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 ประวัติความเป็นมา

ยุคพระเวท

เทพเจ้ารุ่นแรกสุดของยุคพระเวท คัมภีรพ์ระเวท

การแบ่งวรรณะในยุคพระเวท ความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ

ยุคพราหมณ์

เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในยุคพราหมณ์ โยคะ

ตบะ

ยุคฮินดู

ตรีมูรติ นิกายในศาสนา

หลักค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กฎส าหรับวรรณะ

พิธีประจ าบ้าน พิธีศราทธ์

การบูชาเทวดา

9



1.ยุคพระเวท1,000 – 100 ปกี่อนพทุธกาล

ศาสนาพรามหณ-์ฮินดูเกิดขึ้นในยุคพระเวท เมื่อชาวอารยันได้ตั้งถิ่นฐานในอินเดยี และได้ผสมผสาน

แนวความคดิทางศาสนาของตนเข้ากับของชนพื้นเมืองเดมิเป็นศาสนาพราหมณ์ขึ้น  ซึ่งในยุคพระเวทและ

ยุคพราหมณ์ ยังคงเรียกว่าศาสนาพราหมณ ์  ต่อมาเมื่อถึงยุคฮนิดู จึงเรยีกวา่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

2.ยุคพราหมณ1์00 ปีก่อนพทุธกาลถึงพ.ศ.700

ยุคนีไ้ด้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างส าคญัในความคิดทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือความเชื่อแบบอตเิทว

นิยมซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อแบบพหุเทวนยิม  ไดเ้ปลีย่นมาเป็นความเชื่อแบบเอกเทวนยิมอย่างเตม็ที่

3.ยุคฮนิดู พ.ศ.700เป็นต้นมา

เมื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้พัฒนาจากยคุพราหมณ์มาถึงยคุฮินดู ความคดิแบบเอกเทวนิยมได้

พัฒนากลบัไปเป็นพหุเทวนยิมอีกครั้งหนึ่ง ในยุคนี้เกิดเทพเจ้าข้ึน 3 องค์คอืพระพรหม  พระวิษณุ  

พระศิวะหรือพระอิศวร
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1.ยุคพระเวท1,000 – 100 ปีก่อนพุทธกาล

ศาสนาพรามหณ์-ฮินดูเกิดขึ้นในยุคพระเวท เมื่อชาวอารยันได้ตั้งถิ่นฐานในอินเดีย และได้

ผสมผสานแนวความคิดทางศาสนาของตนเข้ากับของชนพื้นเมืองเดิมเป็นศาสนาพราหมณ์ขึ้น  

ซึ่งในยุคพระเวทและยุคพราหมณ์ ยังคงเรียกว่าศาสนาพราหมณ์   ต่อมาเมื่อถึงยุคฮินดู จึง

เรียกว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
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ยุคพระเวทมีแนวความคิดและความเชื่อเป็นวิญญาณนิยม(Animism)                

คือถือและเข้าใจว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิง่ที่ตนนับถือ เชน่ ดิน  น้ า  ลม 

ไฟ  ต้นไม้ใหญ่ และภูเขา สามารถให้คุณและให้โทษแก่มนุษย์ 

 ต่อมาพัฒนาแนวคิดเป็นแบบพหุเทวนิยม  (Polytheism) 

หมายถึงความเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ ถือเป็นการเริ่มต้นของยุคพระเวท เทพเจ้ารุ่น

แรกสุดของยุคพระเวทคือ

1.พระสาวิตรี เทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์

2.พระวรุณ เทพเจ้าแห่งฝน

3.พระอินทร์ เทพเจ้าผู้สร้างโลก

4.พระยม เทพเจ้าแห่งความตาย
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คัมภีร์พระเวทมี  3 คัมภีร์เรียกว่าไตรเพท

คือ

1.ฤคเวท (Rigaveda)

2.ยชุรเวท(Yajurveda)

3.สามเวท(Samveda)
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เป็นคัมภีร์ที่ประกอบขึ้นด้วยค าฉันท์  

