
ศาสนาฮินดู 

โดย… 
ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก



สัญลักษณของศาสนาฮินดู 

โอม หมายถึง พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ



ศาสนาพราหมณ (Brahmanism) 

เปนศาสนาทีเ่กาแกที่มวีิวฒันาการมาพรอมกับการมาของ 
ชาวอารยันราว ๔,๐๐๐ ปมาแลว ในชั้นตนพวกอารยันนับถือ 
ภูตผปีศาจ อํานาจตางๆ ทางธรรมชาติที่ไมสามารถอธิบายได 
ตอมาการนับถือธรรมชาตติาง ๆ จึงพฒันามาสูการทํารูป 
เคารพ และเทพตีาง ๆ มากมาย เชนพระอินทร พระวิรุฬ 
พระอัคนี เปนตน



ลัทธิความเชื่อเหลานี้ไดพัฒนาการมาเปนศาสนา 
พราหมณ เปนศาสนาที่ไมมีศาสดาเปนผูกอตั้ง 
เหมือนหลาย ๆ ศาสนา ปจจุบันเรียกวาศาสนา 
ฮินดู (Hinduism) มีผูนับถือท่ัวโลกเกอืบ 800 
ลานคนท้ัง อินเดีย เนปาล และบางสวนของ 
อินโดนีเซีย



ช่ือเรียกศาสนาพราหณ /ฮินดู 
๑. สนัตนธรรม แปลวา ศาสนาที่ดํารงอยูเปนนติย ไมมีวัน 

เสื่อมสูญ 
๒. ไวทิกธรรม แปลวา "ธรรมที่ไดมาจากพระเวท" 
๓. อารยธรรม แปลวา "ธรรมอันดีงาม" 
๔. พราหมณธรรม แปลวา "คําสอนของพราหมณาจารย" 
๕. ฮินดูธรรม แปลวา "ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสาหรือ 

ศาสนาฮินด"ู



เทพเจาในศาสนาฮินดู 
พระพรหมเปนเทพผูทําหนา พระพรหมเปนเทพผูทําหนา 
ที่สรางโลกและสรรพสิ่ง ที่สรางโลกและสรรพสิ่ง 

พระวิษณุ พระวิษณุ/ /พระนารายณ พระนารายณ 
เปนผูรักษาโลก เปนผูรักษาโลก 

พระศิวะเปนผูทําลายโลก พระศิวะเปนผูทําลายโลก



พระวิษณุ /พระนารายณ 
-  พระวิษณุในรูปท่ีตองเกี่ยวของกับโลกเปนหนึ่งในตริมูรติ(วิษณุ ศิวะ 
พรหม) มีหนาท่ีรักษาจักรวาลท่ีพระพรหมไดสรางขึ้นกอนท่ีจะถูกพระ 
ศิวะ ทําลายในท่ีสุด 

-  พาหนะของพระองค คือครุฑ ในฤคเวท พระวิษณุเปนรูปหนึ่งของ 
พระอาทิตยเปนเทพท่ีไมมีบทบาทสําคัญมากนัก เพียงแตคอยชวยพระ 
อินทรในการตอสูกับศัตรูชั่วรายท่ีทรงอํานาจ 

-  พระวิษณุเมื่อแสดงเปนรูปบุคคล มีพระวรกายสีน้ําเงินเขม มี 4 กร ถือ 
ดอกบัว คทา(กระบอง) จักร และ สังข 

- สวรรคท่ีพระวิษณุปกครองอยูกับพระลักษมีมีชื่อวา ไวกุณฐะ



อวตารของพระวิษณุ 
 เมื่อธรรมในโลกมนุษยเสื่อมลงอยางมากเนื่องจากการกระทําของคนชั่ว 

พระวิษณุจะอวตารมาจากสวรรคไวกุณฐะ มาบนโลกมนุษยเพื่อน 
คุมครองคนดีและปราบคนชั่ว 

 อวตารที่สําคัญมี ๑๐ ปางคือ 
๑)มัตสยะ เปนปลา ๖) ปรศุราม เปนพราหมณมีขวานเปนอาวุธ 
๒)กูรมะ เปนเตา ๗)พระราม 
๓)วราหะ เปนหมูปา ๘)พระกฤษณะ 
๔)นรสิงหะ เปนครึ่งคนครึ่งสิงห ๙) พระพุทธเจา 
๕)วามนะ เปนพราหมณรางเล็ก ๑๐) กัลกิ



