
1 ศาสนาขั้นแนะนํา 

บทที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา 

แนวคิด 
1. ศาสนา หมายถึง คําสอนที่ศาสดานํามาเผย 

แผสั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยละเวนจากความช่ัว 
กระทําแตความดี เพื่อประสบสันติสุขในชีวิตท้ังในระดับ 
ธรรมดาสามัญและความสุขสงบนิรันดร ซึ่งมนุษยยึดถือ 
ปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและ 
ศรัทธา  และจะตองมีพีธีกรรม มีสัญลักษณอันเปน 
เครื่องหมายทางศาสนา และคําสอนในศาสนามีทั้งระดับ 
โลกิยะและระดับโลกุตระ 

2. มูลเหตุที่ทําใหเกิดศาสนานั้น เกิดจากอวิชชา 
ความกลัว ความภักดี ความตองการความรูแจงความจริง 
ของชีวิตและความตองการความสงบสุขของสังคม และ 
ดวยความแตกตางทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และความ 
เชื่อ จึงทําใหเกิดศาสนาหลายรูปแบบ 

3.  เม่ือมนุษยไดนําหลักศาสนาไปประพฤติ 
ปฏิบัติ ในวิถี ชีวิตของตนอย างส มํ่า เสมอแลวยอม 
กอใหเกิดประโยชนอยางอเนกอนันตตอบุคคลผูนั้น และ 
ยังชวยใหสังคมเกิดความสงบสุขอีกดวย 

ในประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ ไมมียุคสมัย 
ใดและไมมีเผาใดเลย ที่ไมนับถือศาสนา  ศาสนาจึงมี 
อิทธิพลและแพรหลายไปทั่วในสังคมมนุษยทุกยุคทุก 
สมัยตั้งแตสังคมยุคดึกดําบรรพจนถึงยุคปจจุบัน ศาสนา 
จึงเปนคําที่มนุษยคุนเคยไดยินมานานและมีความหมาย 
มากที่สุด ยิ่งใหญที่สุด อีกทั้งมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ 
มนุษยมากที่สุดดวย ดังนั้น  จึงมีความจําเปนและสําคัญ 
อยางยิ่งที่เราควรจะตองศึกษาใหเขาใจถึงภูมิหลังของ 
ศาสนาตางๆ ที่มีมนุษยนับถือกันอยูทั่วโลก 

1.1 ความหมายของศาสนา 

คําวา ศาสนา นักปราชญไดนิยามความหมายของ 
ศาสนาไวแตกตางกันอยูมาก จึงขอนําเสนอความหมายที่ 
ควรทราบ ดังนี้ 

1.1.1 ความหมายตามรูปศัพท 
คําวา ศาสนา มาจากคําในภาษาสันสกฤต คือ 

ศาสนํ ในภาษาบาลีคือ คําวา สาสนํ แปลวา คําสั่งสอน 
คํ าสอน  หรื อการปกครอง  โ ดยแยกอธิบ ายตา ม 
ความหมายของคําได ดังตอไปนี้ 

1) คําสั่งสอน แยกเปน คําสั่ง หมายถึง ขอหามทํา 
ความช่ัว  เรียกวา  ศีล หรือ วินัย คําสอน หมายถึง 
คําแนะนําใหทําความดี ที่เรียกวา ธรรม  เม่ือรวมคําสั่ง 
และคําสอน จึงหมายถึง ศีลธรรม หรือศีลกับธรรม นั่น 
คือมีท้ังขอหามทําความช่ัว และแนะนําใหทําความดี 

คําสั่งสอน ตองประกอบหลักความเช่ือในอํานาจ 
ของสิ่งที่มิอาจมองเห็นไดดวยตา  มีหลักศีลธรรม มี 
จุดหมายสูงสุดในชีวิต มีพิธีกรรม  และมีความเขมงวด 
กวดขันในเรื่องความจงรักภักดี 

2)  การปกครอง  หมายถึง การปกครองควบคุม 
จิตใจตนเองอยูเสมอ และรับผิดชอบการกระทําทุกอยาง 
ของตน การสามารถปกครองจิตใจของตนได  จะทําให 
บุคคลไมทําความช่ัว 

สวนในภาษาอังกฤษ คําวา ศาสนา ตรงกับคําวา 
Religion ซึ่งมาจากภาษาละติน 2 คํา คือ คําวา Religare มี 
คําแปลวา การยึดถือหรือความผูกพันอยางแนนแฟน 
หมายถึงความผูกพันอยางเหนียวแนนตอพระผูเปนเจา 
(God) และคําวา  Relegere มีความหมายวา การปฏิบัติตอ 
สิ่งที่ มีอํานาจเหรือตนเองอยางระมัดระวัง หรือการ 
เกี่ ย วของกับสิ่ งที่ มีอํ านาจ เหนือตนเองด วยความ 
ระมัดระวัง เพื่อแสดงความเลื่อมใส หรือเกรงกลัว 

สรุปไดวา ความหมายตามรูปศัพท ทั้งภาษาบาลี 
สันสกฤตและภาษาอังกฤษ  คําวา ศาสนา หมายถึง คําสั่ง 
สอนที่ประกอบดวยหลักศีลธรรมทั้งที่เปนขอหามและ 
ขอควรปฏิบัติ มีหลักความเชื่อเรื่องพระเจา หรืออํานาจที่ 
อยู เหนือการรับรูดวยประสาทสัมผัสในฐานะเปน 
แหลงกําเนิดของสรรพสิ่งในโลก มีการยอมมอบกาย 
ถวายชีวิตดวยความของตนใหพระเจาดวยความรักภักดี
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1.1.2  ความหมายตามทรรศนะของนักวิชาการ 
ตะวันออกและตะวันตก 

ความหมายของคําวา  ศาสนา ตามทรรศนะของ 
ชาวตะวันออกและชาวตะวันตกจะมีความหมายแตกตาง 
กัน  โดยชาวตะวันออกจะมีทรรศนะของศาสนา 
ดังตอไปนี้ 

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ . 
2542  อธิบายความหมายของศาสนาไววา ศาสนา คือ 
ลัทธิ ความเช่ือถือของมนุษย อันมีหลักคือ แสดงกําเนิด 
และความสิ้นสุดของโลก เปนตน  อันเปนไปในฝาย 
ปรมัตถประการหนึ่ง  พรอมทั้งลัทธิที่จะกระทําตาม 
ความเห็นหรือตามคําสั่งสอน ในความเชื่อถือนั้นๆ 

พระยาอนุมานราชธน อธิบายความหมายของ 
ศาสนาไววา ศาสนา คือ  ความเช่ือซึ่งแสดงออกมาให 
ปรากฏเห็นเปนกิริยาอาการของผูเลื่อมใส  วามีความ 
เคารพเกรงกลัว ซึ่งอํานาจอันอยูเหนือโลกหรือพระเจา 
ซึ่งบอกใหผูเช่ือรูไดดวยปญญา ความรูสึกเกิดขึ้นเองโดย 
สัญชาตญาณ  วาตองมีอยูเปนรูปรางอยางใดอยางหนึ่ง 
และตองเปนผูสราง และเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย 
ใหมีอยู เปนอยู กลาวกันงายๆ ศาสนา คือ การบูชาพระ 
เจา ผูซึ่งมีทิพยอํานาจ อยูเหนือธรรมชาติดวยความเคารพ 
กลัวเกรง 

หลวงวิจิตรวาทการใหความหมายวา ศาสนาเปน 
เรื่องที่ถือวามีความศักดิ์สิทธิ์  มีคําสอนทางจรรยา มี 
ศาสดา มีคณะบุคคลที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์และคําสอน 
ไว เชน  พระหรือนักบวช  และมีการกวดขันเรื่องความ 
จงรักภักดี 

สวนทรรศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
จะมีความหมายที่แตกตางออกไปจากแนวคิดขางตน โดย 
มีทรรศนะวา  ศาสนา หมายถึง  คําสั่งสอนของทานผูรู 
ประกอบดวยคําสั่งและคําสอนซึ่งไมมีหลักความเช่ือวา 
พระเจาเปนผูสรางโลก  แตมีหลักความเช่ือวา กรรมใน 

ฐานะกฎธรรมชาติหรือหลักการแหงเหตุและผล  คําสอน 
ตางๆนั้น ทานผูรู เปนผูสั่งสอน ไมบังคับใหเชื่อ 

แตนักวิชาการชาวตะวันตกจะมีทรรศนะเกี่ยวกับ 
ศาสนาตางจากนักวิชาการศาสนาชาวตะวันออก โดยมี 
ทรรศนะวา ศาสนา คือ ระบบรวมวาดวยความเช่ือและ 
การปฏิบัติ เพื่อความสัมพันธในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์  หรือ 
หมายถึง ความสัมพันธ อันแนบแนนระหวางมนุษยกับ 
สิ่งที่มิใชมนุษย คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ  สิ่งที่ 
สามารถดํารงอยูไดดวยตนเองหรือพระเจา 

สรุปไดวา ศาสนาทั้งที่เปนเทวนิยมและอเทวนิยม 
หมายถึง คําสอนที่ศาสดานํามา เผยแผ สั่งสอน แจกแจง 
แสดงใหมนุษยละเวนจากความช่ัว กระทําแตความดี เพื่อ 
ประสบสันติสุขในชีวิต ทั้งในระดับธรรมดาสามัญและ 
ความสุขสงบนิรันดร ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอน 
นั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา คําสอนดังกลาว 
นี้ จะมีลักษณะเปนสัจธรรมที่ มีอยูในธรรมชาติแลว 
ศาสดาเปนผูคนพบ  หรือจะเปนโองการที่ศาสดารับมา 
จากพระเจาก็ได  แตศาสนาตามความหมายของทาง 
ตะวันออกโดยเฉพาะทางศาสนาพุทธนั้น ยึดม่ันในหลัก 
ของเหตุและผล  เปนเรื่องของมนุษยกับธรรมชาติ 
โดยตรง  สวนตามทรรศนะของชาวตะวันตก ศาสนามี 
จุดยืนอยู ที่ศรั ทธาหรือความเ ช่ือในสิ่ งนอกเหนือ 
ธรรมชาติ  เหตุผลตางๆ เปนเพียงสิ่งที่นํามาสนับสนุน 
ความเชื่อตางๆ โดยไมตองมีการพิสูจน 

1.2  องคประกอบของศาสนา 
ตามหลักเกณฑทางวิชาการที่นักการศาสนาจัดไว 

สิ่งท่ีเรียกวาศาสนาอยางสมบูรณตองมีองคประกอบ 
ดังตอไปนี้

1. ศาสดา ศาสนาตองมีศาสดาผูกอตั้งศาสนา และ 
ศาสดาตองมีชีวิตอยูจริงในประวัติศาสตร 

2.  ศาสนธรรม  ศาสนาตองมีศาสนธรรม คือ คํา 
สอนซึ่งเปนหลักของศาสนา  มีคัมภีรเปนที่รวบรวมคํา 
สอน 

3.  ศาสนพิธ ี ศาสนาตองมีพิธีกรรมที่ เกี่ยว 
เนื่องมาจากคําสอนของศาสนา
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4.  ศาสนบุคคล  ศาสนาตองมีบุคคลผูสืบทอดคํา 
สอนของศาสนา ซึ่งเปนผูปฏิบัติตามหลักคําสอนของ 
ศาสนาโดยตรง 

5. ศาสนสถาน ศาสนาตองมีสถานที่เพื่อประกอบ 
ศาสนกิจและศาสนพิธีตางๆ 

6. ศาสนิกชน ศาสนาตองมีบุคคลผูนับถือเลื่อมใส 
ศรัทธาในศาสนานั้นๆ ซึ่งเรียกงา ศาสนิกชน 

ในที่บางแหง มีองคประกอบเพิ่มเติมจากที่กลาวมา 
ขางตน กล าว  คือ  เพิ่มปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถาน 
ศาสนาตองมีสิ่งหรือวัตถุเปนที่เคารพสักการะ และ การ 
กวดขันเรื่องความภักดี 

องคประกอบทั้งหมดนี้ ในบางศาสนาอาจขาด 
ขอใดขอหนึ่งไป  แตก็ยังถือวาเปนศาสนา เชน ศาสนา 
พราหมณ-ฮินดู ขาดองคประกอบขอที่หนึ่ง คือ  ศาสดา 
ไมไดมีชีวิตอยูจริงในประวัติศาสตร ศาสนาอิสลามขาด 
องคประกอบขอ 5 คือ ศาสนบุคคล เพราะผูนับถือศาสนา 
อิสลามไมมีการถือเพศเปนบรรพชิต คงมีแตเพศฆราวาส 
เทานั้น 

1.3  วิวัฒนาการของศาสนา 
ไมวายุคสมัยใด  มนุษยตางก็ตองการใหชีวิตมี 

ความสุข ความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาว จะทําอะไรทุก 
อยางก็เพื่อจุดหมายดังกลาว อันเปนที่มาของการนับถือ 
ศาสนา โดยมีวิวัฒนาการ ดังนี้ 

วิญญาณนิยม 
มนุษยสมัยปฐมบรรพ ยังมีประสบการณชีวิตนอย 

ยังไมเจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงคิดและ 
เชื่อไปตามความรูของตน เมื่อเห็นสิ่งตางๆ เชน กอนหิน 
ที่มีลักษณะแปลกๆ หรือมีสีสันพิเศษแตกตางกวาปกติ ก็ 
จะคิดวามีสิ่งลี้ลับอยูภายใน  จึงทําใหสิ่งนั้นๆ แปลก 
ประหลาดไป สิ่งลี้ลับนี้เรียกวา มนะ หรืออํานาจที่ไมมี 
ตัวตน  แตมีชีวิตจิตใจ มีพลังวิเศษ ที่จะบันดาลใหคุณ 
หรือโทษแกมนุษยได จึงเกิดการเคารพนับถือมนะขึ้นมา 
ระยะนี้เรียกวา สมัยมนะ ตอมาจึงเกิดหมอผี  (Shaman) 
ซึ่งเปนบุคคลที่จะอัญเชิญพลังวิเศษของมนะออกมาใช 
ตามจุดประสงคตางๆ ยุคที่หมอผีมีความสําคัญนี้เรียกวา 

สมัยมายา ตอมามนุษยไดพยายาม ทําความเขาใจในเรื่อ 
งมนะใหมากขึ้น ก็เกิดความเขาใจวา มนะก็คือวิญญาณ 
นั่นเอง ซึ่งวิญญาณนี้สิงสถิตอยูในที่ทั่วไป ไมจําเปนตอง 
มีอยูในสิ่งแปลกประหลาดเทานั้น อาจสิงอยูในตัวสัตว 
ในตนไม ภูเขา และทะเล ก็ได จึงเกิดการนับถือสัตวที่ตน 
คิดวานาจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู เชน นับถือจระเข เตา 
แมว สิงโต เปนตน  ทั้งยังนําสัตวหรือสิ่งที่ตนเคารพมา 
เปนที่เคารพของเผาจนกลายเปนสัญลักษณประจําเผา 
ตางๆ  ชาวพื้นเมืองบางเผาของประเทศนิวซีแลนด ได 
แกะสลักรูปคนนั่งซอนกันหรือที่เรียกวา  รูปเคารพติกิ 
การนําสัตวหรือรูปแกะสลักมาเปนสัญลักษณประจําเผา 
เรียกวา รูปเคารพประจําเผา (Totemism) 

ธรรมชาติเทวนิยม 
ตอมามนุษยไดพยายามทําความเขาใจในเรื่อง 

วิญญาณใหชัดเจนขึ้นไปอีก  ก็ไดมีความเขาใจ วา 
วิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกวาวิสัยของมนุษย จึง 
เรียกวิญญาณวา เทวดา หรือเทพเจา ซึ่งเทพเจาเหลานี้สิง 
สถิตอยูในธรรมชาติท่ัวไป จึงเกิดการเรียกวา พระอาทิตย 
พระจันทร พระวรุณ พระอัคนี และพระคงคา ฯลฯ เชน 
ในศาสนากรีกโบราณและศาสนาพราหมณ  เปนตน 
นอกจากนี้ ยังนับถือผูที่ตนเคารพ  เชน  บิดา มารดา 
บรรพบุรุษ พระมหากษัตริย และวีรบุรุษ ฯลฯ วาเม่ือตาย 
ไปแลวก็จะกลายเปนเทพเจาสิงสถิตอยูในที่ทั่วไป เชน 
บานเรือน  ที่เรียกกันวา เจาที่เจาทาง หรือผีบานผีเรือน 
เปนตน 

เทวนิยม 
ในสมัยตอมา มนุษยบางพวกเกิดความคิดวา เทพ 

เจาตางๆ นาจะมีฐานะสูงต่ําลดหลั่น  อยางมนุษย ทั้ง 
นาจะมีเทพเจาสูงสุดเหนือกวา เทพเจาทั้งหลาย  ดุจ 
พระราชาเปนใหญกวา ปวงประชา พระองคทรงมีอํานาจ 
สูงสุด เชน ทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง ตลอดทั้งกําหนด 
ชะตากรรม ของมนุษย ดูแลความเปนไปของโลก พวกที่ 
มีความเช่ือดังกลาว ยังมีความคิดแตกตางกันไปอีก บาง 
คนมีความเห็นวาเทพเจาสูงสุดมีหลายองค เชน ศาสนา 
พราหมณ ก็เรียกวา  พหุเทวนิยม บางคนมีความเห็นวา 
เทพเจาสูงสุดมี 2 องค คอยทัดทานอํานาจกัน ฝายหนึ่ง
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สรางแตสิ่งท่ีดี แตอีกฝายหนึ่งสรางแตสิ่งไมดี ดังที่มีสิ่งคู 
กันอยูในโลก เชน ศาสนาโซโรอัสเตอร ก็เรียกวา ทวิ 
เทวนิยม  และบางคนมีความเห็นวา เทพเจาสูงสุดหรือ 
พระเจามีเพียงองคเดียวเทานั้น เชน  พระเจาในศาสนา 
คริสตและศาสนาอิสลาม ก็เรียกวา เอกเทวนิยม 

อเทวนิยม 
กาลตอมามนุษยบางคนมีความเห็นวา  พระเจา 

สูงสุดดังที่เช่ือกันนั้นไมมี เปนเพียงมนุษยคิดกันขึ้นมา 
เอง  เห็นไดจากการที่คุณลักษณะตางๆ ของเทพเจา ได 
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และเพิ่มมากขึ้นทุกที ทั้งนี้ก็เพราะ 
มนุษยเปนตนเหตุ  แลวก็หลงเคารพนับถือในสิ่งที่ตน 
สรางขึ้นมา  ความจริงทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามเหตุ 
ปจจัย จะเกิดขึ้นไดก็เพราะเหตุปจจัยหลายอยางประกอบ 
กันขึ้นมา ดํารงอยูไมไดดวยตัวเอง  สําหรับมนุษยแลว 
กรรมหรือการกระทําของมนุษยตางหากที่สําคัญที่สุด 
สามารถดลบันดาลชีวิตใหเปนไปอยางไรก็ได ความเช่ือ 
อยางนี้เรียกวา อเทวนิยม 

1.4 มูลเหตุการเกิดของศาสนา 
มูลเหตุที่ทําใหเกิดศาสนานั้นมีมากมายหลายอยาง 

แลวแตสภาพแวดลอมของแตละกลุมชนและยุคสมัย ซึ่ง 
นักการศาสนาไดต้ังขอสันนิษฐานเกี่ยวกับมูลเหตุที่ทําให 
เกิดศาสนา ดังนี้ 

1. เกิดจากอวิชชา อวิชชาในที่นี้ หมายถึง ความไม 
รูหรือความเขาใจไมแจมแจง   เชน  ไม เข าใจใน 
ปรากฏการณธรรมชาติรอบตัววา เหตุใดจึงเกิดฟาแลบ 
ฟารอง ฟาผา หรือฝนตก เม่ือไมรู ไมเขาใจ จึงหาคําตอบ 
ออกมาในลักษณะตางๆ เชน เขาใจวา ฟาแลบเนื่องจาก 
นางมณีเมขลาเอาแกวมาลอรามสูร  และฟาผาเพราะ 
รามสูรขวางขวานไปถูกแกวแตก เปนตน  และเม่ือไม 
ทราบสาเหตุที่แทจริงของปรากฏการณธรรมชาติ จึงพา 
กันคิดวาจะตองมีสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งอาจเปนเทพยดา 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่มีอํานาจเหนือมนุษย จึงมีการบูชา 
บวงสรวงออนวอนใหเมตตาปรานี ความคิดเชนนี้จึงเปน 
มูลเหตุทําใหเกิดศาสนาขึ้น ซึ่งศาสนาของคนโบราณจึงมี 
มูลเหตุมาจากอวิชชา หรือความไมรู 

2.  เกิดจากความกลัว  ความกลัวเปนมูลเหตุที่ 
ตอเนื่องจากอวิชชา  กลาวคือ เม่ือเกิดความไมรูหรือไม 
เขาใจแจมแจงข้ึน สิ่งท่ีตามมาก็คือ ความกลัว กลัวในสิ่ง 
ที่ตนไมรูไมเขาใจ จึงคิดหาทางเอาอกเอาใจในสิ่งนั้น ใน 
รูปของการเคารพกราบไหว เซนสรวงบูชา ตลอดจนบน 
บานศาลกลาว  เพื่อไมใหบันดาลภัยพิบัติแกตน แตให 
บันดาลความสุขสวัสดีมาให เปนตน 

3.  เกิดจากความภักดี  ความภักดีในทางศาสนา 
หมายถึง ความเช่ือและความเลื่อมใส ดวยม่ันใจวาสิ่งที่ 
ตนเช่ือและเลื่อมใสนั้น  เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถ 
อํานวยประโยชนแกตนได  ศาสนาที่มีมูลเหตุเกิดจาก 
ความภักดีไดแกศาสนาประเภทเทวนิยม เชน ศาสนายิว 
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน 

4. เกิดจากความตองการความรูแจงความจริงของ 
ชีวิต ความตองการความรูแจงเปนมูลเหตุใหเกิดศาสนา 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เนนความรูประจักษแจง 
ความจริงเปนสําคัญ 

5. เกิดจากความตองการความสงบสุขของสังคม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกติกา ยังไมเพียง 

พอที่จะทําใหสังคมสงบสุขได จําเปนตองมีคําสอนของ 
ศาสนาชวยขัดเกลาอบรมจิตใจของคนในสังคมใหมี 
ความละอายตอการทําช่ัว  กลัวตอการทําผิด  เม่ือใช 
กฎหมายควบคูกับคําสอนทางศาสนาแลวยอมทําให 
สังคมมีความสงบสุข ยิ่งขึ้น 

1.5 ประเภทของศาสนา 
เนื่องจากมนุษยมีความแตกตางทางภูมิศาสตร 

สิ่งแวดลอม และความเช่ือถือ จึงทําใหเกิดศาสนาหลาย 
รูปแบบขึ้น เพื่อความสะดวกในการศึกษา จําเปนจะตอง 
มีการแบงศาสนาออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะและ 
สภาพการณจริงในปจจุบันของศาสนาเหลานั้น ดังนี้ 

1.6.1 แบงตามลักษณะของศาสนา แบงออกเปน 4 
ประเภท 

1.  เอกเทวนิยม  (Monotheism)  เช่ือในพระเจา 
องคเดียว เชน ศาสนายิว ศาสนาคริสต และศาสนา 
อิสลาม เปนตน
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2.  พหุเทวนิยม  (Polytheism)  เช่ือในพระเจา 
หลายองค เชน ศาสนาฮินดู และศาสนากรีกโบราณ 
เปนตน 

3. สัพพัตถเทวนิยม (Pantheism) เชื่อวามีพระผู 
เปนเจาสถิตอยูในทุกหน ทุกแหง  เชน ศาสนาฮินดู 
(บางลัทธิ) ถือวาพระพรหมสถิตอยูทุกหนทุกแหง 

4. อเทวนิยม (Atheism) ไมเช่ือวาพระเจาเปน 
ผูสราง  ไมยอมรับนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา 
ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน 

ทั้ง 4 ประเภทนี้ อาจยอลงเปน 2 คือ 
- เทวนิยม (Theism) เปนศาสนาที่เช่ือวาพระเจา 

สรางโลก  เ ช่ือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ าไดแก 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนายิว  (ยูดาย) ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม ฯลฯ 

-  อเทวนิยม (Atheism)  เปนศาสนาที่ปฏิเสธ 
เรื่องพระเจาสรางโลก ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน 

1.6.2  แบงตามสภาพการณจริงในปจจุบัน  แบง 
ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ศาสนาที่ตายแลว (Dead Religions) หมายถึง 
ศาสนาที่เคยมีผูนับถือในอดีตกาล แตปจจุบันไมมีผูนับ 
ถือแลว คงเหลือแตช่ือในประวัติศาสตรเทานั้น มี  12 
ศาสนา ไดแก 

1.1 ในทวีปแอฟริกา 1 ศาสนา คือ ศาสนา 
ของอียิปตโบราณ 

1.2 ในทวีปอเมริกา มี 2 ศาสนา คือ 
(1) ศาสนาของเปรูโบราณ 
(2) ศาสนาของเม็กซิกันโบราณ 

1.3 ในทวีปเอเชีย มี 5 ศาสนา คือ 
(1)  ศาสนามิถรา (Mithraism)  ไดแก 

ศาสนาที่นับถือพระอาทิตย ของพวกเปอรเซีย 
(2) ศาสนามนีกี (Manichaeism) มีผูนับ 

ถือระหวางคริสตศตวรรษที่ 3-5 ช่ือศาสนาตั้งขึ้นตามช่ือ 
ผูตั้งศาสนานี้ เรียกทั่วไปวา มนี ศาสนานี้ถือวาพระเจากบั 
ซาตาน หรือพญามาร เปนของคูกันช่ัวนิรันดร 

(3) ศาสนาของชนเผาบาบิโลเซีย 
(4) ศาสนาของชนเผาฟนิเซีย 

(5) ศาสนาของพวกฮิตไตต (Hittites) ชน 
พวกนี้เปนชนชาติโบราณที่ตั้งภูมิลําเนาอยูในเอเชียไม 
เนอร 

1.4 ในทวีปยุโรป มี 4 ศาสนา คือ 
(1) ศาสนาของพวกกรีกโบราณ 
(2) ศาสนาของพวกโรมันโบราณ 
(3) ศาสนาของพวกติวตันยุคแรก 
(4)  ศาสนาของพวกที่อยู  ณ  แหลม 

สแกนดิเนเวีย (สวีเดน นอรเวย และเดนมารก) 
2.  ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู  (Living  Religion) 

หมายถึง  ศาสนาที่ยังมีผูนับถืออยู  ในปจจุบันมี  12 
ศาสนา ดังนี้ 

2.1 ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก 
1.1 ศาสนาเตา 
1.2 ศาสนาขงจื๊อ 
1.3 ศาสนาชินโต 

2.2 ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต 
2.1 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
2.2 ศาสนาเชน 
2.3 ศาสนาพุทธ 
2.4 ศาสนาซิกข 

2.3 ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก 
3.1 ศาสนาโซโรอัสเตอร 
3.2 ศาสนายูดาย หรือยิว 
3.3 ศาสนาคริสต 
3.4 ศาสนาอิสลาม 
3.5 ศาสนาบาไฮ 

1.6.3  แบงตามลําดับแหงวิวัฒนาการของ 
ศาสนา แบงออกได 2 ประเภท คือ 

1.  ศาสนาธรรมชาต ิ (Natural  Religion)  คือ 
ศาสนาที่นับถือธรรมชาติ  มีความรูสึกวาในธรรมชาติ 
เชน แมน้ํา ภูเขา ปาไม ฯลฯ มีวิญญาณสิงอยู  จึงแสดง 
ความเคารพนับถือโดยการเซนสรวง สังเวย เปนตน การ 
ที่มนุษยเห็นปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติแลวใช 
ความรูสึกสามัญของมนุษยตัดสิน กระทั่งทําใหเกิดความ 
เชื่อวาทุกอยางตองมีผูสราง ธรรมชาตินั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ที่อยู เหนือธรรมชาติคอยควบคุมอยู  ซึ่ ง เปนการ 
แสดงออกของศาสนาดั้งเดิม  และเปนขั้นแรกที่มนุษย 
แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ

2. ศาสนาองคกร(Organized Religion) ศาสนา 
ประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาโดย ลําดับ เปนศาสนาที่มีการ 
จัดรูปแบบ มีการควบคุมเปนระบบ จนถึงกับกอตั้งในรูป 
สถาบันขึ้น  อาจเรียกวา ศาสนาทางสังคม (Associative 
Religion)  ซึ่งมีการจัดระบบความเช่ือตอบสนองสังคม 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมแกสภาวะของแตละสังคม 
เปนหลัก และกอรูปเปนสถาบันทางศาสนาขึ้น เปนเหตุ 
ใหศาสนาประเภทนี้มีระบบและรูปแบบของตัวเอง มี 
ความม่ันคงถาวรในสังคมสืบมา เชน ศาสนายิว ศาสนา 
คริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ 
เปนตน 

1.6.4  แบงตามประเภทของผูนับถือศาสนา 
แบงออกได 3 ประเภท คือ 

1. ศาสนาเผา (Tribal Religion) คือ ศาสนาของ 
คนในเผาใดเผาหนึ่ง  เปนความเช่ือของกลุมชนในเผา 
เชน ศาสนาของคนโบราณเผาตางๆ ซึ่งไดพัฒนาการขึ้น 
เปนศาสนาชาติ เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาเชน ศาสนา 
ยูดาย ศาสนาชินโต และศาสนาขงจื๊อ ศาสนาฮินดูนับถือ 
กันเฉพาะในประเทศอินเดีย ศาสนาโซโรอัสเตอรนับถือ 
เฉพาะในหมูชนเผาเปอรเซีย ศาสนายูดายหรือศาสนายิว 
นับถือกันเฉพาะในหมูชาวอิสราเอล ศาสนาชินโตนับถือ 
เฉพาะในหมู ชาวญี่ปุน และศาสนาขงจื๊อก็นับถือเฉพาะ 
ในหมูชาวจีน

2. ศาสนาโลก (World Religion) คือ ศาสนาที่มี 
ผูนับถือกระจายอยูทั่วโลก ไมจํากัดอยูเฉพาะกลุมบุคคล 
กลุมใดกลุมหนึ่ง และที่ใดที่หนึ่ง  เชน ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม  ซึ่งเรียกอีกอยางวา 
ศาสนาสากล 

3.  ศาสนานิกาย  (Segmental  Religion)  คือ 
ศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ หรือนิกายยอยของศาสนา 
สากล ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุความกดดันทางสังคม เชน 
การเหยียดสีผิวสิทธิทางกฎหมาย ความไมเทาเทียมกัน 
ฯลฯ  กลุมบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคมจึงหาทางแกไข 

ปญหาเหลานี้และธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของตน จึงฟนฟู 
ลัทธิศาสนาและระบบทางสังคมใหเปนของตัวเองขึ้นมา 
ใหม  โดยรวบรวมผูคนที่เห็นดวยทําการเผยแผศาสนา 
และวัฒนธรรมของตนในตางแดน เชน กลุมชาวพุทธใน 
อินโดนีเซีย กลุมมุสลิมดําในอเมริกา กลุมโซโรอัสเตอร 
ในอินเดีย  กลุมฮินดูในแอฟริกาใต เปนตน โดยอาศัย 
ศาสนาเปนพลังช้ีนํา 

1.6 ความสําคัญของศาสนา 
ศาสนานั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ไมวาศาสนาใดๆ ก็ 

ตาม ลวนแตมีลักษณะรวมสําคัญ คือ สอนคนใหเปนคน 
ดี มีศีลธรรมประจําใจ อยูในสังคมไดอยางสันติสุข  อีก 
ทั้งยังเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนิน 
ชีวิตที่ถูกตองและปลอดภัย  ดังนั้น ความสําคัญของ 
ศาสนานอกจากที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีอีกนานัปการ เชน 

1.  ศาสนาเปนเครื่องสั่งสอนใหมนุษยประพฤติ 
ปฏิบัติในทางที่ถูกตองดีงาม เปนประโยชน  ตอตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

2.  ศาสนาเปนบอเกิดแหงศีลธรรมจรรยาและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชอบ อันเปนเครื่องประกอบ 
ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีเอกลักษณ อารยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม เปนของตนเอง 

3. ศาสนาเปนเครื่องบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหแก 
มนุษย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

4.  ศาสนาเปรียบเสมือนดวงประทีปโคมไฟที่ให 
ความสวางไสวแกเสนทางการดําเนินชีวิตของมนุษยผู 
อาศัยอยูในโลก 

5.  ศาสนาชวยทําใหชีวิตครอบครัวอบอุน  เปน 
แหลงผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหแกสังคม 

6. ศาสนาเปนพลังใจใหมนุษยสามารถเผชิญชีวิต 
ดวยความกลาหาญ ไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  ทําใหมี 
ความสงบสุขและผาสุกในชีวิต 

7.  ศาสนาชวยยกระดับจิตใจ  ทําใหเปนผูควรแก 
การเคารพนับถือ  อีกทั้งยังชวยสรางจิตสํานึกในคุณคา 
ของความเปนมนุษยใหกับคนในสังคมอีกดวย
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8. ศาสนาชวยสรางมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน ชวย 
ขจัดชองวางทางสังคม สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 
ใหเกิดขึ้น เปนรากฐานแหงความสามัคคี  การรวมแรง 
รวมใจกันพัฒนาชุมชน  และสรางความสงบสุขความ 
ม่ันคงใหแกชุมชน 

9.  ศาสนาชวยใหมนุษยไดประสบความสุขสงบ 
และสันติสุขขั้นสูง  จนกระทั่งบรรลุถึงเปาหมายสูงสุด 
ของชีวิต คือ หมดทุกขโดยสิ้นเชิงได 

10.  ศาสนาเปนมรดกล้ําคาแหงมนุษยชาติ  เปน 
ความหวังและวิถีทางสุดทายแหงความอยูรอดของมวล 
มนุษยชาต ิ

1.7 คุณคาทางศาสนา 
ศาสนามีคุณคานานัปการ คุณคาของศาสนาที่มีตอ 

มนุษยเปนคุณคาทางจิตใจ  อันถือวาสูงกวาคุณคาทาง 
วัตถุ คุณคาของศาสนาที่พอประมวลได เชน 

1.  เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย คือ เปนที่พึ่ง 
ทางใจ ทําใหไมรูสึกอางวาง วาเหวจนเกินไป 

2.  เปนบอเกิดแหงความสามัคคีของหมูคณะ 
รวมถึงความสามัคคีในหมูมวลมนุษยชาติ 

3. เปนบอเกิดแหงการศึกษาทั้งในดานพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา และศีลธรรมจรรยา 

4.  เปนบอเกิดแหงจริยธรรม ศีลธรรม  และ 
คุณธรรม 

5.  เปนบอเกิดแหงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี 
งามทั้งหลาย 

6. เปนเครื่องดับความเรารอนทางใจ ทําใหใจสงบ 
เย็น 

7. เปนดวงประทีปสองโลกที่มืดมิด 
8. เปนสิ่งท่ีแยกมนุษยออกจากสัตว เพราะสัตวไม 

มีศาสนา 

1.8 ประโยชนของศาสนา 
เมื่อมนุษยไดนําหลักศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 

ในวิถีชีวิตของตนอยางสมํ่าเสมอแลว  ยอมกอใหเกิด 

ประโยชนอยางเอนกอนันตตอตนเองอยางแนนอน 
ประโยชนของศาสนาโดยภาพรวมมีดังนี้ 

1.  ศาสนา  ชวยทําใหคนมีจิตใจสูงและ 
ประเสริฐกวาสัตว 

2. ศาสนาชวยทําใหคนมีวินัยในตัวเองสูง 
3. ศาสนาชวยทําใหคนในสังคมอยูกันไดอยาง 

สงบสุข 
4.  ศาสนาชวยสงเสริมและสรางสรรคผลงาน 

อันมีคุณคาทางดานศิลปะ และวัฒนธรรมแกสังคม 
5. ศาสนาชวยใหคนมีความอดทน ไมหวั่นไหว 

ในโลกธรรม ไมดีใจจนเกินเหตุเม่ือประสบกับอารมณดี 
และไมเสียใจจนเสียคนเมื่อเผชิญกับเหตุราย 

6. ศาสนาชวยประสานรอยราวในสังคมมนุษย 
ทําใหสังคมมีเอกภาพในการทํา การพูด และการคิด 

7. ศาสนาทําใหมนุษยปกครองตนเองไดในทุก 
สถานและทุกเวลา 

8. ศาสนาสอนใหมนุษยมีจิตใจสะอาด ไมกลา 
ทําความช่ัวทั้งในที่ลับและที่แจง 

9. ศาสนาทําใหมนุษยผูประพฤติตาม พนจาก 
ความทุกข ความเดือดรอน และชวยใหประสบความสงบ 
สุ ขท า งจิ ต ใ จ อ ย า ง เ ป น ลํ า ดั บขั้ น ต อนจนบรร ลุ 
เปาประสงคสูงสุดของชีวิต 

10.  ศาสนาชวยใหมนุษย มีความสามัคคี 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ทําใหอยูรวมกันเปนหมูคณะ ได 
อยางมีความสุข 

11. ศาสนาชวยใหมีหลักในการดําเนินชีวิต ให 
ชีวิตมีความหมายและความหวัง  และชวยให เกิด 
เสถียรภาพและความสงบสุขในสังคม
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บทที่ 2 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู 

แนวคิด 
1. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกิดในประเทศอินเดีย 

เม่ือประมาณ 1000  ป  กอนพุทธศักราช เปนศาสนาที่มี 
อายุเกาแกที่สุดในโลก เจาลัทธิ หรือผูแตงตํารา มีทั้งหมด 
19  ทาน สิ่งเคารพสูงสุด 3  อยางของศาสนาพราหมณ- 
ฮินดู เรียกวา ตรีมูรติ  ไดแก มหาเทพ 3  องค คือ พระ 
พรหม พระนารายณ และพระศิวะ 

2. คัมภีรในศาสนาพราหมณ-ฮินดู แบงเปน 2 
สวน คือ ศรุติ ไดแก คัมภีรพระเวท  ทั้ง 4 ไดแก ฤคเวท 
ยชุรเวท สามเวท และอถรรพเวท สมฤติ  เปนคัมภีรขั้น 
สอง เปนสิ่งท่ีถายทอดกันสืบมา มีการแตงตําราประกอบ 
ขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนในการศึกษาคัมภีรพระเวท เรียกวา 
คัมภีรเวทางคศาสตร 

3. หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่ 
สําคัญมีอยู 3 ประการคือ หลักอาศรม 4 หลักปรมาตมัน 
และหลักโมกษะ ซึ่งถือวาเปนหลักความดีสูงสุดใน 
ศาสนา  และในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีจุดหมายสูงสุด 
ของชีวิต คือ ความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระ 
พรหมหรือปรมาตมัน 

4. ศาสนาพราหมณ -ฮินดู  มีสัญลักษณ  คือ 
เครื่องหมายอักษรเทวนาครี เรียกวา โอม และมีนิกายอยู 
มากมาย นิกายสําคัญและที่มีผูนับถือเปนจํานวนมากมีอยู 
3 นิกาย คือ นิกาย-ไวษณวะ นิกายไศวะ และนิกายศักต ิ

2.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาพราหมณ -ฮินดู  มีวิวัฒนาการทาง 

ประวัติศาสตรอันยาวนาน  นับตั้งแตชนชาติอารยันเริ่ม 
ถิ่นฐานในชมพูทวีป จนกระทั่งถึงปจจุบัน  ทําใหมีช่ือ 

นับตั้งแตเริ่มแรก เรียกวา  ศาสนา-สนาตนะ แปลวา 
ศาสนาที่ดํารงอยูนิจนิรันดร ไมมีวันเสื่อม ตอมาเกิด 
คัมภีรพระเวท เรียกวา  ไวทิกธรรม แปลวา ธรรมที่ได 
จากพระเวท ภายหลังไดเปลี่ยนเปนอารยธรรม แปลวา 
ธรรมอันดีงาม เมื่อพวกพราหมณมีอิทธิพลทางศาสนาจึง 
ไดช่ือวา ศาสนาพราหมณธรรม  แปลวา คําสอนของ 
พราหมณาจารย จนกระทั่งไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ศาสนา  จึงไดช่ือใหมวา หินทูธรรม หรือ ฮินดูธรรม 
แปลวา ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสา คําวา  อหิงสา แปลวา 
การไมเบียดเบียน 

สืบเนื่องมาจากการที่ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มี 
วิวัฒนาการมาเปนเวลาอันยาวนาน ทําใหแนวความคิด 
ทางศาสนาแตกตางกันออกไปมาก ดังนั้นการที่จะศึกษา 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและ 
การพัฒนาทางดานแนวคิดทางศาสนาใหกระจางยิ่งขึ้น 
นั้น เราตองศึกษาเกี่ยวกับการแบงยุคสมัยของศาสนากัน 
กอน ซึ่งโดยทั่วไปแลวนักปราชญทางศาสนาไดแบงยุค 
ของศาสนาพราหมณ-ฮินดูออกอยางกวางๆ  เปน 3  ยุค 
ดวยกัน คือ ยุคพระเวท (อยูในชวงประมาณ 1,000-100 ป 
กอนพุทธกาล)  ยุคพราหมณ (ประมาณ 100  ป กอน 
พุทธกาล ถึง พ.ศ. 700)  และยุคฮินดู (ตั้งแต พ.ศ.  700 
เปนตนมา) แตสําหรับตําราเลมนี้ เพื่อใหเกิด ประโยชน 
สูงสุดตอนักศึกษา ในการที่จะไดเห็นถึงพัฒนาการในแง 
ประวัติศาสนาไดอยางชัดเจนและลุมลึกไปตามลําดับ จึง 
ขอนําเสนอหลักการแบงตามแนวทางของทานเสถียร 
โกเศศ และนาคะประทีป  โดยแบงยุคสมัยออกเปน 11 
ยุค ดังนี้ คือ 

1.  สมัยดึกดําบรรพ  ระยะเวลาประมาณ 1,000 ป 
กอนพุทธกาล 

2.  สมัยพระเวท  ระยะเวลาประมาณ 957-475  ป 
กอนพุทธกาล 

3. สมัยพราหมณ ระยะเวลาประมาณ 257 ปกอน 
พ.ศ. - พ.ศ.43 

4. สมัยฮินดูเกา (ฮินดูแท) ระยะเวลาประมาณ 57 ป 
กอน พ.ศ. - ตนพุทธกาล
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5.  สมัยอุปนิษัท ระยะเวลาประมาณ 57  ปกอน 
พ.ศ. - ตนพุทธกาล 

6.  สมัยสูตร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 60  -  พ.ศ. 
360 

7. สมัยอวตาร ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 220 - พ.ศ. 
660 

8. สมัยเสื่อม ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 861 - พ.ศ. 
1190 

9. สมัยฟนฟู ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1200 - พ.ศ. 
1740 

10. สมัยภักดี ระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1740 - พ.ศ. 
2300 

11.  ศาสนาพราหมณ-ฮินดูปจจุบัน ระยะเวลา 
ประมาณ พ.ศ. 2300 - ปจจุบัน  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
ในปจจุบันนี้ คนรุนใหมที่ไดรับการศึกษา ไมใครสนใจ 
เลื่อมใสศรัทธา สวนผูที่ยังคงปฏิบัติตามลัทธิ  พิธีกรรม 
อยางเครงครัดไดแก นักบวชพราหมณที่สืบ เช้ือสายตาม 
นิกายที่นับถือในตระกูล 

พวกที่นับถือพระราม  หรือพระกฤษณะ วาเปน 
อวตารของพระวิษณุ หรือพระศิวะ ตลอดจนเทพอื่นๆ 
ยังคงปฏิบัติพิธีกรรมเชนเดิม สําหรับผูอยูหางไกลเม่ือมี 
โอกาสจะเดินทางไปนมัสการเทพเจาที่ตนนับถือ ณ 
เทวสถานศักดิ์สิทธิ์ 

สวนพวกพื้นเมืองเดิม ที่อยูในวรรณะต่ํา และพวก 
ไรการศึกษาหรือการศึกษาต่ํา นิยมนับถือเทพเจาช้ันต่ํา 
ศักดิ์ลงมา เชน นับถือเจาแมกาลี ซึ่งเปนอวตารของพระอุ 
มา นับถือหนุมาน พระพิฆเณศ โคนันทิ พญานาค ลิง เตา 
ชาง ตนไม เปนตน 

2.2 ประวัติพระศาสดา 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เไมมีศาสดาจริงจังเหมือน 

ศาสนาอื่นๆ เพราะคําสอนตางๆ กลุมพราหมณหรือพระ 
ฤๅษีผูศักดิ์สิทธิ์ไดยินหรือฟงมาจากเสียงทิพย หรือเสียง 
สวรรค (ศรุติ) ดวยตนเอง แลวมีการจดจําไวและถายทอด 
ตอกันทางความทรงจํา (สมฤติ) ซึ่งในเรื่องนี้มีหลักฐาน 
ยืนยันปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  สีล 

ขันธวรรค ในเตวิชชสูตร วา พระผูมีพระภาคไดทรงตรัส 
ไวอยางชัดเจนวา  พวกฤๅษีผูเปนบูรพาจารยและปฐมา 
จารยผูสอนคัมภีรพระเวทใหแกพราหมณนั้นมี 10  ตน 
คือ ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสา 
มิตร ฤๅษียมตัคคิ ฤๅษีอังคีรส  ฤๅษีภารทวาชะ ฤๅษี 
วาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภคุ  ซึ่งตอมาก็ไดมี 
หัวหนาลัทธิหรือผูแตงตํารา ที่ทําหนาที่คลายศาสดาได 
ชวยกันเผยแพรคําสอนตางๆ เหลานี้ ใหแพรหลายยั่งยืน 
มาจนถึงปจจุบันนี้ ดังนั้นในที่นี้จึงใครขอเลาถึงประวัติ 
ของหัวหนาลัทธิ และผูแตงตําราที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. วยาสะ เปนผูรวบรวมเรียบเรียงคัมภีรพระเวท 
คัมภีรอิติหาสะ และคัมภีรปุราณะ อนึ่งผูแตงมหากาพย 
มหาภารตะ ก็ใชช่ือวยาสะดวยเชนกัน  จึงเปนอันสรุป 
ความไดอยางหนึ่งวา  ทานวยาสะเปนฤๅษีคนสําคัญที่มี 
สวนในการแตงหรือรวบรวมเรียบเรียงคัมภีรของศาสนา 
ฮินดูไวมากที่สุด 

2.วาลมีกา  เปนฤๅษีผูแตงมหากาพยรามายณะ 
สันนิษฐานวาเกิดประมาณปลายศตวรรษที่ 4  และตน 
ศตวรรษที่ 3 กอน ค.ศ. 

3.  โคตมะ  หรือ เคาตมะ ผูตั้งลัทธินยายะ  เกิด 
ประมาณ 550 ปกอน ค.ศ. 

4.  กณาทะ  ผูตั้งลัทธิไวเศษิกะ เกิดประมาณ 
ศตวรรษที่ 3 กอน ค.ศ. 

5. กปละ ผูตั้งลัทธิสางขยะ เกิดในสมัยศตวรรษที่ 6 
กอน ค.ศ. 

6. ปตัญชลี ผูตั้งลัทธิโยคะ เกิดในสมัยศตวรรษที่ 3 
หรือ 4 กอน ค.ศ. 

7. ไชมินิ ผูตั้งลัทธิมีมางสา หรือปูรวมีมางสา เกิด 
ระหวางศตวรรษที่ 6-2 กอน ค.ศ. 

8. มนู หรือ มนุ ผูแตงคัมภีรธรรมศาสตร เกิดใน 
ศตวรรษที่ 5 กอน ค.ศ. 

9. พาทรายณะ ผูตั้งลัทธิเวทานตะ หรือ อุตรมีมาง 
สา เกิดระหวางศตวรรษที่ 6-2 กอน ค.ศ. 

10. จาราวากะ ผูตั้งลัทธิโลกายนะ หรือวัตถุนิยม 
ไมมีประวัติแนนอน
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11.  ศังกราจารย  ผูแตงอรรถกถา หรือคําอธิบาย 
ลัทธิเวทานตะ เกิดระหวางป ค.ศ.788 ถึง 820 และเปนผู 
ตั้งลัทธิอไทวตะ หรือเอกนิยม คือนิยมพระเจาองคเดียว 

12.  นาถมุนี  เปนผูนําคนแรกของลัทธิไวษณวะ 
เกิดในชวงระหวาง ค.ศ. 824 - ค.ศ.924 

13. รามานุชาจารย ถือกันวาเปนคนสําคัญยิ่งของ 
ลัทธิไวษณพ และเจาของปรัชญา วิศิษฏาทไวตะ อันสืบ 
เนื่องมาจากลัทธิเวทานตะ เกิดในชวงระหวาง ค.ศ. 1027 
- ค.ศ. 1137 

14. มัธวาจารย เปนผูนําทานหนึ่งแหงลัทธิไวษณพ 
และเจาของปรัชญาทไวตะ หรือ ทวินิยม  เกิดในชวง 
ระหวาง ค.ศ. 1199 - ค.ศ. 1277 

15.  ลกุลีศะ  (สมัยของทานยังไมแนนอน) เปน 
อาจารยใหญแหงนิยายไศวะ ฝายใต ผูตั้งนิกายปศุปตะ 

16. วสุคุปตะ เปนผูตั้งลัทธิไศวะฝายเหนือ หรือที่ 
เรียกวา กาษปรไศวะ  เกิดในชวงระหวางศตวรรษที่ 9 
แหง ค.ศ. 

17. รามโมหัน รอย เปนผูตั้งพรหมสมาช (สมาคม) 
เกิดในชวงระหวางป ค.ศ. 1774 - ค.ศ. 1833 

18. สวามมีทะยานัน สรัสวดี เปนผูตั้งอารยสมาช 
เกิดในชวงระหวางป ค.ศ. 1824 - ค.ศ. 1833 

19.  รามกฤษณะ  เปนผูนําทางความรูและการ 
ปฏิบัติ เปนผูจัดใหมีขบวนการราม-กฤษณะมิชชัน  แม 
ทานจะไมไดตั้งขึ้นเอง แตสวามีวิเวกานันทะ สรัสวดี ก็ 
ตั้งขึ้นเพื่อเปนเครื่องอนุสรณถึงทาน อยูระหวางป พ.ศ. 
2379 – 2429 

2.3  คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  แบง 

ออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ 
2.3.1 ศรุติ ไดแก คัมภีรพระเวทซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ 

ไดยินไดฟงมาจากพระผูเปนเจาโดยตรง ไมมีผูแตง เปน 
สัจธรรมที่แสดงถึงประสบการณทางวิญญาณของฤๅษี 
ทั้งหลายในอดีตกาลที่ยาวนาน พระเวทแบงออกเปน 4 
คัมภีร คือ 

1. ฤคเวท เปนคัมภีรเกาแกที่สุด เปนบทเพลงสวด 
หรือมนตรสรรเสริญออนวอนพระผูเปนเจาและเทวี มี 
บทเพลงสวด 1,017 บท บทเพลงสวดใดมีช่ือฤๅษีกํากับ 
อยูดวย แสดงวาบทเพลงสวดนั้นๆ เปดเผย โดยฤๅษีที่มี 
ช่ือนั้นๆ 

2. ยชุรเวท เปนคัมภีรที่เปนคูมือประกอบพิธีกรรม 
ของพราหมณ  ซึ่งเปนบทรอยแกวที่อธิบายวิธีประกอบ 
พิธีกรรม บวงสรวงและการทําพิธีบูชายัญ จัดตามลําดับ 
เพลงสวด ซึ่งสวนมากเอามาจากฤคเวท ถือวาเปนคัมภีร 
ที่จะตองศึกษาเปนพิเศษ  และมีสาขาแตกขยายไปเปน 
จํานวนมาก 

3. สามเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทสวดมนต ซึ่ง 
เปนบทรอยกรองมีทั้งหมดถึง 1,549  บท  โดยนํามาจาก 
ฤคเวทเปนสวนมาก ที่แตงขึ้นใหม มีประมาณ 78 บท จะ 
ใชสําหรับสวดในพิธีถวายน้ําโสมและขับกลอมเทพเจา 

4.  อถรรพเวท  เปนคัมภีรที่แตงขึ้นใหมในปลาย 
สมัยพราหมณ เปนคาถาอาคมมนตขลังศักดิ์สิทธิ์ สําหรับ 
ทําพิธีขับไลเสนียดจัญไร และอัปมงคลใหกลับมาเปน 
สวัสดิมงคล นําความช่ัวรายไปบังเกิดแกศัตรู 

เดิมทีเดียวคัมภีรมีเพียง ฤคเวท เทานั้น ตอมาไดมี 
การแยกออกไปเปน 3 เลม จึงมีช่ือเรียกวา ไตรเพท และ 
หลังจากนี้ไปเปนเวลาหลายรอยป พวกพราหมณไดแตง 
คัมภีรขึ้นมาอีกเลมหนึ่งเรียกช่ือวา อถรรพเวท หรืออาถ 
รรพเวท  รวมกับคัมภีร เกา เปน  4 คัมภีร  แตคงเรียก 
รวมกันวา ไตรเพท เหมือนเดิม 

นอกจากนี้  แตละคัมภีรดังกลาวยังแบงออกเปน 
สวนใหญอีก  4  หมวด ที่ มีองคประกอบเหมือนกัน 
ดังตอไปนี้ คือ 

1. หมวดสังหิตา เปนหมวดท่ีรวบรวมมนตรตางๆ 
สําหรับเปนบทบริกรรมและขับกลอม ออนวอน  สดุดี 
เทพเจา เนื่องในพิธีกรรมบวงสรวง ทําพิธีกรรมบูชา 

2. หมวดอารัณยกะ หมวดนี้เปนบทรอยแกว หรือ 
เรียงความ อธิบายระเบียบการประกอบพิธีกรรมตางๆ ไว 
อยางละเอียด 

3. หมวดอารัณยกะ เปนบทรอยแกว ใชเปนตํารา 
คูมือการปฏิบัติของพราหมณ ผูประสงคดําเนินตนเปน
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วานปรัสถ  ชฏิลหรือปริพาชก เพื่อหาความสุขสงบ  ตัด 
ความกังวลจากการอยูครองเรือน 

4.  หมวดอุปนิษัท  เปนคัมภีรที่มีแนวคิดทาง 
ปรัชญาอยางลึกซึ้ง เปนตอนสุดทายแหงพระเวท เปนบท 
สนทนาโตตอบ ไดอธิบายถึงธรรมชาติและจักรวาล 
วิญญาณของมนุษย  การเวียนวายตายเกิด กฎแหงกรรม 
และหลักปฏิบัติ  ปรัชญาสังคม  ซึ่งเปนการอธิบาย 
สาระสําคัญของคัมภีรพระเวททั้งหมด ดังนี้ 

1)  ปรมาตมัน คือวิญญาณดั้งเดิมหรือความจริง 
สูงสุดของโลกและชีวิต หรือจักรวาล ซึ่งเรียกวา พรหมัน 
สรรพสิ่งมาจากพรหมัน และในที่สุดก็จะกลับคืนสูความ 
เปนเอกภาพกับ พรหมัน ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่ง 
เดียวกัน 

2) อาตมัน หรือ ชีวาตมัน เปนสวนอัตตายอย หรือ 
วิญญาณยอย ซึ่งปรากฏแยกออกมาอยูในแตละคน ดังนั้น 
การที่อาตมัน หรือชีวาตมันยอยนี้เขาไปรวมกับพรหมัน 
หรือ ปรมาตมันไดจึงจะพนจากทุกข  ไมมีการเวียนวาย 
ตายเกิดอีกตอไป 

3) เร่ืองกรรม การที่ชีวาตมันจะกลับคืนสูพรหมัน 
เปนเอกภาพอมตะไดนั้น  ผูนั้น จะตองบําเพ็ญเพียรทํา 
กรรมดี และประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่เรียกวา โยคะ คือ 
กรรมโยคะ ทํากรรมดี ภักติโยคะ มีความภักดีในเทพเจา 
และชญานโยคะ  การศึกษาจนเขาใจพระเวท อยาง 
ถูกตอง 

2.3.2 สมฤติ เปนคัมภีรขั้นสอง แปลตามศัพทวา 
สิ่งท่ีจําไวได จึงเปนสิ่งที่จดจําตอๆ กันมา และถายทอด 
กันสืบตอมา  เปนคัมภีรที่ปราชญทางศาสนาในเวลา 
ตอมาไดแตงตําราประกอบขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนให 
การศึกษาคัมภีรพระเวทไดเปนไปโดยถูกตองและมี 
ประสิทธิผล 
2.4  หลักคําสอนที่สําคัญ 

หลักคําสอนที่สําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีอยู 
3 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. หลักอาศรม 4 
2. หลักปรมาตมัน 
3. หลักโมกษะ 

2.4.1  หลักอาศรม 4  หมายถึง ขั้นตอนการดําเนิน 
ชีวิตของชาวฮินดู  เฉพาะที่เปนพราหมณวัยตางๆ โดย 
กําหนดเกณฑอายุคนไว 100 ป แบงชวงของการใชชีวิต 
ไว 4  ตอน ตอนละ 25  ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา 
อาศรม (วัย) อาศรมทั้ง 4 ชวงมีดังนี้ 

อาศรมที่ 1  (ปฐมวัย) เรียกวา  พรหมจรรยอาศรม 
เริ่มตั้งแตอายุ 8-25 ป ผูเขาสูอาศรมนี้ เรียกวา พรหมจารี 
ภายในชวงระยะเวลา 25  ปแรกนี้ พรหมจารีผูอยูใน 
พรหมจรรยอาศรม มีหนาที่ดังนี้ 

1) ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน 
2) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย 
3) ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
4) ไมคบกับเพศตรงกันขาม 
5) เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองทําพิธีเกศนตสัน 

สกา  (ตัดผม)  และพิธีคุรุทักษิณามอบสิ่งตอบแทนครู 
อาจารย

ผูทําหนาที่ครบทั้ง 5  ขอนี้แลวถือวาเปนพราหมณ 
โดยสมบูรณ จากฐานะพรหมจารีและจะมีสิทธิพิเศษ 5 
ประการ ดังนี้ 

1) ศึกษาคัมภีรพระเวทได 
2) สอนพระเวทแกคนอื่นได 
3) ทําพิธียัคนัม (เกี่ยวกับการบริจาค) ได 
4) รับทานจากผูศรัทธาได 
5) บริจาคทานแกคนยากจน (ผูอยูในวรรณะต่ํา) ได 
อาศรมที่ 2  (มัชณิมวัย) เรียกวา  คฤหัสถาศรม  อยู 

ในชวงอายุ 25-50 ป มีหนาที่ดังนี้ 
1) ชวยพอแมทํางาน 
2) แตงงานมีครอบครัว 
3) ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 
อาศรมที่ 3 (ปจฉิมวัย) เรียกวา  วานปรัสถาศรม  อยู 

ในชวงอายุ  50-75  ป  มีหนาที่จะตองปฏิบัติดังนี้ 
1) มอบสมบัติใหบุตรธิดา 
2) บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 
3) ออกบวชปฏิบัติธรรมที่เรียกวา วานปรัสถ 
4) ทําประโยชนแกสังคมดวยการเปนครูอาจารย
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อาศรมที่ 4 คือ สันยัสตาศรม อยูในชวงอายุตั้งแต 75 
ปขึ้นไป สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน (โมกษะ) จะ 
ออกบวชเปน สันยาส  เมื่อบวชแลวจะสึกไมได บําเพ็ญ 
สมาธิแสวงหาความหลุดพนตามหลักกรรมโยคะตอไป 

2.4.3 หลักปรมาตมัน คําวา ปรมาตมัน หมายถึง สิ่ง 
ยิ่งใหญอันเปนที่รวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก ซึ่ง 
เรียกช่ือสิ่งนี้วา  พรหม  ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่ง 
เดียวกัน  และมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเอง 
2) เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 

เรียกวาอาตมัน เปนสิ่งท่ีมอง  ไมเห็นดวยตา 
3) เปนศูนยรวมแหงวิญญาณทั้งปวง 
4) สิ่งทั้ งหลายทั้ งปวงในสากลโลกลวนเปน 

สวนยอยที่แยกออกมาจากพรหม 
5) เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว (โลกและ 

สิ่งอื่นๆ  ลวนเปนมายา  ภาพลวงที่ มีอยู ช่ัวครั้งคราว 
เทานั้น) 

6) เปนผูประทานญาณ ความคิดและความสันติ 
7) เปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 
2.4.4  หลักโมกษะ  เปนหลักความดีสูงสุด ดังคํา 

สอนของศาสนาฮินดูสอนวา  "ผูใดรูแจงในอาตมันของ 
ตนวาเปนหลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอมพน 
จากการเวียนวายตายเกิด และจะไมปฏิสนธิอีก"  หลัก 
โมกษะประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการ คือ 

1.  การนําอาตมันเขาสูปรมาตมัน ดวยการปฏิบัติ 
ธรรมใดๆ  เพื่อใหวิญญาณของตนเขารวมกับปฐม 
วิญญาณ เรียกวา  "เขาถึงโมกษก"  คือความหลุดพนจาก 
วัฏสงสารแหงชีวิต 

2.  วิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงโมกษะ  ไดเสนอแนะหลัก 
ปฏิบัติที่สําคัญไว 3  ประการ คือ  กรรมมรรค (กรรม 
โยคะ) ชยานมรรค (ชยานโมคะ) และ ภักติมรรค (ภักติ 
โยคะ) 

2.5 หลักตรีมูรต ิ
ศาสนาในยุคมหากาพยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง 

มาก เทพเจาที่สําคัญในยุคมหากาพย  ไดแก พระพรหม 

พระศิวะ และพระนารายณ เทพเจาทั้ง  3  องคนี้รวม 
เรียกวา ตรีมูรติ  และหนาที่ของเทพเจาแตละองคมี 
ดังตอไปนี้

2.5.1 พระพรหม  พระพรหมเปนผูสรางมนุษย 
และสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก รวมทั้งเทวดาทั้งหลายดวย 
ลักษณะพระพรหมในระยะแรกไมมีตัวตน แตครั้นเวลา 
ตอมา พวกพราหมณไดพบขอบกพรองวา เมื่อพระพรหม 
ไมมีตัวตน ประชาชนเคารพบูชาไมได พวกพราหมณจึง 
ไดกําหนดใหพระพรหมมีตัวตน มี 4  พักตร สามารถ 
มองดูไดทั่วทิศ ลักษณะของพระพรหมเปนทั้งนามธรรม 
และรูปธรรม  พระพรหมที่มีลักษณะเปนนามธรรมนั้น 
หมายถึงจักรวาล เปนวิญญาณของธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ อากาศ ทองฟา   เปนตน สวนพระพรหมที่ เปน 
รูปธรรมเปนเทพเจาผูยิ่งใหญ เปนผูสราง  พระพรหมมี 
พระชายาช่ือพระสรัสวดี ซึ่งเปนเทพีแหงวาจาและ 
การศึกษาเลาเรียน และเปนผูอุปถัมภศิลปะวิทยาทั้งปวง 

2.5.2 พระศิวะ เทพเจาแหงการทําลายและเทพเจา 
แหงการฟอนรํา มีหลายช่ือ เชน  อิศวร รุทระ และนาฏ 
ราช เปนตน พระศิวะเปนเทพเจาสูงสุดในไศวนิกาย 
ประทับอยูที่ภูเขาไกรลาส มีโคนันทีเปนพาหนะ  และ 
มีศิวลึงคเปนเครื่องหมายของพลังแหงการสรางสรรค 

ลักษณะของพระศิวะเปนรูปฤๅษี มี 4  กร นุงหม 
หนังสัตว ประทับนั่งบนหนังเสือโครง  ถืออาวุธตรีศูล 
ธนู และคทาหัวกะโหลกมนุษย หอยพระศอดวยประคํา 
รอยดวยกะโหลก  มีงูเปนสังวาล พระศอมีสีดําสนิท 
กลางพระนลาฏมีพระเนตรดวงที่ 3  ซึ่งถาพระศิวะลืม 
พระเนตรดวงที่ 3  เม่ือใด ไฟจะไหมโลกเม่ือนั้น เหนือ 
พระเนตรดวงที่ 3 มีรูปพระจันทรครึ่งซีก 

พระศิวะมีพระชายาช่ืออุมา  ซึ่งมีหลายลักษณะ 
เปนตนวา ปารวตีเทวีผูเปนธิดาแหงหิมวัตหรือหิมาลัย 
ทรุคาเทวีผูเปนเจาแมแหงสงคราม และกาลีเทวีผูมีกายสี 
ดํา 

2.5.3 พระวิษณุหรือพระนารายณ เทพเจาผูรักษา 
และคุมครองโลกใหเปนสุข ชาวฮินดูเช่ือวา พระนารายณ 
ทรงอวตารลงมาเปนพระรามและพระกฤษณะ  พระ 
นารายณเปนเทพเจาที่มีพลังทางทํานุบํารุงโลก เม่ือเวลา
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ใดโลกเกิดยุคเข็ญ เม่ือเวลานั้น พระนารายณจะเสด็จไป 
ชวยบําบัดทุกข ปราบยุคเข็ญ เรียกวา  อวตาร 

พระนารายณประทับอยูในเกษียรสมุทร  มีพระ 
ยาอนันตราชเปนบัลลังก ทรงครุฑเปนพาหนะ และได 
ทรงอวตารมาแลว 9  ปาง  อวตารของพระนารายณจะมี 
ทั้งหมด 10 ปาง และปางที่ 10 จะอวตารหลังจากสิ้นกลี 
ยุคแลว ความเหมาะสมมีอยูอยางไรก็อวตารลงมาเกิดใน 
รูปนั้น และอวตารของพระนารายณครั้งสําคัญ  10  ครั้ง 
หรือนารายณสิบปางมีดังตอไปนี้ 

1. มัตสยาวตาร  อวตารลงมาเปนปลา เพื่อชวย 
มนุษยใหพนความตาย  เม่ือเกิดน้ําทวมโลก ฆายักษช่ือ 
หัยครีพ หรือ หยครีวะ ผูเปนตนเหตุใหมนุษยมีความผิด 

2. กูรมาวตาร อวตารลงมาเปนเตาในเกษียรสาคร 
ใหหลังรองรับภูเขาช่ือ มันทาระ ในคราวที่เทวดากวนน้ํา 
ในมหาสมุทรเพื่อใหเกิดน้ําอมฤต 

3. วราหาวตาร อวตารลงมาเปนหมูปา เพื่อปราบ 
หิรัณยักษ ผูจับโลกกดลงไปใตทะเล โดยใชเขี้ยวดุนให 
โลกสูงข้ึนจนมนุษยไดอาศัยกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

4. นรสิงหาวตาร อวตารลงมาเปนคนครึ่งสิงห เพื่อ 
ปราบยักษช่ือ หิรัณยกศิปุ ผูไดพรจากพระพรหมวาจะไม 
มีใครฆาตายได ถึงกับกอความเดือดรอนทั่วโลก 

5. วามนาวตาร อวตารลงมาเปนคนคอม เพื่อปราบ 
ยักษช่ือ พลิ มิใหมีอํานาจ  ครองโลกทั้งสาม และไดไล 
ยักษพลิใหไปอยูใตบาดาล 

6. ปรศุรามาวตาร  อวตารลงมาเปนปรศุรามถือ 
ขวาน เปนบุตรพราหมณช่ือ ยมทัคนี ผูสืบสกุลมาจากภฤ 
คุเพื่อปองกันมิใหกษัตริยครอบครองอาณาจักรเหนือ 
วรรณะพราหมณ 

7. รามาวตาร อวตารลงมาเปนรามจันทร คือเปน 
พระรามในมหากาพย  รามายณะ เพื่อปราบทาวราพณ 
หรือทศกัณฐ 

8. กฤษณาวตาร  อวตารลงมาเปนพระกฤษณะ  ผู 
เปนสารถีขับรถศึกใหอรชุนเพื่อปราบคนช่ัวในมหา 
กาพยมหาภารตะ 

9. พุทธาวตาร  อวตารลงมาเปนพระพุทธเจา 
ประกาศหลักธรรมชวยมนุษยใหพนทุกข เหตุผลที่ฮินดู 

ดึงเอาพระพุทธเจามาเปนอวตารปางหนึ่งของพระ 
นารายณนั้น  นับเปนการกลืนพระพุทธศาสนาไดอยาง 
สนิทอีกวิธีหนึ่ง 

10. กัลกยาวตาร  อวตารลงมาเปนกัลกี  บุรุษขี่มา 
ขาวถือดาบมีแสงแปลบปลาบดังดาวหาง  เพื่อปราบคน 
ช่ัวและสถาปนาธรรมขึ้นใหมในโลก 

พระนารายณมีพระชายาช่ือ ลักษมี ผูเปนเทพีแหง 
ความงาม ผูอํานวยโชคลาภ ความม่ังค่ัง และผูมีใจเมตตา 
ปราณี เม่ือพระนารายณอวตารลงมาเปนวามนาม ปรศุ 
ราม  และพระราม พระชายาลักษมีเคยเสด็จมาเปนนาง 
ปทมา (กมลา) นางธรณี และนางสีดาตามลําดับ 

ตรีมูรติ เปนลักษณะเทวะที่แสดงออกมาในรูปของ 
บุคลาธิษฐานใหรูภาวะทั้ง 3  ตอไปนี้ 

1. อุปาทะ โลกมีเกิดเปนเบื้องตน 
2. ฐิติ การรักษาใหดํารงไว 
3. ภังคะ มีการทําลายเพราะโลกขาดความดี และ 

ใหวิญญาณมนุษยและสัตวได  พักผอน 
ชาวฮินดูเช่ือวาโลกมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และสลาย 

ไปในที่สุด การบูชาเทพเจาทั้ง 3 องคเหลานี้เปนลักษณะ 
ของบุคลาธิษฐาน คือถือบุคคลเปนใหญ เปนการบูชาให 
รูสึกถึงสภาวธรรม 3 ประการ นั่นคือโลกเกิดขึ้น ตั้งอยู 
และสลายไป 

2.6  พระเจาสูงสุดของศาสนาฮินดู 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีระยะเวลาแหงการพัฒนา 

ตนเองมายาวนานมาก  ความเชื่อในพระเจาสูงสุดผูสราง 
โลกไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ตอมาเม่ือเกิด 
คัมภีรพระเวท  พระเจาไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม 
ระยะเวลา  โดยเริ่มจากพระพรหมจนในที่สุดไดเปลี่ยน 
มาเปนพระศิวะบาง  และพระวิษณุบาง  ตอเม่ือไดมีการ 
พัฒนาจากศาสนาพราหมณมาเปนฮินดูหรือพราหมณ 
ใหม  คําสอนในเรื่องพระเจาไดปรากฏอยูในรูปของพระ 
ปรมาตมัน  พระเจาผูไมมีรูปกายแตทรงสําแดงองค 
ออกมาเปน 3 รูป ไดแก พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ 
ดังนั้น  จุดหมายสุดทายของศาสนาฮินดูในปจจุบัน คือ 
การเขาสูโมกษะ ซึ่งผูที่จะเขาถึงไดตองสามารถหลุดพน
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จากกองกิเลสและกองทุกข เม่ือหลุดพนแลวจะเปนหนึ่ง 
เดียวกับพระปรมาตมัน  ซึ่งไมตองเวียนวายตายเกิดอีก 
ตอไป 

2.7 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เช่ือวาพระพรหมเปนเทพ 

เจาสูงสุด  ทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้ง 
กําหนดโชคชะตาของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิต 
ของแตละคนจึงเปนไปตามพรหมลิขิต  แตคนก็อาจ 
เปลี่ยนวิถีชีวิตได หากทําใหพระพรหมเห็นใจและโปรด 
ปราน โดยการบวงสรวงออนวอนและกระทําความดีตอ 
พระองค ผูที่พระองคทรงโปรดหากตายไปก็จะไปเกิดใน 
สุคติภูมิ และถาหากโปรดเปนที่สุด  ก็จะไดไปอยูกับ 
พระองคช่ัวนิรันดร แตถาไมทรงโปรดก็จะไปเกิดใน 
ทุคติภูมิ  ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ชาวฮินดูเช่ือวา 
วิญญาณเปนอมตะจึงไมตายตามรางกาย ที่วาตายนั้นเปน 
เพียงวิญญาณออกจากรางกาย เพราะรางกายทรุดโทรม 
จนอาศัยอยูไมไดเทานั้น วิญญาณก็จะไปถือเอารางใหม 
หรือที่เรียกวา เกิดใหม ดุจคนสวมเสื้อผาเม่ือใชนานไปก็ 
เกาครําครา  ก็ไปหาชุดใหมสวมก็ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น 
วิญญาณจึงไมมีเกิดมีตาย  การเกิดตายเปนเพียงเรื่อง 
รางกายเทานั้นเอง  วิญญาณจะไปถือเอารางใหมหรือที่ 
เรียกวาสังสารวัฏ เวียนวายตายเกิดอยูร่ําไปตราบที่ยังไม 
บรรลุโมกษะ ชาวฮินดูเช่ือวา โมกษะเปนจุดหมายสูงสุด 
ของชีวิต ผู เขาถึ งโมกษะจะไปอยูกับพระพรหมช่ัว 
นิรันดร  ไมตองมาเวียนวาย ตายเกิดอีกตอไป สวนการ 
ปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะนั้น จะตองปฏิบัติตามหลักการ 4 
ประการ คือ 

1. กรรมมรรค  (กรรมโยคะ)  การปฏิบัติดวยการ 
ประกอบการงานตามหนาที่ดวยความขยันขันแข็ง แต 
ทํางานดวยจิตใจสงบ ไมหวังผลตอบแทนใดๆ ผูปฏิบัติ 
เรียก กรรมโยคิน 

2. ชยานมรรค (ชยานโยคะ) การปฏิบัติเพื่อใหเกิด 
ความรูแจงเห็นจริงขึ้นมาวา  ปรมาตมันเปนสิ่งเดียวที่มี 

อยู  วิญญาณสวนบุคคล  (อาตมัน)  เปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกันกับปรมาตมันหรือวิญญาณสากล 

3. ภักติมรรค (ภักติโยคะ) การปฏิบัติ คือการปลูก 
ศรัทธาและความจงรักภักดีตอเทพเจาที่ตนเคารพนับถือ 
ผูปฏิบัติเรียกวา ภักติโยคิน 

4. ราชมรรค (ราชโยคะ) เปนทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การฝกทางใจ มุงบังคับใจใหอยูในอํานาจดวยการบําเพ็ญ 
โยคะกิริยา ผูปฏิบัติเรียกวา ราชโยคิน 

2.8 พิธีกรรมที่สําคัญ 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  เปนศาสนาที่มีพิธีกรรม 

เปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งของศาสนา เพราะชาว 
ฮินดูทุกวรรณะยอมมีขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสวน 
เฉพาะและสวนรวม  ที่ตองประพฤติตามกฎประเพณีที่ 
กําหนดไวสําหรับวรรณะของตน  และกฎประเพณี 
สวนรวมที่จําตองประพฤติปฏิบัติทุกช้ันวรรณะ  ขอ 
ปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวฮินดู แบงเปน 4 หมวด ดังนี้ 

2.8.1  ขอปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ มีกฎสําหรับ 
วรรณะใหปฏิบัติอยางเครงครัดหลายเรื่อง เชน  เรื่องการ 
แตงงาน เรื่องอาหารการกิน เรื่องการทํามาหากิน เรื่อง 
เคหสถานที่อยู 

2.8.2  พิ ธีประจําบ าน  ในคัมภี รมานว 
ธรรมศาสตรไดกําหนดพิธีสังสการ  ซึ่งเปนพิธีประจํา 
บานไว 12  ประการที่คนในวรรณะกษัตริย  วรรณะ 
พราหมณและวรรณะแพศยจะตองทําโดยมีการปฏิบัติ 
ตามลําดับขั้นดังนี้ คือ 

ขั้นที่ 1  ครรภาธาน เปนพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบวา 
ตั้งครรภ ถัดจากวันวิวาห 

ขั้นที่ 2  ปุงสวัน เปนพิธีปฏิบัติตอเด็กในครรภ 
ที่เขาใจวาเปนเพศชาย 

ขั้นที่  3  สีมันโตนยัน เปนพิธีตัดผมหญิงมี 
ครรภ เมื่อตั้งครรภได 4, 6 หรือ 8 เดือน 

ขั้นที่ 4  ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร 
ขั้นที่ 5  นามกรรม พิธีตั้งช่ือเด็ก ในวันที่ 12 

หรือ 14 ถัดจากวันคลอด
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ขั้นที่  6  นิษกรมณ  พิ ธีนํ า เด็ กออกไปดู 
แสงอาทิตยยามเชา เมื่ออายุได 4 เดือน 

ขั้นที่ 7  อันนปราศัน พิธีปอนขาวเด็ก เม่ืออายุ 
ได 5 เดือนหรือ 6 เดือน 

ขั้นที่ 8  จูฑากรรม พิธีโกนผมไวจุก เม่ืออายุได 
3 ขวบ 

ขั้นที่ 9  เกศานตกรรม พิธีตัดผม ถาเปนวรรณะ 
พราหมณตัดเมื่ออายุ 16 ป ถาวรรณะกษัตริย ตัดเมื่อ 
อายุ 22 ป  ถาวรรณะพราหมณตัดเมื่ออายะ 24 ป 

ขั้นที่ 10  อุปานยัน พิธีเขารับการศึกษา  พวก 
วรรณะพราหมณ กษัตริย แพศย จะตองทําพิธี เขารับ 
การศึกษา และเมื่ออาจารยในสํานักนั้นๆ  รับเด็กไวแลวก็ 
จะสวมสายธุรําหรือยัชโญปวีต  ผูที่ไดสวมสายนี้แลวก็ 
เรียก วา  ทวิชหรืทิชาชาตื เกิด 2 ครั้ง  คือครั้งแรกเกิดจาก 
ครรภมารดา  และครั้งที่  2  เกิดจากการสวมสาย 
ยัชโญปวีต  ส านพวกศูทรและจัณฑาลเปน เอก 
ชาติ  คือ  เกิดครั้งเดียวไมอาจเปนทิชาชาติได 

ขั้นที่ 11  สมาวรรตน  พิธีกลับบาน  จัดขึ้นเม่ือ 
เด็กหนุมสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวกลับบาน 

ขั้นที่ 12  วิวาหะ พิธีแตงงาน 
พิธีสังสการทั้ง 12  ประการดังกลาวนี้  ถาเปน 

หญิงหามทําพิธีอุปานยันอยางเดียว นอกนั้นทําไดหมด 
และหามสวดคัมภีรพระเวท เพราะเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่ 
สงวนเฉพาะผูชาย และคนบางวรรณะเทานั้น ในปจจุบัน 
นี้ชาวฮินดูผูเปนทวิชาติคงปฏิบัติอยูใน 4 พิธีเทานั้น คือ 
พิธีนามกรรม พิธีอันนปราศัน พิธีอุปานยัน และพิธี 
วิวาหะ ที่เหลือกนอกนั้นไมใครปฏิบัติกันแลว ยกเวนผูที่ 
เครงครัดจริงๆ เทานั้น 

2.8.3  พิธีศราทธ  พิธีทําบุญอุทิศใหมารดาบิดา 
หรือบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว ในเดือน 10  ตั้งแตวัน 
แรม 1 ค่ํา ถึงวันแรม 15 ค่ํา 

2.8.4  พิธีบูชาเทวดา  ชาวฮินดูมีเทพเจาที่เคารพ 
มากมายหลายองค ผูที่เกิดในวรรณะสูงสมัยกอนไดบูชา 
พระศิวะและพระวิษณุ เปนตน เวลาตอมาเกิดลัทธิอวตาร 
ขึ้น มีการบูชาพระกฤษณะและพระรามขึ้นอีก แตบุคคล 
ในวรรณะต่ํามักถูกกีดกันมิใหรวมบูชาเทพเจาของบุคคล 

ในวรรณะสูง ดังนั้น บุคคลในวรรณะต่ําจึงตองสรางเทพ 
เจาของตนเองขึ้น เชน เจาแมกาลี เทพลิง เทพงู เทพเตา 
รุกขเทพ เทพชาง เปนตน 

