สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ที ๑๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร)
วัดสระเกศ
ภูมลิ ําเนาเดิม
วันประสู ติ
วันสถาปนา

วันสินพระชนม์

พระชนมายุ
ทรงดํารงตําแหน่ ง
สมเด็จพระสังฆราช

เรื อนแพหน้าวัดกัลยาณมิตร อําเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
วันที ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๗
ในรัชกาลที ๕
วันเสาร์ ขึน ๑๒ คํา เดือน ๖ ปี เถาะ เบญจศก จ.ศ. ๑๓๒๕
ตรงกับวันที ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ในรัชกาลที ๙
วันเสาร์ ขึน ๑๕ คํา เดือน ๖ ปี มะเส็ง สัปตศก จ.ศ. ๑๓๒๗
ตรงกับวันที ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
ในรัชกาลที ๙
๙๐ พรรษา ๕ เดือน ๑๔ วัน
๒ ปี ๑๑ วัน

พระประวัติเบืองต้ น
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) ทรงมีพระนามเดิมว่า อยู่
ประสู ติเ มือวัน ที ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ในช่ วงต้นรั ชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว
ณ เรื อนแพหน้า วัด กัลยาณมิตร อําเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี ท่า นบิด าชื อ ตรุ ษ ท่า นมารดาชื อ จันทน์
เมือทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาเบืองต้น ในสํา นักท่า นบิดา ต่อ มาได้มาอยู่ใ นสํานักของพระอาจารย์ชา้ ง
วัดสระเกศ ได้ทรงเล่าเรี ยนสื บมาจนกระทังได้ทรงบรรพชาเป็ นสามเณร

ทรงบรรพชา
เมือพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษา ได้ทรงบรรพชาเป็ นสามเณร อยูใ่ นสํานักพระอาจารย์ช้าง วัดสระเกศ
ได้ ท รงเริ มศึ ก ษาภาษาบาลี ทรงศึ ก ษามู ล กัจ จายน์ สามเณรสิ กขา รวมทังพระธรรมวิ นั ย ตลอดจน
ตําราโหราศาสตร์ ต่อมาได้ทรงศึกษาในสํานักของพระธรรมกิติ (เม่น) บ้าง ในสํานักสมเด็จพระวัน รัตน์ (แดง)
บ้าง และในสํานักพระยาธรรมปรี ชา (ทิม) บ้าง

พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้ทรงเข้า แปลพระปริ ยตั ิธ รรม ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นครังแรก
ทรงได้เป็ นเปรี ยญ ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ทรงเข้าแปลพระปริ ยตั ิธรรม ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้อีก ๑ ประโยค
รวมเป็ น ๔ ประโยค

ทรงอุปสมบท
พ.ศ. ๒๔๓๗ เมือมีพระชนมายุค รบอุปสมบท ทรงอุปสมบท ณ วัดสระเกศ โดยมีสมเด็จพระวันรัต น
(แดง)วัดสุ ทศั น์เทพวราราม เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น) วัดสระเกศ เป็ นพระกรรมวาจาจารย์
และพระธรรมกิติ (เม่น) วัดสระเกศ เป็ นพระอนุสาวนาจารย์ ทรงมีพระนามฉายาว่า ญาโณทโย
หลัง จากที ทรงอุ ปสมบทแล้ว เมื อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้ท รงเข้า แปลพระปริ ย ัติ ธ รรมอี ก ทรงได้เ ป็ น
เปรียญ ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ทรงเข้า แปลพระปริ ยตั ิ ธ รรมอี ก ครั ง ได้เป็ นเปรี ยญ ๖ ประโยค เมื อทรงสอบได้
เปรียญ ๖ ประโยคแล้ว ทรงคิดว่าจะหยุดสอบไม่เข้าแปลต่อไปอีก เมือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงทราบ จึ งทรงมีรับสั งให้เ ข้า แปลประโยค ๗ ต่อ จึ ง ต้อ งทรงรับสนองพระกระแสรั บสั งเข้า แปลต่อ ไป
และก็ทรงแปลได้อีก ๑ ประโยค ได้เป็ นเปรี ยญ ๗ ประโยค และในปี ต่อมาทรงแปลได้เป็ นเปรี ยญ ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงเข้า แปลพระปริ ย ตั ิธรรมสนามหลวงอีกครัง และทรงได้เป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค
พระองค์แ รกในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ทรงได้รั บ พระมหา กรุ ณาธิ คุ ณ
ให้นํารถยนต์หลวงมาส่ งจนถึงพระอาราม และนับตังแต่นันมาจึงเป็ นธรรมเนี ยมว่า ถ้าเปรี ยญรู ปใดสอบได้
๙ ประโยค ก็จะทรงพระกรุ ณาโปรดให้นาํ รถยนต์หลวงส่ งเปรี ยญรู ปนันจนถึงพระอาราม
สมณศักดิและตําแหน่ งหน้ าทีในการพระศาสนา
 พ . ศ . ๒ ๔ ๔ ๕ เมื อ ท ร ง ได้ เ ป็ น เ ป รี ย ญ ๙ ป ร ะ โ ย ค แ ล้ ว ก็ ท ร ง ดํ า ร งตํ า แ หน่ ง
เป็ นกรรมการสนามหลวงสอบไล่พระปริ ยตั ิธรรม ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
 พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะที พระปิ ฎกโกศล
 พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงเป็ นพระคณาจารย์โท ฝ่ ายคันถธุ ระ และทรงได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
ให้เป็ นเจ้าสํานักเรี ยนวัดสระเกศ