พระศิวะ 
q  เปนพระเจาสูงสดุของผูนบัถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย ชาวไทย 
สวนใหญเรียกวาพระอิศวร ที่ประทับคือเขาไกลาสซ่ึงเปนยอด 
หนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย  มีโคนันทิเปนพาหนะ 

q พระศิวะปรากฏใหเราเห็นดวยรูป ๘ รูป มีช่ือเรียกวา อัษฏา 
มูรติ คือ ๑) สิ่งที่พระพรหมาสรางสิ่งแรกคือ น้ํา ๒) สิ่งที่นํา 
เครื่องสังเวยไปใหเทพตางๆ คือ ไฟ ๓) ผูเปนเจาภาพในการ 
ประกอบยัชญะ (พิธีบูชา) เทพดวยเครื่องสังเวย ๔ ประการ ๕) 
ผูกําหนดกลางวันและกลางคืน ไดแก พระจันทรและพระ 
อาทิตย ๖) วิษัยสําหรับการไดยิน ไดแก อากาศ (space) ๗) ตัว 
เช้ือสําหรับทุกสิ่งไดแกดิน และ ๘) ลม





คัมภีร 
๑. ฤคเวท (Rigveda) เปนคัมภีรท่ีเกี่ยวเนื่องกับบท 

สวดตางๆ เพื่อสรรเสริญพระเจา ฤทธิ์เทวะและ 
ธรรมชาติ กลาวถึงการสรางโลก เปนคัมภีรท่ีเกาแกท่ีสุด 
มีบทสวดถึง 1,028บท 

๒. ยชุรเวท (Yajureda) เปนคัมภีรท่ีเกี่ยวกับบทรอย 
กรองบวงสรวงตางๆ ใชในพิธีการบูชายัญท่ีเรียกวา ยัญ 
พิธีในทางศาสนา



๓. สามเวท (Samveda) เปนคัมภีรที่เก่ียวกับสังคีต บท 
สวดมนต สําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ ของประชาชน 
ทั่วๆ ไป 

๔. อาถรรพเวท (Atharvaveda) เปนคัมภีรที่เกี่ยวกับ 
เวทมนต คาถาตางๆ



นิกาย 
๑. นิกายไวศณพ (Vishnav) เปนนิกายที่นับถือพระวิษณุ 

เจาเปนเทพองคสูงสุด เชื่อวาวิษณุสิบปาง หรือนารายณ 
๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเปนมเหสี มีพญา 
ครุฑเปนพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดีย 
ภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ 
พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยทานนาถมุนี (Nathmuni)



๒. นิกายไศวะ  (Shiva) เปนนิกายท่ีเกาท่ีสุด นับ 
ถือพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุด สัญลักษณ อยางหนึ่ง 
แทนพระศิวะคือ ศิวลึงคและโยนีก็ไดรับการบูชา 
เชน องคพระศิวะ นิกายนี้ถือวาพระศิวะเทาน้ันเปน 
เทพสูงสุดแมแตพระพรหม, พระวิษณุก็เปนรองเทพ 
เจาพระองคนี้ นิกายนี้เชื่อวา วิญญาณเปนวิถีทางแหง 
การหลุดพนมากกวาความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้ 
จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไป 
พรอมกัน



ไศวนิกาย/ บูชาพระศิวะ



๓. นิกายศักติ (Shakti) เปนนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระ 
ชายาของมหาเทพ เชน สรสัวดี พระลักษมี พระอุมา เจาแม 
ทุรคา และเจาแมกาลีซึ่งเปนชายาของมหาเทพท้ังหลาย เปน 
ผูทรงกําลังหรืออํานาจของเทพสามีไว



