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 งานวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั 

ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร มุง่เน้นการศกึษาความเป็นมา ความเชือ่ 

พธิกีรรม บทเพลงและดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรม โดยใชว้ธิกีารศกึษาทางมานุษยดรุยิางควทิยา

เป็นแนวทางในการศกึษา  ขอ้มลูทัง้หมดไดจ้ากการสาํรวจ  สมัภาษณ์และวเิคราะหข์อ้มลูจาก

การศกึษาภาคสนาม ผลการวจิยัพบว่า 

  1. สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก สถาปนาขึน้ในปี ค.ศ. 1966 ณ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบพัาดฺะ จากนัน้ไดเ้ขา้มายงั

ประเทศไทยโดย นายราม ลคัชมนั ดาส สาวกชาวไทย และไดก่้อตัง้เป็นสมาคมนานาชาตเิพือ่ค

รชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานครขึน้ มแีนวคดิและแนวปฏบิตัแิบบ “ภคัตโิยคะ” (Bhakti-Yoga)  

ซึง่ภคัตโิยคะ หมายถงึ การมคีวามตัง้ใจรบัใชด้ว้ยความจงรกัภกัดต่ีอหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยถอืวา่  

สิง่มชีวีติทัง้หลายลว้นถอืกาํเนิดมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ มวีญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้สถติอยู ่ผูใ้ดให้

ความคดิเหน็ แนะนํา ช่วยเหลอืสิง่มชีวีติทัง้ปวง ผูน้ัน้ไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอพระผูเ้ป็น

เจา้สงูสุด ยอ่มไดพ้บกบัพระผูเ้ป็นเจา้สมดงัปรารถนา และยดึเอาหลกัคาํสอนจากคมัภรีพ์ระเวทและ

คมัภรีภ์ควทัคตีา มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ โดยมวีธิกีารถ่ายทอดจากอาจารยส์ูศ่ษิยแ์บบปาก

ต่อปาก เรยีกว่า “กูรพูรมัพรา” (Guru Parampara) 

 พธิกีรรมทีส่าํคญั คอืการสวดภวนามหามนตเ์พื่อฝึกสมาธ ิซึง่แบ่งออกเป็น 2 วธิคีอื การ

ทาํสมาธคินเดยีว และการทาํสมาธแิบบกลุม่ โดยการเลน่ดนตร ีและรอ้งเพลงบทสวดมหามนต ์

เรยีกว่า “การทาํสงัคตีทาน” (Kirtan) นอกจากน้ียงัพบวา่มพีธิกีรรมต่างๆ ตามความเชือ่ของศาสนา

ฮนิด ูไดแ้ก่ พธิบีชูาประจาํวนั พธิอุีปสมบท พธิอีภเิษก การถอืศลีเอกาดาษิ พธิเีจมิทลิคั และพธิแีห่

จะกนันาท   

 2. การศกึษาดนตรปีระกอบ พบวา่ นกัดนตรสีว่นใหญ่ไมใ่ช่นกัดนตรอีาชพี เป็นสาวกทีม่ ี

ความศรทัธาและเรยีนรูก้ารเลน่ดนตรดีว้ยตนเองจากช่องทางต่างๆ เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการประกอบ

พธิกีรรม เป็นเครือ่งดนตรพีืน้บา้นของอนิเดยีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเครือ่งดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์ประกอบดว้ย 

ฉิ่ง, กลองมรดิงักะและ ฮารโ์มเนียม ส่วนบทเพลงสาํคญัทีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรมไดแ้ก่  

 1. มนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์(Sri Sri Gurvastakam) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบัประกอบ  

พธิกีรรมบชูาในช่วงเชา้ หรอืการอารตเีชา้ 

 2. ฮะเรครชิณะมหามนต์ (Hare Krishna Maha-Mantra) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบัการ 

สวดมนตท์าํสมาธแิบบกลุม่ หรอืการทาํสงัคตีทาน 



 3. มนตป์กป้องคุม้ครอง (Nrsimha dev) เป็นเพลงทีใ่ชร้อ้งเพื่อความเป็นสริมิงคล 

 4. โกระ-อาระท ิ(Gaura-Arati) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมบชูาในช่วงเยน็   

หรอืการอารตเียน็ 

 5. พระสาดะ – เสวายะ (Prasadum Sevaya) เป็นเพลงทีใ่ชร้อ้งก่อนเริม่รบัประทานอาหาร 

 อทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชือ่และพธิกีรรมในแนวทางของสมาคมนานาชาตเิพือ่ 

ครชิณะจติสาํนึก เป็นการใชเ้สยีงสวดมนตเ์พื่อการบาํบดัจติ การเปลง่เสยีงสวดมนตเ์ป็นการสง่

กระแสจติเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ตามศาสตรภ์กัตโิยคะ องคป์ระกอบทีส่าํคญัของพธิกีรรม ดนตรจีะช่วย

สรา้งบรรยากาศศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมใหเ้ป็นรปูธรรมชดัเจน เพื่อสรา้งความศรทัธาและความเชื่อมัน่

ต่อพธิกีรรรม ศาสนา จงึเป็นสิง่สาํคญัที ่เกีย่วขอ้งส่งผลต่อสภาวะจติใจของบุคคล ใหเ้กดิความสุขสงบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE STUDY OF RITUAL MUSIC FOR KRISHNA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY 

FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS FOUNDATION BANGKOK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

YUWADEE SUEAYAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  

Master of Fine Art degree in Ethnomusicology 

at Srinakharinwirot University 

May 2013 



Yuwadee Sueayai.  (2013). The study of ritual music for Krishna of the International society  

 for Krishna consciousness foundation Bangkok. Master thesis, M.F.A. (Ethnomusicology). 

 Bangkok: Graduate School Academy Srinakharin Wirot University. 

 Advisor Committee: Dr. Veera Phansue Asst.Prof. Dr. Rujee Srisombut. 

 

 The purpose of the study of ritual music for Krishna of the International society for 

Krishna  consciousness foundation Bangkok is to study the former, believes, rituals , songs, 

and music  which use for the rituals. The Ethnomusicology method have designed for 

surveyed, interviewed and analyzed the data from the fieldwork area. The study found that 

 1. The the International society for Krishna  consciousness foundation was 

established in 1966 at United states of Americas by Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta 

Swami Prabhupada and situated in Bangkok, Thailand by Ram Laxman Das the Thai 

devotee. Using the concept and  the Bhakti-Yoga ways of the Indian ancient Vedas. Their   

lifestyles inspire by the Vedas and the Bhagavad Gita and their teaching called the  Guru 

Parampara. The important ritual is Maha-Mantra Prayer for meditation which divided in two 

ways. There are one by one and group meditations by play music and sing the Maha-

Mantra called the Kritan. Moreover there are many other Hindu rituals such as Arati, 

Diksha, Abhishake, Ekadashi Dates, Tilaka and Jagannath Ratha Yatra 

 2. The study of the original score found that most of the musicians is not the   

professional musicians but devotes with faith. They learned their music styles by themselves 

from many ways. The instruments is the Indian folk which believe they are sacred instruments. 

There are Kartalas, Mridanga and Harmonium. The songs for the important  ritual are Sri 

Sri Gurvastakam , Hare Krishna Maha-Mantra, Nrsimha dev,  Gaura-Arati and Prasadam 

Sevaya  

 The influence of music on the beliefs and ritual practices of the International 

Society for Krishna Consciousness, Erich. It is used for healing, spiritual chanting. Voiced a 

telepathic prayers to reach God by science Bhakti-yoga. Important components of the ritual. 

Music will help create an atmosphere in the sacred rituals as concrete object. To strengthen 

the faith and confidence to participate, religious ceremonies, it is important that. Affect the 

state of mind of the person involved. Achieve peace. 
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ประกาศคณูุปการ 

 

 วทิยานิพนธเ์ลม่น้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ได้ เพราะไดร้บัความรว่มมอืและความช่วยเหลอืจาก

บุคคลหลายฝา่ย ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมานะและเพยีรพยายามในการทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี  

 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.วรีะ พนัธุเ์สอื ประธานทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.รจุ ีศรสีมบตั ิกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสิุทธแิพทย ์

ดร.เฉลมิพล งามสุทธ ิและคณาจารยทุ์กท่านในภาควชิามานุษยดุรยิางควทิยา คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ที่ใหค้วาม ช่วยเหลอืและใหค้าํแนะนํา  ใหค้าํปรกึษาแก่ผูว้จิยั   

จนปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคณุ คณุราม ลคัชมนั ดาส, คุณปทัมาวต ีเดว ิดาส,ิ คุณนพรจุ สจัวรรณ, 

คณุมาดาฮวะปรยีา เดว ิดาส ิ และสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร  

ทุกท่านทีใ่หก้ารตอ้นรบัดว้ยไมตรจีติ พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนํา ใหค้วามรู้ ใหข้อ้มลู และใหค้วามรว่มมอื

แก่ผูว้จิยัในการลงพืน้ทีภ่าคสนามเป็นอยา่งดมีาโดยตลอด จนทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์

และสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี  และขอขอบคณุ  คณุชญานิษฐ เหลา่มณอีรา่ ทีแ่นะนําใหผู้ว้จิยัรูจ้กักบั

สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก และใหค้วามช่วยเหลอืดา้นขอ้มลู  

 ขอขอบพระคณุ อาจารยธ์รีเดช แพค่ณุธรรม ทีใ่หค้วามกรณุาช่วยเหลอืในรายละเอยีดของ

การทาํวจิยั รายละเอยีดเรือ่งโน้ตเพลง การวเิคราะหเ์พลง และอื่นๆ จนทาํใหว้จิยัเลม่น้ีเสรจ็สมบรูณ์  

 ขอบพระคณุพีน้่องครโูรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 75 เฉลมิพระเกยีรต ิและพีน้่องครูโรงเรยีน
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 ดนตร ีเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรม เป็นศาสตรแ์ขนงหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีง มทีัง้ความ

เป็นศลิปะและวทิยาศาสตรใ์นตวัเอง มนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้สยีงมาชา้นานนบัตัง้แต่

เสยีงพดูหรอืเสยีงสญัญาณต่างๆ ทีใ่ชใ้นการสือ่สารกนัและไดพ้ฒันาเรือ่ยมาจนเป็นการขบัรอ้งเพลง 

ขอ้สนันิษฐานทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ มนุษยใ์นสมยัก่อนมคีวามเชือ่เรือ่งสิง่เหนือธรรมชาต ิไมว่า่จะ

เป็นดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์ดนิ น้ํา ลม ไฟ ปา่ไม ้ภยัธรรมชาตหิรอืทุกสรรพสิง่ทีเ่กดิขึน้บนโลก รวม

ไปจนถงึวฐัจกัรของการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ของมนุษย ์ลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเทพเจา้

ทีใ่หท้ัง้คุณและโทษกบัมนุษย ์ดงันัน้เพื่อใหช้วีติดาํเนินไปอยา่งปกต ิมนุษยจ์งึจาํเป็นตอ้ง

ตดิต่อสือ่สารกบัเทพเจา้ เพือ่วงิวอนขอความเมตตาและใหเ้ทพเจา้ช่วยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่

พวกตน เช่น ขอใหฝ้นตก ขอใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็  วธิทีีม่นุษยใ์ชต้ดิต่อกบัเทพเจา้มหีลายวธิ ี

เช่น การรอ้งเพลง การเตน้ราํ หรอืการแสดงสิง่หน่ึงสิง่ใดทีเ่ชื่อว่าเทพเจา้จะพงึพอใจและเพื่อแสดง

ความเคารพนบัถอืเทพเจา้ และเมือ่เวลาผา่นไป มนุษยผ์ูม้คีวามสามารถในการจดจาํและการใช้

ความคดิกไ็ดถ่้ายทอดวธิกีารรอ้งหรอืการเตน้ราํใหค้นรุน่ต่อๆมาใหส้บืทอดต่อไป 

 ดนตรเีป็นภาษาสากลทีม่นุษยส์ามารถสือ่สารถงึกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ  โดยไมแ่บ่งเชือ้ชาตแิละ

ศาสนา มนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัดนตร ีตัง้แต่เกดิจนถงึวนัสดุทา้ยทีช่วีติจบสิน้ลง เพลงแรกทีม่นุษย์

รูจ้กั คอื เพลงกล่อมเดก็ ซึง่เป็นเพลงทีม่อียูทุ่กภาษา ต่อมาเมือ่มนุษยเ์จรญิเตบิโตขึน้กจ็ะไดฟ้งั

เพลงทีส่ ือ่ถงึอารมณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น รกั เกลยีด โกรธ กลวั ดใีจ โศกเศรา้ หรอืสงบเป็นตน้ ถงึ

วาระสดุทา้ยของชวีติก็จะมเีพลงสวด เพือ่เป็นการสง่วญิญาณตามความเชือ่ของมนุษย์ แต่ละเชือ้

ชาตแิละศาสนานอกจากเสยีงดนตรทีีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้  เสยีงทีเ่กดิจากธรรมชาติ เช่น เสยีง

น้ําตก เสยีงคลืน่เสยีงนกรอ้ง เสยีงลมพดั เป็นตน้ ทีม่ากระทบโสตประสาทแลว้เกดิอารมณ์ ปิต ิมี

ความสุข กจ็ดัเป็นเสยีงดนตรไีดเ้ช่นกนัเดยีวกนั ดนตรทุีกประเภท ลว้นแลว้เป็นดนตรทีีม่ ี

คณุประโยชน์ และบ่งบอกถงึวฒันธรรมแต่ละชนชาติ ศาสนาไดเ้ป็นอยา่งด ี(สุกร ีเจรญิสุข. 2539: 

16) 
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 มนุษยชาตต่ิางมคีวามแตกต่างกนัในดา้นชาตพินัธุ์ ซึง่เป็นไปตามการกาํเนิดของมนุษยท์ี่

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติ และมคีวามแตกต่างกนัในดา้นวฒันธรรม ซึง่มพีืน้ฐานมา

จาก สภาพภมูศิาสตร ์ภมูอิากาศ พชืพนัธุธ์รรมชาตทิีเ่ป็นตวักาํหนดความเป็นอยู่ การทาํมาหากนิ

การแต่งกาย และเป็นพืน้ฐานต่อแนวคดิ ความเชือ่ และวฒันธรรมดา้นต่างๆของมนุษย์ ก่อใหเ้กดิ

เอกลกัษณ์ประจาํถิน่ของมนุษยแ์ต่ละแห่งแต่ละเผ่าพนัธุแ์ละสะทอ้นใหเ้หน็ไดถ้งึความเจรญิกา้วหน้า

ในอดตีโดยพจิารณาจากปจัจบุนั ความแตกต่างกนัในดา้นชาตพินัธุม์ผีลถงึประสาทสมัผสั ความ

แตกต่างกนัในดา้นวฒันธรรมมผีลดา้นพฤตกิรรมทัง้ทางกาย  ความคดิ และพฤตกิรรมทางสงัคม การ

ออกเสยีงในภาษาพดูมผีลมาจากระบบการเปลง่เสยีง และระบบประสาทการฟงั ซึง่มนุษยใ์นสว่น

ต่างๆของโลก แมจ้ะฟงัในสิ่งเดยีวกนั กไ็ดย้นิไมเ่หมอืนกนั และแปรความไปคนละอยา่งตามสภาพ

พืน้ฐานของตน ดนตรกีเ็ช่นเดยีวกนั เพราะธรรมชาตกิารไดย้นิเสยีงและวฒันธรรม อนัเป็นผลมา

จากธรรมชาต ิทาํใหม้นุษยแ์ต่ละเผา่คดิสรา้งดนตรตีามระบบเสยีงธรรมชาตแิละแนวคดิของตน  ซึง่

ลว้นมคีวามสาํคญั และมคีุณค่าต่อมนุษยเ์ท่าเทยีมกนัทัง้สิน้ (ปญัญา รุง่เรอืง. 2533: 126) 

 พธิกีรรมนัน้ก็เป็นกจิกรรมอยา่งหน่ึงทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมของมนุษย์  มนุษยทุ์กกลุ่มชาติ

พนัธุม์พีธิกีรรมทีแ่ตกต่างกนัไปตามความเชือ่ของตนและถ่ายทอดความเชือ่นัน้ไปสูล่กูหลาน

ตลอดจนสงัคมอื่นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง พธิกีรรมบางอยา่งเป็นกจิกรรมทีป่ฏบิตัสิบืเน่ืองมานบัพนัปี ผูค้นใน

สมยัปจัจบุนัไมท่ราบทีม่าและวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของพธิกีรรมนัน้ แต่มนุษยส์ว่นมากกย็งัคงปฏบิตัิ

พธิกีรรมนัน้อยู ่พธิกีรรมจงึกลายเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง  ซึง่มนุษยจ์ะขายไปเสยีจากชวีติไมไ่ดเ้ลย 

(ธกิานต ์ ศรนีาราและพเิชษฐ ์เดชผวิ. 2548: 71) พธิกีรรมจงึเป็นกจิกรรมทีแ่สดงออกถงึระบบความ

เชื่อของมนุษย์  มไิดเ้กดิขึน้อยา่งเลื่อนลอยและไรเ้หตุผล  แต่มนุษยส์รา้งขึน้อยา่งมเีหตุผลอยา่งมี

วตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน  การแสดงออกนัน้มกัเป็นในรปูสญัลกัษณ์  และเกีย่วขอ้งกบันิยายหรอืนิทาน

ปรมัปรา และความเชือ่ทางศาสนา  โดยเฉพาะชาวบา้นในสงัคมของชุมชนชนบทซึง่เป็นสงัคมทีไ่มม่ี

ความซบัซอ้นและคอ่นขา้งจะเป็นอสิระภายในตวัเอง วตัถุประสงคใ์นการประกอบพธิกีรรมตามความ

เชือ่นัน้เพือ่ป้องกนัคุม้ครอง    ภยัพบิตัใิหแ้ก่ชุมชนและสมาชกิในชุมชน  อาจจะเกดิจาการกระทาํ

ของมนุษย์ หรอืจากการกระทาํของธรรมชาติ  หรอืเพือ่ควบคมุดนิฟ้าอากาศเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

และความมัน่คงในการดาํเนินชวีติตลอดจนสรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะ และการรวมตวักนัเพือ่ต่อสู้

ภยัพบิตัต่ิาง  ๆ นําไปสูค่วามสมัพนัธท์ีม่คีวามเกือ้กลูของหมูม่วลมนุษยใ์หด้าํรงอยูซ่ึง่ความเป็น

เผา่พนัธุ์ เป็นตน้ จงึกลา่วไดว้า่ระบบความเชือ่และพธิกีรรมเป็นการสัง่สมประสบการณ์  การเรยีนรู้

ในเวลาอนัยาวนาน โดยจะเชื่อมโยงกนัไปหมด (ประเวศ วะส.ี 2530: 72) 
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 การศกึษาหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดทีาํใหท้ราบวา่มชีนชาตต่ิางๆ  เขา้มา

อาศยัและตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลาชา้นาน ชนชาตทิีเ่ขา้มาอาศยัและตัง้ถิน่ฐานใน

ประเทศไทย เช่น แขก ลาว พมา่ มอญ จนี องักฤษ ญวน เป็นตน้ จากขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้จะ

เหน็วา่ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุม์าตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั  

 ความเชือ่และความศทัธาทีม่ใีหก้บัประเพณแีละวฒันธรรมของตนนัน้เขม้ขน้มาก ซึง่ทัง้

สองสิง่น้ีสบืเน่ืองมาจากความเชือ่และความศั ทธาต่อศาสนา  อาจเรยีกไดว้่ารากเหงา้ของความเชื่อ

ความศทัธาของชาวตะวนัออกนัน้เกดิจากศาสนาหลกั 2 ศาสนา คอื ศาสนาพราหมณ์และ ศาสนา

พุทธ และแมป้จัจบุนัคนไทยสว่นใหญ่จะนบัถอืพทุธศาสนา  แต่อทิธพิลของศาสนาฮนิดกูย็งัคงดาํรง

อยูใ่นวฒันธรรมและประเพณไีทย  จะเหน็ไดว้า่ในรฐัพธิต่ี างๆ เช่น พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระ

นงัคลัแรกนาขวญั  และประเพณสีว่นบุคคล  เช่นงานแต่งงานงานตัง้ศาลพระภมูงิานโกนจกุฯลฯมพีธิี

พราหมณ์ -ฮนิดแูทรกอยูด่ว้ยเสมอและนอกจากน้ีคนเชือ้สายอนิเดยีในประเทศไทยต่างมสีว่นอยา่ง

มากในการสบืสานรกัษาวฒันธรรมประเพณอีนัเกีย่วเน่ืองกบัศา สนาฮนิดใูหป้รากฏในสงัคมไทยเพือ่

แสดงอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมอนิเดยี (ดวงธดิา ราเมศวร.์ 2537: 9) 

ศาสนาพราหมณ์ เป็นลทัธขิองชนชาตดิกึดาํบรรพห์มูห่น่ึงเรยีกวา่อารยนั หรอื Indo 

European มภีมูลิาํเนาทีต่ ัง้อยูก่ลางทวเีอเชยีแต่อยูต่อนไหนไมม่ยีนืยนั ธรรมชาตบิงัคบัเรือ่งทาํมา

หากนิ กลุ่มอารยนัจงึแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า เรร่อ่นผ่านทุ่งหญา้และปา่ไมต้ามถิน่ต่างๆ เป็นเหตุ

ใหล้ทัธ ิธรรมเนียมประเพณแีละภาษาพดูแยกเพีย้นกนัไป กลุ่มทีแ่ยกจากกนัน้ี กําหนดเป็นหมูใ่หญ่

ได ้2 หมู ่หมูห่น่ึงไปทางตะวนัตก กลายเป็นชาตต่ิางๆในยโุรป อกีหมูห่น่ึงมาทางใต ้และทาง

ตะวนัออกเฉยีงใต ้กลายเป็นชนชาตต่ิางๆ ในชมพทูวภีาคเหนือ และชาตอิหิรา่น ในปจัจบุนัมหีลกั

ยนืยนัวา่ คนเหลา่น้ีเป็นเผา่เดยีวกนั เพราะเทยีบเคยีงไดจ้ากภาษาทีม่ตีระกลูภาษาเดยีวกนั (เสฐยีร 

พนัธรงัษ.ี 2515: 1-2)  

ศาสนาพราหมณ์หรอืฮนิดเูป็นศาสนาทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุในโลกศาสนาหน่ึง  มวีวิฒันาการอนั

ยาวนานผา่นขัน้ตอนทางประวตัศิาสตรห์ลายขัน้ตอนตัง้แต่โบราณกาลถงึปจัจบุนั  นบัถอืเทพเจา้

หลายองค ์เรยีกว่า "พหุเทวนิยม" เทพเจา้แต่ละองคใ์นแต่ละยคุสมยั มบีทบาท และตาํนานต่างกนั

ไป ในแต่ละทอ้งถิน่ยงัมคีวามเชื่อเกีย่วกบัเทพเจา้องคห์น่ึงๆ แตกต่างกนัไปดว้ย โดยทัว่ไปถอืว่า

ชาวฮนิดเูชือ่วา่มเีทพเจา้สงูสดุ ทีไ่ดอ้วตารแยกรา่งออกมาเป็น 3 องค ์คอื พระพรหม 1 ซึง่เป็นผูส้รา้ง

โลก1 พระศวิะ1 เป็นผูท้าํลาย และพระวษิณุ1หรอืพระนารายณ์ 1 เป็นผูป้กป้องและรกัษาโลก สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็นหลายนิกายทีส่าํคญั เช่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C�
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1.  นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายทีน่บัถอืพระวษิณุเจา้เป็นเทพองคส์งูสุด เชื่อว่า

วษิณุสบิปาง หรอืนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจตุ ิมพีระลกัษมเีป็นมเหส ีมพีญาครฑุเป็นพาหนะ 

นิกายน้ีมอีทิธพิลมากในอนิเดยีภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายน้ีเกดิเมือ่ พ .ศ. ๑๓๐๐ 

สถาปนาโดยท่านนาถมนีุ (Nathmuni 

2.  นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายทีเ่ก่าทีสุ่ด นบัถอืพระศวิะเป็นเทพเจา้สงูสุด พระศวิะ

เป็นเทพทาํลายและสรา้งสรรคด์ว้ย สญัลกัษณ์ อยา่งหน่ึงแทนพระศวิะคอื ศวิลงึคแ์ละโยนีกไ็ดร้บั

การบชูา เช่น องคพ์ระศวิะ นิกายน้ีถอืวา่พระศวิะเท่านัน้เป็นเทพสงูสดุแมแ้ต่พระพรหม , พระวษิณุก็

เป็นรองเทพเจา้พระองคน้ี์ นิกายน้ีเชือ่วา่ วญิญาณเป็นวถิทีางแหง่การหลดุพน้มากกวา่ความเชือ่ใน

ลทัธภิกัด ีนิกายน้ีจะนบัถอืพระศวิะและพระนางอุมาหรอืกาลไีปพรอ้มกนั  

3.  นิกายศกัต ิ(Shakti) เป็นนิกายทีน่บัถอืพระเทว ีหรอืพระชายาของมหาเทพ เช่น 

สรสัวด ีพระลกัษม ีพระอุมา เจา้แมทุ่รคา และเจา้แมก่าลซีึง่เป็นชายาของมหาเทพทัง้หลาย เป็น     

ผูท้รงกําลงัหรอือํานาจของเทพสามไีว ้จงึเรยีกว่า ศกัต ิ(Power) นิกายน้ีเป็นทีนิ่ยมในรฐัเบงกอล 

และรฐัอสัสมั เป็นตน้ 

4.  นิกายคณะพทัยะ (Ganabadya) นิกายน้ีนบัถอืพระพฆิเณศเป็นเทพเจา้สงูสุด ถอืว่า

พระพฆิเนศเป็นศูนยก์ลางแห่งเทพเจา้ทัง้หมดในศาสนา เชื่อว่าเมือ่ไดบ้ชูาพระพฆิเนศอยา่ง

เครง่ครดั กเ็ท่ากบัไดบ้ชูาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค์ 

5.  นิกายสรภทัธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเลก็ ในสมยัก่อนบชูาพระอาทติย ์(สรูยะ) 

มผีูน้บัถอืมากในอดตี ปจัจบุนัมจีาํนวนน้อย นิกายน้ีมพีธิอียา่งหน่ึงคอื กายตร ีหรอื กายาตร ี

(Gayatri) ถอืวา่มอีาํนาจศกัดิส์ทิธิ ์คอืการกลบัมาของพระอาทติยเ์ป็นฤๅษวีศิวามติร 

6.  นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายทีใ่หญ่พอสมควร นบัถอืทุกเทพเจา้ทุกพระองค์

ในศาสนา ฮนิด ูความเชือ่แบบน้ีเป็นทีนิ่ยมอยา่งแพรห่ลาย เพราะสามารถบชูาเจา้ไดต้ามตอ้งการ    

นอกจากน้ียงัมนิีกายอื่นๆอกีมากมายและแยกยอ่ยออกไป เช่นเดยีวกบัศาสนาพุทธ และ

ศาสนาครสิต ์ทีม่นิีกายน้อย-ใหญ่แตกแขนงออกมา ส่วนคมัภรีท์ีใ่ชใ้นปจัจบุนัเรยีกวา่  “พระเวท” 

ประกอบดว้ย  

1. ฤคเวท บทสรรเสรญิพระเจา้ 

2. ยชุรเวท ว่าดว้ยพธิบีชูายญั 

3. สามเวท บทสวดทีใ่ชใ้นพธิกีรรมต่างๆ 

4. อาถรรพเวท วา่ดว้ยคาถาอาคมทีใ่ชป้้องกนัตนเอง รกัษาโรค และ ทาํรา้ยผูอ้ื่น  
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สมาคม นานาชาตพิือ่ ครชิณะจติสาํนึก (The International Society for Krishna 

Consciousness Foundation) คอืสมาคมสาวกของครชิณะหรอืพระกฤษณะจากทัว่โลก ปฎบิตัภคัติ

โยคะ รบัใชอ้งคค์รชิณะดว้ยใจรกั โดยมฐีานมาจากคมัภรีพ์ระเวทและยดึเอาคาํสอนขององคค์รชิณะ

จากคมัภรีภ์ควทัคตีา เป็นหลกั ซึง่ในประเทศไทยคนกลุ่มน้ีมจีาํนวนไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัสดัส่วน

ประชากรทัง้หมดของประเทศและคนไทยจะรูจ้กักนัในนามของกลุม่ “ฮาเร ครชิณะ” ซึง่มคีวามเชือ่

ในปรชัญาพืน้ฐานทีว่า่ หลกัพืน้ฐานของการมชีวีติของมนุษยท์ัว่ไป คอื เราจะตอ้งมใีจรกัใครสกัคน  

และคงไมม่ใีครมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยไมร่กัใครเลย แต่สิง่สาํคญัคอื เราจะใหค้วามรกัแก่ใคร และเมือ่ใหไ้ป

แลว้ ทุกคนจะไดร้บัความสุข  

ผูป้ฏบิตัมิุง่เน้นกจิกรรมทุกอยา่งเพื่อถวายแด่องคค์รชิณะ ซึง่เรยีกตวัเองว่า ผูอุ้ทศิตวั

เสยีสละรบัใช ้(Devotee) หน่ึงในกจิกรรมพืน้ฐานนัน้ คอื ความรกัทีม่อบใหแ้ด่องคค์รชิณะ โดยการ

ปฏบิตัตินอยูใ่น ครชิณะจติสาํนึก และเมือ่ปฏบิตัแิลว้จะกระตุน้ความรกัที่มอบใหแ้ดอ่งคค์รชิณะ ซึง่

จะส่งผลใหม้ชีวีติมคีวามสุข และรูส้กึสาํนึกตนเองเสมอ ขณะเดยีวกนักจ็ะสาํนึกและรบัรูถ้งึองคค์

รชิณะไปพรอ้มๆกนั  

 การปฏบิตักิจิกรรมของผูน้บัถอืและอยูใ่นกลุม่ครชิณะจติสาํนึก  จะแบ่งเป็นการปฏบิตัติน

รบัใชต้ามทีห่ลกัธรรมคาํสอนกาํหนดไว้ เมือ่ปฏบิตัติามกฏเกณฑศ์ลีธรรม และคาํสัง่ของอาจารยแ์ลว้ 

กจ็ะยดึมัน่ในองคค์รชิณะมากขึน้ และปฏบิตัหิน้าที่ต่างๆดว้ยความรกัทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละอกี

หน่ึงในกจิกรรมสาํคญัของการสรรเสรญิองค์ครชิณะของกลุ่มครชิณะจติสาํนึกนัน้กค็อืการรอ้งเพลง

เตน้ราํและสวดภวนามหามนต์ 

 ฮะเร     ครชิณะ  ฮะเร    ครชิณะ 

 ครชิณะ ครชิณะ  ฮะเร     ฮะเร 

 ฮะเร      รามะ    ฮะเร     รามะ 

 รามะ     รามะ    ฮะเร     ฮะเร 

 การประกอบพธิสีรรเสรญิครชิณะของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  มจีดุหมาย

และแนวคดิในการทาํพธิคีอื จติสง่ตรงถงึพระเจา้หรอืองคค์รชิณะ ผูท้าํพธิคีอื นกับวช และสาวก ซึง่

เรยีกตวัเองว่า ผูอุ้ทศิตนเสยีสละรบัใช ้(Devotee) ซึง่ในการประกอบพธินีัน้จะมบีทสวดทีส่าํคญั

เรยีกว่า “มหามนต์” ซึง่มท่ีวงทาํนองทีไ่พเราะน่าฟงั และในการสวดแต่ละครัง้จะใชเ้ครือ่งดนตรี

พืน้เมอืงของอนิเดยีบรรเลงประกอบพธิกีรรมดว้ย  
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 ผูว้จิยัเลอืกศกึษาวจิยัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก เพื่อใหเ้หน็ถงึอทิธพิลความ

เชือ่ของลทัธทิางศาสนาฮนิดูจากประเทศอนิเดยีทีส่ง่ต่อมายงัประเทศไทย ทัง้บรบิททางดนตร ี

พธิกีรรมและความเชื่อถอืศรทัธาต่อองคพ์ระกฤษณะ ซึง่มไิดจ้าํกดัอยูแ่ต่ในหมูผู่น้บัถอืศาสนาฮนิดู

ชาวอนิเดยีเท่านัน้ แต่ยงัมอีทิธพิลส่งต่อมายงัคนในสงัคมไทยดว้ย พธิกีรรมและความเชือ่ดงักลา่ว 

จงึเป็นประเดน็ทีท่าํใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาคน้ควา้เพือ่ความเขา้ใจบรบิททางดนตร ีพธิกีรรมและความ

เชือ่ของศาสนาอื่นในสงัคมไทยซึง่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

  1.  เพือ่ศกึษาความเป็นมา ความเชือ่ และพธิกีรรม ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

 2.  เพือ่ศกึษาดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 การศกึษาพธิกีรรมและหลกัความเชือ่ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก จะทาํให้

เขา้ใจแนวคดิในการทาํพธิกีรรมและดนตร ีซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากความเชือ่ ความศรทัธาในศาสนา 

ฮนิด ูและทาํใหท้ราบถงึบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ สงัคม และวฒันธรรมของผูศ้รทัธาในศาสนา

ฮนิด ูโดยเฉพาะผูท้ีน่บัถอืองคค์รชิณะ รวมทัง้เขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมของสงัคมไทย

อกีดว้ย 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ผูว้จิยัจะทาํการศกึษาเฉพาะความเป็นมา ความเชือ่ และพธิกีรรม ของสมาคมนานาชาติ

เพื่อครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร โดยใชส้ถานทีป่ระกอบพธิกีรรมศนูยน์กัศกึษา ถ. รามคาํแหง 

เป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มลูและเป็นกรณศีกึษาเท่านัน้ 

 2. ผูว้จิยัจะทาํการศกึษาดนตรทีีใ่ชส้าํหรบัประกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะทีใ่ชใ้น

ชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ซึง่จะทาํการศกึษาใน

เรือ่งราวของนกัดนตร ีเครือ่งดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิ ีบทเพลง ช่วงเวลาและขัน้ตอนของพธิกีรรม

ประจาํวนั และอทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชื่อและพธิกีรรม โดยใช้สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมศนูย์

ฝึกนกัศกึษา ถ. รามคาํแหง เป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มลูและเป็นกรณศีกึษาเท่านัน้ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบความเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร  

 2. ทราบถงึดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการสรรเสรญิองคค์รชิณะ 

 3. ทราบถงึวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  

  4. ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัจะนําผลการศกึษาวจิยัมาพฒันาตนเองเพือ่ประโยชน์

ในการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 1. การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัจะใชค้าํวา่ “ครชิณะ” เรยีก “พระกฤษณะ” ตามแบบอยา่ง

ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

 2. การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมุง่เน้นเรือ่งของดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิครชิณะใน

ชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร โดยใชส้ถานทีป่ระกอบ

พธิกีรรม ศนูยน์กัศกึษา ถ.รามคาํแหง เป็นกรณศีกึษา 

 3. ผูว้จิยัจะทาํการศกึษาบทเพลงทีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะทีใ่ช้ใน

ชวีติประจาํวนัของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  กรงุเทพมหานคร โดยทาํการถอดเฉพาะ

ทาํนองหลกัของบทเพลงและใชโ้น้ตสากลในการบนัทกึดนตร  ี

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. ครชิณะ หมายถงึ พระกฤษณะในศาสนาพรามหฮ์นิด ูซึง่แปลวา่ ผูม้เีสน่หส์งูสุด มี

คุณสมบตัหิกประการโดยสมบรูณ์ คอื ความรํ่ารวย ความสงา่งาม ความรู ้ชือ่เสยีงพลงัอาํนาจ และ

ความเสยีสละ 

 2. ฮะเร หมายถงึ เป็นพลงัเบือ้งสงูหรอืพลงัแห่งความสุขของพระองค์ 

 3. รามะ หมายถงึ ความสขุเกษมสาํราญสงูสดุ 

 4. นิกาย  หมายถงึ หมู่, พวก, หมวด, ใชเ้กีย่วกบัศาสนา ในกรณเีช่นคณะนกับวช ใน

ศาสนาเดยีวกนัทีแ่ยกออกไปเป็นพวก ๆ เช่น มหานิกาย ธรรมยตุกินิกาย นิกายโรมนัคาทอลกิ 

 5. โศลก หมายถงึ คาํประพนัธใ์นวรรณคดสีนัสกฤต 1 บาท เป็น 1 บท ตามปรกตมิบีาทละ 

8 พยางค ์เรยีกว่า โศลกหน่ึง เช่นกามโกฺรธวยิกฺุตานามฺ ยตนํีา ยตเจตสามฺ อภโิต พฺรหฺมนิรฺ

วาณมฺวรฺตเต วทิติาตฺมนามฺ ผูบ้าํเพญ็พรต พรากจากกามและโกรธขม่ใจได ้รูแ้จง้อาตมนั  ยอ่มมี

นิพพานคอื พรหมโดยทัว่ไป.(ศรมีทัภควทัคตีา), บทสรรเสรญิยกยอ่ง; ชือ่เสยีง, เกยีรตยิศ 

 6. กรู ูหมายถงึ พระอาจารย์ 

 7. ชร ีหมายถงึ ศร ี (น.) มิ่ง, สริมิงคล, ความรุง่เรอืง, ความสว่างสุกใส, ความงาม, ความ

เจรญิ ใชเ้ป็นคาํนําหน้าเพือ่เป็นการยกยอ่งสรรเสรญิ นิยมใชก้บัชายชาวอนิเดยีทัว่ไป นกับวช 

อาจารย ์คตีกว ีนกัดนตร ีศลิปินอาวโุส 
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 8. สวาม ิและ โกสวาม ิหมายถงึ ผูท้ีส่ามารถควบคมุประสาทสมัผสัของตนเองได้ “สวาม”ิ 

ใชก้บัผูท้ีผ่า่นการแต่งงานมาแลว้ สว่น “โกสวาม”ิ คอืผูท้ีไ่มเ่คยแต่งงาน สวาม ิและ โกสวาม ิจะใช้

กบันกับวชระดบั สนัยาส ีหรอื มหาราชเท่านัน้ 

 9. สนัยาส ีหมายถงึ การบวชถอืพรหมจรรย ์ขัน้สงูสดุเปรยีบเสมอืนเพศบรรพชติ ส่วนใหญ่

จะเป็นชายอายรุะหวา่ง 60 – 80 ทีผ่า่นจากการดาํเนินชวีติจนถงึช่วงสดุทา้ยของชวีติ  

 10. มนตรา หมายถงึ รปูแบบของจงัหวะกลองมรดิงักะทีใ่ชต้ปีระกอบบทเพลงทีใ่ช้ใน

พธิกีรรม  

 11.  จะยะ หมายถงึ ชยัชนะ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                  

 

                                

 

 

 

  

 

การศึกษาดนตรีประกอบพิธีสรรเสริญองคค์ริชณะ 

ของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึกกรงุเทพมหานคร  

ประวติัความเป็นมา 

 

ดนตรี 

การศึกษา 

ประวติัความเป็นมาของสมาคม 

   -    ประวตัขิองผูก่้อตัง้สมาคม 

   -    ทีต่ ัง้ของสมาคม 

   -    แนวคดิของสมาคม 

 แนวความเช่ือและพิธีกรรม 

- ความเชื่อเรือ่งครชิณะ 

- หลกัคาํสอน 

- พธิกีรรม 

    

 

ดนตรีท่ีใช้ประกอบการสรรเสริญคริชณะ  

- เครือ่งดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรม 

- นกัดนตร ี

- บทเพลง  

  - คาํรอ้ง 

  - ทาํนอง 

  - จงัหวะ 

 -     ช่วงเวลาและขัน้ตอนการประกอบ    

       พธิกีรรมประจาํวนั 

-      อทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชื่อและ   

       พธิกีรรม 

   

 

 

องคค์วามรู้ 

ไดร้บัองคค์วามรูท้างดา้นดนตรแีละขัน้ตอนการประกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะ  ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ 

ครชิณะจติสาํนึก กรุงเทพมหานคร และเลง็เหน็ถงึคณุคา่ของแนวคดิ ความเชือ่ และพธิกีรรมจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างออกไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาวจิยับรบิททางดนตรทีีใ่ชส้าํหรบัประกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะของ 

สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งเพื่อนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้ โดยมเีน้ือหาต่างๆ ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. เอกสารตาํราวชิาการ 

 2. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. เอกสารตาํราวิชาการ 

 ศรศีกัร วลัลโิภดม (2535: 2) ไดก้ล่าวถงึดนตรวี่ามคีวามสมัพนัธก์บัมนุษยแ์ละสงัคม ดนตรี

เป็นผลผลติของพฤตกิรรมในดา้นความนึกคดิและการสรา้งสรรคข์องมนุษย์ แต่พฤตกิรรมทีท่าํให้

เกดิดนตรขีึน้มานัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่น่ืองจากแนวคดิทีเ่กดิมาจากสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมในสงัคมที่

มนุษยด์าํรงอยูก่ารศกึษาและการทาํความเขา้ใจเกีย่วดนตรจีงึเป็นเรือ่งทีส่มัพนัธก์บัสงัคมและ

วฒันธรรมของมนุษยใ์นมติขิองเวลาและสถานทีอ่ยูอ่ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ส่วน 

 ประทปี เลา้รตันอารยี ์ (2548: 58-59) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของดนตรวี่า ประโยชน์ของ

ดนตรนีัน้มใิช่แต่การสนุกเฮฮาชัว่ครัง้ชัว่คราวเท่านัน้ แก่นแทท้ีเ่ป็นคณุอนัอเนกอนนัตม์มีากมาย จะ

ยกตวัอยา่งพอสงัเขปดงัต่อไปน้ี 

 1. ดนตรเีพือ่การขบักลอ่ม (Music for Soothing) ดนตรปีระเภทน้ีจะเป็นเพลงชา้ๆ สบาย  ๆ

คลายความเครยีด และทา้ยทีสุ่ดกจ็ะนอนหลบัไปเลย เพลงจาํพวกน้ีไดแ้ก่ เพลงกล่อมเดก็ กล่อม

พระบรรทม ตบัมโหร ี  

 2. ดนตรเีพื่อการทาํงาน (Working Song) การทาํงานสมยัก่อนไมม่เีครือ่งทุ่นแรงจงึตอ้ง

ใชแ้รงงานมนุษยแ์ละสตัว ์เมือ่ทาํไปนาน กเ็กดิความเมือ่ยลา้และเบือ่หน่าย ฉะนัน้ดนตรเีพือ่การ

ทาํงานจะเป็นเครือ่งช่วยใหค้นไดส้นุกกบัการทาํงาน ไมเ่บือ่หน่าย และถอืเป็นการผอ่นคลายไปในตวั 

เช่น เพลงเกีย่วขา้ว เพลงสงฟาง เพลงชกักระดาน เพลงเจก๊ลากซุง เพลงเห่เรอื เพลงเรอื 

 3. ดนตรเีพือ่ศาสนา (Ceremonial Music) ในพธิกีรรมทางศาสนาของศาสนาต่างๆ มกันํา

ดนตรหีรอืคาํรอ้งหรอืบทสวดต่างๆ มารอ้ยรจนาเป็นคาํประพนัธ ์ประเภทโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 

และนําคาํประพนัธ ์บทสวดเหลา่นัน้มาขบัรอ้งในท่วงทาํนองต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความไพเราะและน่า

เลือ่มใส ทาํใหพ้ธิกีรรมทางศาสนานัน้ดเูครง่ขรมึน่าเคารพเลือ่มใสมากยิง่ขึน้  
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 4. ดนตรเีพื่อปลุกใจ (Patriotic Song) การจะสรา้งจติสาํนึกใหห้มูค่นเกดิความรกัพวก

พอ้งและหมคูณะนัน้ ดนตรแีละเพลงรอ้งเพื่อปลุกใจใหเ้กดิความรกัสามคัคีกเ็ป็นสื่อทีส่าํคญัทีจ่ะสรา้ง

ความสาํนึกนัน้ เพลงประเภทน้ีจะมจีงัหวะหนกัแน่น ท่วงทาํนองเลา้ใจ ทาํใหผู้ฟ้งัเกดิความฮกึเหมิ

และไมโ่ดดเดีย่วเดยีวดาย 

 5. ดนตรเีพือ่การพรอ้มเพยีงทางการทหาร (Martial Music) ในการศกึสงครามในสมยั

โบราณ ไมม่เีครือ่งมอืสือ่สารทีท่นัสมยัเช่นในยคุปจัจบุนั ขนุพนันายกองจะใชด้นตรเีป็นเครือ่งสง่

สญัญาณนดัหมายของการเขา้ต่อตบุีกทะลวงหรอืรน่ถอย 

 6. ดนตรเีพือ่การพรรณนา (Descriptive Music) เน่ืองจากมนุษยม์กีารใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิมี

การไดย้นิไดฟ้งัเสยีงต่างๆ ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิเช่น นกรอ้ง น้ําไหล ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่หรอืเสยีงสตัว์

ต่างๆ มนุษยจ์งึประดษิฐเ์ครือ่งมอืต่าง เพือ่ทาํเสยีงลอ้เลยีนเหลา่นัน้ และเมือ่การดนตรไีดม้ี

ววิฒันาการกา้วหน้าขึน้ตามลาํดบั จงึเกดิบทเพลงประเภทดนตรพีรรณนาขึน้มากมายเช่น เพลงโหม

โรงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงตบัโพระดก เพลงนกเขาขะแมร์ 

 7. ดนตรเีพือ่ประกอบการแสดง (Theatrical Music) ดนตรกีบัการแสดงนัน้เป็นสิง่สงเสรมิ

กนั แต่คนสว่นใหญ่จะเหน็ดนตรเีป็นเพยีงสว่นประกอบของการแสดงเท่านัน้ ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบั

ดนตร ีมุง่เน้นการแสดงเป็นสาํคญั ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ ดนตรเีป็นสว่นสาํคญัอยา่งยิง่ของการ

แสดง ในการแสดงแต่ละเรือ่งนัน้องคป์ระกอบทีส่าํคญัคอื การวางเคา้โครงเรือ่ง การแต่งเพลงหรอื

เลอืกบรรจเุพลงใหเ้ขา้กบัเคา้โครงเรือ่งนัน้ๆ การคดิประดษิฐท่์าราํหรอืท่าเตน้  

 8.  ดนตรบีาํบดั (Music Therapy) ปจัจบุนัวงการแพทยไ์ดเ้หน็ความสาํคญัของการใช้

ดนตรใีนการบาํบดัรกัษาโรคใหก้บัคนไขซ้ึง่พกิารทางสมอง เช่น เดก็ปญัญาอ่อน ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรค

อมัพาต อมัพฤกษ ์ทาํใหค้นไขเ้หลา่นัน้มอีาการดขีึน้ 

 วาสษิฐ ์จรณัยานนท์ (2522: 11) ไดใ้หค้วามหมายของ “ทาํนอง” ว่า หมายถงึการเคลือ่นที่

ของระดบัเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยเสยีงสงูตํ่าสลบักนัไปตามความประสงคข์องผูแ้ต่ง การเคลือ่นทีน้ี่จะ

บอกถงึรปูรา่งของเพลง ทาํใหผู้ฟ้งัสามารถจาํแนกและจดจาํเพลงได ้ทัง้น้ี สรปุความในรายละเอยีด

ขององคป์ระกอบของทานองไดด้งัน้ี 

 1. จงัหวะทาํนอง จงัหวะของทาํนองทาํใหเ้กดิความรูส้กึเคลื่อนไหว และมอีทิธพิลต่อ

ความรูส้กึของมนุษย์ 

 2. ระดบัเสยีง มนุษยส์ามารถรบัความถีข่องคลื่นเสยีงไดต้ัง้แต่ 16-12,000 เฮริตซ ์และ

ช่วงเสยีงทีเ่หมาะแก่การสรา้งงานทางดนตรี จะอยูใ่นช่วงความถีเ่สยีงประมาณ 27-4,000 เฮริตซ ์

 3.  การเคลือ่นทีท่าํนองมลีกัษณะของการเคลือ่นทีอ่ยู่ 3 แบบ คอื 
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  3.1 การเคลือ่นทีด่ว้ยวธิกีารซํา้เสยีงเดมิ 

  3.2 การเคลือ่นทีโ่ดยลาํดบั 

  3.3 การเคลื่อนทีโ่ดยวธิกีระโดด 

 4. ความยาวทาํนอง ความยาวของทาํนองมคีวามยาววดัไดเ้ป็น หอ้งเพลง วลเีพลง 

และประโยคเพลง 

 5. พสิยั หมายถงึ ระยะหา่งระหวา่งระดบัเสยีงตํ่าสุด-สงูสุดของทาํนองเพลงนัน้ๆ โดยที่

สามารถวดัระยะหา่งดงักลา่วเป็นคูเ่สยีง 

  สาํหรบัเรือ่งราวของวฒันธรรมนัน้ กาญจนา อนิทรสนุานนท์ (2541: 104) กลา่ววา่ วฒันธรรม

นัน้ดาํรงความเป็นชาต ิมนุษยม์หีน้าทีอ่นุรกัษ ์สบืทอด สง่เสรมิ และเผยแพรว่ฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม

ต่างๆ สง่ผลและอทิธพิลต่อวฒันะธรรมซึง่มกีารเปลีย่นแปลงได้ สว่น อมรา พงศาพชิญ ์(2525: 76) 

ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของวฒันธรรมวา่ วฒันธรรมเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัมนุษย์ โดยทีม่นุษยเ์ป็น

ผูส้รา้งเพื่อความเป็นรปูแบบของสงัคมทีม่เีสถยีรภาพอนัแสดงถงึความเจรญิงอกงามใหก้บัสงัคมและ

กลุม่บุคคลในสงัคมหากขาดวฒันธรรมแลว้สงัคมกย็อ่มขาดเอกภาพ นัน่หมายถงึสงัคมจะรม่เยน็เป็น

สุขไมไ่ด ้วฒันธรรมจงึเป็นปจัจยัทีม่ลีกัษณะผสมผสานในเน้ือเดยีวกนั ซึง่ทาํหน้าทีส่รา้งสรรคแ์ละ

กาํหนดรปูแบบของสมาชกิในสงัคม ไดอ้ยา่งมแีบบแผนเพราะไดผู้ม้ภีาวะทางจติใจของสมาชกิใน

สงัคมส่งผลใหส้งัคมมเีอกภาพ นอกจากนัน้ สพุตัรา สภุาพ (2518:68) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะวฒันธรรม

ไวด้งัน้ี 

 1.  เป็นสิง่ทีไ่ดม้าโดยการเรยีนรู้ เป็นการเรยีนรูจ้ากมนุษยด์ว้ยกนั เช่น รปูแบบการแต่ง

กาย การละเลน่ การขบัรอ้ง 

 2.  เป็นมรดกทางสงัคม วฒันธรรมเกดิจาการเรยีนรูจ้งึสามารถถ่ายทอดจากคนรุน่หน่ึงไป

ยงัอกีคนรุน่หน่ึง บุคคลเกดิในสงัคมใดกเ็รยีนรูว้ฒันธรรมจากบุคคลในสงัคมนัน้เกดิการถ่ายทอดเป็น

มรดกทางสงัคม 

 3. เป็นวถิชีวีติหรอืแบบการดาํรงชวีติ วฒันธรรมใหค้วามจาํแนกความแตกต่างของสงัคม

แต่ละสงัคมได ้บุคคลเกดิในสงัคมใดกเ็รยีนรูว้ฒันธรรมจากบุคคลในสงัคมนัน้ 

 4. วฒันธรรมเป็นสิง่ทีไ่มค่งที่ มนุษยม์กีารคดิคน้สิง่ใหม่ ๆ รบัเอารปูแบบของการดาํเนิน 

ชวีติของบุคคลทีม่อียูเ่ดมิ และปรบัปรงุของเดมิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

 มงคล หวงัสุขใจ (2538: 40) ไดอ้ธบิายการศกึษาองคป์ระกอบทางวฒันธรรม 4 ประการไว้

ดงัน้ี 

 1.  องคม์ต ิไดแ้ก่สิง่ทีเ่ป็นความเชื่อ แนวคดิ ความเขา้ใจ 

 2.  องคพ์ธิกีาร หมายถงึพธิกีรรม ประเพณี การปฏบิตั ิ
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 3.  องคก์าร หมายถงึ ระบบความสาํพนัธข์องมนุษย์ 

 4.  องคว์ตัถุ หมายถงึ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ผลผลติของการกระทาํของคนในสงัคม   

 ส่วนของเรือ่งราวของ “พธิกีรรม” ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายลกัษณะเช่นกนั ดงัน้ี 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ไดอ้ธบิายคาํวา่ พธิ ีไวว้า่ “น. งานทีจ่ดั

ขึน้ตามลทัธหิรอืความเชือ่ถอืตามขนบธรรมเนียมประเพณเีพือ่ความขลงัหรอืความเป็นสริมิงคลและ

อธบิายคาํวา่พธิกีรรม ไวว้า่ “น. การบชูา, แบบอยา่งหรอืแบบแผนต่างๆ ทีป่ฏบิตัใินทางศาสนา” 

 สมปราชญ์ อมัมะพนัธุ ์(2536: 20) กล่าวว่า พธิกีรรม หมายถงึ การกระทาํอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงตามคา่นิยม ทศันคต ิความคดิ และความเชื่อ โดยเขา้ใจวา่การกระทาํอยา่งนัน้ยอ่มมี

ผลตอบสนอง ทาํใหค้นไดร้บัประโยชน์ตามทีค่าดหวงัเอาไว้ ทาํแลว้มผีลทาํใหจ้ติใจเบกิบาน เป็นสขุ

ทีเ่รยีกวา่ ไดบุ้ญไดกุ้ศล ในการทาํบุญตกับาตรแดพ่ระภกิษุสงฆ์ ขณะตกับาตรในใจของคนสว่นมาก

มกัอธษิฐานต่างๆ นานา เช่น เกดิชาตหิน้าขอจงอยา่ไดอ้ดอยาก อยา่รูย้ากรูจ้น ขอใหม้ัง่มเีงนิทอง

ขอใหผ้วิขาวเหมอืนขา้วทีต่กับาตร ฯลฯ ความจรงิจะเป็นฉนัใดยอ่มไมส่ามารถพสิจูน์กนัได้ แต่ผูต้กั

บาตรมกัเชือ่วา่ ถา้เกดิชาตหิน้าจรงิตนยอ่มไดร้บัผลตามทีจ่ติอธษิฐานไวอ้ยา่งแน่นอนหลงัจาก  ตกั

บาตรแลว้จงึทาํใหจ้ติใจสบาย และเป็นสุข พธิกีรรมจงึเป็นสิง่ทีเ่ราสมมตุขิึน้เพือ่ใหเ้กดิความสบายใจ

แก่ตวัเราเอง 

 กิง่แกว้ อตัถกร (2525: 5-6) ไดเ้ขยีนเรือ่ง ลกัษณะพธิกีรรมในสงัคมไทย ไวว้า่พธิกีรรม 

คอื วธิกีารชนิดหน่ึงทีจ่ะนาไปสูเ่ป้าหมายการทีเ่ราจะไดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งการ  เราจาํเป็นตอ้งมกีาร

กระทาํและในแต่ละการกระทาํตอ้งมวีธิ ีเช่น ในการทีเ่ราจะไดข้า้วเปลอืก เรากจ็าํเป็นตอ้งมวีธิี

เพาะปลกูเป็นขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่การถากถาง เตรยีมพืน้ที่ การไถ การหวา่น การดแูลรกัษา การเกบ็

เกีย่ว การนวด เป็นตน้ และควบคู่ไปกบัวธิกีารเพาะปลกูในแต่ละขัน้ตอนดงักล่าวแลว้ ชาวนายงั

ประกอบพธิกีรรมอกีหลายอยา่ง เช่น เมือ่จะดแูลรกัษาขา้วทีก่ําลงัเริ่มออกรวง ชาวนาจะประกอบพธิี

ทาขวญัแมโ่พสพ โดยนําของสงัเวย มขีา้ว กลว้ย ขนม ตลอดจนเครือ่งสาํอางทีค่ดิว่าผูห้ญงิเวลาแพ้

ทอ้งจะพอใจ นําไปตัง้ไวท้ีม่มุทีก่าํหนดว่าแมโ่พสพสถติอยู่ ทัง้น้ี อาจนําบรรจใุสไ่วใ้นชะลอมเลก็ปกั

ไวก้บัเสาไมไ้ผ่ ซึง่มเีฉลวกบัธงอยูบ่นปลายไมเ้ป็นทีห่มาย ทัง้น้ีทัง้นัน้ ชาวนายอ่มถอืวา่พธิกีรรม

เป็นสว่นหน่ึงทีม่คีวามจาํเป็นต่อความสมัฤทธิใ์นทางเพาะปลกู มพีธิกีรรมอยูจ่าํนวนมากทีเ่ป็น

กจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัหมูค่ณะ ในกรณน้ีีอาจเป็นความเกีย่วขอ้งระหวา่งปจัเจกบุคคลกบัหมูห่รอื

ระหว่างหมูก่บัหมูก่ไ็ด้ ในการบวชนัน้แมจ้ะมผีูบ้วชเพยีงคนเดยีว แต่ผูบ้วชยอ่มตอ้งมกีจิกรรม

สมัพนัธก์บัหมู่ เช่น กบัครอบครวั กบัเพือ่น โดยจดัพธิทีาํขวญัมกีารเลีย้งประกอบ และแลว้กต็อ้งเขา้

พธิอุีปสมบทในท่ามกลางหมูส่งฆ์ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยสงฆ์ ทัง้น้ี เราจะเหน็ว่าในฐานะทีค่นเรา
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เป็นสตัวส์งัคม เกดิมาในสงัคม ดาํรงอยูใ่นสงัคม เราจาเป็นทีจ่ะตอ้งมปีฏกิริยิาและกจิกรรมรว่มกนั  

ในภาวะเช่นนัน้พธิกีรรมยอ่มมบีทบาทในการช่วยใหเ้กดิความสามคัคี และเกดิผลสมัฤทธิด์งัตอ้งการ 

พธิกีรรมแห่งหมูค่ณะ ม ี3 ประเภท คอื 

 1. พธิกีรรมตามปฏทินิ 

 2. พธิกีรรมในระยะหวัเลีย้วหวัต่อ 

 3. พธิรีกัษาโรค 

 เรือ่งราวของดนตรพีธิกีรรม สมุาล ีนิมมานุภาพ (2554: 16) กล่าวไวว้่า ดนตรทีีเ่กีย่วกบั

พธิกีรรม ดนตรทีีเ่กีย่วกบัศาสนา เป็นดนตรทีีใ่ชใ้นการขบัรอ้งเป็นหลกั จงึเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ 

Vocal Music มนุษยย์คุแรกมชีวีติการอยูร่อดดว้ยการฆา่สตัวป์ลกูพชืผกัต่างๆเพือ่ยงัชพีจงึตอ้ง

อาศยัธรรมชาตมิาตลอด บางคราวอาจไมไ่ดพ้ชืผลอาหารตามทีต่อ้งการจงึตอ้งรอ้งขอออ้นวอนต่อ

พระเจา้หรอืต่อเทพเจา้  ทีต่นคดิว่าเป็นผูบ้นัดาลทุกสิง่ทุกอยา่งใหต้นมชีวีติอยูร่อดได ้เทพเจ้าหรอื

พระเจา้กต็อ้งอยูบ่นสวรรค์ทีห่า่งไกลออกไป การรอ้งขอออ้นวอนธรรมดาเกรงวา่จะไมไ่ดย้นิไปถงึ

เทพเจา้ต่างๆได ้จงึนําเครือ่งดนตรสีุดแต่จะคดิขึน้มาประโคมประกอบเพื่อใหเ้สียงดงัไปถงึพระเจา้จงึ

เกดิเป็นดนตรปีระกอบพธิกีรรมต่างๆ  

 จากดนตรปีระกอบพธิกีรรมต่างๆ ทาํกนัต่อเน่ืองและเป็นทีย่อมรบัในเทพเจา้นัน้โดยทัว่กัน

พธิกีรรมต่างๆ นัน้กลายเป็นเรือ่งศาสนาไป การออ้นวอนรอ้งขอกลายเป็นบทสวดพธิต่ีางๆ บทสวด

เหลา่นัน้ถกูขดัเกลาตามความเจรญิของมนุษย ์ดนตรปีระคมบทสวดถกูแต่งขึน้อยา่งพถิพีถินัมหีลกั

วชิา มคีตีกวคีอืผูท้ีบ่รรจงแต่งทาํนองใสบ่ทสวดมากขึน้ ดนตรเีริม่มแีบบแผน เกดิเป็นดนตรปีระกอบ

ศาสนา (Church Music) ขึน้   

  ส่วนเรือ่งราวของศาสนาฮนิดนูัน้ เสร ีวุฒธิรรมวงศ์ (2540: 23) กลา่วถงึความเป็นมาของ

คาํวา่ฮนิดวูา่ศาสนาฮนิดไูดช้ือ่มาจากแมน้ํ่าสนิธู ซึง่เป็นแมน้ํ่าสายสาํคญัทีไ่หลผา่นประเทศปากสีถาน

ในปจัจบุนั และสว่นหน่ึงไหลผา่นรฐัปญัจาบในอนิเดยีดว้ย โดยทีป่ากสีถานเองนัน้เคยเป็นสว่นหน่ึง

ของประเทศอนิเดยีมาก่อนและแยกตวัออกเป็นประเทศอสิระ เมือ่องักฤษคนืเอกราชใหแ้ก่ประเทศ

อนิเดยีในปี พ.ศ.2490 นบัแต่โบราณกาลมา แมน้ํ่าสนิธจูงึมคีวามสาํคญัต่อประเทศอนิเดยีและ

ประเทศปากสีถานทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคม และในดา้นจติใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวฮนิดนูัน้นบัถอื

วา่แมน้ํ่าสนิธเูป็นแมน้ํ่าทีศ่กัดิส์ทิธิส์ายหน่ึงในศาสนาของตน ลาํน้ําน้ีเชือ่มต่อกบัแมน้ํ่าทีส่าํคญัหลาย

สายในรฐัปญัจาบดว้ยกนัคอื โสหนั บอิสั เจนูบ เชลมุ ระว ีและสตัเลช ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่ทะเลอาหรบั

ทีเ่มอืงสนิด ์
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 วทิยา ศกัยาภนินัท์ (2549: 1) กลา่วถงึความเป็นมาของคาํวา่ฮนิดวูา่ ฮนิด ูมาจากคาํวา่ 

สนิธ ู(Sindhu) เป็นคาํทีช่าวเปอรเ์ซยีใชเ้รยีกกลุม่ชนทีอ่าศยัอยูใ่นทีร่าบลุม่แมน้ํ่าอนิดสั  (Indus) 

กําเนิดครัง้แรกของคาํๆ น้ี น่าจะอยูใ่นช่วงครสิตศ์กัราช 700 ปี ซึง่เป็นระยะทีช่าวมสุลมิเริม่ตดิต่อ

กบัอนิเดยี ไมป่รากฏคาํน้ีในภาษาโบราณใดๆของอนิเดยีไมว่า่จะเป็นภาษาสนัสกฤต  บาล ีหรอื 

ปรากฤต สว่นคาํ อนิเดยี มาจากคาํวา่ อนิดสั นัน่เอง จะเหน็วา่ คาํวา่ ฮนิด ูมรีากฐานทางภมูศิาสตร์

มากกวา่ทางศาสนา ต่อมาจงึมกีารเรยีกศาสนาของกลุ่มคนทีม่หีลกัแหล่ง ณ บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าอนิดสั

วา่ศาสนาฮนิดู (Hinduism) ทัง้น้ีเพือ่ใหแ้ตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ทีก่าํเนิดแลว้ในสมยันัน้ เช่น 

ศาสนาโซโรอสัเตอร ์พทุธศาสนา และศาสนาอสิลาม เป็นตน้ 

 นงเยาว ์ชาญณรงค ์(2545: 259 - 260) กลา่วถงึความเป็นมาของศาสนาฮนิดวูา่ศาสนาฮนิดู

เป็นศาสนาทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุในโลกศาสนาหน่ึง มอีายมุากกวา่ 4,000 ปี จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

และโบราณคด ีทีข่ดุคน้พบอารยธรรมลุม่แมน้ํ่าสนิธุ (Indus Valley Period) สนันิษฐานไดว้า่ ชาว

พืน้เมอืงดัง้เดมิทีอ่าศยัอยูใ่นชมพทูวปี หรอืประเทศอนิเดยีในสมยัโบราณนัน้ไดม้คีวามเจรญิทาง

วฒันธรรมและอารยธรรมสงูแลว้ และมกีารนบัถอืลทัธศิาสนาอยา่งเป็นระบบ มกีารทาํรปูเคารพของ

เทพต่างๆ ทีต่นนบัถอื การนบัถอืศาสนาในสมยันัน้เป็นลกัษณะพหเุทวนิยมแบบนบัถอืผสีางเทวดา

และธรรมชาต(ิAnimism) ต่อมาพวกอารยนัซึง่เป็นเผา่ทีอ่าศยัอยูท่างตอนเหนือของชมพทูวปีแถบ

ใกลเ้ทอืกเขาหมิาลยัซึง่เป็นชนเผ่านกัรบ มคีวามสามารถสงูในการผลติอาวธุและรถศกึ และมคีวาม

ชาํนาญเชีย่วชาญในการใชอ้าวธุบงัคบัมา้และรถศกึ เก่งกลา้ในการรบ ชอบทาํสงครามขยายดนิแดน 

พวกอารยนัไดเ้ขา้รกุรานครอบครองดนิแดนอุดมสมบรูณ์ลุม่แมน้ํ่าสนิธแุละคงคา  จนไดค้รอบครอง

ชมพทูวปีไวใ้นอาํนาจเกอืบทัง้หมด พวกอารยนัเขา้ปกครองและตัง้มัน่อยูใ่นบรเิวณแควน้ปญัจาบ 

และดว้ยนโยบายและกุศโลบายในทางการเมอืงการปกครอง  

 ชาวอารยนัจงึพยายามกลนืชาตแิละทาํใหช้าวพื้นเมอืงเจา้ของถิน่เดมิยอมรบัดว้ยวธิกีาร

ต่างๆ และทีส่าํคญัประการหน่ึงคอืการรวมเอาลทัธศิาสนา ความเชื่อของพวกพืน้เมอืง เขา้มาไวใ้น

ศาสนาของพวกตน โดยมกีารปรบัปรงุใหเ้ขา้กนัได้ เกดิเป็นววิฒันาการของศาสนาขึน้ เทพทีเ่คารพ

ต่างๆ ของชาวพืน้เมอืงเดมิถกูปรบัปรงุใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของศาสนาเปลีย่นแปลงชือ่และเรือ่งราวให้

เป็นเทพสงูสดุในศาสนาและอนัดบัรองลงมาแลว้แต่ความสาํคญัเพือ่ใหม้คีวามนบัถอืความเชือ่

รว่มกนัในแนวทางเดยีวกนั พวกนกับวชชาวอารยนัไดร้วบรวมเรือ่งราวและแต่งเตมิบทสรรเสรญิ

พระเจา้ กฎวนิยั แนวทางปฏบิตั ิพธิกีรรม ขึน้เป็นคมัภรี์ เพือ่เป็นหลกัการของศาสนาขึน้ เรยีกว่า 

“คมัภรีพ์ระเวท” ซึง่มปีรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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 หลงัจากนัน้ศาสนาพราหมณ์กแ็บ่งเป็นยคุต่างๆ ตามววิฒันาการของศาสนาต่อมาศาสนา

ฮนิดเูดมิในสมยัยคุแรกๆ เรยีกว่า ศาสนาพราหมณ์ แต่ต่อมาเกดิมศีาสนาพทุธและศาสนาเชนขึน้ 

และมผีูน้บัถอืศาสนาทัง้สองมากขึน้ ทาํใหศ้าสนาพราหมณ์ตกตํ่าเสือ่มความนิยมนกับวชในศาสนา

จงึช่วยกนัพยายามแกไ้ขปรบัปรงุเน้ือหาสาระและหลกัธรรมคาํสอนใหด้ขีึ้น และเหมาะสมกบั

สภาวการณ์ เกดิการปฏริปูศาสนาเดมิ เป็นศาสนาทีป่ฏริปูปรบัปรงุ แต่งคมัภรีเ์พิม่เตมิขึน้ ไดแ้ก่ 

คมัภรีอุ์ปนิษทั และคมัภรีภ์ควทัคตีา และเพิม่เตมิความเชื่อเรือ่งการอวตารของพระเจา้ คอืพระ

นารายณ์ โดยถอืวา่พระพทุธเจา้เป็นอวตารปางที่ 9 เพิม่เขา้มา จากการววิฒันาการและปฏริปู

ศาสนาใหด้แีละเหมาะสมยิง่ขึน้เพือ่ยนืหยดัอยูไ่ดท่้ามกลางศาสนาทีเ่กดิใหมน่ี่เองศาสนาพราหมณ์

จงึกลายเป็นศาสนาฮนิดใูนเวลาต่อมาศาสนาฮนิดู เป็นศาสนาพหเุทวนิยม คอื นบัถอืพระเจา้หลาย

องคร์วมทัง้นบัถอืผสีางเทวดาและมคีวามเชือ่วา่ธรรมชาตต่ิางๆ มจีติวญิญาณทีม่พีลงัอาํนาจแฝงเรน้

อยู ่จงึยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเทพมีากมาย 

 จนิดา จนัทรแ์กว้ และคณะ (2546: 106 - 107) กลา่วถงึคมัภรีศ์าสนาฮนิดวูา่ คมัภรีฮ์นิดู

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1.  ศรตุ ิไดแ้ก่ คมัภรีพ์ระเวททัง้ 4 ถอืวา่เป็นสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาจากพระเป็นเจา้โดยตรง 

