สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๓
สมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชืน นภวงศ์ )
วัดบวรนิเวศวิหาร
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ

วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

โอรสในหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ กับหม่อมเอม นพวงศ์ ณ อยุธยา
วันศุกร์ แรม ๗ คํา เดือน ๑๒ ปี วอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
ตรงกับวันที ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕
ในรัชกาลที ๕
วันพุธ แรม ๔ คํา เดือนยี ปี ระกา สัปตศก จ.ศ. ๑๓๐๗
ตรงกับวันที ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ในรัชกาลที ๙
วันอังคาร แรม ๑๔ คํา เดือน ๑๑ ปี จอ สัมฤทธิ ศก จ.ศ. ๑๓๒๐
ตรงกับวันที ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑
ในรัชกาลที ๙
๘๕ พรรษา ๑๑ เดือน ๑๙ วัน
๑๓ ปี ๙ เดือน ๑๑ วัน

พระประวัติเบืองต้น
สมเด็จ พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ รญาณวงศ์ ทรงมี พระนามเดิ มว่า หม่อมราชวงศ์ชืน นภวงศ์ ๑
ทรงเป็ นโอรสในหม่อ มเจ้า ถนอม นพวงศ์ และหม่อ มเอม นพวงศ์ ณ อยุธยา ประสู ติเมือวัน ศุก ร์ แรม ๗ คํา
เดือน ๑๒ ปี วอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ ตําหนักท่านบิดา ซึ งอยู่
ในวังพระเจ้า บรมวงศ์เธอ (ชัน๔) กรมหมืนมเหศวรศิววิ ลาส (คือ บริ เวณตลาดนานา บางลําภู เขตพระนคร
ในปัจจุบนั )
เมือทรงพระเยาว์ ได้ทรงศึกษาอักขรสมัยทีวังท่านบิดา โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชัน ๔) พระองค์เจ้า
ประดิษ ฐาสารี ทรงเป็ นผูอ้ ุ ปการะเลียงดู เมือมีพระชนมายุพอจะเป็ นมหาดเล็ก ได้ ก็ได้ถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก
ในสมเด็ จ พระบรมโ อรสาธิ ราช เจ้ า ฟ้ ามหาวชิ รุ ณหิ ศ สยา มมกุ ฎ รา ชกุ มารในพระ บา ทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้เ ป็ น “คะเด็ด ” ทหารม้า ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัล ลภ มีหน้า ทีตามเสด็จ
รั ก ษาพ ระอง ค์ ท ํ า นอ งอ งค รั ก ษ์ เว ลาอ ยู่ ป ร ะ จํ า กา ร ตามหน้ า ที ใน พระ บ รมมหา รา ชวั ง ชั นใ น
๑

ราชสกุล “นพวงศ์” แต่โปรดเขียนเฉพาะพระองค์วา่ “นภวงศ์”

ได้พาํ นัก อยู่ ณ ตํา หนัก พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ (ชัน ๔) พระองค์เ จ้า ศรี นาคสวาดิ ซึ งทรงเป็ นผูอ้ ุ ปการะและ
อบรมสั งสอน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชัน ๔) พระองค์เจ้าโสมาวดีศรี รัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิ ริเชษฐ
ซึ งเป็ นพระเชษฐภคิ นี ร่ ว มเจ้า จอมมารดาเดี ย วกัน (เจ้า จอมมารดาเที ยง) จึ ง ทรงได้รั บ การศึ ก ษาอบรม
ในราชสํานักฝ่ ายในมาแต่ทรงพระเยาว์