๔. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) 
นิกายน้ีนับถือพระพิฆเณศเปนเทพเจาสูงสุด ถือวา 

พระพิฆเนศเปนศูนยกลางแหงเทพเจาทั้งหมดในศาสนา 
เชื่อวาเมื่อไดบูชาพระพิฆเนศอยางเครงครัด ก็เทากับได 
บูชาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค



๕. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เปนนิกายขนาดเล็ก 
ในสมัยกอนบูชาพระอาทิตย (สูรยะ) มีผูนับถอืมากใน 
อดีต ปจจุบันมีจาํนวนนอย นิกายนี้มพีิธีอยางหนึ่งคือ กาย 
ตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือวามีอาํนาจศักดิ์สิทธ์ิ คือการ 
กลับมาของพระอาทิตยเปนฤๅษีวิศวามิตร 

๖. นิกายสมารธะ (Samardha) เปนนิกายท่ีใหญ 
พอสมควร นับถอืทุกเทพเจาทุกพระองคในศาสนา ฮินดู 
ความเชื่อแบบนี้เปนทีน่ิยมอยางแพรหลาย เพราะสามารถ 
บูชาเจาไดตามตองการ



หลักการสูงสุดของฮินดูคือ "อาศรม ๔" 
๑. พรหมจารี เปนการประพฤติตนเปนพรมจารีของ 

พราหมณเด็ก ที่อยูในวยัศึกษาเลาเรียน จะตองใชเวลา 
๑๒ ป ในการศึกษาจนจบหลักสตูร ภายหลังจงึจะ 
แตงงานได ...กอนจะเขาศึกษา สมณพราหมณ จะทําพิธี 
เสกมนตราบนตัวนักศกึษา และคลองดวยดายศักดิ์สิทธิ์ 
เรียกวา ยัชโญประวีต คือ สายคุรํา หรือสายมงคล เฉวียง 
บาใหแลวจึงเริ่มเรียน ตอนคลองดายนัน้ พราหมณถือวา 
เกิดอีกครั้งหนึ่งเปน ทวิช (เกิดคร้ังที่สอง)



๒. คฤหัสถ เปนการครองเรือน คือ การแตงงาน ขอปฏิบัติ 
คือ การบูชาเทวดาเชา ค่ํา ปฏิบัติตามหลักผูครองเรือน มี 
ครอบครัว เปนหัวหนา ทําหนาท่ีอานคัมภีร สอน บูชา และชวย 
ผูอื่นบูชา 

๓. วนปรัศน หลังจากมีลูกหลาน กลายเปนผูเฒา ก็ใหละท้ิง 
ครอบครัว บําเพ็ญเพียรในท่ีสงบ หรือบําเพ็ญตบะเพื่อบรรลุ 
ธรรมขั้นสูง มีชื่อเรียกตางๆ คือ ฤาษี (ผูแสวงหาโมกษ) , โยคี (ผู 
บําเพ็ญโยคะ) , ตาปส (ผูบําเพ็ญตบะ ทรมานกาย) , มุนี (ผูสงบ 
บําเพ็ญตปะ นุงหมสีเหลือง) , สิทธา (ผูสําเร็จไดฌานสมาบัติ) , 
นักพรต (ผูบวชบําเพ็ญพรตพรหมจรรย) , ชฎิล (ผูมุนผมสูงเปน 
ชฎา จนตลอดชีวิต) แลวแตพราหมณผูนั้นจะเลือกปฏิบัติ



๔. สันยาสี 
ใหสละโสดแลวออกไปอยูใน 
ปา คือเปนนักบวชท่ีออกจาริก 
ไปยังสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เปน 
พราหมณผูทองเท่ียว เลี้ยงชีพ 
ดวยภิกขาจาร ใจมุงตรงตอพระ 
พรหม



