เทวีมาหาตมยะ: การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต

นางสาวศุภมาศ เชยศักดิ์

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

DEVI MAHATMYA: THE WORSHIPPING AND GLORIFICATION OF “GODDESS” IN
SANSKRIT LITERATURE

Miss Supamas Chauysak

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in Pali and Sanskrit
Department of Eastern Languages
Faculty of Arts
Chulalongkorn University
Academic Year 2009
Copyright of Chulalongkorn University

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิพนธนี้ สําเร็จ ลุลว งไปไดดวยความกรุณ าช วยเหลือจากคณะอาจารย
ภาควิช าภาษาตะวัน ออก สาขาวิช าภาษาบาลี และสัน สกฤต คณะอัก ษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดมอบความรูตางๆอันเปนผลทําใหผูวิจัยมองเห็นแนวทางการศึกษาภาษาและ
วรรณคดีสันสกฤตโดยตรง ผูวิจัย ตองกราบขอบพระคุณเปน ที่สุด และขออกนามไว ณ ที่นี้ดวย
ความเคารพยิ่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการไดกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยใหความรูเกี่ยวกับภาษาบาลี-สันสกฤต ปรัชญาอินเดีย และสอนวิธีการคิดเชิง
วิเคราะห บอกแหลงขอมูลที่นาสนใจตลอดจนใหยืมหนังสือหลายเลมที่หายากในประเทศไทย เปน
ผูสนับสนุนหัวขอวิทยานิพนธ แนะนําแกไขโครงการเสนอวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําในการเขียน
สละเวลาอันมีคาตรวจแกโครงรางวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนีย สิน สกุล เปน อาจารยทานแรกที่วางพื้นฐานภาษา
สันสกฤต อาจารยใหกําลังใจ ถามถึงความกาวหนาของวิทยานิพนธดวยความหวงใย ใหคําแนะนํา
แนวทางในการปฏิบัติ ตรวจแกคําแปลภาษาสันสกฤตและขอบกพรองตางๆ ใหความชวยเหลือ
และความเมตตาตลอดเวลาที่ศึกษาและทําวิทยานิพนธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารยผูบรรยายวิชาภาษาบาลี เปนผู
หนึ่งที่ ทํ าใหผู วิจัย เขาใจภาษาบาลี -สั น สกฤตมากยิ่งขึ้น และกรุณ าสละเวลามาเปน ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ
อาจารยที่ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณเปนที่สุดอีกทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.
ประเทือง ทินรัตน ที่ไดกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนยิ่ง
ขอขอบคุณมารดา บิดาและญาติมิตรทุกทานที่มอบโอกาสใหผูวิจัยไดศึกษาในสิ่ง
ที่รัก มีความเขาใจ หวงใย และใหกําลังใจตลอดเวลา
ขอขอบคุ ณ นาวิ น วรรณเวช, ชนิ ต า ดวงยิ ห วา, ละอองดาว นนทะสาและ
กัลยาณมิตรทุกทานในสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต รวมถึงกัลยาณมิตรหลายทานอื่นๆ ที่ไมได
ออกนาม ณ ที่นที้ ี่ใหความชวยเหลือในการศึกษา เปนแรงบันดาลใจและใหกําลังใจอยูเสมอ

สารบัญ
หนา
ง
บทคัดยอภาษาไทย ..............................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ .........................................................................................................
จ
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................
ฉ
สารบัญ ...............................................................................................................................
ช
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ .............................................................................................
ฌ
บทที่ 1 บทนํา.......................................................................................................................
1
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา.....................................................
1

1.2

วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย .........................................................
2

1.3

วิธีการดําเนินการวิจัย.................................................................................
2

1.4

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย .......................................................
3

บทที่ 2 วัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต..................................................
4
2.1

ความเปนมาของความคิดเรื่องเทวี ..............................................................
4

2.2

ลักษณะและบทบาทของเทวีในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตางๆ .........................
22

2.3

การแพรหลายของการบูชาสรรเสริญพระมหาเทวี .........................................
43

บทที่ 3 เทวีมาหาตมยะ: วรรณคดีสดุดีพระมหาเทวี ................................................................
46
3.1

ที่มา ความหมาย และความสําคัญของวรรณคดี “สโตตระ” ..........................
46

3.2

ประวัติความเปนมาและโครงเรื่องของเทวีมาหาตมยะ................................50

3.3

บทบาทและลักษณะของพระมหาเทวีจากเรื่องเทวีมาหาตมยะ .....................
51

3.4

ลักษณะทางวรรณคดีของเทวีมาหาตมยะ....................................................
68

3.5

เทวีมาหาตมยะในฐานะวรรณคดีทางศาสนาและพิธีกรรม............................
74
3.5.1

จุดประสงคของการประพันธเทวีมาหาตมยะ ................................76

3.5.2

ลักษณะของการสรรเสริญเทวีที่ปรากฏในเทวีมาหาตมยะ ................
77

3.5.3

สิ่งที่สรรเสริญในเทวีมาหาตมยะ.....................................................
87

ซ
หนา
3.6

คุณคาทางวรรณคดีของเทวีมาหาตมยะ ......................................................
93

บทที่ 4 เทวีมาหาตมยะในบริบททางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวฮินดู .....................
99
4.1

ปจจัยที่ทําใหเทวีมาหาตมยะเปนวรรณคดีสันสกฤตที่มีชีวิต..........................
100

4.2

อิทธิพลของเทวีมาหาตมยะตอประเพณีและวัฒนธรรมในศาสนาฮินดู ...........
103

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ......................................................................... 107
บรรณานุกรม ................................................................................................................ 111
ภาคผนวก..................................................................................................................... 118
ประวัติผูเขียน................................................................................................................ 122

ฌ

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
การใชอักษรยอ
AV.

Atharva Veda

BhP.

Bhāgavata Purāṇa

BG.

Bhagavad Gītā

ChUP.

Chāndogya Upanisad

DevibhP.

Devībhāgavata Purāṇa

MārkP.

Mārkaṇḍeya Purāna

MBh.

Mahābhārata

R.

Rāmāyaṇa

RV.

Rgveda

ŚBr.

Satapatha Brāhmaṇa

การใชหมายเลข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คัมภีรฤคเวท ใชระบบมณฑล สูกตะ มันตระ เชน RV.6.9.1 หมายถึงคัมภีรฤคเวท
มณฑลที่ 6 สูกตะที่ 9 มันตระที่ 1
คัมภีรอถรรพเวท ใชระบบกาณฑ สูกตะ บท เชน AV.2.29.5 หมายถึงคัมภีรอถรรพเวท
กาณฑที่ 2 สูกตะที่ 29 บทที่ 5
คัมภีรพราหมณะ ใชระบบกาณฑ อัธยายะ พราหมณะ บท เชน ŚBr. 2.3.3.1 หมายถึง
คัมภีรศตปถพราหมณะ กาณฑที่ 2 อัธยายะที่ 3 พราหมณะที่ 3 เปนตน
คัมภีรมหาภารตะ ใชระบบบรรพ บท โศลก เชน MBh.17.1.4 หมายถึงคัมภีรมหาภารตะ
บรรพที่ 17 (มหาปรัสถานะกบรรพ) บทที่ 1 โศลกที่ 4
คัมภีรภควัทคีตา ใชระบบบทและโศลก เชน BG.7.23 หมายถึงคัมภีรภควัทคีตา บทที่ 7
โศลกที่ 23
คัมภีรรามายณะ ใชระบบกาณฑ บท โศลก เชน R.1.15.3 มายถึงคัมภีรรามายณะ
กาณฑที่ 1 (พาลกาณฑ) บทที่ 15 โศลกที่ 3
คัมภีรปุราณะ ใชระบบอัธยายะและโศลก เชน MārkP.99. 3 หมายถึงคัมภีรมารกัณเฑยะ
ปุราณะ อัธยายะที่ 99 โศลกที่ 3 เปนตน

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การบูชาสรรเสริญเทวีพบไดในวรรณคดีหลากหลายภาษาทั่วโลก ในอินเดียเองก็เชนกัน คัมภีร
พระเวทเปนหลักฐานทางวรรณคดียุคแรกที่แสดงใหเห็นวาชาวอินเดียโบราณนับถือ สรรเสริญ และทํา
พิธีบูชาเทวีหลายองค แมเทวีเหลานี้จะไมไดมีบทบาทโดดเดนเทาเทวะ เชน พระอินทร พระวรุณ หรือ
พระอั คนิ แตเ ทวีเหลา นี้ ก็ยัง มีความสํา คัญในฐานะชายา มารดา หรือ ธิด าที่เกี่ย วขอ งกับ เทวะ
พราหมณประพันธบทสวดสรรเสริญเพื่อวิงวอนใหเทวีมารว มรับสวนแบงในยัชญเพื่อขอพร บทบาท
ของเทวีในคัมภีรพระเวทเหลา นี้ยังสะทอ นใหผูอานเห็น ภาพสังคมที่มีเพศชายเปน ผูปกครอง ขณะที่
เพศหญิงจะเกี่ยวขอ งกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูร ณโดยเฉพาะความสมบูรณของพืช พัน ธุ
ธัญญาหาร การใหกําเนิดบุตร และเปนผูชวยเหลือ
จนกระทั่งในสมัยวรรณคดีปุราณะ ขอมูลในปุราณะแตละเลมแสดงใหเห็นถึงความเจริญของ
ลัทธิการนับถือเทพเจาองคเดียวเปนศูนยกลาง เทวีมีบทบาทในการเปน ชายาของพระเปน เจาสูงสุด
สามพระองค คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เทวีที่เราไดยินพระนามในวรรณคดีสันสกฤต
บอยครั้ง เชน พระสรัสวตี พระลักษมี พระนางปารวตี ทุร คาเทวี และกาลีเทวี ตางมีตํานานเปนของ
พระองค แตปรากฏการณการนับถือเทวีที่สําคัญก็เกิดขึ้นในยุคนี้ คือการกําเนิดของพระมหาเทวีผูเปน
เทพเจาสูงสุด มีอํานาจเหนือกวามหาเทพทั้งสาม วรรณคดีเรื่องแรกที่นําเสนอเทวีในขอบเขตนี้ คือ เทวี
มาหาตมยะ
เทวีมาหาตมยะ หรือทุรคาสัปตศตีเปนวรรณคดีที่มีเนื้อหาสดุดีเทวีรวบรวมเอาตํานานเรื่องราว
เกี่ยวกับวีรกรรมของพระมหาเทวีสามเรื่องเขาไวดวยกัน หนึ่งในนั้นเปนที่รูจักกันดี คือตํานานพระทุรคา
เทวีสัง หารอสูร มหิษะ นอกจากนั้น ยังมีส าระเกี่ยวกับการประกอบพิธีก รรมทางศาสนา และเปน
วรรณคดีเรื่องแรกที่นําเสนอเรื่องราวของเทวีในฐานะตัวละครหลักเปนศูนยกลางของเรื่อง จึงเปนหนึ่ง
ในวรรณกรรมภาษาสันสกฤตชิ้นสําคัญที่สืบทอดและเปนที่นิยมแพรหลายโดยเฉพาะในหมูผูนับถือ
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ลัทธิศักติ หรือ ลัทธิที่บูชาสรรเสริญพระมหาเทวีเปนเทพเจาสูงสุดซึ่งเปนหนึ่งใน 5 เทพเจาองคสําคัญที่
พราหมณนิยมบูชาสรรเสริญตามคัมภีรปุร าณะ รว มกับพระวิษณุ พระศิว ะ พระเคณศวร พระสูรยะ
เรียกวา ปญจายตนะปูชา ฉะนั้นการศึกษาวรรณคดีเรื่องเทวีมาหาตมยะจึงนาสนใจเปนอยางยิ่ง ทั้งใน
แงภาษาและเนื้อหา
เทวีมาหาตมยะยังเปนวรรณคดีเรื่องแรก ที่นําเสนอบทบาทของเทวีในฐานะเทพเจาสูงสุด โดย
นํา เอาวัตถุดิบที่ใชในการประพันธมาจากเรื่องราวที่เคยปรากฏในวรรณคดีสมัยกอนหนานี้มาเพิ่ม
รายละเอียดและรวมเขาเปนเรื่องเดียวกัน แตงออกมาใหเปนประโยชนแกเทวีอยางที่ไมเคยมีใครทํามา
กอน ทั้งยังใหขอมูลพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการบูชาสรรเสริญเทวีของชาวฮินดู เทวีมาหาตมยะจึง
เปนอีกหนึ่งวรรณกรรมสําคัญ ที่ผูวิจัยเห็นสมควรจะทํา การศึกษาเชิง วิเคราะหทั้งในดา นการเปน
วรรณกรรมที่มีคุณคาทางวรรณคดี และการเปนวรรณกรรมที่มีความสัมพันธอยางแนบแนนกับศาสนา
และพิธีกรรมที่มีอิทธิพลตอกระแสความคิดความเชื่อทางศาสนาของชาวฮินดูและไดรับการสืบทอดจน
เปนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่อยูคูกับการดําเนินชีวิตของชาวฮินดูมาจนปจจุบัน

1.2 วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดเรื่องการบูชาสรรเสริญเทวีในสังคมอินเดีย
2. ศึกษาและวิเคราะหเทวีมาหาตมยะในแงแนวคิด เนื้อเรื่อง ที่มาของเรื่อง และการใชภาษา
3. วิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องเทวีมาหาตมยะในสังคมฮินดูปจจุบัน

1.3 วิธีดําเนินการวิจัย
เนื่องจากวิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายศึกษาวิเคราะหเรื่องภาษาและวรรณคดีในเทวีมาหาตม
ยะเพื่อวิเคราะหถึงโครงสรา งของวรรณคดีเรื่องนี้และดูลักษณะทางภาษาและรูปแบบทางวรรณคดี
ฉะนั้นหลักฐานสําคัญที่ผูศึกษาเรื่องการนับถือเทวีจะขาดไมไดเลย คือเทวีมาหาตมยะ นอกจากนั้นยัง
อาจใชวรรณคดีประเภทมาหาตมยะเรื่องอื่นและคัมภีรปุราณะ โดยเฉพาะ มารกัณเฑยะปุราณะมา
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เปนกรณีศึกษาเพื่อทําใหเขาใจโครงสรางทางภาษา เนื้อหาหลัก และรูปแบบทางวรรณคดีของเทวีมา
หาตมยะมากขึ้น นอกจากนั้นในการศึกษาเนื้อหาและที่มาของเนื้อหาก็จะดูในวรรณคดีสมัยกอนหนานี้
ทั้งคัมภีรพระเวท รามายณะ มหาภารตะ ภควัทคีตา และคัมภีรปุราณะ
ผูวจิ ัยยังไดใชตํารา บทความ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปน
ขอมูลประกอบการวิจัยอีกสวนหนึ่งตามความเหมาะสม

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. รูแนวคิดเรื่องการบูชาสรรเสริญเทวีในสังคมอินเดีย
2. สามารถวิเคราะหและเขาใจแนวคิด เนื้อเรื่อง ที่มาของเรื่อง และการใชภาษาของวรรณคดี
เรื่องเทวีมาหาตมยะ
3. เขาใจบทบาทและอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องเทวีมาหาตมยะในสังคมฮินดูปจจุบัน

บทที่ 2
วัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต
มหากาพยอี เลีย ดและโอเดสซี ที่ เลา ถึง เทวตํ า นานของชาวกรีก -โรมั น มีเ รื่อ งราวแสดง
การนับถือเทวีผา นทางพิธีกรรมและการสวดสรรเสริญ Martin P. Nilsson กลา ววา บทสวดสรรเสริญ
เทวีดิมิเทอร (Demeter) หรือ ภาษาละตินวา เซเรส (Ceres) เทวีแหงธัญพืช (cereal) และความอุดม
สมบูรณ เปน บทสวดสรรเสริญที่โฮเมอรประพันธไวเปนบทแรกๆตั้งแตศตวรรษที่ 7 กอนคริสตกาล
(Nilsson, 1940: 45) งานฉลองสําคัญของดิมิเทอรจะมีในฤดูเก็บเกี่ยว ตรงกับเดือนกันยายนและจะจัด

เพียงหนึ่งครั้งในทุกหาป มีขบวนแห การเซนสังเวย การรองรําทําเพลง และการประกอบพิธีในวิหาร ณ
อิลูซิส เมืองเล็กๆใกลเอเธนส แตไมมีจารึกรายละเอียดในการประกอบพิธี อยางไรก็ดี มารคัส ซิเซโร
นักปรัชญา นักพูด และรัฐบุรุษชาวโรมัน ไดเขียนไววา “ไมมีสิ่งใดประเสริฐกวาความลึกลับนี้อีกแลว
พิธีนี้ทําใหคนเราและขนบธรรมเนียมดีงามขึ้น ทําใหเรากาวขามจากสภาพความปา เถื่อนไปสูความ
มีมนุษยธรรมอยางแทจริง พิธีนี้ไมเพียงแตทําใหเราเห็นวาจะใชชีวิตอยางยินดีปรีดาไดอยางไรเทา นั้น
แตยังสอนใหเรารูวาจะตายดวยความหวังในสิ่งที่ดีขึ้นอยางไรดว ย” (Hamilton, 1999: 48) วรรณคดี
ตะวันออกโดยเฉพาะวรรณคดีสันสกฤตก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญสตรี
เทพ หรือ เทวี สืบเนื่องมาตั้งแตคัมภีรฤคเวท คัมภีรเลมแรกในวรรณคดีพระเวท ซึ่งเปนเปนวรรณกรรม
ที่เกาแกที่สุดในโลกเรื่องหนึ่ง แตงในราว 3000 ปกอนคริสตกาล

2.1 ความเปนมาของความคิดเรื่องเทวี
คํา วา “เทวี” เปนภาษาสันสกฤต ประกอบรูปมาจากธาตุ ทิวฺ (div) หมายถึง สองแสง (to
shine)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “เทวี” หมายถึง เทวดาผูหญิง, นางพญา, นางกษัตริย

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 540)
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ในวรรณคดีสันสกฤต “เทวี” (devī) ใความหมายแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1) “เทวี ” ที่ไมใชมนุษย ไดแก เทพเจาเพศหญิง หรือ สตรีเทพ (goddess) ที่มีเรื่องราวเทว
ตํานานของตน พบไดทั่วไปในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตางๆ เชน อุษาเทวี ราตรีเทวี ในคัมภีรพระเวท
และ เทวีที่เปนชายาของพระเปนเจา 3 องคของศาสนาฮินดู ไดแก เทวีสรัสวตี ชายาของพระพรหม
ทุร คาเทวี ชายาพระศิว ะ และ ลักษมี เทวี ชายาพระวิษ ณุ เทวีทั้ง สามเปน ที่นิยมบูช าแพรห ลาย
ในปจจุบัน
นอกจากนั้นยังหมายถึงเทวีของพุทธศาสนา 4 องคในธรรมสังคฺรหะ ไดแก โรจนี มามกี ปาณฑุ
รา ตารา
catasro devyaḥ l tadyathā - rocanī, māmakī, pāṇḍurā, tārā ceti ll (Dharmas. iv)

2) “เทวี” ที่เปนมนุษย หมายถึง มารดาของอริหันตองคที่ 18 ในสมัยอวสรรปนีของศาสนาเชน
(T. K. Tukol, 1980: 31)

ราชินี (queen) หรือ เจาหญิง (princess) พระธิดาของกษัตริย และ สตรีสูง

ศักดิ์ (lady or women in high rank)
ในเทวีมาหาตมยะ คําวา “เทวี” ใชในความหมายของ เทวีที่เปนเทพเจา พบ 2 ความหมาย คือ
1) เทวีสูงสุดองคเดียว (Goddess) หรือ พระมหาเทวี (The Great Goddess)

ผูสรางสรรพสิ่ง มี

พลังของเทพยิ่งใหญทั้งสามองค คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ เปนทั้งผูสราง ผูปกปอง และผู
ทําลาย ซึ่งพลังอํานาจทั้งสามเชื่อวาเปนของเทพผูยิ่งใหญสามองค หรือ ตรีมูรติ ดังโศลกวา
ขาแตเทวี สรรพสิ่งดํารงอยูไดโดยพระองค พระองคทรงสรางโลกนี้
ทรงปกปองคุมครองโลก และทรงกลืนกินโลกเปนนิจ(MārkP. 81.56)
ในการสรางสรรคพระองคทรงมีรูปของการสรางสรรค ในการพิทักษรักษาพระองคทรง
มีรูปของการดํารงอยู และในจุดจบของโลกนี้ พระองคทรงมีรูปของความพินาศ โอ
พระเทวีผูสรางโลก (MārkP. 81.57)
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ในวรรณคดีสรรเสริญเทวีเชนเทวีมาหาตมยะนี้ เทวีที่ครองอํานาจทั้งสามไวในองคเดียวใน
ฐานะเทพเจาสูงสุด ทรงเปนมหาเทวีผูยิ่งใหญ

2) “เทวี” ที่หมายถึง เทพเจาเพศหญิง หรือ เทพนารีทั่ว ไป (goddess-es)

เทพนารีเหลา นี้เปน สวนหนึ่งขององคมหาเทวี บางครั้งเรียกวาศักติ คือพลัง งาน หรือพลัง
ขับเคลื่อนของเทพองคตางๆที่อยูในรูปเพศหญิง ชายาของเหลาเทพองคนั้นๆ พลังศักตินี้ออกมาจาก
รางของเทพและรวมกันกลายเปนมหาเทวี ดังโศลกวา

ศักติทั้งหลาย ทีอ่ อกมาจากสรีระของพระพรหม พระศิวะ พระคุหะ
พระวิษณุและพระอินทร บังเกิดเปนรูปเทวีแตละองคและเขามาสูเทวีจัณฑิกา
(MārkP 88.12)

ในกาลนั้น เหลาเทวีทั้งหลายนําโดยพราหมณี เสด็จเขาสูที่ประทับในรางของพระเทวี
อัมพิกาจึงอยูลําพังเพียงพระองคเดียว (MārkP 90.6)

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยจะเรียกเทวีผูยิ่งใหญในความหมายแรก (The Great Goddess) วา
มหาเทวี หรือ พระเทวี สวนเทพเจาเพศหญิงทั่วไป (goddess-es) จะเรียกวา เทวี เทพสตรี หรือ เทพนารี
เหลาเทพเจา เพศชาย (male gods) จะเรียกวา เทพ หรือ เทวะ และใชคํา เรียกเหลา เทวี และเทวะใน
ความหมายรวม (goddesses and gods) วา เทพเจา
การบูชาสรรเสริญเทวีของชาวอินเดียมีความสืบเนื่องและมีพัฒนาการชัดเจน คัมภีรฤคเวทได
จารึกเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมสรรเสริญเทวี และบทสวดสรรเสริญเทวีหลายองค (goddesses) ในฐานะ
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เทพเจารองจากเหลาเทวะ หลักฐานการบูชาสรรเสริญเทวียังปรากฏในวรรณคดีสมัยตอมาจนกระทั่ง
สมัยปุราณะที่คัมภีรปุราณะบางเรื่องเริ่มนําเสนอเรื่องราวการบูชาสรรเสริญเทวีในมุมมองใหม
ตั้งแตสมัยโบราณ แรงบันดาลใจพื้นฐานเบื้องหลังการบูชาสรรเสริญคือ มนุษยตองการใหเทพ
เจา หรือพลังอํานาจในธรรมชาติที่ตนไมสามารถควบคุมไดพึงพอใจ เมตตา ไมบันดาลภัยพิบัติ หรือ
ชวยใหสิ่งที่ผูบูชาสรรเสริญตองการสําเร็จ ศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดจารึกถึงพิธีกรรมการบูชาสรรเสริญ
เทพเจาอยางละเอียดไวในคัมภีรพระเวททั้ง 4 ทั้งลักษณะของเทพเจา และขอปฏิบัติตา งๆตอเทพเจา
แตละองค พิธีกรรมเหลานี้ไดถูกถายทอดสืบตอมา และมีการพัฒนาออกเปนหลายรูปแบบ
ชาวอารยันที่อพยพเขามาสูทวีปเอเชียใตทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในปจจุบัน เชื่อวา
เทพเจาจะพอใจหากนําเครื่องสังเวยเชน เนื้อสัตว นม เนยใส น้ําโสม เทลงในกองไฟ ศูนยกลางที่คนใน
เผาจะมาชุมนุมลอมรอบ นอกจากไฟจะชวยใหแสงสวาง ใหความอบอุน และปองกันสัตวรายยามค่ํา
คืนแลว ไฟยังเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับเทพเจา ควันไฟที่ลอยสูฟากฟาจะชวย
สื่อ สารใหเทพเจาที่อยูหา งไกลออกไปรับรูถึงการกระทํา ที่มนุษยทําเพื่อถวายแดเทพเจา เชื่อ กันวา
ไฟคือพระอัคนิ เทพเจาผูเปน ทูตนํา พาเครื่อ งสังเวยของมนุษยไ ปสูเทพเจา องคอื่นๆ เรียกวา ยัช ญ
(yajña) หรือ ในภาษาไทยเรียกวา

ยชญ

(yajña)

การบูชายัญ

นี้ คือ การประกอบพิธีบูช าบวงสรวงเทพเจา เปน คํา นามปุล ลิงคในภาษา

สันสกฤต ประกอบรูปมาจากธาตุ ยช (yaj) แปลวา ยกยองชื่นชม หรือ มอบบางสิ่งแดเทพเจา ยัชญ
พิธีในคัมภีรพระเวทมีมากมายหลายชนิดแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการประกอบยัญพิธีนั้นๆ
เชน ยัญ พิธีเพื่อใหไดชัยชนะในการสงคราม ยัญพิธีเพื่อ ใหพืชผลอุดมสมบูรณ ยัญพิธีเพื่อใหไดรับ
ความสําเร็จในการปฏิบัติธรรม เปนตน ในยัญพิธีอยา งหนึ่งบูชาบวงสรวงเทพเจาองคหนึ่งที่เกี่ยวกับ
ยัญพิธีนั้น เมื่อบูชาบวงสรวงเทพเจาองคใดก็ยกยองเทพเจาองคนั้นวาเปนเทพผูยิ่งใหญที่สุดกวาเทพ
ทั้งปวง ทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง1

1 การยกยองเทพเจาองคใดองคหนึ่งวาเปนเทพเจาผูยิ่งใหญกวาองคอื่นๆนี้ ทําเฉพาะยามประกอบยัญพิธีเทานั้น ไมไดยกยองตลอดไป ความคิด
ดังกลาว แมกซ มึลเลอรเรียกวา อติเทวนิยม (Henotheism) เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางพหุเทวนิยมที่นับถือเทพเจาหลายๆองคพรอมๆกันไปกับ
เอกเทวนิยมที่นับถือเทพเจาผูยิ่งใหญเพียงองคเดียว ซึ่งพัฒนาขึ้นในตอนหลัง (สุนทร ณ รังสี: 2545)
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หลักการพื้นฐานของยัชญพิธี คือ พราหมณผูทําหนาที่ประกอบยัช ญพิธี นําเครื่องสังเวยเทพ
เจา ซึ่งโดยปกติจะเปนอาหารที่มนุษยรับประทานจําพวก นม เนยใส ธัญพืช และ เครื่องดื่มพิเศษ คือ
น้ําโสม บางครั้งอาจฆาปศุสัตวที่เลี้ยงไว เชน แพะ แกะ มา เพื่อเปนเครื่องบูชายัญ ใสเครื่อ งสังเวย
เหลานี้ลงในกองไฟศักดิ์สิทธิ์ ถวายแดเทพเจาในสรวงสวรรค พรอมสวดสรรเสริญประกาศคุณลักษณะ
ที่นายกยองและคุณความดีของเทพเจา เพื่อทําใหเทพเจา พอใจ มีใจเมตตา ไมดลบันดาลใหเกิดเหตุ
เภทภัยที่เปนโทษ ทําใหมนุษยดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข หรืออาจอํานวยสิ่งที่ปรารถนา การสรรเสริญ
(stuti)

จึงเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในทํายัชญพิธีถวายเทพเจาสมัยพระเวท
วิธีที่ทําใหเทพเจาพอใจอีกวิธีหนึ่งที่ชาวฮินดูนิยมมาตั้งแตสมัยโบราณจนปจจุบัน คือ การบูชา

พิธีปูชานี้ เปนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่ปรากฏสืบทอดตอมาจนปจจุบัน สันนิษฐาน
วาปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตสมัยพราหมณะเปนยุคแรกๆ และมีพื้นฐานมาจากพิธีการรับแขกตาม
ขั้นตอน เริ่มจากการนอมไหว จัดที่นั่ง หาน้ํา และอาหาร (ŚBr. 7.3.2.1)
ภาษาสันสกฤตวา ปูชา (pūjā) เปนคํานามสตรีลิงคที่ประกอบมาจาก ปูช (pūj) ธาตุ หมายถึง
การเคารพนับถือ

(honour)

การบูช าบวงสรวง (worship) การแสดงความเคารพ

(homage)

ตอ ผูที่

เหนือกวา (superior) และแสดงความเลื่อมใส (adoration) ตอเทพเจา อยางไรก็ดี มีขอ สันนิษ ฐานวา
คําศัพท “ปูชา” มีที่มาหลากหลาย
นักวิชาการหลายทานเชื่อวา ปูชา เปนพิธีกรรมเกาแกของพวกดราวิเดียน ชาวอินเดียพื้น ถิ่น
และแบงแยกอยางชัดเจนระหวางยัชญพิธีและพิธีปูชาจากการที่พราหมณที่เครงครัดในสมัยพระเวท
ปฏิเสธการทําพิธีปูชา, ความแพรหลายของปูชาในพิธีกรรมของทองถิ่น และการสืบทอดความเปน
พราหมณผูทําพิธีปูชาตามสายตระกูลของชนวรรณะต่ําตามหมูบานทองถิ่น Jarl Charpentier เสนอวา
ศัพท ปูชา มาจากภาษาทมิฬ ปูจุ (pūcu) หรือ ภาษาแกนนาดาวา ปูสุ (pūsu) หมายถึง ทา หรือ ละเลง
เนื่องดวยการใชผงจันท กํามะถัน หรือ ชาด ละเลงบนแทนพิธี แตก็ไมมีหลักฐานที่แนชัดวาพิธีปูชาใน
ศาสนาฮินดูมีที่มาจากพิธีของชาวดราวิเดียน (Eliade and Adams, 1987: 83)
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กลับเสนอวา ปูชา เปนคําภาษาสันสกฤต มาจากธาตุ ปฤจฺ (pṛc) แปลวา ผสม

ที่มาคือการผสมน้ําผึ้งและน้ํา หรือ มธุปรรกะ ใหแขกที่มาเยี่ย มดื่มตามธรรมเนียมของชาวอินเดีย
โบราณ พิธีปูชาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมการเคารพผูมาเยือ น

(Michaels and Harshav, 2004: 41)

โดยเฉพาะนักบวช หรือ คุรุ ซึ่งขอสันนิษฐานนี้อ าจเปนไปได เพราะในคัมภีรอถรรพเวทมีกลา วถึงพิธี
การตอนรับแขกดวยการนอมไหว ใหน้ํา, อาหาร และ ที่พัก เปรียบเสมือนไดทํายัชญพิธีเพื่อถวายแด
เทพเจา “เมื่อ เจา บานมองดูผูมาเยือน เหมือ นเขากํา ลังมองดูสถานที่แหงการประกอบยัช ญพิธีเพื่อ
เหลา เทพเจา ” (AV.9.6.3) “ เมื่อ เขานอ มไหวผูมาเยือ นดว ยความนอบนอม เสมือ นเขาไดจัดการ
ตระเตรียมพิธีกรรม เมื่อเขาเรียกหาน้ํา ดั่งเขาไดนํามาซึ่งน้ําในยัญชพิธ”ี (AV.9.6.4) “เมื่อจัดเตรียมที่ให
แขกก็เทา กับ กํา ลัง เตรียมแทน พิธีอัน ศักดิ์สิท ธิ์และที่กํา บังสําหรับ ราชรถของพระโสม ” (AV.9.6.7)
“อาหารที่เจา ของบานนํามากอนจะแจกจายใหแขกเปนตัว แทนของอาหารสําหรับถวายเทพเจาในยัชญ

พิธี” (AV.9.6.12 ) “ผูใดที่ก ลา ววา เอาอาหารออกมาอีก ผูนั้น กํา ลังยืดอายุตนเองใหยืน ยาวขึ้น ”
(AV.9.6.19)

การปูชา ผูบ ูชาเพียงแคตองเตรียมเครื่องสังเวยซึ่งอาจเปนขาวตอก ดอกไม ประทีป อาจจะมี
อาหารที่บริสุทธิ์มักไมมีเนื้อสัตวปะปน (prasāda) หรือ กํายาน อยางละเล็กนอยถวายแดเทพเจาองค
ที่ตระกูลของตนเลือกนับถือ ซึ่งจะไดรับอัญเชิญใหมาอยูในรูปเคารพ หรือ สัญ ลักษณแทนเทพเจา
(idol) เชน ศิว ะลึงค สําหรับผูบูชาพระศิวะ พวกที่บูชาพระวิษณุก็จะมี ศาลครามะ หินสีดําศักดิ์สิทธิ์ที่มี

ซากเปลือกหอยงอเปนวงอยูขางใน(Ammonite) หรือ กลุมที่บูชาศักติ พลังของเทวี ก็จ ะมีโยนี (yonī)
รูปสัญลักษณแทนอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง ถือวาเปนแหลงกํา เนิดสรรพสิ่งและพลังอํา นาจทั้งมวล
การปูชาทําไดทั้งในบริเวณที่อยูอาศัย เจาบานอาจจะมีศาลเจาหรือหองที่เตรียมไวสําหรับประกอบพิธี
โดยเฉพาะ (pūjaśālā) หรือทํา ในเทวสถาน โบสถวิหารที่ประดิษฐานเทวรูป โดยสวนใหญพราหมณ
ประจํา โบสถ (pūjāri) จะเปน ผูประกอบพิธีพ รอ มทอ งมัน ตระสรรเสริญ2 ในเรื่อ งเทวีมาหาตมยะ
2 Nancy E. Auer Falk

1. āvāhana
2. āsana
3. svāgata
4. pādya

ใหรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีปูชาวามี 16 ขั้นตอนในการเขาใกลเทพเจา (upacāra) ไดแก
การอัญเชิญเทพเจา หรือ สวดสรรเสริญนําเทพเจามาอยูในรูปเคารพ หรือ สัญลักษณแทนเทพเจา
ใหที่นั่งแดเทพเจา
พราหมณกลาวตอนรับเทพเจา
พราหมณแสดงอาการลางเทาของเทพเจา
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พระราชาสุรถะ และไวศยะสมาธิก็บําเพ็ญตบะและทําพิธีปูชารูปเคารพของพระมหาเทวีที่สรางขึ้นเอง
ดวยดินริมฝงแมน้ํา ดวยดอกไม กํายาน เครื่องหอมตางๆ
พิธีเหลานี้กระทํา ตามบา นก็ได หรือ บางโบสถอาจมีพิธีมากนอ ยแลว แต เทพเจาหลัก ของ
โบสถนั้นๆหรือแลวแตโอกาสพิเศษ เชน โบสถที่บูช าพระศิว ะแถบทางใตของอินเดียซึ่งไดรับอิทธิพล
ของลัทธิฮินดูตันตระจะมีเทวทาสี หญิงเตนรําประจํา โบสถมาเตนรําประกอบพิธีบูช าดวย ภายหลัง
แมแตสิ่งที่เชื่อวาศักดิ์สิทธิ์ เชน พืช สัตว หรือ อาวุธ ก็ไดรับการบูชาเชนกัน
สิ่งที่ขาดไมไดทั้งในยัชญพิธี และพิธีปูชา คือ การสรรเสริญ (stuti) ประกอบมาจากธาตุ สฺตุ
(stu)

หมายถึง สรรเสริญ, ยกยอง อาจทําดวยการขับรองเพลงสวด หรือ สวดบทสรรเสริญก็ได ผูคน

หลายชาติ หลายศาสนา ถายทอดความอารมณความรูสึกตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือเทพเจา
และถายทอดความปรารถนาของตนผานบทสวด หรือ เพลงสวดทั้งหลาย

John C. Plott

จึงกลาววา

การสรรเสริญ เกิดขึ้นจากลักษณะและกระบวนการทางจิตของบุคคลที่เกี่ยวขอ งกับศาสนา

(Plott,

1974: 42) หากยัชญพิธีเปนการปฏิบัติบูชาถวายแดเทพเจาผา นทางกาย การสรรเสริญ ก็ ถือ เปน ยัชญ

อยางหนึ่งเชนกัน คือ ยัชญที่กระทําดวยวาจา กลาวบูชาเทพเจาดวยวาจา (vāgyajña) หรือ การรับใช
เทพเจาดวยวาจา (vācika kaiṃkarya) จากเหตุผลดังกลาวบทสวดสรรเสริญจึงเกิดขึ้นหลายรูปแบบจน
5. arghya
6. ācamanīya
7. madhuparka
8. snāna หรือ abhiṣekha
9. vastra
10. anulepana
11. puṣpa
12. dhūpa
13. dīpa
หรือ āratī
14. naivedya prasāda
15. namaskāra หรือ pranāma
16. visarjana udvāsana

การถวายน้ําแดเทพเจาเพื่อใหเทพเจาทําความสะอาดพระพักตรและพระวรกาย
ถวายน้ําสําหรับจิบ
พราหมณถวายน้ําผสมน้ําผึ้ง หรือ น้ําผึ้งผสมน้ํานมแดเทพเจา
ทําทาทางสรงน้ําเทพเจา หรือ นํารูปเคารพไปสรงน้ําจริงๆ
หลังจากสรงน้ําก็ตกแตงรูปเคารพดวยเสื้อผาและเครื่องประดับ หรือนําผามาพันรอบๆสัญลักษณแทนเทพเจา
วาดจุดติลก (tilaka)กลางหนาผากรูปเคารพดวยผงขมิ้นสีแดง (kunkuma) หรือทาตามสันจมูก
หรือ gandha อาจมีการลูบไลรูปเคารพเทพเจาดวยน้ําหอมหรือน้ํามันหอม
ถวายดอกไมวางไวหนารูป หรือคลองพวงมาลัยที่ตัวรูป และใชดอกไมตกแตง
จุดกํายานถวายแดเทพเจา
พราหมณจะนําตะเกียงบรรจุการบูรมาวนเปนวงกลมหนาพระพักตรของเทพเจา
การถวายอาหาร เชน ขาวสุก ผลไม เนยใส น้ําตาล ใบพลู แดเทพเจา พรอมเสียงกระดิ่ง และ ใหผูเขารวมพิธี
ทั้งหลายไดเห็นภาพของเทพเจา (darśana)
ผูเขารวมพิธีและพราหมณผูทําพิธีกราบไหวเทพเจา พราหมณจะนําตะเกียงอารตีมาใหผูภักดีใชม ือกอบเปลวไฟ
มาและที่ตาและหนาของตนเพื่อรับแสงสวางและความอบอุนจากเทพเจา
อัญเชิญเทพเจากลับสูที่พํานักของพระองค (Eliade, 1995: 83)
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กลายเปนสว นสําคัญสวนหนึ่งของวรรณคดีอินเดียมาตั้งแตสมัยคัมภีร พระเวท ที่เห็น ไดชัดเจน คือ
มีการพัฒนาบทสวดสรรเสริญจากคัมภีรฤคเวท เปน สามเวท และยชุรเวท เพิ่มทํา นองเขา ไปใหเปน
สําเนียงเสนาะ เปนสวนประกอบเสริมในพิธีการสําคัญ ขับกลอมใหเทพเจาพึงพอใจ
วรรณคดีสันสกฤตเกือบทุกเรื่องปรากฏวัฒนธรรมการบูชาพระศิวะ และ พระวิ ษณุ ซึ่งเปน
นิกายหลักในศาสนาฮินดู อยางไรก็ดี เทพนารีที่มีหลักฐานวาไดรับการบูชาสรรเสริญจากชนพื้น เมือ ง
ในทวีปเอเชียใตตั้งแตกอนประวัติศาสตรก็ยังไดรับการสรรเสริญอยู ปรากฏเปนจํา นวนมากในหลาย
รูปลักษณ มีบทบาทหนา ที่และคุณสมบัติแตกตางกันสืบทอดตอเนื่องใหเห็นในวรรณคดีสัน สกฤต
ในสมัยตางๆมาโดยตลอด เพราะมีแนวคิดหลายประการที่ทําใหแพรหลาย วิเคราะหไดดังนี้

ความเปนมารดาและความอุดมสมบูรณของเพศหญิง
แนวคิดเรื่องเทวีผูเปนมารดา หรือ เทวมาตฤ (devamātṛ) ผูเกี่ยวของกับการใหกําเนิดสรรพสิ่ง
และความอุดมสมบูรณพบตั้งแตสมัยกอ นประวัติศาสตร หลักฐานทางโบราณคดีไดแสดงวาชนเผา
พื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยูในดินแดนภารตะหรือที่เรียกกันในปจจุบันวาอินเดียกอ นหนาการรุกรานของ
ชาวอารยัน เชื่อวามีเทพนารีอยูแลว John Brockington และนักโบราณคดีหลายทา นสันนิษ ฐานวา
รูปปนสตรีดินเผาขนาดเล็กถูกขุดพบบริเวณเมืองฮารัปปา (Harappa) และโมเฮนโจดาโร (MohenjoDaro) อาจเปนรูปเทวีแหงความอุดมสมบูร ณ

เชนเดียวกับภาพวาดสัตวเพศเมีย เชน นก ปลา งู หมู

หรือ วัว บนฝาผนังถ้ํา อาจเปนสัญลักษณที่สื่อความหมายถึงเทวี (Brockington, 1998: 12)
ผูว ิจัยเห็นวาขอสันนิษฐานนี้มีความเปนไปได เพราะมนุษยสมัยโบราณเริ่มจากการนับถือและ
บูชาธรรมชาติ แบบวิญญาณนิยม (Animism) คือ เชื่อวามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยูในธรรมชาติและ
สิ่งตางๆรอบตัว วิญญาณเหลานี้มีอํานาจบันดาลสิ่งดีและไมดีใหเกิดกับมนุษยได เมื่อผสมกับความ
จริงที่วาเพศหญิงเปนเพศผูใหกําเนิด เทพเจาเพศหญิงผูใหกําเนิดสรรพสิ่งในธรรมชาติจึงเกิดขึ้น และ
ดํารงอยูในตนไม สัตว หรือแมกระทั่งกอนหิน ภาพวาดฝาผนังแสดงความสัมพันธระหวางเทวีกับสัตว
หลายจํา พวกที่มีที่อ ยูอ าศัยตางกันนาจะบงบอกถึง การดํารงอยูทั่วไปของเทวีในทุกสรรพสิ่ง ไมวา
จะเปน บนทองฟา บนพื้นดิน หรือ ในน้ํา แตยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปไดวาเปนการนับถือเทวี
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ในฐานะเทพเจาสูงสุด อยางไรก็ดรี ูปแบบการนับถือเทวีเชนนี้ ยังพบไดทั่วไปตามหมูบา นทองถิ่นสว น
ใหญในประเทศอินเดีย (Flood, 1996: 193-194)
ชาวอิน เดียทอ งถิ่น ตามหมูบ า นบางแหง มี เทวีป ระจํา ทอ งถิ่น ของตนเอง (grāmadevatā)
โดยเฉพาะทางใตของประเทศ าสันนิษฐานวาสืบทอดมาจากชนพื้นเมืองเดิมสมัยกอนยุคพระเวท เทวี
เหลานี้มักมีคําลงทายวา อัมมะ (amma) หรือ มาตา (mātā) เปนภาษาพื้นเมือง แปลวา แม (Zvelebil,
1981: 72)

เทวีเหลานี้เปนเทวีนอกเทวาลัย ไมมีเทวสถานใหญโต ที่พํานักของเทวีทองถิ่นจะเปนศาลเจา
ขนาดเล็ก บางที่ใชวิธีการลอมรั้วกั้น เปน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไวเทา นั้น รูปเคารพอาจเปนแคกอนหิน หรือ
หมอดินเผา วางไวใตตนไมที่เชื่อ วาเปนตน ไมศักดิ์สิทธิ์ เชน ตน อโศก หรือ ตน ไทร พราหมณประจํา
ศาลไดรับถายทอดหนาที่ตามสายตระกูล มักเปน คนวรรณะต่ํา เชน ชางปนหมอ เทวีเหลา นี้เปนเทวี
ผูปกปองดินแดนและดูแลหมูบาน ควบคุมพลังธรรมชาติ และโรคภัย มักไดรับการสรรเสริญเปนพิเศษ
ในชว งกอนฤดูฝนจะมาเยือ นเพื่อ ปองกันโรคภัย และเพื่อ ยืน ยัน วา ฤดูฝนนี้แผนดินจะอุดมสมบูร ณ
เครื่องบูชาที่ใชถวายมีทั้งพืชอยาง มะพราว กลวย ใบพลู รวมไปถึงขนนกยูงและเครื่องดื่มมึนเมา ทั้งยัง
มีการบูช าดว ยสัตว เรียกวา พลี (balī) ใช แกะ แพะ สัตวปก หรือ กระบือ ตามความเชื่อของแตละ
ทองถิ่น
ในสมัยชาวอารยันก็มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเทวีกับความอุดมสมบูรณ
ของดินและน้ํา คือรูปปนหินทรายที่รูจักในนาม ลัชชา เคารี (lajjā gaurī) นักโบราณคดีและนักวิชาการ
หลายคนเชื่อ วารูปปนนี้เปนรูปเทวี แสดงสัญลักษณของความอุด มสมบูรณ ความนอบนอม (lajjā)
จากพระเศียรที่เปนดอกบัวและดอกไมในพระหัตถทั้งสองขาง ทานั่งแยกขาเหมือนหญิงที่กําลังคลอด
บุตรบงบอกถึงการสืบพันธุ ทําใหรูปปนนี้มีอีกนามวา อุตตานปท (uttānapad) หรือ ผูที่มีขาแยกออก
จากกัน สะทอนภาพเทวีในฐานะมารดาผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง เทวีแหงผืนดิน แหลงกําเนิดความอุดม
สมบูรณ ภาพดอกบัวยังทําใหสันนิษฐานไดถึงความอุดมสมบูรณของผืนน้ํา เพราะนอกจากดอกบัว
จะเปน สัญลักษณของความนอบนอมแลว ยังเปน สัญ ลักษณของความเจริญ งอกงามแหงพืช พัน ธุ
ธรรมชาติที่กําเนิดมาจากน้ํา และใหพลังในการดํารงชีวิตแกมนุษยดว ย (Maury, 1969: 114) รูปเทวี
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ลัชชา เคารีนี้ จึงอาจเปนตัวแทนของเทวีทั้งในดินและน้ํา เพราะธรรมชาติทั้งสองเปนผูใหกําเนิดพืชผล
หลอเลี้ยงชีวิตมนุษย ตอมาในคัมภีรพระเวทก็ปรากฏบทสวดสรรเสริญเทวีผูเปนตัวแทนแหงความอุดม
สมบูรณที่สําคัญสององค คือ ปฤถิวี เทวีแหงพื้นดิน และสรัสวตี เทวีแหงสายน้ํา

ความสําคัญของคูครองในสังคมที่ชายเปนผูนํา
สภาพสังคมในสมัยนั้นที่แมชาวอารยันจะยกเพศชายใหเปนผูนําสังคมในฐานะผูปกครอง และ
นักรบ แตเพศหญิงที่อยูในฐานะมารดา ภรรยา หรือ ลูกสาว ก็ยังไดรับความยกยองและการปฏิบัติที่ดี
เพราะมีหนาที่ในการชวยดูแลรักษาบานเรือน และทํางานตางๆที่เกี่ยวของกับการบํารุงเลี้ยงดูชีวิตของ
คนในครอบครัวและชุมชน สังเกตไดจากคําสรรเสริญเทวีในสมัยพระเวทที่มักไดรับการสรรเสริญวา
มีความสําคัญกับเทวะ ในฐานะที่เปนมารดา ธิดา หรือ ชายา ปฤถิวีหรือแมพระธรณี เปนชายาของฟา
(เท ยาส) อทิติมีเปนแมของพระอาทิต ยทั้งหลาย ดูจ ากคําวา อาทิตย (āditeḥ

putraḥ)

แปลวา

ลูกหลานของนางอทิติ เพราะพระอาทิตยเกิดในชั้น บรรยากาศที่ไมมีที่สิ้นสุด อุษาเทวีก็ไดชื่อวาเปน
ธิดาของทองฟา (divo duhitā) นอกจากนั้นยังมีเหลาเทวีที่เปนชายาของเทวะตางๆ เชน อินทราณี
วรุนาณี อัคนายี ความสัมพันธกับเทวะเชนนี้เปน การใหความสําคัญกับเทวีและยกยอ งเทวีในระดับ
หนึ่ง แสดงใหเห็นวา แมเทวีในสมัยพระเวทจะมีบทบาทรองจากเทวะแตก็ยังมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยเสริมบารมีของเทวะโดยเฉพาะในฐานะชายา
สตรีในวรรณคดีมหากาพย อยา งนางสีต าก็เปน แบบอยา งของภรรยาที่ดีในอุดมคติ สงบ
เสงี่ยม ออ นนอม มีรูปลักษณงดงามและอุทิศตนเพื่อ สามี ตอมาในนิกายศักติเราไดเห็นเทวีในอีก
ลักษณะที่เปนเทพเจาสูงสุดและไมมีความสัมพันธเกี่ยวของทางเชื้อสายกับเทวะ แตเกี่ยวของในฐานะ
พลั ง ที่ เทวะจะตอ งพึ่ งพาอาศั ย อาจกลา วไดว า เป น จุด ที่บ ทบาทของสตรี ในวรรณคดี สั น สกฤต
โดยเฉพาะวรรณคดีทางศาสนาไดรับการสรางสรรคสูงสุด
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ความคิดทางปรัชญาเรื่อง ประกฤติ มายา และศักติ
ปจจัยหลักของปรากฏการณการนับถือเทวียังเกี่ยวของกับอิทธิพลทางปรัชญา อาจกลาวไดวา
หลักคําสอนในคัมภีรทางปรัชญาที่มีผลตอแนวคิดและการดํารงชีวิตของชาวฮินดูมาตั้งแตสมัยโบราณ
อยางคัมภีรอุปนิษัทมีอิทธิพลตอแนวคิดเรื่องการนับถือเทวีเปนเทพเจา สูงสุดในสมัยหลังอยา งมาก
โดยเฉพาะเรื่องของสิ่ง สองสิ่งที่มีความเกี่ยวขอ งกัน ตามหลักปรัช ญาสางขยะ และ เวทานตะ คือ
ประกฤติ-ปุรุษะ และ มายา-พรหมัน
สางขยะ เสนอแนวความคิดหลักสองเรื่อ ง คือ ปุรุษะ จิตอัน เปน หลัก ปุรุษะ ถือเปนเพศชาย
ที่ไ มสามารถเคลื่อ นไหว หรือ สร า งสิ่งต า งๆได และประกฤติ อั น เปน มูล ฐานแห ง สรรพสิ่ งในโลก
ประกอบดวยคุณะ 3 ประการ คือ สัตตวะ รชัส และ ตมัส3 เปนสิ่งที่เกิดเองและมีอ ยูเอง แมจ ะเปน
ตนเหตุใหเกิดสิ่งอื่นๆแตตัวประกฤติเองไมไดเกิดมาจากอะไร นักปรัชญาชาวอินเดียจึงมองวาประกฤติ
เปนตัว แทนของเพศหญิง ประกฤติเปนพลังที่มีกัมมันตภาพอยูตลอดกาลจึงเรียกวา ศักติ หรือพลัง
ชายาของเทพเจาก็ใชคําวา ศักติในการขนานนาม ปุรุษะจํา เปน ตองอาศัยประกฤติเพื่อความบันเทิง
แบบโลกียวิสัยในระดับของประสาทสัมผัส และอาศัยประกฤติเพื่อ ความสุขนิรันดรแหงโมกษะหรือ
ความหลุดพน (สุนทร ณ รังสี: 2537) ทั้งสองจึงเปนสิ่งที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
แนวคิดอีกสองประการที่มอี ิทธิพลตอการบูช าสรรเสริญเทวีเปนเทพเจา สูงสุด คือ มายา ใน
ปรัชญาเวทานตะ สิ่งทั้งปวงในโลกลวนเกิดจากมายาซึ่งเปนพลังสรา งสรรคของพรหมัน ศเวตาศวตร
อุปนิษัท กลาววา พระเปนเจาคือ มายิน หมายถึง ผูทรงมีอํานาจในการนิรมิตสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ขึ้น
ไดตามความปรารถนา มายาเปน อํานาจของพระเปนเจา มายาบันดาลใหเกิดโลกนี้ขึ้น แลวนําฝุนของ
โลกมาสรางมนุษยทําใหมีราง เกิดขึ้นไดจากสิ่งที่ไมมีรูปราง

3 คุณะ 3 อยางไดแก
1) สัตตวะ-ความจริงแท ความมีอยู เปนมูลฐานของ ความดี ความสุข แทนดวยสีขาว
2) รชัส-ความเศรางหมองจลนภาพ (motion) การเคลื่อนไหว กระวนกระวาย ความโหดรายของอารมณ กระตุน รชัสแทนดวยสีแดง
3) ตมัส-ความมืด เปนมูลฐานของความรูสึกเฉย ๆ การปราศจากความสนใจ ความโงเขลา ความรูสึกสับสน เซื่องซึม เหงาหงอย หดหู หนัก หยุดนิ่ง ที่
ตรงขามกับรชัส สีของตมัสจึงเปนสีดํามืดหรือสีคล้ํา (สุนทร ณ รังสี: 2537)
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ทรรศนะเกี่ยวกับมายานี้ หลัก ปรัช ญาเวทานตะแบงเปน 2 ฝา ยแรกมองมายาในแงลบ
(Negative Aspect) คือ มายาที่มีความหมายเดียวกับอวิทยา เปนสิ่งที่ปกปดซอนความจริง หรือพรหมัน

ไว (āvaraṇa) สวนฝา ยที่สองเห็น วา มายาและอวิทยาตา งกัน มายามีค วามหมายออกไปในแงบวก
(Positive Aspect) เปนสิ่งที่ตองขึ้นอยูกับพรหมัน ไมสามารถแยกออกจากกันได มายาจึงทําหนา ที่เปน

ตัว กลางสะทอ นภาพของพรหมัน และฉายภาพนั้นออกมาใหมองเห็น เปนโลก ดังนั้นมายาจึงเปน
อํานาจ (ศักติ) ของพรหมัน ในขณะที่อวิทยาเปนภาวะของการขาดความรูในสัจจภาพหรือ สิ่งจริงแท
พระเทวีในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตอมา โดยเฉพาะในเทวีมาหาตมยะจึงไดรับแนวความคิดความเชื่อ
ที่เกิดจากคําสอนในอุปนิษัท ดั่งที่ Swami Jagadiswarananda ใหความกระจางเกี่ยวกับพระเทวีตาม
ความคิดทางปรัชญานี้ไววา “พระเทวีทรงเปนสตรีเทพผูสรรคสรางสิ่งตางๆ พระองค คือ ธรรมชาติ เปน
ผูที่มีรูปและไมมีรูป สางขยะ เรียกวา ประกฤติ เวทานตะ เรียก อวิทยา นักไวยากรณเชื่อ วาเปนพลัง
แหงถอยคํา เปนศักติ (พลัง) ของพระศิวะในไศวนิกาย ไวศพนิกายเรียกวาวิษ ณุมายา เปนมหามายา
ของสาวกนิกายศักติ และ เปาราณิกะ (ผูยอมรับนับถือ คัมภีรปุราณะ) เรียกวา พระเทวี ”

(Swami

Jagadiswarananda, 1953: 55) ตัว อยา งโศลกเกี่ยวกับพระเทวีในเทวีมาหาตมยะที่สืบทอดแนวคิดจาก

คําสอนในอุปนิษัท เชน
hetuḥ samastajagatāṃ triguṇāpi doṣair
na jñāyase hariharādibhirapyapārā /
sarvāśrayākhilamidaṃ jagadaṃśabhūtam
avyākṛtā hi paramā prakṛtistvamādyā //

พระองคทรงเปนเหตุแหงโลกทั้งหมด แมทรงมีคุณะ3 พระองคก็ไมเปนที่เขาใจดวย
โทษะทั้งหลาย ทรงเปนผูยากที่จะหยั่งถึงแมโดยพระวิษณุ พระศิวะ และเทวะองค
อื่นๆ พระเทวีทรงเปนที่พักพิงของสรรพสิ่ง โลกทั้งมวลสรางขึ้นจากสวนเล็กๆของ
พระองค ดวยพระองค คือ ประกฤติ ผูไมเปลี่ยนแปร เปนแหลงกําเนิดที่สําคัญที่สุด
(MārkP. 84.7)

แนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลตอการบูชาสรรเสริญเทวีอีกประการหนึ่ง คือ ศักติ มาจากธาตุ
ศกฺ แปลวา แข็งแรง มีพลัง มีความสามารถ ชวยเหลือ คําวา ศักติ จึงหมายถึง พลัง ความสามารถ
ความแข็งแกรง ทางศาสนาหมายถึง พลังงานของเทพเจา ที่อ อกมาในรูปชายาของเทวะ เปนพลัง
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ที่สนับสนุนชีวิตทั้งปวงใหคงอยู ถือวาเปนพลังในรูปสตรีเพศ สวนพลัง กําลัง ความสามารถ ของฝา ย
บุรุษเพศ เรียกวา ศักตะ
พลังศักติเปนพื้นฐานความคิดสําคัญของนิกายศักติที่บูชาสรรเสริญพระมหาเทวี เปนเทพเจา
สูงสุด และถือวาพลังแหงเพศหญิงเปนพลังอํานาจสูงสุดเทียบเทาพรหมัน สวนในนิกายอื่น เชน ไศวะ
ซึ่งนับถือพระศิวะ ก็อางวาพระอุมา เคารี ปารวตี ทุรคา หรือ กาลีชายาของพระศิวะเปนศักติห รือพลัง
ที่ชวยเสริมอํานาจของพระศิวะ ในนิกายไวษณพ ซึ่งนับถือพระนารายณ ก็อา งวา พระลักษมีเปนศักติ
สวนพระพรหมก็มีพระสรัสวตีเปนศักติเชนกัน ภายใตความเชื่อวา ศักตะ หรือพลังของบุรุษ หรือ เทวะ
เปนพลังสถิต (Static) เปนพลังที่สงบนิ่งอยูภายใน (Passive) ในขณะที่ศักติ หรือพลังของเทวีเปนพลัง
พลวัต (Dynamic) เปนพลังที่เคลื่อนไหว (Active) หากขาดพลังศักติเทวะก็ไมสามารถปฏิบัติหนา ที่
หรือกระทําสิ่งใดได
V. Subramanian ใหความเห็นวา ศักติเปนจักรวาล เปนแหลงพลังงานและพลังพลวัตขับเคลื่อน

อยูเบื้องหลังการกระทํา สวนเทวะ เชน พระวิษณุ หรือ พระศิวะที่เปน ตัวแทนพลังแหงบุรุษเปนพลัง
พื้น ฐานที่สถิตอยูในทุกสรรพสิ่ง ศักติจ ะขาดศิ ว ะไมไ ด และศิว ะก็ข าดศัก ติไมได ทั้งสองเปน พลัง
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Subramanian, 1998: ix)
C. MacKenzie Brown อธิบายวา พลังเพศหญิง หรือศักติเปนพลังที่มีอํา นาจเหนือกวาพลังของ

เทวะทั้งหลายตามความเชื่อ ของผูนับถือนิกายศักติ อยางไรก็ดีทั้งพลังศักตะและศักติ ตองรวมกัน
เพราะทั้งสองเปนสวนประกอบของสภาวะจริงแทสูงสุด (Ultimate Reality) แมพระมหาเทวีจะมีอํานาจ
เหนือเทวะทั้งหลายแตพระองคก็ยังเปนประกฤติหรือแหลงกําเนิดมูลฐานของสิ่งทั้งมวลรวมถึงพลังศัก
ตะ (Brown, 1991: 217)
แนวคิดศัก ติ -ศักตะนี้ทํา ใหเห็น วา ธรรมชาติดั้ง เดิมของโลกและปรากฏการณทั้ง หลายมี
สวนประกอบพื้นฐานมาจากพลังงานสองประการที่มีลักษณะตรงขามกันแตทํางานประสานสอดคลอง
กันเพื่อรักษาสมดุลของโลกและสรรพสิ่ง แสดงผานบุคลาธิษฐานเปนพระเทวี และเทวะ เชน ศักติและ
ศิวะ และพลังเพศหญิงมีความสําคัญอยางขาดไมไดในกระบวนการทํางานของพลัง เพศชาย เพราะ
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เปนพลังที่ใหกําเนิดและทํา หนาที่กระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวของพลังงานอยูตลอดเวลา สะทอ น
ออกมาใหเห็นในวรรณคดีดังตัวอยางจากตํานานเรื่องแรกในเทวีมาหาตมยะ
evaṃ stutā tadā devī tāmasī tatra vedhasā /
viṣṇoḥ prabodhanārthāya nihantuṃ madhukaiṭabhau //

เมื่อพระเทวีแหงความมืดทรงไดรับการสรรเสริญจากพระพรหมผูสรางโลก
เพื่อปลุกพระวิษณุใหตื่นขึ้น เพื่อทําลายอสูรมธุ และไกฏภะแลว (MārkP.81.68)

netrāsyanāsikā-bāhu-hṛdayebhyastathorasaḥ /
nirgamya darśane tasthau brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ //

พระนางทรงออกมาจากดวงเนตร โอษฐ นาสิก พาหา ดวงหทัย และ อุระของพระ
วิษณุ ปรากฏกายเบื้องหนาพระพรหมผูมีกําเนิดลี้ลับ (MārkP.81.69)

พระวิษณุบรรทมในขณะที่อสูรมธุและไกฏภะจะสังหารพระพรหม พระพรหมจึงสวดสรรเสริญ
พระเทวีเพื่อใหพระนางทรงปลุกพระวิษณุ พระนางผูอ อกมาจากรางของพระวิษณุจึงปลุกพระองค
ขอความตอนนี้แสดงใหเห็นสถานะของพลังสถิตแหงศักตะ และพลังพลวัตแหงศักติอยางเดนชัด ทั้งยัง
เห็นวาแทจริงแลวทั้งสองเปนหนึ่งเดียวกัน แมพระเทวีจ ะมีบทบาทหลัก แตทา ยที่สุดโลกจะสูสภาวะ
สมดุลไดตองอาศัยพลังทั้งสองรวมกัน

ลัทธิภักติกับการนับถือเทพเจาสูงสุดเพียงองคเดียว
แนวความคิดความเชื่ออีกประการที่มีอิทธิพลตอการบูช าสรรเสริญเทวี และทํา ใหการบูช า
สรรเสริญเทวีแพรหลาย คือ แนวคิดเรื่องภักติที่เริ่มปรากฏชัดเจนในวรรณคดีสันสกฤตสมัยอิติหาสะ
ภักติ เปน คํานามสตรีลิงค ตามความเดิมในฤคเวทหมายถึง การแบง ประกอบจาก ภช (bhaj)
ธาตุ แปลวา แบง หรือ แจกให แตความหมายของ ภักติ ที่เปนที่รูจักทั่วไป คือ ความภักดีที่เกิดจากการ
อุทิศตน มอบความเชื่อถือ ความศรัทธา ความรัก และ ความไววางใจ
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ทางศาสนาการมอบความภั ก ดี แ ด พ ระผู เป น เจ า เป น วิ ถี ท างที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารหลุ ด พ น
แนวความคิดนี้เห็น ไดชัดเจนในวรรณคดีสัน สกฤตเรื่อ งภควัทคีต า มาจากสว นหนึ่งของบทสนทนา
ระหวา งอรชุนและพระกฤษณะในภีษ มบรรพ (บรรพที่ 6) แหงมหาภารตะ เปนบทรอ ยกรองบรรจุ
ขอความเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา ชื่อเดิมในมหาภารตะเรียกขอความตอนนี้วา ภควัทคีโตปนิษัท
(ภควัต- คีตา- อุปนิษัท) เพราะมีขอความหลายตอนจากคัมภีรอุปนิษัทฉบับตางๆ โดยเฉพาะแกนเรื่อง
สําคัญเกี่ยวกับอาตมัน ปรมาตมัน และพรหมัน พระกฤษณะหรือพระนารายณอวตารปางที่ 8 ทรง
สั่ง สอนขอปรัช ญาเหลา นี้แ ละแนะวิถีทางไปสูพระผูเปน เจา อันสูงสุด (ภควาน ) คือ พระองคเอง
แกอรชุน ชาวอินเดียจึงถือเอาขอความตอนนี้เปนคัมภีร โดยเฉพาะในหมูผูนับถือไวษณพนิกาย
แนวคิดภักตินี้รวมเอาทั้งความรูและการกระทําเขาดวยกัน กลาวคือ ผูบูชาสรรเสริญตองรูและ
ยอมรับเทพเจาที่ตนนับถือในฐานะพรหมัน พระเปนเจาสูงสุดกอน ตามมาดวยการกระทํา คือ การบูชา
สรรเสริญโดยไมหวังผลตอบแทน ผูที่ทําไดคือผูที่มีความภักดีตอพระเปนเจาอยางแทจริงเทานั้น คัมภีร
ภควัทคีตาสอนวา ไมมีทางใดที่เปนทางสายตรง แนนอน และ ทําไดงายที่สุดเทาภักติมรรค หรือ ทาง
แหงความภักดี
ในแงหนึ่ง การบูชาสรรเสริญ ถือเปนการเปดโอกาสใหสาธุชนเขาใกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
มากยิ่งขึ้น เครื่องถวายสักการะเทพเจาอาจเปนปจจัยหลักประการหนึ่งในการบูชาสรรเสริญ แตหัวใจ
สําคัญ คือ ศรัทธา และความภักดี พรอมจะยอมรับอํานาจของเทพเจา สรรเสริญและปฏิบัติตอเทพเจา
ดวยความเคารพ และอุทิศการกระทําทั้งทางกาย วาจา ใจ แดพระเปนเจาผูเดียว บุคคลไมวาจะฉลาด
หรือโง ออนแอหรือเขมแข็ง ยากจนหรือร่ํารวย ตางมีโอกาสเขา ถึงความหลุดพน รวมกับพระเปนเจา
ไดทั้งสิ้นหากบุคคลนั้นมีความภักดี ตามที่พระกฤษณะตรัสวา
devān devayajo yānti madbhaktā yānti mām api //

ผูบูชาเทวดา ยอมถึงเทวดา ผูภักดีตอเรา ยอมเขาถึงเรา (BG. 7.23)
maccittā madgataprāṇa bodhayantaḥ parasparam /
kathayantaśca māṃ nityaṃ tuṣyanti ca ramanti ca //
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ผูมีจิตแนบแนนอยูในเรา ผูมีลมปราณคือชีวิต แนบแนนอยูในเรา เขาใจในเรา
และกลาวถึงแตเรา ผูนั้นยอมมีความบันเทิงสุขเปนนิจ (BG. 10.9)
māṃ hi pārtha vyapāśrītya ye’pi syuḥ pāpayonayaḥ /
striyo vaiśyas tathā śūdrās te’pi yānti parāṃ gatiṃ //

ดูกอน ปารถะ(อรชุน) ผูที่อยูใตความคุมครองของเรา แมเขาจะเปนชนชั้นต่ํา
สตรี แพศย หรือแมแต ศูทร ก็ไปสูความหลุดพนได (BG. 9.32)
การที่คําสอนในภควัทคีตาไมไดเนนเรื่องการทํายัชญพิธียิ่งใหญ หรือ เนนเรื่อ งความรูเหมือน
ในสมัยพระเวท ภาษาสันสกฤตที่ใชประพันธก็เรียบงายไมมีอลังการอันวิจิตรพิสดาร แตมีความจับใจ
สามารถเราอารมณผูอานและผูฟง คนสวนใหญที่มีความรูปานกลาง หรือความรูนอยก็สามารถเขาใจ
และปฏิบัติตามหลักภักดีเพื่อเขาถึงเทพเจา ไดงาย ภควัทคีตาจึงเปนวรรณคดีที่ไดรับความนิยมมาก
เรื่องหนึ่ง แมแตนักปรัชญาผูมีชื่อเสียงอยาง รามานุชะ (ประมาณ ค.ศ. 1017-1137) ก็ไดรับอิทธิพล
และทําใหลัทธิภักติแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง
ศาสนาฮินดูภายใตความเคลื่อนไหวภักติใหเสรีภาพตอศาสนิกชนในการเลือกนับถือพระเจา
ตามความศรัทธา สงผลใหกลายเปนศาสนาหนึ่งที่มีลัทธิมากที่สุดและมีจํานวนเทพเจาที่ไดรับการบูชา
สรรเสริญมากที่สุดในปจจุบัน เพราะนอกเหนือจากองคพระเปนเจาที่แทจริงแลว ศาสนิกชนฮินดูยังนับ
ถือสวนขยายหรือสวนที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับพระผูเปนเจานั้น ๆ ดวย เชนในกลุมผูนับ
ถือ พระวิษณุเปน ใหญ อาจจะมีกลุมที่นับถือ พระราม ซึ่ งเปนอวตารหนึ่ง ของพระวิษ ณุ หรือนับถือ
หนุมาน ซึ่งเกี่ยวของกับพระรามผูเปนอวตารของพระวิษณุ จากตัวอยางดังกลาวทําใหมองเห็นเสรีภาพ
และอิสรภาพในการเลือกนับถือพระเจา อยางไรก็ดี สามารถแบงกลุมตามการนับถือบูช าพระเปนเจา
ที่แตกตางกันเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก
1.

นิกายไวษณพ

นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณเปนเทพสูงสุด

2.

นิกายไศวะ

นับถือพระศิวะเปนเทพสูงสุด
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3.

นิกายศักติ

บูชาองคเทวี ชายาของเทวะ วามีศักติ (śakti) หรือ พลังอํานาจ
ขับเคลื่อนสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งโดยมากหมายเอาพระทุรคาผูเปน
ศักติ หรือเปนชายาของพระศิวะเปนเทพสูงสุด

นิกายทั้งสามตางมีพิธีบูชาเทพเจาแตกตางกันออกไปแตพื้นฐาน คือ เนนความภักดี การแสดง
ความรัก ความนับถือตอพระเจาตามหลักภักติ หรือ ภักติโยคะนั้น จะนําผูปฏิบัติไปพบกับพระเปนเจา
หลักของการแสดงความภักดี หรือ ภักติโยคะ นั้นสามารถจําแนกออกได 9 ประการ ไดแก
1. ศรวณะ (śravaṇa) คือ การฟง หากประสงคจะทราบเรื่อ งราวใด ๆ อันเปนความรู ก็ควรสดับ

ตรับฟงเกี่ยวกับสิ่งนั้นใหมาก ๆ การศึกษาเลาเรียนก็จัดอยูในขอนี้ดวย
2.

กีรตนะ (kīrtana) ลําดับตอมาจากการฟงคือ การบอกกลาว ประกาศใหทราบโดยทั่วไป

แถลงสิ่งที่ไดฟงมาใหเขาใจกันอยางแจมแจง
3.

สมรณะ (smaraṇa) คือ การจดจําใหขึ้นใจ หมั่นคิด หมั่นพิจารณาในสิ่งที่ไดยินไดฟงมา

และจดจําโดยใชจินตนาการ เพื่อใหความรูความคิดนั้นแตกฉานยิ่งขึ้น
4.

จรณะเสวา (caraṇa-sevā) บางครั้งเรียกสั้น ๆ วา เสวา แปลวา การรับใช จรณะ แปลวา

เทา ในที่นี้จึงหมายถึง การรับใชแทบพระบาทของเทพเจา
5.

ปูชา (pūjā) คือกระทําสักการะบูชาสรรเสริญตอพระเปนเจา ดวย ความนับถือและความ

เคารพ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
6.

วันทนา (vandanā) คือ การบูชากราบไหว

7.

ทาสยะ (dāsa-ya) คือ ภาวะแหงความเปนทาส ผูภักดียอมถือวา ตนเปนทาสของพระเจา

เสมอ

21
8.

สขยะ (sakha-ya) คือ ภาวะแหงความเปนเพื่อน พระเปนเจาคือ มิตรที่ดีที่สุด มนุษยควร

ปฏิบัติตอพระเปนเจาประหนึ่งมิตรที่ดี และเปนมิตรที่อยูใกลชิดอยูตลอดเวลา ตองปฏิบัติแต
ความดี หากประพฤติชั่วมิตรก็จะจากไปได
9. อาตมสมรรปณะ (ātma-sam-arpaṇa)

คือ ภาวะอันมีแลวหรือเจริญแลวเปนของตน ไดแก

กาย ทรัพย ลูกหลาน (ที่เชื่อ วาเปนของตน ) สิ่งทั้งปวงนี้ถือ วาเปนของพระเปนเจา หากทรง
ตอ งการเอาคืน ก็ยอมไดหรือทรงตอ งการยกใหคนอื่นก็ทําได ผูภักดี (ที่อางวาเปนเจา ของ)
ยอมไมเศราหมอง เพราะเขาใจวาสิ่งทั้งหมดเปนของพระเปนเจาไมใชของตน
(คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515: 58-59)

การปฏิบัติเพื่อแสดงความรักตอพระเจาทั้ง 9 ประการ การปูชา (Pūjā) เปนปฏิบัติไดงา ยและ
แพรหลายที่สุดในหมูศาสนิกชนฮินดู ตั้งแตสมัยโบราณจนทุกวันนี้เราก็ยังพบการปูชาของศาสนิกชน
ฮินดูไดทั่วไป
กลาวไดวาแนวคิดเรื่องภักติทําใหชาวอินเดียทุกชั้นวรรณะมีโอกาสที่จะแสดงความศรัทธา
ตอเทพเจา และมีโอกาสที่จะหลุดพน จากการเวียนวา ยตายเกิด เทพเจา ทั้ง พระศิวะ พระวิษ ณุ และ
พระเทวี ไดรับความนิยมบูช าสรรเสริญ ในหมูศ าสนิกชนชาวฮิน ดูจ นเกิดเปนนิกาย นอกจากเทวี
จะไดรับการสรรเสริญในนิกายศักติแลว ไมวาจะเปนไศวนิกาย หรือ ไวษณพนิกายก็บูชาสรรเสริญเทวี
แตอาจจะอยูในฐานะชายา เปนรองเทพเจาองคหลัก ตางจากนิกายศักติที่มหาเทวีเปน เทพเจาสูงสุด
องค เดี ยว (Bhattacharyya,

1996:

1)

ดว ยแนวคิ ดภั กติพ ราหมณแ ละกวีจึ งนิย มแตง วรรณคดี

เพื่อสรรเสริญเทพเจาขึ้นมากมายเพื่อแสดงความศรัทธาและเพื่อใหไดบุญกุศล เทวีมาหาตมยะก็นาจะ
เปนหนึ่งในวรรณคดีที่เกิดมาจากแนวคิดเรื่องภักติเชนกัน
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2.2 ลักษณะและบทบาทของเทวีในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตางๆ
กอ นเทวีที่มีอํานาจสูงสุดเหนือเทวะทั้งหลาย หรือ พระมหาเทวี ดั่งในเรื่องเทวีมาหาตมยะ
จะปรากฏ ตั้งแตสมัยพระเวทก็มีการสรรเสริญเทวีในหลากหลายบทบาทและรูปลักษณ ฤษีผูแตง
บทสรรเสริญเหลานี้ริเริ่มถายทอดรูปเทวีในหลายลักษณะ และบทบาท ซึ่งไดรับการปรับเปลี่ยนตาม
กระแสความคิด และบริบทในสังคม สะทอนออกมาใหเห็นในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตางๆ ดังนี้

เทวีในฐานะเทพเจาชั้นรองแหงคัมภีรพระเวท
วรรณคดีพระเวทชุดแรก เรียกวา สัมหิตา

(saṃhitā)

กําเนิดในอิน เดียเมื่อประมาณ3000-

4000 ปมาแลว เพราะ เหลาฤษีไดฟงมาจากวจนะของเทพเจาโดยตรง (śruti) แลวนํามาถายทอดดว ย
วิธีมุขปาฐะตามที่ไดยินมาทุกถอยคํา ภายหลังจึงจารึกเปนคัมภีรพระเวททั้ง 4 ไดแก
1) ฤคเวท เปน คัม ภี รชุม นุม บทสวดสรรเสริญ เทพเจา มีอ ายุเก า แกที่สุด สัน นิ ษ ฐานว า
แตง ในราว 1500 ปกอนคริสตศักราช เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตรเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
และความคิดความเชื่อ ของชาวอารยันในยุคแรกๆ คัมภีรฤคเวทนี้ยังถือ วา เปน ตน แบบของคัมภีร
พระเวท อีกสามเลมดวย
2) ยชุร เวท พระเวทที่มีเนื้อ หาเกี่ยวกับ การทํา ยัช ญพิธี รวบรวมบทประพัน ธสํา หรับสวด
ในพิธีกรรมตางๆทั้งรอยแกวและรอยกรอง
3)สามเวท หมายถึ ง พระเวทที่เป น ที่ร วมของบทสวดขั บ รอ งที่ใชส วดในพิธี บู ช าน้ํ า โสม
บทประพันธเหลานี้สวนใหญมาจากคัมภีรฤคเวท
4)อถรรพเวท พระเวทเลมสุดทาย เรียบเรียงขึ้นภายหลังพระเวททั้งสาม คําประพันธบางบท
นํามาจากฤคเวท แตสวนใหญเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมนตรคาถาเพื่อใชในพิธีไสยศาสตรสําหรับขจัด
โรคและภัยพิบัติ ความเชื่อบางอยางที่ปรากฏในคัมภีรเลมนี้มีของชนพื้นเมืองปะปนอยูดวย
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แมวาพระเวททั้ง 4 จะมีลักษณะเปนคัมภีรทางศาสนาเพราะประพันธขึ้นเพื่อประกอบพิธีบูชา
สรรเสริญ เทพเจา เปนหลัก แตก็มีคุณ คา ทางวรรณคดี เปน ทั้ง รากฐานของวรรณคดีสัน สกฤตและ
รากฐานของศาสนาฮิน ดู หากพิจ ารณาจากเนื้อ หาแลว คัมภีรพ ระเวทใหความสํา คัญ กับการบูช า
เทพเจา แสดงออกในสองลักษณะคือ การบูชาเทพเจาดวยยัชญพิธี และ การสวดสรรเสริญเทพเจา
Georges Dumezil เชื่อ วา

ชาวอินโดยูโรเปยนแบงกลุมทางสังคมออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุม

ที่เปนผูกระทําพิธีกรรม เปนผูมีความรูและทําหนาที่สั่งสอนผูอื่น กลุมตอมาอยูในฐานะผูนําเผา เปนชน
ชั้นนักรบ ตอสูเพื่อดินแดนและปกปองคนในเผาของตน กลุมสุดทายเปนกลุมผูผลิต หรือ ผูรักษาสภาพ
ปกติของสังคมดวยการทํางานประจําวัน (Dumezil, 1970) การแบงกลุมทางสังคมเชนนี้ เห็น ในกลุม
เทพชั้นสูงสมัยพระเวทเชนกัน กลุมแรกที่ทําหนาที่สั่งสอน เปนพราหมณ เชน พระวรุณ (Varuṇa หรือ
Ouranos ในภาษากรีก)

เทพนักรบ เชน พระอินทร (Indra หรือ Thor) และกลุมสุดทาย คือ เทพชั้นรอง

องคอื่นๆ ที่มีหนาที่ประจําตามกฎของจักรวาล
เทพเจาหรือ เทวะที่ไดรับการบูชาสรรเสริญมากในสมัยนี้ ไดแก พระอัคนิ พระอินทร และ
พระโสม สวนเทวีหลายองคไดรับการบูชาสรรเสริญ เชนกัน แตนอยกวาเทวะ สันนิษฐานวา มาจาก
การที่สังคมของชาวอารยันเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับเพศชายในฐานะผูปกครอง เปนชนเผานักรบ
ยกยองผูมีฝมือในการรบและการลาสัตว บทบาทของสตรีจึงดอยกวา แนวคิดนี้สะทอนออกมาใหเห็น
ไดจ ากบทสรรเสริ ญ เทพเจา ในฤคเวทสัง หิ ตามี จํา นวนบทสวดสรรเสริ ญ ประมาณ 1028 สูกตะ
เปน บทสรรเสริญ พระอิน ทรเพีย งองค เดียวถึ ง 250 สูก ตะ, พระอัค นิ 200 สู กตะ และพระโสม
100 สูกตะ (Macdonell, 2006: 60) ในขณะที่อุษาเทวีเปนเทวีที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดมีเพียง
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สูกตะ David R. Kinsley จึงมีความเห็นวาเทวีในสมัยพระเวทไมมีความสํา คัญมากนัก เพราะไมได

เปนศูนยกลางของการบูช าสรรเสริญและไมไ ดเกี่ยวขอ งกับ ยัช ญพิธีอ ยางชัดเจนเหมือ นพระอัคนิ
พระโสม หรือ พระอินทร มีเพียงอุษาเทวีเทานั้นที่อยูในระดับเดียวกับเทวะชั้นรอง (Kinsley, 1986: 6-7)
อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็น วาเทวีในวรรณคดีพระเวทก็ไดรับ ความสํา คัญไมนอย เพราะหากดู
จํา นวนเทพนารีที่ไ ดรับการสรรเสริญทั้งแบบองคเดียวและรว มกับเทพเจา องคอื่น แลว จะเห็น วา
มีจํานวนมากกวาเทวะ Vidyadhar Sharma Guleri ใหรายชื่อ เทวีในคัมภีรฤคเวทไวมากกวา 32 ชื่อ
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(Guleri, 1990: 6-7)

เทวีห ลายองคยังมีสว นรว มในพิธีกรรม ไดรับการอัญเชิญ และบูชาสรรเสริญ

เชนเดียวกับเทวะ ซึ่งวิเคราะหบทบาทตามลักษณะของที่มาได 5 กลุม (Clayton, 1913: 57) ดังนี้

1) เทวีที่มาจากปรากฏการณธรรมชาติ
บทสวดสรรเสริญที่ฤษีแตงขึ้นสวนมากมาจากการสังเกตลักษณะของปรากฏการณ
ธรรมชาติแลวจินตนาการเปนเทพเจา จะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ขึ้นอยูกับความคิดความเชื่อและ
ประสบการณของผูประพันธ เทวีที่ไดรับการบูชาสรรเสริญมากในกลุมนี้ ไดแก อุษาเทวี และ ราตรีเทวี
หากดูจากจํานวนสูกตะ และจํานวนครั้งที่กลาวถึง อุษาเทวีเปนเทวีที่บทบาทมากกวา
เทวีองคอื่น ๆในคัมภีรพระเวท คัมภีรฤคเวทมีบทสรรเสริญอุษาเทวีโดยเฉพาะ 20 สูกตะ และไดรับ
การอางถึงในบทสรรเสริญมากกวา 300 บท อุษา คือ เวลาหลังราตรีกาล (นิรุกตะ 2.8) ประกอบรูปมา
จาก วส (vas) ธาตุ แปลวารุง อรุณ คัมภีรอเวสตะของเปอรเซียใชคํา วา usah ในความหมายเดียวกัน
สวนภาษาละติน คือ aurora มาจากธาตุ awes แปลวา สอ งแสง อุษาเทวีจึงเปนเทวีสัญลักษณแหง
รุงอรุณ เปนเทพนารีหนึ่งเดียวในกลุมเทพแหงแสงสวาง ยัช ญพิธีจะเกิดไมไดถา ไมมีอุษาเทวี เพราะ
พระองคเปนผูชวยปลุกสรรพสัตวและมนุษยทั้งหลายจากนิทรา ใหลุกขึ้นมาประกอบยัชญพิธี อุษาเทวี
ยังไดรับการบูชาสรรเสริญเพื่อชวยขับไลความมืด (RV.7.78, 6.64, 10.172) และอสูรราย (RV.8.47.13)
พราหมณนิยมบูชาสรรเสริญอุษาเทวีเพื่อความร่ํารวย อาจจะไมใชในรูปของเงินทอง แตเปนสิ่งจําเปน
ตอการดํารงชีพในสมัยนั้น เชน อาหาร ฝูงปศุสัตว และ ลูกชาย
ราตรี เทวีแหงยามค่ํา คืน โดยมากราตรีจะไดรับการสรรเสริญคูกับอุษาเทวี ผูเปน
ขนิษฐา แตในคัมภีรฤคเวทสูกตะที่ 10.127 เปนบทสวดสรรเสริญแดราตรีโดยเฉพาะ พราหมณจะบูชา
สรรเสริญเพื่อใหพระองคทรงปกปองในยามรัตติกาล
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orvaprā amartyā nivato devyudvataḥ/
jyotiṣā bādhatetamaḥ//RV.10.127.2//

เทพธิดาผูเปนอมตะทรงแผคลุมพื้นทั้งหมด ทั้งเบื้องต่ําและเบื้องสูง
พระองคยอมตอสูซึ่งความมืดดวยแสงสวาง
yāvayā vṛkyaṃ vṛkaṃ yavaya stenamūrmye/
athā naḥsutarā bhava//RV.10.127.6//

ขาแตราตรี โปรดปกปองเราจากสุนัขปาทั้งตัวผูและตัวเมีย และจากหัวขโมย
โปรดดีกับเราโดยใหเราผาน(ค่ําคืนนี้ไป)
upa te ghā ivākaraṃ vṛṇīṣva duhitardivaḥ/
rātri stomaṃna jighyuṣe //RV.10.127.8//

ขาไดพลีบทสวดของขาเสมือนพลีโค(แดนาง) ธิดาแหงสวรรค
ราตรีเทวี ขอพระองคทรงรับดั่งผูมีชัยชนะรับคําสดุดี

สําหรับชาวอารยัน ราตรีเทวีมิใชสัญลักษณแหงกลางคืนอันมืดมิดแตเปนสัญลักษณ
ของทองฟายามค่ํา คืนที่สวางเต็ม ไปดวยแสงดาว สามารถขับไล ความมืดมิดไดแ ละยังชวยปกปอ ง
มนุษยจากภัยอันตรายตางๆที่มักเกิดในยามค่ําคืน เชน สุนัขปา หรือ โจรขโมย

