
 
 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

 

 
นับแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔ แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงสถาปนาพระเถระรูปใดเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีกจนตลอดรัชกาล เป็นเวลา ๑๕ ปี ฉะนั้น ในรัชกาลที่ ๔ จึงว่าง
สมเด็จพระสังฆราชจนเกือบตลอดรัชกาล เพราะสมเด็จฯ กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส ทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชอยู่เพียงปีเศษ 
ตอนต้นรัชกาลเท่านั้น 

เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส ทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงด ารงพระอิศริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ ทรงด ารงสมณฐานันดรเป็นที่สองจาก สมเด็จ
ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

มาในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มิได้โปรดสถาปนาพระเถระรูปใดเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตลอดช่วงต้น
แห่งรัชกาล เป็นเวลาถึง ๒๓ ปี ฉะนั้น ในช่วงต้น รัชกาลที่ ๕ จึงว่างสมเด็จพระสังฆราชอยู่ถึง ๒๓ ปี จึงได้ทรงสถาปนา สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะทรงด ารงพระอิศริยยศเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ เป็นสมเด็จพระสังฆราช นับเป็นพระองค์
ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

            สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์ เป็นราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ และ
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ า ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๕๒ ตรงกับวันที่ ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ อันเป็นวันเริ่มสวดมนต์ ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ จึงได้พระราชทานนามตามศุภนิมิตว่าว่า พระองค์เจ้าฤกษ์ ด ารงยศอย่าง
พระองค์เจ้าในพระราชวังบวรสถานมงคล 
       สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ กล่าวคือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนา
นุรักษ์ พระราชบิดาเป็นพระโอรสล าดับที่ ๗ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ พระราช
บิดาสวรรคคตแล้ว พระองค์ได้เสด็จมาอยู่ในพระราชวังหลวงกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่ ๑ เจ้าฟ้า

กรมหลวงเทพยวดี ซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องเธอในสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเท
พวยดี ทรงน าพระองค์เจ้าฤกษ์ไปถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ จึงได้ทรงคุ้ยเคยเป็นอย่างยิ่ง 
 
 
 



 

 
 

ทรงผนวช 
พ.ศ. ๒๓๖๕ (ปีมะเมียจตัวาศก จลุศกัราช ๑๑๘๔) เม่ือพระชนมายไุด้ ๑๓ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร โดยมีสมเดจ็

พระสงัฆราช (มี) เป็นพระอปัุชฌาย์ เสดจ็อยูว่ดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ ทรงศกึษามลูกจัจายน์อยูใ่นส านกัพระญาณสมโพธ์ิ (รอด) ช านิ
ช านาญได้ใลส่ตูรมลูในท่ีประชมุอาจารย์ท่ีพระราชวงัเดมิในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั แตค่รัง้ยงัด ารงพระอิสริยยศเป็น
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร์ เม่ือทรงผนวชเป็นสามเณรได้ ๔ พรรษา ทรงประชวรด้วยไขทรพิษ จงึทรงลาผนวช
ออกไปรักษาพระองค์ชัว่คราว ครัน้หายประชวรแล้ว กรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพ ทรงจดัการให้ทรงผนวชเป็นสามเณรอีกครัง้หนึง่ 
ทรงผนวชเป็นสามเณรอยูจ่นพระชนมายคุรบอปุสมบท 

 
 
พ.ศ. ๒๓๗๒ เม่ือพระชนมาย ุ๒๐ พรรษา ครบอปุสมบท พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดให้ลาผนวชออกไปสมโภช

ตามราชประเพณี แล้วแหพ่ร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ ชัน้ ๒ เจ้าฟ้าอาภรณ์ท่ีจะทรงผนวชเป็นสามเณรในเวลานัน้  ในการทรง
ผนวชเป็นพระภิกษุนัน้ สมเด็จพระสงัฆราช (ดอ่น) เป็นพระอปัุชฌาย์ และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส ขณะทรง
ด ารงพระอิสริยยศ เป็นกรมหม่ืนนชุิตชิโนรส กบัพระวินยัรักขิต วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เม่ือวนัศกุร์ขึน้ ๑๐ 
ค ่า เดือน ๘ ปี ฉล ูเอกศก จลุศกัราช ๑๑๙๑ พทุธศกัราช ๒๓๗๒ ได้รับฉายาวา่ "ปญฺญาอคฺโค"เม่ือทรงผนวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้ทรง



ศกึษาพระธรรมวินยัในส านกัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ทรงพระเจริญพระชนมายกุวา่ 
๕ พรรษา) ซึง่ทรงผนวชอยู่ ณ วดัมหาธาตยุวุราชรังฤษฎ์ินัน้เชน่กนั 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงศกึษาพระปริยตัธิรรมจนทรงแตกฉานในภาษาบาลี แตไ่มท่รงเข้า
สอบเพ่ือเป็นเปรียญ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพดัยศส าหรับเปรียญเอก ท่ีเคยพระราชทานแด่
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ เม่ือครัง้ยงัมิได้ทรงเป็นพระราชาคณะให้ทรงถือเป็นเกียรตยิศ สืบมา พระนิพนธ์อนัเป็นเคร่ืองแสดงถึง
พระปรีชาสามารถในภาษาบาลีของพระองค์ก็คือ พระนิพนธ์เร่ือง สคุตวิทตัถิวิธานซึง่ทรงนิพนธ์เป็นภาษาบาลีวา่ด้วยเร่ืองการวิเคราะห์
คืบพระสคุตอนัเป็นมาตราวดัท่ีมีกลา่วถึงในทาง พระวินยั นอกจากนี ้ก็ได้ทรงนิพนธ์เร่ืองเบด็เตล็ดอ่ืนๆ เป็น ภาษาบาลีไว้อีกหลายเร่ือง 
นบัวา่ทรงเป็นปราชญ์ทาง ภาษาบาลีท่ีส าคญัพระองค์หนึง่ในยคุรัตนโกสินทร์ 

เม่ือทรงผนวชเป็นพระภิกษุแล้วทรงศกึษาพระปริยตัธิรรมในส านกัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่ทรงผนวชเป็น
พระภิกษุอยู ่ณ วดัมหาธาตนุัน้ เชน่กนั ในเวลานัน้ (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ทรงพระเจริญพระชนมายกุว่า ๕ พรรษา) เป็นเหตใุห้
ทรงเล่ือมใสในลทัธิธรรมวินยัตามอยา่งพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ภายหลงัจงึได้ทรงอปุสมบทซ า้อีกครัง้หนึง่ในนทีสีมา โดย        
พระสเุมธาจารย์ (พทุธวงัสะ) เป็นพระอปัุชฌาย์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

  ในรัชกาล ๓ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงตัง้เป็นพระราชาคณะสมณศกัดิ ์เสมอพระราชาคณะสามญั 
พระราชทานตาลปัตรแฉกถมปัดเป็นพดัยศ 

พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่ขณะยงัทรงผนวชอยู่ ทรงเป็นพระเถราจารย์ประธานแหง่พระสงฆ์
ธรรมยตุนิิกายทรงลาผนวชเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบตั ิเป็นรัชกาลท่ี ๔ จงึได้ทรงสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฤกษ์ เป็นกรม

หม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธุ์ ทรงอิศริยยศเป็นประธานาธิบดีแห่งพระสงฆ์ธรรมยตุกินิกาย ซึ่งขณะนัน้เรียกวา่ “ธรรมยตุิกนิกายิกสงัฆมธัยม

บวรนิเวสาธิคณะ” ทรงด ารงสมณฐานนัดรเป็นท่ีสองรองจาก สมเดจ็ฯ กรมพระปรมานชุิตชิโนรส ซึง่ทรงด ารงต าแหนง่ สมเดจ็พระสงัฆ 
ปริณายก คือสมเดจ็พระสงัฆราชอยูใ่นขณะนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ จงึทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุเป็น
พระองค์แรก 

 

 
พ.ศ. ๒๓๗๙ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็จากวดัสมอราย มาครองวดับวรนิเวศวิหาร ทรงพาพระศษิย์หลวง

มาอยูว่ดับวรนิเวศวิหารทัง้หมด และเลิกส านกัท่ีวดัมหาธาตยุวุราชสฤษฎ์ิ สว่นท่ีวดัสมอรายนัน้ โปรดให้สมเดจ็พระวนัรัต (ทบั พทุธสิริ) 
ขณะด ารงสมณศกัดิท่ี์พระอริยมนีุ เป็นหวัหน้าส านกัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้เสดจ็จากวดัมหาธาตุ
ยวุราชรังสฤษฎ์ิ มาประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร ในคราวนี ้