ขอควรปฏิบัติของศาสนิกฮินดู (นิยมะ) 
๑. หรี ความละอายตอการทําความชั่ว 
๒. สันโตษะ ความสันโดษ  ดาํเนินชีวิตดวยความพงึพอใจ 
ดํารงชีวติที่ราบเรียบ 

๓. ทาน การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ถอืวาเงิน ๑ ใน ๑๐ 
สวนของเงินไดทั้งหมดเปนเงินของพระเปนเจา ใหบริจาค 
เงินสวนนี้ใหแกวัด อาศรม และองคกรท่ีกอตัง้ข้ึนเพื่อ 
จุดประสงคในการพัฒนาจิตใจ 

-



๔. อัสติกยะ มีศรัทธาแนบแนน เชื่อใน 
พระเปนเจาอยางไมมีความเคลือบแคลงสงสัย 
เชื่อมั่นในอาจารย (ทางศาสนา) เชื่อในเสนทาง 
ท่ีจะดําเนินไปสูโมกษะ 

๕. อีศวรปูชนะ ปลูกฝงความภักดีตอพระ 
เปนเจาดวยการบูชาและทําสมาธิทุกวัน มีหอง 
พระไวในบาน ๑ หอง ถวายดอกไม ผลไม 
หรือ อาหาร แดพระเปนเจา เปนประจําทุกวัน 
ทองจําบทสวดสําหรับบูชาใหได



๖. สิทธานตศรวณะ  ฟงคําสอนจากคัมภีรทาง 
ศาสนา ศึกษาคําสอนและรับฟงจากอาจารย (ทางศาสนา) 
ที่วงศตระกูลของตนเคารพนับถือ 

๗. มติ พัฒนาจิตใจใหสูงข้ึนโดยพึ่งอาจารย(ทาง 
ศาสนา)ใหเปนผูนําทาง  แสวงหาความรูที่แทจริงเกี่ยวกับ 
พระเปนเจาจนกระทั่งเกิดความสวางข้ึนในภายใน



๘.วรตะ  ปฏิบัติพรตทางศาสนาโดยไมพยายามหลีกเล่ียง 
อดอาหารตามวันท่ีกําหนดไวทางศาสนา เดินทางไปไหวสถานที่ 
ศักดิ์สิทธิ์ปละครั้ง 

๙. ชปะ ทองมนตรเปนประจําทุกวัน สวดบทสวดท่ีอาจารย 
ใหไวเปนประจําทุกวัน  อาบน้ํากอนแลวจึงสงบจิตสงบใจทํา 
สมาธิพรอมกับทองมนตรจนใจจดจออยูท่ีมนตรนั้นซึ่งจะทําให 
ใจมีความสะอาดผุดผอง 

๑๐. ตปส  บําเพ็ญตบะตามคําแนะนาํของอาจารย เพื่อขจัด 
ความชั่วหรือกิเลสออกไปจากใจ และเพื่อจุดไฟภายในใหลุกขึ้น 
ทําใหตนภายในเปลี่ยนเปนตนใหม (เขาถึงโมกษะ)



ขอหามในการปฏิบัติของศาสนิกฮินดู (ยมะ) 

๑. อหิงสา  การไมทําราย 
๒. สัตยะ  ความสัตย 
๓. อัสเตยะ  ไมลักทรัพย 
๔. พรหมจรยะ หรือ พรรมจรรย ประพฤติตัวเชนพรหม คอื 
ควบคุมกามารมณ 

๕. กษมา ความอดทนอกกลั้น อดทนตอสถานการณที่ไม 
อํานวยและอดกลั้นตอบุคคลที่สรางความไมพึงพอใจใหแก 
ตน



๖. ธฤติ ความมีจิตใจแนวแนมั่นคง  เอาชนะความทอแท มีความ 
กลา ไมโลเล 

๗.ทยา  ความกรุณา พยามเอาชนะ ความมีใจโหดเหี้ยม โหดราย 
๘.อรชวะ ความซื่อตรง  ไมหลอกลวง 
๙. มิตาหาระ ควบคุมการบริโภคอาหาร รับประทานอาหาร 