ทรงบรรพชา
เมือมีพ ระชนมายุเจริ ญขึ น ได้ทรงบรรพชาเป็ นสามเณร เมือ พ.ศ. ๒๔๒๘ ณ วัดบวรนิเ วศวิหาร
โดยมี พระพรหมมุนี (สุ มิตฺตตฺเถร เหมือน) วัดบรมนิ วาส เป็ นพระอุปัชฌาย์ ในขณะทีทรงบรรพชาเป็ นสามเณร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในขณะนันทรงดํารงพระยศเป็ นกรมหมืนวชิรญาณวโรรส
ได้ทรงเป็ นพระอาจารย์ปกครอง และในปี นัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จไป
ประทับ อยู่ที วัด มกุ ฏ กษัต ริ ยาราม และสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์ ได้ตามเสด็ จ
ไปประทับ อยู่ทีวัดมกุ ฏ กษัต ริ ย ารามด้ว ย ซึ งในขณะนัน พระยานครภัก ดี ฯ (หม่อ มราชวงศ์ชุบ ) ผู เ้ ป็ นพี
ได้อุปสมบทอยู่ทีวัดมกุฏกษัตริ ยารามด้วยเช่นกัน
ในศกเดี ย วกัน นั น พระเจ้า ลู ก ยาเธอในพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่หัว ๔ พระองค์
จะทรงผนวชเป็ นสามเณร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึ งได้เสด็จกลับมาประทับที
วัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์จึงตามเสด็จกลับมาด้วย และได้ทรงศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเข้าแปลพระปริ ยตั ิธรรมครังแรกทีวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมือ พ.ศ. ๒๔๓๓
ทรงแปลได้เป็ นเปรี ยญ ๕ ประโยค เมือยังทรงเป็ นสามเณร

ทรงอุปสมบท
เมือวันที ๒๗ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้ทรงอุ ปสมบทเป็ นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิ เ วศวิหาร โดยมี
พระพรหมมุนี (กิ ตฺติส ารตฺ เถร แฟง) วัด มกุฏ กษัตริ ยาราม เป็ นพระอุปั ชฌาย์ และสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็ นพระกรรมวาจาจารย์ เมือทรงอุปสมบทแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ทรงเข้า
แปลพระปริยตั ิธรรมครังที ๒ สอบได้อีก ๒ ประโยค เป็ นเปรี ยญ ๗ ประโยค
ในการบรรพชาและการอุ ป สมบททังสองครั งนั น สมเด็ จ พระศรี สวริ นทิ ร า บรมราชเทวี
พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ได้ทรงจัดพระราชทาน และได้พระราชทานพระอุปถัมภ์ตลอดมา
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
 พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดตังเป็ นพระราชาคณะที พระสุ คุณคณาภรณ์
 พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงได้รั บพระกรุ ณ าโปรดเลื อนสมณศัก ดิ เสมอพระราชาคณะชันเทพที
พระญาณวราภรณ์

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงได้รั บ พระกรุ ณาโปรดเลื อนสมณศัก ดิ เสมอพระราชาคณะชันธรรม
ในราชทินนามเดิม
 พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดสถาปนาสมณศักดิเสมอพระราชาคณะชันธรรมพิเศษ
ในราชทินนามเดิม
 พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดสถาปนาเป็ นสมเด็จพระราชาคณะในราชทินนามพิเศษ
ว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๓ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
เมื อสมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช (แพ ติ สฺ สเทโว) วัด สุ ท ัศ นเทพวราราม
สิ นพระชนม์ล ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว อานั น ทมหิ ด ล ได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ สถาปนา
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ขึนเป็ นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามเดิม ดํา รงตําแหน่ งสกลมหาสังฆปริ ณายก
ประธานาธิ บดี แห่ ง สังฆมณฑลทัวราชอาณาจักร เมือวันพุธ แรม ๔ คํา เดือ นยี ปี ระกา สัปตศก จ.ศ. ๑๓๐๗
ตรงกับวันที ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