 



 
 

 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  

         เม่ือครัง้ทรงพระอิสริยยศเป็น กรมหม่ืนบวรรังษีสุริยพันธ์ 

 
สมณศักดิ์ 

พทุธศกัราช ๒๓๙๒ (ปีระกาเอกศก จลุศกัราช ๑๒๑๑) พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดตัง้
เป็นพระราชาคณะ มีสมณศกัดิเ์สมอพระราชาคณะชัน้สามญั และได้พระราชทานตาปัตรพดัแฉก พร้อมเคร่ืองยศส าหรับพระราชาคณะ 
พทุธศกัราช ๒๓๙๔ (ปีกนุตรีศก จลุศกัราช ๑๒๑๓) หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงลาผนวชเสดจ็เถลิงถวลัยราช
สมบตั ิ เป็นรัชกาลท่ี ๔ แล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์ เป็น กรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธุ์     
ทรงอิศริยยศเป็นปธานาธิบดีใน ธรรมยตุิกนิกายสงัฆมธัยมบวรนิเวศาทิคณะ ทรงด ารงสมณฐานนัดรเป็นรองจากสมเดจ็พระมหาสมณ
เจ้า กรมพระปรมาชิโนรส ซึง่ด ารงต าแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราชอยูใ่นขณะนัน้ ทรงสมณศกัดิเ์สมอสมเดจ็พระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ 

 

 
 

พดัแฉกงาพิเศษประดบัพลอย พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ได้พระราชทานถวาย เม่ือครัง้ทรงพระกรุณาโปรด
สถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าตา่งกรมมีพระนามวา่ กรมหม่ืนบวรรังสีสริุยพนัธุ์ 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

ตามประกาศนีท้รงยกวดับวรนิเวศวิหารและวดัขึน้ (คือวดัสาขา) เป็นคณะพิเศษเรียกในขณะนัน้วา่ "ธรรมยตุกินิกายิกสงัฆมธัยม
บวรนเวศาทิคณะ" เรียกสัน้ ๆ วา่ บวรนิเวศาทิคณะ เป็นก่ิงอนัหนึง่ของคณะกลาง ซึง่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมาชิโนรส ทรง
เป็นเจ้าคณะใหญ่อยู่ในขณะนัน้ ตอ่มาภายหลงัจงึได้เรียกวา่ คณะธรรมยตุกินิกาย สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ จงึทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุพระองค์แรก 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงผนวชเป็นพระภิกษุพทุธศกัราช ๒๔๑๑  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงรับพระบรมราชาภิเษกครัง้แรก หลงัจากเสดจ็ถวลัยราชสมบตัแิล้ว ทรงพระราชปรารภจะถวายมหาสมณตุมาภิเษกแดส่มเดจ็พระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธ์ แตส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ 
พระองค์นัน้ ทรงผลดัไว้ตอ่เม่ือเสดจ็ออกทรงผนวชแล้ว ฉะนัน้ ใน ๒๓ ปีแรกของรัชกาลท่ี ๕ จงึวา่งจากสมเดจ็พระสงัฆราช 

พทุธศกัราช ๒๔๑๖ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวงั สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังษีสริุย
พนัธุ์ เป็นพระราชอปัุธยาจารย์ ทรงผนวชแล้วเสดจ็ประทบั ณ พระพทุธรัตนสถานมณฑราราม ในพระบรมหาราชวงัชัน้ใน ทรงเชิญเสดจ็
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระราชปัธยาจารย์ และนิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่วดัตา่ง ๆ เข้าไปอยู่ด้วยพอ
ครบคณะสงฆ์ ครัง้ทรงผนวชได้ ๑๕ วนั จงึทรงลาผนวชแล้วทรงรับพระบรมราชาภิเษกอีกครัง้หนึง่ 

 

 
คณะพระเถรานุเถระ เม่ือครัง้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชเป็นพระภกิษุ พ.ศ.๒๔๑๖ ณ พระพุทธ

รัตนสถานมณฑริาราม ในพระบรมมหาราชวังชัน้ใน (จากซ้ายไปขวา) 



๑. สมเดจ็พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถติมหาสีมาราม 
๒. สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (ศรี) วัดปทุมคงคา 

๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร วัดราชบพธิฯ 

๔. พระพรหมมุนี (เหมือน สุจิตโฺต) วัดบรมนิวาส 
๕. สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

๖. สมเดจ็พระวันรัต (ทับ พุทธฺสิริ) วัดโสมนัสวิหาร 

๗. พระสุคุณคณาภรณ์ (น่ิม) วัดเครือวัลย์ 

 
หลงัจากทรงผนวชแล้ว พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชปรารภจะถวายมหาสมณุตมาภิเษกแดส่มเดจ็

พระมหาสณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ แตส่มเด็จพระมหาสณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ไมท่รงรับ ทรงถ่อมพระองค์
วา่เป็นพระองค์เจ้าในพระราชวงับวรสถานมงคลจกัข้ามเจ้านายท่ีเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ทัง้ทรงเจริญพระชนมายกุวา่ก็มี จกัเป็นท่ี
รังเกียจของทา่น จงึทรงรับเพียงเล่ือนเป็นกรมพระเสมอด้วยเจ้านายผู้ใหญ่ในชัน้นัน้ ด้วยเหตผุลดงักลา่ว พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงสถาปนาเล่ือนกรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธุ์ พระราชอปัุธยาจารย์ เป็นกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ และโปรด
ให้ใช้ค าน าพระนามเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็นพิเศษเหมือนพระองค์เจ้าตา่งกรมในพระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัศกุร์ขัน้ ๖ ค ่า เดือน ๓ 
ปีเถาะ พทุธศกัราช ๒๔๑๗ พระราชพิธีสถาปนาเล่ือนกรมครัง้นีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้พิธีในพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร 

 
พระภกิษุพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืน ณ พระพุทธรัตนสถานมณฑริาราม  

ในพระบรมมหาราชวังชัน้ใน 

 
พทุธศกัราช ๒๔๓๕ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกฏุราชกมุาร ทรงผนวชเป็นสามเณร เน่ืองในการ

ผนวชสมเดจ็พระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกฏุราชกมุาร   มีการบรูณปฏิสงัขรณ์วดับวรนิเวศวิหารครัง้ใหญ่ และทรงพระ
กรุณาโปรดให้มีการสมโภชพระพทุธชินสีห์ พร้อมทัง้ฉลองพระอารามท่ีทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ใหมด้่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตอ่จากงานฉลองพระอาราม ทรงพระกรุณาโปรดแตง่ตัง้พระราชพิธีถวายมหาสมณตุมาภิเษกแดก่รมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ 
พระราชอปัุธยาจารย์ เป็นกรมสมเดจ็พระปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึง่ภายหลงัแก้เป็น สมเดจ็กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ในฝ่าย          
สมณศกัดิ์ เป็นมหาสงัฆปริณายกประธานแหง่พระสงฆ์ทัว่ราชอาณาจกัร ทรงถวายเศวตฉัตร ๕ ชัน้ ตัง้พระราชพิธีสงฆ์ในพระอโุบสถวดั
บวรนิเวศวิหาร มีเทียนชยัและพระสงฆ์สวดภาณวาร ตัง้แทน่เศวตฉตัรในพระอโุบสถ ตัง้พระแทน่ทรงท่ีชาลาก าแพงแก้ว โรงพิธีพราหมณ์ 
ตัง้ริมคนูอกก าแพงชัน้ออกมา มีสวดมนต์ตัง้น า้วงด้วยด้ายวนัหนึง่ พระสงฆ์ ๒๐ รูป รุ่งเช้าจดุเทียนชยั สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ์ โปรดให้กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรสทรงจดุ พระสงฆ์เข้าพระราชพิธี ๓๐ รูป สวดมนต์ ๓ เวลา และสวดภาณวาร ๓ 
วนั ๓ คืน เช้าวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พทุธศกัราช ๒๔๓๔ สรงแล้วเสดจ็ขึน้พระแทน่เฉวตฉตัร มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการทรง
สถาปนาแล้วทรงรับพระสพุรรณบฏั เคร่ืองยศ ดอกไม้ธูปเทียน และต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองของหลวง แล้วทรงถวายศีล เป็นเสร็จการรับมหา
สมณตุมาภิเษก ตอ่จากนัน้ทรงธรรม ๔ กณัฑ์ อนโุลมตามพระบรมราชาภิเษก กณัฑ์ทศพิธราชธรรมจรรยาเปล่ียนเป็นไตรสิกขา แล้วทรง
รับดอกไม้ธูปเทียนของพระสงฆ์ พระบรมวงศานวุงศ์และข้าราชการ 

