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The Phra Upakhut Legend in Thai Society:
Perception and Confusion between Phra Upakhut
and Other Disciples of the Buddha
Watcharaporn Distapan
Abstract
The Phra Upakhut legend in Thai society appears in both
Buddhist and local literature. The story is connected with the beliefs of
Phra Upakhut as one of the Buddha’s disciples who has the magical power
to defeat Māra and who promises abundance and fertility. Rituals and rites
in different regions of Thailand have been performed according to these
beliefs. However, the non-existence of Phra Upakhut in the Pali Canon or
Tripiṭaka makes the readers confused as his story is always mixed up with
other two Buddha’s disciples: Phra Subhutithera and Phra Gavampatithera,
whose lives are mentioned in the Pali Canon.

บทนำ�

“พระอุปคุต” เป็นชื่อของพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาที่ไม่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกบาลีดงั ทีป่ รากฏว่าในพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ เถรคาถา ซึง่ มีรายชือ่
พระเถระ ๒๖๔ รูป และ เล่มที่ ๓๒-๓๓ อปทาน ซึ่งมีรายชื่อพระเถระ ๕๔๐ รูป แต่ไม่มี
ชื่อพระอุปคุต เช่นเดียวกับพจนานุกรมชื่อเฉพาะในบาลี (Dictionary of Pali Proper
Names) ทั้งเล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏชื่อพระอุปคุต (อภิชาติ ยอดสุวรรณ,
๒๕๓๔, น.๒๓) ชื่อและประวัติของพระอุปคุตปรากฏในคัมภีร์บาลีสมัยหลัง คือคัมภีร์
โลกบัญญัติของพม่า และวรรณกรรมปฐมสมโพธิ หากแต่เรื่องราวของพระอุปคุตที่เก่าแก่
ที่สุดปรากฏในคัมภีร์อโศกาวทานภาษาสันสกฤต แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่
เรื่องราวที่ปรากฏตรงกันคือ พระอุปคุตเป็นพระสาวกในสมัยหลังพุทธกาล เป็นผู้ปราบ
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พญามาร และเป็นพระอรหันต์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชยอมรับนับถือ เรื่องราวการปราบ
มารของพระอุปคุตปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาและตำ�นานท้องถิ่นต่างๆ ของไทย
และยังสัมพันธ์กบั ประเพณีและพิธกี รรมในหลายท้องถิน่ แต่ดว้ ยเหตุทพี่ ระไตรปิฎกบาลีไม่
ได้กล่าวถึงพระอุปคุต ทำ�ให้เกิดเรื่องเล่าที่สับสนระหว่างพระอุปคุตกับพระสาวกรูปอื่นที่มี
ตัวตนในพระไตรปิฎกบาลี และมักจะกล่าวถึงพระอุปคุตว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระสาวกที่
มีคุณลักษณะบางประการคล้ายคลึงกันด้วย

๑. กำ�เนิดตำ�นานพระอุปคุต

ประวั ติ ข องพระอุ ป คุ ต สั น นิ ษ ฐานกั น ว่ า พระอุ ป คุ ต เป็ น พระภิ ก ษุ ที่ มี
ชื่อเสียงด้านเทศนาสั่งสอนในแคว้นมธุรา (Mathurã) ในอินเดียตอนเหนือ เป็น
พระอรหันตสาวกสมัยหลังพุทธกาล อยู่ระหว่างช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๓ - คริสต์ศตวรรษแรก โดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์
องค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์เมารยะ ครองราชย์ประมาณปี พ.ศ. ๒๗๔ ในคัมภีร์อโศกาวทาน
ซึ่งแต่งเป็นภาษาสันสกฤตได้กล่าวถึงประวัติของ “พระอุปคุปต์” และความสัมพันธ์
ระหว่างพระอุปคุปต์กับพระเจ้าอโศกมหาราชว่าพระอุปคุปต์เป็นพระเถระที่พระเจ้า
อโศกมหาราชเลื่อมใสศรัทธา พระอุปคุปต์เป็นผู้นำ�พระเจ้าอโศกเสด็จนมัสการปูชนียสถานในพุทธศาสนาและอธิบายประวัติสถานที่ต่างๆ (เสถียร โพธินันทะ, ๒๕๒๒,
น.๑๒๙, ๑๔๗)
นอกจากนี้มีผู้สันนิษฐานว่าพระอุปคุตเป็นพระภิกษุในนิกาย Sarvãstivãdin
เป็นพระป่าและมีสานุศษิ ย์จ�ำ นวนมากทางด้านการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน (meditation)
หลังจากมรณภาพแล้วอารามของพระอุปคุตบนภูเขาใกล้เมืองมธุราเป็นศูนย์กลางของ
การจาริกปฏิบัติธรรมอย่างน้อยจนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๗ (Strong, 1992, p.3)
ชื่อ “พระอุปคุปต์” ปรากฏในคัมภีร์อโศกาวทานภาษาสันสกฤตซึ่งเรียบเรียง
ขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๕ (เสถียร โพธินันทะ, ๒๕๒๒, น.๑๒๓) ส่วน
พระไตรปิฎกบาลีไม่มีชื่อพระอุปคุต แต่ปรากฏเรื่องของพระอุปคุตในคัมภีร์บาลีอื่นๆ
ที่แต่งขึ้นในสมัยหลัง คือคัมภีร์โลกบัญญัติ โดยคัมภีร์บาลีมักเรียกว่า “พระกีสนาคอุปคุตต์” และ “พระอุปคุตต์”
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คัมภีร์โลกบัญญัติเป็นผลงานของพระสัทธรรมโฆษเถระซึ่งประวัติไม่ชัดเจน
ว่าเป็นชาวศรีลังกาหรือพม่า แต่นักวิชาการบางคนสันนิษฐานว่าเป็นพระชาวท่าตอน
ในพม่า คัมภีร์นี้แต่งขึ้นเป็นอักษรพม่าภาษาบาลี เป็นที่รู้จักแพร่หลายในพม่าแล้ว
ในช่วง ค.ศ. ๑๓๔๕ (Strong, 1992, p.182) คัมภีร์เล่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญเกี่ยวกับ
ตำ�นานพระอุปคุตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสัมพันธ์กบั ตำ�นานพระอุปคุตที่
ปรากฏในคัมภีรอ์ นื่ ๆ คือปฐมสมโพธิกถาทีแ่ พร่หลายในไทย๑ และคัมภีรม์ หาอุปคุตของ
ล้านนา แต่คมั ภีรโ์ ลกบัญญัตเิ ป็นคัมภีรท์ เี่ ก่าแก่กว่าคัมภีรอ์ นื่ ๆ แม้วา่ คัมภีรป์ ฐมสมโพธิ
จะเป็นคัมภีร์ที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากกว่าก็ตาม เรื่องพระอุปคุตปราบมารใน
ปฐมสมโพธิกถามีความสัมพันธ์กับคัมภีร์โลกบัญญัติ ดังนั้นจึงจะใช้เรื่องพระอุปคุต
ที่ปรากฏในคัมภีร์โลกบัญญัติเป็นตัวแทนของตำ�นานพระอุปคุตของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพือ่ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างตำ�นานอินเดียกับตำ�นานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะของไทย
๑.๑ ตำ�นานพระอุปคุปต์ของอินเดีย: พระอนุพุทธแห่งภูเขาอุรุมณฑ์
เรื่ อ งพระอุ ป คุ ต ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ปรากฏในคั ม ภี ร์ สั น สกฤตประเภทอวทาน
ต่างๆ โดยมีเนื้อหากล่าวถึงประวัติชีวิตของพระอุปคุตอย่างละเอียด ประวัติของ
พระอุปคุตปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ของสันสกฤต เช่น อโศกาวทานในทิพยาวทาน
(Divyāvadāna) อวทานศตกะ (Avadānaśataka) มูลสรรวาสติวาทวินยั (Mūlasarvāstivāda
Vinaya) ธัมมุขนิทานสูตร (Damamūkanidānasutra) คัมภีร์เหล่านี้เรียกพระอุปคุตว่า
“อุปคุปต์” เรื่องราวของพระอุปคุตในคัมภีร์เหล่านี้แบ่งเรื่องได้เป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่ม
ที่พูดถึงประวัติของพระอุปคุตในฐานะพระอรหันต์ผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองมธุราซึ่งกล่าว
ถึงประวัติชีวิตของพระอุปคุตก่อนบวชและเมื่อบวชจนมรณภาพที่อารามบนภูเขา
อุรุมณฑ์ กับกลุ่มที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปคุตกับพระเจ้าอโศกในฐานะที่
เป็นพระเถระที่พระเจ้าอโศกเลื่อมใส การสนทนาธรรมและการนำ�เสด็จพระเจ้าอโศก
ไปตามปูชนียสถานต่างๆ (Strong, 1992, pp.10-11)
๑

