
ประวติัสวามีวเิวกานนัทส์าํหรับเดก็
โดย สวามีวศิวาศรยานนัท์

แปลโดย ณฐั วชัรคิรินทร์



คาํนาํฉบบัภาษาองักฤษ

หนงัสือเร่ือง “ศิษุเทร์ วเิวกานนัทะ” ตีพิมพเ์ป็นภาษาเบงกาลีคร้ังแรกโดยคณะกรรมการฉลองครบรอบ ๑ ศตวรรษสวามีวเิวกานนัท ์

ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) มีการแปลหนงัสือเล่มน้ีออกมาเป็นภาษาอ่ืนบางในคราวนั้น หนงัสือเล่มน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งยิง่ในหมู่เดก็ 

ๆ จนไดตี้พิมพฉ์บบัภาษาเบงกาลีออกมา ๑๑ คร้ังจนกระทัง่ถึงเดือนธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

ดว้ยคุณแห่งท่านฐากรุ พระแม่ และท่านสวามี บดัน้ีเราภูมิใจนาํเสนอ “ประวติัสวามีวเิวกานนัทส์าํหรับเดก็” ฉบบัแปลภาษาองักฤษ

จากหนงัสือเล่มน้ี เราจะยนิดีมากถา้เดก็ ๆ ช่ืนชอบหนงัสือเล่มน้ี

เราขอขอบคุณศรี ติรถงักร ทาสคุปตะผูแ้ปลและตรวจแกห้นงัสือเล่มน้ี ศรี ทิลิป กมุาร สิงหา รอย ไดพ้ิมพต์น้ฉบบัจากลายมือเพื่อส่ง

โรงพิมพ ์เราจึงขอแสดงความขอบคุณจิตบริการของเขาไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย

ผูจ้ดัพิมพ์

อุทโพธนั ออฟฟิศ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 



คํานํา
สวามีวิเวกานันท (ค.ศ. ๑๘๖๓ – ๑๙๐๒ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๖ – ๒๔๔๕) เปนศาสดาชาวเอเชียผูมีแนวคิดรักปตุภูมิ 
ผูบุกเบิกการฟนฟูศาสนาในอินเดียบานเกิด เผยแพรความคิดของอินเดียในโลกตะวันตก อีกทั้งเปนแรงบันดาลใจ
ใหมหาตมาคานธีและบรรดาผูนํารุนแรก ๆ ในการตอสูเพื่อเอกราชของอินเดีย
 ทานสวามีเปนลูกศิษยนักบุญชาวอินเดียผูยิ่งใหญนาม ศรีรามกฤษณะ ปรมหังสะ ทานจาริกไปทั่วอินเดียเหมือน
พระธุดงคของไทย จากนั้นจึงเดินทางไปอเมริกา ที่ซึ่งทานไดสรางความตื่นตะลึง ณ สภาศาสนาโลกใน ค.ศ. 
๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) แมตัวทานเองจะเปนฮินดู แตก็ชื่นชมพระพุทธเจาอยางยิ่ง ทานไดเรียกรองไววา “จงเปน
มนุษยในอุดมคติ รับใชเพื่อนรวมชาติของทานใหเหมือนกับที่ทานรับใชพระเจา จงมีจิตใจเขมแข็งใหมากเขาไว 
จงปราศจากความกลัว แลวทานจะทําการทุกอยางสําเร็จตามปรารถนา บัดนี้ทานจะตองทําหลายสิ่งเพื่อ
ประเทศชาติของทาน”
 ฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือเลมนี้เขียนโดยสวามีวิศวาศรยานันทแหงศรีรามกฤษณเวทานตะ ขอขอบคุณอุท
โพธัน ออฟฟศ ผูจัดพิมพ ที่ไดกรุณามอบลิขสิทธิ์ใหจัดพิมพฉบับแปลภาษาไทย และขอบคุณคุณณัฐ วัชรคิรินทร 
เจาหนาที่วิชาการศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดชวยเหลือเปนการสวนตัว ในการแปล
หนังสือเลมนี้จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
 หวังเปนอยางยิ่งวาเด็กไทยจะไดรับประโยชนจากเรื่องเลาประกอบภาพเกี่ยวกับชีวประวัติของสวามี
วิเวกานันทเลมนี้ และจะไดรับแรงบันดาลใหศึกษาตอยอดเกี่ยวกับชีวิตและคําสอนของทานสืบไป
 
มกราคม ๒๕๖๔
สมาคมรามกฤษณเวทานตะ ประเทศไทย
ยนเลขที่ จ.๕๒๕๒/๒๕๕๖
การรับใชมนุษยคือการรับใชพระเจา



บทภาวนา

โปรดนาํขา้จากความชัว่ สู่ความดี

โปรดนาํขา้จากความมืด สู่แสงสวา่ง

โปรดนาํขา้จากความตาย สู่ความอมตะ

แปลจาก พฤหทารัณยกะ อุปนิษทั

บทอญัเชิญ
อา้พระมารดาแห่งจกัรวาล

โปรดประทานความเป็นมนุษยแ์ก่ขา้

อา้พระมารดาแห่งพลงั

โปรดขจดัความไร้มนุษยธรรมจากขา้

และทาํใหข้า้เป็นมนุษยเ์ทอญ

สวามีวเิวกานนัท์



(๑) กลุ่มดาวสปัตดารา

ฤษีทั้งเจด็ตนผูป้ระทบัอยู ่ ณ ท่ีนั้น ลว้นด่ืมลึกอยูใ่นหว้งภาวนาและฌานเป็นเนืองนิจ ปางนั้นพลนั

บงัเกิดเดก็ชายนอ้ย ๆ ผูไ้ม่มีใครทราบท่ีมา เดก็นั้นช่างงดงามเสียน่ีกระไร เพียงแต่มองเขากช่ื็นตา แต่ใครเล่าจะ

มามองเขา ในเม่ือฤษีทุกตนกาํลงัด่ืมลึกในฌานหลบัเนตรน่ิง เดก็นอ้ยกระหยบัเขา้ใกล ้วาดมือนอ้ย ๆ โอบรอบ

ศอฤษีตนหน่ึงในหมู่นั้น เดก็นอ้ยช่างออดออ้นน่าเอน็ดูใหฤ้ษีนั้นออกจากฌานของตน หลงัจากฉอเลาะอยูน่าน 

ท่ีสุดฤษีกเ็บิกเนตรตนข้ึน ช่ืนใจท่ีเห็นเดก็นอ้ยผูก้ระซิบกระซาบกบัตนวา่ “หนูจะไปแลว้ ตากต็อ้งไปดว้ยนะ” 

ถอ้ยคาํนั้นช่างหวานเสียน่ีกระไร ฤษีจะตอบปฏิเสธไดห้รือ ท่านยงัคงน่ิง แต่ท่าทีพึงพอใจของท่านกแ็สดงความ

โอนอ่อนตาม

ศรีรามกฤษณเทวะไดเ้ห็นส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด ท่านกล่าววา่ ฤษีองคเ์ดียวกนันั้นเองภายหลงัไดม้าเกิด

เป็นมนุษยเ์หมือนเรา เขามิใช่ใครอ่ืนเลยนอกจากสวามีวเิวกานนัทน์ัน่เอง 

แลว้เดก็นอ้ยผูน่้ารักเล่า เขากคื็อตวัท่านศรีรามกฤษณเทวะเอง

พระมหาวรีะลงมาประสูติพร้อมศรีรามจนัทร์กเ็พื่อจะทาํงานถวายพระเจา้ ศรีกฤษณะพาอรชุนลงมา

ดว้ย และศรีราม กฤษณะกล็งมาโดยพาวเิวกานนัทล์งมาดว้ย เพื่อใหภ้ารกิจสาํเร็จลุล่วง

พวกท่านมาเกิดเพื่อสอนวถีิดาํเนินชีวติอนันาํความดีงามมาใหเ้รา

(ท่ามกลางสปัตดารา ท่านสวามีเขา้ฌานอยูก่บัฤษีองคอ่ื์น

รามกฤษณะองคน์อ้ยกระซิบกบัท่าน 

“หนูจะไปแลว้ ตากต็อ้งไปดว้ยนะ”)



(๒) พรจากพระศิวะ

กลักตัตาเป็นเมืองใหญ่ มีหมู่บา้นหน่ึงช่ือซิมลา เวลาร้อยปีมาแลว้ นางภูพเนศวรีกาํลงับูชาพระศิวะอยูใ่นบา้นหลงัหน่ึง

ในหมู่บา้นนั้น เม่ือจบการบูชาแต่ละคร้ัง นางขอพรพระศิวะทุกวนัยามถวายประณาม “โอพ้ระศิวะ โปรดประทานบุตรนอ้ยสู่ตกั

ขา้ดว้ยเถิด” นางมีลูกสาวอยูแ่ลว้สองสามคน แต่ปราศจากลูกชายนางจะอยูอ่ยา่งไร ดงันั้นนางจึงบูชาพระศิวะทุกวนัเพื่อ

ขอประทานลูกชาย นางถึงกบัขอญาติคนหน่ึงในพาราณสีใหไ้ปถวายเคร่ืองบูชาทุกวนัท่ีวดัวเีรศวรศิวะท่ีนัน่แทนนางดว้ย

พระเจา้ทรงเมตตาประทานทุกส่ิงท่ีมีผูข้อพระองคด์ว้ยจิตภกัดีอนับริสุทธ์ิ คาํออ้นวอนของนางภูพเนศวรีกไ็ดรั้บการ

ตอบรับเช่นกนั ในรุ่งอรุณวนัท่ี ๑๒ มกราคม ค.ศ. ๑๘๖๓ (พ.ศ. ๒๔๐๖) นางกค็ลอดบุตรเป็นชาย

ขณะนั้นเป็นวนัสุดทา้ยของเดือนเปาษะ บรรดาสตรีในหมู่บา้นต่างกอ็อกไปสรงสนานในแม่นํ้าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือ

ไดย้นิเสียงเป่าสงัขก์งัวาน พวกนางกพ็ากนัเร่งรีบมายงับา้นนางภูพเนศวรีเพื่อมาดูลูกชายของนาง

ลูกชายผูน้ี้ ในภายหลงัเติบโตข้ึนมาเป็นสวามีวเิวกานนัทผ์ูโ้ด่งดงั บิดาของเขาคือพิศวนาถ ทตัตา เขาเป็นทนายความ 

และมีวตัรปฏิบติัเยีย่งเจา้องคห์น่ึง เขายงัใชจ่้ายอยา่งอิสระดว้ย บา้นของเขาพร่ังพร้อมไปดว้ยขา้ทาสบริวารและยานพาหนะ 

นอกจากน้ีเขายงับาํเพญ็กศุลมากมาย ช่วยเหลือผูค้นหลายคน

บิดาของพิศวนาถคือทุรคาจรัณ ทตัตา เขาออกจากบา้นไปไม่นานหลงัจากลูกชายของตนเกิด เขากลายเป็นนกับวชและ

