลอิ นเดี ยได้อ นุ มตั ิปริ ญญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ต ติมศัก ดิ สาขาอัก ษรศาสตร์
โดยมหาวิทยาลัยพาราณสี เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดพิธีถวาย
 พ.ศ. ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัย โอเรี ย ลทอล สตัดดี ได้ทูลถวายปริ ญญาดุ ษ ฎีบณ
ั ฑิตกิต ติมศัก ดิ
ในโอกาสเสด็จเยือนเมืองลอสแองเจลิส รัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา เพือทรงปฏิบตั ิศาสนกิจ
ตามคํา กราบทู ล อาราธนาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในเมื อ งนัน และในศกเดี ย วกัน นั น
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย ได้ทู ล ถวายปริ ญ ญาพุ ท ธศาสตร์ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ
เป็ นสถาบันทีสาม
ด้ านศาสนสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๗ เกิดกระแสข่าวทีก่อให้เกิดความตึงเครี ยดระหว่า งพุทธศาสนิ กชนและคริ สต์ศาสนิ ก ชน
อันเนืองมาจากความไม่เข้าใจกันบางประการ ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาทีสมเด็จพระสันตะปาปาแห่ งวาติกนั
จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่า งเป็ นทางการ เป็ นครังแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยเกรงว่า จะเกิ ดเหตุก ารณ์ไ ม่
เหมาะสมขึ นระหว่างการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จ พระสันตปาปา สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)ในฐานะองค์พระประมุข แห่ งพุทธจัก รในประเทศไทย ได้ทรงปฏิ บตั ิ

พระภารกิจ ในการต้อ นรั บพระสันตปาปาด้วยพระองค์เองอย่า งสมพระเกียรติ เป็ นทีปลื มปี ติของผู ม้ าเยือ น
และทําให้ค วามรู ้สึกตึงเครี ยดครังนันผ่านพ้นไปได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย
การสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชําระพระไตรปิ ฎก
ในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ในฐานองค์
สกลมหาสัง ฆปริ ณ ายก ได้ท รงพระดํา ริ ให้ มี ก ารทํา สั ง คายนาพระธรรมวิ นั ย ตรวจชํ า ระพระไตรปิ ฎก
เพือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยได้ทรงมีพระลิขิตเสนอแนว
พระดํา ริ ต่อ อธิ บดี ก รมการศาสนา เพือเสนอทีประชุ มมหาเถรสมาคม ในทีสุ ดมหาเถรสมาคมก็ได้อ นุ ม ัติ
จึ ง ได้ถ วายโครงการสังคายนาพระธรรมวิ นัย ตรวจชํา ระพระไตรปิ ฎกครังนี ให้อ ยู่ใ นพระบรมราชู ปถัม ภ์
และขอความอุปถัมภ์จากรัฐบาล โดยมีสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)
ทรงเป็ นประธานที ปรึ กษา การสั ง คายนาพระธรรมวิ นั ย ตรวจชํา ระพระไตรปิ ฎกครั งนี เป็ นการ
ตรวจชําระพระไตรปิ ฎกแปลและจัดพิมพ์เป็ นภาษาบาลีและภาษาไทย รวม ๔๕ เล่ม ได้แก่ พระวินยั ปิ ฎก ๘ เล่ม
พระสุ ตตันตปิ ฎก ๒๕ เล่ม พระอภิธรรมปิ ฎก ๑๒ เล่ม
การก่อสร้ างและบู รณปฎิสังขรณ์พระอาราม
การก่อ สร้า งและบูรณปฎิสังขรณ์พุทธสถานต่าง ๆ นัน ได้ทรงบํารุ งรัก ษา และเสริ มสร้างถาวรวัต ถุ
และปูชนี ย สถานภายในวัดราชบพิธ สถิ ตมหาสี มารามมาเป็ นลํา ดับ นับตังแต่ทรงดํา รงตําแหน่ งเจ้า อาวาส
เป็ นต้นมา นอกจากนี ยังได้โปรดให้สร้างอาคารสถานทีเพือการสาธารณสงเคราะห์ในทีต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น
อาคารเรี ยนโรงเรี ยนวัดราชบพิธ ๔ หลัง อาคารเรี ยนโรงเรี ยนประชาบาล ทีวัดสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม
๑ หลั ง และที วัด โพธิ ทอง จั ง หวัด พ ระนครศรี อยุ ธ ยา ๑ หลัง สร้ า งศาลาพัก ริ มทางรวม ๘ หลัง
สร้ า งโร งพยาบาลสมเด็ จ พระ สั ง ฆรา ช (วาสนมหาเถระ) ณ ตํา บลบ่ อ โพลง อํ า เภอนครหลวง
จัง หวัด นครศรี อยุ ธ ยา และสร้ า งสถานสงเคราะห์ ค นชรา วา สนะเวศม์ ในบริ เวณโรงพยาบาลนั น
ทรงตังมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เพือสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล และเพือการสาธารณกุศล
การศาสนา ส่ งเสริ มการศึกษา และรักษาวัฒนธรรมของชาติ

พระกรณียกิจพิเศษ
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) ทรงเป็ นพระอุปัธยาจาย์ใ น
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราช เจ้า ฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณ์ สยามมกุ ฎราชกุม าร เมือทรงผนวชเป็ นพระภิ ก ษุ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมือ พ.ศ. ๒๕๒๑

พระอวสานกาล
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) โดยปรกติทรงมีพระพลานามัย
สมบู ร ณ์ แข็ ง แรง จนถึ ง พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงประชวรด้ว ยพระปั ป ผาสะอัก เสบ (ปอดอัก เสบ) ตังแต่
วัน ที ๒๙ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เข้า ประทับรั ก ษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิ ริร าช ต่อมาทรงมี ภาวะ
พระหทัยวายจากเส้ นพระโลหิ ต ตีบและกล้า มเนื อพระหทัย บางส่ วนไม่ท ํา งาน เป็ นเหตุใ ห้สิ นพระชนม์
เมือวันเสาร์ ขึ น ๑๕ คํา เดือ น ๙ ปี มะโรง สัมฤทธิ ศก จ.ศ. ๑๓๕๐ ตรงกับวัน ที ๒๗ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
เวลา ๑๖.๕๐ น. สิ ริพระชนมายุไ ด้ ๙๑ พรรษา ๕ เดื อ น ๒๕ วัน ทรงดํา รงตํา แหน่ งสมเด็จ พระสัง ฆราช
เป็ นเวลา ๑๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน

