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คำนำ 

สวามวีิเวกานันทะ  (ค.ศ.1863-1902) ศาสนาจารย์

ผู้อุทิศตนบุกเบิกการฟื้นฟูศาสนาในอินเดีย  ผู้เผยแผ่ภูมิ

ปัญญาอินเดียไปสู่ตะวันตก ผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่มหาตมะ

คานธี ตลอดจนผู้นำคนอื่นๆในการต่อสู้เรียกร้องเอกราช  

ท่านเป็นอันเตวาสิกหรือศิษย์ในสำนักของอาจารย์ศรีราม-

กฤษณะ นักบุญชาวเบงกอลผู้ยิ่งใหญ่   หลังจากเดินทางท่อง

ไปทั่วแผ่นดินอินเดียแล้ว ท่านก็ได้เดนิทางไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา ที่นั่นท่านได้สร้างความประทับใจไว้ในการ

ประชุมสภาศาสนาโลกเมื่อปคี.ศ. 1893  หลงัจากเดินทางทั่ว

อเมริกาแล้วท่านได้เดินทางต่อไปยังประเทศอังกฤษ และ

หลายประเทศในยุโรปเพ่ือเผยแผ่หลักปรัชญาอินเดีย     แม้

สวามวีิเวกานันทะจะเป็นชาวฮินดู แต่ท่านก็มีศรัทธาต่อ

พระพุทธเจ้า และมีแนวคิดว่าศาสนาทั้งหลายให้หนทาง

ต่างกันเพื่อไปถึงความจริงสูงสุด 

 สมาคมรามกฤษณะเวทานตะ(ประเทศไทย) ขอมอบ

หนังสือแปล  “สวามวีิเวกานันทะ : ชีวประวัติสังเขป”          



 

(A Short Life of Swami Vivekananda) สู่สังคมไทยด้วย

ความยินดียิ่ง  ฉบับภาษาอังกฤษเขียนโดยสวามีเตชสานันท์ 

นักบวชแห่งสำนักรามกฤษณะ  สมาคมขอขอบพระคุณ  

อไทวตะอาศรม ผู้อนุญาตให้จัดพิมพ์   และคุณรุจิกาญจน์ 

สานนท์ ผู้แปล 

 สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านชาวไทยจะได้รับ

ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้

ศึกษาชีวประวัติและคำสอนของสวามีวิเวกานันทะเพ่ิมเติม

ต่อไป 

สมาคมรามกฤษณะเวทานตะ (ประเทศไทย) 

มีนาคม 2560 
 

ทะเบยีนเลขที่ จ.5252/2556     
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1-สวามีวเิวกานนัทะ ชวีประวตัิสงัเขป 

 

นเรนทรนาถในวัยเด็ก 

สวามวีิเวกานันทะ

กำเนิดในตระกูลทัตตะ

อันมีช่ือเสียงในตำบล

สิมลา เมืองโกลกาตา ชื่อ

เดิมคือนเรนทรนาถ ทัตตะ 

ปู่ของท่านชื่อทุรคาจรัณ 

ทัตตะ ผูร้อบรูภ้าษา

เปอร์เซียและภาษา

สันสกฤต ทั้งยังชำนาญเร่ืองกฎหมายเป็นอย่างดี ทุรคาจรัณ

สละชีวิตทางโลกแล้วผันตวัเองเข้าสู่ชีวิตนักบวชเมื่ออายุ 25 

ปีหลังจากที่วิศวนาถ ทัตตะ ลูกชายของเขากำเนิดแล้ว วิศว

นาถ ทตัตะบิดาของสวามวีิเวกานันทะไดร้ับการปลูกฝัง

คุณค่าทางความคิดและจิตใจอันย่ิงใหญ่ จึงได้รับความ

เคารพนับถือจากผู้คนทั้งหลาย มีความเชี่ยวชาญใน

ภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซีย ทั้งยังมีความสุขกับ

การศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล และบทกวีของฮาฟิซนักกวีชาว
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เปอร์เซีย เขาประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายที่ประสบ

ความสำเร็จในตำแหน่งทนายในศาลฎีกาแห่งเมืองโกลกาตา 

เป็นผูม้ีความเมตตาปราณี เป็นมิตรและมีจิตกุศล ไม่

แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ รักเสียงดนตรีและยังมีเสียงร้องอัน

ไพเราะอีกด้วย เขาต้องการให้ลูกชายคือนเรนทรนาถเรียน

ดนตรเีพราะคิดว่าดนตรีเป็นแหล่งที่มาของความสุข 

 วิศวนาถมีความสุขกับภรรยา คู่ชีวิตผู้ร่วมสุขทุกข์ ผู้

เฉลียดฉลาด และงามสง่าราวกับมาจากวงศ์กษัตริย์ จึงได้รับ

ความเคารพนับถือจากทุกคน เธอเคารพศรัทธาในพระเจ้า

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสตรี

ฮินดู  ชอบช่วยเหลือคนยากจนและเด็กกำพร้าและดูแลพวก

เขาเป็นพิเศษ  มีความจำเป็นเลิศ มีน้ำเสียงอันไพเราะ เธอ

อ่านมหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะเป็นประจำทุกวัน  

 เด็กชายนเรนทรนาถหรือต่อมาคือสวามีวิเวกานัน

ทะ ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ผู้นำความรุ่งเรืองและความ

งดงามมาสู่อินเดียเกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 1863  
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อิทธิพลจากมารดามีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการ

ของจิตใจในวัยเด็กเป็นอย่างมาก เขากล่าวเสมอว่ามารดา

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนแรก และยังสอนอักษรเบงกาลี

ให้ด้วย  ได้ฟังมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะบนตัก

มารดาจึงเกิดความรักต่อพระรามอวตารปางหนึ่งของพระ

เจ้าขึ้นมาในจิตใจ จึงซื้อรูปปั้นดินเผาพระราม-สีดามาบูชา

ด้วยดอกไม้ทุกวัน แม้ว่าพระศิวะจะเป็นพระประจำตระกูล 

แต่เขาก็ซาบซึ้งในเรื่องราวของรามายณะเป็นพิเศษ หากมี

งานสวดสรรเสริญรามายณะในละแวกบ้าน แน่ใจได้เลยว่า

เด็กชายนเรน (นเรน คือชื่อเล่นที่ครอบครัวและเพื่อน ๆ 

นิยมเรียก) ต้องอยู ่ท ี ่น ั ่น บางครั ้งเมื ่อฟังเรื ่องราวของ

พระรามอย่างซาบซึ้งจนลืมสิ่งต่าง ๆ รอบกาย เขาชอบฝึก

สมาธิ และในบางครั ้งถึงกับดิ ่งลึกลงในอารมณ์แห่งจิต

วิญญาณอันลึกซึ้งเหมือนคนหมดสติหลุดออกไปจากโลก วัน

หนึ่งเขาเคลิ้มจิตใจเข้าไปในขณะกำลังฝึกสมาธิ ณ มุมหนึ่ง

ในบ้าน จนญาติ ๆ ต้องพังประตูเข้าไปเขย่าตัวเรียกให้ฟื้น

คืนสติ 
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เด็กชายนเรนหลงใหลชีวิตนักบวช เมื่อใดมีนักบวช

มาที่หน้าประตูบ้านก็จะดีใจมากและนำทุกสิ่งทุกอย่างใน

บ้านที่พอให้ได้มาให้ ยิ่งกว่านั้นยังพบประสบการณ์แปลก

ประหลาดเมื่อเข้านอน ทันทีที่หลับตาจะปรากฏจุดสว่าง

กระจ่างใสเปลี่ยนสีได้เองอย่างมหัศจรรย์อยู่บริเวณระหว่าง

คิ้ว จุดนั้นขยายและแตกกระจายจนอาบทั่วร่างทุกคืน ภาวะ

ที่จิตครุ่นคิดอยู่กับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ร่างยังคง

หลับอยู่ มันเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองจนทำ

ให้คิดไปว่านี้คือเรื่องธรรมดาที่เกิดกับทุกคน สิ่งนี้เองแสดง

ให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ ่งใหญ่ในจิตวิญญาณของสวามี     

วิเวกานันทะในวัยเด็ก 

อีกเรื่องหนึ่งในวัยเด็ก เขาซนและเลี้ยงยากมากต้อง

ใช้พี่เลี้ยงถึง 2 คนช่วยดูแล  เล่นซุกซนมากจนมารดาถึงกับ

กล่าวว่า “เราอธิษฐานขอพระศิวะให้ได้ลูกชาย แต่พระองค์

กลับส่งปีศาจร้ายมาให้เรา” 
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นเรนทรนาถมักแกล้งและก่อกวนพี่สาว ครั้นพี่สาว

วิ่งไล่จับก็จะแลบลิ้นใส่และหนีไปซ่อนในท่อระบายน้ำซึ่งไม่

มีทางที่พวกพี่สาวจะตามไปได้  มีวัวเป็นเพื่อนเล่น และยังมี

ส ัตว ์เล ี ้ยงหลายชนิดในบ้าน เช ่น นก ล ิง แกะ นกยูง 

นกพิราบ และหนูตะเภา 2-3 ตัว มีเด็กรับใช้ในบ้านคนหนึ่ง

ชื่อ โกจวาน เป็นเพื่อนสนิท ในวัยเด็กเขาเคยใฝ่ฝันจะเป็น

อย่างคนเลี้ยงม้าที่งามสง่าผูม้าพร้อมกับผ้าโพกศีรษะและแส้

ในมือ 

เมื่ออายุ 6 ขวบ นเรนถูกส่งไปเข้าโรงเรียนประถม 

จึงได้พบกับเพื่อนใหม่ที่มีลักษณะแปลก ๆ ที่นั่น จากนั้นไม่กี่

วันก็จำคำหยาบคายมาพูดจนคนในครอบครัวรับไม่ได้ จึงให้

ออกจากโรงเรียนและเชิญครูมาสอนส่วนตัวที่บ้าน ในไม่ช้า

เด็กชายนเรนก็แสดงความโดดเด่นทางสติปัญญา สามารถ

เรียนอ่านและเขียนในขณะที ่เด ็กอื ่น ๆ เพิ ่งเริ ่มสะกด

ตวัอักษร  มีความจำเป็นเลิศเพียงแค่ฟังครูอ่านจากบทเรียน

เท ่าน ั ้น เม ื ่ออาย ุ  7 ขวบก ็สามารถท ่องจำ ม ุคธโพธ 
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(Mugdhabodha) ตำราไวยากรณ์ส ันสกฤต      เร ื ่อง

รามายณะและเร่ืองมหาภารตะได้ 

เมื่ออายุ 7 ขวบได้เข้าเรียนในสถาบันเมโทรโพลิแทน 

ซึ่งก่อตั้งโดยบันฑิตอิศวรจันทระ วิทยาสาคร คุณครูและ

เพื่อนร่วมชั้นเรียนต่างยอมรับในความเฉลียวฉลาด แม้ว่าไม่

เคยนั่งเรียนในห้องเรียนมาก่อนก็ตาม  นเรนทรนาถเป็นที่

รักของเพื่อน ๆ  และมักเป็นหัวหน้ากลุ่ม  ชอบเล่น “กษัตริย์

กับข้าราชบริพาร” ใช้บันไดขั้นบนสุดนั่งเป็นราชบัลลังก์ 

และไม ่ยอมให ้ ใครน ั ่ ง เสมอระด ับ ด ้วย แล ้วแต ่ งตั้ ง

นายกรัฐมนตรี ผ ู ้บ ัญชาการ และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ 

ตามลำดับขั้นของตำแหน่ง  เล่นออกพระราชบัญญัติ ตรา

กฎหมายการปกครองและความยุติธรรม หากใครไม่เชื่อฟังก็

จะไม่พอใจปลดออกจากตำแหน่ง และขับออกจากกลุ่มไม่ให้

เล่นด้วย  

เมื่ออยู่ในบทบาทอะไรเขาก็จะจริงจังในบทบาทนั้น 

ที่โรงเรียนเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน นเรนทรนาถเป็นคนแรกที่
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รับประทานเสร็จแล้ววิ่งไปที่สนามเด็กเล่น  ชอบเล่นอะไร

ใหม่ ๆ และมักคิดค้นการเล่นใหม่ ๆ ด้วยตนเองเสมอ ทำให้

เพื่อน ๆ ชอบใจมาก มักเป็นผู้แก้ปัญหาเมื่อเกิดเรื่องขัดแย้ง

ในหมู่เพื่อน บางครั้งก็กลับไปใช้ห้องเรียนเป็นที่เล่น  มักเล่า

เรื่องความซุกซนของคนในบ้านเป็นบทเรียนที่สนุกสนานแก่

เพ่ือน ๆ และเล่าเรื่องรามายณะและมหาภารตะด้วย  

ในระหว่างเรียน ครูถามเด็กชายนเรนขณะที่กำลัง

พูดคุยอยู่กับเพื่อนให้พูดซ้ำในสิ่งที่ครูสอน เด็ก ๆ ต่างพากัน

นิ่งเงียบกริบ แต่นเรนทรนาถมีความสามารถพิเศษที่ทำได้

ทั ้งฟังครูสอน เรียนและเล่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึง

สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง เมื่อครูถามว่าใครเล่นใน

ห้อง ทุกคนจะชี้ไปที่เขา และเขาก็สารภาพว่าเป็นคนคุย 

และเล่น ซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่ครูจะแก้ปัญหานี ้

เรื่องที่แสดงให้เห็นจิตใจที่กล้าหาญอย่างวิเศษเกิน

วัยก็คือ ครั้งหนึ่งขณะปีนต้นไม้เล่นที่บ้านเพ่ือน โหนตัวแกว่ง

ไกวไปมาอย่างเต็มแรงแล้วตีลังกากลับลงมาที่พื้น ทำให้ชาย
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ชราตาบอดในบ้านนั้นไม่พอใจ จึงห้ามปรามด้วยการขู่ว่ามี

ปีศาจสิงอยู ่ในต้นไม้ หากใครปีนเล่นมันจะหักคอ แต่

เด็กชายนเรนก็แค่ฟังโดยไม่ใส่ใจอะไร เมื่อชายชราตาบอด

เดินจากไปแล้วก็เริ่มปีนต้นไม้อีก พวกเพื่อน ๆ ที่เชื่อก็ช่วย

ห้ามให้หยุดเล่น แต่เขากลับหัวเราะแล้วพูดว่า “จะซื่อบื้อ

ทำไมกันเล่า ถ้ามีปีศาจจริงล่ะก็มันหักคอพวกเราตายไป

นานแล้ว” 

นเรนเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวและละแวก

บ้าน ทุกวรรณะไม่ว่าสูง-ต่ำ ร่ำรวยหรือยากจนเขาก็ผูกไมตรี

กับทุกคน ไม่ว่าใครเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จะเข้าไปปลอบใจ

เป็นคนแรก เชาวน์ปัญญากับความขี้เล่นทำให้ทุกคนขบขัน 

แม้ในงานศพอันโศกเศร้า บรรยากาศยังกลับกลายเป็นเสียง

หัวเราะ เขาไม่เคยต้องเสียใจจากการกระทำของตนเลย 

เด็กชายนเรนไม่ชอบความจำเจ มักจะเล่นแสดง

ละครในห้องบูชาพระในบ้าน เปิดลานบ้านเป็นที่ออกกำลัง

กายของเพื่อน ๆ อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาส้ัน ๆ ต่อมาเมื่อ
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ลูกพี่ลูกน้องของท่านแขนหักก็เลยเลิกไป แล้วไปเล่นกีฬา

พร้อมกับเพื่อนข้างบ้าน เริ่มด้วยการเรียนฟันดาบ กระบอง 

มวยปล้ำ พายเรือ และกีฬาอื่น ๆ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขันกีฬาทั่วไป บางครั้งที่รู้สึกเบื่อ ๆ ก็เอาเครื่อง

เมจิกแลนเทิร์นมาฉายภาพดูกันในบ้าน 

เขาสนใจในเรื ่องการทำอาหาร จึงชวนเพื ่อน ๆ 

มาร่วมกิจกรรมโดยตนเองเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

และเป็นหัวหน้าพ่อครัว ส่วนคนอื่น ๆ เป็นผู้ช่วย 

แม้จะเป็นเด็กที่ซุกซนมากแต่มิได้มีความร้ายกาจใด 

ๆ แฝงอยู่ สัญชาตญาณได้นำเขาออกห่างจากสิ่งสับสนทาง

โลก มีสัจจะครองอยู่เป็นแกนหลักของชีวิต ในเวลากลางวัน

เพลิดเพลินกับการเล่นสนุกซุกซน แต่ในเวลากลางคืนก็ฝึก

สมาธิและได้พบประสบการณ์มหัศจรรย์อันยอดเยี่ยม เมื่อ

เติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด มี

แนวโน้มไปในการแสวงหาปัญญามากขึ ้น อ่านหนังสือ

ความรู้ทั่วไป อ่านหนังสือพิมพ์ และยังเข้าร่วมฟังบรรยาย
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สาธารณะเป็นประจำ สามารถจดจำและถ่ายทอดข้อมูล ข้อ

วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับฟังมาให้เพื่อน ๆ ได้ฟังต่อ ทำ

ให้พวกเขาต่างประหลาดใจในความสามารถที่ก้าวหน้า และ

พลังการโต้วาทะซึ่งไม่มีใครสามารถเอาชนะได ้

ในปี 1877 ขณะที่เด็กชายนเรนกำลังเรียนอยูช่ั้นป.3 

ก็ต้องตามบิดาไปเมืองรายปุระ  รัฐมัธยประเทศ ที่นั่นไม่มี

โรงเรียน เขาจึงมีเวลาและโอกาสใกล้ชิดกับบิดามากขึ้น จึง

ได้รับการดูแลจากวิศวนาถ ทัตตะบิดาผู้มีจิตเมตตาอย่าง

เต็มที่ บิดาพยายามพัฒนาสติปัญญาของลูกชายด้วยการยก

เรื่องที่ลุ่มลึกและละเอียดอ่อนมาสนทนากันและเปิดโอกาส

ให้ใช้ความคิดพิจารณาอย่างอิสระ เพราะเชื่อว่าการศึกษา

ต้องเป็นสิ ่งกระตุ ้นความคิดม ิใช ่ช ี ้นำความคิด เมื ่อมี

นักวิชาการพากันมาพบท่านวิศวนาถ เด็กชายนเรนมักอยู่ฟัง

การสนทนานัน้ และบางครั้งก็ได้ร่วมอภิปรายกับนักวิชาการ

เหล่านั้นด้วย ในสมัยนั้นเขาไม่เพียงแค่ต้องการเท่านั้นแต่ยัง

เรียกร้องให้ทุกคนยอมรับความสามารถทางสติปัญญาของ

เขาด้วย และหากไม่ได้รับการยอมรับก็จะไม่พอใจจนไม่อาจ
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ซ่อนอาการหงุดหงิดเอาไว้ได้ แน่นอนว่าบิดาย่อมไม่ชอบใจ

จึงตำหน ิแต่ขณะเดียวกันก็ยังภูมิใจในปัญญาอันเฉียบแหลม

และความกระตือรือร้นของลูกชาย 

วิศวนาถ ทัตตะและครอบครัว กลับไปโกลกาตาอีก

ครั้งในปี 1879 มีปัญหาบางประการในการรับนเรนทรนาถ

กลับเข้าโรงเรียนเนื่องจากไม่ได้เรียนในโรงเรียนนานถึง 2 ปี 

แต่ด้วยความเมตตาของคุณครู และยังจำความสามารถของ

เด็กนักเรียนคนนี้ได้จึงรับให้เข้าเรียนอีกครั้ง  ได้รับอนุญาต

ใหผ้่านการศึกษา 3 ปีภายในเวลาเพียงปีเดียว และเมื่อเรียน

สำเร็จแล้วก็สอบเข้าวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได ้

ในเวลานี้วิธีแสวงหาความรู้ของนเรนได้ก้าวหน้าไป

มาก ขณะนั้นระบบการเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษและภาษา

เบงกาลี เป ็ นมาตรฐาน  เขาอ ่ านหน ั งส ื อ เก ี ่ ย วกั บ

ประวัติศาสตร์หลายเล่ม จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดีย

อย่างลึกซึ้ง ในเวลานี้เองที่เขาได้รับพลังพิเศษในการอ่าน

หนังสือ ดังกล่าวว่า 
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“มันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกบรรทัด ข้าพเจ้า

สามารถอ่านบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าโดย

เข้าใจความหมายทั้งหมด หลังจากที่พลังพิเศษนี้พัฒนาขึ้น

แล้ว ข้าพเจ้าก็พบว่าสามารถอ่านบรรทัดแรกของหน้าแรก

และบรรท ัดส ุดท ้ายของหน ้าส ุดท ้ายโดยสามารถรู้

ความหมายทั ้งหมด นอกจากนี ้การที ่ผ ู ้ เข ียน เกริ ่นนำ

ประมาณ 4 หรือ 5 บรรทัด ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจแนวโน้ม

ของความหมายที่ต้องการสื่อจากการอ่านเพียงบรรทัดแรก

เท่านั้น” 

หลังจากผ่านการคัดเลือกเข้าวิทยาลัย เขาได้เข้า

เรียนที่วิทยาลัยเพรซิเดนซี ในโกลกาตา และได้เข้าร่วม

ประชุมสมัชชาสถาบันที่ก่อตั้งโดยคณะกรรมการมิชชันนารี

ชาวสก๊อต เขาดึงดูดความสนใจของอาจารย์ในวิทยาลัยทั้ง

อาจารย์ชาวอินเดียและชาวอังกฤษด้วยสติปัญญาอันยอด

เยี่ยมของตน อาจารย์ดับบริว ดับบริว เฮชที กล่าวว่า “ผม

ได้เดินทางไกลและไปมาแล้วหลายประเทศ แต่ก็ไม่เคยเจอ

เด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความสามารถพิเศษเช่นนี้ เขาไม่ควร
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อยู่ในขอบเขตที่จำกัด”  นเรนไม่ได้จำกัดการศึกษาของตน

เพียงในระบบเท่านั้น ในช่วง 2 ปีแรกของชีวิตในวิทยาลัยก็

ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาตรรกศาสตร์

ของตะวันตก และในปีที่ 3 และ 4 ก็ศึกษาปรัชญาตะวันตก

ตลอดจนประวัติศาสตร์ยุคโบราณ และสมัยใหม่ของชาติ

ทั้งหลายในยุโรป  

นอกจากความคิดอันลึกซึ้งดังกล่าวแล้วข้างต้น นเรน

ยังมีบุคลิกภาพอีกด้านหนึ่งด้วยกล่าวคือ เขาสนใจในการ

สร้างบรรยากาศให้บันเทิงครื้นเครงและใส่ใจในเรื่องนี้มาก  

เขาเป็นดั ่งลมหายใจของผู ้คนทั ้งหลาย เป็นคู ่สนทนาที่

เฉลยีวฉลาด เป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะ และเป็นผู้นำที่ยอด

เยี ่ยมในเรื ่องดี ๆ  ไม่มีสิ ่งใดเกิดขึ ้นหรือสำเร็จได้หาก

ปราศจากเขา  มีบุคลกิที่เรียบง่ายเป็นกันเอง มีจิตใจเข้มแข็ง

และไม่ยอมให้ความอ่อนแอใด ๆ ดำรงอยู่ทั ้งสิ้น ความมี

จิตใจบริสุทธิ์คือบุคลิกภาพที่เด่นชัดที่สุด อิทธิพลจากมารดา

นั่นเองที่ทำให้เป็นเช่นนี้ มารดาผู้บริสุทธิ์ ผูซ้ื่อสัตย์ต่อตนเอง

และครอบครัว สิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวตน และจิตใจของเขา ทำ
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ให้มีแนวโน้มไปในทางชีวิตของนักบวช เมื่อบิดาเริ่มผลักดัน

ให้แต่งงานเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีในชีวิตต่อไป นเรนก็กลับ

ปฏิเสธการแต่งงาน และน่าแปลกที่ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึง

เรื่องแต่งงานขึ้น มักเกิดเรื่องไม่คาดฝันอันทำให้แผนการ

แต่งงานต้องยกเลิกไปในที่สุดทุกครั้ง   
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เมื่อพบกับอาจารย์ศรีรามกฤษณะ 

 

 

 เราได้เห็นแนวโน้มทางศาสนา ความรักภักดีต่อพระ-

เจ้า และความสนใจการนั่งสมาธิของท่านนเรนทรนาถบ้าง

แล้ว  ปัญญาของท่านเริ่มฉายแววออกมาให้ปรากฏ  ความ

สนใจของท่านได้ขยายขอบเขตมากขึ ้นในเรื ่องปรัชญา

ตะวันตกและวิทยาศาสตร์ ท่านเริม่ตั้งคำถามเรื่องการนับถือ
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พระเจ้าแบบใหม ่และความเชื่อแบบดั้งเดิม ความสงสัยค่อย 

ๆ ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ ด้วยเหตุนี้เองที่พาท่านเข้าสู่ความ

สับสนอันโหมกระหน่ำอยู่ในโลกแห่งความคิด แม้มีความ

ศรัทธา ความรักภักดีต่อพระเจ้า แต่ท่านก็ต้องการเหตุผลมา

สนับสนุนความเชื่อเหล่านั้นด้วย ในเวลานั้นท่านใช้ความคิด

ตรึกตรองเหตุผลและแนวทางที ่ชัดเจนของชีวิต รวมถึง

หนทางนำตนเข้าสู่สำนึกแห่งความจริงสูงสุด ซึ่งนั่นช่างเป็น

สิ ่งที ่ดู เลือนลาง เหตุผลต่าง ๆ ที ่ไม่ชัดเจนไม่สามารถ

สนองตอบความพึงพอใจในอารมณ์มนุษย์ มันเป็นห้วงเวลา

แห่งการทดลองและการหลอกลวง หากดูจากการศึกษาของ

จอห์น สจ๊วต มิว ฮูม และ เฮอร์เบร์ท สเปนเซอร์ ถือว่า

ความวุ่นวายทางความคิดในตัวท่านคือความสงสัยที่นำไปสู่

การชำระข้อกังขาทางปรัชญา เมื่อท่านเข้าใจกระจ่างแจ้ง

แล้วในธรรมชาติของศาสนา ท่านจึงมอบมันให้แก่ผู้อื่นที่ยัง

ค ้นไม่พบ ท่านปรารถนาที ่จะมอบให้แก่ผู้ท ี ่ย ังไม่ร ู ้จัก         

ผูก้ระหายใคร่รู้ถึงสำนึกแห่งความจริง 
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 ในห้วงเวลานั้นเองอิทธิพลของกลุ่มพรหัมโมสมาชซึ่ง

นำโดย เกศวะ จันทรเสน ได้ครอบงำความคิดของปัญญาชน

หนุ่มชาวเบงกาลี ท่านนเรนทรนาถชื่นชอบคำบรรยายและ

งานเขียนของเกศวะ จันทรเสน ท่านสนใจกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มพรัหมโมสมาช และกลายมาเป็นสมาชิก

สามัญคนหนึ่งของพรัหมโมสมาชไป การเคลื่อนไหวต่างๆ มี

การประท้วงต่อต้านการแสดงออก และคำสอนตามขนม

ธรรมเนียมของฮินดูบางเรื่อง เช่น การนับถือพระเจ้าหลาย

องค ์การบูชารูปเคารพ ความเชื่อในอวตารของพระเจ้า และ

ความเชื่อในอำนาจงมงายทั้งหาย  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นำไปสู่

ความคิดแห่งศาสนาเดียว ปฏิเสธสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสิ้น 

ในด้านสังคม ก็เกิดการตื่นตัวปฏิรูปสังคม ต้องการทำลาย

ระบบวรรณะ จิตสำนึกทางสังคมเริ่มยอมรับความเท่าเทียม

กันของมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการให้การศึกษาและอิสรภาพ

แก่สตรี ตลอดจนให้สิทธิต่าง ๆ มากขึ้น ไม่น่าแปลกใจที่การ

เคลื่อนไหวนี้จะถูกจับตาและเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มสาว

ชาวเบงกาลี ท่านนเรนทรนาถได้เข้ามาในกลุ่มเคลื่อนไหวนี้
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โดยถือว่านี่คือการแก้ไขปัญหาทั้งหมดของชีวิต ทั้งในส่วน

ของบุคคลและระดับชาติ ท่านหงุดหงิดอยู่ท่ามกลางความ

แข็งแกร่งของระบบสังคมที่แบ่งแยกวรรณะ และท่านก็

เข้าใจในการนับถือพระเจ้าหลายองค์และพิธีบูชาเทพ

เจ้าของชาวฮินดู ท่านดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลผนวก

กับความมุ่งมั ่นของท่านทำให้ผู ้นำกลุ่มพรัหมโมสมาชพึง

พอใจในตัวท่านมาก 

 ในการชุมนุมของกลุ่มปัญญาชนในพรัหมโมสมาชทำ

ให้พึงพอใจมาก นเรนทรนาถก็มีความรู ้สึกชัดเจนขึ ้นใน

ระหว่างพิธีการสวดมนต์และอธิษฐาน สิ่งทั้งหลายค่อย ๆ 

ก่อตัวขึ้นและได้กลายเป็นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ที่ซ่อนอยู่ในตัว

ท่าน หากพระเจ้ามีจริง ก็คงยังไปไม่ถึงเป้าหมายหากมิเริ่ม

เข้าไปสัมผัส อะไรคือปรัชญา และพระเวท ความพยายาม

เข้าใจเมื ่อยังไม่ได้ทำให้ชัดเจนมันก็จะไร้ประโยชน์  ไม่

สามารถนำพามนุษย์ไปสู่เบื้องพระบาทแห่งพระเจ้า 
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 ความปรารถนาจะเข้าใจความจริงพาท่านกลับไปสู่ 

มหาฤษีเทเวนทรนาถ ฐากูร ผู้นำพรัหมโมสมาช ผู้ได้รับยก

ย่องอย่างยิ่งว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูอันยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง 

ในวันที่ท่านเข้าไปพบก็กล่าวคำถามขึ้นทันทีว่า “ท่านเคย

เห็นพระเจ้าหรือไม่” มหาฤษีถูกตั้งคำถามแห่งความคล่ังไคล้

ในจิตวิญญาณที่ปรารถนาผู้นำ  แต่ในที่สุดท่านก็ไม่สามารถ

ค้นพบคำตอบที่พึงพอใจได้ 

 ท่ามกลางความทรมานในความไม่รู ้เหล่านี้ ความ

ศร ัทธาในศาสนาฮ ินด ูของท ่านได ้ถ ูกทำลายลง และ

กลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในความคิดของตัวเอง แต่

ยังมีอีกผู้หนึ่งอาศัยอยู่ห่างออกไป 4 ไมล์ทางเหนือของเมือง

โกลกาตา ผู้คนรู้จักกันดีในนามว่า “ศรีรามกฤษณะ”  ผู้

ดำรงชีวิตอย่างสันสันติสุขในจิตวิญญาณยิ่งมาเนิ่นนาน ชีวิต

ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะตรงกันข้ามกับนเรนทรนาถ

อย่างสิ้นเชิง ท่านมาจากครอบครัวพราหมณ์ที่ยากจนในเขต

หมู่บ้านฮูกล ีที่ซึ่งอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกไม่สามารถ

แผ่ไปถึง ท่านแทบไม่ได้เรียนรู้สิ่งใด ๆ เลยในทางโลก มา
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เป็นพราหมณ์ประจำวิหารเจ้าแม่กาลี ณ เทวาลัยทักษิเณ

ศวรได้ก็เพราะความจริงใจและความศรัทธาอันแรงกล้าใน

จิตวิญญาณที่มุ่งมั่นแน่วแน่ ท่านมีจิตสัมผัสรับรู้ถึงพระแม่

กาลี ผู้เป็นมากกว่าพระมารดาแห่งโลก ท่านฝึกปฏิบัติทาง

จิตในวิถีฮินดูมาโดยตลอด และทุ่มเทชีวิตให้กับศาสนา ไม่

เพียงเท่านั้น ท่านยังมีประสบการณ์เรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ ด้วย 

แต่ท้ายที่สุดก็พบว่ามันพากลับมาที่พระเจ้าองค์เดียวกัน 

ท่านจึงดำรงชีวิตไปในการปรับความเข้าใจทางศาสนา

ทั้งหลายว่าล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 นเรนทรนาถเคยได้ยินเรื ่องราวของอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะจาก วิลเลียม ฮาสตี อธิการบดีวิทยาลัยมาก่อน 

วันหนึ่งฮาสตีพูดในชั้นเรียนเกี่ยวกับวาทะอันทรงคุณค่าของ

ศรีรามกฤษณะ ยากที่จะอธิบายความปิติจากบทกวีเหล่านั้น

แก่นักศึกษาได้ เขาจึงกล่าวว่า หากจะพิสูจน์ประสบการณ์

เหล่านี้ต้องไปที่วัดทักษิเณศวร พบอาจารย์ศรีรามกฤษณะ 

ผู้ค้นพบความสุขที่แท้จริงด้วยตนเอง นเรนทรนาถเคยพบ

กับอาจารย์ศรีรามกฤษณะที่บ้านของผู้ที่ศรัทธาท่านหนึ่งใน



21-สวามวีิเวกานนัทะ ชีวประวตัสิงัเขป 

 

โกลกาตา ในคราวนั้นท่านนเรนทรนาถได้รับเชิญให้ไปร้อง

เพลง ในสภาวะวิกฤติทางจิตวิญญาณอย่างตอนนี้นเรนทร

นาถจึงนึกถึงศรีรามกฤษณะ และที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางไป

ที่วัดทักษิเณศวร เพื่อหาคำตอบในเรื่องประสบการณ์แห่ง

พระเจ้า 

 นเรนทรนาถไปที่วัดทักษิเณศวรกับเพื่อน  เขาอยู่ใน

ห้วงความคิดที่พร่ามัว สภาพเนื้อตัวและการแต่งกายที่ไม่

แยแสต่อโลกภายนอก นเรนทรนาถเข้าไปในห้องของ

อาจารย์ศรีรามกฤษณะ ดวงตาของเขาบ่งบอกความครุ่นคิด

ของจิตใจ และจดจ่ออยู ่ก ับบางสิ ่งภายในจิตใจเช่นกัน 

อาจารย์ศรีรามกฤษณะตื่นเต้นดีใจที่ได้พบกับผู้มีจิตวิญญาณ

อันบริสุทธิ์ผู้เดินทางมาจากโกลกาตาผู้นี้  นเรนทรนาถได้

ร ้องเพลงเบงกาลี  2 เพลงตามคำขอของอาจารย ์ศรี           

รามกฤษณะ ยิ่งทำให้เกิดความซาบซึ้งในเนื ้อหาบทเพลง

ขณะที่ภาวะจิตกำลังเข้าไปอยู ่ในสมาธิ แล้วอาจารย์ศรี      

รามกฤษณะก็กวักมือเรียกท่านนเรนทรนาถไปยังห้อง

ด้านข้างเพื ่อจะได้สนทนากันเป็นการส่วนตัว  ทันทีที่
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นเรนทรนาถเข้ามาใกล้ อาจารย์ศรีรามกฤษณะก็หลั่งน้ำตา

แห่งความปลื้มปีติราวกะได้พบกับบุคคลที่รักยิ่งที่ต้องพลัด

พรากจากกันไปนานแสนนาน ระคนเสียงสะอื้นของอาจารย์

ศรีรามกฤษณะ ท่านก็กล่าวว่าได้รอคอยนเรนทรนาถมานาน

หนักหนาแล้ว หูคู่นี้เกือบจะไหม้เกรียมไปเพราะคำดูหมิ่น

จากผู้คนทั้งหลาย และกล่าวว่านเรนทรนาถมีภารกิจทางจิต

วิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จ 

 นเรนทรนาถรู ้สึกสับสนและคิดว่าอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะคงเสียสติไปแล้วถึงได้กล่าวเช่นนั้นออกมา ก่อนที่

อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะกลับไปยังห้องของท่าน เขา

สัญญาว่าจะกลับมาพบอีกครั้ง ทั้งที่ภายในใจของเขายังคง

ประหลาดใจอยูม่าก เมื่อกลับออกมาพบเพื่อน ๆ ในห้องเดิม 

คราวนี้เขาก็เริ่มพิจารณาอาจารย์ศรีรามกฤษณะอีกครั้งและ

พบสิ่งที่น่าประหลาดยิ่ง  เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ชอบมาพา

กลในพฤติกรรมของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ จากคำพูดของ

ท่าน จากท่าทางที่ปิติยินดีที่แสดงออกมา ท่านคือบุคคลแห่ง

พระเจ้าโดยแท้  อาจารย์ศรีรามกฤษณะกล่าวว่า “เรา
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สามารถรับรู้ซึ่งพระเจ้าได้ ผู้คนสามารถเห็นและพูดคุยกับ

พระเจ้าได้เหมือนกับเราที่พูดกับเจ้า แต่ใครล่ะที่จะสนใจทำ

เช่นนั้น” มีสัญญาณที่สื่อให้เห็นถึงความจริงใจอยู่มากมาย

ในถ้อยคำเหล่านั้น ทำให้นเรนทรนาถไม่อาจปฏิเสธความ

ศรัทธาที่มีต่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะได้เลย และมันก็ยิ่ง

ชัดเจนขึ้นเพราะถ้อยคำเหล่านั้นมาจากส่วนลึกภายในจิต

ของท่านเอง แต่จะทำความเข้าใจในสิ่งแปลกประหลาด ที่

กำลังประสบอยู่ขณะนี ้อย่างไรได้เล่า เขารู ้ส ึกถึงความ

ขัดแย้งภายในจิตใจ แม้ยังสับสนอยู ่แต่ก็ต้องกลับไปยัง

โกลกาตา  ขณะนั้นยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะมีแนวคิดแบบศาสนาเดียวหรือไม่ แต่ก็ไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ท่าน

หนึ่ง ทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย ทุกความรู้สึกประหลาดใจใน

เวลานี้ มลายหายไปเพราะความสุขจากประสบการณ์ที่ได้

พบกับตัวตนของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ราวกับว่าตัวเขาถูก

ดึงดูดเข้าไปสู่อาจารย์ศรีรามกฤษณะ 
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 ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วที่นเรนทรนาถได้พบ

ประสบการณ์แปลกประหลาดที่ว ัดทักษิเณศวร เขาจึง

กลับไปอีกครั้งซึ่งคราวนี้ได้พบกับประสบการณ์มหัศจรรย์ยิ่ง

กว่า อาจารย์ศรีรามกฤษณะต้อนรับเขาอย่างเป็นกันเอง 

จัดแจงให้นั่งบนเตียงข้าง ๆ อาจารย์ศรีรามกฤษณะแตะที่

ตัวเขาในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็คล้ายกับว่านเรนทร

นาถได้หลุดลอยออกไปจากโลกแห่งสติสัมปชัญญะ  ซึ่งเขา

ได้อธิบายในภายหลังเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า  “การพบกัน

เพียงครั้งเดียวก่อให้เกิดประสบการณ์ที่แปลกพิเศษภายใน

ตัวข้าพเจ้า ด้วยการเปิดดวงตาคู ่นี ้ ข้าพเจ้า ได้มองเห็น

กำแพงและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องหมุนวนอย่างรวดเร็วและ

หายลับไปในที ่ส ุด ราวกับว่าจักรวาลทั ้งมวลมาอยู ่กับ

ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว ผสานกับความเร้นลับที่ว่างเปล่าแต่

ครอบคล ุม  ข ้าพเจ ้าตกใจกล ัวมาก และค ิดว ่ากำลัง

เผชิญหน้ากับความตาย  เวลานั้นไม่สามารถควบคุมตัวเอง

ได้และร้องออกมาว่า นี่มันอะไรกัน  ท่านกำลังทำอะไรผม? 

ผมมีพ่อแม่ที่บ้าน  แล้วท่านก็หัวเราะออกมาดัง ๆ ลูบที่อก
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ของข้าพเจ้าแล้วบอกว่า ทางที่ดีควรปล่อยให้เป็นไปตาม

สบาย ทุกสิ ่งจะมาในเวลาที่เหมาะสม  กล่าวเพียงเท่านี้

ทันใดนั้นประสบการณ์แปลกประหลาดก็หายไป ข้าพเจ้า

กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายใน และ

ภายนอกห้องพักยังเหมือนเดิม” 

 เหตุการณ์มหัศจรรย์คร้ังนั้นทำนเรนทรนาถยิ่งสับสน

มาก และไม่สามารถค้นหาความจริงได้ แค่การแตะสัมผัสก็

เปลี ่ยนความรู ้สึกในจิตใจได้ หรือนี ่คือวิชาสะกดจิต ถูก

สะกดจิตเข้าแล้วหรืออย่างไร? มันอาจเป็นไปได้เฉพาะกับผู้

ที่จิตอ่อน เขาภูมิใจมาแสนนานว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเช่นนั้น  

อาจารย์ท่านนี้อาจไม่ใช่คนเสียสติอย่างที่เคยคิด ทุกสิ่งทุก

อย่างเป็นดังปริศนา จิตใจที่มีเหตุมีผลของนเรนทรนาถกำลัง

ปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถเข้าใจมันได้  แต่ก็ได้

ตั ้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์คล้าย ๆ อย่างนี ้ได้เกิด

ขี้นอีก อย่างไรก็ตามความประทับใจในบุคลิกภาพอันเรียบ

ง่ายและซื่อตรงเหมือนเด็ก ๆ ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะทำ
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ให้นเรนทรนาถยิ่งหลงใหลมากขึ้น ประมาณหนึ่งสัปดาห์

ต่อมาเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่วัดทักษิเณศวรอีกครั้ง  

 การเข้าพบครั้งที่สามนี้ไม่ได้ทำให้นเรนทรนาถรู้สึกดี

ขึ้น ยังมีความคิดต่อต้านอิทธิพลบางประการจากอาจารย์ศรี

รามกฤษณะอยู่ ในขณะที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะพาไปยัง

สวนข้าง ๆ และแสดงความปิติยินดีที่ได้พบกันและสัมผัสเขา

อีกครั้ง แม้ว่าจะได้ระมัดระวังตัวเองอย่างมากแล้วก็ตามแต่ 

แต่ในที่สุดสติของเขาก็ดำดิ่งจมลงไปและหลุดหายไปจาก

การรับรู้อีกครั้ง ต่อเมื่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะลูบที่หน้าอก

ท่านจึงกลับฟื้นคืนสติ 

 นเรนทรนาถไม่มีความเห็นใด ๆ  ไม่สามารถอธิบาย

เร่ืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ แต่อาจารย์ศรีรามกฤษณะเข้าใจ

ทุกอย่างในความหมายของเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น และได้

อธิบายในภายหลังว่าจิตของนเรนทรนาถได้ดำดิ่งลึกลงเข้า

ไปภายในตนเอง อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้รู้สิ ่งที่ซ่อนอยู่
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ภายในจิตนั้นทั้งหมด จึงได้มั่นใจว่านเรนทรนาถจะเป็นศษิย์

ของท่านในอนาคต 

 นเรนทรนาถเชื ่อว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะมีพลัง

พิเศษที่ยิ ่งใหญ่ที ่ส่งผ่านเข้ามาในความคิด เขาเคารพใน

อาจารย์ท่านนี้ และยอมรับแล้วว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะมี

ลักษณะทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ แต่แม้กระนั้นก็ตามเขาก็

ยังไม่ยอมรับไว้ในฐานะอาจารย์ของตนได้ เพราะจิตใจของ

เขายึดมั่นอยู่กับการเป็นสมาชิกของสมาคมพรัหมโมสมา

ชซึ่งได้กันตนเองไว้จากความเชื่อถืออื่น ๆ  อีกประการหนึ่งก็

คือการกระทำเหล่านั้นเป็นวิธีที่คนคนหนึ่งอาจทำขึ้นมาได้ 

อย่างไรก็ตามเครื ่องมือสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่

ผิดพลาดก็คือ เขาจะยังไม่ยอมรับอาจารย์ศรีรามกฤษณะ

โดยปราศจากการทดสอบจากประสบการณ์ของตัวเองอย่าง

มีเหตุผลเสียก่อน 

 นเรนทรนาถในที่สุดก็ถูกเอาชนะไดด้้วยความรักจาก

ใจของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เขาสามารถมาที่วัดทักษิเณ
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ศวรได้ทุกเมื่อที่ต้องการ อาจารย์ศรีรามกฤษณะรอคอยการ

มาของเขาอย่างใจจดจ่อ หากเขาไม่ได้พบเป็นเวลานาน ๆ  

อาจารย์ศรีรามกฤษณะก็จะนอนไม่หลับ มารดาผู้ท ุกข์

ทรมานจากการสูญเสียลูกคนเดียว ไป ก็ยังเทียบไม่ได้กับ

ความโศกเศร ้าของอาจารย์ศรีรามกฤษณะเมื ่อไม่พบ

กับนเรนทรนาถ  และเมื่อนเรนทรนาถมาถึง  ในวินาทีแรกที่

พบกันอาจารย์ศรีรามกฤษณะจะยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง มี

หลายโอกาสที่นเรนทรนาถขับร ้องสรรเสร ิญพระเจ้า 

อาจารย์ศรีรามกฤษณะนั ่งฟังแล้วก็ดำดิ ่งลงไปจนกลืน

หายไปในสมาธิ 

 อาจารย์ศรีรามกฤษณะมองเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่

ในตัวนเรนทรนาถ ท่านกล่าวสรรเสริญโดยเปรียบว่าคนอื่น 

ๆ เป็นดั ่งดวงดาว ในขณะที่นเรนทรนาถเป็นดวงอาทิตย์ 

และหากเปรียบกับดอกบัวที่มีหกหรือสิบหรือสิบหกกลีบ

แล้ว นเรนทรนาถเป็นดั่งดอกบัวที่มีกลีบนับพัน  เขาคือจิต

วิญญาณแห่งการหลุดพ้นผู้กำเนิดมาเพื่อประโยชน์ของมวล

มน ุษย์  บ ่อยคร ั ้ งที่ อาจารย ์ศร ี รามกฤษณะยกย ่อง      
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นเรนทรนาถมากจนเขาต้องทักท้วงว่า  “ข้อสรุปเหล่านั้น

เกิดจากจิตใจที่อ่อนไหวของท่านเองต่างหาก  เพราะความ

รักความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าพเจ้ามากเกินไปจึงทำให้จิตใจ

ของท่านอ่อนกำลังลง” 

 แ ม้ น เ ร น ท ร น า ถจ ะ ศ ร ั ท ธ า ใน ต ั ว อ าจ า รย์                 

ศรีรามกฤษณะมากเพียงใดก็ตาม  แต่เขาก็ยังไม่ละทิ้งใน

เหตุผล เขาไม่เช ื ่อในความสำคัญของการมีค ุร ุทางจิต

วิญญาณ ไม่เชื่อในการบูชารูปเคารพ ไม่เชื่อในความเป็น

หนึ่งเดียวไม่เป็นสองของปรัชญาเวทานตะ  ไม่ใช่ง่าย ๆ เลย

ที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะทำให้นเรนทรนาถศิษย์รักของ

ตนเชื่อในสิ่งเหล่านี้  บางครั้งถึงกับโกรธแล้วพูดกับเขาว่า 

“หากเจ้าไม่เชื่อในคำพูดเรา ไฉนเจ้าจึงมาหาเรา”  นเรนทร

นาถตอบกลับในทันทีว่า “เพราะข้าพเจ้ารักอาจารย์ แต่

ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำพูดของท่านโดยไม่

คิดพิจารณาเสียก่อน”  อาจารย์ศรีรามกฤษณะชื่นชมความ

จริงใจ และไหวพริบชาญฉลาดของเขา ในบรรดาลูกศิษย์

ทั้งหมดนเรนทรนาถเป็นเพียงผู้เดียวที่กล้าท้าทายเพื่อให้
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เข้าใจอย่างแท้จริงจากอาจารย์ จนบางครั้งอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะถึงกับต้องไปเข้าเฝ้าเบื้องหน้าเทวรูปพระแม่กาลี

เพื่อขับไล่ความสับสนวุ่นวายในจิตใจจากกระบวนเหตุผลใน

คำพูดของนเรนทรนาถ  นเรนทรนาถได้ร ับข้อยกเว้น

มากมาย สำหรับลูกศิษย์คนอื่น ๆ อารย์ศรีรามกฤษณะจะ

กำหนดกฎเกณฑ์จำกัดไว้มากมาย แต่สำหรับเขาแล้วไม่มี

ข้อจำกัดใด ๆ  นเรนทรนาถเป็นดั่งเปลวไฟที่ลุกโชน  มลทิน

ใดก็ไม ่อาจแตะต้องเขาได้ จ ึงไม่ม ีความจำเป็นต ้องมี

ข้อบังคับใด ๆ สำหรับเขา 

 ยากที ่จะอธิบายความสัมพันธ์อันงดงามระหว่าง

อาจารย ์ศร ีรามกฤษณะกับนเรนทรนาถ อาจารย์ศรี           

รามกฤษณะไว้วางใจเขามากจึงบอกทุกเรื่องในใจอย่างไม่มี

ป ิดบัง และยังช่วยพัฒนาอิสรภาพทางความคิดหลาย

ประการแก่นเรนทรนาถ ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ศรัทธาในความจริง และสัญชาตญาณทางศาสนาของเขาก็

เพิ่มมากขึ้นหลายพันเท่า ยิ่งกาลเวลาผ่านไป ความศรัทธา

ในตัวอาจารย์ศรีรามกฤษณะก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น บัดนี้ นเรนทร
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นาถเริ่มยอมรับแล้วว่าอาจารย์ศรีรามกฤษณะคืออุดมคติ

แห่งจิตวิญญาณทางศาสนา 

 เมื่อใกล้ถึงเวลาดับความกระหายใคร่รู้ในจิตวิญญาณ

ของนเรนทรนาถ ความวิบัติที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เข้ามา

บั่นทอนจิตใจ ในปี 1884 บิดาของเขาผูดู้แลครอบครัวในทุก 

ๆ เรื ่องเพียงคนเดียว ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ ทำให้

รายจ่ายมีมากกว่ารายรับ เมื ่อบิดาจากไปครอบครัวก็

ประสบความยากจน เจ้าหนี้มาเคาะประตูบ้าน ญาติมิตรที่

เคยทำงานร่วมกับบิดาก็เปลี่ยนกลายมาเป็นศัตรู  ข่มขู่และ

ขับไล่ครอบครัวของนเรนทรนาถออกจากบ้าน ภาระที่ต้อง

ดูแลคน 6 -7 คนจึงตกอยู่กับเขาผู้เดียว ขณะนั้นเขาสอบ

ผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยกฎหมาย ผู้ที่เคย

มีบิดาร่ำรวยบัดนี ้กลายเป็นคนยากจนที ่สุดในวิทยาลัย 

แม้แต่รองเท้ายังเป็นสิ่งหรูหราเกินไปสำหรับเขา แต่งกาย

ซอมซ่อ และหลายครั้งที่ต้องไปเข้าเรียนโดยที่ไม่ได้กินอะไร

เลย 
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การเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ศรีรามกฤษณะ

เชื่อมั่นว่านเรนทรนาถมี

บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และ

เ พ ร า ะ ค ว า ม ร ั ก โ ด ย

ปราศจากความเห็นแก่ตัว

ที่มีให้จึงชนะใจเขาได้ ยิ่ง

ใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่าไหร่ 

นเรนทรนาถก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ

น้อยลงเท่านั้น จนในที่สุดก็ยอมจำนนราบคาบ ในกาลต่อ

มานเรนทรนาถมักกล่าวถ ึงเร ื ่องน ี ้ว ่า  “อาจารย์ศรี            

รามกฤษณะเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่นับตั้งแต่ได้พบกันมา

จนไม่ว่านานเท่าไหร่ ท่านก็ยังเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าเสมอมา

โดยตลอด แม้แต่มารดา และพี่ชายของข้าพเจ้าก็ไม่เป็นแบบ

นี้ อาจเป็นเพราะความไว้วางใจที่ไม่เคยเส่ือมคลาย ความรัก

ที่ผูกข้าพเจ้าไว้กับท่านอาจารย์ตลอดไป ท่านเพียงผู้เดียวที่

รู้จักความรักต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง” 
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 ควากระหายใคร่รู้ในจิตวิญญาณของนเรนทรนาถยิ่ง

มีกำลังมากขึ ้นเท่าไหร่ การเรียนเพื ่อให้สอบผ่านวิชา

กฎหมายของเขาก็ยิ่งยากลำบากมากขึ้นเท่านั้น  ความใฝ่ฝัน

ในใจของเขาบัดนี้จุดไฟติดแล้วด้วยอิทธิพลจากชีวิตทาง

ศาสนาของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ความปรารถนาแบบโลก 

ๆ มิใช่สิ่งที่น่าพึงพอใจสำหรับเขาอีกต่อไป จิตวิญญาณของ

นเรนทรนาถต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการที่รัดแน่นของ

โลก หลายครั้งที่เขาหนีออกจากบรรยากาศอันแสนอุดอู้ใน

บ้านไปแสวงหาความสงบในจิตใจที่แทบเท้าของอาจารย์ศรี

รามกฤษณะ ณ เทวาลัยทักษิเณศวรอันศักดิ์สิทธิ์ ความรู้สึก

ทั ้งหลายในใจของเขาได้แสดงออกมาหมดต่อเบื ้องหน้า

อาจารย์ผู้มีญาณทัศนะ ท่านอาจารย์ปลอบใจเขาด้วยความ

รักและความสุขุมเยือกเย็น เขาเป็นศิษย์ผู้มีพรสวรรค์จึง

เข้าถึงสาระคำสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึง  สติปัญญาหลัก

แหลม และความพากเพียรไม่ย่อท้อทำให้เขาสามารถปฏิบัติ

ตามคำแนะนำต่าง ๆ ที ่ส ั ่งสอนโดยตรงจากวาจาของ

อาจารย์ได้  ตัวอย่างที่ดีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า ครั้งหนึ่งในปี 
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1884  ขณะที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะนั่งอยู่ในห้องพักที่วัด

ทักษิเณศวร แวดล้อมด้วยศิษยานุศิษย์ นเรนทรนาถก็นั่งอยู่

ในวงนั้นด้วย ทั้งหมดกำลังสนทนากันในเรื่องหลักธรรมของ

นิกายไวษณพ อาจารย์ศรีรามกฤษณะในอาการกึ่งเข้าสมาธิ

ก็เอ่ยบทสรุปแก่นแท้ของหลักธรรมนั ้นด้วยคำกล่าวว่า 

“หลักธรรมนี้กำหนดใหเ้หล่าผู้ศรัทธาปฏิบัติตามสามสิ่งนี้คือ 

หมั่นสวดภาวนานามพระเจ้า กรุณาต่อสรรพชีพ และรับใช้

พี่น้องไวษณพ” ท่านเข้าสมาธิต่อไปอีกครู่หนึ่ง แล้วก็กล่าว

ต่อไปอีกว่า “กรุณาต่อสรรพชีพ! กรุณาต่อสรรพชีพ!  พวก

โง่เขลา! เจ้ามันสัตว์ต่ำต้อยเลื้อยคลานไปบนแผ่นดิน! เจ้าน่ะ

รึจะกรุณาต่อสรรพชีพ!  เจ้าเป็นใคร! จะมากรุณาต่อสรรพ

ชีพ!  ไม่ใช่! ไม่ใช่อย่างนั้น!  ไม่ใช่กรุณาต่อสรรพชีพ! รับใช้! 

รับใช้ต่างหาก!  รับใช้สรรพชีพด้วยปัญญาญาณจากพระ

เจ้า” 

ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในที่นั้นต่างสิ้นสงสัยในคำอธิบาย

อาจารย์ศรีรามกฤษณะ แต่ว่านอกจากนเรนทรนาถแล้วก็ไม่
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มีใครเลยที่เข้าถึงแก่นสาระสำคัญของคำกล่าวนั้นได้  เมื่อ

ออกไปนอกห้องแล้วนเรนทรนาถก็พูดกับเพื่อน ๆ  ว่า  

“กระจ่างแจ้งอะไรอย่างนี้  วาทะยอดเยี ่ยมนี้ของ

อาจารย์ช่างงดงามนัก ท่านนำหลักการของเวทานตะเข้า

ไปสู่อุดมคติแห่งภักติโยคะ  ฉันเข้าใจคำกล่าวอันเพียบไป

ด้วยปัญญาญานเหล่านี้แล้วว่า มุนี และผู้บำเพ็ญตบะอาศัย

อยู ่ห ่างไกลสังคมเขาดำรงช ีว ิตตามอุดมคต ิของหลัก

เวทานตะกันอย่างไร  การปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะอาศัยอยู่ใน

เรือนก็ทำได้  น้อมนำเข้ามาสู่การประพฤติปฎิบัติในกิจวัตร

ประจำวันก็ได้   ไม่ว่ามนุษย์จะประกอบอาชีพอะไร เขาพึง

เข้าใจและฝึกฝนว่าพระผู้เป็นเจ้าได้แสดงพระองค์อยู่ในชีวิต

ทั้งปวงอันหลากหลายรูปลักษณ์ ทรงแผ่ซ่านอยู่ทั่วไป สถิต

อยู่ในทุกที่  ทรงสร้างสรรค์ชีพนานาประการ  สิ่งที่เรารัก

ชอบก็ล้วนเป็นรูปหนึ่งของพระองค์ หากตระหนักในความ

สูงส่งของมนุษย์แล้ว ก็จะไม่ยอมให้อหังการเข้าอาศัยอยู่ได้ 

เมื่อเข้าใจดังนี้มนุษย์ก็ไม่อาจอิจฉาหรือกรุณาแก่ใครได้เลย 

หากเข้าใจแล้วว่าสรรพชีพคือรูปของพระเจ้า เราจึงรับใช้ชีพ
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นั้นเพื่อความบริสุทธิ์แก่จิตใจเราเอง   ปฏิบัติเรื่อยไปอย่างนี้

ไม่นานเขาย่อมเข้าถึงความรู้ที่ว่า เราทั้งหลายคือส่วนหนึ่ง

อันไม่อาจแบ่งแยกออกมาได้จากพระเจ้าผู้เป็นความจริง  มี

เจตน์จำนงค์ และทรงความสุขนิรันดร  เอาเถอะ หากเป็น

ประสงค์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว วันที่ฉันจะได้ประกาศความ

จริงอันสูงสุดนี้ต่อเบื้องหน้านักปราชญ์ทั้งหลายคงมาถึงในไม่

ช้า  ฉันจะทำให้ความรู้นี้เป็นสมบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับทุก

คนไม่ว่านักปราชญ์และคนโง่ เศรษฐีหรือยาจก พราหมณ์

หรือจัณฑาล”  

ในกาลต่อมานเรนทรนาถก็ได้พิสูจน์คำกล่าวนี้ให้

ปรากฏชัดแจ้งแก่ชนทั้งหลายด้วยการประกาศความจริงอัน

เป็นอุดมคติที่ยิ ่งใหญ่ของการรับใช้มวลมนุษย์บนพื้นฐาน

ปัญญาญาณจากพระเจ้า ซึ่งเขาได้รับมรดกบริสุทธิ์นี้มาจาก

ครูผู้ประเสริฐแห่งเทวาลัยทักษิเณศวร แผ่นดินสันติสุข 

 ราวกลาง ค.ศ. 1885 อาจารย์ศรีรามกฤษณะเริ่มมี

ปัญหาสุขภาพในลำคอ ในที ่ส ุดก็พบว่าเป็นโรคมะเร็ง
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ร้ายแรง จึงกลับมาพักรักษาอยู่ในกระท่อมหลังเดิมของท่าน

ในเขตศยามปุกุระ ต่อมาก็ย้ายไปที่บ้านสวนในสวนกาศีปุระ 

อาจารย์ศรีรามกฤษณะรู้ตัวดีว่าเวลาในชีวิตของท่านใกล้จะ

สิ้นสุดลงแล้ว จึงเร่งปลุกสำนึกแห่งความเป็นผู้นำในใจศิษย์

ทั้งหลายผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระเจ้าอย่าง

แท้จริง  โดยไม่เพียงแค่สั ่งสอนชี ้แนะความรู ้ในทางจิต

วิญญาณเท่านั้น แต่ยังได้ฝึกปฏิบัติลูกศิษย์ควบคู่กันไปด้วย 

ทั้งส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อจะเดินตามรอยอาจารย์ 

สอนการเทศนา สอนการดำรงชีวิต  ท่านอาจารย์สอนโดยใช้

การปฏิบัติของตนเองเป็นแบบ สอนการทำสมาธิขั้นสูงให้มี

จ ิตใจระลึกถึงพระเจ ้าสม่ำเสมอ ซ ึ ่งท ั ้งหมดนี ้ ได้ เป็น

แหล่งที่มาของแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณแก่บรรดาลูก

ศิษย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 

 ณ สวนกาศีปุระ อาจารย์ศรีรามกฤษณะถือการ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับบรรดาลูกศิษย์ เมื่อนเรนทรนาถ

ออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องรวมเหล่า

บรรดาศิษย์ของอาจารย์ศรรีรามกฤษณะกันไว้ให้เหนียว



38-สวามวีิเวกานนัทะ ชีวประวตัสิงัเขป 

 

แน่น พวกเขาอุทิศทั้งชีวิต ละบ้านเรือนมาอยู่ที ่นี่ เพราะ

ความรัก ความศรัทธา และต้องปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ของ

ตน นเรนทรนาถรวมกลุ่มกับพวกเพื่อนด้วยความตั้งใจมั่น 

และแรงบันดาลใจอันแรงกล้า  ในช่วงเวลาว่าง ก็มักจะเป็น

ผู้นำให้เพื ่อนๆสนทนาพูดคุยเพื่อเรียนรู ้สิ ่งต่าง ๆ  มีการ

สนทนากันถึงเรื ่องบุคลิกภาพอันศักดิ ์สิทธิ ์ของอาจารย์ 

นเรนทรนาถได้รับความนับถือในความเป็นผู้นำจากเพื่อน ๆ 

เป็นอย่างมาก  

 วาระสาระสุดท้ายของอาจารย์ศรีรามกฤษณะยิ่งใกล้

เข้ามาเรื่อยๆ ความสำนึกในพระเจ้าก็ย่ิงมีมากขึ้นเร่ือย ๆ ใน

ความปรารถนาในจิตใจของนเรนทรนาถ พลังสมาธิแรงกล้า

ข ึ ้น และกลายเป็นความสุขจากประสบการณ์ทางจิต

วิญญาณที่มากมายและหาได้ยาก อาจารย์ศรรีามกฤษณะได้

เปิดเส้นทางแห่งจิตวิญญาณหลายทางให้แก่เหล่าลูกศิษย์

เพื่อจะได้เข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุด และฝึกพวกเขาให้เป็นผู้นำ

ของนักบวชรุ่นใหม่ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อปฏิบัติภารกิจในอนาคต

อันใกล้นี้ต่อไป วันหนึ่งอาจารย์ศรีรามกฤษณะแสดงความ
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ประสงค ์อย ่างช ัดเจนเร ื ่องการถ ่ายทอดหน้าท ี ่  การ

มอบหมายให้เหล่าลูกศิษย์ดูแลนักบวชรุ่นใหม่ โดยกล่าวว่า 

“เรายกให้พวกเขาอยู่ในการดูแลของพวกเจ้า จงฝึกฝนพวก

เขา แม้เราจากไปแล้วพวกเขากต็้องไม่กลับบ้าน” 

 วันหนึ่งการเตรียมการสำหรับชีวิตนักบวชก็เริ่มขึ้น 

อาจารย์ศรีรามกฤษณะสั ่งให้ลูกศิษย์ไปขออาหารจาก

บ้านเรือนทั้งหลายเช่นเดียวกับที่นักบวชถือปฏิบัติ อาหารที่

ขอได้มาจะมารวมกันไว้ เมื่อปรุงอาหารในสวนแล้วก็นำมา

มอบให้อาจารย์ก่อนทำให้ท่านพึงพอใจมาก อาจารย์ศรีรา

มกฤษณะรู ้ว่าคนหนุ ่มเหล่านี้ต่อไปจะใส่เสื ้อคลุมยาวสี

เหลือง สัญลักษณ์ของความเสียสละและจะเดินทางออกไป

เพ่ือแสวงหาพระเจ้า การขออาหารเป็นสิง่จำเป็นสำหรับการ

ดำรงชีพตน อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้สอนชีวิตนักบวชแก่

พวกเขาแล้ว คือวิถีชีวิตตามที่ในใจพวกเขาปรารถนา 

 และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภารกิจ

ของนเรนทรนาถถือเป็นสิ่งประเสริฐและมีเกียรติยิ่ง ในการ
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ตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณตนเอง นเรนทรนาถได้เข้าถึงความ

เข้าใจที่สมบูรณ์ เข้าถึงสมาธิขั้นสูงสุดเมื่อได้อธิษฐานขอให้

เข้าถึงพระเจ้า ขอให้หลุดพ้นจาก ‘อัตตา’ ในความว่างของ

จิตซึ่งพ้นไปจากความคิด นเรนทรนาถแสดงความปรารถนา

อย่าแรงกล้าให้ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ต่ออาจารย์ศรีรามกฤษณะ

มาเนิ่นนาน กระทั่งในเย็นวันหนึ่ง ซึ่งเป็นการมาถึงโดยไม่ได้

คาดหวังมาก่อน ขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นนเรนทรนาถก็หมด

ความรู้สึกทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ได้เข้าถึงสถานะแห่งนิ

รวิกัลปะสมาธิ  

 สำหรับเรื่องนี้ อาจารย์ศรีรามกฤษณะได้กล่าวถึงใน

ภายหลังว่า “เราอธิษฐานขอพระแม่เอาไว้ให้โปรดรักษา

สถานะแห่งนิรวิกัลปะสมาธินี ้ให้คงอยู่ในตัวนเรนทรนาถ

ต่อไป เพราะมีงานอีกมากที่เขาต้องทำให้สำเร็จ การเข้าถึง

สภาวะนี้เป็นของชั่วคราวเท่านั้น มันอาจจะสูญหายไปได้ทุก

เวลา”  
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 นเรนทรนาถปรารถนาอย่างแน่วแน่ที ่จะบรรลุ

สถานะอันสมบูรณ์ของนักบวช อาจารย์ศรีรามกฤษณะจึง

มอบประสบการณ์นั้นให้ด้วยการไม่อนุญาตให้เขาพักอาศัย

อยู่ที่นั่นอีกต่อไป มีงานอีกมากที่รอคอยเขาอยู่ ในช่วง 3-4 

วันก่อนที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะจะจากไป ได้เรียกให้

นเรนทรนาถมาพบเพื่อมอบหมายงานที่ต้องทำอย่างจริงจัง

ในอนาคต  

 อาจารย์ศรีรามกฤษณะเข้าสู ่มหาสมาธิ จากคณะ

ศิษย์ไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1886 นับแต่นั้นนเรนทรนาถ

ก็เริ ่มดูแลคณะศิษย์ให้มีภราดรภาพของนักบวช  โดย

เดินทางไปถึงบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อตามให้กลับเข้ามา

ศึกษาเล่าเรียน  ชักชวนให้กลับมายังวราหนครนิวาสสถาน

แห่งแรกของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เมื่อกลับมารวมกันได้