ไม่เคยหวนกลบับา้นอีกเลยหลงัจากนั้น

(นางภูพเนศวรีบูชาพระศิวะท่ีซิมลา กลักตัตา

นางขอพรพระศิวะวา่ 

โปรดประทานบุตรท่ีเหมือนพระองค)์



(๓) หนูบีเลผูซุ้กซน

เดก็ชายไดรั้บช่ือวา่ “วเีรศวร” ตามช่ือวดัวเีรศวรศิวะท่ีมารดาเช่ือวา่เป็นท่ีสถิตพระผูป้ระทานบุตรใหน้างเป็นพร

จากพระเจา้ แต่ช่ือน้ียากเกินกวา่จะใชเ้ป็นช่ือเล่น ทุกคนในบา้นจึงมกัเรียกเขาวา่ “หนูบีเล” ในพิธี “อนันะป

ระศานะ” เขาไดรั้บช่ือวา่ นเรนทรนาถ ทตัตา แต่กย็งัคงเป็นหนูบีเลคนเดิมของทุกคน

ในวยัเดก็ เจา้หนูบีเลซุกซนอยา่งร้ายกาจ ช่างเหลือขออะไรเช่นนั้น ทั้งมารดาและพี่สาวลว้นแต่ยากจะ

กาํราบเขาได ้ เม่ือใดท่ีพวกพี่สาววิง่ไล่กวดเขา เจา้หนูจะวิง่หนีไปยนือยูบ่นท่อนํ้าท้ิง หนูบีเลคนฉลาดรู้ดีวา่พี่ ๆ 

จะไม่ยอมมาท่ีนัน่เดด็ขาด มิฉะนั้นเป็นตอ้งอาบนํ้ากนัยกใหญ่

บางคร้ังเดก็ชายกจ็ะโมโหโกรธาเกร้ียวกราด ในเวลาดงักล่าวนั้น จะไม่มีใครเอาเขาอยู ่ เขาจะพงัทุก

อยา่งท่ีขวางหนา้ เดก็อะไรกนัน่ี มารดาเขามกัจะพดูยิม้ ๆ วา่ “ฉนัขอลูกจากพระศิวะ ท่านไม่มาเอง แต่ท่านส่งผี

รับใชม้าแทน” 

  นางภพูเนศวรีไดค้น้พบวธีิชะงดัท่ีจะปลอบประโลมลูกใหส้งบลงได ้ เม่ือใดท่ีหนูบีเลเกิดเอาไม่อยู่

หรือโกรธข้ึนมา นางจะรินนํ้ารดศีรษะเขาสองสามหมอ้พลางสาธยายพระนามพระศิวะ การทาํเช่นน้ีเป็นผลให้

หนูบีเลสงบลงไดอ้ยา่งประหลาด เขาเงียบลงไดท้นัที และบางคร้ังนางจะพดูวา่    “พระศิวะจะไม่ใหห้นูไปไกร

ลาศอีก ถา้หนูเป็นเดก็ด้ืออยา่งน้ี” 

ซ่ึงกไ็ดผ้ลเช่นกนั

(เวลาโกรธ หนูบีเลจะพงัของรอบกาย

พอแม่รินนํ้ารดศีรษะพร้อมสาธยายพระนามพระศิวะ

เจา้เดก็ซนกเ็งียบสงบลงทนัที)



(๔) เล่นเขา้ฌาน

สมยัเดก็ ๆ ใคร ๆ กต็อ้งเล่นการละเล่นหลายชนิด หนูบีเลเองกเ็ล่นกบัเขาดว้ย บางคร้ังเขาจะหอ้ยหวัลงจาก

ตน้ไมโ้ดยใชเ้ทา้เก่ียวก่ิงไมไ้ว ้และแกวง่ไปมาในท่านั้น บ่อยคร้ังกบัเพื่อน ๆ เขาจะเล่นเลียนแบบเป็นพระราชา

กบัขา้ราชบริพาร ในการละเล่นน้ีแน่นอนวา่หนูบีเลเล่นบทพระราชา นอกจากนั้นในบางคร้ัง เขาจะเล่นเขา้ฌาน 

โปรดดูในภาพ หนูบีเลจะนัง่ทรงตวัตรงในท่าทาํสมาธิ หลบัตา ประสานมือบนตกั ดู ๆ ไปกค็ลา้ยพระพทุธเจา้

เลย นัน่เป็นท่าทางท่ีถูกตอ้งในการนัง่สมาธิ และภาวนาถึงพระเจา้ดว้ยจิตอนัตั้งมัน่ หนูบีเลนัง่ท่านั้นเป็นเวลา

นาน ๆ โดยไม่ติงกายหรือลืมตา และนัน่เป็นเพียงการนัง่น่ิง ๆ เท่านั้นหรือ จิตใจของเขาเองกด่ื็มลึกอยูใ่นหว้ง

สมาธิเช่นกนั เวลานั้นเขาไม่รับรู้โลกภายนอกเลย คร้ังหน่ึงหนูบีเลกบัเพื่อน ๆ กาํลงัเล่นเขา้ฌานกนั แต่เพื่อน

คนอ่ืน ๆ ไม่อาจหลบัตาน่ิงนานไดเ้ท่าหนูบีเล พวกเขาจึงลืมตามองดูส่ิงรอบกายเป็นคร้ังคราวสกัพกัก่อนจะ

หลบัตาต่อ

ทนัใดนั้น งูจงอางตวัหน่ึงกเ็ล้ือยเขา้มาในหอ้ง เม่ือเห็นเจา้งูร้าย เพื่อน ๆ กรี็บหนีดว้ยความหวาดกลวั 

พวกเขาร้องออกมาจากดา้นนอกไกล ๆ “บีเล หนีออกมาเร็ว”

แต่หนูบีเลยงัคงนัง่น่ิงหลบัตาสนิท ไม่รับรู้โลกภายนอก เขาไม่ไดย้นิเสียงเรียกของเพื่อนดว้ยซํ้ า

ส่วนเจา้งูกเ็ล้ือยจากไปหลงัจากนั้นไม่นาน โดยมิไดท้าํอนัตรายใด ๆ

(เดก็ ๆ เล่นเขา้ฌานพร้อมบีเล

งูเขา้มา เดก็ ๆ กห็นี และร้องบอกบีเลใหห้นี

แต่หนูนอ้ยกาํลงัด่ืมดํ่าในสมาธิ และไม่ไดย้นิเสียงอะไร)



(๕) ความใจดีของหนูบีเล

คนบางคนกมี็ความใจดีเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่เป็นเดก็ตวันอ้ย ๆ เม่ือใดกต็ามท่ีพวกเขาพบคนตกทุกขไ์ดย้าก เขาจะพยายาม

ช่วยเหลืออยา่งจริงใจ หนูบีเลกเ็ป็นหน่ึงในนั้น บุคคลผูมี้ความตอ้งการ เช่นคนไร้บา้นหรือนกับวช พากนัมาเยีย่มเยอืนบา้นพวก

เขาเพื่อขอบริจาคทานเกือบทุกวนั เม่ือขอทานมาหา บีเลจะใหทุ้กส่ิงอยา่งอิสระเท่าท่ีมือเขาหยบิฉวยได ้ เขาไม่สนใจจะคาํนวณวา่

ของช้ินนั้นจะถูกหรือแพง ปรากฏวา่มารดารู้สึกอบัอายมากทีเดียว นางจะบริหารบา้นเรือนอยา่งไรได ้ ถา้ลูกชายของนางมีนิสยั

บริจาคของในบา้นใหค้นอ่ืนไม่เลือกหนา้เช่นน้ี

ไม่มีประโยชนท่ี์จะหา้มปรามบีเล ทา้ยท่ีสุดมารดากเ็หน่ือยหน่ายจนตอ้งกกัหนูนอ้ยไวใ้นหอ้งชั้นหน่ึง ลัน่ดาลประตู

จากดา้นนอก นางรู้สึกพอใจท่ีบีเลจะไดรั้บบทเรียนสาสมเสียทีคราวน้ี

แต่จะหา้มบีเลไดง่้ายดายขนาดนั้นเชียวหรือ หอ้งนั้นเป็นหอ้งติดถนน บีเลยนือยูข่า้งหนา้ต่าง ขอทานคนหน่ึงปรากฏ

ตวับนถนนเบ้ืองล่าง พอเขาเอ่ยปากขอ บีเลกอ็ยากสนองตอบความตอ้งการของชายผูน้ี้ทนัที เขารู้สึกร้อนรนอยากจะใหอ้ะไรบาง

อยา่ง แต่จะใหอ้ะไรไดเ้ล่า เขามองหารอบ ๆ และพบหีบท่ีไม่ไดใ้ส่กญุแจ ขา้งในมีผา้ส่าหรีของมารดา เขาเปิดหีบ เอาส่าหรีมีค่า

ออกมาสองสามผนืแลว้ท้ิงลงไปใหข้อทานผา่นช่องหนา้ต่าง

ขอทานดีใจมากท่ีไดรั้บความใจดีเช่นนั้นจากเดก็นอ้ยตวัแค่นั้น

ถา้คนเราไม่ห่วงใยคนอ่ืนมาตั้งแต่เดก็ จะโตข้ึนเป็นบุคคลยิง่ใหญ่หรือนกับุญในภายหนา้ไดห้รือ

(หนูบีเลใหทุ้กส่ิงในบา้นแก่คนยากจนขาดแคลน

เจา้หนูถูกมารดากกับริเวณอยูใ่นหอ้งชั้นหน่ึง

เขาเห็นขอทานผา่นหนา้ต่าง 

จึงท้ิงส่าหรีของมารดาไปใหช้ายผูน้ั้นบนถนน)



(๖) พิสูจนค์วามจริง
เม่ือเรายงัเดก็ ยอ่มเกิดคาํถามข้ึนในใจมากมาย น่ีคืออะไร นัน่คืออะไร ทาํไมจึงเกิดเหตุน้ีข้ึนดว้ยอาการอยา่งน้ี 

ความสงสยัเกิดข้ึนในใจเราดงัน้ีเสมอ เม่ือเห็นอะไร เรากอ็ยากจะรู้ไปเสียทุกซอกทุกมุม

หนูบีเลกมี็ความกระหายเช่นน้ีเหมือนกนั แมว้า่เขาจะเป็นเดก็นอ้ย แต่ความสงสยัแบบผูใ้หญ่กเ็กิดข้ึน

กบัเขา และเม่ือเขาตอ้งการจะเรียนรู้อะไรบางอยา่ง เขาจะไม่ยอมเลิกราจนกวา่จะพบคาํตอบท่ีถูกตอ้งในส่ิงท่ี

ตนเลือก

คนมากมายมาท่ีบา้นของพวกเขา ในหอ้งรับแขกมีมอระกู่ซ่ึงเป็นบอ้งยาสูบอินเดียชนิดหน่ึงถูกจดัวาง

ไวห้ลายบอ้ง บอ้งเหล่านั้นวางไวแ้ยกกนัตามวรรณะ เพื่อใหค้นวรรณะต่าง ๆ ใชแ้ยกกนั เช่นวรรณะพราหมณ์ 

กษตัริย ์ หรือชาวมุสลิม ฯลฯ บีเลเห็นบอ้งจาํนวนมากนั้นกถ็ามข้ึนในวนัหน่ึงวา่ “มีประโยชนอ์ะไรท่ีจะตอ้งหา