ซึ่งเป็นบทร้อยกรองส าหรับใช้

สวดสรรเสริญเทพเจ้าต่างๆ
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เป็นค าร้อยแกว้  ว่าด้วยระเบียบวิธี

ในการประกอบพิธีบูชายัญและพิธบีวงสรวงต่างๆ 

เช่นในการประกอบยัญพิธ ีพราหมณ์
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เป็นร้อยกรองประเภทค าฉันท์ที่มีความไพเราะ 

  มีการประกอบเสียงดนตรีส าหรับสวดสรรเสริญ

และขับกล่อมเทพเจ้า 3 องค์ 

 คือพระอินทร์  พระโสมะ  และ รัคนี
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ยุคพระเวทแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น 4 ประเภทคือ

 วรรณะพราหมณ์

มีหน้าที่ติดต่อกับพระเจ้า ส่ังสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะ ศึกษาจดจ าและ

สืบต่อคัมภีร์พระเวท  และเป็นปุโรหิตให้แก่กษัตริย์พราหมณ์ถือวา่ตนเป็นวรรณะสูงสุดในสังคม

 วรรณะกษัตริย์

นักรบที่ท าหน้าที่ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองและท าศึกสงครามขยายเขตแดน  เกิดจากพระพาหา

(แขน)ของพระผู้เป็นเจ้า

 วรรณะแพศย์

เป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม ได้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและศิลปหัตถกรรม

ต่างๆ  เกิดจากพระโสนิ(ตะโพก)ของพระผู้เป็นเจ้า

 วรรณะศูทร

เป็นวรรณะของพวกกรรมกรผู้ท างานรับจา้งแบกหาม  และให้บริการแก่วรรณะอื่นๆ  เกิดจากพระบาท

ของพระผู้เป็นเจ้า
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2.ยุคพราหมณ1์00 ปีก่อนพุทธกาล ถึง พ.ศ.700

ยุคนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในความคิดทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือ

ความเชื่อแบบอติเทวนิยม  ซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อแบบพหุเทวนิยม   ได้เปลี่ยน

มาเป็นความเชื่อแบบเอกเทวนิยมอย่างเต็มที่
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 โยคะ ผู้มุ่งโมกษะ

1.ชญาณโยคะ  เป็นมรรควิธีแห่งการ

เข้าถึงพรหมด้วยความรู้

2.กรรมโยคะ เป็นการกระท าด้วย

ความรู้สึกปล่อยวางไม่หวังผลตอบแทน

3.ภักติโยคะ การประกอบความภักดี

การบริการแก่พระผู้เป็นเจ้าโดย

ปราศจากการหวังผลตอบแทน 

 ตบะ ความร้อนหรือความแผดเผา

ตบะคือพิธีย่างกิเลสหรือพิธีข่ม

กิเลสโดยการทรมานตัวหรือการข่มกาย

เพื่อเพิ่มพลังจิตหรือข่มความต้องการ

ทางธรรมชาติ ทรมานร่างกายให้พ้น

จากความเป็นทาสของความต้องการ

ตามธรรมชาติ
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ชลาศยี พวกถือแช่ตัวในน้ าแค่เอวคราวละหลายวันหรือหลายสัปดาห์

พหูทกะ พวกถืออาบน้ าศักด์ิสิทธิ์ให้ได้มากแห่งที่สุดโดยย้ายท่ีอาบไปเรื่อยๆ

ศังกุศี พวกถือนอนบนเตียงหนามคราวละนานๆทุกๆวัน

ภูมิกา พวกถือนอนบนพื้นดนิ ไม่ยอมใช้เตียงหรือเคร่ืองปูลาด

กุฏิลกา พวกถืออิริยาบถงอตัว ไม่ยอมยืน ไม่ยอมนั่ง นอนในท่าตวัตรง

นิษฉลี พวกถือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ยืนหรือนั่งในท่าและที่เดียวเป็นเวลาแรมปีจนนกมาท า