ไมม่ผีูแ้ต่ง แต่เป็นการคน้พบของพระฤาษทีัง้หลาย เป็นของทีม่อียูช่ ัว่นิรนัดร (นิตย) เป็นลมหายใจ 

ของพระเป็นเจา้ เป็นสจัธรรมทีแ่สดงถงึประสบการณ์ทางวญิญาณของพระฤาษทีัง้หลายในอดตีกาล  

ทีย่าวนาน พระเวทแบ่งออกเป็น 4 คมัภรี ์คอื 

  1.1  ฤคเวท เป็นคมัภรีเ์ก่าแก่ทีสุ่ด เป็นบทเพลงสวดหรอืมนตรส์รรเสรญิออ้นวอนพระ

เป็นเจา้และเทว ีมบีทเพลงสวด 1,017 บท แสดงใหเ้หน็ถงึการยกยอ่งอาํนาจธรรมชาตใินการต่อสู้

ระหว่างแสงสว่างกบัความมดื ความรอ้นกบัความหนาว อาํนาจธรรมชาตถิกูยกฐานะเป็นเทพเจา้ มี

เทพเจา้สาํคญั ๆ คอื อคันี, อนิทร,์ สรูยะ, วรณุ, อุษา, อศัวนิ, ปฤฺฤว,ี มรตุ, รทุระ, ยมะ ฯลฯ บท

เพลงสวดจะมชีื่อพระฤษผีูแ้ต่งบทสวดนัน้ๆ 

  1.2 ยชุรเวท เป็นคมัภรีค์ูม่อืพราหมณ์ในการทาํพธิบีชูายญั จดัตามลาํดบัเพลงสวดซึง่

สว่นมากนํามาจากฤคเวท ถอืวา่เป็นคมัภรีท์ีจ่ะตอ้งศกึษาเป็นพเิศษ และมสีาขาแตกต่างไปเป็น

จาํนวนมาก 

  1.3  สามเวท เป็นบทรอ้ยกรองทัง้หมด มถีงึ 1,549 บท แต่มเีพยีง 78 บทเท่านัน้ทีไ่ม่

อาจหารอ่งรอยไดใ้นฤคเวท คาํฉนัทเ์หล่าน้ีไดค้ดัเลอืกและจดัไวเ้พื่อสวดในพธิยีญักรรมหรอืถวายน้ํา

โสม คาํสวดออ้นวอนหลายบทมุง่เฉพาะโสมเทพ พระอคันี และพระอนิทร ์แต่บทฉนัทเ์หล่าน้ีไมสู่ม้ ี

คณุคา่ทางวรรณกรรมหรอืรอ่งรอยทางประวตัศิาสตรน์กั 
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  1.4  อถรรพเวท เกดิขึน้หลงัคมัภรีอ์ื่นๆ ทัง้หมด หน่ึงในหกเป็นรอ้ยแกว้ สว่นคาํรอ้ย

กรองบางส่วนสบืรอ่งรอยไดใ้นหนงัสอืเล่มที่ 10 ของฤคเวท เป็นคมัภรีเ์วทมนตรค์าถาเพือ่สิง่ที่

ปรารถนาและกาํจดัสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายนอกจากน้ี แต่ละคมัภรีด์งักล่าวยงัแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ อกี 

4 ส่วน คอื สงัหติา (มนตร)์, พรมหมณะ, อารณัยกะ และอุปนิษทั 

   1.4.1  สงัหติา หรอืมนตร ์เป็นเพลงสวดสรรเสรญิออ้นวอนพระเป็นเจา้และเทวี 

   1.4.2  พราหมณะ เป็นคมัภรีค์ูม่อืในการทาํยญักรรม 

   1.4.3  อารณัยกะ เป็นคมัภรีอ์ธบิายปรชัญาในการทาํพธิกีรรมและบชูาต่าง  ๆ โดย

ยกนิทานเปรยีบเทยีบ 

   1.4.4  อุปนิษทั เป็นสว่นสรปุของพระเวท (เวทานตะ) เป็นคมัภรีว์า่ดว้ยการคน้คดิ

ทางปรชัญาและ อุทานธรรม ซึง่เปิดเผยใหเ้หน็ความจรงิทางนามธรรมอยา่งลกึซึง้ คมัภรีพ์ระเวทถอื

วา่เป็นการบนัทกึเรือ่งราวทีค่นธรรมดามองไมเ่หน็เพราะเป็นการเปิดเผยของเทพเจา้ ดงักล่าวแลว้

แก่นของพระเวทจงึเป็นเรือ่งของการทาํพธิกีรรมต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความมัง่มศีรสีขุในชวีติน้ีคอื พดู

ถงึความตอ้งการทางวตัถุและความสขุทีผู่ท้าํพธิอีอ้นวอนปรารถนา แต่เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ความคดิ

เรือ่งการบชูาบวงสรวงในพระเวทมลีกัษณะพเิศษอยูต่รงทีว่่าการบวงสรวง หรอืยญักรรมใด ๆ ถา้

กระทาํอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งแลว้จะมอีํานาจยิง่กว่าเทพเจา้เสยีอกี 

 2.  สมฤต ิเป็นคมัภรีข์ ัน้สอง แปลตามศพัทว์่า “สิง่ทีจ่าํไวไ้ด”้ จงึเป็นสิง่ทีจ่ดจาํกนัมาและ

ถ่ายทอดกนัสบืต่อมา ซึง่ถอืว่าไดร้บัแรงกระตุน้จากพระเวทอกีทหีน่ึง คมัภรีเ์หลา่น้ีคอื 

  2.1 คมัภรีธ์รรมศาสตร์ เป็นตาํรากฎหมาย เพือ่วางระเบยีบความประพฤตขิอง

ประชาชนและสงัคม โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อความเจรญิของสงัคมฮนิดู ดงันัน้ ชื่อของผูใ้หก้ําเนิด

กฎหมายคอื มนู, ยาชญวลักยะ และปราศระ 

  2.2  คมัภรีอ์ติหิาส คอืคมัภรีว์า่ดว้ยวรีกรรมของวรีบุรุษ อนัไดแ้ก่ มหากาพยท์ัง้สอง 

คอืรามายณะ หรอืรามเกยีรติ ์กบั มหาภารตะ ซึง่เป็นตวัอยา่งแสดงผลของการประพฤตธิรรมตาม

แนวคมัภรีธ์รรมศาสตร์ 

  2.3  คมัภรีป์รุาณะ เช่นเดยีวกบัคมัภรีอ์ติหิาสทัง้สองคมัภรีน้ี์รวมกนัมชีือ่วา่  พระเวท

คมัภรีท์ี่5 จดุประสงคข์องคมัภรีน้ี์กค็อืการสอนศาสนาแก่ประชาชนโดยเลา่เรือ่งเทพนิยาย , นิทาน

และพงศาวดารต่าง ๆ คมัภรีน้ี์รูจ้กักนัดทีีส่ดุในกลุม่ชาวบา้นทัว่ไป 

  2.4  คมัภรีอ์าตมะ เป็นคมัภรีส์าํคญัของแต่ละนิกายวา่ดว้ยการบชูาเทพเจา้ พรอ้มทัง้

ขอ้ปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื 

   1.)  ไวษณวะ-อาคม มพีระวษิณุเป็นหลกั 
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   2.)  ไศวะ- อาคม มพีระศวิะเป็นหลกั และ  

   3.)  ศกัตะ-อาคม หรอื ตนัตระ มศีกัต ิหรอืเทว ีเป็นหลกั แมจ้ะแตกต่างออกไป

ตามแนวนิกายทุกคมัภรีก์ม็พีระเวทเป็นหลกัยดึทัง้นัน้  

 ภทัรพร สริกิาญจน์ (2546: 110) กลา่วถงึนิกายศาสนาฮนิดวูา่มี 3 นิกายคอื 

 1.  นิกายไวษณพ (คอืผูน้บัพระวษิณุ) พระกฤษณะในภควทัคตีาไดร้บัการบชูาในฐานะ

เป็นอวตารของพระวษิณุ ต่อมาพระกฤษณะ พระวษิณุ และพระนารายณ์กด็ี หมายถงึเทพเจา้องค์

เดยีวกนัแต่พระกฤษณะเป็นทีรู่จ้กักนัดทีีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่พระรามในคมัภรีร์ามายณะ (รามเกยีรติ)์ 

ในคมัภรีป์รุาณะพดูถงึนารายณ์สบิปางโดยมพีระพทุธเจา้เป็นอวตารปางทีเ่กา้ การยกยอ่งพระวษิณุ

จากเทพเจา้ของดราวเิดยีนมาเป็นพระเจา้ผูย้ ิง่ใหญ่เพยีงพระองคเ์ดยีวซึง่เป็นการแสดงววิฒันาการ

ในเทพนิยายฮนิดอูยา่งสาํคญัทเีดยีว  

 2.  นิกายไศวะ ไมสู่ก้วา้งขวางเหมอืนนิกายแรก พระศวิะเป็นเทพเจา้นอกคมัภรีพ์ระเวท

แต่ต่อมาเป็นทีย่อมรบักนัในหมูว่รรณะพราหมณ์ แต่ถงึอยา่งนัน้ พราหมณ์ผูท้าํพธิใีนวดัพระศวิะดจูะ

มศีกัดิศ์รตีํ่าในสงัคม ทัง้ผูน้บัถอืสว่นใหญ่ไมใ่ช่วรรณะพราหมณ์ ทีแ่คชเมยีร ์ลทัธไิศวะแพรห่ลาย

มาก มบีทเพลงสรรเสรญิพระมหาเทพศวิะอยา่งลกึซึง้ มนิีกายยอ่ยของลทัธไิศวะทีส่าํคญัคอื วรีไศวะ 

หรอื ลงิคายดั ซึง่แพรห่ลายในรฐักรณาภกูะ (ไมซอร)์ ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 แต่มลีกัษณะแปลกจาก

นิกายเดมิดว้ยเน้นศรทัธา คอืความเชือ่ แต่ไมเ่หน็ดว้ยกบัพธิกีรรมของพวกพราหมณ์ 

 3.  นิกายศกัต ิซึง่เป็นการบชูาชายาหรอืพระมเหสขีองพระเป็นเจา้  เช่น กาล ีหรอืทุรคา 

เป็นตน้ แต่ลทัธบิชูาเจา้แมน้ี่มคีวามเกีย่วพนักบัลทัธตินัตระ ซึง่พฒันามาแต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 7จนถงึ

ที ่15 มทีัง้ของฮนิดแูละพุทธ มจีดุมุง่หมายเพื่อโมกษะหรอืการเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัพระเป็น

เจา้ แต่ในขณะเดยีวกนักเ็พือ่บรรลคุวามสาํเรจ็ต่าง ๆ ในโลกดว้ย เช่น ความรกั ธรุกจิ รกัษาโรค แก้

แคน้ศตัรเูทวใีนฐานะเป็นศกัต ิ(มเหส)ี ของพระศวิะถอืว่าเป็นพลงัพเิศษในเรือ่งการเสพเมถุน และ

เวทมนตรค์าถา  

 ดวงธดิา ราเมศวร ์(2537: 41 - 42) กล่าวว่า พวกอารยนัหรอืฮนิดเูชือ่ในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์

ของพระเจา้และการพลกีรรมซึง่หมายถงึการบาํเพญ็ภาวนาเพือ่ชาํระกายให้บรสิทุธิเ์พือ่เป็นการบชูา

ต่อเทพเจา้ พวกเขามคีวามเชื่ออยา่งเหนียวแน่น 2 ประการในการบชูาต่อเทพเจา้ 

 1.  หากประกอบพธิกีรรมอยา่งถูกตอ้งจนเป็นทีพ่อใจต่อเทพเจา้แลว้ เทพเจา้กจ็ะเมตตา

และประทานพรลงมาใหส้มปรารถนาตามทีข่อ ความเชือ่ในประการแรกน้ีเองทีท่าํใหเ้หล่านกับชูา

หรอืพราหมณ์กลายเป็นผูม้อีาํนาจสงูสดุในจติใจของประชาชนซึง่สงูกวา่กษตัรยิเ์สยีอกี  เน่ืองจาก

เป็นผูต้ดิต่อกบัเทพเจา้โดยตรง และเป็นผูท้ีก่ระทาํพธิกีรรมต่างๆ ทัง้หมดเพื่อบชูาต่อเทพเจา้ 
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 2.  หากประกอบพธิกีรรมดว้ยมานะพากเพยีรจนถงึทีส่ดุแลว้  อาจเปลีย่นสถานภาพจาก

มนุษยธ์รรมดาขึน้เป็นขัน้เทพได้ ความเชือ่ประการแรกน้ีทาํใหเ้กดิคา่นิยมวา่ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์

และกระทาํตามหลกัอาศรม 4 อยา่งครบถว้น ยอ่มมโีอกาสทีจ่ะยกฐานะของตนเทยีบเท่ากษตัรยิห์รอื

สงูยิง่กว่าจนถงึขัน้เทพได้ และดว้ยประการหลงัน้ีเองทีส่่งผลใหเ้กดิมผีูค้นมากมายสละทรพัยส์มบตัิ

และครวัเรอืนออกถอืบวช และพยายามมุง่แสวงหาสจัธรรมต่าง  ๆเพื่อบรรลุสู่จดุสงูสุดแห่งคมัภรีพ์ระเวท 

โดยหมายบรรลใุหถ้งึชัน้เทพ ช่วงเวลายคุพระเวทตอนปลายนัน้เองทีท่าํใหเ้กดิมลีทัธใิหม่ๆ มากมาย 

 จากขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้จงึสรปุไดว้า่ ศาสนาฮนิดนูัน้มทีีม่าของชือ่จากทีชุ่มชนแหลง่

ดัง้เดมิในแถบลุม่น้ําสนิธซูึง่เป็นแหลง่อารยธรรมโบราณ มวีวิฒันาการทางประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 

ซึง่ผูท้ ีน่บัถอืศาสนาฮนิดจูะเชือ่ในคมัภรีแ์ละเทพเจา้ต่างๆ ทีน่บัถอืสบืๆ กนัมา ศาสนาฮนิดมูคีมัภรีท์ี่

สาํคญัไดแ้ก่ คมัภรีพ์ระเวทจดุมุง่หมายของ ศาสนาฮนิดนูัน้เพือ่ใหบุ้คคลหลดุพน้จากกองกเิลสและ

กองทุกข ์รวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัพระปรมาตมนัศาสนาฮนิดู เชื่อในเรือ่งเทพเจา้ว่ามนุษย์ และ

สรรพสิง่ถกูสรา้งขึน้ดว้ยเทพเจา้มนุษยต์อ้งปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระเจา้และเชื่อในพระเจา้หรอืเทพ

เจา้จงึมพีธิกีรรมบชูาเทพเจา้ 

 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 สุกญัญา ประเสรฐิศร ี(2551: 50-51) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง เทศกาลนวราตรวีดัพระศรี

มหาอุมาเทว ี: การศกึษาพธิกีรรมและความเชือ่ จากการศกึษาพบวา่เทศกาลนวราตร ีหรอื “ดเูซรา่” 

เป็นประเพณทีีส่บืเน่ืองมาจากชาวอนิเดยีผูน้บัถอืศาสนาฮนิดู ทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทย

เพือ่นําอารยธรรมของอนิเดยี ออกไปเผยแพรใ่นภาคพืน้เอเชยีเทศกาลน้ีถอืว่าเป็นเทศกาล เฉลมิ

ฉลองทีพ่ระศรมีหาอุมาเทว ีในภาคทุรคา มชียัชนะต่ออสรูโดยประเพณน้ีีจดัขึน้ ตัง้แต่วนัขึน้ 1-9 คํ่า

เดอืน 11 เพือ่เป็นการระลกึถงึวนัแหง่ชยัชนะของพระศรมีหาอุมาเทวี ทีม่ต่ีออสรู โดยในแต่ละวนัจะ

มพีธิบีชูาพระศรมีหาอุมาเทวใีนปางต่างๆ สว่นในวนัสดุทา้ยเรยีกวา่ “วนัวชิยัทสัม”ิ หรอืวนัแหง่ชยั

ชนะ จะมกีารนําพระศรมีหาอุมาเทวแีละบรรดาเทพเทวะต่างๆ  ออกไปแห่นอกวดั หรอืทีช่าวบา้น

เรยีกกนัว่างานแห่เจา้แมว่ดัแขก ผูเ้ขา้รว่มพธินีวราตรมีคีวามเชือ่วา่ในเวลา 9 วนั 9 คนื ดงักล่าว 

เหล่าทวยเทพจะพรอ้มกนัมาสถติอยู่ ณ วดัพระศรมีหาอุมาเทวี และหากใครเขา้รว่มพธิน้ีีจะมชียั

ชนะไปตลอดปี พธิกีรรมนวราตรมีบีทบาทต่อสงัคมกลา่วคอืความเชือ่ในสิง่เหนือธรรมชาตมิอีทิธพิล

ต่อการดาํเนินชวีติของบุคคลหลายประการดว้ยกนั ประการทีห่น่ึงเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจในยามที่

มคีวามทุกข ์ประการทีส่อง ควบคุมความประพฤตขิองคนในสงัคม ทัง้น้ีเพราะเงือ่นไขในการขอ

ประทานพรจากบรรดาเทพเจา้ใหส้มความปรารถนานัน้ตอ้งตัง้มัน่อยูใ่นความดงีาม ประการทีส่าม

เป็นเครือ่งผกูพนัความเป็นพวกเดยีวกนักล่าวคอืผูเ้ขา้รว่มพธิกีรรมดว้ยกนัจะใกลช้ดิกนัและรูส้กึเป็น

พวกเดยีวกนั และประการสดุทา้ยเป็นเครือ่งผสมผสานความเชือ่โดยเชือ่มโยงศาสนาฮนิดู  เขา้กบั

ศาสนาพุทธดงัเหน็ไดจ้ากผูเ้ขา้รว่มพธิมีชีาวพุทธอยูไ่มน้่อยแต่บุคคลดงักล่าวมไิดแ้สดงออกถงึความ

ขดัแยง้แต่ประการใด 
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 พธินีวราตรวีดัพระศรมีหาอุมาเทวเีป็นผลมาจากความเชือ่ในเรือ่งเทพเจา้ในศาสนาฮนิดู  

ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง ศาสนาและวถิกีารดาํรงชวีติของมนุษยว์า่มกีาร

ประกอบพธิกีรรมผูเ้ขา้รว่มพธิยีงัรูส้กึถงึความเป็นพวกพอ้งเดยีวกนั พรอ้มทัง้แสดง อตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมในสงัคมของชาวฮนิดทูีอ่าศยัอยู่ ณ กรงุเทพมหานคร พธินีวราตรน้ีีสะทอ้นใหเ้หน็วา่ความ

เชือ่ในศาสนาฮนิดมูอีทิธพิลต่อการดาํเนินชวีติ หรอืวถิชีวีติของคนไทยอยูไ่มน้่อย แมพ้ธิกีรรมทาง

พทุธศาสนากไ็ดร้บัอทิธพิลของศาสนาฮนิดดูว้ยเช่นกนั และในพธิกีรรมน้ีไดส้ือ่ใหเ้หน็วา่ ความดี

ยอ่มชนะความชัว่ บุคคลผูส้รา้งความดใีหก้บัสงัคมยอ่มไดร้บัการยกยอ่งเสมอ ดงัพระศรมีหาอุมา

เทวซีึง่ท่านไดส้ละตนเองต่อสูก้บัอสรู เพื่อความสงบสุขของเหล่าทวยเทพแมเ้วลาผ่านไปนาน

พระองคย์งัคงไดร้บัการยกยอ่งเสมอ และพธิกีรรมดงักลา่วจะยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทยสบืไปหาก

ยงัมชีาวฮนิดอูาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

  ยทุธกร สรกิขกานนท ์(2547: 81) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งเครือ่งดนตรพีราหมณ์และวฒันธรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ เครือ่งดนตรขีองพราหมณ์แท้ๆ อนัประกอบไปดว้ย บณัเฑาะวแ์ละสงัขน์ัน้ เกดิขึน้

จากความเชือ่ตามคมัภรีพ์ระเวทของศาสนาพราหมณ์ ในเรือ่งการบญัญตัเิรือ่งความเชือ่เกีย่วกบัเทพ

เจา้ อาท ิบณัเฑาะวถ์ูกจดัใหเ้ป็นเครือ่งดนตรปีระจาํองคพ์ระศวิะ (อศิวร) ทีจ่ะปรากฏใหเ้หน็เป็นงาน

จติกรรม และประตมิากรรมของชาวฮนิดมูากมายทีจ่ะปรากฏภาพของกลองบณัเฑาะวแ์ขวนไวท้ี่

ทวนหรอืหอกอนัเป็นอาวุธของพระศวิะ บณัเฑาะวจ์งึมคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละสาํคญัในเหตุน้ีเป็นส่วน

ใหญ่ ส่วนสงัขน์ัน้เชื่อถอืกนัในหมูพ่ราหมณ์วา่ครัง้หน่ึงเคยเป็นอสูรเทพบุตรมาก่อน เคยบรรจคุมัภรี์

พระเวทอนัศกัดิส์ทิธิม์าก่อน และมรีายน้ิวของพระวษิณุ (นารายณ์) ประทบัอยู ่จงึมคีวามสาํคญัจน

นํามาเปา่ใหเ้กดิเสยีงในทีส่ดุ  สาํหรบัการเขา้มาสูป้ระเทศไทย กเ็ขา้มาพรอ้มกบัศาสนาพราหมณ์ที่

เขา้มาเผยแผ่ในสมยัทวาราวดตีอนตน้ๆ โดยเริม่ปกัหลกัเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์และพธิกีรรมทีต่อ้ง

บรรเลงเครือ่งดนตรดีงักลา่วทีจ่งัหวดันครปฐมเป็นจดุแรก และสบืเชือ้สายเป็นพราหมณ์ในประเทศ

ไทยมาจนถงึทุกวนัน้ี สาํหรบัการผลติหรอืซือ้หาเครือ่งดนตรขีองพราหมณ์ ในปจัจบุนันัน้สามารถหา

ซือ้สงัขแ์ละฆอ้งชยัไดบ้รเิวณรา้นขายพระพุทธรปูและเทวรปูบรเิวณขา้งเทวสถาน โบสถพ์ราหมณ์ 

เสาชงิชา้กรงุเทพมหานคร สาํหรบับณัเฑาะวต์อ้งวา่จา้งทาํขึน้มาเป็นพเิศษ โดยเริม่จากช่างกลงึไม้

เป็นตวัหุ่นกลองทีร่า้นกลงึไมบ้รเิวณวดัสระเกศ และนําหุ่นทีไ่ดไ้ปจา้งช่างขึน้หนงักลองจากรา้นทีร่บั

ขึน้หนงักลองทัว่ไป 

 นอกจากวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดขูา้งตน้แลว้ ยงัมวีจิยัที่

กลา่วถงึดนตรปีระกอบพธิกีรรมอื่นๆ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัทีม่ต่ีอดนตรทีีม่ต่ีอความศกัดิ ์

สทิธข์องพธิกีรรมไวด้งัน้ี 
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 สนีินาถ สทิธเิลศิประสทิธิ ์(2553: 182-183) ไดศ้กึษาวจิยัดนตรใีนบทศกัดิส์ทิธิ ์“ซางตสู” 

ของพธิมีสิซานิกายโรมนัคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพมหานคร พบวา่ บทศกัดส์ทิธิใ์นอคัรสงัฆ

มณฑลกรงุเทพมหานคร ไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากนโยบายของพระศาสนจกัรสากล หรอืสมณ

กระทรวงพธิกีรรม กรงุโรม คอื ในช่วงสงัคยานาวาตกินัครัง้ที ่2 ศาสนจกัรสากลมนีโยบายในการคง

ลกัษณะพธิกีรรมดัง้เดมิไว ้ทาํใหพ้ธิมีสิซาในประเทศไทยคงรปูแบบการดาํเนินพธิีดว้ยภาษาลาตนิ 

และขบัรอ้งบทเพลงดว้ยเพลงเกรโกเรยีน ซึง่รวมถงึการขบัรอ้งบทเพลงศกัดิส์ทิธิด์ว้ย ต่อมา หลงั

การสงัคยานาคาํแวาตกินัครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2506) พระศาสนจกัรสากลมนีโยบายมุง่เน้นใหส้ตับุรษุมี

สว่นรว่มในพธิกีรรม ทาํใหเ้กดิการแปลบทสวดศกัดิส์ทิธิ ์และเกดิการประพนัธบ์ทเพลงศกัดิส์ทิธิใ์น

ภาษาไทยขึน้ การประพนัธเ์พลงในยคุแรกมกีารบรรจคุาํแบบเอือ้นมากกวา่ในยคุอื่นๆ อยา่งชดัเจน 

ทัง้น้ีคาดวา่น่าจะเกดิขึน้การการพฒันาของเพลงในพธิ ีซึง่เดมิใชบ้ทเพลงเกรโกเรยีนซึง่มกีารเอือ้น

มาก จงึไดร้บัลกัษณะดงักลา่วมาใชใ้นการสรา้งสรรคบ์ทเพลงศักดิส์ทิธใ์นช่วงแรกๆ อทิธพิลจากบท

เพลงเกรโกเรยีนยงัสามารถพบไดจ้ากการใชอ้ตัราจงัหวะของเพลงศกัดิส์ทิธิภ์าษไทยในช่วงตน้ๆ  ซึง่

มทีัง้เพลงทีไ่มม่อีตัราจงัหวะแน่นอน และเพลงในอตัราจงัหวะทีห่ลากหลาย หรอืการเปลีย่นอตัรา

จงัหวะระหว่างบทเพลง นอกจากนัน้ มบีทเพลงศกัดิส์ทิธิใ์นช่วงหลงัการสงัคยานาวาตกินัครัง้ที ่2 

บางสว่น ซึง่ไมต่รงกบัแนวทางการประพนัธบ์ทศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่กาํหนดโดยพระศาสนจกัรมากกวา่

ในช่วงอื่นๆ จงึอาจถอืไดว้า่ ในช่วงแรกเป็นการทดลองประพนัธบ์ทเพลงศกัดิส์ทิธิใ์นหลากหลาย

รปูแบบเพื่อหาลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัใชใ้นพธิมีสิซาในประเทศไทย 

  จกัรพงษ์ กลิน่แกว้ (2545: 81) ไดท้าํการศกึษาวจิยัดนตรปีระกอบพธิกีงเต๊กไหหลาํ 

กรณศีกึษาคณะกงเต๊ก ด่านเฮ่งกุน (โกกุน) ไวด้งัน้ี  คณะกงเต๊ก ด่านเฮ่งกุน (โกกุน) เป็นคณะ

กงเต๊กคณะหน่ึงทีด่าํเนินกจิการมากกว่า 30 ปีและยงัคงดาํเนินกจิการจนกระทัง่ถงึทุกวนัน้ี นายเฮ่ง

กุน แซ่ด่านหรอืโกกุน ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนวงการกงเต๊กไหหลาํมคีวามตัง้ปณธิานทีจ่ะรกัษา

ประเพณทีีด่งีาม ตลอดจนมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะแนะนําเอาใจใสผู่ร้ว่มพธิเีสมอืนเป็นญาตมิติรคอยปลอบ

ประโลม ลกูหลานผูเ้สยีชวีติดว้ยความอ่อนโยน เหน็ใจ ในการสญูเสยีผูเ้ป็นทีร่กั ประกอบพธิดีว้ย

ความตัง้ใจสาํรวมและสงบเพือ่ใหล้กูหลานผูเ้สยีชวีติมคีวามมัน่ใจและอุ่นใจวา่วญิญาณของผูเ้สยีชวีติ

จะไปสูส่มัปรายภพตามคตคิวามเชือ่ นายด่านเฮ่งกุน เป็นผูท้ีส่รา้งสมอุดมการณ์ในการประกอบพธิี

กงเต๊กโดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดาํรงรกัษาประเพณทีีด่งีามของชาวจนีไหหลาํ  สรา้งสมอุดมการณ์ทีจ่ะ

ประกอบพธิอียา่งสจุรติและไมล่ะทิง้จารตีแบบโบราณ  ทาํใหเ้ป็นคณะทีนิ่ยมอยูใ่นปจัจบุนัแมน้ายดา่น

เฮ่งกุนจะเสยีชวีติไปหลายปีแลว้กต็าม ดนตรขีองกลุม่จนีไหหลาํนัน้เป็นดนตรทีีม่คีวามหลายหลาก

ทางวฒันธรรมมกีารผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของเครือ่งดนตรทีอ้งถิน่และดนตรขีองชาวฮัน่  รปูแบบ

ของดนตรไีหหลาํนัน้มพีืน้ฐานแบบดนตรทีีอ่ยูใ่นแถบจนีทางตอนใตซ้ึง่อยูใ่นเขตชายฝ ัง่ทะเลของ

ทะเลจนีใต ้ซึง่ประกอบดว้ย มณฑลกวางตุ้ง, ฮกเกีย้น, แตจ้ิว๋, ไหหลาํ, เวยีดนาม กลุม่ภมูภิาค
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เหลา่น้ีมวีฒันธรรมทางดนตรแีละภาษารว่มกนัแต่จะมคีวามแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ชนนัน้ ๆ 

ในการประกอบพธิกีงเต๊กไหหลาํวงดนตรแีละบทเพลงเป็นสิง่สาํคญั เน่ืองจากบทเพลงเป็นสิง่สรา้ง

บรรยากาศ ใหเ้กดิศรทัธา เป็นนามธรรมทีมุ่ง่ใหเ้หน็พธิกีรรมชดัเจนมากยิง่ขึน้ ในการประกอบพธิี

กงเต๊กไหหลาํจะพบเพลงเป็นจาํนวนมาก การบรรเลงจะแบ่งรปูแบบวงในการบรรเลงในพธิกีรรม

เป็น 2 ลกัษณะคอื 

 1.  วงทีบ่รรเลงประกอบพธิกีรรม ประกอบดว้ย ป่ีดวัดดั เป็นเครือ่งดนตรนํีาวง บรรเลงใน

พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธเจา้ เทพยดาฟ้าดนิสิ่งศกัดิส์ทิธิ ์

 2. วงทีบ่รรเลงประกอบการแสดงในพธิกีรรม ประกอบดว้ย ซอเดยีวอี ่เป็นเครือ่งดนตรนํีา

วงบรรเลงในการแสดงประกอบพธิกีรรม โดยนําป่ีดวัดดัออกแลว้นําซอเดยีวอีเ่ขา้มาเป็นเครือ่งนําวง 

ซึง่ใหค้วามรูส้กึทีนุ่่มนวลมากกวา่ ป่ีดวัดดั 

 ในปจัจบุนัประสบปญัหาสภาวะขาดแคลนนกัดนตร ีเพราะไมม่กีารผลติดนตรขีึน้มาในหมู่

ลกูหลานชาวไทยเชือ้สายจนีไหหลาํ ทาํใหต้อ้งวา่จา้งนกัดนตรมีาจากประเทศจนี ทาํใหเ้กดิการไม่

ครบวงจรในปจัจยัทางวฒันธรรมมแีต่เพยีงภาษาพดูทีย่งัคงเหลอือยา่งอยูใ่นสงัคม ในอนาคตการสบื

สานวฒันธรรมของชาวจนีไหหลาํคงจะตอ้งมกีารสบืสานอยา่งเป็นเรือ่งเป็นราวเพือ่การอนุรกัษท์ี่

ย ัง่ยนืต่อไป 

 สรุสทิธิ ์ศรสีมทุร (2549: 151) ไดท้าํการศกึษาวจิยัในเรือ่งของ เพลงสาํคญัในพธิกีรรม

เขา้ทรงลมินตใ์นจงัหวดัสงขลา พบวา่ กระบวนการและขัน้ตอนของพธิกีรรมลมินต ์มกีารปรบัเปลีย่น

รปูแบบบางอยา่งเช่น การหาวสัด ุอุปกรณในการสรา้งโรงพธิหีรอืโรงมดั ใชไ้มท้าํโรง หลงัคามงุดว้ย

ใบจาก ใบเตย หรอืวสัดุอื่น น่าจะมนีัยยะเพือ่ใหผู้ด้าํเนินพธิกีรรมในตลอดทัง้ 3 วนั สามารถอยูใ่น

โรงพธิไีดโ้ดยไมร่อ้น แต่ปจัจบุนั การหาวสัดดุงักลา่วทาํไดย้าก มกีารปรบัเปลีย่นจากใบไม ้เป็น

สงักะส ีหรอืเตน้ทผ์า้ใบ แต่ยงัคงมใีบจากหรอืใบเตยเหน็บอยูใ่ตห้ลงัคาเพื่อยดึถอืตามรปูแบบ

พธิกีรรม 

 รปูแบบของพธิกีรรมเชือ่มโยงความเชือ่ระหวา่งคนกบัผหีรอืเทพเจา้ โดยมนีายมนตเ์ป็นผู้

เชือ่มโยงและมนีางทรงเป็นตวัแทนของผ ีพธิกีรรมลมินต์ เขา้มาเกีย่วขอ้งและสนบัสนุนความ

ตอ้งการของปจัเจกบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

อยา่งเช่นความรว่มมอืในการทาํงาน การแจกจา่ยการทาํงานของเจา้ภาพงาน การสรา้งโรงมดัเพือ่

การประกอบพธิกีรรม หรอืความรว่ยมมอือื่นๆ เพือ่ใหพ้ธิกีรรมดาํเนินไปไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั  

 การหิว้ป่ินโตมารว่มในพธิเีป็นความรว่มมอืทางสงัคมทีเ่กดิจากพธิกีรรมลมินตแ์บบหน่ึง 

หลงัจากเสรจ็สิน้พธิแีลว้ ยงัมกีารแจกจา่ยอาหารเพื่อใหทุ้กคนทีเ่ขา้รว่มพธิไีดม้อีาหารกนิ และเป็น

การสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคม นอกจากนัน้พธิกีรรมยงัเป็นทีพ่ึ่งทางจติใจใหก้บัคนในชุมชนอกี

ดว้ย ไมค่วรมองพธิกีรรมวา่เป็นสิง่ทีง่มงาย เพราะนอกจากสิง่ทีเ่หน็จากรปูแบบพธิกีรรมแลว้ ยงัมี

นยัยะทีแ่ฝงเรน้อยูใ่นพธิกีรรมอกีหลายอยา่ง  
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 จากกระบวนพธิกีรรมและผลจากพธิกีรรมต่างๆ บ่งชีใ้หเ้หน็วา่ลกัษณะของพธิกีรรมลมินต ์

ยงัมบีทบาทและหน้าทีต่่อชุมชนนัน้ๆอยา่งเหน็ได้ชดั เหน็ถงึการปรบัเปลีย่นวสัดุเพือ่ใหท้าํหน้าทีใ่น

สงัคมและชุมชนนัน้ๆได ้ซึง่เป็นไปตามทฤษฎโีครงสรา้งและหน้าทีนิ่ยมของ บราวน์และทฤษฏกีาร

หน้าทีนิ่ยมของ มาลนิอฟสกี้ 

 จฑุาศริ ิยอดวเิศษ (2550:258) ไดท้าํการศกึษาวจิยัดนตรใีนวฒันธรรมอสิลาม กรณศีกึษา

ชุมชนบา้นครวั พบวา่ การประกอบพธิกีรรมและประเพณใีนวฒันธรรมอสิลาม ชุมชนบา้นครวัน้ี 

สามารถแบ่งออกตามงานพธิทีีม่ดีนตรเีขา้รว่มโดยม ี 

 1.  ใชใ้นพธิแีต่งงานทัง้ขบวน และใหค้วามบนัเทงิแก่ผูม้ารว่มงานหลงัประกอบพธิกีรรม

ทางศาสนา 

 2.  ใชใ้นงานรืน่เรงิต่างๆ ทัว่ไป ทีส่มาชกิในชุมชนบา้นครวัไดต้ดิต่อใหไ้ปแสดง  

 3.  งานบุญ งานมงคลต่างๆของชุมชนบา้นครวั 

 วงนาเสปโบราณบา้นครวัน้ีจะทาํการแสดงเป็นลกัษณะยนืรอ้งในสถานทีท่ีไ่มอ่าํนวยกบั

การนัง่ โดยนกัดนตรจีะยนืบรรเลงเครือ่งประกอบจงัหวะขา้งหลงั ผูร้อ้งจะยนืรอ้งหน้าวงของตน

พรอ้มทัง้ปรบมอื เขยา่แทมโบรนี เขยา่ลกูแซก็ไปดว้ย ซึง่จะอยูใ่นลกัษณะสาํรวม หากว่าเป็นพธิแีห่ 

ผูท้ ีร่อ้งจะเดนินําเครือ่งดนตร ีโดยเครือ่งดนตรจีะบรรเลงตามหลงันกัดนตรทีีเ่ดนินําหน้า นกัดนตรจีะ

แบ่งขา้งเป็น ชาย-หญงิ ไมร่วมกนั 

 สาํหรบัการขึน้เพลงจะไมข่ึน้พรอ้มกนัทัง้วง แต่จะมผีูข้ ึน้ตน้ 1 คน จากนัน้ลกูคูจ่ะขึน้ตาม 

จงัหวะของเพลงจะมทีัง้จงัหวะชา้และจงัหวะเรว็ใน 1 เพลง 

 วธิกีารบรรเลงการถ่ายทอด จะเป็นลกัษณะความสามารถเฉพาะตนของกลมุชนในชุมชน

บา้นครวั ซึง่เป็นการสรา้งประสบการณ์ โดยใชว้ธิท่ีองจาํบทเพลงจากการไดย้นิและการเขา้รว่มพธิี

จนไดจ้ดจาํขึน้ใจ แมน่ยาํ สว่นการถ่ายทอดนัน้ เป็นการฝึกหดัใหก้บัสมาชกิหรอืเยาวชนในชุมชนทีม่ ี

ความสนใจและตอ้งการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

 พรรณี อาํนวยสนัตกุิล (2551: 109-110) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาและพฒันา

ดนตรใีนพธิแีกบ้นหลวงพ่อโต วดัสะตอื อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบวา่ ดนตรใีนพธิี

แกบ้นเป็นความเชือ่ของคนในชุมชนวดัสะตอืและประชาชนทัว่ไปทีม่ศีรทัธาต่อหลวงพอ่โต  และยงัมี

ความเชือ่วา่การแกบ้นหลวงพอ่โต วดัสะตอืนัน้ตอ้งแกบ้นดว้ยดนตร ีผูค้นต่างมาแกบ้นกนัมากจนทาํ

ใหเ้กดิคณะดนตรแีกบ้นขึน้ถงึ 5 คณะไดแ้ก่คณะแมบุ่ญช่วยมวิสคิ คณะทองหล่อ คณะทตัธน คณะ

รุง่ฟ้าแตรวงบา้นครวัและคณะสาํรวยแต่ละคณะเป็นคณะดนตรทีีเ่ร ิม่จากการเป็นวงกลองยาวมาก่อน  

และมกีารพฒันารปูแบบวงมาเรือ่ยๆ จนในปจัจบุนัน้ีมรีปูแบบวงดนตรขีึน้มาถึง 3 รปูแบบดงัน้ีคอื วง

กลองยาว วงกลองยาวประยกุตแ์ละแตรวงตามลาํดบั 

 บทเพลงสาํหรบัวงกลองยาวในปจัจบุนัน้ีมเีหลอืเพยีง 8 เพลง และส่วนแตรวงทีเ่ล่นใน

ปจัจบุนัน้ีจะบรรเลงเพลงลกูทุ่งตามสมยัเป็นสว่นใหญ่ สาํหรบัเพลงไทยยงัพอมอียูบ่า้ง ส่วนเพลงพธิี

จะใชเ้พยีงสองเพลงคอื เพลงมหาฤกษ์และเพลงมหาชยั 
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 การสบืทอดนัน้โดยสว่นใหญ่จะเป็นการสบืทอดจากบรรพบุรษุ  ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่

ครอบครวัยงัคงเป็นหลกัสาํคญัทีส่ามารถถ่ายทอดวชิาชพีทางดา้นดนตรใีหก้บัสมาชกิในครอบครวั

ไดอ้ยา่งดเียีย่ม รวมไปถงึความคุน้เคยและประสบการณ์ทีท่าํใหซ้มึซาบในดนตรี บทเพลง และ

นอกจากการสบืทอดทางเครอืญาตแิลว้การสบืทอดจากครแูละการจดจาํจากประสบการณ์กย็งัคง  

เป็นสว่นช่วย และทาํใหม้กีารสบืทอดดนตรจีากรุน่สูรุ่น่ ในการเรยีนการสอนโดยสว่นใหญ่คนเลน่

ออรแ์กน(คยีบ์อรด์) จะเป็นคนแกะเพลงแลว้ใหเ้ครือ่งดนตรอีื่นๆเขา้มาต่อจากตน 

 ดนตรใีนพธิแีกบ้นหลวงพ่อโต วดัสะตอืมบีทบาทต่อวถิชีวีติของนกัดนตรแีละผูค้นใน

ชุมชนเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเมือ่เขา้มาเลน่ดนตรใีนพธิแีกบ้นหลวงพอ่โต  วดัสะตอื ชวีติเริม่ดขีึน้

อยา่งแรกจะมงีานทาํ อยา่งทีส่องคอืมรีายไดเ้สรมิช่วยครอบครวัไดด้ี ในดา้นการพฒันาดนตรใีนพธิี

แกบ้นหลวงพ่อโต หลงัจากทีไ่ดม้กีารพฒันาแลว้ผลออกมาเป็นทีน่่าพอใจ โดยนกัดนตรใีนแต่ละ

คณะไดท้าํความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัต่อการดแูลรกัษาเครือ่งดนตรี และสาํหรบัอกี 2 คณะที่

ตอ้งการในเรือ่งของเทคนิคนัน้ นกัดนตรสีว่นใหญ่สามารถฝึกเรือ่งของการใชล้มและการใชน้ิ้วได้

ดกีว่าการฝึกเทคนิคแบบอื่น 

 อรวด ีธนะจนัทร ์(2545: 146) ศกึษาวจิยัเรือ่ง สวดคฤหสัถ ์กรณศีกึษานกัสวดตําบลไผ่จาํ

ศลี อําเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง พบว่า นกัสวดสาํรบัน้ี ไดถ่้ายทอดการแสดงสวดคฤหสัถ์

สบืต่อกนัมา โดยเริม่ประมาณสมยัรชักาลที ่6 สบืทอดมาจากรุน่แรกซึง่แสดงตัง้แต่เป็นพระสงฆ ์โดย

ไดร้บัอทิธพิลมาจากการแสดงสวดคฤหสัถใ์นกรงุเทพมหานคร รุน่ปจัจุบนันบัเป็นรุน่ที ่5 และอยูใ่น

ภาวะขาดผูส้บืต่อ เน่ืองจากการแสดงน้ีไมเ่ป็นทีนิ่ยมแลว้ 

 การสวดคฤหสัถส์าํรบัน้ี ใชเ้ฉพาะบทพระสงัคณ ีซึง่เป็นบทที ่1 ในบทสวดพระอภธิรรม    

7 คมัภรี ์เป็นโครงหลกัในการสวด โดยเริม่แรกนกัสวดใชบ้ทสวดมนตน์อบน้อมพระพุทธเจา้ เป็นบท

สวดทีช่าวพุทธรูจ้กัด ีมคีาํสวดว่า “นะโม ตสัสะ ภะคภวภโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ” (สวด   

3 จบ) แลว้จงึต่อดว้ยบทสวดกุสะลา บทสวดกามา บมสวดอุปปนันงั บทสวดคนัธา บทสวดโผฏฐพัพา 

ทัง้ 5 บทน้ี นํามาจากคาํสวดในบทพระสงัคณ ีโดยนกัสวดนําคาํสวดมาแบ่งออกเป็น 5 กลุม่ ในการ

สวดตอ้งสวดเรยีงตามลาํดบั โดยคอ 1 เป็นผูเ้ริม่ขึน้บทสวดในทุกๆบท และคาํสวดเริม่แรกเมือ่ขึน้

บทสวดนกัสวดไดเ้น้นเสยีงหนกั เสมอืนบอกวา่เป็นคาํสวดในบทสวดมนตภ์าบาลี 

 การสวดบทนะโม ซึง่เป็นบทเริม่สวดทุกครัง้นัน้ม ี3 จบ เสมอืนท่องนะโมตสัสะ ภะคภวะโต 

อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ถอืเป็น 1 จบ แต่ในการสวดคฤหสัถจ์บที ่1 จบที ่

2 และจบที ่3 มกีารเอือ้นหรอืเล่นเสยีงลกูคอทีค่าํสวดและคาํเสรมิแตกต่างกนัเลก็น้อย 

 ในการสวดผูส้วดสามารถเอื้อนหรอืใส่ลกูคอเสยีงคาํสวดและคาํเสรมิไดโ้ดยคอ 1 เป็นผู้

สวดนําเสมอในทุกๆ บทสวด และเสยีงทีใ่ชใ้นการสวดคฤหสัถน์ัน้ มเีสยีงหลกัอยู ่5-6 เสยีง นกัสวด

ไดนํ้าคาํสวดมาต่อเตมิดว้ยการใชก้ารเอือ้นและคาํเสรมิเป็นทาํนอง โดยใสล่กูคอไดต้ามแต่นกัสวด

เหน็สมควร และพบว่าเสยีงต่อเสยีงหรอืเสยีงของคาํสวดกบัคาํเสรมินัน้ เสยีงของคาํเสรมิทีเ่อือ้นใส่

ลกูคอต่างๆ มกีารเคลือ่นทีข่องระดบัเสยีงสงูขึน้-ลงไมเ่กนิคู่ 5 ทัง้น้ีในการคดิสรา้งสรรคท์าํนองสวด

ในสว่นเน้ือพระธรรมนกัสวดไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคาํสวดทีนํ่ามาจากบทสวดมนตไ์ด ้ยงัตอ้งคงไว้

เหมอืนเดมิ 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Research) โดยอาศยั

ขอ้มลูวชิาการจากเอกสารวจิยั หนงัสอืทางวชิาการ เอกสารสิง่พมิพ ์และผูท้ีม่ปีระสบการณ์โดยตรง 

เพือ่ใหก้ารศกึษาวจิยับรรลตุามวตัถุประสงค ์จงึดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 

1. ข ัน้รวบรวมข้อมลู 

 1.1 ข้อมลูจากเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาจดัแยกเป็น 

  1.1.1 ขอ้มลูดา้นความเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร  

  1.1.2 ขอ้มลูดา้นดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั  

 โดยรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและสิง่พมิพ์ ไดแ้ก่ เอกสาร วารสาร จลุสาร รายงาน การ

สมัมนา และการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาฮนิดู ซึง่ไดท้าํการศกึษา คน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลู

ต่างๆ ดงัน้ี 
   1. หอสมดุแห่งชาต ิ
   2. หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
   3. สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัมหดิล   
   4. สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ศนูย์ฝึกนกัศกึษา รามคาํแหง 

  5. เอกสารตพีมิพเ์พื่อการเผยแผ่ จากสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก

กรงุเทพมหานคร 

 1.2 การเกบ็ภาคสนาม 

 ขอ้มลูภาคสนามไดถู้กรวบรวม โดยผูว้จิยัใชก้ระบวนการทางมานุษยวทิยาดงัน้ี 

  1.2.1 การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) และการสมัภาษณ์แบบไมม่ ี

โครงสรา้ง (Unstructured Interview) จากสาวกและผูเ้กีย่วขอ้งกบัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ 

จติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 

  1. ประธานสมาคม 

  2. เลขาสมาคม   

  3. นกับวช 

  4. สาวกทีผ่า่นการบวชแลว้ 

  5. สาวกทัว่ไป 
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  1.2.2 การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม (Participant Observation) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในระดบั

ลกึเกีย่วกบัดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะโดยสงัเกตการณ์จากการรว่มพธิสีรรเสรญิ       

องคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั และเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร จดัขึน้เพื่อถวายแด่องคค์รชิณะ 

 

วิธีการดาํเนินการรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  

           1.  แจง้ตดิต่อสมาคมเพื่อครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

          2.  แจง้วตัถุประสงคก์ารทาํปรญิญานิพนธ์ 

 3.  ขออนุญาตเขา้ไปรว่มในพธิต่ีางๆ พรอ้มทัง้นดัวนัเวลา เพือ่ทาํการสงัเกตลาํดบัขัน้ตอน

การประกอบพธิสีรรเสรญิครชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคมเพือ่ครชิณะจติสาํนึก

กรงุเทพมหานคร 

 4.  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลในวง 

 5.  บนัทกึภาพและเสยีง 

 6.  นดัวนั เวลา ในการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 

 โดยผูว้จิยัไดใ้ชอุ้ปกรณ์ในการเกบ็รวบรวมและบนัทกึขอ้มลูเพือ่นํามาศกึษาวจิยัดงัน้ี 

  1. สมดุบนัทกึขอ้มลู 

     2. เครือ่งบนัทกึเสยีง 

  3. กลอ้งวดีทีศัน์ 

  4. กลอ้งถ่ายภาพ 

 

2.ขัน้ศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 

 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าเรยีบเรยีงและจดัเป็นหมวดหมู ่จากนัน้นํามาศกึษาวเิคราะหโ์ดยแบ่งออกเป็น

หวัขอ้ดงัน้ี 

 2.1  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร 

  2.1.1 ความเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

   -  ประวตัขิองผูก่้อตัง้สมาคม 

   - ทีต่ ัง้ของสมาคม 

   -  แนวคดิของสมาคม 

  2.1.2 แนวความเชือ่และพธิกีรรม 

   -  ความเชื่อเรือ่งครชิณะ 

   -  หลกัคาํสอน 

   -  พธิกีรรม 
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 2.2 ศกึษาดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 นกัดนตร ี

2.2.2 เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรม 

2.2.3 บทเพลง  

 -  คาํรอ้ง 

 -  ทาํนอง 

 -  จงัหวะ 

ซึง่เพลงทีจ่ะนํามาศกึษามทีัง้หมด 3 บทดงัน้ี 

 -  มนตส์รรเสรญิพระอาจารย์ 

 -  ฮะเร ครชิณะ มหามนต์ 

 -  มนตป์กป้องคุม้ครอง 

2.2.4 ช่วงเวลาและขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมประจาํวนั 

2.2.5 อทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชือ่และพธิกีรรม 

 

3. ข ัน้ตรวจสอบข้อมลู 

  3.1  ทาํการตรวจสอบขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัคิวามเป็นมา ความเชื่อ และ

พธิกีรรมของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร และขอ้มลูทางดา้นดนตรทีีใ่ช้

ประกอบพธิกีรรมสรรเสรญิองคค์รชิณะ  

  3.2  ทาํการซ่อมขอ้มลู ในกรณทีีข่อ้มลูทีไ่ดม้าไมส่มบรูณ์ หรอืเกดิความผดิพลาด โดยการ

ลงภาคสนามเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ จนไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและสมบรูณ์ที่สุด 

  

4. ข ัน้สรปุ 

 4.1 สรปุผลการศกึษาวจิยั 

 4.2 นําเสนอผลงานการวจิยัแบบเชงิพรรณนาวเิคราะห์ 

 4.3 ขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

การนําเสนอข้อมูล 
 

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการนําเสนองานวจิยัในเชงิคณุภาพ  ซึง่เป็นการศกึษาวจิยัทางดา้น   

มานุษยดรุยิางควทิยา (Ethnomusicology) เกีย่วกบัดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะใน

ชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร  โดยการรวบรวมขอ้มลู

ทางดา้นดนตรแีละวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดท้าํการศกึษา

มานําเสนอ โดยแบ่งประเดน็ดงัน้ี 

 1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

  1.1 ความเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

   -  ประวตัขิองผูก่้อตัง้สมาคม 

   - ทีต่ ัง้ของสมาคม 

   -  แนวคดิของสมาคม 

  1.2 แนวความเชือ่และพธิกีรรม 

   -  ความเชือ่เรือ่งครชิณะ 

   -  หลกัคาํสอน 

   -  พธิกีรรม 

 2. ศกึษาดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

2.1 นกัดนตร ี

2.2 เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรม 

2.3 บทเพลง  

 -  คาํรอ้ง 

 -  ทาํนอง 

 -  จงัหวะ 

ซึง่เพลงทีจ่ะนํามาศกึษามทีัง้หมด 3 บทดงัน้ี 

 -  มนตส์รรเสรญิพระอาจารย์ 

 -  ฮะเร ครชิณะ มหามนต์ 

 -  มนตป์กป้องคุม้ครอง 

2.4 ช่วงเวลาและขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมประจาํวนั 

2.5 อทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชือ่และพธิกีรรม 
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1.  ประวติัความเป็นมาของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

  1.1 ความเป็นมาของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก  

 กระบวนการครชิณะจติสาํนึก เริม่ขึน้ครัง้แรก เมือ่ 500 ปีก่อน โดยนกับวชคนแรกชือ่ ชร ีเชธนัญะ 

ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นอวตาร รวมระหวา่งครชิณะและราดาราณคีูร่กัทพิย ์ ราดาราณมีผีวิพรรณดัง่ทอง มี

ความรกัทพิยต่์อครชิณะโดยไมย่ดึตดิ รกัโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน ครชิณะผูเ้ป็นบุคลกิภาพสงูสุดแห่ง

พระเจา้ จงึอวตารรวมกนั ระหวา่งครชิณะและราดาราณ ีมาเกดิเป็นชร ีเชธนัญะ ชายหนุ่มรปูทอง 

ผวิพรรณและหน้าตางดงาม   

 ชร ีเชธนัญะ มคีวามศรทัธาต่อองคค์รชิณะอยา่งแรงกลา้ และตอ้งการเผยแพรค่าํสอน

ของครชิณะใหเ้ป็นทีเ่ลื่อมใสของผูค้น จงึไมย่ดึตดิต่อสิง่ใดๆ ในโลกวตัถุ ละทิง้ทุกสิง่ทุกอยา่งแมแ้ต่

กระทัง่ นางวษิณุปรยีา ผูเ้ป็นภรรยา หนีออกบวชในขัน้สงูสดุ คอื สนัยาสพีรหมจรรยเ์พศ โดยทิง้

เพยีงรองเทา้ 1 คู ่ไวใ้หก้บัภรรยาเพือ่ดตู่างหน้า ซึง่ในปจัจบุนัรองเทา้คูน่ี้ อยูท่ีเ่มอืงมายาพ ูบา้นเกดิ

ของ ชร ีเชธนัญะ   

 เมือ่ชร ีเชธนัญะ ออกบวชจงึไดท้าํการเผรแพร ่คาํสอนของครชิณะ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัใน

นาม “ฮะเร ครชิณะ” จากนัน้จงึสัง่ใหส้าวกของตนเองเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัศาสตรแ์ห่งครชิณะ จนมี

ผูเ้ลือ่มใสศรทัธามากมาย ต่อมาจงึมผีูศ้รทัธาสบืทอดและออกบวชเป็นสนัยาสเีพิม่อกี 6 คน เรยีกวา่ 

โกสวามทีัง้ 6  ไดแ้ก่ 

  1. ชร ีสะนาทะนะ โกสวาม ี

  2. ชร ีรพูะ โกสวาม ี

  3. ชร ีระกุนาทะ บทัทะ โกสวาม ี 

  4. ชร ีระกุนาทะ ดาสะ โกสวาม ี

  5. ชร ีจวีะ โกสวาม ีและ 

  6. ชร ีดกพาละ บทัทะ โกสวาม ี
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ภาพประกอบ 1  ชร ีเชธนัญะ อวตาลรปูทอง (กลาง)  
 

 ทีม่า: สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร . (2555). 
 

 โกสวามทิัง้ 6 ไดท้าํการศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัคมัภรี ์คาํสอน และคน้ควา้เรือ่งราว

ของครชิณะ ตามประวตัศิาสตรโ์บราณทีม่มีาตัง้แต่ 5,000 ปีมาแลว้ ณ เมอืงวรนิดาวนั ประเทศ

อนิเดยี ซึง่ตามประวตัแิลว้เป็นสถานทีป่ระสตูขิองครชิณะ เพือ่นํามารวบรวมและทาํการเผยแพร ่แต่

การเผยแพร่กระบวนการฮะเร ครชิณะ ในสมยัก่อนนัน้ มเีฉพาะในประเทศอนิเดยีและเนปาล 

จนกระทัง่ยคุของ ท่านพระกรณุาธคิณุเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบฺพาดฺะ ทีไ่ดท้าํการเผยแผ่ 

และก่อตัง้สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกไปทัว่โลก   

 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบฺพาดฺะ เกดิในปี ค.ศ. 1896 ทีเ่มอืง

โกลกาตา ประเทศอนิเดยี ในปี ค.ศ.1922 ท่านไดพ้บกบัพระอาจารย ์ชรลีะ บคัธสิดิดานธะ สะรสัวะท ี

โกสวาม ีซึง่เป็นนกัวชิาการทางศาสนาทีม่ชีือ่เสยีง และเป็นผูส้ถาปนา “โกดยีะ มะทฺะ” คอืขบวนการ

ไวชะณะวะที ่มดีว้ยกนัทัง้สิน้ 64 ศนูยท์ีป่ระเทศอนิเดยี แต่ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมาคมนานาชาตอิยา่งปจับุนั  

ต่อจากนัน้ ชรลีะ บคัธสิดิดานธะ สะรสัวะท ีโกสวาม ีไดข้อรอ้งให ้พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธิ

เวดนัธะ สวามิ พระบุพาดฺะ เผยแพรค่วามรูด้า้นพระเวทเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากท่าน พระกรณุาธคิุณเจา้ 

เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ มกีารศกึษาด ีและเชยีวชาญทางดา้นภาษา ชรลีะ บคัธสิดิ

ดานธะ สะรสัวะท ีโกสวาม ีใหค้วามเอน็ดกูบั พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ 

และปลกูฝงัใหเ้ขาอุทศิชวีติเพื่อสอนความรูด้า้นพระเวท และในปี ค.ศ. 1933 จงึไดร้บัการอุปสมบท

ใหเ้ป็นสาวกอยา่เตม็ตวั ซึง่หลายปีต่อมา พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ 

ไดเ้ขยีนคาํอธบิายคาํภรีภ์ควทัคตีา และไดช่้วยงานขององคก์รในการเผยแผ่ ฮะเร ครชิณะ  
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 ในปี 1944 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบพัาดฺะ ไดเ้ริม่ทาํวารสาร

รายปกัษช์ือ่ Back to Godhead Magazine (กลบัคนืสู่พระเจา้) เพือ่เผยแผ่พระเวทและคาํสอนใน

ภควคตีาเป็นภาษาองักฤษ โดยทีพ่ระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ เป็นทัง้

บรรณาธกิาร พมิพต์น้ฉบบั พสิจูน์อกัษรและแจกจา่ยแต่ละฉบบัดว้ยตนเอง จนกระทัง่ในปจัจบุนั

วารสารฉบบัน้ีสาวกของท่านไดจ้ดัพมิพอ์ยา่งต่อเน่ืองไปทัว่โลกและหลากหลายภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ 
 

 ปี ค.ศ. 1950 ซึง่ขณะนัน้พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ มอีายุ

ได ้54 ปี ไดเ้กษยีณจากชวีติคฤหสัถ ์เพื่ออุทศิเวลาในการศกึษาและเขยีนหนังสอืมากขึน้ ท่าน

เดนิทางมายงัเมอืงวรนิดาวนั ประเทศอนิเดยี และอาศยัอยูอ่ยา่งสมถะที ่วดัราดา ดาโมดะระ ซึง่ท่าน

ไดอ้ยูศ่กึษาคาํสอนอยา่งลกึซึง้เป็นเวลาหลายปี และไดท้าํการบวชขัน้สนัยาส ี 

 ปี ค.ศ. 1959 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ไดเ้ริม่ผลงานชิน้

เอกของท่าน ดว้ยการแปลหนงัสอื   “ ชรมีดั บากะวะทมั ”  คาํภรีพ์ระเวทโบราณทีว่า่ดว้ยเรือ่งราว

ของครชิณะ พรอ้มทัง้เน้ือหา และคาํอธบิายอยา่งสมบรูณ์ หลงัจากพมิพ์พระคมัภรี ์ชรมีดั บา

กะวะทมั สามเลม่แลว้ พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ไดต้ดัสนิใน

เดนิทางโดยเรอืบรรทุกสนิคา้ไปที ่เมอืงนครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยทีแ่ทบจะไมม่ี

สตางคต์ดิตวัไปเลย และในวนัทีเ่ดนิทางมาถงึประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านเหน็หมอกสเีทาจาํนวนมาก

ปกคลุมตกึทีส่งูอยู ่จงึไดเ้ขยีนลงในสมดุบนัทกึว่า "พระองคเ์จา้ครชิณะทีร่กั ขา้มัน่ใจวา่ เมือ่สาสน์

ทพิยน้ี์เจาะเขา้ไปทีห่วัใจของผูค้น แน่นอนว่าพวกเขาจะรูส้กึดใีจและหลุดพน้จากสภาวะชวีติทีไ่ร้

ความทุกขท์ัง้ปวง" ซึง่ขณะนัน้ พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ มอีาย ุ69 ปี 

และมเีพยีงตวัคนเดยีว  
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 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ไดป้ฏบิตัติามประสงค์ของพระ

อาจารย ์ชรลีะ บคัธสิดิดานธะ สะรสัวะท ีโกสวาม ี โดยทาํการเผยแผค่าํสอนทีเ่มอืง บอสตนั เป็น

แห่งแรก แต่หลกัการเผยแพรก่ลบัยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบั  พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ .ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิ      

พระบุพาดฺะ จงึไดเ้ดนิทางต่อไปยงัเมอืง นิวยอรก์ และไดท้าํการรอ้งเพลงสวดมหามนต ์ตาม

สวนสาธารณะต่างๆ ซึง่ขณะนัน้กลุ่มอเมรกินัชน ทีเ่รยีกตวัเองว่า ฮปิป้ี (Hippie) หรอืพวกบุษผาชน 

ไดม้าพบกบัท่าน และเขา้มารว่มรอ้งเพลงเตน้ราํ จากนัน้ในวนัหยดุสดุสปัดาห ์พระกรณุาธคิณุเจา้ 

เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ กเ็ริ่มมกีารจดัการอบรมคาํสอน โดยจดัอบรมสปัดาหล์ะครัง้ 

ซึง่การสอนหลกัธรรมของ ฮะเร ครชิณะ จะเป็นการสอนแบบมขุปาฐะ คอืการถ่ายทอดคาํสอนจาก

อาจารยส์ูล่กูศษิยโ์ดยคาํพดู การบอกกลา่วแบบปากต่อปาก เรยีกว่า “กูร ูพรมัพรา” (Guru 

Parampara) อเมรกินัชนฮปิป้ี เมือ่ไดฟ้งัคาํสอนจากพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิ

พระบุพาดฺะ กเ็กดิความซาบซึง้ เลื่อมใสศทัธาใน จากทีเ่คยเสพยาเสพตดิ มัว่สุมทางเพศ กห็นัมา

ประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของครชิณะ จนเกิดสาวกทีเ่ป็นชาวต่างชาตขิึน้เป็นครัง้แรก และ

เน่ืองจากอเมรกินัชนมคีวามเป็นอสิระเสรภีาพ และประเทศอเมรกิายงัเป็นประเทศผูนํ้าของโลก    

จงึเป็นตวัช่วยในการเผยแพร่ ฮะเร ครชิณะไปทัว่โลก 

 ปีค.ศ. 1966 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ไดส้ถาปนา

สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก (The International Society for Krishna Consciousness) 

ซึง่เป็นชื่ออยา่งเป็นทางการของกลุ่ม ฮะเร ครชิณะ และมชีื่อยอ่ทีรู่จ้กักนัทัว่โลกว่ากลุ่ม ISKCON 

หลายปีต่อมา พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ไดช้กัชวนให้ผูค้นหนัมานบั

ถอื และเป็นสาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกอกีนบัพนัคน จากนัน้ท่านจงึไดท้าํการ

เปิดวดัและอาศรมกวา่ 108 แห่ง และพมิพห์นงัสอืจาํนวนมากมาย ความสาํเรจ็ทีน่บัวา่เป็นสิ่งพเิศษ

ของพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ คอืไดห้วา่นเมลด็พนัธุแ์หง่วฒันธรรม

อนัมมีาแต่โบราณของอนิเดยีลงไปในศตวรรษที ่20 ไวใ้นดนิแดนของโลกตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  การสวดมนตท์ีส่วนสาธรณะในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 ปี ค.ศ. 1968 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ส่งสาวกสามคู่ ให้

นํากระบวนการครชิณะจติสาํนึกไปเผยแพร่ยงัประเทศองักฤษ ในตอนแรก ครอบครวัชาวฮนิดทูีช่ ื่น

ชอบภารกจิของสาวกเหล่าน้ีไดต้อ้นรบัและดแูลสาวกทัง้หมด ต่อมาไมน่านนกั พวกเขาเป็นทีรู่จ้กักนั

ในนครลอนดอนวา่เป็นนกัรอ้งบนถนนที่ Oxford Street และต่อมาไมน่าน วารสาร Times ไดข้ึน้

พาดหวัวารสารวา่ "การรอ้งเพลงสรรเสรญิครชิณะทาํใหล้อนดอนตอ้งตื่นตะลงึ" และในเวลาไมน่าน 

บทสวดมหามนต ์ฮาเร ครชิณะไดเ้ป็นทีรู่จ้กักนัด ีจากนัน้สมาชกิคนหน่ึงของวงสีเ่ต่าทอง (The 

Beatles ) จอรจ์ แฮรรสินั George Harrison ซึง่รูจ้กักบั พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ 

สวาม ิพระบุพาดฺะ มาก่อนก่อนทีท่่านจะสง่สาวกมาประเทศองักฤษ และมคีวามปราถนาจะช่วยเหลอื

พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ  

  จอรจ์ แฮรร์สินั แต่งเพลงสรรเสรญิครชิณะขึน้มากมาย และไดท้าํการบนัทกึเสยีงเพลงบท

มหามนต ์ภายใตเ้ครือ่งหมายแอปเป้ิลของวงสีเ่ต่าทอง อลับัม้ชุดน้ีไดต้ดิอนัดบัในประเทศองักฤษ 

และเคยตดิอนัดบัหน่ึงในหลายประเทศในช่วงเวลานัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ กบั จอรจ์ แฮรร์สินั 

 

 เมือ่พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ เดนิทางมาถงึประเทศ

องักฤษ และท่านไดเ้ป็นแขกของ John Lennon และ ไดพ้กัทีบ่า้นพกัในเมอืง Tittenhurst  ต่อมาใน

เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1969 ท่านไดท้าํการเปิดวดัแรกของ ราดา-ครชิณะ ทีย่โุรป กระบวนการค

รชิณะจติสาํนึกจงึไดข้บัเคลื่อนจากทีห่น่ึงไปสู่อกีทีห่น่ึง และครัง้น้ี จอรจ์ แฮรร์สินั เสนอความคดิทีจ่ะ

ช่วยเหลอื ดว้ยการอุทศิคฤหาสถท์ีส่วยงามของตนเองในเมอืง Hertfordshire ให ้และปจัจบุนัมชีือ่วา่ 

คฤหาสถ ์บคัธเิวดนัธะ ซึง่ใชเ้ป็นศนูยป์ฏบิตัคิรชิณะจติสาํนึกทีส่าํคญัของสมาคมในประเทศองักฤษ

จนกระทัง่ปจัจบุนั 
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 ปจัจบุนัเราจะสามารถพบเหน็สาวกของครชิณะไดท้ัว่ไปเกอืบทัว่โลก เช่นตามเมอืงใหญ่ๆ 

พวกเขาจะรอ้งเพลงสวดมนต์ในทีส่าธารณะ และแจกจา่ยหนงัสอืความรูพ้ระเวท ของ พระ

กรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ เหลา่สาวกจะจดังานประเพณีรืน่เรงิตลอดทัง้ปี 

และแจกจา่ยอาหารทพิย ์ทีเ่รยีกว่า “พระสาดมั”  สง่ผลใหส้มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกมี

อทิธพิลอยา่งสาํคญัในชวีติของผูค้นนบัรอ้ยนบัพนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ กบัเหล่าสาวก 

 

 หลงัจากนนัน้อกี 12 ปี พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ซึง่อยูใ่น

วยัชรา  แต่ท่านกย็งัคงเดนิทางรอบโลกอกี 12 ครัง้ เพื่อเดนิทางไปปาถกถาตามทีต่่างๆ ใน 6 ทวปี 

ทัว่โลก และสรา้งผลงานดา้นวรรณกรรมขึน้อกีมากมาย จนสามารถรวบรวมไวเ้ป็นหอ้งสมดุ ทีม่ ี

ความหลากหลายทัง้ดา้น ปรชัญา ศาสนา วรรณกรรม และวฒันธรรมของพระเวท 

 สิง่สาํคญัที ่พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ใหไ้วแ้ก่โลกคอื 

หนงัสอืของท่าน ซึง่เป็นที่ยอมรบัโดยนกัวชิาการในความน่าเชือ่ถอืได ้ทัง้ในดา้นความลกึซึง้และ

ชดัเจน ซึง่หนงัสอืเหลา่น้ีไดถ้กูใชเ้ป็นตาํราเรยีนในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรชัญาต่างๆ ตาม

มหาวทิยาลยั Garry Gelade ศาสตราจารยส์าขาปรชัญาที่ Oxford University เขยีนไวว้า่ "หนงัสอื

เหลา่น้ีถอืวา่เป็นขมุทรพัย ์ไมว่า่ผูใ้ดจะมคีวามเชือ่ในปรชัญาอะไร เมือ่เปิดใจอ่านหนงัสอืเหลา่น้ี 

จะตอ้งคลอ้ยตามและประทบัใจแน่นอน" และ Dr. Larry Shinn คณะบดแีหง่วทิยาลยั Arts and 

Sciences at Bucknell University เขยีนวา่ "คุณความดสี่วนตวัของ พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธิ

เวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ทาํใหท่้านเป็นผูน่้าเชื่อถอืไดท้ีแ่ทจ้รงิ ท่านแสดงใหเ้หน็วา่ตวัท่านมี

ความรูใ้นพระคมัภรีอ์ยา่งสมบรูณ์ ความลกึซึง้แหง่การรูแ้จง้ทีไ่มธ่รรมดา และปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่ง

ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะวา่ท่านใชช้วีติตามทีท่่านสอนอยา่งแทจ้รงิ  " 
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 งานประพนัธข์อง พระกรณุาธคิณุเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ถูกแปล

มากกวา่ 70 ภาษา  จนปลายปี ค.ศ. 1971 หนงัสอืของท่านไดจ้าํหน่ายออกไป 450 ลา้นเลม่ และ

เป็นทีย่อมรบัในสงัคมของนักวชิาการ ในดา้นความมอีาํนาจ เชื่อถอืได ้ มคีวามลกึซึง้  และความ

ชดัเจน  หนงัสอืของท่านไดถ้กูใชเ้ป็นตาํราเรยีนมาตรฐานในมหาวทิยาลยัหลายแหง่  และในปี ค.ศ.

1972 จงึไดก้ต็ัง้สาํนกัพมิพ์ บคัธ ิ เวดนัธะ  บุ๊คทรสัต ์ ขึน้ เพื่อพมิพแ์ละแผยแพรผ่ลงานของท่าน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ช่วงปลายชวีติ 
 

 ก่อนทีพ่ระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะจะ เสยีชวีติ ในวนัที ่14 

พฤศจกิายน ค.ศ.1977 ท่านไดเ้ป็นผูนํ้าทางสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก และดแูลการ

เจรญิเตบิโตใหเ้ป็นสหพนัธโ์ลก ทีม่ที ัง้อาศรม โรงเรยีน วดั สถาบนั และชุมชนเกษตร มากมายกวา่

หน่ึงรอ้ยแหง่ จนปจัจบุนั ท่านไดส้รา้งสมจติวญิญาณของสาวกมากมายใหไ้ดพ้บกบัความสขุโดยวธิี

งา่ยๆ โดยรอ้งเพลงสวดมหามนตแ์ละเต้นราํ ท่านสรา้งคนจากทีเ่คยมีทุกข ์มอมเมาในวตัถุและสิง่

เสพตดิ ใหม้ปีญัญาและความรูใ้นการดาํเนินชวีติ ทาํใหจ้ติวญิญาณของพวกเขาสงูขึน้ และหลดุพน้

จากความทุกขไ์ด้ 

 

ความเป็นมาของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

         กระบวนการครชิณะจติสาํนึก เขา้มายงัประเทศไทยตัง้แต่เมือ่ 30 ปีก่อน  โดยนายราม     

ลคัชมนั ดาส สาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกชาวไทย ทีเ่ป็นผูร้บัเอาหลกัคาํสอนและ

แนวคดิต่างๆ จาก พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ เขา้มาเผยแพรแ่ละ

ดาํเนินการในประเทศไทย 
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 ราม ลชัมนั ดาส มชีื่อจรงิว่า นายกฤษณะ สงัคตีทาน (ชือ่ ราม ลชัมนั ดาส เป็นชือ่ทีไ่ดร้บั

การตัง้จากพระอาจารยห์ลงัจากเขา้พธิอุีปสมบท) ปจัจบุนัอาย ุ63 ปี จบปรญิญาตร ีจาก 

Northeastern Illinois University, IL, USA และการแพทยฝ์งัเขม็ (C.A.) South Baylor University 

CA USA ปจัจบุนัอาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั เมือ่ครัง้เดนิทางไปศกึษา ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ไดพ้บกบัขบวนฮะรนิามของสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ทีก่าํลงัรอ้งเพลง ตฉีิ่ง ตี

กลองและเตน้ราํอยา่งสนุกสนาน อยูบ่นถนน เมือ่เหน็เช่นนัน้ก็รูส้กึแปลกใจและมคีวามสนใจเป็น

อยา่งมาก จงึตดัสนิใจเดนิตามขบวนนัน้ไปทนัท ีจากนัน้หน่ึงในสาวกชาวอเมรกินัทีร่ว่มอยูใ่นขบวน

ดงักล่าว จงึไดเ้ขา้มาแนะนําใหรู้จ้กักบักลุ่ม ฮะเร ครชิณะ และชกัชวนใหเ้ขา้รว่มสวดมนตท์ี่ศนูยฝึ์ก

ปฏบิตั ิและทีน่ี่เองทีท่าํใหเ้ขาไดพ้บกบั พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ 

และรูจ้กักบัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกมากยิง่ขึน้ จากนัน้จงึไดเ้ริม่ศกึษาอยา่งจรงิจงั จน

เกดิความรูส้กึศรทัธาในหลกัคาํสอนเป็นอยา่งมาก และตดัสนิใจเขา้รว่มเป็นสาวกสมาคมนานาชาติ

เพือ่ครชิณะจติสาํนึก อุทศิตนเสยีสละรบัใชค้รชิณะตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

  เมือ่กลบัมายงัประเทศไทย จงึไดนํ้าเอากระบวนการครชิณะจติสาํนึก เขา้มาเผยแพร ่โดย

การรเิริ่มการทาํสงัคตีทาน ณ บรเิวณสวนปาลม์ ของสวนสาธารณะลมุพนีิ ทุกวนัอาทติย ์ซึง่เป็นการ

ดาํเนินรอยตามแบบอยา่ง พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ที่ไดเ้ริม่จดัใหม้ี

การทาํสงัคตีทานในสวนสาธารณะเช่นเดยีวกนั หลงัจากนัน้จงึได้เป็นผูร้เิริ่มก่อตัง้สมาคมนานาชาติ

เพื่อครชิณะจติสาํนึกกรงุเทพมหานคร เพือ่ตอ้งการเผยแพรค่าํสอนพระเวท ใหค้นในประเทศไทยได้

เป็นทีรู่จ้กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

  ภาพประกอบ 7  ราม ลชัมนั ดาส อธบิายคาํสอนทีส่วนลมุพนีิ 
 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2554, ต.ค.). 
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สถานท่ีตัง้ของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร อยูภ่ายใตก้ารดแูลจดัการโดย

คณะกรรมการดูแลการปกครอง GBC (Governing Body Committee) ตามความปรารถนาของ       

พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ ผูก่้อตัง้สมาคม โดยม ี

 ราม ลชัมนั ดาส             เป็นประธานสมาคม 

 ปทัมาวต ี เดว ิดาส ิ        เป็นเลขานุการ 

 H.H Jayapataka Swami  เป็นกรรมการ 

 H.H Kavicandra Swami  เป็นกรรมการ 

 H.H B.V.V Narasimha Swami เป็นผูด้แูลสว่นภมูภิาคของประเทศไทย 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร จดัใหม้สีถานทีเ่พื่อใหส้าวกใชใ้น

การประกอบพธิกีรรและทาํกจิกรรมต่างๆ ของสมาคม 3 สถานทีห่ลกัๆ คอื 

 1. สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ศนูยน์กัศกึษา รามคาํแหง ตัง้อยู่ 

เลขที ่126/92 ซอย รามคาํแหง 24 แยก 30 หมูบ่า้นศขิรนิทร ์หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10240 (ใกลม้หาวทิยาลยัอสัสมัชญัและมหาวทิยาลยัรามคาํแหง) ศนูยฝึ์กน้ีไดท้าํการจดทะเบยีน

ถูกตอ้งตามกฏหมายและจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆในช่วงเยน็ของวนัเสาร์ 

  2. สวนลุมพนีิ สลีม กรงุเทพมหานคร (อยูต่รงบรเิวณสวนปาลม์) จดัใหม้กีจิกรรมในช่วง

เชา้วนัอาทติย ์

 3. อสิรภาพ ซ. 3 ธนบุร ีกรงุเทพมหานคร (ตรงขา้มโรงแรม PR Union) จดัใหม้กีจิกรรม

ในช่วงเยน็ของวนัอาทติย ์

   

แนวคิดของสมาคม 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก รบัเอาแนวคดิและแนวทางการปฎบิตัแิบบ ภคัติ

โยคะ ซึง่ภคัตโิยคะ หรอืภกัตมิรรคนัน้ หมายถงึ มคีวามตัง้ใจรบัใชด้ว้ยความจงรกัภกัดต่ีอหน้าทีท่ี่

รบัผดิชอบโดยถอืว่า สิ่งมชีวีติทัง้หลายลว้นถอืกาํเนิดมาจากพระผูเ้ป็นเจา้สงูสดุ มวีญิญาณ (อาตมนั) 

ของพระผูเ้ป็นเจา้สงูสดุสถติอยู ่ผูใ้ดใหค้วามคดิเหน็ แนะนํา ช่วยเหลอืสิง่มชีวีติทัง้ปวง ผูน้ัน้ได้

แสดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้สงูสดุ ยอ่มไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้สมดงัปรารถนา  โลก

วตัถุน้ีเตม็ไปดว้ยความทุกข ์เพราะทุกคนเกดิมาแลว้ตอ้งพบกบั ความเจบ็ปวด ความแก่ และ ความ

ตาย ตายแลว้กไ็ปเกดิใหมใ่น 8,400,000 เผา่พนัธุ ์เป็นสุนขั แมว หนอน หรอื เทวดาก ็ขึน้อยูก่บั

จติสาํนึกตอนตาย แต่ละยคุมนุษยจ์งึมวีธิปีฏบิตัทิีไ่มเ่หมอืนกนัเพือ่ใหพ้น้ไปจากวฏัจกัรการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ 

 การอุทศิตนเสยีสละรบัใชต่้อครชิณะ อา้งองิจากหลกัฐานคมัภรีพ์ระเวทต่างๆ กลา่ววา่ มี

ลกัษณะการอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิห์กประการดงัน้ี 
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  1.การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิุทธิจ์ะปลดเปลือ้งความทุกขท์างวตัถุทัง้หมดได้

ทนัท ี

  2.การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิเ์ป็นจดุเริม่ตน้แหง่ความเป็นสริมิงคลทัง้ปวง  

  3.การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิุทธิท์าํใหไ้ดร้บัความสุขทพิยโ์ดยปรยิาย 

  4.การอุทศิตนเสยีสละรบัใชบ้รสิทุธิบ์รรลถุงึไดย้ากมา 

  5.คนทีอ่ยูใ่นการอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิไ์ม่หวัเราะเยาะแมแ้ต่แนวคดิ 

  ความหลุดพน้ 

  6.การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิุทธิเ์ป็นวธิเีดยีวทีจ่ะเรยีกความสนใจจากครชิณะ  

 นอกจากนัน้ยงัมหีลกัพืน้ฐานของการดาํรงชวีติอยูต่ามคาํสอนของครชิณะดงัน้ี โดยทัว่ไป

เราจะตอ้งมใีจรกัใครสกัคน  ไมม่ใีครมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยไมร่กัใครเลยอยา่งไรกด็ ี จดุสาํคญัคอืเราควร

มอบความรกัแด่ใคร  ซึง่เมือ่ใหไ้ปแลว้  ทุกๆคนจะไดร้บัความสุข  ความรกัทีเ่ราควรจะมอบใหผู้น้ัน้

คอื  ครชิณะ  และเมือ่ม ีครชิณะ จติสาํนึกของเราจะกระตุน้ความรกัดัง้เดมิทีม่ต่ีอครชิณะใหส้ถติอยู ่ 

เราสามารถจะมชีวีติอยูอ่ยา่ง  สขุเกษมสาํราญ  การรูส้าํนึกตนเองทีแ่ทจ้รงิและการรูส้าํนึกถงึครชิณะ  

เป็นสิง่ทีคู่ข่นานไปพรอ้มกนั  ตวัอยา่งเช่น  เมือ่เราเหน็ตวัเราในตอนเชา้  กห็มายความวา่  เราเหน็

ดวงอาทติยข์ึน้เช่นเดยีวกนั  หากเราไมเ่หน็แสงอาทติย ์ เรากไ็มส่ามารถเหน็ตวัเรา  นอกจากวา่เรา

ม ีครชิณะจติสาํนึก  มฉิะนัน้เราจะไมม่โีอกาสสาํนึกตวัเอง  เมือ่เราสาํนึกไดว้า่พลงังานของเราควร

จะใชต้ามพระประสงคข์องครชิณะ  หรอือุทศิตนเสยีสละรบัใชด้ว้ยความบรสิุทธิใ์จในครชิณะ

จติสาํนึก  เช่นน้ี  ความมุง่หมายของเราจงึบรสิทุธิ ์ การปฏบิตักิจิกรรมใน  ครชิณะจติสาํนึก  ซึง่จะ

นําความรกัโดยธรรมชาตทิีเ่รามต่ีอพระผูเ้ป็นเจา้ใหป้ราฎออกมา  แบ่งออกเป็นสองสว่น  สว่นทีห่น่ึง

คอื  การปฏบิตัตินรบัใชต้ามหลกัธรรมทีก่าํหนดไว ้ เมือ่ปฏบิตัติามกฎเกณฑศ์ลีธรรมตามคาํสัง่ของ

พระอาจารยแ์ละพระคมัภรี ์ หลงัจากปฏบิตัเิช่นน้ีแลว้เราจะยดึมัน่ต่อองคค์รชิณะมากขึน้  และสว่นที่

สอง  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรกัทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละความปราถนาทีเ่กดิขึน้เองโดยสญัชาติ

ญาณในการรบัใชพ้ระองค์ 

 กระบวนการครชิณะจติสาํนึกจะมอียูส่องวธิทีีเ่ราปฏบิตัเิพือ่ความบรสิทุธิ ์ วธิแีรกคอื  

พานชะราทรคิะ-วดิ ิ การปฏบิตับิชูาต่อพระปฏมิา การปฏบิตับิชูาทีว่ดัทาํใหร้า่งกาย  ความคดิและ

จติใจของเราบรสิทุธิ ์ และวธิทีีส่องคอื  การสอนครชิณะจติสาํนึกใหแ้ก่มหาชน  สว่นใหญ่ดว้ยการ

แจกจา่ยหนงัสอื  แจกจา่ยพระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์ และแจกจา่ยพระสาดมั (อาหารมงัสวริตัทิีถ่วายให้

องคค์รชิณะแลว้) 
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 สาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก หรอืกลุ่ม ฮะเร ครชิณะ ทุกคนมี

จดุมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนั คอื อุทศิตนเสยีสละรบัใชค้รชิณะ มจีติมุง่ตรงจดจอ่อยูท่ีค่รชิณะ

โดยมแีนวคดิและแนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

 1. พฒันาศาสตรแ์หง่ฮะเร ครชิณะ ทาํใหจ้ติสาํนึกบรสิทุธ ์มคีวามเป็นอมตะ เมือ่ความ

ศรทัธา มาถงึทาํใหจ้ติใจปลืม้ปิตสิขุ 

 ซึง่แปลความไดว้า่ สาวกจะตอ้งทาํการฝึกฝนและพฒันาจติของตนเองใหมุ้ง่ตรงต่อองคค์

รชิณะใหม้ากทีส่ดุ  

 2. รา่งกายหยาบเป็นสิง่ทีไ่มค่งทนถาวร จติวญิาณเท่านัน้ทีย่งัอยู ่เมือ่ละสงัขาร วญิญาณที่

บรสิทุธิจ์ะคนืกลบัสูโ่ลกทพิย ์มวลชวีติทัง้หมดจงึเป็นพีน้่องกนั และมบีดิาเดยีวกนัคอืองคค์รชิณะ 

 กลา่วคอื สาวกเชือ่ในคาํสอนของครชิณะทีว่า่ รา่งกายของมนุษยเ์ป็นทีไ่มเ่ทีย่ง มเีพยีงดวง

วญิญาณเท่านัน้ทีจ่ะคงอยูเ่ป็นนิรนัต ์เมือ่สิน้อายไุขดวงวญิญาณกจ็ะออกจากรา่งไป และกลบัคนืสู่

องคค์รชิณะ หากแต่วา่ก่อนจะสิน้ลมหายใจนัน้ ผูท้ิง้รา่งสามารถระลกึถงึครชิณะได ้ 

 3. ครชิณะ คอื บุคลกิสงูสุดแห่งพระเจา้ เป็นองคอ์มตะ เป็นปรมาตมนั คอืการไรต้วัตน 

สามารถปรากฎไดทุ้กแหง่หน เป็นผูป้ลูกเมลด็พนัธุแ์ห่งมวลชวีติ และเป็นพลงังานคํ้าจนุแห่งจกัรวาล 

เมือ่เราระลกึถงึท่าน พระองคไ์มเ่คยทอดทิง้สาวกแห่งพระองค์ 

 สาวกมคีวามเชื่อว่า ครชิณะเป็นผูใ้หก้ําเนิดทุกสิง่ทุกอยา่ง ทุกมวลชวีติในโลก ครชิณะเป็น

ผูร้กัษาสมดุลของจกัรวาลและเมือ่เกดิปญัหาใดๆ ใหร้ะลกึถงึครชิณะ ปญัหาต่างๆกจ็ะ     คลีค่ลาย

เมือ่ถงึเวลาอนัควร 

 4. สจัธรรมอนัแทจ้รงิอยูใ่นคมัภรีโ์บราณ คอื “ภควทัคตีา” ซึง่เป็นดาํรสัแห่งองคค์รชิณะ 

สาวกจะยดึหลกัคาํสอนจากคมัภรี ์ภควทัคตีา เพือ่นํามาเป็นหลกัการดาํเนินชวีติประจาํวนั 

 5. เรยีนรูพ้ระเวทอนัศกัดิส์ทิธิจ์ากอาจารยท์พิยผ์ูบ้รสิทุธิ  ์

 สาวกจะฟงัคาํสอนพระเวทจากพระอารจท์ีเ่ชือ่ถอืไดเ้ท่านัน้  

 6. รบัประทานอาหาร (มงัสวริตั)ิ อนัศกัดิส์ทิธิ ์ทีถ่วายองคค์รชิณะแลว้ (พระสาดมั) อาหาร

ทพิย ์คอื พระเมตตาจากพระองค ์ทาํใหจ้ติใจเราบรสิทุธิ ์

 สาวกจะนําอาหารทีป่ราสจากเน้ือสตัว ์ไข ่และผกัทีม่กีลิน่ฉุน ถวายแดอ่งคค์รชิณะเพือ่ให้

เป็นอาหารทพิย ์และจงึนํามารบัประทานเพือ่เป็นสริมิงคลกบัชวีติ 

 7. อุทศิตนเสยีสละรบัใช ้ทาํทุกอยา่งถวายครชิณะ มใิช่เพื่อสนองความสุขของตนเอง 

 เมือ่สาวกจะกระสิง่ใดๆกต็ามในการดาํเนินชวีิตประจาํวนัของแต่ละวนั สาวกตอ้งคดิวา่สิง่ที่

กระทาํนัน้ ทาํเพือ่ครชิณะ ไมใ่ช่เพื่อตนเองหรอืทาํเพื่อคนใดคนหน่ึง 

 8. รอ้งเพลงสวดมหามนต ์ภาวนาพระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่การเขา้ถงึความรกัทพิย์ 

แห่งครชิณะ ทีร่กัสาวกของพระองคโ์ดยไมต่อ้งการสิง่ตอบแทน    
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 สาวกเชือ่วา่ การรอ้งหรอืภาวนาใดๆ เป็นการเชือ่มต่อระหว่าสาวกกบัครชิณะ เพื่อให้

ไดร้บัความเมตตาและความรกัจากครชิณะ         

    

แนวคิดการสวดภวนามหามนต ์

 ตามหลกัคาํสอนของครชิณะ กลา่ววา่ รา่งกายของคนเราจะประกอบดว้ยธาตุวตัถุหยาบทัง้ 

5 คอื ดนิ น้ํา ลม ไฟ อากาศ และธาตุวตัถุละเอยีด 3 อยา่งคอื จติใจ ปญัญา และอหงัการ (ความยดึ

มัน่ถอืมัน่) โลกวตัถุเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เตม็ไปดว้ยความทุกข ์เพราะอยูใ่นวฎัจกัรแห่งการเกดิ 

แก่ เจบ็ ตาย แต่สิง่สาํคญัทีแ่ตกต่างออกไป คอื วญิญาณทีม่ธีรรมชาตเิป็นอมตะ แต่เน่ืองจากถูกปก

คลุมดว้ยความทุกข ์ดว้ยความอยากไดอ้ยากมอียากเป็นในสิง่ทีเ่ป็นวตัถุ ความรกัแทจ้รงินัน้ไมม่ ีรกั

เพราะยดึตดิ เหน่ียวรัง้ใหม้าเป็นของเรา ไมว่่าจะเป็นสิง่ของ เงนิทอง หรอืแมก้ระทัง่บุคคล ทัง้หมดน้ี

คอื ความหลง ทาํใหเ้กดิความเหน็แก่ตวั เกดิราคะ ความโลภ โกรธ หลงผดิ อจิฉา รษิยา บา้คลัง่ 

แยง่ชงิอํานาจ และยดึทัง้หมดมาเป็นของตวั เกดิปญัหาทางโลกคอืการหลงผดิ เรยีกว่าหลงในมายา

วตัถุ เพราะจดุเริม่ตน้ เมือ่เราเกดิมา ไมม่อีะไรมา ตอนจากไปกเ็อาอะไรไปไมไ่ด ้วตัถุจงึเป็นเพยีง

มายา ความหลงผดิน้ี เรยีกวา่ “อวชิชา” แปลวา่ผูไ้มม่ปีญัญา เมือ่มนุษยเราไมห่ลงในมายาวตัถุ กจ็ะ

เกดิปญัญา ซึง่แนวปฏบิตัขิอง 

สามาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก สามารถทาํใหจ้ติเขม้แขง็และหลดุพน้ไดโ้ดยวธิงีา่ยๆ คอื

การสวดบทเพลงมหามนต ์และการสวดบทเพลงมหามนตน้ี์จงึเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของสมาคม

นานาชาตเิพื่อครชิณะจติสาํนึก หรอืกลุ่ม ฮะเร   ครชิณะ สาวกเชื่อว่าการสวดมหามนต ์จะทาํใหเ้รา

พน้ทุกข ์และพบกบัความสุขทพิย ์โดยมขีอ้ความดงัน้ี 

 

                                                 Hare Krishna  Hare Krishna  

                                            Krishna Krishna               Hare Hare 

                                                     Hare Rama  Hare Rama 

                                                   Rama Rama                Hare Hare     

 

ซึง่อ่านเป็นภาษาไทยว่า 

ฮะเร  คริชณะ            ฮะเร  คริชณะ 

                                               คริชณะ  คริชณะ            ฮะเร  ฮะเร 

                                                    ฮะเร     รามะ             ฮะเร  รามะ 

                                                    รามะ    รามะ             ฮะเร ฮะเร 
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 สาวกจะเขยีนขอ้ความน้ีไว้ตามทีต่่างๆ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า หรอืถุงประคาํ สิง่ของตกแต่ง

รา่งกาย หรอืป้ายต่างๆ เพื่อเตอืนตนเองใหนึ้กถงึบทมหามนตแ์ละนึกถงึครชิณะอยูเ่สมอ ซึง่คาํวา่

ฮาเร  หมายถงึ  เป็นพลงัเบือ้งสงูหรอืพลงัแห่งความสุขของครชิณะ  ครชิณะ หมายถงึ พระเจา้ผูม้ ี

เสน่หส์งูสดุ มคีณุสมบตัหิกประการโดยสมบรูณ์ คอื ความรํ่ารวย ความสงา่งาม ความรู ้ชือ่เสยีงพลงั

อาํนาจ และความเสยีสละ และคาํวา่ รามะ หมายถงึ  ความสขุเกษมสาํราญสงูสดุ 

 

ข้อปฏิบติัพืน้ฐานท่ีสาวกของสามาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึกคือ  

 1. การปฏบิตับิชูาต่อพระปฏมิา การปฏบิตับิชูาทาํใหร้า่งกาย ความคดิและจติใจของสาวก  

บรสิทุธิ ์

 2. การสอนและเผยแพร ่ครชิณะจติสาํนึก ใหแ้ก่มหาชนส่วนใหญ่ดว้ยการแจกจา่ยหนงัสอื

คาํสอนจากคาํภรีภ์ควทัคตีา  

 3. เอ่ยพระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่เรยีกวา่การ “ฮะรนิาม” โดยการรอ้งเพลงสวดมหามนต ์

และเตน้ราํตามสถานทีต่่างๆเพือ่เป็นการเผยแพร ่

 4. แจกจา่ยพระสาดมั (อาหารมงัสวริตัทิีถ่วายใหอ้งคค์รชิณะแลว้) เป็นการบรจิาคอาหาร

ทพิยใ์หก้บัผูอ้ื่น 

 

ศีลส่ีประการ 

 การปฏบิตัคิรชิณะจติสาํนึก  มสีิง่ทีไ่มค่วรทาํสีป่ระการ  คอื  

 1. ไม่รบัประทานเน้ือสตัว ์ ปลา  ไข่ทกุชนิด กฎแห่งกรรมบอกว่าทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่รา

ทาํไมว่า่ดหีรอืชัว่  เราจะไดร้บัสิง่นัน้กลบัคนืมาอยา่งแน่นอน  “ทาํดไีดด้ ี ทาํชัว่ไดช้ัว่”  หนงัสอื

กฎหมายพระเวทสาํหรบัมวลมนุษยช์ือ่  มะนุสมัฮทิา  บอกวา่ทุกคนทีม่สีว่นรว่มในการฆา่สตัว์ตอ้ง

รบัผดิชอบ  เช่น  คนอนุญาตใหฆ้า่สตัว ์ คนฆา่  คนซือ้  คนปรงุ  และคนรบัประทาน  ทุกคนตอ้งรบั

กรรมตามทีต่นกระทาํ  เราฆา่เขา  เขากม็สีทิธิม์าฆา่เรา  เรากนิเลอืดกนิเน้ือของเขา  เขากม็สีทิธิ ์

กลบัมากนิเรา  ในชาตต่ิอๆไป 

 การกนิเน้ือสตัวจ์ะทาํใหจ้ติใจวุน่วาย   เรา่รอ้น  เพิม่ตณัหา  ความโลภ  ความโกรธ  และ

ทาํใหไ้มม่เีมตตา  อาหารงา่ยๆตามทีธ่รรมชาตใิหม้าสาํหรบัมนุษย ์ เช่น  ขา้ว  ผกั  ผลไม ้ ถัว่  นม  

และโยเกริต์  เหล่าน้ีจะช่วยทาํใหจ้ติใจของเราสงบสุข  รูส้กึสะอาด  บรสิุทธิ ์ และสุขภาพด ี ความ

อรอ่ยลิน้ของเราบนความเจบ็ปวดของผูอ้ื่นจะทาํใหเ้รามคีวามสงบสขุไดอ้ยา่งไร 

 อนัทีจ่รงิเน้ือสตัวใ์หโ้ทษหลายอยา่งแก่สขุภาพมนุษย ์ โรคในปจัจบุนัมคีวามสมัพนัธก์บั

การบรโิภคเน้ือสตัวป์รมิาณมากเกนิไป  เช่น  โรคหวัใจ  โรคมะเรง็  ความดนัโลหติสงู  น้ําหนกัเกนิ  

เน้ือสตัว ์ ไข ่ และปลา  มโีคเรสเตอรอลสงูเกนิความตอ้งการของรา่งกายมนุษย ์ และยงัมสีาร

อนัตรายอื่นๆ  
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 2. ไม่ประพฤติผิดทางเพศสมัพนัธ์ การมเีพศสมัพนัธก์เ็พือ่ใหม้บุีตรธดิาทีด่ ี สามภีรรยา

ควรรบัผดิชอบรว่มกนัเลีย้งดบุูตรธดิาใหม้จีติสาํนึกทีด่ ี โดยไมไ่ปยุง่กบัหญงิอื่นหรอืชายอื่น  เทีย่ว

โสเภณ ี หรอืมัว่กบัเพศเดยีวกนั  การสาํสอ่นทางเพศเป็นสิง่ทีไ่มส่ะอาดจงึทาํใหเ้กดิโรครา้ยแรง  

เช่น  กามโรค  ฯลฯ  โรคเอดสส์่วนใหญ่กเ็กดิจากเพศสมัพนัธท์ีผ่ดิศลีธรรม 

 3. ไม่เล่นการพนันทกุชนิด เช่น  ไพ่  หวย  มวย  มา้  หุน้  ลอ็ตเตอรี ่ ถัว่  บอล  ไฮโล  

นกัพนนัจะมจีติใจวติกกงัวลตลอดเวลาว่าอะไรจะเกดิขึน้  และส่วนใหญ่คนพวกน้ีไมม่สีจัจะ  

 4. ไม่เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด เช่น  ยาบา้  กญัชา  ยาฝ่ิน  เฮโรอนี  โคเคน  บุหรี ่ เหลา้  

เบยีร ์ ไวน์  แมแ้ต่  น้ําชา  กาแฟหรอืเครือ่งดื่มทีม่สีารคาเฟอนีและโคเคนผสมอยู ่ ผูเ้สพสิ่งเสพตดิ

อยูใ่นระดบัอวชิชาจะไมม่คีวามเพยีรพยายามทีจ่ะทาํอะไรเพือ่ใหต้นเองไดด้ี  

 

คณุสมบติัของไวชณะวะ 

 ไวชณะวะ  คอื  ผูป้ฏบิตัติามคาํสอนของพระวชิณุหรอืครชิณะ  ตอ้งพฒันาคณุสมบตัิ

เหลา่น้ี 

  1. ใจดกีบัทุกคน : เพราะมคีวามปราถนาดต่ีอมวลชวีติ 

  2. ไมท่ะเลาะกบัใคร : เน่ืองจากไมป่ราถนาวตัถุเพือ่สว่นตวั 

  3. ตัง้มัน่อยูใ่นสจัธรรมสงูสดุ : ซมึซาบอยูค่รชิณะเสมอ 

  4. เสมอภาคกบัทุกคน : เพราะเหน็อนุวญิญานและอภวิญิญาณในทุกชวีติ 

  5. ไมผ่ดิพลาด : โดยศโิรราบรา่งกาย จติใจ และวญิญาณต่อองคค์รชิณะ 

  6. ใจบุญ : ใหค้รชิณะกบัทุกคนในรูปของมหามนต ์หนงัสอืและพระสาดมั 

  7. อ่อนโยน : พงึพอใจในตนเองและขึน้อยูก่บัครชิณะในทุกสถานการณ์ 

  8. สะอาด : ภายนอกโดยการอาบน้ํา สะอาดภายในรอ้งเพลงภาวนามหามนต์  

  9. เรยีบงา่ย : ในกจิกรรมประจาํวนั เช่น การกนิ นอน ทาํงาน พกัผอ่นหยอ่นใจ  

  10. เมตตา : ทาํประโยชน์เพื่อสงัคมโดยแทจ้รงิ ดว้ยการยืน่ความสุขให้ 

  11. สงบ : จติใจสงบ เหน็ทุกสิง่ดาํเนินไปลว้นมาจากพลงังานของครชิณะ 

  12. ยดึมัน่ต่อครชิณะโดยสมบรูณ์ : จงึไมจ่าํเป็นตอ้งพึง่ผูอ้ื่น 

  13. ไมม่คีวามปราถนาทางวตัถุ : รูแ้จง้ว่าวตัถุทัง้หมดไมถ่าวร 

  14. อดทน : ดัง่ตน้ไม ้พายฝุน แดดจา้ หนาวเน็บ ไมเ่คยบ่น 

  15. สมํ่าเสมอ :  ต่อภารกจิทีร่บัครชิณะและปฏบิตัอิยา่งมัน่คง 

  16. ควบคุมตนได ้:  ไมใ่หเ้กดิตณัหา ความโกรธ โลภ หลง อจิฉาและบา้คลัง่ 
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  17. ไมก่นิเกนิจาํเป็น :  ภควทัคตีา ตรสัว่า “ไมค่วรกนิมากไป หรอืน้อยไป” 

  18. มสีต ิ: รูต้วัอยูเ่สมอวา่อะไรควรทาํ และอะไรไมค่วรทาํ 

  19. มคีวามเคารพ :  ใหค้วามเคารพทุกคน โดยไมห่วงัความเคารพตอบ 

  20. ถ่อมตน : คดิวา่ตนเองตํ่ากวา่หญา้บนถนน  ใครเหยยีบยํ่ากไ็มเ่ป็นไร 

  21. จรงิจงั : ระลกึถงึครชิณะอยูเ่สมอ โดยไมล่มืพระองค์ 

  22. กรณุา :  ปราถนาใหม้วลชวีติพน้ทุกข ์

  23. เป็นมติรกบัทุกคน : พาทุกคนมาหามติรแทค้อื ครชิณะ 

  24. เป็นนกักว ี:  รูจ้กัใหภ้าษาสละสลวยเพื่อสรรเสรญิครชิณะ 

  25. มทีกัษะ :  ศโิรราบและทาํทุกสิง่ทีจ่าํเป็นถวายใหค้รชิณะ 

  26. น่ิงเงยีบ : พดูสรรเสรญิครชิณะเท่านัน้ ไมพ่ดูจาไรส้าระ 

 

อาบติั  10  ประการท่ีสาวกสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึกทกุคนควรเล่ียง 

  1.  สบประมาทสาวกผูอุ้ทศิตนเสยีสละชวีติ  เพื่อเผยแพรพ่ระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์

ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

  2.  พจิารณาวา่พระนามของพระศวิะหรอืพระพรหมเทยีบเท่ากบัพระนามของพระ  

วษิณุ(องคค์รชิณะ) 

  3.  ไมเ่ชือ่ฟงัคาํสัง่ของพระอาจารย์ 

  4.  สบประมาทวรรณกรรมพระเวท  หรอืวรรณกรรมทีเ่จรญิรอยตามพระเวท  

  5.  พจิารณาคาํสรรเสรญิในการสวดภาวนา  ฮะเร  ครชิณะ  วา่เป็นเพยีง

จนิตนาการ 

  6.  ใหก้ารตคีวามแดพ่ระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

  7.  ทาํบาปดว้ยพลงัอาํนาจทีไ่ดม้าจากการสวดภาวนาพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์อง  

พระผูเ้ป็นเจา้ 

            8. พจิารณาวา่การสวดภาวนา  ฮะเร  ครชิณะ  เป็นหน่ึงในมงคลพธิทีีใ่หผ้ลดทีาง

วตัถุ  ซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นคมัภรีพ์ระเวท 

  9.  สรรเสรญิพระบารมขีองพระนามอนัศกัดิส์ทิธิแ์ก่ผูไ้ม่มคีวามศรทัธา 

  10.ไมม่คีวามศรทัธาสมบรูณ์ในการสวดภาวนาพระนามอนัศกัดิส์ ิทธิแ์ละยงัคงยดึ

ตดิอยูใ่นวตัถุ แมห้ลงัจากทีเ่ขา้ใจคาํสัง่สอนมากมายเกีย่วกบัเรือ่งน้ีและถอืเป็นอาบตัหิาก               

ไมต่ัง้ใจฟงัขณะทีส่วดภาวนา 
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 สาวกทุกคนทีอ่า้งตนว่าเป็น  ไวชณะวะ  จะตอ้งป้องกนัอาบตัเิหลา่น้ีมใิหเ้กดิขึน้  เพือ่ทีจ่ะ

ไดร้บัผลสาํเรจ็โดยรวดเรว็สมดงัใจปราถนา  และนัน่คอื  ครชิณะ เพรมะ (ความรกัครชิณะ) 

 

 1.2 แนวความเช่ือและพิธีกรรม 

 ความเช่ือเร่ืองคริชณะ 

 ครชิณะมชีวีติอยู่บนโลกใบน้ี เมือ่ 5,000 ปีก่อน แต่ก่อนจะพดูถงึกําเนิดแห่งครชิณะ ขอ

กลา่วถงึศาสตรใ์นความเชือ่แหง่ศาสนาพราหมณ์ - ฮนิด ูซึง่เป็นรากเหงา้ของความเชื่อเรือ่งครชิณะ

ก่อน เพือ่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ขึน้  

 ศาสนาพราหมณ์ - ฮนิดมูเีทพเทวาทีน่บัถอืกนัมากถงึ 3,000 องค ์แต่ทีน่บัถอืกนัหลกัๆ  

ม ี3 พระองค ์คอื พระศวิะ พระนารายณ์ และพระพรหม  

 -  พระศวิะ มหาเทพผูย้ ิง่ใหญ่ เป็นผูท้าํลายความชัว่ ใหอ้ํานาจพลงัวเิศษทีล่ ีล้บั แก่ผู้      

หมัน่บชูา ผูค้รองเขาไกรลาศ มพีระชายา คอื พระแมอุ่มาเทว ีพระแมเ่จา้แหง่ 3 ภพ 3 โลก ผูเ้ป็น

มารดาแห่งโลก มบุีตรคอื เทพแห่งปญัญาและความสาํเรจ็ พระพฆิเนศ และเทพแห่งการสงคราม

พระขนัธกุมาร  

 - พระนารายณ์ มหาเทพแหง่การปกป้อง คุม้ครอง ผูค้รองเกษยีรสมทุร มพีระชายาคอื    

พระแมม่หาลกัษม ีเทวผีูป้ระทานความรํ่ารวย และเงนิทอง เชือ่วา่ภาคอวตารต่างๆ แหง่พระนารายณ์ 

จะมมีหาลกัษมอีวตารเพื่อดแูลพระสวามอียูเ่สมอ ผูค้นจงึต่างบชูาขอความรกัทีส่มหวงั ดัง่นารายณ์-

ลกัษม ี 

 - พระพรหม ผูส้รา้งสรรคส์รรพสิง่ มชีายาคอื พระแมส่รสัวต ีเทวแีหง่ความรู ้ผูค้นจงึ   

แบ่งการบชูาเหลา่เทพเทวาหลายสายดว้ยกนั   

  

นิกายในศาสนาพราหมณ์ - ฮินด ู

 ไศวะนิกาย 

 นบัถอื พระศวิะ เป็นเทพเจา้สงูสุด เทพเจา้องคอ์ื่นๆ รวมทัง้ พระพรหม และ พระวษิณุ 

เป็นเทพชัน้รองจากพระศวิะทัง้สิน้  นิกายไศวะมอีทิธพิลอยา่งมากใน อนิเดยีภาคใตโ้ดยทัว่ๆไป 

ชาวฮนิดทูีน่บัถอืนิกายไศวะจะนบัถอืพระศวิะและ พระมเหสขีองพระองค ์(พระอุมา,กาล,ีทุรคา) 

พรอ้มๆกนั ในบางโบสถ์มพีระศวิะอยูเ่พยีงองคเ์ดยีว แต่กม็รีปู พระภรวด ีพระคเณศ พระการต์เิกยา 

(พระขนัทกุมาร) และ ววันนท ิประดษิฐานอยูบ่นแท่นบชูาขนาดเลก็ในโบสถเ์ดยีวกนัอกีดว้ย 

 พระศวิะ เป็นเทพเจา้แห่งการทาํลายและเป็นเทพเจา้แห่งการสบืพนัธุด์ว้ย รปูแบบในการ

เคารพพระศวิะทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุคอืรปูศวิลงึค ์ซึง่เป็นอวยัวะเพศชาย เป็นสญัลกัษณ์ของ

การกาํเนิด มรีปูศวิลงึกท์าํดว้ยหนิตัง้อยูใ่นโบสถ ์เป็นทีเ่คารพสกัการะ มตีาํนานหลายเรือ่งกลา่วถงึ

จดุกําเนิดของการเคารพศวิะลงึก ์มเีรือ่งหน่ึงกล่าวว่า จากรปูรา่งเช่นลงึกน้ี์เอง องคพ์ระศวิะจงึ

ปรากฎออกมาพรอ้มกบัพระพรหมและพระวษิณุ เทพเจา้ทัง้สามเองออกมาจากสภาพสงูสุด  
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 นิกายไศวะ แบ่งออกเป็นนิกายยอ่ยๆ อกีหลายนิกาย เช่น นิกายตรนีนัทนินิกาย ซึง่นิกาย

น้ีกแ็บ่งออกเป็นอกี 10 นิกาย เรยีกอกีอยา่งวา่ นิกายทศนาม ี(Dasanami) ผูน้บัถอืนิกายน้ีทัง้หมด

เป็นนกัพรต ดาํเนินชวีติอยูใ่นอารามหรอืเดนิธดุงคเ์ป็นกลุม่ ศนูยก์ลางนิกายน้ีอยูท่ี ่เมอืงพาราณส ี

 ลงึคย์ตั ิคอื พวกนบัถอืพระศวิะ แต่เรยีกลงึคย์ตัเิพราะพวกน้ีพกลงึคอ์นัเลก็ๆ ไวด้ว้ย 

นิกายน้ีสถาปนาโดย ภศัรา ซึง่เป็นพราหมณ์อยูท่ีเ่มอืง เดคคาน ท่านผูน้ี้ทาํการต่อสูก้บันิกายไวษณ

วะ ศาสนาเชน และพระพทุธศาสนาอยูต่ลอดเวลา และเน่ืองจากการกระทาํเกนิกวา่เหตุจงึถกูลงโทษ 

เขาชงิฆา่ตวัตายเพื่อไมใ่หต้กอยูใ่นมอืศตัร ูแต่นิกายทีเ่ขาจดัตัง้ขึน้เจรญิรุง่เรอืงและมอีทิธพิลมากใน

บรเิวณเดคคาน และในบรเิวณภาคใตข้องอนิเดยี การปฏบิตับิาํเพญ็พรตของนิกายลงึคย์ ัต ิเรยีกว่า 

ญาณคมะ (ลกัษณะจรจดั) องคภ์ศัราสนบัสนุนการยกเลกิระบบชนชัน้ แต่ยงัคงมชีาวลงึคย์ตัอิยูไ่ม่

น้อยทีส่นบัสนุนระบบชนชัน้วรรณะ เพราะเหน็วา่เป็นสิง่จาํเป็นของสงัคม 

 นิกายลติตาร ์ของนิกายไศวะทางภาคใตข้องอนิเดยีเป็นนิกาย เอกเทวนิยม คมัภรีท์าง

ศาสนาของนิกายน้ีเปรยีบเทยีบไดก้บันิกายของ ศาสนาฮบีรวู ์ในเรือ่งความเชือ่เรือ่งความเป็น

เอกภาพของพระเจา้และการเกลยีดเรือ่งรปูบชูา บทสวดมนตแ์ห่งลติตารเ์ชื่อกนัว่าเป็นผลงานของ

ฤาษใีนยคุโบราณเช่น ฤาษอีากาศตยิะ ซึง่เลา่ลอืกนัวา่เป็นผูนํ้าเอาอารยะธรรมมาสู่อนิเดยีภาคใต ้

แต่ความจรงิแลว้เป็นผลงานของฤาษชีาวทมฬิในยคุหลงัๆ เน่ืองจากนิกายลติตารน์บัถอืพระเจา้องค์

เดยีวและปฏเิสธเรือ่งการเคารพรปูบชูา จงึเชือ่กนัวา่นิกายน้ีจดัตัง้ขึน้ในขณะทีศ่าสนาอสิลามและ

ครสิตม์อีทิธพิลแพรห่ลายอยูใ่นอนิเดยี ถงึแมว้่าความเชื่อเช่นน้ีอาจเป็นไปได ้แต่ในศาสนาฮนิดนูัน้มี

เรือ่งราวมากมายพอทีจ่ะทาํใหเ้กดิมนิีกายทางศาสนานิยมพระเจา้องคเ์ดยีวได ้โดยไมต่อ้งรบั

อทิธพิลมาจากนอกประเทศอนิเดยีแต่อยา่งใด 

 ในบรเิวณภาคเหนือของอนิเดยี นิกายไศวะกําลงัเสื่อมความนิยมไป นิกายไวษณวะไดร้บั

ความนิยมมากขึน้ แมก้ระทัง่ในเมอืงใหญ่อยา่งเช่นพาราณส ีซึง่เป็นเมอืงของพระศวิะมาก่อน แต่

นิกายไวษณวะกลบัไดร้บัความนิยมมากขึน้ เน่ืองจากนิกายน้ีเน้นในเรือ่งการบาํเพญ็พรตและการ

รูจ้กัขม่ความรูส้กึของตนเอง เป็นเหตุใหนิ้กายไศวะทางภาคเหนือของอนิเดยีปะปนกนักบัลทัธิ

นกัพรตมากมายหลายพวก ซึง่จารกิแสวงหาความหลดุพน้โดยการทรมานกาย เพือ่ใหว้ญิญาณรวม

กบัปรมาตมนัซึง่มอียูท่ ัว่ประเทศอนิเดยี การปฏบิตัเิน้นหนกัในเรือ่ง การบาํเพญ็พรต มกีารทรมาน

กายเพือ่ใหว้ญิญาณออกไปรวมกบัปรมาตมนัซึง่มคีวามรนุแรงมาก เช่น มกีารใชม้ดีและกรชิทิม่แทง

รา่งกายใหแ้ตกสลาย มกีารตดัหขูองผูบ้าํเพญ็พรต มกีารใชห้วักะโหลกมนุษยเ์ป็นภาชนะตกัน้ําดืม่ มี

การจอ้งมองทอ้งฟ้าโดยไมม่กีารหนัหน้าไปทางอื่น มกีารชมูอือยูต่ลอดเวลา นิกายทรมานตนหรอื

บาํเพญ็พรต บาํเพญ็ตบะเช่นน้ีมมีากมาย แลว้แต่จะเลอืกเอารปูแบบใด เพื่อจะใหช้วีาตมนัไปรวมกบั

ปรมาตมนั 
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 ศกัตินิกาย  

 การบชูาเทวาทีเ่ป็นสตร ีเช่นพระแมอุ่มา พระแมล่กัษม ีพระแมส่รสัวต ีนิกายศกัต ิต่างจาก

นิกายอื่นในลทัธฮินิดดูว้ยกนั ไมม่ศีาสดาผูเ้ป็นตน้ลทัธใินนิกาย เป็นแต่อา้งเอาวา่พระเป็นเจา้ทรง

บนัดาลดว้ยพระองคเ์องพือ่ใหม้นุษยเ์หน็แจง้ แตกสาขาออกเป็นหลายนิกาย เรยีกชือ่นิกายตาม

สาขาทีน่บัถอื แต่โดยปกต ิคาํวา่ ศกัต ิหมายถงึ อติถเีพศ ซึง่หมายถงึสตร ีและพระแมอุ่มา ชายา

พระศวิะเป็นหลกั เน่ืองจากคอืพระแมแ่ห่ง 3 ภพ 3 โลก   

 พระแมอุ่มา มพีระนามอื่นอกีมากมาย ตามพระศวิะผูส้าม ีทีอ่วตารลงมาเป็นปางต่างๆ จงึ

มกีารบชูาพระอุมาในนามต่างๆ เช่น มหาวทิยา มหามาตา นายกิา โยคนีิ ฑากนีิ ฯลฯ พระอุมา มทีัง้

ภาคดภีาครา้ย เฉพาะภาครา้ย มนีามวา่ กาล ีหรอืศยามา (ดาํ) ทุรคา (เขา้ถงึยาก) จณัฑ ีจณัฑกิา 

(ดุรา้ย) ไภรว ี(น่ากลวัพลิกึ) ฯลฯ นามทีค่นอนิเดยีนบัถอืมากทีส่ดุ คอืนางพระทุรคา หรอืกาล ีในฤดู

วสนัตม์พีธิ ีทุรคาบชูา ทาํเป็นรปูพระทุรคาขึน้บชูามกีาํหนดเกา้วนั แลว้นําไปทิง้น้ําทีเ่ทวาลยักาลฆีตั 

ในเมอืงกลักตัตา พวกฮนิดฆูา่แพะโดยตดัคอใหข้าดกระเดน็บชูาพระกาล ีดว้ยสาํคญัวา่ พระแมอุ่มา

อวตารลงมาเป็นปางพระกาลเีพือ่ปราบมารรา้ย ชอบใหบ้ชูาดว้ยโลหติ วธิทีีส่อง วธิลีามก คอืการ

เสพเมถุน จะทาํใหพ้ระเทวเีพลดิเพลนิทอดพระเนตร จนลมืนึกถงึของชอบ คอืการอยากเหน็เลอืด

และความเจบ็ตาย การบชูาเหลา่น้ี ไมใ่ช่เชือ่วา่ พระกาลเีป็นยกัษ ์เป็นมารดรุา้ย แต่บชูาเพือ่เป็น

อนุสรณ์วา่ โลกน้ีมกีารความเกดิความตาย เป็นของคูก่นั สรรพภยัพบิตันิานาลว้นออกมาจากความ

กรณุาของพระองค์ 

 ไวษณวะนิกาย  

 การบชูาสายพระนารายณ์ (นารายณ์อวตารและมหาชายา) นิกายน้ีนบัถอืพระวษิณุ วา่

เป็นเทพเจา้องคส์งูสุด โดยนบัถอืปางต่างๆ ทัง้ 10 ปางของพระวษิณุ (หรอืพระนารายณ์ 10 ปาง) ที่

อวตารจตุ ิเทพลีกัษมมีเหสขีองพระวษิณุ พญาครฑุพาหนะของพระวษิณุและหนุมานวานรเทพ ซึง่

เชื่อว่าไดช่้วยเหลอืพระราม (ในรามเกยีรติ)์ ในการรบกบัราวณะ (ทศกณัฐ)์ ผูน้บัถอืศาสนาฮนิดลูทัธิ

ไวษณวะจงึใหก้ารเคารพนบัถอื รอยเจมิทีห่น้าผากของชาวฮนิดเูป็นจุด 3 จดุ เป็นเครือ่งหมายแสดง

ถงึการเคารพพระวษิณุ ชาวฮนิดภูาคใตข้องอนิเดยีทารา่งกายของตนไวเ้พือ่แสดงถงึนิกายทีต่นนบัถอื 

 นิกายไวษณวะ น้ีมอีทิธพิลมากทีส่ดุในอนิเดยีภาคเหนือ และในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล

ตะวนัตกของนครบอมเบย ์การเคารพพระวษิณุหรอืพระนารายณ์มแีนวโน้มทางปฏบิตัติาม ลทัธิ

ภกัด ี(การเสยีสละ) มากกวา่การ เขา้ฌาน (ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัของลทัธไิศวะ) โดยทัว่ๆไปในลทัธิ

ไวษณวะมเีป้าหมายเพื่อสรา้งความอุดมสมบรูณ์ใหก้บัชวีติ ไมม่กีารใชช้วีติสตัวบ์ชูา พระวษิณุมี

ความเชือ่มัน่ในการดาํรงชวีติในแนวทางทีด่ ีลทัธน้ีิมคีวามเหน็ตรงกนัขา้มกบัลทัธสิอนการบาํเพญ็

ตบะเพื่อความหลุดพน้ของไศวะนิกาย 

 นิกายไวษณวะ แบ่งยอ่ยๆ เป็นอกีหลายนิกายดว้ยกนั เช่น นิกายรามาณุช เป็นนิกาย

สถาปนาโดย รามาณุช ซึง่เป็นพราหมณ์ทางภาคใตข้องชาวอนิเดยี ท่านผูน้ี้ไมย่อมเชือ่เรือ่ง ลทัธิ

เอกนิยมสมบรูณ์ (Absolute Monism) ของสาํนกั สงัคาราจรยิะ โดยสอนปรชัญาแหง่การเสยีสละ
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เพือ่พระเจา้ นิกายน้ีปฏเิสธเรือ่งการแบ่งชนชัน้วรรณะ แลว้ยนืยนัวา่ผูท้ีใ่หก้ารเคารพต่อพระวษิณุ

โดยการภกัด ีจะทาํใหร้ะบบวรรณะในสงัคมของอนิเดยีสลายตวั และพระเจา้ยอ่มทรงพอพระทยัใน

การไมม่รีะบบชนชัน้อยูใ่นบรรดาผูท้ีใ่หค้วามนบัถอืพระองค ์อทิธพิลคาํสอนของรามาณุชสว่นใหญ่มี

เฉพาะบรเิวณภาคใตข้องอนิเดยี รามาณุชถงึแก่กรรมในศตวรรษที ่12 แต่สาวกของเขาชือ่ รามา

นดัดา ไดป้รบัปรงุคาํสอนของรามาณุชเผยแพรใ่นอนิเดยีภาคเหนือ 

 นกัปฏริปูนิกายไวษณวะอกีท่านและจดัตัง้นิกายขึน้มาอกีนิกายหน่ึง คอื มธวะจรยิะ เป็น

พราหมณ์อยูใ่นบรเิวณชายฝ ัง่มาลาบาร ์อิทธพิลคาํสอนของท่านผูน้ี้มมีากในบรเิวณใตส้ดุของอนิเดยี 

ท่านผูน้ี้สอนถงึ สภาพความเป็นจรงิของแต่ละบุคคล (ชวีาตมนั) กบัเรือ่ง วญิญาณสงูสุด 

(ปรมาตมนั) และสอนวา่วญิญาณทัง้ 2 น้ี ไมส่ามารถรวมเขา้กนัได ้คาํสอนของท่านผูน้ี้คลา้ยกบัคาํ

สอนในศาสนาครสิต ์มธัวะจรยิะสนบัสนุนเรือ่งระบบชัน้วรรณะของฮนิด ูแต่คาํสอนของเขาในเรือ่ง 

ทวสิภาวะ (Daulity) คอืสภาพของชวีาตมนักบัปรมาตมนั ไดร้บัความนิยมมากในบรรดาชนวรรณะ

ตํ่าของสงัคมอนิเดยี 

 ในแควน้แบงกอลทีน่ี่เองทีเ่ป็นจดุกําเนิด แห่งฮะเร ครชิณะโดย ชร ีเชธญัญะ ท่านเกดิใน

ศตวรรษที ่14 เป็นผูท้ีส่นบัสนุนลทัธภิกัดแีละนบัถอื พระกฤษณะ ซึง่เป็นปางที ่8 ของพระวษิณุ

อวตารลงมาจตุเิป็นสารถรีถศกึให ้พระอรชุน ในมหากาพย ์มหาภารตะ การทีศ่าสดาผูน้ี้เคารพ

พระกฤษณะทาํใหท่้านผูน้ี้สนบัสนุนลทัธ ิรฐั-กฤษณะ ซึง่เป็นลทัธขิองความสมัพนัธร์ะหวา่งวญิญาณ

กบัพระเจา้ 

 อทิธพิลในคาํสอนของชร ีเชธญัญะ ไมเ่พยีงมอียูใ่นแควน้แบงกอลเท่านัน้ ในวหิารแห่ง 

ชคนันาธใน รฐัโอรสิสา ซึง่ครัง้หน่ึงทีท่่านเคยพาํนกัอยู ่ทีน่ัน่เตม็ไปดว้ยอทิธพิลความเชือ่จากคาํ

สอนของท่าน  

 ถงึแมว้า่ลทัธหิรอืนิกายไวษณวะจะแบ่งแยกยอ่ยออกไปอกีหลายนิกายกต็าม แต่กม็จีดุ

รว่มอยูด่ว้ยกนั ในเรือ่งการนบัถอื พระวษิณุ หรอื พระนารายณ์สบิปาง เป็นเทพเจา้สงูสดุ ลทัธิ

ไวษณวะเกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ พ.ศ.1300 ผูส้ถาปนาลทัธอินัยิง่ใหญ่น้ีคอื นาราดะมนีุ 

 สว่นองคพ์รหมมานัน้ สาเหตุทีไ่มม่วีนัสาํคญั และพธิกีรรมในการบชูาพระพรหมเลย 

เพราะมคีวามเชือ่ในตาํนานวา่ เมือ่พระพรหมทรงสรา้งโลกเสรจ็จงึจะทาํพธิ ียกันา สถาปนาเป็นบดิา

แห่งสวรรคแ์ต่เมือ่ถงึฤกษ์แลว้พระนางสุรสัวด ี(พระชายา) ยงัไมอ่อกมาเสยีท ีเน่ืองจากพระนางทรง

แต่งตวัใหส้มพระเกยีรตแิต่พระพรหมทรงรอไมไ่ดจ้งึนําสาวเลีย้งโคมาแต่งตวัและมานัง่แทนนาง

สรสัวดแีต่พอเริม่งานไดเ้พยีงอดึใจเดยีวพระนางสรสัวดจีงึเสดจ็ออกมา แต่พอพระนางเหน็เช่นนัน้ก็

ทรงกริว้และไดส้าปพระพรหมว่า ขอใหพ้ระพรหมไดร้บัการบชูาจากมนุษยเ์พยีงปีละหน่ึงหนและขอ

มใิหไ้ดร้ว่มอยูใ่นเทวสภา เทวาลยัรวมกบัเทพองคอ์ื่นบนโลกมนุษยก์ารบชูาพระพรหมจงึไมไ่ด้มวีนั

และพธิกีรรมการการบชูามากมายอย่างเทพเทวาองคอ์ื่นๆ ในศาสนาพราหมณ์ - ฮนิด ูแต่การ

บวงสรวงศาลพระพรหมในประเทศไทยยงัมใีหเ้หน็อยู ่เชือ่วา่พระพรหมคอืผูส้รา้ง ตามบรษิทั หรอื

โรงงาน หา้งรา้นใหญ่ๆ จงึมกีารตัง้ศาลพระพรหม 
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 ก่อนกล่าวถงึกําเนิดแห่งครชิณะ จะกล่าวถงึการอวตาร 10 ภาคของพระนารายณ์ เน่ีอง 

จากครชิณะ เป็นอวตารปางหน่ึงแหง่องคน์ารายณ์ นารายณ์อวตาร 10 ปาง คอื การอวตารมาเกดิใน

โลกรวมสบิครัง้ของพระนารายณ์เพือ่ปราบยคุเขญ็ และยงัความสงบสขุแก่โลก  

 ครชิณะ ถอืเป็นภาคอวตารที ่8 แหง่พระนารายณ์ ถอืเป็นภาคทีส่มบรูณ์ภาคหน่ึง 

เน่ืองจากว่าหลงัมาจตุใินโลกมนุษยแ์ลว้ เมือ่หมดภาระหน้าที ่พระญาณจะไมก่ลบัสู่พระญาณหลกั 

(พระนารายณ์) แต่จะเป็นปรมาตมนัทีส่มบรูณ์ เหมอืนกบั พระพทุธเจา้ (ปางที9่) เป็นปางทีส่มบรูณ์

เช่นเดยีวกนั 

 อวตาร หมายถงึ เมือ่เหล่าเทพเทวา ซึง่เป็นโอปปะปาตกิะชัน้สงู (พลงังานมหาศาลใน

จกัรวาล) เรยีกวา่ปรมาตมนั คอืการไมม่ตีวัตนและสามารถปรากฏ ณ ทีใ่ดกไ็ด ้การอวตาร คอืการ

แบ่ง พระญาณ (พลงังานสว่นหน่ึง) มาจตุบินโลกมนุษยเ์พือ่ช่วยเหลอืมนุษยใ์นยามเดอืดรอ้น 

 นารายณ์อวตาร 

 1. มตัสยาวตาร อวตารมาเป็นปลาในสมยักฤดายคุ หรอืสตัยยคุ (สมยัตน้อายขุองโลกซึง่

ศลีธรรมของ ชาวโลกยงับรบิรูณ์ ครบถว้นอยู่) ครัง้นัน้จะเกดิน้ําท่วมโลก พระนารายณ์อวตารมาเกดิ

เป็นปลาศผรเิตอืนพระมนูไววสัวตัใหต่้อเรอืใหญ่บรรทุกสตัว ์อยา่งสามคู ่ตน้ไมน้านาพนัธุแ์ละเชญิ

ฤาษทีัง้เจด็ลงเรอื พอถงึเวลาพระพรหมบรรทมกเ็กดิน้ําท่วมโลก มนุษยแ์ละสตัวจ์มน้ําตายสิน้ เหลอื

แต่พระมนู และผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืใหญ่ เมือ่น้ําลดแลว้พระมนู และฤาษทีัง้เจด็กอ็อกจากเรอื เริม่ตน้สรา้ง

เผา่พนัธุม์นุษยข์ึน้ใหม ่พระมนูองคน้ี์เป็นพระมนูองคท์ีเ่จด็ถอืกนัวา่ เป็นมนุษยค์นแรก  และเป็น

กษตัรยิอ์งคแ์รกในมนัวนัตระทีเ่จด็ (สมยัทีเ่จด็ของโลก) น้ีซึง่มรีะยะเวลา 4,320,000 ปี  

 2. กรูมาวตาร อวตารมาเป็นเต่า อยูใ่นสมยักฤดายคุ ครัง้นัน้บรรดาเทวดาประสบความ

เดอืนรอ้นเพราะความกาํเรบิของพวกอสรู เน่ืองจากพระอนิทรแ์ละเทวดาถกูฤาษทุีรวาสสาบใหแ้พ้

อสรู พระอนิทร ์และเทวดาไปขอความช่วยเหลอืจากพระนารายณ์ พระนารายณ์จงึแนะใหก้วนน้ํา

อมฤตเพือ่วา่เทวดากนิแลว้จะไมต่าย ในการกวนน้ําอมฤตนัน้ ไดใ้ชภ้เูขามนัทรมาตัง้ลงใน

เกษยีรสมทุรใชต่้างไมก้วนขณะกวนภเูขานัน้ไดเ้จาะแผ่นดนิโลกลกึลงไปทุกท ีพระนารายณ์เกรงว่า

พืน้โลกจะแตกสลายเสยี จงึแบ่งภาคเป็นเต่าใหญ่ลงไปนอนรองรบัอยูใ่ตภ้เูขา 

 3. วราหาวตาร อวตารมาเป็นหมใูนสมยักฤดายคุ ครัง้นัน้อสรูชือ่หรินัยากษะ ไดล้ากเอา

แผน่ดนิลงไปไวก้น้มหาสมทุร พระนารายณ์จงึแบ่งภาคมาเกดิเป็นหมใูหญ่ตามลงไปใตท้ะเลไดสู้ร้บ

กนัถงึหน่ึงพนัปี ในทีส่ดุหมฆูา่หรินัยากษะตายแลว้ชอ้นแผน่ดนิขึน้มาตัง้ไวบ้นผวิน้ําตามเดมิ 

 4. นรสิงหาวตาร อวตารมาเป็นนรสงิหใ์นสมยักฤดายคุ มอีสรูชือ่หริณัยกศปิ ุน้องหริณั

ยากษะไดบ้าํเพญ็ตบะจนพระพรหมตอ้งประทานพรใหต้ามทีข่อ คอืขอไมต่ายดว้ยอาวุธใด ๆ ไมต่าย 

ในเวลากลางวนัหรอืกลางคนื ไมต่ายในเรอืนหรอืนอกเรอืน เมือ่ไดพ้รแลว้กม็คีวามกาํเรบิใจ ก่อ

ความเดอืดรอ้นแก่เทวและมนุษย ์ยกทพัไปตไีดเ้มอืงสวรรค ์แลว้ตัง้ตวัเป็นเจา้แห่งโลกทัง้สาม ต่อมา

พระนารายณ์ในรปูนรสงิหไ์ดอ้อกมาจบัพญาอสรูลากออกไปทีก่ึง่กลางระหวา่งประตปูราสาทกบัชาน

ชาลา เวลานัน้เป็นเวลาสนธยา แลว้นรสงิหก์ฆ็า่พญาอสรูตายดว้ยกรงเล็บอนัแหลมคม หริญัยกศปิุ

ตายลงดว้ยลกัษณะทีไ่มเ่ขา้กบัพรทีต่นไดร้บั 
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 5. วามนาวตาร  อวตารมาเป็นพราหมณ์เตีย้ในสมยัไตรดายคุอนัเป็นสมยัที่ศลีธรรมของ

ชาวโลกลดลงไปหน่ึงในสี ่ในครัง้นัน้พญาอสรูชือ่พล ีไดร้บัความช่วยเหลอืจากบรรดาพราหมณ์เหล่า

ภารควะในการประกอบยญัพธิมีผีลทาํใหเ้ป็นผูม้อีาํนาจยิง่ใหญ่ สามารถปราบไดส้ามโลก แลว้ตัง้ตน

เป็นเจา้สวรรคแ์ทนพระอนิทร ์พวกเทวดาไปทลูขอความช่วยเหลอืจากพระนารายณ์ พระนารายณ์

จงึอวตารมาเป็นพราหมณ์เตีย้ แลว้ไดม้าสูส่าํนกัของทา้วพล ีในขณะทีท่้าวพลกีาํลงัประกอบยญักจิ

อยูท่ีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าบรรทม พลไีดต้อบรบัเป็นอยา่งดแีละกลา่ววา่ตนยนิดทีีจ่ะถวายทุกสิ่ง พราหมณ์เตีย้

จงึขอแผน่ดนิชัว่สามกา้วยา่ง พลกีย็อมพราหมณ์เตีย้จงึกลายรปูเป็นพระนารายณ์ยา่งกา้วที่หน่ึง

ตลอดสิน้แดนสวรรค ์กา้วทีส่องตลอดแผน่ดนิโลก พลทีราบวา่เป็นพระนารายณ์จงึทลูขอโทษ และ

ขอใหเ้หยยีบพระบาทลงบนศรษีะตนเป็นกา้วทีส่าม พระนารายณ์จงึใหพ้ลไีปครองบาดาล ครัน้ต่อมา

พลปีระพฤตดิจีงึใหข้ึน้มาครองแดนสตุล ซึง่เป็นแดนหน่ึงในบาดาลทีว่เิศษสุด แลว้สญัญาวา่วนัหน่ึง

จะใหพ้ลไีดค้รองสวรรคอ์กี   

 6. ปรศรุามาวตาร อวตารมาเป็นพราหมณ์ชือ่ ราม ถอืขวานเพชรในสมยัไตรดายคุเรือ่งมี

ว่ากษตัรยิอ์งคห์น่ึงชือ่อรชุน ไดร้บัพระแหง่ฤาษทีตัตะไตรยใหม้เีดชานุภาพเหนือราชาทัง้หลาย และ

มแีขนถงึสองพนัสามารถปราบศตัรไูดทุ้กหนทุกแหง่ อรชุนมคีวามกาํเรบิเทีย่วรกุรานฤาษใีห้

เดอืดรอ้น ฤาษ ีวสษิฐผ์ูเ้ป็นหวัหน้าฤาษเีหลา่หน่ึงจงึไปฟ้องพระนารายณ์ พระนารายณ์อวตารมา

เป็นพราหมณ์ชือ่ราม ไดร้บัขวานเพชรจากพระศวิะจงึไดน้ามวา่ปรศุราม แปลวา่รามผูถ้อืขวาน และ

ไดฆ้า่อรชุนเสยี 

 7. รามจนัทราวตาร อวตารมาเป็นพระราม หรอืรามจนัทรใ์นสมยัไตรดายุค การอวตาร

ครัง้น้ีกเ็พราะทา้วราพณ์ (ทศกณัฐ)์ ผูค้รองกรงุลงกาเบยีดเบยีนมนุษย ์และเทวดาใหเ้ดือดรอ้น 

เรือ่งราวรายละเอยีดหาดไูดจ้ากกาพยส์นัสกฤตเรือ่งรามายณะ บทประพนัธข์องฤาษีวาลมกิ ิและ

ฉบบัภาษาอนิดขีองกาลทิาส ในพาทยไ์ทยคอืเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธใ์นรชักาลทีห่น่ึง 

 8. กฤษณาวตาร อวตารมาเป็นพระกฤษณะ (ครชิณะ) กษตัรยิจ์นัทรวงศแ์ห่งกรงุทวารกา

ในสมยัทวาบรยคุซึ่งศลีธรรมของชาวโลก ลดลงเหลอืเพยีงหน่ึงในสอง ในยคุน้ีไดเ้กดิมหากาพยม์หา

ภารตะยทุธ คมัภรีภ์ควทัคตีา และคาํสอนอกีมากมายซึง่จะกลา่วถงึในหวัขอ้หลกัคาํสอนของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  

 9. พทุธาวตาร อวตารมาเป็นพระพทุธเจา้ ในสมยักลยีคุเรือ่งน้ีผูค้นแทบไมรู่จ้กับาป บุญ 

คณุ โทษ จงึอวตารเป็นเน้ือนาบุญ เพือ่สรา้งหลกัคาํสอน และเพือ่ใหถ้งึซึง่นิพพาน ภาคน้ีถอืวา่เป็น

ภาคอวตารทีส่มบรูณ์อกีภาคหน่ึง                                                                                        

 10. กลักยาวตาร อวตารมาเป็นพระกลัก ีในตอนจะสิน้กลยีคุน้ีเป็นปางทีจ่ะมมีาในอนาคต

เป็นบุรษุขี ่มา้ขาวถอืดาบทีเ่ป็นประกายรุง่โรจน์ดงัแสงดาวหาง ปราบเหลา่รา้ยใหส้ิน้ไปและสถาปนา

สนัตสิุข ขึน้ใหมใ่นโลก ทางศาสนาพุทธเชื่อว่า คอื พระศรอีารยิเมตไตร ซึง่ยงัไมล่งมาจตุ ิ
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กาํเนิดแห่งคริชณะ 

 เมือ่ 5,000 ปีก่อน ณ เมอืง มะถุรา องคว์าสุเดวะ เป็นโอรสแห่งกษตัรยิช์รูะเสนะผูนํ้าแห่ง

ราชวงศย์ะด ุหลงัจากสมรสกบัพระนางเดวะก ีทัง้สองเดนิทางกลบัวงัดว้ยราชรถทีต่กแต่งไปดว้ย

ทองคาํมากมายอนัสวยงาม คมัสะ พีช่ายของนางเดวะก ีอาสาขบัรถมา้ ในธรรมเนียมตามคมัถรีพ์ระ

เวท พีช่ายจะไปสง่น้องสาวเขา้เรอืนหอ ดนตรมีากมายบรรเลงดว้ยความสขุ ทนัใดนัน้มเีสียง

อศัจรรยด์งัขึน้บนทอ้งฟ้า “คมัสะเจา้เป็นคนโง ่เจา้กาํลงัขบัราชรถน้องเขยและน้องสาวเจา้ ทีบุ่ตรคน