พระเกียรติคุณ
การคณะสงฆ์
เมือครังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์จะบํารุ งการศึก ษามณฑลหัวเมือง
ได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ให้ทรงเป็ นผูอ้ ํานวยการจัดการศึกษา
ในหัวเมือง โปรดให้บงั คับการพระอารามในหัวเมือง ซึงเป็ นส่ วนการพระศาสนาและการศึกษาได้ทงในหั
ั
วเมือง
มณ ฑ ล ก รุ ง เท พ ฯ แ ล ะม ณ ฑ ล หั ว เมื อ งต ล อ ด พร ะ ร า ชอ า ณา จั ก ร สม เ ด็ จ พร ะ ม หาส ม ณ เจ้ า
กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ได้ท รงเลื อ กสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ รญาณวงศ์ ซึ งขณะนัน
ทรงดํารงสมณศักดิที พระสุ คุณคณาภรณ์ เป็ นผูอ้ าํ นวยการศึกษามณฑลจันทบุรีแ ละทรงเลือกพระเถรานุ เถระ
ในคณะธรรมยุต ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและพระเถระมหานิกายบางรู ป เพือทรงแต่งตัง
เป็ นผูอ้ าํ นวยการศึกษาหัวเมืองในมณฑลต่า ง ๆ ด้วย และต่อมาได้ทรงดํารงตํา แหน่ ง สําคัญทางคณะสงฆ์เป็ น
ลําดับมาอีก หลายตําแหน่ง
 พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงเป็ นเจ้าคณะมณฑลจันทบุรี
 พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงเป็ นแม่กองธรรมสนามหลวง
 พ.ศ. ๒๔๗๖ ทรงเป็ นเจ้า คณะมณฑลอยุธ ยา และในปี เดี ย วกัน นั นได้ท รงเป็ นประธาน
มหาเถรสมาคม บัญชาการคณะสงฆ์แทนองค์ พระเจ้า วรวงศ์เธฮ กรมหลวงชิ นวรสิ ริว ฒ
ั น์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ซึ งทรงประชวร
 พ.ศ. ๒๔๗๗ ทรงเป็ นแม่กองบาลีสนามหลวง

 พ.ศ. ๒๔๘๕ ทรงเป็ นประธานคณะวินยั ธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
การคณะธรรมยุต
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า กรมหลวงชิ น วรสิ ริ ว ัฒ น์ ทรงประชวรชราพาธ ไม่ เ ป็ นการสะดวก
ที จะทรงปฏิ บัติ พ ระภารกิ จ จึ ง ทรงมอบหน้า ที เจ้า คณะใหญ่ ค ณะธรรมยุต ให้ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงบัญชาการแทน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สิ นพระชนม์ จึงได้ทรงเป็ นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตสื บมา
การมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๓๖ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส พร้ อ มด้ว ยพระเถรานุ เ ถระ
ในคณะธรรมยุต ได้ทรงจัดตังมหามกุฏ ราชวิทยาลัยขึน เพือเป็ นทีเล่า เรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมของพระภิกษุแ ละ
สามเณรในคณะธรรมยุติ ก นิ ก าย และเป็ นที ประชุ ม สอบไล่ พ ระปริ ย ัติ ธ รรม สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ในเวลานันทรงเป็ น ม.ร.ว. พระชืน สุ จิตฺโต เปรี ยญ) ได้ทรงช่วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ในการจั ด การศึ ก ษา และในการปกครองคณะสงฆ์ ม าตังแต่ บ ัด นั น
ได้ทรงเป็ นกรรมการมหามกุฏ ราชวิท ยาลัย ชุด แรก และเป็ นครู รุ่ น แรกของโรงเรี ยนวัดบวรนิ เ วศวิ ห าร
ซึ งเป็ นสาขาที ๑ ของมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยในระยะแรกตังนันมีโรงเรี ยนสาขาของวิทยาลัย ๕ แห่ ง คือ
โร งเรี ยนวั ด บวร นิ เวศวิ ห าร โรงเรี ย นวั ด มกุ ฏกษั ต ริ ยาร าม โรงเรี ยนวั ด เทพศิ ริ นทรา วา ส
โรงเรียนวัดพิชยญาติการาม และโรงเรี ยนวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ซึ งได้เปิ ดพร้อมกัน
ทุกโรงเรี ยน และพร้อมกับเปิ ดมหามกุฏราชวิทยาลัย เมือวันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖
ต่อ มาได้ทรงเป็ นอุปนายกกรรมการ ในสมัยที พระเจ้าวรวงศ์เ ธฮ กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า ทรงเป็ นนายกกรรมการ และทรงได้รับมอบหน้าทีการงานพร้อมให้ปฏิบตั ิหน้า ทีในตํา แหน่ ง
นายกกรรมการ เมือวันที ๗ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ทรงฟื นฟู และปรับปรุ งกิจการของมหามกุฏ ราชวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ เป็ นต้นว่า
 ด้านการบริ หาร ทรงจัดตังเจ้าหน้าที ฝ่ ายบรรพชิตเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอํานวยการต่าง ๆ เกี ยวกับ
ธุระการทัวไปบ้าง ปริ ยตั ิธรรมบ้าง ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 ด้า นการบํา รุ ง และอุ ด หนุ น การศึก ษาพระปริ ย ัติธ รรม ทรงวางระเบี ย บบํา รุ ง การศึก ษา
แก่ สํานัก เรี ยนต่า ง ๆ รับอบรมนัก เรี ยนครู รวมถึ งการส่ ง ครู อ อกไปสอนในสํา นักเรี ย น
ทีขาดครู ตังสภาการศึก ษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาแห่ งแรก
ของประเทศไทย
 ในด้า นการเผยแพร่ ทรงฟื นฟู ก ารออกนิ ต ยสารธรรมจัก ษุ ร ายเดื อ น การจัด ตัง
โรงพิ ม พ์ม หามกุฏ ราชวิ ท ยาลัย เมื อวัน ที ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ จัด พิ ม พ์ค ัม ภี ร์
พระธรรมเทศนาใช้กระดาษแทนใบลาน เมือ พ.ศ. ๒๔๘๒ เรียกว่า “มหามกุฏฯ เทศนา”