 
การท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกครัง้นี ้ ก็เพราะเจ้านายชัน้เดียวกนั

สิน้พระชนม์แล้วทัง้นัน้ ยงัเหลือเจ้าผู้ใหญ่ท่ีเจริญพระชนม์อยูก็่เฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียว จงึทรงรับอาราธนาของพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัคราวนี ้

 
ทรงเป็นพระเถระต้นวงศ์แห่งคณะธรรมยุต 

 
 
 



 

 

 
 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระองค์หนึง่ในจ านวนพระเถระ ๑๐ รูป ท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงยกย่องวา่เป็นพระเถระต้นวงศ์แห่งคณะธรรมยตุ ดงัปรากฎในพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีของพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงันี ้ 

พระเถระธรรมยตุชัน้เดมิ ๑๐ องค์ ในหนงัสือสีมาวิจารณ์ ซึง่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์
พระราชทานไปยงัลงักาทวีป แตค่รัง้ยงัทรงผนวช ปรากฎพระเถระทัง้ ๑๐ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นคาถา ดงันี ้

ตสฺเสว ภปูตนฺิทสฺส                ปิโย กนิฏฺฐภาตโุก 

เถโร วชิรญาโณ จ   ปาโมกฺโข คณเชฏฺฐโก 

เถโร พฺรหฺมสโร เจว  เถโร ธมฺมสิริวฺหโย 

เถโร พทุธสิริ เจว   เถโร ปญฺญาอคฺคนามโก 

เถโร ธมฺมรกฺขิโต จ   เถโร จ โสภิตวฺหโย 

เถโร พทุธสณฺหนาโม    เถโร ปสฺุสาภิธานโก 

เถโร สวุฑฺฒโน จาปิ   สพฺเพ สมานทนฺทกา 
นามท่ีปรากฎในพระราชนิพนธ์ 
๑. พระวชิรญาณเถระ คือ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
๒. พระพรหมสรเถระ คือ พระญาณรักขิต (สขุ) วดับรมนิวาส ตอ่มาลาสิกขา ได้เป็นท่ีพระธรรมการบดี 

๓. พระธรรมสิริเถระ คือ พระเทพโมลี (เอ่ียม) วดัเครือวลัย์ 

๔. พระพทุธสิริเถระ คือ สมเดจ็พระวนัรัตน (ทบั) วดัโสมนสัวิหาร 
๕. พระปัญญอรรคเถระ คือ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

๖. พระธรรมรักขิตเถระ คือ พระครูปลดั (ทตั) วดับวรนิเวศวิหาร ตอ่มาลาสิกขา ได้เป็นท่ีพระศรีภมูิปรีชา 
๗. พระโสภิตเถระ คือ พระศรีวิสทุธิวงศ์ (ฟัก) วดับวรนิเวศวิหาร ตอ่มาลาสิกขา ได้เป็นท่ีพระยาศรีสนุทรโวหาร 
๘. พระพทุธิสนัหเถระ คือ พระอมรโมลี วดับปุผาราม 

๙. พระปสุสเถระ คือ สมเดจ็พระสงัฆราช (สา) วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

๑๐. พระสวุฑฺัฒนเถระ คือ พระปลดั (เรือง) วดับวรนิเวศวิหาร 

 
 
 



 
ทรงครองวัดนิเวศวิหาร 

 
 ธรรมเนียมที่ทรงตัง้ขึน้ใหม่ 

 เม่ือทรงครองวดับวรนิเวศวิหาร สืบตอ่จากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั นบัเป็นเจ้าอาวาสพระองค์ท่ี ๒ สมเดจ็พระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ได้ทรงรักษาธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงตัง้ไว้เม่ือทรง
ครองวดับวรนิเวศวิหารสืบตอ่มา และได้ทรงตัง้ธรรมเนียมใหม่ขึน้อีกบางอยา่ง คือ 

๑. วนัแรม ๕ ค ่า เดือน ๘ ทรงนดัพระสงฆ์ไปนมสัการพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และท าวตัรสวดมนต์ในพิธี
เข้าพรรษาท่ีพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ซึง่ได้เป็น
ประเพณีปฏิบตัสืิบมาจนทกุวนันี ้

๒. ถึงก าหนด ๓ ปี มีการไหว้ครูปาธยาย ทรงนดัพระสงฆ์ในวดับวรนิเวศวิหารบ าเพ็ญทานบริจาคประชมุท าวตัรสวดมนต์อทุิศ
สว่นกศุลแดท่่านครูปาธยาย ผู้ยงัไมล่ว่งคตแิหง่สตัว์ผู้ มีชาตเิป็นธรรม 

๓. เสดจ็การรับกฐินของวดัทัง้หลายแล้ว ทรงนดัพระสงฆ์วดับวรนิเวศวิหาร ไปนมสัการพระปฐมเจดีย์ อนัเป็นเจดีย์ส าคญัของ
ไทย เพ่ือเป็นการเจริญพทุธานสุต ิเป็นเหตใุห้มีธรรมเนียมนมสัการพระปฐมเจดีย์เป็นการประจ าปีสืบมาจนทกุวนันี  ้

๔. ทรงครองวดัได้กึ่งหนึง่หรือเตม็ยคุท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงครองวดั ทรงบ าเพ็ญพระกศุลฉลองยคุทกุ
คราวตลอดมา 

๕. ในสว่นพระองค์เอง เม่ือจะทรงเป็นพระอปัุชฌายะประทานอปุสมบทแก่กลุบตุรคนแรกในทกุปี ทรงท าพิธีไหว้ครูปาธยายก่อน 
มีนมสัการพระสวดมนต์ และสวดองค์ของภิกษุผู้ควรเป็นอปัุชฌายะ 

  
ทรงเป็นผู้ริเร่ิมการส าคัญในทางพระศาสนา 
นอกจากได้ตัง้ธรรมเนียมบางอยา่งขึน้ในการครองวดับวรนิเวศวิหารแล้ว สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลง

กรณ์ ยงัได้ทรงริเร่ิมการหลายอย่างท่ีเป็นการส าคญัในทางพระพทุธศาสนาขึน้เป็นครัง้แรก ดงัท่ีพระองค์ได้ทรงเล่าไว้ในพระประวตัติรัส
เลา่ช่ือวา่ เถราปทาน ดงันี ้

 
๑. ทรงเป็นผู้คดิวางรูปแบบในการท าจีวรท่ีเรียกวา่ จีวรกรรม คือ การวดั การตดั การเย็บ การย้อม เป็นต้น ให้ถกูต้องตามพระ

พทุธานญุาต หรือตามพระวินยับญัญัต ิดงัท่ีได้ใช้เป็นแบบอย่างอยูใ่นคณะธรรมยตุสืบมา 
๒. ทรงสอบค้นเร่ืองประมาณของไตรจีวรตามท่ีใช้อยูใ่นประเทศตา่ง ๆ จนทรงสนันิฐานได้วา่ประมาณของไตรจีวรควรมีลกัษณะ

อยา่งไร มีสงัฆาฏิ ๒ ชัน้ เป็นต้น เป็นแบบอยา่งท่ีใช้กนัอยู่ในคณะธรรมยตุสืบมาจนทกุวนันี ้

๓. ทรงพิจารณาตรวจสอบเร่ืองจีวรในพระบาลี หรือพระไตรปิฎก และอรรถกถา จนได้ความแนช่ดัวา่จีวรควรมีลกัษณะอยา่งไร 
เป็นท่ียอมรับของทา่นผู้ในคณะธรรมยตุและใช้เป็นแบบอยา่งสืบมา 

๔. ทรงเป็นก าหนดรูปแบบ กฐินตัถารวิธี ท่ีใช้กนัอยูใ่นคณะธรรมยตุ เร่ิมแตก่ารซกั ตดั  เย็บ ย้อม ไปจนถึงท าอตัถารกิจให้ส าเร็จ
ในวนันัน้ 

๕. ทรงเป็นผู้ ริเร่ิมการครองจีวรแบบมอญท่ีเรียกวา่ หม่คลมุอยา่งธรรมยตุ เข้าในพระราชพิธีเป็นรูปแรก เม่ือครัง้รัชกาลท่ี ๓ เป็น
ตวัอยา่งให้พระสงฆ์ธรรมยตุรูปอ่ืน ๆ ในครัง้นัน้ท าตามสืบมาจนทกุวนันี ้