เรื่ อ งพระอุ ป คุ ต ปราบมารปรากฏในพระนิ พ นธ์ เรื่ อ งปฐมสมโพธิ ก ถาของสมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และโคลงสารปถมสมโพธิฉบับอีสานดังสำ�นวนที่
ปริวรรตโดยพระมหาชนะ ธมฺมธโช ภมรพล
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เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอุปคุตจากคัมภีร์สันสกฤตที่นำ�มาศึกษานี้นำ�มาจาก
อโศกาวทานฉบับแปลโดย ส.ศิวรักษ์ โดยแบ่งเนื้อหาตามลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญของ
ชีวิตพระอุปคุต ดังนี้
เนื้อหาตอนสำ�คัญ

เหตุการณ์สำ�คัญ

ก. พุทธพยากรณ์ของ
พระพุทธองค์
เกี่ยวกับ
พระอุปคุปต์

พระพุ ท ธองค์ ต รั ส กั บ พระอานนท์ ว่ า ร้ อ ยปี ห ลั ง ปริ นิ พ พาน
พระอุปคุปต์ผู้เป็นพระอนุพุทธเจ้าจะถือกำ�เนิดเป็นบุตรของ
พ่อค้าน้ำ�หอมในเมืองมธุรา พระอุปคุตจะเป็นผู้กระทำ�พุทธกิจ
แทนพระพุทธองค์ เมื่ออุปคุปต์บวชจะเป็นอาจารย์ที่ทำ�ให้ศิษย์
จำ�นวนมากบรรลุอรหัตผล

ข. อดีตชาติของ
พระอุปคุปต์

พระอุปคุปต์ทำ�ให้ภิกษุจำ�นวนมากบรรลุอรหัตผล เช่นเดียวกับ
อดีตชาติที่เคยเกิดเป็นพญาวานรที่ภูเขาอุรุมณฑ์ พญาวานรได้
ช่วยให้ฤๅษี ๕๐๐ ตนบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

ค. ชีวิตฆราวาสก่อน
พระอุปคุปต์บวช

พ่อค้าน้ำ�หอมสัญญากับพระศาณกสิณว่าหากตนมีบุตรชาย
จะให้บวช แต่พ่อค้าน้ำ�หอมเพิกเฉยจนมีบุตรชายคนที่สามชื่อ
ว่าอุปคุปต์ พระศาณกสิณทราบว่าอุปคุปต์คือผู้ที่พระพุทธเจ้า
พยากรณ์ไว้จึงไปทวงสัญญา พ่อค้าน้ำ�หอมกำ�หนดเงื่อนไขว่า
หากอุปคุปต์ไม่ทำ�ให้ตนมีกำ�ไรหรือขาดทุน จะให้บวช มาร
บันดาลให้เกิดกลิ่นเหม็นในเมืองมธุรา อุปคุปต์จึงขายน้ำ�หอม
ได้กำ�ไรมาก
พระศาณกสิ ณ สอนให้ อุ ป คุ ป ต์ ฝึ ก จิ ต จนในที่ สุ ด จิ ต เป็ น กุ ศ ล
ทั้งหมด และค้าขายด้วยคุณธรรม ต่อมาอุปคุปต์แสดงธรรม
แก่นางโสเภณีวาสวทัตตา ทำ�ให้นางวาสวทัตตาบรรลุโสดาบัน
ส่วนอุปคุปต์เองบรรลุอนาคามีจากข้อธรรมของตนเอง พระ
ศาณกสิณบันดาลให้อุปคุปต์ค้าขายไม่ได้กำ�ไรและไม่ขาดทุน
พ่อค้าน้ำ�หอมจึงให้อุปคุปต์บวช
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ง. การปราบมารของ
พระอุปคุปต์

เมือ่ พระอุปคุปต์แสดงธรรมในเมืองมธุรา มารขัดขวางด้วยการให้
ฝนตกเป็นมุกในวันที่ ๑ ตกเป็นทองในวันที่ ๒ และบันดาลมโหรี
และการฟ้อนรำ�ของเหล่านางอัปสรในวันที่ ๓ มารนำ�พวงมาลัย
ดอกไม้สวมที่คอพระอุปคุปต์ พระอุปคุปต์เอาซากงูสวมหัวมาร
ซากสุนัขคล้องคอ และซากศพเหน็บหูมาร พญามารแก้ออก
ไม่ได้ในที่สุดต้องยอมแพ้พระอุปคุปต์ การเทศนาธรรมของ
พระอุปคุปต์ทำ�ให้มีผู้บวชในพระพุทธศาสนาจำ�นวนมาก และ
พระภิกษุเหล่านี้บรรลุอรหันต์ถึง ๑๘,๐๐๐ รูป

จ. การพบกับ
พระเจ้าอโศก

พระอุปคุปต์เป็นพระวิปสั นาจารย์ผมู้ ชี อื่ เสียงแห่งนฏภัตกิ อาราม
ณ เขาอุรุมณฑ์ พระเจ้าอโศกได้ยินกิตติศัพท์ของพระอุปคุปต์
จึงปรารถนาจะไปสักการะ พระอุปคุปต์พร้อมพระอรหันตสาวก
เดินทางมาหาพระเจ้าอโศกที่เมืองปาฏลีบุตร พระอุปคุปต์พา
พระเจ้าอโศกจาริกไปสักการะสถานที่สำ�คัญในพระพุทธประวัติ

พระอุปคุตในอโศกาวทานเป็นผู้มีความสามารถทางการแสดงธรรมมาก
ดังที่บทกถามุขในอโศกาวทานกล่าวยกย่อง “พระอุปคุปต์เถระ” ว่าเป็นเอตทัคคะ
ในบรรดาพระธรรมกถึก คำ�สอนของพระอุปคุปต์เหนือกว่าพระอินทร์ พระพรหม
พระอีศาน พระยม พระวรุณ พระกุเวร พระเวสสุวรรณ พระโสมะ พระอทิติ และ
เทพเจ้ า ต่ า งๆ พระอุ ป คุ ป ต์ เ ป็ น ผู้ มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ที่ ส ามารถเอาชนะแม้ พ ระกามเทพ
(ส. ศิวรักษ์, ๒๕๕๒, น.๖๐) พระอุปคุตมีความสามารถในการแสดงธรรมตั้งแต่อยู่ใน
เพศฆราวาส ต่อมายังทำ�ให้สานุศิษย์บรรลุอรหัตผลถึง ๑๘,๐๐๐ รูป พระอุปคุตใช้
ปัญญาทรมานพญามารจนพ่ายแพ้ และยังมีบทบาทในการนำ�เสด็จพระเจ้าอโศกมหาราชจาริกไปยังสถานที่สำ�คัญในพุทธประวัติด้วย
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๑.๒ ตำ � นานพระอุ ป คุ ต ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ : พระอรหั น ต์
ผู้เข้าฌานสมาบัติอยู่ใต้มหาสมุทร
เรื่องพระอุปคุตที่เก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แพร่หลายในพม่าและ
ไทยปรากฏในคัมภีร์โลกบัญญัติ คัมภีร์โลกบัญญัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และ
โลกศาสตร์ โดยกล่าวถึงกำ�เนิดและการเปลี่ยนแปลงของจักรวาล โลก และสิ่งต่างๆ
ในโลกตามคติพุทธศาสนา ส่วนที่กล่าวถึงพระอุปคุตปรากฏในตอนที่เรียกว่า “มาร
วิภาค” ซึ่งกล่าวถึงเรื่องมารต่างๆ โดยกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าอโศกอัญเชิญพระอุปคุต
มาคุ้มครองพิธีฉลองพระสถูป การทดสอบฤทธิ์พระอุปคุต และเหตุการณ์ที่พระอุปคุต
ปราบพญามาร คัมภีร์โลกบัญญัติฉบับที่นำ�มาศึกษานี้ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก
(พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง ได้แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์เผยแพร่
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สามารถจำ�แนกเหตุการณ์สำ�คัญดังนี้
เนื้อหาตอนสำ�คัญ
ก. การอัญเชิญ
พระอุปคุตมา
คุ้มครองพิธี
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พระเจ้าอโศกจะจัดงานฉลองพระมหาสถูปเมืองปาตลีบุตรและ
พระสถูป ๘๔,๐๐๐ แห่งที่พระองค์สร้างทั่วชมพูทวีป โดยจะจัด
งาน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน จึงขอให้คณะพระอริยสงฆ์คุ้มครอง
งานบุ ญ ของพระองค์ มิ ใ ห้ มี อั น ตราย สามเณรผู้ ห นึ่ ง กล่ า วถึ ง
พระกี ส นาคอุ ป คุ ต ที่ เข้ า ฌานสมาบั ติ อ ยู่ ใ นปราสาทแก้ ว ใน
มหาสมุทร ซึ่งเป็นผู้ที่พระพุทธองค์พยากรณ์ว่าจะปราบมาร
พระภิกษุ ๒ รูปได้รับมอบหมายให้ไปอัญเชิญพระอุปคุต พระ
ทั้ง สองจึง ดำ�ดินไปโผล่ที่ปราสาทแก้วในมหาสมุทร เมื่อพระ
อุปคุตทราบเรื่องจึงเชิญให้พระภิกษุทั้งสองเดินทางล่วงหน้าไป
ก่อน พระอุปคุตไปถึงที่ประชุมสงฆ์ก่อนพระทั้งสองรูป ทำ�ให้ได้
รับการสรรเสริญว่ามีฤทธิม์ ากทีป่ ระชุมสงฆ์ให้พระอุปคุตดูแลงาน
ฉลองพระสถูป ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน
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ข. การทดลองฤทธิ์
พระอุปคุต

