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พระคเณศ เปนนามของเทพเจาสําคัญองคหนึ่งของศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ ผูคน
ในแถบเอเซียใต และเอเซียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งจีน ธิเบตเคารพนับถือพระองคเปนเทพแหง
ศิลปศาสตร เปนเทพแหงปญญาและวิทยาการสาขาตางๆ เชื่อกันวาทรงสามารถประสาทสรรพ
มงคล อํานวยผลสัมฤทธิ์ พิชิตอุปสรรคแกผูที่เคารพบูชาพระองคใหไดประสบแตความสําเร็จและ
ความเจริญรุงเรือง 

พระคเณศทรงเปนพระโอรสของพระศิวะ(พระอิศวร) กับพระอุมา(พระนางปารวตี) ผูนับ
ถือศาสนาฮินดูเชื่อวา พระคเณศ เกิดจากเหงื่อไคลของพระอุมา ทรงนํามาปนเปนหนุมรูปงามใหทํา
หนาที่เฝารักษาทวารที่ประทับ และทรงกําชับวามิใหผูใดลวงลํ้าเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่พระ
นางสรงน้ํา วันหนึ่งพระศิวะเสด็จมา พระคเณศไมยอมใหเขาในที่ประทับ จึงเกิดการตอสูกับพวก
เทพบริวารซึ่งแพพระคเณศหมด พระวิษณุจึงตองใชอุบายลอลวงจึงตัดเศียรพระคเณศได พระอุมา
พิโรธมากเมื่อทรงทราบเรื่อง พระฤาษีนารทตองมาไกลเกลี่ย เพื่อใหพระคเณศฟนคืนชีวิตอีกครั้ง
หนึ่ง พระนางจึงใหนําศีรษะของชางซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบมาตอเศียร จากนั้นพระศิวะจึง
ประสาทพรใหมีอํานาจเหนือ เทพบริวารของพระองค สวนคนไทยเชื่อวา พระคเณศคือพระขันธ
กุมาร พระองคทรงไดรับเทวบัญชาใหไปปราบชางน้ําชื่อ อสุรภังคี แตจะตองเขาพิธีโสกันตกอน ใน
วันพิธีมีการอัญเชิญพระพรหม และพระนารายณมาเจริญพระเกศา แตพระนารายณบังเอิญบรรทม
หลับสนิท พระอินทรตองทรงปลุกดวยเสียงมหาสังข พระนารายณทรงทราบความไดพล้ังพระ
โอษฐวา “ ลูกหัวหาย จะนอนหลับใหสบายก็ไมได” ทําใหเศียรของพระกุมารหลุดหายไป พระ



อิศวรจึงใหพระวิษณุกรรมไปยังโลกมนุษยเพื่อตัดหัวคนที่ใกลจะมรณะมาตอ ให แตไมมีเลย พบแต
ชางที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก จึงตัดเอาหัวชางมาตอใหพระขันธกุมาร 

พระคเณศมีลักษณะปรากฎโดยทั่วไปคือ พระวรกายเปนมนุษยอวนเตี้ย พระอุทรพลุย พระ
กรรณยาน พระเศียรเปนชางงาเดียว สีกายแดง มีส่ีกร ถือบาศ และขอ บางแหงวาถือวัชระ จักร สังข 
คฑา ดอกบัว ทรงหนูเปนพาหนะ 

พระนามของพระคเณศมีจํานวนมาก บางพระนามแสดงกําเนิด บางพระนามแสดงลักษณะ
ประจําพระองค บางพระนามแสดงสถานะ หนาที่ของพระองค เชื่อกันวาผูใดสามารถสวดทองพระ
นามสําคัญของพระองค หรือทองนามพระองคได ๑๐๘ พระนามจะเกิดความเปนศิริมงคล ทําการ
ใดก็จะสําเร็จ รอดพนจากอุปสรรคขอขัดของทั้งมวล พระนามของพระคเณศ ไดแก 