 

 



เม่ือปลายรัชกาลท่ี ๓ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าอยู่หวั ทรงแสดงพระราชวิตกเก่ียวกบัการครองจีวรแบบมอญของพระสงฆ์
คณะธรรมยตุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเอยู่หวั ขณะยงัทรงผนวชอยู่ทรงทราบพระราชวิตกนัน้ จงึโปรดให้พระสงฆ์ธรรมยตุเลิกครอง
จีวรแบบมอญ กลบัมาครองจีวรแบบไทยราณตามเดมิ จนสิน้รัชกาลท่ี ๓ ถึงรัชกาลท่ี ๔ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา
ลงกรณ์ ก็ทรงน าพระสงฆ์ธรมยตุถวายฎีกาของพระราชทานพระบรมราชานญุาตกลบัไปครองจีวรแบบมอญอีกครัง้หนึง่ ตามท่ีเห็น เป็น
การเอือ้ตอ่การรักษาพระธรรมวินยัได้ดีกวา่และได้เป็นแบบของพระสงฆ์ธรรมยตุสืบมาจนปัจจบุนั 

๖. ได้ทรงพิจารณาตรวจสอบเร่ืองประมาณบาตรตามพระพทุธานญุาตในวินยัว่าควารจะเป็นอย่างไร กระทัง่ทรงได้ข้อยตุดิงัท่ี
พระนิพนธ์อธิบายไว้ในเร่ืองประมาณบาตรท่ีถือเป็นแบบอยา่งใช้กนัอยูใ่นคณะธรรมยตุสืบมา 

๗. ทรงพิจารณาตรวจสอบเร่ืองศลิานิมิต ท่ีใช้เป็นนิมตนัน้วา่ควรมีขนาดเทา่ไร 
๘. ทรงพิจารณาตรวจสอบเร่ืองกหาปณะ อนัเป็นมาตราเงินของอินเดียโบราณวา่ควรจะมีสณัฐานและน า้หนกัเท่าไร เม่ือเทียบ

กบัเงินบาทไทย ควรจะมีราคามากน้อยเทา่ใด เพราะเร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัอทินนาทานสิกขาบทในพระวินยั พระมตขิองพระองค์ในเร่ืองนีไ้ด้
เป็นท่ีอ้างอิงกนัในทางพระวินยัสืบมา 

๙. ได้ทรงศกึษาตรวจสอบเร่ืองสคุตประมาณเท่าใด และได้ทรงนิพนธ์ผลการศกึษาของพระองค์ในเร่ืองนีไ้ว้อยา่งละเอียดเป็น
ภาษาบาลี ช่ือวา่ "สคุตวิทตฺถวิธาน วิธีก าหนดคืบพระสคุต" ซึง่ได้ใช้เป็นแบบอย่างในคณะธรรมยตุสืบมาจวบจนปัจจบุนั คณะสงฆ์ลงักา
ประทบัใจในพระนิพนธ์เร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมากถึงกบัได้น าไปพิมพ์เผยแพร่ในลงักาเป็นครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๗ พร้อมทัง้แปลเป็นภาษา
ลงักาด้วย ตอ่แตน่ัน้มาอีกราว ๓๒ ปี จงึได้มีการพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙   ในรัชกาลท่ี ๗ 

๑๐. ได้ทรงศกึษาค้นคว้าเร่ือง ปักขคณนา คือการนบัวนัเดือนปีทางจนัทรคตจินทรงรอบรู้เช่ียวชาญและได้ทรงท าต าราทางปักข
คณนาไว้อยา่งละเอียด พร้อมทัง้ได้ทรงค านวนปฏิทินแบบปักขคณนาไว้ถึง ๓๘๗ ปี ซึ่งได้ใช้เป็นแบบในคณะธรรมยตุสืบมา 

จงึกลา่วได้วา่ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระมหาเถระท่ีได้วางรากฐานด้านการพระ
ศาสนาท่ีส าคญั ๆ ให้แก่คณะธรรมยตุหลายประการ  ซึง่สง่เหลา่นีม้ิได้เป็นคณุประโยชน์เฉพาะแก่คณะธรรมยตุเทา่นัน้ แตไ่ด้อ านวย
คณุประโยชน์แก่พระสงฆ์ไทยทัว่ไปอยา่งกว้างขวาง จากผลงานของพระองค์ในด้านตา่ง ๆ ดงัท่ีกลา่วมา จงึกลา่ววได้วา่ทรงเป็นปราชญ์
ทางพระพทุธศาสนาท่ีส าคญัพระองค์หนึง่ในยคุรัตนโกสินทร์ 

 
ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์และอุปัชฌาย์ 

 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระราชอปัุธยาจารย์ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ เม่ือครัง้ทรงผนวชเป็นสามเณรเม่ือ พ.ศ. ๒๔๐๙ และเม่ือครัง้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๖ และทรง
เป็นพระอปัุชฌาย์ของพระบรมวงศานวุงศ์ทรงผนวชเป็นสามเณรบ้าง เป็นพระภิกษุบ้าง อีกหลายสิบพระองค์ 

นอกจากพระบรมวงศานวุงศ์ของไทยแล้ว ยงัทรงเป็นพระราชอปัุธยาจารย์ของพระมหากษัตริย์กมัพชูาอีก ๒ พระองค์ คือ องค์
สมเดจ็นโรดม และองค์สมเดจ็พระหริรักษ์ราชดนยั หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ องค์สมเดจ็พระศรีสวสัดิ ์ ซึง่เป็นพระเจ้ากรุงกมัพชูา
ตามล าดบั 

 พระรูปหมูเ่ม่ือครัง้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พ.ศ. ๒๔๑๖ ณ พระพทุธรัตนสถานมณฑิ
ราราม ในพระบรมมหาราชวงัชัน้ใน (จากซ้ายไปขวา) 

 
 
 
 
 



 
 

 
๑. พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ 

๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุากร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๓. พระสคุณุคณาภรณ์ (นิ่ม) วดัเคลือวลัย์ 

๔. สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วดับวรนิเวศวิหาร พระราชอปัุธยาจารย์ 

๕. พระจนัทรโคจรคณุ (ยิม้ จนฺทร สี) วดัมกฏุกษัตริยาราม 

๖. สมเดจ็พระวนัรัตน (ทบั พทุธสิริ) วดัโสมนสัวิหาร 
๗. พระพรหมมนีุ เหือน สมุิตฺโต) วดับรมนิวาส 

๘. สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (ศรี) วดัปทมุคงคา 
๙. สมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทโว) วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม พระราชกรรมวาจาจารย์ 

  
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงผนวชโดยสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มีรายนามดังนี ้

 
พุทธศักราช ไม่ปรากฎ 

สมเดจ็พระราชวงับวรวิไชยชาญ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

 
 

พุทธศักราช ๒๔๑๐ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
พุทธศักราช ๒๔๑๑ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอคัณางคยคุล กรมหลวงพิชิตปรีชากร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสนัต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานรัุกษ์ 

(และอีก ๔ พระองค์ ไมป่รากฎพระนาม) 



 
 
 
 

 
 

พุทธศักราช ๒๔๑๒ 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตรุนรัศมีฯ กรมพระจกัรพรรดพิงศ์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอณุากรรณอนนัตรไชย ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
 

พุทธศักราช ๒๔๑๓ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศภุโยค กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตั ิทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขนุสิริธัชสงักาศ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวลัย์วงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศภุกิจ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมุพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธ์ิประสงค์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
 

พุทธศักราช ๒๔๑๔ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวญัอไุทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
พุทธศักราช ๒๔๑๖ 

(ปีท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ) 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระเจ้ามนษุยนาคมานพ) ทรงผนวชเป็นสามเณร 



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวสัดปิระวตั ิกรมพระสมมตอมรพนัธุ์  ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจนัทรทตัจฑุาธาร กรมหม่ืนวิวิธวรรณปรี ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
พุทธศักราช ๒๔๑๗ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานชุิต กรมหม่ืนพงศาดิศรมหิป ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณ าร กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
พุทธศักราช ๒๔๑๘ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคคัณางคยคุล กรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศขุสวสัดิ์ กรมหลวงอดิศรอดุมเดช ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวลัย์ลาภ กรมหม่ืนภธูเรศธ ารงศกัดิ ์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุแตเ่สดจ็อยูว่ดัราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม ทรงผนวชเป็นพระภิกษุแตเ่สดจ็อยู่วดัราช
ประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิดวรกมุาร กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
พุทธศักราช ๒๔๑๙ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสนัต์โสภาคย์ หรมหลวงพรหมวรานรัุกษ์ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหม่ืนราชศกัดิส์โมสร ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบณัฑิต กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา ทรงผนวชเป็นสามเณรแตเ่สดจ็อยูว่ดัราชประดษิฐ
สถิตมหาสีมาราม 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานวุตัตวิงศ์ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวฒันานวุงศ์ กรมขนุมรุพงศ์สิริวฒัน์ ทรงผนวชเป็นสามเณร แตเ่สดจ็อยู่วดัราชประดษิฐสถิต