รังในผมได้ หรือเถาวัลย์ขึ้นพันขา หรือจอมปลวกขึ้นที่เท้า

ขฑาศรี พวกถือไม่นอน ยืนตัวตรงอยู่ตลอดเวลา

ปัญฉตปัสวี พวกถือนั่งกลางแดดพร้อมท้ังก่อไฟอีก4กองไว้ล้อมตัวทั้ง5ทิศ

นิฉศิรสิ พวกถือห้อยศรีษะ โดยเอาไม้เหนี่ยวกิ่งเท้าไว้อย่างคา้งคาว

นขมุษฏ พวกถือก ามือไว้จนเล็บงอกแทงเข้าไปในอุ้งมือ

อูรธวพาหุ พวกถือยกแขนคาไว้จนแข็งค้าง

ฉหินนกา พวกถือท าร้ายร่างกายตนเอง เช่น บีบรัดอวัยวะบางอย่างจนเป็นง่อย
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อาศรม4ในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู หมายถึง 

*ช่วงหรือระยะเวลาของชีวิต และยังหมายถึงที่ส าหรับ

อยู่อาศยัของนักบวช

   *การด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาของบุคคลในวรรณะสูง

ทั้ง 3 คือพราหมณ์  กษตัริย์ แพศย์  จะตอ้งด ารงชีวิต

ตามหลักอาศรม 4
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ช่วงชีวิตที่ใชใ้นการศกึษาเล่าเรียน เพื่อน าความรูม้าแสวงหาทรัพย์สมบัติ

ทางโลก  เป็นระยะทีต่้องศึกษาเล่าเรยีนสาระของพระเวท     ยัญพิธ ี   

และวิชาการอืน่ๆอยู่กับครเูป็นเวลาอย่างน้อย  12       ปีและในชว่ง

ระยะเวลาดังกล่าวนี้ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและค าสั่งของครูอย่าง

เคร่งครัด
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คือช่วงแสวงหาความสุขทางโลก  มีครอบครัว  มบีุตรธดิา  

แสวงหาทรพัย์สมบตัิ       ประกอบยัญพิธีและรับผิดชอบ

ต่อชุมชน  บคุคลในช่วงนีเ้รียกว่าคฤหัสถ์  หมายถงึ

ผู้ครองเรือน
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คือช่วงที่ต้องปฏิบัติธรรม  หรือท าตนให้เป็นผู้สมบูรณ์

ด้วยคุณธรรม      โดยการออกไปพ านักอยู่อาศรมในป่า  

บ าเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัด  

บุคคลที่อยู่ในอาศรมนี้เรียกว่าวานปรัสถ์
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คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะอันเป็นจุดหมายสุดท้ายของ

คนฮินดู  เป็นช่วงที่สละทุกอย่าง   เหลือแต่ผ้านุ่งกับภาชนะ

ส าหรับภิกขาจารและหม้อน้ าออกจากอาศรม     เที่ยวจาริก

เร่ร่อนภิกขาจารเรื่อยไป  ไม่ซ่องเสพสังคม  พิจารณาเห็น

ความเสื่อมโทรมปฏิกูลระคนด้วยทุกข์ของร่างกาย  ให้จิตใจ

สงบระงับ 
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27

1.วรรณะพราหมณ์

      2.วรรณะกษัตริย์

              3.วรรณะแพศย์

                     4.วรรณะศูทร
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พรหมมัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรพรหม เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในภาวะ 
เป็นสิ่งแท้จริงสูงสุด เป็นตัวตนที่เที่ยง (อัตตา) ไม่มีขอบเขตจ ากัด ไม่มีรูปร่าง 
ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีที่สุด ด ารงอยู่ตลอดกาล  ลักษณะของพรหมันมีอยู่ 3 ค า คือ 
สัต  จิต  อานันทะ

สัต  หมายถึง ความมีอยู่ของพรหมัน
จิต   คือ ค าอธิบายลักษณะของพรหมันว่ามีอยู่ในลักษณะเป็นจิต

