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ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาเดียวกนั  เกิดขึ้นในยุคพระเวท  เมือ่แรกเกดินั้นเรียกวาศาสนา
พราหมณ  ตอเมื่อพ.ศ.700 เปนตนมา  จึงไดเรียกวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู  แตบางคนเรียกสั้นๆวาศาสนา
ฮินด ู

ศาสดา 

     ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไมมีศาสดาจริงจังเหมือนศาสนาอื่น แตมีหัวหนาลัทธิหรือผูแตงตํารา ทําหนาที่
คลายศาสดา มีดังนี ้
     1. วยาสะ ทานผูนี้เปนผูรวบรวมเรียบเรียงคัมภีรพระเวท คัมภีรอิตหิาสะ และคัมภีรปุราณะ 
     2. วาลฆีก ิ เปนฤษีผูแตงมหากาพยรามายณะ ทานเปนพราหมณโดยกําเนิด แตถูกพอแมทิ้งตั้งแตยังเล็ก
พวกชาวนาไดนําไปเลี้ยงไว 
     3. โคตมะหรือเคาตมะ ผูตั้งลัทธินยายะ เกิดประมาณ 500 ปกอน ค.ศ. 
     4. กณาทะ ผูตั้งลัทธิไวฌศษิกะ เกิดประมาณศตวรรษที่ 3 กอน ค.ศ. 
     5. กปละ ผูตั้งลัทธิสางขยะ เกดิในสมยัศตวรรษที่ 6 กอน ค.ศ. 
     6. ปตัญชลิ ผูตั้งลัทธิโยคะ เกิดในสมัยศตวรรษที่ 3 หรือ 4 กอน ค.ศ. 
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     7. ไชมิน ิผูตั้งลัทธิมีมางสา หรือปูรวมีมางสา เกิดระหวางศตวรรษที ่6-2 กอน ค.ศ. 
     8. มนู หรือ มนุ ผูแตงคัมภีรธรรมศาสตร เกิดในศตวรรษที่ 5 กอน ค.ศ. 
     9. พาทรายณะ ผูตั้งลัทธิเวทานตะ หรือ อุตรมีมางสา มีผูกลาววาเปนคนเดยีวกับวยาสะ เกดิระหวาง
ศตวรรษที่ 6-2 กอน ค.ศ. 
     10. จารวากะ ผูตั้งลัทธิโลกายนะ หรือวตัถุนิยม ไมมีประวัตแินนอน  
     11. ศังกราจารย ผูแตงอรรถกถา หรือคําอธิบายลัทธิเวทานตะ เกดิระหวางป ค.ศ. 788-820 และเปนผูตั้ง
ลัทธิอไทวตะ หรือเอกนยิม คือ นิยมพระเจาองคเดียว 
     12. นาถมุนี เปนผูนําคนแรกของลัทธิไวษณวะ อยูในชวงระหวาง ค.ศ. 824-924  
     13. รามานุชาจารย ถือวาเปนคนสําคัญยิง่ของลัทธิไวษณวะ และเจาของปรัชญาวิศิษฏาทไวตะ เกิดป 
ค.ศ. 1027  
     14. มัธวาจารย เปนผูนําทานหนึ่งแหงลัทธิไวษณวะ และเจาของปรัชญาทไวตะ หรือ ทวินิยม อยูในชวง
ระหวาง 1199-1277  
     15. ลกุลีศะ (สมัยของทานนี้ยังไมแนนอน) เปนอาจารยใหญแหงนกิายไศวะ ฝายใตผูตั้งนิกายปศุปตะ  
     16. วสุคุปตะ เปนผูตั้งลัทธิไศวะฝายเหนือหรือที่เรียกวา กาษปรไศวะ(อยูระหวางศตวรรษที่ 9 แหง ค.ศ.) 
     17. รามโมหัน รอย เปนผูตั้งพรหมสมาช(สมาคม) อยูระหวางป ค.ศ. 1774-1833 
     18. สวามีทะยานนั สรัสวดี เปนผูตั้งอารยสมาช อยูระหวางป ค.ศ. 1824-1833  
     19. รามกฤษณะ เปนผูนําทางความรูและทางปฏิบัติ เปนผูจัดใหมีกระบวนการรามกฤษณะมิชชัน แม
ทานจะไมไดตัง้ขึ้นเอง แตสวามีวิเวกานนัทะ สรัสวด ีกต็ั้งขึ้นเพื่อเปนเครื่องอนุสรณถึงทาน อยูระหวางป 
ค.ศ. 1836-1886  

