


April 2021 | No. 292 |

55

TPA news

สุน์ุกกับ้ภาษา

ส
วััสดีีค่่ะ กลับิมาพบิกันอีกค่รั�งใน TPA NEWS ฉบัิบิเดืีอน

ที่�ร�อนที่�สุดีในรอบิปี หวัังว่ัามิติรรักนักอ่านทุ่กท่่านจะ

สบิายดีีกันอย่้นะค่ะ 

สนุกกับิภัาษาฉบัิบินี� ผู้้�เขียนขอนำาเสนอเกร็ดีค่วัามร้�ดี�าน

วััฒนธุรรมค่วัามเชืิ�อของไท่ยเกี�ยวักับิวัันทั่�ง ๗ ค่่ะ พอไดี�สอนภัาษาไท่ย

ให�ชิาวัญี�ปุ่น และชิาวัต่ิางชิาติิ หรือเวัลาที่�ไดี�พ้ดีคุ่ยกับิชิาวัต่ิางชิาติิ โดีย

เฉพาะเวัลาสอน และพ้ดีคุ่ยเรื�องวัันเดืีอนปี ชิาวัต่ิางชิาติิก็อดีแปลกใจ

ไม่ไดี�ที่�ค่นไท่ยจำากระทั่�งว่ัาตัิวัเองเกิดีวัันอะไรกันไดี� เพราะเท่่าที่�ท่ราบิ 

ค่นชิาติิอื�นๆ จะจำาเพียง วัันที่� เดืีอน และปีเกิดีเท่่านั�น ไม่ไดี�ให�ค่วัาม

สำาคั่ญกับิวััน เพราะวัันจะเปลี�ยนผัู้นไปติามปี ไม่ค่งที่�ค่่ะ และนอกจาก

จะจำาวัันที่�ตัิวัเองเกิดีไดี�แล�วั ค่นไท่ยยังมีการกำาหนดีสีประจำาวััน และ

มีพระพุท่ธุร้ปประจำาวัันบ้ิชิาติามวัันเกิดีของติน อีกทั่�งยังมีค่ำาท่ำานาย

ติามวัันเกิดี นอกเหนือจากค่ำาท่ำานายติามราศีึ และปีนักษัติรอีกดี�วัย 

เห็นไดี�ว่ัาค่นไท่ยให�ค่วัามสำาคั่ญกับิวัันทั่�ง ๗ เป็นอย่างมาก จนชิาวั

ต่ิางชิาติิที่�เรียนภัาษาไท่ยเกิดีค่วัามสนใจใค่ร่ร้� ค่�นด้ีกันยกใหญ่ว่ัา

ตัิวัเองเกิดีวัันอะไรกัน

ทุ่กท่่านเค่ยคิ่ดีสงสัยไหมค่ะว่ัาสีประจำาวัันมีที่�มาอย่างไร และ

พระพุท่ธุร้ปประจำาวัันมีปางอะไรบิ�าง... ผู้้�เขียนรวับิรวัมข�อม้ลมาให�ค่รบิ

ทั่�ง ๗ วัันแล�วั เชิิญติิดีติามกันไดี� ณ บัิดีนี�ค่่ะ

สีประจำาวัน เป็นวััฒนธุรรมค่วัามเชืิ�อของไท่ยที่�ไดี�รับิอิท่ธิุพล

มาจากติำานานท่างโหราศึาสติร์ของฮินด้ี สีประจำาวัันกำาหนดีมาจาก

สีกายของเท่พที่�ปกป้องวัันนั�นๆ หรือ “เท่วัดีานพเค่ราะห์” “เท่พนพ-

เค่ราะห์” ก็ว่ัา

“เค่ราะห์” [เคฺ่ราะ] (โหร) น. เรียกดีาวัเฉพาะ ๙ ดีวัง เรียงติาม

ลำาดัีบิมหาทั่กษา คื่อ อาทิ่ติย์ จันท่ร์ อังค่าร พุธุ เสาร์ พฤหัสบิดีี ราห้ 

ศุึกร์ เกตุิ ซึึ่�งถืึอกันว่ัามีเท่วัดีาประจำาแต่ิละดีวัง ว่ัา ดีาวัพระเค่ราะห์, 

เรียกดีาวัพระเค่ราะห์ทั่�ง ๙ ดีวังอย่างรวัม ๆ ว่ัา ดีาวันพเค่ราะห์ ถืึอว่ัา

เป็นดีาวัที่�ยึดีโชิค่ของค่น (ป. ค่ห; ส. คฺ่รห ว่ัา ยึดี)