2) เทวีที่มาจากสรรพสิ่งในธรรมชาติ
สิ่งที่มีอยูแลวในธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นดินและแมน้ํา มักเชื่อ วาเปนเทวี เพราะเปน
แหลงกํา เนิดอาหาร นําความอุดมสมบูรณมาสูมนุษยและสัตวทั้ง หลาย เหมือ นมารดาเลี้ย งดูบุต ร
แนวคิดวาเพศหญิงเปนเพศแหงความอุดมสมบูรณมีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ชาวอิ น เดี ย โบราณมองขั้ น ตอนการทํ า เกษตรกรรมเป น ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข อง
การสืบพันธุ รองดิน หมายถึง สตรีและอุปกรณที่ใชขุดดิน หมายถึ ง บุรุษ ปฤถิวี คือ เทวีแหงผืน ดิน
ปรากฏในคัมภีรพระเวทวา เปน เทพเจา องคที่อ ยูบนพื้นโลกอาณาเขตเดียวกับสรรพสัตวทั้งหลาย
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ในคัมภีรฤคเวท ปฤถิวีเทวีมักไดรับการสรรเสริญคูกับเทยาส องคเทวะตัวแทนแหงทองฟา หรือสวรรค
ฤษีผูประพันธคัมภีรฤคเวทกลาววาทั้งสองเปนบิดาและมารดาผูใหกํา เนิดโลก(1.159) และทวยเทพ
ทั้งหลาย(1.185) จนมักจะไดรับการกลาวถึงเปนคูดวยทวันทวสมาส ทยาวาปฤถิวี (dyāvāpṛthivī )
ทั้งนี้อาจสังเกตจากปรากฏการณธรรมชาติ กลาวคือ เมื่อฝนหลั่งลงมาจากฟาสูดิน สรรพสิ่งก็งอกเงย
เหมือนลักษณะการสืบพันธุระหวางเพศชายและเพศหญิง
พราหมณสรรเสริญปฤถิวีเทวีเพื่อความอุดมสมบูรณในธรรมชาติ พระองคเปนผูค้ําจุน
สรรพสิ่ง(1.185) ปฤถิวีและเทยาสมักไดรับคําสรรเสริญวิงวอนจากมนุษยเพื่อความมั่งคั่ง ร่ํารวย และ
อํา นาจ(6.70) สายน้ํ า ที่ ทั้ งสองให กํ า เนิ ดเป น สายน้ํา ที่ อุด มสมบู ร ณ (1.22) บทสวดสรรเสริ ญ
เฉพาะปฤถิวีเทวีอ งคเดียวพบในคัม ภีรอถรรพเวทมณฑลที่1 2 สูกตะที่1 เปนบทสวดที่แสดงใหเห็น
ความเปน เอกเทศของปฤถิ วี ใ นฐานะเทวี อ งค ห นึ่ ง และเน น ย้ํา ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งปฤถิ วี
และความอุดมสมบูรณ
นอกจากนั้นแมน้ํายังไดรับการยกยองใหเปนเทวี องคที่ไดรับการกลา วถึงมากที่สุด
ในคัมภีรพระเวท คือ สรัสวตีเทวี คนนิยมบูชาสรรเสริญเพราะมีถึงสองความหมาย คือ เปนแมน้ํา
และเปนเทวี บทสวดในคัมภีรฤคเวทมันตระที่ 16 สูกตะที่ 41 มณฑลที่ 2 พรรณาวา สรัสวตีทรงเปน
มารดาที่เปนที่รักที่สุด ทรงเปนแมน้ําที่ประเสริฐที่สุด และทรงเปนเทวีที่ล้ําเลิศที่สุด สรัสวตีเทวีจึงเปน
เทวีองคหนึ่งที่ไดรับอัญเชิญมารวมยัชญพิธีและปรากฏวาไดรับการถวายเครื่องสังเวย

sarasvatīṃ yāṃ pitaro havante dakṣiṇā yajñamabhinakṣamāṇāḥ/
sahasrārghamiḷo atra bhāghaṃ rāyaspoṣaṃ yajamāneṣu dhehi//RV 10.17.9//

เทพปตฤทั้งหลายผูเสด็จมาสูยัชญพิธีทางขวามือตรัสอัญเชิสรัสวตีเทวี ขอพระองค
โปรดประทานความมั่งคั่งแหงทรัพยสิน และสวนที่มีคาหนึ่งพันแกผูถวายเครื่องสังเวย
ในขณะทํายัชญพิธีนี้เถิด
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เทวีองคนี้ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับยัชญพิธี กลาวคือ ในพิธีคั้นน้ําโสม ผูประกอบ
พิธีจะสวดสรรเสริญสรัสวตี เพราะเชื่อวา พระองคจะชว ยใหน้ําโสมหลั่งไหลออกมาไดมาก เหมือน
แมน้ําสรัสวตี(AV.13.4.45) ผูสอนคัมภีรพระเวทแกมนุษย ผูคั้นน้ํา โสม เทเนยใส และนมลงในกองไฟ
คือ สรัสวตีเทวี
พราหมณอัญเชิญและสรรเสริญสรัสวตีในยัชญพิธีเพื่อขอความคุมครอง และขอให
พระองคประทานความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณของโลกและทรัพยสมบัติ

āpapruṣī pārthivānyuru rajo antarikṣam/
sarasvatī nidas pātu//RV.6.61.11//

สรัสวตีเทวีทรงปกปองพวกเราใหพนภัยจากศัตรู
พระองคทรงทําใหอาณาจักรทั้งมวลทองทุงอันกวางใหญไพศาล และฟากฟาเต็ม
เปยมบริบูรณ

3) เทวีที่มาจากนามธรรม
เทวีในสมัยพระเวทนอกจากจะมาจากการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติและสิ่งตางๆ
ในธรรมชาติแลวยังมีที่มาจากสิ่งนามธรรม เทวีองคสําคัญในกลุมนี้ คือ อทิติเทวีและวาคเทวี
แมวาอทิติจะถูกกลาวถึงประมาณ 80 ครั้งในคัมภีรฤคเวท แตบทสรรเสริญก็ไมไ ด
ทํา ใหผู ฟง หรื อ ผูอา นเห็น ภาพของอทิ ติชัดเจน ผู วิจัย สั น นิษ ฐานวา อาจเปน เพราะอทิติเ ปน เทวี
ที่ไมไดมาจากการสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติเชนเดียวกับอุษาเทวี หรือ สรัสวตีเทวี สังเกตจาก
ชื่อ อทิติ แปลวา การไมผูกมัด มาจากคํานาม ทิติ ที่ประกอบรูปมาจากธาตุ ทา หมายถึง ผูก มัด เติม
อุปสรรค อะ กลายเปนอทิติ แสดงถึงความเปนอิสระ ไมมีเขตจํากัด อทิติเทวีในคัมภีรพระเวทก็ไดรับ
การสรรเสริญวาเปนเทวมาตฤ (devamātṛ) มารดาแหงเทพเจาทั้งหลาย(RV 1.113.19) แตไมปรากฏ
วา อทิติเปน ชายาของเทวะองคใด เปน เทวีที่มีค วามเปน เอกเทศ แผขยายอํา นาจออกไปในสาม
อาณาเขต ทั้งพื้น โลก ชั้นบรรยากาศ และสวรรค เปนผูใหกํา เนิดและโอบอุมสรรพสิ่ง ในจักรวาล
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(RV.1.89.10) ชาวอินเดียโบราณบูชาสรรเสริญอทิติเพื่อใหปลดปลอยมนุษยจากบาป( RV.1.162.22)
ชวยปกปองฝูงปศุสัตว และเด็ก (RV.8.18.6) จะเห็นไดวาอํานาจของอทิติคือ การปลดปลอยมนุษย
ให เป น อิ สระ และช ว ยปกปอ งในฐานะมารดา นอกจากนั้น อทิ ติยั งเกี่ย วข อ งกับ ความไม สิ้น สุ ด
รูปลักษณประการหนึ่งที่กลาวถึงในคัมภีรฤคเวท คือ อทิติเทวีมีแสงสวางในตนเอง ซึ่งแสงนั้นจะอยูชั่ว
นิรันดร

ผูประกอบยัชญพิธียังบูชาสรรเสริญอทิติเพื่อความมั่งคั่ง ความบริสุทธิ์และของขวัญที่ไมมี

วันหมด (RV.1.85.3) และบางครั้งอทิติยังไดรับการสรรเสริญวาเปนแมโคผูใหน้ํานมเพื่อมาถวายเทพ
เจาในยัชญพิธี (RV.1.153.3)
เทวีที่ไดรูปมาจากนามธรรมที่สําคัญอีกองค คือ วาคเทวี เปนเทวีแหงถอยคํา (vac)
ปรากฏในคัมภีรฤคเวทมณฑลที่ 10. 71.1-9 ; 125.1-8 และ มณฑลที่ 8.89.10-11 บทสวดสรรเสริญ
เหล า นี้แ สดงให เ ห็น ภาพของวาคเทวี ท างนามธรรมวา เปน เสี ย ง ถ อ ยคํ า และ บ อ เกิ ด แห งพลั ง
สวนบทสวดที่กลาวถึงวาคเทวีในฐานะที่เปนเทวีองคสําคัญผูควรคาแกการบูชาสรรเสริญชัดเจนที่สุด
คือ บทสวดในคัมภีรฤคเวทมณฑลที่ 10 สูกตะที่ 125 มันตระที่1-8 ซึ่งเปน บทสวดสรรเสริญประเภท
อาตมสตุติ คือบทที่เทพเจาสรรเสริญตนเอง สรรพนามที่ใชเปนสรรพนามบุรุษที่1 ดังนี้
ahaṃ somamāhanasaṃ bibharmyahaṃ tvaṣṭāramutapūṣaṇaṃ bhagham/
ahaṃ dadhāmi draviṇaṃ haviṣmatesuprāvye yajamānāya sunvate//RV.10.125.2//

ขาค้ําจุนพระโสม ผูไดรับการบีบและคั้น ขาค้ําจุนพระตวัษตฤ พระปูษัน และ
พระภคะ ขาใหทรัพยสมบัติแกผูถวายเครื่องสังเวย ผูกระตือรือรน ผูบูชาบวงสรวงและ
ผูคั้นน้ําโสม
ahaṃ rāṣṭrī saṃghamanī vasūnāṃ cikituṣī prathamāyajñiyānām/
tāṃ mā devā vyadadhuḥ purutrābhūristhātrāṃ bhūryāveśayantīm//RV.10.125.3//

ขาเปนราชินี เปนผูรวบรวมทรัพยสิน เปนผูหยัง่ รู และเปนเทวีองคแรกของทวยเทพ
ดวยเหตุนี้ทวยเทพจึงจัดแจงสิ่งนานาประการใหขา และถวายตําแหนงมากมายแกขา
ดวย
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ahameva svayamidaṃ vadāmi juṣṭaṃ devebhirutamānuṣebhiḥ/
yaṃ kāmaye taṃ-tamughraṃ kṛṇomi tambrahmāṇaṃ taṃ ṛṣiṃ taṃ sumedhām
//RV10.125.5//

ขาเองเปนผูกลาวคํานี้วา เหลาเทวดาและมนุษยเปนสิ่งที่โปรดปรานของขา ขาโปรด
ปรานผูใด ขาก็จะทําใหผูนั้นเปนผูยิ่งใหญ เปนฤษี เปนนักปราชญ
ผูวิจัยเห็น วา บทอาตมสตุตินี้ว าคเทวีแสดงใหผูสรรเสริญ ทราบถึง ความยิ่งใหญ
ของพระองคในฐานะเทวีที่มีความสํา คัญ สูง สุดแมในหมูเทพเจา ดว ยกัน เองก็ตอ งบูช าสรรเสริญ
พระองค มนุษยผูใดสรรเสริญพระองคก็จะไดรับทรัพยสมบัติ ยิ่งไปกวานั้นยังมีความสัมพันธเกี่ยวกับ
ความรู หากพระองคพอใจผูใดผูนั้นก็จะไดเปนนักปราชญ เปนฤษี อาจตีความไดวา ผูใดไดฟงถอยคํา
มากก็จะเปนผูมีความรูมาก เพราะการเรียนการถายทอดคัมภีรพระเวท หรือความรูตา งๆในสมัยนั้น
เปนแบบมุขปาฐะถอยคําจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่ง ถอยคําจึงเกิดเปนรูปเทวีขึ้นมา
ขอสันนิษฐานนี้อาจรวมไปถึงเทวีอีกองคที่มีที่มาจากนามธรรมเหมือนกัน คือ ศรัทธา
เปนเทวีที่ถูกกลาวถึงในคัมภีรฤคเวทมณฑลที่ 10 สูกะที่ 151 ตามวาจัสปตยะ (vācaspatya) ศรัทธา
ประกอบรู ปมาจากธาตุ ธา (dhā) แปลวา วาง มี ศรัท (śrad) แปลวา ความจริ ง ความซื่ อ สัต ย
เปนบทหนา และ อัน (an) เปนปจจัย

Fateh Singh

ซึ่งมีความหมายเทา กับ crede ในภาษากรีก

สันนิษฐานวา ศรัท ธานาจะมาจาก ศรัท (śrad)

(Singh, 1952: 223)

เปนที่ม าของคํา วา credence

ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลวา ความเชื่อถือ บงชี้ถึงความเคารพ ความเชื่อถือ ในความจริงและความ
บริสุทธิ์ของคํา พูดที่ครูถา ยทอดแดศิษ ยและถอยคําในคัมภีรพระเวท และอาจมาจากความศรัทธา
เชื่อ มั่น ในเทพเจ า แมวา ศรัท ธาเทวีจ ะไดรับการกลา วสรรเสริญ ในคัมภี รฤ คเวทเพียง 5 มัน ตระ
แตก็แสดงใหเห็น วาในสมัยพระเวทมีการใหความสํา คัญ กับแนวคิดนามธรรมอยางความศรัท ธา
และศรัทธาเปนสวนประกอบหนึ่งในการทํายัชญพิธี
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4) เทวีที่มาจากวัตถุที่ใชในยัชญพิธี
ยัช ญพิธีเปน หัว ใจของศาสนาสมัย พระเวท สิ่ง ที่ใชประกอบพิธีจึงมีค วามสํา คัญ
และความศักดิ์สิท ธิ์ เทวีบางองคจึงมาจากรูปบุคลาธิษฐานของวัตถุที่ใชในยัช ญพิธี เชน อิฑ าเทวี
อิฑาเทวีนี้ในวรรณคดีพราหมณะไดรับสรรเสริญวา เปน ผูสอนศาสนา มีมือและรอยเทาที่เต็มไปดว ย
เนยใสเหมือนลักษณะของพระอัคนิ เทพแหงไฟ ทูตที่สงเครื่องสังเวยในยัชญพิธีไปสูเทพเจา

J. Gonda

สันนิษฐานวา อิฑ าเปนเทวีที่เกิดจากรูปบุคลาธิษ ฐานของเครื่องสังเวยในยัชญพิธีห รือ ตัว ยัช ญพิธี
(Gonda, 1976: 69)

5) เทวีไดชื่อมาจากเทวะ
เทวีในกลุมนี้ มีม ากมาย เพราะเปนชายาของเหลา เทวะ และไดรับการสรรเสริญ
รวมกับเทวะดว ย แสดงใหเห็นวา ในสมัยพระเวทความคิดเรื่องคูเปน เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ในสังคม
ที่มีลักษณะเปนชนเผา ตองบุกเบิกตั้งถิ่นฐานและสูรบ การพึง่ พาอาศัยกันระหวางสามีภรรยา เพศชาย
และเพศหญิงตองเกื้อกูลกัน แนวคิดนี้นาจะเปนที่มาของ ศักติ หรือพลังเพศหญิงจากชายาของเทวะ
องคสําคัญ เปนพลังที่ชวยขับเคลื่อนสิ่งตางๆใหเกิดขึ้น
เทวีในกลุมนี้สวนมากจะไดชื่อตามเทวะแตมีการเติมปจ จัยเพศหญิงทายเพื่อใหมอง
เปนคูกัน เชน อินทราณี (ชายาของพระอินทร) วรุน าณี(ชายาของพระวรุณ) อัคนายี (ชายาของพระ
อัคนิ) และ รุทราณี(ชายาของพระศิวะ) เปนตน เทวีในกลุมนี้ไมคอยไดรับการกลาวถึงมากนักและไมมี
การใหรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหนาที่ที่ชัดเจน ปรากฏแคเสริมบารมีของเทวะผูเปนพระสวามี
เทานั้น มีเพียงอินทราณี ชายาของพระอินทรที่ไดรับการกลาวถึงบอยกวา ชายาองคอื่นๆ แตก็ยังอยู
ภายใตบารมีของพระอินทร อินทราณีมีอีกนามวา ศจี แปลวา การใหอํานาจความชวยเหลือ ในคัมภีร
ฤคเวทมณฑลที่ 10 สูกตะ 159 เปน บทอาตมสตุติ ศจีกลา วสรรเสริญ พระองคเองวา เปน ผูพิชิ ต
พระอินทรและทรงเปนผูชวยในการขจัดศัตรู นอกจากจะแสดงถึงความสํา คัญของเทวีในฐานะชายา
แลว ยังแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องศักติที่จะพบมากในวรรณคดีสมัยหลัง
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จากบทสรรเสริญเทวีเหลานี้จะเห็นไดวาเทวีในความหมายวา มหาเทวียังไมปรากฏ
ในวรรณคดีสมัยพระเวท แตแมสตรีเทพจะมีฐานะเปนรองเทวะ ผูประพันธก็ยังเล็งเห็นความสําคัญของ
เทวีที่มีตอมนุษย และใหบทบาทเทวีห ลายองคมีบทบาทเกี่ยวขอ งสัมพันธกับการทํายัช ญพิธี ทั้งใน
ฐานะที่เปนผูสอน ผูปลุกกระตุนมนุษยใหลุกขึ้นมาประกอบยัชญพิธี เทวีบางองคเชน อิฑา และศรัทธา
ไดคุณลักษณะมาจากพิธีกรรม พราหมณยังอัญเชิญเทวีมารวมดื่มน้ําโสม บูชาสรรเสริญเพื่อขอพร
ใหร่ํารวย มีปศุสัตว มีลูกชาย มีอาหารอุดมสมบูร ณ และขอใหชวยปกปองจากบาปและภัยอันตราย
ทั้งปวง บทบาทของเทวีในคัมภีรพระเวทเหลานี้ยังสะทอนใหผูอานเห็น ภาพสังคมชนเผาที่มีการเลี้ยง
สัตวเปนเศรษฐกิจหลัก เพศชายเปนที่ตองการและเปนผูปกครองสังคม ในขณะที่เพศหญิงจะเกี่ยวของ
กับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะความสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร การใหกําเนิด
บุตร และเปนผูชวยเหลือ ลักษณะและบทบาทของเทวีดําเนินไปเชนนี้แมในวรรณคดีสมัยตอมา

เทวีในวรรณคดีพราหมณะ
ชวงเวลาหลังคัมภีรพระเวทประมาณศตวรรษที่7-5 กอนคริสตกาล ศูนยกลางของอารยธรรม
อินเดียเปลี่ยนตําแหนงมาอยูบริเวณลุมแมน้ําคงคา และสาขาของแมน้ําคงคา รูปแบบการปกครอง
ไมไดเปนแบบชนเผา อีกตอ ไปแตมีการแบงอาณาเขตเปน เมือ งเล็กๆภายใตการปกครองของผูนํา
ประชาชนทําการเกษตรและหัตถกรรมมากขึ้น แตก็ยังไมมีสภาพความเปนสังคมเมืองที่มีศูน ยกลาง
ทางเศรษฐกิจ และการเมือ งมั่น คง คนยัง คงรบพุงและโยกยา ยที่อ ยูอ าศัย ทํา ใหตอ งปรับวิถีชีวิต
ใหเขากับภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การตอสูกับภัยธรรมชาติและโรคภัยไขเจ็บในพื้นที่
ใหม ทําใหเมือ งที่เกิดขึ้นใหมในสมัยนี้ยังไมสมบูรณ อยา งไรก็ดี การประกอบยัช ญพิธีตามคัมภีร
พระเวทก็ยังเปนวัฒนธรรมสําคัญที่สืบทอดกันตอ มา จนอาจกลาวไดวา กลายเปนสว นหนึ่งในการ
ดํา รงชีวิตของชาวอิน เดียโบราณ ลักษณะเชน นี้ทํา ใหพราหมณมีอํา นาจมากขึ้น ในขณะที่ภ าษา
ในคัมภีรสัมหิตาซึ่งใชสืบทอดตอกันผานมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มเขาใจยาก พราหมณจึงประพันธ
คัมภีรเพื่อ อธิบายความหมายของพิธีก รรมตา ง ๆ ที่ปรากฏในพระเวท เกิดเปน คัมภีรพราหมณะ
ราว 800-600ปกอนคริสตกาล

32
คัมภีรพราหมณะเปน วรรณคดีรอ ยแกว ที่เกาแกที่สุด พรรณนาความเกี่ยวกับการประกอบ
ยัชญพิธีตางๆ มีการใชเทวตํานานและนิทานชวยในการอธิบายถึงความเปนมาของพิธีกรรม อาจกลาว
ได วา เทวนิย ายเปน ผลของยัช ญพิธี นอกจากจะเกิ ด ขึ้น เพื่อ รั บรองยั ช ญพิ ธี ตา งๆ ช ว ยใหเ ห็ น
ความสําคัญและเห็นภาพของพิธีกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นแลว การอางถึงเรื่องราวของการกําเนิดโลก เทพเจา
และ สรรพสิ่งบนโลกยังเปนการวางโครงสรางและจัดระเบียบหนา ที่ของคนในสังคมที่เริ่มพัฒนานี้
ใหเปน ไปอยางสงบเรียบรอ ย เรื่อ งราวในคั มภีรพราหมณะนี้เองเริ่มแสดงความเปลี่ยนแปลงของ
การนับถือเทพเจาที่สืบตอกันมาตั้งแตสมัยพระเวท
ลักษณะของเทพเจาในคัมภีรพราหมณะ เปลี่ยนไปจากคัมภีรพระเวทยุคสัมหิตา กลาวคือ
เทพทั้งหลายจะประทานอํานาจทั้งหมดแกการบูชาบวงสรวงเทานั้น เพราะคัมภีรพราหมณะเปนคัมภีร
ที่เนนเรื่องการประกอบพิธีกรรม เทพบางองคที่เคยมีบทบาทเปนเพียงเทพชั้นรองในสมัยพระเวทเริ่ม
มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ พระวิษณุ พระรุทระ และพระประชาบดี สวนเทวีสมัยพระเวท เชน อุษา
เทวี ราตรีเทวี และเทวีชั้นรององคอื่นๆมีบทบาทนอยลง
Max Muller

เสนอวา อุษ าเทวีกลายเปนศรี หรือ ลัก ษมีเทวี เพราะเทวีทั้งสองมีลักษณะ

เหมือ นกัน สั งเกตจากการพรรณาลั กษณะของ ศรี ใน ศรีสู กตะ ซึ่งอยูใน ขิ ละสูก ตะภาคผนวก
ของคัมภีรฤคเวทที่เชื่อวาบทสรรเสริญสวนใหญประพันธขึ้นในสมัยพราหมณะ อุษาเทวีเปนผูมีรังสีสอง
สวาง (candra) ในคัมภีรฤคเวท
uṣa ā bhāhi bhānunā candreṇa duhitardivaḥ/(RV 1.48.9)

ในศรีสูกตะมันตระแรกก็กลาววา ศรีเปนเทวีผูสองแสงสวางเชนกัน
candraṃ hiranmayīṃ lakshmīṃ jatavedo mamāvaha //(śrī sūkta 1)

ทั้งสองมีผิวสีทองและประทานของขวัญแกผูที่บูชาสรรเสริญพระองค แตแมลักษณะของอุษา
และ ศรี จะเหมือนกัน หลายประการ ก็อาจยังไมเพียงพอที่จะสรุปวาทั้งสองไดถูกรวมเปน องคเดียว
เพราะลักษณะประการสําคัญของอุษาเทวี คือ พระองคจะปรากฏยามรุงอรุณทุกวันตามกฎฤตะ แต
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ศรี หรือเทวีแหงโชคลาภจะปรากฏเปน ครั้งคราวเทา นั้น ปราศจากศรี คนหรือ เทพเจาก็ยังสามารถ
ดําเนินชีวิตตามปกติได
การรวมกันของเทวีสององคเปนองคเดียวที่เห็นชัดที่สุดในสมัยพราหมณะ คือ สรัสวตีเทวีและ
วาคเทวี เทวีทั้งสองยังไดรับการบูชาสรรเสริญอยา งตอ เนื่อ ง ปรากฏวา วาคเทวี รวมเปนสรัสวตีเทวี
พระองคเดียว ดังคําอัญเชิญวา “ขออัญเชิญพระสรัสวตี ขออัญเชิญพระสรัสวตีผูบริสุท ธิ์ ขออัญเชิญ
พระสรัสวตีผูยิ่งใหญ แนนอนที่วา สรัสวตีคือ วาจ พระประชาบดีทรงสนับสนุนพิธีอัศวเมธดวยวาจ”
(ŚBr. 8.1.8.5)

ตามข อ สั น นิ ษ ฐานของ David

Kinsley

ยัง ไมมีเหตุ ผลที่ชั ด เจนว า ทํา ไมวาคเทวีถึง มี

ความสัมพันธกับสรัสวตีเทวี อาจเนื่องมาจากศูนยกลางของการประกอบพิธีบูชาสรรเสริญเทพเจา
ตามคัมภีรพระเวทจะอยูบริเวณริมฝงแมน้ําสรัสวตีจึงมีการรวมเทวีทั้งสองเขาดวยกัน (Kinsley, 1986:
57)

บางก็วา ทั้งน้ําและถอยคําเกิดมาจากแหลงกําเนิดเดียวกันคือพระประชาบดี ตามคัมภี รศตปถ

พราหมณะ กาณฑที่6 อัธยายะที่1 พราหมณะที่1 บทที่9 ไดกลาวไววา “พระประชาบดีทรงสรางน้ํา
จากวาจ ซึ่งก็คือโลก ดังนั้นวาจจึงเปนของพระองค” เสียงกับน้ําจึงมีความสัมพันธกัน คําในภาษาไทย
ก็มีวา น้ําเสียง น้ําคํา ในวรรณคดีสมัยหลังวาคเทวีไมคอยปรากฏ มีเพียงแต สรัสวตีเทวี ชายาของ
พระพรหม ผูเปน เทวีแหง ปญญา อักษรศาสตร และศิลปวิท ยา เรื่อ งราวของเทวี และเทวตํา นาน
ที่ประพันธขึ้นในสมัยวรรณคดีพราหมณะเพื่อใหเขา ใจพิธีกรรมตา งๆที่สืบทอดมาจากสมัยพระเวท
เหลานี้เปนแรงบันดาลใจสวนหนึ่งในการประพันธวรรณคดีของกวียุคตอมา
ปลายสมัย พราหมณะเหลา พราหมณผูตอ งการคุมอํานาจสูง สุดในสังคม พยายามทํา ให
การประกอบพิธีกรรมทวีค วามซับซอ นและถูกผู กขาดโดยวรรณะพราหมณว รรณะเดียวทวิช าติ
ผูมีทรัพยมากเทานั้นจึงจะประกอบพิธีกรรมได พราหมณทั้งหลายก็เรียกรองคาตอบแทน หรือทักษิณา
เมื่อรวมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศจากถิ่นฐานเดิมของ
ชาวอารยัน ในสมัยพระเวทตอนต น ที่อ ยู บริเวณปญ จาบมาสูที่ร าบลุ มแมน้ํา คงคามีอ ากาศรอ น
ฝนตกชุก เสี่ยงตออุทกภัยและโรคภัยไขเจ็บ และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง สังคม
เมือ งสมัย นี้มีเริ่ มมีลั กษณะของความเปน รัฐ มีก ารเก็บ ภาษีจ ากชาวไรช าวนาและหากํา ไรจาก
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ประชาชนอยางหนัก คัมภีรศตปถพราหมณะบันทึกวา “ผูมีอํานาจแหงรัฐไดรับอาหารจากประชาชน
รัฐ คือ ผูบริโภค ประชาชน คือ อาหาร” สภาพสังคมเชนนี้ผลักดันใหคนมองโลกในแงมุมที่ตางออกไป
จากสมัยพระเวท สงสัยในความหมายของชีวิต คิดวาการมีชีวิตเปนความทุกข ซึ่งคําอธิบายในคัมภีร
พระเวทสัมหิตาหรือ พราหมณะไมเพียงพอที่จ ะตอบคํา ถามเหลา นี้ได ผูคนจํา นวนหนึ่งตัดสิน ใจ
เขาบําเพ็ญตบะ ถือสันโดษในปา เพื่อแสวงหาความจริงแทของชีวิต เห็นไดจากการกําเนิดวรรณคดี
อุปนิษัทในสมัยศตวรรษที่ 7 กอนคริสตกาล

เทวีในคัมภีรอุปนิษัท
หากสัมหิตาและพราหมณะซึ่งเปนคัมภีรที่แตงขึ้นเพื่อ จุดประสงคในการประกอบพิธีกรรม
โดยเฉพาะ เรียกวา karma-kāṇḍa อุปนิษัทก็เปนตัว แทนของสวน jñāna-kāṇḍa คือสวนของความรู
ตามประเพณีนิยมของอินเดียถือวามีจํานวนอุปนิษัททั้งหมด 108 ศังกรจารย นักปรัชญาผูมีชื่อเสียง
ในคริสตศตวรรษที่ 9 เชื่อวามี 11 อุปนิษัทสําคัญ ไดแก พฤหัท-อารัณยกะ ฉานโทกยะ ไอตเรยะ อีศะ
เกนะ กฐะ ปรัศนะ มุณฑกะ มาณฑูกยะ ไตตติรียะ และ เศวตาศวตระ
คําวาอุปนิษัทประกอบรูปมาจากธาตุ สท (sad) แปลวา นั่ง มีอุปสรรคํา คือ อุป (ใกล) และ นิ
(ลง) รวมแปลวา นั่งลงใกลๆ แสดงลักษณะการเรียนเนื้อหาในคัมภีรอุปนิษัท ที่กลุมศิษ ยตองนั่งลง
ใกลๆครูผูสอนในอาศรมเพื่อฟงบทเรียนอันเปนสว นลึกลับ (Esoteric Doctrine) ศังกรจารย กลาววา
คํา วา อุปนิษัท เปนคํา แทนนาม มาจากธาตุ สท (sad) แปลวา คลาย ไปถึง ทําลาย มีอุปและนิ
เปนอุปสรรค กวิป เปนปจจัย ในแงนี้อุปนิษัทจะหมายความวา ความรูเรื่องพรหมันซึ่งคลายหรือทําลาย
ความไมรู แสดงจุดประสงคสําคัญของคัมภีรอุปนิษัทที่มุงขจัดมายา หรือ อวิทยา (อวิช ชา) แปลวา
ความไมรู เปนเหมือน มาน ที่ปดบัง ทําใหชีวาตมัน ไมรูความจริงที่วา ชีว าตมัน กับสิ่ง สัมบูร ณคือ
พรหมันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อใด ชีวาตมันรูแจง ในความเปนจริง และขจัดอวิทยาได ก็จะบรรลุถึง
ความหลุดพน กลับสูสภาพที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมัน เรียกวา บรรลุโมกษะ (สุนทร ณ รังษี ,
2545: 47)

เนื้อหาในคัมภีรอุปนิษัทนี้นับเปนรากฐานของระบบปรัชญาและศาสนาของชาวฮินดู และ
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ถือเปนคัมภีรสุดทายแหงการศึกษาเลาเรียนพระเวทเพื่อถึงที่สุด จึงเรียกวา เวทานตะ หมายถึง ที่สุด
แหงพระเวท (vedasya antaḥ)
แมเนื้อ หาหลักของคัมภีรอุปนิษัท เหลา นี้จ ะเนนเรื่อ งการตอบปญหาทางปรัช ญา แตในยุค
อุปนิษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงสํา คัญของแนวคิดการนับถือ เทพเจา จากพหุเทวนิยมหรืออติเทวนิยม
ในสมัยคัมภีรพระเวทมาเปนแบบเอกนิยมเต็มที่ กลาวคือ ยกยองเทพเจา องคเดียววา เปน ผูยิ่งใหญ
เรียกวา พระประชาบดี ซึ่งตอมาเรียกวาพระพรหม เทพเจาองคอื่นๆที่มีชื่อเสียงเปน ที่รูจักมากในสมัย
คัมภีรพระเวทสัม หิตาและพราหมณะ เชน พระอิน ทร และ พระอัคนิ ก็ยังคงไดรับการกลาวถึงบา ง
ในฐานะบริวารของพระประชาบดีผูสรางโลกและสรรพสิ่ง สวนเทพชั้นรององคอื่นๆ เชน เหลาเทวี แทบ
ไมปรากฏเลย
มีเพียงเกนะอุปนิษัทของคัมภีรสามเวท กลาวถึง อุมาเทวี ธิดาผูงดงามของทาวหิมวัตในฐานะ
ผูมีปญญาเฉลียวฉลาด ชวยไขความกระจางเรื่องพรหมัน แกพระอิน ทร (เกนะอุปนิษัท : 3.12) และ
ในมุณฑกะอุปนิษัทรูปลักษณของเทวีไมไดมีแตแบบสวยงามเชน อุษาเทวีในสมัยพระเวท แตมีรูปเทวี
แบบนากลัวเพิ่มขึ้น มีที่มาจากลักษณะของไฟ (มุณฑกะอุปนิษัท: 1.2.4) ซึ่งเทวีในลักษณะนี้จะเริ่ม
มีบทบาทในวรรณคดีสันสกฤตมากขึ้นตั้งแตสมัยอิติหาสะเปนตนมา

การปรากฏของเทวีนักรบในสมัยอิติหาสะ
วรรณคดีอิติหาสะ คือ งานเขียนที่แตงขึ้นเพื่อสดุดีวีรบุรุษ มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร รวบรวม
เรื่องราวมากมายที่สืบทอดตอกันมาดวยวิธีการทองจํา ทั้งตํานาน, เทวนิยาย, พิธีกรรม ลักษณะคลาย
วรรณคดีมหากาพยของชาวตะวันตก เชื่อกันวาเรื่องราวในอิติหาสะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ( iti-ดังนั้น
ha - แนนอน as-เปน) ที่สํา คัญมี 2 เรื่องคือ การสูร บระหวา งตระกูลปาณฑพกับเการพในมหาภารตะ

และมหากาพยรามายณะ เรื่องของกษัตริยรฆุวงศ วรรณคดีอิติหาสะทั้งสองเปนที่นิยมแพรหลายทั่วไป
ในอินเดีย แปลเปนภาษาถิ่นหลายฉบับ
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Keith

สันนิษฐานวา มหากาพยม หาภารตะที่ตามตํา นานเชื่อวาฤษีว ยาสะเปน ผูป ระพัน ธ

แทจริงแลว มีผูประพันธหลายคน อยูในชว งประมาณ 500-50 ปกอนคริสตกาล ที่การปกครองดว ย
ระบอบกษัตริยเริ่มมั่นคง ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียปรากฏการเพิ่มจํา นวนของนครรัฐ อิสระ
ที่ปกครองตนเองและมีเมืองศูนยกลาง ในคริสตศตวรรษที่ 3 ภายหลังการลมสลายของราชวงศเมารยะ
ราชวงศกุษาณะเปนราชวงศใหญอีกราชวงศหนึ่งที่มีอํานาจมาก สมัยนี้มีการติดตอคาขายและติดตอ
ทางศาสนากับประเทศจีนผานเสนทางสายไหม นครรัฐตางๆที่กระจัดกระจายภายหลังราชวงศเมารยะ
ไดถกู รวบรวมขึ้นเปนอาณาจักรใหญอีกครั้ง จนกระทั่งเจริญรุงเรือ งสูงสุดในสมัยราชวงศคุปตะที่มี
ศูนยกลางอยูบริเวณเมืองมคธ ลุมแมน้ําคงคา ราชวงศนี้ปกครองพื้น ที่ตอนเหนือของอินเดียยาวนาน
ถึง 200 ป เชื่อกันวาเปนยุคทองของศิลปะและวรรณคดีอินเดีย
อาณาจักรในสมัยนี้ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ พราหมณก็กลับมามีบทบาทใน
สังคมมากขึ้นเพราะไดรับการอุปถัมภ วา จางใหเขา ไปรับใชในราชสํานักของกษัตริยที่เปน ไวทิก ะ
(vaidika)

คือ ผูถื อ เอาคั มภีรพ ระเวทเปน หลักปฏิบั ติแ ละบูช าสรรเสริ ญ เทพเจา พราหมณ เหลา นี้

นอกจากจะเปนผูที่มีความรูดานพิธีกรรมเปนอยางดีแลว ยังเปนกวีเชี่ยวชาญดานศิลปะและวรรณคดี
นอกจากพราหมณแลวยังมีพวกสูตะ สารถีที่ออกรบพรอมกษัตริยและทําหนาที่เปนกวีแตงวรรณกรรม
สดุดีความกลาหาญของกษัตริย ขับรองในงานฉลองชัยชนะ เปนที่มาของวรรณคดีมหากาพย
เมื่อ ชาวชนบทอพยพเขา สูเมื อ งใหญ ที่เปน ศูน ย กลางของอาณาจั กร มีก ารใชภ าษาถิ่ น
หลากหลาย จึงเกิดความพยายามที่จะรวมศูนยใหประชาชนเปนอันหนึ่งอันเดียวเดียวกันอยูภายใต
กฎเกณฑและการปกครองของราชสํานัก วิธีการหนึ่งคือ ใชประโยชนจ ากวรรณคดีและตํานานความ
เชื่อเรื่องเทพเจา กลาวคือ ผูค นที่อพยพเขามาในเมืองตางมีการนับถือเทพเจาในทองถิ่นแตกตางกันไป
พราหมณและกวีประจําราชสํานักจึงเสริมแตงเทวตํานาน ประพันธผลงานเพื่อจุดประสงคในการรวม
เทพเจ า ท อ งถิ่ น ของคนที่เข า มาอาศั ยในเมื อ งเหล า นี้ ให ม าอยูภ ายใตอํ า นาจของเทพเจา ชั้น สู ง
ในวัฒนธรรมของพราหมณและราชสํา นักซึ่งเปน วัฒนธรรมกระแสหลักของเมือ ง เทพเจา ทองถิ่น
ถูกเชื่อมโยงเขากับเทพเจาที่มีอยูเดิมตั้งแตสมัยพระเวท ดวยการแตงเติมเรื่องราววามีความสัมพันธกัน
ทางเครือ ญาติ หรือ มีลักษณะและอํา นาจบางประการเหมือนกับเทพเจา ในสมัยพระเวท ดูจ าก
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ลักษณะของเทพเจาที่ไดรับการยอมรับนับถือในวัฒนธรรมกระแสหลักที่สรางโดยพราหมณสมัยนี้ คือ
พระศิวะ พระวิษณุ และ เทวี
ผูวิจัยจึงเห็นวา การบูชาสรรเสริญเทวีที่ปรากฏในมหาภารตะแสดงใหเห็นความคิดรวมศูนย
ดวยการผสมผสานเทพเจาทองถิ่นเขากับเทพเจาในวัฒนธรรมกระแสหลักของพราหมณ ที่เห็นชัดเจน
คือ ทุรคาเทวี
จากเนื้อหาในวิราฏะบรรพ ยุธิษเฐียรกลาวถึงทุรคาเทวีวาเปนผูพํานักอยู ณ เทือกเขาวินธัย
(vindhyavᾱsinῑ) และพอใจในการบริโภคเนื้อสัตว ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวา ทุรคาเทวีเปนเทวีที่มีลักษณะ
ของเทวีทองถิ่นนอกวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ ชื่อ ทุรคา ที่แปลวา เขาถึงยาก มีนัยยะวาเปนเทวี
ที่นับถือโดยชนเผาในแถบภูมิประเทศทุรกันดาร นอกจากนั้นอาจจะหมายถึงวาเทวีพระองคนี้มีอารมณ
รุนแรง พอพระทัยสิ่งใดยาก ตองใชเครื่องสังเวยที่ผิดแผกไปจากการบูชาเทพเจาปกติ เชน เลือด
นอกจากทุรคาเทวี ก็มีกลุมของเทวีที่เรียกวา มาตฤกา ปรากฏในวนบรรพ (MBh.