พิธีบูชาแตกตางกันออกไปตามวรรณะ แตบุคคล 
ในวรรณะสูงมีพิธีในการบูชาดังนี้ 

1. สวดมนตภาวนา สนานกาย ชําระและสังเวย 
เทวดาทุกวัน สําหรับผูเครงครัดในศาสนาตองทําเปน 
กิจวัตร  สวนพวกที่ไดรับการศึกษาแผนใหมมักไมคอย 
ปฏิบัติกัน 

2. พิธีสมโภช ถือศีล  และวันศักดิ์สิทธิ์   เชน 
ลักษมีบูชา วันบูชาเจาแมลักษมี สรัสวดีบูชา วันบูชาเจา 
แมสรัสวดี ทุรคาบูชา วันบูชาเจาแมทุรคา เปนตน ซึ่งอาจ 
แตกตางกันออกไปในแตละนิกายและทองถิ่น 

3. การไปนมัสการบําเพ็ญกุศลตามเทวาลัยตางๆ 
เพื่อแสดงความเคารพเทพเจาที่ตนนับถือ 

2.9 นิกายในศาสนา 
นิกายในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  มีอยู 3  นิกาย 

ใหญๆคือ นิกาย ไวษณวะ  (Vaisnavism)  นิกายไศวะ 
(Saivism) และนิกายศักติ (Saktism) ดังมีรายละเอียดพอ 
เปนสังเขป ดังนี้ 

2.9.1  นิกายไวษณวะ  หรือไวษณพ  เช่ือในการ 
อวตารของพระนารายณวา พระนารายณอวตาร 24 ครั้ง 
เพื่อชวยมนุษยโลกในคราวทุกขเข็ญ นิกายนี้เคารพบูชา 
พระราม พระกฤษณะ หนุมาน และพระพุทธเจา โดยอาง 
วาเปนอวตารปางที่ 5 ของพระนารายณ นิกายนี้ไมเนน 
พิธีกรรม เรียกตนเองวา เปนศาสนาฮินดู เคารพบูชาเทพ 
เจาตางๆ และคตินิยมสรางเทวรูปไวบูชาแบบพหุนิยม 

นิกายไวษณวะนี้จะมีรอยเจิมหนาผากเปน 3  จุด 
เปนเครื่องหมายแสดงความเคารพ พระวิษณุ  นิกายนี้มี 
อิทธิพลมากที่สุดในอินเดียภาคเหนือ และบริเวณชายฝง 
ทะเลตะวันตกของนครบอมเบย  การเคารพพระวิษณุมี 
แนวปฏิบัติตามลัทธิภักดี (การเสียสละ)  มากกวาการ 
เขาฌาน
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คัมภีรสําคัญของนิกายไวษณวะ ไดแก คัมภีรสังหิ 
ตา (ประมวลบทสวดสดุดีเทพเจาในพิธีบูชายัญ) คัมภีร 
รามายณะและภควัทคีตา 

คณาจารยที่สําคัญที่ทําใหมีนิกายไวษณวะม่ันคง 
และรุงเรืองในภาคใตของอินเดีย ไดแก 

1) นาถมุนี ผูนําคนแรกของนิกายไวษณวะ 
2)  อาลวาร คือ คณาจารย 12  คน  ผูใหกําเนิด 

คัมภีรพระเวทภาษาทมิฬ 
3) รามานุช ศิษยคนหนึ่งของคณาจารยอาลวาร 
นิกายไวษณวะ ภายหลังไดแตกแยกออกเปน 2 

นิกาย คือ นิกายฝายเหนือ เรียกวา วัทคไล และนิกายฝาย 
ใต เรียกวา เตนคไล 

2.9.2 นิกายไศวะ หรือนิกายที่นับถือพระศิวะ นิยม 
ใชมูลเถาสีขาวหรือสีเทา เขียนเปนเสนนอนตรงซอนกัน 
3 เสนที่หนาผาก จุดหมายสูงสุดของผูนับถือนิกายไศวะ 
คือ โมกษะ หรือ การบรรลุความหลุดพนโดยการเขาถึง 
ความเปนเอกภาพกับพระศิวะ นิกายนี้ประพฤติตนตาม 
แบบ อัตตกิลมถานุโยค 

นิกายไศวะ ยังแบงออกไปอีก เปนนิกายยอยๆ เชน 
นิกายตรีทันหิน  (นิกายนี้ยังแบงยอยออกไปอีกถึง 10 
นิกาย) และนิกายทศมาน  พวกนับถือนิกายนี้ลวนเปน 
นักพรต 

คัมภีรสําคัญของนิกายไศวะ มีดังตอไปนี้ 
1) คัมภีรอาตมะ (บทสวดเปนคาถาอาคม บท 

โตตอบระหวางพระศิวะกับพระอุมา) 
2) คัมภีรโตลกาปปลัม (ภาษาทมิฬ) 
3) คัมภีรมหาภารตะ และเศวตัศวตา อุปนิษัท 

(ภาษาสันสกฤต) 
นิกายไศวะนี้ ภายหลังแตกแยกออกเปนนิกายใหญ 

2 นิกาย ดังนี้ 
1) นิกายฝายเหนือ เรียกวา กัษมีไศวะ ผูนําช่ือ วสุ 

คุปตะ นิกายนี้เชื่อวาพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุดองคเดียว 
และทรงแฝงอยูในทุกสิ่งทุกอยางในโลก 

2) นิกายฝายใต เรียกช่ือวา สิงคายัต ผูนําช่ือ ลกุลี 
ตะ นิกายนี้นับถืออวตารของ พระศิวะ เชื่อวาผูนําของเขา 
คือ อวตารของพระศิวะ 

2.9.3 นิกายศักติ นิกายนี้นับถือมเหสีของจอมเทพ 
3  องค คือ พระนางสุรัสวดี มเหสีของพระพรหม  พระ 
นางอุมา มเหสีของพระศิวะ และพระนางลักษมี มเหสี 
ของพระวิษณุ คําวาศักติ แปลวา อํานาจ หรือสมรรถนะ 
หรือ พลัง หมายถึงพลังที่จะนําความสําเร็จดังประสงคมา 
ใหผูที่นับถือศักติ แตผูที่นับถือนิกายนี้ก็ไมจําตองนับถือ 
มเหสีของเทพทุกองคพรอมกันไป  จะนับถือมเหสีของ 
เทพองคใดก็ไดตามที่ตนนับถือ เชน นิกายไศวะก็นับถือ 
พระนางอุมาเปนศักติ นิกายไวษณวะ ก็ยกพระนางลักษมี 
เปนศักติ  เปนตน แตโดยทั่วไปคนสวนใหญจะนับถือ 
พระนางอุมายิ่งกวาเทพีองคอื่นๆ  เพราะพระนางเปน 
มเหสีของพระศิวะ เทพเจาที่คนกลัวเกรงดังกลาวมาแลว 
ดังนั้นพระนางอุมาจึงมีพระนามหลายอยาง คูกับพระ 
ศิวะ เชน มหาเทวี คูกับมหาเทพ  โยคินี คูกับมหาโยคี 
ชคันมาตรี (มารดาของโลก) คูกับอิศวร ทุรคา หรือ ไภรวี 
คูกับไภรวะ (ผูนากลัว) กาลี (ผูทําลาย) คูกับมหากาล เปน 
ตน 

การบูชาของนิกายศักติ ก็แปลกกวาการบูชานิกาย 
อื่นๆ เชน ตัดคอแพะบูชาเจาแมกาลี  หรือการประกอบ 
พิธีกรรมดวยปญจมการ หรือ ม 5 ประการ คือ มัทยะ หรื 
อมฑิรา น้ําเมา  มางสะ เนื้อสัตว ตลอดทั้งมัตสยะ เนื้อ 
ปลา มันตระพร่ําบทที่จะทําใหเกิดความกําหนัด  มุทระ 
แสดงทายั่วยวน และไมถุน เสพเมถุน  ทั้งนี้ก็เพราะเช่ือ 
กันวาเจาแมกาลีทรงโปรดการบูชายัญและการเสพเมถุน 
ดังนั้นการประกอบกิจดังกลาวจึงทําใหพระนางพอ 
พระทัย  และอีกจุดประสงคหนึ่งก็เพื่อใหเบื่อหนายใน 
กาม  โดยสนองความตองการใหเต็มที่ก็จะมาถึงจุดเบื่อ 
หนาย แบบหนามยอกเอาหนามบง สวนผูที่นับถือเจาแม 
องคอื่นก็นําไปปฏิบัติเชนกัน จะไดไมนอยหนา  พวกที่ 
ปฏิบัติแบบลามกเรียกวา พวกวามาจารี สวนพวกปฏิบัติ 
อยางสุภาพไมลามกก็เรียกวา พวกทักษิณาจารี 

2.10 สัญลักษณของศาสนา 
สัญลักษณของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่สําคัญและ 

เปนกลางๆ ที่ทุกนิกายยอมรับก็คือ เครื่องหมายอันเปน 
อักษรเทวนาครี  ที่อานวา โอม คําวา โอม  เปนคําที่
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ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อันหมายถึงพระ 
เจาทั้ง 3 คือ อ อักษร ไดแก พระวิษณุหรือพระนารายณ อุ 
อักษรไดแก พระศิวะหรือพระอิศวร ม อักษรไดแกพระ 
พรหม เพราะฉะนั้น อ+อุ+ม เทากับ โอม  สัญลักษณ 
ดังกลาวนี้บางครั้งเรียกวา สวัสติ หรือ สวัสติกะ 

เครื่องหมาย โอม สัญลักษณแหงพลังทั้ง 3 อัน 
หมายถึง พระพรหม พระวิษณุ 

2.11 ฐานะปจจุบันของศาสนา 
นับตั้งแตอินเดียถูกจักรพรรดิอิสลามปกครอง 

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู จึง 
ไมไดรับการอุปถัมภ และขาดการปรับปรุงพัฒนา  จน 
เกือบจะลมสลาย สาเหตุหลัก เนื่องจากคนวรรณะ 
พราหมณ ลุมหลงในอํานาจและผลประโยชน และตอมา 
อินเดียตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป ค.ศ. 1857 เปน 
เวลา 200  ป  ยิ่งทําใหศาสนาพราหมณ-ฮินดู  ขาด 
เอกภาพ  เพราะถูกผูปกครองกดขี่  ดูไปแลวศาสนา 
พราหมณ-ฮินดูแทบจะไมมีบทบาทเหมือนเดิม ทําการ 
ปรับปรุงจุดบกพรองตางๆ  จนเกิดมีขบวนการปฏิรูป 
ศาสนาขึ้นมา โดยประยุกตคําสอนในคัมภีรพระเวทให 
ใชไดกับชีวิตประจําวันอยางกลมกลืน  ขบวนการตอสู 
นําไปสูทางการเมือง เพื่อเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ 
ขบวนการปฏิรูปศาสนาเหลานี้ ไดแก 

3.11.1 ขบวนการพรหมสมาช 
สมาคมนี้เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2371  โดย ราม โมหัน 

รอย เปนผูกอตั้ง ณ เมืองกัลกัตตา หลักการใหญของ 
สมาคมพรหมสมาช คือ 

1. เปนเอกเทวนิยม ถือวาเทพเจาผูยิ่งใหญมีองค 
เดียวคือ  พระพรหม พระองคทรงมีตัวตนและไมเคย 
อวตารลงมาเปนอะไรเลย 

2. เชื่อวาอาตมัน ไมตาย 
3. เชื่อวาในความหลุดพน โดยการสํานึกผิดและทาํ 

ความดี 
4. ปฏิเสธคําสอนเรื่องสังสาร ประเพณีกุมารสมรส 

และระบบวรรณะ 

5. สนับสนุนใหหญิงหมายแตงงานได และออก 
กฎหมายหามชายมีภรรยาหลายคน  และหามทําพิธีสตี 
(พิธีหญิงหมายตองกระโดดเขากองไฟตายตามสามี) 

ในป พ.ศ. 2408 สมาคมนี้ไดแตกแยกเปน 2 สาย 
คือ อาทิพรหมสมาช โดยมี  ระพินทรนาถตะกอร เปน 
ผูนํา สาขานี้มุงรักษาหลักการดั้งเดิมของสมาคมไวและ 
อีกสาขาหนึ่งคือ สาธารณ-พรหมสมาช  ภายใตการนํา 
ของ เกษับจันทรเสน สาขานี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
บาง อยางเชน เกษับจันทรเสนไดประดิษฐสัญลักษณของ 
นิกายนี้ขึ้นมาใหม เปนรูปตรีศูล  ไมกางเขนและดวง 
จันทร เสี้ยว  เปนเชิงรวม  3  ศาสนา คือ ฮินดู คริสต 
อิสลาม เขาดวยกัน และบางครั้ง  จันทรเสนก็แสดงตนวา 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต แตเมื่อถึงแกกรรม 
ได  ออกพระนามพระเจาจนวาระสุดทาย 

3.11.2 ขบวนการอารยสมาช 
สวามี ทยานันทะสรัสวดีเปนผูตั้งขึ้น เม่ือ พ.ศ. 

2418 ณ เมืองบอมเบย หลักการใหญของสมาคมนี้ ถือคํา 
สอนในคัมภีรพระเวทเปนพื้นฐานของการปฏิบัติ  ได 
นําเอาพระเวทขึ้นมาศึกษาอยางจริงจัง และไดนําศาสนา 
ขึ้นมาเปนอุดมการณของชาติ เทพเจามีลักษณะเปนเอก 
นิยม ใหความเคารพพระพรหม ปฏิเสธระบบวรรณะ 
ทฤษฎีอวตารและกุมารสมรส อนุญาตใหหญิงหมาย 
แตงงานใหมได 

3.11.3 ขบวนการกฤษณะมิชช่ัน 
สมาคมนี้มีศรีรามกฤษณะ สวามีวิเวกานันทะ เปน 

ผูกอตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2440  ยึดหลักการประนีประนอม 
ยอมรับคําสอนของทุกศาสนาที่มีผูนับถือในอินเดียวาไม 
มีความขัดแยงกัน เปนศาสนาแหงความนิรันดร เนนการ 
เขาถึงคัมภีรอุปนิษัท หรือ เวทานตะ และเนนหลักอธิบาย 
พระเวท โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางความสามัคคีในชาติ 
ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ การบริการสังคม 
และเพื่อเขาถึงพระเจา 

3.11.4 ขบวนการสรโวทัย 
นําโดย มหาตมะ คานธี ไดนําหลักอหิงสามาเปน 

อุดมการณ ใหปรากฏในบุคคลและสังคม  ขบวนการ 
เหลานี้นอกจากปฏิรูปศาสนาฮินดูแลวยังไดนําการตอสู
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เพื่อเรียกรองเอกราชกลับคืนมาจนสําเร็จ ทําใหประเทศ 
อินเดียไดรัฐบาลที่มาจากคนในศาสนาฮินดูเปนผูบริหาร 
ประเทศ  แตเนื่องจากคําสอนอุดมคติและรูปแบบการ 
ดําเนินชีวิต รวมทั้งความเช่ือถือแตกตางกันของศาสนา 
ตางๆ ที่มีอยูในอินเดีย เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาซิกข เปนตน  จึงเกิดปญหาความขัดแยงลุกลาม 
เปนการปะทะกันอยางกวางขวางอยูเสมอ เชน  กรณี 
มัสยิดปาปรี ระหวางอิสลามกับฮินดู กรณีการบุกรุก 
วิหารทองคํา เมืองอมฤตสระ ระหวางซิกขกับฮินดู เปน 
ตน 

ในดานการเผยแผศาสนาพราหมณ-ฮินดูไปยัง 
นานาประเทศนั้น สมาคมพระเวท คีตาอาศรม  และ 
สมาคมหะเสกฤษณะ เปนตน ไดทํากิจกรรมและมี 
สมาชิกอยูทั่วโลก  ปจจุบันศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีศา 
สนิกอยูประมาณ 790 ลานคน ประชากรอินเดียมากกวา 
80% นับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู และยังมีชาวฮินดูใน 
ประเทศอื่นๆ เชน ปากีสถาน บังคลาเทศ เปนตน
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บทที3่ ศาสนาเชน 

แนวคิด 
1. ศาสนาเชนเกิดกอน พุทธศักราช ประมาณ 56 ป 

ศาสนานี้ เกิดในประเทศอินเดีย และเกิดรวมสมัยกับ 
ศาสนาพุทธ ศาสดาของศาสนาเชน คือ มหาวีระ คัมภีร 
ศาสนาเชนคือ คัมภีรอาคมะ หรือสิทธานตะ  ซึ่งเนื้อหา 
ของคัมภีรเปนจารึกคําบัญญัติ  หรือวินัยเกี่ยวกับการ 
ประพฤติปฏิบัติของนักพรต หรือคฤหัสถ ผูครองเรือน 
และเรื่องราวประเภทชาดกในศาสนา 

2. ศาสนาเชนไดแบงหลักคําสอนที่สําคัญออกเปน 
3  หลักคือ หลักอนุพรต 5  หลักปรัชญา  หลักโมกษะ 
พิธีกรรมที่สําคัญของศาสนาเชน คือ พิธีภารยุสะนะ หรือ 
พิธีปชชุสนะ  เปนงานพิธีรําลึกถึงองคศาสดามหาวีระ 
ศาสนาเชนมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต  อันเปน 
ความสงบสุข ที่แทจริงและนิรันดรคือ นิรวารณะหรือ 
โมกษะ (ความหลุดพน) วิธีที่จะบรรลุจุดหมายปลายทาง 
นั้นตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่เรียกวา ไตรรัตน  หรือติ 
รัตนะ และชาวเชนเช่ือวาชีวิตในโลกนี้ยังตองเกิดหลาย 
ครั้งถาตราบใดที่ยังไมหมดกิเลส 

3. ศาสนาเชนมีนิกายที่สําคัญอยู 2 นิกายใหญๆ อยู 
2 นิกาย คือ นิกายทิคัมพร นิกายเศวตัมพร สัญลักษณใน 
ศาสนาเชน ใชรูปองคศาสดามหาวีระ  เปนสัญลักษณ 
โดยรูปมหาวีระเปนรูปเปลือย  ปจจุบันไดถือ เอา 
ทรงกระบอกตั้งมีการบรรจุสัญลักษณขางใน 4 ประการ 
คือ  รูปกงจักร สัญลักษณอหิงสาอยูบนฝามือ รูปสวัสดิ 
กะ เครื่องหมายแหงสังสาร จุด 3  จุด สัญลักษณแหง 
รัตนตรัย จุด 1 จุด อยูบนเสนครึ่งวงกลมตอนบนสุด คือ 
วิญญาณแหงความหลุดพน 

3.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาเชนเกิดกอนพุทธศักราชประมาณ 56  ป 

โดยคิดตามสมัยของวรรธมานะ  มหาวีระผูเปนศาสดา 
ของศาสนานี้ แตชาวเชนเช่ือวา ศาสนาเชนเปนศาสนาที่ 

เกาแกที่สุดในโลก ทั้งนี้ก็เพราะชาวเชนเช่ือวา  ยุคของ 
โลกแบงออกเปน  2  รอบ  คือรอบเจริญกับรอบ 
เสื่อม  รอบเจริญ เรียกวา อุตสรปนี  เริ่มดวยเรื่องไมดี 
พัฒนาไปหาเรื่องที่ดีมีความเจริญตามลําดับ เชน อายุคน 
จากนอยนิดคอยเปลี่ยนไปเปนอายุยืนมากขึ้นตามลําดับ 
จนนับไมถวน ขนาดของรูปรางตลอดจนคุณธรรมความ 
ดีเปนตนก็พัฒนาไปตามลําดับเชนกัน สวนรอบเสื่อม 
เรียกว า  อวสรปนี  ก็ มีนัยตรงกันขามกับรอบเจริญ 
สําหรับในปจจุบันตกอยูในรอบเสื่อม ทุกอยางจึงเสื่อม 
ลงตามลําดับ ก็ในแตละรอบจะมีศาสดาของศาสนาเชน 
มาอุบัติ 24 องค เฉพาะรอบเสื่อมนี้มีศาสดาองคแรกคือ 
ฤษภะ มีอายุยืนถึง 8,400,000  ป องคถัดๆ  ไปก็คือ อชิต 
สัมภวะ อภินันทะ สุมาตี  ปทมประภา สุภาสวา จันทร 
ประภา บุษปทันตะ  สีตลา เศรยานส วสุปุชวะ วิมลา 
อนันตะ  ธรรม สันติ คุนธุ จรา มัลตี มุนีสวรตะ นมิ เนมิ 
องคท่ี 23 มีนามวา ปารศวะ สิ้นชีพเม่ือกอน พุทธศักราช 
233  ป  สวนองคสุดทายองคที่ 24  ของรอบเสื่อมนี้ คือ 
วรรธมานะ มหาวีระ ศาสดาองคปจจุบัน 

ศาสนาเชนในสมัยของพระศาสดาวรรธมานะ 
มหาวีระ  เจริญรุงเรือง มีสาวกและศาสนิกเปนจํานวน 
มาก แตหลังจากสมัยของพระองคแลว  ศาสนาเชน1ก็มี 
ความเปนไปดังนี้ 

พ.ศ. 30  เกิดการแตกแยกในศาสนาเชน หลังจาก 
การสิ้นพระชนมของพระมหาวีระ เพียง 14 ป 

พ.ศ. 143  มีการประดิษฐานรูปปฏิมาของพระมหา 
วีระขึ้นเปนครั้งแรก  สําหรับเคารพบูชาในโบสถของ 
ศาสนาเชน 

พ.ศ.  243  มีคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 2 คัมภีร  เกิดขึ้นเปน 
ครั้งแรกในการประชุมที่เมืองปตนะ 

พ.ศ. 299 พระเจาอโศกมหาราชแหงศาสนาพุทธ 
ไดพระราชทานถ้ํา 5 แหง ใหแกศาสนาเชน ตราบเทาที่ 
ดวงอาทิตยและดวงจันทรยังดํารงอยู 

พ .ศ .  311 สัมปราลิ  พระราชนัดดาและผู 
สืบราชสมบัติตอจากพระเจาอโศกมหาราช ไดทรงสราง 
โบสถและวัดเชนขึ้นหลายแหง
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พ.ศ. 643 มีการถายทอดวรรณคดีศาสนาเชน เปน 
ภาษาทมิฬในภาคใตของอินเดีย 

พ.ศ. 743 มีการถายทอดวรรณคดีศาสนาเชน เปน 
ภาษาทองถิ่นของแควนคุชรัต  ทางภาคตะวันตกของ 
อินเดีย 

พ.ศ. 1057 มีการจัดทําคัมภีรศาสนาเชนจนจบ ใน 
การประชุมที่เมืองวัลลภิ ประเทศอินเดีย 

พ.ศ. 1093 ศาสนาเชน เผยแพรเขาไปในเมืองมรา 
ถะใต ในภาคใตของอินเดีย 

พ.ศ.  1183 หลวงจีนเฮี่ ยนจัง  (พระถังซําจั๋ง ) 
เดินทางไปแสวงบุญในประเทศอินเดีย ไดพบโบสถเชน 
และศาสนิกเปนจํานวนมากอยูทั่วไป  ทั้งทางภาคเหนือ 
และภาคใตของอินเดีย แตทางภาคเหนือมีมากทั้งนักบวช 
เปลือยและนักบวชนุงหมขาว 

พ.ศ. 1193 กษัตริยฮินดูพระนามวา กุณะ สั่งใหฆา 
ผูนับถือศาสนาเชน ประมาณ 8,000 คน ที่เมืองอารคอต 
ภาคใตของอินเดีย 

พ.ศ .  1358-1423 ในรัชสมัยของพระเจ าอ 
โมฆวรรษะ ศาสนาเชนทางภาคเหนือของอินเดีย ภายใต 
การนําของทานชินเสนะ  และทานคุณภัทระได 
เจริญกาวหนาอยางมาก 

พ.ศ.  1668-1702 นักปราชญและนักประพันธที่มี 
ช่ือเสียงมากที่สุดของศาสนาเชน  คือเหมจันทระ 
สามารถเปลี่ยนพระทัยกษัตริยฮินดูในแควนคุชรัต พระ 
นามวากุมารปาละใหมานับถือศาสนาเชน พระองคทรง 
สรางวัดเชน ขึ้น 32  วัด  และทรงทําเมืองที่พระองค 
ประทับอยูใหเปนเมืองที่ม่ันคงของศาสนาเชน 

พ.ศ. 1717-1719 กษัตริยฮินดูแหงแควนคุชรัตองค 
ถัดมาคือ พระเจาอชยเทวะ เม่ือไดครองราชยก็สั่งใหฆา 
ชาวเชนอยางปราศจากเมตตา  พวกหัวหนาเชนจะถูก 
ทรมานจนตาย และใหทําลายวัดเชนดวย 

พ.ศ. 1840-1841 อาลา-อุด-ดิน แหงศาสนาอิสลาม 
มีชัยเหนือแควนคุชรัต  สั่งให  ทําลายพวกเชนอยาง 
กวางขวาง 

พ.ศ.  2085-2148 จักรพรรดิอิสลามผูยิ่งใหญแหง 
ราชวงศโมกุล คือพระเจาอักบารได  ทรงทําใหพวกเชน 

พอใจ เพราะสั่งใหยกเลิกภาษีรายบุคคลในแควน  คุชรัต 
ทรงยอมรับรูสถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเชน 
และ  ทรงทําตามคําสั่งสอนของศาสนาเชนในเรื่องความ 
กรุณาตอสัตว  โดย  ทรงประกาศใหงดการฆาสัตวทั่ว 
อินเดียเปนเวลาครึ่งป 

คําวาเชน มาจากศัพทวา ชินะ แปลวา ชนะ แตชนะ 
ในที่นี้มิไดหมายถึงการออกไปเอาชนะขาศึกศัตรู หรือ 
ชนะภายนอก หากแตเอาชนะภายในคือกิเลสของตนเอง 
ศาสนาเชนถือวา กิเลสเปนสิ่งที่รายกาจที่สุด ที่นําความ 
วิบัติมาสูตนเองและผูอื่น การมีสงคราม การเขนฆาทํา 
รายกัน ก็เพราะอํานาจกิเลสสั่งใหทํา ตลอดถึงมีการเวียน 
วายตายเกิด  ก็เพราะกิเลสเปนเหตุเชนกัน เพราะฉะนั้น 
กิเลสจึงเปนเรื่องท่ีจําตองกําจัดใหหมดไป ใครชนะกิเลส 
ไดมากเทาไร ก็ดีเทานั้น ยิ่งชนะกิเลสไดเด็ดขาด ก็ยิ่งดี 
ที่สุด  เปนมนุษยที่สมบูรณ ดังนั้นหนาที่ของทุกคนใน 
ศาสนาเชน จะตองเอาชนะกิเลส  ชาวเชนเช่ือวาศาสดา 
ของศาสนาเชนทุกองคลวนแตเอาชนะกิเลส ไดเด็ดขาด 
สิ้นเชิงแลว จึงไดนามวา พระชินะ พระผูชนะกิเลส เปน 
ติตถังกร  ผูสรางทาพาคนขามฟากถึงฝงโมกษะหรือ 
นิพพานในศาสนาเชน  พนจากการเวียนวายตายเกิดไม 
ตองมีทุกขอีกตอไป 

ที่วาเชนเปนศาสนาแหงอหิงสา ก็เพราะศาสนาเชน 
ถือการไมเบียดเบียนกันเปน  เรื่องสําคัญมาก  ทุกชีวิต 
ยอมรักชีวิตของตน รักสุขเกลียดทุกขดวยกันทั้งนั้น  จึง 
ไมสมควรเขนฆาทํารายเบียดเบียนกัน ไมวาตอคนหรือ 
สัตว สวนที่วาเชนเปนศาสนาแหงตบะธรรม ก็เพราะเชน 
ถือวา กิเลสเปนมารราย จึงจําตองกําจัดใหหมดไป กิเลส 
มีอยูในรางกาย มีรางกายเปนที่กักขัง ดังนั้นการปลอยให 
รางกายอวนพีหรือสุขสบายมากเทาไร กิเลสก็จะเพิ่มพูน 
มากขึ้นเทานั้น  จึงจําตองทรมานรางกายทุกรูปแบบ 
รางกายยิ่งถูกทรมานมากเทาไร กิเลสก็จะถูกยางใหเรา 
รอนลดลงไปเรื่อยๆ เชนกัน เพราะฉะนั้นจึงตองทรมาน 
รางกายในรูปแบบตางๆ 

3.2 ประวัติศาสดา 
3.2.1 สกุลกําเนิดและปฐมวัย
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มหาวีระผูเปนศาสดาของศาสนาเชนมีนามเดิมวา 
วรรธมานะ แปลวา ผูเจริญ ประสูติ ณ นครเวสาลี แควน 
วัชชี (ดินแดนรัฐพิหารปจจุบัน) ในภาคเหนือตอนหนึ่ง 
ของประเทศอินเดีย ราว 10 ป หรือ 12 ปกอนการประสูติ 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาศาสดาของศาสนาพุทธ หรือ 
ในราว 635 ปกอนคริสตศักราช  ทรงเปนพระโอรสของ 
กษัตริยสิทธารถะ (เศรยาม) และพระนางตริศลา ซึ่งเปน 
กษัตริยในกลุมกษัตริยลิจฉวี  พระนางตริศลาเปน 
กนิษฐภคินีของพรเจาเวฏกะแหงแควนวิเทหะ  เจาชาย 
วรรธมานะทรงเปนพระโอรสองคสุดทาย มีพระเชษฐ 
ภคินี 1 องค และพระเชษฐภาดาอีก 1 องค 

ในวันประสูติบรรดากลุมฤๅษีนักพรตและ 
เหลาพราหมณาจารยจากลุมแมน้ําคงคา และจากเทือกเขา 
หิมาลัย ตางก็เดินทางหลั่งไหลเขาสูพระราชวัง  เพื่อช่ืน 
ชมบารมีและถวายพระพรชัยมงคลใหทรงพระเจริญยิ่ง 
ยืนนาน  พรอมกันนั้นเม่ือไดดูปุริสลักษณะแลวตางก็ 
พยากรณวา เจาชายจะทรงเปนผูมีอนาคตอันยิ่งใหญ โดย 
ไดพยากรณมีคติเปน 2 อยาง คือ 

1. ถาอยูครองฆราวาส จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
2. ถาออกทรงผนวช จักไดเปนศาสดาเอกในโลก 
เม่ือเจริญวัยขึ้น  ในขณะยังทรงพระเยาวไดรับ 

การศึกษาศิลปศาสตรอันควรแกฐานะแหงรัชทายาท 
หลายอยาง เชน ศึกษาเพทางคศาสตร ศึกษาไตรเพท วิชา 
ยิงธนู วิชาฝกมาปา วิชาควบชาง  เผอิญวันหนึ่งขณะที่ 
เสด็จประพาสในอุทยานหลวง และเลนอยูกับพระสหาย 
อยางเพลิดเพลินอยูนั้น มีชางพลาย (ชางตัวผู) ตกมันตัว 
หนึ่ง หลุดจากโรงชางแลวเที่ยวอาละวาดและวิ่งทะยาน 
เขามาในอุทยานหลวง แสดงอาการบาคลั่งแกวงงวงไป 
มา  ในขณะนั้น ฝายเจาชายวรรธมานะเม่ือทอดพระเนตร 
เห็นเหตุการณเชนนั้น แทนที่จะทรงวิ่งหนีตามพระสหาย 
กลับประทับยืนนิ่งอยูพระองคเดียว เม่ือชางวิ่งถลาเขามา 
ใกลตัวก็กระโดดจับงวงชางอยางฉับพลัน ตามที่ครูชาง 
สอนไว ไตขึ้นไปประทับที่คอชางและขับขี่บังคับชางให 
กลับไปสูโรงชาง มอบใหแกนายควาญชางเอาไปผูกขัง 
ไวเชนเดิม  เพราะความกลาหาญของเจาชาย ผูคนตางก็ 
พากันกลาวยกยองสดุดีวีรกรรมของเจาชายไปทั่วทุกหน 

แหง แลวพรอมใจกันถวายเนมิตตกนามเสียใหมวา มหาวี 
ระ แปลวา  บุรุษผูยิ่งดวยความกลาหาญ ตั้งแตนั้นมา 
เจาชายวรรธมานะก็ไดรับสมญานามใหมวา  มหา 
วีระ 

3.2.2 ทรงอภิเษกสมรส 
เมื่อจบการศึกษาแลว พระชนมายุของพระองค 

ได  19  พรรษา ความรูสึกเกลียดพราหมณก็คอยๆ จาง 
หายไป เม่ือไดทรงพบรักกับเจาหญิงองคหนึ่ง พระนาม 
วา ยโสธรา  ทรงเขาพิธีอภิเษกสมรสกับเจาหญิงในป 
นั้น  และทรงเสวยสุขในชีวิตสมรสในพระราชวังของ 
พระองคเปนเวลาเกือบ 10  ป จนถึงพระชนมายุ  28 
พรรษา ทรงมีธิดา 1 องค พระนามวา อโนชา 

3.2.3 ทรงดําริที่จะออกผนวช 
เม่ือมหาวีระมีพระชนมายุได 28  พรรษา มี 

เหตุการณอันนาเศราสลดเกิดขึ้น พระราชบิดาและพระ 
ราชมารดาสิ้นพระชนมในระยะติดๆ กัน การสูญเสียครั้ง 
นี้ทําใหเจาชายมหาวีระเศราโศกมาก  จึงดําริที่จะออก 
ผนวชเปนการไวอาลัยแดพระราชบิดาและพระราช 
มารดา และจะขอถือปฏิญาณ 12 ป ที่จะบําเพ็ญพรต งด 
พูดจา และไมนําพาเกี่ยวกับการแตงกาย แตถูกพระเชษฐ 
ภาดาทรงหามไว โดยใหเหตุผลวาการที่  พระราชบิดา 
และพระราชมารดาจากไปก็ทุกขเศราโศกมากพออยูแลว 
ถาเจาชายจะไปอีกคนหนึ่ง ก็ยิ่งเพิ่มความโทมนัสมาก 
ยิ่งขึ้น มหาวีระจึงเช่ือฟง 

3.2.4 ทรงปฏิญาณแหงความเปนผูนิ่ง 12 ป 
เม่ือพระชนมายุได 30  พรรษา  หลังจากไดขอ 

อนุญาตจากพระเชษฐภาดาได 2 ป  มหาวีระก็ไดตัดสิน 
พระทัยอยางเด็ดเดี่ยวออกจากกรุงเวสาลีไป พอพนเขต 
นอกเมืองก็เปลี่ยน  เปนเครื่องนุงหมของนักบวชผู 
ขอทาน พรอมอธิษฐานวา ตั้งแตวินาทีนี้เปนตนไป เปน 
เวลา  12 ป  จะไมยอมพูดจาอะไรกับใครแมแตคํา 
เดียว  ตลอดเวลา 12 ป พระมหาวีระทรงรักษาปฏิญาณ 
อยางเครงครัดมาก แมจะเผชิญกับความทุกขทรมานหรือ 
ปญหาอุปสรรคเทาใดก็ตาม ไมเคยทิ้งปฏิญาณหรือเผลอ 
ตัวพูดเลย 

3.2.5 ประกาศศาสนา
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เม่ือถือปฏิญาณครบ 12 ป  พระมหาวีระก็ทรง 
คิดและม่ันพระทัยวาพระองคทรงพบคําตอบตอปญหา 
ชีวิตครบถวนแลว จึงเสด็จออกไปเพื่อเผยแผความคิดคํา 
สอนใหมของพระองค  ซึ่งไดตรึกตรองคนพบไดใน 
ระหวางปฏิญาณแหงความเปนผูนิ่ง  พระมหาวีระทรง 
ตั้งศาสนาใหม เรียกวา ศาสนาเชน หรือแปลวา ศาสนา 
ของผูชนะ อันนี้เปนประเภทแหงผูชนะแบบใหม เพราะ 
พวกเชนดังที่สาวกของศาสนานี้เรียกกัน  ไมตองการ 
ออกไปและเอาชนะผูอื่น เขาเพียงแตตองการเอาชนะ 
ตนเอง ศาสดาของพวกเขาสอนพวกเขาวา ความหลุดพน 
มีอยูภายในตัวทานเอง 

แมการประกาศศาสนาของพระมหาวีระจะมี 
บางอยางที่ไมใชของใหม เพราะมีอยูแลว  ในศาสนา 
พราหมณ หรือมีผูสอนมากอนหนาพระมหาวีระก็ตาม 
แตก็ยังมีหลายอยางท่ีใหมและรัดกุมกวาเดิม อีกทั้งความ 
เปนนักเทศนนักปาฐกถาที่สามารถยิ่ง  ทําใหผูฟ ง 
ทั้งหลาย เห็นจริงและเกิดศรัทธาได จึงมีคนเช่ือฟงยอม 
เปนสาวกมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จนในที่สุด  พระมหาวีระ 
สามารถจัดระบบคณะภิกษุ คณะภิกษุณี ขึ้นเปนศาสนา 
ได สาวกทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อวาพระมหาวีระเปนพระชิ 
นะผูชนะ  และเปนผูบรรลุโมกษะความหลุดพนจาก 
พันธนาการ ละกิเลส เปนตน 

3.2.6 บั้นปลายชีวิต 
พระมหาวีระใชเวลาในการสั่งสอนสาวก 

ประกาศศาสนาเชนมาเปนเวลา 30 ปเศษ เมื่อพระชนมายุ 
ได 72 ป ก็ไดเสด็จมายังเมืองปาวาหรือปาวาบุรี (ปจจุบัน 
เปนเมืองเล็กๆ ในเขตปตนะ) พระองคประชวรหนักไม 
สามารถเสด็จตอไปไดอีก ทรงทราบวาวาระสุดทายแหง 
ชีวิต1 จะมาถึง  จึงเรียกประชุมบรรดาสาวกทั้งหลาย 
และสั่งสอนเปนโอกาสสุดทาย 

สาวกคนหนึ่งถามวา ในบรรดาคําสอนทั้งหมดของ 
อาจารย ขอไหนที่สําคัญที่สุด  พระมหาวีระตอบวา ใน 
บรรดาคําสอนของเราทั้งหมด ศีลหา (ปฏิญญา 5) ขอตน 
สําคัญที่สุด  คือ  อยาฆาสัตวที่มีชีวิต อยาทําอันตรายแก 
สิ่งมีชีวิต  จะเปนดวยวาจาก็ดี ความคิดก็ดี  หรือการ 
กระทําก็ดี อยาฆาสัตวเปนอาหาร อยาทําการลาสัตวหรือ 

จับปลา ไมวาในเวลาใด อยาฆาสัตวแมตัวเล็กที่สุด อยา 
ฆายุงที่กัดเรา หรือผึ้งซึ่งตอยเรา อยาไปทําสงคราม อยาสู 
โตตอบผูทําราย อยาเหยียบย่ําตัวหนอนริมทาง เพราะตัว 
หนอนก็มีวิญญาณ 

ศีลขอแรกของพระมหาวีระนี้ บรรดาสาวกรูวาคือ 
คําสอน อหิงสา ซึ่งหมายความวา การไมทํารายตอสิ่งซึ่ง 
มีวิญญาณ 

พระมหาวีระดับขันธในเชาวันตอมา สรีระของ 
พระองคไดกระทําการประชุมเพลิงที่เมืองปาวา และ 
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เมืองปาวาในเขตปตนะ รัฐพิหาร 
จึงเปนสังเวชนียสถาน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับศา 
สนิกชนเชนที่ควรไปดูไปทําสักการะ 

3.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรที่สําคัญในศาสนาเชนคือ คัมภีรอาคมะ หรือ 

เรียกอีกอยางหนึ่งวา สิทธานตะ ซึ่งเนื้อหาของคัมภีรเปน 
จารึกคําบัญญัติ หรือวินัยที่เปนไปเกี่ยวกับความประพฤติ 
ปฏิบัติของนักพรตหรือคฤหัสถผูครองเรือน  และ 
เรื่องราวประเภทชาดกในศาสนา ซึ่งตัวคัมภีรอาคมะนั้น 
ไดจัดพิมพเปนหนังสือ 45 เลม โดยแบงแยกออกเปนอัง 
คะ 11 เลม เปนฤทธิวาท 1 เลม เปนอุปางคะ 11 เลม เปน 
มูลสูตร 4 เลม เปนเจตสูตร 6 เลม เปนคูสิกะสูตร 2 เลม 
เปนปกัณกะ 10  เลม  ตามหลักฐานปรากฏวาไดจารึก 
คัมภีรอาคมะเปนอักษรปรากฤตประมาณ  200  ป 
ภายหลังสมัยของพระมหาวีระผู เปนศาสนา สวน 
คําอธิบายคัมภีรที่เรียกวา อรรถกถา  และวรรณคดีของ 
เชนในสมัยตอมา ลวนเปนภาษาสันสกฤต ซึ่งในปจจุบัน 
นี้คัมภีรอาคมะมี การถายทอดสูภาษาพื้นเมือง และภาษา 
อื่นมากมายพอสมควร 

3.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาเชน แบงออกเปน 

หลักใหญๆ ได 3 หลัก คือ 
3.4.1 หลักธรรมขั้นพื้นฐาน ไดแก หลักอนุพรต 5 

(ศีล 5)
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1. อหิงสา การไมเบียดเบียน ไมทําลายชีวิต อนุ 
พรตขอนี้ถือวา เปนยอดของศีลธรรมศาสนาเชนเลย 
ทีเดียว 

2. สัตยะ พูดความจริง  ไมพูดเท็จ ไมวาดวย 
เหตุผลหรือขออางใดๆ ไมได 

3. อัสเตยะ ไมลักขโมย รวมทั้งไมหลบเลี่ยง 
ภาษีอากร ไมใชหรือทําเงินปลอม และไมโกงเครื่องช่ัง 
ตวง 

4. พรหมจรยะ อยางต่ําคือการไมประพฤติผิด 
ในกาม 

5. อปริครหะ การไมโลภ ไมควรมีขาวของมาก 
เกินจําเปน

อนุพรตทั้ง 5 นี้ ถาเปนนักบวชจะปฏิบัติเครงครัด 
มาก แตถ า เปนคฤหัสถก็จะลดหยอนผอนคลายลง 
พอสมควร 

3.4.2 หลักปรัชญา หลักปรัชญาในศาสนาเชน แบง 
ออกเปน 2 ขอ ไดแก 

1) ชญาณ แบงออกเปน 5 ประการ คือ 
1. มติชญาณ ความรูทางประสาทสัมผัส 
2. ศรุติชญาณ ความรูเกิดจากการฟง 
3. อวธิชญาณ ความรูเหตุที่ปรากฏในอดีต 
4. มนปรยายชญาณ ชญาณกําหนดรูใจผูอื่น 
5. เกวลชญาณ ชญาณอันสมบูรณซึ่งเกิดขึ้น 

กอนบรรลุนิรวาณ 
ชญาณขอที่ 1 , 3 เช่ือกันวา พระมหาวีระไดมา 

ตั้งแตแรกเกิด ชญาณขอที่ 4 ไดในเวลาตอมา สวนชญาณ 
ขอที่ 5 ไดภายหลังที่บําเพ็ญเพียร 12 ป 

2) ชีวะและอชีวะ  ศาสนาเชนเปนศาสนาทวิ 
นิยม  มองสภาพความจริงวามีสวนประกอบของสิ่งที่มี 
อยางเที่ยงแท เปนนิรันดร มีอยู 2 สิ่ง คือ 

1. ชีวะ ไดแก วิญญาณ หรือสิ่งมีชีวิต หรือ 
อาตมัน 

2. อชีวะ ไดแก อวิญญาณ หรือสิ่งไมมีชีวิต 
ไดแก วัตถุ  อชีวะ หรือสสาร ประกอบดวยองคประกอบ 
ขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คือ การเคลื่อนไหว (ธัมมะ) การ 
หยุดนิ่ง(อธัมมะ) อวกาศ(อากาศ) สสารและกาล ทั้งหมด 

เปนนิรันดร(ปราศจากการเริ่มตน) และทั้งหมดยกเวน 
วิญญาณ (ชีวะ)  เปนสิ่งไมมีชีวิต และทั้งหมดยกเวน 
สสาร เปนสิ่งไมมีตัวตน  การเคลื่อนที่และการหยุดนิ่ง 
โดยตัวของมันเองไมมีอยู  จะตองมีสิ่งอื่นมาทําใหมัน 
เคลื่อนที่และหยุดนิ่ง องคประกอบขั้นพื้นฐานของอชีวะ 
หรือสสารทั้ง 5 ดังกลาวมีกาล (เวลา) ซึ่งเปนนิรันดรเปน 
องคประกอบ 

3.4.3 หลักโมกษะ คือการหลุดพน หรือความเปน 
อิสระของวิญญาณ ซึ่งศาสนาเชน  เช่ือวา  เม่ือวิญญาณ 
หลุดพนแลวก็จะไปอยูในสวนหนึ่งของเอกภาพที่เรียกวา 
สิทธิศิลา  เปนดินแดนแหงความสุขนิรันดร ไมตอง 
กลับมาเกิดอีก 

ขอปฏิบัติที่บรรลุโมกษะในศาสนาเชน เรียกวา 
ไตรรัตน หรือติรัตนะ หมายถึง แกว 3 ประการ ไดแก 

1. สัมยัคทรรศนะ  :  ความเห็นชอบ ไดแก 
คว าม เห็ น ถู ก และ มีควา มเ ช่ื ออ ย า งแน นแฟน ว า 
ศาสตราจารยทั้งหลายผูเปนบรรพบุรุษของเชนนั้นแม 
เดิมทานเปนปุถุชน แตอาศัยการที่ทานมีความเพียรแรง 
กลายิ่งกวาสามัญบุคคล  ทานจึงไดหลุดพนเปนผูชนะ 
ทานไดใชชีวิตอันบริสุทธิ์เพื่ออบรมสั่งสอนอํานวยความ 
เจริญแกมนุษยชาติซึ่งอยูในความทุกขดวยหลักธรรม 

2. สัมยัคชญาณ : ความรูชอบ ไดแก  ความรู 
หลักธรรมที่ศาสดาสั่งสอนไวแตเดิม เชน ความรูเรื่อง 
โลก สิ่งท่ีปรากฏอยูในโลก และเรื่องการแบงโลก ฯลฯ 

3. สัมยัคจริต : ความประพฤติชอบไดแก ใหรู 
หลักธรรม 2 ประการ  ไดแก ธรรมสําหรับผูครองเรือน 
ที่เรียกวา อนุพรต  5 ประการ และธรรมสําหรับนักพรต 
เรียกวา มหาพรต  5 ประการ 

3.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาเชนเช่ือวา  ตราบที่ยังเวียนวายตายเกิด 

ในสังสารวัฏ ยอมเปนทุกขทั้งกายทั้งใจ กิเลสเปนเหตุให 
คนตองเวียนวายตายเกิด เม่ือคนตายแลว วิญญาณจะไป 
เกิดใหม  เพราะวิญญาณเปนอมตะ สวนจะไปเกิดดี 
หรือไม จะไปสุคติหรือทุคติภูมิ ก็ขึ้นอยูกับกรรมที่ทําไว 
ศาสนาเชนเช่ือวานรกมี 7 ขุม และสวรรคมี 16 ช้ัน ก็การ
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เกิดเปนทุกขนานาประการ การเกิดจึงเปน  เรื่องนา 
สะพรึงกลัว  สวนการที่จะพนทุกขไดก็ตอเม่ือบรรลุ 
โมกษะแลวเทานั้น ดังนั้นโมกษะหรือความหลุดพนจาก 
กิเลส จึงเปนจุดหมายสูงสุดของศาสนาเชน  ชาวเชน 
ปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดก็เพื่อเขาถึงโมกษะ ภูมิที่พน 
ไปจากทุกข  ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป  สวนวิธี 
ปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะมีดังนี้ 

1. สัมยัคทรรศนะ เห็นชอบ แตในที่นี้หมายถึง 
การเช่ือคําสั่งสอนของศาสดาเชนทุกองค 

2. สัมยัคชญาณ  ความรูชอบ คือรูแจงเห็นจริง 
ตามคําสั่งสอนของพระศาสดา 

3. สัมยัคจริตะ ประพฤติชอบ คือประพฤติตาม 
คําสั่งสอนของพระศาสดาอยางเครงครัด 

3.6 พิธีกรรมที่สําคัญ 
พิธีกรรมที่สําคัญของศาสนาเชน คือ พิธีภารยุสะ 

นะ หรือพิธีปชชุสนะ  เปนงานพิธีรําลึกถึงองคศาสดา 
มหาวีระ ซึ่งเปนงานพิธีกรรมกระทําใหมีความสงบ การ 
ใหอภัยกัน และการเสียสละ บริจาคทานแกคนยากจน 
และแหรูปองคศาสดาเดินไปตามทองถนน นิยมทํากันใน 
ปลายเดือนสิงหาคม  หรือตนเดือนกันยายน กระทําพิธี 
คราวละ 8 วัน 

อนึ่ง ในระหวางทําพิธี 8 วันนั้น นักบวชตามปกติ 
จะพํานักอยูในปา จะเขามาอยูในเมืองเพื่อรวมประกอบ 
พิธีจนครบ 8 วัน สวนฆราวาสก็จะอานคัมภีรซึ่งเปนคํา 
สอนของมหาวีระจนครบ 8 วัน และนอกจากนี้ก็จะมีการ 
เฉลิมฉลองสมโภชกันเอิกเกริกมโหฬารในหมูชาวเชน 
ทั่วๆ ไป 

3.7 นิกายในศาสนา 
นิกายที่สําคัญในศาสนาเชน มี 2 นิกายใหญๆ 

ดังตอไปนี้ 
1.  นิกายทิคัมพร  ไดแก นิกายเปลือยกายหรือ 

นักบวชแบบชีเปลือย ปฏิบัติโดยเครงครัด ทรมานตนให 
ลําบากนานัปการ ไมยอมมีเครื่องปกปดรางกาย  เพราะ 
พวกเขาเชื่อวาการมีเครื่องแตงกายหรือมีผาปกปดรางกาย 

นั้น ทําใหเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับบริขารของตน หรือ 
อาจเปนเครื่องกังวลใจที่ตองรักษาและแสวงหามา  แต 
เม่ือตนไดถือเพศเปนนักพรตเปลือยแลว ความกังวลใจ 
ในเรื่องนี้ก็เปนอันหมดไป นอกจากไมมีบริขารแลว พวก 
เขาก็มีเพียงไมกวาดและผากรองน้ําเพื่อมิใหสิ่งมีชีวิตถูก 
เบียดเบียนหรือตองตายเพราะตน  หลักปฏิบัติอัน 
เครงครัดจริงๆ มีอีก 3 ขอ ดังตอไปนี้ 

1.  ไมกินอาหารใดๆ แมน้ําก็ไมยอมใหลวง 
ลําคอในคราวปฏิบัติ 

2. ไมมีสมบัติใดๆ ติดตัวแมแตผานุง สัญจรไป 
ดวยตัวเปลาเปลือยกาย 

3. ไมยอมใหผูหญิงปฏิบัติตามและบรรลุธรรม 
2. นิกายเศวตัมพร ไดแก นิกายนุงขาวหมขาวเพียง 

เพื่อปกปดกายของตนเทานั้น  ทั้งนี้เพราะผูที่เขามาบวช 
พิจารณาเห็นวา ตนยังมีความละอายใจที่ตองเที่ยวไปโดย 
ไมมีช้ินผาปกปดกาย  นิกายเศวตัมพรสวนมากอาศัยอยู 
ทางภาคเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย  อันเปนแถบที่มี 
อากาศหนาวมากกวาทางตอนใตของประเทศซึ่งพวก 
นิกายทิคัมพรอยูอาศัย 

ขอปฏิบัติของพระนิกายทิคัมพร 
1. ตองปฏิบัติตามปญจมหาพรตหรือมหาพรต 

ทั้ง 5 คือ อหิงสา สัตยะ อัสเตย พรหมจริยะ และ อปริคร 
หะ อยางเครงครัด 

2. ตองสํารวม 5  คือ  การเคลื่อนไหว การพูด 
การบริโภคอาหาร การยกและวางสิ่งของ และการโยนสิ่ง 
ตางๆ 

3. ตองควบคุมอายตนะภายในทั้ง 5  คือ ตา  หู 
จมูก ลิ้น และกาย 

4. ตองปฏิบัติกิจ 6 อยาง คือ หาความสงบ สวด 
มนต เคารพผูเหนือกวาตน ปลงอาบัติ มุงม่ันที่จะกําจัด 
บาป และทําสมาธิ 

5. โกนผม 
6. เปลือยกาย 
7. ไมอาบน้ํา 
8. นอนบนพื้นที่ราบ 
9. ไมแปรงฟน
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10. ยืนบริโภคอาหาร 
11. บริโภคอาหารไดเพียง 1 ครั้งใน 24 ช่ัวโมง 

ขอควรปฏิบัติของพระนิกายเศวตัมพร 
1. ตองปฏิบัติตามมหาพรตทั้ง 
2. ตองไมบริโภคอาหารในเวลาค่ําคืน 
3. ตองควบคุมอายตนะทั้ง 5 
4. ตองรักษาความสะอาดภายใน 
5. ตองรักษาความหมดจด 
6. ตองรักษาความหมดจดในการครอบครอง 

เปนเจาของสิ่งตางๆ 
7. ตองใหอภัย 
8. ตองไมยึดม่ันถือมั่น 
9. ตองใจดี 
10. ตองพูดดี 
11. ตองชวยคุมครองทุกชีวิต 
12. ตองมีขันต ิ

3.8 สัญลักษณในศาสนา 
ศาสนาเชน ไดใชรูปของมหาวีระองคศาสดา เปน 

สัญลักษณคลายกับศาสนาพุทธ  คือพระพุทธรูป เปน 
สัญลักษณตางกันแตรูปมหาวีระเปนรูปเปลือย และตอมา 
ศาสนาเชนไดถือเอาลวดลายตางๆ ซึ่งมีภาพมหาวีระอยู 
ในวงกลมประกอบอยูดวย 

ปจจุบันไดถือรูปทรงกระบอกตั้ ง   มีบรรจุ 
สัญลักษณอยูขางใน 4 ประการ ดังนี้ 

1. รูปกงจักร สัญลักษณอหิงสาอยูบนฝามือ 
2. รูปสวัสดิกะ เครื่องหมายแหงสังสาร 
3.  จุด 3  จุด สัญลักษณแหงรัตนตรัย -  ความ 

เห็นชอบ ความรูชอบ ความประพฤติชอบ 
4. จุด 1 จุด อยูบนเสนครึ่งวงกลมตอนบนสุด คือ 

วิญญาณแหงความหลุดพน เปนอิสระสถิตอยู ณ สถานที่ 
สูงสุดของเอกภาพ 

3.9 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 

ศาสนาเชนถึงแมจะเกิดมานานแลว แตก็มีศาสนิก 
นอย ประมาณ 3,700,000 คน (Encyclopaedia Britannica 
1994  :  269)  และนับถือกันอยูในอินเดีย เทานั้น 
เนื่องมาจาก 2 เหตุผลใหญ ๆ คือ 

1. ขอปฏิบัติของศาสนาเชนเขมงวดมาก เปน 
ลักษณะสุดโตงหรือริมสุดหรือตกขอบ จึงยากที่คนทั่วไป 
จะปฏิบัติได 

2. ในวงการศาสนาเชนเองก็ไมคอยสนใจที่จะเผย 
แผศาสนาเชนใหแพรหลายออกไปภายนอก หากแตยินดี 
อนุรักษไวภายในสําหรับศาสนิกเชนเทานั้น ยิ่งกวานั้นยัง 
ถูกแวดลอมดวยศาสนาฮินดู ซึ่งมีผูนับถือมากกวาหลาย 
เทา ทําใหถูกกลืนเปนฮินดูมากขึ้นทุกที อยางเชน ศาสนา 
เชนปฏิเสธเรื่องวรรณะ  แตปจจุบันนักบวชศาสนาเชน 
สวนใหญจะเปนคนวรรณะพราหมณ ทั้งไดรับความนับ 
ถือสูงกวาพระในวรรณะอื่นดวย 

ปจจุบันไดมีขบวนการเผยแผศาสนาเชนเรียกวา 
ขบวนการอนุพรต โดยมีตุลสีเปนหัวหนา  มีสํานักงาน 
ใหญอยูที่เมืองกัลกัตตา ขบวนการนี้พยายามชักจูงคนให 
สนใจปฏิบัติตาม  หลักธรรมอนุพรต  โดยไดนําคําสอน 
จากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่ตรงกันมา 
สนับสนุน เพื่อที่คนจะไดเห็นความสําคัญของศาสนา 
เชนยิ่งขึ้น
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บทที่ 4 ศาสนาพุทธ 

แนวคิด 
1. ศาสนาพุทธเกิดที่ ประเทศอิน เดีย  กอน 

พุทธศักราช 45 ป โดยเกิดหลังศาสนาพราหมณประมาณ 
600  ป กอนศาสนาคริสต 543  ป กอนศาสนาอิสลาม 
1,124 ป ศาสดาเอก ของศาสนาพุทธ คือ พระสัมมาสัม 
พุทธเจา 

2. หลักคําสอนที่สําคัญ คือ พระรัตนตรัย หลัก 
สัมมาทิฏฐิ ไตรลักษณ อริยสัจ  4 มรรคมีองค 8  และ 
นิพพาน ศาสนาพุทธมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต 
อันเปนความสงบสุข อยางนิรันดรและแทจริง  คือ 
นิพพาน วิธีการที่จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตไดนั้น 
ตองปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 8 ชาวพุทธเช่ือเรื่องการ 
เวียนวายตายเกิดก็จะยังมีการเกิดอยูอีกตอไปตราบที่ยัง 
ไมสิ้นกิเลส

3. ศาสนาพุทธมีนิกายที่สําคัญอยู 2  นิกาย คือ 
นิกายเถรวาท กับนิกายอาจริยาวาท หรือมหายาน สวน 
สัญลักษณในศาสนาพุทธโดยทั่วไปมีดังนี้ คือ ธรรมจักร 
พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท และใบโพธิ์หรือตนโพธิ์ 

4. ปจจุบันศาสนาพุทธเจริญรุงเรืองอยูในประเทศ 
แถบเอเชีย จนไดรับฉายานามวาประทีปแหงทวีปเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศไทย  ไดช่ือวา เปนศูนยกลางของ 
พระพุทธศาสนา  เพราะชาวไทยกวา  90%  เปน 
พุทธศาสนิกชน  ศาสนาพุทธไดแผขยายไปสูประเทศ 
ตางๆ ทําใหมีจํานวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพิ่มมากขึ้น 
เรื่อยๆ 

4.1 ประวัติความเปนมา 
ดินแดนอันเปนแหลงกําเนิดของศาสนาพุทธนั้น 

สมัยโบราณเรียกวา ชมพูทวีป ปจจุบันดินแดนดังกลาว 
ไดแบงแยกออกเปนหลายประเทศ คือ อินเดีย ปากีสถาน 
บังกลาเทศ  ภูฏานและเนปาล  คนพื้นเมืองเดิมที่อยูใน 
ชมพูทวีปคือพวกมิลักขะ (Dravidian) พวกที่อพยพเขามา 

อยูภายหลัง  ไดแก ชนเผาอารยันซึ่งเรียกวา อริยกะ พวก 
อริยกะ  (เดิมเปนพวกรอนเร) เปนพวกนักรบ  มีความ 
เจริญมากกวา ทําสงครามชนะพวกพื้นเมืองเดิมแลวเขา 
ยึดครองดินแดนที่เปนแหลงอุดมสมบูรณและตั้งถิ่นฐาน 
เริ่มจากบริ เวณลุมแมน้ําสินธุ  แลวขยายตัวไปทาง 
ตะวันออกสูลุมแมน้ําคงคา พวกพื้นเมืองซึ่งสูไมได 
บางสวนยอมอยูใตอํานาจการปกครอง บางสวนอพยพลง 
ใต ชมพูทวีปสมัยกอนพุทธกาล1 จึงแบงเปน 2 เขต คือ 

(1) บริเวณตอนใน (ใจกลาง)  ซึ่งเปนแหลงอุดม 
สมบูรณ เปนที่อยูของพวกอริยกะ  เรียกวา มัธยม 
ประเทศ หรือ มัชฌิมชนบท อยูทางตอนเหนือ 

(2) บริเวณรอบนอก (ชายแดน) เปนที่อยูของพวก 
มิลักขะ เรียกวา ปจจันตชนบท  อยูทางตอนใต 

มัชฌิมชนบทสมัยโบราณเปนเขตเจริญ  เปน 
ศูนยกลางการปกครองของพวกอริยกะ เปน ที่รวมของผู 
มีวิชาความรูและเปนที่ตั้งของนครใหญๆ 16 แควน คือ 
แควนอังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ 
ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี  คันธาระและ 
แควนกัมโพชะ นอกจากนี้ ยังมีแควนเล็กอีกหลายแควน 
เชน แควนสักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะและแควนอังคุต 
ตราปะ ฯลฯ เปนตน 

แควนใหญในชมพูทวีปเหลานี้บางครั้งเปนมิตรกัน 
บางครั้งก็ทําสงครามชิงอํานาจกันตลอดเวลา แควนใหญ 
ที่มีอํานาจมากที่สุดในสมัยพุทธกาล  ไดแก แควนมคธ 
และแควนโกศล 

4.1.1  สภาวะของสังคมในชมพูทวีปกอนสมัย 
พุทธกาล 

มีลักษณะสําคัญพอสรุปไดดังนี้คือ 
1. ดานการปกครอง แควนตางๆ สวนใหญมี 

พระราชาเปนหัวหนาทําการปกครอง บางแควนปกครอง 
โดยคณะบุคคลที่นับเนื่องในราชสกุล เชน แควนลิจฉวี 
การปกครองจะเปนรูปแบบใดก็ตาม โดยทั่วไปแลวจะมี 
คณะกรรมการปรึกษาหารือ  มีสถานที่ประชุมรวมกันมี 
ประธานเปนผู ช้ีขาด สํ าหรับแควนสักกะสมัยนั้น 
นโยบายการปกครองบานเมืองมาจากมติสวนใหญของ 
สมาชิกในที่ประชุม



27 ศาสนาขั้นแนะนํา 

2. ดานเศรษฐกิจ  สวนใหญเปนสังคม 
เกษตรกรรม บางแควนมีอุตสาหกรรม  ประเภท 
หัตถกรรมที่มีช่ือเสียง และมีการติดตอคาขายระหวาง 
แควนใหญๆ บางแควน เชน  แควนอุชเชนีและโกสัมพี 
เปนตน  สําหรับแควนสักกะนั้น  เศรษฐกิจสําคัญที่สุด 
ขึ้นกับอาชีพเกษตรกรรม (คือการทํานา) 

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม  มีลักษณะที่ 
สําคัญๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1) มีการแบงช้ันวรรณะเปน 4 วรรณะใหญ 
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร ผูอยูในวรรณะสูง 
3  วรรณะแรก คือ กษัตริย พราหมณ  และแพศย ไดแก 
พวกผิวขาว  พวกที่อยูในวรรณะต่ํา คือ พวกศูทร ไดแก 
พวกผิวดํา ซึ่งเปนคนพื้นเมืองเดิม มีการประกอบอาชีพ 
แตกตางกันตามวรรณะ มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ รังเกียจ 
เดียดฉันท ดูถูก เหยียดหยาม และกีดกันการสมาคมสมสู 
ระหวางพวกที่อยูในวรรณะสูงกับวรรณะต่ํา สตรีมีฐานะ 
ดอยกวาบุรุษ 

2) พวกพราหมณที่เปนนักบวชไดรับการยก 
ยองนับถืออยางสูง  คําสอนของพราหมณและปรัชญา 
ฮินดูมีอิทธิพลตอความเช่ือ ความรูสึกนึกคิดและวิถีการ 
ดําเนินชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก 

3)  นักบวชผูประพฤติพรหมจรรยที่มีผูนิยม 
ยกยองและนับถือมาก สามารถ  ยกฐานะไดสูงเทาเทียม 
กับจักรพรรดิ 

4) ชนช้ันสูงกับชนช้ันต่ําในสังคมมีมาก ชน 
ช้ันกลางมีนอย 

5) ความคิดดานศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการตาย 
แลวเกิด  เชน พวกหนึ่งเช่ือวาตายแลวเกิด  อีกพวกหนึ่ง 
เชื่อวา ตายแลวสูญ  เกี่ยวกับชีวิตหลังตาย บางพวกเช่ือ 
วา สัตวหลังจากที่ตายแลวยังมีความทรงจํา  (สัญญา) 
เหลือติดอยู อีกพวกหนึ่งเช่ือวาไมมี เกี่ยวกับเรื่องสุข 
ทุกข พวกหนึ่งเชื่อวาสุข ทุกขเปนสิ่งเกิดเอง อีกพวกหนึ่ง 
เช่ือวามีเหตุทําใหเกิดคือ กรรมบันดาล (ปจจัยภายใน) 
หรือ เทวดาบงการใหเปนไป (ปจจัยภายนอก) 

6) มีคณาจารยเจาลัทธิตางๆ  ทําการเผยแผ 
ลัทธิของตนจํานวนมากมาย คัมภีรเกาของศาสนาพุทธ 

กลาววา ในอินเดียฝายเหนือมี 62 ลัทธิ  เจาลัทธิสําคัญๆ 
ที่ควรทราบไดแก 

1. ปูรณกัสสปะ  สอนวา บุญ บาป ไมมี ทุก 
อยางท่ีทําไปแลวไมวาดีหรือช่ัว เม่ือจบสิ้นแลวยอมแลว 
กันไป  ไมมีผลตอบสนองภายหลังอยางไรอีกทั้งสิ้นคํา 
สอนของ ปูรณกัสสปะ เรียกวา "อกิริยทิฐิ" 

2. มักขลิโคสาล สอนวา สุข ทุกข หรือ ความ 
ดี ความช่ัว  เปนสิ่งเกิดเองโดยธรรมชาติไมมีอะไรเปน 
เหตุหรือปจจัยสนับสนุนใหเกิด  คําสอนของ มักขลิโค 
สาล เรียกวา  "อเหตุกทิฐิ" 

3. ปกุธกัจจายนะ สอนวา สิ่งท่ีเปนจริงแทใน 
โลกนี้มีเพียง 7 อยางเทานั้น  คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สุข ทุกข 
และชีวะ สวนกรรมดี กรรมช่ัว บุญ บาป นรก สวรรค 
เปนเรื่ องที่  คิดขึ้นเองทั้ งสิ้น แทจริ งไมมีคํ าสอน 
ของ  ปกุธกัจจายนะ เรียกวา  "นัตถิกทิฐิ" 

4. อชิตเกสกัมพล สอนวา ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ เทานั้นที่เปนของจริง  สิ่งอื่นลวนเปนมายา เกิด 
จากการรวมกันของธาตุ 4 เมื่อธาตุ 4 สลายตัวแลว สิ่งนั้น 
ก็เปนอัน  สิ้นสูญ  การใหทานหรือการบูชายัญจึงไม 
กอใหเกิดประโยชนอันใด  ลัทธินี้ถือวา สุข ทุกข  เปน 
เรื่องของความบังเอิญ ไมเกี่ยวกับกรรมดี กรรมช่ัว ไมมี 
นรก สวรรค ไมมีการหลุดพนและไมมีการเกิดใหม 
คําสอนของ  อชิตเกสกัมพล เรียกวา  "นัตถิกอุจเฉททิฐิ" 

5. นิครนถนาฏบุตร  สอนใหแสวงหาทาง 
หลุดพน จากสภาวะเวียนวาย ตาย เกิด ดวยการเวนจาก 
ประพฤติเบียดเบียนชีวิต ทุกชนิด การพูดเท็จ  การถือ 
ครองทรัพยสินทั้งหลายทั้งปวง แมแตเสื้อผาเครื่องนุงหม 
การลักทรัพย และใหประพฤติพรหมจรรยอยางเครงครัด 

6. สัญชัยเวลัฎฐบุตร สอนวา ไมควรเช่ือความ 
คิดเห็นของผูใดทั้งสิ้น เพราะความคิดเห็นเปนสิ่งที่อาจ 
ผิดพลาดไดอยูในลัทธินี้มักจะใชคําปฏิเสธเหตุผลของ 
ผูอื่นวา  "อยางนั้นก็ไมใช อยางโนนก็ไมใช จะวาไมใช 
อยางนั้นก็ไมใช  จะวาไมใชอยางโนนก็ไมใช "  สรุป 
ความวาสอนไมใหยอมรับทรรศนะของผูใดวาผิดหรือถูก 
คําสอนของ  สัญชัยเวลัฎฐบุตร เรียกวา  "อมราวิกเขปก 
ทิฐิ"
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4.2 ประวัติศาสดา 
4.2.1 สกุลกําเนิดและปฐมวัย 

พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระนามเดิมวา สิทธัต 
ถะ โคตมโคตร ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน  (ปจจุบัน 
เรียกวา รุมมิเด แขวงเปชวาร ประเทศเนปาล) ซ  ึ่งอยู 
ระหวางกรุงกบิลพัสดุ กับกรุงเทวทหะ ในวันเพ็ญเดือน 6 
(วิสาขะ) ปจอ  เม่ือกอนพุทธศักราช 80  ป ทรงเปน 
พระโอรสของพระเจาสุทโธทนะ  กษัตริยศากยวงศผู 
ครองกรุงกบิลพัสดุ  (เมืองหลวงของแควนสักกะ)  กับ 
พระนางสิริมหามายาราชธิดาของกษัตริยโกลิยวงศ  ผู 
ครองนครเทวทหะ 

ในสมัยนั้นมีดาบสองคหนึ่งช่ือ อสิตะ หรือ กาฬ 
เทวิล ผูซึ่งเปนที่คุนเคยและเปนที่นับถือของราชตระกูล 
มาก  เม่ือไดทราบขาวการประสูติของพระราชกุมาร จึง 
เขาไปในพระราชวัง  เพื่อขอชมพระกุมาร  เม่ือทานได 
เห็นพระกุมารมีลักษณะเลิศ ก็ทราบวาตอไปในภาย 
หนา  พระกุมารนี้จะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา จึงไดลุกขึ้นจากอาสนคุกเขาลงถวายอัญชลีแลวกราบ 
ลงที่พระบาทพระกุมาร  แลวก็ทรงหัวเราะกองไปทั้ง 
ปราสาท เพราะเห็นวาเปนลาภของตนที่ไดเห็นพระกุมาร 
ซึ่งมีลักษณะอันประเสริฐเชนนั้น แตเม่ือพิจารณาเห็นวา 
ตนจะตองตายเสียกอนจึงพลาดโอกาสที่จะไดมรรค ผล 
และนิพพาน มีความเสียดายนัก จึงไดรองไหดวยเสียงอัน 
ดัง  บรรดาพระบรมวงศานุวงศไดเห็นดังนั้นจึงพากัน 
พิศวงยิ่งนัก ตางก็พากันไถถามพระดาบส เมื่อไดทราบวา 
พระกุมารจะเปนผูมีเดชานุภาพยิ่งใหญตอไปในภายหนา 
ตางก็พากันกราบพระกุมาร แมแตพระเจาสุทโธทนะเอง 
ก็ทรงยกพระกรกราบอภิวันทนาการ  พระกุมารเชนกัน 
แลวดาบสก็ทูลลากลับ 

เมื่อพระกุมารประสูติได 5 วัน พระเจาสุทโธท 
นะทรงทําพิธีทํานายลักษณะและขนานพระนามโดยเชิญ 
พราหมณ 108 คนมาเลี้ยง  แลวไดคัดเลือกเอาพราหมณ 
ช้ันยอด  8  คน ใหเปนผูทํานายลักษณะพระกุมาร 
พราหมณ 7 คนไดทํานายเปน 2 นัย คือ 

1. ถาพระกุมารครองความเปนฆราวาสตอไป 
จะไดเปนบรมจักรพรรดิ 

2. ถาพระกุมารออกบรรพชาจะไดตรัสรู เปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนศาสดาจารยเอกของโลก 

แตโกณฑัญญะพราหมณหนุมไดทํานายไว 
ประการเดียววา "พระกุมารจะตองออกบรรพชา และจะ 
ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางแนนอน"  แลว 
พราหมณ เหล านั้ นก็ ไดขนานพระนามพระกุมาร 
วา  "สิทธัตถะ"  ซึ่งหมายความวา  "ตองการอะไรเปน 
สําเร็จทุกอยาง" 

ฝายพระนางสิริมหามายาพระราชมารดา  เม่ือ 
ประสูติพระกุมารได 7 วันแลว ก็ทิวงคต โดยเหตุนี้พระ 
เจาสุทโธทนะจึงไดทรงมอบภาระการเลี้ยงดูพระกุมาร 
ใหแกพระนางปชาบดี  พระนานาง ซึ่งเปนพระชายาพระ 
เจาสุทโธทนะเหมือนกัน แมในกาลตอมาพระนางมี 
โอรส  คือ เจาชายนันทะ และราชธิดา คือ เจาหญิงรูปนัน 
ทา ก็ตาม ถึงกระนั้นพระนางก็มิไดที่จะทะนุบํารุงใหยิ่ง 
ไปกวาเจาชายสิทธัตถะ 

เมื่อพระกุมารมีพระชนมได 7 พรรษา พระราช 
บิดาไดทรงรับสั่งใหสรางสระน้ําสําหรับพระกุมารและ 
บริวารลงเลน มี 3 สระดวยกัน ปลูกอุบลบัวขาวสระหนึ่ง 
ประทุมบัวหลวงสระหนึ่ง และปลูกปุณฑริกบัวขาวสระ 
หนึ่ง 

ครั้นพระราชกุมารมีพระชนมเจริญวัย 8 พรรษา 
ควรศึกษาศิลปวิทยาไดแลว  พระราชบิดาก็ทรงนําไป 
มอบไวในสํานักครู  "วิศวามิตร"  ซึ่งเปนครูประจําราช 
สํานัก สั่งสอนพระกุมาร ทุกสกุล  เจาชายสิทธัตถะได 
ทรงศึกษาศิลปศาสตร 18 ประการไดอยางวองไวจนสิ้น 
ความรูอาจารย  ไดแสดงความเฉลียวฉลาดในหมูพระ 
ญาติ ไมมีพระกุมารอื่นจะเทียมเทา 

4.2.2 อภิเษกสมรส 
เมื่อพระราชกุมารมีพระชนมได 16 พรรษา พระ 

ราชบิดาไดทรงรับสั่งใหสรางปราสาทขึ้น 3 หลัง เพื่อให 
เหมาะสมกับการที่จะประทับอยู 3 ฤดู และใหสรางลงใน 
บริเวณเดียวกัน มีทางเดินติดตอกันทั้ง 3 หลัง เม่ือสราง 
เสร็จแลวพระบิดายังไมใหเจาชายขึ้นประทับจนกวาจะ 
ทําการอภิเษกแลว  จึงไดไปสูขอพระเจาหญิงยโสธรา 
พิมพา ราชธิดาพระเจาสปปพุทธะ แหง กรุงเทวทหะ มา
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อภิเษกให แลวก็ใหประทับอยูอยางสําราญในปราสาททั้ง 
3 จนเจาชายสิทธัตถะ  มีพระชนมายุ 29 พรรษา 

ในวันนั้นเองเจาหญิงพิมพาไดประสูติโอรส 
พระเจาสุทโธทนะจึงใหมหาดเล็กไปทูลเจาชายใหทรง 
ทราบ  พระองคกําลังมีพระทัยนอมไปในบรรพชา จึง 
ออกโอษฐวา "หวงบังเกิดขึ้นแกเราแลว"  ตั้งแตนั้นมา 
พ ร ะ ร า ชกุ ม า ร จึ ง ไ ด น า ม ว า  " ร า หุ ล "  ซึ่ ง 
แปลวา  "หวง"  แลวในตอนเย็นพระองคก็เสด็จกลับ 
พระราชวัง 

4.2.3 ออกบรรพชา 
เม่ือเจาชายสิทธัตถะไดประสบพบวาคนเรา 

จะตองเกิด  แก เจ็บ ตาย และความเกิด แก เจ็บ ตาย นี้ 
แหละเปนเหตุทําใหเกิดทุกข  ในตอนดึกคืนวันหนึ่ง เม่ือ 
ทรงมีพระชนมายุได 29  พรรษา ก็ตัดสินพระทัยเสด็จ 
ออกบรรพชา  โดยยอมหนีจากพระนางพิมพา พระ 
วรชายาคูบารมี และโอรสราหุลสุดที่รักปานดวงพระทัย 
สละโภคสมบัติ ยศศักดิ์รัชทายาท และอํานาจวาสนา 
ทั้งสิ้น แลวเสด็จหนีออกจากพระราชวังที่ประทับโดยมา 
ทรงช่ือ  " กัณฑกะ"  รอมกับมหาดเล็ก ช่ือ "ฉันนะ"  ใน 
ยามราตรี ถึงฝงตรงขามของแมน้ํา  อโนมา  ทรงตัดพระ 
เมาลีดวยพระขรรค  และทรงเปลื้องเครื่องประดับตางๆ 
ออกแลวสวมใสชุดนักบวช  อธิษฐานเพศเปนบรรพชิต 
เพื่อแสวงหาทางแหงความพนทุกขตอไป 

4.2.4 เขาศึกษาในสํานักดาบส 
ตอจากนั้นพระองคไดเสด็จไปยังสํานักของ 

อาฬารดาบส กาลามโคตร ณ เชิงเขา บัณฑวะ เขาฝากตัว 
เปนศิษย  ศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรของอาจารย ได 
สมาบัติ 7  คือ ได  รูปฌาน 4  อรูปฌาน 3  ครั้นแลว 
พระองคก็เสด็จไปศึกษาตอ ณ สํานักอุทกดาบส  ราม 
บุตร  ไดความรูสูงข้ึนอีกขั้นหนึ่ง คือ ไดรูอรูปฌาน 4 ซึ่ง 
เปนความรูสูงสุดของอาจารย แตพระองคก็ทรงหาพอ 
พระทัยไม เพราะนั่นยังมิใชทางพนทุกขที่พระองคทรง 
มุงหมาย พระองคจึงลาอาจารยเสด็จตอไปจนถึงตําบลอุรุ 
เวลาเสนานิคม 

4.2.5 บําเพ็ญทุกรกิริยา 
ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมนี้เอง พระสมณโคดม 

ไดเริ่มบําเพ็ญทุกรกิริยาซึ่งเปนวิธีการที่นิยมกันอยาง 
แพรหลายในสมัยนั้น  โดยคิดวาจะเปนทางแหงความ 
หลุดพนทุกข พระองคไดบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางแรงกลา 
เชน กดพระทนตดวยพระทนต กดพระตาลุ (เพดานปาก) 
ดวยพระชิวหา จนเหงื่อไหลจากรักแร กลั้นลมหายใจเขา 
ออก เมื่อลมเดินทางชองนาสิกและพระโอษฐไมสะดวก 
แลว ก็เกิดเสียงอูๆ ทางชองพระโสต และในที่สุดก็ใชวิธี 
อดอาหาร แมพระองคจะทรงทรมานพระกายถึงขนาดนี้ 
ก็หาบรรลุคุณวิเศษใดๆ ไม 

จากนั้นพระองคจึงทรงหวนระลึกถึง ความเพียร 
ทางใจวาคงจะเปนทางตรัสรูอยางแนนอน โดยการ 
ปฏิบัติตามหลักทางสายกลางอันไมใหตึงนักและหยอน 
นัก ซึ่งเรียกวา  "มัชฌิมาปฏิปทา"  นี่กระมังที่จะเปนทาง 
แหงความพนทุกข 

