ประวัติสวามีวเิ วกานันท์สาํ หรับเด็ก
โดย สวามีวศิ วาศรยานันท์
แปลโดย ณัฐ วัชรคิรินทร์

คํานําฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสื อเรื่ อง “ศิษุเทร์ วิเวกานันทะ” ตีพิมพ์เป็ นภาษาเบงกาลีครั้งแรกโดยคณะกรรมการฉลองครบรอบ ๑ ศตวรรษสวามีวเิ วกานันท์
ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) มีการแปลหนังสื อเล่มนี้ออกมาเป็ นภาษาอื่นบางในคราวนั้น หนังสื อเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างยิง่ ในหมู่เด็ก
ๆ จนได้ตีพิมพ์ฉบับภาษาเบงกาลีออกมา ๑๑ ครั้งจนกระทัง่ ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
ด้วยคุณแห่งท่านฐากุร พระแม่ และท่านสวามี บัดนี้เราภูมิใจนําเสนอ “ประวัติสวามีวเิ วกานันท์สาํ หรับเด็ก” ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
จากหนังสื อเล่มนี้ เราจะยินดีมากถ้าเด็ก ๆ ชื่นชอบหนังสื อเล่มนี้
เราขอขอบคุณศรี ติรถังกร ทาสคุปตะผูแ้ ปลและตรวจแก้หนังสื อเล่มนี้ ศรี ทิลิป กุมาร สิ งหา รอย ได้พิมพ์ตน้ ฉบับจากลายมือเพื่อส่ ง
โรงพิมพ์ เราจึงขอแสดงความขอบคุณจิตบริ การของเขาไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
ผูจ้ ดั พิมพ์
อุทโพธัน ออฟฟิ ศ 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
โปรดนําข้าจากความชัว่ สู่ความดี
โปรดนําข้าจากความมืด สู่แสงสว่าง
โปรดนําข้าจากความตาย สู่ความอมตะ
แปลจาก พฤหทารัณยกะ อุปนิษทั

บทอัญเชิญ
อ้าพระมารดาแห่งจักรวาล
โปรดประทานความเป็ นมนุษย์แก่ขา้
อ้าพระมารดาแห่งพลัง
โปรดขจัดความไร้มนุษยธรรมจากข้า
และทําให้ขา้ เป็ นมนุษย์เทอญ
สวามีวเิ วกานันท์

(๑) กลุ่มดาวสัปตดารา
ฤษีท้ งั เจ็ดตนผูป้ ระทับอยู่ ณ ที่น้ นั ล้วนดื่มลึกอยูใ่ นห้วงภาวนาและฌานเป็ นเนืองนิจ ปางนั้นพลัน
บังเกิดเด็กชายน้อย ๆ ผูไ้ ม่มีใครทราบที่มา เด็กนั้นช่างงดงามเสี ยนี่กระไร เพียงแต่มองเขาก็ชื่นตา แต่ใครเล่าจะ
มามองเขา ในเมื่อฤษีทุกตนกําลังดื่มลึกในฌานหลับเนตรนิ่ง เด็กน้อยกระหยับเข้าใกล้ วาดมือน้อย ๆ โอบรอบ
ศอฤษีตนหนึ่งในหมู่น้ นั เด็กน้อยช่างออดอ้อนน่าเอ็นดูให้ฤษีน้ นั ออกจากฌานของตน หลังจากฉอเลาะอยูน่ าน
ที่สุดฤษีกเ็ บิกเนตรตนขึ้น ชื่นใจที่เห็นเด็กน้อยผูก้ ระซิบกระซาบกับตนว่า “หนูจะไปแล้ว ตาก็ตอ้ งไปด้วยนะ”
ถ้อยคํานั้นช่างหวานเสี ยนี่กระไร ฤษีจะตอบปฏิเสธได้หรื อ ท่านยังคงนิ่ง แต่ท่าทีพึงพอใจของท่านก็แสดงความ
โอนอ่อนตาม
ศรี รามกฤษณเทวะได้เห็นสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมด ท่านกล่าวว่า ฤษีองค์เดียวกันนั้นเองภายหลังได้มาเกิด
เป็ นมนุษย์เหมือนเรา เขามิใช่ใครอื่นเลยนอกจากสวามีวเิ วกานันท์นนั่ เอง
แล้วเด็กน้อยผูน้ ่ารักเล่า เขาก็คือตัวท่านศรี รามกฤษณเทวะเอง
พระมหาวีระลงมาประสูติพร้อมศรี รามจันทร์กเ็ พื่อจะทํางานถวายพระเจ้า ศรี กฤษณะพาอรชุนลงมา
ด้วย และศรี ราม กฤษณะก็ลงมาโดยพาวิเวกานันท์ลงมาด้วย เพื่อให้ภารกิจสําเร็ จลุล่วง
พวกท่านมาเกิดเพื่อสอนวิถีดาํ เนินชีวติ อันนําความดีงามมาให้เรา
(ท่ามกลางสัปตดารา ท่านสวามีเข้าฌานอยูก่ บั ฤษีองค์อื่น
รามกฤษณะองค์นอ้ ยกระซิบกับท่าน
“หนูจะไปแล้ว ตาก็ตอ้ งไปด้วยนะ”)

(๒) พรจากพระศิวะ
กัลกัตตาเป็ นเมืองใหญ่ มีหมู่บา้ นหนึ่งชื่อซิมลา เวลาร้อยปี มาแล้ว นางภูพเนศวรี กาํ ลังบูชาพระศิวะอยูใ่ นบ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บา้ นนั้น เมื่อจบการบูชาแต่ละครั้ง นางขอพรพระศิวะทุกวันยามถวายประณาม “โอ้พระศิวะ โปรดประทานบุตรน้อยสู่ตกั
ข้าด้วยเถิด” นางมีลูกสาวอยูแ่ ล้วสองสามคน แต่ปราศจากลูกชายนางจะอยูอ่ ย่างไร ดังนั้นนางจึงบูชาพระศิวะทุกวันเพื่อ
ขอประทานลูกชาย นางถึงกับขอญาติคนหนึ่งในพาราณสี ให้ไปถวายเครื่ องบูชาทุกวันที่วดั วีเรศวรศิวะที่นนั่ แทนนางด้วย
พระเจ้าทรงเมตตาประทานทุกสิ่ งที่มีผขู ้ อพระองค์ดว้ ยจิตภักดีอนั บริ สุทธิ์ คําอ้อนวอนของนางภูพเนศวรี กไ็ ด้รับการ
ตอบรับเช่นกัน ในรุ่ งอรุ ณวันที่ ๑๒ มกราคม ค.ศ. ๑๘๖๓ (พ.ศ. ๒๔๐๖) นางก็คลอดบุตรเป็ นชาย
ขณะนั้นเป็ นวันสุ ดท้ายของเดือนเปาษะ บรรดาสตรี ในหมู่บา้ นต่างก็ออกไปสรงสนานในแม่น้ าํ คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
ได้ยนิ เสี ยงเป่ าสังข์กงั วาน พวกนางก็พากันเร่ งรี บมายังบ้านนางภูพเนศวรี เพื่อมาดูลูกชายของนาง
ลูกชายผูน้ ้ ี ในภายหลังเติบโตขึ้นมาเป็ นสวามีวเิ วกานันท์ผโู ้ ด่งดัง บิดาของเขาคือพิศวนาถ ทัตตา เขาเป็ นทนายความ
และมีวตั รปฏิบตั ิเยีย่ งเจ้าองค์หนึ่ง เขายังใช้จ่ายอย่างอิสระด้วย บ้านของเขาพรั่งพร้อมไปด้วยข้าทาสบริ วารและยานพาหนะ
นอกจากนี้เขายังบําเพ็ญกุศลมากมาย ช่วยเหลือผูค้ นหลายคน
บิดาของพิศวนาถคือทุรคาจรัณ ทัตตา เขาออกจากบ้านไปไม่นานหลังจากลูกชายของตนเกิด เขากลายเป็ นนักบวชและ
ไม่เคยหวนกลับบ้านอีกเลยหลังจากนั้น

(นางภูพเนศวรี บูชาพระศิวะที่ซิมลา กัลกัตตา
นางขอพรพระศิวะว่า
โปรดประทานบุตรที่เหมือนพระองค์)

(๓) หนูบีเลผูซ้ ุกซน
เด็กชายได้รับชื่อว่า “วีเรศวร” ตามชื่อวัดวีเรศวรศิวะที่มารดาเชื่อว่าเป็ นที่สถิตพระผูป้ ระทานบุตรให้นางเป็ นพร
จากพระเจ้า แต่ชื่อนี้ยากเกินกว่าจะใช้เป็ นชื่อเล่น ทุกคนในบ้านจึงมักเรี ยกเขาว่า “หนูบีเล” ในพิธี “อันนะป
ระศานะ” เขาได้รับชื่อว่า นเรนทรนาถ ทัตตา แต่กย็ งั คงเป็ นหนูบีเลคนเดิมของทุกคน
ในวัยเด็ก เจ้าหนูบีเลซุกซนอย่างร้ายกาจ ช่างเหลือขออะไรเช่นนั้น ทั้งมารดาและพี่สาวล้วนแต่ยากจะ
กําราบเขาได้ เมื่อใดที่พวกพี่สาววิง่ ไล่กวดเขา เจ้าหนูจะวิง่ หนีไปยืนอยูบ่ นท่อนํ้าทิ้ง หนูบีเลคนฉลาดรู ้ดีวา่ พี่ ๆ
จะไม่ยอมมาที่นนั่ เด็ดขาด มิฉะนั้นเป็ นต้องอาบนํ้ากันยกใหญ่
บางครั้งเด็กชายก็จะโมโหโกรธาเกรี้ ยวกราด ในเวลาดังกล่าวนั้น จะไม่มีใครเอาเขาอยู่ เขาจะพังทุก
อย่างที่ขวางหน้า เด็กอะไรกันนี่ มารดาเขามักจะพูดยิม้ ๆ ว่า “ฉันขอลูกจากพระศิวะ ท่านไม่มาเอง แต่ท่านส่ งผี
รับใช้มาแทน”
นางภูพเนศวรี ได้คน้ พบวิธีชะงัดที่จะปลอบประโลมลูกให้สงบลงได้ เมื่อใดที่หนูบีเลเกิดเอาไม่อยู่
หรื อโกรธขึ้นมา นางจะริ นนํ้ารดศีรษะเขาสองสามหม้อพลางสาธยายพระนามพระศิวะ การทําเช่นนี้เป็ นผลให้
หนูบีเลสงบลงได้อย่างประหลาด เขาเงียบลงได้ทนั ที และบางครั้งนางจะพูดว่า “พระศิวะจะไม่ให้หนูไปไกร
ลาศอีก ถ้าหนูเป็ นเด็กดื้ออย่างนี้”
ซึ่งก็ได้ผลเช่นกัน
(เวลาโกรธ หนูบีเลจะพังของรอบกาย
พอแม่รินนํ้ารดศีรษะพร้อมสาธยายพระนามพระศิวะ
เจ้าเด็กซนก็เงียบสงบลงทันที)

