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ค าน า 

 

สวามีวิเวกานันท์  (ค.ศ.1863-1902) ศาสนาจารย์ผู้อุทิศตนบุกเบิกการฟ้ืนฟูศาสนาในอินเดีย  ผู้เผยแผ่

ภูมิปัญญาอินเดียไปสู่ตะวันตก ผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่มหาตมะคานธี ตลอดจนผู้น าคนอ่ืนๆในการต่อสู้เรียกร้อง

เอกราช  ท่านเป็นอันเตวาสิกหรือศิษย์ในส านักของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ นักบุญชาวเบงกอลผู้ยิ่งใหญ่   

หลังจากเดินทางท่องไปทั่วแผ่นดินอินเดียแล้ว ท่านก็ไดเ้ดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นั่นท่านได้สร้าง

ความประทับใจไว้ในการประชุมสภาศาสนาโลกเมื่อปีค.ศ. 1893  หลังจากเดินทางทั่วอเมริกาแล้วท่านได้

เดินทางต่อไปยังประเทศอังกฤษ และหลายประเทศในยุโรปเพื่อเผยแผ่หลักการแห่งปรัชญาอินเดีย  แม้สวามี

วิเวกานันท์จะเป็นชาวฮินดู แต่ท่านก็มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า และมีแนวคิดว่าศาสนาทั้งหลายให้หนทางต่างกัน

เพ่ือไปถึงความจริงสูงสุด 

 สมาคมรามกฤษณะเวทานตะ (ประเทศไทย) ขอมอบหนังสือแปล  “สวามีวิเวกานันท์ : ชีวประวัติ

สังเขป” ( A Short Life of Swami Vivekananda ) สู่สังคมไทยด้วยความยินดียิ่ง  ฉบับภาษาอังกฤษนั้นเขียน

โดย สวามีเตชสานันท์ นักบวชแห่งส านักรามกฤษณะ  สมาคมขอขอบพระคุณ อไทวตะอาศรม ผู้อนุญาตให้

จัดพิมพ์   และคุณรุจิกาญจน์ สานนท์ ผู้แปล 

 สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านชาวไทยจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ อันจะเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ศึกษาชีวประวัติและค าสอนของสวามีวิเวกานันท์เพ่ิมเติมต่อไป 
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นเรนทรนาถในวัยเด็ก 

สวามีวิเวกานันท์ก าเนิดในตระกูลทัตตะอันมีชื่อเสียงใน

ต าบลสิมลา เมืองโกลกาตา ชื่อเดิมคือนเรนทรนาถ ทัตตะ ปู่ของ

ท่านชื่อทุรคาจรัณ ทัตตะ ผู้รอบรูภ้าษาเปอร์เซียและภาษา

สันสกฤต ทั้งยังช านาญเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี ทุรคาจรัณสละ

ชีวิตทางโลกแล้วผันตัวเองเข้าสู่ชีวิตนักบวชเมื่ออายุ 25 ปี

หลังจากท่ีวิศวนาถ ทัตตะ ลูกชายของเขาก าเนิดแล้ว วิศวนาถ 

ทัตตะบิดาของสวามีวิเวกานันท์ไดร้ับการปลูกฝังคุณค่าทาง

ความคิดและจิตใจอันยิ่งใหญ่ จึงได้รับความเคารพนับถือจาก

ผู้คนทั้งหลาย มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและภาษา

เปอร์เซีย ทั้งยังมีความสุขกับการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล และ

บทกวีของฮาฟิซนักกวีชาวเปอร์เซีย เขาประกอบอาชีพเป็นนัก

กฎหมายทีป่ระสบความส าเร็จในต าแหน่งทนายในศาลฎีกาแห่งเมืองโกลกาตา เป็นผู้มีความเมตตาปราณี เป็น

มิตรและมีจิตกุศล ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ รักเสียงดนตรีและยังมีเสียงร้องอันไพเราะอีกด้วย เขาต้องการให้

ลูกชายคือนเรนทรนาถเรียนดนตรีเพราะคิดว่าดนตรีเป็นแหล่งที่มาของความสุข 

 วิศวนาถมีความสุขกับภรรยา คู่ชีวิตผู้ร่วมสุขทุกข์ ผู้เฉลียดฉลาด และงามสง่าราวกับมาจากวงศ์

กษัตริย์ จึงได้รับความเคารพนับถือจากทุกคน เธอเคารพศรัทธาในพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่

โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสตรีฮินดู  ชอบช่วยเหลือคนยากจนและเด็กก าพร้าและดูแลพวกเขาเป็นพิเศษ  มีความ

จ าเป็นเลิศ มีน้ าเสียงอันไพเราะ เธออ่านมหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะเป็นประจ าทุกวัน  

 เด็กชายนเรนทรนาถหรือต่อมาคือสวามีวิเวกานันท์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ผู้น าความรุ่งเรืองและ

ความงดงามมาสู่อินเดียเกิดเม่ือวันที่ 12 มกราคม 1863  

อิทธิพลจากมารดามีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการของจิตใจในวัยเด็กเป็นอย่างมาก เขากล่าวเสมอว่า

มารดาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนแรก และยังสอนอักษรเบงกาลีให้ด้วย  ได้ฟังมหากาพย์รามายณะและมหา

ภารตะบนตักมารดาจึงเกิดความรักต่อพระรามอวตารปางหนึ่งของพระเจ้าขึ้นมาในจิตใจ จึงซื้อรูปปั้นดินเผา

พระราม-สีดามาบูชาด้วยดอกไม้ทุกวัน แม้ว่าพระศิวะจะเป็นพระประจ าตระกูล แตเ่ขาก็ซาบซึ้งในเรื่องราวของ

รามายณะเป็นพิเศษ หากมีงานสวดสรรเสริญรามายณะในละแวกบ้าน แน่ใจได้เลยว่าเด็กชายนเรน (นเรน คือ

ชื่อเล่นที่ครอบครัวและเพ่ือน ๆ นิยมเรียก) ต้องอยู่ที่นั่น บางครั้งเมื่อฟังเรื่องราวของพระรามอย่างซาบซึ้งจน

ลืมสิ่งต่าง ๆ รอบกาย เขาชอบฝึกสมาธิ และในบางครั้งถึงกับดิ่งลึกลงในอารมณ์แห่งจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง
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เหมือนคนหมดสติหลุดออกไปจากโลก วันหนึ่งเขาเคลิ้มจิตใจเข้าไปในขณะก าลังฝึกสมาธิ ณ มุมหนึ่งในบ้าน 

จนญาติ ๆ ต้องพังประตเูข้าไปเขย่าตัวเรียกใหฟ้ื้นคืนสติ 

เด็กชายนเรนหลงใหลชีวิตนักบวช เมื่อใดมีนักบวชมาที่หน้าประตูบ้านก็จะดีใจมากและน าทุกสิ่งทุก

อย่างในบ้านที่พอให้ได้มาให้ ยิ่งกว่านั้นยังพบประสบการณ์แปลกประหลาดเมื่อ เข้านอน ทันทีที่หลับตาจะ

ปรากฏจุดสว่างกระจ่างใสเปลี่ยนสีได้เองอย่างมหัศจรรย์อยู่บริเวณระหว่างคิ้ว จุดนั้นขยายและแตกกระจายจน

อาบทั่วร่างทุกคืน ภาวะที่จิตครุ่นคิดอยู่กับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ร่างยังคงหลับอยู่ มันเป็นปรากฏการณ์

ปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองจนท าให้คิดไปว่านี้คือเรื่องธรรมดาที่เกิดกับทุกคน สิ่งนี้เองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอัน

ยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณของสวามีวิเวกานันท์ในวัยเด็ก 

อีกเรื่องหนึ่งในวัยเด็ก เขาซนและเลี้ยงยากมากต้องใช้พ่ีเลี้ยงถึง 2 คนช่วยดูแล  เล่นซุกซนมากจน

มารดาถึงกับกล่าวว่า “เราอธิษฐานขอพระศิวะให้ได้ลูกชาย แต่พระองค์กลับส่งปีศาจร้ายมาให้เรา” 

นเรนทรนาถมักแกล้งและก่อกวนพี่สาว ครั้นพ่ีสาววิ่งไล่จับก็จะแลบลิ้นใส่และหนีไปซ่อนในท่อระบาย

น้ าซึ่งไม่มีทางที่พวกพ่ีสาวจะตามไปได้  มีวัวเป็นเพ่ือนเล่น และยังมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดในบ้าน เช่น นก ลิง 

แกะ นกยูง นกพิราบ และหนูตะเภา 2-3 ตัว มีเด็กรับใช้ในบ้านคนหนึ่งชื่อ โกจวาน เป็นเพ่ือนสนิท ในวัยเด็ก

เขาเคยใฝ่ฝันจะเป็นอย่างคนเลี้ยงม้าท่ีงามสง่าผู้มาพร้อมกับผ้าโพกศีรษะและแส้ในมือ 

เมื่ออายุ 6 ขวบ นเรนถูกส่งไปเข้าโรงเรียนประถม จึงได้พบกับเพ่ือนใหม่ที่มีลักษณะแปลก ๆ ที่นั่น 

จากนั้นไม่กี่วันก็จ าค าหยาบคายมาพูดจนคนในครอบครัวรับไม่ได้ จึงให้ออกจากโรงเรียนและเชิญครูมาสอน

ส่วนตัวที่บ้าน ในไม่ช้าเด็กชายนเรนก็แสดงความโดดเด่นทางสติปัญญา สามารถเรียนอ่านและเขียนในขณะที่

เด็กอ่ืน ๆ เพ่ิงเริ่มสะกดตัวอักษร  มีความจ าเป็นเลิศเพียงแค่ฟังครูอ่านจากบทเรียนเท่านั้น เมื่ออายุ 7 ขวบก็

สามารถท่องจ า มุคธโพธ (Mugdhabodha) ต าราไวยากรณ์สันสกฤต      เรื่องรามายณะและเรื่องมหาภารตะ

ได ้

เมื่ออายุ 7 ขวบได้เข้าเรียนในสถาบันเมโทรโพลิแทน ซ่ึงก่อตั้งโดยบันฑิตอิศวรจันทระ วิทยาสาคร 

คุณครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนต่างยอมรับในความเฉลียวฉลาด แม้ว่าไม่เคยนั่งเรียนในห้องเรียนมาก่อนก็ตาม  

นเรนทรนาถเป็นที่รักของเพ่ือน ๆ  และมักเป็นหัวหน้ากลุ่ม  ชอบเล่น “กษัตริย์กับข้าราชบริพาร” ใช้บันไดขั้น

บนสุดนั่งเป็นราชบัลลังก์ และไม่ยอมให้ใครนั่งเสมอระดับด้วย แล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการ และ

พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ตามล าดับขั้นของต าแหน่ง  เล่นออกพระราชบัญญัติ ตรากฎหมายการปกครองและความ

ยุติธรรม หากใครไม่เชื่อฟังก็จะไม่พอใจปลดออกจากต าแหน่ง และขับออกจากกลุ่มไม่ให้เล่นด้วย  

เมื่ออยู่ในบทบาทอะไรเขาก็จะจริงจังในบทบาทนั้น ที่โรงเรียนเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน นเรนทรนาถ

เป็นคนแรกที่รับประทานเสร็จแล้ววิ่งไปที่สนามเด็กเล่น  ชอบเล่นอะไรใหม่ ๆ และมักคิดค้นการเล่นใหม่ ๆ 
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ด้วยตนเองเสมอ ท าให้เพ่ือน ๆ ชอบใจมาก มักเป็นผู้แก้ปัญหาเมื่อเกิดเรื่องขัดแย้งในหมู่เพ่ือน บางครั้งก็

กลบัไปใช้ห้องเรียนเป็นที่เล่น  มักเล่าเรื่องความซุกซนของคนในบ้านเป็นบทเรียนที่สนุกสนานแกเ่พ่ือน ๆ และ

เล่าเรื่องรามายณะและมหาภารตะด้วย  

ในระหว่างเรียน ครูถามเด็กชายนเรนขณะที่ก าลังพูดคุยอยู่กับเพ่ือนให้พูดซ้ าในสิ่งที่ครูสอน เด็ก ๆ 

ต่างพากันนิ่งเงียบกริบ แต่นเรนทรนาถมีความสามารถพิเศษที่ท าได้ทั้งฟังครูสอน เรียนและเล่นไปด้วยในเวลา

เดียวกัน จึงสามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง เมื่อครูถามว่าใครเล่นในห้อง ทุกคนจะชี้ไปที่เขา และเขาก็

สารภาพว่าเป็นคนคุย และเล่น ซึ่งมันเป็นเรื่องยากท่ีครูจะแกป้ัญหานี้ 

เรื่องท่ีแสดงให้เห็นจิตใจที่กล้าหาญอย่างวิเศษเกินวัยก็คือ ครั้งหนึ่งขณะปีนต้นไมเ้ล่นที่บ้านเพ่ือน โหน

ตัวแกว่งไกวไปมาอย่างเต็มแรงแล้วตีลังกากลับลงมาที่พ้ืน ท าให้ชายชราตาบอดในบ้านนั้นไม่พอใจ จึงห้าม

ปรามด้วยการขู่ว่ามีปีศาจสิงอยู่ในต้นไม้ หากใครปีนเล่นมันจะหักคอ แต่เด็กชายนเรนก็แค่ฟังโดยไม่ใส่ใจอะไร 

เมื่อชายชราตาบอดเดินจากไปแล้วก็เริ่มปีนต้นไม้อีก พวกเพ่ือน ๆ ที่เชื่อก็ช่วยห้ามให้หยุดเล่น แต่เขากลับ

หัวเราะแล้วพูดว่า “จะซื่อบื้อท าไมกันเล่า ถ้ามีปีศาจจริงล่ะก็มันหักคอพวกเราตายไปนานแล้ว” 

นเรนเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวและละแวกบ้าน ทุกวรรณะไม่ว่าสูง-ต่ า ร่ ารวยหรือยากจนเขาก็

ผูกไมตรกีับทุกคน ไม่ว่าใครเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จะเข้าไปปลอบใจเป็นคนแรก เชาวน์ปัญญากับความขี้เล่นท า

ให้ทุกคนขบขัน แม้ในงานศพอันโศกเศร้า บรรยากาศยังกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะ เขาไม่เคยต้องเสียใจจาก

การกระท าของตนเลย 

เด็กชายนเรนไม่ชอบความจ าเจ มักจะเล่นแสดงละครในห้องบูชาพระในบ้าน เปิดลานบ้านเป็นที่ออก

ก าลังกายของเพ่ือน ๆ อย่างสม่ าเสมอในช่วงเวลาสั้น ๆ ต่อมาเมื่อลูกพ่ีลูกน้องของท่านแขนหักก็เลยเลิกไป 

แล้วไปเล่นกีฬาพร้อมกับเพ่ือนข้างบ้าน เริ่มด้วยการเรียนฟันดาบ กระบอง มวยปล้ า พายเรือ และกีฬาอ่ืน ๆ 

เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาทั่วไป บางครั้งท่ีรู้สึกเบื่อ ๆ ก็เอาเครื่องเมจิกแลนเทิร์นมาฉายภาพ

ดูกันในบ้าน 

เขาสนใจในเรื่องการท าอาหาร จึงชวนเพ่ือน ๆ มาร่วมกิจกรรมโดยตนเองเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดและเป็นหัวหน้าพ่อครัว ส่วนคนอ่ืน ๆ เป็นผู้ช่วย 

แม้จะเป็นเด็กที่ซุกซนมากแต่มิได้มีความร้ายกาจใด ๆ แฝงอยู่ สัญชาตญาณได้น าเขาออกห่างจากสิ่ง

สับสนทางโลก มีสัจจะครองอยู่เป็นแกนหลักของชีวิต ในเวลากลางวันเพลิดเพลินกับการเล่นสนุกซุกซน แต่ใน

เวลากลางคืนกฝ็ึกสมาธิและได้พบประสบการณ์มหัศจรรย์อันยอดเยี่ยม เมื่อเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างเห็นได้ชัด มีแนวโน้มไปในการแสวงหาปัญญามากขึ้น อ่านหนังสือความรู้ทั่วไป อ่านหนังสือพิมพ์ และ

ยังเข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะเป็นประจ า สามารถจดจ าและถ่ายทอดข้อมูล ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
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ฟังมาให้เพ่ือน ๆ ได้ฟังต่อ ท าให้พวกเขาต่างประหลาดใจในความสามารถที่ก้าวหน้า และพลังการโต้วาทะซึ่งไม่

มีใครสามารถเอาชนะได ้

ในปี 1877 ขณะที่เด็กชายนเรนก าลังเรียนอยู่ชั้นป.3 ก็ต้องตามบิดาไปเมืองรายปุระ  รัฐมัธยประเทศ 

ที่นั่นไม่มีโรงเรียน เขาจึงมีเวลาและโอกาสใกล้ชิดกับบิดามากขึ้น จึงได้รับการดูแลจากวิศวนาถ ทัตตะบิดาผู้มี

จิตเมตตาอย่างเต็มที่ บิดาพยายามพัฒนาสติปัญญาของลูกชายด้วยการยกเรื่องที่ลุ่มลึกและละเอียดอ่อนมา

สนทนากันและเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดพิจารณาอย่างอิสระ เพราะเชื่อว่าการศึกษาต้องเป็นสิ่งกระตุ้นความคิด

มิใช่ชี้น าความคิด เมื่อมีนักวิชาการพากันมาพบท่านวิศวนาถ เด็กชายนเรนมักอยู่ฟังการสนทนานั้น และ

บางครั้งก็ได้ร่วมอภิปรายกับนักวิชาการเหล่านั้นด้วย ในสมัยนั้นเขาไม่เพียงแคต่้องการเท่านั้นแต่ยังเรียกร้องให้

ทุกคนยอมรับความสามารถทางสติปัญญาของเขาด้วย และหากไม่ไดร้ับการยอมรับก็จะไม่พอใจจนไม่อาจซ่อน

อาการหงุดหงิดเอาไว้ได้ แน่นอนว่าบิดาย่อมไม่ชอบใจจึงต าหนิ แต่ขณะเดียวกันก็ยังภูมิใจในปัญญาอันเฉียบ

แหลมและความกระตือรือร้นของลูกชาย 

วิศวนาถ ทัตตะและครอบครัว กลับไปโกลกาตาอีกครั้งในปี 1879 มีปัญหาบางประการในการ

รับนเรนทรนาถกลับเข้าโรงเรียนเนื่องจากไม่ได้เรียนในโรงเรียนนานถึง 2 ปี แต่ด้วยความเมตตาของคุณครู 

และยังจ าความสามารถของเด็กนักเรียนคนนี้ได้จึงรับให้เข้าเรียนอีกครั้ง  ได้รับอนุญาตให้ผ่านการศึกษา 3 ปี

ภายในเวลาเพียงปีเดียว และเมื่อเรียนส าเร็จแล้วก็สอบเข้าวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได ้

ในเวลานี้วิธีแสวงหาความรู้ของนเรนได้ก้าวหน้าไปมาก ขณะนั้นระบบการเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาเบงกาลีเป็นมาตรฐาน เขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หลายเล่ม จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์

อินเดียอย่างลึกซึ้ง ในเวลานี้เองทีเ่ขาได้รับพลังพิเศษในการอ่านหนังสือ ดังกล่าวว่า 

“มันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกบรรทัด ข้าพเจ้าสามารถอ่านบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายของ

ย่อหน้าโดยเข้าใจความหมายทั้งหมด หลังจากท่ีพลังพเิศษนี้พัฒนาขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็พบว่าสามารถอ่านบรรทัด

แรกของหน้าแรกและบรรทัดสุดท้ายของหน้าสุดท้ายโดยสามารถรู้ความหมายทั้งหมด นอกจากนี้การที่ผู้เขียน

เกริ่นน าประมาณ 4 หรือ 5 บรรทัด ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจแนวโน้มของความหมายที่ต้องการสื่อจากการอ่าน

เพียงบรรทัดแรกเทา่นั้น” 

หลังจากผ่านการคัดเลือกเข้าวิทยาลัย เขาได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเพรซิเดนซี ในโกลกาตา และได้เข้า

ร่วมประชุมสมัชชาสถาบันที่ก่อตั้งโดยคณะกรรมการมิชชันนารีชาวสก๊อต เขาดึงดูดความสนใจของอาจารย์ใน

วิทยาลัยทั้งอาจารย์ชาวอินเดียและชาวอังกฤษด้วยสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของตน อาจารย์ดับบริว ดับบริว เฮช

ที กล่าวว่า “ผมไดเ้ดินทางไกลและไปมาแล้วหลายประเทศ แต่ก็ไม่เคยเจอเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความสามารถ

พิเศษเช่นนี้ เขาไม่ควรอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด”  นเรนไม่ได้จ ากัดการศึกษาของตนเพียงในระบบเท่านั้น ในช่วง 
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2 ปีแรกของชีวิตในวิทยาลัยก็ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาตรรกศาสตร์ของตะวันตก และใน

ปีที่ 3 และ 4 ก็ศึกษาปรัชญาตะวันตกตลอดจนประวัติศาสตร์ยุคโบราณ และสมัยใหม่ของชาติทั้งหลายใน

ยุโรป  

นอกจากความคิดอันลึกซึ้งดังกล่าวแล้วข้างต้น นเรนยังมีบุคลิกภาพอีกด้านหนึ่งด้วยกล่าวคือ เขา

สนใจในการสร้างบรรยากาศให้บันเทิงครื้นเครงและใส่ใจในเรื่องนี้มาก  เขาเป็นดั่งลมหายใจของผู้คนทั้งหลาย 

เป็นคู่สนทนาที่เฉลียวฉลาด เป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะ และเป็นผู้น าที่ยอดเยี่ยมในเรื่องดี ๆ  ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

หรือส าเร็จได้หากปราศจากเขา  มีบุคลิกทีเ่รียบง่ายเป็นกันเอง มีจิตใจเข้มแข็งและไม่ยอมให้ความอ่อนแอใด ๆ 

ด ารงอยู่ทั้งสิ้น ความมีจิตใจบริสุทธิ์คือบุคลิกภาพที่เด่นชัดที่สุด อิทธิพลจากมารดานั่นเองที่ท าให้เป็นเช่นนี้ 

มารดาผู้บริสุทธิ์ ผู้ซื่อสัตย์ต่อตนเองและครอบครัว สิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวตน และจิตใจของเขา ท าให้มีแนวโน้มไป

ในทางชีวิตของนักบวช เมื่อบิดาเริ่มผลักดันให้แต่งงานเพ่ือจะได้มีอนาคตที่ดีในชีวิตต่อไป นเรนก็กลับปฏิเสธ

การแต่งงาน และน่าแปลกที่ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเรื่องแต่งงานขึ้น มักเกิดเรื่องไม่คาดฝันอันท าให้แผนการ

แต่งงานต้องยกเลิกไปในที่สุดทุกครั้ง   
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เมื่อพบกับอาจารย์ศรีรามกฤษณะ 

 

 

 เราได้เห็นแนวโน้มทางศาสนา ความรักภักดีต่อพระเจ้า และความสนใจการนั่งสมาธิของท่านนเรนทร

นาถบ้างแล้ว  ปัญญาของท่านเริ่มฉายแววออกมาให้ปรากฏ  ความสนใจของท่านได้ขยายขอบเขตมากขึ้นใน

เรื่องปรัชญาตะวันตกและวิทยาศาสตร์ ท่านเริ่มตั้งค าถามเรื่องการนับถือพระเจ้าแบบใหม่ และความเชื่อแบบ

ดั้งเดิม ความสงสัยค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ ด้วยเหตุนี้เองทีพ่าท่านเข้าสู่ความสับสนอันโหมกระหน่ าอยู่ใน

โลกแห่งความคิด แม้มีความศรัทธา ความรักภักดีต่อพระเจ้า แต่ท่านก็ต้องการเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อ

เหล่านั้นด้วย ในเวลานั้นท่านใช้ความคิดตรึกตรองเหตุผลและแนวทางที่ชัดเจนของชีวิต รวมถึงหนทางน าตน

เข้าสู่ส านึกแห่งความจริงสูงสุด ซึ่งนั่นช่างเป็นสิ่งที่ดูเลือนลาง เหตุผลต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจนไม่สามารถสนองตอบ

ความพึงพอใจในอารมณ์มนุษย์ มันเป็นห้วงเวลาแห่งการทดลองและการหลอกลวง หากดูจากการศึกษาของ

จอห์น สจ๊วต มิว ฮูม และ เฮอร์เบร์ท สเปนเซอร์ ถือว่าความวุ่นวายทางความคิดในตัวท่านคือความสงสัยที่

น าไปสู่การช าระข้อกังขาทางปรัชญา เมื่อท่านเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วในธรรมชาติของศาสนา ท่านจึงมอบมัน

ให้แก่ผู้อ่ืนที่ยังค้นไมพ่บ ท่านปรารถนาที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จัก ผู้กระหายใคร่รู้ถึงส านึกแห่งความจริง 

 ในห้วงเวลานั้นเองอิทธิพลของกลุ่มพรัหมโมสมาชซ่ึงน าโดย เกศวะ จันทรเสน ได้ครอบง าความคิดของ

ปัญญาชนหนุ่มชาวเบงกาลี ท่านนเรนทรนาถชื่นชอบค าบรรยายและงานเขียนของเกศวะ จันทรเสน ท่านสนใจ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มพรัหมโมสมาช และกลายมาเป็นสมาชิกสามัญคนหนึ่งของพรัหมโมสมาชไป 

การเคลื่อนไหวต่างๆ มีการประท้วงต่อต้านการแสดงออก และค าสอนตามขนมธรรมเนียมของฮินดูบางเรื่อง 

เช่น การนับถือพระเจ้าหลายองค์ การบูชารูปเคารพ ความเชื่อในอวตารของพระเจ้า และความเชื่อในอ านาจ



7 
 

งมงายทั้งหาย  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้น าไปสู่ความคิดแห่งศาสนาเดียว ปฏิเสธสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสิ้น ในด้าน

สังคม ก็เกิดการตื่นตัวปฏิรูปสังคม ต้องการท าลายระบบวรรณะ จิตส านึกทางสังคมเริ่มยอมรับความเท่าเทียม

กันของมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการให้การศึกษาและอิสรภาพแก่สตรี ตลอดจนให้สิทธิต่าง ๆ มากข้ึน ไม่น่าแปลก

ใจที่การเคลื่อนไหวนี้จะถูกจับตาและเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มสาวชาวเบงกาลี ท่านนเรนทรนาถได้เข้ามาใน

กลุ่มเคลื่อนไหวนี้โดยถือว่านี่คือการแก้ไขปัญหาทั้งหมดของชีวิต ทั้งในส่วนของบุคคลและระดับชาติ ท่าน

หงุดหงิดอยู่ท่ามกลางความแข็งแกร่งของระบบสังคมที่แบ่งแยกวรรณะ และท่านก็เข้าใจในการนับถือพระเจ้า

หลายองค์และพิธีบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู ท่านด าเนินการต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลผนวกกับความมุ่งมั่นของท่าน

ท าให้ผู้น ากลุ่มพรัหมโมสมาชพึงพอใจในตัวท่านมาก 

 ในการชุมนุมของกลุ่มปัญญาชนในพรัหมโมสมาชท าให้พึงพอใจมาก นเรนทรนาถก็มีความรู้สึกชัดเจน

ขึ้นในระหว่างพิธีการสวดมนต์และอธิษฐาน สิ่งทั้งหลายค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นและได้กลายเป็นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ที่

ซ่อนอยู่ในตัวท่าน หากพระเจ้ามีจริง ก็คงยังไปไม่ถึงเป้าหมายหากมิเริ่มเข้าไปสัมผัส อะไรคือปรัชญา และพระ

เวท ความพยายามเข้าใจเมื่อยังไม่ได้ท าให้ชัดเจนมันก็จะไร้ประโยชน์  ไม่สามารถน าพามนุษย์ไปสู่เบื้องพระ

บาทแห่งพระเจ้า 

 ความปรารถนาจะเข้าใจความจริงพาท่านกลับไปสู่ มหาฤษีเทเวนทรนาถ ฐากูร ผู้น าพรัหมโมสมาช ผู้

ได้รับยกย่องอย่างยิ่งว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูอันยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง ในวันที่ท่านเข้าไปพบก็กล่าวค าถามขึ้น

ทันทีว่า “ท่านเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่” มหาฤษีถูกตั้งค าถามแห่งความคลั่งไคล้ในจิตวิญญาณที่ปรารถนาผู้น า  

แต่ในที่สุดท่านก็ไมส่ามารถค้นพบค าตอบที่พึงพอใจได้ 

 ท่ามกลางความทรมานในความไม่รู้เหล่านี้ ความศรัทธาในศาสนาฮินดูของท่านได้ถูกท าลายลง และ

กลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในความคิดของตัวเอง แต่ยังมีอีกผู้หนึ่งอาศัยอยู่ห่างออกไป 4 ไมล์ทางเหนือ

ของเมืองโกลกาตา ผู้คนรู้จักกันดีในนามว่า “ศรีรามกฤษณะ”  ผู้ด ารงชีวิตอย่างสันสันติสุขในจิตวิญญาณยิ่งมา

เนิ่นนาน ชีวิตของอาจารย์ศรีรามกฤษณะตรงกันข้ามกับนเรนทรนาถอย่างสิ้นเชิง ท่านมาจากครอบครัว

พราหมณ์ที่ยากจนในเขตหมู่บ้านฮูกลี ที่ซึ่งอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกไม่สามารถแผ่ไปถึง ท่านแทบไม่ได้

เรียนรู้สิ่งใด ๆ เลยในทางโลก มาเป็นพราหมณ์ประจ าวิหารเจ้าแม่กาลี ณ เทวาลัยทักษิเณศวรได้ก็เพราะความ

จริงใจและความศรัทธาอันแรงกล้าในจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นแน่วแน่ ท่านมีจิตสัมผัสรับรู้ถึงพระแม่กาลี ผู้เป็น

มากกว่าพระมารดาแห่งโลก ท่านฝึกปฏิบัติทางจิตในวิถีฮินดูมาโดยตลอด และทุ่มเทชีวิตให้กับศาสนา ไม่เพียง

เท่านั้น ท่านยังมีประสบการณ์เรียนรู้ศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย แต่ท้ายที่สุดก็พบว่ามันพากลับมาที่พระเจ้าองค์

เดียวกัน ท่านจึงด ารงชีวิตไปในการปรับความเข้าใจทางศาสนาทั้งหลายว่าล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 นเรนทรนาถเคยได้ยินเรื่องราวของอาจารย์ศรีรามกฤษณะจาก วิลเลียม ฮาสตี อธิการบดีวิทยาลัยมา

ก่อน วันหนึ่งฮาสตีพูดในชั้นเรียนเกี่ยวกับวาทะอันทรงคุณค่าของศรีรามกฤษณะ ยากที่จะอธิบายความปิติจาก
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บทกวีเหล่านั้นแก่นักศึกษาได้ เขาจึงกล่าวว่า หากจะพิสูจน์ประสบการณ์เหล่านี้ต้องไปที่วัดทักษิเณศวร ไปพบ

กับอาจารย์ศรีรามกฤษณะผู้ค้นพบความสุขที่แท้จริงด้วยตนเอง นเรนทรนาถเคยพบกับอาจารย์ศรีรามกฤษณะ

ที่บ้านของผู้ที่ศรัทธาท่านหนึ่งในโกลกาตา ในคราวนั้นท่านนเรนทรนาถได้รับเชิญให้ไปร้องเพลง ในสภาวะ

วิกฤติทางจิตวิญญาณอย่างตอนนี้นเรนทรนาถจึงนึกถึงศรีรามกฤษณะ และที่สุดกต็ัดสินใจเดินทางไปทีว่ัดทักษิ