215.16)

เรียกวา เหลามารดาของโลก (lokasya mātaraḥ) พระอินทรสงเทวีเหลานี้มาสังหารพระการตติเกยะ
หรือพระสกันทกุมาร แตเมื่อเห็นพระกุมารเหลาเทวีกลับวิงวอนใหพระกุมารรับตนเปนมารดา (MBh.
215.18)

ผูประพันธบรรยายลักษณะเทวีบางองควา เกิดจากความโกรธและถือ หอกในมือ บางองค

มีผิวสีแดงและดื่มเลือดเปนอาหารหลัก
บางแหงผูประพันธก็แทรกบทสวดสรรเสริญเทพเจา (stotra) เขารวมเปนสวนหนึ่งของเนื้อเรื่อง
ตัวอยางเชน ในภีษมบรรพ พระกฤษณะทรงแนะนําใหพระอรชุน สวดสรรเสริญเทวีทุรคากอ นออกรบ
เพื่อทําตนใหบริสุทธิ์ อรชุนจึงกลาวสรรเสริญทุรคาเทวีในภีษมบรรพอัธยายะที่ 23 โดยเรียกพระองค
ดวยชื่อหลายชื่อ เชน กาลี อุมา มายา ศรี จัณฑี ซึ่งเทวีในลักษณะนี้เปนเทวีที่แตกตา งจากเทวีองค
ตางๆในสมัยพระเวทอยางสิ้นเชิง
ยังมีจุดที่นาสังเกตวาพระกฤษณะซึ่งเปนอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุ แนะนําใหพระอรชุน
สวดบทสรรเสริญทุรคาเทวีผูเปนชายาของพระศิว ะ มีการรวมชื่อศรีและสรัสวตีอยูดวย แมทุรคาเทวี
ที่ปรากฏในบทสรรเสริญนี้จะยังไมมีลักษณะของมหาเทวีที่มีอํา นาจเหนือพระศิวะ พระวิษ ณุ และ
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พระพรหมอยางเต็มที่ แตก็แสดงใหเห็นความพยายามของกวีที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางทุรคา
เทวีและการนับถือพระวิษณุ รวมถึงแนวคิดการรวมเทวีหลายองคเขาเปนหนึ่งเดียว คือ ทุรคา ซึ่งนาจะ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการนับถือเทวีแพรขยายและเปนที่นิยมของทุกชั้นวรรณะ
สําหรับรามายณะ การบูชาสรรเสริญเทวีคอ นขางแตกตางไปจากมหาภารตะ กลาวคือ ไม
ปรากฏวามีเทวีองคใหมเกิดขึ้นในเรื่องนี้ เพราะเปนวรรณคดีที่เนนเรื่องการสรรเสริญความกลา หาญ
และความดีงามของตัวละครเปนจุดประสงคหลัก พระรามในฐานะอวตารของพระวิษณุจึงมีบทบาท
มากในฐานะที่เปนแบบอยางของกษัตริยผูมีศีลธรรมและสามีที่ดี ชายาของพระองค คือ นางสีตา (sītā)
จึงเชื่อวา เปน ลักษมีเทวีมาเกิด แตนาจะเปน เทวีที่สืบทอดมาจากสังคมเกษตรกรรม เพราะชื่อ สีตา
แปลวา รอยไถ พระนางไดชื่อวาเปนธิดาของเทวีแหงดิน ทา วชนกไดน างมาจากรอยไถและเมื่อถึง
อุตตรขัณฑนางก็กระโจนหายลงไปในแผนดิน เห็นไดวา แนวคิดเรื่องแผนดินเปนเพศหญิงยังคงปรากฏ
แผนดินในสมัยพระเวทเปน ทั้งมารดาผูใหกําเนิดเปรียบไดกับรอยไถและเปนชายาของสรวงสวรรค
สีตาก็โดดเดนในเรื่องความเปนภรรยาที่ดี
สวนเทวีองคอื่นๆที่ไดรับการสรรเสริญในรามายณะสวนมากจะเปนเทวีที่มีมาตั้งแตสมัยคัมภีร
พระเวท เชน อทิติเทวี ซึ่งยังคงความเปนมารดาของเหลาเทพเจาเหมือ นในพระเวท “ทั้งอทิติ และทิติ
เปนพี่นอ งกัน เทวีทั้งสองเปนชายาของฤษีกัศยปะ อทิติใหกําเนิดเทพเจา ทิติใหกํา เนิดอสูร ” (พาล
กาณฑ 45.47, 45.25) โรหิณี เทวีชั้นรองในคัมภีรอถรรพเวทก็ไดรับการกลาวถึงวา เปน ผูใหกําเนิดโค
และคนธรรพ เทวีอีกองคที่ไดรับการสรรเสริญในวรรคดีสันสกฤตอยางตอเนื่องมาตั้งแตสมัยพระเวทคือ
สรัสวตีเทวี ที่ยังไดรับการบูชาสรรเสริญพระปญญา เปนผูค้ําจุนและเปนบอเกิดแหงความรูทั้งปวง อาจ
กลาวไดวาแมบทบาทของเทวีในรามายณะจะไมโดดเดนนักแตเราก็สามารถเห็นการสืบทอดของเทวี
ที่พบตั้งแตสมัยพระเวท แสดงความสําคัญของเทวีที่อยูคูกับความคิดความเชื่อของชาวอินเดียมาตั้งแต
สมัยโบราณ
วรรณคดีอิติหาสะ ทั้งมหาภารตะและรามายณะไดรับการเผยแพรทั่วไปตามทองถิ่นตางๆโดย
กุศีลวะ หรือ นักขับเพลงเรรอน ทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาถิ่นมีการเสริมเติมแตงเรื่องราวตางๆเขาไป
เปน ที่ร วมของศาสตรห ลายอยา งไมใชแตเรื่อ งที่เกี่ยวกับศีลธรรมหรือ คํา สอนทางศาสนาเทา นั้น
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มหากาพยทั้งสองจึงมีหลายฉบับ และมีการแสดงละคร เรื่องราวในมหากาพยเหลา นี้เขาถึงคนทุกชน
ชั้น และแสดงใหเห็นวาศูนยกลางความสนใจของคนในสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนจากเทพเจามาอยูที่มนุษย
พระรามเปนตัวอยางของบุคคลในอุดมคติเปนกษัตริยที่เกงกลา เปนสามีที่ดี เชนเดียวกับ ยุธิษเฐียร
ที่ไดรับการยกยองวาเปนธรรมราชา
วรรณคดีอิติหาสะยังแสดงวาเทพเจากับมนุษยมีความสัมพันธใกลชิดมากกวาในสมัยพระเวท
กลาวคือ เทพเจา ไดอ วตารลงมาเกิดบนโลกดังเรื่องของพระรามในรามายณะ และพระกฤษณะใน
มหาภารตะ เพื่อชว ยปกปอ งคุมครองมนุษยและชี้ท างสูความหลุดพน โดยการรวมกั บเทพเจาหรือ
พรหมัน เมื่อพระอรชุนกลาวสรรเสริญเทวีเสร็จสิ้น เทวีก็ปรากฏกายและอํานวยพรใหพระอรชุนรบชนะ
ศัตรู เทพเจา มีความเมตตาตอ มนุษ ย มนุษยจึงเกิดสํา นึกในความเมตตาของพระผูเปน เจา และ
ตองการจะหลุดพนจากสังสารวัฏเพื่อรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา วรรณคดีอิติหาสะจึงเปนสวน
สําคัญในการเผยแพรแนวคิดในการนับถือและการเขาถึงเทพเจาที่สําคัญที่สุดแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิด
เรื่อ งภักติ

(bhakti)

ซึ่งมีอิท ธิพลตอ การบูชาสรรเสริญเทวีในฐานะพระเปนเจาสูงสุด เชนเดียวกับ

พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม เห็นไดอยางเดนชัดในวรรณคดีปุราณะ

วรรณคดีปุราณะ: ยุครุงเรืองแหงการบูชาสรรเสริญเทวีและการปรากฏของเทวีในฐานะพระ
เปนเจาสูงสุด
วรรณคดีสันสกฤตที่รวมเอาการบูชาสรรเสริญเทวีหลายสมัยและหลายที่มารวมเขา ดวยกัน
ทําใหเห็นความตอเนื่องของการนับถือเทวีและปรากฏการกําเนิดเทวีในฐานะพระเปนเจาสูงสุด ทั้งยัง
ชว ยเผยแพรแนวคิดการบูช าสรรเสริญมหาเทวีนี้ในหมูชนชาวอินเดีย ก็คือ วรรณคดีปุราณะ สมัย
ปุราณะเปนสมัยที่แนวคิดศักติที่บูชาสรรเสริญมหาเทวีเปน เทพเจา สูงสุดเริ่มแผขยายไปทั่วประเทศ
อินเดีย เทวีองคที่ศาสนิกชนเคารพนับถือมากที่สุด คือ อุมาเทวีชายาของพระศิวะในปางทุรคาหรือกาลี
ปรากฏการณนี้นาจะมาจากเรื่องราวในคัมภีรปุราณะโดยเฉพาะเรื่อ งเทวีมาหาตมยะที่เปนสวนหนึ่ง
ของมารกัณเฑยะปุราณะคัมภีรปุราณะที่เกาแกที่สุดเรื่องหนึ่ง
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ปุราณะ แปลวา เกาแก โบราณ เปน ชุดวรรณคดีที่รวมเรื่องราวตางๆ นักวรรณคดีบางทา น
จัด วรรณคดีปุ ร าณะอยู ในกลุม อิติ ห าสะ เพราะมี ลัก ษณะเหมือ นสารานุ ก รมที่ร วบรวมความรู
นานาประการของชาวฮินดูสมัยโบราณ และสมัยกลาง ทั้งดา นศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร
เรื่องราวของบุคคลสําคัญๆและพฤติการณของบานเมือง เนื้อหาในปุราณะมีลักษณะสําคัญที่เรียกวา
pañcalakṣaṇa

ไมวาจะเปนปุราณะที่นับถือเทพองคใด เนื้อหาสวนมากก็จะประกอบดวย 5 ลักษณะนี้

คือ 1) sarga การสรางโลกและจักรวาล 2) pratisarga การสิ้นโลก 3) vamśa ประวัติของฤษีและเทพเจา
4) manvantara ยุคของพระมนูทั้งหลาย 5) vaṃśānucarita ประวัติวงศวานของกษัตริย
ชาวฮินดูเชื่อวา คัมภีรปุราณะเปนคัมภีรหลักของศาสนาและมีความสํา คัญยิ่ง เชนเดียวกับ
คัมภีรพระเวท การจะระบุเจาะจงถึงระยะเวลาและเนื้อหาของปุราณะทํา ไดยาก ในคัมภีรพราหมณะ
มีขอความกลาวถึงปุร าณะจึงทําใหนักประวัติศาสตรบางทานสัน นิษฐานวาปุราณะมีอายุกอนสมัย
ประวัติศาสตร ในคัมภีรพฤหัท-อารัณยกะอุปนิษัท 2.4.10 กลาววาปุร าณะเปนอิติหาสะและมีฐานะ
เปนพระเวทที5่ (itihāsapurāṇaṃ pañcamaṃ vedānāṃ) มหาภารตะใชคําวาปุราณะในความหมายวา
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจาและเหลานักสิทธิ์ นอกจากนั้นในคัมภีรสมฤติมีขอความวาปุราณะเปน
คัมภีรอรรถกถาของคัมภีรพระเวท จากขอความเหลานี้ทําใหสรุปไดวาปุร าณะนา จะมีมาตั้งแตกอน
คริสตศักราช
Gavin Flood

เชื่อมโยงความนิยมในการประพัน ธคัมภีรปุร าณะเขา กับความนิยมในลัท ธิ

การนับถือเทพเจาองคเดียวเปนเทพสูงสุดที่เกิดในสมัยราชวงศคุปตะ(ค.ศ.300-600) ขอมูลในปุราณะ
แตละเลมแสดงใหเห็นถึงความเจริญของลัทธิการนับถือเทพเจาองคเดียวเปนศูนยกลางและเห็นความ
พยายามในการแขงขันกันระหวางลัทธิตา งๆ

(Flood, 1996: 359)

แมวา เนื้อหาในปุร าระแตละเลม

จะมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน เละมีเรื่องราวบางเรื่องที่เหมือนกัน แตปุร าณะแตละเลมก็ทรรศนะใน
การมองโลกและศาสนาจากแงมุมที่ตา งกัน เปนเรื่อ งราวที่เหลา พราหมณในกลุมตา งๆทั้งที่นับถือ
พระวิษณุ พระศิวะ หรือ พระเทวี เลือกสรรมาอยางดีแลวเพื่อนําเสนอความคิดความเชื่อ และวิถีทาง
สูความหลุดพนตามแบบลัทธินั้นๆ

41
สมัยปุราณะนี้เองที่ลัทธิศักติ ของผูบูชาพระมหาเทวีผูมีศักติ หรือ พลังอํา นาจ ในฐานะเทพ
สูงสุด เริ่มเจริญรุงเรือง เปนที่รูจักของชนทุกชั้น วรรณะ พราหมณที่ยึดคัมภีรปุราณะเปน หลักปฏิบัติ
ทางศาสนา เรียกวาสมารตะหมายถึงผูบูชาคัมภีรสมฤติ หรือ เรียกอีกอยา งวา เปาราณิกะ คือ ผูที่มี
ความรูเรื่องปุราณะเปนอยางดี บูชาสรรเสริญเทวีเปนหนึ่งใน 5 เทพเจาองคสําคัญที่พราหมณนิยมบูชา
สรรเสริญตามคัมภีรปุราณะ รวมกับพระวิษณุ พระศิวะ พระเคณศวร พระสูรยะ เรียกวา ปญจายตนะ
ปูชา
คัมภีรปุร าณะที่เปนของลัทธิศัก ติโดยเฉพาะไดแก เทวีปุราณะ และ กาลิกะปุร าณะ คัมภีร
ปุร าณะทั้งสองอธิบายเทวีในฐานะประกฤติ มูลฐานแหงสรรพสิ่งในโลก เกิดเองและมีอ ยูเอง เปน
ตนเหตุใหเกิดโลกและสรรพสิ่ง แตตัวประกฤติหรือเทวีไมไดเกิดมาจากอะไร (Battacharyya, 1996:
164) แตปุร าณะเลมที่สําคัญที่สุดในทัศนะของศักตะ (ผูนับถือนิกายศักติ) ไดแก มารกัณเฑยะปุราณะ

พรหมาณฑะปุราณะ และ เทวี-ภาควตะปุราณะ ปุราณะทั้งสามนี้บรรจุผลงานที่มีชื่อเสียงของลัทธิศักติ
เอาไว ไดแก เทวีมาหาตมยะ (devīmāhātmya) ลลิตาสหัสรนามะ (lalitāsahasranāma) และ เทวีคีตา
(devīgītā)

ลลิตาสหัสรนามะ หรือ หนึ่งพันนามของลลิตา (พระนามหนึ่งของเทวีทุรคา) เปนสวนหนึ่งของ
คัม ภีร พรหมาณฑะปุ ร าณะ ไมป รากฏว า ใครเป น ผู ประพั น ธ แต เชื่ อ ว า ประพั น ธ ขึ้น ทางตอนใต
ของอินเดียชวงประมาณคริสตศตวรรษที่9-11 เปนบทสวดสรรเสริญเทวีลลิตา หรือ ปารวตีดวยการนํา
ชื่อ ทั้งพันมาแตงเปนบทสวดสรรเสริญ ผลงานสําคัญของนิกายศักติชิ้นนี้ไมไดกลาวถึงแคคุณลักษณะ
และวีรกรรมของเทวีเทานั้นแตยังแนะเกี่ยวกับปรัชญาและการฝกปฏิบัติตามหลักกุณฑลินีโยคะ ทํา
ทวงทาซ้ําไปมา กําหนดลมหายใจ และทําสมาธิโดยสวดพระนามทั้งพันของเทวีในสหัสรนามะนี้ เชื่อวา
พลังมันตระสามารถใชทําสมาธิระลึกถึงเทวีเพื่อนําไปสูความหลุดพนได
สวนเทวีคีตา หรือ บทเพลงแหงเทวี เปนสวนหนึ่งของเทวี-ภาควตะปุราณะ เปนผลงานที่อุทิศ
แดเทวี ยกยองสรรเสริญ เทวีในฐานะรูปเคารพสูงสุด เปน มารดาแหงจักรวาล ผูอ ยูเ หนือ การเกิด
การสมรส และอยูเหนือพระศิวะ แสดงภาพของเทวีในอุดมคติของนิกายศักติที่ไมมีพระสวามีและเปน
ผูมีเมตตา (Brown, 1998: 10, 320) เทวี-ภาควตะปุร าณะนี้นําเรื่องเทวีมาหาตมยะในมารกัณเฑยะ
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ปุร าณะที่ไดชื่อ วา เปนงานเขียนชิ้น แรกที่นํา เสนอแนวคิดวา เทวีเปน เทพเจา สูงสุดมาขยายและให
รายละเอียดมากขึ้น ตอเติมปรัชญาศักติลงไปและรวมเรื่องราวจากนิกายอื่น เชน ไวศณพนิกาย มา
นําเสนอตามแนวคิดศักติ เทวีภาควตะปุราณะไมไดตองการเพียงแคจ ะแสดงใหเห็นวา เทวีเหนือกวา
เทวะองคตา งๆเทา นั้น แตยังตอ งการทํา ใหภ าพของเทวีชัดเจนโดยเพิ่ม เติม รายละเอียดเกี่ยวกั บ
ธรรมชาติของเทวีมากขึ้น เทวีในปุราณะนี้ลดความเปนเทวีนักรบลง และเพิ่มบทบาทของเทวีที่มีความ
ออนโยน สนับสนุน และสั่งสอนความรูแกเหลาสาวกมากขึ้น การพัฒนาทางคุณลักษณะเชนนี้ปรากฏ
ชัดเจนในเทวีคีตา ซึ่งกลาวย้ําวา ความรักเปนสิ่งจํา เปนที่สาวกไมวาจะเพศใดก็ตามตองมอบแดเทวี
เปนคุณสมบัติแรกที่สาวกจะตองมี
ไมใชแคเพียงนิกายศักติเทานั้นที่รวมเอาเรื่องราวของนิกายอื่นมาเสริมภาพลักษณใหแกเทพ
เจาของตนเอง ทั้งไศวนิกายและไวษพนิกายก็นําเอาเทวีมารวมอยูภายใตอํานาจของตนในฐานะชายา
เชนกัน เห็นไดชัดเจนจากคัมภีรตัน ตระของไศวนิกายที่ไดรับความนิยมอยา งมากทั่ว ประเทศอินเดีย
ในสมัยคริสตศตวรรษที่ 1 0-11 โดยเฉพาะทางตอนเหนือบริเวณแควน แคชเมียร รวมถึงในเบงกอล
และอัสสัม
คัมภีรตันตระเหลานี้จ ะอยูในรูปบทสนทนาระหวางพระศิว ะและพระเทวีชายาของพระองค
เทวีจะเปนศิษย (śiṣya)ที่คอยถามปญหาใหพระศิวะผูเปนคุรุ (guru)ตอบและอธิบาย เนื้อหาหลักของ
คัมภีรตันตระมีอยู 5 เรื่องดวยกัน คือ 1) การสรางโลก 2) การทําลายโลก 3) การบูชาสรรเสริญเทพเจา
4) การไดมาซึ่งสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความสามารถเหนือ มนุษย หรือ เรียกวา สิทธิ (siddhi) 5) วิธีการ
รวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเปนเจาดวยการทําสมาธิ (Monier- Williams, 1997: 436)
ตอมาเมื่อคัมภีรตันตระไดรับความนิยมนิกายอื่น ๆเชนไวษณพ และศักติตา งก็มีตันตระเปน
ของตนเอง แตจะเปลี่ยนผูถาม-ตอบตามเทพเจาสูงสุดของนิกายตน หากเปนไวศณพตันตระผูถาม
ก็คือพระลักษมี ภควานคือคุรุ หากเปนตันตระของศักติ เทวีก็จะเปน คุรุ มีพระศิว ะเปนศิษย แสดงให
เห็นถึงความสําคัญของคุรุหรือผูสอนในฐานะศูนยกลางของการเรียนรู สืบทอดตอกันดวยวิธีมุขปาฐะ
จากคุรุสูศิษย ความรูสวนนี้ถือเปนความลับคลา ยกับคัมภีรอุป นิษัท แตทั้งนี้เพราะมีเนื้อหาที่ขัดตอ
วัฒนธรรมกระแสหลักอันบริสุทธิ์ที่สืบทอดมาจากพราหมณ เชน การเสพมัจ ฉา (ปลา) มังสะ(เนื้อ)
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เมรยะ(เหลา) เมถุน (การรวมเพศ) และมุทรา(ขาวสาลี) หรือรวมเรียกวา ปญจมกระ (pañcamakara)
การเสพสิ่งที่ไมบริสุท ธิ์เหลานี้ผูวิจัยสันนิษ ฐานวานา จะเพื่อกระตุน พลัง (śakti) (Woodroffe,

1951:

591)

ศักติ หรือ พลังในที่นี้ไมไดหมายถึงแคเพียงพังทางเพศเทา นั้นแตหมายถึงพลังชีวิตโดยรวม
อาจรวมไปถึงพลังแหงการสรางสรรค ใหกําเนิดสรรพสิ่ง แนวทางการปฏิบัตินี้ไมใชสิ่งผิดปกติสําหรับ
ผูนับถือนับถือนิกายศักติ เพราะการบูช าสรรเสริญเทวี เชน กาลีเทวี หรือ ทุร คาเทวีก็มีการใชเลือด
เชนกัน นิกายศักติจึงรวมกับตันตระไดดี
Bhattacharyya

กลาววา วรรณคดี เชน Saundaryalaharī (คลื่น แหงความงดงาม) บทสวด

สรรเสริญผลงานของศังกรจารย รวมเอาปรัชญาศักตะและตัน ตระเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังเชื่อวา
ศังกรจารยไดแตงบทสรรเสริญมหิษาสุรมรรทินี บทสรรเสริญทุรคาเทวีจํานวน 21 โศลกโดยนํามาจาก
เทวีมาหาตมยะ (Bhattacharyya, 1996: 124) แมวาศังกรจารยจะไมใชผูนับถือนิกายศักติ แสดงให
เห็นวา เนื้อ เรื่อ งเกี่ยวกับการนับถือเทวีในฐานะเทพเจาสูงสุดในคัมภีรปุร าณะเปน ที่รูจักแพรหลาย
วัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญเทวีเจริญรุงเรือง มีผูนับถือมากมายทั่วประเทศอินเดียไมนอยไปกวาพระ
พรหม พระศิว ะ หรือ พระวิษ ณุ และเห็น ความสํา คัญ ของเทวีม าหาตมยะในฐานะวรรณคดีบูช า
สรรเสริญเทวีที่เกาแกที่สุดชิ้นหนึ่ง

2.3 การแพรหลายของการบูชาสรรเสริญพระมหาเทวี
จากการศึกษาความเปนมาของการบูชาสรรเสริญเทวีในสมัยตางๆจะเห็นพัฒนาการของการ
รวมเอาเทวีทองถิ่นเขามาในวัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญเทวีในกระแสหลักของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
อาจมาจากปจจัยสําคัญประการที่ผูศึกษาไดสันนิษฐานไวแลวคือ ความตองการขยายอาณาจักรของ
ราชวงศที่นับถือ ศาสนาพราหมณ -ฮิน ดู และการอพยพของคนทอ งถิ่น เขา มาในเมือ ง เริ่มเห็น ใน
วรรณคดีสันสกฤตตั้งแตสมัยอิติหาสะ เชน ในมหาภารตะมีการปรากฏของเหลามาตฤกาเทวี และการ
สรรเสริญทุรคาเทวีซึ่งเปนเทวีที่มีลักษณะแตกตางอยางสิ้นเชิงจากเทวีในสมัยพระเวท (Kinsley, 1986:
107-109)
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วรรณคดีสันสกฤตตั้งแตสมัยพระเวทจนกอนปุราณะยังไมปรากฏวาการบูชาสรรเสริญเทวีเปน
ที่นิยม แมจะเห็นวามีการรับเทวีทองถิ่นเขา มา จนมาสมัยปุราณะจึงเห็นการผนวกเทวีเขา เปนชายา
ของเทวะ เชน พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ปรากฏพระนางปารวตี เทวีแหงขุนเขาชายาของพระ
ศิวะ พระลักษมี ชายาของพระวิษณุ และ พระสรัสวตี ชายาของพระพรหม อยางไรก็ดี เทวีมาหาตมยะ
เปนวรรณคดีสันสกฤตเรื่อ งแรกที่แสดงภาพการรวมเทวีอ งคตา งๆทั้งเทวีในสมัยพระเวท และเทวี
ทองถิ่นเขาดวยกันเปนสวนหนึ่งของพระมหาเทวีอยางชัดเจน พระมหาเทวีไดรับการสรรเสริญวาเปน
เทวีในสมัยพระเวทหลายองค เชน เทวีสาวิตรี เทวีสนธยา (MākrP. 81.55) ศรี (MārkP. 84.5) คณะ
มาตฤกาเทวีที่เปนศักติ หรือพลังที่อ อกมาจากทวยเทพและมีลักษณะเหมือ นมหาเทวะและเทวะใน
สมัยพระเวท (MārkP. 88.12-20) ทุรคาเทวี และกาลีเทวี เปนตน
Gavin Flood

กลาววาเมื่อเอยพระนามพระเทวีในหมูผูบูชาสรรเสริญมักหมายถึงเทวีทุรคา แม

พระเทวีเปนแนวคิดที่รวมเอาเทวีหลายองคเขามาอยูภายใตการบูชาสรรเสริญพระมหาเทวีในรูปของ
เทพเจาสูงสุดเพียงองคเดียว (Flood, 1996: 177) ผูศึกษาสันนิษฐานวาอาจเปนเพราะเรื่องเทวีทุรคา
ไดรับการกลาวถึงทั้งในคัมภีรปุราณะและตันตระ โดยเฉพาะตํานานการปราบอสูรมหิษะ พบทั้งในเทวี
มาหาตมยะ, เทวีภาควตะปุราณะ และพบหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับภาพของมหิษสูรมรรทินี
หรือ พระเทวีผูปราบอสูร ที่มีรูป เปน มหิงสา วั ฒนธรรมการเลา เรื่อ งราวในปุร าณะทํา ใหก ารบูช า
สรรเสริญพระเทวีในฐานะเทพสูงสุดและการบูช าสรรเสริญ รูปตา งๆอัน เปนสวนหนึ่งของพระองค
แพรหลายไปทั่วทวีป รูปที่นิยมสรรเสริญ มักปรากฏในวรรณคดีและผลงานทางศิลปะ ไดแก
1)

ทุรคาเทวี หรือเทวีผูที่ยากจะเขาถึง รูจักวาเปนผูสังหารอสูรมหิษะ มักทรงเสือหรือราชสีห
มีสิบพระพาหาและมีอาวุธอยูในพระหัตถ

2)

กาลีเทวี ผูรูปลักษณนากลัว ซูบผอม ดื่มโลหิต มักอยูทามกลางซากศพ หรือปาชา พระ
กาลี มีวรกายสีดํา ทรงสวมพวงมาลาที่ทําจากศีรษะมนุษย พระเนตรปูดโปน พระชิวหา
หอยยาว
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3)

ชายาของมหาเทพทั้งสาม ไดแก พระสรัสวตี ชายาของพระพรหม พระปารวตี ชายาของ
พระศิวะ และพระลักษมี ชายาของพระวิษณุ องคชายาเหลานี้อยูในรูปสวยงามและมี
ความเมตตา

4)

คณะมาตฤกา คณะเทวีผูมีลักษณะดุราย มักมีจํานวนเจ็ดองค เรียกวา สัปตมาตฤกา หรือ
มาดาทั้งเจ็ด ที่ปรากฏในสมัยปุราณะมีพระนามและลักษณะสัมพันธกับเทวะในฐานะ
ศักติ หรือพลังที่ออกมาจากเทวะองคนั้นๆ (Kinsley, 1986: 151) เชน พรหมาณี ศักติของ
พระพรหม ทรงสรอยลูกประคําและหมอน้ํา เสด็จมาบนรถวิมานเทียมหงส, พระมเหศวรี
ศักติของพระมเหศวร (พระศิวะ) ประทับนั่งบนหลังกระทิง ทรงถือตรีศูล มีเครือ่ งประดับ
เปนจันทรเสี้ยวและกําไลพญานาค และไวษณวี ศักติของพระวิษณุ ทรงครุฑ และทรงถือ
สังข จักร คทา ธนู และดาบในพระหัตถ, วราหี ศักติที่มาจากปางของพระวิษณุในราง
หมูปา, นรสิงหี ศักติของพระวิษณุที่มาในรางครึ่งคนครึ่งสิงห, ไอนทรี ประทับบนราชาแหง
ชาง ทรงถือสายฟาในพระหัตถ มีพันเนตรเหมือนพระอินทร และเกามารี เทวีในรูปของ
พระสกันทกุมาร ทรงถือหอกและมีนกยูงเปนพาหนะ เปนตน

บทที่ 3
เทวีมาหาตมยะ: วรรณคดีสดุดีพระมหาเทวี
ในบรรดาวรรณคดีสันสกฤตตั้งแตสมัยพระเวท เทวีมาหาตมยะเปนวรรณคดีภาษาสันสกฤต
ที่มาจากสวนหนึ่งในมารกัณเฑยะปุราณะ เมื่อแยกออกมาจากปุราณะนิยมเรียกวา ทุรคาสัปตศตี หรือ
700 โศลกแหงเทวีทุรคา แยกเปนบท มี 13 บท สันนิษฐานวาประพันธประมาณ 1600ปมาแลว (ค.ศ.
400-500) โดยฤาษีมารกัณเฑยะ มีเนื้อหาเลาถึงวีรกรรมอันกลาหาญของมหาเทวีที่ตอสูกับเหลาอสูร
จากชื่อเรื่องเทวีมาหาตมยะ คําวา มาหาตมยะ แปลวา ความยิ่งใหญ ความมีอํานาจ ความ
สูงสง เปนคําภวตัทธิตระหวางมหา-อาตมัน-ยะ มาหาตมยะ ยังหมายถึงงานเขียนที่บรรยายคุณความ
ดีของสถานที่สักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวีมาหาตมยะในที่นี้มาจากตัตปุรุษะสมาสระหวางคําวา เทวี
และมาหาตมยะ จึงแปลวา ความยิ่งใหญแหงพระเทวี หรือความสูงสงแหงพระเทวี มีเนื้อ หาบรรยาย
คุ ณ ความดี ข องพระเทวี ใ นการปราบอสู ร ร า ยที่ มุ ง ทํ า ลายความสมดุ ล ของโลกและธรรมะ
เทวีมาหาตมยะจึง เปน หนึ่ง ในวรรณคดี”สโตตระ” หรือวรรณคดีสดุดีสรรเสริญเทพเจา เรื่องสําคัญ
ที่ไดรับการยกยองวา เปรียบเสมือนคัมภีรไบเบิ้ลของปรัชญาศักติ เปนศูนยกลางและรากฐานที่สําคัญ
ของหลักคํา สอนในลัท ธิศัก ติ ที่นับถือ พระมหาเทวีเปน เทพจา สูง สุด นับเปนผลงานชิ้น สํา คัญที่สุด
ที่ทําใหแนวคิดการบูชาสรรเสริญเทวีในฐานะเทพเจาสูงสุดเทากับพรหมันปรากฏชัดเจน เปนขอบเขต
อํานาจใหมของเทวีที่ยังไมเคยปรากฏในวรรณคดีเรื่องใดมากอน

3.1 ที่มา ความหมาย และความสําคัญของวรรณคดี “สโตตระ”
พื้น ฐานของการสื่อสารที่พัฒนามาตั้งแตสังคมโบราณ คือ ถอ ยคํา เปน เครื่อ งมือ สื่อ สาร
ที่สําคัญของมนุษยและสามารถแสดงถึงภูมิปญญาของคนในแตละสังคม เพราะมนุษ ยยอมถายทอด
ขอ มูล ความรู ความคิด และประสบการณของตนในดา นตางๆ ผานทางถอยคํา จึงเปนเครื่อ งชว ย
สืบสานวัฒนธรรมใหคงอยูตอ มา ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ ถอ ยคํา มีความศักดิ์สิท ธิ์
ในตัวเอง และเปนพลังพื้นฐานของกําเนิดจักรวาล
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วาจ หรือคําพูด ถูกสมมติใหกลายเปนเทพเจา วาคเทวีชายาของประชาบดี พระผูสรา งโลก
และจักรวาล เปนเทวีองคสําคัญที่ไดรับการกลาวขานวาพระองคตางหาก เปนผูสรางสรรพสิ่งทั้งหลาย
ในจักรวาล ที่แทจริง

J. Gonda

กลาววา “คํา พูด เปนสิ่งที่เปดเผยความนึกคิดของผูพูด และมีพลัง

ในการสรางสรรค โดยเฉพาะเมื่อถูกรวบรวมเขาเปนสูตร หรือ ประโยคที่มีการกําหนดเสียง จังหวะ และ
หนาที่ที่ชัดเจน คําเหลานั้นจะมีพลังสูง กอใหเกิดประโยชน หรือ โทษได” (Gonda, 1963: 244) ถอยคํา
ในคัมภีรพระเวทจึงเปนถอยคําศักดิ์สิทธิ์ เปนสัจจวาจาที่บันดาลสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นได เปนผลงานที่มา
จากการถายทอดอารมณความรูสึก รวมทั้งจินตนาการของมนุษยที่มีตอเทพเจา และใชเปน เครื่องมือ
ในการสื่อสารกับเทพเจา
การสรรเสริญและการประกอบพิธีกรรมตั้งแตสมัยคัมภีรพระเวทเปนตนมา แสดงใหเห็นถึง
ความพยายามของมนุษยที่จะติดตอสื่อ สารกับสิ่งที่มองไมเห็น แตการที่อีกฝายเปน เทพเจา ทําให
จําตองมีพิธีการซับซอน พิเศษ กวาเจรจากับมนุษยดวยกัน พิธีกรรมทุกอยางจะตองกระทําดวยความ
พิถีพิถันและตองมีคําอธิบาย อาจมองไดวา การบูชาสรรเสริญเทพและเทวีเปนการเลนบทบาทสมมติ
เพราะเทพเจาเปน สิ่งที่จับตอ งไมได ไมมีรูปรางใหเห็น ถอยคํา จึงเปนปจ จัยหลักในการประกอบ
พิธกี รรม และคําพูดที่ใชยัชญพิธีเปนการกลาวสัจจวาจาตองทําใหถูกตองเพราะมีผลตอสิ่งที่ตามมา
ภายหลังตําราเวทางคศาสตร1จึงถูกแตงขึ้น การศึกษาวิชาออกเสียงและวิชาแตงกาพยกลอนโคลง
มาตราคําประพันธ นั้นจําเปนสําหรับการเรียนพระคัมภีรและสวดมันตระใหถูกตอง ถอยคําที่มนุษย
กลาวแกเทพเจา ไดแก
1) คําอัญเชิญ (Invocation) ในการบูชาสรรเสริญตองอัญเชิญเทพเจาผูอ ยูหางไกลใหมารว ม
ยัชญพิธี แสดงการขอรองหรือความประสงคตอเทพเจาองคที่ตองการอัญเชิญ สว นพิธีปูช า
จะสวดอัญเชิญเทพเจาใหมาอยูในรูปเคารพหรือในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ใชแทนเทพเจา สิ่งนี้ถือเปน
จุดศูนยกลางของพิธีปูชา

1 ศึกษาศาสตร วาดวยวิธีอานออกเสียงพระเวทใหมีเสียงเสนาะ, ฉันทศาสตร วาดวยการประพันธบทรอยกรอง, ไวยากรณศาสตร วาดวยไวยากรณ,
นิรุกติศาสตร วาดวยรากศัพท, ชโยติสศาสตร วาดวยตําราดาราศาสตรและโหราศาสตรหาฤกษืงามในการประกอบพิธ,ี กัลปศาสตร วาดวยจารีต
พิธีกรรมตางๆ (Apte, 1965: 387)
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2) คําสรรเสริญ (Praise) หรือในภาษาสันสกฤตวา สโตตระ หมายถึงการประกาศยอมรับและ
แสดงความขอบคุณคุณงามความดีของเทพเจา และกลาวยกยองคุณลักษณะที่นา สรรเสริญ
ของเทพเจาใหคนทั้งหลายรับรู
3) คํา ถวายเครื่องสังเวย

(Offerings)

มอบเครื่อ งสังเวยแดเทพเจา ที่อัญเชิญมาในพิธี เปน

ปจ จัยสํา คัญในการทํา ยัญ พิธีห รือ พิธีปูช า ถอ ยคํา เปน สิ่งจํา เปน คูกับการกระทํา เพราะ
พราหมณตองใชถอยคําอธิบายทุกขั้นตอนใหทั้งเทพเจาและผูรวมประกอบพิธีรับรู การถวาย
เครื่อ งสังเวยก็ตอ งมีคํา อธิบาย บรรยายทั้ง การกระทํา ของฝงผูประกอบพิธีบูช าและตอ ง
บรรยายอารมณความรูสึกตอบสนองของเทพเจา
4)

คําวิงวอนรองขอ

(Petition)คือ แรงบันดาลใจเบื้อ งหลัง พิธีก รรมทั้งหลาย

การทํายัญพิธี

ก็เพื่อใหเทพเจาทั้งหลายพอใจและอํานวยผลตามความปรารถนาของเจาของพิธี พิธีปูชาก็มี
จุดประสงคเชนกัน ผูกระทําพิธีมีใจรักภักดีในเทพเจาและตองการเห็นทรรศนะ หรือ ภาพของ
เทพเจา ที่ผูทําพิธีปูชาอางวาเทพเจาจะปรากฏรูปใหเห็น แสดงวายอมรับ เปนมงคลของชีวิต
นอกจากนั้นยังไดเครื่องเสวยที่หลังถวายเทพเจาก็ถือวาเปนอาหารทิพย มีอณูความศักดิ์สิทธิ์
ของเทพเจ า อยู ในอาหารที่ เ ทพเจ า ได เ สพแล ว (prasāda) ผู ถ วายก็ จ ะนํ า กลั บ บ า นไป
รับประทานเพื่อความเปนสิริมงคล
ในบรรดาถอ ยคําที่กลาวแกเทพเจา คํา สรรเสริญ หรือ stotra ถือ วา เปนคําที่แสดงออกถึง
อารมณความรูสึก และจินตนาการของมนุษยมากที่สุด
ตามรูปศัพท –tra ที่ใชลงทายนามจะบงบอกการกระทํา หรือ หนาที่ของการกระทํานั้น เชน
śrotra

ประกอบมาจากธาตุ ศฺรุ (śru) หมายถึง สิ่งที่เอาไวใชฟง (หู) หรือ การฟง stotra ประกอบมาจาก

ธาตุ สฺตุ (stu) แปลวา สรรเสริญ (to praise) สดุดี (to laud) หรือ บูชาเลื่อมใส (to adore) จึงแปลตรง
ตัว ไดวา การสรรเสริญ( praise) หรือ สิ่งที่ใชสรรเสริญ ก็คือคําสรรเสริญ (eulogy) เทพเจาที่เลือก
อัญเชิญ หรือ เลือกเคารพนับถือ โดยสรุป stotra ก็คือ บทสรรเสริญเทพเจาหรือพระเปนเจาดวยชื่อและ
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รูปลักษณะตางๆ อาจจะในรูปของการวิงวอนรองขอ (supplication) หรือ อาจจะเปนเพียงคําสรรเสริญ
เทพเจา (eulogy) องคที่อางถึง การสดุดีคุณลักษณะของเทพเจานี้ เรียกวา สโตตระ
ในสมัยเริ่มแรก คําสรรเสริญนั้นมีที่มาจากความยอมรับและเคารพเทพเจาวาเปนสิ่งที่มีพลัง
อํานาจสูงสงกวามนุษยทั่วไป ฤษีตองการทําใหเทพเจาทั้งหลายพอใจโดยแตงบทสรรเสริญสรางสรรค
ลักษณะที่น า เกรงขาม และพลัง อํา นาจ พรอ มกลา วถึงคุณ งามความดีข องเทพเจา ที่ มีที่มาจาก
ธรรมชาติ เกิดเปนวรรณคดีสันสกฤตเรื่องแรกที่ปรากฏการใชสโตตระคือ คัมภีรพระเวท มีคัมภีรฤคเวท
คัมภีรรวบรวมบทสวดสรรเสริญเทพเจาที่เกา แกที่สุดเปน“วรรณคดีแรกของมนุษยกําเนิดมาจากบท
สรรเสริญที่มนุษยขับรองแดเทพเจา" (Bhattacarya, 1956: 464) ชื่อคัมภีรฤคเวทบงบอกวา นี่คือคัมภีร
แหงบทสวด (ṛc) ประกอบมาจากธาตุ ฤจ ที่แปลวา สรรเสริญ บทสวดฤจในคัมภีรพระเวทเมื่อใชทอ ง
เรียก ศาสตระ เมื่อ ใชสวดเปน ทํานองเรียก สโตตระ คัมภีรที่ใชคํา วา สโตตระ เรียกบทสรรเสริญ
โดยตรง คือ คัมภีรสามเวท
ยัช ญพิธีถวายน้ํา โสมไมไดมีแคการทองศาสตระ (śastra) ที่ทอ งโดยพราหมณโหตฤเทา นั้น
แตยังตองมี สโตตระ หรือ เพลงสําหรับสรรเสริญ ขับรองโดยพราหมณอุทคาตฤและผูชวย สโตตระนี้
ประกอบดว ย บทเพลงหลายบท กลา วคือ นํา บทสวดสรรเสริญ มาใสทว งทํานองเพลง (sāman)
สโตตระจึงเปนสิ่งที่พราหมณอุทคาตฤในสาขาสามเวทตองเรียนรูและทองจํา
ชาวอินเดียเชื่อวาฤษีโบราณาจารยไดรับถายทอดขอ ความในคัมภีรพระเวทมาจากเทพเจา
ขณะทําสมาธิ สโตตระจึงถูกอางวาเปน devadatta สิ่งที่เทพเจามอบให (RV.1.37.4 ) หรือ devakṛta
สิ่งที่เทพเจาเปนผูกระทํา

(RV

7.97.5) ฤษีที่ถา ยทอดคําพูดและจินตภาพของเทพเจา เปนบทสวด

สรรเสริญ ถือ เปน กวีผูบุกเบิกวรรณคดีสรรเสริญ เทพเจา เรียกวา stotrakāra ผูแตง บทสรรเสริ ญ
และขับรองถึงคุณลักษณะตางๆของเทพเจาดวยความปติยินดี

50
คําวา สโตตระ มีความหมายมากกวา การขับบทสรรเสริญ แตมีความสําคัญและใหผลทาง
จิตใจ ความภักดีตอเทพเจาของมนุษยจึงเปนแกนที่แสดงออกมาในรูปของบทสรรเสริญ สะทอนถึง
ความเชื่อ ความเคารพ ความเกรงกลัว ทุกอารมณของมนุษยที่มีตอเทพเจา
การแสดงออกทางอารมณในที่นี้เปนไปโดยธรรมชาติ บทสรรเสริญสวนมากจึงไมเนนถึงความ
งามหรือกลวิธีที่ซับ ซอนในการประพันธเหมือ นวรรณคดีท างโลกอื่นๆ และจะใชคําวา สโตตระ ใน
ความหมายวา เปน คําสรรเสริญที่อุทิศแดเทพเจา เทา นั้น เพราะ "เทพเจาเปน ผูที่มีคา คูควรแกการ
สรรเสริญ เปนผูพึงพอใจในสโตตระ และ พระองคทรงเปนบทสรรเสริญ" (viṣṇūsahasranāma 1:86)
"หากบุคคลขับรองบทสรรเสริญแกผูที่ไมคูควร ดวยความโลภ หรือ เพื่อ ผลประโยชนสวนตน บุคคล
ผูนั้นจะถูกเยาะเยย และ ถูกหอมลอ มดวยคําตํา หนิติเตียนจากผูที่มีคุณธรรม แตหากบุคคลขับรอ ง
สรรเสริ ญ เทพเจ า ด ว ยความภั ก ดี สิ่ ง นี้ จ ะนํ า พาบุ ค คลนั้ น ไปสู ค วามหลุ ด พ น "
someśvarājā:

(mānasollāsa

1131 ) ความเขาใจในเรื่องสโตตระนี้เปนที่แพรห ลายในหมูก วีชาวอินเดีย เพราะมี

วัฒนธรรมตั้งแตสมัยโบราณวาการแตงผลงานทางวรรณคดีควรจะเริ่มตนดวยบทสวดสรรเสริญหรือ
บทอัญเชิญเทพเจา หรือ prastāvanā เสมอ
สโตตระสว นมากไมมีคุณ ลักษณะเฉพาะ แตมีจุดมุงหมายอยา งเดียวกัน คือ เปน บทสวด
สรรเสริญเทพเจา จึงมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกันในภาษาสันสกฤตมากมาย เชน stoma, stavna,
stava, stuti, nuti, udgīta, prārthanā, vandana, saṃkīrtana
(Mainkar, 1961: 176)
vidhistotra

เปนตน ทํา ใหยากที่จะจัดหมวดหมู

อยางไรก็ดี มัทสยปุราณะกลาววา สโตตระมี 4 ประเภท คือ vidhihotra, stotra,

และ abhijanastotra แยกเปนบทสรรเสริญที่เกี่ยวกับพิธีกรรม, บทสรรเสริญเนื่องมาจาก

ความศรัทธา, บทสรรเสริญเนื่องจากความตองการหรือวิงวอนขอพร และบทสรรเสริญเพื่อการรวมเปน
หนึ่งกับพระเปนเจา
ศังกราจารย กลาววา สโตตระเปนวิธีการบูชาสรรเสริญเทพเจาที่เหนือกวาการบูชาอื่นๆ เพราะ
ไมตองทําความเจ็บปวดใหสงอื่นๆเหมือนการบูชายัญ เปนวิธีอหิงสาในการสวดสรรเสริญเราไมตองใช
ผูคน ไมตองใชเงิน หรือตองปฏิบัติตามเวลา สถานที่ หรือ ปฏิบัติตามขั้นตอนใดๆ บทสวดสรรเสริญ
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เปนทางออกที่จะชวยระบายความรูสึกกดดันในจิตใจของบุคคล คัมภีรภ ควัทคีตาก็ไดชว ยเผยแพร
ความสําคัญในการสรรเสริญเทพเจาดวยการกลาววา
carturvidhā bhajante māṃ janāḥ sukṛtino’ rjuna/
ārto jijñāsur ārthārthi jñānī ca bharatarṣabha// BG.7.16//

อรชุน ในโลกนี้มีคนอยู 4 จําพวกที่เคารพสรรเสริญเรา ไดแก ผูที่ตกอยูใน
ความทุกข ผูที่แสวงหาความรู ผูแสวงหาความสุข และผูมีสติปญญา
ผูวิจัยจึงคิดวา แนวความคิดนี้เปดโอกาสใหคนทั้งหลายสรรเสริญเทพเจาแตกตาง กันไป การ
แตงบทสรรเสริญ หรือ สโตตระก็เปนวิธีหนึ่งที่เชื่อวาจะทําใหเทพเจาพอใจและนําบุญกุศลมาสูทั้งผูแตง
และผูฟง สงผลใหสโตตระพัฒนาไปสูรูปแบบที่หลากหลายและกลายเปนวรรณคดีสรรเสริญเทพเจา
(stotra

literature)

ที่ มี ชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น ไป เช น aṣṭhaka,

sahasranāma, asṭhottaraśatanāma, lahari, danḍaka

śataka,

pañcaśati,

śaptaśati,

เปนตน วรรณคดีเหลานี้ไมไดแสดงใหเห็นแค

ความภักดีเทานั้น หากแตยังแสดงใหเห็นถึงความคิดความเชื่อ เรื่องราวความเชื่อ เกี่ยวกับเทพเจา
และหนทางการปฏิบัติตนเพื่อเขารวมกับเทพเจาหรือพระเปนเจาที่บุคคลนั้นนับถือซึ่งเปนจุดมุงหมาย
สูงสุดของชีวิตดวย เทวีมาหาตมยะก็เปนวรรณคดีสรรเสริญเทพเจา คือ มหาเทวีที่สําคัญมากเรื่องหนึ่ง