แล้วบรรดาศิษยเ์หล่านั้นก็ไม่อาจต้านทานแรงกระตุ้นทางจิต

วิญญาณจากบทเพลงของนเรนทรนาถ ตลอดจนวาทะแห่ง

แรงบันดาลใจทั ้งหลายได้  ในที ่ส ุดพวกเขาก็สามารถ

รวมกลุ่มกัน มีความสมัครสมานกัน สร้างภราดรภาพอัน
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ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ภายใต้การนำ และส่งเสริมของนเรนทรนาถ 

นักบวชหนุ่มซึ่งขณะนั้นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขาดแคลน 

ได้อธิษฐานในใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำตามคำสั่งสอนของ

อาจารย์ศรีรามกฤษณะ  พวกเขาลืมนอนไปเลยเพราะใช้

เวลาช่วงกลางคืนหมดไปกับการสวดมนต์และฝึกปฏิบัติทาง

จิตวิญญาณ นเรนทรนาถริเริ่มกระตุ้นให้พวกเขารู้จักการ

เสียสละอุทิศตนด้วยความรักความจริงใจ เวลาหลายชั่วโมง

จึงใช้ไปในการศึกษาปรัชญาทั้งตะวันออก และตะวันตก 

พวกเขาพยายามต่อสู้ทางจิตใจอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เข้าถึง

ความจริงอันสูงสุด ทุกคนค่อย ๆ ก้าวเข้ามาในดินแดนแห่ง

การผูกพันจิตวิญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า ความสุขจึงอุบัติขึ้น

ในใจนักบวชผู้อุทิศตนเพื่อศาสนา พวกเขาฝึกปฏิบัติทางจิต

วิญญาณอย่างยิ่งยวด และเคร่งครัดจนกระทั่งโลกกลายเป็น

ส ิ ่ ง ไร้ความหมายไปเลยสำหร ับพวกเขาในเวลานั้ น  

จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากประกอบพิธีวีรชาโหมะสำเร็จ

แล้ว จึงพากันอธิษฐานถือพรตอย่างเป็นทางการ ขอสละ

อุทิศชีวิตตนเองเพื่อให้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า  และเพื่อจะตัด
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การติดต่อสัมพันธ์กับโลกเก่าให้ขาดอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจึง

พากันละทิ้งชื่อเก่าแล้วตั้งชื่อใหม ่
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บนวิถีของนักบวช 

ไม่นานนัก นักบวช

หนุ่มทั้งหลายก็ค่อย 

ๆ โน ้มเอ ียงมาใน

ความนิยมชมชอบ

ช ี ว ิ ตตามว ิ ถ ี แห่ ง

น ั กบวช  แม้ ท ่ าน

นเรนทรนาถ 

หรือสวามีวิเวกานันทะจะเป็นห่วงมากในเรื ่องการรักษา

ภราดรภาพแห่งคณะนักบวชนี ้ไว้ให้มั ่นคง แต่ท่านก็ยัง

ปรารถนาเช่นเดิมที่จะออกเดินทางลำพังไปใช้ชีวิตแบบ

นักบวชผู้ที่ไม่มีใครรู้จัก อยู่ในป่าใหญ่อันเงียบสงบ ภายใต้

ท้องฟ้ากว้างแห่งสรวงสวรรค์ ท่านต้องอดกลั้นต่อเสียง

เรียกร้องในใจอย่างนี้อยู่เป็นเวลาถึง 2 ปี แม้จะมีโอกาสได้

เดินทางระยะสั้นไปในหลายเมืองใกล้ ๆ บ้าง แล้วก็กลับมา

ปฏิบัติหน้าที่ของตนในวราหนคร จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1888  
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ท่านก็ตัดสินใจปลีกออกจากหมู ่คณะไปเพียงลำพัง เพื่อ

ทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเอง ท่านต้องการแสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ชีวิต เพื่อจะได้เป็นผู้กล้าหาญอย่าง

แท้จริง และในเวลาเดียวกันก็จะได้บังคับไปในตัวให้เหล่าพี่

น้องคณะศิษย์ของอาจารย์ศรีมากฤษณะได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพา

ตนเอง ยืนอยู่ได้เองโดยลำพัง สวามีวิเวกานันทะจึงเดินทาง

ออกจากเมืองโกลกาตาในปี ค.ศ. 1888 ไปยังพาราณสี 

อโยธยา ลัขเนา อักรา วฤนดาวัน หาถรัส และเทือกเขา

หิมาลัย ณ สถานีรถไฟเมืองหาถรัสท่านพบกับ ศรัตจันทระ 

คุปตะ โดยบังเอิญ เป็นนายสถานีอยู่ที่นั ่น และได้มาเป็น

ศิษย์ของท่านในภายหลังแล้วเปลี่ยนชื่อใหมว่่า สทานันท์    

ศรัตจันทระ คุปตะ สละครอบครัวและบ้านของตน

อย่างไม่ลังเลเพื่อออกเดินทางติดตามอาจารย์นเรนทรนาถ 

หรือสวามีวิเวกานันทะ ยินดีที่จะบุกฝ่าหุบเขาทั้งหลาย ใน

บางครั้งทั้งสองต้องหลงเข้าไปในเทือกเขาหิมาลัยอันเงียบ

สงัด และเกือบเอาชีวิตไม่รอด ความยากลำบากทางร่างกาย 

ความเคร่งครัดทางจิตวิญญาณนั้นทำให้สุขภาพของท่านทั้ง
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สองทรุดโทรมลงไปมาก เมื่อได้รับประสบการณ์มามากมาย

หลายประการแล้ว ต่อมาจึงพากันเดินทางกลับมายังอาศรม

ในวราหนคร  

 อีกหน่ึงปีต่อมา สวามวีิเวกานันทะได้ออกเดินทางไป

เย่ียมชมสถานที่ต่าง ๆ จนมาถึงเมืองกาซีปุระ ระหว่างที่แวะ

พักอยู่ที่นั่นท่านได้พบกับโยคีผู้มีชื่อเสียงคือท่านเปาหารีบา

บา ผู้บรรลุแล้วซึ่งจิตวิญญาณขั้นสูง จากการฝึกปฏิบัติที่

เคร่งครัดแห่งวิถีโยคี แม้สวามีวิเวกานันทะจะได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์อันมีค่ามากมายที่ได้จากการเดินทางมานั้น 

แต่หัวใจของท่านยังคงกระหายใคร่จะแสวงหาชีวิตแห่ง

อิสรภาพที่แท้จริง พ้นไปเสียจากพันธนาการภายนอกทั้ง

ปวง ท่านต้องการเดินทางเข้าไปในเทือกเขาหิมาลัยเพื่อจะ

ได้ฝึกปฏิบัติอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณ

อันมหาศาลอันจะช่วยให้ท่านสามารถรับภาระของการเป็น

อาจารย์ และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ได้

โดยปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ในที่สุดท่านก็สามารถหลีกตน

พ้นออกไปจากหมู่คณะได้สำเร็จในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
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1890 ซ ึ ่งการเดินทางครั ้งนี้จะใช้เวลายาวนานหลายปี 

สวามีอขัณฑานันท์ผู้เป็นดั่งครูและพี่ของสวามีวิเวกานันทะ 

ผู้ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากทิเบต พร้อมด้วยประสบการณ์

มหัศจรรย์อย่างเต็มเปี่ยม  เป็นผู้รู้วถิีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน

ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางของ

ท่าน  สวามีวิเวกานันทะได้กล่าวกับสวามีประมทาทาส มิ

ตระ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญภาษาส ันสกฤตท ี ่ เม ืองพาราณส ีว่า  

“ข้าพเจ้ากำลังจะออกเดินทาง และจะไม่ยอมกลับมาจนกว่า

จะสามารถปลุกกระแสราวกับจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ใน

สังคม ทำให้ผู้คนทั้งหลายต้องเดินตามข้าพเจ้า”   ท่านเดิน

ออกทางจากโกลกาตาด้วยความเบิกบานใจ ใช้ชีวิตอย่าง

สงบสมถะผ่านหมู่บ้านในชนบทต่าง ๆ  พบสถานที่  ทิวทัศน ์

และผู้คนใหม่ ๆ พ้นไปจากความจำเจในสิ่งเก่า ๆ ไม่ต้อง

วิตกกังวลเรื ่องราวต่าง ๆ เมื ่อมาถึงเท ือกเขาหิมาลัย 

ทัศนียภาพที่สวยงามของน้ำตก ลำธาร แมกไม้ในป่า ความ

สงบเงียบทำให้จิตใจเยือกเย็น บรรยากาศอันสดชื่นเช่นนี้ได้

ช่วยหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตวิญญาณของสวามีวิเวกานัน
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ทะ  ให้เยือกเย็นและหนักแน่นดั่งขุนเขาหิมาลัยอันเป็นนิ

รันดร์อยู่ในหัวใจ คือความสุขที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้  

สวามีทั้งสองต้องการเดินทางต่อไปยังโบราณสถานแห่งการ

แสวงบุญที่เมืองเกดารนาถ และบัดรีนาถ แต่ก็ต้องล้มเลิม

แผนการเพราะรัฐบาลปิดถนน 

 ปลาย เด ื อนก ุ มภาพ ันธ์ ปี  ค .ศ .  1891 สวามี            

ว ิ เวกานันทะผู ้ถ ือส ันโดษ ได้ เร ิ ่มต ้นการเดินทางแห่ง

ประวัติศาสตร์ โดยใช้เวลา 2 ปี ท่องไปทั่วทั้งอินเดียอย่าง

อิสระเสรี ไม่มีกำหนดวางแผนใด ๆ  เดินทางเรื่อยไปโดยมี

พระเจ้าอยู่ในใจของท่าน แสวงบุญไปยังสถานที่ทั้งหลายทั่ว

ประเทศ ประสบพบเจอกับสรรพสิ่ง พบปะผู้คนมากมาย 

พบเห็นการแบ่งแยกชนชั้น ความรังเกียจคนยากจน การกด

ขี่ข่มเหงชนชั้นล่าง ซึ่งอันที่จริงแล้วพวกเขาคือผู้ทนทุกข์

ทรมานที่ควรเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่ง  ต่อมาท่านได้รับนิมนต์

จากมหาราชาให้เข้าไปสนทนาธรรมในวังที่หรูหราและ

ยิ่งใหญ่ จึงได้โอกาสไปพูดในเรื่องความเท่าเทียมกันในความ
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เป็นมนุษย์  เพื่อกระตุกใจให้เหล่าผู้ปกครองบ้านเมืองใส่ใจ

ดูแลความผาสุกของประชาชนที่น่าสงสาร 

 ครั้งแรกที่สวามีวิเวกานันทะเข้าไปในเขตราชปุตรัฐ

แห่งราชาวีรบุรุษผู้กล้า ก็ได้พบกับราชานักปราชญ์พระองค์

หนึ่งแห่งเมืองอัลวัร บทสนทนาโต้ตอบกับมหาราชมงคล

สิงห์นั ้นน่าสนใจมาก ซึ ่งได้ถามท่านสวามีว่า “ข้าพเจ้า

ศรัทธาในเทวรูปที่กราบไหว้บูชา ข้าพเจ้าไม่อาจบูชาไม้ ดิน 

หิน หรือโลหะได้เช่นผู ้อื่น เช่นนั ้นแล้วจะทำให้ข้าพเจ้า

ประสบสิ่งชั่วร้ายในปรโลกหรือไม่”   ครั้นแล้วท่านสวามี

เหลือบไปเห็นภาพวาดของมหาราชาที่แขวนไว้บนผนังจึง

ขอให้นำมาให้ดู มหาดเล็กนำมาให้แล้วสวามีวิเวกานันทะก็

ถามว่า “ในภาพนี้คือใคร” มหาดเล็กตอบว่า “เป็นภาพของ

มหาราชาของพวกเรา”  แล้วมหาดเล็กก็ต้องตกใจจนตัวสั่น

เมื่อสวามีสั่งให้ถ่มน้ำลายรดบนภาพวาดนั้น  สวามียืนยัน

อย่างหนักแน่น “ถ่มน้ำลายสิ เราสั่งให้ถ่มน้ำลาย” เขากลัว

มากจนร้องออกมาว่า “อะไรกันท่านสวามี ท่านให้ข้าพเจ้า

ทำอะไรอย่างนั้น นี่คือภาพของมหาราชาของพวกเรา เราจะ
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ทำอย่างนั้นได้อย่างไร”   สวามีตอบ “เอาล่ะ  มหาราชา

ท่านไม่ได้มีร่างกายอยู่บนรูปนี้จริง ๆ  นี่เป็นแค่ชิ้นกระดาษ

เท่านั้น มันไม่มีกระดูก เลือดเนื้อของท่านเลยสักนิด พูดก็

ไม่ได้ ไม่แสดงท่าทีใดๆ ที่บอกว่าเป็นมหาราชาเลย เหตุที่จะ

ถ่มน้ำลายรดลงไปไม่ได้ก็เพราะว่าเจ้าเห็นว่าในรูปนี้เป็นภาพ

สะท้อนของมหาราชา แท้จริงแล้วการถ่มน้ำลายลงบนรูป

เท่ากับลบหลู่หยามเกียรติเจ้านายของตน”   สวามีหันไป

กล่าวต่อมหาราชา แล้วกลา่วว่า  

เห็นไหมล่ะมหาราชา  ที่ท่านคิดไว้อาจไม่เป็นอย่าง

นั้นก็ได้  ตัวตนของท่านอยู่ในความรู้สึกของอีกหลายคน นี่

เป็นเหตุผลที่มหาดเล็กผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ตกใจกลัวจน

ตัวสั่นเมื่อถูกสั่งให้ถ่มน้ำลายลงบนรูปวาดซึ่งเป็นดั่งภาพ

สะท้อนของพระองค์ ท่านอยู่ในจิตใจของพวกเขา แค่เหลือบ

มอง พวกเขาก็เห็นพระองค์แล้วในนั้น พวกเขาจึงมองดูดว้ย

ความเคารพมากที่สุดเหมือนเวลาที่มองเห็นพระองค์ อย่าง

เดียวกันนี่เองที่ผู้บูชารูปเคารพถือปฏิบัติ  รูปโลหะของเทพ

เจ้าที่เขานับถือศรัทธาได้นำภาพสะท้อนมาสู่จิตใจของพวก
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เขา รูปลักษณะของพระเจ้าจะช่วยให้พวกเขามุ ่งความ

ศรัทธาไปยังพระเจ้า  การบูชาพระเจ้าในรูปต่าง ๆ ที่จริง

พวกเขาไม่ได้บูชาหินหรือโลหะหรืออะไรเลยท่านมหาราชา 

เขาบูชาพระเจ้าผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งความรู ้อันบริสุทธิ์

สูงสุด 

มหาราชาตั้งใจฟังโดยตลอดได้พนมมือขึ้นแล้วกล่าว

ว่า  “ท่านสวามี ข้าพเจ้าประจักษ์ในคำกล่าวของท่านแล้ว 

เปรียบดั่งแสงสว่างที่ท่านส่องทางให้เข้าใจเรื ่องการบูชา

อย่างกระจ่างแจ้ง ข้าพเจ้าเคยเห็นคนบูชาหิน ไม้ หรือเหล็ก 

แต่ก่อนนั้นก็ไม่เข้าใจความหมาย บัดนี้ ท่านไดเ้ปิดดวงตาทั้ง

สองของข้าพเจ้าแล้ว” 

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ ่งในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแสวงบุญ ที่แสดงถึงวาทศิลป์อัน

เปรียบดั่งแสงสว่างแห่งปัญญาของสวามีวิเวกานันทะ ท่าน

เจรจาตรงไปตรงมา และกล้าหาญ พูดแต่ความจริง  และพูด

อย่างเหมาะสม พูดออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ   วันหนึ่ง 
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เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสวามีวิเวกานันทะได้

พบกับบทเรียนแห่งปัญญาบทใหญ่  ก่อนที่สวามีวิเวกานัน

ทะจะเดินทางไปประเทศตะวันตก มหาราชาแห่งเขตรีผู้เป็น

ศิษย์ของท่าน ได้เตรียมกิจกรรมบันเทิงโดยจัดให้มีการแสดง

ดนตรี และการระบำของหญิงสาว ขณะที่สวามีพักผ่อนอยู่

ในเต้นท์ของท่าน มหาราชาก็ส่งสาส์นเชื้อเชิญให้เข้ามาใน

งานเลี้ยง สวามีวิเวกานันทะตอบกลับไปว่าท่านเป็นผู้สละ

ทางโลกแล้วจึงไม่สามารถเข้าไปร่วมงานเลี้ยงนี้ได้ นักร้อง

สาวเสียใจมากเมื่อรู้ว่าถูกปฏิเสธ เธอจึงเริ่มร้องเพลงของ

นักบุญสูรทาสผู้ยิ่งใหญ่  ในบรรยากาศยามสนธยา เสียงอัน

ไพเราะของหญิงสาวดังก้องไปถึงโสตของท่านสวามีว่า... 

 โอ้พระผู้เป็นเจ้า  อย่าเพ่งพินิจความชั่วในตัวข้า 

 ผู ้มองด ้วยสายพระเนตรเสมอกัน ค ือนามของ

พระองค์ จะข้ามพ้นสังสารวัฎหรือไม่ก็สุดแต่พระทัย 

 โลหะชิ้นหนึ่งไปเป็นเทวรูปในเทวาลัย 

 อีกชิ้นไปเป็นมีดอยูใ่นมือคนขายเนื้อ 
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 แต่ โลหะจะกลายเป ็นทองคำ เม ื ่ อส ัมผ ัสศ ิลา

นักปราชญ1์ 

 ดังนั้น โอ้พระผู้เป็นเจ้าอย่าเพ่งพินิจความชั่วในตัวข้า 

 หยดน้ำจากคนต่ำต้อยใชช้ำระล้าง 

 หยดน้ำจากคูข้างถนน 

 แล้วทั้งหมดก็ไหลลงคงคาสายชล 

 ทุกหยดธาราบัดดลกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

 ดังนั้น โอ้พระผู้เป็นเจ้าอย่าเพ่งพินิจความไม่ดีงามใน

ตัวข้า 

 ผู้มองด้วยสายพระเนตรเสมอกัน คือพระนามของ

พระองค ์จะข้ามพ้นสังสารวัฎหรือไม่ก็สุดแต่พระทัย 

 

 
1

 สะสารชนิดหนึ่งในต านาน ใชใ้นการเล่นแรแ่ปรธาต ุ 
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 สวามีวิเวกานันทะต้องยอมจำนนต่อเสียงเพลงของ

นักร้องสาว แม้ได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ระลึกถึงความเป็น

หนึ่งเดียวของพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่ทั้งในที่สูงส่งและ

ต่ำต้อย คนรวยและคนยากจน และในสรรพสิ่ง ในที่สุดทา่น

ก็ไม่อาจต้านทานได้จนต้องเข้าไปในห้องโถงท่ามกลางแขกที่

มหาราชาเชื้อเชิญมา  สวามีวิเวกานันทะกล่าวถึงเรื่องนี้ใน

ภายหลังว่า  “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  ได้เปิดม่านที่เคยบัง

ดวงตาข้าพเจ้าออกสิ้น เรามาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน และ

ตั้งแต่บัดนี้ไป ข้าพเจ้าจะไม่ดูแคลนผู้อื่น” 

 สวามีวิเวกานันทะเดินทางผ่านราชปูต บอมเบย์  

ไปสู่อินเดียภาคใต้ และไปยังสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์

เกือบทุกแห่ง เช่น เทวาลัยราเมศวรัม จนในที ่ส ุดท่าน

เดินทางไปถึงกันยากุมารี ในวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1892   

ไม่น่าสงสัยเลยว่าตลอดระยะเวลาหลายปีแห่งการเดินทาง

ทั่วอินเดียของท่าน ทำให้จิตใจได้เปิดกว้าง  จากดินแดนที่

เป็นดั่งความฝันในบทกวีแห่งหิมาลัยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ 

ลงไปถ ึงแหลมกันยาก ุมาร ี  ส ุดแผ ่นแดนอ ินเด ียจรด
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มหาสมุทรที ่แผ่กว้างอย่างไม่ม ีสิ ้นสุด  ประสบพบเจอ

เหตุการณ์สำคัญและมีความหมาย ในการเดินทางทั้งหมดนี้

สวามีวิเวกานันทะได้เรียนรู ้สิ ่งอันทรงคุณค่ามหาศาล ที่

สำคัญที่สุดคือท่านได้ค้นพบความเป็นหนึ่งเดียวกันแห่งอุดม

คติของชาวอินเดีย  เมื่อเดินทางมาถึงแหลมกันยากุมาร ีการ

เดินทางแสวงบุญในดินแดนมาตุภูมิอันยาวนานแรมเดือน 

และความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องชาวอินเดียของ

ท่านก็สัมฤทธิ์ผล 

 สวามีวิเวกานันทะมีความสุขมากราวกับเด็กที่ได้

กลับมาอยู่กับมารดาของตนอีกครั้ง ท่านหมอบราบลงเบื้อง

หน้าเทวรูปพระแม่ในวัดริมชายหาดกันยากุมารี  แล้วก็ว่าย

น้ำเป็นระยะทางกว่า 400 เมตรข้ามมหาสมุทรที่เต็มไปด้วย

ฉลามไปถึงแผ่นดินบิดาซึ่งเป็นเกาะที่มีหิน 2 ก้อนตอนใต้สุด

ของประเทศอินเดีย เป็นเวลา 3 วันที่ท่านนั่งอยู่ที่นั่น ท่าน

เข้าสู่สมาธขิั้นลึกและติดต่อกันเป็นเวลานาน ความคิดที่ผ่าน

เข้ามาเวลานั ้นเป็นภาพทั ้งประเทศอินเดีย ตั ้งแต่อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตของอินเดียอันยาวนานหลายศตวรรษ
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แห่งความยิ่งใหญ่ และหลายศตวรรษแห่งความเสื่อมสลาย 

ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ศาสนาที่เป็นสาเหตุของการล่มสลาย

ของอินเดีย ในทางตรงข้าม  ศาสนานั่นเองเป็นความจริง

ของอินเดีย เป็นชีวิต และลมหายใจของความหลากหลาย

ของอินเดีย   สวามีวิเวกานันทะทราบดีว ่า ศาสนาคือ

ความหวังเดียวของอินเดียที่จะฟื้นฟูความรู ้ต่าง ๆ แห่ง

วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของฤษีในยุคโบราณที่เกือบสูญ

หายไปแล้ว  จิตใจของท่านกำลังถูกโอบคลุมอยู่ด้วยสองสิ่ง 

คือรากและกิ่งก้านสาขาทางภูมิปัญญาของอินเดีย   ขณะที่

ในดวงใจของท่านกำลังทุกข์ไปกับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

คนยากจนข้นแค้น ดังที่สวามวีิเวกานันทะเขียนไว้ในหนังสือ 

“ชั่วแวบของแผนการหนึ่ง” ว่า 

พวกเราคือนักปฏิบัติธรรมผู้ท่องไปเพื่อสั่งสอนผู้คน

เรื่องเกี่ยวกับปรัชญาขั้นสูง ทั้งหมดนี้ช่างบ้าสิ้นดี 

ท่านรู ้หรือไม่ ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่า 

“เมื ่อยังหิวโหยอยู่จะทำงานเพื ่อพระศาสนาได้

อย่างไร”  คนยากไร้ผู้น่าสงสารต้องดำเนินชีวิตอย่าง
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ต่ำต้อยเช่นนั้นก็เพราะขาดความรู้  เนิ่นนานดั่งยุค

แล้วยุคเล่าที่พวกเราสูบเลือดสูบเนื้อและเหยียบย่ำ

พวกเขาไว้ใต้ฝ่าเท้า 

คิดดูสิ  ผู ้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่แยแสอะไร ยังคงทำ

ความดีต่อผู้อื ่นเรื ่อยไปโดยเดินทางไปเผยแพร่คำ

สอนจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อให้มีสิ่ง

ที่ดีกว่า  สอนโดยวาจา และใช้อุปกรณ์ เช่น แผนที่ 

กล้อง ลูกโลก และสื่อการสอนอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ยัง

ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม แผนการทั้งหมดนี้ข้าพเจ้า

ไม่อาจเขียนออกมาได้ภายในจดหมายสั้น ๆ ฉบับนี้  

สาระสำคัญก็คือ หากภูเขาเดินทางมาหามูฮัมหมัด

ไม่ได้ มูฮัมหมัดนั่นเองจะต้องไปที่ภูเขา คนยากจน

มาก ๆ เดินทางมาโรงเรียนไม่ได้ พวกเขาจะไม่ได้

ประโยชน์อะไรจากการอ่านบทกวีและสื่อการสอน

ต่าง ๆ เหล่านั ้นหากเรายังเป็นประเทศที่สูญเสีย

ความเป็นตัวของตัวเอง นี ่ค ือสาเหตุของความ

เสียหายทั้งหมดของอินเดีย พวกเราต้องหันกลับไป
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พิจารณาความเป็นตัวตนของประเทศเรา และ

ส่งเสริมเยาวชนชาวฮินดู ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ พวก

เราทุกคนล้วนถูกเหยียบย่ำไว้ใต้ฝ่าเท้า ต้องนำทาง

และบ่มเพาะพวกเขาขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่ภายใน  

เพ่ือทำให้เกิดผลเหล่านี้ สิ่งแรกที่พวกเราต้องการคือ

กำลังคน และต่อไปคือเงิน  

เหตุนี้เองที่ทำให้สวามีวิเวกานันทะ กล่าวยืนยันต่อม

หาราชาแห่งไมซอร์ว่าตนมีความตั ้งใจอย่างแน่วแน่จะ

เดินทางไปยังดินแดนตะวันตก2   ท่านต้องการไปอเมริกา

ด ้วยจ ุดม ุ ่งหมายว่าจะนำเอาความรู ้จากที ่น ั ่นมาเป็น

เครื่องมือพัฒนาโลกทางวัตถุของอินเดีย และนำเอาปรัชญา

เวทานตะ ความรู้ทางจิตวิญญาณของอินเดียไปแลกเปลี่ยน

กับโลกตะวันตกได้  

 
2

 สวามีวิเวกานนัทะ ประสงคจ์ะเดินทางไปรว่มประชมุธรรมมหาสภา (สภาศาสนา) 
ที่ไดย้ินมาจากรฐัขณัฑวา ว่าจะจัดขึน้ที่เมืองชิคาโก สหรฐัอเมริกา ในปี 1893 
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 เมื่อสวามีวิเวกานันทะพบกับศิษย์พี่น้องของท่านโดย

บังเอิญคือ สวามีพรหมานันท์ และสวามีตุริยานันท์ ณ  

สถานีรถไฟอาบุโรด ท่านด้วยจิตใจที่อ่อนไหวว่า  “ข้าพเจ้า

เดินทางไปทั ่วอินเดีย แต่อนิจจา มันเป็นความเศร้าใจ

สำหรับข้าพเจ้าที่ได้พบเห็นความยากจนข้นแค้นและความ

ทุกข์เข็ญของประชาชนด้วยตาตนเอง จนไม่อาจห้ามน้ำตา

ไม่ให้ไหลออกมาได้ ทำให้ขณะนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นแล้วอย่าง

แรงกล้าว่ามันไร้ประโยชน์สิ้นดีที่จะหล่อหลอมศาสนาให้หมู่

พวกเขาโดยไม่พยายามปลดปล่อยพวกเขาออกจากความ

ยากจนและความทุกข์ ทรมานเสียก่อน นี่คือเหตุผลที่ต้องหา

วิธีการอื่นเพ่ือความอยู่รอดของคนยากจนในอินเดีย ข้าพเจ้า

จึงต้องไปอเมริกา”  การพบกันที่สถานีรถไฟครั้งนี้ สวามีตุริ

ยานันท์กล่าวในภายหลังว่า  

ข้าพเจ้าจำได้อย่างดีเร ื ่องที่ท ่านสวามีกล่าวใน

ขณะนั้นด้วยสำเนียงแสนเศร้า เรื่องเศร้าแสนจับใจเหล่านั้น

ยังคงก้องสะท้อนอยูในหูของข้าพเจ้าในวันนี้  ข้าพเจ้าพูดไป

ว่า  ‘หริไภ  ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าศาสนา
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ที่ท่านพูด’  ความเศร้าอย่างสุดซึ ้งบนสีหน้าและอารมณ์

ความรู้สึกที่รุนแรงถึงกับทำให้ร่างกายของสวามีวิเวกานันทะ

สั่นเทิ้ม ท่านวางมือแนบกับอกและพูดว่า ‘หัวใจของข้าพเจ้า

พองตัวอย่างมาก ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก เชื่อ

ข้าพเจ้าเถดิ ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ ’ เสียงของท่านเค้น

ออกมาด้วยความรู้สึกที่ตื้นตัน ท่านไม่สามารถกล่าวอะไรได้

อีกแล้ว เป็นเวลาชั่วครู่ใหญ่ที่ความเงียบสงัดเข้าครอบคลุม 

และน้ำตาของท่านก็ไหลนองอาบแก้มทั้งสอง 

 ในการเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้น สวามีตุริยานันท์เต็มไป

ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้ง ท่านถอนหายใจอย่างแรง

แล้วกล่าวว่า “คุณจะจินตนาการถึงได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้า

มาในจิตใจของข้าพเจ้าเมื่อได้ยินท่านสวามีพูดนั้นคืออะไร   

ข้าพเจ้าคิดว่า คำกล่าวทุก ๆ คำ และความรู้สึกทั้งหมดของ

ท่านในตอนนั้นเป็นของผู้รู้แจ้งคนหนึ่ง”  ข้าพเจ้าค่อนข้าง

แน่ใจว่าความทุกข์ทรมานทั้งมวลแห่งมนุษยชาติกำลังรุมเร้า

อยู่ภายในหัวใจของท่านสวามี หัวใจของท่านนั้นเปรียบดั่ง

หม้อน้ำใบใหญ่ที่บรรจุยารักษาความทุกข์ทรมานของมนุษย์
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ทั้งปวง ไม่มีใครเข้าใจท่านสวามีวิเวกานันทะนอกจากจะ

มองเห็นอย่างนั ้นจริง ๆ แม้เพียงเศษส่วนของความรู ้สึก  

เปรียบดั่งส่วนเล็กน้อยที่ปะทุจากภูเขาไฟภายในตัวท่าน

สวาม”ี 

 สวามีวิเวกานันทะเดินทางต่อจากกันยากุมารีไปยัง

ราเมศวรัมในปลายปี 1892 จากที่นั่นก็ไปยังเมืองมัทราส

ในช่วงต้นปี 1893  ที่นั่นท่านถูกห้อมล้อมด้วยผู้ที่เข้ามาพบ

เป็นจำนวนมาก      เมื่ออยู่ที่เมืองมัทราสคำสอนของสวามี

เป็นที่นิยมอย่างมาก และได้รับการยอมรับโดยกลุ่มคนหนุ่ม

สาวรุ่นใหม่ว่าเป็นหลักธรรมที่หลักแหลม และพวกเขาก็เข้า

มาเป็นศิษย์ของท่านสวามีในที่สุด แผนการเดินทางไปเข้า

ร่วมการประชุมสภาศาสนาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจน

ขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 1893 การระดมทุน

โดยเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านก็มีความก้าวหน้าไปมาก แต่

ก่อนที่จะออกเดินทางไปอเมริกานั้น สวามวีิเวกานันทะได้ไป

ที่เขตรีก่อนเพราะการรบเร้าอย่างจริงจังของมหาราชาซึ่ง

เป็นศิษย์ของท่าน มหาราชาแห่งเขตรี ขอร้องให้ท่านสวามี
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ใช้ชื่อว่า  “วิเวกานันทะ”  ซึ่งได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อมา

ในอนาคต ท่านออกเดินทางจากเมืองบอมเบย์ในวันที่ 31 

พฤษภาคม ค.ศ. 1893  ซึ่งเป็นวันที่อินเดียจะต้องจดจำ 
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จากโลกเก่าสู่โลกใหม ่

สวามี ว ิ เ วกาน ันทะ เดิน

ทางผ ่านศร ีล ั งกา ป ีนั ง 

สิงคโปร์ ฮ่องกง กวางตุ้ง 

และนางาซากิ จากนั้นท่าน

ได้เดินทางโดยทางแผ่นดิน

ไปยังโยโกฮามา มาถึงโอซากา เกียวโต และโตเกียว ท่าน

ค่อย ๆ คุ้นเคยทีละน้อยในการใช้ชีวิตของท่านระหว่างการ

เดินทางโดยเรือ ความคิดฝันที่มีอยู่อย่างมากมายของท่าน

เริ่มเติบโตอย่างเต็มที่ เผยให้เห็นถึงความงดงามในรูปแบบ

นับพัน ในการเพิ่มและลดของระดับน้ำ ในทุก ๆ ความแรง

ของลมที่พัดผ่าน และในทุก ๆ การเปลี่ยนรูปร่างของก้อน

เมฆ ผืนน้ำที่แผ่ขยายออกไป อากาศที่ชุ่มชื้น บรรยากาศอัน

ปราศจากความกังวล และอัธยาศัยไมตรีจิตของชนต่างชาติ

ทั้งมวลที่มอบให้และยอมรับท่านเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมต่าง 

ๆ นอกจากนี้การเดินทางทางทะเล ทำให้ท่านได้รับโอกาส

พิเศษในการรวบรวมประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ศึกษา
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เรียนรู้ชีวิตและขนบธรรมเนียประเพณีของผู้คนที่ท่านได้

ติดต่อด้วย ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ท่านรู้สึกประทับใจมาก