ที ่8 ของพวกเขาจะเป็นผูส้งัหารเจา้” ทนัทีท่ีไ่ดย้นิคาํทาํนาย คมัสะจกิผมของเดวะกแีละพรอ้มทีจ่ะ

ฆา่นางดว้ยดาบ วาสเุดวะขอรอ้งไมใ่หฆ้า่นาง  

 หลงัจากแต่งงาน คมัสะขงันางเดวะกแีละวาสุเดวะไว ้และเมือ่นางมบุีตร คมัสะฆา่บุตรของ

นางทุกคน จนกระทัง่เมือ่นางตัง้ครรภ์บุตรคนที ่7 พระญาณทีล่งมาจตุใินครรภข์องนาง คอื บะละ

ราม (อวตารแหง่เชชะนากะ – พญางใูหญ่พนัเศยีร ผูเ้ป็นบลัลงัคข์องพระนารายณ์ทีเ่กษยีรสมทุร) 

พระเจา้ทรงรูว้า่ คมัสะจะฆา่บุตรคนน้ีอกี จงึยา้ยบะละราม มาทีค่รรภข์องนางโรหณิ ีซึง่เป็นภรรยา

ของ นนัดะ มหาราชา และเป็นเพือ่นกบัวาสเุดวะ ทัง้ 2 อาศยัอยูท่ีเ่มอืงวรนิดาวะนะ ผูค้นทัง้หลาย

จงึคดิว่านางเดวะกแีทง้บุตรคนที ่7 ไปเสยีแลว้  

 เมือ่ครัง้ตัง้ครรภบุ์ตรคนที ่8 คอื ครชิณะนัน้ ไมไ่ดจ้ตุใินครรภแ์บบมนุษยท์ัว่ไป แต่ไดเ้ขา้

มาสถติทีจ่ติใจ หาไดม้กีารปฏสินธแิบบมนุษยป์กติแต่อยา่งใด เมือ่จตุใินครรภแ์ลว้ นางเดวะกมีี

ความสวยสดงดงามมาก จนคมัสะสงัเกตไดเ้พราะนางไมเ่คยสวยอยา่งน้ีมาก่อน เขาจงึวางแผนวา่จะ

จดัการกบันางอยา่งไร  

 ครชิณะกาํเนิดขึน้ในวนัแรมแปดคํ่า เวลาเทีย่งคนื หมูด่าวสกุใสสวา่ง ตามตาํราดดูาว 

กลา่ววา่เป็นเวลาอนัเป็นมงคล วาสุเดวะไดม้องเดก็อศัจรรยใ์นเวลานัน้วา่มพีลงังานสงูสุดแห่งพระ

เจา้ปรากฏใหเ้ขาไดเ้หน็ คอืครชิณะม ี4 กร ทรงหอยสงัข ์คทา กงจกัร และดอกบวั มตีลิคั (เจมิ

หน้าผาก) เป็นเครือ่งหมาย ชรวีทัสะ ทรงประดบัดว้ยอญัมณ ีทรงอาภรณ์ดว้ยผา้ไหมสเีหลอืง ทรงมี

เกสาทีเ่ศยีรอยา่งสมบรูณ์ วาสเุดวะรูท้นัทวีา่พระองคค์อืใคร จงึกม้ลงกราบ และพระองคท์ราบดี

ว่าคมัสะกําลงัคดิจะฆา่พระองค ์จงึตรสักบัวาสุเดวะว่า “ขา้รูว้า่ท่านหว่งใยขา้มากและกลวัคมัสะ 

ฉะนัน้ขา้สัง่ท่านใหเ้ปลีย่นธดิากบันางยะโซดา (ภรรยาอกีคนของ นนัดะ มหาราชา) ซึง่กําเนิดใน

วนัน้ีเช่นกนั คอืโยกะมายา พลงังานเบือ้งสงู ซึง่เป็นอวตารแห่งทุรคา (พระแมอุ่มาภาคหน่ึง) 

 วาสุเดวะจงึไดพ้าบุตรชายหนีออกจากคุกของคมัสะ ประตูหอ้งขงัถูกเปิดโดยปรยิาย

ขณะนัน้เป็นเวลากลางคนื แต่กลบัสว่างเหมอืนกลางวนั ดว้ยเพราะพลงัวเิศษแห่งครชิณะ ขณะ

เดนิทางฝนตก พระญาณแห่ง อนนัตนาคา ไดแ้ผ่แมเ่บีย้คุม้ครองครชิณะไมใ่หเ้ปียกปอน เมือ่วาสุเด

วะมาถงึรมิแมน้ํ่ายะมนุา แต่ขณะขา้มนัน้น้ําไดข้ึน้สงูจนท่วม เพราะวา่พระแมค่งคาตอ้งการแต่พระ

บาทแห่งครชิณะ เมือ่แตะแลว้น้ําลดลงอยา่งรวดเรว็และเปิดทางใหข้า้มไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย เมือ่ไป

ถงึวรนิดาวะนะ นางยะโซดาทีเ่พิง่คลอดบุตร หลบัไปโดยไมรู่ว้่านางคลอดบุตรชายหรอืหญงิ 
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 เมือ่คมัสะตื่นขึน้จงึกระวกีระวาดไปหาเดวะก ีนางขอรอ้งไมใ่หฆ้า่ธดิาของนาง (โยกะ

มายา) แต่คมัสะไม่ฟงัและพยายามจะฟาดเดก็น้อยลงกบักอ้นหนิ แต่ทนัใดนัน้เดก็น้อยไดเ้ลื่อนหลุด

มอืไปในอากาศ และปรากฎว่าม ี8 กร และ ถอืคนัธนู หอก ลกูศร ดาบ หอยสงัข ์กงจกัร คทา และโล่ 

สวมใสม่อีาภรณ์เสือ้ผา้อนัสวยงาม และตรสักบัคมัสะวา่ “เจา้วายรา้ย เจา้จะสงัหารขา้ไดอ้ยา่งไร เดก็

ทีส่งัหารเจา้ไดเ้กดิมาก่อนหน้าขา้ ณ ทีแ่หง่หน่ึงภายในโลกน้ี อยา่โหดรา้ยกบัน้องสาวผูน่้าสงสาร

ของเจา้มากนกั” ดว้ยความกลวัคมัสะจงึปล่อยเดวะกอีอกจากโซ่ตรวน และคดิไดว้า่เขาไดท้าํตวั

เหมอืนมารทีฆ่า่หลานตนเอง โดยไมค่ดิถงึน้องสาว 

 

คริชณะวยัเยาว ์

 ในวยัเยาวค์รชิณะมมีารปองรา้ยนบัไมถ่ว้น เน่ืองจากครชิณะเป็นบุคลกิสงูสุดแห่งพระเจา้ 

(อวตาร) เหล่ามารจงึไมอ่ยากใหพ้ระองคไ์ดเ้ตบิใหญ่ เพราะเมือ่เตบิโตครชิณะสรา้ง 

มหากาพยท์ีย่ ิง่ใหญ่ รามายานะ และ คมัภรีแ์ห่งโลกคอื ภควทัคตีา 

 มารรา้ยจะแฝงตวัมาเป็น พีเ่ลีย้งเดก็บา้ง ลมบา้หมบูา้ง เปลเกวยีนบา้ง ตน้ไมบ้า้ง งใูหญ่  

งยูกัษ ์ นกกระสา  ลา และชา้ง แต่ครชิณะทรงรูถ้งึมารและสามารถปราบไดทุ้กครัง้  

 ครชิณะเป็นเดก็ทีม่จีติใจเมตตา และซนเหมอืนเดก็ๆ ทัว่ไป ในวรนิดาวะนะ ประชากรทาํ

เกษตรกรรมและเลีย้งววัเป็นส่วนใหญ่  เมือ่ยาม โกปาล (หนุ่มเลีย้งววั) และโกปี (สาวเลีย้งววั)  

ออกไปเลีย้งววักนั ไดท้าํหมอ้นม เนย และโยเกริต์ ทิง้ไวใ้นบ้าน ครชิณะ และบาลาราม(พีช่าย

อวตารแหง่เชชะนาคะ) ไปเทีย่วเล่นและขโมย หมอ้โยเกริต์ มาใหห้มูล่งิกนิ เป็นความน่ารกัของพี่

น้องทัง้คู ่ทีน่่าจดจาํของเหลา่สาวก แต่จะมวีรีกรรมทพิย ์(เรยีกทพิยเ์น่ืองจากว่า มนุษยป์กต ิไม่

สามารถทาํได้) เกดิขึน้หลายต่อหลายครัง้ แมก้ระทัง่พระพรหมยงัยอมศโิรราบต่อพระองค ์ 

 พระพรหมทรงแปลกใจว่าเดก็ชายเลก็ๆ อยา่งครชิณะจะสามารถทาํอะไรไดอ้ยา่งอศัจรรย ์   

พระพรหมทรงปรารถนาทีจ่ะเหน็ลลีาอนัอศัจรรยข์องครชิณะ ท่านจงึลกัพาลกูววั และเดก็ๆสหาย

ของครชิณะไปซ่อน  ครชิณะหาสหายและลกูววัไมเ่จอ แต่ทรงกงัวลว่า พ่อ-แมข่องสหายจะหาลกูๆ 

ของพวกเขาไมพ่บ จงึทาํการแบ่งภาคของพระองคเ์ป็นสหายและลกูววั ทัง้หมดพากนักลบับา้น และ

พระพรหมทรงกลบัมาหลงัจากผ่านไป  1 นาท ี(ตามเวลาของพระพรหมคอื 1 ปีของโลกมนุษย)์ 

พระพรหมทรงเหน็เดก็ๆและลกูววัอยูเ่หมอืนเดมิ พระองคท์รงสบัสนเกีย่วกบัอทิธฤิทธิข์องตนเอง ว่า

เดก็ๆทัง้หมดหรอืเป็นการแบ่งภาคของบุคลกิสงูสุดแห่งพระเจา้ ทีส่รา้งเป็นเดก็ๆและลกูววัใชช้วีติอยู่

อยา่งปกต ิ1 ปีเตม็ ทัง้ทีต่วัจรงิยงัคงนอนหลบัใหลอยูใ่นทีซ่่อนของพระพรหม ทนัใดนัน้พระองคเ์จา้

วษิณุ ( อกีนามของพระนารายณ์ ซึง่ในตาํนานครชิณะเรยีกวษิณุ) ปรากฏกายใหพ้ระพรหมเหน็ 

พระพรหมสามารถเขา้ใจไดท้ันทวีา่ ครชิณะเป็นบุคลกิสงูสุดแห่งพระเจา้ พรอ้มกม้กราบพระวษิณุ 

(ตามคมัภรีพ์ระเวท พระพรหมเกดิมาจากสะดอืพระวษิณุ พระวชิณุจงึเปรยีบเหมอืนมารดาของพระ

พรหม) และพระพรหมไดถ้วายมนตใ์หค้รชิณะ และยอมศโิรราบและยอมรบัลลีาทพิยข์องพระองค ์

พระพรหมทางคนืพระสหายและลกูววักลบัคนืสูว่รนิดาวะนะ  
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 ครัง้หน่ึงไฟไหมป้า่ในวรนิดาวะนะ ครชิณะไดแ้สดงพลงัอทิธฤิทธิโ์ดยการกลนืไฟปา่เพื่อ

ช่วยสหายและบรรดาววั  ครชิณะรกัสหายของพระองคม์ากแมก้ระทัง่ ยกภเูขาโกวารดะนะดว้ย

น้ิวกอ้ยเพยีงขา้งเดยีว เมือ่ครัง้ก่อน นนัดะ มหาราชา และเหลา่โกปาลจะบขูาพระอนิทร์เจา้แห่งสาย

ฝนทุกปี แต่ครชิณะแนะนําใหบ้ชูาภเูขาโกวารดะนะแทน พระอนิทรท์รงพโิรธมาก และบนัดาลใหเ้กดิ

พายมุาทาํลายเมือ่งวรนิดาวะนะ ฝนตกกระหน่ํา เกดิน้ําท่วมใหญ่ ครชิณะทางยกภเูขาโกวารดะนะ

ทัง้ลกูดว้ยน้ิวกอ้ยมอืซา้ยเพยีงน้ิวเดยีว เพื่อเป็นกําบงัฝนใหแ้ก่สาวกของพระองคถ์งึ 7 วนั 7 คนื 

พระอนิทรท์รงตกตะลงึในอทิธฤิทธิข์องครชิณะ จงึสัง่ใหฝ้นหยดุตก และถวายมนตแ์ก่ ครชิณะ และ

ยอมรบัลลีาอศัจรรยข์องพระองค ์

 อุปนิสยัของครชิณะเป็นผูร้กัดนตร ีชอบเปา่ขลุ่ยและเต้นราํ การเตน้ราํเรยีกวา่ “ราสะ

ลลีาศ” นางโกปี (สาวเลีย้งววั) ต่างชอบเตน้ราํมาก เพราะวา่ครชิณะจะแบ่งภาคมาเตน้ราํกบัพวก

นาง การเตน้ราํแบบน้ีจงึกลายเป็นวฒันธรรมของฮะเร ครชิณะ ทีเ่วลาการสวดมหามนต ์สงัคีตทาน 

เหลา่สาวกจะเตน้ราํราสะลลีาศกนั และสวมใส่ชุดโกปี เพื่อใหค้รชิณะแบ่งภาคมาเตน้ราํกบันางโกปี

สาวกของพระองค ์

 

สงัหารคมัสะตามคาํทาํนาย 

 ผา่นมานานหลายปี แมค้รชิณะจะเตบิโตเป็นหนุ่มน้อยแลว้กต็าม แต่คมัสะยงัไมล่ดละทีจ่ะ

ตามฆา่ครชิณะ โดยการสง่มารมา แต่ครชิณะกส็งัหารไดทุ้กครัง้ 

 วนัหน่ึงนาราดะมนีุ (บุตรแห่งพระพรหม) ไดไ้ปเยีย่มเยยีนคมัสะ เน่ืองจากว่าคมัสะเป็น

หวัหน้ามาร ทีค่รชิณะควรสงัหารทิง้ นาระดะมนีุจงึปรารถนาใหทุ้กอยา่งเกดิขึน้เรว็ขึน้ โดยบอกคมั

สะวา่ “เจา้จะถกูฆา่โดยบุตรคนที ่8 ของวาสุเดวะ คอื ครชิณะนัน่เอง” และบอกว่าคมัสะถูกวาสุเดวะ

หลอกบุตรคนที ่8 ไมใ่ช่เพศหญงิ เดก็หญงินัน้เป็นบุตรของยะโซดา ภรรยานนัดะ มหาราชา วาสุ เด

วะไดส้บัเปลีย่นบุตรกบั นนัดะมหาราชา และยงัมพีีช่ายชื่อบะละราม วาสุเดวะซ่อนทัง้สองไวท้ีเ่มอืงว

รนิดาวะนะ เหลา่มารทัง้หลายทีค่มัสะสง่ไปไดถ้กูครชิณะและ  บะละรามสงัหารจนหมดสิน้ เมือ่ไดย้นิ

ดงันัน้ คมัสะชกัดายออกจาฝกัหวงัจะฆา่วาสเุดวะ นาราดะมนีุ จงึถามคมัสะวา่ “เจา้ไมไ่ดถู้กวาสุเด

วะฆา่ จะไปฆา่เขาทาํไม จะดกีว่าหากจะไปฆา่ครชิณะ และบะละราม คมัสะจงึวางแผนชัว่ขึน้ โดย

เรยีก อคัรรูะ (หน่ึงในราชวงศย์ะด ุญาตขิองคมัสะ) และขอรอ้งใหอ้คัรรูะไปทีว่รนิดาวะนะ เพือ่พบค

รชิณะและบะละราม ทัง้คูเ่ป็นบุตรของนนัดะ มหาราชา และนําพวกเขามาทีนี่ น่ีคอืแผนสงัหารเดก็

ทัง้สองของคมัสะ โดยจดัเวทมีวยปลํ้า แลว้ใหท้ัง้คู่แขง่ขนั และใหน้กัมวยปลํ้าสงัหาร และจะจดัการ

ฆา่วาสเุดวะ นนัดะ มหาราชาและอุกระเสนะ พอ่ของคมัสะเอง 

 ขณะทีอ่คัรรูะเดนิทางมาวรนิดาวะนะ เขากลบัปลาบปลืม้ยนิดทีีจ่ะไดเ้จอ ครชิณะและบะละ

ราม เพราะอคัรรูะปลาบปลืม้ในลลีาทพิยข์องทัง้สอง เมือ่มาถงึวรนิดาวะนะ อคัรรูะลงจากราชรถและ

นอนราบกราบอยูท่ีพ่ ืน้แทบเทา้ ครชิณะและบะละราม อคัรรูะไดร้บัการตอ้นรบัขบัสูอ้ยา่งด ี
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 ครชิณะไดถ้ามไถ่ถงึญาติๆ  และบา้นเมอืงทีม่ะทุรา อคัรรูะไดเ้ลา่เรือ่งราว และแผนชัว่

ของคมัสะ ครชิณะและบะละราม ยนิดจีะไปมะทุรา  ระหวา่งการเดนิทางทัง้คูล่งเลน่น้ําทีแ่มน้ํ่ายะมุ

นา อคัรรูะเหน็ทัง้คูล่งเลน่น้ํา แต่พอเหลีย่วไปดทูีร่าชรถกลบัเหน็ทัง้คูท่ ีร่าชรถเช่นกนั พอหนักลบัมา

มองทีแ่มน้ํ่าอคัรรูะไมเ่หน็ครชิณะและ   บาลาราม แต่กลบัเหน็ เชชะนากะ พนัเศยีร (พระญาณ

อวตารของบะละราม) รา่งสขีาวส่องสว่างเรอืงรองในทอ้งน้ํา พออคัรรูะมองมาทีค่รชิณะกเ็หน็มหา

วชิณุ (พระนารายณ์) ฝา่มอืของพระองคท์รง วชิณุ-มรูต ิ(สงัข ์คทา กงจกัรและดอกบวั) ทนัใดนัน้ 

อคัรรูะกก็ม้กราบและถวายมนตแ์ก่พระเจา้ทัง้สอง 

 เมือ่ครชิณะและบะละรามเดนิทางถงึมะถุรา ครชิณะไดถ้ามประชาชนวา่ปรมัพธินีัน้อยูท่ีใ่ด 

และเมือ่ครชิณะไปถงึ คมัสะไดจ้ดัวางธนูคนัใหญ่ไวท้าํพธิ ีแต่ครชิณะไมส่นใจ และขึน้ไปจบัคนัธนู

และหกัมนัเป็นสองท่อนในทนัใด เสยีงคนัธนูหกัดงักกึกอ้งไปทัว่ฟ้า จนคมัสะไดย้นิ และรูส้กึกลวั เขา

รูไ้ดท้นัทีเ่ลยวา่ ครชิณะมาถงึแลว้ หลงัจากนัน้ครชิณะและบะละรามกไ็ปยงัทีพ่กั ส่วนคมัสะขวญัหนี

ดฝีอ่ มองเหน็แต่ใบหน้าของครชิณะและบะละรามเป็นตวัแทนพญามจัจรุาช ทัง้ยามหลบัและยามตื่น 

หญงิสาวหลงัค่อม ไดป้รนนิบตัแิละแต่งตวัใหค้รชิณะและบะละราม ครชิณะจบัตวัหญงิหลงัค่อมให้

ยดืขึน้ ดว้ยความมหศัจรรย์ ครชิณะใหพ้รวเิศษใหห้ญงิสาวรา่งกายเป็นปกต ิตอบแทนทีด่แูละ

พระองคอ์ยา่งด ีหลงัจากนัน้ครชิณะและบะละรามเขา้พกัผอ่น 

 รุง่เชา้สงัเวยีนมวยปลํ้าถูกจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม เมือ่ครชิณะและบะละรามมาถงึสงัเวยีน 

คมัสะไดป้ลอ่ยมารชา้งเขา้มาขวาง ครชิณะต่อสูก้บัชา้งตวันัน้และในทีส่ดุกส็ามารถลม้ชา้งได ้ 

ต่อมาครชิณะและบะละราไดต่้อสูก้บันกัมวยปลํา้ คนละคู ่ทัง้สองชนะอยา่งขาดลอย คมัสะโมโห

โกรธาเป็นอยา่งมาก และออกคาํสัง่ใหข้บัไล่ทัง้สองออกจากมะถุรา และยดึทรพัยส์มบตัไิวพ้รอ้มกบั 

สัง่ประหารนนัดะ มหาราชา และวาสเุดวะ ไดย้นิดงันัน้ครชิณะโกรธมาก กระโดดขา้มไปยงัคมัสะ 

พรอ้มกบัดงึมงกุฏออก ควา้ผมของคมัสะและลากมาทีส่งัเวยีน แลว้ครชิณะกข็ึน้ไปนัง่ครอ่มบน

หน้าอกคมัสะและชกอยา่งแรงไปหลายครัง้ จนคมัสะสิน้ลม ครชิณะมคีวามจาํเป็นตอ้งฆา่คมัสะ และ

น้องชายทัง้ 8 สงัหารโดยบะละราม  

 

อภิเษกสมรส 

 หลงัจากนัน้ครชิณะกบับาลารามยงัไมไ่ดก้ลบัไปเมอืงวรนิดาวนั  บาลารามเขา้พธิอีภเิษก

สมรสกบันางเรวะท ีธดิาแหง่กษตัรยิเ์รวะทะ ผูค้รองเมอืงอานารทะ และครชิณะอภเิษกสมรสกบันาง

รคุมนีิ เป็นธดิากษตัรยิบ์ชีมะคะ ผูค้รองเมอืงวดิารบะ (รคุมนีิเป็นภาคแบ่งอวตารของมหาลกัษมเีทวี 

ชายาแหง่องคน์ารายณ์ เช่นเดยีวกบั ราดาราณี) โดยก่อนจะสมรสกนั รคุมนีิไดถ้กูพีช่ายรคุม ีบงัคบั

ใหน้างแต่งงานกบัชชุิพาละ แต่เน่ืองจากนางไมเ่ตม็ใจ และนบัถอืในครชิณะมาก นางจงึตดัสนิใจสง่

สาสน์ถงึครชิณะ วา่ตอ้งการใหพ้ระองคม์าช่วยนางและยอมศโิรราบแก่ครชิณะและขอเป็นภรรยา 

โดยออกอุบายวา่ก่อนพธิแีต่งงานขณะทีน่างและครอบครวัไปสกัการะ พระแม่ทุรคา ซึง่เป็นพระปฎิ

มาของครอบครวัทีว่ดัอมัพกิา และนางฝากสาสน์นัน้ไปกบับราฮะมะณะ บารฮะมะณะไปหาครชิณะ

และมอบจดหมายใหพ้ระองค ์ครชิณะรูส้กึปลาบปลืม้ทีร่คุมนีิ บูชาพระองคย์ิง่กว่าสิง่อื่นใดและ
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กระตอืรอืลน้ทีจ่ะออกเดนิทางไปอาณาจกัรวดิาระบะ ความจรงิแลว้กษตัรยิบ์ชีมะคะไมไ่ดม้คีวามเหน็

ว่าจะยกลกูสาวใหช้ชุิพาละ แต่เน่ืองจากความรกัทีม่ต่ีอบุตรชายคนโตรคุมนีิ   เมือ่วนันดัพบมาถงึรคุ

มนีิไปบชูาพระแมด่รุกาทีว่ดัอมัพกิาพรอ้มครอบครวั เมือ่นางบชูาเรยีบรอ้ยและเดนิทางออกจากวดั 

ครชิณะฉวยโอกาสควา้รคุมนีิขึน้ราชรถ ฝา่ยชชุิละไมพ่อใจ ทัง้ 2 ฝา่ยจงึรว่มรบกนั สดุทา้ยรคุมนีิได้

วอนขอชวีติรคุมพีีช่ายของนางกบั ครชิณะ ครชิณะยอมไวช้วีติ หลงัจากทีค่รชิณะรบชนะ ทัง้สองเขา้

พธิอีภเิษกสมรสกนัตามคมัภรีพ์ระเวท และต่อมารคุมนีิไดใ้หก้าํเนิดบุตรชือ่ พรดัยมุนา เป็นกามเทพ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีครัง้ หลงัจากถูกพระศวิะเผาเป็นจลุ 

 

พรดัยมุนาบรุษุแห่งความรกั 

 เมือ่กามเทพไดถู้กเผาเป็นจุลดว้ยความโกรธของพระศวิะ จงึกลนืเขา้ไปในรา่งครชิณะ (ใน

ทีน้ี่คดิวา่น่าจะเป็นสาเหตุของความมเีสน่หข์องครชิณะ เพราะกามเทพเป็นอณูของครชิณะ) เพือ่ทีจ่ะ

ไดร้า่งใหม ่จงึไปเกดิในครรภข์องรคุมนีิ 

 พรดัยมุนุามดีวงชะตาวา่ตอ้งสงัหารมารชมับะระ ชมับะระจงึลกัพาพรดัยมุนะแรกเกดิไป

ทิง้ทะเล (ในคมัภรีพ์ระเวทกลา่ววา่ “ผูใ้ดทีไ่ดร้บัการปกป้องจากครชิณะ จะไมม่ผีูใ้ดสงัหารได ้และ

ผูใ้ดทีม่ชีะตากรรมทีจ่ะถกูฆา่โดยครชิณะกไ็มม่ผีูใ้ดปกป้องได ้พรดัยมุนาจงึไมต่าย) ปลาตวัหน่ึงกลนื

พรดัยมุนุาเขา้ไป ต่อมาปลาไดถ้ชูาวประมงจบั และมารชมับะระไดซ้ือ้ปลาตวัน้ีไป ในครวัของชมับะ

ระมคีนรบัใชค้นหน่ึงชือ่ มายาวต ี(อดตีชาตคิอืนางรต ีทีเ่คยออ้นวอนพระศวิะใหก้ามเทพกลบัมาเกดิ

อกีครัง้) เมือ่พอ่ครวัผา่ทอ้งปลาออกเจอเดก็ทารก มายาวตเีหน็ดงันัน้จงึงนุงง นารดะมนีุไดป้รากฏ

กายขึน้และอธบิายใหน้างฟงั นางจงึเขา้ใจทนัทวีา่คอืพรดัยมุนาคอื กามเทพ สามใีนอดตีชาตขิอง

นาง นางจงึเลีย้งดพูรดัยมุนาดว้ยความรกั และเป็นทีอ่ศัจรรยย์ิง่ทีท่ารกน้อยเตบิโตอยา่งรวดเรว็ จน

กลายเป็นชายหนุ่มรปูงาม ต่อมามายาวตจีงึกลายเป็นภรรยาของพรดัยมุนา และมายาวตเีลา่

เรือ่งราวทีช่มับะระโยนพรดัยมุนาทิง้ทะเล พรดุยมุนาจงึฆา่ชมับะระ ทัง้คูไ่ดก้ลบัมาหาบดิา มารดา 

คอืครชิณะและรคุมนีิทีเ่มอืงดวาระคา 

 หลงัจากนัน้ครชิณะ ไดส้มรสกบัมเหสอีกีหลายต่อหลายพระองค ์รวมแลว้ครชิณะมมีเหสี

มากวา่16,000 องค ์มเหสทุีกคนลว้นแต่เป็นภาคแบ่งแห่งมหาลกัษม ีชายาแหง่องคน์ารายณ์ทัง้สิน้ 

นาระดะมนีุเกดิความสงสยัวา่ครชิณะสามารถดแูลมเหสกีวา่ 16,000 องคไ์ดอ้ยา่งไร จงึไปเยีย่ม 

ครชิณะในแต่ละวงัทีอ่ยูก่บัมเหสแีต่ละองค ์นาระดะมนีุกลบัพบเจอครชิณะใชช้วีติดแูลภรรยาเหมอืน

ดงัคฤหสัถท์ัว่ไป เพราะวา่ครชิณะสามารถแบ่งภาคพระองคก์วา่ 16,000 ภาคแบ่ง เพือ่ดแูลภรรยา

แต่ละองค ์

 ลลีาอศัจรรยข์องครชิณะยงัมอีกีมากมาย จากเรือ่งราวของศกึมหาภารตยทุธ ทีค่รชิณะไป

รว่มรบกบัลกูพีล่กูน้องคอื พระอรชุน ซึง่เป็นตวัเอกของเรือ่ง ซึง่มหากาพยม์หาภารตยทุธน้ีเองทีท่าํ

ใหเ้กดิคาํสอนทีค่รชิณะกลา่วสอนอรชุนในระหวา่งการรบ ในบรรพที ่6 (ภษีมบรรพ) แห่งมหากาพย์

มหาภารตะ ซึง่เป็นหลกัความจรงิเกีย่วกบัวญิญาณ  

 

http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B0�
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B0�
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 มหาภารตยทุธ เป็นมหากาพยอ์นัยิง่ใหญ่น้ีเองทีเ่ป็นตน้กําเนิดแห่ง ภควทัคตีา ทีค่รชิณะ

ทรงสอนอรชุน ในสนามรบคุรเุกษตร ทีก่ลา่วถงึเรือ่งความจรงิของสรรพวญิญาณ แต่งขึน้ระหวา่งปี 

300 ก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 300 ไดร้บัเกยีรตยิกยอ่งใหเ้ป็นมหากาพยท์ีย่าวทีสุ่ดในโลกวรรณคด ีดว้ย

รอ้ยกรองถงึ 100,000 โศลกๆ ละ 2 บาท (บรรทดั) ถงึแมว้่าผลการวพิากษว์จิารณ์ลา่สดุจะแกไ้ข

ใหมใ่หล้ดลงเหลอืเพยีง 88,000 โศลกกต็าม มเีพยีงประมาณ4,000 บรรทดัเท่านัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ใจความหลกัของเรือ่ง สว่นทีเ่หลอืลว้นแลว้แต่เป็นตาํนานทัง้สิน้ ชือ่มหากาพยน้ี์ หมายความวา่ 

“เรือ่งราวของภารตะทีย่ ิง่ใหญ่” ภารตะเป็นบรรพบุรษุแรกเริม่ของทัง้เหลา่ปานฑพ และเการพ ทีต่่อสู้

กนัในมหาสงคราม แต่คาํวา่ ภารตะโดยทัว่ไปยงัหมายถงึเผา่พนัธุช์าวอนิเดยีอกีดว้ย ดงันัน้มหาภา

รตะบางครัง้จงึหมายถงึ “เรือ่งราวทีย่ ิง่ใหญ่แห่งอนิเดยี” 

 หนงัสอืแบ่งออกเป็น 18 เล่ม (วา่ดว้ยสงครามสบิแปดวนัท่ามกลางกองทพั 18กอง) แกน

หลกัของเรือ่งทีเ่ล่าถงึสงครามนัน้อยูใ่นหนงัสอืสบิเล่มแรก โดยชือ่ของตวัละครหลกัมดีงัน้ี (เทยีบ

อกัษรโรมนัและอกัษรไทย อกัษรโรมนัทีเ่ป็นตวัใหญ่หมายความวา่ใหล้งเสยีงหนกัทีพ่ยางคน์ัน้เมือ่

อ่านออกเสยีง)   

 - Vyasa วยาสะ ผูเ้ล่าเรือ่งและเป็นบดิาของปาณฑ ุและ ธฤษตราษฎร ์

- BHISH-ma ภษีมะ ลุงเขย (เป็นลุงโดยการแต่งงาน) ของปาณฑ ุและ ธฤษตราษฎร ์

- Dhri-ta-RASH-tra  ธฤษตราษฎร ์กษตัรยิบ์อด บดิาของทุรโยธน์และเหล่าเการพ 

- GAN-dhari  กณัธาร ีภรรยาของ ธฤษตราษฎร ์

- KUN-ti กุนต ีภรรยาของปาณฑ ุและแมข่องปาณฑทุัง้หา้ และ กรรณะ 

- Yu-DHISH-thira ยธุษิฐริะ ผูนํ้าของปาณฑพ ทายาทโดยชอบธรรมแหง่ราชบลัลงัก ์

- BHI-ma  ภมีะ ผูท้รงพลงัทีส่ดุในหมูภ่ราดาปาณฑพ 

- AR-juna  อรชุน นายขมงัธนูและนกัรบผูก้ลา้แกรง่ทีส่ดุ 

- NA-kula and Saha-DE-va นกุล และ สหเทพ พีน้่องปาณฑพฝาแฝด 

- DRAU-pa-di  เทราปท ีภรรยาของภราดาปาณฑพทัง้หา้ 

- Du-ry-ODH-ana  ทุรโยธน์ ผูนํ้าของเหลา่เการพ 

- Duh-SA-sa-na ทสูาสนะ น้องชายของ ทุรโยธน์ 

- KRISH-na กฤษณะ ผูส้นบัสนุนของเหล่าปาณฑพและอวตารแห่งวษิณุ 

- DRO-na โทรณะ ครขูองเหล่าปาณฑพและเการพ 

- KAR-na กรรณะ นกัรบ บุตรลบัของนางกุณต ีพนัธมติรฝา่ยเการพ 

 มหากาพยม์หาภารตยุทธ บรรยายถงึการสูร้บของคนในวงศ์ตระกูลเดยีวกนั ซึง่กล่าวเป็น

บทรอ้งแกว้อนัสละสลวย แต่พดูถงึการสูร้บอนัโหดรา้ย โดยเริม่ตน้จากการชงิดชีงิเดน่ในการ

ครองราชบลัลงัค ์จงึพนนัขนัต่อกนั และเรือ่งราวไดก้ลายมาเป็นการสูร้บอนัยิง่ใหญ่และยดืเยือ้ ใน

มหากาพยน้ี์เองทีก่ล่าวถงึการเสดจ็โปรดของครชิณะ อวตารแหง่พระนารายณ์ ซึง่ไม่เพีย่งแคม่า

แกไ้ขความขดัแยง้ในตระกูลเท่านัน้ แต่ไดเ้กดิ คมัภรีอ์นัยิง่ใหญ่ในสนามรบนัน่เอง คอื ภควทัคตีา เหตุ

เกดิจากอรชุน ตวัเอกของเรือ่งเกดิการความไมเ่ขา้ใจในเหตุแหง่การสูร้บ ครชิณะผูเ้ป็นสารถรีถศกึ

จงึตรสัสอนแด่อรชุน  
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 คาํสอนของครชิณะ จงึไดก้ลายเป็นคมัภรี ์ภควตัคตีา ทีส่อนความจรงิแห่งโลก เหมอืนดงั

บทเพลงอนัไพเราะทีก่ําลงัขบักล่อม โดยหลกัคาํสอนกล่าวถงึ ความไมแ่น่นอนของทุกสิง่ในโลก  

วตัถุและ ตําแหน่ง ลาภยศ เป็นเพยีงมายา แมแ้ต่คนในตระกลูเดยีวกนัจะตอ้งมาสูร้บเพือ่แย่งชิ่ง   

สิง่เหล่านัน้ เมือ่มนุษยไ์ดส้ิน้ชวีติลง จะเหลอืแค่จติวญิญาณทีเ่วยีนว่ายตายเกดิ เพื่อกลบัมาเกดิ   

อกีครัง้  เพื่อชดใชใ้นโลกใบเดมิ และดวงวญิญาณทัง้หลายจะอยูใ่นจกัรวาลเดยีวกนั 

 

หลกัคาํสอนของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ยดึเอาหลกัคาํสอนจากคมัภรีภ์ควทัคตีามาใชเ้ป็น

หลกัในการดาํเนินชวีติ และยดึถอืคาํสอนเป็นหลกัปฎบิตัิ ซึง่คมัภรีภ์ควทัคตีา เป็นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ี่

กลา่วไดว้า่เป็นอุปนิษทัหน่ึงของฮนิด ูสาระสาํคญัคอืเป็นทีร่วบรวมเอาปรชัญาฮนิด ูภคัตโิยคะไว้

ทัง้หมดโดยเฉพาะนิกายไวษณพ 1 หรอืผูท้ีย่กยอ่งพระวษิณุ 1

 คาํวา่ “ภควทัคตีา” (ภควตฺ + คตีา) แปลว่า "บทเพลงหรอืลาํนําแห่งพระผูเ้ป็นเจา้" เน้ือหา

ของคมัภรีภ์ควทัคตีานัน้ เป็นบทสนทนาระหวา่ง พระอรชุน เจา้ชายฝา่ยปาณฑพแหง่จนัทรวงศซ์ึง่

เป็นผูนํ้ากองทพัใหญ่มาทาํสงครามแยง่ชงิเมอืงหสัตนิาปรุะจากฝา่ยเการพแหง่จนัทรวงศโ์ดยมี

เจา้ชายทุรโยธน์และกองทพัพนัธมติรมากมายเป็นศตัรคููส่งคราม ซึง่อรชุนเกดิขอ้สงสยัแคลงใจใน

การทาํสงคราม จงึกลา่วถามปญัหาทัง้หมดกบัครชิณะ ผูเ้ป็นพระญาตฝิา่ยราชสกุลจนัทรวงศ ์สาขา

ยาทพ ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นสารถขีบัรถศกึใหแ้ก่พระอรชุน 

 (พระนารายณ์) เป็นพระเจา้สงูสดุ  

 บทสนทนาน้ีถูกถ่ายทอดออกมาโดยสญัชยั ผูเ้ป็นเสวกามาตยข์องพระเจา้ธฤตราษฏร ์

พระราชาพระเนตรบอดแหง่เมอืงหสัตนิาปรุะ โดยพระฤษกีฤษณไทวปายนเป็นผูใ้หต้าทพิยแ์ก่สัญ

ชยั เพือ่จะไดเ้หน็เหตุการณ์รบในมหาสงครามแมจ้ะนัง่อยูใ่นพระราชวงั แลว้จงึคอยกราบทลูพระ

เจา้ธฤตราษฎรใ์หท้ราบการเคลือ่นไหวในสมรภมูิ ซึง่ถอ้ยคาํทีส่ญัชยัทลูถวายต่อพระเจา้ธฤตราษฎร ์

มกีารใหช้ือ่ภายหลงัวา่ ภควทัคตีา  

 ภควทัคตีา ม ี18 อธัยายะ หรอื 18 โศลก คอื 

  1. อรชุนวษิาทโยคะ (ความทอ้ถอยของอรชุน) 

   2. สางขยโยคะ (หลกัทฤษฎ)ี 

   3. กรรมโยคะ (หลกัปฏบิตั)ิ  

  4. ชญาณกรรมสนัยาสโยคะ (หลกัจาํแนกญาณ)  

  5. กรรมสนัยาสโยคะ (หลกัวา่ดว้ยการสละกรรมและการประกอบกรรม)  

  6. ธยานโยคะ (หลกัการเขา้ฌาน)  

  7. ชญาณโยคะ (หลกัญาณ)  

  8. อกัษรพรหมโยคะ (หลกัว่าดว้ยพรหมไมเ่สื่อมเสยี)  

  9. ราชวทิยาราชคยุหโยคะ (หลกัว่าดว้ยเจา้แห่งวทิยาและเจา้แห่งความลกึลบั)  

  10. วภิตูโิยคะ (หลกัทพิยศกัดิ)์  

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1�
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%EF%BF%BD%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B8%C2%B8�
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  11. วศิวรปูทรรศนโยคะ (หลกัวา่ดว้ยการเหน็ธรรมกาย) 

  12. ภกัตโิยคะ (หลกัความภกัด)ี  

  13.เกษตรชญวภิาคโยคะ (หลกัจาํแนกรา่งกายและผูรู้ร้า่งกาย)  

  14.คณุตรยัวภิาคโยคะ (หลกัจาํแนกคุณ 3)  

  15.ปรุโุษตตมโยคะ (หลกัวา่ดว้ยบุรษุประเสรฐิ)  

  16.ไทวาสรุสมัปทวภิาคโยคะ (หลกัว่าดว้ยการจาํแนกเทวสมบตัแิละอสรูสมบตัิ)  

  17.ศรทัธาตรยัวภิาคโยคะ (หลกัจาํแนกศรทัธา 3)  

  18.โมกษสนัยาสโยคะ (หลกัว่าดว้ยการสละทีเ่ป็นปฏปิทาแห่งโมกษะ) 

 เมือ่พจิารณาบทสนทนาระหวา่งครชิณะและอรชุนในสนามรบก่อนจะเริม่มหาสงคราม  เป็น

ถอ้ยคาํทีส่ญัชยัเรยีบเรยีงทลูต่อพระเจา้ธฤตราษฎร์  ขอ้ความในตอนน้ี มชีือ่เรยีกเดมิในมหาภารตะ

วา่ ภควทัคโีตปนิษทั (ภควตฺ + คตีา + อุปนิษทฺ) จงึมขีอ้ความหลายตอนทีม่าจาก คมัภรีอุ์ปนิษทั ฉบบั

ต่างๆ อนัเป็นหมูค่มัภรีร์ุน่สดุทา้ยในสมยัพระเวท ซึง่เรยีกอกีชือ่หน่ึงวา่ เวทานตะ  (ทีสุ่ดแห่งพระ

เวท) ตลอดจนแนวคดิเรือ่งอาตมนั ปรมาตมนั พรหมนั อนัเป็นแก่นหรอืสาระสาํคัญทีสุ่ดในคาํสอน

ของอุปนิษทั คาํสอนในคมัภรีภ์ควทัคตีาเป็นคาํสอนของพวกภาควตะซึง่บชูาครชิณะหรอืพระกฤษณะ

เป็นเทพสงูสดุ คาํสอนน้ีมมีานานในหมูพ่วกภาควตะ ทีเ่ป็นชาวอารยนัอนิเดยีเผา่หน่ึง ต่อมาพวก

นิกายไวษณพ หรอืพวกทีน่บัถอืพระวษิณุเป็นพระเจา้สงูสุดได้รวมเอาพระกฤษณะเขา้ไปเป็นพระ

วษิณุอวตาร หรอืนารายณ์อวตารปางที่ 8 ดว้ย  

 ภควทัคตีา เป็นปรชัญาทีป่ระสานหลกักรรม ความภกัด ีและความรูเ้ขา้ดว้ยกนั ตามทศันะ

แหง่ภควทัคตีา มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีป่ระกอบดว้ยสตปิญัญา เจตจาํนง และอารมณ์ ในการดาํเนิน

ชวีติ มนุษยใ์ชค้วามคดิ มคีวามปรารถนา และมคีวามรูส้กึต่ออารมณ์ต่าง ๆ ทีม่ากระทบ สตปิญัญา

ทาํใหเ้กดิปรชัญาแหง่ความรู ้เจตจาํนงทาํใหเ้กดิปรชัญาแหง่การกระทาํ และอารมณ์ทาํใหเ้กดิปรชัญา

แหง่ความภกัด ีซึง่ทัง้สตปิญัญา เจตจาํนง และอารมณ์ ลว้นแต่เป็นคณุสมบตัขิองจติ หรอือาการของ

จติเท่านัน้ และทัง้สามประการน้ีถอืวา่เป็นเครือ่งมอืสาํหรับการเขา้ถงึจดุมุง่หมายสงูสุดคอืโมกษะ   

  หากพจิารณาหลกัปรชัญาในภควทัคตีาโดยละเอยีด จะเหน็วา่ ภควทัคตีาไดพ้ดูถงึหลกั

กรรมไว ้2 ระดบั กลา่วคอื ระดบัแรกนัน้เป็นระดบัมหภาค คอืสกลจกัรวาลทัง้สิน้ ในระดบัน้ี จกัรวาล 

ตลอดสรรพสิง่ในจกัรวาลเกดิขึน้จากกรรม คอืการขบัเคลือ่นจากองคป์ฐมภาวะไดแ้ก่พรหมนั ท่านจงึ

กล่าวว่า กรรมเกดิจากพรหม ถา้องคพ์รหมนัไมก่ระทาํอะไรเสยีเลย โลกน้ีกจ็ะพงึเสื่อมเสยี  

 ระดบัต่อมาคอืระดบัจลุภาค เพง่ถงึพฤตกิรรมของปจัเจกบุคคลแต่ละคน ในระดบัน้ีท่านก็

ระบุวา่ ทุกคนนัน้ถกูขบัเคลือ่นดว้ยกรรม ไมม่ีใครเลยทีส่ามารถดาํรงอยูโ่ดยปราศจากการกระทาํ 

โดยกระทัง่ทีส่ดุ รา่งกายของเรา หากปราศจากการกระทาํ ย่อมไมส่ามารถเคลือ่นไหวได ้ภควทัคตีา

จงึสง่เสรมิหลกักรรม เพราะกรรมนัน้เป็นเครือ่งผกูพนัของโลกทีส่าํคญั เพราะการกระทาํ จงึทาํใหเ้รา

บรรลถุงึเป้าหมาย  

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97&action=edit&redlink=1�
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  ปรชัญาภควทัคตีา ถอืเป็นปรชัญาทีม่คีวามโดดเด่นทัง้ในแงข่องแนวคดิ (ญาณโยค) ในแง่

ของการปฏบิตั ิ(กรรมโยคะ) และในแงข่องความอุทศิทุ่มเทต่ออุดมการณ์ (ภกัตโิยคะ) โดยทีท่ ัง้      

3 หลกัน้ี ต่างสนบัสนุน สง่เสรมิเพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์ในฐานะเป็นเครือ่งมอืนําไปสูเ่ป้าหมาย

สงูสุดคอืบรรลุโมกษะ   

 ปรชัญภควทัคตีา สะทอ้นใหเ้หน็บทบาทหน้าทีว่า่มคีวามสาํคญัเหนือสิง่ใด เพราะสรรพ

ชวีติเกดิมาลว้นผกูพนัดว้ยภาระหน้าที ่ไมว่่าจะพจิารณาในแงข่องปจัเจก สงัคม กระทัง่ถงึกลไกแห่ง

จกัรวาลทัง้ปวง ทีน่่าสนใจ และถอืเป็นพฒันาการทางปรชัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งบทบาทหน้าทีน้ี่ก็

คอื การอธบิายระบบวรรณะใหม ่ในรปูแบบของการกระทาํ แทนกลา่วถงึโองการพระเป็นเจา้เหมอืน

ทีป่รากฏในคมัภรีพ์ระเวท   

 

ปรชัญาศรีอปุนิษทั  

 คมัภรีท์างศาสนาพราหมณ์ทีเ่รยีกว่าว่าพระเวท หรอืไตรเพทนัน้ แต่ละคมัภรี ์จะแบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

 1. มนัตระ คอืสว่นทีเ่ป็นบทสวดสรรเสรญิเทพต่าง ๆ ซึง่อยูใ่นรปูของโศลก หรอืรอ้ยกรอง 

เทยีบกบัของพระพทุธศาสนา น่าจะไดแ้ก่บทสวดมนตท์ีพ่ระสงฆใ์ชส้วดในโอกาสต่าง ๆ  

 2. พราหมณะ คอืสว่นทีเ่ป็นคาํอธบิายสาํหรบัประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ อาจจะเรยีกวา่เป็น

คูม่อืพราหมณ์กไ็ด ้เทยีบกบัพระพทุธศาสนาน่าจะไดแ้ก่สว่นทีเ่รยีกวา่ ศาสนพธิ ี 

 3. อารณัยกะ คอืสว่นทีเ่ป็นคูม่อืใชส้าํหรบัการอยูป่า่ สว่นน้ีถอืวา่เป็นภาคผนวกของ

คมัภรีพ์ราหมณะ เป็นสว่นทีอ่ธบิายความหมายของพธิกีรรมอกีชัน้หน่ึง  

 4. อุปนิษทั คอืสว่นทีเ่ป็นคาํอธบิายความรูส้กึนึกคดิทางปรชัญา ไมเ่กีย่วขอ้งกบับทสวด 

หรอืพธิกีรรมดงักลา่วขา้งตน้ คมัภรีน้ี์สว่นหน่ึงเกดิขึน้เพือ่สนองความตอ้งการของมนุษย์

นอกเหนือจากพธิกีรรมดงักลา่วขา้งตน้ มุง่แสวงหาคาํอธบิายทีจ่ะทาํใหค้นเขา้ถงึความหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ อุปนิษทัจงึเหมอืนต่อแทนของคนชัน้ปญัญาชนทีมุ่ง่แสวงหาความหมาย หรอื

อุดมการณ์ของชวีติ คาํวา่ อุปนิษทั ตามรากศพัทม์าจากคาํวา่ อุป+นิ+ษทฺ มคีวามหมายว่า อุป มี

ความหมายวา่ ใกล,้ นิ มคีวามหมายวา่ อยา่งเอาใจใส่, อยา่งทุ่มเท ส่วนคาํว่า ษทฺ มคีวามหมาย 3 

ประการ ไดแ้ก่  

 1. นัง่ลง  

 2. ทาํลาย และ 

 3. ปลดเปลือ้ง, ปลดปลอ่ย  

 รวมความแลว้ อุปนิษทั หมายถงึ การเขา้ไปนัง่ใกลข้องศษิยด์ว้ยท่าทแีห่งความตัง้อกตัง้ใจ

เพื่อรบัการถ่ายทอดสจัธรรมสงูสุด ซึง่จะนําไปสู่การทาํลายหรอืตดัขอ้สงสยัทัง้ปวงใหห้มดไปจาก

จติใจ บรรดาอุปนิษทัทีถ่อืวา่เป็นสว่นของพระเวทอยา่งแทจ้รงิ ๑๐ คมัภรี ์และถอืว่า ทัง้ ๑๐ คมัภรีน้ี์

เป็น “ศรตุ”ิ มดีงัน้ี 
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1. อษีา อุปนิษทั       เรือ่ง "ผูป้กครองภายใน" (คมัภรีศ์ูกล ยชุรเวท) 

2. เกนะ อุปนิษทั        เรือ่ง"ใครยา้ยโลก" (คมัภรีส์ามเวท)  

3. กถะ อุปนิษทั        เรือ่ง"ความตายเป็นคร"ู (คมัภรีค์รชิณะ ยชุรเวท)  

4. ปรสันะ อุปนิษทั        เรือ่ง"ลมหายใจของชวีติ" (คมัภรีอ์าถรรพเวท)  

5. มณุฑกะ อปนิษทั      เรือ่ง"การรบัรูส้องอยา่ง" (คมัภรีอ์าถรรพเวท)  

6. มาณฑกูยะ อุปนิษทั   เรือ่ง"จติสาํนึกและช่วงต่าง" (คมัภรีอ์าถรรพเวท)  

7. ไตตริยีะ อุปนิษทั       เรือ่ง"จากอาหาร สูปี่ต"ิ (คมัภรีค์รชิณะ ยชุรเวท)  

8. ไอตเรยะ อุปนิษทั      เรือ่ง"ตวัตนและอาตมนัของมนุษย"์ (คมัภรีฤ์คเวท)  

9. ฉานโทคยะ อุปนิษทั   เรือ่ง"บทเพลงและการสงัเวย" (คมัภรีส์ามเวท)  

10. พฤหทารณัยกะ อุปนิษทั  (คมัภรีศ์ูกล ยชุรเวท)  

  กล่าวโดยสรปุ คมัภรีศ์รอุีปนิษทั เป็นคมัภรีต์อนสดุทา้ยของคมัภรีพ์ระเวท บรรดา

แนวความคดิทางปรชัญาทีก่ระจดักระจายอยูใ่นมนัตระ พราหมณะ และอรณัยกะของคมัภรีพ์ระเวท 

ไดร้บัการประมวลมากลา่วไวใ้นอุปนิษทั จากนัน้กม็กีารอธบิายขยายเน้ือความแนวคดิทางปรชัญา

เหล่านัน้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน และเข้าใจงา่ยยิง่ขึน้ การศกึษาปรชัญาแนวความคดิใด ๆ ในคมัภรี์

พระเวท จงึขาดคมัภรีอุ์ปนิษทัไมไ่ด ้ทัง้น้ีเพราะระบบปรชัญาสายอาสตกิะทัง้ 6  สาํนกั กล็ว้นอาศยั

ความไมก่ลมกลนืกนัในคมัภรีอุ์ปนิษทัดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิการตคีวาม และอธบิายความตามมตขิอง

ตน ๆ แตกต่างกนัออกไป  

 ยคุพระเวทยกยอ่งความรูใ้นคมัภรี ์การทรงจาํคมัภรีไ์ดอ้ยา่งแมน่ยาํ ตลอดจนความรูใ้น

พธิกีรรมต่าง ๆ ในคมัภรีพ์ระเวทเป็นสาํคญั ผลจากการยกยอ่งและใหค้วามสาํคญัดงักลา่ว ทาํใหค้น

เริม่กา้วออกห่างจากสารตัถะของพระเวท เพราะมวัแต่ไปสนพธิกีรรม สงัคมจงึถูกหล่อหลอมไปดว้ย

ลทัธ ิประเพณ ีความเชื่อ และพธิกีรรม ซึง่เป็นเรือ่งเปลอืกนอก  

 ในความคดิความเชือ่ของชาวฮนิดทูัง้สวรรคห์รอืนรกไมเ่ป็นอมตะแต่เป็นเพยีงช่วงคัน่

ระหวา่งการเกดิใหมใ่นชาตภิพต่างๆ เท่านัน้ แรกสดุทุกคนตอ้งเสวยสวรรคก่์อนช่วงระยะเวลาหน่ึง 

(หรอืตกนรกขมุใดขมุหน่ึงก่อน เน่ืองจากมหีลายขมุ) เพือ่ชดใชบ้าปกรรมของชาตภิพก่อนหน้าทีต่ดิ

กบัปจัจบุนัชาต ิยธุษิฐริะ ตอ้งผา่นนรกระยะเวลาหน่ึงก่อน เน่ืองจากคาํโกหกของทา้วเธอต่อโทรณะ 

สวรรคต์อ้นรบัผูก้ระทาํกรรมดแีต่เพยีงระยะเวลาจาํกดัเท่านัน้จนกวา่คณุงามความดทีีส่ะสมไวน้ัน้

หมดสิน้ไป 

 คาํสอนสาํคญัหรือจดุเด่นของปรชัญาอปุนิษทั มี 4 เร่ืองใหญ่ ๆ  

 1. อาตมนั ในระยะเริม่แรก อาตมนั หมายถงึ ลมหายใจ ในกาลต่อมาความหมายได้

เปลีย่นไปจากเดมิเป็น “ความรูส้กึ จติ วญิญาณ และเจตภตู” และในปจัจบุนัหมายถงึ สิง่ทีอ่าศยัอยู่

ในสรรพสิง่ ในฉานโทคนะ อุปนิษทั หมายถงึ วญิญาณหรอืตวัตน ลกัษณะของตวัตนพระประชาบดี

ไดอ้ธบิายไวว้า่ตวัตนมลีกัษณะเป็นอสิระจากความชัว่รา้ย มคีวามเป็นอมตะ ไมต่าย ไมอ่ยูภ่ายใต้

การกาํจดัของอาย ุไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามกระหาย มลีกัษณะสาํคญั คอื ความจรงิ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=อีษา_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=เกนะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/สามเวท�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=กถะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ปรัสนะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=อาถรรพเวท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=มาณฑูกยะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ไตติรียะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ไอตเรยะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/ฤคเวท�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ฉานโทคยะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=พฤหทารัณยกะ_อุปนิษัท&action=edit&redlink=1�


60 
 

 2. พรหมนั คาํวา่ “พรหมนั” มาจากคาํวา่ “พรฺห” ธาตุ หมายถงึ ความงอกงาม ความเจรญิ

หรอืววิฒัน์ ความหมายเดมิคอื การบชูายญั การสวดออ้นวอน ในคมัภรีอุ์ปนิษทั คาํวา่ “พรหมนั” 

หมายถงึ ความงอกงาม ความเจรญิเตบิโต ความกา้วหน้า แต่ในปจัจบุนัหมายถงึ สิง่ซึง่เป็นมลู

การณะของสรรพสิง่ ปรชัญาอุปนิษทักลา่ววา่ พรหมนัเป็นทีเ่กดิของโลก พรหมนัววิฒันาการใหเ้กดิ

อากาศ อากาศใหเ้กดิลม ลมใหเ้กดิไฟ ไฟใหเ้กดิน้ํา น้ําใหเ้กดิดนิ และดนิก่อใหเ้กดิสิง่มชีวีติต่าง ๆ  

 ลกัษณะของพรหมม ี2 อยา่ง คอื สคุณพรหมนั คอื พรหมทีเ่ป็นปฐมเหตุของโลก คอืสรรพ

สิง่เกดิจากพรหม ธรรมชาตเิปรยีบไดก้บัรา่งกายของพรหม พรหมเป็นวญิญาณของธรรมชาต ิ

พรหมประมวลสรรพสิง่เขา้ดว้ยกนั พรหมรูจ้กัธรรมชาต ิแต่ธรรมชาตไิมรู่จ้กัพรหม พรหมในลกัษณะ

เช่นน้ี เรยีกอกีชื่อว่า อปรพรหมหรอืพรหมชัน้ตํ่า พรหมลกัษณะที ่๒ คอื นิรคณุพรหม คอืความจรงิ

แทอ้นัตมิะ เป็นความจรงิสงูสดุ องคส์มบรูณ์ความเป็นสรรพสิง่ ความเป็นสพัพญั� ูเป็นสิง่บรสิทุธิ ์

พรหมในลกัษณะน้ีเรยีกอกีชื่อว่า ปรพรหมหรอืพรหมชัน้สงู 

 3. มายาหรืออวิทยา คาํวา่ “มายา” มคีวามหมายหลากหลาย คอื 

 มายา หมายถงึ ความลวงตาทัง้หลายในจกัรวาล เป็นอาํนาจของพระเจา้ เป็นเหตุ เป็นสิง่

ทีร่บัรูไ้ดใ้นโลกเป็นประกฤต ิ(ธรรมชาต)ิ เป็นความวเิศษ 

  มายา หมายถงึ อาํนาจพเิศษนอกเหนือธรรมชาต ิหรอืความฉลาดแบบแกมโกง อํานาจ

หรอืความตัง้ใจลกึลบั 

 มายา หมายถงึ ทพิยอ์ํานาจ ในศเวตาศวตระ อุปนิษทั กล่าวว่า “พระผูเ้ป็นเจา้เป็นมายนิ” 

หมายถงึ พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูม้มีายา ซึง่ไดแ้ก่ เป็นผูม้อีาํนาจในการสรา้งสรรค ์หรอืเนรมติสิง่ต่าง ๆ 

ขึน้ไดต้ามพรประสงคข์องพระองค ์ในคมัภรีอุ์ปนิษทักลา่ววา่ พระอศิวร ผูเ้ป็นมหาเทพไดใ้ชม้ายาดล

บนัดาลใหเ้กดิโลกขึน้ ทรงสรา้งมนุษยข์ึน้มาจากฝุน่ของโลก แลว้ทรงหายใจใหช้วีาตมนัเขา้ไปสงิ

สถติอยูใ่นรา่งกายทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้นัน้จงึกลา่วสรปุวา่ “มายาทาํใหม้รีปูรา่งเกดิขึน้มาไดจ้ากสิง่

ทีไ่มม่รีปูรา่ง” 

 มายา มองในแงช่วีาตมนั เรยีกชือ่วา่ “ชวีาตมนั” คอืความไมรู่ซ้ ึง่บดบงัชวีาตมนัไวไ้มใ่หรู้้

ทัว่ถงึความจรงิวา่ ตนเองเป็นสิง่เดยีวกนักบัพรหมนัหรอืองคส์มบรูณ์ จงึเป็นสาเหตุใหช้วีาตมนัตอ้ง

เวยีนวา่ยตายเกดิอยูใ่นสงัสารวฏัเรือ่ยไปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ในขณะทีเ่วยีนวา่ยอยูใ่นสงัสารวฏันัน้ ชวีาต

มนักป็ระกอบกรรมดบีา้ง กรรมชัว่บา้ง แลว้กต็อ้งรบัผลของกรรมนัน้ อนัเป็นสขุบา้ง ทุกขบ์า้ง 

หมนุเวยีนกนัไปจนกวา่ชวีาตมนัสามารถทาํลายอวทิยา (อวชิชา) ใหห้มดสิน้แลว้จงึจะรูถ้งึสภาวะที่

แทจ้รงิของตนเอง แลว้กจ็ะเขา้สู่ความเป็นอนัหน่ึงเดยีวกนักบัพรหมนัทีเ่รยีกวา่ “บรรลโุมกษะ” 

 4.กฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ ปรชัญาอุปนิษทักลา่ววา่ กรรมเป็นเครือ่งปรงุแต่งสตัว์

ทัง้หลาย กรรมเป็นเครือ่งผกูพนัใหม้นุษยต์อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ มนุษยทุ์กคนตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎ

แห่งกรรมโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใด ๆ กรรมมคีวามหมาย 2 อยา่ง  

 4.1 หมายถงึ กฎแห่งธรรมชาตหิรอืกฎแห่งเหตุผล  
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 4.2 หมายถงึ กฎแหง่ศลีธรรม อนัเป็นกฎแหง่การกระทาํของมนุษย ์กลา่วโดยสรปุ กรรม 

หมายถงึ การกระทาํทุกอยา่งไมว่า่ดหีรอืชัว่ กรรมดใีนทศันะของปรชัญาอุปนิษทัคอื การประกอบพธิี

บชูายญั การสรา้งสิง่สาธารณประโยชน์ เป็นตน้ สว่นกรรมชัว่กต็รงกนัขา้ม เช่น ไมป่ระกอบพธิกีาร

บชูายญั การไมจ่งรกัภกัดต่ีอพระเจา้ เป็นตน้ 

 ทศันะเกีย่วกบัการเกดิใหม ่ปรชัญาอุปนิษทักล่าวว่า เมือ่รา่งกายแตกดบัหรอืตายไป ชี

วาตมนั (วญิญาณ) กจ็ะออกจากรา่งเก่าไปสู่รา่งใหม ่เหมอืนคนเปลีย่นเสือ้ผา้ชุดเก่าออกแลว้สวมใส่

เสือ้ผา้ชุดใหม ่แต่ก่อนทีม่นัจะออกจากรา่งเก่า มนัจะตอ้งหารา่งใหมใ่หไ้ดเ้สยีก่อน สาํหรบัรา่งทีม่นั

เขา้ไปอาศยัอยูจ่ะดหีรอืเลวนัน้ กข็ึน้อยูก่บักรรมทีท่าํไวใ้นอดตี หากประกอบกรรมดไีวก้ไ็ดร้บัผลด ี

หากประกอบกรรมชัว่กไ็ดร้บัผลชัว่ ผลของกรรมดหีรอืกรรมชัว่จะตดิตามชวีาตมนัหรอืวญิญาณ

ตลอด ตามทศันะของปรชัญาอุปนิษทั กรรมและการเกดิใหมข่องมนุษยจ์ะยตุลิงไดอ้ยา่งสิน้เชงิก็

ต่อเมือ่มนุษยก์ําจดัอวทิยา (อวชิชา) เสยี ชวีาตมนัหรอืวญิญาณกจ็ะบรสิุทธิแ์ลว้จะเขา้ถงึซึง่พรหม 

ซึง่เรยีกวา่ การบรรลโุมกษะ 

 ทศันะความรูท้ีแ่ทจ้รงิ ปรชัญาอุปนิษทัไดแ้บ่งความรูไ้ว ้2 ระดบั คอื ความรูร้ะดบัตํ่าและ

ความรูร้ะดบัสงู ความรูร้ะดบัตํ่าประกอบดว้ยความรูท้างวทิยาศาสตรศ์ลิปะรวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบั

เรือ่งความศกัดิส์ทิธิแ์ละความรูป้ระเภทบนัเทงิเรงิรมยต่์าง ๆ อกีนยัหน่ึง ความรูร้ะดบัตํ่า (อปรวิ

ทยา) ไดแ้ก่ ความรูท้ีไ่ดร้บัจากฤคเวท สามเวท อาถรรพเวท พธิกีรรม การเรยีน ฯลฯ สว่นความรู้

ระดบัสงูเป็นความรูเ้พยีงในนามซึง่เป็นความรูเ้กีย่วกบัสภาพนิรนัดรสภาพอมตะ อกีนยัหน่ึง ความรู้

ระดบัสงู(ปรวทิยา) ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัพรหมนัอนัเป็นอมตะ 

 ตามทศันะของปรชัญาอุปนิษทั ความรูร้ะดบัตํ่าเป็นความรูไ้มแ่ทจ้รงิ เป็นความรู้ จอมปลอม 

(อวชิชา) แมแ้ต่ความรูใ้นพระเวททัง้ 4 กจ็ดัเป็นความรูร้ะดบัตํ่า สว่นความรูท้ีแ่ทจ้รงินัน้ ปรชัญา

อุปนิษทัหมายเอา “พระเวท” ซึง่เป็นความรูท้ีจ่ากพรหมนั คอืลมหายใจของพรหมนั และถอืวา่ ชฺ

ญาณกณัฑต์อนทีว่า่ดว้ย ความจรงิอนัตมิะมคีวามสาํคญัมาก 

 

หลกัคาํสอนของพระกรณุาธิคณุเจ้า เอ.ซี. บคัธิเวดนัธะ สวามิ พระบพุาดฺะ 

 2 สว่นทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทัง้ภควทัคตีา และศรอุีปนิษทั เป็นหลกัคาํสอนในพระเวทโบราณ

ทีม่มีามากกวา่ 5,000 ปี ส่วนคาํสอนของพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ 

ทีแ่ต่งใหมโ่ดยยกพระเวทมาขดัเกลาใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ และเป็นหลกัทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก ยดึเป็นหลกัคาํสอนและหลกัปฏบิตัทิัง้สิน้ ซึง่สรปุใจความสาํคญัของโศลกต่างๆมดีงัต่อไปน้ี 

 บทท่ี 1  คนสขุมุทีส่ามารถอดทนต่อแรงกระตุน้ของการพดู ความตอ้งการของจติใจ  

การแสดงออกความโกรธ และแรงกระตุน้ของลิน้ ทอ้งและอวยัวะสบืพนัธุ์ ผูป้ฏบิตัทิีด่จีะตอ้งอดทน

ต่อแรงกดดนัต่อสภาวะ และความอยากรสชาตอิอาหาร เน้ือสตัว ์และการมอีารมณ์ทางเพศ 

 บทท่ี 2  การอุทศิตนเสยีสละรบัใชจ้ะสญูสิน้เมือ่มาผกูพนักบักจิกรรม 6 อยา่งน้ีมาก

เกนิไป 
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- การรบัประทานมากเกนิความจาํเป็น หรอืสะสมกองทุนมากจนเกนิความตอ้งการ 

- พยายามมากเกนิไปกบับางสิง่บางอยา่งทางโลก ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รรลไุดย้ากมาก 

- พดูเกีย่วกบัเรือ่งราวทางโลกโดยไมจ่าํเป็น 

- ปฏบิตัติามระเบยีบของพระคมัภรีเ์พือ่ใหรู้ว้า่ไดป้ฏบิตัติามเท่านัน้ มใิช่เพื่อความเจรญิกา้วหน้า 

ทางวถิทีพิย ์หรอืปฏเิสธระเบยีบของพระคมัภรี ์

- คบหาสมาคมกบับุคคลทีใ่ฝท่างโลกซึง่ไมส่นใจในครชิณะจติสาํนึก 

- โลภมากเพือ่ใหบ้รรลโุลกทางวตัถุ 

  การกนิอยูอ่ยา่งไมจ่าํเป็น การพยายาม และโลภมากในการแสวงหาวตัถุทางโลก การ

ปฏบิตัอิยา่งไมเ่ขา้ถงึ และการคบคนทีช่อบเทีย่วเตรไ่รส้าระ รวมถงึชอบการนินทา ทาํใหเ้ราไม่

สามารถเขา้ถงึพระเจา้ได้ 

 บทท่ี 3   หลกัธรรม 6 ประการทีเ่อือ้อาํนวยในการอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิค์อื  

- มคีวามกระตอืลอืรน้ 

- พยายามดว้ยความมัน่ใจ 

- มคีวามอดทน 

- ปฏบิตัติามหลกัธรรมทีก่าํหนดไว ้(การฟงั การสวดภาวนา และการระลกึถงึครชิณะ 

- ยกเลกิการคบหาสมาคมกบัผูท้ีไ่มใ่ช่สาวก 

- เจรญิรอยตามอาจารยท์พิย ์

 การอทิุศตนเสียสละรบัใช้ ม ี9 วธิ ี

 - สดบัฟงัพระนาม และพระบารมขีองบุคลกิภาพสงูสดุแหง่พระเจา้ 

 - รอ้งเพลงสวดภวนาพระบารมขีองพระองค ์

 - ระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ 

 - รบัใชพ้ระบาทของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 - บชูาพระปฏมิา 

 - ถวายความเคา่รพแดพ่ระผูเ่ป็นเจา้ 

 - ปฏบิตัใินฐานะผูร้บัใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ 

 - มาเป็นเพือ่นของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 - ศโิรราบตนเองแดพ่ระผูเ้ป็นเจา้ 

 บทท่ี 4   ใหข้องขวญัเป็นทาน รบัของขวญัทีใ่หท้านมา เปิดใจในเรือ่งทีเ่ป็นความลบั 

ถามเรือ่งทีเ่ป็นความลบัรบัพระสาดมั (อาหารทพิย)์  และใหพ้ระสาดมั เหลา่น้ีคอืความรกั 6 ประการ

ทีส่าวกแลกเปลีย่นกนั ควรปฏบิตักิจิกรรมการอุทศิตนเสยีสละอยา่งไร มกีารอยูร่ว่มกบัสาวกอื่นๆ มี

กจิกรรมอยู ่6 ประเภทคอื 
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 - ใหท้านแดส่าวก 

 - รบัสิง่ของทีส่าวกใหก้ลบัคนืมา 

 - เปิดใจกบัสาวก 

 - ถามเกีย่วกบัการรบัใชท้ีเ่ป็นความลบัต่อพระเจา้ 

 - ใหเ้กยีรตกิบัพระสาดมั หรอือาหารทพิยท์ีส่าวกใหม้า 

 - เลีย้งพระสาดมัแด่สาวก 

 บทท่ี 5  เราควรใหเ้กยีรตสิาวกผูส้วดภาวนาพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์ององคค์รชิณะใน

