
ศาสนาศาสนา
((RELIGIONRELIGION))

รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ดรดร..  คุณหญงิอารมณคุณหญงิอารมณ    ฉนวนจิตรฉนวนจิตร

2

ความหมายของศาสนาความหมายของศาสนา

• เรื่องท่ีเก่ียวของ ผูกพันกับพระเจา

• คําสั่งสอน

– ส่ัง = บังคับทําตองทําตาม ใครฝาฝนมีโทษ เชน 
พระวินัย (ศีล)

– สอน = ชักชวนใหทําตาม ใครปฏิบัติตามจะเปน
ผลดี เชน ควรมีเมตตากรุณา สวนนี้ คือ (ธรรม)
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ลักษณะคําสอนลักษณะคําสอน

๑. จริยธรรม ศีลธรรมท่ัวไป ละชั่วทําดี เพื่อความสงบ
สุข

๒. อํานาจเหนือประสาทสัมผัส เชน อํานาจพระเจา-
เทวนิยม อํานาจพรหม อเทวนิยม

๓. จุดหมายสูงสุดของชีวิต
นิพพาน → พุทธ
โมกษะ → เชน
ไปอยูกับพระเจา →  อิสลาม
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๔. ศาสนกิจ คือ กิจที่ศาสนิกของศาสนาตอง

ปฏิบัติ

อุปสมบท → พุทธ

สารภาพบาป → คริสต

ทําละหมาด → อิสลาม
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องคประกอบของศาสนาองคประกอบของศาสนา

๑. ศาสดา

๒. คัมภีรทางศาสนา

๓. นักบวช

๔. สถานที่อยูของผูสืบตอศาสนา หรือประกอบกิจ

๕. ปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน
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คุณลักษณะรวมของทุกศาสนาวาดวยสิง่ใดคุณลักษณะรวมของทุกศาสนาวาดวยสิง่ใด

๑. สิ่งเคารพสูงสุด

๒. หลักคําสั่งสอน
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วิวัฒนาการของศาสนาวิวัฒนาการของศาสนา

วิญญาณนิยม

ธรรมชาตินิยม

เทวนิยม:
เอกเทวนิยม พหุเทวนิยม

อเทวนิยม:
เช่ือกรรม เช่ือเหตุปจจัย
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ทวีปที่เปนบอเกิดทางศาสนาทวีปที่เปนบอเกิดทางศาสนา  คอืคอื  ทวีปใดทวีปใด

ศาสนาโซโรอัสเตอร + ศาสนาบาไฮ → อิหราน

ยูดา คริสต → ปาเลสไตน
อิสลาม → ซาอุดิอารเบีย
พราหมณ พุทธ เชน สิข → อินเดีย
เตา ขงจื้อ → จีน
ชินโต → ญี่ปุน
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ประเภทศาสนาแบงเปนก่ีประเภทประเภทศาสนาแบงเปนก่ีประเภท

๑. ธรรมชาติเทวนิยม

๒. เทวนิยม

• เอกเทวนิยม → คริสต อิสลาม

• ทวิเทวนิยม → โซโรอัสเตอร

• พหุเทวนิยม → พราหมณ
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คุณคาของศาสนาคุณคาของศาสนา

๑. เปนศาสนาที่เกาแกที่สุด มีบันทึกที่เกาแกที่สุด
๒. เปนบอเกิดของศาสตรทั้งหลาย

ประติมากรรม
ศิลปกรรม
รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร
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คุณคาของศาสนาคุณคาของศาสนา

๓. เปนมารดาแหงกัลยาณธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี กฎหมาย

๔. เปนตัวชวยใหเขาใจสภาพความจริงของมนุษย
มากกวาศาสตรอ่ืน
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คุณคาของศาสนาคุณคาของศาสนา

๕. เปนบอเกิดแหงภราดรภาพ ทําใหคนนับถือศาสนา
เดียวกันเปนพี่นองกัน

๖. เปนตัวชวยยกระดับจิตใจมนุษย
๗. เปนแสงสวางนําทางชีวิต
๘. ชวยใหคนมีเสรีภาพ (ภายใน)
๙. เปนเครื่องประกันสังคม
๑๐. ชวยสรางคนใหเปนคนดีแท
๑๑. เปนมุมสงบในโลกแหงความวุนวาย
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ทําไมคนจึงนับถือศาสนาทําไมคนจึงนับถือศาสนา??

ศาสนาเปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชสนองตอบความ
ตองการทางจิตใจ เพื่อ
– บรรเทาความกลัว
– สนองตอบจินตนาการ
– ยกตนใหสูงกวาพวกอื่น
– แสวงหาความเจริญสูงสุด
– หลักค้ําประกันตนใหเปนปกติสุข
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ชนิดของศาสนาชนิดของศาสนา

๑. ศาสนาที่ตายแลว

๒. ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู
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ศาสนาที่ตายแลวศาสนาที่ตายแลว

ศาสนา หลักคําสอน

๑. อียิปตโบราณ มีชาติหนา นรก สวรรค บาป บุญ คุณ โทษ 
ตายแลวเกิด อาศัยรางเกาเปนส่ือ ∴ จึงสราง
มัมมี่ สรางปรามิด

๒. กรีกโบราณ เปนความเชื่อ ธรรมชาติ เทวนิยม เทพสถิตย
ตามธรรมชาติ

๓. เซลติก (เยอรมัน) พหุเทวนิยม: ทําพิธีกรรมตามเทพเจา
ประสงค
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ศาสนา หลักคําสอน

๔. เม็กซิโกโบราณ ความเชื่อแบบเอกเทวนิยม 
พหุเทวนิยม นับถือพระอาทิตย
•ใหเส้ือผาแกคนเปลี่ยน
•ใหอาหารแกคนหิว
•ดูแลคนเจ็บปวย
•หามลวงเกินผูหญิง

๕. เปรูโบราณ (อินคา) ธรรมชาติ เทวนิยม พิธีลางบาป 
สารภาพบาป บูชายัญ

๖. สุมาเรียน อัคคาเดีย (เมโสโปเตเมีย) นับถือเทพเจา
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ศาสนา หลักคําสอน

๗. ศาสนาบาบิโลเนีย 
อัสซีเรียโบราณ 

(เมโสโปเตเมีย) 
ปจจุบัน คือ อิรัค

นับถือเทพเจา ธรรมชาติ เทวนิยม ศาสนาทาง
การเมือง มีแตพระเดชไมมีพระคุณ

•สรางปฏิทินสุริยคติ แบงเวลา 1 ปเปนเรเดียน

•สรางเคร่ืองมือตวงวัด

•สรางตัวหนังสือ

•มีไปรษณีย - โหราศาสตร

๘. ศาสนาฮิทไทต 
(Hittites) (แถบทะเล
เมดิเตอรเรเนียน)