3.2 ประวัติความเปนมาและโครงเรื่องของเทวีมาหาตมยะ
MacKenzie Brown

กลา ววา เทวีม าหาตมยะ หรือ ความยิ่ง ใหญแ หง เทวี เปน วรรณคดี

สันสกฤตเรื่องแรกที่ถักทอความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเหลา เทวีทั้งตํานานและการประกอบพิธีกรรม
ที่สืบทอดตอกันมาเขาดวยกันรวมเปนคัมภีรหลักที่แสดงความนับถือและสรรเสริญ“เทวี” (Goddess)ใน
ฐานะเทพสูงสุด หรือ เรียกวา มหาเทวี (The Great Goddess) ที่ผนวกเหลาเทพนารีและอํานาจของเทพ
องคตางๆเขาดวยกันในองคเดียว เปนการรวมตัวของวัฒนธรรมการบูชาสรรเสริญเทวีของชาวอินเดีย
ในภูมิภาคตางๆที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ (Brown, 1991: ix)
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โครงสรา งของเรื่องเทวีมาหาตมยะ คือ การนําเรื่องราววีร กรรมของพระมหาเทวีสามเรื่อ ง
มาเชื่อมโยงเขาดวยกันเปนบทที่ 81-93 ภายใตโครงเรื่องใหญของมารกัณเฑยะปุราณะ มีจุดประสงค
จะเลา ถึงเรื่อ งราวของการกํา เนิดพระมนูในแตละสมัย ผูเลา เรื่อ ง คือ ฤษี ม ารกัณเฑยะ กลา วถึง
พระมนูสวยัมภู พระมนูองคแรกผูที่กํา เนิดขึ้นเองในบทที่ 53 และเลา ถึงพระมนูทั้ง 7 มาตามลํา ดับ
ตอเนื่องรวม 26 บทจบดวยเรื่องราวของพระมนูไววัสวตะ จนมาถึงพระมนู ชื่อ สาวรรณิ ในบทที่ 81
ซึ่งเปนจุดเริ่มเรื่องของเทวีมาหาตมยะ
เรื่องเทวีมาหาตมยะภายใตหัวขอการกําเนิดพระมนูสาวรรณิแบงออกเปน 13 บท ดังนี้ บทที่1
ศึกอสูรมธุและไกฏภะ บทที่ 2-3 ศึกอสูรมหิษะ บทที่ 4 บทสดุดีทุรคาเทวี บทที่5-10 ศึกอสูรศุมภะ และ
นิศุมภะ บทที่ 11 บทสดุดีเทวี บทที่ 12-13 เกี่ยวกับประโยชนของการทองและฟงเทวีมาหาตมยะ โศลก
สุดทายของเทวีมาหาตมยะชวยเนนย้ําผูฟงถึงตนกําเนิดของเรื่อง คือ การกําเนิดพระมนูอีกครั้ง
ชว งตน เริ่ม โดยฤษีมารกัณ เฑยะเลา เรื่อ งของพระราชาสุร ถะผูถูกเหลา อํามาตยและคนใน
ปกครองทรยศ สูญเสีย ทรัพยสมบัติพรอมดวยอาณาจักร และถูกเนรเทศเขา สูปา จนมาพบอาศรม
ของฤษีเมธัส และพบไวศยะ ชื่อสมาธิที่ถูกบุตรและภรรยายึดทรัพยจนตองมาอาศัยในปาเชนกัน แตทั้ง
สองก็ยังรูสึกยึดติด จึงพากันไปขอความชวยเหลือ จากพระฤษีใหอ ธิบายวาเหตุใดจิตใจของทั้งสอง
ยังคงโศกเศราและยังรักในบุคคลที่มีจิตใจชั่วรายเหลานั้น
evameṣa tathāhaṃ ca dvāvapyatyantaduḥkhitau /
dṛṣṭadoṣe 'pi viṣaye mamatvākṛṣṭamānasau // MārkP. 81.32 //

“ทั้งเขาและขาจึงตางสุดแสนทุกขโศกอยางนี้ ใจของเราทั้งสองยึดติดอยูใน
สิ่งที่เปนกรรมสิทธิ์ของเราแมจะเห็นวาเปนโทษ
tatkimetanmahābhāga yanmoho jñāninorapi /
mamāsya ca bhavatyeṣā vivekāndhasya mūḍhatā // MārkP. 81.33 //

ทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเลา ทานผูเจริญ แมกระทั่งผูรูก็ยังมีความหลงผิด ความหลงผิดนี้บังเกิด
ขึ้นกับเขาและขาผูมืดบอดตอวิจารณญาณ (ในการแบงแยกวาสิ่งใดจริง หรือลวง)”

53
ฤษีเมธัสจึงตอบวา
tathāpi mamatāvarte mohagarte nipātitāḥ /
mahāmāyāprabhāveṇa saṃsārasthitikāriṇā // MārkP. 81.40 //

“...มนุษยทั้งหลายตกอยูในวังวนแหงกรรมสิทธิ์ของตน ตกอยูในถ้ําแหงความหลง ดวยพลั ง
อํานาจของเทวีมหามายา การดํารงอยูของสังสารวัฏจึงบังเกิดขึ้น”
แลวพระฤษีกถ็ ายทอดความรูเกี่ยวกับพระมหาเทวีผูเปนบอเกิดของทุกสรรพสิ่งแกพระราชา
และไวศยะผานทางการเลาถึงวีรกรรมความกลาหาญของพระนางสามเรื่อง
ตํานานเรื่องแรกในเทวีมาหาตมยะเปนเรื่องที่สั้นกระชับที่สุด กลาวถึงการตอ สูของพระวิษณุ
กับอสูรมธุ และ ไกฏภะ ในมหาภารตะมีตํานานนี้เปนที่รูจักกัน ดีวา พระวิษ ณุท รงสังหารอสูรชื่อมธุ
และ ไกฏภะ ครั้งเมื่อโลกอยูในยุคสิ้นกัลปที่เกิดน้ําทวมครั้งใหญ พระวิษณุทรงบรรทมบนเศษะนาคราช
อสูร มธุ และ ไกฏภะผูกํา เนิดมาจากมูลพระโสตของพระวิษ ณุพยายามสังหารพระพรหมผูสรา ง
ซึ่งประทับอยูบนดอกบัวที่พระนาภีของพระวิษณุ พระพรหมทรงปลุกพระวิษณุจากนิทรา การตอสู
จึงเริ่มขึ้น ทายที่สุดดวยความพลิกผันของคําซึ่งอสูรมธุและไกฏภะขอใหองควิษณุสังหารทั้งสองบนพื้น
โลก

(urvī)

ที่มิไดถูกน้ําทว ม พระวิษณุจึงยกทั้งสองขึ้นวางลงบนพระอุรุ

(ūrvī)

ของพระองคและ

ตัดศีรษะ ไขกระดูกของอสูรทั้งสองก็กลายมาเปนจักรวาล
จากเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องการกําเนิดจักรวาล, ความเมตตาของพระวิษณุที่เขา
ชวยเหลือโลกยามมีภัยและยามเมื่อมีผูรองขอความคุมครอง, ไหวพริบเชาวนปญญาของพระองคใชสติ
ตอสูกับความ ลุมหลงในพลังอํานาจ และจุดประสงคสําคัญที่สุดคือ การเลาถึงวีร กรรมความกลา
หาญของพระวิษ ณุ เผยแพร ใหเปน ที่รูจัก ทั่ว ไป จนกลายเปนนามหนึ่งของพระวิษ ณุที่พบทั่ว ไป
ในมหาภารตะและพบเปน ชื่อที่ 73ในวิษณุ สหัสรนามะวา มธุสูท นะ (Madhusūdana) หรือ ผูสังหาร
อสูรมธุ
ผูประพัน ธเทวีมาหาตมยะนํา เอาเรื่องที่เปน ที่รูจักกันอยางแพรห ลายนี้ มาใชเสริมบทบาท
ของพระมหาเทวีใหโดดเดน โดยใหพระพรหมสวดสรรเสริญออ นวอนพระมหามายาเทวีผูเปน โยคะ
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นิท ราแหงพระวิษ ณุ ปลุกพระองคจ ากภาวะหลั บใหลใหตื่ น ขึ้น มาทํา หนา ที่ปกปอ งคุมครองโลก
ตามหลักธรรมะ
evaṃ stutā tadā devī tāmasī tatra vedhasā /
viṣṇoḥ prabodhanārthāya nihantuṃ madhukaiṭabhau // MārkP. 81.68 //

เมื่ อ พระเทวี แ ห ง ความมื ด ทรงได รั บ การสรรเสริ ญ จากพระพรหมผู ส ร า งโลก
จุดประสงค คือการปลุกพระวิษณุใหตื่นขึ้นเพื่อประหารอสูรมธุ และไกฏภะดังนี้แลว
netrāsyanāsikā-bāhu-hṛdayebhyastathorasaḥ /
nirgamya darśane tasthau brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ // MārkP. 81.69 //

พระนางเสด็จออกมาจากดวงเนตร โอษฐ นาสิก พาหา ดวงหทัย และอุร ะของพระ
วิษณุ ปรากฏพระวรกายเบื้องหนาพระพรหมผูมีกําเนิดลี้ลับ

พระเทวีจึงมีนัยเปนตัวแทนการธํารงไวซึ่งความผาสุกของจักรวาล และมีคุณลักษณะเปนทั้ง
มายา สามารถลวงสรรพสิ่งใหหลับใหล และเปนวิทยา ความรูที่ขจัดมายาทําใหเห็นตามความเปนจริง
ในวรรณคดีสมัยหลังเทวีมาหาตมยะ เชน เทวีภาควตาปุราณะ จัดตํานานเรื่อ งนี้วา เปนตอนมหากาลี
ซึ่งขัดแยงกับเนื้อเรื่องเพราะพระเทวีในที่นี้ไมใชพระกาลี ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวา ความคิดการจัดหมู
เช น นี้ น า จะเกี่ ย วข อ งกับ คุ ณ ะ หรื อ คุณ ลัก ษณะ 3 ประการในสรรพสิ่ง ทั้ งหลาย พระมหากาลี
เปนตัว แทนของตมัส คือภาวะหลับใหล เฉื่อยชา ตรงกับเนื้อ หาในตํานานเรื่องนี้ที่เรียกพระองควา
ตามสี (tāmasī) หรือ พระเทวีแหงความมืด
เมื่อฤษีเมธัสเลาตํานานเรื่องแรกจบก็เขาสูตํานานเรื่องที่สองในเทวีมาหาตมยะ คือ การตอสู
ระหวางพระมหาเทวีกับอสูรมหิษะ หลักฐานวา เรื่องนี้ไดรับการเลาขานมากอนหนา เทวีมาหาตมยะ
ไมชัดเจนเทาตํานานเรื่องแรกของพระวิษณุ ในมหากาพยมหาภารตะ กลาววา พระสกันทกุมารกําเนิด
มาเพื่อ ปราบอสูร มหิษะ แตไมไดใหรายละเอียดไวมากทั้งเกี่ยวกับอสูร และพระสกันทกุมาร (MBh.
3.213-221)

สัน นิษ ฐานวา อาจแตงเรื่องขึ้น มาเพียงเพื่อ สรา งเทพเจา องคใหม มาภายหลัง ในสมัย

กาลิทาส (คริสตศตวรรษที่ 4) จึงเปนที่รูกันวาพระสกันทกุมาร คือ โอรสของพระศิวะกับพระนางปารวตี
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ในเทวี ม าหาตมยะบรรดาเทวะผู ป ราชั ย แก อ สู ร ร า ยมหิ ษ ะพากั น ไปเข า เฝ า มหาเทพ
สองพระองค คือ พระศิวะ และ พระวิษณุ เมื่อ มหาเทพทั้งสองไดฟงเหตุการณที่เกิดขึ้นก็ทรงพิโรธ
แสงรุงโรจนจากมหาเทพทั้งสองและเทวะทั้งหลายรวมเขาเปนพระมหาเทวีนักรบ (MārkP. 82.8-17)
เขาตอสูและสังหารเหลาอสูร สิ้น ในตํานานเรื่อ งนี้คุณลักษณะที่เดนชัดที่สุดของพระเทวี คือ ความ
กลา หาญ ความสามารถในการรบ และความดุ รา ย พระนางจึง ไดชื่อ วา จัณ ฑิกา เมื่ อ พระเทวี
ทรงสังหารอสูรมหิษะแลว ทวยเทพจึงสวดสรรเสริญพระนาง ทําใหพระนางพึงพอใจและยินยอมใหพร
เทวะทั้งหลายจึงรอ งขอวาหากเกิดความไมสงบขึ้นในโลก หรือ ในหมูเทวะใหพระเทวีท รงชว ยขจัด
อุปสรรคเหลานั้น
ตํา นานเรื่อ งสุดทายในเทวีมาหาตมยะเปน เรื่อ งที่ยาวและมีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับ
การตอสูของพระมหาเทวีกับอสูร ศุมภะและนิศุมภะ ซึ่งไมพบในวรรณคดีสมัยพระเวทและมหากาพย
แตพบในเรื่องราวของพระกฤษณะ เชน หริวงศ วิษณุปุราณะ และบทละครเรื่องพาลจริตของกวีภาสะ
Charlotte Voudeville

สันนิษฐานวา เรื่องของอสูรศุมภะ และนิศุมภะเปน ตํานานของกลุมชนพื้นเมือ ง

ทางตอนเหนือของอินเดียที่ไมใชชาวอารยัน ซึ่งเคารพนับถือเทวีอยูแลว ตอมาเรื่องของเทวีที่ปราบอสูร
ทั้งสองนี้จึงไดรับการขยายความเพิ่มเติม (Coburn, 1992)
ในเทวีมาหาตมยะ อสูรศุมภะ และนิศุมภะเปนตัวการกอความไมสงบในจักรวาล บรรดาเทวะ
ผูไดรับความเดือดรอนจึงสวดสรรเสริญพระเทวี เนนย้ําวาพระนางอยูในสรรพสิ่งในหลากหลายรูป พระ
เทวีผูง ดงาม นามวา อัมพิกา จึง ปรากฏ เมื่อ มหาอสูร จัณฑะ และ มุณ ฑะเห็น พระนางก็ร ายงาน
ใหอสูรศุมภะและนิศุมภะผูเปนนายทราบวา พระเทวีนี้เปนอัญมณีในหมูหญิงทั้งหลาย ควรคาแกการ
เปนเจาของยิ่ง ศุมภะผูลุมหลงในพลังอํานาจของตน เห็นดว ย จึงสงทูตไปเจรจากับพระเทวี พระนาง
กลาววาจะยอมสยุมพรเฉพาะกับผูที่สามารถรบชนะพระนางได ศุมภะไดฟงดังนั้นก็โกรธมาก การตอสู
จึงเริ่มขึ้น
พระอัมพิกาสังหารอสูรไปมากมาย เมื่อศุมภะสงอสูรจัณฑะ และมุณฑะออกมาสูกับพระนาง
พระพักตรของอัมพิกาผูพิโรธจึงกลายเปนสีดําดั่งหมึก และพระกาลีเทวีก็ปรากฏออกมาจากพระนลาฏ
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ของพระอัมพิกา พระนางสังหาร กลืนกินกองทัพเหลาอสูร พรอ มดวยจัณฑะและมุณฑะ พระนาง
จึงไดรับฉายานามวา จามุณฑา
อสูรศุมภะที่โกรธมากขึ้น สงตระกูลอสูร ตางๆมาสังหารพระอัมพิกา และกาลี เมื่อนั้น ศักติ
หรือพลังของเหลาเทวะ คือ พระพรหม พระศิวะ พระสกันทกุมาร พระวิษณุ และพระอินทร ปรากฏเปน
กลุมเทวีที่มีรูปลักษณ เครื่องประดับ อาวุธ และพาหนะเดียวกันกับเทวะที่พระนางแตละองคออกมา
บางตํานานก็วากลุมศักตินี้มีจํานวนเจ็ดองค แปดองค หรือ เกาองค (Kinsley, 1986: 151) และจุดที่นา
สังเกตคือ ไมเพียงแตเทวะเทานั้นที่มีศักติ พระเทวีจัณฑิกาก็มีเชน กัน (MārkP. 8.22) ทําใหสรุปไดวา
ศักติเหลานี้ไมไดเปนแคชายาของเหลาเทวะ แตเปนพลังแหงจักรวาลที่มีอยูในทุกสรรพสิ่ง เปนพระ
มหาเทวี
กลุมศักติเหลา นี้ เรียกรวมวา มาตฤ (แม) หรือ มาตฤคณะ แปลวา คณะแหงพระแมเจา
เขาฟาดฟนกับกองทัพอสูร ศุมภะเห็นนองของตนและกองทัพถูกทําลายยอยยับ จึงกลาวหาวาพระเทวี
พึ่งพาพลังตอสูของเทวีหลายองค ไมยอมตอสูดว ยตนเอง พระเทวีอัมพิกาจึงเรียกเหลาเทวีทั้งหลาย
กลับรวมเขารางและตอสูเพียงผูเดียว ทายที่สุดอสูรศุมภะก็ปราชัย เมื่อการรบสิ้นสุดลง เหลาทวยเทพ
ก็สวดสรรเสริญพระมหาเทวีอีกครั้ง
ทวยเทพสรรเสริญบรรดาศักติที่อ อกมาจากพระมหาเทวี และอาวุธทั้งหลายของพระนาง
บทสรรเสริญสรุปถึงรูปลักษณอันหลากหลายของพระนาง ความสามารถที่ทําใหอสูรทั้งหลายงุนงง
และ บทบาทของพระเทวีในฐานะผูปกปองจักรวาล พระนางตอบรับคํา สรรเสริญโดยใหความรูและ
ขอมูลแกเหลาเทวะวาพระนางจะปรากฏอีกในอนาคตเมื่อจักรวาลเกิดความวุนวายเพื่อ ปกปอ งรักษา
ใหสรรพสิ่งเปนไปตามกฎธรรมชาติดวยความเรียบรอย
ขอ สังเกตที่นา สนใจเกี่ยวกับโครงเรื่อ ง คือเทวีมาหาตมยะมีสว นคลายคลึงกับภควัทคีต า
ทั้งจํานวนโศลกที่นิยมใหมีจํา นวน 700 แมบางฉบับจะมีไมถึง และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการอวตาร
ที่พระเทวีประกาศเหมือนพระวิษณุวาจะลงมาจุติ หรือ อวตาร เพื่อแกไขความไมสมดุลของจักรวาล
ตอสูกับอสูร เพื่อรักษาธรรมะ เห็นความพยายามในการนําเรื่องราวความคิดความเชื่อที่คุนเคยมาเรียง
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รอ ยเขากับเรื่องของพระเทวีเพื่อสนับสนุน การนํา เสนอพระเทวีในฐานะเทพเจา สูงสุด นอกจากนั้น
พระเทวียังใหร ายละเอียดถึงวิธีการบูช าสรรเสริญพระนางดวยตนเอง รวมถึงผลบุญที่คนจะไดรับ
จากการสวด ฟง และทองเรื่องเทวีมาหาตมยะใหผูอื่นไดฟง
ชวงทายเรื่องฤษีเมธัสชี้นําใหพระราชาสุรถะ และไวศยะสมาธิบูชาสรรเสริญพระมหาเทวี และ
ผูเลา เรื่องตั้งแตเริ่ม คือฤษีมารกัณเฑยะก็กลับมามีบทบาทอีกครั้ง เพื่อสรุปวา พระราชาและไวศยะ
นั่ง บํา เพ็ญตบะ และทําพิธีบูชาสรรเสริญ รูปเคารพของพระมหาเทวีที่สรา งขึ้น จากดิน ริมฝงแมน้ํา
หลังจากนั้นเปนเวลาสามปพระมหาเทวีผูยินดีในการไดรับการบูชาสรรเสริญทรงปรากฏกายตอหนา
ทั้งสอง พรอมใหพร ไวศยะสมาธิผูหลุดพนแลวจากเครื่องยึดติดทางโลกขอพรใหตนเองหลุดพนจาก
การเวียนวา ยตายเกิด ไปอยูร วมกับพรหมัน ฝายพระราชาสุรถะปรารถนาอาณาจักรคืน และได
ครองราชยตอมาจนเปนพระมนูสาวรรณิ พระมนูองคที่ 8
จากการศึกษาโครงเรื่องทําใหเห็นวา เทวีมาหาตมยะสืบทอดความเชื่อและวัฒนธรรมในภาษา
สันสกฤต สรางลักษณะเฉพาะ และสงเสริมบทบาทของพระเทวีใหมีความสําคัญสูงสุดดวยการใช แกน
เรื่อง และแนวคิดที่ ผูคนคุนเคยจากทั้งตํานานทองถิ่น และเรื่องราวในมหากาพยนํามาขยายความ
เพิ่มเติม

3.3 บทบาทและลักษณะของพระมหาเทวีจากเรื่องเทวีมาหาตมยะ
ในวรรณคดีสันสกฤตสมัยกอนเทวีมาหาตมยะ เราจะเห็นวาเทวี เชน ศรี ปารวตี สีตา ตางมี
เรื่องราวเปนของตัวเองและไดรับการกลาวถึงแบบเอกเทศ จนมาถึงเทวีมาหาตมยะที่แสดงใหเห็นภาพ
ของพระมหาเทวีองคเดียวที่เปนศูนยรวมของเทวีหลายๆองค (Kinsley, 1986: 132) ภายใตแนวคิดศักติ
หรือพลังในการสรางสรรค ปกปอ งคุมครอง และมีอ ยูในทุกสรรพสิ่งในจักรวาล และมีอํานาจเหนือ
มหาเทพทั้งสาม คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ดังโศลกวา

tvayaiva dhāryate sarvaṃ tvayaitatsṛjyate jagat /
tvayaitatpālyate devi tvamatsyante ca sarvadā // MārkP. 81.56 //
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ขาแตเทวี สรรพสิ่งดํารงอยูไดดวยพระองค พระองคทรงสรางโลกนี้
ทรงปกปองคุมครองโลก และทรงกลืนกินโลกเปนนิจ

visṛṣṭau sṛṣṭirūpā tvaṃ sthitirūpā ca pālane /
tathā saṃhṛtirūpānte jagato 'sya jaganmaye // MārkP. 81.57 //

ในการสรางสรรคพระองคทรงมีรูปของการสรางสรรค การพิทักษรักษา พระองคทรงมี
รูปของการดํารงอยู และในจุดจบของโลกนี้พระองคทรงมีรูปของความพินาศ โอ พระ
เทวีผูสรางโลก

yayā tvayā jagatstraṣṭā jagatpātyatti yo jagat /
so 'pi nidrāvaśaṃ nītaḥ kastvāṃ stotumiheśvaraḥ // MārkP. 81.64 //

แมแตพระอีศวรผูสรางโลก และทําลายโลก ยังถูกพระองคทําใหหลับใหล
ใครในที่นี้เลาจักสามารถสรรเสริญพระนางได

viṣṇuḥ śarīragrahaṇamahāmīśāna eva ca /
kāritāste yato 'tastvāṃ kaḥ stotuṃ śaktimān bhavet // MārkP.81.65 //

ผูใดจักสามารถสรรเสริญพระองคผูทําใหพระวิษณุ ขา(พระพรหม)
และพระศิวะมีสรีระขึ้นมาได

จากคําสรรเสริญเหลานี้แสดงใหเห็นวา พระมหาเทวีมีอํานาจในการสรา งสรรพสิ่ง ปกปอ ง
และทําลายที่มักปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตวาเปนอํานาจของมหาเทพตรีมูรติทั้งสาม คือ พระพรหม
พระวิษณุ และพระศิวะ ในเรื่องนี้อํา นาจทั้งหลายตกเปนของพระเทวีเพราะพระนางเปน ศักติ พลัง
ที่สถิตยอยูในสิ่งทั้งปวง แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ตอเนื่องกับการที่พระเทวีทรงมีคุณลักษณะและพลัง
ที่ขัดแยง คือมีทั้งดานบวกและลบรวมกันอยูในพระองค ทรงเปนทั้งมายา (ภาพลวง) และความรูที่ใช
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ขจัดมายานั้นตามที่พระฤษีเมธัสตอบคําถามของพระราชาสุรถะเกี่ยวกับเหตุที่ทําใหคนมีจิตใจหลงผิด
วา

tathāpi mamatāvarte mohagarte nipātitāḥ /
mahāmāyāprabhāveṇa saṃsārasthitikāriṇā // MārkP.81.40 //

ดังนั้น มนุษยทั้งหลายจึงตกอยูในวังวนแหงกรรมสิทธิ์ของตน ตกอยูในถ้ําแหงความ
หลง งงดวยพลังอํานาจของเทวีมหามายา การดํารงอยูของสังสารวัฏจึงบังเกิดขึ้น

tayā visṛjyate viśvaṃ jagadetaccarācaram /
saiṣā prasannā varadā nṛṇāṃ bhavati muktaye // MārkP.81.43 //

พระนางทรงสรางจักรวาลนี้ ทรงสรางสรรพสิ่งทั้งเคลื่อนที่ไดและเคลือ่ นที่ไมได พระ
นางนี่เองทรงพระเมตตาประทานพรแกมนุษยเพื่อความหลุดพน

sā vidyā paramā mukterhetubhūtā sanātanī /
saṃsārabandhahetuśca saiva sarveśvareśvarī // MārkP.81.44 //

พระนางทรงเปนความรูอันสูงสุด ทรงเปนสาเหตุแหงความหลุดพนอันเปนนิรันดร ทรง
เปนเหตุแหงพันธนาการในสังสารวัฏ พระนางคือเจาแหงจักรวาล
พระมหาเทวีทรงเปนทั้งสิ่งที่ทํา ใหคนงงงวยและเปน ความจริงแท การที่พระองคมีลักษณะ
เชนนี้ผูศึกษาวิเคราะหวานาจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดวาพระองคคือประกฤติ หรือตนกําเนิดแหงสิ่ง
ทั้งปวงในจักรวาล ประกฤติประกอบดวยคุณะทั้งสาม คือ สัตตวะ(ความจริง,การปรากฏอยู,ความดี)
รชั ส (ความขุ น มั ว , ความลุม หลง, ความกระตื อ รื อ รน ) และตมั ส (ความมื ด , ความเฉื่อ ยชา)
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อ รักษาสมดุลของจักรวาลไว พระมหาเทวีผูเปน ตนกํา เนิดแหงสิ่ง
ทั้งหลาย จึงมีคุณสมบัติทั้งในดานมืดและสวาง และทรงนําคุณะเหลานั้นมาใชตามสถานการณตางๆ
ปรากฏเปนหลายรูปลักษณเพื่อปกปองธรรมะและความผาสุกของสรรพสิ่ง ดังโศลกวา
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nityaiva sā jaganmūrtistayā sarvamidaṃ tatam /
tathāpi tatsamutpattirbahudhā śruyatāṃ mama // MārkP.81.47 //

เทวีมหามายาทรงความเปนนิรันดร ทรงเปนผูสรางจักรวาล ทรงทําใหสรรพสิ่ง
แพรกระจายไป ยิง่ กวานั้น การอุบัติขึ้นของพระองคปรากฏในหลากหลายรูปลักษณ...

ฉายานามสองชื่ อ สํา คัญ ในเรื่อ งก็ชี้ให เห็น ลักษณะและบทบาทของพระเทวีที่ มีลักษณะ
ผสมผสานระหวางดานมืดและสวางของสรรพสิ่งในเรื่องนี้ไดเปนอยางดี คือ จัณฑิกา และ อัมพิกา
นามโดยรวมวาพระเทวี หรือ พระมหาเทวี ไดรับการกลาวถึงในเรื่องกวา 50 ครั้ง พระนาม
อัมพิกา หมายถึง แม หรือ หญิงที่ดี (ไดรับการกลาวถึง 26 ครั้ง) มีนัยยะถึงความมีเมตตา และความ
ศักดิ์สิทธิ์ สว นจัณฑิกา (ไดรับการกลาวถึง 29 ครั้ง) หมายถึง ดุราย โหดราย รุนแรง พระมหาเทวี
ในเรื่องนี้มีลักษณะสองประการรวมกันคือ ทรงมีรูปลักษณงดงาม มีเมตตาในยามปกติ แตยามที่ตอ ง
ตอสูพระองคก็องอาจกลาหาญ ช่ําชองในการรบ แตในความดุรายนั้นก็เต็มไปดวยความรูสึกปกปอ ง
คุมครองโลกและความผาสุกของสรรพสิ่งจากเหลาอสูร บทบาทที่เดนชัดที่สุดของพระเทวีในเรื่อ งนี้
จึงเปนบทบาทของพระเทวีนักรบผูปกปองสิ่งทั้งปวงบนโลกจากอสูร ผูศึกษาเห็นวาเปนสัญลักษณ
การตอสูระหวางฝายธรรมะ และ อธรรมะ ซึ่งไดรับอิทธิพลตามคติของอิติหาสะ เชน รามายณะ และ
มหาภารตะ
ตํานานทั้งสามเรื่องในเทวีมาหาตมยะแสดงใหเห็นความออนแอของเหลาเทวะทั้งหลายที่ไมมี
พลังพอจะตอสูกับเหลาอสูรทั้งมหิษะ ศุมภะและนิศุมภะ ในตํานานเรื่องที่ 2 และ 3 สวนในตํานานเรื่อง
แรกนั้นผูที่สามารถปลุกพระวิษณุเจาจากการบรรทมไดก็คือ พระมหาเทวี เพียงองคเดียว แมพระเทวี
จะทรงกําเนิดมาจากแสงแหงทวยเทพทั้งหลาย (MārkP. 82.3-17) ทรงเปนศักติที่มีความเกี่ยวของกับ
เทวะ แตไมใชในฐานะชายา หรือผูใตปกครอง ทรงเปนพระมหาเทวีที่ครอบครองพลังของเทวะ ซึ่งเทวี
ในบทบาทนี้ไมเคยมีมากอนในวรรณคดีสันสกฤตสมัยกอนหนาเทวีมาหาตมยะ ชายาของเทวะไมมี
หนาที่ในการรบ แมเรื่องราวและภาพของเทวี ตอสูกับอสูร ในรูปมหิงสาจะเปนที่รูจักแลวตั้งแตสมัย
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ราชวงศ คุ ป ตะ แตยั ง ไม เคยมี ผู ใดรวบรวมเป น เรื่ อ งราวที่ แ สดงให เ ห็ น ลั ก ษณะ บทบาท และ
ความสามารถของพระเทวีในดานการรบเพื่อปกปองโลกและสรรพสิ่งมากอน
ลัก ษณะของพระเทวีที่โดดเดนอีกประการหนึ่งในเรื่อ งนี้คือ พระองคท รงอยูในรูปของเทวี
ผูกระหายเลือด

tataḥ kopaṃ cakāroccairambikā tānarīn prati /
kopena cāsyā vadanaṃ maṣīvarṇamabhūttadā // MārkP.87.4 //

จากนั้น พระอัมพิกา เปลงเสียงรองกัมปนาทไปที่เหลาอสูรศัตรูดวยความเกรี้ยวโกรธ
พระพักตรของพระนางกลายเปนสีดําดั่งน้ําหมึกเพราะความโกรธ
bhrukuṭīkuṭilāttasyā lalāṭaphalakād drutam /
kālī karālavadanā viniṣkrāntāsipāśinī // MārkP.87.5 //

กาลีเทวีผมู ีพระพักตรนาสะพรึงกลัว ถือดาบและบวงบาศเสด็จออกมาจากพระขนง
ที่ขมวดบนผิวพระนลาฏของพระนางทันที
vicitrakhaṭvāṅgadharā naramālāvibhūṣaṇā /
dvīpicarmaparīdhānā śuṣkamāṃsātibhairavā // MārkP.87.6 //

พระนางทรงถือไมเทาประหลาดมีหัวกระโหลกประดับอยูบนยอดและทรงสวมพวง
มาลาที่ทําจากกระโหลกมนุษย พระนางทรงนุงหมหนังเสือ และดูนาสยดสยองยิ่งดวย
ผิวพรรณซูบผอม
จากตํานานเรื่องที่สามเกี่ยวกับการตอสูของกาลีเทวี พระนางมีบทบาทมากในสนามรบ สังหาร
อสูรจัณฑะ มุณฑะ และ สังหารอสูร รักตะพีชะดวยการดื่มเลือด พระนามกาลี มีอยูในบทสรรเสริญ
ทุร คาเทวีในมหาภารตะ จากรูปลักษณที่นา กลัว ความดุราย และพฤติกรรมการดื่มเลือด จึงเกิด
ขอสันนิษฐานวากาลีเทวีนา จะเปนเทวีของชนเผาทอ งถิ่น เทวีมาหาตมยะจึงเปนวรรณคดีสันสกฤต
เรื่องแรกที่นํากาลีเทวีเขามารวมอยูภายใตพระมหาเทวีและมีบทบาทในฐานะที่สูงขึ้น
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พระมหาเทวีในเรื่อ งนี้ยั ง แสดงใหเห็น การรวมเอาลัก ษณะและบทบาทของเทวีที่คุน เคย
ในวรรณคดีสันสกฤตสมัยกอนหนานี้เขาไวในพระมหาเทวีซึ่งเปนจุดศูนยรวมของเรื่อง ภายใตความคิด
วาเทวีทั้งหลายในรูปแบบใดก็ตามเปนสวนหนึ่ง หรือรูปหนึ่งของพระมหาเทวีเพียงองคเดียว คลายคลึง
กับในภควัทคีตาที่วากับสรรพสิ่งในจักรวาลลวนถือกําเนิดจากพระกฤษณะ สังเกตไดจากชื่อที่ใชขนาน
นามพระมหาเทวี ดังนี้
บทสวดสรรเสริญนี้มาจากบทที่ 5 ในเทวีมาหาตมยะที่นําเอาคํานามเพศหญิงหลากหลายมา
กลาววาพระเทวีพํา นักอยูในสรรพสิ่งในรูปตางๆ เชน พุท ธิ (สติปญญา) นิทรา (การหลับใหล) ศักติ
(พลัง) ลัชชา (ความออนนอม) ศานติ (ความสงบ) และศรัทธา เปนตน
คํานามเพศหญิงเชน ศรี ที่นํามาใชบอกคุณลักษณะของพระมหาเทวี มีความหมายในตัว เอง
กลาวคือ ศรี หมายถึง โชคลาภ ความมั่งคั่งร่ํารวย เชนเดียวกับ คําวา ลักษมี ทั้งสองคํา นี้พบมาตั้งแต
สมัยพระเวท และเปนชื่อของเทวี ชาวอินเดียโบราณเคารพ ศรี ในฐานะเทวีแหงความอุดมสมบูรณและ
ความมั่ง มี เห็น จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีรูปเทวี ศรี กับดอกบัว เปน สัญ ลักษณประจํา
พระองค ในวรรณคดีสมัยหลังพระเวท ศรี มีความหมายเดียวกับ ลักษมี หรือ โชค ในเทวีมาหาตมยะ
ใชทั้งคําวา ศรี และลักษมี อธิบายลักษณะของพระเทวี

tvaṃ śrīstvamīśvarī tvaṃ hrīstvaṃ buddhirbodhalakṣaṇā /
lajjā puṣṭistathā tuṣṭistvaṃ śāntiḥ kṣāntireva ca // MārkP. 81.60 //

พระองค คือ ศรี(เทวีแหงโชคลาภ) คือเทวีผูเปนใหญ คือ หิริ คือความรูที่ปรากฏในรูป
ของความเฉลียวฉลาด พระองค คือความละอาย ความเจริญรุงเรือง ความพึงพอใจ
ความสงบ และความอดทนอดกลั้น
yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhavaneṣvalakṣmīḥ
pāpātmanāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdayeṣu buddhiḥ /
śraddhāṃ satāṃ kulajanaprabhavasya lajjā
tāṃ tvāṃ natāḥ sma paripālaya devi viśvam // MārkP.84.5 //
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ขาแตพระเทวี เราขอนอบนอมตอพระองคผูเปนศรี (เทวีแหงโชคลาภ)ในเคหสถาน
ของคนดี เปนอลักษมี ความอับโชคของเหลาคนบาป เปนสติปญญาในหัวใจของ
นักปราชญ เปนศรัทธาของคนดี เปนความสุภาพออนโยนของคนมีชาติกําเนิดเปนผูดี
ขอพระองคทรงปกปองจักรวาลเถิด

ศรี และ ลักษมียังใหนัยยะเกี่ยวกับวรรณะกษัตริย เทวีทั้งสองเองก็เปนที่รูจักในวรรณคดี
สันสกฤตวาเปนชายาของพระวิษณุ หรือ พระนารายณที่เกี่ยวของกับวรรณะกษัตริย พระมหาเทวียัง
ไดรับฉายานามในบททที่ 11 ของเทวีมาหาตมยะวา รานี และนารายณี
ทรงไดรับสรรเสริญวา สวธา และสวาหา คําทั้งสองเปนการเปลงเสียงในยัชญพิธีพบทั่ว ไปใน
คัมภีรพระเวท พราหมณกลาวคําวา สวธา ในการมอบเครื่องพลีกรรมแกบรรพบุรุษ หรือเทพเจา สว น
สวาหาเปนคําที่เปลงเพื่อ สวดขอพรแสดงความนอบนอมตอเทพเจาในพิธีกรรม ดังโศลกวา

tvaṃ svāhā tvaṃ svadhā tvaṃ hi vaṣaṭkāraḥ svarātmikā /
sudhā tvamakṣare nitye tridhā mātrātmikā sthitā // MārkP.81.54 //

พระองคคือ สวาหามันตระ และสวธามันตระ พระองคคือ การเปลงสียงวษัฏ สราง
ธรรมชาติของเสียงพระองคทรงเปนน้ําทิพย ขาแตเทวีผูเปนอมตะ ผูไมดับสูญ
พระองคทรงอยูในมาตราทั้งสาม

การกลาวสรรเสริญวาพระเทวีทรงเปนสวธาและสวาหาอยูในตํานานแรกที่พรพรหมตองการให
พระเทวีทรงปลุกพระวิษณุจากบรรทมเพื่อปราอสูรมธุ และไกฏภะ ผูศึกษาจึงสัน นิษฐานวาขอความ
สรรเสริญนี้มีความเกี่ยวพันกับวาจเทวี หรือเทวีแหงถอยคําในสมัยพระเวท เพราะพระองคไดรับการ
สรรเสริญดว ยฉายานามของวาจเทวีวา นิตยา หรือ พระเทวีผูเปนอมตะ และการเปลงถอยคําของ
พระองคทําใหเทวะทั้งหลายยินดี ตามโศลกวา
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yasyāḥ samastasuratā samudīraṇena
tṛptiṃ priyāti sakaleṣu makheṣu devi /
svāhāsi vai pitṛgaṇasya ca tṛptihetur
uccāryase tvamata eva janaiḥ svadhā ca // MārkP.84.8 //

ขาแตพระเทวี เพระการสวดสรรเสริญพระองคทําใหทวยเทพพึงพอใจในการบูชา
บวงสรวงทั้งปวง พระองค คือ สวาหา และทรงเปนเหตุแหงความยินดีของปวงบรพพ
ชน ปวงชนสรรเสริญพระองคเปนสวธา

ภัทรากาลี กาตยายนี และทุรคา ตางเปนชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีพระเวทชั้น หลัง ภัทรากาลี
(พระเทวีผูมีวรกายสีดําผูศักดิ์สิทธิ์) ปรากฏในฐานะผูคุมครองบานเรือน

jvālākarālamatyugramaśeṣāsuraśūdanam /
triśūlaṃ pātu no bhīterbhadrakāli namo 'stute // MārkP.91.25//

ตรีศลู อันนากลัวและนาเกรงขามดวยเปลวไฟ เผาผลาญซากของอสูรทั้งหลายไม
เหลือ ขอตรีศลู นั้นจงปกปองเราจากภยันตรายเถิด ขาแตพระภัทรกาลี เราขอนอบ
นอมแดพระองค
กาตยายนี มาจาก ชื่อสกุลกาตยายนะของฤษีกติที่มีชื่อเสียงบุตรของพระฤษีวิศวามิตร

etatte vadanaṃ saumyaṃ locanatrayabhūṣitam /
pātu naḥ sarvabhītibhyaḥ kātyāyani namo 'stu te // MārkP.91.24//

ขอพระพักตรออนโยนของพระองคทปี่ ระดับดวยดวงเนตรทั้งสาม
จงปกปองเราจากภูตผีทั้งหลายเถิด ขาแตพระกาตยายนี เราขอนอบนอมแดพระองค
และทุรคา มาจากคําขยาย คํานามปุลลิงค และนปุงสกลิงค แปลวา ยากจะเขาถึง ยังมีนัยยะ
ถึง เสนทางทุรกันดาร ความลําบากยากแคน
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sarvasvarūpe sarveśe sarvaśaktisamanvite /
bhayebhyastrāhi no devi durge devi namo 'stu te // MārkP.91.23 //

ขาแตพระเทวีผปู รากฏในทรัพยสมบัติทั้งปวง ผูเปนเจาแหงสรรพสิ่ง ผูเปยมดวยพลัง
ทั้งปวง ขอจงปกปองเราจากภยันตรายเถิด ขาแต ทุรคาเทวี เราขอนอบนอมแด
พระองค
ในสมัยเทวีมาหาตมยะเทวีนามวา ทุร คาเปน ที่รูจัก แลว มหากาพยมหาภารตะมีบทสวด
สรรเสริญทุรคาเทวี ผูพํานักอยูในภูเขา โปรดปรานเมรัย เนื้อ และสัตวปา และเปนผูชวยขจัดอุปสรรค
ความยากลําบากตางๆ ตํานานเรื่องที่สองในเทวีมาหาตมยะเกี่ยวกับศึกระหวางพระเทวีกับอสูรมหิษะ
เปนเรื่องที่รูจักกวางขวาง ทุรคาเทวีจึงกลายเปนรูปที่เปนที่รูจักมากที่สุดรูปหนึ่งของพระเทวี
นอกจากนี้ยังมีคณะเทวีมาตฤกา หรือ เหลามารดาที่ปรากฏในตํานานเรื่องสุดทายเมื่อพระเทวี
ทรงเพิ่มจํานวนรูปของพระองคเพื่อเขา ตอสูกับกองทัพอสูร ของศุมภะ และนิศุมภะ โดยการรวบรวม
ศัก ติ หรื อ พลั ง จากเหล า เทวะทั้ ง หลาย รวมเป น เทวี 7 องค คณะเทวี ม าตฤกานี้ พ บปรากฏ
ในมหาภารตะวนบรรพ ซึ่ง กลา วถึง เหลา มารดาแหงโลก (lokasya

mātararaḥ)

(MBh.215.16)

ที่พระอินทรสั่งใหไปสังหารพระสกันทกุมารหลังพระองคถือกําเนิดไมนาน แตเมื่อคณะมารดานี้เขาใกล
พระสกันทกุมารผูงดงาม ก็พากันหลั่งน้ํานม และขอใหพระกุมารรับพวกตนเปนมารดา (MBh.215.18)
มีเทวีเพียงสององคในคณะนี้ที่ไดรับการบรรยายลักษณะ องคห นึ่งกําเนิดมาจากความโกรธ และถือ
เหล็กแหลมในมือ อีกองคหนึ่งโมโหราย ผิวสีแดง เปนธิดาแหงทองทะเล และดื่มเลือดเปนอาหาร สว น
องคอื่นๆก็นาจะมีลักษณะนากลัวเชนกัน (MBh.215.21-22)
คณะมาตฤกาในเทวีมาหาตมยะก็มีลักษณะคลายกัน คือ ดุราย นาเกรงขาม มีความสามารถ
ในการสูรบ แตแตกตางตรงที่คณะมาตฤกาเปนศักติ หรือ พลังที่ออกมาจากเทวะแตละองค ไดแก พระ
พรหม พระศิวะ พระสกันทกุมาร พระวิษณุ และพระอินทร รวมเจ็ดองค ไดแก พรหมาณี มเหศวรี เกา
มารี ไวษณวี วาราหี นรสิงหี ไอนทรี

brahmeśaguhaviṣṇūnāṃ tathendrasya ca śaktayaḥ /
śarīrebhyo viniṣkramya tadrūpaiścaṇḍikāṃ yayuḥ // MārkP.88.12 //

