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ศาสนาสิกข 
 

 
 

1.  ความสําคญั 
 ศาสนาสิกขตอตานอํานาจงมงาย  การแบงชั้นวรรณะ  การประกอบพิธีบูชายัญ  และการกดขี่ดูถูก
ฐานะของสตรเีพศ หลักการเหลานี้เปนไปทํานองเดียวกนักับศาสนาพทุธ และศาสนาเชน  ซ่ึงเปนหลักการ
ตอตานลัทธิความเชื่อถือของศาสนาพราหมณในยุคนัน้  ศาสนาพุทธและศาสนาเชนก็มีแรงบันดาลใจและ
ยึดหลักการคลายๆกัน  แตการเชื่องมงาย  การแบงชั้นวรรณะ  การประกอบพิธีบูชายัญและการกดขี่ดูถูก
สตรีเพศก็ยังคงถือปฏิบตัิอยูอยางเขมขน จนกระทั่งถึงยคุของพระนานักเทพ  องคปฐมศาสดาของศาสนา
สิกขตองลุกขึ้นมาทําการตอสูในหลักการเดียวกันอกี 
 นอกจากจะตอสูและคัดคานหลักการดังกลาว  ทํานองเดีย่วกับศาสนาพุทธแลว ยังมหีลักสําคัญอีก
ประการหนึ่ง(แตคานกับหลักการของพุทธที่เห็นวาชีวิตเปนทุกขชาวสิกขเปนผูมองโลกและชีวิตในแงดี  ไม
เห็นโลกนี้เปนทุกขอยางไร  ชีวิตยอมมีความหวังเสมอ  และมีโอกาสพบความสําเร็จในชวีิตได  ถาหาก
มนุษยมีความพยายามและทาํความดีโดยไมมีการหยดุ 
 มีผูกลาววาศาสนาสิกขตั้งขึ้นเพื่อจะรวมศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามเขาดวยกัน  โดยนําหลักการ
บางอยางที่วาดีเดนของศาสนาทั้งสองมาไวดวยกัน  พรอมกันนีก้็เพิ่มความคิดและหลักการของตนเองเขาไป 
จึงกลายเปนศาสนาใหมที่มคีวามแกรง 
2.ประวัติความเปนมา 
 ศาสนาสิกขเปนศาสนาประเภทเทวนิยมคอืเชื่อวาพระเจาสรางโลก  มีอํานาจยิ่งใหญและมีองคเดยีว  
จึงนับวาเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม(Monotheism)และเปนศาสนาทีม่ีอายุนอยที่สุดในศาสนาของโลก 



 

2  
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพื่อชีวิต รหัสวิชา ส40101
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

 คําวา “สิกข”เปนภาษาปญจาบ  แปลวา ผูศึกษา หรือศิษย  คือชาวสิกขทุกคนเปนศษิยของคุรุหรือ
ครู  มีดวยกันทั้งสิ้น 10 องค  มีคุรุนานักเปนองคแรก  คุรุโควินทสิงหเปนองคสุดทาย  ชางสิกขทุกคนตอง
ทําพิธี “ปาหุล”คือพิธีลางบาป  เมื่อเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา “กะ”คือส่ิงที่เริ่มตนดวยอักษร “ก” 5 ประการ 

1. กางไวผมยาวโดยไมตดัเลย 
2. กังฆา หวีขนาดเล็ก 
3. กฉา  กางเกงขาสั้น 
4. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก 
5. กิรปาน ดาบ 
ผูที่ทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา “สิงห”  แปลวาสิงโต หรือราชสีห  ตอทายเหมือนกนัทุกคน  ถือ 

วาผานความเปนสมบัติของพระเจาแลว  ถาเปนหญิงจะมคํีาวา “กอร”(ผูกลา)ตอทายชือ่ 
การทําพิธีลางบาปและรับอกัษร 5 ก.เพื่อเปนชาวสิกขโดยสมบูรณนัน้  มีขึ้นในภายหลังคือในสมัย 