4.2.6 การไดตรัสรู 
ในวันเพ็ญขึ้น  15  ค่ํา เดือน6  พระองคทรง 

นั่งขัดสมาธิบนบัลลังกหญา  แลวหันพระพักตรไปทาง 
ทิศตะวันออก หันหลังใหตนมหาโพธิ์  แลวได ตั้ง 
สัตยาธิษฐานไวอยางอุกฤษฎวา  "ถาเรายังไมบรรลุพระ 
สัมมาสัมโพธิญาณตราบใด เราจักไมลุกขึ้นตราบนั้น 
แมวาเนื้อเลือดจะเหือดแหงไป เหลือแตหนัง เอ็น กระดูก 
ก็ตามที"  แลวทรงกระทําจิตเขาสูสมาธิ และสามารถทํา 
ใหจิตเขาสูสมาธิที่แนวแนมากยิ่งขึ้นตามลําดับ จนได 
บรรลุฌานที่ 1  ถึงที่ 4  ตามลําดับ มีจิตที่แนวแนม่ันคง 
ผองแผวจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได แลวทําใหบรรลุญาณ 
ความรูเห็นเปนขั้นตอนตามลําดับในราตรีนั้น คือ 

ยามที่ 1 (18.00 น. - 22.00 น.) ทรงบรรลุปุพเพนิ 
วาสานุสสติญาณ คือ  รูและเขาใจชาติหนหลังของ 
พระองคไดอยางแจมแจง  ทั้งทรงรูแจงการกําเนิดและ 
เรื่องของชีวิต

ยามที่ 2  (22.00  น. -  02.00  น.) ทรงบรรลุ 
จุตูปปาตญาณ คือ ทรงรูและเขาใจเหตุที่สัตวโลกตองเกิด 
และตายมีสภาพที่แตกตางกัน
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ยามที่  3  (02.00 น. -  06.00  น.) ทรงบรรลุอาส 
วักขยญาณ คือ ความรูและความเขาใจอันเปนเหตุที่ทําให 
สิ้นอาสวกิเลสทั้งหลาย นั่นคือพระองคตรัสรูอริยสัจ 
4  อันไดแก ทุกข สมุทัย  (เหตุที่ทําใหเกิดทุกข) นิโรธ 
(ความดับทุกข) และมรรค  (ทางที่จะนําไปสูความดับ 
ทุกข)  เม่ือทรงรูอยางนี้แลวจิตของพระองคก็พนจาก 
อาสวกิเลสทั้งปวง ไมยึดม่ันถือม่ันอีกตอไป ในรุงอรุณ 
ของคืนนั้นพระองคก็ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
(คือ ผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบธรรม) 

4.2.7 ทรงพระดําริที่จะโปรดสัตว 
เมื่อพระองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แลว ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขอันเกิดจากความ 
หลุดพนจากกิเลสเปนเวลา 49  วัน (7  สัปดาห) แลวได 
เสด็จกลับไปยังตนอชปาลนิโครธ ในราตรีนั้นทรงดําริวา 
พระธรรมทีพระองคไดตรัสรูนั้นเปนสิ่งที่ลึกซึ้ง  ยากที่ 
คนธรรมดาจะรูและเขาใจและปฏิบัติตามพระองคได 
ทรงมีพระทัยทอถอยไมคิดจะสั่งสอนผูอื่นตอไป  แต 
เพราะพระเมตตาพระกรุณาที่มีอยูในพระหฤทัยเปนนิจ 
นั่นเองไดเตือนพระองคเองวา ถาพระองคจะไมทรงสั่ง 
สอน สัตวทั้งปวงก็จักฉิบหายสิ้น จึงทรงกลับพระทัยคิด 
จะสั่งสอนสัตวตอไป  โดยทรงพิจารณาเห็นวาสัตว 
ทั้งหลายมีสติปญญาออนและแกกลาไม เหมือนกัน 
ประดุจดอกบัว บางดอกเพิ่งออกจากเหงายังจมอยูใตน้ํา 
ที่ดินที่เลนอยู บางดอกก็งอกมีกานเจริญขึ้นแลวแตยังอยู 
ภายในน้ํา  บางดอกก็เจริญขึ้นมาพอเสมอน้ํา และบาง 
ดอกก็โผลขึ้นมาพนน้ํา พอพระอาทิตยฉายแสงก็จะบาน 
ทันที สัตวโลกทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนดอกบัว ฉะนั้น 
บางคนก็มีปญญาเฉียบแหลม สอนเพียงครั้งเดียวก็จะ 
เขาใจได  แจมแจง  เปรียบประดุจดอกบัวที่อยูพนน้ํา 
คอยแสงแดดอยูฉะนั้น บางคนก็มีสติปญญาอยูในเกณฑ 
ดี พอแนะนําใหตรัสรูไดโดยงาย แมจะตองสอนกันถึง 2 
-3 ครั้งก็ตาม ยอมเปนเสมือนดอกบัวที่อยูเสมอผิวน้ําอีก 
2 -3  วันก็จะบานฉะนั้น บางคนแมจะไมถึงกับจะตรัสรู 
มรรคผลได  แตก็อยูในเกณฑที่จะแนะนําสั่งสอนใหตั้ง 
ตนอยูในคุณธรรมความดีได เปรียบเสมือนดอกบัวที่ยัง 
อยูในน้ํา พอมีหวังจะบานไดในอนาคต แมจะนานสัก 

หนอยก็ตาม แตบางคนก็หมดปญญาที่จะแนะนําได ยอม 
ตกเปนทาสของกิเลส มานะทิฐิ ตลอดไป เปรียบประดุจ 
ดอกบัวที่เพิ่งแตกจากเหงา ยังไมแนวาจะผุดขึ้นมาเหนือ 
น้ําไดหรือไม  อาจเปนภักษาหารของปลาและเตาก็ 
ได 

4.2.8 แสดงปฐมเทศนาและไดปฐมสาวก 
ในตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 8 พระพุทธองคก็ 

ไดพบกับปญจวัคคีย และไดทําใหปญจวัคคียเช่ือในการ 
ตรัสรูของพระองค และพรอมที่จะรับฟงธรรม 

ดังนั้นในวันรุงขึ้น คือ วันเพ็ญข้ึน 15 ค่ํา เดือน 8 
กอนพุทธศักราช 45 ป จึงทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตน 
สูตร เปนปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย เม่ือปญจวัคคียได 
พิจารณาไตรตรองธรรมตามที่พระพุทธองคทรงแสดง 
แลว ทานโกณฑัญญะซึ่งเปนผูมีอาวุโสที่สุดก็ไดดวงตา 
เห็นธรรม (ธรรมจักษุ) คือ  ไดเห็นจริงตามทุกประการ 
นับวาเปนบุคคลแรกในโลกที่ไดรูตามพระพุทธองค แม 
จะยังไมถึงขั้นสุดก็ตาม แตก็เปนขั้นแรกที่จะนําไปสู 
ความตรัสรูตอไป  อันเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงดี 
พระทัยมากที่ธรรมอันลึกซึ้งที่พระองคตรัสรูแลวนั้น 
เปนสิ่งท่ีไมเหลือวิสัยที่คนจะรูตามได ทานโกณฑัญญะนี้ 
เปนพยานยืนยันในความจริงขอนี้เปนอยางดีถึงกับทรง 
เปลงอุทานวา  "อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโภ"  2  ครั้ง 
แปลวา โกณฑัญญะ ไดรูแลวหนอ โกณฑัญญะ ไดรูแลว 
หนอ โดยนิมิตที่พระองคทรงเปลงอุทานนี้ ทานโกณ 
ฑัญญะจึงไดนามใหมวา อัญญาโกณฑัญญะ ตั้งแตบัดนั้น 
เปนตนมา  ตอจากนั้นอัญญาโกณฑัญญะไดทูลขอ 
บรรพชากับพระพุทธองค  พระพุทธองคจึงไดประทาน 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาใหกลายเปนภิกษุโดยสมบูรณ นับวา 
เปนภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนา และเปนปฐมสาวก 

ในระหวางนั้นพระพุทธเจาก็ไดแสดงธรรม 
เทศนาเบ็ดเตล็ดโปรดอีก 4 ทานที่เหลือ ทานวัปปะและ 
ทานภัททิยะไดดวงตาเห็นธรรม  และชุดสุดทายที่ได 
ดวงตาเห็นธรรมคือ ทานมหานามะ และทานอัสสชิ แลว 
พระพุทธองคก็ไดประทาน การบรรพชาอุปสมบทให 
ตอมาพระพุทธองคไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรด 
พระภิกษุปญจวัคคียอีก  กระทั่งไดเกิดความเขาใจแจม
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แจงจิตหลุดพนจากอาสวกิเลส  ไมยึดม่ันถือม่ันดวย 
อุปทานอีกตอไป จึงไดสําเร็จเปนพระอรหันตพรอมกัน 
ทั้งหมดทั้ง 5 องค  ก็มีพระอรหันตเกิดขึ้นแลวในโลก 6 
องคดวยกัน  และก็ไดจํ าพรรษาแรกที่ปาอิสิปตน 
มฤคทายวัน นับวาเปนพรรษาที่ 1  ของพระสัมมาสัม 
พุทธเจา 

ในระหวางนั้นก็ไดแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร 
และสหายในเมืองพาราณสี 4 คน คือ วิมล สุพาหุ ปุณณชิ 
และ ควัมปติ พรอมสหายของยสกุล-บุตร  ที่อยูตาม 
ชนบทนอกเมืองพาราณสีอีก  50  คน จนไดบรรลุ 
อรหัตตผลเปนพระอรหันตทั้งหมด และจําพรรษา ณ ปา 
อิสิปตนมฤคทายวัน ในกาลนั้นก็ไดมีพระอรหันตใน 
โลกรวม 61 องคแลว 

4.2.9 ประกาศศาสนา 
เมื่อทรงมีสาวกเปนพระอรหันต 60 องค และก็ 

ไดออกพรรษาแลว ทรงพิจารณาเห็นสมควรวาจะออกไป 
ประกาศศาสนาใหเปนที่แพรหลายไดแลว พระพุทธองค 
จึงทรงเรียกประชุมสาวกทั้งหมดแลวตรัสวา 

"ภิกษุทั้งหลาย เราไดพนจากบวงท้ังปวงท้ังชนิด 
ที่เปนทิพย  และชนิดที่เปนของมนุษยแลว  แมทาน 
ทั้งหลายก็เชนเดียวกัน เราทั้งหลายจงพากันจาริกไปยัง 
ชนบททั้งหลาย  เพื่อประโยชนและความสุขแกมหาชน 
เถิด อยาไปรวมกันทางเดียวถึงสองรูปเลย จงแสดงธรรม 
ใหงามทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด พรอมทั้งอรรถ 
และพยัญชนะเถิด  จงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ 
บริบูรณโดยสิ้นเชิง  สัตวทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางนั้นมี 
อยูเพราะโทษที่ไมไดฟงธรรม ยอมจะเสื่อมจากคุณที่จะ 
พึงไดพึงถึง ผูรูทั่วถึงธรรมคงจักมีอยู แมเราเอง  ก็จะไป 
ยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเชนกัน พระองคก็สง 
สาวกออกประกาศศาสนาพรอมกันทีเดียวถึง 60 องค ไป 
60 สาย คือ ไปกันทุกสารทิศทีเดียว แมพระองคเองก็ไป 
เหมือนกัน ไมใชแตสาวกอยางเดียวเทานั้น  นับวาเปน 
ตัวอยางท่ีดีของบุคคลที่จะเปนผูนําทีเดียว 

สาวกทั้ง 60 เมื่อไดรับพุทธบัญชาเชนนั้นก็แยก 
ยายกันไปประกาศศาสนาตามจังหวัด อําเภอ และตําบล 
ตางๆ ทําใหกุลบุตรในดินแดนถิ่นฐานตางๆ เหลานั้นหัน 

มาเลื่อมใสไดมากมาย บางคนก็ขอบวช แตสาวกเหลานั้น 
ยังใหบวชเองไมได  จึงตองพากุลบุตรเหลานั้นมาเฝา 
พระพุทธเจาเพื่อใหพระองคบวชใหเอง  ทําใหไดรับ 
ความลําบากในการเดินทางมาก  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึง 
ทรงอนุญาตใหสาวกเหลานั้นอุปสมบทกุลบุตรได โดย 
โกนผมและหนวดเคราเสียกอน แลวจึงใหนุงหมผายอม 
น้ําฝาด  นั่งคุกเขาพนมมือกราบภิกษุแลวเปลงวาจา 
วา  "ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ขาพเจาขอถึง 
พระธรรมเปนสรณะ  ขาพเจ าขอถึงพระสงฆ เปน 
สรณะ"  รวม 3  ครั้ง  การอุปสมบทนี้เรียกวา  "ติสรณ 
คมนูปสัมปทา"  คืออุปสมบทโดยวิธีใหปฏิญญาณตน 
เปนผูถึงไตรสรณคมน 

ตั้งแตพรรษาที่  1  ที่ทรงไดสาวกเปนพระ 
อรหันตจํานวน 60 องคแลว พระพุทธองคก็ไดอาศัยพระ 
มหากรุณาธิคุณทําการประกาศเผยแผคําสั่งสอน จนได 
สาวกเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เปนพุทธบริษัท 
4  ขึ้ นอย า งแพรหลายและ ม่ันคง  การประกา ศ 
พระพุทธศาสนา  ของพระองคไดดําเนินการไปอยาง 
เขมแข็ง โดยการจาริกไปยังหมูบานชนบทนอยใหญใน 
แวนแควนตางๆ ทั่วชมพูทวีปตลอดเวลาอีก 44 พรรษา 
คือ พรรษาที่ 2-45 ดังนี้ 

พรรษาที่  2 เสด็จไปยังเสนานิคมในตําบลอุรุ 
เวลา ในระหวางทางไดสาวกกลุมภัททวัคคีย 30 คน และ 
ที่ตําบลอุรุเวลาไดชฎิล 3  พี่นอง คือ อุรุ เวลกัสสปะ 
นทีกัสสปะ คยากัสสปะ  กับศิษย 1,000  คน เทศนา 
อาทิตตปริยายสูตรที่คยาสีสะ เสด็จไปยังราชคฤหแหง 
แควนมคธ  กษัตริยพิมพิสารทรงถวายสวนเวฬุวันแด 
คณะสงฆ ไดพระสารีบุตร  และพระมหาโมคคัลลานะ 
เปนพระอัครสาวก อีก 2 เดือนตอมาเสด็จไปยังกบิลพัสดุ 
ทรงพํานักที่นิโครธาราม ไดสาวกมากมาย เชน นันทะ 
ราหุล อานนท เทวทัต และพระญาติอื่นๆ อนาถปณฑิกะ 
เศรษฐีอาราธนาไปยังกรุงสาวัตถีแหงแควนโกศล ถวาย 
สวนเชตวันแดคณะสงฆ ทรงจําพรรษาที่นี่ 

พรรษาที่ 3 นางวิสาขาถวายบุพพาราม ณ กรงุสา 
วัตถี ทรงจําพรรษาที่นี่
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พรรษาที่  4 ทรงจําพรรษาที่ เวฬุวัน ณ  กรุง 
ราชคฤหแหงแควนมคธ 

พรรษาที่  5 โปรดพระราชบิดาจนบรรลุ 
อรหัตตผล ทรงไกลเกลี่ยขอพิพาท  ระหวางพระญาติ 
ฝายสักกะกับพระญาติฝายโกลิยะเกี่ยวกับการใชน้ําใน 
แมน้ําโรหิณีทรงบรรพชาอุปสมบทพระนางปชาบดีโคต 
มี และคณะเปนภิกษุณี 

พรรษาที่ 6 ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในกรุงสา 
วัตถี ทรงจําพรรษาบนภูเขามังกลุ-บรรพต 

พรรษาที่ 7 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสาวตั 
ถี  ระหวางจําพรรษาเสด็จขึ้นไปยังสวรรคช้ันดาวดึงส 
ทรงเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา 

พรรษาที่  8 ทรงเทศนาในแควนภัคคะ ทรงจํา 
พรรษาในสวนเภสกลาวัน 

พรรษาที่ 9 ทรงเทศนาในแควนโกสัมพี 
พรรษาที่ 10 คณะสงฆแหงโกสัมพีแตกแยกกัน 

อยางรุนแรง ทรงตักเตือนไมเช่ือฟง จึงเสด็จไปประทับ 
และจําพรรษาในปาลิเลยยกะ  มีชางเชือกหนึ่งมาเฝา 
พิทักษและรับใชตลอดเวลา 

พรรษาที่  11 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี  คณะสงฆ 
แหงโกสัมพีปรองดองกันไดทรงจําพรรษาในหมูบาน 
พราหมณช่ือเอกนาลา 

พรรษาที่ 12 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เวรัญชา 
เกิดความอดอยากรุนแรง 

พรรษาที่ 13 ทรงเทศนาและจําพรรษาบนภูเขา 
จาลิกบรรพต

พรรษาที่ 14 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสา 
วัตถี ราหุลขอบรรพชาอุปสมบท 

พรรษาที่ 15 เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ  พระเจา 
สุปปพุทธะถูกแผนดินสูบเพราะขัดขวางทางโคจร 

พรรษาที่ 16 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่อาลวี 
พรรษาที่  17 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี  กลับมายัง 

กรุงอาลวีและทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห 
พรรษาที่ 18 เสด็จไปยังกรุงอาลวี ทรงจําพรรษา 

บนภูเขาจาลิกบรรพต 

พรรษาที่ 19 ทรงเทศนาและจําพรรษาบนภูเขา 
จาลิกบรรพต

พรรษาที่  20 โจรองคุลีมาลกลับใจเปนสาวก 
ทรงแตงตั้งใหพระอานนทรับใชใกลชิดตลอดกาล ทรง 
จําพรรษาที่กรุงราชคฤห ทรงเริ่มบัญญัติพระวินัย 

พรรษาที่ 21-44 ทรงยึดเอาวัดพระเชตวันและวัด 
บุพพารามในกรุงราชคฤหเปนศูนยกลางการเผยแผและ 
เปนที่ประทับจําพรรษา  เสด็จพรอมสาวกออกเทศนา 
โปรดเวไนยสัตว  ตามแวนแควนตางๆ โดยรอบ 

พรรษาที่ 45 ซึ่งเปนพรรษาสุดทายในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาของพระพุทธองคมีเนื้อความปรากฏใน 
มหาปรินิพพานสูตร  ความวา  พระเทวทัตปองราย 
พระพุทธเจาบริเวณเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤหถึงกับ 
พระบาทหอโลหิต ทรงไดรับการบําบัดจากหมอชีวก วัส 
สการพราหมณไดเขาเฝา ตอจากนั้นเสด็จไปยังอัมพลัฏฐิ 
กา นาลันทา และปาฏลิคามตามลําดับ ทรงขามแมน้ําคง 
คาที่โตมดิตถ เสด็จตอไปยังโกฎิคาม นาทิคาม และเว 
สาลี ทรงพํานักในสวนของนางคณิกา อัมพปาลี เสด็จจํา 
พรรษาที่เวฬุวัน ทรงเริ่มประชวร และ 3 เดือนตอมาเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพานในเมืองกุสินาราแหงแควนมัลละใน 
วันเพ็ญเดือน 6 (วิสาขะ)  เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา 

กอนวันที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 1 วัน ได 
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนายจุนทะ  และนายจุนทะได 
ถวายภัตตาหารเชาซึ่งมีอาหารที่ไดจัดเปนพิเศษถวาย คือ 
สุกรมัทวะ หลังจากเสวยเสร็จแลวในระหวางทางเสด็จสู 
เมืองกุสินาราในวันเพ็ญเดือน 6 นั้น  ทรงประชวรหนัก 
ดวยพระโรคลงพระโลหิต จนมาถึงขามแมน้ําหิรัญวดีเขา 
เขตเมืองกุสินารา  พระอาการประชวรหนักขึ้น จึงตรัส 
สั่งใหพระอานนทจัดตั้งเตียงปูลาดผาสังฆาฏิ แลวเสด็จ 
ประทับบรรทมสีหไสยาสนระหวางตนรัง (สาละ) ทั้งคู 
โดยหันพระเศียรไปเบื้องทิศอุดร แลวก็เสด็จดับขันธปริ 
นิพพาน  ปจฉิมโอวาทกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานมี 
ใจความวา 

"ดูกรภิกษุ  ทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความ 
เสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให 
ถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด"
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หลังจากปรินิพพานได 7  วัน ก็ไดจัดใหมีการ 
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฎพันธนเจดีย หาง 
จากเมืองกุสินาราทางทิศตะวันออกไปประมาณ  2 
กิโลเมตร  แลวก็มีการแจกจายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อ 
นําไปสักการบูชาแกบรรดาเจาผูครองนครตางๆ 9 นคร 
ดวยกัน 

4.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรของศาสนาพุทธ คือ  พระไตรปฎก  คํา 

วา  "ไตรปฎก"  มาจากภาษาบาลีวา  ติปฏก หรือ เตปฏก 
ติ หรือ เต หรือ ไตร แปลวา 3 ปฏก แปลวา กระจาดหรือ 
ตะกรา  ก็ตองตีความวาเปนเสมือนกระจาดหรือตะกรา 
สําหรับใสหรือรวบรวมพระพุทธวจนะใหเปนหมวดหมู 
ไมใหกระจัดกระจายแบงเปน  3  หมวดหมู  โดยมี 
จุดเริ่มตนมาจากการที่สาวกรวบรวมจากการที่ทองจําสืบ 
ตอกันมาแลวไดมาประชุมสังคายนารวมกันและไดจารึก 
ขึ้นใน  ภายหลังเปนภาษาบาลี สันสกฤต จีน ทิเบต 
และไทย 

พระไตรปฎก  หรือปฎกท้ัง 3 นั้น ไดแก 
4.3.1 พระวินัยปฎก  วาดวยวินัย คือ ศีลของภิกษุ 

ภิกษุณี  มีเรื่องเลาประวัติความเปนมาที่ทรงบัญญัติวินัย 
อยางละเอียด  นอกนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับขอประพฤติ 
ปฏิบัติและวิธีดําเนินการในการบริหารคณะสงฆโดย 
พิสดาร มี 21,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 หมวด  หรือ 
5 คัมภีร จัดพิมพอักษรไทย 8 เลม คือ 

ก. วิภังค หรือ สุตตวิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิ 
โมกข แบงเปน 2 คัมภีร คือ 

1.  อาทิกัมมิกะ  หรือ  ปาราชิก  (อา)  วาดวย 
สิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนัก ตั้งแตปาราชิกถึง อนิยต 
(Major Offences) จัดพิมพเปน 1 เลม 

2. ปาจิตติยะ (ปา) วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับ 
อาบัติเบา ตั้งแตนิสสัคคิยปาจิตตีย ถึงเสขิยะ และรวมเอา 
ภิกขุนีวิภังคเขาไวดวย (Minor Offences) จัดเปน 2 เลม 
วิภังคนี้แบงอีกอยางหนึ่งเปน 2 เหมือนกัน คือ 

1.  มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค วาดวย 
สิกขาบทในปาฏิโมกขฝายภิกษุสงฆ จัดเปน 2 เลม 

2.  ภิกขุนีวิภังค  วาดวยสิกขาบทในปาฏิ 
โมกขฝายภิกษุณีสงฆ จัดเปน 1 เลม 

ข. ขันธกะ  วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข รวม 
เปนบทๆ เรียกวา  ขันธกะหนึ่งๆ ทั้งหมดมี 22  ขันธกะ 
แบงเปน 2 วรรค คือ 

1. มหาวรรค (ม; วรรคใหญ) วาดวยสิกขาบท 
นอกปาฏิโมกขตอนตน มี 10 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม 

2. จุลวรรค (จุ; วรรคเล็ก) วาดวยสิกขาบทนอก 
ปาฏิโมกขตอนปลาย มี 12 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม 

ค. ปริวาร (ป; หนังสือประกอบ, คูมือ) คัมภีรบรรจุ 
คําถามคําตอบ ซอมความรูพระวินัย จัดเปน 1 เลม 

4.3.2  พระสุตตันตปฎก  วาดวยพระสูตรคือ  คํา 
เทศนาสั่ งสอนของพระพุทธเจาและ พระสาวก  มี 
เรื่องราวประกอบมาก  รวมทั้งรายละเอียดแหงการที่จะ 
ทรงโตตอบกับนักบวชแหงศาสนาอื่น และผูที่มาซักถาม 
มีการกลาวถึงภูมิประเทศ เหตุการณ บุคคล และกาลเวลา 
พลอยใหไดประโยชนในการศึกษาชีวิตของชาวอินเดีย 
ในครั้งนั้น มีลักษณะเปนรูปคาถา (รอยกรอง) ลวนบาง 
รอยแกวลวนบาง ผสมรอยแกวกับรอยกรองบาง มี 
ทั้งหมด 21,000  พระธรรมขันธ  แบงเปน 5  นิกาย 
(ประมวลหรือชุมนุม) จัดพิมพเปน 25 เลม คือ 

1. ทีฆนิกาย (ที) ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว 
จัดเปน 3 วรรค 3 เลม มี 34 สูตร 

2.  มัชฌิมนิกาย (ม)  ชุมนุมพระสูตรที่มีความ 
ยาวปานกลาง จัดเปน 3 ปณณาสก 3 เลม มี 152 สูตร 

3. สังยุตตนิกาย (สํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขา 
ไวเปนหมวดๆ เรียกวา สังยุตตหนึ่งๆ ตามเรื่องท่ีเนื่องกัน 
จัดเปน 56 สังยุตต แลวประมวลเขาอีกเปน 5 วรรค 5 เลม 
มี 7,792 สูตร 

4. อังคุตตรนิกาย (อํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขา 
ไวเปนหมวดๆ เรียกวา  นิบาตหนึ่งๆ 
ตามลําดับจํานวนหัวขอธรรม จัดเปน 11 นิบาต (หมวด 
1 ถึงหมวด 11) รวมเขาเปนคัมภีร 5 เลม มี 9,557 สูตร 

5.  ขุททกนิกาย (ขุ)  ชุมนุมพระสูตร ขอธรรม 
คําอธิบาย และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด รวมคัมภีรที่จัดเขาไมได 
ในนิกายสี่ขางตน มีทั้งหมด 15 คัมภีร จัดเปน 9 เลม คือ
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ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต (1 
เลม)  วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา (1  เลม) 
ชาดก (2 เลม) นิทเทส (มหานิทเทส 1 เลม, จูฬนิทเทส 1 
เลม) ปฏิสัมภิทามัคค (1  เลม) อปทาน (2/3  เลม) พุทธ 
วงศ จริยาปฎก (1/3 เลม) 

4.3.3 พระอภิธรรมปฎก วาดวยอภิธรรม กลาวถึง 
เนื้อธรรมะในแงวิชาการลวนๆ  ไมเกี่ยวกับเหตุการณ 
บุคคล  ภูมิประเทศ และกาลเวลา เปนเนื้อหาธรรมะที่ 
นําเอามาอธิบายก็มีอยูแลว  ในสวนพระสุตตันตปฎก 
นั่นเอง มี 42,000  พระธรรมขันธ แบงเปน  7  คัมภีร 
จัดพิมพเปน 12 เลม คือ 

1. ธัมมสังคณี หรือ สังคณี (สํ) รวมขอธรรมเขา 
เปนหมวดหมูแลวอธิบายเปนประเภทๆ (1 เลม) 

2.  วิภังค  (วิ )  อธิบายขอธรรมที่รวมเปน 
หมวดหมู (เรียกวิภังคหนึ่งๆ ) แยกแยะออกช้ีแจงวินิจฉัย 
โดยละเอียด (1 เลม) 

3. ธาตุกถา (ธา) สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขา 
ในขันธ อายตนะ ธาตุ (ครึ่งเลม) 

4. ปุคคลบัญญัติ (ปุ) บัญญัติความหมายบุคคล 
ประเภทตางๆ ตามคุณธรรมที่มีอยูในบุคคลนั้นๆ  (ครึ่ง 
เลม) 

5.  กถาวัตถุ (ก)  แถลงวินิจฉัยทัศนะตางๆ ที่ 
ขัดแยงระหวางนิกายทั้งหลายสมัยสังคายนาครั้งที่ 3  (1 
เลม) 

6.  ยมก (ย)  ยกหัวขอธรรมขึ้นวินิจฉัยดวยวิธี 
ถามตอบโดยต้ังคําถามยอนกันเปนคูๆ (2 เลม) 

7. ปฏฐาน (ป) หรือ มหาปกรณ อธิบายปจจัย 
24 โดยพิสดาร (6 เลม) 

อนึ่ง 3 ปฎกนี้สงเคราะหเขาใจปาพจน 2 คือ พระ 
สุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก  จัดเปนธรรม พระ 
วินัยปฎกจัดเปนวินัย 

พระไตรปฎกเปนภาษาบาลี  และไดจัดพิมพดวย 
อักษรไทย พมา ลังกา ลาว มอญ เขมร โรมัน ซึ่งอานแลว 
ออกเสียงเปนอยางเดียวกัน และไดแปลเปนภาษาตางๆ 
หลายภาษา รวมทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน สวนที่ 
จัดพิมพอักษรไทยเปน  45  เลม  ก็ เพื่อใหจํานวน 

สอดคลองกับ  ระยะเวลาที่พระพุทธเจ าประกาศ 
พระพุทธศาสนา 45 ป นั่นเอง 

ภายหลังที่พระพุทธศาสนาแบงออกเปนนิกายเถร 
วาท และมหายานแลว พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีก็เปน 
คัมภีรของฝายเถรวาท  สวนฉบับภาษาสันสกฤตเปน 
คัมภีรของฝายมหายาน ตอมาไดมีการแปลเปนภาษาจีน 
และภาษาทิเบต และฉบับสันสกฤตสูญหายไปมากตอ 
มาก พุทธศาสนิกชนฝายมหายานจึงไดใชพระไตรปฎก 
ฉบับภาษาจีนเปนหลัก  แมชาวญี่ปุนก็ใชฉบับภาษาจีน 
เปนหลัก เพราะในสมัยกอนญี่ปุนใชตัวหนังสือจีน เพิ่ง 
มาประดิษฐตัวอักษรแบบใหมขึ้นในภายหลัง 

นอกจากนี้ยังมีคัมภีรทางพุทธศาสนาที่อธิบาย 
ขยายความคําสอนในคัมภีรพระไตรปฎกเปนลําดับช้ัน 
ดังนี้ 

ก. อรรถกถา เปนตําราอธิบายพระไตรปฎกซึ่ง 
แตงโดยอาจารยในกาลตอมาที่เรียกวาพระอรรถกถา 
จารย เปนเนื้อความสอนช้ันที่ 2 รองจากพระไตรปฎก 

ข. ฎีกา  เปนตําราอธิบายขยายความอรรถกถา 
ซึ่งแตงโดยอาจารยที่เรียกวาพระฎีกาจารย ถือเปนตํารา 
ช้ันที่ 3 

ค. อนุฎีกา เปนตําราอธิบายขยายความฎีกา หรือ 
เรื่องเกร็ดยอยเบ็ดเตล็ด ซึ่งเขียนโดยอาจารยที่เรียกวา 
พระอนุฎีกาจารย เปนตําราช้ันที่ 4 

4.4  หลักคําสอนที่สําคัญ 
เสนอในบทเรียนนี้ เปนหลักคําสอนพื้นฐานสําคัญที่ควร 
ศึกษากอนในเบื้องตน คือ พระรัตนตรัย หลักสัมมาทิฏฐิ 
ไตรลักษณ อริยสัจ 4  มรรคมีองค 8  และนิพพาน  ดังมี 
รายละเอียดที่จะไดอธิบายขยายความพอเปนสังเขป 
ดังตอไปนี้ 

4.4.1 พระรัตนตรัย 
พระรัตนตรัย แปลวา ดวงแกวอันประเสริฐ 3 

ดวง เปนสัญลักษณอันมีคา และเปนที่เคารพบูชาสูงสุด 
ของพุทธศาสนิกชน 3  อยาง  คือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ
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4.4.2 หลักสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง  คําสอนที่ทําใหเกิดความ 

เขาใจถูกตองตรงตามความเปนจริงของโลกและชีวิต วา 
สิ่งใดเปนความช่ัวที่ตองละเวน สิ่งใดเปนความดีที่ตอง 
ทํา สิ่งใดเปนการขจัดอาสวกิเลสใหสิ้นไปอยางเด็ดขาด 
และไมวาจะถูกพิสูจนโดยใคร จํานวนเทาไร ผลลัพธที่ 
ออกมาก็จะถูกตองตรงกันตลอดกาล 

พระสัมมาสัมพุทธ เจ า ไดทรงแสดงหลัก 
สัมมาทิฏฐิที่มนุษยทุกคนตองเขาใจใหถูกตองมี  10 
ประการคือ 

1. ทานที่ใหแลวมีผล 
2. ยัญที่บูชาแลวมีผล 
3. การเซนสรวงมีผล 
4. ผลคือวิบากของกรรมที่ทําดีและทําช่ัวมี 
5. โลกนี้มี 
6. โลกหนามี 
7. มารดามี 
8. บิดามี 
9. สัตวที่เกิดแบบโอปปาติกะ (ผุดขึ้นเกิด) มี 
10. สมณพราหมณผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบชนิด 

ที่ทําใหแจงโลกนี้ โลกหนา  ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
สอนใหผูอื่นรูตามมี 

4.4.3 หลักไตรลักษณ  ไตรลักษณ เรียกอีกอยาง 
หนึ่งวาสามัญลักษณะ  แปลวา ลักษณะ 3  อยาง  อัน 
หมายถึงกฎธรรมชาติที่ มีอยูทั่วไปในสรรพสิ่ง  กฎ 
ธรรมชาตินี้ เปนภาวะที่ทรงตัวอยู เองโดยธรรมชาติ 
(ธรรมธาตุ)  เปนหลักหรือกฎเกณฑที่แนนอนตายตัว 
(ธรรมฐิติ) เปนสิ่งธรรมดา ไมมีผูสรางบันดาล  เกิดเอง 
เปนเอง (ธรรมนิยาม) พระพุทธเจาตรัสถึงกฎธรรมชาตินี้ 
ไววา  ไมวาพระพุทธเจาทั้งหลายจะอุบัติขึ้นในโลก 
หรือไมก็ตาม  กฎธรรมชาตินี้ก็ยังคงมีอยูและเปนไป 
ตลอดกาล  พระพุทธเจาเปนเพียงผูรูที่แจมแจงซึ่งกฎ 
ธรรมชาตินั้น แลวทรงนํามาประกาศ  เปดเผยใหบุคคล 
อื่นเขาใจตามเทานั้น 

กฎนี้มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  สามัญลักษณะ 
หมายความวาเปนลักษณะทั่วไปหรือมีเหมือนกันในสิ่ง 
ทั้งปวง มีอยู 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1) อนิจจตา :  ความเปนของไมเที่ยง  อัน 
ไดแก ไมถาวร ไมคงที่ ไมแนนอนเมื่อมีการเกิดขึ้นแลวก็ 
เสื่อมไป แปรปรวนไป 

2) ทุกขตา : ความเปนทุกข อันไดแก ความ 
เปนของทนไดยาก ทนอยูตลอดไปไมได ตองแปรปรวน 
ไป เพราะมีเหตุปจจัยคือความเกิดขึ้น ความเสื่อมไป และ 
ความแปรปรวนไป

3) อนัตตตา :  ความเปนของไมใชตัวตน 
อันไดแก ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชา  ขัดแยงกับความ 
เปนตัวตน ไมมีใครเปนเจาของ เปนของวางเปลา เปน 
เพียงสิ่งสมมติ ไมใชของตนแทจริง 

อนิจจตาเปนปรากฏการณที่ประจักษภายนอก 
เชน ผมหงอก ฟนหลุด ผิวหนังเหี่ยวยน เปนตน สวน 
ทุกขตาเปน "เนื้อใน"  ของสิ่งนั้น หรือเหตุใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ การที่ผมหงอก ฟนหลุด  ผิวหนัง 
เหี่ยวยนดังที่ปรากฏใหเห็นนั้น เปนเพราะเนื้อแทของสิ่ง 
เหลานี้ไมมีความสมบูรณในตัว มันมีความบกพรองใน 
ตัวเอง  มันจึงทนอยูในสภาพเดิมไมได  ตองมีอัน 
เปลี่ยนแปลง แตอนัตตตานั้น มีความหมาย  2  นัย 
ดังตอไปนี้ 

1) อนัตตตา แปลวา  ไมใชตน  หมายความ 
วาไมใชตัวตนของคน สิ่งท่ีเปนรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งประกอบกันเขาเปนรางที่เราเขาใจวาเปน 
"คน" นี้ไมใชตัวของคน 

2) อนัตตตา  แปลวา  "ไมมีตัวตนที่ 
แทจริง"  ไมมีวิญญาณถาวร หรือ  "สิ่ง"  ซึ่งอยูเบื้องหลัง 
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย  อนัตตตาในความหมายนี้ 
ตรงกันขามกับอัตตาหรืออาตมันที่ลัทธิอื่นเช่ือถือและ 
ยืนยันวามีจริง 

ลักษณะดังกลาวมาแสดงวา ทุกสิ่งทุกอยางตก 
อยู ในไตรลักษณ คือ สภาพไม เที่ ยงแทถาวร  ตัว 
แปรปรวนเสื่อมสลายไปในที่สุด ทุกสิ่งเปนของไมจีรัง 
ยั่งยืน  สรรพสิ่งในจักรวาล  ตกอยูภายใตกฎแหงไตร
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ลักษณ ไมวาโลก สังคมมนุษย  และตัวเราเองก็ตอง 
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไปในที่สุด 

4.4.4 หลักอริยสัจ 
อริยสัจ แปลวา  ความจริงอันประเสริฐหรือ 

ความจริงของพระอริยบุคคล เพราะผูใดรูอริยสัจดวย 
ญาณ  ผูนั้นก็กลายเปนผูประเสริฐหรือพระอริยบุคคล 
ทันที อริยสัจจึงเปนหัวใจของศาสนาพุทธ เปนความจริง 
ขั้นสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบ หรือตรัสรู 
มี 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ทุกข หรือ ทุกขอริยสัจ แปลวา สภาพที่ทน 
ไดยากทั้งทางกายและทางใจ  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรู 
แจงในความจริง อันไดแก ทุกข และทุกขอันเปนความ 
จริงนี้  หมายถึงสภาพที่ทนไดยากทางกาย เรียกวา ทุกข 
กาย และสภาพที่ทนไดยากทางใจเรียกวา  ทุกขใจ 

2. สมุทัย หรือ ทุกขสมุทัย แปลวา สาเหตุที่ทํา 
ใหเกิดความทุกข พระพุทธเจาทรงรูแจงในสาเหตุที่ทําให 
เกิดทุกข อันไดแก ตัณหา 3 ประการ คือ 

1) กามตัณหา คือความทะยานอยากและความ 
เพลิดเพลิน ยินดีในกามหรือสิ่งท่ีนาใครนาพอใจ 

2) ภวตัณหา  คือความอยากเปนสภาพที่ตน 
ปรารถนาจะเปน  เชน  อยากเปนดารา อยากเปน 
ผูแทนราษฎร อยากเปนนายกรัฐมนตรี เปนตน 

3) วิภวตัณหา คือ ความไมอยากเปนสภาพที่ตน 
ไมปรารถนาจะเปน เชน ไมอยากเรียนซ้ําช้ัน  ไมอยาก 
เปนคนแก ไมอยากเจ็บปวย ไมอยากมีผมหงอก เปนตน 

3. นิโรธ หรือ ทุกขนิโรธ แปลวา ความดับสนิท 
แหงทุกข พระพุทธเจาทรงสอนวา การดับทุกขตองดับที่ 
เหตุซึ่งทําใหทุกขเกิด  เม่ือเหตุดับไปแลว ผลซึ่งเกิดจาก 
เหตุยอมดับไปดวย  และความดับสนิทแหงทุกขในที่นี้ 
หมายถึงการดับตัณหาทั้ง 3 นั้นเอง 

4. มรรค หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แปลวา 
ทางหรือมรรควิธีที่จะนําไปสูความดับทุกข หรือดับ 
ตัณหา นั้นเอง อันไดแก อริยมรรคมีองค 8 ประการ คือ 

1. สัมมาทิฐิ : ความเห็นชอบ 
2. สัมมาสังกัปปะ : ความดําริชอบ 
3. สัมมาวาจา : การเจรจาชอบ 

4. สัมมากัมมันตะ : การทํางานชอบ 
5. สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีพชอบ 
6. สัมมาวายามะ : ความเพียรชอบ 
7. สัมมาสติ : การตั้งสติชอบ 
8 สัมมาสมาธิ : การตั้งจิตม่ันชอบ 
4.4.5 นิพพาน 
คําวา นิพพาน โดยความหมายของศัพท แปลวา 

ความดับ โดยใจความหมายถึง ความดับกิเลสและกอง 
ทุกข อีกนัยหนึ่งหมายถึง  ภาวะที่ออกจากตัณหา หรือ 
ภาวะกาวออกจากกิเลสเครื่องรอยรัด  เปนภาวะที่เม่ือ 
เขาถึงแลวทําใหกิเลสและทุกขทั้งปวงดับไปโดยสิ้นเชิง 
เปนสมุจเฉทปหาน คือ เมื่อกิเลสและทุกขทั้งปวงดับสิ้น 
ไปแลวก็จะไมกลับเกิดมีขึ้นมาอีก  ผูที่เขาถึงนิพพาน 
ดังกลาวนี้ ศาสนาพุทธเรียกวา พระอรหันต 

นิพพานนั้นมี 2 ประเภทคือ 
1.บุคคลที่บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดที่เรียกวา 

พระอรหันตแลวยังมีชีวิตอยูเรียกวาไดบรรลุ  สอุปาทิ 
เสสนิพพาน หรือดับกิเลสแลวแตเบญจขันธยังเหลืออยู 

2.เม่ือใดพระอรหันตสิ้นชีวิตหรือตาย เม่ือนั้น 
เรียกวาทานไดบรรลุ อนุปาทิเสสนิพพาน หรือดับกิเลส 
ไดแลวเบญจขันธไมเหลืออยู 

4.5 หลักความเชื่อและจุดมุงหมายสูงสุด 
ศาสนาพุทธเช่ือวา ตราบใดที่มนุษยยังไมหมด 

กิเลส วิญญาณก็จะเวียนวายตายเกิดร่ําไป คนอาจเกิดเปน 
สัตว สัตวอาจเกิดเปนคนก็ได ทั้งนี้ก็เปนไปตามอํานาจ 
กรรมที่ไดกระทําไว นอกจากนี้ก็อาจไปเกิดในทุคติภูมิ มี 
นรก  เปรต อสุรกาย และสัตวเดรัจฉาน หรือไปเกิดใน 
สุคติภูมิ มีมนุษย เทวดา พรหม ก็ได การที่ไปเกิดในภูมิ 
ตางๆ ก็เพราะมนุษยตลอดทั้งสัตวทั้งหลายมีกิเลส เม่ือมี 
กิเลสจึงเปนเหตุใหทํากรรม เม่ือทํากรรมจึงไดรับวิบาก 
กรรมหรือผลของกรรม  แลวก็เกิดกิเลสอีก วนเวียนอยู 
อยางนี้ ดุจเดินรอบวงเวียนไมไปถึงไหนแตก็เดินไปไมมี 
ที่สิ้นสุด จนกวาสิ้นกิเลส จึงจะเขาสูนิพพานไมตองเวียน 
วายตายเกิดอีกตอไป  นิพพานจึงเปนจุดหมายสูงสุดใน 
พระพุทธศาสนา เม่ือใครเขาถึงแลวก็ไมตองเกิดแกเจ็บ
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ตาย หยุดการเวียนวายในวัฏสงสาร ไมมีทุกขกายทุกขใจ 
อีกตอไป นิพพานเปนโลกุตรอยูเหนือสมมุติ อยูเหนือ 
กระแสโลก  ไมอาจพรรณนาได แตก็เปนสภาวะที่มีอยู 
ไมไดสูญสิ้น 

4.6 พิธีกรรมที่สําคัญ 
พิธีกรรมในพุทธศาสนา เปนองคประกอบหนึ่ง 

ของศาสนา  เปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางผูปฏิบัติกับ 
ความจริงหรือธรรมในศาสนา พิธีกรรมนอกจากจะเปน 
เรื่องความผูกพันระหวางศาสนิกชนกับศาสนธรรมแลว 
ยังเปนการแสดงออกซึ่งความหมายในศาสนาดวย 

พิธีกรรมที่สําคัญในศาสนาพุทธ แบงออกเปน 4 
ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

4.6.1 เปนพิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆโดยเฉพาะ 
และดําเนินการทําพิธีโดยเฉพาะ  พระสงฆเทานั้น 
ฆราวาสไมไดรวมดวย พิธีนี้เรียกวา สังฆกรรม ฆราวาส 
จะมีสวนรวมในสวนอื่นที่ไมใชสังฆกรรม เชน  พิธี 
บรรพชาอุปสมบท พิธีเขาพรรษา พิธีออกพรรษา 

4.6.2 พิธีทําบุญในงานมงคล  พระสงฆและ 
ฆราวาสดําเนินการรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล 
แกชีวิต มีการตั้งบาตรน้ํามนตดวย เชน  พิธีทําบุญงาน 
มงคลสมรส พิธีทําบุญขึ้นบานใหม พิธีทําบุญวันเกิด พิธี 
ทําบุญถวายสังฆทาน พิธีทําบุญทอดกฐินผาปา พิธีทําบุญ 
ตักบาตรวันขึ้นปใหม 

4.6.3 พิธีทําบุญงานอวมงคล  พระสงฆและ 
ฆราวาสดําเนินการรวมกัน เพื่ออุทิศ  สวนกุศลแกญาติที่ 
ลวงลับไปแลว และเพื่อขจัดเสนียดจัญไร เชน 

1) การทําบุญเกี่ยวกับศพ  เชน การสวด 
อภิธรรม การฌาปนกิจศพการบรรจุศพ การทําบุญ 7 วัน 
50 วัน และ 100 วัน เปนตน 

2) การทําบุญขจัดเสนียดจัญไร  เม่ือเกิดเหตุที่ 
คนโบราณถือวา ไมเปนมงคลในครอบครัว เชน แรงจับ 
บาน หรือรุงกินน้ําในบาน เปนตน 

4.6.4 พิธีบูชาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เปนพิธีที่ชาวพุทธตองปฏิบัติรวมกัน เชน พิธีบูชาในวัน 

มาฆบูชา  พิธีบูชาในวันวิสาขบูชา พิธีบูชาในวัน 
อาสาฬหบูชา 

4.7 นิกายในศาสนาพุทธ 
ศาสนาพุทธมีนิกายที่สําคัญอยู 2  นิกาย อันเกิด 

จากการสังคายนาครั้งที่ 2 เปนเหตุใหมีการถือพระวินัย 
แตกตางกัน คือ 

4.7.1 นิกายเถรวาท ไดแก นิกายที่ทางคณะสงฆ 
อันมีพระยศกากัณฑกบุตรเถระถือตามแนวพระพุทธ 
บัญญัติ  ดังที่พระเถระทั้งหลายโดยมีพระมหากัสสปะ 
เปนประธานไดทําการสังคายนาไว พระสงฆคณะนี้เรียก 
อีกอยางหนึ่งวาพวก "สถวีระ" หรือในกาลตอมาถูกพวก 
นิกายมหายานเรียกวา "หีนยาน" ซึ่งแปลวา ยานเลว ยาน 
เล็ก ยานคับแคบ ไมสามารถขนสัตวโลกไปสูความพน 
ทุกขไดมาก เพราะมีวัตรปฏิบัติอันเขมงวดกวดขัน ทําให 
ผูปฏิบัติบรรลุจุดหมายปลายทางไดยาก  แตในการ 
ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกครั้งแรกที่ศรีลังกา 
เมื่อ พ.ศ. 2493 ที่ประชุมไดลงมติเปนเอกฉันทใหเลิกใช 
คําวา หีนยาน และใหใชคําวา "เถรวาท" แทน เพราะเห็น 
วาคําวา หีนยานเกิดขึ้นเพราะการแกงแยงแขงขันกันใน 
อดีต  นิกายเถรวาทนี้ตั้งม่ันอยูในประเทศศรีลังกา พมา 
ไทย ลาว และกัมพูชา 

4.7.2  นิกายอาจริยวาท  ไดแก  นิกายที่พระภิกษุ 
ชาววัชชีถือตามที่อาจารยของตนไดแกไขขึ้นในภายหลัง 
พระสงฆคณะนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา "มหาสังฆิกะ" และ 
ในเวลาตอมาเรียกตัวเองวา "มหายาน"  ซึ่งแปลวา ยาน 
ใหญโต สามารถบรรทุกสัตวโลกไปสูความพนทุกขได 
มาก  เพราะการแกไขวัตรปฏิบัติใหอํ านวยความ 
สะดวกสบายยิ่งขึ้น จะชวยสามารถนําสัตวไปสูความพน 
ทุกขไดจํานวนมาก  นิกายมหายานนี้แพรหลายใน 
ประเทศทิเบต จีน มองโกเลีย เกาหลี เวียดนาม สิกขิม 
และภูฏาน 

ทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายานโดยหลักการ 
ใหญก็ลงรอยกัน แมวานิกายมหายานจะมีลัทธินิกายแยก 
ยอยออกไปอีกมาก  มีพระสูตรและพระคัมภีรศาสนา
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เพิ่มขึ้นในระยะหลังอีกเปนอันมากก็ตาม ตอไปนี้เปนขอ 
แตกตางกันในบางประเด็น 

4.8 สัญลักษณของศาสนา 
สัญลักษณของศาสนาพุทธมีหลายอยาง  แตมี 

สัญลักษณที่เปนที่รูกันโดยทั่วไปมีดังนี้ 
4.8.1  ธรรมจักร  หมายถึง วงลอแหงพระธรรม 

ธรรมจักรใชแทนหลักธรรม คือ มรรค 8 คือ อริยสัจขอที่ 
4 ซึ่งเปนธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ธรรมจักรมี 
8  กํา (8  ซี่ลอ)  ไดรับการรับรองใหเปนสัญลักษณแหง 
พระพุทธศาสนาระดับชาติ และธงทางพระพุทธศาสนา 6 
สี (ฉัพพรรณรังสี) ซึ่งใชอยูในประเทศศรีลังกาในขณะนี้ 
ไดรับการใหใชเปนธงแหงพระพุทธศาสนา ระดับชาติ 
แตพุทธศาสนิกชนชาวไทย  นิยมใชธงธรรมจักรพื้นสี 
เหลืองมากกวา 

4.8.2 พระพุทธรูป พระพุทธรูปนิยมสรางขึ้นใน 
อิริยาบถตางๆ  ไว เคารพบูชาแทนองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา เปนเสมือนสิ่งแทนคลายอนุสาวรีย ทํา 
ใหผูพบเห็นนอมระลึกถึงพระคุณ คือ พระปญญาคุณ 
พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค 

4.8.3  รอยพระพุทธบาท  ในสมัยที่ยังไมมีการ 
สรางพระพุทธรูป ชาวพุทธนิยมสรางรอยพระพุทธบาท 
ซึ่งแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา  และรองรอยแหง 
ความดีท่ีพระพุทธองคทรงประทับไวเปนแบบอยาง 

4.8.4  ใบโพธิ์ หรือ ตนโพธิ์ เปนตนไมที่พระ 
สัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยรมเงาในระหวางเวลาที่ทรง 
บํา เพ็ญเพียร  และไดตรัสรูอริยสัจธรรม เปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา 

4.9 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ปจจุบันพระพุทธศาสนา ไดเจริญอยูในประเทศ 

แถบเอเชีย จนไดนามวาประทีปแหง  ทวีปเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศไทยไดช่ือวา เปนศูนยกลางของ 
ศาสนาพุทธ เพราะศาสนาพุทธเจริญยิ่งกวาประเทศอื่นๆ 
ชาวไทยกวา 90  เปอรเซ็นต  เปนพุทธศาสนิกชน จน 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย  ทั้ งองค 

พระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะทั้งพฤติ 
นัยและนิตินัย และประเทศไทยยังไดรับเลือกใหเปนที่ตั้ง 
ถาวรขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกอีกดวย 
แตละปจะมีชาวตางประเทศจํานวนไมนอยเขามา 
บรรพชาอุปสมบทอยู เสมอ จึงมีพระภิกษุ  สามเณร 
ชาวตางชาติเปนจํานวนมากในประเทศไทย เชน ที่วัดปา 
นานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน และบรรดาทาน 
เหลานั้น  บางรูปก็ไดเดินทางกลับไปเผยแผศาสนาใน 
ประเทศของตน  กลายเปนกําลังสําคัญในการเผยแผ 
ศาสนาพุทธเปนอยางดี  จึงทําใหศาสนาพุทธขยายไปสู 
ประเทศตางๆ ที่นับถือศาสนาอื่น ทั้งในเอเชีย ยุโรป 
อเมริกาและออสเตรเลีย 

อยางเชนในปจจุบัน (พ.ศ. 2538)  มีวัดไทยใน 
ตางประเทศถึง 97 วัด โดยอยูในสหรัฐอเมริกา 51 วัด ใน 
สิงคโปร 11 วัด ในออสเตรเลีย 8 วัด ในอินเดีย 7 วัด ใน 
อังกฤษ 6  วัด ในมาเลเซีย 4  วัด ในเยอรมัน  เดนมารก 
และเนเธอรแลนด ประเทศละ  2  วัด ในอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส สวิตเซอรแลนด  ประเทศละ 1  วัด การที่ 
ศาสนาพุทธแผขยายเขาไปในตางประเทศที่นับถือ 
ศาสนาอื่นได ก็เพราะศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา 
และเมตตาธรรม คําสั่งสอนในศาสนาพุทธเปนความจริง 
ตามธรรมชาติ จึงสอดคลองกับวิทยาศาสตร  เปนเรื่อง 
เหตุผลทั้งศาสนาพุทธก็สอนใหใชปญญาขบคิดพิจารณา 
ในเรื่องตางๆ ตลอดถึงการดําเนินชีวิต เปนตัวของตัวเอง 
ไมเช่ือตามใคร  และศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงเมตตา 
ธรรม ไมเบียดเบียนทํารายใคร มีแตใหความรักใหอภัย 
ตอกัน ดังนั้นเม่ือศาสนาพุทธเผยแผเขาไปในประเทศ 
ไหน  ก็จะไมเปนที่รังเกียจของคนในศาสนาอื่น  เพราะ 
ศาสนาพุทธไมเปนพิษเปนภัยกับใครดังกลาวแลว 

ประเทศทั่วโลกที่ศาสนาพุทธแผเขาไปถึง จะมี 
สมาคมพุทธศาสนาบาง ออกวารสารทางพุทธศาสนาบาง 
จัดตั้งสํานักสงฆจนถึงวัด  เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษา 
และปฏิบัติธรรมตลอดทั้งการเผยแผพุทธศาสนาบาง จึงมี 
กลุมทางพุทธศาสนาในตางประเทศทั่วโลกกวา 1,000 
แหง
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ยิ่งกวานั้น ประเทศที่เคยนับถือศาสนาพุทธมากอน 
เชน ประเทศจีน เปนตน แตตองมาเปลี่ยนการปกครอง 
เปนระบอบคอมมิวนิสต ก็ไดหันมานับถือศาสนาพุทธ 
อีก เพราะระบอบคอมมิวนิสตลมสลาย จึงทําใหมีจํานวน 
พุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีมากกวา 390 
ลานคน (Encyclopaedia  Britanica  1992  :  269)  อีกทั้ง 
องคก ารพุทธศาสนิกสัมพันธ แห งโลกก็คอยเปน 
ศูนยกลางจัดใหชาวพุทธทั่วโลกมาประชุม ทําใหทราบ 
ความเปนไปของศาสนาพุทธในประเทศตางๆ หากมี 
อุปสรรคอันใดก็ชวยกันแกไข  ทั้งคอยประสานความ 
แตกตาง ระหวางนิกายตางๆ จึงทําใหศาสนาพุทธเปน 
เอกภาพ และเปนนิมิตหมายที่สําคัญในการเผยแผศาสนา 
ใหแพรหลายยิ่งๆ ขึ้นไป
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บทที่ 5 ศาสนาซิกข 

แนวคิด 
1. ศาสนาซิกข เกิดที่ประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2012 

เปนศาสนาที่รวมเอาจุดเดนของศาสนาฮินดูและศาสนา 
อิสลามมาไวเปนอันเดียวกัน  ศาสดาของศาสนาซิกข 
เรียกวา คุรุ มี 10 ทาน ตอจากศาสดาองคที่ 10 ใหถือเอา 
คัมภีรเปนศาสดาแทน ศาสดาคนแรกของศาสนาซิกข คือ 
ทานนานัก 

2. หลักคําสอนในศาสนาซิกขที่สําคัญ คือ 1) องค 
ไตรรัตน  3  ประการ 2)  ศีล 5  ประการ 3)  หลักธรรม 
ประจําชีวิตหรือศีล 21 ประการ และหลักปฏิบัติสําหรับผู 
ที่จะเขาถึงสุขนิรันดรหรือนิรวาณ 

3. ศาสนาซิกขมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต 
เปนความสุขที่แทจริงและนิรันดร คือ ความกลมกลืนเขา 
กับชีวิตของพระเจาหรือการไดรับพระมหากรุณาจาก 
พระเจา วิธีที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางนั้นไดก็ตองบูชา 
พระเจาสวดเพลงสรรเสริญพระนามและการฟงพระนาม 
ของพระเจา ชาวซิกขเช่ือวาชีวิตในโลกนี้ยังตองเกิดอีก 
หลายครั้งตราบที่ยังไมสิ้นกิเลส 

4.  ศาสนาซิกขมีนิกายที่สําคัญอยู 2  นิกาย คือ 1) 
นิกายนานักปนถิหรือสหัชธรี และนิกายขาลสาหรือสิงห 
ปจจุบันมีชาวซิกขอยูประมาณ 18 ลาน 5 แสนคน ตาม 
ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ 
สิงคโปร และฮองกง แตสวนใหญอยูในประเทศอินเดีย 

5.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาซิกข หรือสิกข เกิดในประเทศอินเดีย เปน 

ศาสนาใหม เกิดเม่ือ พ.ศ. 2012  โดยคิดตามปที่เกิดของ 
คุรุนานักผูเปนปฐมศาสดานี้ คําวาซิกข เปนภาษาปญจาบี 
ตรงกับภาษาบาลีวา สิกขะ และตรงกับภาษาสันสกฤตวา 
ศิษยะ แปลวาศิษยหรือผูศึกษาเลาเรียน เพราะฉะนั้นชาว 
ซิกขก็คือผูเปนศิษยของคุรุหรือศาสดาของศาสนาซิกข 
ทุกองค  ศาสนาซิกขเกิดในชวงที่ศาสนิกของศาสนา 

พราหมณหรือฮินดูกับศาสนิกของศาสนาอิสลาม 
เผชิญหนากัน  มีปญหากระทบกระทั่ งจนเกิดการ 
ประหัตประหารกันอยูเสมอ ทําใหนานักผูมีจิตใจสูงทน 
ไมไหวไดครุนคิดหาทางที่จะนําความสงบสุขคืนมาให 
จงได จนเปนเหตุใหเกิดศาสนาซิกขขึ้นมา เพราะฉะนั้น 
ศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาที่ประนีประนอมศาสนาตางๆ 
ในอินเดีย  โดยเฉพาะระหวางศาสนาฮินดูกับศาสนา 
อิสลาม 

สรุปแลวศาสนาซิกขมีลักษณะประนีประนอม 
ระหวางศาสนาตางๆ ในอินเดีย โดยเฉพาะศาสนาฮินดู 
และศาสนาอิสลาม เพื่อสรางความเปนเอกภาพหรือความ 
เปนอันเดียวกันทั้งในเรื่องพระเจา ศาสนาและมนุษยชาติ 
อันจะนํามาซึ่งสันติภาพที่แทจริงมาสูโลกนี้ 

5.2 ประวัติศาสดา 
5.2.1 ชาติกําเนิดและปฐมวัย 
ผูใหกําเนิดศาสนาซิกข คือ คุรุนานัก ทานเกิด ณ 

หมูบ านตัลวันทิ  (Talvandi)  ซึ่ ง เปนหมูบ านเล็กๆ 
ปจจุบันเรียกวา "นังกานา สาหิพ" ทางทิศตะวันตกเฉียง 
ใตเมืองละฮอร  บนฝงแมน้ําราวี ประเทศปากีสถานเม่ือ 
วันที่ 15  เมษายน พ.ศ. 2012  ตระกูลเปนฮินดู วรรณะ 
พราหมณ บิดาช่ือกุล หรือเมหตากัลยาดาส  มารดาช่ือ 
ตริปตะ มีฐานะยากจน มารดาเปนผูเครงครัดในศาสนา 
มาก สวนบิดาเปนขาราชการช้ันผูนอยเงินเดือนต่ํา คอย 
รับใชผูวาราชการเมือง 

เม่ือนานักเจริญวัยอายุได 7  ขวบ  ก็ไดรับ 
การศึกษาในสํานักของครูที่เปนมุสลิม ตามประวัติกลาว 
วานานักเปนคนมีสติปญญา และชางคิดอานตั้งแตอยูใน 
วัยเยาว สามารถแสดงปญญาความสามารถไตถามความรู 
เรื่องพระเจาตอครูอาจารย ไดศึกษาศาสนาพราหมณหรือ 
ฮินดู มีความรูแตกฉานในคัมภีรพระเวท ตอมาอีก 2  ป 
ไดศึกษาภาษาเปอรเซีย (อิหราน)เพื่อเรียนรูลัทธิคําสอน 
ของโซโรอัสเตอร ผูเปนศาสดาของศาสนาโซโรอัสเตอร 
ยังผลใหนานักสามารถแสดงวาทะโตตอบหลักศาสนา 
กับคณาจารยผูใหญไดตั้งแตยังเปนเด็กอยางเปนที่  นา 
อัศจรรย จนชาวซิกขไดมีความเช่ือกันในตอนหลังวา
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ทานคุรุนานักศาสดาของตนสามารถสั่งสอนคนไดตั้งแต 
อายุ 9 ขวบ 

นานักเปนคนมีนิสัยกวางขวางอารีอารอบ ทั้งๆ 
ที่ตนเองก็ไมใชวาเปนคนร่ํารวย ชอบแบงปนขาวของเงิน 
ทองแกผูอื่น จนเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในสังคมยุค 
นั้น ใฝการศึกษาเรื่องศาสนาเปนชีวิตจิตใจไมชอบเปน 
นักรบหรือคาขาย  หรือแมแตตําแหนงราชการช้ันสูงที่ 
ทางบานเมืองเสนอใหก็ปฏิเสธ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะมี 
ความมุงม่ันที่จะใชหลักศาสนาเขาแกไขสังคมที่แตกแยก 
ขาดความสา มัคคี  พยายามที่ จ ะคนหาคํ าสอน 
เปรียบเทียบคําสอน และแกไขคําสอนใหใชไดเหมาะสม 
กับสถานการณในขณะนั้น  โดยไดรับแรงสนับสนุน 
ชวยเหลือในเรื่องนี้จากพวกญาติพี่นองและเพื่อนๆ เปน 
อยางดี 

5.2.2 ชีวิตสมรส 
เม่ืออายุ 14 ป  ไดสมรสกับหญิงผูเปนกุลสตรี 

ชาวตัลวันทิช่ือ สุลัขนี เมื่อแตงงานแลวประมาณ 10 ป มี 
บุตร 2  คน คือ ศรีจันท และ ลักษมิทาส ปรากฏวาชีวิต 
สมรสชวงหลังๆ หาความสุขไดยาก  เพราะนานักและ 
ภรรยามีนิสัยและรสนิยมคนละแบบ นานักชอบความ 
สงบ  แตภรรยาชอบสนุกแบบโลกิยวิสัย สวนนานักมี 
อัธยาศัยโนมนอมไปในทางศาสนา  พอใจแตงบทเพลง 
สรรเสริญพระเจา มีใจเมตตากรุณาโอบออมอารีตอคน 
ยากจน โดยแบงปนสิ่งของ ที่มีอยูใหเปนทานเสมอๆ เม่ือ 
หาความสงบที่บานไมได ในที่สุดจึงตัดสินใจหนีภรรยา 
และลูกออกไปหาความสงบทางใจในปา เมื่ออายุ 36 ป 

5.2.3 ไดประสบการณทางจิต 
เม่ือนานักไดหนีลูกและภรรยาเขาไปอยูในปา 

เพื่อเขาสมาธิหาความสงบทางจิตไดไมนาน วันหนึ่งเม่ือ 
ไดอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด จิตใจปลอดโปรงดีแลว 
ไดนั่งสมาธิหาความสงบ ขณะที่นั่งสงบอยูนั้นนานักได 
ประสบการณทางจิตวา ไดดื่มน้ําทิพยถวยหนึ่งจากพระ 
เจา ขอความในคัมภีรครันถะไดกลาวเอาไววา พระเจาได 
ประทานน้ําทิพยถวยหนึ่งซึ่งนานักไดรับดวยความสํานึก 
ในพระคุณ แลวพระเจาไดรับสั่งกับนานักวา "เราจะอยู 
กับเจา เราจะทําใหเจามีความสุขสงบ และจะทําทุกคนที่ 

นับถือเราในเจามีความสุขไปดวย เจาจงออกจากที่แหงนี้ 
ไป  จงไปขางหนา นึกถึงเรา สั่งสอนคนทั้ งหลาย 
เชนเดียวกับที่เจากระทําอยู จงทําโลกใหสะอาด ระลึกถึง 
การทองบนนามของเราไวเปนนิตย จงเปนผูมีเมตตา เปน 
ผูสะอาดบูชาและกระทําใจใหเปนสมาธิ ตอไปเจาจงเปน 
คุรุ (ครู) ของคนทั้งหลาย" นานักไดรับประสบการณทาง 
จิตดังกลาว ก็เกิดความม่ันใจในตนเอง  ทั้งโสมนัสเปน 
อยางยิ่ง และไดช่ืนชมกับประสบการณนั้น โดยอยูในปา 
ตออีก 3  วัน  แลวจึงไดเดินทางออกจากปากลับไปยัง 
หมูบานเดิมของตน 

5.2.4 ออกส่ังสอนคน 
เมื่อเดินทางถึงบานแลวนานักก็ไดบริจาคทาน 

แกคนยากจนเปนการใหญทั้งชวยเหลือคนเจ็บไขไดปวย 
ดวยการใหยา  และชวยรักษาพยาบาลเปนบุรพกิจ 
หลังจากนั้นก็ไดครองเครื่องแบบเปนนักพรตเที่ยวสอน 
คนยังถิ่นตางๆ  และเหตุการณในสมัยนั้นการปกครอง 
บานเมืองก็เลวรายไมมีระเบียบ ไมมีความยุติธรรม  ผูมี 
อํานาจขมเหงผูนอยศาลสถิตยุติธรรมไมมีความทรง 
ธรรม ผูครองเมืองเปนนักประหาร ความสัตยไมมีในหมู 
ชนโรคภัยไขเจ็บระบาด ความสุขและความสงบไมมี นา 
นักตั้ งตัวเปนครู เที่ ยวสั่ งสอนคน ตั้ งตัว เปนแพทย 
พยาบาลคน  และเที่ยวแนะนําใหความยุติธรรมแกคน 
ทั้งหลาย ใหคนทั้งหลายมีศีลธรรม มีความจงรักภักดีตอ 
พระเจาพระองคเดียว 

การปฏิบัติตอมา  คุรุนานักเปนทั้งมุสลิมและ 
ฮินดู แสดงตัวเปนมุสลิมและฮินดูในขณะเดียวกัน เห็น 
ไดจากเครื่องแตงตัวในเวลาออกสั่งสอนคน  คุรุนานัก 
สวมเสื้อสีหมากสุกอันเปนสีสําแดงอิสรภาพตามลัทธิ 
ฮินดู แขวนลูกประคําทําดวยกระดูกไวที่คอ และเจิมหนา 
ดวยหญาฝรั่นตามแบบของฮินดู  แตขณะเดียวกันสวม 
หมวกตามแบบมุสลิม เครื่องหมายการแตงตัวที่นา 
นักแสดงดังนี้  เพื่อนอมนําศาสนิกทั้งสองฝายไดรับคติ 
เปนกลางไมยึดเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง อันเปนเหตุแหง 
การรังเกียจเคียดแคนทั้งสองฝาย คุรุนานักสอนวา "ซิกข 
เปนศาสนาของคนทั้งหลาย พระเจาเปนผูปราศจากภัย 
ปราศจากเวร ไมใชเปนผูทําลาย เปนผูสราง เราไมมีพระ



42 ศาสนาขั้นแนะนํา 

เจาสําหรับชาวมุสลิม  เรามีพระเจาองคเดียวองคหนึ่งผู 
เปนเจาโลกทั้งสิ้น  พระองคไมทรงโปรดวรรณะหรือสี 
หรือลัทธิอันแยกบัญญัติออกไปแตละอยาง พระองคไมมี 
การเกลียด ไมมีการแชง ทรงสาป  เหมือนพระเจาองค 
อื่นๆ 

ทั้งนี้ เพราะตองการใหมุสลิมและฮินดูซึ่งกําลัง 
วิ ว าทกันด ว ย เ รื่ อ ง เ ช้ือชาติแ ละศาสน าประสาน 
ความสัมพันธเขาดวยกัน ในฐานะที่ตนเปนฮินดู  คุรุนา 
นักจึงพยายามสอนใหพวกมุสลิมเลื่อมใสในโอวาทของ 
ตนใหมากที่สุด คุรุนานักไดศิษยมุสลิมสําคัญคนหนึ่งช่ือ 
มารทาน (Mardana)  ซึ่งเคยเปนนักดนตรี  ศิษยผูนี้ใช 
ศิลปะดนตรีเปนกําลังหลักในการสั่งสอน  อาจารยกับ 
ศิษยออกเดินทางไปตามหัวเมืองตางๆ ในชมพูทวีป 
ภาคเหนือ อันเปนแหลงกลางของศาสนาฮินดู จนขึ้นไป 
ถึงแควนแคชเมียรในปจจุบันไดสั่งสอนคนตามเมือง 
ตางๆ ตลอดเวลา12 ป ไดมีผูเลื่อมใสนับถือเปนอันมาก 
นับวาไดผลตามความมุงหมาย  ไดกลับมาและสั่งสอน 
ผูคนที่ถิ่นกําเนิดระยะหนึ่ง แลวไดออกเดินทางสูอินเดีย 
ภาคใตจนถึงแควนมัทราช อันเปนศูนยกลางของศาสนา 
เชน  ขามไปถึงเกาะลังกา  นอกจากนี้ยังมีแหลงสําคัญ 
ที่สุดที่คุรุนานักเดินทางไปสั่งสอนลัทธิ "สามัคคี เสมอ 
ภาค ศรัทธา และความรัก" ของตน คือ ประเทศอาระเบีย 
คุรุนานักเดินทางไปสั่งสอนถึงนครเมกกะ  อันเปน 
ศูนยกลางของศาสนาอิสลาม 

5.2.5 บั้นปลายชีวิต 
ในบั้นปลายแหงชีวิตของคุรุนานัก แมวาคุรุนา 

นักจะนุงหมแบบนักพรต แตก็มิไดดําเนินชีวิตนักบวช 
(ศาสนาซิกขไมมีนักบวช) ทานคุรุยังคงอยูกับบุตรภรรยา 
ของทาน เมื่ออายุได 71 ป สภาพรางกายสังขารดูเหมือน 
จะเปลี่ยนแปลงไปมาก จนกระทั่งคุรุนานักรูตัววาจะอยู 
ตอไปอีกไมนาน อวสานแหงชีวิตก็คืบคลานเขามาใกล 
ทุกขณะ คัมภีรครันถะไดพรรณนาชวงชีวิตตอนนี้ไววา 
คุรุนานักรูอวสานของตน  เม่ือเวลาใกลเขามาไดมอบ 
ธุระการงานใหแกอัครสาวกคนหนึ่งช่ือ ลาหินา บางแหง 
เรียกวา ไภลาหนา 

เพื่อใหมีศาสดาสืบทอดกันมา ไภลาหหรือลาหิ 
นา ซึ่งไดรับมอบหมายจากคุรุนานัก ปฐมศาสดาใหเปน 
ผูรับชวง ก็ไดเปนศาสดาองคที่ 2  มีช่ือวา คุรุอังคัต  ตอ 
จากคุรุอังคัต  ก็ไดทานคุรุอมรทาสเปนศาสดาองคที่ 3 
ตอจากคุรุอมรทาสก็มีศาสดาองคที่ 4 คือ คุรุรามทาส ตอ 
จากคุรุรามทาสก็มีศาสดาองคที่ 5 คือ คุรุอรชุน ถัดจาก 
คุรุอรชุนก็ไดทานคุรุหริโควินทเปนศาสดาองคที่ 6  ถัด 
จากศาสดาองคที่ 6 ก็ไดทานคุรุหริไรเปนศาสดาองคที่ 7 
ถัดจากองคที่ 7 เปนคุรุองคที่ 8 คือ คุรุหริกิษันเปนศาสดา 
ถัดจากองคที่ 8 ก็ไดทานคุรุเทคพาหาทูระเปนศาสดาองค 
ที่ 9  และตอมาไดทานคุรุโควินทสิงหเปนศาสดาองคที่ 
10 และเปนองคสุดทาย  ตอจากนั้นก็ไมไดมีการแตงตั้ง 
ใครเปนศาสดาอีก และไดถือเอาคัมภีร (ครันถะ)  เปน 
ศาสดาแทนสืบตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

5.3 คัมภีรในศาสนา 
ศาสนาซิกขมีคัมภีรที่สําคัญคือ ครันถะ สาหิบ คํา 

วาครันถะ ตรงกับภาษาบาลี วา คันถะ  แปลวา คัมภีร 
สวนคําวา สาหิบ แปลวา พระ ดังนั้นครันถะ สาหิบ 
แปลวา พระคัมภีรนั่นเอง ฝรั่งเรียกคัมภีรครันถะ สาหิบ 
วา The  Lord  Book  ก็คัมภีรครันถะ สาหิบ แบงเปน 2 
สวน คือ 

1. อาทิครันถสาหิบ  แปลวาพระคัมภีรแรก คัมภีร 
นี้คุรุอรชุน  ศาสดาองคที่ 5 ไดจัดทําขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2147 
โดยรวบรวมคําสอนของคุรุองคกอนๆ  ตั้งแตคุรุนานัก 
จนถึงตัวทานเอง รวมทั้งคําสอนของนักปราชญใน 
ศาสนาฮินดูคือ รามนันทะ  และนักปราชญในศาสนา 
อิสลาม คือ กาบีร อยูดวย 

2. ทสมครันถะ สาหิบ  แปลวาพระคัมภีรที่ 10 
คัมภีรนี้คุรุโควินทสิงห ศาสดาองคที่ 10 เปนผูจัดทําขึ้น 
โดยการรวบรวมคําสอนของคุรุองคกอนบางองคและ 
ของตัวทานเองไวรวมกัน 

ในแควนปญจาบ ซึ่งถือเปนปูชนียสถานและเปน 
ศูนยกลางของศาสนาซิกข ชาวซิกขถือวาคัมภีรครันถะ 
สาหิบเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนพระเจา  จึงเฝา 
ปฏิบัติดูแลเปนอยางดี เชนหุมหอพระคัมภีรดวยผาดิ้น
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ราคาแพง  ประดิษฐานบนแทนภายใตฉัตรและภายใน 
มานที่ปกดวยเกล็ดเพชร  ครั้งถึงเวลาเย็นเจาหนาที่จะ 
อัญเชิญพระคัมภีรเขาไปประดิษฐานไวบนตั่งทองใน 
หองพิเศษ ครั้งถึงเวลาเชา ก็อัญเชิญออกมาประดิษฐาน 
ไวในมานตามเดิม  คอยดูแลไมใหคนมาจับตองและ 
ไมใหฝุนละอองมาเกาะ 

5.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
ศาสนานี้ถือวาพระเจามีองคเดียว ไมเปนพระ 

เจาของศาสนาใดโดยเฉพาะ แตเปนสากล ทรงพระนาม 
วา "วาเฮคุรุ" พระองคไมมีลักษณะเหมือนคนดังพระ 
เจาของฮินดู ไมมีรัก ไมมีชัง ดังพระเจาของอิสลามหรือ 
คริสต ทรงเปนสัตยเทพ ทรงความเปนเอก เปนอนันตะ 
เปนวิภูเทพ ทรงสถิตอยูทั่วไป ทรงมีพระกรุณาในสรรพ 
สัตวเทากัน

สําหรับหลักคําสอน  ในศาสนาสิ่งที่สําคัญที่จะ 
นํามากลาวในที่นี้พอเปนสังเขปมีดังนี้ 

5.4.1 องคไตรรัตน 
องคไตรรัตนหรือองค 3 ประการ อันเปนสิ่งสูงสุด 

ในศาสนาซิกข คือ 
1. พระเจา 
2. ศรี คือ หลักธรรม 
3. อกาล คือ ความแนนอนของพระเจา 
5.4.2 ศีล 5 ประการ 
คุรุโควินทสิงหตั้งกฎไวอยางหนึ่ง เรียกวา "ศีล5" 

อันขึ้นตนดวยอักษร ก. คือ 
1. เกศ  คือ เอาผม หนวด เคราไว จะโกนไมได 
2. กังฆา  คือ จะตองมีหวีเสียบหรือปกไวที่ผม 

เสมอ ขาดไมได 
3. กรา  คือ จะตองมีมีดพกประจําตัว  (บางทีใช 

กําไลเหล็กสวมขอมือ) 
4. กิรปาน คือ จะตองมีดาบประจําตัว 
5. กฉา  คือ จะตองมีกางเกงขาสั้นโดยนุงไวขาง 

ในประจํา 
และมีหลักจะตองปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 4 ประการ คือ 
1. ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มน้ําเมา 

2. ไมบริโภคเนื้ออยางอิสลาม 
3. ไมตัดผม ไมโกนหนวด 
4. ไมแตงกายหรือไมรวมประเพณีกับมุสลิม 
ศีลทั้ง 5 ขอนั้นเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวามีสาเหตุ 

มาจากการรบทั้งสิ้น แมแตการสวมกําไลเหล็ก หรือมีด 
พกประจําตัว  ก็ใหรูวาเปนพวกเดียวกันหรือจะตองมี 
อาวุธไวเพื่อปองกันตนเอง  และเปนเครื่องเตือนใจให 
เขมแข็งเหมือนเหล็ก 

5.4.3 หลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล 21 ประการ 
คุรุโควินทสิงหเปนผูเริ่มลัทธิศีลจุมในศาสนาซกิข 

และเปนผูเริ่มประกอบพิธีใหผูเขามาเปนสานุศิษยดวย 
พิธีประพรมน้ํามนต และวิธีใหดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบ 
แชไวเปนเครื่องหมายวา ผูดื่มตองเปนผูกลาหาญ น้ําดื่มนี้ 
เรียกวา  "น้ําอมฤต"  ผูที่ไดดื่มเทากับถึง ความบริสุทธิ์ 
(ขาลสา) พรอมที่จะออกรบเพื่อจรรโลงชาติศาสนา 
เมื่อดื่มน้ําอมฤตแลว ชาวซิกขทุกคนจะตองถือศีล 21 ขอ 
เปนศีลประจําชีวิตของศาสนิกชนทุกคน 

5.5 หลักความเชื่อ และจุดหมายสูงสุด 
ชาวซิกขเช่ือวามีพระเจาองคเดียว เปนพระ 

เจาของมนุษยชาติทั้งปวง  ไมผูกขาดอยูในศาสนาใด 
พระองคมีพระนามหลายอยาง เชน พระพรหม พระศิวะ 
พระวิษณุ  เอกะ โองการะ สัตยะ นามะ กรตา เปนตน 
พระองคทรงเปนบอเกิดแหงความดีทั้งปวง  ทรงมีแต 
ความเมตตากรุณา ทรงเปนสัพพัญู สัพพเดช สัพพาภิภู 
ทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง  ผูที่ละกิเลสไดหมดสิ้นก็จะ 
เขาถึงจุดหมายสูงสุด ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป 
ไดอยูกับพระเจาช่ัวนิรันดร สวนวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงวิมุติ 
ก็โดยการทําสมาธิเพงพระเจาเปนอารมณและบริกรรม 
ถึงพระนามของพระองคตลอดถึงจงรักภักดีตอพระองค 
ดวย 