(๔) เล่นเข้าฌาน
สมัยเด็ก ๆ ใคร ๆ ก็ตอ้ งเล่นการละเล่นหลายชนิด หนูบีเลเองก็เล่นกับเขาด้วย บางครั้งเขาจะห้อยหัวลงจาก
ต้นไม้โดยใช้เท้าเกี่ยวกิ่งไม้ไว้ และแกว่งไปมาในท่านั้น บ่อยครั้งกับเพื่อน ๆ เขาจะเล่นเลียนแบบเป็ นพระราชา
กับข้าราชบริ พาร ในการละเล่นนี้แน่นอนว่าหนูบีเลเล่นบทพระราชา นอกจากนั้นในบางครั้ง เขาจะเล่นเข้าฌาน
โปรดดูในภาพ หนูบีเลจะนัง่ ทรงตัวตรงในท่าทําสมาธิ หลับตา ประสานมือบนตัก ดู ๆ ไปก็คล้ายพระพุทธเจ้า
เลย นัน่ เป็ นท่าทางที่ถูกต้องในการนัง่ สมาธิ และภาวนาถึงพระเจ้าด้วยจิตอันตั้งมัน่ หนูบีเลนัง่ ท่านั้นเป็ นเวลา
นาน ๆ โดยไม่ติงกายหรื อลืมตา และนัน่ เป็ นเพียงการนัง่ นิ่ง ๆ เท่านั้นหรื อ จิตใจของเขาเองก็ดื่มลึกอยูใ่ นห้วง
สมาธิเช่นกัน เวลานั้นเขาไม่รับรู ้โลกภายนอกเลย ครั้งหนึ่งหนูบีเลกับเพื่อน ๆ กําลังเล่นเข้าฌานกัน แต่เพื่อน
คนอื่น ๆ ไม่อาจหลับตานิ่งนานได้เท่าหนูบีเล พวกเขาจึงลืมตามองดูสิ่งรอบกายเป็ นครั้งคราวสักพักก่อนจะ
หลับตาต่อ
ทันใดนั้น งูจงอางตัวหนึ่งก็เลื้อยเข้ามาในห้อง เมื่อเห็นเจ้างูร้าย เพื่อน ๆ ก็รีบหนีดว้ ยความหวาดกลัว
พวกเขาร้องออกมาจากด้านนอกไกล ๆ “บีเล หนีออกมาเร็ ว”
แต่หนูบีเลยังคงนัง่ นิ่งหลับตาสนิท ไม่รับรู ้โลกภายนอก เขาไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกของเพื่อนด้วยซํ้า
ส่ วนเจ้างูกเ็ ลื้อยจากไปหลังจากนั้นไม่นาน โดยมิได้ทาํ อันตรายใด ๆ
(เด็ก ๆ เล่นเข้าฌานพร้อมบีเล
งูเข้ามา เด็ก ๆ ก็หนี และร้องบอกบีเลให้หนี
แต่หนูนอ้ ยกําลังดื่มดํ่าในสมาธิ และไม่ได้ยนิ เสี ยงอะไร)

(๕) ความใจดีของหนูบีเล
คนบางคนก็มีความใจดีเป็ นธรรมชาติมาตั้งแต่เป็ นเด็กตัวน้อย ๆ เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพบคนตกทุกข์ได้ยาก เขาจะพยายาม
ช่วยเหลืออย่างจริ งใจ หนูบีเลก็เป็ นหนึ่งในนั้น บุคคลผูม้ ีความต้องการ เช่นคนไร้บา้ นหรื อนักบวช พากันมาเยีย่ มเยือนบ้านพวก
เขาเพื่อขอบริ จาคทานเกือบทุกวัน เมื่อขอทานมาหา บีเลจะให้ทุกสิ่ งอย่างอิสระเท่าที่มือเขาหยิบฉวยได้ เขาไม่สนใจจะคํานวณว่า
ของชิ้นนั้นจะถูกหรื อแพง ปรากฏว่ามารดารู ้สึกอับอายมากทีเดียว นางจะบริ หารบ้านเรื อนอย่างไรได้ ถ้าลูกชายของนางมีนิสยั
บริ จาคของในบ้านให้คนอื่นไม่เลือกหน้าเช่นนี้
ไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามปรามบีเล ท้ายที่สุดมารดาก็เหนื่อยหน่ายจนต้องกักหนูนอ้ ยไว้ในห้องชั้นหนึ่ง ลัน่ ดาลประตู
จากด้านนอก นางรู ้สึกพอใจที่บีเลจะได้รับบทเรี ยนสาสมเสี ยทีคราวนี้
แต่จะห้ามบีเลได้ง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรื อ ห้องนั้นเป็ นห้องติดถนน บีเลยืนอยูข่ า้ งหน้าต่าง ขอทานคนหนึ่งปรากฏ
ตัวบนถนนเบื้องล่าง พอเขาเอ่ยปากขอ บีเลก็อยากสนองตอบความต้องการของชายผูน้ ้ ีทนั ที เขารู ้สึกร้อนรนอยากจะให้อะไรบาง
อย่าง แต่จะให้อะไรได้เล่า เขามองหารอบ ๆ และพบหี บที่ไม่ได้ใส่ กญ
ุ แจ ข้างในมีผา้ ส่ าหรี ของมารดา เขาเปิ ดหี บ เอาส่ าหรี มีค่า
ออกมาสองสามผืนแล้วทิ้งลงไปให้ขอทานผ่านช่องหน้าต่าง
ขอทานดีใจมากที่ได้รับความใจดีเช่นนั้นจากเด็กน้อยตัวแค่น้ นั
ถ้าคนเราไม่ห่วงใยคนอื่นมาตั้งแต่เด็ก จะโตขึ้นเป็ นบุคคลยิง่ ใหญ่หรื อนักบุญในภายหน้าได้หรื อ

(หนูบีเลให้ทุกสิ่ งในบ้านแก่คนยากจนขาดแคลน
เจ้าหนูถูกมารดากักบริ เวณอยูใ่ นห้องชั้นหนึ่ง
เขาเห็นขอทานผ่านหน้าต่าง
จึงทิ้งส่ าหรี ของมารดาไปให้ชายผูน้ ้ นั บนถนน)

(๖) พิสูจน์ความจริ ง
เมื่อเรายังเด็ก ย่อมเกิดคําถามขึ้นในใจมากมาย นี่คืออะไร นัน่ คืออะไร ทําไมจึงเกิดเหตุน้ ีข้ ึนด้วยอาการอย่างนี้
ความสงสัยเกิดขึ้นในใจเราดังนี้เสมอ เมื่อเห็นอะไร เราก็อยากจะรู ้ไปเสี ยทุกซอกทุกมุม
หนูบีเลก็มีความกระหายเช่นนี้เหมือนกัน แม้วา่ เขาจะเป็ นเด็กน้อย แต่ความสงสัยแบบผูใ้ หญ่กเ็ กิดขึ้น
กับเขา และเมื่อเขาต้องการจะเรี ยนรู ้อะไรบางอย่าง เขาจะไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะพบคําตอบที่ถูกต้องในสิ่ งที่
ตนเลือก
คนมากมายมาที่บา้ นของพวกเขา ในห้องรับแขกมีมอระกู่ซ่ ึงเป็ นบ้องยาสูบอินเดียชนิดหนึ่งถูกจัดวาง
ไว้หลายบ้อง บ้องเหล่านั้นวางไว้แยกกันตามวรรณะ เพื่อให้คนวรรณะต่าง ๆ ใช้แยกกัน เช่นวรรณะพราหมณ์
กษัตริ ย ์ หรื อชาวมุสลิม ฯลฯ บีเลเห็นบ้องจํานวนมากนั้นก็ถามขึ้นในวันหนึ่งว่า “มีประโยชน์อะไรที่จะต้องหา
บ้องไว้หลายบ้อง ในเมื่อทุกคนสูบบ้องเดียวกันได้” มีคนอธิบายว่า “ได้ที่ไหนเล่า ถ้าคนวรรณะหนึ่งสูบยาจาก
บ้องที่จดั ไว้ให้คนอีกวรรณะ เขาก็จะเสี ยวรรณะ”
บีเลไม่อาจเข้าใจประเด็นได้ วรรณะของคนจะเสี ยไปได้อย่างไร แต่เขาไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจนกว่าจะ
แก้ความสงสัยได้อย่างมีเหตุผล วันหนึ่งเขาจึงย่องเข้าไปในห้องรับแขก แล้วลองใช้ริมฝี ปากสัมผัสมอระกู่ทีละ
บ้องจนครบ เพื่อดูวา่ วรรณะจะระเหยออกมาหรื อไม่อย่างไร
พิศวนาถ ทัตตาได้ทราบเรื่ องนี้เข้า จึงอธิบายเรื่ องนี้ให้ลูกชายฟัง
นับแต่วยั เด็ก บีเลมีนิสยั ชื่นชอบการสํารวจและพิสูจน์ทุกสิ่ งด้วยตนเอง
(เขาว่าถ้าสูบยาจากมอระกู่ของวรรณะอื่น คนจะเสี ยวรรณะตน
บีเลจึงไปพิสูจน์ ลองสูบจากมอระกู่ทุกบ้อง
เพื่อดูวา่ วรรณะจะออกไปจริ งหรื อไม่)