บอ้งไวห้ลายบอ้ง ในเม่ือทุกคนสูบบอ้งเดียวกนัได”้ มีคนอธิบายวา่ “ไดท่ี้ไหนเล่า ถา้คนวรรณะหน่ึงสูบยาจาก

บอ้งท่ีจดัไวใ้หค้นอีกวรรณะ เขากจ็ะเสียวรรณะ”

บีเลไม่อาจเขา้ใจประเดน็ได ้ วรรณะของคนจะเสียไปไดอ้ยา่งไร แต่เขาไม่ยอมแพเ้ดด็ขาดจนกวา่จะ

แกค้วามสงสยัไดอ้ยา่งมีเหตุผล วนัหน่ึงเขาจึงยอ่งเขา้ไปในหอ้งรับแขก แลว้ลองใชริ้มฝีปากสมัผสัมอระกู่ทีละ

บอ้งจนครบ เพื่อดูวา่วรรณะจะระเหยออกมาหรือไม่อยา่งไร

พิศวนาถ ทตัตาไดท้ราบเร่ืองน้ีเขา้ จึงอธิบายเร่ืองน้ีใหลู้กชายฟัง

นบัแต่วยัเดก็ บีเลมีนิสยัช่ืนชอบการสาํรวจและพิสูจนทุ์กส่ิงดว้ยตนเอง

(เขาวา่ถา้สูบยาจากมอระกู่ของวรรณะอ่ืน คนจะเสียวรรณะตน

บีเลจึงไปพิสูจน ์ลองสูบจากมอระกู่ทุกบอ้ง 

เพื่อดูวา่วรรณะจะออกไปจริงหรือไม่)



(๗) การศึกษาของบีเล

บีเลอายไุดเ้จด็ขวบ เม่ือเขาเร่ิมเขา้โรงเรียนในเมือง เขาไดอ่้านหนงัสือและไดรั้บการสัง่สอนมาจากบา้นแลว้

ก่อนท่ีจะถูกส่งเขา้โรงเรียน เคยมีครูมาสอนเขาท่ีบา้น เขาไม่เคยลืมส่ิงท่ีไดย้นิมาแลว้แมเ้พียงคร้ังเดียว เขาจาํได้

ทุกอยา่ง ก่อนจะอายหุกขวบ เขากจ็ดจาํเร่ืองราวรามายณะ มหาภารตะ และแมแ้ต่ไวยากรณ์ไดโ้ดยอาศยัเพียง

การฟังเท่านั้น ในยามคํ่า ญาติคนหน่ึงเคยบรรยายเร่ืองเหล่าน้ีใหฟั้งโดยใหบี้เลนอนหนุนตกั

 เพื่อครูมาถึง บีเลจะเอาหนงัสือใหเ้ขา และใหดู้บทเรียนท่ีเขาจะสอนในวนันั้น ครูจะอ่านบทเรียนนั้น

ไปต่อหนา้เดก็ชายซ่ึงสะกดคาํและอธิบายดุจวา่ตนไดเ้ตรียมบทเรียนของตนเอง บีเลจะนัง่อยูใ่กล ้ ๆ และโดย

มากดว้ยอิริยาบถผอ่นคลายในท่านอน แต่เขาจะฟังอยา่งตั้งใจและเตรียมบทเรียนของเขาดว้ยการฟัง เขาไม่ตอ้ง

มาอ่านซํ้ าอีกคร้ังต่างหากเลย ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงใชเ้วลาเพียงนอ้ยนิดในการเตรียมบทเรียน และเขาเหลือเวลาอีก

มากมายท่ีจะไปทาํส่ิงอ่ืน ๆ เขาไดเ้รียนทั้งขบัร้องและเล่นดนตรี และเขายงัไดเ้รียนการหวดไมไ้ผ ่การออกกาํลงั

กายหลายรูปแบบ มวยปลํ้าและการข่ีมา้ พิศวนาถซ้ือมา้ใหเ้ขาดว้ยตวัหน่ึง

บีเลองอาจไม่กลวัอะไรเลย เขารักเพื่อนพอ้งอยา่งยิง่ เพื่อน ๆ ต่างยอมรับเขาใหเ้ป็นผูน้าํกลุ่มเสมอ ไม่

วา่จะในโรงเรียน ในการอภิปรายกลุ่ม หรือในการละเล่น

(เม่ือครูมา บีเลจะบอกใหเ้ขาอ่านบทเรียนใหฟั้ง

เดก็ชายไดรั้บการศึกษาผา่นการฟัง 

เขาจดจาํทุกอยา่งไดจ้ากการฟังเพียงคร้ังเดียว)



(๘) ความกลา้หาญและความรับผดิชอบหนา้ท่ี

บีเลเคยปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยความเยอืกเยน็อยา่งน่าช่ืนชม ในสถานการณ์อนัลาํบากยิง่ยวด

ใกล ้ ๆ บา้นของพวกเขามีสถานออกกาํลงักายอยูแ่ห่งหน่ึง คร้ังหน่ึงเขากบัเพื่อน ๆ อีกสองสามคน

กาํลงัสาละวนอยูก่บัการตั้งโครงไมส้าํหรับราวโหน แต่โครงราวโหนนั้นหนกัเกินไป พวกเขาพยายามยกอยู่

นานกย็กไม่ข้ึน

ผูค้นหลายคนบนทอ้งถนนพากนัดูเดก็ชายเหล่าน้ีทาํงาน คนหน่ึงในหมู่นั้นเป็นกะลาสีเรือองักฤษ ได้

ยืน่มือมาช่วยเหลือพวกเขายกโครงไมน้ั้น

โดยความช่วยเหลือของกะลาสี โครงนั้นกย็กข้ึนมาไดสู้งระดบัหน่ึง เกือบตั้งตรงอยูแ่ลว้ ทนัใดนั้นก็

กลบัพลดัลงมาฟาดเอาศีรษะกะลาสีนั้นเขา้ จนหนา้ผากเป็นแผลแตกฉกรรจ ์ เลือดไหลโชก ส้ินสติไป พวกเดก็ 

ๆ ต่างกลวัเขาจะตาย พากนัวิง่วุน่วายโกลาหลดว้ยความต่ืนกลวั

 มีแต่บีเลและเพื่อนอีกสองสามคนเท่านั้นท่ีไม่หนี บีเลฉีกผา้นุ่งตนเองมาเป็นผา้พนัแผลบนศีรษะ

กะลาสีนั้น พวกเดก็ ๆ พยาบาลเขา พรมนํ้าบนใบหนา้เขาและพดัวจีนเลือดหยดุไหล และกะลาสีฟ้ืนคืนสติข้ึน

มา พวกเดก็ ๆ พาเขาไปยงัโรงเรียนใกล ้ๆ และเรียกหมอมา จากนั้นจึงทาํการรักษาอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความใส่ใจ

พยาบาลอยา่งระมดัระวงัของบีเล อาการบาดเจบ็ของกะลาสีกห็ายสนิทภายในชัว่สปัดาห์เดียว

(บีเลไม่รู้จกัความกลวั 

และขา้มพน้อุปสรรคทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ได้

เขาดาํรงตนมัน่คง ไม่กลวัอนัตราย 

ทาํหนา้ท่ีอยา่งระมดัระวงั)



(๙) นเรนทรนาถปรารถนาเขา้ถึงพระเจา้

จากน้ีไปเราจะเรียกบีเลวา่นเรนทรนาถ ในปี ค.ศ. ๑๘๘๐ (พ.ศ. ๒๔๒๓) นเรนทรนาถสอบเขา้วทิยาลยัผา่นใน

ระดบัคะแนนสูงสุดและไดเ้ขา้ศึกษาในวทิยาลยั

ขณะน้ีเขาเร่ิมเป็นผูใ้หญ่แลว้ เขาไดอ่้านหนงัสือจาํนวนมากนอกเหนือจากท่ีตอ้งเรียนในวทิยาลยั เรา

ไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่เวลาท่ีเขาปรารถนาจะเรียนรู้ส่ิงใด ๆ ข้ึนมา เขาจะตอ้งเขา้ใหลึ้กถึงแก่นเสมอ วจิารณญาณ

และภมิูปัญญาในการใคร่ครวญของเขาไดเ้ติมโตกวา้งขวางข้ึนตามวยั เขาศรัทธาพระเจา้มาตั้งแต่เดก็ และขณะ

น้ีเขาปรารถนาจะเขา้ถึงพระเจา้อยา่งลึกซ้ึง เขาตระหนกัวา่การศึกษาจากหนงัสือจะไม่ช่วยอะไรได ้ ถา้เขา

ปรารถนาจะเขา้ถึงพระเจา้อยา่งแทจ้ริง เขาจะตอ้งเห็นพระองค์

ดงันั้น นเรนทรนาถจึงทาํทุกส่ิงเพื่อใหมี้ญาณทศันะเห็นพระเจา้ เขาพดูความจริงเสมอ เขารักษาตนให้

บริสุทธ์ิผดุผอ่งราวดอกไม ้ ในวยัเดก็เขาช่ืนชอบการเล่นเขา้ฌาน มาบดัน้ีเขาเร่ิมการฝึกฝนตบะอยา่งจริงจงัและ

ครํ่าเคร่งตามอยา่งฤษี ระหวา่งเรียนเขาอาศยัอยูล่าํพงั บ่อยคร้ังท่ีเขาจะปฏิบติัสมาธิจนไม่หลบันอน เขาครุ่นคิด

ถึงพระเจา้ ทุกคนพากนัเขา้ใจไปวา่เขาอยูต่ามลาํพงัเพื่อจะไดเ้รียนใหดี้ข้ึน

เขายิง่ครุ่นคิดถึงพระเจา้มากเท่าใด เขากย็ิง่ผกูพนัรักใคร่พระองคม์ากข้ึนเท่านั้น เขารู้สึกกระตือรือร้น

อยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ถึงพระเจา้

(นเรนนัง่สมาธิทั้งคืน ในหอ้งใตเ้พดานบา้นยา่

หลายคนหลงเขา้ใจวา่

นเรนนอนหลบัสนิทเหมือนคนอ่ืนยามคํ่าคืน)



(๑๐) พบศรีรามกฤษณะคร้ังแรก

การเรียนไม่วา่รูปแบบใด ๆ ยอ่มตอ้งการครูหรือผูช้ี้แนะ บุคคลท่ีเราตอ้งการคือผูรู้้วชิาการสอนอยา่งลึกซ้ึง เช่นเดียวกนั คุรุกย็อ่ม

เป็นท่ีตอ้งการแก่ผูป้รารถนาจะสมัผสัพระเจา้ – คุรุผูซ่ึ้งไดส้มัผสัและเห็นพระองคด์ว้ยตนเอง นเรนทรนาถกาํลงัมองหาบุคคลเช่น

นั้น ผูท่ี้ไดไ้ปเยีย่มและชมพาราณสีมาแลว้เป็นผูเ้หมาะสมจะพดูคุยเก่ียวกบัสถานท่ีดงักล่าว และพาเขาไปท่ีนัน่

ดงันั้น เม่ือใดกต็ามท่ีนเรนทรนาถไดพ้บบุคลลผูเ้คร่งศาสนา เขากจ็ะถามวา่ “ท่านไดเ้ห็นพระเจา้แลว้หรือไม่” แต่เขา

