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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แก่นเรื่อง หลักธรรม และอิทธิพล
ของอคัคญัญสตูรทีม่ต่ีอวรรณกรรมพระพทุธศาสนาตลอดจนถงึวรรณกรรมล้านนา 
ผลการวิเคราะห์พบว่า 1. แก่นเรื่องของอัคคัญญสูตรเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียม
กันของมนุษย์ทั้งทางการกำาเนิดและทางความประพฤติ 2. หลักธรรมที่ปรากฏใน
อัคคัญญสูตร ได้แก่ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กุศลกรรมบถ 10 กับโพธิปักขิย
ธรรม 7 หลกัธรรมทัง้หมดสอดคล้องและสนบัสนนุแก่นเรือ่ง เป็นไปเพือ่การสลาย
ระบบวรรณะของพราหมณ์  ซึ่งมีความเชื่อว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน  เพราะชาติ
กำาเนิด อันเป็นต้นเหตุให้มนุษย์ติดข้องในวัฏสงสาร 3. นิทานโบราณเกี่ยวกับการ
กำาเนิดโลก มนุษย์ สังคม และวรรณะในอัคคัญญสูตร ส่งอิทธิพลให้กับวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาประเภทโลกศาสตร์  อันมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายลักษณะ
ภมูศิาสตร์ของโลกและสตัว์โลกตามคตพุิทธศาสนา ทัง้ยงัส่งอิทธิพลให้วรรณกรรม
ล้านนา ประเภทตำานานการสร้างบ้านเมอืง อนัมวีตัถปุระสงค์เพือ่อธิบายทีม่าของ
กษัตริย์ล้านนา  ว่าสืบมาจากพระมหาสมมติหรือพระพุทธเจ้าศากยโคดม  ทั้งนี้
วรรณกรรมทั้งสองประเภทข้างต้น ไม่ได้สะท้อนแก่นเรื่องของอัคคัญญสูตร   

ค�าส�าคัญ: อัคคัญญสูตร, วรรณะ, ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
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A b s t r a c t

This article aims to analyse the main point, principles and the 
influence  of  Aggañña  Sutta  in  Buddhist  and  Lanna  literature.  The 
results are as follows. 1. The main point of Aggañña Sutta is concerned 
with human equality,  genesis  and behavior.  2.  The principles  in  the 
Aggañña Sutta are Tilakkhana, Paticcasamuppada, Kusalakammapatha, 
and  Bodhipakkhiya-dhamma.  All  four  principles  are  consistent  and 
supportive of the main point which is to break down the caste system 
of the Brahman who believe human beings are not equal because of 
their origins and because people are trapped in a cycle of suffering. 3. 
The tales related to the beginning of the earth, human beings, society 
and the caste system  in Aggañña Sutta have  impacted and affected 
Buddhist Literature which describes the Knowledge of the world and its 
organisms according to the Buddhist precepts. Moreover, it has affected 
Lanna literature in legends of the country. The purpose of the legends 
is to describe the origin of the Lanna Kings which had a direct  lineage 
from Lord Buddha. However, both types of literature do not show the 
main theme of Aggañña Sutta.

Keywords: Aggañña Sutta, Caste, The equality of human race 
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บทน�า
อัคคัญญสูตรเป็นพระสูตรชั้นเลิศของพระพุทธศาสนา  ที่พุทธ 

ศาสนกิชนควรศกึษาอย่างยิง่ ปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที ่11 พระสุตตันต 
ปิฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ที่กล่าวว่าเป็นพระสูตรชั้นเลิศนั้น เลิศ
เพราะเหตุใด จะได้วิเคราะห์ในบทความนี้    

1. ความหมาย 
คำาว่า “อัคคัญญะ” สามารถแยกศัพท์ได้เป็นคำาว่า “อคฺค” กับคำาว่า 

“ญา” คำาแรกมีความหมายว่า ยอด ปลาย สูงสุด ก่อน แรก และส่วนต้น 
(พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 2539: 21, นาคะประทีป 2465: 7) ส่วนคำาหลัง
มีความหมายว่า พึงรู้ ควรรู้  (พระไตรปิฎก เล่ม 11 2539: 21, หลวงเทพ
ดรุณานุศิษฏ์ 2540: 157) ด้วยเหตุนี้ ตามรูปศัพท์จึงหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นลำาดับแรกซึ่งพึงรู้ ควรรู้  

สิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นลำาดับแรกซึ่งมนุษย์พึงรู้ หรือควรรู้กันเล่า 
พระอรรถาจารย์โบราณได้อรรถาอธิบายความหมายของคำาว่า 

“อคฺคญฺญำ  อกฺขรำ”  ในความหมายของโลกุปฺปตฺติวำสกถำ  คือ  คำาท่ีพูดกันมา
ตั้งแต่เกิดโลก  คือคำาว่า  “มหาสมมติ”  “กษัตริย์”  “ราชา”  “พราหมณ์” 
“ฌายกา” “อัชฌายกา” “เวสสา” และ “ศูทร” คำาเหล่านี้  เป็นชื่อเรียก
กลุ่มคนที่แบ่งตามอาชีพในสังคมดึกดำาบรรพ์ แจกแจงได้ดังนี้ว่า คำาว่ามหา

การวิเคราะห์อัคคัญญสูตร
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สมมตเิกดิขึน้มา เพราะมหาชนได้สมมตบิคุคลหนึง่ให้เป็นใหญ่กว่าบคุคลอืน่ 
คำาว่ากษตัรย์ิเกดิข้ึน เพราะมหาสมมตตินน้ัน เป็นใหญ่แห่งทีน่าทัง้หลาย คำา
ว่าราชาเกิดขึ้น เพราะมหาสมมติตนนั้น เป็นผู้ทำาให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดย
ธรรม  คำาว่าพราหมณ์เกิดข้ึน  เพราะเป็นผู้เชื่อว่าการลอยบาปทำาให้มนุษย์
บริสุทธิ์อีกครั้ง  จึงบำาเพ็ญเพียรให้บริสุทธิ์และประกอบพิธีลอยบาปให้ผู้อื่น 
คำาว่าฌายกาเกดิข้ึน เพราะเป็นผูบ้ำาเพญ็เพยีรในป่า คำาว่าอชัฌายกาเกดิขึน้ 
เพราะเป็นผูส้ร้างคมัภีร์ ไม่บำาเพ็ญเพียร ท้ังฌายกาและอชัฌายกาจึงเป็นคำา
เรยีกพราหมณ์ทีท่ำาหน้าท่ีทางสงัคมในบรบิททีต่่างกันไป คำาว่าเวสสาเกดิขึน้ 
เพราะเป็นพ่อค้า คำาว่าศทูรเกดิขึน้ เพราะเป็นผู้ประพฤติตนโหดร้าย ทำางาน
ตำ่าต้อย เป็นพรานฆ่าสัตว์ (พระไตรปิฎก เล่ม 11 2539: 96-99) 

ดังนั้นจากรูปศัพท์และคำาอธิบายของพระอรรถาจารย์  จึงประมวล
ได้ว่า สิ่งที่มนุษย์พูดกันมาเป็นครั้งแรก รู้จักกันมาแต่โบราณกาล  เป็นองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลำาดับแรกของโลก ซึ่งมนุษย์พึงรู้พึงทำาความเข้าใจ คือ 
ความเป็นมาอันถูกต้องของกลุ่มคนหรือวรรณะต่างๆ ในสังคมบุพกาล และ
อคัคญัญสตูร กเ็ป็นพระสตูรทีเ่ล่าถงึมลูเหตกุารเกดิวรรณะดังทีก่ล่าวข้างต้น

2. มูลเหตุของการตรัสพระสูตร
เพราะเหตใุดมลูเหตุการเกดิวรรณะ จงึเป็นสิง่สำาคญัทีม่นษุย์พงึรู้ ควร

รู้เป็นลำาดับแรกเล่า
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เม่ือพิจารณาเนื้อหาของอัคคัญญสูตร  จะพบว่าเป็นการอธิบายที่มา
ของวรรณะต่างๆ ตามคตพิทุธศาสนาไว้อย่างละเอียด โดยพระพทุธองค์ทรง
เล่าเรื่องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่โลกได้กำาเนิดขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความ
เข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ให้ถูกต้อง   

สาเหตุที่พระพุทธองค์ต้องอธิบายเร่ืองเหล่าน้ีก็เนื่องจากเกิดมีความ
เข้าใจผิดของผู้คนในสมัยพุทธกาล ที่เชื่อตามคำาสอนของเหล่าพราหมณ์ ซึ่ง
ได้อธิบายเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวรรณะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
ดงัทีป่รากฏสบืกนัมาว่ามนุษย์แต่ละวรรณะเกดิข้ึนมาจากอวยัวะแต่ละส่วน
ของพรหม มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมแตกต่างกันไป คือ  วรรณะพราหมณ์ 
เกิดจากพระโอษฐ์ (ปาก) ของพระพรหม สีของวรรณะคือสีขาว เพราะเกิด
จากปากของพระพรหม จงึต้องมหีน้าทีก่ล่าวมนตร์ ให้คำาปรกึษากับพระเจ้า
แผ่นดิน ตลอดจนสอนมนตร์แก่คนทั่วไป ส่วนพวกที่เป็นนักบวชก็ทำาหน้าที่
สอนไตรเพท ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และเป็นผู้รับทักษิณา 