(๗) การศึกษาของบีเล
บีเลอายุได้เจ็ดขวบ เมื่อเขาเริ่ มเข้าโรงเรี ยนในเมือง เขาได้อ่านหนังสื อและได้รับการสัง่ สอนมาจากบ้านแล้ว
ก่อนที่จะถูกส่ งเข้าโรงเรี ยน เคยมีครู มาสอนเขาที่บา้ น เขาไม่เคยลืมสิ่ งที่ได้ยนิ มาแล้วแม้เพียงครั้งเดียว เขาจําได้
ทุกอย่าง ก่อนจะอายุหกขวบ เขาก็จดจําเรื่ องราวรามายณะ มหาภารตะ และแม้แต่ไวยากรณ์ได้โดยอาศัยเพียง
การฟังเท่านั้น ในยามคํ่า ญาติคนหนึ่งเคยบรรยายเรื่ องเหล่านี้ให้ฟังโดยให้บีเลนอนหนุนตัก
เพื่อครู มาถึง บีเลจะเอาหนังสื อให้เขา และให้ดูบทเรี ยนที่เขาจะสอนในวันนั้น ครู จะอ่านบทเรี ยนนั้น
ไปต่อหน้าเด็กชายซึ่งสะกดคําและอธิบายดุจว่าตนได้เตรี ยมบทเรี ยนของตนเอง บีเลจะนัง่ อยูใ่ กล้ ๆ และโดย
มากด้วยอิริยาบถผ่อนคลายในท่านอน แต่เขาจะฟังอย่างตั้งใจและเตรี ยมบทเรี ยนของเขาด้วยการฟัง เขาไม่ตอ้ ง
มาอ่านซํ้าอีกครั้งต่างหากเลย ด้วยเหตุน้ ีเขาจึงใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการเตรี ยมบทเรี ยน และเขาเหลือเวลาอีก
มากมายที่จะไปทําสิ่ งอื่น ๆ เขาได้เรี ยนทั้งขับร้องและเล่นดนตรี และเขายังได้เรี ยนการหวดไม้ไผ่ การออกกําลัง
กายหลายรู ปแบบ มวยปลํ้าและการขี่มา้ พิศวนาถซื้ อม้าให้เขาด้วยตัวหนึ่ง
บีเลองอาจไม่กลัวอะไรเลย เขารักเพื่อนพ้องอย่างยิง่ เพื่อน ๆ ต่างยอมรับเขาให้เป็ นผูน้ าํ กลุ่มเสมอ ไม่
ว่าจะในโรงเรี ยน ในการอภิปรายกลุ่ม หรื อในการละเล่น

(เมื่อครู มา บีเลจะบอกให้เขาอ่านบทเรี ยนให้ฟัง
เด็กชายได้รับการศึกษาผ่านการฟัง
เขาจดจําทุกอย่างได้จากการฟังเพียงครั้งเดียว)

(๘) ความกล้าหาญและความรับผิดชอบหน้าที่
บีเลเคยปฏิบตั ิหน้าที่ของตนโดยความเยือกเย็นอย่างน่าชื่นชม ในสถานการณ์อนั ลําบากยิง่ ยวด
ใกล้ ๆ บ้านของพวกเขามีสถานออกกําลังกายอยูแ่ ห่งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเขากับเพื่อน ๆ อีกสองสามคน
กําลังสาละวนอยูก่ บั การตั้งโครงไม้สาํ หรับราวโหน แต่โครงราวโหนนั้นหนักเกินไป พวกเขาพยายามยกอยู่
นานก็ยกไม่ข้ ึน
ผูค้ นหลายคนบนท้องถนนพากันดูเด็กชายเหล่านี้ทาํ งาน คนหนึ่งในหมู่น้ นั เป็ นกะลาสี เรื ออังกฤษ ได้
ยืน่ มือมาช่วยเหลือพวกเขายกโครงไม้น้ นั
โดยความช่วยเหลือของกะลาสี โครงนั้นก็ยกขึ้นมาได้สูงระดับหนึ่ง เกือบตั้งตรงอยูแ่ ล้ว ทันใดนั้นก็
กลับพลัดลงมาฟาดเอาศีรษะกะลาสี น้ นั เข้า จนหน้าผากเป็ นแผลแตกฉกรรจ์ เลือดไหลโชก สิ้ นสติไป พวกเด็ก
ๆ ต่างกลัวเขาจะตาย พากันวิง่ วุน่ วายโกลาหลด้วยความตื่นกลัว
มีแต่บีเลและเพื่อนอีกสองสามคนเท่านั้นที่ไม่หนี บีเลฉี กผ้านุ่งตนเองมาเป็ นผ้าพันแผลบนศีรษะ
กะลาสี น้ นั พวกเด็ก ๆ พยาบาลเขา พรมนํ้าบนใบหน้าเขาและพัดวีจนเลือดหยุดไหล และกะลาสี ฟ้ื นคืนสติข้ ึน
มา พวกเด็ก ๆ พาเขาไปยังโรงเรี ยนใกล้ ๆ และเรี ยกหมอมา จากนั้นจึงทําการรักษาอย่างถูกต้อง ด้วยความใส่ ใจ
พยาบาลอย่างระมัดระวังของบีเล อาการบาดเจ็บของกะลาสี กห็ ายสนิทภายในชัว่ สัปดาห์เดียว
(บีเลไม่รู้จกั ความกลัว
และข้ามพ้นอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้าได้
เขาดํารงตนมัน่ คง ไม่กลัวอันตราย
ทําหน้าที่อย่างระมัดระวัง)

(๙) นเรนทรนาถปรารถนาเข้าถึงพระเจ้า
จากนี้ไปเราจะเรี ยกบีเลว่านเรนทรนาถ ในปี ค.ศ. ๑๘๘๐ (พ.ศ. ๒๔๒๓) นเรนทรนาถสอบเข้าวิทยาลัยผ่านใน
ระดับคะแนนสูงสุ ดและได้เข้าศึกษาในวิทยาลัย
ขณะนี้เขาเริ่ มเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เขาได้อ่านหนังสื อจํานวนมากนอกเหนือจากที่ตอ้ งเรี ยนในวิทยาลัย เรา
ได้กล่าวไว้แล้วว่าเวลาที่เขาปรารถนาจะเรี ยนรู ้สิ่งใด ๆ ขึ้นมา เขาจะต้องเข้าให้ลึกถึงแก่นเสมอ วิจารณญาณ
และภูมิปัญญาในการใคร่ ครวญของเขาได้เติมโตกว้างขวางขึ้นตามวัย เขาศรัทธาพระเจ้ามาตั้งแต่เด็ก และขณะ
นี้เขาปรารถนาจะเข้าถึงพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง เขาตระหนักว่าการศึกษาจากหนังสื อจะไม่ช่วยอะไรได้ ถ้าเขา
ปรารถนาจะเข้าถึงพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เขาจะต้องเห็นพระองค์
ดังนั้น นเรนทรนาถจึงทําทุกสิ่ งเพื่อให้มีญาณทัศนะเห็นพระเจ้า เขาพูดความจริ งเสมอ เขารักษาตนให้
บริ สุทธิ์ผดุ ผ่องราวดอกไม้ ในวัยเด็กเขาชื่นชอบการเล่นเข้าฌาน มาบัดนี้เขาเริ่ มการฝึ กฝนตบะอย่างจริ งจังและ
ครํ่าเคร่ งตามอย่างฤษี ระหว่างเรี ยนเขาอาศัยอยูล่ าํ พัง บ่อยครั้งที่เขาจะปฏิบตั ิสมาธิจนไม่หลับนอน เขาครุ่ นคิด
ถึงพระเจ้า ทุกคนพากันเข้าใจไปว่าเขาอยูต่ ามลําพังเพื่อจะได้เรี ยนให้ดีข้ ึน
เขายิง่ ครุ่ นคิดถึงพระเจ้ามากเท่าใด เขาก็ยงิ่ ผูกพันรักใคร่ พระองค์มากขึ้นเท่านั้น เขารู ้สึกกระตือรื อร้น
อย่างยิง่ ที่จะเข้าถึงพระเจ้า
(นเรนนัง่ สมาธิท้ งั คืน ในห้องใต้เพดานบ้านย่า
หลายคนหลงเข้าใจว่า
นเรนนอนหลับสนิทเหมือนคนอื่นยามคํ่าคืน)

(๑๐) พบศรี รามกฤษณะครั้งแรก
การเรี ยนไม่วา่ รู ปแบบใด ๆ ย่อมต้องการครู หรื อผูช้ ้ ีแนะ บุคคลที่เราต้องการคือผูร้ ู ้วชิ าการสอนอย่างลึกซึ้ ง เช่นเดียวกัน คุรุกย็ อ่ ม
เป็ นที่ตอ้ งการแก่ผปู ้ รารถนาจะสัมผัสพระเจ้า – คุรุผซู ้ ่ ึงได้สมั ผัสและเห็นพระองค์ดว้ ยตนเอง นเรนทรนาถกําลังมองหาบุคคลเช่น
นั้น ผูท้ ี่ได้ไปเยีย่ มและชมพาราณสี มาแล้วเป็ นผูเ้ หมาะสมจะพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ดงั กล่าว และพาเขาไปที่นนั่
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่นเรนทรนาถได้พบบุคลลผูเ้ คร่ งศาสนา เขาก็จะถามว่า “ท่านได้เห็นพระเจ้าแล้วหรื อไม่” แต่เขา
ไม่เคยได้รับคําตอบตรง ๆ ว่า “ฉันได้เห็นแล้ว” เลยทีเดียว ในที่สุดเขาก็ได้พบคุรุแบบที่ตอ้ งการ เขาได้พบท่านศรี รามกฤษณะ
ศรี รามกฤษณเทวะได้เห็นพระเจ้าแล้ว เขาได้เห็นพระองค์ตรงหน้าเหมือนกับที่พวกเราเห็นพ่อแม่ พ่อแม่ของพวกเรา
ไม่เคยเหนื่อยหน่ายกับการพูดจากับเราด้วยความเสน่หาในหลากหลายรู ปแบบฉันใด พระเจ้าก็ทรงตรัสกับศรี รามกฤษณะและทรง
รักเขาดุจเดียวกันฉันนั้น ยังจะมีที่ใดอีกเล่า ที่เราจะหาคุรุที่เข้าถึงพระเจ้าได้ใกล้ชิดเช่นนี้
ครั้งหนึ่งศรี รามกฤษณะได้มาเยือนบ้านหลังหนึ่งในกัลกัตตา ใกล้ ๆ บ้านนเรนทรนาถ นเรนทรนาถจึงไปเล่นเพลงให้
เขาฟังสองสามเพลง เพราะเขาร้องเพลงได้ดีทีเดียว
นี่เป็ นการพบกันครั้งแรกของนเรนทรนาถกับศรี รามกฤษณะ ซึ่ งได้เชิญเขาไปเยือนทักษิเณศวร ที่ท่านอาศัยอยูใ่ นขณะ
นั้น