ไม่เคยไดรั้บคาํตอบตรง ๆ วา่ “ฉนัไดเ้ห็นแลว้” เลยทีเดียว ในท่ีสุดเขากไ็ดพ้บคุรุแบบท่ีตอ้งการ เขาไดพ้บท่านศรีรามกฤษณะ

ศรีรามกฤษณเทวะไดเ้ห็นพระเจา้แลว้ เขาไดเ้ห็นพระองคต์รงหนา้เหมือนกบัท่ีพวกเราเห็นพอ่แม่ พอ่แม่ของพวกเรา

ไม่เคยเหน่ือยหน่ายกบัการพดูจากบัเราดว้ยความเสน่หาในหลากหลายรูปแบบฉนัใด พระเจา้กท็รงตรัสกบัศรีรามกฤษณะและทรง

รักเขาดุจเดียวกนัฉนันั้น ยงัจะมีท่ีใดอีกเล่า ท่ีเราจะหาคุรุท่ีเขา้ถึงพระเจา้ไดใ้กลชิ้ดเช่นน้ี

คร้ังหน่ึงศรีรามกฤษณะไดม้าเยอืนบา้นหลงัหน่ึงในกลักตัตา ใกล ้ ๆ บา้นนเรนทรนาถ นเรนทรนาถจึงไปเล่นเพลงให้

เขาฟังสองสามเพลง เพราะเขาร้องเพลงไดดี้ทีเดียว

น่ีเป็นการพบกนัคร้ังแรกของนเรนทรนาถกบัศรีรามกฤษณะ ซ่ึงไดเ้ชิญเขาไปเยอืนทกัษิเณศวร ท่ีท่านอาศยัอยูใ่นขณะ

นั้น

(นเรนพบกบัฐากรุคร้ังแรกท่ีบา้นนายสุเรศบาบู

เขาร้องเพลงใหท่้านฟัง 

ฐากรุรู้สึกซาบซ้ึงกบัเพลงของเขา)



(๑๑) ท่ีวดัทกัษิเณศวร

วนัหน่ึงนเรนทรนาถจึงไปเยีย่มทกัษิเณศวร ศรีรามกฤษณะยนิดียิง่นกัท่ีเขามาหา ท่านปราศรัยกบัเขาเสียยาว พดู

จาเล่นหวัหลายอยา่งและยืน่ขนมใหด้ว้ยมือตนเอง ในวนันั้นเองท่ีนเรนทรนาถถามท่านวา่ “ท่านไดเ้ห็นพระเจา้

แลว้หรือไม่” ศรีรามกฤษณะตอบวา่ “เห็นแลว้ ฉนัเห็นพระองคอ์ยา่งแจ่มกระจ่าง เหมือนกบัท่ีเห็นเธออยูต่รงน้ี

ทีเดียว ถา้เธออยากเห็น ฉนักส็าํแดงใหเ้ธอเห็นไดเ้ช่นกนั”

ถอ้ยคาํจากผูเ้ขา้ถึงพระเจา้แลว้นาํมาซ่ึงพลงัและความเช่ือมัน่ แต่ทวา่เขากไ็ม่ยอมเช่ือถือส่ิงใดอยา่ง

งมงายเดด็ขาด เขาจะไม่ยอมรับรูปแบบของผูใ้ดจนกวา่จะไดต้รวจสอบในเชิงวพิากษ ์ และพอใจกบัความจริง

ในนั้นเสียก่อน นัน่จึงเป็นเหตุท่ีเขามิไดย้ดึถือถอ้ยคาํของศรีรามกฤษณะวา่จริงตามนั้นโดยมิไดพ้ิสูจน ์

อยา่งไรกต็าม เขานบัถือท่านเสมอมาตั้งแต่แรกพบกนั ศรีรามกฤษณะพอใจวธีิการเขา้หาเช่นน้ีมาก ท่าน

โปรดปรานนเรนทรนาถมาก นเรนทรนาถเองกรั็กศรีรามกฤษณะจากสุดหว้งหวัใจ

การเรียนรู้นั้นช่างง่ายดายนกั เม่ือมีสายสมัพนัธ์แห่งรักคอยเช่ือมโยงครูกบัศิษยไ์วด้ว้ยกนั

(นเรนถามฐากรุวา่ “ท่านเห็นพระเจา้แลว้หรือ พระองคมี์อยูห่รือ”

ฐากรุตอบ “ฉนัไดเ้ห็นพระองค์

แจ่มกระจ่างกวา่ท่ีเห็นเธออยูเ่ด๋ียวน้ีอีก”)



(๑๒) สวดขอพรเพื่อความรู้และความภกัดีต่อพระแม่กาลี

เขาไปเยีย่มเยยีนศรีรามกฤษณะอยูเ่ร่ือย ๆ ขณะเดียวกนันเรนทรนาถกไ็ปรากฏตวัเพื่อสอบปริญญาตรี เพียงหลงัจากการสอบ

เท่านั้นบิดาเขากถึ็งแก่กรรมอยา่งกะทนัหนั ดว้ยเป็นบุตรคนโต ภาระของทั้งครอบครัวจึงตกแก่เขา พิศวนาถ ทตัตา หาเงินไว้

มากมายกจ็ริง แต่ไม่อาจท้ิงอะไรไวเ้บ้ืองหลงัเลยนอกจากหน้ีสินพะรุงพะรัง น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีครอบครัวเขาตอ้งพยายามและอดทน

ต่อความยากลาํบากเพื่อชกัหนา้ใหถึ้งหลงั ความโชคร้ายยงัมาจากดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย น่าแปลกใจท่ีเดก็หวัดีอยา่งนเรนทรนาถไม่

อาจหางานท่ีสมตวัในเมืองอยา่งกลักตัตาได ้แมจ้ะจบปริญญามา

เขาตอ้งทนกบัความปวดร้าวอยูน่านเหลือเกิน เม่ือไม่อาจหาเล้ียงแม่และพี่นอ้งดว้ยอาหารพอเพียงยาไสอ้ยูเ่ป็นเวลา

หลายวนั วนัหน่ึงนเรนทรนาถไปทกัษิเณศวร และโอดครวญกบัศรีรามกฤษณะวา่ตอ้งทาํอะไรสกัอยา่ง ศรีรามกฤษณะตอบวา่ 

“ฉนัรับรอง ถา้เธอขออะไรจากพระแม่คืนน้ี พระแม่จะประทานใหเ้ธอ เพราะวนัน้ีเป็นวนัองัคารซ่ึงเป็นวนัมงคล” ดึกสงดั 

นเรนทรนาถไปท่ีวดั และรู้สึกด่ืมดํ่ากบัสมัผสัแห่งการดาํรงอยูข่องพระแม่ คืนนั้นศรีรามกฤษณะส่งเขาไปวดัสามคร้ังติดกนั แต่ไม่

มีแมแ้ต่คร้ังเดียว ท่ีนเรนทรนาถจะรวบรวมความกลา้ขอเงินจากพระแม่กาลีได ้ หากแต่เขาเอาแต่สวดซํ้ า ๆ กนัวา่ “โอพ้ระแม่ ขา้

ไม่ขออนัใดจากพระองค ์ เวน้แต่ความรู้ ความภกัดี การแยกแยะดีชัว่ แลการสละละท้ิงเท่านั้น โอพ้ระแม่ ไดโ้ปรดประทานแก่ขา้

ซ่ึงส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี แลทรรศนะอนัแจ่มแจง้ในพระองคดุ์จดงัท่ีขา้พระองคเ์ห็นอยูเ่ด๋ียวน้ีเถิด”

(วนัท่ีนเรนไดเ้ห็นพระแม่กาลี

ดว้ยความกรุณาของศรีรามกฤษณะ 

เขาทาํไดเ้พียงสวดขอความรู้และความภกัดี 

โดยไม่หวงัส่ิงใด)



(๑๓) ภารกิจของพระแม่ ณ พรานครมฐั

เม่ือรามกฤษณเทวะลม้ป่วยหนกั ท่านกถ็ูกพาไปยงับา้นสวนท่ีกสัสิโปร์ ณ ท่ีน้ีนเรนทรนาถไดส้มัผสัถึงพระเจา้ในวนัหน่ึง เม่ือได้

สมัผสัพระเจา้แลว้ เขากว็างแผนจะใชชี้วติท่ีเหลือทั้งหมดไปในทางบาํเพญ็เพียรภาวนาอยา่งสนัโดษตามแบบอยา่งบรรดาฤษีใน

อดีต ทวา่ศรีรามกฤษณะมีความเห็นอีกอยา่ง ท่านบญัชาวา่ “ความฝันท่ีเธอจะไดใ้ชชี้วติบาํเพญ็ภาวนาอยา่งสนัโดษจะมิไดบ้รรลุ 

จนกวา่เธอไดท้าํงานหลายช้ินของพระแม่ไดส้าํเร็จลุล่วงตามท่ีเธอถูกลิขิตใหท้าํ เธอจงทาํส่ิงน้ีเสียก่อนแลว้เธออยากไปไหนกไ็ป

ได”้ นเรนทรนาถจาํตอ้งตกลงตามคาํศรีรามกฤษณะ

ศรีรามกฤษณะดบัขนัธ์ในวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) ก่อนหนา้นั้นเคยมีเดก็นกัเรียนและนกัศึกษา

วทิยาลยัสองสามคนมาหาเขาเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ ระหวา่งศรีรามกฤษณะลม้ป่วย เดก็เหล่าน้ีอาศยัอยูท่ี่กสัสิโปร์และช่วยดูแลท่าน 

เม่ือท่านดบัขนัธ์ พวกเขากส็ละทางโลก ออกบวชเป็นสนัยาสี มีการตั้งอาราม (ภาษาเบงกาลีเรียกวา่มฐั) ในบา้นเช่าท่ีทรุดโทรม

แห่งหน่ึงท่ีพรานคร บุคคลผูถู้กเลือกต่างทยอยกนัมาร่วมท่ีอาราม นเรนทรนาถกลายเป็นผูน้าํในหมู่พวกเขา พวกเขาอยูร่วมกนัท่ี

นัน่อยา่งสงบสุขเป็นส่วนตวั แมไ้ม่ไดรั้บอาหารอยา่งพอเพียงทุกวนัแต่กระนั้นวนัคืนกผ็า่นไปอยา่งสุขสาํราญ เพราะต่างกด่ื็มดํ่า

ในการรําลึกถึงพระเจา้

นเรนทรนาถกบัเหล่าพี่นอ้งนกับวชต่างกบ็าํเพญ็ตบะอยา่งมุ่งมัน่ในพรานครมฐั และความคิดท่ีจะหาวธีิปลดปล่อย

อินเดียและประชาชนจากความทุกขย์ากกว็นเวยีนอยูใ่นหวันเรนทรนาถเสมอ ศรีรามกฤษณะฝากฝังภารกิจน้ีไวใ้หเ้ขา ท่านมอบ

ภารกิจแห่งการสาํแดงใหโ้ลกเห็นวถีิอนัพาไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง ไม่เพียงเฉพาะชาวอินเดีย แต่รวมถึงมวลมนุษยชาติทั้งหมด