66
พลังศักติทั้งหลาย ที่ออกมาจากสรีระของพระพรหม พระศิวะ พระคุหะ(สกันทกุมาร)
พระวิษณุและพระอินทร บังเกิดเปนรูปเทวีแตละองคและเขามาสูเทวีจัณฑิกา
yasya devasya yadrūpaṃ yathābhūṣaṇavāhanam /
tadvadeva hi tacchaktirasurān yoddhumāyayau // MārkP.88.13 //

ไมวารูปเครื่องประดับและพาหนะใดที่เทวะองคหนึ่งๆ ครอบครอง
ศักติของพระองครูปนั้นออกไปสูกับเหลาอสูร
haṃsayuktavimānāgre sākṣasūtrakamaṇḍaluḥ /
āyātā brahmaṇaḥ śaktirbrahmāṇī sābhidhīyate // MārkP.88.14 //

พระนางเปนที่รูจักในพระนามวาพรหมาณี ศักติของพระพรหมเสด็จมา
บนรถวิมานที่เทียมดวยหงส ทรงถือสรอยลูกประคําและหมอน้ํา
māheśvarī vṛṣārūḍhā triśūlavaradhīriṇī /
mahāhivalayā prāptā candralekhāvibhūṣaṇā // MārkP.88.15 //

พระมเหศวรีประทับนั่งบนหลังกระทิง ทรงถือตรีศูร
พระนางมีเครื่องประดับ คือ จันทรเสี้ยวและกําไลคือพญานาค
kaumārī śaktihastā ca mayūravaravāhanā /
yoddhumabhyāyayau daityānambikā guharūpiṇī // MārkP.88.16 //

พระอัมพิกาในรูปสกันทกุมารที่เปนกุมารี ทรง ถือหอกในพระหัตถ
มีนกยูงตัวประเสริฐเปนพาหนะทรงเขาตอสูกับบรรดาอสูร
tathaiva vaiṣṇāvī śaktirgaruḍopari saṃsthitā /
śaṅkhacakragadāśārṅgakhaḍgahastābhyupāyayau // MārkP.88.17 //

ในกาลนั้น ศักติแหงพระวิษณุ คือพระไวษณวีก็เสด็จออกมา
พระนางทรงครุฑ ทรงถือสังข จักร คทา ธนูและดาบในพระหัตถ
yajñe vārāhamatulaṃ rūpaṃ yā bibhratī hareḥ /
śaktiḥ sāpyāyau tatra vārāhīṃ bibhratī tanum // MārkP.88.18 //

ศักติของพระหริ มีรูปเปนหมูอันมิมีทเี่ ปรียบในยัชญพิธี
เสด็จออกมาในรางหมู

67
nārasiṃhī nṛsiṃhasya bibhratī sadṛśaṃ vapuḥ /
prāptā tatra saṭākṣepakṣiptanakṣatrasaṃhatiḥ // MārkP.88.19 //

พระนางนรสิงห (นรสิงหี) ผูมีรูปลักษณครึ่งคนครึ่งสิงห
ปรากฏกายพรอมดวยกลุมดาวมากมายที่ตกลงมาเพราะการสะบัดขนแผงคอของ
พระนาง
vajrahastā tathaivaindrī gajarājopari sthitā /
prāptā sahasranayanā yathā śakrastathaiva sā // MārkP.88.20 //

ไอนทรี ผูประทับบนราชาแหงชาง เสด็จออกมาดวยสายฟาในพระหัตถ
พระนางทรงมีพันเนตร เหมือนพระอินทร
คณะเทวีเหลานี้มีอ าวุธ พาหนะ และลั กษณะภายนอกเหมือ นเทวะแตละองค แตไมไดอ ยู
ภายใตอํานาจ หรือ อยูในรูปชายา พระเทวีก็มีศักติออกมาจากรางของพระองคเชนกัน
tato devośarīrāttu viniṣkrāntātibhīṣaṇā /
caṇḍikāśaktiratyugrā śivāśataninādinī // MārkP.88.22 //

แลวศักติอันนากลัวยิ่งของพระจัณฑิกาก็ออกมาจากรางของพระเทวี
นาสยดสยองยิ่งนักและแผดเสียงรองกัมปนาทดั่งหมาในรอยตัว
เมื่อเทวีองคนี้ออกมาจากรางของพระเทวี พระนางไดกลาวกับพระศิวะใหทรงเปนทูตไปเจรจา
กับอสูรศุมภะ และนิศุมภะวา จงยอมพายแพและคืนความสงบแกโลก พระนางจึงไดชื่อวา ศิวะทูตี
(พระเทวีผูมีพระศิวะเปนทูต )(MārkP. 88.22-27) จากขอความตอนนี้ จึงกลา วไดวาคณะมาตฤกาใน
เทวีมาหาตมยะนี้ไมไดอยูภายใตอํานาจของเทวะ แตมีความเปนเอกเทศ มีพลังเปน ของตนเอง และมี
ความสามารถในการตอสูสูง คระมาตฤกาเขาตอสูกับอสูรรักตะพีชะที่เมื่อหยดเลือดตกลงสูพื้นก็จะมี
รา งใหมงอกขึ้น มา เพิ่มจํา นวนไดเรื่อ ยๆ ภายหลังเมื่อกาลีเทวีท รงกลืน กิน รัก ตะพีช ะและบรรดา
มหาอสูรจนหมดสิ้นแลว มาตฤกาทั้งหลายก็ทรงรายรํา เคลิบเคลิ้มแลว โดยเลือดของอสูรนั้น (MārkP.
8.62)
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3.4 ลักษณะทางวรรณคดีของเทวีมาหาตมยะ
เรื่อ งเทวีมาหาตมยะแตง เปน บทร อ งกรอง คํา ประพัน ธ สว นมากใชอ นุษ ฏ ภ ฉัน ท ซึ่ ง พบ
ในวรรณคดีสัน สกฤตมาตั้งแตสมัยพระเวท เปนฉันท 8 พยางค คือ บทหนึ่งมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 8
พยางค (หรือบทหนึ่งอาจจัดไดเปนสองบาท บาทละ 16 พยางค) ตามแผนผัง ดังนี้
พยางคที่ 1, 2, 3 และ 4 ในแตละบาทไมกําหนด คือ จะเปนพยางคลฆุ หรือ คุรุก็ได พยางค
ที่ 5 เปนพยางคลฆุ พยางคที่ 6 เปน คุรุเหมือนกันทุกบาท สว นพยางคที่ 7 ในบาทที่ 1 และบาทที่ 3
เปนคุรุ บาทที่ 2 และบาทที่ 4 เปนลฆุ พยางคที่ 8 จะเปนพยางคลฆุ หรือ คุรุก็ได
ภายหลังอนุษฏภฉันทพัฒนาเปนคําประพันธที่เรียกวา โศลก ซึ่งมีความเปนมาอยูในวรรณคดี
มหากาพย รามายณะ พาลกัณฑ สรรคที่2 เรื่องการเสด็จมาของพระพรหม เมื่อพรานยิงนกกระเรียน
ตัว ผูตกลงมาตาย นางนกสงเสียงรอ งคร่ําครวญนา เวทนา ฤษีว ยาสะ ผูที่ชื่อวา เปน กวีผูแ ตงเรื่อ ง
รามายณะไดเห็น และคิดวาไมถูกตองจึงสาปพรานนั้นวา “นี่แนะ พรานไพร เจาไดฆานกกระเรียน
ที่กํา ลังลุมหลงในความรักจากคูของมัน ดวยเหตุนี้ เจาจงอยาไดประสบความสํา เร็จเลย”i ถอยคํา
ที่กลาวออกมาจัดเปนบาทที่มีตัวอักษรเทากันเหมือนฉันทอนุษฏภ และเพราะคําประพันธนี้มีที่มาจาก
ความโศก จึงชื่อวา โศลก
อนุษ ฏภ ฉันท หรือโศลกนี้ เปนคํา ประพันธที่นิยมแตงกัน แพรหลายที่สุดในสมัยมหากาพย
ปุร าณะii เพราะเป น ฉัน ทที่แ ตงงา ย มี ขอ บังคับทางฉัน ทลักษณนอ ย จํา นวนคํา ที่มีเพียงแปดคํ า
ในแตละบททําใหสามารถจัดวางจังหวะของคําไดงา ยเหมาะสําหรับการแตงวรรณคดีประเภทเรื่อ ง
เลายาวๆเชน วรรณคดีมหากาพย ปุราณะ นิทาน และการนําไปขับรอง
เนนการเลาเรื่องแบบบรรยายกับบทสวดสรรเสริญแทรกเปนชวงๆผสมผสานตํานานสามเรื่อ ง
เขากันอยางมีเอกภาพ จัดอยูในประเภทวรรณคดีสรรเสริญเทพเจา หรือ วรรณคดีสโตตระ ที่มีเนื้อหา
สาระหลักในการสดุดีเทพเจา หรือ สถานที่ศักดิ์สิท ธิ์ท างศาสนา ประกอบไปดว ยการเลา ตํา นาน
เกี่ยวกับเทพเจาหรือสถานที่นั้น การประกอบพิธีกรรมเพื่อทําใหเทพเจาพึงพอใจ และเสนทางศักดิ์สิทธิ์
สําหรับผูแสวงบุญ
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สโตตระในเทวีมาหาตมยะ
จากโครงสรา งของเรื่องจะเห็นวาเทวีมาหาตมยะมีการแทรกบทสวดสรรเสริญพระ
มหาเทวีรวมเขาเปนเรื่องเดียวกับตํานานวีรกรรม บทสวดสรรเสริญทีส่ ําคัญในเรื่องนี้มี 4 บท ไดแก
1.

คําสรรเสริญที่พระพรหมสรรเสริญพระเทวีในบทที่ 1 ของเทวีมาหาตมยะ (มารกัณเฑ
ยะปุราณะอัธยายะที่81) โศลกที่ 54-67 ผูที่กลาวบทสวดสรรเสริญนี้ คือ พระพรหม
พระองคตองการใหพระโยคะนิทราเทวีทรงปลุกพระวิษณุจากบรรทมเพื่อปราบอสูร
มธุและไกฏภะ พระพรหมทรงกลาวสรรเสริญพระเทวีในฐานะผูมีพลังอํานาจสูงสุดใน
จักรวาล มีธรรมชาติสามประการ คือสรางสรรค ปกปองคุมครอง และทําลายโลก ทรง
สรรเสริญคุณลักษณะของพระมหาเทวีผูเปนทั้งมหามายา สิ่งลวงใหคนสับสนหลงผิด
และเปนทั้งมหาวิทยา คือ ความรูอันสูง สุดที่นํา ไปสูความหลุดพน พระองคสุภ าพ
ออนโยน แตก็นาสะพรึงกลัว ซึ่งคําสรรเสริญมักจะใชฉายานามมาเรียงรอยตอกัน ทํา
ใหผูศึกษาทราบถึงพลังอํานาจของพระเทวีในขอบเขตที่เหนือกวาการเปนผูประสาท
พรซึ่งถือเปนอํานาจของเทวีที่พบมาตั้งแตสมัยคัมภีรพระเวท คําฉายานามที่นํามาใช
นี้สวนมากจะเปนนามธรรม เชน
ardhamātrā sthitā nityā yānuccāryā viśeṣataḥ /
tvameva sandhyā sāvitrī tvaṃ devi jananī parā // MārkP. 81.55 //

พระองคทรงเปนกึ่งมาตราที่แมจะดํารงอยูชั่วนิรันดรแตมนุษยก็ไมสามารถ
เปลงออกมาไดอยางเอกเทศ ขาแตพระเทวี พระองค คือเทวีสนธยา คือเทวี
สาวิตรี พระองคคือชนนีผูล้ําเลิศ
mahāvidyā mahāmāyā mahāmedhā mahāsmṛtiḥ /
mahāmohā ca bhavatī mahādevī maheśvarī // MārkP. 81.58 //

พระองคทรงเปนมหาวิทยา มหามายา มหาเมธา มหาสมฤติ
และทรงเปนมหาโมหะ มหาเทวี มเหศวรี
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อยางไรก็ดียังมีคําสรรเสริญที่ทําใหเราเห็นภาพพระเทวีชัดเจนขึ้น ดังนี้
khaḍiganī śūlinī ghorā gadinī cakriṇī tathā /
śaṅkhinī cāpinī bāṇa-bhuśuṇḍī parighāyudhā // MārkP. 81.61 //

พระองคทรงนาสะพรึงกลัว ทรงมีอาวุธคือดาบ หอก กระบอง จักร สังข
คันธนู พรอม ศร เชือก และคทาเหล็กเปนอาวุธ
saumyā saumyatarāśeṣa-saumyebhyastvatisundarī /
parāparāṇāṃ paramā tvameva parameśvarī // MārkP. 81.62 //

ทรงสุภาพออนโยน ทรงสุภาพออนโยนยิ่งกวาความสุภาพออนโยนทั้งปวง
ทรงงดงามยิ่ง พระองคทรงเปนปรเมศวรีผูสูงสงกวาเทพโบราณและเทพใน
สมัยหลัง
2.

บทสวดสรรเสริญพระเทวีโดยบรรดาเทวะในบทที่ 4 ของเทวีมาหาตมยะ (มารกัณเฑ
ยะปุราณะอัธยายะที่84) โศลกที่1-26 ตอนทายของเรื่องในตํา นานที่สอง เมื่อพระ
เทวีท รงสัง หารอสูรมหิษ ะและกองทัพแลว ทวยเทพนํา โดยพระอิน ทรก ลา วบทนี้
สรรเสริญพระนางเปนวสันตติลกาฉันท หรือภาษาไทยเรียกวา วสันตดิลก เปนฉันท
14 พยางค คือ บทหนึ่งมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 4 คณะฉันท คณะแรกเปน ต- คณะ คณะ

ที่สองเปน ภ คณะ คณะที่สามและสี่เปน ช คณะ และมีคุรุตอ ทายอีกสองพยางค
รวมเปน 14 พยางค ดังนี้
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ตัวอยางเชน
devyā yayā tatamidaṃ jagadātmaśaktyā
niḥ śeṣadevagaṇaśaktisamūhamūrtyā /
tāmambikāmakhiladevamarṣipūjyāṃ
bhaktyā natāḥ sma vidadhātu śubhāni sā naḥ // MārkP_84.3 //
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พวกเราขอน อ มนมั ส การด ว ยความภั ก ดี ต อ พระเทวี ผู ท รงทํ า ให โ ลกนี้
แผไพศาลดวยพลังของพระองค พระวรกายของพระองคประกอบขึ้นจากพลัง
ของเหลาทวยเทพ พวกเราขอนอมนมัสการอัมพิกาเทวี ผูควรคา แกการบูช า
สรรเสริญของเทพเจาและเหลาฤษี ขอพระองคทรงนําความรุงเรืองมาสูพวก
เราดวยเถิด
yasyāḥ prabhāvamatulaṃ bhagavānananto
brahmā haraśca nahi vaktumalaṃ balaṃ ca /
sā caṇḍikākhilajagatparipālanāya
nāśāya cāśubhayasya matiṃ karotu // MārkP_84.4 //

พระเทวีจัณฑิกาผูมีเดชานุภาพหาใดเทีย ม และมีพลังพระวิษณุผูเปน เจา
พระพรหม และพระอิศวร ไมสามารถพรรณาได ขอพระองค โปรดมุง มั่น
ปรารถนาเพื่อปกปองคุมครองโลกทั้งมวล และเพื่อทําลายความคิดชั่วรา ย
เถิด
yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhavaneṣvalakṣmīḥ
pāpātmanāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdayeṣu buddhiḥ /
śraddhāṃ satāṃ kulajanaprabhavasya lajjā
tāṃ tvāṃ natāḥ sma paripālaya devi viśvam // MārkP. 84.5 //

ข า แต พ ระเทวี เราขอนอบน อ มต อ พระองค ผู เป น ศรี เทวี แ ห ง โชคลาภ
ในเคหสถานของคนดี เปน อลัก ษมี ความอับโชคของเหลา คนบาป เป น
สติปญ ญาในหัวใจของนักปราชญ เปน ศรัท ธาของคนดี เปน ความสุภ าพ
ออนโยนของคนผูมีชาติกําเนิดเปนผูดี ขอพระองคทรงปกปองจักรวาลเถิด
บทสรรเสริญของเทวะทั้งหลายนี้มีความหมายยกยองสรรเสริญพระเทวีในฐานะผูปกปอ ง
คุมครอง พระนางทรงสังหารอสูรมหิษะนําความสงบสุขมาสูโลก และยกยองความสามารถในการรบ
ของพระเทวี แมพระนางจะมีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถสังหารอสูรทั้งหมดไดทันที แตพระนางก็ไมไดทํา
ดังนั้น เพราะทรงมีเมตตา ทรงลงมือสังหารศัตรูโดยคิดวาของใหศัตรูที่พระนางทรงปลิดชีพในสนามรบ
จงไปสูสวรรค แสดงใหเห็นวาพระนางเปนเทวีที่โหดรายในสนามรบตามหนาที่ที่จะตองรักษาความสงบ
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สุขของจักรวาล แตแทจริงแลวพระนางทรงเปนอัมพิกามารดาผูเมตตาสรรพสิ่งทั้งมวล กระทั่งศัตรู ดัง
โศลกวา
ebhirhatairjagadupaiti sukhaṃ tathaite
kurvantu nāma narakāya cirāya pāpam /
saṃgrāmamṛtyumadhigamya divaṃ prayāntu
matveti nūnamahitān vinihaṃsi devi // MārkP. 84.17 //

โลกสงบสุขเพราะเหลาอสูรพินาศ พวกมันไดสรา งบาป(มากพอ)ที่จะทําให
ตกอยูในนรกเปนเวลานาน ขาแตพระเทวี บัดนี้ พระองคทรงสังหารศัตรูดว ย
ความคิดวา “ขอพวกที่พบความตายในสนามรบจงไปสูสวรรค”
dṛṣṭvaiva kiṃ na bhavatī prakaroti bhasma
sarvāsurānariṣu yatprahiṇoṣi śastram /
lokān prayāntu ripavo 'pi hi śastrapūtā
itthaṃ matirbhavati teṣvapi te 'tisādhvī // MārkP. 84.19 //

เหตุใดพระองคจึงไมแผดเผาอสูรทั้งหลายใหเปนเถา ถานดวยการจอ งมอง
เพียงเทา นั้น ? แตพระองคท รงซัด อาวุธใสพวกมัน เพื่อใหศัตรูบริสุทธิ์ ดว ย
อาวุธของพระองค และจะไดไปสูสวรรค นี่คือ พระเมตตาสูงสุด แมกับเหลา
ศัตรู
3.

บทสวดสรรเสริญพระเทวีในบทที่ 5 ของเทวีมาหาตมยะ (มารกัณเฑยะปุราณะอัธยา
ยะที่ 85) โศลกที่ 7-36 ชวงตนของตํานานที่สาม ทวยเทพผูป ราชัยตออสูรศุมภะ และ
นิศุมภะตองการความชวยเหลือจากพระเทวีอีกครั้งจึงมุงหนา ไปยังเขาหิมาลัย และ
สวดสรรเสริญพระเทวี โดยใชการกลา วประโยคซ้ํา ๆกันในแตล ะโศลก จะเปลี่ยน
เฉพาะคํานามเพศหญิงที่นํามาบอกคุณลักษณะของพระเทวี ซึ่งอาจวิเคราะหไดวา
ประพันธเชนนี้เพื่อความสะดวกในการทอ งจํา หรือเพื่อใชเปนมันตระเพื่อทําสมาธิ
ดวยวิธีการชปะ (japa) คือการทองบทสวดซ้ําๆ ตัวอยางเชน
yā devī sarvabhūteṣu viṣṇumāyeti śabditā /
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // MārkP_85.12 //
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ขอนอบนอมอยางสูงสุดแดพระเทวีผูไดรับการขนานนามวามายาแหงพระ
วิษณุในสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอ
นอบนอมแดพระเทวี
yā devī sarvabhūteṣu cetanetyabhidhīyate /
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // MārkP. 85.13 //

ขอนอบนอ มอยา งสูงสุดแดพระเทวีผูไดรั บการขนานนามวา เปนเจตนาใน
สิ่งมีชีวิตทั้งปวง ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบ
นอมแดพระเทวี
yā devī sarvabhūteṣu buddhirūpeṇa saṃsthitā /
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ // MārkP. 85.14 //

ขอนอบนอ มอยา งสูงสุดแดพระเทวีผูสถิตอยู ในสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในรูปของ
สติปญญา ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแด
พระเทวี
yā devī sarvabhūteṣu nidrārūpeṇa saṃsthitā /
namastasyai namastasyai namastasyai mano namaḥ // MārkP. 85.15 //

ขอนอบนอ มอยา งสูงสุดแดพระเทวีผูสถิตอยู ในสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในรูปของ
นิทรา ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแดพระเทวี ขอนอบนอมแดพระ
เทวี
4.

บทสรรเสริญพระเทวีในบทที่ 11 (มารกัณเฑยะปุราณะอัธยายะที่ 91) โศลกที่ 2-34
เปนบทสรุปของวีรกรรมเรื่องสุดทาย หลังพระเทวีทรงสังหารอสูรศุมภะ และนิศุมภะ
แลว คณะเทพจึงสวดสรรเสริญพระนางในนามนารายณี และสรรเสริญพระเทวีแตละ
รูปที่ปรากฏมาชวยปราบอสูร ดวยความปติยิน ดี ดวยการใชอาลปนะและ นมฺ ธาตุ
แสดงความนอบนอมตอเทวีลงทายทุกโศลก ดังตัวอยางโศลกวา
sarvasya buddhirūpeṇa janasya hṛdi saṃsthite /
svargāpavargade devi nārāyaṇi namo 'stu te // MārkP. 91.7 //
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ขา แตพระนารายณี พระเทวีผูสถิต อยุในหฤทัย ของทุกคนในรูป ของพุท ธิ
ปญญา ขอนอบนอมแดพระองค ผูประทานสวรรคและการบรรลุนิรวาณ
triśūlacandrāhidhare mahāvṛṣabhavāhini /
māheśvarīsvarūpeṇa nārāyaṇi namo 'stu te // MārkP. 91.13 //

ขาแตพระนารายณี ผูมีรูปของพระองคเองเปนสวนหนึ่งของพระศิว ะ ผูทรง
ตรีศูล ดวงจันทร และงู มีวัวตัวมหึมาเปนพาหนะ ขอนอบนอมแดพระองค
mayūrakukkuṭavṛte mahāśaktidhare 'maghe /
kaumārīrūpasaṃsthāne nārāyaṇi namo 'stu te // MārkP. 91.14 //

ขา แตพระนารายณี ผูสถิตอยูในรูปของกุมารี ผูแวดลอมดวยบรรดานกยูง
และไกแจ ผูปราสจากมลทิน และทรงหอกใหญ ขอนอบนอมแดพระองค
3.5 เทวีมาหาตมยะในฐานะวรรณคดีทางศาสนาและพิธีกรรม
พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลตอแนวความคิด อํานาจจิตใจ และวิถีชีวิตของ
มนุษย การที่มนุษยมีความเชื่อจึงกอใหเกิดพิธีกรรมเพื่อตอบสนองตอความเชื่อ ซึ่งความเชื่อบางเรื่อ ง
เปนขอ เท็จ จริง บางเรื่อ งถูกสรา งขึ้น เพื่อ เปน เครื่องมือ ในการสรางขวัญ และกํา ลังใจ เปนเครื่อ ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจเตือนสติ พรอมทั้งยังเปน การสั่งสอนมนุษยทางออมเพื่อไมใหปฏิบัติตนขัดตอกรอบ
ประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
พิธีกรรมและวรรณคดีมีความสัมพันธกัน กลาวคือ พิธีกรรมที่มนุษยคิดขึ้นเปนแบบแผนปฏิบัติ
ในสังคมอาจไดรับการจารึกเพื่อสืบทอดแกชนรุนหลัง เชน บทสวดสรรเสริญ และพิธีก รรมการบูช า
เทพเจาองคตางๆในสมัยพระเวทรวบรวมเปนคัมภีรพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ในทางกลับกัน วรรณคดี
อาจเปนที่มา หรือมีอิทธิพลตอการประกอบพิธีกรรมตางๆ
เทวีมาหาตมยะเปนสวนหนึ่งของมารกัณเฑยะปุราณะที่เปนคัมภีรทางศาสนา ชาวฮินดูถือวา
ปุราณะเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ถอยคําที่ปรากฏในคัมภีรจึงเปนสิ่งที่พึงรักษาไว อยางไรก็ดีถอยคําหรือ
ตํานานเหลานี้เปนเรื่องที่เลาสืบกัน มาดว ยการทอจําแลว จึงบันทึกลงเปนลายลักษณอักษรภายหลัง
และในการสืบทอดตอกันมาไดมีการดัดแปลงแตงเติมทําใหตํานานในแตละทองที่อาจมีรายละเอียด
แตกตางกันออกไป
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การที่ปุราณะมีเรื่องทางโลก เชน เกร็ดประวัติศาสตรอยูดวย จึงรวมเขาไวในประเภทอิติหาสะ
คืองานเขียนที่มีเนื้อหาอิงเกร็ดประวัติศาสตร ตามรูปศัพท อิติ – ดังนั้น, ห- แนนอน, อาส – เปน เพราะ
เชื่อวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แตเนื้อหาหลักของปุราณะมักเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม
เชน การสรางโลก ตํานานของเทพเจา พิธีกรรมการบูชาบวงสรวงเทพเจาในโอกาสตางๆ เปนตน ทําให
ปุร าณะจะแตกตางกับวรรณคดีมหากาพย เชน มหาภารตะ หรือ รามายณะ เพราะเปน วรรณคดี
ที่ ถื อ ว า มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สื บ ทอดพิ ธี ก รรมความเชื่อ ทางศาสนาต า งๆมาจากคั ม ภี ร พ ระเวท
มีจุด ประสงคสํา คัญ เพื่อ ถา ยทอดความรู ความคิด ความเชื่อ และพิธีกรรมเพื่อ เปน การรวมกลุม
รวมจิตใจใหชนรุนหลังยึดถือตอมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
งานประพันธประเภทมาหาตมยะ (ความยิ่งใหญ) เปนวรรณคดีประเภทที่มีเนื้อหาสาระสดุดี
เทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอยูแลว ดวยเหตุนี้การแสดงอารมณที่ออกมาในงานเขียนไมได
ซับซอน และละเอียดออน หรือใชภาษาที่วิจิตร มีอลังการมากมายเทากับงานเขียนประเภทกวีนิพนธ
หรือกาวยะ ที่มุงสรางอารมณสุนทรีย มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของมนุษยในรูปแบบของ
นิทาน และบทกวี แตอารมณหลักที่ไดจากการเทวีมาหาตมยะ เปนอารมณที่คอนขางไปทางอุดมคติ
คือ ความภักดีตอเทพเจา ความนอบนอมยอมรับในวีรกรรมอันกลาหาญของพระมหาเทวี และความ
ปติที่ไดสัมผัสอํานาจของพระนาง อันไมใชอารมณพื้นฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย
แม ต ามทรรศนะของ M.Winternitz วรรณคดี ป ระเภทนี้ เ ป น เพี ย งวรรณคดี ชั้ น รองที่ มี
ความสําคัญเพียงดานภูมิศาสตร (Winternitz, 1926: 556-557)แตการแตงวรรณคดีมาหาตมยะเปน
ที่นิยม มีจํานวนมากปรากฏทั้งในมหาปุร าณะและอุปปุราณะ เชน เกาตมีมาหาตมยะ บทที่ 70-175
ในพราหมะปุร าณะ กลา วถึง สถานที่ศักดิ์สิท ธิ์ริมฝง แมน้ํา คงคา และกาศมีร ะมาหาตมยะ ผลงาน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานานและลักษณะภูมิประเทศของแควนแคชเมียรในนีลมตะปุราณะ เปน ตน
วรรณคดีพุทธสาสนามหายานสูตร เชน สวยัมภูปุราณะก็มีลักษณะของมาหาตมยะเพราะเปนบทสดุดี
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเนปาล อธิบายถึงพิธีกรรมการบูชานาคเพื่อขอฝน และเลาตํานานเกี่ยวกับ
สถานที่ศักดิ์สิทธตางๆโดยเฉพาะวัดพระสวยัมภูใกลเมืองกัฏมัณฑุ มาหาตมยะจึงเปนเสมือนคูมือของ
เหลาผูแสวงบุญ

(Bakker, 1990: 2-4)
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3.5.1 จุดประสงคของการประพันธเทวีมาหาตมยะ
จากชื่อเรื่องเทวีมาหาตมยะ หมายถึง ความยิ่งใหญของพระมหาเทวี จุดประสงคของ
เรื่องจึงมุงสดุดีพระมหาเทวี และนําเสนอบทบาทของพระมหาเทวีในฐานะเทพเจาสูงสุด จะเห็น ไดวา
พระมหาเทวีในเทวีมาหาตมยะไมไดเปนแครา งเพศหญิงของเหลา เทพเจา แต พระนางมีพลังอํานาจ
สมบูรณในตัว มีบทบาทหนาที่เปนผูใหกําเนิด ปกปองคุมครอง และทํา ลายโลกเทียบเทากับมหาเทพ
ตรีมูรติทั้งสาม
นอกจากการสรรเสริญแลว ยังมีการวิงวอนขอความชวยเหลือจากพระมหาเทวีให
ปกปองคุมครองโลกยามมีภัย ความคิดเรื่องการวิงวอนใหเทพเจาคุมครองเชนนี้มีมาตั้งแตสมัยคัมภีร
ฤคเวท แตความคิดเรื่องการปกปองโลกไมใหถูกทํา ลายเริ่มเห็นชัดเจนในสมัยอิติห าสะ เรียกวา การ
อวตาร หรือ การลงมาจุตเิ พื่อปกปองคุมครองโลกของเทพเจา โดยเฉพาะพระวิษณุซึ่งมีเรื่อ งราวการ
อวตารลงมาจุติมากมายหลายปาง พระกฤษณะ อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุกไ็ ดกลาวถึงการอวตาร
เอาไวในภควคีตา (BG 4.6 – 8)
ในฐานะที่อยูในมารกัณเฑยะปุราณะ จุดประสงคของการประพันธเรื่องนี้อีกประการ
หนึ่งคือ การเลาเรื่อ งพระมนูอ งคที่ 8 ซึ่งเปนสวนประกอบสํา คัญของปุราณะ แมจะมีจุดเดน ในการ
ถายทอดความรูและสรรเสริญวีรกรรมของพระมหาเทวี แตการขึ้นตนและลงทายเรื่องก็ยังเปนเอกภาพ
เนนย้ําการกําเนิดพระมนูสาวรรณิ
เทวีมาหาตมยะยัง มุง ถา ยทอดความคิดความเชื่อ เรื่อ งราวเกี่ยวกับเทพเจา และ
หนทางปฏิบัติเพื่อเขารวมกับเทพเจา ดวยพิธีกรรมการปูชา ซึ่งเหนือกวาการบูชาอื่นๆ เพราะประกอบ
พิธีงาย ไมตองทําความเจ็บปวด จึงถือเปนวรรณคดีที่สําคัญทางศาสนาและพิธีกรรม และเปนคัมภีร
คูมือของผูนับถือศาสนาฮิน ดูโดยเฉพาะสาวกในลัทธิศักติ หรือ ลัทธิที่บูชาสรรเสริญพระมหาเทวีใน
ฐานะเทพเจาสูงสุด
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3.5.2 ลักษณะของการสรรเสริญเทวีที่ปรากฏในเทวีมาหาตมยะ
ลั ก ษณะของการสรรเสริ ญ เทพเจ า ในวรรณคดี สั น สกฤตมี ห ลายรู ป แบบ จาก
การศึกษาบทสรรเสริญในเทวีมาหาตมยะ พบวาลักษณะของการสรรเสริญเทวีที่ปรากฏในเทวีมาหา
ตมยะมี 3 รูปแบบหลัก ดังนี้
บทอาตมสตุติ
บทสรรเสริญในเทวีมาหาตมยะยังประพัน ธเปนบทอาตมสตุติ หรือ บทสรรเสริญที่
เทพเจากลาวสรรเสริญตัวเอง พบตั้งแตสมัยคัมภีรฤคเวท วาคเทวี เทวีแหงถอยคํา ผูฉลาดรอบรูทรง
ตรัสสรรเสริญตนเองในมณฑลที่ 10 สูกตะที่ 125 ตัวอยางเชน
ahaṃ rāṣṭrī saṃghamanī vasūnāṃ cikituṣī prathamāyajñiyānām |
tāṃ mā devā vyadadhuḥ purutrābhūristhātrāṃ bhūryāveśayantīm ||

ขาเปนราชินี เปน ผูรวบรวมทรัพยสิน เปนผูหยั่งรูและเปนเทวีอ งคแรกของทวยเทพ
ผูมีคาแกการบูชาบวงสรวง ดวยเหตุนี้ทวยเทพจึงจัดแจงสิ่งนานาประการใหขา และ
ถวายตําแหนงมากมายใหแกขาดวย (RV 10.125.3)

mayā so annamatti yo vipaśyati yaḥ prāṇiti ya īṃśṛṇotyuktam |
amantavo māṃ ta upa kṣiyanti śrudhiśruta śraddhivaṃ te vadāmi ||

มนุษยกินอาหาร มองเห็น หายใจ และไดยินคํา พูดก็เพราะขา พวกเขาอยูใกลตัวขา
แตก็ เปน ผูไ มรู พวกเจา ทั้ง หลายจงฟง ข า จะบอกพวกเจา ถึงสิ่ งที่ ควรเชื่ อ

(RV

10.125.4)

ในเทวีมาหาตมยะบทที่ 11 และ 12 (มารกัณเฑยะปุร าณะอัธยายะที่ 91 และ 92)
พระเทวีทรงตรัสถึงเรื่องการลงมาจุติของพระองคเพื่อปกปองคุมครองโลกยามมีภัย
bhakṣayantyāśca tānugrān vaipracittān sudānavān /
raktā dantā bhaviṣyanti dāḍimīkusumopamāḥ // MārkP. 91.41 //

ฟนทั้งหลายของเราที่ขบกัด มหาอสูรรายเหลาทายาทของอสูรวิประจิตติ
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จะกลายเปนสีแดงดั่งดอกทับทิม
tato māṃ devatāḥ svarge martyaloke ca mānavāḥ /
stuvanto vyāhariṣyanti satataṃ raktadantikām // MārkP. 91.42 //

ทวยเทพในสวรรคและมนุษยทั้งหลายในโลกแหงมรรตัยชนผูสรรเสริญเรา
ไดขนานนามเราวา รักตทันติกา (พระเทวีผูมีฟนแดง)
ตอมาทรงตรัสถึงผลของการสวด ทอง และฟงเรื่องเทวีมาหาตมยะ และตรัสถึงวิธีการ
บูชาสรรเสริญที่จะทําใหพระองคพึงพอใจและอํานวยพรให ประหนึ่งพระเทวีใหคําสั่งสอนผูปฏิบัติดวย
ตัวพระองคเอง
śrutvā mamaitanmāhātmyaṃ tathotpattīḥ pṛthak śubhāḥ /
parākramaṃ ca yuddheṣu jāyate nirbhayaḥ pumān // MārkP. 92.13 //

เมื่อฟงมาหาตมยะ การลงมาจุตอิ ยางเหมาะสมในแตละครั้งและความกลาหาญใน
การยุทธของเราแลว มนุษยจะปราศจากความกลัว
ripavaḥ saṃkṣayaṃ yānti kalyāṇaṃ copapadyate /
nandate ca kulaṃ puṃsāṃ māhātmyaṃ mama śṛṇvatām // MārkP. 92.14 //

เมื่อฟงมาหาตมยะของเรา ศัตรูทั้งหลายของผูฟงจะหมดสิ้นไป
ความเจริญรุงเรืองบังเกิดขึ้น และครอบครัวมีความสุข
śaratkāle mahāpūjā kriyate yā ca vārṣikī /
tasyāṃ mamaitanmāhātmyaṃ śrutvā bhaktisamanvitaḥ // MārkP. 92.11 //

ผูที่เปยมไปดวยความภักดี เมื่อฟงมาหาตมยะของเรานี้แลว
ในพิธมี หาปูชาประจําปทกี่ ระทําในฤดูใบไมรวง
sarvabādhāvinirmṛkto dhanadhānyasamanvitaḥ /
manuṣyo matprasādena bhaviṣyati na saṃśayaḥ // MārkP. 92.12 //

จักปลอดจากภยันตรายทั้งปวง ถึงพรอมดวยความร่ํารวย และพืชพันธุธัญาหารดวย
กรุณาของเราอยางแนนอน
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การที่ ให พระเทวี ก ล า วถึง ตัว เองเชน นี้ นอกจากจะทํา ให บ ทสรรเสริ ญ นี้ มีค วาม
ศักดิ์สิท ธิ์เพราะเปนถอยคํา ที่มาจากเทพเจาโดยตรงแลว ยัง ทําใหผูฟงรูสึกคลอ ยตามวา พระเทวีมี
ตัวตนอยูจริง ยืนยันความมีอํานาจของเทวี และยืนยันวาจะตองกระทําการบูชาสรรเสริญเพื่อทําใหเทวี
พึง พอใจ อาจมองไดวา บทอาตมสดุดีนี้เปน กุศโลบายหนึ่งที่ทํา ใหผูฟงระลึกถึงความสําคัญ การ
ประกอบพิธกี รรมและการสรรเสริญเทพเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทสรรเสริญโดยผูอื่น
ในเทวีมาหาตมยะบทที่ 1 หรือ มารกัณเฑยะอัธยายะที่ 81 พระพรหมทรงกลา ว
สรรเสริญพระเทวีโดยเนนกลาวสรรเสริญคุณลักษณะของพระเทวีในแงนามธรรม โดยใชฉายานามเปน
สวนใหญ เชน
mahāvidyā mahāmāyā mahāmedhā mahāsmṛtiḥ /
mahāmohā ca bhavatī mahādevī maheśvarī // MārkP. 81.58 //

พระองคทรงเปนมหาวิทยา (ความรูอันยิ่งใหญ) มหามายา มหาเมธา มหาสมฤติ
และทรงเปนมหาโมหะ มหาเทวี มหาสุรี
saumyā saumyatarāśeṣa-saumyebhyastvatisundarī /
parāparāṇāṃ paramā tvameva parameśvarī // MārkP. 81.62 //

ทรงศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์กวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดทั้งหลาย ทรงงดงามเหลือคณา
พระองคทรงเปนอีศวรีผูอยูเหนือเทวะชั้นสูง และต่ํา
prakṛtistvañca sarvasya guṇatrayavibhāvinī /
kālarātrirmahārātrirmoharātriśca dāruṇā // MārkP. 81.59 //

พระองค คือ บอเกิดของทุกสรรพสิ่ง นํามาซึ่งคุณทั้ง 3
กาลราตรี มหาราตรี และโมหราตรี คือ พระองค
tvaṃ śrīstvamīśvarī tvaṃ hrīstvaṃ buddhirbodhalakṣaṇā /
lajjā puṣṭistathā tuṣṭistvaṃ śāntiḥ kṣāntireva ca // MārkP. 81.60 //
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พระองค คือ ศรี (เทวีแหงโชคลาภ) เทวีผูเปนใหญ ความออนนอ ม สติปญญาที่บง
บอกลักษณะโดยความรู ความถอมตน ความเจริญรุงเรือง ความพึงพอใจ ความสงบ
และความอดทน อดกลั้น นั้น คือ พระองค
จากคํา สรรเสริญ เหลา นี้เห็น ไดวา พระพรหมทรงสรรเสริญเทวีฐ านะที่ ท รงเปน จิต
วิญญาณอันยิ่งใหญ เปนแหลงกําเนิด และมีอํานาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง แมแตพระพรหมที่ถือวาเปน
หนึ่งในสามเทพตรีมูรติผูยิ่งใหญ และมีอํานาจในการสรางโลกก็ตองยอมรับในพลังของพระเทวี ยิ่งไป
กวานั้น การใชคําวา tvam สรรพนามบุรุษที่ 2 กลาวสรรเสริญพระเทวีหลายแหงในโศลกหนึ่งบท เชน
tvaṃ svāhā tvaṃ svadhā tvaṃ hi vaṣaṭkāraḥ svarātmikā /
sudhā tvamakṣare nitye tridhā mātrātmikā sthitā // MārkP. 81.54 //

พระองค คือ สวาหามันตระ และ สวธามันตระ พระองค คือ วษัฏการะ ผูเปนศูนยรวม
แหง สวระทั้ง หลาย พระองคท รงเปน น้ํา ทิพย ขา แตเทวีผูเป น อมตะ ผูไมดับสู ญ
พระองคทรงอยูในมาตราทั้งสาม
ardhamātrā sthitā nityā yānuccāryā viśeṣataḥ /
tvameva sandhyā sāvitrī tvaṃ devi jananī parā // MārkP. 81.55 //

ทรงเปนกึ่งมาตราที่แมจะเปนนิรันดรก็ไมสามารถถูกเปลงออกมาอยางชัดเจน
พระองค คือ สาวิตรี เทวีผูเปนใหญสูงสุด
tvayaiva dhāryate sarvaṃ tvayaitatsṛjyate jagat /
tvayaitatpālyate devi tvamatsyante ca sarvadā // MārkP. 81.56 //

ขาแตเทวี สรรพสิ่งตั้งอยูไดโดยพระองค โลกถูกสรางขึ้นโดยพระองค โลกถูกปกปอ ง
คุมครองโดยพระองค และพระองคทรงกลืนกินโลกเปนนิจในกาลสุดทาย
ลักษณะเช น นี้ ชว ยเน น ย้ํ า ความสํา คัญ ของพระเทวี และแสดงใหเ ห็น เป น นั ยว า
พระพรหมทรงยอมรับนับถือพระเทวีวาเปนผูมีอํานาจสูงสุด
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นอกจากนั้นยังมีลักษณะการสรรเสริญของเหลาเทวะทั้งหลายที่สํานึกในพระกรุณา
ของพระเทวีที่ชวยปราบอสูรราย ลักษณะคําสรรเสริญจึงเนนแสดงความนอบนอม สรรเสริญคุณงาม
ความดี และขอพรจากพระเทวี ทําใหเห็นบทบาทของเทวีในฐานะผูใหพรที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยพระ
เวท เปนพระเทวีผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญตามชื่อเทวีมาหาตมยะ ดังนี้

devyā yayā tatamidaṃ jagadātmaśaktyā
niḥ śeṣadevagaṇaśaktisamūhamūrtyā /
tāmambikāmakhiladevamarṣipūjyāṃ
bhaktyā natāḥ sma vidadhātu śubhāni sā naḥ // MārkP. 84.3 //

พวกเราขอนอมนมัสการดวยความภักดีตอ พระเทวี ผูทรงทําใหโลกนี้แผไพศาลดว ย
พลังของพระองค พระวรกายของพระองคประกอบขึ้นจากพลังของเหลาทวยเทพ
พวกเราขอนอมนมัสการอัมพิกาเทวี ผูควรคาแกการบูชาสรรเสริของเทพเจาและเหลา
ฤษี ขอพระองคทรงนําความรุงเรืองมาสูพวกเราดวยเถิด

yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhavaneṣvalakṣmīḥ
pāpātmanāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdayeṣu buddhiḥ /
śraddhāṃ satāṃ kulajanaprabhavasya lajjā
tāṃ tvāṃ natāḥ sma paripālaya devi viśvam // MārkP.84.5 //

ขาแตพระเทวี เราขอนอบนอมตอพระองคผูเปนศรี เทวีแหงโชคลาภในเคหะสถานของ
คนดี เปน อลัก ษมี ความอั บ โชคของเหล า คนบาป เปน สติ ปญ ญาในหัว ใจของ
นักปราชญ เปนศรัทธาของคนดี เปนความสุภาพออนโยนของคนมีชาติกําเนิดเปนผูดี
ขอพระองคจงปกปองจักรวาลเถิด
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namo devyai mahādevyai śivāyai satataṃ namaḥ /
namaḥ prakṛtyai bhadrāyai niyatāḥ praṇatāḥ sma tām //MārkP. 85.7//

