สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๒
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
วัดสุ ทัศนเทพวราราม
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

บางลําพูล่าง อําเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี
วันพุธ ขึน ๑๕ เดือน ๑๒ ปี มะโรง อัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
ตรงกับวันที ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๙
ในรัชกาลที ๔
วันอังคาร แรม ๘ คํา เดือน ๑๒ ปี ขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๐๐
ตรงกับวันที ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑
ในรัชกาลที ๘
วันศุกร์ ขึน ๑๐ คํา เดือน ๑๒ ปี วอก ฉศก จ.ศ. ๑๓๐๖
ตรงกับวันที ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
ในรัชกาลที ๘
๘๙ พรรษา
๖ ปี ๑๑ วัน

พระประวัติเบืองต้ น
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ประสู ติเมือวันพุธ ขึน ๑๕ เดือน ๑๒
ปี มะโรง อัฐ ศก จ.ศ. ๑๒๑๘ ตรงกับ วัน ที ๑๒ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๓๙๙ ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงเป็ นชาวสวนบางลํา พูล่ า ง อํา เภอคลองสาน จัง หวัดธนบุรี พระชนกชื อ นุ ต ร์
พระชนนี ชือ อ้น

ทรงบรรพชา
เมือพระชนมายุได้ ๗ พรรษา ได้ทรงศึกษาอักษรสมัยทีวัดทองนพคุณ ครันพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา
ท่านบิดาได้พามาถวายตัวเป็ นศิษย์สมเด็จพระวันรัตน (สมบูรณ์) เมือครังยังเป็ นที พระธรรมวโรดม วัดราชบุรณะ
แล้วได้ทรงบรรพชาเป็ นสามเณร ณ วัดราชบุรณะ เมือทรงบรรพชาแล้วได้ก ลับไปอยู่ทีวัดทองธรรมชาติ
เพือทรงศึกษาเล่าเรี ยนต่อ ส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมนันทรงศึกษาในสํานักพระอาจารย์โพ ทีวัดเศวตรฉัตร

พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้ า อยู่หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดให้ อ าราธนา
สมเด็จพระวันรัตน(สมบูรณ์) วัดราชบุรณะ ไปครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระวันรัตนได้ให้ไป
รับ พระองค์จากวัด ทองธรรมชาติ มาอยู่ ทีวัด พระเชตุ พ นวิม ลมังคลารามด้ว ย ซึ งขณะนันพระองค์ท รงมี
พระชนมายุ ๑๖ พรรษา และได้ทรงศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมกับพระวันรัตน (สมบูรณ์) ต่อมา
เมื อพระวัน รั ต น (สมบู ร ณ์ ) อาพาธใกล้ม รณภาพ ท่ า นได้ก รุ ณ าแนะนํ า ให้ไ ปถวายตัว เป็ นศิษ ย์
สมเด็ จ พระวัน รั ตน (แดง) วัด สุ ท ัศ นเทพวราราม จนเมื อสมเด็จ พระวันรั ตน (สมบู รณ์ ) ถึ งมรณภาพแล้ว
พระองค์จึงได้ไปถวายตัวเป็ นศิษย์สมเด็จพระวันรัตน (แดง)