(ท่านสวามีกบัเหล่าสหายนกับวชก่อตั้งอารามพรานครมฐั

พวกเขารําลึกถึงพระเจา้อยูต่ลอดเวลา

และบาํเพญ็ตบะอยา่งสุขสาํราญทั้งวนั

แมว้า่จะไม่ไดรั้บอาหารเพียงพอในแต่ละวนั)



(๑๔) สวามีวเิวกานนัทจ์าริกไปทัว่อินเดีย

เน่ืองจากนเรนทรนาถไดก้ลายเป็นนกับวชแลว้ ต่อไปน้ี เราจะออกนามท่านวา่สวามีวเิวกานนัท ์ หรือท่านสวามี คนเราเม่ือกลาย

เป็นสนัยาสี กเ็ท่ากบัเกิดใหม่ มีชีวติใหม่ และไดน้ามใหม่

ไม่ก่ีวนัหลงัจากนั้น ท่านสวามีออกจากพรานครมฐั  และไปเยีย่มเยยีนสถานท่ีแสวงบุญหลายแห่ง หลงัจากนั้น ท่านก็

จาริกบนทางยาวไกลเพียงลาํพงัดว้ยเทา้ของตน ตั้งแต่เหนือจรดใตแ้ละตะวนัออกจรดตะวนัตกของประเทศ เพื่อจะเรียนรู้อินเดีย

ใหถ่้องแท ้ท่านปราศจากสมัภาระติดกาย เม่ือใดพบท่ีพกัพิง ท่านกห็ยดุพกั ณ ท่ีนั้น หาอาหารส่ิงใดมาไดโ้ดยไม่เอ่ยปากขอ ท่านก็

บริโภคส่ิงนั้น บ่อยคร้ังท่านกต็อ้งอยูโ่ดยไม่ไดรั้บภตัตาหารเลย

ระหวา่งทาง ท่านไดพ้บราชาแห่งอลัวาร์ ระหวา่งการเสวนากนั ราชาไดต้รัสวา่ “ท่านสวามี โยมไม่ศรัทธาการบูชารูป

เคารพเลย” ในบดันั้น ท่านสวามีกข็อใหเ้สนาบดีถ่มเขฬะรดพระฉายาลกัษณ์ของพระราชา ทั้งราชสาํนกัตกใจมาก แต่ท่านสวามี

ยนืกรานวา่ “ทาํไมจะทาํไม่ไดเ้ล่า รูปน้ีกเ็พียงกระดาษมีสี พระราชาหาทรงสถิตอยูใ่นนั้นไม่ การถ่มเขฬะรดมนัจะผดิอะไร” แลว้

ท่านสวามีกมี็อรรถาธิบายวา่ “แมรู้ปภาพบุคคลจะเป็นเพียงวตัถุ และเพียงแผน่กระดาษมีสี แต่เม่ือเรามองมนั มนักท็าํใหเ้ราระลึก

ถึงบุคคลในนั้น เรามิไดคิ้ดถึงกระดาษหรือสีในเวลานั้นฉนัใด ฉนันั้นเวลาเราบูชารูปป้ันดิน เรากคิ็ดแต่เพียงวา่เราบูชาพระเจา้

เท่านั้น เรามิไดคิ้ดในเวลานั้นวา่เราบูชาวตัถุหรือรูป ฟางหรือดิน”

วธีิของท่านสวามีกเ็รียบง่ายแบบน้ีเอง ในเวลาท่ีท่านอธิบายประเดน็ยาก ๆ และทาํใหค้นอ่ืนยอมรับนบัถือไดโ้ดยง่าย

(“การบูชารูปป้ันดินจะมีประโยชนอ์ะไร พวกมนักเ็ป็นเพียงวตัถุ ทาํ

จากฟางและดิน”

สวามีโตแ้ยง้วา่ “รูปภาพกเ็ป็นเพียงกระดาษมีสี 

แต่มนัเตือนใหเ้ราระลึกถึงบุคคลในรูปนั้นเสมอ”)



(๑๕) ณ ริมฝ่ังกนัยากมุารี

สมยันั้นเป็นยามท่ีประเทศของเราตกอยูใ่นสภาพน่าเวทนา อยูใ่ตก้ารปกครองของต่างดา้ว ประชาชนไร้ความกลา้หาญ ซํ้ ายงั

ปราศจากศรัทธาในพลงัของตนเองดว้ย ความทุกขย์ากของประชาชนนั้นแรงกลา้นกั ความหิวโหยอดอยากเป็นเร่ืองธรรมดา และ

หลายคนกินไม่อ่ิมทอ้ง มีเพียงคนจาํนวนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีโอกาสไดรั้บการศึกษา ประชาชนทุกขย์ากมานานจนเฉ่ือยชาลง

ท่านสวามีรู้สึกสะเทือนใจกบัความทุกขย์ากท่ีมีอยูท่ ัว่ไปของประชาชน และโศกสลดกบัความเส่ือมถอยถึงขีดสุดของ

ประเทศ ท่านรํ่ าไหเ้หมือนเดก็ ๆ ถึงความทุกขข์องคนยาก ท่านตรึกตรองถึงความรุ่งโรจนข์องอินเดียโบราณเทียบกบัสภาพ

ทรุดโทรมในปัจจุบนั ท่านไม่ยอมหลบัยอมนอน เฝ้าครุ่นคิดถึงวธีิการท่ีจะฟ้ืนฟอิูนเดียข้ึนมาใหม่ใหจ้งได้

ท่านจาริกไปทัว่ทั้งประเทศ และในท่ีสุดกม็าถึงจุดใตสุ้ดแห่งอินเดีย ท่านเขา้ไปในวดักนัยากมุารี และกราบลงต่อหนา้

พระแม่ วดัแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ริมฝ่ังทะเล มีโขดหินยืน่เขา้ไปในทะเลห่างจากชายฝ่ังไม่ไกล พน้ออกไปเป็นผนืนํ้าอนัไพศาลเป็นอนนัต์

ท่านสวามีเร่ิมวา่ยนํ้าไปยงัทิศทางนั้น และไปถึงหินกอ้นสุดทา้ยของประเทศอินเดีย ท่านปีนข้ึนไปนัง่บนหินกอ้นนัน่ 

ทศันาแผน่ดินใหญ่ของอินเดีย และเร่ิมตริตรองถึงมนั ท่านร้องไหอ้อกมาอยา่งขมข่ืนยามคิดถึงประเทศ และในทนัใด นกับวชผู ้

กาํลงัปริเทวนาการ กพ็ลนัจมด่ิงลงสู่หว้งสมาธิจิตอนัลึกลํ้า แลว้วถีิกอบกูอิ้นเดียกพ็ลนัเผยกระจ่างแก่ตวัท่าน ท่านเห็นแสงสวา่ง

และหนทางอยา่งแจ่มแจง้

(ความระทมทุกขข์องประเทศคอยหลอกหลอนท่านสวามี

ท่านควานหาทางออก

และสุดทา้ยกเ็ห็นแสงสวา่ง

ณ กนัยากมุารี บนหินกอ้นสุดทา้ยของอินเดีย ในหว้งสมาธิ)



(๑๖) คาํบญัชาใหไ้ปต่างแดน

ท่านสวามีวา่ยนํ้าคืนสู่ฝ่ัง จากกนัยากมุารี ท่านเดินทางต่อไปยงัมทัราส ซ่ึงมีผูเ้คารพนบัถือท่านอยูจ่าํนวนมาก และครานั้นท่านได้

แจง้แก่พวกเขาวา่ตอ้งการจะไปเยอืนสหรัฐอเมริกา

ขณะนั้น สภาสนันิบาตศาสนากาํลงัจดัตั้งข้ึน ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ห่างจากอินเดียไปราวไม่ก่ีพนัไมล ์ ผูแ้ทน

ศาสนาต่าง ๆ จากทัว่โลกกาํลงัจะไปร่วมสนันิบาตน้ี ท่านสวามีตกลงใจจะเขา้ร่วมสนันิบาตดงักล่าวในฐานะผูแ้ทนศาสนาฮินดู 

ท่านตั้งใจวา่จะไปประกาศสารอนัสูงส่งของศาสนาฮินดูอนัจะแสดงใหผู้ค้นทัว่โลกไดป้ระจกัษห์นทางอาศยัอยูด่ว้ยความ

กลมเกลียวและสนัติภาพ

การจะไปสหรัฐอเมริกานั้นตอ้งใชเ้งิน บรรดาสานุศิษยร์ะดมทุนกนัมาไดห้า้ร้อยรูปี แต่ท่านสวามีอยากจะใหน้าํเงินไป

มอบใหค้นยากจน ท่านกล่าววา่ “ฉนัคิดอยากจะไปสหรัฐ แต่ฉนัตอ้งรอจนกวา่จะไดรั้บบญัชาจากพระเจา้เสียก่อน” ทั้งน้ีเพราะ

ท่านสวามีเป็นสนัยาสี จึงมิอาจดาํเนินกิจใด ๆ โดยขดัต่อพระประสงคข์องพระเจา้ได้

ในท่ีสุดท่านกไ็ดรั้บบญัชา วนัหน่ึงในมทัราส ท่านเห็นศรีรามกฤษณะเดินมาบนผวินํ้าทะเล และกวกัมือเรียกใหท่้าน

ตามไป 

จากนั้นกมี็การระดมทุนอีกคร้ัง ในหมู่สานุศิษยข์องท่าน มีราชาแห่งเกษตรี ผูถ้วายเคร่ืองนุ่งห่มและของอ่ืน ๆ อีกบา้ง

ในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) สวามีวเิวกานนัทก์ต็ั้งตน้ออกเดินทางจากบอมเบยสู่์อเมริกาโดย

ทางทะเล

(วนัหน่ึงท่านเห็นศรีรามกฤษณะ

เดินมาบนผวินํ้าทะเลและกวกัมือเรียก

ท่านตระหนกัวา่ จะตอ้งไปอเมริกา 

และประกาศสารแห่งอินเดีย ณ ท่ีนั้น)



(๑๗) ณ สถานีรถไฟชิคาโก

เรือโดยสารล่องไปจากท่าบอมเบย ์และถึงญ่ีปุ่นผา่นทางสิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ จากญ่ีปุ่น เรือไดข้า้มมหาสมุทรแปซิฟิก และเลียบ

ฝ่ังแวนคูเวอร์ในแคนาดา ท่านสวามีลงจากเรือและข้ึนรถไฟไปชิคาโก

ท่านสวามีใชเ้วลาสองสามวนัเยีย่มเยอืนงานเทศกาลอนัหรูหราในเมือง ขณะท่ีท่านไปสภาคองเกรสเพื่อลงทะเบียน

เป็นปาฐก ท่านกพ็บวา่สายไปเสียแลว้ นอกจากนั้น ท่านยงัไม่มีบตัรแสดงตนอีกดว้ย ยงัคงเหลือเวลาอีกสองเดือนก่อนสนันิบาต

จะเร่ิมตน้ ท่านไม่มีเงินพอจะอาศยัอยูย่าวนานถึงเพียงนั้นในประเทศนั้น ท่านสวามีกาํลงัประสบปัญหาใหญ่แทจ้ริง จุดประสงค์