ขอความนอบนอมจงมีแดพระเทวี ขอความนอบนอมจงมีแดพระมหาเทวี ขอความ
นอบนอมจงมีแดพระศิวาผูศักดิ์สิทธิอ์ ยูเสมอ ขอความนอบนอมจงมีแดพระเทวีผูเปน
ประกฤติ ผูมีเมตตา เราผูมีจิตตั้งมั่นขอประณตนอมตอพระเทวี

yā devī sarvabhūteṣu viṣṇumāyeti śabditā /
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaḥ //MārkP. 85.12//

ขอความนอบนอมจงมีแดพระเทวีผูไดรับขนานนามวามายาแหงพระวิษณุในสรรพสิ่ง
ทั้งปวง ขอนอบนอมตอพระเทวี ขอนอบนอมตอพระเทวี ขอนอบนอมตอพระเทวี
บทสรรเสริญที่ทวยเทพทั้งหลายสรรเสริญพระเทวีแสดงใหเห็นถึงความยอมรับนับถือ
วาพระเทวีเปนเทพเจาที่ยิ่งใหญที่สุด มีพลังสามารถอํานวยพรใหตนได แตกตางจากบทอาตมสตุติที่
เทวีกลาวถึงตนเองซึ่งเปนการกลา วถึงหนาที่ในการรักษาความสงบสุขของโลก ผลบุญที่ไดจากการ
สวดเทวีมาหาตมยะสรรเสริญวีรกรรมชองพระนาง และวิธีการบูชาสรรเสริญ เปนการใหขอมูลเหมือน
พระเทวีทรงเปนผูสั่งสอนมากกวาจะเนนใหพระเทวีกลาวยืนยันพลังอํานาจของตนเองโดยตรง

การใชฉายานาม
กวีผูแตงบทสรรเสริญตองเปนผูมีจินตนาการและรูเรื่องราวตางๆมาก เพราะเทพเจาทั้งหลาย
ที่ไดรับการสรรเสริญนั้นเปน สิ่งที่มองไมเห็น กวีจึงตอ งทํา ใหเทพเจามีรูปรางขึ้น มา โดยใชคําบอก
คุณลักษณะและคําบอกเลาถึงอํา นาจและวีรกรรมตา งๆ คํา บรรยายที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ หรือ
ฉายานาม (Epithet) ชวยใหเทพเจาทั้งหลายมีตัวตนในการประกอบพิธีกรรมมากยิ่งขึ้น และทําใหการ
ประกอบยัชญพิธีสมจริงสมจัง การใชฉายานามนี้พบตั้งแตในสมัยคัมภีรฤคเวท J.Gonda กลาววา
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การใชคําบอกลักษณะเฉพาะของเทพเจา หรือ ฉายา พบบอยในคัมภีรพระเวท และดูเหมือนวาจะเปน
ที่นิยมมากกวาที่จะกลาวชื่อของเทพเจาซ้ําๆหลายครั้ง (Gonda, 1970: 68) เชน
eṣā vyenī bhavati dvibarhā āviṣkṛṇvānā tanvam purastāt /

อุษาเทวีผูมีหลากสี ทรงพลังกําลังเปนสองเทา และ ทรงปรากฏรางทางทิศตะวันออก
(RV 5.80.4)

dyutadyāmānam bṛhatīm ṛtena ṛtāvarīm aruṇapsuṃ vibhātīm /
devīm uṣasaṃ svar āvahantīm prati viprāso matibhir jarante //RV.5.80.1//

เหลานักปราชญสรรเสริญอุษาเทวีผูนําเสด็จพระสูรยะดวยบทสวดสรรเสริญทั้งหลาย
เทวี ทร งเ ป น ผู มี เ ส น ทา งโ คจร สว า ง ไส ว ทรง คว าม ยิ่ ง ใหญ เ ที่ ย งธ ร ร ม
ทรงมีสีแดงเรื่อ และสวางไสว
การพรรณนาภาพของอุษ าเทวีเชนนี้ทําใหผูฟงเกิดมีมโนภาพของเทวีแหงรุงอรุณผู
เสด็จมาในยามรุงสางทางทิศตะวันออก ทองฟาจะมีหลากสีโดยเฉพาะสีแดงกอนพระอาทิตยขึ้นเต็ม
ดวง ฉายา vyenī หรือผูมีหลากสีจึงเปนชื่ออีกชื่อหนึ่งของอุษาเทวีที่ผูสรรเสริญรูจัก
ในเทวีมาหาตมยะฉายานามก็เปน สว นประกอบที่สํา คัญ ของบทสรรเสริญ พระ
มหาเทวีไดรับการสรรเสริญดวยการนําฉายานามมารองเรียงตอกัน เชน
viśveśvarīṃ jagaddhātrīṃ sthiti-saṃhārakāriṇīm /
nidrāṃ bhagavatīṃ viṣṇoratulāṃ tejasaḥ prabhuḥ // MārkP. 81.53 //

ดวยเดชานุภาพพระพรหมผูยิ่งใหญทรงกลาวสรรเสริญเทวีโยคะนิทราผูล้ําเลิศของ
พระวิษณุ พระนางทรงเปนเจาแหงจักรวาล ทรงเปน มารดาของโลก และทรงเปนผู
กอใหเกิดการดํารงอยู และความพินาศของจักรวาล
นอกจากนั้น ฉายานามที่ใชส รรเสริญพระเทวี หรือ ขนานนามพระเทวียัง มีความ
เกี่ยวของกับตํานานเรื่องราว ดังเชนในเทวีมาหาตมยะบทที่ 11 (มารกัญเฑยะปุร าณะ อัธยายะที่ 91)
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โศลกที่ 37-51 พระเทวีทรงบอกเลาตอทวยเทพวา ในภายภาคหนาเมื่อจักรวาลตองระส่ําระสายเพราะ
มีอสูรรายมาสรางความปนปวน พระองคจะลงมาจุติเพื่อปราบเหลาอสูรในรูปลักษณตางๆซึ่งไดรับการ
ขนานนามแตกตางกันไป ดังโศลกวา
bhuyaśca śatavārṣikyāmanāvṛṣṭyāmanambhasi /
munibhiḥ saṃstutā bhūmau saṃbhaviṣyāmyayonijā // MārkP. 91.42//

“ในครั้งที่ไมมีฝนตก ไมมีน้ําบนโลกเปนเวลารอยป
เราผูที่ฤษีทั้งหลายพรอมใจกันสวดสรรเสริญจะมาจุติโดยมิไดกําเนิดจากครรภ
tataḥ śatena netrāṇāṃ nirīkṣiṣyāmi yanmunīn /
kīrtayiṣyanti manujāḥ śatākṣīmiti māṃ tataḥ // MārkP. 91.43//

ดวยเหตุทเี่ ราจักจองมองมุนีทั้งหลายดวยเนตรรอยดวง
คนทั้งหลายจักสรรเสริญเราในนาม ศตากษี (พระเทวีผูมรี อยเนตร)
tato 'hamakhilaṃ lokamātmadehasamudbhavaiḥ /
bhariṣyāmi surāḥ śākairāvṛṣṭeḥ prāṇadhārakaiḥ // MārkP. 91.44//

ดูกอนทวยเทพ ในกาลนั้น เราจักชวยบํารุงเลี้ยงโลกทั้งหมดดวย
บรรดาพืชผักที่มีอายุยืนยาวอันเกิดจากรางกายของเราจนกวาฝนจะตก
śākambharīti vikhyātiṃ tadā yāsyāmyahaṃ bhuvi /
tatraiva ca vadhiṣyāmi durgamākhyaṃ mahāsuram /
durgā devīti vikhyātaṃ tanme nāma bhaviṣyati // MārkP. 91.45-46//

ดวยเหตุนี้ เราจักไดรับการขนานนามบนโลกภายใตนามวา
ศากัมภรี (พระเทวีผปู ระทานอาหาร คือ พืชผัก) ณ ที่นั้น เราจักสังหารมหาอสูรชื่อ
ทุรคมะ
ดวยเหตุนี้ เราจึงมีนามวาทุรคาเทวี (พระเทวีผูสังหารอสูรทุรคมะ, พระเทวีผูเขา ไดถึง
ยาก) ...”
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เทวีในสมัยพระเวท อุษาเทวีก็เปนองคหนึ่งที่มีการใชฉายามากที่พบในนิฆัณฏ ไดแก
vibhāvarī (ผูร ุงโรจน), bhāsvatī (ผูสอ งสวา ง), odatī (ผูสดชื่นแจมใส)

เปนตน ฉายานามของเทพเจา

เหลานี้มีผลตอพัฒนาการของการแตงวรรณคดีสรรเสริญในสมัยตอมา
นามและฉายานามเปน สิ่งสําคัญที่สามารถสื่อ ถึงตัว ตนและแทนความมีตัว ตนของ
เจาของชื่อ ชาวอินเดียจึงเชื่อวาพระนามของเทพเจาสามารถแทนตัวตนและพลังอํานาจของเทพเจาได
จึงเปนคําศักดิ์สิทธิ์ วรรณคดีสรรเสริญเทพเจาที่เกิดมาจากแนวคิดนี้เรียกวา

nāmastotra

หรือ บท

สรรเสริญแหงนาม ผลงานสรรเสริญความยิ่งใหญของเทพเจาในรูปของพระนามที่นํา มาเรียงรอยเขา
ดว ยกัน เปนลักษณะที่โดดเดนของวรรณคดีสรรเสริญเทพเจาศาสนาฮิน ดู โดยเฉพาะในสมัยมหา
กาพย บทสรรเสริญแบบนามสโตตระพบแทรกอยูทั่วไป ในมหาภารตะ อัธยายะที่ 23 กอนหนาภควัทคี
ตา พระกฤษณะก็กลาวแนะนําใหพระอรชุนสรรเสริญทุรคาเทวีเพื่อทํา จิตใหบริสุทธิ์กอ นออกรบและ
เพื่อใหมีชัยชนะเหนือศัตรู พระอรชุนจึงกลาวสรรเสริญทุรคาเทวีดวยนามตางๆ ดังตัวอยาง

oṃ namas te siddhasenāni ārye mandaravāsini /
kumāri kāli kāpāli kapile kṛṣṇapiṅgale //

โอม ขาขอนอบนอมตอพระองค เทวีผูเปนเสนาแหงความสําเร็จ ผูประเสริฐ ผูพํา นัก
ณ มันทร ขาแตกุมารี กาลี ผูชาญฉลาด พระเทวีผูมีวรกายสีน้ําตาลดํา
bhadrakāli namas tubhyaṃ mahākāli namo 'stu te /
caṇḍi caṇḍe namas tubhyaṃ tāriṇi varavarṇini //

ขอความอบนอมจงมีแดพระองค กาลีเทวีผูดีงาม ผูปกปองคุมครอง
ขอความนอบนอมจงมีแดพระมหากาลี พระนางจัณฑีผูดุราย ผูมีรูปลักษณอันเลิศล้ํา

พระอรชุ น ทํ า ให ทุ ร คาเทวี พึ ง พอใจด ว ยการเอ ย พระนามของพระเทวี บ ง ชี้ ถึ ง
คุณลักษณะตางๆ นําดวย ปรณวะ หรือ ตัวอักษรโอมอันศักดิ์สิทธิ์ ใชธาตุ นม ประกอบเพื่อแสดงความ
นอบนอม และสรรเสริญเทวีดวยอาลปนะ (Vocative) รองเรียกพระเทวีใหอํานวยพร ทุรคาเทวีก็ปรากฏ
กายและกลาวใหพรพระอรชุน
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ในเทวีมาหาตมยะก็มีการใชฉายานามยังในรูปอาลปนะเพื่อสรรเสริญคุณลักษณะ
ตางๆของพระเทวี ดังตัวอยางวา

lakṣmi lajje mahāvidye śraddhe puṣṭe svadhe dhruve /
mahārātre mahāmāye nārāyaṇi namo 'stu te // MārkP. 91.21 //

ขาแตพระนารายณี ขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระลักษมี ผูมีพลังของพระองค
เอง ผู สุภ าพอ อ นโยน มั่น คง ผูเปน ความรูอัน สู งสุด เปน ความศรัท ธาและความ
เจริญรุงเรือง โอ พระมหาราตรี พระมหามายา
บทนามสโตตระนี้เปนที่นิยมประพันธมากจนเกิดเปนวรรณคดีสรรเสริญชนิดใหมที่มี
ชื่อ เสียงเปนที่รูจักอยาง lalitāsaharanāma stotra พระศิวะ และพระวิษณุก็มี śivasaharanāma และ
viṣṇusaharanāma บางชื่อ ในบทสรรเสริญเหลา นี้อาจมีซ้ํา กันบางเพื่อใหมีจํานวนครบ 1008 หรือ 1000

และแปลค อ นข า งยากเพราะไม แ น ใ จว า จะใชรูป สามายนามหรื อ วิ ส ามานยนาม อย า งไรก็ ดี
นามสโตตระก็เปนประเภทของวรรณคดีสรรเสริญที่คนนิยมมากมาตั้งแตสมัยมหากาพย
เหตุที่นามสโตตระแพรหลายทั้งในหมูผูประพันธและในหมูผูสรรเสริญอาจเปนเพราะ
การเอยพระนามเปนวิธีที่งายที่สุดในการเขาถึงพระเปนเจา เปนเสมือนตัวแทนของพระเปนเจา จึงเปน
ถอยคําศักดิ์สิทธิ์ใชปกปองคุมครอง หรือใชทําสมาธิเพื่อเขาไปรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเปนเจา
ได จากบทสรรเสริญทุรคาเทวีขางตนจะเห็นไดวาพระนามที่ใชสรรเสริญเทวีนั้นไดรับการออกแบบ
เรียงรอยมากอยางดี มีการใชสัมผัสอักษรพยางคแรก kumāri,

kāli, kāpāli, kapile, kṛṣṇapiṅgale

นอกจากจะเพื่อใหงา ยในการจดจํา และมีความงดงามทางคํา ประพัน ธแลว ยังมีความหมายทาง
ศาสนาดวย
J.Gonda

อางถึง

lalitāsahasranāma

วา ตัวอักษร ka เปนรูปหนึ่งของพระเทวี เปน

พยางคศักดิ์สิทธิ์ ใชทองทําสมาธิได ชวยขจัดบาปและสิ่งชั่วราย นํามาซึ่งทรัพยสิน ชื่อเสียง อายุที่ยืน
ยาว ใหผลดีทั้งผูฟงและผูทอง (śravaṇaphala) ปรากฏวามีผูสวดบทนามสโตตระนี้ในแบบชปะ คือทอง
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ซ้ํา ๆ โดยไมอ อกเสียงรว มกับการนับลูกประคํา เชื่อวา จะทําใหเขาสูธยานภาวะ (ภาวะที่จิตสงบนิ่ง
ในสมาธิ) และรวมกับพรหมันไดในที่สุด

3.5.3 สิ่งที่สรรเสริญในเทวีมาหาตมยะ
คํา สรรเสริ ญ เทวีแ สดงใหเห็ น วา สตรีเทพมีบทบาทสํา คัญ ในวรรคดี ของทุก ชาติ
ทุกภาษา ลักษณะของคําสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤตแตละยุคสมัยสะทอนใหเห็นถึงความคิด
ความเชื่อของคนและสภาพสังคมในเวลานั้นๆได ลักษณะคําสรรเสริญเทวีในเทวีมาหาตมยะที่สังเกต
ได แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
สรรเสริญพลังอํานาจ
เทวีก็ไดรับคําสรรเสริญเรื่องพลังอํานาจเชนเดียวกับเทวะ ในสมัยพระเวทเทวีมักจะได
รับคําสรรเสริญวาเปนผูประทานพร ใหทรัพยสิน และความมั่งคั่ง
aśvāvatīrghomatīrviśvavārā yatamānā raśmibhiḥ sūryasya /
parā ca yanti punarā ca yanti bhadrā nāma vahamānāuṣāsaḥ // RV. 1.123.12//

ทวยเทพในยามรุงอรุณทรงมั่งคั่งดวยเหลาอาชา ฝูงโค และสิ่งดีงามทั้งปวง
พระองคทรงดําเนินรวมกับรัศมีแหงพระสูรยะ ทวยเทพเหลานั้นเสด็จจากไปและ
กลับมาอีก ทรงนํามาซึ่งสิ่งที่มีนามวา ความสุข
คําสรรเสริญนี้แสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจของเทวีในสมัยพระเวทและจุดประสงคของ
ผูสรรเสริญไดชัดเจน กลา วคือ ผูคนในสมัยนั้นตองการความสุขทางโลกเปนหลัก เทวีสวนใหญจึงมี
หนาที่อํานวยทรัพยสมบัติ ไมใชเพียงแคเงิน แตเปนปศุสัตว ที่เอาไวใชงานและบริโภค รวมไปถึงลูก
ชายที่เปนกําลังสําคัญของครอบครัว นอกจากนั้นเทวียังมีพลังในการปกปองคุมครอง
imā juhvānā yuṣmadā namobhiḥ prati stomaṃ sarasvati juṣasva /
tava śarman priyatame dadhānā upa stheyāma śaraṇaṃ na vṛkṣam // RV. 7.95.5 //
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ข า แต ส รั ส วตี พวกเราถวายเครื่ อ งสั ง เวยเหล า นี้ แ ด พ ระองค ด ว ยความเคารพ
ขอพระองคทรงพอพระทัยในบทสรรเสริญของพวกเราดวยเถิด และโปรดใหพวกเราได
อยูภายใตการปกปองคุมครองอันเปนที่รักยิ่งของพระองค เสมือ นหนึ่งวาเรามีตนไม
เปนที่กําบังฉันนั้น
เทวีพึงพอใจในบทสรรเสริญ และมีพลังอํา นาจในการปกปองคุมครอง เทวีในสมัย
เริ่มแรกนี้เปนเทวีที่มีรูปลักษณสวยงามและมีเมตตา เปนที่พึ่งพิงของผูสรรเสริญ ตางจากพระมหาเทวี
ในเทวีมาหาตมยะในรูปทุรคา หรือกาลี ที่มีรูปลักษณนาเกรงขามและไดรับการสรรเสริญเพราะโดด
เดนในเรื่องพลังความสามารถในการรบ
ศักติเทวีเหลา นี้มีพลังอํ า นาจมากกวา เหลา เทวะ เทวะทั้ งหลายตอ งเปน ผูกลา ว
สรรเสริญเทวีและวิงวอนใหเทวีปราบอสูร สังเกตไดวาเทวีสมัยพระเวทนั้นจะเปนผูประทานพรและคอย
ปกปองคุมครองอยูหางๆ แตเทวีในเทวีมาหาตมยะมีพลังอํานาจมากและแสดงใหเห็นในรูปของการ
กระทําในการปราบอสูรวาพระนางมีพลังมากกวาเทวะ ดังโศลกวา
devānāṃ kāryasiddhyarthamāvirbhavati sā yadā /
utpanneti tadā loke sā nityāpyabhidhīyate // MārkP.81.48 //

ในกาลใดที่ พ ระนางทรงปรากฏกายให ป ระจั ก ษ ตามคํ า วิง วอนของเหลา เทวะ
ในกาลนั้นพระนางไดรับการขนานนามวา ผูกําเนิดมาในโลก แมพระนางจะทรงเปน
นิรันดรก็ตาม
yasyāḥ prabhāvamatulaṃ bhagavānananto
brahmā haraśca nahi vaktumalaṃ balaṃ ca /
sā caṇḍikākhilajagatparipālanāya
nāśāya cāśubhayasya matiṃ karotu // MārkP.84.4 //

พระเทวีจัณฑิกาผูมีเดชานุภาพหาใดเทียม และมีพลังที่พระวิษณุผูเปนเจา พระพรหม
และพระอิศวร ไมสามารถพรรณาได ขอพระองคโปรกมุงมั่น ปรารถนาเพื่อ ปกปอ ง
คุมครองโลกทั้งมวล และเพื่อทําลายความคิดชั่วรายเถิด
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devi prasīda paripālaya no 'paribhīter
nityaṃ yathāsuravadhādadhunaiva sadyaḥ /
pāpāni sarvajagatāṃ praśamaṃ nayāśu
utpātapākajanitāṃśca mahopasargān // MārkP.91.33//

ขาแตพระเทวี โปรดทรงพระเมตตา โปรดปกปองคุมครองเราตลอดเวลาจากความ
กลัวศัตรูทั้งหลาย ดังเชนที่ทรงชวยเราจากการเขนฆาของเหลา อสูร ขอทรงนําบาป
และความหายนะทั้งปวงของโลกที่เกิดจากผลของภัยพิบัติ สูความสงบโดยเร็วเถิด
tvayaiva dhāryate sarvaṃ tvayaitatsṛjyate jagat /
tvayaitatpālyate devi tvamatsyante ca sarvadā // MārkP.81.56 //

ขาแตเทวี สรรพสิ่งดํารงอยูไดโดยพระองค พระองคทรงสรางโลกนี้
ทรงปกปองคุมครองโลก และทรงกลืนกินโลกเปนนิจ
visṛṣṭau sṛṣṭirūpā tvaṃ sthitirūpā ca pālane /
tathā saṃhṛtirūpānte jagato 'sya jaganmaye // MārkP.81.57 //

ในการสรางสรรคพระองคทรงมีรูปของการสรางสรรค การพิทักษรักษา พระองคทรงมี
รูปของการดํารงอยู และในจุดจบของโลกนี้พระองคทรงมีรูปของความพินาศ โอ พระ
เทวีผูสรางโลก
จากบทสรรเสริญจะเห็นวาพระเทวีเปนศูนยรวมของพลังอันยิ่งใหญสามประการของ
มหาเทพทั้งสาม ไดแก พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ผูมีหนาที่สรางสรรพสิ่งในจักรวาล ทําลาย
จักรวาล และปกปองคุมครองจักรวาล พลังอํานาจและหนาที่อันสูงสุดเหลานี้มารวมอยูในพระมหาเทวี
เพียงองคเดียว ซึ่งเทวะทั้งหลายตางยอมรับและสรรเสริญ ซึ่งแนวทางการสรรเสริญเทวีในขอบเขตนี้ไม
เคยปรากฏมากอน
พระมหาเทวียัง มี อํา นาจในการประสาทพรใหแ ก ผูภั กดี ทั้ งทางโลก คื อ การให
ทรัพยสิน ความมั่งคั่ง และทางธรรม คือ การพาไปสูความหลุดพน ดังตัว อยางของพระราชาสุร ถะใน
เรื่องที่เลือกขอครองอาณาจักรตลอดไปจนพระมหาเทวีประทานพรใหพระองคเปนพระมนูสาวรรณิใน
กาลตอมา สวนไวศยะสมาธิผูหลุดพนจากสิ่งยึดติดทั้งมวล พระเทวีก็ใหความรูที่นําไปสูการหลุดพนแด
เขา ตามทีพ่ ระฤษีเมธัสกลาววา
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sā vidyā paramā mukterhetubhūtā sanātanī /
saṃsārabandhahetuśca saiva sarveśvareśvarī // MārkP.81.44 //

พระนางทรงเปนความรูอันสูงสุด ทรงเปนสาเหตุแหงความหลุดพนอันเปนนิรันดร ทรง
เปนวิธีแหงพันธนาการในสังสารวัฏ พระนางคือเทวีทุรคาผูเปนเจาแหงจักรวาล
สรรเสริญรูปลักษณ
จากคํา สรรเสริญ จะเห็ น ว า กวี ใหค วามสํ า คัญ กับ รูปลั กษณของเทวี และเห็ น ว า
วรรณคดีสันสกฤตมีเทวีสองรูป แบบดว ยกัน คือ เทวีที่มีรูปลัก ษณสวยงาม และ เทวีที่มีรูปลักษณ
นากลัว
เทวีในสมัยพระเวทมักไดรับการสรรเสริญวามีรูปลักษณงดงาม เชน อุษาเทวี
svasā svasre jyāyasyai yonimāraighapaityasyāḥ praticakṣyeva /
vyuchantī raśmibhiḥ sūryasyāñjyaṅkte samanaghā ivavrāḥ // RV 1.124.8//

พระเทวีสวางสดใส ทอแสงระยิบระยับและประดับประดาเรือนรางดวย
รัศมีทั้งหลายของพระสูรยะประหนึ่งหมูหญิงสาวจํานวนมากรวมชุมนุมกันอยู

A.A. Macdonell

ชื่นชมวา บทสรรเสริญอุษาเทวีเปนบทประพันธที่ไพเราะมากที่สุดใน

คัมภีรพระเวท และเปนเทวีที่ไดรับการพรรณนาวามีรูปลักษณงดงาม สองแสงสวา งสดใส ความโดด
เดนนีไ้ มไดขัดตอความเชื่อทางศาสนาหรือการทํายัชญพิธีของพราหมณ (Macdonell, 1995: 46) ทั้งบท
กวียังมีการใชอุปมาเพื่อ ทําใหเห็นอุษาเทวีในภาพของสตรีเทพที่คงความออนเยาว แตงกายงดงาม
และมีแสงสวางออกมาจากพระวรกายเสมอ แมในสมัยตอมาเมื่อชื่อของอุษาเทวีหายไปจากวรรณคดี
แตเทวีองคที่นักวิชาการเสนอวามีตนกําเนิดมาจากอุษาเทวีอยางพระลักษมีก็ยังคงไดรับคํา สรรเสริญ
วามีรูปลักษณงดงาม ซึ่งเปนลักษณะของสตรีในอุดมคติ
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พระมหาเทวีในเทวีมาหาตมยะยามเปนอัมพิกาก็เปนเทวีที่มีรูปลักษณงดงามมากจน
อสูรตองการพระองคมาเปนคูครองมากกวาจะตอสูดวย เมื่ออสูรจัณฑะและมุณฑะ อสูรรับใชของศุม
ภะ และนิศุมภะเห็นพระเทวี พวกมันกลาววา
tābhyāṃ śumbhāya cākhyātā atīva sumanoharā /
kāpyāste strī mahārāja bhāsayantī himācalam // MārkP.85.46 //

พวกมันกราบทูลแกศุมภะอสูรถึงพระนางวา “ขาแตมหาราชมีหญิงนางหนึ่งผูงดงาม
ยิ่งนัก พระนางทําใหเทือกเขาหิมาลัยเรืองแสง
naiva tādṛk kvacidrūpaṃ dṛṣṭaṃ kenaciduttamam /
jñāyatāṃ kāpyasau devī gṛhyatāṃ cāsureśvara // MārkP.85.47 //

ความงามเลิศนี้ไมมีใครเคยเห็นในที่ใดมากอน ขาแตเจาอสูร
พระองคพึงสืบคนวาพระเทวีองคนี้คือใคร และจับตัวนางเถิด
strīratnamaticārvaṅgī dyotayantī diśastviṣā /
sā tu tiṣṭhati daityendra tāṃ bhavān draṣṭumarhati // MārkP.85.48 //

พระนางทรงเปนนางแกว ทรงมีรางงดงามยิ่ง รัศมีของพระนางสองสวางไปทุกทิศ
พระนางทรงพํานักอยู ณ ที่นนั้ ขาแตจาวแหงอสูร พระองคควรจะไดเห็นพระนาง
พระมหาเทวีจึงตรัสวาพระนางไดปฏิญาณไววา จะสยุมพรกับผูที่สามารถชนะพระ
นางในการรบได เ ท า นั้ น แต อ สู ร ก็ พ า ยแพ แ ละถู ก พระเทวี สั ง หาร เห็น ได วา แม พ ระเทวี จ ะมี
ความสามารถในการรบและดุดันแตกตางจากเทวีผูนุมนวลสวยงามในสมัยพระเวท แตการกระทําของ
พระองคไมผิดขนบเพราะถือเปนการทําลายความชั่วรายเพื่อรักษาโลกไว เปนหนาที่หนึ่งของมารดาผู
ปกปอง
จุดเดนของพระมหาเทวีในเทวีมาหาตมยะคือ เปนศูนยรวมของสรรพสิง่ พระเทวีจึงมี
รูปที่นากลัว นาเกรงขาม เชน ทุรคาเทวีแมจะสวยงามแตก็แฝงความโหดราย เปนเทวีนักรบผูสังหาร
มหิษาสูร มี 10 กรถืออาวุธครบ มีกายที่สวางมาก ประทับอยูบนหลังสิงโต จึงทรงไดรับ ขนานนามวา
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จัณฑิกา หรือ เทวีผูดรุ าย ซึ่งการสรรเสริญเทวีในลักษณะนาเกรงขาม และดุรา ย ไมเคยปรากฏอยา ง
ชัดเจนมากอนในวรรณคดีสันสกฤตสมัยกอนเทวีมาหาตมยะ ตัวอยางเชน
sāpi devī tatastāni śastrāṇyastrāṇi caṇḍikā /
līlayaiva praciccheda nijaśastrāstravarṣiṇī // MārkP. 82.48 //

ลําดับนั้น เทวีจัณฑิกาทรงซัดศาสตราวุธทั้งหลายของพระนาง
เขาทําลายบรรดาอาวุธยุทโธปกรณของอสูรเหลานั้นประหนึ่งทรงเลนสนุกๆ
tataḥ kruddhā jaganmātā caṇḍikā pānamuttamam /
papau punaḥ punaścaiva jahāsāruṇalocanā // MārkP.83.33 //

จากนั้นเทวีจัณฑิกา พระมารดาแหงโลกก็ทรงพิโรธ ทรงดื่มเมรัยชั้นเลิศ
พระนางผูมีเนตรแดงก่ํา ทรงสรวลตลอดเวลา
prācyāṃ rakṣa pratīcyāṃ ca caṇḍike rakṣa dakṣiṇe /
bhrāmaṇenātmaśūlasya uttarasyāṃ tatheśvari // MārkP.84.24//

ขาแตพระจัณฑิกา ขอทรงปกปองเราทางทิศใต ขอทรงปกปองเราทางทิศตะวันออก
ทางทิศตะวันตก และทางทิศเหนือดวยการกวัดแกวงหอกของพระองคเถิด องคอีศวรี
saumyāni yāni rūpāṇi trailokye vicaranti te /
yāni cātyarthaghorāṇi tai rakṣāsmāṃstathā bhuvam // MārkP.84.26 //

โปรดคุมครองพวกเราและโลกดวยรูปทั้งหลายที่
งดงามและนากลัวยิ่งที่ทองอยูใ นสามโลกของพระองค

สวนกาลีเทวีนั้นยิ่งเปนเทวีที่มีรูปลักษณนาสยดสยอง ชื่อกาลีมาจากพระวรกายที่มีสี
ดําสนิท มี 10 กร ถืออาวุธรายอยูในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นถึงทรวงอก ที่ริมฝปากมีเลือดไหลหยด
เปนทางยาว เครื่องประดับเปนศีรษะมนุษย
tataḥ kopaṃ cakāroccairambikā tānarīn prati /
kopena cāsyā vadanaṃ maṣīvarṇamabhūttadā // MārkP.87.4 //

จากนั้น พระอัมพิกา เปลงเสียงกัมปนาทไปที่เหลาศัตรูดวยความเกรี้ยวโกรธ
พระพักตรของพระนางกลายเปนสีดําดั่งน้ําหมึกเพราะความโกรธ
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bhrukuṭīkuṭilāttasyā lalāṭaphalakād drutam /
kālī karālavadanā viniṣkrāntāsipāśinī // MārkP.87.5 //

กาลีเทวีผมู ีพระพักตรนาสะพรึงกลัว ถือดาบและบวงบาศ
เสด็จออกมาจากพระขนงที่ขมวดบนพระนลาฎของพระนางทันที
vicitrakhaṭvāṅgadharā naramālāvibhūṣaṇā /
dvīpicarmaparīdhānā śuṣkamāṃsātibhairavā // MārkP.87.6 //

พระนางทรงถือไมเทาประหลาดมีหัวกระโหลกประดับอยูบนยอดและ
ทรงสวมพวงมาลาที่ทําจากกระโหลกมนุษย พระนางทรงนุงหมหนังเสือ
และดูนาสยดสยองที่สุดดวยผิวพรรณซูบผอม
ativistāravadanā jihvālalanabhīṣaṇā /
nimagnāraktanayanā nādāpūritadiṅmukhā // MārkP.87.7 //

พระโอษฐที่อากวางของพระนางดูนากลัวดวยชิวหาที่หอยแกวงไปมา
เนตรสีแดงกลวงโบและโอษฐที่สงเสียงกัมปนาทกองไปทุกทิศทาง
ดวยรูปลักษณเชนนี้ทําใหคนเขาใจผิดวาเปนเทวีแหงความชั่วราย ในภาษาไทย กาลีก็
มีความหมายไมดี เชน กาลีบา นกาลีเมือง แตเทวีในรูปลัก ษณที่นา กลัว นี้นา จะสรา งขึ้น เพราะมี
จุดหมายใหนา เกรงขามมากกวา และสําหรับผูที่ภักดีแลว เทวีทั้งสองพระองคถือ เปนภาคของพระ
มหาเทวีผูที่มีเมตตาคอยปกปองกําจัดสิ่งชั่วราย
3.6 คุณคาทางวรรณคดีของเทวีมาหาตมยะ
เทวีม าหาตมยะมีการสืบทอดต อ กัน มา ภาษาที่ใชมี มากมายหลายสํา นวน เนน เปน คํ า
ประพันธที่ชวยใหจํางาย ไมไดเนนการใชอลังการตกแตงมาก แตมีโศลกหลายบทที่โดดเดน ในการใช
เสียงสัมผัส และคําซ้ํา อาจเพื่อใหงายตอการสวด และเพื่อเนนย้ําความสําคัญของพระเทวี เชน
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tvayaiva dhāryate sarvaṃ tvayaitatsṛjyate jagat /
tvayaitatpālyate devi tvamatsyante ca sarvadā // MārkP. 81.56 //

ขาแตเทวี สรรพสิ่งดํารงอยูไดโดยพระองค พระองคทรงสรางโลกนี้
ทรงปกปองคุมครองโลก และทรงกลืนกินโลกเปนนิจ
visṛṣṭau sṛṣṭirūpā tvaṃ sthitirūpā ca pālane /
tathā saṃhṛtirūpānte jagato 'sya jaganmaye // MārkP. 81.57 //

ยามเมื่อโลกกําเนิดพระองคทรงอยูในรูปของพลังแหงการสรางสรรค ในยามปกปกษ
รักษา พระองคทรงอยูในรูปแหงความมั่นคง และยามเมื่อโลกสิ้นสูญพระองคทรงเปน
ผูทําลาย โอ พระเทวีผูทรงไวซึ่งโลก
นอกจากนั้นยังใช คํา ซ้ําเนนความหมายของการกระทําของตัวละครทําใหไดอ ารมณ และ
เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังตัวอยางโศลกวา
garja garja kṣaṇaṃ mūḍha madhu yāvatpibāmyaham /
mayā tvayi hate 'traiva garjiṣyantyāśu devatāḥ // MārkP.83.36 //

“จงรองคําราม จงรองคํารามไปกอนเถิด เจาโงเอย ขณะที่ขาดื่มเมรัย(นี้)
เมื่อขาสังหารเจาแลวในไมชาก็จะเปนทีของเหลาเทวะบางที่จะไดโหรอง!”
ผูประพัน ธเทวีมาหาตมยะนํา เรื่องเลา ผสมผสานเขา กับบทสวด เรียงรอยตํานานที่เลาสดุดี
วีรกรรมของพระเทวีทั้งสามเรื่องรวมกัน ซึ่งตํานานเหลานี้มีการบรรยายภาพเหตุการณอยา งละเอียด
ทําใหผูอานสามารถมองเห็นการรบของพระเทวีกับอสูรชัดเจน
tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tayā devyā suradviṣām /
śastrāstrairbahudhā muktairādīpitadigantaram // MāṛkP.82.38 //

บัดนั้น การตอสูของพระเทวีกับเหลาศัตรูของเหลาเทวะจึงไดเริ่มตนขึ้น ทองฟาสวาง
ไสวดวยบรรดาอาวุธและศรจํานวนมหาศาลที่ถูกปลอยออกมา
so 'pi kruddho dhutasaṭo devyā vāhanakeśarī /
cacārāsurasainyeṣu vaneṣviva hutāśanaḥ // MārkP.82.50 //
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ราชสีหที่เปนพาหนะของพระเทวี โกรธเกรี้ยวแผงคอสั่นไหว
มันบุกทองไปกลางกองทัพอสูรดั่งไฟไหมปา
tataḥ so 'pi padākrāntastayā nijamukhāttataḥ /
ardhaniṣkrānta evāsīd devyā vīryeṇa saṃvṛtaḥ // MārkP. 83.38 //

เมื่อพระเทวีทรงเหยียบดวยพระบาท (รางจริง)ครึ่งหนึ่งของอสูรมหิษะก็ออกมาจาก
ปาก(มหิษะ) ของตนเอง พายแพดวยพระวีรภาพของพระเทวี
ardhaniṣkrānta evāsau yudhyamāno mahāsuraḥ /
tayā mahāsinā devyā śiraśchittvā nipātitaḥ // MārkP. 83.39 //

มหาอสูรผูตอสูดวยครึ่งราง (จริงครึ่งรางมหิษะ) ถูกพระเทวีสังหาร
ทรงตัดหัวของมันดวยดาบโคงใหญของพระองค
โศลกบางบทมีลักษณะคลายบทละคร กลาวคือ การกระทําและเหตุการณตอเนื่องกัน และมี
บทสนทนาเพิ่มเติมแสดงอารมณของตัว ละครไดชัดเจนมากขึ้น เชน เมื่อพระเทวีทรงปรากฏกายใน
สนามรบพระองคทรงหัวเราะดังลั่นจนโลกและมหาสมุทรสั่นไหว เหลาเทวะผูยิน ดีปรีดาตา งกูรองวา
“จงชนะ” (MārkP. 82.33) ในขณะที่

āḥ kimetaditi krodhādābhāṣya mahiṣāsuraḥ /
abhyadhāvata taṃ śabdamaśeṣairasurairvṛtaḥ // MārkP. 82.35 //

อสูร มหิษ ะผูแวดลอ มดว ยเหลา อสูร กลา วดว ยความโกรธวา “นี่มัน คือ อะไรกัน !”
แลววิ่งตรงไปยังเสียงนั้น
บทประพัน ธสะทอนใหเห็น ถึงบทบาทของเทพเจา ซึ่งมีทั้งเทพเจา ในสมัย พระเวท เชน พระ
อินทร พระวรุณ พระยม และเทพเจา ที่ไดรับความนิยมในการนับถือสมัยหลัง พระศิวะ พระวิษ ณุ
พระพรหม พระคุหะ หรือสกันทกุมาร ผสมผสานกัน จึงอาจสันนิษฐานไดวา เทวีมาหาตมยะยังไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ หรือมีความพยายามในการนําเอาเทพเจาที่อยูในขนบเดิมซึ่งผูคนคุนเคย
มาสนับสนุนบทบาทของพระเทวีในฐานะเทพสูงสุด
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ผูประพันธมีการใชอุปมาโวหารชวยในการพรรณนาทําใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณ
รวมมากขึ้น ดังโศลกวา
kṣaṇena tanmahāsainyamasurāṇāṃ tathāmbikā /
ninye kṣayaṃ yathā vahnistṛṇadārumahācayam // MārkP.82.65//

ในกาลนั้น อัมพิกาเทวีทรงทําลายกองทัพใหญของอสูร
ดัง่ ไฟกองใหญแผดเผากองหญาและไมวอดวาย
cikṣepa ca tatastattu bhadrakālyāṃ mahāsuraḥ /
jājvalyamānaṃ tejobhī ravibimbamivāmbarāt // MārkP.83.8 //

แลวมหาอสูรก็ซัดหลาวที่ลุกโชนนั้นไปยังพระภัทรกาลี
ประดุจซัดจักรดวงอาทิตยที่มีแสงโชติชวงจากฟากฟา
ในดานรสของกวีนิพนธ เทวีมาหาตมยะเปนวรรณคดีสดุดีพระมหาเทวี เนนเรื่อ งวีร กรรมของ
พระนางในการสังหารอสูร วีรรส เมื่อพระเทวีทรงเผชิญหนากับอสูรทั้งหลายซึ่งแวดลอมไปดวยกองทัพ
อาชา คชสาร รถศึก และบรรดาอาวุธ พระเทวีก็ทรงตอสูกับทัพอสูรอยางแกลวกลา
koṭikoṭisahasraistu rathānāṃ dantināṃ tathā /
hayānāñca vṛto yuddhe tatrābhūnmahiṣāsuraḥ // MārkP. 82.45 //

อสูรมหิษะอยูในสนามรบ ณ ที่นั้น ลอมรอบดวยอาชา
คชสาร และรถศึกตั้งหลายพันโกฏิ
tomarairbhindipālaiśca śaktibhirmusalaistathāṣā /
yuyudhuḥ saṃyuge devyā khaḍgaiḥ paraśupaṭṭiśaiḥ // MārkP. 82.46 //

ตางเขาตอสูกับพระเทวีดวยคฑาเหล็ก แหลน หอก กระบอง
ดาบ ขวาน และทวน ในการรบ
kecicca cikṣipuḥ śaktīḥ kecit pāśāṃstathāpare /
devīṃ khaḍgaprahāraistu te tāṃ hantuṃ pracakramuḥ // MārkP. 82.47 //

อสูรบางตนขวางหอก บางตนขวางบวงบาศ ตางเขาโจมตีพระเทวี
เพื่อสังหารพระนางดวยการเหวี่ยงกระบอง
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sāpi devī tatastāni śastrāṇyastrāṇi caṇḍikā /
līlayaiva praciccheda nijaśastrāstravarṣiṇī // MārkP. 82.48 //

ลําดับนั้น พระเทวีจัณฑิกาทรงซัดศาสตราวุธทั้งหลายของพระนาง
เขาทําลายบรรดาอาวุธยุทโธปกรณของอสูรเหลานั้นประหนึ่งทรงเลนสนุกๆ
เมื่อผูอานไดรับรูภาวะอุตสาหะของพระเทวีจากการตอสูกับบรรดาอสูรรายที่มีอาวุธครบมือ
ผูอานยอชื่นชมในความเกงกลาสามารถและความอุตสาหะของพระเทวี วีรรสจึงเกิดขึ้น
นอกจากนั้นยังมีพีภัตสรส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดจากการรับรูความนารังเกียจ ในเทวี
มาหาตมยะพีภัตสรสนี้มักปรากฏคูกับภยานกรส หรือ อารมณที่เกิดจากการรับรูความนากลัวปะปน
กัน เชน ผูประพันธไดบรรยายสภาพอันนารังเกียจของอสูรที่พระเทวีทรงสังหาร
kecid dvidhā kṛtāstīkṣṇaiḥ khaḍgapātaistathāpare /
vipothitā nipātena gadayā bhuvi śerate // MārkP. 82.56 //

อสูรบางตนถูกตัดเปนสองทอนดวยดาบ
อสูรบางตนถูกบดขยี้ดวยกระบองนอนแนนิ่งอยูบนพื้น
keṣāñcidvāhavaśchinnāśchinnagrīvāstathāpare/
śirāṃsi peturanyeṣāmanye madhye vidāritāḥ // MārkP. 82.59 //

อสูรบางตนแขนหัก บางตนคอหัก หัวของอสูรบางตนตกลงบนพื้น
บางก็ถูกแทงทะลุกลางลําตัว
kabandhāśchinnakhirasaḥ khaḍga-śaktyṛṣṭipāṇayaḥ /
tiṣṭha tiṣṭheti bhāṣanto devīmanye mahāsurāḥ// MārkP.82.62 //

ลําตัวไรหัวเพราะหัวขาด แตดาบ หอก และดาบสองคมยังคงอยูในมือ
มหาอสูรบางตนรองตอพระเทวีวา “หยุดเถิด! หยุดเถิด!”
บรรดาอสูรเมื่อไดเผชิญกับพลังอํา นาจอันมหาศาลของพระเทวีจึงเกิดความกลัวขึ้น จนตอ ง
เปลงเสียงรองวิงวอนขอใหพระเทวีโปรดหยุดการฆาฟนตน ในที่นี้พีภัตสรสอาจนําไปสูกรุณารสได เมื่อ
เราไดรับรูสภาพความนาสังเวช หรือความทุกขโศกของบรรดาอสูร
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ภยานกรสยังเกิดขึ้นไดจากการบรรยายรูปลักษณอันนากลัวของเทวีที่ออกมาจากรางของพระ
มหาเทวีเพื่อตอสูกับอสูร เชน กาลีเทวี (MārkP. 87.4-7)
รสทางวรรณคดีที่เห็นไดเดนชัดในเรื่องนี้อีกประการ คือ เราทรสซึ่งเปนปฏิกิริยาทางอารมณที่
เกิดจากรับรูความโกรธ หรือการกระทําที่รุนแรงของตัวละครในเรื่อง ดังเชนเมื่ออสูรมหิษะเห็นพระเทวี
สังหารกองทัพของตนก็เกิดโกรธแคน แปลงเปนรางมหิษะของตน
nanarda cāsuraḥ so 'pi balavīryamadoddhataḥ /
viṣāṇābyāñca cikṣepa caṇḍikāṃ prati bhūdharān // MārkP.83.34//

อสูรมหิษะผูโอหังดวยพลังอํานาจ แผดเสียงกัมปนาท
และขวางบรรดาภูเขาไปที่เทวีจัณฑิกาดวยเขา
พระเทวีผูโกรธแคนเชนกัน ทรงตรัสวา
garja garja kṣaṇaṃ mūḍha madhu yāvatpibāmyaham /
mayā tvayi hate 'traiva garjiṣyantyāśu devatāḥ // MārkP.83.36 //

“จงรองคําราม จงรองคํารามไปกอนเถิด เจาโงเอย ขณะที่ขาดื่มเมรัย(นี้)
เมื่อขาสังหารเจาแลวในไมชาก็จะเปนทีของเหลาเทวะบางที่จะไดโหรอง!”