วรรณะกษัตริย์เกิดจากพระพาหา (แขน) ของพระพรหม และถือว่า
สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ สีเครื่องแต่งกายคือสีแดง ซึ่งหมายถึงนักรบ 
เพราะเกดิจากแขนของพระพรหม จงึต้องทำาหน้าทีร่บ เพือ่ป้องกนัหรอืขยาย
อาณาจักร รวมทั้งเป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง 

วรรณะแพศย์ เกิดจากพระเพลา (ตัก) ของพรหม มีสีเครื่องแต่งกาย
ประจำาวรรณะคือสีเหลือง  เพราะเกิดจากตักของพระพรหม  จึงต้องเป็น 
ผู้แสวงหาทรัพย์สมบัติ ได้แก่ พวกพ่อค้า คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร 

วรรณะศูทร  เกิดจากพระบาท  (เท้า) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต่ง
กายประจำาวรรณะคือสีดำา  เพราะเกิดจากเท้าของพระพรหม  จึงต้องดำารง
ตนเป็นกรรมกร ทำางานตำ่าต้อยด้อยค่า  ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ  (พระญาณวโรดม 
(ประยูร สนฺตงฺกุรเถร) 2543: 2) 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละวรรณะนั้น เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะมีที่มา
จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระพรหม แตกต่างกัน ผสมผสานกันไม่ได้ ต่าง
คนต่างจึงมีหน้าที่ตามวรรณะที่ติดตัวมาแต่เกิด  เลื่อนวรรณะไม่ได้  แต่ลด
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วรรณะลงได้  ด้วยการแต่งงานข้ามวรรณะ  การอธิบายเช่นนี้  มีส่วนทำาให้
จติใจมนษุย์เกิดการยดึม่ันในวรรณะตน ว่าด ีว่าถกูต้อง ว่าสูงกว่าวรรณะอืน่ 
ในขณะเดยีวกนัก็มจีติใจดถูกูยำา่ยวีรรณะอืน่ ว่าเลวทราม ว่าผดิ ว่าตำา่เตีย้กว่า
วรรณะตน ความถอืตวัทะนงตนท่ีเกดิข้ึน จงึเป็นอปุสรรคอนัยิง่ใหญ่ ทีท่ำาให้
มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสูก่ารมอีิสรภาพทางใจอย่างสมบูรณ์แบบ 
คือ นิพพานได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีวรรณะตำ่า จะเตรียมตัวรับความทุกข์
จากสงัคมทีถ่าโถมเข้าหาตนอย่างไม่สามารถโอดครวญหรอืปฏเิสธได้ จติใจ
ทีห่ดหูห่่อเหีย่วเป็นทกุข์ จงึเป็นอปุสรรคอนัยิง่ใหญ่ทีท่ำาให้มนษุย์ไม่สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่การมีอิสรภาพทางใจอย่างสมบูรณ์แบบ คือ นิพพานได้  

เหตน้ีุพระพทุธองค์จงึตรสัอคัคญัญสตูร เพือ่ปรับพืน้ฐานความเข้าใจ
เรือ่งวรรณะทีผ่ดิเพีย้นให้ถกูต้อง และทำาลายระบบวรรณะตามคติความเชือ่
แบบพราหมณ์ให้สิ้นไป ดังว่า “...วาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์
ระลึกถึงเร่ืองเก่าของตนไม่ได้  (ว่าแต่ละวรรณะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร)  จึง
กล่าวอย่างนี้ว่า วรรณะที่ประเสริฐที่สุด คือพราหมณ์เท่านั้น วรรณะอื่นเลว 
วรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้น วรรณะอื่นดำา พราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ 
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์  พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตร  เป็นโอรส  เกิดจาก
โอษฐ์ของพระพรหม  เกิดจากพระพรหม  เป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้น  เป็น
ทายาทของพรหม 

วาเสฏฐะและภารทวาชะกป็รากฏชดัว่า นางพราหมณขีองพราหมณ์
ทั้งหลาย มีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูกดื่มนมบ้าง ก็พราหมณ์
เหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของพราหมณีทั้งนั้น 

ยังกล่าวอย่างนี้ว่า วรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้น ฯลฯ 
เป็นทายาทของพรหม กพ็ราหมณ์เหล่านัน้กล่าวตูพ่รหมและพดูเทจ็ พวกเขา
จะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก...”  (พระไตรปิฎก  เล่ม 11 2539: 
84-85)  ที่พระพุทธองค์กล่าวดังนั้น  มีจุดประสงค์เพื่อทำาลายมิจฉาทิฐิของ
วาเสฏฐะและภารทวาชะให้สิ้นไป       

เพราะมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับวรรณะของพราหมณ์ ทำาให้เกิดความสำาคัญ
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ตนผิด เป็นอุปสรรคขัดขวางการไปสู่นิพพาน 
เพราะสมัมาทฐิเิกีย่วกบัวรรณะทีพ่ระพทุธองค์ทรงตรสั ทำาให้มองเหน็

ความเป็นจริงตามธรรมชาติ และเป็นปัจจัยหนุนนำามนุษย์ไปสู่นิพพานได้ 
เรือ่งทีม่าของวรรณะอย่างถูกต้อง จงึเป็นสิง่สำาคญัทีม่นษุย์จำาเป็นต้อง

รู้ นี่เป็นมูลเหตุที่ทำาให้พระชินเจ้าตรัสอัคคัญญสูตร

3. เนื้อหาโดยย่อ 
อัคคัญญสูตรมีเนื้อหาสืบต่อมาจากพระสูตรอีก  2  พระสูตร  คือ  วา

เสฏฐสูตรและเตวิชชสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรทั้ง  3  นี้  กับวาเสฏฐะ
และภารทวาชะในต่างกาลต่างวาระกัน 

วาเสฏฐะและภารทวาชะน้ันเป็นพราหมณ์  เกิดในตระกูลพราหมณ์
ที่มีชื่อเสียงในกรุงเวสาลี ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน วาเสฏฐะนั้นเป็นศิษย์ของ
โปกขรสาติพราหมณ์ ส่วนภารทวาชะเป็นศิษย์ของตารุกขพราหมณ์ 

ตามประวัติระบุว่า  เมื่อวาเสฏฐะได้ฟังวาเสฏฐสูตรจากพระพุทธเจ้า
แล้ว จึงได้ชักชวนภารทวาชะขอถึงสรณะ คือ ขอยึดเอาพระพุทธเจ้า พระ
ธรรมเจ้า และพระสงัฆเจ้าเป็นท่ีพ่ึงสงูสดุ ภายหลงัเม่ือทัง้สองฟังเตวชิชสูตร
แล้ว  จึงได้ขอบรรพชาเป็นสามเณร  และขณะที่ทั้งสองฟังอัคคัญญสูตรนั้น 
กำาลังปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเพื่อจะอุปสมบทเป็นภิกษุต่อไป 

วาเสฏฐสตูรนัน้ (พระไตรปิฎก เล่ม 23  2539: 312-314) พระพทุธเจ้า
ทรงตรัสกับวาเสฏฐะในราวป่ามหาวัน กรุงเวสาลี ขณะที่วาเสฏฐะยังดำารง
ตนเป็นพราหมณ์  เขาได้ทูลถามปัญหาเกี่ยวกับการรักษาศีลอุโบสถกับ
พระพุทธเจ้า  ว่าหากญาติพ่ีน้องของตนและคนอื่น  ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ 
พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  มารักษาอุโบสถ  จะได้รับอานิสงส์เหมือนกันหรือ
ไม่ เพราะเหล่าพราหมณ์เชื่อว่าวรรณะที่ต่างกัน แม้กระทำาในสิ่งเดียวกัน ก็
ย่อมได้รับผลต่างกัน 

พระพุทธองค์ตอบว่า แม้ชาวโลก เทวดา มาร พรหม และสรรพสัตว์
อื่นใด  เมื่อรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์  8  น้ี  ก็จะได้รับอานิสงส์เช่น
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เดียวกัน  อย่าว่าแต่คนเลย  แม้ต้นสาละใหญ่  ถ้ารักษาอุโบสถได้ก็จะได้รับ
อานิสงส์เช่นกัน 

ด้วยถ้อยคำาที่กระแทกใจ  เข้าไปลบล้างความเช่ือเดิมของตนที่ว่า
วรรณะแต่ละวรรณะแม้กระทำาเหมือนกนัแต่ย่อมได้รบัผลทีก่ระทำาแตกต่าง
กนั ทำาให้วาเสฏฐะเกดิความเข้าใจ มัน่ใจ ว่าพระพทุธศาสนาคอืศาสนาทีใ่ห้
ความเสมอภาคกับคนทุกวรรณะ 

ส่วนเตวิชชสูตรนั้น  (พระไตรปิฎก  เล่ม  9  2539:  230-254) 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับวาเสฏฐะและภารทวาชะ  ขณะประทับอยู่ใน
อัมพวัน  ใกล้ฝั่งแม่นำ้าอจิรวดี  เหนือหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อมนสากฏะ แคว้น
โกศล  ในโอกาสท่ีท้ังสองทูลถามเร่ืองหนทางไปสู่พรหมโลก  พระพุทธองค์
ทรงให้เปรียบเทียบระหว่างพราหมณ์กับภิกษุ  (ซึ่งพราหมณ์นับรวมเข้ากับ
วรรณะศูทร) ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ได้ฌาน 4 และวิชชา 8 มีพรหมวิหารธรรม 
4  ประจำาจิตตลอดเวลา  ว่าบุคคลใดสมควรไปสู่พรหมโลกมากกว่ากัน  ทั้ง
สองพิจารณากระทั่งเกิดความเข้าใจ  มั่นใจ  ว่าศีลและธรรมเท่านั้นที่จะนำา
บุคคลไปสู่พรหมโลกได้ ไม่ใช่วรรณะ 