เณศวร เพ่ือหาค าตอบในเรื่องประสบการณ์แห่งพระเจ้า 

 นเรนทรนาถไปที่วัดทักษิเณศวรกับเพ่ือน  เขาอยู่ในห้วงความคิดที่พร่ามัว สภาพเนื้อตัวและการแต่ง

กายที่ไม่แยแสต่อโลกภายนอก นเรนทรนาถเข้าไปในห้องของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ดวงตาของเขาบ่งบอก

ความครุ่นคิดของจิตใจ และจดจ่ออยู่กับบางสิ่งภายในจิตใจเช่นกัน อาจารย์ศรีรามกฤษณะตื่นเต้นดีใจที่ได้พบ

กับผู้มจีิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ผู้เดินทางมาจากโกลกาตาผู้นี้  นเรนทรนาถไดร้้องเพลงเบงกาลี 2 เพลงตามค าขอ

ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ยิ่งท าให้เกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาบทเพลงขณะที่ภาวะจิตก าลังเข้าไปอยู่ในสมาธิ 

แล้วอาจารย์ศรีรามกฤษณะก็กวักมือเรียกท่านนเรนทรนาถไปยังห้องด้านข้างเพ่ือจะได้สนทนากันเป็นการ

ส่วนตัว ทันทีที่นเรนทรนาถเข้ามาใกล้ อาจารย์ศรีรามกฤษณะก็หลั่งน้ าตาแห่งความปลื้มปีติราวกะได้พบกับ

บุคคลที่รักยิ่งที่ต้องพลัดพรากจากกันไปนานแสนนาน ระคนเสียงสะอ้ืนของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ท่านก็

กล่าวว่าได้รอคอยนเรนทรนาถมานานหนักหนาแล้ว หูคู่นี้เกือบจะไหม้เกรียมไปเพราะค าดูหมิ่นจากผู้คน

ทั้งหลาย และกล่าวว่านเรนทรนาถมีภารกิจทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ต้องท าให้ส าเร็จ 

 นเรนทรนาถรู้สึกสับสนและคิดว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะคงเสียสติไปแล้วถึงได้กล่าวเช่นนั้นออกมา 

ก่อนที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะกลับไปยังห้องของท่าน เขาสัญญาว่าจะกลับมาพบอีกครั้ง ทั้งที่ภายในใจของ

เขายังคงประหลาดใจอยู่มาก เมื่อกลับออกมาพบเพ่ือน ๆ ในห้องเดิม คราวนี้เขาก็เริ่มพิจารณาอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะอีกครั้งและพบสิ่งที่น่าประหลาดยิ่ง  เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ชอบมาพากลในพฤติกรรมของอาจารย์

ศรีรามกฤษณะ จากค าพูดของท่าน จากท่าทางที่ปิติยินดีที่แสดงออกมา ท่านคือบุคคลแห่งพระเจ้าโดยแท้  

อาจารย์ศรีรามกฤษณะกล่าวว่า “เราสามารถรับรู้ซึ่งพระเจ้าได้ ผู้คนสามารถเห็นและพูดคุยกับพระเจ้าได้

เหมือนกับเราที่พูดกับเจ้า แต่ใครล่ะที่จะสนใจท าเช่นนั้น” มีสัญญาณที่สื่อให้เห็นถึงความจริงใจอยู่มากมายใน

ถ้อยค าเหล่านั้น ท าให้นเรนทรนาถไม่อาจปฏิเสธความศรัทธาที่มีต่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะได้เลย และมันก็ยิ่ง

ชัดเจนขึ้นเพราะถ้อยค าเหล่านั้นมาจากส่วนลึกภายในจิจของท่านเอง แต่จะท าความเข้าใจในสิ่งแปลก

ประหลาด ทีก่ าลังประสบอยู่ขณะนี้อย่างไรได้เล่า เขารู้สึกถึงความขัดแย้งภายในจิตใจ แม้ยังสับสนอยู่แต่ก็ต้อง

กลับไปยังโกลกาตา  ขณะนั้นยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะมีแนวคิดแบบศาสนาเดียวหรือไม่ 

แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ทุกค าถาม ทุกข้อสงสัย ทุก

ความรู้สึกประหลาดใจในเวลานี้ มลายหายไปเพราะความสุขจากประสบการณ์ท่ีได้พบกับตัวตนของอาจารย์ศรี

รามกฤษณะ ราวกับว่าตัวเขาถูกดึงดูดเข้าไปสู่อาจารย์ศรีรามกฤษณะ 
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 ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วทีน่เรนทรนาถได้พบประสบการณ์แปลกประหลาดที่วัดทักษิเณศวร เขา

จึงกลับไปอีกครั้งซึ่งคราวนี้ได้พบกับประสบการณ์มหัศจรรย์ยิ่งกว่า อาจารย์ศรีรามกฤษณะต้อนรับเขาอย่าง

เป็นกันเอง จัดแจงให้นั่งบนเตียงข้าง ๆ อาจารย์ศรีรามกฤษณะแตะที่ตัวเขาในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็

คล้ายกับว่านเรนทรนาถได้หลุดลอยออกไปจากโลกแห่งสติสัมปชัญญะ  ซึ่งเขาได้อธิบายในภายหลังเกี่ยวกับ

เหตุการณ์นี้ว่า  “การพบกันเพียงครั้งเดียวก่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกพิเศษภายในตัวข้าพเจ้า ด้วยการเปิด

ดวงตาคู่นี้ ข้าพเจ้าได้มองเห็นก าแพงและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องหมุนวนอย่างรวดเร็วและหายลับไปในที่สุด ราว

กับว่าจักรวาลทั้งมวลมาอยู่กับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว ผสานกับความเร้นลับที่ว่างเปล่าแต่ครอบคลุม  ข้าพเจ้า

ตกใจกลัวมาก และคิดว่าก าลังเผชิญหน้ากับความตาย  เวลานั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และร้องออกมาว่า 

นี่มันอะไรกัน  ท่านก าลังท าอะไรผม? ผมมีพ่อแม่ที่บ้าน  แล้วท่านก็หัวเราะออกมาดัง ๆ ลูบที่อกของข้าพเจ้า

แล้วบอกว่า ทางที่ดีควรปล่อยให้เป็นไปตามสบาย ทุกสิ่งจะมาในเวลาที่เหมาะสม  กล่าวเพียงเท่านี้ทันใดนั้น

ประสบการณ์แปลกประหลาดก็หายไป ข้าพเจ้ากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายใน และ

ภายนอกห้องพักยังเหมือนเดิม” 

 เหตุการณ์มหัศจรรย์ครั้งนั้นท านเรนทรนาถยิ่งสับสนมาก และไม่สามารถค้นหาความจริงได้ แค่การ

แตะสัมผัสก็เปลี่ยนความรู้สึกในจิตใจได้ หรือนี่คือวิชาสะกดจิต ถูกสะกดจิตเข้าแล้วหรืออย่างไร? มันอาจ

เป็นไปได้เฉพาะกับผู้ที่จิตอ่อน เขาภูมิใจมาแสนนานว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเช่นนั้น  อาจารย์ท่านนี้อาจไม่ใช่คน

เสียสติอย่างที่เคยคิด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดังปริศนา จิตใจที่มีเหตุมีผลของนเรนทรนาถก าลังปฏิเสธในสิ่งที่

เกิดขึ้น เขาไม่สามารถเข้าใจมันได้  แต่ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์คล้าย ๆ อย่างนี้ได้เกิดขี้ นอีก 

อย่างไรก็ตามความประทับใจในบุคลิกภาพอันเรียบง่ายและซื่อตรงเหมือนเด็ก ๆ ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ

ท าให้นเรนทรนาถยิ่งหลงใหลมากข้ึน ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็ตัดสินใจกลับไปท่ีวัดทักษิเณศวรอีกครั้ง  

 การเข้าพบครั้งที่สามนี้ไม่ได้ท าให้นเรนทรนาถรู้สึกดีขึ้น ยังมีความคิดต่อต้านอิทธิพลบางประการจาก

อาจารย์ศรีรามกฤษณะอยู่ ในขณะที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะพาไปยังสวนข้าง ๆ และแสดงความปิติยินดีที่ได้

พบกันและสัมผัสเขาอีกครั้ง แม้ว่าจะได้ระมัดระวังตัวเองอย่างมากแล้วก็ตามแต่ แต่ในที่สุดสติของเขาก็ด าดิ่ง

จมลงไปและหลุดหายไปจากการรับรู้อีกครั้ง ต่อเมื่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะลูบที่หน้าอกท่านจึงกลับฟ้ืนคืนสติ 

 นเรนทรนาถไม่มีความเห็นใด ๆ  ไม่สามารถอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ แต่อาจารย์ศรีรา

มกฤษณะเข้าใจทุกอย่างในความหมายของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และได้อธิบายในภายหลังว่าจิตของนเรนทรนาถ

ได้ด าดิ่งลึกลงเข้าไปภายในตนเอง อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้รู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตนั้นทั้งหมด จึงได้มั่นใจ

ว่านเรนทรนาถจะเป็นศิษย์ของท่านในอนาคต 

 นเรนทรนาถเชื่อว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะมีพลังพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งผ่านเข้ามาในความคิด เขาเคารพ

ในอาจารย์ท่านนี้ และยอมรับแล้วว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะมีลักษณะทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ แต่แม้กระนั้น
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ก็ตามเขาก็ยังไม่ยอมรับไว้ในฐานะอาจารย์ของตนได้  เพราะจิตใจของเขายึดมั่นอยู่กับการเป็นสมาชิกของ

สมาคมพรัหมโมสมาชซึ่งได้กันตนเองไว้จากความเชื่อถืออ่ืน ๆ  อีกประการหนึ่งก็คือการกระท าเหล่านั้นเป็นวิธี

ที่คนคนหนึ่งอาจท าขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามเครื่องมือส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าที่ผิดพลาดก็คือ เขาจะยังไม่

ยอมรับอาจารย์ศรีรามกฤษณะโดยปราศจากการทดสอบจากประสบการณ์ของตัวเองอย่างมีเหตุผลเสียก่อน 

 นเรนทรนาถในที่สุดก็ถูกเอาชนะได้ด้วยความรักจากใจของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เขาสามารถมาที่

วัดทักษิเณศวรได้ทุกเมื่อที่ต้องการ อาจารย์ศรีรามกฤษณะรอคอยการมาของเขาอย่างใจจดจ่อ หากเขาไม่ได้

พบเป็นเวลานาน ๆ  อาจารย์ศรีรามกฤษณะก็จะนอนไม่หลับ มารดาผู้ทุกข์ทรมานจากการสูญเสียลูกคนเดียว 

ไป ก็ยังเทียบไม่ได้กับความโศกเศร้าของอาจารย์ศรีรามกฤษณะเมื่อไม่พบกับนเรนทรนาถ  และเมื่อนเรนทร

นาถมาถึง  ในวินาทีแรกท่ีพบกันอาจารย์ศรีรามกฤษณะจะยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง มีหลายโอกาสที่นเรนทรนาถ

ขับร้องสรรเสริญพระเจ้า อาจารย์ศรีรามกฤษณะนั่งฟังแล้วก็ด าด่ิงลงไปจนกลืนหายไปในสมาธิ 

 อาจารย์ศรีรามกฤษณะมองเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวนเรนทรนาถ ท่านกล่าวสรรเสริญโดยเปรียบ

ว่าคนอ่ืน ๆ เป็นดั่งดวงดาว ในขณะที่นเรนทรนาถเป็นดวงอาทิตย์ และหากเปรียบกับดอกบัวที่มีหกหรือสิบ

หรือสิบหกกลีบแล้ว นเรนทรนาถเป็นดั่งดอกบัวที่มีกลีบนับพัน  เขาคือจิตวิญญาณแห่งการหลุดพ้นผู้ก าเนิดมา

เพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์ บ่อยครั้งที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะยกย่องนเรนทรนาถมากจนเขาต้องทักท้วงว่า  

“ข้อสรุปเหล่านั้นเกิดจากจิตใจที่อ่อนไหวของท่านเองต่างหาก  เพราะความรักความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า

มากเกินไปจึงท าให้จิตใจของท่านอ่อนก าลังลง” 

 แม้นเรนทรนาถจะศรัทธาในตัวอาจารย์ศรีรามกฤษณะมากเพียงใดก็ตาม  แต่เขาก็ยัง ไม่ละทิ้งใน

เหตุผล เขาไม่เชื่อในความส าคัญของการมีคุรุทางจิตวิญญาณ ไม่เชื่อในการบูชารูปเคารพ ไม่เชื่อในความเป็น

หนึ่งเดียวไม่เป็นสองของปรัชญาเวทานตะ  ไม่ใช่ง่าย ๆ เลยที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะท าให้นเรนทรนาถศิษย์

รักของตนเชื่อในสิ่งเหล่านี้  บางครั้งถึงกับโกรธแล้วพูดกับเขาว่า “หากเจ้าไม่เชื่อในค าพูดเรา ไฉนเจ้าจึงมาหา

เรา”  นเรนทรนาถตอบกลับในทันทีว่า “เพราะข้าพเจ้ารักอาจารย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะยอมรับ

ค าพูดของท่านโดยไม่คิดพิจารณาเสียก่อน”  อาจารย์ศรีรามกฤษณะชื่นชมความจริงใจ และไหวพริบชาญฉลาด

ของเขา ในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดนเรนทรนาถเป็นเพียงผู้เดียวที่กล้าท้าทายเพ่ือให้เข้าใจอย่างแท้จริงจาก

อาจารย์ จนบางครั้งอาจารย์ศรีรามกฤษณะถึงกับต้องไปเข้าเฝ้าเบื้องหน้าเทวรูปพระแม่กาลีเพ่ือขับไล่ความ

สับสนวุ่นวายในจิตใจจากกระบวนเหตุผลในค าพูดของนเรนทรนาถ  นเรนทรนาถได้รับข้อยกเว้นมากมาย 

ส าหรับลูกศิษย์คนอ่ืน ๆ อารย์ศรีรามกฤษณะจะก าหนดกฎเกณฑ์จ ากัดไว้มากมาย แต่ส าหรับเขาแล้วไม่มี

ข้อจ ากัดใด ๆ  นเรนทรนาถเป็นดั่งเปลวไฟที่ลุกโชน  มลทินใดก็ไม่อาจแตะต้องเขาได้ จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง

มีข้อบังคับใด ๆ ส าหรับเขา 
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 ยากที่จะอธิบายความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างอาจารย์ศรีรามกฤษณะกับนเรนทรนาถ อาจารย์ศรีรา

มกฤษณะไว้วางใจเขามากจึงบอกทุกเรื่องในใจอย่างไม่มีปิดบัง และยังช่วยพัฒนาอิสรภาพทางความคิดหลาย

ประการแก่นเรนทรนาถ ท าให้เขามีความเชื่อมั่นในตนเอง ศรัทธาในความจริง และสัญชาตญาณทางศาสนา

ของเขาก็เพ่ิมมากขึ้นหลายพันเท่า ยิ่งกาลเวลาผ่านไป ความศรัทธาในตัวอาจารย์ศรีรามกฤษณะก็ยิ่งเพ่ิมพูนขึ้น 

บัดนีน้เรนทรนาถเริ่มยอมรับแล้วว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะคืออุดมคติแห่งจิตวิญญาณทางศาสนา 

 เมื่อใกล้ถึงเวลาดับความกระหายใคร่รู้ในจิตวิญญาณของนเรนทรนาถ ความวิบัติที่ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน

ก็เข้ามาบั่นทอนจิตใจ ในปี 1884 บิดาของเขาผู้ดูแลครอบครัวในทุก ๆ เรื่องเพียงคนเดียว ได้เสียชีวิตลงด้วย

โรคหัวใจ ท าให้รายจ่ายมีมากกว่ารายรับ เมื่อบิดาจากไปครอบครัวก็ประสบความยากจน เจ้าหนี้มาเคาะประตู

บ้าน ญาติมิตรที่เคยท างานร่วมกับบิดาก็เปลี่ยนกลายมาเป็นศัตรู  ข่มขู่และขับไล่ครอบครัวของนเรนทรนาถ

ออกจากบ้าน ภาระท่ีต้องดูแลคน 6 -7 คนจึงตกอยู่กับเขาผู้เดียว ขณะนั้นเขาสอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรีในวิทยาลัยกฎหมาย ผู้ที่เคยมีบิดาร่ ารวยบัดนี้กลายเป็นคนยากจนที่สุดในวิทยาลัย แม้แต่รองเท้ายังเป็นสิ่ง

หรูหราเกินไปส าหรับเขา แต่งกายซอมซ่อ และหลายครั้งที่ตอ้งไปเข้าเรียนโดยที่ไมไ่ด้กินอะไรเลย 
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การเปลี่ยนแปลง 

 อาจารย์ศรีรามกฤษณะเชื่อมั่นว่านเรนทรนาถมี

บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และเพราะความรักโดย

ปราศจากความเห็นแก่ตัวที่มีให้จึงชนะใจเขาได้ 

ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่าไหร่ นเรนทรนาถก็มี

แนวโน้มที่จะต่อต้านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ

น้อยลงเท่านั้น จนในที่สุดกย็อมจ านนราบคาบ ใน

กาลต่อมานเรนทรนาถมักกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

“อาจารย์ศรีรามกฤษณะเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

ทีน่ับตั้งแต่ได้พบกันมาจนไม่ว่านานเท่าไหร่ ท่านก็

ยังเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าเสมอมาโดยตลอด แม้แต่

มารดา และพ่ีชายของข้าพเจ้าก็ไม่เป็นแบบนี้ อาจ

เป็นเพราะความไว้วางใจที่ไม่เคยเสื่อมคลาย 

ความรักที่ผูกข้าพเจ้าไว้กับท่านอาจารย์ตลอดไป 

ท่านเพียงผู้เดียวที่รู้จักความรักต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง” 

 ควากระหายใคร่รู้ในจิตวิญญาณของนเรนทรนาถยิ่งมีก าลังมากขึ้นเท่าไหร่ การเรียนเพ่ือให้สอบผ่าน

วิชากฎหมายของเขาก็ยิ่งยากล าบากมากขึ้นเท่านั้น  ความใฝ่ฝันในใจของเขาบัดนี้จุดไฟติดแล้วด้วยอิทธิพลจาก

ชีวิตทางศาสนาของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ความปรารถนาแบบโลก ๆ มิใช่สิ่งที่น่าพึงพอใจส าหรับเขาอีก

ต่อไป จิตวิญญาณของนเรนทรนาถต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการที่รัดแน่นของโลก หลายครั้งที่เขาหนีออก

จากบรรยากาศอันแสนอุดอู้ในบ้านไปแสวงหาความสงบในจิตใจที่แทบเท้าของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ณ 

เทวาลัยทักษิเณศวรอันศักดิ์สิทธิ์ ความรู้สึกทั้งหลายในใจของเขาได้แสดงออกมาหมดต่อเบื้องหน้าอาจารย์ผู้มี

ญาณทัศนะ ท่านอาจารย์ปลอบใจเขาด้วยความรักและความสุขุมเยือกเย็น เขาเป็นศิษย์ผู้มีพรสวรรค์จึงเข้าถึง

สาระค าสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึง  สติปัญญาหลักแหลม และความพากเพียรไม่ย่อท้อท าให้เขาสามารถ

ปฏิบัติตามค าแนะน าต่าง ๆ ที่สั่งสอนโดยตรงจากวาจาของอาจารย์ได้  ตัวอย่างที่ดีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า ครั้ง

หนึ่งในปี 1884  ขณะที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะนั่งอยู่ในห้องพักที่วัดทักษิเณศวร แวดล้อมด้วยศิษยานุศิษย์ 

นเรนทรนาถก็นั่งอยู่ในวงนั้นด้วย ทั้งหมดก าลังสนทนากันในเรื่องหลักธรรมของนิกายไวษณพ อาจารย์ศรีรา

มกฤษณะในอาการกึ่งเข้าสมาธิก็เอ่ยบทสรุปแก่นแท้ของหลักธรรมนั้นด้วยค ากล่าวว่า “หลักธรรมนี้ก าหนดให้

เหล่าผู้ศรัทธาปฏิบัติตามสามสิ่งนี้คือ หมั่นสวดภาวนานามพระเจ้า กรุณาต่อสรรพชีพ และรับใช้พ่ีน้อง

ไวษณพ” ท่านเข้าสมาธิต่อไปอีกครู่หนึ่ง แล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่า “กรุณาต่อสรรพชีพ! กรุณาต่อสรรพชีพ!  พวก
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โง่เขลา! เจ้ามันสัตว์ต่ าต้อยเลื้อยคลานไปบนแผ่นดิน! เจ้าน่ะรึจะกรุณาต่อสรรพชีพ!  เจ้าเป็นใคร! จะมากรุณา

ต่อสรรพชีพ!  ไม่ใช่! ไม่ใช่อย่างนั้น!  ไม่ใช่กรุณาต่อสรรพชีพ! รับใช้! รับใช้ต่างหาก!  รับใช้สรรพชีพด้วยปัญญา

ญาณจากพระเจ้า” 

ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในที่นั้นต่างสิ้นสงสัยในค าอธิบายอาจารย์ศรีรามกฤษณะ แต่ว่านอกจากนเรนทรนาถ

แล้วก็ไม่มีใครเลยที่เข้าถึงแก่นสาระส าคัญของค ากล่าวนั้นได้  เมื่อออกไปนอกห้องแล้วนเรนทรนาถก็พูดกับ

เพ่ือน ๆ  ว่า  

“กระจ่างแจ้งอะไรอย่างนี้  วาทะยอดเยี่ยมนี้ของอาจารย์ช่างงดงามนัก ท่านน าหลักการของเวทานตะ

เข้าไปสู่อุดมคติแห่งภักติโยคะ  ฉันเข้าใจค ากล่าวอันเพียบไปด้วยปัญญาญานเหล่านี้แล้วว่า มุนี และผู้บ าเพ็ญ

ตบะอาศัยอยู่ห่างไกลสังคมเขาด ารงชีวิตตามอุดมคติของหลักเวทานตะกันอย่างไร  การปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะ

อาศัยอยู่ในเรือนก็ท าได้  น้อมน าเข้ามาสู่การประพฤติปฎิบัติในกิจวัตรประจ าวันก็ได้   ไม่ว่ามนุษย์จะประกอบ

อาชีพอะไร เขาพึงเข้าใจและฝึกฝนว่าพระผู้เป็นเจ้าได้แสดงพระองค์อยู่ในชีวิตทั้งปวงอันหลากหลายรูปลักษณ์ 

ทรงแผ่ซ่านอยู่ทั่วไป สถิตอยู่ในทุกที่  ทรงสร้างสรรค์ชีพนานาประการ  สิ่งที่เรารักชอบก็ล้วนเป็นรูปหนึ่งของ

พระองค์ หากตระหนักในความสูงส่งของมนุษยแ์ล้ว กจ็ะไม่ยอมให้อหังการเข้าอาศัยอยู่ได้ เมื่อเข้าใจดังนี้มนุษย์

ก็ไม่อาจอิจฉาหรือกรุณาแก่ใครได้เลย หากเข้าใจแล้วว่าสรรพชีพคือรูปของพระเจ้า เราจึงรับใช้ชีพนั้นเพ่ือ

ความบริสุทธิ์แก่จิตใจเราเอง   ปฏิบัติเรื่อยไปอย่างนี้ไม่นานเขาย่อมเข้าถึงความรู้ที่ว่า เราทั้งหลายคือส่วนหนึ่ง

อันไม่อาจแบ่งแยกออกมาได้จากพระเจ้าผู้เป็นความจริง  มีเจตน์จ านงค์ และทรงความสุขนิรันดร   เอาเถอะ 

หากเป็นประสงค์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว วันที่ฉันจะได้ประกาศความจริงอันสูงสุดนี้ต่อเบื้องหน้านักปราชญ์

ทั้งหลายคงมาถึงในไม่ช้า  ฉันจะท าให้ความรู้นี้เป็นสมบัติที่เท่าเทียมกันส าหรับทุกคนไม่ว่านักปราชญ์และคนโง่ 

เศรษฐีหรือยาจก พราหมณ์หรือจัณฑาล”  

ในกาลต่อมานเรนทรนาถก็ได้พิสูจน์ค ากล่าวนี้ให้ปรากฏชัดแจ้งแก่ชนทั้งหลายด้วยการประกาศความ

จริงอันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่ของการรับใช้มวลมนุษย์บนพ้ืนฐานปัญญาญาณจากพระเจ้า ซึ่งเขาได้รับมรดก

บริสุทธิ์นี้มาจากครูผู้ประเสริฐแห่งเทวาลัยทักษิเณศวร แผ่นดินสันติสุข 

 ราวกลาง 1885 อาจารย์ศรีรามกฤษณะเริ่มมีปัญหาสุขภาพในล าคอ ในที่สุดก็พบว่าเป็นโรคมะเร็ง

ร้ายแรง จึงกลับมาพักรักษาอยู่ในกระท่อมหลังเดิมของท่านในเขตศยามปุกุระ ต่อมาก็ย้ายไปที่บ้านสวนในสวน

กาศีปุระ อาจารย์ศรีรามกฤษณะรู้ตัวดีว่าเวลาในชีวิตของท่านใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว จึงเร่งปลุกส านึกแห่งความ

เป็นผู้น าในใจศิษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระเจ้าอย่างแท้จริง  โดยไม่เพียงแค่สั่งสอน

ชี้แนะความรู้ในทางจิตวิญญาณเท่านั้น แตย่ังไดฝ้ึกปฏิบัติลูกศิษย์ควบคู่กันไปด้วย ทั้งส่งเสริมก าลังใจให้เข้มแข็ง

เพ่ือจะเดินตามรอยอาจารย์ สอนการเทศนา สอนการด ารงชีวิต  ท่านอาจารย์สอนโดยใช้การปฏิบัติของตนเอง
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เป็นแบบ สอนการท าสมาธิขั้นสูงให้มีจิตใจระลึกถึงพระเจ้าสม่ าเสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เป็นแหล่งที่มาของแรง

บันดาลใจทางจติวิญญาณแก่บรรดาลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 

 ณ สวนกาศีปุระ อาจารย์ศรีรามกฤษณะถือการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับบรรดาลูกศิษย์ เมื่อนเรนทร

นาถออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องรวมเหล่าบรรดาศิษย์ของอาจารย์ศรรีรามกฤษณะกันไว้

ให้เหนียวแน่น พวกเขาอุทิศทั้งชีวิต ละบ้านเรือนมาอยู่ที่นี่เพราะความรัก ความศรัทธา และต้องปรนนิบัติรับใช้

อาจารย์ของตน นเรนทรนาถรวมกลุ่มกับพวกเพ่ือนด้วยความตั้งใจมั่น และแรงบันดาลใจอันแรงกล้า  ในช่วง

เวลาว่าง ก็มักจะเป็นผู้น าให้เพ่ือนๆสนทนาพูดคุยเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  มีการสนทนากันถึงเรื่องบุคลิกภาพอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ นเรนทรนาถได้รับความนับถือในความเป็นผู้น าจากเพ่ือน ๆ เป็นอย่างมาก  

 วาระสาระสุดท้ายของอาจารย์ศรรีามกฤษณะยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ความส านึกในพระเจ้าก็ยิ่งมีมากขึ้น

เรื่อย ๆ ในความปรารถนาในจิตใจของนเรนทรนาถ พลังสมาธิแรงกล้าขึ้น และกลายเป็นความสุขจาก

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่มากมายและหาได้ยาก อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้เปิดเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ

หลายทางให้แก่เหล่าลูกศิษย์เพ่ือจะได้เข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุด และฝึกพวกเขาให้เป็นผู้น าของนักบวชรุ่นใหม่ ผู้

อุทิศชีวิตเพ่ือปฏิบัติภารกิจในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป วันหนึ่งอาจารย์ศรีรามกฤษณะแสดงความประสงค์อย่าง

ชัดเจนเรื่องการถ่ายทอดหน้าที่ การมอบหมายให้เหล่าลูกศิษย์ดูแลนักบวชรุ่นใหม่ โดยกล่าวว่า “เรายกให้พวก

เขาอยู่ในการดูแลของพวกเจ้า จงฝึกฝนพวกเขา แม้เราจากไปแล้วพวกเขาก็ต้องไม่กลับบ้าน” 

 วันหนึ่งการเตรียมการส าหรับชีวิตนักบวชก็เริ่มขึ้น อาจารย์ศรีรามกฤษณะสั่งให้ลูกศิษย์ไปขออาหาร

จากบ้านเรือนทั้งหลายเช่นเดียวกับที่นักบวชถือปฏิบัติ อาหารที่ขอได้มาจะมารวมกันไว้ เมื่อปรุงอาหารในสวน

แล้วก็น ามามอบให้อาจารย์ก่อนท าให้ท่านพึงพอใจมาก อาจารย์ศรีรามกฤษณะรู้ว่าคนหนุ่มเหล่านี้ต่อไปจะใส่

เสื้อคลุมยาวสีเหลือง สัญลักษณ์ของความเสียสละและจะเดินทางออกไปเพ่ือแสวงหาพระเจ้า การขออาหาร

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพตน อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้สอนชีวิตนักบวชแก่พวกเขาแล้ว คือวิถีชีวิต

ตามท่ีในใจพวกเขาปรารถนา 

 และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภารกิจของนเรนทรนาถถือเป็นสิ่งประเสริฐและมีเกียรติยิ่ง 

ในการตระหนักรู้ถึงจติวิญญาณตนเอง นเรนทรนาถได้เข้าถึงความเข้าใจที่สมบูรณ์ เข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุดเมื่อได้

อธิษฐานขอให้เข้าถึงพระเจ้า ขอให้หลุดพ้นจาก ‘อัตตา’ ในความว่างของจิตซึ่งพ้นไปจากความคิด นเรนทร

นาถแสดงความปรารถนาอย่าแรงกล้าให้ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ต่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะมาเนิ่นนาน กระทั่งใน

เย็นวันหนึ่ง ซึ่งเป็นการมาถึงโดยไม่ได้คาดหวังมาก่อน ขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นนเรนทรนาถก็หมดความรู้สึกทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ  ไดเ้ข้าถึงสถานะแห่งนิรวิกัลปะสมาธิ  
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 ส าหรับเรื่องนี ้อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้กล่าวถึงในภายหลังว่า “เราอธิษฐานขอพระแม่เอาไว้ให้โปรด

รักษาสถานะแห่งนิรวิกัลปะสมาธินี้ให้คงอยู่ในตัวนเรนทรนาถต่อไป เพราะมีงานอีกมากที่เขาต้องท าให้ส าเร็จ 

การเข้าถึงสภาวะนี้เป็นของชั่วคราวเท่านั้น มันอาจจะสูญหายไปได้ทุกเวลา”  

 นเรนทรนาถปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุสถานะอันสมบูรณ์ของนักบวช อาจารย์ศรีรามกฤษณะ

จึงมอบประสบการณ์นั้นให้ด้วยการไม่อนุญาตให้เขาพักอาศัยอยู่ที่นั่นอีกต่อไป มีงานอีกมากที่รอคอยเขาอยู่ 

ในช่วง 3-4 วันก่อนที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะจากไป ได้เรียกให้นเรนทรนาถมาพบเพ่ือมอบหมายงานที่ต้อง

ท าอย่างจริงจังในอนาคต  

 อาจารย์ศรีรามกฤษณะเข้าสู่มหาสมาธิ จากคณะศิษย์ไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1886 นับแต่นั้น

นเรนทรนาถก็เริ่มดูแลคณะศิษย์ให้มีภราดรภาพของนักบวช  โดยเดินทางไปถึงบ้านเรือนของพวกเขาเพ่ือตาม

ให้กลับเข้ามาศึกษาเล่าเรียน  ชักชวนให้กลับมายังวราหนครนิวาสสถานแห่งแรกของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ 

เมื่อกลับมารวมกันได้แล้วบรรดาศิษย์เหล่านั้นก็ไม่อาจต้านทานแรงกระตุ้นทางจิตวิญญาณจากบทเพลงของ