ที่ได้พบด้วยตา ถึงความแตกต่างที่ยังคงรักษาไว้ของอิทธพิล

ศาสนาฮินดูในวัดจีนและวัดญี่ปุ่น ในจีนท่านได้พบกับความ

ประหลาดใจในตัวอักษรที่เป็นภาษาสันสกฤต และในญี่ปุ่น

บทสวดมนต์ภาษาสันสกฤตโบราณ ได้ถูกเขียนขึ้นโดยใช้

ตัวอักษรเบงกาลีโบราณ ในความเป็นจริง ทุก ๆ ที ่ใน

ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นอยู่ในความสนใจของท่านท่าน

ถูกดึงดูดโดยทั ้งหมดที่อาจยืนยันสมมติฐานของท่านได้

เหมือนดั่งว่า อิทธิพลของศาสนาอินเดียโบราณอันเก่าแก่

ครอบคลุมจักรวรรดิของฝั่งตะวันออกไกล และรวมถึงความ

เป็นเอกภาพแห่งจิตวิญญาณของเอเชีย จากโยโกฮามา เรือ

แล่นไปยังแวนคูเวอร์ จากโลกใบเก่าสู่โลกใบใหม่ ที่นั่นโดย

รถไฟท่านก็มาถึงชิคาโกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 

 ไม่กี ่วันหลังจากที่ท่านเดินทางไปถึงชิคาโก ท่าน

เดินทางไปหน่วยงานให้ข้อมูลของการจัดนิทรรศการแสดง

สินค้าของโคลัมเบีย  หากแต่ความหวังของท่านพังลง ท่าน
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ได้ถูกต้อนรับอย่างหยาบคาย เมื่อท่านมาเพื ่อเรียนจาก

สำนักงานแห่งนี้ ซึ่งสภาสถานแห่งนั้นจะไม่เริ่มจนกระทั่ง

หลังผ่านช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ไม่มีผู ้ใดจะ

ได้ร ับการยอมรับในฐานะผู ้แทนหากไม่ม ีการอ้างอ ิงที่

เหมาะสม และแม้ว่าจะเป็น หากแต่เวลาแห่งการยอมรับนั้น

หมดไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดและไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

ท่านพบว่าท่านออกจากอินเดียเร็วเกินไปอย่างมาก ท่าน

พบว่าท่านควรมาเป็นตัวแทนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

จากนั้นกระเป๋าเงินของท่านก็ค่อย ๆ ว่างลงทีละน้อย ความ

ตกต่ำทางการเงินอันยิ่งใหญ่เริ่มแวะเวียนมาถึงท่าน ท่าน

โทรเลขไปยังเพื่อนของท่านที่มัทราสสำหรับความช่วยเหลือ

เพื่อนำเงินไปใช้ในทางศาสนาและสังคมอย่างเป็นทางการ 

ในการแต่งตั ้งท่านเป็นผู ้หนึ ่งที ่ได้รับมอบหมาย หากแต่

หัวหน้าขององค์กรกลับตอบกลับท่านด้วยคำตอบที่บั่นทอน

กำลังใจอย่างมาก 

 ท่านเตรียมความพร้อมทางจิตใจตัวเองที่จะทำสิ่งที่

ยาก ในการเผชิญหน้ากับโอกาสที่เป็นไปได้มากมายของ
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สถานการณ์ที ่ทำให้ท้อใจ ท่านสวามีดำเนินการต่อไปที่

บอสตัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่ชิคาโก ขณะในรถไฟจาก

เมืองแวนคูเวอร์ ท่านได้พบกับเพื่อนชาวอเมริกันคนแรก ซึ่ง

เป ็นหญิงร ่ำรวยจากแมสซาช ูเซตส์  ผ ู ้ซ ึ ่ งตกตะล ึงใน

บุคลิกภาพที่มีเกียรติและการเจรจาที่ทำให้เกิดความกระจ่าง

ของท่าน เธอเชิญท่านด้วยความยินดี เธอนำท่านไปพักที่

บ้านของเธอ เธอแนะนำท่านต่อศาสตราจารย์ เจ เฮช ไรท์  

แห่งสาขากรีกในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ท่านสวามีกล่าวถึง

ลักษณะ วิธีการ และสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของประเด็นต่าง ๆ 

ด้วยการเรียนรู ้กับท่านศาสตราจารย์เป็นเวลา 4 ชั ่วโมง 

ท่านศาสตราจารย์ในที่สุดเกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งใน

ความสามารถของท่านที่หายากยิ่ง ท่านศาสตราจารย์ยืนยัน

ว่าท่านสวามีควรจะเป็นตัวแทนของศาสนาฮินดูในสภา 

พร้อมกล่าวว่า “นี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่ท่านจะสามารถได้รับ

การแนะนำประเทศชาติในวงกว้าง” ท่านสวามีอธิบายความ

ยากลำบากของท่าน และกล่าวว่าท่านไม่มีหนังสือรับรอง

ประจำตัว ท่านศาสตราจารย์ไรท์ ตระหนักถึงความเป็น
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อัจฉริยะของท่านพร้อมกล่าวว่า “เพื่อขอให้ท่าน ท่านสวามี 

สำหรับหนังสือรับรองประจำตัวของพวกเรา เป็นดั ่งการ

ขอให้ดวงอาทิตย์เพื่อสิทธิ์ในการส่องสว่าง” ศาสตราจารย์

เขียนถึงเพื่อนของท่าน ดร. บาร์โรวส์ ผู้ซึ่งเป็นประธานของ

คณะกรรมการ ในการเลือกผู้แทนระบุว่า “นี่คือบุคคลผู้ซึ่ง

เป็นมากกว่าการเรียนรู ้ของศาสตราจารย์ของพวกเรา

ทั้งหมดรวมกัน” ศาสตราจารย์มอบตั๋วเดินทางไปชิคาโก 

และให้จดหมายแนะนำตัวต่อคณะกรรมการแก่ท่าน ท่าน

สวามีชื่นชมยินดียิ่งและนี่สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดของ

การคุ้มครองของพระเจ้าที่มีผู้รับใช้ศาสนา 

 หากแต่เมื่อท่านไปถึงสถานีรถไฟชิคาโก ท่านได้พบ

กับความผิดหวังเมื่อท่านทำที่อยู่ของคณะกรรมการหายไป 

ท่านหลงทางและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ไม่มีใครเลยที่จะยอมลด

ตัวลงมาบอก หรือพูดคุยกับคนผิวสีเช่นท่าน ในที่สุด ความ

เหนื่อยล้าก็เข้าครอบงำ ท่านผ่านคืออันหนาวเหน็บในหีบ
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ไม้3 ที่พบที่ลานจอดรถไฟ ในตอนเช้าท่านออกเดินทางจาก

บ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งเพื ่อหวังเพียงอาหารเท่านั้น 

หากแต่ท่านสวามีพบกับการดูถูกและการปฏิเสธ จาก

พลเมืองสมัยใหม่แห่งมหานครนี้เท่านั้น ท่านเดินไปเรื่อย ๆ 

ไม่รู้จบ และในที่สุดท่านก็หมดสิ้นเรี่ยวแรง ท่านนั่งลงอย่าง

เงียบ ๆ ข้างถนน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามประสงค์

ของพระเจ้า ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ประตูของประชาชน

พลเมืองในเขตเมืองสมัยใหม่ฝั่งตรงข้าม ได้เปิดขึ้น และหญิง

ผู้สง่างามกำลังเดินลงมา และกล่าวทักท่านด้วยน้ำเสียงอัน

นุ่มนวล ด้วยสำเนียงผ่านการอบรมและสุภาพยิ่ง “ท่าน 

ท่านเป็นตัวแทนไปสภาศาสนาหรือไม่” ท่านสวามีกล่าว

ตอบเธอด้วยความยากลำบาก ด้วยความกรุณาในหัวใจของ

หญิงผู้นี ้ได้เชิญท่านเข้าไปในบ้านของเธอ และสัญญากับ

ท่านว่าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เธอจะไปพร้อม

กับท่านไปยังสำนักงานของสภาศาสนา ท่านสวามีรู ้สึก

ขอบคุณและซาบซึ้งมาก เกินกว่าที ่จะบรรยายได้ เธอคือ
 

3
 อาจเป็นตูร้ถ หรือตูร้ถไฟ  
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คุณนายจอร์จ ดับเบิล เฮล จากนั้นเป็นต้นมาผู้หญิงผู ้มี

เมตตาผู้นี้และสามีของเธอพร้อมด้วยลูก ๆ กลายมาเป็น

เพ่ือนรักของท่านสวามี 

 พร้อมด้วยคุณนายเฮล ท่านสวามีถ ูกเร ียกจาก

เจ้าหน้าที่ของสภา เพื่อให้แสดงหนังสือรับรองประจำตัว ซึ่ง

ได้ถูกยอมรับให้เป็นตัวแทน และพบว่าตัวท่านสามารถอยู่ได้ 

และท่านสวามีได้อยู่ติดกับผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ในไม่ช้า 

ท่านได้รู้จักกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนที่จะเข้า

ร่วมสภาในคร้ังนี้ ในแวดวงที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักบวชที่มาใน

ชิคาโก ท่านก้าวต่อไปประหนึ่งคนหลงทางเข้าไปในความปิติ

ยินดีปลาบปลื้มใจ และในการอธิษฐานเพื่ออาจารย์ศรีรา

มกฤษณะผู้มอบภารกิจ ท่านได้มาเพื่อตอบสนองในส่วนที่

ห่างไกลของโลกใบนี้ 

 

 



70-สวามวีิเวกานนัทะ ชีวประวตัสิงัเขป 

 

ในสภาศาสนา 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 
ค.ศ.1893 ครั ้งแรกของ
สภาถูกเปิดในห้องโถงที่
ยิ ่งใหญ่ของโคลัมบัส ที่
ซ ึ ่งมีต ัวแทนของความ

เชื่อทางศาสนาต่าง ๆ นั่งอยู่ จากหลากหลายเผ่าพันธุ์แห่ง
มนุษยชาติมากว่า 120 ล้านคน บริเวณตรงกลางเป็นที่นั่ง
ของพระสันตะปาปากิบบันส์ ซึ่ งเป ็นผู้ท ี ่ส ูงท ี ่ส ุดของ
คริสตจักรโรมันคาทอลิกในทวีปตะวันตก ทางด้านขวาและ
ทางด้านซ้ายของท่านเป็นที ่ชุมนุมของคณะผู ้แทน จาก
ประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเชีย อันประกอบด้วย ประ
ตาบ จันทรา จากเมืองมายุมดาในเบงกอล และจากเมืองนค
รา จากบอมเบย์ ผู้เป็นตัวแทนของสมาคมพราหมณ์ ท่าน
ธรรมปาละ ผู้เป็นตัวแทนของศาสนาพุทธจากประเทศศรี
ลังกา ท่านคานธี (ผู ้เป็นญาติของมหาตมะคานธี) ผู ้เป็น
ตัวแทนแห่งศาสนาเชน และท่านแอนเน่ เบเซนท์ และ ท่าน
จักรวาร์ตี ผู ้เป็นตัวแทนของยาร์  (ศาสนาที ่ยึดหลักเทว
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วิทยา) ท่านสวามีวิเวกานันทะนั่งอยู่ในหมู่คนเหล่านั้น ผู้ซึ่งมี
ลักษณะท่าทางมีเกียรติ ผู้มีสีหน้าที่กระจ่างสดใสและแต่ง
กายด้วยเครื่องแต่งกายที่สง่างาม ดึงความสนใจจากผู้ที่เข้า
ร่วมนับเป็นพัน และในไม่ช้าท่านก็กลายเป็นเป้าสายตาผู้
ร่วมทั้งหมด มันเป็นครั้งแรกที่ท่านได้มีโอกาสพูดเบื้องหน้า
กลุ่มผู้ชุมนุมที่น่าเคารพยิ่งเหล่านี้ และในฐานะของตัวแทน 
มีการนำเสนอทีละท่าน โดยการประกาศตัวของท่าน
ทั ้งหลายในที ่สาธารณะด้วยการกล่าวสุนทรพจน์สั ้น ๆ 
หลังจากหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นช่วงสิ้นสุดของวัน ก็ถึง
เวลาของท่านสวามี 

 ในที่สุด ในช่วงบ่ายแก่ ๆ เมื่อประธานเชิญท่าน 
ท่านสวามียืนขึ ้นและโค้งคำนับต่อพระสรัสวตี เทวีแห่ง
ความรู ้ใบหน้าของท่านส่องสว่างราวดวงไฟ ดวงตาของท่าน
กวาดสายตารอบ ๆ สำรวจผู้เข้าร่วมชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ เมื่อ
ท่านเอ่ย วาจาของท่านดั่งลิ้นของเปลวไฟ ท่านแทบจะไม่
ขยับปากออกเสียง และกล่าวด้วยถ้อยคำที่แสนจะธรรมดา 
“พี่น้องชายหญิงแห่งอเมริกา” เมื่อนั้นผู้คนหลายร้อยคน
ต่างลุกขึ้นยืนพร้อมกับปรบมือแสดงความชื่นชมด้วยเสียง
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อันกึกก้อง ราวกับสภาฟ่ันเฟือนไปแล้ว ทุกคนลุ้นไปกับท่าน
สวามีอย่างใจจดใจจ่อ เป็นเวลา 2 นาทีที่ท่านสวามีพยายาม
พูด หากแต่ท่านได้รับการโบกมือประกอบกับ คลื ่นของ
ความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่เกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบที่มีความหมายนี้ เกิดจากคำปราศรัย เป็นครั้งแรก
ของท่านสวามีอย่างแท้จริงในการเป็นอิสระจากความเป็น
พิธีการของสภาสถาน และการพูดต่อผู้เข้าร่วมฟังในภาษาที่
พวกเขากำลังรอคอยอยู่ เมื ่อความเงียบกลับคืนมา ท่าน
สวามีได้รับการต้อนรับในฐานะที่เป็นตัวแทนที่อายุน้อยที่สุด
จากประเทศที่มีศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก คือนักบวชแห่ง
ไวทิกธรรม (สนาตนะธรรมะ-ธรรมะอันมั่นคง) และนำเสนอ
ศาสนาฮินดูเป็นดั่งแม่ของศาสนาทั้งหลาย อันเป็นศาสนาที่
สอนโลกทั้งในแง่ของความอดทนอดกลั้นและการยอมรับ
แห่งความเป็นสากล ท่านสวามีได้อ้างถึงบางตอนอันงดงาม 
และบางตอนที่อธิบายได้อย่างชัดเจนซึ่งนำมาจากพระคัมภีร์
ของศาสนาฮินดู 

 ‘ในฐานะของกระแสน้ำแห่งความแตกต่างอันมี
ความต่างกันของแหล่งที่มาในต่างสถานที่ หากแต่น้ำทั้งหมด
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นั้นผสมรวมกันในทะเล ดังนั้น พระเจ้า ความแตกต่างของ
เส้นทางซึ่งผู ้คนใช้ผ่านนั้น มีแนวโน้มแห่งความแตกต่าง 
ความหลากหลายต่าง ๆ แม้ว่าพวกเขาอาจจะพบกับเส้นทาง
อันคดเคี้ยวหรือมุ่งตรง หากแต่ทั้งหมดนั้นนำไปถึงซึ่งพระ
เจ้า’ 

 ‘ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาถึงเรา ผ่านรูปแบบใดก็ตาม 
เรายื่นมือไปถึง มนุษย์ทั้งหลายล้วนดิ้นรนผ่านเส้นทางซึ่งใน
ที่สุดแล้วจะนำมาสู่เรา’ 

 มันเป็นเพียงคำพูดสั้น ๆ หากแต่มีจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นสากล ราวกับว่าคำพูดนั้นอยู่บนพื้นฐานของความ
มุ่งมั่นตั้งใจจริงและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้เกิดความ
ประทับใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมด มีผู้แทน
ผู้อื่นจากศาสนาฮินดูที่ยึดมั่นต่อสังคม หรือต่อโบสถ์ หรือต่อ
นิกาย หากแต่ท่านสวามี ผู้ซึ่งไม่เป็นของนิกายใด ๆ หากแต่
ทั้งหมดทีต่้องการนั้นเพื่ออินเดีย ประกาศถึงความเป็นสากล
ของความจริงทางศาสนา และความเหมือนกันของเป้าหมาย
ในความเข้าใจอย่างแท้จริงแห่งศาสนาทั้งมวล ระหว่างเวลา
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ของคำปราศรัยที่ทำให้เกิดความกระจ่างของท่านในระหว่าง
การประชุมของสภา ท่านสวามีกล่าวให้บรรดาผู้ฟังที่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง เกี่ยวกับสัจธรรมแห่งเวทานตะ อันเป็น
ศาสนาสากลแห่งมนุษยชาติ 

 ท่านกล่าวว่า “หากแม้ว่าเคยเป็นมีศาสนาสากล 
มันจะต้องเป็นศาสนาหนึ่งซึ่งจะไม่มทีำเลที่ตั้ง ไม่มสีถานที่
หรือเวลา ซึ่งจะเป็นความไม่สิ้นสุด เฉกเช่นพระเจ้า การ
เทศนาส่ังสอน และเป็นดั่งพระอาทิตย์ซึ่งพระองคจ์ะยังคง
ส่องสว่างอยู่เหนือสาวกของพระกฤษณะและพระคริสต์ ทั้ง
นักบุญและคนบาปในแบบเดียวกัน ศาสนาซึ่งไม่เป็นศาสน
ดาของฮินดู หรือพระพุทธเจ้า หรือพระคริสต์ หรือพระมูฮัม
เหม็ด หากแต่เป็นการรวมกันของทั้งหมด และยังคงมีความ
ไม่สิ้นสุดสำหรับการพัฒนา ซึ่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคา
ทอลิคจะหาสถานที่สำหรับมนุษย์ทุกคน ออกจากเกลือก
กลิง้ในความโหดร้ายต่ำช้าที่สุด ไม่นานก็ไกลห่างจากความ
เป็นมนุษย์ที่โหดร้ายเยี่ยงสัตว์ป่าสู่มนุษย์ผู้สูงส่ง สูง
ตระหง่านด้วยคุณงามความดีของความคิดและหัวใจของเขา
ที่เกือบจะเหนือความเป็นมนุษย์ มันจะเป็นศาสนาที่ไม่มี
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สถานที่สำหรับการประหัตประหารหรือการถือทิฐิใน
ข้อกำหนดของมัน ศาสนาซึ่งรับรู้ในความเป็นพระเจ้าที่อยู่
ในทุกคนทั้งชายและหญิง และครอบคลุมขอบเขตทั้งหมด มี
พลังเหนือทั้งหมด จะเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือ
มนุษยชาติในการตระหนักรู้ถึงความจริงของตนเอง และ
ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ การนำเสนอด้านศาสนาดังกล่าวทุก 
ๆ ประเทศจะเป็นไปตามแนวทางของท่าน...ไม่ไดท้ำให้ผู้ที่
นับถือศาสนาคริสต์มาเป็นฮินดู หรือพุทธ หรือผู้ที่นับถือ
ศาสนาฮินดูหรือพุทธกลายเป็นนับถือศาสนาคริสต์ หากแต่ 
แต่ละคนนั้นจะต้องดูดซับจิตวิญญาณของศาสนาอื่น ๆ และ
ยังคงรักษาความแตกต่างของแต่ละบุคคลพร้อมกับเติบโต
ตามกฎเกณฑ์ของตนเอง” 

 ท่ามกลางสภาของศาสนา ท่านได้สรุป และแสดงให้

โลกเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ และความโอบอ้อม

อารีที่ไม่ได้ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวของทุก ๆ โบสถ์ใน

โลก และในทุก ๆ ระบบทีม่ีการสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิง

ให้มีจริตแห่งความสูงส่งทางจิตใจที่สุด เพ่ือเป็นการยืนยันสิ่ง
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เหล่านี้ หากแม้ว่าใครก็ตามฝันที่จะมีชีวิตอยู่รอดในศาสนา

ของตนเองแล้ว และทำลายศาสนาของผู้อ่ืน ท่านรู้สึก

เสียดายอย่างยิ่ง และกล่าวต่อพวกเขาเหล่านั้นว่า เหนือผืน

ธงของทุก ๆ ศาสนาจะถูกเขียนขึ้นในเร็ววันในการต่อต้าน

การมุ่งร้าย “การช่วยเหลือโดยปราศจากการโจมตีกัน” 

“การผสมกลมกลืนโดยปราศจากการทำลายล้าง” “ความ

สามัคคีและสันติภาพโดยปราศจากความไม่ลงรอยกัน” 

 ผลของคำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก มีการพาดหัว

ข่าวของผู้แทนอย่างเป็นทางการทั้งหลายในสภา  คำ

ปราศรัยของพวกเขาทั้งหลายถูกส่งไปยังประชาชนในวง

กว้าง รวมถึงของท่านสวามวีิเวกานันทะในคร้ังนี้ด้วย ได้

กลายมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของสภา 

สื่อมวลชนอเมริกันได้ประกาศชื่อเสียงอันโด่งดังของท่าน 

หนังสือพิมพ์แห่งนครมหานครที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดและเก่าแก่

ที่สุด ประกาศว่าท่านเป็นศาสดาและผู้มองเห็นเหตุการณ์ใน

อนาคต สำหรับ เดอะ นิวยอร์ก เฮรัลด์ กล่าวว่าท่านเป็น 

“โดยไม่มขี้อสงสัย ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในสภา
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ศาสนา” และเพ่ิมเติมว่า “ภายหลังจากที่ได้ยินท่าน พวกเรา

รู้สึกโง่เขลาในการส่งมิชชันนารีไปยังประเทศของท่าน ซึ่งรู้

เร่ืองเหล่านี้แล้ว” 

 ข่าวความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ของท่าน

สวามวีิเวกานันทะไม่ช้าก็หลั่งไหลเข้าสู่อินเดีย ทั้งวารสาร

และนิตยสารของอินเดียทั้งหลายจากมัดราสไปยังอัลโมรา 

จากโกลกาตา ไปยังบอมเบย์ เต็มไปด้วยรายงานพาดหัวข่าว

ของสื่ออเมริกาซึ่งรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จในสภา 

ความสุขใจของเหล่าพระแห่งกุฏติของท่านรามกฤษณะ 

ที่วรานครรู้นั้น มีอยู่อย่างมากล้นไร้ขอบเขต เมื่อพวกเขามา

และรับรูว้่านั่นเป็นผู้นำที่เป็นที่รักของพวกเขาหรือไม่ ผู้ซึ่ง

โหมพายุให้กระหน่ำในโลกใหม่ พลเมืองของโกลกาตาได้จัด

ให้มีการประชุมตัวแทนที่ดทีี่สุดในการประชุมในศาลาว่า

กลางเมือง กล่าวขอบคุณท่านสวามีและประชาชนชาว

อเมริกา นามของท่านวิเวกานันทะก้องกังวาลด้วยเสียงไชโย

โห่ร้องอย่างสุดเสียง และสุดลมหายใจของชาวฮินดู ในทุกที่

ที่ท่านสวามถีูกยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งมาเพื่อเติมเต็มความ
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ต้องการอันยิ่งใหญ่ จากพระที่ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มตีำแหน่ง 

และความสัมพันธ์ของแนวความคิดเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบ

ของโลก กลายมาเป็นบุคคลผู้มีเกียรติ ณ เวลานี้ของโลก  

 หากแต่ท่ามกลางการรับรู้ในอัจฉริยภาพของท่าน 

การแสดงออกถึงการสรรเสริญท่านที่เป็นสากล และความ

นิยมอย่างกว้างขวางมากมาย หากแต่ท่านสวามีไม่เคยมี

ช่วงเวลาใดเลยที่ลืมหน้าที่ของท่านต่อมวลชนผู้จมลึกอยู่ใต้

น้ำแห่งอินเดีย ในวันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของท่าน 

เมื่อท่านได้รับเชิญจากผู้ที่ร่ำรวย มั่งคั่ง ยิ่งใหญ่ และมี

คฤหาสถ์อันใหญ่โต และให้ท่านพักในบ้านที่ภายในมีห้อง

ราวกับห้องเจ้าชาย ซึ่งถูกตกแต่งประดับประดาด้วยสิ่ง

หรูหราล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใด เกินกว่าที่ท่านคิดไว้ แทนที่

ความรู้สึกแห่งความสุขใจในสภาพแวดล้อมที่โอ่โถงงดงาม

เช่นนี้ ท่านกลับเป็นทุกข์ ท่านรู้สึกเสียใจ ท่านไม่สามารถ

นอนหลับ เฝ้าคิดไตร่ตรอง ถึงความแตกต่างกับชะตากรรม

อันเลวร้ายของอินเดีย เตียงที่นอนลงกลับกลายเป็นดั่งหนาม

แหลมคมที่ทิ่มแทงท่าน ท่านสวามีกลิ้งลงบนพื้นที่ว่างเปล่า 
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และในความทุกข์ทรมานของหัวใจที่ร่ำไห้ “โอ้ พระมารดา 

อะไรที่ข้าพเจ้าห่วงใยกันเล่า เพ่ือชื่อเสียงหรืออย่างไร เมื่อ

มาตุภูมิของข้าพเจ้ายังคงจมอยู่ภายใต้ความยากไร้อันแสน

สาหัส ใครกันเล่าที่จะคืนชีพให้มวลชนในอินเดีย ใครกันเล่า

จะมอบอาหารให้แก่พวกเขา แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิด โอ 

พระมารดา ข้าพเจ้าจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร” ท่านเขียน

จดหมายแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่าน และ

ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในอินเดีย เพ่ือกระตุ้นหัวใจของพวกเขาใน

การกระทำ และยกระดับความรักชาติอันท่วมท้นให้สูงขึ้น 

“จงเตรียมความพร้อมของตนเองเถิด ลูกทั้งหลายของข้า” 

ท่านเขียนว่า “ข้าพเจ้าถูกเรียกโดยพระเจ้าเพื่อสิ่งนี้ 

ความหวังนั้นอยู่ในตัวของเจ้า ในความอ่อนโยน ในความต่ำ

ต้อย ในความศรัทธา จงรู้สึกถึงความทุกข์ทรมาน และจง

มองหาความช่วยเหลือซึ่งมันจะต้องมา ด้วยหัวใจที่ไร้กำลัง 

ข้าพเจ้าเดินทางข้ามมากกว่าค่อนโลกเพื่อแสวงหาความ

ช่วยเหลือ พระเจ้าจะมาช่วยข้า ข้าพเจ้าอาจจะสิ้นลมหายใจ

จากความหนาวเหน็บและหิวโหยในดินแดนแห่งนี้ หากแต่
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ข้าพเจ้าขอยกมรดกเหล่านี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในวัย

เยาว์ ผู้ซึ่งมีความเพียรพยายามและฝ่าฝันความต้อยต่ำ 

ความไม่รู้ และการถูกกดขี่ข่มเหงทั้งปวง จงเดินหน้าต่อไป

ที่ศาสนสถานเพื่อการเคารพบูชา และจงก้าวออกไปเพื่อทำ

ให้เกิดการเสียสละอันยิ่งใหญ่ การเสียสละของชีวิตทั้งชีวิต

ของพวกเขาเหล่านี้ 300 ล้านคนล้มลง และล้มลงไปทุกวัน 

พระเจ้า เราต้องมีชัยชนะ เรือกสวนไร่นาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ 

การเกิดของมนุษย์และการตายของมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้อยต่ำ 

พระเจ้า เราจะสำเร็จ นับร้อยคร้ังของการตกอยู่ในความ

ล้มเหลว นับร้อยครั้งที่จะพร้อมลุกขึ้นสู้ อย่าท้อถอย ชีวิตนั้น

ไม่มี ความตายก็ไม่มีเช่นกัน อย่ามองผู้ที่ล้มไป ให้เดินหน้า

ต่อไปเรื่อย ๆ” 

 ท่านสวามีไม่เคยที่จะลืมตัวเข้าไปท่ามกลางความ

หรูหรา ความคิดหลักของภารกิจของท่านคือการช่วยเหลือ

ผูค้นของท่าน ในการระดมสรรพกำลังทั้งหลายเพื่อช่วยใน

งานของท่าน โดยการกระจายคำร้องขอของท่าน จนกระทั่ง
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มันกลายเป็นผลที่ดีต่อประชาชนของท่าน ผลที่ดีต่อคน

ยากจนทั้งหลายและคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงทั้งหมดทั่วโลก 

 เพ่ือที่จะรับใช้ให้เกิดผลดีต่อแผ่นดินแม่ของท่าน 

ท่านยอมรับข้อเสนอของสำนักบรรยาย สำหรับการเดินทาง

ในสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรของการรณรงค์เผยแพร่ใน

อเมริกา ท่านได้เริ่มต้นที่จะบอกถึงความงดงามแห่งอินเดีย

และความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งอินเดีย  
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การเป็นอาจารย์ 

ทางจิตวิญญาณ 

 ท ่ านสวาม ี พบว่ า

สำนักบรรยายที่อเมริกา 

ถ ู ก ใ ช ้ เ พ ื ่ อ ก า ร ห า

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ล ะ

หลอกลวง ในไม่ช้าท่าน

จ ึ งต ัดส ินใจออกจาก

องค์กรการบรรยายแห่งอเมริกา ในช่วงตอนต้นของฤดูหนาว

ราวปี 1894 ท่านกล ับไปย ังมหานครนิวยอร ์กอ ีกครั้ง 

หลังจากการเดินทางอย่างรวดเร็วไปทั่วผ่านศูนย์กลางการ

เรียนรู้และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของอเมริกา ครั้งก่อนเป็นเพยีง

การเดินทางเพื ่อเข้าเยี ่ยมชมเมืองต่าง ๆ อย่างไม่เป็น

ทางการ อีกทั้งมีการบรรยายในที่สาธารณะ เพียงเล็กน้อย

เท่านั ้น หากแต่ไม่ได้เริ ่มต้นทำงานที่สร้างสรรค์ใด ๆ ใน

ลักษณะของงานประจำที่ทำแบบปกติ หากแต่ในขณะนี้ท่าน
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สวามีได้รับคำเชิญจากสมาคมจริยธรรมแห่งบรู๊คลิน เพื่อมา

บรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื ่อเปิดเส้นทางสายใหม่ สำหรับการจัดการองค์กรการ

ทำงานแห่งใหม่ในอเมริกา ในไม่ช้า ท่านสวามีได้พบกับกลุ่ม

ของผู้มีจิตวิญญาณอันแรงกล้า ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง 

ในอันที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านสวามีเพื่อการตรัสรู้

ที่แท้จริงทางด้านจิตวิญญาณ ท่านสวามีทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่

มีในการส่ังสอนถ่ายทอดวิธีการต่าง ๆ โดยการบรรยาย และ

ให้คำชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติในทุกวัน แก่

กลุ่มคนผู้เลือกแล้วที่จะเจริญรอยตามท่าน ทั้งวิธีราชโยคะ 

และญาณโยคะ สำหรับการบรรยายที่เกี่ยวข้องนี้ถูกนำกลับ

มาบรรยายซ้ำอีก เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางด้านปรัชญาอัน

ลึกล้ำที่สุด นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

อย่างมากต่อท่าน โดยความเป็นธรรมชาติที ่รวมอยู่ในตัว

ท่าน อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้แจ้งและมีศีลธรรม ผู้เป็นดั่งนักบุญ

และน่าเลื่อมใสอย่างแท้จริง  
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 ในบรรดาศิษย์ผู้มีความกระตือรือร้นและมีความโดด

เด่นยิ่งในขณะนี้คือ นางโอลี บูล, ดร. อัลลัน เดย์, น.ส. เอส 

อี วาร์โด, ศาสตราจารย์วายแมน และศาสตราจารย์ไรท์, 

ดร.สตรีท รวมถึงนักบวชและฆารวาสอีกหลายคน เช่น นาย

และนางฟรานซิส เล็กเก็ต และ น.ส. แมกลาวด์  ท่านเหล่านี้

เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงสังคมแห่งนิวยอร์ก ซึ่งกลาย

มาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านสวามี ราวเดือนมิถุนายนปี 

1895 ท่านสวามีได้เริ่มต้นวางแผนการทำงานอันสร้างสรรค์

อย่างจริงจังไว้บนรากฐานที่มั่นคง นอกจากนี้ท่านได้เสร็จสิ้น

การเขียนหนังสือที่มีชื ่อเสียงโด่งดังยิ ่งของท่าน เกี ่ยวกับ

ราชาโยค โดยการพูดให้ น.ส. เอส อี วาร์โด (ในภายหลังคือ

ซิสเตอร์ฮาริดาสิ) สำหรับหนังสือราชาโยคนี้  ในไม่ช้า

สามารถดึงดูดความสนใจของนักจิตวิทยาชาวอเมริกอย่าง 

คุณวิลเลียม เจมส์ อย่างมาก นอกจากนี้ท่านสวามียังได้รับ

การสนับสนุนจากสาวกผู้ติดตามที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลอีก

เป็นจำนวนมาก และไม่ว่าผลตอบแทนทางการเงินต่าง ๆ ที่

เกิดจากการทำงานอย่างหนักของท่าน ท่านสวามีสามารถ
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เก็บรวบรวมและนำไปสู่จำนวนเงินที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดทั้งปี

แห่งการทุ่มเททำงานอย่างหนักของท่านสวามี ท่านใส่ใจใน

รายละเอียดและเอาจริงเอาจังอย่างมากเกี ่ยวกับการ

บรรยายทั ้งส ่วนบุคคลและที ่สาธารณะ ท ่านสวาม ีมี

ความรู้สึกว่าตนเองเริ่มเหนื่อย หากแต่ท่านสวามียังคงยึดมั่น

และพึงพอใจที่จะดำเนินตามอุดมการณ์เกี่ยวกับ สนาตนะ

ธรรม  นั่นคือ ศาสนาอันเป็นนิรันดร์ ณ บัดนี้ ได้แทรกซึม

เข้าไปในความคิดแห่งโลกอเมริกา สะท้อนผ่านการเทศน์ 

การปราศรัยทั้งมวล แม้ว่าท่านอาจไม่ได้รับการยกย่องและ

น่าเชื่อถือเลย 

 ความอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยเกือบทั้งหมดที่มีของท่าน

สวามี เกิดจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียน และ

การบรรยายในที ่สาธารณะ ส่งผลให้ขณะนี ้ท่านมีความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเสาะแสวงหาสถานที่อันเงียบ

