
រពះពុទ្ធ២៨រពះអង 

 
នៅក្នុងរបនទ្សដែលរបកាន់យក្ រពះពុទ្ធសាសនា ដបបនេរវាទ្ ជាសាសនាចំបង ែូចជា របនទ្សក្មពុ

ជា រសីលង្កា ឡាវ ភូមា ថេជានែើម ដែងដែរារពធ សូរែនមសាការ រពះពុទ្ធទំង ២៨ រពះអងននះ នៅក្នុងពិធីបុណាយ
ជាែិដបបរពះពុទ្ធសាសនា។ 

រពះនាមរពះពុទ្ធ ដែលានរាស់ក្នុងអែីែកាល 

1. រពះពុទ្ធ ែណឝងរៈ Ta n h a mk a r a  
2. រពះពុទ្ធ នមធងរៈ Me d h a mk a r a  
3. រពះពុទ្ធ សរណងរៈ Sa r a n a mk a r a  
4. រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ Di p a mk a r a  
5. រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ Ko n d a n n a  (Ka u n d i n y a ) 
6. រពះពុទ្ធ មងលៈ Ma n g a l a  
7. រពះពុទ្ធ សុមនៈ Su ma n a  
8. រពះពុទ្ធ នរវែៈ Re v a t a  (Ra i v a t a ) 
9. រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ So b h i t a  
10. រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី An o ma d a s s i  (An a v a ma d a r s i n ) 
11. រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ Pa d u ma  (Pa d ma ) 
12. រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ Na r a d a  
13. រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ Pa d u mu t t a r a  (Pa d mo t t a r a ) 
14. រពះពុទ្ធ សុនមធៈ Su ma d h a  (Su me d h a ) 
15. រពះពុទ្ធ សុជាែៈ Su j a t a  
16. រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី Pi y a d a s s i  (Pr i y a d a r s i n ) 
17. រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី At t h a d a s s i  (Ar t h a d a r s i n ) 
18. រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី Dh a mma d a s s i  (Dh a r ma d a r s i n ) 
19. រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ Si d d h a t t h a  
20. រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ T i s s a  (T i s h y a ) 
21. រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ Ph u s s a  (Pu s h y a ) 
22. រពះពុទ្ធ វីបសាឝី Vi p a s s i  (Vi p a s y i n ) 
23. រពះពុទ្ធ សិខី Si k h i  (Si k h i n ) 
24. រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ Ve s s a b h u  (Vi s v a b h u ) 
25. រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ Ka k u s a n d a  (Kr a k u c c h a n d a ) 

sÂr 
 



26. រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ Ko n a g a mma n a  (Ka n a k a mu n i ) 
27. រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ Ka s s a p a  (Ka s y a p a ) 
28. រពះពុទ្ធ នោែមៈ (Go t a ma ) 

ចំន ះរពះនាមរពះពុទ្ធបីអងខាងនលើ នៅមិនទន់មានឯក្សារចាាស់លាស់បញ្ជាក្់ពីរបវែតិរពះអងនឡើយ។ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី១ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ មានជាែិជា ន ្ាះរពះនគរ រពះបិា រពះមាា 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ក្ាឝរែ រមា្ាវែី សុនទ្វៈ សុនមធា 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ក្ាឝរែ រមមវែី សុននទៈ សុជាានទ្វី 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ក្ាឝរែ ឧែតរៈ ឧែតរៈ ឧែតរា 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងនមខលៈ សុទ្ែៈ សិរិមា 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងសុធញ្ញក្ៈ វិបុលៈ វិបុលា 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ក្ាឝរែ សុធមមៈ សុធមមៈ សុធមា្ា 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ក្ាឝរែ ចនទវែី យសវា យនសាធរា 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ ក្ាឝរែ ចមាបក្ៈ អសមៈ អសមា 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ បុរែនសតចចរក្ ធញ្ញវែី សុនទ្វៈ អននាមា 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ក្ាឝរែ ហងាឝវែី អាននទៈ សុជាា 



