
เปิดโลก “มหาเทวี” 
ศักติแห่งมหาเทพ

	 ศรัทธาในการบูชาเทพเทวดาเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว  ๑,๐๐๐  –  ๑,๕๐๐  

ปีก่อนพุทธกาล ในยุคอารยัน เมื่อชาวอารยันอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามา 

ยังชมพูทวีป รุกรานชาวดราวิเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่แต่เดิม  

แล้วตั้งหลักปักฐานอยู่ในลุ่มน้ำสินธุ

	 ในยุคแรกมีการบูชาเทพเทวดาแยกเป็นหมวดหมู่ คือ เทพที่สถิต 

บนสวรรค์ เช่น วรุณ (เทพแห่งฝนและน้ำ) สูรยะ วิษณุ อุษา (เทพใน 

เวลาเช้า) ฯลฯ เทพที่สถิตบนฟ้า (อากาศ) เช่น วาตะ (เทพแห่งลม)  

อินทระ รุทระ (เทพองค์สำคัญที่ต่อมากลายเป็นพระศิวะ) ฯลฯ และ 

เทพที่สถิตบนพื้นดิน  เช่น  อัคนี  ( เทพแห่งไฟ)  ยม  พระสรัสวดี   

พระปฤตถวี (เทวีแห่งแผ่นดินหรือพระแม่ธรณี) รวมถึงเทวดาชั้นผู้น้อย  

เช่น คนธรรพ์ นางอัปสร เทพารักษ์ประจำบ้าน ท้องทุ่ง ภูเขา ป่า  

ต้นไม้ใหญ่

	 เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ชาวอารยันจึงจัดการปกครองเป็น 

ระบบวรรณะ แบ่งเป็นวรรณะพราหมณ ์ กษัตริย์ แพศย์ (พ่อค้า) ซึ่งเป็น 

ชนชั้นของชาวอารยัน และศูทร (ผู้ใช้แรงงาน) เป็นชนชั้นของชาวพื้นเมือง  

แต่เมื่อมีการแต่งงานข้ามวรรณะ ลูกเกิดมาจะถูกจัดอยู่ในวรรณะจัณฑาล 
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ซึ่งเป็นชนชั้นต่ำสุด

	 ต่อเมื่อเข้าสู่ยุคพราหมณะ อันเป็นยุคที่วรรณะพราหมณ์มีบทบาท 

อยา่งยิง่ เรยีกวา่กำชะตากรรมของอาณาจกัรและพลเมอืงเลยทเีดยีว ยงัผล 

ให้พราหมณ์ทั้งหลายลุแก่อำนาจทางสังคมแห่งคณะของตน ยกตนขึ้นเป็น 

วรรณะสูงสุดเหนือวรรณะอื่น บังคับให้ชาวเมืองต้องประกอบพิธีกรรมตาม 

ที่ตนบัญญัติ แสวงหาผลประโยชน์ โดยโอ้อวดว่าสามารถบังคับเทพเจ้าให ้

ดลบันดาลในสิ่งที่ปรารถนาได้ด้วยเวทมนตร์ จนบ้านเมืองตกอยู่ในความ 

งมงาย ขณะเดียวกัน ชนพื้นเมืองที่อยู่ในวรรณะศูทรซึ่งเป็นประชากร 

ส่วนใหญ่ของประเทศถูกกีดกัน มิให้มีโอกาสประกอบพิธีบูชาเทพเจ้า  

เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจึงต้องไขว่คว้าหาเทพเจ้าของตัวเองเป็นที่พึ่ง ทำให้ 

บ้านเมืองไม่เป็นเอกภาพ แตกแยก และเสื่อมโทรมจนถึงขีดสุด

	 กระทั่งเข้าสู่ยุคฮินดู ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายต่อกฎพิธีกรรมและค่า 

ใช้จ่ายที่พราหมณ์เรียกร้องตลอดเวลา ทำให้เสื่อมความนับถือพราหมณ์ 

ลงจนถึงที่สุด และเข้าสู่ยุคทองของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาสนา 

เชน เช่นนั้นแล้ว กลุ่มพราหมณ์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่เหลืออยู่เป็น 

จำนวนมาก จึงหันกลับมาทบทวนข้อดีข้อเสียต่าง ๆ  ในอดีต แล้วเปลี่ยน 

จากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดู สังคายนาเทวปกรณ์ จัดหมวดหมู่ 

ขึ้นใหม่ แล้วรจนา “คัมภีร์ปุราณะ” ขึ้น จนเกิดความเชื่อใหม่ในเรื่อง “พระ 

เป็นเจ้า” และเกิดลัทธิบูชาเทพสูงสุดขึ้น

	 คมัภรีป์รุาณะไดก้ลา่วถงึตำนานอนัวา่ดว้ยกำเนดิโลก เทวดา มนษุย ์ 

นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งความรู้หลายประการ เช่น ความรู้ทางศาสนา  

ปรัชญา ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ และพฤติกรรมของชาวฮินดู  

แบ่งออกเป็นมหาปุราณะ มีทั้งหมด ๑๘ เล่ม เป็นคัมภีร์เกี่ยวข้องกับ 

พระเป็นเจ้า  ๓  พระองค์ที่รู้จักในชื่อพระตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม  

(พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้ธำรงรักษาโลก) พระศิวะ 

หรือพระอิศวร  (พระผู้ทำลายโลก) และอุปปุราณะซึ่งเป็นคัมภีร์ย่อย  

มีทั้งหมด ๑๘ เล่ม
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	 ในยุคนี้จึงเกิดลัทธิมากมาย  อาทิ  ไศวนิกาย  ไวษณพนิกาย  

รวมถึงลัทธิศักติซึ่งเป็นลัทธิที่บูชาเทพี โดยมีความเชื่อว่า ในมหาเทพ  

เช่น พระศิวะ มีพลังอำนาจ ๒ ชนิด คือ พลังอำนาจที่เป็นของบุรุษเพศ 

และพลังอำนาจที่เป็นของสตรีเพศ ซึ่งลัทธิศักติจะนำพลังอำนาจที่เป็น 

ของสตรีเพศมาคุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัย

	 อีกความเชื่อหนึ่งคือ เนื่องจากการเข้าถึงมหาเทพตรีมูรติต้อง 

อาศัยการบำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าจึงจะเป็นที่โปรดปรานของมหาเทพ  

ดงันัน้จงึเกดิคตนิยิมในการบชูาเทวขีองมหาเทพตรมีรูติ ดว้ยเหน็วา่มหาเทว ี

ซึ่งเป็นชายาของมหาเทพทั้งสามย่อมจักต้องต้านทานกำลังของมหาเทพ  

ผู้เป็นพระสวามีได้อย่างแรงกล้า หากมนุษย์ต้องการเข้าถึงองค์มหาเทพ 

โดยง่ายต้องอาศัยการบูชาศักติ ผู้เป็นชายาขององค์มหาเทพ จึงจะได้ 

สมตามความปรารถนา

	 ลัทธิศักติเจริญรุ่งเรืองขึ้นในยุคกลาง มีการบูชาอิตถีพละ (Female  

Energy) ในรูปของพระแม่ธรณี ผู้มีอำนาจประทานความอุดมสมบูรณ์ 

แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบรูปปั้นดินเผาสตรี 

ที่มีลักษณะเป็นพระแม่ (Mother Goddess) หรือพระแม่ธรณี ที่บริเวณ 

ลุ่มน้ำสินธุ นอกจากนั้นยังพบหินเจาะรู มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึง 

อวัยวะเพศหญิง (โยนี) อันแสดงถึงการบูชาอิตถีพละ

	 ในไศวนิกาย (นับถือพระศิวะเป็นใหญ่สูงสุด บูชาศิวลึงค์ และ 

โคนนทิซึ่งเป็นพาหนะของพระศิวะ) จะยกย่องพระอุมาเป็นศักติของ 

พระองค์ ขณะที่ไวษณพนิกาย (นับถือพระวิษณุ) นับถือพระลักษมีเป็น 

ศักติของพระองค์ เช่นเดียวกับนิกายพรหมที่นับถือพระสรัสวดีเป็นศักติ 

ของพระพรหม

	 ลัทธิศักติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแคว้นเบงกอลในเมือง 

