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พระอุปคุต อรหันต์ ผ้พู ทิ ักษ์ โลก
มีเรื่ องเล่าไว้ในพระคัมภีร์พุทธศาสนารุ่ นหลังๆว่าได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ ง ซึ่ งมี
ฤทธานุ ภาพมากท่านได้ปลีกวิเวกจาพรรษาอยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลลึก ไม่คบหาสมาคมกับผูใ้ ด
จะรู ้ได้ก็เฉพาะพระผูท้ ี่มีญานสมาธิ แก่กล้าเท่ านั้น เนื่ องจากเอกลักษณ์ วตั รปฏิบตั ิท่าน
เป็ นเช่นนั้น จึงถูกคณะสงฆ์ปรับอาบัติเข้ามาทางานให้กบั ส่ วนรวม
ในคราวสังคายนาพระธรรมวินยั เพื่อความไม่ประมาท คณะสงฆ์จึงได้ลงมติปรับ
ให้ท่านได้ใช้ความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลต่อหมู่คณะ โดยให้ทาหน้าที่คุม้ ครองป้ องกัน
“มาร” ที่จะมารังควานช่วงที่กาลังทาสังคายนา
คาว่า “มาร” ในตาราหมายเอามารที่บงั อาจเข้าอาราธนาพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจ้าให้เสด็จเข้าดับขันธ์ปริ นิพพาน โดยอ้างว่าบัดนี้งานที่พระองค์ตอ้ งการทาก็ได้สม
ดังปรารถนาแล้ว พระธรรมวินัยก็ต้ งั มั่น ในโลกได้แล้ว ก็น่ าจะปริ นิ พ พานได้แล้ว...
พระองค์ก็ทรงได้รับนิ มนต์และได้ดบั ขันธ์ ในเวลาต่อมา.....นัยว่ามารผูน้ ้ ี ได้เคยพ่ายแพ้
สลายตายไปตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู ้โน่นแล้ว......นัยว่ าพระองค์ ทรงเป็ นที่
พึง่ ของเทวดา มาร พรหมและหมู่สัตว์ พร้ อมทั้งมนุษย์ ท้ังหลาย แล้ วทาไมใยต้ องมารั ง
ควานพระองค์ อีกล่ ะ ก็ไหนว่ าพระองค์ เป็ นผู้พิชิตมาร....ก็มารได้ ตายไปแล้ วไม่ ใช่ หรื อ
ทาไมต้ องให้ ท่านอุปคุตเป็ นผู้ มาปราบมารอีกด้ วยเล่ า.....นี่ คือปมปริ ศนาภาษาศาสนา
ระหว่ างสมมติกบั ปรมัตถ์ ปุคคลาธิษฐานและพระธรรมธิษฐาน ทีอ่ งิ อาศัยกันอยู่
ความจริ งมารหมายเอาอารมณ์ที่ขดั ขวางการเข้าถึงมรรคผลนิพพาน เป็ นเรื่ องของ
ความคิ ด ความอยาก ความปรุ งแต่ งจิตใจ ความใคร่ ง่วงเหงา ท้อแท้ หดหู่ เบื่ อหน่ าย
ฯลฯ อารมณ์ที่ทาให้จิตขาดสติสมาธิ หรื ออารมณ์ที่ติดอยู่ในใจ ปล่อยวางลบทิ้งออกไป
ยังไม่ได้
งานใหญ่ๆ สาคัญๆ เช่ น งานสังคายนาพระไตรปิ ฎก งานบุญพระเวสสันดร งาน
บุญ ฉลองหรื อปอยหลวงทั้งหลายล้วนมักจะได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริ การ...ใน
ประเทศไทยก็มกั จะนิ ยมทาพิธีอาราธนาอัญเชิ ญมาคุม้ ครองพิธีกรรม พร้อมทั้งสร้างหอ
หรื อศาลพระอุปคุตมีชุดอัฐบริ ขารให้เสร็ จสรรพ โดยเขามักจะตั้งสมมติไว้ ณ ที่สงบมุม

บทความโดย หลวงตาสุริยา
วัดป่ าโสมพนัส จ.สกลนคร

ใดมุมหนึ่ งหรื อซุ ้มประตูทางเข้างาน จะได้ค อยป้ องกันตรวจตรามารผูเ้ ข้าออกไปมาใน
งานนั้นๆ
รู ปปั้ นตามจิตนาการที่เรามักได้เห็นกันคือ รู ปภิกษุมีใบบัวแปะบนหัว กาลังนั่ง
ล้วงบาตรฉันอาหารอยู่ นัน่ แหละเขาหมายเอาพระอุปคุต บางแห่งก็เขียนเป็ นอุปคุปต์