១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ក្ាឝរែ សុទ្សាឝនៈ សុទ្ែតៈ សុទ្ាឍា 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ក្ាឝរែ សុមងលៈ ឧគែៈ បភាវែី 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ក្ាឝរែ សុធញ្ញៈ សុទ្ែតៈ សុចនាតា 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងនសាភណៈ សាគរៈ សុទ្សាឝនា 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងសរណៈ សរណៈ សុននាតា 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងនវភាវៈ ឧនទ្នៈ សុផសាា 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ក្ាឝរែ ទ្ីរក្ុងនខមក្ៈ ជនសនតៈ បទ្ុមា 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ក្ាឝរែ កាសិក្ៈ ជយនសន សិរិមា 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ក្ាឝរែ ពនធុមែី ពនធុមៈ ពនធុមែី 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ក្ាឝរែ អរុណវែី អរុណៈ បភាវែី 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ក្ាឝរែ អននាម សុបាបែិែៈ យសវែី 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ រ ហមណ៍ នខមបូរី អគទិ្ែតរ ហមណ៍ វិសាខា 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ រ ហមណ៍ នសាភវែី យញ្ញទ្ែតរ ហមណ៍ ឧែតរា 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ រ ហមណ៍  រាណសី រពហមទ្ែតរ ហមណ៍ ធនវែី 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ក្ាឝរែ ក្បិលពសតុ សុនទថាទ្នៈ មាយានទ្វី 



 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី២ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ រគបរ់គងផទះ រាសាទ្ែរ៏បនសើរ៣ខនង 

រាសាទ្ទ្១ី រាសាទ្ទ្២ី រាសាទ្ទ្៣ី 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ១មុឺនឆទាំ ហងាឝរាសាទ្ នកាញ្រាសាទ្ មយុររាសាទ្ 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ១មុឺនឆទាំ រុចិ សុរុចិ សុក្ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ៩ ន់ឆទាំ យសវ សុចិម សិរិម 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ៩ ន់ឆទាំ ចនទ សុចនទ វែំស 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ៦ ន់ឆទាំ សុទ្សាឝន រែនគាី អានវឡ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ៩ ន់ឆទាំ ក្ុមុទ្ នឡិនី បទ្ុម 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ១មុឺនឆទាំ សិរី ឧបសិរី វឌាឍ 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ ១មុឺនឆទាំ ននទ វសុ យសែតរ 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ៩ ន់ឆទាំ ជិែ វិជិែ អភិរាម 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ៩ ន់ឆទាំ នារី  ហន យសវែី 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ៩ ន់ឆទាំ សុចនទ ក្ញ្ន សិរីវឌាឍ 



១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ៩ ន់ឆទាំ សិរី ឧបសិរី ចនទ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ៩ ន់ឆទាំ សុនិមមល វិមល គិរិគូហា 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ៩ ន់ឆទាំ អមរគិ សុរគិ គិរិ ហន 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ៨ ន់ឆទាំ អរជ វិរជ សុទ្សាឝន 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ១មុឺនឆទាំ នកាកាស ឧបាបល នកាក្នុទ្ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ៧ ន់ឆទាំ គុណនសលៈ អានាទ្ិយ និសក្ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ៩ ន់ឆទាំ គរុឡ ហំស សុវណណារ 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ៨ ន់ឆទាំ ននទ សននទ សិរិម 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ៧ ន់ឆទាំ សុវឌាឍក្ គិរី នារីវាហន 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ៦ ន់ឆទាំ រុចិ សុរែិ វឌាឍក្ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ៤ ន់ឆទាំ កាមវឌាឍ កាមសុទ្ធិ រែិវឌាឍន 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ៣ ន់ឆទាំ ែុសិែ សនតុសិែ សនតុែឋ 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ២ ន់ឆទាំ ហំស យស សិរីចនទ 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ២៩ឆទាំ សុចនទ នកាក្នុទ្ នកាញ្ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៣ 



នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ ស្តសតីបនរមើ រពះអគមនហស ី រពះនាមរពះឱរស យាងនៅបួសនោយ 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ៣ដសនរូប បទ្ុមា ឱសក្ក្នធ យានែំរី 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ៣ដសនរូប រុចិនទ្វី ជិវិែនសន យានរេ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ៣មុឺនរូប យសវែី សវលៈ យាននសះ 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ៦៣ដសនរូប វែំសក្ី អនូបមំ យានែំរី 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ៣៣ដសនរូប សុទ្សាឝនា វរុណៈ យានរេ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ៤ ន់រូប ក្ិមិលា សីហៈ រាសាទ្ 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ២៣ ន់រូប សិរិមា ឧបសាលៈ ដរគដសនង 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ ៣៣ ន់រូប ឧែតរា រមម យានរេ 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ៣.៤ ន់រូប វីជិែនសនា ននុែតរ រពះាទ្ផ្តាល់ 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ៣.៤ ន់រូប វសុលទ្ាឍា ឧែតរៈ រាសាទ្ 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ១៦ ន់រូប សុមនា បុនពវៈ យានែំរី 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ២៣ ន់រូប សិរិននាតា ឧបនសន យាននសះ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ៣៣ ន់រូប វិមលា ក្ញ្នានវឡៈ យានរេ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ៣៣ ន់រូប វិសាខា នសលៈ យាននសះ 



១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ៤០ ន់រូប វិចិនកាសី បុញ្ញវឌាឍនៈ រាសាទ្ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ៤៨ ន់រូប សុមនា អនុបមៈ ដរគដសនង 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ៣០ ន់រូប សុភរទ អាននទៈ យាននសះ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ២៣ ន់រូប ក្ីសានោែមី អាននទៈ យានែំរី 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ៤៣ ន់រូប សុទ្សាឝនា សមវែតក្នធៈ យានរេ 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ២៤ ន់រូប សពវកាមា អែុលៈ យានែំរី 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ៣០ ន់រូប សុចិាឍា សុបាបពុទ្ធៈ ដរគដសនង 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ៣០ ន់រូប នរាបិនី ឧែតរៈ យានរេ 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ១៦ ន់រូប រុចិគាឍា សែថវាហៈ យានែំរី 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ៤៨ ន់រូប សុននាតា វិជិែនសនៈ រាសាទ្ 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ៤០ ន់រូប យនសាធរា រាហុល យាននសះ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៤ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ ពាាយាមអស់ រពះអងរាស់នរកាមនែើម រពះរសមីរបមាណ 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ១០ដខ នែើមនលៀប ១០នយាជន៍សពវកាល 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ១០ដខ សាលក្លាាណីរពឹក្ាឝ(នែើម រសមីរបមាណមិនាន 



ន្លានាង) 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ៨ដខ នាគរពឹក្ាឝ(នែើមខទីង) ១មុឺននលាក្ធាែុសពវ
កាល 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ១០ដខ នាគរពឺក្ាឝ រសមីរបមាណមិនាន 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ៧ដខ នាគរពឺក្ាឝ ១នយាជន៍សពវកាល 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ៧ថេ នាគរពឹក្ាឝ រសមីរបមាណមិនាន 

៧ រពះពុទ្ធ 
អននាមទ្សាឝី 

១០ដខ អជជុនរពឹក្ាឝ(នែើមអស្តងង) រសមីរបមាណមិនាន 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ ៨ដខ មហានសាណៈ(នែើមរមំ) រសមីរបមាណមិនាន 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ៧ថេ មហានសាណៈ ១នយាជន៍សពវកាល 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ៧ថេ នែើមរសល់ រសមីរបមាណមិនាន 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ៨ដខ និមពរពឹក្ាឝ(នែើមន្ឍា) ១នយាជន៍សពវកាល 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ៩ដខ នែើមឫសាឝីធំ រសមីរបមាណមិនាន 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ៦ដខ ក្ក្ុធរពឹក្ាឝ(នែើមថ្ឃាន់) រសមីរបមាណមិនាន 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ៨ដខ ចមាបក្រពឹក្ាឝ(នែើមចមាា) ១នយាជន៍សពវកាល 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ៧ថេ នែើមទ្នាលាប់ រសមីរបមាណមិនាន 