ของท่านในการเดินทางระยะไกลถึงเพียงนั้นกาํลงัจะถูกทาํลายลง

อนัตรายใหญ่หลวงมาเยอืนในวนัหน่ึง ท่านออกจากชิคาโกไปสองสามวนั ท่านไม่อาจหาท่ีพกัคา้งแรมไดเ้ลยเม่ือกลบั

มาชิคาโก ท่านตอ้งผา่นคํ่าคืนอนัเหน็บหนาวดว้ยการขดกายในลงัสินคา้เปล่าท่ีสถานี ช่างเป็นยามราตรีอนัเยน็ยะเยอืก อยา่งไรกดี็ 

ท่านกเ็ผชิญความหนาวอยา่งกลา้หาญดว้ยพรท่ีพระเจา้ประทานให้

ท่ามกลางความลาํบากและหดหู่ดงักล่าว ความห่วงใยต่อผูย้ากจนในอินเดียไม่เคยห่างหายไปจากจิตใจของท่านสวามี

แมส้กัชัว่ขณะหน่ึงเลย ในช่วงเวลาน้ี ท่านไดเ้ขียนจดหมายถึงศิษยค์นหน่ึง “ฉนัอาจจะตายเพราะความหนาวและความหิวอยูท่ี่น่ี

กไ็ด ้ แต่เธอจะตอ้งไม่ลืมบรรดาผูท่ี้เป็นเหตุใหฉ้นัตอ้งมาท่ีน่ี ฉนัไวใ้จมอบหมายใหเ้ธอปฏิบติัภารกิจไถ่ชาวอินเดียสามร้อยลา้น

คนจากความทุกขย์ากทั้งปวงของพวกเขา”

(ท่านสวามีประสบอุปสรรคในชิคาโก 

ไม่อาจหาท่ีพกัพิงได้

ท่านตอ้งผา่นคํ่าคืนอนัเหน็บหนาวทั้งคืน

ในลงัสินคา้ท่ีสถานีรถไฟ)



(๑๘) บนถนนในชิคาโก

หลงัผา่นคํ่าคืนในลกัสินคา้ เชา้วนัถดัมาท่านสวามีกอ็อกมาหาท่ีทาํการของสภาคองเกรส ศาสตราจารยไ์รทไ์ด้

มอบจดหมายแนะนาํตวัใหท่้านฉบบัหน่ึงเพื่อช่วยใหท่้านสมคัรเขา้สู่สภา ท่านศาสตราจารยรู้์สึกประทบัใจยิง่

กบัการเรียนรู้ของท่านสวามี และเขียนจดหมายไปหาเพื่อนคนหน่ึงวา่ “สวามีวเิวกานนัทเ์ป็นผูเ้รียนรู้มามากกวา่

บรรดาผูมี้ความรู้ของเราทุกคนรวมกนั”

เคราะห์ร้าย ท่ีอยูข่องท่ีทาํการท่ีศาสตราจารยไ์รทใ์หม้านั้น ท่านสวามีทาํหายไปเสียแลว้ ท่านเดินเสาะ

หาท่ีทาํการไปตามถนนต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน ์

คืนก่อนหนา้นั้น ท่านไม่ไดรั้บประทานอะไรเลย ท่านรู้สึกหิวโหย และถึงกบัไปภิกขาจารตามบา้น 

แต่ประเทศน้ีมิใช่อินเดีย ไม่มีใครถวายอะไรใหน้กับวชหรอก

ท่านหมดกาํลงัท่ีจะเดินต่อ จึงนัง่ลงริมถนน ส้ินปัญญาหาทางออก

ในเวลานั้นเอง สุภาพสตรีนามมิสซิสเฮลกเ็ดินออกมาจากบา้นฝ่ังตรงขา้มถนน และพาท่านเขา้ไปใน

บา้น ดว้ยความเอ้ืออารี เธอจดัแจงใหท่้านพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นของเธอสกัระยะหน่ึง

 (ท่านสวามีภิกขาจารไปตามบา้นอยา่งไร้ผล

ความหวงัทั้งหมดสูญส้ิน

ท่านนัง่ลงขา้งถนนดว้ยความหิวโหยและอิดโรย

แลว้มิสซิสเฮลกม็าพาท่านไปบา้น)



(๑๙) สภาศาสนาท่ีชิคาโก

ในวนัเดียวกบัท่ีมิสซิสเฮลพาท่านสวามีไปท่ีทาํการสภาคองเกรสนั้น กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหท่้านสมคัรเขา้ร่วมสภากเ็สร็จ

สมบูรณ์

ในวนัท่ี ๑๑ กนัยายน ค.ศ. ๑๘๙๓ สภาไดป้ระชุมท่ีหอประชุมใหญ่แห่งหน่ึงในชิคาโก เหล่าผูแ้ทนนานาศาสนานัง่

เรียงรายบนอาสนะท่ีจดัไวบ้นแท่นยกพื้น ท่านสวามีกอ็ยูท่่ามกลางพวกเขา บุรุษสตรีผูมี้เกียรติจากสหรัฐราวเจด็พนัคนเขา้ร่วม

เป็นผูฟั้งในหอประชุมนั้น

การประชุมเร่ิมข้ึน บรรดาผูแ้ทนลุกข้ึนทีละคนเพื่อกล่าวปาฐกถาแก่ผูม้ารวมกนัอยู ่ณ ท่ีนั้น ท่านสวามีใชเ้วลารวบรวม

ความกลา้อยูน่านเพื่อจะลุกข้ึน ท่านไม่เคยพดูในท่ีประชุมใหญ่และสาํคญัระดบัน้ีมาก่อนเลย ในท่ีสุดท่านกภ็าวนาต่อพระแม่

สรัสวดี แลว้หยดักายลุกข้ึน ท่านแต่งกายดว้ยสีแสด ศีรษะโพกผา้สะระบัน่ แลดูเปล่งประกายแห่งความทรงปัญญาลํ้าเลิศ ท่าน

สวามีเร่ิมปราศรัยดว้ยการเรียกผูฟั้งวา่ “พี่นอ้งชาวอเมริกา” ผูฟั้งต่างซาบซ้ึง ปรบมือตอ้นรับท่านอยา่งกึกกอ้ง เสียงปรบมือดงัจนหู

ชานั้นยาวนานต่อเน่ืองไปอีกสกัพกัหน่ึง ท่านสวามีพดูออกมาจากใจ ไม่กงัวลวา่จะตอ้งร่างคาํปราศรัยล่วงหนา้ ท่านมองทุกคนบน

โลกใบน้ีเป็นพี่นอ้ง และรักผูค้นจากทุกชาติทุกศาสนาดุจเดียวกบัของท่านเอง นัน่เป็นเหตุท่ีหวัใจทุกดวงซาบซ้ึงกบัความรักลํ้าลึก

อนัหลัง่มาจากถอ้ยคาํของท่าน

ท่านสวามีพิชิตสหรัฐอเมริกาดว้ยปาฐกถาเพียงคร้ังเดียว ทุกคนถูกทาํใหซ้าบซ้ึงวา่บุคคลผูย้ดึมัน่ในศาสนาแทจ้ริงนั้น

จะตอ้งรักทุกคน

(เม่ือท่านสวามีปราศรัยต่อท่ีประชุม

เรียกทุกคนเป็นพี่นอ้งชาวอเมริกา

ทุกคนต่างเป่ียมดว้ยความหรรษา

หวัใจทุกดวงซาบซ้ึงกบัการพรํ่าเพรียกนั้น)



(๒๐) เทศนาในอเมริกา

สวามีวเิวกานนัทก์ลายเป็นผูมี้ช่ือเสียงไปทัว่โลก ดว้ยคาํปราศรัยในวนัแรกแห่งสภาศาสนาท่ีชิคาโก

วนัต่อมาสาํเนารูปถ่ายของท่านสวามีจาํนวนมากมายกถ็ูกแสดงตามถนนหนทางทัว่นครชิคาโกเลยทีเดียว เธอจะเห็น

ภาพเดียวกนับนหนา้หนงัสือน้ี ส่ือมวลชนต่างช่ืนชมท่านอยา่งคลัง่ไคล้

ขณะนั้นเป็นเวลาท่ีชาวตะวนัตกพากนัดูถูกดูแคลนอินเดีย เม่ือไดเ้ห็นและไดฟั้งท่านสวามี ความเคารพลึกซ้ึงต่อศาสนา

และอารยธรรมอินเดียกเ็ร่ิมก่อตวัข้ึนในใจพวกเขา ท่านสวามีไดท้าํใหม้าตุภูมิของท่านมีสถานะสูงส่งท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ ใน

โลก

เม่ือสภาสนันิบาตจบลง ท่านไดเ้ดินทางไปไกลและกวา้งขวางทัว่สหรัฐเพื่อเทศนาสัง่สอน หลายคนมอบตวัเป็น

สานุศิษยท่์าน และบางคนถึงกบับวชเป็นสนัยาสี

ท่านสวามีไม่อาจทนต่อการวพิากษว์จิารณ์อนัอยติุธรรมหรือการใส่ร้ายป้ายสีอินเดียไดเ้ลย ท่านเคยตอบโตอ้ยา่งดุดนั

ราวสิงโต คร้ังหน่ึงระหวา่งเดินทางในเรือ หมอสอนศาสนาชาวคริสตก์าํลงัจาบจว้งชาวอินเดียและศาสนาฮินดู หะแรกท่านสวามีก็

พยายามอธิบายประเดน็ดว้ยขนัติ แต่ชายผูน้ั้นไม่ยอมลดละ ทา้ยท่ีสุดท่านสวามีกฉ็วยคอเส้ือเขาและเตือนวา่ “ถา้นายขืนพดูอีกคาํ

เดียว ฉนัเป็นตอ้งโยนนายลงทะเลแน่” ชายผูน้ั้นจาํตอ้งถอยไป เวลาต่อมา ท่านไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์น้ีวา่ “ศาสนากคื็อแม่เรา ถา้มี

ใครมาจาบจว้งแม่เรา เราผูเ้ป็นลูกจะทนน่ิงฟังเฉยๆ กระนั้นหรือ”

(ท่านสวามีช่างรักทุกคนอยา่งลึกซ้ึง

ท่านประกาศวา่ “ฉนัไม่เอาช่ือ ไม่เอาเกียรติ

ไม่เอาทั้งเงินทอง ฉนัไม่กระหายส่ิงใดเลย

เวน้แต่อุทิศทั้งชีวติเพื่อรับใชม้นุษยชาติเท่านั้น”)



(๒๑) ในองักฤษ

จากสหรัฐ ท่านสวามีไดเ้ดินทางต่อไปองักฤษ ณ ท่ีนั้นผูค้นกส็รรเสริญท่านอยา่งมากเช่นกนั ส่ือองักฤษรายงานวา่ “เขาเป็นผูสู้งส่ง

ดุจเดียวกบัพระพทุธเจา้และพระเยซู” ณ ท่ีน้ีเช่นกนั หลายคนกลายเป็นศิษยท่์าน หน่ึงในนั้นคือมิสมาร์กาเร็ต โนเบิล ภายหลงัเธอ

เป็นท่ีรู้จกัในนามแม่ชีนิเวทิตา หญิงสาวผูค้งแก่เรียนผูน้ี้มีความกลา้หาญอยา่งยิง่ เธอกระตือรือร้นท่ีจะไดส้มัผสัพระเจา้เช่นเดียว