นเรนทรนาถ ตลอดจนวาทะแห่งแรงบันดาลใจทั้งหลายได้  ในที่สุดพวกเขาก็สามารถรวมกลุ่มกัน มีความสมัคร

สมานกัน สร้างภราดรภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ภายใต้การน า และส่งเสริมของนเรนทรนาถ นักบวชหนุ่มซึ่ง

ขณะนั้นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขาดแคลน ได้อธิษฐานในใจอย่างแน่วแน่ว่าจะท าตามค าสั่งสอนของอาจารย์

ศรีรามกฤษณะ  พวกเขาลืมนอนไปเลยเพราะใช้เวลาช่วงกลางคืนหมดไปกับการสวดมนต์และฝึกปฏิบัติทางจิต

วิญญาณ นเรนทรนาถริเริ่มกระตุ้นให้พวกเขารู้จักการเสียสละอุทิศตนด้วยความรักความจริงใจ เวลาหลาย

ชั่วโมงจึงใช้ไปในการศึกษาปรัชญาทั้งตะวันออก และตะวันตก พวกเขาพยายามต่อสู้ทางจิตใจอย่างเข้มแข็ง

เพ่ือให้เข้าถึงความจริงอันสูงสุด ทุกคนค่อย ๆ ก้าวเขา้มาในดินแดนแห่งการผูกพันจิตวิญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า 

ความสุขจึงอุบัติขึ้นในใจนักบวชผู้อุทิศตนเพ่ือศาสนา พวกเขาฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งยวด และ

เคร่งครัดจนกระท่ังโลกกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายไปเลยส าหรับพวกเขาในเวลานั้น  จนกระท่ังวันหนึ่ง หลังจาก

ประกอบพิธีวีรชาโหมะส าเร็จแล้ว จึงพากันอธิษฐานถือพรตอย่างเป็นทางการ ขอสละอุทิศชีวิตตนเองเพ่ือให้

เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า  และเพ่ือจะตัดการติดต่อสัมพันธ์กับโลกเก่าให้ขาดอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจึงพากันละทิ้งชื่อ

เก่าแล้วตั้งชื่อใหม ่
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บนวิถีของนักบวช 

ไม่นานนัก นักบวชหนุ่มทั้งหลายก็ค่อย ๆ โน้มเอียงมา

ในความนิยมชมชอบชีวิตตามวิถีแห่งนักบวช แม้ท่านนเรนทร

นาถหรือสวามีวิเวกานันท์จะเป็นห่วงมากในเรื่องการรักษา

ภราดรภาพแห่งคณะนักบวชนี้ไว้ให้มั่นคง แต่ท่านก็ยังปรารถนา

เช่นเดิมที่จะออกเดินทางล าพังไปใช้ชีวิตแบบนักบวชผู้ที่ไม่มีใคร

รู้จัก อยู่ในป่าใหญ่อันเงียบสงบ ภายใต้ท้องฟ้ากว้างแห่งสรวง

สวรรค์ ท่านต้องอดกลั้นต่อเสียงเรียกร้องในใจอย่างนี้อยู่เป็น

เวลาถึง 2 ปี แม้จะมีโอกาสได้เดินทางระยะสั้นไปในหลายเมือง

ใกล้ ๆ บ้าง แล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ของตนในวราหนคร 

จนกระท่ังถึงปี 1888  ท่านก็ตัดสินใจปลีกออกจากหมู่คณะไปเพียงล าพังเพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเอง 

ท่านต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ชีวิต เพ่ือจะได้เป็นผู้กล้าหาญอย่างแท้จริง และในเวลาเดียวกันก็

จะได้บังคับไปในตัวให้เหล่าพ่ีน้องคณะศิษย์ของอาจารย์ศรีมากฤษณะได้เรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตนเอง ยืนอยู่ได้เอง

โดยล าพัง สวามีวิเวกานันทจ์ึงเดินทางออกจากเมืองโกลกาตาในปี 1888 ไปยังพาราณสี อโยธยา ลัขเนา อักรา 

วฤนดาวัน หาถรัส และเทือกเขาหิมาลัย ณ สถานีรถไฟเมืองหาถรัสท่านพบกับ ศรัตจันทระ คุปตะ โดยบังเอิญ 

เป็นนายสถานีอยู่ที่นั่น และได้มาเป็นศิษย์ของท่านในภายหลังแล้วเปลี่ยนชื่อใหมว่่า สทานันท์    

ศรัตจันทระ คุปตะ สละครอบครัวและบ้านของตนอย่างไม่ลังเลเพ่ือออกเดินทางติดตามอาจารย์

นเรนทรนาถ หรือสวามีวิเวกานันท์ ยินดีที่จะบุกฝ่าหุบเขาทั้งหลาย ในบางครั้งทั้งสองต้องหลงเข้าไปใน

เทือกเขาหิมาลัยอันเงียบสงัด และเกือบเอาชีวิตไม่รอด ความยากล าบากทางร่างกาย ความเคร่งครัดทางจิต

วิญญาณนั้นท าให้สุขภาพของท่านทั้งสองทรุดโทรมลงไปมาก เมื่อได้รับประสบการณ์มามากมายหลายประการ

แล้ว ต่อมาจึงพากันเดินทางกลับมายังอาศรมในวราหนคร  

 อีกหนึ่งปีต่อมา สวามีวิเวกานันท์ได้ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ จนมาถึงเมืองกาซีปุระ 

ระหว่างที่แวะพักอยู่ที่นั่นท่านได้พบกับโยคีผู้มีชื่อเสียงคือท่านเปาหารีบาบา ผู้บรรลุแล้วซึ่งจิตวิญญาณขั้นสูง 

จากการฝึกปฏิบัติที่เคร่งครัดแห่งวิถีโยคี แม้สวามีวิเวกานันท์จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันมีค่ามากมายที่ได้

จากการเดินทางมานั้น แต่หัวใจของท่านยังคงกระหายใคร่จะแสวงหาชีวิตแห่งอิสรภาพที่แท้จริง พ้นไปเสียจาก

พันธนาการภายนอกทั้งปวง ท่านต้องการเดินทางเข้าไปในเทือกเขาหิมาลัยเพ่ือจะได้ฝึกปฏิบัติอย่างยิ่งยวด

เพ่ือให้เข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณอันมหาศาลอันจะช่วยให้ท่านสามารถรับภาระของการเป็นอาจารย์ และเผย

แผ่หลักธรรมค าสอนของครูบาอาจารย์ได้โดยปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ในที่สุดท่านก็สามารถหลีกตนพ้น

ออกไปจากหมู่คณะได้ส าเร็จในเดือนกรกฎาคม 1890 ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลายาวนานหลายปี 
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สวามีอขัณฑานันท์ผู้เป็นดั่งครูและพ่ีของสวามีวิเวกานันท์ ผู้ซึ่งเพ่ิงเดินทางกลับมาจากทิเบต พร้อมด้วย

ประสบการณ์มหัศจรรย์อย่างเต็มเปี่ยม  เป็นผู้รู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ไดม้า

เป็นเพ่ือนร่วมทางของท่าน  สวามีวิเวกานันท์ได้กล่าวกับสวามีประมทาทาส มิตระ ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต

ที่เมืองพาราณสีว่า  “ข้าพเจ้าก าลังจะออกเดินทาง และจะไม่ยอมกลับมาจนกว่าจะสามารถปลุกกระแสราวกับ

จุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ในสังคม ท าให้ผู้คนทั้งหลายต้องเดินตามข้าพเจ้า”   ท่านเดินออกทางจากโกลกาตา

ด้วยความเบิกบานใจ ใช้ชีวิตอย่างสงบสมถะผ่านหมู่บ้านในชนบทต่าง ๆ  พบสถานที่  ทิวทัศน์ และผู้คนใหม่ ๆ 

พ้นไปจากความจ าเจในสิ่งเก่า ๆ ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อมาถึงเทือกเขาหิมาลัย ทัศนียภาพที่

สวยงามของน้ าตก ล าธาร แมกไม้ในป่า ความสงบเงียบท าให้จิตใจเยือกเย็น บรรยากาศอันสดชื่นเช่นนี้ได้ช่วย

หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตวิญญาณของสวามีวิเวกานันท์  ให้เยือกเย็นและหนักแน่นดั่งขุนเขาหิมาลัยอันเป็นนิ

รันดร์อยู่ในหัวใจ คือความสุขที่ไม่อาจบรรยายเป็นค าพูดได้  สวามีท้ังสองต้องการเดินทางต่อไปยังโบราณสถาน

แห่งการแสวงบุญที่เมืองเกดารนาถ และบัดรีนาถ แตก่็ต้องล้มเลิมแผนการเพราะรัฐบาลปิดถนน 

 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 1891 สวามีวิเวกานันท์ผู้ถือสันโดษ ได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งประวัติศาสตร์ 

โดยใช้เวลา 2 ปี ท่องไปทั่วทั้งอินเดียอย่างอิสระเสรี ไม่มีก าหนดวางแผนใด ๆ  เดินทางเรื่อยไปโดยมีพระเจ้า

อยู่ในใจของท่าน แสวงบุญไปยังสถานที่ทั้งหลายทั่วประเทศ ประสบพบเจอกับสรรพสิ่ง พบปะผู้คนมากมาย 

พบเห็นการแบ่งแยกชนชั้น ความรังเกียจคนยากจน การกดขี่ข่มเหงชนชั้นล่าง ซึ่งอันที่จริงแล้วพวกเขาคือผู้ทน

ทุกข์ทรมานที่ควรเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่ง  ต่อมาท่านได้รับนิมนต์จากมหาราชาให้เข้าไปสนทนาธรรมในวังที่

หรูหราและยิ่งใหญ่ จึงได้โอกาสไปพูดในเรื่องความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์  เพ่ือกระตุกใจให้เหล่า

ผู้ปกครองบ้านเมืองใส่ใจดูแลความผาสุกของประชาชนทีน่่าสงสาร 

 ครั้งแรกที่สวามีวิเวกานันท์เข้าไปในเขตราชปุตรัฐแห่งราชาวีรบุรุษผู้กล้า ก็ได้พบกับราชานักปราชญ์

พระองค์หนึ่งแห่งเมืองอัลวัร บทสนทนาโต้ตอบกับมหาราชมงคลสิงห์นั้นน่าสนใจมาก ซึ่งได้ถามท่านสวามีว่า 

“ข้าพเจ้าศรัทธาในเทวรูปที่กราบไหว้บูชา ข้าพเจ้าไม่อาจบูชาไม้ ดิน หิน หรือโลหะได้เช่นผู้อื่น เช่นนั้นแล้วจะ

ท าให้ข้าพเจ้าประสบสิ่งชั่วร้ายในปรโลกหรือไม่”   ครั้นแล้วท่านสวามีเหลือบไปเห็นภาพวาดของมหาราชาที่

แขวนไว้บนผนังจึงขอให้น ามาให้ดู มหาดเล็กน ามาให้แล้วสวามีวิเวกานันท์ก็ถามว่า “ในภาพนี้คือใคร” 

มหาดเล็กตอบว่า “เป็นภาพของมหาราชาของพวกเรา”  แล้วมหาดเล็กก็ต้องตกใจจนตัวสั่นเมื่อสวามีสั่งให้ถ่ม

น้ าลายรดบนภาพวาดนั้น  สวามียืนยันอย่างหนักแน่น “ถ่มน้ าลายสิ เราสั่งให้ถ่มน้ าลาย” เขากลัวมากจนร้อง

ออกมาว่า “อะไรกันท่านสวามี ท่านให้ข้าพเจ้าท าอะไรอย่างนั้น นี่คือภาพของมหาราชาของพวกเรา เราจะท า

อย่างนั้นได้อย่างไร”   สวามีตอบ “เอาล่ะ  มหาราชาท่านไม่ได้มีร่างกายอยู่บนรูปนี้จริง ๆ  นี่เป็นแค่ชิ้น

กระดาษเท่านั้น มันไม่มีกระดูก เลือดเนื้อของท่านเลยสักนิด พูดก็ไม่ได้ ไม่แสดงท่าทีใดๆ ที่บอกว่าเป็นมหา

ราชาเลย เหตุที่จะถ่มน้ าลายรดลงไปไม่ได้ก็เพราะว่าเจ้าเห็นว่าในรูปนี้เป็นภาพสะท้อนของมหาราชา แท้จริง
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แล้วการถ่มน้ าลายลงบนรูปเท่ากับลบหลู่หยามเกียรติเจ้านายของตน”   สวามีหันไปกล่าวต่อมหาราชา แล้ว

กลา่วว่า  

เห็นไหมล่ะมหาราชา  ที่ท่านคิดไว้อาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้  ตัวตนของท่านอยู่ในความรู้สึกของอีก

หลายคน นี่เป็นเหตุผลที่มหาดเล็กผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ตกใจกลัวจนตัวสั่น เมื่อถูกสั่งให้ถ่มน้้าลายลงบนรูป

วาดซึ่งเป็นดั่งภาพสะท้อนของพระองค์ ท่านอยู่ในจิตใจของพวกเขา แค่เหลือบมอง พวกเขาก็เห็นพระองค์แล้ว

ในนั้น พวกเขาจึงมองดูด้วยความเคารพมากท่ีสุดเหมือนเวลาที่มองเห็นพระองค์ อย่างเดียวกันนี่เองที่ผู้บูชารูป

เคารพถือปฏิบัติ  รูปโลหะของเทพเจ้าที่เขานับถือศรัทธาได้น้าภาพสะท้อนมาสู่จิตใจของพวกเขา รูปลักษณะ

ของพระเจ้าจะช่วยให้พวกเขามุ่งความศรัทธาไปยังพระเจ้า  การบูชาพระเจ้าในรูปต่าง ๆ ที่จริงพวกเขาไม่ได้

บูชาหินหรือโลหะหรืออะไรเลยท่านมหาราชา เขาบูชาพระเจ้าผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งความรู้อันบริสุทธิ์สูงสุด 

มหาราชาตั้งใจฟังโดยตลอดได้พนมมือขึ้นแล้วกล่าวว่า  “ท่านสวามี ข้าพเจ้าประจักษ์ในค ากล่าวของ

ท่านแล้ว เปรียบดั่งแสงสว่างที่ท่านส่องทางให้เข้าใจเรื่องการบูชาอย่างกระจ่างแจ้ง ข้าพเจ้าเคยเห็นคนบูชาหิน 

ไม้ หรือเหล็ก แต่ก่อนนั้นก็ไม่เข้าใจความหมาย บัดนี้ ท่านไดเ้ปิดดวงตาทั้งสองของข้าพเจ้าแล้ว” 

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแสวงบุญ ที่แสดงถึง

วาทศิลป์อันเปรียบดั่งแสงสว่างแห่งปัญญาของสวามีวิเวกานันท์ ท่านเจรจาตรงไปตรงมา และกล้าหาญ พูดแต่

ความจริง  และพูดอย่างเหมาะสม พูดออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ   วันหนึ่ง เหตุการณท์ี่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้น

เมื่อสวามีวิเวกานันท์ได้พบกับบทเรียนแห่งปัญญาบทใหญ่  ก่อนที่สวามีวิเวกานันท์จะเดินทางไปประเทศ

ตะวันตก มหาราชาแห่งเขตรีผู้เป็นศิษย์ของท่าน ได้เตรียมกิจกรรมบันเทิงโดยจัดให้มีการแสดงดนตรี และการ

ระบ าของหญิงสาว ขณะที่สวามีพักผ่อนอยู่ในเต้นท์ของท่าน มหาราชาก็ส่งสาส์นเชื้อเชิญให้เข้ามาในงานเลี้ยง 

สวามีวิเวกานันท์ตอบกลับไปว่าท่านเป็นผู้สละทางโลกแล้วจึงไม่สามารถเข้าไปร่วมงานเลี้ยงนี้ได้ นักร้องสาว

เสียใจมากเมื่อรู้ว่าถูกปฏิเสธ เธอจึงเริ่มร้องเพลงของนักบุญสูรทาสผู้ยิ่งใหญ่  ในบรรยากาศยามสนธยา เสียง

อันไพเราะของหญิงสาวดังก้องไปถึงโสตของท่านสวามีว่า... 

 

 โอ้พระผู้เป็นเจ้า  อย่าเพ่งพินิจความชั่วในตัวข้า 

 ผู้มองด้วยสายพระเนตรเสมอกัน คือนามของพระองค์ จะข้ามพ้นสังสารวัฎหรือไม่ก็สุดแต่พระทัย 

 โลหะชิ้นหนึ่งไปเป็นเทวรูปในเทวาลัย 

 อีกชิ้นไปเป็นมีดอยู่ในมือคนขายเนื้อ 
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 แตโ่ลหะจะกลายเป็นทองค าเมื่อสัมผัสศิลานักปราชญ์1 

 ดังนั้น โอ้พระผู้เป็นเจ้า  อย่าเพ่งพินิจความชั่วในตัวข้า 

 หยดน้ าจากคนต่ าต้อยใช้ช าระล้าง 

 หยดน้ าจากล ารางคูข้างถนน 

 แล้วทั้งหมดก็ไหลลงคงคาสายชล 

 ทุกหยดธาราบัดดลกลายเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ 

 ดังนั้น โอ้พระผู้เป็นเจ้า  อย่าเพ่งพินิจความไม่ดีงามในตัวข้า 

 ผู้มองด้วยสายพระเนตรเสมอกัน คือพระนามของพระองค์ จะข้ามพ้นสังสารวัฎหรือไม่ก็สุดแต่พระทัย 

 

 สวามีวิเวกานันท์ต้องยอมจ านนต่อเสียงเพลงของนักร้องสาว แม้ได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็ท าให้ระลึกถึง

ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่ทั้งในที่สูงส่งและต่ าต้อย คนรวยและคนยากจน และใน

สรรพสิ่ง ในที่สุดท่านก็ไม่อาจต้านทานได้จนต้องเข้าไปในห้องโถงท่ามกลางแขกที่มหาราชาเชื้อเชิญมา  สวามี

วิเวกานันท์กล่าวถึงเรื่องนี้ในภายหลังว่า  “เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นนี้  ไดเ้ปิดม่านที่เคยบังดวงตาข้าพเจ้าออกสิ้น เรา

มาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน และตั้งแต่บัดนี้ไป ข้าพเจ้าจะไม่ดูแคลนผู้อื่น” 

 สวามีวิเวกานันท์เดินทางผ่านราชปูต บอมเบย์  ไปสู่ อินเดียภาคใต้ และไปยังสถานที่ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์เกือบทุกแห่ง เช่น เทวาลัยราเมศวรัม จนในที่สุดท่านเดินทางไปถึงกันยากุมารี ในวันที่ 23 

ธันวาคม 1892   ไม่น่าสงสัยเลยว่าตลอดระยะเวลาหลายปีแห่งการเดินทางทั่วอินเดียของท่าน ท าให้จิตใจได้

เปิดกว้าง  จากดินแดนที่เป็นดั่งความฝันในบทกวีแห่งหิมาลัยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ลงไปถึงแหลมกันยากุมารี 

สุดแผ่นแดนอินเดียจรดมหาสมุทรที่แผ่กว้างอย่างไม่มีสิ้นสุด  ประสบพบเจอเหตุการณ์ส าคัญและมีความหมาย 

ในการเดินทางทั้งหมดนี้สวามีวิเวกานันท์ได้เรียนรู้สิ่งอันทรงคุณค่ามหาศาล ที่ส าคัญที่สุดคือท่านได้ค้นพบ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันแห่งอุดมคติของชาวอินเดีย  เมื่อเดินทางมาถึงแหลมกันยากุมารี การเดินทางแสวงบุญ

ในดินแดนมาตุภูมิอันยาวนานแรมเดือน และความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้แก่พ่ีน้องชาวอินเดียของท่านก็สัมฤทธิ์

ผล 

 สวามีวิเวกานันท์มีความสุขมากราวกับเด็กที่ได้กลับมาอยู่กับมารดาของตนอีกครั้ง ท่านหมอบราบลง

เบื้องหน้าเทวรูปพระแม่ในวัดริมชายหาดกันยากุมารี  แล้วก็ว่ายน้ าเป็นระยะทางกว่า 400 เมตรข้ามมหาสมุทร
                                                           
1

 สะสารชนิดหนึ่งในต านาน ใช้ในการเลน่แร่แปรธาต ุ 
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ที่เต็มไปด้วยฉลามไปถึงแผ่นดินบิดาซึ่งเป็นเกาะที่มีหิน 2 ก้อนตอนใต้สุดของประเทศอินเดีย เป็นเวลา 3 วันที่

ท่านนั่งอยู่ที่นั่น ท่านเข้าสู่สมาธิขั้นลึกและติดต่อกันเป็นเวลานาน ความคิดที่ผ่านเข้ามาเวลานั้นเป็นภาพทั้ง

ประเทศอินเดีย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอินเดียอันยาวนานหลายศตวรรษแห่งความยิ่งใหญ่ และ

หลายศตวรรษแห่งความเสื่อมสลาย ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ศาสนาที่เป็นสาเหตุของการล่มสลายของอินเดีย 

ในทางตรงข้าม  ศาสนานั่นเองเป็นความจริงของอินเดีย เป็นชีวิต และลมหายใจของความหลากหลายของ

อินเดีย   สวามีวิเวกานันท์ทราบดีว่า ศาสนาคือความหวังเดียวของอินเดียที่จะฟ้ืนฟูความรู้ต่าง ๆ แห่ง

วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของฤษีในยุคโบราณที่เกือบสูญหายไปแล้ว  จิตใจของท่านก าลังถูกโอบคลุมอยู่ด้วย

สองสิ่ง คือรากและกิ่งก้านสาขาทางภูมิปัญญาของอินเดีย   ขณะที่ในดวงใจของท่านก าลังทุกข์ไปกับผู้ที่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบ คนยากจนข้นแค้น ดังทีส่วามีวิเวกานันทเ์ขียนไว้ในหนังสือ “ชั่วแวบของแผนการหนึ่ง” ว่า 

พวกเราคือนักปฏิบัติธรรมผู้ท่องไปเพ่ือสั่งสอนผู้คนเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาขั้นสูง ทั้งหมดนี้ช่างบ้าสิ้นดี 

ท่านรู้หรือไม่ ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อยังหิวโหยอยู่จะท างานเพ่ือพระศาสนาได้

อย่างไร”  คนยากไร้ผู้น่าสงสารต้องด าเนินชีวิตอย่างต่ าต้อยเช่นนั้นก็เพราะขาดความรู้  เนิ่นนานดั่งยุค

แล้วยุคเล่าที่พวกเราสูบเลือดสูบเนื้อและเหยียบย่ าพวกเขาไว้ใต้ฝ่าเท้า 

คิดดูสิ  ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่แยแสอะไร ยังคงท าความดีต่อผู้อ่ืนเรื่อยไปโดยเดินทางไปเผยแพร่ค าสอน

จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพ่ือให้มีสิ่งที่ดีกว่า  สอนโดยวาจา และใช้อุปกรณ์ เช่น แผนที่ 

กล้อง ลูกโลก และสื่อการสอนอ่ืน ๆ ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม แผนการทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าไม่

อาจเขียนออกมาได้ภายในจดหมายสั้น ๆ ฉบับนี้  สาระส าคัญก็คือ หากภูเขาเดินทางมาหามูฮัมหมัด

ไม่ได้ มูฮัมหมัดนั่นเองจะต้องไปที่ภูเขา คนยากจนมาก ๆ เดินทางมาโรงเรียนไม่ได้ พวกเขาจะไม่ได้

ประโยชน์อะไรจากการอ่านบทกวีและสื่อการสอนต่าง ๆ เหล่านั้นหากเรายังเป็นประเทศที่สูญเสีย

ความเป็นตัวของตัวเอง นี่คือสาเหตุของความเสียหายทั้งหมดของอินเดีย พวกเราต้องหันกลับไป

พิจารณาความเป็นตัวตนของประเทศเรา และส่งเสริมเยาวชนชาวฮินดู ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ พวกเรา

ทุกคนล้วนถูกเหยียบย่ าไว้ใต้ฝ่าเท้า ต้องน าทางและบ่มเพาะพวกเขาขึ้นมาจากสิ่งทีมี่อยู่ภายใน  

เพ่ือท าให้เกิดผลเหล่านี้ สิ่งแรกที่พวกเราต้องการคือก าลังคน และต่อไปคือเงิน  

เหตุนี้เองที่ท าให้สวามีวิเวกานันท์ กล่าวยืนยันต่อมหาราชาแห่งไมซอร์ว่าตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่

จะเดินทางไปยังดินแดนตะวันตก2   ท่านต้องการไปอเมริกาด้วยจุดมุ่งหมายว่าจะน าเอาความรู้จากท่ีนั่นมาเป็น

                                                           
2

 สวามีวิเวกานนัท์ ประสงค์จะเดินทางไปร่วมประชมุธรรมมหาสภา (สภาศาสนา) ท่ีได้ยินมาจากรัฐขณัฑวา ว่าจะจดัขึน้ท่ีเมืองชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา ในปี 1893 
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เครื่องมือพัฒนาโลกทางวัตถุของอินเดีย และน าเอาปรัชญาเวทานตะ ความรู้ทางจิตวิญญาณของอินเดียไป

แลกเปลี่ยนกับโลกตะวันตกได้  

 เมื่อสวามีวิเวกานันท์พบกับศิษย์พ่ีน้องของท่านโดยบังเอิญคือ สวามีพรหมานันท์ และสวามีตุริยานันท์ 

ณ  สถานีรถไฟอาบุโรด ท่านด้วยจิตใจที่อ่อนไหวว่า  “ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วอินเดีย แต่อนิจจา มันเป็นความ

เศร้าใจส าหรับข้าพเจ้าที่ได้พบเห็นความยากจนข้นแค้นและความทุกข์เข็ญของประชาชนด้วยตาตนเอง จนไม่

อาจห้ามน้ าตาไม่ให้ไหลออกมาได้ ท าให้ขณะนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นแล้วอย่างแรงกล้าว่ามันไร้ประโยชน์สิ้นดีที่จะ

หล่อหลอมศาสนาให้หมู่พวกเขาโดยไม่พยายามปลดปล่อยพวกเขาออกจากความยากจนและความทุกข์ 

ทรมานเสียก่อน นี่คือเหตุผลที่ต้องหาวิธีการอ่ืนเพ่ือความอยู่รอดของคนยากจนในอินเดีย ข้าพเจ้าจึงต้องไป

อเมริกา”  การพบกันทีส่ถานีรถไฟครั้งนี ้สวามตีุริยานันท์กล่าวในภายหลังว่า  

ข้าพเจ้าจ้าได้อย่างดีเรื่องที่ท่านสวามีกล่าวในขณะนั้นด้วยส้าเนียงแสนเศร้า เรื่องเศร้าแสนจับใจ

เหล่านั้นยังคงก้องสะท้อนอยใูนหูของข้าพเจ้าในวันนี้  ข้าพเจ้าพูดไปว่า  ‘หริไภ  ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจความหมาย

ของค้าว่าศาสนาที่ท่านพูด’  ความเศร้าอย่างสุดซึ้งบนสีหน้าและอารมณ์ความรู้สึกท่ีรุนแรงถึงกับท้าให้ร่างกาย

ของสวามีวิเวกานันท์สั่นเทิ้ม ท่านวางมือแนบกับอกและพูดว่า ‘หัวใจของข้าพเจ้าพองตัวอย่างมาก ข้าพเจ้าได้

เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก เชื่อข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ ’ เสียงของท่านเค้นออกมาด้วย

ความรู้สึกที่ตื้นตัน ท่านไม่สามารถกล่าวอะไรได้อีกแล้ว เป็นเวลาชั่วครู่ใหญ่ที่ความเงียบสงัดเข้าครอบคลุม 

และน้้าตาของท่านก็ไหลนองอาบแก้มทั้งสอง 

 ในการเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้น สวามีตุริยานันท์เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้ง ท่านถอนหายใจ

อย่างแรงแล้วกล่าวว่า “คุณจะจินตนาการถึงได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเมื่อได้ยินท่าน

สวามีพูดนั้นคืออะไร   ข้าพเจ้าคิดว่า ค ากล่าวทุก ๆ ค า และความรู้สึกทั้งหมดของท่านในตอนนั้นเป็นของผู้รู้

แจ้งคนหนึ่ง”  ข้าพเจ้าค่อนข้างแน่ใจว่าความทุกข์ทรมานทั้งมวลแห่งมนุษยชาติก าลังรุมเร้าอยู่ภายในหัวใจของ

ท่านสวามี หัวใจของท่านนั้นเปรียบดั่งหม้อน้ าใบใหญ่ที่บรรจุยารักษาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งปวง ไม่มี

ใครเข้าใจท่านสวามีวิเวกานันท์นอกจากจะมองเห็นอย่างนั้นจริง ๆ แม้เพียงเศษส่วนของความรู้สึก  เปรียบดั่ง

ส่วนเล็กน้อยที่ปะทุจากภูเขาไฟภายในตัวท่านสวาม”ี 

 สวามวีิเวกานันท์เดินทางต่อจากกันยากุมารีไปยังราเมศวรัมในปลายปี 1892 จากที่นั่นก็ไปยังเมืองมัท

ราสในช่วงต้นปี 1893  ที่นั่นท่านถูกห้อมล้อมด้วยผู้ที่เข้ามาพบเป็นจ านวนมาก      เมื่ออยู่ที่เมืองมัทราสค า

สอนของสวามีเป็นที่นิยมอย่างมาก และได้รับการยอมรับโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ว่าเป็นหลักธรรมที่หลัก

แหลม และพวกเขาก็เข้ามาเป็นศิษย์ของท่านสวามีในที่สุด แผนการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาศาสนา

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 1893 การระดมทุนโดยเหล่าศิษยานุศิษย์

ของท่านก็มีความก้าวหน้าไปมาก แต่ก่อนที่จะออกเดินทางไปอเมริกานั้น สวามีวิเวกานันท์ได้ไปที่เขตรีก่อน
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เพราะการรบเร้าอย่างจริงจังของมหาราชาซึ่งเป็นศิษย์ของท่าน มหาราชาแห่งเขตรี ขอร้องให้ท่านสวามีใช้ชื่อ

ว่า  “วิเวกานันท์”  ซึ่งได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อมาในอนาคต ท่านออกเดินทางจากเมืองบอมเบย์ในวันที่ 31 

พฤษภาคม 1893  ซ่ึงเป็นวันที่อินเดียจะต้องจดจ า 
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จากโลกเก่าสู่โลกใหม่ 

 สวามีวิเวกานันท์เดินทางผ่านศรีลังกา ปีนัง สิงคโปร์ 

ฮ่องกง กวางตุ้ง และนางาซากิ จากนั้นท่านได้เดินทางโดยทาง

แผ่นดินไปยังโยโกฮามา มาถึงโอซากา เกียวโต และโตเกียว ท่าน

ค่อย ๆ คุ้นเคยทีละน้อยในการใช้ชีวิตของท่านระหว่างการ

เดินทางโดยเรือ ความคิดฝันที่มีอยู่อย่างมากมายของท่านเริ่ม

เติบโตอย่างเต็มที่ เผยให้เห็นถึงความงดงามในรูปแบบนับพัน ใน

การเพ่ิมและลดของระดับน้ า ในทุก ๆ ความแรงของลมที่พัดผ่าน 

และในทุก ๆ การเปลี่ยนรูปร่างของก้อนเมฆ ผืนน้ าที่แผ่ขยายออกไป อากาศที่ชุ่มชื้น บรรยากาศอันปราศจาก

ความกังวล และอัธยาศัยไมตรีจิตของชนต่างชาติทั้งมวลที่มอบให้และยอมรับท่านเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

นอกจากนี้การเดินทางทางทะเล ท าให้ท่านได้รับโอกาสพิเศษในการรวบรวมประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ศึกษา

เรียนรู้ชีวิตและขนบธรรมเนียประเพณีของผู้คนที่ท่านได้ติดต่อด้วย ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ท่านรู้สึกประทับใจ