 ในด้า นต่ า งประเทศ ได้ท รงจัด พระไปจํา พรรษาที ปี นั ง เมื อ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒
ทรงส่ ง พระไปร่ วมสมโภชฉลองพระสารี ริ ก ธาตุ และพระธาตุ ข องพระสารี บุ ต รเถระ
และพระโมคคัลลานเถระ ตามคําเชิญของประเทศกัมพูชา
การปกครองวัด
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ในฐานะทีทรงเป็ นเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต
ได้ทรงมอบให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปฏิบตั ิก ารต่าง ๆ ในคณะธรรมยุต ได้ทรงเป็ น
ทีปรึ กษาในการบริ หารของคณะ และในทางวัดทรงช่วยในการปกครองวัดมาโดยลําดับ
เมื อสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส สิ นพระชนม์ เมื อวัน ที ๒ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารต่อมา (ในเวลานัน
ทรงมี ส มณศัก ดิ ที พระญาณวรา ภรณ์ ) การปกครองวัด ได้ ท รงปฏิ บ ัติ ต ามแบบที พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงวางไว้เป็ นส่ วนใหญ่
ในสมัยทีทรงครองวัด ได้มีเปรี ยญและนักธรรมเพิ มพูนมากขึน การอบรมสั งสอนนวกะภิกษุ โดยมาก
ได้ทรงประทานพระโอวาทอบรมด้ว ยพระองค์เอง ส่ ว นในด้า นการก่ อ สร้า งในวัด ทรงสร้า งถาวรวัตถุ ไ ว้
เป็ นอัน มาก เช่น ตึ กมนุ ษ ยนาควิทยาทาน ทรงสร้า งขึนเพือเป็ นอนุ ส รณ์ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัคคีธรรมทาน
ตึกคอยท่าปราโมช ตึกอุทิศนภวงศ์ และกุฏิต่างๆ
พระกรณียกิจพิเศษ
 วัน ที ๑๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์
ถวายพระศาสโนวาทและเบญจศี ล แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว รั ช กาลปั จ จุ บ ัน
ในคราวเสด็จมาเพือแสดงพระองค์เป็ นพุทธมามกะ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
 วัน ที ๔-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์
ทรงเป็ นประธานพระสงฆ์ ในการพระราชพิธี บรมราชาภิเ ษกพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว
ในพระราชพิธีนีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงถวายนําพระพุทธมนต์
และถวายครอบพระกริ งกับ ครอบยัน ตรนพคุ ณ ณ มณฑปพระกระยาสนาน และ
ถวายพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรม
 วัน ที ๒๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ได้เ สด็ จ ออกทรงผนวช
ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในสังฆสมาคม ๓๐ รู ป โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์ เป็ นประธานในการอุปสมบทกรรม
 ถ ว า ยพ ร ะ น า ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ลู ก ย า เ ธ อ เ จ้ า ฟ้ า ว ชิ ร า ล งก ร ณ์ ซึ ง ป ร ะ สู ติ
ณ วันจันทร์ที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