១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ១០ដខ ក្ណណិការរពឺក្ាឝ រសមីរបមាណមិនាន 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ក្នលះដខគែ់ អសន(នែើមធនង់) រសមីរបមាណមិនាន 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ៧ថេ នែើមក្នទួែថរព រសមីរបមាណមិនាន 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ៨ដខ ាែលិរពឹក្ាឝ(សដង) ៧នយាជន៍សពវកាល 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ៨ដខ បុណឌរិក្រពឹក្ាឝ(សាវាយស) ៣នយាជន៍សពវកាល 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ៦ដខ មហាសាលរពឹក្ាឝ រសមីរបមាណមិនាន 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ៨ដខ សិរិសរពឹក្ាឝ(នរចស) ១០នយាជន៍សពវកាល 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគម
នៈ 

៦ដខ ឧទ្ុមពររពឹក្ាឝ(លាវា) រសមីរបមាណមិនាន 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ៧ថេ និនរោធរពកឹ្ាឝ(ថរជ) រសមីរបមាណមិនាន 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ទ្ុក្រក្ិរិយា ៦
វសាា 

ន ធិ៍ាយ ១ពាាមសពវកាល 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៥ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ ទ្ីក្ដនលងសំដែងធមមចរក្ ញុំុំាងពពួក្សែវនអាយរាស់ែឹង៣នលើក្ធំៗ 

នលើក្ទ្ី១ នលើក្ទ្២ី នលើក្ទ្៣ី 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ននាតារាម ១០០នកាែិ ៩០នកាែិ ៩០នកាែិ(នទ្វា) 



នទ្វា 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ  ១ដសន
នកាែិ 

៩០ ន់
នកាែិ 

៨០ ន់នកាែិ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ  ១ដសន
នកាែិ 

១ដសននកាែិ ៩០នកាែិ ឯហិភិក្ុ 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ  ១ដសន
នកាែិ 

១ដសននកាែិ ៩០ ន់នកាែិ 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ  មិនអាចរាប់
ាន 

១ ន់នកាែិ ១រយនកាែិ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ  មិនអាចរាប់
ាន 

៩មុឺននកាែិ ១ ន់នកាែិ 

៧ រពះពុទ្ធ 
អននាមទ្សាឝី 

ឧទ្ាានសុទ្សាឝនៈ ១រយនកាែិ ៨០នកាែិ ៧៨នកាែិ 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ  ១រយនកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ឧទ្ាានធនញ្ជៈ ១ដសន
នកាែិ 

៩០ ន់
នកាែិ 

៨០នកាែិ 

១០ រពះពុទ្ធ បទ្ុមុែតរៈ ឧទ្ាានមិេិលា ១ដសន
នកាែិ 

៣៧ ន់ ៥លាន 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ឧទ្ាានសុទ្សាឝនៈ ១ដសន
នកាែិ 

៩០ ន់
នកាែិ 

៨០ ន់នកាែិ 



១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ឧទ្ាានសុមងលៈ ៨០នកាែិ ៣៧ដសន ៦០ដសន 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ឧទ្ាានឧសក្ៈ ១ដសន
នកាែិ 

៩ ន់នកាែិ ៨០នកាែិ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ឧទ្ាាន ១ដសន
នកាែិ 

១ដសននកាែិ ១ដសននកាែិ 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី មិគទយវ័ន ១ដសន
នកាែិ 

៩០នកាែិ ៨០នកាែិ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ មិគទយវ័ន ១ដសន
នកាែិ 

៩០នកាែិ ៩០នកាែិ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ មិគទយវ័ន ១រយនកាែិ ៩០នកាែិ ៦០នកាែិ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ មិគទយវ័ន ៨០ដសន ៩០ដសន ៨០ដសន 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី មិគទយវ័ន មិនអាចរាប់
ាន 

៨៤ ន់ ៨៤ ន់ 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី មិគទយវ័ន ១ដសន
នកាែិ 

៩០ ន់
នកាែិ 

៨០ ន់នកាែិ 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ  ៨មុឺននកាែិ ៧០ ន់
នកាែិ 

៦០នកាែិ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ មិគទយវ័ន ៤មុឺននកាែិ ៣មុឺននកាែិ មិនអាចរាប់ាន 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគម មិគទយវ័ន ៣មុឺននកាែិ ២មុឺននកាែិ ១មុឺននកាែិ 