กาลิกัต  (Kalighat)  หรือกัลกัตตา  โดยบูชาศักติแห่งองค์พระศิวะ  

คอืพระศรมีหาอมุาเทวทีัง้สองภาค ไดแ้ก ่ ภาครปูรา่งงดงาม มเีมตตากรณุา 

และภาคที่น่าสะพรึงกลัว โดยพระนามที่ใช้เรียกจะแตกต่างไปตามชนเผ่า 
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ทีน่บัถอื เชน่ เทว ี ศกัต ิ ทรุคา ปารวต ี อมุา อมัพกิา อปรรณา เปน็ตน้ 

โดยทุกพระนามที่กล่าวมานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชายาของพระศิวะ 

และได้กลายเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะในกาลต่อมา
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พระนามพระอุมา

	 หากพูดถึง  “มหาเทวี”  ที่ได้รับการนับถือสักการะอย่างแพร่หลาย 

สำหรับผู้ที่นับถือลัทธิศักติ หนึ่งในนั้นคือ  “พระอุมาเทวี พระศักติแห่ง 

พระศิวะ” ด้วยว่าสามารถอวตารแบ่งภาคเป็นพระแม่มาช่วยเหลือมนุษย์  

โดยมีทั้งภาคใจดีและดุร้าย

	 พระอุมามีพระนามมากมายซึ่งมีความหมายดังนี้

 อุมา หมายถึง แสงสว่างหรือความงาม

 อัมมาหรืออัมพิกา เป็นภาษาดราวิเดียน ในที่นี้หมายถึง แม่ของ 

จักรวาล

 ทุรคา ปารวตี หรือบรรพตี  คือ ชื่อที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 

กับภูเขาหิมาลัยตามความเชื่อของชาวอินเดียว่า พระแม่ถือกำเนิดจาก 

ภูเขาหิมาลัย

 มหิษสุรมรรทิน ี หมายถึง ผู้ฆ่ามหิษาสูร

 อปรรณา หมายถึงเทพีผู้เปลือยกาย

	 เป็นที่น่าแปลกใจว่า เทพีในภาคสะพรึงกลัว เช่น พระทุรคาและ 

พระกาลี กลับได้รับหน้าที่และบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมอินเดีย 

อย่างสูงสุดนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ 

ต้องการความเข้มแข็งและดุร้ายไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ดังปรากฏ 

อยู่ในเทวาลัยของพระกาลีที่มีชื่อเสียง และยังคงมีการใช้สัตว์บูชายัญ 

ตลอดเวลา

	 อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายสำคัญของ  “ศักติ”  คือ รวมเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกับพรหมัน (Universal Self) เช่นเดียวกับลัทธิอื่น  ๆ  ในศาสนา 

ฮินดู โดยการทำสมาธิจิต หรือสวดมนต์สรรเสริญ หรือบูชาเทพีอันเป็น 

ตัวแทนของพรหมัน
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อ้างอิงจาก:

	 หนังสือ กำเนิดเทวะ ตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ เรียบเรียง 

โดยมนตร ี จันทร์ศิริ

	 หนังสือ คเณศปกรณ ์ เรียบเรียงโดยกิตต ิ วัฒนะมหาตม์

 หนงัสอื พระคเณศ เทพเจา้แหง่ปญัญา ศลิปวทิยาการ และความ 

สำเร็จ เรียบเรียงโดยพเยาว ์ นาคเวก



บทที ่๑
กำเนิดพระอุมา
ศักติแห่งพระศิวะ

	 หากกล่าวตามตำนานของศักติที่กล่าวถึงกำเนิดของพระอุมานั้น  

มีการแบ่งภาคของพระอุมาดังนี้

จุติจากดวงจิตของพระแม่ศักติ - ศิวา

	 จากตำนานของพระศักติ พระศิวะทรงมีบัญชาว่า อันพระแม่ศักติ - 

ศิวาท่ีทรงอยู่ร่วมกับพระองค์ บัดน้ีควรทรงแบ่งภาคมาสู่จักรวาลด้วย เพ่ือ 

เป็นคู่ครองแห่ง  “มหาเทพตรีมูรติ”  ที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้ 

ความช่วยเหลือสนับสนุนเทพเจ้าทั้งสาม พระแม่ทรงแบ่งซีกพระหัตถ์ 

เช่นเดียวกับพระศิวะ พระหัตถ์ซ้ายอวตารเป็นพระแม่แห่งความงามและ 

ความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ เป็นคู่ครองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพระวิษณุ 

ในพระนามของ  “พระลักษมีเทวี” พระหัตถ์ขวาอวตารเป็นพระแม่แห่ง 

พระเวทและศิลปะดนตรี  เป็นคู่ครองที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
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พระพรหมในพระนาม “พระสรสัวด”ี สว่นดวงจติของพระแมอ่มุาทรงกำเนดิ 

มายังจักรวาลในรูปแห่ง  “พระศักติกาลี” (อุมา) เป็นคู่ครองแห่งพระศิวะ 

ตลอดกาล ทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็น 

มารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง  ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน  

ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร



เทวรูปพระสตีในโบสถ์เทพมณเฑียร กรุงเทพมหานคร
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พระสต ี พระนางผู้บริสุทธิ์ด้วยความดี

	 ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งที่พระศิวะทรงอวตารลงมาในภาคของ 

พระมุนีภพ ไว้ผม หนวดเครารุงรัง สวมสร้อยสังวาลจากกระดูก นอน 

ตามป่าช้า มีกลิ่นตัวเหม็นสาบ พระวิษณุได้ตรัสกับพระพรหม ขอให้มี 

บัญชาให้พระทักษะประชาบดี โอรสแห่งพระพรหม ทำพิธีบวงสรวงต่อ 

พระแม่ศักติ  -  ศิวาทางทิศเหนือของเกษียรสมุทร หรือมหาสมุทรน้ำนม  

เพือ่ใหท้รงแบง่ภาคลงมาจตุเิปน็ธดิาของพระทกัษะประชาบด ี เพือ่จะไดเ้ปน็ 

พระชายาของพระศิวะต่อไป พระแม่ศักติ - ศิวาได้ตรัสแก่พระพรหมว่า

 “โอ พระพรหม ไม่มีหญิงใดในจักรวาลที่จะทำให้พระศิวะบังเกิด 

ความรักขึ้นได้ และเป็นความจริงที่ว่า หากพระศิวะไม่ทรงมีชายาแล้ว  

ภารกิจแห่งการสร้างก็จะดำเนินไปได้ไม่นาน ข้าจะให้ท่านตามที่ต้องการ 

คือ การแบ่งภาคเป็นพระสตี เพื่อเป็นชายาของพระศิวะ เพื่อให้จักรวาลนี้ 

ได้ดำเนินต่อไป”

	 ฝ่ายพระทักษะประชาบดีได้ประกอบพิธีกรรมสมาธิอย่างมั่นคง 

เป็นเวลา ๓,๐๐๐ ปีเทพ เพื่อทำสมาธิถึงพระแม่ศักติ - ศิวาอย่างเคร่งครัด  

เมื่อพระแม่พอใจในพิธีบวงสรวงจึงเสด็จปรากฏพระองค์ต่อหน้าพระทักษะ- 

ประชาบดี	 รับปากการมาจุติเป็นพระสตี โดยขอคำมั่นว่า

 “แต่ทว่า...โอ พระทักษะ ท่านจะต้องให้คำมั่นสัญญาต่อข้าข้อหนึ่ง  

ขอให้รับรู้และเข้าใจให้ดีด้วย หากในอนาคตเมื่อใดก็ตาม ท่านขาดการ 

เคารพนับถือต่อข้า หรือพระสวามีแห่งข้าแล้ว ข้าก็จะทำลายร่างนั้นเสีย 

ทนัท ี ขา้จะทำลายวญิญาณ หรอืเปลีย่นไปในรปูรา่งอืน่ นีค่อืคำมัน่สญัญา”

	 พระสตีจึงถือกำเนิดจากพระทักษะประชาบดีกับพระนางวิริณีด้วย 

ประการฉะนี้...

