
សមណសក្ត ិ
សក័្តរិបសព់្រះសង្ឃក្នងុ្រទុ្ធសាសនា 

 
          ស័ក្តិសរាបស់មណៈ គឺឋាននតរស័ក្តិសរាបប់ពវជិត ក្នុងរបទទសនិមយួៗ តាមបទវណីក្នុងក្មពុជរដ្ឋ ានសមណស័ក្តិ ទីទសតចសងឃ, ទី
សងឃនាយក្, ទីរាជាគណៈ, ទីឋានានុរក្ម, និងទីមហា ចចក្ទចញជា ៤ គឺៈ ឯក្, ទោ, រតី, ចតាវ  (ទរបៀបទធៀបទោយ ឋាននតរស័ក្តិមន្រនតី ខាង
អាណាចរក្ ក្នុងមស័យបុរាណ) ។ សមណស័ក្តិ ទីរាជាគណៈ ានតំចណង ៣២ ។  
 
សរាបឯ់ក្ានដ្បម់យួ (១១) គៈឺ  
          ១. រពះសុគនធ (ទីអគគមហាទសនា) ប៉ុចនតជួលកាល រពះក្រុណាជាាច ស់ជិវតិ រទងត់ាងំជាទសតចសងឃ ទីសទមតចរពះសងឃរាជ ឬទីដូ្ចជា                 
ឧបរាជរងបនាទ បព់ី សទមតចរពះមហាសងឃរាជមក្ ទៅថា សទមតចរពះសុគនាធ ធិបតី... ។  
          ២.  រពះមងគលទទពាចារយ (ទីយមរាជ)  
          ៣.  រពះទពាធិវង័ស (ទីវងំវរទវៀងជ័យ)  
          ៤.  រពះធមមលិខិត (ទីរក្ឡាទហាម)  
          ៥.  រពះវនរត័ (ទីចរក្ី) 
 
ទឱីភាសមន្រនត ី(ទរឿនហ្លួង) ានពរីគៈឺ  
          ១.  រពះមហារពហ្មមុនី (ទីមហាមន្រនតី) 
          ២.  រពះមហាវមិលធមម (ទីមហាទទព)  
 
ទឃី្ល ងំធមា៌នបនួគៈឺ 
          ១.  រពះពុទធទឃ្សាចារយ 
          ២.  រពះធមមទឃ្សាចារយ 
          ៣.  រពះទឃ្សធមម 
          ៤.  រពះធមមឧតតម 
រាជាគណៈសរាបឯ់ក្ោងំទនះ រតូវទរបើផលិតសមណស័ក្តិរក្ហ្ម ។  
 
រាជាគណសរាប ់ទោ ានររពំរី (៧) គៈឺ 
          ១.  រពះសិរសីមមតិវងស (ទីសទមតចទៅពញា)  
          ២.  រពះពុទធវងស (ទីវងាអគគរាជ) 
          ៣.  រពះសក្យវងស (ទីរសីធាម ធិរាជ) 
          ៤.  រពះធមមវវីងស (ទីវបិុលរាជ) 
          ៥.   រពះអរយិសងឃ (ទីរាជទតជៈ) 
ទឧីសភាមន្រនតាីនពរី(២)គៈឺ 
          ១.  រពះអរយិក្សសប (ទីអធិរាជវងា) 

 



          ២.  រពះឧរលិវងស (ទីអធិក្វងា) 
ោងំ ៧ រូបទនះ រតូវទរបើផលិតសមណស័ក្តិពណ៌បបតង ។ 
 
រាជាគណៈសរាប ់រត ីានររពំរី (៧) គៈឺ 
          ១.  រពះញាណរងស ី(ទីទជោឋ មន្រនតី)  
          ២.  រពះញាណវរីយិៈ (ទី...ឯក្រាជ) 
          ៣.  រពះធមមបបញ្ញា ញាណ (ទី...បរទទសរាជ) 
          ៤.  សិរវិសុិទធិញ្ញា ណ (ទីរសីទិពវវង័) 
          ៥.  រពះញាណទកាសល (ទីនរនទនាយក្) 
ទឧីសភាសមន្រនតាីនពរី (២) គៈឺ 
          ១.  រពះទទពមុនី (ទីវទិសសមន្រនតី) 
          ២.  រពះទទសតាថ  (ទីមន្រនតីនាយក្)  
ោងំ ៧ រូបទនះ រតូវទរបើផលិតសមណស័ក្តិ ពណ៌សាវ យ ។ 
 