នៈ 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ មិគទយវ័ន ២មុឺននកាែិ ១មុឺននកាែិ ៥ ន់នកាែិ 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ឥសិបទ្នៈ មិគទយវ័ន ១៨នកាែិ មិនអាចរាប់
ាន 

មិនអាចរាប់ាន 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៦ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ ជួបជុំសាវ័ក្សននិាែ៣នលើក្ ភិក្ុជាឧបោឋាក្ 

នលើក្ទ្ី១ នលើក្ទ្២ី នលើក្ទ្៣ី 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ១ដសននកាែិ ១០០នកាែិ ៩០នកាែិ សាគែៈ 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ១ដសននកាែិ ១ ន់នកាែិ ៩០នកាែិ អនុរុទ្ធៈ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ១នកាែិ ១ដសននកាែិ ៩០នកាែិ ាលិែៈ 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ១ដសននកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ ឧនទ្នៈ 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ មិនអាចរាប់ាន ១ដសននកាែិ ១ដសននកាែិ សមភវៈ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ១រយនកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ អននាមៈ 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ៨ដសន ៧ដសន ៦ដសន វរុណៈ 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ ១ដសននកាែិ ៣ដសន ២ដសន វរុណៈ 



៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ១ដសននកាែិ ៩០ ន់នកាែិ ៨០ដសន វានសែឋៈ 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ១ដសននកាែិ ៩០ ន់នកាែិ ៨០ ន់នកាែិ សុមនៈ 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ១រយនកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ សាគរៈ 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ៦០ដសន ៥០ដសន ៤ដសន នារទ្ៈ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ១ដសននកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ នសាភិែៈ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ៩៨ ន់អង ៨៨ ន់ ៧៨ ន់ អភយៈ 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ១ ន់នកាែិ ១រយនកាែិ ៨០នកាែិ សុទ្ែថនែថរៈ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ១រយនកាែិ ៩០នកាែិ ៨០នកាែិ នរវែៈ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ១ដសន ៩០ដសន ៨០ដសន សមគៈ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ៦០ដសន ៥០ដសន ៤០ដសន សភិយៈ 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ៦៨ដសន ១ដសន ៨មុឺន អនសាក្ៈ 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ១ដសន ៨មុឺន ៧មុឺន នខមងរៈ 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ៨០ ន់នកាែិ ៧០ ន់នកាែិ ៦០ ន់នកាែិ ឧបាបសនតៈ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ៤មុឺន - - ពុទ្ធិជៈ 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ៣មុឺន - - នសាែថិជៈ 



២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ២មុឺន - - សពវមិែត 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ១២៥០អង - - អននទៈ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៧ 

នលខ
នរៀង 

នាមរពះពុទ្ធ អគសាវ័ក្ អគសាវិកា 

ទ្ី១រពះនាម ទ្២ីរពះនាម ទ្១ីរពះ
នាម 

ទ្២ីរពះ
នាម 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ សុមងលៈ ែិសាឝៈ ននាតា សុននាតា 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ភទ្ទៈ សុភទ្ទៈ ែិសាា ឧបែិសាា 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ សុនទ្វៈ ធមមនសនៈ សីវលា អនសាកា 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ សរណៈ ភាវិែែតៈ នសាណា ឧបនសា
ណា 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ វរុណៈ រពហមនទ្វៈ ភទតា សុភទតា 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ អសមៈ សុននែតៈ នក្ុលា សុជាា 

៧ រពះពុទ្ធ 
អននាមទ្សាឝី 

និសភៈ អននាមៈ សុនទរា សុមនា 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ សាលៈ ឧបសាលៈ រាធា សុរាធា 



៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ភទ្ទសាលៈ ជិែមិែៈ ឧែតរា ផគុនី 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ នទ្វិល សុជាែៈ អមិា អសមា 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ សរណៈ សពវកាមៈ រាមា សុរាមា 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ សុទ្សាឝនៈ សុនទ្វៈ នាោ នាគសមា
នា 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ាលិែៈ សពវទ្សាឝី សុជាា ធមមទ្ិនាទា 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី សនតៈ ឧបសនតៈ ធមា្ា សុធមា្ា 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី បទ្ុមនែថរៈ បុសាឝនទ្វនែថរៈ នខមា សចនាមា 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ សមពលនែថរៈ សុមិែតនែថរៈ សីវលា សុរាមា 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ រពហមនទ្វនែថរៈ ឧទ្យនែថរៈ ផុសាា សុទ្ាឍា 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ សុរក្ិែៈ ធមមនសនៈ ចាលា ឧបចាលា 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ខនធៈ ែិសាឝៈ ចនាតា ចនទមិាឍា 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី អភិភូ សមភវៈ មខិលា បទ្ុមា 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ នសាណៈ ឧែតរៈ រាមា សមានា 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ វិធុរៈ សញ្ជីវៈ សាមា ចមាា 



២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគម
នៈ 

ភិនយាាសៈ ឧែតរៈ សុមុទតា ឧែតរា 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ែិសាឝៈ ភារទវាជៈ អនុលា ឧរុនវលា 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ឧបែិសាឝៈ(សារី
បុរែ) 

នកាលិែៈ
(នមាគលាលាន) 

នខមា ឧបាបលវ
ណាណា 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៨ 

នលខនរៀង នាមរពះពុទ្ធ ឧាសក្ជាឧបោឋាក្ ឧាសិកាជាឧបោឋាយិកា បលល័ងក្ំពស់ 

នាម នាម នាម នាម 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ែបុសាឝៈ ភលលក្ៈ សិរិមា នសាណា ៥៣ហែថ 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ នសាណៈ ឧបនសាណៈ ននាតា សិរិមា ៥៧ហែថ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ននទៈ វិសាខៈ អនុឡា សុមនា ៥៧ហែថ 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ វរុណៈ សរណៈ ចាលា ឧបចាលា ៦០ហែថ 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ វរុណៈ សុរភៈ ាលា ឧបាលា ៥៣ហែថ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ រមមៈ សុននែតៈ នក្ុលា ចិាឍា ៣៨ហែថ 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ននទិវឌាឍៈ សិរិវឌាឍៈ ឧបលា បុទ្ុមា ៣៨ហែថ 

៨ រពះពុទ្ធ បទុ្មៈ សភិយៈ អសមៈ រុចិ ននទិមារា ៣៨ហែថ 



៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ឧគរិនទៈ វសភៈ ឥនទវរី គណឌី ៥៧ហែថ 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ អមិែៈ ែិសាឝៈ ហាណា សុចិាឍា ៣៨ហែថ 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ឧរុនវលៈ យសវៈ យសា សិរិវា ៥៧ហែថ 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ សុទ្ែតៈ ចិែតៈ សុភស្តទតា បទ្ុមា ៣២ហែថ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី សនទក្ៈ ធមមិក្ៈ វិសាខា ធមមទ្ិនាទា ៥៣ហែថ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី អក្ុឡៈ សិនភៈ មក្ិលា សុននាតា ៥៣ហែថ 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី សុភទ្ទៈ ក្ែិសាឝៈ សាឡិសា ក្ឡិសាា ៥៣ហែថ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ សុបាបិយៈ សមពុទ្ធៈ រមា្ា សុរមា្ា ៤០ហែថ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ សមពលៈ សិរិ ក្ិសានោែមី ឧបនសនា ៤០ហែថ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ អនញ្ជៈ វិសាខៈ បទ្ុមា សិរិនាោ ៣៨ហែថ 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី បុនពវសុមិែតៈ នាគៈ សិរិមា ឧែតរា ៥៣ហែថ 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី សិរិវឌាឍៈ ននទៈ ចិាឍា សុចិាឍា ៣២ហែថ 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ នសាែថិក្ៈ រមមៈ នោែមី សិរិមា ៤០ហែថ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ អចុគែៈ សុមនៈ ននាតា សុននាតា ២៦ហែថ 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ឧគៈ នសាមនទ្វៈ សីវលា សាមា ២០ហែថ 



២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ សុមងលៈ ឃែិការៈ វិជិែនសនា ភស្តទតា ១៥ហែថ 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ចិែតៈ ហាណាឡវក្ៈ ននទមាា ឧែតរា ១៤ហែថ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី៩ 