	 พระสตีทรงมีพระสิริโฉมงดงาม มีรัศมีเป็นประกาย ทรงหัดเขียน 

ภาพพระศิวะ พร้อมกับขับร้องเพลงสรรเสริญบูชามาตั้งแต่เล็ก ทรงเป็น 

ที่รักยิ่งแห่งมนุษย์และเทวดา จนเมื่อก้าวสู่วัยสาว พระสตีทรงขออนุญาต 
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พระบดิาและพระมารดาไปประกอบพธิกีรรมแหง่สมาธอินัยิง่ใหญ ่ เพือ่จะให ้

พระศิวะรับนางไว้เป็นพระชายา

	 พระวิษณุและพระพรหมได้เห็นความพากเพียรของพระสตีจึง 

เข้าเฝ้าพระศิวะท่ีเขาไกรลาส เพ่ือเตือนให้คิดถึงจุดมุ่งหมายในการรับพระนาง 

เป็นพระชายา คือเพื่อสืบต่อจักรวาล

	 พระศิวะได้กล่าวตอบไว้ท่อนหนึ่งว่า...

 “ไม่สมควรสำหรับข้าที่จะแต่งงาน ด้วยว่าข้านั้นห่างไกลจากโลก  

สู่โลกโยคะกรรมฐาน มันไร้ค่าที่จะให้ข้าเกิดความรักในโลกนี้ ด้วยข้านั้น 

หมดสิ้นตัณหาราคะในจิตวิญญาณ เป็นนักพรตไร้ความรู้สึกยินดียินร้าย  

นอกจากนี้แล้ว  ข้ามีรูปร่างเป็นฤๅษีไม่สะอาด  ไม่เป็นมงคลต่อผู้พบเห็น  

แล้วข้าจะมีชายาได้อย่างไรกัน ข้าได้ปฏิบัติกรรมฐานโยคะจนไร้ความ 

อยากในตัณหา ดังนั้นข้าจึงไม่สนใจเรื่องนี้เลย แต่ก็จะปฏิบัติตามคำขอ 

ของพวกท่าน เพื่อผลประโยชน์แห่งจักรวาล ข้าจะแต่งงาน แต่ท่านต้อง 

เข้าใจถึงหญิงที่จะมาเป็นชายาของข้า นางต้องเป็นโยคินี ปฏิบัติโยคะ 

กรรมฐาน จึงจะเป็นหญิงที่ยอมรับไว้เป็นชายาของข้าต่อไป”

	 พระวิษณุจึงทูลไว้ตอนหนึ่งว่า...

 “ข้าแต่พระศิวะ พระผู้เป็นใหญ่ ข้าพระพุทธเจ้าจะแนะนำผู้หญิง 

คนหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติดั่งที่พระองค์ทรงปรารถนาไว้ นางนั้นคือพระอุมา  

ในครัง้กอ่นทรงแบง่ภาคเปน็พระสรสัวดแีละพระลกัษม ี มาบดันีท้รงแบง่ภาค 

ที่สามมาสู่จักรวาล ชื่อว่าพระสตี พระนางจะเป็นชายาในอุดมคติของ 

พระองค์ทุกประการ บัดนี้พระนางยังคงประกอบกรรมฐาน เพื่อรอคอย 

พระองค์ให้ทรงเมตตาอยู่ ขอทรงประทานพรให้กับนางและรับนางไว้เป็น 

ชายาด้วย”

	 ในที่สุดพระศิวะพอใจในพระสตี และรับนางไว้เป็นพระชายาโดย 

พระนางมีคำร้องขอว่า

 “ข้าแต่เทวะผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทวะทั้งหลาย เทพเจ้าแห่งจักรวาล ขอ 

ทรงโปรดจัดพิธีกรรมแต่งงานให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ชาวโลกต่อหน้าพระบิดา - พระมารดาของข้าพเจ้าด้วยเถิด”

	 ตามตำนานปรากฏว่า  ในวันอาทิตย์ขึ้น  ๑๓  ค่ำ  เดือนไชตร  

(ระหว่างเดือนมีนาคม  -  เมษายน) เมื่อดวงดาวอยู่ในจุตุตราผาลคุณี   

พระศิวะเคลื่อนขบวนเจ้าบ่าว โดยมีพระวิษณุและพระพรหมนำหน้าขบวน 

พระศิวะนุ่งห่มด้วยหนังช้าง คลุมหนังเสือ มีงูเป็นเครื่องประดับ ทรง 

มงกุฎด้วยจันทร์เสี้ยวของวิเศษเมื่อคราวกวนเกษียรสมุทร ประทับบน 

หลังโคนนทิ

	 ฝ่ายพระทักษะประชาบดีมิได้เห็นด้วยกับพระสตีนัก เพราะไม่ชอบ 

ใจพระศิวะ ซึ่งอยู่ในภาคพระมุนีภพ แต่ก็มิได้ขัดขวาง พระทักษะ- 

ประชาบดีทรงแสดงความรังเกียจรูปร่าง การแต่งกายของพระมุนีภพ 

มาโดยตลอด ยิ่งกว่านั้นพระศิวะไม่เคยมาเอาอกเอาใจเหมือนกับพระ- 

ชามาดาองค์อื่น ๆ ยิ่งทำให้พระทักษะประชาบดีไม่พอใจกว่าเดิม

	 กระทั่งวันหนึ่งพระทักษะประชาบดีต้องการจัดพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ 

ขึ้นที่กันชล ริมฝั่งแม่น้ำคงคา โดยเชิญเหล่าเทพต่าง  ๆ รวมถึงคนธรรพ์  

วิทยาธร สินธิ อาทิตยะ นาค พร้อมทั้งเหล่าพระชามาดาเข้าร่วมในพิธีนี้ 

ทกุพระองค ์ ยกเวน้พระมนุภีพ ทีพ่ระทกัษะประชาบดทีรงมองวา่เปน็เพยีง 

กะปาลัน (พระผู้มีกะโหลกมนุษย์เป็นเครื่องประดับ) จึงไม่ให้เข้าร่วมพิธี

	 ความทราบถึงพระสตีจึงกราบทูลพระบิดาว่า

 “งานพิธีกรรมทางศาสนาทุกงาน ถ้าไม่มีพระศิวะร่วมอยู่ด้วยแล้ว  

ถือว่าไม่สมบูรณ์ แต่ถ้ามีหรือเพียงระลึกถึงพระศิวะ ก็จะบริสุทธิ์และได้ 

ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ของถวายบูชามนต์ต่าง  ๆ  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์ 

ด้วยพระศิวะเสมอ และเป็นไปได้อย่างไรกัน ที่ว่างานพิธีที่ประกอบขึ้น 

โดยไม่มีพระศิวะร่วมอยู่ด้วย พระบิดาคงไม่ทราบถึงความยิ่งใหญ่แห่ง 

พระศิวะ ซึ่งแม้แต่พระวิษณุและพระพรหมก็ยังต้องให้การเคารพบูชา 

ตอ่พระองค ์ แลว้ทำไมเลา่ เทพเจา้ทัง้หลายจงึกลา้บวงสรวงโดยไมเ่ชือ้เชญิ 

พระศิวะร่วมด้วย”

	 เมื่อพระทักษะประชาบดีผิดสัญญาที่เคยให้ไว้ พระสตีจึงทรง 
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ทำสมาธถิงึพระศวิะดว้ยความเคารพสงูสดุ แลว้ประทบับนพืน้ทางทศิเหนอื 

ของบรเิวณงานพธิ ี เสวยนำ้และเทราดทัว่รา่งกายจนเปยีกชุม่ หลบัพระเนตร  

ทำสมาธิเข้าสู่กรรมฐาน ทรงรักษาพระปราณ ปรารถนาที่จะทำลายร่าง 

ด้วยอำนาจแห่งโยคินีของพระองค์ด้วยความโกรธพระทักษะประชาบดี  

จนเผาตัวเองมอดไหม้ต่อหน้าพระบิดาและผู้ร่วมพิธีจนสิ้นชีพ ในที่สุด  

(บางคมัภรีก์ลา่ววา่ พระสตกีระโดดเขา้กองไฟ ตอ่มาไดก้ลายเปน็ตน้กำเนดิ  

“ประเพณีสตี”  ของอินเดีย คือ หญิงที่จงรักภักดี เมื่อสามีตายและนำไป 

เผา หญิงผู้ภักดีต่อสามีต้องกระโดดเข้ากองไฟ เผาตัวตายไปพร้อมกับ 

สามี)