ศาสนาพหุเทวนิยม
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๑.๑. ศาสนาพราหมณศาสนาพราหมณ--ฮินดูฮินดู

((BrahmanismBrahmanism--HindunismHindunism))

นับถือเทพเจา 3 ประเภท

๑. ประเภทประทับบนสวรรค

๒. ประเภทประทับในอากาศ

๓. ประเภทประทับบนพื้นโลก
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ศาสนาพราหมณศาสนาพราหมณ  แบงเปนยุคแบงเปนยุค

๑. ยุคพระเวท (ความรูเกี่ยวกับเทพเจา) 1,000-100 ปกอน
พุทธศักราช พระเวทเปนคัมภีรศักด์ิสทิธิ์ที่สุด 
ประกอบดวย 3 สวน คือ 
๑. ฤคเวท – บทสวดสรรเสริญเทพเจา
๒. สามเวท – บทสวดทํานองเสนาะขับกลอมเทพเจา 

เพื่อจะไดประทานพร เปนบทรอยกรอง
๓. ยชุรเวท – บทสวดสําหรับประกอบพิธีกรรม เปน

บทรอยแกว 
อาถรรพเวท – วาดวยเวทมนต คาถาอาคม
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พระเวทพระเวท  ประกอบดวยประกอบดวย  ๔๔  สวนคือสวนคือ

๑. มันตระ คือ มนต บทสวดสาํหรบัสรรเสริญ
เทพเจา

๑. พราหมณะ คือ กฎเกณฑ คําอธิบายในการสวด
และทําพิธีกรรม

๒. อารัฌยถะ คือ หลักคําสอนที่ลึกซึ้งเรื่องมนุษย โลก 
ชีวาตมัน และปรมาตมัน

๓. อุปนิษัท คือ ปรชัญาอันเปนแกนสารในเรื่องตาง ๆ 
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๒. ยุคพราหมณ: 100 ปกอนพุทธศักราช 

เปนพวกพหุเทวนิยม แบงวรรณะเปน 4 พวก 

เปนพวกทําพิธีกรรม

แบงเปน ๒ ยุค ไดแก

๑. ยุคมหากาพย: รามายณะ

๒. ยุคสูตร

๓. ยุคฮินดู: พ.ศ. 700 เชื่อวาพระพรหมเปนนามธรรม 
ควรเปล่ียนเปนรูปธรรม
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• สอนใหมีความเมตตากรุณาตอกัน

– การใหปน

– การตอนรับดวยความเอื้ออารี

– ไมพึงทําใหผูอื่นบาดเจ็บ

– การไมทํารายใคร

หลักคําส่ังสอนของศาสนาพราหมณหลักคําส่ังสอนของศาสนาพราหมณ
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• สอนใหมีขันติ

• สอนถึงหนาที่ของทุก ๆ คน: การไมทําราย 
มีสัจจะ ไมลักขโมย เวนความโกรธ เวน
ความละโมบ เวนความกําหนัดยินดี

• สอนถึงหลักปฏิบัติตอกัน: ปฏิบัติตอผูอื่น
เหมือนปฏิบัติตอตนเอง

หลักคําส่ังสอนของศาสนาพราหมณหลักคําส่ังสอนของศาสนาพราหมณ
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• สอนวิธีหาความสุขและรูเทาทันความจริง
– ความสุขท่ีสมบูรณ เกิดจากจิตท่ีปราศจากความ

อยาก
– คนฉลาด คือ คนท่ีสามารถควบคุมอายตนะ

ภายในไมใหตกไปในอารมณ (ภควัทคีตา)
– ไมเศราเกิน ดีใจเกิน ไมหวั่นไหว (ภควัทคีตา)
– การกระทําท่ีไมยึดมั่น ปราศจากความอยาก ทํา

เพื่อหนาท่ี ไมใชเพื่อความรัก ความเกลียด และ
กําไร (ภควัทคีตา)

หลักคําสั่งสอนของศาสนาพราหมณหลักคําสั่งสอนของศาสนาพราหมณ  ((ตอตอ))
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• สอนวาวิญญาณเปนอมตะ
ตาย ↔ เกิดใหม (ภควัทคีตา)

• ทําหนาท่ี บิดามารดา ↔ บุตร
• ทําหนาท่ี ครูอาจารย ↔ ศิษย
• ทําหนาท่ี สามี ↔ ภรรยา
• ทําหนาท่ี นาย ↔ บาว
• ทําหนาท่ี ราชา ↔ ราษฎร

หลักคําสั่งสอนของศาสนาพราหมณหลักคําสั่งสอนของศาสนาพราหมณ  ((ตอตอ))
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สรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาพราหมณสรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาพราหมณ--ฮินดูฮินดู

๑. สลับซับซอน แตกตางทางความเชื่อ-การ
ปฏิบัติ

๒. เปนพหุเทวนิยม เอกเทวนิยม อเทวนิยม
๓. เชื่อในความศักด์ิสิทธิ์ของพระเวท
๔. เชื่อวาคนประกอบดวย

กาย + ใจ
กาย → มตะ
ใจ → อมตะ 28

สรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาพราหมณสรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาพราหมณ--ฮินดูฮินดู  ((ตอตอ))

๕. ใจ หรือวิญญาณเปนอมตะ ถือเอารางใหม

๖. สังสารวัฏ คือ การเวียนวายตายเกิด

๗. โมกษะ เปนจุดหมายสูงสุด ปราศจากทุกข

29

ภควัทคีภควัทคีตาตา

ภควัทคีตา (สันสกฤต:भगव ता , อานวา "พะ-
คะ-วัด-คี-ตา") เปนชื่อคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ของศาสนา
ฮินดู โดยเฉพาะสําหรับนิกายไวษณพหรือผูท่ียก
ยองพระวิษณุ (พระนารายณ) เปนพระเจาสูงสุด 
ชื่อคัมภีร ภควัทคีตา (ภควตฺ + คีตา) แปลวา "บท
เพลง (หรือลํานํา) แหงพระผูเปนเจา" นําเร่ืองราว
สวนหนึ่งมาจากมหากาพยมหาภารตะ 
ประกอบดวยบทกวี 700 บท 30

คัมภีรภควัทคีตาวาดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ 

๑. หลักอภิปรัชญา วาดวยเร่ืองอาตมันวามีสภาพ
เปนสัตวท่ีเท่ียงแทถาวร ไมมีใครฆาหรือ
ทําลายได 

๒. หลักจริยศาสตร วาดวยธรรมะหรือหนาที่ของ
กษัตริย คือ หนาที่รบเพื่อทําลายลางอธรรม 
และผดุงศีลธรรมโดยไมหวังผลตอบแทน 
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๒๒..  ศาสนายูดาศาสนายูดา ( (JudaismJudaism))

ศาสนานับถือเอกเทวนิยมท่ียังมีชีวิตอยู
เกิดกอน พ.ศ. 957-657 กอนพุทธกาล (Buddha Era)
หลักคําสอน: มาจากบัญญัติ ๑๐ ประการ (ของศาสนา