พระเจ้าอโศกเห็นพระอุปคุตมีรา่ งผอมก็กงั ขาในอิทธิฤทธิ์ พระองค์
จึงให้ปล่อยช้างตกมันแล่นไปทำ�ร้ายพระอุปคุต พระอุปคุตเนรมิต
ให้ช้างหยุดนิ่งเหมือนหิน พระเจ้าอโศกขอขมาพระอุปคุต พระ
อุปคุตจึงบันดาลให้ช้างกลับมามีชีวิตดังเดิม

ค. การปราบมาร

มารบันดาลให้เกิดพายุฝนเพือ่ ทำ�ลายงาน พระอุปคุตใช้ฤทธิห์ อบ
ไปทิ้งที่อื่น พญามารบันดาลให้เกิดฝนทราย ฝนกรวด ฝนก้อน
หิน ฝนถ่านเพลิง พระอุปคุตเนรมิตปราสาทกว้างรับไว้และหอบ
ไปทิ้งนอกจักรวาล
พญามารเนรมิตตนเป็นโคอุสุภราช พระอุปคุตเนรมิตกายเป็น
พญาเสือโคร่ง พญามารกลายร่างเป็นพญานาคเจ็ดเศียร พระ
อุปคุตแปลงเป็นพญาครุฑ พญามารแปลงเป็นยักษ์ถือตะบอง
เหล็กใหญ่เท่าลำ�ตาล พระอุปคุตเนรมิตกายเป็นยักษ์ใหญ่กว่า
สองเท่า ถือตระบองเหล็กสองอัน พญามารเนรมิตกายให้งาม
ประดับด้วยเครื่องหอมเข้ามาหาพระอุปคุต พระอุปคุตเนรมิต
สุนัขเน่าคล้องคอพญามาร พญามารไปขอความช่วยเหลือจาก
ท้าวจตุโลกบาล ท้าวสักกะ ท้าวสยามเทวราช ท้าวสันดุสิต
ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี และท้าวมหาพรหม แต่ไม่มีใครแก้ซาก
สุ นั ข เน่ า ได้ ท้ า วมหาพรหมแนะให้ ก ลั บ ไปหาพระอุ ป คุ ต
พญามารยอมแพ้ พ ระอุ ป คุ ต พระอุ ป คุ ต เนรมิ ต รั ด ประคตให้
ยาวเพื่อมัดพญามารไว้ที่ภูเขาตลอด ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน
พญามารรำ�ลึกถึงพระกรุณาของพระพุทธองค์ พร้อมตั้งความ
ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า พระอุปคุตปล่อยพญามาร และ
เล่าถึงพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า

���������-13-56.indd 8

7/11/2556 23:19

9

พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตำ�นานพระอุปคุตในอโศกาวทานกับโลกบัญญัติมีความแตกต่างกันหลาย
ประการ ดังนี้
พระอุปคุปต์ในอโศกาวทาน

พระอุปคุตต์ในโลกบัญญัติ

ที่อยู่

อารามบนเขา

ปราสาทแก้วใต้มหาสมุทร

ชื่อเสียง

การแสดงธรรม

อิทธิฤทธิ์

มูลเหตุการ
ปราบมาร

ปราบมารเพื่อมิให้มาขัดขวางการ ปราบมารเพื่ อ มิ ใ ห้ ม าทำ � ลายงาน
แสดงธรรม
ฉลองพระธาตุสถูปที่พระเจ้าอโศก
จัดขึ้น

วิธีการปราบ
มาร

ทรมานพญามารด้ ว ยการคล้ อ ง แสดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ต่ อ สู้ กั บ มารและ
ซากศพ ซากสุนัขเน่า และซากงูไว้ ทรมานพญามารด้วยการคล้องซาก
กับมาร
สุนัขเน่าและผูกมารไว้กับภูเขาใหญ่

การพบกับ
พระเจ้ า อโศกเลื่ อ มใสศรั ท ธาพระ พระเจ้าอโศกไม่เชื่อถือและทดลอง
พระเจ้าอโศก อุปคุปต์
ฤทธิ์ แต่ยอมรับในที่สุด

ตำ�นานพระอุปคุตในโลกบัญญัติอันเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาบาลีที่เก่าแก่ที่สุด
ที่กล่าวถึงพระอุปคุตจึงเน้นให้เห็นลักษณะเด่นของพระอุปคุตในด้านการมีอิทธิฤทธิ์
มาก โดยพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่นิพพาน พระอุปคุตอาศัย
อยู่ในมหาสมุทร เชื่อกันว่าเนรมิตปราสาทแก้วอยู่บริเวณสะดือทะเล พระอุปคุตเป็น
ผูม้ อี ทิ ธิฤทธิม์ าก ต่อสูจ้ นเอาชนะมารได้ จึงได้มกี ารอัญเชิญพระอุปคุตขึน้ จากมหาสมุทร
มาคุ้มครองงานพิธีต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ตำ�นานพระอุปคุตในคัมภีร์พุทธศาสนา
บาลีจึงเน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตในการปราบมารและการที่พระอุปคุตเป็น
พระอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานแต่ยังมีชีวิตอยู่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา แตกต่างจาก
ตำ�นานของฝ่ายสันสกฤตที่กล่าวเน้นถึงความเป็นธรรมกถึกของพระอุปคุต ไม่ได้เน้น
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เรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุต เรื่องราวของพระอุปคุตที่รับรู้กันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แถบพม่าและไทย จึงเป็นเรื่องของพระอรหันต์ปราบมารผู้ยังไม่นิพพาน แต่
อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทร และเป็นผู้ที่คอยพิทักษ์พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธองค์
พยากรณ์ไว้