บริสุทธิ์หรือสัมปชัญญะ
อานันทะ แสดงคุณลักษณะของจิตบริสุทธิ์หรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์
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ปรมาตมัน (ปรม+อาตมัน)  แปลว่า อัตตาสูงสุด
ชีวาตมัน (ชีว+อาตมัน)  แปลว่า อาตมันของชีวะ ซึ่งชีวะใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  หมายถึง  สิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยร่างกาย
และจิตวิญญาณ  ร่างกายเกิดขึ้นจากการปสมของดิน น้ า ลม ไฟ ส่วน
วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของอาตมันสากล
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กฎแห่งกรรมในแง่ที่เป็นกฎศีลธรรมนั้น  หมายถึง  กฎแห่งการ
กระท าของมนุษย์  ซึ่งหลักทั่วไปของกฎศีลธรรมมีว่า  ท าดีย่อมได้รับผมดี  
ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

จุดหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  คือ  โมกษะ หรือความ
หลุดพ้น  ซึ่งหมายถึงภาวะที่ชีวาตมันเข้ารวมกับพรหมัน  หรือเป็นเอกภาพ
กับพรหมัน  เมื่อชีวาตมันรู้แจ้งเห็นจริงในภาวะที่แท้จริงของพรหมัน  ขจัด
ความเห็นในความแตกต่างระหว่างพรหมันและสิ่งต่างๆ เสียได้  ประจักษ์ชัด
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแห่งชีวาตมันและพรหมัน  เมื่อนั้นก็จะบรรลุ
โมกษะหรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  และด ารงอยู่ในความสุข
อันไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร
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โยคะ  แปลว่า  รวม หมายถึง  การรวมอาตมัน  หรือ ชีวาตมัน
เข้ากับอาตมันสากล  หรือปรมาตมัน  

โยคะ แบ่งเป็น 3 อย่าง มีดังนี้
1. ชญาณโยคะ   เป็นมรรควิธีแห่งการเข้าถึงพรหมด้วย ความรู้
2. กรรมโยคะ   ไม่มีอะไรขัดแย้งกับชญาณโยคะ  กรรมโยคะจะเป็นไป
ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีชญาณโยคะสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
3. ภักติโยคะ   แปลตามตัวว่า การประกอบความภักดี  หมายถึง  การ
ให้บริการแก่พระผู้เป็นเจ้า  โดยปราศจากการหวังผลตอบแทน



พระพรหม 

 ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า ง            

(Creator )       

มีชายาชื่อ พระสรัสวดี 

พาหนะประจ าพระองค์คือหงส์
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พระศิวะ หรือพระอิศวร

 ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ท า ล า ย 

(Destroyer) 

 มีโคสีขาวเป็นพาหนะ 

 ชายาของพระศิวะ คือ พระอุมา
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34

พระอิศวร
หรือ

พระศิวะ
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พระอิศวร
หรือ

พระศิวะ



พระวิ ษณุ ห รื อพระ

นารายณ์   เคยเป็น

เทพเล็กๆ ในยุคพระ

เวท  ครั้นถึงยุคฮินดู 

เ ทพ วิ ษณุ ไ ด้ บ ร ร ลุ

ความยิ่งใหญ่เป็นพระ

นารายณ์  ท าหน้าที่

เ ป็ น พ ร ะ ผู้ รั ก ษ า 

(Preserver)
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พระนารายณ์
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พระนารายณ์
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พระนารายณ์
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พระนารายณ์
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พระคเณศ
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ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  มีหลักค าสอนที่คล้ายคลึงกับหลักค าสอนเรื่องทิศ 6
คือการปฏิบัติตัวต่อบุคคล  ดังต่อไปนี้

1. ปิตฤธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของบิดาต่อบุตร
2. มาตฤธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาต่อบุตร
3. อาจารยธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อศิษย์
4. บุตรธรรม และ ศิษยธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา และ