คริสต อิสลาม และยูดา)
๑. สอนใหมีความเมตตากรุณาตอกัน

ใหทาน มีระดับดังนี้

32
๑. ใหดวยมือ

๒. ใหดวยมือ+ใจ (ไมเต็มใจ)

๓. ใหอยางเต็มใจดวยมือ+ใจ แตเม่ือถูกขอรอง

๔. ใหอยางเต็มใจ โดยไมตองขอรอง รูจักทั้งผูรับผูให

๕. ใหอยางเต็มใจ ไมตองขอรอง ไมรูตัวผูใหหรือผูรับ

๖. ใหอยางเต็มใจ ไมตองขอรอง ผูรับไมรูจักผูให แต
ผูใหรูจักผูรับ

๗. ใหอยางเต็มใจ ท้ังผูใหและผูรับตางไมรูจักกัน

๘. ใหอยางเต็มใจ ชวยใหผูรับชวยตนเองได

หลักคําสอนของศาสนายูดาหลักคําสอนของศาสนายูดา
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หลักคําสอนของศาสนายูดาหลักคําสอนของศาสนายูดา  ((ตอตอ))
๒. สอนใหสุภาพออนโยน

๓. สอนใหระมัดระวังคําพูด

๔. สอนใหอยูดวยความรัก

๕. สอนใหเห็นความสําคัญของพี่นอง

๖. สอนใหควบคุมอารมณ

๗. สอนใหรักความยุติธรรมและความซื่อสัตย
34

หลักคําสอนของศาสนายูดาหลักคําสอนของศาสนายูดา  ((ตอตอ))
๘. สอนถึงการพิพากษา วินิจฉัยความ และการ

ลงโทษ
๙. สอนถึงความสําคัญของตนเอง
๑๐. สอนถึงผูหญิง
๑๑. สอนใหนับถือบิดามารดาและผูใหญ
๑๒. สอนใหยึดธรรมเปนสําคัญ
๑๓. สอนถึงวิถีชีวิตของคนฉลาด

35

คําสอนทั่วไปคําสอนทั่วไป

• ใหอะไรใครไมตองจํา แตรับอะไรจากใครจะลืมไมได

• เนนเรื่องความยุติธรรมเปนอยางมาก

• ผูส่ังสอนที่ดีท่ีสุด คือ จิตใจ ครูท่ีดีท่ีสุด คือ เวลา

หนังสือท่ีดีท่ีสุด คือ โลก

36

หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุดในศาสนายูดาหลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุดในศาสนายูดา

• ศาสนาประทานแกชาวยิว
• เปนเอกเทวนิยม คือ พระยะโฮวาห
• มีเทวดาอยูมากมาย
• วิญญาณเปนอมตะ
• สงเสริมใหทําพิธีกรรม
• คัมภีรสูงสุด คือ คัมภีร Torah
• มี ๓ นิกาย
• มีกลองเล็ก ๆ ติดไวท่ีเสาประตูบาน เรียกวา เมซูซาห
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๓๓..  ศาสนาโซศาสนาโซโรอัสเตอรโรอัสเตอร

• เกิดในประเทศอิหราน

• เปนศาสนาของจักรวรรดิเปอรเซีย

• ไดรับการยกยองจากนักปราชญชาวกรีก เชน นัก
ปรัชญา เพลโต อริสโตเติล

• ใชคําวา โซโรอัสเตอร = ปญญา

39

สูญหายไปสูญหายไป  เพราะเพราะ??

๑. การรุกรานของ Alexander the great บังคับ

ใหเผาคัมภีร และใหนับถือศาสนากรีกแทน

๒. ศตวรรษที่ ๑๗ อิสลามยึดครองอิหราน 

บังคับใหนับถือศาสนาอิสลาม

40

หลักคําสอนหลักคําสอน

สอนใหเมตตากรุณา

สัจจะเปนคุณธรรมขอแรก ขอท่ีสอง คือ ทาน

บาปหนักท่ีสุด คือ การพูดเท็จ

สอนถึงคุณคาของความขยันหมั่นเพียรและคุณธรรม

สอนถึงความสําคัญของมนุษย

ความมีอิสระท่ีจะเลือกเอาระหวางความดีกับความชั่ว

41

หลักคําสอนหลักคําสอน

สอนถึงความสําคัญของคนผูประพฤติธรรม

สอนใหทําดีตอคนดี และตอตานคนชั่วและศัตรู

สอนใหแตงงาน ไมสงเสริมเพศนักบวช

สอนถึงหนาที่ของมนุษยทุกคน
42

หลักคําสอนหลักคําสอน  ((ตอตอ))

หนาที่ของมนุษยมี ๓ อยาง คือ

๑. ทําศัตรูใหเปนมิตร

๒. ทําคนชั่วใหเปนคนดี

๓. ทําคนโงใหฉลาด
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หลักคําสอนหลักคําสอน  ((ตอตอ))
จงสรางนิสัย ๔ อยาง คือ

๑. เอื้อเฟอเผ่ือแผแกบุคคลตามสมควร

๒. มีความยุติธรรม

๓. เปนมิตรตอทุกคน

๔. กีดกันอสัตยออกไปจากตัวอยางจริงจัง

44

หลักคําสอนหลักคําสอน  ((ตอตอ))

สอนถึงกรรม

๑. ความชั่วตอบแทนความชั่ว

๒. ความดีตอบแทนความดี

๓. ความเท็จกอใหเกิดโทษชั่วชีวิต

๔. ความจริงทําใหชีวิตสูงสง

45

หลักคําสอนหลักคําสอน  ((ตอตอ))
คําสอนทั่ว ๆ ไป
๑. ความสัตย ความออนนอมถอมตน ความเปน

ผูวางาย เปนเรื่องพึงปฏิบัติ
๒. ความยากจนเพราะซื่อสัตย ดีกวาความมั่งคั่ง

อันเนื่องมาจากทรัพยของผูอ่ืน
๓. นักพรตตองไมโลภ นักรบตองไมรุกรานใคร 

ตองไมทําลายสัญญา ไมโออวด และไมแสดง
อํานาจ 46

สรุปคําสั่งสอนของศาสนาโซสรุปคําสั่งสอนของศาสนาโซโรอสัเตอรโรอสัเตอร

๑. คิดดี (Humata)

๒. พูดดี (Hakhata)

๓. ทําดี (Hvarshata)

47

เทพเจาของศาสนาโซเทพเจาของศาสนาโซโรอัสเตอรโรอัสเตอร

(ไมใหความสําคัญดานพิธีกรรม)
๑. เทพแหงความดี → พระอหุระ มาซดะ

 ไฟเปนสัญลักษณของพระอหุระ มาซดะ
๒. เทพแหงความชั่ว → พระอหริมัน

ปจจุบัน ศูนยกลางศาสนาโซโรอัสเตอรอยูท่ีบอมเบย

48

๔๔..  ศาสนาชินโตศาสนาชินโต ( (ShintoismShintoism))
((ประเทศญี่ปุนประเทศญี่ปุน))