នលខនរៀង នាម រពះពុទ្ធ មានក្ំពស់ មានរពះជនម ក្ដនលងបរិនិ វាន រពះធាែុនចែិយ 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ៨០ហែថ ១ដសនឆទាំ ននទរាម ក្ំពស់៣៦នយាជន៍ 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ៨៨ហែថ ១ដសនឆទាំ ននទរាម ក្ំពស់៧នយាជន៍ 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ៨៨ហែថ ៩មុឺនឆទាំ ឧទ្ាាននវសាឝរៈ ក្ំពស់៣០នយាជន៍ 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ៩០ហែថ ៩មុឺនឆទាំ អង្គារាម ក្ំពស់៤នយាជន៍ 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ៨០ហែថ ៦មុឺនឆទាំ . រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ៥៨ហែថ ៩មុឺនឆទាំ សីហារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ៥៨ហែថ ១ដសនឆទាំ ធមា្ារាម ក្ំពស់២០នយាជន៍ 

៨ រពះពុទ្ធ បុទ្ុមៈ ៥៨ហែថ ១ដសនឆទាំ ធមា្ារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ៨៨ហែថរក្ពំុ ៩មុឺនឆទាំគែ់ សុទ្សាឝនបុរី ក្ំពស់៤នយាជន៍ 

១០ រពះពុទ្ធ បទុ្មុែតរៈ ៥៨ហែថរក្ពុំ ១ដសនឆទាំ ននាតារាម ក្ំពស់១២នយាជន៍ 



១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ៨៨ហែថរក្ពំុ ៩មុឺនឆទាំគែ់ នមធារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ៥០ហែថរក្ពុំ ៩មុឺនឆទាំគែ់ នសលារាម ក្ំពស់៣ោវុែ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ៨០ហែថ ៩មុឺនឆទាំ អសាឝាណារាម ក្ំពស់៣នយាជន៍ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ៨០ហែថ ១ដសនឆទាំ អននាមារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ៨០ហែថ ១ដសនឆទាំ នក្សរាម កំ្ពស់៣នយាជន៍ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ៦០ហែថ ១ដសនឆទាំ អននាមារាម ក្ំពស់៤នយាជន៍ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ៦០ហែថ ១ដសនឆទាំ ននទរាម ក្ំពស់៣នយាជន៍ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ៥៨ហែថ ៩មុឺនឆទាំ នសនារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ៨០ហែថ ៨មុឺនឆទាំ សុមិែតរារាម ក្ំពស់៧នយាជន ៍

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ៧០ហែថ ៧មុឺនឆទាំ អសាារាម ក្ំពស់៣នយាជន៍ 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ៦០ហែថ ៦មុឺនឆទាំ នខមារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ៤០ហែថ ៤មុឺនឆទាំ នខមារាម ក្ំពស់១ោវុែ 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ៣០ហែថ ៣មុឺនឆទាំ បពវារាម រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ២០ហែថ ២មុឺនឆទាំ នសែពាារាម ក្ំពស់១នយាជន៍ 

២៥ រពះពុទ្ធ នោែមៈ ១៦ហែថ ១០០ឆទាំ(១) នគរក្ុសិនារា រពះធាែុដចក្ជាចំដណក្ 



(១) អាយុក្បាបរបសម់នុសាឝក្នុងជំនានស់ាសនារពះពុទ្ធនោែម គឺ១០០ឆទាំ។ រពះអង រទ្ងប់រិនិ វានក្នុងរពះជនា្ាយុ៨០ឆទា ំ
នោយសាររពះអងរទ្ងា់នោក់្អាយុសង្ខារនៅចំន ះមុខមារ។ 

 