สำาหรบัอคัคญัญสตูร (พระไตรปิฎก เล่ม 11  2539: 83-103) พระพทุธ
องค์ทรงตรัสถามท้ังสองในเรือ่งวรรณะโดยตรง เพือ่ชีใ้ห้ตรงประเดน็ว่าเหล่า
พราหมณ์ทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องระบบวรรณะหรือการแบ่งกลุ่มคนตามชาติ
กำาเนดิของพราหมณ์คลาดเคลือ่นไปจากข้อเทจ็จริงด้ังเดิมเช่นไร โดยทรงเล่า
ย้อนกลบัไปในสมัยดกึดำาบรรพ์ท่ีมนุษย์รวมตวัอยูกั่นเป็นสังคมครัง้แรกของ
โลก มีใจความพิสดารดังนี้ว่า 

ก่อนโลกจะพินาศ  มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยกุศลธรรมได้ไปเกิดในชั้น
อาภัสสราพรหม  ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นพรหมโลกที่ดีที่สุดในบรรดาพรหมโลก 
ทัง้สามในระดบัทุตยิฌานภูมิ เป็นผูมี้รัศมีนานา แสงเป็นประกายรุง่โรจน์ดุจ
แสงฟ้าแลบตลอดเวลา 

เมื่อโลกเดิมพินาศนั้น ไฟได้ไหม้และนำ้าได้ท่วมขึ้นมาถึงชั้นอาภัสสรา
พรหม โลกขณะนั้นจึงเต็มไปด้วยนำ้าที่แผ่ออกไปเต็มอวกาศ 
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มืดมิด ไร้สรรพชีวิต 
เม่ือนำ้าลดตำ่าลงและเกิดแผ่นดินขึ้นแล้ว  เหล่าอาภัสสราพรหมจึงจุติ

จากพรหมโลกมาอุบตัใินโลกใบใหม่ เขาท้ังหลายมกีายทพิย์ มฤีทธิท์างใจ มี
ปีตเิป็นอาหาร มรีศัมสีว่างรุง่โรจน์แผ่ซ่านออกจากกาย สญัจรไปมาในอากาศ 

โลกขณะนั้นจึงสว่างไสวด้วยรัศมีอาภัสสราพรหม 
บัดนั้นบังเกิดมีง้วนดินขึ้นบนผิวนำ้า ความหอมของง้วนดินชักชวนให้

เหล่าพรหมได้บริโภคโอชะของดิน  รสหวานฉำ่าทำาให้พรหมติดใจ  รัศมีอัน
รุง่โรจน์ทีเ่ป็นแสงสว่างให้โลกจงึมอดม้วยดบัลบัหายไป เมือ่ไม่มแีสงโลกกม็ดื
มดิ ความหวาดกลวัจึงก่อขึน้ในจติใจพรหม และด้วยคำาอ้อนวอนของพวกเขา 
ไม่นานจงึเกดิมีดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ เพือ่ให้แสงสว่างแทนรศัมพีรหม และ
ทำาให้ความกลัวสิ้นไป ทั้งยังเกิดมีดวงดาว มีวัน มีเวลา มีฤดูกาลขึ้นตามมา 

โลกจึงเป็นโลกอย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง  
ผลจากการบรโิภคง้วนดนิ นอกจากจะทำาให้รศัมหีายไปแล้ว ยงัส่งผล

ให้เกิดความแตกต่างทางร่างกายของเหล่าผู้บริโภคนั้น 
พระสูตรอธิบายว่า ภายหลังการบริโภคง้วนดิน เหล่าพรหมบางพวก

ก็มีผิวพรรณดี  บางพวกก็มีผิวพรรณเลวทราม  ความต่างกันของวรรณะผิว
พรรณนี้เอง  ก่อให้เกิดมีมานะถือตัว  เพราะต่างพากันเปรียบเทียบความ
งดงามและความตำ่าทรามของผิวพรรณกันและกัน  นำาไปสู่การนินทาและ
ทะเลาะกันในที่สุด อันเป็นการทะเลาะกันครั้งแรกของมนุษย์ ที่มีสาเหตุมา
จากการเปรียบเทียบผิวพรรณวรรณะ

ความมีมานะถือตัวนี้ เป็นเหตุสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์มองไม่เห็นตนเอง 
ไม่รู้จักตนเอง ตนทำาผิดก็เห็นว่าถูก ผู้อื่นทำาถูกก็เห็นว่าผิด เพราะไม่ตรงกับ
ความคิดตน    

เพราะเหตุที่จิตใจมนุษย์เปลี่ยนสภาพจากจิตใจอาภัสสราพรหม 
เคลื่อนห่างออกไปจากธรรมชาติ  ขยับห่างออกไปจากความชอบธรรม  เข้า
ใกล้ชิดกิเลสมากขึ้น  ทำาให้ง้วนดินอันวิเศษท่ีเคยกินหายไป  เกิดสะเก็ดดิน
อันวิเศษน้อยกว่าขึ้นแทน  มนุษย์จึงบริโภคสะเก็ดดินนั้น  ความงามและ
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ความทรามของผวิพรรณวรรณะกย็ิง่ปรากฏชดัมากข้ึน การเปรยีบเทยีบกนั
และกนักย็ิง่เข้มข้นมากขึน้ ความวปิรติของจติใจก็ยิง่เพิม่พนูมากขึน้ ในทีสุ่ด 
สะเก็ดดินอันวิเศษก็หายไป เกิดมีเครือดินอันวิเศษน้อยกว่าขึ้นแทน มนุษย์
ยังไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ี  ไม่เข้าใจตนเองเพราะมานะบดบัง
ใจ  จึงยังทะเลาะกันรำ่าไป  เหตุการณ์ก็ดำาเนินไปซำ้าเดิม  เครือดินวิเศษอัน
วิเศษน้อยลงแล้วก็หายไป  เกิดมีข้าวสาลีอันเป็นอาหารหยาบ  ไม่ใช่อาหาร
ทิพย์ดังแต่ก่อนขึ้นแทน 

การบริโภคข้าวสาลีที่เป็นอาหารหยาบ ทำาให้ร่างกายมนุษย์จำาเป็น 
ทีจ่ะต้องขบัถ่ายเอาของเสยีออกจากร่างกาย จงึบงัเกดิทวารและอวยัวะเพศ
ขึ้นเพื่อการขับถ่ายก่อน 

อวัยวะเพศนำามนุษย์ไปสู่การเสพเมถุนธรรม  หรือที่พระพรหมคุณา 
ภรณ์ (2545: 207) เรียกว่าเมถุนสังโยค 7 ได้แก่ (1) การยินดีการลูบไล้ ขัด
สี ให้อาบนำ้าและการนวดฟั้นโดยผู้หญิง ปลื้มใจด้วยการบำาเรอนั้น (2) ไม่ถึง
อย่างนัน้ แต่ยงักระซิกกระซี ้เล่นหวั สพัยอกกบัผูห้ญงิ ปลืม้ใจด้วยการบำาเรอ
นัน้ (3) ไม่ถงึอย่างนัน้ แต่ยงัเพ่งจ้องดตูากบัมาตุคาม ปล้ืมใจด้วยการกระทำา
นั้น  (4) ไม่ถึงอย่างนั้น แต่ยังชอบฟังผู้หญิงหัวเราะ ขับร้อง หรือร้องไห้อยู่ 
(5) ไม่ถงึอย่างน้ัน แต่ยงัชอบตามนึกถึงเหตกุารณ์เก่า ทีไ่ด้เคยหวัเราะพดูจา
เล่นหัวกับผู้หญิง แล้วปลื้มใจ (6) ไม่ถึงอย่างนั้น แต่ชอบดูคฤหบดี หรือบุตร
คฤหบดี ผู้เอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้ง 5 บำารุงบำาเรอตนอยู่ แล้วปลื้มใจ 
(7) ไม่ถงึอย่างนัน้ แต่ประพฤตพิรหมจรรย์ ตัง้ปรารถนาเพือ่จะได้เป็นเทพเจ้า
หรือเทพองค์ใดองค์หน่ึง (ท่ีจะแวดล้อมด้วยบรวิารผูห้ญงิ) กเ็ป็นเมถนุธรรม 

ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  มนุษย์จึงรู้จักการสังวาสร่วมประเวณี  และล่วง
ประเวณีประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น 

การเสพเมถุนธรรมในสังคมมนุษย์ระยะแรกนั้น  เป็นที่ติเตียนกัน
เพราะไม่เคยมีพฤตกิรรมเช่นน้ีมาก่อน จงึดแูปลกและน่ารงัเกยีจ ผู้นยิมเสพ
เมถนุต้องสร้างทีอ่ยูอ่าศยับ้านเรอืนห้องหบัขึน้ แยกออกไปอยูใ่นราวป่านอก
ชุมชน เพื่อปกปิดอธรรมที่ตนหลงใหลเสพสรรค์ 
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ผลพวงของการเสพเมถุนธรรม  ทำาให้เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ 
มนุษย์จึงรู้จักความเกียจคร้านเป็นครั้งแรก  พวกเขาได้ชักชวนกันไปเก็บ
ข้าวมากักตุนไว้บริโภคหลายๆ วัน แทนที่จะเก็บมาบริโภคให้หมดในแต่ละ
วันอย่างที่เคยประพฤติมาแต่โบราณ ด้วยเหตุนี้ ความโลภจึงบังเกิดมีขึ้นใน
จิตใจมนุษย์เป็นลำาดับต่อมา ถัดจากความเกียจคร้าน 