(นเรนพบกับฐากุรครั้งแรกที่บา้ นนายสุ เรศบาบู
เขาร้องเพลงให้ท่านฟัง
ฐากุรรู ้สึกซาบซึ้งกับเพลงของเขา)

(๑๑) ที่วดั ทักษิเณศวร
วันหนึ่งนเรนทรนาถจึงไปเยีย่ มทักษิเณศวร ศรี รามกฤษณะยินดียงิ่ นักที่เขามาหา ท่านปราศรัยกับเขาเสี ยยาว พูด
จาเล่นหัวหลายอย่างและยืน่ ขนมให้ดว้ ยมือตนเอง ในวันนั้นเองที่นเรนทรนาถถามท่านว่า “ท่านได้เห็นพระเจ้า
แล้วหรื อไม่” ศรี รามกฤษณะตอบว่า “เห็นแล้ว ฉันเห็นพระองค์อย่างแจ่มกระจ่าง เหมือนกับที่เห็นเธออยูต่ รงนี้
ทีเดียว ถ้าเธออยากเห็น ฉันก็สาํ แดงให้เธอเห็นได้เช่นกัน”
ถ้อยคําจากผูเ้ ข้าถึงพระเจ้าแล้วนํามาซึ่งพลังและความเชื่อมัน่
แต่ทว่าเขาก็ไม่ยอมเชื่อถือสิ่ งใดอย่าง
งมงายเด็ดขาด เขาจะไม่ยอมรับรู ปแบบของผูใ้ ดจนกว่าจะได้ตรวจสอบในเชิงวิพากษ์ และพอใจกับความจริ ง
ในนั้นเสี ยก่อน
นัน่ จึงเป็ นเหตุที่เขามิได้ยดึ ถือถ้อยคําของศรี รามกฤษณะว่าจริ งตามนั้นโดยมิได้พิสูจน์
อย่างไรก็ตาม เขานับถือท่านเสมอมาตั้งแต่แรกพบกัน ศรี รามกฤษณะพอใจวิธีการเข้าหาเช่นนี้มาก ท่าน
โปรดปรานนเรนทรนาถมาก นเรนทรนาถเองก็รักศรี รามกฤษณะจากสุ ดห้วงหัวใจ
การเรี ยนรู ้น้ นั ช่างง่ายดายนัก เมื่อมีสายสัมพันธ์แห่งรักคอยเชื่อมโยงครู กบั ศิษย์ไว้ดว้ ยกัน

(นเรนถามฐากุรว่า “ท่านเห็นพระเจ้าแล้วหรื อ พระองค์มีอยูห่ รื อ”
ฐากุรตอบ “ฉันได้เห็นพระองค์
แจ่มกระจ่างกว่าที่เห็นเธออยูเ่ ดี๋ยวนี้อีก”)

(๑๒) สวดขอพรเพื่อความรู ้และความภักดีต่อพระแม่กาลี
เขาไปเยีย่ มเยียนศรี รามกฤษณะอยูเ่ รื่ อย ๆ ขณะเดียวกันนเรนทรนาถก็ไปรากฏตัวเพื่อสอบปริ ญญาตรี เพียงหลังจากการสอบ
เท่านั้นบิดาเขาก็ถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน ด้วยเป็ นบุตรคนโต ภาระของทั้งครอบครัวจึงตกแก่เขา พิศวนาถ ทัตตา หาเงินไว้
มากมายก็จริ ง แต่ไม่อาจทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังเลยนอกจากหนี้สินพะรุ งพะรัง นี่เป็ นช่วงเวลาที่ครอบครัวเขาต้องพยายามและอดทน
ต่อความยากลําบากเพื่อชักหน้าให้ถึงหลัง ความโชคร้ายยังมาจากด้านอื่น ๆ อีกด้วย น่าแปลกใจที่เด็กหัวดีอย่างนเรนทรนาถไม่
อาจหางานที่สมตัวในเมืองอย่างกัลกัตตาได้ แม้จะจบปริ ญญามา
เขาต้องทนกับความปวดร้าวอยูน่ านเหลือเกิน เมื่อไม่อาจหาเลี้ยงแม่และพี่นอ้ งด้วยอาหารพอเพียงยาไส้อยูเ่ ป็ นเวลา
หลายวัน วันหนึ่งนเรนทรนาถไปทักษิเณศวร และโอดครวญกับศรี รามกฤษณะว่าต้องทําอะไรสักอย่าง ศรี รามกฤษณะตอบว่า
“ฉันรับรอง ถ้าเธอขออะไรจากพระแม่คืนนี้ พระแม่จะประทานให้เธอ เพราะวันนี้เป็ นวันอังคารซึ่ งเป็ นวันมงคล” ดึกสงัด
นเรนทรนาถไปที่วดั และรู ้สึกดื่มดํ่ากับสัมผัสแห่งการดํารงอยูข่ องพระแม่ คืนนั้นศรี รามกฤษณะส่ งเขาไปวัดสามครั้งติดกัน แต่ไม่
มีแม้แต่ครั้งเดียว ที่นเรนทรนาถจะรวบรวมความกล้าขอเงินจากพระแม่กาลีได้ หากแต่เขาเอาแต่สวดซํ้า ๆ กันว่า “โอ้พระแม่ ข้า
ไม่ขออันใดจากพระองค์ เว้นแต่ความรู ้ ความภักดี การแยกแยะดีชวั่ แลการสละละทิ้งเท่านั้น โอ้พระแม่ ได้โปรดประทานแก่ขา้
ซึ่ งสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ แลทรรศนะอันแจ่มแจ้งในพระองค์ดุจดังที่ขา้ พระองค์เห็นอยูเ่ ดี๋ยวนี้เถิด”

(วันที่นเรนได้เห็นพระแม่กาลี
ด้วยความกรุ ณาของศรี รามกฤษณะ
เขาทําได้เพียงสวดขอความรู ้และความภักดี
โดยไม่หวังสิ่ งใด)

(๑๓) ภารกิจของพระแม่ ณ พรานครมัฐ
เมื่อรามกฤษณเทวะล้มป่ วยหนัก ท่านก็ถูกพาไปยังบ้านสวนที่กสั สิ โปร์ ณ ที่น้ ีนเรนทรนาถได้สมั ผัสถึงพระเจ้าในวันหนึ่ง เมื่อได้
สัมผัสพระเจ้าแล้ว เขาก็วางแผนจะใช้ชีวติ ที่เหลือทั้งหมดไปในทางบําเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสันโดษตามแบบอย่างบรรดาฤษีใน
อดีต ทว่าศรี รามกฤษณะมีความเห็นอีกอย่าง ท่านบัญชาว่า “ความฝันที่เธอจะได้ใช้ชีวติ บําเพ็ญภาวนาอย่างสันโดษจะมิได้บรรลุ
จนกว่าเธอได้ทาํ งานหลายชิ้นของพระแม่ได้สาํ เร็ จลุล่วงตามที่เธอถูกลิขิตให้ทาํ เธอจงทําสิ่ งนี้เสี ยก่อนแล้วเธออยากไปไหนก็ไป
ได้” นเรนทรนาถจําต้องตกลงตามคําศรี รามกฤษณะ
ศรี รามกฤษณะดับขันธ์ในวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) ก่อนหน้านั้นเคยมีเด็กนักเรี ยนและนักศึกษา
วิทยาลัยสองสามคนมาหาเขาเพื่อเข้าถึงพระเจ้า ระหว่างศรี รามกฤษณะล้มป่ วย เด็กเหล่านี้อาศัยอยูท่ ี่กสั สิ โปร์และช่วยดูแลท่าน
เมื่อท่านดับขันธ์ พวกเขาก็สละทางโลก ออกบวชเป็ นสันยาสี มีการตั้งอาราม (ภาษาเบงกาลีเรี ยกว่ามัฐ) ในบ้านเช่าที่ทรุ ดโทรม
แห่งหนึ่งที่พรานคร บุคคลผูถ้ ูกเลือกต่างทยอยกันมาร่ วมที่อาราม นเรนทรนาถกลายเป็ นผูน้ าํ ในหมู่พวกเขา พวกเขาอยูร่ วมกันที่
นัน่ อย่างสงบสุ ขเป็ นส่ วนตัว แม้ไม่ได้รับอาหารอย่างพอเพียงทุกวันแต่กระนั้นวันคืนก็ผา่ นไปอย่างสุ ขสําราญ เพราะต่างก็ดื่มดํ่า
ในการรําลึกถึงพระเจ้า
นเรนทรนาถกับเหล่าพี่นอ้ งนักบวชต่างก็บาํ เพ็ญตบะอย่างมุ่งมัน่ ในพรานครมัฐ และความคิดที่จะหาวิธีปลดปล่อย
อินเดียและประชาชนจากความทุกข์ยากก็วนเวียนอยูใ่ นหัวนเรนทรนาถเสมอ ศรี รามกฤษณะฝากฝังภารกิจนี้ไว้ให้เขา ท่านมอบ
ภารกิจแห่งการสําแดงให้โลกเห็นวิถีอนั พาไปสู่ความสุ ขที่แท้จริ ง ไม่เพียงเฉพาะชาวอินเดีย แต่รวมถึงมวลมนุษยชาติท้ งั หมด

(ท่านสวามีกบั เหล่าสหายนักบวชก่อตั้งอารามพรานครมัฐ
พวกเขารําลึกถึงพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา
และบําเพ็ญตบะอย่างสุ ขสําราญทั้งวัน
แม้วา่ จะไม่ได้รับอาหารเพียงพอในแต่ละวัน)