๒. ตำ�นานพระอุปคุตปราบมารในวรรณกรรมพุทธศาสนาและตำ�นาน
ท้องถิ่นของไทย

ตำ�นานพระอุปคุตปราบมารของไทยปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่อง
ปฐมสมโพธิกถา และวรรณกรรมพุทธศาสนาของท้องถิ่นทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานและ
ภาคใต้ เรื่องราวของพระอุปคุตที่ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยปรากฏ
ตรงกั น กั บ ในคั ม ภี ร์ โ ลกบั ญ ญั ติ ดั ง ที่ อ นั น ต์ เหล่ า เลิ ศ วรกุ ล (๒๕๔๖, น.๕๔๐)
กล่าวว่าเนื้อเรื่องพระอุปคุตปราบมารในปฐมสมโพธิใกล้กับเนื้อเรื่องในโลกบัญญัติ
มากกว่าคัมภีร์อื่น ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส เป็ น วรรณกรรมพุ ท ธศาสนาเล่ ม สำ � คั ญ ที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งราวของ
พระอุปคุตอย่างละเอียดในปริจเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวัตต์ เรื่องราวตอนที่กล่าวถึง
พระอุปคุตปราบพญามารมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับโลกบัญญัติ สรุปได้ดังนี้
พระเจ้ า อโศกมหาราชมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะจั ด งานฉลองพระธาตุ ส ถู ป
๘๔,๐๐๐ แห่งเป็นเวลา ๗ ปี ๗ เดือนและ ๗ วัน จึงต้องการให้พระภิกษุที่มี
อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ในงานฉลอง พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ทั้ ง หลายทราบว่ า
พระกี ส นาคอุ ป คุ ต ตเถระซึ่ ง อยู่ ใ ต้ ม หาสมุ ท รมี ฤ ทธิ์ ป้ อ งกั น พญามารได้ จึ ง นิ ม นต์
พระอุปคุตต์ให้เป็นผู้ป้องกันมิให้พญามารมาขัดขวางงานฉลองพระธาตุสถูปพญา
วัสสวัตตีมารพยายามทำ�ลายงานฉลองด้วยการบันดาลฝนอุปสรรคต่างๆ แต่ไม่สำ�เร็จ
ในที่สุดพระอุปคุตเนรมิตซากสุนัขผูกคอพญามาร พญามารจึงยอมแพ้พระอุปคุต
พระอุปคุตรัดพญามารไว้กับภูเขาใหญ่จนเสร็จสิ้นงานฉลองพระสถูป พญามารละพยศ
และตั้งความปรารถนาจะบรรลุพุทธภูมิ พระอุปคุตจึงปล่อยพญามารให้เป็นอิสระ
(ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, ๒๕๓๐, น.๒๖๖-๒๗๔)
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นอกจากปฐมสมโพธิกถาแล้วยังมีวรรณกรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ในภาคเหนือ
ภาคอีสาน และภาคใต้ที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระอุปคุตที่ใช้ฤทธิ์ปราบพญามาร
ดังการเปรียบเทียบอนุภาคสำ�คัญที่ปรากฏในตำ�นานพระอุปคุตปราบมารสำ�นวน
ลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ๒ ดังนี้
ตารางแสดงอนุภาคลักษณะเด่นของตัวละครพระอุปคุต
เรื่อง/
อนุภาคสำ�คัญ
พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิต
อยู่ใต้มหาสมุทร
พระอรหันต์ผู้ได้รับ
พุทธพยากรณ์ว่าเป็นผู้
ปราบมาร
พระอรหันต์ผู้ได้รับการ
ยกย่องว่ามีอิทธิฤทธิ์มาก

ปฐมสมโพธิกถา

มหาอุปคุต
อุปคุตผาบมาร นิพพานโสตร
ล้านนา
ภาคอีสาน
ภาคใต้
ภาคเหนือ

P

P

P

P

P

P

P

–

P

P

P

P

๒

ตำ � นานพระอุ ป คุ ต ฉบั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ นำ � มาใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ พระปฐมสมโพธิ ก ถา
พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส นำ�มาจากวรรณกรรมลายลักษณ์
ท้องถิ่น ท้องถิ่นละ ๑ สำ�นวน วรรณกรรมภาคเหนือ คือเรื่องมหาอุปคุตล้านนา ฉบับวัดสำ�เภา
จากการปริวรรตของ อภิชาติ ยอดสุวรรณ โดยนำ�เนื้อเรื่องมาจากผูกที่ ๒-๓   วรรณกรรมภาค
อีสาน คือเรื่องอุปคุตผาบมาร ฉบับวัดหนองขูหลุ จังหวัดอุบลราชธานี ปริวรรตโดยพระอริยานุวัตร
เขมจารี และวรรณกรรมภาคใต้ คือเรื่องนิพพานโสตร สำ�นวนที่ ๔ ของศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้
ปริวรรตโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา นุ่นสุข
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ตารางแสดงลำ�ดับเหตุการณ์ตอนพระอุปคุตปราบพญามาร
เรื่อง/
เหตุการณ์สำ�คัญ
การหาผู้มีฤทธิ์มาคุ้มครอง
งานพิธีกรรม
การนิมนต์พระอุปคุตจาก
มหาสมุทรขึ้นมาบนโลก
การยอมรับจากคณะสงฆ์
และชาวเมืองว่าพระอุปคุต
มีอิทธิฤทธิ์มาก
การใช้ฤทธิ์ป้องกันฝน
รูปแบบต่างๆ ของมาร
การแสดงอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับ
มารจนมารพ่ายแพ้
การกักขังมารไม่ให้มา
รบกวนงาน
การปล่อยมารหลังจาก
ทำ�ให้มารยอมรับอำ�นาจ
พุทธศาสนา

ปฐมสมโพธิกถา

มหาอุปคุต
อุปคุตผาบมาร นิพพานโสตร
ล้านนา
ภาคอีสาน
ภาคใต้
ภาคเหนือ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

–

P

P

P

P

แม้ว่าพระอุปคุตจะเป็นพระอรหันตสาวกหลังสมัยพุทธกาล และไม่มีตัวตน
ในพระไตรปิฎกบาลี แต่ตำ�นานพระอุปคุตปราบมารปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา
เล่มสำ�คัญของไทยคือปฐมสมโพธิกถา และวรรณกรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นก็ยังปรากฏ
เรื่องราวของพระอุปคุตตรงกัน แสดงให้เห็นว่าตำ�นานพระอุปคุตปราบมารนี้เป็นเรื่อง
ทีแ่ พร่หลายไม่นอ้ ย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานยังมีต�ำ นานมุขปาฐะปรากฏใน
การรับรู้ของคนในท้องถิ่นด้วย
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ตำ�นานพระอุปคุตบางสำ�นวนในภาคเหนือและภาคอีสานกล่าวว่าพระอุปคุต
เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าโดยตรง โดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดในอำ�เภอเกาะคา จังหวัด
ลำ�ปาง เล่าว่าพระอุปคุตเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าโดยเกิดจากน้�ำ กามของพระพุทธองค์
ที่ทิ้งลงในมหาสมุทร พระอุปคุตอยู่ในน้ำ�และมีอิทธิฤทธิ์มาก พระอุปคุตมีบทบาทใน
การดูแลรักษาพระธาตุไม่ให้มารมาทำ�ลาย จึงเป็นที่มาของการที่คนภาคเหนือนิมนต์
พระอุปคุตมาปกป้องงานบุญต่างๆ (Rhum, 1994, p.149) ตำ�นานสำ�นวนนี้จึงเน้น
ความสำ�คัญของพระอุปคุตที่มิใช่เป็นเพียงพระอรหันตสาวกผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา
แต่เป็นพุทธบุตรทางสายเลือดของพระพุทธองค์โดยตรง พระอุปคุตจึงมีความสำ�คัญ
และความยิ่งใหญ่ เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ความคิด
เรื่องพระอรหันต์อุปคุตผู้สืบสายเลือดจากพระพุทธเจ้านี้ยังปรากฏตรงกันกับตำ�นาน
มุขปาฐะอีสานสำ�นวนหนึ่งของจังหวัดนครพนมที่กล่าวว่าพระอุปคุตเป็นบุตรของ
พระพุทธเจ้ากับปลาปากคำ�  พระอุปคุตอาศัยอยู่ใต้บาดาล (พิเชฐ สายพันธ์, ๒๕๓๙,
น.๕๔)
การเพิ่มคุณลักษณะเรื่องพระอุปคุตเป็นบุตรผู้สืบสายโลหิตของพระพุทธเจ้า
ในตำ�นานท้องถิ่นจึงเป็นการเน้นความหมายและความสำ�คัญของพระอุปคุตในฐานะ
ผูส้ บื ทอดและธำ�รงพระพุทธศาสนาในช่วงหลังพุทธกาล นอกจากนีย้ งั เน้นความยิง่ ใหญ่
ของพระอุปคุต และช่วยเสริมให้เห็นว่าการที่พระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์มากก็เพราะเป็น
บุตรของพระพุทธเจ้า จึงเป็นผูเ้ ดียวทีส่ ามารถปราบมาร และปกป้องไม่ให้มารมาทำ�ลาย
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้การที่วรรณกรรมพุทธศาสนาบาลีที่รับรู้กัน ไม่ได้
กล่าวถึงกำ�เนิดของพระอุปคุต ทำ�ให้ประวัตขิ องพระอุปคุตมีความคลุมเครือและมีพนื้ ที่
ว่างสำ�หรับการสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับกำ�เนิดของพระอุปคุตที่หลากหลาย

๓. คติความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตในสังคมวัฒนธรรมไทย

ตำ � นานพระอุ ป คุ ต ที่ ป รากฏในวรรณกรรมพุ ท ธศาสนาและวรรณกรรม
ท้องถิ่นต่างๆ ของไทยทำ�ให้มองเห็นการรับรู้เรื่องพระอุปคุตใน ๒ ลักษณะคือ
ประการที่ ๑ ความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ผู้มีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถ
ปราบมารได้ และยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน และประการที่ ๒ ความเชื่อที่ว่าพระอุปคุต
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มีความสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์คือ มีอำ�นาจควบคุมน้ำ�และฝนฟ้า และสามารถ
บันดาลโชคลาภ คติความเชือ่ ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ตำ�นาน ประเพณีและพิธกี รรม
ต่างๆ ในสังคมวัฒนธรรมไทย
๓.๑ พระอรหันตสาวกผู้มีอิทธิฤทธิ์ปราบมาร
เรื่องราวของพระอุปคุตที่ปรากฏในตำ�นานต่างๆ ล้วนปรากฏตรงกันในเรื่อง
การมีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถปราบพญามารได้ โดยพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่จนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่นิพพาน แต่ปลีกตัวไปอาศัยอยู่ที่สะดือทะเล โดยเนรมิตปราสาทแก้ว
อยู่ใต้มหาสมุทร ในปฐมสมโพธิกถากล่าวถึงพระอุปคุตว่า
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระภิกษุองค์นั้นท่านทำ�ลายอุทกขันธ์อันใหญ่ลงไปใน
ระหว่างมหาสมุทร แล้วนฤมิตปราสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ประดิษฐานในท้อง
มหาสาครสมุทรแล้วท่านนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่ ณ ภายในท่ามกลางสัตตรัตนปราสาท ยับยั้งด้วยฌานสมาบัติสุขสิ้นทิวาวารเป็นอันมาก เว้นจากภัตตาหารบมิได้ฉัน
แลพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นมีนามพระกิสนาคอุปคุตตเถร ผิว่าได้มาสู่สงฆสมาคมในที่
นี้ ก็อาจสามารถจักทรมานซึ่งมารใจบาปให้พ่ายแพ้มหิทธานุภาพได้ (ปรมานุชิตชิโนรส,
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, ๒๕๓๐, น.๒๖๘)

และยังได้กล่าวถึงอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตว่าท่านขึ้นจากพื้นมหาสมุทรเดินทางมาถึงที่
ประชุมสงฆ์กอ่ นพระภิกษุทลี่ ว่ งหน้ามาก่อน ทัง้ ยังบันดาลให้ชา้ งตกมันของพระเจ้าอโศก
กลายเป็นหินด้วย พระอุปคุตยังได้ใช้อิทธิฤทธิ์ปราบมาร จนมารยอมแพ้และยอมรับ
พระพุทธศาสนาในทีส่ ดุ (ปรมานุชติ ชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, ๒๕๓๐,
น.๒๖๘-๒๗๔)
คติเรื่องพระอุปคุตปราบมารมิได้ปรากฏเพียงในวรรณกรรมต่างๆ เท่านั้น
หากแต่ปรากฏในความเชื่อและพิธีกรรมในท้องถิ่นด้วย จะเห็นว่าตำ�นานพระอุปคุต
ปราบมารทัง้ ทีป่ รากฏในตำ�นานลายลักษณ์และตำ�นานมุขปาฐะได้อธิบายบทบาทความ
สำ�คัญของการอัญเชิญพระอุปคุตมาคุ้มครองการจัดงานสำ�คัญทางพุทธศาสนาซึ่งพบ
ในภาคเหนือและภาคอีสาน เพราะการจัดงานดังกล่าวย่อมจะไม่ตอ้ งการให้เกิดอุปสรรค
จึงต้องมีการอัญเชิญพระอุปคุต และเหตุทตี่ อ้ งมีการอัญเชิญพระอุปคุตเพราะพระอุปคุต
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เป็นพระอรหันต์ทมี่ อี ทิ ธิฤทธิม์ ากจนสามารถ “ชนะมาร” ซึง่ บันดาลลมฝนหรืออุปสรรค
ต่างๆ มาทำ�ลายงานตามที่ปรากฏในตำ�นาน ดังนั้นเมื่อมีพระอุปคุตในงานพิธีทาง
พุทธศาสนาย่อมไม่มีมารมาผจญงาน การจัดงานจึงสำ�เร็จราบรื่นลงด้วยดี ความเชื่อ
เช่นนี้ยังคงดำ�รงอยู่ในพิธีกรรมของกลุ่มคนไทยยวนล้านนาในภาคเหนือ และกลุ่ม
คนไทยอีสาน ทำ�ให้คนไทยภาคเหนือและภาคอีสานยังคงสืบทอดพิธกี รรมการอัญเชิญ
พระอุปคุตขึ้นมาคุ้มครองงานพิธีทางพุทธศาสนาของท้องถิ่น ดังการแห่พระอุปคุต
มาไว้ในงานปอยหลวง๓ เพือ่ ป้องกันอุปสรรคของชาวล้านนา (อุดม รุง่ เรืองศรี, ๒๕๔๒,
น.๔๗๒๓) เช่น งานนมัสการพระธาตุหริภุญไชย และการอัญเชิญพระอุปคุตมาในงาน
บุญผะเหวดของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เช่น มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย เป็นต้น
(ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์, ๒๕๔๑, น.๑๓๐-๑๓๕ และ ผีกับพุทธ: ศาสนาและความเชื่อ
ในสังคมด่านซ้าย, ๒๕๕๐, น.๑๐๐-๑๐๔) นอกจากงานบุญผะเหวดแล้วยังมีงานสำ�คัญ
อื่นๆ ที่จะมีการนิมนต์พระอุปคุตมาในงาน เช่น การแห่พระอุปคุตในงานนมัสการ
พระธาตุพนมประจำ�ปี (วิศิษฏ์ ดวงสงค์, ๒๕๔๒, น.๕๑๓๓-๕๑๓๖)
จุดมุ่งหมายของการอาราธนาพระอุปคุตมาคุ้มครองงานพิธีทางพุทธศาสนา
เพื่อขออำ�นาจของพระอุปคุตปกป้องคุ้มครองงานพิธีต่างๆ ให้ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น
ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง โดยเฉพาะการป้องกันฝนหรือลมพายุต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ตำ � นานพระอุ ป คุ ต ที่ ก ล่ า วถึ ง การที่ พ ระอุ ป คุ ต ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ฝ นตกในงานฉลอง
พระธาตุเจดีย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชจัดขึ้น ความเชื่อดังกล่าวยังคงสืบทอดมาถึง
ปัจจุบัน ดังที่ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงความสำ�คัญของพิธีนิมนต์พระอุปคุต
ในงานบุญผะเหวดว่า “พระยาอุปคุตต่อพญามารไม่ให้เข้ามาบริเวณนี้ (ศาลาการเปรียญ)
เป็ น ผู้ รั ก ษาความปลอดภั ย จะขาดพิ ธี นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า ขาดการนิ ม นต์ พ ระอุ ป คุ ต หรื อ
แต่งเครื่องบูชา ‘เครื่องร้อยเครื่องพัน’ ที่ใช้ประดับคาถาพันไม่ครบ จะทำ�ให้เกิด
ฝนไม่ตก มีลมพายุ และฟ้าผ่าแล้ง (ฟ้าผ่าแต่ฝนไม่ตก)” (บุญผเวสของชาวอีสาน:
การวิเคราะห์และตีความหมายทางมานุษยวิทยา, ๒๕๓๔, น.๒๑)
๓

งานปอยหลวงคืองานบุญสำ�คัญของคนไทยยวนล้านนา “ปอย” เป็นภาษาพม่าหมายถึง
งานที่มีคนชุมนุมกัน ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของล้านนาว่า เมื่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
หรือสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุถวายพระภิกษุสงฆ์ จะจัดให้มีงานฉลองสิ่งนั้น คืองานปอยหลวง (วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลำ�พูน, ๒๕๔๔, น.๑๘๘)
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ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก ยังมีชีวิตอยู่ใต้มหาสมุทร
และสามารถจะนิมนต์ขนึ้ มาคุม้ ครองงานพิธที างพุทธศาสนามิให้มารมาทำ�ลายได้ปรากฏ
ชัดเจนในคำ�อาราธนาพระอุปคุตในงานบุญพระเวสสำ�นวนหนึ่ง ดังนี้
โอกาสะ โอกาสะ
ฝูงข้าทั้งหลาย ภายในมีพระสงฆ์เป็นเค้า
ภายนอกมีออกตนเป็นประธาน
พากันจัดเครื่องสักการมากราบไหว้
แด่พระยอดไท้อุปคุตเถระตนมีฤทธิ์องอาจ
นิรมิตผาสาทแก้วกุฎี อยู่กลางนทีแม่น้ำ�ใหญ่ ใจมักใคร่พรหมจรรย์
อยู่สุขีบ่โศกเศร้า
บัดนี้ฝูงข้าทั้งหลาย พร้อมกันฟังยังผะเหวด
ในข่วงเขตอาฮาม ขอเชิญเจ้ากูตน
ทรงคุณครามมากเถิงขนาด
เป็นอาชญ์แพ้แก่ผีในจักรวาล
ขอโอกาสอาราธนาไปผาบมารทั้งห้า อันจักมาเบียดเบียนฝูงข้าทั้งหลาย
ขอให้ ห ายโพยภั ย อั น ตรายทุ ก ค่ำ � พร้ อ มพร่ำ � ทุ ก ประการเทอญ (ฉั ต ต์
ปิยะอุย, ๒๕๔๑, น.๗๔)

