จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ภัครพล แสงเงิน๑

บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาเรือ่ งสัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดยศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
๔ ฉบับ คือ ๑. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตร ๒. คัมภีร์
พระอนาคตวงศ์ ๓. คัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ และ ๔. คัมภีร์พระสาวก
นิพพาน ผลการศึกษาพบว่า เนือ้ หาของเรือ่ งสัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีความคล้ายคลึงกับคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องสัตถันตรกัลป์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าโคดม และการลงมาอุบัติของพระศรีอาริย
เมตไตรยและพระยาสั ง ขจั ก มหาจั ก รพรรดิ ร าชยั ง คงเป็ น ความเชื่ อ ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมไตรภูมิสมัยอยุธยาอย่างชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ: พระศรีอาริยเมตไตรย, ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
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อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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From the End to Begin: The Era of Ariyamettraiya
Buddha in the National Library of Paris Edition
of Traiphum
Phakphon Sangngern๒

Abstract
This article aims to investigate the Satthantaragalpa story and the
era of Ariyamettraiya Buddha in the National Library of Paris edition of
Traiphum by comparison with four Buddhism scriptures: Phra Tripitaka
Cakkawattisutti; Anakghatawangsa Scripture; Amatarasadhara Tika
Anagatawangsa; and Phra Sawaka Nibbhan Scripture. The study found that
the Satthantaragalpa story and the era of Ariyamettraiya Buddha in this
version of Traiphum were very similar with Buddhism scripture. This shows
that belief in the Satthantaragalpa story, which is the most important story at
the end of Gotama Buddha period and the birth of Ariyamettraiya Buddha
and the emperor, Sankhachak, is a belief that can be found in the Ayutthaya
Traiphum.
Keywords: Ariyamettraiya Buddha, The National Library of Paris edition of
Traiphum
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บทน�ำ
เมือ่ ศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั มีอายุครบ ๕,๐๐๐ ปี
จะบังเกิดเหตุการณ์สัตถันตรกัลป์๓ คือ เหตุการณ์ที่มนุษย์ฆ่าฟันกันด้วยอาวุธเป็น
เวลา ๗ วัน ๗ คืน (สัตถะ หมายถึง อาวุธ, อันตรกัลป์ หมายถึง ระหว่างกัลป์) มนุษย์
ผู้มีปัญญาจะไปหลบซ่อนตามป่าเขาเพียงล�ำพัง ยุคนี้มนุษย์จะมีอายุขัยเพียง ๑๐ ปี
เมื่อมนุษย์มีอายุ ๕ ปีจะสมรสเป็นสามีภรรยากัน ศีลธรรมในจิตใจเสื่อมทรามลง
จนถึงที่สุด ต่างกระท�ำกรรมหยาบช้า อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ
กายกรรม ๓ คือ ๑. การท�ำลายชีวติ ๒. ถือเอาของทีเ่ ขามิได้ให้ ๓. ประพฤติผดิ
ในกาม วจีกรรม ๔ คือ ๔. พูดเท็จ ๕. พูดส่อเสียด ๖. พูดค�ำหยาบ ๗. พูดเพ้อเจ้อ
มโนกรรม ๓ คือ ๘. ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. คิดร้ายเขา ๑๐. เห็นผิดจาก
ท�ำนองคลองธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๑: ๔๗๑-๔๗๒)
การท�ำอนาจารโดยไม่ค�ำนึงถึงว่าเป็นบิดา มารดา ญาติพี่น้องเยี่ยงสัตว์
เดรัจฉาน เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ปรากฏในวรรณคดีพระพุทธศาสนาหลายแห่ง อาทิ
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสตู ร อันเป็นพระสูตรทีว่ า่ ด้วยการสิน้ ยุค
ศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม พระมาลัยค�ำหลวง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดสัตถันตรกัลป์
และการบ�ำเพ็ญบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย และคัมภีร์
พระอนาคตวงศ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตกาลและการลงมาอุบัติ
ของพระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ในอนาคต เป็นต้น หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มนุษย์ที่
๓