มากที่ได้พบด้วยตา ถึงความแตกต่างที่ยังคงรักษาไว้ของอิทธิพลศาสนาฮินดูในวัดจีนและวัดญี่ปุ่น ในจีนท่านได้

พบกับความประหลาดใจในตัวอักษรที่เป็นภาษาสันสกฤต และในญี่ปุ่นบทสวดมนต์ภาษาสันสกฤตโบราณ ได้

ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ตัวอักษรเบงกาลีโบราณ ในความเป็นจริง ทุก ๆ ที่ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นอยู่ใน

ความสนใจของท่านท่านถูกดึงดูดโดยทั้งหมดที่อาจยืนยันสมมติฐานของท่านได้เหมือนดั่งว่า  อิทธิพลของ

ศาสนาอินเดียโบราณอันเก่าแก่ครอบคลุมจักรวรรดิของฝั่งตะวันออกไกล และรวมถึงความเป็นเอกภาพแห่งจิต

วิญญาณของเอเชีย จากโยโกฮามา เรือแล่นไปยังแวนคูเวอร์ จากโลกใบเก่าสู่โลกใบใหม่ ที่นั่นโดยรถไฟท่านก็

มาถึงชิคาโกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 

 ไม่กี่วันหลังจากที่ท่านเดินทางไปถึงชิคาโก ท่านเดินทางไปหน่วยงานให้ข้อมูลของการจัดนิทรรศการ

แสดงสินค้าของโคลัมเบีย  หากแต่ความหวังของท่านพังลง ท่านได้ถูกต้อนรับอย่างหยาบคาย เมื่อท่านมาเพ่ือ

เรียนจากส านักงานแห่งนี้ ซึ่งสภาสถานแห่งนั้นจะไม่เริ่มจนกระทั่งหลังผ่านช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 

ไม่มีผู้ใดจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้แทนหากไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสม และแม้ว่าจะเป็น หากแต่เวลาแห่ง

การยอมรับนั้นหมดไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดและไม่ได้คาดคิดมาก่อน ท่านพบว่าท่านออกจากอินเดียเร็ว

เกินไปอย่างมาก ท่านพบว่าท่านควรมาเป็นตัวแทนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับ จากนั้นกระเป๋าเงินของท่าน

ก็ค่อย ๆ ว่างลงทีละน้อย ความตกต่ าทางการเงินอันยิ่งใหญ่เริ่มแวะเวียนมาถึงท่าน ท่านโทรเลขไปยังเพื่อนของ

ท่านที่มัทราสส าหรับความช่วยเหลือเพ่ือน าเงินไปใช้ในทางศาสนาและสังคมอย่างเป็นทางการ ในการแต่งตั้ง

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมาย หากแต่หัวหน้าขององค์กรกลับตอบกลับท่านด้วยค าตอบที่บั่นทอนก าลังใจ

อย่างมาก 
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 ท่านเตรียมความพร้อมทางจิตใจตัวเองที่จะท าสิ่งที่ยาก ในการเผชิญหน้ากับโอกาสที่เป็นไปได้

มากมายของสถานการณ์ที่ท าให้ท้อใจ ท่านสวามีด าเนินการต่อไปที่บอสตัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่ชิคาโก ขณะ

ในรถไฟจากเมืองแวนคูเวอร์ ท่านได้พบกับเพ่ือนชาวอเมริกันคนแรก ซึ่งเป็นหญิงร่ ารวยจากแมสซาชูเซตส์ ผู้ซึ่ง

ตกตะลึงในบุคลิกภาพที่มีเกียรติและการเจรจาที่ท าให้เกิดความกระจ่างของท่าน เธอเชิญท่านด้วยความยินดี 

เธอน าท่านไปพักที่บ้านของเธอ เธอแนะน าท่านต่อศาสตราจารย์ เจ เฮช ไรท์  แห่งสาขากรีกในมหาวิทยาลัย

ฮาร์เวิร์ด ท่านสวามีกล่าวถึงลักษณะ วิธีการ และสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของประเด็นต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้กับท่าน

ศาสตราจารย์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ท่านศาสตราจารย์ในที่สุดเกิดความประทับใจอย่างลึกซ้ึงในความสามารถของ

ท่านที่หายากยิ่ง ท่านศาสตราจารย์ยืนยันว่าท่านสวามีควรจะเป็นตัวแทนของศาสนาฮินดูในสภา พร้อมกล่าว

ว่า “นี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่ท่านจะสามารถได้รับการแนะน าประเทศชาติในวงกว้าง” ท่านสวามีอธิบายความ

ยากล าบากของท่าน และกล่าวว่าท่านไม่มีหนังสือรับรองประจ าตัว ท่านศาสตราจารย์ไรท์  ตระหนักถึงความ

เป็นอัจฉริยะของท่านพร้อมกล่าวว่า “เพ่ือขอให้ท่าน ท่านสวามี ส าหรับหนังสือรับรองประจ าตัวของพวกเรา 

เป็นดั่งการขอให้ดวงอาทิตย์เพ่ือสิทธิ์ในการส่องสว่าง” ศาสตราจารย์เขียนถึงเพ่ือนของท่าน ดร. บาร์โรวส์ ผู้ซึ่ง

เป็นประธานของคณะกรรมการ ในการเลือกผู้แทนระบุว่า “นี่คือบุคคลผู้ซึ่งเป็นมากกว่าการเรียนรู้ของ

ศาสตราจารย์ของพวกเราทั้งหมดรวมกัน” ศาสตราจารย์มอบตั๋วเดินทางไปชิคาโก และให้จดหมายแนะน าตัว

ต่อคณะกรรมการแก่ท่าน ท่านสวามีชื่นชมยินดียิ่งและนี่สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดของการคุ้มครองของพระ

เจ้าที่มีผู้รับใช้ศาสนา 

 หากแต่เม่ือท่านไปถึงสถานีรถไฟชิคาโก ท่านได้พบกับความผิดหวังเมื่อท่านท าที่อยู่ของคณะกรรมการ

หายไป ท่านหลงทางและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ไม่มีใครเลยที่จะยอมลดตัวลงมาบอก หรือพูดคุยกับคนผิวสีเช่น

ท่าน ในที่สุด ความเหนื่อยล้าก็เข้าครอบง า ท่านผ่านคืออันหนาวเหน็บในหีบไม้3 ที่พบที่ลานจอดรถไฟ ในตอน

เช้าท่านออกเดินทางจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งเพ่ือหวังเพียงอาหารเท่านั้น หากแต่ท่านสวามีพบกับการ

ดูถูกและการปฏิเสธ จากพลเมืองสมัยใหม่แห่งมหานครนี้เท่านั้น ท่านเดินไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ และในที่สุดท่านก็

หมดสิ้นเรี่ยวแรง ท่านนั่งลงอย่างเงียบ ๆ ข้างถนน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามประสงค์ของพระเจ้า ในช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อนี้ประตูของประชาชนพลเมืองในเขตเมืองสมัยใหม่ฝั่งตรงข้าม ได้เปิดขึ้น และหญิงผู้สง่างามก าลัง

เดินลงมา และกล่าวทักท่านด้วยน้ าเสียงอันนุ่มนวล ด้วยส าเนียงผ่านการอบรมและสุภาพยิ่ง “ท่าน ท่านเป็น

ตัวแทนไปสภาศาสนาหรือไม”่ ท่านสวามีกล่าวตอบเธอด้วยความยากล าบาก ด้วยความกรุณาในหัวใจของหญิง

ผู้นี้ได้เชิญท่านเข้าไปในบ้านของเธอ และสัญญากับท่านว่าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เธอจะไปพร้อม

กับท่านไปยังส านักงานของสภาศาสนา ท่านสวามีรู้สึกขอบคุณและซาบซ้ึงมาก เกินกว่าที่จะบรรยายได้ เธอคือ

                                                           
3

 อาจเป็นตูร้ถ หรือตูร้ถไฟ  
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คุณนายจอร์จ ดับเบิล เฮล จากนั้นเป็นต้นมาผู้หญิงผู้มีเมตตาผู้นี้และสามีของเธอพร้อมด้วยลูก ๆ กลายมาเป็น

เพ่ือนรักของท่านสวาม ี

 พร้อมด้วยคุณนายเฮล ท่านสวามีถูกเรียกจากเจ้าหน้าที่ของสภา เพ่ือให้แสดงหนังสือรับรองประจ าตัว 

ซึ่งได้ถูกยอมรับให้เป็นตัวแทน และพบว่าตัวท่านสามารถอยู่ได้ และท่านสวามีได้อยู่ติดกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย

อ่ืน ๆ ในไม่ช้า ท่านได้รู้จักกับบุคคลที่ประสบความส าเร็จหลายคนที่จะเข้าร่วมสภาในครั้งนี้ ในแวดวงทีย่ิ่งใหญ่

ของเหล่านักบวชที่มาในชิคาโก ท่านก้าวต่อไปประหนึ่งคนหลงทางเข้าไปในความปิติยินดีปลาบปลื้มใจ และใน

การอธิษฐานเพื่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะผู้มอบภารกิจ ท่านได้มาเพ่ือตอบสนองในส่วนที่ห่างไกลของโลกใบนี้ 
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ในสภาศาสนา 

 ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 1893 ครั้งแรกของสภาถูก
เปิดในห้องโถงที่ยิ่งใหญ่ของโคลัมบัส ที่ซึ่งมีตัวแทนของความ
เชื่อทางศาสนาต่าง ๆ นั่งอยู่ จากหลากหลายเผ่าพันธุ์แห่ง
มนุษยชาติมากว่า 120 ล้านคน บริเวณตรงกลางเป็นที่นั่งของ
พระสันตะปาปากิบบันส์ ซึ่งเป็นผู้ที่สูงที่สุดของคริสตจักร
โรมันคาทอลิกในทวีปตะวันตก ทางด้านขวาและทางด้านซ้าย
ของท่านเป็นที่ชุมนุมของคณะผู้แทน จากประเทศทาง

ตะวันออกในทวีปเอเชีย อันประกอบด้วย ประตาบ จันทรา จากเมืองมายุมดาในเบงกอล และจากเมืองนครา 
จากบอมเบย์ ผู้เป็นตัวแทนของสมาคมพราหมณ์ ท่านธรรมปาละ ผู้เป็นตัวแทนของศาสนาพุทธจากประเทศศรี
ลังกา ท่านคานธี (ผู้เป็นญาติของมหาตมะคานธี) ผู้เป็นตัวแทนแห่งศาสนาเชน และท่านแอนเน่ เบเซนท์ และ 
ท่านจักรวาร์ตี ผู้เป็นตัวแทนของยาร์ (ศาสนาที่ยึดหลักเทววิทยา) ท่านสวามีวิเวกานันท์นั่งอยู่ในหมู่คนเหล่านั้น 
ผู้ซึ่งมีลักษณะท่าทางมีเกียรติ ผู้มีสีหน้าที่กระจ่างสดใสและแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่สง่างาม ดึงความสนใจ
จากผู้ที่เข้าร่วมนับเป็นพัน และในไม่ช้าท่านก็กลายเป็นเป้าสายตาผู้ร่วมทั้งหมด มันเป็นครั้งแรกที่ท่านได้มี
โอกาสพูดเบื้องหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมท่ีน่าเคารพยิ่งเหล่านี้ และในฐานะของตัวแทน มีการน าเสนอทีละท่าน โดยการ
ประกาศตัวของท่านทั้งหลายในที่สาธารณะด้วยการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ หลังจากหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเป็น
ชว่งสิ้นสุดของวัน ก็ถึงเวลาของท่านสวามี 

 ในที่สุด ในช่วงบ่ายแก่ ๆ เมื่อประธานเชิญท่าน ท่านสวามียืนขึ้นและโค้งค านับต่อพระสรัสวตี เทวี
แห่งความรู้ ใบหน้าของท่านส่องสว่างราวดวงไฟ ดวงตาของท่านกวาดสายตารอบ ๆ ส ารวจผู้เข้าร่วมชุมนุม
ใหญ่ในครั้งนี้ เมื่อท่านเอ่ย วาจาของท่านดั่งลิ้นของเปลวไฟ ท่านแทบจะไม่ขยับปากออกเสียง และกล่าวด้วย
ถ้อยค าที่แสนจะธรรมดา “พ่ีน้องชายหญิงแห่งอเมริกา” เมื่อนั้นผู้คนหลายร้อยคนต่างลุกขึ้นยืนพร้อมกับ
ปรบมือแสดงความชื่นชมด้วยเสียงอันกึกก้อง ราวกับสภาฟ่ันเฟือนไปแล้ว ทุกคนลุ้นไปกับท่านสวามีอย่างใจจด
ใจจ่อ เป็นเวลา 2 นาทีที่ท่านสวามีพยายามพูด หากแต่ท่านได้รับการโบกมือประกอบกับ คลื่นของความ
ศรัทธาอย่างแรงกล้าที่เกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่มีความหมายนี้ เกิดจากค าปราศรัย เป็นครั้งแรก
ของท่านสวามีอย่างแท้จริงในการเป็นอิสระจากความเป็นพิธีการของสภาสถาน และการพูดต่อผู้เข้าร่วมฟังใน
ภาษาที่พวกเขาก าลังรอคอยอยู่ เมื่อความเงียบกลับคืนมา ท่านสวามีได้รับการต้อนรับในฐานะที่ เป็นตัวแทนที่
อายุน้อยที่สุดจากประเทศที่มีศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก คือนักบวชแห่งไวทิกธรรม (สนาตนะธรรมะ-ธรรมะอัน
มั่นคง) และน าเสนอศาสนาฮินดูเป็นดั่งแม่ของศาสนาทั้งหลาย อันเป็นศาสนาที่สอนโลกทั้งในแง่ของความ
อดทนอดกลั้นและการยอมรับแห่งความเป็นสากล ท่านสวามีได้อ้างถึงบางตอนอันงดงาม และบางตอนที่
อธิบายได้อย่างชัดเจนซึ่งน ามาจากพระคัมภีร์ของศาสนาฮินดู 
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 ‘ในฐานะของกระแสน้ าแห่งความแตกต่างอันมีความต่างกันของแหล่งที่มาในต่างสถานที่ หากแต่น้ า
ทั้งหมดนั้นผสมรวมกันในทะเล ดังนั้น พระเจ้า ความแตกต่างของเส้นทางซึ่งผู้คนใช้ผ่านนั้น  มีแนวโน้มแห่ง
ความแตกต่าง ความหลากหลายต่าง ๆ แม้ว่าพวกเขาอาจจะพบกับเส้นทางอันคดเคี้ยวหรือมุ่งตรง หากแต่
ทั้งหมดนั้นน าไปถึงซึ่งพระเจ้า’ 

 ‘ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาถึงเรา ผ่านรูปแบบใดก็ตาม เรายื่นมือไปถึง มนุษย์ทั้งหลายล้วนดิ้นรนผ่าน
เส้นทางซึ่งในที่สุดแล้วจะน ามาสู่เรา’ 

 มันเป็นเพียงค าพูดสั้น ๆ หากแต่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นสากล ราวกับว่าค าพูดนั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าให้เกิดความประทับใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่เข้าร่วมชุมนุม
ทั้งหมด มีผู้แทนผู้อ่ืนจากศาสนาฮินดูท่ียึดมั่นต่อสังคม หรือต่อโบสถ์ หรือต่อนิกาย หากแต่ท่านสวามี ผู้ซึ่งไม่
เป็นของนิกายใด ๆ หากแต่ทั้งหมดท่ีต้องการนั้นเพ่ืออินเดีย ประกาศถึงความเป็นสากลของความจริงทาง
ศาสนา และความเหมือนกันของเป้าหมายในความเข้าใจอย่างแท้จริงแห่งศาสนาทั้งมวล ระหว่างเวลาของค า
ปราศรัยที่ท าให้เกิดความกระจ่างของท่านในระหว่างการประชุมของสภา ท่านสวามกีล่าวให้บรรดาผู้ฟังท่ีมี
ชื่อเสียงโด่งดัง เกี่ยวกับสัจธรรมแห่งเวทานตะ อันเป็นศาสนาสากลแห่งมนุษยชาติ 

 ท่านกล่าวว่า “หากแม้ว่าเคยเป็นมีศาสนาสากล มันจะต้องเป็นศาสนาหนึ่งซึ่งจะไม่มีท าเลที่ตั้ง ไม่มี
สถานที่หรือเวลา ซึ่งจะเป็นความไม่สิ้นสุด เฉกเช่นพระเจ้า การเทศนาสั่งสอน และเป็นดั่งพระอาทิตย์ซึ่ง
พระองค์จะยังคงส่องสว่างอยู่เหนือสาวกของพระกฤษณะและพระคริสต์ ทั้งนักบุญและคนบาปในแบบเดียวกัน 
ศาสนาซึ่งไม่เป็นศาสนดาของฮินดู หรือพระพุทธเจ้า หรือพระคริสต์ หรือพระมูฮัมเหม็ด หากแต่เป็นการรวมกัน
ของทั้งหมด และยังคงมีความไม่สิ้นสุดส าหรับการพัฒนา ซึ่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคจะหาสถานที่
ส าหรับมนุษย์ทุกคน ออกจากเกลือกกลิ้งในความโหดร้ายต่ าช้าที่สุด ไม่นานก็ไกลห่างจากความเป็นมนุษย์ที่
โหดร้ายเยี่ยงสัตว์ป่าสู่มนุษย์ผู้สูงส่ง สูงตระหง่านด้วยคุณงามความดีของความคิดและหัวใจของเขาท่ีเกือบจะ
เหนือความเป็นมนุษย์ มันจะเป็นศาสนาที่ไม่มีสถานที่ส าหรับการประหัตประหารหรือการถือทิฐิในข้อก าหนด
ของมัน ศาสนาซึ่งรับรู้ในความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในทุกคนทั้งชายและหญิง และครอบคลุมขอบเขตท้ังหมด มีพลัง
เหนือทั้งหมด จะเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือมนุษยชาติในการตระหนักรู้ถึงความจริงของตนเอง และ
ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ การน าเสนอด้านศาสนาดังกล่าวทุก ๆ ประเทศจะเป็นไปตามแนวทางของท่าน...ไม่ได้ท า
ให้ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์มาเป็นฮินดู หรือพุทธ หรือผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธกลายเป็นนับถือศาสนา
คริสต์ หากแต ่แต่ละคนนั้นจะต้องดูดซับจิตวิญญาณของศาสนาอ่ืน ๆ และยังคงรักษาความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลพร้อมกับเติบโตตามกฎเกณฑ์ของตนเอง” 

 ท่ามกลางสภาของศาสนา ท่านได้สรุป และแสดงให้โลกเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ และความ

โอบอ้อมอารีที่ไม่ได้ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวของทุก ๆ โบสถ์ในโลก และในทุก ๆ ระบบที่มีการสร้างมนุษย์
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ทั้งชายและหญิงให้มีจริตแห่งความสูงส่งทางจิตใจที่สุด เพ่ือเป็นการยืนยันสิ่งเหล่านี้ หากแม้ว่าใครก็ตามฝันที่

จะมีชีวิตอยู่รอดในศาสนาของตนเองแล้ว และท าลายศาสนาของผู้อ่ืน ท่านรู้สึกเสียดายอย่างยิ่ง และกล่าวต่อ

พวกเขาเหล่านั้นว่า เหนือผืนธงของทุก ๆ ศาสนาจะถูกเขียนขึ้นในเร็ววันในการต่อต้านการมุ่งร้าย “การ

ช่วยเหลือโดยปราศจากการโจมตีกัน” “การผสมกลมกลืนโดยปราศจากการท าลายล้าง” “ความสามัคคีและ

สันติภาพโดยปราศจากความไม่ลงรอยกัน” 

 ผลของค าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก มีการพาดหัวข่าวของผู้แทนอย่างเป็นทางการทั้งหลายในสภา  

ค าปราศรัยของพวกเขาทั้งหลายถูกส่งไปยังประชาชนในวงกว้าง รวมถึงของท่านสวามวีิเวกานันท์ในครั้งนี้ด้วย 

ได้กลายมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดของสภา สื่อมวลชนอเมริกันได้ประกาศชื่อเสียงอันโด่งดังของท่าน 

หนังสือพิมพ์แห่งนครมหานครที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดและเก่าแก่ท่ีสุด ประกาศว่าท่านเป็นศาสดาและผู้มองเห็น

เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับ เดอะ นิวยอร์ก เฮรัลด์ กล่าวว่าท่านเป็น “โดยไม่มีข้อสงสัย ท่านเป็นบุคคลส าคัญ

ที่สุดในสภาศาสนา” และเพ่ิมเติมว่า “ภายหลังจากที่ได้ยินท่าน พวกเรารู้สึกโง่เขลาในการส่งมิชชันนารีไปยัง

ประเทศของท่าน ซึ่งรู้เรื่องเหล่านี้แล้ว” 

 ข่าวความส าเร็จที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ของท่านสวามีวิเวกานันท์ไม่ช้าก็หลั่งไหลเข้าสู่อินเดีย ทั้ง

วารสารและนิตยสารของอินเดียทั้งหลายจากมัดราสไปยังอัลโมรา จากโกลกาตา ไปยังบอมเบย์ เต็มไปด้วย

รายงานพาดหัวข่าวของสื่ออเมริกาซ่ึงรายงานเกี่ยวกับความส าเร็จในสภา ความสุขใจของเหล่าพระแห่งกุฏติ

ของท่านรามกฤษณะ ที่วรานครรู้นั้น มีอยู่อย่างมากล้นไร้ขอบเขต เมื่อพวกเขามาและรับรู้ว่านั่นเป็นผู้น าที่เป็น

ที่รักของพวกเขาหรือไม่ ผู้ซึ่งโหมพายุให้กระหน่ าในโลกใหม่ พลเมืองของโกลกาตาได้จัดให้มีการประชุมตัวแทน

ที่ดีที่สุดในการประชุมในศาลาว่ากลางเมือง กล่าวขอบคุณท่านสวามีและประชาชนชาวอเมริกา นามของท่าน

วิเวกานันท์ก้องกังวาลด้วยเสียงไชโยโห่ร้องอย่างสุดเสียง และสุดลมหายใจของชาวฮินดู ในทุกที่ที่ท่านสวามีถูก

ยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งมาเพ่ือเติมเต็มความต้องการอันยิ่งใหญ่ จากพระท่ีไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีต าแหน่ง และ

ความสัมพันธ์ของแนวความคิดเพ่ือพัฒนาไปสู่รูปแบบของโลก กลายมาเป็นบุคคลผู้มีเกียรติ ณ เวลานี้ของโลก  

 หากแต่ท่ามกลางการรับรู้ในอัจฉริยภาพของท่าน การแสดงออกถึงการสรรเสริญท่านที่เป็นสากล และ

ความนิยมอย่างกว้างขวางมากมาย หากแต่ท่านสวามีไม่เคยมีช่วงเวลาใดเลยที่ลืมหน้าที่ของท่านต่อมวลชนผู้

จมลึกอยู่ใต้น้ าแห่งอินเดีย ในวันที่ประสบความส าเร็จอย่างมากของท่าน เมื่อท่านได้รับเชิญจากผู้ที่ร่ ารวย มั่งค่ัง 

ยิ่งใหญ่ และมีคฤหาสถ์อันใหญ่โต และให้ท่านพักในบ้านที่ภายในมีห้องราวกับห้องเจ้าชาย ซ่ึงถูกตกแต่งประดับ

ประดาด้วยสิ่งหรูหราล้ าค่ายิ่งกว่าสิ่งใด เกินกว่าที่ท่านคิดไว้ แทนที่ความรู้สึกแห่งความสุขใจในสภาพแวดล้อมที่

โอ่โถงงดงามเช่นนี้ ท่านกลับเป็นทุกข์ ท่านรู้สึกเสียใจ ท่านไม่สามารถนอนหลับ เฝ้าคิดไตร่ตรอง ถึงความ

แตกต่างกับชะตากรรมอันเลวร้ายของอินเดีย เตียงที่นอนลงกลับกลายเป็นดั่งหนามแหลมคมท่ีทิ่มแทงท่าน 

ท่านสวามกีลิ้งลงบนพ้ืนที่ว่างเปล่า และในความทุกข์ทรมานของหัวใจที่ร่ าไห้ “โอ้ พระมารดา อะไรที่ข้าพเจ้า
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ห่วงใยกันเล่า เพ่ือชื่อเสียงหรืออย่างไร เมื่อมาตุภูมิของข้าพเจ้ายังคงจมอยู่ภายใต้ความยากไร้อันแสนสาหัส ใคร

กันเล่าที่จะคืนชีพให้มวลชนในอินเดีย ใครกันเล่าจะมอบอาหารให้แก่พวกเขา แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิด โอ พระ

มารดา ข้าพเจ้าจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร” ท่านเขียนจดหมายแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่าน 

และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในอินเดีย เพ่ือกระตุ้นหัวใจของพวกเขาในการกระท า และยกระดับความรักชาติอันท่วม

ท้นให้สูงขึ้น “จงเตรียมความพร้อมของตนเองเถิด ลูกทั้งหลายของข้า” ท่านเขียนว่า “ข้าพเจ้าถูกเรียกโดยพระ

เจ้าเพื่อสิ่งนี้ ความหวังนั้นอยู่ในตัวของเจ้า ในความอ่อนโยน ในความต่ าต้อย ในความศรัทธา จงรู้สึกถึงความ

ทุกข์ทรมาน และจงมองหาความช่วยเหลือซึ่งมันจะต้องมา ด้วยหัวใจที่ไร้ก าลัง ข้าพเจ้าเดินทางข้ามมากกว่า

ค่อนโลกเพ่ือแสวงหาความช่วยเหลือ พระเจ้าจะมาช่วยข้า ข้าพเจ้าอาจจะสิ้นลมหายใจจากความหนาวเหน็บ

และหิวโหยในดินแดนแห่งนี้ หากแต่ข้าพเจ้าขอยกมรดกเหล่านี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในวัยเยาว์ ผู้ซึ่งมีความ

เพียรพยายามและฝ่าฝันความต้อยต่ า ความไม่รู้ และการถูกกดขี่ข่มเหงทั้งปวง จงเดินหน้าต่อไปที่ศาสนสถาน

เพ่ือการเคารพบูชา และจงก้าวออกไปเพ่ือท าให้เกิดการเสียสละอันยิ่งใหญ่ การเสียสละของชีวิตทั้งชีวิตของ

พวกเขาเหล่านี้ 300 ล้านคนล้มลง และล้มลงไปทุกวัน พระเจ้า เราต้องมีชัยชนะ เรือกสวนไร่นาก็จะเกิดข้ึนมา

ใหม่ การเกิดของมนุษย์และการตายของมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้อยต่ า พระเจ้า เราจะส าเร็จ นับร้อยครั้งของการตกอยู่

ในความล้มเหลว นับร้อยครั้งที่จะพร้อมลุกข้ึนสู้ อย่าท้อถอย ชีวิตนั้นไม่มี ความตายก็ไม่มีเช่นกัน อย่ามองผู้ที่ล้ม

ไป ให้เดินหน้าต่อไปเรื่อย ๆ” 

 ท่านสวามีไม่เคยที่จะลืมตัวเข้าไปท่ามกลางความหรูหรา ความคิดหลักของภารกิจของท่านคือการ

ช่วยเหลือผู้คนของท่าน ในการระดมสรรพก าลังทั้งหลายเพ่ือช่วยในงานของท่าน โดยการกระจายค าร้องขอของ

ท่าน จนกระทั่งมันกลายเป็นผลที่ดีต่อประชาชนของท่าน ผลที่ดีต่อคนยากจนทั้งหลายและคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง

ทั้งหมดท่ัวโลก 

 เพ่ือที่จะรับใช้ให้เกิดผลดีต่อแผ่นดินแม่ของท่าน ท่านยอมรับข้อเสนอของส านักบรรยาย ส าหรับการ

เดินทางในสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรของการรณรงค์เผยแพร่ในอเมริกา ท่านได้เริ่มต้นที่จะบอกถึงความงดงาม

แห่งอินเดียและความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งอินเดีย  
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การเป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณ 

 ท่านสวามีพบว่าส านักบรรยายที่อเมริกา ถูกใช้เพื่อการหา

ผลประโยชน์และหลอกลวง ในไม่ช้าท่านจึงตัดสินใจออกจาก

องค์กรการบรรยายแห่งอเมริกา ในช่วงตอนต้นของฤดูหนาวราว

ปี 1894 ท่านกลับไปยังมหานครนิวยอร์กอีกครั้ง หลังจากการ

เดินทางอย่างรวดเร็วไปทั่วผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้และ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ของอเมริกา ครั้งก่อนเป็นเพียงการเดินทางเพ่ือ

เข้าเยี่ยมชมเมืองต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ อีกทั้งมีการ

บรรยายในที่สาธารณะ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากแต่ไม่ได้เริ่มต้น

ท างานที่สร้างสรรค์ใด ๆ ในลักษณะของงานประจ าที่ท าแบบ

ปกติ หากแต่ในขณะนี้ท่านสวามีได้รับค า เชิญจากสมาคม

จริยธรรมแห่งบรู๊คลิน เพ่ือมาบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเส้นทางสาย

ใหม่ ส าหรับการจัดการองค์กรการท างานแห่งใหม่ในอเมริกา ในไม่ช้ า ท่านสวามีได้พบกับกลุ่มของผู้มีจิต

วิญญาณอันแรงกล้า ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ในอันที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของท่านสวามีเพ่ือการตรัสรู้ที่

แท้จริงทางด้านจิตวิญญาณ ท่านสวามีทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีในการสั่งสอนถ่ายทอดวิธีการต่าง ๆ โดยการ

บรรยาย และให้ค าชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพ่ือการปฏิบัติในทุกวัน แก่กลุ่มคนผู้เลือกแล้วที่จะเจริญรอยตาม

ท่าน ทั้งวิธีราชโยคะ และญาณโยคะ ส าหรับการบรรยายที่เกี่ยวข้องนี้ถูกน ากลับมาบรรยายซ้ าอีก เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจทางด้านปรัชญาอันลึกล้ าที่สุด นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างมากต่อท่าน 

โดยความเป็นธรรมชาติที่รวมอยู่ในตัวท่าน อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้แจ้งและมีศีลธรรม ผู้เป็นดั่งนักบุญและน่า

เลื่อมใสอย่างแท้จริง  

 ในบรรดาศิษย์ผู้มีความกระตือรือร้นและมีความโดดเด่นยิ่งในขณะนี้คือ นางโอลี บูล, ดร. อัลลัน เดย์, 

น.ส. เอส อี วาร์โด, ศาสตราจารย์วายแมน และศาสตราจารย์ไรท์, ดร.สตรีท รวมถึงนักบวชและฆารวาสอีก

หลายคน เช่น นายและนางฟรานซิส เล็กเก็ต และ น.ส. แมกลาวด์  ท่านเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวง

สังคมแห่งนิวยอร์ก ซึ่งกลายมาเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของท่านสวามี ราวเดือนมิถุนายนปี 1895 ท่านสวามีได้เริ่มต้น

วางแผนการท างานอันสร้างสรรค์อย่างจริงจังไว้บนรากฐานที่มั่นคง นอกจากนี้ท่านได้เสร็จสิ้นการเขียนหนังสือ

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งของท่าน เกี่ยวกับราชาโยค โดยการพูดให้ น.ส. เอส อี วาร์โด (ในภายหลังคือซิสเตอร์ฮาริ

ดาสิ) ส าหรับหนังสือราชาโยคนี้ ในไม่ช้าสามารถดึงดูดความสนใจของนักจิตวิทยาชาวอเมริกอย่าง คุณวิลเลียม 

เจมส์ อย่างมาก นอกจากนี้ท่านสวามียังได้รับการสนับสนุนจากสาวกผู้ติดตามที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลอีกเป็น

จ านวนมาก และไม่ว่าผลตอบแทนทางการเงินต่าง ๆ ที่เกิดจากการท างานอย่างหนักของท่าน ท่านสวามี