มหาสีมาราม 

พุทธศักราช ๒๔๒๐ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศภุโยค กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตัิ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

 
พุทธศักราช ๒๔๒๐ 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศภุโยค กรมหม่ืนทิวากรวงศ์ประวตั ิทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

 
พุทธศักราช ๒๔๒๘ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลกัษณ์ กรมพระจนัทบรีุนฤนาถ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒันศกัดิ ์กรมหลวงราชบรีุดเิรกฤทธ์ิ ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวฒัโนดม กรมหลวงปราจิณกิตบิดี ทรงผนวชเป็นสามเณร 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวตัวิรเวช กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 



 
พุทธศักราช ๒๔๓๒ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวสัดโิสภณ กรมพระสวะสดวิดันวิศษิฎ์ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 

ประทบัอยูว่ดับวรนิเวศวิหาร ๔ วนั แล้วเสดจ็ไปอยูว่ดัราชาธิวาส 

 
พุทธศักราช ๒๔๓๔ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิศ สยามมกฏุราชกมุาร ทรงผนวชเป็นสามเณร 

 
การสังคยนาและพมิพ์พระไตรปิฏกในสมัยรัชกาลที่ 5 

 

 
 

พระไตรปิฎก ฉบับพมิพ์ในรัชกาลที่ ๕ 

 

 
ข้อความด้านในของปกหน้าพระไตรปิฎก ฉบับพมิพ์ในรัชกาลที่ ๕ 

 
พทุธศกัราช ๒๔๓๑ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดให้ท าสงัคายนาพระไตรปิฎก โดยทรง

พระราชด าริว่า คมัภีร์พระไตรปิฎก ซึง่แตเ่ดมิมาได้คดัลอกตอ่ ๆ กนัมาโดยการจารลงในใบลานด้วยอกัษรขอมนัน้ กวา่จะได้แตล่ะคมัภีร์ก็
ช้านานเป็นให้คมัภีร์ของพระพทุธศาสนาไมค่อ่ยแพร่หลายและไมพ่อใช้ในการศกึษาเลา่เรียน ทัง้ไมส่ะดวกในการเก็บรักษา อีกทัง้ภาษา



ขอมท่ีใช้จารึกนัน้ก็มีผู้อา่นกนัได้น้อยลงทกุที ฉะนัน้ หากได้มีการตรวจช าระพระไตรปิฎกให้ครบถ้วนบริบรูณ์ แล้วพิมพ์ขึน้เป็นเลม่หนงัสือ
ด้วยอกัษรไทยจะก็จะเป็นการท าให้พระคมัภีร์แพร่หลาย และสะดวกในการศกึษาเลา่เรียนมากย่ิงขึน้ 

ครัน้วนัเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑ ค ่า ปีชวดสมัฤทธิศก จลุศกัราช ๑๒๕๐ ตรงกบัพทุธศกัราช ๒๔๓๑ พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงเชิญเสดจ็พระบรมวงศานวุงศ์ท่ีทรงผนวชและด ารงสมณศกัดิ ์ มีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเร
ศวริยาลงกรณ์ ขณะทรงด ารงพระยศเป็นกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นประธานในการตรวจช าระพระไตรปิฎก และทรงอาราธนา
พระราชาคณะผู้ใหญ่ พร้อมทัง้พระสงฆ์เปรียญทัง้ในกรุงและหวัเมือง ประชมุพร้อมกนัในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศ
พระบรมราชโองการอาราธนาพระสงฆ์ให้ตรวจช าระพระไตรปิฎก นบัเป็นการเร่ิมท าสงัคายนา การท าสงัคายนาพระไตรปิฎกในครัง้นี ้
เสร็จสมบรูณ์ในปีพทุธศกัราช ๒๔๓๖ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ ๒๕ ปี 

 
พระอัฉริยภาพ 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาบาลีท่ีส าคญัพระองค์หนึง่ในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ ผลงานด้านภาษาบาลีท่ีส าคญัของพระองค์คือ พระนิพนธ์เร่ือง สคุตวิทตัถิวิธาน ทรงนิพนธ์เม่ือพทุธศกัราช ๒๓๘๘ เม่ือ
พระชนมาย ุ๓๖ ปี  ในช่วงปลายรัชกาลท่ี ๓ พระนิพนธ์เร่ืองนีท้รงวิเคราะห์และอธิบายเร่ืองคืบพระสคุต เหตใุห้ทรงนิพนธ์เร่ืองนีท้รงเลา่
ไว้วา่ ครัง้หนึง่มีพระสงฆ์ลงักาผู้มุง่แสวงหาความรู้ถกูต้องเดนิทางเข้ามาประเทศไทย และได้เท่ียวสนทนาสอบถามเร่ืองสคุตประมาณกบั
พระเถรานเุถระตา่ง ๆ แตไ่ม่ได้รับค าวิสชันาเป็นท่ีพอใจ ครัง้พระสงฆ์ลงักาเหลา่นัน้ได้มาสนทนาสอบถามเร่ืองนีก้บัพระองค์ จงึได้ชีแ้จง
สคุตประมาณให้ฟังอย่างละเอียด เป็นท่ีพอใจพระสงฆ์ลงักาคณะนัน้ จากนัน้จงึได้น าพระนิพนธ์เร่ืองสคุตวิทตัถิวิธานนีข้ึน้เปรียบเสมือน
เป็นบนัทึกชว่ยจ า และคงด้วยเหตนีุ ้ พระสงฆ์ลงักาจงึได้น าพระนิพนธ์เร่ืองนีไ้ปเผยแพร่ในลงักาและได้รับการตีพิมพ์ครัง้แรกในประเทศ
ลงักาในชว่งต้นรัชกาลท่ี ๕ ส าหรับประเทศไทยนัน้ เพิ่งจะมารู้จกัพระนิพนธ์เร่ืองนีเ้ม่ือต้นรัชกาลท่ี ๗ และพิมพ์เผยแพร่ครัง้แรกเม่ือ
พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 

นอกจากพระนิพนธ์เร่ืองนีแ้ล้ว พระองค์ยงัทรงนิพนธ์เร่ืองอ่ืน ๆ เป็นภาษาบาลีไว้อีกหลายเร่ือง สว่นพระนิพนธ์ในภาษาไทยก็ทรง
นิพนธ์ไว้จ านวนมากเชน่กนั ทัง้คดีโลกและคดีธรรม เท่าท่ีรวบรวมได้มี ๕๔ เร่ือง 

 
 ด้านภาษาบาลี 
 ๑. ภาษาบาลี 
๑.๑ บาลีสาธกธรรมเทศนา (ขอม) 
๑.๒ สคุตวิทตัถิวิธาน (วิธีก าหนดคืบพระสคุต) 
๑.๓ คาถาช่ือพระเถรานเุถระท่ีอปุสมบทวดับวรนิเวศวิหาร 
๑.๔ มชัฌภณัฑทานคาถา ในงานฉลองยคุ (ขอม ๒  ฉบบั) 
๑.๕ คาถาเทวดาในดวงและดวงชะตา 