ชิน – เชน = เทพเจา

เตา = ทาง

• ไมมีคําสอนที่แนนอน

• ไมมีคมัภีรท่ีตายตัว

• เปนศาสนาพหุเทวนิยม
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คําสอนที่ปลกุใจใหชาวญีปุ่นเปนชาตินยิมคําสอนที่ปลกุใจใหชาวญีปุ่นเปนชาตินยิม

• จงเคารพเทพเจา
• จงปฏิบัติตามทางของเทพเจา
• จงเคารพบรรพบุรุษ
• จงกรุณาตอผูอื่น
• ถือโลกเปนครอบครัวเดียวกัน
• ปฏิบัติตนเปนพี่นองของคนทั้งหลาย
• ขยันในการทํางาน 50

สรุปคําสอนสรุปคําสอน

๑. รักเทพเจา

๒. รักธรรมชาติ

๓. รักความสะอาด

๔. รักความกลาหาญ

๕. รักความขยันหมั่นเพียร

51

ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน

๑. เปนพหุเทวนิยม

๒. บูชาบรรพบุรุษและพระเจาจักรพรรดิ

๓. ใหความสําคัญตอธรรมชาติ ความสะอาด 
ความกลาหาญ และความขยันหมั่นเพียร

๔. จุดหมายสูงสุด คือ ตายแลวเกิดเปนเทพเจา
52

คัมภีรในศาสนาคัมภีรในศาสนา

๑. Kojiki = จดหมายเหตุ เทพนิยาย

๒. Ninongi = พงศาวดารญี่ปุน

๓. Yengishiki = วาดวยพิธีกรรมในโอกาสตาง ๆ 

๔. Meenyoshiu = วาดวยกวีนิพนธ

53

ลักษณะศาสนาลักษณะศาสนา

• ไมไดกลาวถึงชีวิตในโลกหนา

• ไมมีคําสอนดานศีลธรรมและอภิปรัชญา

• นับถือเพื่อความเปนบาน เพื่อชาติน้ี

54

๕๕..  ศาสนาเตาศาสนาเตา ( (TaoismTaoism))
ศาสนาแหงธรรมชาตินิยมของเหลาจื้อ
หลักคําสอน:
เตา เปน นามธรรม แตมีอยูจริง

เปนธรรมชาติอยูเหนือสมมติ
ความวางเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง = อนัตตา
สุญญตา = มหายาน หมายถึง วางเปลาจากตัวตน
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เตาสอนใหเตาสอนให::

• อยูแบบธรรมชาติ ไมฝาฝน
• ดํารงชีวิตอยางธรรมชาติ ไมเติมแตงใหผิดไป
• มีเมตตาและเอาชนะความชั่วดวยความดี
• มีสันโดษ ไมโลภและเห็นแกตัว
ไมมีหายนะใดใหญกวาความโลภ
• ไมใหรุกรานใคร

57

• สอนใหรูจักตนเอง เอาชนะตนเอง

ผูท่ีรูจักคนอ่ืน ชื่อวา ผูสังเกต

ผูท่ีรูจักตนเอง ชื่อวา ผูมีปญญา

ผูชนะคนอื่น ชื่อวา ผูแข็งแรง

ผูชนะตนเอง ชื่อวา ผูเขมแข็ง

ผูรูจักพอ ชื่อวา ผูร่ํารวย

ผูพากเพียร ชื่อวา ผูมีจิตมั่นคง

ฯลฯ (ตตก 33)
58

หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสดุของเตาหลักความเชื่อและจุดหมายสูงสดุของเตา

เชื่อวาเตา เปนธรรมชาติท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

เปนพลังแหงความดีงามสูงสุด

จุดมุงหมายสูงสุด คือ ใหเขาถึงเตา โดยแบงเปน 2 สาย

๑. เตาเจีย → จิตสุขสงบ รูเทาทันความจริง

๒. เตาเจียว → เพื่อนประโยชนมาใชดาน
อภินิหาร เวทมนต

59

เตาเตา

การหาความจริงการหาความจริงเตาเจีย เตาเจียว

การคนหาความจริง

เพื่อเปนอมตบุคคล

•ธรรมชาตินิยม
•คนหาความจริงภายใน
•ไมทําอะไรดวยอุปาทาน

•รหัสนิยม
•อภินิหาร
•ความลี้ลับ

60

ความสัมพันธระหวางศาสนาความสัมพันธระหวางศาสนา

จีนจีน อินเดียอินเดีย

นิกายจาน (ฌาน) ในญ่ีปุน เรียก นิกายเซน

ใหปฏิบัติคนควาทางจิต

ประสบการณของจิตจะชวยใหเกิดปญญา

ไมมีพิธีกรรม

เซนจึงเปนวิถีชีวิต = เตา
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๖๖..  ศาสนาเซนศาสนาเซน ( (JainismJainism))

เซน

ศาสดา คือ มหาวีระ

เกิดในอินเดีย

มาจากคําวา 
ชินะ แปลวา ชนะ คือ 
การเอาชนะกิเลสของตนเอง

กิเลสเปนตัวรายกาจที่สุด

เปนเหตุแหงการทําลาย

การเวียนวายตายเกิด

การถึงโมกษะ หรือนิพพานของเซน
คือ พนจากการเวียนวายตายเกิด
เซน เปนศาสนาแหงอหิงสา
ถือวา การไมเบียดเบียนกันเปนเรื่องสําคัญมาก

อหิงสา เปนคุณธรรมชั้นเลิศ

การนิ่ง มีกําลังย่ิงกวาการพูด
62

หลักคําสอนหลักคําสอน

คําสอนพื้นฐาน คือ ปญจพรต
๑. อหิงสา คือ การไมเบียดเบียน
๒. สัตยะ คือ พูดแตความจริง
๓. อัสตียะ คือ ไมขโมย
๔. พรหมจริยะคือ ประพฤติพรหมจรรย
๕. อปริครนะ คือ ไมโลภอยากได

