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๑
	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก.	

จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ภัครพล แสงเงิน
๑

บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุง่ศกึษาเรือ่งสัตถนัตรกลัป์และยคุพระศรอีารยิเมตไตรยในไตรภมูิ

ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

๔	 ฉบับ	 คือ	 ๑.	พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค	 จักกวัตติสูตร	 ๒.	 คัมภีร์

พระอนาคตวงศ์	 ๓.	คัมภีร์อมตรสธารา	 ฎีกาอนาคตวงศ์	 และ	 ๔.	คัมภีร์พระสาวก

นิพพาน	ผลการศกึษาพบว่า	เน้ือหาของเรือ่งสัตถนัตรกลัป์และยคุพระศรอีารยิเมตไตรย

ในไตรภมูฉิบับหอสมดุแห่งชาตกิรงุปารสีมคีวามคล้ายคลึงกบัคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา

เป็นอย่างยิ่ง	 แสดงให้เห็นว่า	 ความเช่ือเรื่องสัตถันตรกัลป์ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อส้ินยุคของพระพุทธเจ้าโคดม	 และการลงมาอุบัติของพระศรีอาริย

เมตไตรยและพระยาสังขจักมหาจักรพรรดิราชยังคงเป็นความเช่ือที่ปรากฏใน

วรรณกรรมไตรภูมิสมัยอยุธยาอย่างชัดเจน

ค�าส�าคัญ: พระศรีอาริยเมตไตรย,	ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
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From the End to Begin: The Era of Ariyamettraiya 

Buddha in the National Library of Paris Edition 

of Traiphum

Phakphon Sangngern
๒

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

 
๒
	 Lecturer,	 Department	 of	 Thai,	 Faculty	 of	 Humanities	 and	 Social	 Science,	

Pibulsongkram	Rajabhat	University,	Phitsanulok,	



จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 3

บทน�า

	 เมือ่ศาสนาของพระพทุธเจ้าโคดม	พระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบนัมอีายคุรบ	๕,๐๐๐	ปี	

จะบังเกิดเหตุการณ์สัตถันตรกัลป์
๓
	 คือ	 เหตุการณ์ที่มนุษย์ฆ่าฟันกันด้วยอาวุธเป็น

เวลา	๗	วัน	๗	คืน	(สัตถะ	หมายถึง	อาวุธ,	อันตรกัลป์	หมายถึง	ระหว่างกัลป์)	มนุษย์

ผู้มีปัญญาจะไปหลบซ่อนตามป่าเขาเพียงล�าพัง	 ยุคน้ีมนุษย์จะมีอายุขัยเพียง	 ๑๐	 ปี	

เมื่อมนุษย์มีอายุ	 ๕	 ปีจะสมรสเป็นสามีภรรยากัน	 ศีลธรรมในจิตใจเส่ือมทรามลง

จนถึงที่สุด	ต่างกระท�ากรรมหยาบช้า	อกุศลกรรมบถ	๑๐	ประการ	คือ	

 กายกรรม ๓ คอื ๑. การท�าลายชีวิต ๒. ถอืเอาของทีเ่ขามไิด้ให้ ๓. ประพฤตผิิด

ในกาม วจีกรรม ๔ คือ ๔. พูดเท็จ ๕. พูดส่อเสียด ๖. พูดค�าหยาบ ๗. พูดเพ้อเจ้อ 

มโนกรรม ๓ คือ ๘. ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. คิดร้ายเขา ๑๐. เห็นผิดจาก

ท�านองคลองธรรม
 
(พระพรหมคุณาภรณ์,	๒๕๕๑: ๔๗๑-๔๗๒)

	 การท�าอนาจารโดยไม่ค�านึงถึงว่าเป็นบิดา	 มารดา	 ญาติพี่น้องเยี่ยงสัตว์

เดรัจฉาน	เป็นต้น	ความเชื่อเหล่านี้ปรากฏในวรรณคดีพระพุทธศาสนาหลายแห่ง	อาทิ	

พระสตุตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏกิวรรค จักกวัตตสิตูร	อันเป็นพระสูตรทีว่่าด้วยการส้ินยคุ

ศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม	 พระมาลัยค�าหลวง	 มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเกิดสัตถันตรกัลป์

และการบ�าเพ็ญบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย	 และคัมภีร์

พระอนาคตวงศ์	 ซ่ึงเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตกาลและการลงมาอุบัติ

ของพระพุทธเจ้า	 ๑๐	 พระองค์ในอนาคต	 เป็นต้น	 หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ีมนุษย์ที่

 
๓	

เป็น	๑	ใน	๓	สาเหตุการสิ้นชีวิตของมนุษย์ในระหว่างกัลป์	สัตถันตรกัลป์เกิดจากสัตว์

มีโทสะแรงกล้า	 อีก	๒	ข้อที่เหลือคือ	ทุพพิกขันตรกัลป์	 (สัตว์โลกสิ้นชีวิตด้วยความอดอยากอาหาร	

เกดิจากสัตว์มโีมหะแรงกล้า)	และโรคนัตรกลัป์	(สัตว์โลกส้ินชีวิตด้วยโรคภยัต่าง	ๆ 	เกดิจากสัตว์มรีาคะ

แรงกล้า)	การเกดิเหตกุารณ์เหล่าน้ีล้วนเกดิจากกรรมของสัตว์ทัง้ปวง	(กรมศลิปากร,	๒๕๒๐:	๘๒-๘๓)

กลัป์	หมายถงึ	กาลก�าหนด	ระยะเวลาโดยประมาณของกลัป์	คอื	เปรยีบด้วยภเูขาหนิกว้าง	ยาว	สูง	๑	โยชน์	

ทุก	ๆ	๑๐๐	ปี	มีคนน�าผ้าละเอียดมาลูบก้อนหินนั้นจนกว่าภูเขาหินนั้นจะสึกหรอไปทั้งหมด	กัลป์	มี	๔	

ประเภท	 คือ	 ๑.	 มหากัลป์	 หมายถึง	 กัลป์ใหญ่	 ๒.	 อสงไขยกัลป์	 หมายถึง	 กัลป์อันนับเวลาไม่ได้	

๓.	อันตรกัลป์	หมายถึง	กัลป์ในระหว่าง	และ	๔.	อายุกัลป์	หมายถึง	ก�าหนดอายุของสัตว์จ�าพวกนั้น	ๆ 	

(พระพรหมคุณาภรณ์,	๒๕๕๑:	๑๐-๑๑).
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รอดชีวิตจากการไปหลบซ่อนตามป่าเขาได้หมั่นบ�าเพ็ญกุศลกรรมบท	 ๑๐	 ประการ
๔

อันเป็นปัจจัยให้ลูกหลานของมนุษย์เหล่าน้ันมีอายุขัยเจริญข้ึนไปจนถึงอสงไขย
๕

แล้วลดลงมาเหลือ	๘๐,๐๐๐	ปี	สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยพระพุทธเจ้าและพระยา

สังขจักมหาจักรพรรดิราชจะลงมาอุบัติพร้อมกันในชมพูทวีป	 ในกาลน้ันชมพูทวีป

จะเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ผาสุกทุกประการ	

	 การอธิษฐานให้ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยปรากฏในวรรณกรรม

หลายแห่งตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 ได้แก่	 จารึกหลักที่	 ๓	 (จารึกนครชุม)	 ด้านที่	 ๑	บรรทัด

ที	่๖๐-๖๒	“ถ้าผู้ใดต้องการไปเกดิในยคุของพระศรอีารยิเมตไตรยในอนาคตกาลให้บูชา

พระสถูปเจดีย์หรือพระศรีมหาโพธิ...”	 (กรมศิลปากร,	๒๕๑๕:	๔๐)	จารึกหลักที่	 ๙	ก.	