	 พระนารทฤๅษี (ฤๅษีนารัทหรือนารอด)  ได้กราบทูลเรื่องทั้งหมด 

ให้พระศิวะทรงทราบ พระศิวะทรงพระพิโรธอย่างยิ่ง ทรงดึงเส้นพระเกศา 

ออกมาปอยหนึ่ง  บังเกิดเป็นอสูรร่างกายใหญ่โต  ฤทธิ์ เดชมากมาย  

มีพันเศียร พันกร สวมประคำหัวกะโหลกและงู นามว่า อสูรวีรภัทร

	 บางคมัภรีก์ลา่ววา่ อสรูวรีภทัรนีแ้บง่ภาคโดยออกจากพระโอษฐข์อง 

พระศิวะและพระมหากาล รายล้อมด้วยภูตผีนับล้านตนเข้าโรมรันต่อสู้ 

กับเทวดาที่อยู่ในพิธี จนพระทักษะประชาบดีเพลี่ยงพล้ำ ถูกอสูรวีรภัทร 

ใช้มือดึงเศียรหลุดออกจากคอและโยนเข้ากองไฟ

	 เหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าเทพทั้งหลาย รวมถึงบรรดาพระชามาดา 

ที่รอดชีวิตมาได้ พากันไปขอความช่วยเหลือจากพระพรหมให้ทรงแนะ 

หาวิธีการแก้ไข เพื่อทุเลาความโกรธกริ้วของพระศิวะ ก่อนที่โลกจะถูก 

ทำลาย เพราะพระศิวะเป็นเทพผู้ทำลาย พระพรหมทรงนำเหล่าเทพ 

ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระศิวะที่เขาไกรลาส เพื่อขอความเห็นใจและขอขมา 

ในสิ่งที่ เกิดขึ้น  พระศิวะจึงยอมสงบศึกพร้อมกับชุบชีวิตเหล่าเทพที่ 

เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น รวมถึงพระทักษะประชาบดีผู้เป็นพ่อตาของ 

พระองค์ด้วย แต่เศียรที่มอดไหม้นั้น พระองค์ได้นำหัวแพะมาต่อให้แทน  

โดยเป็นสัญลักษณ์แฝงปริศนาธรรมถึงความโง่ของพระทักษะประชาบดี 

ว่า แม้รูปกายภายนอกจะเป็นเช่นไร ก็ไม่สมควรดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม 
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ผู้นั้น โดยมิได้ดูถึงเนื้อแท้และการกระทำที่ดีของเขาเลย

	 อย่างไรก็ตาม ความโศกเศร้าที่สูญเสียพระสตี ทำให้พระศิวะแบก 

ร่างพระสตีร่ำไห้วิ่งไปทั่วจักรวาล บรรดาทวยเทพเทวดาทั้งหลายเห็นว่า  

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป จักรวาลอาจถึงกาลล่มสลาย พระวิษณุจึงใช้จักร 

ตัดร่างของพระสตีออกเป็น ๕๑ ส่วน เมื่อไม่เหลือสิ่งใดแล้ว พระศิวะ 

จึงเข้าสู่การบำเพ็ญสมาธิในป่าหิมพานต์เป็นเวลายาวนานที่สุด กระนั้น 

ก็ยังมิอาจลืมพระสตี อันเป็นพระชายาแห่งพระองค์ได้เลย

พระสต ี ผู้บริสุทธิ์ด้วยความดี

เป็นเทพที่งดงามมาก  สวมเครื่องประดับทำด้วยดอกไม้บานใน 

ฤดูใบไม้ผลิ ถือดอกกัตกูริและดอกกรรปุระ มี ๒ กร ถือกัณฑะ  

(ไม้เท้า) และพวงมาลัย กำลังร่ายรำอย่างรื่นเริง
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พระปารวต ี พระนางผู้เป็นที่รัก

	 หลังจากที่สูญเสียพระสตี พระศิวะทรงบำเพ็ญสมาธิอย่างสงบ  

มิได้ติดต่อผู้ใดเป็นระยะเวลานาน จนทวยเทพทั้งหลายพากันเป็นห่วง 

ถงึความอยูร่อดของจกัรวาล จงึไปเขา้เฝา้พระวษิณเุพือ่ขอใหห้าหนทางแกไ้ข  

พระองค์บอกว่า ไม่มีหนทางใด นอกจากการสำรวมสมาธิถึงพระแม่ศักต ิ -  

ศิวา ขอให้พระนางทรงอวตารแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกครั้ง เพราะ 

ไม่มีหญิงใดในโลกที่ทำให้พระศิวะยอมรับได้

	 ครั้งหนึ่งเมื่อพระสตียังมีชีวิตอยู่ เคยเดินทางไปที่แคว้นหิมาลัยและ 

ได้มีโอกาสพบกับท้าวหิมวัตและพระนางเมนกา ทั้งสองพระองค์ทรงรัก 

พระธิดาของพระทักษะประชาบดีดุจธิดาของตนเอง พระสตีจึงให้คำมั่น 

สัญญาว่า หากถือกำเนิดในชาติต่อไป จะขอเป็นลูกของเจ้าภูเขาหิมาลัย  

ด้วยเหตุนี้ บรรดาทวยเทพทั้งหลายจึงทำพิธีอ้อนวอนขอให้พระแม่ศักติ  -  

ศิวาแบ่งภาคมาเกิดอีกครั้งในภาคของพระอุมา - ปารวตี

	 “พระอุมา  -  ปารวตี”  จึงถือกำเนิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืน ระหว่างนั้น 

หมูด่าวมฤคศริะอยูใ่นแนวเดยีวกบัพระจนัทรใ์นคนืที ่ ๙ เดอืนมธ ุ (ระหวา่ง 

เดือนมีนาคม  - เมษายน) ด้วยเหตุที่พระนางทรงเป็นที่รักยิ่งของทุก  ๆ  คน  

จึงได้พระนามว่าพระปารวตี ต่อมาเมื่อเติบใหญ่ มีความตั้งใจยิ่งที่จะออก 

บำเพ็ญพรต พระนางเมนกาได้ยินจึงอุทานด้วยวลีว่า “โอ มา” ต่อมา 

จงึเพีย้นเปน็ “อมุา” ดงันัน้พระอมุาจงึเปน็อกีพระนามของพระปารวตี บางท ี

เรียกทั้งสองชื่อว่า พระอุมา - ปารวตี

	 พระปารวตไีดศ้กึษาวชิาจากพระอาจารยจ์นเกง่กาจ มคีวามแตกฉาน 

จนสามารถระลึกถึงชาติปางก่อนได้ พระนารทฤๅษีได้ทำนายชะตาไว้ว่า  

ทรงมลีกัษณะมงคลยิง่ใหญ่ และจะนำความผาสกุมาใหค้รอบครวั คูค่รอง 

ของพระนางจะมีลักษณะเป็นโยค ี นุ่งห่มหนังเสือหนังช้าง

	 ดังนี้แล้ว ท้าวหิมวัต เจ้าแห่งขุนเขาหิมาลัย และพระนางเมนกา 

จึงเกิดทุกข์ ด้วยไม่รู้ว่าจะทำหนทางใดที่จะยกพระปารวต ี ธิดาแห่งตนให้ 
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พบกับพระศิวะ เพราะพระศิวะทรงอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญตนเข้าสมาธิ

