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ศาสนาฮนิด ู

ศาสนาฮนิด ูเป็นศาสนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลก มอีายเุกา่แกถ่งึ 4500 ปี เป็นศานาทีใ่หญเ่ป็น 

อันดับสามของศาสนาโลก คนทีนั่บถอืศาสนาฮนิด ูเรยีกวา่ ชาวฮนิด ูชาวฮนิดมูอียูป่ระมาณ 

พันลา้นคนทั่วโลก(1 ใน 6 ของประชากรโลก) ชาวฮนิดสูว่นมากอาศัยอยูใ่นกลุม่ประเทศ อารา

บคิ สว่นมากอยูใ่นประเทศอนิเดยี, เนปาล, ศรลีังกา, มาเลเซยี, อนิโดนีเซยี, บังคลาเทศ และ

มอรเิชยีส เป็นตน้ ในประเทศเนปาลมศีาสนาฮนิดเูป็นศาสนาประจ าชาต ิอยา่งไรก็ตาม ยังมชีาว

ฮนิดใูนทวปียโุรปและทวปีอเมรกิาดว้ย ชาวฮนิดใูนประเทศนอรเ์วยส์ว่นใหญม่าจาก ประเทศศรี

ลังกา และบางสว่นมาจากประเทศอนิเดยี ในนอรเ์วยม์ชีาวฮนิดอูยูป่ระมาณ 15,000 คน สว่นมาก

อาศัยอยูใ่นและรอบๆออสโล 

 

 

Kart: Adobe Stock, switchpipi 

 

ความเชือ่ของศาสนาฮนิด ู

ศาสนาฮนิดไูมม่ศีาสดาหรอืผูก้อ่ตัง้เหมอืนศาสนาอืน่ ชาวฮนิดเูชือ่วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในจักรวาลมี

สว่น สมัพันธเ์กีย่วขอ้งกนั และถกูก าหนดโดยกฏทีแ่น่นอนไวแ้ลว้ มนุษย ์สตัว ์หรอืพชืพันธุ ์มี
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หนา้ทีท่ีก่ าหนดไว ้ของตนเอง  ซึง่เรยีกวา่ ธรรมมะ(Dhamma) มนุษยท์กุคนมหีนา้ทีท่ีแ่น่นอน 

หนา้ทีข่ ึน้อยูก่บัวา่เขาเกดิมาในครอบครัวไหนและเขามอีายเุทา่ไหร่ 

 

ชาวฮนิดเูชือ่วา่จติวญิญาณจะไปสูภ่พภมูใิหม ่(et nytt vesen) หลังจากการตาย และจะไปเกดิ

ในรา่งใหม ่การเกดิใหมนั่น้ขึน้อยูก่บัสิง่ทีค่นนัน้ไดก้ระท าในครัง้ทีม่ชีวีติ ชวีติเป็นไปตามวงลอ้

(sirkel) คอืวนเวยีนตาย และเกดิอยูอ่ยา่งนัน้ และชาวฮนิดสูว่นมากไมต่อ้งการเกดิใหม ่การไม่

เกดิใหมน่ี้เรยีกวา่ การหลดุพน้ (moksha) การเกดิใหมถ่กูก าหนดโดยกฏทีเ่รยีกวา่  ”กรรม” 

(karma) ซึง่หมายถงึ การกระท า การท าดสีง่ผลใหช้วีติใน ชาตหินา้ด ี และการท าชัว่ท าใหม้ี

ความยากล าบากในการเกดิใหม ่ทกุอยา่งมกีารเกดิ การตาย และการเกดิใหม ่เรยีกวา่ การเวยีน

วา่ยตายเกดิ (Samsara) ในศาสนาฮนิดมูกีฏทีส่ าคญั คอืตอ้งไมท่ าลายสิง่มชีวีตอืน่ ไมว่า่จะ 

เป็นมนุษย ์สตัว ์หรอืพชื ซึง่ถอืวา่มจีติวญิญาณเหมอืนกนั ดังนัน้ชาวฮนิดสูว่นมากไมท่านเน้ือวัว 

ในแนวทาง ปฏบิัตแิลว้มชีาวฮนิด ู30% ทานมังสวริัต ิวัวถอืเป็นสตัวศ์ักดิส์ทิธิ ์ และการทานเน้ือ