ผลจากความโลภทำาให้ข้าวสาลทีีง่อกได้เองมาต้ังแต่อดีต เกิดมรีำาห่อ
เมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีก ก่อให้
เกิดความยากลำาบากในการดำารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น 

ปรากฏการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์แห่งมวลมนุษย์
ชาติในเวลาต่อมา  เพราะเม่ือทรัพยากรลดน้อยลง  มีจำานวนจำากัด  ข้าวไม่
สามารถขยายพนัธุไ์ด้ตามธรรมชาต ิต้องอาศยัแรงกายปลูกเพาะหว่านไถดำา
ปักเกีย่วเกบ็  จงึทำาให้มนษุย์แก้ปัญหานีด้้วยการจดัสรรทีดิ่น ปักปันเขตแดน 
จัดแบ่งพื้นที่เพื่อใช้เพาะปลูกข้าว แยกแผ่นดินเป็นของเราของเขา แผ่นดิน
จึงมีเจ้าของตั้งแต่นั้นมา 

ทว่าด้วยเพราะมนุษย์ยังไม่รู้จักควบคุมพฤติกรรม ยังไม่รู้จักบาปบุญ 
ยงัไม่มธีรรม พวกทีเ่กยีจคร้านและโลภจงึข้ามเขตแดนทีก่ัน้ไว้ เข้าไปลักข้าว
ที่ปลูกไว้ในนาของผู้อื่น นำาไปสู่การด่าว่า ทุบตี ทำาร้าย ทะเลาะและฆ่ากัน
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในที่สุด  การทำาลายและฆ่ากันได้ขยาย
ตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  

เมื่อย้อนมองวิกฤตการณ์มนุษย์ในสังคมโบราณตามที่ปรากฏใน
อคัคญัญสตูรแล้ว จะพบว่ามลีำาดับขัน้ตอนของการเกดิความวุน่วายในสังคม
ดังนี้  เริ่มจากการติดใจในรสชาติอาหาร ซึ่งทำาให้มีผิวพรรณวรรณะต่างกัน 
เกิดมีมานะ  คือ  ความสำาคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่  ถือสูงถือตำ่า  ยิ่งใหญ่เท่า
เทยีม หรือด้อยกว่าผูอ้ืน่ ความอยากเด่นอยากชตูนให้ยิง่ใหญ่ เกดิการเปรยีบ
เทียบ การนินทา (กล่าวเท็จ) การเสพเมถุนธรรม (ประพฤติในกาม) ความ
เกียจคร้าน ความโลภ นำาไปสู่การลักข้าว (ลักทรัพย์) ในที่สุดจึงพากันทุบตี
และฆ่ากัน  (ฆ่าสัตว์)  ทั้งหมด  คือ  ลำาดับแห่งการประพฤติผิดศีลและธรรม 



   153 153

คือ พัฒนาการของมนุษย์จากสูงสุดสู่ตำ่าสุด   
ภายหลังการฆ่า  มนุษย์จึงได้ตระหนักในคุณค่าชีวิต  ได้ร่วมคิดหา

ทางออกให้ตนเองและสังคม  ด้วยการเลือกเฟ้นผู้นำาที่กล้าหาญ  น่าเคารพ 
ให้เป็นผู้ไปทำาหน้าที่ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน และขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ โดยแลก
กับผลประโยชน์ คือ ส่วนแบ่งข้าวจากทุกคน 

ด้วยผู้นำาเป็นผู้ท่ีถูกสมมติข้ึนมา  จึงเรียกพระมหาสมมติบ้าง  เรียก
กษัตริย์ คือ ผู้เป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลายบ้าง คือเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจาก
นาข้าวของทุกคน (พระไตรปิฎก เล่ม 11 2539: 96-99) เรียกราชา คือ เป็น
ผูท้ำาให้ชนเหล่าอืน่ยนิดไีด้โดยธรรมบ้าง คอืเป็นผูส่ั้งสอนธรรม (พระไตรปิฎก 
เล่ม 11 2539: 96-99) ด้วยเหตุนี้ วรรณะกษัตริย์ก็เกิดมีขึ้นในโลกเป็นครั้ง
แรก  เพื่อแก้ไขความวุ่นวายของมนุษย์ในโลก  ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากแขนของ
พระพรหมแต่อย่างใด   

ในสังคมขณะนั้น  มีชนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า  วิธีที่จะเอาอกุศลออกไป
จากมนุษย์ได้น้ัน  สามารถทำาได้ด้วยการลอยบาปหรืออกุศลไปตามกระแส
นำ้า  ด้วยวิธีนี้จะทำาให้ผู้คนกลับบริสุทธิ์อีกครั้ง  คนกลุ่มนี้จึงเพียรพยายาม
กระทำาตนให้เป็นผูบ้รสิทุธิ ์เพือ่จะได้ทำาหน้าท่ีในการเป็นผู้ลอยบาป พวกเขา
ได้บำาเพ็ญฌาน สร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ อาศัยอยู่ในราวป่า ท่องเที่ยวไป
ยงัหมูบ้่านตำาบลและเมอืงเพือ่แสวงหาอาหาร อนัเป็นขัน้ตอนในการบำาเพ็ญ
ฌาน เรยีกกันว่า “ฌายกา” ในจำานวนผูป้ฏิบัตินี ้บางพวกกไ็ม่สามารถทำาได้
โดยตลอด จงึพากนัสร้างคมัภีร์ ไม่บำาเพ็ญฌาน เรยีกพวกนีว่้า “อชัฌายกา” 
(พระไตรปิฎก เล่ม 11  2539: 96-99) ท้ังฌายกาและอชัฌายกา กค็อืวรรณะ
พราหมณ์นั่นเอง  ด้วยเหตุน้ี  วรรณะพราหมณ์ก็เกิดมีขึ้นในครั้งแรกในโลก
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นจากปากพระพรหมแต่อย่างใด 

ส่วนกลุม่คนทีย่งัลุม่หลงเมามวัในเมถนุธรรม จงึต้องอาศยัในเรือนห้อง 
ประกอบการงานทีแ่ตกต่างกันออกไปเพ่ือเลีย้งชพีในสังคม เช่น โคปกกรรม 
(การรักษาความปลอดภัย) พาณิชยกรรม (การค้าขาย) เป็นต้น ชนเหล่านี้ 
เรียกว่าเวสสาเพราะเป็นพ่อค้า (พระไตรปิฎก เล่ม 11 2539: 96-99) ด้วย
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เหตุน้ี  วรรณะแพศย์ก็เกิดมีข้ึนในคร้ังแรกในโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ไม่ได้
เกิดขึ้นจากตักของพระพรหมแต่อย่างใด

สำาหรับพวกทีเ่หลอื ยงัประพฤตตินโหดร้าย ทำางานตำา่ต้อย ฆ่า ทำาร้าย 
ลักขโมย  และทะเลาะเบาะแว้งกัน  ก็กลายเป็นวรรณะศูทร  (พระไตรปิฎก 
เล่มที ่11 2539: 96-99) ด้วยเหตน้ีุ วรรณะศทูรกเ็กิดมขีึน้ในครัง้แรกในโลก
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นจากเท้าของพระพรหมแต่อย่างใด  

เมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ไม่พอใจในหน้าที่
การงานของตน  ก็ออกจากเรือนเป็นนักบวช  จึงได้เกิดมีสมณะขึ้นในโลก
เป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  สมณะไม่ใช่วรรณะศูทรที่เกิดจากเท้าของ
พระพรหมแต่อย่างใด 

พระพุทธองค์อธิบายเหตุแห่งการเกิดข้ึนของวรรณะแล้ว  ทรงให้คติ
ว่ามเีพียงธรรมเท่านัน้ทีจ่ะสามารถใช้ตดัสนิคนหรอืแบ่งกลุ่มคนได้ กล่าวคือ
ทกุวรรณะเม่ือกระทำาความชัว่ ย่อมนำาไปสูทุ่คตเิช่นเดยีวกนัทกุคน และเมือ่
กระทำาความด ีกย่็อมไปสูส่คุตเิช่นเดยีวกนัทกุคน แม้แต่ต้นสาละใหญ่ ถ้าทำา
ดีได้ก็ย่อมได้รับผลดีเช่นกัน ทั้งยังสอนธรรมที่จะทำาให้สังคมสงบ คือ กุศล
กรรม  และธรรมอันเป็นหนทางไปสู่การดับทุกข์โดยสิ้นเชิง  คือ  โพธิปักขิย
ธรรม ทรงยำ้าว่าเมื่อคนทุกวรรณะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ก็จะเข้า
ถึงนิพพานได้เช่นเดียวกันทุกวรรณะ เพราะคนเท่าเทียมกัน ผลการกระทำา
ของแต่ละคนมีเสมอกัน คือทำาดีย่อมได้ดี ทำาชั่วย่อมได้ชั่ว 

คติคำาสอนเรื่องวรรณะของพระพุทธองค์ท่ีจะนำาพามนุษย์ออกจาก
สังสารวัฏนี้  การตรัสอัคคัญญสูตรจึงเป็นการทำาลายระบบวรรณะของ
พราหมณ์โดยแท้จริง   