การปฏิบัติหน้าที่ของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์
5. ภราตฤธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ต่อน้องและน้องต่อพี่
6. ปติธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของสามีต่อภรรยา
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7. ปัตนีธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาต่อสามี
8. สวามี-เสวกธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของสวามี (นายจ้าง)  ต่อเสวก (ลูกจ้าง) 

และการปฏิบัติหน้าที่ของเสวกต่อสวามี

9. ราชธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ของพระราชา (หรือรัฐบาล) ต่อประชาชน

ในด้านประชาชนมีหน้าที่ถวายความเคารพนับถือพระราชา
อย่างสูงสุด เพราะพระราชาเหมือนพระเจ้า 8 องค์ คือ

1.พระอินทร์ 2.พระยมราช
3.พระวายุ 4.พระสุริยะ
5.พระอัคนี 6.พระวรุณ
7.พระจันทร์ 8.พระกุเวร



1. ความไม่เท่ากันของสติปัญญามนุษย์

2. ความคิดเห็นที่แตกแยกกัน

3. ความเห็นแก่ตัว
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  นับถือพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นเทพพระเจ้าสูงสุด  หน้าที่สร้างโลกซึ่ง

เคยเป็นของพระพรหมก็ยกเป็นของพระศิวะ  พระศิวะเป็นเทพที่นิยม

มากที่สุด  ตามความนึกคิดของผู้คนทีน่ับถือเห็นว่าพระองค์ดุร้าย ท าตัว

เป็นปีศาจ  มเหสี คือพระปารพตีหรือพระอุมา ซึ่งน่ากลัว  มีโอรสคือ 

พระพิฆเนศ และพระขัณฑกุมาร  พระศิวะมีร่างกายเป็นสีแดง  เป็นรูป

คนอีกแบบหนึ่งเป็นอวัยวะเพศชายเรียกว่า ศิวลึงค์ เป็นสัญลักษณ์แสดง

การก าเนิดของโลกและมวลมนษุย์ ต้นไม้ประจ าพระองค์คือ ต้นมะตูม   

มี โค เป็นพาหนะ ผู้นับถือศาสนานี้จึงไม่บริโภคเนื้อวัว        
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นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพพระเจ้าสูงสุด                    

หน้าที่การสร้างโลกซึ่งเคยเป็นของพระพรหมก็ยกให้พระนารายณ์  

* พระนารายณ์มีพระยาครุฑเป็นพาหนะ 

* ต้นไม้ประจ าพระองค์คือ ตุลสิ (กระเพรา) 

เชื่อกันว่าพระองค์อวตารเป็นมนุษย์ได้เป็นคราวๆ นารายณ์อวตาร)

ในยุคนี้พระพรหมตกต่ าไม่ค่อยมีใครนับถือนอกจากพวก

พราหมณ์ปุโรหิต  และนักปราชญ์  เพราะพระพรหมไม่มีลักษณะ

เป็นรูปธรรมพอที่จะท าให้คนธรรมดายึดถือ  และช่วยเหลือหรือลงโทษใครไมไ่ด้  

คนอินเดียจึงหันไปนับถือพระอิศวร  และพระนารายณ์กัน
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3. พิธีศราทธ์ คือ 

พิธีสังเวยบรรพบุรุษฝ่ายบิดา ผูล้่วงลับไปแล้วด้วยข้าวบิณฑ ์

พิธนีี้ท าในวันทีห่นึ่งก่อนการเผาศพ ผู้ท าพิธศีราทธ์ต้องเป็นลูกชาย  พิธีศราทธ์ ที่

เกี่ยวกับมงคล คือท าเพื่อหวังประโยชน์เป็นพิเศษ

 4. การบูชาเทวดา กฎพิธีบูชาเทวดาของชาวฮินดูมีต่างกันไปตามชั้นวรรณะ

4.1 สวดมนต์ภาวนา สมานกาย ช าระและสังเวยเทวดาทุกวัน

4.2 พิธสีมโภช ถือศีล และวันศักดิ์สิทธิ์

4.3 ไปนมัสการบ าเพ็ญกุศลในวันเทวาลัย
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นับถือพระเทวีหรือหรือพระชายาของมหาเทพ  เช่น  พระสรัสวดี พระลักษมี 