ของคุรุโควินทสิงห  ซ่ึงเปนศาสดาองคสุดทายของศาสนาสิกข 
 ศาสนาสิกข เปนศาสนาของชาวอินเดยี  แควนปญจาบและแควนใกลเคียง  ทุกคนทีน่ับถือสิกข  ถือ
วาเปนพวกเดยีวกัน  เปนพีน่องกันโดยศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณ ี  ชาวสิกขนิยมเรียกพระเจาวา 
“พระนาม”(The name)โดยมีคําสอนสรรเสริญพระคุณของพระเจาวาเปนผูฉลาด  มพีระกรุณา  มพีระหฤทัย
เผ่ือแผ 
3.  ประวัติศาสดา 
 ศาสดา หรือคุรุ  แหงศาสนาสิกขมี 10  ทาน  ตอจากนัน้ศาสดาองคที่ 10 ไดประกาศใหถือ “พระ
คัมภีร”เปนศาสดาแทน และไมมีการแตงตั้งศาสดาตอไปอีก(นกิายนามธารีถือวายังมีศาสดาตอไปไดอีกจน
บัดนี้รวม 16 องคแลว) 

 

 
คุรุนานัก 
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4.  คัมภีร 

 
 
 คัมภีรของศาสนาสิกข  เรียกวา “ครันถสาทิพ”  แปลวา  พระคัมภีร  สวดใหญบรรจุคําสวดมนต
สรรเสริญพระเจา  มีพระเจาเพียงองคเดยีวคือสัจจะ  พระผูสราง  พระองคปราศจากความกลวั ความเคียด
แคน เปนอมฤตไมเกิด  มีขึน้ดวยพระองคเอง  เปนผูยิ่งใหญ  ทรงโอบออมอารี  พระผูเปนสัจจะมีอยูแลว 
5.  นิกาย 
 นิกายของศาสนาสิกขที่สําคัญมีอยู 2 นกิายดังนี ้

1. นิกายขาลสา  หรือนิกายสิงห  ไดแก  นกิายที่ถือการไวผมและไวหนวดยาว 
2. นิกายสหัชธรี  หรือนานักปนถี  ไดแก  นกิายที่โกนหนวดเกลี้ยงเกลา 

6.หลักธรรม 
 คุรุนานัก ปฐมศาสดาของศาสนาสิกขไดประพันธบทสวดยปัยี  ซ่ึงเปนบทแรกในคัมภีรครันถ
สาหิพ  แสดงถึงการที่บุคคลจะกาวไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู 5 ขั้น ดังนี้ 

1. ธรรมขัณฑ  อาณาจักรแหงการกระทําคือ  กรรมดี  และกรรมชั่ว  การทําแตกรรมด ี
2. คิอานขัณฑ  หรือญาณขัณฑ  อาณาจักรแหงปญญา 
3. สรมขัณฑ  อาณาจักรแหงมหาปต ิ
4. กรรมขัณฑ  อาณาจักรแหงกาํลัง  หมายถึงกําลังทางจิตไมหวาดกลัว 
5. สัจขัณฑ  อาณาจักรแหงสัจจะ  คือความเปนเอกภาพกับพระเจา 

คําสอนอื่นๆ ดังตอไปนี ้
1. เร่ืองอหังการ 

ที่มาแหงความชั่วนั้นมใิชอ่ืนไกล ที่แทก็คือ “อหังการ”หรือความรูสึกยึดถือตัวตนซึ่งพระเจาได 
ใสไวในดวงจตินั่นเอง  เมื่อเรายอมมอบตัวเองตอพระประสงคของพระเจา  อหังการนั้นกก็ลายเปนพรแทน
ความสาปแชง  คนเราไมควรมีความรูสึกเรื่องอหังการจนเกินไป  เพราะเมื่ออหังการมีมาก  กก็ลายเปน
เครื่องกั้นระหวางมนุษยกับพระเจา  มนุษยก็จะทองเทีย่วจากบาปอยางหนึ่งไปสูบาปอยางอื่น 

2. ใหทําความด ี
คนเราจะใกลกับพระเจาหรือหางจากพระเจาก็เพราะการกระทําของเขา  คําสอนนี้ช้ีใหเห็นวา  

ความดีหรือความชั่วนั้นก็คือ  การอยูรวมกบัพระเจาหรือการแยกออกจากพระเจานั่นเอง 
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3. การเขาถึงนิรวาณ 
นิรวาณนั้นอันบุคคลอาจบรรลุไดดวยการแพงพระเจา  มคีวามจงรักภักดีและศรัทธา  เปลง 

วาจาอยูเสมอถึงพระนามของพระองค  และโดยการปฏิบัตติามคําสั่งของคุรุหรือศาสดาแหงศาสนานัน้ 
 คําสอนที่เปนมูลฐานอยางสําคัญของศาสนาสิกข  คือความเปนหนึ่งของพระเจาและความเปนเพื่อน
กันของมนุษย  ความรักพระเจาและคุรุหรือศาสดาทางศาสนา  อุดมคติอันสูงสุดมิไชเพื่อไดไปอยูในสวรรค  
แตเพื่อพัฒนาสาระสําคัญที่มอียูในตวัตน  เพื่อใหคนผูนัน้หลอมตัวเปนอันเดยีวกับพระเจา 
 คําสอนที่ใหชาวสิกขปฏิบัติเปนกิจประจํา มีดังนี ้