(จารึกวัดสรศักดิ์)	 บรรทัดที่	 ๓๔-๓๕	ว่า	 “...นายสรศักดิ์ไหว้ค�านับจารึกสิ้นกัลปาวสาน

ขอให้ข้าและท่านทัง้หลายขวนขวายท�า (กจิ) ใน (พทุธศาสนา) จะปรารถนาทนัพระศาสนา

ของพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรยทุกชาติ”	(กรมศิลปากร,	๒๕๑๕:	๑๖๑)	ไตรภูมิกถา	

ว่า	 “ผู้ใดปรารถนาพระนิพพานให้ฟังพระไตรภูมิกถาด้วยใจศรัทธาและไม่ประมาทก็จะ

ได้พบ ได้ไหว้ ได้ฟังธรรมพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะมาตรัสรู ้ในอนาคตกาล” 

(กรมศิลปากร,	๒๕๓๕:	๒๙๕)	แสดงให้เห็นว่า	ความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

ยังคงปรากฏมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล

ลักษณะเด่นของไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

	 ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส	 เป็นวรรณกรรมไทยที่พบต้นฉบับ

ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 บันทึกด้วยอักษรไทยย่อ	 ภาษาไทย

ค�าประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว	 สันนิษฐานว่า	 “เป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยา และน่าจะ

อยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”	 (ภัครพล	 แสงเงิน,	 ๒๕๕๗:	 ๖๗)	

เน่ืองจากในยุคน้ีสยามมีการติดต่อส่ือสารกับชาติตะวันตกมากที่สุดยุคหน่ึงของ

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา	 ไตรภูมิฉบับน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสร้างโลกทั้งคติทาง

พระพุทธศาสนา	 ได้แก่	พรหมลงมากินง้วนดิน	ก�าเนิดมนุษย์	พระอาทิตย์	พระจันทร์	

 
๔	

หมายถึง	เว้นจากอกุศลกรรมบถทั้ง	๑๐	ข้อ

 
๕	

อสงไขย	คือ	จ�านวนเวลาที่นับไม่ได้	
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สรรพส่ิงในโลก	 เรื่องพระพุทธเจ้า	 ๕	 พระองค์ในภัทรกัลป์	 เป็นต้น	 ส่วนคติ

ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	ได้แก่	พระบรเมสวรสร้างโลกและจักรวาล	มหาพรหมเทพ

ราชสร้างเทวดา
๖
	เรื่องรามเกียรติ์

๗
	เรื่องเกษียรสมุทร	เป็นต้น	

	 เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิ

ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสเริ่มเน้ือหาจากหลังส้ินยุคของพระพุทธเจ้าโคดม

จะเกิดเหตุการณ์ฆ่าฟันกันระหว่างมนุษย์ทั้งหลาย	 แล้วอายุมนุษย์จะเพิ่มข้ึนไปถึง

อสงไขยและลดลงมาเหลือ	 ๘๐,๐๐๐	 ปี	 ในกาลน้ันพระศรีอาริยเมตไตรยและพระยา

สังขจักมหาจักรพรรดิราช	 ลงมาอุบัติพร้อมกัน	 พิจารณาเน้ือหาที่ปรากฏเบ้ืองต้น

พบว่า	 ใจความหลักครบถ้วนสมบูรณ์ซ่ึงน่าสนใจศึกษาว่า	 ในไตรภูมิสมัยอยุธยาน้ัน	

มีความเช่ือเรื่องเหตุการณ์สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยปรากฏอยู่ด้วย	

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงใช้คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์

สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยมาใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหา	คือ	

 ๑. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตร	พระสูตรส�าคัญ

ในพระไตรปิฎกเมือ่ครัง้พระพทุธองค์ทรงประทบั	ณ	เมอืงมาตลุา	แคว้นมคธ	โดยพระองค์

ทรงกล่าวถึงเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิราช	 สาเหตุแห่งความเจริญและเส่ือมของ

อายุขัยมนุษย์	การเกิดสัตถันตรกัลป์	และยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

 ๒. คัมภร์ีพระอนาคตวงศ์ ผู้แต่งคอื	พระมหากสัสปะเถระ	แต่งเมือ่ประมาณ

พทุธศตวรรษที	่๑๖-๑๗	มเีรือ่งราวเกีย่วยคุพระศรอีารยิเมตไตรย	พระพทุธเจ้าองค์ที	่๕	

ในภัทรกัลป์น้ีซ่ึงจะลงมาตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน	 คือ	 พระสมณะโคดม	

โดยคัมภีร์อนาคตวงศ์เป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่พระมหาธรรมราชาที่	๑	 (ลิไทย)	ทรงอ้างถึง

ในบานแพนกของไตรภูมิกถา

 
๖	

โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง	ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส:	การศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างเรื่องมหาพรหมเทพราชทอดเลขกับต�านานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. วารสาร

ด�ารงวิชาการ	คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ปีที่	๑๕	ฉบับที่	๑	(มกราคม-มิถุนายน	๒๕๕๙)	

หน้า	๑๗๗-๑๙๖.