กบันางคารคีหรือไมเตรยขีองประเทศอินเดีย เธอยอมรับอินเดียเป็นประเทศของตนเองเม่ือไดพ้บกบัท่านสวามี และมาทาํงานท่ี

อินเดีย เธออุทิศชีวติเพื่อรับใชป้ระเทศน้ี ในฐานะแม่ชีฮินดู

ท่านสวามีเดินทางจากองักฤษไปสหรัฐอีกคร้ัง และต่อมากก็ลบัมายงัอินเดีย ขณะท่ีท่านกาํลงัจะออกเดินทางกลบับา้น

เกิด ชาวตะวนัตกผูห้น่ึงถามท่านวา่ “ท่านสวามี ท่านไดอ้าศยัอยูใ่นดินแดนอนัยิง่ใหญ่และรุ่งเรืองน้ีมายาวนาน ท่านจะรู้สึก

อยา่งไรถึงประเทศตวัเองเม่ือท่านกลบัไป” ท่านสวามีตอบวา่ “ก่อนหนา้น้ีฉนักรั็กอินเดียอยูแ่ลว้ แต่บดัน้ี ฝุ่ นธุลีทุกเมด็ในอินเดีย

กลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรับฉนั ขณะน้ีอินเดียคือสถานท่ีจาริกของฉนั”

อินเดียอาจจะยากจนในทางวตัถุและสินทรัพย ์ แต่ประเทศน้ีเป็นบา้นเกิดของบุคคลสูงส่งมาทุกยคุสมยั ท่านสวามีมอง

วา่บรรดามนุษยผ์ูซ่ื้อสตัยแ์ละจริงใจนั้นมีค่าลํ้ากวา่สินทรัพยอ่ื์นใดของประเทศ

ในวนัท่ี ๑๕ มกราคม ค.ศ. ๑๘๙๗ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ท่านสวามีลงจากเรือท่ีท่าโคลอมโบในศรีลงักา เม่ือไดส้ร้างช่ือเสียง

เกียรติยศใหป้ระเทศแลว้ วรีบุรุษนกับวชผูน้ี้กห็วนคืนบา้นเกิดหลงัจากเวลาอนัยาวนาน

(เธอจงเป็นแม่ท่ีมีความรัก

ปราศจากความกลวั แต่อ่อนโยนดุจสายลมแห่งทกัษิณ

ขอใหชี้วติเธอจงรุ่งเรืองดุจเปลวโหมกณูฑ ์

ทรงพลงัอนับริสุทธ์ิ รัศมีเรืองรอง ไร้ส่ิงใดเปรียบ)



  (๒๒) ระหวา่งกลบัอินเดีย

ในวนัท่ี ๒๖ มกราคม ท่านสวามีไดม้าถึงปัมพนัจากศรีลงักา และไดย้า่งเทา้บนแผน่ดินอินเดียเป็นคร้ังแรกตั้งแต่กลบัมา จากนั้น

ท่านกเ็ดินทางไปมทัราสผา่นรามนาท ในมทัราส ท่านไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเอิกเกริก และจากท่ีนัน่ ท่านกไ็ปยงักลักตัตา และวนั

ท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ท่านไดล้งจากรถไฟขบวนพิเศษท่ีสิยาลดาห์

คร้ังมีเคยมีเดก็ผูช้ายช่ือหนูบีเล เล่นอยูต่ามถนนกลักตัตา หนูบีเลคนเดียวกนัน้ีเอง บดัน้ีกลายเป็นท่านสวามีวเิวกานนัท ์

ผูไ้ดส้ยบโลกทั้งใบและกลบัมาบา้นอยา่งผูช้นะ ผูค้นมากมายรวมตวักนัท่ีสถานีเพื่อตอ้นรับท่านวรีบุรุษ พวกเขานาํพวงมาลยั ธง 

หอยสงัข ์ และอีกหลายส่ิงมาเพื่อตอ้นรับท่าน บรรดาเยาวชนต่างร่ืนเริงยนิดีหาท่ีเปรียบมิได ้ พวกเขาปลดมา้ลากรถ และมาลากรถ

ดว้ยตวัเอง

เม่ือไดส้ยบโลกแลว้ท่านสวามีไดก้ลบัมา แต่ชยัชนะของท่านมิไดม้าจากการกรีธาทพัหรือชุ่มดว้ยโลหิต ท่านไดช้ยั

ชนะดว้ยความรัก โดยการส่งสารอนัอ่อนโยนแห่งพลงัและความหวงั ผูค้นในโลกยอ่มท้ิงความแตกต่างและอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนัติ

สุข หากสารอนัลึกลํ้าของท่านท่ีไดรั้บการถ่ายทอดในชั้นเรียน ในขอ้เขียน และในปาฐกถานบัไม่ถว้นจะไดรั้บการปฏิบติัตามอยา่ง

แทจ้ริง นัน่เป็นเหตุท่ีผูค้นทัว่โลกยงับูชาท่านราวกบัเป็นเทพมาจนทุกวนัน้ี

แปดวนัหลงัจากกลบัมายงักลักตัตา งานเล้ียงอนัคบัคัง่กจ็ดัข้ึนท่ีโศวาบาซาร์ ท่านไดป้ราศรัยกบัฝงูชนชาวกลักตัตา ณ 

ท่ีชุมนุมนั้น ความวา่ “จงรักประเทศของท่าน จงรักมวลชนจากกน้บ้ึงของหวัใจ จงรับใชช้าวบา้นท่าน จงอยา่กลวัเลย พวกท่านทุก

คนเป็นวรีบุรุษ จงกลา้หาญใหม้ากท่ีสุด”

(วนัท่ีท่านสวามีกลบัมายงักลักตัตา ช่างยิง่ใหญ่นกั

บรรดาเยาวชนร่ืนเริงยนิดีหาท่ีเปรียบมิได้

พวกเขาปลดมา้ลากรถ

และมาลากรถดว้ยตนเอง)



 (๒๓) ปลุกพลงั รับใชม้วลชน

ระหวา่งทางไปกลักตัตา โดยเฉพาะในมทัราส ท่านสวามีไดส้ร้างแรงบนัดาลใจใหเ้พื่อนชาวบา้นมาตลอดทาง ท่านไดป่้าวร้องวา่ 

“จงเป็นมนุษยใ์นอุดมคติ รับใชช้าวบา้นใหเ้หมือนกบัท่ีท่านรับใชพ้ระเจา้ จงมีจิตใจเขม้แขง็ใหม้ากเขา้ไว ้ จงอยา่ลืมวา่ท่านจะทาํ

ส่ิงใดกไ็ดท่ี้ท่านปรารถนา พลงันั้นแฝงเร้นอยูใ่นกายท่าน มนุษยน์ัน่แหละท่ีทาํทุกอยา่งเพื่อความกา้วหนา้ของมนุษย ์ บดัน้ีท่านจะ

ตอ้งทาํหลายส่ิงเพื่อประเทศชาติของท่าน ท่านจะตอ้งไม่กลวัเกรงส่ิงใดทั้งส้ิน จงปราศจากความกลวั”

ท่านสวามีไดแ้สดงวธีิรับใชม้นุษยดุ์จดงัพระเจา้เดินดิน ท่ีอารามพรานคร ศิษยานุศิษยรุ่์นเยาวข์องศรีรามกฤษณะได้

ออกบวชเป็นสนัยาสี ท่านสวามีไดเ้ร่ิมภารกิจน้ีดว้ยความช่วยเหลือของพวกเจา้ เม่ือท่านสวามีป่าวประกาศออกไป กมี็คนมาร่วมท่ี

อารามมากมาย ท่านมอบหมายใหพ้วกเขารับใชม้นุษย ์ท่านย ํ้าวา่ “การรับใชม้นุษย ์ใหผ้ลดุจเดียวกบัการตั้งพิธีบูชาพระเจา้”

ในกลักตัตา ผูค้นจาํนวนมากกาํลงัจะตายจากโรคไขท้รพิษ โรคนั้นเป็นชนิดท่ีร้ายแรงมาก และทุกคนกห็วาดกลวักนั

แทบตายเลยทีเดียว ท่านสวามีกบัเพื่อนนกับวชต่างเร่ิมเขา้ไปดูแลคนไขท้รพิษ ท่านประกาศวา่ “จงพยาบาลต่อไปเถิด อยา่ห่วง

เร่ืองเงินทุนเลย เราจะยอมขายทรัพยสิ์นทุกช้ินของอารามไดอ้ยา่งไม่อายเลย ถา้จาํเป็น”

(พระเจา้อยูร่อบกายเราในหลายรูปลกัษณ์

สูยงัตามหาพระองคใ์นท่ีอ่ืนใดเล่า

ผูใ้ดรักสรรพชีวติโดยไม่เลือกปฏิบติั

ผูน้ั้นแลรับใชพ้ระเจา้โดยตรง)



(๒๔) ก่อตั้งเบลูร์มฐั

จากกลักตัตา ท่านสวามีไดไ้ปยงักศัมีระ อลัโมรา ราชสถาน และท่ีอ่ืน ๆ อีกสองสามแห่งเพื่อเทศนา ในทุกหนแห่ง ท่านปลุกเร้า

ใหค้นกลา้หาญ เป็นวรีบุรุษ และรักชาติ ตวัท่านเองกรั็กชาติอยา่งสุดซ้ึงและครุ่นคิดอยา่งหนกัเพื่อใหค้นในชาติอยูดี่มีสุข

วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๘๙๘ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ท่านสวามีวเิวกานนัทก่์อตั้งอารามเบลูร์มฐั ก่อนหนา้น้ี อารามแห่งน้ีได้

ถูกยา้ยจากพรานครมายงัอะลมับาซาร์ ต่อมาจากอะลมับาซาร์กไ็ดย้า้ยมาสู่บา้นสวนอีกแห่งใกลอ้ารามปัจจุบนัท่ีเบลูร์ ระหวา่งนั้น

ท่านสวามีอาศยัอยู ่ ณ ท่ีนั้น จากท่ีนัน่ท่านไดม้ายงับริเวณพื้นท่ีของเบลูร์มฐั ทาํพิธีบูชาถวายศรีรามกฤษณะ และสวดวา่ “โอ้

อาจารย ์ โปรดสถิตอยูท่ี่น่ีตลอดไป เพื่อนาํความดีงามมาสู่ผองชน” ท่านมองเห็นศรีรามกฤษณะอยา่งแจ่มจรัสและบ่อยคร้ังใน

ญาณของท่านหลงัจากท่ีท่านบรมครูถึงแก่กรรมไปแลว้ ดุจเดียวกบัท่ีท่านบรมครูไดเ้ห็นพระแม่กาลี ในหลายโอกาสภายหลงั

มรณกรรมของศรีรามกฤษณะ ท่านสวามีกไ็ดรั้บญาณทศันะแลเห็นท่าน ทั้งสองสนทนากนั และท่านบรมครูกช่็วยท่านผา่นวกิฤต

หลายคร้ัง

อารามเบลูร์มฐักลายเป็นศูนยก์ลางหลกัของรามกฤษณะมิชชัน่ อารามอีกหลายแห่งเปิดข้ึนเพื่อรับใชป้ระชาชน ทั้งใน