63

เซนแบงส่ิงมีชีวิตเปนเซนแบงส่ิงมีชีวิตเปน  ๒๒  ชนิดชนิด

๑. ชีวิตท่ีเคล่ือนท่ีไมได

: ตนไม พืชตาง ๆ 

๒. ชีวิตท่ีเคล่ือนท่ีได แบงเปนระดับ

ตามสภาพสวนประกอบของรางกาย

ตั้งแตระดับต่ํา – สูง ดังนี้ 
64

ชีวิตที่มีอายตนะ ๒ อยาง คือ กาย + ชิวหา

ชีวิตที่มีอายตนะ ๓ อยาง คือ กาย+ชิวหา+ฆาน เชน มด

ชีวิตที่มีอายตนะ ๔ อยาง คือ กาย+ชิวหา+ฆาน+จักษุ เชน ผึ้ง

ชีวิตที่มีอายตนะ ๕ อยาง 
คือ กาย+ชิวหา+ฆาน+จักษ+ุ โสต เชน สัตว คน

65

คําสอนทั่วไปของศาสนาเซนคําสอนทั่วไปของศาสนาเซน

๑. สอนใหมีเมตตา กรุณา มุทิตา พละขันต
กรุณาโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ยินดีกับความสําเร็จของบุคคลอ่ืน
ไมควรโกรธเมื่อถูกดาวา อดกล้ันไมแสดงออก
ไมควรสงเสียงดังเพราะโกรธ
ไมควรเปดใจใหความคิดอันเปนบาปไหลเขามา
ขันติธรรมเปนคุณธรรมสูงสุด

66

๒. สอนถึงอํานาจกรรม
แตละคนยอมรับทุกขเฉพาะตัว สําหรับกรรมท่ี
กระทําลงไป
อาหารยอมกอเปนเนื้อหนังไดฉันใด กรรมนี้
ยอมกอเปนรูปหอหุมวิญญาณก็ฉันนั้น

๓. สอนถึงความสําคัญของการหักหามใจ
ชีวิตท่ีดีเกิดมีข้ึนได ก็โดยการหักหามตนเอง
ตัณหาเปนเหตุแหงทุกข
การเอาชนะตนเองนั้นยากมาก
แตหากเอาชนะไดก็เทากับชนะอยางอื่นทุก
อยาง
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๔. สอนถึงทางพนทุกข
สอนใหรูความจริง
หลีกเล่ียงความโงเขลา
การทําลายความรัก – ความชัง
เปนทางพาไปถึงความส้ินทุกข

๕. สอนถึงความจริงของชีวิต
ความเกิด ความแก ความเสียใจ ความตาย เปนทุกข

เหตุท่ีเกิดทุกข คือ ตัณหา
ทางท่ีดับทุกข คือ ดับตัณหา 68

หลักความเชื่อ

และจุดหมายสูงสุด

69

เห็นชอบ

เชื่อคําสอน

ของศาสดาเซน

รูชอบ

รูแจงเห็นจริง

ตามคําสอนของศาสดา

ประพฤติชอบ

ปฏิบัติตามคําสอน

อยางเครงครัด

70

ลักษณะพื้นฐานของศาสนาเซนลักษณะพื้นฐานของศาสนาเซน

๑. เปนอเทวนิยม
๒. เปนศาสนาแหงความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมและจิตใจ เปน

มนุษยในปจจุบัน เปนเทพเจาในภพหนา
๓. เชื่อวา ทุกชีวิตมีวิญญาณ
๔. เชื่อวา วิญญาณเปนอมตะ
๕. เชื่อวา คนเราจะดี-ชั่ว อยูที่กรรม (ตอตานวรรณะ-การ

ลางบาป)
๖. สนับสนุนนักบวช
๗. เชื่อวา โมกษะ เปนภูมิสูงสุด

71

๗๗..  ศาสนาพุทธศาสนาพุทธ ( (BuddhismBuddhism))

ศาสนาแหงปญญาและเมตตาธรรมศาสนาแหงปญญาและเมตตาธรรม

เปนศาสนาอเทวนยิม

ศาสดา คอื พระพทุธเจา

72

หลักคําส่ังสอนหลักคําส่ังสอน

เปนศาสนาที่มีคําสอน (ธรรม) เปนความจริงตาม
ธรรมชาติ มีความสอดคลองกับวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรเจริญเทาไร ก็ย่ิงเผยสัจธรรมมากขึ้น
เทานั้น โดยเฉพาะเรื่องของชีวิต เพื่อแกปญหา ดับ
ทุกขใหชีวิต

ความจริงท่ีไมเปนไปเพื่อความดับทุกข 
พระพุทธเจาไมทรงสอน
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•รับมาจากศาสนาอื่น
•ศีล ๕
•เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร

• ปฏิรูป (ปรับปรุงจากศาสนาอื่น)

•การไหวทิศ ดวยการทําความดีตอบุคคลแตละทิศ

•การบูชายัญดวยมา ดวยคน ปรับเปลี่ยนเปนทําความดี ทํานุบํารุง

•การด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์ ปรับเปนการพูดปยวาจา

•ปฏิวัติ (สอนตรงขามกับศาสนาอื่น)
•พราหมณ ถือวาบูชายัญไดกุศลแรง พุทธ ถือวา บาป
•พราหมณสอนใหยึดถือวรรณะ พุทธปฏิเสธวรรณะ 
 ทรงเช่ือกรรมมากกวาชาติช้ันวรรณะ

•ตั้งขึ้นใหม (มีหลักธรรมของตนเองที่ทรงคนพบ)
•เปนความจริง
•ยังไมมีใครพบ เชน อริยสัจ ๔  ปฏิจจสมุปบาท อนัตตา

74

ประโยชนของพุทธศาสนาประโยชนของพุทธศาสนา

เปนไปเพื่อประโยชน ๓ อยาง คือ
ประโยชนในชาตินี้

•หลักคําสอนมาก
ที่สุด เพราะคน
สวนใหญอยูในโลก
นี้

ประโยชนในชาติหนา

•เกิดในสุคติ
 ศรัทธา

 ศีล

 จาคะ

 ปญญา

ประโยชนอยางยิ่ง 
คือ นิพพาน

•อริยมรรค ๘
เห็นชอบ  อาชีพชอบ

ดําริชอบ  พยายามชอบ

เจรจาชอบ ระลึกชอบ

การงานชอบ สมาธิชอบ

75

ประโยชนในชาตินี้ เชน

๑. ธรรมสําหรับการตั้งตัว มี ๔ ประการ

อุฏฐานสัมปทา = ถึงพรอมดวยความเพียร

อารักขสัมปทา = รักษาทรัพยท่ีหาได

กัลยาณมิตตตา = การคบเพื่อนดี

สมชีวิตา = การรูจักจายทรัพยเล้ียงชีวิตให
เหมาะสม

76

๒. ความสุขของคฤหัสถ ๔ ประการ

จากการมีทรัพย สําหรับเปนหลักประกัน

เล้ียงตน

จากการจายทรัพย มีทรัพยไมยอมใชก็ไรสุข

จากการไมเปนหนี้ จิตใจสบายไมกังวล

จากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ

77

๓. ส่ิงท่ีทําใหชีวิตลมจม คือ อบายมุข 

คนพึงหลีกเล่ียงอบายมุข ๖ ประการ

๑) นักเลงผูหญิง (ผูชาย)