(๑๔) สวามีวเิ วกานันท์จาริ กไปทัว่ อินเดีย
เนื่องจากนเรนทรนาถได้กลายเป็ นนักบวชแล้ว ต่อไปนี้ เราจะออกนามท่านว่าสวามีวเิ วกานันท์ หรื อท่านสวามี คนเราเมื่อกลาย
เป็ นสันยาสี ก็เท่ากับเกิดใหม่ มีชีวติ ใหม่ และได้นามใหม่
ไม่กี่วนั หลังจากนั้น ท่านสวามีออกจากพรานครมัฐ และไปเยีย่ มเยียนสถานที่แสวงบุญหลายแห่ง หลังจากนั้น ท่านก็
จาริ กบนทางยาวไกลเพียงลําพังด้วยเท้าของตน ตั้งแต่เหนือจรดใต้และตะวันออกจรดตะวันตกของประเทศ เพื่อจะเรี ยนรู ้อินเดีย
ให้ถ่องแท้ ท่านปราศจากสัมภาระติดกาย เมื่อใดพบที่พกั พิง ท่านก็หยุดพัก ณ ที่น้ นั หาอาหารสิ่ งใดมาได้โดยไม่เอ่ยปากขอ ท่านก็
บริ โภคสิ่ งนั้น บ่อยครั้งท่านก็ตอ้ งอยูโ่ ดยไม่ได้รับภัตตาหารเลย
ระหว่างทาง ท่านได้พบราชาแห่งอัลวาร์ ระหว่างการเสวนากัน ราชาได้ตรัสว่า “ท่านสวามี โยมไม่ศรัทธาการบูชารู ป
เคารพเลย” ในบัดนั้น ท่านสวามีกข็ อให้เสนาบดีถ่มเขฬะรดพระฉายาลักษณ์ของพระราชา ทั้งราชสํานักตกใจมาก แต่ท่านสวามี
ยืนกรานว่า “ทําไมจะทําไม่ได้เล่า รู ปนี้กเ็ พียงกระดาษมีสี พระราชาหาทรงสถิตอยูใ่ นนั้นไม่ การถ่มเขฬะรดมันจะผิดอะไร” แล้ว
ท่านสวามีกม็ ีอรรถาธิบายว่า “แม้รูปภาพบุคคลจะเป็ นเพียงวัตถุ และเพียงแผ่นกระดาษมีสี แต่เมื่อเรามองมัน มันก็ทาํ ให้เราระลึก
ถึงบุคคลในนั้น เรามิได้คิดถึงกระดาษหรื อสี ในเวลานั้นฉันใด ฉันนั้นเวลาเราบูชารู ปปั้ นดิน เราก็คิดแต่เพียงว่าเราบูชาพระเจ้า
เท่านั้น เรามิได้คิดในเวลานั้นว่าเราบูชาวัตถุหรื อรู ป ฟางหรื อดิน”
วิธีของท่านสวามีกเ็ รี ยบง่ายแบบนี้เอง ในเวลาที่ท่านอธิบายประเด็นยาก ๆ และทําให้คนอื่นยอมรับนับถือได้โดยง่าย

(“การบูชารู ปปั้นดินจะมีประโยชน์อะไร พวกมันก็เป็ นเพียงวัตถุ ทํา
จากฟางและดิน”
สวามีโต้แย้งว่า “รู ปภาพก็เป็ นเพียงกระดาษมีสี
แต่มนั เตือนให้เราระลึกถึงบุคคลในรู ปนั้นเสมอ”)

(๑๕) ณ ริ มฝั่งกันยากุมารี
สมัยนั้นเป็ นยามที่ประเทศของเราตกอยูใ่ นสภาพน่าเวทนา อยูใ่ ต้การปกครองของต่างด้าว ประชาชนไร้ความกล้าหาญ ซํ้ายัง
ปราศจากศรัทธาในพลังของตนเองด้วย ความทุกข์ยากของประชาชนนั้นแรงกล้านัก ความหิ วโหยอดอยากเป็ นเรื่ องธรรมดา และ
หลายคนกินไม่อิ่มท้อง มีเพียงคนจํานวนน้อยเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการศึกษา ประชาชนทุกข์ยากมานานจนเฉื่ อยชาลง
ท่านสวามีรู้สึกสะเทือนใจกับความทุกข์ยากที่มีอยูท่ วั่ ไปของประชาชน และโศกสลดกับความเสื่ อมถอยถึงขีดสุ ดของ
ประเทศ ท่านรํ่าไห้เหมือนเด็ก ๆ ถึงความทุกข์ของคนยาก ท่านตรึ กตรองถึงความรุ่ งโรจน์ของอินเดียโบราณเทียบกับสภาพ
ทรุ ดโทรมในปั จจุบนั ท่านไม่ยอมหลับยอมนอน เฝ้ าครุ่ นคิดถึงวิธีการที่จะฟื้ นฟูอินเดียขึ้นมาใหม่ให้จงได้
ท่านจาริ กไปทัว่ ทั้งประเทศ และในที่สุดก็มาถึงจุดใต้สุดแห่งอินเดีย ท่านเข้าไปในวัดกันยากุมารี และกราบลงต่อหน้า
พระแม่ วัดแห่งนี้ต้ งั อยูท่ ี่ริมฝั่งทะเล มีโขดหิ นยืน่ เข้าไปในทะเลห่างจากชายฝั่งไม่ไกล พ้นออกไปเป็ นผืนนํ้าอันไพศาลเป็ นอนันต์
ท่านสวามีเริ่ มว่ายนํ้าไปยังทิศทางนั้น และไปถึงหิ นก้อนสุ ดท้ายของประเทศอินเดีย ท่านปี นขึ้นไปนัง่ บนหิ นก้อนนัน่
ทัศนาแผ่นดินใหญ่ของอินเดีย และเริ่ มตริ ตรองถึงมัน ท่านร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่นยามคิดถึงประเทศ และในทันใด นักบวชผู ้
กําลังปริ เทวนาการ ก็พลันจมดิ่งลงสู่หว้ งสมาธิจิตอันลึกลํ้า แล้ววิถีกอบกูอ้ ินเดียก็พลันเผยกระจ่างแก่ตวั ท่าน ท่านเห็นแสงสว่าง
และหนทางอย่างแจ่มแจ้ง

(ความระทมทุกข์ของประเทศคอยหลอกหลอนท่านสวามี
ท่านควานหาทางออก
และสุ ดท้ายก็เห็นแสงสว่าง
ณ กันยากุมารี บนหิ นก้อนสุ ดท้ายของอินเดีย ในห้วงสมาธิ)

(๑๖) คําบัญชาให้ไปต่างแดน
ท่านสวามีวา่ ยนํ้าคืนสู่ฝั่ง จากกันยากุมารี ท่านเดินทางต่อไปยังมัทราส ซึ่ งมีผเู ้ คารพนับถือท่านอยูจ่ าํ นวนมาก และครานั้นท่านได้
แจ้งแก่พวกเขาว่าต้องการจะไปเยือนสหรัฐอเมริ กา
ขณะนั้น สภาสันนิบาตศาสนากําลังจัดตั้งขึ้น ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา ห่างจากอินเดียไปราวไม่กี่พนั ไมล์ ผูแ้ ทน
ศาสนาต่าง ๆ จากทัว่ โลกกําลังจะไปร่ วมสันนิบาตนี้ ท่านสวามีตกลงใจจะเข้าร่ วมสันนิบาตดังกล่าวในฐานะผูแ้ ทนศาสนาฮินดู
ท่านตั้งใจว่าจะไปประกาศสารอันสูงส่ งของศาสนาฮินดูอนั จะแสดงให้ผคู ้ นทัว่ โลกได้ประจักษ์หนทางอาศัยอยูด่ ว้ ยความ
กลมเกลียวและสันติภาพ
การจะไปสหรัฐอเมริ กานั้นต้องใช้เงิน บรรดาสานุศิษย์ระดมทุนกันมาได้หา้ ร้อยรู ปี แต่ท่านสวามีอยากจะให้นาํ เงินไป
มอบให้คนยากจน ท่านกล่าวว่า “ฉันคิดอยากจะไปสหรัฐ แต่ฉนั ต้องรอจนกว่าจะได้รับบัญชาจากพระเจ้าเสี ยก่อน” ทั้งนี้เพราะ
ท่านสวามีเป็ นสันยาสี จึงมิอาจดําเนินกิจใด ๆ โดยขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้
ในที่สุดท่านก็ได้รับบัญชา วันหนึ่งในมัทราส ท่านเห็นศรี รามกฤษณะเดินมาบนผิวนํ้าทะเล และกวักมือเรี ยกให้ท่าน
ตามไป
จากนั้นก็มีการระดมทุนอีกครั้ง ในหมู่สานุศิษย์ของท่าน มีราชาแห่งเกษตรี ผูถ้ วายเครื่ องนุ่งห่มและของอื่น ๆ อีกบ้าง
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖) สวามีวเิ วกานันท์กต็ ้ งั ต้นออกเดินทางจากบอมเบย์สู่อเมริ กาโดย
ทางทะเล

(วันหนึ่งท่านเห็นศรี รามกฤษณะ
เดินมาบนผิวนํ้าทะเลและกวักมือเรี ยก
ท่านตระหนักว่า จะต้องไปอเมริ กา
และประกาศสารแห่งอินเดีย ณ ที่น้ นั )

(๑๗) ณ สถานีรถไฟชิคาโก
เรื อโดยสารล่องไปจากท่าบอมเบย์ และถึงญี่ปุ่นผ่านทางสิ งคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ จากญี่ปุ่น เรื อได้ขา้ มมหาสมุทรแปซิฟิก และเลียบ
ฝั่งแวนคูเวอร์ในแคนาดา ท่านสวามีลงจากเรื อและขึ้นรถไฟไปชิคาโก
ท่านสวามีใช้เวลาสองสามวันเยีย่ มเยือนงานเทศกาลอันหรู หราในเมือง ขณะที่ท่านไปสภาคองเกรสเพื่อลงทะเบียน
เป็ นปาฐก ท่านก็พบว่าสายไปเสี ยแล้ว นอกจากนั้น ท่านยังไม่มีบตั รแสดงตนอีกด้วย ยังคงเหลือเวลาอีกสองเดือนก่อนสันนิบาต
จะเริ่ มต้น ท่านไม่มีเงินพอจะอาศัยอยูย่ าวนานถึงเพียงนั้นในประเทศนั้น ท่านสวามีกาํ ลังประสบปั ญหาใหญ่แท้จริ ง จุดประสงค์
ของท่านในการเดินทางระยะไกลถึงเพียงนั้นกําลังจะถูกทําลายลง
อันตรายใหญ่หลวงมาเยือนในวันหนึ่ง ท่านออกจากชิคาโกไปสองสามวัน ท่านไม่อาจหาที่พกั ค้างแรมได้เลยเมื่อกลับ
มาชิคาโก ท่านต้องผ่านคํ่าคืนอันเหน็บหนาวด้วยการขดกายในลังสิ นค้าเปล่าที่สถานี ช่างเป็ นยามราตรี อนั เย็นยะเยือก อย่างไรก็ดี
ท่านก็เผชิญความหนาวอย่างกล้าหาญด้วยพรที่พระเจ้าประทานให้
ท่ามกลางความลําบากและหดหู่ดงั กล่าว ความห่วงใยต่อผูย้ ากจนในอินเดียไม่เคยห่างหายไปจากจิตใจของท่านสวามี
แม้สกั ชัว่ ขณะหนึ่งเลย ในช่วงเวลานี้ ท่านได้เขียนจดหมายถึงศิษย์คนหนึ่ง “ฉันอาจจะตายเพราะความหนาวและความหิ วอยูท่ ี่นี่
ก็ได้ แต่เธอจะต้องไม่ลืมบรรดาผูท้ ี่เป็ นเหตุให้ฉนั ต้องมาที่นี่ ฉันไว้ใจมอบหมายให้เธอปฏิบตั ิภารกิจไถ่ชาวอินเดียสามร้อยล้าน
คนจากความทุกข์ยากทั้งปวงของพวกเขา”