5.6 นักบวชในศาสนาซิกข 
ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่ไมมีนักบวชหรือพระ 

แมวาจะมีวัดก็ตาม  ทานคุรุอมรทาสไดประกาศใหมีวัด 
ซิกขทุกหมูบานที่มีศาสนิกชนของซิกข และไดกําหนด
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เขตการเผยแผศาสนาซิกขในอินเดียออกเปน 22 เขต แต 
ละเขตมีซิกขผูมีศรัทธาในศาสนาอยางแทจริงหนึ่งคน 
เปนผูรับผิดชอบในเขตนั้นๆ 

ผูทําหนาที่สอนศาสนาซิกขไมมีเครื่องแบบ แม 
นักบุญผูหลุดพนก็มิไดถือกฎแหงพรหมจรรยในวัดซิกข 
ใครก็สามารถทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได 
ผูคงแกเรียนในคัมภีรก็เปนผูอานคัมภีรเทานั้น สวนผูรอง 
เพลงสวดก็มิไดถือวา เปนพระสงฆ  ผูปฏิบัติกิจทาง 
ศาสนาเรียกวาผูทํางานซึ่งทําดวยความสมัครใจ  ผูหญิง 
ในศาสนาซิกขจึงทํางานทางศาสนาไดเทาเทียมผูชาย 
และอาจมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนาไดทุกอยาง 
เชน พิธีปฏิญาณตนเปนซิกข พิธีแตงงาน พิธีศพ เปนตน 
สําหรับการอานคัมภีรทางศาสนาถือวาเปนหนาที่ปกติ 
ของทุกคน 

5.7 พิธีกรรมและประเพณีที่สําคัญ 
พิธีกรรมและประเพณีที่สําคัญ1ที่ชาวซิกขทุกคน 

ควรที่จะไดประพฤติปฏิบัติมีดังนี้ 
5.7.1 พิธีปาหุล  ไดแก พิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธี 

แลวก็จะรับเอา "ก"  ทั้ง 5 ประการ ดังนี้ 
1. เกศ  การไมตัดผม 
2. กังฆา  หวีขนาดเล็ก 
3. กฉา  กางเกงขาสั้น 
4. กรา  กําไลมือทําดวยเหล็ก 
5. กิรปาน  ดาบ 
ผู ใ ด ทํ า พิ ธี ล า ง บ า ป แ ล ว ก็ ไ ด น า ม 

วา  "สิงห"  ตอทายช่ือเหมือนกันหมดทุกคน เพราะถือวา 
ไดผาน "ขาลสา" แหง "วาหิคุรุ" คือความเปนสมบัติของ 
พระเจาเองแลว 

5.7.2 พิธีรับน้ําอมฤต (Baptism) 
ชาวซิกขจะตองเขาพิธีรับน้ําอมฤตเพื่อแสดง 

คว า มเป นซิก ขที่ ดี  แล ะ เป นกา รรับคน เ ข า ใน 
ศาสนา 

5.7.3 ประเพณีการเลนดนตรีสวรรค (Kirtan) 
ประ เพณีนี้ เ ปนแบบอย างหนึ่ งของการ 

แสดงออกซึ่งความเคารพในพระผูเปนเจาซึ่งชาวซิกข 

นิยมสวดมนตพรอมกับมีดนตรีบรรเลงประกอบ และถือ 
กันวาเปนดนตรีสวรรคที่จะชวยใหผูสวดไดมีจิตแนบ 
แนนกับพระผูเปนเจาไดรวดเร็วและดีขึ้น เครื่องดนตรีที่ 
ใชบรรเลงมีลักษณะเหมือนหีบสี่เหลี่ยม ซึ่งเราอาจจะ 
เรียกวา  "หีบเพลง"  ก็คงไมผิดกับลักษณะที่เปนอยู 

5.7.4  ประเพณีการโพกศรีษะ  (Turban  หรือ 
Dastar) 

ชาวซิกขมีลักษณะการแตงกายแตกตางจากชน 
กลุมอื่นในอินเดีย ดูจากการโพกผาบนศีรษะ  ซึ่งเปน 
สวนประกอบสําคัญในการแตงกายไดกอกําเนิดมาโดย 
พระบรมศาสดาคุรุนานักเทพ 

ในหมูชาวซิกขการโพกผามิไดมีความหมาย 
เพียงแคประเพณีในการแตงกายเทานั้น  แตเปนเปน 
สัญลักษณที่แสดงถึงความสืบเนื่องทางศาสนา เชน  ถา 
ผูนําของครอบครัวเสียชีวิต บุตรคนโตจะไดรับการโพก 
ศีรษะตอหนาชุมชนนั้นๆ เพื่อประกาศวาเขาจะไดเปนผู 
สืบทอดแทนบิดาตอไป 

พิธีโพกศีรษะเริ่มเปนครั้งแรกเม่ือเด็กโตเปน 
หนุม และผาโพกศีรษะนี้จะถูกถอดออกตอเม่ือเปนการ 
ลงโทษหรือเปนการลบหลูเกียรติ  ฉะนั้นเม่ือมีผูปดผา 
โพกศีรษะผูอื่นออก  ผูนั้นจะถูกลงโทษไมใหเขารวมใน 
พิธีตางๆ จนกวาจะขอขมาโทษ  และรับโทษตามที่ได 
บัญญัติไว ชาวซิกขจะตอสูเพื่อสิทธิในการโพกศีรษะใน 
ประเทศตางๆ การตอสูครั้งแรกเกิดขึ้นในอังกฤษ ดังนั้น 
การโพกศีรษะจึงหมายถึงวิถีชีวิตและจิตใจของชาวซิกข 
ที่มีตอศาสนาอยางม่ันคง 

5.7.5 ประเพณีครัวทาน (Free Kitchen) 
ประเพณีนี้ เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติทาง 

ศาสนาที่ชาวซิกขเรียกวา  "ปนกัต"  (Pangat)  หรือ 
"ลังการ" (Langar)  ซึ่งหมายถึง  ครัวทานหรือครัว 
สาธารณะที่ เปดใหคนทั่วไปไดรับประทานอาหาร 
รวมกันไมวาจะมีวรรณะใด เพศใด หรือชาติใดก็ตาม ทุก 
คนยอมไดรับการปฏิบัติที่ เหมือนและเทาเทียมกัน 
ประเพณีทางศาสนานี้เริ่มมาตั้งแตสมัยของคุรุนานักที่ 
เปนปฐมศาสนา  และทําสืบตอกันมาในสมัยของคุรุ
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ศาสดาอังฆัฏเทพ  คุรุศาสดาอมรทาสจนกระทั่งถึง 
ปจจุบันนี ้

5.8 นิกายในศาสนา 
นิกายของศาสนาซิกขที่สําคัญมีอยู 2 นิกาย คือ 
1. นิกายนานักปนถิ หรือสหัชธรี นิกายนี้หนัก 

ไปในทางนับถือคุรุนานัก จึงดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงาย 
ดําเนินรอยตามคุรุนานัก นิกายนี้โกนผมโกนหนวดเครา 
ได 

2. นิกายขาลสา หรือ สิงห นิกายนี้นับถือหนัก 
ไปทางคุรุโควินทสิงหผูที่นับถือนิกายนี้จะไวผมตลอด 
ทั้งหนวดเครายาว โดยไมตัดหรือโกนตลอดชีวิต 

5.9 สัญลักษณของศาสนา 
สัญลักษณของศาสนาซิกขที่นับว าสํ าคัญ 

คือ  "กาน้ําและดาบ"  ซึ่งหมายถึงการรับใชและกําลัง 
สัญลักษณประการที่สอง คือ อักษร  "ก"  ทั้ง 5 
สวนสัญลักษณประการที่สาม คือรูปดาบไขว และ 

มีดาบ 2 คม หรือพระขรรคอยูตรงกลาง แลวมีวงกลมทับ 
พระขรรคนั้นอีกตอหนึ่ง  วงกลมนั้นมิไดทําเปนรูปจักร 
แตทําเปนเสนกลมธรรมดา 

5.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาซิกขถึงแมจะเกิดมาไมนานนัก  แต 

จํานวนศาสนิกของศาสนานี้  ก็มีมากกวาศาสนิกของ 
ศาสนาโซโรอัสเตอรและศาสนาเชนรวมกัน  กลาวคือ 
ชาวซิกขมีประมาณ 18 ลาน 5 แสนคน (Encyclopaedia 
Briannica  1992  :  269)  มีชาวซิกขกระจัดกระจายอยูใน 
ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ 
สิงคโปร และฮองกง เปนตน แตสวนใหญอยูในประเทศ 
อินเดีย 

ศาสนาซิกขไดชวยหลอหลอมจิตใจชาวซิกขไมวา 
อยูในประเทศอินเดียหรือตางประเทศ ใหมีลักษณะอยาง 
เดียวกัน คือ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด ซื่อสัตย กลาหาญ 
อดทน  และเปนนักรบ อยางเชนในประเทศอินเดีย 
ประชาชนที่เปนซิกขมีนอยนิด คือประมาณ 2% แตชาว 

ซิกขก็ไดทํ า ช่ือ เสีย งใหแกประ เทศอิน เดียยิ่ งกว า 
ประชากรสวนใหญเสียอีก 

ปจ จุบันศูนยกลา งศาสนาซิกขอยูที่ เ มือง 
อมฤตสรา แควนปญจาบ  ประเทศอินเดียซึ่งมีสุวรรณ 
วิหารสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวซิกขอยูที่นั่น ศาสนาซิกข 
กําลังเจริญอยางชาๆแตทวาบางนิกาย เชน นิกายนานัก 
ปนถิ มีทีทาจะถูกศาสนาฮินดูกลืน 

ชาวซิกขและชาวฮินดูอยูดวยกันเปนปกติสุข 
ตลอดมา  แตมาไมนานนี้มีปญหาการเมืองเขามาแทรก 
คือชาวซิกขบางกลุมตองการตั้งรัฐอิสระแยกจากอินเดีย 
เรียกวารัฐขาลิสตานเพื่อเปนรัฐของชาวซิกข แตทาง 
อินเดียไมยอม  นายกรัฐมนตรีอินทิรา คานธี  จึงสั่งให 
ทหารเขาไปยังสุวรรณวิหารเพื่อกวาดลางชาวซิกขหัว 
รุนแรงที่เขาไปยึดศาสนสถานแหงนั้นเปนที่ตอสู ทําให 
ชาวซิกขเสียชีวิตหลายคน สวนนางอินทิรา คานธี เองก็ 
ถูกลอบสังหารในกาลตอมาโดยชาวซิกขเชนกัน จึงทําให 
ชาวซิกขและชาวฮินดูมีปญหากระทบกระทั่งกันอยูเสมอ 
ไมสงบสุขดังแตกอน
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บทที่ 6 ศาสนาเตา 

แนวคิด 
1.  ศาสนาเตา เกิดในประเทศจีน ประมาณ 61  ป 

กอนพุทธศักราช เริ่มแรกนั้นยังไมเปนศาสนา เปนเพียง 
ปรัชญาเทานั้น ไมมีพิธีกรรม  ไมมีขอปฏิบัติอะไรเปน 
พิเศษมากไปกวาขอคิดและคําสอน ตอมาภายหลังจึงได 
พัฒนาขึ้นเปนศาสนาที่มีองคประกอบตามลักษณะของ 
ศาสนา ศาสนาเตาเปนอเทวนิยม ศาสดาของศาสนาเตา 
คือ เลาจื๊อ 

2. คัมภีรของศาสนาเตา คือคัมภีรเตาเตกเกง หลัก 
คําสอนที่สําคัญในศาสนาเตา มีดังนี้  สมบัติอันเปนรัตนะ 
3  ประก า ร  ชี วิ ต จ ะดี ไ ดต อ งกลมกลื น กั บ 
ธรรมชาติ  ลักษณะคนดีและชีวิตที่มีสุขสูงสุด ความ 
บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ 3 ประการ และปรัชญาในการดําเนิน 
ชีวิต 4 ประการ 

3.  ศาสนาเตามีพิธีกรรมที่สําคัญดังนี้ พิธีบริโภค 
อาหารเจ พิธีปราบผีปศาจ พิธีไลผีราย พิธีสงวิญาณผูตาย 
และพิธีกราบไหวบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษ จุดหมาย 
ปลายทางสูงสุดของชีวิตของศาสนาเตา อันเปนความสุข 
ที่แทจริงและนิรันดรก็คือ เตา การที่จะเขาถึงเตา  หรือ 
รวมอยูกับเตาเปนเอกภาพเดียวกันได จะตองบําเพ็ญตน 
ใหดําเนินไปตามทางของธรรมชาติ ใหมีความ สงบระงับ 
ครองชีวิตในทางที่กลมกลืนกับธรรมชาติสามารถทําใจ 
ใหสงบตามทางของธรรมชาติ(เตา) ชาวเตาเช่ือวาชีวิตใน 
โลกนี้มีครั้งเดียว จากนั้นไปสูโลกวิญญาณช่ัวนิรันดร 

4. ศาสนาเตามีอยูหลายนิกาย แตวามีนิกายใหญๆ 2 
นิกาย คือนิกายเช็ง-อิ และนิกายชวน-เชน  ศาสนาเตามี 
สัญลักษณเปนรูปเลาจื้อขี่กระบือ และสัญลักษณอีกอยาง 
หนึ่งคือรูปหยิน-หยาง 

5. ฐานะปจจุบันของศาสนา ปจจุบันนี้ศาสนิกของ 
ศาสนาเตามีประมาณ 183 ลานคน กระจายอยูในประเทศ 
ตางๆ ที่ชาวจีนอาศัยอยูมาก เชน ประเทศไทย มาเลเซีย 
และสิงคโปร เปนตน แตสวนใหญ อยูในประเทศจีน 

6.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาเตา เปนศาสนาที่แปลก คือดั้งเดิมไมได 

เปนศาสนา และผูที่ถือกันวาเปนศาสดาก็ไมมีสวนรูเห็น 
เลย กลาวคือเลาจื๊อไดรับยกยองใหเปนศาสดา แตสมัยที่ 
ยังมีชีวิตอยู เลาจื๊อไมเคยประกาศตัวเปนศาสดา และไม 
เคยประกาศตั้งศาสนาเตา สวนที่กลายมาเปนศาสนาเตาก็ 
เพราะความดีและความวิเศษแหงความรูในปรัชญาเตา 
ของเลาจื๊อเปนเหตุ  ทําใหคนยกยองทานเปนศาสดา 
ภายหลังจากที่ทานสิ้นชีพแลวหลายรอยป  เรื่องมีอยูวา 
เมื่อเลาจื๊อสิ้นชีพแลวไดมีสานุศิษยผูเลื่อมใสในคําสอน 
เปนจํานวนมาก โดยมีจังจื้อหรือจวงจื้อเปนหัวหนาใหญ 
ไดชวยกันประกาศคําสอนของเลาจื๊ออยางแพรหลาย จน 
เปนเหตุใหทางบานเมืองไดเห็นความสําคัญของเลาจื๊อมา 
กขึ้นจนไดยกยองใหสูงข้ึนตามลําดับอยางเชน 

พ.ศ. 699 จักรพรรดิหวัน (Hwan) ไดทรงให 
จัดทําพิธีเซนไหวเลาจื๊อเปนครั้งแรก 

พ.ศ.  1193-1227  เลาจื๊อไดรับสถาปนา 
เทียบเทาพระเจาจักรพรรดิ  ทั้งใหถือขอเขียนทั้งหลาย 
ของเลาจื๊อเปนขอสอบไลของทางราชการอีกดวย 

สวนที่เตากลายมาเปนศาสนาเนื่องจากในสมัย 
ราชวงศฮั่น (ราว พ.ศ. 337-763) มีนักพรตรูปหนึ่งช่ือ เตีย 
เตา เลง ไดประกาศตนวาสําเร็จทิพยภาวะสามารถติดตอ 
กับเทพเจาได จึงสถาปนาศาสนาเตาขึ้น ณ  สํานักภูเขา 
เหาะเมงซัวในมณฑลเสฉวน โดยยกเลาจื๊อเปนศาสดา 
และใชคัมภีรเตา เตก  เกงซึ่งเปนผลงานของเลาจื๊อ เปน 
คัมภีรของศาสนาเตา สวนเตีย เตา  เลงก็ไดแตงคัมภีร 
สอนศาสนาเตาอีกหลายเลม แตละเลมจะหนักไปในทาง 
ฤทธิ์เดชเวทมนตรตางๆ  ตลอดถึงพิธีกรรมขลังๆ  เพื่อ 
ความสัมฤทธิ์ผลของเวทมนตร   เ ชนมีการปรุ งย า 
อายุวัฒนะกินแลวเปนอมตะ หรือเวทมนตรสําหรับเหาะ 
เหินเดินอากาศไดคลายเทวดา เปนตน 

เพราะฉะนั้นศาสนาเตาจึงมีลักษณะ 2 อยาง คือ 
ถาเปนแบบปรัชญาเตาของเลาจื๊อก็เปนธรรมชาตินิยม 
เรียกวา เตาเจีย แตถาเปนอยางคําสอนของเตียเตาเลง และ 
สังฆราชถัดๆ  มาก็เปนแบบไสยศาสตรหรือรหัสนิยม 
(Mysticism) อยางเชน จางเตาหลิง หรือจางหลิง  ผูไดรับ
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สถาปนาเปนสังฆราชองคแรกของศาสนาเตา ในราวป 
พ.ศ.  577  ก็มีดาบศักดิ์สิทธิ์ เ ช่ือกันวาดาบของทาน 
สามารถฆาพวกปศาจแมอยูไกลถึง 1,000 ไมลได เปนตน 
ศาสนาเตาที่มีลักษณะอยางนี้เรียกกันวา เตา เจียว แตใน 
หนังสือเลมนี้ผูเขียนจะขอกลาวเฉพาะศาสนาเตาในแบบ 
ของเลาจื๊อเปนสําคัญ 

ศาสนาเตาหลังจากเปนศาสนาแลว ก็เจริญบาง 
เสื่อมบาง  ความเปนไปของศาสนาเตา  สมัยกอนการ 
เปลี่ยนแปลงเปนคอมมิวนิสตมีดังนี้ 

พ.ศ. 331 จักรพรรดิซีฮวงตี่ (Shi Huang Ti) 
ทรงสั่งใหเผาคัมภีรศาสนาขงจื๊อ  แลวยกศาสนาเตาขึ้น 
แทน และทรงสงเรือไปยังเกาะวิเศษเพื่อคนหาพฤกษชาติ 
ที่กินแลวเปนอมตะ 

พ.ศ. 699  จักรพรรดิหวัน (Hwan)  ไดทรง 
จัดทําพิธีเซนไหวเลาจื๊อเปนครั้งแรก 

พ.ศ. 1117-1124 จักรพรรดิหวู (Wu) ไดทรง 
จัดลําดับศาสนาเสียใหมโดยใหศาสนา  ขงจื๊ออยูลําดับที่ 
1  ศาสนาเตาลําดับที่ 2  และศาสนาพุทธลําดับ 3  ตอมา 
ทรงรังเกียจศาสนาเตาและศาสนาพุทธจึงทรงยกเลิกเสีย 
ครั้นถึงพระเจาติ๋ง  (Tsing)  จักรพรรดิองคถัดมากลับให 
สถาปนาศาสนาเตาและศาสนาพุทธขึ้นอีก 

พ.ศ.  1193-1227  เลาจื๊อไดรับสถาปนา 
เทียบเทาพระเจาจักรพรรดิ ทั้งใหใชผลงานการเขียนของ 
เลาจื๊อ เปนขอสอบไลของทางราชการอีกดวย 

พ.ศ. 1256-1285 จักรพรรดิไกยืน (Kai Yuen) 
ทรงประทานคัมภีรเตา เตก เกง ไปทั่วราชอาณาจักรทั้ง 
เสวยพระโอสถที่ทางศาสนาเตาปรุงถวาย  แสดงวา 
พระองคทรงเพิ่มความเช่ือถือในไสยศาสตรของศาสนา 
เตามากขึ้นอีก 

พ.ศ. 1368-1370  จักรพรรดิเปาหลี (Pao-Li) 
ทรงขับไลหมอเตาทั้งหมดใหออกไปอยูจังหวัดใตสุด 2 
จังหวัดในขอหาวาเจาเลหเพทุบาย 

พ.ศ.  1348-1390  จักรพรรดิหวู  ซุง  (Wu 
Tsung)  ทรงสั่งใหปดวัดและสํานักชีทั้งหมดไมวาเปน 
ของศาสนาเตาหรือศาสนาพุทธ  แตตอมากลับสั่งให 
ศาสนาเตาเปนศาสนาที่พอพระทัยของพระองค ทั้งเสวย 

พระโอสถที่ทางศาสนาเตาปรุงถวาย เพื่อทรงเปนอมตะ 
และเหาะไดคลายเทวดา 

พ.ศ. 2204-2264 จักรพรรดิกังสี (Kang Hsi) 
ทรงสั่งลงโทษหมอเถื่อนพวกศาสนาเตา รวมถึงคนที่มา 
รับรักษาดวย ทั้งทรงหามชุมนุมและเดินขบวนของผูนับ 
ถือศาสนาเตาทรงพยายามบีบคั้นศาสนาเตาทุกนิกาย 

พ.ศ. 2443 เกิดพวกขบถมวยขึ้นในนิกายหนึ่ง 
ของศาสนาเตา พวกนี้เช่ือวารางกายอยูยงคงกระพันตอ 
ลูกปนของตางชาติ  ทั้งนี้ก็เพราะเช่ือตามคําสอนของ 
ศาสนาเตาที่วาเม่ือมาเปนทหารก็ไมตองเกรงกลัวตอ 
ศาสตราวุธใดๆ ทั้งสิ้น 

ศาสนาเตาเคยเจริญรุงเรืองในประเทศจีน  มี 
คัมภีรทางศาสนา มีนักบวชที่เรียกวาเตาสื่อ หรือเตายิ้น 
มีศาสนสถานและพิธีกรรมเปนของตนเอง และตอมาราว 
พ.ศ. 966  จักรพรรดิจีนทรงแตงตั้งสังฆราชและผูสืบ 
ตําแหนงแทนมีฐานะเปนเทียนจื้อ  หรืออาจารยสวรรค 
ครั้นราว พ.ศ. 1559 จางเทียนจื้อไดรับพระราชทานอาณา 
เขตกวางขวางในเมืองเกียงสี ถ้ํากวางขาวบนภูเขามังกร- 
เสือ ซึ่งเช่ือกันวา  จางเตาหลิงไดพบยาอายุวัฒนะและ 
สิ้นชีพเม่ืออายุ 123 ป อยูในบริเวณนี้ จึงถือกันวาสถาน 
ที่นี้เปนที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเตา 

6.2  ประวัติศาสดา 
ผูที่ไดรับยกยองใหเปนศาสดาแหงศาสนาเตา คือ 

เลาจื๊อ (Lao-Tze) เพราะเปนผูใหกําเนิดคัมภีรเตาเตกเกง 
และมีผลงาน คือ  การออกเผยแผคําสอนแกไขปญหา 
สังคม ตลอดจนมีปฏิปทานาเลื่อมใส มีผูนับถือ และเอา 
เปนตัวอยางในการดํารงชีวิต 

6.2.1 ชาติกําเนิดและปฐมวัย 
เลาจื๊อเกิดกอน ค.ศ.  604  หรือประมาณกอน 

พุทธศักราช 61  ป มีชีวิตระหวาง 604-520  กอนคริสต 
ศักราช เลาจื๊อเกิดในตระกูลลี (แซลี)  บิดามารดาเปน 
ชาวนาผูยากจนในสมัยราชวงศจิว (ประมาณ 1122-255 
กอน ค.ศ.) ณ หมูบานเล็กๆ ช่ือ จูเหยน ในเมืองโฮนาน 
ภาคกลางของผืนแผนดินใหญจีน  กลาวกันวาเกิด ณ 
บริเวณใตตนหมอน พอคลอดออกจากทองแมทารกมีผม
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ขาวโพลนออกมา  จึงไดนามวา  เลาจื๊อ หรือ เลาสือ 
แปลวา  เด็กแก  หรือ  เฒาทารก  บางตํารากลาวไววา 
นอกจากจะคลอดเปนทารกผมขาวโพลนออกจากทองแม 
แลว ยังแสดงปาฏิหาริย คือ  มือซายช้ีไปบนทองฟา มือ 
ขวาช้ีลงแผนดิน พรอมทั้งเปลงวาจาวา  "ในฟาเบื้องบน 
และในดินเบื้องลางเตาเทานั้นควรเปนที่สักการะ" 

เลาจื๊อเปนคนฉลาดมาตั้งแตเด็ก ชอบคิดลึก ชาง 
ไตรตรองเปนนิสัยตั้งแตเยาววัยไดรับการศึกษาจาก 
ธรรมชาติมากกวาจากคน ไดรับการศึกษานอกระบบ มี 
หมูคนและชีวิตเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะตัว 

6.2.2 ชีวิตมัชฌิมวัย 
เมื่อเลาจื๊อโตข้ึนทางบานเมืองเห็นวาเปนคนฉลาด 

มีสติปญญาดี  จึงรับเขา เปนขาราชการในตําแหนง 
บรรณารักษ  ทําหนาที่เปนหัวหนาหอสมุดหลวงที่นคร 
ลก เอี๋ ย ง   อัน เปนราชธานีของกษัตริย ร าชวงศ จิ ว 
รับผิดชอบทําจดหมายเหตุเปนอาลักษณของพระเจา 
แผนดินเลาจื๊อไดเปนขาราชการทําหนาที่ใหกับกษัตริย 
ราชวงศจิวเปนเวลานาน  ไดมีโอกาสศึกษาเหตุการณ 
ศึกษางาน ยิ่งเห็นความจริงอะไรหลายอยางมากมาย ทาน 
เปนขาราชการช้ันผูใหญ เปนผูปฏิบัติตามลัทธิเตา เปนผู 
มีคุณธรรมสูง เมื่อมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งประเทศชาติประสบ 
ปญหายุงเหยิงเพราะการฉอราษฎรบังหลวง  การเอารัด 
เอาเปรียบในระหวางขาราชการดวยกัน ผูนําของประเทศ 
ไมสามารถจะแกไขได เลาจื๊อเอือมระอาที่จะอยูกับบุคคล 
ที่ไรคุณธรรม จนเกิดความทอแทใจ เม่ือหมดหนทางจะ 
แกไขใหดีข้ึนได เลาจื๊อจึงคิดแกปญหาใหแกตนเอง โดย 
การหลีกหนีสละตําแหนงสูงในราชการเสีย ปลีกตัว 
ออกไปจากสังคม 

6.2.3 ชีวิตปจฉิมวัย 
เม่ือเลาจื๊อเหนื่อยหนายสังคมและลาออกจาก 

ราชการแลว  ไดใชควายคูชีพเปนพาหนะทองเที่ยวไป 
สอนคนยังที่ตางๆ  วันหนึ่งไดพบกับขงจื๊อซึ่งเปน 
นักปราชญจีนคนสําคัญอีกคน  ทั้งสองไดสนทนาเชิง 
ปุจฉาวิสัชนาธรรมแกกัน  โดยเล าจื๊อไดแนะนํา 
นักปราชญหนุมใหระมัดระวังอยาทะเยอทะยานมากนัก 

เลาจื๊อบําเพ็ญตนเปนผูมักนอยสันโดษ ชอบความ 
เรียบงาย ชอบความสงบสงัด ความไมวุนวาย พอใจความ 
ถอมตัว มุงรักษาความดี  และชวยทําประโยชนแกผูอื่น 
ดวยเมตตาจิต 

เลาจื๊อมีอายุยืนยาว อาจจะมีอายุยืนยาวกวา 160 ป 
ก็ได ปราชญบางคนกลาววามากกวา 200 ป ทั้งนี้เพราะ 
เช่ือวาเลาจื๊อปฏิบัติเขาถึงเตา  ผูเขาถึงเตาจะมีอายุยืน 
หรือไมตาย หรือถาตายรางกายก็จะไมเปอยเนา เลาจื๊อได 
ใชควายคูชีพเปนพาหนะเดินทางหนีจากผืนแผนดินใหญ 
ไปเรื่อยๆ  มุงหนาสูทิศตะวันตก  เม่ือไปถึงพรมแดนที่ 
ผานเขาออกนายดานผูกํากับทางผานเขาออกอยูจําเลาจื๊อ 
ได จึงไดขอรองเลาจื๊อวากอนจะจากไปขอใหชวยช้ีแจง 
เรื่ องปรัชญาแหงชีวิตที่ไดผ านมา  บันทึกไว เพื่อ 
ประโยชนแกคนรุนหลัง เลาจื๊อยินยอมใหทําบันทึกคํา 
สอนของตนไวให สวนใหญเปนเรื่องหลักเกี่ยวกับสากล 
โลก ธรรมชาติและชีวิต ใหช่ือวา  "เตา-เตก-เกง" (Tao- 
Teh-Ching)  เปนคําประมาณ 5,500  คํา  พวกศิษยได 
รวบรวมขึ้นเปนหนังสือเลมหนึ่ง  ซึ่งภายหลังกลายเปน 
คัมภีรสําคัญของศาสนาเตา 

ตั้งแตขึ้นหลังควายจากไปคราวนั้นแลว  เลาจื๊อก็ 
สาบสูญไปไมไดกลับมาใหใครเห็นหนาอีก 

6.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรของศาสนาเตา คือ คัมภีร เตา เตก เกง (Tao- 

Teh-Ching)  คํ าว า  "เตา "  หรือ  " เตา "  แปลวา ทาง 
"เตก"  แปลวา บุญ ความดี หรือคุณธรรม " เกง"  แปลวา 
สูตร หรือวรรณคดีช้ันสูง รวมกันแลวอาจแปลไดความ 
วา  คัมภีรแหง เตาและคุณความดี  อักษรจารึกเปน 
ภาษาจีน  จัดเปนหัวขอได 81  ขอ เปนถอยคํา 5,500  คํา 
และตอมาไดมีการแปลเปนภาษาตางๆ  เชนละติน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส มากเปน  ที่สองของคัมภีรไบเบิ้ลแหง 
ศาสนาคริสต 

หลักธรรมในคัมภีร เตาเตกเกง แสดงถึงเตามี 
ลักษณะเปนพลังงานชนิดหนึ่งที่ทําให  สิ่งทั้งหลาย 
เกิดขึ้นเคลื่อนไหว  และควบคุมสิ่งทั้งหลายเหลานั้นให 
เปนไปตามธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังบรรจุหลักธรรมที่
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สอนใหคนมีคุณธรรม ไมควรทะเยอทะยาน ไมโออวด 
ไมแขงดีแยงความเปนใหญ ใหมีความสันโดษ เปนตน 
สรุปแลวก็เปนเรื่องเกี่ยวกับเตา คุณธรรม และจริยธรรม 

6.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
6.4.1 สมบัติอันเปนรัตนะ  3 ประการ 
สิ่งที่ทานเลาจื๊อสอนใหบําเพ็ญใหเกิดใหมีในทุกๆ 

คน เพื่อความอยูดีของสังคม ก็คือ รัตนะ 3 ประการ ดังที่ 
เลาจื๊อไดกลาวไววา "ชาวโลกทั้งปวงกลาววาขาพเจาเปน 
นักปราชญ ขาพเจาหาไดเปนดังคํากลาวของคนทั้งหลาย 
แตขาพเจามีสมบัติอันเปนแกว 3  ประการ  อยูในตัว 
ขาพเจา ที่คนทั้งหลายควรดูแลและรักษากันไวใหดีคือ 

1. ความเมตตากรุณา 
2. ความกระเหม็ดกระแหม 
3. ความออนนอมถอมตน 

6.4.2  ชีวิตจะดีไดตองกลมกลืนกับธรรมชาต ิ
เลาจื๊อสอนใหคนเราดําเนินชีวิตใหกลมกลืนกับ 

ธรรมชาติใหมากที่สุด  คนจะทําดีและทําช่ัวไมตองมี 
กฎหมายบังคับ แตปลอยใหธรรมชาติใหคุณและลงโทษ 
เอง ใหเอาธรรมะเขาสูอธรรม เอาความสัตยเขาสูอสัตย 
เอาความดีเขาสูความช่ัว 
6.4.3 ลักษณะคนดีและชีวิตที่มีสุขสูงสุด 

เลาจื๊อสอนไววา  “คนดีที่สุดมีลักษณะเหมือนน้ํา” 
น้ําทําประโยชนใหแกทุกสิ่ง และไมพยายามแกงแยงแขง 
ดีกับสิ่งใดๆ เลย น้ําขังอยูในที่ต่ําที่สุด ซึ่งเปนที่ใกลเตา 
ชีวิตที่เปนไปงายๆ  ไมมีการแกงแยงแขงเดน แขงดี 
ปลอยใหเปนไปตามวิวัฒนาการของธรรมชาติไมมีการ 
ดิ้นรนเพื่อแสวงหาตําแหนงหนาที่ ใหเกิดอํานาจแกตน 
ทําประโยชนให  ผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทนคือ ชีวิตที่ 
มีสุขสูงสุด ตามทรรศนะของเลาจื๊อ 
6.4.4 ความบริสุทธิ์อันย่ิงใหญ 3 ประการ 
สิ่งท่ีเลาจื๊อสอนใหบุคคลเห็นและตองถือเปนหลัก 

สําคัญของศาสนาเตา นั่นก็คือ ความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ 3 
ประการ ไดแก 

1.  สาระหรือรากฐานเดิม (ซิง) ขอนี้มุงถึงสวรรค 
เรี ยกว า  วู -ซิ ง   เทียนชุน  หรือ เทียน -เปาชุน โดย 

บุคลาธิษฐานเปนมหาเทพสถิตอยูในอาณาจักรแหงความ 
บริสุทธิ์ มีพระวรกายเปนหยก ทรงเปลงรัศมีดุจแสงสวาง 
จากดวงอาทิตยใหคนเห็นความจริงในโลก 

2.  พลัง (จิ) คือ พลังแหงสติปญญาความสามารถ 
เรียกว า  วูซี -เทียนชุน หรือ  หลิง เปา ชุน โดย 
บุคลาธิษฐานเปนมหาเทพ  สถิตอยูในอาณาจักรแหง 
ความบริสุทธิ์ ทรงแบงเวลาออกเปนวัน คืน ฤดู ทรงเปน 
เจาแหงธรรมชาติคูแหงโลก คือ หยางและหยิน (ในโลก 
นี้ลวนมีคู เชน มืด สวาง, พระอาทิตย พระจันทร, หญิง 
ชาย เปนตน) 

3.  วิญญาณ เรียกวา ฟานซิง-เทียนชุน หรือเชนเปา 
ชุน  โดยบุคลาธิษฐานเปนจอมแหงวิญญาณทั้งหลาย 
สถิตอยูในอาณาจักรอันเปนอมตะของอมรทั้งปวง และ 
เปนผูทรงความบริสุทธิ์ยิ่ง เปนมหาเทพเทากับตัวเลาจื๊อผู 
เปนวิญญาณบริสุทธิ์อวตารลงมาสั่งสอนมนุษย  ถาจะ 
เปรียบก็เทากับปรมาตมันหรือพระพรหมในศาสนา 
พราหมณ 
6.4.5 ปรัชญาในการดําเนินชีวิต มี 4 ประการ ชีวิตจะดี 

ได จะตองดําเนินในทางดังนี้ 
1.  จื้อไจ  คือ รูจักตัวของตัวเองใหถูกตอง 
2.  จื้อเซง คือ ชนะตัวเองใหได 
3.  จื้อจก  คือ มีความรูจักพอดวยตนเอง 
4.  จี่อีเตา คือ มีเตาเปนอุดมคติ 

6.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ปรัชญาเตา เชื่อวาเตาเปนธรรมชาติท่ีศักดิ์สิทธิ์และ 

เปนพลังแหงความดีงามสูงสุดทุกอยาง เพราะฉะนั้นแต 
ละคนควรมุงเขาถึงเตาและใครที่สามารถเขาถึงเตาก็จะ 
เปนอมตบุคคลอมตบุคคลอาจเรียกไดหลายอยาง  เชน 
สัตยบุคคลบาง ฤาษีบาง เทพเจาบาง ผูวิเศษบางอมต 
บุคคลมี 2 แบบ คืออมตบุคคลปา และอมตบุคคลบาน คือ 
ฤาษีที่หลีกหนีจากสังคมอยูตามปาเขาลําเนาไพร  หา 
ความวิเวกมีเตาเปนจุดหมาย 

สําหรับจุดมุงหมายสูงสุดของทั้ง 2  นิกายก็เพื่อ 
เขาถึงเตาเหมือนกันจะตางก็แตแบบ เตา เจีย มุงเขาถึง 
เตา  จิตจะมีแตความสงบสุขเพราะรู เท าทันความ
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จริง  สวนแบบเตา เจียวมุงเขาหาเตา  เพื่อนํามาใช 
ประโยชนในดานตางๆ เชน ทําเสนหเลหกล ดูโชคชะตา 
รักษาโรค  คงกะพันชาตรี และเหาะเหินเดินอากาศ 
เปนตน 

6.6  สถานที่ทําพิธีกรรม 
วัดหรือสถานที่ทําพิธีกรรมของลัทธิเตามีลักษณะ 

เหมือนศาลเจาของจีนโดยทั่วๆ  ไปเพียงแตการตบแตง 
ภายในที่จะตั้งแทนที่บูชานั้น  ออกจะพิถีพิถันและมี 
ขอกําหนดกฎเกณฑมากมาย 

อยางไรก็ตามโดยทั่วๆ ไปแลว ภายในศาลเจานิยม 
ติดภาพเขียนของเหลาเทพเจาและปรมาจารยคนสําคัญ 
ของลัทธิเตา  แตจะติดตั้งในทิศทางตําแหนงใดนั้น 
แลวแตความเช่ือของแตละทองถิ่น  ภาพปรมาจารยที่ 
สําคัญของเตามีดังนี้คือ 

1.  ภาพของจางเตาหลิงในทาขี่เสือ ซึ่งเปนตอน 
หนึ่งของความเชื่อที่เลาสืบกันมาวาทานเคยขี่เสือทะยาน 
ขึ้นสูสวรรค  และกลับลงมาพรอมกับพลังอํ านาจ 
แหงสววรคที่ไดรับจากเทพเจา 

2.  ภาพของเลาจื๊อในชุดสีเหลือง  ทานเปน 
ปรมาจารยคนสําคัญที่เปดเผยคําสอนอันเรนลับใหแก 
จางเตาหลิง 

3.  ภาพของเหวินเจียน ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของนักรบ 
เตาผูปกปองศาลเจาทางดานตะวันออก 

4.  ภาพของจูยีในชุดสีแดง สีแดงเปนสัญลักษณ 
ของดวงอาทิตยและหัวใจ แสงแหงดวงอาทิตยจะชวยขับ 
ไลความมืดและความช่ัวราย  สวนหัวใจจะชวยเปดทาง 
ใหเราไดติดตอกับเตา ภาพของจูยีนิยมติดไวใกลๆ  กับ 
ภาพของเตาหลิง ในมือของจูยีจะถือเอกสารสีเหลืองซึ่ง 
เชื่อกันวา เปนคําสั่งเปดสวรรค 

5.  ภาพของพระจักรพรรดิในชุดนักรบ นิยมเรียก 
กันวา พระจักรพรรดิแหงทิศเหนือ ภาพของพระองคจะ 
แขวนไวตรงขามกับภาพของจางเตาหลิง 

สําหรับพระผูทําพิธีกรรมของลัทธิเตานั้นมี 2 พวก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนิกาย ถาเปนพวกชวนเชนเจียว นักบวชใน 
นิกายนี้สวนมากนิยมสละโสด ปฏิบัติเครงครัดมาก  มี 

การทําสมาธิ และดําเนินชีวิตแบบสมถะคลายกับนักบวช 
ในพุทธศาสนา  ไมใครมีพิธีกรรมที่พิถีพิถัน สวนพวก 
นิกายเช็งอิ นักบวชสามารถมีครอบครัวได และมีหนาที่ 
ทําพิธีกรรมปดเปาความช่ัวราย และเสริมสิริมงคลใหแก 
ผูทุกขรอน  เม่ือทําพิธีกรรมสําคัญ พระเหลานี้จะมีชุด 
เสื้อผาสําหรับทําพิธีกรรมโดยเฉพาะ  และชุดเหลานี้มี 
ความงดงามวิจิตรพิสดารมาก 

ชุดที่ใชทําพิธีกรรมมีทั้งหมด 3  ชุด และแตละชุด 
นั้นใชในวาระตางกัน ชุดเหลานี้ไดแก เจียงอิ เตาเปา และ 
ไหชิง 

6.7 พิธีกรรมที่สําคัญ 
6.7.1 พิธีบริโภคอาหารเจ 
6.7.2 พิธีปราบผีปศาจ 
6.7.3 พิธีกรรมไลผีราย 
6.7.4 พิธีสงวิญญาณผูตาย 
6.7.5 พิธีกราบไหวบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษ 

6.8 นิกายในศาสนา 
ศาสนาเตามีอยูหลายนิกาย มีนิกายใหญอยู 2 นิกาย 

คือ นิกายเช็ง-อิ และนิกาย ชวน-เชน นิกาย เช็ง-อิ  เปน 
นิกายฝายใต เพราะเจริญอยูแถบทางใตของแมน้ําแยงซี 
นิกายนี้มุงไปในทางอิทธิฤทธ์ิของอาจารยสวรรค จึงมีอีก 
ช่ือหนึ่งวา  นิกายเทียนจื๊อ เช่ือกันวา จาง เตา หลิง เปน 
อาจารยสวรรคคนแรก มีดาบศักดิ์สิทธิ์สามารถฆาปศาจ 
แมอยูไกลถึง 1,000  ไมลได  นิกายนี้เช่ือเรื่องโชคลาง 
อภินิหารและคาถาอาคม 

สวนนิกายชวน-เชน เปนนิกายฝายเหนือ เพราะ 
เจริญอยูแถบทางเหนือแมน้ําแยงซี เปนนิกายที่มุงดําเนิน 
ตามคําสอนเตา จึงมีปฏิปทาดําเนินชีวิตใหกลมกลืนกับ 
ธรรมชาติ รักสงบ เปนอยูอยางเรียบงาย ศาสนิกจํานวน 
ไมนอยจะสละบานออกไปอยูวัด  รับประทานอาหาร 
มังสวิรัติ ทั้งจะอดอาหารในบางโอกาส สวนนักพรตจะ 
แตงงานไมได ดื่มน้ําเมาไมได นิกายนี้มีความโนมเอียงที่ 
จะรวมทั้ง 3  ศาสนา คือศาสนาเตา  ศาสนาขงจื้อ และ 
ศาสนาพุทธเขาเปนอันเดียวกัน
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6.9 สัญลักษณของศาสนา 
สัญลักษณโดยตรงของศาสนาเตาก็คือ รูปเลาจื๊อขี่ 

ควาย อันหมายถึง  การเดินทางไปยังที่ตางๆ ของเลาจื้อ 
มักจะใชควายเปนพาหนะ  แมกระทั่งการเดินทางครั้ง 
สุดทายไปยังพรมแดนของจีนตอกับทิ เบตทางทิศ 
ตะวันตกเฉียงใต ก็ใชควายเปนพาหนะ และก็หายไปทั้ง 
เลาจื้อและควายคูชีพ  สัญลักษณอีกอยางหนึ่งก็คือรูปห 
ยางและหยิน มีลักษณะเปนวงกลมแบงเปน  2  สวน 
เทากันดวยเสนเวน แสดงถึงธรรมชาติคูของโลก อัน 
หมายถึ ง  พลั ง  (จิ )  อัน เปนพลั งแห งสติปญญา 
ความสามารถ โดยบุคลาธิษฐานเปนจอมเทพสถิตอยูใน 
อาณาจักรแหงความบริสุทธิ์ ทรงแบงธรรมชาติออกเปน 
คูๆ เชน มืดกับสวาง กลางวันกับกลางคืน หญิงกับชาย 
เปนตน 

6.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาเตาเคยเจริญรุงเรืองในประเทศจีน แตตอมา 

ไดรับความกระทบกระเทือนมาก เมื่อคอมมิวนิสตเขายึด 
ครองประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสตจีนถือ 
วาทุกศาสนาเปนยาเสพติด ศาสนาตางๆ ถูกมองในแง 
ราย  ดังนั้นทุกศาสนาถึงถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2509  เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 
สถานการณของทุกศาสนายิ่งทรุดหนัก  เพราะถูกถือวา 
เปนความคิดเกาคร่ําครึใชไมได  ไม เหมาะกับสมัย 
ปจจุบันจึงควรที่จะถูกกําจัดใหหมดไป ดังนั้นวัดโบสถ 
วิหารและศาสนสถานของศาสนาตางๆ จึงถูกทําลาย 
ศาสนิกถูกจับ ถูกทํารายจนศาสนิกของศาสนาตางๆ ไม 
กลาแสดงตัววานับถือศาสนา และนั่นเอง  ชาวเตา 
บางสวนก็ไดหนีไปอยูที่ประเทศจีน คณะชาติเกาะ 
ไตหวันอยางเชนจังอีรปู ผูหนีไปอยูที่เกาะไตหวัน ไดรับ 
แตงตั้งเปนเทียนจื้อหรืออาจารยสวรรค เปนสังฆราชของ 
ศาสนาเตา ทานผูนี้ยังไดรับความเคารพและเกรงกลัววา 
เปนผูปกครองภูตผีปศาจและสัตวประหลาด 

ปจจุบันศาสนาเตายังมีผูนับถืออยู มีนักบวชชาย 
หญิง มีศาลเจา มีสมาคมในหมูชาวจีน มีโรงเจสําหรับคน 
บริโภคอาหารมังสวิรัติอยูทั่วไป แตการนับถือศาสนาเตา 

ไดเสื่อมลงเพราะ  ผิดไปจากหลักการเดิมในคัมภีร เตา 
เตก  เกง คือมากไปในทางทรงเจา บูชาเจา พระเตามี 
หนาที่สวดมนตใหพร รดน้ํามนต ขายเครื่องรางของขลัง 
ทําพิธีขับผีและทําเสนหเลหกล เปนตน บางแหงก็นําศีล 
5  ทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติ และนําพระสูตรทางพุทธ 
ศาสนาฝายมหายานไปสวดดวย กลายเปนเตาผสมพุทธ 
ชาวเตาสวนใหญไมรูเรื่องศาสนาเตา ไมไดศึกษาคัมภีร 
เตา  เตก เกง ไดแตปฏิบัติตามประเพณีที่ทําตามกันมา 
เทานั้น 

ศาสนิกศาสนาเตา ในปจจุบันมีประมาณ 183 
ลานคน (Encyclopaedia Britannica 1992 : 269) กระจาย 
อยูในประเทศตางๆ ที่ชาวจีนอาศัยอยูมาก เชน ประเทศ 
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน แตสวนใหญอยูใน 
ประเทศจีน
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บทที่ 7 ศาสนาขงจ๊ือ 

แนวคิด 
1. ศาสนาขงจื๊อ เกิดที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 8 ป 

กอนพุทธศักราช ศาสนานี้ตั้งช่ือตาม  "ขงจื๊อ" ผูเปน 
ศาสดา สมัยที่ขงจื๊อมีชีวิตอยู ไมถือวาคําสอนของขงจื๊อ 
เปนศาสนาจนเม่ือขงจื๊อสิ้นชีวิตไปแลว  ศิษยและผู 
เลื่อมใสในคําสอนพากันยกยองสรรเสริญจนทางราชการ 
ประกาศยอมรับวาเปนศาสนา 

2. คัมภีรของศาสนาขงจื๊อ แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ เปนขอเขียนของขงจื๊อเรียกวา เก็ง หรือ กิงทั้ง 5 กับ 
ขอเขียนที่ศิษยของขงจื๊อเรียบเรียงขึ้นในลักษณะเปน 
ประมวลคํากลาวของขงจื๊อและแสดงหลักคําสอน 
เรียกวา ซู หรือตําราทั้ง4 

3.  หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาขงจื๊อนั้นจะ 
กลาวโดยรวบยอดไดแกหลักการถอยทีถอยอาศัย  หรือ 
การเอาใจเขามาใสใจเรา ขงจื๊อเห็นวาชีวิตทางเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา และการเมือง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แยก 
ออกจากกันไมได อุดมคติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และศาสนามีจุดศูนยกลางอยูที่ศีลธรรม โลหิตแหงชีวิต 
คือความรัก  กระดูกสันหลังของชีวิตคือความตาย  การ 
พัฒนาชีวิตตองพัฒนาไปพรอมกับคุณธรรมและความรัก 
ชีวิตจะรุงเรืองเม่ือคุณธรรมรุงเรือง  ชีวิตจะขยายเม่ือ 
ความรักแผขยาย 

4.  พิธีกรรมที่สําคัญ  ศาสนาขงจื๊อมีพิธีกรรมที่ 
สําคัญอยู 3  พิธีคือ พิธีบูชาขงจื๊อ พิธีบูชา  ฟา ดิน  พระ 
อาทิตย พระจันทร และพิธีเคารพบูชาเทียน และวิญญาณ 
ของบรรพบุรุษ ศาสนาขงจื๊อมีจุดหมายปลายทางสูงสุด 
ของชีวิต อันเปนความสุขที่แทจริงและนิรันดรคือ เทียน 
หรือสวรรค  ผูปฏิบัติใหเขาถึงสวรรคไดจะตองอยูใน 
คุณธรรมของศาสนาโดยมีจริยธรรมทางกายและทางใจ 
อยางครบถวนในตนเอง ชาวขงจื๊อเช่ือวาชีวิตในโลกนี้มี 
ครั้งเดียว จากนั้นก็จะไปอยูโลกวิญญาณหรือสวรรคช่ัว 
นิรันดร 

5. ศาสนาขงจื๊อมีสัญลักษณ ไดแก รูปปน รูปหลอ 
รูปเขียนของขงจื๊อ  หยิน-หยางแผนปายจารึกนามขงจื๊อ 

หรือ  รูปคนจีนแตงตัวโบราณกําลังประสานมือแสดง 
คารวะตอกัน 

6.  ศาสนาขงจื๊อ  มีศาสนานิกประมาณ 300  ลาน 
คน ชาวจีนไดยกยองขงจื๊อใหเปนนักปราชญอันดับ 1 
ของจีน 

7.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาขงจื๊อ  เกิดเ ม่ือประมาณ  8  ปกอน 

พุทธศักราช โดยคิดตามปเกิดของขงจื๊อแตความจริงสมัย 
ที่ขงจื๊อยังมีชีวิตอยู ทานไมเคยประกาศตัวเปนศาสดา มี 
แตประกาศวาทานเปนนักศึกษาที่ใฝหาความรูอยางไมมี 
ที่สิ้นสุด  ทั้งไมเคยประกาศตั้งศาสนา  แตที่ไดกลายมา 
เปนศาสดาก็เพราะผูอื่นตั้งใหแบบเดียวกับเลาจื๊อ ขงจื๊อ 
สิ้นชีพ เมื่อ พ.ศ. 64 หลังจากที่สิ้นชีพแลวหลายรอยป ก็ 
มีศิษยานุศิษยชวยกันเผยแผคําสอนของขงจื๊อตลอดมา 
จนถึงสมัยเมงจื๊อ(พ.ศ.  172-256)  ศิษยคนสําคัญไดเปน 
กําลังหลัก  ในการเผยแผคําสอนของขงจื๊อออกไปอยาง 
กวางขวาง เปนเหตุใหราชวงศฮั่นเกิดความเลื่อมใส ได 
ยกยองขงจื๊อเปนเทพเจาทั้งประกาศใหถือคําสอนของ 
ขงจื๊อ1เปนศาสนาประจําชาติ  เปนที่นาสังเกตวา ขงจื๊อ 
ไดรับยกยองจากบานเมืองสูงขึ้นตามลําดับ ดังนี้คือ 

พ.ศ. 348 จักรพรรดิจีนไดเสด็จไปทําพิธีเซนสังเวย 
ที่หลุมฝงศพขงจื๊อ 

พ.ศ. 544 มีพระราชโองการใหสถาปนาขงจื๊อเปน 
ขุนนางเทียมเทาดยุกของอังกฤษ 

พ.ศ. 632 ขงจื๊อไดรับสถาปนาเทียบเทาระดับเอิร 
ลของอังกฤษ 

พ.ศ.  810  มีพระราชโองการใหจัดราชพิธีเซน 
สังเวยขงจื๊อปละ  4 ครั้ง 

พ.ศ. 1035 ขงจื๊อไดรับสถาปนาเปนนักปราชญ 
สูงสุดของจีน 

พ.ศ.  1243 มีการอัญเชิญประติมากรรมขงจื๊อมา 
ประดิษฐานไวในราชวิทยาลัยเคียงขางกับพระเจ า 
จักรพรรดิทั้งหลาย 

พ.ศ. 1611-1619 ขงจื๊อไดรับสถาปนาเทียบเทาพระ 
เจาจักรพรรดิ
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พ.ศ. 2449 ขงจื๊อไดรับสถาปนาช้ันสูงสุดเทียบเทา 
เทพเจาแหงฟาดิน ซึ่งเปนเทพเจาสูงสุดตามความเชื่อของ 
คนจีน 

ศาสนาขงจื๊อใหความสําคัญแกมนุษยมาก วามนษุย 
เปนผูบันดาลความเจริญหรือความเสื่อมตลอดจน ถึง 
ความเปนไปตางๆ ใหแกโลก  ดังนั้นมนุษยจึงเปน 
ศูนยกลางแหงความเปนไปในโลกทุกอยาง ดวยเหตุนี้จึง 
จําเปนตองสรางคนใหเปนคนดี จะไดนําแตสิ่งที่ดีมาสู 
ชีวิตและโลก  ปญหามีอยูวาจะทําคนใหเปนคนดีได 
อยางไร  เรื่องนี้ขงจื๊อตอบไววาไมตองไปหาที่ไหน 
บ ร ร พบุ รุ ษ ไ ด ส ร า ง ไ ว แ ล ว นั่ น ก็ คื อ คุ ณ ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิทยาการตางๆ 

ศาสนาขงจื๊อ เคยเจริญรุงเรืองในประเทศจีนเคียงคู 
กับศาสนาเตา  และศาสนาพุทธแตเนื่องจากคําสอนใน 
ศาสนาขงจื้อ ไมมีอภิปรัชญา ดังนั้นคนจีนเมื่อตองการคํา 
สอนที่ลึกซึ้ง หรือตองการรูความเปนไปในโลกหนาจึง 
ตองหันไปนับถือศาสนาเตาและศาสนาพุทธอีกดวย 
สวนศาสนิกของศาสนาพุทธก็ เชนกัน  ตางก็ให 
ความสําคัญตอศาสนาขงจื้อ เพราะฉะนั้นคนจีนทั่วไปจึง 
นับถือทั้ง 3  ศาสนา คือ  พุทธ เตาและขงจื้อ รวมกันไป 
และตางก็นําคําสอนของอีกฝายหนึ่งมาผสมผสานกันเขา 
กัน จนยากที่จะแยกจากกันได ดังมีคําพูดในภาษาจีนวา 
ซัมเกาแปลวา คําสั่งสอนทั้ง 3 ศาสนา ก็คือความเปนไป 
ของท้ัง 3 ศาสนา 

7.2  ประวัติศาสดา 
ศาสนาขงจื๊อมีผูกอกําเนิดในฐานะเปนศาสดา นั่น 

ก็คือ ขงจื๊อ  ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําวา Confucius  อัน 
เปนภาษาละติน อานวา คอนฟูซิอุส ตรงกับคําวา กุงฟูจื่อ 
ในภาษาจีนกลาง และขงฮูจื้อ ในภาษาจีนแตจิ๋ว  คํา 
วา  "ขง"  เปนช่ือสกุล คือ ตระกูลขง สวนคําวา "จื๊อ" 
แปลวาครู อาจารย หรือนักปราชญ  เม่ือรวมกันเขาก็คง 
แ ป ล ไ ด ค ว า ม ว า   ต ร ะ กู ล ค รู อ า จ า ร ย   ห รื อ 
ตระกูล  นักปราชญ 

7.2.1 ชาติกําเนิดและปฐมวัย 
ขงจื๊อเกิดเม่ือประมาณ 551  ปกอนคริสตศักราช 

หรือ 8  ปกอนพุทธศักราชในตระกูลขง (แซขง)  เปน 
ตระกูลทหารยากจนในแควนลู ปจจุบันคือจังหวัดฉูฝูใน 
มณฑลซานตุง  ทางภาคเหนือของประเทศจีน บิดาเปน 
ทหารช่ือจูเหลียงโฮ หรือชกเหลียงยิด  เปนคนมีกําลัง 
แข็งแรงเกินคนธรรมดา มารดาช่ือจินไจ พอขงจื๊ออายุได 
3  ขวบ  ก็เหมือนกับคนมีกรรมที่ตองกําพราบิดา เพราะ 
บิดาตายเม่ือขงจื๊ออายุได 3 ขวบเทานั้น มารดาผูเปนแม 
หมายสาวซึ่งมีอายุเพียง 20  ป  ก็ไดพยายามตอสูความ 
ยากจนเลี้ยงดูบุตรของตนใหเติบใหญดวยความเหนื่อย 
ยาก  จนกระทั่งขงจื๊อโตพอที่จะชวยตนเองและชวย 
มารดาทํามาหาเลี้ยงชีพ ขงจื้อตองทํางานหนักตองเลี้ยง 
มารดาตอบแทนบุญคุณ ขงจื๊อมีนิสัยใฝการศึกษามาก แต 
กวาจะไดเริ่มเรียนวิชาความรูอยางจริงจังก็เม่ืออายุ 15 ป 
เขา เรียนหนังสืออยู 3 ป เม่ืออายุ 18 ปก็ไดเขาทํางานใน 
กรมฉางหลวงของแควนลู  เฝาสัตว เลี้ยงของหลวง 
เนื่องจากขงจื๊อเปนคนฉลาด ขยันขันแข็ง  ซื่อตรงตอ 
หนาที่การงาน เขากับผูใหญไดทุกช้ัน จึงไดรับความ 
เมตตาจากผูใหญ แมแตเจาแควนลู ก็โปรดปราน ทําให 
ขงจื๊อกาวหนาในหนาที่การงาน 

7.2.2 ชีวิตสมรส 
เม่ือขงจื๊ออายุได 19 ป  ก็ไดตกลงปลงใจแตงงาน 

กับหญิงตระกูลดีคนหนึ่ง  ในวันแตงงานขงจื๊อไดรับ 
เกียรติอยางสูงจากเจาแควนลู ที่สงปลาสองตัวมาใหเปน 
ของขวัญ ขงจื๊อจึงถือเปนศุภนิมิตวา ถามีลูกจะตั้งช่ือวา 
โปยู แปลวา ปลางาม และก็ไดเปนจริงดังตั้งใจ กลาวคือ 
เมื่อแตงงานแลวไมนานก็ไดบุตรชายคนหนึ่งและก็ไดตั้ง 
ช่ือใหวา โปยู สมปรารถนา  แตก็เปนคราวเคราะหราย 
ของขงจื๊ออีกเหมือนกัน ปรากฏวาใกลๆ เวลาที่แตงงาน 
นั้นมารดาของขงจื๊อก็ถึงแกกรรมลง 

8.2.3 ชีวิตมัชฌิมวัย 
ตั้งแตขงจื๊อไดเขารับราชการตั้งแตอายุ 18 ป และก็ 

ไดมีความกาวหนาในหนาที่การงานมาตามลําดับจน 
ไดรับความไววางใจจากเจาแควนลู แตงตั้งให เปน 
ผูจัดการฉางหลวง (ธนาคารขาว) มีหนาที่ตรวจเก็บภาษี



54 ศาสนาขั้นแนะนํา 

ขาวเปลือกที่ชาวนาจะนําขึ้นฉางหลวงของเจาเมืองลู 
ระหวางรับราชการอยูปรากฏวาเปนคนรอบรูในจารีต 
ประเพณีดีกวาผูใด  ผูใดจะประกอบพิธีอันใดขงจื๊อเปน 
ผูทําใหทั้งหมด ในที่สุดจึงกลายเปนพิธีกร เปนอาจารย 
ของคนทั้งหลายโดยปริยาย สวนที่สําคัญ ชีวิตราชการทํา 
ใหขงจื๊อไดเห็นความเหลวแหลก ความไมยุติธรรมของ 
ขาราชการ ขอนี้เปนแรงดันใหขงจื๊อคิดแกไขความเหลว 
แหลกทั้งหลายในแผนดิน 

ในขณะทขงจื๊อมีความตั้ งใจจะแกไขความ 
ประพฤติของขาราชการ  และใครจะสั่งสอนคนใหเปน 
พลเมืองดีเพื่อชวยเหลือบานเมือง พอดีเกิดความผันผวน 
ขึ้นในบานเ มือง  เจาผูครองนครลูตองหลบภัย 
การเมืองออกจากแควนนั้นไป ขงจื๊อหลบภัยตามไปดวย 
มีขาราชการ  ผูซื่อสัตยหมูหนึ่งขอเปนศิษยติดตาม เพราะ 
เลื่อมใสอยากจะทําราชการอยูใกลกับขงจื๊อ 

7.2.4 บั้นปลายชีวิต 
เมื่ออายุ 69 ป ขงจื๊อไดรวบรวมคําสอนของตนขึ้น 

เปนตํารา มีวิชาปรัชญา วิชากาพยกลอน วิทยาศาสตร 
วิชายิงธนู ประวัติศาสตร และวิชาดนตรี ดวยวิชาเหลานี้ 
เปนวิชาที่ขงจื๊อเคยสอนมาทั้งหมด ขงจื๊อไมสงเสริมการ 
กระทําใดๆ  ที่ฟุมเฟอย ศิษยที่ขงจื๊อพอใจมากที่สุดคือ 
ศิษยที่มีวิชาหนังสือดีและยิงธนูดี 

ขงจื๊อถึงแกกรรมดวยอารมณไมสูราบรื่นนัก เม่ือ 
อายุ 73 ป ในป 479 กอนคริสตศักราช  หลังจากที่ขงจื๊อ 
ลวงลับไปแลว  บรรดาผูเลื่อมใสไดพากันรวบรวมคํา 
สอนและหนังสือที่ขงจื๊อแตงไว เปนหลักวิชาทาง 
รัฐศาสตรและศาสนา กลายเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์และมีคา 
สูง  นอกจากนี้ศิษยานุศิษยของขงจื๊อไดชวยกันเผยแผ 
หลักจริยธรรมของขงจื๊อเปนการใหญ พรอมทั้งเผยแพร 
คุณงามความดีของขงจื๊อดวย  จนในที่สุดตอมาขงจื๊อก็ 
ไดรับสมญานามวาเปนศาสดาองคหนึ่ง และคําสอนของ 
ขงจื๊อก็เลื่อนฐานะเปนศาสนาขึ้นมา 

7.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรหลักคําสอนของขงจื๊อแบงออกเปน  2 

ประเภท คือ เปนขอเขียนของขงจื๊อโดยตรง เรียกวา เก็ง 

หรือ กิงท้ัง 5 หมายถึงวรรณคดีช้ันสูงทั้ง 5 กับขอเขียนที่ 
ศิษยของขงจื๊อเรียบเรียงขึ้นในลักษณะเปนประมวลคํา 
กลาวของขงจื๊อและแสดงหลักคําสอนเรียกวา  ซู หรือ 
ตําราทั้ง 4 ดังตอไปนี้ 

7.3.1 เก็งทั้ง 5 มีดังตอไปนี้ 
1. อี้จิง : คัมภีรแหงความเปลี่ยนแปลง 
2. ซูจิง : คัมภีรประวัติศาสตร 
3. ซือจิง : คัมภีรคีตคาถา เปนการรวบรวมบท 

กวีเกาแกของจีน  มีบทกวีจํานวน 305 บท 
4.  หลี่จี้ : คัมภีรจารีตพิธี 
5.  ชุน-ชิว : คัมภีรบันทึกเหตุการณฤดูวสันต 

และฤดูสารท  คัมภีรนี้ยังเปนประมวลจริยธรรมทาง 
รัฐศาสตรที่ดีมากอีกดวย 

คัมภีรทั้ง 5  นี้  เดิมเปนขอเขียนหรือหนังสือ 
ธรรมดา แตตอมาไดรับการยกยองใหเปนวรรณคดีช้ันสูง 
และเปนหลักคําสอนดวย 

7.3.2  ซู ทั้ง 4  คําวา "ซู" แปลวา หนังสือหรือตาํรา 
เปนงานที่หลานและศิษยของขงจื๊อเรียบเรียงรวบรวมขึ้น 
ซูทั้ง 4 มีดังนี้ 

1.  ตาสุย เปนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับศีลธรรม 
เชน  การปกครองรัฐขึ้นอยูกับการจัดครอบครัวใหเปน 
ระเบียบ 

2.  จุงยุง  เปนหนังสือที่ใหขอคิดเห็นทาง 
ศีลธรรมอันเปนพื้นฐานเกี่ยวกับความรูจักประมาณตน 
ความสมดุล และความเหมาะสม และความจริงใจ 

3.  ลุนยู  เปนประมวลคําสอนของขงจื๊อซึ่ง 
ศิษยทั้งหลายของขงจื๊อไดรวบรวมไว 

4.  เมงจื๊อ  เปนคัมภีรที่เมงจื๊อผูเปนศิษยของ 
ขงจื๊อไดรวบรวมไว เชน  ความรูสึกผิดชอบช่ัวดีเปน 
จุดเริ่มตนของปญญา เปนตน 

7.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
หลักคําสอนของขงจื๊อประกอบดวยคําสอนมูลฐาน 

4 ขอ ดังตอไปนี้ 
1.  เยน ความเมตตากรุณา 
2.  หยี ความยุติธรรม
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3.  หลี พิธีกรรม 
4.  ฉี สติปญญา 
คําสั่งสอนของขงจื๊อดําเนินตามหลักสําคัญ  5 

ประการ ดังนี้ 
1.  ศรัทธา ขงจื้อสอนคนใหมีความเช่ือวา  ถาคน 

มีความนับถือซึ่งกันและกันแลวจะไมมีอาชญากรรม 
และสังคมมนุษยจะดําเนินไปอยางผาสุก 

2.  ความเปนผูคงแกเรียน  การที่บุคคลจะเขาใจ 
ซึ่งกันและกันตองอาศัยการศึกษาเลาเรียนซึ่งเปนสิ่ง 
สําคัญที่ควรปลูกฝงใหแกคนทุกคน 

3.  การบําเพ็ญคุณประโยชน ยึดหลักมนุษยธรรม 
ใหมีเมตตาจิตตอกัน ใหมีความเขาใจอันดีและความนับ 
ถือกัน ใหปฏิบัติตนตามหลักซึ่งกันและกัน 

4.  การสรางลักษณะนิสัยและทัศนคติที่ดีงาม 
เปนสิ่งควรปลูกฝงใหมีอยูในตัวบุคคล เพื่อเปนรากฐาน 
ของการเปนพลเมืองดี 

5.  ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เปนเครื่อง 
ยึดเหนี่ยวใหบุคคลประพฤติดีจึงจําเปนที่จะตองอาศัย 
การศึกษาเลา เรียนใหรูถึงขนบธรรมเนียมและจารีต 
ประเพณีโบราณ  ซึ่งบรรพบุรุษไดสรางไว โดยเห็นวา 
เปนสิ่ งดี ง ามแลว เปนมรดกตกทอดสืบตอกันมา 
การศึกษาวรรณคดีและการศึกษาประวัติศาสตรลวนเปน 
สิ่งสําคัญในการถายทอดสืบมรดกจากบรรพบุรุษ 

อนึ่ง ขงจื๊อไดกลาววาดนตรีเปนเครื่องทําใหจิตใจ 
ออนโยน ในขณะที่ประเพณีรัดรึงเราไดก็เฉพาะรางกาย 
ภายนอกเทานั้น แตความซาบซึ้งในดนตรีนั้นจะเกิดขึ้น 
จากความรูสึกภายใน ดนตรีชนิดตางๆ  ในทองถิ่นหรือ 
ประเทศตางๆ ยอมแสดงถึงจิตใจและเปนสัญลักษณของ 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ตางกันดวย 

คํ าสอนของขงจื๊ อ เ กี่ ย วกับการปกครองและ 
จริยธรรม ปรัชญาดานตางๆ สรุปสาระไดดังนี้ 

1.  ปรัชญาการเมือง 
รัฐบาล คือ ศูนยกลางของการปกครอง  การตั้ง 

รัฐบาลเปนผลของความคิดพิจารณาโดยถี่ถวน ขงจื๊อได 
ช้ีใหเห็นความสําคัญของรัฐบาล 2 ประการดังนี้ 

1.1  อํานวยประโยชนแกประชาชน 

1.2  การสรางกฎตางๆ  รัฐบาลจะดีไดเพราะ 
สังคมมีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดี ดังนั้น 
รัฐบาลที่ดีจึงควรยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1)  อาหารเพียงพอสําหรับราษฎร 
2)  มีกําลังทหารพอสมควร 
3)  มีความเชื่อม่ันในประชาชน 

2.  ปรัชญาการปกครอง 
ธรรมดาผูปกครองถาบําเพ็ญตนใหมีสัมมาคารวะ 

และขมตนเองไดแลว ประชาชนในปกครองจะพลอยมี 
คุณธรรมนั้นไปดวย ถาผูปกครองรักความเที่ยงธรรมและ 
รูหนาที่ของตนแลว  ประชาชนในปกครองจะไมกลา 
ละเมิดขอกําหนดกฎหมายได ถาผูปกครองรักในความ 
ออนโยน เห็นอกเห็นใจกันและเชื่อถือกันแลว ประชาชน 
ในปกครองคงจะตองประพฤติเชนนั้นตามไปดวย 

รัฐบาลที่ดีคือ รัฐบาลที่ทําใหผูอยูในความคุมครอง 
เปนสุขและเปนที่พอใจของประชาชนที่อยูตางดาวไกล 
ออกไป  ถาผูปกครองนิยมการขมตนเองอยูเปนเกณฑ 
ประชาชนก็จะวานอนสอนงายตามคําบังคับบัญชาของ 
ผูปกครองนั้น 

ถารัฐบาลจําเปนตองสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการ 
ปกครองแลว สิ่งแรกที่สละไดคือ  ทหารสิ่งตอมาคือ 
อาหาร เนื่องจากมีเหตุผลวามนุษยหนีความตายไมพน 
รัฐบาลจึงไมสามารถสูญเสียความม่ันใจของประชาชน 
ได 

3.  ปรัชญาดานการศึกษา 
เรียนแตไมคิด ก็เปนการเสียเปลา คิดแตไมเรียน ก็ 

เปนอันตราย 
เรียนหนังสือถาไมหม่ันตรึกตรอง เรียนไปแตปาก 

ก็เหมือนหนึ่งไมไดเรียน  แตถาเปนคนเอาแตคิดไมได 
เรียนก็มักวนเวียนอยูดวยความสงสัย อุตสาหเลาเรียนไป 
เถิดสติปญญาจะเกิดเพราะเรียน อาจคิดการงานทั้งปวง 
ใหสําเร็จได ผูเรียนรูไดจริงแลวที่จะทําความช่ัวนั้นมีนอย 
เพราะผูไมเรียนรูจริงอาจทําความช่ัวไดดวยความโงเขลา 

คนที่มีกําลังแตไมมีปญญา แมจะขันสูกับใครๆ ก็ 
เหมือนเอามือเปลาไปตีเสือหรือไมมีเรือใบขามแมน้ํา
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4.  ปรัชญาดานเศรษฐกิจ 
เ ม่ือยากจน  แตรูจักประมาณตนไม เที่ ยว 

ประจบประแจง อุตสาหหาทรัพยไปตามสติกําลังของตน 
เมื่อม่ังมีก็ควรเอ็นดูคนทั้งปวง ตั้งจิตคิดอนุเคราะหคนทุก 
ถวนหนา  อนึ่งแมเม่ือยากจนก็ควรทําใจใหแชมช่ืน ไม 
หดหูทอแทออนแอ หาไดนอยก็กินตามนอย หาไดมากก็ 
กินตามมาก เมื่อม่ังมีแลวเรงเรียนรูดูจารีตประเพณี 

5.  ปรัชญาดานการวางตน 
เมื่อจะพูดถึงสิ่งใด จงพูดดวยความซื่อสัตยใหคน 

ทั้งปวงนับถือเช่ือฟงได ถาไดรับธุระของเขาแลวตองทํา 
ใหสําเร็จดังวาจา และกิริยาใหซื่อตรงจึงจะเปนที่นับถือ 
ของเขา ถาคบกันเปนเพื่อนแลวก็อยาหลอกลวงกัน จึงจะ 
คบกันมั่นคงและยืดยาว 

7.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาขงจื๊อ  มีความเช่ือและจุดหมายสูงสุดไม 

เดนชัด  คือ เพียงแตอนุโลมใหทําตามความเช่ือที่ 
บรรพบุรุษเช่ือกันมา เชน  เช่ือเรื่องผีสางเทวดา และ 
พยายามทําความดี เม่ือตายแลวจะไดไปบังเกิดในสวรรค 
เปนตน แตขงจื๊อก็ไมไดแสดงไวอยางชัดเจน ขงจื๊อเนน 
แตเรื่องมนุษยและโลกเปนสําคัญ กลาวคือ จุดหมาย 
สําคัญของขงจื๊อก็คือ ตองการใหคน สังคม ประเทศชาติ 
และโลกสงบสุข ขงจื้อตองการใหคนในโลกนี้ไมแบงช้ัน 
วรรณะ ไมแบงพวก ไมแบงประเทศ  แตตองการใหมี 
ประเทศเดียว คือประเทศมนุษย และมีชาติเดียวคือชาติ 
มนุษย  หากเปนไดดังกลาวทุกคนก็จะเปนพี่นองกัน มี 
ความปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือกัน  โลกก็จะสงบ 
รมเย็นโดยแท เพราะฉะนั้นความสงบสุขในโลกนี้จึงเปน 
ยอดปรารถนาและจุดหมายสูงสุดของขงจื๊อ 

7.6 สถานที่ทําพิธีกรรม 
วัดของศาสนาขงจื๊อ ก็คือศาลเจาของคนจีนนั่นเอง 

แตเดิมมาเปนที่กราบไหวฟาดิน ลม ฝน แมน้ํา ภูเขา ซึ่ง 
เชื่อกันวาเปนเทพเจาที่ประจําในธรรมชาติ มนุษยจะตอง 
ใหความเคารพและเซนไหวเพื่อแสดงความกตัญูรูคุณ 
ตอธรรมชาติ  ดังนั้นวัดท่ีสรางข้ึนมาตามแบบของศาสนา 

ขงจื๊อแทๆ นั้นแทบจะไมมี  แตเทาที่ปรากฏและเปนที่ 
รูจักกันดีคือวัดเหวินเหมียว (wen miao) ในเมืองไทเป 

7.7 พิธีกรรมที่สําคัญ 
ขงจื๊อไดเขียนขอสนับสนุนประเพณีโบราณไวเปน 

อันมาก รวมทั้งประเพณีในการบูชาฟาดิน  และบูชา 
บรรพบุรุษดวย ศาสนาขงจื๊อจึงรับเอาประเพณีทั้ง 3 ซึ่งมี 
มาแตกอนหลายพันปเขาเปนหลักการใหญ เปนอันวา 
ประเพณีตางๆ ที่สืบทอดมาแตโบราณ ขงจื๊อก็รวบรวม 
เรียบเรียงไว  และเม่ือขงจื๊อซึ่งเปนศาสดาไดสิ้นไปแลว 
ศาสนาขงจื๊อก็อยูในฐานะศาสนาของรัฐ พิธีกรรมในการ 
บูชาจึงแบงออกเปน 3 อยาง ดังนี้ 

1.  พิธีบูชาขงจื๊อ เริ่มตนเม่ือป ค.ศ. 195 กอน ค.ศ. 
(พ.ศ.  348)  กําหนดใหวันเกิดของขงจื๊อ คือวันที่  27 
สิงหาคม เปนวันหยุดราชการประจําปของจีนและตอมา 
ไดเปลี่ยนเปนวันที่ 28 กันยายน 

2.  พิธีบูชาฟา ดิน พระอาทิตย และพระจันทร  ใน 
ปหนึ่ง จะมีรัฐพิธี 4 ครั้ง 

3.  พิธีเคารพบูชา  "เทียน"  และวิญญาณของ 
บรรพบุรุษ 

7.8 นิกายในศาสนา 
นักการศาสนาบางกลุมกลาววา ศาสนาขงจื๊อไมมี 

นิกาย อยางไรก็ตาม แมศาสนาขงจื๊อจะไมมีนิกาย 
โดยตรง  แตมีหนังสือหลายเลมกลาวถึงผูนับถือศาสนา 
ขงจื๊อพวกใหม หรือที่เรียกวา Neo  -  Confucianism  ใน 
สมัยราชวงศซุง (ค.ศ.  960-1279  ตรงกับ พ.ศ.  1503- 
1822) ซึ่งรับเอาความคิดในเรื่อง หยิน - หยาง รวมทั้งการ 
เซนไหวของประชาชนตามประเพณีโบราณเขาไวใน 
หลักการดวย 

เมื่อมีคําวา ผูนับถือศาสนาขงจื๊อใหม ก็ทําใหคิดถึง 
พวกที่นับถือศาสนาขงจื๊อเกาซึ่งการปฏิบัติก็แตกตางกัน 
ออกไป  แตถาจะจัดพวกที่นับถือศาสนาขงจื๊อใหมเปน 
นิกายใหมอีกนิกายหนึ่งก็ไมคอยจะชัดเจนนัก
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7.9 สัญลักษณของศาสนา 
1.  สัญลักษณศาสนาขงจื๊อโดยตรง ไดแก รูปปน 

รูปหลอ หรือรูปเขียนของขงจื๊อเองซึ่งประดิษฐานอยูใน 
ศาล 

2.  สัญลักษณอยางอื่นคือ ภาพวงกลม แบงเปน 2 
สวน เทากันดวยเสนเวา ที่เรียกในภาษาจีนกลางวา  หยิน 
– หยาง 

3.  ถาไมมีสัญลักษณตามขอ 1-2  เขาก็ใชแผน 
ปายจารึกนามขงจื๊อ  ในรูปการบูชาบรรพบุรุษที่ชาวจีน 
นิยมทํากัน คือการจารึกช่ือผูตายในแผนปาย แลวตั้งไว 
เพื่อบูชาเซนไหว 

4.  สัญลักษณอีกอยาง คือ  รูปคนจีนแตงตัว 
โบราณกําลังประสานมือแสดงคารวะตอกัน 

7.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาขงจื๊อ  เคยเจริญรุงเรืองในประเทศจีน 

มีศาสนิกประมาณ 300 ลานคน ชาวจีนไดยกยองขงจื๊อ1 
เปนนักปราชญอันดับ 1  ของจีน คําวาอันดับ 1  ในที่นี้ 
ไมไดหมายความวา  ขงจื๊อเปนนักปราชญคนแรก หาก 
หมายถึงความเปนหนึ่งในความวิเศษ  ชาวจีนไดยกยอง 
ขงจื๊อตลอดมา จนประเทศจีนเปลี่ยนการปกครองเปน 
ระบอบคอมมิวนิสตเม่ือ พ.ศ. 2492 ศาสนา ทั้งหลายจึง 
ถูกทําลาย เพราะคอมมิวนิสตถือวาศาสนาเปนยาเสพติด 
มอมเมาประชาชนใหลุมหลง และยิ่งมาถึง พ.ศ. 2509 
เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม  ศาสนาทั้งหลายถูกทําลาย 
เพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะศาสนาขงจื๊อถูกทําลายหนักเปน 
พิเศษ  เพราะถูกเพงเล็งอีกตางหากวาสอนใหคน ติดอยู 
กับระบอบศักดินาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกาๆ ทํา 
ใหศาสนิกของศาสนาขงจื๊อไมกลาแสดงตัว จนชาวจีน 
บางกลุมทนไมได จึงหนีไปอยูที่เกาะไตหวัน ประเทศจีน 
คณะชาติ 