หลักธรรม 

     หลักธรรมคําสอนสําคัญของศาสนาพราหมณ - ฮินดู มีอยู 3 ขอ ตอไปนี ้
     1. อาศรม หมายถึง ขั้นตอนการดําเนนิชีวิตของชาวฮนิด ูเฉพาะที่เปนพราหมณวยัตางๆ โดยกําหนด
เกณฑอายุคนไว 100 ป แบงชาวงของการไวชีวิตไว 4 ตอน ตอนละ 25 ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม
(วยั) อาศรมทัง้ 4 ชวง มีดังนี ้
          อาศรมที่ 1 (ปฐมวยั) เรียกวา พรหมจรยอาศรม เร่ิมตั้งแตอายุ 8-25 ป ผูเขาสูอาศรมนี้เรียกวา 
พรหมจาร ี 
          อาศรมที่ 2 (มัชฌิมวยั) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" อยูในชวงอายุ 25-50 ป 
          อาศรมที่ 3 (ปจฉิมวยั) เรียกวา "วานปรัสถาศรม" อยูในชวงอาย ุ50-75 ป 
          อาศรมที่ 4 คือ สันยัสตาศรม อยูในชวงอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน
(โมกษะ) จะออกบวชเปน "สันยาสี" เมื่อบวชแลวจะสึกไมได 
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     2. ปรมาตมัน หมายถึง ส่ิงที่ยิ่งใหญ อันเปนที่รวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก ไดแก "พรหม" 
ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
          2.1 เกิดขึ้นเอง 
          2.2 เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลาย และเปนสิ่งที่มองไมเห็นดวยตา 
          2.3 เปนศูนยรวมแหงวญิญาณทั้งปวง 
          2.4 สรรพสิ่งลวนแยกออกมาจากพรหม 
          2.5 เปนตัวความจริง (สัจธรรม) ส่ิงเดียว 
          2.6 เปนผูประทานญาณ ความคิด และความสันต ิ
          2.7 เปนสิ่งที่ดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 
     วิญญาณทั้งหมดเปนสวนที่แยกออกมาจากปรมาตมัน วิญญาณยอยเหลานี้เมื่อแยกออกมาแลว กเ็ขาจุติ 
ในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา มนุษย สัตว และพืช มีสภาพดีบาง เลวบาง ตามแตพรหมจะลิขิต  
     3. โมกษะ ถือวาเปนหลักความดีสูงสุด ดังคําสอนของศาสนาฮินดูสอนวา "ผูใดรูแจงในอาตมนัของตน
วาเปนหลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอมพนจากสังสาระการเวยีนวาย ตาย เกดิ และจะไมปฏิสนธิ
อีก" 

คัมภีร 

     คัมภีรพระเวท มี 3 คัมภีร เรียกวา "ไตรเวท" คือ 
     1. ฤคเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทสวดสดุดีพระผูเปนเจาทั้งหลาย บรรดาเทพเจาที่ปรากฎในฤคเวท
สัมหิตามีจํานวน 33 องค ทั้ง 33 องค ไดจดัแบงตามลักษณะของที่อยูเปน 3 กลุม คือ เทพเจาที่อยูในสวรรค 
เทพเจาที่อยูในอากาศ และเทพเจาที่อยูในโลกมนุษย มจีาํนวนกลุมละ 11 องค 
     2. ยชุรเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทประพันธที่วาดวยสูตรสําหรับใชในการประกอบยัญพิธียชุรเวท
สัมหิตา แบงออกเปน 2 แขนง คือ  
          ก. ศุกลชุรเวท หรือ ยชุรเวทขาว ไดแก ยชุรเวททีบ่รรจุมนต หรือคําสวดและสูตรที่ตองสวด 
          ข. กฤษณยชุรเวท หรือ ยชุรเวทดํา ไดแก ยชุรเวทที่บรรจุมนตและคําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบยัญ
พิธีบวงสรวง ตลอดทั้งคําอธิบายในการประกอบพิธีอีกดวย  
     3. สามเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทประพันธอันเปนบทสวดขับรอง บทสวดในสามเวทสัมหิตามจีํานวน 
1,549 บท ในจาํนวนนี้มีเพยีง 75 บท ที่มิไดปรากฏในฤคเวท 
     สวนอถรวเวท หรือที่เรียกกันวา อาถรรพเวท เปนคัมภีรที่เกิดขึน้ภายหลัง เปนคัมภีรที่รวบรวมบท
ประพันธที่วาดวยมนตหรือคาถาตางๆ 
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สัญลักษณ 

     ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ใชเครื่องหมายอักษรเทวนาครี เขียนวา "โอม" เปนสัญลักษณซ่ึงหมายถึงเทพเจา
ทั้ง 3 คือ อักษร อุ หมายถึง พระวษิณ ุหรือพระนารายณ อะ หมายถึง พระศิวะ หรือพระอิศวร มะ หมายถึง 
พระพรหม เรียกอีกอยางหนึง่วา ตรีมูรติ 
     เนื่องจากศาสนาพราหมณ - ฮินด ูเปนศาสนาประเภทเทวนยิม สัญลักษณในศาสนาจึงเปนการสื่อถึงเทพ
ตางๆ นอกจากจะมีสัญลักษณะดังกลาวนีแ้ลว ยังนิยมสรางสัญลักษณะและเครื่องหมายไวบนหนาผาก หรือ
สวนอื่นๆของรางกาย นิกายไวษณพ ซ่ึงนบัถือพระวิษณหุรือพระนารายณ ทําเครื่องหมายอักษรโอม ไวบน
หนาผาก เหนอืระหวางคิว้ สวนนิกายไศวะ ที่นับถือพระศิวะ ทําเครื่องหมายเสนตรง 3 เสน ซอนกนั ไวบน
หนาผากเครื่องหมายนี้ทําดวยกระแจะจันทรบาง ผงหรือขี้เถาวิเศษบาง สีขาวก็มี สีแดงก็มี เรียกวา สีหา
สันทน แปลวา ที่นั่งของสีหะคือมหาเทพทีต่นนับถือ 

พิธีกรรม 

     ขอปฏิบัติในศาสนาพราหมณ - ฮินดู มีทั้งที่เปนสวนเฉพาะและสวนรวมตองประพฤติปฏิบัติตามกฏ
ประเพณีที่ทาํไวสําหรับวรรณะของตนนั้น แบงออกเปน 4 หมวด คือ 
    1. กฎสําหรับวรรณะ ทีเ่กีย่วกับการแตงงาน อาหารการกิน อาชีพ และเคหสถานทีอ่ยู 
     2. พิธีประจาํวัน ชาวฮินดตูองทําพิธีกรรมประจําบานที่ขาดไมได การทําพิธีตองอาศัยพราหมณ นักบวช
เปนผูทําเรียกวา พิธีสังสการ เปนพิธีประจําบานมี 12 ประการ 
     3. พิธีศราทธ ไดแก พิธีของผูมีศรัทธาคือมีใจเชื่อมั่นเปนการทําบุญอุทิศใหแกบิดา มารดา หรือบรรพ
บุรุษที่ลวงลับไปแลวในเดือน 10 ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา ถึงวันแรม 15 ค่ํา การทําบุญอุทิศนั้น เรียกอีกอยางวา 
ทําบิณฑะ 
     4. บูชาเทวดา การทําพิธีบูชานี้ตางกันไปตามวรรณะ ถาวรรณะสูงพอจะกําหนดลงได เชน สวดมนต
ภาวนา อาบน้ําชําระกายและสังเวยคงคาทกุวัน พิธีสมโภชนถือศีลในวนัศักดิ์สิทธิ์และไปนมัสการบําเพ็ญ
กุศลในเทวาลัย ถาวรรณะต่ําก็มีพิธีผิดแผกแตกตางกันออกไป 
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นิกาย 