1. จงลุกขึ้นแตเชาตรู 
2. จงทําจิตของทานใหเต็มไปดวยความรักในพระเจา 
3. จงใหทานเสมอ 
4. จงพูดคําสุภาพออนโยน 
5. จงถอมตน 
6. จงทําดีตอคนอื่น 
7. อยากินหรือนอนใหมากเกนิไป 
8. จงใชจายเฉพาะสวนที่ทานหามาไดดวยมือของทานเอง 
9. จงพยายามอยูกับคนดีทั้งกลางวันและกลางคืน 
10. จงรวมกับคนดีสวดบทสรรเสริญของคุรุ 

7.  พิธีกรรม 
 พิธีกรรมที่ชาวสิกขทุกคนตองทําคือพิธี “ปาหุล”ไดแก พธีิลางบาปเมื่อเสร็จพิธีแลวกจ็ะรับเอา “ก”
ทั้ง 5 ประการ 
 ผูใดทําพิธีลางบาปแลวก็ไดนามวา “สิงห”ตอทายชื่อเหมือนกนัหมดทุกคน  เพราะถือวาไดผาน 
“ขาลสา” แหง “วิหิคุรุ”คือความเปนสมบตัิของพระเจาเอง 
 การที่ไดบรรลุความสุขชั่วนรัินดรและการบรรลุโมกษะคือความหลุดพนจากการเกดิอีกจะตองมี
ศรัทธาเชื่อฟงคุรุหรือศาสดาและเมื่อชาวสกิขตั้งอยูในคําแนะนําของคุรุก็จะไดยนิเสียงของพระเจา  เมื่ออยู
ในคําแนะนําของคุรุก็จะเรียนรูวาพระเจามอียูในทกุแหง  คุรุเปนพระศิวะ  คุรุเปนพระวิษณุและเปนพระ
พรหม  คุรุเปนพระนางปารวตี  พระนางลักษมี  และพระนางสรัสวด ี
 พิธีกรรมที่สําคัญของศาสนาสิกข มี 2 อยาง ดังนี ้
 1.  สังคัต  คือพิธีชุมนุมของศาสนิกผูนับถือศาสนาสิกข  ศาสนิกทุกคนตองเช็ดถูรองเทาตมน้ําโดย
ไมอาศัยผูอ่ืน  ทุกคนตองทําไมมียกเวน  ใครปฏิบัติไดมากก็ไดรับการยกยองวาเปนสิกขที่ดี 
 2.  อมฤตสังสการ  คือพิธีรับคนใชเขาในศาสนา  โดยใหสิกขทั้งหลายนั่งในทีแ่หงเดยีว  หยบิ
อาหารใสปากใหแกกนั  ทุกคน  ทุกชั้นวรรณะ  ไมวาจะเปนกษตัริย  พราหมณ  แพศย  และศูทร  ก็เขารวม
และศาสนาสิกขไดเชนกนั  เพราะศาสนาสิกขไมถือช้ันวรรณะ 
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 ในพิธีเขาถือศาสนาสิกขนั้น  ชายหญิงตองเขาไปบูชาในโบสถวิหารแหงเดียวกัน  นั่งลงพรอมกัน  
กลาวถึงพระเจาองคเดียวกัน 
8.  สัญลักษณ  

 
 
 สัญลักษณของศาสนาสิกขที่นับวาสําคัญคือ “กาน้ําและดาบ”ซ่ึงหมายถึงการรับใชและกําลัง นี้เปน
สัญลักษณอีกประการหนึ่ง 
 สัญลักษณประการที่สอง คือ อักษร ก ทั้ง 5 ดังที่กลาวแลวในเรื่องพิธีกรรม 
 สวนสัญลักษณประการที่สาม ที่นับวาสําคัญซึ่งนิยมใชกันมากในปจจุบัน  และใชพิมพไวใน
หนังสือตางๆ  เปนเครื่องหมายใหรูวาเปนของศาสนาสิกขคือรูปดาบไขว  และมีดาบ 2 คมหรือพระขรรคอยู
ตรงกลาง  แลวมีวงกลมทบัพระขรรคนั้นอีกตอหนึ่ง  วงกลมนั้นมไิดทําเปนรูปจกัร  แตทําเปนเสนกลม
ธรรมดา  
ที่มา : 1.  ศาสนาเปรียบเทยีบ  รองศาสตราจารย ดร.สุจติรา  ออนคอม 
          2.  ศาสนาเบื้องตน  ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ 
          3.  สิบเอ็ดศาสนาของโลก  พล.อ.ต.ประทีป  สาวาโย 
          4.  จริยศาสตร  วศิน  อินทสระ 
          5.  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องาสนาสิกข 
คําชี้แจง  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องศาสนาอิสลาม มี 2 ตอน  