(ท่านสวามีประสบอุปสรรคในชิคาโก
ไม่อาจหาที่พกั พิงได้
ท่านต้องผ่านคํ่าคืนอันเหน็บหนาวทั้งคืน
ในลังสิ นค้าที่สถานีรถไฟ)

(๑๘) บนถนนในชิคาโก
หลังผ่านคํ่าคืนในลักสิ นค้า เช้าวันถัดมาท่านสวามีกอ็ อกมาหาที่ทาํ การของสภาคองเกรส ศาสตราจารย์ไรท์ได้
มอบจดหมายแนะนําตัวให้ท่านฉบับหนึ่งเพื่อช่วยให้ท่านสมัครเข้าสู่สภา ท่านศาสตราจารย์รู้สึกประทับใจยิง่
กับการเรี ยนรู ้ของท่านสวามี และเขียนจดหมายไปหาเพื่อนคนหนึ่งว่า “สวามีวเิ วกานันท์เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้มามากกว่า
บรรดาผูม้ ีความรู ้ของเราทุกคนรวมกัน”
เคราะห์ร้าย ที่อยูข่ องที่ทาํ การที่ศาสตราจารย์ไรท์ให้มานั้น ท่านสวามีทาํ หายไปเสี ยแล้ว ท่านเดินเสาะ
หาที่ทาํ การไปตามถนนต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน์
คืนก่อนหน้านั้น ท่านไม่ได้รับประทานอะไรเลย ท่านรู ้สึกหิ วโหย และถึงกับไปภิกขาจารตามบ้าน
แต่ประเทศนี้มิใช่อินเดีย ไม่มีใครถวายอะไรให้นกั บวชหรอก
ท่านหมดกําลังที่จะเดินต่อ จึงนัง่ ลงริ มถนน สิ้ นปัญญาหาทางออก
ในเวลานั้นเอง สุ ภาพสตรี นามมิสซิสเฮลก็เดินออกมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามถนน และพาท่านเข้าไปใน
บ้าน ด้วยความเอื้ออารี เธอจัดแจงให้ท่านพักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นของเธอสักระยะหนึ่ง

(ท่านสวามีภิกขาจารไปตามบ้านอย่างไร้ผล
ความหวังทั้งหมดสูญสิ้ น
ท่านนัง่ ลงข้างถนนด้วยความหิ วโหยและอิดโรย
แล้วมิสซิสเฮลก็มาพาท่านไปบ้าน)

(๑๙) สภาศาสนาที่ชิคาโก
ในวันเดียวกับที่มิสซิสเฮลพาท่านสวามีไปที่ทาํ การสภาคองเกรสนั้น กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสมัครเข้าร่ วมสภาก็เสร็ จ
สมบูรณ์
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๘๙๓ สภาได้ประชุมที่หอประชุมใหญ่แห่งหนึ่งในชิคาโก เหล่าผูแ้ ทนนานาศาสนานัง่
เรี ยงรายบนอาสนะที่จดั ไว้บนแท่นยกพื้น ท่านสวามีกอ็ ยูท่ ่ามกลางพวกเขา บุรุษสตรี ผมู ้ ีเกียรติจากสหรัฐราวเจ็ดพันคนเข้าร่ วม
เป็ นผูฟ้ ังในหอประชุมนั้น
การประชุมเริ่ มขึ้น บรรดาผูแ้ ทนลุกขึ้นทีละคนเพื่อกล่าวปาฐกถาแก่ผมู ้ ารวมกันอยู่ ณ ที่น้ นั ท่านสวามีใช้เวลารวบรวม
ความกล้าอยูน่ านเพื่อจะลุกขึ้น ท่านไม่เคยพูดในที่ประชุมใหญ่และสําคัญระดับนี้มาก่อนเลย ในที่สุดท่านก็ภาวนาต่อพระแม่
สรัสวดี แล้วหยัดกายลุกขึ้น ท่านแต่งกายด้วยสี แสด ศีรษะโพกผ้าสะระบัน่ แลดูเปล่งประกายแห่งความทรงปั ญญาลํ้าเลิศ ท่าน
สวามีเริ่ มปราศรัยด้วยการเรี ยกผูฟ้ ังว่า “พี่นอ้ งชาวอเมริ กา” ผูฟ้ ังต่างซาบซึ้ ง ปรบมือต้อนรับท่านอย่างกึกก้อง เสี ยงปรบมือดังจนหู
ชานั้นยาวนานต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่ง ท่านสวามีพดู ออกมาจากใจ ไม่กงั วลว่าจะต้องร่ างคําปราศรัยล่วงหน้า ท่านมองทุกคนบน
โลกใบนี้เป็ นพี่นอ้ ง และรักผูค้ นจากทุกชาติทุกศาสนาดุจเดียวกับของท่านเอง นัน่ เป็ นเหตุที่หวั ใจทุกดวงซาบซึ้ งกับความรักลํ้าลึก
อันหลัง่ มาจากถ้อยคําของท่าน
ท่านสวามีพิชิตสหรัฐอเมริ กาด้วยปาฐกถาเพียงครั้งเดียว ทุกคนถูกทําให้ซาบซึ้ งว่าบุคคลผูย้ ดึ มัน่ ในศาสนาแท้จริ งนั้น
จะต้องรักทุกคน

(เมื่อท่านสวามีปราศรัยต่อที่ประชุม
เรี ยกทุกคนเป็ นพี่นอ้ งชาวอเมริ กา
ทุกคนต่างเปี่ ยมด้วยความหรรษา
หัวใจทุกดวงซาบซึ้งกับการพรํ่าเพรี ยกนั้น)

(๒๐) เทศนาในอเมริ กา
สวามีวเิ วกานันท์กลายเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ด้วยคําปราศรัยในวันแรกแห่งสภาศาสนาที่ชิคาโก
วันต่อมาสําเนารู ปถ่ายของท่านสวามีจาํ นวนมากมายก็ถูกแสดงตามถนนหนทางทัว่ นครชิคาโกเลยทีเดียว เธอจะเห็น
ภาพเดียวกันบนหน้าหนังสื อนี้ สื่ อมวลชนต่างชื่นชมท่านอย่างคลัง่ ไคล้
ขณะนั้นเป็ นเวลาที่ชาวตะวันตกพากันดูถูกดูแคลนอินเดีย เมื่อได้เห็นและได้ฟังท่านสวามี ความเคารพลึกซึ้ งต่อศาสนา
และอารยธรรมอินเดียก็เริ่ มก่อตัวขึ้นในใจพวกเขา ท่านสวามีได้ทาํ ให้มาตุภูมิของท่านมีสถานะสูงส่ งท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ ใน
โลก
เมื่อสภาสันนิบาตจบลง ท่านได้เดินทางไปไกลและกว้างขวางทัว่ สหรัฐเพื่อเทศนาสัง่ สอน หลายคนมอบตัวเป็ น
สานุศิษย์ท่าน และบางคนถึงกับบวชเป็ นสันยาสี
ท่านสวามีไม่อาจทนต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์อนั อยุติธรรมหรื อการใส่ ร้ายป้ ายสี อินเดียได้เลย ท่านเคยตอบโต้อย่างดุดนั
ราวสิ งโต ครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางในเรื อ หมอสอนศาสนาชาวคริ สต์กาํ ลังจาบจ้วงชาวอินเดียและศาสนาฮินดู หะแรกท่านสวามีก็
พยายามอธิบายประเด็นด้วยขันติ แต่ชายผูน้ ้ นั ไม่ยอมลดละ ท้ายที่สุดท่านสวามีกฉ็ วยคอเสื้ อเขาและเตือนว่า “ถ้านายขืนพูดอีกคํา
เดียว ฉันเป็ นต้องโยนนายลงทะเลแน่” ชายผูน้ ้ นั จําต้องถอยไป เวลาต่อมา ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์น้ ีวา่ “ศาสนาก็คือแม่เรา ถ้ามี
ใครมาจาบจ้วงแม่เรา เราผูเ้ ป็ นลูกจะทนนิ่งฟังเฉยๆ กระนั้นหรื อ”

(ท่านสวามีช่างรักทุกคนอย่างลึกซึ้ง
ท่านประกาศว่า “ฉันไม่เอาชื่อ ไม่เอาเกียรติ
ไม่เอาทั้งเงินทอง ฉันไม่กระหายสิ่ งใดเลย
เว้นแต่อุทิศทั้งชีวติ เพื่อรับใช้มนุษยชาติเท่านั้น”)