     1. นิกายไวษณพ เชื่อในการอวตารของพระนารายณวา พระนารายณอวตาร 24 คร้ัง เพื่อชวยมนษุยโลก
ในคราวทกุขเข็ญนิกายนีเ้คารพบูชาพระรามพระกฤษณะรวมทั้งหณุมาน และพระพุทธเจาโดยอางวาเปน
อวตารปางที่ 9 ของพระนารายณ นิกายนี้ไมเนนพิธีกรรมเรียกตนเองวาศาสนาฮินดูเคารพบูชาเทพเจาตางๆ
และถือคตินิยมสรางเทวรูปไวบูชาแบบพหุนิยม 
     2. นิกายไศวะ เชื่อในพระศิวะและมีความหวังวาในอนาคตพระศิวะจะอวตารลงมาเปนบุรุษชื่อลกลิุศะ 
เพื่อโปรดปรานมนุษยและสอนมนษุยถึงวธีิเขาถึงพระศิวะ นิกายนี้ประพฤติตนตามแบบลัทธิอัตตกิลมถานุ
โยค ใชขี้เถาทาตามรางกายและทําเครื่องหมายที่หนาผากดวยขดี 3 ขีด เรียกสีหาสันทร 

ยุคกอนพระเวท 
 แนวความคิดและความเชื่อถือมีลักษณะเปนวิณญาณนิยม(Animism)คือถือและเขาใจวามีวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์อยูในสิ่งที่ตนนับถือ เชน ดิน น้ํา ลม ไฟ  ตนไมใหญ  และภูเขา เปนตน  วิญญาณเหลานี้สามารถ
ใหคุณหรือใหโทษมนุษยได  จึงมีพิธีเซนสรวงเพื่อเอาอกเกาใจไมใหบันดาลสิ่งที่มีโทษหรือภัยพิบัติแก
มนุษย  เวลาผานไปวิญญาณดังกลาวไดรับการยกยองขึ้นเปนเทพเจา  การบูชาใชเดือดสัตว  เนื้อสัตว  ขนม
นมเนย  ใสเขาไปในกองไฟเพราะถือวาไฟเปนฑูตของเทพเจา  การบูชาแบบนี้นอกจากจะแลเห็นสิ่งที่บูชา
มอดไหมในทํานองวาพระเจาไดเสพแลว  ควันไฟที่ลอยข้ึนไปสูเบื้องบนยังถือวาจะเปนการสื่อสารใหเทพ
เจาในสรวงสวรรคไดรับทราบการกระทําของตน  
ยุคพระเวท 
ยุคพระเวท เปนยุคที่พวกอารยันอพยพมาจากใจกลางดนิแดนของทวปีเอเชีย อพยพเขามา ตั้งภูมิลําเนาในลุม
แมน้ําสินธุ ภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของอินเดียปจจุบันนี้ ไดแก บริเวณอันเปนที่ตั้งของประเทศปากีสถาน 
พวกอารยันนัน้ ตามนักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาเปนพวกผวิขาวที่เดิมมี ภูมิลําเนาอยูทางแถบทะเลสาบ
แคสเปยน ระหวางยุโรปกับเอเซีย เมื่อมีความขัดสนมกีารเปลี่ยนแปลงทางดินฟาอากาศเกิดขึ้น พวกอารยัน
จึงไดแบงแยกสาขาอพยพไปหาแหลงทํามาหากินใหม อันเปน ตนตอของบรรพบุรุษชนชาติโรมนั ชนชาติ
กรีกในยุโรป และเปนตนตอของพวกอียปิตในอาฟริกาเหนือ     ในยุคพระเวท  พวกอารยันซึ่งเปนพวกผวิ
ขาวไดเดินทางมาจากตอนใตของรัสเซีย        เขามาขับไลพวกดราวิเดยีน  ซ่ึงเปนพวกผิวดําและเปนชน
พื้นเมืองของอนิเดีย  พวกดราวิเดยีนบางพวกหนีไปอยูศรีลังกา  บางพวกกไ็ดสืบเชื้อสายผสมผสานเผาพันธุ
กับพวกอารยนักลายเปนคนอินเดียในปจจบุัน  คนอารยนัถือพระอาทติย  สวนชนพืน้เมืองเดิมบูชาและนับ
ถือไฟ  พวกอารยันเหน็วาความเชื่อของตนเขากันไดกับความเชื่อของพวกดราวิเดยีน  จึงไดพยายามเผยแพร
ความเชื่อของตนโดยชีใ้หเหน็วา  ดวงไฟทีย่ิ่งใหญนั้นคือดวงพระอาทิตย  จึงควรนับถือพระอาทิตยซ่ึงเปน
ที่มาของไฟทั้งปวงในโลกมนุษย  โดยวิธีนี้ทําใหแนวคดิทางศาสนาของชนพื้นเมืองเดมิกับพวกอารยัน  
ผสมผสานเขาดวยกันจนเกิดเปนศาสนาพราหมณขึ้น  ศาสนาพราหมณ-ฮินดแูบงออกเปน 3 ยุคคือ 
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 1.  ยุคพระเวท  1000-100ปกอนพุทธกาล    
 2.  ยุคพราหมณ  100  ปกอนพทุธกาลถึง พ.ศ.700 
 3.  ยุคฮินด ู  700 ปเปนตนมา 
  