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

1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  

 
1.ศาสนาสิกขเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกสามัคคีระหวางศาสนาใดกับศาสนาใด 
 1.  พรามหณกบัฮินด ู    2.  ฮินดูกับครสิต 
 2.  ฮินดูกับอิสลาม    4.  อิสลามกับคริสต 
2. ศาสดาของศาสนาสิกขขั้นตนดวยคําวา “คุรุ”  อยากทราบวาคําวาคุรุ  มีความหมายวาอยางไร 
 1.  ความปลอดโปรง โลงสบาย   2.  หนักหรือผูส่ังสอน 
 3.  เบาหรือผูปฏิบัติ    4.  ทายาทผูสืบสกุล 
3.  ศาสดาของศาสนาสิกขที่มีคําวา “คุรุ”นําหนามีทั้งสิ้น 10 องค หลังจากนั้นอยากทราบวาสิกขชนนับถือ
ส่ิงใดแทนศาสดา 
 1.  ภาพของศาสดาทั้ง10    2.  บทสวดสรรเสริญพระเจา 
 3.  ทายาทของศาสดา    4.  พระคัมภีรครันซาฮิบ 
4.  คําสอนของศาสนาสิกข   นับถือวามีพระจาเพยีงองคเดียวหรือพระผูสราง  อยากทราบวาพระเจาองค
เดียวของศาสนาสิกขคือคําตอบขอใด 
 1.  สัจจะ     2.  ตบะ 
 3.  ขันติ      4.  จาคะ 
5.  สิกขชนนิกายใดที่ถือการไวผมและไวหนวดยาว 
 1.  นิกายสหัชธรี     2.  นิกายขาลสา 
 3.  นิกายไศวะ     4.  นิกายไวศณพ 
6.  คําสอนของศาสนาสิกขเร่ืองอหังการ ถาเปรียบเทียบกับหลักพระพทุธศาสนาคือคําตอบในขอใด 
 1.  เวทนา     2.  อหิงสา 
 3.  มทิตา     4.  อัตตา 
7.  เปาหมายสงูสุดของศาสนาสิกขคือการเขาถึงนิรวาณ  มีหลักการคลายคลึงกับศาสนาคริสตในขอใด 
 1.  กลาวถึงพระเจามากที่สุด   2.  กลาวถึงมนุษยมากที่สุด 
 3.  กลาวถึงทั้งพระเจาและเพือ่นมนุษย  4.  กลาวถึงสวรรค 
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8. คําสอนที่ชาวสิกขปฏิบัติเปนกิจประจําขอใด  มีความสอดคลองกับหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาสนาพุทธ 
 1. จงทําจิตใหรักในพระเจา   2.  จงทําดีตอคนอ่ืน 
 3. จงพูดคําสุภาพออนโยน   4.  จงรวมกับคนดีสวดบทสรรเสริญพระเจา 
9. พิธี “ ปาหุล”ของศาสนาสิกข  เปนพิธีกรรมที่มีความคลายคลึงกับศีลใดในศาสนาคริสต 
 1.  ศีลอนุกรม     2.  ศีลมหาสนิท 
 3. ศีลจุม      4.  ศีลสมรส 
10. พิธีอมฤตสังสการของศาสนาสิกข  มีกุศโลบายสอนใหสิกขชนคํานึงถึงสิ่งใด 
 1.  ความเสมอภาค    2.  ความเอื้ออาทร 
 3.  ความยึดมัน่ในสัจจะ    4.  ความอุดมสมบูรณ 
ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 2 ขอ 

2.1 ใหนกัเรียนอธิบายความหมายของพิธีปาหลุ และ “ก”  5  ประการมาอยางละเอียด 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

2.2 ใหนกัเรียนบอกถึงสาเหตุของการเกิดศาสนาสิกข มาพอเขาใจ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ-สกุล.........................................................................เลขที่..............................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/…… 