ใจ เราควรถวายความเคารพดว้ยความถ่อมตน แดส่าวกผูใ้หอุ้ปสมบทแลว้ และปฏบิตักิารบชูาพระ

ปฏมิา เราควรคบหาสมาคมและควรมคีวามศรทัธาในการรบัใชส้าวกผูบ้รสิทุธิ ์ผูซ้ ึง่กา้วหน้าในการ

อุทศิตนเสยีสละรบัใชโ้ดยไมเ่บีย่งเบน และเป็นผูท้ีม่หีวัใจปราศจากแนวดน้มในการวจิารณ์ผูอ้ื่นอยา่ ง

สิน้เชงิ 

 บทท่ี 6  สถติอยูใ่นตําแหน่งครชิณะจติสาํนึกเดมิแท ้สาวกผูบ้รสิุทธิไ์มส่าํคญัตนเอง

กบัรา่งกาย สาวกเช่นน้ีไมค่วรมองจากมมุมองทางวตัถุ อนัทีจ่รงิเราควรมองขา้ม หากสาวกมี

รา่งกายทีเ่กดิจากครอบครวัตํ่า มรีา่งกายทีม่ผีวิพรรณไมน่่าด ูมรีา่งกายทีพ่กิาร เป็นโรค หรอื 

ทุพพลภาพ ตามสายตาธรรมดาทัว่ไป ความไมส่มบรูณ์เหลา่น้ีอาจเหน็ไดเ้ดน่ชดั ในรา่งกายของ

สาวกผูบ้รสิทุธิจ์ะไมม่มีลทนิ เหมอืนกบัน้ําในแมน้ํ่าคงคาซึง่ในฤดฝูนบางครัง้เตม็ไปดว้ยตะกอน  

ฟอง และโคลน แมน้ํ่าคงคายงัคงความบรสิุทธิไ์รม้ลทนิ พวกทีเ่จรญิกา้วหน้าในความเขา้ใจทพิย ์จะ

อาบน้ําในแมน้ํ่าคงคาโดยไมพ่จิารณาถงึสภาพของน้ํา 

 ผูท้ีป่ฏบิตักิารอุทศิตนเสยีสละรบัใชอ้ยา่งเตม็ที ่ไมต่กตํ่าในทุกสถานการณ์ จะขา้มพน้อยู่

เหนือระดบัแหง่ธรรมชาตทิางวตัถุ และมาถงึพรหมนัทนัท ี

 บทท่ี 7 พระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์บุคคลกิ ลลีา และกจิกรรมของครชิณะ  ทัง้หมดหวาน

แบบทพิยเ์หมอืนกบัลกูอมหวาน ถงึแมล้ิน้ของเรามโีรคดซ่ีานแหง่อวชิชา (อวดิยา) ไมส่ามารถรบัรส

หวานใดๆได ้น่าอศัจรรยเ์พยีงแต่สวดภาวนา พระนามอนัหวานชืน่เหลา่น้ีทุกวนัดว้ยความ

ระมดัระวงั รสชาตโิดยธรรมชาตจิะฟ้ืนฟูขึน้มาภายในลิน้ของเขา และโรคจะคอ่ยๆถกูทาํลายลงทีร่าก 

 เมือ่เราสวดภาวนา ความไมรู่แ้ละยดึในวตัถุทีเ่ปรยีบเสมอืนความขมและมลายหายไปสิน้ 

กลายเป็นรสชาตหิวานลิน้ในทนัท ี

สรปุหลกัคาํสอน  

 ไมว่่าจะเป็นคาํสอนใดๆ มาจากพระเวทเล่มไหน หลกัคาํสอนของฮะเร ครชิณะ สรปุได้

โดยมหีลกังา่ยๆ ดงัน้ี 

 รา่งกายและการอยากไดเ้พือ่สนองตอบ ประสามสมัผสัทางรา่งกายนัน้เป็นมายา (การไมม่ี

จรงิ) สิง่สาํคญั คอื ดวงจติ และวญิญาณเท่านัน้ และสิง่ทีต่อ้งการ คอืการยกระดบัจติใหส้งูขึน้ ดว้ย

การไมย่ดึตดิโลกวตัถุ ซึง่มวีามโลภและกเิลสเป็นตวันําพา ซึง่การภาวนาถงึพระเจา้เป็นสิง่ยดึเหน่ียว

ทางจติใจ ใหเ้ราเขา้ถงึพระเจา้ ใหแ้ปรเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางทีด่ ีเมือ่จติวญิญาณเขา้ถงึพระเจา้ 

ในยามละสงัขารแลว้ จติวญิญาณดวงเดมิจะกลบัคนืสู่พระเจา้  
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เทพเจ้าอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกบัองคค์ริชณะ  

 ในสายฮะเร ครชิณะจะนบัถอืองคค์รชิณะเป็นพระเจา้อนัสงูสุด และเทพเทวาองคอ์ื่นเป็น

รอง ในทีน่ี่จะขอกลา่วถงึ 12 มหาญาณทีท่างฮะเร ครชิณะนบัถอืรองจากครชิณะ พระวชิณุและมหา

ลกัษม ี

 12 มหาญาณ มหาญาณ หรอื มะฮาจะนะ ในภาษาสนัสฤตตามศพัท ์หมายความวา่ บุคคล

ผูย้ ิง่ใหญ่ ครชิณะทรงเป็นบุคคลสงูสดุทรงปรากฏบนโลกเพือ่ใหก้ารศกึษาแก่ผูค้น ทีป่ราศจาก

ความรูท้ีถ่กูต้อง เพราะมนุษยไ์มส่ามารถเป็นอสิระจากความทุกขไ์ด ้ดงันัน้พระเจา้จงึเสดจ็มาบนโลก

เพื่อใหค้วามรู ้และทาํใหม้นุษยม์คีวามสุข แมแ้ต่นกัปราชญแ์ละเทวดาผูย้ ิง่ใหญ่ยงัสบัสน และไม่

เขา้ใจเกีย่วกบัความหมายอนัลกึซึง้ทีพ่ระเจา้ตรสั ในชรมีดั-บากะวะธมับอกวา่ม ี12 ท่าน คอื 

 1. พระพรหม หรือ สวะยมับู พระพรหมทรงเป็นหน่ึงใน กุนะ-อวตารของพระวชิณุ และ

ทรงเป็นหน่ึงในตรมีรูต ิอกี 2 พระองคค์อื พระศวิะ และพระวชิณุ พระพรหมประสตูจิากพระนาภ ี

(สะดอื) ของพระวชิณุ หลงัจากประสตูทิรงปฏบิตัคิวามเพยีวและสมถะเป็นเวลาอนัยาวนาน เมือ่พระ

วชิณุพอพระทยัจงึทรงใหค้วามรูพ้ระเวท พระพรหมทรงสรา้งจกัรวาลตามคาํสัง่พระวชิณุ พระพรหม

ทรงม ี4 เศยีร และตรสัคมัภรีพ์ระเวททัง้ 4 เลม่ จาก 4 พระโอษฐ ์พระองคป์ระทบัอยูท่ีพ่รหมโลก 

หรอื สทัยะ-โลคะ ซึง่เป็นดาวเคราะหส์งูสดุในจกัรวาล ทรงมพีญาหงสเ์ป็นพาหนะ 

 2. นาระดะ มนีุ  นาระดะเป็นสาวกผูย้ ิง่ใหญ่ของครชิณะ ท่านเกดิจากพระเพลา (ตกั)  

ของพรหม ท่านถอืเตรือ่งดนตรพณิวณีา และรอ้งเพลงสรรเสรญิองคน์ารายณ์ตลอดเวลา นาระดะ

เดนิทางไปทุกจกัรวาลเพื่อสอนเกีย่วกบั ภกัด-ีโยคะ ท่านเป็นคร ู(กุร)ุ ของบคัธะ ครวูะ และบคัธะ

พระฮลาด ในชาตกิารนาระดะเป็นบุตรของคนรบัใช ้ไดม้โีอกาสใกลช้ดิและรบัใชน้กับุญ ซึง่ต่อมาได้

กลายเป็นศษิย ์ท่านเขา้ไปในปา่และทาํสมาธทิีพ่ระเจา้สงูสดุ พระวชิณุทรงใหพ้รและรา่งทพิยแ์ก่นา

ระดะ ท่านแนะนําใหเ้วดะ วยิาสา เขยีนคมัภรีส์าํคญั ชรมีดั-บากะวะธมั  

 3.พระศิวะ หรือ ชามบู  พระศวิะเป็นผทูาํลายจกัรวาล พระองคเ์กดิจากพระพรหม    

พระศวิะมเีสยีงกกึกอ้งดงัสนัน่ พระพรหมจงึตัง้ชือ่ใหว้า่ รทุระ ทรงสมรสกบันางปารวต ีธดิาแหง่

ภเูขาหมิาลยั ทรงมบุีตร 2 คน คอื พระพฆิเนศและ พระขนัธกุมาร ทรงมวีวัเป็นพาหนะ ชือ่นนท ิ

ทรงนุ่งหม่หนงัเสอื และทาพระวรกายดว้ยขีเ้ถา้ ทรงม ี3 พระเนตรและทรงมพีระจนัทรเ์สีย้วอยูบ่น

เกศา และทรงเป็นพระสาวกผูย้ ิง่ใหญ่ขอพระวชิณุ ทรงประทบัอยูท่ีเ่ขาไกรลาศ พระศวิะช่วยให้

กษตัรยิ ์บะกริาท นําเอาแมน้ํ่าคงคามาบนโลกใบน้ี 

 4. ส่ีกมุาร สีพ่ีน้่องชือ่ สะนะคะ, สะนนัดะนะ, สะนาทะนะ และ สะนทัคมุาระ ทัง้หมดเป็น

บุตรของพระพรหม และจะไปไหนมาไหนดว้ยกนัเสมอ ดเูหมอืนเดก็ 5 ขวบ ตลอดเวลา ท่านไม่

ตอ้งการเป็นผูใ้หญ่ เพราะอยากถอืพรหมจรรยเ์ป็นบระฮมะชาร ีตลอดชวีติครัง้หน่ึงสี่ กุมารไปยงัโลก

ทพิย ์ไวคุณทะ ผูร้กัษาประตชูือ่ จะยะ และวจิะยะ อยูป่ระตทูี ่7 ไดม้าขดัขวางหา้มไมใ่หเ้ขา้ สีกุ่มาร

โมโห จงึสาปให ้   จะยะ และวจิะยะ มาเป็นมารบนโลกน้ี พระวชิณุเสดจ็ลงมา ปลอบใจใหส้งบลง สี่

กุมารไดก้ลายเป็นสาวกอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์  
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 5. คะพิละ คะพลิะเป็นอวตารของพระวชิณุ หรอื กยะนะ อวตาร เป็นบุตรของคารดะมะ 

มนีุ และ เดวา-ฮทุ ิคะพลิะถอืพรหมจรรย ์เป็นบระฮมะชาร ีปฏบิตัคิวามสมถะและความเพยีรที ่คะพิ

ละทริทะ พอท่านไดอ้าย ุ16 ปี บดิาคาดะมะ มนีุ ไดจ้ากบา้นไปปฏิบตัคิวามเพยีร คะพลิะสอนภกัติ

โยคะแดม่ารดา คาํสอนของท่านเรยีกวา่ สางคยะ-ดารชะนะ ศษิยเ์อกของท่านชือ่อสรุ ิบุตร 60,000 

คน ของกษตัรยิส์าการะ กลา่วหาวา่คะพลิะ ขโมยมา้จากพธิอิศัวบชูา ท่านเพยีงชาํเลอืงมองทัง้ 

60,000 คน ถกูเผาเป็นจนุ ต่อมาบะกริาทะไดนํ้าแมน้ํ่าคงคาลงมา และจดัสง่บตรทัง้ 60,000 คนของ

กษตัรยิส์าการะ 

 6. มะนุ  ใน 1 วนัของพระพรหม มมีะนุ 14 องค ์ปจัจบุนัองคท์ี ่7 ชื่อ ไววสัวะทะ มะนุ 

ทรงเป็นผูป้กครอง มะนุแต่ละองคจ์ะปกครอง 306,720,000 ปี ไววสัวะทะ มะนุเป็นบุตรของพระ

อาทติย ์ครชิณะตรสัภววทัคตีาแก่พระอาทติย ์พระอาทติยท์รงตรสัต่อใหบุ้ตรชื่อมะนุ พระพรหมทรง

เขยีนหนงัสอืชือ่   มะนุสมัรทิ ิเป็นหนงัสอืกฎหมายเกีย่วกบัสงัคมพระเวท ถอืว่าองค์  มะนุ ทรงเป็น

บดิาแห่ง มนุษยชาต ิโดยคาํภาษาไทย “มนุษย”์ และคาํภาษาองักฤษ “MAN” มาจากคาํวา่ มะนุ 

 7.พระฮลาด พระฮลาดเป็นสาวกอนัยิง่ใหญ่ของนะระสมิฮะ (นารายณ์นรสงิหอ์วตาร) เป็น

บุตรของมารรา้ยชือ่ ฮริณัยะคะชพิ ุมารดาชือ่ ดะยะด ุท่านไดย้นิเรือ่งราวพระบารมขีองพระวชิณุ 

จากนาระดะมนีุ ตัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา พระฮลาดเป็นสาวกตัง้แต่เกดิ ท่านทาํสมาธอิยูท่ีพ่ระวชิณุ

เสมอ ท่านจะสอนเพื่อนๆเกีย่วกบัพระวชิณุและ สอนรอ้งเพลง ฮะเร ครชิณะ และเตน้ราํไปดว้ย บดิา

ไมช่อบ โมโห และพยายามฆา่พระฮลาด แต่ไมส่าํเรจ็ องคน์ะระสมิฮะ ทรงปรากฏออกมาจากเสาที่

วงัของฮริณัยะคะชพิ ุในรปูลกัษณ์ครึง่คนครึง่สงิโต ปกป้องพระฮลาดและ สงัหารมารฮริณัยะคะชพิุ  

 8. จะนะคะ จะนะคะทรงเป็นกษตัรยิแ์ห่งมถิริานคร ทรงเป็นพระบดิาของพระนาง สดีา

เทว ีพระองคอ์ภเิษกสมรสเป็นเวลานาน แต่ยงัไมม่บุีตรธดิา จงึทาํพธิบีชูาโดยการพรวนดนิ นางสดีา

ทรงปรากฏออกมาจากดิน และกษตัรยิจ์ะนะคะทรงรบันางเป็นธดิา นางสดีาทรงสมรสกบัพระราม 

(พระนารายณ อวตารปางที่7) จะนะคะทรงมคีวามรูม้าก ทรงชอบใหน้กัขา่วทีม่คีวามรูม้าชุมนุมกนัที่

สภา และสนทนาเกีย่วกบัปรชัญากบัพระองค ์ครชิณะทรงตรสัไวใ้นภควทัคตีาวา่ จะนะคะทรงบรรลุ

ถงึอยา่งสมบรูณ์ โดยการปฏบิตัตินตามหน้าทีท่ีก่าํหนดไว้ 

 9. บีชมะ บชีมะเป็นบุตรคนที ่8 ของกษตัรยิส์นัทะนุ และพระแมค่งคา เดมิชื่อ เดวะ-วระ

ทะ ท่านไดป้ฏญิาณวา่ จะถอืเพศพรหมจรรยเ์ป็นบระฮมะชารตีลอดชวีติ จากการทีป่ฏญิาณทีจ่รงิจงั

จงึไดช้ื่อว่า บชีมะ สนัทะนุทรงใหพ้รบชีมะวา่จะตายเมือ่ตนเองปรารถนา ท่านรว่มรบในสงครามครุุ

เกษตร (มหาภารตยทุธิ)์ เมือ่ชคินัดมิาประจนัหน้า บชีมะไมย่อมรบั อารจนุะฉวยโอกาสน้ีสาดลกูศร

ใสบ่ชีมะจนลม้ลง บชีมะนอนอยูบ่นเตยีงลกุศรนาน 52 วนั ท่านไดส้อน ยดุชิทรีะ มะฮาราจ ตามคาํ

ขอของครชิณะ บชีมะออกจากรา่งขณะทาํสมาธอิยู่ทีค่รชิณะ ขณะทีค่รชิณะมายนือยู่ขา้งๆ 

 10. บะลิ บะลทิรงเป็นกษตัรยิข์องอสรู เป็นบุตรของ วโิรชะนะ  และเป็นหลานของพระ

ฮลาด  ครุชุุคระชารยะบุกโจมตพีระอนิทร ์และยดึตาํแหน่งเจา้สวรรคไ์ด ้เหลา่เทวดาทรงเขา้พบพระ

วชิณุเพือ่รอ้งขอใหช่้วย พระวชิณุทรงอวตารมาเป็นวามะนะ (วามนาวตาร)ในครรภข์องอดทิ ิพระ
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มารดาของพระอนิทร ์และเพือ่ช่วยพระอนิทรแ์ละเหลา่เทวดา วามะนะทรงไปขอแผน่ดนิเพยีง 3 กา้ว

จากบะล ิทรงวดัแผน่ดนิและขยายพระวรกาย กลายมาเป็น ทรวิคิรมั เพยีง 2 กา้วของพระองคท์รง

วดัได ้3 โลก กา้วที ่3 ทรงวางบนศรีาะของบะล ิเช่นน้ีบะลจิงึยอมศโิรราบทุกสิง่ทุกอยา่งแก่พระวชิณุ 

จงึทรงพอพระทยัและกลายมาเป็นผูร้กัษาประตใูหบ้ะลิ  

 11. ชุคะเดวะ หรือ ไวยะสะคิ ชุคะเดวะเป็นบุตรของวยิาสะ และเป็นผูรู้แ้จง้แห่งบะฮะมนั

ตัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา พอเกดิมาท่านกเ็ดนิจากบา้นไป บดิาวยิาสะพยายามหา้มแต่ไมเ่ป็นผล 

ต่อมาท่านกลบับา้นมาเรยีนบะกะวมั-พรุาณะ จากบดิา ท่านกลายเป็นสาวกผูย้ ิง่ใหญ่ของครชิณะ 

ยกเลกิการยดึตดิกบับระฮมนัทีไ่รร้ปูลกัษณ์ (โลกวตัถุ) เมือ่กษตัรยิพ์ะรคีชคิทรงถูกพราหมณ์

น้องชรงิกสิาป พระองคท์รงมาประทบัอยูร่มิฝ ัง่แมน้่คงคา ทีน่กัปราชญม์ากมายไดม้าชุมนุมกนั ชุคะ

เดวะไดม้าดว้ยและเป็นองคป์าฐก ชรมีดั-บากะวะธมั จากการไดย้นิดงันัน้ กษตัรยิพ์ะรคีชคิทรงบรรลุ

ถงึความสมบรูณ์  

 12. ยมราช หรือ ยะมะราจ ยมราชทรงเป็นเจา้แหง่ความตาย ผูล้งโทษคนทาํบาป ทรงมี

ผูช่้วยเรยีกวา่ ยมทตู ผูใ้ดตายจะถกูยมทตูหาวญิญาณไปพบกบัยมราช แต่ยมราชสัง่ยมทตูไวว้า่

หา้มจบัคนทีร่อ้งเพลงภาวนามหามนต ์ผูส้รรเสรญิครชิณะ และพระวชิณุ ครัง้หน่ึงยมราชทรงลงโทษ

ทกับุญอยา่งไมเ่ป็นธรรม ท่านจงึถกูสาปใหม้าเกดิในทอ้งของสาวใช ้ในยคุมหาภารตะ มชีือ่วา่ วดิรุะ   

 นอกจาก 12 มหาญาณแลว้จะขอกล่าวถงึองคอ์ื่นๆทีอ่ยูใ่นครชิณะอวตาร 

 องคจ์ะกนันาท เมือ่ 3,000 ปีก่อน กษตัรยิอ์นิดรดัยมุนา องคส์าวก ทรงภาวนาวา่      

“โอเจา้แห่งจกัรวาลทรงกรณุาเผยโฉมใหข้า้ไดเ้หน็” จากนัน้ซุงมหมึา 3 ตน้ ไดม้าเกยทีช่ายหาด  

พระวษิณุกรรมไดแ้ปลงตวัอาสามาแกะสลกั โดยหา้มไมใ่หใ้ครรบกวน หลงัจากนัน้ 2 สปัดาห ์    

อนิดรดัยมุนาเหน็เสยีงเงยีบไป ทนไมไ่หวจงึเปิดประตูออกด ูพระวษิณุกรรมตกใจ เลยจากไปโดย

พระปฏมิายงัไมส่มบรูณ์ ยงัขาดพระหตัถแ์ละพระเพลา  อนิดรดัยมุนาทรงเสยีใจมาก ทนัใดนัน้มี

เสยีงประกาศลงมาจากฟ้าวา่ อยา่ไดเ้สยีใจ ครชิณะไดท้รงใหเ้ป็นไปเช่นน้ี ทีอ่งคจ์ะกนันาท ไมม่แีขน

ขา เพราะพระองคไ์ดท้รงรูส้กึปลาบปลืม้ปีตสิขุทพิย ์เมือ่ไดค้ดิถงึสาวกทีว่รนิดาวะนะ จงึสง่ผลให้

แขนขาหดเขาไปในพระวรกายทพิย ์รปูลกัษณ์จกัรวาลน้ีทรงเปิดเผยใหทุ้กคนรูว้า่ ครชิณะทรงรกั

สาวกของพระองคม์ากเพยีงใด ซุง 3 ท่อนดงักลา่ว ปรากฏใหเ้หน็ 3 พระองค ์คอื 

 องคบ์ะละเดวะ  แทนองคบ์ะละราม (พีช่าย)   

 องคจ์ะกนันาท  แทนองคค์รชิณะ  

 องคส์ุบะดระ เดว ี แทนองคโ์ยกะมายา (น้องสาว)  

 เมือ่สาวกเหน็ดงัน้ีจงึนําทัง้ 3 พระองค ์ขึน้ราชรถลากกลบัเมอืงวรนิดาวะนะ ตัง้แต่นัน้มา

จงึเป็นพธิกีรรมการลากราชรถ จะกนันาท  
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 นะระสิมฮะ (นรสิงหอ์วตาร) อวตารในภาค ครึง่เทพครึง่สงิโตมาปราบมารรา้ยชื่อ ฮริณั

ยะ-คะชพิ ุซึง่ไดข้อพรใหย้ิง่ใหญ่ใน 3 โลก แต่ทาํความเดอืดรอ้นใหเ้ทวดา และเทวภพ โดยฮริณัยะ

คะชพิ ุขอวา่เทพหรอืสตัวใ์ดๆ ไมส่ามารถฆา่ได ้ในเวลากลางวนัหรอืกลางคนื ในบา้นหรอืนอกบา้น 

นะระสมิฮะ เป็นครึง่เทพ ครึง่สตัว ์และฆา่มารรา้ยในเวลาพลบคํ่า ทีร่ะหวา่งประตบูา้น จงึสามารถฆา่

ไดส้าํเรจ็   

 ตลุสี มหาราณี คอื ตน้กระเพราแดง ในตาํนานของการกาํเนิดกระเพราหรอืตุลส ี(บา้งก็

เรยีก ตุลชหีรอืตุลซี)่ นัน้มหีลายทางทีก่ลา่วไว ้แต่ทีจ่ะกลา่วไวค้อืตาํนานทีเ่ริม่จากพระศวิะโฮเล

นาทร ทรงลงโทษอนิทราเทพ ทีไ่ปรบกวนการบาํเพญ็ภาวนาของพระองค ์จนพระเนตรทีส่ามเปิด

ขึน้ เกดิไฟเผาผลาญโลกอยา่งดุเดอืด เมือ่พระพโิรธสงบลง จงึไดเ้กดิกุมารน้อย บนทะเลของซนิดู

ราชบดิาพระแม่ลกัษม ี(คดิว่าเป็นทะเลเกษยีณสมทุร) พระแมจ่งึไดน้้องชายเป็นกุมารทีเ่กดิบนกอง

เพลงิ เมือ่พระพรหมไดเ้ขา้มาในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ กุมารน้อยไดแ้สดงความจองหองกบัพระพรหม 

พระพรหมจงึไดม้อบกุมารน้ีใหซ้นิดรูาชดแูละ พรอ้มกบัขนานนามวา่ ยาลนัดรา พรอ้มกนันัน้ยงัมี

กุมารคีนหน่ึงนามวา่  

บรนิดา มคีวามรกัศรทัธาในองคพ์ระวษิณุนารายณ์มาก ภาวนาดว้ยการขานพระนามตลอดเวลา 

เพือ่ใหไ้ดส้ามทีีด่ ีจนเมือ่นางเจรญิวยัขึน้จงึไดพ้บกบั ยาลนัดรา ผูม้คีวามสงา่งาม และมพีลงัอาํนาจ 

ยาลนัดราหลงรกับรนิดาอยา่งถอนตวัไมข่ึน้ จงึไดต้กลงใจสมรสกนั และอยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุ  

 จนวนัหน่ึง ราห ูมารผูช้ ัว่ชา้ไดป้รากฏกายพรอ้มกบัฤษผีูจ้องหอง พวกเขาไดก้ลา่วกบั

ยาลนัดราถงึเรือ่งต่างๆ ระหวา่งเทวดากบัเหลา่มาร เพือ่ชีใ้หเ้หน็ขอ้คดโกงของเทวดา ยาลนัดราเป็น

ผูร้กัพวกพอ้งจงึไดป้ระกาศสงครามระหวา่งเทวดากบั อสรู แต่บรนิดาไดเ้ขา้มาหา้มไว ้แต่ดว้ยความ

รกัในสามจีงึไมส่ามารถพดูอะไรไดม้าก จงึไดแ้ต่ภาวนาใหส้ามปีลอดภยั ยาลนัดราบุกตอีนิทราโลก 

และไดจ้บัตวัอนิทรานีมาทรมาณใหไ้ดร้บัความอบัอาย บรนิดาทนเหน็สตรถีกูกลัน่แกลง้ไมไ่ดจ้งึได้

เขา้ไปหา้มปรามสาม ีจงึถกูยาลนัดราทาํรา้ย นาระดะมนีุทีเ่ป็นทุกขร์อ้นในเรื่ องน้ีอยูแ่ลว้จงึเขา้ไป

บอกกบัพระแมล่กัษม ีใหม้าหา้มน้องชายจากความชัว่รา้ย แต่ยาลนัดราไมฟ่งั เพราะราหกูลา่วถงึ

พระวษิณุในทางทีไ่มด่ ียาลนัดราจงึประกาศสงครามกบัวชิณุโลกะอกีครัง้  

 ในขณะทีจ่ะออกรบ บรนิดาไดเ้ขา้มาเจมิหน้าผากใหก้บัยาลนัดราพรอ้มทัง้กลา่วขอพรให้

พระวษิณุคุม้ครอง ยาลนัดราไมพ่อใจจงึตดัลิน้ของบรนิดา หา้มไมใ่หก้ลา่วบชูาพระวษิณุอกี แต่ดว้ย

บารมขีองบรนิดา ทาํใหน้างไดล้ิน้คนืและไดส้วดขอพรใหย้าลนัดราปลอดภยักลบัมา เมือ่ยาลนัดรา

ชนะวชิณุโลกะไดแ้ลว้กห็ลงมวัเมาในกามตนัหา แมก้ระทัง้ฤษทีีย่ใุหย้าลนัดราก่อสงคราม เขาก็ไมฟ่งั 

บรนิดาจงึเขา้มาตกัเตอืนสาม ีแต่กไ็มไ่ดร้บัความสนใจ นาระดะมนีุ จงึไดเ้ขา้ไปขอพรใหพ้ระศวิะ

ช่วยเหลอื แต่พระศวิะกไ็มช่่วยเพราะเป็นเหตุทีเ่กดิจากการล่วงเกนิพระองคเ์อง นาระดะมนีุจงึคดิ

อุบายยใุหย้าลนัดรามาชงิตวัแมอุ่มาเทวไีป โดยเขา้ไปพรรณนาความงามของแมอุ่มาใหย้าลนัดราฟงั 

ยาลนัดราเมือ่ไดฟ้งักห็ลงใหล จงึประกาศสงครามกบัศวิะโลกะ พระศวิะจงึทนไมไ่หวออกประกาศ

สงครามกบัยาลนัดรา ยาลนัดราเมือ่เอาชนะพระศวิะไดจ้งึคดิทีจ่ะเขา้ไปลวนลามพระแมอุ่มา แต่พระ
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แมไ่ดใ้ชพ้ระเนตรเผายาลนัดรา แต่ไมส่าํเรจ็เพราะมบีารมขีองบรนิดาคุม้ครองอยู่  เหล่าเทวดาจงึ

ช่วยกนัคดิหาอุบายทีจ่ะทาํลายความศกัดิส์ทิธิข์องสจัจะแหง่บรนิดา ทีซ่ือ่ตรงในสาม ีพระวษิณุจงึ

จาํแลงกายเป็นยาลนัดรา เขา้ไปหาบรนิดา บรนิดาเมือ่เหน็สามกีม็คีวามดใีจมาก พระวษิณุในรา่ง

ยาลนัดราจงึลอบมสีมัพนัธก์บับรนิดา  

 ในขณะทีย่าลนัดรากาํลงัจะออกรบอกีครัง้ มาลา(ประคาํ)ทีแ่สดงความซื่อตรงต่อสามขีองบ

รนิดาทีม่องใหย้าลนัดรามานัน้เกดิเหีย่วเฉาขึน้มา ยาลนัดราจงึรูว้า่บรนิดาคดิไมซ่ือ่เสยีแลว้ จงึออก

รบโดยทีไ่มส่นใจถงึอาํนาจใดๆ ทัง้ทีเ่ขาเคยมอีาํนาจของบรนิดาคุม้ครอง แต่ดว้ยความทะนงตนจึง

คดิวา่เป็นเพราะบารมขีองตนเองทัง้สิน้ พระศวิะเมือ่ไดโ้อกาส จงึตดัหวัของยาลนัดรา ดว้ยอาํนาจ

แคน้หวัของยาลนัดราจงึตะโกนดา่บรนิดา แลว้ลอยมาทีว่งัของตน บรนิดาเมือ่เหน็ศรีษะของสามกี็

ตกใจมาก เพราะทีย่นือยูก่ค็อืสาม ีหวัทีล่อยมากค็อืสาม ีบรนิดาจงึถามผูท้ีม่รีา่งยืนอยู ่แต่กไ็มพ่ดู

อะไร บรนิดาจงึอธฐิานใหผู้ท้ ีม่รีา่งยนือยูป่รากฏรา่งจรงิ รา่งของยาลนัดราจงึกลายเป็นพระวชิณุ 

บรนิดาเสยีใจมากรบีเขา้ไปกอดศรีษะสามไีว ้ยาลนัดราสาํนึกไดแ้ต่กส็ายไปเสยีแลว้จงึไดแ้ต่กล่าวขอ

โทษ ดว้ยความผดิของพระวชิณุ บรนิดาจงึสาปใหพ้ระวชิณุ กลายเป็นหนิทนัท ีเมือ่พระวชิณุกลาย

เป็นหนิ เครือ่งประดบัของพระแมล่กัษมกีห็ายไปจากกายจนสิน้เหลอืแต่เสือ้ผา้ทีเ่ศรา้หมอง วชิณุ

โลกดาํมดืลง โลกทัง้โลกหยดุหมนุ พระแมล่กัษมจีงึรบีมาหาตน้เหตุ จนพบกบับรนิดานัง่รอ้งไหก้อด

ศรีษะสามอียู ่พรอ้มกบัรา่งของพระวชิณุทีไ่ดก้ลายเป็นหิน เหลา่เทพกเ็ขา้มาขอรอ้งบรนิดาใหค้นืคาํ

สาป แต่บรนิดากลบัทาํใหร้า้ยยิง่ขึน้ คอืยิง่สาปใหโ้ลกแตกออก ใหไ้ฟผลาญโลกอกี จนเหล่าสรรพ

สตัวห์นีตายกนัอลหมา่น  

 พระแมล่กัษมจีงึไดเ้ขา้มาขอรอ้งบรนิดา โดยกลา่ววา่ สตรคีนหน่ึงทีข่าดสามแีลว้ กไ็มต่่าง

อะไรกบัผูท้ีไ่มม่ลีมหายใจ บรนิดาไดฟ้งัแลว้กร็ูส้กึเศรา้ใจ จงึไดป้ลอบใจพีส่ะใภว้า่ ขออยา่ไดทุ้กขใ์จ

ไป พีเ่ป็นแมข่องโลก แมไ่ดใ้หทุ้กอยา่งแก่ทุกคน แต่วนัน้ีแมข่องโลกตอ้งรอ้งไห ้เพราะการกระทาํ

ของลกูชัว่ แต่แมข่องโลกจะกลบัไปมอืเปล่าไมไ่ด ้เมือ่กล่าวดงัน้ีแลว้บรนิดาจงึไดอ้ธฐิานคนืคาํสาป 

พระวชิณุจงึกลบัเป็นปกต ิเหลา่เทพจงึขอรอ้งใหพ้ระศวิะคนืชวีติใหส้ามขีองบรนิดาแต่บรนิดาไม่

ตอ้งการอกี เพราะนางไดเ้สยีความบรสิทุธิเ์สยีแลว้จงึไมต่อ้งการใหโ้ลกตเิตยีน ทีน่างตอ้งเป็นคน

นอกใจสาม ี 

 นางจงึอุม้ศรีษะสามไีว ้พรอ้มกบัอธฐิานขอพระแมอ่คัคเียาวลา ใหเ้ผาผลาญร่างของตน

พรอ้มกบัศรีษะสามไีป เมือ่เพลงิลุกโหม เหล่าเทวะต่างรํ่าไหก้บันางจนรา่งมอดไหมไ้ป เหล่าเทพจงึ

นําผงเถา้ถ่านจากรา่งกายของบรนิดา ขึน้มาทาํทีต่วัเพือ่เป็นการไวอ้าลยัแดบ่รนิดา พระวชิณุได้

คกุเขา่ลงกลา่วสรรเสรญิบรนิดาพรอ้มทัง้เนรมตินางใหก้ลายเป็นตน้ตุลส ีพรอ้มกับใหพ้รวา่ จากน้ี

ต่อไป นามตุลสคีอืความบรสิุทธิต์ลอดกาล ตุลสจีะเป็นเครือ่งบชูาทีเ่หล่าเทวะพอใจ พรอ้มกนัน้ี ยงั

ไดเ้นรมติ ซาดกีรา ขึน้มาเพือ่เป็นเครือ่งระลกึถงึความผดิของพระวชิณุ และทุกปีเมือ่ถงึวนัฉลองตุล

ส ีจะตอ้งมกีารจดังานแต่งงานของตุลสแีละซาดกีราดว้ย  
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พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก 

 นอกจากสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก จะมแีนวคดิ ความเชื่อและแนว

ปฏบิตัติามคมัภรีภ์ควทัคตีาแลว้นัน้ สาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกยงัตอ้งประกอบ

พธิกีรรมต่างๆ ตามแนวทางความเชือ่ของศาสนาพรามห์ฮนิด ูซึง่ส่วนใหญ่แลว้สาวกจะประกอบ

พธิกีรรมเช่นเดยีวกนัทัว่โลก โดยพธิกีรรมทีป่ฎบิตัสิบืต่อกนัมานัน้มอียูม่ากมาย สว่นใหญ่จะเป็น

ปฏบิตัติามแบบอยา่งของชาวฮนิด ูตวัอยา่งพธิกีรรมหลกัทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

  

1. การสวดมนต์  

 การสวดมนตท์าํสมาธขิอสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คอื 

 1.1 วิธีทาํสมาธิคนเดียว (Chanting) ใชป้ระคาํทีม่ ี 108  เมด็  และมปีระคาํครชิณะอกี

หน่ึงเมด็ซึง่จะไมน่บัผ่าน  เริม่นบัเมด็ทีห่น่ึงเดนิหน้า  จากประคาํเมด็เลก็ทีต่ดิกบัประคาํครชิณะ  ใช้

น้ิวกลางและน้ิวหวัแมม่อืของมอืขวา  จบัประคาํเมด็แรกท่องมหามนตห์น่ึงจบดงัน้ี  ฮะเร  ครชิณะ  

ฮะเร  ครชิณะ  ครชิณะ  ครชิณะ  ฮะเร  ฮะเร  ฮะเร  รามะ  ฮะเร  รามะ  รามะ  รามะ  ฮะเร  ฮะเร  

ใหเ้สยีงดงัพอไดย้นิทาํสมาธทิีเ่สยีง  จากนัน้กเ็ลือ่นไปบนประคาํเมด็ทีส่องท่องมหามนตอ์กีหน่ึงจบ

และเลื่อนไปเรือ่ยๆเมด็ละบทจนถงึเมด็ที ่ 108  ขณะทีม่อืจบัประคาํแต่ละเมด็จะท่องมหามนตห์น่ึง

จบ  หากเราท่องบนประคาํครบรองเท่ากบัท่องมหามนตไ์ด ้ 108  บท  อยา่ท่องขา้มประคาํครชิณะ

ซึง่เป็นเมด็ทีย่ ืน่ออกมามปีมเชอืก  เมือ่ท่องมาถงึตรงนัน้แลว้ใหพ้ลกิประคาํกลบัทางเดมิท่องรอบที่

สองใหน้ิ้วเลือ่นเดนิหน้าเริม่จากประคาํเมด็ที ่ 108  กลบัไปหาเมด็ทีห่น่ึงใหม ่ เมือ่มาถงึประคาํเมด็ที่

หน่ึงเท่ากบัท่องจบรอบทีส่อง  รอบทีส่ามทาํเหมอืนรอบทีห่น่ึง  เริม่แรกเราอาจท่องวนัละหน่ึงรอบ

หรอืสองรอบกไ็ด ้ แลว้จงึคอ่ยๆพฒันาใหม้ากขึน้  พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิ

พระบุพาดฺะ แนะนําวา่ควรท่องวนัละสบิหกรอบ  ตอนเชา้ตรูก่่อนดวงอาทติยข์ึ้นประมาณหน่ึงชัว่โมง

ครึง่เป็นเวลาทีด่มีากสาํหรบัการทาํสมาธิ 
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ภาพประกอบ 8 สรอ้ยประคาํและถุงใสป่ระคาํ ภาพประกอบ 9 สรอ้ยประคาํและถุงใสป่ระคาํ 

 

ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

  1.2 วิธีทาํสมาธิเป็นกลุ่ม (Kirtan) การทาํสมาธสิวดมนตเ์ป็นกลุม่เรยีกวา่การทาํ 

“สงัคตีทาน” จะใชเ้ครือ่งดนตรงีา่ยๆ ประกอบ  เช่น  ฉิ่ง  กลองมรดิงักะ  ฮาโมเน่ียม  ฯลฯ  ผูนํ้าสวด

จะรอ้งมหามนตท์าํนองใดหน่ึงทาํนองหน่ึงขึน้มา โดยการรอ้งนําทลีะวรรค จากนัน้สมาชกิในกลุม่จงึ

รอ้งตาม พรอ้มกบัปรบมอืหรอืเตน้ราํไปดว้ย  ขอ้สาํคญัใหใ้ชห้ตูัง้ใจฟงัเสยีงมหามนต์  ตัง้สมาธอิยูท่ี่

เสยีงและระลกึถงึ ครชิณะ  เชื่อว่าหากไดร้อ้งเพลงมหามนตน้ี์แลว้จะทาํใหช้วีติน้ีมคีวามสุข 

 2. พิธีบชูาประจาํวนั (Arati) ผูเ้ป็นสาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก     

จะมพีธิกีรรมทีจ่ะตอ้งปฏบิตัเิป็นประจาํในชวีติประจาํวนัเพือ่เป็นการสรรเส รญิองคค์รชิณะ และเพื่อ 

ความเป็นสริมิงคลของตนเอง เริม่ตัง้แต่ตื่นนอน อาบน้ําชาํระรา่งกายใหส้ะอาด สวดมนต์โดยนบั 

เมด็ประคาํ เพราะช่วงเชา้ก่อนพระอาทติยข์ึน้จะเป็นช่วงเวลาทีม่สีมาธทิีส่ดุ จากนัน้กจ็ะเริม่ทาํการ

จดัเตรยีมจดัอุปกรณ์เพือ่ใชส้าํหรบัพธิอีารต ีแสดงความเคารพอาจารย์ เคารพอวตารของครชิณะ 

สรรเสรญิกูรู สรรเสรญิราดาและครชิณะ  
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 พธิอีารตนีัน้ คอืการบชูาพระปฏมิาดว้ยไฟถวายไฟ ไฟคอืความสวา่งไสว ความโชตช่ิวง 

ลา้งความชัว่รา้ยและสิง่ทีไ่มด่งีาม ตามหลกัพธิกีรรมตามคมัภรีพ์ระเวท จะทาํกนัในเทวาลยั วดัวา

อาราม ซึง่จะทาํ 2 เวลา คอื เชา้ และ คํ่า ซึง่อุปกรณ์ต่างๆทีใ่ช่ประกอบพธิมีดีงัน้ี 

  - ตะเกียงไฟ โดยทัว่ไปจะมหีลายแบบเช่น 1 หลุม, 5 หลุม หรอื 9 หลมุ แต่ทีใ่ชใ้น

การประกอบพธิจีะใชต้ะเกยีงแบบ 5 หลมุ ซึง่มคีวามหมายถงึธาตุทัง้ 5 ไดแ้ก่ ดนิ, น้ํา, ลม, ไฟ และ

อากาศ ซึง่ในการจดุไฟนัน้จะใชส้าํลทีีม่ลีกัษณะเหมอืนไสเ้ทยีน ชุบกบัน้ํามนัเนย ใสล่งในหลมุทัง้ 5 

หลมุ  

  - ระฆงั เป็นระฆงัเลก็ขนาดพอดมีอื ทาํจากทองเหลอืง ใชส้าํหรบัสัน่ระหวา่งทาํพธิ ี

ซึง่เชื่อว่าการสัน่ระฆงั ถอืวา่เป็นการสัน่สะเทอืนทางเสยีง เหมอืนการสวดมนต ์ทาํใหเ้กดิพลงังาน

สือ่สารในจกัรวาลระหวา่งพระเจา้กบัเรา 

  - สงัข ์การทาํพธิทุีกครัง้ตอ้งเริม่จากการเปา่สงัข ์3 ครัง้ เสยีงจากสงัขเ์หมอืนเปล่ง

เสยีงคาํวา่โอม ซึง่สงัขเ์ป็นอุปกรณ์สาํคญัในการทาํพธิต่ีางๆ  

  - หม้อน้ํา หมอ้ใบเลก็ๆ ใส่น้ําสาํหรบัทาํพธิ ีเป็นน้ํามนต ์และหยดลงบนมอืเพื่อเป็น

การชาํระลา้งมอื พรอ้มจบิน้ําเป็นการชาํระรา่งกาย โดยมชีอ้นคนัเลก็ๆ ไวส้าํหรบัตกัน้ํา 

  - ธปู ใชส้าํหรบัจดุบชูา ในการอารตใีช้ 5 ดอก เปรยีบเหมอืนธาตุทัง้ 5 เช่นเดยีวกนั 

  - ดอกไม้ ใชถ้วายพระปฏมิา  

  - ผา้ ผา้ผนืเลก็ๆเท่าผา้เชด็หน้า เพือ่ถวายการเชด็ตวั 

  - ภู่จามรี หรอื ชะมะลา เป็นภูส่ขีาวทาํจากขนจามร ีใชพ้ดัโบกไมใ่หแ้มลงรบกวน

พระปฏมิา 

  - พดัขนนกยงู พดัถวายคลายรอ้นพระปฏมิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            ภาพประกอบ 10 ตะเกยีงไฟ                            ภาพประกอบ 11 ระฆงัทองเหลอืง 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพประกอบ 12 สงัข ์                           ภาพประกอบ 13 หมอ้น้ําทองเหลอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

         ภาพประกอบ 14 ภูจ่ามร ี                                      ภาพประกอบ 15 พดัหางนกยงู 
     

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 
 

           3. พิธีอปุสมบท (Diksha) ในการอุปสมบทของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

สาวกทีจ่ะเขารบัการอุปสมบทนัน้ จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มโดยการฝึกปฏบิตัตินอยา่ง

เครง่ครดั ไมล่ะเมดิและขอ้หา้มต่างๆ อยา่งน้อย 1 ปีขึน้ไป เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่จะสามารถปฏบิตัตินให้

อยูใ่นกรอบธรรมเนียมปฏบิตัิได ้ซึง่ในแต่ละวดัหรอืแต่ละศูนย ์จะมผีูท้ ีค่อยดแูลผูท้ีจ่ะเขา้ทาํการ

อุปสมบท โดยสาวกสามารถเขา้รบัการอุปสมบทไดท้ัง้ชายและหญงิจากนัน้ผูด้แูลจะทาํการแจง้ให้

พระอาจารยท์ีม่ตีาํแหน่งเป็นมหาราชทราบ  และมาทาํพธิอุีปสมบทให้ การอุปสมบทม ี2 ขัน้ตอน  
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   3.1 การรบัพระอาจารย์  ผูท้ีจ่ะสามารถเขา้รบัการอุปสมบทได ้จะตอ้งไดร้บัการ

พจิารณาเลอืกพระอาจารย ์โดยสาวกจะทาํการเลอืกพระอาจารยท์ีม่คีณุสมบตัคิรบ คอื สามารถ

ควบคุมประสาทสมัผสัทีผ่ดิได ้สามารถถ่ายทอดความรู้คมัภรีพ์ระเวทไดอ้ยา่งแมน่ยาํ เชื่อถอืได ้และ

มตีําแหน่งเป็นมหาราช ซึง่เรยีกวา่การรบัทีพ่ึง่  

  3.2 รบัการอปุสมบทและเปล่ียนช่ือ เมือ่ถงึเวลาพระอาจารย์จะพจิารณาวา่ควร

ไดร้บัอุปสมบท จงึทาํพธิอุีปสมบทหน้ากองไฟ เมือ่ผา่นพธิกีารอุปสมบทแลว้ ขัน้ตอนสดุทา้ย พระ

อาจารยจ์ะทาํการมอบชือ่ทพิยใ์หแ้ก่ศษิย ์โดยชือ่ทีเ่ปลีย่นนัน้จะเป็นภาษาสนัสกฤษ โดยส่วนใหญ่จะ

ตัง้ชื่อตามลลีาของครชิณะ เรยีกการบวชขัน้น้ีวา่ “นามดคิชา” (Name-Diksha) 

  3.3 รบัการอปุสมบทเป็นพราหม ์หลงัจากไดร้บับวชขัน้แรกแลว้ ตอ้งใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 2-3 ปี สาวกถงึจะสามารถอุปสมบทเป็นพรามห์ได ้เรยีกการบวชขัน้น้ีวา่ “บระฮมนัดคิชา” 

(Brahmana Diksha) ซึง่จะมหีลกัปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัมากยิง่ขึน้ 

 สาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกมคีวามเชื่อว่าการไดอุ้ปสมบทน้ี เป็นการลา้ง

บาปทัง้ปวงทีต่ดิตวัมาใหอ้อกไปเสยี บาปทัง้หมด พระจารยผ์ูท้าํการรบัอุปสมบทจะเป็นผูร้บัไว้

ตลอดชวีติ เมือ่สาวกทีอุ่ปสมบทแลว้ทาํอาบตั ิบาปทัง้หลายเหล่านัน้จะตกอยูท่ีต่วัของพระอาจารย์ 

และเพราะสาเหตุจากความเชือ่น้ีจงึทาํใหก้ารรบัพจิารณาเป็นพระอาจารยข์องมหาราชนัน้ 

จาํเป็นตอ้งมกีระบวนการทีร่ะเอยีดและรอบคอบในการพจิารณาสาวกทีจ่ะเขา้รบัการอุปสมบท 

 4. พิธีอภิเษก (Abhishake) ทุกครัง้ทีม่งีานสาํคญั เช่นวนัคลา้ยวนัประสตูขิองอวตาลต่างๆ 

วนัคลา้ยวนัประสูของพระอาจารยแ์ต่ละท่าน สาวกจะจดัใหม้กีารสรงน้ําพระปฏมิา โดยใช้น้ํา 7 อยา่ง 

คอืน้ําสะอาด น้ํานม เนย โยเกติ น้ําตาล น้ําผลไม ้น้ําผึง้ ซึง่ขัน้ตอนต่างๆจะมพีรามณ์เป็นผูท้าํพธิ ี

และสาวกจะมสีว่นรว่มโดยการรว่มสรงน้ําพระปฏมิา ตวัอยา่งวนัสาํคญัทีม่กีารประกอบพธีอีภเิษก 

เช่น 

  4.1 วนัประสติูแห่งองคค์ริชณะ Krishna Janmashtami 

 จดัในวนัแรม 8 คํ่า ของช่วงเดอืนภทัรา (สงิหาคม – กนัยายน) พธิน้ีีสาวกทัว่โลกจะจดั

งานเฉลมิฉลอง ซึง่พธิจีะเริม่ขึน้ในช่วงเยน็ก่อนวนังาน โดยสาวกจะจดัใหม้กีารสงัคตีทาน และทาํ

การรว่มอภเิษกองคพ์ระปฏมิาของครชิณะ (สรงน้ําอภเิษก) จากนัน้ทาํพธิอีารต ีและมสีงัคตีทาน

ตลอดจนเทีย่งคนื ซึง่เป็นเวลาประสตูขิองครชิณะ  

  4.2 วนัประสติูแห่งชรี เชธนัญะ Gaura Purnima 

 ชร ีเชธนัญะ เป็นนกับวชผูก่้อตัง้ฮะเร ครชิณะ เหล่าสาวกจะมกีารสงัคตีทานเพื่อระลกึถงึ 

ชร ีเชธนัญะ ตัง้แต่ช่วงเทีย่ง มกีารเตรยีมพระสาดมั (อาหารทพิย)์ จาํนวน 108 อยา่งเพื่อถวาย และ

ในช่วงคํ่าจะมกีารอภเิษกพระปฏมิา โกรงั – นิไท (ชร ีเชธนัญะ และพีช่าย นิไท) และต่อดว้ยพธิอีาร

ต ีและสงัคตีทาน และรบัประทานพระสาดมัรว่มกนั เป็นตน้ 
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 5. การถือศีลเอกาดาษิ (Ekadashi Dates)   

 สาวกของสมาควมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก จะตอ้งทาํการถอืศลี 2 ครัง้ใน 1 เดอืน 

เรยีกว่า “วนัเอกาดาษ”ิ ซึง่จะตรงกบัวนัขึน้ 11 คํ่า และแรม 11 คํ่าของทุกๆ เดอืน โดยผูท้ีถ่อืศลีนัน้

จะตอ้งละเวน้อาหารทีท่าํจากถัว่ งา และธญัพชืทุกชนิดเพราะมคีวามเชื่อตามเรือ่งเล่าต่อไปน้ี 

 ในสมยักษตัรยิ ์ปรชิติ มะฮาราชา บา้นเมอืงปลอดภยั และสงบเรยีบรอ้ยมาก ท่านดแูลสิง่

มชีวิติทุกชนิดอยา่งด ีวนัหน่ึงมแีมว่วัและลกูววัคูห่น่ึง แมว่วัเกดิเขาหกั ลกูววัจงึรอ้งเสยีงดงั ปรชิติ 

มะฮาราชา จงึรบีไปด ูทนัใดนัน้มรีา่งสดีาํ ถอืมดียาว ปรากฏกายขึน้ ผูน้ัน้คอื กาล ี 

 ปรชิติ มะฮาราชา จงึเขา้เจรจากบักาล ีผูม้าพรอ้มกบัความชัว่รา้ย ทีจ่ะเขา้มาในเมอืง ปรชิติ  

มะฮาราชา กลา่ววา่ ท่านจะมาเบยีดเบยีนสิง่มชีวี ิตทีเ่มอืงน้ีไมไ่ด ้กาลจีงึกล่าวขออาศยัอยูใ่นเมอืงน้ี   

ปรชิติ มะฮาราชา จงึกลา่วกลบัไปว่า ท่านมาพรอ้มกบัความโลภ เพราะฉะนัน้จงไปอยูใ่นวตัถุมายา

ต่างๆ คอื เน้ือสตัว ์การพนนั สิง่เสพตดิ และการมัว่โลกยี ์แต่เน่ืองจากในเมอืงน้ีผูค้นไมย่ดึตดิในวตัถุ 

เลยไมม่สีิง่เหล่าน้ีอยูใ่นเมอืงเลย จงึไมม่ทีีใ่หก้าลสีถติอยู ่ ปรชิติ มะฮาราชา จงึสัง่ใหก้าลไีปอยูใ่น

เมลด็ธญัพชืในวนัขึน้ 11 คํ่า และ แรม 11 คํ่า  

 จากเรือ่งเล่าดงักล่าว สาวกจงึละเวน้ ไมร่บัประทานเมลด็ธญัพชืในวนัขึน้ 11 คํ่า และ  

แรม 11 คํ่า เพือ่ไมใ่หบ้าปทัง้หลายเขา้สูร่า่งกาย 

 6. พิธีเจิมทิลคั (Tilaka) คอืการนําดนิศกัดิส์ทิธิผ์สมน้ําแลว้แตม้ลงบนรา่งกาย ทาํเป็น

เครือ่งหมาย แสดงใหเ้หน็วา่ดวงวญิญาณอยูใ่นรา่งกาย สาวกจะทาํเครือ่งหมายเหลา่น้ีตามสว่น

ต่างๆของรา่งกายทีเ่ปรยีบเสมอืนวดัของครชิณะ พรอ้มเปล่งพระนามของครชิณะเพื่อปกป้อง ดนิที่

ใชเ้จมิจะเป็นดนิขาวจาก เมอืงวรนิดาวนั ประเทศอนิเดยี ใชเ้จมิเครือ่งหมายชรวีสัสะทีห่น้าผาก และ

ตามตาํแหน่งต่างๆ บนรา่งกาย ซึง่บทเจมิมดีงัน้ี  

   โอม เคชะวะยะ  นะมะฮ  เจมิหน้าผาก 

   โอม นารายะนะ  นะมะฮ  เจมิทอ้ง 

   โอม มะดฺวะวะยะ  นะมะฮ เจมิหน้าอก 

   โอม โกวนิดะยะ  นะมะฮ  เจมิคอ 

   โอม วชินะวะยะ  นะมะฮ  เจมิลาํตวัขวา 

   โอม มะดสุดูะนะยะ นะมะฮ  เจมิแขนขวา 

   โอม ทรวิคิระมะยะ นะมะฮ  เจมิไหล่ขวา 

   โอม วามะนะยะ  นะมะฮ  เจมิลาํตวัซา้ย 

   โอม ชรดีาระยะ  นะมะฮ  เจมิแขนซา้ย 

   โอม ฮรชิเิคชะยะ  นะมะฮ เจมิไหล่ซา้ย 

   โอม พดัมะนาบะยะ  นะมะฮ เจมิหลงับน 

   โอม ดาโมดะระยะ  นะมะฮ เจมิหลงัล่าง 

   โอม วาสุเดวายา  นะมะฮ มอืลบูบนศรีษะ (ชคฺิา) 
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 เชื่อว่าผูท้ีเ่จมิทลิคับนหน้าผากและตามลาํตวั มตุีลสปีระดบัรอบคอ เวลาตายยมทตูจะไม่

มาเยีย่มเยยีน  

 7. พิธีแห่จะกนันาท (Jagannath Ratha Yatra)  

 จะกนันาทเจา้แหง่จกัรวาล ตามความเชือ่ เมือ่เจอท่อนซุงทัง้ 3 แกะสลกัโดยพระ

วษิณุกรรม คอื 

  องคบ์ะละเดวะ  แทนองคบ์ะละราม (พีช่าย) 

  องคจ์ะกนันาท  แทนองคค์รชิณะ 

  องคส์ุบะดระ เดว ี แทนองคโ์ยกะมายา (น้องสาว)  

 เหล่าโกปี (คนเลีย้งววั) จงึพาทัง้ 3 ขึน้ราชรถแหก่ลบัเมอืงวรนิดาวนั ราชรถน้ีผูใ้ดไดร้ว่ม

ขบวน ไดร้อ้งเพลงเตน้ราํ หรอืแมก้ระทัง่แค่ไดเ้หน็ กเ็ป็นบุญอยา่งมากมาย 

 สาํหรบัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร เหล่าสาวกจะรวมตวักนัที่

บรเิวณสวนสวนปาลม์ ในสวนลมุพนีิ กจิกรรมจะจดัใหม้ีพธิสีงัคตีทาน รบัประทานพระสาดมั  

จากนัน้จะตัง้ขบวนบรเิวณประตูทางออก ของสวนลุมพนีิ สาวกจะตกแต่งราชรถอยา่งสวยงาน ดว้ย

พวงมาลยัและดอกไมน้านาชนิด และเริม่เคลือ่นขบวนราชรถ โดยเสน้ทางเคลือ่นขบวน คอืจากสวน

ลุมพนีิไปสิน้สดุทีว่ดัเทพมณเฑยีร เสาชงิชา้ เมือ่ขบวนมาถงึจะเชญิองคจ์ะกนันาทขึน้บทวหิารวดั 

และทาํพธิบีวงสรวง หลงัจากนัน้เหล่าสาวกจะรอ้งเพลงสวดมหามนต ์และเตน้ราํ พธิน้ีีจะมช่ีวงเดอืน

มถุินายน – กรกฎาคม ของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 ขบวนแหจ่ะกนันาท กรงุเทพมหานคร 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2554). 
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2. ศึกษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีสรรเสริญองคค์ริชณะในชีวิตประจาํวนั ของสมาคม

นานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก กรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี  

 2.1 นักดนตรี    

 นกัดนตรใีนสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ทุกคนเป็นสาวกทีม่ ี

ความศทัธาและใหค้วามสนสนใจในการบรรเลงและเลน่เครือ่งดนตร ีโดยสว่นใหญ่จะทาํการฝึกฝน

ดว้ยตนเองจากความศทัธา จงึทาํใหไ้ม่มนีกัดนตรอีาชพีหรอืนกัดนตรปีระจาํแต่อยากใด สาวกทุกคน

สามารถรว่มเล่นดนตรแีละบรรเลงเพลง หรอืนําสวดมนตไ์ด ้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ 17 สาวกสมาคมกาํลงัเลน่ดนตรทีาํสงัคตีทาน 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2536). 

 

 การศกึษาวธิกีารบรรเลงนัน้ สาวกทุกคนของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร สามารถเดนิทางไปเรยีนได้ทีศ่นูยฝึ์กปฏบิตั ิซึง่ทางศนูยจ์ะจดัใหม้กีารเรยีนการ

สอนวธิกีารบรรเลง ฮารโ์มเนียม และกลองมรดิงักะ โดยสาวกผูม้คีวามความถนดัทางการเลน่ดนตรี

จะเป็นผูถ่้ายทอดให ้ซึง่ถอืวา่การถ่ายทอดน้ีเพือ่รบัใชค้รชิณะและจะไดบุ้ญอยา่งสงู  

 อกีช่องทางหน่ึงในการศกึษาวธิกีารบรรเลงนัน้ สาวกทัว่โลกสามารถเขาไปคน้หาจาก

ระบบ Social network โดยการเขา้ไปที ่www.youtube.com แลว้พมิพค์าํวา่ “how to play 

harmonium” หรอื “how to play mridanga” จะพบวา่มวีดิโิอทีส่าวกของสามาคมนานาชาตเิพือ่ค

รชิณะจติสาํนึก จากหลากหลายประเทศ ทีท่าํการสาธติการบรรเลงเครือ่งดนตรแีละนํามาลงไวเ้ป็น
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จาํนวนมาก เพือ่ทาํการเผยแพรแ่ละสอนวธิกีารบรรเลงบทสวดมหามนตแ์ละบทสวดอื่นๆ ในทาํนอง

และรปูแบบต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอยีด สามารถเขา้ใจงา่ย สว่นเครือ่งดนตรทีีส่อนนัน้จะเป็น ฮารโ์มเนียม 

และกลองมรดิงักะ ตวัอยา่งสาวกทีม่คีวามชาํนาญในการบรรเลงดนตรขีองสมาคมนานาชาตเิพือ่ค

รชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร คอื 

 นายนพรจุ สจัวรรณ อาย ุ26 ปี อาชพี ครสูอนดนตร ี เขา้รว่มเป็นสาวกสมาคม

นานาชาตเิพื่อ ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร อุทศิตนเสยีสละรบัใช้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2552 

เน่ืองจากสนใจวฒันธรรมขนบธรรมเนียมของชาวอนิเดยีเป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ และมโีอกาศได้

ศกึษาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัดนตรอีนิเดยี เดมิทนีัน้เป็นคนนบัถอืพระพฆิเณศและชอบคน้ควา้เรือ่งราว

เกีย่วกบัการบชูาและประวตัเิทพฮนิดตู่างๆ และใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัองคพ์ระกฤษณะ เพราะ

เมือ่ไดศ้กึษาคน้ควา้แลว้พบว่า ในเรือ่งราวและกระบวนการของพระกฤษณะนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งใน

เรือ่งของปรชัญา การปฏบิตัสิมาธ ิ ดนตร ีและการเตน้ราํ ซึง่ตรงกบัเรือ่งราวทีต่นเองกาํลงัสนใจ 

และสิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจสาํคญั คอืเหน็วา่ในการสวดมนตทุ์กครัง้ จะมกีารใชเ้ครือ่งดนตรพีืน้บา้นของ

อนิเดยีเขา้มาเป็นสว่นประกอบ ซึง่สิง่น้ีเองทีต่นเหน็วา่มคีวามน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 นพรจุ สจัวรรณ(ซา้ยมอืสดุ)ถ่ายภาพรว่มกบัสาวกสมาคมคนอื่นๆ 

 

 ทีม่า: นพรจุ สจัวรรณ. (2553). 
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 นอกเหนือจากนัน้ สิง่ทีท่าํใหย้ิง่รูส้กึประทบัใจคอืพบวา่ จอรจ์ แฮรร์สินั หน่ึงในสมาชกิวงสี่

เต่าทองทีโ่ด่งดงัระดบัโลก กเ็ป็นสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกเช่นเดยีวกนั จงึทาํให้

ยิ่งเกดิความศรทัธามากขึน้ หลงัจากนัน้กเ็ริม่คน้ควา้ ศกึษาขอ้มลูต่างๆ จนไดม้าพบวา่ทีป่ระเทศ

ไทยกม็ ีสมาคมนานาชาตคิรชิณะจติสาํนึกอยูด่ว้ยเช่นกนั  จงึไดม้าเขา้รว่มทาํกจิกรรมต่างๆทีท่าง

สมาคมจดัขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19  นพรจุ สจัวรรณ ขณะกําลงัเล่นฮารโ์มเนียมเพือ่ทาํสงัคตีทาน 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

ปจัจบุนัเมือ่มกีารจดักจิกรรมทีศ่นูยฝึ์กปฏบิตั ิจะเป็นผู้การนําสวดมนต ์โดยการรอ้งเพลง

และเลน่ฮารโ์มเนียม หรอืในบางครัง้ทีม่เีทศกาลเฉลมิฉลองต่างๆ ทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึกจดัขึน้ จะนําบทสวดต่างๆมาแต่งทาํนองใหมใ่นแนวต่างๆ เช่น ป๊อบ รอ็ค และแสดงโชวก์บั

วงดนตรสีากล ซึง่สิง่น้ีสาวกแต่ละคนสามารถทาํไดเ้ช่นกนั การเรยีบเรยีงเพลงจะออกมาในลกัษณะ

ใดขึน้อยูก่บัความคดิสรา้สรรคข์องแต่ละบุคคล ซึง่สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกใน

ต่างประเทศกนิ็ยมทาํเช่นกนั และนอกจากน้ีจะมหีน้าทีนํ่ารอ้งเพลงสวดมนต์แลว้ ยงัมหีน้าทีเ่ป็นผู้

ประกอบพธิปีระจาํวนัหรอืเทศกาลต่างๆ รวมไปถงึการดแูลพระปฏมิา รวมไปถงึเป็นผูบ้รรยายและ

ช่วยสอนปรชัญาทีเ่กีย่วกบัพระเวทและคาํสอนจากคาํภรี์ภคัวทัคตีาดว้ย 
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นางสาวพชัรี นิลอาํพร อาย ุ23 ปี ปจัจบุนักําลงัศกึษาอยู ่คณะมนุษยศาสตร ์สาขาวชิา

สือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เขา้เป็นสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร อุทศิตนเสยีสละรบัใชค้รชิณะ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2548 ไดเ้ขา้รบัการอุปสมบท และรบั

ชือ่จากพระอาจารย์ คอื “มาดาฮวะปรยีา เดว ีดาส”ิ (Madhavapriya Devi Dasi) 

 มาดาฮวะปรยีา เดว ีดาส ิรูจ้กัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

โดยการแนะนําจากเพือ่นชาวเนปาล และเมือ่ไดเ้ขา้มาสมัผสักบักระบวนการครชิณะจติสาํนึก จงึเกดิ

ความรูส้กึชืน่ชอบและรูส้กึประทบัใจ และเมือ่เริม่ศกึษาอยา่งจรงิจงั กท็าํให้เกดิศรทัธาในคาํสอน 

ตลอดจนหลกัปฏบิตัจิากคาํภรีพ์ระเวท นอกเหนือจากคาํสอนแลว้สิง่หน่ึงที่รูส้กึชืน่ชอบและมคีวาม

ประทบัใจเป็นพเิศษตัง้แต่ครัง้แรกทีเ่หน็ คอืเหน็สาวกของสมาคมใชก้ลองพืน้บา้นของอนิเดยีตี

ประกอบการสวดมนตจ์งึเกดิความสนใจและเขา้ไปสอบถาม จนไดข้อ้มลูวา่กลองดงักล่าวเรยีกว่า 

“กลองมรดิงักะ” จากนัน้จงึเริ่มทาํการศกึษาและฝึกหดัตกีลองมรดิงักะดว้ยตนเองเป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 มาดาฮวะปรยีา เดว ีดาส ิขณะกําลงัตกีลองมรดิงักะเพื่อทาํสงัคตีทาน 
 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 
 

 มาดาฮวะปรยีา เดว ีดาส ิเริม่ตน้การฝึกหดัตกีลองมรดิงักะ จากการฟงัเพลงและจดจาํ

จงัหวะมาหดัตดีว้ยตนเอง ลองผดิลองถูกอยูห่ลายครัง้ จากนัน้มสีาวกของสมาคมได้แนะนําวา่ใหล้อง

คน้หาวธิฝึีกตกีลองจากอนิเตอรเ์น็ต www.youtube.com ทีม่สีาวกจากทัว่โลกนํามาลงไวเ้พือ่ทาํการ

เผยแพร ่เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการฝึกนัน้ จะใชเ้ครือ่งดนตรทีีข่องศนูยฝึ์กปฎบิตั ิโดยอาศยักนินอนอยู่

ทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ศนูยน์กัศกึษา รามคาํแหง 24 แยก 30 เป็นเวลา 3 ปี และ

ในขณะทีใ่ชช้วีติอยูท่ีศ่นูยป์ฏบิตั ิก็ทาํการฝึกฝนตนเองจนสามารถตกีลองมรดิงักะไดอ้ยา่งชาํนาญ 

และเดนิทางตดิตามสาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ไปยงัสถานที่

ต่างๆ เพือ่ทาํการเผยแพรก่ระบวรการครชิณะจติสาํนึกใหเ้ป็นทีรู่จ้กั   
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ภาพประกอบ 21  มาดาฮวะปรยีา (ซา้ยมอืสดุ) กาํลงัฮะรนิามเผยแพรก่ระบวนการครชิณะจติสาํนึก  

 

 ทีม่า: มาดาฮวะประยา เดว ิดาส .ิ (2555). 