	 แต่ด้วยวาสนาของการเป็นคู่ครองกันในอดีตชาติ จึงดลบันดาลให้ 

พระศิวะเสด็จไปยังดินแดนอุษชิปรัสกะเพื่อทำสมาธิ ท้าวหิมวัตจึงเสด็จ 

เข้าเฝ้า กล่าวสรรเสริญขออุทิศตนเป็นทาสรับใช้ของพระศิวะตลอดกาล  

พระองค์พอพระทัยจึงลืมพระเนตรออกจากสมาธิ รับสั่งให้ท้าวหิมวัต 

ชว่ยจดัสถานทีบ่ำเพญ็กรรมฐาน ณ คงคาวตัวณัในแควน้หมิาลยั หา้มมใิห ้

ผู้ใดเข้ามารบกวนในที่นั้นเด็ดขาด ท้าวหิมวัตจึงปฏิบัติตามพระประสงค์

	 รุ่งเช้าพระองค์ได้พาพระปารวตีเข้าเฝ้าพระศิวะ เพื่อถวายผลไม้  

พร้อมทั้งขออนุญาตให้พระองค์ทรงรับพระปารวตีเป็นข้ารับใช้ด้วย เมื่อ 

พระศิวะลืมพระเนตรก็ได้เห็นความงดงามของพระนางจึงเกิดความรักและ 

พอพระทัยยิ่งนัก แต่ทรงสลัดความเคลิบเคลิ้มเข้าสู่สมาธิโดยทันที

	 เมื่อท้าวหิมวัตเห็นดังนั้นจึงสวดสรรเสริญเพื่อขอให้ลืมพระเนตร 

อกีครัง้และกลา่ววา่ ในทกุ ๆ วนัตนและพระปารวตจีะมาเคารพบชูาพระองค ์ 

พระศิวะจึงกล่าวตอบว่า ท้าวหิมวัตมาได้ ยกเว้นแต่พระปารวตี โดยให้ 

เหตุผลว่า...

  “ผู้หญิงเป็นฉากแห่งความหลอกลวง ซึ่งปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวว่า 

หญิงสาวสวยนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางการบำเพ็ญพรตของชาย การ 

ยุ่งเกี่ยวกับหญิงเป็นการฝักใฝ่ต่อการมีความสุขสำราญทางเพศ ผู้บำเพ็ญ 

พรตที่ดีอาจจะถูกทำลายตบะลงได้ เพราะผู้หญิงคือรากฐานแห่งความรัก 

และติดพันแห่งโลก นางจะเป็นผู้ทำลายความสามารถของผู้ชายลงสิ้น”

	 พระปารวตีได้แสดงความเคารพต่อพระศิวะ และทูลตอบอย่าง 

สุภาพว่า

 “พระศิวะเป็นเทพเจ้าแห่งสมาธิกรรมฐาน เป็นวิญญาณอันยิ่งใหญ่ 

แหง่จกัรวาล ไม่มีการโอนเอนและคลาดเคลื่อนตอ่พลังทีอ่ยูเ่หนือธรรมชาต ิ 

แล้วไยจึงเกรงกลัวต่อสตรีอย่างพระนางด้วย”

	 เมื่อพระศิวะได้ฟังจึงต้องยอมจำนนด้วยปัญญาแห่งพระปารวตี จึง 

อนุญาตให้พระนางและสหายเข้าออกในบริเวณที่พระองค์ปฏิบัติกรรมฐาน  
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ซ่ึงพระปารวตีได้รับใช้พระศิวะด้วยการล้างพระบาท พร้อมท้ังด่ืมน้ำศักด์ิสิทธ์ิ 

นั้นเป็นประจำ และขับกล่อมบทเพลงแสดงความเคารพต่อพระศิวะ 

เรื่อยมาอย่างไม่ย่อท้อ พระศิวะปฏิญาณไว้ว่า

 “นางผู้จะมาเป็นชายาต้องเป็นโยคินีด้วย เพราะความมุ่งมั่นในสิ่ง 

เดียวกันนั้น จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ”

	 พระพรหมจึงทรงบัญชาให้กามเทพไปแผลงศร แต่ปรากฏว่าลูกศร 

ไม่อาจสั่นคลอนสมาธิในพระศิวะได้ ซ้ำกามเทพยังถูกพระเนตรที่  ๓  

ของพระศิวะทำลายจนเป็นเถ้าถ่าน พระนารทฤๅษีจึงแนะนำให้พระปารวตี 

นุ่งครองผ้าฝ้ายสีเปลือกไม้แห้ง ไปบำเพ็ญพรตที่คงคาวัตวัณเป็นเวลา  

๓,๐๐๐ ปีเทพ โดย...

	 ฤดูร้อน ทรงก่อไฟรายล้อมพระองค์ และมั่นคงในการสวดมนต์  

“โอม นะมัส ศิวายะ”

	 ฤดูฝน ประทับบนผืนดิน ปล่อยให้กายชุ่มน้ำฝน สำรวมจิตเป็นท่ีต้ัง

	 ฤดูหนาว ประทับในน้ำระหว่างหิมะตกในยามราตรี ทรงทำสมาธิ 

ดว้ยความอดทน ไมย่อ่ทอ้ สำรวมแนว่แนต่อ่พระศวิะพระองคเ์ดยีวเทา่นัน้

	 ปีแรกกินผลไม้  ปีต่อมาเป็นผักและใบไม้  ปีที่สามอดอาหาร  

ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียว กระทั่งโลกลุกไหม้ด้วยไฟเพลิงแห่งพลังโยคะ 

ของพระนาง จนทั้งสามโลกร้อนรน ไม่อาจทนทานได้

	 ในที่สุดพระศิวะพอใจพระปารวตีในฐานะโยคินี แต่ขณะเดียวกัน 

ก็ต้องการพิสูจน์ความมั่นคงในจิตใจของพระนาง จึงส่งฤๅษีเข้าไปทำลาย 

ความตั้งใจในการบำเพ็ญพรต แต่พระนางก็ยืนยันด้วยความมั่นคงใน 

พระศิวะ โดยกล่าวว่า

 “มาตรแมน้พระศวิะจะไมร่บันางเปน็ชายา นางจะถอืเพศพรหมจารณิ ี

จนวันตาย แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก เขาพระสุเมรุเคลื่อนที่  

พระเพลิงเยือกเย็น ดอกบัวบานบนก้อนหิน แต่ก็มิอาจเปลี่ยนแปลงความ 

ตั้งใจของนางได้”

	 พระศิวะได้ยินดังนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์เฒ่ามาโยกคลอนจิตใจ 
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ของพระนางด้วยพระองค์เอง พระนางคิดทำลายตัวเอง ด้วยการกระโดด 

เข้ากองไฟ แต่ปรากฏว่าไฟนั้นกลายเป็นไฟเย็นและมอดลงโดยฉับพลัน  

มิอาจทำอันตรายพระนางได้ พราหมณ์เฒ่าจึงว่ากล่าวพระศิวะที่ชักจูงให้ 

พระนางเปลี่ยนใจ แต่ไม่เป็นผล พราหมณ์เฒ่าจึงคืนร่างปรากฏเป็นองค์ 

พระศิวะอยู่เบื้องหน้าของพระอุมา  - ปารวตี พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่า 

จะรับนางเป็นชายา

	 ภายหลังทั้งสองพระองค์อภิเษกสมรสและประทับด้วยกันเป็นเวลา 

ยาวนานหลายร้อยปี ไม่มีเทพเทวดาองค์ใดได้มีโอกาสเข้าเฝ้า จนกระทั่ง 

อสูรมารุกรานฝ่ายเทพ ฝ่ายเทพเกือบจะเพลี่ยงพล้ำอยู่หลายครั้ง ด้วย 

เหตุนี้ พระปารวตีจึงต้องอวตารเป็นพระแม่ทุรคาเทวีลงไปปราบอสูร เพื่อ 

ความสงบของจักรวาล

อ้างอิงจาก:  หนังสือ  กำเนิดเทวะ ตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์  

เรียบเรียงโดยมนตร ี จันทร์ศิริ

 

เทศกาล Teej บูชาพระปารวตี

	 เทศกาล  Teej  เป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู  จัดขึ้น 

ที่รัฐราชสถาน เพื่อระลึกถึงพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระศิวะกับ 

พระปารวตี

	 เทศกาลนี้จะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 

ในพิธีจะมีการบวงสรวงและแห่รูปปั้นของพระปารวตี
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พระทุรคาเทว ี พระนางผู้ปราบมหิษาสูร

	 พระทุรคาเป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวีที่อวตารมาปราบอสูร  