31 
 

สามารถเก็บรวบรวมและน าไปสู่จ านวนเงินที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดทั้งปีแห่งการทุ่มเทท างานอย่างหนักของท่าน

สวามี ท่านใส่ใจในรายละเอียดและเอาจริงเอาจังอย่างมากเกี่ยวกับการบรรยายทั้งส่วนบุคคลและที่สาธารณะ 

ท่านสวามีมีความรู้สึกว่าตนเองเริ่มเหนื่อย หากแต่ท่านสวามียังคงยึดมั่นและพึงพอใจที่จะด าเนินตาม

อุดมการณ์เกี่ยวกับ สนาตนะธรรม  นั่นคือ ศาสนาอันเป็นนิรันดร์ ณ บัดนี้ ได้แทรกซึมเข้าไปในความคิดแห่ง

โลกอเมริกา สะท้อนผ่านการเทศน์ การปราศรัยทั้งมวล แม้ว่าท่านอาจไม่ได้รับการยกย่องและน่าเชื่อถือเลย 

 ความอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยเกือบทั้งหมดที่มีของท่านสวามี เกิดจากการท างานหนักอย่างต่อเนื่องในชั้น

เรียน และการบรรยายในที่สาธารณะ ส่งผลให้ขณะนี้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเสาะแสวงหา

สถานที่อันเงียบสงบ สถานที่ซึ่งท่านสามารถพักเส้นประสาทที่แตกละเอียดของท่านได้แม้เพียงเล็กน้อย อีกทั้ง

เพ่ือเป็นการฝึกฝนเหล่านักเรียนของท่านสวามี เพ่ือการปฏิบัติในอนาคต หนึ่งในจ านวนนักเรียนของท่านสวามี

คือ น.ส. ดัตเชอร์ ผู้เป็นเจ้าของบ้านพักตากอากาศอันแสนงดงามของสวนเทาว์ซัน ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะที่

ใหญ่ที่สุดในแม่น้ า เซนต์ลอว์เรนซ์ น.ส. ดัตเชอร์ เสนอให้ใช้บ้านพักตากอากาศของเธอเป็นที่พัก ส าหรับรับรอง

ท่านสวามี และนักเรียนทั้งหลายของท่าน สถานที่แห่งนี้เป็นท าเลที่สะดวก สามารถมองเห็นความงดงามของ

เวิ้งน้ าอันกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ นับพัน ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของแม่น้ า เซนต์ลอว์เรนซ์ 

ไม่มีเสียงใดของมนุษย์ที่ลอดผ่านความเงียบสงบของบ้านพักที่แยกตัวออกมาอย่างสันโดษ ผู้พักอาศัยได้ยิน

เพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาของแมลง เสียงอันแสนหวานของนกน้อย หรือเสียงลมหายใจอันอ่อนโยนของลมที่

พัดผ่านใบไม้ไหว เป็นฉากหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงกระจ่างชัดดั่งรัศมีที่นุ่มนวลของดวงจันทร์ในยาม

ค่ าคืน และดวงหน้านวลผ่องของพระจันทร์เบื้องบน ที่สะท้อนประกายแสงกระทบลงบนผืนน้ าเบื้องล่าง 

 ในฉากแห่งความงดงามราวต้องมนต์นี้ เหล่านักเรียนผู้อุทิศตนทั้งหลายใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์แห่งความ

ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับท่านอาจารย์อันเป็นที่รัก ได้รับฟังค าพูดแห่งแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมของท่านสวามี ใน

จ านวนนักเรียนสิบสองท่านรวมถึง น.ส. เอส อี วาร์โด และ น.ส. กรีนสตีเดล ผู้ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นซิ

สเตอร์คริสตีน และสามารถช่วยเหลือซิสเตอร์นิเวดิตาในการท างานด้านการศึกษาในอินเดีย  

 ระหว่างการพ านัก ณ เกาะแห่งนี้ ท่านสวามีได้จุดประกายแสงสว่างในประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ทั้ง

ด้านประวัติศาสตร์ และด้านปรัชญา รวมถึงจิตวิญญาณทางโลก หลักธรรมค าสอนและข้อความต่าง ๆ ที่ ริน

หลั่งออกมาเป็นดั่งสิ่งที่อยู่ภายในธรรมชาติแห่งความเป็นท่านสวามี ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอันมีความหลากหลายและมีความจริงอันเป็นนิรันดร์ ตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ที่พ านัก 

ณ สวนเทาว์ซัน ไอซ์แลนด์  แห่งนี้ นี่เป็นห้วงเวลาที่อิสระและยิ่งใหญ่ที่สุด ช่วงหนึ่งแห่งชีวิตของท่าน

สวามี รายล้อมไปด้วยเหล่าสาวกผู้กระตือรือร้นของท่าน ในสถานที่อันสงบเงียบ และ ณ ช่วงเวลาแห่ง

บรรยากาศที่เงียบสงัดนี่เอง เตือนให้ท่านสวามีระลึกถึงครั้งวันวาน ครั้งที่ อาจารย์ศรีรามกฤษณะมีชีวิต และ

การสั่งสอนของท่านอาจารย์ เมื่อครั้งที่อยู่วัดทักษิเณศวรที่ริมฝั่งแม่น้ าคงคา และสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันเก่านั้น 
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอันอิสระของท่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก

และความปิติยินดียิ่งในครั้งนั้น ได้พัดพาดวงจิตของสาวกแห่งทักษิเณศวรจากริมฝั่งพระแม่คงคา และได้พัด

มายังที่นี่ ดวงจิตของเหล่าสาวกในดินแดนอันอ้างว้างแห่งนี้อีกครั้ง แค่เพียงชั่วครู่ ของความคิดแห่งความปลาบ

ปลื้มใจเป็นที่สุดของท่านสวามี ช่วงเวลาเช่นนี้สามารถจัดท าเป็นหนังสือที่ชื่อว่า ‘แรงบันดาลใจของค าพูด’ 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนี้บุญคุณในความขยนัหมั่นเพียรของ น.ส. เอส อี วาร์โด ผู้เป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น

ไม่น้อยในการเรียบเรียงและจัดท าขึ้น ท่ามกลางความเงียบงันแห่งสถานที่ส่วนตัวเช่นนี้ ท่านสวามีได้ประพันธ์

บทเพลงอมตะแห่งสันยาสี ซึ่งในขณะนี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในมรดกอันล้ าค่ายิ่ ง ต่อดวงจิตทั้งหลายที่มีจิต

วิญญาณเดียวกัน  

 การเติมเต็มการท างานอันยิ่งใหญ่ของท่านสวามีในการฝึกฝนอบรม ที่ สวนเทาว์ซัน ไอซ์แลนด์ นั้น 

เป็นการเริ่มต้นที่ดีแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้นับถือให้เข้ากลายเป็นอาจารย์และเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จากนั้นท่าน

เดินทางกลับไปยังนิวยอร์ก จากที่นั่นในไม่ช้า ท่านสวามีเดินทางต่อด้วยเรือไปยังประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งท่าน

สวามีได้น าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือมาสู่คนอังกฤษ ด้วยข้อความและรูปแบบการเทศน์เดียวกันกับที่มอบไว้ให้แก่อเมริกา 

ในระหว่างที่ท่านสวามีขาดการท างานด้านการเผยแผ่เวทานตะในอเมริกา เหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ที่ได้รับ

การฝึกฝนของท่านได้ด าเนินการต่าง ๆ แทนท่านอย่างต่อเนื่อง หากแต่การปรากฎตัวของท่านสวามี เป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างมากส าหรับโลกใหม่ เพ่ือการรวบรวมการท างานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่ ดังนั้น 

ท่านสวามีจึงกลับไปในไม่ช้า  

 ด้วยแนวทางแห่งการท างานด้านเวทานตะที่เป็นรูปธรรมบนแผ่นดินอเมริกา หลังจากนั้นท่านสวามีได้

ปิดการบรรยายสาธารณะของท่าน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 1896 การจัดการเคลื่อนไหวด้านเวทานตะ

ไปสู่เชิงกว้างทางสังคมอย่างชัดเจน เริ่มต้นขึ้นจากการแจกจ่ายหลักธรรมค าสอนของท่านในรูปแบบหนังสือ ใน

ที่สุด สังคมแห่งเวทานตะจึงสถิตย์อยู่ ณ มหานครนิวยอร์ก โดยมีใจความส าคัญคือการไม่มีนิกาย มีจุดมุ่งหมาย

ในการเทศนา และฝึกฝนด้านเวทานตะ และต้องการให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ ไปสู่ความเชื่อและ

ความศรัทธาทั้งมวล ซึ่งเหล่าสมาชิกจะได้พบเป็นประจ าในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงานบนความร่วมมือ และการท างานร่วมกันเป็นองค์กร และส าหรับการศึกษาและและการ

ประชาสัมพันธ์ของการบรรยายด้านเวทานตะ ส าหรับหนังสือที่ยิ่งใหญ่ได้แก่ ราชโยคะ, ภัคติโยคะ และ กรรม

โยคะ  ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ และกระตุ้นความสนใจในบางส่วนของนักวิชาการและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของ

อเมริกา 

 หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของท่านสวามีในการจัดการชั้นเรียนของท่านในสมาคมแห่งนี้ คือ ท่าน

ต้องการที่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและอุดมการณ์ระหว่างตะวันออกและ

ตะวันตก ท่านสวามีมีแผนการในใจที่จะน าเหล่าศิษย์พ่ีน้องของท่านบางส่วนจากอินเดีย มาท าการสอนและ
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เทศน์ในอเมริกา ในทางกลับกันยังมีสาวกชาวอเมริกาและชาวอังกฤษบางส่วนที่ยังฝึกฝนและแสดงธรรมอยู่ใน

อินเดีย หากแต่ในอเมริกาจะเน้นเรื่องการสอนทางด้านศาสนา หากแต่ในอินเดียเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติเป็น

หลัก ในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมวิทยาแบบประยุกต์ การจัดองค์กร 

และการประสานงาน ชาวอินเดียต้องการพลังงานเหล่านั้น พลังที่มีความช านาญในการด าเนินงานต่าง ๆ พลัง

ที่กระหายและต้องการปรับปรุงจิต ที่มีอิสรภาพด้วยความรักของปวงชน ที่มีอยู่ในฝั่งตะวันตก ในความเห็นของ

ท่านสวามี ท่านเชื่อว่าฝั่งตะวันออก จะได้ประโยชน์จากการผสมผสานการวิปัสสนาทางตะวันออกและ

พฤติกรรมการคิดตรึกตรองด้วยสมาธิทางตะวันตก ท่านสวามีท าให้นายฟรานซิส เอช เล็กเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน

พลเมืองผู้ที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลของเมืองในนิวยอร์ก เป็นนายกของสมาคมแห่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้น คือ สมาคม

เวทานตะ 

 ด้วยหลักค าสอนอันเป็นสากลและการเรียนการสอนอย่างลึกซึ้งของท่านสวามี สร้างความประทับใจ

อย่างยิ่งในจิตใจแห่งปัญญาชนคนอเมริกา ท่านได้รับการเสนอให้เป็นประธานของปรัชญาตะวันออก ที่

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และที่โคลัมเบีย เป็นประธานภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ นักจิตวิทยาที่มีความโดดเด่น

และนักปรัชญา ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของสาขาอ่ืน ๆ ถูกดึงดูดด้วยความรู้อันสูงส่งของท่านและความรอบ

รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ ความเปิดเผยอย่างกล้าหาญของท่านสวามีมีความโดดเด่นที่ชัดเจน และได้รับ

การยอมรับโดยทั่วไป ยอมสละมุมมองที่แท้จริงและหลักการของพวกเขา หากแต่หลังจากนั้น ท่านพบว่า

ประชาชนชาวอเมริกายอมรับในสิ่งนี้ แม้ว่าในตอนแรกมันอาจมีความขุนเคือง หากแต่หลังจากนั้นจึงประสบ

ความส าเร็จ และถือได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งกล้าท้าทายที่จะพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในสิ่ง

ที่เขารู้สึกว่าเป็นข้อบกพร่องของอารยธรรมของตน แต่ในตอนท้ายของการท างานกับชาวอเมริกา ท่านสวามี

เหนื่อยอย่างที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านท า ท่านพูด หรือท่านเขียน เป็นอารมณ์ที่รุนแรงและตื่นเต้นของความ

เอาจริงเอาจงั และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ท าลายสุขภาพอย่างไม่ต้องสงสัย เพ่ือน ๆ ของท่านรู้ว่าที่ท่านท าไปทั้งหมด

เกิดจากการกระตุ้นตนเองและใช้แรงพลังทั้งหมดที่มี ผู้ซึ่งน าข้อความหรือหลักธรรมของท่านไปใช้เป็นลัทธิหรือ

ความเชื่อที่มีความส าคัญมากในการด าเนินชีวิตของพวกเขา 
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ในประเทศอังกฤษ 

 เราได้ประจักษ์ถึงการท างานของท่านสวามีวิเวกานันท์

แล้ว ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการท างานด้านการสอนของท่าน

ที่ สวนเทาว์ซัน ไอซ์แลนด์ ท่านสวามีเดินทางไปเยือนประเทศ

อังกฤษในช่วงปลายปี 1895 ซึ่งในความเป็นจริง ท่านได้เข้า

เยือนสามครั้ ง  คือจากเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือน

พฤศจิกายน 1895 จากเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือน

กรกฎาคม  1896 และจากเดือนตุลาคมจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 

1896 นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านเหยียบย่างเข้าสู่ประเทศอังกฤษ บรรยากาศที่ท่านสูดลมหมายใจเข้าไปนั้นช่าง

แตกต่างจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ท่านเคยพบ ท่านสวามี พบว่า ณ ประเทศแห่งนี้ ล้วนปรากฏ

เหล่าวีรบุรุษผู้กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว แม้ในขณะที่ท่านชื่นชมคนอังกฤษนั้น ท่านไม่เคยลืมภารกิจเพ่ือประชาชน

แห่งอินเดียเลยแม้แต่น้อย ครั้งหนึ่งท่านได้เขียนถึง นายเลคเก็ต ในอเมริกาว่า “ทุก ๆ ความเสียหาย ทุก ๆ ข้อ

เสียเปรียบ จักรวรรดิอังกฤษเองเป็นตัวจักรส าคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีอยู่เพ่ือการเผยแพร่แนวความคิด 

ข้าพเจ้าหมายถึงการฝังแนวความคิดต่าง ๆ ของข้าพเจ้าไว้ในใจกลางของตัวจักรแห่งนี้ และเมื่อนั้นพวกเขาจะ

กระจายแนวความคิดดังกล่าวออกไปทั่วโลก” ในระหว่างการเดินทาง ท่านสวามีมีโอกาสไปเยือนกรุงปารีส ซึ่ง

เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุโรป ท่านยินดียิ่งที่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โบสถ์ วิหาร สถานที่แสดงงานศิลปะ 

และความวิจิตรตระการตาที่มีมูลค่าทางศิลปะอ่ืน ๆ ของประเทศ ณ กรุงปารีส ท่านได้รับการแนะน าให้รู้จักกับ

เพ่ือนผู้มีความรู้แจ้งในค าสอนของท่าน ได้สนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาเรียนรู้ที่มากที่สุด

ของความคิดทางจิตวิญญาณอันสูงสุด 

 การเดินทางมาถึงยังอังกฤษของท่านสวามีวิเวกานันท์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเหล่าสหาย ใน

คนเหล่านั้นคือ น.ส. เฮนเรียตตา มูลเลอร์ ผู้ซึ่งเคยพบกับท่านแล้วในอเมริกา และ นาย อี ที สเตอร์ดี หลังจาก

นั้นไม่กี่วัน ท่านเริ่มต้นการท างานอย่างเรียบง่ายในแนวทางแห่งสันติสุข ในระหว่างวัน ท่านใช้เวลาไปกับการ

เยือนสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ และศิลปะทุกแห่ง  ในตอนเช้าและบ่อยครั้งในตอนบ่ายแก่ ๆ ท่าน

เปิดชั้นเรียนขึ้นและให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ชื่อเสียงของท่านสาวมี แพร่กระจายออกไปภายในสามสัปดาห์แห่งการ

มาถึง ท่านสวามีพบว่าท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันทรงพลังและมีคุณค่าอย่างมาก ทั้งข่าวที่น่ายินดีเกี่ยวกับ

การประกาศหลักธรรมและแนวความคิดของท่าน สโมสรในลอนดอนบางแห่งถูกเลือก และแม้กระทั่งผู้น าของ

สถาบันพระบางท่านที่ส าคัญ เชิญท่านพร้อมทั้งต้อนรับท่านอย่างยกย่อง ท่านสวามีถูกเชิญเข้าไปในแวดวงทาง

สังคมที่ดีที่สุดของอังกฤษ หรือแม้แต่เหล่าสมาชิกขุนนางต่างยินดีและยอมรับในตัวท่านเข้าเป็นพระสหาย สิ่ง

ต่าง ๆ เหล่านี้ ปฏิวัติรูปแบบทางความคิดของท่านสวามีที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง เกี่ยวกับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
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ของอังกฤษ ท่านสวามีพบว่าในอเมริกาประชาชนส่วนใหญ่มีการตอบสนองและการยอมรับอย่างมากต่อ

แนวความคิดใหม่นี้ หากแต่ในอังกฤษท่านสวามีพบว่า แม้แต่ผู้ที่เป็นอนุรักษ์นิยม ยังสรรเสริญและยอมรับท่าน

สวามีอย่างเปิดเผย  พวกเขายอมรับท่านสวามีด้วยความจริงใจ และศรัทธาอย่างแรงกล้า เชื่อในคุณค่า ใน

ความเป็นครู และแนวความคิดของท่านมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 แม้ว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่พ านักอยู่ ณ กรุงลอนดอน หากแต่ท่านสวามีมีความสุข และพึงพอใจอย่าง

มากล้น ที่ได้รับความจริงใจจากสหายและผู้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังของท่าน กลุ่มคนเหล่านี้ เช่น น.ส. มาร์

กาเร็ต โนเบิล (ซึ่งภายหลังกลายเป็นซิสเตอร์นิเวดิตา) ผู้ซึ่งเป็นครูใหญ่ของสถาบันการศึกษา และเป็นสมาชิกที่

น่าจับตาของสโมสรซีเซม ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันทางด้านการศึกษา แม้ น.ส. มาร์กาเร็ต โน

เบิล ท าการเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ หากแต่แสดงออกให้เห็นอย่างโดดเด่นและแตกต่างในแวดวงทางสติปัญญา

และการศึกษา เป็นที่น่าสังเกตุว่าน.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล เป็นผู้ที่น่าสนใจและมีอิทธิพลทางความคิดอย่างมาก 

และที่ส าคัญ หลงไหลในความแปลกและมหัศจรรย์อันกว้างใหญ่ของวัฒนธรรมทางศาสนา อีกทั้งปัญญาอัน

บริสุทธิ์ของแนวความคิดด้านปรัชญาของท่านสวามี  

 ท่านสวามีวิเวกานันท์กลับไปเยือนอังกฤษเป็นครั้งที่สอง ด้วยความแปลกใจในการรอคอยการกลับมา

ของท่าน ในราวเดือนเมษายนปี 1896 ท่านสวามีชักชวนท่านสวามีสราดานันท์ หนึ่งในศิษย์พ่ีน้องของท่าน 

ตั้งแต่ครั้งที่ท่านมาเยือนในครั้งแรก เพ่ือเริ่มต้นการท างานอย่างต่อเนื่อง บัดนี้เดินทางมาถึงจากโกลกาตา และ

เป็นแขกของ นาย อี ที สเตอร์ดี ในเวลานี้ท่านสวามีเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับหลักความคิด ด้าน เวทานตะ การ

บรรยายที่ประดุจดั่งแสงสว่างของท่านในเรื่องญาณโยค อันเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางแห่งภูมิปัญญาอัน

ยอดเยี่ยมได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งเป็นค าบรรยายที่ท าให้ประชาชนผู้มีพรสวรรค์ทางสติปัญญาของอังกฤษ

เข้าใจและประทับใจอย่างมาก ส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศที่ดี ส าหรับการเผยแผ่หลักธรรมความคิดแห่ง

ฮินดู รวมทั้งวัฒนธรรม ในรูปแบบอันบริสุทธิ์ของพวกเขา ท่านยังคงบรรยายทั้งในที่สาธารณะและแวดวง

เฉพาะในอีกหลายต่อหลายหลักสูตร 

 หนึ่งในบรรดากิจกรรมที่น่าจดจ าอย่างยิ่งในระหว่างที่ท่านสวามีพ านัก ณ กรุงลอนดอน ท่านได้เข้า

ร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านตะวันออกที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง คือ ท่านศาสตราจารย์ แม็กซ์ มูลเลอร์ แห่ง

มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ที่บ้านของท่าน โดยเป็นการเชิญที่พิเศษยิ่ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 1896 ค ากล่าวหนึ่ง

ของท่านสวามีคือ “การมาเยือนนี้เป็นการแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นอย่างแท้จริง บ้านน้อยที่แสนน่ารัก มันเป็นสถาน

ที่ตั้งของสวนอันสวยงาม ปราชญ์ชั้นยอด ด้วยความสงบเบื้องหน้าและความอ่อนโยน และหน้าผากอันเรียบ

ของเด็ก ๆ ในทั้งเจ็ดสิบฤดูหนาว และทุก ๆ ร่องรอยบนใบหน้าเหล่านั้นบอกถึง จิตวิญญาณที่ใดที่หนึ่งที่ซ่อน

อยู่ภายในจิตใจในส่วนลึก” ท่านศาสตราจารย์ แม็กซ์ มูลเลอร์ มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะล่วงรู้ในสิ่งที่ท่าน

สวามีได้สั่งสม รวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาจารย์ศรีรามกฤษณะ พร้อมทั้งแจ้งแก่ท่านสวามีว่า 
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ท่านยินดีที่จะเขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตชีวประวัติและค าสอนของท่านอาจารย์อย่างครบถ้วน

อย่างมาก ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เท่าที่ท่านสวามีสามารถให้ได้ถูกวางเค้าโครงไว้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึง

ความเคารพนับถือของท่านศาสตราจารย์ ผู้ซึ่งพบกันเพียงครั้งแรกครั้งเดียวแล้วสามารถจัดการงานต่าง ๆ ให้

เป็นรูปเป็นร่าง เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนและแนวทางในการชี้แนะของท่านเป็นจ านวนมากเพียงครั้งเดียว ซึ่ง

ต่อมาได้ถูกตีพิมพ์ในไม่ช้าภายใต้ชื่อเรื่อง “รามกฤษณะ ชีวิตและวาทะ (Ramakrishna: His Life and 

Sayings) ” ท่านสวามีได้มอบความช่วยเหลืออย่างมากในการจัดท าหนังสือเล่มนี้ ด้วยภารกิจและความยึดมั่น

อย่างมากของท่าน ท่ามกลางโลกท่ีพูดภาษาอังกฤษ 

 ในการเยือนครั้งก่อนของท่านสวามี ท่านได้ท าความรู้จักและกลายเป็นเพ่ือนแท้ด้วยดวงจิตอัน

แข็งแกร่งและจริงใจของเพ่ือนชาวอังกฤษ เช่น น.ส. เฮนเรียตตา เอฟ มูลเลอร์ น.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล นาย อี 

ที สเตอร์ดี และคนอ่ืน ๆ ในตอนนี้พวกเขาเหล่านี้ได้กลายเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านและพร้อมที่จะเสียสละทุก

ส่งทุกอย่างของเขาและเธอ จากกลุ่มคนเหล่านี้เพ่ิมเติมอีกสองท่านซึ่งป็นศิษย์ที่มีความศรัทธาสูงที่สุด คือ นาย 

และนาง ซีเวียร์ ในความเป็นจริงแล้วท่านสวามีแต่งตั้งซิสเตอร์นิเวดิตา และ เจ เจ กู๊ดวิน และ นาย และนาง ซี

เวียร์ และท่านสวามีเปรียบศิษย์เหล่านี้เป็นดั่งผลงานที่ดีที่สุดของการท างานของท่านในอังกฤษ 

 ความอ่อนล้าจากความพยายามบากบั่นในการท างานที่ลอนดอนของท่าน  ท่านสวามีตอบรับค าเชิญ

เป็นครั้งที่สามของเพ่ือนสนิทของท่านอีกครั้ง เพ่ือการเดินทางและวันหยุดในทวีปยุโรป ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่

ของฤดูร้อนในป ี1896 ท่ามกลางเทือกเขาที่เต็มไปด้วยหิมะของสวิตเซอร์แลนด์ มันเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ เชิง

เทือกเขาแอลป์ระหว่างภูเขามองบรังค์ และภูเขาลิตเติล เซนต์เบอร์ และนั่นเป็นครั้งแรกของท่านในความคิด

เกี่ยวกับแผนการการก่อตั้งสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบของวัดในเทือกเขาหิมาลัย ที่ซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์ของ

ท่านทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสามารถมารวมกันอย่างพร้อมใจ ในขณะที่ครอบครัวซีเวียร์อยู่กับท่าน 

และไม่เคยปล่อยให้ความคิดนั้นพ้นผ่านไป และมันได้กลายเป็นชีวิตการท างานของพวกเขา ในขณะที่

เพลิดเพลินกับความเงียบสงบและความสดชื่นอันบริสุทธิ์ของภูเขาอันสันโดษในสวิตเซอร์แลนด์ ก็มีจดหมาย

จากท่านศาสตราจารย์ พอล ดายซัน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านภารตวิทยาของเยอรมันนี ได้เรียนเชิญท่านไป

เยือนเขาที่ คีล เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ท่านได้พ านักที่สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามท่านได้จัดการไปเยือนยัง ไฮ

เดลเบิร์ก  โคเบลนซ์ โคโลญ เบอร์ลิน ส าหรับท่านแล้ว ท่านมีความประสงค์ที่จะแวะที่เยอรมัน และท่านก็รู้สึก

ประทับใจด้วยพลังแห่งวัตถุและการเรียนรู้อันเยี่ยมยอด ในการตอนรับท่านที่คีล มันเป็นเต็มไปด้วยไมตรีจิต

และความสัมพันธ์ของพวกเขาราวกับมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวอาจเพราะได้รับยกย่องของสาวกแห่งเวทานตะ เช่น 

พอล ดายซัน 

 หลังจากการเดินทางท่องไปในทวีปยุโรป เป็นอีกครั้งที่ท่านสวามีมาที่ลอนดอน และ ศาสตราจารย์ 

พอล ดายซัน ได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย ท่านสวามีใช้เวลาอีกสองเดือนที่นี่และได้พบกับศาสตราจารย์
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แม็กซ์ มูลเลอร์อีกครั้ง มีการประชุมร่วมกับคุณเอ็ดเวิร์ด คาร์เพนเทอร์ คุณเฟรดเดอร์ริค เมเยอร์ส คุณ

แคนนอน วิลเบอร์ฟอร์ซ และผู้มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน  และ ได้ส่งมอบชุดข้อมูลของค าบรรยายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเวทานตะ ทฤษฎีทางฮินดู มายา และอไทวตะการหักโหมอย่างหนักเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อสุขภาพของท่าน และเพ่ือนของท่านได้แนะน าให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ หากแต่เสียงแห่งอินเดียนั้นใน

ขณะนี้เรียกให้ท่านกลับ ท่านเริ่มรู้สึกว่าการท างานในส่วนของทางตะวันตกนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมันเป็น

เวลาส าหรับท่านที่จะพุ่งตัวเองอย่างรวดเร็วไปสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติในอินเดีย เพ่ือที่จะช่วยเหลือแผ่นดินแม่

ของท่าน ส าหรับการจัดการเกี่ยวกับงานของท่านในอเมริกาในช่วงเวลาที่ท่านไม่อยู่  ในไม่ช้าท่านได้ส่งท่าน

สวามีสราดานันท์ไปที่นิวยอร์ก เพ่ือตอบสนองต่อการร้องขอซ้ าแล้วซ้ าเล่าของเหล่าสาวกและนักเรียนแห่ง

เวทานตะที่นั่น และท่านได้น าสวามีอับเบดานันท์ ศิษย์พ่ีน้องของท่านอีกคนส าหรับไปท างานที่ลอนดอน ท่าน

สวามีท าทุกอย่างภายใต้อ านาจที่ท่านสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใหม่ ด้วยความรับผิดชอบในชีวิตใหม่

ของท่าน ต่อมาในภายหลังท่านได้ฝึกฝนสวามีอับเบดานันท์ ด้วยตัวท่านเองเพ่ือที่จะสามารถที่จะด าเนินการ

และท าได้เพียงล าพัง ท่านต้องการที่จะทิ้งผู้ท างานไว้เบื้องหลังเพ่ือที่จะปรับให้เกิดความเหมาะสมระหว่างจิต

วิญญาณและสติปัญญาที่จะสามารถเข้าถึงซึ่งเวทานตะ และท่านคิดว่าสวามีอับเบดานันท์เป็นผู้ที่สามารถ

ถ่ายทอด และสามารถเป็นตัวแทนทางเวทานตะในการท างานแทนท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะภายหลังจาก

การจากไปของท่านสวาม ีและเม่ือนั้นท่านสวามจีะโล่งใจ จิตใจของท่านสวามีในขณะนี้ชี้ชัดราวกับเข็มทิศไปยัง

อินเดีย ที่ซึ่งเป็นบ้านของคนยากจนและคนที่จมดิ่งอยู่ใต้น านับล้าน ๆ ผู้คนเหล่านั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้ท่านต้อง

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 
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อินเดียท่ีรัก 

 ในวันที่ 16 ธันวาคม 1896 ท่านสวามีเดินทางร่วมกับ นาย 

และนาง ซีเวียร์ จากกรุงลอนดอนสู่ทวีปยุโรป โดยการช่วยเหลือ

จัดการของ นายกู๊ดวิน ซึ่งจะเดินทางไปพบกับท่านสวามีรวมถึง

นายและนางซีเวียร์ที่เนเปิลส์ ด้วยทางเรือ ออกจากเซาแธมป์ตัน 

ท่านรู้สึกยินดียิ่งที่ได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง ท่านกล่าวต่อนายและ

นางซีเวียร์ว่า “ในขณะนี้ข้าพเจ้ามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้น นั่น

คืออินเดีย ข้าพเจ้ามีความปรารถนาและคาดหวังบางสิ่งแก่

อินเดีย” เพ่ือชาวอังกฤษถามท่านในวันก่อนออกเดินทางว่า 

“ท่านสวามี ในขณะนี้ท่านยังคงชื่นชอบมาตุภูมิของท่านอยู่หรือ 

ด้วยความที่ท่านเดินทางออกจากอินเดียมาถึงสี่ปี ท่านมี

ประสบการณ์อันหรูหรา น่าสรรเสริญยกย่อง และเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งตะวันตก” ท่านตอบกลับอย่างน่าสนใจ

ว่า “อินเดียนั้น ข้าพเจ้ารักอินเดียตั้งแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกมา แม้ในตอนนี้ ทุก ๆ ฝุ่นละอองของอินเดียก็

กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าหรับข้าพเจ้า ทุกอนุอากาศขณะนี้ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับข้าพเจ้า ซึ่งในตอนนี้เป็นดินแดนอัน

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่แห่งการแสวงบุญ” 

 คณะออกเดินทางไปยังมิลานผ่านโดเวอร์ เกแล และเมาท์ เซนิส และท่านสวามีเดินทางสั้น ๆ ไปยัง

อิตาลี เมื่อรถไฟออกจากฟอร์เรสซ์ไปยังโรม ท่านสวามีรู้สึกเข้าถึงเมืองทั้งหมดของยุโรปอย่างเต็มที่ ท่านมีความ

ประสงค์อย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นกรุงโรม และนับเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ใช้ไปเพ่ือซึมซับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ณ กรุง

