ราชวงศ์และตระกูลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล
แควนอวันตี

แควนวังสะ

แควนมคธ

แควนโกศล

เมืองอุชเชนี

เมืองโกสัมพี

เมืองราชคฤห

เมืองสาวัตถี

แควนสักกะ (ศากยวงศ)

แควนโกลิยะ (โกลิยวงศ)

(อโยธยา)

เมืองกบิลพัสดุ

เมืองเทวทหะ

สมมติเทวราช

แควนมัลละ

แควนวัชชี

เมืองในปกครองของ
แควนมคธ

เมืองกุสินารา/ปาวา

เมืองเวสาลี

เมืองสาคละ

คณะเจ้า/กษัตร �ย์ มัลละ
ปกครองดวยระบอบสามัคคีธรรม

คณะเจ้าวัชชีบุตร/คณะกษัตร �ย์ลิจฉว �
ปกครองดวยระบอบสามัคคีธรรม

มัททราชา

ปจจันตชนบท

เมืองในปกครองของ
แควนโกศล

เมืองกุกกุฎวดี

เมืองเสตัพยะ

แควนมัททะ

(ตติย)โอกกากราช

(+มเหสี ๑) (+มเหสี ๒)
ราชบุตร ๔ +ราชธิดา ๔

สีหหนุ

(+กัญจนา)
+มเหสี

อุเทน

จัณฑป�ชโชต +โคปาลมารดา

(+วาสุลทัตตา) (+มาคันทิยา) (+สามาวดี)
เรียนมนตเรียกชาง จางคนดาพระพุทธเจา

ถูกประหารเพราะ
เผานางสามาวดีตายในปราสาท

วาสุลทัตตา

มหาโกสล

ภัททิยะ/ภาติกะ

ถูกนกหัสดีลิงค
โฉบไปปาหิมวันต

พิมพิสาร

(+เวเทหิ
โกสลเทวี)
ตรอมพระหทัยสวรรคต

(+อัมพปาลีคณิกา)

(+เขมา)

(+มัลลิกา) (+วาสภขัตติยา)

กษัตร �ย์เทวทหะ

(+เชฏฐราชธิดา)

(+ปชาบดี)

สิทธัตถะ

(+ยโสธรา)

ไดฟงธรรมที่ตรัสแก
พระเจาปเสนทิ

สุกโกทนะ

สุทโธทนะ

นันทะ รู ปนันทา

ทรงพาออกจาก
งานอภิเษกสมรส
แลวใหบวช

อานนท์

พุทธอุปฏฐาก

อัญชนะ

ยโสธรา

(+ยโสธรา)

อมิโตทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ ปมิตา อมิตา กา�ิโคธา

สุปปพุทธะ ทัณฑปาณี (สิร �มหา)มายา ปชาบดี สุปปวาสา
(ถูกธรณีสูบ)

(คนใดคนหนึ่ง)

มหานามะ อนุรุทธะ โรหิณี

(+นาคมณฑา)
ทาสี

กีสาโคตมี

ภัททิยะ

ตรัสคาถาชมเจาชายสิทธัตถะ “สุขหนอๆ”

กัญจนา

(+อมิตา)

นาคิตะ เมฆิยะ
หลานชาย

เทวทัต

(ถูกธรณีสูบ)

ยโสธรา
(พิมพา/ภัททากัจจานา)

สีวลี

ผูมีลาภมาก

อชาตศัตรู ว �มละ จุนทะ จุนที อภัย

ทําปตุฆาต
ไปครองเมืองสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ
(+วชิ
รา)
คิดฆานายชางที่สรางปราสาทใหตน โอรสอีก ๔ รุนตอมา ก็ทําปตุฆาตอีก

(กุมาร)กัสสปะ พรหมทัต ว �ฑูฑภะ วชิรา
กอกบฏ ฆาลางวงศศากยะ
นํ้าพัดทวมตายพรอมกองทัพ

รับเปนบุตรบุญธรรม

ราษฎรจึงรวมกันปลงชีวิตกษัตริย
แลวตั้งอมาตยเปนกษัตริยใหม

พระสาวก-สาวิกา ที่อยูในแควนอื่นๆ

แควนอวันตี
อุชเชนี

เสนาบดี
หลานชาย

+มัลลิกา

ม า เ ป น

สามเณรรูปแรก
เสนาบด
คี มุ ก อ ง ท พั

อริยบุคคล
อรหันต

พระสาวกในแควนสักกะ

พระป�ญจวัคคีย์
พระนาลกะ หลานอสิต/กาฬเทวิลดาบส
พระกาฬุทายี บุตรมหาอมาตย
พระ(มหา)อุทายี บุตรพราหมณ
พระปุณณมันตานีบุตร หลานพระอัญญาโกณฑัญญะ

อโศก

ทําลายพระศรีมหาโพธิ์ตนแรก (๒๗๐ ปตอมา) กษัตริยแหงราชวงศโมริยะ (เมืองหลวงคือปาฏลีบุตร)
(อายุ ๓๕๒ ป) เพราะแรงริษยา สงสมณทูต ๙ สาย, สรางมหาวิทยาลัยนาลันทา เสาอโศก

มหินทะ

ชวยเจาชายวิฑูฑภะกอกบฏ

๗ ขวบบวชเปนสามเณร

?

สังฆมิตตา

อนาคามี

ความสัมพันธ การเคลื่อนยาย
+

แควนกุรุ
อินทปตถ

แควนวังสะ
โกสัมพี

กัมมาสธัมมนิคม

ภัททิยวตี

สาคละ

หมายถึง (อภิเษก)สมรส, แตงงาน กัน
หมายถึง ไปแตงงานกับคนในตระกูล เมือง แควน อื่น
หมายถึง ยายไปตระกูล เมือง แควนอื่น

สกิทาคามี
โสดาบัน

แควนมคธ

แควนมัททะ
มหาติฏฐคาม

ราชคฤห

นาลันทา

อุปติสสคาม

โกลิตคาม

+สุชาดา

ถวายขาวมธุปายาส
แดพระมหาบุรุษ

ยสกุลบุตร +ภร �ยา

และชฎิลบริวาร ๑,๐๐๐

พระว�มละ-สุพาหุ-ปุณณชิ-ควัมปติ

และสหายของพระยสะที่เหลืออีก ๕๐ รูป

เขมา

(มหา)กัปป�นะ

อโนชาเทว �

“สุขหนอๆ”

• สหชาติ ทั้ง ๗: พระนางพิมพา พระชายา พระอานนท พุทธอุปฎฐาก ฉันนอมาตย สารถี กาฬุทายีอมาตย พระสหายสนิท
มากัณฐกะ มาที่ทรงประทับ ตนมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู ขุมทรัพยทั้ง ๔
• ผูออกบวชพรอมกัน - ศากยราชกุมาร ๕: ภัททิยะ กาิโคธาบุตร (๑) อนุรุทธะ อานนท ภัคคุ/ภคุ กิมพิละ/กิมิละ. โกลิยราชกุมาร: เทวทัต. อุบาลี นายชางกัลบก
• มหานามะ ศากยราชา (๑)
• ปญจวัคคีย: โกญฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ (๒) มหานามะ (๒) อัสสชิ
• พระเจาปเสนทิโกศล ทรงเปนพระสหายกับ พระเจาพิมพิสาร แหงแควนมคธ มหาลิ แหงแควนวัชชี และ พันธุละ แหงแควนมัลละ
• ผูสําเร็จการศึกษาจากตักสิลา: พระเจาปเสนทิโกศล เจามหาลิลิจฉวี พันธุลเสนาบดี หมอชีวกโกมารภัจ และอหิงสกมาณพ (องคุลิมาล)
• ผูถูกธรณีสูบสมัยพุทธกาล: พระเจาสุปปพุทธะ (นั่งขวางทางเสด็จ ทําใหพระพุทธองคอดอาหาร ๑ วัน)
พระเทวทัต (พยายามปลงพระชนมพระศาสดาหลายครั้ง) นันทมาณพ (ขมขืนภิกษุณีอรหันต) (คนละคนกับนันทมาณพศิษยพราหมณพาวรี)
นางจิญจมาณวิกา (รับจางมากลาวหาวาพระพุทธองคทําใหตนตั้งครรภ) นันทยักษ (ใชกระบองฟาดศีรษะพระสารีบุตร)
• พระโอรสพระธิดา ของพระเจาสุกโกทนะและอมิโตทนะ ในคัมภีรอรรถกถาตางๆ กลาวสลับกัน
• ในปุสสพุทธวงส ปรากฏชื่อ พระนางกีสาโคตมี เปน(อดีต)พระมเหสีของพระพุทธเจาปุสสะ มีพระโอรส คือ อานันทกุมาร