เป็น ๑ ใน ๓ สาเหตุการสิ้นชีวิตของมนุษย์ในระหว่างกัลป์ สัตถันตรกัลป์เกิดจากสัตว์
มีโทสะแรงกล้า อีก ๒ ข้อที่เหลือคือ ทุพพิกขันตรกัลป์ (สัตว์โลกสิ้นชีวิตด้วยความอดอยากอาหาร
เกิดจากสัตว์มโี มหะแรงกล้า) และโรคันตรกัลป์ (สัตว์โลกสิน้ ชีวติ ด้วยโรคภัยต่าง ๆ เกิดจากสัตว์มรี าคะ
แรงกล้า) การเกิดเหตุการณ์เหล่านีล้ ว้ นเกิดจากกรรมของสัตว์ทงั้ ปวง (กรมศิลปากร, ๒๕๒๐: ๘๒-๘๓)
กัลป์ หมายถึง กาลก�ำหนด ระยะเวลาโดยประมาณของกัลป์ คือ เปรียบด้วยภูเขาหินกว้าง ยาว สูง ๑ โยชน์
ทุก ๆ ๑๐๐ ปี มีคนน�ำผ้าละเอียดมาลูบก้อนหินนั้นจนกว่าภูเขาหินนั้นจะสึกหรอไปทั้งหมด กัลป์ มี ๔
ประเภท คือ ๑. มหากัลป์ หมายถึง กัลป์ใหญ่ ๒. อสงไขยกัลป์ หมายถึง กัลป์อันนับเวลาไม่ได้
๓. อันตรกัลป์ หมายถึง กัลป์ในระหว่าง และ ๔. อายุกัลป์ หมายถึง ก�ำหนดอายุของสัตว์จ�ำพวกนั้น ๆ
(พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๑: ๑๐-๑๑).
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รอดชีวิตจากการไปหลบซ่อนตามป่าเขาได้หมั่นบ�ำเพ็ญกุศลกรรมบท ๑๐ ประการ๔
อั น เป็ น ปั จ จั ย ให้ ลู ก หลานของมนุ ษ ย์ เ หล่ า นั้ น มี อ ายุ ขั ย เจริ ญ ขึ้ น ไปจนถึ ง อสงไขย ๕
แล้วลดลงมาเหลือ ๘๐,๐๐๐ ปี สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยพระพุทธเจ้าและพระยา
สังขจักมหาจักรพรรดิราชจะลงมาอุบัติพร้อมกันในชมพูทวีป ในกาลนั้นชมพูทวีป
จะเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ผาสุกทุกประการ
การอธิษฐานให้ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยปรากฏในวรรณกรรม
หลายแห่งตั้งแต่สมัยสุโขทัย ได้แก่ จารึกหลักที่ ๓ (จารึกนครชุม) ด้านที่ ๑ บรรทัด
ที่ ๖๐-๖๒ “ถ้าผูใ้ ดต้องการไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคตกาลให้บชู า
พระสถูปเจดีย์หรือพระศรีมหาโพธิ...” (กรมศิลปากร, ๒๕๑๕: ๔๐) จารึกหลักที่ ๙ ก.
(จารึกวัดสรศักดิ์) บรรทัดที่ ๓๔-๓๕ ว่า “...นายสรศักดิ์ไหว้ค�ำนับจารึกสิ้นกัลปาวสาน
ขอให้ขา้ และท่านทัง้ หลายขวนขวายท�ำ (กิจ) ใน (พุทธศาสนา) จะปรารถนาทันพระศาสนา
ของพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรยทุกชาติ” (กรมศิลปากร, ๒๕๑๕: ๑๖๑) ไตรภูมิกถา
ว่า “ผู้ใดปรารถนาพระนิพพานให้ฟังพระไตรภูมิกถาด้วยใจศรัทธาและไม่ประมาทก็จะ
ได้ พ บ ได้ ไ หว้ ได้ ฟ ั ง ธรรมพระศรี อ าริ ย เมตไตรยที่ จ ะมาตรั ส รู ้ ใ นอนาคตกาล”
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๕: ๒๙๕) แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ยังคงปรากฏมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล

ลักษณะเด่นของไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส เป็นวรรณกรรมไทยที่พบต้นฉบับ
ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บันทึกด้วยอักษรไทยย่อ ภาษาไทย
ค�ำประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว สันนิษฐานว่า “เป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยา และน่าจะ
อยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (ภัครพล แสงเงิน, ๒๕๕๗: ๖๗)
เนื่ อ งจากในยุ ค นี้ ส ยามมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ชาติ ต ะวั น ตกมากที่ สุ ด ยุ ค หนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ไตรภูมิฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโลกทั้งคติทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พรหมลงมากินง้วนดิน ก�ำเนิดมนุษย์ พระอาทิตย์ พระจันทร์
๔
๕
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หมายถึง เว้นจากอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ข้อ
อสงไขย คือ จ�ำนวนเวลาที่นับไม่ได้
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สรรพสิ่ ง ในโลก เรื่ อ งพระพุ ท ธเจ้ า ๕ พระองค์ ใ นภั ท รกั ล ป์ เป็ น ต้ น ส่ ว นคติ
ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ พระบรเมสวรสร้างโลกและจักรวาล มหาพรหมเทพ
ราชสร้างเทวดา๖ เรื่องรามเกียรติ์๗ เรื่องเกษียรสมุทร เป็นต้น
เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิ
ฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติกรุง ปารีส เริ่ม เนื้อ หาจากหลัง สิ้ น ยุ ค ของพระพุ ท ธเจ้ า โคดม
จะเกิดเหตุการณ์ฆ่าฟันกันระหว่างมนุษย์ทั้งหลาย แล้วอายุมนุษย์จะเพิ่มขึ้นไปถึง
อสงไขยและลดลงมาเหลือ ๘๐,๐๐๐ ปี ในกาลนั้นพระศรีอาริยเมตไตรยและพระยา
สังขจักมหาจักรพรรดิราช ลงมาอุบัติพร้อมกัน พิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏเบื้องต้น
พบว่า ใจความหลักครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งน่าสนใจศึกษาว่า ในไตรภูมิสมัยอยุธยานั้น
มีความเชื่อเรื่องเหตุการณ์สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยปรากฏอยู่ด้วย
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยมาใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหา คือ
๑. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตร พระสูตรส�ำคัญ
ในพระไตรปิฎกเมือ่ ครัง้ พระพุทธองค์ทรงประทับ ณ เมืองมาตุลา แคว้นมคธ โดยพระองค์
ทรงกล่าวถึงเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิราช สาเหตุแห่งความเจริญและเสื่อมของ
อายุขัยมนุษย์ การเกิดสัตถันตรกัลป์ และยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
๒. คัมภีรพ์ ระอนาคตวงศ์ ผูแ้ ต่งคือ พระมหากัสสปะเถระ แต่งเมือ่ ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ มีเรือ่ งราวเกีย่ วยุคพระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕
ในภัทรกัลป์นี้ซึ่งจะลงมาตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณะโคดม
โดยคัมภีร์อนาคตวงศ์เป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ทรงอ้างถึง
ในบานแพนกของไตรภูมิกถา
๖

โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างเรื่องมหาพรหมเทพราชทอดเลขกับต�ำนานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. วารสาร
ด�ำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙)
หน้า ๑๗๗-๑๙๖.
๗
โปรดอ่ า นเพิ่ ม เติ ม ในบทความเรื่ อ ง ไตรภู มิ ฉ บั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ก รุ ง ปารี ส :
ความสัมพันธ์กับรามเกียรติ์. วารสารด�ำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๒
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) หน้า ๑๕๓-๑๗๔.
จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
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๓. คัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ ผู้แต่งคือ พระอุปติสสะเถระ “ฎีกา
หมายถึง ปกรณ์ที่พระอาจารย์ทั้งหลายในภายหลัง แต่งแก้หรืออธิบายเพิ่มเติม
อรรถกถา” (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๑ : ๙๓) อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ แต่งขึ้น
เพื่ออธิบายอมตรสธารา อรรถกถา อนาคตวงศ์ อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ที่น�ำมา
ใช้ศึกษาในบทความนี้มาจากยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาของ
พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เพราะมีการอ้างถึงคัมภีร์ดังกล่าว
๔. คัมภีร์พระสาวกนิพพาน เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยประวัติ
ของมหาสาวกองค์ต่าง ๆ ในยุคพุทธกาลตั้งแต่เริ่มปรารถนาสาวกภูมิจนถึงนิพพาน
มี เ นื้ อ หาคล้ า ยคลึ ง กั บ มหาปริ นิ พ พานสู ต ร โดยกล่ า วถึ ง สาวกองค์ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
พระกัจจายนะเถระ พระมหากัสสปะเถระ พระอานนท์เถระ เป็นต้น หนังสือไม่ได้
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาชัดเจนแต่พอสรุปได้ว่าเป็นคัมภีร์เก่าแก่คัมภีร์หนึ่งที่มี
เรื่องราวเนื่องด้วยประวัติมหาสาวกที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพปกหนังสือไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช ๒๕๕๔
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การเปรี ย บเที ย บสั ต ถั น ตรกั ล ป์ แ ละยุ ค พระศรี อ าริ ย เมตไตรยในไตรภู มิ ฉ บั บ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ผู ้ ศึ ก ษาใช้ คั ม ภี ร ์ ท างพระพุ ท ธศาสนามาเปรี ย บเที ย บกั บ เนื้ อ หาเรื่ อ ง
สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงหรือต่างกัน โดยใช้วิธีสังเขปเนื้อหา
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์
ตอน

ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส

พระไตรปิฎก
จักกวัตติสูตร

พระอนาคตวงศ์

๑. เมื่อศาสนา
พระพุทธเจ้า
โคดมมีอายุครบ
๕,๐๐๐ ปี

ผู ้ ค นทั้ ง หลายไม่
ละอายต่อบาป เสพ
กามซึ่ ง กั น และกั น
ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ญ าติ
พีน่ อ้ งตนเอง มนุษย์
มีอายุขยั ๑๐ ปี เมือ่
มีอายุ ๕ ปีจะสมรส
เป็นสามีภรรยากัน
และจะเกิดสัตถันตร
กัลป์เป็นเวลา ๗ วัน

ผู ้ ค นทั้ ง หลายไม่
ละอายต่อบาป เสพ
กามซึ่ ง กั น และกั น
ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ญ าติ
พีน่ อ้ งตนเอง มนุษย์
มีอายุขยั ๑๐ ปี เมือ่
มีอายุ ๕ ปีจะสมรส
เป็นสามีภรรยากัน
และจะเกิดสัตถันตร
กัลป์เป็นเวลา ๗ วัน

ผู ้ ค นทั้ ง หลายไม่
ละอายต่อบาป เสพ
กามซึ่ ง กั น และกั น
ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ญ าติ
พีน่ อ้ งตนเอง มนุษย์
มีอายุขัย ๑๐ ปี เมื่อ
มีอายุ ๕ ปีจะสมรส
เป็นสามีภรรยากัน
และจะเกิดสัตถันตร
กัลป์เป็นเวลา ๗ วัน

จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
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ตารางที่ ๑ เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์ (ต่อ)
ตอน
๒. ปัจจัยที่ท�ำให้
อายุขัยของ
มนุษย์เพิ่มขึ้น

๓. ปัจจัยที่ท�ำให้
อายุขัยมนุษย์
ลดลง

๔. การอุบัติของ
พระเจ้าจักรพรรดิราชเมืองเกตุมดี
- นามเทพบุตร

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส
คนที่ ร อดจากสั ต ถั น ตรกั ล ป์
ต่างพากันสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อายุขัยของ
ลูกหลานคนเหล่านัน้ จึงเพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ จนถึงอสงไขย (ชื่อ
เมืองเปลี่ยนตามอายุขัยของ
มนุษย์ คือ ๑๐๐,๐๐๐ ปี=มัดทุม
อสงไขย=มณฑาร)
มนุ ษ ย์ ป ระมาทในธรรม ท� ำ
อกุศลกรรม ๑๐ ประการ อายุ
จึงลดลงมาเหลือ ๘๐,๐๐๐ ปี
เมื อ งมณฑารเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
เกตุมดี