ตำ�นานเรื่องพระอุปคุตผู้มีพระอิทธิฤทธิ์ปราบมารจึงสัมพันธ์กับความเชื่อ
และพิธีกรรมการนิมนต์พระอุปคุตมาคุ้มครองงานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาดังงาน
ปอยหลวงในภาคเหนือและงานบุญผะเหวดในภาคอีสาน การรับรู้เรื่องอิทธิฤทธิ์ของ
พระอุปคุตซึ่งสามารถจะเอาชนะพญามารอันรวมถึงอุปสรรค และเภทภัยต่างๆ จึงยัง
คงดำ�รงอยู่ในความเชื่อของคนในท้องถิ่น
๓.๒ พระอุปคุตกับความอุดมสมบูรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปคุตกับความอุดมสมบูรณ์นี้จะกล่าวถึงเป็น ๒
ประเด็นคือ พระอุปคุตกับน้ำ�หรือฟ้าฝน และพระอุปคุตกับโชคลาภ
ตำ � นานพระอุ ป คุ ต กล่ า วถึ ง การที่ พ ระอุ ป คุ ต ใช้ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป้ อ งกั น ฝนที่ ม าร
บันดาลขึ้น ดังในปฐมสมโพธิกถาตอนที่กล่าวถึงมารบันดาลฝนรูปแบบต่างๆ ถึง ๑๐
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ครั้ง ได้แก่ พายุใหญ่ ห่าฝนทรายกรด ห่าฝนกรวดกรด ห่าฝนศิลา ห่าฝนถ่านเพลิง
ห่าฝนลมกรด ห่าฝนอาวุธ ห่าฝนเถ้ารึง ห่าฝนเปือกตม และมหันต์อันธการกอปร
ด้วยองค์ ๔๔ เพื่อทำ�ลายงานฉลองพระธาตุแต่พระอุปคุตป้องกันไม่ให้ฝนตกในงานได้
ทุกครั้ง (ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, ๒๕๓๐, น.๒๗๑)
ดังนั้นการอัญเชิญพระอุปคุตมาคุ้มครองงานจึงเท่ากับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ฝนตกจนงานเสียหาย เพราะพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์ป้องกัน
ฝนที่มารบันดาลได้
ในตำ � นานสำ � นวนต่ า งๆ มั ก กล่ า วถึ ง อำ � นาจของพระอุ ป คุ ต ที่ มี เ หนื อ น้ำ �
และฝนฟ้ า เช่ น การที่ พ ระอุ ป คุ ต ทำ � ลายอุ ท กขั น ธ์ ล งไปอยู่ ใ ต้ ม หาสมุ ท ร การที่
พระอุปคุตป้องกันฝนของมารมิให้ตกในงานฉลองของพระเจ้าอโศกมหาราช ตลอดจน
ตำ�นานท้องถิ่นอีสานและภาคเหนือก็มักกล่าวถึงกำ�เนิดของพระอุปคุตที่เกิดจากน้ำ� 
(เป็นลูกเงือก/นางปลา) กับพระพุทธเจ้าดังที่เอ่ยถึงมาแล้วในข้างต้น พระอุปคุต
จึงมีอำ�นาจควบคุมน้ำ�หรือความอุดมสมบูรณ์ โดยนอกจากพระอุปคุตจะป้องกัน
ฝนแล้ว ยังมีความเชื่อว่าสามารถบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลทำ�ให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ด้วย ดังกรณีที่ชาวบ้านหนองสวง จังหวัดกาฬสินธุ์ทำ�พิธีแห่พระอุปคุต
ขอฝน เนื่องจากประสบภัยแล้งอย่างหนัก ฝนทิ้งช่วงนานกว่า ๑๐ เดือน และน้ำ�ใน
เขื่อนลำ�ปาวใกล้หมู่บ้านก็แห้งขอดเป็นปรากฏการณ์ในรอบ ๔๐ ปี เมื่อมีการจัดงาน
บุญผะเหวดปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พระสงฆ์และผู้นำ�ชุมชนจึงได้จัดริ้วขบวนแห่พระอุปคุต
รอบหมู่บ้านเพื่อขออำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ฝนตก เพื่อบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์แล้งหนัก! แห่พระอุปคุตขอฝน, ๒๕๕๖)
ความเชื่อเรื่องการขอฝนจากพระอุปคุตดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องการตั้ง
พระอุปคุตขอฝนร่วมกับพระพุทธรูปอื่นๆ ในพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ดังที่ปรากฏ
๔

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๕๒ อธิบายคำ�ว่า “อนฺธกาเร” คือ ในความมืดมีองค์
๔ (คือมืด) เพราะวันแรม ๑๔ ค่ำ�  เพราะเป็นเวลาเที่ยงคืน เพราะป่าทึบ และเพราะเมฆหนาบดบัง
(สุธี สุดประเสริฐ, โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก E-Tipitaka version
2.1, ๒๕๕๔, น.๓๒๓/๗๘๓)
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หลักฐานในพระราชพิธสี บิ สองเดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกล่าวถึงพระอุปคุตในลักษณะพระบัวเข็มหรือทักขิณสาขาแบบพม่าว่า
เป็นพระขอฝน โดยเป็นพระพุทธรูปจากเมืองมอญที่มีผู้นำ �มาถวายตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จนถึ ง รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ใช้ตั้งในพระราชพิธีดังกล่าวหลายองค์เพื่อขอฝน
(จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ๒๕๑๖, น.๕๕๒-๕๕๕)
การแห่พระอุปคุตในงานบุญผะเหวดนอกจากจะสัมพันธ์กับการขอความ
อุดมสมบูรณ์ของฝนฟ้าแล้ว ยังเชื่อกันว่าจะทำ�ให้มีกินมีใช้ ประสบแต่ความรุ่งเรือง
ด้วย ดังการแห่พระอุปคุตในงานบุญผะเหวดของจังหวัดมุกดาหารซึ่งจะมีการสรงน้ำ�
พระอุปคุตจำ�ลองในขบวนแห่ด้วย เพราะเชื่อกันว่าการสรงน้ำ�พระอรหันต์อุปคุตจะ
ทำ�ให้มีน้ำ�กินน้ำ�ใช้ และประสบความสุขความเจริญ (ฉัตต์ ปิยะอุย, ๒๕๔๑, น.๗๓)
นอกจากนี้พระอุปคุตยังสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ในความหมายของ
โชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำ�รวย โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำ�บุญกับพระอุปคุตจะมี
โชคลาภ ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ม าของประเพณี ตั ก บาตรเป็ ง ปุ๊ ด หรื อ ตั ก บาตร
พระอุปคุตในภาคเหนือ โดยเชือ่ กันว่าในคืนวันเพ็ญทีต่ รงกับวันพุธ พระอุปคุตจะขึน้ มา
จากสะดือทะเล หากใครได้พบและใส่บาตรพระอุปคุตจะได้รับโชคลาภ ดังตำ�นานของ
ชาวพม่าที่ว่าชาวรางกูนคนหนึ่งได้ตักบาตรพระอุปคุตแล้วต่อมากลายเป็นเศรษฐี
ต่อมาชาวรางกูนจึงพากันรอตักบาตรพระอุปคุตในเวลาเช้ามืด (จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,
พระบาทสมเด็จพระ, ๒๕๑๖, น.๕๕๓-๕๕๔) ตำ�นานเช่นนี้ก็พบทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย เช่น ตำ�นานการสร้างวัดอุปคุตที่กล่าวว่าสามีภรรยาผู้ยากจนได้
ใส่บาตรสามเณรลึกลับในกลางดึกวันเพ็ญในบริเวณริมแม่น้ำ�ปิง ภายหลังทราบว่า
ตนร่ำ � รวยขึ้ น เพราะได้ ทำ � บุ ญ กั บ พระอุ ป คุ ต จึ ง สร้ า งวั ด อุ ป คุ ต ขึ้ น ในบริ เวณที่ พ บ
สามเณร (พระครูพัทธนาธิมุต และพระธีรชัย ใจดี, ๒๕๕๕, น.๕๕-๕๙)
ปั จ จุ บั น ประเพณี ก ารตั ก บาตรพระอุ ป คุ ต เป็ น ประเพณี สำ � คั ญ ของวั ด
อุปคุตที่จะจัดทุกวันเพ็ญพุธ ซึ่งปีหนึ่งจะมี ๑-๒ ครั้งหรือบางปีอาจไม่มีเลย เชื่อกัน
ว่าพระอุปคุตจะจำ�แลงกายเดินปะปนอยู่ในกลุ่มภิกษุสามเณรที่ออกมารับบาตรใน
วั น เพ็ ญ พุ ธ ในปั จ จุ บั น วั ด ต่ า งๆ ในหลายจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ เช่ น เชี ย งใหม่
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เชียงราย ลำ�พูน แพร่ ได้จัดประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดอย่างต่อเนื่องและเป็นประเพณี
ที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนอย่างมาก โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้ตักบาตรใน
คื น เป็ ง ปุ๊ ด จะมี แ ต่ โชคลาภ คิ ด สิ่ ง ใดก็ ส มปรารถนา (คนรออาบน้ำ � มนต์ ตั ก บาตร
วันเป็งปุ๊ด, ๒๕๕๕)
เรื่ อ งราวของพระอุ ป คุ ต ที่ ป รากฏในความเชื่ อ ตำ � นาน ประเพณี แ ละ
พิธีกรรมต่างๆ จึงแสดงให้เห็นคติความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์มาก มีบทบาท
สำ�คัญในการปราบมาร ป้องกันอุปสรรคต่างๆ มิให้เกิดขึ้นในงานพิธีสำ�คัญทาง
พุทธศาสนา ทั้งยังสามารถจะทำ�ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาล และบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้นับถือศรัทธาด้วย