วัวเป็นขอ้หา้มในศาสนาฮนิด ูการค านงึถงึชวีติผูอ้ืน่ถอืเป็นเรือ่งส าคัญในศาสนาฮนิด ู

 

 

Bilde: Adobe Stock, JeremyRichards 
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ค ำภรีอ์นัศกัดิส์ทิธิ ์(Hellige Tekster) 

ศาสนาฮนิดมูหีลายค าภรี ์ซึง่เขยีนโดยภาษาเกา่แก ่คอื ภาษาสนัสฤต ค าภรีเ์กา่ๆเหลา่นี้ เรยีกวา่ 

ค าภรีพ์ระเวท(veda skriftene) ซึง่ถกูเขยีนไวเ้มือ่ 3000 ปีทีแ่ลว้ 

สว่นมากจะเป็นพรามณ์หรอืนักบวช ทีส่ามารถอา่นค าภรี ์พระเวทได ้ 

ค าภรีจ์ะใชเ้มือ่ชาวฮนิดมูกีารบชูาเทพตา่ง ๆ พระเวท(Veda)มคีวามหมายวา่ ความรู(้Kunnskap)  

 

 

Bilde: Adobe Stock, Prashant Zl 

 

มหำภำรตะ (Mahabharata)  

มหาภารตะเป็นการรวมบทกว(ีDiktsamling) ทีเ่ขยีนขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่นครติศกัราช 

เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัคณุธรรม เรือ่งความถกูผดิ ของชวีติ 

นอกจากน้ียังเกีย่วกบัการตอ่สูร้ะหวา่งคนดกีบัคนชัว่ ในมหาภารตะมตี านานตอนหนึง่ 

เป็นทีรู่จ้ักเป็นอยา่งด ีคอื การสนทนา โตต้อบระหวา่งนักรบชือ่อรชณุ(Arjuna) 

ซึง่ผูข้มังธนูและและเป็น นัก- รบผูแ้กรง่กลา้กบัเทพกฤษณะผูข้ับราชรถ กอ่นการท ามหาสงคราม 
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Illustrasjon: Adobe Stock, Peppygraphics 

 

รำมำยณะ (Ramayana)  

รามายณะถกูเขยีนมากวา่ 2000 ปีมาแลว้ เป็นเรือ่งราวของพระรามทีเ่ป็นอวตารของพระวษิณุ 

ชาวฮนิดจูะ บชูาพระรามและนางสดีาผูเ้ป็นมเหส ีพรอ้มดว้ยนอ้งชายคอื เจา้ชายลักษมัณเชน่กนั 

เพือ่นของพระรามคอื หนุมาน (Hanuman) ซึง่เป็นผูน้ ากองทัพเหลา่วานร และไดช้ว่ยพระราม 

ตอ่สูก้บัยักษ์ ทศกณัฑ ์(Ravana) ซึง่เป็นฝ่ายชัว่รา้ย ก็เป็นทีนั่บถอืและบชูา 

ของชาวฮนิดหูลายคน  

 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, reddees 
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ปรุณะ (Purana) วรรณกรรมคลำสสกิ 

ปรุณะเป็นวรรณกรรมเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ภมูศิาสตร ์และต านานเกีย่วกบัเทพเจา้ตา่ง ๆ 

นอกจากนี้ยังเลา่ ถงึประวัตขิองจักรวาลตัง้แตก่ารก าเนดิและการสญูสลาย 

  

เทพและเทวใีนศำสนำฮนิด ู(Guder og gudinner) 

ชาวฮนิดเูชือ่วา่มพีระเจา้เพยีงองคเ์ดยีว แตพ่ระเจา้จะปรากฏตัวใหม้นุษยเ์ห็นในลักษณะที ่

แตกตา่งกนั ซึง่เป็นเหตผุลวา่ท าไม ชาวฮนิดจูงึบชูาเทพและเทวหีลายองค ์ชาวฮนิดเูชือ่วา่ 

เทพหรอืเทวแีตล่ะองคม์อี านาจหรอืหนา้ทีเ่ฉพาะตน  

 เทพทีส่ าคัญสามองคค์อื พระศวิะ, พระวษิณุ, และพระพรหม, พระพรหมเป็นผูส้รา้งและ เป็นผู ้