ทั้งนี้  เม่ือวิเคราะห์เนื้อหาของอัคคัญญสูตร  สามารถแบ่งโครงสร้าง
เนื้อหาออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ดังนี้ 

1.  นิทานวจนะ  อยู่ในช่วงต้น  เป็นข้อความเบ้ืองต้น  เปิดประเด็น
เพื่ออธิบายความเป็นมาของพระสูตร  ประกอบด้วยเรื่องวาเสฏฐะและ 
ภารทวาชะ กบัเร่ืองความบรสิทุธิแ์ห่งวรรณะสี ่เป็นการอธบิายเรือ่งวรรณะ
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ตามคตพิราหมณ์ โดยให้วาเสฏฐะและภารทวาชะเป็นผูอ้ธบิาย ผ่านการตอบ
คำาถามของพระพทุธเจ้า เพือ่ทีว่่าพระพทุธองค์จะได้ชีแ้จงว่าการอธบิายของ
พราหมณ์เกี่ยวกับวรรณะนั้นคลาดเคลื่อนไปอย่างไรบ้าง 

2.  เนื้อหาพระสูตร  อยู่ในช่วงกลาง  เป็นพุทธภาษิตอธิบายความ
ถูกต้อง  ความจริงดั้งเดิมของระบบวรรณะ  โดยยกนิทานโบราณว่าด้วย 
ต้นกำาเนิดของโลกประกอบ  เริ่มตั้งแต่เรื่องการปรากฏแห่งง้วนดินถึงเร่ือง
การกำาเนดิของวรรณะต่างๆ ส่วนน้ีอธบิายเร่ืองโลก มนษุย์ สงัคมและวรรณะ
อย่างเป็นระบบ 

3.  นิคมวจนะ  อยู่ในช่วงท้าย  เป็นการสรุปความเกี่ยวกับระบบ
วรรณะตามคตพิทุธศาสนา ว่ามีลกัษณะอนัเป็นธรรมชาตทิีไ่ม่เทีย่ง เป็นทกุข์ 
และไม่คงท่ี มนุษย์สามารถเปลีย่นวรรณะได้ด้วยการประพฤติกศุลธรรม โดย
มีเพียงธรรมเท่านั้นที่จะทำาให้มนุษย์เข้าถึงนิพพานได้ 

4. แก่นเรื่องของอัคคัญญสูตร 
เมือ่พิจารณาเน้ือหาอคัคญัญสตูรแล้ว พบว่ามแีก่นเรือ่งเกีย่วกบั การ

ให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียมกันของมนุษย์  พระพุทธองค์ทรงเชื่อว่า 
ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ล้วนไม่แตกต่างกัน เพราะ
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน 

การให้ความสำาคัญในเร่ืองความเท่าเทียมกันของมนุษย์นั้น  นอก
จากในอัคคัญญสูตรแล้ว พระพุทธเจ้ายังตรัสเรื่องนี้ในอัสสลายนสูตร (พระ
ไตรปิฎก  เล่ม  13  2539:  501-515)  ดังว่า  “...ผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย ์
พราหมณ์  ราชนิกุล ถือเอาไม้สัก  ไม้สาละ  ไม้สน  ไม้จันทน์ หรือไม้ทับทิม 
มาสใีห้เกดิไฟ กบัผูเ้กดิจากตระกลูจณัฑาล ตระกลูพราน ตระกลูช่างจกัสาน 
ตระกูลช่างรถ ตระกูลคนเทขยะ ถือเอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกร ไม้รางย้อม
ผ้า หรือไม้ละหุ่ง มาสีให้เกิดไฟ ไฟที่ได้ก็เป็นไฟมีเปลว มีสี มีแสงสว่าง ใช้
ประโยชน์ได้เหมือนกัน...” เป็นต้น  
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มนุษย์เท่าเทียมกันในด้านใดบ้าง พระพรหมคุณาภรณ์ (2545: 152) 
อธิบายไว้ว่าพระพุทธศาสนาจำาแนกไว้ 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอุตุนิยาม พีช
นิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม อธิบายได้ดังนี้

1.  เพราะร่างกายของกษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  และศูทร  ต่างก็
ประกอบด้วยมหาภูตรูปเหมือนกันทุกคน  ได้แก่  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  วาโย
ธาตุ และเตโชธาตุ เรียก “อุตุนิยาม” (Physical Law)

2.  เพราะคนทกุคนเกดิจากการสืบพันธ์ุเช่นกัน ทัง้กษตัรย์ิ พราหมณ์ 
แพศย์ ศทูร ไม่ต่างไปจากสิง่มีชีวติท้ังหลาย เรยีกว่า “พชีนยิาม” (Biological 
Law) ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอัคคัญญสูตร (พระไตรปิฎก เล่ม 11 
2539: 84-85) ว่าพราหมณ์ทุกคนคลอดจากโยนีของพราหมณทีัง้สิน้ คอืต้อง
อาศัยปัจจัย 3 อย่าง พราหมณ์หรือมนุษย์จึงจะกำาเนิดได้ คือ บิดามารดาอยู่
ร่วมกนั มารดามปีระจำาเดอืน และสตัว์หรือคนัธพพะ (มกีารปฏสินธวิญิญาณ
อุบัติขึ้นในครรภ์) ถือปฏิสนธิในครรภ์

3.  เพราะไม่ว่ากษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  และศูทร  ต่างล้วนแต่รัก
ชวีติ ต้องการความสขุ หลกีหนคีวามทกุข์เช่นเดยีวกนั เรียกว่า “จติตนยิาม” 
(Psychic Law) 

4.  เพราะเม่ือกระทำาสิง่ใด กย่็อมได้รบัผลการกระทำานัน้ ไม่ว่ากษตัรย์ิ 
พราหมณ์ แพศย์ และศูทร  เรียก “กรรมนิยาม”  (Law of Karma) ดังที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอัคคัญญสูตรว่า  (พระไตรปิฎก  เล่ม  11  2539: 
100) ไม่ว่าวรรณะใด เมื่อประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตแล้ว 
ตายไปย่อมไปเกิดในทุคติเหมือนกัน  แต่หากประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต 
และมโนสุจริตแล้ว ตายไปย่อมเกิดในสุคติเช่นเดียวกัน 

5.  เพราะทุกคนย่อมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด ไม่ว่ากษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ก็ย่อมหลีกหนีไม่ได้ เรียก “ธรรมนิยาม” (The 
General Law of Cause and Effect) 
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ด้วยเหตุนี้ความเท่าเทียมของมนุษย์ในพุทธศาสนา จึงแบ่งได้เป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆ คอื ความเท่าเทยีมกนัทางการกำาเนดิ และความเท่าเทยีมกนัทาง
ความประพฤติ แนวคิดนี้นำาไปสู่คติการให้ความสำาคัญกับคุณค่ามนุษย์จาก
ภายใน คอื ธรรม มากกว่าภายนอก คอื วรรณะตามชาติกำาเนดิแบบพราหมณ์

ภายหลงัแนวความคดิน้ี ได้ส่งอทิธพิลให้วรรณกรรมล้านนา ประเภท
ตำานานการสร้างบ้านเมืองอย่างมาก    

5. หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนาในอัคคัญญสูตร
ธรรมอนัเป็นเหตใุห้มกีารเปลีย่นแปลงทางวรรณะ คอื ธรรมหมวดใด 
อัคคัญญสูตรได้แสดงธรรมหมวดนั้นไว้ครบถ้วนชัดเจนแล้ว โดยระบุ

ชื่อหลักธรรมนั้นในช่วงต้น (นิทานวจนะ) และท้าย (นิคมวจนะ) ของเนื้อหา 
ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 กับ โพธิปักขิยธรรม 7 สำาหรับเนื้อหาในส่วนกลาง
ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด นอกจากจะได้แสดงนัยเรื่องการเกิดขึ้นมาของพรหม 
โลก สิง่มชีวีติ สงัคมและวรรณะแล้ว ยงัได้แสดงหลักธรรมไว้อกี 2 หลักธรรม 
แม้ไม่มกีารระบชุือ่หลักธรรมท่ีชดัเจน ทว่าเมือ่พจิารณาความในเนือ้หาแล้ว 
ก็สามารถมองเห็นหลักธรรมนั้นๆ ที่ซ่อนอยู่ได้เด่นชัด คือ ไตรลักษณ์ และ
ปฏิจจสมุปบาท 

เมื่อจะอธิบายรายละเอียดของหลักธรรมต่างๆ  ในอัคคัญญสูตร
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.  กศุลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแห่งกศุล ประกอบด้วย กายกรรม 
3  (เว้นจากการปลงชีวิต  เว้นจากการถือเอาของที่เขามิให้โดยอาการขโมย 
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)  วจีกรรม  4  (เว้นจากพูดเท็จ  เว้นจากพูด
ส่อเสียด  เว้นจากพูดคำาหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ) มโนกรรม 3  (ความไม่
คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น และความเห็นชอบ ถูก
ต้องตามครองธรรม) (พระพรหมคุณาภรณ์ 2545: 233-234) 

