
 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๓ 
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) 

วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ ิ
 

 ภูมลิาํเนาเดิม   (ไม่ปรากฏ) 

วนัประสูต ิ   วนัพุธ ขึน ๑๒ คาํ เดือน ๘ ปีมะเมีย  โทศก จ.ศ. ๑๑๑๒  

ตรงกบัวนัที ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๙๓  

ในรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ แห่งกรุงศรีอยธุยา  

 วนัสถาปนา   วนัพฤหสับดี แรม ๗ คาํ เดือน ๙ ปีชวด อฎัฐศก จ.ศ.๑๑๗๘ 

 ตรงกบัวนัที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๙   

ในรัชกาลที ๒ 

 วนัสินพระชนม์   วนัเสาร์ ๑ แรม ๗ คาํ เดือน ๑๐ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑  

ตรงกบัวนัที ๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๖๒  

 ในรัชกาลที ๒ 

 พระชนมาย ุ   ๗๐ พรรษา 

 ทรงดํารงตาํแหน่ง 

 สมเด็จพระสังฆราช  ๓ ปี ๑ เดือน 
 
 

พระประวัตเิบืองต้น 

 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ประสูติเมือวนัพุธ ขึน ๑๒ คาํ เดือน ๘ ปีมะเมีย  

โทศก จ.ศ. ๑๑๑๒ ตรงกับวนัที ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๙๓ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  

แห่งกรุงศรีอยธุยา 

 ในสมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงอุปสมบทอยู่ทีวดัราชบุรณะ (วดัเลียบ) ทรงเป็น 

พระเปรียญเอก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดตังเป็นพระราชาคณะที พระวินัยรักขิต แทนตําแหน่งที 

พระอุบาฬี ซึงเป็นตาํแหน่งพระราชาคณะสามญั มาตงัแต่ครังกรุงศรีอยุธยา ทีตอ้งเปลียนเพราะทรงเห็นว่า

สมณศักดินีไปพ้องกับนามพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า จึงโปรดให้แปลงนามเสียใหม่เป็น  

พระวินยัรักขิต  ดว้ยเหตุนีสมเด็จพระสงัฆราช (มี) จึงทรงเป็นพระราชาคณะในราชทินนามที พระวินยัรักขิต 

เป็นรูปแรก 

                                                
๑  ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฯ รัชกาลที ๒ ว่า “วนัองัคาร แรม ๗ คาํ เดือน ๑๐”  และมีเชิงอรรถว่า  “แรม ๗ 

คาํ เดือน ๑๐ เป็นวนัเสาร์” 
 



 

ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๓๓๗  ทรงได้รับพระกรุณาธิคุณเลือนสมณศัก ดิให้สูง ขึน เป็นรอง 

สมเด็จพระราชาคณะที พระพิมลธรรม  ในคราวเดียวกับทีทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (ศุข) และ 

สมเด็จพระพนรัตน วดัโพธาราม หรือวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามในปัจจุบนั 

ในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๖ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงพระกรุณาโปรดเลือนสมณศกัดิ

ขึนเป็นสมเด็จพระราชาคณะที สมเด็จพระพนรัตน แทนสมเด็จพระพนรัตน วดัโพธาราม ซึงมรณภาพ   

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 หลังจากสมเด็จพระสังฆราช ( ศุข ) สิ นพระชนม์ ในปี  พ.ศ. ๒๓๕๙  พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระพนรัตน (มี)  ขึนเป็น 

สมเด็จพระสงัฆราช ในราชทินนามว่า สมเด็จพระอริยวงษญาณ เมือวนัพฤหสับดี แรม ๗ คาํ เดือน ๙ ปีชวด 

อฎัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ตรงกบัวนัที ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๙  นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ๓ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ธรรมเนียมแห่สมเด็จพระสังฆราช มาสถิต ณ วดัมหาธาตุยวราชรังสฤษฎ ิ

 สมเด็จพระสงัฆราช (มี) ทรงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชพระองคแ์รกทีเมือไดรั้บโปรดเกลา้ฯ สถาปนา

แล้ว ทรงโปรดให้แห่จากพระอารามเดิมมาสถิต ณ ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ  นับเป็นการเริมต้น 

ธรรมเนียมแห่สมเด็จพระสังฆราชจากพระอารามเดิมมาสถิต ณ  ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ  และ 

วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ก็ไดเ้ป็นทีสถิตของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์นับแต่บดันันมาจนตลอด

รัชกาลที ๒ 

 

พระเกียรตคุิณ 

การจดัสมณทูตไทยไปลงักา 

เมือครังสมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงดํารงสมณศักดิที สมเด็จพระพนรัตน ได้ทรงปฎิบัติ 

พระกรณียกิจสาํคญัคือ เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงมีพระราชดาํริทีจะให้พระสงฆไ์ทย