สงบ สถานที่ซึ่งท่านสามารถพักเส้นประสาทที่แตกละเอียด

ของท่านได้แม้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกฝนเหล่า

นักเรียนของท่านสวามี เพื่อการปฏิบัติในอนาคต หนึ่งใน



86-สวามวีิเวกานนัทะ ชีวประวตัสิงัเขป 

 

จำนวนนักเรียนของท่านสวามีคือ น.ส. ดัตเชอร์ ผู ้เป็น

เจ้าของบ้านพักตากอากาศอันแสนงดงามของสวนเทาว์ซัน 

ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำ เซนต์ลอว์เรนซ์ 

น.ส. ดัตเชอร์ เสนอให้ใช้บ้านพักตากอากาศของเธอเป็นที่

พัก สำหรับรับรองท่านสวามี และนักเรียนทั้งหลายของท่าน 

สถานที่แห่งนี ้เป็นทำเลที่สะดวก สามารถมองเห็นความ

งดงามของเวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ 

นับพัน ที ่ม ีช ื ่อเส ียง และเป็นที ่น ิยมของแม่น ้ำ เซนต์

ลอว์เรนซ์ ไม่มีเสียงใดของมนุษย์ที่ลอดผ่านความเงียบสงบ

ของบ้านพักที่แยกตัวออกมาอย่างสันโดษ ผู้พักอาศัยได้ยิน

เพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาของแมลง เสียงอันแสนหวานของ

นกน้อย หรือเสียงลมหายใจอันอ่อนโยนของลมที่พัดผ่าน

ใบไม้ไหว เป็นฉากหนึ ่งแห่งช่วงเวลาที่เกิดขึ ้น ซึ ่งยังคง

กระจ่างชัดดั่งรัศมีที่นุ่มนวลของดวงจันทร์ในยามค่ำคืน และ

ดวงหน้านวลผ่องของพระจันทร์เบื้องบน ที่สะท้อนประกาย

แสงกระทบลงบนผืนน้ำเบ้ืองล่าง 
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 ในฉากแห่งความงดงามราวต้องมนต์นี้ เหล่านักเรียน

ผู้อุทิศตนทั้งหลายใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์แห่งความศักดิ์สิทธิ์

ร่วมกับท่านอาจารย์อันเป็นที่รัก ได้รับฟังคำพูดแห่งแรง

บันดาลใจที่ยอดเยี่ยมของท่านสวามี ในจำนวนนักเรียนสิบ

สองท่านรวมถึง น.ส. เอส อี วาร์โด และ น.ส. กรีนสตีเดล ผู้

ซ ึ ่งภายหลังกลายมาเป็นซิสเตอร์คริสตีน และสามารถ

ช่วยเหลือซิสเตอร์นิเวดิตาในการทำงานด้านการศึกษาใน

อินเดีย  

 ระหว่างการพำนัก ณ เกาะแห่งนี้ ท่านสวามีได้จุด

ประกายแสงสว่างในประเด็นที ่น ่าสนใจต่าง ๆ ทั ้งด้าน

ประวัติศาสตร์ และด้านปรัชญา รวมถึงจิตวิญญาณทางโลก 

หลักธรรมคำสอนและข้อความต่าง ๆ ที่รินหลั่งออกมาเป็น

ดั ่งส ิ ่งท ี ่อยู ่ภายในธรรมชาติแห่งความเป็นท่านสวามี 

ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระ

เจ้าอันมีความหลากหลายและมีความจริงอันเป็นนิรันดร์ 

ตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ท ี ่พำนัก ณ สวนเทาว์ซัน 

ไอซ์แลนด์  แห่งนี้ นี่เป็นห้วงเวลาที่อิสระและยิ่งใหญ่
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ที่สุด ช่วงหนึ่งแห่งชีวิตของท่านสวามี รายล้อมไปด้วยเหล่า

สาวกผู้กระตือรือร้นของท่าน ในสถานที่อันสงบเงียบ และ 

ณ ช่วงเวลาแห่งบรรยากาศที่เงียบสงัดนี่เอง เตือนให้ท่าน

สวามีระลึกถึงครั้งวันวาน ครั้งที่อาจารย์ศรีรามกฤษณะมี

ชีวิต และการสั่งสอนของท่านอาจารย์ เมื่อครั้งที่อยู่วัดทักษิ

เณศวรที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา และสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันเก่านั้น 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอันอิสระของท่าน

อย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มเป่ียมด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความปิ

ติยินดียิ่งในครั้งนั้น ได้พัดพาดวงจิตของสาวกแห่งทักษิเณ

ศวรจากริมฝั่งพระแม่คงคา และได้พัดมายังที่นี่ ดวงจิตของ

เหล่าสาวกในดินแดนอันอ้างว้างแห่งนี้อีกครั้ง แค่เพียงชั่วครู่ 

ของความคิดแห่งความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดของท่านสวามี 

ช่วงเวลาเช่นนี ้สามารถจัดทำเป็นหนังสือที ่ชื ่อว่า ‘แรง

บันดาลใจของคำพูด’ หนังสือเล่มนี้เป็นหนี้บุญคุณในความ

ขยันหมั่นเพียรของ น.ส. เอส อี วาร์โด ผู้เป็นนักเรียนที่มี

ความกระตือรือร้นไม่น้อยในการเรียบเรียงและจัดทำขึ้น 

ท่ามกลางความเงียบงันแห่งสถานที่ส่วนตัวเช่นนี้ ท่านสวามี
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ได้ประพันธ์บทเพลงอมตะแห่งสันยาสี ซึ่งในขณะนี้ได้กลาย

มาเป็นหนึ่งในมรดกอันล้ำค่ายิ่ง ต่อดวงจิตทั้งหลายที่มีจิต

วิญญาณเดียวกัน  

 การเติมเต็มการทำงานอันยิ่งใหญ่ของท่านสวามีใน

การฝึกฝนอบรม ที่ สวนเทาว์ซัน ไอซ์แลนด์ นั้น เป็นการ

เริ ่มต้นที่ดีแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู ้นับถือให้เข้ากลายเป็น

อาจารย์และเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จากนั้นท่านเดินทางกลับไป

ยังนิวยอร์ก จากที่นั่นในไม่ช้า ท่านสวามีเดินทางต่อด้วยเรือ

ไปยังประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งท่านสวามีได้นำส่ิงต่าง ๆ เพื่อมาสู่

คนอังกฤษ ด้วยข้อความและรูปแบบการเทศน์เดียวกนักับที่

มอบไว้ให้แก่อเมริกา ในระหว่างที่ท่านสวามีขาดการทำงาน

ด้านการเผยแผ่เวทานตะในอเมริกา เหล่าสาวกและศิษยานุ

ศิษย์ที่ได้รับการฝึกฝนของท่านได้ดำเนินการต่าง ๆ แทน

ท่านอย่างต่อเนื่อง หากแต่การปรากฎตัวของท่านสวามี เป็น

สิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับโลกใหม่ เพื่อการรวบรวมการ

ทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่  ดังนั้น ท่าน

สวามีจึงกลับไปในไม่ช้า  
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 ด้วยแนวทางแห่งการทำงานด้านเวทานตะที ่เป็น

รูปธรรมบนแผ่นดินอเมริกา หลังจากนั้นท่านสวามีได้ปิดการ

บรรยายสาธารณะของท่าน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 

1896 การจัดการเคลื่อนไหวด้านเวทานตะไปสู่เชิงกว้างทาง

สังคมอย่างชัดเจน เริ่มต้นขึ้นจากการแจกจ่ายหลักธรรมคำ

สอนของท่านในรูปแบบหนังสือ ในที่สุด สังคมแห่งเวทานตะ

จึงสถิตย์อยู่ ณ มหานครนิวยอร์ก โดยมีใจความสำคัญคือ

การไม่มีนิกาย มีจุดมุ่งหมายในการเทศนา และฝึกฝนด้าน

เวทานตะ และต้องการให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการต่าง 

ๆ ไปสู่ความเชื่อและความศรัทธาทั้งมวล ซึ่งเหล่าสมาชกิจะ

ได้พบเป็นประจำในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การดำเนินงานบนความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันเป็น

องค์กร และสำหรับการศึกษาและและการประชาสัมพันธ์

ของการบรรยายด้านเวทานตะ สำหรับหนังสือที่ยิ่งใหญ่

ได้แก่ ราชโยคะ, ภัคติโยคะ และ กรรมโยคะ  ซึ ่งได้ถูก

ตีพิมพ์และเผยแพร่ และกระตุ้นความสนใจในบางส่วนของ

นักวิชาการและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา 
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 หนึ ่งในวัตถุประสงค์หลักของท่านสวามีในการ

จัดการชั้นเรียนของท่านในสมาคมแห่งนี้ คือ ท่านต้องการที่

จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิด

และอุดมการณ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก ท่านสวามีมี

แผนการในใจที่จะนำเหล่าศิษย์พี่น้องของท่านบางส่วนจาก

อินเดีย มาทำการสอนและเทศน์ในอเมริกา ในทางกลับกัน

ยังมีสาวกชาวอเมริกาและชาวอังกฤษบางส่วนที่ยั งฝึกฝน

และแสดงธรรมอยู่ในอินเดีย หากแต่ในอเมริกาจะเน้นเรื่อง

การสอนทางด้านศาสนา หากแต่ในอินเดียเน้นเรื่องการฝึก

ปฏิบ ัต ิ เป ็นหลัก ในประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวก ับว ิทยาศาสตร์ 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมวิทยาแบบประยุกต์ การ

จัดองค์กร และการประสานงาน ชาวอินเดียต้องการ

พลังงานเหล่านั้น พลังที่มีความชำนาญในการดำเนินงาน

ต่าง ๆ พลังที่กระหายและต้องการปรับปรุงจิต ที่มีอิสรภาพ

ด้วยความรักของปวงชน ที่มีอยู่ในฝั่งตะวันตก ในความเห็น

ของท่านสวามี ท่านเชื่อว่าฝั่งตะวันออก จะได้ประโยชน์จาก

การผสมผสานการวิปัสสนาทางตะวันออกและพฤติกรรม
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การคิดตรึกตรองด้วยสมาธิทางตะวันตก ท่านสวามีทำให้

นายฟรานซิส เอช เล็กเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในพลเมืองผู้ที่มั่งคั่ง

และทรงอิทธิพลของเมืองในนิวยอร์ก เป็นนายกของสมาคม

แห่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้น คือ สมาคมเวทานตะ 

 ด้วยหลักคำสอนอันเป็นสากลและการเรียนการสอน

อย่างลึกซึ้งของท่านสวามี สร้างความประทับใจอย่างยิ่งใน

จิตใจแห่งปัญญาชนคนอเมริกา ท่านได้รับการเสนอให้เป็น

ประธานของปรัชญาตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

และที่โคลัมเบีย เป็นประธานภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ 

นักจิตวิทยาที่มีความโดดเด่นและนักปรัชญา ผู้ทรงอิทธิพล

ทางความคิดของสาขาอื่น ๆ ถูกดึงดูดด้วยความรู้อันสูงส่ง

ของท่านและความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ความเปิดเผยอย่างกล้าหาญของท่านสวามีมีความโดดเดน่ที่

ชัดเจน และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ยอมสละมุมมองที่

แท้จริงและหลักการของพวกเขา หากแต่หลังจากนั้น ท่าน

พบว่าประชาชนชาวอเมริกายอมรับในสิ่งนี้ แม้ว่าในตอน

แรกมันอาจมีความขุนเคือง หากแต่หลังจากนั้นจึงประสบ
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ความสำเร็จ และถือได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ผู้ซึ่ง

กล้าท้าทายที่จะพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในสิ่งที่เขา

รู ้ส ึกว ่าเป็นข ้อบกพร่องของอารยธรรมของตน แต่ใน

ตอนท้ายของการทำงานกับชาวอเมริกา ท่านสวามีเหนื่อย

อย่างที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ ท่านพูด หรือท่านเขียน 

เป็นอารมณ์ที ่รุนแรงและตื่นเต้นของความเอาจริงเอาจัง 

และนี่จ ึงเป็นสาเหตุที่ทำลายสุขภาพอย่างไม่ต้องสงสัย 

เพื ่อน ๆ ของท่านรู ้ว ่าที่ท่านทำไปทั ้งหมดเกิดจากการ

กระตุ้นตนเองและใช้แรงพลังทั้งหมดที่มี ผู้ซึ ่งนำข้อความ

หรือหลักธรรมของท่านไปใช้ เป็นลัทธิหรือความเชื ่อที ่มี

ความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตของพวกเขา 
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ในประเทศอังกฤษ 

เ รา ได ้ประจ ั กษ ์ ถ ึ ง ก าร

ทำงานของท่านสวามีวิเว

กานันทะแล้ว ภายหลังจาก

การเสร็จสิ้นการทำงานด้าน

การสอนของท่านที่  สวน

เทาว์ซัน ไอซ์แลนด์ ท่านสวามีเดินทางไปเยือนประเทศ

อังกฤษในช่วงปลายปี 1895 ซึ่งในความเป็นจริง ท่านได้เข้า

เยือนสามครั ้ง คือจากเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1895 จากเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือน

กรกฎาคม ค.ศ.  1896 และจากเดือนตุลาคมจนถึงวันที่ 16 

ธันวาคม ค.ศ. 1896 นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านเหยียบย่างเข้าสู่

ประเทศอังกฤษ บรรยากาศที่ท่านสูดลมหมายใจเข้าไปนั้น

ช่างแตกต่างจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ท่าน

เคยพบ ท่านสวามี พบว่า ณ ประเทศแห่งนี้ ล้วนปรากฏ

เหล่าวีรบุรุษผู้กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว แม้ในขณะที่ท่านชื่น

ชมคนอังกฤษนั้น ท่านไม่เคยลืมภารกิจเพื่อประชาชนแห่ง
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อินเดียเลยแม้แต่น้อย ครั้งหนึ่งท่านได้เขียนถึง นายเลคเก็ต 

ในอเมริกาว่า “ทุก ๆ ความเสียหาย ทุก ๆ ข้อเสียเปรียบ 

จักรวรรดิอังกฤษเองเป็นตัวจักรสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี

อยู่เพื่อการเผยแพร่แนวความคิด ข้าพเจ้าหมายถึงการฝัง

แนวความคิดต่าง ๆ ของข้าพเจ้าไว้ในใจกลางของตัวจักร

แห่งนี้ และเมื่อนั้นพวกเขาจะกระจายแนวความคิดดังกล่าว

ออกไปทั่วโลก” ในระหว่างการเดินทาง ท่านสวามีมีโอกาส

ไปเยือนกรุงปารีส ซึ ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุโรป 

ท่านยินดียิ่งที่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โบสถ์ วิหาร สถานที่

แสดงงานศิลปะ และความวิจิตรตระการตาที่มีมูลค่าทาง

ศิลปะอื ่น ๆ ของประเทศ ณ กรุงปารีส ท่านได้ร ับการ

แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนผู้มีความรู้แจ้งในคำสอนของท่าน ได้

สนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาเรียนรู้

ที่มากที่สุดของความคิดทางจิตวิญญาณอันสูงสุด 

 การเดินทางมาถึงยังอังกฤษของท่านสวามีวิเวกานัน

ทะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ ่นโดยเหล่าสหาย ในคน

เหล่านั้นคือ น.ส. เฮนเรียตตา มูลเลอร์ ผู้ซึ่งเคยพบกับท่าน
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แล้วในอเมริกา และ นาย อี ที สเตอร์ดี หลังจากนั้นไม่กี่วัน 

ท่านเริ่มต้นการทำงานอย่างเรียบง่ายในแนวทางแห่งสันติสุข 

ในระหว่างวัน ท่านใช้เวลาไปกับการเยือนสถานที่ที่น่าสนใจ

ทางประวัติศาสตร์ และศิลปะทุกแห่ง  ในตอนเช้าและ

บ่อยครั ้งในตอนบ่ายแก่ ๆ ท่านเปิดชั ้นเรียนขึ ้นและให้

สัมภาษณ์ต่าง ๆ ชื่อเสียงของท่านสาวมี แพร่กระจายออกไป

ภายในสามสัปดาห์แห่งการมาถึง ท่านสวามีพบว่าท่านมี

โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันทรงพลังและมีคุณค่าอย่างมาก 

ทั ้งข ่าวที ่น ่ายินดีเก ี ่ยวกับการประกาศหลักธรรมและ

แนวความคิดของท่าน สโมสรในลอนดอนบางแห่งถูกเลือก 

และแม้กระทั่งผู้นำของสถาบันพระบางท่านที่สำคัญ เชิญ

ท่านพร้อมทั้งต้อนรับท่านอย่างยกย่อง ท่านสวามีถูกเชิญ

เข้าไปในแวดวงทางสังคมที่ดีที่สุดของอังกฤษ หรือแม้แต่

เหล่าสมาชิกขุนนางต่างยินดีและยอมรับในตัวท่านเข้าเป็น

พระสหาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ปฏิวัติรูปแบบทางความคิดของ

ท่านสวามีที ่มีอยู ่อย่างสิ ้นเชิง เกี ่ยวกับสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรีของอังกฤษ ท่านสวามีพบว่าในอเมริกาประชาชน
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ส่วนใหญ่มีการตอบสนองและการยอมรับอย่างมากต่อ

แนวความคิดใหม่นี ้ หากแต่ในอังกฤษท่านสวามีพบว่า 

แม้แต่ผู้ที ่เป็นอนุรักษ์นิยม ยังสรรเสริญและยอมรับท่าน

สวามีอย่างเปิดเผย  พวกเขายอมรับท่านสวามีด้วยความ

จริงใจ และศรัทธาอย่างแรงกล้า เชื่อในคุณค่า ในความเป็น

ครู และแนวความคิดของท่านมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 แม้ว ่าเป ็นช ่วงเวลาสั ้น ๆ ท ี ่พำนักอยู ่  ณ กรุง

ลอนดอน หากแต่ท่านสวามีมีความสุข และพึงพอใจอย่าง

มากล้น ที่ได้รับความจริงใจจากสหายและผู้ให้การสนับสนุน

อย่างจริงจังของท่าน กลุ่มคนเหล่านี้ เช่น น.ส. มาร์กาเร็ต 

โนเบิล (ซึ่งภายหลังกลายเป็นซิสเตอร์นิเวดิตา) ผู้ซึ ่งเป็น

ครูใหญ่ของสถาบันการศึกษา และเป็นสมาชิกที่น่าจับตา

ของสโมสรซีเซม ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน

ทางด้านการศึกษา แม้ น.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล ทำการ

เคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ หากแต่แสดงออกให้เห็นอย่างโดด

เด่นและแตกต่างในแวดวงทางสติปัญญาและการศึกษา เป็น

ที่น่าสังเกตุว่าน.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล เป็นผู้ที่น่าสนใจและมี



98-สวามวีิเวกานนัทะ ชีวประวตัสิงัเขป 

 

อิทธิพลทางความคิดอย่างมาก และที่สำคัญ หลงไหลใน

ความแปลกและมหัศจรรย์อันกว้างใหญ่ของวัฒนธรรมทาง

ศาสนา อีกทั ้งปัญญาอันบริสุทธิ ์ของแนวความคิดด้าน

ปรัชญาของท่านสวามี  

 ท่านสวามีวิเวกานันทะกลับไปเยือนอังกฤษเป็นครั้ง

ที่สอง ด้วยความแปลกใจในการรอคอยการกลับมาของท่าน 

ในราวเดือนเมษายนปี ค.ศ. 1896 ท่านสวามีชักชวนท่าน

สวามีสราดานันท์ หนึ่งในศิษย์พี่น้องของท่าน ตั้งแต่ครั้งที่

ท่านมาเยือนในคร้ังแรก เพ่ือเริ่มต้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

บัดนี้เดินทางมาถึงจากโกลกาตา และเป็นแขกของ นาย อี ท ี

สเตอร์ดี ในเวลานี ้ท่านสวามีเปิดชั ้นเรียนเกี ่ยวกับหลัก

ความคิด ด้านเวทานตะ การบรรยายที่ประดุจดั่งแสงสว่าง

ของท่านในเรื ่องญาณโยค อันเป็นการบรรยายเกี ่ยวกับ

เส้นทางแห่งภูมิปัญญาอันยอดเยี่ยมได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่ง

เป็นคำบรรยายที่ทำให้ประชาชนผู้มีพรสวรรค์ทางสติปัญญา

ของอังกฤษเข้าใจและประทับใจอย่างมาก ส่งเสริมในการ

สร้างบรรยากาศที่ดี สำหรับการเผยแผ่หลักธรรมความคิด
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แห่งฮินดู รวมทั้งวัฒนธรรม ในรูปแบบอันบริสุทธิ์ของพวก

เขา ท่านยังคงบรรยายทั้งในที่สาธารณะและแวดวงเฉพาะ

ในอีกหลายต่อหลายหลักสูตร 

 หนึ่งในบรรดากิจกรรมที่น่าจดจำอย่างยิ่งในระหวา่ง

ที่ท่านสวามีพำนัก ณ กรุงลอนดอน ท่านได้เข้าร่วมประชุม

กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านตะวันออกที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง คือ ท่าน

ศาสตราจารย์ แม็กซ์ มูลเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด 

ที ่บ้านของท่าน โดยเป็นการเชิญที ่พิเศษยิ ่ง ในวันที่ 28 

พฤษภาคม ค.ศ. 1896 คำกล่าวหนึ่งของท่านสวามีคือ “การ

มาเยือนนี้เป็นการแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นอย่างแท้จริง บ้าน

น้อยที่แสนน่ารัก มันเป็นสถานที่ตั ้งของสวนอันสวยงาม 

ปราชญ์ชั้นยอด ด้วยความสงบเบื้องหน้าและความอ่อนโยน 

และหน้าผากอันเรียบของเด็ก ๆ ในทั้งเจ็ดสิบฤดูหนาว และ

ทุก ๆ ร่องรอยบนใบหน้าเหล่านั้นบอกถึง จิตวิญญาณที่ใดที่

หนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจในส่วนลึก” ท่านศาสตราจารย์ 

แม็กซ์ มูลเลอร์ มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะล่วงรู้ในสิ่งที่

ท่านสวามีได้สั่งสม รวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
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อาจารย์ศรีรามกฤษณะ พร้อมทั้งแจ้งแก่ท่านสวามีว่า ท่าน

ย ินด ีท ี ่ จะเข ียนถ ่ายทอดเร ื ่องราวต ่าง ๆ เก ี ่ ยวกับ

อัตชีวประวัติและคำสอนของท่านอาจารย์อย่างครบถ้วน

อย่างมาก ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เท่าที่ท่านสวามีสามารถให้ได้

ถูกวางเค้าโครงไว้แล้ว สิ ่งที ่เกิดขึ ้นแสดงให้เห็นถึงความ

เคารพนับถือของท่านศาสตราจารย์ ผู้ซึ ่งพบกันเพียงครั้ง

แรกครั้งเดียวแล้วสามารถจัดการงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปเป็น

ร่าง เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและแนวทางในการชี้แนะของ

ท่านเป็นจำนวนมากเพียงครั้งเดียว ซึ่งต่อมาได้ถูกตีพิมพ์ใน

ไม ่ช ้าภายใต ้ช ื ่อเร ื ่อง “รามกฤษณะ ช ีว ิตและวาทะ 

(Ramakrishna: His Life and Sayings) ” ท ่านสวาม ี ได้

มอบความช่วยเหลืออย่างมากในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ด้วยภารกิจและความยึดมั่นอย่างมากของท่าน ท่ามกลาง

โลกที่พูดภาษาอังกฤษ 

 ในการเยือนครั้งก่อนของท่านสวามี ท่านได้ทำความ

รู้จักและกลายเป็นเพื่อนแท้ด้วยดวงจิตอันแข็งแกร่งและ

จริงใจของเพื่อนชาวอังกฤษ เช่น น.ส. เฮนเรียตตา เอฟ มูล
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เลอร์ น.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล นาย อี ที สเตอร์ดี และคนอื่น 

ๆ ในตอนนี้พวกเขาเหล่านี้ได้กลายเป็นศิษยานุศิษย์ของท่าน

และพร้อมที่จะเสียสละทุกส่งทุกอย่างของเขาและเธอ จาก

กลุ่มคนเหล่านี ้เพิ ่มเติมอีกสองท่านซึ ่งป็นศิษย์ที ่มีความ

ศรัทธาสูงที่สุด คือ นาย และนาง ซีเวียร์ ในความเป็นจริง

แล้วท่านสวามีแต่งตั้งซิสเตอร์นิเวดิตา และ เจ เจ กู๊ดวิน 

และ นาย และนาง ซีเวียร์ และท่านสวามีเปรียบศิษย์เหล่านี้

เป็นดั่งผลงานที่ดีที่สุดของการทำงานของท่านในอังกฤษ 

 ความอ่อนล้าจากความพยายามบากบั ่นในการ

ทำงานที่ลอนดอนของท่าน  ท่านสวามีตอบรับคำเชิญเป็น

ครั้งที่สามของเพื่อนสนิทของท่านอีกครั้ง เพื่อการเดินทาง

และวันหยุดในทวีปยุโรป ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ของฤดูร้อน

ในปี 1896 ท่ามกลางเท ือกเขาที ่ เต ็มไปด ้วยหิมะของ

สวิตเซอร์แลนด์ มันเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ เชิงเทือกเขา

แอลป์ระหว่างภูเขามองบรังค์ และภูเขาลิตเติล เซนต์เบอร์ 

และนั่นเป็นครั้งแรกของท่านในความคิดเกี่ยวกับแผนการ

การก่อตั้งสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบของวัดในเทือกเขา
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หิมาลัย ที่ซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านทั้งฝั่งตะวันตกและ

ฝั่งตะวันออกสามารถมารวมกันอย่างพร้อมใจ ในขณะที่

ครอบครัวซีเวียร์อยู่กับท่าน และไม่เคยปล่อยให้ความคิดนั้น

พ้นผ่านไป และมันได้กลายเป็นชีวิตการทำงานของพวกเขา 

ในขณะที่เพลิดเพลินกับความเงียบสงบและความสดชื่นอัน

บริสุทธิ์ของภูเขาอันสันโดษในสวิตเซอร์แลนด์ ก็มีจดหมาย

จากท่านศาสตราจารย์ พอล ดายซัน ผู ้มีชื ่อเสียงโด่งดัง

ทางด้านภารตวิทยาของเยอรมันนี ได้เรียนเชิญท่านไปเยือน

เขาท ี ่  ค ี ล  เป ็นช ่ วง เวลาส ั ้ น  ๆ  ท ี ่ ท ่ านได ้พำน ักที่

สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามท่านได้จัดการไปเยือนยัง ไฮ

เดลเบิร์ก  โคเบลนซ์ โคโลญ เบอร์ลิน สำหรับท่านแล้ว ท่าน

มีความประสงค์ที่จะแวะที่เยอรมัน และท่านก็รู้สึกประทับใจ

ด้วยพลังแห่งวัตถุและการเรียนรู้อันเยี่ยมยอด ในการตอน

รับท่านที่คีล มันเป็นเต็มไปด้วยไมตรีจิตและความสัมพันธ์

ของพวกเขาราวกับมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวอาจเพราะได้รับยก

ย่องของสาวกแห่งเวทานตะ เช่น พอล ดายซัน 
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 หลังจากการเดินทางท่องไปในทวีปยุโรป เป็นอีกครั้ง

ที่ท่านสวามีมาที่ลอนดอน และ ศาสตราจารย์ พอล ดายซัน 

ได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย ท่านสวามีใช้เวลาอีกสอง

เดือนที่นี่และได้พบกับศาสตราจารย์แม็กซ์ มูลเลอร์อีกครั้ง 

มีการประชุมร่วมกับคุณเอ็ดเวิร์ด คาร์เพนเทอร์ คุณเฟรด

เดอร์ริค เมเยอร์ส คุณแคนนอน วิลเบอร์ฟอร์ซ และผู้มี

ชื ่อเสียงอีกหลายท่าน  และ ได้ส่งมอบชุดข้อมูลของคำ

บรรยายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับเวทานตะ ทฤษฎีทางฮินดู 

มายา และอไทวตะการหักโหมอย่างหนักเหล่านี ้ส ่งผล

กระทบอย่างมากต่อสุขภาพของท่าน และเพื่อนของท่านได้

แนะนำให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ หากแต่เสียงแห่งอินเดีย

นั้นในขณะนี้เรียกให้ท่านกลับ ท่านเริ่มรู้สึกว่าการทำงานใน

ส่วนของทางตะวันตกนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมันเป็นเวลา

สำหรับท่านที่จะพุ่งตัวเองอย่างรวดเร็วไปสู่เส้นทางแห่งการ

ปฏิบัติในอินเดีย เพื ่อที ่จะช่วยเหลือแผ่นดินแม่ของท่าน 

สำหรับการจัดการเกี ่ยวกับงานของท่านในอเมริกาใน

ช่วงเวลาที ่ท่านไม่อยู่  ในไม่ช้าท่านได้ส่งท่านสวามีสรา
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ดานันท์ไปที่นิวยอร์ก เพ่ือตอบสนองต่อการร้องขอซ้ำแล้วซ้ำ

เล่าของเหล่าสาวกและนักเรียนแห่งเวทานตะที่นั่น และท่าน

ได้นำสวามีอับเบดานันท์ ศิษย์พี่น้องของท่านอีกคนสำหรับ

ไปทำงานที่ลอนดอน ท่านสวามีทำทุกอย่างภายใต้อำนาจที่

ท ่านสร้างความประทับใจให้แก่ผ ู ้ท ี ่มาใหม่ ด้วยความ

รับผิดชอบในชีวิตใหม่ของท่าน ต่อมาในภายหลังท่านได้

ฝึกฝนสวามีอับเบดานันท์ ด้วยตัวท่านเองเพื่อที่จะสามารถที่

จะดำเนินการและทำได้เพียงลำพัง ท่านต้องการที่จะทิ้งผู้

ทำงานไว้เบื ้องหลังเพื ่อที ่จะปรับให้เกิดความเหมาะสม

ระหว่างจิตวิญญาณและสติปัญญาที่จะสามารถเข้าถึงซึ่ง

เวทานตะ และท่านคิดว่าสวามีอับเบดานันท์เป็นผู้ที่สามารถ

ถ่ายทอด และสามารถเป็นตัวแทนทางเวทานตะในการ

ทำงานแทนท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะภายหลังจากการ

จากไปของท่านสวามี และเมื่อนั้นท่านสวามีจะโล่งใจ จิตใจ

ของท่านสวามีในขณะนี้ชี้ชัดราวกับเข็มทิศไปยังอินเดีย ที่ซึ่ง

เป็นบ้านของคนยากจนและคนที่จมดิ่งอยู่ใต้นำนับล้าน ๆ 
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ผู้คนเหล่านั ้นเป็นสาเหตุที ่ทำให้ท่านต้องข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติก 
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อินเดียที่รัก 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 

ค.ศ. 1896 ท่านสวามี

เดินทางร่วมกับ นาย 

และนาง ซีเวียร์ จาก

กรุงลอนดอนสู่ทวีป

ยุโรป โดยการ

ช่วยเหลือจัดการของ 

นายกู๊ดวิน ซึ่งจะเดินทางไปพบกับท่านสวามีรวมถึงนายและ

นางซีเวียร์ที่เนเปิลส์ ด้วยทางเรือ ออกจากเซาแธมป์ตัน ท่าน

รู้สึกยินดียิ่งที่ได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง ท่านกล่าวต่อนายและ

นางซีเวียร์ว่า “ในขณะนี้ข้าพเจ้ามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้น 

นั่นคืออินเดีย ข้าพเจ้ามีความปรารถนาและคาดหวังบางสิ่ง

แก่อินเดีย” เพ่ือชาวอังกฤษถามท่านในวันก่อนออกเดินทาง

ว่า “ท่านสวามี ในขณะนี้ท่านยังคงชื่นชอบมาตุภูมิของท่าน

อยู่หรือ ด้วยความที่ท่านเดินทางออกจากอินเดียมาถึงสี่ปี 

ท่านมีประสบการณ์อันหรูหรา น่าสรรเสริญยกย่อง และเต็ม
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เป่ียมด้วยพลังแห่งตะวันตก” ท่านตอบกลับอย่างน่าสนใจว่า 

“อินเดียนั้น ข้าพเจ้ารักอินเดียตั้งแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะ

ออกมา แม้ในตอนนี้ ทุก ๆ ฝุ่นละอองของอินเดียก็กลายเป็น

สิ่งศักดิ์สิทธิส์ำหรับข้าพเจ้า ทุกอนุอากาศขณะนี้ศักดิ์สิทธิ์

สำหรับข้าพเจ้า ซึ่งในตอนนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สทิธิ์และ

เป็นสถานที่แห่งการแสวงบุญ” 

 คณะออกเดินทางไปยังมิลานผ่านโดเวอร์ เกแล และ

เมาท์ เซนิส และท่านสวามีเดินทางสั้น ๆ ไปยังอิตาลี เมื่อ

รถไฟออกจากฟอร์เรสซ์ไปยังโรม ท่านสวามีรู้สึกเข้าถึงเมือง

ทั้งหมดของยุโรปอย่างเต็มที่ ท่านมีความประสงค์อย่างยิ่ง ที่

จะได้เห็นกรุงโรม และนับเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ใช้ไปเพื่อซึมซับ

จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ณ กรุงโรม ท่านสวามีมีความปิติ

ล้นที่ได้พบเห็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่าง

มากมาย ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามเพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะ

และศาสนา เมื่อคณะเดินทางออกจากกรุงโรม ท่านไม่รู้สึก

เสียดาย วันเวลาที่ผ่านไปนั้น ไม่ได้ทำให้ท่านสวามีเศร้าใจ 

เนื่องจากท่านได้ซึมซับในแต่ละช่วงเวลาการเดินทาง ผ่านไป
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เพื่อนำพาท่านเข้าใกล้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านปรารถนา คือ