 
๗	

โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง	 ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส:

ความสัมพันธ์กับรามเกียรติ์.	วารสารด�ารงวิชาการ	คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ปีที่	๑๒

ฉบับที่	๒	(กรกฎาคม-ธันวาคม	๒๕๕๖)	หน้า	๑๕๓-๑๗๔.
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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�ามา

ใช้ศึกษาในบทความน้ีมาจากยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาของ

พระยาธรรมปรีชา	(แก้ว)	เพราะมีการอ้างถึงคัมภีร์ดังกล่าว

 ๔. คัมภีร์พระสาวกนิพพาน เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยประวัติ

ของมหาสาวกองค์ต่าง	 ๆ	 ในยุคพุทธกาลต้ังแต่เริ่มปรารถนาสาวกภูมิจนถึงนิพพาน	

มีเน้ือหาคล้ายคลึงกับมหาปรินิพพานสูตร	 โดยกล่าวถึงสาวกองค์ส�าคัญ	 ได้แก่	

พระกัจจายนะเถระ	 พระมหากัสสปะเถระ	 พระอานนท์เถระ	 เป็นต้น	 หนังสือไม่ได้

กล่าวถึงประวัติความเป็นมาชัดเจนแต่พอสรุปได้ว่าเป็นคัมภีร์เก่าแก่คัมภีร์หน่ึงที่มี

เรื่องราวเนื่องด้วยประวัติมหาสาวกที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพปกหนังสือไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช ๒๕๕๔
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การเปรียบเทียบสัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

	 ผู ้ศึกษาใช้คัมภีร ์ทางพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกับเน้ือหาเรื่อง

สัตถันตรกัลป์และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงหรือต่างกัน	 โดยใช้วิธีสังเขปเน้ือหา

ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์

พระอนาคตวงศ์ ตอน ไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส

พระไตรปิฎก 

จักกวัตติสูตร

๑.	 เมื่อศาสนา

	 พระพุทธเจ้า	

	 โคดมมีอายุครบ	

	 ๕,๐๐๐	ปี

ผู ้คนทั้ งหลายไม ่

ละอายต่อบาป	เสพ

กามซ่ึงกันและกัน

ไม่เว้นแม้แต่ญาติ

พีน้่องตนเอง	มนุษย์

มอีายขุยั	๑๐	ปี	เมือ่

มีอายุ	๕	ปีจะสมรส

เป็นสามีภรรยากัน	

และจะเกิดสัตถันตร

กัลป์เป็นเวลา	๗	วัน

ผู ้คนทั้ งหลายไม ่

ละอายต่อบาป	เสพ

กามซ่ึงกันและกัน

ไม่เว้นแม้แต่ญาติ

พีน้่องตนเอง	มนุษย์

มอีายขุยั	๑๐	ปี	เมือ่

มีอายุ	๕	ปีจะสมรส

เป็นสามีภรรยากัน	

และจะเกิดสัตถันตร

กลัป์เป็นเวลา	๗	วัน

ผู ้คนทั้ งหลายไม ่

ละอายต่อบาป	เสพ

กามซ่ึงกันและกัน

ไม่เว ้นแม้แต่ญาติ

พีน้่องตนเอง	มนุษย์

มีอายุขัย	๑๐	ปี	เมื่อ

มีอายุ	๕	ปีจะสมรส

เป็นสามีภรรยากัน

และจะเกดิสัตถนัตร

กัลป์เป็นเวลา	๗	วัน
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ตอน ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส

พระไตรปิฎก 

จักกวัตติสูตร

๒.	ปัจจัยที่ท�าให้

	 อายุขัยของ

	 มนุษย์เพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๑ เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์	(ต่อ)

คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์

ต่างพากันสมาทานกุศลกรรม-

บถ	๑๐	ประการ	อายุขัยของ

ลูกหลานคนเหล่าน้ันจึงเพิม่ข้ึน

เรื่อย	 ๆ	 จนถึงอสงไขย	 (ช่ือ

เมืองเปล่ียนตามอายุขัยของ

มนุษย์	คอื	๑๐๐,๐๐๐	ปี=มดัทมุ	

อสงไขย=มณฑาร)

คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์

ต่างพากันสมาทานกุศลกรรม-

บถ	๑๐	ประการ	อายุขัยของ

ลูกหลานคนเหล่าน้ันจึงเพิม่ขึน้

เรื่อย	ๆ	จนถึง	๘๐,๐๐๐	ปี

๓.	ปัจจัยที่ท�าให้

	 อายุขัยมนุษย์

	 ลดลง

มนุษย์ประมาทในธรรม	 ท�า

อกุศลกรรม	๑๐	ประการ	อายุ

จึงลดลงมาเหลือ	 ๘๐,๐๐๐	 ปี	

เมืองมณฑารเปล่ียนช่ือเป็น

เกตุมดี

เมื่อมนุษย์มีอายุขัย	

๘๐,๐๐๐	ปี	เมืองพาราณสี

มีชื่อว่า	เกตุมดี

๔.	การอุบัติของ

 พระเจ้าจักรพรรด-ิ

 ราชเมืองเกตุมดี	

-	นามเทพบุตร เชถนกาล (ไม่ปรากฏ)

-	นามพระเจ้า

	 จักรพรรดิ

(ไม่ปรากฏ) สังขะ

-	นามพระโอรส

	 องค์ใหญ่

อชิตกุมาร

(ขุนพลแก้ว)

(ไม่ปรากฏ)
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	 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 เหตุการณ์สัตถันตรกัลป์หลังส้ินศาสนา

พระพทุธเจ้าโคดมในไตรภมูฉิบบัหอสมดุแห่งชาตกิรงุปารสีมเีน้ือหาร่วมกบัพระไตรปิฎก 

จักกวัตติสูตรและคัมภีร์พระอนาคตวงศ์	ดังนี้

	 ๑.	 เมื่ออายุศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมครบ	 ๕,๐๐๐	 ปี	 ผู้คนจะไม่ละอายและ

เกรงกลัวต่อบาป	 มนุษย์จะมีอายุขัย	 ๑๐	 ปี	 และจะเกิดการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ	

คือ	สัตถันตรกัลป์เป็นเวลา	๗	วัน

	 ๒.	ปัจจัยที่ท�าให้อายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้น	 คือ	 ผู้คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์

จะพากันประพฤติกุศลกรรมบถ	 ๑๐	 ประการจึงท�าให้อายุขัยของลูกหลานพวกเขา

เหล่าน้ันเพิ่มขึ้นจนไปถึงอสงไขยปี	 แต่พระไตรปิฎก	 จักกวัตติสูตรว่า	 มนุษย์จะมีอายุ

เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	จนถึง	๘๐,๐๐๐	ปี	อีกทั้งไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสยังให้

รายละเอียดของช่ือเมืองระหว่างที่อายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วยว่า	 เมื่อมนุษย์

มีอายุขัย	 ๑๐๐,๐๐๐	 ปี	 เมืองพาราณสีเปล่ียนชื่อเป็นเมืองมัดทุม	 เมื่อมนุษย์มีอายุ

อสงไขยปี	เมืองมัดทุมเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑาร	

	 ๓.	มนุษย์ผู้มอีายขัุยอสงไขยปีเกดิความประมาทในธรรมอายขัุยจึงถอยลงมา

เหลือ	๘๐,๐๐๐	ปี	เมอืงพาราณสีเปล่ียนชือ่เป็นเกตมุด	ีแต่ไตรภมิูฉบบัหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีสว่า	เมืองมณฑารเปลี่ยนชื่อเป็น	เกตุมดี
๘
 

	 ๔.	การอุบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราช	 เน้ือหาส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกัน

แต่ต่างกนัทีร่ายละเอียด	คอื	ไตรภมิูฉบบัหอสมุดแห่งชาติกรงุปารสีว่า	เชถนกาลเทพบตุร	

(พระอนาคตวงศ์ว่า	 มหานฬวกาลเทวบุตร	 และไม่ปรากฏช่ือในจักกวัตติสูตร)	 จะจุติ

จากสวรรค์ลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดริาช	(ซ่ึงไตรภมิูฉบบัหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ไม่ได้กล่าวถึงพระนาม	 แต่จักกวัตติสูตรว่า	 สังขะ	 และพระอนาคตวงศ์ว่า	 สังขจักร์)	