រាជាគណៈសរាប ់ចតាវ  ានររពំរី (៧) គៈឺ 
          ១.  រពះធមមវបិសសនា (ទីអធិបតីទសនា)  
          ២.  រពះធមមវរីយិៈ (ទីវងានុរក្ស) 
          ៣.  រពះធមមវសុិទធិ (ទីវងាភមិនត)  
          ៤.  រពះសាធិធមម (ទីបវរាជ)  
          ៥.  រពះធមមនិទរាធរងស ី(ទីវងាធិទបស)  
ទឧីភាសមន្រនតាីនពរី (២) គៈឺ 
          ១.  រពះញាណសំវរ (ទីមហាធិរាជ)  
          ២.  រពះវនិ័យសំវរ (ទីទទពនាយក្) 
ោងំររពំីរ (៧) រូបទនះ រតូវទរបើផលិតសមណស័ក្តិ ពណ៌ទខៀវ ។  
 
          ោងំបពវជិតជាឋានានុរក្ម ទីរឡាត,់ វនិយ័ធរ, ធមមធរ, រពះរគូ, ធមមក្ថិក្, និងសមុហ៍្ របស់រាជាគណៈោងំបនួ (៤) សរាបទ់នះ ក្៏
រតូវទរបើ ផលិតសមណស័ក្តិ ានពណ៌ តាមលំោបស់រាប់ទនាះចដ្រ ។ រឯីរាជាគណៈនិងឋានានុរក្ម ទរៅពីទនះទៅថា ឋាននតរពិទសស ឬ
សមណស័ក្តិ ពិទសស ទបើតាងំក្នុងសរាប់ណា (ឯក្ ឬទោ, រតី, ចតាវ ) រតូវទរបើផលិតសមណស័ក្តិ ានពណ៌តាមសរាប់ទនាះ ។ 
 
          មក្ពីពាក្យ វណណ  ឬវណណ ៈ ១.  នាមនិង រទទូង, រាជាគណៈ, ឋានានុរក្មផង ។ សមណស័ក្តិោងំបនួ (៤) ថាន ក្ដូ់្ចខាងទលើទនះ ជា
រទបៀបក្នុង សម័យមុន ។  
 
          លុះដ្ល់មក្រគឹសតសក្រាជ ១៩៤៣ ានការចក្ចរបបចនថមបនថយខលះ ទហ្ើយតមក្ដ្ល់ គ.ស. ១៩៤៨ រនទរៀបចំចក្ចរបមតងទទៀត (រពះ
រាជរក្មទលខ ១២ នស. ចុះបថងទី ៩-២-៤៣, ទលខ ៦៨ នស. ចុះបថងទី ១៨-៩-៤៣ និងទលខ ១ រវ. ចុះបថងទី ២៦-៥-៤៨) ានរទបៀប ដូ្ចត
ទៅទនះគឺៈ រពះសងឃនាយក្គណៈ មហានកិាយ ានឋាននតរជា “រពះមហាសុទមធាធបិត”ី ។ រពះសងឃនាយក្គណៈធមមយុតតកិ្នកិាយ ាន
ឋាននតរជា “រពះសុធាម ធបិត”ី ។   
 



ឋាននតរោងំពីរ (២) ទនះ ជាសមណពិទសសខពស់បំផុត សរាបច់តសងឃនាយក្ោងំពីរគណៈ ទហ្ើយជួនកាល ទ ើងដ្ល់ទី សទមតច ផងក្៏ាន 
និងជួលកាលទ ើងជា សទមតចរពះសងឃរាជ ក្ា៏ន ។  
 
សមណសក័្តិទ្ីរាជាគណៈ ក្នងុ្តំណណង្ខាង្គណៈមហានិកាយមាន៖  
 
ថាន ក្ ់ឯក្ ានប ី(៣) គៈឺ 
          ១. រពះធមមលិខិត 
          ២. រពះទពាធិវង័ស 
          ៣. រពះវនរត័ 
ោងំបី (៣) ទនះ ជួលកាលទ ើងជាសទមតច ។ 
 