แผนผังแสดงการพัฒนาทางดานแนวความคิดของศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
ยุคกอนพระเวท ยุคพระเวท  

 

อติเทวนิยม 
(Henotheism) 

 

ยุคพราหมณ  
 

เอกนิยม 
(Monism) 

ยุคฮินด ู
 

วิญญาณนิยม 
(Animism) 

 
พหุเทวนิยม 
(Polytheism) 

 

 
เอกเทวนิยม 

(Monotheism) 

 
พหุเทวนิยม 
(Polytheism) 

 
ยุคพระเวทพฒันามาจากแนวความคดิแบบวิญญาณนยิมเปนพหุเทวนิยม(Polytheism)  ซ่ึงหมายถึงความเชื่อ
วามีพระเจาหลายองค  เทพเจาที่สําคัญในยุคพระเวทมี 4 องค  และถือเปนพระเจารุนแรกสุดของยุคพระเวท 
คือ 

พระสาวิตรี  เทพเจาแหงพระอาทิตย  เนือ่งจากพวกอารยันนับถือพระอาทิตยมากอน 
 
พระวรณุ  เทพเจาแหงฝน 
พระอินทร เทพเจาผูสรางโลก  เพราะพวกอารยนัมองเห็นความจําเปนที่โลกจะตองมี

ผูสราง  พระอาทิตยจึงเกิดขึน้ 

พระยม เทพเจาแหงความตาย  เปนผูปกครองชีวิตในปรโลกหลังจากมนุษยตาย
ไปแลว 

 ยุคพระเวทไดเกิดคัมภีรทางศาสนาเรียกวาคัมภีรพระเวท  เรียกวาไตรเพท  คือฤคเวท  ยชุรเวท  
และสามเวทหรืออถรรพเวท 
  1. ฤคเวท(Rigaveda) เปนคมัภีรที่ประกอบขึ้นดวยคําฉนัท  ซ่ึงเปนบทรอยกรองสําหรับใช
สวดสรรเสริญเทพเจาตางๆ เชน พระวรุณ  พระสาวิตรี  พระสูรยะ  พระอุษา  และพระวิษณุ เปนตน 
  2. ยชรุเวท(Yajurveda) เปนคํารอยแกว  วาดวยระเบยีบวิธีในการประกอบพิธีบูชายญัและ
พิธีบวงสรวงตางๆ เชน ประกอบยัญพิธี  การบูชายัญประเภทตางๆ  ตองมีพระหรือผูทําพิธี 4 พวกคือ 
   *  พรหมาหรอืพราหมณ     *  อุทคาตา 
   *  โหต     *  อัธวารย ุ
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  3. สามเวท(Samveda) เปนรอยกรองประเภทคําฉนัทที่มีความไพเราะมาก  ใชประกอบ
ดนตรีสําหรับขับกลอมเทพเจา 
  4. อถรรพเวทหรืออถรเวท(Athavveda) เปนพระเวทที่เกิดขึ้นหลังสุด  และเปนที่รวบรวม
คาถาอาคมหรือเวทมนต  นําสวัสดิมงคลมาสูตน  และเพือ่ใชทําลายศัตรู 
 เร่ืองสําคัญมากเรื่องหนึ่งในยุคพระเวท  คือการแบงบุคคลออกเปน 4  ประเภทเรยีกวาวรรณะ  คําวา
วรรณะแปลวาสีผิว  สันนิษฐานวาการแบงชนชั้นในระยะแรกๆถือตามสีผิว คือดราวิเดยีน  ผิวดาํ  สวน
อารยันผิวขาว 