ออกไปสืบข่าวพระศาสนายงัลงักาทวีป  แต่เนืองจากในขณะนันสมเด็จพระสังฆราช (ศุข) ทรงชราภาพ 

มากแลว้ จึงทรงมอบหมายให้สมเด็จพระพนรัตน (มี) เป็นผูจ้ ัดสมณทูตเพือเดินทางไปยงัลังกาแทน  

พระกรณียกิจครังนีนับเป็นพระเกียรติประวติัทีสาํคญัยิง เพราะเป็นการรือฟืนศาสนไมตรีระหว่างไทยกบั

ลงักาทีเริดร้างมานาน และยงัเป็นการปูทางให้แก่สมณทูตไทยในรัชกาลต่อมา ส่งผลให้คณะสงฆไ์ทยและ

ลงักามีการติดต่อสมัพนัธก์นัใกลชิ้ดมากยงิขึน อนัเป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาในเวลาต่อมาเป็นอนัมาก 

 การฟืนฟูพธิีวสิาขบูชาครังแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ 

 พ.ศ. ๒๓๖๐ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชประสงค์จะบําเพ็ญ 

พระราชกุศลทีประเสริฐยงิกว่าการบริจาคทานรักษาศีลภาวนา ทีเคยทรงบาํเพ็ญอยู่นัน สมเด็จพระสังฆราช 

(มี) จึงไดถ้วายพระพรใหท้รงกระทาํวิสาขบูชา อนัเป็นพิธีบูชาสาํคญัทางพระพุทธศาสนาซึงมีผลอานิสงส์

มากยิงนัก ทีพระมหากษัตริยแ์ต่ก่อนได้ทรงกระทาํมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จึงได ้

ทรงพระกรุณาโปรดให้ตังพิธีวิสาขบูชาเป็นพิธีบูชาสําคญัประจาํปีขึนเป็นครังแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ 



 

นับตงัแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ เป็นตน้มา  ถือไดว้่าสมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงเป็นบุคคลทีมีบทบาทสาํคญัยิง 

ในการฟืนฟพิูธีสาํคญัของพระพุทธศาสนาทีเสือมสูญไปนานกว่า ๔๐๐ ปี ใหก้ลบัมีขึนอีกครังหนึง และยงัคง

เป็นพิธีสาํคญัทีมีสืบมาจนทุกวนันี 

 ปรับปรุงการศึกษาพระปริยตัธิรรม 

  การศึกษาพระปริยติัธรรมตงัแต่ครังกรุงศรีอยธุยามาแบ่งเป็น ๓ ชนั เรียกว่า บาเรียนตรี บาเรียนโท 

บาเรียนเอก  หลักสูตรทีใช้เ รียนใช้สอบก็คือพระไตรปิฎกทัง ๓ คัมภีร์  ได้แก่  พระวินัย พระสูตร  

พระอภิธรรม มาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั ได้โปรดให้ปรับปรุงการศึกษา 

พระปริย ัติ ธรรม เ พือให้พร ะภิกษุสาม เถร ทีสอ บไล่ได้เ ป็นบาเ รีย นมีความ รู้กว้างข วางยิ ง ขึ น   

สมเด็จพระสังฆราช (มี) จึงทรงเป็นธุระในการปรับปรุงการศึกษาพระปริยติัธรรม  ทรงปรึกษาหารือ 

กบัพระราชาคณะจนเห็นชอบทวักนัในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีการสอน และการสอบไล่พระปริยติัธรรมใหม่ 

ทรงกาํหนดหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรม โดยขยายการศึกษาออกไปเป็น ๙ ประโยค ผูส้อบไล่ไดต้งัแต่ 

๓ ประโยคขึนไปเรียกว่าเป็นบาเรียน หรือเปรียญ และหลกัสูตรพระปริยติัธรรมทีปรับปรุงขึนใหม่ในสมยั

สมเด็จพระสงัฆราช (มี) นี  ไดใ้ชเ้ป็นแบบแผนการศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆไ์ทยสืบมาจนปัจจุบนั  

 พระกรณยีกจิพเิศษ 

 พ.ศ. ๒๓๖๐  สมเด็จพระสังฆราช (มี) ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ของพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขณะทรงดํารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า มงกุฎ 

สมมุติเทวาวงศ ์เมือครังทรงผนวชเป็นสามเถร ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมือทรงผนวชแลว้ไดเ้สด็จ 

ไปประทบั ณ วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ เป็นเวลา ๑ พรรษา จึงทรงลาผนวช 

พระอวสานกาล 

สมเด็จพระสงัฆราช (มี) สินพระชนม ์เมือวนัเสาร์   แรม ๗ คาํ เดือน ๑๐ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑ 

ตรงกบัวนัที ๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๖๒  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั สิริพระชนมายุ

ได ้๗๐ พรรษา ทรงดาํรงตาํแหน่งสมเด็จพระสงัฆราชเป็นเวลา ๓ ปี ๑ เดือน 