ทางการประเทศจีนคณะชาติไดใหการตอนรับ 
และยกยองศาสนาขงจื๊อเปนอยางดี เชน เม่ือ พ.ศ. 2495 
รัฐบาลจีนคณะชาติไดประกาศเปลี่ยนวันครูแหงชาติ จาก 
วันที่ 27  สิงหาคม มาใชวันเกิด ของขงจื๊อ คือ วันที่ 28 
กันยายนแทน ทางราชการจะหยุดงาน 1  วัน  เพื่อให 

เกียรติตอขงจื๊อผูเปนศาสดาของศาสนาขงจื๊อ อีกทั้งไดให 
เ งิน เดื อนแกผู สืบสกุล ขอ งศาสน าขงจื๊ อ อี ก ด ว ย 
เพราะฉะนั้นศูนยกลางของศาสนาขงจื๊อในปจจุบัน จึงอยู 
ที่ประเทศจีนไตหวัน สวนความเปนไปของศาสนาขงจื๊อ 
บนแผนดินใหญหรือประเทศจีน ก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับ 
เมื่เหมาเจอตุงประธานพรรคคอมมิวนิสตถึงแกกรรมใน 
ป พ.ศ.2520  ทําใหรัฐบาลจีนหันมาติดตอกับโลก 
ภายนอกมากขึ้น จึงผอนคลายการบีบคั้นทางศาสนาลง 

ศาสนิกของแตละศาสนามีเสรีภาพในการ 
ประกอบศาสนกิจมากขึ้น และยิ่งในปจจุบันสถานการณ 
ของศาสนาตางๆ ดีขึ้นตามลําดับ  เ ม่ือระบอบการ 
ปกครองแบบคอมมิวนิสตไดลมสลายในประเทศรัสเซีย 
และประเทศอื่นๆ เปนเหตุใหประเทศจีนตองเปลี่ยนทาที 
ใหม  เปดโอกาสใหพลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือ 
ศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ พวกนักบวชสามารถกลับไปอยูวัด 
ได ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมตางๆ ได และ พ.ศ. 
2522  มหาวิทยาลัยนานกิงก็ได เปนศูนยกลางของ 
การศึกษาศาสนาตางๆ ในประเทศจีนอีกดวย
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บทที่ 8 ศาสนาชินโต 

แนวคิด 
1.  ศาสนาชินโต เกิดที่ประเทศญี่ปุน  เ ม่ือ 

ประมาณ 117 ป กอนพุทธศักราช คําวา "ชินโต" แมจะ 
ออกเสียงเปนภาษาญี่ปุน  แตคําเดิมมาจากภาษาจีนวา 
"สิ่งเตา"  แปลวา "ทางแหงเทพเจา" เมื่อพระพุทธศาสนา 
และศาสนาขงจื๊อแผขยายเขามาในญี่ปุน ชาวญี่ปุนจึงได 
เรียกการนับถือเทพเจาวา "ศาสนาชินโต"  เพื่อใหเกิด 
ความแตกตางจากศาสนาพุทธและศาสนาขงจื๊อ ศาสนา 
ชินโตไมมีศาสดา 

2.  คัมภีรสําคัญของศาสนาชินโต มีอยู 2 คัมภีร 
คือ คัมภีรโคยิกิ และคัมภีรนิฮองงิหรือนิฮอนโชกิ ศาสนา 
ชินโตมีหลักคําสอนที่ มุงไปเรื่องของจิต โดยเนนให 
พัฒนาจิตใจใหดีงาม  4  ลักษณะ คือ 1)ใหมีความคิด 
แจมใส 2)ใหมีความคิดบริสุทธิ์สะอาด  3)ใหมีความคิด 
ถูกตอง 4)ใหมีความคิดเที่ยงตรง 

นอกจากนี้ศาสนาชินโตยังสอนคุณธรรมขั้น 
พื้นฐานไวดังนี้  1)เช่ือฟงคําสอนของเทพเจา 2)ทําหนาที่ 
ของตนใหสมบูรณดวยความซื่อสัตย  3)ประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนาตอเทพเจา  และตอวิญญาณแหง 
บรรพบุรุษ 

3.  จุดมุงหมายปลายทางสูงสุดในชีวิตของศาสนา 
ชินโตคือความสุขนิรันดร ซึ่งเปนความสุข ที่แทจริง เม่ือ 
ตายแลวจะไปเปนเทพเจา วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมาย 
ดังกลาว  คือ เม่ือมีชีวิตอยู จะตองจงรักภักดีตอเทพเจา 
และบูชาวิญญาณแหงบรรพบุรุษ ชาวชินโตเช่ือวา ชีวิต 
ในโลกนี้มีครั้งเดียว ตายไปแลวจะไปอยูในโลกวิญญาณ 
ช่ัวนิรันดร 

4.  นิกายของศาสนาชินโต แบงออกเปน  2 
ประเภท คือ 1)กกกะชินโต ไดแก ชินโตที่เปนของรัฐ  2) 
กโยหะชินโต ไดแก ชินโตฝายประชาชน  หรือชินโตที่ 
แยกออกไปเปนนิกายตางๆ  ดําเนินการเปนอิสระของแต 
ละกลุม นิกายหรือกลุมเหลานี้มี 13 นิกาย 

5.  สัญลักษณศาสนาชินโต  ก็คือ  1)โทรี เปน 
ประตูอันมีเสา 2 เสา มีไม 2 อันวางอยูขางบน  2)กระจก 
เปนรูปลายดอกไม  แตสัญลักษณที่มีมาแตโบราณเปน 
สมบัติสืบทอดกันมากับบัลลังกแหงพระจักรพรรดิ 
เรียกวา ซานชูโน-ซิงกิ มีอยู 3 อยางคือ  กระจก ดาบ และ 
รัตนมณี 

6.  ปจจุบันศาสนาชินโตมีศาสนิกประมาณ 
3,162,800 คน ซึ่งสวนใหญอยูที่ประเทศญี่ปุน รัฐฮาวาย 
ในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศบราซิล ซึ่งทั้ง 2 แหงนี้มี 
ชาวญี่ปุนอยูมาก 

8.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาชินโต  เกิดเม่ือประมาณ  117  กอน 

พุทธศักราช โดยคิดตามสมัยจักรพรรดิองคแรกของ 
ญี่ปุน คือ  พระเจาจิมมู เทนโน (Jimmu  Tenno)  คําวา 
ชินโต  เปนภาษาจีนแตออกเสียงตามสําเนียงญี่ปุน 
กลาวคือ คํานี้มาจากภาษาจีนวา เชนเตา คําวา เชน หรือ 
ชิน แปลวา  เทพเจา สวนคําวา  เตา  แปลวา ทาง เม่ือ 
รวมกันแปลวา ทางแหงเทพเจา อาจหมายถึงการบูชาเทพ 
เจาหรือคําสอนของเทพเจาหรือศาสนาของเทพเจาก็ได 
ส วน ในภาษ าญี่ปุ น เ รี ยกศาสนานี้ ว า  ก า มิโน มิจิ 
(Kaminomichi)  แต ช่ือนี้ ไมแพรหลายเทากับคําว า 
ชินโต  ดังนั้นประเทศญี่ปุนจึงไดนามอีกอยางหนึ่งวา 
ดินแดนแหงเทพเจา สวนเทพเจาที่ชาวญี่ปุนนับถือวาเปน 
ใหญเหนือเทพทั้งหลาย ก็คือ อะมะเตระสุโอมิ  คามิ 
(Amaterasu-omi-kami) หรือพระอาทิตยซึ่งเปนเพศหญิง 
สวนสวามีของพระนางก็คือ สึกิโยมี (Tsukiyomi) หรือ 
พระจันทร  เทพเจาของศาสนาชินโตจะมีลักษณะอยาง 
มนุษยคือนอกจากจะมีรูปรางเหมือนมนุษยแลว  ก็ยังมี 
กิเลส รัก โลภ โกรธ หลง เปนตน 

8.2 ประวัติศาสดา 
โดยมากเม่ือกลาวถึงศาสนาชินโต  ก็เปนที่รูจัก 

ทั่วไปวาไมมีศาสดาหรือผูตั้งศาสนาเพราะศาสนาชินโต 
เปนศาสนาที่เกิดสืบเนื่องมาจากขนบประเพณีในการ 
บูชาบรรพบุรุษ และบูชาเทพเจาดังกลาวแลว แตเม่ือแบง
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ศาสนาชินโตออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือชินโตที่เปน 
ของรัฐ  (State  Shinto)  หรือ  ชินโตศาลเทพเจา  (Shrine 
Shinto)และชินโตที่เปนนิกาย (Sectarian Shinto) ชินโต 
แบบแรกอาจไมมีศาสดาก็จริงแตชินโตแบบหลังคือที่ 
เปนนิกายตางๆ  มีศาสดาแนนอน เชน นิกายกอนโก มี 
กอนโกเปนศาสดาพยากรณ 

8.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรศาสนาชินโตที่สําคัญมีอยู 2 คัมภีร ดังนี้ 

1.  คัมภีรโคยิกิ 
2.  คัมภีรนิฮองงิ หรือนิฮอนโชกิ 
1.คัมภีรโคยิกิ (Ko  -  ji  -  Ki) คัมภีรนี้ มี 

รากฐานอยูกับขนบธรรมเนียมประเพณี กลาวถึง นิยาย 
ตํานาน ประวัติศาสตรที่เกี่ยวพันกับราชสํานักของพระ 
จักรพรรดิ  สวนใหญเทววิทยาของศาสนาชินโตได 
พัฒนาขึ้นจากการตีความในเทพนิยายแหงคัมภีรโคยิกิ มี 
ผูกลาวกันวา คัมภีรศาสนาชินโต มีลักษณะเปนเทพนิยาย 
ผสมประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียมประเพณี ขอหาม 
การปฏิบัติทางไสยศาสตร และการปฏิบัติตอเทพเจา 

2.  คัมภีรนิฮองงิ หรือนิฮอนโชกิ (Nihongi or 
Nihon Shoki) คัมภีรนิฮอนโชกินี้ ถือวาเปนคลาสสิก คือ 
เปนวรรณคดีช้ันสูง เปนคัมภีรรวม 30 เลม 15 เลมแรกวา 
ดวยเทพนิยายและนิยายตางๆ  15  เลมหลังว าดวย 
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  เปนที่ยอมรับกันวาเปน 
หนังสือประวัติศาสตรที่เช่ือถือกันไดมากที่สุด ทุกคัมภีร 
นับแตคัมภีรนี้เปนตนไป  มีความสําคัญรองจากสอง 
คัมภีรขางตน 

8.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
ศาสนาชินโตสอนใหสักการะเคารพบรรพบุรุษ 

กตัญูกตเวทีตอผูวายชนม  บูชาปฏิบัติตอผูสูงอายุกวา 
จงรักภักดีตอพระจักรพรรดิ ครู และอาจารย คือ เทพบิดร 
องคพระจักรพรรดิมีสิทธิ์ทุกอยางที่บิดามารดามีตอบุตร 
วิญญาณเปนของไมตาย การตายเปนการเปลี่ยนเครื่อง 
แตงตัวใหมช่ัวประเดี๋ยวเดียว เม่ือผูที่เคารพถูกดูหม่ินให 
แกแคนให  ไมควรอยูรวมฟากับบุคคลที่ดูหม่ินผูที่ตน 

สักการะ  เ ม่ือแกแคนไมไดใหทําฮาราคีรีหรือควาน 
ทองเสียดีกวา  ความกลาหาญและไมกลัวตายคือเสบียง 
ในสงคราม  สวนได เสียของพระจักรพรรดิและ 
ประเทศชาติคือสวนที่ทุกคนตองรับผิดชอบ  สิ่งเหลานี้ 
ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัดที่สุด 

คําสอนสําคัญบางประการของศาสนาชินโตมี 
ดังนี้ 

1.  เริ่มดวยการบูชาความงามของบุปผชาติ ลง 
ทายดวยการฆาตัวตาย 

2.  ความซื่อสัตย ความเคารพ และความภักดี 
ตอผูใหญ เปนคุณธรรมอันสูงสุดเหนือคุณธรรมทั้งปวง 

3.  ความภักดีตอพระจักรพรรดิและเจานาย 
ของตน เปนชีวิตอันมีเกียรติสูงสง 

4.  ความดีงามที่เราตองการ คือ การสืบสาย 
กันมาแหงบรรพบุรุษดวยความภักดี  ความเมตตาปรานี 
และความสามัคคีกัน 

5.  เด็กและคนหนุมตองนอบนอมตอผูใหญ 
ในครอบครัว หญิงสาวตองนอบนอมคนแก  และหญิง 
ตองเคารพชาย 

6.  จงรักและเปนคนดีตอมารดาบิดาของตน 
จงเมตตาปรานี  จงสามัคคีระหวางครอบครัวกับญาติพี่ 
นอง จงซื่อสัตยตอเพื่อน จงรักษาความประพฤติของตน 
ใหสุภาพ และ กระเหม็ดกระแหม รักตัวมากเทาใดจงรัก 
คนอื่นมากเทานั้น 

7.  หญิงพึงเคารพตอชาย ชายพึงซื่อตรงตอรัฐ 
บุตรธิดาพึงเคารพตอมารดาบิดาของตน 

8.  ความจริง เปนคุณธรรมเบื้องตนและ 
สุดทายของสิ่งทั้งปวง  ถาปราศจากความจริงคุณธรรม 
อยางอื่นก็ไมมี 

9.  ใครพูดคําหยาบและทําช่ัวแกทาน ทาน 
อยาตอบเขาดวยความช่ัว มีอยูอยางเดียวที่ตองทํา คือ การ 
งานอันซื่อสัตยเพื่อเกียรติในการงานของทาน 

10.  ดาบญี่ปุนมีคมขางหนึ่ง มีสันขางหนึ่ง มุง 
หมายเพื่อใชประโยชนได 2  อยาง คือฟนผูถือเองขาง 
หนึ่งในเม่ือเขามีความผิด และตีศัตรูอีกขางหนึ่งเม่ือเขา 
รังแกเรา
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8.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ชาวญี่ปุนเชื่อวา จอมเทพทั้ง 2 คือ อะมะเตระสุ โอ 

มิ กามิ และสึกิโยมี  ทรงเกิดมาจากปฐมเทพคูแรกคือ 
เทพอิซานาคิ  (Izanagi)  และเทพีอิซานามิ  (Izanami) 
ตลอดทั้งสิ่งทั้งปวงก็เกิดมาจากเทพคูแรกนี้  ดังมีเทพ 
นิยายการสรางโลกของศาสนาชินโต1ดังนี้ 

เทพทั้ง  2  คือ  อิซานาคิ และอิซานามิไดรับ 
มอบหมายจากเทวสภาใหมาสรางประเทศญี่ปุน  จึงได 
เสด็จมายังโลกซึ่งมีน้ําปกคลุมอยู เทพทั้ง 2 ไดประทับยืน 
อยูบนสะพานสวรรคซึ่งเช่ือมโลกกับสวรรค  เทพอิ 
ซานาคิไดใชหอกรัตนะสวรรคกวนน้ําทะเล ครั้นยกหอก 
ขึ้น หยาดน้ําหยดใหญไหลหยดจากปลายหอก และตรงที่ 
หยาดน้ํานั้นตกไดบังเกิดเปนเกาะโอโนโกขึ้นมาเทพทั้ง 
2 ก็ไดประทับอยูบนเกาะนั้น ตอมาเทพอิซานาคิตรัสกับ 
เทพีอิซานามิกลาววา  ขอใหเราแยกกันเดินไปรอบเสา 
สวรรค และเม่ือเราพบกันอีกดานหนึ่ง  ก็ขอใหเราอยู 
ดวยกันและสรางเด็กขึ้นมา ดังนั้นเทพอิซานาคิจึงเสด็จ 
ไปทางขวา สวนเทพีอิซานามิเสด็จไปทางซาย และเม่ือ 
เทพทั้ง 2 มาพบกันอีกดานหนึ่ง เทพีอิซานาไดทรงอุทาน 
ขึ้นวา "โอ อิซานาคิ พระองคชางเปนชายหนุมที่ดีเลิศ 
และนารักเสียนี่กระไร" ฝายเทพอิซานาคิก็ไดตรัสตอบวา 
"โอ อิซานามิ พระองคชางเปนหญิงสาวที่ดีเลิศและนารัก 
เหลือเกิน" เมื่อเทพทั้งสองอยูดวยกันนั้นก็เกิดเกาะขึ้นมา 
เกาะหนึ่ง เทพทั้ง 2 จึงต้ังช่ือใหวา เกาะฟูตะนะ (Futana) 
หลังจากนั้นก็เกิดเกาะอื่นๆตามขึ้นมาอีก และมีช่ือตามที่ 
เทพเจาทั้ง 2 ตั้งให ครั้นสรางเกาะตางๆ แลว เทพเจาทั้ง 2 
ก็หันมาสรางทวยเทพและมนุษยขึ้นมา ดังในคัมภีรโกชิกิ 
บทท่ี 196 วา เกิดมีเทพเจาทั้งหลายในสวรรคช้ันสูง กลาง 
ต่ํา เทพเจาทั้งหลายบนภาคพื้นแผนดิน เทพเจาทั้งหลาย 
แหงพืชผลเทพเจาทั้งหลายแหงภูเขาลําเนาไพร และเทพ 
เจาทั้งหลายแหงสายธาร เปนตน ก็เทพเจาทั้งหมด ลวน 
แตเกิดหลังจากโลกเกิดขึ้นแลวเหมือนกันหมด ครั้นสราง 
ทวยเทพแลว ปฐมเทพทั้ง 2 ก็สรางเทพสําคัญ 3 องคคือ 
สุริยเทพี จันทรเทพ (สึกิโยมี) และพายุเทพ (สุสุโนโว) ก็ 
สุริยเทพีเปนที่โปรดปรานของเทพอิซานาคิมากเพราะไม 
เคยนําความเดือดรอนมาใหเลย จึงทรงตั้งช่ือใหวา อะมะ 

เตระสุ โอมิ กามิ ซึ่งตอมาพระนางทรงไดจันทรเทพเปน 
พระสวามี พระนางไดทรงสงหลานของพระองคคือจิมมู 
เทนโด มาเปนจักรพรรดิองคแรกปกครองประเทศญี่ปุน 
สวนพายุเทพเปนบุตรที่ไมดี  ในคัมภีรนิฮอนคิ กลาววา 
เปนเทพเจาแหงความช่ัวราย  กลาวคือความช่ัวราย 
ทั้งหลายเกิดมาจากเทพสุสุโนโวนี้ 

จากอิทธิพลของเทพเจา และคําสอนชาตินิยมใน 
ศาสนาชินโต ทําใหคนญี่ปุนมีลักษณะพิเศษ  คือ บูชา 
บร รพบุ รุ ษ   รั ก ช า ติ   รั ก ธ ร รมชา ติ แ ล ะ รั ก คว า ม 
สะอาด 

สวนจุดหมายสูงสุดในศาสนาชินโตก็คือ เม่ือตาย 
ไปแลวไดไปบังเกิดเปนเทพเจาอยูในสวรรคช่ัวนิรันดร 
วิธีปฏิบัติเพื่อไปเกิดเปนเทพเจา ก็โดยการบูชาและภักดี 
ตอเทพเจา 

8.6 ศาลเจาและนักบวชของชินโต 
ศาลเจาชินโตไดรับการยกยองวาเปนที่สิงสถิตของ 

กามิ  และเปนที่สําหรับสวดมนตออนวอนจึงถือวาเปน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งสวนมากนิยมสรางในแถบชนบท 
เชน บนภูเขา น้ําตก หรือบนเกาะหางไกล เพราะเช่ือกัน 
วาภูเขา น้ําตก และเกาะนั้นเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กามิ 
ชอบสถิต 

ศาลเจาของญี่ปุนนิยมสรางใหมีรูปแบบเรียบ 
งายเปนธรรมชาติไมมีการตกแตง  สวนใหญใชวัสดุ 
ประเภทไมและกระดาษ ทางเขามีประตูโทริอิ (tori-i) 
เปนประตูใหญที่สรางดวยไมหรืออาจจะทําดวยหิน 

นักบวชของชินโตมีทั้งชายและหญิง นักบวชหญิง 
จะตองประพฤติพรหมจรรย  นักบวชชายบางนิกาย 
อนุญาตใหมีครอบครัวได สวนผูทําหนาที่บริการรับใช 
ในวัดจะเปนผูชาย และมีหัวหนา นักบวชทําหนาที่ดูแล 
ศาลเจารวมทั้งเปนประธานในพิธีกรรมตางๆ 

อนึ่ง  มีขอนาสังเกตสําหรับความเปนชินโตอยาง 
หนึ่ง คือ ความเช่ือในเครื่องรางของขลัง  วิญญาณและ 
ไสยศาสตร เปนเหตุใหเกิดการสรางรูปสัญลักษณขึ้นมา 
เพื่อเปนที่พึ่งที่ยึดถือตามบานของคนนับถือชินโตจะมีที่ 
บูชาวิญญาณ และปากทางเขาหมูบานนิยมสลักตุกตาหิน
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กามิเพื่อพิทักษรักษาหมูบาน  ปจจุบันเราจะพบเห็นได 
ตามชนบทของญี่ปุน 

8.7 พิธีกรรมที่สําคัญ 
8.7.1 พิธีบูชาในศาสนา  ในศาสนาชินโตมีการ 

บูชาคือการไหวเจา การไหวเจาของญี่ปุนไมตองเสียหมู 
เห็ดเปดไกเหลายา  แลวคนเอามากินกันเหมือนของจีน 
ชาวญี่ปุนจะออกไปไหวเจา  เพียงแตเตรียมการโดย 
แตงตัวใหสะอาด แลวเขาไปโคงคํานับตรงหนาศาลเจา 
ซึ่งมีมากมายหลายแหงเหลือเกิน มีอยูเกือบ 200,000 แหง 
จะมี "โทรี" (ประตูวิญญาณ)เปนเครื่องหมาย  แผนดิน 
แหงศาลเจาก็คือประเทศญี่ปุนนั่นเอง 

8.7.2 พิธีบูชาธรรมชาติ ชาวญี่ปุนถือวาธรรมชาติ 
ตางๆ บนเกาะญี่ปุน เปนผลงานการสรางสรรคของเทพ 
เจา  จึงมีฐานะควรแกการเคารพบูชา  ไมวาจะเปน 
มหาสมุทร แมน้ําลําธาร แผนดิน พรรณพฤกษา ตนไม 
ใบหญา สัตวปา  และของศักดิ์สิทธิ์สูงสงขององค 
จักรพรรดิ คือกระจกเงา ดาบ และอัญมณี  ซึ่งถือวาเปน 
เทวสมบัติ มีวิญญาณที่เทพเจาประทานมาลวนแตควรแก 
การเคารพบูชาทั้งนั้น  ชาวญี่ปุนจึงมีความรักธรรมชาติ 
สงวนปาไม ภูผา  พงไพร พืชนอยใหญเสมือนชีวิตของ 
ตน 

8.7.3 พิธีบูชาปูชนียบุคคล 
1.  การบูชาวีรชน เรื่องความรักชาติ ชาตินิยม 

เทิดทูนชาติ  ดูเหมือนวาจะหาชาติใดเสมอเหมือนชาติ 
ญี่ปุนไดยาก ใครๆ ที่แสดงความกลาหาญ เสียสละชีวิต 
ในสนามรบจะไดรับการยกยองนับถือวาเปนเทพเจาควร 
แกการเคารพบูชายิ่ง มีศาลเจา ช่ือ Yasukuni Shrine เปน 
ที่รวมวิญญาณของวีรบุรุษและวีรสตรีนิรนามของชาติ 
แตละปมีรัฐพิธีบูชาดวงวิญญาณผูกลาหาญเหลานี้เปน 
ประจําเสมอมา 

2.  การบูชาองคจักรพรรดิ  ชาวญี่ปุนถือวา 
องคจักรพรรดิหรือองค มิกาโดหรือเทนโน  (Mika- 
do,Tenno)  เปนผูสืบเช้ือสายมาจากดวงอาทิตยตลอดมา 
โดยไมขาดสาย องคจักรพรรดิญี่ปุนเทากับเปนหัวหนา 
ครอบครัวของคนทั้งชาติ  ชาวญี่ปุนเปนครอบครัว 

เดียวกันหมด  ชาวญี่ปุนทั้งชาติจึงยกยองเทิดทูนเคารพ 
บูชาองคจักรพรรดิยิ่งกวาชีวิต 

3.  การบูชาบรรพบุรุษ  มีผูกลาววาการบูชา 
บรรพบุรุษของญี่ปุน เม่ือเทียบกับของจีนแลวจะเห็นวา 
ของญี่ปุนจะสูงกวาและศักดิ์สิทธิ์กวา ดูจะจริง  เพราะ 
ญี่ปุนยอมรับวาองคจักรพรรดิของตนสืบเช้ือสายมาจาก 
เทพเจาเปนการสืบสายไมมีขาดชวง และองคจักรพรรดิ 
เทากับหัวหนาครอบครัวของคนทั้งชาติ  จึงเปนไปไดที่ 
คนญี่ปุนแตเดิมมาจนถึงปจจุบันเปนเช้ือสายสืบตอมา 
จากองคจักรพรรดิที่เปนเหลากอของเทพเจา  ความเปน 
บรรพบุรุษ จึงติดตอกันมาเปนสายเลือดเดียวกัน จึงมีการ 
บูชาบรรพบุรุษทั้งของครอบครัวแตละครอบครัวและ 
บรรพบุรุษในครอบครัวรวมอันหมายถึงชาติญี่ปุนโดย 
สวนรวมดวย 

8.7.4 พิธีเกี่ยวกับเด็กเกิดใหม เม่ือมีทารกเกิดใหม 
อายุได 7 วัน ก็จะมีการอุมไปตั้งช่ือตอหนาแทนบูชา ทํา 
พิธีรับขวัญเด็ก และเม่ือเด็กอายุได 31 หรือ 32 วัน ก็จะ 
อุมเด็กไปไหวศาลเจานอกบานบาง ตามวัดบาง ตามภูเขา 
บาง  ตามประเพณีแลวไมวาเกิดหรือตายจะนิมนต 
นักพรตมาทําพิธี หากไมมีหรือหานักพรตไมไดหัวหนา 
ครอบครัวจะเปนผูประกอบพิธีเอง 

8.7.5 พิธีเนื่องในวันนักขัตฤกษ เม่ือวันนักขัตฤกษ 
มาถึง ชาวญี่ปุนจะจัดใหมีขบวนแห มีการบรรเลงดนตรี 
และเตนรํา นักพรตมีหนาที่ทําพิธีอานบทสวดเบื้องหนา 
แทนบูชาที่ศาลเจาเพื่ออํานวยสวัสดิมงคลใหเก็บเกี่ยว 
ไดผลดี ใหบานเรือนมีความสุข ใหมีผลสําเร็จในการออ 
กรบทัพจับศึก ใหการปกครองเปนไปดวยดี และใหองค 
จักรพรรดิทรงดํารงอยูในราชสมบัติยั่งยืนนาน 

8.7.6 พิธีโอโฮฮาราซิ (The Great Purification) เปน 
พิธีชําระครั้งยิ่งใหญ มีคําอธิบายของนักปราชญช่ืออัสตั๋น 
(Aston) วา โดยพระมหากรุณาธิคุณขององคจักรพรรดิผู 
ไดรับมอบหมายอํานาจมาจากเทพเจาอะมะเตระสุโอมิค 
มิใหประกอบพิธีนี้ดวยการประพรม(การชําระลาง) ดวย 
น้ําบริสุทธิ์เปนเบื้องตน  แลวเซนสรวงสังเวยอันเปนไป 
เพื่อการทดแทน (บาป) บรรดามุขมนตรีและพลเมืองของ
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พระองคผูกระทําพิธีนี้  ตองทําความบริสุทธิ์ใหเกิดแก 
ตนเองเพื่อปลดบาปออกไปใหพนจากคน 

8.8 นิกายในศาสนา 
นิกายของศาสนาชินโตแบงออกเปน  2  ประเภท 

ดังนี้ 
8.8.1  กกกะชินโต  ไดแก  ชินโตแหงรัฐ 

กระทรวงมหาดไทยใหความสนับสนุนและไดวาง 
ขอบังคับใหนักบวชปฏิบัติกิจเฉพาะทางราชการเทานั้น 
และหามทําพิธีกรรมตางๆ เปนตนวา การโฆษณา พิธี 
แตงงาน พิธีฝงศพ อนึ่ง กกกะชินโตตั้งอยูบนอุดมคติวา 
ความเจริญของชาติ  ความปลอดภัยแหงราชสํานักพระ 
จักรพรรดิ และความผาสุกของประชาชนเปนพรที่ไดรับ 

กกกะชินโตไดกําหนดแบบฉบับแหงศรัทธาและ 
พิธีกรรมตามพระบรมราชโองการประกาศในปที่  15 
แหงศักราชเมยีไว 3 อยาง ดังตอไปนี้ 

1.  การบูชาจักรพรรดิ  ไดแก ชินโตอันเปน 
โครงสร างของชาติที่ ม่ันคง  ทําใหชาติญี่ปุน เปน 
ครอบครัวสืบสายมาจากสวรรคสายเดียวเปนลําดับมา 

สมเด็จพระจักรพรรดิคืออวตารของสุริยาเทพี 
พระองคเปนศูนยกลางระหวางพระอาทิตยกับพลเมือง 
เปนผูครองอาณาจักร  เปนพระประมุขของศาสนาจักร 
ทั้งสิ้น และเปนนิมิตหมายแหงความไมสูญสลายแหง 
เทพอํานาจ พระองคคือเทพเจาผูสถิตอยูในรางของมนุษย 
เปนตน พระบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิ 
คือ โองการแหงสวรรค 

2.  การบูชาในฝายราชวงศ เปนรัฐพิธีเกี่ยวกับ 
สมเด็จพระจักรพรรดิและราชวงศ ที่ขาดไมได  ใน 
พระราชวังมีศาลเจาตั้งอยู 4 สถานที่ใน 4 ทิศ ดังนี้ 

2.1  สถานที่หนึ่ง  สรางอุทิศแดสุริยเทพี 
เปนสถานที่ประกอบรัฐพิธีแรกนาขวัญ จําลองมาจาก 
ศาลเจาอีเสะ ที่เมืองนารา ศูนยกลางแหงพระจักรพรรดิ 
ญี่ปุน เช่ือกันวา สุริยเทพีจะเสด็จมาเปนประธานพิธีใน 
วันนั้น 

2.2  สถานที่สอง สรางอุทิศแดวญิญาณของ 
อดีตพระจักรพรรดิเปนสถานที่ประกอบพิธีบูชาดวง 
วิญญาณของอดีตพระจักรพรรดิ 

2.3  และ 2.4  สถานที่สามและสถานที่สี่ 
กําหนดเปนสถานที่ประกอบรัฐพิธีอื่นๆ  สุดแตสมเด็จ 
พระจักรพรรดิทรงกําหนดตามพระราชอัธยาศัย 

3.  การบูชาในครอบครัว กําหนดใหพลเมือง 
ปลูกศรัทธาลงในศาสนาชินโตเพื่อรวมโครงสรางของ 
ชาติเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ 

ครอบครัวญี่ปุน (แมนับถือพระพุทธศาสนา) 
ทุกบานตั้งที่บูชาชินโตที่แทนบูชา  มีศาลเจา เล็กๆ มี 
เครื่องสังเวย เชน โทรี (ประตูวิญญาณ) กระจก กระดาษ 
สีขาว เชือก  อาหาร ผลไม และบางทีก็มีเหลาสาเกดวย 
เปนตน 

ชาวญี่ปุนผูเครงครัดในศาสนา ตื่นนอนแตเชา 
ชําระรางกายใหสะอาด  เขาไปนั่งหนาแทนบูชาโคง 
คํานับ ตบมือ 2 ครั้ง โคงคํานับเปนสมาธิขณะหนึ่ง เสร็จ 
แลวจึงออกไปประกอบหนาที่การงานประจําวัน 

เด็กเกิดใหมอายุได 7  วัน  เขาก็อุมไปตั้งช่ือ 
ตรงหนาแทนบูชาแลวจึงทําพิธีรับขวัญเด็ก ครั้นเด็กอายุ 
ได 31 หรือ 33 วัน ก็พาเด็กไปไหวศาลเจานอกเมือง ตาม 
วัดบาง ตามภูเขาบางชาวญี่ปุนโบราณมีประเพณีที่วา การ 
เกิดหรือการตายตองนิมนตนักบวชไปทําพิธี หากไมมี 
นักบวช หัวหนาครอบครัวจะเปนผูทําพิธีเอง 

กกกะชินโตหรือชินโตแหงรัฐในสมัยใหม ไดมี 
การปรับปรุงคําสอนใหมเปนลัทธิชาตินิยมกวางขวาง 
และรุนแรงออกไปเปนระยะ จากขอบเขตแหงโครงสราง 
ชาติออกไปเปนการสรางทวีป  และจากทวีปออกไปถึง 
โลก 

8.8.2  กโยหะชินโต  ไดแก  ชินโตฝายประชาชน 
กระทรวงศึกษาธิการใหความสนับสนุนและควบคุม กโย 
หะชินโตไมมีกิจพิธีเกี่ยวของกับทางราชการ แยกออกมา 
ตามพระบรมราชโองการในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเม 
ยี 

ความในพระบรมราชโองการนั้น ปรารภถึง 
องคการศาสนาตางๆ  อันตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุนเปน
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หลักฐานแลว มีพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา เปน 
ตน ชินโตจึงควรไดรับการสนับสนุนใหเปนหลักฐาน ไม 
เกี่ยวของปะปนกับองคการศาสนาอื่น  เพื่อความเปน 
ระเบียบในหมูพลเมืองตามนโยบายของรัฐที่ใหถือวา 
ชินโตเปนโครงสรางชาติสวนศาสนาอื่นที่เขามาใหมเปน 
เพียงเครื่องประกอบโครงสรางเทานั้น 

เกียวหะชินโต หมายถึง กลุมกระบวนการทาง 
ศาสนาที่อิงอยูกับศาสนาประจําชาติของญี่ปุน  แตแยก 
เปนกลุมอิสระหรือนิกายตางๆ ขึ้น ซึ่งสวนใหญมีกําเนิด 
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18  เปนตนมา โดยจัดเปน  13 
นิกาย และทั้ง 13 นิกายนั้น จัดเปน 5 หมวดใหญ ดังนี้ 

หมวดที่ 1  นิกายชินโตบริสุทธิ์ มี 3  นิกาย คือ 
ชินโต ฮองเกียวกุ โตเกียว ชินริเกียว และ ไตซาเกียว 

หมวดที่ 2  นิกายชินโตผสมขงจื๊อ มี 2 นิกาย คือ 
ซูเซหะ และโตเซเกียว 

หมวดที่ 3  นิกายบูชาภูเขาเปนเทพเจา มี 3 นิกาย 
คือ ยิกโตเกียว ฟูโซเกียว และ มิตาเกะเกียว 

หมวดที่ 4  นิกายทําใหบริสุทธิ์หรือลัทธิชําระ 
บาป มี 2 นิกาย คือ ชินซูเกียว และมิโซงิ 

หมวดที่ 5  นิกายรักษาโรคดวยความเช่ือมี 3 
นิกาย คือ ฟูโรชิเกียว คองโกเกียว และเทนริเกียว 

8.9  สัญลักษณของศาสนา 
1.  โทริ ไดแก ประตูอันมีเสา 2 เสา มีไม 2 อันวาง 

อยูขางบน ซึ่งมีประจําอยูที่ศาลเจาเกือบทุกแหง (ศาลเจา 
เล็กๆ อาจไมมีโทริ) เปนเครื่องหมายการเขาสูบริเวณศาล 
เจาของศาสนาชินโต 

2.  กระจก อันมีรูปลายดอกไม 
ทั้ง 2 สัญลักษณนี้พอจะใหรูวาเปนศาสนาชินโต 

ไดในบางกรณี แตสัญลักษณที่มีมาแตโบราณเปนสมบัติ 
สืบทอดกันมากับบัลลังกแหงพระจักรพรรดิและมี 
ความหมายทางคุณธรรม นาจะเปนสัญลักษณที่สมบูรณ 
กวา นั่นก็คือ สิ่งที่เรียกในภาษาญี่ปุนวา  "ซานชูโน-ซิง 
กิ"  อันไดแก สมบัติ 3 ประการ คือ 

1)  กระจก (ยตะ โน กาคามิ) 
2)  ดาบ (กูสะ นาคิ โนซิรุคิ) 

3)  รัตนมณี (ยาสะกะนิ โน มาคะ ตามะ) 
กระจก  เปนเครื่องหมายแหงปญญา ตามประวัติ 

กลาวไววา พระสุริยเทพี อมะเตระสุ โอมิคมิ ไดมอบให 
หลานช่ือ นินิคิโน มิโกโด มาปกครองเกาะญี่ปุน โดยเหตุ 
นี้ กระจกอาจเปนเครื่องหมายแหงพระสุริยเทพีนั้นก็ได 
ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ ศาลเจาอิเซ 

ดาบ เปนเครื่องหมายแหงความกลาหาญ  ในฐานะ 
เปนการปรากฏแหงเทพเจาปจจุบันประดิษฐานไวที่ศาล 
เจาอัทสุตะ 

รัตนมณี  เปนสัญลักษณแหงการบําเพ็ญประโยชน 
ปจจุบันเก็บรักษาไวประจํา ณ  พระราชวังแหงพระ 
จักรพรรดิ 

สรุปแลวสมบัติทั้ง 3 นี้ก็เปนสัญลักษณ หมายถึง 
คุณธรรมทั้ง 3  คือ ปญญา  กลาหาญ และการบําเพ็ญ 
ประโยชน อันเปนคุณธรรมสําคัญในศาสนาชินโต 
นั่นเอง  นับวา เปนการพัฒนาศาสนาชินโตในดาน 
คุณธรรมไดเปนอยางดี 

8.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาชินโตของรัฐถูกยุบเลิกไปแลว ตั้งแตญี่ปุน 

แพสงครามโลกครั้งที่ 2  ทางราชการไมบังคับใหคน 
ญี่ปุนตองเคารพบูชาเทพเจา และนับถือพระเจาจักรพรรดิ 
ดังเทพเจาอีกตอไป  จึงเปนเรื่องสวนตัวที่ใครจะทํา 
หรือไมทําก็ได ดังนั้นศาสนาชินโตในปจจุบันจึงอาจแบง 
ได เปน 5 ลักษณะ คือ 

1.  ชินโตแหงราชสํานัก  (Imperial  Shinto)  เปน 
เพียงพิธีกรรมสําหรับราชสํานักเทานั้น 

2.  ชินโตศาลเจา  (Shrine  Shinto)  เปนพิธีกรรม 
สําหรับประชาชน 

3.  ชินโตนิกาย  (Sectarian  Shinto)  มีนิกาย 
มากมาย แตนิกายใหญมีอยู 13 นิกาย 

4.  ชินโตนิกายใหม  (Neo-Sectarian Shinto) เปน 
ชินโตแบบที่ 3 นั่นเอง เพียงแตไดรับรองใหเปนศาสนา 
ตั้งแต พ.ศ. 2488 เปนตนมาหลังจากศาสนาชินโตรัฐถูก 
ยุบแลว
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5.  ชินโตชาวบาน  (Popular  Shinto)  เปนเรื่อง 
เกี่ยวกับไสยศาสตรและพิธีกรรมที่ชาวบานนิยมปฏิบัติ 
กันมา 

เพราะฉะนั้นศาสนาชินโตในปจจุบันจึงลด 
ความสําคัญลงมาก เพราะแตกแขนงออกไป จึงมีอิทธิพล 
ตอชาวญี่ปุนนอยลง จนชาวญี่ปุนไมนอยหันไปนับถือ 
พระพุทธศาสนา  อาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะนิกายเซนมีอิทธิพลตอชาวญี่ปุนมากกวา 
ศาสนาชินโต  แตชาวญี่ปุนสวนใหญแมจะนับถือ 
พระพุทธศาสนา ก็ยังไมยอมเลิกนับถือศาสนาชินโต 
ทั้งนี้ก็เพราะการนับถือศาสนาชินโตเปนการรักษาความ 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไว  สวนที่นับถือ 
พระพุทธศาสนาก็เพื่อตอบสนองความสนใจในโลกหนา 
และเพื่อสรางคนใหเปนคนดี  ควรคาแกความเปน 
พลเมืองดีของชาติ หรือนับถือศาสนาชินโตเพื่อความเปน 
บาน และการนับถือพระพุทธศาสนาเพื่อความเปนเมือง 
หรือการนับถือศาสนาชินโตเพื่อชาตินี้  สวนการนับถือ 
พระพุทธศาสนาเพื่อชาติหนา 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหศาสนาชินโตเสื่อมลงมาจาก 2 
เหตุใหญ คือ 

1.  ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2  ศาสนาชินโต 
ของรัฐถูกยุบเลิก อนุชนรุนใหมรู เรื่องศาสนาชินโต 
นอยลงตามลําดับ เพราะไมมีการสอนตามโรงเรียนและ 
ในสถาบันการศึกษาตางๆ 

2.  ชาวญี่ปุนตองการเปนคนทันสมัย  จึงนํา 
วิทยาการสมัยใหมมาใชอยางประเทศตะวันตก  จน 
ประเทศญี่ปุนกาวหนาทางเทคโนโลยีมากที่สุดประเทศ 
หนึ่งของโลก  ญี่ปุนจึงเปนประเทศอุตสาหกรรม ทําให 
ผูคนไมคอยมีเวลามาสนใจศาสนา  อิทธิพลของศาสนา 
ชินโตจึงลดลงตามลําดับ จนมีชาวญี่ปุนจํานวนมากขึ้น 
เรื่อยๆ  ที่ประกาศตนไมนับถือศาสนาใดเลย ความเปน 
ชาตินิยมจึงลดลงมาก ดังนั้นในปจจุบัน  ชาวญี่ปุนจึงมี 
ความเปนอยูตางๆ กัน จนมีชาวญี่ปุนบางคนเห็นวา  ถา 
หากปลอยใหเปนไปเชนนี้ ประเทศญี่ปุนจะตองประสบ 
ความหายนะแนนอน  จึงเริ่มชวยกันฟนฟูศาสนาชินโต 

แตก็ยังไดผลนอย  เพราะชาวญี่ปุนรุนใหมมีอยางอื่นอยู 
ในจิตใจแทนศาสนาชินโตแลว 

ป จจุบัน  ศาสนิกศาสนา ชินโตมีประมาณ 
3,162,800  คน ( Encyclopaedia  Britanica  1994  :  269) 
นอกจากนี้ก็ยังมีศาสนิกชินโตอีกมากในฮาวาย รัฐหนึ่ง 
ของสหรัฐอเมริกา และอีกแหงหนึ่งคือ ประเทศบราซิล 
ซึ่งท้ัง 2 แหงนี้มีชาวญี่ปุนไดไปตั้งรกรากทํามาหากินอยู 
มากเชนกัน
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บทที่ 9 ศาสนาโซโรอัสเตอร 

แนวคิด 
1. ศาสนาโซโรอัสเตอร เกิดที่ประเทศอิหราน เมือ่ 

ประมาณ 117 ปกอนพุทธศักราช เปนศาสนาสําคัญของ 
อิหรานกอนที่จะหันมานับถือศาสนาอิสลาม และศาสนา 
นี้เปนตนทัศนคติในเรื่องทวินิยม  และเปนศาสนาที่มี 
อิทธิพลตอการเกิดขึ้นของศาสนายิวและศาสนาคริสต 
ศาสดาของศาสนานี้ช่ือ  โซโรอัสเตอร 

2. คัมภีรสําคัญของศาสนาโซโรอัสเตอร คือ คัมภีร 
อเวสตะ แบงออกเปน 5  หมวดใหญ คือ 1)  ยัสนะเปน 
หมวดที่วาดวยพิธีกรรม 2) วิสาเปรัท เปนหมวดที่วาดวย 
บทสวดออนวอนตอเทพทั้งปวง 3) เวทิทัท เปนหมวดวา 
ดวยบทสวดขับไลภูตผีปศาจและเทพซึ่งเปนฝายราย 4) 
ยัษฏส  เปนหมวดวาดวยบทสวดบูชาอันเปนกวีสําหรับ 
ใชสวดบูชาทูตสวรรค 21  องคและ วีรบุรษแหงศาสนา 
โซโรอัสเตอร 5) โบรท-อเสตะ เปนหมวดที่เปนหนังสือ 
บทสวดคูมืออยางยอสําหรับใชในหมูศาสนิกชนสามัญ 
ทั่วไป 

3. ศาสนาโซโรอัสเตอรมีหลักคําสอนที่สําคัญดังนี้ 
1) คุณธรรมคําสอนที่จะนําไปสูการอยูรวมกับปวงเทพ 6 
ประการ  2)  บาปและบุญ  3)  หนาที่ของมนุษย  3 
ประการ 4)  หลักการสรางนิสัยที่ดี 4  ประการ 5)  ขอ 
ปฏิบัติของนักบวช 6)  การบูชาไฟ  สวนจุดมุงหมาย 
ปลายทางสูงสุดในชีวิตของศาสนาโซโรอัสเตอร อันเปน 
ความสุขที่แทจริงและนิรันดรคือสวรรค วิธีการที่จะทํา 
ใหบรรลุจุดหมายปลายทางนั้น ศาสนิกชนจะตองตั้งอยู 
ในศีลธรรม  คือบําเพ็ญตนใหมีความบริสุทธิ์ทางกาย 
วาจา ใจ  และบูชาพระเจาดวยความจงรักภักดีอยาง 
แทจริง ชาวโซโรอัสเตอรเชื่อวาชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียว 
จากนั้นจะไปอยูนรกหรือสวรรคช่ัวนิรันดร 

4. ศาสนาโซโรอัสเตอรมี 2 นิกาย คือนิกายชหันช 
นิส และนิกายกัทมิส ศาสนาโซโรอัสเตอรใชสัญลักษณ 

ทางศาสนาเปนรูปโคมไฟ ซึ่งมีความหมายถึงแสงสวาง 
และความอบอุน 

5. ศาสนาโซโรอัสเตอรในปจจุบันนี้ มีศาสนิกชน 
ทั้งหมดประมาณ  180,000  คน  อยูที่เ มืองบอมเบย 
ประเทศอินเดีย  และประเทศอิหราน 

9.1. ประวัติความเปนมา 
ศาสนาโซโรอัสเตอร เกิดในประเทศอิหรานเม่ือ 

ประมาณ 117 ปกอน พุทธศักราชโดยคิดตามสมัยของโซ 
โรอัสเตอร  (Zoroaster)  ผูเปนศาสดา ศาสนาโซโรอัส 
เตอรเปนศาสนาทวิเทวนิยม เช่ือวามีเทพเจา 2 องค คือ 
เทพเจาแหงความดีมีพระนามวา อหุระมาซดะ (Ahura 
mazda)  หรือออรมุสด (Ormuzd)  หรือสเปนตา เมนยุ 
(Spentamainyu)ทรงสรางแตสิ่งดีงาม เชน ความสวยงาม 
ความอุดมสมบูรณ ความสุข และความสมหวัง เปนตน 
กับอีกองคหนึ่งเปนเทพเจาแหงความช่ัว หรือพญามาร มี 
นามวา อหริมัน (Ahriman)  หรืออังครา เมนยุ (Angra 
Mainyu)  สรางแตสิ่งที่ช่ัวหรือไมดีทั้งหลาย เชน  ความ 
อัปลักษณความอดอยาก ความทุกขและความผิดหวัง 
เปนตน เทพทั้ง 2 องคไดตอสูกันตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึง 
มีของคูกันในโลก  เชน ดี-ชั่ว สูง-ต่ํา ดํา-ขาว มืด-สวาง 
เปนตน โดยสิ่งท่ีดีท้ังหลายมาจากอหุระ มาซดะ สวนสิ่ง 
ที่ไมดีทั้งหลายก็มาจากอหริมัน 

ศาสนาโซโรอัสเตอรเปนศาสนาที่ชาวอิหรานนับ 
ถือกันมาตั้งแตกอนคริสตศวรรษที่ 6  ทั้งมีความสําคัญ 
เปนศาสนาของจักรวรรดิเปอรเซีย  ซึ่งพระเจาไซรัส 
มหาราชทรงปกครองเม่ือ 558-530  กอนศริสตศักราช 
ศาสนาโซโรอัสเตอรดํารงอยูในประเทศอิหรานมานาน 
กวา 1,000 ป ทั้งเคยรุงเรืองมากวาประมาณ 3 ศตวรรษ 
เกียรติคุณขจรไปยังตางแดนโดยเฉพาะในประเทศกรีก 
นักประวัติศาสตรกรีกคนสําคัญ เชน เอโรโดตุส และพลู 
ตารซ เปนตนและนักปรัชญากรีก เพลโต และอาริสโต 
เติล ตางก็ไดยกยองศาสนาโซโรอัสเตอรไวอยางสูงจนใช 
คําวาโซโรอัสเตอรกับคําวาปญญาในภาษากรีกแทนกัน 
ได  และถือวาปรัชญาของโซโรอัสเตอรกับปรัชญาของ 
เพลโตมีแนวเดียวกัน สวนสาเหตุที่ทําใหศาสนาโซโรอัส
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เตอรคอยอันตรธานหายไปจากประเทศอิหรานก็เพราะ 
เหตุ 2 อยาง คือ 

1. ถูกพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชแหงกรีก ได 
เขามารุกรานจนมีชัยเหนือดินแดนนี้  เม่ือประมาณ พ.ศ. 
213  พระองคสั่งใหเผาคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาโซ 
โรอัสเตอรและศาสนิกถูกบังคับใหนับถือศาสนากรีก 
แทน 

2.  เม่ือกลางคริสตศตวรรษที่ 17  ผูมีอํานาจใน 
ศาสนาอิสลามกําลังเอาชนะโลกในนามพระอัลเลาะหได 
เขามายึดครองอิหราน สั่งใหเผาทําลายคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่ 
หลงเหลืออยูทั้งหมด  ทั้งบังคับศาสนิกของศาสนาโซ 
โรอัสเตอรใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ใครขัดขืน 
จะถูกฆา ทําใหศาสนิกของศาสนาโซโรอัสเตอรผูไมยอม 
เปลี่ยนศาสนา  ไดพากันหลบหนีไปอยูเมืองบอมเบย 
ประเทศอินเดีย ศาสนาโซโรอัสเตอร จึงแทบสูญสิ้นไป 
ไมประจักษแกชาวโลกเปนเวลานานหลายศตวรรษ 
จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 ชาวโลกเริ่มไดรูจักศาสนา 
นี้อีกครั้งหนึ่ง 

9.2 ประวัติศาสดา 
ผูเปนศาสดาของศาสนานี้คือ โซโรอัสเตอร หรือ 

เรียกอีกช่ือวา ซาราธุสตรา  เกิดในคริสตศตวรรษที่ 7 
กอน ค.ศ. ตามประวัติกลาววามีชีวิตอยูในระหวางกอน 
ค.ศ.660-583

9.2.1 ชาติกําเนิดและปฐมวัย 
ซาราธุสตราหรือโซโรอัสเตอร เกิดในครอบครัว 

ชนเผาปยะครอบครัวหนึ่งในดินแดนเปอร เซียหรือ 
อิหรานในปจจุบัน  เม่ือศตวรรษที่ 7  กอนคริสตศักราช 
เปนบุตรชายที่นารักคนหนึ่งของปุรุษัสผูบิดา และทุโควะ 
ผูมารดา 

ชีวิตปฐมวัยของโซโรอัส เตอรปรากฏเรื่อง 
ประหลาดมหัศจรรยหลายครั้ง ตั้งแตยังเปนทารก เชน มี 
สมองพิเศษ คือ มีอานุภาพมาก  หากใครเอามือแตะที่ 
ศีรษะจะตองสะทอนกลับทันที  เปนเสมือนเขาใกล 
ไฟฟาแรงสูงฉะนั้น และยังสามารถแสดงวาทะที่มีเหตุผล 
โตตอบกับนักปราชญเหนือกวาเด็กสามัญธรรมดาจะมี 

ได เมื่ออายุได 15 ป มีจิตใจใฝสงบโนมเอียงไปขางยึดถือ 
เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา มีอํานาจจะยังชีวิตของคนใหเปนสุข 
ไดในอนาคต มีจิตใจเปยมดวยเมตตากรุณาเอื้อเฟอตอคน 
ยากจนและสัตวทั่วหนา เม่ืออายุ 20  ป  โซโรอัสเตอร 
ปรารถนาที่จะทองเที่ยวไปในปา บําเพ็ญตนหาความสงบ 
อยูโดยลําพัง  แตบิดามารดาไมยอมอนุญาตใหออกจาก 
บานตามปรารถนา จึงหาวิธีที่จะผูกมัดโซโรอัสเตอรให 
อยูบาน  โดยการหาหญิงสาวเลอโฉมมามอบใหเปน 
ภรรยา แตโซโรอัสเตอรไมยินยอมมีภรรยาที่บิดามารดา 
หามาให คัดคานวาผิดจารีตประเพณี เพราะชายที่ไมได 
พบและรักหญิงกอนนั้นจะแตงงานกันไดอยางไร 

9.2.2 มัชฌิมวัยและประสบการณทางใจ 
เม่ืออายุ 30  ป  โซโรอัสเตอรก็ตัดสินใจออก 

เดินทางทองเที่ยวไปในหมูชาวไรชาวนาที่ยากจน ไดเห็น 
การถูกบีบคั้นที่ไดรับจากเจาของที่ดิน  และความทุกข 
ทรมานของปศุสัตวโซโรอัสเตอรไมสามารถทนดูไดจึง 
คิดท่ีจะชวยคนและสัตวเหลานั้นใหพนจากความลําบาก 
ขณะนั่งคิดหาอุบายอยูก็ไดประสบการณทางใจ คือ 
รูสึกตัวเสมือนหนึ่งพระเจาอาหุรมัสดาตรัสเรียกใหมาเฝา 
อยูขางหนาพระพักตร  พระองคทรงไตถามซักฟอก 
ปญหาตางๆ จนพอพระทัย แลวทรงมอบใหดําเนินงาน 
ในฐานะตัวแทนของพระองคเพื่อชวยเหลือความทุกข 
ของคนทั้งหลาย  คําสั่งของพระเจามีวา "ชายผูนี้เราได 
สรางมาเพื่อเปนตัวแทนของเรา ชายผูนี้เทานั้นที่เอาใจใส 
ตอการบอกกลาวแนะนําของเรา"  และวา  "เจาเปนคน 
แรกที่ยกยองเรา สวนคนอื่นตางพากันมองเราดวยความ 
เกลียดชัง" 

9.2.3 ออกประกาศศาสนา 
เมื่อไดรับประสบการณเชนนั้นก็ม่ันใจในตัวเองที่ 

จะเปนผูควรโปรดหมูคน ตามประวัติไดกลาวไววา โซ 
โรอัสเตอรไดใหสัตยปฏิญาณตอพระเจา  วาจะเผยแผ 
ศาสนาใหกาวหนาไปทั่วสากลโลก จะเปลี่ยนแปลงความ 
ช่ัวรายใหกลายเปนดี  ตั้งแตนั้นมาโซโรอัสเตอรก็มอบ 
กายถวายชีวิตใหเปนพลีแดพระเจา ยึดถือหลักมีความคิด 
ดี มีการกระทําดี และมีวาจาดี ตําหนิติเตียนความสกปรก 
โสมม การมัวเมา การคดโกง และการหลอกลวงทั้งสิ้น



67 ศาสนาขั้นแนะนํา 

โซโรอัสเตอร  กลาววา ผูที่ไมปฏิบัติตามคําสอนนี้ ในบั้น 
ปลายชีวิตเขาจะตองประสบความเดือดรอนลําเค็ญ 

9.2.4 ความสําเร็จ 
โซโรอัสเตอรมีโอกาสเขาสูราชสํานักเปอรเซียไดเขาเฝา 
กษัตริยวิสตาสปา (Vistaspa) ไดเทศนาถวายกษัตริย พระ 
ราชอนุชา พระราชโอรส และขาราชการฝายหนาฝายใน 
คนทั้งหลายในราชสํานักพากันเปลี่ยนจากความนับถือ 
เดิม คือการนับถือธรรมชาติท่ีทรงอํานาจ เชน การนับถือ 
ของเผาอารยันโบราณอื่นๆ  กลับมานับถือพระเจาอา 
หุรมัสดา และคําสอนของโซโรอัสเตอร โซโรอัสเตอรมี 
อายุ 42  ป  อาศัยความสําเร็จอันนี้โซโรอัสเตอรเผยแผ 
ศาสนาไดผลอยางเต็มที่จนถึงอายุ 57 ป 

ระยะการประกาศศาสนาของโซโรอัสเตอรตอน 
หลัง คือ ตั้งแตอายุ 57 ป มีลักษณะรุนแรงไปดานการใช 
ศาสนาเปนเครื่องมือทางการเมือง  เพื่อแสวงหาราช 
อํานาจใหแกกษัตริยเปอรเซียในดินแดนใกลเคียง ปรากฏ 
วากษัตริยเปอรเซียผูอุปถัมภศาสนาโซโรอัสเตอรตองทํา 
สงครามศาสนากับเผาตุเรเนียนอยางหนักครั้งหนึ่ง 
เปอรเซียตองใชทหารถึงแสนคนเขาตีเผา ตุเรเนียนและ 
ประเทศใกลเคียงที่ปฏิเสธไมยอมรับนับถือศาสนาของ 
โซโรอัสเตอร และไดชัยชนะ 

9.2.5 บั้นปลายชีวิต 
ในวัยชราอันเปนปจฉิมวัย โซโรอัสเตอรไดบําเพญ็ 

ตนเปนบรมศาสดาผูยอดเยี่ยมในการใชกลยุทธในการ 
ประกาศศาสนา ใชศาสนาเปนเครื่องมือ ยังชาติบานเมือง 
ใหพัฒนาเจริญรุงเรือง ทั้งปฏิปทาของโซโรอัสเตอรเองก็ 
เปนศาสดาผูสูงสงดวยศีลธรรมจรรยา  เปนที่นับถือ 
ศรัทธาของคนทั้งหลาย เม่ืออายุ 77  ป ก็ไดถึงแกการ 
สิ้นชีพ 

9.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรของศาสนาโซโรอัสเตอร คือ คัมภีรอเวส 

ตะ คําวา อเวสตะ แปลวา ความรู ตรงกับคําวา เวทะ อัน 
เปนคัมภีรพระเวทของพราหมณหรือฮินดู  ภาษาที่ใช 
จารึกเปนภาษาอเวสตะ(มีลักษณะคลายภาษาสันสกฤต) 

เกิดจากการรวบรวมขึ้นจากที่ทองจํากันมาคัมภีรอเวสตะ 
แบงออกเปน 5 หมวดใหญ ดังนี ้

1.  ยัสนะ เปนหมวดท่ีวาดวยพิธีกรรม การพลี 
กรรมบวงสรวงตอพระเจา  เปนตอนเริ่มแรกที่แสดง 
วา  เทพเจามีความสําคัญยิ่งกวามนุษย และแสดงวา 
การพลีกรรมบวงสรวงตอเทพเจาเปนขอปฏิบัติของ 
มนุษยที่มากอนขอใด คัมภีรยัสนะแตงเปนคาถาทํานอง 
เพลงขับในคัมภีรพระเวทของพราหมณ ใชเปนบทสวด 
สรรเสริญคุณและฤทธิ์ของพระเจา มีอยูดวยกัน 5 บท 

2.  วิสเปรัท เปนหมวดวาดวยบทสวดออนวอน 
ตอเทพทั้งปวง ใชคูกับยัสนะ ประกอบดวยบทงายๆ 20 
บท 

3.  เวทิทัท เปนหมวดวาดวยบทสวดขับไลภตูผี 
ปศาจและเทพ ซึ่งเปนฝายราย เปนกฎที่เปนปฏิปกษตอ 
มารราย เฉพาะนักพรตหรือพระในศาสนานี้เทานั้น จะ 
เปนผูใชเวทิทัทประกอบพิธีกรรม นอกจากนั้นหมวดนี้ 
ยังไดกลาวถึงเรื่องของจักรวาล ประวัติศาสตร  และคํา 
สอนเรื่องนรกสวรรค 

4.  ยัษฎส  เปนหมวดวาดวยบทสวดบูชาอัน 
เปนบทกวีสําหรับใชสวดบูชาทูตสวรรค 21  องค และ 
วีรบุรุษแหงศาสนาโซโรอัสเตอร ถือวาเปนหมวดสําคัญ 
ของคัมภีรอเวสตะ นักพรตไดนํามาใชเปนคัมภีรแรกใน 
พิธีกรรม เปนคัมภีรคูมือของนักพรต 

5.  โขรท-อเสตะ  แปลวา  "อเวสตะ 
เล็กนอย" เปนหมวดที่เปนหนังสือบทสวดคูมืออยางยอ 
สําหรับใชในหมูศาสนิกชนสามัญท่ัวไป 

9.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
9.4.1 คุณธรรมคําสอนที่จะนําไปสูการอยูรวมกับ 

ปวงเทพ 6 ประการ คือ 
1.  พฤติกรรมที่สุจริตทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
2.  ความมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด 
3.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
4.  ความเมตตากรุณาตอสัตวที่ให 

คุณประโยชน
5.  การทํางานที่มีคุณคา
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6.  การชวยเหลือผูยากจนใหไดรับการศึกษา 
9.4.2  บาปและบุญ  บาปซึ่งเปนมิตรของพาลชน 

แตเปนศัตรูของสาธุชน ไดแก ทุจริตทางกาย  วาจา  และ 
จิตใจ โทสะ วิหิงสา พยาบาท  ดื้อดึง เยอหยิ่ง เลนการ 
พนัน ดูหญิงดวยกามวิตก โลภ ปราศจาก ความละอาย 
ริษยา  และอื่นๆ ซึ่งอยูในหมวดความช่ัว ศาสนิกทุกคน 
จะตองงดเวนใหหางไกล เพราะถาทําบาปแลวยอมไดรับ 
ผลของบาปนั้น สวนบุญคือ การกระทําที่ชอบ  ซึ่งเปน 
มิตรของสาธุชน แตเปนศัตรูของพาลชน ไดแก  การให 
ทานมีความเมตตากรุณามุทิตา กลาววาจา ออนหวาน 
ไพเราะ แสวงหาความรู พูดสิ่งท่ีเปนจริง ฯลฯ ศาสนิกทุก 
คนควรเปนสาธุชนกระทําแตในสิ่งท่ีเปนบุญเทานั้น 

9.4.3  หนาที่ของมนุษย 3  ประการ  คือ  ผูจะเปน 
มนุษยจะตองไดทําหนาที่ 3 ประการดังนี้ คือ 

1.  ทําศัตรูใหเปนมิตร 
2.  ทําคนชั่วใหเปนคนดี 
3.  ทําคนโงใหเปนคนฉลาด 

9.4.4  หลักการสรางนิสัยที่ดี 4  ประการ  อันเปน 
หลักศาสนาโซโรอัสเตอร คือ 

1.  เอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลผูสมควร 
2.  มีความยุติธรรม 
3.  เปนมิตรกับทุกๆ คน 
4.  ขจัดความอสัตยออกไปจากตัวเอง 

9.4.5 ขอปฏิบัติของนักบวช 
มีขอปฏิบัติอันเรียกวา ธรรม และขอหามอัน 

เรียกวา วินัย สําหรับนักพรตมีดังนี้ 
ธรรม มี 5 คือ 

1.  เปนผูบริสุทธิ์ (พรหมจรรย) 
2.  เปนผูเที่ยงธรรมตอคนและสัตวในไตร 

ทวาร 
3.  เปนผูมีความรูเช่ือถือได (สอนคนได) 
4.  เปนผูฉลาดในพิธีกรรม 
5.  เปนผูอดทนตอความช่ัว 

วินัย มี 10 คือ 
1.  ตองมีช่ือเสียงดีเพื่อความดีของครูอาจารย 
2.  ตองไมมีช่ือเสียงช่ัวเพื่อครูอาจารย 

3.  ตองไมทุบตีและไมกลาวคําหยาบตอครู 
อาจารย 

4.  ครูอาจารยสอนอยางไรตองรับอยางนั้น 
และตองสอนตามที่ครูอาจารยสอน (อยาบิดเบือน) 

5.  ตองวางกฎเกณฑใหรางวัลแกผูทําความดี 
ลงโทษแกผูทําความช่ัวโดยเที่ยงธรรม 

6.  ตองตอนรับผูมาหาดวยอาจาระอันงาม 
7.  ตองหามมิใหผูใดประพฤติช่ัว 
8.  ตองสารภาพความช่ัวที่ตัวกระทํา (ปลง 

อาบัติ) 
9.  ตองรูความเคลื่อนไหวของศาสนา และ 

ชวยบํารุงศาสนา 
10.  ตองภักดีตอผูปกครองทางอาณาจักร 

และศาสนจักร 
9.4.6 การบูชาไฟ 

มหาเทพอาหุรมัสดาเปนผูทรงความบริสุทธิ์ เปนผู 
ทรงแสงสวางยิ่งกวาแสงสวางอันใด เปนผูประทานความ 
อบอุนใหแกมวลมนุษยทั้งหลาย  ดังนั้นไฟจึงเปน 
สัญลักษณแหงเทพเจา 

9.4.7 พระเจาผูเปนเจาสูงสุด 
ศาสนาโซโรอัสเตอรเชื่อวามีพระเจาผูทรงยิ่งใหญ 

คือ พระเจาอาหุระ มาซดะ (AhuraMazda) แปลวา "พระ 
เจาแหงดวงปญญา" ในคัมภีรของโซโรอัสเตอรไดเอยถึง 
พระองค มากกวา 20 พระนาม เชน "ผูประทานพร"  "ผู 
ประทานฝูงสัตว"  "ผูทรงพลัง"  "ความศักดิ์สิทธิ์อัน 
สมบูรณ"  "พระผูสราง"  "สัพพัญู" และ  "พระเจา ผูไม 
มีใครเอาชนะ"  เปนตน 

9.5 หลักความเชื่อ และจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาโซโรอัสเตอรสอนวามีเทพเจาอยู 2 องค 

คือ พระอหุระ มาซดะ  และอหริมันพระอหุระมาซดะ 
เปนเทพเจาแหงความดี ทรงสรางโลกและสรรพสิ่งที่ดี 
งาม  อหริมัน เปนเทพแหงความช่ัวราย ศาสนาโซโรอัส 
เตอรสอนวา พญามารอหริมันถึงแมจะมีอํานาจเพียงใด 
แตในที่สุดก็จะถูกพระอหุระ มาซดะ  กําจัดใหหมดสิ้น 
ไป แตการที่พระอหุระ มาซดะ จะเอาชนะอหริมันไดเร็ว
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เพียงไรก็ขึ้นอยูกับชาวโลกเปนสําคัญ กลาวคือพระอหุระ 
มาซดะ นอกจากจะมีเทพบริวารคอยชวยเหลือพระองค 
แลว พระองคยังตองการความชวยเหลือจากชาวโลกดวย 
ถาจะใหพระองคเอาชนะอหริมันไดเร็ว  ทุกคนจะตอง 
ชวยขับไลอหริมัน นั่นก็คือตองคิดดี ทําดี พูดดี พยายาม 
กําจัดความช่ัวใหออกไปจากจิตใจ แตตรงกันขามหาก 
ใครคิดช่ัว ทําช่ัว พูดช่ัวเม่ือไร ก็หมายถึงวากําลังตกเปน 
เหยื่อของอหริมัน 

เกี่ยวกับเรื่องโลกหนา ศาสนาโซโรอัสเตอรสอน 
วา วิญญาณเปนอมตะไมตายตามรางกาย กลาวคือเม่ือคน 
ตายแลว วิญญาณจะวนเวียนอยูกับรางกายอยู 3 วัน 3 คืน 
แลวครั้นรุงขึ้นวันที่ 4 วิญญาณจึงไปสูสถานที่ตัดสินบุญ 
บาป  ซึ่งพระมิตระทรงเปนผูตัดสินโดยใชตราช่ังบุญ- 
บาปช่ัง  จากนั้นก็จะไปขึ้นสะพานชินวัต  (Chinvat) 
วิญญาณที่ทําความดีไวมากก็จะเดินไปตามสะพานอยาง 
สะดวกสบาย  สะพานนั้นจะขยายกวางออกไปเรื่อยๆ 
และมีเทพอัปสรคอยชวยเหลือและนําทางวิญญาณจะ 
ถามเทพอัปสรวาทานเปนใคร  เทพอัปสรจะตอบวาฉัน 
เปนอัตตาของทานเปนตัวแทนความสะอาด ความ 
บริสุทธิ์ทั้ง 3 คือ ทางกาย วาจา และใจ ที่ทานประกอบ 
มาแลว ครั้นแลวเทพอัปสรก็นําวิญญาณนั้นไปสูสวรรค 
ดินแดนแหงความสวาง ความสุข  ความสวยงามและ 
ความหอม อยูกับพระอหุระ มาซดะ ช่ัวนิรันดร สวนคน 
ที่ทําความช่ัวไวมาก  ก็จะเดินไปบนสะพานดวยความ 
ยากลําบากเพราะสะพานเต็มไปดวยสิ่งกีดขวาง  และ 
สะพานนั้นจะแคบลงทุกทีจนกลายเปนคมดาบที่คมกริบ 
อีกทั้งมีแมมดตนหนึ่ง  รูปรางนาเกลียดนากลัวคอย 
ตอนรับ วิญญาณจะถามแมมดวาทานเปนใคร แมมดตอบ 
วาเราคืออัตตาของทาน เปนตัวแทนความสกปรก ความ 
ไมบริสุทธิ์ทั้ง 3  อยางทางกาย วาจา และใจ ที่ทานได 
กระทําไวแลว วาแลวแมมดก็จะนําวิญญาณลงนรก 

9.6. พิธีกรรมที่สําคัญ 
9.6.1 พิธีปฏิญาณตนเขานับถือศาสนา 
ชาวปารซีวัยรุนทุกคนจะตองเริ่มตนเขาปฏิญาณ 

ตนนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร  เม่ืออายุ  ครบ 7 ป (ใน 

อินเดีย) และ 10 ป (ในอิหราน) เม่ือทําพิธีเสร็จแลว จะ 
ไดรับเสื้อ 1 ตัว และ กฤช 1 เลม ไวเปนเครื่องประดับกาย 
ตลอดชีวิต

9.6.2 พิธีบูชาไฟ 
ชาวโซโรอัสเตอรถือวา ไฟเปนสัญลักษณแหง 

เทพเจา  ผูทรงแสงสวางยิ่งกวาแสงสวางใดๆ ผูทรง 
ประทานความอบอุนใหแกมวลมนุษยชาติ เพราะฉะนั้น 
เมื่อไปอยูที่ใดยอมจะเผาผลาญสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย 
ใหสูญสิ้นไป เหลือแตความสะอาดบริสุทธิ์ ความสวาง 
ไสว ความอบอุน 

9.6.3 พิธีนมัสการตอนสายัณห 
พอแดดรมลมตกแตละวัน  ชาวศาสนิกแหงโซ 

โรอัสเตอรที่ประเทศอินเดียโดยเฉพาะที่เมืองบอมเบยซึ่ง 
เปนสถานที่ที่เปนศูนยกลางของศาสนานี้  จะพากัน 
แตงตัวดวยผาขาวมีสไบพาดบาลอยชายลงทั้งสองขางไป 
ชุมนุมพรอมกันอยางเปนระเบียบ ณ ชายหาดแหงทะเล 
เพื่อประกอบพิธีนมัสการตอนสายัณต โดยการโคงตัวลง 
บรรจงจุมมือทั้งสองในน้ําทะเล แลวเอาขึ้นมาแตะที่ 
หนาผากอยางชาๆ  แลวจับชายสไบทั้งสองมาแตะ 
หนาผากอีกครั้ง ปลดสไบมาคาดพุงแลวหันหนาไปทาง 
พระอาทิตยซึ่งกําลังจะตกลับขอบฟา  พรอมสวดมนต 
พรอมกันเบาๆ 

9.6.4 พิธีศพ 
เมื่อมีคนตาย ชาวโซโรอัสเตอร จะไมเผาศพหรือ 

ฝงศพ จะไมทิ้งซากศพลงในน้ําเพราะโดยหลักการแลว 
ศาสนานี้ถือวาไฟเปนสัญลักษณแหงพระเจา จึงมีความ 
ศักดิ์สิทธิ์มาก และในขณะเดียวกันก็ยอมรับวา ดิน น้ํา ก็ 
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน  ถาเผาศพก็เกรงวาจะทําให 
ไฟหมดความศักดิ์สิทธิ์และแปดเปอนดวยสิ่งสกปรก ถา 
จะฝงดิน ก็เกรงวาดินจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ หรือทิ้ง 
ซากศพลงในน้ํา ก็เกรงวา น้ําจะสกปรกและหมดความ 
ศักดิ์สิทธิ์เชนกัน ดวยเหตุนี้พวกเขาจึงนําเอาศพไปวางไว 
บนหอคอยที่สูงซึ่งสรางไวเปนพิเศษเพื่อการนี้เรียกช่ือวา 
หอคอยแหงความสงบ (The  Tower  of  Silence)  ทิ้งไว 
อยางนั้นใหเปนอาหารของแมลงของมด  ของสัตวอื่นๆ 
เชน นก อีกา อีแรง หรือแมแตสุนัข เปนตน
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9.7 นิกายในศาสนา 
นิกายที่สําคัญของศาสนาโซโรอัสเตอร มี 2 

นิกาย คือ 
1.  นิกายชหันชหิส นิกายนี้คงถือคัมภีรที่วา 

ดวยการที่พระเจาแจงเรื่องราวตางๆ ลงมาทางศาสดาโซ 
โรอัสเตอรเปนสําคัญ ซึ่งคัมภีรดังกลาวเปนคัมภีรที่ 
เกิดขึ้นใหมในสมัยตนศตวรรษ  ที่ 3 อันไดมีการแปล 
คัมภีรของศาสนานี้เปนภาษาปาลวี ซึ่งใชในเปอรเซีย 
สมัยนั้น ช่ือวา คัมภีรเมนอกิขรัท 

2.  นิกายกัทมิส นิกายนี้ยึดม่ันในคัมภีรที่วาดวย 
พิธีกรรมตางๆ อันไดแก คัมภีร ชะยิต-เนชะยิต ซึ่งเกิดขึ้น 
ในสมัยเดียวกันกับคัมภีรเมนอกิขรัท 

9.8 สัญลักษณของศาสนา 
สัญลักษณของศาสนาโซโรอัสเตอร ไดแก โคมไฟ 

ซึ่งมีความหมายถึงแสงสวาง  และความอบอุนอันเปน 
เครื่องหมายแสดงถึงคุณลักษณะของพระเจาอาหุรมัสดา 
ผูทรงความบริสุทธิ์ ผูทรงแสงสวางยิ่งกวาแสงสวางอัน 
ใด ผูประทานความอบอุนใหแกมนุษยทั้งหลาย ไฟผูให 
กําเนิดแสงสวางยอมเผาผลาญสิ่งสกปรกใหเหลือแต 
ความบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนพระเจาประทับอยูที่ใด  ที่ 
นั่นยอมมีแตความบริสุทธิ ์

9.9 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาโซโรอัสเตอร  เกิดและเจริญในประเทศ 

อิหรานกวา 1,000 ป สวนเหตุที่ทําใหศาสนานี้อันตรธาน 
หายไปจากประเทศอิหรานก็เพราะถูกอํานาจตางชาติตาง 
ศาสนาเขาไปรุกรานบังคับใหเปลี่ยนศาสนามานับถือ 
ศาสนาของตน ใครขัดขืนจะถูกฆา จนชาวโซโรอัสเตอร 
ที่ไมยอมเปลี่ยนศาสนา ตองอพยพหนีมาอยูที่เมืองบอม 
เบย ประเทศอินเดียและประเทศอื่น  จนบอมเบยเปน 
ศูนยกลางของศาสนาโซโรอัสเตอรในปจจุบัน ศาสนิก 
ชนของศาสนาโซโรอัสเตอรในปจจุบัน มีประมาณ 
180,000 คน โดยยังอยูที่ประเทศอิหรานประมาณ 30,000 
คน ซึ่งเรียกวา พวกกาบารส (Gabars) คําวากาบารไมใช 
เปนช่ือที่ชาวโซโรอัสเตอรตั้งขึ้น หากแตเปนคําที่มุสลิม 

เรียกแปลวาพวกนอกศาสนา สวนชาวโซโรอัสเตอรเรียก 
ตัวเองวาซารดัสเตียน หรือบาหดินัน ชาวโซโรอัสเตอร 
ในอิหรานสวนใหญจะอยูในเมืองยาซาด เมืองเกอมัน 
และกรุงเตหะราน  และอีกประมาณ 150,000  คน อยูที่ 
เมืองบอมเบย ประเทศอินเดีย ที่เรียกวาพวกปารซี ถึงแม 
จํานวนศาสนิกชนศาสนาโซโรอัสเตอรจะมีนอย แตชาย 
โซโรอัสเตอรมักจะมีการศึกษาดีมีฐานะม่ันคง และ 
ควบคุมเศรษฐกิจในอินเดีย เชนเปนเจาของโรงแรมที่ดี 
ที่สุด นายหางที่ใหญที่สุด  เจาของบริษัทขายขนแกะที่ 
ใหญที่สุด  เจาของโรงงานปอกะเจาที่ใหญเจาของโรง 
ถลุงเหล็กและบริการทางอากาศ ทั้งไดรับยกยองวาเปน 
พวกที่ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมแตถึงกระนั้น 

ชาวโซโรอัสเตอรก็ดูจะไมสนใจเผยแผศาสนาให 
แพรหลายออกไปสูโลกภายนอก แตยังพอใจ  ที่จะ 
อนุรักษไวสําหรับชาวโซโรอัสเตอรดวยกันเทานั้น ทั้งมี 
ทีทาจะถูกศาสนาอื่นกลืนอีกดวยสวนชาวโซโรอัสเตอร 
ในประเทศอิหราน ก็อยูในฐานะลําบากเพราะถูกมุสลิม 
รังแก และโดยเฉพาะสมัยที่อยาโตลาห รูโฮลลาห  โค 
ไมนี ขับไลพระเจาชาหแหงอิหรานออกนอกประเทศ 
แลวขึ้นปกครองบานเมืองนั้น ชาวโซโรอัสเตอรและศา 
สนิกในศาสนาอื่นๆ ที่ไมใชศาสนาอิสลามไดรับความ 
เดือดรอนมาก เพราะถูกทําลายลาง
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บทที่ 10 ศาสนายิว 

แนวคิด 
1. ศาสนายิว เกิดที่ประเทศปาเลสไตน ประมาณ 

957 ป กอนพุทธศักราช เปนเอกเทวนิยม คือนับถือพระ 
ยะโฮวา ชาวยิวเช่ือวาพระยะโฮวาเปนผูสรางโลก  เปน 
ผูชวยชาวยิวใหเปนอิสระจากการเปนทาสของชาวอียิปต 
ศาสดาของศาสนายิวคือโมเสส 

2.  คัมภีรสําคัญในศาสนายิว คือ  "ตานัค" แบง 
ออกเปน 3 ภาค คือ 1.คัมภีรโตราห  2.ศาสดาประกาศก 
3.วรรณกรรม  นอกจากนี้ยังมีคัมภีรอีกเลมหนึ่งซึ่งเปน 
บทอธิบายเพิ่มเติมจากของเดิม  เรียกวา "คัมภีรทัลมุด" 

3.  ศาสนายิวมีหลักคําสอนที่สําคัญ  คือ1)พระ 
บัญญัติ 10  ประการ 2)เรื่องการสรางโลก 3)เรื่องดวง 
วิญญาณ และ  ศาสนายิวมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของ 
ชีวิต อันเปนสุขที่แทจริงและนิรันดรที่ชาวยิวตางมีความ 
ปรารถนาที่จะบรรลุถึงคือสวรรค (การมีชีวิตอยูกับพระ 
เจา) วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางนั้นจะตองเช่ือ 
ฟง จงรักภักดีบูชาพระยะโฮวาเจาเพียงพระองคเดียวและ 
เช่ือฟงปฏิบัติตามพระบัญญัติซึ่งพระยะโฮวาสั่งผานลง 
มาทางโมเสสโดยเฉพาะที่สําคัญยิ่งคือพระบัญญัติ  10 
ประการ ชาวยิวเช่ือวาชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียวจากนั้นก็ 
จะไปอยูในโลกวิญญาณช่ัวนิรันดร 