วรรณะพราหมณ มีหนาที่ติดตอกับเทพเจา  ส่ังสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก
ประชาชน 

ทุกวรรณะ  ศกึษาจดจําและสืบตอคัมภีรพระเวท  และเปนปุโรหิตใหแกกษัตริยถือเปนวรรณะสูงสุดใน
สังคมเพราะเกดิจากพระโอษฐของพระผูเปนเจา 

 วรรณะกษัตริย  มีหนาที่ปองกนัชาติบานเมืองและทําศึกสงครามขยายเขตแดน  เชื่อวาเกดิ 
จากพระพาหา(แขน)ของพระผูเปนเจา 

 วรรณะแพศย  เปนวรรณะของคนสวนใหญในสังคม  ไดแกพอคา  ประชาชน   
เกษตรกรเชื่อวาเกิดจากพระโสณิ(ตะโพก)ของพระผูเปนเจา 

วรรณะศูทร  เปนวรรณะของพวกกรรมกรผูทํางานรับจางแบกหามหรอืใหบริการแก 
วรรณะอืน่ๆ  เชื่อวาเกดิจากพระบาทของพระผูเปนเจา  

อติเทวนิยม(Henotheism) 
 ความคิดและความเชื่อที่เชื่อมตอระหวางแนวคิดแบบพหเุทวนยิมและเอกเทวนิยม  เปนความคดิ
และความเชื่อวามีเทพเจาผูยิง่ใหญเพยีงพระองคเดยีว  มกัใชเวลาประกอบพิธีบูชายญัเทานั้น  
ยุคพราหมณ 
 เกิดการเปลีย่นแปลงอยางสําคัญในความคดิทางศาสนาพราหมณ-ฮินดคูือความเชื่อถือแบบอติเทวนิ
ยม  ซ่ึงพัฒนามาจากความเชือ่แบบพหุเทวนิยม  ไดเปลี่ยนมาเปนความเชื่อแบบเอกเทวนิยมอยางเตม็ที่   ยก
ยองวาพระพรหมเปนผูยิ่งใหญ  เปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายเพียงพระองคเดียว 
 เอกเทวนิยมพฒันาไปเปนเอกนิยม  คือนับถือพระเจาองคเดียว  เกดิจากสาเหตุ 4 ประการคอื 
 1. เกิดจากความเบื่อหนายในเทพเจา  คนอินเดยีเกดิความรูสึกวาเทพเจานัน้ก็ไมผิดอะไรกับมนษุย
ยังมีความโลภ  มัวเมาในอํานาจ 
 2. พวกพราหมณมั่งคั่งรํ่ารวยมากขึ้นก็มีโอกาสหาอํานาจมากขึ้น  การไดเปนใหญเหนือมนุษยยังไม
เปนที่พึงพอใจของพวกพราหมณ  พวกพราหมณตองการเปนใหญเหนือเทพเจา  พราหมณยกยองตนเองวา”
สากลจักรวาลยอมอยูในอํานาจของเทวดา  เทวดายอมอยูในอํานาจของมนต  สวนมนตนั้นยอมอยูในอํานาจ
ของพราหมณ  เพราะฉะนั้นพราหมณจึงเปนเทวดาของเรา” 
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 3. พวกพราหมณเองเริ่มสงสัยเร่ืองศาสนาของตนที่มีลัทธิพิธี      ซ่ึงวางเปนขอกําหนดไวมากมาย
และซับซอนจนเกินความพอดี  เกิดความสงสัยวาการประกอบพิธีกรรมตามที่มีวางกําหนดไวมากมายจะ
ไดผลจริงหรือไม 
 4. การที่เทพเจามีตัวตนเหนอืมนุษยก็เทากบัถูกจํากัดดวยสถานที่และเวลา(Space and Time)เทากับ
เปนสิ่งที่มีขอบเขตจํากัด  แตเทพเจาผูยิ่งใหญไมควรจะถูกจํากัดดวยสถานที่และเวลา  ควรจะเปนสิ่งที่ไมมี
ขอบเขตจํากัด 

หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
 ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีหลักคําสอนที่คลายคลึงกับคําสอนเรื่องทิศ6 ในพระพุทธศาสนา  คือ
หลักคําสอนที่วาดวยการปฏิบัติระหวางบุคคลตอบุคคล 

หลักธรรม ความหมาย 
ปตฤธรรม การปฏิบัติหนาที่ของบิดาตอบุตร  บิดาตองทําหนาที่เล้ียงดูบุตรจนถึงบตุรบรรลุนิติภาวะ 
มาตฤ
ธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ของมารดาตอบุตร  มารดาตองทําหนาทีเ่หมือนบิดา  ตองเอาใจใสบุตรเปน
พิเศษ 

อาจารย
ธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ของครูอาจารยตอศิษย  ตองทําหนาที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยอยาง
ถูกตอง  ยุติธรรม  ดูแลลูกศิษยอยางทีพ่อแมเล้ียงดูบุตร  สรางและแกไขความประพฤติ นิสัย 
อุปนิสัยของลูกศิษยรวมกับพอแมของลูกศิษย 

บุตรธรรม
และศิษย
ธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ของบุตรตอบิดามารดา  และการปฏิบัติหนาที่ของศิษยตอครูอาจารย  ในตํารา
ศาสนาพราหมณบัญญัติไววา”บุคคลท่ีจงรกัภักดีตอมารดา  ผูนั้นเปนผูชนะโลกนี้  บุคคลท่ี
จงรักภักดีตอบิดา  ผูนั้นยอมชนะโลกสวรรค  และบุคคลท่ีจงรักภักดีตอครูอาจารย  ผูนั้นยอม
ชนะโลกพระพรหม” 
“บุคคลท่ีไดทําการเคารพบดิา มารดา และครูผูนั้นไดชือ่วาไดปฏิบตัธิรรมทุกประการแลว  แตผู
ท่ีทําการดูถูกท้ังสามนี้แลว  ผูนั้นยอมไมถงึซึ่งความสําเรจ็ไมวาจะทําการกุศลมากมายสักเทาใดก็
ตาม  ผูท่ีตองการความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตนี้หรอืชีวิตหนากต็ามที  จึงตองเคารพนับถือ
บิดา  มารดา ครูอาจารยอยางจริงใจ  ตองอยูในโอวาท  เชือ่ฟงและปฏิบตัิตามคําสอนของทาน 

ภราตฤ
ธรรม 

การปฏิบัติของพี่ตอนองและนองตอพี่  นองตองใหความเคารพพี่เหมอืนบิดามารดาและครู 

ปติธรรม การปฏิบัติหนาที่ของสามีตอภรรยา  ผูชายตองเลือกคูชีวติที่มีความเหมาะสมแกตระกลูของตน  
เหมาะตอสังคมที่ตนอาศัยอยู 

ปตนีธรรม การปฏิบัติหนาที่ของภรรยาตอสามี  ผูเปนภรรยาตองปฏิบัติหนาที่ตอสามีดวยความซือ่สัตย
สุจริต  ตองเอาใจใสสามีอยางจริงจัง  ตองถืออยูในจิตใจของตนเสมอวาผูชายทั้งหลายยกเวน
สามีของตนเองแลวเปนบดิา พี่นอง บุตรหลานเทานั้น 
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หลักธรรม ความหมาย 
สวามี
ธรรม-
เสวกธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ของสวามี(นายจาง)ตอเสวก(ลูกจาง)  ผูเปนนายจางมหีนาที่เล้ียงดูลูกจางและ
ครอบครัวของเขา  จายคาตอบแทนใหสมควรแกภาระงาน 