๔. ความสับสนระหว่างพระอุปคุตกับพระสาวกรูปอื่น

ชื่อและประวัติของพระอุปคุตไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี แต่ปรากฏใน
คัมภีร์สมัยหลังอย่างโลกบัญญัติและปฐมสมโพธิกถา ซึ่งกล่าวถึงพระอุปคุตว่าเป็น
พระอรหันตสาวกสมัยหลังพุทธกาล เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็น
ผู้ปราบพญามาร ด้วยเหตุที่ประวัติของพระอุปคุตไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีและมี
ลักษณะเป็นตำ�นานแทรกในวรรณกรรมพุทธศาสนาเล่มต่างๆ ทำ�ให้มักมีความเข้าใจ
ว่าพระอุปคุตเป็นรูปเดียวกับพระสาวกรูปอื่นซึ่งเป็นพระสาวกสมัยพุทธกาล เรื่องราว
ของพระอุปคุตที่มีอำ�นาจในการควบคุมน้ำ�  สามารถป้องกันฝนรวมถึงบันดาลให้
ฝนตกได้ ทำ�ให้มกี ารสับสนว่าพระอุปคุตเป็นรูปเดียวกับพระสาวกในสมัยพุทธกาลบาง
รูปที่มีประวัติเกี่ยวกับการมีอำ�นาจเหนือน้ำ�หรือฝนเช่นเดียวกัน นั่นคือพระสุภูติเถระ
และพระควัมปติเถระ
๔.๑ พระอุปคุตกับพระสุภูติ
พระราชพิธสี บิ สองเดือนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงการตั้งรูปพระเถระเพื่อขอฝนในพระราชพิธีพรุณศาสตร์ โดยได้กล่าว
ถึงพระอุปคุตและพระสุภูติ ซึ่งมีผู้เข้าใจว่าเป็นรูปเดียวกันดังนี้
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ยั ง มี พ ระพุ ท ธรู ป อี ก อย่ า งหนึ่ ง เป็ น ของมาแต่ เ มื อ งมอญ พระมอญพอใจ
เอามาถวาย ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ มาจนถึงในรัชกาลปัจจุบันนี้มีมากหลายองค์ เป็น
รูปพระเถรนั่งก้มๆ หน้า มีใบบัวคลุมอยู่บนศีรษะ และมีเข็มตุ้มปักตามหัวไหล่ตามเข่า
หลายแห่ง ฐานรองนั้นเป็นดอกบัวคว่ำ�ดอกหนึ่ง หงายดอกหนึ่ง ใต้ฐานมีรูปดอกบัว
ใบบั ว เต่ า ปลา ปู ปั้ น นู น ๆ ขึ้ น มา เป็ น พระทำ � ด้ ว ยแก่ น พระศรี ม หาโพธิ ล งรั ก ปิ ด
ทองเบาๆ ว่าเป็นพระขอฝน มีเรื่องราวนิทานได้ยินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าอยู่ แต่ข้าพเจ้าจำ�ไม่ได้ ในท้องเรื่องนั้นก็คล้ายๆ พระสุภูตะ หรือ
สุภูติเถระนี้เอง ได้สอบถามพระสุเมธาจารย์๕ แจ้งว่าเป็นรูปพระสุภูติที่ขอฝนนั้นเอง
เข็มตุ้มที่ปักอยู่ตามองค์ ซึ่งท่านเรียกว่าหมุด ว่าเป็นช่องที่บรรจุพระบรมธาตุ ฟังดูที่กล่าว
นั้น ก็เคล้าหาเรื่องสุภูติอย่างไทยๆ ไม่แปลกอะไร
แต่ได้สอบถามพระคุณวงศ์๖ แจ้งความไปคนละเรื่อง อ้างผู้บอกเล่ามีเรื่อง
ยืดยาวว่า . . . พระพม่านั้นบอกว่าเรียกพระทักขิณสาขา ได้มาจากเมืองอังวะ ผู้ถาม
จึงถามว่า เหตุใดจึงมีหมวกสวมอยู่บนศีรษะ พระพม่าอธิบายว่า พระอุปคุตตะเถระ
องค์นี้ อยู่ในปราสาทแก้วใต้น้ำ�  เดินไปในกลางฝนเหมือนอย่างมีร่มกั้นไม่เปียกกาย
บางทีเห็นนั่งบนน้ำ�  ลอยขึ้นล่องแสงแดดไม่ต้องกาย . . . (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
พระบาทสมเด็จพระ, ๒๕๑๖, น.๕๕๒-๕๕๓)

จะเห็ น ว่ า มี ก ารกล่ า วถึ ง การตั้ ง รู ป พระเถระเพื่ อ ขอฝนในพระราชพิ ธี
พรุณศาสตร์โดยมีการตั้งรูปพระสุภูติเถระ และพระพุทธรูปที่มีลักษณะมีใบบัวคลุม
เศียร มีหมุดตามหัวไหล่และเข่า มีฐานเป็นบัวและสัตว์น้ำ�  พระขอฝนในลักษณะ
หลังนี้มีผู้สันนิษฐานว่าคือรูปพระสุภูติเช่นกัน แต่ก็มีข้อมูลจากเมืองพม่าอธิบายว่าคือ
พระอุปคุต จึงมีความเข้าใจที่สับสนระหว่างพระอุปคุตกับพระสุภูติ
การที่ มี ค วามสั บ สนระหว่ า งพระอุ ป คุ ต กั บ พระสุ ภู ติ เ พราะพระสุ ภู ติ เ ป็ น
พระสาวกในสมัยพุทธกาลที่เคยบันดาลให้ฝนตก โดยครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์
พระสุภูติไปที่เมืองราชคฤห์ แต่ลืมจัดเสนาสนะให้พระเถระ ทำ�ให้พระสุภูติต้องอยู่
กลางแจ้ง ฝนฟ้าจึงไม่ตก ทำ�ให้ชาวเมืองเดือดร้อน ต่อมาพระองค์พิจารณาเห็นเหตุที่

๕
๖
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ฝนไม่ตก จึงทรงจัดกุฏิใบไม้ถวายพระสุภูติ เมื่อพระสุภูติเข้าไปพักในกุฏิแล้ว ฝนก็ตก
ต่ อ มาฝนตกน้ อ ยเกิ น ไปไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะเพาะปลู ก พระสุ ภู ติ จึ ง ปรารภขอให้ ฝ นตก
(บรรจบ บรรณรุจิ, ๒๕๓๗, น.๑๑๗, ๑๔๐) ว่า
ฝนเอ๋ย กุฎีของเราสบาย มุงบังมิดชิดดี
จงตกตามสบายเถิด จิตเราหลุดพ้น ตั้งมั่นดีแล้ว
เราปรารภความเพียรอยู่ จงตกลงมาเถิดฝน
(พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, น.๓๑๕)