หลักธรรมกุศลกรรมบถ 10 นี้ ปรากฏในอัคคัญญสูตร (พระไตรปิฎก 
เล่ม 11 2539: 96-99) ดังนี้ว่า แม้กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ผู้ประพฤติ
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กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำากรรม
ตามความเห็นผิด  เพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำากรรมตามความเห็นผิดเป็น
เหตุ  หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ในทางตรง
กันข้าม แม้กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ผู้ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต 
มโนสุจริต มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำากรรมตามความเห็นชอบ 
เพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำากรรมตามความเห็นชอบ  หลังจากตายแล้วจะ
ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  หรือหากประพฤติทั้งกุศลกรรมบถ  และอกุศล
กรรมบถ หลังจากตายแล้วเขาจะเสวยทั้งสุขและทุกข์ 

2.  โพธปัิกขิยธรรม 7 หมายถงึ ธรรมอนัเก้ือกูลแก่การตรสัรู ้ประกอบ
ด้วยธรรม 7 หมวด คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 
พละ 5 โพชฌงค์ 7 และมรรค 8 (พระพรหมคุณาภรณ์ 2545: 252) ปรากฏ
ในเรื่องการเจริญโพธิปักขิยธรรมท้ายอัคคัญญสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 
2539: 101) ว่า “...มนษุย์ในวรรณะใดกต็าม เม่ือสำารวมกาย วาจา ใจ อาศัย
การเจริญโพธิปักขิยธรรม  7  จะปรินิพพานในโลกทีเดียว  การเป็นเลิศกว่า
มนษุย์ในวรรณะสี ่เป็นได้โดยธรรมเท่าน้ัน ไม่ใช่โดยอธรรม...” ซึง่ในอคัคญัญ
สูตรไม่ได้ให้ความหมายหรือระบุองค์ประกอบของโพธิปักขิยธรรม 7 ไว้แต่
อย่างใด คงบอกเพียงชื่อหลักธรรมเท่านั้น 

3.  ไตรลักษณ์  หมายถึง  ลักษณะ  3  อันให้รู้ถึงความจริงของสภาว
ธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นอย่างนัน้ๆ ตามธรรมดาของมนั ประกอบด้วย อนจิจตา 
ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ และอนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน 
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2545: 89)

ในเรื่องธรรมชาติของพรหมหรือโลกในอัคคัญญสูตรนั้น  ได้แสดงให้
เห็นหลักธรรมไตรลักษณ์อย่างชัดเจน  กล่าวคือ  ไม่ว่าพรหมหรือโลกย่อม
ต้องมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด ดังเช่น สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาล่วง
เลยมาช้านาน โลกนี้เสื่อม ครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน โลกนี้เจริญขึ้น (พระ
ไตรปิฎกเล่ม 11 2539: 96) เมื่อโลกกำาลังเสื่อม เหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิด
ที่พรหมโลกชั้นอาภัสสรา เมื่อโลกกำาลังเจริญขึ้น เหล่าสัตว์ส่วนมากจุติจาก
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พรหมโลกชั้นอาภัสสรามาอุบัติในโลก  ไม่สามารถดำารงตนอยู่ได้ในสภาวะ
เดียวตลอดไป (พระไตรปิฎก เล่ม 11 2539: 96)  

4.  ปฏิจจสมุปบาท  หมายถึง  การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย 
เพราะอาศัยกัน ประกอบด้วย อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ทั้งหมดเป็นปัจจัยต่อ
เนื่องกันไป  หมุนเวียนเป็นวงจร  ไม่มีต้นไม่มีปลาย  (พระพรหมคุณาภรณ์ 
2545: 252-254) 

การเกิดข้ึนของสงัคมระยะแรก อนัเกดิจากการไม่รูจ้กัควบคมุตนเอง 
ไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ และไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นหนทางดับทุกข์ จึงทำาให้พวก
เขาต้องดำาเนินชีวิตไปตามกระบวนการทำางานของอวิชา  เป็นวงจรปฏิจจ 
สมปุบาท ดงัว่า สตัว์ผูห้น่ึงมีนิสัยโลภ (อวชิชา ความไม่รูเ้ท่าทนั  คอื การไม่รู้
จักควบคุมอายตนะ) สัตว์นั้นใช้ตา (อายตนะภายใน) มองง้วนดิน (อายตนะ
ภายนอก)  เห็นง้วนดินที่สมบูรณ์ด้วยสี  สมบูรณ์ด้วยกลิ่น  สมบูรณ์ด้วยรส  
มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี  และมีรสอร่อยเหมือนนำ้าผึ้งมิ้มซึ่ง
ปราศจากโทษ  (ผัสสะ)  เกิดความรู้สึกอยากกิน  (เวทนา) จึงใช้นิ้วช้อนง้วน
ดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อเขาใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่ รสง้วนดินได้แผ่ซ่าน
ไป เขาจึงเกดิความอยาก (ตณัหา) แล้วการกระทำาตามความอยากหรอืตณัหา
ก็ตามมา เกิดภพเกิดชาติไม่รู้จบ เป็นต้น 

หลกัธรรมท้ัง 4 น้ี เมือ่นำามาจดักลุม่แล้วจะได้ 3 กลุม่ใหญ่ด้วยกนั คอื 
กลุม่ที ่1 ได้แก่ ไตรลกัษณ์ เป็นหลกัธรรมทีค่รอบคลุมลักษณะธรรมชาติของ
สรรพสิ่ง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็น
กระบวนการทำางานของกิเลส  ท่ีเมื่อรู้ไม่เท่าทันจะนำาพาไปสู่ความเป็นภพ
เป็นชาติ  แต่หากมีสติรู้เท่าทัน  ก็จะหลุดจากความเป็นภพเป็นชาติได้  โดย
มีอายตนะเป็นแดนเชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอก และกลุ่มที่ 3 
ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 กับโพธิปักขิยธรรม 7 กลุ่มนี้เป็นธรรมสำาหรับออก
จากภพชาติ กศุลกรรมบถ 10 เป็นหลกัธรรมสำาคญัทีใ่ช้ในการปฏิบตัใินสงัคม 
สังคมจะสงบร่มเย็นเมื่อมนุษย์มีกุศลกรรมบถ  ตรงกันข้ามสังคมจะวุ่นวาย
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เมื่อมนุษย์มีอกุศลกรรม ส่วนโพธิปักขิยธรรม 7 เป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรม
ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เน้นไปที่การปฏิบัติสู่นิพพาน 

6. อทิธิพลอคัคญัญสูตรทีม่ต่ีอวรรณกรรมพระพทุธศาสนา
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากอัคคัญญสูตร  คือ 

วรรณกรรมประเภทโลกศาสตร์  ที่มีอายุในพุทธศตวรรษที่  21  เป็นต้นมา 
อนัแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัภมูศิาสตร์และประวตัศิาสตร์โลก พรรณนาถงึการ
เกิดข้ึนของโลก ความเปลีย่นแปลงของโลก และการดบัไปของโลก ตลอดทัง้
สัตว์ทั้งอาศัยอยู่ในโลกด้วย 

วรรณกรรมเหล่าน้ี  ได้แก่  จักกวาฬทีปนี  (2523)  ซึ่งรจนาโดยพระ
สิริมังคลาจารย์  ชาวล้านนา  และรจนาที่เชียงใหม่  ใน  พ.ศ.  2063,  โลกที 
ปกสาร (2529) รจนาโดยพระสังฆราชเมธังกร ชาวพม่า ครูของสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาลิไท รจนาที่เมืองเมาะตะมะ, โลกบัญญัติ (2528) รจนาโดย
พระสัทธรรมโฆษะเถระ  ยังไม่สามารถสืบค้นชาติกำาเนิดของท่านได้  ทว่า
ท่านรจนาเรื่องนี้ในลังกาสมัยอนุราธปุระ,  โลกุปปัตติ  (2533)  ไม่ทราบผู้
รจนา เนื้อหาเรียงกันไปตั้งแต่การอุบัติของโลก กระทั่งการเกิดขึ้นของพระ
มหาสมมติ, โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี (2543) ไม่ทราบผู้รจนา สันนิษฐาน
ว่ารจนาหลังจากจักกวาฬทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  เพราะมีข้อความ 
บางส่วนนำามาจากจักกวาฬทีปนี เล่าเรื่องตั้งแต่กัปพินาศกระทั่งถึงการเกิด
ขึ้นของพระจันทร์และพระอาทิตย์  กัณฑ์สุดท้ายว่าด้วยเรื่องสวรรค์  นรก 
เปรตวิสัย และสัตว์เดรัจฉาน, อรุณวดีสูตร (2533) ไม่ทราบผู้รจนา เนื้อหา
เรียงไปตั้งแต่มหาโลกนะถึงการเกิดข้ึนของกลางคืนกลางวัน  เป็นคัมภีร์ที่
พญาลิไทอ้างไว้ในไตรภูมิกถา,  ปฐมมูล  ปฐมกัป  (2533)  ไม่ทราบผู้รจนา 
เนื้อหาว่าด้วยการกำาเนิดและภูมิศาสตร์ของโลก  และไตรภูมิกถา  (2519) 
เชื่อว่ารจนาโดยพญาลิไท ใน พ.ศ. 1888 