๒) ด่ืมน้ําเมา ยาเสพติด

๓) เลนการพนัน

๔) ดูการละเลน

๕) คบคนชั่วเปนมิตร

๖) เกียจครานทําการงาน
78

๔. ธรรมสําหรับครองใจคน “สังคหวัตถุ ๔”

๕. ธรรมท่ีเปนทางแหงความสําเร็จ “อิทธิบาท ๔”

๖. สอนถึงธรรมซึ่งนําไปสูความสุข :

สุขอ่ืนย่ิงกวาความสงบไมมี

การไมเบียดเบียนกันเปนสุขในโลก

ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

ฆาความโกรธได เปนสุข

ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังโลกนี้โลกหนา 
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๗. สอนถึงความสําคัญของทุกชีวิต

๘. สอนถึงความสําคัญของขันติและเมตตา

๙. สอนถึงความสําคัญของกรรม

๑๐. สอนใหเอาชนะความชั่วดวยความดี

๑๑. สอนถึงความสําคัญของจิต ของธรรม

ฯลฯ
80

ลักษณะพื้นฐานของศาสนาพุทธลักษณะพื้นฐานของศาสนาพุทธ

๑. เปน อเทวนิยม

๒. เปนศาสนาแหงการพัฒนาจริยศาสตร

๓. เปนศาสนาแหงกรรมนิยม เชื่อการเวียนวายตายเกิด

๔. เปนศาสนาแหงความพอดี

๕. เปนศาสนาแหงการพึ่งตนเอง

๖. เปนศาสนาที่มีจุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน

81

คัมภีรในศาสนาคัมภีรในศาสนา

Primary Source หลักฐานชั้นหนึ่ง คือ พระไตรปฎก

• พระไตรปฎก แบงออกเปน ๓ หมวด ไดแก

– วินัยปฎก (วาดวย วินัย ศีล พิธีกรรมทางศาสนา)

– สุตตันตปฎก (วาดวย ธรรมะมีเรื่องราวประกอบ)

– อภิธรรมปฎก (ธรรมะลวน ๆ )
82

83

ศาสนาพุทธ

แบงเปน ๒ นิกาย

๑. นิกายหินยาน
(เถรวาท)

๒. นิกายมหายาน
(อาจริยวาท)

84

ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวาง

ศาสนาพุทธศาสนาพุทธ  --  พราหมณพราหมณ  --  เซนเซน

พุทธ พราหมณ เซน

เชื่อวา กิเลสเปนภัยที่นากลัว

เชื่อวา วิญญาณอมตะ
เชื่อในพระเจาสูงสุด (เทวนิยม)

เชื่อในกรรม

เชื่อวา อัตตมัน

เชื่อวา อนัตตา

• พราหมณ เชื่อในพระเจาสูงสุด คือ พระพรหม วาเปผูกําหนดชะตาชีวิต
•พุทธ เชื่อในผูมีพรหมวิหารธรรม ถือบิดามารดาเปนพรหมของบุตร 
 เชื่อในกรรมวาเปนตัวลิขิตโชคชะตา
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๘๘..  ขงจื้อขงจื้อ  ((ปรัชญาหรือศาสนาปรัชญาหรือศาสนา?)?)

ขงจื้อ  กลาวถึง  จริยศาสตร หลักประพฤติปฏิบัติ
ของมนุษย 

ทําอยางไร มนุษยจึงจะมีความสุข
ทําอยางไร สังคมจึงจะมีความสุข

ทําอยางไร ประเทศชาติจึงจะมีความสุข
ทําอยางไร โลกจึงจะมีความสุข

ขงจื้อ ไมไดสอนเรื่อง ความล้ีลับทางวิญญาณ โลกหนา
86

ขงจ้ือขงจ้ือ  เปนศาสนาเปนศาสนา  
เพราะมีองคประกอบเขาขายเพราะมีองคประกอบเขาขาย  ดังนี้ดังนี้

๑. มีศาสดา

๒. มีคัมภีร

๓. มีนักบวช

๔. มีสถานที่อยูของผูสืบศาสนา

๕. มีปูชนียสถานทางศาสนาและพิธีกรรม

87

หลักคําส่ังสอนหลักคําส่ังสอน

 การสรางคนใหเปนคนดี

 ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนอัน
เดียวกัน

 คุณธรรมเปนรากฐานของทุกอยาง

 สอนเพื่อโลกนี้และชาตินี้เทานั้น เนนหนาท่ีของแต
ละคน

88

ขงจ้ือขงจ้ือ  จัดความสัมพันธระหวางบุคคลจัดความสัมพันธระหวางบุคคล

เปนเปน  ๕๕  ประเภทประเภท

๑. ผูใหญ → ผูนอย หรือผูปกครอง → ผูใหปกครอง

๒. บิดามารดา → บุตรธิดา

๓. สามี → ภรรยา

๔. พี่ → นอง

๕. เพื่อน → เพื่อน

89

ลักษณะพื้นฐานของศาสนาขงจื้อลักษณะพื้นฐานของศาสนาขงจื้อ

• เนนมนุษยนิยม

• อยูก่ึงกลางระหวางเทวนิยมและอเทวนิยม

• เชื่อวา ถามนุษยมีคุณธรรมแลว ทุกอยางก็ปกติ โลกก็
รมเย็นเปนสุข

90

ความสัมพันธระหวางศาสนาความสัมพันธระหวางศาสนา

• ขงจื้อ + พุทธ + เตา = เติมเต็มในสวนที่ขงจื้อขาด
• ขงจื้อ + เตา = แยกกันไมออก, มีอิทธพิลตอชาวจีนรอบ
ดาน

ขงจื้อ เตา

ตองการความสุขทางกาย

ตองการความเจริญทางสังคม

ตองการความสงบทางจิต

เนนการจัดระเบียบ ดาน? ดานสังคม ดานจิตใจ
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ศาสนกิจในศาสนาศาสนกิจในศาสนา

• จารีตประเพณี ; พิธีกรรมท่ีบรรพบุรุษทําตอกันมา

• คุณธรรม: ความกตัญูกตเวที เปนแกน

• การบูชาเทพเจาแหงฟาดิน ดวงอาทิตย ดวงจันทร

• การเซนไหว

92

๙๙..  ศาสนาคริสตศาสนาคริสต ( (ChristianityChristianity))

ศาสนาคริสต เกิดในประเทศปาเลสไตน พ.ศ. ๕๔๓

วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดา

ใชคัมภีรของศาสนายูดา (Tora)

ศาสนาแหงความรักตอพระเจาและมนุษยชาติศาสนาแหงความรักตอพระเจาและมนุษยชาติ

93

หลักคําส่ังสอนหลักคําส่ังสอน

ใชบัญญัติ ๑๐ ประการของศาสนายูดา

•ปฏิรูป
พระยะโฮวาหเปนพระบิดาของชาวยิว 
เปลี่ยนเปนพระบิดาของมนุษยชาติ

พระเจาสัมพันธกับมนุษย ดุจนายกับบาว
เปลี่ยนเปนดุจบิดากับบุตร

 รักเพื่อนบานยิว เปลี่ยนเปนรักมนุษยชาติ

•อนุรักษคําสอนเดิม
 จงรักพระเจา
 จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง

•ปฏิวัติ
ตาตอตา ฟนตอฟน เปลี่ยนเปน 
อยาโตตอบความชั่วดวยความชั่ว

จงรักมิตร เกลียดชังศัตรู
เปลี่ยนเปน จงรักศัตรูของทาน 94

คริสตคริสต  สอนใหมนุษยสอนใหมนุษย::--

๑. มีเมตตากรุณา
๒. รักกันระหวางพี่นอง
๓. ทําความดีเพ่ือความดี
๔. เห็นแกบุญมากกวาทรัพยสิน
๕. แสวงหาคุณธรรม
๖. รูความกรุณาของพระเจา
๗. รูความขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน
๘. เขาใจหลักการคบกัน
๙. เขาใจความสุขทางจิตใจ

ฯลฯ
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หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุดหลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุด

• เปนศาสนาเอกเทวนิยม
• เชื่อวา พระเยซู คือพระผูชวยใหรอด, เปนแสงสวาง
ของโลก
• โลกเปนโลกชั่วคราว
• นรก-สวรรค เปนนิรันดร
• ชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว สําหรับสรางบุญ-บาป 
เพื่อโลกหนา
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ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน

 เปนเอกเทวนิยม “พระยะโฮวาห”

 พระยะโฮวาห : พระบิดา พระบุตร พระจิต

 พระยะโฮวาห เปนบอเกิดแหงคุณธรรมตาง ๆ 

 พระยะโฮวาห เปนผูสราง รักษา และทําลายโลก
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นิกายในศาสนาคริสต

แบงตาม

๑. ความแตกตางทางความเห็น

๒. ความแตกตางทางความประพฤติ

คริสตศาสนา แบงเปน ๓ นิกาย

โรมันคาธอลิก
(Roman Catholic)

ออรธอรดอกซ
(Orthodox)

โปรเตสแตนท
(Protestant)

98

ศาสนกิจในศาสนาศาสนกิจในศาสนา

๑. ศีลลางบาป
๒. ศีลกําลัง
๓. ศีลมหาสนิท
๔. ศีลแกบาปหรืออภัยบาป
๕. ศีลสมรส
๖. ศีลบวช
๗. ศีลเจิมคร้ังสุดทาย

99

๑๐๑๐..  ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม ( (ISLAMISLAM))

หงศรัทธาและการมอบกายถวายชีวิตแหงศรัทธาและการมอบกายถวายชีวิตแ
ที่เกิด: ประเทศซาอุดิอารเบีย พ.ศ. ๑๑๓๓
ศาสดา: นบีมุฮัมหมัด
รากศัพท: อัสลามะ แปลวา การออนนอมถอมตนตอพระเจา
สาวก: มุสลิม คือ ผูยอมมอบกายถวายชีวิตแกพระอัลเลาะห
ลักษณะ: เอกเทวนิยม
คัมภีร: อัลกุรอาน (Al-guran) หรือที่เรียก Koran 

หะดิษ คือ คัมภีรที่สาวกของพระนบีมุฮัมหมัดจดไว 100

หลักคําส่ังสอนหลักคําส่ังสอน

ความเชื่อพื้นฐานในศาสนาอิสลาม
 เนนเรื่อง ศรัทธา หรือ ความเชื่อ จะสงสัยไมได
 พระอัลเลาะห เปนพระเจาองคเดียว
 มุสลิมเชื่อวา
๑. พระอัลเลาะหมีจริง
๒. เชื่อในเทพบริวาร หรือเทวทูต
๓. เชื่อในคัมภีรอัลกุรอาน เปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด
๔. เชื่อในตัวแทนพระอัลเลาะห
๕. เชื่อในวันสิ้นโลก
๖. เชื่อในกฏกําหนดสภาวะของพระอัลเลาะห

101

หลักคําสอนทั่วไปหลักคําสอนทั่วไป

สอนให:
มีเมตตากรุณาตอกัน
กตัญูกตเวทีตอบิดามารดา
สมรสแลวหามหยาราง และหามผิดประเพณี
ไมใหด่ืมสุราเมรยั และยาเสพติดตาง ๆ 
ไมใหออกดอกเบ้ีย รับสินบน ใหสินบน กักตุน

สินคา ทุจริต
102

หลักคําสอนทั่วไปหลักคําสอนทั่วไป  ((ตอตอ))
หลักการคบกัน
ไมใหฆาลูกตนเอง
ไมใหนับถือส่ิงอ่ืนมาทัดเทียมพระอัลเลาะห
ตอตานความอยุติธรรม
ใหรักความยุติธรรม
หลักการตัดสินความ
ไมใหบังคับนับถือศาสนา
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สรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาอิสลามสรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาอิสลาม

๑. เปนเอกเทวนิยม
๒. เปนศรัทธานิยม
๓. มีคําสอนเขาใจงาย
๔. เนนภาคปฏิบัติ ไมสนใจทฤษฎี พิธีกรรม
๕. สงเสริมความเสมอภาค ภราดรภาพ และการชวยเหลือกัน

ระหวางมุสลิม
๖. สงเสริมเพศฆราวาส การแตงงาน
๗. เนน โลกหนา มากกวาโลกนี้
๘. ตอตานอบายมุข และความอยุติธรรมทุกรูปแบบ
๙. หามเช่ือเร่ืองโชคชะตา ไสยศาสตร

104

คําสอนคําสอนของนของนบีบีมุฮัมมุฮัมหมัดหมัด

๑. การแสวงหาความรู
๒. จงศึกษาตั้งแตอยูในเปลจนถึงหลุมฝงศพ
๓. จงไปแสวงหาความรู แมจะตองไปไกลถึงเมืองจีน
๔. ความรักประเทศชาติ เปนสวนหนึ่งของศาสนา
๕. จงทราบวา เนื้อกอนหนึ่งในรางกายเมื่อดี รางกายก็ดี

ตาม เม่ือมันเสีย รางกายก็เสียตาม เนื้อกอนนั้น คือ 
หัวใจ

๖. ไมอนุญาตผูชายสําหรับ ทอง เงิน เสื้อผาไหม
๗. การเปนทหารอยูเวรยามเพียงคืนเดียว ไดผลมากกวา 

๑๐๐ คืนของการทํานมาซและการถือศีลอด

105

นิกายนิกาย  ๒๒  นิกายนิกาย

ซุนนี ชิอะห
คัมภีร อัลกุรอานและหะดิษ อัลกุรอาน
สถานที่ อาหรับ อาฟริกา ตุรกี อิหราน อิรัค อินเดีย
สัญลักษณ ใชหมวกขาว ใชหมวกแดง