 พ.ศ. ๒๔๕๘ เมือย้ายสถานทีสอบพระปริ ยตั ิธรรมจากในพระบรมมหาราชวัง ไปทําการสอบที
วัด เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต วนาราม และเปลี ยนระบบการสอบจากการแปลด้ว ยปากมาเป็ น
สอบด้วยวิธีเขียน ก็ทรงดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจประโยคด้วย
 พ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงแต่ง ตังให้ทรงเป็ น
แม่กองธรรมสนามหลวง จังหวัดนครราชสี มา
 พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิเป็ นพระราชาคณะชันราชที พระราชเวที
และในศกเดียวกันนัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชิ นวรสิ ริวฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ทรงแต่งตังให้ทรงเป็ นแม่กองธรรมสนามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
 พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๖๖ ทรงได้ รั บ หน้ า ที เป็ นแม่ ก องธรรมสนามหลวงมลฑลภู เก็ ต
และในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รั บ พระราชทานเลื อนสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชันเทพที
พระเทพเวที
 พ.ศ. ๒๔๖๗ ทรงได้รับแต่งตังให้ดํา รงตํา แหน่ งเจ้า อาวาสวัด สระเกศ และในศกเดี ยวกัน
พระเจ้า วรวงศ์เ ธอ กรมหลวงชิ น วรสิ ริ วัฒ น์ สมเด็จ พระสั ง ฆราชเจ้า ทรงแต่ ง ตังให้เ ป็ น
เจ้าคณะแขวงเหนื อ จังหวัดธนบุรี และเป็ นแม่กองธรรมสนามหลวงมลฑลภูเก็ตอีกครัง
 พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงได้รับแต่งตังเป็ นแม่กองธรรมสนามหลวงมณฑลนครราชสี มา
 พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงได้ รั บ พระราชทานเลื อนสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชั นธรรมที
พระธรรมเจดีย ์ และทรงดํารงตําแหน่ งกรรมการมหาเถรสมาคม ตลอดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔
 พ.ศ. ๒๔๘๘ ทรงได้รับพระราชทานเลื อนสมณศัก ดิ เป็ นพระราชาคณะชันเจ้าคณะรองที
พระธรรมวโรดม
 พ.ศ . ๒ ๔๙๖ ทร งได้ รั บ พ ร ะก รุ ณา โ ป รดส ถาป นา เป็ นส มเด็ จพร ะ รา ชา ค ณะที
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สมเด็จพระสั งฆราชพระองค์ ที ๑๕ แห่ งกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ มี พ ระบรมร าชโองการโ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระร าชบัญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พุทธศัก ราช ๒๕๐๕ ขึน โดยคํา แนะนํา และยินยอมของสภาร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ในฐานะรัฐ สภาและรัฐ บาล
ได้รั บ สนองพระบรมราชโองการให้ป ระกาศพระราชบัญ ญัติ ค ณะสงฆ์ ฉบับ นี ให้มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตังแต่
วันที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็ นต้นมา พระองค์ก็ได้ทรงดํารงตํา แหน่ งผูป้ ฏิบตั ิหน้า ทีสมเด็จพระสังฆราช
และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ตามผลแห่งพระราชบัญญัติฉบับนันตลอดมา
ครั นถึ ง วัน เสาร์ ขึ น ๑๒ คํา เดื อ น ๖ ปี เถาะ เบญจศก จ.ศ. ๑๓๒๕ ตรงกับ วัน ที ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื องในพระราชพิธี ฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ

สถาปนา สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) เป็ นสมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ
สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก นับเป็ นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๑๕ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์