และพระอุมา  ถือว่าเป็นผู้ทรงก าลังของเทพสามีไว้  เรียกว่า ศักติ มีหลักอยู่ว่า

พระพรหม  พระนารายณ์และพระศิวะนั้นเข้าถึงได้ยากจึงต้องอาศัยบูชาพระ

ชายาของพระองค์

การบูชาเทวดาผู้หญิงมักเป็นไปทางอนาจาร  เช่นจับระบ าเปลือยกาย และสังเวย

ด้วยโลหิต อย่างไรก็ตามนิกายนี้ก็ยังแยกออกเป็นสองฝ่าย คือ ทักษิณาจารี 

(ฝ่ายขวา) มีการท าอย่างเปิดเผยและสุภาพ  และฝ่าย วามาจารี (ฝ่ายซ้าย) ท า

พิธีในที่ลับและลามกอนาจารมาก  
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เกิดจากการนบัถือ ศักติ การบูชาศักติตามแบบตันตระต้องท าให้ศักติ

และเทพพอพระทยั  การพรรณนาแห่งความเสน่หา  ความรักระหวา่งเทพ

และชายา  และลงท้ายด้วยการประกอบเมถุน

นิกายตันตระมีการท าพิธีทีต่้องท าตามกฎ เรียกว่า ปัญจมการ

  1.มัตยะ หรือ มัชช คือ น้ าเมา 4.มุทรา คือ ลลีาด้วยท่ายั่วยวน

  2.มางสะ คอื เนื้อสด         5.ไมถุน หรือ เมถุน คือประกอบ

  3.มนตรา คอื สาธยายมนต์                        เมถุน
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พิธีกรรมของชาวฮินดูแบ่งเป็น 4หมวด ดังนี้

  1. กฎส าหรับวรรณะ

1.1 การแต่งงาน ผู้ที่จะแต่งงานกันต้องเป็นคนวรรณะเดียวกัน จะแต่งงาน

ข้ามวรรณะไม่ได้ หากผู้ใดฝ่าฝนืกฎ ต้องมีโทษถึงประณาม

1.2 อาหารการกิน การกิน มีก าหนดสิ่งของว่ากินได้หรือไม่ได้ และบุคคลใน

วรรณะใดจึงจะปรุงหุงต้มอาหารให้
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1.3 การท ามาหากิน ต้องอยูใ่นเขตจ ากัดว่า พวกนั้นเกิดมาในตระกูล

นั้น ในวรรณะนั้น ต้องท ามาหาเลี้ยงชีพนั้น

1.4 เคหสถานที่อยู่ ในกฎของเดิมห้ามการมถีิ่นฐานบ้านช่องอยู่นอกเขต

ประเทศอินเดีย และห้ามเดนิเรือไปในทะเล แตใ่นบัดนี้ไม่ค่อยถือกัน

 

 2. พิธีประจ าบ้าน ผู้เป็นฮินดูต้องท าพิธีประจ าบ้านละเว้นไม่ได้  ต้องอาศัย

พราหมณ์นักบวชเป็นผู้ท า  พิธีสังสการ ซึ่งเป็นพิธีประจ าบ้านไว้ 12 

ประการทีค่นในชั้นทวิชาติ คือ พราหมณ์  กษตัรยิ์ และแพศย์ ได้แก่
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 2.1 ครรภาธาน

          2.2 ปุงสวัน

          2.3 สีมันโตนนยัน

          2.4 ชาตกรรม

          2.5 นามกรรม

          2.6 นิษกรรม
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     2.7  อันนปราศัน
          2.8  จูฑากรรม
          2.9  เกศานตกรรม
          2.10 อุปายัน
          2.11 สมาวรรตน์

     2.12  วิวาหกรรม