พระไตรปิฎก
จักกวัตติสูตร
คนที่ ร อดจากสั ต ถั น ตรกั ล ป์
ต่างพากันสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อายุขัยของ
ลูกหลานคนเหล่านัน้ จึงเพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ จนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี

เมื่อมนุษย์มีอายุขัย
๘๐,๐๐๐ ปี เมืองพาราณสี
มีชื่อว่า เกตุมดี

เชถนกาล

(ไม่ปรากฏ)

- นามพระเจ้า
จักรพรรดิ
- นามพระโอรส
องค์ใหญ่

(ไม่ปรากฏ)

สังขะ

อชิตกุมาร
(ขุนพลแก้ว)

(ไม่ปรากฏ)
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จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์หลังสิ้นศาสนา
พระพุทธเจ้าโคดมในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนือ้ หาร่วมกับพระไตรปิฎก
จักกวัตติสูตรและคัมภีร์พระอนาคตวงศ์ ดังนี้
๑. เมื่ออายุศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมครบ ๕,๐๐๐ ปี ผู้คนจะไม่ละอายและ
เกรงกลัวต่อบาป มนุษย์จะมีอายุขัย ๑๐ ปี และจะเกิดการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ
คือ สัตถันตรกัลป์เป็นเวลา ๗ วัน
๒. ปัจจัยที่ท�ำให้อายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้น คือ ผู้คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์
จะพากันประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการจึงท�ำให้อายุขัยของลูกหลานพวกเขา
เหล่านั้นเพิ่มขึ้นจนไปถึงอสงไขยปี แต่พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตรว่า มนุษย์จะมีอายุ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี อีกทั้งไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสยังให้
รายละเอี ย ดของชื่ อ เมื อ งระหว่ า งที่ อ ายุ ขั ย ของมนุ ษ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยว่ า เมื่ อ มนุ ษ ย์
มีอายุขัย ๑๐๐,๐๐๐ ปี เมืองพาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมัดทุม เมื่อมนุษย์มีอายุ
อสงไขยปี เมืองมัดทุมเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑาร
๓. มนุษย์ผมู้ อี ายุขยั อสงไขยปีเกิดความประมาทในธรรมอายุขยั จึงถอยลงมา
เหลือ ๘๐,๐๐๐ ปี เมืองพาราณสีเปลีย่ นชือ่ เป็นเกตุมดี แต่ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสว่า เมืองมณฑารเปลี่ยนชื่อเป็น เกตุมดี๘
๔. การอุบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราช เนื้อหาส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกัน
แต่ตา่ งกันทีร่ ายละเอียด คือ ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า เชถนกาลเทพบุตร
(พระอนาคตวงศ์ว่า มหานฬวกาลเทวบุตร และไม่ปรากฏชื่อในจักกวัตติสูตร) จะจุติ
จากสวรรค์ลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช (ซึง่ ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ไม่ได้กล่าวถึงพระนาม แต่จักกวัตติสูตรว่า สังขะ และพระอนาคตวงศ์ว่า สังขจักร์)
พระเจ้าจักรพรรดิราชนีจ้ ะมีพระโอรสองค์ใหญ่นามว่า อชิตกุมาร (ไม่ปรากฏในจักกวัตติสูตร) ซึง่ จะเป็นขุนพลแก้ว (ปรินายกรัตนะ) หนึง่ ในของคูบ่ ญ
ุ ของพระเจ้าจักรพรรดิราช