 ถวายพ ระ นาม สมเด็ จ พระเจ้ า ลู กเธอ เจ้ า ฟ้ าสิ ริ นธรเทพรั ต นสุ ดา ซึ งประสู ติ
ณ วันเสาร์ที ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
 ถวายพระนาม สมเด็ จ พระเจ้ า ลู กเธอ เจ้า ฟ้ าจุ ฬ าภรณ์ ว ลั ย ลัก ษณ์ ซึ งประสู ติ ณ
วันพฤหัสบดีที ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
 วันที ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ถวายพระนาม พระพุทธนาราวันตบพิตร ทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงสถาปนาและโปรดให้ เ ชิ ญ มาประดิ ษ ฐานไว้ ณ พระปั นหย่ า
อันเป็ นทีเสด็จประทับบําเพ็ญสมณปฏิบตั ิ ในระหว่างทรงผนวช
 ถวายพระนาม พระโพธิ ใต้แม่ว่า “พระโพธิ มหัยยาเขตสุ ชาตภูมินาถ รัฐศาสนสถาวรางกูร ”
เมือ พ.ศ. ๒๕๐๑ (พระโพธิต้นนีเกิดมาจากพระโพธิ ทีอันเชิญมาจากศรี ลงั กามาประดิษฐานที
วัดบวรนิ เวศวิห าร ต่อมาได้ตายลง แต่ก่ อนจะตายได้มีพระโพธิ ต้นใหม่เกิ ดขึนมา เรี ยกว่า
พระโพธิ ใต้แม่)
อภิธชมหารัฏฐคุรุ
พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐ บาลแห่ง สหภาพพม่า ได้ถ วายเฉลิ มพระสมณศัก ดิ “อภิ ธ ชมหารัฏ ฐคุ รุ ” ซึ งเป็ น
สมณศักดิสู งสุ ดของสหภาพพม่า แด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โดยนายกรั ฐมนตรี พม่า
ได้มาประกอบพิธีถวาย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิ เวศวิหาร เมือวันที ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

พระอวสานกาล
หลังจากประชวรครังใหญ่ สมเด็จพระสัง ฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ รญาณวงศ์ ได้ประชวรต่อเนื องมา
พระวรกายทรุ ดโทรมเรื อยมา แต่อ าศัยทีได้รับการรัก ษา และการประคับประคองเป็ นอย่างดีอ ยู่ต ลอดเวลา
ประกอบกับพระองค์ท รงมี พระทัย เข้ม แข็ง และปล่ อ ยวาง จึ งทรงดํา รงพระชมน์ม าได้โ ดยลํา ดับ จนเมื อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เกิดพระอาการประชวร มีพระโลหิตออกกับบังคนหนัก ต้องถวายนําเกลือทันที
และทูลเชิญเสด็จสู่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่อยดีขึน แต่พระวรกายทรุ ดโทรมลงโดยลําดับ
ต่อ มาเมือเดื อ นกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ มีพระอาการหนักด้วยพระโรคเส้นพระโลหิ ต ในสมองตีบตัน
พระวรกายเบืองขวาเป็ นอัมพาตเคลือนไหวไม่ได้ แต่วนั รุ่งขึนพระอาการดีขึน ทรงพยามยามปฏิบตั ิกิจวัตรประจํา
พระองค์ ตลอดถึงการทรงบูชาพระก่อนบรรทมเหมือนอย่างเคย แต่พระอาการในวันต่อ ๆ มามีแ ต่ทรุ ดหนักลง
จนเมือวันที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ พระอาการทางเส้นพระโลหิตในสมองกําเริ บขึนอีก พระอาการทัวไป
ทรุ ดหนัก มาก ครั นหลัง เที ยงคื น พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัว เสด็ จ ฯ ประทับ หน้า พระแท่ น บรรทม
ในห้องประชวร สมเด็ จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้สิ นพระชนม์ เมือเวลา ๐๑.๐๘ นาฬิก า
ของวันอังคาร แรม ๑๔ คํา เดือน ๑๑ ปี จอ สัมฤทธิ ศก จ.ศ. ๑๓๒๐ ตรงกับวันที ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑
สิ ริพระชนมายุ ได้ ๘๕ พรรษา ๑๑ เดือน ๑๙ วัน ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็ นเวลา ๑๓ ปี ๙ เดือน
๑๑ วัน

