สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๑
พระเจ้าวรวงศ์ เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒ
ั น์ สมเด็จพระสั งฆราชเจ้า(หม่ อมเจ้าภุชงค์)
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
ภูมลิ าํ เนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชันสาม
กรมขุนเจริ ญผลพูลสวัสดิ กับหม่อมปุ่ น ชมพูนุท
วันศุกร์ แรม ๗ คํา เดือนอ้าย ปี มะแม เอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑
ตรงกับวันที ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒
ในรัชกาลที ๔
วันเสาร์ แรม ๒ คํา เดือน ๙ ปี ระกา ตรี ศก จ.ศ. ๑๒๘๓
ตรงกับวันที ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ในรัชกาลที ๖
วันพุธ แรม ๓ คํา เดือน ๙ ปี ฉลู นพศก จ.ศ. ๑๒๙๙
ตรงกับวันที ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ในรัชกาลที ๘
๗๘ พรรษา
๑๖ ปี ๕ วัน

พระประวัตเิ บืองต้น
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒั น์ สมเด็จสังฆราชเจ้า ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าภุชงค์
ทรงเป็ นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอชันสาม กรมขุน เจริ ญผลพูลสวัสดิ และหม่ อมปุ่ น ชมพูนุ ท
ประสูติเมือวันศุกร์ แรม ๗ คํา เดือนอ้าย ปี มะแม เอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ ตรงกับวันที ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๒
เมือทรงพระเยาว์ ได้ท รงศึก ษาอัก ขรสมัยไทย ในสํา นัก เจ้า จอมมารดาสัม ฤทธิ ผูเ้ ป็ นย่า พ.ศ. ๒๔๑๔
เมือพระชนมายุ ๑๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดให้ไปศึกษา
เล่าเรี ยนในโรงเรี ยนแรฟฟัล ณ เมืองสิ งคโปร์ พร้ อมกับหม่อมเจ้าองค์อืน ๆ อีก ราว ๒๐ องค์ ทรงศึกษา
อยู่ ๙ เดื อน เมือทางกรุ งเทพฯ ได้มีก ารเปิ ดโรงเรี ยนภาษาอังกฤษสําหรั บเจ้า นายขึ นเมือ พ.ศ. ๒๔๑๕
จึงโปรดให้เสด็จกลับมาศึกษาต่อทีกรุ งเทพฯ

ทรงผนวช
พ.ศ. ๒๔๑๖ เมือพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็ นสามเณร ณ วัด พระศรี รั ตนศาสดาราม
โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ เมือครังทรงเป็ นกรมหมืนบวรรังสี สุริยพันธุ์
ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ และพระองค์เจ้าพระอรุ ณนิ ภาคุณากร เมือครังยังทรงเป็ นหม่อมเจ้าพระราชาคณะ

เป็ นพระอาจารย์ เมือทรงผนวชแล้วได้เสด็จ มาประทับอยู่ทีวัด ราชบพิธสถิตมหาสี มาราม ทรงเล่าเรี ยน
พระปริ ย ตั ิธรรมต่อมาจนถึงพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา เมือ พ.ศ. ๒๔๒๒ จึงทรงผนวชเป็ นพระภิ ก ษุ
ณ วัดพระศรี รัต นศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิ ริ) วัดโสมนัสวิหาร เป็ นพระอุปัชฌาย์
ท ร ง มี พ ร ะ น า ม ฉ า ย า ว่ า สิ ริ ว ฑฺ ฒ โ น เมื อท ร ง ผ น ว ช เป็ น พ ร ะ ภิ ก ษุ แล้ ว ไ ด้ เ สด็ จ ป ร ะ ทั บ ที
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามตามเดิม ได้ทรงเข้าแปลพระปริ ยตั ิธรรม ๒ ครัง ได้เป็ นเปรี ยญ ๕ ประโยค
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
 พ.ศ. ๒๔๓๐ เมือทรงผนวชได้ ๘ พรรษา ได้รับพระราชทานโปรดตังเป็ นพระราชาคณะที
พระสถาพรพิ ริ ยพรต และได้ท รงเป็ นกรรมการชุ ด แรกของมหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย
ซึงก่อตังขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๓๖
 พ.ศ. ๒๔๓๘ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะผูใ้ หญ่เสมอชันเทพ
 พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงได้รั บ พระราชทานเลื อนสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชันธรรมที
พระธรรมปาโมกข์ ในราชทินนามเดิม
 พ.ศ. ๒๔๔๔ เมือพระองค์เจ้าพระอรุ ณนิภาคุณากร เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
สิ นพระชนม์ จึ งทรงได้รั บแต่ งตังให้ทรงครองวัด ราชบพิธสถิต มหาสี มารามสื บต่ อมา
นับเป็ นเจ้าอาวาสพระองค์ที ๒
 พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงได้รั บ พระกรุ ณาโปรดสถาปนาเป็ นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที
พระพรหมมุ นี เจ้าคณะรองในคณะกลาง ในราชทิ น นามเดิ ม พร้ อ มทังทรงสถาปนา
พระอิสริ ยยศเป็ น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
 พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงได้รั บพระกรุ ณาโปรดสถาปนาพระอิสริ ยยศเป็ น พระวรวงศ์เธอ กรม
หมืนชินวรสิ ริวฒั น์ ทรงดํารงสมณศักดิเป็ นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๑ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
หลังจากทีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สิ นพระชนม์ เมือวันที ๒ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระวรวงศ์เธอ
กรมหมืนชิ น วรสิ ริ ว ฒ
ั น์ เป็ นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืนชิ น วรสิ ริ ว ฒ
ั น์ สมเด็จ พระสังฆราชเจ้า ดํารง
ตําแหน่งสกลมหาสังฆปริ ณายก ประธานาธิบดีแห่งสังฆมณฑลทัวพระราชอาณาจักร เมือวันเสาร์ แรม ๒ คํา
เดือน ๙ ปี ระกา ตรี ศก จ.ศ. ๑๒๘๓ ตรงกับวัน ที ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที ๑๑ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และต่ อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ในรั ชกาลที ๗ ทรงได้รับพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเลือนพระอิสริ ยยศเป็ น กรมหลวงชินวรสิริวฒั น์