ราชธรรม การปฏิบัติของพระราชาหรอืผูปกครองหรือรัฐบาลที่มีตอประชาชน  เอาใจใสความทุกขสุขของ
ประชาชน 

ที่มา : 1.  ศาสนาเปรียบเทยีบ  รองศาสตราจารย ดร.สุจติรา  ออนคอม 
          2.  ศาสนาเบื้องตน  ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ 
          3.  สิบเอ็ดศาสนาของโลก  พล.อ.ต.ประทีป  สาวาโย 
          4.  จริยศาสตร  วศิน  อินทสระ 
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
คําชี้แจง  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องศาสนาพราหมณ-ฮินดู มี 2 ตอน  

ตอนที่ 1  เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 10 ขอ 
                ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 3 ขอ 
ตอนที่ 1  ปรนยัชนิดเลือกตอบ  10 ขอ 
 

1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  

 
ตอนที่ 1  เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 10 ขอ 
1.การเกิดของศาสนาพรามหณกับการเกิดของศาสนาฮินดมูีชวงเวลาหางกันกี่ป 
1.  500 ป   2.  600 ป  3.  700 ป  4.  800 ป 
2.  ถานักเรียนนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู  วัยของนักเรียนจัดอยูในหลักอาศรม 4 ชวงใด 
1.  พรหมจรยอาศรม  2.  คฤหัสถาศรม  3.  วานรัสถาศาม  4.  สันยัสตาศรม 
3.  ขอใดคือลักษณะทีแ่ตกตางไปจาก “ปรมาตมัน” กับ “พรหม” 
1.  เปนสิ่งที่เกดิขึ้นเอง     
2.  เปนสิ่งที่ดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 
3.  เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายและเปนสิ่งที่มองไมเห็นดวยตา  
4.  เปนตัวกําหนดอนาคตของสรรพสัตว 
4.  เปาหมายสงูสุดของศาสนาพรามหณ-ฮินดูคือขอใด 
1.  อาศรม 4   2.  ปรมาตมัน  3.  โมกษะ  4.  ไตรเวท 
5.  ขอใดไมจดัอยูในคัมภีรไตรเวท 
1.  ฤคเวท   2.  ยชุรเวท  3.  สามเวท  4.  อาถรรพเวท 
6.  พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ-ฮินดทูี่เปนการทําบญุอุทิศใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว 
1.  กฎสําหรับวรรณะ  2.  พิธีประจําวนั  3.  พิธีศราทธ  4.  บูชาเทวดา 
7.  ยุคกอนพระเวทในศาสนาพรามหณ-ฮินดูนยิมนับถือส่ิงใด 
1.  วิญญาณนยิม   2.  พหุเทวนิยม  3.  อติเทวนยิม  4.  เอกนิยม 
8.  เทพเจาสําคญัในยุคพระเวทที่เชื่อวาเปนผูสรางโลกคือคําตอบในขอใด 
1.  พระสาวิตรี   2.  พระยม  3.  พระวรุณ  4.  พระอินทร 
9.  การแบงบุคคลออกเปน 4 ประเภทหรือเรียกวาวรรณะนั้น  วารรณะใดทําหนาที่ปองกันชาติบานเมือง 
1.  วรรณะพราหมณ  2.  วรรณะกษตัริย 3.  วรรณะแพศย  4.  วรรณะศูทร 
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10.  หลักคําสอนของศาสนาพรามหณ-ฮินดูที่วาดวยการปฏิบัติระหวางบุคคลตอบุคคล  ตรงกับหลักคําสอน
ของศาสนาพุทธในเรื่องใด 
1.  พรหมวหิารธรรม  2.  สังคหวัตถุธรรม 3.  ทิศ 6   4.  ฆราวาสธรรม 
ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 2 ขอ 
1.ใหนกัเรียนอธิบายหลักธรรมของศาสนาพรามหณ-ฮินดูเร่ืองอาศรม หรือธรรมะที่วาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินชวีิตของชาวฮินดูมาอยางละเอียด 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2.  ใหนกัเรียนบอกการแบงบุคคลเปนวรรณะในยุคพระเวทมาอยาละเอียด 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 