อุคคนคร

แควนอังคะ
ภัททิยนคร

สาเกต

เมณฑกเศรษฐี +จันทปทุมา

สุมนเศรษฐี

ป�ติวัจฉ +จันทนปทุมา
พราหมณ์

มาคันทิย +พราหมณี
พราหมณ์

เศรษฐีโกสัมพี

นางโสเภณี

กป�ลพราหมณ์ +สุจิมตี

คามิกเศรษฐี

(โกสิยโคตร)

สหายของเศรษฐีโกสัมพี

รับเปนบุตรบุญธรรม
ภายหลังกลับพยายามฆา

กัจจายนะ
(กัญจนปุโรหิต)
รูปรางงามมาก

พระอุรุเวล-คยา-นทีกัสสปะ

?

แควนโกศล
สาวัตถี

เสนานีกุ��มพี

ยสเศรษฐี

ปายาสิ

(ไมเชื่อนรกสวรรค
โตตอบปญหากับพระกุมารกัสสปะ)

(+อโนชาเทวี)

ทีฆการายนะ บุตร ๓๒

สีหะ

วาสภขัตติยา

พระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ ไดครอบครองแควนโกศล แควนสักกะ
รวมทั้งแควนวัชชี แลวตั้งเมืองหลวงใหม คือเมืองปาฏลีบุตร

ชีวกโกมารภัจ
มหิสุนทร � (๔) +

ราหุล

(พระมหินทเถระ) (พระสังฆมิตตาเถรี)
เปนสมณทูตไปลังกา ภิกษุณี (เถรวาท) รูปสุดทาย

แควนกาสี
พาราณสี

พันธุละ

มหาลิ

ตั้งใจแสดงศิลปะแกเจาลิจฉวีจนตาบอด

นํามาเลี้ยงดู

โพธิ

พระรัฏฐปาละ ถุลลโกฏฐิตนิคม แควนกุรุ
พระพาหิยทารุ จร �ยะ แควนพาหิยะ
พระทัพพมัลลบุตร แควนมัลละ (๗ ขวบบรรลุอรหัต)
พระเสละ อาปณนิคม แควนอังคุตราปะ
พระปุณณสุนาปรันตะ แควนสุนาปรันตะ
พระอัมพปาลีเถร � (อัมพปาลีคณิกา) แควนวัชชี

(+มายา)

ปเสนทิโกสล เวเทหิ สุมนา

+ปทุ
มวดี
โสเภณี

ชันตุ

ครองเมืองเดิม

ชยเสนะ

ทีฆีติ

ปรันตปะ

เชฏฐราชธิดา

มาคันทิยา

อาฆาตพระศาสดาเพราะแสดงธรรม
(แกมารดาบิดา) วาไมปรารถนาจะสัมผัส
แมเทาของนาง

โฆสกเศรษฐี

สรางโฆสิตาราม
รับเปนธิดาบุญธรรม

+ธิดา

ภัททวติยเศรษฐี

หญิงรับใช ขุชชุตตรา
หลังคอมเพราะเคย
เยาะเยยพระปจเจกพุทธะ

พระป�ณโฑลภารทวาชะ-พากุละ/พักกุละ

(มหา)กัสสปะ
(ป�ปผลิ)

(+ภัทท(า)กาปลานี)