 

  2.2 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

 หน่ึงในพธิกีรรมหลกัของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก คอืการสวดมนตแ์ละรอ้ง

เพลง ซึง่เรยีกวา่การทาํ สงัคตีทาน (Kirtan)  ซึง่การทาํสงัคตัทานน้ี จะใชเ้ครือ่งดนตรีงา่ยๆ บรรเลง

ประกอบการสวดมนต ์ส่วนใหญ่จะใชเ้ครือ่งดนตรพีืน้บา้นของอนิเดยีคอื ฉิ่ง, กลองมรดิงักะและฮาร์

โมเนียม โดยมคีวามเชื่อว่าเครือ่งดนตรเีหลา่น้ีเป็นเครือ่งดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์
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  2.2.1 ฉ่ิง (Kalta, Kartalas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22  ฉิ่ง (Kalta,Kartalas) 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

 ฉิ่ง มชีื่อเรยีกหลายอยา่ง เช่น กลัตา (Kalta) กาลตารสั (Kartalas) มนัซริะ (manjira) หรอื 

ตาละ (Tal)  เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของอนิเดยี จดัอยูใ่นตระกลฆูะนะ ของการแบ่งประเภท

เครือ่งดนตรแีบบปญัจดุรยิางคข์องอนิเดยี ใชส้าํหรบัตปีระกอบจงัหวะ ในบทเพลงหรอืใชป้ระกอบการ

เตน้ราํ (ภารตะนาฏยมั หรอื คาธคั) จากหลกัฐานทางโบราณคดใีนสมยัอารยธรรมลุม่แมน้ํ่าสนิธ ุ

ปรากฎหลกัฐานอยา่งชดัเจน ในพระเวทเรยีกเครือ่งดนตรชีนิดน้ีวา่ “อาฆาฏ”ิ บางตาํนานกล่าววา่ 

นารดัมณุจีะมเีครือ่งดนตรชีนิดน้ีตดิตวัอยูเ่ป็นประจาํคู่กบั ทานปรุะ (เครือ่งดนตรปีระเภทสายคลา้ย 

ซติาร)์ นารดัมณุเีป็นบุตรของพระพรหมและเป็นศษิยเ์อกของพระนารายณ์ นารดัมณุเีดนิทางไปทัว่

จกัรวาลเพือ่สรรเสรญิพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเป็นเจา้ นารดัมนีุไดม้ีความเชีย่วชาญทางขบัรอ้ง

และการเตน้ราํเป็นอยา่งมากจนครัง้หน่ึง นารดัมนีุไดม้าเยอืนโลกมนุษยเ์พือ่สอนศาสตรแ์หง่การรา่ย

ราํและการบรรเลงใหแ้ก่ จนัท ีดาส  

 จนัท ีดาส มคีวามศรทัธาในการเผยแพรพ่ระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งมาก        

นารดัมนีุ จงึเหน็แก่ความพยายามของจนัท ีดาส และเหน็ว่า จนัท ีดาส  มพีรสวรรคด์า้นการรอ้งราํ 

จงึสอนศาตรน้ี์ใหแ้ก่ จนัท ีดาส และเกดิเป็นเพลงสวดทีเ่รยีกว่า bhajan หรอื ภชนั บทเพลงแห่งการ
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อุทศิตนเสยีสละรบัใช ้ปจัจบุนัยงัเป็นทีนิ่ยมใชใ้นหมูก่ารรอ้งเพลงสวดภชนั  และกํากบัจงัหวะการ

เตน้ราํภารตะนาฏยมั และ คาธคั 

 ในสมาคมนานาชาตคิรชิณะเพือ่จติสาํนึก ฉิง่มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นเครือ่ง

ดนตรหีลกัในการใชป้ระกอบการสวดมนต์ทาํสงัคตีทาน สาวกสว่นใหญ่จะสามารถบรรเลงได ้ในการ

ทาํสงัคตีทานแต่ละครัง้ ถา้ไมม่เีครือ่งดนตรอีื่นหรอืไมม่ีนกัดนตร ีมเีพยีงฉิ่งหน่ึงคู่กส็ามารถทีจ่ะสวด

มนตท์าํสงัคตีทานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 H.H B.V.V Narasimha Swami กาํลงัทาํสงัคตีทานทีส่วนลมุพนีิ 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

การบรรเลง 

 ใชต้ปีระกอบจงัหวะ ทาํหน้าทีย่นืจงัหวะคลา้ยเมโทรนอมในดนตรสีากล  มลีกัษณะจงัหวะ

ดงัน้ี 
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จากโน้ตดา้นบนสามารถอธบิายวธิกีารตไีดด้งัน้ี 

              ตเีปิดมอื ใหเ้สยีงทีด่งัออกมามลีกัษณะคลา้ยกบัการตฉีิ่งใหไ้ดเ้สยีง “ฉิ่ง” ในวงดนตรไีทย  

 

     ตเีปิดมอื โดยตใีหฝ้าฉิง่ดา้นหน่ึงสไลดไ์ปกระทบกบัขอบฉิง่อกีดา้น คลา้ยกบัการตฉีาบ     

              เลก็เสยีง “แช่” ในวงดนตรไีทย 

 

 2.2.2 กลองมริดงักะ (Mridanga) หรือ โคล (Khol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 กลองมรดิงักะ  

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

 กลองมรดิงักะ เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งตทีีข่งึดว้ยหนงั จดัอยูใ่นเครือ่งดนตรปีระเภท 

อวนทัธะ ของการแบ่งประเภทเครือ่งดนตรแีบบปญัจดุรยิางคข์องอนิเดยี มรดิงักะเป็นภาษาสนักฤต

รวมกนัสองคาํไดแ้ก่ มรทิ+องัคะ แปลว่า เครือ่งดนิเผา เป็นกลองสองหน้า หุ่นกลองทาํจากดนิเผา 

หน้าเลก็ใหเ้สยีงแหลม หน้าใหญ่ใหเ้สยีงทุม้ หน้ากลองทัง้สองหน้าทาํจากหนงัววั  
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 กลองมรดิงักะในประเทศอนิเดยีมอียูห่ลายชนิด แต่ชนิดทีใ่ชใ้นสมาคมนานาชาติเพือ่ค

รชิณะจติสาํนึก คอื โคล (Khol)  มตีน้กาํเนิดจากแถบเบงกอลล ์โดยมเีรือ่งเลา่สบืต่อกนัมาตามความ

เชือ่ของสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกว่า ผูท้ีส่รา้งมรดิงักะขึน้มาคอื บาลาราม ซึง่เป็น

พีช่ายของครชิณะ เพื่อมอบใหก้บันกับวชทีช่ือ่วา่   สงัขะเทพ สาํหบัใชใ้นการบรรเลงเพลงสวด

สรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ จงึมกีารเรยีกกลองมรดิงักะประเภทน้ีว่า บาลาราม  

 เมือ่ 500 ปีก่อน ในยคุของ ชร ีเชธนัญะ อวตารรปูทองรวมระหวา่งราดาราณแีละครชิณะ 

ชร ีเชธนัญะ เป็นผูท้ีม่คีวามเลือ่มใสศทัธาในคาํสอนของครชิณะเป็นอยา่งมาก จงึทาํการเผยแพรค่าํ

สอนและพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ โดย ชร ีเชธนัญะ ใชก้ลองมรดิงักะตแีละเดนิไปตาม

หมูบ่า้นต่างๆ เพื่อรอ้งเพลงและเอ่ยพระนามอนัศกัสทิธข์องครชิณะ จนทาํใหค้าํสอนของครชิณะที่

รูจ้กัของผูค้น 

 เรือ่งราวเกีย่วกบัองคป์ระกอบต่างๆ ของกลองมรดิงักะไดถู้กรวบรวมไวเ้ป็นเหมอืนคาํสอน 

เช่น กลองทัง้ใบคอืองคบ์าลาราม(Balarama) พีช่ายของครชิณะ หุน่กลองเปรยีบเสมอืน ชร ี

เชธนัญะ หน้ากลอง 2 ดา้น เปรยีบเสมอืนเป็นพีก่บัน้อง หน้ากลองดา้นเลก็เรยีกวา่ นิทยานนัดะ 

(Nityananda) เปรยีบเสมอืนน้องชายของชร ีเชธนัญะ หน้ากลองดา้นใหญ่เรยีกว่า กะดาดาฮระ 

(Gadadhura) เปรยีบเสมอืนตวัชรเีช ธนัญะ สายหนงัรดักลองควรจะมทีัง้หมด 32 เสน้ เน่ืองจากตรง

กบัจาํนวนพยางคข์องมหามนต ์ทีม่ที ัง้หมด 32 พยางค ์  

 สาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก จะใหค้วามเคาราพกลองมรดิงักะเป็น

อยา่งมาก ก่อนจะทาํการตทุีกครัง้ จะตอ้งระลกึถึงครชิณะและแสดงความเคารพ เมือ่เล่นเสรจ็แลว้

จะตอ้งไมว่างกลองไวเ้สมอกบัพืน้ ควรมทีีร่องหรอืวางไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25สาวกชาวเบลเยยีมกาํลงัสาธติการตกีลองมรดิงักะ 

 

 ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 
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ภาพประกอบ 26 สาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกใชก้ลองมรดิงักะตปีระกอบในเผยแพร่  

 

 ทีม่า: มาดาฮวะประยา เดว ิดาส.ิ (2555). 

 

 เน่ืองจากกลองมรดิงักะ มลีกัษณะพเิศษ คอืมสีายสะพาย สาวกจงึสามารถนํากลองมรดิงั

กะไปบรรเลงเพือ่ทาํการ ฮะรนิาม เอ่ยนามพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเป็นการเผยแพร่กระบวนการครชิณะ

จติสาํนึก ไดอ้ยา่งสะดวก แต่เน่ืองจากกลองมรดิงักะแบบโบราณทาํจากดนิเผา ชาํรดุเสยีหายงา่ย

และมน้ํีาหนกัมาก ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคก์บัสาวกในการนํากลองไปใชต้ามสถานทีต่่างๆ  ปจัจบุนัจงึมี

ผูผ้ลติกลองทีท่าํจากวตัถุสงัเคราะหอ์อกมาจาํหน่าย ซึง่มคีวามทนทานน้ําหนกัเบา มคีวามทนัสมยั 

สสีนัสวยงาม สามารถนําไปใชง้านไปอยากสะดวก ส่วนใหญ่นิยมใชใ้นหมูส่าวกชาวยโุรปและ

อเมรกิา 
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ภาพประกอบ 27 กลองมรดิงักะโคลทีผ่ลติจากวสัดุ 

      สงัเคราะห ์

 

ภาพประกอบ 28  กลองมรดิงักะโคลที ่

      ผลติจากวสัดสุงัเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 สาวกชาวต่างชาตใิชก้ลองมรดิงักะทีผ่ลติจากวสัดุสงัเคราะห ์

 

การบรรเลง 

 ใชต้บีรรเลงประกอบจงัหวะ ควบคูไ่ปกบัการสวดมนต ์วธิกีารตจีะใชฝ้า่มอืและน้ิวตหีรอื

สบดัลงบนหน้ากลองใหเ้กดิเสยีงในระดบัต่างๆ  

 -   หน้าเลก็จะใหเ้สยีงทีส่งู ใชม้อืขวาต ีโดยการสบดัปลายน้ิวลงบนหน้ากลองใหเ้กดิเสยีง  

 -   หน้าใหญ่จะใหเ้สยีงทีทุ่ม้ตํ่า ใชม้อืซา้ยตใีหเ้กดิเสยี  
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 แต่ละบทเพลงจะมรีปูแบบการตหีรอืแพทเทริน์การตทีีแ่ตกต่างกนัออกไป รปูแบบการตน้ีี

ทางสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกจะเรยีกว่า “มนตรา” (Mantra) ซึง่มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ละ 

มนตราจะมลีกัษณะการต ีและระดบัเสยีงทีแ่ตกต่างกนั  

 

ตวัอย่างมนตราท่ีนิยมใช้ในสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก กรงุเทพมหานค ร 

  มนตราท่ี 1 Long Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะชา้ 

 

 

 

จากโน้ตดา้นบน มลีกัษณะการตดีงัน้ี 

Khik   มอืซา้ยตเีปิดมอื                             Ki     มอืซา้ยตปิีดมอื 

Ni      มอืขวาตเีปิดมอื                             Gha   มอืซา้ยตเีปิดมอื 

Dha   ตเีปิดมอืพรอ้มกนัทัง้ซา้ยและขาว        Dhai   ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตปิีด มอืซา้ยตเีปิด 

Tik     มอืขวาตปิีดมอื                              Ta     มอืขวาตเีปิดมอื 

Te     มอืขวาตเีปิดมอืโดยใชน้ิ้วสบดัลง          te      มอืขวาตปิีดมอืโดยใชน้ิ้วสบดัขึน้    

 มนตราท่ี 2 Shot Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะปานกลาง 

                  

 

 

 

จากโน้ตดา้นบน มลีกัษณะการตดีงัน้ี 

Dha    มอืซา้ยตเีปิดมอื                     Gi       มอืซา้ยตเีปิดมอื 

Te      มอืขวาตปิีดมอื                       Re     ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตเีปิดมอื มอืซา้ยตปิีด

มอื 

Ta      มอืขวาตปิีดมอื                       Ge     มอืซา้ยตเีปิดมอื               

Dhe    ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตปิีดมอื มอืซา้ยตเีปิดมอื                                 

Na     มอืขวาตปิีดมอื 
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 มนตราท่ี 3 Fast Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะเรว็ 

 

 

 

 

 

จากโน้ตดา้นบน มลีกัษณะการตดีงัน้ี 

Dhin    มอืซา้ยตเีปิดมอื                        

Thi      มอืขวาตปิีดมอื                        

Thak    ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตเีปิดมอื มอืซา้ยตปิีดมอื                                 

Gho     มอืซา้ยตปิีดมอื                         

Dhi       ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตปิีดมอื มอืซา้ยตเีปิดมอื 

Na       มอืขวาตปิีดมอื                        

 

  มนตราท่ี 4 Tihai Beat (Fill in) ใชต้สี่งระหว่างท่อนเพลง 

 

 

 

 

 

จากโน้ตดา้นบน มลีกัษณะการตดีงัน้ี 

The       มอืขวาตปิีดมอื                             Re     มอืขวาตเีปิดมอื                        

Kha       มอืซา้ยตปิีดมอื                            Ta      มอืขวาตเีปิดมอื                        

Jha       ตเีปิดมอืพรอ้มกนัทัง้มอืซา้ยและมอืขวา 
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 มนตราท่ี 5 Alankala ใชต้ใีนวรรคสุดทา้ยของเพลงชา้ เพื่อใชเ้ชื่อมไปสู่เพลงทีม่จีงัหวะ

เรว็ 

 

 

 

 

 

 

จากโน้ตดา้นบน มลีกัษณะการตดีงัน้ี 

Thi       มอืขวาตปิีดมอื                       

Thak    ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตเีปิดมอื มอืซา้ยตปิีดมอื   

Gho      มอืซา้ยตปิีดมอื                           

Dhin     ตพีรอ้มกนัทัง้สองมอื มอืขวาตปิีดมอื มอืซา้ยตเีปิดมอื   

  

  ขอ้สงัเกตจากลกัษณะการตกีลองมรดิงักะโคลเสยีงต่างๆ บางเสยีงมลีกัษณะการตทีี่

เหมอืนกนั แต่มชีือ่เรยีกเสยีงแตกต่างกนั เน่ืองจากการกาํหนดเสยีงการตกีลองของชาวอนิเดยี นิยม

เรยีกใหเ้สยีงแตกต่างกนัเพื่อความไพเราะ สอดคลองน่าฟงัเวลาท่องจงัหวะกลอง 

 

 2.2.3 ฮารโ์มเนียม (Harmonium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 ฮารโ์มเนียม 
 

ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 
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 ฮารโ์มเนียม เป็นเครือ่งดนตรปีระเภทคยีบ์อรด์ อาศยัแรงดนัของลมผา่นลิน้โลหะทาํใหเ้กดิ

เสยีง  ในช่วงกลางศตวรรษที ่19 มชิชนันารชีาวฝรัง่เศส ไดนํ้าฮารโ์มเนียมเขามาเผยแพรใ่นประเทศ

อนิเดยี และไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากมาจนถงึปจัจบุนั  เราจะพบเหน็ไดท้ัว่ไปวา่ชาวอนิเดยี 

นิยมใชฮ้ารโ์มเนียมบรรเลงประกอบพธิกีรรมต่างๆ โดยเฉพาะพธิกีรรมของชาวฮนิดแูละชาวซกิข ์

สาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร จะใชฮ้ารโ์มเนียมบรรเลงทาํนอง

หลกัควบคู่ไปกบัการสวดมนต์ทาํสงัคตัทาน ซึง่รบัเอาแบบอยา่งมาจากวฒันธรรมน้ีมาจากอนิเดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ 

 

ภาพประกอบ 31 ลกัษณะการนัง่บรรเลงฮารโ์มเนียม 

 

ทีม่า: ยวุด ีเสอืใหญ่. (2556). 

 

การบรรเลง   

 ผูบ้รรเลงจะนัง่บรรเลงในท่าขดัสมาธ ิมอืขา้งขวาใชส้าํหรบักดลิม่น้ิวใหเ้กดิเสยีงเพือ่ดาํเนิน

ทาํนองเพลง  มอืดา้นซา้ยทาํหน้าที่ป ัม๊ลม โดยการดงึถุงลมเขา้-ออก เป็นจงัหวะ 

 2.3 บทเพลง 

 บทเพลงต่างๆ ทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ใชใ้นการ

ประกอบพธิกีรรมต่างๆ นัน้ มอียูม่ากมาย ลว้นแลว้แต่เป็นบทมนตอ์นัศกัดิส์ทิธท์ัง้สิน้ การรอ้งเพลง

และสวดมนตแ์บบหมน้ีู ทีเ่รยีกวา่การทาํสงัคตีทาน (Kritan)  เพลงทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก กรงุเทพมหานครใชเ้ป็นประจาํไดแ้ก่   
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 2.3.1 มนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์(Sri Sri Gurvastakam) 

 2.3.2 ฮะเรครชิณะมหามนต์ (Hare Krishna Maha-Mantra) 

 2.3.3 มนตป์กป้องคุม้ครอง (Nrsimha dev) 

 2.3.4 โกระ-อาระท ิ(Gaura-Arati) 

 2.3.5 มนตพ์ระสาดะ – เสวายะ (Prasadum Sevaya) 

 ลกัษณะวธิกีารบรรเลงและขบัรอ้ง จะมผีูนํ้ารอ้ง 1 คน เรยีกว่า “ผูนํ้าสวด” ซึง่เป็นสาวก

เพศหญงิหรอืเพศชายกไ็ด ้สว่นใหญ่จะเป็นสาวกทีม่น้ํีาเสยีไพเราะน่าฟงั ผูนํ้าสวดจะรอ้งนําทลีะ

วรรคเพลง จากนัน้สาวกทุกคนจะรอ้งตาม เป็นแบบน้ีเหมอืนกนัทุกเพลง ซึง่บทเพลงทีนํ่ามาศกึษาม ี

3 บทเพลงดงัน้ี 

 1.  มนตส์รรเสริญพระอาจารย์ 

 มนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์มชีือ่เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า ชร ีชร ีเกริฟ์ อชัทะคะ 

(Sri Sri Gurvastakam) เป็นเพลงสรรญเสรญิพระอาจารย ์ใชร้อ้งและบรรเลงประกอบการทาํพธิีบชูา 

อารตใีนช่วงเชา้ เรยีกกนัในหมูส่าวกชาวไทยวา่ “เพลงอารเีชา้” บทเพลงกล่าวถงึพระคุณอนั

ประเสรฐิของพระอาจารย ์เป็นการกลา่วสรรเสรญิและระลกึถงึพระคณุของพระอาจารย ์  

 

มนตส์รรเสริญพระอาจารย ์(Sri Sri Gurvastakam)   

เน้ือร้อง 

ท่อนท่ี1 

สมัสาระ – ดาวานะละ – ลดีะ – โลคะ 

ทราณายะ คารณุยะ – กะนากะนะทวมั 

พราพทสัยะ  คลัยะณะ กุณารณะวสัยะ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล  

 พระอาจารยไ์ดร้บัพรจากมหาสมทุรแหง่เมตตา เปรยีบเสมอืนดัง่หมูเ่มฆทีห่ลัง่น้ําลงมา

เพือ่ดบัไฟปา่ พระอาจารยนํ์าเราใหอ้อกจากโลกวตัถุทีแ่สนทรมานดว้ยการดบัไฟอนัรา้ยแรงแหง่

ชวีติวตัถุ ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งสงูแดพ่ระอาจารยร์ปูน้ีผูซ้ึง่เป็นมหาสมทุรแหง่คณุธรรม

ลํา้เลศิ 
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ท่อนท่ี 2 

มะฮาพระโบฮ ครีทะนะ – นรทิยะ – กทีะ 

วาดทิระ – มาดยนั – มะนะโส ระเสนะ 

โรมานชะ – คมัพาชร ุ– ทะรงักะ – บาโจ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล  

 พระอาจารยม์คีวามสขุเสมอกบัขบวนการ สงัครีทะนะ ขององคเ์ชธนัญะมะฮาพระบุ ท่าน

สวดภาวนาพระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์เลน่ดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ราํดว้ยความสขุ เพราะท่านไดร้บัรสแหง่

การอุทศิตนและเสยีสละทีบ่รสิทุธิภ์ายในดวงใจ บางครัง้ขนของท่านตัง้ชนั บางครัง้ท่านรูส้กึตวัสัน่

และบางครัง้น้ําตาของท่านไหลรนิออกมาจากดวงตาดัง่คลืน่น้ํา ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่ง

สงูแทบพระบาทรปูดอกบวั แดพ่ระอาจารยร์ปูน้ี 

ท่อนท่ี3                                

ชร ี– วกิระฮาราดะนะ – นิทยะ – นานา 

ชรงิการะ – ทนั – มนัดริะ – มารจะนาโด 

ยคุทสัยะ บคัธามช ชะ นิยนุจะโท พิ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล  

 พระอาจารยป์ฏบิตักิารบชูา ชร ีราดา และครชิณะ อยูท่ีว่ดัเสมอ ท่านแนะนําใหส้าวก

ปฏบิตักิารบชูาเช่นเดยีวกนั เหลา่สาวกตกแต่งประดบัประดาพระปฏมิาดว้ยอาภรณ์และ

เครือ่งประดบั อนัสวยสดงดงาม ทาํความสะอาดวดัและปฏบิตักิารบชูาอื่นๆ ในทาํนองเดยีวกนัน้ีแด่

พระเจา้ ขา้พเจา้ ขอแสดงความเคารพอยา่งสงูแทบพระบาทรปูดอกบวั แดพ่ระอาจารยร์ปูน้ี  
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ท่อนท่ี 4                                

ชะทุร – วดิา – ชร ี– บะกะวทั – พระสาดะ  

สวาดว – อนันะ – ทรพิทาน ฮะร ิ– บคัธะ – สงักาน 

ครทิไววะ ทรพิทมิ บะจะทะฮ สะไดวะ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล 

 พระอาจารยถ์วายภตัตราหารอนัโอชะ 4 ชนิด แด่องคค์รชิณะ อยูเ่สมอ (ดงัเช่นภตัราหาร

ทีใ่ชเ้คีย้ว ใชเ้ลยี ใชด้ดู ใชด้ืม่) เมือ่พระอาจารยแ์ละเหน็สาวกพงึพอใจในการรบัประทาน บะกะวัท

พระสาดมั ท่านกร็ูส้กึพอใจ ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งสงู แทบพระบาทรปูดอกบวั แดพ่ระ

อาจารยร์ปูน้ี 

ท่อนท่ี5                                

ชร ี– ราดคิา – มาดะวะโยร อพาระ  

มาดรุยะ – ลลีา – กุณะ – รพูะ – นามนาม 

พระท ิ– คชะณาสวาดะนะ – โลลุพสัยะ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล 

 พระอาจารยม์คีวามกระตอืรอืรน้เสมอ ในการสดบัฟงัและสนทนาเกีย่วกบัลลีาความรกัทีไ่ม่

มทีีส่ ิน้สดุ ระหวา่งราดคิา และมาดะวะ ทัง้คุณสมบตั ิพระนามและรปูลกัษณ์ของทัง้สองพระองค ์พระ

อาจารยป์รารถนาทีจ่ะไดร้บัรสเช่นน้ีอยูทุ่กนาท ีขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งสงู แทบพระบาท

รปูดอกบวัพระอาจารยร์ปูน้ี 
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ท่อนท่ี 6 

นิคนุจะ – ยโูน ระท ิ– เคล ิ– สดิดฺไย 

ยา ยาลบิริ ยคุทริ อเพคชะณยีา 

ทะทราท ิ– ดาดชยาด อท ิ– วลัละบสัยะ 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล 

 พระอาจารยเ์ป็นทีร่กัยิง่ เพราะวา่ท่านมคีวามชาํนาญในการสนบัสนุนรบัใชพ้วกโกปี ซึง่

ช่วยกนัจดัแจงตระเตรยีมเพือ่ใหก้ารเสกสมระหวา่ง ราดาและครชิณะ มรีสชาตทิีส่มบรูณ์สงูสดุในพุม่

ไมแ้หง่วรนิดาวะนะ ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพดว้ยความถ่อมตนอยา่งยิง่ แทบพระบาทรปู

ดอกบวัแดพ่ระอาจารยร์ปูน้ี 

ท่อนท่ี 7                              

สาคชาด – ดะรทิเวนะ สะมสัทะ – ชาสไทร 

อุคทสั ทะทา บาพยะทะ เอวะ สดับฮิ 

คนิทุ พระโบร ยะฮ พรยิะ เอวะ ทสัยะ 

วนัเด กุโรอ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล 

 พระอาจารยค์วรไดร้บัการเคารพบชูาเปรยีบเสมอืนพระเจา้สงูสดุ เพราะวา่ท่านเป็นผูร้บัใช้

องคส์นิททีส่ดุของพระเจา้ สิง่น้ีเป็นทีท่ราบกนัด ีในพระคมัภรีแ์ละปฏบิตัโิดยผูท้ีเ่ชือ่ถอืไดท้ัง้หลาย 

ฉะนัน้ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งสงูแทบพระบาทรปูดอกบวั ของพระอาจารยร์ปูน้ี ซึง่เป็นผู้

แทนทีเ่ชือ่ถอืไดข้อง ชร ีฮะร ิ(ครชิณะ) 
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ท่อนท่ี 8                                

ยสัยะ พระสาดาด บะกะวทั –  พระสาโด 

ยสัยาพระสาดาน นะ กะทฮิ คโุท พ ิ

ดยายนั สทุวมัส ทสัยะ ยะชสั ทร ิ– สนัดยมั 

วนัเด กุโรฮ ชร ี– ชะระณาระวนิดมั 

คาํแปล 

 ดว้ยพระกรณุาธคิณุของพระอาจารย ์ขา้พเจา้จงึไดร้บัพรจากองคค์รชิณะ หากปราศจาก

พระกรณุาธคิณุของพระอาจารย ์ขา้พเจา้กม็สิามารถทาํความเจรญิกา้วหน้า ฉะนัน้ ขา้พเจา้ควรจะ

ระลกึและสรรเสรญิพระอาจารยอ์ยา่งน้อยวนัละสามครัง้ ขา้พเจา้ควรแสดงความเคารพอยา่งสงู แทบ

พระบาทรปูดอกบวั แดพ่ระอาจารยร์ปูน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ทาํนองเพลงสรรเสริญพระอาจารย ์(Sri Sri Gurvastakam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
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 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงมนตส์รรเสรญิ 

พระอาจารย์ พบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

 บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงมนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์พบวา่

ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง F Major มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธ์ทาํนองทัง้หมด 

 ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงมนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์พบวา่

ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง A3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง C5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (A3 – C5) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 10 Minor  

 การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงมนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์พบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ดนํ้าเอาวธิกีาร

เคลือ่นทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง 

 คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 
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 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการเลยีนแบบหว้ง

ระดบัทาํนอง ซึง่เป็นเทคนิคการเลยีนระหวา่ง 2 แนวทาํนอง (Sequential Imitation) เป็น

องคป์ระกอบหลกั 

 ลกัษณะจงัหวะ 

  อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

  เพลงมนตส์รรญเ์สรญิพระอาจารย์ ใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย

มกีารใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

  อตัาความเรว็ (Tempo) 

  เพลงมนตส์รรเสรญิพระอาจารย์ ใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 132 โดยมอีตัราความเรว็คงที่

ตลอดทัง้เพลง  

  จงัหวะกลองมรดิงักะทีใ่ชต้เีขา้กบัมนตส์รรเสรญิพระอาจารยน้ี์  ใชม้นตราแบบ Long Beat  

 

 

  

 2.  ฮะเร คริชณะ มหามนต์ (Hare Krishna Maha-Mantra) 

 บทมหามนตน้ี์ เป็นบทเพลงบทสาํคญัทีส่ดุของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกทัว่

โลก เปลีย่บเสมอืนการเอยพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ คอื ครชิณะ เพื่อเป็นการสรรเสรญิ แต่ก่อนที่

เริม่รอ้งบทมหามนต ์สาวกจะตอ้งเริม่ต้นดว้ยการรอ้งเพลงบททีก่ลา่วสรรเสรญิพระคุณของกูรหูรอื

พระอาจารยก่์อนทุกครัง้ มนตบ์ทน้ีชือ่วา่ “ชรลีะ พระบุพาด พระณะทิ” จากนัน้จงึต่อดว้ย ฮะเรครชิณะ 

มหามนต ์ซึง่จะทาํการบรรเลงและขบัรอ้งต่อเน่ืองไปเรือ่ยๆ เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยสลบั

สบัเปลีย่นทาํนองและจงัหวะไปเรือ่ยๆ เพือ่ความสนุกสนาน สาวกสามาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก จากทัว่โลก จะประพนัธท์าํนองมหามนตไ์วอ้ยา่งมากมายซึง่จะยกมาเป็นตวัอยา่ง 3 ทาํนอง 

ดงัน้ี 
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ชรีละ พระบพุาด พระณะทิ 

เน้ือร้อง 

ท่อนท่ี 1 

นะมะ โอม วชิณุ-พาดายะ ครชิณะ-เพรชทาํยะ บ-ูทะเล 

ชรมีะเท บคัธเิวดาธะ-สวามนิ อทิ ินามเิน 

คาํแปล     

 ขา้พเจา้ของแสดงความเคารพอยา่งสงู  แด่พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ีบคัธเิวดนัธะ สวาม ิ

พระบุพาด ผูซ้ึง่เป็นทีร่กัยิง่ของครชิณะ  โดยยดึเอาพระบาทรปูดอกบวัขององคเ์ป็นทีพ่ึง่  

 

ท่อนท่ี 2 

นะมสั เท สารสัวะเท เดเว โกระ-วาณ-ีพระชารเิณ 

นิรวเิชชะ-ชนูยะวาด-ิพาชชาทยะ-เดชะ-ทารเิณ 

คาํแปล     

 โอ พระอาจารย ์ทาสแห่งสะรสัวะท ีโกสวาม ีพวกขา้พเจา้ของแสดงความเคารพอยา่งสงู

แด่ท่าน ทีก่รณุาสอนสาสน์จากองคเ์ชธนัญะเดวะ และจดัส่งผูอ้ยูใ่นประเทศตะวนัตก ซึง่เตม็ไปดว้ย

ลทัธทิีไ่รร้ปูลกัษณ์ และลทัธสิญูเปล่า 

 

ท่อนท่ี 3 

ชร-ีครชิณะ-เชธนัญะ-พระบุ นิทยานนัดะ 

ชร-ีอะดเวทะ กะดาดะระ ชรวีาสาด-ิโกระ-บคัธะ วรนิดะ 

คาํแปล 

 ขอความเจรญิรุง่เรอืงจงมแีด่องค ์ชร ี ครชิณะ เชธนัญะ มะฮาพระบุ องคนิ์ทยานนัดะ , 

อะดเวทะ อาชารยะ, กะดาดะระ พนัดทิะ พระบุ, และชรวีาสะ ทาคุระ และสาวกทัง้หลายทีป่ฏบิตัิ

ตามพระบาทของท่านเหลา่น้ี 
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ชรีละ พระบพุาด พระณะทิ 
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 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงชรลีะ พระบุพาด 

พระณะท ิพบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

 บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะทิ 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง C Major มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง

ทัง้หมด 

 ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะท ิพบวา่

ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง C4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง G4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (C4 – G4) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 5 Perfect 

 การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะท ิพบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ดนํ้าเอาวธิกีาร

เคลือ่นทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง และ

พบวา่มกีารเคลือ่นทาํนองแบบขา้มขัน้ (Disjunct Motion) ในทุกช่วงของการเปลีย่นวรรคเพลง 

 คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 

 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการแบ่งประโยค

ของทาํนอง (Phrasing) ซึง่เป็นเทคนิคการประพนัธเ์พลงดว้ยความเขา้ใจประโยคต่างๆ โดยรูจ้กัการ

แบ่งประโยคถามและตอบ เช่น โน้ตเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะท ิในหอ้งที ่1-4 จดัเป็นประโยค

ถาม และ โน้ตเพลงหอ้งที ่5-8 จดัเป็นประโยคตอบ เป็นตน้ 
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  ลกัษณะจงัหวะ 

   อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

  เพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะท ิใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดยมี

การใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

   อตัาความเรว็ (Tempo) 

  เพลงของเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะท ิใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 108.6 โดยมอีตัรา

ความเรว็คงทีต่ลอดทัง้เพลง  

ฮะเร คริชณะ มหามนต์ 

 

เน้ือร้อง 

ฮะเร ครชิณ  ฮะเร  ครชิณะ 

ครชิณะ ครชิณะ  ฮะเร ฮะเร 

ฮะเร รามะ    ฮะเร รามะ 

รามะ รามะ   ฮะเร ฮะเร 

 

คาํแปล  

  คริชณะ หมายถงึ ผูม้เีสน่หส์งูสุด มคีุณสมบตัหิกประการโดยสมบรูณ์ คอื ความรํ่ารวย   

           ความสงา่งาม ความรู ้ ชือ่เสยีง พลงัอาํนาจ และความเสยีสละ 

              ฮาเร  หมายถงึ  เป็นพลงัเบือ้งสงูหรอืพลงัแห่งความสุขของพระองค์ 

              รามะ หมายถงึ  ความสขุเกษมสาํราญสงูสดุ 
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ฮะเร คริชณะ มหามนตท์าํนองท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฮาเร คริชณะ มหามนตท์าํนองท่ี 2                                  

 

 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงฮะเร ครชิณะ มหา

มนต ์ทาํนองที ่1 พบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

 บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่1 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง C Major มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง

ทัง้หมด 

 

 



106 
 

 ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที่ 1 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง C4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง G4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (C4 – G4) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 5 Perfect 

 การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่1 พบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ด้

นําเอาวธิกีารเคลือ่นทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ

ประพนัธท์าํนอง และพบวา่มกีารเคลือ่นทาํนองแบบขา้มขัน้ (Disjunct Motion) ในทุกช่วงของการ

เปลีย่นวรรคเพลง 

 คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 

 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการเลยีนแบบหว้ง

ระดบัทาํนอง ซึง่เป็นเทคนิคการเลยีนระหวา่ง 2 แนวทาํนอง (Sequential Imitation) เป็น

องคป์ระกอบหลกั และใชเ้ทคนิคการซํา้ทาํนอง (Repetition) เขา้มาเป็นองคป์ระกอบรว่มดว้ย 

 ลกัษณะจงัหวะ 

   อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

 เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่1 ใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) 

โดยมกีารใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

   อตัาความเรว็ (Tempo) 

 เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่1 ใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 108 โดยมอีตัราความเรว็

คงทีต่ลอดทัง้เพลง 
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ฮะเร คริชณะ มหามนตท์าํนองท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงฮะเร ครชิณะ มหา

มนต ์ทาํนองที ่2 พบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

 บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่2 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง Eb Natural minor มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธ์

ทาํนองทัง้หมด 
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 ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที่ 2 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง Db4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง Eb5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (Db4 – Eb5) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 9 Major 

 การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่2 พบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ด้

นําเอาวธิกีารเคลือ่นทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ

ประพนัธท์าํนอง และพบวา่มกีารเคลือ่นทาํนองแบบขา้มขัน้ (Disjunct Motion) ในบางช่วงของการ

เปลีย่นวรรคเพลง 

 คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 

 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการเลยีนแบบหว้ง

ระดบัทาํนอง ซึง่เป็นเทคนิคการเลยีนระหวา่ง 2 แนวทาํนอง (Sequential Imitation) เป็น

องคป์ระกอบหลกั  

 ลกัษณะจงัหวะ 

   อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

 เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่2 ใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) 

โดยมกีารใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

   อตัาความเรว็ (Tempo) 

 เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่2 ใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 68 โดยมอีตัราความเรว็

คงทีต่ลอดทัง้เพลง 
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คริชณะ มหามนตท์าํนองท่ี 3 
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 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงฮะเร ครชิณะ มหา

มนต ์ทาํนองที ่3 พบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

 บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่3 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง C Major มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง

ทัง้หมด 

 ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที่ 3 

พบวา่ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง C4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง G4 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (C4 – G4) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 5 Perfect 

 การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่3 พบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ด้

นําเอาวธิกีารเคลือ่นทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ

ประพนัธท์าํนอง และพบวา่มกีารเคลือ่นทาํนองแบบขา้มขัน้ (Disjunct Motion) ในทุกช่วงของการ

เปลีย่นวรรคเพลง 

 คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 

 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการเลยีนแบบหว้ง

ระดบัทาํนอง ซึง่เป็นเทคนิคการเลยีนระหวา่ง 2 แนวทาํนอง (Sequential Imitation) เป็น

องคป์ระกอบหลกั และใชเ้ทคนิคการซํา้ทาํนอง (Repetition) เขา้มาเป็นองคป์ระกอบรว่มดว้ย 
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 ลกัษณะจงัหวะ 

   อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

  เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่3 ใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple 

Time) โดยมกีารใชอ้ตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

   อตัาความเรว็ (Tempo) 

  เพลงฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ทาํนองที ่3 ใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 108 โดยมอีตัรา

ความเรว็คงทีต่ลอดทัง้เพลง 

  จงัหวะกลองมรดิงักะทีใ่ชต้เีขา้กบัเพลงชรลีะ พระบุพาด พระณะทิ ใชม้นตราแบบ Long 

Beat สว่น ฮะเร ครชิณะ มหามนต์ ใชท้ัง้มนตราแบบ Long Beat, Shot Beat, Fast Beat และ Tihai 

(Fell in) ขึน้อยูก่บัผูต้เีป็นหลกั เพราะ ฮะเร ครชิณะมหามนต ์แต่ละทาํนอง สามารถบรรเลงไดท้ัง้

จงัหวะชา้และจงัหวะเรว็ 
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 2.3.3 มนตป์กป้องคุ้มครอง (Nrsimha dev) 

 เพลงน้ีเป็นสวดสรรเสรญิให้องค ์นรสงิหอ์วตาร หน่ึงในอวตารของพระวษิณุ เพลงสวดน้ี

กลา่วถงึความสงา่ขององคน์รสงิหต์ัง้แต่พระบาทจนถงึพระพกัตร ์องค์นรสงิหเ์ป็นครึง่มนุษยค์รึง่

สงิโต ในเพลงสวดน้ีไดก้ลา่วถงึตาํนานเกีย่วกบัพระฮลาดะมหาราชซึง่เป็นบุตรของมารทีช่ือ่ฮรินัยะ

คะชพิ ุ  

 ฮรินัยะคะชพิุไดบ้าํเพญ็เพยีรจนไดพ้รจากพระพรหม พรของฮรินัยะคะชพินุัน้คอื เป็น

อมตะจะไมต่ายทัง้บนบกในน้ํา กลางวนักลางขึน้ ขา้งในขา้งนอก มนุษย ์และ สตัว ์เมือ่ไดพ้รดงันัน้ฮิ

รนัยะคะชพิจุงึอหงัการ อาละวาดตัง้แต่บาลดาลถงึชัน้พรหมโลกเพือ่ประกาศตนวา่ตนคอืพระเจา้ แต่

พระฮลาดะมหาราชนัน้ซึง่ทรงศรทัธาแต่ครชิณะเพยีงผู้ เดยีวทรงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเป็นเจา้

ตลอดเวลาไปไหนมาไหนทุกคนจะไดย้นิพระฮลาดะมหาราชคอยสรรเสรญิองคค์รชิณะตลอดเวลา ฮิ

รนัยะคะชพิโุกรธมากจงึสัง่ทาํโทษบุตรของตน ทัง้เอาไปโยนหน้าผา ถ่วงน้ํา เผาไฟ และ ใหส้ตัวม์ี
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พษิสงัหาร แต่กระนัน้กไ็มไ่ดผ้ล เป็นเพราะพระฮลาดะมหาราชทรงระลกึถงึองคค์รชิณะตลอดเวลา ฮิ

รนัยะคะชพิไุมเ่ชือ่วา่มพีระเจา้ จงึไดต้ะโกนออกมา หากพระเจา้มอียูจ่รงิกจ็งปรากฏใหด้ ูนรสงิห์

อวตารจงึปรากฏออกมาจากเสา และออกมาสงัหารมารฮริณัยะคะชพิ ุฮรินัยะคะชพิรูอหงัการคดิวา่

ตวัเองเป็นอมตะจงึเกดิการต่อสูก้บันรสงิหอ์วตาร แต่สุดทา้ยกต็อ้งจบลง 

  นรสงิหอ์วตารสงัหารฮริณัยะคะชพิสุิน้ใจคาบนตกัของพระองค ์โดยทีน่ัง้อยูก่ึง่กลาง

ระหวา่งประตทูางออก และเป็นเวลาก่อนคํ่า หรอือกีนยันึง นรสงิหอ์วตารเป็นสว่นหน่ึงของครชิณะ 

ครชิณะเป็นพระเจา้สงูสุดทรงเป็นเจา้ของทุกสิง่ทุกอยา่งในจกัรวาล ถงึแมพ้ระองคใ์หไ้ดก้เ็อาคนืได้  

พระฮลาดะมหาราชจงึสรรเสรญินรสงิหอ์วตารออกมาเป็นเพลงสวดทีช่ือ่วา่ นรสงิห ์พระณามะ  

 มนตบ์ทน้ีใชส้าํหรบัรอ้งเพือ่ปกป้องคุม้กนัภยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวงใหก้บัเหลา่สาวก 

เชือ่วา่เมือ่สาวกเกดิกลวัหรอืตกอยูใ่นอนัตรายใหท่้องมนตบ์ทน้ี จะช่วยคุม้ครองใหป้ลอดภยั 

มนตป์กป้องคุ้มครอง (Nrsimha dev) 

เน้ิอร้อง  

ท่อนท่ี 1 

นะมสั  เท  นะระสมิฮายะ 

พระฮลาดาฮลาดะ - ดายเิน 

ฮริณัยะคะชโิพล วคัชะฮ- 

ชลิา – ทงัคะ – นคัฮาละเย 

คาํแปล 

 ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งสงูแด่องค ์นะระสมิฮะ ผูใ้หค้วามสุขแด่ พระฮลาดะ มะ

ฮาราจะ และเลบ็ของพระองคเ์ปรยีบเสมอืนสิว่ ทีส่ลกัลงบนอกอนัแขง็ดงัศลิาของมาร ฮริณัยะคะชพิุ 

ท่อนท่ี 2 

อโิท นรสิมิฮะฮ พะระโท นรสิมิโฮ 

ยะโท ยะโท ยาม ิทะโท นรสิมิฮะฮ 

บะฮรี นรสิมิโฮ ฮระเย นรสิมิโฮ 

นรสิมิฮมั อาดมิ ซะระณมั พระพดัเย 
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คาํแปล 

 องคน์ะระสมิฮะ สถติณ ทีน้ี่ และทุกหนทุกแห่ง ขา้พเจา้ไปทีใ่ดองคน์ะระสมิฮะกไ็ปทีน่ัน่

ดว้ย พระองคท์รงอยูท่ ัง้ภายในหวัใจและภายนอกหวัใจ ขณะเดยีวกนั ขา้พเจา้ขอศโิรราบแดอ่งคน์ะ

ระสมิฮะ ผูท้รงเป็นแหล่งกําเนิดของสรรพสิง่และเป็นทีพ่ึง่สงูสุด 

ท่อนท่ี 3 

ทะวะ คะระ – คะมะละ –วะเร นะคมั อดับุทะ – ชรงิกมั 

ดะละ – ฮริณัยะคะชพิ ุ– ทะนุ – บฺรงิกมั 

เคชะวะ ดฺรทิะ – นะระฮะร-ิรพูะ จะยะ จะกะดชีะ ฮะเร 

 

คาํแปล 

 โอ ้เคชะวะ  โอ ้พระเจา้แห่งสกลจกัรวาล โอ ้องคอ์ะรผิูซ้ ึง่ปรากฎมาในรปูลกัษณ์ครึง่คน

ครึง่สงิโต ขอใหพ้ระองคท์รงพระเจรญิ ดว้ยเลบ็ทีส่วยงามจากพระหตัถร์ปูดอกบวั พระองคท์รงควา้น

รา่งของอสรูทีค่ลา้ยตวัต่อฮริณัยะคะชพิ ุเสมอืนดงัเราสามารถขยีต้วัต่ออยา่งงา่ยดายดว้ยเลบ็มือ 
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ทาํนองของมนตป์กป้องคุ้มครอง (Nrsimha dev) 
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 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางดา้นทาํนอง (Melody) ของบทเพลงมนตป์กป้องคุม้ครอง 

พบวา่ มอีงคป์ระกอบทางดา้นทาํนองดงัน้ี 

บนัไดเสียง (Scale)   

 การใชบ้นัไดเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงมนตป์กป้องคุม้ครอง พบว่า

ผูป้ระพนัธ ์นําเอาบนัไดเสยีง Eb Natural minor มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง

ทัง้หมด โดยม ี โน้ตจร (Accidental note) สอดแทรกเขา้มาในบางช่วงของทาํนองเพลง โน้ตทีพ่บ

ไดแ้ก่โน้ต C Natural ซึง่พบในหอ้งเพลงที ่17-20 ของบทเพลง 

ช่วงเสียง (Range)   

 การใชช่้วงเสยีงในการประพนัธแ์นวทาํนองของเพลงมนตป์กป้องคุม้ครอง พบวา่

ผูป้ระพนัธ ์ไดนํ้าเอาช่วงเสยีงมาเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย  

  -  เสยีงตํ่าสุดของบทเพลง คอืเสยีง Bb3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4  

  - เสยีงสงูสุดของบทเพลง คอืเสยีง Db5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Middle C เท่ากบั C4 

 สรปุไดว้่า เสยีงตํ่าสุดและเสยีงสงูสุด (Bb3 – Dd5) มคีวามห่างเท่ากบั คู่ 10 Minor  
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การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

 การเคลือ่นทาํนองของเพลงมนตป์กป้องคุม้ครอง พบวา่ ผูป้ระพนัธไ์ดนํ้าเอาวธิกีารเคลือ่น

ทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct Motion) มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการประพนัธท์าํนอง 

คีตลกัษณ์วิเคราะห์ 

 โครงสรา้งโดยรวมของการประพนัธท์าํนอง พบวา่ ผูป้ระพนัธใ์ชเ้ทคนิคการเลยีนแบบหว้ง

ระดบัทาํนอง ซึง่เป็นเทคนิคการเลยีนระหวา่ง 2 แนวทาํนอง (Sequential Imitation) เป็น

องคป์ระกอบหลกั 

ลกัษณะจงัหวะ 

 อตัราจงัหวะ (Time Signature) 

 เพลงมนตป์กป้องคุม้ครองใชอ้ตัราจงัหวะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดยมกีารใช้

อตัราจงัหวะแบบ 4/4 เป็นองคป์ระกอบหลกั 

 อตัาความเรว็ (Tempo) 

  เพลงมนตส์รรเสรญิพระอาจารย์ ใชอ้ตัราความเรว็เท่ากบั 111 โดยมอีตัราความเรว็คงที่

ตลอดทัง้เพลง  

 จงัหวะกลองมรดิงักะทีใ่ชต้เีขา้กบัมนตป์กป้องคุม้ครองน้ี ใชม้นตราแบบ Long Beat  

 

 

 

 

 2.4 ช่วงเวลาและขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรมประจาํวนั  

  สาวกสมาคมนานาชาตเิพื่อครชิณะจติสาํนึก จะมกีารประกอบพธิีกรรมเพือ่เป็นการ

สรรเสรญิองคค์รชิณะโดยมช่ีวงเวลาและขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
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 4.00 น. ตื่นนอน อาบน้ําชาํระรา่งกายสวดมนตเ์ดีย่วแบบนบัประคาํ (Chanting) ซึง่

ช่วงเชา้ก่อนพระอาทติยข์ึน้ จะเป็นช่วงเวลาที่มสีมาธทิีส่ดุเปรยีบเทยีบแลว้เป็นเวลาเดยีวกบัการทาํ

 วตัรเชา้ของพทุธ  

 4.30 น. เตรยีมจดัอุปกรณ์ สาํหรบัการอารต ี

 5.00 น. เริม่อารตเีชา้ ก่อนเสาวกจะเขา้พธิอีารตทุีกครัง้ ตอ้งอาบน้ําชาํระลา้ง

รา่งกายใหส้ะอาดเสยีก่อน และหา้มไมใ่หร้บัประทานอาหารก่อนทาํพธิ ีซึง่ข ัน้ตอนอารตมีดีงัน้ี 

  ขัน้ตอนท่ี 1 ชาํระรา่งกายโดยเตรยีมน้ําสะอาดใสห่มอ้ ใชม้อืขวาจบัชอ้นตกัน้ําแลว้   

กล่าวว่า “โอม คะเชวะ เยนะมะฮะ” จากนัน้ เทน้ําลงฝา่มอืซา้ยแลว้จบิ  ต่อไปตกัน้ําอกีครัง้พรอ้ม

กล่าวว่า “โอม โกวนิดา เยนะมะฮะ” เทน้ําลงฝา่มอืซา้ยแลว้จบิ ตกัน้ําอกีครัง้พรอ้มกล่าวว่า “โอม 

นารายะณา เยนะมะฮะ” เทน้ําลงฝา่มอืซา้ยแลว้จบิ ตกัน้ําใสม่อืเพือ่ ลา้งมอือกีครัง้ ขัน้ตอนน้ีเป็นการ

ชาํระลา้งรา่งกายใหบ้รสิทุธ ิ

  ขัน้ตอนท่ี 2 ชาํระอุปกรณ์ โดยใชช้อ้นตกัน้ําจากหมอ้น้ํา แลว้หยดลงบนอุปกรณ์

ต่างๆ ทีใ่ชใ้นพธิอีารต ีเพือ่เป็นการทาํความสะอาดจากน้ํามนต์ 

  ขัน้ตอนท่ี 3 เปา่สงัข ์3 ครัง้ 

  ขัน้ตอนท่ี 4 จดุธปู 5 ดอก วนวงกลมทางขวาทีเ่ทา้พระปฏมิา 2 รอบ แลว้กลบัมา

วนที ่ ตวั 3 รอบ และวนทัว่ทัง้ตวัอกี 7 รอบ ส่วนองคอ์ื่นๆ ใหว้นทัง้ตวั 3 รอบ 

  ขัน้ตอนท่ี 5 ถวายไฟ โดยการจดุไฟบนตะเกยีงทองเหลอืง จากนัน้วนวงกลม

 ทางขวา เริม่จากเทา้ของพระปฏมิา 3 รอบ ตวั 2 รอบ ใบหน้า 3 รอบ วนทัว่ทัง้ตวัอกี 7 รอบ 

ส่วนองคอ์ื่นๆ ใหว้นทัง้ตวั 3 รอบ 

  ขัน้ตอนท่ี 6 ถวายน้ํา โดยวนวงกลมทางขวาเหมอืนการถวายไฟ 

  ขัน้ตอนท่ี 7 ถวายผา้ โดยวนวงกลมทางขวาเหมอืนการถวายไฟ 

  ขัน้ตอนท่ี 8 ถวายดอกไม ้โดยวนวงกลมทางขวาเหมอืนการถวายไฟ 

  ขัน้ตอนท่ี 9 ถวายพดันกยงู ผูท้าํพธิจีะทาํการโบกพดันกยงูทีพ่ระปฏมิา โดยแต่ละ

คนมลีลีาการโบกไมเ่หมอืนกนั บา้งกโ็บกขึน้ แลว้โบกลงชา้ๆ 

  ขัน้ตอนท่ี10 ถวายจามร ีเพือ่เป็นการปดัแมลงทีม่ารบกวนประปฏมิา ผูท้าํพธิจีะมี

ลลีาการโบกทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่การทาํอารตใีนช่วงเชา้จะใชม้นตบ์ทสรรเสรญิพระอาจารย์

 ประกอบการทาํพธิเีมือ่ทาํพธิอีารตเีสรจ็แลว้กจ็ะทาํพธิบีชูาตุลสต่ีอไป 

 วิธีบชูาตลุสี   

 ทีห่ิง้บชูาพระปฎมิา จะมตีน้ตุลส ีหรอืกระเพราแดงวางรว่มอยูเ่พือ่ใชใ้นการบชูา สาวกจะ

หม่ผา้ทีก่ระถางไวอ้ยา่งสวยงาม การบชูาตุลสจีะทาํหลงัจากเสรจ็พธิอีารตแีลว้ โดยการถวายธปู  

อารตไีฟ และดอกไมเ้ดนิวนขวารอบๆ ตน้ตุลส ีเพือ่เป็นการลา้งบาปทัง้ปวง โดยขณะทีเ่ดนิวนนัน้ 

จะท่องมนตบ์ท  ชร ีทุละส ีพระดคัชณิะ มนัทระ 
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ยานิ คานิ ชะ พาพานิ 

บระฮมะ – ฮทัยาดคิานิ ชะ 

ทานิ ทานิ พระณชัยนัท ิ

พระดคัชณิะฮ พะเด พะเด 

  

 12.00น. ปิดมา่นพระปฏมิา 

 16.00น. เปิดมา่นพระปฏมิา 

 17.00น. ฮะรนิามสงัคตีทาน ทาํสมาธจิากมหามนตแ์บบกลุม่ โดยการรอ้งเพลง ฮะเร 

ครชิณะ มหามนตต่์อเน่ือง ไปเรือ่ยๆ เป็นระยะเวลาหน่ึง เมือ่จบการทาํสงัคตีทานทุกครัง้ 

สาวกจะทาํการคาํนบั และกลา่วบทขานรบั โดยผูนํ้าสวดจะกลา่วถงึเทพต่างๆ พระอาจายแ์ละสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์ทีส่าวกนบัถอื  

  1. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata 

Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta swami Maharaja Prabhupada ki jaya. 

  จายะ โอม วชิณุ - พาดะ บระมาฮมัสะ ปะรวิราจะกะชายะ อสัตอททารา – ชะตะ ชร ีชร ี  

มดั เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ีมะฮาราจะ พระบุพาดะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า   จะยะ  

 

  2. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri   

Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada ki jaya. 

  จายะ โอม วชิณุ - พาดะ บระมาฮมัสะ ปะรวิราจะกะชายะ อสัตอททารา – ชะตะ ชร ีชร ี  

มดั บคัธสิทิดนัธะ สรสัวต ีโกสวาม ีมะฮาราจะ พระบุพาดะ กิ 

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  3. Ananta-kotivaishnava-vrinda ki jaya. 

  อนนัตะ – โกธไิวชณวะ – วรดิา ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

  4. Namacharya Haridasa Thakura ki jaya 

  นะมะชายะ ฮะรดิาสะ ธะกุระ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 
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  5. Iskcon founder acharya Srila Prabhupada ki jaya. 

  อสิกอน ฟาวเดอร ์อะชายะ ชรลีะ  พระบุพาดะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า   จะยะ 

 

  6. Premse kaho Shri-Krishna-Caitanya, Prabhu Nityananda, jaya Advaita,   

Gadadhara, Shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda ki  jaya. 

  เพรมะส ิกาโฮ ชร ี- ครชิณะ – เชธนัญะ, พระบุ นิทยานนัดะ, จายะ อตัไวตะ,  

                    กาดะดาระ, ชรวีะสาดโิกรา – บคัตะ – วรนิดา ก ิ

                        สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

                     7. Shri-Shri-Radha-Krishna Gopa-Gopinatha, Shyama Kund, Radha Kund,     

                     Girigovardhana ki jaya. 

                     ชร ี- ชร ี- ราดา -ครชิณะ โกปา-โกปีนดัธา, ชะมายะ กุน, ราดา กุน, คริโิกวารดะนะก ิ

                         สาวกทัง้หมดขานรบัว่า   จะยะ 

 

                     8. Vrindavana-dhama ki jaya. 

                     วรนิดาวะนะ – ดามะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า   จะยะ 

 

  9. Mathura-dhama ki jaya. 

  มะทุรา – ดามะ กิ ๊

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า   จะยะ 

 

  10. Navadvipa-dhama ki jaya. 

  นะวดัวพิา – ดามะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 
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  11. Jagannatha-puri dhama ki jaya. 

  จะกนันาทะ – พรู ิดามะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  12. Ganga-mayi ki jaya 

  กงักา – มาย ิก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  13. Yamuna-mayi ki jaya. 

  ยะมนุา – มาย ิก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  14. Tulasi-devi ki jaya. 

  ทุละส ี- เดว ีก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  15. Bhakti-devi ki jaya. 

  บคัธ ิ- เดว ีก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

 

  16. Sankirtana-yajna ki jaya. 

  สงัคทีานะ – ยาทนา ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จะยะ 

   

  17. Brihad-mridanga ki jaya. 

  บรฮิดั – มะรดิงัดะ ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จายะ 
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  18. Samaveta-bhakta-vrinda ki jaya. 

  สะมะเวตะ – บคัทะ – วรนิดา ก ิ

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จายะ 

 

  19. Gaura-premananda Hari Hari bol, 

  โกระ – เพรมะนนัดา ฮาร ิฮาร ิโบล, 

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  จายะ 

 

  20. All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna) All glories to the  

  assembled devotees. (Hare Krishna) All glories to Sri Guru and Gauranga. 

  ความรุง่เรอืงจงมแีด่ผูผู้ม้คีวามศรทัธาอุทศิเสยีสละรบัใช ้ทีม่ารวมตวักนั 

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  ฮะเร กฤษณะ 

  ความรุง่เรอืงจงมแีด่ผูผู้ม้คีวามศรทัธาอุทศิเสยีสละรบัใช ้ทีม่ารวมตวักนั 

  สาวกทัง้หมดขานรบัว่า  ฮะเร กฤษณะ 

   ความรุง่เรอืงจงมแีด่พระอาจารย ์และ โกรงักะ 

 18.00น. มกีารฟงัการอธบิายคาํสอนพระเวท 

 19.00น. ถวายอาหาร 

  

 อาหารทีถ่าวยแดอ่งคค์รชิณะ เรยีกวา่ “พระสาดมั” พระสาดมัทีถ่วายองคพ์ระปฏมิาจะตอ้ง

เป็นมงัสวริตั ิปราศจากเน้ือสตัว ์ปลา ไข ่และเหด็ (เพราะเหด็เป็นพชืชัน้ตํ่า) การปรงุพระสาดมัจะ

หา้มชมิระหวา่งทาํ อาหารทุกอยา่งทีถ่วายตอ้งมใีบตุลสวีางบนอาหาร และก่อนถวายอาหารจะตอ้งมี

คลมุผา้ทุกครัง้ก่อนถวาย 

 

มนตถ์วายภตัตาหาร 

(สวดบทละ 3 จบ) 

นะโม มะฮา – วะดานยายะ 

ครชิณะ – เพรมะ – พระดายะ – เท 

ครชิณะยะ ครชิณะ – เชธนัญะ 

นามเน โกระ – ทวเิช นะมะฮ 
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นะโม บระฮมณัยะ – เดวายะ 

โก – บระฮมะณะ – ฮทิายะ ชะ 

จะกดั – ดทิายะ – ครชิณายะ 

โกวนิดายะ นะโม นะมะฮ 

 

   เริม่การอารตเียน็  

 การอารตใีนช่วงเยน็น้ี มลีกัษณะการเตรยีมอุปกรณ์และขัน้ตอนวธิกีารทาํเหมอืนกบัการ

อารตใีนช่วงเชา้ เรยีกวา่ “โกระอารต”ี  

 

บทโกระอารตี 

 

จะยะ จะยะ โกราชนัเดร อารทโิคบา โชบา 

จาฮนะว ี- ทะทะ-วะเน จะกะ-มะนะ – โลบา 

คาํแปล  

 ขอความเจรญิรุง่เรอืงจงมแีด่ อาระท ิพธิอีนัสวยงามขององคเ์ชธนัญะ  โกระ – อาระทน้ีิ มี

ขึน้ ณ พุม่ไมร้มิฝ ัง่แมน้ํ่า จาฮนะว ี(คงคา) และทาํใหจ้ติใจของมวลชวีติในจกัรวาลหลงใหลใฝฝ่นั 

 

ดคัฮเิณ นิทายชานด, บาเม กะดาดะระ 

นิคะเท อะดเวทะ, ชรนิีวาสะ ชทัระ-ดะระ 

คาํแปล 

 เบือ้งขวาขององคเ์ชธนัญะ คอืองคนิ์ทยานนัดะ และเบือ้งซา้ย คอื ชร ีกะดาดะระ ถดัไปคอื 

ชร ีอะดเวทะ และชรวีาสะ ทาครุะ ถอืฉตัรอยูเ่หนือพระเศยีรขององคเ์ชธนัญะ 

 

วโบสยิาเช โกราชานด รทันะ – สมิฮาสะเน 

อารท ิโคเรน บระฮมา – อาด ิเดวะ – กะเณ 

คาํแปล 

 องคเ์ชธนัญะ ทรงประทบั ณ พระทีน่ัง่อญัมณ ีเหลา่เทวดาซึง่นําโดยพระพรหม (บระฮมา) 

ไดท้รงทาํพธิ ีอาระท ิ
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นะระฮะร ิ- อาด ิโคร ิชามะระ ดลุายะ 

สนัจะยะ – มคุนุดา – บาส ุ- โกฺช – อาด ิกายะ 

คาํแปล 

 นะระฮะร ิสะระคาระ และกลัยาณมติรอื่นๆ ขององคเ์ชธนัญะ โบกพดัพระองคด์ว้ยแสช้า

มะระ และเหลา่สาวกซึง่นําโดยสนัจะยะ พณัดทิะ, มคุนุดะ ดทัทะ, และวาสุ โกชะ ขบัรอ้งเพลง ครี

ทะนะอยา่งไพเราะ 

ชงัคะ บาเจ กณัทา บาเจ บาเจ คะระทาละ 

มะดรุะ มรดิงักะ บาเจ พะระมะ ระสาละ 

 

คาํแปล 

 หอยสงัข ์กระดิง่และฉิ่ง (คะระทาละ) สง่เสยีงเสนาะ ประสานเสยีงกบักลองมรดิงักะ ทาํให้

ไพเราะจบัใจ ดนตร ีครีทะนะน้ีหวานซึง้ตรงึจติยิง่นกั ฟงัแลว้มแีต่ความรืน่รมย์ 

 

บะฮุ - โกท ิชนัดระ จนิิ วะดะนะ อุจจวะละ 

กาละ – เดเช บะนะ – มาละ โคเร จะละมะละ 

 

คาํแปล 

 รศัมจีากพระพกัตรอ์งคเ์ชธนัญะ เจดิจรสัยิง่กว่ารศัมขีองดวงจนัทรน์บัลา้นๆ ดวงมา

รวมกนั และมาลยัดอกไมป้า่บนพระศอของพระองคม์กีลิน่หอมจรงุคลุง้ขจร  

 

ชวิะ – ชุคะ – นาระดะ เพรเม กะดะ – กะดะ 

บะคะธวิโินดะ เดเค โกราระ สมัพะดะ 
 

คาํแปล 

 พระศวิะ (ชวิะ) , ชุคะเดวะ โกสวาม,ี และนาระดะ มนิุ ทัง้หมดกอ็ยูท่ี่นัน่ดว้ย เสยีงของ

ท่านทัง้หลายตดิทีล่าํคอ ดว้ยความปลืม้ปีตสิขุแหง่ความรกัทพิย ์ดงันัน้ ทาครุะ บคัธวิโินดะ ไดแ้ล

เหน็ภาพสดดุอีงคช์ร ีเชธนัญะ 
 

 เมือ่อารตเีสรจ็แลว้ ผูป้ระกอบพธีจีะนําตะเกยีงไฟมาใหส้าวก นํามอืองัไฟเพื่อขอพร แลว้

จงึเอามอืลบูทีศ่รีษะเพือ่ความเป็นศริมิงคล ดอกไมท้ีถ่วายแลว้ผูท้าํพธิจีะนํามาใหส้าวกดม และรด

น้ํามนตท์ีถ่วายพระปฏมิาเช่นกนั จากนัน้กจ็ะทาํการสงัคตีทาน รอ้งเพลง เตน้ราสะ-  ลลีาศ เป็นการ

ทาํสมาธแิบบกลุม่เมือ่เสรจ็สิน้พธิ ีสาวกจะแสดงความเคารพโดยการคาํนบัและกลา่วบทขานรบั 

20.00น.   รบัประทานพระสาดมั 
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 หลงัจากเสรจ็พธิต่ีางๆ สาวกจะทาํการแจกจา่ยพระสาดมั และรว่มรบัประทาน พระสาดมั

ถอืเป็นอาหาทพิยท์ีร่บัประทานแลว้จะเกดิสิง่ทีด่ใีนชวีติ เกดิปญัญา ก่อนแจกจา่ยพระสาดมัจะตอ้งสวด  
 

มนตพ์ระสาดะ – เสวายะ 

 

มะฮะ  - พระสาเด โกวเิด 

นามะ  - บระฮมะนิ ไวชณะเว 

สวลัพะ – พนุยะ – วาทาม ระจนั 

วชิวาโส ไนวะ จายะเท 

คาํแปล 

 โอ ้กษตัรยิ ์สาํหรบัพวกทีส่ะสมบุญมาน้อย ความศรทัธาใน มะฮา – พระสาดมัในชร ีโกวนิ

ดะ ในพระนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์และในไวชนะวะจะไมบ่งัเกดิขึน้ 

 

 

ไบฺเร ! ชะรรีะ อบดิยา – จาล โจเดนดรยิะ ทาเฮ คาล, 

จวีะ เพฺเลวชิะยะ – สาโกเร 

ทา’ระ มดัฮะเย จฮิวา อท,ิ โลบะโมย สุดุรมะท,ิ 

ทา เค เจทา คะทนิะ สมัสาเร 
 

คาํแปล 

 โอ ้พระผูเ้ป็นเจา้ ! รา่งวตัถุน้ีคอืกองอวชิชา และประสาทสมัผสัคอืเครอืขา่ยของวถิทีี่

นําไปสูค่วามตาย เราไดต้กลงมาในมหาสมทุรแหง่ความรืน่เรงิทางประสาทสมัผสัวตัถุ ในบรรดา

ประสาทสมัผสัทัง้หมด ลิน้ถอืวา่รา้ยกาจทีส่ดุและควบคมุไมไ่ด ้สิง่ทีย่ากมากในโลกน้ีคอืการควบคมุลิน้ 

 

ครชิณะ บะโร โดยาโมย, โครบิาเร จฮิวา เจย, 

สวะ – พระสาด – อนันะ ดโิล บาย 

เส อนันามรทิะ พาว, ราดา – ครชิณะ – กุณะ กาว, 

เพรเม ดาโค เชธนัญะ – นิทาย 
 

คาํแปล 

 โอ ้ครชิณะทีร่กั  แต่พระองคท์รงมพีระเมตตาเป็นลน้พน้ทีใ่หพ้ระสาดมัอนัเอรด็อรอ่ย เพือ่

มาควบคมุลิน้ บดัน้ี เรารบัประทานพระสาดมัจนพงึพอใจและสรรเสรญิ ราดา –  ครชิณะ และดว้ยใจ

รกัรอ้งเรยีก “เชธนัญะ – นิทาย” ใหช่้วย 

 เมือ่รบัประทานพระสาดมัเสรจ็ ถอืวา่จบขัน้ตอนการประกอบพธิใีนหน่ึงวนั  
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  2.5 อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อความเช่ือและพิธีกรรม 

 พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวะม ิพระบุพาดฺะไดก้ล่าวเกีย่วกบัการสวดฮะเร 

ครชิณะ มหามนตไ์วด้งัน้ี 

  เสยีงทพิยท์ีเ่กดิจากการรอ้งเพลงหรอืสวดภาวนา  ฮะเร  ครชิณะ ฮะเร  ครชิณะ  ครชิณะ  

ฮะเร  ฮะเร / ฮะเร  รามะ  ฮะเร  รามะ  รามะ  รามะ  ฮะเร  ฮะเร  เป็นวธิทีีป่ระเสรฐิในการฟ้ืนฟูค

รชิณะจติสาํนึกของเราโดยเน้ือแทแ้ลว้ดวงวญิญาณของเราทัง้หมดมคีรชิณะจติสาํนึก  แต่เน่ืองจาก

มาคบหาสมาคมกบัวตัถุตัง้แต่อดตีกาลสมยัดกึดาํบรรพ ์ ปจัจบุนัน้ีจติสาํนึกของเราจงึมมีลทนิจาก

บรรยากาศวตัถุ  บรรยากาศวตัถุทีเ่ราอาศยัอยูใ่นปจัจบุนัเรยีกวา่  มายา  หรอืความหลง   มายา

หมายถงึ “สิง่ทีไ่มใ่ช่”  และความหลงน้ีคอือะไร  ความหลงกค็อื  เราพยายามทีจ่ะเป็นเจา้แห่ง

ธรรมชาตวิตัถุ  แต่แทท้ีจ่รงิแลว้เราอยูภ่ายใตเ้งือ้มมอืแหง่กฎอนัเขม้งวดของพระนางมายา  เมือ่ผูร้บั

ใชพ้ยายามเสแสรง้ทีจ่ะเลยีนแบบเจา้นายผูม้อีาํนาจสงูสดุ  เช่นน้ีเรยีกวา่ความหลง  ในชวีติทีม่ ี

ความคดิทีเ่ป็นมลทนิ  พวกเราทัง้หมดพยายามแสวงหาประโยชน์สว่นตวัจากทรพัยากรธรรมชาติ

วตัถุ  แต่อนัทีจ่รงิเราถกูพนัธนาการมากยิง่ขึน้ในความสลบัซบัซอ้นของพระนางมายา  ฉะนัน้  

ถงึแมว้า่จะดิน้รนอยา่งมาเพือ่ทีจ่ะยดึครองธรรมชาต ิ แต่เรากจ็ะขึน้อยูก่บัพระนางมายามากยิง่ขึน้  

การดิน้รนดว้ยความหลงกบัธรรมชาตวิตัถุน้ี  สามารถหยดุไดท้นัทีดว้ยการฟ้ืนฟูครชิณะจติสาํนึก

ของเรา 

 ครชิณะจติสาํนึกไมใ่ช่เป็นการบงัคบัจติใจหรอืเป็นการยดัเยยีดใหก้บัจติใจอยา่งผดิ

ธรรมชาต ิ จติสาํนึกเช่นน้ีเป็นพลงังานเดมิแทข้องสิง่มชีวีติเมือ่เราไดย้นิเสยีงทพิย ์ จติสาํนึกน้ีจะ

ฟ้ืนฟูขึน้มา  วธิน้ีีผูท้ ีเ่ชือ่ถอืไดไ้ดแ้นะนําไว้สาํหรบัยคุน้ี และจากประสบการณ์ในการปฏบิตัเิรา

สามารถสมัผสัรูไ้ดว้า่  จากการสวดภาวนามนตห์รอืบทมนตอ์นัยิง่ใหญ่ เพือ่ความหลดุพน้น้ี  เราจะ