 
๑.๖ คาถาสวดปัตตทิาน ในงานฉลองยคุ (ขอม) 
๑.๗ คาถาสวดประกาศเทวดา ในงานฉลองยคุ (ขอม) พร้อมค าแปลเป็นค าโคลง 
๑.๘ มชัชารินีติ (ต าราแมว) 
๒. พระธรรมเทศนา 
๒.๑ จตรุาริยสจัจกถา 
๒.๒ กรรมวิภาคกถา 
๒.๓ ธุดงคกถา 
๒.๔ พรหมจริยกถา 
๒.๕ สคุตประมาณ 
๒.๖ ค าประกาศอโุบสถ 
๒.๗ ค าประกาศเทวดา ในงานฉลองยคุ 
๒.๘ เร่ืองก่อพระทรายและพระเจดีย์ทราย 
๓. ศาสนคดี 
๓.๑ เร่ืองบาตรและกมุพะ 
๓.๒ เร่ืองประมาณบาตร (สัน้) 
๓.๓ เร่ืองประมาณบาตร (ยาว) 
(รวมอยูใ่นจดหมายเหตพุงศาวดาร) 
๓.๔ สมดุมชัฌิมบรุุษทกุวนันี ้
๔. ต ารา 
๔.๑ ปักขคณนา เลม่ ๑-๒ (จลุศกัราช ๑๐๙๗-๑๔๘๔) 
๔.๒ ต าราอสีตธิาต ุพฤต ิปรัก 
๔.๓ ต าราโครง 
๔.๔ อตัราเถลิงศก 
๕. พงศาวดาร พระราชประวัติ 
๕.๑ เร่ืองพระปฐมเจดีย์ 
๕.๒ ลิลิตพงศาวดารเหนือ 
๕.๓ ตวัอยา่งแปลศลิาจารึก (ขอมไทย) 
๕.๔ จดหมายเหตสุรูย์เกาะจาร 
๕.๕ จาฤกหลกัศลิาศโุขทยั ท่ี ๑ 
๕.๖ จดหมายเหตพุงศาวดาร 
๕.๗ เฉลิมพระเกียรตพิระเจ้าแผน่ดนิสวรรคต 
๕.๘ พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยความยอ่ 
๕.๙ พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยความพิศดาร 
๕.๑๐ การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
๕.๑๑ เทศนาพระราชประวตัิพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 
๕.๑๒ จดหมายเหตพุระเจ้าแผน่ดนิกรุงรัตนโกสินทร์ 



 
๕.๑๓ เถราปทาน (พระประวตัทิรงเลา่) 
๕.๑๔ ศลิาจารึกเมืองพิษณโุลก 
๖. ธรรมชาตวิิทยา 
๖.๑ จดหมายเหตบุญัชีน า้ฝน (ยงัพิมพ์ไมเ่สร็จ) 
๖.๒ เร่ืองดาวหาง 
๖.๓ บญัชีดาวหาง 
๗. ค าโคลง 
๗.๑ โครงพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
๗.๒ กลอนกาพย์ เร่ืองเสดจ็ไปเมืองนครศรีธรรมราช 
๗.๓ กลอนสวดเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช 
๗.๔ โครงค าประกาศในงานฉลองยคุ 
๗.๕ โครงดอกไม้บาน 
๗.๖ โครงบญัชีสิ่งของถวายพระในงานฉลองยคุ 
๗.๗ โครงเร่ืองผีอปัุชฌาย์ 
๗.๘ โครงเร่ืองดาวตก 
๗.๙ โครงต าราฝน 
๗.๑๐ โครงบญัชีน า้ฝน 
๗.๑๑ โครงต าราขอฝน 
๘. ต ารายก 
๘.๑ ต ารายาอายวุฒันะ 
๘.๒ ต ารายาพิเศษ 
 ด้านกวีนิพนธ์ 
   สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ กลา่วได้วา่ทรงเป็นกวีท่ีส าคญัพระองคหนึง่ในยคุกรุงรัตนโกสินทร์ 

แตพ่ระเกียรตคิณุในด้านนีข้องพระองค์ไมค่อ่ยได้มีการพิมพ์เผยแพร่อยา่งกว้างขวาง หากได้ศกึษาผลงานทางวรรณกรรมของพระองค์ท่ีท่ี
มีอยูจ่ านวนมากก็จะเห็นได้ว่าพระนิพนธ์ภาษาไทยของพระองค์เป็นร้อยกรองประเภทตา่ง ๆ เกือบจะทัง้หมด ยกเว้นพระนิพนธ์พระธรรม
เทศนาและศาสนคดีบางเร่ืองเทา่นัน้ ดเูหมือนวา่จะทรงช านาญทางร้อยกรองมากกวา่ร้อยแก้วด้วยซ า้ไป เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีทรงนิพนธ์เป็นร้อย
กรอง เชน่ ลิลิขพงศาวดารเหนือ โคลงเร่ืองพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั กลอนสวดเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช 
โคลงต ารายา โคลงต าราน า้ฝน เป็นต้น แม้เร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีทรงจดหมายเหตไุว้ก็ทรงพระนิพนธ์ไว้เป็นโครงบ้าง เป็นกลอนบ้าง 
เกือบจะทัง้สิน้ 

ด้านสถาปัตยกรรม 
 พทุธศกัราช ๒๓๙๖ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชด าริท่ีจะปฏิสงัขรณ์พระปฐมเจดีย์ ซึง่แตเ่ดมิเป็นพระ

เจดีย์ขนาดย่อม ให้เป็นพระมหาเจดีย์ส าหรับสกัการะบชูาของปวงชนสืบไป จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหา
พระยรูวงศ์ (ดิศ บนุนาค) เป็นแมก่องจดัการปฏิสงัขรณ์ เม่ือสมเดจ็เจ้าพระยามหาประยรูวงศ์ (ดิศ บนุนาค) ด าเนินการไปได้ ๗ ปีเศษ ก่อ
พระเจดีย์ขึน้ไปได้ ๑๗ วา ๒ ศอก ครัน้วนัท่ี ๔ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๐๓ เน่ืองจากฝนตกหนกัทัง้กลางวนักลางคืน  ท าให้อิฐท่ีก่อ
องค์พระเจดีย์ทรุดตวัลงมาโดยรอบ เพราะไมมี่ฐานทกัษิณ จงึรับน า้หนกัไมไ่หว 

 



 
 

 

 

 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

ขณะยงัทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังษีสริุยพนัธุ์ ร่วมกบักรมขนุราชสีหวิกรม ออกแบบพระปฐมเจดีย์ถวายใหม ่ แบบพระ
เจดีย์ท่ีทรงออกแบบถวายนี ้ เป็นพระเจดีย์แบบลงักา ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีถมสูงขึน้ไป ๔ วา ๒ ศอก จากพืน้ฐานถึงทกัษิณชัน้ท่ี ๑ สงู ๖ 



ศอกคืบ ๒ นิว้ จากทกัษิณชัน้ท่ี ๑ ขึน้ไปถึงฐานบวัคว ่า สงู ๘ ศอกคืบ จากทกัษิณชัน้ท่ี ๒  ขึน้ไปถึงปากระฆงั ปล้องไฉน ๒๗ ปล้อง สงู 
๑๕ วา ๒ ศอกคืบ ๕ นิว้ บงัลงัก์บวัแวง สงู ๓ วาคืบ ๖ นิว้ ฐานทองเหลือง สงู ๒ ศอกคืบ ๒ นิว้  ยอดนพศลูขึน้ไปตลอดยอดมงกฏุ สงู ๓ 
วา ๑ นิว้ รวมตัง้แตฐ่านพืน้ดินตลอดยอกมงกฏุ ๓ เส้น ๑ คืบ ๖ นิว้ รอบฐาน ๑๐๕ เส้น ๑๖ วา ๓ ศอก 

เม่ือออกแบบพระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเดจ็พระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) เป็นผู้ดแูลในการบรูณะพระปฐมเจดีย์ขึน้ใหม ่จนส าเร็จเสร็จ
สิน้เป็นพระมหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยดงัท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจบุนันี  ้

ด้านโบราณคดี 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เม่ือครัง้ทรงผนวชอยู ่ ได้เสดจ็ธุดงค์ไปยงัหวัเมืองตา่ง ๆ  และทรงพบศลิาจารึกสโุขทยั

หลกัท่ี ๑ พระองค์ได้ทรงพยายามศกึษาจนสามารถอา่นข้อความในหลกัศลิาจารึกได้ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ ซึง่ทรงเป็นศษิย์ผู้ ไกล้ชิดพระองค์หนึง่ ได้ทรงด าเนินรอยตาม  เป็นเหตใุห้ทรงเป็นผู้ เช่ียวชาญในทางโบราณคดีพระองค์หนึง่ของ
ประเทศไทย และได้ทรงอา่นศลิาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี ๔ ท่ีเป็นอกัษรขอมเป็นพระองค์แรก 

 นอกจากจะทรงเป็นนกัอ่านศลิาจารึกแล้ว ยงัทรงสนพระทยัศกึษาและรวมรวมจารึกตา่ง ๆ ท่ีมีในประเทศไทยไว้เป็นจ านวนมาก 
พร้อมทัง้ได้ทรงพระนิพนธ์เร่ืองราวโบราณคดีไว้อีกหลายเร่ือง 