เปนสหายที่ไมเคยเห็นหนากัน

สามาวดี

ภัทท(า)กาป�ลานี

กป�ลพราหมณ์

ทั้งสองถูกบังคับแตงงาน แตถือพรหมจรรยจนกระทั่งบวช

สามาวดี

สาลวดี

โสเภณี*
คลอดทารกชายจึงใหเอาไปทิ้งกองขยะ

ชีวกโกมารภัจ สิร �มา

สุมนเศรษฐี**
มิจฉาทิฏฐิ

เศรษฐีราชคฤห์

โสเภณี
มิจฉาทิฏฐิ
นางอุตตราจางมาปรนนิบัติสามี ๑๕ วัน

ปุณณกเศรษฐี

เคยเปนลูกนองของสุมนเศรษฐี
พระสารีบุตรมาสงเคราะห

+อุตตรา

วังคันตพราหมณ์ +สาร �พราหมณี

อุคคเศรษฐี

สาร �บุตร จุนทะ อุปเสน เรวตะ จาลา อุปจาลา สีสุปจาลา
(พระขทิรวนิยเรวตะ)
(อุปติสสะ)

โมคคัลลานะ
(โกลิตะ)

ขอสามีบวชโดยไมทราบวา
ตนตั้งครรภ

บุตร

(กุมาร)กัสสปะ

มิจฉาทิฏฐิ

(+มหาสุภัททา)
(+จุลสุภัททา)
คนใดคนหนึ่ง

วัดหลวงพอสดฯ
๒๓ พ.ค.๖๑

Made with Inkscape 0.92

ภิกษุณี

มิจฉาทิฏฐิ

บวชเปนพระอรหันตทั้งหมด

* โสเภณี/นครโสภิณี/คณิกา ในสมัยพุทธกาล เปนอาชีพที่มีเกียรติ พระราชาทรงแตงตั้ง
** เศรษฐี เปนตําแหนงที่พระราชาทรงพิจารณาแตงตั้งแกผูที่รํ่ารวยมาก(ถึงมากที่สุด - เสฐ)

พระราธะ-สภิยะ-โสณกุฏิกัณณะ
พระมหาป�นถกะ-จูฬป�นถกะ
พระภัททากุณฑลเกสา/สี-ธัมมทินนา-สิงคาลมาตาเถร �

พราหมณ์ +โมคคัลลีพราหมณี
นายบ้าน

ช่างร้อยดอกไม้

มัลลิกา
นกิ าย
อรรถกถาองั คตุ ตร
อรรถกถาธรรมบท

• คลิกที่คํา-รูป เพื่อไปยังบทความในสารานุกรมวิกิพิเดีย (Wikipedia/Wikiwand) (เทาที่มีผูทําบทความนั้นไว)
(กดปุม Ctrl+คลิก เพื่อเปดลิงคในหนาใหม)

คัคคปุโรหิต

(ปุโรหิตของปเสนทิราชา)

+มันตานี

องคุลิมาล
(อหิงสกะ)

อนาถป�ณฑิกเศรษฐี
(สุทัตตะ)

แพะทองคํา

+ปุญญลักขณา

กาละ มหาสุภัททา จุลสุภัททา สุมนา

บิดาจางใหฟงธรรม

พระอชิตะ-นันทกะ และอดีตศิษยของพราหมณพาวรี อีก ๑๔ รูป
พระลกุณฏกภัททิยะ-สุภูติ-กังขาเรวตะ-วักกลิ-กุณฑ/โกณฑธานะ-วังคีสะ
พระมหาโกฏฐิตะ-โสภิตะ-นันทกะ (เอตทัคคะ) -สาคตะ-ยโสชะ-ป�ลินทวัจฉะ-อุปวาณะ
พระอุบลวัณณา-ปฏาจารา-กีสาโคตมี (เอตทัคคะ) -โสณา-สกุลาเถร �

มิคารเศรษฐี
เคยนับถือนิครนถ

ปุณณวัฒนะ

(+วิสาขา (มิคารมาตา))
บุตร ๑๐

ธิดา ๑๐

บุตร ๑๐ ธิดา ๑๐

บุตร ๑๐ ธิดา ๑๐

ธนัญชัยเศรษฐี

ธนัญชัยเศรษฐี

(+สุมนาเทวี)

ยายไปสรางเมืองสาเกต

ว �สาขา สุชาดา อุคคหะ

๗ ขวบบรรลุ
โสดาปตติผล

พระโสณโก�ิว �สะ เมืองจัมปา