พอประมาณไมมากเกินไป ไมรับประทานอาหารท่ีมีเนื้อ 
๑๐. เศาจะ ความสะอาดบริสุทธิ์ รักษาความบริสุทธิ์ท้ังทางกาย 

และภายในใจ  รักษากายใหมีความสะอาดมีพลานามัยท่ีดี รักษาบาน 
และท่ีทํางานใหสะอาด ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม คบคนดี ไม 
สุงสิงกับคนท่ีประพฤติมิชอบทางเพศ



จุดมุงหมายของชีวิตของชาวฮินดู 
๑. อรถะ หรือ อรรถะ การแสวงหาทรัพยเพื่อการดํารงชวีิต 
ภายใตกรอบคําสอนทางศาสนา 

๒. ธรมะ หรือ ธรรมะ การดํารงชวีิตภายใตกรอบคําสอนทาง 
ศาสนา 

๓. กามะ  การแสวงหาความสุขทางโลก ภายใตกรอบคําสอน 
ทางศาสนา 

๔. โมกษะ แสวงหาความหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด



พิธีกรรมของชาวฮินดู /พิธีสังสการ 
๑. พิธีตั้งครรภ จากวันวิวาห (ครรภาธาน) 
๒. พิธีกระทําตอเด็กในครรภ เม่ือเขาใจวาเปนชาย ประมาณ ๓ 

เดือนหลังแตงงาน (ปุงสวนั) 
๓. พิธีแยกผมหญิง (มารดา) ผูตั้งครรภระยะ ๔ เดือน ๖ เดือน หรือ 

แปดเดือน (สีมันโตนยัน) 
๔. พิธีคลอดบุตร (ชาตกรรม) 
๕. พิธตั้งช่ือเด็ก ในวันที่ ๑๒ / ๑๔ ภายหลังจากคลอด (นามกรรม)



๖. พิธีนําเด็กออกไปดูพระอาทิตยยามรุงอรุณ มื่อเด็กอายุได ๔ เดือน 
(นิษกรรม) 

๗.พิธีปอนขาวเด็กในเดือนที่ ๕ / ๖ (อันนปราศัน) 
๘. พิธีโกนผมเหลือไวแตจุก ๓ ป หลังจากคลอด (จูฑกรรม) 
๙. พิธีตัดผม ถาเปนพราหมณตัดเม่ือายุครบ ๑๖ ป กษัตริยตัดเม่ือ 

อายุ ๒๒ แพศยตัดเม่ือ ๒๔ (เกศานตกรรม) 
๑๐. พิธีเขาอาศรม (อุปานยัน) 
๑๑. พิธีกลับบาน เม่ือสําเร็จการศึกษา (สมาวรรตน) 
๑๒. พิธีแตงงาน (วาหกรรม)  ปจจุบันเหลือแตขอ ๕/๗/๑๐/๑๒



๑๓. พิธีศราทธ คือ พิธีทําบุญอทุิศใหวิญญาณบรรพบุรุษ 
เครงครัดมาก ขาดไมได เปนการบูชาดวยกอนขาวสุก 
(ปณฑะ) ผูทําพิธีศราทธควรใหเปนบุตรชายเพราะจะชวย 
ใหพนนรกขุมปุตต พิธีศราทธ ครั้งแรกทํากอนเอาศพไป 
เผาทําตลอด ๑๐ วัน ตั้งแตวันตาย จนถึงวันที่ ๑๑ กระทํา 
เปนการรวมญาติโดยญาติฝายแมและพอขึ้นไป ๓ ช่ัวคน 
และลงมาอีก ๓ ชั่วคน ศราทธเหลานี้จะตองทําไปเดือนละ 
ครั้งเปนอยางนอยตลอดป



- โบสถพราหมณ



 ฮินดูสมาคม