มหิษาสูร ถือเป็นปางที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ แต่ไม่ดุร้ายเท่าปางกาลี 

ซึ่งตำนานการกำเนิดพระทุรคาได้กล่าวไว้ว่า พระรัมภะและพระกรัมภะ  

อสูรสองพี่น้อง ไม่มีโอรสสืบสกุล จึงได้เดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำปัญจนัท  

เพื่อถือพรตกรรมฐาน

	 พระกรมัภะประกอบพธิสีมาธใินนำ้ สว่นพระรมัภะประกอบพธิสีมาธ ิ

บนบก การบำเพ็ญเพียรในครั้งนี้ พระอินทร์เห็นว่าจะเป็นภัยต่อจักรวาล 

ในภายหน้าก็คิดหาทางกำจัดเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม จึงแปลงเป็นจระเข้ 

ขนาดใหญ่กัดพระกรัมภะถึงแก่ความตาย

	 ฝ่ายอสูรผู้น้องเมื่อเห็นพี่ชายสิ้นชีพจึงเกิดความเคียดแค้น ตั้งใจ 

ถวายศีรษะตัวเองให้พระเพลิง ฝ่ายพระเพลิงได้ห้ามปรามไว ้ และประทาน 

พรใหต้ามความปรารถนา พระรมัภะจงึขอพรวา่ ขอใหต้นมลีกูชายทีม่ชีวีติ 

เป็นอมตะ เก่งกาจกล้าหาญยิ่งใหญ่ในสามโลก

	 ขณะเดินทางกลับ พระรัมภะพบควายเพศเมียจึงได้เป็นภรรยาและ 

นำกลบัเมอืงบาดาล ระหวา่งทางพระรมัภะอสรูถกูควายเพศผูข้วดิตาย ฝา่ย 

นางควายผู้เป็นภรรยา ด้วยความโศกเศร้าจึงกระโดดเข้ากองไฟตายตาม 

สามี เป็นที่น่าอัศจรรย์ เพราะท่ามกลางกองเพลิงได้ปรากฏทารกน้อย 

มีชื่อว่า “พระมหิษะ” หรือ “พระมหิษาสูร” เป็นกษัตริย์สืบต่อราชบัลลังก์ 

จากบิดา

	 ต่อมาพระมหิษาสูรได้สำรวมสมาธิกรรมฐาน ณ เทือกเขาพระสุเมรุ 

ด้วยการระลึกถึงพระพรหมอยู่นานถึงหนึ่งหมื่นปี พระพรหมพอพระทัย 

มาก จึงประทานพรให้พระมหิษาสูรเป็นผู้มีชีวิตอมตะ ไม่ว่าเทพ มนุษย์  

อสูรเพศชาย ก็มิอาจสังหารให้ถึงแก่ชีวิตได้ จะมีแต่หญิงสาวที่ไม่ได้ 

ถือกำเนิดจากครรภ์มารดา เป็นหนึ่งในอำนาจทั้งหมดของจักรวาลเท่านั้น 

จึงจะประหารได้
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	 เมื่อพระมหิษาสูรได้พรดังนั้นจึงไปรุกรานเทวดา จนเป็นที่เดือดร้อน 

โดยทั่วกัน เทพองค์ต่าง ๆ จึงมอบพลังอำนาจและอาวุธของแต่ละพระองค์  

สร้างพระธิดาเพื่อปราบพระมหิษาสูร พลังอำนาจและอาวุธต่าง  ๆ  ที่เหล่า 

เทวดาทั้งหลายมอบให้นั้น ทำให้เกิดเป็น  “พระทุรคาเทวี” นางซึ่งมิได้ 

เกิดแต่ครรภ์มารดา แต่เกิดจากสิ่งวิเศษของทวยเทพที่นิรมิตให้ดังนี้

	 พระพักตร์อันสวยงามหมดจด เกิดจากอำนาจแห่งพระศิวะ

	 พระเกศาที่ดำเป็นเงาวาว เกิดจากอำนาจของพระยม

	 พระเนตรกลมโต ขอบตาสีขาว ปลายแดง พระขนงโก่ง เกิดจาก 

อำนาจของพระสันธนา

	 พระกรรณ เกิดจากอำนาจของพระวายุ

	 พระนาสิกเป็นสันโด่ง เกิดจากอำนาจของท้าวกุเวร

	 พระทนต์เรียงงามแวววาวดุจเพชร  เกิดจากอำนาจพระทักษะ- 

ประชาบดี

	 ริมพระโอษฐ์ล่างสีแดง เกิดจากอำนาจของพระวรุณ

	 ริมพระโอษฐ์บน เกิดจากอำนาจของพระขันธกุมาร

	 พระกรทั้ง ๑๘ เกิดจากอำนาจพระวิษณุ

	 นิ้วพระหัตถ์เรียวยาว เกิดจากอำนาจของพระวสุ

	 พระถัน เกิดจากอำนาจของพระโสม

	 พระนาภี ๓ ร ู เกิดจากอำนาจของพระอินทร์

	 พระชงฆ์และหลังพระชงฆ ์ (น่อง) เกิดจากอำนาจของพระวรุณ

	 พระโสณ ี เกิดจากอำนาจของพระแม่ธรณี

	 พระทุรคาเทวีจึงปรากฏโฉมท่ามกลางเสียงแซ่ซ้อง แสดงความยินดี 

ของเหล่าทวยเทพ ทวยเทพทั้งหลายต่างร้องเพลงสรรเสริญ พร้อมมอบ 

ศัสตราวุธให้ดังนี้

	 พระกษิโรท (พระสมุทรน้ำนม) มอบสร้อยคอที่ทำด้วยเพชรและ 

ผ้าไหมชั้นดี ๒ ชั้น

 พระวศิวกรรม มอบสงัวาลเพชร ตา่งห ู เขม็ขดั รดัแขนทีม่ปีระกาย 
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ดุจอาทิตย์หลายร้อยดวง