4. นิกายในศาสนา ศาสนายิวมีนิกายที่สําคัญอยู 4 
นิกาย ดังนี้ 1)นิกายออรธอดอกซ 2)นิกายปฏิรูป 3)นิกาย 
อนุรักษนิยม 4)นิกายบูรณปฏิสังขรณ สวนสัญลักษณใน 
ศาสนานั้น  เดิมใช เครื่องหมายเทียน  7  กิ่ง  เปน 
สัญลักษณ  แตปจจุบันใชรูปสามเหลี่ยมซอนกัน 2  รูป 
เปนดาว 6 แฉก เปนสัญลักษณ 

5. ศาสนายิวในปจจุบันนี้มีศาสนิกที่นับถือศาสนา 
อยูทั้งหมดประมาณ 12-13 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้เกือบ 
ทั้งหมดอยูในประเทศอิสราเอล ในสหรัฐอเมริกามี 
ประมาณ 5  ลานคนในแคนาดาประมาณ 4  ลานคน ใน 

ทวีปยุโรปประมาณ 3 ลาน 5 แสนคนและในทวีปเอเชีย 
ประมาณ 3 ลานคน 

10.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนายิว  เปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในบรรดา 

ศาสนาเอกเทวนิยมท่ียังมีชีวิตอยู ศาสนายิวเกิดประมาณ 
957-657 กอนพุทธศักราช โดยคิดตามสมัยของโมเสส ผู 
เปนศาสดาของศาสนานี้  แตถาจะวาตามความเช่ือของ 
ชาวยิวแลวศาสนายิวเกิดตั้งแตสมัยอับรามหรืออับราฮัม 
คือประมาณ 1,500  ปกอนพุทธศักราช  ซึ่งเปนเวลา 
ประมาณ 4,000 ปมาแลว 

ศาสนายิวถาจะวาในทางวิชาการแลวเกิดขึ้นใน 
สมัยโมเสส  กลาวคือมีโมเสสเปนศาสดา  และมีศาสดา 
พยากรณที่สําคัญอยู 16  ทาน โดยแบงเปน 2  กลุม  คือ 
กลุมแรกเปนศาสดาพยากรณใหญมี 4  ทานคือ อิสยาห 
เยเรมีย เอเซเคียล และดาเนียล สวนอีกกลุมเปนศาสดา 
พยากรณนอยมี 12 ทานคือ อามอส มิคาร โฮเซอา เศฟน 
ยาห ฮะบากุก นาฮูม โยเอล โอบาคีย ฮักกัย โยนาร เศคาริ 
ยาห และมาลากี 

ศาสดาพยากรณเหลานี้ตางก็ชวยบรรเทาทุกขให 
ชาวยิว เชนใหความหวังวา  เมสไซอาหคือตัวแทนของ 
พระเจาใกลจะมาชวยแลว อาณาจักรของพระเจาใกลจะ 
มาถึงแลวเปนตน  ชาวยิวถึงแมจะกระจัดกระจายไปอยู 
ตามประเทศตางๆ เกือบทั่วโลก แตทุกคนถือตัวเปนยิว 
และยึดม่ันในขบวนการไซโอน (Zion-movement) วาสัก 
วันหนึ่งพระเจาจะประทานแผนดินใหยิวอีก เพราะยิว 
เปนประชากรของพระองค ยิวเปนชาติท่ีพระองคเลือก 

ศาสนายิวเปนศาสนาเอกเทวนิยม นับถือพระเจา 
เพียงองคเดียวคือพระยะโฮวาหจะหันเหไปสนใจพระเจา 
อื่นไมได  เพราะฉะนั้นเรื่องราวตางๆ ในคัมภีรพันธ 
สัญญาเดิมหรือโตราหซึ่งเปนคัมภีรช้ัน 1 ของศาสนายูดา 
จึงมักมีเรื่องพระเจาเขามาเกี่ยวของอยูเสมอ ชาวยิวนอก 
จากจะมีศรัทธาตอพระยะโฮวาห หรือ เยโฮวาห หรือยาห 
เวหแลว  ก็ยังถือโตราหเปนธรรมนูญชีวิตอีกดวย  ชาวยิ 
วจะใชคําสอนในศาสนามาเปนเครื่องดําเนินชีวิตและ
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ตัดสินปญหาตางๆ  เพราะฉะนั้นศาสนายิวนอกจากจะ 
เปนศาสนาแลว ยังเปนวิถีชีวิตของชาวยิวอีกดวย 

10.2 ประวัติศาสดา 
10.2.1 ชาติกําเนิดและปฐมวัย 
การที่พระเจากรุงอียิปตออกคําสั่งประหารชีวิตเด็ก 

ชาวเฮบรูครั้งนั้น อยูในชวงประมาณ 1200-1500 ป กอน 
พุทธศักราช โมเสสเปนบุตรเกิดใหมคนหนึ่งของพอแม 
ชาวเฮบรู (ยิว) ที่ตกไปเปนทาสรับใชของชาวอียิปตและ 
เกิดในชวงท่ีมีการออกคําสั่งของพระเจากรุงอียิปตเพื่อให 
ลูกของตนรอดพนจากน้ํามือของเพชฌฆาตอียิปตที่คอย 
จับเอาเด็กแดงๆ ชาวเฮบรูไปประหารชีวิต แมของโมเสส 
จึงรีบอุมเอาโมเสสหนีออกจากบานดวยหมายจะไปตาย 
เอาดาบหนาก็วาได ขณะหนีไปก็คิดวาหาวิธีรอดพนแต 
ไมรูจะทําอยางไร ก็เลยตัดสินใจยกใหเปนบุญกรรมของ 
โมเสสก็แลวกัน วาแลวเมื่อไปถึงแมน้ําไนลก็เอากระจาด 
มาใบหนึ่ง ปูเบาะรองพื้นที่กระจาดใบใหญแลวคอยวาง 
เด็กแดงโมเสสลงในกระจาด  แลวปลอยใหลอยไปตาม 
กระแสแมน้ําไนล พลางอธิษฐานขอฟาดินใหชวยลูกให 
ปลอดภัย  กระจาดใบนั้นก็ลอยไปเรื่อยๆ  จนถึงทาน้ํา 
หลวงเปนที่ลงสรงสนานของพระธิดากษัตริยฟาโรหผู 
ครองกรุงอียิปต  ในขณะนั้นพระธิดาของพระเจากรุง 
อียิปตกําลังสรงน้ําพอดี พระธิดาทอดพระเนตรเห็นเขา 
จึงใหคนไปเก็บขึ้นมา ทรงเห็นเด็กนารักยังมีชีวิตอยู จึง 
ทรงนําไปเลี้ยงไวโดยประทานช่ือวา โมเสสแปลวา  ผู 
รอดตายจากสายน้ํา 

10.2.2 พระโอรสเล้ียงและมัชฌิมวัย 
พระธิดากษัตริยฟาโรหไดทรงรับเอาโมเสสมาเปน 

บุตรบุญธรรม หรือพระโอรสเลี้ยง  โดยมอบหมายให 
หญิงคนสนิทซึ่งเปนชาวเฮบรูแอบนําไปเลี้ยงไวอยาง 
ลับๆ ใหไดรับการศึกษาอยางดีจนกระทั่งโต เม่ือโมเสส 
เติบโตขึ้นเจาหญิงก็พรากโมเสสจากแมเลี้ยงเขาไปอยูใน 
วัง  แตโมเสสมีเลือดเฮบรู ธรรมชาติสอนใหเปนคน 
สงสารชาวเฮบรูผูตกเปนทาสของอียิปต ที่สุดก็มี  ผูบอก 
วาตนมีเลือดเปนชาวเฮบรู ไมใชชาวอียิปต 

ประวัติศาสตรตอนนี้กลาวไววา  วันหนึ่งโมเสส 
ออกจากวังไปดูชาวเฮบรูทํางานใหชาวอียิปต ไดเห็นทาส 
เฮบรูถูกผูคุมงานอียิปตทําทารุณเฆี่ยนตีจนถึงตาย  ก็ 
บันดาลโทสะฆาผูคุมงานชาวอียิปตคนนั้นเสีย แลวหนี 
ออกจากกรุงอียิปตไปอยูที่เมืองมิเดียน (Midian)  ใน 
อาหรับบวชเปนพระและเปลี่ยนช่ือเปน โฮบับ (Hobab) 
หรือ Jethro  ตอมาไดแตงงานกับลูกสาวของนักบวชที่ 
เมืองนั้น  หลังจากนั้นไดลักลอบเดินทางเขาประเทศ 
อียิปตเพื่อหาทางชวยพวกเฮบรู เม่ือไปถึงประเทศอียิปต 
ปรากฏวา ฟาโรหองคกอนสิ้นพระชนมแลวฟาโรหองค 
ใหมทรงยกโทษใหโมเสส  เพราะดวยถาจะประหารก็ 
เสียดายความรู แตโมเสสจะตองลดฐานะตัวเองลงเปน 
ทาส  มีฐานะเหมือนชาวเฮบรูทั้งหลาย ตั้งแตนั้นมา 
โมเสสไดเปนหัวหนาทาสเฮบรู  ชวยเขาทําอิฐและรับ 
กอสรางใหแกชาวอียิปต ระหวางนี้เองโมเสสไดรวบรวม 
ชาวเฮบรูกอตั้งเปนสมาคมกออิฐ  เพื่อใช เปนศูนย 
รวบรวมผูคนชาวเฮบรู นักพงศาวดารกลาวไววา โมเสส 
ควรจะไดช่ือวาเปนผูตั้งสมาคมหรือสหพันธคนงานขึ้น 
เปนคนแรกในโลก 

โมเสสเคยทูลขอพระเจาแผนดินใหเลิกบังคับให 
ชาวเฮบรูลงเปนทาส และทูลขออนุญาตพาพี่นองชาวเฮบ 
รูออกจากประเทศ แตไมไดรับอนุญาต  แตมาเกิดโรค 
ระบาดขึ้นทั่วประเทศ ฟาโรหไมสามารถจะแกไขได ก็ 
ทรงเขาพระทัยวาภัยดังกลาวเกิดจากการที่พระองคทรง 
กักพวกเฮบรูไว  ทําใหพระเจาของพวกเฮบรูไมพอ 
พระทัย จึงตัดสินพระทัยอนุญาตใหโมเสสพาพวกเฮบรู 
ออกจากกรุงอียิปตได 

10.2.3 ปจฉิมวัยและไดรับบัญญัติ 10 ประการ 
เมื่อโมเสสไดรับอนุญาตจากพระเจากรุงอียิปต ให 

พาพี่นองชาวเฮบรูออกจากอียิปตได  ปรากฏวากอนจะ 
ออกเดินทางจากอียิปตไป โมเสสก็ไดออกบัญญัติใหทุก 
คนนับถือพระเจาเปนที่พึ่งเพียงพระองคเดียว  เพื่อเปน 
ศูนยกลางแหงความกลมเกลียวของหมูคณะและบังคับ 
ใหชายทุกคนขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศออกใหหมด 
กอน  เพื่อสะดวกแกการทําความสะอาดในการเดิน 
ทางไกล  เม่ือโมเสสพาพี่นองชาวเฮบรูออกจากอียิปตมี
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อายุ 80 ป เขาใหสัญญาแกชาวเฮบรูวา พระเจาดลใจเขา 
ใหพาชาวเฮบรูไปสูดินแดนอุดมสมบูรณที่พระเจาทรง 
มอบหมายใหเปนของชาวเฮบรู 

ครั้นเมื่อพวกเฮบรูออกเดินทางไปแลว ทางอียิปต 
เกิดปริวิตกกลัวไปวาพวกเฮบรูอาจจะกลับมากอการราย 
โดยอาจจะไปชักชวนหรือระดมกําลังจากชาติอื่นๆ มา 
โจมตีอียิปตก็ได  พระเจากรุงอียิปตจึงสงกองทัพทหาร 
ออกติดตาม ถาทันในระหวางทางก็ใหเขาโจมตีประหาร 
ชีวิตเสียสิ้น กองทัพทหารอียิปตตามไปทันในขณะที่พวก 
เฮบรูกําลังขามทะเลแดง พอพวกเฮบรูขามไดหมด 
กองทัพทหารอียิปตก็ถูกน้ําทวมทับตายลอยน้ํากลาด 
เกลื่อน การเดินทางของพวกเฮบรูตองประสบกับความ 
ลําบากผานความทุรกันดารไปมาก  จนกระทั่งใกลถึง 
ภูเขาซีไน (Sinai) พวกเฮบรูที่ทนความลําบากไมไดก็พา 
กันเริ่มคิดวา  โมเสสจะพาใหพวกเขามาตาย ความ 
เลื่อมใสศรัทธาที่มีตอโมเสสเริ่มเสื่อมคลายลง ศรัทธาที่ 
เคยมีวา พระเจาผูสูงสุดที่บรรพบุรุษของตนนับถือมา จะ 
ไดชวยใหไปถึงแผนดินสัญญาก็เริ่มลดถอยนอยลงเปน 
ลําดับ  บางคนใครจะตามโมเสสตอไป บางคนอยากจะ 
เดินทางกลับ  ในที่สุดชาวเฮบรูก็แตกความสามัคคีกัน 
ออกไปเปนหลายพวกหลายฝาย 

โมเสสเห็นอวสานของชาวเฮบรูใกลจะมาถึง จึง 
ตัดสินใจแกไขเหตุการณดวยสติปญญาอันหลักแหลม 
โมเสสปลอยพวกเฮบรูไว ตนเองรีบขึ้นไปอาศัยอยูบน 
ภูเขาซีไน จะวาไปเพื่อหาความสงบทางใจหรือเพื่อไปคน 
คิดหาทางลงมาชวยชาวเฮบรูใหสามัคคีกันก็วาได  ไมชา 
นักโมเสสก็กลับลงมาจากภูเขานําแผนหินจารึกบัญญัติ 
10 ประการ 2 แผน แผนละ 5 บัญญัติ ลงมาดวย บอกวา 
พระเจาไดแสดงแกตนบนภูเขา ทรงบอกใหทราบวา ที่ 
เฮบรูตองรับทุกขเพราะมีผูประพฤติช่ัวกันมากและทรง 
ประทานบัญญัติ10 ประการใหมาแจงแกชาวเฮบรูเพื่อรับ 
ไปประพฤติปฏิบัติ ผูใดยอมรับนับถือและปฏิบัติตามจะ 
ไดรับความคุมครองจากพระเจา  ผูใดไมเช่ือและไม 
ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ 

เม่ือโมเสสพาพี่นองชาวเฮบรูเรรอนตอไป จนถึง 
ลุมแมน้ําจอรแดนอันเปนถิ่นอุดมสมบูรณ และไดตอสู 

กับชาวคานาเจาของถิ่น เม่ือโมเสสสิ้นชีวิตลงโยซัวก็ได 
เปนผูนําตอมา  ในที่สุดชาวเฮบรูก็สามารถยึดดินแดน 
แถบนี้ได จึงมีอาชีพเปนหลักแหลงไมตองเรรอนเหมือน 
แตกอน อาชีพที่ทําก็คือ  การกสิกรรมและการเลี้ยงปศุ 
สัตว ในสมัยตอมาพวกเฮบรูเผาตางๆ  ก็ไดรวมกันเปน 
ปกแผน มีลักษณะเปนประเทศ มีกษัตริยปกครองคือ 
โซล (Saul)  เปนปฐมกษัตริย ประมาณ 1,000  ปกอน 
พุทธศักราช ตอมาเดวิด (David)  ไดเปนกษัตริยและได 
สถาปนาอาณาจักรยูดาขึ้น ณ บริเวณที่ราบสูงยูเดีย และ 
สมัยนี้เองที่พวกเฮบรูหรืออิสราเอลเรียกตัวเองวา ยิว 
หรือยูดา  เม่ือสิ้นสมัยของเดวิดก็ไดพระราชโอรสคือ 
โซโลมอน (Solomon)  เปนกษัตริยตอมา  โซโลมอนได 
โปรดใหสรางโบสถใหญที่งดงามขึ้นที่กรุงเยรูซาเลม 
เพื่อเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาว 
เฮบรู  สมัยของโซโลมอนเปนสมัยที่รุงเรืองที่สุดใน 
ประวัติศาสตรของพวกเฮบรู 

สิ่งท่ีชาวยิวใหแกอารยธรรมโลกที่สําคัญที่สุดคือ 
ศาสนานับถือพระเจ าองคเดียว  คือ  พระยะโฮวา 
(Jehovah) และหลักศีลธรรม วรรณคดีของพวกยิวในยุค 
โบราณเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น วรรณกรรมที่สําคัญที่สุด 
ไดแก  พระคัมภีรไบเบิ้ล (Bible)  พระคัมภีรนี้นับเปน 
หนังสือที่อานแพรหลายที่สุดในโลก และแปลออกเปน 
ภาษาตางๆ มากกวาวรรณกรรมอื่นใดทั้งสิ้น 

10.3 คัมภีรในศาสนา 
พระคัมภีรไบเบิ้ลแบงออกเปนสองสวน สวนแรก 

เปนภาคพันธสัญญาเดิม (The  Old  Testament)  สวนที่ 
สองเปนภาคพันธสัญญาใหม (The New Testament) 

สวนที่เปนภาคพันธสัญญาเดิมเทานั้นที่เปนสวน 
ของศาสนายิว  จารึกดวยภาษาฮิบรูตอมาไดแปลเปน 
ภาษากรีก ละติน และภาษาอังกฤษ 

ยิวเรียกคัมภีรของตนวา  "ตานัค"  (Tanak)  แบง 
ออกเปน  3 ภาค คือ 

1.  โตราห  (Torah) หรือกฎบัญญัติ ประกอบไป 
ดวยหนังสือหรือบัญญัติคัมภีร 5  เลมแรกของคัมภีรเกา 
ซึ่งเช่ือกันวาเปนคัมภีร 5 เลมของโมเสส มีดังนี้ คือ
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1.  บทปฐมกาล (Genesis) 
2.  บทอพยพ (Exodus) 
3.  บทเลวีนิติ (Leviticus) 
4.  บทกันดารวิถี หรือ  การนับจํานวนคน 

อิสราเอล (Numbers) 
5.  บทเฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) 
ทั้ง 5 เลมนี้เรียกวา เปนตะติวค (Pentateuch) กลาว 

เริ่มตั้งแตพระเจาสรางโลกไปจนกระทั่งถึงประวัติของ 
โมเสส  และบทบัญญัติ 10  ประการ รวมทั้งบทบัญญัติ 
อื่นๆ ของโมเสสที่ไดตราขึ้นไว เพื่อปฏิบัติตอพระเจาให 
ถูกตองสมบูรณ 

2.  ศาสดาประกาศก (Prophets) รวมเรื่องราว 
ของศาสดาประกาศกตางๆ  รวมทั้งคําสอน ของศาสดา 
ประกาศกแตละคน บางตอนเปนประวัติศาสตร  สมัยที่ 
ชาวฮิบรูเขาสูแผนดินคานาอัน จนกระทั่งตกเปนทาส 
ของชาติอื่น ในคัมภีรนี้ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ช่ือ 
โจชัว (Joshua) อิสยาห (Isaiah) และ เยเรมีย (Jeremiah) 

3.  วรรณกรรม  (Writings)  รวมเรื่องราวทาง 
ประวัติศาสตร บทกลอน ภาษิตสอนใจบทสวด  และ 
ปรัชญา เดิมเขียนเปนภาษาฮิบรู  แตภายหลังไดเปลี่ยน 
มาใชภาษาอารามาอิค  (Aramaic) 

10.4 หลักคําสอนที่สําคญั 
คําสอนที่สําคัญในศาสนายูดาหพอแยกเปนหัวขอ 

ใหญๆ ไดดังนี้ 
10.4.1 พระบัญญัติ 10 ประการ 
1.  จงนมัสการพระเจาองคเดียว 
2.  อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 
3.  จงถือวันพระเจาเปนวันศักดิ์สิทธิ์ 
4.  จงนับถือบิดามารดา 
5.  อยาฆาคน 
6.  อยาผิดประเวณี 
7.  อยาลักทรัพย 
8.  อยาใสความนินทา 
9.  อยาคิดมิชอบ 
10.  อยามีความโลภในสิ่งของของผูอื่น 

10.4.2  เร่ืองสรางโลก 
ศาสนายูดาหเช่ือวาพระยะโฮวาห เปนพระเจาที่ 

สูงสุดเพียงองคเดียว  ไมมีพระเจาอื่นนอกเหนือไปจาก 
พระองค  เรื่องการสรางโลกที่ปรากฏในคัมภีรพันธ 
สัญญาเดิมนั้นกลาววาโลกนี้แรกมีแตความมืดมน  พระ 
เจาเปนผูสรางสรรพสิ่งและสัตวในโลกโดยลําดับการ 
สรางดังนี้ 

วันที่ 1  ทรงสรางแสงสวาง เพื่อทําลาย 
ความมืด สวนสวางเรียกวา  กลางวัน สวนมืดเรียกวา 
กลางคืน 

วันที่ 2  ทรงสรางฟากฟาอากาศ 
วันที่  3  ทรงสรางแผนดินและพืชผลทุก 

ชนิดบนแผนดิน 
วันที่  4  ทรงสรางดวงอาทิตยประจํา 

กลางวัน สรางดวงจันทรและดวงดาวประจํากลางคืน 
วันที่ 5  ทรงสรางสรรพสัตว 
วันที่ 6  ทรงสรางมนุษยใหเปนเจาของพืช 

และสัตวเหลานั้น 
วันที่  7  ไมทรงสรางอะไรถือเปนวันสับ 

บาธ มนุษยตองหยุดการทํางานเหมือนพระเจา 
10.4.3 เร่ืองดวงวิญญาณ 

ชาวยิวมีความเช่ือเกี่ยวกับการกลับฟนคืนมา 
ใหมของดวงวิญญาณ  โดยเช่ือวาพระเจาไดประทาน 
ความสุขทุกขใหแกสัตวโลกดวยพระมหากรุณา และเช่ือ 
วาการกระทําของมนุษยจะไดรับการพิพากษาในวัน 
สุดทายแหงการสิ้นโลก ผูกระทําดีพระเจาจะทรงนําไปสู 
สวรรคผูกระทําความช่ัวจะตองไตสะพานลงนรก เมื่อดับ 
จิตดวงวิญญาณจะวนเวียนอยูใกลรางเปนเวลา 3 วัน ได 
รับคําพิพากษาวาจะใหไปทางใด ก็จะไปทางนั้น สวรรค 
มีอยู 7 ช้ัน และนรกมีอยู 7 ช้ัน 

10.4.4  พระเจาเปนเจาสูงสุด 
ยิวหรือฮิบรูเรียกพระเจาของตนเองวา "พระ 

ยะเวห" (Yahweh) หรือ "พระเยโฮวาห" (Yehowah) ซึ่ง



75 ศาสนาขั้นแนะนํา 

แปลวา "เราเปนผูซึ่งเราเปน"  แตเดิมชาวเฮบรูไมมีการ 
สรางวิหารถวายพระเจา แตสรางเต็นทนัดพบ (Tent  of 
Meeting) เปนที่ประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อพวกเขาไปที่ 
ใดก็จะแบกหีบแหงพันธสัญญา  (The  Ark  of  the 
Convenant)  ไปดวย ภายในหีบมีศิลาจารึกบัญญัติ  10 
ประการ สองแผน  เขาใจกันวานาจะเปนแผนใหมที่ 
โมเสสทําขึ้นมาในภายหลัง สวนศิลาจารึกบัญญัติ 10 
ประการ ที่เปนของเกานั้น โมเสสไดโยนใสพวกฮิบรู 
แตกกระจายในตอนที่ลงมาจากเขา เพราะเห็นความไมดี 
งามของพวกฮิบรูที่ทรยศตอพระเจา 

10.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสดุ 
ความเช่ือเกี่ยวกับการสรางโลก 
ในคัมภีรปฐมกาล  ไดกลาวถึงการสรางโลกของ 

พระเยโฮวาห ไวดังนี้ 
วันแรกทรงสรางกลางวันและกลางคืน วันที่ 2 ทรง 

สรางฟา วันที่ 3 ทรงสรางแผนดินวันที่ 4 ทรงสรางดวง 
อาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตางๆ วันที่ 5 ทรงสราง 
สัตว นก และปลานานาพันธุ วันที่ 6 ทรงสรางมนุษยทั้ง 
ชาย - หญิง ใหมาเปนเจาของสัตว นก ปลา และพืชพันธุ 
ตางๆ และวันที่ 7 ทรงหยุดสราง และทรงตั้งวันที่ 7 ให 
เปนวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ 

ในวันที่ทรงสรางมนุษย  พระเยโฮวาหทรงปน 
มนุษยขึ้นมาดวยกอนดินที่มีรูปรางคลายพระองค  และ 
ทรงระบายลมปราณเขาไปทางจมูก มนุษยจึงมีชีวิตขึ้นมา 
แลวทรงใหมนุษยอยูในสวนเอเดน มนุษยคนแรกที่ 
พระองคทรงสรางขึ้นใหช่ือวาอาดัม  แปลวากอนดิน 
ตอมาทรงสรางผูหญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากซี่โครงของอาดัม 
ใหเปนภรรยาของอาดัม  ผูหญิงคนแรกนั้นช่ือวา อีวา 
เพราะเปนมารดาของปวงประชาที่มีชีวิต อาดัมกับอีวาอยู 
ในสวนสวรรคเอเดนอยางมีความสุข  ตอมามีงูไปยุให 
อาดัมและอีวากินผลไมท่ีพระเจาทรงหาม พระเจาจึงทรง 
สาปใหงูตองเลื้อยคลานแทนที่จะเดินดวยเทาและใหเปน 
ศัตรูกับผูหญิงตลอดไป  สวนผูหญิงก็ตองมีความทุกข 
มากกวาผูชาย นอกนี้ทั้งอาดัมและอีวาก็ถูกสาปใหมีบาป 
ตกทอดสูเผาพันธุมนุษยตลอดไปอีกดวย 

ความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาและจุดหมาย 
สูงสุดของชีวิต 

ศาสนายิวเช่ือวา คนตายแลวไมสูญ วิญญาณจะ 
คอยวันพระเจาตัดสินโลก  โดยมีใจความวาผูตายที่ทํา 
ความดีไวเมื่อถึงวันตัดสินโลก พระเจาจะทรงตัดสินใหมี 
ชีวิตช่ัวนิรันดรอยูกับพระเจา และเพื่อนเทวดา  ทั้งหลาย 
อยางมีความสุขบนสวรรค (Shekhinah) สวนคนช่ัวตาย 
ไปแลวจะถูกตัดสินใหตกนรก  (Gehinnon)  ทนทุกข 
ทรมานตลอดไป โดยไมมีโอกาสไดกลับมาเกิดอีก แตมี 
บางคัมภีรบอกวาจะมีเมสไซอาหมาอุบัติในโลก และจะ 
ชวยใหสัตวนรกไดพนทุกขตอไป 

10.6  พิธีกรรมที่สําคัญ 
1. วันสะบาโต (Sabbath) 
ศาสนายิวเช่ือวาพระเจาสรางโลกใน 6  วัน 

วันที่ 7 พระเจาไดสรางทุกอยางสําเร็จหมดแลวจึงหยุดใน 
วันนี้ และใหวันที่เจ็ดเปนวันที่จิตสงบ เพื่อระลึกถึงพระผู 
เปนเจา วันนี้เริ่มตั้งแตตอนเย็นพระอาทิตยตกของวันศุกร 
ไปจนกระทั่งถึงตอนเย็นพระอาทิตยตกของวันเสาร 
ชาวยิวจะจัดทําพิธีภายในบานดวยการจุดเทียนและสวด 
มนต จากนั้นจะนําอาหารที่ดีที่สุดมาเลี้ยงกันในตอนเย็น 
วันศุกร แลวอวยพรดวยการราดเหลาไวนบนขนมปง พอ 
ถึงวัน เสารตอน เช าทุกคนจะเข าสถานที่น มัสการ 
(Synagogue) เพื่อฟงธรรม อานพระคัมภีรโตราห ชาวยิ 
วอนุรักษบางกลุมจะถูกหามเปดไฟ หามขับขี่ยวดยาน 
พาหนะ  หามสูบบุหรี่ หามใชเงิน  แตกระทําจิตใหสงบ 
เหมือนกับการเขาเงียบหรือการทําสมาธ ิ

2. เทศกาลอพยพ (Passover) 
เทศกาลนี้เริ่มในวันที่ 15  ตามปฏิทินของพวก 

ฮิบรู ประมาณเดือนนิซัน (Nisan)  ซึ่งอยูในราวเดือน 
มีนาคม ถึงเมษายน เทศกาลนี้มีทั้งหมด 8  วัน  การจัด 
เทศกาลนี้เพื่อระลึกถึงการที่พวกฮิบรูไดอพยพออกจาก 
อียิปต พนจากความเปนทาสไปสูความเปนไท เรรอนหา 
ดินแดนที่พระเจา  ทรงประทานใหในสองคืนแรกของ
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เทศกาลนี้จะมีการเลี้ยงอาหารภายในครอบครัวอาหาร 
นั้นไดแก ขนมปงไมมีเชื้อ แกะยาง ผักขม ฯลฯ 

3. งานฉลองพืชผลครั้งแรก หรือพิธีชาวูออท 
(Shavuot) 

งานนี้กระทําหลังจากเทศกาลอพยพแลว 50 วัน 
ตามปฏิทินของฮิบรูอยูในชวงประมาณเดือน พฤษภาคม 
ถึง มิถุนายน ซึ่งเรียกวาเดือนสิวัน (Sivan) เปนการฉลอง 
ใหกับการเก็บเกี่ยว พืชผลในไรครั้งแรก ในขณะเดียวกัน 
วันนี้จะตรงกับวันที่โมเสสไดรับบัญญัติ 10  ประการที่ 
ภูเขาซีไน (Mt. Sinai) ชาวยิวจะตบแตงสถานที่นมัสการ 
(Synagogue) และบานเรือนอยางสวยงาม โดยใชดอกไม 
และตนไมมาประดับอยางเต็มที่เพื่อแสดงความอุดม 
สมบูรณที่พระเจาไดประทานมาให 

4. วันป ใหม  หรือ   รอช ฮ าชานาห  ( Rosh 
Hashanah) 

วันปใหมยิวนิยมฉลองกันในวันแรก และวันที่ 
สองของเดือนติชเร (Tishre) คือ อยูในชวงระหวางเดือน 
กันยายน ถึง เดือนตุลาคม ในวันนี้จะมีการสวดมนตและ 
ฉลองกันดวยขนมหวาน เพื่อวาปใหมที่มาถึงนี้ไดหวาน 
ช่ืนและไดรับสิ่งท่ีสมหวัง 

5. วันชดใชบาป หรือวันแหงการแกไขความ 
ประพฤติ (The Day of Atonement) 

ศาสนายิว เรียกวันนี้วา "ยม คิปปูร"  (Yom 
Kippur) และเชื่อกันวาวันนี้เปนวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะ 
มีการยกเลิกบาปและคืนดีตอกัน อีกทั้งเปนโอกาสดีที่ทุก 
คนจะไดสรางกุศล นิยมฉลองกันในวันที่ 10 ของเดือน 
ติชเร (Tishre) ในวันนี้ชาวยิวจะหยุดงาน หยุดกินอาหาร 
และไมดื่มอะไรทั้งสิ้นแตจะไปชุมนุมกันที่สถานที่ 
นมัสการ (Synagogue) เพื่อสวดมนตและอภัยบาปตอกัน 

6. งานพิธีกรรมซุกคอท (Sukkot) 
เริ่มตนในวันที่ 15  ของเดือนติชเร แตเดิมมา 

เปนงานฉลองพืชผลในฤดูใบไมรวง  ตอมาไดเปนการ 
ฉลองเพื่อระลึกถึงวิถีชีวิตของยิวที่ตองอพยพเรรอน และ 
ตองผูกพันชะตาชีวิตอยูกับพระมหากรุณาของพระผูเปน 

เจา  พิธีนี้นิยมจัดในบานและจําลองสภาพชีวิตที่เคย 
เดินทางอยูในทะเลทราย 

7. งาน เลี้ยงปู ริม  (Purim)  หรือวันแห ง 
โชคชะตา (The Feast of Lots) 

งานเลี้ยงฉลองนี้ตรงกับวันที่ 14 ของเดือน อา 
ดาร (Adar) คืออยูในชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธถึง 
เดือนมีนาคมเปนวันที่ระลึกถึงชัยชนะของพวกยิวที่มีตอ 
ศัตรูนอกศาสนาเปนวันรื่นเริงวันหนึ่ง  ที่มีการแลก 
ของขวัญกันและเลี้ยงฉลองกันดวยอาหารม้ือพิเศษ 
นอกจากนี้อาจจะแจกของใหแกผูยากไรดวย 

8. พิธีกรรมเขาสุหนัต 
พิธีนี้กระทําเมื่อเด็กชายมีอายุ 8 วัน พวกเขาจะ 

ถูกนําเขาในที่ประชุม  จากนั้นผูทําสุหนัตซึ่งเรียกวาโม 
เฮล (Mohel)  จะทําการขลิบหนังหุมปลายองคชาติ  ใน 
ขณะเดียวกันก็มีการสวดมนตใหเด็กดวยจึงจะถือวาเด็ก 
นั้นไดพนบาป 

9. พิธีบาร มิตซวาห (Bar Mitzvah) 
งานนี้ไมใชเทศกาลประจําป แตมีความสําคัญ 

ตอวิถีชีวิตในสังคมยิว กลาวคือ เด็กชายยิว เม่ืออายุ 13 ป 
จะตองเขาพิธีเพื่อแสดงวาพวกเขาไดกาวเขาสูความเปน 
ผูใหญหลังจากที่ผานพนอายุ 13 ปไปแลว ในวันสะบาโต 
ตอมา เขาจะตองอานพระคัมภีรที่สถานที่นมัสการ 
(Synagogue) และมีโอกาสที่จะไดแสดงสุนทรพจนทาง 
ศาสนา ในวันนี้จะมีการให ของขวัญแกผูที่อายุครบ 13 ป 

10. พิธีแตงงาน (Kiddushin) 
พิธีแตงงานของยิวเรียก "คิดดูชิน"  จัดวาเปน 

พิธีที่มีความสําคัญมาก  เพราะเปนการเพิ่มผลผลิตตาม 
เจตจํานงของพระผูเปนเจา และเปนการสัญญาระหวาง 
คน 2 คน ที่จะใชชีวิตรวมกันอยางซื่อสัตย ฉะนั้นจึงตอง 
มีสักขีพยาน และมอบของมีคาคือแหวน เพื่อเปนพยาน 
รักโดยเจาบาวเปนผูใหแกเจาสาว จากนั้นจึงดื่มไวนรวม 
แกวเดียวกัน เสร็จแลวเจาสาวจะทุบแกว  และมอบ 
เอกสารการแตงงานใหเจาบาว 

11. พิธีไวทุกข 
พิธีนี้ เ ริ่ มตั้งแตทํ าศพผูตายใหสะอาดแลว 

แตงตัวดวยชุดขาว จากนั้นนําไปทําพิธีศพใหเร็วที่สุดจึง
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จะไวทุกข 7  วันหลังจากทําพิธีฝงศพแลว  ผูไวทุกข 
จะตองนั่งสงบเสงี่ยมภายในบานยกเวนวันสะบาโต 
จะตองไปสถานนมัสการเพื่อสวดมนต บางแหงอาจจะ 
ไวทุกขอีก 11 เดือน 

ในการฝงศพนี้จะมีการสลักช่ือบนปายหินใน 
สุสาน เพื่อระลึกถึงผูตาย  และเม่ือครบรอบทุกปญาติพี่ 
นองจะตองไปที่สุสานของผูตายเพื่อสวดมนตให 

12. พิธีสวดมนต 
พวกยิวสวดมนต 3 เวลา คือ เวลาเชา เวลาบาย 

และเวลาเย็น ซึ่งอาจจะสวดที่ใดก็ได เพื่อผูกจิตของตน 
ใหแนบแนนกับพระเจา 

10.7 นิกายในศาสนา 
ศาสนายิวมีนิกายที่สาํคัญ 4 นิกาย ดังนี ้
1. นิกายออรธอดอกซ เปนพวกหัวเกา ถือคัมภีร 

โตราหหรือกฎบัญญัติ ไดแกคัมภีร 5  เลมแรกของพันธ 
สัญญาเดิม  นิกายนี้เครงครัดมาก ปฏิบัติตามตัวหนังสือ 
และพวกนี้เชื่อวาอิสราเอลเปนมาตุภูมิของตน 

2. นิกายปฏิรูป  เปนนิกายที่นับถือกันในหมู 
ปญญาชนสมัยใหม  นิยายนี้มีความเห็นวาคัมภีรและ 
กฎหมายตางๆ อาจปรับปรุงแกไขได  ไมใชถือกันตาม 
ตัวหนังสือในคัมภีรตองมีการปรับปรุงแกไขใหเขากับ 
ชีวิตและความเปนไปของสังคมในปจจุบัน  กฎอันใดที่ 
ไมเหมาะกับสังคมสมัยใหมก็ควรยกเลิกเสีย พิธีกรรม 
ตางๆ ทํากันอยางรวบรัด  นิกายนี้เช่ือวา ศาสนายิวตอง 
เปนศาสนาสากลของโลก นิกายนี้ไมเชื่อเรื่องการเสด็จมา 
ของพระเมสสิอาหและการสรางประเทศอิสราเอลใหม 

3. นิ ก ายอนุ รั กษนิ ยม  เ ป นนิ ก า ยที่ 
ประนีประนอมความคิดระหวาง 2  นิกายแรกโดยถือ 
ศาสนายิวเปนแกนแทของชีวิตชาวยิวทุกคน ตองพยายาม 
ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณีเกาๆ ให 
มาก แตในสวนที่ลาสมัยก็อาจปรับปรุงใหมได 

4. นิกายบูรณปฏิสังขรณ เปนนิกายที่แยกมาจาก 
นิกายอนุรักษนิยม  เปนนิกายที่มีหัวรุนแรงมาก เพราะ 
ไดรับอิทธิพลจากลัทธิปรัชญาแบบปฏิบัตินิยม  และ 

ธรรมชาตินิยมในสหรัฐอเมริกา นิกายนี้ถือเรื่องเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นและความเชื่อไดอยางเต็มที ่

10.8 สัญลกัษณของศาสนา 
ศาสนายิวใชเครื่องหมายเดิม คือเชิงเทียน 7 กิ่ง 

แตปจจุบันใชรูปสามเหลี่ยมซอนกัน 2  รูปเปนดาว 6 
แฉก  ซึ่งเปนตราเครื่องหมายประจําของกษัตริยดาวิด 
และเปน เครื่ อ งหมายในผืนธงชาติอิ สรา เอลด ว ย 
นอกจากนี้แลว ชาวยิวถือวามหาวิหาร ณ กรุงเยรูซาเลมที่ 
กษัตริยโซโลมอนทรงสรางข้ึน กอนคริสตศักราช 900 ป 
เปนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ ขณะนี้เหลือแตซากกําแพง 
เรียกวา กําแพงรองไห  (Wailing  Wall)  เปนสถานที่ 
ชาวยิวทั่วโลกตางหลั่งไหลกันไปไหว ถือวากําแพงนี้เปน 
สัญลักษณแหงความเปนเอกภาพของชาวยิว ชาวยิวจะจูบ 
กําแพงนี้แลวซบศีรษะกับกําแพงรองไห  เพื่อรําลึกถึง 
ความยิ่งใหญของชาติยิวในอดีต โดยเฉพาะในวันศุกร 

10.9 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนิกของศาสนายิวมีทั้งในประเทศอิสราเอล 

และตางประเทศ กลาวคือในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 5 
ลานคน ในแคนาดา ประมาณ 1  ลานคน  ในทวีปยุโรป 
ประมาณ 3 ลาน 5 แสนคน และในทวีปเอเชียประมาณ 3 
ลานคน  ซึ่งในจํานวนนี้เกือบทั้งหมดอยูในประเทศ 
อิสราเอล เพราะฉะนั้นศาสนิกของศาสนายิวจึงมีทั้งหมด 
ประมาณ 12-13  ลานคน  จํานวนศาสนิกของศาสนายิว 
เพิ่มมากขึ้นทุกปนับตามการเพิ่มของประชากรยิว และใน 
วงการศาสนายิวดูจะไมสนใจที่จะเผยแผศาสนายิวให 
กวางขวางออกไปแกคนภายนอก แตดูจะพอใจที่จะเผย 
แผไปในหมูชาวยิวเทานั้น  ดังนั้นจํานวนศาสนิกของ 
ศาสนายิวจึงไมอาจเปรียบเทียบกับชาวคริสตหรืออิสลาม 
ไดทั้งๆ  ที่ทั้ง 2  ศาสนาหลังมีกําเนิดมาจากศาสนายิวก็ 
ตาม
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บทที่ 11 ศาสนาคริสต 

แนวคิด 
1. ศาสนาคริสต เกิดในปาเลสไตน ประมาณ 543 

ป หลังพุทธศักราช ศาสนายิวเกิดขึ้นมาจากความเช่ือใน 
เรื่องเมสสิอาห( ผูที่จะมาชวยปลดเปลื้องความทุกขให ) 
ของชาวยิว ศาสดาของศาสนาคริสต คือพระเยซู  โดย 
ชาวยิวยอมรับวาพระเยซูคือเมสสิอาห 

2. คัมภีรที่สําคัญในศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิ้ล 
ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนที่มีความสัมพันธระหวาง 
พระเจากับมนุษยและจริยธรรมทางสังคม ที่ควรกลาวถึง 
อยู 5  เรื่องคือ หลักตรีเอกานุภาพ หลักความรัก  หลัก 
อาณาจักรของพระ เจ า  พระ เจ า ผู เ ปนอันติมสั จจ 
และ  บทเทศนาบนภูเขา (ปฐมเทศนา) 

3. ศาสนาคริสตมีจุดหมายปลายทางท่ีเปนความสุข 
นิรันดร คือ  สวรรคอันเปนอาณาจักรของพระเจา วิธี 
ปฏิบัติที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น  คือการ 
ปฏิบัติตามพระบัญญัติใหครบถวน คือ รักพระเจาอยาง 
สุดจิตสุดใจและรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง  ชาว 
คริสตเช่ือวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว ตายไปแลวก็ 
จะไปอยูในนรกสวรรคช่ัวนิรันดร 

4. นิกายในศาสนา ศาสนาคริสตมีนิกายสําคัญอยู 
ในศาสนา 3 นิกายคือ 1) นิกายโรมันคาทอลิก 2) นิกาย 
ออรธอดอกซ 3) นิกายโปรเตสแตนต  คริสตศาสนาทุก 
นิกายใชไมกางเขนเปนสัญลักษณ 

5. ศาสนาคริสตในปจจุบันมีผูนับถือมากที่สุดใน 
โลก มีศาสนิกกวา 1,000 ลานคนทั่วโลก  แตสวนใหญจะ 
อยูในทวีปยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย 

11.1 ประวัติความเปนมา 

ศาสนาคริสตเปนศาสนา  ในบรรดา 3 ศาสนาของ 
ศาสนาโลก คําวา Christ มาจากภาษาโรมันวา Christius 
และคํ านี้ ก็ มาจ ากภาษากรี กอี กตอหนึ่ ง   คื อคํ า ว า 
Christos  ซึ่งแปลมาจากคําวา  เมสสิอาห (Messiah)  ใน 
ภาษาฮิบรู 

ศาสนาคริสตเกิดในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ. 543 โดย 
คิดตามปเกิดของพระเยซู  ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่ 
วิวัฒนาการมาจากศาสนายิว เพราะศาสนาคริสตก็นับถือ 
พระเจาองคเดียวกับศาสนายิว คือพระเยโฮวาห  อีกทั้ง 
ไดรับคัมภีรพันธสัญญาเดิม (Old  testament)  มาจาก 
ศาสนายิวดวย 

ศาสนาคริสตในสมัยที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู 
เจริญเติบโตแพรหลายไปไดนอยมากเพราะมีผูคอย 
ขัดขวางทําลายลาง พระเยซูเอง ก็มีเวลาเปนศาสดาเพียง 
3 ปเทานั้นก็สิ้นชีพเพราะถูกตรึงไมกางเขน ศาสนาคริสต 
เพิ่งมาเจริญเติบโตหลังจากพระเยซูสิ้นชีพแลว โดยการ 
เผยแผศาสนาอยางจริงจังของเหลาสาวกและศาสนิก แลว 
ความสําเร็จก็มาถึง  เม่ือพระเจาคอนสแตนติน ทรง 
เลื่อมใส ทรงใหความอุปถัมภศาสนาคริสตทุกอยาง จน 
ไดนามวาพระเจาอโศกแหง ศาสนาคริสต เชน ทรงสราง 
โบสถเซนตปเตอรหลังแรกถวาย ทรงพระราชทานที่ดิน 
และทรัพยสินมากมายใหศาสนาคริสต ทรงออกกฎหมาย 
มิลานในป พ.ศ. 856 ใหวังวาติกัน เปนรัฐอิสระปกครอง 
ตนเอง จัดเก็บภาษีเอง ไมขึ้นกับบานเมือง ทางบานเมือง 
จะเขาไปแทรกแซงในศาสนจักรไมได ใหสันตะปาปามี 
อํานาจเทาราชา และทรงยกยองสันตะปาปาใหมีอํานาจ 
เหนือศาสนจักรทั้งปวง ทรงจัดประชุมสันนิบาตศาสนา 
คริสตทั้งหมดขึ้นเปนครั้งแรกทรงนําไมกางเขนมาเปน 
สัญลักษณของศาสนาคริสต และในป พ.ศ. 868 ทรงออก 
กฎหมายใหทุกคนมีศรัทธาทางการ  คือนับถือศาสนา 
คริสตเทานั้นจึงจะถูกตอง 

ดังนั้น ตั้งแต พ.ศ.  868-1597  ศาสนาคริสตจึงได 
เจริญเติบโตขนานใหญ  จากศาสนาประจําชาติของ 
ประเทศอิตาลีกลายมาเปนศาสนาประจําชาติของทุก 
ประเทศในทวีปยุโรป และตอมาไดขยายไปยังประเทศ 
ตางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต  และทวีป
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ออสเตรเลียดวย และตั้งแต พ.ศ. 1597-2060 สันตะปาปา 
หรือโปปไดมีอํานาจสูงสุดยิ่งกวาพระราชา ไมมีใครทัด 
ทานอํานาจไดจนสามารถแตงตั้งและถอดถอนพระราชา 
ก็ได ทั้งนี้ก็เพราะถือวาสันตะปาปา เปนตัวแทนของพระ 
เจาบนพื้นพิภพ  สวนพระราชาเปนเพียงผูแทนคนใน 
ประเทศนั้นๆ เทานั้น 

แตแลวตั้งแตป พ.ศ. 2060 ศาสนาคริสตก็เริ่มชะงัก 
เพราะฝมือของมารติน ลูเธอร  ที่เปนนักบวชในศาสนา 
คริสตชาวเยอรมัน เม่ือ พ.ศ. 2048 ไดออกบวชและในป 
พ.ศ. 2054 ไดไปเฝาสันตะปาปาที่วังวาติกัน ไดเห็นที่อยู 
ของพระหรูหรา และมีความเปนอยูอยางฟุงเฟอ ผิดสมณ 
วิสัย ทั้งซ้ําเติมดวยความเศราใจที่ทราบวา สันตะปาปาเล 
โอที่ 10  ปรารถนาจะสรางโบสถหลังใหมใหใหญกวา 
และวิจิตรกวาโบสถที่เคยมีมา โดยไดออกใบไถบาปขาย 
เพื่อหาเงินมาสรางโบสถเซ็นตปเตอรหลังใหมเม่ือ พ.ศ. 
2058 ใครที่ซื้อใบไถบาปแลว สามารถลางบาปไดทันทีมิ 
ตองมาลางบาปกับพระ และยิ่งซื้อไวมากก็ไถบาปไดมาก 
หรือยังไมมีบาปจะซื้อไวกอนก็ได หากทําบาปตอไปก็จะ 
ไดไถบาปเชนกัน มารติน ลูเธอรหมดความอดทน เห็นวา 
โปปวาเอาเองทั้งนั้น ไมมีในคัมภีร จึงไดทําการคัดคาน 
เปนการใหญและช้ีแจงวา  คําสั่งสอนที่แทจริงของพระ 
เยซูเปนอยางไร มารติน ลูเธอร ทํางานอยางรวดเร็วเพราะ 
มีการศึกษาดี ทั้งไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง จน 
เปนเหตุใหเกิดนิกายโปรเตสแตนทขึ้นมาในป พ.ศ. 2060 

11.2 ประวัติศาสดา 
1. ถิ่นกําเนิด 

ศาสดาของคริสตศาสนา  ทรงมีนามวา 
"เยซู"  หรือ  "จีซัส"  ทรงถือกํา เนิดในหมูชนชาติ 
อิสราเอล (ยิว) พระมารดาช่ือ มาเรีย และบิดาช่ือ โยเซพ 
มีอาชีพเปนชางไม ตั้งถิ่นฐานอยู ณ  หุบเขากาลิ เล 
(Callilee) เมืองนาซาเรธ ตามคัมภีรไบเบิลเลาไววา พระ 
นางมาเรีย ผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟไดสู 
ขอหม้ันกันไวแลว กอนที่จะอยูกินดวยกันก็เห็นวามาเรีย 
มีครรภดวยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว  แตโยเซฟ 
คูหม้ันของเขาเปนคนดี สัตยซื่อไมพอใจที่จะแพรงพราย 

ความเปนไปของนางนั้น หมายจะใหนางนั้นหลบไปเสีย 
อยางลับๆแตเม่ือโยเซฟยังวิตกในเรื่องนี้อยู  ก็มีทูตองค 
หนึ่งของพระเจามาปรากฏแกโยเซฟในความฝนวา  "โย 
เซฟ"  บุตรดาวิดอยาวิตกในการที่จะรับมาเรียมาเปน 
ภรรยาของเจาเลย เพราะวาผูซึ่งปฏิสนธิในครรภของนาง 
นั้นเปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ นางนั้นจะประสูติ 
บุตรเปนชาย  แลวเจาจงเรียกนามทานวา  "เยซู" 

2. การประสูต ิ
เม่ือมาเรียมีครรภแก ทั้งโยเซฟและมาเรียตอง 

เดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม  ซึ่งอยูหางจากบานเดิมตั้ง 
100 ไมล และเปนการเดินที่ยากลําบากมาก เพราะเปนเขา 
หินทั้งนั้นการที่ตองเดินทางไปครั้งนี้ก็โดยคําสั่งของ 
รัฐบาล  ใหไปลงทะเบียนสํามะโนครัวในเมืองที่เปน 
ภูมิลําเนาเดิมดังกลาวแลววา โยเซฟมีภูมิลําเนาอยูที่เมือง 
เบธเลเฮม จึงตองเดินทางไปที่นั่น และเม่ือถึงเมืองเบธเบ 
เฮมแลว มาเรียไดคลอดบุตรในที่พักแรมแหงหนึ่ง 

3. การศึกษา 
ในขณะที่พระเยซูยังเด็กมาก โยเซฟกับมาเรียได 

อพยพพาพระเยซูไปอยูประเทศอียิปต ไมทราบวาอยูนาน 
เทาไร ภายหลังไดกลับมาอยูนาซาเรธ  และไดเขา 
โรงเรียนในมณฑลกาลิเล สําหรับที่นี่คนปะปนกันอยู 
หลายชาติหลายภาษา เชน อียิปต อัสซีเรีย อาหรับ และ 
กรีก พระเยซูไดรับการศึกษาเปนอยางดีที่คนจนๆ สมัย 
นั้นจะพึงได  และมีหลักฐานที่เช่ือไดวาพระเยซูรูหลาย 
ภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษากรีก 

นอกจากนี้พระเยซูยังสนใจในการศึกษาเรื่อง 
ศาสนาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะพระคัมภีร เกา  (Old 
Testament) จะอานมาก จํามาก จนมีความรูแตกฉานใน 
พระคัมภีรในขณะนั้นมีผูรูทางศาสนาที่เพียรพยายาม 
สถาปนาตนเองเปนคณาจารยอยูคนหนึ่ง  ช่ือโยฮัน ซึ่ง 
เปนลูกของพระไดศึกษาความรูทางศาสนาตั้งแตเด็กจน 
อายุมากขึ้น  จึงไดปลีกตัวไปบําเพ็ญธรรมอยูในถ้ําที่ 
เปลี่ยวและเงียบสงบ จนอายุ 30 ป ก็ตั้งตนเปนคณาจารย 
สั่งสอนศิษย พระเยซูก็ไดไปฝากตัวเปนศิษยทานผูพี่โย 
ฮัน ไดต้ังลัทธิลางบาป ทํานองเดียวกับพราหมณคือ ลาง
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บาปโดยวิธีลงไปอาบน้ําในเเมน้ําจอรแดน ซึ่งพระเยซูก็ 
ไดเคยลงไปอาบ 

4. พระเยซูตรึกตรองธรรม 
เม่ือพระเยซูไดศึกษาและปฏิบัติธรรมจาก 

อาจารยจนเห็นวาพอควรแลวจึงไดลาอาจารยไปอยูในที่ 
วิเวก นอกจากนี้ยังไดทดลองอดอาหารเปนเวลา 40 วัน 
เปนการทําทุกรกิริยา จนกระทั่งอายุยางเขา 30 ป พระเยซู 
จึงเริ่มทําการสอนธรรมแกศิษย ช่ัวระยะเวลาไมนานนักก็ 
ตองสะดุดหยุดลงช่ัวคราว เนื่องจากอาจารยโยฮัน ซึ่งเปน 
อาจารยของพระเยซูนั้นถูกจับโดยคณะกรรมการไดตั้ง 
ขอหาวา ทานทําการสอนนอกเหนือคําสอนของพระเจา 
ในศาสนายิว เม่ือทราบขาววาอาจารยถูกจับ  พระเยซู 
เสด็จออกจากเมืองนาซาเรธไปพักอยูที่เมืองคาเปอรนัม 
ครั้นเม่ือแนใจวาพนเขตอันตรายแลวจึงเริ่มทําการสอน 
ใหม 

5. การแสดงธรรมบนภูเขา 
คําสอนหรือการแสดงธรรมเทศนาอันยิ่งใหญ 

ของพระเยซู  คือ ครั้งที่เรียกวา  "เทศนาบนภูเขา"  เทศนา 
ครั้งนี้มีความสําคัญมากถือวาเปนปฐมเทศนา  เปนการ 
แสดงหลักใหมหลักสําคัญของคริสตศาสนา  และการ 
แสดงธรรมครั้งนี้มีคนฟงเปนจํานวนมาก ใจความสําคัญ 
ของเทศนาครั้งนี้พอจะสรุปสาระได ดังตอไปนี้ 

1) ทรงปลุกปลอบใจ ใหความหวัง  เพราะ 
ความหวังเปนคุณธรรมสําคัญอันหนึ่งในคริสตศาสนา 
พระองคเริ่มตรัสวา ผูที่รูสึกความบกพรองทางจิตใจจะ 
ไดรับความสุข เพราะวาสวรรคเปนของเขาแลว  ผูเศรา 
โศกจะไดพบทางบรรเทาทุกข ผูหิวกระหายจะอิ่มหนํา 
สําราญ  ผูมีความเมตตาปรานีอยูในใจจะไดรับความ 
เมตตาปราณีเชนเดียวกัน ผูมีใจบริสุทธิ์ไดช่ือวาเห็นพระ 
เจาฯลฯ 

2)  ทรงหามไมใหฆาคน  แมการดาวาหรือ 
กลาวถอยคําที่ไมดีแกใครๆ ก็ไมควรทํา 

3)  ทรงหามลวงประเวณีชายหญิง  ไมเวน 
แมแตจะงดเวนการลวงประเวณีดวยกาย วาจาเทานั้น แม 
การลวงประเวณีดวยใจก็ไมควรใหมีขึ้น หมายความวา 
แมแตจะคิดลวงประเวณีก็ไมควรคิด 

4)  แตกอนสอนกันวา "อยาทนสบถ"  คือทํา 
ผิดคําพูดเม่ือสาบานไววาจะทําอยางไรตองทําตามที่ 
สาบานไว แตพระเยซูทรงสอนใหมวา อยาสบถสาบาน 
เลยดีกวา จงประพฤติตนใหเปนคนซื่อตรง  ใหคน 
ทั้งหลายเขาเชื่อถือโดยมิตองสบถสาบานเลยดีกวา 

5)  แตเดิมสอนกันวา "ตาแทนตา ฟนแทน 
ฟน"  หมายความวา ใครทํากับเราอยางไร ใหเราทําตอบ 
แทนอยางนั้น แตพระองคสอนวา อยาตอสูคนช่ัว ถาผูใด 
มาตบแกมขวาของเรา ก็จงหันแกมซายใหเขาตบอีกฯลฯ 

6)  เดิมสอนกันวา  "ใหรักมิตรและเกลียด 
ศัตร ู"  แตพระองคสอนใหรักแมกระทั่งศัตรู  จงอวยพร 
แกผูที่แชงดาเรา จงทําคุณแกผูที่เกลียดชังเราฯลฯ 

7)  อยาทําบุญเอาหนา อยาเปาแตรเม่ือบําเพ็ญ 
ทาน เชน อยาประกอบการกุศลเพื่อหวังความสรรเสริญ 
เปนตน 

8) ถาทานใหอภัยแกคนทั้งหลาย พระเจาก็จะ 
ใหอภัยแกทานเหมือนกัน  ถาทานไมใหอภัยแกคน 
ทั้งหลายพระเจาจะไมใหอภัยแกทาน 

9)  อยาสะสมทรัพยไวในโลกนี้ แตจงสะสม 
ไวบนสวรรค 

10) ถาไมอยากใหใครกลาวโทษเรา เราก็อยา 
กลาวโทษเขา เราชอบมองหาผงในดวงตาของคนอื่น แต 
ไมระวังดุนฟนที่อยูในดวงตาของเรา 

11) อยากไดก็ตองขอ อยากพบก็ตองหา 
อยากจะใหประตูเปดรับก็ตองเคาะประตูแตเขาประตูเล็ก 
ดีกวาเขาประตูใหญ  เพราะประตูใหญมักจะนําไปสู 
หายนะและมีคนเขาไปมากแลว 

6. การเผยแผศาสนา 
ในการเผยแผศาสนาของพระเยซูคริสต 

นอกจากพระองคจะสอนธรรมงายๆแตลึกซึ้งและกินใจ 
แลว พระองคมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความสามารถใน 
การรักษาโรค และมีพลังจิตท่ีสูง เชน การรักษาโรคเรื้อน 
ใหหาย รักษาคนเปนงอยใหเดินได รักษาคนใบใหพูดได 
รักษาคนตาบอดใหกลับแลเห็นได  พอพระองคแตะตัว 
คนปวยหรือเพียงแตพูดกับคนปวยเพียงคําเดียวโรคก็จะ 
หาย หรือบางครั้งคนปวยมาแตะตองผาที่พระเยซูนุงหม
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โรคก็จะหายเชนกันพระเยซูจะรักษาโรคควบคูไปกับการ 
สอนธรรมทุกครั้ง จึงปรากฏวาการเผยแผธรรมของพระ 
เยซูไดผลเร็ว 

7.  คําสอนที่ขัดแยงกัน 
โมเสส สอนใหสามีภรรยาหยาขาดจากกันได 

แตพระเยซูไมสอนใหมีการหยาขาดจากความเปนสามี 
ภรรยากัน  โมเสส วางขอบัญญัติอยางเครงครัดวา มนุษย 
ตองหยุดงานวัน "สับบาธ" หรือวัน "สะบาโต"  แตพระ 
เยซูไมถือเครงครัดในเรื่องนี้  เม่ือมีคนเจ็บปวยมาขอให 
รักษาในวันสับบาธพระองคก็ทรงรักษาให 

8. ตําหนิคนรวย 
ครั้งหนึ่ง พระเยซูประทับอยูในโบสถยิวกับ 

สาวก มีคนเอาเงินมาทําบุญใหโบสถยิวเปนอันมาก พวก 
ที่ร่ํารวยบริจาคเงินคนละมากๆ มียายแกยากจนคนหนึ่ง 
เอาทองแดงมาบริจาค 1 อัน พระเยซูตรัสแกสาวกวา ยาย 
แกไดบุญมากกวาพวกม่ังคั่งร่ํารวยเหลานั้น เพราะพวก 
ร่ํารวยทําบุญจากเงินที่เหลือใชอยางมาก ทํามากเทาไรก็ 
ไมเดือดรอน จึงไมนับวาเปนการเสียสละ แตยายแกนั้น 
ทําบุญจากเงินที่จําเปนสําหรับชีวิตของยายมาก ยายตอง 
เสียสละจริงๆ และตองเดือดรอนลําบากจากการเสียสละ 
นี้จริงๆ คําสอนของพระเยซูเชนนี้จึงเปนปรปกษตอคน 
รวยทําใหคนรวยเปนศัตรูตอพระเยซู ซึ่งคนรวยสวนมาก 
เปนคนมีความรู และมีอิทธิพลมาก 

9. ศัตรูเริ่มปรากฏ 
เมื่อพระเยซูไมเกรงกลัวอํานาจอิทธิพลจากพวก 

ที่ทําไมถูกตอง  พระองคกลาแสดงความจริงที่พระองค 
เห็นวาถูกตอง ศัตรูของพระองคก็ไดแสดงตัวออกมาเปน 
ระยะๆ ทั้งลับและเปดเผย ผูที่มาฟงเทศนและถามปญหา 
ธรรม ก็มีทั้งผูศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ  และมีทั้งศัตรูที่มา 
คอยจับผิด 

10. การไดสาวกคนสําคัญ 
ในการเผยแผธรรมจนมาถึงชวงนี้นับวาไดผล 

มาก มีผูเลื่อมใสศรัทธามาก แตที่นับวาเปนกําลังสําคัญ 
ในการประกาศศาสนานั้น ก็คืออัครสาวก 12 คน ตอไปนี้ 

1. ซีมอน หรือเปโตร 
2. อันเดรอา หรืออังดรูว (นองชายของเปโตร) 
3. ยาโกโบ (บุตรเซเบดาย) 
4. โยฮัน (นองชายยาโกโบ) 
5.  ฟลิปส 
6. บารโธโลมาย 
7.  โธมัส 
8.  มัทธาย 
9.  ยาโกโบ (บุตรอาละฟาน) 
10.  เลบบายส (ธาดาย) 
11.  ซีมอน (ซีมอน ชาวคานาอัน) 
12.  ยูดาห อิสการิโอด 

11. ภัยกําลังกอตัว 
ตามที่กลาวมาแลววา ศัตรูของพระเยซูมีมากจน 

เกินกวาบารมีของพระเยซูจะตานทานได จะอาศัยสาวก 
เปนกําลังพอที่พึ่งพาอาศัยก็ไมได แมแตคณาจารยโยฮัน 
ซึ่งเปนอาจารยที่เคยไปศึกษาธรรมดวย และเปนผูมีบารมี 
สูงเพราะมีศิษยานุศิษยมาก ก็ยังถูกจับฐานสอนผิดเพี้ยน 
ไปจากคําสอนของศาสนาเดิม และที่สุดก็ถูกฆาจนตาย 

12. พวกยิวเริ่มแผนทําลายพระเยซ ู
พวกพระยิวไดกระพือขาวโฆษณาชวนเช่ือ 

เรื่อยๆ ไปวา พระเยซูซองสุมสมุนพรรคพวกเพื่อกอการ 
กบฏตอโรมัน  และจะสถาปนาตัวเองขึ้นเปนกษัตริย 
ยิว  คณะกรรมการศาสนา เม่ือเห็นวาทางโรมันนิ่งเฉย 
ไมเอาเรื่องจึงตั้งตนเปนโจทกเองโดยขอใหโรมันสง 
ทหารไปจับตัวพระเยซูมาลงโทษ 

13. ลางรายปรากฏ 
มีหญิงคนหนึ่งถือผอบน้ํามันหอมมีราคาแพงมา 

เฝาพระเยซู  แลวเทน้ํามันหอมลงบนพระเศียรของพระ 
เยซูในขณะที่พระองคกําลังเสวยพระกระยาหารอยู พระ 
เยซูตรัสวาที่เขาทําเชนนี้ไดช่ือวา เปนการรดน้ําศพของ 
พระองค เพราะพระองคจะตองสิ้นชีพในไมชา 

14. สาวกไมเช่ือ 
อิสการิโอดจึงรับอาสาวาจะพาทหารโรมันไป 

จับพระเยซู โดยใหทหารโรมันสังเกตอาณัติสัญญาณวา 
ถาเขาเขาไปจูบแสดงความเคารพตอคนไหนก็จงทราบวา
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คนนั้นคือพระเยซู  ยูดาห อิสการิโอด  ไดรับเงินเปน 
คาจาง  30 แผน กรรมการศาสนาตองการจับกุมพระเยซู 

15. ทรงเสวยปสคารวมกับสาวก 
ครั้นถึงวันตนเทศกาล ถือศีลปสคา (เทศกาลกนิ 

ขนมปงไมมีเชื้อ) พระเยซูตรัสสั่งใหเขาไปหาบานใครก็ 
ไดในเมืองขออาศัยทําพิธีเลี้ยงปสคา พระเยซูก็เสด็จเขา 
ไปในบานนั้น พรอมดวยอัครสาวก  12  คน รวมกันนั่ง 
รับประทานโตะเดียวกันรวมทั้งพระเยซูดวยเปน 13 คน 
พระเยซูตรัสวา การรวมรับประทานอยางนี้จะเปนครั้ง 
สุดท าย  เพราะอีกไมน านเหตุร ายจะเกิดขึ้ นแก 
พระองค  ในการเลี้ยงครั้งนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปง 
มาหักสงใหสาวกคนละชิ้น บอกใหกินเพราะเปนเสมือน 
เนื้อในกายของพระองค  ครั้นแลวก็รินเหลาองุนแจก 
สาวกตรัสวาใหดื่มเพราะเปนเสมือนโลหิตของพระองค 

16. พระเยซูถูกจับ 
เมื่อเลี้ยงอาหารกันเสร็จแลว พระเยซูและสาวก 

ก็พากันขึ้นภูเขา  สั่งใหสาวกพักอยูในที่แหงหนึ่ง สวน 
พระองคปลีกตัวไปสวดมนต สวนสาวกพากันนอนหลับ 
หมด พระเยซูทรงเตือนใหสาวกตื่นเพื่อระวังภัย ทําอยาง 
นี้อยูถึง 3 ครั้ง สาวกก็ยังไมปฏิบัติตาม ก็พอดีปรากฏวา มี 
คนถือไมพลองเปนอาวุธกรูกันเขามายังภูเขาที่พักพระ 
เยซูและสาวก ขณะเดียวกัน  ยูดาห อิสการิโอด สาวกผู 
ทรยศไดตรงเขาจูบพระเยซู เปนสัญญาณตามที่นัดหมาย 
กันไว ทหารโรมันก็จับพระเยซูไป 

17. คณะกรรมการศาสนาสอบความผิด 
พระเยซูทรงเหลียวมองหาสาวกก็ไมเจอสักคน 

เดียว คงจะกลัวถูกจับจึงหลบหนีกันไปหมด พระเยซูได 
ถูกนําไปที่บานมหาปุโรหิต (สังฆราชยิว) ผูเปนประธาน 
กรรมการ (Synodus)  นั่นเองและคณะกรรมการก็ไดทํา 
การสอบสวนชําระความทันทีที่บานนั้น คณะกรรมการ 
ถามอะไรพระเยซูก็ทรงนิ่ง แลวในที่สุดประธานฯก็ถาม 
เปนคําถามสุดทายวา พระเยซูเชื่อพระองควาเปนลูกพระ 
เจาและเปนเมสสิอาหจริงหรือ พระเยซูรับวา จริงในขอนี้ 
ประธานฯ กล าวในที่ประชุมว า  ถ า เชนนั้นก็ไม 
จําเปนตองซักถามอะไรอีก แลวถามความเห็นที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติใหลงโทษประหารชีวิตพระเยซู 

18. ตองคําพิพากษาประหารชีวิต 
เปนอันวา สภาการศาสนาไดพิพากษาประหาร 

ชีวิตพระเยซู แตการที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาอุกฤษฏ 
โทษอยางนั้น  จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูสําเร็จ 
ราชการโรมันกอน  ผูสําเร็จราชการโรมัน ถามพระเยซูวา 
ทานไดตั้งตนเปนพระเจาแผนดินยิวจริงหรือ  พระเยซู 
ตรัสตอบวา  "อาณาจักรของขาพเจามิไดอยูในโลก 
นี้"  ผูสําเร็จราชการโรมันพยายามถามหลายอยางก็ไม 
สามารถจับไดวา พระเยซูทําผิดในขอหาใด 

เผอิญเวลานั้นใกลจะถึงวันอีสเตอร ซึ่งเปนวัน 
พิธีการทางศาสนาวันหนึ่งของยิวในวันนี้จะมีการอภัย 
โทษแกนักโทษประหาร  พอดีมีนักโทษประหาร 3  คน 
รวมทั้งพระเยซูเปน 4 คนผูสําเร็จราชการจึงคอยดูวามติ 
มหาชนจะอภัยโทษแกพระเยซูหรือไม พอถึงวันอีสเตอร 
มติมหาชนมิไดอภัยโทษแกพระเยซู 

19. พระเยซูถูกตรึงบนไมกางเขน 
พระเยซูถูกตรึงบนไมกางเขน ที่ภูเขาเหนือเมือง 

เยรูซาเล็มในเวลาเที่ยงวัน และพระองคก็สิ้นพระชนมใน 
เวลาบายวันนั้นนั่นเอง 

คําวิงวอนสุดทายที่พระเยซูตรัสแกพระเจาซึ่ง 
พระเยซูเรียกวาพระบิดาเสมอนั้นมีวา  "ขอพระบิดาได 
โปรดประทานอภัยใหแกคนที่ทําการรายครั้งนี้ เพราะเขา 
ไมรูวาเขาไดทําอะไรไป" 

11.3 การแพรขยายของคริสตศาสนา 
พระคัมภีรบันทึกไววา หลังจากพระเยซูคริสตได 

สิ้นพระชนมแลว 3 วัน พระองคไดทรงกลับคืนชีพและ 
เสด็จสูสวรรค  สาวกทั้งหลายจึงไดเริ่มออกเทศนาสืบ 
ทอดคําสอนของพระองคในประเทศอิสราเอล และคอยๆ 
ขยายออกไปยังดินแดนตางๆ ในแถบทะเลเมดิเตอรเร 
เนียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่อยูภายใตการปกครอง 
ของอาณาจักรโรมัน สาวกองคสําคัญๆ ที่ควรรูจักมีดังนี้ 

1.  นักบุญเปโตร ไดรับการแตงต้ังจากพระเยซู 
คริสตเองใหเปนหัวหนามากอน  ทานจึงเปนประมุข 
สูงสุดคนแรกของคริสตศาสนา ทานมีฐานะเปนเสมือน 
สมเด็จพระสันตะปาปา
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2.  นักบุญเปาโล  เดิมทีทานรวมมือกับ 
คณะกรรมการศาสนายิวตอตานการเผยแผคําสอนของ 
พระเยซูคริสตและเหลาสาวก ครั้นเมื่อเปาโลไดพิจารณา 
หลักธรรมประกอบกับเกิดความประทับใจในความ 
ศรัทธาตอพระเจาของชาวคริสตแลว ทําใหเปาโลเปลี่ยน 
ใจมายอมรับนับถือพระธรรมคําสอนของพระเยซูคริสต 
ทั้งนักบุญปเตอรและนักบุญเปาโลไดรวมมือกันทําการ 
เผยแผ นักบุญปเตอรไดปฏิบัติในหมูชาวยิว สวนนักบุญ 
เปาโลไดออกเดินทางไปเผยแผในดินแดนตางๆ ทั่วโลก 

ชวงเวลาประมาณ 15  ป หลังพระเยซูคริสตทรง 
สิ้นพระชนมแลว  นักบุญเปาโลไดประสบความสําเร็จ 
สามารถสรางโบสถแหงแรกเพื่อใชสอนธรรมะของพระ 
เยซูคริสตที่ เมืองอันติโอโคส  ในกรีซ  ประกาศศาสนา 
เมสสิอาหแยกตัวออกจากศาสนายิวและไดเผยแผศาสนา 
ใหมนี้ใหแพรหลายเขาไปในอาณาจักรโรมัน 

การตั้งหลักอยางม่ันคงของคริสตศาสนาไดเริ่มขึ้น 
ตอนตนคริสตศตวรรษที่ 4  เม่ือ พระจักรพรรดิคอนส 
แตนตินมหาราช  (ค.ศ. 306-337)  ไดทรงครองราชย 
สมบัติแลวพระองคไดทรงประกาศใหเสรีภาพในการนับ 
ถือคริสตศาสนาในป ค.ศ. 313 โดยพระราชกฤษฎีกาแหง 
เมืองมิลาน ครั้นเวลาตอมา พระจักรพรรดิเทโอโดซีอุส 
ทรงประกาศใหคริสตศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของ 
อาณาจักรโรมันในป ค.ศ. 391 ดังนั้นคริสตศาสนาจึงตั้ง 
หลักม่ันคงแผอิทธิพลไปทั่วยุโรป ทวีปเอเชีย แอฟริกา 
และอเมริกา 

11.4 กําเนิดและวิวัฒนาการนิกายสําคัญในคริสต 
ศาสนา 

ปลายคริสตศตวรรษที่ 1  กําเนิดคริสตศาสนจักร 
แรกที่มีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยพระสังฆราช 
คณะพระอาวุโส และผูชวยพระ มีสาวกเปนฝายทําหนาที่ 
แสดงพระธรรมเทศนาศูนยกลางของศาสนาอยูที่สํานัก 
วาติกันในกรุงโรม 

ครั้นเวลาลวงมาถึงคริสตศตวรรษที่ 2  ไดมีการ 
ปรั บปรุ ง คณะกรรมก า รบริห า รศาสนจัก ร ใหม 
พระสังฆราชมีฐานะเปนหัวหนาศาสนจักร มีพระอาวุโส 

และผูชวยพระเปนผูชวย การแสดงพระธรรมเทศนาเปน 
หนาที่ของพระสังฆราชและพระอาวุโสเทานั้น 

ค ว า ม แตกแยกไ ด ค อ ยๆ   เ ริ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แ ต 
คริสตศตวรรษที่ 4 และที่ 5 ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางการ 
เมือง สังคม และวัฒนธรรม  ในยุคนั้นพระจักรพรรดิ 
คอนสแตนดินมหาราชไดทรงยายราชธานีไปอยูในภาค 
ตะวันออกของอาณาจักร ทรงตั้งช่ือราชธานีนี้วา คอนส 
แตนดิโนเปล หรือ กรุงโรมตะวันออก อาณาจักรโรมันจึง 
แบงการปกครองออกเปน 2 เขต คือ โรมันตะวันตกและ 
โรมันตะวันออก โรมันตะวันตกมีศูนยกลางที่กรุงโรม 
โรมันตะวันออกมีศูนยกลางที่กรุงคอนสแตนดิโนเปล 
ทั้ง 2  เขตตางถือวามีความสําคัญมาก จึงมีความเปนตัว 
ของตัวเองในทางความคิด ประเพณี  และวัฒนธรรม 
โรมันตะวันตกใชภาษาละติน สวนโรมันตะวันออกใช 
ภาษากรีก  การแขงขันกันทางดานการเ มืองและ 
วัฒนธรรมยอมมีผลกระทบตอวงการศาสนาดวย 

ครั้นเม่ืออาณาจักรโรมันตะวันตกไดเริ่มสลายตัว 
ลงไปในคริสตศตวรรษที่  4-5  นั้น  อาณาจักรโรมัน 
ตะวันออกซึ่งเรียกวา ไบแซนไทน หรือ ไบแซนทีน ก็ได 
เขมแข็งและเปนอิสระในทุกดาน และเริ่มแยกอํานาจการ 
ปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งกอนนั้นสมเด็จ 
พระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุดของทั้ง 2 ฝาย และใน 
ที่สุดไดมีการแตกแยกออกเปน 2 นิกายใหญครั้งแรกคือ 
นิกายโรมันคาทอลิกฝายตะวันตกมีศูนยกลางที่กรุงโรม 
และนิกายออรธอดอกซ ฝายตะวันออก มีศูนยกลางที่กรุง 
คอนสแตนดิโนเปลและนิกายที่สําคัญของศาสนาคริสตมี 
3 นิกาย ดังตอไปนี้ 

11.4.1  นิกายโรมันคาทอลิก 
คําวา "คาทอลิก"  แปลวา "สากล" เพราะความเช่ือ 

เดิมมีวา  คริสตศาสนาเปนศาสนาสากล ชาวคาทอลิกมี 
ความเช่ือและปฏิบัติตามคําสอนและประเพณีดั้งเดิม 
คริสตศาสนาโดยเครงครัด 

ปจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาเปนประมุข 
ปกครองชาวคาทอลิกทั่วโลก  โดยมีศูนยกลางการ 
ปกครองที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐ 
อิตาลี นครรัฐวาติกัน เปนรัฐอิสระตั้งอยูใจกลางกรุงโรม
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สมเด็ จพระสันตะปาปาทรงบริหารงานโดยแบ ง 
หนวยงานเปนกระทรวงเหมือนรัฐทั่วไปและปฏิบัติ 
หนาที่ เฉพาะในกิจการเกี่ยวกับคริสตศาสนานิกาย 
โรมันคาทอลิกทั่ วโลก  และกระทรวงเหลานั้น  มี 
กระทรวงการปกครอง กระทรวงเผยแผ กระทรวงอบรม 
นักบวช กระทรวงคําสอน และกระทรวงอื่นๆ 

สมณศักดิ์ของคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
เรียกตามลําดับสูงสุดลงไปดังนี้ 

1.  สมเด็จพระสันตะปาปา  ประมุขสูงสุด 
ของนิกายโรมันคาทอลิก 

2.  พระสังฆราช  ประมุขของคริสตชนใน 
ระดับทองถิ่น เชน พระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย 
ไดรับการแตงต่ังจากกรุงวาติกันโดยตรง 

2.1  อัครสังฆราช  ประมุขผูปกครองมณฑล 
ขนาดใหญ 

2.2  พระสังฆราชที่ไดรับเลื่อนสมณศักดิ์ให 
สูงข้ึนมีสิทธิ์เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาใหมไดเม่ือ 
องคเดิมสิ้นพระชนม 

3.  บาทหลวง  ผูนําทางศาสนาในชุมชน 
ตางๆ เชน การประกอบพิธีกรรมการเทศนสั่งสอน เปน 
ตน โดยคัดเลือกจากผูมีประสงคจะบวชที่มีอายุไมต่ํากวา 
23 ป 

4.  ภราดาและแมชี  นักบวชชายและหญิง 
เปนผูบวชรับใชศาสนา เชน  ใหบริการทางศาสนาและ 
การสาธารณสุข เปนตน โดยปกติจะครองความเปนโสด 
ไปตลอดชีวิต 

11.4.2  นิกายออรธอดอกซ 
นิกายนี้แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิกดวย 

เหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรมสังฆราชเปนประมุข 
สูงสุดของศาสนจักร ประจําอยูที่กรุงคอนสแตนติโนเปล 
สวนหลักธรรมที่สําคัญของนิกายนี้แทบไมแตกตางจาก 
นิกายโรมันคาทอลิก  ลักษณะที่แตกตางไปจากนิกาย 
โรมันคาทอลิกมีดังนี้ 

1.  ไมยอมรับอํ านาจของสมเด็จพระ 
สันตะปาปาที่นครรัฐวาติกัน แตละประเทศมีประมุขทาง 
ศาสนาของตน 

2.  รูปแบบพิธีกรรม ภาษา การปกครอง และ 
ระเบียบที่เกี่ยวกับนักบวช เปลี่ยนแปลงไป เชน นักบวช 
มีสิทธิ์แตงงานได 