เท่พ/เท่วัดีานพเค่ราะห์ คื่อ เท่พ ๙ องค์่ ผู้้�ค่รองเรือนชิะติาของ

มนุษย์ มีติ�นกำาเนิดีมาจากโหราศึาสติร์ฮินด้ีที่�นับิถืึอพระสุริยเท่พ 

(พระอาทิ่ติย์) ซึึ่�งมีเท่พบิริวัารอีก ๘ องค์่ ซึึ่�งให�โท่ษหรือสร�างอุปสรรค่

แก่มนุษย์มากกว่ัาจะให�คุ่ณ ต่ิอมาจึงติ�องมีผู้้�ค่วับิคุ่มเท่พนพเค่ราะห์

ศศิธิร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาแลัะวัฒนธรรม

วันทั้ง ๗ ของไทยวันทั้ง ๗ ของไทย
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อีกชัิ�นหนึ�ง คื่อ “พระค่เณศึ” เท่พผู้้�เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค่ทั่�งมวัล

เท่พนพเค่ราะห์ทั่�ง ๙ องค์่ เรียงติามวัันในหนึ�งสัปดีาห์ไดี� ดัีงนี�

๑)	 วันอาทำิตื่ย์

- พระอาทิ่ติย์ เป็นเท่พนพเค่ราะห์ที่�มีอำานาจเหนือกว่ัาเท่พ

นพเค่ราะห์ทั่�งปวัง พระอิศึวัรท่รงใชิ�ราชิสีห์ ๖ ตัิวัป่นเป็นผู้ง ห่อดี�วัย

ผู้�าสีแดีง พรมดี�วัยนำ�าอมฤติ ลักษณะเป็นบุิรุษมีผิวกายสีแดง ท่รง

ราชิสีห์เป็นพาหนะ 

- พระประจำาวัันอาทิ่ติย์ คื่อ ปางถวายเนตร เป็นพระพุท่ธุร้ป

อย่้ในพระอิริยาบิถึยืน ลืมพระเนติรทั่�งสองเพ่งไปข�างหน�า พระหัติถ์ึทั่�ง

สองห�อยลงมาประสานกันอย่้ระหว่ัางพระเพลา (ตัิก) พระหัติถ์ึขวัา

ซึ่�อนเหลื�อม พระหัติถ์ึซึ่�ายอย่้ในพระอาการสังวัร ท่อดีพระเนติรด้ีติ�น

พระศึรีมหาโพธ์ิุ 

๒)	วันจันทำรื่์

- พระจันท่ร์ พระอิศึวัรท่รงสร�างจากเท่พธิุดีา ๑๕ นางบิดีป่น

เป็นผู้ง ห่อผู้�าสีขาวันวัล (บิางติำาราก็ว่ัาห่อดี�วัยผู้�าสีเหลืองอ่อน) พรม

ดี�วัยนำ�าอมฤติ ไดี�บุิรุษร้ปงามมีผิวกายสีข้าวนวล (หร่อ สีเหล่องนวล) 

ท่รงอาชิา (ม�า) เป็นพาหนะ 

- พระประจำาวัันจันท่ร์ คื่อ ปางห้ามญาติ หร่อ ปางห้าม

สมุทร ลักษณะพระพุท่ธุร้ปอย่้ในพระอิริยาบิถึยืน ยกพระหัติถ์ึทั่�งสอง

ขึ�นเสมอพระอุระ (อก) ตัิ�งฝ่ึาพระหัติถ์ึยื�นออกไปข�างหน�าเป็นกิริยาห�าม 

เป็นปางเดีียวักันกับิปางห�ามสมุท่ร ต่ิางกันติรงที่�ปางห�ามญาติิจะยกมือ

ขวัาขึ�นห�ามเพียงมือเดีียวั ส่วันปางห�ามสมุท่รจะยกมือทั่�งสองขึ�นห�าม 

แต่ิส่วันใหญ่มักจะนิยมสร�างเป็นปางห�ามญาติิ และนิยมท่ำาเป็นแบิบิ

พระท่รงเค่รื�อง

	 ๓)	วันอังคารื่

 - พระอังค่าร พระอิศึวัรท่รงสร�างจากกระบืิอ ๘ ตัิวับิดีป่นเป็นผู้ง 

ห่อดี�วัยผู้�าสีชิมพ้หม่น (บิางแห่งก็ว่ัาห่อดี�วัยผู้�าสีแดีงหลัวั) พรมดี�วัยนำ�า

อมฤติ ไดี�บุิรุษผิวสีทองแดง (สีแก้วเพิ่ทายหร่อสีแดงหลัว) ท่รง

กระบืิอเป็นพาหนะ 

- พระประจำาวัันอังค่าร คื่อ ปางไสยาสน์ หรือ ปางโปรดีอสุรินท่-

ราห้ โดียพระพุท่ธุร้ปปางไสยาสน์มีลักษณะอย่้ในพระอิริยาบิถึ

นอนติะแค่งขวัา พระบิาท่ทั่�งสองข�างซึ่�อนทั่บิเสมอกัน พระหัติถ์ึซึ่�าย

ท่าบิไปติามพระวัรกาย พระหัติถ์ึขวัาตัิ�งขึ�นรับิพระเศีึยร และมีพระเขนย 

(หมอน) รองรับิ บิางแบิบิพระเขนยวัางอย่้ใติ�พระกัจฉะ (รักแร�)
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