รูส้กึมคีวามปลืม้ปีตสิขุมากในทนัทคีวามปีตสิขุน้ีลงมาจากชัน้ทพิยซ์ึง่อยูเ่หนือสิง่อื่นใดในโลก  เมือ่

เราอยูใ่นระดบัทีเ่ขา้ใจดวงวญิญาณอยา่งแทจ้รงิ  ซึง่อยูเ่หนือระดบัประสาทสมัผสั  ระดบัจติใจและ

ระดบัปญัญา   เรากจ็ะสถติในระดบัทีเ่หนือโลก  การสวดภาวนา  ฮะเร  ครชิณะ ฮะเร  ครชิณะ  

ครชิณะ  ฮะเร  ฮะเร / ฮะเร  รามะ  ฮะเร  รามะ  รามะ  รามะ  ฮะเร  ฮะเร  น้ี บญัญตัขิึน้โดยตรง

จากชัน้ทพิยเ์สยีงของมหามนตน้ี์จะอยูเ่หนือระดบัจติสาํนึกทีต่ํ่ากวา่ทัง้หมด  เช่น  ระดบัประสาท

สมัผสั  ระดบัจติใจ  และระดบัปญัญา  ฉะนัน้จงึไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจภาษาของบทมนต ์ 

และไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมาคาดคะเน  หรอืปรบัสตปิญัญาในการสวดภาวนามหามนตน้ี์  

เน่ืองจากมหามนตน้ี์พุง่ตรงมาจากชัน้ทพิยโ์ดยปรยิาย   ทุกๆคนจงึสามารถรว่มรอ้งเพลงและสวด

ภาวนาโดยไมจ่าํเป็นตอ้งมคีณุสมบตัอิื่นใดในอดตีพรอ้มทัง้เตน้ราํดว้ยความปลืม้ปีตสิขุทพิย์ 



128 
 

 เราไดเ้หน็การปฏบิตัเิช่นน้ีแมแ้ต่เดก็ๆกร็ว่มรอ้งเพลง  และสวดภาวนาไดห้รอืแมแ้ต่สุนขัก็

สามารถมสีว่นรว่มได ้ แน่นอนสาํหรบัผูท้ีถ่กูพนัธนาการ  อยา่งเหนียวแน่นในชวีติวตัถุอาจตอ้งใช้

เวลามากทีจ่ะมาถงึซึง่จดุมาตรฐานน้ี   ถงึกระนัน้คนประเภทน้ีกส็ามารถพฒันาตนเองใหม้าถงึระดบั

แหง่วญิญาณไดอ้ยา่งรวดเรว็  เมือ่สาวกผูบ้รสิทุธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้สวดภาวนามหามนตไ์ดด้ว้ยใจรกั  

จะบงัเกดิผลดอียา่งใหญ่หลวงแก่ผูฟ้งั  ดงันัน้  เราจงึควรสดบัฟงัเสยีงเพลงและการสวดภาวนาจาก

รมิฝีปากของสาวกผูบ้รสิุทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อจะไดร้บัผลดโีดยทนัท ี การสดบัฟงัจากผูท้ีไ่มใ่ช่

สาวกควรหลกีเลีย่งใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ เหมอืนกบันมทีถู่กแตะดว้ยรมิฝีปากของง ู จะ

ก่อใหเ้กดิผลทีเ่ป็นพษิ 

 คาํวา่  ฮะรา  เป็นการถวายพระพรชยัมงคลแดพ่ลงัอาํนาจของพระผูเ้ป็นเจา้  คาํวา่   

ครชิณะ  และรามะ  หมายถงึ “ความปลืม้ปีตสิขุทีส่งูสดุ”  ฮะรา  เป็นพลงัอาํนาจแหง่ความปลืม้ปีติ

สขุของพระเจา้  เมือ่มาอยูข่า้งหน้าเปลีย่นเป็น ฮะเร  พลงัอํานาจแห่งความปลืม้ปีตสิุขของพระผูเ้ป็น

เจา้น้ีจะช่วยให ้ เรามาถงึพระองค์ 

 พลงังานวตัถุน้ีเรยีกวา่  มายา  กเ็ป็นหน่ึงในพลงังานอนัหลากหลายของพระองค ์ พวกเรา

สิง่มชีวีติกเ็ป็นพลงังานของพระองคเ์ช่นกนั  เรยีกว่า  พลงังานพรหมแดน  อธบิายว่าสิง่มชีวีติ

เหนือกวา่พลงังานวตัถุ  เมือ่พลงังานทีเ่หนือกวา่มาสมัผสักบัพลงังานวตัถุทีต่ํ่ากวา่  ก่อใหเ้กดิ

สภาวะแห่งการเขา้กนัไมไ่ด ้ แต่หากพลงังานพรหมแดนซึง่เหนือกว่าพลงังานวตัถุมาสมัผสักบัพลงั

อาํนาจ  ฮะรา  ทีเ่หนือกวา่  สิง่มชีวีติกจ็ะสถติในความปลืม้ปีตสิขุตามธรรมชาตขิองตน  ซึง่เป็น

สภาวะธรรมชาตปิกตธิรรมดา 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก เชือ่วา่ ศพัทส์ามคาํ  ฮะเร  ครชิณะ  และรามะ  

เป็นเมลด็พนัธุข์องมหามนตก์ารรอ้งเพลงและสวดภาวนาเป็นการรอ้งเรยีกแบบทพิย ์ เพื่อใหพ้ระผู้

เป็นเจา้และพลงัเบือ้งสงู  ฮะรา  ไดโ้ปรดใหค้วามคุม้ครองป้องกนั  แด่พนัธวญิญาณ  การรอ้งเพลง

และสวดภาวนาเช่นน้ีเหมอืนกบัทารกน้อย  รอ้งเรยีกมารดาดว้ยความจรงิใจ  พระมารดาฮะราจะ

ช่วยใหส้าวกไดร้บัพระกรณุาธคิุณจากพระบดิาสงูสุดฮะรหิรอืครชิณะ  จากนัน้พระผูเ้ป็นเจา้จะ

เปิดเผยพระองคใ์หแ้ก่สาวกผูร้อ้งเพลงและสวดบทมนตน้ี์ดว้ยความจรงิใจ 

ในการรูถ้งึวญิญาณ  ไมม่วีธิอีื่นใดทีจ่ะมปีระสทิธภิาพและใหผ้ลดเีท่ากบัการรอ้งเพลงและ

สวดภาวนาฮะเร  ครชิณะ  มหามนต์ 

 กลา่วกนัวา่โยคใีนสมยัโบราณไดถ่้ายทอดเสยีงทีต่นไดย้นิจากภายในรา่งกายออกมาเป็น

ถอ้ยคาํในภาษาสนัสกฤตหรอืพดูอกีอยา่งหน่ึงวา่อกัษรสนัสกฤตแต่ละตวัเป็นตวัแทนของการ

สัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ในรา่งกาย และเป็นตวัแทนของพลงัทีป่ลอดปลอ่ยออกมาจากจกัระเหลา่นัน้ 

ดว้ยธรรมชาตอินังดงามและน่าอศัจรรยข์องภาษาสนัสกฤต ซึง่เป็นทีม่าของ “มนตรา” และ 
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“มนตราบาํบดั“ 

 มนตราซึง่สวดกนัเป็นมนตค์าถา สรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ทีเ่ขยีนขึน้เป็นภาษาสนัสกฤตนัน้ 

หากสวดอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยใหจ้ติทีก่ระสบักระส่ายสงบลงได ้เพราะเสยีงทุกเสยีงทีเ่ปล่งออกมา

ลว้นมพีลงัมากจนเขา้ไปถงึจกัระและส่งผลต่อจกัระได ้

 ทัง้น้ี เน่ืองจากเสยีงสวดมนตราจะทาํใหเ้กดิเสยีงทุม้ตํ่า (เสยีงในลาํคอทีม่กีารลากเสยีงยาว

ต่อเน่ืองและตํ่า) ซึง่นบัเป็นเสยีงพืน้ฐานของดนตรบีาํบดั เสยีงรองหรอืเสยีงทีส่อดคลอ้งซึง่อยูเ่หนือ

เสยีงพืน้ฐานนัน้ๆ ขึน้ไปอกีมากมายหลายระดบัชัน้ จะช่วยใหพ้ลงัของเสยีงนัน้เขม้ขน้ขึน้ เพราะ

เสยีงในระดบัทีส่งูขึน้จะมกีารสัน่สะเทอืนเพิม่ขึน้เป็นหลายเท่าของการสัน่สะเทอืนของเสยีงพืน้ฐาน 

รา่งกายและหขูองเราจะตอบสนองต่อระดบัเสยีงพืน้ฐานอยา่งฉบัพลนัทนัท ีในขณะทีเ่สยีงใน

ระดบัสงูขึน้จะสง่ผลอนัมหศัจรรยต่์อเราอยา่งนุ่มนวล โดยจะช่วยปรบัสมดลุพลงัรา่งกายคอืจกัระและ

สนามพลงังานแมเ่หลก็ไฟฟ้า (ออรา่) รอบนอกตวัเราได ้

 เสยีงทุม้ตํ่าทีเ่กดิโดยการสวดมนตราเป็นตวัหลกัสาํคญัของการบาํบดัดว้ยการทาํสมาธ ิ

เน่ืองจากเป็นการอาศยัคลืน่เสยีงใหช่้วยสง่ต่อพลงังานไปนวดรา่งกายของมนุษย ์และขยายปฏกิริยิา

ต่อเน่ืองสูจ่กัระในรา่งกาย ซึง่ควบคมุการเคลือ่นยา้ยของพลงังานทัว่รา่งกาย 

 นบัจากแหลง่กาํเนิดอนัเป็นปรศินาของอกัษรภาษาสนัสกฤตจน การเรยีนรูถ้งึผลกระทบที่

มต่ีอการบาํบดัรา่งกาย ดว้ยการท่องมนตราสนัสกฤต มาจนถงึการเรยีนรูถ้งึเสน้ทางการเดนิทางของ

พลงัในรา่งกาย และทาํใหเ้ราตระหนกั ถงึวธิใีชคุ้ณลกัษณะพเิศษของเสยีงเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

สขุภาพของเรา และเพือ่ใหเ้ราสือ่สารกบัธรรมชาต ิทีม่อียูภ่ายในตวัเราได ้มนตราบาํบดัจะเปิด

มมุมอง เปิดโลกทรรศน์ใหมใ่หก้บัสิง่ทีม่นุษยป์จัจบุนัคดิว่าเหลวไหลและงมงายดว้ยวทิยาศาสตร์

สมยัใหม ่ซึง่เป็นปรากฏการณ์ใหมส่าํหรบัการบาํบดัในปจัจบุนั 

 ในแนวทางของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  เป็นการใชเ้สยีงสวดมนตเ์พื่อการ

บาํบดัจติวญิาณ โดยยดึหลกัการสัน่สะเทอืนของเสยีงเป็นทาํใหเ้กดิอานุภาพทางรา่งกายและจติใจ  

เมือ่จติเป็นสมาธแิลว้นัน้ การเปล่งเสยีงสวดมนตเ์ป็นการส่งกระแสหรอืการเพ่งจติ กค็อืการเขา้ถงึ

พระเจา้ ในศาสตรภ์กัดโียคะนัน่เอง องคป์ระกอบทีส่าํคญัของพธิกีรรม ดนตรจีะช่วยสรา้งบรรยากาศ

ศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมใหเ้ป็นรปูธรรมชดัเจน เพือ่สรา้งความศรทัธาและความเชือ่มัน่ต่อพธิกีรรรม 

ศาสนา จงึเป็นสิง่สาํคญัที่ เกีย่วขอ้งส่งผลต่อสภาวะจติใจของบุคคล ใหเ้กดิความสุขสงบ 
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการนําเสนองานวจิยัในเชงิคณุภาพ  ซึง่เป็นการศกึษาวจิยัทางดา้น 

มานุษยดรุยิางควทิยา  (Ethnomusicology) เกีย่วกบัดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะใน

ชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร โดยการรวบรวมขอ้มลู

ทางดา้นความเป็นมา ดนตร ีและวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลู

ทีไ่ดท้าํการศกึษาทัง้หมด นํามาเรยีบเรยีงและวเิคราะหเ์ป็นรายงานการวจิยัในรปูแบบของการบรรยาย

ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

  1. เพือ่ศกึษาความเป็นมา ความเชือ่ และพธิกีรรม ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก  กรงุเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศกึษาดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาติ 

เพื่อครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 การศกึษาพธิกีรรมและหลกัความเชือ่ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก จะทาํให้

เขา้ใจแนวคดิในการจดักจิกรรม พธิกีรรมและดนตร ีซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากความเชือ่ ความศรทัธา

ในศาสนา ฮนิด ูและทาํใหท้ราบถงึบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ สงัคม และวฒันธรรมของผูศ้รทัธา 

ในศาสนาฮนิดู โดยเฉพาะผูท้ีน่บัถอืองคค์รชิณะรวมทัง้เขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมของ

สงัคมไทยอกีดว้ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการนําเสนองานวจิยัในเชงิคณุภาพ  ซึง่เป็นการศกึษาวจิยัทางดา้น

มานุษยดรุยิางควทิยา  (Ethnomusicology) เกีย่วกบั ดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะใน

ชวีติประจาํวนั ของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร  โดยการรวบรวมขอ้มลู

ทางดา้นดนตรแีละวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดท้าํการศกึษา 

ทัง้หมดนํามาเรยีบเรยีงและวเิคราะหเ์ป็นรายงานการวจิยัในรปูแบบของการบรรยายซึง่ไดด้าํเนินการวจิยั

ตามลาํดบัขัน้ตอนต่าง ๆ และดาํเนินการสรปุผลการวจิยั 
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สรปุผลการวิจยั 

 1.  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

  1.1 ความเป็นมาของสมาคมนานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสาํนึก  

 กระบวนการครชิณะจติสาํนึก เริม่ขึน้ครัง้แรก เมือ่ 500 ปีก่อน โดยนกับวชคนแรกชือ่    

ชร ีเชธนัญะ ซึง่เชือ่กนัวา่ เป็นอวตาร ระหวา่งครชิณะและราดาราณคีูร่กัทพิย์ มคีวามศรทัธาต่อ

องคค์รชิณะอยา่งแรงกลา้ เลยทาํการเผยแพร่คาํสอนของครชิณะใหเ้ป็นทีเ่ลื่อมใสของผูค้น  

 ต่อมาพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบพัาดฺะ ซึง่เกดิในปี ค.ศ. 1896   

ทีเ่มอืงโกลกาตา ประเทศอนิเดยี ในปี ค.ศ.1922 ไดเ้ริม่ทาํวารสารรายปกัษช์ือ่ Back to Godhead 

Magazin (กลบัคนืสู่พระเจา้) เพื่อเผยแพรค่าํสอนจากคมัภรี์พระเวทและคาํสอนจากคมัภรีภ์ควคตีา

เป็นภาษาองักฤษ และไดส้ถาปนาสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจิตสาํนึก ขึน้ในปี ค.ศ. 1966 ณ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 การเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยของกระบวนการครชิณะจติสาํนึกนัน้ เริม่จากนายร าม 

ลคัชมนั ดาส สาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกชาวไทยทีเ่ดนิทางไปศกึษาต่อยงัประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จงึไดรู้จ้กักบัสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก และเป็นผูร้บัเอาหลกัคาํสอนและ

แนวคดิต่างๆ จาก พระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบุพาดฺะ เขา้มาเผยแพรแ่ละ

ดาํเนินการในประเทศไทย โดยเริม่จดัใหม้กีารทาํสงัคตีทานในสวนสาธารณะ และเป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้ 

สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานครขึน้มา โดยจดัใหม้สีถานทีป่ระกอบพธิกีรรม

คอื 

 - สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก ศนูยน์กัศกึษา รามคาํแหง เลขที ่126/92  

ซอย รามคาํแหง 24 แยก 30 หมูบ่า้น ศขิรนิทร ์หวัหมาก บางกะปิ  กรงุเทพมหานคร  

 -  สวนลุมพนีิ สลีม กรงุเทพมหานคร  

 - อสิรภาพ ซ. 3 ธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก รบัเอาแนวคดิและแนวทางปฎบิตัทิีเ่รยีกว่า ภคัติ

โยคะ ซึง่ภคัตโิยคะ ซึง่หมายถงึ มคีวามตัง้ใจรบัใชด้ว้ยความจงรกัภกัดต่ีอหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยถอื

ว่า สิง่มชีวีติทัง้หลายลว้นถอืกาํเนิดมาจากครชิณะ ซึง่การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิ ์6 ประการ

ดงัน้ี 

 1. การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิุทธิจ์ะปลดเปลือ้งความทุกขท์างวตัถุทัง้หมดไดท้นัที 

 2. การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิเ์ป็นจดุเริม่ตน้แหง่ความเป็นสริมิงคลทัง้ปวง 

 3. การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิท์าํใหไ้ดร้บัความสขุทพิยโ์ดยปรยิาย 
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 4. การอุทศิตนเสยีสละรบัใชบ้รสิทุธิบ์รรลถุงึไดย้ากมา 

 5. คนทีอ่ยูใ่นการอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิทุธิ ์ไมห่วัเราะเยาะแมแ้ต่แนวคดิ ความหลดุพน้

 6. การอุทศิตนเสยีสละรบัใชท้ีบ่รสิุทธิเ์ป็นวธิเีดยีวทีจ่ะเรยีกความสนใจจากครชิณะ 

 แนวปฏบิตัขิองสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก สามารถทาํใหจ้ติสบงและหลุดพน้

ไดโ้ดยวธิงีา่ยๆ คอืการสวดบทเพลงมหามนต ์และการสวดบทเพลงมหามนตน้ี์จงึเป็นสญัลกัษณ์

สาํคญัของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก หรอืกลุ่ม ฮะเร ครชิณะ สาวกของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกเชือ่วา่การสวดมหามนต์น้ี จะทาํใหเ้ราพน้ทุกข ์และพบกบัความสขุ

ทพิย ์โดยมขีอ้ความดงัน้ี 

                   

ฮะเร  คริชณะ              ฮะเร  คริชณะ 

                                               คริชณะ  คริชณะ            ฮะเร  ฮะเร 

                                                    ฮะเร     รามะ             ฮะเร  รามะ 

                                                    รามะ    รามะ             ฮะเร ฮะเร 

  

  1.2 แนวความเช่ือและพิธีกรรม 

    ความเช่ือเร่ืองคริชณะ 

 ครชิณะมชีวีติอยูบ่นโลกใบน้ี เมือ่ 5,000 ปีก่อน กาํเนิดในวนัแรมแปดคํ่า เวลาเทีย่งคนื 

ตามความเชือ่ของศาสนาฮนิด ู ครชิณะเป็นอวตารปางที ่8 แห่งพระนารายณ์ ถอืเป็นภาคทีส่มบรูณ์

ภาคหน่ึง เรือ่งราวของครชิณะ ปรากฎอยูใ่นมหากาพยม์หาภารตะบรรพที ่6 (ภษีมบรรพ) ทีก่ล่าวถงึ

เหตุการณ์สูร้บของคนวงศต์ระกูลเดยีวกนั ทีทุ่่งคุรเุกษตร “พระอรชุน” ตวัเอกของเรือ่ง เกดิการความ

ไมเ่ขา้ใจในเหตุแห่งการสูร้บ จงึตรสัถามต่อครชิณะผูเ้ป็นสารถรีถศกึ ครชิณะจงึตรสัสอนแด่อรชุน 

ซึง่คาํสอนของครชิณะดงักล่าวนัน้เป็นรากฐานที่ทาํใหเ้กดิ คมัภรีอ์นัยิง่ใหญ่ คอื คมัภรีภ์ควทัคตีาขึน้ 

 หลกัคาํสอน 

 สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ยดึเอาหลกัคาํสอนจากคมัภรี์

ภควทัคตีาและศรอุีปนิษทั มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ และยดึถอืคาํสอนมาใชเ้ป็นหลกัปฎบิตั ิ 

ซึง่คมัภรีภ์ควทัคตีา เป็นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ีก่ลา่วไดว้า่เป็นอุปนิษัทหน่ึงของฮนิดู สาระสาํคญัคอืเป็นที่

รวบรวมเอาปรชัญาฮนิดภูคัตโิยคะไวท้ัง้หมด ซึง่จะมวีธิกีารถ่ายทอดจากอาจารยส์ูศ่ษิยแ์บบปากต่อ

ปาก เรยีกว่า “กูรพูรมัพรา” (Guru Parampara) หลกัคาํสอนของกลุ่มฮะเร ครชิณะ สรปุได้ดงัน้ี 
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 รา่งกายและการอยากไดเ้พือ่สนองตอบ ประสาทสมัผสัทางรา่งกายนัน้เป็นมายา (การไมม่ี

จรงิ) สิง่สาํคญั คอื ดวงจติ และวญิญาณเท่านัน้ และสิง่ทีต่อ้งการ คอืการยกระดบัจติใหส้งูขึน้  

ดว้ยการไมย่ดึตดิโลกวตัถุ ซึง่มคีวามโลภและกเิลสเป็นตวันําพา ซึง่การภาวนาถงึพระเจา้เป็นสิง่  

ยดึเหน่ียวทางจติใจ ใหเ้ราเขา้ถงึพระเจ้า และเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทางทีด่ ีเมือ่จติวญิญาณเขา้ถงึ 

พระเจา้ ในยามละสงัขารแลว้ จติวญิญาณดวงเดมิจะกลบัคนืสู่พระเจา้  

 

 พิธีกรรม 

  การสวดมนต ์การสวดมนตท์าํสมาธขิองสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

   - วธิทีาํสมาธคินเดยีว (Chanting) โดยใชก้ารนบัประคาํทีม่ ี108 เมด็  

   - วธิทีาํสมาธเิป็นกลุม่ (Kirtan) การทาํสมาธสิวดมนตเ์ป็นกลุม่โดยการ 

รอ้งเพลงและเล่นเครือ่งดนตรปีระกอบเรยีกว่าการทาํสงัคตีทาน  

  

  พิธีบชูาประจาํวนั เรยีกวา่การอารต ีคอืการบชูาด้วยไฟ ซึง่จะประกอบพธิใีนช่วง

เชา้และช่วงเยน็ เพื่อความเป็นสริมิงคล อุปกรณ์ทีใ่ชค้อื 

   -  ตะเกียงไฟ  

   - ระฆงั   

   -  สงัข ์ 

   -  หม้อน้ํา  

   -  ธปู  

   -  ดอกไม้  

   -  ผา้  

   -  ภู่จามรี   

   -  พดัขนนกยงู  

 

  พิธีอปุสมบท (Diksha) สาวกจะทาํการอุปสมบทได ้ตอ้งปฏบิตัตินตามกฏอยา่ง  

เครง่ครดัอยา่งน้อย 1 ปี สาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกมคีวามเชือ่วา่การไดอุ้ปสมบทน้ี 

เป็นการลา้งบาปทัง้ปวงทีต่ดิตวัมาใหอ้อกไปเสยี 

  พิธีอภิเษก ทุกครัง้ทีม่งีานสาํคญั เช่นวนัคลา้ยวนัประสตูขิองอวตาลต่างๆ วนัคลา้ย 

วนัประสตูขิองพระอาจารยแ์ต่ละท่าน สาวกจะจดัใหม้กีารสรงน้ําพระปฏมิาและรปูเคารพ โดยใชน้ํ้า

อภเิษก 7 อยา่ง คอืน้ําสะอาด น้ํานม เนย โยเกติ น้ําตาล น้ําผลไม ้น้ําผึง้  
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  การถือศีลเอกาดาษิ (Ekadashi) สาวกของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  

จะตอ้งถอืศลี 2 ครัง้ใน 1 เดอืน เรยีกว่า “วนัเอกาดาษ”ิ ซึง่จะตรงกบัวนัขึน้ 11 คํ่า และแรม 11 คํ่า

ของทุกๆเดอืน โดยผูท้ีถ่อืศลีนัน้จะตอ้งละเวน้อาหารทีท่าํจากถัว่ งา และธญัพชืทุกชนิด 

   พิธีเจิมทิลคั (Tilaka)  คอืการนําดนิศกัดิส์ทิธิผ์สมน้ํา ใชเ้จมิเครือ่งหมายชรวีสัสะ

ทีห่น้าผากและทีร่า่งกาย เป็นเครือ่งหมายแสดงใหเ้หน็วา่ดวงวญิญาณอยูใ่นรา่งกาย 

  พิธีแห่จะกนันาท (Jagannach Ratha Yatra) พธิน้ีีจะมช่ีวงเดอืนมถุินายน-

กรกฎาคมของทุกปี 

 2. ศกึษาดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะในชวีติประจาํวนั ของสมาคม

นานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 นักดนตรี 

 นกัดนตรใีนสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร ทุกคนเป็นสาวกทีม่ ี

ความศรทัธาและใหค้วามสนใจในการบรรเลงและเลน่เครือ่งดนตร ีโดยสว่นใหญ่จะทาํการฝึกฝนดว้ย

ตนเองจากความศรทัธา จงึทาํใหไ้มม่นีกัดนตรอีาชพีหรอืนกัดนตรปีระจาํแต่อยากใด สาวกทุกคน

สามารถรว่มเลน่ดนตรแีละบรรเลงเพลง หรอืนําสวดมนตไ์ด ้ 

 การศกึษาวธิกีารบรรเลงนัน้ สาวกทุกคนของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานคร สามารถเดนิทางไปเรยีนไดท้ีศ่นูยฝึ์กปฏบิตั ิซึง่ทางศนูย์จะจดัใหม้กีารเรยีนการสอน

วธิกีารบรรเลง ฮารโ์มเนียม และกลองมรดิงักะ โดยสาวกผูม้คีวามถนดัทางการเลน่ดนตรปีระเภทน้ี

จะเป็นผูถ่้ายทอดให ้ซึง่ถอืวา่การถ่ายทอดน้ีเพือ่รบัใชค้รชิณะ 

 2.2 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

 พธิกีรรมหลกัของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจิตสาํนึก คอืการรอ้งเพลง สวดมนต ์

เรยีกวา่การทาํ สงัคตีทาน (Kirtan) ซึง่จะใชเ้ครือ่งดนตรปีระกอบดงัน้ี 

  2.2.1 ฉิ่ง (Kalta, Kartalas) ใชต้ปีระกอบจงัหวะ ทาํหน้าทีย่นืจงัหวะคลา้ยเมโทรนอม  

 ในดนตรสีากล มลีกัษณะจงัหวะดงัน้ี 
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จากโน้ตดา้นบนสามารถอธบิายวธิกีารตไีดด้งัน้ี 

               

              ตเีปิดมอื ใหเ้สยีงทีด่งัออกมามลีกัษณะคลา้ยกบัการตฉีิ่งใหไ้ดเ้สยีง “ฉิ่ง” ในวงดนตรไีทย  

 

     ตเีปิดมอื โดยตใีหฝ้าฉิง่ดา้นหน่ึงสไลดไ์ปกระทบกบัขอบฉิง่อกีดา้น คลา้ยกบัการตฉีาบ     

              เลก็เสยีง “แช่” ในวงดนตรไีทย 

   

  2.2.2 กลองมรดิงักะ (Mridanga) ชนิดทีใ่ชใ้นสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

คอืมรดิงักะโคล มตีน้กาํเนิดจาก แถบเบงกอลล ์ใช้ ตปีระกอบจงัหวะ  ควบคูไ่ปกบัการสวดมนต ์

วธิกีารตีจะใชฝ้า่มอืและน้ิวตหีรอื สบดัลงบนหน้ากลองใหเ้กดิเสยีงในระดบั  รปูแบบการตเีรยีกว่า  

“มนตรา” (Mantra) 

   -   หน้าเลก็จะใหเ้สยีงทีส่งู ใชม้อืขวาต ีโดยการสบดัปลายน้ิวลงบนหน้า

กลองใหเ้กดิเสยีง  

   -   หน้าใหญ่จะใหเ้สยีงทีทุ่ม้ตํ่า ใชม้อืซา้ยตใีหเ้กดิเสยี ตวัอยา่งมนตราที่

นิยมใชใ้นสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานคร 

  

มนตราท่ี 1 Long Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะชา้ 

 

 

 

มนตราท่ี 2 Shot Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะปานกลาง 
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มนตราท่ี 3 Fast Beat ใชก้บัเพลงทีม่จีงัหวะเรว็ 

 

 

 

 

 

มนตราท่ี 4 Tihai Beat (Fill in) ใชต้สี่งระหว่างท่อนเพลง 

 

 

 

 

 

 

มนตราท่ี 5 Alankala ใชต้ใีนวรรคสุดทา้ยของเพลงชา้ เพื่อใชเ้ชื่อมไปสู่เพลงทีม่จีงัหวะเรว็ 

 

 

 

 

 

  2.2.3 ฮารโ์มเนียม (Harmonium) เป็นเครือ่งดนตรปีระเภทคยีบ์อรด์ อาศยัแรงดนั

ของลมผ่านลิน้โลหะทาํใหเ้กดิเสยีง  ในช่วงกลางศตวรรษที ่19 มชิชนันารชีาวฝรัง่เศส ไดนํ้าฮารโ์มเนียม

เขามาเผยแพรในประเทศอนิเดยี ใชบ้รรเลงทาํนองหลกัควบคูไ่ปกบัการสวดมนตท์าํสงัคตัทานผู้

บรรเลงจะนัง่บรรเลงในท่าขดัสมาธ ิมอืขา้งขวาใชส้าํหรบักดลิม่น้ิวเพือ่ดาํเนินทาํนองเพลง มอืดา้นซา้ยทาํ

หน้าทีส่บูลม โดยการป ัม๊ถุงลมเขา้-ออกเป็นจงัหวะ 

 2.3 บทเพลง 

 บทเพลงต่างๆ ทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก กรงุเทพมหานครใช่ในการประกอบ

พธิกีรรมต่างๆ นัน้ มอียูม่ากมาย ลว้นแลว้แต่เป็นบทมนตอ์นัศกัดิส์ทิธท์ัง้สิน้ การรอ้งเพลงและสวดมนต์

แบบหมน้ีู ทีเ่รยีกวา่การทาํสงัคตีทาน (Kritan)  เพลงทีส่มาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก 

กรงุเทพมหานครใชเ้ป็นประจาํไดแ้ก่   

  2.3.1 มนตส์รรเสรญิพระอาจารย ์(Sri Sri Gurvastakam) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบั

ประกอบพธิกีรรมบชูาในช่วงเชา้ หรอืการอารตเีชา้ 
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  2.3.2 ฮะเรครชิณะมหามนต์ (Hare Krishna Maha-Mantra) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบั

การสวดมนตท์าํสมาธแิบบกลุม่ หรอืการทาํสงัคตีทาน 

  2.3.3 มนตป์กป้องคุม้ครอง (Nrsimha dev) เป็นเพลงทีใ่ชร้อ้งเพื่อความเป็นสริมิงคล 

  2.3.4 โกระ-อาระท ิ(Gaura-Arati) เป็นเพลงทีใ่ชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมบชูาในช่วง

เยน็ หรอืการอารตเียน็ 

  2.3.5 พระสาดะ – เสวายะ (Prasadum Sevaya) เป็นเพลงทีใ่ชร้อ้งก่อนเริม่

รบัประทานอาหาร 

 ลกัษณะวธิกีารบรรเลงและขบัรอ้ง จะมผีูนํ้ารอ้ง 1 คน เรยีกวา่ “ผูนํ้าสวด” ซึง่เป็นสาวก

เพศหญงิหรอืเพศชายกไ็ด ้ส่วนใหญ่จะเป็นสาวกทีม่น้ํีาเสยีไพเราะ น่าฟงั ผูนํ้าสวดจะรอ้งนําทลีะ

วรรคเพลง จากนัน้สาวกทุกคนจะรอ้งตาม เป็นแบบน้ีเหมอืนกนัทุกเพลง 

  2.4 ช่วงเวลาและขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมประจาํวนั สาวกสมาคมนานาชาตเิพื่อ 

ครชิณะจติสาํนึก จะมกีารประกอบพธิีกรรมเพือ่เป็นการสรรเสรญิองคค์รชิณะโดยมช่ีวงเวลาและ 

ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 4.00 น.  ตื่นนอน อาบน้ําชาํระรา่งกาย 

    สวดมนตท์าํสมาธโิดยนบัเมด็ประคาํ 

 4.30 น.  เตรยีมจดัอุปกรณ์ สาํหรบัการอารต ี

 5.00น.  เริ่มพธิอีารตเีชา้ 

    บชูาตุลส ี

 12.00น.  ปิดมา่นพระปฏมิา 

 16.00น.  เปิดมา่นพระปฏมิา 

 17.00น.  สงัคตีทาน 

 18.00น.  Classอธบิายคาํสอนพระเวท 

 19.00น.  ถวายอาหาร 

    เริ่มพธิอีารตเียน็ 

 20.00น.   รบัประทานพระสาดมั 

  

  2.5 อทิธพิลของดนตรทีีม่ต่ีอความเชือ่และพธิกีรรม 

 ในแนวทางของสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก  เป็นการใชเ้สยีงสวดมนตเ์พื่อการ

บาํบดัจติวญิาณ โดยยดึหลกัการสัน่สะเทอืนของเสยีงเป็นทาํใหเ้กดิอานุภาพทางรา่งกายและจติใจ  

เมือ่จติเป็นสมาธแิลว้นัน้ การเปลง่เสยีงสวดมนตจ์ะเป็นการส่งกระแสหรอืการเพ่งจติเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ 

ตามศาสตรภ์กัตโิยคะ องคป์ระกอบทีส่าํคญัของพธิกีรรม ดนตรจีะช่วยสรา้งบรรยากาศศกัดิส์ทิธิใ์น

พธิกีรรมใหเ้ป็นรปูธรรมชดัเจน เพือ่สรา้งความศรทัธาและความเชือ่มัน่ต่อพธิกีรรรม ศาสนา จงึเป็น

สิง่สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งส่งผลต่อสภาวะจติใจของบุคคล ใหเ้กดิความสุขสงบ 



138 
 

อภิปรายผล 

  สมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึก สถาปนาขึน้ในปี ค.ศ. 1966 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โดยพระกรณุาธคิุณเจา้ เอ.ซ.ี บคัธเิวดนัธะ สวาม ิพระบพัาดฺะ จากนัน้เขา้มายงัประเทศไทยโดย 

สาวกชาวไทยทีไ่ปเรยีนต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา และไดก่้อตัง้เป็นสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะ

จติสาํนึก กรงุเทพมหานครขึน้ โดยมแีนวคดิและแนวปฏบิตัิ ตามคมัภรีพ์ระเวทโบราณของชาว

อนิเดยี ยดึหลกัคาํสอนจากคมัภรีพ์ระเวทและคมัภรีภ์ควทัคตีา มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ และ

มวีธิกีารถ่ายทอดจากอาจารยส์ูศ่ษิยแ์บบปากต่อปาก พธีกีรรมทีส่าํคญั คอืการสวดภวนามหามนต์

เพือ่ฝึกสมาธ ินกัดนตรสี่วนใหญ่ไมใ่ช่นกัดนตรอีาชพี แต่เป็นเพยีงสาวกทีม่คีวามศรทัธาซึง่เรยีนรู้

การเลน่ดนตรดีว้ยตนเองจากช่องทางต่างๆ เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการประกอบพธิกีรรม เป็นเครือ่ง

ดนตรพีืน้บา้นของอนิเดยีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเครือ่งดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์ดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองค ์

ครชิณะ รบัเอาวฒันธรรมทีเ่ป็นผลมาจากความเชือ่ในเรือ่งเทพเจา้ของศาสนาฮนิดู ทัง้ในเรือ่งของ

หลกัความเชื่อและพธิกีรรมนํามายดึใชเ้ป็นหลกัปฏบิตั ิสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ศาสนาและวถิกีารดาํรงชวีติของมนุษยว์า่ยงัคงมกีารประกอบพธิกีรรม เสยีงดนตรทีีเ่กดิขึน้ มาจาก

ความศรทัธาทีเ่หลา่สาวกมต่ีอองคค์รชิณพระผูเ้ป็นเจา้สงูสดุ บทสวดมนตแ์ละเสยีงดนตรมีสีว่นช่วย

สรา้งบรรยากาศศกัดิส์ทิธิใ์นกบัพธิกีรรม และยงัมสี่วนช่วยใหเ้กดิเป็นความศรทัธาและความเชื่อมัน่

ต่อพธิกีรรรม  นอกจากน้ียงัแสดงถงึอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในสงัคมของชาวฮนิดทูีอ่าศยัอยู่ใน

กรงุเทพมหานคร พธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะสะทอ้นใหเ้หน็วา่ความเชือ่ในศาสนาฮนิดมูอีทิธพิลต่อการ

ดาํเนินชวีติและวถิชีวีติของคนในสงัคมไทยอยูไ่มน้่อย การศกึษาครัง้น้ีทาํใหเ้หน็ถงึการแพร่กระจาย

ของวฒันธรรมความเชือ่ในศาสนาฮนิดูทีม่มีาตัง้แต่สมยัอนิเดยีโบราณ ซึง่ทําให้เกิดพธิกีรรมดงักลา่ว 

และยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทยสบืไปหากยงัมชีาวฮนิดอูาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เปรยีบเสมอืนกา้วแรกในการศกึษาดนตรปีระกอบพธิสีรรเสรญิองค ์

ครชิณะในชวีติประจาํวนั ทีม่ลีกัษณะทางวฒันธรรมดนตรทีีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชนชาตอินิเดยี ทีน่บั

ถอืศาสนาฮนิดู ซึง่สะทอ้นออกมาในเรือ่งของเครือ่งดนตร ีบทเพลง เน้ือรอ้งรวมถงึความหมายในบท

เพลงทีม่คีวามน่าสนใจ ซึง่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่าํคญัในการทีจ่ะศกึษาเจาะลกึลงไปในประเดน็ต่างๆ  

ในอนาคตดงัน้ี 

 1. การศกึษาและรวบรวมบทเพลงทีใ่ชป้ระกอบพธิสีรรเสรญิองคค์รชิณะ 

 2. การศกึษาวเิคราะหบ์ทเพลงและทาํนองเพลง 

 3. การศกึษาวเิคราหจ์งัหวะกลองมรดิงักะ 

 4. การศกึษาเปรยีบเทยีบดนตรปีระกอบการสรรเสรญิองคค์รชิณะ ของสมาคมนานาชาติ

เพือ่ครชิณะจติสาํนึกในต่างประเทศ 
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เร่ืองย่อมหาภารตะยทุธ 

ภาคแรก 

"การพนันสกา" 

 

บรรพบรุษุแห่งปาณฑุและเการพ 

 สนัทนุ กษตัรยิแ์ห่งหสัตนิาปรุะ ทรงอภเิษกสมรสกบัคงคาผูแ้สนงดงามและเป็นเทพแีห่ง

สายน้ําจาํแลงมา คงคาจะประทบัอยูก่บัสนัทนุตราบใดทีพ่ระองคไ์มท่รงตรสัถามถงึการกระทาํของ

พระนาง หลายปีทีใ่ชช้วีติรว่มกนัทัง้สองมโีอรสดว้ยกนัเจด็พระองค ์แต่คงคาโยนโอรสแต่ละองคล์งสู่

แมน้ํ่า สนัทนุเศรา้โศกเสยีใจมากแต่จาํตอ้งรกัษาสจัจะสญัญาของพระองค์ 

 ในทีส่ดุ เมือ่โอรสองคท์ีแ่ปดประสตู ิสนัทนุทรงตรสัถามคงคาวา่พระนางเป็นใครและทาํไมจงึ

กระทาํเช่นนัน้คงคาเปิดเผยพระองคแ์ละตรสัวา่โอรสของพระนางเคยประทบัในสวรรคแ์ต่ไดร้บัคาํ

สาปใหก้ลายเป็นมนุษย ์พระนางจงึไถ่โทษโอรสทุกองคเ์สยีแต่เน่ินโดยการโยนลงใหจ้มน้ําตายทนัที

ทีป่ระสตู ิแลว้คงคากจ็ากสนัทนุไปพรอ้มกบัเทวรตัน์โอรสองคส์ดุทอ้งเน่ืองจากสนัทนุผดิสญัญา 

 เทวรตัน์ มชีือ่ทา้ยซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่ ภษีมะ นามน้ีมคีวามหมายวา่ "แหง่การตดัสนิใจ

อยา่งแน่วแน่" ไดม้าหลงัจากสาบานวา่จะไมแ่ต่งงานหรอืมบุีตร บดิาของเทวรตัน์ใครแ่ต่งงานใหม ่

(กบัสตัยาวต ีมารดาของวยาสะ) แต่เงือ่นไขการแต่งงานมอียูว่า่ภรรยาคนทีส่องจะเป็นมารดาของ

กษตัรยิใ์นวนัหน่ึงวนัใด เพือ่เสรมิพระเกยีรตยิศใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องบดิา ภษีมะจงึให้

สจัจะสาบานวา่ไมว่า่พระองคห์รอืบุตรของพระองคจ์ะไมอ่า้งสทิธิใ์นราชบลัลงัก ์

 หลายปีผา่นไปกึง่ภราดาองคห์น่ึงของภษีมะตายในสนามรบและองคอ์ื่นๆ ต่างกถ็งึวยั

อภเิษกสมรส ในนามแหง่กึง่ภราดา ภษีมะฉุดพีน้่องสามสาวและต่อสูช้นะคดคีวามกบัโจทยผ์ู้

ฟ้องรอ้งระหวา่งทางกลบับา้น ภษีมะทราบวา่หญงิหน่ึงในสามพีน้่องนามวา่อาํภา คดัเลอืกโจทย์

เตรยีมฟ้องไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ภษีมะจงึยนิยอมปลอ่ยนางนัน้ไปแต่คูห่มัน้ของนางไมต่อ้งการนางอกี

ต่องไป เมือ่เขาทอดทิง้เช่นนัน้นางจงึกลบัมาหาภษีมะและตอ้งการใหภ้ษีมะแต่งงานกบันางแต่ภษีมะ

ปฏเิสธ เน่ืองจากยดึมัน่กบัถอ้ยสาบานของตน อาํภาจงึสาบานวา่วนัหน่ึงนางจะฆา่ภษีมะเสยี

ถงึแมว้่าทวยเทพไดป้ระทานพลงัใหภ้ษีมะเลอืกวนัตายของตนไดต้ามถอ้ยสาบานกต็าม 

 ความสาํคญัของอาํนาจแหง่คาํสาบานปรากฏชดัเจนตลอดทัง้เรือ่งของมหากาพย ์มอียูค่ร ัง้

หน่ึงกลา่วถงึการสาบานกลายเป็นความจรงิและตอ้งปฏบิตัติามใหส้าํเรจ็ดงัตัง้ใจไมว่า่อะไรจกัเกดิขึน้

กต็าม เมือ่บดิาของภษีมะและกึง่ภราดาทัง้คู่ของตนถงึแก่กรรมก่อนวยัอนัสมควรโดยไรท้ายาทสบื

สกุล ภษีมะปฏเิสธการแต่งงานกบัภรรยามา่ย (มากกวา่หน่ึงคน) ของน้องเลีย้งของตน (น้องสาว-

หลายคน-ของอาํภา) ภษีมะจะไมฝื่นคาํสาบานของตนเลยถงึแมว้า่การดาํรงความโสดนัน้ไมท่าํให้

อะไรแตกต่างไปจากเดมิอกีต่อไปกต็าม 
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 เจา้หญงิทุกองคใ์นวยัเยาวม์หีน้าทีใ่หก้าํเนิดบุตรและธดิา แต่ใครจะเป็นบดิาของบุตรและ

ธดิานัน้เลา่ไมม่ชีายอื่นคนใดอกีแลว้ในครอบครวันอกจากภษีมะ แต่ภษีมะกท็รงปฏเิสธสตรเีสยีแลว้ 

ดงันัน้สตัยาวตมีเหสอีงคท์ีส่องของกษตัรยิส์นัทนุจงึตรสัถามโอรสองคแ์รก ซึง่กค็อืวยาสะผูป้ระพนัธ์

มหากาพยว์่าจะยกวยาสะใหแ้ก่เจา้หญงิสององค ์วยาสะจงึไปหาแต่ทัง้สององคไ์มช่อบวยาสะ

เน่ืองจากการบาํเพญ็ตนอยา่งเครง่ครดัต่อคาํสาบานวา่จะใชช้วีติอยา่งอตัคดัขดัสนเยีย่งคนเขญ็ใจ 

วยาสะจงึสกปรกโสโครกและมกีลิน่ตวัเหมน็ 

 วยาสะอธบิายใหเ้จา้หญงิฟงัว่าแต่ละองคจ์ะตอ้งอดทนเพื่อใหก้ําเนิดโอรส อยา่งไรกต็าม

โอรสองคแ์รกจะเกดิมาตาบอด เน่ืองจากเจา้หญงิองคแ์รกนัน้หลบัตาเสยีเมือ่เหน็วยาสะ และโอรส

องคท์ีส่องจะมพีระฉวซีดี เน่ืองจากเจา้หญงิองคท์ีส่องนัน้ซดีพระองคเ์มือ่สมัผสัวรกายกบัวยาสะ 

โอรสบอดทรงพระนามวา่ธฤษตราษฎร ์องคท์ีม่พีระฉวซีดีทรงพระนามปาณฑุ วยาสะมโีอรสองคท์ี่

สามทรงพระนามวา่วฑิรู เกดิแต่สาวพรหมจรรยผ์ูห้น่ึง 

 เน่ืองจากพระเชษฐาพระเนตรบอดและไมเ่หมาะสมกบัราชบลัลงัก ์ปาณฑจุงึไดเ้สวยราช

สมบตัแิหง่กรงุหสัตนิาปรุะวนัหน่ึงขณะทรงลา่สตัวอ์ยูใ่นปา่ ปาณฑทุรงยงิละมัง่ตวัหน่ึงขณะจบั

คู่ผสมพนัธุ ์ละมัง่ตวันัน้แทท้ีจ่รงิเป็นนกับวชพราหมณ์จาํแลงมา จงึสาปแช่งปาณฑวุา่ ถา้ปาณฑรุว่ม

รกักบัมเหสอีงคห์น่ึงองคใ์ดในสององค ์(กุณต ีและมทัร)ี แลว้จกัสวรรคตทนัท ีเมือ่ทรงตระหนกัทราบ

วา่พระองคไ์มส่ามารถมโีอรสและธดิาไดป้าณฑจุงึสละราชบลัลงัก ์และปลกีพระองคไ์ปประทบัอยูใ่น

ภเูขาพรอ้มมเหสทีัง้สององค ์กุณตมีเหสอีงคแ์รกกลา่วแก่ปาณฑวุา่ พระนางมอีาํนาจมนตราอยู ่จงึ

สาธยายมนตล์บัออ้นวอนเทพเจา้องคห์น่ึงใหป้ระทานบุตรสกัองคม์าใหส้มดงัปณธิานดว้ยอาํนาจแหง่

มนตรา กุณตจีงึใหก้าํเนิดโอรสสามองค ์ประกอบดว้ย ยธุษิฐริะ ธรรมเทพบุตร โอรสองคแ์รกผูเ้ป่ียม

ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเทีย่งธรรม องคท์ีส่องคอื ภมีะ วายเุทพบุตรผูแ้ขง็แรงทีสุ่ดในหมูช่นทัง้หลาย 

และองคท์ีส่าม อรชุน อนิทราเทพบุตรนกัรบผูไ้มม่ใีครต่อกรได ้

 มทัร ีมเหสอีงคท์ีส่องของปาณฑ ุกไ็ดร้บัพลงัอาํนาจน้ีดว้ยเช่นกนั พระนางมโีอรสฝาแฝด

สององค ์คอื นกุลและสหเทพ ดงันัน้ปาณฑจุงึมโีอรสหา้องคท์ีส่บืเชือ้สายมาจากทวยเทพโดยตรง 

จากมเหสทีัง้สององค ์คอื ภราดาปาณฑพ วรีะบุรษุแห่งมหากาพยท์ีย่ ิง่ใหญ่เรือ่งน้ี 

 หลายปีผ่านไปวนัหน่ึงปาณฑพุ่ายแพต่้อกเิลสตญัหาของพระองคก์บัมทัร ีแต่เน่ืองจากเกรง

ว่าปาณฑจุกัถงึแก่ความตาย มทัรจีงึพยายามผลกัไสปาณฑอุอกไป แต่การดิน้รนต่อสูข้องพระนาง

กลบัเรง่เรา้ใหอ้าํนาจแหง่ดาํกฤษณาของปาณฑทุวขีึน้ทนัททีีท่ ัง้คูร่ว่มรกักนัปาณฑกุส็วรรคตตามคาํ

สาปแช่ง และมทัรดีว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระสวามจีงึยนิยอมตายตามดว้ยในเชงิตะกอน 

 ในขณะนัน้ ธฤษตราษฎรก์ลายเป็นกษตัรยิแ์ลว้ถงึแมพ้ระเนตรบอดกต็าม พระองคท์รง

อภเิษกกบักณัธาร ีดว้ยการจดัแจงขึน้มา เมือ่ทรงทราบถงึความพกิารของพระสวามพีระนางจงึ

ตดัสนิพระทยัปิดพระเนตรของพระองคด์ว้ยการคาดผา้ผกูตาซึง่พระนางจะไมย่อมถอดออกอกีเลย 

เพือ่รว่มเคราะหก์รรมในโลกมดืเยีย่งเดยีวกบัพระสวาม ีแลว้หลงัจากทรงครรภน์านผดิปกตถิงึสองปี 

พระนางใหก้าํเนิดเน้ือกลมๆ กอ้นหน่ึงออกมา วยาสะบอกใหพ้ระนางแยกกอ้นเน้ือนัน้ออกเป็นหน่ึง

รอ้ยสว่นและเอาไปใสไ่วใ้นโอ่งน้ํามนัเนย โดยการน้ีพระนางจงึกลายเป็นพระมารดาของโอรสหน่ึง

รอ้ยองค ์ซึง่กค็อื ภราดาเการพ นัน่เอง 
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 องคแ์รกทีป่ระสตูมิาคอื ทุรโยธน์ มลีางรา้ยบอกเหตุแห่งความรนุแรงเกดิขึน้เมือ่ทุรโยธน์

ประสตูมิาสูโ่ลก กลา่วคอืหมาไนเหา่หอนคาํรามพายบุา้คลัง่เพลงิพโิรธลกุลามไปทัว่เมอืง ธฤษ

ตราษฎรท์รงกงัวลพระทยักบัลางรา้ยน้ีมาก วฑิรูจงึทลูวา่โอรสองคแ์รกนําเอาความเกลยีดชงัและการ

ทาํลายลา้งมาสูโ่ลก วนัหน่ึงจะทาํลายลา้งวงศข์องตนวฑิรูรบเรา้กษตัรยิใ์หจ้าํกดัโอรสองคน้ี์เสยี

แต่ธฤษตราษฎรท์รงเพกิเฉยต่อคาํแนะนําของวฑิรู 

 ธฤษตราษฎรท์รงเป็นนกัปกครองทีอ่่อนแอ พระองคม์กัยกอา้งถงึความบอดของตนเพือ่

ปฏเิสธการเผชญิหน้ากบัความจรงิและความฝืนพระทยัในการเผชญิกบัการตดัสนิพระทยัอนัยากยิง่ 

ต่อมาทุรโยธน์จงึจงูจมกูไดอ้ยา่งงา่ยดาย พระองคท์รงเอาแต่โทษชาตากรรม ชอบแต่หาขอ้อา้งมาแก้

ตวักบัความเฉื่อยชาของพระองคเ์อง อาท ิทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้นัน้เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ใครจกัไป

หยดุยัง้ไวห้าไดไ้มแ่ลว้ขา้ฯ จกัทาํอะไรได ้

 ชะตากรรมคอืพลงัอาํนาจทัง้มวลอยา่งไมต่อ้งสงสยั แต่คณะมนตรแีห่งธฤษตราษฎรแ์นะนํา

วา่ "โอ พระองค ์แน่นอนละ่วา่ผูใ้ดซึง่ประสบเหตุการณ์เลวรา้ย อนัเป็นผลจากการกระทาํของตนเอง

ไมค่วรตาํหนิกลา่วโทษเทพเจา้ ชาตากรรม หรอือื่นใด เราแต่ละคนต่างกไ็ดร้บัผลจากการกระทาํของ

เราเองทัง้สิน้"  

การแข่งขนัระหว่างพ่ีน้องปาณฑพและเการพดเุดือดขึน้ 

          ภษีมะตอนน้ีทรงชราภาพแลว้เขา้มารบัผดิชอบอบรมเลีย้งดภูราดาทัง้สองกลุม่ เจา้ชายทัง้

สองฝา่ยน้ีต่างกเ็อาแต่แขง่ขนัต่อสูก้นัอยูต่ลอดเวลา พยายามแมก้ระทัง่สงัหารอกีฝา่ย วนัหน่ึง

โทรณะ ครแูละผูช้าํนาญสรรพาวธุ ปรากฏตวัขึน้และเสนอตวัเขา้มาสอนเจา้ชายน้อยทัง้ปวง โทรณะ

มภีารกจิลบันัน่คอืการแกแ้คน้การดถูกูเหยยีดหยามทีเ่พือ่นเก่าคนหน่ึงกระทาํไวแ้ก่ตนขณะยงัหนุ่ม  

 โทรณะใกลช้ดิกบัทรปุาทะแต่หลายปีต่อมา เมือ่โทรณะไปเหน็เพื่อนในวยัเดก็ของตน ซึง่

กลายเป็นกษตัรยิไ์ปแลว้ กลบัไดร้บัการถกูถกูหยยีดหยามจากทรปุาทะวา่ “ผูเ้ท่าเทยีมกนัเท่านัน้จงึ

เป็นเพือ่นกนัได”้ โทรณะขอใหภ้ราดาปาณฑพแกแ้คน้แทนใหเ้ป็นคา่ตอบแทนในการสอน ภราดา

ปาณฑพเป็นนกัรบทีก่ลา้แกรง่จงึพชิติราชอาณาจกัรแห่งทรปุาทะแลว้ยกต่อไปใหโ้ทรณะ แต่โทรณะ

แบ่งปนัอาณาจกัรกึง่หน่ึงคนืแก่เพื่อนเก่าทนัท ีพรอ้มกบักลา่ววา่ “ตอนน้ีเราเท่าเทยีมกนัแลว้” 

 เพือ่การแกแ้คน้ ทรปุาทะมบุีตรโดยการอาํนาจมนตราเกดิแต่พระเพลงิ โอรสองคห์น่ึง

คอืธฤษตยมุนะซึง่ชาตากรรมกาํหนดจะเป็นผูส้งัหารโทรณะ โหรคนหน่ึงทาํนายวา่บุตรสาวคนหน่ึง

ชือ่ เทราปท ีจะนําความวนิาศฉบิหายมาสูผู่้ปกครองทีไ่มเ่ทีย่งธรรมและบุตรองคท์ีม่นีามวา่ สขินัต ิ

นัน้ คอือาํภากลบัมาเกดิใหม ่

 ต่อมาในสงครามโทรณะและภษีมะจะเขา้รว่มกบัฝา่ยเการพ ไมใ่ช่ไมซ่ื่อสตัยจ์งรกัภกัดแีต่

เป็นเพราะอรผิูนํ้าความตายมาใหข้องทัง้คูซ่ ึง่คอื ธฤษตยมุนะและสขินัตนิัน้เขา้รว่มกบัฝา่ยปาณฑพ 

 โทรณะสาํนึกดถีงึฐานะความเป็นผูช้าํนาญสรรพาวธุทีย่ ิง่ใหญ่อนัหาผูใ้ดทดัเทยีมไมไ่ดข้อง

อรชุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การยงิธนูและช่วยเหลอือรชุนดว้ยการอบรมสัง่สอนอยา่งเขม้งวดเป็น

พเิศษ ในการแขง่ขนัประลองยทุธโทรณะทลูปาณฑพแต่ละองคใ์หย้งิเป้าหมายตานกไมท้ีอ่ยูบ่น
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ตน้ไม ้โทรณะสลบัถามปาณฑพแต่ละองคว์่า "โอ ทลูกระหมอ่ม ตรสับอกขา้ฯ เถดิวา่ทรงเหน็อะไร" 

แต่ละองคต์รสัตอบวา่ หมอ่มฉนัเหน็ครขูองหมอ่มฉนั ภราดาของหมอ่มฉนั ตน้ไม ้แลว้กน็ก 

โทรณะตรสัต่ออกีวา่ "กระนัน้หรอื แลว้พระองคจ์ะทรงยงิไมถู่กเป้าเลยพระเจา้ขา้" 

 แต่อรชุนตรสัวา่เหน็แต่นกเท่านัน้และทีจ่รงิเหน็แต่ตาของนกเท่านัน้ ดงันัน้จงึเพง่ความสนใจ

ไปแต่ทีเ่ป้าหมายเท่านัน้แลว้ทรงยงิอยา่ะจดัเวทแีขง่ขนัเพื่ออวดทกัษะของปาณฑพแต่ละองค ์แต่

บุรษุแปลกหน้าคนหน่ึงกลบัปรากฏกายขึน้มาทา้ทายอรชุนและมฝีีมอืเชงิธนูทดัเทยีมกบัอรชุน  บุรษุ

คนน้ีคอื กรรณะ ทีผู่อ่้านทราบมาแลว้ว่าเป็นโอรสองคแ์รกของกุณต ีเกดิแต่สรูยเทพหรอืเทพแห่ง

ตะวนั พระนางกุณตมีคีวามระอาต่อสรูยเทพอยา่งยิง่ก่อนอภเิษกสมรสกบัปาณฑ ุจงึลอยกรรณะไป

ในตระกรา้กบัสายน้ํา  ดงันัน้ กรรณะจงึเป็นเชษฐาองคโ์ตของภราดาปาณฑนุัน่เอง 

 อยา่งไรกต็ามกรรณะไมท่ราบวา่มารดาทีแ่ทจ้รงิของตนเป็นใคร คนขบัรถมา้เกบ็ไดแ้ลว้

นําไปเลีย้งจนเตบิโตเหลา่ ปาณฑทุรงดถูกูเยย้หยนัสถานภาพทางสงัคมอนัตํ่าตอ้ยของกรรณะและ

จะไมท่รงต่อสูก้บัใครกต็ามทีไ่มม่พีระชาต ิเป็นขตัตยิะมาตัง้แต่เกดิ แต่ทุรโยธน์ลกูพีล่กูน้องของ

ภราดาปาณฑพเลง็เหน็โอกาสสรา้งพนัธมติรกบักรรณะ โดยไมใ่สใ่จต่อกฎอนัเขม้งวดแหง่วรรณะ

ตรสัว่า "ชาตกิาํเนิดไมส่าํคญัและมนุษยเ์ป็นเสมอืนหน่ึงสายน้ําซึง่มตีน้กาํเนิดไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแก่ชน

ทัว่ไป" 

 ทุรโยธน์ยกอาณาจกัรเลก็ๆแห่งหน่ึงใหแ้ก่กรรณะและกรรณะสาบานเป็นมติรกบัเหล่าเการพ

ตลอดไป 

 วรรณะ (สถานภาพทางสงัคม) อนัตํ่าตอ้ยของกรรณะตดิตามหลอกหลอนกรรณะตลอดทัง้

เรือ่งในมหากาพย ์ต่อมาในการแขง่ขนัแยง่ชงิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เจา้หญงิเทราปท ีพระนางทรงปฏเิสธ

กรรณะอยา่งสิน้เชงิ เน่ืองจากกรรณะมาจากครอบครวัของคนรบัใช ้สาํหรบับุคคลผูซ้ึง่ปรารถนาให้

ตนเป็นทีย่อมรบัจากความสาํเรจ็แลว้ การใชช้วีติอยูใ่ตเ้งาทะมนึมดืเยีย่งน้ียอ่มทนไมไ่ด ้

 ในฐานะสรูยเทพบุตรกรรณะถอืกาํเนิดมาพรอ้มกบัเกราะทองคาํหอ่ผวิ ต่อมาอนิทราใชเ้ลห่์

เลีย่มแกลง้กรรณะทาํใหเ้กราะคุม้ครองทีไ่ดร้บัประทานมา จากสวรรคน้ี์สญูไปเสยี หลงักาํเนิด

กรรณะกุณตยีงัดาํรงความเป็นสาวพรหมจารอียู ่

 ภราดาปาณฑพหลบหนีอคัคภียัเอาชวีติรอดไปไดอ้ยา่งฉวิเฉยีด ทุรโยธน์วางแผนคลอก

ภราดาปาณฑพใหต้ายในวงัทีก่่อสรา้งดว้ยวสัดทุีเ่ป็นเชือ้ ไฟอยา่งด ีหลงัจากนัน้ต่อมาอกีหลายเดอืน 

เหลา่ปาณฑพ หลบซ่อนองคโ์ดยอาศยัอยูใ่นปา่คนืหน่ึงในขณะทีภ่มีะอยูเ่ฝ้ายามและพี่ น้องอื่นพากนั

หลบัไหล นางรากษสตนหน่ึงนามวา่หทิมิพปีรากฏตนขึน้มาในรา่งของหญงิรปูงามและตกหลมุรกั

อยา่งคลัง่ไคลก้บัภมีะผูซ้ึง่ต่อสูแ้ละสงัหารพีช่ายผูช้ ัว่รา้ยของนางรากษสนัน้  ภมีะและนางจาํแลงมี

บุตรภตูเป็นชายทีแ่ขง็แรงมากดว้ยกนัคน(ตน)หน่ึงนามว่า ฆโตคตัฉะ ผูซ้ึ่งปฏญิาณตนเอาไวว้า่จะมา

ช่วยเหลอืบดิาของตนเมือ่ถงึคราวจาํเป็น  
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อรชนุชนะได้เจ้าหญิงเทราปที 

 ภราดาปาณฑพเขา้รว่มพธิสียมัวารของเจา้หญงิเทราปท ีในพธิน้ีีพระนางจะทรงเลอืกพระ

สวามจีากเจา้ชายทัว่แวน่แควน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มพระราชพธิน้ีี อรชุนชนะการแขง่ขนัยงิธนูอยา่ง

งา่ยดาย เทราปทจีงึเลอืกอรชุนเป็นสวาม ีเมือ่อรชุนบอกมารดาวา่ได ้ “รางวลั” มา กุณตบีอกใหอ้รชุน

แบ่งรางวลันัน้ใหพ้ีน้่องดว้ย โดยทีย่งัไมไ่ดเ้หน็เทราปทแีละไมท่ราบวา่รางวลันัน้คอือะไร คาํกลา่ว

ของกุณตเีป็นเสมอืนหน่ึงคาํสาบานทีถ่อนคนืไมไ่ด ้แมจ้ะพลาดพลัง้ไปแลว้กต็าม ดงันัน้ภราดาทัง้หา้

องคจ์งึอภเิษกสมรสกเัทราปทรีาชบุตรแีหง่ทรปุาทะ 

 การอภเิษกสมรสทีไ่มป่กตสิามญัครัง้น้ีสมใจกรรณะ เน่ืองจากในชาตปิางก่อนนัน้เทราปทไีด้

อธษิฐานไวก้บัศวิเทพใหม้สีวามหีา้ครัง้ และดงันัน้เทราปทจีงึไดร้บัผลนัน้ตามแรงปณิธานของตนใน

ชาตปิจัจบุนั ในมหาภารตะศวิะเทพไมใ่ช่ผูท้ีต่่อมาเกดิเป็นบรูณะ แต่มภีาระมากกวา่นัน้กบัการ

ประทานพรแหง่การกาํเนิดของมนุษย ์รวมทัง้ประทานโอรสหน่ึงรอ้ยองคใ์หพ้ระนางกณัธารดีว้ย 

 ภราดาทัง้หา้ตกลงเคารพความเป็นสว่นตวัของแต่ละองคเ์มือ่อยูก่บัพระนางนางเทราปที แต่

วนัหน่ึงอรชุนเขา้ไปในกระโจมทีพ่กัเพือ่ซ่อมแซมอาวธุของตน และพบยธุษิฐริะอยูบ่นเตยีงดว้ยกนั

กบัเทราปท ีถงึแมว้า่ยธุษิฐริะจะยกโทษใหก้แ็ลว้ตาม อรชุนกย็งัยนืยนัรกัษาคาํสาบานเพือ่ไถ่บาปนัน้ 

จงึเนรเทศตนเป็นเวลาหน่ึงปี ขณะทีอ่ยูห่่างไกลออกไปนัน้ อรชุนแต่งงานอกีกับสตรสีามคน คนหน่ึง

เป็นน้องสาวของครชิณะ โดยสว่นใหญ่แลว้เพือ่พนัธมติรทางการเมอืง 

 ในขณะทีค่วามตรงึเครยีดระหว่างลกูพีล่กูน้องเขมง็เกลยีวมากขึน้ ครชิณะกป็รากฏองค์

ขึน้มา กลา่วกนัวา่วชิณุเทพผูพ้ทิกัษอ์าจทรงสรา้งองคค์รชิณะะขึน้มาแลว้สง่ลงมาพทิกัษโ์ลกใหร้อด

จากความสบัสนยุง่เหยงิ 

 การปรากฦฏองคข์องครชิณะเป็นการเริม่ตน้ของแก่นเรือ่งสาํคญัสามประเดน็ในมหากาพย์

นัน่คอื ธรรมะ (ระเบยีบของจกัรวาล) ซึง่ตกอยูใ่นอนัตรายจากความสบัสนยุง่เหยงิ ดงันัน้ครชิณะ

ตอ้งกา้วเขา้มาเพือ่ชีท้างวา่น่ีไมใ่ช่แต่เพยีงการแขง่ขนักนัในวงศาคณาญาตติระกลูหน่ึงเท่านัน้แต่แป็

นความขดัแยง้กบัผลลพัทท์ีม่ผีลต่อทัง้โลก 

  ในบรูณะสมยัโบราณมหากาพยด์าํเนินเรือ่งวา่วชิณุไดป้รากฏองคอ์วตารหรอืเนรมติรองค์

จาํแลงมาบนโลกแลว้เกา้ครัง้ในอดตี เพื่อจดัโลกใหก้ลบัไปอยูบ่นวถิทีางทีถู่กตอ้ง และจกัปรากฏองค์

ขึน้มาอกีครัง้ ณ ตอนสิน้ยคุ การเคารพบชูาครชิณะเสมอืนหน่ึงเทพเจา้ในมหาภารตะมกีลา่วแทรก

ถงึต่อไปในเรือ่ง เพราะมคีวามตรงึเครยีดทีส่าํคญัอยูใ่นมหากาพย ์ระหวา่งการบรรยายภาพขอ

งกฤษณะซึง่เสดจ็มาจากสวรรคแ์ละเจา้ชายมนุษยท์ีเ่ป็นมขุมนตรขีองภราดาปาณฑพ 

 ดว้ยคาํแนะนําของครชิณะ ภราดาปาณฑพจงึไปปรากฏองค์ต่อกษตัรยิบ์อด เพือ่สนัตภิาพ 

ธฤษตราษฎรจ์งึเสนอแบ่งปนัอาณาจกัรใหภ้ราดาปาณฑพกึง่หน่ึง แต่เป็นพืน้ทีท่ีไ่มม่อีะไรเลย

นอกจากปา่ดงพงพแีละทะเลทราย ยธุษิฐริะยอมรบัขอ้เสนอดว้ยความหวงัวา่จะป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

สงครามขึน้ ระหวา่งนัน้อรชุนและครชิณะตกลงช่วยเหลอืพราหม์หวิโซคนหน่ึง ซึง่ต่อมาเปิดเผยตวั

วา่คอือคันีเทพแหง่ไฟ อคันีตอ้งการหากนิอยูใ่กลป้า่ทีม่ฝีนของอนิทราคุม้ครองอย ูอคันีใหจ้กัรเป็น

รางวลัแก่ครชิณะและใหก้ณัทวิาคนัศรแห่งวรณุพรอ้มลกูศรทีใ่ชไ้มรู่จ้กัหมดแก่อรชุน ดว้ยรางวลัที่
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ไดร้บัมาอรชุนสามารถสรา้งมา่นลกูศรคลมุไวไ้มใ่ห้ฝนตกลงมาดบัเพลงิของอคันีได ้แมแ้ต่อนิทรายงั

เอาชนะอรชุนไมไ่ด ้เน่ืองจากอรชุนมกีฤษณะอยูด่ว้ย (สญัญาณบ่งบอกถงึความยิง่ใหญ่ของวชิณุ

เทพทีเ่หนือกวา่อนิทรเทพในตอนน้ี) มายา (เป็นอสรูทีห่ลบหนีรอดจากเพลงิไปได้) สรา้งหอที่

ยิง่ใหญ่แหง่อนิทรปราสาทขึน้มาโดยไมรู่ส้กึสาํนึกในบุญคุณ 

 ในแวน่แควน้ใหมท่ีภ่ราดาปาณฑพไดร้บัแบ่งปนัมา ยธุษิฐริะพลกิผนืดนิแหง้แลง้กนัดารให้

เป็นราชอาณาจกัรทีม่ ัง่คัง่และประกาศราชาภเิษกพระองคข์ึน้เป็นกษตัรยิแ์หง่กษตัรยิท์ัง้ปวง ทุร

โยธน์อจิฉาและทาํอบัอายขายหน้าระหวา่งเสดจ็เยีย่มพระราชวงัอนัโอ่อ่างดงามตระการตาของยธุษิฐิ

ระ เน่ืองจากสาํคญัผดิวา่พืน้กระจกเป็นสระวา่ยน้ํา แลว้ยงัหลน่ลงไปในสระน้ํา เน่ืองจากสาํคญัผดิวา่

เป็นพืน้กระจก เทราปทแีละภมีะหวัเราะเยาะใสท่รุโยธน์ เมือ่กลบัถงึอาณาจกัรของตน ทุรโยธน์

มุง่มัน่หาทางประดษิฐค์ดิทาํลายลา้งฝา่ยปาณฑพใหจ้งได ้

 