โรม ท่านสวามีมีความปิติล้นที่ได้พบเห็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างมากมาย ตั้งตระหง่าน

อย่างสง่างามเพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา เมื่อคณะเดินทางออกจากกรุงโรม ท่านไม่รู้สึกเสียดาย วัน

เวลาที่ผ่านไปนั้น ไม่ได้ท าให้ท่านสวามีเศร้าใจ เนื่องจากท่านได้ซึมซับในแต่ละช่วงเวลาการเดินทาง ผ่านไปเพื่อ

น าพาท่านเข้าใกล้ สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ท่านปรารถนา คืออินเดีย จากกรุงโรม ท่านเดินทางต่อไปที่เนเปิลส์ ซึ่งต่อมา

เรือเที่ยวสุดท้ายจากเซาท์แธมป์ตันได้น าพานายกู๊ดวิน มาถึง และได้ร่วมเดินทางจากเนเปิลส์ไปยังโคลัมโบ  ใน

วันที่ 30 ธันวาคม  1896  พร้อมกับท่านสวามีและเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านคนอ่ืน ๆ ในการเดินทางครั้งนี้ 

 ณ แผ่นดินเกิด การเดินทางกลับมาของท่านสวามีนับเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์

แห่งชาติอินเดียสมัยใหม่ อินเดียยกย่องและให้เกียรติแก่ท่าน ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาว

อินเดียรับรู้ และเข้าใจแล้วว่า ท่านสวามีได้ท างานที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใด ในการน าเสนอและตีความทางศาสนา

ฮินดู ต่อประเทศแถบตะวันตกจนประสบความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ ชาวอินเดียเกือบทุกคนเปรียบท่านเป็นดั่ง

อาจารย์ในยุคก่อน ผู้ล่วงลับและกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเพียงชั่วขณะ ในการด าเนินชีวิตอันทรงเกียรติแห่ง
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ศาสนาอันเป็นนิรันดร์ พร้อมทั้งน าพวกผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาของท่านผ่านพ้นโลกแห่งความศิวิไลซ์ทั้งมวล กลายเป็น

พลังขับเคลื่อนใหม่ที่ส าคัญของอินเดีย นับตั้งแต่ได้รับชัยชนะ ณ สภาแห่งศาสนา พลังเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนผ่าน

ความรู้จากการบรรยาย และสุนทรพจน์ของท่านสวามี สายตาของผู้มีการศึกษาชาวอินเดียถูกเปิดกว้างขึ้น เผย

ให้เห็นถึงความงดงามและสมบัติล้ าค่าที่ซ่อนอยู่ในศาสนาของพวกเขา หลายต่อหลายคนได้ประจักษ์แล้วว่า 

เวทานตะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นที่สุดของความเป็นศาสนาสากล  

 ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 15 มกราคม 1897 ภาพเบื้องหน้าเป็นบริเวณริมชายฝั่งของศรีลังกา ซึ่งสามารถ

มองเห็นได้จากระยะไกล ภาพที่แสนงดงามของเฉดสีอันสดใสเมื่อยามต้องแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า นี่คือ

อินเดีย ท่านสวามีเฝ้ามองด้วยความตื่นเต้น หากแต่ท่านสวามีไม่ได้นึกเลยแม้แต่น้อย  ว่าก าลังจะได้พบกับ

ตัวแทนนิกายทางศาสนาทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานทางสังคมต่าง ๆ ต่างมาต้อนรับการกลับมาของท่าน ศิษย์พ่ี

น้องของท่านเดินทางมาถึงศรีลังกาเพ่ือพบกับท่าน ส าหรับผู้อ่ืนนั้นก าลังเดินทางมา ในมัดดราสและโกลกาตา

ต่างตื่นเต้นอย่างมากต่อการมาถึงของท่าน บัดนี้ท่านสวามีพบว่า ณ เวลานี้ ท่านกลายเป็นบุคคลส าคัญแห่ง

อินเดีย  

 เมื่อท่านสวามีถึงยังโคลัมโบ เสียงตะโกนกู่ร้องด้วยความปิติยินดีของมวลชน ดังขึ้นไม่ขาดสาย ตลอด

ทั้งบริเวณท่าเรือปกคลุมไปด้วยคลื่นมนุษย์ ฝูงชนนจ านวนมากต่างพากันพยายามแหวกเข้ามาเพ่ือสัมผัสท่าน 

ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาถูกจัดเตรียมขึ้น ประดับประดาด้วยทิวธงงดงาม ท่วงท านองอันไพเราะของบท

สวดทางศาสนาเปล่งเสียงดังก้องไกล ดอกไม้โปรยปรายในทุกย่างก้าวของท่านสวามี ผู้คนทั้งคนร่ ารวยและคน

ยากจนนับร้อย ต่างน าเครื่องสักการะบูชามามอบแด่ท่าน บัดนี้ ท่านเป็นเป้าสายตาแล้ว ผู้ คนทั้งหลายต่างจับ

จ้องมายังท่าน ท่านสวามีปรากฏตนท่ามกลางขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ ราวกับผู้พิชิตที่กลับมาพร้อมกับชัยชนะ ราว

กับมงกุฏแห่งเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ หากแต่ท่านมิใช่ผู้พิชิตอาณาจักรใด ๆ ในโลกนี้ ท่านเป็นเพียงผู้พิชิตหัวใจ

ผู้คนทั้งหลายทั่วโลกทั้งตะวันออกและตะวันตก 

 ณ ศรีลังกา ท่านสวามีเข้าร่วมประชุมที่จัดเตรียมขึ้นเพ่ือการต้อนรับจากประชาชนหลายต่อหลายแห่ง 

ท่านพ านักที่เกาะราวสิบวัน ท่านสวามีเดินทางข้ามทะเลและเดินทางต่อ มุ่งหน้าไปทางเหนือ ซึ่งที่นั่น ท่าน

สวามีได้รับการต้อนรับด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างมาก ขบวนแห่ เพ่ือเฉลิมฉลองถูกจัดเตรียมขึ้น วงดนตรีเริ่ม

บรรเลง ปืนใหญ่ถูกจุดขึ้น พลุไฟนานาถูกจุดขึ้น เพ่ือเป็นสัญลักษณะแห่งการต้อนรับเยี่ยงราชา แคร่ของท่าน

ถูกหามขึ้น ผู้คนต่างแย่งกันเข้ามาแสดงความเคารพ และให้เกียรติแก่ท่านตลอดทาง  

 จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการเดินทางห้าปีที่ผ่านมา มีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก 

เมื่อครั้งที่ท่านสวามีเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเท้าที่ปวดบวม ประกอบกับความอ่อนล้าจากการเดินทาง 

เดินทางผ่านไปในที่ที่ไม่เคยรู้จักด้วยบาตรที่ถือในมือ หากแต่ท่านสวามีรู้ว่าคือการต้อนรับอย่างน่ามหั ศจรรย์

อย่างยิ่งที่มอบให้แก่ท่าน เป็นการแสดงออกทางความรักโดยธรรมชาติของผู้คนเหล่านั้น ต่อหลักการความคิด
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ของท่านที่แสดงออกมา ท่านท าให้ทุกคนเชื่อว่าศาสนานั้นเป็นตัวแทนของทุกหัวใจ และทุกชีวิตของชนชาติ

อินเดีย และตลอดการเดินทางที่ท่านได้ถ่ายทอดความคิดของท่านเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศอินเดีย ในรูปแบบ

ของการกล่าวสุนทรพจน์อันทรงพลัง 
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ข้อความถึงเพื่อนร่วมชาติ 

 ชาวเมืองแห่งมัทราสต่างกระตือรือร้นอย่างมากที่จะได้

เข้าถึงท่านสวามี ทุกมุมเมืองต่างถูกตกแต่งประดับประดาเนรมิต

ซุ้มประตูขึ้นสิบเจ็ดซุ้มเพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะแก่ท่าน น าเสนอ

ท่านด้วยถ้อยค าอันทรงคุณค่า ยี่สิบสี่ประโยค ในหลากหลาย

ภาษา ถูกแขวงตกแต่งไว้ทั่วทั้งเมืองอย่างงดงาม เมื่อยามที่ท่าน

เดินทางมาถึง ณ เมืองแห่งนี้ ท่านสวามีได้ให้สุนทรพจน์อันคม

คายที่แสนจะไพเราะในข้อความที่ส่งถึงยังประเทศอินเดีย ด้วย

ชุดของการบรรยายที่แสนงดงาม ประกอบด้วย ‘แผนการที่วาง

ไว้’  ‘ภารกิจเกี่ยวกับเวทานตะ’ ‘อนาคตของอินเดีย’  ‘แต่ละ

ประเทศล้วนเป็นปัจเจก’ ท่านกล่าว ‘หากแต่มีแก่นอันเป็นสาระ

แห่งชีวิต เป็นศูนย์กลาง เป็นหลักการ เป็นค าอธิบายอ่ืน ๆ ซึ่งประสมประสานกลมกลืนในรูปแบบของความ

สามัคคีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกประเทศ พยายามสลัดออกซึ่งการเป็นบุคคลของประเทศชาติ ด้วย

ทิศทางของความเป็นตัวเอง ผ่านเวลานับเนื่องหลายศตวรรษ เมื่อนั้นชาติจะล่มสลายลง จากการเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบทางศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศอินเดีย ประเด็นส าคัญทั้งหมดอยู่ในบทเพลงชีวิตแห่งชาติ  การ

ปฏิรูปสังคมต้องมีการสั่งสอนโดยการแสดงออกให้เห็น การพัฒนาที่ประเทศชาติต้องการนั่นคือจิตวิญญาณ 

ดังนั้นหากอินเดียเต็มไปด้วยแนวความคิดทางด้านสังคมและแนวความคิดในทางการเมือง ในดินแดนแห่งนี้ 

จะต้องท่วมท้นและเต็มไปด้วยแนวความคิดทางด้านจิตวิญญาณด้วย งานแรกที่ต้องเรียกร้องความสนใจจาก

พวกเราคือ สัจธรรมหรือมหัศจรรย์แห่งความจริงอันสูงสุด ที่ถูกกักเก็บไว้ในคัมภีร์อุปนิษัท อยู่ในพระคัมภีร์

โบราณและคัมภีร์ปารานาส ซึ่งต้องน าออกมาจากหนังสือทั้งหลาย วัดวาอารามต่าง ๆ รวมถึงจากป่าทั้งมวล 

และน าออกมาเผยแผ่อย่างกว้างขวางทั่วทุกดินแดน และเมื่อนั้นสัจธรรมของความจริงเหล่านี้  จะแผ่ขยาย

กระจายอย่างรวดเร็วราวกับเปลวไฟไปทั่วทั้งแผ่นดิน จากเหนือจรดใต้ จากตะวันออกจรดตะวันตก จาก

เทือกเขาหิมาลัยจรดแหลมกันยากุมารีจากมหาสมุทรจรดท้องฟ้า’ 

 ‘สวัสดี  มาเถิดชาย-หญิง และเด็กๆ ไม่ว่าวรรณะใด ไม่ว่าเป็นผู้อ่อนแอหรือแข็งแกร่ง เมื่อได้ยินและ

เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของความแข็งแกร่งและอ่อนแอ เบื้องหลังของความสูงส่งหรือต้อยต่ า เบื้องหลังของทุกสิ่งทุก

อย่าง อันเป็นที่ที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดของจิตวิญญาณ มั่นใจว่าเป็นที่ที่มีความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด และมี

สมรรถภาพเอนกอนันต์ ซึ่งทุกคนจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และดีเลิศ ขอให้พวกเราประกาศต่อทุกดวงจิต ในการ

ลุกขึ้น ตื่นขึ้น และไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งนั้น จงลุกขึ้น จงตื่นขึ้น ตื่นขึ้นจากการถูกสกดไว้ใน

ความอ่อนแอ ไม่มีความอ่อนแอใดจริงแท้ จิตวิญญาณต่างหากที่เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด เป็นสิ่งที่มีอ านาจเหนือทุกสิ่ง



42 
 

ทุกอย่าง และเป็นการรู้แจ้งแห่งการตรัสรู้ จงลุกขึ้นยืน จงยืนหยัดด้วยตนเอง ประกาศความเป็นพระเจ้าใน

ตัวตนของท่าน จงอย่าปฏิเสธพระองค์’ ‘มันเป็นศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ... นี่เป็น

การศึกษาที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ นี่เป็นทฤษฎีที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเรา

ต้องการ และนี่คือบททดสอบแห่งสัจธรรมของความจริง ทุกสิ่งทุกอย่างท าให้ท่านอ่อนแอทั้งทางร่างกาย 

สติปัญญา และจิตวิญญาณ จงปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายเหล่านั้น สิ่ งนั้นไม่มีชีวิต สิ่งนั้นไม่เป็นความจริง 

สัจธรรมหรือความจริงคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความยิ่งใหญ่ของสัจธรรม และความจริงนั้นเป็นสิ่งที่

ง่ายที่สุดในโลก เรียบง่ายราวกับด ารงอยู่ในตัวตนของทุกคน’ 

ในขณะที่ท่านสวามีส่งต่อข้อความเหล่านี้ในการสร้างแรงบันดาลใจ ไปยังเพ่ือนร่วมชาติของท่าน ท่าน

ไม่ลืมหน้าที่ส าคัญที่ท่านต้องการมุ่งเน้นที่จะยกระดับผู้คนนับล้าน ๆ ที่จมลึกอยู่ใต้น้ า  ออกจากปลักแห่งความ

ด้านชาอันเลวร้ายทั้งปวง ท่านสวามีให้ค าอธิบายที่ชัดเจน เป็นสัญญาณเตือนไปยังเพ่ือนร่วมชาติของท่าน อีก

ทั้งมอบแนวทางแห่งอดุมการณ์ แนวความคิดแห่งการรักชาติในถ้อยค าปลุกเร้าใจดังนี้: 

‘คือพวกเรา ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเลวทรามทั้งปวงจากบรรพชนชั้นสูงที่ได้เคยเหยียบย่ าลงบน

สามัญชนทั้งปวงของประเทศไว้ใต้ฝ่าเท้า จนกระทั่งพวกเขากลายเป็นเพียงผู้อับจนหนทาง จนกระทั่งพวกเขา

ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานใจจากความยากจน ผู้คนยากจนมากจนเกือบลืมไปว่า พวกเขาก็เป็นมนุษย์

เช่นเดียวกัน พวกเขาถูกบังคับให้เป็นได้แค่เพียงช่างสกัดไม้ และคนลากน้ านับเนื่องมาหลายศตวรรษ... รู้สึก

หรือไม่ ดังนั้น เหล่าผู้ที่ต้องการแก้ไขของข้าพเจ้า เหล่าผู้รักชาติของข้าพเจ้า ! ท่านรู้สึกอย่างไร ท่านรู้สึกบ้าง

หรือไม ่ว่าความดีและความฉลาดทั้งปวงของคนรุ่นหลังนับล้าน ๆ จะกลายมาใกล้เคียงเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน ท่าน

รู้สึกบ้างหรือไม่ว่าผู้คนอีกนับล้าน ยังคงอดอยากและหิวโซในปัจจุบัน คนทุกวัยนับล้าน ๆ คนยังหิวโหย  ท่าน

รู้สึกหรือไม่ว่าความไม่รู้เข้ามาครอบง าแผ่นดินประจุดเมฆสีด า มันท าให้ท่านรู้สึกกระสับกระส่ายหรือไม่ มันท า

ให้ท่านนอนไม่หลับบ้างหรือเปล่า... ท่านลืมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง นามของท่าน ชื่อเสียงของท่าน ภรรยาของ

ท่าน ลูกหลานของท่าน ทรัพย์สมบัติของท่าน ลืมแม้แต่กระทั่งร่างกายของท่าน ท่านเป็น เช่นนั้นหรือไม่ นั่น

เป็นแค่ขั้นแรก เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น... แทนที่จะใช้พลังงานที่มีของท่านในการพูดพล่ามไร้สาระ แล้ว

ท่านค้นหาทางออก วิธีการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ความช่วยเหลือบางส่วนแทนการลงโทษ ให้ค าด่าทอเพ่ือ

บรรเทาความทุกข์ยากแสนสาหัส แล้วสิ่งเหล่านี้จะน าท่านออกจากความตายหรือไม่ ยัง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมด 

ท่านมีความปรารถนาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของภูเขาที่สูงชันหรือไม่ หากโลกทั้งใบยืนอยู่กับท่าน ดาบอยู่ในมือ 

ท่านจะยังคงกล้าที่จะท าในสิ่งที่ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่...หากท่านมีสามสิ่งเหล่านี้ ในทุก ๆ งานที่ท าของ

ท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีราวกับปาฏิหารย์’ 

‘อีกห้าสิบปีข้างหน้า...ปล่อยให้พระเจ้าที่ไม่ส าคัญองค์อ่ืน ๆ หายไป...จากความคิดของพวกเรา นี่เป็น

เพียงพระเจ้าองค์เดียวที่ตื่น เชื้อชาติของพวกเรา: ทุกหนทุกแห่งบนหัตถ์ของพระองค์ ทุกหนทุกแห่งบนเบื้อง
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บาทแห่งพระองค์ ทุกหนทุกแห่งที่พระเนตรของพระองค์ พระองค์ครอบคลุมในทุกสรรพสิ่ง หากแต่พระเจ้า

องค์อ่ืน ๆ ยังคงหลับไหล พระเจ้าที่ไม่ส าคัญนั้นหากเราติดตามไปท่านจะได้สิ่งใด และไปเมื่อไม่สามารถเคารพ

บูชาพระเจ้าที่เราเห็นอยู่รอบ ๆ ได้อีกต่อไป, พระเจ้าอันยิ่งใหญ่ …ในครั้งแรกของการเคารพบูชาเป็นการเคารพ

บูชาต่อพระเจ้าอันยิ่งใหญ่  ซึ่งอยู่รอบตัวเราทั้งหมด... เทพเจ้าทั้งมวลเหล่านี้เป็นเทพเจ้าของพวกเรา ทั้งเหล่า

มนุษย์และสรรพสัตว์ และพระเจ้าแรกที่พวกเราท าการเคารพบูชาก็คือเพ่ือนร่วมชาติของพวกเรา...’ 

เบงกอลแห่งนี้ไม่ได้ล้าหลัง นอกจากนี้เบงกอลยังสามารถแข่งขันกับเมืองอ่ืน ๆ ในการต้อนรับอย่าง

เหมาะสมส าหรับลูกชายคนโปรดผู้มีความโดดเด่นของเธอ ด้วยจ านวนคลื่นมวลชนนับร้อย ท่านสวามีแทบไม่

สามารถเข้าถึงโกลกาตาได้เลย ผู้คนต่างต้องการท าความเคารพต่อท่าน และเพ่ือฟังการอธิบายเกี่ยวกับ

เวทานตะ ในช่วงเวลากลางวัน ท่านท างานทั่วไปที่ส านักงานใหญ่ในอาคารหรูหราที่โกปาล ลาล ซีล ใน 

วรานคร ในช่วงเวลากลางคืนท่านอยู่ในกุฏิซึ่งเป็นอารามบาซาร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1897 สถานที่พักอัน

โอ่อ่างดงามยิ่งของ ราชา ซัล ราธากานต์ เดว บาหาดูร์ ในเมืองโสภาบาญาร์บาซาร์ ซึ่งยินดีต้อนรับการมาเยือน

เพ่ือการประชุม โดยมีท่านราชา วินัย กฤษณะ เทวะ บฮาดูร เป็นประธานในพิธี กล่าวแนะน าท่านสวามีว่า 

ท่านเป็นบุคคลผู้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอินเดีย โดยมีเหล่าราชา มหาราชา ผู้ทรงศีล และกลุ่มของผู้ที่มี

ความเห็นแตกต่างจากยุโรป เหล่าบัณฑิตผู้มีความรู้ทั้งหลาย ปราชาชนผู้มีชื่อเสียง และนักศึกษามหาวิทยาลัย

นับร้อยคน ท่านสวามีได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้คนที่เข้ามาต้อนรับท่าน และได้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่ มี

ชื่อเสียงอย่างมาก โดยเป็นสุนทรพจน์ที่แสดงออกอย่างแรงกล้าต่อความรักชาติ 

ในระหว่างที่ท่านสวามีพ านักในโกลกาตา ท่านได้ต้อนรับเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ของอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะ และท่านอาจารย์ท่านอ่ืนผู้ที่ประสบความส าเร็จเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ผู้คนแตกต่างจาก

หลากหลายสาขาอาชีพ และเยาวชนผู้มีความกระตือรือร้นนับร้อย ต่างพากันมาใช้ชีวิตประจ าวันที่สวนซีลแห่ง

นี้ ผู้คนที่ยังคงค้นหาค าตอบ ต่างต้องมนต์สะกดอยู่ในความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่เสมอ แม้กระทั่งครูผู้

ยิ่งใหญ่ทางด้านปรัชญา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งหลาย ต่างประหลาดใจในอัจฉริยภาพอันพิเศษสุด

ของท่านสวามี หากแต่ภายในหัวใจของท่านยังคงอยู่กับการศึกษา ชีวิตในวัยเยาว์ที่ยังไม่ผ่านการแต่งงาน ผู้ซึ่ง

ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการพูดแม้แต่น้อย ตลอดช่วงชีวิตของท่านสวามีถูกใช้ไปอย่างผสมผสานกลมกลืนกัน  

ระหว่างแรงปรารถนาและจิตวิญญาณของตัวท่านเองในการท างานเหล่านี้ ในการฝึกฝนอย่างขะมักเขม้น 

เกี่ยวกับศาสนา ในหมู่ของพวกเขา ดังนั้น ผู้คนเหล่านั้นต้องอุทิศทั้งชีวิตเพ่ือน าไปสู่การรอดส าหรับดวงจิตของ

ตนเองและเพ่ือความดีต่อโลก ท่านเสียดายแทนพวกท่ีมีร่างกายอ่อนแอ ผู้ที่มีครอบครัวแล้วในวัยเยาว์ ตักเตือน

ต่อพวกเขาผู้ซึ่งขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง รวมถึงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของประเทศชาติ 

หากแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนท าด้วยความรักและความเมตตาอย่างแน่แท้ ซึ่งพวกเขากลายมาเป็นศิษยานุ

ศิษย์ผู้มีความเด็ดเดี่ยวและผู้ติดตามในที่สุด  
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เป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันดีว่า ความสนใจหลักในการพ านักที่ โกลกาตาของท่านสวามี เนื่องจากเป็น

ศูนย์กลางอันแวดล้อมด้วยวัดวาอารามต่าง ๆ ไม่อาจมีค าบรรยายใดที่สามารถอธิบายได้ถึงความสุขของพระ

ทั้งหลาย เมื่อได้อยู่ร่วมกันกับผู้น าอันเป็นที่รักของพวกเขาอีกครั้ง ความทรงจ าในครั้งวันวานหวนฟ้ืนคืนมา ไม่

ว่าจะเป็นวันวันเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้ากับท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ รวมถึงประสบการณ์การเดินทางในทุก

ขณะแห่งชีวิตที่มีมากมายนับไม่ถ้วน ถูกเรียกกลับคืนมาอีกครั้ง ท่านสวามีท าให้ครูผู้พ่ีและผู้มีจิตศรัทธา

ทั้งหลายของท่านอาจารย์นับร้อย ๆ คน ต่างเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เป็นดั่งนิทานของบางฉากบางตอนแห่ง

ชีวิตการท างานของท่านในฝั่งตะวันตกอันห่างไกล  

หนึ่งในความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของท่านสวามีที่มีมากมายคือการได้สนทนากับครูผู้พ่ีของท่านจากลัทธิที่

มีแบบฉบับเฉพาะ เกี่ยวกับแนวความคิดสากลของการด าเนินชีวิตทางศาสนา ในจิตวิญญาณแห่งประชาชน 

และการรับใช้แก่เหล่าผู้ติดตาม ที่ยึดติดกับสถานที่เป็นส าคัญ จนถึงขณะนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับพระของกุฏิ

เป็นการมุ่งสู่การหลุดพ้นอย่างเป็นอิสระหรือ มุกติ  และความตระหนักรู้อันสูงสุดแห่งอาตมัน โดยการบ าเพ็ญ

ตบะอย่างแรงกล้าและการท าสมาธิ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มากเท่าที่เป็นไปได้ ห่างไกลจากโลก ไกลห่างออก

จากความวิตกกังวลและความเศร้าโศกเสียใจ สอดคล้องกับความคิดแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับชีวิตพระสงฆ์ หากแต่

ด้วยจริตของท่านสวามี ท่านได้ก าหนดระเบียบและการจัดการสิ่งต่าง ๆ ใหม่ และเริ่มต้นรับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ ท่านสวามีต าหนิพวกเขาที่ขาดความศรัทธาในตนเอง และภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ ศรีรา

มกฤษณะ ต าหนิความล้มเหลวต่าง ๆ ของพวกเขาในการจัดการตนเองให้เป็นรูปเป็นร่าง และต าหนิต่อการ

เพิกเฉยไม่สนใจต่อการเทศนาหลักค าสอนในการปลดปล่อยผู้อ่ืน ท่านกล่าวว่า เป็นยุคสมัยของความต้องการ 

ซึ่งพวกเขานั้นควรเผยแผ่แสงสว่างใหม่แสงนี้แก่ผู้อ่ืน และต้องครองตนเป็นตัวอย่าง ด้วยวิ ธีการช่วยเหลือต่อผู้

ยากจน ผู้ขาดความช่วยเหลือ และผู้เจ็บป่วย จงมองหาพระเจ้าในตัวพวกเขา และกลายเป็นแรงบันดาลใจ

ให้แก่ผู้อื่นในการกระท าเช่นเดิม ภารกิจแห่งชีวิตของท่านสวามีคือการเปิดเผยสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านได้รู้ในรูปแบบค า

สอนใหม่แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในอินเดีย ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้อุทิศตนเองทั้งชีวิตเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น ท่านสวามี

จึงได้ตีความค าสอนของท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ว่าเป็นดั่งแสงสว่างใหม่ ซึ่งก าลังปรากฏต่อหน้าพวกเขา 

เพ่ือย้ าให้รู้ว่าหน้าที่อันส าคัญสูงสุดของพวกเขาอยู่ในภารกิจของท่านอาจารย์ ซึ่งก าลังน าพาไปสู่เส้นทางแห่ง

การฟ้ืนฟูทางศาสนา โดยการเพ่ิมเงื่อนไขส าคัญคือการช่วยเหลือปวงชนด้วยความรัก การเผยแพร่ความคิดของ

ท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ แนวทางการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณนั้นอยู่เหนือผู้คนทั่วโลก แม้ในฝั่งตะวันตก 

ท่านสวามีได้ถ่ายทอดข้อความเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าต่อครูผู้พ่ี ผ่านตัวอักษรและค าพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ

ของท่าน ในขณะนี้ ภารกิจของท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ได้เสร็จสมบูรณ์ และด้วยความสามารถอันล้ าเลิศ

ของท่านสวามีอันปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยความเพียรพยายามและความต้องการอันสูงสุด ผ่านอุปสรรค

นานาทั้งฝ่ายคัดค้าน และฝ่ายสนับสนุนในจินตนาการตามแนวความคิดเชิงสังเคราะห์ของท่าน ซึ่งหล่อหลอม

รวมอยู่ในชีวิตของผู้เสียสละและผู้รับใช้ ด้วยข้อก าหนดและวินัยอย่างเคร่งครัดทางศีลธรรม โดยมีการพิจารณา
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ไตร่ตรองในแนวทางการศึกษา นอกจากนี้ เป้าหมายอันสูงสุดที่ต้องการให้ส าเร็จคือการอุทิศตนเพ่ือการด ารง

อยู่แห่งมนุษยชาติ 

ด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นของผู้น าของพวกเขา เหล่าศิษย์พ่ีน้องของท่านต่าง

โค้งศรีษะค านับท่านด้วยความนับถือว่า สุรเสียงของท่านเปรียบได้ดังท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะของพวกเขา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของพวกเขา เพ่ือท าในทุกสิ่งเป็นไปในทุกแห่งหนเพ่ือประโยชน์ต่อ

ผู้ติดตามและเพ่ือนมนุษย์ ตามค าสั่งของท่านสวามี สวามีรามกฤษณานันท์ ผู้ไม่เคยออกนอกเขตกุฏิเป็นเวลา

สิบสองปี เดินทางไปยังมัทราสตามค าสั่งของท่านสวามีวิเวกานันท์เพ่ือเปิดศูนย์ที่นั่น นับเป็นการเผยแผ่

หลักธรรมค าสอนแห่งเวทานตะทางตอนใต้ของอินเดีย ส่วนท่านสวามีสารดานันท์  และอาเบดานันท์ เดินทาง

ไปยังฝั่งตะวันตกตามค าสั่งของท่านสวามี ในการท างานด้านความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยจิตวิญญาณ

เดียวกันที่มีอยู่เต็มเปี่ยม สวามีอัคคันดานันท์ เดินทางไปยังอ าเภอมุรสีดาบาด เพ่ือเริ่มต้นการท างานเพ่ือ

บรรเทาความอดอยากของผู้คนที่ก าลังจะตายลงไปด้วยความหิวโหย ในหมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนท่านครูผู้พี่ของท่าน

สวามี พร้อมเสมอในการเริ่มต้นการเดินทางไปทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการศาสนาและสาธารณะประโยชน์ 

ตามแต่โอกาสที่มีเป็นการกุศลที่ท่านจัดขึ้น หรืองานที่เกิดจากความคิดของท่านสวามีในอนาคต ทั้งเรื่อง

แผนการท างานในอินเดียและต่างประเทศ กลุ่มคนหนุ่มที่งดงามราวแสงสว่างเหล่านี้ เข้าร่วมท างานเนื่องจาก

ได้รับแรงบันดาลใจจากการด าเนินชีวิตและค าสอนของท่านสวามี แม้ในตอนนี้ก็ยังยืนหยัดเยี่ยงผู้กล้า ในการ

เสียสละชีวิตของพวกเขาเพ่ือผู้อ่ืนเคียงข้างท่านสวามี เพ่ือจัดการให้มวลชนผู้ไม่รู้ และผู้สิ้นหวังทั้งหลาย มี

ความสุขกับวิธีทางและความหมายแห่งการต่อสู้เพ่ือการด ารงอยู่แห่งชีวิต และเพ่ือให้พวกเขาสามารถยืนอยู่บน

เท้าท้ังสองของตนได้อย่างมั่นคง เพ่ือประกาศข้อความอันสูงสุดของพระคัมภีร์ต่อปวงชน สิ่งเหล่านี้ถูกรวบรวม

ไว้ในวัดวาอาราม ในการให้บริการตามบ้านเรือน และศูนย์บรรเทาทุกข์ในยามที่มีพิบัติภัย ความอดอยาก และ

น้ าท่วม ภายใต้การก ากับดูแลและประสานงานร่วมกันระหว่างครูผู้พ่ีและศิษยานุศิษย์ของท่าน  

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ท่านสวามีมีความคิดในการพยายามผสานความร่วมมือในส่วนต่าง ๆ ทั้ง

พระและศิษย์ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เข้ามารวมไว้เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการและการด าเนินงาน

เป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณและการกุศล ครูผู้พี่ของท่านรับด าเนินการจัดการตามความ

ปรารถนาในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อตั้งสมาคมการชุมนุมของตัวแทนจากทุกวัดและศิษย์ของ

อาจารย์ศรีรามกฤษณะ ณ บ้านพัก ของท่านบัลราม โบส สาวกผู้เลื่อมใส ในช่วงบ่ายของวันที่ 1 พฤษภาคม 

1897 โดยมีมติร่วมกันอย่างเอกฉันท์ในการจัดตั้งองค์กรภายใต้ชื่อ Ramakrishna Mission Association 

หน้าที่หลักส าคัญคือการควบคุมการด าเนินการของกิจกรรมทางจิตวิญญาณ ให้เป็นไปในแนวทางที่

ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ที่ได้เริ่มต้นของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่สาวกผู้ติดตาม
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ของศาสนาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีความแตกต่างของรูปแบบ ดังนั้นเพ่ือให้อยู่ภายใต้ศาสนาอันเป็นนิ

รันดร์เดียวกันได ้จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการสอน มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

เช่นเดียวกับการสอนทางวัตถุและจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดความสุขแห่งมวลชน  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

3) ให้ค าแนะน าและเผยแผ่หลักเวทานตะแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนา

อ่ืน ๆ ในแนวทางการด าเนินชีวิตของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ  

สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางของกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปตาม

ภารกิจเหล่านี้ ควรมีการจัดตั้งกุฏิ และอารามในบริเวณส่วนต่าง ๆ ของอินเดีย เพ่ือท าการฝึกฝนผู้ปฏิบัติธรรม 

และชาวบ้านทั้งหลาย ที่พร้อมและยินดีอุทิศทั้งชีวิตของตนเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ อ่ืน ส าหรับการท างานใน

ต่างประเทศนั้น ต้องด าเนินการส่งสมาชิกผู้ผ่านการฝึกอบรม และมีความพร้อมไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอก

อินเดีย เพ่ือจัดตั้งศูนย์ส าหรับการเผยแผ่เวทานตะในที่เหล่านั้น เพ่ือน าพาผู้คนทั้งหลายให้เข้าใกล้ และเพ่ือให้

เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และท่ีส าคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างอินเดียและต่างประเทศ4 

ในแง่ของการฝึกปฏิบัติทางด้านเวทานตะ ท่านสวามีวิเวกานันท์ต้องการเพียงให้ทุกคนสามารถ

ประยุกต์หลักธรรมค าสอนอุปนิษัทไปสู่ภาคปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท่านสวามีเองได้รับการฝึกฝน

ตามหลักการที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตของท่าน ท่านสวามีทุ่มเทชีวิตทั้งหมดของท่านเข้าสู่วังวนแห่ง

กิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้ผู้อ่ืนเจริญรอยตามรอยเท้าของท่าน เพ่ือรับใช้มวลมนุษยชาติ ที่ยัง

คงทนทุกข์ทรมานภายใต้สถานการณ์ท่ีล าบากยิ่ง  

จากเดือนพฤษภาคมปี 1897 ถึงเดือนมกราคมปี 1898 ท่านเดินทางราวกับพายุหมุนไปทั่วทั้งเมือง

แห่งประวัติศาสตร์ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ท่านสวามีได้หว่านเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่า ด้วยจริตแห่ง

ความกล้าหาญและความตั้งใจมั่น ไม่ว่าเป็นแห่งหนใด ทั้งท่ี อัลโมรา แคชเมียร์ และปัญจาบ และ เขตร ีอัลวาร์ 

อัจเมร์ และเมืองส าคัญทั้งหลายของรัฐราชสถาน ทุกแห่งที่ท่านเดินทางไปเยือน ท่านสวามีได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่นจากเพ่ือนร่วมชาติทั้งผู้สูงศักดิ์ที่สุดและผู้ที่ต้อยต่ าที่สุด โดยมิได้แบ่งแยก พูดคุยกับพวกเขาอย่าง

                                                           
4
 หลงัจากกฏุิเบลุร์ ถูกก่อตั้งข้ึน สมาคมแห่งน้ีหยดุท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รอิสระ หากแต่ออกมาเพือ่น าเสนอภารกิจของท่านศรีรามกฤษณะ

และจดทะเบียนในปี  1969 
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อิสระและเป็นกันเองกับราชาและมหาราชาทั้งหลาย เฉกเช่นเดียวกับชาวอินเดียในกลุ่มอ่ืน ๆ ในทุกขณะที่พวก

เขาเหล่านั้นอยู่เบื้องหน้าท่านอย่างเท่าเทียมในมาตุภูมิของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นความจ าเป็นอันส าคัญยิ่ง  

ท่านไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยต่อเพ่ือนร่วมชาติของท่าน ท่านสวามีพยายาม

ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกจากบรรพชนของพวกเขา – ด้านวัฒนธรรมหาก

เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของอารยธรรมอ่ืนใดในอดีต หรือปัจจุบัน แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจเทียบเทียม

วัฒนธรรมของอินเดียได้  ตราบเท่าที่ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจของเขายังคงเป็นอินเดีย ท่านชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนถึงความเป็นชาตินิยมอินเดีย ขึ้นอยู่กับแนวความคิดใหม่อันยิ่งใหญ่หลายหลากท่ีผ่านมา และยังคงหลอม

รวมอยู่ในทุกขั้นแห่งการเติบโต หากแต่พวกเราต้องรู้สึกส านึกในความจริงแห่งอัจฉริยภาพอันพิเศษสุดของเชื้อ

ชาติ หากแม้พวกเราเรียกร้องเพ่ือให้เกิดจิตวิญญาณของความเป็นชาติเมื่อใด เราก็จะใช้เวลาไปกับการร่าง การ

วางแผนเพ่ือให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนในการสร้างอนาคต สิ่งเหล่านี้คือมรดกจากอดีตกาล 

ท่านสวามีชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ถึงมรดกทางศาสนาอันเป็นรากฐานที่ส าคัญแห่งปัญญาของ

อินเดีย นี่เป็นการจัดระเบียบทางด้านแนวความคิดทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตวิญญาณ โดย

ศาสนาที่ท่านสวามีหมายถึงคือหลักการมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ดังค าสอนจากความผิดพลาดของการกระท า 

และไม่ใช่ความเชื่อทางไสยศาสตร์และโชคลางทั้งหลาย และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นการขยายความ

ต้องการและพิจารณาข้อจ ากัดบางส่วนที่ไร้ค่าออกไปด้วยมืออันแข็งแกร่งแห่งปวงชน เหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งป วง 

ท่านสวามีแสดงให้เห็นว่า ประเทศชาตินั้นขึ้นอยู่กับจริตและคุณภาพของพลเมือง ความแข็งแกร่งของ

ประชาชนแต่ละคนน ามาซึ่งความแข็งแกร่งของประเทศชาติในที่สุด ดังนั้น ท่านสวามีจึงกระตุ้นเตือนแต่ละคน 

หากปรารถนาความดีงามแก่บ้านเมือง ต้องพยายามแสวงหาการเดินทางแห่งชาติ เพ่ือสร้างให้เกิดจริตและสิ่ง

ต่าง ๆ และน าพามาซึ่งคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความเคารพนับถือในตนเอง 
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ศิษย์ทางตะวันตกและตะวันออก 

 

ภายหลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเพ่ือบรรยาย ท่านสวามีวิเวกานันท์เดินทางกลับไปยัง

โกลกาตา ในกลางเดือนมกราคมปี 1898 กุฏิได้ย้ายจากอารามบาซาร์ ไปยังบ้านสวนของ นิรัมบาร์ มุคเคอร์จี 

ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าคงคาที่เมืองเบลูรหากแต่ในบางครั้งท่านสวามีอุทิศตนเองและให้ความส าคัญอย่าง

มากต่อภารกิจด้านการฝึกอบรมแก่เหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก เพ่ือช่วยให้พวก

เขาเข้าสู่การฝึกฝนในรูปแบบตามแผนการแห่งการฟ้ืนฟูมาตุภูมิของท่าน ลูกศิษย์ของท่านจากฝั่งตะวันตก 

เดินทางมายังอินเดียตามความต้องการของท่านทั้ง น.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล ในช่วงปลายเดือนมกราคม 

เพ่ือที่จะพบกับ น.ส. เฮนเรียตตา เอฟ มูลเลอร์ เพ่ือท างานร่วมกันในรูปแบบของสถาบันเพื่อการศึกษาของสตรี

แห่งอินเดีย และได้พบกับ นาง โอลี บูล และ น.ส. โจเซฟิน แมกลาวด์  ในเดือนมีนาคม น.ส. มาร์กาเร็ต โน

เบิล ได้ปฏิญาณเป็นนักบวช และใช้ชื่อว่า นิเวทิตา (Nivedita) ผู้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการถวายและ

อุทิศตน ท่านวิเวกานันท์ได้แนะน าซิสเตอร์นิเวดิตาอย่างอบอุ่นต่อสาธารณชนแห่งโกลกาตา ว่าท่านเปรียบดั่ง

ของขวัญจากอังกฤษที่มอบแก่อินเดีย  
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 การฝึกอบรมของเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ทางฝั่งตะวันตกนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ท่านสวามีเป็น

กังวลใจ ในฐานะของครูทางด้านจิตวิญญาณ จากบรรดาสาวกทางฝั่งตะวันตก ท่านสวามีพิจารณาอย่าง

ละเอียดเป็นพิเศษแล้วในการเลือกซิสเตอร์นิเวดิตา ผู้เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของท่าน ท่านสวามีไว้วางใจใน

ตัวซิสเตอร์นิเวดิตายิ่ง เช่น การส่งต่อแนวทางการบรรยายโดยส่วนใหญ่ที่เป็นดังแสงประกายอันส่องสว่างต่อ

ผู้อ่ืนไปให้แก่ซิสเตอร์นิเวดิตา ท่านสวามีเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ทางตะวันตก

ของท่าน และเห็นว่าการท าการศึกษาอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของอินเดีย ซึ่งพวกเขาไม่เพียงเห็น

แค่ความงดงามเท่านั้น หากแต่ยังคงมีความเข้าใจพิเศษและชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของแผ่นดิน อัน

น าไปสู่อุดมการณ์และวิธีการแห่งวัฒนธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ในแบบตะวันตก ในการแบกรับภาระงานต่าง ๆ 

เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

 ท่านสวามีออกเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งอินเดียพร้อมกับกลุ่มผู้ที่ถูกคัดเลือกจากศิษย์ของท่าน 

หลังจากท่ีพ านักที่ อัลโมรา ภายหลังจากการเดินทางไปยัง แคชเมียร์ ไปทางตอนเหนือของแม่น้ าเชลัม ผ่านหุบ

เขาแห่งศรีนคร ซึ่งท่านเดินทางมาถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 1898 ซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญอันยิ่งใหญ่ในถ้ า

อมรนาถ อันเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยเกล็ดน้ าแข็งทางฝั่งตะวันตกแห่งเทือกเขาหิมาลัย มีเพียงซิสเตอร์นิเวดิตา 

เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้น ในวันที่ 2 สิงหาคม ขึ้น 15 ค่ า 

เป็นวันเพ็ญเดือนสาวนะ เป็นช่วงเวลากลางวันแห่งเทศกาลประจ าปี คลาคล่ าไปด้วยผู้แสวงบุญ ภายในถ้ า

น้ าแข็งอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศิวะที่มีชื่อเสียง สวามีวิเวกานันท์รู้สึกได้ถึงอารมณ์ในเบื้องลึกที่ก าลังสั่นเทาภายใน

จิตใจ ทันทีที่ได้เข้าถึงภายในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในสภาวะกึ่งสมาธิ ประสบการณ์อันลึกลับที่เกิดกับท่านนี้เป็น

ประสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่ ท่านได้ซึมซับความรู้สึกแห่งความอ่ิมเอมภายในจิตใจ ในจริตของท่านด้วยการแสดงตน

ของพระเจ้า ซึ่งภายหลัง ท่านสวามีได้พูดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ว่า ท่านไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้ หากแต่

พระศิวะ ท่านทรงเป็นนิรันดร์ เป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ ท่านสวามีรู้สึกได้ถึงความปิติอันยิ่งใหญ่ในสมาธิ ท่านรู้สึกได้ถึง

ความว่างเปล่าและเป็นอิสระจากพิภพทั้งปวง 

 การเดินทางแสวงบุญที่อมรนาถ ด้วยความจงรักภักดีที่จะอุทิศตนต่อพระแม่กาลีเรื่อยมา ท่านมี

ความปิติสุขที่ได้เห็นความอันมหัศจรรย์ของพระแม่กาลีปรากฏเบื้องหน้าท่าน สิ่งที่ปรากฏนั้นเด่นชัดซึ่งท่าน

สวามีเขียนไว้เกี่ยวกับพระแม่กาลี เป็นบทกลอนอันเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ท่านเห็นและรับรู้ ภายหลัง

จากประสบการณ์ในครั้งนี้ ท่านจึงออกเดินทางเพียงล าพังโดยทันทีในวันที่ 30 กันยายน ไปยัง สีสันแห่งใบไม้

ผลิของ ฌิร์ภาวานิ ท่านสวามีเคร่งครัดในการฝึกปฏิบัติตนเองอย่างหนัก หลังจากนั้นไม่กี่วัน ท่านสวามีได้

ค้นพบการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ท่านจึงกลับมาหาเหล่าศิษย์ทั้งหลายของท่าน ความคิดแห่งการเป็นผู้น า ผู้

ท างาน หรืออาจารย์นั้นมลายสิ้น กลับเหลือเพียงแค่ความคิดแห่งการเป็นพระ ลูกศิษย์ต่างเห็นชัดเจนว่าท่าน

เปลี่ยนไปมาก เหลือเพียงความเปลือยเปล่าอันบริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงกล่าวด้วยความรู้สึก
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อย่างแท้จริง ‘มันคือทั้งหมด “พระแม่” และในตอนนี้ ทุกความรักชาติของข้าพเจ้าหายไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง

มลายหายไป ในขณะนี้ มีเพียง “พระแม่ พระแม่เท่านั้น”!’  คณะเดินทางกลับมาที่ ลาฮอร์ สุขภาพของท่าน

สวามีไม่สู้ดี และถูกท าลายลงไปมาก ท่านสวามีสดานันท์ น าท่านกลับไปยังเบงกอล ท่านสวามีสดานันท์ รีบ

เดินทางกลับมาจาก อัลโมรา ทันที ภายหลังจากทราบข่าวไม่ดีเก่ียวกับสุขภาพของท่าน  

 พวกเขาเดินทางมาถึงเบลูรในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวัดแห่งใหม่และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ

ก่อสร้าง ท่านสวามีเองทั้ง ๆ ที่มีสุขภาพอ่อนแอลง กลับฟื้นคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยเหล่าพระและพิธีกรรม

อันศักดิ์สิทธิ์ในการอุทิศตนของผู้มีศักยภาพต่าง ๆ ของวัด ในวันที่ 9 ตุลาคม จากการเดินทางอันยาวนาน จาก

วันที่ 2 มกราคม 1899 สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ กุฏิเบลูรกลายมาเป็นส านักงานใหญ่อย่างถาวร

ของเหล่าพระของท่านรามกฤษณะ และมีการชุมนุมรวมตัวกันของศิษยานุศิษย์ของท่านสวามี ท่านสวามี

เริ่มต้นสร้างและกระตุ้นความรู้สึกของลูกศิษย์ให้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขา เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตแห่งความเป็นพระ ท่านสวามีใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสนทนาประเด็นต่าง ๆ ทางด้านศาสนา 

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา การแสดงความคิดเห็น รวมถึงระเบียบและวินัยของสงฆ์ที่ตั้งขึ้น พร้อมกับ

การท างานทางจิตวิญญาณและทางปัญญาไปพร้อม ๆ กัน ในบางชั่วโมงของแต่ละวัน ท่านให้โอวาทต่อลูกศิษย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญ ๆ  ‘ประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเพียงประวัติของคนเพียงไม่กี่

คนที่มีความศรัทธาในตัวเอง ความศรัทธาเหล่านั้น เพรียกหาความเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ภายใน  ท่านเพียงแค่

พลาด เมื่อท่านมุ่งม่ันเพียงพอก็จะเกิดพลังที่แสดงออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบเท่าที่ผู้คนสูญเสียความเชื่อใน

ตนเอง จุดจบก็จะเข้ามา จงเชื่อมั่นในตนเองก่อน และจึงเชื่อในพระเจ้า ด้วยก ามือของมนุษย์ที่จะขับเคลื่อน

โลก มันเป็นความอยู่รอดของผู้คนอ่ืน ๆ ที่ท่านต้องแสวงหา และแม้ว่าท่านจะต้องไปนรกเพ่ือท างานให้กับผู้อ่ืน 

นั่นก็มีค่ามากเกินกว่าผลตอบแทนแห่งสวรรค์โดยการค้นหาความรอดเพ่ือตนเอง’ 

 แม้ว่ายังมีอาการเจ็บป่วยอยู่ ท่านสวามียังคงบริหารจัดการงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในภารกิจของท่าน

รามกฤษณะ ท่านสราดานันท์ ถูกเรียกตัวกลับจากอเมริกาเพ่ือมาท างานนี้ ในไม่ช้าท่านได้ก่อตั้งคณะที่มีความ

แข็งแกร่งขึ้นคือ กลุ่มของผู้น าศาสนาที่มีความแข็งแกร่ง เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการฟ้ืนฟูอินเดียอีกครั้ง 

ในขณะที่ยังมีการเผยแผ่ความคิดเกี่ยวกับเวทานตะ ไปตลอดทั่วทั้งโลก ในไม่ช้า ความฝันของท่านสวามี

เกี่ยวกับการก่อตั้งกุฏิในพ้ืนที่ร่มเย็น ดังเช่นภูมิภาคอันสันโดษและเงียบสงบของเทือกเขาหิมาลัย ที่ซึ่ง

ตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกัน บนรอยเท้าแห่งความเท่าเทียมของความรักและสามัคคี ที่ซึ่งเป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนอุดมการณ์แนวความคิดอันสูงสุดซึ่งกันและกัน และท าการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาแห่งอไทวตะ  

ซึ่งยังคงเป็นส านึกแห่งความจริง ด้วยความช่วยเหลือของ ท่านสวามีสวรูปานันท์ ท าให้นายและนางซีเวียร์

ก่อตั้ง อไทวตะกุฏิ  ขึ้นในเดือนมีนาคมปี 1899 ภายใต้ค าแนะน าของท่านสวามีวิเวกานันท์ที่มายาวาติ ที่ซึ่งมี

มุมมองแห่งความงดงามของทิวทัศน์ราวกับต้องมนต์ ในยามที่มีหิมะปกคลุม ส าหรับสถาบันอ่ืน ๆ 
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นอกเหนือจากนี้การทยอยเปิดด าเนินการภายใต้ทิศทางของท่านสวามีในส่วนต่าง ๆ ของอินเดียอีกเป็นจ านวน

มาก ท่านสวามีพึงพอใจและมีความสุขที่ได้เห็นอุดมการณ์และแนวคิดอันสูงส่งของท่านเจริญงอกงาม และฝัง

รากหยั่งลึกลงไปในจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินเกิด  
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การเยือนตะวันตกครั้งที่สอง 

 ท่านสวามีประกาศความตั้ งใจที่จะเดินทางไปเยือน

ตะวันตก เพ่ือที่จะไปดูงานต่าง ๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น อีกทั้งยัง

เป็นการมอบแรงผลักดันให้แก่พวกเขา ท่านถูกกระตุ้นจากทั้ง

เหล่าสหายของท่าน และเหล่าผู้ท างาน และศิษยานุศิษย์ของ

ท่านอีกครั้ง เกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่ค่อนข้างแย่ลง ในเวลานี้

ท่านเดินทางร่วมกับท่านซิสเตอร์นิเวดิตา และพระผู้พ่ีคือท่าน

สวามีตุริยานันท์ และนั่งเรือกลไฟไปในวันที่ 20 มิถุนายน 1899 

การเดินทางครั้งนี้เพ่ือน าท่านสวามีตูริยานันท์ ไปอเมริกา ท่าน

สวามีกล่าวว่า ‘พวกเขาได้เห็นถึงพลังอ านาจแห่งกษัตริย์ : ซึ่ง

ในตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงพลัง

อ านาจแห่งพราหมณ์’ ท่านหมายความว่า ในทางตะวันตกได้

เห็นถึงจิตวิญญาณของการต่อสู้ และการใช้พลังงานในการป้องกันปกป้องศาสนาอันเป็นนิรันดร์ของท่าน ความ

เป็นสนาตนะธรรม และในตอนนี้เป็นเวลาที่ท่านมาเพ่ือผู้คนทั้งหลายควรจะมีผู้น าในการยกตัวอย่างของผู้ที่มี

การท าสมาธิในแบบของครูผู้พ่ีของท่าน ซึ่งเกิดและเติบโตในวัฒนธรรมที่ดีที่สุด และมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด

ของความเป็นพราหมณ์ ภายหลังจากพักท่ีลอนดอนสักพัก ท่านได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และพ านักท่ีนั่นเป็น

ระยะเวลาเกือบหนึ่งปี ที่นั่น ท่านได้พบกับอับเบดานันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับเวทานตะอย่าง

จริงจัง ท่านตูริยานันท์ ปักหลักอยู่ที่  เมาท์ แคร์ ใกล้กับนิวยอร์ก หากแต่ท่านสวามีเดินทางต่อไปยัง

แคลิฟอร์เนีย ที่ซึ่งท่านได้ก่อตั้งสมาคมเวทานตะ ณ  รัฐซานฟานซิสโก โอ๊คแลนด์ อัลเมด้า ซึ่งท่านไปเปิดสาขา

เวทานตะ นอกจากนี้ท่านได้รับของขวัญเป็นที่ดินซึ่งมีพ้ืนที่ราวหนึ่งร้อยหกสิบเอเคอร์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเมืองซาน

ตาคลารา อาศรมก่อตั้งขึ้นโดยสวามีตูริยานันท์ เพ่ือท าการฝึกอบรมและคัดเลือกคณะนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวิตของพระ ดังนั้นงานที่ท าเหล่านี้ ประสบความส าเร็จรวมถึงความคิดได้ถูกเผยแผ่กระจายออกไป 

 หากแต่ ท่านสวามีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน แม้ในขณะท่านยุ่งกับงานอย่างมากในอเมริกา 

ท่านได้ยินเสียงกระซิบของความรู้สึกภายในจิตใจ และมองเห็นถึงความกระตือรือร้นของท่าน ตลอดระยะเวลา

ที่ท่านมปีระสบการณ์ทางตะวันตก และท่านได้บรรลุถึงความปรารถนาอันสูงสุดอย่างครบถ้วน หนึ่งในจดหมาย

ของท่านที่กล่าวได้อย่างกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  ‘…การอธิษฐานส าหรับข้าพเจ้า...ว่างานของข้าพเจ้าจบ

อย่างบริบูรณ์ และดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหมดถูกดูดซับในพระแม่กาลี...การต่อสู้ที่มีทั้งแพ้และชนะ ข้าพเจ้า

ได้มาพร้อมกับสิ่งต่าง ๆ ของข้าพเจ้า และก าลังรอคอยการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่... ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กน้อยผู้

หนึ่งผู้ซึ่งเคยรับฟังด้วยการครอบง าอย่างมหัศจรรย์ในค าพูดอันยอดเยี่ยมของศรีรามกฤษณะ ภายใต้ต้นไทรของ
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ทักขิเณศวรนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของข้าพเจ้า ในการท างานทั้งหลายและกิจกรรมต่าง ๆ ท าในสิ่งที่ดี และท า

สิ่งอ่ืน ๆ ทั้งหมดด้วยประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม ในขณะนี้ ข้าพเจ้ายังได้ยินเสียงของท่านอีกครั้ง เป็นเสียงเดิม

ที่ท าให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าตื่นรู้ พันธนาการและข้อผูกมัดต่าง ๆ จะถูกท าลายลง ความรักจบลง การ

ท างานขาดรสชาติ ความเย้ายวนใจต่าง ๆ ได้ออกจากชีวิตไปแล้ว ในขณะนี้เหลือเพียงเสียงของท่านอาจารย์ ที่

ยังคงเรียกอยู่... “ปล่อยให้ความตายฝังกลบคนตาย จงตามเรามา” “ตามเรามา ผู้เป็นที่รักของเรา ตามเรามา”  

นิพพานน าหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกในขณะนั้น ราวกับว่าเป็นความรู้สึกของมหาสมุทรแห่งความสงบสุขและ

สันติ อันปราศจากระลอกคลื่น และลมหายใจ’ 

 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี 1900 ท่านสวามีเริ่มการเดินทางที่ปารีส ที่ซึ่งท่านได้รับเชิญให้ไปยัง

สภาแห่งประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนา ท่านพ านักอยู่ ณ กรุงปารีสเป็นระยะเวลาประมาณสามเดือน และออก

เดินทางไปยังอียิปต์ผ่านเวียนนา คอนสแตนติ และเอเธนส์ ด้วยลักษณะนิสัยชอบอยู่ในสมาธิอยู่ตลอดเวลา 

หากแต่ไม่ได้เปิดเผยมันต่อผู้อ่ืน นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านเดินทางเยือนตะวันตกเป็นครั้งที่สอง สมาธิท าให้ความคิด

ภายในใจแรงกล้าขึ้น ในขณะนี้ได้มาถึงจุดที่ส าคัญยิ่ง ในปารีส ในเวลาต่าง ๆ ท่านมักจะเกิดความคิดภายใน

จิตใจที่โดดเดี่ยวออกห่างจากสิ่งแวดล้อมที่รอบตัวท่าน ; และในอียิปต์ ดูราวกับว่าท่านก าลังจะเข้าใกล้สู่หน้า

สุดท้ายของหนังสือแห่งประสบการณ์เล่มนี้ ดูราวกับว่าท่านอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าเต็มที 

 ทันใดนั้นก็ได้รู้สึกถึงแรงปรารถนาที่จะเดินทางกลับไปยังอินเดีย ณ ที่อันห่างไกลออกไปของอาศรม

แห่งหิมาลัย ของนายซีเวียร์เพ่ือนและศิษย์ที่ดีที่สุดของท่าน ที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตและร่างกายของเขา เป็นผู้ที่ยอม

พลีชีพได้เพ่ือศาสนา ท่านสวามีมีความสังหรณ์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านเริ่มกระสับกระส่ายที่จะเดินทางกลับไปยัง

อินเดีย ดังนั้น โดยไม่รั้งรอสิ่งใด แค่เพียงหนึ่งวันท่านก็ได้เดินทางด้วยเรือกลไฟเที่ยวแรก และเดินทางกลับ

เพียงล าพังสู่มาตุภูมิในช่วงต้นเดือนตุลาคมปี1900 ครั้นเมื่อเหล่าพ่ีน้องพระของท่านทราบข่าวการกลับของ

ท่าน อย่างไม่คาดคิดพวกเขาได้พบผู้น าของตนเองอีกครั้งเพียงล าพัง  

 เกี่ยวกับความประทับใจของท่านในการเยือนตะวันตก ท่านสวามีกล่าวในระหว่างการเดินทางครั้งแรก

ของท่านโดยพลังอ านาจ ด้วยองค์กรและการมีประชาธิปไตยที่ชัดเจนของอเมริกาและยุโรป หากแต่ในตอนนี้ 

ท่านค้นพบถึงจิตวิญญาณแห่งเงินตรา จิตวิญญาณแห่งความโลภ จิตวิญญาณแห่งทรัพย์ศฤงคาร ที่มีการ

รวมกันอย่างมากมายมหาศาล และการต่อสู่เพ่ืออ านาจสูงสุดอย่างโหดร้าย ความเจริญรุ่งโรจน์ทางวัตถุที่ไม่

ยั่งยืนนั้นหลอกท่านไม่ได้ ท่านเห็นแล้วในโศกนาฎกรรมที่ซ่อนไว้ภายใต้ความเหนื่อยล้าของพลังงานที่ถู กใช้ไป

อย่างหักโหม  ความโศกเศร้าอันสุดซึ้งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากที่ไม่เอาจริงเอาจัง ‘ชีวิตสังคมในตะวันตก’ 

ท่านกล่าวต่อซิสเตอร์นิเวดิตา ‘เป็นดั่งเสียงหัวเราะที่ดังกระหึ่ม หากแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นเป็นเสียงร่ าไห้ครวญ

คราง มันจะสิ้นสุดลงในเสียงสะอ้ืน ความสนุกสนานและความเหลาะแหละทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ผิวเผิน แท้จริง
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แล้วมันเต็มไปด้วยความรุนแรงที่แสนเศร้า... ที่นี่ (ในอินเดีย) มันเป็นเรื่องน่าเศร้าและมืดมนอยู่บนพ้ืนผิว 

หากแต่ภายใต้นั้นเป็นความประมาทและหวาดระแวง’  
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ก่อนวาระสุดท้าย 

 เมื่อกลับมาถึงประเทศอินเดีย ก่อนที่ท่านจะรับงานที่รอ

อยู่ วัตถุประสงค์แรกของท่านสวามีคือการไปพบนางซีเวียร์ ที่

อัดเวต อาศรม ในมายาวาติ เมื่อท่านเดินทางถึงที่กุฏิเบลูรท่านมี

ลางสังหรณ์ใจเกี่ยวกับการจากไปของศิษย์อันเป็นที่รัก นายซี

เวียร์ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 1900 โดยไม่หยุดพักเลย

ทันทีท่ีมาถึงกุฏิเบลูรท่านส่งโทรเลขไปยังมายาวาติ ว่าท่านก าลัง

มายังอาศรมที่มายาวาติ ท่านมาถึงมายาวาติในวันที่ 3 มกราคม 

1901 และแม้จะมีความปิติยินดีผสมปะปนกับอารมณ์ความรู้สึก

เศร้าใจในการจากไปของศิษย์อันเป็นที่รักของท่าน ในการพบกับ 

นางซีเวียร์ อีกครั้ง ท่านมีความยินดีที่ได้เห็นงานส าเร็จไปได้ด้วยดี ท่านได้เอ่ยชมถึงความงดงามของอาศรมที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ท่านพ านักที่นั่นเพียงหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากท่านไม่สามารถหายใจได้ปกติในอาศรม  

ท่านสวามีเดินทางกลับไปยังกุฏิเบลูรในวันที่ 24 มกราคม นอกเหนือจากการแสวงบุญครั้งสุดท้าย ที่ท่านได้ท า

เพ่ือมารดาของท่าน ในการไปเยือนยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันออกของรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม ไปยังรัฐ

ธากา และรัฐซิลลอง ซึ่งท าให้ท่านเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก ท่านออกจากกุฏิ เบลูรก็พ านักที่พาราณสีเป็น

ระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงต้นปี 1902 การเดินทางท่ียิ่งใหญ่แห่งชีวิตของท่านก าลังจะสิ้นสุดลง 

 ภายหลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากการเดินทางในเบงกอลตะวันออกและรัฐอัสสัม ซึ่งเป็นการ

เดินทางเพ่ือประชาชนครั้งสุดท้าย ท่านสวามีเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรง สุขภาพของท่านแย่ลงอย่างมาก เหล่า

พระต่างมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาในตอนนี้ต่างขอให้ท่านพักอย่างเต็มที่ พวกเขาร้องขอให้ท่าน

ยกเลิกความคิดเกี่ยวกับประชาชนและผู้อ่ืน ในแบบที่เคยมุ่งมั่นท างานในอดีต จนกว่าสุขภาพของท่านจะ

สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น หากแต่ ในฐานะที่เท่าเคยเป็นผู้ที่ท างานหนักอย่างต่อเนื่อง ท่านให้สัมภาษณ์อยู่บ่ อยครั้ง

ต่อกลุ่มคนที่รวมตัวกันมายังกุฏิเบลูรว่าทุกคนต่างมุ่งมาหาท่านจากส่วนต่าง ๆ ของอินเดียเพ่ือมารับพรและค า

ชี้แนะจากท่าน ท่านจึงต้องให้ด้วยความเท่าเทียม 

 ณ วัดที่ท่านอาศัยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็นศาสนสถานที่เป็นอิสระจากความน่าเบื่อหน่ายของ

สังคม และความน่าร าคาญของการยึดถือแบบแผนประเพณีทั้งปวง ท่านเป็น ‘ผู้รักษาศีลอิสระ’ ท่านเดินอย่าง