อินเดีย จากกรุงโรม ท่านเดินทางต่อไปที่เนเปิลส์ ซึ่งต่อมา

เรือเที่ยวสุดท้ายจากเซาท์แธมป์ตันได้นำพานายกู๊ดวิน มาถึง 

และได้ร่วมเดินทางจากเนเปิลส์ไปยังโคลัมโบ ในวันที่ 30 

ธันวาคม ค.ศ. 1896  พร้อมกับท่านสวามีและเหล่าศิษยานุ

ศิษย์ของท่านคนอื่น ๆ ในการเดินทางครั้งนี้ 

 ณ แผ่นดินเกิด การเดินทางกลับมาของท่านสวามี

นับเป็นเหตุการณ์อันยิ ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์แห่งชาติ

อินเดียสมัยใหม่ อินเดียยกย่องและให้เกียรติแก่ท่าน ตลอด

ระยะเวลาส่ีปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวอินเดียรับรู้ และเข้าใจ

แล้วว่า ท่านสวามีได้ทำงานที่ยิ ่งใหญ่มากเพียงใด ในการ

นำเสนอและตีความทางศาสนาฮินดู ต ่อประเทศแถบ

ตะวันตกจนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ชาวอินเดียเกอืบ

ทุกคนเปรียบท่านเป็นดั่งอาจารย์ในยุคก่อน ผู้ล่วงลับและ

กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเพียงชั่วขณะ ในการดำเนินชีวิตอัน

ทรงเกียรติแห่งศาสนาอันเป็นนิรันดร์ พร้อมทั้งนำพวกผู้ที่

อยู่ใต้ร่มเงาของท่านผ่านพ้นโลกแห่งความศิวิไลซ์ทั้งมวล 
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กลายเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่สำคัญของอินเดีย นับตั้งแต่

ได้รับชัยชนะ ณ สภาแห่งศาสนา พลังเหล่านี้ถูกขับเคลื่อน

ผ่านความรู้จากการบรรยาย และสุนทรพจน์ของท่านสวามี 

สายตาของผู้มีการศึกษาชาวอินเดียถูกเปิดกว้างขึ้น เผยให้

เห็นถึงความงดงามและสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในศาสนาของ

พวกเขา หลายต่อหลายคนได้ประจักษ์แล้วว่า เวทานตะ

เพียงอย่างเดียวเท่านั ้นที ่เป็นที่สุดของความเป็นศาสนา

สากล  

 ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1897 ภาพ

เบื้องหน้าเป็นบริเวณริมชายฝั่งของศรีลังกา ซึ ่งสามารถ

มองเห็นได้จากระยะไกล ภาพที่แสนงดงามของเฉดสีอัน

สดใสเมื่อยามต้องแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า นี่คืออินเดีย 

ท่านสวามีเฝ้ามองด้วยความตื่นเต้น หากแต่ท่านสวามีไม่ได้

นึกเลยแม้แต่น้อย ว่ากำลังจะได้พบกับตัวแทนนิกายทาง

ศาสนาทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานทางสังคมต่าง ๆ ต่างมา

ต้อนรับการกลับมาของท่าน ศิษย์พี่น้องของท่านเดินทาง

มาถึงศรีลังกาเพื่อพบกับท่าน สำหรับผู้อื่นนั้นกำลังเดินทาง
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มา ในมัดดราสและโกลกาตาต่างตื่นเต้นอย่างมากต่อการ

มาถึงของท่าน บัดนี ้ท ่านสวามีพบว่า ณ เวลานี ้ ท ่าน

กลายเป็นบุคคลสำคัญแห่งอินเดีย  

 เมื่อท่านสวามีถึงยังโคลัมโบ เสียงตะโกนกู่ร้องด้วย

ความปิติยินดีของมวลชน ดังขึ้นไม่ขาดสาย ตลอดทั้งบริเวณ

ท่าเรือปกคลุมไปด้วยคลื่นมนุษย์ ฝูงชนนจำนวนมากต่างพา

กันพยายามแหวกเข้ามาเพ่ือสัมผัสท่าน ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่

ตระการตาถูกจัดเตรียมขึ้น ประดับประดาด้วยทิวธงงดงาม 

ท่วงทำนองอันไพเราะของบทสวดทางศาสนาเปล่งเสียงดัง

ก้องไกล ดอกไม้โปรยปรายในทุกย่างก้าวของท่านสวามี 

ผู ้คนทั ้งคนร่ำรวยและคนยากจนนับร้อย ต่างนำเครื ่อง

สักการะบูชามามอบแด่ท่าน บัดนี้ ท่านเป็นเป้าสายตาแล้ว 

ผู้คนทั้งหลายต่างจับจ้องมายังท่าน ท่านสวามีปรากฏตน

ท่ามกลางขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ ราวกับผู้พิชิตที่กลับมาพรอ้ม

กับชัยชนะ ราวกับมงกุฏแห่งเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ หากแต่

ท่านมิใช่ผู้พิชิตอาณาจักรใด ๆ ในโลกนี้ ท่านเป็นเพียงผู้พิชิต

หัวใจผู้คนทั้งหลายทั่วโลกทั้งตะวันออกและตะวันตก 
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 ณ ศรีลังกา ท่านสวามีเข้าร่วมประชุมที่จัดเตรียมขึ้น

เพื ่อการต้อนรับจากประชาชนหลายต่อหลายแห่ง ท่าน

พำนักที่เกาะราวสิบวัน ท่านสวามีเดินทางข้ามทะเลและ

เดินทางต่อ มุ่งหน้าไปทางเหนือ ซึ่งที่นั่น ท่านสวามีได้ รับ

การต้อนรับด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างมาก ขบวนแห่เพื่อ

เฉลิมฉลองถูกจัดเตรียมขึ้น วงดนตรีเริ่มบรรเลง ปืนใหญ่ถูก

จุดขึ้น พลุไฟนานาถูกจุดขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณะแห่งการ

ต้อนรับเยี่ยงราชา แคร่ของท่านถูกหามขึ้น ผู้คนต่างแย่งกัน

เข้ามาแสดงความเคารพ และให้เกียรติแก่ท่านตลอดทาง  

 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการ

เดินทางห้าปีที่ผ่านมา มีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อครั้งที่

ท่านสวามีเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเท้าที่ปวดบวม 

ประกอบกับความอ่อนล้าจากการเดินทาง เดินทางผ่านไป

ในที่ที่ไม่เคยรู้จักด้วยบาตรที่ถือในมือ หากแต่ท่านสวามีรู้ว่า

คือการต้อนรับอย่างน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งที่มอบให้แก่ท่าน 

เป็นการแสดงออกทางความรักโดยธรรมชาติของผู ้คน

เหล่านั้น ต่อหลักการความคิดของท่านที่แสดงออกมา ท่าน
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ทำให้ทุกคนเชื่อว่าศาสนานั้นเป็นตัวแทนของทุกหัวใจ และ

ทุกชีวิตของชนชาติอินเดีย และตลอดการเดินทางที่ท่านได้

ถ่ายทอดความคิดของท่านเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศอินเดีย 

ในรูปแบบของการกล่าวสุนทรพจน์อันทรงพลัง 
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ข้อความถึงเพื่อนร่วมชาติ 

ชาวเม ืองม ัทราสต ่ า ง

กระตือรือร้นอย่างมากที่

จะได้เข้าถึงท่านสวามี ทุก

มุมเมืองต่างถูกตกแต่ง

ประดับประดาเนรมิตซุ้ม

ประตูขึ ้นสิบเจ็ดซุ ้มเพื่อ

เฉล ิมฉลองช ัยชนะแก่

ท่าน นำเสนอท่านด ้วย

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า ยี่สิบสี่ประโยค ในหลากหลายภาษา 

ถูกแขวงตกแต่งไว้ทั่วทั้งเมืองอย่างงดงาม เมื่อยามที่ท่าน

เดินทางมาถึง ณ เมืองแห่งนี้ ท่านสวามีได้ให้สุนทรพจน์อัน

คมคายที ่แสนจะไพเราะในข้อความที ่ส ่งถึงยังประเทศ

อินเดีย ด้วยชุดของการบรรยายที่แสนงดงาม ประกอบด้วย 

‘แผนการที่วางไว้’  ‘ภารกิจเกี ่ยวกับเวทานตะ’ ‘อนาคต

ของอินเดีย’  ‘แต่ละประเทศล้วนเป็นปัจเจก’ ท่านกล่าว 

‘หากแต่มีแก่นอันเป็นสาระแห่งชีวิต เป็นศูนย์กลาง เป็น
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หลักการ เป็นคำอธิบายอื่น ๆ ซึ่งประสมประสานกลมกลืน

ในรูปแบบของความสามัคคีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุก

ประเทศ พยายามสล ัดออกซ ึ ่ ง การเป ็นบ ุคคลของ

ประเทศชาติ ด้วยทิศทางของความเป็นตัวเอง ผ่านเวลานับ

เนื่องหลายศตวรรษ เมื่อนั้นชาติจะล่มสลายลง จากการเป็น

ศูนย์กลางรูปแบบทางศาสนาที ่ย ังมีชีว ิตอยู ่ในประเทศ

อินเดีย ประเด็นสำคัญทั้งหมดอยู่ในบทเพลงชีวิตแห่งชาติ 

การปฏิรูปสังคมต้องมีการสั่งสอนโดยการแสดงออกให้เห็น 

การพัฒนาที่ประเทศชาติต้องการนั่นคือจิตวิญญาณ ดังนั้น

หากอินเดียเต็มไปด้วยแนวความคิดทางด้านสังคมและ

แนวความคิดในทางการเมือง ในดินแดนแห่งนี้ จะต้องท่วม

ท้นและเต็มไปด้วยแนวความคิดทางด้านจิตวิญญาณด้วย 

งานแรกที่ต้องเรียกร้องความสนใจจากพวกเราคือ สัจธรรม

หรือมหัศจรรย์แห่งความจริงอันสูงสุด ที ่ถูกกักเก็บไว้ใน

คัมภีร์อุปนิษัท อยู่ในพระคัมภีร์โบราณและคัมภีร์ปารานาส 

ซึ่งต้องนำออกมาจากหนังสือทั้งหลาย วัดวาอารามต่าง ๆ 

รวมถึงจากป่าทั้งมวล และนำออกมาเผยแผ่อย่างกว้างขวาง
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ทั่วทุกดินแดน และเมื่อนั้นสัจธรรมของความจริงเหล่านี้  จะ

แผ่ขยายกระจายอย่างรวดเร็วราวกับเปลวไฟไปทั ่วทั้ง

แผ่นดิน จากเหนือจรดใต้ จากตะวันออกจรดตะวันตก จาก

เทือกเขาหิมาลัยจรดแหลมกันยากุมารีจากมหาสมุทรจรด

ท้องฟ้า’ 

 ‘สวัสดี  มาเถิดชาย-หญิง และเด็กๆ ไม่ว่าวรรณะใด 

ไม่ว่าเป็นผู้อ่อนแอหรือแข็งแกร่ง เมื่อได้ยินและเรียนรู้ถึง

เบื ้องหลังของความแข็งแกร่งและอ่อนแอ เบื ้องหลังของ

ความสูงส่งหรือต้อยต่ำ เบ้ืองหลังของทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็น

ที่ที่ไม่มีขอบเขตจำกัดของจิตวิญญาณ มั่นใจว่าเป็นที่ที่มี

ความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด และมีสมรรถภาพเอนกอนันต์ 

ซึ ่งทุกคนจะกลายเป็นผู ้ยิ ่งใหญ่และดีเลิศ ขอให้พวกเรา

ประกาศต่อทุกดวงจิต ในการลุกขึ้น ตื่นขึ้น และไม่หยุดยั้งที่

จะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งนั้น จงลุกขึ้น จงตื่นขึ้น ตื่นขึ้นจาก

การถูกสกดไว้ในความอ่อนแอ ไม่มีความอ่อนแอใดจริงแท้ 

จิตวิญญาณต่างหากที่เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด เป็นสิ่งที่มีอำนาจ

เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นการรู้แจ้งแห่งการตรัสรู้ จงลุก



116-สวามีวเิวกานนัทะ ชวีประวตัิสงัเขป 

 

ขึ้นยืน จงยืนหยัดด้วยตนเอง ประกาศความเป็นพระเจ้าใน

ตัวตนของท่าน จงอย่าปฏิเสธพระองค์’ ‘มันเป็นศาสนาที่

มนุษย์สร้างขึ ้น นั ่นเป็นสิ ่งที ่พวกเราต้องการ...  นี ่เป็น

การศึกษาที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ นี่

เป็นทฤษฎีที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ 

และนี่คือบททดสอบแห่งสัจธรรมของความจริง ทุกสิ่งทุก

อย่างทำให้ท่านอ่อนแอทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิต

วิญญาณ จงปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายเหล่านั้น สิ่งนั้น

ไม่มีชีวิต สิ่งนั้นไม่เป็นความจริง สัจธรรมหรือความจริงคือ

การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความยิ่งใหญ่ของสัจธรรม 

และความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลก เรียบง่ายราวกับ

ดำรงอยู่ในตัวตนของทุกคน’ 

ในขณะที่ท่านสวามีส่งต่อข้อความเหล่านี ้ในการ

สร้างแรงบันดาลใจ ไปยังเพื่อนร่วมชาติของท่าน ท่านไม่ลืม

หน้าที่สำคัญที่ท่านต้องการมุ่งเน้นที่จะยกระดับผู้คนนับล้าน 

ๆ ที ่จมลึกอยู ่ใต้น้ำ ออกจากปลักแห่งความด้านชาอัน

เลวร้ายทั ้งปวง ท่านสวามีให้คำอธิบายที ่ช ัดเจน เป็น
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สัญญาณเตือนไปยังเพื ่อนร่วมชาติของท่าน อีกทั ้งมอบ

แนวทางแห่งอุดมการณ์ แนวความคิดแห่งการรักชาติใน

ถ้อยคำปลุกเร้าใจดังนี้: 

‘คือพวกเรา ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเลวทรามทั้ง

ปวงจากบรรพชนชั้นสูงที่ได้เคยเหยียบย่ำลงบนสามัญชนทั้ง

ปวงของประเทศไว้ใต้ฝ่าเท้า จนกระทั่งพวกเขากลายเป็น

เพียงผู้อับจนหนทาง จนกระทั่งพวกเขาตกอยู่ในห้วงแห่ง

ความทุกข์ทรมานใจจากความยากจน ผู้คนยากจนมากจน

เกือบลืมไปว่า พวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน พวกเขาถูก

บังคับให้เป็นได้แค่เพียงช่างสกัดไม้ และคนลากน้ำนับเนื่อง

มาหลายศตวรรษ... รู้สึกหรือไม่ ดังนั้น เหล่าผู้ที่ต้องการ

แก้ไขของข้าพเจ้า เหล่าผู ้รักชาติของข้าพเจ้า ! ท่านรู ้สึก

อย่างไร ท่านรู้สึกบ้างหรือไม่ ว่าความดีและความฉลาดทั้ง

ปวงของคนรุ่นหลังนับล้าน ๆ จะกลายมาใกล้เคียงเยี่ยงสตัว์

เดรัจฉาน ท่านรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าผู้คนอีกนับล้าน ยังคงอด

อยากและหิวโซในปัจจุบัน คนทุกวัยนับล้าน ๆ คนยังหิวโหย  

ท่านรู้สึกหรือไม่ว่าความไม่รู้เข้ามาครอบงำแผ่นดินประจุด
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เมฆสีดำ มันทำให้ท่านรู้สึกกระสับกระส่ายหรือไม่ มันทำให้

ท่านนอนไม่หลับบ้างหรือเปล่า... ท่านลืมทุกอย่างเกี่ยวกับ

ตัวเอง นามของท่าน ชื ่อเสียงของท่าน ภรรยาของท่าน 

ลูกหลานของท่าน ทรัพย์สมบัติของท่าน ลืมแม้แต่กระทั่ง

ร่างกายของท่าน ท่านเป็นเช่นนั้นหรือไม่ นั่นเป็นแค่ขั้นแรก 

เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น... แทนที่จะใช้พลังงานที่มี

ของท่านในการพูดพล่ามไร้สาระ แล้วท่านค้นหาทางออก 

วิธีการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ความช่วยเหลือบางส่วน

แทนการลงโทษ ให้คำด่าทอเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแสน

สาหัส แล้วสิ่งเหล่านี้จะนำท่านออกจากความตายหรือไม่ ยัง 

สิ ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทั ้งหมด ท่านมีความปรารถนาที่จะฟันฝ่า

อุปสรรคของภูเขาที่สูงชันหรือไม่ หากโลกทั้งใบยืนอยู่กับ

ท่าน ดาบอยู่ในมือ ท่านจะยังคงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ท่านคิด

ว่าเหมาะสมหรือไม่...หากท่านมีสามสิ่งเหล่านี้ ในทุก ๆ งาน

ที่ทำของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีราวกับปาฏิหารย’์ 

‘อีกห้าสิบปีข้างหน้า...ปล่อยให้พระเจ้าที่ไม่สำคัญ

องค์อื่น ๆ หายไป...จากความคิดของพวกเรา นี่เป็นเพียง
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พระเจ้าองค์เดียวที่ตื่น เชื้อชาติของพวกเรา: ทุกหนทุกแห่ง

บนหัตถ์ของพระองค์ ทุกหนทุกแห่งบนเบื ้องบาทแห่ง

พระองค์ ทุกหนทุกแห่งที่พระเนตรของพระองค์ พระองค์

ครอบคลุมในทุกสรรพสิ่ง หากแต่พระเจ้าองค์อื่น ๆ ยังคง

หลับไหล พระเจ้าที่ไม่สำคัญนั้นหากเราติดตามไปท่านจะได้

สิ่งใด และไปเมื่อไม่สามารถเคารพบูชาพระเจ้าที่เราเห็นอยู่

รอบ ๆ ได้อีกต่อไป, พระเจ้าอันยิ่งใหญ่ …ในครั้งแรกของ

การเคารพบูชาเป็นการเคารพบูชาต่อพระเจ้าอันยิ่งใหญ่  ซึ่ง

อยู ่รอบตัวเราทั้งหมด... เทพเจ้าทั ้งมวลเหล่านี ้เป็นเทพ

เจ้าของพวกเรา ทั้งเหล่ามนุษย์และสรรพสัตว์ และพระเจ้า

แรกที่พวกเราทำการเคารพบูชาก็คือเพื่อนร่วมชาติของพวก

เรา...’ 

เบงกอลแห่งนี ้ไม่ได้ล้าหลัง นอกจากนี้เบงกอลยัง

สามารถแข่งขันกับเมืองอื่น ๆ ในการต้อนรับอย่างเหมาะสม

สำหรับลูกชายคนโปรดผู้มีความโดดเด่นของเธอ ด้วยจำนวน

คลื่นมวลชนนับร้อย ท่านสวามีแทบไม่สามารถเข้าถึงโกลกา

ตาได้เลย ผู้คนต่างต้องการทำความเคารพต่อท่าน และเพื่อ
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ฟังการอธิบายเกี่ยวกับเวทานตะ ในช่วงเวลากลางวัน ท่าน

ทำงานทั่วไปที่สำนักงานใหญ่ในอาคารหรูหราที่โกปาล ลาล 

ซีล ใน วรานคร ในช่วงเวลากลางคืนท่านอยู่ในกุฏิซึ่งเป็น

อารามบาซาร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ์1897 สถานที่พักอัน

โอ่อ่างดงามยิ่งของ ราชา ซัล ราธากานต์ เดว บาหาดูร์ ใน

เมืองโสภาบาญาร์บาซาร์ ซึ่งยินดีต้อนรับการมาเยือนเพื่อ

การประชุม โดยมีท่านราชา วินัย กฤษณะ เทวะ บฮาดูร 

เป็นประธานในพิธี กล่าวแนะนำท่านสวามีว่า ท่านเป็น

บุคคลผู้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอินเดีย โดยมีเหล่าราชา 

มหาราชา ผู้ทรงศีล และกลุ่มของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง

จากยุโรป เหล่าบัณฑิตผู้มีความรู ้ทั้งหลาย ปราชาชนผู ้มี

ชื่อเสียง และนักศึกษามหาวิทยาลัยนับร้อยคน ท่านสวามีได้

กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู ้คนที ่ เข ้ามาต้อนรับท่าน และได้

กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเป็นสุนทร

พจน์ที่แสดงออกอย่างแรงกล้าต่อความรักชาติ 

ในระหว่างที่ท่านสวามีพำนักในโกลกาตา ท่านได้

ต้อนรับเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ของอาจารย์ศรีรา
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มกฤษณะ และท่านอาจารย์ท่านอื่นผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ผู้คนแตกต่างจากหลากหลาย

สาขาอาชีพ และเยาวชนผู้มีความกระตือรือร้นนับร้อย ต่าง

พากันมาใช้ชีวิตประจำวันที่สวนซีลแห่งนี้ ผู้คนที่ยังคงค้นหา

คำตอบ ต่างต้องมนต์สะกดอยู่ในความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง 

ๆ อยู่เสมอ แม้กระทั่งครูผู ้ยิ ่งใหญ่ทางด้านปรัชญา และ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั ้งหลาย ต่างประหลาดใจใน

อัจฉริยภาพอันพิเศษสุดของท่านสวามี หากแต่ภายในหัวใจ

ของท่านยังคงอยู่กับการศึกษา ชีวิตในวัยเยาว์ที่ยังไม่ผ่าน

การแต่งงาน ผู้ซึ่งไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการพูดแม้แต่น้อย 

ตลอดช่วงชีว ิตของท่านสวามีถ ูกใช้ไปอย่างผสมผสาน

กลมกลืนกัน ระหว่างแรงปรารถนาและจิตวิญญาณของตัว

ท่านเองในการทำงานเหล่านี้ ในการฝึกฝนอย่างขะมักเขม้น 

เกี่ยวกับศาสนา ในหมู่ของพวกเขา ดังนั้น ผู้คนเหล่านั้นต้อง

อุทิศทั้งชีวิตเพื่อนำไปสู่การรอดสำหรับดวงจิตของตนเอง

และเพื่อความดีต่อโลก ท่านเสียดายแทนพวกที่มีร่างกาย

อ่อนแอ ผู้ที่มีครอบครัวแล้วในวัยเยาว ์ตักเตือนต่อพวกเขาผู้
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ซึ่งขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง รวมถึงวัฒนธรรม

และอุดมการณ์ของประเทศชาติ หากแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 

ล้วนทำด้วยความรักและความเมตตาอย่างแน่แท้ ซึ่งพวก

เขากลายมาเป็นศิษยานุศิษย์ผู้มีความเด็ดเดี่ยวและผู้ติดตาม

ในที่สุด  

เป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันดีว่า ความสนใจหลักใน

การพำนักที่โกลกาตาของท่านสวามี เนื่องจากเป็นศูนย์กลาง

อันแวดล้อมด้วยวัดวาอารามต่าง ๆ ไม่อาจมีคำบรรยายใดที่

สามารถอธิบายได้ถึงความสุขของพระทั้งหลาย เมื่อได้อยู่

ร่วมกันกับผู้นำอันเป็นที่รักของพวกเขาอีกครั้ง ความทรงจำ

ในครั้งวันวานหวนฟื้นคืนมา ไม่ว่าจะเป็นวันวันเวลาที่ได้อยู่

พร ้อมหน ้าก ับท ่านอาจารย์ ศร ี รามกฤษณะ รวมถึ ง

ประสบการณ์การเดินทางในทุกขณะแห่งชีวิตที่มีมากมาย

นับไม่ถ้วน ถูกเรียกกลับคืนมาอีกครั้ง ท่านสวามีทำให้ครูผู้พี่

และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายของท่านอาจารย์นับร้อย ๆ คน 

ต่างเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เป็นดั่งนิทานของบางฉาก
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บางตอนแห่งชีวิตการทำงานของท่านในฝั ่งตะวันตกอัน

ห่างไกล  

หนึ ่งในความสำเร็จอันยิ ่งใหญ่ของท่านสวามีที ่มี

มากมายคือการได้สนทนากับครูผู ้พี่ของท่านจากลัทธิที ่มี

แบบฉบับเฉพาะ เกี่ยวกับแนวความคิดสากลของการดำเนิน

ชีวิตทางศาสนา ในจิตวิญญาณแห่งประชาชน และการรับใช้

แก่เหล่าผู้ติดตาม ที่ยึดติดกับสถานที่เป็นสำคัญ จนถึงขณะนี ้

แนวความคิดเกี่ยวกับพระของกุฏิเป็นการมุ่งสู่การหลุดพ้น

อย่างเป็นอิสระหรือ มุกติ  และความตระหนักรู้อันสูงสุด

แห่งอาตมัน โดยการบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าและการทำ

สมาธิ ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มากเท่าที่เป็นไปได้ ห่างไกล

จากโลก ไกลห่างออกจากความวิตกกังวลและความเศร้า

โศกเสียใจ สอดคล้องกับความคิดแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับชีวิต

พระสงฆ์ หากแต่ด้วยจริตของท่านสวามี ท่านได้กำหนด

ระเบียบและการจัดการสิ ่งต่าง ๆ ใหม่ และเริ ่มต้นรับ

ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ท่านสวามีตำหนิพวกเขาที่ขาด

ความศรัทธาในตนเอง และภารกิจที ่ย ิ ่งใหญ่ของท่าน
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อาจารย์ศรีรามกฤษณะ ตำหนิความล้มเหลวต่าง ๆ ของพวก

เขาในการจัดการตนเองให้เป็นรูปเป็นร่าง และตำหนิต่อการ

เพิกเฉยไม่สนใจต่อการเทศนาหลักคำสอนในการปลดปล่อย

ผู้อื่น ท่านกล่าวว่า เป็นยุคสมัยของความต้องการ ซึ่งพวก

เขานั้นควรเผยแผ่แสงสว่างใหม่แสงนี้แก่ผู้อื่น และต้องครอง

ตนเป็นตัวอย่าง ด้วยวิธีการช่วยเหลือต่อผู้ยากจน ผู้ขาด

ความช่วยเหลือ และผู้เจ็บป่วย จงมองหาพระเจ้าในตัวพวก

เขา และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื ่นในการกระทำ

เช่นเดิม ภารกิจแห่งชีวิตของท่านสวามีคือการเปิดเผยสิ่ง

ต่าง ๆ ที่ท่านได้รู้ในรูปแบบคำสอนใหม่แก่ผู้ปฏิบัติธรรมใน

อินเดีย ซ ึ ่งพวกเขาเหล่าน ี ้ได ้อ ุท ิศตนเองทั ้งช ีว ิตเพื่อ

ช่วยเหลือผู้อื ่น ดังนั้น ท่านสวามีจึงได้ตีความคำสอนของ

ท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ว่าเป็นดั ่งแสงสว่างใหม่ ซึ่ง

กำลังปรากฏต่อหน้าพวกเขา เพื่อย้ำให้รู้ว่าหน้าที่อันสำคัญ

สูงสุดของพวกเขาอยู่ในภารกิจของท่านอาจารย์ ซึ่งกำลัง

นำพาไปสู่เส้นทางแห่งการฟื้นฟูทางศาสนา โดยการเพิ่ม

เงื ่อนไขสำคัญคือการช่วยเหลือปวงชนด้วยความรัก การ
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เผยแพร่ความคิดของท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะ แนว

ทางการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณนั้นอยู่เหนือผู้คนทั่วโลก แม้

ในฝั่งตะวันตก ท่านสวามีได้ถ่ายทอดข้อความเหล่านี้ครั้ง

แล้วครั้งเล่าต่อครูผู้ พ่ี ผ่านตัวอักษรและคำพูดที่สร้างแรง

บันดาลใจของท่าน ในขณะนี้ ภารกิจของท่านอาจารย์ศรีรา

มกฤษณะ ได้เสร็จสมบูรณ์ และด้วยความสามารถอันล้ำเลิศ

ของท่านสวามีอันปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยความ

เพียรพยายามและความต้องการอันสูงสุด ผ่านอุปสรรค

นานาทั้งฝ่ายคัดค้าน และฝ่ายสนับสนุนในจินตนาการตาม

แนวความคิดเชิงสังเคราะห์ของท่าน ซึ่งหล่อหลอมรวมอยู่

ในชีวิตของผู้เสียสละและผู้รับใช้ ด้วยข้อกำหนดและวินัย

อย่างเคร่งครัดทางศีลธรรม โดยมีการพิจารณาไตร่ตรองใน

แนวทางการศึกษา นอกจากนี้ เป้าหมายอันสูงสุดที่ต้องการ

ให้สำเร็จคือการอุทิศตนเพ่ือการดำรงอยู่แห่งมนุษยชาติ 

ด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่น

ของผู้นำของพวกเขา เหล่าศิษย์พี่น้องของท่านต่างโค้งศรีษะ

คำนับท่านด้วยความนับถือว่า สุรเสียงของท่านเปรียบได้ดัง
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ท่านอาจารย์ศรีรามกฤษณะของพวกเขา เพื่อเตรียมความ

พร้อมทางด้านจิตใจของพวกเขา เพื่อทำในทุกสิ่งเป็นไปใน

ทุกแห่งหนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ติดตามและเพื่อนมนุษย์ ตาม

คำสั่งของท่านสวามี สวามีรามกฤษณานันท์ ผู้ไม่เคยออก

นอกเขตกุฏิเป็นเวลาสิบสองปี เดินทางไปยังมัทราสตาม

คำสั่งของท่านสวามีวิเวกานันทะเพื่อเปิดศูนย์ที่นั่น นับเป็น

การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งเวทานตะทางตอนใต้ของ

อินเดีย ส่วนท่านสวามีสารดานันท์  และอาเบดานันท์ 

เดินทางไปยังฝั่งตะวันตกตามคำสั่งของท่านสวามี ในการ

ทำงานด้านความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยจิตวิญญาณ

เดียวกันที่มีอยู่เต็มเปี่ยม สวามีอัคคันดานันท์ เดินทางไปยัง

อำเภอมุรสีดาบาด เพื่อเริ่มต้นการทำงานเพื่อบรรเทาความ

อดอยากของผู้คนที่กำลังจะตายลงไปด้วยความหิวโหย ใน

หมู่บ้านต่าง ๆ ส่วนท่านครูผู้พี่ของท่านสวามี พร้อมเสมอใน

การเริ่มต้นการเดินทางไปทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา

และสาธารณะประโยชน์ ตามแต่โอกาสที่มีเป็นการกุศลที่

ท่านจัดขึ ้น หรืองานที่เกิดจากความคิดของท่านสวามีใน
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อนาคต ทั้งเรื่องแผนการทำงานในอินเดียและต่างประเทศ 

กลุ่มคนหนุ่มที่งดงามราวแสงสว่างเหล่านี้ เข้าร่วมทำงาน

เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากการดำเนินชีวิตและคำสอน

ของท่านสวามี แม้ในตอนนี้ก็ยังยืนหยัดเยี่ยงผู้กล้า ในการ

เสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อผู้อื่นเคียงข้างท่านสวามี เพื่อ

จัดการให้มวลชนผู้ไม่รู้ และผู้สิ้นหวังทั้งหลาย มีความสุขกับ

วิธีทางและความหมายแห่งการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่แห่ง

ชีวิต และเพื่อให้พวกเขาสามารถยืนอยู่บนเท้าทั้งสองของ

ตนได้อย่างมั่นคง เพื่อประกาศข้อความอันสูงสุดของพระ

คัมภีร์ต่อปวงชน สิ่งเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ในวัดวาอาราม ใน

การให้บริการตามบ้านเรือน และศูนย์บรรเทาทุกข์ในยามที่

มีพิบัติภัย ความอดอยาก และน้ำท่วม ภายใต้การกำกับดูแล

และประสานงานร่วมกันระหว่างครูผู้พี่และศิษยานุศิษย์ของ

ท่าน  

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ท่านสวามีมีความคิดใน

การพยายามผสานความร่วมมือในส่วนต่าง ๆ ทั้งพระและ

ศิษย์ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เข้ามารวมไว้เป็นองค์กรที่
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มีระบบการจัดการและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางที่

ชัดเจน ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณและการกุศล ครูผู้พี่ของ

ท่านรับดำเนินการจัดการตามความปรารถนาในการจัด

ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสมาคมการชุมนุมของ

ตัวแทนจากทุกวัดและศิษย์ของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ ณ 

บ้านพัก ของท่านบัลราม โบส สาวกผู้เลื่อมใส ในช่วงบ่าย

ของวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1897 โดยมีมติร่วมกันอย่าง

เอกฉันท์ในการจัดตั ้งองค์กรภายใต้ช ื ่อ Ramakrishna 

Mission Association 

หน้าที่หลักสำคัญคือการควบคุมการดำเนินการของ

กิจกรรมทางจิตวิญญาณ ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตาม

เจตนารมณ์ที่ได้เริ่มต้นของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ เพื่อให้

เกิดความสามัคคีในหมู่สาวกผู้ติดตามของศาสนาที่แตกต่าง

กัน ซึ ่งเป็นที ่รู ้ก ันว่ามีความแตกต่างของรูปแบบ ดังนั้น

เพื ่อให้อยู ่ภายใต้ศาสนาอันเป็นนิรันดร์เดียวกันได้ จึงมี

แนวทางปฏิบัติดังนี้  
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1) การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการ

สอน มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับการ

สอนทางวัตถุและจิตวิญญาณ เพื ่อให้เกิดความสุขแห่ง

มวลชน  

2) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

3) ให้คำแนะนำและเผยแผ่หลักเวทานตะแก่บุคคล

ทั่วไป รวมทั้งอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ ใน

แนวทางการดำเนินชีวิตของอาจารย์ศรีรามกฤษณะ  

สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางของกิจกรรมเพื่อการแก้ไข

ปัญหาที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื ่อให้เป็นไปตามภารกิจ