พระเจ้าจักรพรรดริาชน้ีจะมพีระโอรสองค์ใหญ่นามว่า	อชติกมุาร	(ไม่ปรากฏในจักกวัตต-ิ

สูตร)	ซ่ึงจะเป็นขนุพลแก้ว	(ปรนิายกรตันะ)	หน่ึงในของคูบ่ญุของพระเจ้าจักรพรรดริาช

 
๘	

การเปล่ียนช่ือจากมณฑารเป็นเมืองเกตุมดีไม่ได้แตกต่างไปจากพระไตรปิฎกและ

พระอนาคตวงศ์เพราะเมืองเหล่านี้	(มัดทุม-มณฑาร)	ล้วนเคยเป็นเมืองพาราณสีมาก่อนนั่นเอง
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ตารางที่ ๒ ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

เนื้อหา ไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์ อมตรสธารา

ฎีกาอนาคตวงศ์

๑. พระศรีอาริย-

   เมตไตรย

พระศรีอาริยไมตรี พระศรีอาริย-

เมตไตรย

พระศรีอาริย-

เมตไตรย

นามพุทธบิดา สุพพราหมณ์ สุพรหมา สุพรหม

พราหมณ์

นามพระโอรส พราหมณ์

วัทกุมาร

พราหมณ์

วัฒนกุมาร

(ไม่ปรากฏ)

เวลาครองเพศ

ฆราวาส

๘,๐๐๐	ปี ๘,๐๐๐	ปี
๙

(ไม่ปรากฏ)

พาหนะ

มหาภิเนษกรมณ์

ปราสาท ปราสาท (ไม่ปรากฏ)

นามอัครสาวก โลกภเถระ อโสกเและ

พรหมเทพ

อโสกเและ

พรหมเทพ

ระยะเวลากระท�าเพียร ๗	วัน ๗	วัน (ไม่ปรากฏ)

ไม้ที่ตรัสรู้ กากะทิง กากะทิง กากะทิง

พระชนมายุ ๘๐,๐๐๐	ปี (ไม่ปรากฏ) ๘๐,๐๐๐	ปี

อายุพระศาสนา ๑๘๐,๐๐๐	ปี (ไม่ปรากฏ) ๑๘๐,๐๐๐	ปี

 
๙	

ต้นฉบับที่บ�าเพ็ญ	ระวิน	ปริวรรต	เป็น	๘๐,๐๐๐	ปี	แต่ในฉบับของประภาส	สุระเสน

ปริวรรต	เป็น	๘,๐๐๐	ปี	(ประภาส	สุระเสน	(ปริวรรต),	๒๕๔๐:	๘๑)	ดังนั้นจ�านวนตัวเลขนี้ผู้ศึกษา

จะใช้ฉบับของประภาส	สุระเสน
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๒. ดอกบัวรองรับ

พระบาทยาม

พระพุทธเจ้าเสด็จ

เมื่อพระศรีอาริย-

เมตไตรยจะเสด็จ

ไปที่ใดจะมดีอกบวั

ขนาดใหญ่ผุดขึ้น

จ ากแ ผ่ นดิ นม า

รองรบัฝ่าพระบาท

ทุกย่างก้าว

เมื่อพระศรอีารยิ-

เมตไตรยจะเสดจ็

ไปที่ใดจะมดีอกบัว

ขนาดใหญ่ผุดข้ึน

จากแผ่นดินมา

รองรบัฝ่าพระบาท

ทุกย่างก้าว

เมื่อพระศรอีารยิ-

เมตไตรยจะเสดจ็

ไปที่ใดจะมดีอกบวั

ขนาดใหญ่ผุดขึ้น

จากแผ่นดินมา

รองรับฝ่าพระ-

บาททุกย่างก้าว

๓. ความพิเศษของ

   ดอกกากะทิง

ดอกกากะทิงจะ

บานตั้งแต่วัน

ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้จนถึง

วันที่พระองค์

ปรินิพพาน

(ไม่ปรากฏ)