ពុទ្ធវងាឝារាងទ្ី១០ 

នលខនរៀង នាម រពះពុទ្ធ រពះបរមន ធិសែវ ក្បាបរែូវានរាស់ 

១ រពះពុទ្ធ ទី្បងរៈ ជារ ហមណ៍ នាម សុនមធបណឌិែាបស ៤អសងយាយ ១ដសនក្បាប 

២ រពះពុទ្ធ នកាណឌញ្ញៈ ជាក្ាឝរែ នាម វិជិាវី ានបួស ក្បាបរបមាណមិនាន 

៣ រពះពុទ្ធ មងលៈ ជារ ហមណ៍ នាម សុរុចិ ានបួស ក្បាបរបមាណមិនាន 

៤ រពះពុទ្ធ សុមនៈ ជានសតចនាគ នាម អែុលៈ រក្ាាសីល ក្បាបរបមាណមិនាន 

៥ រពះពុទ្ធ នរវែៈ ជារ ហមណ៍ នាម អែិនទ្វ រក្ាាសីល ក្បាបរបមាណមិនាន 

៦ រពះពុទ្ធ នសាភិែៈ ជារ ហមណ៍ នាម សុជាែ រក្ាាសីល ក្បាបរបមាណមិនាន 

៧ រពះពុទ្ធ អននាមទ្សាឝី ជាយក្ាឝ មានឫទ្ធិនរចើន រក្ាាសីល ក្បាបរបមាណមិនាន 

៨ រពះពុទ្ធ បុទ្ុមៈ ជាសែវសីហៈ រក្ាាសីល ក្បាបរបមាណមិនាន 

៩ រពះពុទ្ធ នារទ្ៈ ជាាបស ក្បាបរបមាណមិនាន 

១០ រពះពុទ្ធ បទ្ុមុែតរៈ ជាជែិល(ាបស) ក្បាបទ្១ីដសន 

១១ រពះពុទ្ធ សុនមធៈ ជាមាណព នាម ឧែតរ ានបួស ក្បាបទ្ី៣០ ន់ 



១២ រពះពុទ្ធ សុជាែៈ ជានសតចចរក្ពែតិ ានបួស ក្បាបទ្ី៣០ ន់ 

១៣ រពះពុទ្ធ បិយទ្សាឝី ជាមាណព នាម ក្សាឝបៈ រក្ាាសីល ក្បាបទ្១ី៨០០ 

១៤ រពះពុទ្ធ អែថទ្សាឝី ជាាបស នាម សុសិមៈ មានឫទ្ធិអភិញ្ញា ក្បាបទ្១ី៨០០ 

១៥ រពះពុទ្ធ ធមមទ្សាឝី ជារពះឥស្តនទ នាម បុរិនទទ្ៈ ក្បាបទ្១ី៨០០ 

១៦ រពះពុទ្ធ សិទ្ធែថៈ ជាាបស នាម មងល មានក្មាលាំងអភិញ្ញា ក្បាបទ្៩ី៤ 

១៧ រពះពុទ្ធ ែិសាឝៈ ជាក្ាឝរែ នាម សុជាែៈ បួសជាឥសីមានអភិញ្ញា ក្បាបទ្៩ី២ 

១៨ រពះពុទ្ធ បុសាឝៈ ជាក្ាឝរែ នាម វិជិែៈ ានបួស ក្បាបទ្៩ី២ 

១៩ រពះពុទ្ធ វីបសាឝី ជានសតចនាគ នាម អែុលៈ រក្ាាសីល ក្បាបទ្៩ី១ 

២០ រពះពុទ្ធ សិខី ជាក្ាឝរែ នាម អរិនទមៈ រក្ាាសីល ក្បាបទ្៣១ 

២១ រពះពុទ្ធ នវសាឝភូ ជាក្ាឝរែ នាម សុទ្សាឝនៈ ានបួស ក្បាបទ្ី៣១ 

២២ រពះពុទ្ធ ក្ក្សុនធៈ ជាក្ាឝរែ នាម នខមៈ ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បាបននះ 

២៣ រពះពុទ្ធ នកានាគមនៈ ជាក្ាឝរែ នាម បពវែៈ ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បាបននះ 

២៤ រពះពុទ្ធ ក្សាឝបៈ ជាមាណព នាម នជាែិាល ានបួស ក្នុងភទ្ទក្បាបននះ 

 

 

 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7


 

រពះពុទ្ធដែលនឹងឧបែតិនឡើងក្នុងកាលអនាគែ 
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