เหล่านี้ ควรมีการจัดตั้งกุฏิ และอารามในบริเวณส่วนต่าง ๆ 

ของอินเดีย เพื่อทำการฝึกฝนผู้ปฏิบัติธรรม และชาวบ้าน

ทั้งหลาย ที่พร้อมและยินดีอุทิศทั้งชีวิตของตนเพื่อให้ความรู้

แก ่ผ ู ้อ ื ่น สำหรับการทำงานในต ่างประเทศนั ้น ต ้อง

ดำเนินการส่งสมาชิกผู้ผ่านการฝึกอบรม และมีความพร้อม

ไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอกอินเดีย เพ่ือจัดตั้งศูนย์สำหรับ
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การเผยแผ่เวทานตะในที่เหล่านั้น เพ่ือนำพาผู้คนทั้งหลายให้

เข้าใกล้ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และที่สำคัญ

เพ ื ่อให ้ เก ิดความเข ้าใจท ี ่ด ีข ึ ้นระหว ่างอ ินเด ียและ

ต่างประเทศ4 

ในแง่ของการฝึกปฏิบัติทางด้านเวทานตะ ท่านสวามี

ว ิเวกานันทะต้องการเพียงให้ท ุกคนสามารถประยุกต์

หลักธรรมคำสอนอุปนิษัทไปสู ่ภาคปฏิบัติในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ท่านสวามีเองได้รับการฝึกฝนตามหลักการที่

เหมาะสมในการดำเนินชีวิตของท่าน ท่านสวามีทุ่มเทชีวิต

ทั้งหมดของท่านเข้าสู่วังวนแห่งกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแรง

บันดาลใจที่ทำให้ผู้อื่นเจริญรอยตามรอยเท้าของท่าน เพื่อ

ร ับใช ้มวลมนุษยชาติ  ท ี ่ย ังคงทนทุกข ์ทรมานภายใต้

สถานการณ์ที่ลำบากยิ่ง  

 
4
 หลงัจากกุฏิเบลุร์ ถูกก่อตั้งข้ึน สมาคมแห่งน้ีหยดุท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รอิสระ หากแต่

ออกมาเพื่อน าเสนอภารกิจของท่านศรีรามกฤษณะและจดทะเบียนในปี  1969 
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จากเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1897 ถึงเดือนมกราคม

ปี ค.ศ. 1898 ท่านเดินทางราวกับพายุหมุนไปทั่วทั้งเมือง

แห่งประวัติศาสตร์ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ท่าน

สวามีได้หว่านเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่า ด้วยจริตแห่งความ

กล้าหาญและความตั้งใจมั่น ไม่ว่าเป็นแห่งหนใด ทั้งที่ อัล

โมรา แคชเมียร์ และปัญจาบ และ เขตรี อัลวาร์ อัจเมร ์และ

เมืองสำคัญทั้งหลายของรัฐราชสถาน ทุกแห่งที่ท่านเดินทาง

ไปเยือน ท่านสวามีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อน

ร่วมชาติทั ้งผู ้สูงศักดิ ์ที ่สุดและผู ้ที ่ต้อยต่ำที ่สุด โดยมิได้

แบ่งแยก พูดคุยกับพวกเขาอย่างอิสระและเป็นกันเองกับ

ราชาและมหาราชาทั้งหลาย เฉกเช่นเดียวกับชาวอินเดียใน

กลุ่มอื่น ๆ ในทุกขณะที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่เบื้องหน้าท่าน

อย่างเท่าเทียมในมาตุภูมิของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นความ

จำเป็นอันสำคัญยิ่ง  

ท่านไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยต่อ

เพ่ือนร่วมชาติของท่าน ท่านสวามีพยายามชี้ให้เห็นถึงคุณค่า

และความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกจากบรรพชน
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ของพวกเขา – ด ้านว ัฒนธรรมหากเปร ียบเท ียบกับ

วัฒนธรรมของอารยธรรมอื่นใดในอดีต หรือปัจจุบัน แม้

เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจเทียบเทียมวัฒนธรรมของอินเดียได้  

ตราบเท่าที่ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจของเขายังคงเป็น

อินเดีย ท่านชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นชาตินิยม

อินเดีย ขึ้นอยู่กับแนวความคิดใหม่อันยิ่งใหญ่หลายหลากที่

ผ่านมา และยังคงหลอมรวมอยู่ในทุกขั ้นแห่งการเติบโต 

หากแต่พวกเราต้องรู้สึกสำนึกในความจริงแห่งอัจฉริยภาพ

อันพิเศษสุดของเชื้อชาติ หากแม้พวกเราเรียกร้องเพื่อให้เกิด

จิตวิญญาณของความเป็นชาติเมื่อใด เราก็จะใช้เวลาไปกับ

การร่าง การวางแผนเพื่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา จากนั้นจึง

เป็นขั้นตอนในการสร้างอนาคต สิ่งเหล่านี้คือมรดกจากอดีต

กาล ท่านสวามีชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ถึง

มรดกทางศาสนาอันเป็นรากฐานที่สำคัญแห่งปัญญาของ

อินเดีย นี ่เป็นการจัดระเบียบทางด้านแนวความคิดทั้ง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตวิญญาณ โดยศาสนา

ที่ท่านสวามีหมายถึงคือหลักการมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ดัง
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คำสอนจากความผิดพลาดของการกระทำ และไม่ใช่ความ

เชื ่อทางไสยศาสตร์และโชคลางทั ้งหลาย และประเพณี

ท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นการขยายความต้องการและพิจารณา

ข้อจำกัดบางส่วนที่ไร้ค่าออกไปด้วยมืออันแข็งแกร่งแห่งปวง

ชน เหนือสิ ่งอ ื ่นใดทั ้งปวง ท่านสวามีแสดงให้เห ็นว่า 

ประเทศชาตินั ้นขึ ้นอยู่กับจริตและคุณภาพของพลเมือง 

ความแข็งแกร่งของประชาชนแต่ละคนนำมาซึ ่งความ

แข็งแกร่งของประเทศชาติในที ่สุด ดังนั ้น ท่านสวามีจึง

กระต ุ ้นเต ือนแต่ละคน หากปรารถนาความดีงามแก่

บ้านเมือง ต้องพยายามแสวงหาการเดินทางแห่งชาติ เพื่อ

สร้างให้เกิดจริตและสิ่งต่าง ๆ และนำพามาซึ่งคุณธรรม เช่น 

ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความเคารพนับถือใน

ตนเอง 
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ศิษย์ทางตะวันตกและตะวันออก 

ภายหลังจากการเสร็จสิ ้นภารกิจการเดินทางเพื่อ

บรรยาย ท่านสวามีวิเวกานันทะเดินทางกลับไปยังโกลกาตา 

ในกลางเดือนมกราคมปี ค.ศ. 1898 กุฏิได้ย้ายจากอาราม

บาซาร์ ไปยังบ้านสวนของ นิรัมบาร์ มุคเคอร์จี ทางฝั่ง

ตะวันตกของแม่น้ำคงคาที่เมืองเบลูรหากแต่ในบางครั้งท่าน

สวามีอุทิศตนเองและให้ความสำคัญอย่างมากต่อภารกิจ

ด้านการฝึกอบรมแก่เหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ทั ้งฝั่ง

ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าสู่การฝึกฝน

ในรูปแบบตามแผนการแห่งการฟื ้นฟูมาตุภูมิของท่าน       

ลูกศิษย์ของท่านจากฝั่งตะวันตก เดินทางมายังอินเดียตาม
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ความต้องการของท่านทั้ง น.ส. มาร์กาเร็ต โนเบิล ในช่วง

ปลายเดือนมกราคม เพื่อที่จะพบกับ น.ส. เฮนเรียตตา เอฟ 

มูลเลอร์ เพื ่อทำงานร่วมกันในรูปแบบของสถาบันเพื่อ

การศึกษาของสตรีแห่งอินเดีย และได้พบกับ นาง โอลี บูล 

และ น.ส. โจเซฟิน แมกลาวด์  ในเดือนมีนาคม น.ส. มาร์กา

เร็ต โนเบิล ได้ปฏิญาณเป็นนักบวช และใช้ชื่อว่า นิเวทิตา 

(Nivedita) ผู้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการถวายและอุทิศ

ตน ท่านวิเวกานันทะได้แนะนำซิสเตอร์นิเวดิตาอย่างอบอุ่น

ต่อสาธารณชนแห่งโกลกาตา ว่าท่านเปรียบดั่งของขวัญจาก

อังกฤษที่มอบแก่อินเดีย  

 การฝึกอบรมของเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ทางฝั่ง

ตะวันตกนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ท่านสวามีเป็นกังวลใจ ใน

ฐานะของครูทางด้านจิตวิญญาณ จากบรรดาสาวกทางฝั่ง

ตะวันตก ท่านสวามีพิจารณาอย่างละเอียดเป็นพิเศษแล้วใน

การเลือกซิสเตอร์นิเวดิตา ผู้เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของ

ท่าน ท่านสวามีไว้วางใจในตัวซิสเตอร์นิเวดิตายิ่ง เช่น การ

ส่งต ่อแนวทางการบรรยายโดยส่วนใหญ่ที ่เป ็นดังแสง
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ประกายอันส่องสว่างต่อผู้อื่นไปให้แก่ซิสเตอร์นิเวดิตา ท่าน

สวามีเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเหล่าสาวกและศิษยานุ

ศิษย์ทางตะวันตกของท่าน และเห็นว่าการทำการศึกษา

อย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของอินเดีย ซึ่งพวกเขา

ไม่เพียงเห็นแค่ความงดงามเท่านั ้น หากแต่ยังคงมีความ

เข้าใจพิเศษและชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของแผ่นดิน 

อันนำไปสู ่อ ุดมการณ์และวิธีการแห่งวัฒนธรรมที ่ เป็น

วิทยาศาสตร์ในแบบตะวันตก ในการแบกรับภาระงานต่าง 

ๆ เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

 ท่านสวามีออกเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งอินเดีย

พร้อมกับกลุ่มผู้ที่ถูกคัดเลือกจากศิษย์ของท่าน หลังจากที่

พำนักที่ อัลโมรา ภายหลังจากการเดินทางไปยัง แคชเมียร์ 

ไปทางตอนเหนือของแม่น้ำเชลัม ผ่านหุบเขาแห่งศรีนคร ซึ่ง

ท่านเดินทางมาถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1898 ซึ่ง

เป็นสถานที่แสวงบุญอันยิ่งใหญ่ในถ้ำอมรนาถ อันเป็นหุบ

เขาที่เต็มไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกแห่งเทือกเขา

หิมาลัย มีเพียงซิสเตอร์นิเวดิตา เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับ
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อนุญาตให้ติดตามท่านไปยังสถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์แห่งนั ้น ใน

วันที่ 2 สิงหาคม ขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันเพ็ญเดือนสาวนะ เป็น

ช่วงเวลากลางวันแห่งเทศกาลประจำปี คลาคล่ำไปด้วยผู้

แสวงบุญ ภายในถ้ำน้ำแข็งอันศักดิ ์สิทธิ์แห่งพระศิวะที่มี

ชื่อเสียง สวามีวิเวกานันทะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ในเบื้องลึกที่

กำลังสั่นเทาภายในจิตใจ ทันทีที่ได้เข้าถึงภายในสถานที่อัน

ศักดิ์สิทธิ์ในสภาวะกึ่งสมาธิ ประสบการณ์อันลึกลับที่เกิดกับ

ท่านนี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้ซึมซับความรู้สึก

แห่งความอิ่มเอมภายในจิตใจ ในจริตของท่านด้วยการแสดง

ตนของพระเจ้า ซึ ่งภายหลัง ท่านสวามีได้พูดเกี่ยวกับสิ่ง

เหล่านี้ว่า ท่านไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้ หากแต่พระ

ศิวะ ท่านทรงเป็นนิรันดร์ เป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ ท่านสวามีรู้สึก

ได้ถึงความปิติอันยิ่งใหญ่ในสมาธิ ท่านรู้สึกได้ถึงความว่าง

เปล่าและเป็นอิสระจากพิภพทั้งปวง 

 การเด ินทางแสวงบ ุญที่ อมรนาถ ด ้ วยความ

จงรักภักดีที่จะอุทิศตนต่อพระแม่กาลีเรื่อยมา ท่านมีความปิ

ติสุขที ่ได้เห็นความอันมหัศจรรย์ของพระแม่กาลีปรากฏ
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เบื้องหน้าท่าน สิ่งที่ปรากฏนั้นเด่นชัดซึ่งท่านสวามีเขียนไว้

เก ี ่ยวกับพระแม่กาลี เป็นบทกลอนอันเกี ่ยวกับความ

มหัศจรรย ์ของส ิ ่ งที่ท ่านเห ็นและร ับร ู ้  ภายหล ังจาก

ประสบการณ์ในครั้งนี้ ท่านจึงออกเดินทางเพียงลำพังโดย

ทันทีในวันที่ 30 กันยายน ไปยัง สีสันแห่งใบไม้ผลิของ ฌิร์

ภาวานิ ท่านสวามีเคร่งครัดในการฝึกปฏิบัติตนเองอย่าง

หน ัก หล ังจากน ั ้นไม ่ก ี ่ว ัน ท ่านสวาม ี ได ้ค ้นพบการ

เปลี ่ยนแปลงอย่างแท้จริง ท่านจึงกลับมาหาเหล่าศิษย์

ทั้งหลายของท่าน ความคิดแห่งการเป็นผู้นำ ผู้ทำงาน หรือ

อาจารย์นั้นมลายสิ้น กลับเหลือเพียงแค่ความคิดแห่งการ

เป็นพระ ลูกศิษย์ต่างเห็นชัดเจนว่าท่านเปลี่ยนไปมาก เหลือ

เพียงความเปลือยเปล่าอันบริสุทธิ์ผู ้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น 

ดังนั ้นท่านจึงกล่าวด้วยความรู ้สึกอย่างแท้จริง ‘มันคือ

ทั ้งหมด “พระแม่” และในตอนนี ้ ทุกความรักชาติของ

ข้าพเจ้าหายไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมลายหายไป ในขณะนี้ มี

เพียง “พระแม่ พระแม่เท่านั้น”!’  คณะเดินทางกลับมาที่ 

ลาฮอร์ สุขภาพของท่านสวามีไม่สู ้ดี และถูกทำลายลงไป
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มาก ท่านสวามีสดานันท์ นำท่านกลับไปยังเบงกอล ท่าน

สวามีสดานันท์ รีบเดินทางกลับมาจาก อัลโมรา ทันที 

ภายหลังจากทราบข่าวไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน  

 พวกเขาเดินทางมาถึงเบลูรในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็น

วัดแห่งใหม่และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ท่าน

สวามีเองทั ้ง ๆ ที ่ม ีส ุขภาพอ่อนแอลง กลับฟื ้นคืนมามี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยเหล่าพระและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน

การอุทิศตนของผู ้ม ีศ ักยภาพต่าง ๆ ของวัด ในวันที ่ 9 

ตุลาคม จากการเดินทางอันยาวนาน จากวันที่ 2 มกราคม 

ค.ศ.1899 สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ กุฏิเบลูรก

ลายมาเป็นสำนักงานใหญ่อย่างถาวรของเหล่าพระของท่าน

รามกฤษณะ และมีการชุมนุมรวมตัวกันของศิษยานุศิษย์

ของท่านสวามี ท่านสวามีเริ่มต้นสร้างและกระตุ้นความรู้สึก

ของลูกศิษย์ให้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของ

พวกเขา เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแห่งความเป็นพระ ท่าน

สวามีใช้เวลาหลายชั ่วโมงในการสนทนาประเด็นต่าง ๆ 

ทางด้านศาสนา เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา การ
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แสดงความคิดเห็น รวมถึงระเบียบและวินัยของสงฆ์ที่ตั้งขึ้น 

พร้อมกับการทำงานทางจิตวิญญาณและทางปัญญาไป

พร้อม ๆ กัน ในบางชั่วโมงของแต่ละวัน ท่านให้โอวาทต่อ

ลูกศิษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ ๆ  

‘ประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเพียงประวัติของคนเพียงไม่กี่คน

ที่มีความศรัทธาในตัวเอง ความศรัทธาเหล่านั้น เพรียกหา

ความเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ภายใน ท่านเพียงแค่พลาด เมื่อท่าน

มุ่งมั่นเพียงพอก็จะเกิดพลังที่แสดงออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ตราบเท่าที่ผู้คนสูญเสียความเช่ือในตนเอง จุดจบก็จะเข้ามา 

จงเชื่อมั่นในตนเองก่อน และจึงเชื่อในพระเจ้า ด้วยกำมือ

ของมนุษย์ที่จะขับเคลื่อนโลก มันเป็นความอยู่รอดของผู้คน

อื่น ๆ ที่ท่านต้องแสวงหา และแม้ว่าท่านจะต้องไปนรกเพ่ือ

ทำงานให้กับผู้อื ่น นั่นก็มีค่ามากเกินกว่าผลตอบแทนแห่ง

สวรรค์โดยการค้นหาความรอดเพ่ือตนเอง’ 

 แม้ว่ายังมีอาการเจ็บป่วยอยู่ ท่านสวามียังคงบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่องในภารกิจของท่านรา

มกฤษณะ ท่านสราดานันท์ ถูกเรียกตัวกลับจากอเมริกาเพื่อ
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มาทำงานนี้ ในไม่ช้าท่านได้ก่อตั้งคณะที่มีความแข็งแกร่งขึ้น

คือ กลุ่มของผู้นำศาสนาที่มีความแข็งแกร่ง เพ่ือเตรียมพร้อม

สำหรับการฟื้นฟูอินเดียอีกครั้ง ในขณะที่ยังมีการเผยแผ่

ความคิดเกี ่ยวกับเวทานตะ ไปตลอดทั่วทั ้งโลก ในไม่ช้า 

ความฝันของท่านสวามีเกี่ยวกับการก่อตั้งกุฏิในพื้นที่ร่มเย็น 

ดังเช่นภูมิภาคอันสันโดษและเงียบสงบของเทือกเขาหิมาลัย 

ที่ซึ่งตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกัน บนรอยเท้าแห่ง

ความเท่าเทียมของความรักและสามัคคี ที ่ซ ึ ่งเป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนอุดมการณ์แนวความคิดอันสูงสุดซึ่งกันและกัน 

และทำการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาแห่งอไทวตะ  ซึ่งยังคง

เป็นสำนึกแห่งความจริง ด้วยความช่วยเหลือของ ท่าน

สวามีสวรูปานันท์ ทำให้นายและนางซีเวียร์ก่อตั้ง อไทวตะ

กุฏิ  ขึ้นในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 1899 ภายใต้คำแนะนำของ

ท่านสวามีวิเวกานันทะที่มายาวาติ ที่ซึ่งมีมุมมองแห่งความ

งดงามของทิวทัศน์ราวกับต้องมนต์ ในยามที่มีหิมะปกคลุม 

สำหรับสถาบันอ ื ่น ๆ นอกเหนือจากนี ้การทยอยเปิด

ดำเนินการภายใต้ทิศทางของท่านสวามีในส่วนต่าง ๆ ของ
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อินเดียอีกเป็นจำนวนมาก ท่านสวามีพึงพอใจและมีความสุข

ที่ได้เห็นอุดมการณ์และแนวคิดอันสูงส่งของท่านเจริญงอก

งาม และฝังรากหย่ังลึกลงไปในจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินเกิด  
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การเยือนตะวันตกครั้งที่สอง 

 ท่านสวาม ีประกาศความ

ตั ้งใจที ่จะเดินทางไปเยือน

ตะวันตก เพื่อที ่จะไปดูงาน

ต่าง ๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น อีก

ท ั ้ ง ย ั ง เ ป ็ น ก า ร ม อ บ

แรงผลักดันให้แก่พวกเขา 

ท่านถูกกระตุ้นจากทั้งเหล่า

สหายของท่าน และเหล่าผู้ทำงาน และศิษยานุศิษย์ของท่าน

อีกครั้ง เกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่ค่อนข้างแย่ลง ในเวลานี้

ท่านเดินทางร่วมกับท่านซิสเตอร์นิเวดิตา และพระผู้พี่คือ

ท่านสวามีต ุร ิยานันท์  และนั่งเร ือกลไฟไปในวันท ี ่ 20 

มิถุนายน ค.ศ. 1899 การเดินทางครั้งนี้เพื่อนำท่านสวามตีรูิ

ยานันท์ ไปอเมริกา ท่านสวามีกล่าวว่า ‘พวกเขาได้เห็นถึง

พลังอำนาจแห่งกษัตริย์ : ซึ่งในตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะ

แสดงให้พวกเขาเห็นถึงพลังอำนาจแห่งพราหมณ์ ’ ท่าน

หมายความว่า ในทางตะวันตกได้เห็นถึงจิตวิญญาณของการ
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ต่อสู้ และการใช้พลังงานในการป้องกันปกป้องศาสนาอัน

เป็นนิรันดร์ของท่าน ความเป็นสนาตนะธรรม และในตอนนี้

เป็นเวลาที่ท่านมาเพื่อผู ้คนทั้งหลายควรจะมีผู ้นำในการ

ยกตัวอย่างของผู้ที่มีการทำสมาธิในแบบของครูผู้พี่ของท่าน 

ซึ่งเกิดและเติบโตในวัฒนธรรมที่ดีที่สุด และมีระเบียบวินัยที่

เข้มงวดของความเป็นพราหมณ์ ภายหลังจากพักที่ลอนดอน

สักพัก ท่านได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และพำนักที่นั่นเป็น

ระยะเวลาเกือบหนึ่งปี ที่นั่น ท่านได้พบกับอับเบดานันท์ ซึ่ง

เป็นผู้ที่รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับเวทานตะอย่างจริงจัง 

ท่านตูริยานันท์ ปักหลักอยู่ที่ เมาท์ แคร์ ใกล้กับนิวยอร์ก 

หากแต่ท่านสวามีเดินทางต่อไปยังแคลิฟอร์เนีย ที่ซึ่งท่านได้

ก่อตั้งสมาคมเวทานตะ ณ  รัฐซานฟานซิสโก โอ๊คแลนด์ อัล

เมด้า ซึ่งท่านไปเปิดสาขาเวทานตะ นอกจากนี้ท่านได้รับ

ของขวัญเป็นที่ดินซึ่งมีพื้นที่ราวหนึ่งร้อยหกสิบเอเคอร์ใน

พื้นที่ป่าไม้ในเมืองซานตาคลารา อาศรมก่อตั้งขึ้นโดยสวามีตู

ริยานันท์ เพื่อทำการฝึกอบรมและคัดเลือกคณะนักเรียนที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพระ ดังนั้นงานที่ทำเหล่านี้ 
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ประสบความสำเร็จรวมถึงความคิดได้ถูกเผยแผ่กระจาย

ออกไป 

 หากแต่ ท่านสวามีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน 

แม้ในขณะท่านยุ่งกับงานอย่างมากในอเมริกา ท่านได้ยิน

เสียงกระซิบของความรู ้สึกภายในจิตใจ และมองเห็นถึง

ความกระตือรือร้นของท่าน ตลอดระยะเวลาที ่ท ่านมี

ประสบการณ์ทางตะวันตก และท่านได้บรรลุถ ึงความ

ปรารถนาอันสูงสุดอย่างครบถ้วน หนึ่งในจดหมายของท่าน

ที่กล่าวได้อย่างกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  ‘…การอธิษฐาน

สำหรับข้าพเจ้า...ว่างานของข้าพเจ้าจบอย่างบริบูรณ์ และ

ดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหมดถูกดูดซับในพระแม่กาลี...การ

ต่อสู้ที่มีทั้งแพ้และชนะ ข้าพเจ้าได้มาพร้อมกับสิ่งต่าง ๆ ของ

ข้าพเจ้า และกำลังรอคอยการปลดปล่อยที ่ย ิ ่งใหญ่... 

ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กน้อยผู ้หนึ ่งผู ้ซึ ่งเคยรับฟังด้วยการ

ครอบงำอย่างมหัศจรรย์ในคำพูดอันยอดเยี่ยมของอาจารย์

ศร ีรามกฤษณะ ภายใต ้ต ้นไทรของท ักข ิ เณศวรน ี ่คือ

ธรรมชาติที่แท้จริงของข้าพเจ้า ในการทำงานทั้งหลายและ
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กิจกรรมต่าง ๆ ทำในสิ่งที่ดี และทำสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย

ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม ในขณะนี้ ข้าพเจ้ายังได้ยินเสียง

ของท่านอีกครั ้ง เป็นเสียงเดิมที ่ทำให้จิตวิญญาณของ

ข้าพเจ้าตื่นรู้ พันธนาการและข้อผูกมัดต่าง ๆ จะถูกทำลาย

ลง ความรักจบลง การทำงานขาดรสชาติ ความเย้ายวนใจ

ต่าง ๆ ได้ออกจากชีวิตไปแล้ว ในขณะนี้เหลือเพียงเสียงของ

ท่านอาจารย์ ที่ยังคงเรียกอยู่... “ปล่อยให้ความตายฝังกลบ

คนตาย จงตามเรามา” “ตามเรามา ผู้เป็นที่รักของเรา ตาม

เรามา” นิพพานนำหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกในขณะนั้น 

ราวกับว่าเป็นความรู้สึกของมหาสมุทรแห่งความสงบสุขและ

สันติ อันปราศจากระลอกคลื่น และลมหายใจ’ 

 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1900 ท่าน

สวามีเริ่มการเดินทางที่ปารีส ที่ซึ ่งท่านได้รับเชิญให้ไปยัง

สภาแห่งประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนา ท่านพำนักอยู่ ณ 

กรุงปารีสเป็นระยะเวลาประมาณสามเดือน และออก

เดินทางไปยังอียิปต์ผ่านเวียนนา คอนสแตนติ และเอเธนส์ 

ด้วยลักษณะนิสัยชอบอยู่ในสมาธิอยู ่ตลอดเวลา หากแต่
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ไม่ได้เปิดเผยมันต่อผู้อื่น นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านเดินทางเยือน

ตะวันตกเป็นครั้งที่สอง สมาธิทำให้ความคิดภายในใจแรง

กล้าขึ้น ในขณะนี้ได้มาถึงจุดที่สำคัญยิ่ง ในปารีส ในเวลา

ต่าง ๆ ท่านมักจะเกิดความคิดภายในจิตใจที่โดดเดี่ยวออก

ห่างจากสิ่งแวดล้อมที่รอบตัวท่าน; และในอียิปต์ ดูราวกับว่า

ท ่านกำล ังจะเข ้าใกล ้ส ู ่หน ้าส ุดท ้ายของหนังส ือแห่ง

ประสบการณ์เล่มนี้ ดูราวกับว่าท่านอ่อนเพลียและเหนื่อย

ล้าเต็มที 

 ทันใดนั ้นก็ได้รู ้สึกถึงแรงปรารถนาที ่จะเดินทาง

กลับไปยังอินเดีย ณ ที่อันห่างไกลออกไปของอาศรมแห่ง

หิมาลัย ของนายซีเวียร์เพื่อนและศิษย์ที่ดีที่สุดของท่าน ที่ได้

ทุ่มเททั้งชีวิตและร่างกายของเขา เป็นผู้ที่ยอมพลีชีพได้เพื่อ

ศาสนา ท่านสวามีมีความสังหรณ์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านเริ่ม

กระสับกระส่ายที่จะเดินทางกลับไปยังอินเดีย ดังนั้น โดยไม่

รั้งรอสิ่งใด แค่เพียงหนึ่งวันท่านก็ได้เดินทางด้วยเรือกลไฟ

เที่ยวแรก และเดินทางกลับเพียงลำพังสู่มาตุภูมิในช่วงต้น

เดือนตุลาคมปี1900 ครั้นเมื่อเหล่าพี่น้องพระของท่านทราบ
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ข่าวการกลับของท่าน อย่างไม่คาดคิดพวกเขาได้พบผู ้นำ

ของตนเองอีกครั้งเพียงลำพัง  

 เก ี ่ยวก ับความประทับใจของท่านในการเยือน

ตะวันตก ท่านสวามีกล่าวในระหว่างการเดินทางครั้งแรก

ของท ่ าน โดยพล ั งอำนาจ  ด ้ วยองค ์ ก รและการมี

ประชาธิปไตยที ่ช ัดเจนของอเมริกาและยุโรป หากแต่

ในตอนนี้ ท่านค้นพบถึงจิตวิญญาณแห่งเงินตรา จิตวิญญาณ

แห่งความโลภ จิตวิญญาณแห่งทรัพย์ศฤงคาร ที ่ม ีการ

รวมกันอย่างมากมายมหาศาล และการต่อสู ่เพื ่ออำนาจ

สูงสุดอย่างโหดร้าย ความเจริญรุ่งโรจน์ทางวัตถุที่ไม่ยั่งยืน

นั้นหลอกท่านไม่ได้ ท่านเห็นแล้วในโศกนาฎกรรมที่ซ่อนไว้

ภายใต้ความเหนื่อยล้าของพลังงานที่ถูกใช้ไปอย่างหักโหม  

ความโศกเศร้าอันสุดซึ้งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากที่ไม่เอา

จริงเอาจัง ‘ชีวิตสังคมในตะวันตก’ ท่านกล่าวต่อซิสเตอร์

นิเวดิตา ‘เป็นดั่งเสียงหัวเราะที่ดังกระหึ่ม หากแต่สิ่งที่ซ่อน

อยู่นั ้นเป็นเสียงร่ำไห้ครวญคราง มันจะสิ้นสุดลงในเสียง

สะอื้น ความสนุกสนานและความเหลาะแหละทั้งหมดนั้น 



149-สวามีวเิวกานนัทะ ชวีประวตัิสงัเขป 

 

เป็นสิ่งที่ผิวเผิน แท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยความรุนแรงที่

แสนเศร้า... ที่นี่ (ในอินเดีย) มันเป็นเรื่องน่าเศร้าและมืดมน

อยู ่บนพื ้นผิว หากแต่ภายใต้นั ้นเป็นความประมาทและ

หวาดระแวง’  
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ก่อนวาระสุดท้าย 

 เ ม ื ่ อ ก ล ั บ ม า ถึ ง

ป ร ะ เ ท ศ อ ิ น เ ดี ย 

ก่อนที่ท่านจะรับงาน

ที่รออยู่ วัตถุประสงค์

แรกของท่านสวามีคือ

การไปพบนางซีเวียร์ 

ที ่อัดเวต อาศรม ใน

มายาวตี เมื่อท่านเดินทางถึงที่กุฏิเบลูรท่านมีลางสังหรณ์ใจ

เกี ่ยวกับการจากไปของศิษย์อันเป็นที่รัก นายซีเวียร์ ที่

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1900 โดยไม่หยุดพักเลย

ทันทีที่มาถึงกุฏิเบลูรท่านส่งโทรเลขไปยังมายาวาติ ว่าท่าน

กำลังมายังอาศรมที่มายาวาติ ท่านมาถึงมายาวาติในวันที่ 3 

มกราคม ค.ศ. 1901 และแม้จะมีความปิติยินดีผสมปะปน

กับอารมณ์ความรู้สึกเศร้าใจในการจากไปของศิษย์อันเป็นที่

รักของท่าน ในการพบกับ นางซีเวียร์ อีกครั้ง ท่านมีความ

ยินดีที่ได้เห็นงานสำเร็จไปได้ด้วยดี ท่านได้เอ่ยชมถึงความ
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งดงามของอาศรมที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ท่านพำนักที่

นั ่นเพียงหนึ่งสัปดาห์ เนื ่องจากท่านไม่สามารถหายใจได้

ปกติในอาศรม ท่านสวามีเดินทางกลับไปยังกุฏิเบลูรในวนัที่ 

24 มกราคม นอกเหนือจากการแสวงบุญครั้งสุดท้าย ที่ทา่น

ได้ทำเพื่อมารดาของท่าน ในการไปเยือนยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ทางตะวันออกของรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม ไปยังรัฐธากา 

และรัฐซิลลอง ซึ่งทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก ท่าน

ออกจากกุฏิเบลูรก็พำนักที่พาราณสีเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 

ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1902 การเดินทางที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของ

ท่านกำลังจะสิ้นสุดลง 

 ภายหลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากการเดินทาง

ในเบงกอลตะวันออกและรัฐอัสสัม ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อ

ประชาชนครั้งสุดท้าย ท่านสวามีเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรง 

สุขภาพของท่านแย่ลงอย่างมาก เหล่าพระต่างมีความกังวล

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาในตอนนี้ต่างขอให้ท่านพักอย่าง

เต็มที่ พวกเขาร้องขอให้ท ่านยกเลิกความคิดเกี ่ยวกับ

ประชาชนและผู ้อ ื ่น ในแบบที ่เคยมุ ่งมั ่นทำงานในอดีต 
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จนกว่าสุขภาพของท่านจะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น หากแต่ ใน

ฐานะที่เท่าเคยเป็นผู ้ที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง ท่านให้

สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งต่อกลุ่มคนที่รวมตัวกันมายังกุฏิ เบลูร

ว่าทุกคนต่างมุ่งมาหาท่านจากส่วนต่าง ๆ ของอินเดียเพื่อมา

รับพรและคำชี้แนะจากท่าน ท่านจึงต้องให้ด้วยความเท่า

เทียม 

 ณ วัดที่ท่านอาศัยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็น 

ศาสนสถานที่เป็นอิสระจากความน่าเบื่อหน่ายของสังคม 

และความน่ารำคาญของการยึดถือแบบแผนประเพณีทั้งปวง 

ท่านเป็น ‘ผู้รักษาศีลอิสระ’ ท่านเดินอย่างอิสระด้วยเท้า

เปล่า หรือใช้เพียงรองเท้าแตะที่ทำด้วยป่าน และถือไม้เท้า 

– เต็มไปด้วยเพลิดเพลินราวกับเด็กน้อย ณ ที่แห่งนี้ ท่านมี

อิสระอย่างแท้จริงที ่จะสวมใส่เพียงเครื ่องนุ่งห่มที่จำเป็น 

เป็นอิสระจากข้อบังคับทางสังคมในการแต่งกาย ด้วยเพียง

แค่เส้ือคลุม  หรือ ผ้าผืนเดียวที่คลุมไหล่ หรือผ้าจีวร ท่านได้

อยู่บนโลกของตนเอง อยู่บนโลกของสงฆ์ที่มีเพียงความเงียบ

สงบและความสันโดษ หลายคร้ังท่านได้ค้นพบความสนใจใน
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สวนหรือการทดลองในการปรุงอาหาร หรือค้นหาความสุข