(๒๑) ในอังกฤษ
จากสหรัฐ ท่านสวามีได้เดินทางต่อไปอังกฤษ ณ ที่น้ นั ผูค้ นก็สรรเสริ ญท่านอย่างมากเช่นกัน สื่ ออังกฤษรายงานว่า “เขาเป็ นผูส้ ูงส่ ง
ดุจเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระเยซู” ณ ที่น้ ีเช่นกัน หลายคนกลายเป็ นศิษย์ท่าน หนึ่งในนั้นคือมิสมาร์กาเร็ ต โนเบิล ภายหลังเธอ
เป็ นที่รู้จกั ในนามแม่ชีนิเวทิตา หญิงสาวผูค้ งแก่เรี ยนผูน้ ้ ีมีความกล้าหาญอย่างยิง่ เธอกระตือรื อร้นที่จะได้สมั ผัสพระเจ้าเช่นเดียว
กับนางคารคีหรื อไมเตรยีของประเทศอินเดีย เธอยอมรับอินเดียเป็ นประเทศของตนเองเมื่อได้พบกับท่านสวามี และมาทํางานที่
อินเดีย เธออุทิศชีวติ เพื่อรับใช้ประเทศนี้ ในฐานะแม่ชีฮินดู
ท่านสวามีเดินทางจากอังกฤษไปสหรัฐอีกครั้ง และต่อมาก็กลับมายังอินเดีย ขณะที่ท่านกําลังจะออกเดินทางกลับบ้าน
เกิด ชาวตะวันตกผูห้ นึ่งถามท่านว่า “ท่านสวามี ท่านได้อาศัยอยูใ่ นดินแดนอันยิง่ ใหญ่และรุ่ งเรื องนี้มายาวนาน ท่านจะรู ้สึก
อย่างไรถึงประเทศตัวเองเมื่อท่านกลับไป” ท่านสวามีตอบว่า “ก่อนหน้านี้ฉนั ก็รักอินเดียอยูแ่ ล้ว แต่บดั นี้ ฝุ่ นธุลีทุกเม็ดในอินเดีย
กลายเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สาํ หรับฉัน ขณะนี้อินเดียคือสถานที่จาริ กของฉัน”
อินเดียอาจจะยากจนในทางวัตถุและสิ นทรัพย์ แต่ประเทศนี้เป็ นบ้านเกิดของบุคคลสูงส่ งมาทุกยุคสมัย ท่านสวามีมอง
ว่าบรรดามนุษย์ผซู ้ ื่อสัตย์และจริ งใจนั้นมีค่าลํ้ากว่าสิ นทรัพย์อื่นใดของประเทศ
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ค.ศ. ๑๘๙๗ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ท่านสวามีลงจากเรื อที่ท่าโคลอมโบในศรี ลงั กา เมื่อได้สร้างชื่อเสี ยง
เกียรติยศให้ประเทศแล้ว วีรบุรุษนักบวชผูน้ ้ ีกห็ วนคืนบ้านเกิดหลังจากเวลาอันยาวนาน

(เธอจงเป็ นแม่ที่มีความรัก
ปราศจากความกลัว แต่อ่อนโยนดุจสายลมแห่งทักษิณ
ขอให้ชีวติ เธอจงรุ่ งเรื องดุจเปลวโหมกูณฑ์
ทรงพลังอันบริ สุทธิ์ รัศมีเรื องรอง ไร้สิ่งใดเปรี ยบ)

(๒๒) ระหว่างกลับอินเดีย
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ท่านสวามีได้มาถึงปัมพันจากศรี ลงั กา และได้ยา่ งเท้าบนแผ่นดินอินเดียเป็ นครั้งแรกตั้งแต่กลับมา จากนั้น
ท่านก็เดินทางไปมัทราสผ่านรามนาท ในมัทราส ท่านได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริ ก และจากที่นนั่ ท่านก็ไปยังกัลกัตตา และวัน
ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ท่านได้ลงจากรถไฟขบวนพิเศษที่สิยาลดาห์
ครั้งมีเคยมีเด็กผูช้ ายชื่อหนูบีเล เล่นอยูต่ ามถนนกัลกัตตา หนูบีเลคนเดียวกันนี้เอง บัดนี้กลายเป็ นท่านสวามีวเิ วกานันท์
ผูไ้ ด้สยบโลกทั้งใบและกลับมาบ้านอย่างผูช้ นะ ผูค้ นมากมายรวมตัวกันที่สถานีเพื่อต้อนรับท่านวีรบุรุษ พวกเขานําพวงมาลัย ธง
หอยสังข์ และอีกหลายสิ่ งมาเพื่อต้อนรับท่าน บรรดาเยาวชนต่างรื่ นเริ งยินดีหาที่เปรี ยบมิได้ พวกเขาปลดม้าลากรถ และมาลากรถ
ด้วยตัวเอง
เมื่อได้สยบโลกแล้วท่านสวามีได้กลับมา แต่ชยั ชนะของท่านมิได้มาจากการกรี ธาทัพหรื อชุ่มด้วยโลหิ ต ท่านได้ชยั
ชนะด้วยความรัก โดยการส่ งสารอันอ่อนโยนแห่งพลังและความหวัง ผูค้ นในโลกย่อมทิ้งความแตกต่างและอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติ
สุ ข หากสารอันลึกลํ้าของท่านที่ได้รับการถ่ายทอดในชั้นเรี ยน ในข้อเขียน และในปาฐกถานับไม่ถว้ นจะได้รับการปฏิบตั ิตามอย่าง
แท้จริ ง นัน่ เป็ นเหตุที่ผคู ้ นทัว่ โลกยังบูชาท่านราวกับเป็ นเทพมาจนทุกวันนี้
แปดวันหลังจากกลับมายังกัลกัตตา งานเลี้ยงอันคับคัง่ ก็จดั ขึ้นที่โศวาบาซาร์ ท่านได้ปราศรัยกับฝูงชนชาวกัลกัตตา ณ
ที่ชุมนุมนั้น ความว่า “จงรักประเทศของท่าน จงรักมวลชนจากก้นบึ้งของหัวใจ จงรับใช้ชาวบ้านท่าน จงอย่ากลัวเลย พวกท่านทุก
คนเป็ นวีรบุรุษ จงกล้าหาญให้มากที่สุด”

(วันที่ท่านสวามีกลับมายังกัลกัตตา ช่างยิง่ ใหญ่นกั
บรรดาเยาวชนรื่ นเริ งยินดีหาที่เปรี ยบมิได้
พวกเขาปลดม้าลากรถ
และมาลากรถด้วยตนเอง)

(๒๓) ปลุกพลัง รับใช้มวลชน
ระหว่างทางไปกัลกัตตา โดยเฉพาะในมัทราส ท่านสวามีได้สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนชาวบ้านมาตลอดทาง ท่านได้ป่าวร้องว่า
“จงเป็ นมนุษย์ในอุดมคติ รับใช้ชาวบ้านให้เหมือนกับที่ท่านรับใช้พระเจ้า จงมีจิตใจเข้มแข็งให้มากเข้าไว้ จงอย่าลืมว่าท่านจะทํา
สิ่ งใดก็ได้ที่ท่านปรารถนา พลังนั้นแฝงเร้นอยูใ่ นกายท่าน มนุษย์นนั่ แหละที่ทาํ ทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์ บัดนี้ท่านจะ
ต้องทําหลายสิ่ งเพื่อประเทศชาติของท่าน ท่านจะต้องไม่กลัวเกรงสิ่ งใดทั้งสิ้ น จงปราศจากความกลัว”
ท่านสวามีได้แสดงวิธีรับใช้มนุษย์ดุจดังพระเจ้าเดินดิน ที่อารามพรานคร ศิษยานุศิษย์รุ่นเยาว์ของศรี รามกฤษณะได้
ออกบวชเป็ นสันยาสี ท่านสวามีได้เริ่ มภารกิจนี้ดว้ ยความช่วยเหลือของพวกเจ้า เมื่อท่านสวามีป่าวประกาศออกไป ก็มีคนมาร่ วมที่
อารามมากมาย ท่านมอบหมายให้พวกเขารับใช้มนุษย์ ท่านยํ้าว่า “การรับใช้มนุษย์ ให้ผลดุจเดียวกับการตั้งพิธีบูชาพระเจ้า”
ในกัลกัตตา ผูค้ นจํานวนมากกําลังจะตายจากโรคไข้ทรพิษ โรคนั้นเป็ นชนิดที่ร้ายแรงมาก และทุกคนก็หวาดกลัวกัน
แทบตายเลยทีเดียว ท่านสวามีกบั เพื่อนนักบวชต่างเริ่ มเข้าไปดูแลคนไข้ทรพิษ ท่านประกาศว่า “จงพยาบาลต่อไปเถิด อย่าห่วง
เรื่ องเงินทุนเลย เราจะยอมขายทรัพย์สินทุกชิ้นของอารามได้อย่างไม่อายเลย ถ้าจําเป็ น”

(พระเจ้าอยูร่ อบกายเราในหลายรู ปลักษณ์
สูยงั ตามหาพระองค์ในที่อื่นใดเล่า
ผูใ้ ดรักสรรพชีวติ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผูน้ ้ นั แลรับใช้พระเจ้าโดยตรง)

(๒๔) ก่อตั้งเบลูร์มฐั
จากกัลกัตตา ท่านสวามีได้ไปยังกัศมีระ อัลโมรา ราชสถาน และที่อื่น ๆ อีกสองสามแห่งเพื่อเทศนา ในทุกหนแห่ง ท่านปลุกเร้า
ให้คนกล้าหาญ เป็ นวีรบุรุษ และรักชาติ ตัวท่านเองก็รักชาติอย่างสุ ดซึ้ งและครุ่ นคิดอย่างหนักเพื่อให้คนในชาติอยูด่ ีมีสุข
วันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๙๘ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ท่านสวามีวเิ วกานันท์ก่อตั้งอารามเบลูร์มฐั ก่อนหน้านี้ อารามแห่งนี้ได้
ถูกย้ายจากพรานครมายังอะลัมบาซาร์ ต่อมาจากอะลัมบาซาร์กไ็ ด้ยา้ ยมาสู่บา้ นสวนอีกแห่งใกล้อารามปั จจุบนั ที่เบลูร์ ระหว่างนั้น
ท่านสวามีอาศัยอยู่ ณ ที่น้ นั จากที่นนั่ ท่านได้มายังบริ เวณพื้นที่ของเบลูร์มฐั ทําพิธีบูชาถวายศรี รามกฤษณะ และสวดว่า “โอ้
อาจารย์ โปรดสถิตอยูท่ ี่นี่ตลอดไป เพื่อนําความดีงามมาสู่ผองชน” ท่านมองเห็นศรี รามกฤษณะอย่างแจ่มจรัสและบ่อยครั้งใน
ญาณของท่านหลังจากที่ท่านบรมครู ถึงแก่กรรมไปแล้ว ดุจเดียวกับที่ท่านบรมครู ได้เห็นพระแม่กาลี ในหลายโอกาสภายหลัง
มรณกรรมของศรี รามกฤษณะ ท่านสวามีกไ็ ด้รับญาณทัศนะแลเห็นท่าน ทั้งสองสนทนากัน และท่านบรมครู กช็ ่วยท่านผ่านวิกฤต
หลายครั้ง
อารามเบลูร์มฐั กลายเป็ นศูนย์กลางหลักของรามกฤษณะมิชชัน่ อารามอีกหลายแห่งเปิ ดขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชน ทั้งใน
อินเดียและต่างแดน ศูนย์บริ การถาวรเพื่อเด็กชายแห่งแรกใต้รามกฤษณะมิชชัน่ เริ่ มต้นขึ้น ณ สรรคาจี
ภารกิจขององค์กรคือการให้การศึกษาที่สร้างคน ดูแลผูป้ ่ วยอนาถา ช่วยบรรเทาทุกข์ผขู ้ าดแคลนในภัยพิบตั ิเช่น
ทุพภิกขภัยหรื ออุทกภัย เทศนาสัง่ สอนแก่นของศาสนา และรับใช้ทุกคนจากทุกศาสนาด้วยประการต่าง ๆ