โดยความหมายที่แท้จริ งในแง่ของปรมัตถ์ พระอุปคุตเป็ นสภาวธรรมที่อุปโลกน์
เป็ นตัวตนที่จบั ต้องได้ เพื่อให้เกิดการเรี ยกขวัญและกาลังใจในการทาสิ่ งอันเป็ นมหากุศล
เป็ นสภาวะวิปัสสนาญาณ หรื อปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาจิตแบบพลิกชีวิต พลิกโลกกัน
เลยที เดี ยว เราเคยได้ยิน มาแต่ ก็เฉพาะเรื่ อ งการเข้าจ าพรรษาท าความเพี ย รฝึ กจิ ต ใน
สถานที่ ต่างๆ เหล่านี้ เช่ น ในเรื อนว่าง กองฟาง ป่ าช้าผีดิบ ถ้ า เหว ฯลฯ แต่ ในเรื่ องนี้
ปราชญ์ ท่านสร้ างเรื่ อ งว่าตัว พระอุ ป คุ ต ท่ านลงลึ ก ไปอยู่ใต้ท้อ งทะเลมหาสมุ ท รเกิ น
ความสามารถมนุษย์สุดจะคาดคิดดลเดาสภาวะได้
ผูใ้ ดจะพัฒนาจิตฝื นใจตัวเองเพื่อเข้าถึงวิปัสสนาญาณนั้น จะต้องใช้ความศรัทธา
พยายาม สติ แ ละสมาธิ อ ัน สู ง ยิ่ง ท่ า นอุ ป มาว่ า ประดุ จ ดัง การลงไปจ าพรรษาอยู่ใ ต้
มหาสมุทรทาในสิ่ งที่ฝืนใจและไม่คาดคิดว่าจะเป็ นไปได้
จิตคือพระ น้ าคืออารมณ์ ความคิดอันมากมายที่เข้าแทรกซึ มอยูท่ ุกอณู ช้ นั เปลือก
ของจิต เว้นไว้แต่พุทธจิตธรรมญาณที่ เป็ นแก่นธรรมแท้อยู่ท่ามกลางความคิด สังขาร
สัญญา อารมณ์ได้ แม้จะอย่างไรตัวสภาวธรรมนี้ ก็ไม่เสื่ อม สัจจะสภาวะของจิตเช่ นนี้
แหละที่จะดูแลตัวมันเองหรื อรักษาดูแลโลกทั้งปวง โลกธาตุท้ งั แปดหมื่นสี่ พนั โลกของ
กายและโลกของจิ ต โลกนี้ และโลกหน้าจะกลายเป็ นโลกแห่ งธรรม ธรรมชาติ ข อง
วิปัสสนาญาณจะให้กาเนิดเกิดกุศลมูล กุศลธรรม ตามมามากมาย อาจเรี ยกได้ว่าถึงแปด
หมื่นสี่ พนั พระธรรมขันธ์กนั เลยทีเดียว
เวลาสมัยที่ ทาภารกิ จใหญ่ ๆ ส าคัญ ๆ คนหมู่ มากมัก จะต่ างความคิ ด ความเห็ น
จาเป็ นต้องใช้สติปัญญาอันยิง่ ในการรักษาสภาวะจิตของใครของมัน นักปราชญ์พุทธจะ
เตื อนสติ ให้ค นระลึ กถึ งพระอุ ปคุ ต “อยู่ ค นเดี ยวระวังความคิด อยู่ ร่วมหมู่ มิต รระวัง
วาจา” กายคุตโต วจีคุตโต อตฺ ตคุตโต จะ โย นโร คื อให้ ทุกคนสารวมกาย วาจา จิ ต ผู้ทา
ได้ ผ้ ูนั้นชื่ อว่ ารั กษาตน ผู้ใดรั กษาตนผู้นั้นชื่ อว่ ารั กษาผู้อื่น และชื่ อว่ ารั กษาโลกทั้งสอง
ด้ วย คือทั้งโลกนีแ้ ละโลกหน้ า
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นัยว่าโลกนี้ จะเจริ ญรุ่ งเรื องดารงอยู่ได้ก็เพราะมีธรรมสองประการคอยคุม้ ครอง
ปกปักรักษาเรี ยกว่าธรรมโลกบาล คือหิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ
อกุ ศ ลจิ ต , คุ ้ม ครองโลกก็คื อ คุ ้ม ครองจิ ต เราดี ๆ นี่ เอง มี หิ ริ โ อตตัป ปะชื่ อ ว่ ามี เทวดา
คุม้ ครองกันเลยทีเดี ยว เพราะนี่ ก็คือเทวดาธรรมอันเป็ นผลิตผลของการปลูกฝั งสติ จน
เกิ ด สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ นภาวนาแล้ว คุ ณ ธรรมทั้ง หลายก็ จ ะปรากฏออกมาท าหน้ า ที่ โ ดย
ธรรมชาติ สภาพธรรมเช่นนี้แหละคือ “พระอุปคุต” ตัวจริ ง.