พระเกียรติคุณ
การจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้าง
พระไตรปิ ฎก เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีก ารชําระและจัดพิมพ์ขึนใหม่ เรี ยกว่า “พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ ” โดยใช้พระไตรปิ ฎกฉบับพิมพ์
เมือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ในรั ช กาลพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว จํา นวน ๓๙ เล่ม เป็ นต้น ฉบับ
พร้อมทังตรวจชําระและจัดพิมพ์เพิ ม รวมเป็นพระไตรปิ ฎกทีจัดพิมพ์ขึนใหม่ จํานวน ๔๕ เล่มบริ บูรณ์
ในการตรวจชําระและจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกครังนี ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดให้กราบทูลอาราธนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชิ นวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็ นประธานในการตรวจชําระ
พร้อมทังพระเถระผูช้ าํ นาญพระไตรปิ ฎกอีก ๘ รู ป เป็ นกรรมการตรวจชําระ ในการตรวจชําระและจัดพิมพ์
พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐนี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า นอกจากจะ
ทรงเป็ นประธานในการตรวจชําระแล้ว ยังได้ทรงตรวจชําระคัมภีร์ องั คุตตรนิ กาย แห่ งพระสุ ตตันตปิ ฎก
ตลอดพระคัมภีร์ดว้ ยพระองค์เอง รวมเป็ นหนังสือ ๕ เล่มด้วย
พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ ได้เริ มดําเนินการตรวจชําระ เมือ พ.ศ. ๒๔๖๘ และจัดพิมพ์เสร็ จสมบูรณ์
เมื อ พ.ศ. ๒๔๗๓ เมื อเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว ได้ท รงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานกรรมสิ ทธิ ในหนังสื อพระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐนี แก่มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ในฐานะเป็ นสํ า นั ก กลางแห่ ง การศึ ก ษาพระปริ ยัติ ธ รรม เพื อประโยชน์
แก่ความเจริ ญก้าวหน้าของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาสืบไป
มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย
ขณะทรงดํา รงตํา แหน่ งนายกกรรมการมหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย นั น ได้ท รงโปรดให้ จ ัด ตั ง
มู ล นิ ธิ ม หามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย ขึ น เพื อนํา ดอกผลอัน เกิ ด จากทรั พ ย์สิ น ของมหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย
มาช่วยบํารุ งอุดหนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขวางยิ งขึน และทรงเป็ น
นายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นพระองค์แรก
ด้ านพระนิพนธ์
ทรงเป็ นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทีสําคัญพระองค์หนึงในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ทรงนิ พนธ์หนังสื อ
และตําราทางพระพุทธศาสนาทีสําคัญไว้มาก เช่น พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรื อพจนานุ กรมภาษาบาลี
แปลเป็ นไทย มหานิ บาตชาดก ต้นบัญญัติ สามเณรสิ กขา เป็ นต้น ซึ งพระนิ พนธ์เหล่านี ยังได้ใช้เป็ นคู่มือ
ในการศึ ก ษาภาษาบาลี และพระพุ ทธศาสนาของพระภิ ก ษุ ส ามเณร และบุ ค คลทั วไปอย่า งแพร่ ห ลาย
มาจนถึงทุกวันนี

พระอวสานกาล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชิ น วรสิ ริ วฒั น์ สมเด็จ พระสังฆราชเจ้า ทรงประชวรด้ว ยพระโรค
เส้น พระโลหิ ต ในกระเพาะพระบัง คลเบาพิ ก าร (กระเพาะปั ส สาวะ) ทําให้พ ระบัง คลเบาเป็ นโลหิ ต
และสิ นพระชนม์ เมือวัน พุธ แรม ๓ คํา เดื อ น ๙ ปี ฉลู นพศก จ.ศ. ๑๒๙๙ ตรงกับ วัน ที ๒๕ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สิ ริพระชนมายุได้ ๗๘ พรรษา ทรงดํารงตําแหน่ งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๑๖ ปี ๕ วัน