พระเกียรติคุณ
ด้ านการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๖๗ เมือครังทรงดํารงสมณศักดิที พระเทพเวที ได้รับพระบรมราชโองการโปรดให้รับตําแหน่ง
เจ้า อาวาสวัด สระเกศ และเมือได้ทรงดํา รงตํา แหน่ ง เจ้า อาวาสแล้ว ก็ไ ด้ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ ให้บรรพชา
อุปสมบทกุลบุตรตลอดมา พร้อมทังได้ทรงทํา หน้า ทีให้ก ารศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณร และศิ ษย์ในวัด
ให้ได้รับการศึกษาด้วยดีตลอดมา
ด้ านการศึกษา
ในฐานะทีทรงดํา รงตํา แหน่ง เจ้าสํา นักเรี ยนวัด สระเกศ พระองค์ไ ด้ทรงอุ ปถัมภ์ส่งเสริ มการศึก ษา
พระปริ ยตั ิธรรม ทังแผนกบาลีและนักธรรมให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิ ง ๆ ขึนไป มีพระภิกษุสามเณรทังในวัดและต่า งวัด
ได้มาอาศัยศึกษาเล่าเรี ยน จนมีนกั เรี ยนสอบไล่ได้นกั ธรรมและบาลีเพิ มขึนเป็ นจํานวนมากทุกปี
นอกจากนั น พระองค์ ย ัง ทรงดํา รงตํ า แหน่ งเป็ นองค์ อุ ป ถั ม ภ์ กิ ต ติ ม ศัก ดิ ของ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตังแต่เริ มเปิ ดการศึกษาเมือปี พ.ศ. ๒๔๙๐
ด้ านการพระศาสนา
พระองค์ทรงสนับสนุนและยกย่องพระภิกษุผทู ้ าํ หน้าทีในการเผยแผ่พระศาสนา ทรงสนับสนุนองค์การ
สมาคมที ทํา งานพระศาสนาด้า นนี เมื อพระองค์ท รงได้รั บ สถาปนาดํา รงตํา แหน่ งสมเด็ จ พระสั ง ฆราช
พระองค์ท รงบริ หารการคณะสงฆ์ โดยมิท รงคํา นึ งถึ งความชราภาพ ทรงทํา ทุ ก อย่า งเพือความสงบสุ ข
ของสังฆมณฑล พระองค์ทรงรับสั งเสมอว่า สังฆราช ไม่ใช่ สังฆราชี (ความแตกแยกแห่งสงฆ์)
ในด้า นการติด ต่ อ กับ ชาวต่ า งประเทศ พระองค์ท รงปฏิ สัน ถารต้อ นรั บอาคัน ตุก ะนัน ๆ ได้อ ย่า ง
พอเหมาะพอดี แม้บางครังผูเ้ ข้าเฝ้ าจะเป็ นคนต่างศาสนา พระองค์ก็ทรงสามารถปฏิสันถารให้เหมาะแก่ ผนู ้ ันได้
โดยมิขาดตกบกพร่ อง

ด้ านโหราศาสตร์
พระเกียรติคุณทีโดดเด่นอีก ประการหนึ งของพระองค์ ก็คืออัจฉริ ย ภาพทางโหราศาสตร์ นอกจากนี
ยังทรงเชียวชาญทางพิธีกรรม และไทยคดีอืน ๆ อีกหลายด้าน เป็ นเหตุให้พระองค์ได้ทรงสงเคราะห์อ นุ เคราะห์
ประชาชนในด้า นต่าง ๆ ทีทรงเชียวชาญด้วยพระเมตตาธรรม โดยไม่เลือกชันวรรณะตลอดมา
ด้ านการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม
พ.ศ. ๒๔๖๗ เมื อทรงได้รั บ แต่ ง ตังให้ดํา รงตํา แหน่ ง เจ้า อาวาสวัด สระเกศแล้ว ก็ ไ ด้ท รงเริ ม
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทัวทังหลัง เสนาสนะ และถนนในวัดให้มีสภาพดีขึนกว่าเก่า ได้ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์
องค์พ ระบรมพรรพตจนเสร็ จ เรี ยบร้ อ ย ทรงสร้ า งโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมและหอสมุ ด ของวัด ขึ น
และได้ทรงบูรณปฏิ สังขรณ์พระระเบียงรอบพระอุ โบสถ และพระองค์ไ ด้ทรงกําหนดการบูรณปฏิ สังขรณ์
เสนาสนะทัวทังพระอารามไว้ แต่ยงั มิได้ทรงทําให้สําเร็จพระองค์ก็สิ นพระชนม์เสี ยก่อน

พระอวสานกาล
โดยปรกติ ส มเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ พ ระสั ง ฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) ทรงมี
พระพลามัยสมบูรณ์ แข็งแรงดี มาตลอด แต่เพราะทรงชราภาพ พระองค์จึ งทรงประชวรด้วยโรคพระหทัย
และได้ทรงเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลศิริราช เมือวันที ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เพียง ๔ วัน พระองค์
ก็เสด็จกลับมาประทับทีวัด พระอาการดีขึนโดยลําดับ จนเมือวันที ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เกิ ดพระโลหิ ต
อุด ตันในสมอง แต่เพราะพระองค์ทรงชรามากแล้วสุ ดทีคณะแพทย์จะถวายการพยาบาล ได้สิ นพระชนม์
เมือวันเสาร์ ขึ น ๑๕ คํา เดื อ น ๖ ปี มะเส็ ง สัปตศก จ.ศ. ๑๓๒๗ ตรงกับวันที ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เวลา ๐๒.๒๐ น. สิ ริ พ ระชนมายุได้ ๙๐ พรรษา ๕ เดื อ น ๑๔ วัน ทรงดํา รงตํา แหน่ ง สมเด็ จ พระสัง ฆราช
เป็ นเวลา ๒ ปี ๑๑ วัน