กิปล หมายความวา ผูมีรัศมีสีน้ําเงิน และสีเหลือง 

คชครณก หมายความวา ผูเสมือนชาง 
คชมุข หมายความวา ผูมีหนาเปนชาง 
คชวัทน หมายความวา ผูมีหนาเปนชาง 
คชานน หมายความวา ผูมีหนาเปนชาง 
คณกรีฑา หมายความวา ผูเยีย่มยอด หรือผูสูงสุดแหงหมูคณะ 
คณนาถ หมายความวา ผูเยี่ยมยอด หรือผูสูงสุดแหงหมูคณะ 
คณนายก หมายความวา ผูเยีย่มยอด หรือผูสูงสุดแหงหมูคณะ 
คณบด ี หมายความวา ผูเยี่ยมยอด หรือผูสูงสุดแหงหมูคณะ 
คณปต ิ หมายความวา ผูเยี่ยมยอด หรือผูสูงสุดแหงหมูคณะ พระนามนี้พระศวิะประทาน โดยทรง
มอบใหเปนใหญเหนือบรรดาคณะบรวิารของพระศิวะ 
คณปุคว หมายความวา เหมือนผูนําฝูงโค คือเปนหวัหนาคณะบริวารพระศิวะ 
คณาธยช หมายความวา ผูเยีย่มยอด หรือผูสูงสุดแหงหมู
คณะ  
คเณศวร  หมายความวา ผูยิ่งใหญในคณะเทพ 
คเนศ หมายความวา ผูยิ่งใหญในคณะเทพ 
คริมุข หมายความวา ผูมีหนาเปนชาง 
คุหาครช หมายความวา ผูเปนพี่ชายของพระขันธกุมาร 
ทวิเทหก หมายความวา ผูมีรางกายสองสวน 
ทไวมตุระ หมายความวา ผูมีมารดาสององคคือ พระอุมา และแมชาง 



ธูมรวรรณ หมายความวา ผูมีผิวกายเหมือนเมฆ หรือควัน 
ธูมราภ หมายความวา ผูมีผิวดําแดง 
ธูมรเกต ุ หมายความวา ธงประจําพระองคมีสีเหมือนเมฆ หรือควัน 
พิฆเณศ หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
พิฆเณศวร หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
พิลไลยาร  หมายความวา โอรสแหงเทพ และชนกชนนีแหงจักรวาลคือพระศิวะ และพระอุมา  
ภาละจันทร หมายความวา หนาผากมีพระจนัทรเหมือนอาภรณ 
มโหทร หมายความวา ผูมีทองใหญ 
มุสิกอาสน  หมายความวา ขี่หนู 
รักตตุณฑะ หมายความวา ผูมีงวงแดง 
ลัมหกรรณ หมายความวา ผูมีหูยาน ผูมหีูใหญ 
ลัมโพทร หมายความวา ผูทองพลุย 
ลัมโพทะ หมายความวา ผูมีทองพลุย 
วักรตุณฑะ หมายความวา ผูมีงวงคดโคง 
วิกฏ หมายความวา ผูที่ดีที่สุด 
วิกัฏ หมายความวา ผูพิการ 
วิฆนนายก หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
วิฆนนาศกะ หมายความวา ผูขจัดอุปสรรค ผูปดเปาความขัดของ 
วิฆนนาศน  หมายความวา ผูขจัดอุปสรรค ผูปดเปาความขัดของ 
วิฆนบด ี หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
วิฆนานตกะ หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
วิฆนายกะ หมายความวา ผูเปนใหญแหงอปุสรรค 
วิฆนราช หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
วิฆนหาร ี หมายความวา ผูขจดัอุปสรรค ผูปดเปาความ
ขัดของ 
วิฆเนศ หมายความวา ผูเปนใหญแหงอุปสรรค 
วิฆเนศวร หมายความวา ผูเปนใหญแหงอปุสรรค 
ศูรปกรรณ หมายความวา ผูมีหูเหมือนกระจาด 
สิทธิธาดา หมายความวา ผูอํานวยความสําเร็จ ผูประทานความสําเรจ็ 



สิทธิบด ี หมายความวา ผูอํานวยความสําเร็จ ผูประทานความสําเร็จ 
สุมุข หมายความวา หนาตาสวยงาม 
เหรัมพะ หมายความวา ผูปองกัน ผูคุมครอง 
อักหูรถะ หมายความวา ผูทรงหนูเปนพาหนะ 
อาขุรถ หมายความวา ผูทรงหนูเปนพาหนะ 
อาครช หมายความวา พี่ชาย ผูเปนพี่ชายของพระขันธกมุาร 
เอกทันต หมายความวา ผูมีงาเดียว เหตุเพราะเกดิตอสูกับปรศุราม ถูกปรศุรามขวางดวยขวานซึ่งได
รับประทานจากพระอิศวรขวาง พระคเณศทรงจําไดวาเปนขวานของพระบิดาจึงไมคดิตอสูตอไป 
ขวานโดนงาขางซายหัก 

บุคคลใดยดึมัน่ศรัทธาในองคพระคเณศ นอมจิตนมัสการพระองคทานวา “นโม คเณสายะ วิฆเนสา
รายะ” ยอมจะไดรับการคุมครอง และไดรับการประสิทธ์ิประสาทใหเกิดความสําเร็จในกิจการที่
ปรารถนาทุกประการ  

 
***************************** 

 