ตําแหนงสูงสุด กาหลิบ อิหมาม

106

ศาสนกิจศาสนกิจ

มุสลิมมีกิจ ๕ อยาง :
๑.  ปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนนอกจากอัลเลาะห
๒. ทํานมาซ (ละหมาด) วันละ ๕ ครั้ง
๓. บริจาคทาน (ซะกาต) เพื่อขัดเกลาจิตใจใหสะอาด
๔. ถือศีลอด (อัศ-ศิยาม = การละเวน การยับย้ัง)
๕. ประกอบพิธีฮัจญ (ฮัจญ = การมุงไป การเยือน)

107

๑๑๑๑..  ศาสนาศาสนาสิขสิข ( (SikhismSikhism))

ศาสนาแหงมิตรภาพและภราดรภาพ

108

สถานที่เกิด ประเทศอินเดีย ป พ.ศ. ๒๐๑๒

ที่มาของคําสอน มาจากคําสอนที่เดนๆ ศาสนาฮินดูและอิสลาม

ลักษณะ ประนีประนอม

ศาสดา นานัท ( อุปนิสัย: ใฝสงบ มีเมตตากรุณา 
เคารพธรรม นักคิด นักประพันธ นักศาสนา)

วิธีประกาศ
ศาสนา

คุรุนานัทแสดงตัววาเปนทั้งฮินดูและอิสลาม

คัมภีร ครันถะ (คันถะ ; คัมภีร) สาหิบ (พระ)

สัญลักษณ
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หลักคําส่ังสอนหลักคําส่ังสอน

๑. สอนถึงความเปนเอกภาพของพระเจา

๒. ควรตัดกิเลส

๓. ทําสมาธิเพื่อเขาถึงวิมุติ โดยการเพงพระเจาเปน
อารมณ และบริกรรมถึงพระนามของพระองค
ดวยความจงรักภักดี

110

ลักษณะพื้นฐานลักษณะพื้นฐาน

๑. เอกเทวนิยม (มีหลายพระนาม ชาวโลกเรียกตางกัน)
๒. โลกนี้เปนโลกจริง ไมใชโลกมายา
๓. คนย่ิงใหญดวยอาตมัน หรือมนะ
๔. เชื่อวากรรมสามารถใหผลทั้งชาตินี้และชาติหนา
๕. วิญญาณเปนอมตะ
๖. จุดหมายสูงสุดของศาสนาสิข คือ หลุดพนจากความ

ทุกข เกิดแกเจ็บตาย เขาถึง วิมุติ อยูรวมกับพระเจา
นิรันดร

๗. ไมสนับสนุนนักบวช ตอตานการถอืชัน้วรรณะ การ
อาบน้ําลางบาป การบูชารูปเคารพ

111

นิกายในศาสนานิกายในศาสนา

สิขมี ๒ นิกาย ไดแก

๑. นิกายนานักปนณิ หรือ สหัสธรี

ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย

โกนผม โกนหนวดได

112

๒. นิกายขาลสา หรือ สิงห
ตองรับ “กกะ” ๕ ประการ คือ
๑) เกษา   ไวผม หนวด เครายาว ไมตัด
๒) กังฆา  หวีไวสําหรับหวีผม
๓) กัจฉา  กางเกงขาสั้น
๔) กดา  กําไลทําดวยมือ
๕) กิรปาน  ดาบ (ชาวสิขจําลองดาบไวในมวยผม)

เมื่อรับ “กกะ” จึงมีนามตอทายวา ซิงห

113

มีหลักปฏิบัติ:-

๑. นับถือศาสดาทุกองคเปนบิดา ตนเปนบุตร

๒. นับถือท่ีเกิดของคุรุโควินทสิงห คือ เมืองปาตลีบุตร

๓. นับถือวรรณะ

๔. หามทะเลาะระหวางสิข

๕. พลีชีพเพื่อศาสนา

๖. ไมมุสาวาท

114

๗. เวนแตงกายหรูหรา ไรสาระ
๘. ไมเปนอยูอยางฟุมเฟอย
๙. ไมเก่ียวของกับผูท่ีเปนปฏิปกษตอศาสนา
๑๐. ไมคบกับคนไมสงเสริมการรบ
๑๑. หามเกี่ยวของกับคนเบียดเบียนชาติ
๑๒. พึงข่ีมา ฟนดาบ และมวยปลํ้า
๑๓. หามใชสีแดง
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ศาสนกิจในศาสนาศาสนกิจในศาสนา

กิจท่ีพึงกระทําใหเกิดข้ึน มี ๗ อยาง คือ
๑. เลือกสถานท่ีสะดวกและสงบ
๒. ชําระรางกายใหหมดจดและบริสุทธ์ิ
๓. ไมพูด ไมคิดถึงเรื่องอ่ืน
๔. เขาใจและเชื่อมั่นบทบริกรรม
๕. ทําใจใหเปนสมาธิ เพงพระเจาเปนอารมณ
๖. ปฏิบัติเปนนิจ
๗. ทําบริกรรมในเวลา ๓-๖ นาฬิกา (อมฤตเวลา) 116

๑๒๑๒..  ศาสนาศาสนาบาไฮบาไฮ ( (BahaismBahaism))
สถานที่ อิหราน
เวลา พ.ศ. ๒๔๐๖
ศาสดา บาฮาอุลลาห (บาบีของพวก Beb)
หลักคําสอน เพื่อสมานสามัคคี
สัญลักษณ

สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ เมืองไฮฟาและเมืองอัคคา ประเทศอิสราเอล

คัมภีร คีตาบี อัคดัส

117

หลักความเชื่อหลักความเชื่อ

๑. เชื่อวา พระเจามีองคเดียว เรียกชื่อตางกัน

๒. ทุกศาสนามาจากแหลงเดียวกัน คือ พระเจาองค
เดียวกัน

๓. ทุกศาสนามีจุดประสงคอยางเดียวกัน สอน
ตางกัน สภาพแวดลอมตางกัน

๔. มนุษยทุกคนเปนญาติพี่นองกัน

118

หลักคําสอนหลักคําสอน

๑. สอนใหมีเมตตา

๒. สอนใหรักมนุษยชาติ

๓. สอนใหเขาใจสัจธรรม

๔. สอนถึงความเสมอภาคของชายหญิง

๕. สอนถึงความเสมอภาคทางการศึกษา

๖. สอนใหขจัดชองวางระหวางฐานะ

119

หลักคําสอนหลักคําสอน  ((ตอตอ))
๗. สอนใหสรางศักด์ิศรีในตน ใหพึ่งตนเอง
๘. การทํางานเปนการบูชาพระเจา
๙. ใหศึกษาทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร
๑๐. ใหเห็นความสําคัญของการสวดมนต
๑๑. สนับสนุนฆราวาส ไมใชนักบวช
๑๒. การกระทําสําคัญกวาคําพูด

ฯลฯ 120
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