ควบคมุทกุอยา่งทีพ่ระเจา้ไดส้รา้งขึน้ พระวษิณุเป็นผูป้กป้องโลกและควบคมุโชคชะตาของ 

มนุษย ์สว่นพระศวิะเป็นผูท้ าลายทกุชวีติ แตก่็เป็นผูใ้หช้วีติใหม ่เชน่กนั 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, Богдан Скрипник 

 

พระศวิะ, เทวปีำรวต,ี พระพฆิเนศ  และพระขนัธกมุำร  

ผูท้ีบ่ชูาพระศวิะ เชือ่วา่พระศวิะเป็นทัง้ผูส้รา้งและผูท้ าลาย ซึง่อาจเป็นผูท้ีอ่ยูเ่ป็นครอบครัว 

หรอือาจเป็นผูท้ี ่อยูอ่งคเ์ดยีว  เมือ่อยูเ่ป็นครบครัวจะแตง่งานมมีเหส ีคอื เทวปีารวต ีและม ี

ลกูชายสองคนคอื พระพฆิเนศ และ พระขันธกมุาร  

ชาวฮนิดใูนนอรเ์วยส์ว่นมากนับถอืพระศวิะ เทวปีารวต ีและลกูชายทัง้สองคอื พระพฆิเนศ 

และพระขันธกมุาร พระพฆิเนศมพีระเศยีรเป็นชา้งซึง่แสดงถงึความฉลาดของพระองค ์สว่น 
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พระขันธกมุารม ีชือ่อกีหนึง่ชือ่วา่ พระสกนัท ์(Shanda) ซึง่เป็นทีเ่คารพของชาวฮนิดทูมฬิ 

สว่นใหญ ่ 

 เทวปีารวต ีมชีือ่อกีอยา่งวา่ พระแมอ่มุา หรอืพระสต ี(Shakthi) ผูท้ีนั่บถอืพระแมส่ตเีรยีกวา่ 

«shakthitilhengere» 

 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, Chutima             

                                                                                                            

เทวสีรุสัวด ี(Suraswadi) 

เทวสีรุัสวด ีเป็นเทว ีแหง่ ความรู,้ ดนตร,ี ศลิปะ, ปัญญา และการ เรยีนรู ้เทวสีรุัสวดน่ัีงบน 

ดอกบัวขาว และถอืจะเข(้Veena) ซึง่เป็นเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงของของชาวทมฬิ พระสรุัสวด ี

เป็นมเหสขีองพระพรหม 
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Illustrasjon: Adobe Stock, Chutima 

 

เทวลีกัษม ี(Lakshmi)  

เทวลีักษม ีเป็นเทพ ีแหง่ความโชคด,ี ความร ่ารวย และความอดุมสมบรูณ์ พระแมล่ักษมเีป็น 

มเหสขีองพระวษิณุ เป็นเทพทีีน่ั่งบนดอกบัวสแีดง 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, Malgorzata Kistryn 
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เทพทีรุกำ(Durga)  

เทพทีรุกาเป็นเทว ีแหง่ความกลา้หาญ การบชูา พระแมท่รุกาเพือ่ตอ่สูก้บัพลัง อ านาจทีพ่ยายาม 

ท าลายความสนัตสิขุ เพือ่ใหม้สีขุภาพแข็งแรง และความสามัคค ีพระแมท่รุกาเป็นสญัลักษณ์ 

ของเทวผีูป้กป้องทีก่ลา้หาญ 

 

 

Illustrasjon: Adobe Stock, mkb 

 

พระวษิณุ (Vishnu) 

พระวษิณุเป็นผูด้แูลและปกป้องจกัรวาล ตอ่สูก้บัความ ชัว่รา้ย พระวษิณุจะอวตารลงมาสูโ่ลก 

สามถงึสีค่รัง้ เพือ่ตอ่สูก้บัความชัว่รา้ย พระรามและพระกฤษณะเป็นอวตารของพระวษิณุ 

ชาวฮนิดเูชือ่วา่ พระวษิณุจะอวตารลงมาบนโลก เพือ่ชว่ยเหลอืมนุษยจ์ากการท าลายลา้ง  
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Illustrasjon: Adobe Stock, vectomart 