ดอกกากะทิงจะ

บานตั้งแต่วัน

ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้จนถึง

วันที่พระองค์

ปรินิพพาน

๔. มณฑปพิเศษ ยามพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าจะ

เสด็จไปที่ใดจะ

มีมณฑปแก้วซึ่ง

เหล่าเทวดาครุฑ	

นาคราชเนรมิต

ถวายเพื่อเป็น

พาหนะ

(ไม่ปรากฏ)

ยามพระพุทธเจ้า

จะเสด็จไปที่

ใด	จะมีมณฑป

แก้วผุดขึ้นจาก

แผ่นดินเพื่อเป็น

พาหนะ

ตารางที่ ๒	(ต่อ)

เนื้อหา ไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์ อมตรสธารา

ฎีกาอนาคตวงศ์
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ตารางที่ ๒	(ต่อ)

เนื้อหา ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส

คัมภีร์พระสาวกนิพพาน
๑๐

๕. บุพกรรม

ระหว่างพระศรี

อาริยเมตไตรยกับ

พระมหากัสสป

ยามเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จ

ปรินิพพาน	 พระองค์จะเสด็จ

ไปน�าศพพระมหากัสสปเถระ

ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม

มาปลงศพในฝ่าพระหัตถ์ของ

พระองค์

ในอนาคตข้างหน้า	พระศรี-

อาริยเมตไตรยจะเสด็จมา

พร้อมกับเหล่าบรรดาภิกษุ

สาวก	พระองคจ์ะมาน�ารา่ง

ของพระมหากัสสปะเถระ	

และทรงกล่าวว่า	 “สังขาร

น้ีคือพี่ชายของอาตมา”	

พร้ อมทั้ ง ก ล่ า วยกย่ อง

ความเปน็เลิศของพระมหา-

กัสสปะเถระในด้ านถือ	

ธุดงควัตร	 ๑๓	 ประการ

อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต

หลังจากน้ันจึงบงัเกดิเปลว-

ไฟเผาศพของพระมหา-

กัสสปสิ้นไป	

	 จากตารางดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า	เน้ือหาเรือ่งพระศรอีารยิเมตไตรยในไตรภมูิ

ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อนาคตวงศ์ คัมภีร์อมตรสธารา 

ฎีกาอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน	ดังนี้

	 ๑.	 เรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมี

เน้ือหาร่วมกบั	คัมภร์ีอนาคตวงศ์และคัมภร์ีอมตรสธารา	ฎกีาอนาคตวงศ์	เช่น	พระนาม

ของพระพุทธเจ้า	 (อาริยไมตรี-อาริยเมตไตรย)	พระนามพุทธบิดา	 (สุพรหมา-สุพรหม

 
๑๐	

เนื่องจากคัมภีร์อนาคตวงศไ์ม่ปรากฏเนื้อหาเรื่องพระมหากัสสปะ	ผู้ศึกษาจึงน�าเรื่อง

พระมหากัสสปะเถระนิพพานมาจากคัมภีร์พระสาวกนิพพาน
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พราหมณ์)	 ไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้	 (กากะทิง)	แต่ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย	

เช่น	ระยะเวลาครองเพศฆราวาส	ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า	๘,๐๐๐	ปี	

แต่ไม่ปรากฏในคัมภร์ีอมตรสธารา	หรอืนามของอัครสาวก	ไตรภมูฉิบบัหอสมดุแห่งชาติ

กรุงปารีสกล่าวถึง	โลกภเถระองค์เดียว	แต่คัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา

ว่า	อโสกและพรหมเทพเถระ	

	 ๒.	เรือ่งดอกบวัพเิศษทีเ่กดิข้ึนเมือ่พระพทุธเจ้าจะเสดจ็ในไตรภมูฉิบับหอสมดุ

แห่งชาติกรุงปารีสมีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา	 ฎีกา

อนาคตวงศ์	 คือ	 เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จพระราชด�าเนินไปที่ใดจะมีดอกบัวใหญ่

ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่าพระบาท

	 ๓.	 เรือ่งความพเิศษของดอกกากะทงิในไตรภมูฉิบบัหอสมดุแห่งชาตกิรงุปารสี

มีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์อมตรสธารา	 ฎีกาอนาคตวงศ์	 คือ	 ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่

วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้จนถึงวันที่จะปรินิพพาน	 ดอกกากะทิงก็จะหล่นลงไป

ตกยังเชิงตะกอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

	 ๔.	 เรือ่งมณฑปพเิศษในไตรภมูฉิบับหอสมดุแห่งชาตกิรงุปารสีมเีน้ือหาร่วมกบั

คัมภีร์อมตรสธารา	 ฎีกาอนาคตวงศ์	 คือ	 เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใด	 พระองค์

จะทรงมณฑปแก้วเป็นพาหนะ	แต่ต่างกนัทีร่ายละเอียดคอื	ไตรภมูฉิบับหอสมดุแห่งชาติ

กรุงปารีสว่า	 มณฑปแก้วนี้เกิดจากเหล่าเทวดา	ครุฑ	และนาคเนรมิตถวาย	แต่คัมภีร์

อมตรสธาราว่า	มณฑปแก้วนี้ผุดขึ้นจากแผ่นดิน

	 ๕.	 เรื่องบุพกรรมระหว่างพระศรีอาริยเมตไตรยกับพระมหากัสสปะเถระ

ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์พระสาวกนิพพาน	 คือ	

พระศรีอาริยเมตไตรยจะเสด็จมาน�าร่างของพระมหากัสสปะเถระสมัยศาสนา

พระพุทธเจ้าโคดมเพื่อปลงสังขาร	 แต่ในคัมภีร์พระสาวกนิพพานให้รายละเอียดของ

บุพกรรม	คอื	พระมหากสัสปะเคยเป็นเชษฐาของพระองค์	อีกทัง้พระศรอีารยิเมตไตรย

ยังทรงปรารภถึงคุณงามความดีของพระมหากัสสปะเถระในเรื่องความเป็นเลิศ

ในด้านการถือธุดงควัตร	๑๓	ประการ
๑๑
ด้วย
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บทสรุป

 เหตกุารณ์สัตถนัตรกลัป์และยคุพระศรอีารยิเมตไตรยในไตรภมูฉิบับหอสมดุ

แห่งชาตกิรงุปารสีมเีน้ือหาร่วมกบัคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา	คอื	พระไตรปิฎก คมัภร์ี-

พระอนาคตวงศ์และคัมภร์ีพระสาวกนิพพานอย่างชัดเจน	ไตรภมูฉิบบัหอสมดุแห่งชาติ

กรุงปารีสจึงถือเป็นหลักฐานส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้เห็นว่า	ในสมัยอยุธยายังคงปรากฏ

ความเช่ือเรือ่งสัตถนัตรกลัป์และยคุพระศรอีารยิเมตไตรยอันเป็นเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้

ในภายภาคหน้า	 อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการสิ้นยุคพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดม	

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซ่ึงตรงกับหลัก	 ไตรลักษณ	์ คือ	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 และอนัตตา	

(การเกดิขึน้	ตัง้อยู	่ดบัไป)	อันเป็นแนวคดิหลกัทางพระพทุธศาสนา	ไตรภมูฉิบับหอสมดุ

แห่งชาติกรุงปารีสจึงถือเป็นกุญแจส�าคัญทางวรรณกรรมไทยที่ท�าให้เข้าใจถึงแนวคิด

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสัตถันตรกัลป์และแสดงให้เห็นถึงอนาคต	คือ	ยุคพระศรีอาริย-

เมตไตรยในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้นอีกด้วย

 
๑๑	

คือ	 ๑.	 ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล	 ๒.	 ใช้ผ้าเพียงสามผืน	 ๓.	 เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ�า	

๔.	 บิณฑบาตตามล�าดับบ้าน	 ๕.	 ฉันมื้อเดียว	 ๖.	 ฉันเฉพาะในบาตร	๗.	 ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม	

๘.	ถืออยู่ป่า	๙.	อยู่โคนไม้	๑๐.	อยู่กลางแจ้ง	๑๑.	อยู่ป่าช้า	๑๒.	อยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้	๑๓.	ถือนั่ง

อย่างเดียวไม่นอน	(พระพรหมคุณาภรณ์,	๒๕๕๑:	๑๕๔)
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