ปจจุบัน  ผูนับถือนิกายออรธอดอกซมีอยูใน 
กลุมประเทศยุโรปตะวันออก เชน กรีซ บัลแกเรีย โรมา 
เนีย แอลเบเนีย สหภาพโซเวียต  และแอฟริกาเหนือใน 
ประเทศเอธิโอเปย 

11.4.3  นิกายโปรเตสแตนด 
นิกายโปรเตสแตนตเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2063  โดย 

นักบวชหนุมชาวเยอรมันช่ือ มารติน ลูเธอร ผูทนดูความ 
เสื่อมโทรมของศาสนาที่กรุงโรมไมไดโดยเฉพาะการที่ 
พระสังฆราชโลภเห็นแกเงิน จนถึงมีการเปลี่ยนแปลงพิธี 
ล า งบ าปด ว ยก า ร เ อ า เ งิ น ไ ปให แ ก วั ด แทนกา ร 
สารภาพ  จึงคัดคานแลวตั้งนิกายขึ้นใหม  เพราะกลา 
คัดคานขอปฏิบัติของสันตะปาปาที่กรุงโรมนิกายนี้จึงช่ือ 
วา "โปรแตสแตนต" แปลวา "นิกายคัดคาน" 

นิกายนี้ถือปฏิบัติตามคัมภีรไบเบิล ไมยอมรับ 
บัญญัติหรือคําสั่งใดๆ  ของสันตะปาปาจากกรุงโรม 
ทั้งสิ้น ไมมีนักบวชถือพรหมจรรย ไมยึดถือไมกางเขนวา 
สําคัญ พระบัญญัติ 10  ประการ ตัดขอ 4  ออก  แลวเพิ่ม 
ใหมเปนขอ 10 วา "เจาอยาละโมบในภริยา ทาส ปศุสัตว 
หรือสิ่งใดอันเปนของเพื่อนบาน" 

นอกจากนิกายใหญ 3  นิกายนั้นแลว ยังมีนิกาย 
อื่นๆ ที่คริสตศาสนิกชนนับถือกันอยูทั่วโลกในปจจุบันนี้ 
แตยังถือวาเปนสวนนอย 

11.5 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรของศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิ้ล  หรือ 

ภาษาอังกฤษวา Holy Bible คําวา Bible มาจากภาษาละ 
ตินและภาษากรีกวา Biblia  แปลวา หนังสือหลายเลม 
คัมภีรไบเบิ้ลมีกําเนิดมาจากการเขียนขึ้นของมนุษยโดย 
การดลใจจากพระเจา  (Inspiration)  เปนคัมภีรซึ่งชาว 
คริสตถือวาศักดิ์สิทธิ์ เปนพระวาจาของพระเจา  (The 
Word of God) 
คัมภีรไบเบิ้ล1แบงออกเปน 2 ตอนใหญ คือ
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ก .  พระคัมภีร เก า  หรือพันธสัญญา เดิม  (Old 
Testament) 

ข. พระคัมภีรใหม  หรือพันธสัญญาใหม  (New 
Testament) 

ก.  พระคัมภีรเกา  ไดรับการยอมรับนับถือวาเปน 
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์รวมกันทั้งชาวยิวและชาวคริสตมีความจุ 
ประมาณ 3/4 ของคัมภีรไบเบิ้ลทั้งหมด ไดบันทึกไวเปน 
ภาษาเฮบรูโบราณ และภายหลังไดแปลเปนภาษาละติน 
และภาษาอังกฤษ แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  เพนทาทุก (Pentateuch) แปลวา "หนังสือ 
5  เลม"  ซึ่งบางครั้งรวมเรียกวา คัมภีรโตราห (Torah) 
แปลวา "กฎหมาย"  เปนคัมภีรสวนที่ไดบันทึกไวถึงการ 
กระทําและกฎเกณฑตางๆ  ที่พระเจาไดทรงกําหนดให 
ชาวยิวยึดถือปฏิบัติ ในเชิงประวัติแลวอาจกลาวไดวา 
เพนทาทุกเปนหนังสือที่วาดวยการเริ่มตนของชาวยิว 5 
เลม คือ 

ปฐมกาล (Genesis) หนังสือเลมแรก กลาวคือ 
ความเปนมาของจักรวาลและมนุษยชาติรวมทั้งเรื่องราว 
ของมนุษยคูแรก คือ  อาดัมและอีวา เรื่อยมาจนถึงอับ 
ราฮัมไดทําสัญญาพิเศษตอพระเจา  สัญญานี้ไดสืบทอด 
ตอมาในบรรดาลูกหลานของอับราฮัมซึ่งเปนตนตระกูล 
ของชาวอิสราเอลนั่นเอง 

อพยพ  (Exodus)  เปนหนังสือเลมที่สอง 
กลาวถึงเรื่องราวที่พระเจาไดชวยชาวอิสราเอลใหรอด 
พนจากการเปนทาสในประเทศอียิปต  โดยทรง 
มอบหมายใหโมเสสเปนผูนําชาวอิสราเอลออกมาสูความ 
เปนอิสระ  จากนั้นก็กลาวถึงพันธสัญญาที่พระเจา 
มอบหมายใหแกชาวอิสราเอลผานโมเสสที่ภูเขาซิไน 
เรียกวา "บัญญัติ 10 ประการ" 

เลวีนิติ (Leviticus) กลาวถึงวิธีประกอบศาสน 
พิธีในกรณีตางๆ รวมทั้งกฎขอหาม โดยเฉพาะกฎที่พระ 
ตองถือปฏิบัติโดยยอ  อาจกลาวไดวาอพยพและเลวีนิติ 
เปนรากฐานแหงกฎเกณฑที่จะรักษาไวซึ่งพันธสัญญาที่ 
ชาวอิสราเอลไดถวายไวแกพระเจา 

กันดารวิถี (Numbers) และเฉลยธรรมบัญญัติ 
(Deuteronomy)  เปนหนังสือที่เลาถึงประวัติของชาว 

อิสราเอลที่ เรรอนอยูนานถึง 40 ป จนไดเขาไปสูที่ราบ 
โมอับ  และในที่สุดก็จะไดเขาสูดินแดนคานาอันซึ่งถือ 
เปนดินแดนแหงพันธสัญญา (Promised Land)ตอไป 

ตอนที่ 2  ศาสดาพยากรณ (Prophets) พระคัมภีรเกา 
สวนนี้เปนบันทึกเรื่องราวคําสอน  และคําทํานายของ 
ศาสดาพยากรณของชาวยิวซึ่งเกิดขึ้นในสมัยตางๆ กัน 
แบงเปน บทยอยไดถึง 21 ตอน โดยเนื้อหาสาระแลวอาจ 
แบงเปนภาคใหญ ๆ ได 3  ภาค  คือ ภาคประวัติศาสตร 
ภาคศาสดาพยากรณ และภาคศาสดาพยากรณยอย 

ตอนที่ 3  ฮาจิโอกราฟา (Hagiographa) พระคัมภีร 
เกาสวนนี้เปนสวนหนึ่งของคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไมอาจจัด 
อยูในจําพวกที่กลาวถึงแลว เปนเรื่องเบ็ดเตล็ด เชน เปน 
วรรณคดีหลักของพันธสัญญาเดิมที่มีความไพเราะในเชิง 
กวีสูง ไดแก เพลงสดุดี สุภาษิต เพลงคร่ําครวญ และเปน 
พงศาวดาร เปนตน 
ข.  พระคัมภีรใหม  พระคัมภีรใหมเปนที่ยอมรับนับ 

ถือกันในหมูชนชาวคริสตเทานั้น  ซึ่งไดแบงออกเปน 4 
ตอน คือ พระวรสาร (Gospels) มีจํานวน 4 เลม หนังสือ 
กิจการอัครธรรมทูต (Acts)  1  เลม จดหมายของบรรดา 
สาวกถึงคริสตชนในที่ตางๆ  21  เลม (Epistles)  และ 
หนังสือวิวรณ (Revelation)  1  เลม  ดังมีรายละเอียดพอ 
เปนสังเขปดังนี้ 

พระวรสาร 4 คัมภีร (The Gospels) 
คัมภีรไบเบิ้ลในสวนที่เปนพระวรสาร 4  คัมภีร มี 

ดังนี้ คือ 
1.  พระวรสารของนักบุญมัทธิว (มธ.) มีจํานวน 28 

บท 
2.  พระวรสารของนักบุญมาระโก (มก.) หรือ 

มารค (Mark) มีจํานวน 16 บท 
3.  พระวรสารของนักบุญลูกา (ลก.) หรือลูค 

(Luke) มีจํานวน 24 บท 
4.  พระวรสารของนักบุญยอหน (ยน.) มีจํานวน 

21 บท 
พระวรสารทั้ง 4  เลมนี้ เฉพาะของนักบุญมัทธิวที่ 

เขียนดวยภาษาอารามาอิค(Aramaic)  ถูกยกยองใหเปน 
เลมแรก สวนฉบับปจจุบันที่อยูในคัมภีรไบเบิ้ลนั้น ไมใช
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ฉบับเดียวกับที่ใชภาษาอารามาอิคแตเปนฉบับที่มีผูเรียบ 
เรียงขึ้นใหม โดยนําเอาฉบับที่เปนภาษากรีก  มารวมกับ 
ฉบับของนักบุญมัทธิวและของนักบุญมารคหรือมาระโก 
รวมทั้งคนอื่นๆ ที่ไมปรากฏนาม  สําหรับพระวรสาร 
ของนักบุญมาระโกหรือมารค (Mark) นั้น มีเนื้อหาที่เนน 
เฉพาะการเปนพระเมสสิอาหของพระเยซูมากกวาเนน 
เสนอคําสอน 

พระวรสารฉบับของนักบุญลูกาหรือลุค (Luke) เปน 
พระวรสารที่เนนเฉพาะในเรื่องคําสอนของพระเยซู แตมี 
การจัดลําดับเหตุการณตางๆ  ตามแบบพระวรสารของ 
นักบุญมัทธิว 

พระวรสารของนักบุญยอหนนี้มีเนื้อหาเนนหนัก 
การประกาศวา  พระเยซูเปนพระเมสสิอาหหรือพระ 
คริสต เพื่อมาไถบาปมนุษยดวยการรับทรมานตางๆ จน 
ตอมาไดกลับคืนชีพ และไดสงสาวกออกไปประกาศคํา 
สอนพรอมดวยพระจิตของพระเจาและอํานาจในการยก 
บาป นักบุญยอหนจึงเปนพยานสําคัญที่ยืนยันความเปน 
พระเมสสิอาหของพระเยซูเจา 

หนังสือกิจการของอัครทูต  (The Acts  of  the 
Apostles)

หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงการเผยแผธรรมของอัคร 
สาวก ทําใหมีผูนับถือเลื่อมใสเปนจํานวนมาก การเผยแผ 
ศาสนาของอัครทูตหลายทานเปนไปอยางเขมแข็งและ 
ม่ันคง แมนวาหนังสือเลมนี้ไมไดรายงานกิจการของอัคร 
ทูตทั้งหมด แตก็ทําใหเราเห็นถึงความ ตั้งใจม่ันและความ 
เด็ดเดี่ยวของทานเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเซนตปอล 
และเซนตป เตอร  มีสวนทําใหคริสตศาสนาได 
แพรหลายออกไปจนถึงตางแดน  ทําใหไมไดถูกจํากัด 
เฉพาะชนชาติยิวเทานั้น แตคนตางชาติทุกคนก็สามารถ 
ไดรับหนทางแหงความรอดไดเชนกัน 

จดหมายของบรรดาสาวก  (The  Pauline  and 
Cathplic Epistles) 

จดหมายเหลานี้มีทั้งหมด 21  เลม  ซึ่งเรียงลําดับ 
ตามที่จัดไวในพระคริสตธรรมใหม มีดังนี้คือ 

1.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 

2.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ 
ฉบับที่หนึ่ง 

3.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ 
ฉบับที่สอง 

4.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย 
5.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 
6.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวฟลิปป 
7.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี 
8.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิ 

กา ฉบับที่หนึ่ง 
9.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิ 

กา ฉบับที่สอง 
10.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวทิโมธี 

ฉบับที่หนึ่ง 
11.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวทิโมธี 

ฉบับที่สอง 
12.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวทิตัส 

(Titus) 
13.  จดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาวฟเลโมน 
14.  หนังสือถึงชาวฮิบรู 
15.  จดหมายของทานนักบุญยาโคบหรือเจมส 
16.  จดหมายของทานนักบุญเปโตร  ฉบับที่หนึ่ง 
17.  จดหมายของทานนักบุญเปโตร ฉบับที่สอง 
18.  จดหมายของทานนักบุญยอหน ฉบับที่หนึ่ง 
19.  จดหมายของทานนักบุญยอหน ฉบับที่สอง 
20.  จดหมายของทานนักบุญยอหน ฉบับที่สาม 
21.  จดหมายของทานนักบุญยูดา 

หนังสือวิวรณ (Revelation) 
หนังสือวิวรณเปนหนังสือที่กลาวถึงการเปดเผยของ 

พระเจาผานทางบรรดาประกาศก โดยไดกลาวถึงชัยชนะ 
ของพระเจาและการสถาปนาอาณาจักรสวรรค โดย 
พระองคทรงเลือก  นักบุญยอหนใหเปนพยานฝายพระ 
วจนะของพระเจาและเปนพยานของพระเยซูคริสตในทุก 
เหตุการณที่ทานไดพบเห็น นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ ยัง 
พยากรณเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเปนเครื่อง
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เตือนใจบุคคลทั้งหลายใหรีบเรงทําความดีเพราะวาเวลา 
ที่โลกจะสิ้นไปไดใกล เขามาแลว  วันที่โลกถึงกาล 
แตกดับพระเจา จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิพากษาโลก 
ผูทําตามพระบัญญัติเทานั้นที่จะมีสิทธิ์อยูในอาณาจักร 
พระเจา  ผูทําลายโลกและอยูนอกคําสอนของพระเจา 
จะตองถูกทําลายลาง 

11.6 หลักคําสอนที่สําคัญ 
หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสตเปนหลัก 

คําสอนที่แสดงความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย 
และจริยธรรมที่ควรกลาวถึงในที่นี้มีอยู 5 เรื่องคือ 

11.6.1  หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) 
"ตรีเอกานุภาพ"  ตามคํานิยามของศาสนจักร 

หมายถึง  ความเช่ือวาพระเจาทรง มี  3  ภาค ในองค 
เดียวกัน  ความหมายตามคํานิยามนี้ เ กิดขึ้ นราว 
คริสตศตวรรษที่ 4  ถึง คริสตศตวรรษที่ 5  และมิไดมี 
บัญญัติอยูในพระคริสตธรรม (Bible) มาแตเดิม ภาคทั้ง 
สามของพระเจาไดแก พระบิดา (The Father)  พระบุตร 
(The  Son)  และพระจิต  หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ (The 
Holy Spirit) 

พระบิดา หมายถึง พระเจาผูสถิตอยูในสวรรค 
ผูทรงสรางโลก สรรพสิ่ง และมนุษย และทรงรักมนุษย 
มากกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน บิดารักบุตร เปนตน 

พระบุตร  หมายถึง  พระเยซูคริสตซึ่งมีฐานะ 
เปนพระบุตรของพระเจาผูเสด็จมาในโลกเพื่อไถบาปแก 
มนุษยผูหลงผิดใหกลับคืนไปหาพระเจาได 

พระวิญญาณบริสุทธิ ์ หรือ  พระจิต  หมายถึง 
พลังอํานาจของพระเจาอันเปนพลังแหงความรักที่เช่ือม 
พระบิดากับพระบุตรเขาดวยกัน และเปนพลังอํานาจของ 
พระเจาที่ทรง  แสดงตอมนุษยเพื่อดลบันดาลใหมนุษย 
กลับใจมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระเจา 

11.6.2  หลักความรัก (Love หรือ Agape) 
หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมที่ 

สําคัญที่สุดของศาสนาคริสต หมายถึงความเปนมิตรและ 
ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข มีอยู 2 ประเภท ไดแก 

ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา และความรักระหวาง 
มนุษยกับมนุษย 

ในพระคริสตธรรมใหม คําสอนเรื่องหลักความ 
รักไดเปลี่ยนไปโดยใหพระเยซูเปนสัญลักษณของความ 
รักสูงสุดที่พระเจาทรงมีตอมนุษย เห็นไดจากการที่พระ 
เยซูทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อใหผูมีศรัทธา 
ในพระองคจะไดพนจากความผิดบาป 

สวนความรักที่มนุษยมีตอพระเจาแสดงออก 
โดยความศรัทธา ความศรัทธาสรุปได 5 ประการ คือ 

1. ศรัทธาวาพระเจาคือพระเยโฮวาหเปนพระ 
เจาสูงสุดเพียงองคเดียว 

2. ศรัทธาวาพระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียม 
กัน 

3. ศรัทธาวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา 
4. ศรัทธาวาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 
5. ศรัทธาในแผนดินสวรรคหรืออาณาจักรของ 

พระเจาที่กําลังจะมาถึง 
หลักความรักและหลักอาณาจักรของพระเจามี 

ความสัมพันธกัน กลาวคือ  มนุษยจะสามารถเขาถึง 
อาณาจักรของพระเจ าไดก็โดยอาศัยความรัก เปน 
คุณธรรมนําทาง  และอาณาจักรของพระเจาก็ เปน 
อาณาจักรที่บริบูรณดวยรัก 

11.6.3  อาณาจักรพระเจา 
อาณาจักรพระเจาที่พระเยซูนํามาสอนแก 

ประชาชนมีความหมายสองอยาง คือ หมายถึงอาณาจักร 
พระเจาในโลกนี้ และ อาณาจักรพระเจาในโลกหนา 

อาณาจักรพระเจาในโลกนี้ คือแผนดินพระเจา 
ที่มนุษยสามารถเขาถึงไดในชีวิตนี้แตยังไมสมบูรณ การ 
จะเขาถึงอาณาจักรพระเจาอยางสมบูรณไดจะตองเขาถึง 
ในชีวิตหนา คือหลังจากตายแลวเทานั้น อาณาจักรพระ 
เจาในโลกนี้จะเปนรากฐานสําหรับอาณาจักรพระเจาใน 
โลกหนาซึ่งเรียกวา แผนดินสวรรค 

หลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงอาณาจักรพระเจาในโลก 
นี้คือการปฏิบัติตามพระบัญญัติใหครบถวน ซึ่งสรุปได 2 
ประการ คือ (1) รักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ และ (2) รัก
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เพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง ผูที่ยังไมสามารถสละ 
สมบัติทางโลกไดยอมไมอาจเขาถึงอาณาจักรพระเจา 

สวนอาณาจักรพระเจาในโลกหนาหมายถึง 
การเขาถึงชีวิตนิรันดรหลังจากตายแลวซึ่งพระเจาเปนผู 
ทรงตัดสิน ผูใดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองคอยาง 
ครบถวน และเช่ือในพระองค  จะไดเขาแผนดินสวรรค 
คือมีชีวิตนิรันดร ไมมีความทุกขยากใดๆ ตลอดไป สวน 
ผูฝาฝนบัญญัติจะถูกตัดสินใหลงนรก  ไดรับความทุกข 
อยางสาหัสจากไฟเผาผลาญ 

11.6.4  พระเจาผูเปนอันติมสัจจ 
พระเจาของศาสนาคริสตคือ พระเยโฮวาห ซึ่ง 

เปนองคเดียวกับพระเจาของศาสนายิว ทั้งศาสนาคริสต 
และศาสนายิวตางมีความเชื่อรวมกันวาพระเจาเปนผูทรง 
อานุภาพยิ่งใหญในสากลพิภพหามีผูอื่นยิ่งกวาพระองค 
ไม มีคําสอนเปนอันมากที่พรรณนาลักษณะของพระเจา 
ไว เชน 

1. ทรงเปนจิตบริสุทธ ไมมีรูปราง 
2. ทรงมีอยูนิรันดร ไมมีการเกิด ไมมีการตาย 
3. ทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง 
4. ทรงรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง (สรรพญาณะ) 
5. ทรงสามารถทุกอยาง (สรรพเดชะ) 
6. ทรงมีอยูตลอดกาล ไมมีเบื้องตน ไมมีที่สุด 
7. ทรงบริสุทธิ์ทุกประการ ไมมีบาปเลย 
8. ทรงมี 3  ภาคที่เรียกวา  ตรีเอกานุภาพ (The 

Triune God or The Trinity) คือพระบิดา (God the Father 
)  พระบุตร (God  the  Son)  และพระวิญญาณ (God  the 
Spirit) 

11.7 หลักความเชื่อ และจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาคริสต เปนศาสนาเอกเทวนิยม เช่ือวามีพระเจา 

สูงสุดเพียงองคเดียวเปนผูสรางโลก และสรรพสิ่ง พระ 
เจาองคนั้นก็คือพระเยโฮวาห  ในศาสนาคริสตเช่ือวามี 
พระเจาซึ่งเปนพระบิดา พระบุตร และพระจิต แตทั้ง 3 
เมื่อวาโดยสภาวะก็เปนอยางเดียวกันดุจรูป 3 เหลี่ยม มี 3 
มุม แตก็เปนรูปเดียวกัน เพราะฉะนั้นพระบิดา พระบุตร 
พระจิตจึงเรียกรวมกันวา ตรีเอกานุภาพ  สวนเหตุที่พระ 

เจาทรงสงพระบุตรมา  ก็ เพราะมหากรุณาธิคุณของ 
พระองคที่จะใหพระบุตรมาชวยแนะนําเรื่องที่ถูกตอง 
ตายไปแลวจะไดไปสวรรค เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงช่ือวา 
พระผูชวยใหรอด คือใหคนรอดจากการพิพากษาในวัน 
ตัดสินโลก ไมตกนรก ศาสนาคริสตเช่ือวา ชีวิตในโลกนี้ 
มีเพียงครั้งเดียวเมื่อตายไปแลวจะอยูในสวรรคหรือนรก 
ช่ัวนิรันดร เพราะฉะนั้นนรกสวรรคจึงเปนโลกนิรันดร 
สวนโลกนี้เปนโลกช่ัวคราว  เปนเพียงสถานที่อาศัย 
สําหรับสราง บุญ-บาป เพื่อไปสูโลกหนาเทานั้น ก็นรก 
นั้นเต็มไปดวยความทุกขทรมานเหลือเกิน พระเยซู 
สงสารคนไมอยากใหตกนรก จึงรณรงคใหคนเช่ือทาน 
ใครที่เช่ือพระเยซูจะรอดพนไมตองตกนรก ดังที่พระเยซู 
กลาววา "เราเปนแสงสวางของโลก" 

11.8 พิธีกรรมที่สําคัญ 
พิธีกรรมที่สําคัญของศาสนาเรียกวา พิธีศีลศักดิ์ 

สิทธ (Sacraments) 7 ประการ คือ 
1.  ศีลลางบาป หรือศีลจุม (Baptism) ผูนับถือ 

ศาสนาคริสตทุกคนตองผานพิธีศีลลางบาป  (นิกาย 
โปรเตสแตนตเรียกวาศีลจุม)  เสียกอนจึงจะเปนชาว 
คริสตท่ีสมบูรณ การรับศีลลางบาปรับไดครั้งเดียวเทานั้น 
แลวไมตองรับอีกจนตลอดชีวิต  แมจะเปลี่ยนไปนับถือ 
ศาสนาอื่น  แลวในภายหลังกลับมานับถือศาสนาคริสต 
อีกก็ไมตองรับศีลลางบาป ที่เรียกวา  ศีลลางบาปเพราะ 
คริสตศาสนาเชื่อวามนุษยทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแตเกิด 
ที่เรียกวาบาปกําเนิด บาปนี้ติดมาจากบรรพบุรุษคืออาดัม 
และอีฟ 
การลางบาปทําไดโดยเอาน้ํารดที่หนาผาก จะใหผูใด 

เปนผูลางบาปใหก็ไดไมจําเปนตองเปนชาวคริสตดวยกัน 
เมื่อเอาน้ําเทรดหนาผากใหกลาววา "ฉันลางทานในนาม 
ของ พระบิดา พระบุตร และพระจิต" 

2.  ศีลกําลัง  (Confirmation)  เปนพิธีกรรมที่ 
แสดงถึงสัมพันธภาพระหวางพระเจากับมนุษย ผูใหศีล 
กําลังโดยปกติตองมีตําแหนงเปนพระสังฆราช และผูรับ 
ศีลตองอยูในวัยที่รูเหตุผลแลว (อายุ ระหวาง 9-14 ป) พิธี 
นี้พระสังฆราชจะเอามือทั้งสองวางที่ศีรษะของผูรับศีล
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เจิมหนาผากดวยน้ํา มันมะกอกเปนรูปกางเขนและ 
ประกาศวาผูรับศีลนั้นเปนผูไดรับความรอดในนามของ 
พระบิดา พระบุตร และพระจิต 

3.  ศีลมหาสนิท  (Holy  Communion)  ฝายคาทอลิก 
เรียกวา ศีลมหาสนิท ฝายโปรเตสแตนตเรียกวา มิซซา 
(Missa)  เปนพิ ธี กรรมเพื่ อน อมจิตระลึกถึ งการ 
สิ้นพระชนมของพระเยซูบนไมกางเขน ผูที่สมควรรับศีล 
นี้ต อ งเปนผูที่ เ ช่ือหรื อยอมรับว า  พระ เ ยซูทรง 
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนแทนเขา และแสดงวาเปนการ 
รวมกับฝายจิตและวิญญาณระหวางพระเยซูกับชาวคริสต 
พระผูทําพิธีจะแจกขนมปงและเหลาองุน ซึ่งมีความ 
หมายถึงเนื้อและเลือดของพระเยซู (ปจจุบันแจกแตขนม 
ปง เพราะมีผูเขารวมพิธีเปนจํานวนมาก)  สวนนิกาย 
โรมันคาทอลิกถือวาขนมปงและเหลาองุนเปนเนื้อและ 
เลือดของพระเยซูจริงๆ สวนนิกายโปรเตสแตนตถือวา 
พระเยซูเสด็จมาประทับทามกลางพิธีและขนมปงก็คือ 
ขนมปง ไมใชเนื้อของพระเยซู 

4.  ศีลแกบาปหรืออภัยบาป  (Confession)  เปนพิธีที่ 
ชาวคริสตที่สํานึกวาตนไดทําบาปลงไป จะตองไปหา 
บาทหลวง  เพื่อสารภาพถึงการทําความผิดนั้น และขอ 
อภัยโทษจากพระเจา บาทหลวงในฐานะผูแทนของพระ 
เจาจะเปนผูยกบาปนั้นให ก็การที่จะไดรับอภัยบาปจาก 
พระเจาไดก็ตอเม่ือมีความสํานึกผิดอยางจริงใจ สวนโทษ 
ของบาปหรือบาปกรรมที่ติดตัวไป หาไดหมดสิ้นไปไม 
จนกวาจะใชกรรมหมดสิ้นดวยการทําด ี
5.  ศีลเจิมผูปวย (Holy Unction) เปนพิธีที่ทําเพื่อให 

กําลังใจแกผูปวย  และศีลนี้จะรักษาโรคทางกายให 
บรรเทาเบาบางหรือใหหายไดหากพระเจาทรงเห็นวาจะ 
เปนประโยชนแกวิญญาณของผูรับศีลนั้น ในการทําพิธี 
นั้นพระผูทําพิธีจะใหศีลดวยการเจิมน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ตาม 
รางกายของผูปวย เชน ที่ตา หู จมูก ปาก มือ และเทาของ 
ผูปวยพลางสวดออนวอนขอใหพระเจาโปรดอภัยบาป 
อันไดกระทําลงไปแลวแมดวยอวัยะดังกลาว 
6.  ศีลบวชเปนบาทหลวง (Ordination) เปนพิธีที่เจา 

อาวาสในวัดทําใหแกผูเขาพิธีบวชเพื่อจะเปนพระใน 
ศาสนา  (คือบาทหลวง)  และมอบอํานาจที่จะทําหนาที่ 

สงฆตอไปการเปนพระสงฆในศาสนาคริสตถือเปนกิจ 
อันยิ่งใหญและเปนเกียรติอันสูงสง  เพราะพระสงฆจะ 
บําเพ็ญกรณียกิจแทนพระเยซูคริสตเพื่อเปนสิริมงคลของ 
พระเจาและเพื่อความรอดของวิญญาณ 
7.  ศีลสมรส (Matrimony) เปนศีลซึ่งรวมชายหญิงคู 

หนึ่งตอพระพักตรพระเจาเพื่อจะไดสรางครอบครัวชาว 
คริสตที่สมบูรณตอไป  พิธีแตงงานตองทําตอหนา 
พระสงฆเจาอาวาสหรือผูแทน และตอหนาพยานอีกสอง 
คน ซึ่งพิธีจะทําในโรงสวด โดยคูบาวสาวหมอบลงหนา 
แทนบูชารับพรจากพระผูทําพิธี  เปนการประกาศความ 
รักและความซื่อสัตยระหวางตนใหพระเจาทรงทราบ 

ศี ล ทั้ ง  7  นี้   ถื อ ป ฏิ บั ติ กั น ทั้ ง นิ ก า ย 
โรมันคาทอลิก และนิกายออรทอดอกซ  สวนนิกายโป 
รเตสแตนทนับถือเฉพาะศีลลางบาป และศีลมหาสนิท 
เทานั้น นิกายออรธอดอกซ  ถึงแมจะถือศีล 7  อยาง 
เหมือนกับนิกายโรมันคาทอลิก แตก็มีความเช่ือในเรื่อง 
อื่นๆ แตกตางกันออกไป 

นอกจากศาสนกิจตางๆ ดังแสดงมาแลว  ก็ยังมี 
พิธีกรรมที่ชาวคริสตกระทํากันอีกมากมาย เชนไปโบสถ 
หรือวัดในวันพระ กลาวคือชาวคริสตในสมัยแรกๆ จะ 
ถือวันเสารเปนวันพระและวันเริ่มตนของสัปดาหเหมือน 
อยางศาสนายิว เพิ่งมาเปลี่ยนเปนวันอาทิตยในสมัยของ 
เซนตปอล  และถือกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  เม่ือถึงวัน 
อาทิตย  ชาวคริสตจะไปโบสถเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเปน 
การพัฒนาจิตใจ 

11.9 สัญลักษณของศาสนา 
ในคริสตศาสนาทุกนิกายใชเครื่องหมายเหมือนกันคือ 

ไมกางเขน เดิมไมกางเขนเปนเครื่องมือสําหรับประหาร 
ชีวิตนักโทษในปาเลสไตน  สมัยโบราณนักโทษที่ถูก 
ตัดสินประหารชีวิตแลวจะถูกตรึงเขากับไมกางเขนแลว 
ยกขึ้นตั้งใหตากแดดไวจนกวาจะตายดวยความรอนและ 
ความหิวกระหาย  พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขน 
เชนนั้น คริสตศาสนาจึงถือวา ไมกางเขนเปนสัญลักษณ 
แหงการเสียสละอันยิ่งใหญนิรันดรของพระเจา
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11.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาคริสตในปจจุบันมีผูนับถือมากที่สุดในโลก 

มีศาสนิกกวา 1,000  ลานคน  (Encyclopaedia  Britanica 
1992  :  269)  กระจาย ไปทั่วโลก  แตสวนใหญจะอยูใน 
ทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียทั้งนี้ก็เพราะศาสนา 
คริสตมีวิธีการเผยแผดีพรั่งพรอม ดวยบุคลากร ทุนทรัพย 
และอํานาจ ศาสนาคริสตไดช่ือวาศาสนาแหงความรัก 
พระเยซูเนนถึงความรักวาสําคัญที่สุด  มีความรักอยาง 
เดียวก็เพียงพอแลว รักพระเจา รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อน 
บาน รักครอบครัว  แลวจะไดความรักตอบแทนซึ่งมีคา 
กวาสมบัติใดๆ ใหรักโลกทําตนเปนคนของโลก  และก็ 
ดวยอิทธิพลคําสอนดังกลาวจึงมีหมอสอนศาสนาคริสต 
ออกไปเผยแผศาสนาทั่วโลก ทั้งชวยจัดตั้งโรงเรียนและ 
โรงพยาบาลควบคูไปดวย เปนตน  ทั้งนี้ก็เพราะดําเนิน 
รอยตามพระเยซูซึ่งเปนทั้งหมอกายหมอใจ ชวยเหลือคน 
เจ็บปวยทั้งโรคกายโรคใจ ดังนั้นการชวยเหลือกันใน 
รูปแบบตางๆ จึงมีอยูทั่วไปในหมูชาวคริสต สะทอนถึง 
อิทธิพลของศาสนาคริสตดังกลาวมาแลว  แตภายใน 
ศาสนาคริสตเองกลับแตกแยกกันแบงเปนนิกายใหญ 
นอยมากมาย และแตละนิกายตางก็ยึดม่ันในปรัชญาของ 
ตนไมปรองดองเขาหากัน  ทั้งยังไมมีองคการใดที่คอย 
ประสานรอยราวไดดังนั้นศาสนาคริสตถึงแมจะเปน 
ศาสนาใหญ  แตก็อยูในฐานะที่รวมกันไดแคเพียง 
หลวมๆ หรือรูปลักษณภายนอกเทานั้น  ตลอดทั้งความ 
เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีในโลก 
ปจจุบัน ก็มีการขัดแยงกับคําสอนในศาสนาคริสต จึงทํา 
ใหชาวคริสตรุนใหมไมสนใจศาสนาถึงกับประกาศตัว 
ไมมีศาสนาและหันไปนับถือศาสนาอื่น  ก็มีมากขึ้น 
ตามลําดับ
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บทที่ 12 ศาสนาอิสลาม 

แนวคิด 
1.  ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย 

ประมาณ 1133  ป หลังพุทธศักราช  อิสลามเปนศาสนา 
ประเภทเอกเทวนิยม ถือวามีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 
คือพระอัลเลาะห เปนผูทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง  ทรง 
กําหนดชะตากรรมของมนุษยและสรรพสัตว ศาสดาของ 
ศาสนาอิสลามคือพระนบีมุฮัมมัส 

2.  คัมภีรที่สําคัญของศาสนาอิสลาม คือ  1) 
คัมภีรอัลกุรอาน และคัมภีรอัลฮะดิส  ศาสนาอิสลาม มี 
หลักคําสอนที่สําคัญ 2  สวน คือ 1)  หลักการอันเปน 
ขอบังคับสําหรับบุคคล(ฟรดูอัยนีย)  ไดแกหลักการ 
พื้นฐานอันจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนจะตองรู  ตอง 
ประพฤติเริ่มต้ังแตอายุ 3 ขวบ เปนตนไป 2) หลักการอัน 
เปนขอบังคับสําหรับสังคม(ฟรดูกิฟายะฮ) 

3.  ศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายทางของชีวิตอัน 
เปนความสุขนิรันดร คือ การไดไปอยูกับพระอัลเลาะห 
วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้นศาสนิกจะตองปฏิบัติ 
ตามคําสอนของ  พระมุฮัมมัดโดยเฉพาะหลักปฏิบัติ(อิ 
บาดะห )  5  ประการอย า งเคร งครั ดและถูกตอง 
สมบูรณ  ชาวอิสลามเช่ือวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้ง 
เดียวจากนั้นจะไปอยูสวรรคหรือนรกชั่วนิรันดร 

4. ศาสนาอิสลามมีนิกายตางๆอยูมาก แตเปนนิกาย 
ใหญๆในศาสนามีอยู 2 นิกาย คือ  1) นิกายซุนนี 2) 
นิกายซิอะห ในศาสนาอิสลามใชรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว 
และมีดาวอยูขางบนเปนเครื่องหมายสัญลักษณของ 
ศาสนา 

5.  ศาสนาอิสลามในปจจุบันมีผูนับถือมากเปน 
อันดับ 2  รองจากศาสนาคริสต  โดยมีศาสนิกกวา 900 
ลานคน  โดยสวนใหญจะอยูในประเทศแถบตะวันออก 
กลางและในทวีปแอฟริกา  สวนทวีปเอเชียก็มีมากใน 
ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

12.1 ประวัติความเปนมา 
ศาสนาอิสลาม  เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เม่ือ 

พ.ศ. 1133 โดยคิดตามปเกิดของนบีมุฮัมมัด ผูเปนศาสดา 
ของศาสนานี้ คําวาอิสลาม1มาจากศัพทวา  อัสลามะ 
แปลวา การออนนอมถอมตนยอมจํานนตอพระเจา หรือ 
การมอบกายถวายชีวิตตอพระอัลลอฮยางสุดจิตสุดใจ 
สวนผูที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกวา อิสลามิกชน หรือ 
มุสลิม คือผูยอมมอบกายถวายชีวิตตอพระอัลลอฮอยาง 
สิ้นเชิง 

อิสลามเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ถือวามี 
พระเจาสูงสุดเพียงองคเดียวคือพระอัลลอฮ พระองคทรง 
สรางโลกและสรรพสิ่ง  ทรงกําหนดชะตากรรมของ 
มนุษยและสรรพสัตวทรงเปนสัพพัญญรูทุกสิ่งทุกอยาง 
ทรงเปนสรรพเดช มีมหิทธิฤทธิ์เหนือกวาสิ่งใด ทรงเปน 
สรรพาภิภู  ครอบงําทุกสิ่ งทุกอยาง ไม มีอะไรอยู 
นอกเหนือพระองค มุสลิมเช่ือวาพระอัลลอฮทรงมีรูปราง 
ตัวตนไมใชเปนนามธรรมแตเปนรางทิพย  จึงไมมีใคร 
สามารถเห็นพระองคได พระองคทรงโปรดผูที่เคารพ 
พระองค แตทรงโกรธกริ้วตอผูตั้งภาคี (ซีริก) คือยกผูอื่น 
หรือสิ่งอื่นมาเทียบเทียมพระองค 

ศาสนาอิสลามสมัยเริ่มแรกมีคนนับถือนอย เพราะ 
ไปขัดกับความเช่ือของคนในสมัยนั้น  แตตอมาอาศัย 
ความเด็ดเดี่ยวกับความเอาจริงจังของนบีมุฮัมมัด ในการ 
ออกประกาศศาสนา  ก็ทําใหศาสนาอิสลามไดศาสนิก 
มากขึ้นตามลําดับ และยิ่งในชวงบั้นปลายชีวิต นบีมุฮัม 
มัดหันไปใชกําลังทหารเขาสนับสนุนดวย ก็เปนเหตุให 
ศาสนาอิสลามไดเผยแผไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว 
หลังจากนบีมุฮัมมัดสิ้นชีพแลว กาหลิบคนตอมาได 
ดําเนินนโยบายตามนบีมุฮัมมัด เชน ยึดกรุงดามัสคัสได 
ในป พ.ศ. 1178  ยึดเปอรเซียไดในป พ.ศ.  1179  ยึด 
เยรูซาเล็มไดในป พ.ศ. 1181 ยึดอียิปตไดในป พ.ศ. 1183 
ยึดทวีปอาฟริกาตอนเหนือได  ทั้ งหมดภายใน 
คริสตศตวรรษที่ 7  และยึดสเปนไดในป พ.ศ.  1254 
เหลานี้  เปนตน ทําใหศาสนาอิสลามยิ่งแผกวางไกล 
ออกไปอยางมาก  จนศาสนาอิสลามจากเปนศาสนาของ 
กลุมชน มาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศซาอุดิอาร
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เบีย และจากศาสนาประจําชาติซาอุดิอารเบีย กลายเปน 
ศาสนาประจําชาติของประเทศตางๆ ทั่วอาหรับเพียงช่ัว 
เวลาภายใน 100  ปเทานั้น จากนั้นก็ขยายไปสูประเทศ 
ตางๆ  ในทวีปอาฟริกาแลวเลยมายังประเทศปากีสถาน 
บังคลาเทศ อินเดีย จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในทวีป 
เอเชียดวย 

12.2 ประวัติศาสดา 
1. การประสูต ิ
พระมะหะหมัด หรือพระนบีมะหะหมัด หรือมุฮัม 

มัด ประสูติท่ีเมืองเมกกะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 570 
บิดาช่ือ อับดุลเลาะห มารดาช่ือ อามีนะฮ บิดาถึงแกกรรม 
ขณะที่ มารดาตั้งครรภพระองคได 2  เดือน ภายหลัง 
พระองคประสูติไดไมนาน มารดาของพระองคก็ถึงแก 
กรรม พระองคตองอาศัยกับปูซึ่งชราอายุรวม 100 ป ไม 
นานปูก็ถึงแกกรรม  พระองคตองไปอาศัยอยูกับลุง ซึ่ง 
เปนพอคาที่ร่ํารวย ลุงไดฝกสอนใหพระมุฮัมมัดทําการคา 
ขายแตไมชอบเรื่องการขาย ตลอดชีวิตไมไดเรียน 
หนังสือ อานไมออก เขียนไมได แตการทองเที่ยวคาขาย 
ก็ทําใหไดความรูมาก เพราะไดเดินทางไปจนถึงประเทศ 
อียิปต และซีเรีย ไดพบคนหลายชาติ หลายภาษา 

2. การแตงงาน 
พระมุฮัมมัด ไดดําเนินชีวิตเชนนี้จนกระทั่งอายุ 25 

ป ไดรับคําแนะนําจากลุงวาใหไปสมัครทํางานกับหญิง 
คนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของเปนญาติกัน  หญิงนั้นช่ือ คาดียะห 
หรือ อาอิชะฮ เปนหญิงหมาย อายุแกกวาพระมุฮัมมัด18 
ป  แตเปนหญิงม่ังคั่งและใจดี พระมุฮัมมัด มีความรูใน 
การเดินทางคาขายอยูแลว  คงจะทํางานใหเขาได และ 
พระมุฮัมมัด ไดปฏิบัติตาม  คําแนะนําของลุงคาดียะหก็ 
รับไวใหนําขบวนสินคาเดินทางที่เรียกกันวา  คาราวาน 
และทํางานไดผลดี คาดียะหจึงตกลงแตงงานดวย 

3. การตรึกตรองธรรมและมีพระเจาองคเดียว 
เมื่อแตงงานแลว พระมุฮัมมัดก็กลายเปนคนม่ังคั่ง 

มีความสําคัญขึ้นในชีวิตและสังคมของเมกกะ และโดยที่ 
เปนเช้ือสายโกรายซิตส  จึงตองทําการเคารพบูชากาบา 
ดวย ที่กาบายังคงมีเทพเจา 360 องค อยูเสมอ เม่ือมีฐานะ 

ม่ังคั่งขึ้น พระมุฮัมมัดมีเวลาที่เปนนักคิดมากขึ้น  การ 
เคารพบูชากาบานี้ก็ดี การเดินทางทองเที่ยวคาขายก็ดี ทํา 
ใหพระมุฮัมมัดสนใจใฝคิดและตั้งปญหาตางๆ เกี่ยวกับ 
ชีวิต บางครั้งก็ขึ้นไปบนยอดเขา หาที่สงบสงัดเพื่อตรึก 
ตรอง ครั้งหนึ่งพระมุฮัมมัดขึ้นไปบนยอดเขาฮิรา และที่ 
ยอดเขานี้เอง ความคิดเรื่องถือพระเจาองคเดียวไดเกิดขึ้น 
มีเรื่องเลาวา มีเทพองคหนึ่งมาปรากฏตัวแกพระมุฮัมมัด 
โดยบอกใหรูวา  พระเจาที่แทจริงมีอยูพระองคเดียว 
คือ  พระอัลเลาะห (อัลลอฮ) และใหพระมุฮัมมัดเผยแผ 
ศ า ส น า เ รื่ อ ง พ ร ะ อั ล ล อ ฮ   เ รื่ อ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น 
ป พ.ศ. 1453 ขณะที่พระมุฮัมมัดมีอายุ 40 ป และภายหลัง 
ที่แตงงานกับคาดียะห  มีความเปนอยูอยางสงบสุข มี 
ทรัพยสมบัติมากมายแลวถึง 15 ป จึงมีเวลาพอที่จะสนใจ 
ใฝศึกษาลัทธิศาสนาตางๆ คือ  ศาสนายิวและคริสต 
ศาสนา 

4. การไดปฐมสาวก 4 คน 
พระพระมุฮัมมัดใชวิธีเผยแผศาสนาอยางคอยเปน 

คอยไป เริ่มจากคนใกลชิดคนแรกคือ  คาดียะห ภรรยา 
ของพระองคเปนปฐมสาวิกาคนที่สองคือ เซอิด เปนทาส 
และนับถือคริสตศาสนามากอน คนที่สามช่ือ อบูบักร 
เปนพอคาอยูที่เมกกะ  คนที่สี่ ช่ือ โอมา หรือ อุมัร เปน 
นักรบอยางฉกาจฉกรรจ สาวกทั้ง 4 คนนี้จึงนับเปนปฐม 
สาวก 

การประกาศศาสนาเปนคนๆ เชนนี้ ทําใหไดผลชา 
มาก เวลา 3  ป ไดสาวกเพียง 13  คน  แตความพยายาม 
อยางไมลดละก็ประสบความสําเร็จ ไดสาวกจากคนรวย 
เปนจํานวนมาก 

5. ทรงใหคําขวัญเร่ืองศานต ิ
พระพระมุฮัมมัดไดใหคําขวัญแกสาวกไวทักทาย 

กันวา "ขอใหศานติจงมีแกทาน แสดงวาเดิมพระมุฮัมมัด 
ประสงคใหศาสนานี้ เปนศาสนาศานติอยางแทจริง แต 
เหตุการณไดบีบบังคับใหเปลี่ยนแปลงเปาหมายไป 
เนื่องจากพระองคและสาวกถูกรังแกขมเหงอยางรายแรง 
ผูที่รังแกขมเหงคือ  พวกที่นับถือพระเจา 360  องค โดย 
เรียกพระพระมุฮัมมัดและสาวกวา "โมสเลม (Moslem) 
ภาษาอาหรับแปลวา ทรยศ ตอมาภายหลังพระพระมุฮัม
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มัดก็รับเอาคํานี้และกลายเปนคําที่มีความหมายดีของ 
มุสลิม 

6. ไปปกหลักที่ยาตะเร็ม 
เมื่อถูกกีดกัน ขัดขวางและตอตานในเมืองเมกกะ มู 

ฮัมหมัดเลยไปปกหลักที่เมืองยาตะเร็ม  มีชาวอาหรับ 
พวกหนึ่งเดินทางเขาไปในเมกกะมาพบพระมุฮัมมัดเขา 
ไดฟงคําสอนและมองเห็นความยิ่งใหญของทานผูนี้ จึง 
รีบเชิญใหพระมุฮัมมัดไปอยูที่ตําบลยาตะเร็ม ขอเวลาไป 
เตรียมคน 1 ปจะมารับตัว เม่ือครบเวลา 1 ป ชาวอาหรับ 
จํานวน 73 คน ลอบเขาเมืองเมกกะเวลากลางคืนเขาพบ 
พระมุฮัมมัดแลวพาพระมุฮัมมัดและสาวกเดินทางออก 
จากเมกกะ โดยใหสาวกเดินทางลวงหนาไปกอน สวนตัว 
เองกับสาวกคูใจคือ อบูบักรเดินทางระวังหลัง เม่ือพระ 
มุฮัมมัดและสาวกเดินทางถึงหมูบานยาตะเร็มแลว ไดรับ 
การตอนรับทั้งจากชาวอาหรับและชาวยิว พระองคนั่งอยู 
หลังอูฐปลอยบังเหียนอูฐ แลวบอกวาอูฐพาไปที่ไหนจะ 
พักที่นั่น อูฐก็เดินไปคนจํานวนมากก็เดินตามเรื่อยไป พอ 
ไปถึงตนอินทผลัม อูฐก็หยุดพระมุฮัมมัดจึงประกาศวาจะ 
พักที่นั่นขอใหประชาชนสรางโบสถให 

7. การประดิษฐานศาสนาอิสลาม 
โบสถหลังแรกของศาสนาอิสลามจึงไดเกิดขึ้น ณ 

ที่นี้ ศาสนาอิสลามไดประดิษฐานขึ้น ณ  ที่นี้ในป พ.ศ. 
1165 เปนการเริ่มนับศักราชอิสลามเวลานี้พระมุฮัมมัดมี 
อายุได 52  ป ตําบลยาตะเร็มไดกลายเปนเมืองใหญขึ้น 
เรียกวา เมดินา  (มะดีนะฮ) แปลวา มุนี การที่พระมุฮัมมัด 
เดินทางออกจากเมกกะไปเมดินานี้เรียกวา "เฮยิรา"พระ 
มุฮัมมัดนอกจากเปนศาสดาแลว ยังเปนเจาครองเมือง 
หรือกษัตริยดวย  พระองคทรงมีฐานะอยางกษัตริยที่ 
แทจริง และดวยเหตุผลนี้เองคัมภีรในศาสนาอิสลามคือ 
"อัลกรุอาน จึงมีลักษณะเปนกฎหมายอยูในตัว คัมภีรโก 
หรานไมไดเปนเฉพาะบัญญัติทางศาสนา  แตเปน 
ประมวลกฎหมายแพงวางขอบัญญัติเกี่ยวกับสังคม เชน 
เรื่องครอบครัวและมรดก เปนตน 

8.เมกกะยกทัพมาต ี
เปนอันวาการประดิษฐานศาสนาลงในตําบลยา 

ตะเร็มซึ่งกลายเปนเมืองใหญช่ือเมืองเมดินานั้นเปนไป 

ไดโดยมีรากฐานม่ันคง  แตพระมุฮัมมัดก็มิไดประมาท 
เพราะที่เมืองเมกกะยังมีศัตรูอยูทั้งเมือง พระองคนอกจาก 
จะเปนประมุขของศาสนาแลวยังมีฐานะอยางกษัตริย 
ปกครองบานเมืองดวย จําเปนตองปองกันเมืองเอาไว จึง 
ไดสั่งเตรียมการปองกันเทาที่จะเตรียมได และในไมชา 
เหตุการณอันรายแรงก็เกิดขึ้นจริงๆ ทางเมกกะไดยกทัพ 
มาโจมตีพระมุฮัมมัดเปนแมทัพออกสูรบ แพบาง ชนะ 
บาง แตครั้งสุดทายแพอยางราบคาบ  พระมุฮัมมัดลมลง 
นอนราบอยูกับพื้นขาศึกนึกวาพระองคตายกันหมดแลว 
จึงถอยทัพกลับ 

9.จุดเปลี่ยนแปลงคําสอน 
เมื่อถึงตอนนี้ ความแปรผันไดเกิดขึ้น เดิมศาสนา 

อิสลามสอนเรื่องความสงบศานติความเมตตากรุณา จึง 
จําเปนตองเปลี่ยนเปนใชความรุนแรง ใชอาวุธ เพื่อความ 
อยูรอดและแผขยายของศาสนา ฉะนั้นเม่ือมาถึงตอนนี้ 
จึงเกิดมีคําสอนใหมขึ้นมาคือ  "ดาบคือกุญแจสวรรค 
แคนเลือดหยดหนึ่งที่หลั่งออกเพื่อพระเจา  เปนการ 
บริจาคที่มีคุณคาที่ยิ่งกวาสิ่งใดๆ การแรมศึก 1 คืน เพื่อ 
พระเจามีอานิสงสแรงกวาการจําศีลอดอาหาร 2  เดือน 
ผูใดตายในสนามรบเพื่อพระเจาจะไดรับการอภัยโทษใน 
บาปกรรมตางๆ จนหมดสิ้น" 

10. ยึดเมกกะไดเบ็ดเสร็จ 
พระมุฮัมมัด ยกทัพเขาลอมเมกกะ ชาวเมกกะ ยอม 

ออนนอมโดยไมมีการตอสู  จึงทรงอูฐขาวเปนพาหนะนํา 
คนไปที่สถานกาบา ทุบทําลายเทวรูป 360 องคจนหมด 
สิ้น เสร็จแลวจัดใหมีการประชุมสวดมนตตามแบบลัทธิ 
ศาสนาใหม และใหแขกนิโกรคนหนึ่งซึ่งเปนทาส เปน 
หัวหนานําสวดมนต เพื่อแสดงวาศาสนาอิสลามใหความ 
เสมอภาคโดยไมถือผิวพรรณวรรณะ 

11. เมกกะกลายเปนที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
พระมุฮัมมัดไดยึด เมืองเมกกะอยางเบ็ดเสร็จ 

เด็ดขาดเมื่อป พ.ศ. 1173 ขณะที่พระองคมีอายุ 60 ปพอดี 
เนื่องจากพิธีกรรมที่พระองคนําปฏิบัติครั้งหลังสุดนี้ 
เมืองเมกกะจึงกลายเปนที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม และเปน 
ยอดปรารถนาของอิสลามิกชนทุกคน  คือขอใหไดไป 
นมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเมกกะสักครั้งหนึ่งใน
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ชีวิต  พระมุฮัมมัดไปสิ้นพระชนมที่เมืองเมดินา ในป 
พ.ศ. 1175 เมื่ออายุได 61 ปกวา 

12.3 ผูสืบทอดศาสนา 
หลังจากที่พระมุฮัมมัดไดทรงสิ้นพระชนมไปแลว 

ทายาทผูสืบทอดศาสนาคือ อบูบักร ซึ่งเปนสาวก 
คูทุกขคูยากรุนแรก สาวกผูนี้ไดสืบสิทธิ์ครองบานเมือง 
และเปนประมุขศาสนาแทน เรียกตําแหนงนี้วา "กา 
หลิบ" คําวา กาหลิบ มาจากภาษาอาหรับ กาลิฟา (เคาะ 
ลีฟะอ) แปลวา ผูสืบตําแหนงแทน อํานาจหนาที่ของกา 
หลิบสูงกวามหากษัตริยธรรมดา เพราะเปนผูมีอํานาจทั้ง 
ศาสนาจักรและอาณาจักร สาํหรับตําแหนงกาหลิบ นี้ มีผู 
สืบทอดกันตามลําดับดังนี้ 

1.  อบูบักร  หรือ  อาบูบากร อยูในตําแหนง 2  ป 
สิ้นชีพในป พ.ศ. 1177 

2. โอมา หรือ อุมัร ดํารงตําแหนงอยูได 10 ป ถูกฆา 
ตายในป พ.ศ. 1187 

3. อุษมาน (ค.ศ. 646-656) ไดรับเลือกใหเปนเคาะ 
ลีฟะอ หรือกาหลิบองคที่ 3 อุษมานไดทรงดําเนินงานเผย 
แผศาสนาอิสลาม  โดยทรงนํากองทัพมุสลิมไปปราม 
อาณาจักรคาบูลฆาชะนีดินแดนบริเวณบอลขานเฮราต 

4.  อลีย  บุตรเขยในพระมุฮัมมัดเองไดขึ้นเปนกา 
หลิบและเกิดเรื่องแตกแยกจนเปนเหตุใหเกิดนิกายขึ้น 

12.4 การแผขยายของศาสนาอิสลาม 
1. สาวกขยายศาสนา 
หลังจากพระมุฮัมมัดสิ้นชีพแลว พวกสาวกทําการ 

ขยายศาสนาโดยใชสงครามนํา ยกทัพไปทางทิศ 
ตะวันออกรุกเขาเปอรเซีย  เตอรกีสถาน สวนทางทิศ 
ตะวันตกไดยกกองทัพเขาเขตซีเรีย ปาเลสไตน และ 
อียิปต แลวเลยไปถึงภาคเหนือแหงทวีปแอฟริกา ตริโปลี 
ตูนีเซีย แอลเบเนีย และโมร็อกโก  การขยายศาสนา 
อิสลามโดยใชสงครามนําเปนไปอยางรวดเร็วและไดผล 
ทุกประเทศ ประกาศยอมแพและรับนับถือศาสนาอิสลาม 

การทําสงครามของสาวกพระมุฮัมมัด สามารถรบ 
ชนะขยายดินแดนออกไปไดอยางกวางขวางเชนนี้  ก็ 

เพราะมีแรงจูงใจกระตุนใหเกิดความเสียสละกลาหาญ 
จากคําสอนของพระมุฮัมมัดนั่นเอง 

2. บุกเขายุโรป 
ในเวลาตอมาอิสลามไมหยุดอยูแคนั้น  ยังขยาย 

อาณาเขตตอไปอีก คือในป พ.ศ. 1264 ไดยกกองทัพเขาตี 
ถึงยุโรป โดยขามจากทวีฟแอฟริกาทางชองยิบรอลตาร 
เขาไปในประเทศสเปน และตอมาอีก 8 ป ไดรุกเขาไปถึง 
ดินแดนประเทศฝรั่งเศส เขาไปจนถึงเมืองลียง แตตอมา 
อีก 3 ป ก็มีเจาองคสําคัญของฟรังก ช่ือ ชารลส มารเตล 
รบชนะกองทัพอิสลาม  เปนการหยุดยั้งกองทัพอิสลาม 
ไมใหเขาไปในยุโรปทั้งทวีป 

3. เปลี่ยนเปาหมาย 
เมื่อกองทัพอันเกรียงไกรของอิสลามบุกเขายุโรป 

ไมได  ก็ได เปลี่ ยนเปาหมายโดยบุกเข าทางเอเชีย 
ตะวันออก บุกเขาอินเดีย  โดยปกครองอินเดียอยูเปน 
เวลานาน เม่ือปกครองอินเดียนานพอควรแลว  กองทัพ 
อิสลามก็ขามมหาสมุทรอินเดียไปเกาะชวา สุมาตรา ขับ 
ไลพุทธศาสนาจากจักรวรรดิศรีวิชัย แลวศาสนาอิสลามก็ 
เขาครอบครอง เกาะชวา  สุมาตรา พระพุทธศาสนา 
หายไปจากเกาะชวา สุมาตรา คงเหลือไวแตปูชนียวัตถุ 
บางสวน เชน  มหาเจดียบุโรบุโด และตอจากเกาะชวา 
กองทัพอิสลามก็ยกเขาแหลมมลายู  แผ เลยมาถึง 
อาณาจักรปกษใตของไทยมาหยุดอยูแคนครศรีธรรมราช 

12.5 คัมภีรในศาสนา 
1. อัลกุรอาน 
คัมภีรของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีรอัลกุรอาน (Al- 

Quran) ฝรั่งเรียกวา โกราน (Koran) คําวา  "อัล" เทากับ 
The ซึ่งในภาษาอังกฤษไมไดมีความหมายพิเศษอะไร คํา 
วา "กุรอาน แปลวา "สิ่งที่จะตองอาน" (That which is to 
be  read)  บางแปลวา "บทอาน" หรือ "บททอง  (The 
Reading)  บาง ถอดความงายๆ ก็คือแปลวา "พระคัมภีร 
เพราะเปนสิ่งท่ีศาสนิกชนจะตองอานตองศึกษาใหเขาใจ 
รวมทั้งใหสามารถอานดวยทํานองที่ไพเราะและมีศิลปะ 
ได
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คัมภีรอัลกุรอานกําเนิดมาจากการเขียนขึ้นของคํา 
บอกเลาของทานนบีมุฮัมมัดผูอางวาไดรับทราบจากทูต 
สวรรคบาง  จากพระอัลลอฮโดยตรงบาง กลาวคือ 
พระอัลลอฮทรงประทานมาใหแกทานนบีมุฮัมมัดใน 
ลักษณะลงวะฮีย (เผยโองการ)  โดยตรงบาง โดยผาน 
มหาเทพกาเบรียลสูทานนบีบาง เพื่อใหใชเปนธรรมนูญ 
ในการดําเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก มุสลิมทุกคนถือ 
วา  คัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะตองแสดง 
ความเคารพอยางเครงครัด เพราะทุกตัวอักษรทุกคําเกิด 
จากการเปดเผย (วะฮีย) ของพระเจา เปนเทวบัญชาของ 
พระเจา และเปนสัจพจนที่บริสุทธิ์ของพระเจาที่ไมมีใคร 
จะสงสัยดัดแปลงแกไขได 

คัมภีรอัลกุรอานนี้ไดมีการรวบรวมบันทึกไวดวย 
ภาษาอาหรับ เปนรูปเลมอยางสมบูรณครั้งแรกหลังจากที่ 
ทานนบีมุฮัมมัดีดับขันธแลว 6 เดือน  ลักษณะการบรรจุ 
เนื้อหาในคัมภีรอัลกุรอานแบงออกเปน "ซูเราะห หรือ 
บทมี 114  บท  (หรือจะเรียกวา "บรรพ ก็ได) แตละบท 
ประกอบดวย "อายะห หรือโองการ มีทั้งหมด  6,666 
โองการ (หรือจะเรียกวา "วรรค  ก็ได) จํานวนโองการ 
ของแตละบทจะมาเทากัน ถาคิดเปนคําทั้งหมดในคัมภีร 
มีจํานวนนับได 77,639 คํา แตละบท (ซูเราะห) จะมีช่ือ 
หัวขอกํากับและบอกวา ทรงสงขอความมา ณ ที่ไหน คือ 
ที่เมืองเมกกะหรือที่เมืองเมดินะ 

ขอควรทราบอีกอยางหนึ่งก็คือวา  ปราชญมุสลิม 
ในสมัยตอมาไดนํา เอาซูเราะหทั้งหมดในคัมภีรอัลกุ 
รอานมาแบงเปน 30  บท  แตละบทมีความยาวใกลเคียง 
กัน เรียกวา "ุซฮ" เพื่อใหมุสลิมผูมีศรัทธาไดใชอานวัน 
ละบทในระหวางถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนครบ 30 
วัน  30  บท พอดี ปจจุบันนี้คัมภีรอัลกุรอานไดรับการ 
แปลเปนภาษาตางๆ เกือบทุกภาษา และแพรหลายไปทั่ว 
โลก รวมทั้งฉบับภาษาไทย 

2. อัล ฮะดิส 
นอกจากมุสลิมจะถือวาพระคัมภีรอัลกุรอานเปน 

ธรรมนูญสูงสุดในการดําเนินชีวิตแลว พวกเขายังถือวา 
อัล ฮะดิส เปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติอันดีงาม 
อีกดวย อัล ฮะดิส  เปนโอวาทและจริยวัตรตางๆ ของ 

ทานนบีมุฮัมมัด ซึ่งสาวกของทานเปนผูรวบรวมไว การ 
รวบรวมนี้มีอยูหลายครั้ง แตมุสลิมสวนใหญถือวา อัล 
ฮะดิส  ที่รวบรวมขึ้นในสมัยคอลีฟะห อะบาชิด (ค.ศ. 
875) เปนฉบับที่แทจริง 

อัล ฮะดิส มีฐานะเปนคําสอนและบทอธิบายพระ 
คัมภีรอัลกุรอาน จึงไมมีความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์ 
เทียบเทาพระคัมภีรอัลกุรอาน เนื้อหาของ อัล ฮะดิส อาจ 
สรุปได 5 ประการดังนี้ 

1.  เนื้อหาที่แสดงอุปนิสัยของทานนบีมุฮัมมัด 
เพื่อใหเปนแบบอยางแกมุสลิมทั่วไป  เชน ไมทะนงตน 
ไมถือตัว ไมสบประมาทผูยากไร มีความละอายที่จะขัด 
พระบัญชาของพระเจา และรักสันติภาพ เปนตน 

2. เนื้อหาที่แสดงจรรยาบรรณตามหนาที่ตอบุคคล 
ผูใกลชิด เชนบิดามารดา  ครูอาจารยและมิตรสหาย 
เปนตน 

3.  เนื้อหาที่แสดงมารยาททางสังคม เชน การกิน 
ดื่ม การรวมประชุม และการเขาศาสนสถาน  (มัสยิด) 
เปนตน 

4.  เนื้อหาที่แนะนําใหสํารวมตนเพื่อมิใหตองรับ 
โทษทางศาสนา 

5. เนื้อหาที่แนะนําใหพัฒนาคุณธรรมใหเกิดขึ้นใน 
ตน เพื่อจะไดรับพรจากพระเจา 

แนวการประพฤติปฏิบัติที่บัญญัติไวในพระ 
คัมภีรอัลกุรอานและใน อัล ฮะดิส นั้น  แบงไดเปน 
5 ประเภท คือ 

1) วาญิบ (ภารกิจ) หมายถึง การปฏิบัติที่ผูปฏิบัติ 
จะไดรับรางวัล และจะถูกลงโทษหากละทิ้ง เชน  การ 
ควบคุมจิตใจใหมีคุณธรรมและบริสุทธิ์ เปนวาญิบ 

2)  ซุนนะห (อดิเรกกิจ)  หมายถึง การปฏิบัติที่ผู 
ปฏิบัติจะไดรับรางวัล และไมถูกทําโทษหากละทิ้ง เชน 
การอานพระคัมภีรอัลกุรอาน เปนซุนนะห 

3) ฮะรอม (โทษกิจ) หมายถึง การปฏิบัติที่ผูปฏิบัติ 
จะถูกลงโทษ และจะไดรับรางวัลหากงดเวน เชน การ 
เสพสุรา เปนฮะรอม
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4)  ญาอิช (อนุโลมกิจ)  หมายถึง  การปฏิบัติที่ผู 
ปฏิบัติไมไดรับรางวัล หรือไมถูกลงโทษหากงดเวน เชน 
การสมรส

5) มักรูห (วัชชกิจ) หมายถึง การปฏิบัติที่ผูปฏิบัติ 
ไดรับรางวัลเม่ืองดเวน และไมถูกลงโทษหากจะปฏิบัติ 
เชน การสูบบุหรี ่

12.6 หลักคําสอนที่สําคัญ 
หลักการของอิสลาม แบงออกเปนสวนใหญๆ 

ได 2 สวน คือ
12.6.1 หลักการอันเปนขอบังคับสําหรับบุคคล 

(ฟรดูอัยนีย) ไดแก  หลักการพื้นฐานอันจําเปนสําหรับ 
มุสลิมทุกคนจะตองรู ตองประพฤติ เริ่มตั้งแตอายุ 3 ขวบ 
เปนตนไป แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. หลักศรัทธา หรือ ความเชื่อในศาสนา เรียกวา อี 
มาน 

2. หลักปฏิบัติ หรือ หนาที่ในศาสนา เรียกวา อิบา 
ดะห 

3.  หลักคุณธรรม หรือ หลักความดี  เรียกวา อิห 
ซาน 

หลักการทั้ง 3 สวนนี้ ผูนับถือศาสนาอิสลามทั้งที่ 
สืบทอดจากบิดามารดามาแตเดิม หรือเพิ่งเขารับใหมก็ 
ตาม  จะตองศึกษาใหเขาใจโดยถองแทและสามารถ 
ประพฤติปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดไป 

12.6.2  หลักการอันเปนขอบังคับสําหรับสังคม 
(ฟรดูกิฟายะฮ)  ไดแก  หนาที่ตางๆ ทางสังคม ซึ่ ง 
นับต้ังแตสังคมหนวยเล็กสุด คือ ครอบครัวจนถึงสังคมที่ 
ใหญที่สุดคือประเทศชาติ 

โดยหลักการนี้  ศาสนาอิสลามจึงมิไดวาง 
บทบัญญัติแตเฉพาะในดานการปฏิบัติศาสนาอยางเดียว 
แตไดวางบทบัญญัติและขอกําหนดตางๆ ที่ เกี่ยวกับ 
ประเทศชาติเอาไวดวย ในอิสลามจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การเก็บภาษี การจัดกองทัพ การบริหารประเทศ การทูต 
เปนอาทิ เปนอีกสวนหนึ่งแหงคําสอน 

(1) หลักศรัทธา หรือ ความเช่ือในศาสนา (อีมาน) 
คือหลักคําสอนที่มุสลิมทุกคนจะตองเช่ือวาเปน 

ความจริงแทและตองยึดถืออยางม่ันคง แมจะไมสามารถ 
พิสูจนไดดวยสัมผัสทั้ง 5  ก็ตาม ซึ่งหลักศรัทธามี  6 
ประการ คือ 

1)  ศรัทธาในพระผูเปนเจา  หมายถึง  ตองเช่ือม่ัน 
และศรัทธา ในพระอัลลอฮ  ว า เปนพระเจ าองค 
เดียว"  ศรัทธาที่แทจริงของมุสลิมตออัลลอฮนั้นหมายถึง 
การถวายทั้งกายและใจใหแกพระองค การปฏิบัติผิดไป 
จากนี้ ถือวาเปนบาปมหันตที่มิอาจยกโทษใหได มุสลิมที่ 
ศรัทธาตออัลลอฮอยางแทจริงจะทําใหเขาละเวนจากการ 
ทําช่ัว ทําแตความดี  มีพลังใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ 
ตางๆ ไมวาจะดีหรือราย  การศรัทธาตออัลลอฮจึงเปน 
หัวใจของการเปนมุสลิม 

2)  ศรัทธาในมลาอิกะฮ  มลาอิกะหนั้นเปนเทพ 
บริวารหรือเทวทูตของพระเจามีจํานวนมากมายสุดจะ 
ประมาณได เทาที่มีระบุช่ือและหนาที่เฉพาะก็มีอยู 10 
มลาอิกะห เชน  ยิบรออีล  มีกาฮีล  อิสรออีล เปนตนมี 
หนาที่สนองพระบัญชาอัลลอฮแตกตางกันออกไป 
คุณลักษณะของมลาอิกะห เชนเปนสิ่งที่อัลเลาะฮทรง 
สรางขึ้นเพื่อทําหนาที่ตางๆ  ตามที่พระองคกําหนด 
จําแลงเปนรูปรางตางๆ ได  ไมละเมิดฝาฝนบัญชา 
ของอัลลอฮฺเลย เปนตน 

3)  ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต มุสลิมเช่ือวาศาสน 
ทูตมีจํานวนมากมาย ลักษณะคําประกาศของแตละ 
ศาสดายอมผิดแปลกไปตามยุคสมัย  แตสิ่งหนึ่งที่ทุก 
ศาสดาประกาศออกมาเหมือนกัน คือ ความเช่ือในพระ 
เจาองคเดียวกันและหามกราบไหวบูชาวัตถุโดยสิ้นเชิง 
บรรดาศาสดาที่รับโองการพระเจามาเผยแผเทาที่ มี 
ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานมีทั้งสิ้น 25 ทาน เชน 
นบีอาดัม  นบีอิบรอฮีม นบีอิสมาอีล นบีสุไลมาน 
นบีมุฮัมมัด เปนตน 

คุณสมบัติของศาสนทูตมี 4 ประการคือ 
1.ศิดกุน คือ วาจาสัตย ไมพูดเท็จ 
2.อะมานะฮ คือ ไววางใจได ซื่อสัตยสุจริต ไม 

กระทําความช่ัวฝาฝนบทบัญญัติของอัลลอฮ
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3.ตับลิค คือ นําศาสนามาเผยแผแกมนุษยโดย 
ทั่วถึงไมปดบังแมแตนอย 

4.ฟะตอนะฮ คือ เฉลียวฉลาด 
ศาสนาอิสลามจําแนกพระศาสนทูตหรือผูแทน 

ของพระอัลเลาะหหรือผูรับโองการจากพระเจาใหนํา 
บัญญัติของพระองคมาสั่งสอน  ช้ีแนะแกมวลมนุษย 
ดวยกัน ในแตละยุคแตละสมัยออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  ผูไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจาเพียงอยางเดียว 
เทานั้น ศาสนทูตประเภทนี้เรียกวา "นบี" 

2.  ผูไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจาทําการเผยแผ 
บทบัญญัตินั้นแกมวลมนุษยชาติทั่วไปดวย  ศาสนทูต 
ประเภทนี้เรียกวา "ซูล" หรือ "เราะซูล" 

สวนองคพระมุฮัมมัด ชาวมุสลิมเ ช่ือกันว า 
พระองคเปนทั้งนบีและเราะซูล  เพราะพระองคเปน 
แบบอยางที่ดีตามบทบัญญัติของพระอัลเลาะหและทรง 
เปนผูเผยแผบทบัญญัตินั้นแกมวลมนุษยชาติอีกดวย 

4)  ศรัทธาในพระคัมภีร  คัมภีรที่วานี้หมายถึง 
คัมภีรจํานวน 104 เลมที่อัลเลาะฮไดประทานแกเหลาศา 
สนทูต ของพระองค  เพื่อนํามาประกาศเผยแผแกปวง 
ประชาชาติใหเหินหางจากความมืดมนไปสูทางอันสวาง 
ไสวและเที่ยงตรง ซึ่งคัมภีรที่สําคัญมีอยู 4 คัมภีร คือ 

คัมภีรโตราห หรือเตารอต (Torah) ประทานแกน 
บีมูซาหรือโมเสส (Moses) เปนภาษาฮีบรู 

คัมภีรซะบูร (Zaboor) ประทานแกนบีดาวูดหรือดา 
วิด (David) เปนภาษาอียิปตโบราณ 

คัมภีรอินญีล (Injeel or Gospel) ประทานแกนบีอี 
ซาหรือเยซู (Jesus) เปนภาษาซีเรียโบราณ 

คัมภีรอัล-กุรอาน (Al-Quran) ประทานแกนบีมุฮัม 
มัด (Muhammad)  เปนภาษาอาหรับ อัลกุรอาน  เปน 
คัมภีรฉบับสุดทายที่สมบูรณที่สุดและมุสลิมเช่ือวาทานน 
บีมุฮัมมัดเปนนบีคนสุดทาย 

5) ศรัทธาในวันพิพากษา  ศาสนาอิสลามเรียกโลก 
ในปจจุบันวา "โลกดุนยา" และอธิบายวา ดุนยาเปนโลก 
แหงการทดลอง ไมจีรังยั่งยืน รอวันแหงความพินาศแตก 

สลายเรียกวา "วันกียามะฮฺ" ซึ่งเปนวันพิพากษาหรือวัน 
กําเนิดปรโลก โลกใหมที่เกิดขึ้นในวันดังกลาวเปนโลก 
อมตะ เรียกวา "โลกอาคีรัต" มนุษยและสรรพสิ่งท้ังหลาย 
ที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะมีชีวิตเปนนิรันดรในวันกียามะฮ นี้ 
ทุกชีวิตที่ตายไปแลวจะกลับฟนคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ 
ชําระผลกรรมที่ทําไวสมัยที่มีชีวิตอยู มุสลิมผูศรัทธาใน 
วันพิพากษาและสรางสมความดีไวมากจะไดไปสูปรโลก 
พบกับชีวิตนิรันดร 

6)ศรัทธาในการลิขิตของพระผูเปนเจา  มุสลิมทุก 
คนจะตองศรัทธาวากําหนดการตางๆ  ในโลก และชีวิต 
ของบุคคลแตละคนเปนไปโดยอํานาจของพระเจาทั้งสิ้น 
มนุษยตองปฏิบัติตามครรลองที่ถูกกําหนดไวแลว  การ 
ดิ้นรนขวนขวายและวิริยภาพของมนุษยดําเนินไปจะอยู 
ภายใตขอกําหนดดังกลาวนี้ทั้งสิ้น 

(2)  หลักปฏิบัติหรือหนาที่ ในศาสนา  (อิบา 
ดะห)  ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น  มุสลิมทุกคน 
จะตองถือเปนหนาที่และเปนกิจวัตรอันจะขาดมิได  ซึ่ง 
การปฏิบัตินั้นแบงไดเปน 5 ประการ ดังนี้ 

1) การปฏิญาณตน  การปฏิญาณตนเขารับนับถือ 
ศ าสนาอิ สลา มนั้ น ใหปฏิญาณในความเ ช่ื อ มีต อ 
พระอัลลอฮเจาและตอองคศาสดา  โดยกลาวออกเปน 
วาจาจากความเช่ือม่ันของตนเอง และพรอมที่จะปฏิบัติ 
ตามคําสอนวา 

"ขาพเจาขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาองคอื่นใด 
นอกจากพระอัลลอฮ" และ "ขาพเจาของปฏิญาณตนวา 
นบีมะหะหมัดเปนศาสนทูตแหงพระอัลลอฮ " 

2)  การละหมาด หรือ สวด  (นมาซ หรือ 
นมัสการ) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจาคือการ 
แสดงความเคารพตอพระเจา  เปนการปฏิบัติเพื่อแสดง 
ความภักดีตอพระเจา เปนการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดี 
ตอพระเจา การสํารวมจิตระลึกถึงพระเจา นอกจากนั้น 
การละหมาดยังเปนการขัดเกลาจิตใหสะอาดบริสุทธิ์อยู 
ตลอดเวลาอีกดวย การทําละหมาด เปนกิจที่ตองทําเปน 
ประจําในหลายวาระ คือ
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1. รอบวัน ผูเปนมุสลิมจะตองทําละหมาดวันละ 5 
เวลา คือ  1)เวลาย่ํารุง 2)เวลากลางวัน 3)เวลาเย็น 4)เวลา 
พลบค่ํา 5)เวลากลางคืน 

2. รอบสัปดาห ใหรวมทํากันในวันศุกร ณ มัสยิด 
สถาน 

3. รอบป ในรอบปหนึ่งใหทุกคนมาปฏิบัติการ 
ละหมาด ณ มัสยิดหรือสถานชุมนุมซึ่งมี  2  ครั้ง คือ 
ละหมาดเม่ือสิ้นเดือนถือศีลอด และ ละหมาดในวันเชือด 
สัตวพลีทาน เนื่องในเทศกาลฮัจญ 

4. ตามเหตุการณ เมื่อเกิดเหตุการณบางประการให 
ละหมาดดวย เชน ทําละหมาดขอพรแกผูตายกอนนําไป 
ฝง  ทําละหมาดขอฝน ในยามแหงแลง  ทําละหมาดใน 
กลางคืนของเดือนถือศีลอดและทําละหมาดขอตอพระ 
เจา เปนตน 

การสวดมนตหรือนมัสการมีอยู 3 ตอน คือ 
- ตอนแรก เรียกวา อาซาน คือ ตอนที่มุอาซินขึ้น 

ไปตะโกนเรียกอยูบนหอสูง มีเนื้อความ วา  ไมมีบุคคล 
อื่นที่ดีกวาพระอัลลอฮ  พระมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของ 
พระองคจงมานมัสการกันเถิด มาทําความดีกันเถิด ดีกวา 
การนอน 

- ตอนสอง เรียกวา ร็อกอะฮ เปนการเริ่มสํารวม 
กาย  วาจา และใจ คือ การกลาวคําสวดที่ถูกตอง  ใช 
อิริยาบถถูกตองและตั้งจิตตรงตอพระเจาองคเดียวอยาง 
ถูกตอง 

- ตอนสาม คือ ตอนกลาวคํานมัสการโดยอิมาม 
หรือหัวหนาในพิธีเปนผูนํากลาวนําและกระทํานําพรอม 
กัน  เปนการขอพรและสรรเสริญพระคุณของพระเจา 
อนึ่ง  มุสลิมถือวาในเทศกาลสําคัญอยางการฉลองวัน 
สิ้นสุดแหงการถือศีลอด และวันฉลองการเสียสละครั้ง 
ใหญ (อีดุลอัฏฮา) คือ วันตรุษ  จะตองทําพิธีรวมกันทุก 
คนขาดไมได 

ประโยชนของการทําพิธีละหมาด 
1.เปนการชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์อยู 

ตลอดเวลา 
2.เปนการฝกสมาธิและสรางพลังจิตใจใหแขม 

แข็ง 

3.เปนการชวยแกปญหาชีวิต (ระงับความทุกข 
ใจ) ไดโดยทําจิตใจใหสงบ 

4.เปนการปลูกฝงนิสัยที่ดีหลายประการ เชน 
ตรงตอเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน การ 
เอาชนะใจตัวเอง สรางความสะอาดและความสามัคคี 

5.เปนวิธีการบริหารรางกายทางออม 
6.เปนการสรางพลังกายใหเขมแข็งเพื่อสามารถ 

ตอตานโรคภัยไดเปนอยางดี 
7.เปนการลดความตึงเครียดในหนาที่การงาน 

เพื่อดําเนินงานตอไปอีกอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3)  การถือศีลอด 

กา รถือศีลอด คือ  งดเวนจากการกระทํ า 
ตางๆ  ดังตอไปนี้ตั้งแตแสงอรุณขึ้นจนถึงตะวันตกใน 
เดือนรอมะฎอน เปนเวลา 1 เดือน คือ 