ทรงอุปสมบท
พ.ศ. ๒๔๒๒ เมื อมี พ ระชนมา ยุ ๒๒ พรรษา ทรงอุ ปสมบท ณ วั ด เศวตร ฉั ต ร โดย มี
สมเด็ จ พระวัน รั ต น (แดง)วัด สุ ท ัศ น์ เ ทพวราราม เมื อครั งยัง เป็ นที พระธรรมวโรดม เป็ นพระอุ ปั ช ฌาย์
เมื อทรงอุ ปสมบทแล้ว ได้ ย ้า ยมาอยู่ ว ัด สุ ทัศ นเทพวรารา ม และได้ ท รงศึ ก ษาพระปริ ยัติ ธ รรมกั บ
สมเด็ จ พระวัน รั ต น (แดง) ต่ อ มา และได้ ท รงศึ ก ษากับ สมเด็จ พระสั ง ฆราช (สา) ที วัด ราชประดิ ษ ฐ
สถิตมหาสี มาราม แต่ครังยังทรงสมณศักดิที สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ บ้าง
ทรงได้รับแต่งตังเป็ นฐานานุ กรม ของสมเด็จพระวันรัตน์ (แดง) เมือครังยังเป็ นที พระธรรมวโรดม
ในตําแหน่ง พระครู ใบฎี กา แล้วเลือนขึนเป็ น พระครู มงคลวิลาศ หลังจากนันได้เลื อนขึนเป็ น พระครู วินัยธร
ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ได้ ท รงเข้า แปลพระปริ ยัติ ธ รรมที พระที นั งสุ ทไธสวรรย์ ทรงแปลได้เ ป็ น
เปรี ยญ ๔ ประโยค และเมื อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้ ท รงเข้ า แปลอี ก ครั ง ณ วัด พระศรี รั ต นศาสดาราม
แปลได้อีก ๑ ประโยค รวมเป็ น ๕ ประโยค
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
 พ.ศ. ๒๔๓๒ ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะสามัญที พระศรี สมโพธิ
 พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดเลือนสมณศัก ดิ ขึนเสมอพระราชาคณะผูใ้ หญ่ ชนเทพ
ั
ในราชทินนามเดิม และได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกประดับพลอยและเพิ มนิ ตยภัตร
 พ.ศ. ๒๔๔๑ ทรงได้รั บ พระกรุ ณ าโปรดเลื อนสมณศัก ดิ ขึ นเป็ นพระราชาคณะผู ใ้ หญ่ ที
พระเทพโมลี
 พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงได้รับพระกรุ ณ าโปรดเลื อนสมณศัก ดิ ขึ นเป็ นพระราชาคณะชันธรรมที
พระธรรมโกษาจารย์ และทรงดํา รงตํา แหน่ งเจ้า อาวาสวัดสุ ทศั นเทพวราราม สื บต่อ จาก
สมเด็จพระวันรัตน (แดง) ซึ งมรณภาพ

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงได้ รั บ พระกรุ ณาโปรดให้ เ ลื อนสมณศัก ดิ ขึ นเป็ นพระราชาคณะ
ชันเจ้าคณะรองที พระพรหมมุนี
 พ.ศ. ๒๔ ๖๖ ทร งได้ รั บ พร ะกรุ ณาโ ปรด สถา ปนา เป็ นส มเ ด็ จ พ ระ ร าชา คณะที
สมเด็จพระพุฒจารย์ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี
 พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๔ ทรงรั บหน้า ที เป็ นแม่ก องสนามหลวงฝ่ ายบาลี ทํา การสอบความรู ้
พระปริ ยตั ิธรรมพระภิกษุสามเณร ในพระราชอาณาจักร
 พ.ศ. ๒๔๗๒ ทรงพระกรุ ณาโปรดสถาปนาเป็ นสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่หนใต้

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ ที ๑๒ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๔๘๐ พระเจ้า วรวงศ์เธอ กรมหลวงชิ นวรสิ ริ วัฒ น์ สมเด็จ พระสั ง ฆราชเจ้า สิ นพระชนม์
ประจวบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล จะเสด็จนิ วตั น์จากยุโรปสู่ พระนคร จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ สถาปนา สมเด็จ พระวันรัต (แพ ติสฺส เทโว) เป็ นสมเด็ จพระสังฆราช และเมือพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัว อานั น ทมหิ ด ล เสด็จ ถึ งพระนครได้เ สด็ จ พระราชดํา เนิ น ไปยัง วัด พระศรี รัต นศาสดาราม
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพัดยศ ผ้าไตรครอง และย่าม สถาปนาสมเด็จพระวันรัต (แพ ติสฺสเทโว)
เป็ นสมเด็ จ พระสั ง ฆราช เมื อวัน อัง คาร แรม ๘ คํา เดื อ น ๑๒ ปี ขาล สัม ฤทธิ ศ ก จ.ศ. ๑๓๐๐ ตรงกับ
วันที ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๒ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ครั นถึ งสมัย มงคลกาลเฉลิ มพระชนมพรรษา วันที ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จึ งทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุ พรรณบัฏตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ณ พระทีนั งอมริ นทรวินิจฉัย