การพนันสกา และความอบัอายขายหน้าของเทราปที 

 ทุรโยธน์ปฏบิตัติามคาํแนะนําของสกุณลีงุเจา้เลห่แ์ละนกัชาญสกาทีไ่มม่ใีครรูจ้กั โดยเชญิ

ยธุษิฐริะมาเลน่การพนนักนั เป็นทีท่ราบกนัดวีา่การพนนัเป็นจดุอ่อนของลกูพีล่กูน้องของตน ยธุษิฐิ

ระ ตกลงรบัคาํเชญิ 

 ทุรโยธน์ไมใ่ช่ผูต้น้คดิแต่มกัพึ่งพาอาศยัความคดิเหน็ของคนอื่นอยูเ่สมอ ลุงของทุรโยธน์เป็น

ผูต้น้คดิแผนลอบวางเพลงิคลอกเหล่าปาณฑพและการพนนัสกา(ต่อมาระหวา่งสงครามทุรโยธน์

เสนอแนะใหจ้บักุมยธุษิฐริะและใชก้ลอุบายอื่น ซึง่โทรณะถงึกบัเรยีกวา่โงเ่งา่ไรห้วัคดิสิน้ดี) 

 ทุรโยธน์มกัขูว่า่จะประกอบอตัวนิิบาตกรรม เมือ่ไมไ่ดอ้ะไรตามแนวทางทีต่นตอ้งการ (ตลก

ขบขนัแต่หวัเราะไมอ่อก)การยดึตวัเองเป็นศนูยก์ลางมากเกนิไปยอ่มนําไปสูค่วามตอ้งการทีไ่มเ่ป็น

จรงิ และความคาดหวงัทีไ่มส่มเหตุสมผลจากชวีติ ทุรโยธน์เป็นโอรสของกษตัรยิบ์อด ทีใ่ชช้วีติอยู่

อยา่งมดืบอด  

 ทัง้ธฤษตราษฎรแ์ละยธุษิฐริะต่างกเ็พกิเฉยต่อคาํเตอืนของวฑิรูใหห้ลกีเลีย่งการพนนัเสยี 

โดยปล่อยใหผ้ลทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามชาตากรรมทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละอยูเ่หนือสิง่อื่นใด ครชิณะเตอืน

ภษีมะไมใ่หส้อดมอืเขา้ไปแทรกเรือ่งของคนอื่นในการพนนัสกา "หากเผ่าพนัธุข์องเธอตอ้งถูกทาํลาย

ลา้งไปเพื่อพทิกัษ์ธรรมะแลว้ไซร ้เธอจกัยนิยอมหรอืไม่”  

 ทุรโยธน์นึกถงึคาํดาํรสัของบดิาวา่ธรรมะของนกัรบคอืตอ้งสูร้บอยา่งมเีกยีรต ิไมใ่ช่ทาํทุก

วถิทีางใหไ้ดม้าซึง่ชยัชาํนะ จงึกลา่ววา่ “วถิแีหง่นกัรบคอืยดึมัน่อยูก่บัชยัชาํนะ ไมว่า่บนวถินีัน้มี

ธรรมะหรอื อธรรมะอยูก่ต็าม”  

 เน่ืองจากความลุม่หลงมวัเมาอยูใ่นการพนนั ยธุษิฐริะจงึวางเดมิพนัและสญูสิน้ทุกสิง่ทุก

อยา่งทีม่ ีเป็นตน้วา่ แผน่ดนิ ราชอาณาจกัร พีน้่องของตน แมก้ระทัง่ตนเอง และสดุทา้ยคอื เทราปท ี

ผูซ้ึง่ถกูจกิผมทึง้ดงึลากต่อหน้าสมชัชาแหง่ราชคร ูถอืวา่เป็นเรือ่งทีห่ยาบคายอยา่งยิ่งเพราะผมของ

สตรแีต่งงานแลว้เป็นสิง่สกัการะแด่พระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่ใครจะมาล่วงเกนิหาไดไ้ม่ 
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 เทราปท ีทา้ทายเหลา่เการพดว้ยคาํถามวา่ "คนทีส่ญูสิน้แมก้ระทัง่ตนเองเยีย่งยธุษิฐริะจกั

วางคนอื่นเป็นเดมิพนัไดอ้ยา่งไร" แต่ไมม่ใีครตอบพระนางได ้แมก้ระทัง่ภษีมะเองกส็บัสน “มรรคา

แห่งธรรมะช่างหลกัแหลมนกั” เมือ่แมก้ระทัง่ภษีมะผูช้าญฉลาดตอบคาํถามน้ีไมไ่ด ้เทราปทจีงึตรสั

วา่ “หมอ่มฉนัคดิวา่เวลาเลือ่นหลดุออกจากรอยต่อแลว้ ธรรมะอนัเป็นนิรนัดรม์าแต่โบราณกาลสญู

สลายไปแลว้ในฝา่ยเการพ” แทนการตอบคาํถามแก่เทราปทใีหบ้งัเกดิความชืน่ชม ในระหวา่งนัน้

เหล่าเการพกลบัดถููกเยย้หยนัหยาบหยาม กรรณะผูย้งัมแีผลเป็นอยูใ่นใจจากการปฏเิสธในพธีสียมั

วาร เรยีกพระนางวา่เป็นโสเภณทีีใ่หบ้รกิารแก่บุรษุหา้คน ทุรโยธน์หาสิง่ทีน่่าพอใจจากเทราปท ีโดย

เปลอืยโคนขาของพระนางออก (น่าสะอดิสะเอยีนมากในวฒันธรรมอนิเดยี) เน่ืองจากความโกรธแคน้

ทีภ่รรยาไดร้บัการกระทาํเยีย่งน้ี ภษีมะสาบานวา่วนัหน่ึงจะดืม่โลหติและหกัโคนขาของทุรโยธน์ให้

หายแคน้จงได ้

 เทราปทถีูกเปลือ้งองัสะจนเกอืบเปลอืยเปล่าอยูแ่ลว้ จงึออ้นวอนครชิณะ ครชิณะจงึเขา้

ช่วยเหลอืพระนางและเนรมติผา้ยาวไมม่ปีลายจบพนัหอ่วรกายของพระนางแทนที่  เทราปทสีาบาน

วา่สกัวนัหน่ึงความแคน้ของพระนางตอ้งไดร้บัการชดใชจ้ะมสีงครามใหญ่เกดิขึน้ สงครามทีไ่รค้วาม

เมตตาการณุย ์จบคาํสาบแช่งของพระนาง หมาไนตวัหน่ึงเหา่หอนขึน้มา ดว้ยความหวาดกลวั ทุร

โยธน์ขออภยัต่อเทราปทแีละยกทุกสิง่ทุกอยา่งทีส่วามทีัง้หา้ของพระนางสญู เสียไปในการพนนัคนื

ใหห้มด แต่เทราปทไีมข่ออะไรเลยสาํหรบัพระนางเอง ตรสัว่า “ความละโมบเผาผลาญมนุษยทุ์กรปู

นาม และเป็นความลม่สลาย (ความชอบธรรม) ของธรรมะ ขา้ฯ ขอปฏเิสธความะโมบ” 

 เมือ่เหน็ว่าความไดเ้ปรยีบของตนสญูไปแลว้ทุรโยธน์รบเรา้ใหท้อดลกูเต๋าอกีหน่ึงครัง้ ยธุษิ

ฐริะตกลงเลน่การพนนัครัง้สดุทา้ย แต่ซํา้รอยคาํรบเดมิ คอืแพ ้เหลา่เการพจงึประกาศโทษของ

ภราดาปาณฑพและเทราปทวีา่ใหเ้นรเทศไปอยูป่า่เสยีสบิสองปีและในปีทีส่บิสามใหไ้ปอยูใ่นทีท่ีไ่มม่ี

ใครรูจ้กัและปลอมตวัไมใ่หใ้ครจาํได ้ถา้ใครกต็ามจาํไดแ้ลว้ภราดาปาณฑพตอ้งเนรเทศตวัเองอกี

ต่อไปสบิสองปี… 

 

จบภาคหน่ึง  

ภาคสอง  

“การเนรเทศ” 

 หนงัสอืเล่ม 3-5 เลา่ถงึการใชช้วีติในปา่สบิสองปีก่อนมหาสงคราม ภราดาปาณฑพไมไ่ดอ้ยู่

ตามลาํพงัในปา่ หากแต่มเีหลา่ขา้ทาสบรวิารและพราหม์ทีซ่ือ่สตัยจ์งรกัภกัดตีดิสอยหอ้ยตามไปเป็น

จาํนวนมาก ทวยเทพประทานจานอาหารจานหน่ึงทีก่นิไมม่วีนัหมดมาเลีย้งทุกคน 

  ตลอดเรือ่งของมหากาพยเ์น้นยํา้ใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของพวกพราหม์ซึง่อยูใ่นวรรณ

นกับวช ยธุษิฐริะใครเ่อาราชอาณาจกัรของพระองคค์นืมา ดงันัน้จงึจดัเตรยีมพราหม์ไวไ้ด ้ 10,000 

รปู พราหม์เป็นวรรณะทีเ่ราปฏเิสธไม่ไดไ้มว่่าเรือ่งใดกต็าม (ดกูรณทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งกรรณะและ

อนิทราต่อไปขา้งหน้า) 
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ความสาํคญัของธรรมะ 

 เทราปทแีละภมีะกลา่วตาํหนิยธุษิฐริะวา่เฉื่อยชาและไมย่อมกระทาํการใดๆ เลย เน่ืองจาก

เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่สกุณทีาํสกากล (โกงลกูเต๋า) สูลุ้กขึน้มารบกนัเสยีเลยจะไมด่กีว่าหรอื ยธุษิฐริะ

ปฏเิสธอยา่งเรยีบเฉย ทา้วเธอจะรกัษาคาํพดู กล่าวคอื ตดัสนิใจปฏบิตัติามธรรมะของทา้วเธอ

 ธรรมะ (แปลไดค้วามหมายต่างๆ หลากหลายวา่เป็นหน้าทีท่างสงัคมบา้ง ความชอบธรรม

บา้ง หรอื ระเบยีบจกัรวาลบา้ง) คอืภาระผกูมดัทางศลีธรรม ซึง่มนุษยแ์ต่ละคนควรสาํนึกและปฏิบตัิ

ตาม หากปฏบิตัติามไมไ่ดเ้สยีแลว้กจ็กัเป็นอนัตรายต่อวถิปีฏบิตัแิละแนวคดิแห่งจกัรวาลทัง้หมด 

 เทราปทเีขา้ใจไมไ่ดว้า่ทาํไมพระนางและพรรคพวกตอ้งมาตกทุกขไ์ดย้ากอยา่งน้ีดว้ย ถา้

หากว่าพวกตนเป็นบุคคลทีช่อบธรรมแลว้ แต่ทุกสิง่ทุกอยา่งบงัเกดิขึน้โดยพระประสงคแ์ห่งพระผู้

เป็นเจา้ ดงันัน้ทาํไมคนดีๆ  ถงึตกทุกขไ์ดย้ากดว้ย ดเูหมอืนสกัแต่วา่คนทีม่อีาํนาจเท่านัน้จงึรอดพน้

จากอนัตรายไมใ่ช่คนทีช่อบธรรมเลย 

 ยธุษิฐริะแกใ้หเ้ทราปทวีา่ “ไมม่ใีครประกอบความดงีามดว้ยความปรารถนาเพือ่ใหไ้ดร้บั

ผลตอบแทน บุคคลอยา่งพ่อคา้ศลีธรรมทีม่บีาปตดิตวัจกัไมม่วีนัไดเ้กบ็เกีย่วผลตอบแทนเลย…จง

อยา่สงสยัต่อความดงีามเลย เพราะเธอจกัไมเ่หน็ผลตอบแทนของมนั หากปราศจากความดงีามเสยี

แลว้ แต่ผลตอบแทนแห่งความดงีามจกัปรากฏออกมาเองไมช่า้กเ็รว็ เช่นเดยีวกนักบัผลตอบแทน

แห่งการกระทาํผดิบาป ผลตอบแทนแห่งความดงีามทีแ่ทจ้รงินัน้เป็นนิรนัดร ์และไมม่ใีครทาํลายลา้ง

ลงได"้  

 

การเตรียมสงคราม 

ปีท่ีสิบสาม 

  ตามเงือ่นไงการพนนัสกา ปีทีส่บิสามซึง่เป็นปีทีภ่ราดาปาณฑพตอ้งปลอมตวัมาถงึแลว้ 

ยธุษิฐริะ (ซึง่ปลอมตวัเป็นพราหมณ์เขญ็ใจ) อนุชาทีเ่หลอืและเทราปท ี(ผูซ้ึง่ผา่นการคดัเลอืกเป็นคน

รบัใชพ้เนจร) ทัง้หมดหลบอยูใ่นราชสาํนกัแหง่กษตัรยิว์ริตัน์ กจิาคะนายพลคนหน่ึงในราชสาํนกัแหง่

วริตัน์หลงรกัเทราปท ีโดยสรา้งปญัหาต่างๆ นานาเพือ่หาทางครอบครองเทราปทใีหไ้ด ้แมก้ระทัง่

คกุคามวา่จะเอาชวีติของพระนางเสยี เทราปทจีงึออ้นวอนขอความช่วยเหลอืจากภมีะผูท้รงพลงั ภษี

มะใส่เสือ้สตรปีลอมตวัเป็นเทราปทแีอบไปพบกบันายพลตามนดัลบัและจบันายพลผูม้ดืบอดในรกัคน

นัน้บดขยีเ้สยีจนกลายเป็นกอ้นเน้ือปนเลอืดแหลกเหลวสิน้ 

 ขณะนัน้ทุรโยธน์กรฑีาทพัเขา้โจมตรีาชอาณาจกัรแหง่วริตัน์ กษตัรยิว์ริตัน์มอบการบญัชา

กองทพัใหแ้ก่โอรส แต่ยงัขาดสารถรีถมา้ศกึ เทราปทีผูป้ระสงคก์ารสงครามกบัเหลา่เการพไมว่า่จะ

สญูเสยีเพยีงใดกต็าม ชีบ้อกวา่อรชุนเป็นสารถทีีเ่ก่งทีส่ดุในโลก ถงึแมว้า่จะปลอมองคเ์ป็นบณัเฑาะก์

อยูก่ต็าม อะราจนุะกไ็มส่ามารถปฏเิสธการสูร้บเสยีได ้และอะราจนุะเท่านัน้คอืผูนํ้าชยัชาํนะอยา่ง

เดด็ขาด คนเดยีวรบกบักองทพัเหลอืคณนานบั 
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 สงครามใกลเ้ขา้มาแลว้ทุรโยธน์ปฏเิสธการคนืราชอาณาจกัรใหภ้ราดาปาณฑพลกูพีล่กูน้อง

ของตน เน่ืองจากอา้งวา่ฝา่ยปาณฑพออกมาจากทีซ่่อนก่อนเวลากาํหนด ทุรโยธน์พยายามขอการ

สนบัสนุนจาก ครชิณะเช่นเดยีวกบัอะราจนุะกฤษณะใหอ้ะราจนุะลอืกก่อนวา่จะเอากองทพัทัง้หมด

ของครชิณะหรอืจะเอาครชิณะไวเ้พยีงองคเ์ดยีว อะราจนุะเลอืกครชิณะ ยอมใหทุ้รโยธน์ไดก้องทพั

ของครชิณะไปทัง้หมด เมือ่อะราจนุะขอใหค้รชิณะเป็นสารถรีถมา้ศกึให ้ครชิณะตกลง  

 ในราชสาํนกัเการพกษตัรยิบ์อดกไ็ดก้ลิน่สงครามคุกรุน่อยูเ่ช่นกนั จงึตรสัขอใหภ้ษีมะผู้

อาวโุสนกัรบผูไ้มม่ใีครเทยีบ เป็นผูบ้ญัชาการสงูสดุ ความรบัผดิชอบของภษีมะทีม่ต่ีอวงศต์ระกลูเขา้

ครอบงาํความรูส้กึทีม่ต่ีอภราดาปาณฑพ ภษีมะจงึรบัภาระหน้าทีอ่ยา่งไมเ่ตม็ใจ แต่มเีงือ่นไข

ประการหน่ึง กลา่วคอื กรรณะตอ้งไมอ่อกรบถงึแมว้่าจะไมพ่อใจอยา่งไรกต็าม กรรณะยอมรบัดว้ย

ความขมขืน่วา่จะออกรบกต่็อเมือ่ภษีมะลม้ลงแลว้เท่านัน้ 

 ธฤษตราษฎรส์ง่ราชฑตูไปยงัยธุษิฐริะ เพือ่ขอไมใ่หย้ธุษิฐริะออกรบเพราะยธุษิฐริะรกั

ความชอบธรรม เพราะการมชีวีติอยูโ่ดยปราศจากซึง่ราชอาณาจกัรยอ่มดีกวา่เอาชวีติของคนจาํนวน

มากมายไปเสีย่ง ยธุษิฐริะตอบกลบัไปวา่ชนแต่ละชัน้วรรณะต่างกม็หีน้าทีแ่หง่ตนและหน้าทีข่อง

พระองคค์อืเป็นนกัรบหรอืกษตัรยิ ์ไมใ่ช่พราหม์หรอืขอทาน อยา่งไรกต็ามแมก้ระทัง่พระองคเ์องกม็ี

ขอ้จาํกดัอยู ่“สงครามคอืปิศาจรา้ยในทุกรปูแบบ สาํหรบัคนตายชัยชาํนะหรอืความพา่ยแพก้เ็ฉก

เช่นกนั"  

 ครชิณะสดจ็ไปฝา่ยเการพในฐานะราชฑตู ในความพยายามครัง้สดุทา้ยเพือ่ปกป้อง

สนัตภิาพและตรสักบัทุรโยธน์ แต่ทุรโยธน์หาฟงัไมก่ลบับญัชาใหร้าชองคร์กัษเ์ขา้ควบคมุองคค์

รชิณะไว ้ครชิณะจงึคนืรา่งเป็นเทพจากสวรรค ์“ครชิณะสรวล และขณะสรวลอยู่นัน้วรกาย

ของครชิณะพลนัมรีศัมแีสงแลบแปลบปลาบคลา้ยสายอศันีบาตพุ่งออกมา วรกายโตขึน้เรือ่ยๆทวย

เทพต่างๆ ปรากฏองคอ์อกมาจากครชิณะ พรหมเทพกระเดน็ออกมาจากนลาฏ ศวิเทพจากอุระ ” 

ครชิณะ บนัดาลใหแ้มแ้ต่ธฤษตราษฎรก์ษตัรยิบ์อด กย็งัเหน็แสงรศัมวีาวโรจน์จากวรกายของ

พระองค ์ในทีสุ่ดจงึเปิดเผยต่อกรรณะลํ้าเลยลกึลงไปว่ากรรณะทีแ่ทเ้ป็นภราดาของเหล่าบุคคลผูซ้ึง่

ตนมเีจตนาจะสูร้บดว้ย แต่กรรณะรูส้กึวา่แมท่อดทิง้ในชวีติหว้งแรกทีเ่กดิมา ยิง่ไปกวา่นัน้กรรณะ

รูส้กึเหมอืนหน่ึงปานโลกถงึจดุสิน้สดุ และจะออกรบเคยีงขา้งฝา่ยเการพถงึแมว้า่จะเหน็ความพ่ายแพ้

และมรณกรรมของตนลว่งหน้าแลว้กต็าม 

 ทุรโยธน์จะไมฟ่งัคาํเตอืนใดๆ ทัง้สิน้ เพราะมัน่ใจแน่นอนวา่ทวยเทพไมไ่ดใ้หพ้รแก่ฝา่ย

ปาณฑพมากมายอยา่งนัน้ พระเจา้จะไมคุ่ม้ครองฝา่ยปาณฑพในสงคราม “ขา้ขอสงัเวยชวีติของขา้

ความมัง่คัง่ของขา้ราชอาณาจกัรของขา้ ทุกสิง่ทุกอยา่งของขา้ แต่ขา้ ไมม่วีนัอยูร่ว่มอยา่งสนัตกิบั

พวกปาณฑพได ้ขา้ จะไมย่อมจาํนนต่อพวกปาณฑพ ถงึทีสุ่ดแมก้ระทัง่ว่าตราบใดทีแ่ผ่นดนิมทีีใ่ห้

ปกัเขม็หมดุสกัเล่ม” ทุรโยธน์ หาขอ้อา้งเขา้ขา้งตนตามนิสยัดัง้เดมิวา่ “ทวยเทพสรา้งขา้ ขึน้มาเป็น

อะไรกต็าม ขา้ กเ็ป็นสิง่นัน้”  
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จบภาคสอง  

 

 หนงัสอืเลม่ที ่5-10 เลา่ถงึสงคราม18วนัระหวา่งฝา่ยปาณฑพกบัฝา่ยเการพ ฝา่ยเการพมี

ทหารสบิเอด็เหล่าทพัประจนัหน้ากบัฝา่ยปาณฑพเจด็เหล่าทพั มหากาพยบ์รรยายถงึกองทพัของทัง้

สองฝา่ยโถมประทะเขา้บดขยีก้นัวา่ เสมอืนหน่ึงมหาสมทุรสองมหาสมทุรประทะกนั แต่เพยีงชัว่ร ะยะ

สัน้ๆ กลบับรรยายวา่เป็น “ทศันียภาพอนังดงามยิง่” กุณตบีอกวยาสะผูเ้ล่าเรือ่งมหากาพยว์่า 

“พระองคท์รงเหน็ความงดงามในความตายของมวลมนุษย ์บทกวขีองพระองคแ์ตม้แต่งดว้ยโลหติ 

และเสยีงรํ่าใหข้องคนกําลงัตายคอืคตีสงัคตีของพระองค์” 

 

ฝงูแรง้รมุทึง้เน้ือเน่า “ส่งเสยีงรอ้งปรเีปรม” เป็นลางรา้ยปรากฏขึน้ก่อนยทุธนาการจะเริม่ขึน้ 

 กรรณะพยากรณ์วา่ ฝา่ยตนจะปราชยั สงครามไมใ่ช่อะไรทัง้สิน้ แต่ “เป็นการสงัเวยคมอาวุธ

ทีย่ ิง่ใหญ่” โดยมคีรชิณะเป็นเสมอืนหน่ึงนกับวชชัน้สงูรบัการบชูายญั  ทัง้สองฝา่ยตกลงอดทนรอ

กฏเกณฑท์ีช่ดัเจนของสงคราม กล่าวคอื ไมใ่ชอ้าวุธสวรรคร์บกบัมนุษย ์ไมร่บเมือ่ตะวนัตกดนิ ไม่

โจมตใีครกต็ามทีถ่อยหนี ไรอ้าวุธ หงายหลงั หรอืลม้ลง แต่ในทีสุ่ดกลบัละเมดิกฎทุกขอ้ทีไ่ดต้ัง้ไว้ 
 

ยทุธนาการเร่ิมขึน้ 

 ภษีมะเปรยีบเทยีบ อรชุนผูไ้มม่ใีครเอาชนะไดก้บั “ผูท้าํลายตวัเอง ณ จดุสิน้ยคุ” ในการ

เผชญิหน้ากนัครัง้หน่ึง อรชุนผา่คนัศรของภษีมะออกดว้ยศรสีด่อก ภษีมะสรรเสญิอะราจนุะวา่ “โอ 

โอรสแห่งปาณฑ ุประเสรฐิยิง่นกั! หมอ่มฉนัยนิดกีบัพระองคใ์นความสาํเรจ็ทีน่่าจดจาํเยีย่งน้ี จงรบ

กบัหมอ่มฉนัใหสุ้ดความสามารถของพระองคเ์ถดิ” อยา่งไรกต็าม อรชุนไมอ่าจเอาชยัภษีมะได ้หลงั

การสูร้บเกา้วนัเหลา่ปาณฑเุสดจ็เยีย่มภษีมะกลางราตร ีและตรสัแก่ภษีมะวา่นอกจากภษีมะถงึ

มรณกรรมในสนามรบการเขน่ฆา่อยา่งโหดรา้ยทารณุจกัดาํเนินต่อไปจนกวา่จะสิน้โลก 

 เมือ่เหล่าปาณฑพตรสัถามว่าจะเอาชยัต่อภษีมะไดอ้ยา่งไร ภษีมะแนะนําใหจ้ดัสขินัตไิวใ้น

แนวหน้า ตรงจดุทีส่ขินัตจิะสามารถยงิภษีมะไดโ้ดยไมม่อีะไรขวางกัน้ สขินัตน้ีิทีจ่รงิเป็นสตร ีคอือาํ

ภาผูซ้ึง่ภษีมะปฏเิสธการแต่งงานดว้ยและสาบานวา่จะฆา่ภษีมะ อาํภาบาํเพญ็ตบะอยา่งเครง่ครดั

โดยยนืบนปลายหวัแมเ่ทา้ขา้งเดยีวในหมิะเป็นเวลาสบิสองปี เพือ่เรยีนรูค้วามลบัแหง่มรณกรรมของ

ภษีมะ อําภากระโดดตายในกองไฟแลว้เกดิใหมจ่ากเปลวไฟเป็นราชบุตรอีงคท์ีส่องของทรปุาทะ 

ต่อมาแลกเปลีย่นเพศกบัปิศาจอสรูตนหน่ึงจงึกลายเพศเป็นบุรษุ 

 วนัต่อมาเมือ่เผชญิหน้ากบัสขินัต ิภษีมะปฏเิสธการสูร้บกบัสตรจีึงทิง้อาวุธเสยี คลื่นห่าลกูศร

เป็นพนัๆ ดอกโจมตภีษีมะเป็นระรอก ปกัเขา้ไปในรา่งของภษีมะจนไมม่ทีีว่า่งตรงไหนหนาเกนิกวา่

น้ิวมอืสองน้ิวใหแ้ทรกผา่นไปได ้ภษีมะหลน่ลงจากรถมา้ศกึ และนอนอยุบ่นลกูศรทีเ่สยีบตรงึรา่งไว้

นัน้โดยไมม่รีา่งกายสว่นใดสมัผสัพืน้ดนิเลย ภษีมะยงัไม่ถงึแก่กรรมทนัทยีงัมชีวีติต่อไปอกีตามความ

ประสงคข์องตน และยงันอนอยูบ่นเตยีงลกูศรอยา่งนัน้จนกระทัง่สงครามสิน้สดุลง ... 
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โทรณะรบับญัชาการ 

 โทรณะจดักองทพัในรปู “กลจกัรพยหุะ” ซึง่เป็นความลบัเฉพาะตนเท่านัน้ กลพยหุะน้ีไมม่ี

ใครรูว้ธิตีใีหแ้ตกหรอืทาํลายไดน้อกจากอรชุนถา้เพยีงแต่ขบัอรชุนออกไปจากใจกลางสนามรบได ้

โทรณะใหค้าํมัน่วา่จะไดช้ยัชนะเป็นแน่แท ้อรชุนมโีอรสอายสุบิหา้พรรษาองคห์น่ึงนามอภมินัยผุูซ้ ึง่

ไดย้นิเสยีงของบดิาตัง้แต่อยูใ่นคพัภะของมารดา จงึไดเ้รยีนรูว้ธิโีจมตทีะลวงกลพยหุะของโทรณะ 

ในขณะทีอ่รชุนรบหา่งออกไปจากการประจญับาญ เพราะตอ้งกลยทุธวธิขีองฝา่ยเการพ ยธุษิฐริะจงึ

มอบภารกจิความรบัผดิชอบใหแ้ก่อภมินัยตุกีลพยหุะจานเหลก็ของโทรณะใหแ้ตกจงได ้อภมินัยทุาํ

ไดส้าํเรจ็แต่เมือ่ภมีะและยธุษิฐริะตามเขา้ไปในช่องกลพยหุะทีแ่ตกนัน้   ชยทรถั น้องเขยของเหล่า

เการพ เขา้มาขวางไวช่้องกลพยหุะที่แตกนัน้จงึปิดตามหลงัอภมินัยผุูเ้ยาวว์ยัประสานกนัเขา้

เหมอืนเดมิ ทัง้ๆ ทีก่ลา้หาญอภมินัยกุถ็งึแก่มรณกรรมในสนามรบ 

 ก่อนหน้านัน้ระหวา่งการเนรเทศ ชยทรถัพยายามลกัพาเทราปทไีป น่ีเป็นสาเหตุหน่ึงที่

ภราดาปาณฑพเกลยีดชงัชยทรถั 

 เมือ่อรชุนกลบัมาถงึคา่ย ทา้วเธอเดอืดดาลคลัง่แคน้ดว้ยความเสยีใจ ยิง่เมือ่เหน็รา่งของอภิ

มนัยโุอรสน้อยจงึสาบานวา่ตอ้งสงัหารชยทรถัใหไ้ดก่้อนตะวนัตกดนิในวนัรุง่ขึน้ สาบานอยา่ง

เครง่เครยีดว่าจะกระโดดสงัเวยกองไฟตายเสยีหากทาํไมส่าํเรจ็ แมแ้ต่ครชิณะกย็งัตื่นตระหนกต่อคาํ

สาบานทีน่่ากลวัของอรชุนน้ี วนัต่อมาชยทรถัออกรบพรอ้มทหารแวดลอ้มอารกัขาอยา่งหนาแน่น 

อรชุนจงึไมอ่าจเขา้ถงึองคช์ยทรถัได้ จนเกอืบสิน้แสงตะวนัรอมรอ่ อรจนุจงึเนรมติสรุยิคราสชัว่ขณะ

ขึน้ ฝา่ยขา้ศกึนัน้เขา้ใจวา่สิน้ทวิาแลว้จงึไมต่อ้งสงสยัเลยวา่อรชุนตอ้งประกอบอตัวนิิบาตกรรมอยา่ง

แน่นอนตามคาํสาบานของตนต่างกว็างอาวธุเสยีสิน้ ปลอ่ยใหช้ยทรถัตกเป็นเป้าลกูธนูของอรชุน

พรอ้มกบัลาํแสงสุดทา้ยแห่งตะวนัทีส่าดมาหลงัสุรยิคราสชัว่ขณะจากการเนรมติของครชิณะ 

 บดิาของชยทรถัสาปแช่งบุคคลทีส่งัหารบุตรของตนวา่ใครกต็ามทีเ่ป็นเหตุใหศ้รีษะบุตรชาย

ของตนหลน่ลงพืน้ดนิแลว้จะตอ้งตายดว้ยอาํนาจมนตรา อรชุนเนรมติใหล้กูธนูทีแ่ผลงไปนัน้ตดัศรีษะ

ของชยทรถัและลอยเลยไปไกล พาศรีษะของชยทรถัไปตกลงบนตกัของบดิาขณะสวดมนตอ์ยู ่บดิา

ของชยทรถัไมท่ราบวา่เกดิอะไรขึน้จงึลกุโผงผางขึน้มา ทาํใหศ้รีษะของชยทรถัหลน่ลงพื้น ดงันัน้จงึ

ตายตามคาํสาปของตน 

 วนัต่อมากรรณะพุง่เขา้สูส่นามรบ กุณตพียายามชกัจงูกรรณะใหม้าอยูก่บัฝา่ยปาณฑพแต่

กรรณะกไ็มย่อมผอ่นปรนเอาเสยีเลย อยา่งไรกต็ามกรรณะสญัญากบักุณตวีา่จะสงัหาร อรชุนองค์

เดยีวเท่านัน้ เพราะวา่ปาณฑพองคใ์ดองคห์น่ึงตอ้งตายอยูแ่ลว้ เพราะฉะนัน้หลงัสงครามกุณตจีะยงั

มโีอรสอยูห่า้องคเ์หมอืนเดมิ 

 กรรณะมหีลาวอาคมเป็นของขวญัจากอนิทราใชส้งัหารไดทุ้กชวีติแต่ใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีว

เท่านัน้ และกรรณะเกบ็หลาวเล่มนัน้ไวใ้ชก้บัอรชุนเป็นการเฉพาะแต่เพื่อจดัการสยบฤทธิห์ลาวเล่ม

นัน้ ครชิณะจงึเรยีก ฆโตคตัฉะ บุตรภษีมะและนางรากษสเขา้สูส่นามรบแหง่มหากาพยท่์ามกลาง

ราตร ีฆโตคตัฉะสูร้บกบักรรณะผูซ้ึง่สามารถสงัหารปิศาจอสรูไดโ้ดยอาศยัหลาวอาคมเท่านัน้ 

ฆโตคตัฉะตายในสนามรบแต่ครชิณะกระโดดโลดเตน้ดใีจ เพราะหลาวอาคมไดใ้ชไ้ปแลว้ กรรณะ

สิน้ฤทธิ ์ อรชุนจงึสงัหารกรรณะได ้
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 โทรณะทา้ทายกองทพัปาณฑพต่อไปโดยการสงัหารโหดทหารฝา่ยปาณฑพเป็นพนัๆ แต่

ปาณฑพทราบจดุอ่อนของโทรณะด ีนัน่คอืโทรณะรกัอศัวตัฐามะบุตรชายคนเดยีวสดุสวาทขาดใจ 

ภษีมะสงัหารชา้งเชอืกหน่ึงชือ่วา่อศัวตัฐามะเช่นกนัแลว้หลอกโทรณะใหเ้ขา้ใจวา่เป็นมรณะกรรม

แห่งบุตรชายของโทรณะ โทรณะสงสยัว่าเป็นการโกหกจงึถามเอาความจรงิกบัยธุษิฐริะวา่บุตรของ

ตนถงึแก่มรณกรรมแลว้จรงิหรอืไม ่โทรณะจกัวางอาวุธเสยีในวนัทีบุ่รษุผูซ้ื่อสตัยก์ล่าวคาํโกหก 

ครชิณะบอกยธุษิฐริะวา่ “ในเหตุการณ์แวดลอ้มเยีย่งน้ี ความเทจ็เป็นทีน่่าปรารถนากวา่ความจรงิ 

การโกหกเพื่อเอาชวีติรอด ไมผ่ดิบาปแต่อยา่งใด” ยธุษิฐริะจงึออ้มแอม้บอกกึง่โกหกว่า “อศัวตัฐามะ-

(แลว้ทาํเสยีงอูอ้ีง้มึงาํอยูใ่นลาํคอ)ชา้ง-ตายแลว้” ก่อนโกหกรถมา้ศกึของยธุษิฐริะกระดอนขึน้จากพืน้

สีน้ิ่ว แต่พอตรสัเสรจ็จมกลบัลงไปในดนิโทรณะจงึวางอาวุธของตน ธฤษตทยมุนะ โอรสแห่งทรปุาทะ

จงึตดัศรีษะของโทรณะได ้ตามคาํสาบานแกแ้คน้ทีท่าํใหบ้ดิาของตนอบัอายขายหน้า 

 ขณะนัน้ภษีมะเหน็ทศูาสนะใกลเ้ขา้มาเกอืบถงึตน ภมีะเคยสาบานดืม่เลอืดของอรอิงคน้ี์เพือ่

แกแ้คน้สิง่ทีท่าํไวก้บัเทราปท ีภษีมะฟาดทศูาสนะลงบนพืน้ดว้ยคทา แหวะอกทศูาสนะออกมาแลว้

ดืม่เลอืดของทศูาสนะพรอ้มกบับอกวา่รสชาติดกีวา่น้ํานมมารดา ภมีะผูซ้ึง่สงัหารรากษสเสยีหลาย

ตน (แถมมบุีตรชายตนหน่ึงกบันางรากษสดว้ย) มกัสาํแดงพฤฒกิรรมเหมอืนยกัษ์กนิคนเสยีเอง ดู

จากมรณกรรมเลอืดของกจิาคะและทศูาสนะซึง่ภมีะแกแ้คน้ใหเ้ทราปททีัง้สองกรณ ีภมีะคอืผูอ้ารกัขา

ทีใ่ชค้วามรนุแรงทีส่ดุของเทราปท ีภมีะสังหารเจา้ชายฝา่ยเการพเกอืบหน่ึงรอ้ยองค ์ซึง่ทีจ่รงิคอื

ปิศาจอสรูในรา่งมนุษย ์

 

มรณกรรมแห่งกรรณะ 

 ทุรโยธน์ขอรอ้งใหก้รรณะแกแ้คน้แทนทศูาสนะน้องชายในทีส่ดุกรรณะพบกบัอาระจนุะใน

การเผชญิหน้ากนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 อรชุนและกรรณะทัง้คูต่่างกม็อีาวธุสวรรค ์(เช่น คนหน่ึงแผลงศรเป็นไฟ อกีคนแผลงศรเป็น

น้ําไปดบัไฟ) กรรณะมศีรดอกหน่ึงทีม่วีญิญาณของนาคา(นาค)ซึง่ไมพ่อใจอรชุนสงิอยู ่(ครอบครวั

ของนาคาตายสิน้ในปา่ซึง่อคันีเผาผลาญทาํลาย) เมือ่กรรณะยงิศรไปยงัอาระจนุะสารถรีถมา้ศกึของ

กรรณะเตอืนว่ากรรณะเลง็เป้าสงูเกนิไป แต่กรรณะไมฟ่งัเสยีงศรดอกนัน้จงึยงิไปถูกมงกุฏเลก็ๆ ที่

อรชุนสรวมอยูเ่ท่านัน้ เมือ่ศรวญิญาณสงิยอ้นกลบัมาหากรรณะและบอกกรรณะใหพ้ยายามใหมค่รัง้

น้ีจะไมผ่ดิเป้าหมาย กรรณะไมย่อมรบัความลม้เหลวจงึยงิศรดอกเดมิซํา้สองครัง้ ถา้แมน้วา่มีอรชุน

ถงึหน่ึงรอ้ยองคก์ส็งัหารไดส้ิน้ 

 ในขณะทีก่ารสูร้บดาํเนินอยูน่ัน้เกดิแผน่ดนิแยก และรถมา้ศกึของกรรณะหลน่ลงไปในรอย

แยกและตดิอยูใ่นหล่มนัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสาบแช่ง ดว้ยความทอ้แทส้ิน้หวงักรรณะพยายาม

วงิวอนใหส้ดุยอดอาวธุของตนใหม้ฤีทธิข์ ึน้ มาอกี แต่มนตราทีม่อียูน่ัน้เสือ่มเสยีแลว้ กรรณะจาํคาํ

ของปรศุรามไดด้วี่า “เมือ่ชวีติท่านขึน้อยูก่บัอาวธุทีท่รงพลานุภาพทีส่ดุของท่านแลว้ท่านไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งอะไรไดอ้กี” 
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 ในวาระสดุทา้ยของชวีติกรรณะสงสยัความเชือ่ของตนวา่ “ผูรู้ธ้รรมะมกักลา่วกนัเสมอวา่

‘ธรรมะยอ่มคุม้ครองผูป้ระพฤตธิรรม’ แต่เน่ืองจากลอ้รถของเราตดิหลม่วนัน้ีเราคดิว่าธรรมะไมช่่วย

คุม้ครองเสมอไปดอก” 

 ขณะดิน้รนพยายามเขน็รถมา้ศกึขึน้จากหลม่ กรรณะรอ้งเสยีงดงัแก่อาระจนุะวา่ “อยา่โจมตี

ผูไ้รอ้าวธุ ขอใหร้อจนกระทัง่ขา้เขน็รถมา้ศกึขึน้จากหลม่ไดเ้ธอเป็นนกัรบทีไ่รผู้ต่้อกร อยา่ลมื

จรรยาบรรณสงครามเสยี” แต่ครชิณะตรสัเสยีดสกีรรณะว่า “มนุษยท์ีม่ปีญัหาเศรา้โศกกงัวลใจมกั

เรยีกหาความมศีลีธรรม โดยลมืการกระทาํชัว่รา้ยของตนเองเสยีสิน้ โอ กรรณะเอ๋ย ความมศีลีธรรม

ของท่านอยูท่ีใ่ดเมือ่พวกเขาจกิหวัเทราปทลีากดงึรอ้งไหอ้ยูใ่นทีป่ระชุมมขุมนตร ีศลีของท่านอยูไ่หน

เลา่เมือ่พวกเขาปลน้ราชอาณาจกัรของยธุษิฐริะไป” กรรณะคอตกพดูอะไรไมอ่อกพรอ้มกบัพยายาม

เขน็รถมา้ศกึขึน้จากหลม่อยู ่ครชิณะบญัชาใหอ้าระจนุะยงิและกรรณะกถ็งึแก่มรณกรรม รศัมแีสง

สดใสวาวโรจน์พุ่งวาบออกจากกายของกรรณะเขา้สูต่ะวนั ดือ้ดงึแต่ซือ่สตัยแ์ละในฐานะเชษฐาองค์

ใหญ่ของปาณฑพ กรรณะมสีทิธิข์ ึน้เป็นกษตัรยิไ์ด้แต่กย็งัคงอยูก่บัฝา่ยเการพ กรรณะสูร้บอยา่ง

ยตุธิรรมและรกัษาสจัจะสญัญาทีใ่หไ้วก้บักุณตวีา่จะไมส่งัหารอนุชาองคอ์ื่นใดเลยนอกจากอรชุนอาระ

จนุะ การแก่งแยง่ชงิดชีงิเดน่ของทัง้คูส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้ในเทพนิยายโบราณน้ี ระหวา่ง

อนิทราและสรูยาเทพบดิร 

 

มรณกรรมแห่งทุรโยธน์ 

 ตลอดสงครามสบิแปดวนั ทุรโยธน์เหน็นายพลและกองทพัฝา่ยเการพลม้ลงต่อฝา่ยปาณฑพ 

แต่ถงึทีส่ดุแลว้ทุรโยธน์ปฏเิสธการยอมจาํนน หลบซ่อนตวัอยูใ่นน่านน้ําของทะเลสาบแหง่หน่ึง ซึง่

ผนึกแขง็ตวัจากอาํนาจมนตราของทุรโยธน์ 

    ยธุษิฐริะ นกัการพนนัตลอดกาลตรสัแก่ทุรโยธน์ว่า ใหเ้ลอืกต่อสูก้บัปาณฑพองคใ์ดองคห์น่ึง

กไ็ดแ้ละหากชนะ ทุรโยธน์จะไดร้าชอาณาจกัรกลบัไปครองอกีครัง้ 

    ในเรือ่งบอกเป็นนยัแก่ทุรโยธน์ใหต่้อสูก้บัภมีะแทนต่อสูก้บัปาณฑพองคใ์ดองคห์น่ึงซึง่

อ่อนแอกวา่ภมีะ ในการต่อสูก้นัครัง้สดุทา้ยตวัต่อตวัเสมอภาคกนั ภมีะชนะอยา่งน่าเคลอืบแคลง

เพยีงเพราะตทีีข่าของทุรโยธน์ ซึง่เป็นกฎตอ้งหา้มในสงคราม 

    กณัธารรีา่ยมนตรค์ุม้ครองทุรโยธน์ทัว่รา่งกายแต่เน่ืองจากทุรโยธน์มผีา้พนั เน้ือตะโพกแต่

น้อยอยูก่่อนโคนขาทัง้สองขา้งของทุรโยธน์จงึไมไ่ดร้บัการคุม้ครองจากอาํนาจมนตรา 

    ทุรโยธน์กลา่วหาครชิณะทีเ่ขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงอยา่งไมย่ตุธิรรมและยใุหภ้มีะทรยศ (ไม่

เคารพกฎสงคราม) ครชิณะตอบโตว้า่ “การใชก้ลลวงในสงครามเพือ่ต่อสูก้บัอรทิีม่กีลลวงนัน้เป็นสิง่ที่

ยอมรบัได ้แมก้ระทัง่อนิทรากย็งัใชก้ลลวงเพื่อพชิติวโิรจน์และวรติราอสรูทีท่รงฤทธิ”์  

    ผูเ้หน็เหตุการณ์คนหน่ึงตัง้ขอ้สงัเกตว่า “ภมีะไดส้งัเวยอธรรมะเพือ่จดุมุ่งหมายใหไ้ดม้าซึง่

วตัถุ น่ีไมส่ามารถนําไปสูค่วามสาํเรจ็และความสขุไดเ้ลย” ครชิณะตอบวา่ "ภมีะเพยีงแต่รกัษาคาํที่

สาบานไวเ้ท่านัน้เอง เพราะนัน่เป็นหน้าทีซ่ึง่อุทศิใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่คีวามไมย่ตุธิรรมใดเลยใน

องคภ์มีะ ภมีะทาํตามสญัญาของเขาใหลุ้ล่วง และทดแทนหน้ีแคน้ศตัรขูองเขา ขอใหท้ราบไวด้ว้ยว่า

ยคุกลทีีน่่าสะพรงึกลวัใกลเ้ขา้ถงึมาแลว้ สญัญาณการกระทาํทีอ่ํามหติและการสญูเสยีแห่งธรรมะ ” 
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    ทุรโยธน์โตต้อบอยา่งกลา้หาญวา่ “บดัน้ี ขา้ กาํลงัตายดว้ยความตายทีรุ่ง่โรจน์ จดุจบซึง่

นกัรบทีเ่ทีย่งธรรมแสวงหาอยูเ่สมอเป็นของขา้ ใครจกัโชคดเียีย่งขา้ ขา้จกัขึน้สูส่รวงสวรรคพ์รอ้ม

น้องของขา้ทัง้หมด ในขณะทีพ่วกเจา้ ปาณฑพจกัดาํรงอยูท่ีน่ี่ จมอยูใ่นความโศกเศรา้เสยีใจและทน

ทุกขท์รมานต่อไป” 

 ในขณะทีทุ่รโยธน์กาํลงัถงึแก่มรณกรรมอยูน่ัน้ อศัวตัฐามะ บุตรโทรณะบอกทุรโยธน์วา่ใน

ตอนกลางคนืไดล้อบเขา้ไปในคา่ยของปาณฑพซึง่ไดช้ยัชนะเพือ่ก่อบาปฆาตกรรมหมูอ่ยา่งน่า

ขยะแขยง โดยสงัหารนกัรบทีร่อดชวีติอยูแ่ละเดก็ทัง้หมดขณะหลบั เหลอืไวแ้ต่ภราดาปาณฑพทีไ่ร้ 

ผูส้บืสกุล ในทางตรงขา้มกบัความยนิดทีีไ่ดย้นิขา่วนัน้ทุรโยธน์ถงึแก่มรณกรรมดว้ยหวัใจรา้วราน

แหลกสลาย เพราะเหตุว่าเผ่าพนัธุแ์ห่งกุรไุมม่อีนาคตต่อไปอกีแลว้ ดงันัน้ทัง้สองฝา่ยตายทัง้หมดใน

สงคราม ยกเวน้ภราดาปาณฑพทัง้หา้ 

   เมือ่ยธุษิฐริะทราบถงึการฆาตกรรมหมูก่ท็รงโศกเศรา้เสยีใจวา่ “เราผูพ้ชิติ กลบัถกูพชิติเสยีแลว้” 

    เมือ่ฝา่ยปาณฑพหาทางแกแ้คน้ อศัวตัฐามะปลอ่ยอาวธุสวรรคท์ีน่่าสะพรงึกลวัทีส่ดุในคลงั

แสงสรรพวธุของตน อาระจนุะตอบโตด้ว้ยอาวธุของตนซึง่โทรณะไดฝึ้กอบรมสัง่สอนทัง้คูไ่ว ้อาวธุน้ี

ของอาระจนุะมไีวเ้พือ่ใชต่้อตา้นบุคคลทีม่าจากสวรรคเ์ท่านัน้ หรอืมฉิะนัน้มนัจะทาํลายลา้งโลกใหส้ิน้

สลายไป 

    อศัวตัฐามะหนัอาวธุของตนเขา้ใสค่รรภข์องเหลา่สตรปีาณฑพทีร่อดชวีติมาจากสงคราม ทาํ

ใหต้ัง้ครรภโ์ดยไมต่อ้งอาศยัเชือ้ แต่ครชิณะสญัญาวา่ไมว่า่อยา่งไรอาระจนุะจะมผีูส้บืสกุล เพือ่เป็น

การลงโทษอศัวตัฐามะถกูสาปใหเ้นรเทศ โดยเรร่อ่นไปทัว่โลกเป็นเวลาสามพนัปี 

    

 เหตกุารณ์หลงัสงคราม 

  เลม่ที ่11-18 บรรยายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัสงครามและคาํสอนของภษีมะ 

 หลงัสงคราม เมือ่ครชิณะลงจากรถมา้ศกึ รถนัน้ระเบดิไฟลกุท่วมสิน้ รา่งแฝงของครชิณะ

เท่านัน้ทีร่กัษาอาวธุสวรรคไ์วจ้ากการทาํลายตัง้แต่ตน้ ครชิณะเปิดเผยวา่ทวยเทพเหน็ดว้ยกบั

สงครามครัง้น้ี เพือ่ผอ่นคลายภาระอนัยิง่ใหญ่ของโลก (เหมอืนกบั ทรอย) ทุรโยธน์ คอืรา่งทรงของ

กาล ีจา้วแหง่ยคุทีส่ ี ่

 ยธูษิฐริะรายงานยอดความสญูเสยีไดห้กลา้นศพ ท้าวเธอตื่นตระหนกกบัความสญูเสยี

มโหฬารเช่นนัน้ จงึมช่ีวงวกิฤตสิว่นตนคลา้ยกบัอะราจนุะก่อนยทุธนาการ ทา้วเธอไมป่ระสงคข์ึน้

ครองราชย ์เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจและความรนุแรงมากขึน้ ทรงเหน็วา่ชวีติเป็นความเจบ็ปวด

ทรมานเสยีเองเฉกเช่นเดยีวกบัมนุษยม์กัแสวงหาอํานาจและความมัง่คัง่ทางวตัถุแต่ไมเ่คยพงึพอใจ

เลย บุคคลผูซ้ึง่ไดร้บัรางวลัทองคาํและรางวลัดนิโคลนต่างกม็คีวามสขุทีส่ดุเท่าเทยีมกนั สว่นคนอื่น

กลบัโน้มน้าวทา้วเธอวา่ตอ้งครองราชยแ์ละทาํหน้าทีข่องตนใหส้มบรูณ์  
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 ยธูษิฐริะ เหน็ยคุต่อไปทีก่าํลงัมาถงึ “ขา้เหน็ยคุหน่ึงทีก่าํลงัมาถึง ในยคุนัน้กษตัรยิป์า่เถื่อน

ปกครองโลกทีแ่ตกสลายเสือ่มทราม ในโลกนัน้มนุษยม์แีต่ความยากลาํบาก เตม็ไปดว้ยความ

หวาดกลวัและอ่อนแอ อายขุยัสัน้ผมหงอกตัง้แต่อายสุบิหก สมสู่กบัสตัว ์หญงิกลายเป็นโสเภณไีป

หมด ทาํรกัดว้ยปากอนัตะกละหวิกระหาย แมว่วัผอมแหง้ ตน้ไมแ้คระแกรน็ไม่มดีอกอกีต่อไป ไมม่ี

ความบรสิุทธิใ์ดหลงเหลอือยูอ่กีต่อไป ผูค้นเตม็ไปดว้ยความทะเยอทะยานมกัใหญ่ไฝส่งู ฉ้อราษฎร์

บงัหลวง ยคุกาล ียคุแห่งความมดืมนอนธกาล”  

 ภมีะถามวา่ทาํไมยธุษิฐริะถงึไดค้ดิและมาละไดเ้อาปา่นฉะน้ีเลา่ เฉกเช่นบุรษุผูป้า่ยปีนตน้ไม้

ขึน้ไปตรีงัผึง้แต่ปฏเิสธการลิม้รสน้ําผึง้รวงนัน้ หรอืบุรษุผูอ้ยูบ่นเตยีงกบัสตรแีต่ปฏเิสธการรว่มรกั 

เทราปทสีงสยัความเป็นลกูผูช้ายของยธุษิฐริะวา่เป็นแต่เพยีงบณัเฑาะกผ์ูมุ้ง่แสวงหาความสงบและ

หลกีเลีย่งความรนุแรงเท่านัน้ อรชุนตรสัวา่ การปฏเิสธขึน้ครองราชยจ์ะเป็นแต่เพยีงสาเหตุใหเ้กิด

ความโกลาหลอลหมา่น และก่อกรรมมากมายมหาศาลอนัเลวยิง่ใหย้ธุษิฐริะไปชดใชใ้นชาตหิน้าที่

เกดิมาในวรรณะตํ่าตอ้ยเท่านัน้เอง เราควรยอมรบับทบาทของเรา ขึน้อยูก่บัวา่ในชวีติน้ีเราอยูท่ีไ่หน 

กลา่วคอื บดิามภีาระหน้าทีผ่กูพนัอยูก่บัครอบครวัของตนเมือ่บุตรยงัเยาว ์เฉกเช่นเดยีวกบักษตัรยิ์

ตอ้งครองราชยเ์สยีก่อนแลว้บัน้ปลายของชวีติจงึอาจสละโลกไป แต่การกระทาํเยีย่งนัน้เสยีแต่เน่ิน

เป็นพฤฒกิารณ์ของความเหน็แก่ตวั  

 ขณะกาํลงัถงึแก่มรณกรรมภมีะบอก ยธุษิฐริะวา่ ในยคุทีส่ ี ่(ยคุปจัจบุนัของเรา) “ธรรมะ

กลายเป็นอธรรมะและอธรรมะเป็นธรรมะ” ภมีะกล่าวต่ออยา่งค่อนขา้งขดัแยง้กนัว่า “หากใครสูร้บกบั

การใชก้ลโกง บุคคลกค็วรสูร้บกบัเขาดว้ยกลโกงแต่หากใครสูร้บตามกฎกตกิา บุคคลกค็วร

ตรวจสอบเขาดว้ยธรรมะ…บุคคลควรเอาชนะความชัว่รา้ยดว้ยความด ีความตายพรอ้มดว้ยธรรมะ

ดกีวา่ชยัชาํนะดว้ยการกระทาํเลว” 

 เน่ืองจากโอรสทัง้หมดพึ่งถงึแก่กรรมไป แววเนตรของกณัธารจีงึมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ

อาลยัฉายอยู ่เหน็ไดจ้ากใตผ้า้คาดตา ความรูส้กึของพระนางไหมเ้กรยีมไปดว้ยเน้ือเทา้ของทุรโยชน์ 

พระนางสาปแช่ง   ครชิณะผูซ้ึง่พระนางโยนความรบัผดิชอบต่อโศกนาฏกรรมทัง้หมดทีบ่งัเกดิขึน้ไปไห ้

วา่ราชอาณาจกัรแห่งปาณฑพจกัล่มสลายภายในสามสบิหกปี แมก้ระทัง่ครชิณะเองกจ็ะตายจะมคีน

แปลกหน้าคนหน่ึงซึง่เป็นผูผ้า่นทางมาสงัหารครชิณะเสยี ครชิณะยอมรบัคาํสาปแช่งโดยดษุณ ีแลว้

จงึตรสัแก่พระนางวา่ "แสงสวา่งไดร้บัการพทิกัษแ์ลว้ แมก้ระทัง่พระนางกไ็มส่ามารถเหน็แสงสวา่งนัน้" 

ยธุษิฐริะยอมรบัขึน้ครองราชย ์ สามสบิสองปีผา่นไปและยธุษิฐริะเดนิทางไปถงึประตสูวรรค ์จงูสนุขั

ของพระองคไ์ปดว้ยตวัหน่ึง พีน้่องและเทราปท ีผูส้ละโลกเดนิทางไปดว้ยกนั ต่างหลน่จากภเูขาลงสู่

ขมุนรกตามรายทางทีผ่า่นไป ทวารบาลประตสูวรรคข์อใหย้ธุษิฐริะทิง้สนุขั หากวา่ประสงคจ์ะเข้ าสู่
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สวรรค ์ทา้วเธอปฏเิสธไมป่ระสงคท์ิง้สตัวซ์ือ่สตัยท์ีนํ่าไปดว้ยและขอใหอ้นุญาตเขา้สูส่วรรค ์เพราะน่ี

เป็นการทดสอบ สนุขันัน้คอืธรรมเทพจาํแลงมา ในสวรรค ์ยธุษิฐริะยงัพบความประหลาดใจรออยูอ่กี

ต่อไป อรริาชศตัรขูองพระองคชุ์มนุมกนัอยูท่ีน่ัน่ ยิม้สรวลเบกิบานสาํราญใจ และพงึพอใจในสิง่ที่

เป็นอยู ่อกีฟากหน่ึง ดเูหมอืนว่าพีน้่องปาณฑพและเทราปทตีกทุกขไ์ดย้ากทรมานอยูใ่นสถานทีแ่ห่ง

หน่ึง ทาํไมถงึเป็นเช่นนัน้ ยธุษิฐริะตดัสนิใจอยูก่บับุคคลผูเ้ป็นทีร่กัในขมุนรกดกีวา่ไปเสวยสขุสาํราญ 

ยนิดใีนสวรรคก์บัศตัร ูน่ีกเ็ป็นการทดสอบอกีเช่นกนัและเป็น “มายาภาพสดุทา้ย” แลว้ทัง้หมดไดร้บั

อนุญาตใหเ้ขา้สูส่วรรค ์
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เร่ืองราว ลีลา ของ คริชณะ 

1. สงัหารทริณาวารทะ มารลมบ้าหมู 

 วนัหน่ึง ขณะทีคุ่ณแมย่ะโชดาอุม้ครชิณะอยูรู่ส้กึหนกัมากจงึวางลกูน้อยลงบนพืน้ ขณะนัน้

มารทรณิาวารทะ  สมนุของคมัสะปรากฏในรปูของลมบา้หมเูพือ่ฆา่ครชิณะ มนัทาํใหเ้กดิพายุ

รา้ยแรงทีว่รนิดาวะนะ แลว้หอบอุม้ครชิณะไวบ้นไหลพ่าขึน้สงูไปบนทอ้งฟ้า  ครชิณะทรงทาํตวัให้

หนกัดุจภเูขา  กดมนัลงมาและบบีคอมนัแน่นจนหายใจไมอ่อก ตาถลนออกมานอกเบา้และตกลงบน

พืน้ตาย คณุแมย่ะโชดาแลเหน็ครชิณะเลน่อยูบ่นรา่งของมารโดยไมไ่ดร้บับาดเจบ็อนัใดเลย  

 

2. สงัหารชะคะทาสรุะ  มารเกวียน 

 ขณะทีค่รชิณะมอีายสุามเดอืน คณุแมย่ะโชดาและนนัดะ มะฮาราจ จดังานคลา้ยวนัเกดิ 

ชาววรนิดาวะนะทุกคนไดร้บัเชญิ ยะโชดาวางครชิณะใหล้งนอนใตเ้กวยีน อนัทีจ่รงิเกวยีนเลม่น้ี

เป็นมารชือ่     ชะคะทาสุระ ดว้ยความหวิ เดก็น้อยครชิณะรอ้งไห ้แต่คุณแมย่ะโชดาไมไ่ดย้นิเพราะ

กําลงัตอ้นรบัแขก ครชิณะยกเทา้ขึน้และเตะออกไปดว้ยความโกรธ เมือ่เทา้โดนลอ้เกวยีนหกัและลม้

ครนืลงมาเกดิเสยีงดงัสนัน่ มารชะคะทาสรุะตาย  ทุกคนตกตะลงึทีเ่หน็เกวยีนหกักระจาย  

 

3.ส่งนะละควุะระ และ มาณิกรีวะ 

 ครัง้หน่ึงคุณแมย่ะโชดามดัครชิณะอยูก่บัโมไ่ม ้ถูกลงโทษทีท่าํหมอ้โยเกริต์แตก  ครชิณะ

เหน็ตน้ไมแ้ฝด  อารจนุะทีส่นามหญา้  ซึง่ชาตก่ิอนเป็นเทวดาแต่ถกูนาระดะมนีุสาปใหม้าเป็นตน้ไม้

เพราะประพฤตติวัไมด่ ี ครชิณะลากโมม่าทีร่ะหวา่งตน้ไมท้ัง้สองน้ี มันลม้ครนืลงมาและเทวดาสอง

องคป์รากฏ  ทัง้คูเ่ป็นบุตรของคเุวระเหรญัญกิของสวรรคช์ือ่นะละควูะระและมะณกิรวีะทัง้สองไดร้บั

รา่งเทวดาเดมิคนืมา และถวายบทมนตส์รรเสรญิครชิณะดว้ยความดใีจ  

4. สงัหารอกัฮาสรุะ มารงูยกัษ์ 

 อกัฮาสรุะเป็นมารทีร่า้ยกาจมาก ซึง่คมัสะสง่ใหม้าสงัหารครชิณะและเพื่อนๆ มนัมพีลงัสดิดิ

ทีส่ามารถทาํใหต้วัใหญ่โตมโหฬารและอา้ปากไดก้วา้งเหมอืนถํ้า ขณะทีเ่ล่นกนัอยู ่พวกเดก็เลีย้งววั 

แมว่วั และลกูววัทัง้หมด ไดเ้ดนิเขา้ไปในปากของเจา้งยูกัษ์ตวัน้ี และแลว้ครชิณะกเ็ดนิเขา้ไปในปาก

ของมารซึง่ดเูหมอืนถํ้า อกัฮาสาะพยายามบดขยี้และสงัหารครชิณะ แต่ครชิณะไดข้ยายตวัทีล่าํคอ

ของมนัจนมนัหายใจไมอ่อกและลม้ลงมาตาย หลงัจากนัน้ครชิณะและเพื่อนๆ ทัง้หมดเดนิออกมา

จากปากของอกัฮาสรุะเหลา่เทวดาทรงโปรยดอกไมล้งมาสรรเสรญิครชิณะ  
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5. สงัหารบะคาสรุะ มารนกกระสา 

 ครัง้หน่ึง ครชิณะและบะละรามเลน่กบัเพือ่นๆ เดก็เลีย้งววัอยูท่ีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่ายมนา ทนัใดนัน้

พวกเดก็ๆ ไดเ้หน็นกกระสาตวัมหมึา ซึง่คมัสะเป็นผูส้ง่มารนกกระสาชือ่บะคะตวัน้ีมาฆา่ครชิณะ  

พอเดนิเขา้ไปใกลม้นักลนืครชิณะเขา้ไปทนัท ี ครชิณะกลายมาเป็นลกูไฟรอ้นจดัเผาภายในคอมนั 

ดงันัน้ ทาํใหบ้ะคาสรุะตอ้งคลายครชิณะออกมา ครชิณะควา้ปากของมนัแลว้ฉีกออกเหมอืนกบัฉีก

ใบไมอ้อกเป็นสองซี ่ เช่นน้ีบะคาสุระจงึถูกครชิณะสงัหาร 

6. สงัหารเดนุคาสรุะ มารลา 

 ทาละวะนะเป็นปา่ใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ปาลม์ ครัง้หน่ึง ครชิณะ บะละราม พรอ้มเพือ่นๆ 

เขา้ปา่น้ีเพือ่ชมิรสผลปาลม์ทีอ่รอ่ยหอมหวาน  ปา่น้ีมมีารชือ่เดนุคาสรุะมาในรปูลาเป็นเจา้ถิน่คอย

คุม้ครอง   

บะละรามไดเ้ขยา่ตน้ปาลม์จนผลปาลม์ตกลงมามากมาย เดนุคาสรุะไดย้นิเสยีงรูส้กึไมพ่อใจจงึมา

พรอ้มกบัพวกเพื่อนมารซึง่เป็นลาเหมอืนกนั  แลว้มาไล่เตะบะละรามและครชิณะ ทัง้คู่เลยเล่นดว้ย

โดยรวบขาหลงัของพวกมนัทลีะสองตวั  แลว้เหวีย่งไปทีต่น้ปาลม์จนตน้ไมล้ม้ระเนระนาด ในทีส่ดุ

พวกมารลาตายหมด เหลา่เทวดาดใีจโปรยดอไมล้งมาจากสวรรค ์ชาวโกคลุะสรรเสรญิครชิณะ

และบะละรามกนัใหญ่ 

7. ปราบคาลิยะ  มารงูร้อยหวั 

 น้ําในแมน้ํ่ายมนากลายเป็นพษิเน่ืองจากงคูาลยิะพน่พษิออกมา  ครชิณะปีนขึน้ไปบนตน้

คะดมับะ ใกล้ๆ  กนันัน้  แลว้กระโดดลงไปในแมน้ํ่าทีเ่ตม็ไปดว้ยพษิ คาลยิะปรากฏออกมาดว้ยความ

โกรธและเอาหางพนัรอบตวัครชิณะ  แต่ครชิณะคลายหลดุออกมาอยา่งงา่ยดาย  แลว้เอาเทา้วางไว้

บนหวังทูีผ่งาดอยูพ่รอ้มเตน้ราํอยา่งสบายใจเฉบิ  และใชเ้ทา้กระทบืไปบนรอ้ยหวัของมนั บรรดา

ภรรยาของคาลยิะสวดมนตอ์อ้นวอนใหค้รชิณะอยา่ทาํรา้ยสาม ี ครชิณะจึง่สัง่ใหค้าลยิะออกไปจาก

แมน้ํ่ายมนา 

8. กลืนไฟป่า 

 ครัง้หน่ึงฝงูววัเหน็ปา่ทีเ่ตม็ไปดว้ยหญา้เขยีวชอุ่ม เลยเดนิเขา้ปา่ไปกนัเองเพื่อกนิหญา้พอ

เขา้ไปแลว้ เจอไฟปา่โหมมาใหญ่  ดว้ยความตกใจกลวัจงึตะโกนรอ้งเรยีกใหบ้ะละรามและครชิณะมา

ช่วยจากไฟปา่ทีล่อ้มรอบตวัอยู ่ ครชิณะกต็ะโกนเรยีกชื่อววัต่างๆ แต่พวกมนัไมไ่ดย้นิ ดว้ยพลงั

อทิธฤิทธิท์พิยข์องครชิณะ  ไดก้ลนืเอาไฟปา่ทัง้หมดเขา้ไปในปาก  เช่นน้ีทาํใหพ้วกววัอยูร่อด

ปลอดภยัจากไฟปา่ทีอ่นัตราย 
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9. บชูาภเูขาโกวารดะนะ 

 ทีโ่กคลุะปีละครัง้ นนัดะ  มะฮาราจและพวกโคบาล  จะบชูาพระอนิทรเ์ทพเจา้แห่งฝน  แต่

ครัง้น้ีครชิณะแนะนําใหพ้วกเขาบชูาภเูขาโกวารดะนะแทน  พระอนิทรท์รงพโิรธมาก สัง่ใหเ้มฆสาม

วารทะคะมาทาํลายวรนิดาวะนะโดยสง่พายอุยา่งรนุแรง ฟ้าแลบฟ้ารอ้งตลอดเวลา หา่ฝนตกกระหน่ํา

จนน้ําท่วม ทุกๆ คนรวมทัง้แมว่วัและลกูวัภาวนาใหค้รชิณะช่วยปกป้อง  ครชิณะยกภเูขาโกวารดะ

นะขึน้มาดว้ยน้ิวกอ้ย ของมอืซา้ยเหมอืนเป็นรว่มทุกคนมาหลบอยูใ่ตภ้เูขาน้ีเจด็วนั เจด็คนื โดยไม่

รูส้กึหวิหรอืกระหาย  พระอนิทรท์รงตกตะลงึในอทิธิฤ์ทธิข์องครชิณะ  ทรงสัง่ใหฝ้นหยดุและมา

ศโิรราบ  ชาววรนิดาวะนะไดก้ลบับา้นอยา่งมคีวามสขุ 

10. สงัหารควุะละยาพีดะ  มารช้าง 

 คมัสะวางแผนฆา่ครชิณะ จงึเชญิบะละรามและครชิณะมารว่มงานฉลองทีม่ะทุราํ แลว้สัง่ให้

มารชา้งเตรยีมตวั ฆา่สองพีน้่อง  ขณะทีเ่ดนิเขา้เมอืงเหน็มารชา้งควุะละยาพดีะขวางทางอยู ่ 

ครชิณะบอกใหค้วาญชา้งนําชา้งออกไป แต่เขากลบักระตุน้ชา้งใหม้าทาํรา้ยครชิณะ  มารชา้งใชง้วง

ฟาดครชิณะ แต่ 

ครชิณะใชก้ําป ัน้ชกไปอยา่งแรง  จบัหางลากมนัถอยหลงัแลว้กดมนัลงไปนอน  มารชา้งพยายามใช้

งาทัง้สองแทง  ครชิณะกระโดดขึน้ขา้งบนหกังาทัง้สองขา้ง และสงัหารคุวะละยาพดีะ  สองพีน้่อง

แบกงาชา้งคนละอนับนบ่าเดนิเขา้เมอืงอยา่งสงา่งาม 

11. สงัหารคมัสะ  จอมมาร 

 คมัสะวางแผนและส่งมารไปทีโ่กคุละเพื่อฆา่ครชิณะตลอดเวลา  ครชิณะมางานฉลองทีม่ะทุ

รา  และสัง่ฆา่ญาติๆ  และเพื่อนๆ ของท่านทัง้หมด  ครชิณะกระโดดขา้มพวกรกัษาความปลอดภยั

เขา้ประชดิตวัคมัสะ  คมัสะเตรยีมตวัพรอ้มสาํหรบัการจูโ่จมอยูแ่ลว้  ครชิณะลากคมัสะจากบลัลงักล์ง

ไปทีส่นามมวยปลํา้เหวีย่งลงไปนอน  ขึน้ไปนัง่ครอ่มบนอก  แลว้อดักาํป ัน้เขา้ไปจนคมัสะตายคาที่

เสรจ็แลว้ ครชิณะลากคมัสะเหมอืนกบัพญาราชสหีล์ากซากชา้งหลงัจากทีส่งัหารเหยือ่แลว้ 
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ภาพที1่1-12 : เหลา่บรรดาสาวกสมาคมนานาชาตเิพือ่ครชิณะจติสาํนึกทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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 จดักจิกรรมออกบธูงาน “ศาสตรแ์ห่งจติวญิาณ” ณ หา้งสรรพสนิคา้พนัธุท์พิยพ์ลาซ่า งามวงวาน 
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    กรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2548    ครศุาสตรบณัฑติ สาขาดนตรศีกึษา  

    จากมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร      

    กรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2556  ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขามานุษยดรุยิางควทิยา 

    จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพมหานคร 
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