ថាន ក្ ់ទោ ានររមំយួ (៦) គៈឺ 
          ១. រពះមហាវមិលធមម 
          ២. រពះពុទធទឃ្សាចារយ 
          ៣. រពះធមមទឃ្សាចារយ 
          ៤. រពះទឃ្សធមម 
          ៥. រពះសាសនមុនី 
          ៦. រពះមុនិទកាសល  
 
ថាន ក្ ់រត ីានររមំយួ (៦) គៈឺ  
          ១. រពះសិរសិមមតិវងស  
          ២. រពះពុទធវងស 
          ៣. រពះសក្យវងស 
          ៤. រពះឧរលិវងស  
          ៥. រពះញាណវងស  
          ៦. រពះសុទមធវងស  
 
ថាន ក្ ់ចតាវ  ានបមៃ (២០) គៈឺ  
          ១. រពះធមមវបិសសនា 
          ២. រពះសាធិធមម 
          ៣. រពះញាណទកាសល 
          ៤. រពះសិរសីង្គគ មមុនី 
          ៥. រពះសិរវីសុិទធិ 
          ៦. រពះធមមវងា 
          ៧. រពះញាណសំវរៈ 
          ៨. រពះវនិ័យសំវរៈ 
      



          ៩. រពះឥនទមុនី 
        ១០. រពះទទពមុនី 
        ១១. រពះវនិយ័មុនី 
        ១២. រពះទទពសតាថ  
        ១៣. រពះសិលសំវរ 
        ១៤. រពះគមពរីទតថរ 
        ១៥. រពះអរយិមគគញ្ញា ណ 
        ១៦. រពះវភិទទញ្ាណ 
        ១៧. រពះបវរសតាថ  
        ១៨. រពះញាណវសុិទធិវងស 
        ១៩. រពះធមមវសុិទធិវងស 
        ២០. រពះបិដ្ក្ធមម 
 
សមណសក័្តិទ្ីរាជាគណៈ ក្នងុ្តំណណង្ខាង្គណៈ ធមមយតុតិក្និកាយ  
ថាន ក្ ់ឯក្ ានពរី (២) គៈឺ 
          ១. រពះមងគលទទពាចារយ 
          ២. រពះពុោធ ចារយ 
 
ថាន ក្ ់ទោ ានប ី(៣) គៈឺ 
          ១. រពះមហារពហ្មមុនី 
          ២. រពះធមមឧតតម 
          ៣. រពះអរយិក្សសប 
 
ថាន ក្ ់រត ីានបនួ (៤) គៈឺ 
          ១. រពះអរយិវងស 
          ២. រពះធមមក្វវីងស 
          ៣. រពះញាណរងស ី
          ៤. រពះមហាវរីវងាចារយ 
 
ថាន ក្ ់ចតាវ  ានដ្បព់រី (១២) គៈឺ 
          ១. រពះបទុមវងា 
          ២. រពះធមមមុន ី
          ៣. រពះវជិរទមធា 
          ៤. រពះអរយិមុនី 
          ៥. រពះទទពទាលី 
          ៦. រពះធមមទតថរ 



          ៧. រពះអមរាភរិក្ខិត 
          ៨. រពះមហារាជធមម 
          ៩. រពះរតនមុនី 
        ១០. រពះធមមរតយ័ទោកាចារយ 
        ១១. រពះធមមវទរាតតម 
        ១២. រពះញាណវរិយិៈ 
          រមួសមណសក្តិ រពះរាជាគណៈ ក្នុងតំចណងោងំបនួ (៤) ថាន ក្ ់ គឺខាងគណៈមហានិកាយ សាមសិបររ ំ (៣៥) ខាងគណៈធមមយុតតិ
ក្និកាយ ានបមៃមយួ (២១) រតូវជាហាសិបររមំយួ (៥៦) ។ រពះសងឃនាយក្ ឬសទមតចសងឃរាជ ោងំពីររពះអងគនិងរពះរាជាគណៈ ក្នុង
តំចណងោងំ ហាសិបររមំយួ (៥៦) អងគទនះ សុទធចតរពះមហាក្សរតិយ ៍រទងទ់ររសរពះរាជោន ចតងតាងំទោយរពះរាជរក្ិតយ ។ 