คัมภีร์โลกศาสตร์ท้ังหมดข้างต้น  มักดำาเนินเนื้อเร่ืองไปในทำานอง
เดียวกัน กล่าวคือ เริ่มเรื่องจากการอธิบายอสงไขย กัปที่พินาศและกัปที่ก่อ
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ตัวขึ้นมา  เหตุแห่งการพินาศและก่อตัวขึ้นใหม่ จากนั้นจึงเป็นเรื่องการเกิด
ขึ้นของจักกวาฬ ภูเขา ทวีป ทะเล มหาสมุทร ในส่วนนี้บางเรื่องได้กล่าวถึง
ปลาที่หนุนโลกไว้ ได้แก่ ปลาอานนท์ ปลาติมิยะ ปลาอัชฌโรหะ และปลา
มหิติมิ  จากนั้นจึงเป็นการขยายความของทวีปใหญ่  4  ทวีป  และอนุทวีป  
2,000  สัณฐานของทวีปท้ัง  4  คือ  อุตตรกุรุทวีป  ปุพพวิเทหทวีป  อมรโค
ยานทวีป  และชมพูทวีป  พร้อมแสดงรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ที่อาศัยอยู่
ในแต่ละทวีป  กล่าวถึงภูเขาหิมพานต์  สระใหญ่  7  สระ  ภูเขาสัตบริภัณฑ์ 
ทีต่ัง้ล้อมรอบสระฉทัทนัต์ สตัว์เดรจัฉานทีอ่าศัยอยูใ่นป่าหมิพานต์ มรีาชสีห์ 
ช้าง  ม้า  เป็นต้น  จากน้ันจึงกล่าวถึงทางโคจรของพระจันทร์  พระอาทิตย ์
ที่โคจรไปตาม 12 ราศี ทำาให้เกิดวัน เดือน ปี และฤดูกาลต่างๆ กล่าวถึงภพ
ดาวดึงส์และภพอสูร  ขุมนรกและสัตว์นรก  เปรตวิสัย  สัตว์เดรัจฉาน  และ
เรื่องทั่วไปในตอนท้ายสุด  มีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของ
โลกและสรรพสตัว์ในโลกตามคตพิทุธศาสนาอย่างตรงไปตรงมา  เพือ่ให้เกดิ
ความเชื่อ ความเลื่อมใส ความสังเวชใจ จะได้เว้นจากการทำาบาปประกอบ
กุศลความดี  มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกและสรรพสัตว์ว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา    

แม้อัคคัญญสูตรจะเป็นต้นฉบับของเรื่องกำาเนิดโลก ทว่าเหล่าคัมภีร์
โลกศาสตร์ต่างๆ ก็ได้อธิบายความเพิ่มเติม ขยายรายละเอียดให้พิสดารขึ้น
ไปอีก อาทิ 

ในโลกบัญญัติ  อธิบายรายละเอียดของการตั้งอยู่ของแผ่นดิน  ซึ่งไม่
ปรากฏในอคัคญัญสตูรว่า “...ลมมชีือ่ว่าเวรมัภะ ย่อมพัดติดต่อกนัสมำา่เสมอ 
ลมเวรัมภะนั้นพัดขึ้นเบื้องบนก็มี พัดลงเบื้องตำ่าก็มี พัดไปทางขวางก็มี พัด
เป็นวงกลมเสมอก็มี ลมนั้นหนา 960,000 โยชน์ แผ่กว้าง 1,203,450 โยชน์ 
วัดโดยรอบ  5,610,350  โยชน์  นำ้าบนลมน้ันมีพื้นเสมอหรือเป็นปริมณฑล  
ตั้งอยู่บนลมนั้นหนา 480,000 โยชน์ แผ่กว้าง 12,203,450 โยชน์ วัดโดย
รอบ 3,610,250 โยชน์ แผ่นดินบนนำ้านั้น มีพื้นเสมอเป็นปริมณฑล ตั้งอยู่
เบื้องบนของนำ้านั้น แผ่นดินนั้นหนา 240,000 โยชน์ แผ่กว้าง 1,203,450 



162 162   

โยชน์ วัดโดยรอบ 3,610,350 โยชน์ ...” (2528: 1-2) 
ในโลกทีปกรสาร ปริเฉทที่ 7 เรื่องโอกาสโลก ได้ขยายความการตก

ของฝนเม่ือคราวโลกเกิดข้ึนใหม่ว่า  “...เมื่อโลกสันนิวาส  ดำารงอยู่เป็นลาน
อันเดียวกันแล้ว ฝนก็เริ่มตกเพื่อประโยชน์แก่การตั้งโลกใหม่ เริ่มต้นทีเดียว
จะเป็นเหมือนการตกของหิมะ  ตกเป็นฝอย  ต่อจากนั้นก็จะตกเป็นสายนำ้า
ขนาดรำาข้าว ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร ขนาดถั่วเขียว ขนาดผลพุทรา ขนาด
ผลมะขามป้อม  ขนาดฟักทอง  ขนาดฟักเขียว  ขนาดผลนำ้าเต้า  จะไหลไป
ประมาณ 1 อุสภะ กึ่งคาวุต กึ่งโยชน์ 1 โยชน์ 10 โยชน์ 100 โยชน์ 1,000 
โยชน์...” (2529: 159) 

โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี  (2543:  67)  ชี้แจงเรื่องขนาด  ทางโคจร 
ของพระจันทร์และพระอาทิตย์ ดังว่า “...พระจันทร์โดยส่วนยาว ส่วนกว้าง 
และส่วนสูง  วัดขนาดตรงๆ  ไม้ประมาณ  49  โยชน์  แต่โดยปริมณฑล  ได้
ประมาณ 147 โยชน์ ส่วนพระอาทิตย์ วัดตรงๆ ได้ 50 โยชน์ วัดโดยรอบ
ได้ 150 โยชน์...” 

ทว่าคัมภีร์โลกศาสตร์บางเรื่อง  กลับย่นย่อความจากอัคคัญญสูตร 
อาทิ ในโลกกุปปัตติ ย่อความจากตอนที่พรหมกินดิน แล้วข้ามไปยังตอนที่
ความเป็นเพศหญิงเพศชายเกิดขึ้น ดังว่า “...เมื่อดวงอาทิตย์ทำากลางวันให้
สว่างไสว แล้วอสัดงไป ...ดวงจนัทร์ประมาณ 49 โยชน์ย่อมปรากฏขึน้ ...ดาว
นกัษตัร 27 ประการ ทัง้หมดย่อมปรากฏเกดิขึน้ ลำาดบันัน้ เพศหญิงและชาย
ของพวกพรหม ผู้ลิ้มรสปฐพีอันตัณหาครอบงำาแล้วเพราะลิ้มรสปฐพีนั้น จึง
บังเกิดขึ้น พวกเขาย่อมกระทำาสมัครสังวาสกัน...” เป็นต้น (2533: 35-37)

ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์โลกศาสตร์ที่รับอิทธิพลอัคคัญญสูตร จึงเป็นการรับ
อิทธิพลด้านเนื้อหาในส่วนโลกศาสตร์  โดยมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของคัมภีร์โลกศาสตร์นั้นๆ คือการอธิบายโลกสัณฐาน และ
สรรพชีวิตในโลก  เพื่อให้ตระหนักในบาปบุญ  ไม่ได้สะท้อนเรื่องความเท่า
เทียมกันตามแก่นเรื่องของอัคคัญญสูตร    
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7. อิทธิพลอัคคัญญสูตรที่มีต่อวรรณกรรมล้านนา
จากการศกึษาพบว่าอคัคญัญสตูรได้ส่งอทิธพิลให้กบัตำานานการสร้าง

บ้านเมอืงในล้านนา ได้แก่ ตำานานเมืองสวุรรณโคมคำา ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่  72  ตำานานเมืองเงินยางเชียงแสน  และตำานานสิงหนวัติ  ในประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 61 

ตำานานการสร้างบ้านเมืองในล้านนา  เป็นกลุ่มของตำานานที่อธิบาย
การเกิดขึ้นมาของเมืองต่างๆ  บนท่ีราบเชียงแสน  ได้แก่  เมืองสุวรรณโคม
คำา เมืองสิงหนวัติ เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนเชียงแสน เมืองเชียงใหม่ 
และเมืองเชียงแสน  ที่เกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นลำาดับๆ  ภายใต้การ
ปกครองของราชวงศ์สุวรรณโคมคำา  สิงหนวัติ  และลวจังกราชที่สืบมาเป็น
ราชวงศ์มังราย

เมืองลำาดับแรกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินที่ราบเชียงแสน คือ เมืองสุวรรณ
โคมคำา ต้นเรื่องได้อธิบายการเกิดขึ้นของโลก มนุษย์ สังคมและวรรณะตาม
ที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร  เริ่มเรื่องตั้งแต่การเกิดขึ้นของภัทรกัป  ดังว่า  “... 
บัดนี้จักกล่าวแต่ตั้งภัทรกัลป์นี้มาโดยสังเขป ในเมื่อกัลป์ก่อนจวนจะสิ้นนั้น 
พอพระอาทิตย์ดวงที่  7  ขึ้นมาในกาลใด  ก็เกิดเป็นไฟไหม้ทำาลายขึ้นมาแต่
พื้นมหาอเวจีนรกโพ้น แล้วก็ไหม้แผ่นพสุธา นำ้าสมุทรคงคา นำ้าสระใหญ่ชื่อ
ว่าอโนดาต  เขาสิเนรุราช และชั้นจาตุมหาราชิกา ตลอดขึ้นไปถึงชั้นพรหม
ที่ชื่อว่าอาภัสสราถึง 7 ครั้ง ครั้งนั้นเทวโลก มนุษยโลก สัตว์นรกอเวจี เปรต
ผี และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านี้ ที่ตายแล้วก็ดี ที่ยังไม่ตายก็ดี ก็ขึ้นปัด
เยียดกันอยู่ชั้นอกนิฏฐพรหมโพ้นทั้งสิ้น...” (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71-
73 2482: 132-133) 