   
ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ 
ในด้านดาราศาสตร์ ทรงเป็นผู้ เช่ียวชาญอยา่งยิ่ง ได้ทรงพระนิพนธ์ต าราปักขคณนา (ต าราการค านวนปฏิทินทางจนัทรคติ) ได้

อยา่งพิศดาร และได้ทรงค านวนปฏิทินปักขคณนาไว้ถึง ๓๘๗ ปี เร่ิมตัง้แตปี่ จลุศกัราช ๑๐๙๗ (พทุธศกัราช ๒๒๗๘) ถึงจลุศกัราช 
๑๔๘๔(พทุธศกัราช ๒๖๖๕) ทรงเป็นท่ีเล่ืองลือวา่ทรงเช่ียวชาญในทางโหราศาสตร์เป็นอนัมาก แตไ่มท่รงนิยมการพยากรณ์ นอกจากนี ้
ยงัได้ทรงนิพนธ์ต าราเก่ียวกบัดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไว้หลายเร่ือง อนัแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้เช่ียวชาญของพระองค์ในศาสตร์
ด้านนี ้

 
 

 
 
 



 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงบนัทกึจ านวนฝนตกเป็นรายวนัติดตอ่กนัเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี เร่ิม

ตัง้แตพ่ทุธศกัราช ๒๓๘๙ จนถึงปีพทุธศกัราช ๒๔๓๓ เพ่ือเป็นการเก็บสถิตนิ า้ฝนในประเทศไทย ทรงเรียกบนัทกึของพระองค์วา่ 
"จดหมายเหตบุญัชีน า้ฝน" และในจดหมายเหตนีุ ้ ยงัได้ทรงบนัทกึเหตกุารณ์บ้านเมืองท่ีส าคญั ๆ ไว้ด้วย นบัเป็นจดหมายเหตทุาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีคณุคา่มากเร่ืองหนึง่ 

จากพระนิพนธ์เร่ืองจดหมายเหตบุญัชีน า้ฝนและเคร่ืองวดัน า้ฝนของพระองค์ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ของ
พระองค์ได้เป็นอย่างดี และความเป็นวิทยาศาสตร์ของพระองค์นัน้ มิได้ทรงน ามาใช้เฉพาะกบัธรรมชาติหรือเร่ืองทางโลกเทา่นัน้ แม้ใน
การศกึษาพระพทุธศาสนา พระองค์ก็ทรงใช้ความเป็นนกัวิทยาศาสตร์พิสจูน์ตรวจสอบอยา่งถึ่ถ้วนชดัเจนก่อนท่ีจะทรงเช่ือหรือลง
สนันิษฐานว่าอะไรเป็นอย่างไร ไมท่รงเช่ือหรือตดัสินอะไรง่าย ๆ ดงัจะเห็นได้จากเร่ืองสุคตประมาณ ประมาณบาตร เป็นต้น ท่ีทรงพระ
วินิจฉยัไว้เป็นตวัอยา่ง นบัวา่พระองค์ทรงเป็นคนรุ่นเก่าท่ีมีแนวพระด าริล า้ยคุสมยัพระองค์หนึง่ 

 

 



 
 
ทรงให้ก าเนิดพระกร่ิงในประเทศไทย 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้ทรงพระด าริสร้างพระกร่ิงขึน้เป็นครัง้แรก เรียกวา่ "พระกร่ิงปวเรศ" 

เพ่ือประทานแก่พระบรมวงศานวุงศ์ หรือผู้ ท่ีเห็นสมควรเทา่นัน้ และนบัการให้ก าเนิดพระกร่ิงขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย และได้เป็น
แบบอยา่งในการสร้างพระกร่ิงในเวลาตอ่มาจนกระทัง้ทกุวนันี ้

 

 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้ทรงสร้างพระกร่ิงและหม้อน า้มนต์พระกร่ิงนัน้เรียกกว่า "พระกร่ิงปว

เรศ" ทรงสร้างเมื่อไร มีจ านวนเทา่ไร ไมพ่บหลกัฐาน 
สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้เคยรับสัง่เลา่วา่ รวมใจความเท่าท่ีมีผู้ก าหนดได้วา่ พระกร่ิงนัน้ทรงสร้างขึน้

เอง เพ่ือถวายเจ้านาย มีจ านวนไมเ่กิน ๓๐ องค์ แตห่ลวงช านาญเลขา (หุน่) สมห์ุบญัชีในกรมของพระองค์ (ซึง่เป็นไวยาวจักร ในสมยัท่ี
ทรงครองวดั และสืบตอ่มาถึงสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงครองวดัในเบือ้งต้น) ได้ขอประทานอนญุาต
น าแบบพิมพ์ไปสร้าง ได้น าไปสร้างขึน้อีกเทา่ไหร่ไม่ทราบ 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร 
 ในสมยัท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงครองวดับวรนิเวศวิหาร ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงบรูณะพระอโุบสถ คือ มงุกระเบือ้งเคลือบเป็นหลงัคาลกูฟกู ประดบัลายหน้าบนัแหง่สามมขุ และมขุลด
ด้านหน้าเป็นลายด้วยกระเบือ้งเคลือบ ตรงกลางเป็นตราพิชยัมงกฏุและพระขรรค์รองพานสองชัน้ ภายในเขียนผนงัมขุหน้าใหม ่ เหนือ
ประตหูน้าตา่งเขียนภาพเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมไทยและประเพณีส าคญัทางพระพทุธศาสนา เสาในพระอโุบสถระบายสีพืน้เสาเป็นตา่ง
สีแสดงปริศนาธรรม เรียกว่าฉฬาภิชาต ิแสดงถึงจิตใจของบคุคล ๖ ประเภท ตัง้แตด่ าสนิทจนถึงขาวสะอาดซึง่หมายถึงใจบริสทุธ์ิ 

พทุธศกัราช ๒๔๐๙ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชด าริโปรดให้บรูณะแก้ไขพระเจดีย์วดับวรนิเวศวิหารท่ี
ทรุดและยอดเอียง ให้รือ้และแก้ไขให้ตัง้ตรง และให้หลอ่รูปสิงห์ ช้าง ม้า และนกอินทรีย์ ด้วยทองสมัฤทธ์ิ ตัง้บนหลงัซุ้มพระเจดีย์ ให้ถม
คลองระหว่างพระเจดีย์กบัคณะลงักา รือ้คณะนัน้สร้างพระวิหารหลงัหนึง่ ๕ ห้อง มีเฉลียงรอบนอกแบง่เป็น ๒ ตอน ด้านตะวนัออก ๓ 
ห้อง ประดษิฐานพระศาสดา ด้านตะวนัตก ๒ ห้อง ประดษิฐานพระพทุธไสยา ในระหวา่งพระเจดีย์และพระวิหารพระศาสดา ทรงสร้าง
พระวิหารน้อยขึน้อีกหลงัหนึ่ง ๓ ห้อง มีเก๋งโถงสองข้าง เรียกวา่วิหารเก๋ง ส าหรับเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปฉลองพระองค์อดีตเจ้า
อาวาส 

 
วิหารเก๋งท่ีประดษิฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

 
 



 
พระอวสานกาล 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นท่ีเคารพนบัถือของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ตลอดถึงพระบรมวงศานวุงศ์เป็นอนัมาก ทรงเป็นท่ีปรึกษาในกิจการบ้านเมืองท่ีส าคญั ๆ ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ดงัจะเห็นได้จากความในราชหตัถเลขาท่ีกราบทลูสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์บางตอนวา่ 

"ทกุวนันี ้หม่อมฉนัเหมือนตวัคนเดียวได้อาศยัอยูแ่ตส่มเด็จกรมพระกบัเสดจ็เป็นท่ีพึง่ท่ีปรึกษา เป็นพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่ ขอให้ทรง
พิเคราะห์การให้ละเอียดด้วย....." 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะเม่ือทรงรับถวายมหาสมณตุมาภิเษกนัน้ ทรงเจริญพระชนมายถุึง 
๘๒ พรรษาแล้ว ทรงพระประชวรต้อกระจกจนในท่ีสดุพระเนตรมืด ครัง้พทุธศกัราช ๒๔๓๕ ทรงล้ม พระอฐิัพระกรซ้ายคลาดจากกนั และ
ทรงใช้พระกรข้างนัน้ไมไ่ด้อีก 

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี ๑๓ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๓๕ ทรงพระประชวรด้วยพระโรคชรา ไมไ่ปพระบงัคนหนกัและให้ทรงหนาวเนืองๆ 
หม่ืนคณุแพทยพิทยากรรม ถวายพระโอสถแก้หนาว พระอาการคอ่ยดีขึน้ และถวายยาปัต แก่ก็หาได้ไปพระบงัคนไม่ 