๘

การเปลี่ยนชื่อจากมณฑารเป็นเมืองเกตุมดีไม่ได้แตกต่างไปจากพระไตรปิฎกและ
พระอนาคตวงศ์เพราะเมืองเหล่านี้ (มัดทุม-มณฑาร) ล้วนเคยเป็นเมืองพาราณสีมาก่อนนั่นเอง
จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
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ตารางที่ ๒ ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
เนื้อหา
๑. พระศรีอาริยเมตไตรย
นามพุทธบิดา
นามพระโอรส
เวลาครองเพศ
ฆราวาส

ไตรภูมิฉบับ
พระอนาคตวงศ์ อมตรสธารา
หอสมุดแห่งชาติ
ฎีกาอนาคตวงศ์
กรุงปารีส
พระศรีอาริยไมตรี พระศรีอาริยพระศรีอาริยเมตไตรย
เมตไตรย
สุพพราหมณ์
สุพรหมา
สุพรหม
พราหมณ์
พราหมณ์
พราหมณ์
(ไม่ปรากฏ)
วัทกุมาร
วัฒนกุมาร
(ไม่ปรากฏ)
๘,๐๐๐ ปี
๘,๐๐๐ ปี๙

พาหนะ
มหาภิเนษกรมณ์
นามอัครสาวก

ปราสาท

ปราสาท

(ไม่ปรากฏ)

โลกภเถระ

ระยะเวลากระทำ�เพียร
ไม้ที่ตรัสรู้

๗ วัน
กากะทิง

อโสกเและ
พรหมเทพ
๗ วัน
กากะทิง

อโสกเและ
พรหมเทพ
(ไม่ปรากฏ)
กากะทิง

พระชนมายุ

๘๐,๐๐๐ ปี

(ไม่ปรากฏ)

๘๐,๐๐๐ ปี

อายุพระศาสนา

๑๘๐,๐๐๐ ปี

(ไม่ปรากฏ)

๑๘๐,๐๐๐ ปี

๙

ต้นฉบับที่บ�ำเพ็ญ ระวิน ปริวรรต เป็น ๘๐,๐๐๐ ปี แต่ในฉบับของประภาส สุระเสน
ปริวรรต เป็น ๘,๐๐๐ ปี (ประภาส สุระเสน (ปริวรรต), ๒๕๔๐: ๘๑) ดังนั้นจ�ำนวนตัวเลขนี้ผู้ศึกษา
จะใช้ฉบับของประภาส สุระเสน
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ตารางที่ ๒ (ต่อ)
เนื้อหา

๒. ดอกบัวรองรับ
พระบาทยาม
พระพุทธเจ้าเสด็จ

๓. ความพิเศษของ
ดอกกากะทิง

๔. มณฑปพิเศษ

ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส
เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยจะเสด็จ
ไปที่ใดจะมีดอกบัว
ขนาดใหญ่ ผุ ด ขึ้ น
จ า ก แ ผ่ น ดิ น ม า
รองรับฝ่าพระบาท
ทุกย่างก้าว
ดอกกากะทิงจะ
บานตั้งแต่วัน
ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้จนถึง
วันที่พระองค์
ปรินิพพาน
ยามพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจะ
เสด็จไปที่ใดจะ
มีมณฑปแก้วซึ่ง
เหล่าเทวดาครุฑ
นาคราชเนรมิต
ถวายเพื่อเป็น
พาหนะ

พระอนาคตวงศ์

อมตรสธารา
ฎีกาอนาคตวงศ์

เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยจะเสด็จ
ไปที่ใดจะมีดอกบัว
ขนาดใหญ่ผุดขึ้น
จากแผ่นดินมา
รองรับฝ่าพระบาท
ทุกย่างก้าว

เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยจะเสด็จ
ไปที่ใดจะมีดอกบัว
ขนาดใหญ่ผุดขึ้น
จากแผ่ น ดิ น มา
รองรั บ ฝ่ า พระบาททุ ก ย่ า งก้ า ว

(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)