1.งดการกินและการดื่ม 
2.งดการมีเพศสัมพันธ 
3.งดการใชวัตถุภายนอกเขาไปในอวัยวะ 

ภายใน 
4.งดการแสดงอารมณรายและความผิดตางๆ 

พรอมทั้งกระทําในสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เชนอานคัมภีรอัล 
กุรอานใหมาก  ทําทานแกผูยากไรและบริจาคเพื่อการ 
กุศล  ใหนั่งสงบสติสงบจิตในมัสยิด เปนตน 

วาระการถือศีลอด 
การถือศีลอดแบงออกเปน 2 ประการ คือ 
1. ถือศีลอดบังคับ ไดแก  การถือศีลอดซึ่ง 

ศาสนาบังคับวาจะตองถือดังนี้ เชนถือศีลอดในเดือนรอ 
มะฎอนครบทั้งเดือน ถือศีลอดชดเชยที่ขาด เปนตน 

2. ถือศีลอดอาสาสมัคร ไดแก การถือศีลอดซึ่ง 
ศาสนามิไดบังคับใหถือ หากปลอยเปนอิสระ ตามความ 
สมัครใจ เชน  การถือศีลอด 6  วัน ในเดือนเชาวาล คือ 
เดือนตอจากเดือนรอมะฎอน  การถือศีลอด ในวันจันทร 
วันพฤหัสบดี เปนตน 
สาเหตุทําใหเสียศีลอด 

1. รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม 2. อาเจียน 
โดยเจตนา 3. รวมประเวณี 4. เสียสติ  5. นําวัตถุเขาไป
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ในชองภายในของรางกาย เชน รูหู ทวาร เปนตน 6.  มี 
เลือดประจําเดือนหรือเลือดหลังคลอด 7.  ทําใหอสุจิ 
เคลื่อน 8. สิ้นสภาพอิสลาม 

มุสลิมท่ีบรรลุนิติภาวะทางรางกายแลวในเรื่อง 
ละหมาด  ทุกคนจะตองถือศีลอด ยกเวนสําหรับบุคคล 
บางประเภทตอไปนี้ 

1)คนชรา  2)คนปวยหรือสุขภาพไมดี  3.หญิงที่ 
มีครรภที่เกรงวาจะเปนอันตรายแกบุตร 4)บุคคลที่ทํางาน 
หนัก  เชน กรรมกรแบกหาม  5)บุคคลที่อยูในระหวาง 
เดินทาง 6)หญิงขณะมีรอบเดือนและหลังคลอด 

4)  การบริจาคศาสนทานซะกาต 
ซะกาต ในศาสนาอิสลาม หมายถึง การบริจาค 

ซึ่งศาสนาบังคับใหผูมีทรัพยสินมากเกินจํานวนที่กําหนด 
ไว (ในศาสนา) จายแกผูควรไดรับ (ตามอัตราที่ศาสนา 
กําหนด) 

ที่มาของการบริจาคซะกาต 
1.คําสอนในศาสนาที่ใหมุสลิมทุกคนถือวา 

บรรดาทรัพยสินทั้งหลายที่หามาไดนั้น คือ  ของฝาก 
จากอัลเลาะหเจาใหจายสวนหนึ่งแกคนยากคนจน 

2.ชีวิตจริงของพระศาสดามะหะหมัด เคยผาน 
ความยากจนมากอน 

วัตถุประสงคของการบริจาคซะกาต 
1.เพื่อชําระจิตใจของผูบริจาคใหบริสุทธิ์ไมตก 

เปนทาสแหงวัตถุดวยความโลภและเห็นแกตัว 
2.เพื่อปลูกฝงใหมุสลิมทั้งหลายเปนผูมีจิตใจ 

เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน 
3.เพื่อลดชองวางระหวางชนช้ันในสังคมดวย 

วิธีการสังคมสงเคราะห 
ลักษณะของการบริจาคซะกาตที่ถือไดวาได 

บุญกุศลตามความมุงหมาย 
1.ทรัพยสินที่บริจาคตองไดมาดวยความสุจริต 
2.ตองเต็มใจในการบริจาค ไมหวังสิ่งตอบแทน 

ไมเจตนาเพื่ออวดความม่ังมีและไมลําเลิกบุญคุณ 
อัตราการบริจาคซะกาต 
ทรัพยที่จะนํามาบริจาคซะกาตมีหลายประเภท 

ดวยกัน คือ 

1.ซะกาตพืชผล  อันไดแก การเพาะปลูกที่นํา 
ผลผลิตมาเปนอาหารหลักในทองถิ่นนั้นๆ เชน ขาว ขาว 
สาลี เปนตน เม่ือมีจํานวนผลิตได 650  กก. ตองจายซะ 
กาต 10% สําหรับการเพาะปลูกที่อาศัยฝน และเพียง 5% 
สําหรับการเพาะปลูกที่ใชน้ําจากแรงงาน 

2.ทองคํา เงิน และเงินตรา  เม่ือมีจํานวนเหลือ 
ใชเพียงเทาทองคําหนัก 5.6  บาท  เก็บไวครอบครอง 
ครบรอบปก็ตองบริจาคออกไป 2.5% จากทั้งหมดท่ีมีอยู 

3.รายไดจากการคา เจาของสินคาตองคิดหักใน 
อัตรา  2.5%  ในทุกรอบป  บริจาคเปนซะกาตทั้งนี้ 
ทรัพยสินจะตองไมนอยกวาเทียบน้ําหนักทองคําเทากับ 
4.67 บาท 

4.ขุมทรัพย เหมืองแร   เ ม่ือไดขุดกรุสมบัติ 
แผนดิน  หรือเหมืองแรไดสัมปทาน จะตองจายซะกาต 
20% หรือ 1 ใน 5 จากทรัพยสินทั้งหมดท่ีได 

5.ปศุสัตว ผูที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว คือ วัว 
ควาย อูฐ แพะ แกะ จะตองบริจาคในอัตราที่แนนอน เปน 
ซะกาตออกไป เชน มีวัว ควาย ครบ 30 ตัว ใหบริจาคลูก 
วัวอายุ 1 ขวบ 1 ตัว ครบ 100 ตัว บริจาคลูกวัวอายุ 2 ขวบ 
1ตัว และ 1 ขวบ 2 ตัว เปนตน 

ผูมีสิทธิ์รับซะกาต 
ผูมีสิทธิ์รับซะกาตตามระบุไวในอัลกุรอานมี 

ทั้งหมด 8 ประเภท คือ 
1.คนอนาถา ไดแก ผูยากจนไมมีทรัพยสินหรือ 

อาชีพใดๆ 
2.คนขัดสน  ไดแก ผูมีอาชีพ มีรายได แตไม 

เพียงพอกับการใชจายจริง 
3.เจาหนาที่เกี่ยวกับซะกาต ไดแก  บุคคลที่ 

ไดรับการไววางใจจากรัฐใหจัดการเก็บรวบรวมและจาย 
ซะกาต 

4.ผูควรปลอบใจ ไดแก ผูเพิ่งเขาอิสลาม หรือ 
เตรียมเขาอิสลาม หรืออาจจะเขาอิสลาม 

5.ทาสที่ตองการทรัพยไปไถตัวเองใหเปน 
อิสระ รับซะกาตเพียงเทาที่จะนําไปไถตัวเอง
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6.ผูเปนหนี้ หมายถึง  เปนหนี้ในการประกอบ 
สัมมาอาชีวะ หรือกิจการกุศลทั่วไปรับซะกาตเพียงเทาที่ 
เปนหนี้ 

7.ผูสละชีวิตในแนวทางพระเจา  รับซะกา 
ตเพียงคาใชจายระหวางดําเนินการ 

8.ผูเดินทาง หมายถึง เม่ือเดินทางแลวหมดทุน 
ที่จะเดินทางกลับมีสิทธิ์รับซะกาตไดเพียงคาใชจายที่ 
จําเปน 

ซะกาตฟฏเราะฮ 
การบริจาคซะกาตอีกประเภทหนึ่งที่มุสลิมตอง 

ปฏิบัติ คือ ซะกาตฟฏเราะฮ ซึ่งบริจาคเมื่อถึงวันสิ้นเดือน 
อด  เปนซะกาตท่ีคิดจากอาหารหลักที่บริโภคในทองถิ่น 
นั้นๆ เชน ขาวสาลี เปนตน  การบริจาคซะกาตฟฏเราะฮ 
ใหหัวหนาครอบครัวบริจาคเพียงคนเดียว  โดยคํานวณ 
จากสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจํานวน 
เทาใดก็คูณดวย 3 ลิตร แลวนําไปบริจาคแก ผูมีสิทธิ ์
5)  หลักการประกอบพิธีฮัจญ 

การประกอบพิธีฮัจญ  คือ  การเดินทางไป 
ปร ะก อบศ า สน กิ จ   ณ   เ มื อ ง เ ม ก กะ ฮ   ป ร ะ เ ท ศ 
ซาอุดิอาระเบีย คําวา ฮัจญ หมายถึง "การเดินทางไปยัง 
จุดมุงหมายเฉพาะอันหนึ่งในแงกฎหมายของอิสลาม คํา 
นี้มีความหมายวา ออกเดินทางไปกะบะหหรือบัยดุลลอฮ 
และประกอบพิธีฮัจญ" 

ในชีวิตหนึ่ง มุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธี 
ฮัจญ ณ มหานครเมกกะฮ ประเทศซาอุดิอาระเบียอยาง 
นอย 1 ครั้ง เปนขอบังคับสําหรับทุกคนที่มีความสามารถ 
พอจะเดินทาง  ไปไดและไมทําใหครอบครัวเดือดรอน 
ระหวางเดินทาง 

กําหนดเวลาของการไปทําพิธีฮัจญ 
ในปหนึ่ งๆ  มุสลิมทั่วโลกจะเดินทางไป 

ประกอบพิธีฮัจญพรอมกัน 1 ครั้ง พิธีนั้นจะทําในเดือน 
ซุลฮิจญะฮของแตละป 

แตหากมุสลิมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ มิใช 
ฤดูกาลทําฮัจญตามกําหนดเวลาดังกลาวเรียกศาสนกิจนั้น 
วา อุมเราะห 

สถานที่ในการประกอบพิธีฮัจญ 
สถานที่ของการประกอบพิธีฮัจญอยูที่กะอบะฮ 

หรือบัยตุลลอหในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
กะอบะฮ คือ สิ่งกอสรางรูปทรงเหลี่ยม (มาจาก 

รากศัพทวา กะอะบะ แปลวา นูนขึ้นหรือพองขึ้น) ที่ 
ทานนบี (ศาสดา)  อิบรอฮีมและนบีอิสมาอิล  บุตรชาย 
ชวยกันสรางข้ึนจากรากเดิมท่ีมีอยูตามที่ไดรับบัญชาจาก 
พระผู เปนเจาอัลเลาะหเ ม่ือประมาณ  200  ป กอน 
คริสตกาล กะอบะฮนี้มีช่ือเรียกอยูหลายอยางท่ีปรากฏอยู 
ในคัมภีรอัลกุรอาน อาทิ  อัล-บัยตุลหะรอมอัล-มิสญิดุล 
หะรอม บัยตุลอตีก แตนามที่เปนที่รูจักกันมากที่สุด คือ 
"บัยตุลลอห"  ซึ่งแปลวา  บานของอัลลอฮ 

ฉะนั้น อัล-กะอบะฮ หรือ  บัยตุลลอห จึงเปน 
เคหะหลังแรกที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปน  ศูนยรวมแหง 
ความเคารพภักดีตอองคพระอัลเลาะห (ซุบห) 

ทุงอะเราะฟะฮ  อะเราะฟะฮมีลักษณะเปนทุง 
กวางในหินผาที่กวางใหญสูงประมาณ 200 ฟุต  อยูหาง 
จากนครเมกกะประมาณ 25  กิโลเมตร เปนสถานที่ที่ผู 
ประกอบพิธีฮัจญทั้งหมด จะไปรวมชุมนุมกันในวันที่ 9 
ของเดือนซุลฮิจญะฮ ตั้งแตเชากอนถึงพระอาทิตยตกเปน 
ที่เริ่มแรกของพิธีฮัจญ หลังจากครองผาอิหรอมแลว (ชุด 
ขาวจากผา 2 ผืน) 

ในการคางแรมที่อะเราะฟะฮนี้ ฮุจญาด (ผูไป 
ประกอบพิธีฮัจญ) จะกางเต็นทอยูโดยตางก็มีธงชาติของ 
ประเทศตนติดตั้งไว  ทุงนี้เปนที่ชุมนุมของคนทั่วโลก 
จากจํานวนรอย เปนพัน เปนหม่ืน เปนแสน และเปนลาน 
ในปจจุบัน ในจํานวนนี้มีทั้งราชาและยาจก นายและบาว 
ผิวขาว ผิวดํา ผิวเหลือง แตทุกคนแตงกายเหมือนกันดวย 
ผาขาวเพียง 2 ช้ิน เปนการมาหยุด มาพักแรมอยูดวยกัน 
ดวยความสงบ จึงเรียกการปฏิบัตินี้วา วูกูฟ (วูกูฟ แปลวา 
หยุด สงบ นิ่ง) 

เมื่อเสร็จจากการวูกูฟ ฮุจญาดจะเดินทางไปยัง 
ทุงมีนาเพื่อไปคางแรมที่นั้น 3 วัน 3 คืน เพื่อขวางเสาหิน 
แตเนื่องจากการเดินทางอยูในระหวางกลางคืน ทาน 
ศาสดา (ศ็อลฯ) จึงคางคืนที่ทุง มุสตะลิฟะฮ 1 คืน จึงออก 
เดินทางไปทุงมีนาในตอนเชาของวันที่ 10
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สําหรับมุสลิมที่มิไดเดินทางไปประกอบพิธี 
ฮัจญ  ถือวาวันรุงขึ้นจากการวูกูฟของผูไปประกอบพิธี 
ฮัจญ คือ วันอีดุลอัฏฮา หรือที่ชาวไทยมุสลิมนิยมเรียกวา 
ออกฮัจญี 

อนึ่ง ณ  ทุงอะเราะฟะฮแหงนี้ คือ สถานที่ซึ่ง 
ทานศาสดามุฮัมมัด แสดงปจฉิมเทศนาหรือการกลาว 
อบรมในที่ชุมนุมเปนครั้งสุดทาย 

การประกอบพิธีฮัจญ 
ตั้งแตเริ่มครองอิหรอมจนเปลื้องอิหรอมเม่ือ 

เสร็จพิธีไมวาฮุจญาดจะมาจากสวนใดของโลกจะตางเริ่ม 
กลาวสรรเสริญดวยภาษาเดียวกันกองกระหึ่มไปทั่ว คือ 
"ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกะลาซารีกะลัก" 
"โออัลลอฮ ขาพระองคขอนอบนอมคําเชิญของพระองค 
ไมมีผูใดเทียบเทาพระองค" 

ขั้นตอนของพิธีฮัจญ สรุปไดดังนี้ 
1.การครองอิหรอม 
2.การวูกูฟ (พักสงบ) ที่ทุงอะเราะฟะฮ 
3.การคางแรมที่ทุงมุสตะลิฟะฮ 1  คืน แลว 

เดินทางไปอยูที่ทุงมีนา 3 คืน เพื่อขวาง  เสาหิน 
4.การเฏาะวาฟ คือ เดินเวียน (ซาย)  รอบบัย 

ตุลลอห 7 รอบ 
5.สะแอ คือ  การเดินและวิ่งกลับไปกลับมา 

ระหวางอัลเศาะฟากับอัลมัรวะฮ 7 เที่ยว 
6.การทํากุรบานหรือเชือดสัตวพลี สําหรับผูที่มี 

ความสามารถ หรือการถือศีลอดทดแทน 7 วัน 
7.โกนหรือตัดผมเสร็จแลวจึงเปลื้องชุดอิหรอม 
พิธีฮัจญเปนศาสนกิจขอที่ 5 ของมุสลิม เปนขอ 

เดียวในหลักปฏิบัติ 5 ประการที่ใชปฏิบัติเฉพาะบุคคลที่ 
มีความสามารถเทานั้น  กลาวคือมุสลิมที่ มีสุขภาพ 
แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  มีสติปญญาที่สมบูรณที่มี 
ทรัพยสินเพียงพอในการใชจายโดยมิตองเปนหนี้สินและ 
เดือดรอนบุคคลที่อยูขางหลังและเสนทางที่เดินทางไป 
จะตองปลอดภัย 

ความมุงหมายของการประกอบพิธีฮัจญ 
1.เพื่อใหมุสลิมจากทั่วโลกไดมีโอกาสพบปะ 

สังสรรคกันอันจะกอใหเกิดสัมพันธภาพและภารดรภาพ 
2.เพื่อใหเกิดความเสมอภาค  เพราะผูที่มา 

บําเพ็ญฮัจญในปหนึ่งๆ จะมีเช้ือชาติ  ผิวพรรณ ฐานะ 
ฯลฯ แตกตางกัน  แตทุกคนตางอยูในชุดอิหรอม 
เหมือนกันหมดและทําพิธีอย างเดียวกันไม มีใครมี 
อภิสิทธิ์ใดๆ 

3.เพื่อเปนการทดสอบความอดทนและในดาน 
การเสียสละสิ่งตางๆ  ในหนทางของพระเจาตั้งแต 
ทรัพยสินเงินทองในการใชจาย การตองละทิ้งบานเรือน 
ครอบครัวและญาติพี่นอง 

4.เพื่ อฝ กฝนและทดสอบความอดทนทั้ ง 
รางกายและจิตใจ 

5.ฝกการสํารวมตน ละทิ้งอภิสิทธิ์ตางๆ เพราะ 
ทุกคนตองปฎิบัติตามวินัยบัญญัติของพิธีฮัจญเหมือนกัน 
ทั้งหมด เชน  งดเวนจากการลาสัตว การตัดตนไม การ 
รวมประเวณี เปนตน 

6.เพื่อใหมุสลิมไดระลึกถึงประวัติศาสตรของ 
อิสลามและเปนการปลูกศรัทธาม่ันคง 

7.เปนการแสดงถึงเอกภาพของพระผูเปนเจาใน 
การที่มุสลิมจากทั่วโลก  จํานวนนับแสนเดินทางไป 
รวมกัน ณ ที่แหงเดียวกัน ในชุดแบบเดียวกัน กระทําพิธี 
อยางพรอมเพรียงกันในทุกๆ ป 

12.7 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
มุสลิมเช่ือวาพระอัลลอฮทรงสรางโลกและ 

สรรพสิ่ง  ทรงเปนผูกําหนดชะตากรรมของคนและ 
สัตว ในการสรางโลก พระอัลลอฮทรงสรางสวรรคและ 
แผนดินตลอดทั้งสรรพสิ่งอันมีอยู ในระหวางสวรรคและ 
แผนดินตลอดเวลา 6  วัน ทรงสรางสวรรคขึ้นมา 7  ช้ัน 
ภายในเวลา 2  วัน และทรงใชเวลาสรางแผนดินเพียง 2 
วันเชนกัน แลวทรงสรางสิ่งตางๆ บนแผนดิน ทรงสราง 
มนุษยและทรงสรางสัตวตางๆ มาใหเปนพาหนะและ 
อาหารแกมนุษย
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มุสลิมเ ช่ือวามนุษยชาติดั้งเดิมเปนเผาพันธุ 
เดียวกันและนับถือศาสนาเดียวกันคือ  ศาสนาอิสลาม 
ที่มาแตกแยกกันก็เพราะการกระทําของมนุษยเอง 

มุสลิมเช่ือวาพระอัลลอฮเปนผูใหชีวิต ใหความ 
ตายและใหการฟนคืนชีพขึ้นอีก 

มุสลิมเ ช่ือวาโลกที่แทจริงคือโลกหนาหรือ 
สวรรคไดอยูกับพระเจาช่ัวนิรันดร  สวนโลกนี้ (ดุนยา) 
เปนเพียงมายา ไมจริงแท  การที่อัลเลาะหสรางโลกนี้ 
ตลอดถึงสิ่งตางๆ เพื่อพิสูจนความเขมแข็งของจิตใจวา 
ศรัทธาตอพระอัลลอฮ เพียงใด 

มุสลิมเ ช่ือวาพระอัลลอฮทรงสรางโลก เม่ือ 
พระองคทรงสรางโลกไดก็ทรงทําลายได  เพราะฉะนั้น 
โลกนี้จึงมีวันแตกสูญสลาย แตจะเปนเม่ือใด  ไมมีใคร 
ทราบนอกจากพระอัลลอฮองคเดียวเทานั้น 

12.8 สถานที่ทําพิธีกรรม 
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ไมมีนักบวช  แต 

มุสลิมทุกคนมีหนาที่ตองศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนใน 
ศาสนา  โดยมีสถานที่ทําพิธีกรรมและทําละหมาดที่ 
เรียกวา "สุเหรา"  หรือ "มัสยิด"  เปนศูนยรวมใจ และมี 
อิหมามเปนผูทําหนาที่ในการสวดมนตและใหคําอบรม 
สั่งสอน 

มัสยิดแหงแรกที่ถูกสรางขึ้น คือ  "มัสยิดอัล - 
หะรอม" อันเปนที่ต้ังของบัยตุลลอฮฺ หรือ อัล  กะอฺบะฮฺ 
ณ เมืองมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย อัลกะอฺบะฮฺนี้เปน 
อาคารสี่เหลี่ยมที่ตั้งอยูแถบใจกลางของมัสยิดอัล  หะ 
รอม  ปจจุบันผนังสี่ดานของอัลกะอฺบะฮฺคลุมดวยผา 
กํามะหยี่สีดําปกดวยดิ้นทองซึ่งเปนพระนามของอัลลอฮ 
และใจความจากคัมภีรอัลกุรอานอันเปนภาษาอาหรับ 
ดานที่มีหินดําเปดผายกขึ้นไวใหผูประกอบฮัจญไดสัมผัส 
กับหิน 

นอกจากนี้ มีขอนาสังเกตอีกอยางหนึ่งของ 
ศาสนาอิสลาม คือ ไมนิยมเขียนภาพหรือสลักภาพใดๆ 
บนตัวอาคาร นอกจากจะเขียนพระนามของอัลลอฮและ 
ช่ือของศาสดามุฮัมมัดเปนสวนใหญ ทั้งนี้มาจากคําสอน 
ที่วาไมใหสรางรูปเคารพใดๆ ไวบูชา เพราะเปนการขัด 

ตอคําสั่งของอัลลอฮ และทําใหบุคคลไปยึดติดในรูป 
เคารพเหลานั้น  แทนที่จะยึดม่ันในคําสอนของอัลลอฮ 
เพียงอยางเดียว  อนึ่งการทําเครื่องหมายดาวเดือนนี้เริ่มมี 
ในสมัยราชวงศอุสมานียะฮฺแหงอาณาจักรออตโตมัน 
(ตุรกี )  เพื่อใช เปนสัญลักษณของกองทัพมุสลิมใน 
สงครามครูเสด 

2.9 พิธีกรรมที่สําคัญ 
12.9.1 พิธีฮัจญ ชาวมุสลิมผูมีฐานะดี มีสุขภาพ 

ดี บรรลุศาสนภาพ (ชาย 15 ป หญิง  19 ป) แลว ทุกคน 
ควรหาโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ บัยตุลลอฮ 
นครเมกกะ ประเทศ  ซาอุดิอารเบีย อยางนอย 1 ครั้งใน 
ชีวิต จะเห็นไดวาในปหนึ่งๆ มุสลิมท่ัวโลกจะเดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจญพรอมกัน 1 ครั้ง ในเดือนซุล - ฮิจญะห 
(เดือนที่ 12 ของเฮจิรอศักราช)มีรายละเอียดไดกลาวไว 
แลวในหลักธรรมสําคัญบางประการที่วาดวยหลักปฏิบัติ 
5  ประการ  ที่มุสลิมทุกคนควรจะไดถือปฏิบัติกันโดย 
เครงครัด 

12.9.2  พิธีถือศีลอด  เปนพิธีกรรมอยางหนึ่งที่ 
ชาวมุสลิมปฏิบัติในเดือนรอมะฎอน(เดือนที่ 9  ของเฮจิ 
รอศักราช) ตลอดทั้งเดือน โดยการอดอาหารการดื่มกิน 
และเวนการรวมประเวณี  และการทําช่ัวตางๆ อยาง 
เครงครัดเปนพิเศษ  มีรายละเอียดกลาวไวแลวใน 
หลักธรรมสําคัญบางกรณีที่วาดวยหลักปฏิบัติ 5 ประการ 
ที่มุสลิมทุกคนควรจะไดถือปฏิบัติกันโดยเครงครัด 

12.9.3  พิธีละหมาดหรือนมาซ  เปนพิธีที่ชาว 
มุสลิมนมัสการแสดงความเคารพตอพระเจาเปนกิจวัตรที่ 
สําคัญที่สุด ตองประกอบพิธีนี้วันละ 5 ครั้ง มีรายละเอียด 
ไดกลาวไวแลวในหลักธรรมสําคัญบางประการที่วาดวย 
หลักปฏิบัติ 5  ประการที่คนมุสลิมทุกคนควรจะไดถือ 
ปฏิบัติกันโดยเครงครัด 

12.9.4  พิธีบริจาคซะกาต  เปนพิธีที่ชาวมุสลิม 
ถือเปนหนาที่ที่จะตองสละทรัพยของตนแบงปนใหแก 
ผูอื่น โดยบริจาคแกผูคนอนาถา เด็กกําพรา คนขัดสน ผูมี 
หนี้สิน ผูเผยแผศาสนา ผูเดินทางที่ขัดสน มีรายละเอียด 
ไดกลาวไวแลวในหลักธรรมสําคัญบางประการที่วาดวย
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หลักปฏิบัติ 5 ประการที่มุสลิมทุกคนควรจะไดถือปฏิบัติ 
กันโดยเครงครัด 

12.9.5 พิธีสุขสันตวันประสูติพระศาสดา หรือ 
มีลัด ชารีฟ  (Meelad  sharif)  เปนพิธีเฉลิมฉลองเพื่อ 
ความสุขสันต เพื่อความสนุกสนาน เนื่องในวันคลายวัน 
ประสูติของพระศาสดานบีมุฮัมมัด ซึ่งตรงกับวันที่ 12 
ของเดือนรอบีอุลเอาวัล (เดือนที่ 3 ของเฮจิรอศักราช)พิธี 
เฉลิมฉลองนี้จริงๆ แลวมีตลอดเดือน แตวันที่สําคัญที่สุด 
จะมีเพียง 2  วัน คือ วันที่ 11-12  ของเดือน  โดยที่ชาว 
มุสลิมจะรวมกันอดอาหาร มีการไปเยี่ยมบานของกัน 
และกัน  จะมีการสวดพระบัญญัติในคัมภีรอัลกุรอาน  มี 
การแจกดอกไมและขนมหวานในนามของพระศาสดาน 
บีมุฮัมมัดแกกันและกัน เปนที่สนุกสนาน 

12.9.6 พิธีสุหนัต เด็กชายมุสลิมอายุระหวาง 2- 
10 ขวบ จะตองไดรับพิธีสุหนัต คือการตัดหนังหุมปลาย 
องคชาติซึ่งถือวา เปนหนาที่และเปนสิ่งควรสรรเสริญ 
ทั้งเปนธรรมเนียมเบื้องตนของการแตงงาน ในพิธีนี้จะมี 
การเชิญญาติพี่นองอยางนอย  2-3  คน มารวมเปนสักขี 
พยาน โดยจะมีการสวมพวงมาลัยใหเด็กกอนแลวจึงผา 
หรือตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศเสร็จแลวใหของขวัญแก 
เด็ก  แตในปจจุบันนี้ เม่ือไปคลอดที่โรงพยาบาลอาจจะ 
ใหแพทยที่ทําคลอดทารกเพศชาย ตัดหนังหุมปลายองค 
ชาตของทารกนั้น เปนการทําพิธีสุหนัตดวยเลยก็ได 

12.9.7  พิธีซาเบบารัต  (Shabe  Barat)  เปนพิธี 
ทําบุญอุทิศใหแกญาติผูลวงลับไปแลว ชาวมุสลิมจะนิยม 
ประกอบพิธีนี้ในวันที่ 14  ของเดือนชะบาน (เดือนที่ 8 
ของเฮจิรอศักราช)โดยการบวงสรวงวิญญาณของญาติพี่ 
นองดวยขนมและอาหารที่หลุมฝงศพของญาติผูลวงลับ 
ไป  รวมทั้งวางดอกไมและสวดมนตภาวนาอนุสรณถึง 
พวกเขา 

12.9.8  พิธีอิดอูซซูฮา  (Id-uz-zuha)  เปนพิธี 
สังเวยพระเจาดวยแพะ  ชาวมุสลิมจะประกอบพิธีนี้ใน 
วันที่ 10  ของเดือนซุล-ฮิจญะห (เดือนที่ 12  ของเฮจิรอ 
ศักราช) โดยการตื่นแตเชาไปสวดมนตที่มัสยิดเม่ือกลับ 
มาถึงบานก็จะมีการเชือดแพะสังเวยพระเจา  เม่ือเสร็จ 
สังเวยก็จะนําเอาเนื้อแพะมาปรุงเปนอาหารเชา  และ 

แจกจายใหแกญาติพี่นองรับประทานเปนการเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันสังเวยพระเจาซึ่งปหนึ่งมีครั้งเดียว 

12.9.9  พิธีสมรส  (Nikah)  คูสมรสจะตองเปน 
มุสลิมดวยกัน  การประกอบพิธีสมรสที่ดีที่สุด ควร 
ประกอบพิธีในมัสยิด เมื่อตกลงกันทั้ง 2 ฝายไดแลว ก็จะ 
กําหนดวันทําพิธีสมรสกอนทําพิธีสมรส 4 วัน ก็จะมีการ 
สูขอและหม้ันเจาสาว องคประกอบของพิธีสมรส จะตอง 
มีผูปกครองหรือวลี เชน พอ พี่ชาย หรือ ปู ตา รับรูและ 
ยินยอมเต็มใจทั้ง 2 ฝาย จะตองมีอิหมามแหงมัสยิดนั้นๆ 
เปนผูทําพิธี จะตองมีพยาน 2 คน จะตองมีผูอบรมหรือ 
อานคุฏบะห  (ซึ่งอาจเปนคนเดียวกันกับผูทําพิธีก็ได) 
และจะตองมีบะฮัร คือสิ่งของหรือเงินที่จะใหแกเจาสาว 
มุสลิมชาย จะไดรับอนุญาตใหมีภรรยาถึง 4 คน แตตองมี 
ความสามารถเลี้ยงดูและใหความยุติธรรมเสมอภาคแก 
ภรรยาทั้ง 4 คนได 

12.9.10  พิธีศพ  เม่ือมีมัสยิต (คนตาย)  ขึ้นใน 
หมูบาน เปนหนาที่ของมุสลิมท่ีจะตอง ไปเยี่ยมเยียนและ 
ชวยเหลือโดยไมตองรอรับคําเชิญหรือการดเชิญ และการ 
ไปนั้นใหแตงกายธรรมดา (ไมตองแตงชุดดํา) เพราะไมมี 
การไวทุกข และการไปบานผูตาย จะตองไมไปเปนภาระ 
แกเจาของบานโดยไปรับประทานอาหารหรือแมแตน้ํา 
ใหรีบไปสงผูตายหรือศพยังสุสาน และใหรีบละหมาด 
ดังนั้น กอนนําไปฝง จะตองนําไปยังมัสยิดเพื่อละหมาด 
ใหผูตายและอวยพรขอพรใหแกผูตาย เม่ือเสร็จจากการ 
ละหมาดแลว จึงนําผูตายไปฝงยังหลุมที่ขุดเตรียมไวใน 
ทานอน และตองจัดการฝงใหเรียบรอยภายใน 24 ช่ัวโมง 
เม่ือฝงเสร็จจะกลบดินหลุมฝงใหนูนขึ้นมา และปกไม 
(ธรรมดา) ไวที่หลุมฝงศพแตจะไมมีการโบกปูนหรือทํา 
ใหถาวรเพื่อการไปเคารพบูชาที่หลุมฝงศพอยางเด็ดขาด 

12.9.11  พิธีตัดผม  (อะกีเกาะฮฺ) การทําพิธีตัด 
ผมหรือโกนผมแกเด็กที่เกิดใหมและ  ตั้งช่ือใหเด็กนั้น 
ถาบิดามารดามีฐานะดีจะตองเชือดสัตว เปนพลีเพื่อ 
ขอบคุณตออัลลอฮฺที่ทรงประทานทารกมาให เม่ือเชือด 
สัตวทําอะกีเกาะฮฺแลวจึงจะทําพิธีตัดหรือโกนผมเด็กได 
เลย
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12.9.12  พิธีการเชือดกุรบั่น  คือการเชือดสัตว 
เปนพลีเพื่อแจกจายแกผูยากไรและมิตรสหาย เพื่อนํามา 
ฉลองในวันอีดิลอัฏฮาหรือวันอีดใหญ โดยเชือดในตอน 
สายหลังจากเสร็จการละหมาด สัตวที่ใชทํากุรบั่น ไดแก 
อูฐ วัว แพะ แกะ เพื่อแสดงความภักดีตออัลลอฮ  กะมา 
รุล  ชุกริ  ไดกลาววาสัตวที่ทํากุรบั่นตองมีอายุครบตาม 
เกณฑจึงจะถือวาแข็งแรง กลาวคือ อูฐจะตองมีอายุ 5 ป 
ขึ้นไป วัวและควายมีอายุ 2 ปขึ้นไป แพะธรรมดาอายุ 2 
ปขึ้นไป แกะอายุครบ 1 ป หรือแกะที่ฟนของมันหลุดรวง 
ไปหลังจาก 6 เดือน ถึงแมมีอายุครบ 1 ป ที่ใชได บรรดา 
สัตวที่ทํากุรบั่นนั้นที่ดีที่สุด คือ อูฐ รองลงมาคือ วัว 
จากนั้นคือแกะและแพะ 

12.10 วันสําคัญทางศาสนา 
วันสําคัญทางศาสนาอิสลามที่สําคัญคือ  วัน 

ศุกร เพราะเปนวันปฏิบัติศาสนกิจคลายกับวันพระของ 
พุทธศาสนา  นอกจากนี้ยังมีวันอื่นๆ อีก คือ วันปใหม 
และวันเมาลิด

1.  วันอีด 
วันอีด หมายถึง วันฉลองการรื่นเริง คําวา "อีด" 

นี้ อาจารยเสาวนีย จิตตหมวด ไดแปลความหมายวา "ที่ 
กลับมา เวียนมา"  นั่นคือ วันที่เวียนมาเพื่อการฉลองรื่น 
เริง มี 2 วาระ คือ วันอีดิลฟตรฺ และอีดิลอัฏฮา 

2.  วันอีดิลฟตรฺ 
วันนี้ตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาวาลอันเปนเดือนที่ 

10 ตอจากเดือนรอมะฎอน เปนวันที่กลับมาสูการเวนจาก 
การถือศีลอด นั่นคือ การกลัมมาสูสภาพเดิม  มุสลิมทุก 
คนจะฉลองกันอยางสนุกสนานหลังจากที่ถือศีลอดนาน 
1  เดือนเต็มชาวไทยมุสลิมเรียกวันนี้วา "วันออกบวช 
หรือ อีดเล็ก" 

3.  วันอีดิลอัฏฮา 
วันนี้ตรงกับวันที่ 10  เดือนซุลฮิจญะ  อันเปน 

เดือนที่ 12  ของอาหรับ มุสลิมที่มีสภาพพรอมจะไป 
ประกอบพิธีฮัจน ณ นครมักกะฮฺ เนื่องจากวันนี้เกี่ยวเนื่อง 
กับฮัจญ  ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันนี้วา  "วันออก 
ฮัจญ หรือ อีดใหญ" 

ที่มาของการออกฮัจญนี้สืบเนื่องมาจากอับ 
ราฮัมไดเสียสละพลีลูกของตนเอง คือ  อิสมาอีล ถวาย 
แกอัลลอฮ ดวยความเสียสละและศรัทธาอันแรงกลาที่มี 
ตออัลลอฮ พระองคจึงโปรดใหเชือดสัตวที่ใชเปนอาหาร 
ของมนุษยแทนพิธีกุรบั่นจึงเกิดขึ้นนับแตนั้นมาจนถึง 
ปจจุบันนี้ 

4.  วันขึ้นปใหม 
วันนี้ตรงกับวันที่ 1 ของเดือนอัล มุหัรฺร็อม อัน 

เปนเดือนที่ชาวอาหรับถืออยูแตเดิม ไมไดใชตามศักราช 
ฮิจเราะฮฺอันเปนชวงเวลาที่ศาสดามุฮัมมัดอพยพออกจาก 
มักกะฮฺไปมะดินะฮฺ ซึ่งการอพยพนี้เกิดขึ้นในวันที่ 4 ของ 
เดือนเราะบีอุลเอาวัลในปที่ 13 แหงการเผยแพรศาสนา 

5. วันเกิดของศาสดามุฮัมมัด (เมาลิด อัน นะบี) 
วันเกิดของศาสดามุฮัมมัดนั้น ไมมีที่บันทึก 

แนนอน จึงประมาณกันวาระหวางวันที่ 8-12 ปเราะบีอุล 
เอาวัล (ปชาง) ตรงกับวันจันทร  แตที่ถือเปนประเพณี 
ฉลองวันเกิดใหแกทานนั้นนิยมใช วันที่ 12 ของ เดือนที่ 
3 

12.11 นิกายในศาสนา 
ปจจุบันศาสนาอิสลามมีนิกายที่สําคัญที่มีชาว 

มุสลิม นับถืออยูทั่วโลกดังตอไปนี้ 
1.นิกายซุนนี  (Sunni)  คําวา "ซุนนี" แปลวา 

"มรรคา"  หรือ "จารีต"  เปนนิกายของศาสนาอิสลามที่ 
นับถือคัมภีรเลมหนึ่งช่ือ "ซุมนา"  เปนคัมภีรอรรถกถา 
ของคัมภีรอัลกุรอาน  ผูนับถือคัมภีรนี้เปนผูที่เครงครัด 
ตองการใหคัมภีรเดิมอานงายและเขาใจงายขึ้นจึงไดแตง 
อรรถกถาอธิบายความในคัมภีรเดิม พวกนี้จัดไดวาเปน 
พวกออรธอดอกซของอิสลาม  และไมชอบใหใครมา 
เปลี่ยนแปลงคําสอนที่มีอยูเดิมในคัมภีร  เพราะปองกัน 
การคลาดเคลื่อนในหลักคําสอนแทจริง 

ขอสําคัญอีกอยางหนึ่ง พวกซุนนีถือวาภายหลัง 
จากที่พระศาสดามุฮัมมัดสิ้นชีพแลวและไดมีองคกาหลิบ 
ที่สืบตอมาอีกเพียง 4 คนเทานั้น ตอจากนั้นก็ไมมีกาหลิบ 
สืบตอ มีแตผูนับถือศาสนาอิสลามธรรมดา  พวกนิกาย 
ซุนนีถือกาหลิบที่สืบตอกันมา คือ
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1.ทานอบูบักร 
2.ทานอุมัรหรือโอมาร 
3.ทานโอถมานหรืออุษมาน 
4.ทานอลีย 
พวกนิกายนี้ใชหมวกสีขาวเปนสัญลักษณ และ 

เปนนิกายที่มีผูนับถือมากที่สุดประมาณ 700 ลานคน ถือ 
วา เปนนิกายดั้ง เดิม แลวสวนมากมีอยู ในประเทศ 
สาธารณรัฐตุรกี ซาอุดิอารเบีย แอฟริกา และชาวมุสลิม 
สวนใหญในอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย 

2.นิกายชีอะฮหรือชิเอฮ  (Shiah)  คําวา ไชีอะฮ 
หรือชิเอฮ" แปลวา "ผูปฏิบัติตาม" หรือ "สาวก"  นิกายนี้ 
ใชหมวกสีแดงเปนสัญลักษณ นิกายนี้ไดแตกแยกออกมา 
จากนิกายซุนนี นิกายชีอะฮเรียกผูสืบทอดจากพระมุฮัม 
มัดวา อิมาม ถือวาอิหมาม คือ 

(1)ผูหมดมลทินจากบาป 
(2)เปนสื่อกลางการติดตอระหวางมนุษยกับพระเจา 
(3)เปนผูแปลถอยคําของพระเจาที่ปรากฏใน 

คัมภีรอัลกุรอาน เรียกวา  "อยาตุลเลาะห"  แปลวา อายุ 
แหงอัลลอฮ 

นิกายชีอะฮนับถืออิหมามที่ถูกตองจํานวน  12 คน 
คือ 

1.อิหมามอลียเปนลูกพี่ลูกนองและบุตรเขยของทาน 
ศาสดา 

2.อิหมามหะซัน บุตรคนโตของอิหมามอลีย 
3.อิหมามหุซัยน นองชายของอิหมามที่ 2 
4.อิหมามอลีย ซัยนุลอาบิดีน บุตรของอิหมามที่ 3 
5.อิหมามมูฮัมมัด อัลบากิร บุตรของอิหมามที่ 4 
6.อิหมามญะอฟร อัศศอดิก บุตรของอิหมามที่ 5 
7.อิหมามมูซา อัลกาซิมบุตรของอิหมามที่ 6 
8.อิมามอลีย อัรริฏอบุตรของอิหมามที่ 7 
9.อิหมามมุฮัมมัด อัตตะกียบุตรของอิหมามที่ 8 
10.อิหมามอลีย อันนะกียบุตรของอิหมามที่ 9 
11.อิหมามหะซัน อัลอัสกะรีย บุตรของอิหมามที่ 10 
12.อิหมามมุฮัมมัด (ผูไดช่ือวาอัลมะฮดี)  บุตรของ 

อิหมามที่ 11 

เนื่องจากอิหมามคนสุดทายสูญหายไปในป ค.ศ. 
878 มุสลิมนิกายชีอะฮเชื่อวาทานผูนี้ยังมีชีวิตอยูแตหลบ 
ซอนไมยอมปรากฏตัว ชีอะฮทั้งปวงจึงถือวาปจจุบันเปน 
ชวงระยะเวลาแหงการรอคอยการกลับมาของ  อิหมาม 
องคสุดทายในฐานะของ "มะฮดี"  ซึ่งหมายถึง  "ผูถูกนํา 
โดยพระเจา"  หรือ "ผูนําทางอันชอบในอนาคต" นิกายชี 
อะฮนี้มีคณะกรรมการบัณฑิตคณะหนึ่ง ซึ่งเรียกวา หิทส 
(มุจญะตะฮิต)  ทําหนาที่ช้ีขาดขอขัดแยงหรือขอสงสัย 
เกี่ยวกับลัทธิของตน 

นิกายชีอะฮนี้มีผูนับถือมากที่สุดในประเทศอิหราน 
อิรัก อินเดีย อัฟกานิสถาน และซีเรีย 

3. นิกายคอวาริจญ (Khawarij) นิกายคอวาริจญ 
หรือฆวาริซเกิดขึ้นในสมัยที่ขาหลวงแควนซึ่งอยูที่เมือง 
ดามัสกัสคัดคานไมยอมรับฐานะของอลียบุตรเขยพระ 
มุฮัมมัดเปนกาหลิบ  และไดแยกตัวออกเปนอิสระทํา 
สงครามกับอลีย อลียเปนฝายปราชัย  ถูกลอบสังหารถึง 
แกความตาย หะซันบุตรของอลียจึงตองยอมออนนอม 
ผูนําฝายตอตานจึงไดเปนยาซิตในกาลตอมา  และได 
กําจัดหุซัยนบุตรชายคนเล็กของอลียอีกดวย 

นิกายคอวาริจญถือวา 
1.ผูนําโลกมุสลิมจะตองมาจากการเลือกตั้ง 
2.พวกตนเทานั้นคือมุสลิมที่แทจริง นอกนั้นไมใช 
3.ทารกที่เกิดจากบิดามารดามุสลิมจะยังเปนมุสลิม 

ไมได  จนกวาจะโตพอที่จะรับหลักศาสนาอิสลามดวย 
ตัวเองไดโดยตรง 

4.การปฏิบัติตนใหเปนปฏิปกษตอพระเจานั้นบาป 
อยางหนัก และถือวาคนมุสลิมท่ีเลวที่สุดหาใชเปนมุสลิม 
ไม 

12.12 สัญลักษณของศาสนา 
ในศาสนาอิสลาม เคารพบูชาเฉพาะพระอัลลอฮองค 

เดียวเทานั้น ไมนิยมการบูชารูปเคารพอื่น ศาสนาอิลลาม 
จึงไมมีสัญลักษณใดๆ ใหศาสนิกเคารพบูชา แตที่เห็นรูป 
พระจันทรครึ่งเสี้ยว และมีดาวอยูขางบน พบอยูในสุเหรา 
ทั่วไปในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น  ไมใช 
สัญลักษณทางศาสนา  เปนเครื่องหมายของอาณาจักร
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ออตโตมานเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญรุงเรืองมาก 
ในอดีต มีอํานาจครอบงํายุโรป ตะวันออกกลางทั้งหมด 
ตั้งแตศตวรรษที่  15  เปนตนมา จนถึงศตวรรษที่  20 
บรรดาประเทศมุสลิมท่ีเคยตกอยูในอํานาจของอาณาจักร 
ออตโตมานเติรกจึงยึดถือเอา เครื่ องหมายนั้น เปน 
สัญลักษณของตนในฐานะเปนชนชาติมุสลิมเหมือนกัน 
สืบมา แตอาจถือไดวาเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม 
ไดโดยอนุโลม หรือถาจะพูดวารูปพระจันทรและดาวนี้ 
เปนเครื่องหมายของศาสนาอิสลามก็นาจะเหมาะสมกวา 
1 
2.13 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาอิสลามในปจจุบัน มีผูนับถือมากเปนอันดับ 2 

รองจากศาสนาคริสต  โดยมีศาสนิกกวา 900  ลานคน 
(Encyclopaedia Britannica 1992  : 269) ผูนับถือศาสนา 
อิสลามสวนใหญจะอยูในประเทศตางๆ แถบตะวันออก 
กลาง และในทวีปแอฟริกา  สวนทวีปเอเชียก็มีมากใน 
ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
จํานวนมุสลิมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะความเขมงวดในสังคม 
มุสลิมท่ีไมยอมใหคนในออกแตใหคนนอกเขา อยางเชน 
หามแตงงานกับคนตางศาสนา สวนคนตางศาสนาจะมา 
แตงงานกับมุสลิมได แตตองเปลี่ยนเปนมุสลิมเสียกอน 
ประเทศมุสลิมเหลานี้จะคอยชวยเหลือกันรวมมือกันใน 
ดานตางๆ ในเม่ือมีปญหากับประเทศตางศาสนา ตลอด 
ทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติมาก เชน น้ํามัน แกส  และ แร 
ธาตุตางๆ เปนตน จนกลายเปนฐานเสียงสําคัญเสียงหนึ่ง 
บนเวทีโลก  แตทวาภายในประเทศที่นับถือศาสนา 
อิสลามเอง ยังขาดความเปนเอกภาพ ทะเลาะกัน แบงแยก 
เปนคาย และเปนนิกายตางๆ มากมายยิ่งกวานิกายใน 
ศาสนาใด และยังไมมีองคกรที่จะสามารถประสานรอย 
ราวนี้ไดอยางมีประสิทธิผล จะเห็นไดจากประเทศอิรัก 
และประเทศอิหรานซึ่งก็นับถือศาสนาอิสลามดวยกัน 
และเปนนิกายเดียวกัน  แตก็มาทําสงครามกันเปน 
เวลานานติดตอกันถึง 8  ป ตั้งแต พ.ศ.  2523  ถึง พ.ศ. 
2531  ตองสูญเสียชีวิตผูคนมากมายและทรัพยสิน 
มหาศาล และหลังจากเลิกรบกันแลว เพราะการไกลเกลี่ย 
ของสหประชาชาติ ประเทศอิรักก็ไดบุกยึดประเทศคูเวต 

ซึ่งเปนประเทศมุสลิมเชนกันอีก โดยอางวาเปนจังหวัด 
หนึ่งของตน  รอนถึงสหประชาชาติอันมีสหรัฐอเมริกา 
และสัมพันธมิตรเปนตัวแทนชวยกันตอบโตจนประเทศ 
อิรักยอมจํานน  เหตุการณครั้งนี้ก็ทําใหประอิรักและ 
ประเทศคู เวต ตองสูญเสีย ชีวิตผูคนและทรัพยสิน 
มากมายเชนกัน เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามถึงจะมีศา 
สนิกมาก แตก็เปนการรวมตัวอยางหลวมๆ เทานั้น อีกทั้ง 
ปจจุบันโลกก็กําลังเจริญกาวหนาทางวิทยาการและ 
เทคโนโลยี อีกทั้งอารยธรรมตะวันตกกําลังไหลบามาสู 
ประเทศตางๆ อยางรุนแรง มีอิทธิพลสงผลใหมุสลิมไม 
นอยคอยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนใหม  คลายความ 
เขมงวดเปนมุสลิมด้ังเดิม กลายเปนมุสลิมใหมมากขึ้นทุก 
ที ก็ยิ่งทวีความแตกแยกในศาสนาอิสลามเอง
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บทที่ 13 ศาสนาบาไฮ 

แนวคิด 
1.  ศาสนาบาไฮ  เกิดที่ประเทศอิหราน ประมาณ 

2406  ป หลังพุทธศักราช ศาสนาบาไฮเปนศาสนาใหม 
ลาสุด ศาสดาของศาสนาบาไฮ คือ พระบาฮาอุลลาห 

2.  คัมภีรที่สําคัญในศาสนา  มีดังนี้  คัมภีร 
อัคคัส  คัมภีรวจนะที่ซอนเรน คัมภีรหุบผาทั้ง  7 และทั้ง 
4  และคัมภีรอิกัน ในศาสนาบาไฮนั้น มีหลักคําสอนที่ 
สําคัญอยู 3 ประการ  คือ 1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของพระผูเปนเจา 2)  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
ศาสนาทั้งปวง 3)  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
มนุษยชาติ 

3. ศาสนาบาไฮมีพิธีกรรมที่สําคัญดังนี้ 1) การสวด 
มนตทุกวัน 2) การอานพระคัมภีร  ทุกวัน 3) พิธีสมรส 
4) การถือศีลอด 5) การตาย สวนวันสําคัญทางศาสนามี 
1) งานฉลองบุญ19 วัน  2) อัยยัมมีฮา 3) วันศักดิ์สิทธิ์ 

4.  ศาสนาบาไฮมีจุดหมายปลายทางของชีวิต อัน 
เปนความสุขอันนิรันดรคือ สวรรค คือ ไดขึ้นสวรรคอยู 
กับพระเจาช่ัวนิรันดร วิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุด 
ดวยการจงรักภักดีตอพระเจาและปฏิบัติตามคําสั่งสอน 
ของพระองค  ชาวบาไฮเช่ือวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้ง 
เดียว  จากนั้นก็จะไปอยูในนรกหรือสวรรคช่ัวนิรันดร 

5. ศาสนาบาไฮไดทํารูปสัญลักษณทางศาสนาเปน 
2  แบบ คือ 1)  ตัวอักษรคําวา "ยาบา-ฮาอุลลาหภา" ซึ่ง 
เขียนตามแบบภาษาอาหรับ 2)  เปนสัญลักษณที่แสดง 
ความสัมพันธ ระหวางพระเจากับมนุษย 

6. ศาสนาบาไฮ แมจะเปนศาสนาใหมลาสุด แตก็ 
กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ปจจุบันมีศาสนิกของ 
ศาสนาบาไฮอยู ทั่ ว เกือบทุกมุมโลกโดย มีศาสนิก 
ประมาณ 10 ลานคน 

13.1 ประวัติความเปนมา 
บาไฮ เปนช่ือที่ตั้งตามนามพระศาสดาของศาสนานี้ 

คือ พระบาฮาอุลลาห ซึ่งแปลวา  แสงสวางของพระ 
เจา  คําวา บาไฮ มาจากคําวา บาฮา แปลวา แสงสวาง 

ศาสนาบาไฮ เกิดในอิหราน ในยุคที่ศาสนิกของ 
ศาสนาอิสลาม คริสต และโซโรอัสเตอรเปนปฏิปกษตอ 
กันอยางรุนแรง  โดยเฉพาะชาวคริสตและชาวโซโรอัส 
เตอรเปนฝายที่ถูกทํารายเปนสวนใหญ เพราะผูปกครอง 
บานเมืองเปนมุสลิม พระบอบและพระบาฮาอุลลาหทน 
เห็นสภาพเลวรายนั้นไมไหว จึงไดครุนคิดอยางหนักที่จะ 
หามาตรการมาประนีประนอมใหศาสนิกของทั้ง  3 
ศาสนาหันมาสามัคคีปรองดองกัน จึงเปนเหตุใหเกิด 
ศาสนาบาบีและบาไฮขึ้นมา เพื่อสันติสุขคืนมาใหเพื่อน 
รวมชาติ นอกจากนี้ยังมีจุดหมายกวางไกลออกไปจนถึง 
การขจัดความขัดแยงกันในระหวางศาสนิกของศาสนา 
ตางๆ ทั่วโลกอีกดวย 
ออกไดอยางกวางไกล 

พระอับดุลบาฮา เปนบุตรคนโตของพระบาฮา 
อุลลาห ทานเกิดเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 มีช่ือ 
เดิมวา อับบาส เอฟเฟนดี ในชวงสมัยของพระอับดุลบา 
ฮา ศาสนาบาไฮเจริญกาวหนามาก และเม่ือ พ.ศ. 2454- 
2455  พระอับดุลบาฮา  ไดเดินทางไปเผยแพรศาสนายัง 
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา  และทานไดรับสถาปนาเปน 
เซอร  ขุนนางอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2463 เพราะการชวยเหลอื 
บรรเทาทุกขสงครามระหวางไฮฟาปาเลสไตน พระอับ 
ดุลบาฮาถึงแกอสัญกรรมเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2464 รวมอายุได 77 ป กอนสิ้นชีพทานไดแตงตั้งให โชกิ 
เอฟเฟนดี รับตําแหนงแทน ปจจุบันศพของทานถูกฝงอยู 
บนภูเขาคารเมล ในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล  เคียง 
ขางกับหลุมฝงศพพระบอบ 

โชกิ เอฟเฟนดี เกิดเม่ือ พ.ศ. 2410 เปนหลานคน 
โตของพระอับดุลบาฮา ศาสนาบาไฮในสมัยของโชกิ 
เอฟเฟนดี เจริญรุงเรืองและแผขยายไปยังประเทศตางๆ 
ยิ่งกวาสมัยศาสดาองคกอนๆ เพราะชาวโลกไดทราบถึง
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ศาสนาบาไฮบางแลว จากการวางรากฐานของศาสดาที่ 
ผานมา  อีกทั้งโชกิ เอฟเฟนดี ก็ไดรับการศึกษาสูง โดย 
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยออกฟอรด ประเทศอังกฤษ ทาน 
ไดเขียนจดหมายถึง 50,000  ฉบับ มีทั้งภาษาอังกฤษ อา 
รบิก และเปอรเซีย สงไปยังประเทศตางๆ จนกลายเปน 
คัมภีรคําสอนศาสนาบาไฮ ทานโชกิ  เอฟเฟนดี ถึงแก 
อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 รวมอายุได 
90 ป ศพของทานถูกฝงอยูที่สุสานเกรทนอรทเทิรน ใน 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ทานโชกิ เอฟเฟนดี สิ้นชีวิตโดยมิไดแตงตั้งใครรับ 
ตําแหนงแทน จึงเปนอันวา  ระบบสืบตําแหนงแทนได 
สิ้นสุดตั้งแตบัดนี้เปนตนมา  ชาวบาไฮจึงไดปรึกษากัน 
เพื่อจัดแตงต้ังหนวยงานมาบริหารศาสนา ดังนั้นเมื่อ พ.ศ. 
2506 จึงไดจัดต้ังธรรมสภายุติธรรมสากลขึ้น มีกรรมการ 
6 คน ซึ่งเลือกตั้งมาจากกรรมการธรรมสภาแหงชาติทั่ว 
โลก  ธรรมสภาแหงชาติทั่วโลกก็มีกรรมการ 9  คน  ที่ 
เลือกตั้งมาจากกรรมการธรรมสภาบาไฮสวนทองถิ่นอีก 
ทอดหนึ่ง  สวนกรรมการธรรมสภาบาไฮสวนทองถิ่นก็ 
เลือกมาจากสมาชิกในทองถิ่นนั่นเอง 

เพราะฉะนั้นธรรมสภาของศาสนาบาไฮจึงมี 3 
ระดับ โดยมีธรรมสภายุติธรรมสากล  เปนสภาสูงสุด 
รองลงมาก็เปนธรรมสภาแหงชาติ และธรรมสภาบาไฮ 
สวนทองถิ่นตามลําดับ ธรรมสภายุติธรรมสากลซึ่งเปน 
สภาสูงสุด ตั้งอยูที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล  การที่ 
เลือกเมืองนี้เปนที่ตั้งธรรมสภายุติธรรมสากล  ก็เพราะ 
เปนเมืองท่ีฝงศพของพระบอบและพระอับดุลบาฮา ดวย 
เหตุนี้เมืองไฮฟาจึงเปนเมืองศูนยกลางของศาสนาบาไฮ 
และเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาไฮ 

ศาสนาบาไฮแมจะเปนศาสนาใหมลาสุด  แต 
ปจจุบันไดแผขยายไปอยางกวางไกลจนมีศาสนิกอยู 
เกือบทั่วโลก และกําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

13.2 ประวัติศาสดา 
13.2.1 ประวัติกอนการกอต้ังศาสนา 

บาไฮเปนศาสนาที่มีกําเนิดในประเทศอิหราน 
เม่ือป ค.ศ. 1844  เริ่มตนจากชายหนุมคนหนึ่งช่ือ มีรซา 

อาลี โมหัมหมัด (Mirza  Ali  Muhammand)  หรือที่เรียก 
กันวา พระบอบ (Bob)  เปนผูเปดทางและตระเตรียม 
ประชาชนสํ า หรับการมา ของพระบาฮ าอุ ล ลาห 
(Bahaullah) ซึ่งเปนผูกอตั้งศาสนาบาไฮ แตอยางไรก็ตาม 
ชาวไบฮายังคงยอมรับวาพระบอบเปนศาสดาองคหนึ่ง 
เชนเดียวกับพระบาฮาอุลลาห และคัมภีรบายัน (Bayan) 
ซึ่งเปนการเปดเผยศาสนาของพระบอบก็เปนคัมภีร 
สําคัญของศาสนา 

คําวา  "บอบ"  (Bob)  ในภาษาอาหรับมี 
ความหมายวา ประตู ภารกิจของพระบอบ คือ การเตรียม 
คนที่จะยอมรับศาสดาที่จะมาในอนาคต  พระบอบเกิด 
เม่ือวันที่ 20  ตุลาคม ค.ศ. 1819  ที่ชีราส (Shiraz)  ซึ่งอยู 
ทางใตของประเทศอิหราน อายุ  22  ป ไดสมรสและมี 
บุตรชาย 1 คน เม่ืออายุได 25 ป ทานประกาศวา "พระผู 
เปนเจาผูทรงไวซึ่งความเทิดทูนไดเลือกทานใหเปนพระ 
ทวาร" 

ในการประกาศศาสนาของพระบอบ  ทําให 
สาวกหลายคนถูกฆาตายอยางทารุณ แมแตตัวทานเองใน 
ภายหลังก็ถูกจับและถูกประหารชีวิตดวยกระสุนปนใน 
ขณะที่มีอายุเพียง 31 ป 

13.2.2 ประวัติการกอต้ังศาสนาและประวัติศาสดา 
มีรซา  ฮุสเซน  อาลี (Mirza  Husain  Ali)  ผูซึ่ง 

ตอมาไดใชสมญานามวา บาฮาอุลลาห แปลวา  พระ 
เกียรติคุณของพระเจา เกิดเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1817  ณ กรุงเตหะราน  ประเทศอิหราน บิดาของทาน 
สิ้นชีวิตเม่ือทานอายุ 22 

ในบั้นปลายชีวิตทานไดพักที่บาหจี และสิ้นชีพ 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1892 รวมอายุ 75 ป ศพของ 
ทานฝงที่บาหจี  ตั้งแตนั้นมาบาไฮไดซื้อสถานที่นี้และ 
บริเวณรอบๆ  ตกแตงใหงดงามและเปนสถูปศักดิ์สิทธิ์ 
ที่สุดสําหรับบาไฮ  บาไฮผูแสวงบุญจากทั่วโลกจะ 
เดินทางมาเยือนสถูปนี้ 

หลังจากสิ้นชีวิต ลูกชายคนแรกที่ช่ือ อับบาส 
เอฟเฟนดิ (Abbas Effendi) หรือที่รูจักกันในนามอับดุล 
บาฮา (Abdul-Baha) ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนของ 
บิดามีหนาที่อธิบายและช้ีแจงคําสั่งสอน ซึ่งทุกคนที่นับ
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ถือศาสนาบาไฮจะตองเช่ือฟงและปฏิบัติตาม  ทานจึง 
ไดรับการยกยองใหเปนศูนยกลางแหงพระปริญญา 

อับดุลบาฮาเกิดที่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของ 
ประเทศอิหราน ในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1844 เปน 
บุตรชายคนแรกของพระบาฮาอุลลาห  ตลอดชวงเวลาที่ 
ทานเปนผูนําทางศาสนานั้น  ความเจริญรุงเรืองของ 
ศาสนาบาไฮรุงโรจนเปนอยางมาก มีการสรางวัดบาไฮ 
เปนแหงแรกของโลกที่ เ มืองอิสคาแบด มีการกอตั้ง 
โรงเรียน วิทยาลัย  และธรรมสภา นอกจากนี้ยังมีการ 
ก อ ตั้ ง ชุ ม ชนบา ไ ฮ เ กิ ดขึ้ น ในที่ ต า งๆ   เ ช น   ตุ ร กี 
อิหราน  อียิปต อินเดีย พมา ญี่ปุน ฝรั่งเศส และเยอรมนี 
เปนตน รวมทั้งหมดประมาณ 35 ประเทศ จนกระทั่งใน 
วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1921 ทานลวงลับไปอยางสงบ 
บนเตียงนอนโดยมีบุตรสาวทั้งสองเฝาอยูขางๆ ศพของ 
ทานฝงอยูขางขวาถัดจากศพของพระบอบที่อยูบนเขา 
คารเมลในอิสราเอล 

เมื่อทานสิ้นไปแลว  หลานชายของทานช่ือ โช 
กิ  เอฟเฟนดิ ( Shauqi  Effendi)  ไดรับการยกยองให 
เปนศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ และเปนผูตีความหมาย 
ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห และตอจากโชกิ เอฟ 
เฟนดิแลว ภาระนี้จะตองตกเปนภาระของบุตรคนแรกที่ 
สืบเช้ือสายโดยตรง  แตเปนเรื่องที่นาเสียดายมาก เม่ือ 
ทานถึงแกกรรมอยางกะทันหัน เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1957  ที่กรุงลอนดอน ทานไมไดแตงตั้งผูใดใหสืบ 
ทอดตําแหนงนี้  และชีวิตสมรสของทานไมไดสราง 
เลือดเนื้อเช้ือไขใหเปนสายใยของศาสนาตอไป 

13.3 คัมภีรในศาสนา 
คัมภีรศาสนาบาไฮมีหลายเลม  เพราะถือธรรม 

นิพนธของศาสดาบาไฮทุกองคเปนตัวคัมภีรของศาสนา 
บาไฮ แตที่ใหความสําคัญมาก ก็คือธรรมนิพนธของพระ 
บาฮาอุลลาห ไดแก 

1.  คัมภีร (กิตาบี) อัคคัส วาดวยธรรมวินัยตางๆ 
เชน บาไฮศาสนิกชนตองสวดมนต ตองถือศีลอด 19 วัน 
ตองรวมงานฉลองบุญทุกตนเดือน  ตองรําลึกถึงวัน 
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ตองดําเนินชีวิตอยางสุขสงบและ 

สามัคคี  ตองใหการศึกษาแกบุตรหลาน และตองเวน 
อบายมุข เปนตน ชาวบาไฮถือวา คัมภีรอัคคัส  เปนคัมภีร 
สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เพราะนอกจากเปนนิพนธของ 
พระบาฮาอุลลาหแลว  ทานยังไดประทับตราประจําตัว 
ของทานไวดวย 

2.  คัมภีรวจนะที่ซอนเรน  (The Hiden Words) 
วาที่ดวยความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย  และ 
ความจริงพื้นฐานของศาสนาตางๆ 

3.  คัมภีรหุบผาทั้ง 7 และทั้ง 4 (The Seven and 
Four  Valleys)  วาดวยวิวัฒนาการของมนุษยผูแสวงหา 
จะตองพบอะไรบาง 

4.  คัมภีรอิกัน  (Igan)  คัมภีรแหงความม่ันใจ 
คัมภีรนี้วาดวยการอธิบายคําสอนที่ยากและซับซอนมาก 
ในปรัชญาของคัมภีรเกาๆ และวาดวยพระศาสดาที่พระ 
เจาทรงสงลงมายังโลกมนุษยเปนคราวๆ อีกดวย 

13.4 หลักคําสอนที่สําคัญ 
หลักคําสอนเบื้องตนที่สํ าคัญของบาไฮมี  3 

ประการ คือ 
13.4.1 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระผูเปน 

เจา 
ศาสนาบาไฮเช่ือวาพระเจามีเพียงองคเดียว 

เทานั้น แตที่ช่ือเรียกหลากหลายออกไปเพราะขึ้นอยูกับ 
สภาพทองถิ่นของแตละชาติแตละภาษา  แตแทจริงแลว 
พระเจาคือ สัจธรรมที่เที่ยงแท เปนแหลงวิทยาการทั้ง 
ปวง  มีอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล และเปนอยู 
ตลอดกาล พระองคทรงเปนนามธรรมที่ไมอาจอธิบายได 
ดวยภาษาของวัตถุ เราจึงไมสามารถเห็น  หรือเขาใจ 
พระองคไดนอกจากอาศัยศาสดาตางๆ ซึ่งเปนผูแทนของ 
พระองคท่ีพระองคไดเลือกแลว 

13.4.2 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสนาทั้ง 
ปวง 

ศาสนาตางๆ  มาจากที่มาเดียวกันคือ พระเจา 
ดังนั้นคําสอนของศาสดาทั้งหลายจึงมาจากแหลงความรู 
อันศักดิ์สิทธที่เดียวกัน และมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 
คือ สอนใหมนุษยเปนคนดีและมีความรักในกันและกัน
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13.4.3  ความเปนอันหนึ่ งอัน เดียวกันของ 
มนุษยชาต ิ

หลักคําสอนเกี่ยวกับความเปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกันของมนุษยชาตินี้สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.การแสวงหาความจริงอยางอิสระ 
2.ขจัดอคติทุกชนิด 
3.การใหความเสมอภาค 
4.การศึกษาสากล 
5.ก ารแก ไขปญหา เศ รษฐกิ จด ว ยวิ ธีทา ง 

ศีลธรรม 
6.ศาสนาตองสอดคลองกับวิทยาศาสตร 
7.การมีสันติภาพสากล 
8.ขจัดความม่ันคงและความยากจน 
9.การมีภาษาสากล 
10.การมีความจงรักภักดีตอรัฐบาล 
11.การงดเวนจากแอลกอฮอลและยาเสพติด 
12.หามการนินทา 
สําหรับความคิดในเรื่องสวรรคและนรก  ชาว 

บาไฮเช่ือวา เปนสภาวะมากกวาเปนสถานที่และเรา 
สามารถอยูในสวรรคหรือนรกไดทั้งในโลกนี้และโลก 
หนา สวรรคคือภาวะอันประเสริฐที่ไดใกลชิดกับพระผู 
เปนเจาและบรรลุโดยการเช่ือฟงพระประสงคของ 
พระองค นรกคือการอยูหางไกลจากพระผูเปนเจาซึ่งผลที่ 
ตามมาคือความทุกขและสิ้นหวัง 

13.4.4 พระเจาสูงสุดของศาสนาบาไฮ 
ศาสนาบาไฮเชื่อวาพระผูเปนเจามีเพียงองคเดียว 

เปนพระผูทรงมีอํานาจสูงสุดนั้น พระผูทรงมหิทธานุ 
ภาพ พระผูสรางสรรพสิ่ง และพระผูดํารงอยูนิรันดร ไม 
มีใครที่เคยเห็นพระองคแมนวามีความนึกคิดเกี่ยวกับ 
พระองคโดยอาศัยการสัง เกตความมหัศจรรยของ 
ธรรมชาติที่พระองคทรงสรางขึ้นมา  พระองคทรงอยู 
เหนือประสบการณของมนุษย  และอยูเหนือทรรศนะ 
ของมนุษย ทางเดียวที่เราจะรูจักพระเปนเจาได คือการ 
มองไปยังครูหรือศาสดาทั้งหลายและปฏิบัติตามทาน 
เม่ือผูใดสวดอธิษฐาน  ทําสมาธิ เพื่อจะบรรลุคุณธรรม 

และคุณลักษณะของพระผูเปนเจา เราอาจกลาวไดวา ผู 
นั้นกําลังพัฒนาตนเพื่อที่เปนรูปจําลองของพระผูเปนเจา 

13.5 หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด 
ศาสนาบาไฮ สอนวา ศาสนาบาไฮเปนศาสนาที่ 

แทจริงของมนุษยชาติ มีเพียงศาสนาเดียว  เปนศาสนา 
สากล สวนศาสนาอื่นๆ ลวนแตมาจากศาสนาบาไฮ 
ทั้งสิ้น 

ศาสนาบาไฮเช่ือวาทุกคนเปนพี่นองกัน เพราะมา 
จากพระเจาองคเดียวกัน เพราะฉะนั้นแตละคนจึงมี 
ศักดิ์ศรีเทากัน และดวยความเช่ือดังที่กลาวมา จึงไมควร 
มีปญหาทะเลาะวิวาทกันในเรื่องพระเจา 

ศาสนาบาไฮเช่ือวา เม่ือคนตายแลว  วิญญาณได 
ตายตามรางกายไม วิญญาณเปนอมตะและจะรอการ 
พิพากษาในวันสิ้นโลก จากนั้นก็จะขึ้นสวรรคหรือนรก 
ตามกรรมที่ทําไวตอไป เปนตน 

13.6 สถานที่ทําพิธีกรรม 
ศาสนาบาไฮไมมีนักบวชที่จะทําพิธีกรรมแตทุกคน 

สามารถทําหนาที่บูชาพระผูเปนเจาได 
ตามปกติแลวศาสนิกชนบาไฮจะพบปะสังสรรคกัน 

ในบานหรือที่ศูนยบาไฮ  นอกจากนี้ยังมีโบสถหรือที่ 
เรียกวา มาชริกุล อัสคาร ซี่งมีความหมายวา สถานะแหง 
อรุณของการสรรเสริญพระเจา มีลักษณะจะตองมีดาน 9 
ดาน มีประตู 9 ประตู มีน้ําพุ 9 สระ มีทางเดินเขา 9 ทาง 
มีประตูใหญ 9 ดาน มีเสาในโบสถ 9 ตน มีสวนดอกไม 9 
สวนรอบนอกตัวโบสถ ในตัวโบสถมีพื้นช้ันลาง และมี 
ระเบียงช้ันบน หลังคาสรางเปนรูปโดม และการที่บาไฮ 
นิยมนําเลข 9  เขามาสัมพันธกับศาสนาอาจเปนเพราะ 
พยัญชนะในภาษาอาหรับมีคาเปนตัวเลข และคาตัวเลข 
ของคําวา บาฮา เทากับ 9 เลข 9 จึงมีความสําคัญสําหรับ 
ศาสนาบาไฮ 

โบสถแรกของศาสนาบาไฮสรางขึ้นที่ เ มือง 
เอชกาบาด ในประเทศรัสซีย และโบสถที่สองสรางบน 
ฝงทะเลสาบมิชิแกน เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากนั้นมีการสรางโบสถในอีกหลายประเทศ เชน ที่กรุง
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ปานามา ออสเตรเลีย อูกานดา  เยอรมนี และนิวเดลฮี 
เปนตน 

13.7 พิธีกรรมที่สําคัญ 
ศาสนิกชนของบาไฮมีพิธีกรรมที่ตองการกระทํา คือ 

1.การสวดมนตทุกวัน 
2.การอานพระคัมภีรทุกวัน 
3.พิธีสมรส 
4.การถือศีลอด  ผูนับถือศาสนาบาไฮจะถือศีล 

อดประจําปต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม เปน 
เวลาทั้งหมด 19 วัน บุคคลที่ถือศีลอดมีอายุระหวาง 15- 
70  ป ยกเวนผูปวย หญิงมีครรภ แมที่ใหนมลูก  ผูใช 
แรงงานมาก และผูที่เดินทางไกล 

5.การตาย การทําศพของบาไฮใชวิธีฝงไมมีการ 
เผาเพราะรางกายเปนบัลลังกแหงวิหาร 

13.8 วันสําคัญทางศาสนา 
ปฏิทินของบาไฮแตกตางจากปฏิทินทั่วๆ ไป โดย 

นับตามปสุริยคติ แบงเปน 19 เดือน เดือนละ 19 วัน และ 
เรียกช่ือเดือนเหลานี้ เปนภาษาอาหรับซึ่ งแสดงถึง 
คุณลักษณะของพระผูเปนเจา ดังนั้นชวงการนับวันของ 
บาไฮจึงไมตรงกับปฏิทินสากลที่ใชกันทั่วไป 

13.8.1 งานฉลองบุญ 19 วัน วันแรกของทุกเดือน 
บาไฮ ธรรมสภาทองถิ่นของแตละชุมชนจะจัดงานฉลอง 
บุญ 19 วัน  วันนี้เปนการฉลองทางจิตใจซึ่งมีเดือนละ 1 
ครั้ง แมวามีเพียงน้ําเปลาก็ตาม แตผลจากการปฏิบัติใน 
งานนี้จะเปนการบํารุงมิตรภาพและความรัก อีกทั้งยังเปน 
การระลึกถึงพระผูเปนเจา งานฉลองบุญนี้ประกอบดวย 3 
ภาค คือ 

1.  ภาคธรรมะ จะมีการสวดมนตและอานธรรม 
นิพนธ 

2.  ภาคบริหาร  จะมีการอานจดหมายจาก 
ธรรมสภาแหงชาติ  สมาชิกในชุมชนปรึกษาหารือกัน 
เสนอความคิดเห็นใหธรรมสภาพิจารณา 

3.  ภาคสังสรรค  จะมีการบริการอาหาร 
เครื่องดื่ม  ซึ่งถาไมมีอะไรเลย แมมีเพียง  น้ําเปลาก็ไม 

เปนไร การจัดนั้นขึ้นอยูกับกําลังทรัพยของเจาภาพ งาน 
ฉลองบุญท้ัง 19 วัน มีตามลําดับดังนี้ 

13.8.2  อัยยัมมีฮา  เปนวันที่มีการใหของขวัญ 
แสดงน้ํ า ใจ อนุ เ คร าะห ต อผู ป ว ยและคนยา กจน 
นอกจากนี้อาจมีการถือบวช 19 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 2 
มีนาคม  20 มีนาคม ของทุกป 

13.8.3  วันศักดิ์สิทธ ิ์  ในปของบาไฮจะมีวัน 
ศักดิ์สิทธิ์ 9  วัน ซึ่งในวันเหลานี้ถาเปน ไปไดจะมีการ 
หยุดงานและหยุดโรงเรียน  วันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 วันนี้ จะมี 
การสวดมนต สังสรรค หรือปกนิก หรือชุมนุมกันดวย 
ความสํารวมและเคารพ 

13.9 สัญลักษณของศาสนา 
ในศาสนาบาไฮไดทํารูปสัญลักษณเปน  2  แบบ 

คือ 
แบบที่ 1 คือคําวา ยาบาฮาอุลลาหภา เขียนตาม 

แบบภาษาอาหรับ มีความหมายวา  ขาแตพระผูทรงความ 
รุงโรจน เหนือความรุงโรจน 

แบบที่ 2 เปนสัญลักษณที่แสดงความสัมพันธ 
ระหวางพระเจากับมนุษย เสนบนหมายถึง ภพของพระ 
เจา เสนกลางหมายถึงพระศาสดา และเสนลางหมายถึง 
ภพของมนุษย  สวนเสนแนวดิ่งหมายถึงพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ที่สืบจากพระเจาผานมาทางศาสนา เพื่อนําพระ 
ประสงคของพระองคมาใหมนุษยทราบ สวนดาวสอง 
ดวงบงบอกวา ในยุคนี้มีพระศาสดาคือพระบอบและพระ 
บาฮาอุลลาห 

13.10 ฐานะของศาสนาในปจจุบัน 
ศาสนาบาไฮนับตั้งแตทานโชกิ เอฟเฟนดี ถึงแก 

กรรมเม่ือ พ.ศ. 2500  ระบบสืบตําแหนงแทนก็เปนอัน 
สิ้นสุด ชาวบาไฮจึงไดจัดตั้งองคกรมาบริหารศาสนาขึ้น 
เมื่อ พ.ศ. 2506 แบงเปน 3 ระดับ จากต่ําไปหาสูง คือ 

1.  ธรรมสภาทองถิ่น 
2.  ธรรมสภาแหงชาติ 
3.  ธรรมสภายุติธรรมสากล
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ศาสนาบาไฮ ปจจุบันมีศาสนิกของศาสนา 
บาไฮอยูเกือบทั่วโลก โดยมีศาสนิกประมาณ 10 ลานคน 
มี ธรรมสภาแหงชาติไมนอยกวา 148  แหง มีธรรมสภา 
ทองถิ่นไมนอยกวา 30,304  แหง  และมีการแปลคัมภีร 
ศาสนาบาไฮออกเปนภาษาตางๆ ไมนอยกวา 756 ภาษา 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีสํานักสาขาอยูทุกรัฐ และ 
สํานักงานใหญที่เมืองวิลเมตต บนฝงทะเลสาบมิชิแกน 
ใกลเมืองชิคาโก แมในประเทศไทยก็มีสํานักงานใหญอยู 
ที่ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ และยังมีสาขา 
ตางจังหวัดท่ี เชียงใหม สงขลา และยโสธร อีกดวย 

ศาสนาบาไฮในทรรศนะทั่วไปถือกันวา เปนนิกาย 
หนึ่งของศาสนาอิสลาม โดยแยกตัวมาจากนิกายชิอะห 
แตชาวบาไฮถือวา ศาสนาบาไฮเปนศาสนาอิสระ  ไม 
ขึ้นอยูกับศาสนาใด เพราะศาสนาบาไฮมีศาสดา หลักการ 
คัมภีรศาสนา ปฏิทินศาสนา โบสถ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ทางศาสนา เปนตน เปนของตน จนไดทําเรื่องเสนอให 
องคการสหประชาชาติรับรองวาเปนศาสนาอิสระศาสนา 
หนึ่ งของโลก  เ ม่ือ  พ.ศ .  2490  ซึ่ งทางองคการ 
สหประชาชาติ ก็ไดรับรองสถานะดังท่ีเสนอมา 

แตศาสนาบาไฮในประเทศอิหรานไดรับความ 
กระทบกระเทือนมาก เพราะในป พ.ศ. 2522 สมัยปฏิวัติ 
ศาสนาอิสลาม โดยมีอยาตอลละห รุฮอลลาห  โคไมนี่ 
เปนหัวหนาปกครองประเทศอิหราน เปนสมัยที่ศาสนา 
บาไฮไดรับความเดือดรอนเปนที่สุด เพราะถูกถือวาเปน 
ศาสนามิจฉาทิฏฐิ ชาวบาไฮถูกฆาตายเปนจํานวนมาก ที่ 
ถูกจําคุกก็มีมากมาย  ทรัพยสินและบานเรือนถูกยึด 
สมบัติของศาสนา สุสาน  และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตกอยู 
ภายใตการควบคุมของรัฐ อีกทั้งเตรียมจะออกกฎหมาย 
ใหถือวา การฆาชาวบาไฮไมผิดอีกดวย  จึงเปนเคราะห 
รายที่สุดของชาวบาไฮในประเทศอิหรานซึ่งเปนแผนดิน 
ที่เกิดของศาสนาบาไฮเอง
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