พระเกียรติคุณ
การแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทยครังแรก
การแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทยนัน ได้มีก ารแปลกัน มานานแล้ว แต่ส่ ว นมากเป็ นการแปล
เฉพาะตอนทีต้องการจะศึก ษา หรื อนํา มาสั งสอนแก่พุทธบริ ษัทเท่า นัน สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺ สเทโว)
ได้ทรงพระดําริ ให้มีการแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทยทังพระคัมภีร์ เพือให้พุทธศาสนิก ชนทัวไปได้ศึกษา
การแปลพระไตรปิ ฎกภาษาบาลี เ ป็ นภาษาไทย ได้เ ริ มขึ นเมื อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมี ส มเด็จ พระสัง ฆราช
(แพ ติสฺ สเทโว) ทรงเป็ นประธานในการนี นับเป็ นครั งแรกในประวัติศ าสตร์ พุทธศาสนาในประเทศไทย
ทีได้มีการแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ

การปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๔๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติลัก ษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ขึน ตามพระดํา ริ ของสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรส เพือจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เรียบร้อย โดยจัดการปกครองเป็ น ๔ คณะใหญ่ คือ
คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และคณะธรรมยุต
สมเด็ จ พระสัง ฆราช (แพ ติ สฺ สเทโว) ก็ท รงได้รับ แต่ง ตังให้ทรงดํา รงตํา แหน่ งทางการคณะสงฆ์
มาเป็ นลํา ดับ คื อ ทรงเป็ นเจ้า คณะแขวงสํ า เพ็ ง ซึ งต่ อ มาเปลี ยนเป็ นเจ้า คณะแขวงนอกจัง หวัด พระนคร
มีแ ขวงต่า ง ๆ อยู่ใ นการปกครองคือ แขวงพระโขนง มี นบุ รี บางกะปิ ลาดกระบัง หนองจอก ทรงเป็ น
เจ้าคณะมณฑลนครไชยศรี ทรงเป็ นกรรมการเถรสมาคม และปลัดคณะแขวงในพระนคร
ในส่ วนการศึ กษาของคณะสงฆ์ ทรงรับหน้า ที เป็ นแม่ก องสนามหลวงฝ่ ายบาลี ทาํ การสอบความรู ้
พระปริ ยตั ิธรรมพระภิกษุสามเถร ในพระราชอาณาจักร ตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๔
การเปลียนแปลงการปกครองคณะสงฆ์
ต่อ มาได้มีก ารเปลี ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ในรัชกาลพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขึน
แทนพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ จัดการปกครองคณะสงฆ์โดยอนุ โลมตามระบอบ
การปกครองบ้า นเมือ ง เท่า ทีไม่ข ัด กับ พระธรรมวินัย และถื อ หลัก ว่า การกระทํา ทุ ก อย่า งจะต้อ งเป็ นไป
ในทางรัก ษาพระวินั ยให้ เคร่ งครัด สิ งหนึ งที น่ า ยิน ดีเ กี ยวกับพระราชบัญญัติค ณะสงฆ์ฉ บับ ใหม่ นีก็คื อ
เป็ นการเปิ ดทางให้ไ ด้ทาํ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครังใหญ่ และการรวมนิ ก ายสงฆ์เข้า ด้วยกัน อันจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียวกันทังในชาติบา้ นเมืองและพระศาสนา

พระอวสานกาล
สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (แพ ติสฺ สเทโว) ทรงประชวรพระโรคชรา
กระเสาะกระแสะเรื อยมา แต่เพราะพระทัยเข้มแข็ง ประกอบกับได้แพทย์ผูม้ ีความสามารถถวายการพยาบาล
จึงมีพระอาการทรงอยู่ได้ตลอดมา จนถึงวันที ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้เริ มประชวรอีกครัง พระอาการได้
ทรุ ดหนักลง แพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างสุ ดความสามารถ สิ นพระชนม์ เมือวันศุกร์ ขึน ๑๐ คํา เดือน ๑๒ ปี วอก
ฉศก จ.ศ. ๑๓๐๖ ตรงกับวันที ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. ทีตํา หนักวัดสุ ทศั นเทพวราราม
สิ ริพระชนมายุได้ ๘๙ พรรษา ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๖ ปี ๑๑ วัน