ดอกกากะทิงจะ
บานตั้งแต่วัน
ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้จนถึง
วันที่พระองค์
ปรินิพพาน
ยามพระพุทธเจ้า
จะเสด็จไปที่
ใด จะมีมณฑป
แก้วผุดขึ้นจาก
แผ่นดินเพื่อเป็น
พาหนะ
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ตารางที่ ๒ (ต่อ)
เนื้อหา
๕. บุพกรรม
ระหว่างพระศรี
อาริยเมตไตรยกับ
พระมหากัสสป

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส
ยามเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ปรินิพพาน พระองค์จะเสด็จ
ไปนำ�ศพพระมหากัสสปเถระ
ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
มาปลงศพในฝ่าพระหัตถ์ของ
พระองค์

คัมภีร์พระสาวกนิพพาน๑๐
ในอนาคตข้างหน้า พระศรีอาริยเมตไตรยจะเสด็จมา
พร้อมกับเหล่าบรรดาภิกษุ
สาวก พระองค์จะมานำ�ร่าง
ของพระมหากัสสปะเถระ
และทรงกล่าวว่า “สังขาร
นี้ คื อ พี่ ช ายของอาตมา”
พร้ อ มทั้ ง กล่ า วยกย่ อ ง
ความเป็นเลิศของพระมหากั ส สปะเถระในด้ า นถื อ
ธุดงควัตร ๑๓ ประการ
อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต
หลังจากนัน้ จึงบังเกิดเปลวไฟเผาศพของพระมหากัสสปสิ้นไป

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เนือ้ หาเรือ่ งพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อนาคตวงศ์ คัมภีร์อมตรสธารา
ฎีกาอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน ดังนี้
๑. เรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมี
เนือ้ หาร่วมกับ คัมภีรอ์ นาคตวงศ์และคัมภีรอ์ มตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ เช่น พระนาม
ของพระพุทธเจ้า (อาริยไมตรี-อาริยเมตไตรย) พระนามพุทธบิดา (สุพรหมา-สุพรหม
เนื่องจากคัมภีร์อนาคตวงศ์ไม่ปรากฏเนื้อหาเรื่องพระมหากัสสปะ ผู้ศึกษาจึงน�ำเรื่อง
พระมหากัสสปะเถระนิพพานมาจากคัมภีร์พระสาวกนิพพาน
๑๐
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พราหมณ์) ไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ (กากะทิง) แต่ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย
เช่น ระยะเวลาครองเพศฆราวาส ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า ๘,๐๐๐ ปี
แต่ไม่ปรากฏในคัมภีรอ์ มตรสธารา หรือนามของอัครสาวก ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสกล่าวถึง โลกภเถระองค์เดียว แต่คัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา
ว่า อโสกและพรหมเทพเถระ
๒. เรือ่ งดอกบัวพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ พระพุทธเจ้าจะเสด็จในไตรภูมฉิ บับหอสมุด
แห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกา
อนาคตวงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จพระราชด�ำเนินไปที่ใดจะมีดอกบัวใหญ่
ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่าพระบาท
๓. เรือ่ งความพิเศษของดอกกากะทิงในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
มีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่
วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงวันที่จะปรินิพพาน ดอกกากะทิงก็จะหล่นลงไป
ตกยังเชิงตะกอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
๔. เรือ่ งมณฑปพิเศษในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนือ้ หาร่วมกับ
คัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใด พระองค์
จะทรงมณฑปแก้วเป็นพาหนะ แต่ตา่ งกันทีร่ ายละเอียดคือ ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสว่า มณฑปแก้วนี้เกิดจากเหล่าเทวดา ครุฑ และนาคเนรมิตถวาย แต่คัมภีร์
อมตรสธาราว่า มณฑปแก้วนี้ผุดขึ้นจากแผ่นดิน
๕. เรื่องบุพกรรมระหว่างพระศรีอาริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปะเถระ
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์พระสาวกนิพพาน คือ
พระศรี อ าริ ย เมตไตรยจะเสด็ จ มาน� ำ ร่ า งของพระมหากั ส สปะเถระสมั ย ศาสนา
พระพุทธเจ้าโคดมเพื่อปลงสังขาร แต่ในคัมภีร์พระสาวกนิพพานให้รายละเอียดของ
บุพกรรม คือ พระมหากัสสปะเคยเป็นเชษฐาของพระองค์ อีกทัง้ พระศรีอาริยเมตไตรย
ยังทรงปรารภถึงคุณงามความดีของพระมหากัสสปะเถระในเรื่องความเป็นเลิศ
ในด้านการถือธุดงควัตร ๑๓ ประการ๑๑ด้วย
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บทสรุป
เหตุการณ์สตั ถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมฉิ บับหอสมุด
แห่งชาติกรุงปารีสมีเนือ้ หาร่วมกับคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก คัมภีร-์
พระอนาคตวงศ์และคัมภีรพ์ ระสาวกนิพพานอย่างชัดเจน ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสจึงถือเป็นหลักฐานส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้เห็นว่า ในสมัยอยุธยายังคงปรากฏ
ความเชือ่ เรือ่ งสัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยอันเป็นเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ในภายภาคหน้า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการสิ้นยุคพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดม
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งตรงกับหลัก ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
(การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป) อันเป็นแนวคิดหลักทางพระพุทธศาสนา ไตรภูมฉิ บับหอสมุด
แห่งชาติกรุงปารีสจึงถือเป็นกุญแจส�ำคัญทางวรรณกรรมไทยที่ท�ำให้เข้าใจถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสัตถันตรกัลป์และแสดงให้เห็นถึงอนาคต คือ ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในสมั ย อยุ ธ ยาโดยเฉพาะยุ ค ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชเพิ่ ม มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย

๑๑

คือ ๑. ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล ๒. ใช้ผ้าเพียงสามผืน ๓. เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ�ำ 
๔. บิณฑบาตตามล�ำดับบ้าน ๕. ฉันมื้อเดียว ๖. ฉันเฉพาะในบาตร ๗. ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม
๘. ถืออยู่ป่า ๙. อยู่โคนไม้ ๑๐. อยู่กลางแจ้ง ๑๑. อยู่ป่าช้า ๑๒. อยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้ ๑๓. ถือนั่ง
อย่างเดียวไม่นอน (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๑: ๑๕๔)

14

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

บรรณานุกรม
กรมศิ ล ปากร. ประชุ ม จารึ ก ภาคที่ ๑ จารึ ก กรุ ง สุ โ ขทั ย . กรุ ง เทพฯ: คุ รุ ส ภา
พระสุเมรุ. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชประสิทธิคณ
ุ
ณ สุสานวัดราชธานี จ.สุโขทัย), ๒๕๑๕.
. ไตรภู มิ โ ลกวิ นิ จ ฉยกถา ฉบั บ ที่ ๒ (ไตรภู มิ ฉ บั บ หลวง) เล่ ม ๒.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๐.
. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๕.
. ไตรภูมิเอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๕๔.
คณะสงฆ์แห่งประเทศไทย. พระสาวกนิพพาน. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. (พิมพ์โดยเสด็จ
พระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฺฐายี) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส  วันที่ ๑๗ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๑๕), ๒๕๑๕.
บ�ำเพ็ญ ระวิน. ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ ภาค ๓ พระอนาคตวงศ์. กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๒.
ประภาส สุ ร ะเสน (ปริ ว รรต). พระคั ม ภี ร ์ อ นาคตวงศ์ . กรุ ง เทพฯ: สุ ร วั ฒ น์ .
(พิ ม พ์ โ ดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลในงานพระราชทานเพลิ ง ศพ พระเทพ
วัชรธรรมาภรณ์ สุรพงศ์ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ ณ เมรุหลวง
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๖ มี.ค. ๒๕๔๐), ๒๕๔๐.
พระพรหมคุณาภรณ์. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗.
กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
ภั ค รพล แสงเงิ น . ไตรภู มิ ฉ บั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ก รุ ง ปารี ส : การศึ ก ษาเชิ ง
วิเคราะห์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗.
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. พระบาลีสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
เล่ม ๑๐. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙.

จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

15

