สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๕
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสั งฆราช (ด่ อน)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
ภูมลิ าํ เนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา
วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

(ไม่ปรากฏ)
วันศุกร์ ขึน ๑๑ คํา เดือน ๔ ปี มะเส็ง ตรี ศก จ.ศ. ๑๑๒๓
ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๐๔
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แห่งกรุ งศรี อยุธยา
เดือน ๔ ปี มะเมีย จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๕
ในรัชกาลที ๒
วันศุกร์ แรม ๔ คํา เดือน ๑๐ ปี ขาล จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๐๔
ตรงกับวันที ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๓๘๕
ในรัชกาลที ๓
๘๐ พรรษา
๒๐ ปี

พระประวัตเิ บืองต้น
สมเด็จ พระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสัง ฆราช (ด่ อน) ประสู ติเมือวัน ศุก ร์ ขึน ๑๑ คํา
เดื อ น ๔ ปี มะเส็ ง ตรี ศก จ.ศ. ๑๑๒๓ ตรงกั บ พ.ศ. ๒๓๐๔ในรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้า เอกทั ศ น์
แห่งกรุ งศรี อยุธยา ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ได้เป็ นที พระเทพโมลี
อยู่ว ดั หงส์ รั ต นาราม และในรั ชกาลพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รั บพระราชทานเลือน
สมณศัก ดิ ขึ นเป็ นที พระพรหมมุ นี ต่ อ มาได้ เ ลื อนขึ นเป็ นที พระพิ ม ลธรรม เมื อปี พ.ศ. ๒๓๕๙
ในคราวเดียวกับทีทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (มี)
พ.ศ. ๒๓๖๒ สมเด็จ พระสัง ฆาช (มี) สิ นพระชนม์ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิศ หล้า นภาลัย
ทรงพระราชดําริ จะทรงสถาปณา สมเด็จ พระพนรั ต น (อาจ) วัด สระเกศ ขึ นเป็ นสมเด็จ พระสังฆราช
จึงโปรดให้แห่ไป ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ และโปรดให้พระพิมลธรรม (ด่อน) ย้ายจากวัดหงส์มาครอง
วัด สระเกศสื บต่ อจากสมเด็จพระพนรัต น (อาจ) และทรงโปรดให้เลือน พระพิมลธรรม (ด่อน) ขึ นเป็ น
สมเด็จพระพนรัตน ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓
สําหรับสมเด็จพระพนรัตน (อาจ) นันเมือแห่ ไปอยู่วดั มหาธาตุได้ ๘ เดือน ยังมิทนั ได้ทรงตังเป็ น
สมเด็จพระสังฆราชก็เกิดอธิกรณ์ขึนเสียก่อน จึงโปรดให้ถอดเสี ยจากสมณฐานันดร แล้วให้ออกไปเสี ยจาก
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๕ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลัง จากสมเด็ จ พระอริ ย วงษญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (สุ ก ญาณสังวร) สิ นพระชนม์ ในปี
พ.ศ. ๒๓๖๕ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนา
สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน) เป็ นสมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช เมือเดือน ๔ ปี มะเมีย จัตวาศก
จ.ศ . ๑๑๘ ๔ ตรง กั บ พ. ศ. ๒ ๓๖๕ แล้ ว ท รง โปร ดให้ แ ห่ จา กวั ด หง ส์ รั ตนา รา มมา สถิ ต ณ
วัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฏ์ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๕ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ น ทร์ และเป็ น
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์สุดท้ายทีทรงโปรดเกล้าฯ ให้แห่มาสถิต ณ วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ

พระเกียรติคุณ
พระกรณียกิจพิเศษ
สมเด็ จ พระอริ ยวงษญาณ สมเด็ จ พระสัง ฆราช (ด่ อ น) ทรงเป็ นพระราชอุ ปัธ ยาจารย์ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ขณะทรงดํารงพระราชอิ สริ ยยศเป็ นสมเด็ จ พระเจ้าลูก ยาเธอ
เจ้าฟ้ ามงกฎสมมุติ เทวาวงศ์ เมือครั งทรงผนวชเป็ นพระภิก ษุ ณ วัดพระศรี รัต นศาสดาราม เมือวันอังคาร
ขึน ๑๑ คํา เดือน ๘ ตรงกับวันที ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
การฟื นฟูพระพุทธศาสนา
ในสมัยสมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ได้มีการฟื นฟูพระพุทธศาสนาและ
คณะสงฆ์ ที สํ า คั ญ ครั งหนึ งในประวัติ ศาสตร์ พระพุ ท ธศาสนา คื อ หลัง จากที พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงผนวช และได้ เ สด็ จ กลั บ มาประทั บ ทรงศึ ก ษาพระปริ ยัติ ธรรม
ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิแล้วนัน ทรงพิจารณาเห็นความบกพร่ องในวัตรปฏิบตั ิของพระสงฆ์ในยุคนัน
ด้วยเหตุนี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริ ปรับปรุ งแก้ไขวัตรปฏิบตั ิของพระสงฆ์
ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย โดยพระองค์ทรงประพฤติปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างก่อน แล้วพระภิกษุสามเณร
อื น ๆ ที เลื อมใสจึ งได้ ป ฏิ บั ติ ต าม จ นกระทั งมี จ ํา นวนเพิ มขึ น จนกลายเป็ นพระสงฆ์ ห มู่ ใ หญ่
ซึงได้รับการขนานนามต่อมาในภายหลังว่า คณะธรรมยุติกนิกาย หรื อทีเรี ยกว่า พระสงฆ์ธรรมยุต
การจัดสมณทูตไทยไปลังกา
พ.ศ. ๒๓๘๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการส่ งสมณทูตไทยไปยังลังกา
เพื อสื บ ข่ า วพระศาสนา และอี ก ประการหนึ ง คื อ พระไตรปิ ฎกฉบับ ของไทยที ยัง มี ค วามบกพร่ อง
ควรจะได้สอบสวนกับฉบับของลังกา พระบาทสมเด็จพระนั งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึ งโปรดให้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึงทรงผนวชอยูใ่ นขณะนัน ทรงเป็ นผูค้ ดั สรรพระภิกษุ ได้พระภิกษุสงฆ์ธรรมยุติกา
๕ รู ป ออกเดิ น ทางไปลัง กา เมื อวัน อาทิ ต ย์ ขึ น ๑ คํา เดื อ น ๒ ปี ขาล จัต วาศก จ.ศ. ๑๒๐๔ ตรงกับ
วันที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๘๕ และกลับถึงกรุ งเทพฯ ในเดือน ๖ ปี เถาะ พ.ศ. ๒๓๘๖
การส่งสมณทูตไทยไปลังกาครังนี ยังประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ทํา ให้ ค ณะสงฆ์ไ ทยได้ค ัม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎกจากลัง กามาสอบสวนกับ พระไตรปิ ฎกฉบับ ของไทย

ในส่ ว นที บกพร่ อ ง เป็ นเหตุ ให้พุทธศาสนิ ก ชนชาวไทยได้มีค ัม ภี ร์ พระไตรปิ ฎกที เป็ นหลัก ฐานสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์สืบมาจนถึงปัจจุบนั
ชําระความพระสงฆ์ครังใหญ่
ในตอนปลายสมัยของสมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ได้มีการชําระความ
พระสงฆ์ทีประพฤติ อนาจารมิควร นับเป็ นการชําระสะสางอลัชชี ในคณะสงฆ์ครังใหญ่ทีสุ ดเท่ าทีปรากฏ
ในประวัติการณ์ของคณะสงฆ์ ทีได้ตวั ชําระสึกก็มาก และทีหนีไปก็มาก ซึงแสดงให้เห็นถึงความเสื อมโทรม
ของคณะสงฆ์ในยุคนัน และในขณะเดียวกันก็เป็ นสิ งแสดงให้เห็นถึงความใส่ พระทัยในการคณะสงฆ์ของ
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินอย่างจริ งจัง ทรงพยายามชําระสะสางการพระศาสนา และการคณะสงฆ์ให้บริ สุทธิ
บริ บูรณ์อย่างเต็มพระสติปัญญาอยูเ่ สมอ

พระอวสานกาล
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สิ นพระชนม์ เมือวันศุกร์ แรม ๔ คํา เดือน ๑๐
ปี ขาล จัต วาศก จ.ศ. ๑๒๐๔ ตรงกับวัน ที ๒๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๓๘๕ สิ ริ พระชนมายุได้ ๘๑ พรรษา
ทรงดํา รงตํา แหน่ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเป็ นเวลา ๒๐ ปี พระบาทสมเด็ จ พระนั งเกล้า เจ้า อยู่หั ว
โปรดให้ ท ํา เมรุ ผ้า ขาวแล้ว พระราชทานเพลิ ง พระศพเมื อวัน เสาร์ ขึ น ๑๓ คํา เดื อ น ๔ ตรงกั บ
วันที ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๘๕