และความปิติยินดีจากเหล่าสัตว์เลี้ยงของท่านทั้ง ‘บาคคา’ 

สุนัขของท่าน ‘ฮันสี’ แพะเพศเมียของท่าน ‘มัตรู’ ลูกละมั่ง

ของท่าน ลูกกวาง ลูกนกกระสา ลูกวัว และอื่น ๆ ในเวลานี้ 

ใครจะรู้ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในนามของ

ท่านสวามีวิเวกานันทะ! ในเวลาอื่น ๆ ท่านได้สั่งสอนชี้แนะ 

หรือช่วยเหลือสมาชิกต่าง ๆ ของกุฏิ ในอุปสรรคความ

ยากลำบากต่าง ๆ ของพวกเขา ท่านได้เผยให้เห็นถึงความ

อ่อนโยนที่ยิ ่งใหญ่ตลอดเวลา เกือบทุก ๆ วัน จวบจนวัน

สุดท้ายของท่าน ท่านเข้าสอนในชั้นเรียนเวทานตะต่อเหล่า

สามเณร เกี ่ยวกับวิถีทางแห่งการทำสมาธิ ท่านเป็นแรง

บันดาลใจของผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ปลุก

ความเชื่อมั่นในตนเองอันแข็งแกร่งให้กับพวกเขา ท่านเอา

จริงเอาจังอย่างเข้มงวดต่อระเบียบวินัย และการรักษาความ

สะอาด พยายามดึงให้ทันตามตารางเวลาของสัปดาห์ และ

ตรวจตราด ูแลทุกก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ผู้ที่ละเลยหรือประมาทไม่สามารถหลีกหนี
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จากสายตาของท่านสวามีได้เลย ท่านยังคงรักษาบรรยากาศ

ของความสงบเงียบแห่งสันติสุข และความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ 

ท่านเป็นแม่เหล็กที ่ไม่อาจต้านทานของผู ้ที ่พำนักอยู่ใน

อาศรม ดึงดูดผงเหล็กหรือลูกศิษย์เหล่านั้นเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งไม่อาจเข้าใจไว้ ว่าเพราะเหตุใด แต่ทุก ๆ คนมักจะรัก

ท่านมาก ทุก ๆ คำพูดของครูที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นคำพูดที่วิเศษ

สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันต่อทุกคนที่ได้ฟัง 

 ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านได้เห็นพระและพราหมณ์บางรูป

กำลังเดินทางไปบูชาที่วัด ท่านกล่าวต่อพวกเขาว่า ‘ที่ใดกัน

เล่าที่ท่านจะไปแสวงหาพรหมัน พรหมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

ที่นี่ ซึ่งพรหมันสถิตย์อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ที่สามารถมองเห็นได้ 

แล้วท่านยังจะไปหาพรหมันจากไหน ที่สามารถมองเห็นได้ 

ภายในจิตใจของท่านน่าเสียดายที่ถูกละทิ้ง และมองหาแต่

สิ่งภายนอกอื่น ๆ ที่นี่คือพรหมัน’ สิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่

ค่อนข้างแรงและทรงพลังของท่าน ซึ่งทุกคนรู้สึกได้ถึงความ

สงบสุขอันยากที่จะพรรณนาได้ และยังคงอยู่ แม้เพียงเศษ

เสี้ยวของชั่วโมงที่หยั่งรากลึกไปในเป้าหมาย เหตุการณ์ที่น่า
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จดจำและไม่อาจลืมเลือนได้ คือ เมื่อทุกคนในวัดได้ฟังคำ

สอนดังกล่าว ด้วยความประหลาดใจของพลังอำนาจอัน

มหัศจรรย์ของท่านผู้นำที่รัก ผู้ซึ่งใช้ถ้อยคำเพียงคำเดียวก็

สามารถยกระดับจิตใจของทุกคนให้สูงขึ้นสู่ขั้นความรู้แจ้ง

สูงสุด 

 ในช่วงระยะหลังของปี 1901 พวกแรงงานของ กลุ่ม

กุฏิสันาถาน ซัมมิท ซึ่งเคยทำงานที่กุฏิ วันหนึ่ง ท่านสวามี

เชิญพวกแรงงานมาทานอาหารพิเศษ เพ่ืองานเฉลิมฉลองอัน

งดงาม ซึ ่งท่านกล่าวว่า ‘พวกท่านเป็นนารายณ์ ซึ่งวันนี้ 

ข้าพเจ้ามีความปิติที่ได้ดูแลนารายณ์ของตนเอง’ หลังจาก

นั้นท่านได้หันไปทางเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่าน ท่านกล่าว

ต่อพวกเขาว่า ‘เห็นหรือไม่ถึงหัวใจอันแสนจะธรรมดาของ

ผู ้คนยากจนที ่ไม่รู ้หนังสือเป็นอย่างไร ท่านจะสามารถ

บรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่ไม่มีขอบเขตของพวก

เขาแม้เพียงน้อยนิดได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้น พวกเราก็ไม่สมควร

สวมใส่จีวร เราจะมีหัวจิตหัวใจอย่างไร หากเราปล่อยให้

พวกเขาหิวโหย ไม่เสื้อผ้าสวมใส่ แล้วพวกท่านยังจะทาน
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อาหารลงหรือเมื่อเหล่าพี ่น้องคนในชาติ ยังมีอาหารและ

เครื่องนุ่งห่มที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงตน จงโยนทิ้งความ

ภาคภูมิใจทั ้งหมดที ่มีจากการเรียนรู ้ และการศึกษา ที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (วิชาความรู้) และ สาธนา (การปฏิบัติ

ทางจิตวิญญาณ) ทั้งหมด ความสำเร็จส่วนบุคคลของการ

หลุดพ้นคือมุกติ  และออกเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยัง

หมู่บ้านหนึ่ง อุทิศการดำเนินชีวิตของพวกเราที่จะรับใช้คน

ยากจน และความน่าเชื่อถือของคนร่ำรวย เกี่ยวกับหน้าที่

ของพวกเขาต่อเหล่ามวลชนทั้งปวง ผ่านพลังอำนาจของ

จริตและจิตวิญญาณ และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเรา 

ด้วยการรับเงินคนรวย และด้วยวิธีการรับใช้คนยากจนและ

ด้วยคุณค่า โอ้ ไม่มีผู้ใดในประเทศของเราที่คิดเพื่อคนต้อย

ต่ำ คนยากจน และคนยากไร้ที่ทุกข์ทรมาน คนเหล่านั้นเป็น

ดั่งกระดูกสันหลังของประเทศ ผู้ซึ่งเป็นแรงงานในการผลิต

อาหาร ผู้ซึ่งแม้เมื่อมีการประท้วงหยุดงานเพียงวันหนึ่งจาก

การทำงาน จะทำให้เกิดเสียงร้องของความทุกข์ทั่วไปใน

เมือง  ที่ซึ่งผู้คนต่าง ๆ ในประเทศของเรา เป็นผู้ต้องได้รับ
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ความเห็นใจและสงสาร ผู้ซึ่งเอื้อเฟื้อความสนุกสนานและ

ความโศกเศร้าของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะได้รับการ

ยกระดับในแผ่นดินแม่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ นั่นคืออินเดีย ซึ่งไม่

เคยตื่น ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ สิ่งนั้นดูราว

กับพรหม ราวกับศักติคือพลังในตัวเรา คือสิ่งที่อยู่ในพวก

ท่านทั้งหลายเหมือนกับข้าพเจ้า ความแตกต่างเพียงระดับ

ของสิ่งที่ปรากฏในทั้งหมด ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโลก

นี ้ท ี ่ท ่านเคยเห็น ม ีการเจร ิญเต ิบโตข ึ ้นของประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนที่เหมือนกันในโลหิตของชาติ

ไปทั่วร่างกายของท่านหรือไม่ เป็นที่รู้ได้อย่างชัดเจนในเรื่อง

นี ้ว่า ไม่ ไม่มีงานที่ยิ ่งใหญ่ที ่สามารถทำให้สำเร็จได้ โดย

ร่างกายของผู้ที่เป็นอัมพาต ภายหลังจากการบำเพ็ญตบะ  

ข้าพเจ้าได้รู้จักความจริงอันสูงสุดก็คือ: พระองค์ทรงมี และ

ทรงเป็น ทรงอยู่ในทุกคน สิ่งเหล่านี้ล่วนเป็นรูปแบบต่าง ๆ 

สถานะต่าง ๆ ของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าองค์อื่น ๆ ที่จะต้อง

ค้นหา พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการเคารพบูชา 

พระเจ้าผู้ทำหน้าที่ในมนุษย์ทุกคน’  
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 วันเวลาเดินผ่านไปเรื่อย ๆ โดยในกุฏิ ราวกับว่าพวก

เขาอยู่ไม่กี่ชั่วโมง ไม่ว่าท่านสวามีจะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตาม 

หากแต่ทุกคนมีความสุขปลื้มปิติที ่ท่านยังอยู ่กับพวกเขา 

สำหรับครูผู้พี่ต่าง ๆ  และเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่าน การ

ปรากฏและแสดงตนของท่าน และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ของ

ความสนุกสนาน ความเศร้า และแรงบันดาลใจ ไม่ว่าท่าน

จะเป็นคนใจร้อน ไม่ว่าท่านจะตำหนิ ไม่ว่าท่านจะเป็นครู

หรือเป็นนักปราชญ์ทางด้านสมาธิ ไม่ว่าท่านจะเต็มไปด้วย

ความสนุกสนานร่าเริงหรือเต็มไปด้วยความเศร้า – สำหรับ

ในสายตาของครูผู้พี่ของท่าน ท่านยังคงเป็น ‘นเรนทรนาถ’ 

อันเป็นที่รัก คนเดิม และสำหรับเหล่าสาวกศิษยานุศิษย์ของ

ท่านเป็น ท่านผู้ให้ศีลให้พรและเป็นกูรูที่หาที่เปรียบไม่ได้ 

ความสุขใจของท่านสวามีคือความยิ่งใหญ่เมื่อได้ทำสมาธิ

และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการเติมเต็มสิ่งที่ไม่คงที่ในกุฏิ  

เมื่อใดก็ตามที่สุขภาพของท่านพร้อมหรือสามารถทำได้ ท่าน

มักเข้าร่วมในการทำสมาธิตอนช่วงเช้าในโบสถ์ การปรากฏ

ตัวของท่านในห้องทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มพลัง
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อำนาจและความแก่กล้าในการทำสมาธิของผู้ที่ร่วมนั่งสมาธิ

กับท่าน 

 ทั้ง ๆ ที่ท่านมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ท่าน

สวามีก็ยังมีความกระตือรือร้นในการต้อนรับเหล่าสหายและ

แขกผู้มาเยือนทั้งหลายจวบจนวันสุดท้าย และชี้นำเหล่า

สาวกศิษยานุศิษย์ของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการละ

ทิ้ง แม้ว่าร่างกายของตนต้องเป็นเช่นนั้น แม้บางคร้ัง การได้

ยินชะตากรรมของผู้ค้นหาอย่างจริงจัง ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้

รับแขก หรือผู้คนที่ต้องการเข้าพบท่าน ท่านกล่าวว่า ‘จง

มองดูนี ่ นี ่ไม่ใช่การเทศนาของท่านอาจารย์จวบจนวาระ

สุดท้าย และข้าพเจ้าไม่สามารถทำเช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือ 

ข้าพเจ้าไม่สนใจกับฟางเส้นนี้ หากเป็นร่างกายที่จะต้องจาก

ไป ท่านไม่สามารถจินตนาการถึงความสุขที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ 

เมื่อข้าพเจ้าพบว่า ผู้ค้นหาอย่างจริงจังภายหลังจากที่ความ

จริงจากการพูดคุย ในการทำงานของการตื่นรู้แห่งอาตมัน 

(Atman) ในเหล่าผู ้ติดตาม ข้าพเจ้ายินดีที่จะตายอีกครั้ง 

และอีกครั้ง หากแต่ในบางโอกาสอื่น ๆ ในท่ามกลางการ
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เจรจาของท่าน การเผชิญหน้าของท่าน ในความฝันอันยาว

ไกล และเมื่อนั้นทุกคนปล่อยให้ท่านไว้ รู้ว่าท่านปรารถนาที่

จะถูกทิ้งให้อยู่กับความคิดเพียงลำพัง 

  



161-สวามีวเิวกานนัทะ ชวีประวตัิสงัเขป 

 

มหาสมาธ ิ

 ช ี ว ิ ต ส อ ง เ ด ื อ น

สุดท้ายในโลกท่าน

ของสวาม ีค ือภาพ

เหต ุการณ์ เล ือน ๆ 

แ ล ะ ค ่ อ ย  ๆ  จ า ง

หาย ไป  โดยท ี ่ คน

ใกล้ชิดรอบตัวท่านไม่

ทันได้คาดคิด เวลา

และเหตุการณ์ที่ล่วงเลยไป ทำให้ท่านสวามีรู้สึกชัดเจนขึ้น

เรื่อย ๆ ว่าถึงเวลาแห่งการถอนตัวออกจากกิจการงานต่าง 

ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาของสำนัก ‘ถี่มาก

เหลือเกิน’ ท่านสวามีกล่าว ‘การอยู่กับลูกศิษย์ตลอดเวลา 

เท่ากับหยุดความก้าวหน้าของเขา เมื่อใดที่คนทั้งหลายได้รับ

การฝึกฝนแม้เพียงครั้ง นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำของตนต้องละ

ทิ ้งพวกเขา หากปราศจากข้าพเจ้า พวกเขาต้องพัฒนา

ตนเองได้’ ท่านค่อย ๆ ถอนตัวจากงานต่าง ๆ  นอกจากนั้น
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ท่านยังถอนตัวจากความกังวลภายนอกทั้งปวง อยู่ในภวังค์

แห่งสมาธิมากกว่าปกติ ในบรรยากาศที่เงียบสงบแห่งสมาธิ 

พวกครูผู้พี่ของท่านและเหล่าสาวกและศิษยานุศิษย์ของท่าน

ต่างรู้สึกกังวลใจ แล้วจึงได้นึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ศรี

รามกฤษณะ  ที่กล่าวว่า ท่านนเรนทรนาถจะเข้าถึงนิรวิกัล

ปาสมาธิ (เป็นสมาธิขั้นสูงสุดของเวทานตะ ซึ่งผู้เข้าถึงสมาธิ

สามารถถอดดวงจิต และล่วงรู้วันเวลาของการละร่างกาย) 

ในช่วงปลายของชีวิตการทำงานของท่าน ซึ่งคำพยากรณ์นี้

ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจและความทรงจำของพวกเขา 

 ราวกับว่าท่านกำลังรอคอยวันเวลาที่เหมาะสม วันที่

ท่านละทิ้งความเป็นทาสของร่างกายตนเองคือวันศุกร์ที่ 4 

กรกฎาคม  ค.ศ. 1902 ท่านยังคงไปที ่โบสถ์ในตอนเช้า 

ภายหลังจากปิดหน้าต่างและสลักกลอนประตู ท่านใช้เวลา

ในการทำสมาธิราวสามชั่วโมง จากนั้นจึงออกจากสมาธิ 

และร้องเพลงสรรเสริญพระแม่กาลี เหล่าพระทั ้งหลาย

ด้านล่างต่างต้องมนต์สะกดเมื่อได้ยินเสียงอันไพเราะที่ดัง

ก้องออกมาจากห้องเทวาลัยนี้  
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 ท่านลงบันไดเทวาลัยอย่างรวดเร็วลงไปยังลานวัด 

ปลีกตัวออกจากทุกสิ่งเหลือเพียงจิตใจของท่าน มีเพียงเสียง

พึมพัมของตัวเอง “หากแม้นมีวิเวกานันทะอีกคน เขาต้อง

เข้าใจถึงสิ่งที่วิเวกานันทะคนนี้ทำ และยังคงมันไว้เช่นนั้น ไม่

ว่าจะมีวิเวกานันทะเกิดขึ้นอีกมากมายเพียงใด” ไม่มีผู้ใดได้

สังเกต แต่พี ่น้องร่วมสำนักผู ้หนึ ่งของท่านได้ยินถ้อยคำ

เหล่านั้น และรู้สึกใจหายเพราะท่านสวามีไม่เคยเอ่ยคำเช่นนี้

มาก่อน 

 ในตอนเที่ยง ท่านรับประทานอาหารร่วมกับทุกคน

ในโรงอาหาร ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่าน

ในช่วงกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ท่านเข้า

สอนในชั้นเรียนภาษาสันสกฤตเป็นเวลาราวๆ สามชั่วโมง 

จากนั้นช่วงบ่าย ขณะที่เดินอยู่กับพี่น้องร่วมสำนักของท่าน  

ก็ได้แสดงความปรารถนาอย่างยิ่งว่าต้องการก่อตั้งวิทยาลัย

ไวทิกะในสำนักแห่งนี้ ตกเย็น มีเสียงระฆังก้องสะท้อนมา

จากภายในเทวาลัย สวามีวิเวกานันทะเดินตรงไปยังห้องของ

ท่าน ท่านนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็นอน
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ลงบนเตียงพร้อมกับลูกประคำในมือ ประมาณอีกหนึ่ง

ชั่วโมงต่อมาท่านก็เปลี่ยนข้างแล้วหายใจลึก  ท่านหายใจลึก

และยาวเหมือนเช่นปกติ  และทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นิ่ง

หยุดลง สงบเงียบเชียบ  กุมารน้อยผู้เหน็ดเหนื่อยหนักหนา

หลับลงแล้วบนตักของพระแม่กาลี  ซึ่งจะไม่ตื่นกลับมาสู่โลก

นี้อีกแล้ว  โลกแห่งมายา  

 สวามีวิเวกานันทะละสังขาร เมื ่ออายุ 39 ปี  คำ

พยากรณ์ที่ท่านพูดอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นจริง ‘ข้าพเจ้าคงมีชีวิต

อยู่ไม่ถึงสี่สิบ’  เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จำนวนเหล่าสาวกศิษ

ยานุศิษย์ของท่านเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ๆ  มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส

อยู่ทั ้งในสองซีกโลก ทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างเพิ่ม

จำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่ล่ะคืออิทธิพลเงียบ ๆ ของ

ท่านที่มีต่อหลายพันชีวิตทั่วโลก คำพูดของท่านปลุกเร้าแรง

บันดาลใจทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้คนบนแผ่นดินแม่ 

และทั่วทั้งโลก ท่านได้ทำให้ปัญญาของชนทั้งหลายสูงขึ้น

อย่างมาก และทำงานอย่างหนัก ถ้อยคำหนึ่งที่น่าจดจำ

อย่างยิ ่งของท่านก่อนที ่ท่านจะมรณภาพกล่าวว่า “เมื่อ
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ข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายอันร่วงโรย  โยนมันออกไปราวกับเป็น

เพียงเครื่องนุ่งห่มภายนอก  แต่ข้าพเจ้าจะไม่หยุดทำงาน 

ข้าพเจ้าจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผองชนในทุกหนแห่ง 

จนกว่าโลกจะได้รู้จัก ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า” 
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บางถ้อยคำ 

ท่านทั ้งหลายเป็นบุตรของพระเจ ้า  ผ ู ้แบ ่งปัน

ความสุขนิรันดร       พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ บุตรของ

พระเจ้าบนพื้นพิภพคือคนบาปหรือ? การเรียกมนุษย์อย่าง

นั้นต่างหากที่เป็นบาป ถือเป็นการสบประมาทความเป็น

มนุษย์ โอ้เหล่าราชสีห์ จงมาเถิด สลัดทิ้งความเข้าใจผิดว่า

เป็นเพียงแกะ พวกท่านคือวิญญาณอมตะ มีอิสระทางจิต

วิญญาณ และมีความสุขตลอดกาล ท่านทั ้งหลายไม่ใช่

สิ่งของ ท่านทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวตน สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเป็น

ทาสของท่าน ไม่ใช่ท่านเป็นทาสของมัน 

หากท่านทั้งหลายศรัทธาต่อเหล่าทวยเทพทั้ง 330 

ล ้ านองค์ ในตำนาน ซ ึ ่ งบรรดาเทพเจ ้ า ท ั ้ งหมดนั้ น 

ชาวต่างชาติได้แนะนำให้เข้าถึงภายในตนเอง เมื ่อยังไม่

ศรัทธาในตนเองก็ย่อมไม่รอดพ้น ต้องมีความศรัทธาใน

ตนเองก่อนจึงจะถึงซึ่งเป้าหมาย 
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ประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเพียงประวัติของคนเพียง

ไม่กี ่คนที ่มีความศรัทธาในตัวเอง ความศรัทธาเหล่านั้น 

เพรียกหาความเป็นพระเจ้าที ่มีอยู ่ภายใน  ท่านเพียงแค่

พลาด เมื่อท่านมุ่งมั่นเพียงพอก็จะเกิดพลังที่แสดงออกมา

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนที่สูญเสียความเช่ือในตนเองแล้วจุดจบ

ของเขาก็จะมาถึง เมื ่อท่านไม่มุ ่งมั ่นมากเพียงพอที ่จะ

แสดงออกให้เห็นถึงอำนาจที่มีไม่สิ้นสุด ในไม่ช้ามนุษย์หรือ

ประเทศชาติจะสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองและ

ประเทศ และเมื่อนั้นความหายนะจะมาเยือน  

จงเชื่อมั่นในตนเองก่อน และจึงเชื่อในพระเจ้า 

ผู ้ท ี ่เช ื ่อว่าไม่มีพระเจ้าคือผู ้ไม่ เชื ่อมั ่นในตนเอง 

ศาสนาเก่าหลายศาสนากล่าวว่าผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคือผู้ไม่

ศรัทธาในพระเจ้า ศาสนาใหม่กล่าวว่าผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า

คือผู้ไม่เชื่อมั่นในตนเอง 

เสียงของเอเชียเป็นเสียงของศาสนา เสียงของยุโรป

เป็นเสียงของการเมือง 
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อินเดียจะเป็นนิรันดร หากรวมอินเดียไว้กับพระเจ้า 

ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าการปรับปรุงทางการเมือง

หรือสังคมนั้นไม่มีความจำเป็น แต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่

ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านตระหนักไว้ในจิตใจ สิ่งทั้งหลายเป็น

เร่ืองรอง ศาสนาต่างหากเป็นหลักสำคัญ 

ไม่มีใครสามารถต้านทานอินเดียได้อีกต่อไป อินเดีย

ไม่เคยและไม่มีวันหลับ ไม่มีอำนาจใดจากภายนอกมายื้อ

อินเดียไว้ไม่ให้ไปสูค่วามยิ่งใหญ่อันยั่งยืน  

หากท่านมัวแต่แสวงหาทางรอดของตนเองท่านจะ

ไปสู่นรก ความอยู่รอดของผู้อื่นต่างหากที่ท่านต้องแสวงหา 

และแม้ว่าท่านจะต้องไปนรกเพราะทำเพื่อผู้อื ่น นั่นก็มีค่า

มากเกินกว่าผลตอบแทนแห่งสวรรค์จาการมัวค้นหาทาง

รอดของตนเอง 

ตราบใดที ่ยังมีผู ้หิวโหยและผู ้โง่เขลาอยู ่นับล้าน 

ตราบนั้นข้าพเจ้าจะถือว่าผู้ซึ่งมีความรู้ มีการศึกษา มีกำลัง

ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายผู้นั้นทั้งหมดเป็นคนขี้โกง 
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ต่อให้มีสุนัขเพียงตัวเดียวในประเทศของข้าพเจ้าที่

ไม่มีอาหาร ศาสนาทั้งหมดของข้าพเจ้าจะให้อาหารแก่มัน 

จะแสวงหาพระเจ้าจากที่ไหนอีก พระเจ้าคือเหล่าผู้

น่าสงสาร เหล่าผู้ยากไร้และผู้อ่อนแอมิใช่หรือ เหตุใดจึงไม่

บูชาพวกเขาก่อน จะขุดบ่อน้ำริมฝั่งคงคาทำไม ปล่อยให้

ประชาชนทุกคนเป็นพระเจ้าของท่าน คิดถึงพวกเขา ทำงาน

เพื่อพวกเขา อธิษฐานเพื่อพวกเขาอย่างไม่หยุดหย่อน พระ

เจ้าจะแสดงหนทางให้ท่านได้เห็น 

ความจริงทางศาสนานั้นไม่เหมือนกับความจริงของ

โลกที่เลื่อนลอย ไม่ว่าวิชาเคมี หรือข้อเท็จจริงวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติอื่น ๆ เป็นเพียงความจริงทางกายภาพของโลก

เท่านั้น  

เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมาย และ

เป้าหมายของทุกศาสนา เป็นหนึ่งเดียวกันคือการหลอมรวม

กับพระเจ้า ความเป็นสิ ่งที ่เหมือนกันกับพระเจ้าคือเป็น

ธรรมชาติอันจริงแท้ของมวลมนุษย์ 
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ศาสนาจะทำให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งได้จริง

หรือ มันสามารถเป็นจริงได้ มันทำให้มนุษย์มีชีวิตนิรันดร์ 

มันทำให้มนุษย์เป็นในสิ่งที่เขาเป็น และทำให้มนุษย์เป็นพระ

เจ้า ศาสนาสามารถทำได้ หลักการของศาสนาทั้งหมดทุก

นิกายนั้นเหมือนกัน คือการบรรลุถึงอิสรภาพ และการดับ

ความทุกข์ทั้งปวง 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นใด ๆ สำหรับการ

ปรับปรุงศาสนาฮินดู ในสภาวะปัจจุบันของสังคมขณะนี้  

ศาสนามิได้มีปัญหา แต่เพราะศาสนาที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้

กับสังคมตามที่มันควรจะเป็นต่างหาก  

ปล่อยให้มีเพียงจิตวิญญาณของราชสีห์เป็นโหลใน

แต่ละประเทศ ราชสีห์ผู้กล้าทำลายข้อจำกัดของตัวเอง ผู้

เข้าถึงความไร้ขีดจำกัดของดวงจิตที่จะไปถึงซึ่งพรหมัน ผู้

ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินทอง อำนาจ และชื่อเสียง เท่านี้

ก็เพียงพอแล้วที่จะปลุกโลก  



172-สวามีวเิวกานนัทะ ชวีประวตัิสงัเขป 

 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของข้าพเจ้านั้นหากจะอธิบายดว้ย

คำสั้น ๆ คือต้องการแสดงธรรมให้มนุษย์ได้มองเห็นพระเจ้า

ที่มีอยู่แล้วในตน และอธิบายให้พวกเขาเข้าใจกระจ่างถึงทุก 

ๆ ส่วนของชีวิต 

ผู้ที่ได้มอบกายถวายชีวิตไว้แด่พระเจ้าแล้ว  เขาจะ

ทำงานเพ่ือโลกมากกว่าคนทำงานทั้งหลาย 

 

สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือการรู้จักพระเจ้า สามารถ

มองเห็น และสัมผัสพระองค์ได้ที่นี่ ขณะนี้ 

คงไม่มีน้ำมารวมเป็นมหาสมุทร คนไม่มีกิ่งไม้ในป่า 

คงไม่มีเศษขนมปังในบ้านคนจนหรือของคนร่ำรวย หากพระ

เจ้าไม่ได้ประสงค์เช่นนั้น  ลำธารจะกลายเป็นทะเลทราย 

ขอทานจะมีมากมาย หากพระองค์ทรงพระประสงค์เช่นนั้น 

ท่านย่อมเห็นถึงการล่มสลาย นี่ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดหรือ

ตัวอักษร คือเรื่องจริงในชีวิต 
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ชีวิตนี้สั้นนัก ความฟุ้งเฟ้อในโลกมีอยู่เพียงชั่วคราว  
ผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเขาย่อมมีชีวิตอยู่  ไม่อย่างนั้นก็
เหมือนคนที่ตายไปแล้ว 

ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษ ท่านเหล่านี้

ก็เคยเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับท่านหรือข้าพเจ้า  ท่าน

เหล่านี้เป็นโยคีที่เก่งกล้า ท่านเหล่านี้ได้เข้าถึงจิตเหนือสำนึก 

และไม่ว่าท่านหรือข้าพเจ้าก็สามารถได้รับสิ ่งเหล่านี ้ได้

เช่นกัน พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ผู้วิเศษใด ๆ ความจริงแล้วก็

คือมนุษย์ผู้หนึ่งที่เข้าถึงความจริงอันมนุษย์ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้ ไม่เพียงแค่เป็นไปได้เท่านั ้น  แต่มนุษย์ทุกคน

จะต้องเข้าถึง และนั่นคือศาสนา 

การงานที่แท้จริงนั้นต้องไม่ยึดติดกับเงื่อนไขใด ๆ  

ทำงานอย่างมีอิสระแล้วมอบผลงานทั้งหมดให้แก่พระเจ้า 

ผลงานทั้งหมดเป็นของพระองค์ 

ไม่มีการทำงานใดเป็นเรื่องธรรมดา  การงานทั้งหมด

นั้นคือความรักและเพ่ือการบูชา 
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เมื ่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นก็พบว่าข้าพเจ้าค่อยเข้าใจ

อะไรมากขึ ้น แม้แต่ในเรื ่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ทุกคนล้วน

ยิ่งใหญ่ได้ในตำแหน่งที่ยิ ่งใหญ่ หรือแม้แต่คนขี้ขลาดก็จะ

เติบโตเป็นผูก้ล้าหาญได้บนเวทีที่มีแสงจ้าและผู้คนกำลังจ้อง

ดอูยู่  รู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงหนอนที่กำลังทำหน้าที่

อยูเ่งียบ ๆ อย่างต่อเนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่ช่วงเวลาหนึ่ง

และชั่วโมงหนึ่งสู่อีกชั่วโมงหนึ่ง  

พวกเราจะต้องการพระเจ้าในบางเวลาเท่านั้น เมื่อ

ความปรารถนาที่แสนธรรมดาของเราสมบูรณ์ได้เพราะโลก

ภายนอก ความต้องการที่ฝังอยู ่ภายในด้วยข้อจำกัดทาง

กายภาพของจักรวาล เมื่อนั้นพวกเราจะไม่รู้สึกต้องการพระ

เจ้าเลย แต่ในเวลาที่พวกเราพบความยุ่งยากและหนักหนา

ในชีวิต ความผิดหวังจากสิ่งทั ้งหลาย  เมื ่อนั ้นเราจึงเริ่ม

ต้องการพระเจ้าเพ่ือจะช่วยให้เราดีขึ้น แล้วเราก็เร่ิมแสวงหา

พระเจ้า 
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การดำเนินชีวิตนั้นเป็นผลที่พัฒนามาจากการอยู่ใน

เง่ือนไขของสถานการณ์ที่ผลักดัน 

จะต้องไม่กลัว ไม่ร้องขอ หากแต่เพรียกหาความ

ต้องการอันสูงสุด เหล่าสาวกที่แท้จริงของพระแม่ต้องเป็นผู้

หนักแน่นแข็งแกร่ง  ต้องกล้าหาญอย่างกับราชสีห์ พวกเขา

ต้องไม่เสียใจแม้ว่าทั้งจักรวาลจะแหลกเป็นฝุ่นผงอยู่เบื ้อง

ล่าง จงทำให้อินเดียฟังท่าน จงจำไว้ พระแม่ทรงเป็นพลัง

ทั้งหมด  พระแม่สามารถทำให้ผู้กล้าหาญว่ายข้ามพ้นห้วง

ทุกข์ได้ 

 

ในแต่ละดวงจิตนั้นอาจเกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์

แห่งพระเจ้า การบรรลุเป้าหมายคือการประจักษ์อย่าง

แท้จริงในพระเจ้า โดยการควบคุมธรรมชาติทั้งภายในและ

ภายนอก การควบคุมเหล่านี้ผ่านการทำงาน การเคารพบูชา 

การควบคุมด้วยจิตหรือหลักปรัชญา โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

มากกว่านั้น และจงเป็นอิสระ และนี่คือทั้งหมดของศาสนา 
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ไม่ว่าจะเป็นหลักคำสอนใด ๆ หลักปฏิบัติต่าง ๆ พิธีกรรม

ต่าง ๆ หนังสือเล่มใด ๆ วัดใด ๆ หรือรูปแบบไหน ล้วน

แล้วแต่เป็นรายละเอียดรองทั้งสิ้น   

ทุกดวงจิตเปรียบดั่งดวงดาวที่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้า

กว้างอันไม่มีที่สิ้นสุด ท้องฟ้าคือความเป็นนิรันดรแห่งพระ

เจ้า นี่คือมูลฐานแห่งความจริงที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน 

การตามค้นหาดวงดาวที่ล่องลอยเหล่านั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อ

ค้นพบพระเจ้า  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จงดำรงสถานะแหง่การเป็นผู้ให้ในโลก  

มอบทุกสิ่งโดยไม่แสวงหาการตอบแทน  

มอบความรัก การช่วยเหลือ การรับใช้  

มอบสิ่งใด ๆ แม้เพียงเล็กน้อยทีคุ่ณจะมอบให้ได ้

แต่อยา่แลกเปลี่ยน อย่าสร้างเงื่อนไข  

และไม่บังคับใคร เราพึงมอบความโอบออ้มอารี 

ของเราออกไปดัง่ทีพ่ระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา 

 

สวามีวิเวกานนัทะ 