ฝนก็ตกลงมาบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการตั้งรูปพระสุภูติเถระและสวด
สุภูติสูตรเพื่อขอฝน ประวัติของพระสุภูติเถระที่บันดาลให้ฝนตกได้ แสดงถึงการ
มีอำ�นาจเหนือฝนฟ้า ทำ�ให้มีผู้เข้าใจว่าพระอุปคุตคือองค์เดียวกับพระสุภูติเถระ
เพราะสามารถบันดาลฝนได้เหมือนกัน อีกทั้งรูปปั้นของพระเถระที่เงยหน้ามองฟ้า
ก็คล้ายคลึงกับรูปของพระอุปคุตปางจกบาตรที่แหงนมองฟ้าด้วยเช่นกัน
๔.๒ พระอุปคุตกับพระควัมปติ
พระสาวกอี ก รู ป หนึ่ ง ที่ มี เรื่ อ งราวว่ า สามารถควบคุ ม สายน้ำ �ได้ คื อ พระ
ควัมปติ โดยครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เป็นผู้มอบหมายให้พระควัมปติไปช่วยเหลือภิกษุ
และสามเณรทั้งหลาย มิให้ได้รับอันตรายจากกระแสน้ำ�หลากหลังฝนตก พระควัมปติ
ได้ใช้ฤทธิห์ า้ มแม่น�้ำ สรภูไม่ให้ไหลหลากมาทำ�อันตรายแก่ภกิ ษุสามเณรทัง้ หลายทีจ่ �ำ วัด
อยู่ริมหาดทราย (บรรณจบ บรรณรุจิ, ๒๕๓๗, น.๓๘-๓๙) ทำ�ให้ได้รับการยกย่องจาก
พระพุทธองค์ ดังที่มีพระคาถาว่า
เทวดาทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติ
ผู้ห้ามแม่น้ำ�สรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์
ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไรๆ ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอะไรทั้งสิ้น
ข้ามกิเลสเครื่องข้องทั้งหมดเสียได้
เป็นมหามุนี ผู้บรรลุนิพพานแล้ว
(พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, น.๓๑๖)
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ภาพที่ ๑-๒ ป้ายจารึกประวัติพระอุปคุตและพระอุปคุตที่ประดิษฐานบนเกาะภูเก็ต

การที่พระควัมปติสามารถใช้ฤทธิ์ควบคุมสายน้ำาได้ ทำาให้เกิดความสับสนกับ
พระอุปคุตซึ่งไม่มีตัวตนในพระไตรปิฎกบาลีว่าน่าจะเป็นพระควัมปติผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก
เช่นกัน ดังป้ายจารึกประวัติพระอุปคุตที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งระบุว่า
พระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม คือพระควัมปติที่ได้เรียกอยู่ในภาคกลาง แต่พระอุปคุตหรือ
พระบัวเข็มเป็นชื่อที่เรียกทางภาคเหนือ และในแถบประเทศพม่า มีลักษณะคือเป็น
พระพุทธรูปที่มีใช้บัวปิดที่พระเศียร และมีตุ้มคล้ายเข็มหมุดอยู่ตามร่างกาย ๕ แห่ง
อาทิ ไหล่ หน้าอก ฯลฯ จึงเรียกว่าพระบัวเข็ม . . .
ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน จึงได้บูชาพระควัมปติหรือพระอุปคุตเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
อันตรายที่เกิดจากน้ำา
(ภาพถ่ า ยป้ า ยจารึ ก พระควั ม ปติ เ ถระ พระผู้ ท รงพลั ง และอานุ ภ าพในการ
ห้ า มน้ำ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ ง ทะเลและป่ า ชายเลน
จังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๕)

หลังการเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระมงคลวิสุทธิ์ หรือหลวงปู่สุภา
กันตสีโลได้แนะนำาให้ประดิษฐานพระอุปคุตสี่ทิศเพื่อคุ้มครองเกาะภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ตจึงได้ประดิษฐานพระอุปคุตในตำาแหน่งที่ท่านแนะนำา (หลวงปู่สุภา เกจิชื่อดัง
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อายุ ๑๑๔ ปี อวยพรปี ใ หม่ ช าวภู เ ก็ ต อยู่ ดี มี สุ ข , ๒๕๕๕) และได้ มี ก ารทำ � ป้ า ย
จารึ ก ประวั ติ ไ ว้ ที่ ฐ านองค์ พ ระอุ ป คุ ต ด้ ว ย โดยป้ า ยดั ง กล่ า วระบุ ว่ า พระอุ ป คุ ต
เป็นองค์เดียวกับพระควัมปติ และยกประวัติของพระควัมปติตอนห้ามแม่น้ำ�สรภู
มาประกอบ แสดงให้ เ ห็ น ความสั บ สนระหว่ า งพระอุ ป คุ ต กั บ พระควั ม ปติ ว่ า เป็ น
พระเถระรูปเดียวกัน
การที่เกิดความเข้าใจว่าพระอุปคุตคือพระสุภูติบ้าง คือพระควัมปติบ้าง
เพราะไม่ปรากฏเรื่องพระอุปคุตในพระไตรปิฎกบาลีนั่นเอง ทำ�ให้ประวัติพระอุปคุต
มีความคลุมเครือ จึงมักมีผู้นำ�ไปเชื่อมโยงกับพระสาวกที่มีตัวตนในพระไตรปิฎก
และมีอิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับอำ�นาจในการควบคุมน้ำ�ที่คล้ายกัน ดังพระสุภูติผู้บันดาลฝน
และพระควัมปติผู้หยุดแม่น้ำ�สรภู อาจกล่าวได้ว่าการเชื่อมโยงประวัติของพระอุปคุต
เข้ากับพระสาวกบางรูปในพระไตรปิฎกบาลี เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างตัวตนของ
พระอุปคุตให้เด่นชัดขึ้นในฐานะพระสาวกสำ �คัญองค์หนึ่งของพระพุทธองค์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท�ำ ให้เกิดความเข้าใจทีส่ บั สนว่าพระอุปคุตคือพระสาวกบางรูปทีม่ ชี วี ติ ใน
สมัยพุทธกาล ทั้งที่จริงแล้วพระอุปคุตเป็นพระสาวกในสมัยหลังพุทธกาลที่เชื่อกันว่ามี
ตัวตนอยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศกมหาราช ดังที่ปรากฏในอโศกาวทาน โลกบัญญัติ
และวรรณกรรมพุทธศาสนาต่างๆ

บทสรุป

การศึกษาตำ�นานพระอุปคุตในสังคมไทยพบว่ามีการรับรู้เรื่องพระอุปคุต
อย่างกว้างขวาง แม้พระอุปคุตจะเป็นพระสาวกที่ไม่มีตัวตนอยู่ในพระไตรปิฎกบาลี มี
กล่าวถึงแต่เพียงในคัมภีร์ที่แต่งขึ้นสมัยหลังอย่างโลกบัญญัติและปฐมสมโพธิกถา แต่
ตำ�นานเกี่ยวกับพระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถปราบมารได้กลับแพร่หลายใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยและวรรณกรรมท้องถิน่ ต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นการรับรู้เรื่องราวของพระอุปคุตอย่างกว้าง
ขวางในสังคมไทย คติความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบมาร สามารถ
บันดาลโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผนู้ บั ถือศรัทธา กลายเป็นทีม่ าของประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ ในหลายท้องถิ่นด้วย
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องราวของพระอุปคุตไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี
จึงเกิดการเชือ่ มโยงประวัตขิ องพระอุปคุตเข้ากับประวัตขิ องพระสาวกบางรูปในพระไตรปิฎก
เพื่อทำ�ให้พระอุปคุตมีตัวตนเด่นชัดขึ้นในฐานะพระสาวกในสมัยพุทธกาลที่ได้รับการกล่าว
ถึงในพระไตรปิฎก การรับรู้ตำ�นานเกี่ยวกับพระอุปคุตในสังคมไทยจึงมีความหลากหลาย
แฝงไปพร้อมกับความคลุมเครือและความสับสน แม้ว่าคติความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตจะ
ดำ�รงอยู่อย่างใกล้ชิดในวิถีชีวิตของคนไทยในหลายท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องก็ตาม
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