รสทั้งหลายและการพรรณาภาพที่ชัดเจนจากการสรางสรรคของผูประพันธเทวีมาหาตมยะ
ชวยทําใหเรื่องนี้เปนวรรณคดีทางศาสนาเรื่องหนึ่งที่อานแลวเห็นภาพ ไดอรรถรสทําใหคนเกิดความชื่น
ชมในความเกงกลาสามารถและพลังอํานาจของพระเทวีทั้งยังเปนปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหตํานานใน
เทวีมาหาตมยะนี้เปนนิยม ไดรับไปขยายความตอในวรรณคดีสมัยตอมา หรือมีอิทธิพลทางศิลปะทํา
ใหเกิดผลงานทางศิลปะ เชน ภาพวาดและรูปปนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานานของพระเทวีเหลานี้

บทที่ 4
เทวีมาหาตมยะในบริบททางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวฮินดู
ชาวฮินดูมีความศรัทธาในวรรณคดีสัน สกฤตโดยเฉพาะวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา
และพิธีกรรมเปนอยางมาก ยกยองใหวรรณคดีที่สําคัญทางศาสนา เชน พระเวท พราหมณะ อุปนิษัท
และปุราณะ เปนคัมภีรหรืองานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ จากคัมภีรเหลา นี้ทําใหเกิดเปนประเพณี คือความ
ประพฤติและวัฒนธรรมที่คนในสังคมสวนรวมถือเปนระเบียบแบบแผน หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม
สืบทอดตอ กันมา ประเพณีเกี่ยวกับการบูชาเทพเจา การเกิด หรือ การตายมีจ ารึกไวในคัมภีรทาง
ศาสนาเหลานี้
นอกจากนั้น วรรณคดียังแสดงเห็นถึงความคิดความเชื่อของคนในแตละสมัย รวมถึงสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม ในวรรณคดีอิติหาสะที่เนนการเลาเรื่องราวอิงเกร็ดประวัติศาสตรและสดุดีวีรบุรุษ
เชน มหาภารตะก็มีเนื้อ หาในการแสดงใหเห็น ถึง สภาพการเปลี่ยนแปลงจากสัง คมชนเผา มาเปน
การรวมเปนอาณาจักรใหญ และการเปลี่ยนแปลงความคิดจากศาสนาพราหมณโบราณเขาสูศาสนา
ฮินดู เริ่มมีเทวะและเทวีองคใหมที่อยูนอกขนบปรากฏใหเห็น รวมถึงความนิยมในการนับถือเทพเจา
หลายองค มาเปน การนับ ถือ เทพเจ า ที่ สํา คัญ สามองค คือ พระพรหม พระศิว ะ และพระวิ ษ ณุ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเชนนี้ก็ปรากฏอยางชัดเจนในเทวีมาหาตมยะ
สาระสําคัญของเรื่องเทวีมาหาตมยะ คือ การบูชาสรรเสริญพระมหาเทวีเปน เทพเจาสูงสุด
แนวคิดนี้ไดรับการถายทอดผานทางเรื่องเลาวีรกรรมและบทสวดสรรเสริญพระเทวี ผูศึกษาสามารถ
เห็นความเจริญเติบโตของลัทธิการนับถือเทพเจาองคเดียวเปนศูนยกลาง และการเผยแพรพิธีกรรมใน
ศาสนาฮินดูที่คนสามารถทําพิธีบูชาและสรรเสริญเทพเจาไดเองโดยไมตองใชพราหมณเปนศูนยกลาง
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4.1 ปจจัยที่ทําใหเทวีมาหาตมยะเปนวรรณคดีสันสกฤตที่มีชีวิต
Thomas B. Coburn

กลา ววา เทวีมาหาตมยะเปนหนึ่งในวรรณคดีทางศาสนาที่ช าวอินเดีย

ปจจุบันรูจักดีที่สุดและเปนคัมภีรที่สําคัญที่สุดในการบูชาสรรเสริญเทวี

(Dehejia, 1999: 38)

เหตุผล

ประการหนึ่งคือ เทวีมาหาตมยะมีความสําคัญทางศาสนาสองประการ ประการแรกคือเทวีมาหาตมยะ
เปนสว นหนึ่งของคัมภีรปุราณะซึ่งกลาววาไดรับการถายทอดมาจากวจนะของพระเจา เปนเสมือน
คัมภีรพระเวทเลมที่ 5 และเทวีมาหาตมยะยังมีบทสรรเสริญ เทพเจาซึ่ง ถือเปนมัน ตระ คือ ถอยคํา
ศักดิ์สิทธิ์ที่ประพันธขึ้นเพื่อกลา วสรรเสริญพระเทวี ทํา ใหพระองคพึงพอใจ ควรคาแกการถายทอด
ประการที่สอง คือความหมายของตัวเนื้อหาที่แสดงใหเห็นภาพของพระเทวีผูเปนเทพเจาสูงสุด ถือเปน
วรรณคดีเรื่องแรกที่นําเสนอเทวีในขอบเขตนี้ทําใหนาสนใจ และเปนทางเลือกสําหรับชาวฮินดู
ผูศึกษาสังเกตจากขอความในเรื่อ งเทวีมาหาตมยะแลวเห็นวา ตัววรรณคดีเองก็เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเทวีมาหาตมยะเปนที่รูจักในสังคมฮินดูมาตั้งแตสมัยโบราณตั้งแตยังไมไดรับการจารึก
ผานทางมุขปาฐะ หลักฐานที่แสดงคือความหมายโดยนัยของคํากิริยาที่ใชในบทที่ 12
ผูประพันธใหพระเทวีกลาวถึงผลบุญที่จะไดรับจากการฟง (ผลศรุต)ิ มาหาตมยะนี้ ความวา
madhukaiṭabhānāśaṃ ca mahiṣāsuraghātanam /
kīrtayiṣyinti ye tadvad vadhaṃ śumbhaniśumbhayoḥ // MārkP.92.2 //

คนเหลานั้นสรรเสริญ (kīrtayiṣyanti) การประหารอสูรมธุ อสูรไกฎภะ
อสูรมหิษะ อสูรศุมภะและนิศุมภะ
aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ navamyāṃ caikacetasaḥ /
śroṣyanti caiva ye bhaktyā mama māhātmyamuttamam // MārkP.92.3 //

และคนทั้งหลายเลาเรื่อง (śroṣyanti) ความยิ่งใหญสูงสุดของเราดวยความภักดี
ในวันที่ 8, 9 และ 14 ดวยจิตอันเปนสมาธิมุงมั่น
na teṣāṃ duṣkṛtaṃ kiñcid duṣkṛtotthā na cāpadaḥ /
bhaviṣyati na dāridrayaṃ na caiveṣṭaviyojanam // MārkP.92.4 //
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สิ่งชั่วรายหรือเคราะหรายใดๆ ที่เกิดจากการกระทําผิดจักไมบังเกิดแกพวกเขา
จะไมมีความยากจนหรือการพรากจากบุคคลที่รักเกิดแกพวกเขา
yatraitat paṭhyate samyaṅnityamāyatane mama /
sadā na tadvimokṣyāmi sāṃnidhyaṃ tatra me sthitam // MārkP.92.8 //

สถานที่ที่มาหาตมยะนี้ไดรับการทองสวดอยางถูกตอง(paṭhyate) ในบริเวณศักดิ์สิทธิ์
อยูเปนนิจ เราจะไมละทิ้งที่นั่นเลย เราจะสถิตอยู ณ ที่นั้น
balipradāne pūjāyāmagnikārye mahotsave /
sarvaṃ mamaitaccaritamuccāryaṃ śrāvyameva ca // MārkP.92.9 //

ในการถวายเครื่องพลีกรรม ณ พิธีบูชาบวงสรวงในพิธีบูชาไฟ และในเทศกาลสําคัญ
วีรกรรมของเราทั้งหมดนี้จักไดรับการเอยถึง (uccaryam) และรับฟง (śravyam)
śrutvā mamaitanmāhātmyaṃ tathotpattīḥ pṛthak śubhāḥ /
parākramaṃ ca yuddheṣu jāyate nirbhayaḥ pumān // MārkP.92.13 //

เมื่อฟง (śrutvā) มาหาตมยะ การลงมาจุตอิ ยางเหมาะสมในแตละครั้ง
และความกลาหาญในการยุทธของเรแลว มนุษยจะปราศจากความกลัว
ripavaḥ saṃkṣayaṃ yānti kalyāṇaṃ copapadyate /
nandate ca kulaṃ puṃsāṃ māhātmyaṃ mama śṛṇvatām // MārkP.92.14 //

เมื่อฟง(śṛṇvatām) มาหาตมยะของเรา ศัตรูทั้งหลายของผูฟงจะหมดสิ้นไป
ความเจริญรุงเรืองบังเกิดขึ้น และครอบครัวมีความสุข
anyaiśca vividhairbhogaiḥ pradānairvatsareṇa yā /
prītirme kriyate sāsmin sakṛtsuccarite śrute // MārkP.92.21 //

ความปติยิน ดีอ ยา งเดียวกันนั้น บังเกิด ในตัว เรา เมื่อ ไดยิน คนทอ งมาหาตมยะนี้
(uccarite) หรือไดฟง (śrute) เพียงครั้งเดียว
śrutaṃ harati pāpāni tathā'rogyaṃ prayacchati /
rakṣāṃ karoti bhūtebhyo janmanāṃ kīrtanaṃ mama // MārkP.92.22 //
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มาหาตมยะยอ มขจัด บาปทั้ง หลายและนํา บุคคลนั้น ไปสูความมีสุข ภาพสมบูร ณ
แข็งแรง เมื่อ ไดฟง (śrutam) การบอกเลา (kirtanam) ถึงกํา เนิดของเรา ยอมจะ
ปองกันวิญญาณรายทั้งหลายได
sarvābādhāsu ghorāsu vedanābhyardito 'pi vā /
smaranmamaitaccharitaṃ naro mucyeta saṅkaṭāt // MārkP.92.28 //

ผูที่ระลึก (smaran) ถึงวีรกรรมของเราภายใตสถานการณทั้งหลายนั้น ยอมหลุดพน
จากความยากลําบาก ดวยอํานาจของเรา บรรดาสิงโต โจรผูราย และศัตรูเปน ตน
ยอมหนีไปไกลเมื่อคนระลึกถึงวีรกรรมของเรา
หากผูใดไดเปลงวาจา ประกาศ (ud-car) บอกตอ (kṛt) หรือ ทองสวดเทวีมาหาตมยะ (paṭh)
พระเทวีจะปกปองคุมครองคนเหลานี้จากสิ่งชั่วรายทั้งปวง ยิ่งกวานั้นคนทั้งหลายยังไดบุญเพียงแคฟง
ถอ ยคํา แหงเทวีมาหาตมยะ (śru) ทําใหผูอื่นไดฟง (śroṣyanti) หรือ ระลึกถึง (smṛ) ก็จ ะสามารถ
คุมครองจากภัยอันตรายได
ผูศึก ษาจึง สัน นิษ ฐานวา ขอ ความที่บ อกวา จะสวด ฟง ทอ งใหผูอื่น ฟง หรือ ระลึกถึงเทวี
มาหาตมยะก็ไดบุญทั้งสิ้นนี้ เปนสาเหตุหนึ่งที่สนับสนุนใหเทวีมาหาตมยะไดรับความนิยมทั้งสวดเพื่อ
ตนเอง และสวดตามที่สาธารณะจนเกิดการจา งนัก สวดอาชีพมาสวดใหฟงโดยเฉพาะในเทศกาล
สําคัญ การเขาใจความหมายของเนื้อหาทั้งหมดจึงอาจจะไมใชสิ่งจํา เปนเพราะไมมีขอจํา กัดระบุไว
และจุดประสงคของการทอง บอกเลา หรือ ฟงถอยคําศักดิ์สิทธิ์เหลา นี้คือ เพื่อบุญกุศลเทานั้น ไมใช
ขอความสําหรับสั่งสอนที่ผูสวดและผูฟงตองรูความหมาย วิธีการเชนนี้สนับสนุนใหเทวีมาหาตมยะเปน
ที่รูจักทั่วไปในอินเดีย
การรวมเรื่องราวของเทวีตามทองถิ่น เชน ทุรคา กาลี และเหลามาตฤกะ มาผสมผสานกับเทวี
ที่มีชื่อคุน เคยอยูแลวในวรรณคดีสันสกฤต เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทํา ใหเทวีมาหาตมยะแพรหลายใน
ฐานะวรรณคดีเรื่องแรกที่มีการนําเสนอภาพของพระมหาเทวีผูเปนศูน ยรวมของเทวีทั้งมวล และมี
อํานาจเหนือเทวะทั้งหลาย ตํานานที่ปรากฏในเรื่องนี้ทั้งสามตํานานก็เปนที่คุนเคย โดยเฉพาะตํานาน
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เรื่องพระวิษณุปราบอสูรมธุและไกฏภะ และตํา นานทุรคาเทวีตอสูกับอสูร มหิษะ เทวีมาหาตมยะนํา
เรื่องนี้มานําเสนอในแงมุมใหม ขยายความใหมีเรื่องราวที่มาที่ไปชัดเจนเพื่อเสริมบทบาทพระมหาเทวี
นอกจากนี้ความที่พระเทวีมีบทบาทของการเปนผูใหกําเนิด คอยดูแลตุมครอง แนวคิดดั้งเดิมนี้
ทํา ใหคนอาจจะรูสึกวา เขาถึงพระเทวีไดงา ย ทรงเปน ดั่งมารดาของชนทุกชั้น โดยเฉพาะชนชั้น ที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํา เชน สตรีและศูทร การนับถือพระมหาเทวี และวรรณคดีเรื่องเทวีมาหาตมยะ
จึงไดรับความนิยม และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวฮินดูทั่วโลก

4.2 อิทธิพลของเทวีมาหาตมยะตอประเพณีและวัฒนธรรมในศาสนาฮินดู
ตามวัตถุประสงคสําคัญที่ผูศึกษาสรุปไดจากเนื้อเรื่องนอกจากการนําเสนอบทบาทของเทวีใน
ฐานะเทพเจาสูงสุด คือ ผูสรรเสริญเทวีตองปฏิบัติพิธีกรรมควบคูกับการสรรเสริญเพื่อทําใหพระเทวี
ทรงพึงพอใจและไดรับกุศลผลบุญตามที่กลาวไวตอนทายของเรื่อง ไดแก (1) การทองสวด หรือ ฟงเทวี
มาหาตมยะตางใหผลดี (2) การจัดเทศกาลบูชาประจําปในฤดูใบไมรวง เปนโอกาสอันเหมาะสมที่จ ะ
สวดเทวีมาหาตมยะ และระลึกถึงองคพระมหาเทวี (3) การทําพิธีปูชาของกษัตริยและไวศยะตอรูป
เคารพของพระเทวีที่สรางขึ้นริมฝงแมน้ําดวยการถวายดอกไม กํายาน บูชาดวยไฟและน้ํา พรอมสวด
เทวีมาหาตมยะ พิธีกรรมเหลานี้เนนย้ําใหเห็นถึงความเปนวรรณกรรมทางศาสนา มากกวาการเปนแค
คําสอน หรือเรื่องเลาเพื่อความบันเทิง
พระเทวีตรัสวา
ānatājānatā vāpi balipūjāṃ tathā kṛtām /
pratīcchiṣyāmyahaṃ prītyā vahnihomaṃ tathā kṛtam // MārkP.92.10 //

เมื่อการพลีกรรมและการปูชาไดกระทําขึ้นจะดวยความรูหรือไมรกู ็ตาม
เชนเดียวกับการปฏิบัตบิ ูชาไฟ เรายอมยอมรับดวยความยินดี
ทายเรื่องเมื่อไดฟงวีรกรรมของพระเทวีจากฤษีแลวพระราชาและไวศยะนั่งลงบนฝงแมน้ํา และ
มุง บํา เพ็ญ ตบะดว ยความมุงหมายแหงการไดเห็น ภาพขององคพ ระแม เจา ทั้งสองทอ งสวดบท
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สรรเสริญแดเทวีอันศักดิ์สิทธิ์ สรางรูปเคารพของพระเทวีที่ปนดวยดิน บนฝงแมน้ํา บูชาพระเทวีดว ย
บรรดาดอกไม กํายาน ไฟ และน้ํา บางคราวก็อดอาหาร บางคราวก็ควบคุมอาหาร ดว ยจิตอันเปน
สมาธิเพื่อใหจดจอตอพระเทวี แสดงใหเห็นความสําคัญของการเขาถึงพระเจาดวยวิธีปูชาที่เขามาแทน
พิธีกรรมอันซับซอนของพราหมณ พิธีปูชาในศาสนาฮินดูเปนพิธีที่ปฏิบัติไดงาย และเนนเรื่องความ
ภักดีตอเทพเจามากกวาการประกอบพิธีใหถูกตองตามลําดับดังที่พระเทวีไดกลา วไวแลว อยางไรก็ดี
เทวีมาหาตมยะยังแสดงใหเห็นการพลีกรรมแบบชนทองถิ่น คือ ทั้งไวศยะ และพระราชาสุรถะไดถวาย
เครื่องสังเวยตอพระเทวีซึ่งประพรมดวยเลือดจากแขนขาของตน
ขอความตอนนี้ยังชี้ใหเห็นความสําคัญของรูป หรือภาพเคารพของพระมหาเทวี โดยแกนของ
พิธีปูชา สาวกทั้งหลายจะมาบูชาสรรเสริญเทวีที่เทวาลัยเพื่อใหเห็น (darshan) รูปของพระเทวีประจํา
เทวาลัย การเห็น นั้นไมไดห มายความเพียงแคเห็น ดว ยตา แตเปนการเห็นดว ยจิตเหมือ นคําวา ฤษี
ที่มาจากธาตุ ฤ ซึ่งแปลวา เห็น เมื่อเทวีปรากฏใหเห็นแลวก็จะมอบพรใหผูบูชาสรรเสริญ ถือเปนหัวใจ
ของการสรางเทวาลัยและรูปเคารพของเทวี คัมภีรวิษณุสังหิตาไดกลาวถึงรูปเคารพวา

เราจักตั้งสมาธิถึงเทพเจาไดอยางไรหากปราศจากรูป?
หากปราศจากรูปแลว จิตจักตั้งมั่นอยูที่ใด?
เมื่อไมมีสิ่งใดใหจิตจดจอ จิตนั้นจักหลุดจากสมาธิ หรือ เคลื่อนเขาไปในภาวะงวงงุน
ดังนี้ ปราชญจึงทําสมาธิดวยรูป (Eck, 1981: 55-57)

อิทธิพลของเทวีมาหาตมยะตอประเพณีทางศาสนามีในโศลกที่พระเทวีตรัสตอมาวา เวลาที่
คนควรฟงมาหาตมะของพระองค คือ พิธีปูชาครั้งใหญในฤดูใบไมรวง ดังนี้

śaratkāle mahāpūjā kriyate yā ca vārṣikī /
tasyāṃ mamaitanmāhātmyaṃ śrutvā bhaktisamanvitaḥ // MarkP_92.11 //
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ผูที่เปยมไปดวยความภักดี เมื่อฟงมาหาตมยะของเรานี้แลว
ในพิธมี หาบูชาประจําปทกี่ ระทําในฤดูใบไมรวง
sarvabādhāvinirmṛkto dhanadhānyasamanvitaḥ /
manuṣyo matprasādena bhaviṣyati na saṃśayaḥ // MarkP_92.12 //

จักปลอดจากภยันตรายทั้งปวง ถึงพรอมดวยความร่ํารวย
และพืชพันธุธัญญาหาร ดวยความกรุณาของเราอยางแนนอน
Thomas B. Coburn

สัน นิษ ฐานวา พิธีที่พระเทวีเอย ถึงนี้ ภายหลัง รูจักในนามทุร คาปูช า

หรือนวราตรี (Coburn, 1192: 153)เปน เทศกาลที่กินเวลา 9 วันเต็ม จัดขึ้น สองชวงในหนึ่งป คือ ชว ง
เดือนไจตระ(มีนาคม-เมษายน) และเทศกาลใหญในเดือนอัศวินะ(กันยายน-ตุลาคม) ผูคนจะบูชาองค
เทวีในฐานะพระโลกมาตา และฉลองชัยที่พระเทวีสังหารอสูรมหิษะนําความสงบสุขมาสูโลก ชาวฮินดู
จะตั้งรูปเคารพขององคเทวีเอาไวในบานเรือน กระทําสักการบูชาทุกวัน และยกเทวีมาหาตมยะมาสวด
สรรเสริญพระมหาเทวี ในรัฐคุชราต พวกผูหญิงจะออกมาเตนระบํา ครรพะ ปรบมือ เคาะไมใหจังหวะ
ไปรอบ ๆ ตะเกียงดินเผา

(Dehejia, 1999: 84-92)

เทศกาลทุรคาปูชาถือเปนเทศกาลสําคัญ มีการประกอบพิธีกันที่เทวาลัยมหากาลีในกัลกัตตา
และเทวาลัยอื่นๆ อีกหลายแหง มีคนมารวมงานกันเนืองแนนในงานทุรคาปูชาจะมีการสวดสรรเสริญ
พระเทวี และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายอยาง ครั้นถึงวันที่สิบผูคนจะนํากระบือซึ่งสมมุติวาเปน
อสูรมหิษะมาฆาบูชาพระเทวี ชาวนาจะนําเอาฟางมามัดและไมมาประดับเปน รูปทุร คาเทวียืนครอม
รางอสูรมหิษะ ฉาบดวยดินเหนียวและทาสีประดับประดาสวยงาม ผูเขารว มพิธีจ ะนํา หุนนี้ลอยแมน้ํา
คงคา
ผูศึก ษาสัน นิษ ฐานวา การบูช าพระทุร คามี ค วามหมายทางสัง คมดว ยคือ ทํา ใหผูคนเกิ ด
กําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคและความยากลําบาก เพราะทรงเปนเทวีแหงสงคราม จึงไดรับการนับ
ถือบูชาจากชนในวรรณะกษัตริยมากเปนพิเศษ มีหลักฐานวาในสมัยโบราณมีธรรมเนียมวาหลังจบพิธี
ในวันที่สิบแลว กองทัพจะเริ่มทําสงครามซึ่งในปจจุบัน ใชขบวนแหเทศกาลนวราตรีของรัฐไมซอรกับ
ชัยปุระเปนสัญลักษณแทน มหาราชาในอดีตจะประทับอยูบนหลังชาง เขารวมขบวนเขตใจกลางเมือง
ออกไปจนถึงนอกประตูเมืองพอดี เสียงเปา แตรและเสียงรัว กลองดังกระหึ่ม ชางจะไดรับการตกแตง
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อยางสวยงาม ทหารดูภาคภูมิดวยชุดพระราชพิธี พวกเจาขุนมูลนายก็แตงกายตามแบบโบราณราช
ประเพณีมาเขารวมขบวน ในประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย มีการฉลองพิธีนวราตรี หรือทุรคา
ปูชานี้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเปนประจําทุกปเชนกัน
นอกจากพิธีกรรมและประเพณี เทวีมาหาตมยะยังเกี่ยวของกับงานศิลปะทางศาสนา กลาวคือ
ตํา นานที่พระเทวีทรงสังหารอสูรมหิษะ หรือ มหิษาสุร ะมรรทินี (mahiṣāsuramardinī) ยังเปนที่นิยม
ถูกนํามาถายทอดเปนรูปปนและภาพวาดทั่วประเทศอินเดีย สถานที่อขงรูปเคารพของพระเทวีที่เปนที่
รูจักกันดีคือ จามุณฑี ฮิลล ในแควน ไมซอร ทางภาคใตของอิน เดีย เรื่อ งเทวีมาหาตมยะยังเปนแรง
บันดาลใจให รามกฤษณะ ประพัน ธวรรณคดีเรื่อง มหิษาสุรมรรทินี สโตตระ บทสรรเสริญทุรคาเทวี
ที่มีชื่อเสียง และ กวีภาณะ ประพันธวรรณคดีเรื่องจัณฑีศตกะ เปนตน
อาจกลา วไดวา พิธีบูช าสรรเสริญมหาเทวี และเทศการนวราตรีส ะทอ นใหเห็น ถึงอิทธิพล
ของเรื่อ งราวในวรรณคดีที่มีผลตอ พิธีกรรม ประเพณี วั ฒนธรรมและการดํา รงชีวิต ของชาวฮิน ดู
ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจวาการบูช าสรรเสริญพระเทวีจะสามารถขจัดอุปสรรคได ทําใหผูบูชาสรรเสริญ
ที่มีความศรัท ธามีกําลังใจ นอกจากนั้นยังชวยกําหนดแนวทางในการนับถือปฏิบัติใหเปน แบบแผน
ผูกพัน กลุมคนมารวมกัน เปน ลัท ธิศัก ติ หรือ ลัท ธิ ที่บูช าสรรเสริญพระมหาเทวีเปน เทพเจา สูง สุ ด
เปนสัญลักษณชี้นําการดําเนินชีวิต

บทที่ 5
สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องเทวีมาหาตมยะ: การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤตตามจุดประสงค
และขอบเขตของเรื่องที่กําหนดไว ไดขอสรุปในประเด็นตางๆดังตอไปนี้
การศึกษาแนวคิดเรื่อ งการบูช าสรรเสริญ เทวีในสังคมอิน เดีย พบวา วัฒนธรรมการบูช า
สรรเสริญ สตรีเทพพบไดทั่ว ไปในวรรณคดีท างศาสนาของอิน เดีย วรรณคดีพระเวทเปน วรรณคดี
สันสกฤตเรื่องแรกที่ปรากฏการบูชานับถือเทวี เทวีในสมัยนี้สวนมากจะมาจากรูปบุคลาธิษฐานของ
ปรากฏการณธรรมชาติ และมีบทบาทหนา ที่สํา คัญ ในฐานะผูใหพร เนน เรื่อ งความเจริญ รุงเรือ ง
ทรัพยสิน ความอุดมสมบูรณ
แนวคิดที่มีอิทธิพลตอการบูชาสรรเสริญเทวีมีหลายประการ ไดแก ความเชื่อวาเพศหญิงเปน
ผูใหกําเนิดและเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ, บทบาทของคูครองในฐานะผูชวยเหลือและผู
เสริมบารมีใหแกสังคมที่เพศชายเปนใหญ สะทอนออกมาใหเห็นในบทสวดสรรเสริญเทวีในคัมภีรพระ
เวท แมเทวีในวรรณคดีสมัยหลังพระเวท ทั้งพราหมณะ และอุปนิษัทจะไมไดรับการกลาวถึงมากนัก แต
ความคิดทางปรัช ญาในอุปนิษัท โดยเฉพาะปรัชญาสางขยะ และเวทานตะมีอิท ธิพ ลตอ การบูช า
สรรเสริญเทวี และบทบาทของเทวีในฐานะพลังศักติ
การบูชาสรรเสริญเทวีเขาสูยคุ รุงเรืองสมัยราชวงศคุปตะ เนื่องมาจากความตองการรวมศูนยที่
เกิดขึ้นในอาณาจักรใหญๆ และแนวคิดเรื่องภักติ ประชาชนนิยมบูชาสรรเสริญเทวีทั้งในเมืองและใน
ระดับทองถิ่นดวยการถวายเครื่องสังเวยตอรูปเคารพ หรือสัญลักษณแทนเทวี เรียกวา พิธีปูชา เทวี
ชายาของมหาเทพ เชน ทุรคาเทวี ลักษมีเทวี กาลีเทวี และสรัสวตีเทวี ไดรับการสรรเสริญมาก และเกิด
แนวคิดการบูชาสรรเสริญพระมหาเทวีเปนเทพเจาสูงสุด เห็นไดชัดเจนในปุร าณะ เชน มารกัณเฑยะ
ปุราณะที่บรรจุวรรณคดีสําคัญของลัทธิศักติ คือ เทวีมาหาตมยะ
เทวีมาหาตมยะ หรือความยิ่งใหญแหงเทวีมาจากสวนหนึ่งในมารกัณเฑยะปุราณะ เมื่อแยก
ออกมาจากปุร าณะนิยมเรียกวา ทุร คาสัปตศตี หรือ 700โศลกแหงเทวีทุร คา แยกเปน บท มี 13 บท
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สันนิษฐานวาประพันธประมาณ 1600ปมาแลว (ค.ศ.400-500) โดยฤาษีมารกัณเฑยะ โครงสรางของ
เรื่องเทวีมาหาตมยะ คือ การนําเรื่องราววีรกรรมของพระมหาเทวีสามเรื่องมาเชื่อมโยงเขาดวยกันเปน
บทที่ 81-93 ภายใตโครงเรื่องใหญของมารกัณเฑยะปุราณะ มีจุดประสงคจะเลา ถึงเรื่อ งราวของการ
กําเนิดพระมนูในแตละสมัยจนมาถึงพระมนู ชื่อ สาวรรณิ ในบทที่ 81 ซึ่งเปนจุดเริ่มเรื่อง
ตํานานทั้งสามเรื่องของเทวีมาหาตามยะนําเรื่องราวทองถิ่นเขามารวมเปนเรื่องเดียวกัน เสริม
บทบาทของพระมหาเทวีใหโดดเดน นําเสนอพระเทวีในฐานะเทพสูงสุดที่รวมอํานาจการสรางโลก การ
ปกปองโลก และการทําลายโลกของมหาเทพทั้งสาม คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะไวในองค
เดียวกัน แสดงใหเห็นภาพของพระมหาเทวีองคเดียวที่เปนศูนยรวมของเทวีหลายๆองคภายใตแนวคิด
ศักติ หรือพลังในการสรางสรรค ปกปองคุมครอง และมีอยูในทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
ตามลักษณะทางวรรณคดี เทวีมาหาตมยะจัดอยูในประเภทวรรณคดีสรรเสริญเทพเจา หรือ
วรรณคดีสโตตระ ที่มีเนื้อหาสาระหลักในการสดุดีเทพเจา หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท างศาสนา ประกอบ
ไปดวยการเลาตํานานเกี่ยวกับเทพเจาหรือสถานที่นั้น ประพันธเปนบทรองกรอง คําประพันธสวนมาก
ใชอนุษฏภฉันท หรือ โศลก
วรรณคดีสโตตระมีที่มาจากคําสรรเสริญเทพเจา ตั้งแตสมัยพระเวทสะทอ นความเชื่อของ
มนุษยที่มีตอเทพเจา มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงความภักดี เปนวิธีการบูชาสรรเสริญเทพเจา ที่เหนือกวา
การบูชาอื่นๆ เพราะไมตองทําความเจ็บปวดใหสงิ่ อืน่ เหมือนการบูชายัญ ชวยระบายความรูสึกกดดัน
ในจิตใจของบุคคล และไดบุญ สงผลใหคนนิยมแตง สโตตระจึงพัฒนาไปสูรูปแบบที่หลากหลายและ
กลายเปนวรรณคดีสําคัญประเภทหนึ่ง
ในเทวีมาหาตมยะมีบทสวดสรรเสริญพระมหาเทวีที่รวมเขาเปนเรื่องเดียวกับตํานานวีรกรรมมี
4

สวนที่สําคัญไดแก คําที่พระพรหมสรรเสริญพระเทวี ในบทที่ 1 (มารกัณเฑยะปุราณะอัธยายะที่81)

บทสวดสรรเสริญในบทที่ 4 (มารกัณเฑยะปุราณะอัธยายะที่84) บทสวดที่ทวยเทพสรรเสริญเทวีในบท
ที่ 5 (มารกัณเฑยะปุราณะอัธยายะที่ 85) บทสรรเสริญเทวีสุดทายในเรื่องเทวีมาหาตมยะคือ บทที่ 11
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(มารกัณเฑยะปุราณะอัธยายะที่ 91) ทวยเทพกลาวสรรเสริญพระนางในนามนารายณี และสรรเสริญ
พระเทวีแตละรูปที่ปรากฏมาชวยปราบอสูร
การศึกษาโครงเรื่องและลักษณะทางวรรณคดีของเทวีมาหาตมยะทําใหเห็นบทบาทความเปน
วรรณคดีทางศาสนาและพิธีกรรม เพราะจุดประสงคของเรื่องคือ การเลา เรื่องของพระมนู นํา เสนอ
แนวคิดการนับถือเทพเจาสูงสุดคือพระเทวี ถายทอดความคิดความเชื่อเรื่อ งราวเกี่ยวกับเทพเจา และ
หนทางปฏิบัติเพื่อเขารวมกับเทพเจาดวยพิธีกรรมการปูชา ซึ่งเปนพิธีกรรมการบูชาสรรเสริญเทพเจาที่
ไดรับความนิยมมากหลังสมัยศาสนาพราหมณ เพราะบุคคลสามารถประกอบเองไดงา ย และไมตอ ง
เสียเลือดเนื้อ
เนื้อ หาในคํา สรรเสริญ ของเทวีมาหาตมยะกลา วยกยอ งพลัง อํา นาจของพระมหาเทวีซึ่ ง
แตกตา งจากเทวีในสมัย พระเวทที่มักมีอํา นาจในการใหพร ใหท รัพยสิน และความมั่งคั่ง ซึ่งเป น
ความสุข ทางโลก แตพระมหาเทวีนี้ส ามารถนํา พาผูคนทั้ งหลายใหหลุดพน จากสังสารวัฏ ได พระ
มหาเทวียังไดรับการสรรเสริญเรื่องรูปลักษณ นอกจากพระองคจะมีรูปที่งดงามตามขนบแลว ในเทวี
มาหาตมยะยังสรรเสริญรูปที่ดุราย นากลัว แสดงใหเห็นถึงความนาเกรงขามของพระเทวีผูเปนนักรบผู
ปกปองโลกอยางเต็มที่
ดา นคุณ ค า ทางวรรณคดี เทวีม าหาตมยะมีการใชสัม ผัส อักษร และคํา ซ้ํา มากอาจเพื่ อ
ประโยชนในการทองจํา และชวยเนนความ ผูประพันธสามารถบรรยายภาพเหตุการณที่เปนตํานาน
เรื่องเลาอยางละเอียดทําใหผูอานไดรสทางวรรณคดีตามไปดวย โดยเฉพาะวีรรส พีภัตสรส ภยานกรส
และเราทรส เพราะเปนวรรณคดีที่เนนการสรรเสริญวีรกรรมการสูรบของมหาเทวี
บทบาทของเทวีมาหาตมยะในสังคมอินเดียมีอยูจนถึงปจจุบัน วรรณคดีเรื่องนี้ไดรับยกยองวา
เปนหนึ่งในวรรณคดีทางศาสนาที่ชาวอินเดียปจจุบันรูจักดีที่สุดและเปนคัมภีรที่สําคัญที่สุดในการบูชา
สรรเสริญ เทวี ปจจัยที่ทํา ใหเทวีมาหาตมยะเปน ที่นิยมถึงบัดนี้ ไดแก การเปน สว นหนึ่งของคัมภีร
ปุร าณะ มีบทสรรเสริญเทพเจา เปนสวนประกอบสํา คัญจึงถือ เปนมันตระศักดิ์สิทธิ์ ความหมายตัว
เนื้อหาแสดงใหเห็นภาพของพระเทวีในฐานะเทพเจาสูงสุดเปนเรื่องแรกทําใหนาสนใจ บทประพันธยัง
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เอื้อตอการเผยแพรสังเกตจากคํากิริยาที่ใชชี้ใหเห็นวาผูใดสวด ฟง ทองใหผูอื่นฟง หรือ ระลึกถึงเทวีมา
หาตมยะตางไดบุญทั้งสิ้น นี้ นอกจากนั้นการรวมเรื่อ งราวของเทวีตามทอ งถิ่น เชน ทุรคา กาลี และ
เหลามาตฤกะ มาผสมผสานกับเทวีที่มีชื่อคุนเคยอยูแลวในวรรณคดีสันสกฤตก็มีสวนชวยใหผูคนรูจัก
คุนเคยทั่วไป
อิทธิพลของเทวีมาหาตมยะตอประเพณีพิธีกรรมของชาวฮินดูที่เห็นไดจากเนื้อ เรื่อง คือ การ
เผยแพรความนิยมในพิธีปูชา ความสํา คัญของรูปเคารพ และการทําพิธีปูชาพระเทวีที่ยิ่งใหญในฤดู
ใบไมรวง ปจจุบันคือพิธีที่เรียกวา ทุรคาปูชา หรือพิธีนวราตรี
เนื่องจากวิทยานิพนธนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวคิดการบูชาสรรเสริญเทวีในสังคมอินเดีย
วิเคราะหจากเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตสมัยตางๆ เพื่อใหเขาใจวรรณคดีสดุดีพระเทวีเรื่อ ง
เทวีมาหาตมยะทั้งที่มาของเรื่องโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการบูชาสรรเสริญพระมหาเทวี การ
ใชภาษา บทบาทการเปน วรรณคดีทางศาสนาและพิธีกรรม คุณคาทางวรรณคดี และอิทธิพลของ
วรรณคดีเรื่องนี้ในสังคมฮินดูปจจุบันเทานั้น แตเทวีมาหาตมยะยังมีความสําคัญในแงของสัญลักษณ
ปรัชญาและศาสนาซึ่งเปนความคิดที่ควรนํามาศึกษาและวิเคราะหตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ฉายานามของพระมหาเทวี
ฉายานามของพระมหาเทวีที่พบในเทวีมาหาตมยะที่มักพบในเทวีมาหาตมยะอันเกิดจากคุณสมบัติ
ประจําตัว กําเนิด หนาที่ บทบาท ตลอดจนความสําคัญของพระเทวีที่ผูประพันธแตงยกยองสรรเสริญ เรียง
ตามลําดับอักษรภาษาไทย มีดังนี้
กาตยายนี (Kātyāyanī) พระเทวีผูมาจากตระกูลกาตยายนะ
กาลี (Kālī)

พระเทวีผูมีวรกายสีดํา

เกามารี (Kaumārī)

เทสี หรือ ศักติ พลังที่มากจากพระสกันทกุมาร

เคารี (Gaurī)

พระเทวีผูสวางไสว มักรูจักวาเปนชายาของพระศิวะ

จัณฑิกา (Caṇḍikā)

พระเทวีผูดุราย

จามุณฑา (Cāmuṇḍā) พระเทวีผูสังหารอสูรจัณฑะ และมุณฑะ ใชเรียกพระกาลีเทวี
ตมสี (Tamasī)

พระเทวีแหงความมืด, พระเทวีผูประกอบไปดวยคุณคือตมัส (ความมืด,
ความงวงเหงาหาวนอน)

ทุรคา (Durgā)

พระเทวีผูเขาถึงยาก, พระเทวีผูขจัดอุปสรรค

นรสิงหี (Nārasiṃhī)

เทวี หรือ ศักติ พลังที่มาจากนรสิงห (อวตารปางหนึ่งของพระวิษรุในรูปครึ่ง
คนครึ่งสิงห)

นารายณี (Nārāyaṇī)

พระเทวีผูมีความสัมพันธกับพระนารายณ รูจักกันวาเปนพระนามหนึ่งของ
พระลักษมีผูเปนชายาของพระนารายณ

นิตยา (Nityā)

พระเทวีผูเปนนิรันดร

นิทรา (Nidrā)

การนอนหลับ, ความงวงเหงาหาวนอน
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ปารวตี (Pārvatī)

พระเทวีผูพํานักอยูในภูเขา เปนชายาของพระศิวะ

ประกฤติ (Prakṛti)

พระเทวีผูเปนมูลฐานแหงสรรพสิ่ง เปนตนกําเนิดแหงจักรวาล

พราหมณี (Brahmāṇī) เทวี หรือ ศักติ พลังของเทวีที่มาจากพระพรหม
ภัทรกาลี (Bhadrakālī) พระเทวีผูศักดิ์สิทธิ์ผูมีพระวรกายสีดํา
มหามายา (Mahāmāyā) พระเทวีผูเปนภาพลวงตาอันยิ่งใหญ
มาตฤ (Mātṛ)

มารดา

มายา (Māyā)

พระเทวีผูเปนภาพลวงตา

มาเหศวรี (Māheśvarī) เทวี หรือ ศักติ พลังที่มาจากพระมเหศวร (พระศิวะ)
โยคะนิทรา (Yoganidrā) สภาวะที่อยูในระหวางการทําสมาธิและการนอนหลับ, การบรรทมของพระ
วิษณุในยามสิ้นยุค มักกลาววาเปนรูปหนึ่งของเทวีลักษมี ชายาของพระวิษณุ
หรือเทวีทุรคา
ลักษมี (Lakṣmī)

โชคดี, ความเจริญรงเรือง, ความสําเร็จ

วาราหี (Vārāhī)

เทวี หรือศักติ พลังที่มาจากวราหะ (อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุในรางหมู
ปา)

ไวษณวี (Vaiṣṇavī)

เทวี หรือศักติ พลังที่มาจากพระวิษณุ

ศักติ (Śakti)

พลัง, ความสามารถ

ศรี (Śrī)

เทวีแหงโชคลาภ, ความมั่งคั่ง, ความร่ํารวย

ศิวะทูตี (Śivadūtī)

พระเทวีผูมีพระศิวะเปนทูติ ในเทวีมาหาตมยะศิวะทูตี คือศักติที่ออกมาจาก
รางของพระจัณฑิกา เปนศักติที่แตกตางออกไปจากขนบเดิมวา ศักติมาจาก
พลังของเทวะ
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สวธา (Svadhā)

คําอุทาน หรือ คําใหพรที่ใชในยัชญพิธียามเทเครื่องสังเวยในกองไฟเพื่อบูชา
เทพเจาหรือบรรพบุรุษสมัยพระเวท

สรัสวตี (Sarasvatī)

พระสรัสวตี เทวีแหงสายน้ําในสมัยพระเวท กลาวกันวาเปนองคเดียวกับวาจ
เทวี หรือ เทวีแหงถอยคํา

สวาหา (Svāhā)

คําอุทานที่ใชในการบูชาบวงสรวงเทพเจาสมัยพระเวท

อลักษมี (Alakṣmī)

โชคราย, ความยากจน

อัมพา (Ambā)

มารดา

อัมพิกา (Ambikā)

มารดา

ไอนทรี (Aindri)

เทวี หรือ ศักติ พลังของเทวีที่มาจากพระอินทร
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