(ท่านสวามีก่อตั้งเบลูร์มฐั
และประดิษฐานรู ปบูชาท่านบรมครู ไว้ที่นนั่
ท่านสวดภาวนาว่า “โปรดสถิตอยูท่ ี่นี่ตลอดไป
เพื่อนําความดีงามมาสู่โลก”)

(๒๕) รับใช้มนุษย์ดุจพระเจ้า
หลังจากระยะหนึ่ง ท่านสวามีเดินทางไปสหรัฐอีกครั้งผ่านยุโรป ครั้งนี้ ท่านไปตั้งสํานักที่นนั่ สองสามแห่ง ท่านกลับอินเดียผ่าน
ปารี ส ซึ่ ง ณ ที่น้ นั ท่านได้ฟังศาสตราจารย์ชคั ทีศ จันทระ โบส ผูเ้ คยถูกเชิญไปเสนอบทความที่สภาคองเกรสในปารี ส ท่านสวามี
รู ้สึกปลื้มใจมากที่ได้เห็นชาวอินเดียผูห้ นึ่งไต่ข้ ึนสู่ระดับเดียวกับนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญไม่กี่คนในโลก ท่านรู ้สึกยินดีอย่างหาที่
เปรี ยบมิได้ ไม่วา่ ที่ใดที่ได้พบเพื่อนร่ วมชาติกลายเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ ท่านมีความห่วงใยอยูเ่ นือง ๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของอินเดียและวิธี
สร้างให้เกิดพัฒนาการเช่นว่านั้น ท่านยืนยันว่า “ฉันพร้อมจะตกนรก ถ้าฉันแน่ใจได้วา่ ตกนรกแล้วประเทศฉันจะร่ มเย็นเป็ นสุ ข”
คําประกาศนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อประเทศของท่าน
ระหว่างเดินทางกลับ วันหนึ่งท่านสวามีจดั เลี้ยงใหญ่ให้คนงานชนกลุ่มน้อยชาวสันถาลของเบลูร์มฐั ท่านให้พวกเขา
ได้กินกันอย่างอิ่มหนําสําราญทีเดียว พวกเขาไม่เคยกินอาหารอร่ อยเช่นนี้มาก่อนเลย ต่างก็พึงพอใจมาก ท่านสวามีได้กล่าวเมื่อ
เห็นความรื่ นเริ งของพวกเขาว่า “วันนี้ฉนั ได้รับพรแล้ว ที่ได้รับใช้พระเจ้าของฉัน”
พระเจ้าจะพอพระทัย ก็ต่อเมื่อพวกเราทําให้คนอื่นพอใจ ด้วยการให้อาหารหรื อให้บริ การอื่น ๆ ด้วยจิตวิญญาณแห่ง
การบูชา
การขอสิ่ งใดเป็ นการตอบแทนการบริ การนั้น ทําให้การบริ การนั้นสูญเปล่า ท่านสวามีเขียนว่า “จงให้และอย่า
เหลียวหลังไปมอง” ความรักที่มีแต่ให้และไม่คาดหวังสิ่ งใดตอบแทนนั้น มีแต่จะแผ่ขยายออกไปทุกวัน จนไม่รู้ขอบเขต

(คนงานชาวสันถาลที่ทาํ งานที่อาราม
ถูกท่านสวามีเชื้อเชิญไปกินเลี้ยงใหญ่
ท่านมองพวกเขาดุจพระเจ้าที่เดินดิน
และรู ้สึกว่าได้รับพรจากการได้บริ การพวกเขาอย่างเต็มใจ)

(๒๖) การจากลา
วันเวลาผ่านไปเนิ่นนาน นับแต่ท่านสวามีปฏิญาณต่อศรี รามกฤษณเทพว่าจะทํางานเพื่อสร้างความดีงามแก่โลก
และท่านก็ได้ยดึ มัน่ ต่อปฏิญาณนั้นแล้ว ท่านได้เดินทางไปทัว่ โลก และที่ใดที่ท่านไปถึง ก็สร้างให้แรงบันดาล
ใจแก่ผคู ้ นในที่น้ นั ขณะนี้งานของท่านได้มนั่ คงแล้วในอินเดียและต่างประเทศ ประชาชนอินเดียฟื้ นขึ้นจาก
มนตร์ดาํ อันครอบงําอยูย่ าวนาน ท่านสวามีจึงได้ปรารถนาจะลาโลกเสี ยที ความคํานึงถึงศรี รามกฤษณะปรากฏ
ขึ้นในใจท่านอยูเ่ นือง ๆ จิตใจของท่านมักจะล่องลอยไปสู่คืนวันในวัยเยาว์กบั ท่านบรมครู ใต้ร่มเบญจพฤกษ์ริม
ฝั่งคงคา นี่เป็ นช่วงที่ท่านสวามีเหมือนกลับเป็ นเด็กอีก ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานไปกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยง
ทั้งห่าน นกยาง สุ นขั กวาง แพะ ฯลฯ ท่านตั้งชื่อสุ นขั ว่า “พาฆา” และแพะว่า “มาตรุ ” และด้วยความรัก ท่านถึง
กับผูกกระดิ่งรอบคอมาตรุ ดว้ ย และท่านก็เฝ้ าคิดจะกลับไปหาศรี รามกฤษณะไม่วาย
และแล้วในวันหนึ่ง ท่านก็ละทิ้งสังขารกายหยาบของท่านไป
วันนั้นคือวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๒ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ท่านได้เข้าฌานหลังตะวันตกดิน แล้วก็ไม่
ออกจากฌานอีกเลย
เราขอน้อมคารวะท่าน พร้อมคําสัญญาว่าจะโตขึ้นเป็ นคนซื่อสัตย์จริ งใจ รักทุกคน และอุทิศชีวติ เพื่อ
รับใช้มนุษย์เช่นเดียวกับท่าน

(ท่านสวามีใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายไปอย่างสนุกสนานกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยง
ทั้งห่าน แพะ นกยาง สุ นขั และกวาง
ท่านเฝ้ าคิดจะกลับไปหาศรี รามกฤษณะ)
(แด่ท่านผูซ้ ึมซาบกับศรี รามกฤษณะ และรับใช้มวลมนุษย์
แด่ท่านผูม้ ีกรุ ณาไม่สิ้นสุ ดแก่ผตู ้ กทุกข์ได้ยาก
แด่ท่านผูม้ ีนามวิเวกานันท์ ผูย้ นิ ดีในความสงัด
เราขอน้อมเศียรนมัสการ ครั้งแล้วครั้งเล่า)

(๒๗) การเกิดใหม่ของอินเดีย
ท่านสวามีได้ปลุกชาติที่หลับใหลของเราให้ตื่นขึ้น หลายคนในประเทศนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสารของท่าน และได้กา้ วออกมา
รับใช้มาตุภูมิ ภราดรภาพของชาวอินเดียทุกเผ่า ทั้งใหญ่และเล็ก เป็ นสิ่ งที่ท่านเน้นมากในคําเทศนาของท่าน ท่านปลุกพวกเราให้
ใช้ชีวติ อย่างสมถะและถ่อมตน เพื่อเป็ นหนึ่งเดียวกับคนจน เพื่อเป็ นพี่นอ้ งที่เชื่อถือได้ของพวกเขา ท่านอยากเห็นพวกเราทุกคน
เป็ นวีรบุรุษดัง่ มหาวีระหรื ออรชุน และกระตุน้ ให้พวกเราอุทิศให้การทํางานและงานบูชาไปควบคู่กนั และท่านหวังว่าพวกเราจะ
ไม่หวาดผวาเมื่อต้องเข้าสู่สงครามในยามจําเป็ น ผูน้ าํ ชาติผยู ้ งิ่ ใหญ่หลายคนได้ทาํ ตามอุดมคติของท่านสวามีและรับใช้พระเจ้ากับ
ประเทศชาติไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุน้ นั พวกเขาจึงทรงพลังอันไม่มีผใู ้ ดครอบงําได้ ด้วยได้รับแรงบันดาลใจจากท่านสวามีและภค
วัทคีตา หลายคนเต็มใจพลีชีพของตนเพื่อมาตุภูมิ
ปั จจุบนั อินเดียเป็ นอิสระแล้ว มีพฒั นาการบางประการหลังได้รับเอกราช แต่หลายสิ่ งก็ยงั ไม่สาํ เร็ จ พรของท่านสวามี
จะอยูก่ บั พวกเธอ เมื่อพวกเธอโตขึ้น และสานต่องานที่คา้ งไว้เหล่านั้น
การคารวะท่านสวามีอย่างถูกต้อง ก็คือการปฏิบตั ิตวั ตามคําสอนของท่าน ท่านได้ย้าํ ว่า “ความเป็ นพระเจ้าซ่อนอยูใ่ น
ตัวเธอ พลังทั้งหมดอยูใ่ นตัวเธอ” จงอย่าลืมเสี ย ขณะที่เธอควรตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนให้ดี เธอก็ตอ้ งสนใจวิธีที่ถูกต้องในอันที่จะ
บํารุ งร่ างกายและจิตใจของเธออย่างเหมาะสม ให้หวั ใจของเธอกระหายจะทําความดีต่อผูอ้ ื่นเสมอ เมื่อเธอโตขึ้น ขอให้ทุกคนได้
รับสิ่ งดีในทุกด้าน นัน่ จะทําให้ท่านสวามีมีความสุ ข และนําความสุ ขมาสู่เธอรวมทั้งโลกทั้งโลกด้วย

(ท่านคือกําลัง และความกล้า จงมอบทั้งสองสิ่ งให้เรา
ท่านคือพลังในกายและใจ จงทําให้กายใจเรามีพลังด้วย
ท่านเป็ นความยุติธรรมอันนิรันดร์ จงอย่าให้ทนความอยุติธรรม
ความข่มใจคืออีกรู ปลักษณ์ของท่าน จงให้เรามีความสงบในความ
วุน่ วาย)