วนัท่ี ๑๗ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๓๕ ทรงพระอาเจียร เสวยพระกระยาหารไมค่อ่ยได้ และบรรทมพระคอ่ยหลบั 
วนัท่ี ๑๘ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด าเนินเย่ียมประชวร ทรงพระ

กรุณาโปรดพระราชทานหมอหลวง หมอยา คือพระยาอมรศาสตรประสิทธิศลิป์ หลวงโรคนิทาน หลวงราโชวาต หม่ืนสรรพชาติวาโย 
หม่ืนพิทกัษ์ภษูาบาลหมอนวด 

วนัท่ี ๒๑ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๓๕  มีพระอาการร้อนและเสียด แพทย์ได้ถวายพระโอสถและถวายอยูง่านระงบัเป็นคราว ๆ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด าเนินเย่ียมประชวรอีกครัง้หนึง่ ในวนันี ้ เป็นวนัอโุบสถ พระองค์ทรงมีพระ
ประสงค์จะเสดจ็ไปท าอโุบสถท่ีพระอโุบสถ เพราะตัง้แตท่รงผนวชมาได้ทรงท าอโุบสถมาทกุครัง้ไมเ่คยขาดเลย แม้ประชวรจะทรงพระ
ด าเนินไปไมไ่ด้ ก็โอปรดให้เชิญเสดจ็ไป แม้ในคราวนีก็้โปรดให้เชิญเสดจ็ไปเหมือนเช่นนัน้ พระบาทเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรง
เกรงวา่ ถ้าเดจ็ไปพระโรคจะก าเริบมากขึน้  จงึทรงพระราชอทุิศท่ีบริเวณในพระต าหนกันัน้ เป็นวิสงุคามสีมา เพ่ือพระสงฆ์จะได้ประชมุท า
อโุบสถในท่ีนัน้ ให้เป็นการสมพระประสงค์ของพระองค์ท่าน และไมต้่องเชิญเสดจ็ไปถึงพระอโุบสถ หลงัจากนัน้เป็นต้นมา พระองค์ทรงมี
พระอาการออ่นเพลีย พระวรกายออ่นแรง เสวยพระกระยาหารได้น้อยลง และบรรทมไมห่ลบั จนเม่ือวนัท่ี ๒๘ กนัยายน พทุธศกัราช 
๒๔๓๕ มีพระอาการออ่นแรงและกระหาย ทรงหอบ และสิน้พระชนม์เม่ือเวลา ๑๑ ทุ่ม กบั ๓ นาที (๒๓.๐๓ น.) สิริพระชนมายไุด้ ๘๓ 
พรรษา กบั ๑๓ วนัทรงผนวชเป็นพระภิกษุได้ ๖๔ พรรษา ทรงครองวดับวรนิเวศวิหารได้ ๔๒ ปี ทรงด ารงต าแหนง่เจ้าคณะใหญ่ฝ่าย
ธรรมยตุกินิกายได้ ๔๒ ปี และทรงด ารงต าแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราชได้ ๑๐ เดือน 

 
 
 
 



 

 
เคร่ืองอัฐบริขารและของทรงใช้ ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

ก. หมอน สบง จีวร และประคต 
ข. บาตรครอง คือบาตรท่ีทรงใช้ 

ง. โอไข (ภาชนะใส่ของ) 
จ. กระโถน 
ฉ. กระโถน 

 
การพระศพ 

วนัท่ี ๒๙ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๓๕ เวลาย ่าค ่า พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกฏุราชกมุาร ทรงภษูาและฉลองพระองค์ขาว เสดจ็พระราชด าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนัง่ จากพระ
ท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทไปประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหาร ทรงพระด าเนินสูพ่ระต าหนกั สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ ถวายน า้สรงพระศพแล้ว สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ พระบรมวงศานวุงศ์ และเสนาบดีสรงพระศพตามล าดบั ขณะนัน้ เจ้า
พนกังานประโคมกลองชนะแตรสงัข์พร้อมกนั สรงเสร็จแล้ว โปรดให้เจ้าพนกังานทรงเคร่ืองพระศพตามสมณเพศ แล้วเชิญลงพระลองใน 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสวมพระชฎาถวายแล้ว เจ้าพนกังานยกพระลองในขึน้ตัง้เหนือชัน้แวน่ฟ้า ประกอบพระ
โกศกดุัน่ใหญ่แล้ว ทรงทอดผ้าไตร ๕๐ ไตร ผ้าขาว ๑๐๐ พบั พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคณุากร และพระสงฆ์อ่ืน ๆ รวม 
๑๕๐ รูป สดบัปกรณ์แล้ว เวลา ๒ ทุม่เศษ เสดจ็พระราชด าเนินกบัสูพ่ระบรมมหาราชวงั เจ้าพนกังานได้ตัง้เคร่ืองสงู ๕ ชัน้ ๙ คนั 
แวดล้อมพระโกศ และมีกลองชนะแดง ๑๐ คู ่จา่ป่ี ๑ จ่ากลอง ๑ สงัข์ ๑ แตรงอน ๑ แตรฝร่ัง ๒ ประโคมประจ าพระศพ และพระสงฆ์สวด
พระอภิธรรม ๔ ส ารับ ๑๒ คู ่ทัง้กลางวนักลางคืนต่อไป 

 
 
 



 
 

 
พระพุทธปัญญาอัคคะ 

  พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระพุทธรูปยืนครองจีวร
คลุมสองพระอังสา ประดิษฐานอยู่ในภายพระวิหารเก๋ง ด้านทศิตะวันออก เบือ้งล่างบรรจุพระอังคารสมเดจ็พระมหาสมณ

เจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงพระโกศกดุัน่ใหญ่ประดษิฐานไว้ ณ พระต าหนกัเดมิ (ท่ีเสดจ็
ประทบั) วดับวรนิเวศวิหาร เป็นเวลาถึง ๘ ปี ๓ เดือน จงึได้เชิญไปสูพ่ระเมรุท้องสนามหลวง โดยขบวนแห ่ทรงพระโกศทองใหญ่ประดบั
พุม่ข้าวบณิฑ์และเฟ่ือง ทรงเวชยนัตราชรถเชิญขึน้ประดษิฐานบนชัน้แวน่ฟ้าทองในพระอโุบสถวดับวรสถานสทุธาวาสวนัหนึง่ จงึได้
พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เม่ือวนัท่ี ๑๕ มกราคม พทุธศกัราช ๒๔๔๓ และได้เชิญพระอฐิัสว่นหนึง่ทรงพระ
โกศทองลงยา เข้าหอพระนาค วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เชิญพระอฐิัอีกสว่นหนึง่ทรงพระเจดีย์ศลิาทองกบัพระองัคารมาวดับวรนิเวศ
วิหาร ประดิษฐานพระอฐิัไว้ท่ีพระต าหนกัเดมิ บรรจพุระองัคารไว้ท่ีฐานพระพทุธปัญญาอคัคะในพระวิหารเก๋ง วดับวรนิเวศวิหาร 

 
พระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (องค์กลาง) ประดษิฐานอยู่

ภายในพระต าหนักเดมิ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 



 
ทรงสถาปนาเปลี่ยนค าน าพระนาม 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ขณะเม่ือทรงด ารงสมณฐานนัดรเป็นสมเดจ็พระมหาสงัฆปริณายก ท่ี

สมเดจ็พระสงัฆราชนัน้ ยงัไมมี่ค าน าพระนามท่ีบง่บอกถึงพระเกียรตยิศในทางสมณศกัดิ ์ แดเ่ดมินัน้เรียกตามพระอิสริยยศแหง่พระบรม

ราชวงศ์วา่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเดจ็พระปวเรศวริยาลงกรณ์ ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงเปล่ียนค า

น าพระนามของพระบรมวงศานวุงศ์ ซึง่ด ารงสมณศกัดิเ์ป็นพระประมขุแหง่สงัฆมณฑลวา่ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า เพ่ือให้ปรากฎพระ

นามในสว่นสมณศกัดิด้์วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเปล่ียนค าน าพระนามเป็น สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเร

ศวริยาลงกรณ์ ในคราวเดียวกนักบัท่ีทรงสถาปนาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เม่ือพทุธศกัราช ๒๔๖๔ มีส าเนา

ประกาศดงันี ้

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล วัดบวรนิเวศวิหาร  http://www.watbowon.com/Monk/ja/02/index9.htm 
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