อิสระด้วยเท้าเปล่า หรือใช้เพียงรองเท้าแตะที่ท าด้วยป่าน และถือไม้เท้า – เต็มไปด้วยเพลิดเพลินราวกับเด็ก

น้อย ณ ที่แห่งนี้ ท่านมีอิสระอย่างแท้จริงที่จะสวมใส่เพียงเครื่องนุ่งห่มที่จ าเป็น เป็นอิสระจากข้อบังคับทาง

สังคมในการแต่งกาย ด้วยเพียงแค่เสื้อคลุม  หรือ ผ้าผืนเดียวที่คลุมไหล่ หรือผ้าจีวร ท่านได้อยู่บนโลกของ

ตนเอง อยู่บนโลกของสงฆ์ที่มีเพียงความเงียบสงบและความสันโดษ หลายครั้งท่านได้ค้นพบความสนใจในสวน
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หรือการทดลองในการปรุงอาหาร หรือค้นหาความสุขและความปิติยินดีจากเหล่าสัตว์เลี้ยงของท่านทั้ง ‘บาค

คา’ สุนัขของท่าน ‘ฮันสี’ แพะเพศเมียของท่าน ‘มัตร’ู ลูกละมั่งของท่าน ลูกกวาง ลูกนกกระสา ลูกวัว และอ่ืน 

ๆ ในเวลานี้ ใครจะรู้ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในนามของท่านสวามี วิเวกานันท์! ในเวลาอ่ืน ๆ 

ท่านได้สั่งสอนชี้แนะ หรือช่วยเหลือสมาชิกต่าง ๆ ของกุฏิ ในอุปสรรคความยากล าบากต่าง ๆ ของพวกเขา 

ท่านได้เผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา เกือบทุก ๆ วัน จวบจนวันสุดท้ายของท่าน ท่านเข้า

สอนในชั้นเรียนเวทานตะต่อเหล่าสามเณร เกี่ยวกับวิถีทางแห่งการท าสมาธิ ท่านเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนที่

ท างานเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ ปลุกความเชื่อมั่นในตนเองอันแข็งแกร่งให้กับพวกเขา ท่านเอาจริงเอาจังอย่าง

เข้มงวดต่อระเบียบวินัย และการรักษาความสะอาด พยายามดึงให้ทันตามตารางเวลาของสัปดาห์ และตรวจ

ตราดูแลทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้ที่ละเลยหรือประมาทไม่สามารถหลีกหนีจาก

สายตาของท่านสวามีได้เลย ท่านยังคงรักษาบรรยากาศของความสงบเงียบแห่งสันติสุข และความศักดิ์สิทธิ์อยู่

เสมอ ท่านเป็นแม่เหล็กที่ไม่อาจต้านทานของผู้ที่พ านักอยู่ในอาศรม ดึงดูดผงเหล็กหรือลูกศิษย์เหล่านั้นเป็น

จ านวนมาก ซึ่งไม่อาจเข้าใจไว้ ว่าเพราะเหตุใด แต่ทุก ๆ คนมักจะรักท่านมาก ทุก ๆ ค าพูดของครูที่ยิ่งใหญ่นั้น

เป็นค าพูดที่วิเศษส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อทุกคนที่ได้ฟัง 

 ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านได้เห็นพระและพราหมณ์บางรูปก าลังเดินทางไปบูชาที่วัด ท่านกล่าวต่อพวกเขาว่า 

‘ที่ใดกันเล่าที่ท่านจะไปแสวงหาพรหมัน พรหมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ที่นี่ ซึ่งพรหมันสถิตย์อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ที่

สามารถมองเห็นได้ แล้วท่านยังจะไปหาพรหมันจากไหน ที่สามารถมองเห็นได้ ภายในจิตใจของท่านน่าเสียดาย

ที่ถูกละทิ้ง และมองหาแต่สิ่งภายนอกอ่ืน ๆ ที่นี่คือพรหมัน’ สิ่งเหล่านี้เป็นค าพูดที่ค่อนข้างแรงและทรงพลัง

ของท่าน ซึ่งทุกคนรู้สึกได้ถึงความสงบสุขอันยากที่จะพรรณนาได้ และยังคงอยู่ แม้เพียงเศษเสี้ยวของชั่วโมงที่

หยั่งรากลึกไปในเป้าหมาย เหตุการณ์ที่น่าจดจ าและไม่อาจลืมเลือนได้ คือ เมื่อทุกคนในวัดได้ฟังค าสอน

ดังกล่าว ด้วยความประหลาดใจของพลังอ านาจอันมหัศจรรย์ของท่านผู้น าที่รัก ผู้ซึ่งใช้ถ้อยค าเพียงค าเดียวก็

สามารถยกระดับจิตใจของทุกคนให้สูงขึ้นสู่ขั้นความรู้แจ้งสูงสุด 

 ในช่วงระยะหลังของปี 1901 พวกแรงงานของ กลุ่มกุฏิสันาถาน ซัมมิท ซึ่งเคยท างานที่กุฏิ วันหนึ่ง 

ท่านสวามีเชิญพวกแรงงานมาทานอาหารพิเศษ เพ่ืองานเฉลิมฉลองอันงดงาม ซึ่งท่านกล่าวว่า ‘พวกท่านเป็น

นารายณ์ ซึ่งวันนี้ ข้าพเจ้ามีความปิติที่ได้ดูแลนารายณ์ของตนเอง’ หลังจากนั้นท่านได้หันไปทางเหล่าศิษยานุ

ศิษย์ของท่าน ท่านกล่าวต่อพวกเขาว่า ‘เห็นหรือไม่ถึงหัวใจอันแสนจะธรรมดาของผู้คนยากจนที่ไม่รู้หนังสือ

เป็นอย่างไร ท่านจะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่ไม่มีขอบเขตของพวกเขาแม้เพียงน้อยนิดได้

หรือไม่ ไม่เช่นนั้น พวกเราก็ไม่สมควรสวมใส่จีวร เราจะมีหัวจิตหัวใจอย่างไร หากเราปล่อยให้พวกเขาหิวโหย 

ไม่เสื้อผ้าสวมใส่ แล้วพวกท่านยังจะทานอาหารลงหรือเมื่อเหล่าพ่ีน้องคนในชาติ ยังมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่

ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงตน จงโยนทิ้งความภาคภูมิใจทั้งหมดที่มีจากการเรียนรู้ และการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
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ศาสตร์ (วิชาความรู)้ และ สาธนา (การปฏิบัติทางจิตวิญญาณ) ทั้งหมด ความส าเร็จส่วนบุคคลของการหลุดพ้น

คือมุกติ  และออกเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่ง อุทิศการด าเนินชีวิตของพวกเราที่จะรับใช้คน

ยากจน และความน่าเชื่อถือของคนร่ ารวย เกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขาต่อเหล่ามวลชนทั้งปวง ผ่านพลังอ านาจ

ของจริตและจิตวิญญาณ และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเรา ด้วยการรับเงินคนรวย และด้วยวิธีการรับใช้

คนยากจนและด้วยคุณค่า โอ้ ไม่มีผู้ใดในประเทศของเราที่คิดเพ่ือคนต้อยต่ า คนยากจน และคนยากไร้ที่ทุกข์

ทรมาน คนเหล่านั้นเป็นดั่งกระดูกสันหลังของประเทศ ผู้ซึ่งเป็นแรงงานในการผลิตอาหาร ผู้ซึ่งแม้เมื่อมี การ

ประท้วงหยุดงานเพียงวันหนึ่งจากการท างาน จะท าให้เกิดเสียงร้องของความทุกข์ทั่วไปในเมือง  ที่ซึ่งผู้คนต่าง 

ๆ ในประเทศของเรา เป็นผู้ต้องได้รับความเห็นใจและสงสาร ผู้ซึ่งเอ้ือเฟ้ือความสนุกสนานและความโศกเศร้า

ของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะได้รับการยกระดับในแผ่นดินแม่ อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ นั่นคืออินเดีย ซึ่งไม่เคยตื่น 

ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ สิ่งนั้นดูราวกับพรหม ราวกับศักติคือพลังในตัวเรา คือสิ่งที่อยู่ในพวกท่าน

ทั้งหลายเหมือนกับข้าพเจ้า ความแตกต่างเพียงระดับของสิ่งที่ปรากฏในทั้งหมด ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของ

โลกนี้ที่ท่านเคยเห็น มีการเจริญเติบโตขึ้นของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนที่เหมือนกันในโลหิตของ

ชาติไปทั่วร่างกายของท่านหรือไม่ เป็นที่รู้ได้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่า ไม่ ไม่มีงานที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถท าให้

ส าเร็จได้ โดยร่างกายของผู้ที่เป็นอัมพาต ภายหลังจากการบ าเพ็ญตบะ  ข้าพเจ้าได้รู้จักความจริงอันสูงสุดก็คือ: 

พระองค์ทรงมี และทรงเป็น ทรงอยู่ในทุกคน สิ่งเหล่านี้ล่วนเป็นรูปแบบต่าง ๆ สถานะต่าง ๆ ของพระองค์ ไม่

มีพระเจ้าองค์อ่ืน ๆ ที่จะต้องค้นหา พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการเคารพบูชา พระเจ้าผู้ท าหน้าที่ใน

มนุษย์ทุกคน’  

 วันเวลาเดินผ่านไปเรื่อย ๆ โดยในกุฏิ ราวกับว่าพวกเขาอยู่ไม่กี่ชั่วโมง ไม่ว่าท่านสวามีจะอยู่ในอารมณ์

ใดก็ตาม หากแต่ทุกคนมีความสุขปลื้มปิติที่ท่านยังอยู่กับพวกเขา ส าหรับครูผู้พ่ีต่าง ๆ  และเหล่าศิษยานุศิษย์

ของท่าน การปรากฏและแสดงตนของท่าน และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ของความสนุกสนาน ความเศร้า และแรง

บันดาลใจ ไม่ว่าท่านจะเป็นคนใจร้อน ไม่ว่าท่านจะต าหนิ ไม่ว่าท่านจะเป็นครูหรือเป็นนักปราชญ์ทางด้านสมาธิ 

ไม่ว่าท่านจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงหรือเต็มไปด้วยความเศร้า – ส าหรับในสายตาของครูผู้พ่ีของท่าน 

ท่านยังคงเป็น ‘นเรนทรนาถ’ อันเป็นที่รัก คนเดิม และส าหรับเหล่าสาวกศิษยานุศิษย์ของท่านเป็น ท่านผู้ให้

ศีลให้พรและเป็นกูรูที่หาที่เปรียบไม่ได้ ความสุขใจของท่านสวามีคือความยิ่งใหญ่เมื่อได้ท าสมาธิและปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ในการเติมเต็มสิ่งที่ไม่คงที่ในกุฏิ เมื่อใดก็ตามท่ีสุขภาพของท่านพร้อมหรือสามารถท าได้ ท่านมัก

เข้าร่วมในการท าสมาธิตอนช่วงเช้าในโบสถ์ การปรากฏตัวของท่านในห้องท าสมาธิอย่างสม่ าเสมอ ช่วยเพ่ิม

พลังอ านาจและความแก่กล้าในการท าสมาธิของผู้ที่ร่วมนั่งสมาธิกับท่าน 

 ทั้ง ๆ ที่ท่านมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ท่านสวามีก็ยังมีความกระตือรือร้นในการต้อนรับเหล่า

สหายและแขกผู้มาเยือนทั้งหลายจวบจนวันสุดท้าย และชี้น าเหล่าสาวกศิษยานุศิษย์ของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่าง
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จะต้องมีการละทิ้ง แม้ว่าร่างกายของตนต้องเป็นเช่นนั้น แม้บางครั้ง การได้ยินชะตากรรมของผู้ค้นหาอย่าง

จริงจัง ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้รับแขก หรือผู้คนที่ต้องการเข้าพบท่าน ท่านกล่าวว่า ‘จงมองดูนี่ นี่ไม่ใช่การเทศนา

ของท่านอาจารย์จวบจนวาระสุดท้าย และข้าพเจ้าไม่สามารถท าเช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือ ข้าพเจ้าไม่สนใจกับ

ฟางเส้นนี้ หากเป็นร่างกายที่จะต้องจากไป ท่านไม่สามารถจินตนาการถึงความสุขที่ ข้าพเจ้าเป็นอยู่ เมื่อ

ข้าพเจ้าพบว่า ผู้ค้นหาอย่างจริงจังภายหลังจากที่ความจริงจากการพูดคุย ในการท างานของการตื่นรู้แห่ง

อาตมัน (Atman) ในเหล่าผู้ติดตาม ข้าพเจ้ายินดีที่จะตายอีกครั้ง และอีกครั้ง หากแต่ในบางโอกาสอ่ืน ๆ ใน

ท่ามกลางการเจรจาของท่าน การเผชิญหน้าของท่าน ในความฝันอันยาวไกล และเม่ือนั้นทุกคนปล่อยให้ท่านไว้ 

รู้ว่าท่านปรารถนาที่จะถูกท้ิงให้อยู่กับความคิดเพียงล าพัง 
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มหาสมาธิ 

 ชีวิตสองเดือนสุดท้ายในโลกท่านของสวามีคือภาพ

เหตุการณ์เลือน ๆ และค่อย ๆ จางหายไป โดยที่คนใกล้ชิด

รอบตัวท่านไม่ทันได้คาดคิด เวลาและเหตุการณ์ที่ล่วงเลยไป ท า

ให้ท่านสวามีรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าถึงเวลาแห่งการถอนตัว

ออกจากกิจการงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทาง

ศาสนาของส านัก ‘ถีม่ากเหลือเกิน’ ท่านสวามีกล่าว ‘การอยู่กับ

ลูกศิษย์ตลอดเวลา เท่ากับหยุดความก้าวหน้าของเขา เมื่อใดที่

คนทั้งหลายได้รับการฝึกฝนแม้เพียงครั้ง นั่นเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น า

ของตนต้องละทิ้งพวกเขา หากปราศจากข้าพเจ้า พวกเขาต้อง

พัฒนาตนเองได้’ ท่านค่อย ๆ ถอนตัวจากงานต่าง ๆ  นอกจากนั้นท่านยังถอนตัวจากความกังวลภายนอกทั้ง

ปวง อยู่ในภวังค์แห่งสมาธิมากกว่าปกติ ในบรรยากาศที่เงียบสงบแห่งสมาธิ พวกครูผู้พ่ีของท่านและเหล่าสาวก

และศิษยานุศิษย์ของท่านต่างรู้สึกกังวลใจ แล้วจึงได้นึกถึงค าพยากรณ์ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ  ที่กล่าวว่า 

ท่านนเรนทรนาถจะเข้าถึงนิรวิกัลปาสมาธิ (เป็นสมาธิขั้นสูงสุดของเวทานตะ ซึ่งผู้เข้าถึงสมาธิสามารถถอดดวง

จิต และล่วงรู้วันเวลาของการละร่างกาย) ในช่วงปลายของชีวิตการท างานของท่าน ซึ่งค าพยากรณ์นี้ยังคง

วนเวียนอยู่ในจิตใจและความทรงจ าของพวกเขา 

 ราวกับว่าท่านก าลังรอคอยวันเวลาที่เหมาะสม วันที่ท่านละท้ิงความเป็นทาสของร่างกายตนเองคือวัน

ศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 1902 ท่านยังคงไปที่โบสถ์ในตอนเช้า ภายหลังจากปิดหน้าต่างและสลักกลอนประตู ท่าน

ใช้เวลาในการท าสมาธิราวสามชั่วโมง จากนั้นจึงออกจากสมาธิ และร้องเพลงสรรเสริญพระแม่กาลี เหล่าพระ

ทั้งหลายด้านล่างต่างต้องมนต์สะกดเมื่อได้ยินเสียงอันไพเราะที่ดังก้องออกมาจากห้องเทวาลัยนี้  

 ท่านลงบันไดเทวาลัยอย่างรวดเร็วลงไปยังลานวัด ปลีกตัวออกจากทุกสิ่งเหลือเพียงจิตใจของท่าน มี

เพียงเสียงพึมพัมของตัวเอง “หากแม้นมีวิเวกานันท์อีกคน เขาต้องเข้าใจถึงสิ่งที่วิเวกานันท์คนนี้ท า และยังคง

มันไว้เช่นนั้น ไม่ว่าจะมีวิเวกานันท์เกิดขึ้นอีกมากมายเพียงใด” ไม่มีผู้ใดไดส้ังเกต แต่พ่ีน้องร่วมส านักผู้หนึ่งของ

ท่านได้ยินถ้อยค าเหล่านั้น และรู้สึกใจหายเพราะท่านสวามีไม่เคยเอ่ยค าเช่นนี้มาก่อน 

 ในตอนเที่ยง ท่านรับประทานอาหารร่วมกับทุกคนในโรงอาหาร ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือสถานที่ปฏิบัติธรรม

ของท่านในช่วงกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ท่านเข้าสอนในชั้นเรียนภาษาสันสกฤตเป็นเวลาราวๆ 

สามชั่วโมง จากนั้นช่วงบ่าย ขณะที่เดินอยู่กับพ่ีน้องร่วมส านักของท่าน  ก็ได้แสดงความปรารถนาอย่างยิ่งว่า

ต้องการก่อตั้งวิทยาลัยไวทิกะในส านักแห่งนี้ ตกเย็น มีเสียงระฆังก้องสะท้อนมาจากภายในเทวาลัย สวามีวิเว

กานันท์เดินตรงไปยังห้องของท่าน ท่านนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็นอนลงบนเตียงพร้อมกับ
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ลูกประค าในมือ ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาท่านก็เปลี่ยนข้างแล้วหายใจลึก  ท่านหายใจลึกและยาวเหมือน

เช่นปกติ  และทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นิ่งหยุดลง สงบเงียบเชียบ  กุมารน้อยผู้เหน็ดเหนื่อยหนักหนาหลับลง

แล้วบนตักของพระแม่กาลี  ซึ่งจะไม่ตื่นกลับมาสู่โลกนี้อีกแล้ว  โลกแห่งมายา  

 สวามีวิเวกานันท์ละสังขาร เมื่ออายุ 39 ปี  ค าพยากรณ์ที่ท่านพูดอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นจริง ‘ข้าพเจ้าคงมี

ชีวิตอยู่ไม่ถึงสี่สิบ’  เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จ านวนเหล่าสาวกศิษยานุศิษย์ของท่านเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ๆ  มีผู้

ศรัทธาเลื่อมใสอยู่ทั้งในสองซีกโลก ทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่ล่ะคือ

อิทธิพลเงียบ ๆ ของท่านที่มีต่อหลายพันชีวิตทั่วโลก ค าพูดของท่านปลุกเร้าแรงบันดาลใจทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมแก่ผู้คนบนแผ่นดินแม่ และทั่วทั้งโลก ท่านได้ท าให้ปัญญาของชนทั้งหลายสูงขึ้นอย่างมาก และท างาน

อย่างหนัก ถ้อยค าหนึ่งที่น่าจดจ าอย่างยิ่งของท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าละทิ้งร่างกาย

อันร่วงโรย  โยนมันออกไปราวกับเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มภายนอก  แต่ข้าพเจ้าจะไม่หยุดท างาน ข้าพเจ้าจะ

สร้างแรงบันดาลใจแก่ผองชนในทุกหนแห่ง จนกว่าโลกจะได้รู้จัก ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า” 
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บางถ้อยค า 

 

ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้แบ่งปันความสุขนิรันดร       พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ บุตร

ของพระเจ้าบนพ้ืนพิภพคือคนบาปหรือ? การเรียกมนุษย์อย่างนั้นต่างหากที่เป็นบาป ถือเป็นการสบประมาท

ความเป็นมนุษย์ โอ้เหล่าราชสีห์ จงมาเถิด สลัดทิ้งความเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงแกะ พวกท่านคือวิญญาณอมตะ 

มีอิสระทางจิตวิญญาณ และมีความสุขตลอดกาล ท่านทั้งหลายไม่ใช่สิ่งของ ท่านทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวตน สิ่งต่าง ๆ 

เหล่านั้นเป็นทาสของท่าน ไม่ใช่ท่านเป็นทาสของมัน 

หากท่านทั้งหลายศรัทธาต่อเหล่าทวยเทพทั้ง 330 ล้านองค์ในต านาน ซึ่งบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดนั้น 

ชาวต่างชาติได้แนะน าให้เข้าถึงภายในตนเอง เมื่อยังไม่ศรัทธาในตนเองก็ย่อมไม่รอดพ้น ต้องมีความศรัทธาใน

ตนเองก่อนจึงจะถึงซึ่งเป้าหมาย 

ประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเพียงประวัติของคนเพียงไม่กี่คนที่มีความศรัทธาในตัวเอง ความศรัทธา

เหล่านั้น เพรียกหาความเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ภายใน ท่านเพียงแค่พลาด เมื่อท่านมุ่งมั่นเพียงพอก็จะเกิดพลังที่

แสดงออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนที่สูญเสียความเชื่อในตนเองแล้วจุดจบของเขาก็จะมาถึง เมื่อท่านไม่มุ่งมั่น

มากเพียงพอที่จะแสดงออกให้เห็นถึงอ านาจที่มีไม่สิ้นสุด ในไม่ช้ามนุษย์หรือประเทศชาติจะสูญเสียความ

เชื่อมั่นศรัทธาในตนเองและประเทศ และเม่ือนั้นความหายนะจะมาเยือน  

จงเชื่อมั่นในตนเองก่อน และจึงเชื่อในพระเจ้า 

ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าคือผู้ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ศาสนาเก่าหลายศาสนากล่าวว่าผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคือ

ผู้ไม่ศรัทธาในพระเจ้า ศาสนาใหม่กล่าวว่าผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคือผู้ไม่เชื่อม่ันในตนเอง 

เสียงของเอเชียเป็นเสียงของศาสนา เสียงของยุโรปเป็นเสียงของการเมือง 

อินเดียจะเป็นนิรันดร หากรวมอินเดียไว้กับพระเจ้า 

 

ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าการปรับปรุงทางการเมืองหรือสังคมนั้นไม่มีความจ าเป็น แต่มีเพียงสิ่งเดียว

เท่านั้นที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านตระหนักไว้ในจิตใจ สิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องรอง ศาสนาต่างหากเป็นหลักส าคัญ 

ไม่มีใครสามารถต้านทานอินเดียได้อีกต่อไป อินเดียไม่เคยและไม่มีวันหลับ ไม่มีอ านาจใดจากภายนอก

มายื้ออินเดียไว้ไม่ให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่อันยั่งยืน  
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หากท่านมัวแต่แสวงหาทางรอดของตนเองท่านจะไปสู่นรก ความอยู่รอดของผู้อ่ืนต่างหากที่ท่านต้อง

แสวงหา และแม้ว่าท่านจะต้องไปนรกเพราะท าเพ่ือผู้อ่ืน นั่นก็มีค่ามากเกินกว่าผลตอบแทนแห่งสวรรค์จาการ

มัวค้นหาทางรอดของตนเอง 

ตราบใดที่ยังมีผู้หิวโหยและผู้โง่เขลาอยู่นับล้าน ตราบนั้นข้าพเจ้าจะถือว่าผู้ซึ่งมีความรู้ มีการศึกษา มี

ก าลังใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายผู้นั้นทั้งหมดเป็นคนขี้โกง 

ต่อให้มีสุนัขเพียงตัวเดียวในประเทศของข้าพเจ้าที่ไม่มีอาหาร ศาสนาทั้งหมดของข้าพเจ้าจะให้อาหาร

แก่มัน 

จะแสวงหาพระเจ้าจากท่ีไหนอีก พระเจ้าคือเหล่าผู้น่าสงสาร เหล่าผู้ยากไร้และผู้อ่อนแอมิใช่หรือ เหตุ

ใดจึงไม่บูชาพวกเขาก่อน จะขุดบ่อน้ าริมฝั่งคงคาท าไม ปล่อยให้ประชาชนทุกคนเป็นพระเจ้าของท่าน คิดถึง

พวกเขา ท างานเพ่ือพวกเขา อธิษฐานเพื่อพวกเขาอย่างไม่หยุดหย่อน พระเจ้าจะแสดงหนทางให้ท่านได้เห็น 

ความจริงทางศาสนานั้นไม่เหมือนกับความจริงของโลกที่เลื่อนลอย ไม่ว่าวิชาเคมี หรือข้อเท็จจริง

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นเพียงความจริงทางกายภาพของโลกเท่านั้น  

เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของทุกศาสนา เป็นหนึ่งเดียวกันคือการ

หลอมรวมกับพระเจ้า ความเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับพระเจ้าคือเป็นธรรมชาติอันจริงแท้ของมวลมนุษย์ 

ศาสนาจะท าให้ประสบความส าเร็จในทุกสิ่งได้จริงหรือ มันสามารถเป็นจริงได้ มันท าให้มนุษย์มีชีวิตนิ

รันดร์ มันท าให้มนุษย์เป็นในสิ่งที่เขาเป็น และท าให้มนุษย์เป็นพระเจ้า ศาสนาสามารถท าได้ หลักการของ

ศาสนาทั้งหมดทุกนิกายนั้นเหมือนกัน คือการบรรลุถึงอิสรภาพ และการดับความทุกข์ท้ังปวง 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ส าหรับการปรับปรุงศาสนาฮินดู ในสภาวะปัจจุบันของสังคม

ขณะนี้ ศาสนามิได้มีปัญหา แต่เพราะศาสนาที่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้กับสังคมตามที่มันควรจะเป็นต่างหาก  

ปล่อยให้มีเพียงจิตวิญญาณของราชสีห์เป็นโหลในแต่ละประเทศ ราชสีห์ผู้กล้าท าลายข้อจ ากัดของ

ตัวเอง ผู้เข้าถึงความไร้ขีดจ ากัดของดวงจิตที่จะไปถึงซ่ึงพรหมัน ผู้ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินทอง อ านาจ และ

ชื่อเสียง เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะปลุกโลก  

จุดมุ่งหมายสูงสุดของข้าพเจ้านั้นหากจะอธิบายด้วยค าสั้น ๆ คือต้องการแสดงธรรมให้มนุษย์ได้

มองเห็นพระเจ้าทีม่ีอยู่แล้วในตน และอธิบายให้พวกเขาเข้าใจกระจ่างถึงทุก ๆ ส่วนของชีวิต 

ผู้ที่ไดม้อบกายถวายชีวิตไว้แดพ่ระเจ้าแล้ว  เขาจะท างานเพ่ือโลกมากกว่าคนท างานทั้งหลาย 
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สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือการรู้จักพระเจ้า สามารถมองเห็น และสัมผัสพระองค์ได้ที่นี่ ขณะนี้ 

คงไม่มีน้ ามารวมเป็นมหาสมุทร คนไม่มีกิ่งไม้ในป่า คงไม่มีเศษขนมปังในบ้านคนจนหรือของคนร่ ารวย 

หากพระเจ้าไม่ได้ประสงค์เช่นนั้น  ล าธารจะกลายเป็นทะเลทราย ขอทานจะมีมากมาย หากพระองค์ทรงพระ

ประสงค์เช่นนั้น ท่านย่อมเห็นถึงการล่มสลาย นี่ไม่ใช่เป็นเพียงค าพูดหรือตัวอักษร คอืเรื่องจริงในชีวิต 

ชีวิตนี้สั้นนัก ความฟุ้งเฟ้อในโลกมีอยู่เพียงชั่วคราว  ผู้ที่ด ารงชีวิตอยู่เพ่ือผู้อ่ืนเขาย่อมมีชีวิตอยู่  
ไม่อย่างนั้นกเ็หมือนคนที่ตายไปแล้ว 

ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษ ท่านเหล่านี้ก็เคยเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับท่านหรือข้าพเจ้า 

ท่านเหล่านี้เป็นโยคีที่เก่งกล้า ท่านเหล่านี้ได้เข้าถึงจิตเหนือส านึก และไม่ว่าท่านหรือข้าพเจ้าก็สามารถได้รับสิ่ง

เหล่านี้ได้เช่นกัน พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ผู้วิเศษใด ๆ ความจริงแล้วก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งที่เข้าถึงความจริงอันมนุษย์

ทุกคนสามารถเข้าถึงได ้ไม่เพียงแค่เป็นไปได้เท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าถึง และนั่นคือศาสนา 

การงานที่แท้จริงนั้นต้องไม่ยึดติดกับเงื่อนไขใด ๆ  ท างานอย่างมีอิสระแล้วมอบผลงานทั้งหมดให้แก่

พระเจ้า ผลงานทั้งหมดเป็นของพระองค ์

ไม่มีการท างานใดเป็นเรื่องธรรมดา  การงานทั้งหมดนั้นคือความรักและเพ่ือการบูชา 

เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นก็พบว่าข้าพเจ้าค่อยเข้าใจอะไรมากขึ้น แม้แต่ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ทุกคนล้วน

ยิ่งใหญ่ได้ในต าแหน่งที่ยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่คนขี้ขลาดก็จะเติบโตเป็นผู้ กล้าหาญได้บนเวทีที่มีแสงจ้าและผู้คน

ก าลังจ้องดูอยู่  รู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงหนอนที่ก าลังท าหน้าที่อยู่เงียบ ๆ อย่างต่อเนื่องจากช่วงเวลา

หนึ่งไปสู่ช่วงเวลาหนึ่งและชั่วโมงหนึ่งสู่อีกชั่วโมงหนึ่ง  

พวกเราจะต้องการพระเจ้าในบางเวลาเท่านั้น เมื่อความปรารถนาที่แสนธรรมดาของเราสมบูรณ์ได้

เพราะโลกภายนอก ความต้องการที่ฝังอยู่ภายในด้วยข้อจ ากัดทางกายภาพของจักรวาล เมื่อนั้นพวกเราจะไม่

รู้สึกต้องการพระเจ้าเลย แต่ในเวลาที่พวกเราพบความยุ่งยากและหนักหนาในชีวิต ความผิดหวังจากสิ่ง

ทั้งหลาย  เมื่อนั้นเราจึงเริ่มต้องการพระเจ้าเพื่อจะช่วยให้เราดีขึ้น แล้วเราก็เริ่มแสวงหาพระเจ้า 

การด าเนินชีวิตนั้นเป็นผลที่พัฒนามาจากการอยู่ในเงื่อนไขของสถานการณ์ท่ีผลักดัน 

จะต้องไม่กลัว ไม่ร้องขอ หากแต่เพรียกหาความต้องการอันสูงสุด เหล่าสาวกท่ีแท้จริงของพระแม่ต้อง

เป็นผู้หนักแน่นแข็งแกร่ง  ต้องกล้าหาญอย่างกับราชสีห์ พวกเขาต้องไม่เสียใจแม้ว่าทั้งจักรวาลจะแหลกเป็น

ฝุ่นผงอยู่เบื้องล่าง จงท าให้อินเดียฟังท่าน จงจ าไว้ พระแม่ทรงเป็นพลังทั้งหมด  พระแม่สามารถท าให้ผู้กล้า

หาญว่ายข้ามพ้นห้วงทุกข์ได้ 

 



65 
 

ในแต่ละดวงจิตนั้นอาจเกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้า การบรรลุเป้าหมายคือการประจักษ์

อย่างแท้จริงในพระเจ้า โดยการควบคุมธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก การควบคุมเหล่านี้ผ่านการท างาน 

การเคารพบูชา การควบคุมด้วยจิตหรือหลักปรัชญา โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น และจงเป็นอิสระ และนี่

คือทั้งหมดของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหลักค าสอนใด ๆ หลักปฏิบัติต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ หนังสือเล่มใด ๆ วัดใด 

ๆ หรือรูปแบบไหน ล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดรองท้ังสิ้น   

ทุกดวงจิตเปรียบดั่งดวงดาวที่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้ากว้างอันไม่มีที่สิ้นสุด ท้องฟ้าคือความเป็นนิรันดร

แห่งพระเจ้า นี่คือมูลฐานแห่งความจริงที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน การตามค้นหาดวงดาวที่ล่องลอยเหล่านั้น

จะสิ้นสุดลงเมื่อค้นพบพระเจ้า  

 