อินเดียและต่างแดน ศูนยบ์ริการถาวรเพื่อเดก็ชายแห่งแรกใตร้ามกฤษณะมิชชัน่ เร่ิมตน้ข้ึน ณ สรรคาจี

ภารกิจขององคก์รคือการใหก้ารศึกษาท่ีสร้างคน ดูแลผูป่้วยอนาถา ช่วยบรรเทาทุกขผ์ูข้าดแคลนในภยัพิบติัเช่น

ทุพภิกขภยัหรืออุทกภยั เทศนาสัง่สอนแก่นของศาสนา และรับใชทุ้กคนจากทุกศาสนาดว้ยประการต่าง ๆ

(ท่านสวามีก่อตั้งเบลูร์มฐั 

และประดิษฐานรูปบูชาท่านบรมครูไวท่ี้นัน่

ท่านสวดภาวนาวา่ “โปรดสถิตอยูท่ี่น่ีตลอดไป

เพื่อนาํความดีงามมาสู่โลก”)



(๒๕) รับใชม้นุษยดุ์จพระเจา้

หลงัจากระยะหน่ึง ท่านสวามีเดินทางไปสหรัฐอีกคร้ังผา่นยโุรป คร้ังน้ี ท่านไปตั้งสาํนกัท่ีนัน่สองสามแห่ง  ท่านกลบัอินเดียผา่น

ปารีส ซ่ึง ณ ท่ีนั้นท่านไดฟั้งศาสตราจารยช์คัทีศ จนัทระ โบส ผูเ้คยถูกเชิญไปเสนอบทความท่ีสภาคองเกรสในปารีส ท่านสวามี

รู้สึกปล้ืมใจมากท่ีไดเ้ห็นชาวอินเดียผูห้น่ึงไต่ข้ึนสู่ระดบัเดียวกบันกัวทิยาศาสตร์คนสาํคญัไม่ก่ีคนในโลก ท่านรู้สึกยนิดีอยา่งหาท่ี

เปรียบมิได ้ไม่วา่ท่ีใดท่ีไดพ้บเพื่อนร่วมชาติกลายเป็นผูย้ิง่ใหญ่ ท่านมีความห่วงใยอยูเ่นือง ๆ เก่ียวกบัพฒันาการของอินเดียและวธีิ

สร้างใหเ้กิดพฒันาการเช่นวา่นั้น ท่านยนืยนัวา่ “ฉนัพร้อมจะตกนรก ถา้ฉนัแน่ใจไดว้า่ ตกนรกแลว้ประเทศฉนัจะร่มเยน็เป็นสุข” 

คาํประกาศน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ต่อประเทศของท่าน 

ระหวา่งเดินทางกลบั วนัหน่ึงท่านสวามีจดัเล้ียงใหญ่ใหค้นงานชนกลุ่มนอ้ยชาวสนัถาลของเบลูร์มฐั ท่านใหพ้วกเขา

ไดกิ้นกนัอยา่งอ่ิมหนาํสาํราญทีเดียว พวกเขาไม่เคยกินอาหารอร่อยเช่นน้ีมาก่อนเลย ต่างกพ็ึงพอใจมาก ท่านสวามีไดก้ล่าวเม่ือ

เห็นความร่ืนเริงของพวกเขาวา่ “วนัน้ีฉนัไดรั้บพรแลว้ ท่ีไดรั้บใชพ้ระเจา้ของฉนั”

พระเจา้จะพอพระทยั กต่็อเม่ือพวกเราทาํใหค้นอ่ืนพอใจ ดว้ยการใหอ้าหารหรือใหบ้ริการอ่ืน ๆ ดว้ยจิตวญิญาณแห่ง

การบูชา

การขอส่ิงใดเป็นการตอบแทนการบริการนั้น ทาํใหก้ารบริการนั้นสูญเปล่า ท่านสวามีเขียนวา่ “จงใหแ้ละอยา่

เหลียวหลงัไปมอง” ความรักท่ีมีแต่ใหแ้ละไม่คาดหวงัส่ิงใดตอบแทนนั้น มีแต่จะแผข่ยายออกไปทุกวนั จนไม่รู้ขอบเขต

(คนงานชาวสนัถาลท่ีทาํงานท่ีอาราม

ถูกท่านสวามีเช้ือเชิญไปกินเล้ียงใหญ่

ท่านมองพวกเขาดุจพระเจา้ท่ีเดินดิน

และรู้สึกวา่ไดรั้บพรจากการไดบ้ริการพวกเขาอยา่งเตม็ใจ)



(๒๖) การจากลา

วนัเวลาผา่นไปเน่ินนาน นบัแต่ท่านสวามีปฏิญาณต่อศรีรามกฤษณเทพวา่จะทาํงานเพื่อสร้างความดีงามแก่โลก 

และท่านกไ็ดย้ดึมัน่ต่อปฏิญาณนั้นแลว้ ท่านไดเ้ดินทางไปทัว่โลก และท่ีใดท่ีท่านไปถึง กส็ร้างใหแ้รงบนัดาล

ใจแก่ผูค้นในท่ีนั้น ขณะน้ีงานของท่านไดม้ัน่คงแลว้ในอินเดียและต่างประเทศ ประชาชนอินเดียฟ้ืนข้ึนจาก

มนตร์ดาํอนัครอบงาํอยูย่าวนาน ท่านสวามีจึงไดป้รารถนาจะลาโลกเสียที ความคาํนึงถึงศรีรามกฤษณะปรากฏ

ข้ึนในใจท่านอยูเ่นือง ๆ จิตใจของท่านมกัจะล่องลอยไปสู่คืนวนัในวยัเยาวก์บัท่านบรมครู ใตร่้มเบญจพฤกษริ์ม

ฝ่ังคงคา น่ีเป็นช่วงท่ีท่านสวามีเหมือนกลบัเป็นเดก็อีก ท่านใชเ้วลาอยา่งสนุกสนานไปกบัการเล่นกบัสตัวเ์ล้ียง 

ทั้งห่าน นกยาง สุนขั กวาง แพะ ฯลฯ ท่านตั้งช่ือสุนขัวา่ “พาฆา” และแพะวา่ “มาตรุ” และดว้ยความรัก ท่านถึง

กบัผกูกระด่ิงรอบคอมาตรุดว้ย และท่านกเ็ฝ้าคิดจะกลบัไปหาศรีรามกฤษณะไม่วาย

และแลว้ในวนัหน่ึง ท่านกล็ะท้ิงสงัขารกายหยาบของท่านไป

วนันั้นคือวนัท่ี ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๒ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ท่านไดเ้ขา้ฌานหลงัตะวนัตกดิน แลว้กไ็ม่

ออกจากฌานอีกเลย

เราขอนอ้มคารวะท่าน พร้อมคาํสญัญาวา่จะโตข้ึนเป็นคนซ่ือสตัยจ์ริงใจ รักทุกคน และอุทิศชีวติเพื่อ

รับใชม้นุษยเ์ช่นเดียวกบัท่าน (ท่านสวามีใชเ้วลาช่วงสุดทา้ยไปอยา่งสนุกสนานกบัการเล่นกบัสตัวเ์ล้ียง

ทั้งห่าน แพะ นกยาง สุนขั และกวาง

ท่านเฝ้าคิดจะกลบัไปหาศรีรามกฤษณะ)

(แด่ท่านผูซึ้มซาบกบัศรีรามกฤษณะ และรับใชม้วลมนุษย์

แด่ท่านผูมี้กรุณาไม่ส้ินสุดแก่ผูต้กทุกขไ์ดย้าก

แด่ท่านผูมี้นามวเิวกานนัท ์ผูย้นิดีในความสงดั

เราขอนอ้มเศียรนมสัการ คร้ังแลว้คร้ังเล่า)



(๒๗) การเกิดใหม่ของอินเดีย

ท่านสวามีไดป้ลุกชาติท่ีหลบัใหลของเราใหต่ื้นข้ึน หลายคนในประเทศน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสารของท่าน และไดก้า้วออกมา

รับใชม้าตุภูมิ ภราดรภาพของชาวอินเดียทุกเผา่ ทั้งใหญ่และเลก็ เป็นส่ิงท่ีท่านเนน้มากในคาํเทศนาของท่าน ท่านปลุกพวกเราให้

ใชชี้วติอยา่งสมถะและถ่อมตน เพื่อเป็นหน่ึงเดียวกบัคนจน เพื่อเป็นพี่นอ้งท่ีเช่ือถือไดข้องพวกเขา ท่านอยากเห็นพวกเราทุกคน

เป็นวรีบุรุษดัง่มหาวรีะหรืออรชุน และกระตุน้ใหพ้วกเราอุทิศใหก้ารทาํงานและงานบูชาไปควบคู่กนั และท่านหวงัวา่พวกเราจะ

ไม่หวาดผวาเม่ือตอ้งเขา้สู่สงครามในยามจาํเป็น ผูน้าํชาติผูย้ิง่ใหญ่หลายคนไดท้าํตามอุดมคติของท่านสวามีและรับใชพ้ระเจา้กบั

ประเทศชาติไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยเหตุนั้นพวกเขาจึงทรงพลงัอนัไม่มีผูใ้ดครอบงาํได ้ดว้ยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากท่านสวามีและภค

วทัคีตา หลายคนเตม็ใจพลีชีพของตนเพื่อมาตุภูมิ

ปัจจุบนั อินเดียเป็นอิสระแลว้ มีพฒันาการบางประการหลงัไดรั้บเอกราช แต่หลายส่ิงกย็งัไม่สาํเร็จ พรของท่านสวามี

จะอยูก่บัพวกเธอ เม่ือพวกเธอโตข้ึน และสานต่องานท่ีคา้งไวเ้หล่านั้น

การคารวะท่านสวามีอยา่งถูกตอ้ง กคื็อการปฏิบติัตวัตามคาํสอนของท่าน ท่านไดย้ ํ้าวา่ “ความเป็นพระเจา้ซ่อนอยูใ่น

ตวัเธอ พลงัทั้งหมดอยูใ่นตวัเธอ” จงอยา่ลืมเสีย ขณะท่ีเธอควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใหดี้ เธอกต็อ้งสนใจวธีิท่ีถูกตอ้งในอนัท่ีจะ

บาํรุงร่างกายและจิตใจของเธออยา่งเหมาะสม ใหห้วัใจของเธอกระหายจะทาํความดีต่อผูอ่ื้นเสมอ เม่ือเธอโตข้ึน ขอใหทุ้กคนได้

รับส่ิงดีในทุกดา้น นัน่จะทาํใหท่้านสวามีมีความสุข และนาํความสุขมาสู่เธอรวมทั้งโลกทั้งโลกดว้ย
(ท่านคือกาํลงั และความกลา้ จงมอบทั้งสองส่ิงใหเ้รา

ท่านคือพลงัในกายและใจ จงทาํใหก้ายใจเรามีพลงัดว้ย

ท่านเป็นความยติุธรรมอนันิรันดร์ จงอยา่ใหท้นความอยติุธรรม

ความข่มใจคืออีกรูปลกัษณ์ของท่าน จงใหเ้รามีความสงบในความ

วุน่วาย) 