 พระวรุณ  มอบมาลัยดอกไม้และดอกไม้สวรรค์ที่ไม่มีวันอับเฉา  

ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา เพื่อสวมพระศอ

 ท้าวหิมวัต (เจ้าภูเขาหิมาลัย) มอบเครื่องเพชรพลอยเป็นจำนวนมาก  

และสิงโตทองคำให้เป็นพาหนะ

 พระอินทร์  มอบอาวุธอสุนีบาต และระฆังทองคำที่มีเสียงอันดัง  

ซึ่งเคยแขวนไว้กับช้างเอราวัณ

 พระวิษณ ุมอบจักร อาวุธที่สามารถตัดหัวอสูรได้ในพริบตา

 พระศิวะ มอบตรีศูล

 พระวรุณ มอบสังข์ขาว

 พระอัคน ีมอบศัสตราวุธ ศัตฆานิ

 พระวาย ุ (พระพาย) มอบคันศรและลูกศร

 พระยม มอบตะบองที่สามารถเรียกชีวิตมนุษย์

 พระพรหม มอบขวานและที่กำบังอาวุธ

 พระวิศวกรรม มอบปรศุ อาวุธที่แหลมคม

 ท้าวกุเวร มอบหม้อทองคำใส่น้ำจัณฑ์

 พระวิศวกรรม มอบคธากุโมทกี ที่สามารถฆ่าศัตรูได้เร็ว

 พระอาทิตย ์มอบรัศมี

	 ดังนั้นพระทุรคาเทวีจึงปรากฏกายด้วยรูปโฉมงดงาม มี ๘  - ๒๐  

พระกร พร้อมอาวุธที่เหล่าทวยเทพประทาน จนอสูรตกหลุมรักในความ 

งดงามของพระนาง อยากได้เป็นคู่ครอง พระนางจึงประกาศว่า พระนาง 

คือมารดาแห่งเทพ ถือกำเนิดมาเพื่อทำลายพรของพระพรหมที่มอบให้ 

พระมหิษาสูร

	 การต่อสู้ของพระทุรคาเทวีกับอสูรเป็นไปอย่างดุเดือด อสูรร้าย 

แปลงรา่งเปน็สงิโตและชา้งทีม่งีวงใหญ่ ยกภเูขาเหวีย่งใสพ่ระนาง พระนาง 

จึงใช้ลูกศรทลายภูเขานั้นลงจนแหลกละเอียด สิงโตทองคำซึ่งเป็นพาหนะ  

กระโจนใสส่ว่นชา้งของอสรูจนเลอืดไหลทว่มรา่ง พระนางใชด้าบตดังวงชา้ง 



22

พ
ร
ะ
อ
ุม
า

กระเด็นไปคนละทาง อสูรไม่สิ้นฤทธิ์ แปลงร่างเป็นสรภะ ก็ถูกพระนาง 

ฟาดฟันจนเลือดไหลอาบร่าง ในที่สุดอสูรคืนร่างเดิมเป็นควายใหญ่ไล่แทง 

พระทุรคาเทวี พระนางจึงใช้ตรีศูลแทงอสูรควายจนล้มลง แล้วใช้จักร 

นารายณ์ตัดเศียรควายจนสิ้นชีพในทันที

	 หลังจากปราบพระมหิษาสูรสำเร็จ พระทุรคาเทวีได้พระนามใหม่ว่า 

พระมหิษสุรมรรทิน ี แปลว่า พระแม่ผู้ประหารอสูรร้ายพระมหิษะ

	 ต่อมาโลกได้เกิดภาวะอดอยากเป็นเวลา ๑๐๐ ปี ไม่มีแม้กระทั่งน้ำ 

สักหยด จนกว่าจะมีผู้สวดมนต์อ้อนวอน พระทุรคาเทวีจึงจะปรากฏกาย 

ลงมาในภาคของพระปารวตี เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากความ 

อดอยาก

อ้างอิงจาก:  หนังสือ  กำเนิดเทวะ ตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์  

เรียบเรียงโดยมนตร ี จันทร์ศิริ

พิธีทุรคาบูชา (Durga Puja) หรือดาไซน ์ (Dasain)

	 พิธีทุรคาบูชาจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะและสรรเสริญเทพผู้มี 

อำนาจยิ่งใหญ่เหนืออำนาจปีศาจ ชาวฮินดูให้ความสำคัญแก่พิธีนี้ว่า 

เป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองประจำปี

	 ผูเ้ขา้รว่มพธิมีทีัง้ทีน่บัถอืไศวนกิาย (นบัถอืพระศวิะเปน็เทพสงูสดุ)  

และไวษณพนิกาย (นับถือพระวิษณุเป็นเทพสูงสุด) ทุกชั้นวรรณะ  

ระยะเวลาการจัดงานยาวนานถึงสองสัปดาห์ ชาวฮินดูเชื่อว่าเพื่อให้ 

ได้รับพรครบทุกด้าน จำเป็นต้องบูชาพระทุรคาเทวี พระลักษมี และ 

พระสรัสวด ี ติดต่อกัน ๙ วัน
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	 พิธีนี้ เริ่มตั้งแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงของเดือนกันยายนหรือ 

ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยสามวันแรกเป็นพิธีปลุกพระทุรคาเทว ี

แห่งพลังอำนาจขึ้นมา เพื่อกำจัดสิ่งเลวร้ายไม่บริสุทธิ์ต่าง  ๆ สามวัน 

ต่อมาเป็นพิธีบูชาพระลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง และสามวันสุดท้าย 

เป็นพิธีบูชาพระสรัสวดี เทวีแห่งสติปัญญา

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนแห่ที่แสดงถึงความเคารพและจงรัก- 

ภักดีต่อพระทุรคาเทวี มีการโห่ร้องแสดงความยินดีในพิธีต่าง ๆ การ 

อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ และการสังเวยสัตว์นับพันตัว

	 ในคัมภีร์ปุราณะบันทึกว่า พิธีนี้เคยใช้มนุษย์ชายเป็นเครื่องสังเวย  

๓ คน ตามความเชื่อที่ว่า เลือดที่หยดมาจากร่างกายมนุษย์เป็นที่ 

ชื่นชอบของพระแม่ที่สุด เลือดเนื้อของมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นจะ 

ทำใหพ้ระแมม่คีวามสขุไดน้านถงึ ๕๐๐ ป ี ขณะเดยีวกนั ผูท้ีส่ละชวีติ 

จะไดร้วมเปน็หนึง่เดยีวกบัเทพเจา้และพระแม ่ ปจัจบุนัยงัคงใชส้ตัวเ์ปน็ 

เคร่ืองสังเวย จึงทำให้รูปเคารพของพระทุรคาเทวีชุ่มไปด้วยเลือดท้ังวัน

	 นอกจากพิธีทุรคาบูชาแล้ว ยังมีพิธีสำคัญที่ชาวฮินดูในตอนเหนือ 

นิยมปฏิบัติกัน พิธีนี้มีชื่อว่า  “จักรัน” คือการบูชาพระทุรคาเทวีด้วย 

การสวดมนตภ์าวนาตลอดคนื ดว้ยบทสวดทีว่า่ “โอมองิ หะรงิ กะรงิ 

จามุนดาเย วิชเช โอม” โดยเริ่มภาวนาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน 

ไปจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในรุ่งเช้าของอีกวัน ถือเป็นการบำเพ็ญตบะ 

เพื่อฝึกความอดทน ทรมานกายด้วยการอดนอนให้ได้ข้ามคืน

	 เครือ่งสกัการบชูาทีค่วรถวายพระแมท่รุคาเทวคีอื มะพรา้ว ใบพล ู  

หมาก ธงสีแดง ผ้าตาดเพดาน

บทสรรเสริญพระทุรคาเทวี

	 ก่อนการปฏิบัติบูชาพระทุรคาเทวีต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศวร

เสมอ
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บทสวดพระทุรคาเทวีมีดังนี้

 - โอม หะรีม คะรัม ทุม ทุรคา ชัย นะมะฮา

 - โอมอิง หะริง กะริง จามุนดาเย วิชเช โอม (บทสวดสำหรับ 

พิธีจักรัน)

 - โอม เจ ทุรคา มาตา

 - โอม ชยะ ทุรคา นะมะฮา

บทสรรเสริญพระทุรคาเทวี

	 ชัย อัมเพ เการี มาอิยา

	 ชัย ชยามา เการี

	 นิชา ตินา ทูมะโก ทยาวาตา

	 ฮารี พรหมมา ศิวะจี

	 โบฮะโล ชัย อัมเพ เการี

	 “ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่เการี (พระทุรคา)

	 ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ผู้มีพระวรกายสีเข้ม

	 พระแม่ผู้เชื่อมพระศิวะ พระวิษณ ุ และพระพรหมไว้ด้วยกัน

	 ขอสรรเสริญและขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่เการี”

	 ผู้ใดบูชาพระทุรคาเทวีอย่างสม่ำเสมอ พระแม่จะประทานพรด้าน 

ความกล้าหาญ ชนะศัตรูทุกด้าน มีความยุติธรรม มีบริวาร และ 

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

อ้างอิงบางส่วนจาก: การศึกษาเจ้าแม่ทุรคาที่เทวสถานพระศรีอุมาเทวี 

และที่เทวสถานที่กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล: การศึกษาเปรียบเทียบ  

สารนิพนธ์ของพริศา อิ้วตกล้าน



เทวรูปพระอุมาในปางต่าง ๆ
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พระอุมาตาก ี เทวีแห่งสามโลก

	 พระอุมาตากีคือ ร่างอวตารของพระอุมาเทวี ซึ่งรวมพระอุมาเทวี 

พระลักษมี และพระสรัสวดี เข้าไว้ในร่างเดียวกัน เป็นที่นับถือมากในหมู่ 

ผู้นับถือลัทธิศักติ หรือนิกายที่นับถือว่าเทพสตรีทั้งสามพระองค์นี้ยิ่งใหญ ่

เหนือกว่าพระพรหม พระวิษณ ุ และพระศิวะ

	 พระอุมาตากีเป็นเทพที่ได้รับการบูชาเป็นอย่างมากจากกลุ่มเพศ 

ที่สาม โดยอ้างตามตำนานที่มีชายผู้หนึ่งพยายามเข้ามาทำร้าย พระนางจึง 

สาปใหช้ายผูน้ัน้หมดความเปน็ชาย หลงัจากนัน้เมือ่พระนางใหอ้ภยัชายผูน้ัน้  

พระนางจึงให้แต่งกายเป็นหญิง และเมื่อใดที่ชาย (ในร่างหญิง) สวดมนต์ 

ถวายพระนาง พระนางจะประทานพรให ้ ด้วยเหตุนี้เอง พระนางจึงเป็นที่ 

เคารพบูชาอย่างยิ่งสำหรับเพศที่สาม

	 จากตำนานกำเนิดพระอุมาตากีได้กล่าวไว้ว่า แคว้นเบงกอลซึ่ง 

อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย มีเมืองที่มีความร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วย 

เงินทองและความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก กษัตริย์ผู้ครองเมืองมีพระมเหสี  

สองพระองค์ พระมเหสีนั้นทรงตั้งพระครรภ์พร้อมกันและประสูติในเวลา 

ไล่เลี่ยกัน พระมเหสีองค์แรกประสูติพระโอรส ฝ่ายพระมเหสีองค์ที่สอง 

ประสูติพระธิดา 

	 เมื่อพระมเหสีทั้งสองพระองค์ประสูติพระโอรสและพระธิดาออกมา  

พระมเหสีองค์ที่สองเกิดความริษยาพระมเหสีองค์ที่หนึ่ง พระมเหสี 

องค์ที่สองจึงสั่งให้นางกำนัลลักตัวพระโอรส แล้วใส่ไก่ตัวผู้ลงไปในพระอู่ 

แทน พร้อมกับให้นางกำนัลปลงพระชนม์พระโอรสแล้วลอยแม่น้ำคงคาไป

	 หลังจากได้รับสั่ งจากพระมเหสีองค์ที่สอง  นางกำนัลสงสาร 

พระโอรส เพราะหากลอยน้ำไปคงต้องสิ้นพระชนม์ นางกำนัลจึงนำ 

พระโอรสใส่รางหญ้าลอยน้ำไป ด้วยหวังว่าจะมีคนพบเข้าระหว่างทาง

	 พระโอรสเป็นผู้มีบุญบารมีมาก ทำให้รอดชีวิตจากการโดนลอยน้ำ  

รางหญ้าที่นางกำนัลใส่พระโอรสมานั้นลอยไปติดที่วิหารของพระอุมาเทวี
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	 ฝ่ายพระมเหสีองค์ที่หนึ่งเมื่อเห็นพระโอรสกลายเป็นไก่ก็รู้สึกผิดว่า 

เปน็บาปของตน เสยีใจจนสิน้พระชนม ์ กษตัรยิเ์สยีใจมาก จนสิน้พระชนม ์

ตาม พระมเหสอีงคท์ีส่องไดข้ึน้ครองราชย์ ตอ่มาเมอืงนัน้กต็กเปน็เมอืงขึน้ 

ของแคว้นอื่นต่อไป

	 ฝ่ายพระโอรสได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่ชีแห่งวิหารพระอุมาเทวีจน 

เติบใหญ่ เป็นชายหนุ่มร่างกายงดงาม ยามมีพิธีบูชาพระทุรคาเทวีที่วิหาร  

พระโอรสจะแต่งกายเป็นนางรำมารำถวาย เป็นที่ชื่นชอบของทั้งบุรุษและ 

สตรี ชื่อเสียงของพระโอรสเลื่องลือไปทั่วอาณาจักร ทำให้เกิดเหตุทะเลาะ- 

เบาะแว้งแย่งชิงพระโอรสกันขึ้น เพราะเหตุนี้พระโอรสจึงถูกขับไล่ออกจาก 

วิหารพระอุมาเทวี ต้องออกเร่ร่อนไปอยู่กับนางคณิกา ต่อมาพระโอรส 

กลายเป็นนางรำที่มีชื่อเสียง ไม่ว่ากษัตริย์ เจ้าชาย เศรษฐี หรือพ่อค้า  

ต่างปรารถนาจะมาชมนางรำ ทุกวันพระโอรสจะแต่งกายเป็นนางรำนั่งอยู่ที่ 

หอคอยบ้านนางคณิกา เพื่อให้ชายทั้งหลายนำเงินทองเครื่องเพชรมากอง 

แข่งกัน ใครนำสิ่งของมีค่ามากองได้มากกว่าจึงมีสิทธิ์ได้เข้าชมการร่ายรำ

	 หมูบ่า้นแหง่หนึง่ ฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล ชาวบา้นเชือ่วา่เกดิอาเพศ  

เพราะไม่เคยมีนางรำมารำถวาย ชาวบ้านจึงเดินทางไปขอร้องพระโอรส 

มาร่ายรำขอฝน พระโอรสจึงเดินทางมาตามคำขอของชาวบ้าน

	 เมื่อกษัตริย์และเศรษฐีเมืองต่าง  ๆ  รู้ จึงยกทัพมาตีเพื่อแย่งชิง 

พระโอรส เพราะไม่รู้ว่าพระโอรสนั้นเป็นบุรุษเพศในร่างนางรำ พระโอรส 

เกรงว่าจะเกิดศึกสงครามจึงตั้งสัตยาธิษฐานระลึกถึงพระแม่สามโลก คือ  

พระอุมาเทวี พระลักษมี และพระสรัสวดี พร้อมระลึกถึงพระพิฆเนศวร 

ด้วยว่า ตนนั้นจะนำไก่ตัวผู้โยนลงจากบ้านของนางคณิกา หากกษัตริย์ 

หรือเศรษฐีคนใดจับไก่ได้ ผู้นั้นจะได้เป็นคู่ตุนาหงันของตน

	 ขณะเดียวกัน กษัตริย์รูปงามจากเมืองมฑุรัยได้ตั้งอธิษฐานจิต 

รำลึกถึงพระอุมาเทวีว่าให้สามารถจับไก่ได้สำเร็จ เมื่อพระโอรสปล่อยไก่  

กษัตริย์พระองค์นั้นสามารถใช้บ่วงบาศคล้องไก่ได้สำเร็จ พระโอรสในร่าง 

ของนางรำจึงรำถวายแด่พระอุมาเทวี โดยโปรยดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง  
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และดอกชบาแดงไปทั่วทั้งวิหาร

	 ขณะที่พระโอรสร่ายรำอยู่นั้น พระอุมาตากีเสด็จมาประทานพรให้ 

นางระบำกลายเป็นหญิงโดยสมบูรณ์และได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์ผู้นั้น  

พร้อมกับประทานฝนอันชุ่มฉ่ำ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ทองคำ และเพชร 

พลอย จนเมืองนั้นร่ำรวย กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทางตอนใต้ของ 

ประเทศอินเดีย

	 พระอุมาตากีมีพาหนะเป็นไก่เพศผู้ พระหัตถ์ขวาบนทรงถือดาบ  

พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือพระคัมภีร์ พระหัตถ์ขวาล่างทรงแสดงมุทรา 

ประทานพร และพระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือตรีศูล สำหรับผู้ที่เคารพบูชา  

พระอมุาตากเีหมาะสำหรบัผูป้ระกอบอาชพีคา้ขาย งานบรกิาร วงการบนัเทงิ 

และศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น นักร้อง นักแสดง นักเต้นรำ ช่างเสริมสวย  

บูชาให้ประสบความสำเร็จในด้านความรัก  และมีความเจริญก้าวหน้า 

ในอาชีพการงาน มีเงินทองมากมาย เมื่อบูชาแล้วต้องประพฤติปฏิบัติดี  

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เพื่อให้ความดีนั้นส่งผลต่ออาชีพการงานต่อไป

	 การบูชาพระอุมาตากีนั้นนิยมบูชาด้วยกุหลาบแดง ๙ ดอก ธูปแดง  

๙ ดอก เทียนแดง ๙ เล่ม

	 เมื่อพรที่ขอไว้ประสบผลสำเร็จ ควรให้บุรุษแต่งกายเป็นสตรีมา 

ร่ายรำถวายจึงจะเสร็จสิ้น

บทสรรเสริญพระแม่อุมาตากี

	 “โอม เจ อุมาตากี มหาเทวีทั้งสามโลก”