เรือ่งดำาเนนิเรือ่ยมา กระทัง่การสบืต่อราชวงศ์สมนัตราชหรอืพระมหา
สมมต ิดงัว่า “...ตัง้แต่รชัสมยัพระยามหาสมนัตราช หน่อพทุธงักรูนัน้ สบืเชือ้
สายตลอดมารวม 39 องค์ นานได้อสงไขยหนึง่ ตัง้แต่นัน้มามกีษตัรย์ิเสวยราช
สมบัติสืบมาอีก 7,652 องค์ จนถึงพระยาสุนันทราชนานได้ 55,000 ปี ครั้ง
นัน้ปัญจมหาวโิลกนกาลกบ็ริบรูณ์ในชมพูทวปี...” (ประชมุพงศาวดาร ภาคที ่ 
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71-73  2482:  150-151)  มีนัยว่าเชื้อสายพระมหาสมมตินี้  ได้เป็นกษัตริย์
ปกครองแผ่นดินต่างๆ ทั้ง 2,000 อนุทวีป รวมทั้งเมืองบนที่ราบเชียงแสน
ด้วย 

ทั้งในตำานานสุวรรณโคมคำายังระบุว่า พระมหาสมมติ คือ พระสมณ
โคดมที่เสวยพระชาติเป็นโพธิสัตว์ ดังว่า “...ต่อแต่นั้นมาพอประมาณได้ชั่ว
อายคุน เสดจ็ลงมาเกดิเป็นมนษุย์ พระบรมโพธสิตัว์องค์นามว่าอเนกปัญญา 
คอื พระโคดมนัน้ เสดจ็ลงมาเป็นมนษุย์ มลีกัษณะสวยงามยิง่นกับริสุทธิถ้์วน 
ทกุแห่ง ปรากฏนามบัญญัตว่ิาศากยมานพอยู่บ้านพราหมณ์ คือ มลูเมอืงกจุฉา 
วดมีอีายไุด้แสนโกฏปีิ พอถงึเวลาเป็นหนุม่ดงีาม มปัีญญาเฉลยีวฉลาดองอาจ
ในราชกจิปรศินาอรรถธรรมสขุุมคมัภีรภาพยิง่นัก ซ่ึงอาจสามารถทีจ่กัสร้าง
ให้เป็นอิสรภาพได้แท้ ครั้งนั้นเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายก็พร้อมกันอภิเษก
พระบรมโพธิสัตว์ คือ มหาศากยมานพนั้นให้เป็นพระยา เป็นเจ้าของไร่นา
นคิมราชธานใีนสกลชมพทูวปี จงึได้พระนามว่ามหาสมนัตราชขตัติยะแต่นัน้
มา...” (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71-73 2482: 148-149)

เมื่อสิ้นเรื่องพระมหาสมมติแล้ว จึงเข้าสู่ประวัติถำ้ากุมภ์ ศาสนสถาน
ในเมอืงสวุรรณโคมคำา ก่อนเข้าสูเ่รือ่งการเกดิขึน้และดับไปของเมืองสุวรรณ
โคมคำา ประวัติเมืองโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ ประวัติเมืองหิรัญนครเงินยาง
เชียงแสนเชียงแสน  เมืองเชียงใหม่  และเมืองเชียงแสนที่ฟื้นขึ้นใหม่  ตาม
ลำาดับ

การเรียงลำาดบัเรือ่งเช่นนี ้มจีดุประสงค์เพือ่อธบิายว่า กษตัรย์ิปกครอง
เมืองบนที่ราบเชียงแสน  ต่างล้วนแล้วแต่สืบเชื้อสายมาจากพระมหาสมมติ 
คือพระพุทธเจ้าศากยโคดมด้วยกันท้ังสิ้น  เช่นท่ีตำานานได้อธิบายการเข้า
มาปกครองของกษัตริย์เมืองสุวรรณโคมคำาและเมืองสิงหนวัติบนแผ่นดิน
ที่ราบเชียงแสน  ว่าเป็นเชื้อวงศ์กษัตริย์ที่อพยพมาจากชมพูทวีป  จึงเป็น
กษัตริย์ที่สืบเชื้อสายทางสายเลือดของพระมหาสมมติ 

อย่างไรก็ตาม  แม้เมืองโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติจะล่มสลายไปแล้ว 
ทว่าเชื้อสายพระมหาสมมติทางสายเลือดก็ยังคงปรากฏอยู่บนแผ่นดินอื่น 
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ตำานานจึงได้อธิบายความเป็นกษัตริย์ในเมืองลำาดับต่อมา  คือ  เมืองหิรัญ
นครเงินยาง เข้ากบัการสบืเชือ้สายพระมหาสมมติอกีทางหนึง่ คือ ทางธรรม  
เพราะไม่สามารถอ้างได้ว่าตนได้สิบเชื้อสายจากพระมหาสมมติทางสาย
เลือด  เนื่องจากยังปรากฏเช้ือสายพระมหาสมมติอยู่  กระทั่งถึงสมัยพญา 
มังรายขึน้ครองเมอืงเชยีงแสน เชือ้สายพระมหาสมมติทางสายเลือกจงึหมด
ไปจากแผ่นดินที่ราบเชียงแสนและแผ่นดินอื่น (ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี และ 
ธณิกานต์ วรธรรมานนท์ 2559) 

การสืบเช้ือสายทางสายเลือด  กระทำาได้โดยการยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา 

การเปลี่ยนศาสนาจากผีเป็นพุทธ  ได้กลายเป็นความชอบธรรมใหม่
ในการขึ้นเป็นกษัตริย์ ด้วยเหตุผลที่ว่า กษัตริย์ที่สืบเชื้อสายพระมหาสมมติ
บางองค์มคีวามประพฤตท่ีิไม่ด ีเพราะไม่มีธรรม ไม่อาจสูก้ษตัรย์ิทีแ่ม้จะไม่ได้
สบืสายเลอืดมาแต่มธีรรมได้ และไม่ว่าเชือ้สายพระมหาสมมติทางสายเลือด
หรือทางธรรม ต่างล้วนเป็นเชือ้สายของพระพทุธเจ้าศากยโคดมเช่นเดยีวกัน 
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (2555: 35-65) อธิบายเหตุการณ์ตอนนี้เป็นการสร้าง
ความชอบธรรมในการขึ้นปกครองบ้านเมืองของลวจังกราชที่ไม่มีเชื้อสาย 
พระมหาสมมติทางสายเลือด   

ด้วยเหตุนี้  การนำาอัคคัญญสูตรไปประยุกต์ใช้กับตำานานการสร้าง
บ้านเมืองล้านนา  จึงมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากคัมภีร์โลกศาสตร์ 
ซึง่ปรารถนาจะเล่าเรือ่งการกำาเนดิโลกและสตัว์โลก ทว่าในตำานานการสร้าง
บ้านเมืองบนในล้านนา  เป็นไปเพื่อสนับสนุนความเป็นหน่อพุทธางกูรของ
กษัตริย์ล้านนา ว่าทรงสืบสายมาจากพระมหาสมมติโดยทางสายเลือดและ
ทางธรรม สำาหรับการสืบเชื้อสายทางธรรมนั้น มีนัยว่าธรรมสำาคัญกว่าชาติ
กำาเนิดหรือวรรณะ 

ทว่าเรื่องราวตามอัคคัญญสูตรในวรรณกรรมล้านนา  ก็ไม่ได้สะท้อน
แก่นเรือ่งความเท่าเทยีมกนัของมนษุย์ คงหยบิยมืเนือ้หาอคัคัญสูตรมาสนบั
สนุนความชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ล้านนาเท่านั้น  
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8. สรุป
อัคคัญญสูตรเป็นพระสูตรช้ันเลิศของพระพุทธศาสนา  ที่พึงรู้  ควรรู้ 

ที่กล่าวว่าเป็นพระสูตรชั้นเลิศนั้น เลิศเพราะได้แสดงหลักการของพระพุทธ
ศาสนาไว้ชดัเจน คอื ความเท่าเทยีมกนัของมนษุย์ อนัเป็นแก่นเร่ืองของพระ
สตูรๆ นี ้เลศิเพราะได้แสดงหลกัธรรมสำาคญัของพระพทุธศาสนาไว้อย่างครบ
ถ้วน ได้แก่ ไตรลักษณ์ อิทัปปัจจยตา กุศลกรรมบถ 10 และโพธิปักขิยธรรม 
7  มนุษย์สามารถไปนิพพานได้ด้วยหลักธรรมท้ัง  4  นี้  เลิศเพราะเป็นการ
ทำาลายมิจฉาทิฐิในเรื่องวรรณะของพราหมณ์  อันจะทำาให้มนุษย์ติดข้องใน
วฏัสงสาร เลศิเพราะได้แสดงสมัมาทิฐใินเรือ่งวรรณะ อนัจะทำาให้มนษุย์พ้น
ไปจากสงัสารวฏัได้ เลศิเพราะส่งอทิธพิลโดยตรงให้กบัวรรณกรรมพระพทุธ
ศาสนาประเภทโลกศาสตร์ และเลศิเพราะส่งอทิธพิลให้กบัตำานานการสร้าง
บ้านเมืองในล้านนา ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพึงรู้ พึงศึกษาอัคคัญญสูตร   
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