 

กำรบชูำ (Puja) 

การบชูาหมายถงึการไหวห้รอืการสกัการะเทพเจา้ ชาวฮนิด ูสว่นมากจะมสีถานทีบ่ชูาทีบ่า้น 

เพือ่ท าการสกัการะ สถานที ่บชูาจะประกอบดว้ย รปูปั้นของเทพเจา้ทีพ่วกเขาบชูา ชาวฮนิด ู

จะช าระลา้งรปูปั้นเทพหรอืเทวทีีบ่ชูา และบชูา ดอกไม,้ อาหาร และนม มกีารจดุเทยีนและธปู 

พรอ้มทัง้สวดมนตแ์ละขอพร บางคนจะน่ังสมาธ ิพธิกีรรมนี้เรยีกวา่ “การบชูา” หลัง 

การบชูาเสร็จแลว้ ผูท้ีร่ว่มพธิกีรรมจะรว่มรัปทานอาหารทีบ่ชูาแดเ่ทพเจา้รว่มกนั  
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Bilde: Adobe Stock, StocklmageFactory 

 

ระบบวรรณะ (Kastesystem)  

ชาวฮนิดใูหค้วามส าคัญกบัระบบวรรณะ ในสมัยกอ่นทัง้อาชพีและหนา้ทีใ่นสงัคมเป็นไปใน 

ลักษณะรุน่สูรุ่น่ แตล่ะวรรณะมหีนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสงัคมทีแ่น่นอน วรรณะทีส่งูทีส่ดุ คอื 

วรรณะพราหมณ ์ซึง่มหีนา้ทีเ่ป็นผูน้ าในพธิกีรรมบชูาเทพตา่งๆในวัด ถัดลงมา คอืวรรณะ

กษัตรยิห์รอืวรรณะนักรบ  สว่นวรรณะทีส่าม คอืวรรณะแพศยห์รอืไวศยะ ประกอบดว้ย 

ชาวไรช่าวนา พ่อคา้ และชา่งฝีมอื สว่นวรรณะทีส่ี ่คอื วรรณะศทูร หรอืวรรณะของคนรับใช ้

ทกุวันน้ีเรือ่งของระบบวรรณะยังคงเป็นเรือ่งทีต่อ่ตา้น และคอ่ยๆเริม่หายไปจากสงัคม 

 

 

วนัส ำคญัของศำสนำฮนิด ู(Hinduenes høytider) 

ชาวฮนิดมูกีารฉลองและพธิกีรรมหลายอยา่ง ชาวฮนิดหูลายคนถอืเอาวันศกุรเ์ป็นวันศักดิส์ทิธิ ์

โดยพวกเขา จะพากนัไปท าพธิกีรรมบชูาทีวั่ด 
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เทศกำลแหง่แสงสวำ่ง (Divali) 

ดวิาล ีคอืเทศกาลแหง่แสงไฟ เฉลมิฉลองเพือ่ระลกึถงึความดชีนะความชัว่รา้ย ไฟหมายถงึ 

ความโชคด ีชาวฮนิดจูะจดุไฟ และสง่ค าอวยพรใหก้นัทัง้ครอบครัวและญาตทิีม่ารวมตัวกนั 

ทกุคนจะไดร้ับเสือ่ผา้ใหม ่ชาวฮนิดจูะเชญิพระแมล่กัษมลีงมาในวันดวิาล ี 

 

คนืแหง่พระศวิะ (Shivanatten) 

คนืแหง่พระศวิะ เป็นคนืทีเ่ฉลมิฉลองเพือ่เป็นการบชูาพระศวิะ ซึง่มกีารจัดขึน้ทกุปี ชาวฮนิด ู

จะไมน่อนจนถงึเชา้ หลายคนจะไปเฉลมิฉลองคนืแหง่พระศวิะกนัทีวั่ด 

 

เทศกำลนวรำตร ี(Navaratri) 

นวราตรมีคีวามหมายวา่ เกา้คนื เป็นการเฉลมิฉลองเพือ่บชูาเทวสีตแีละอวตารทัง้สาม คอื 

พระแมส่รัสวด ีพระแมล่กัษม ีและพระแมท่รุกา โดยสามวันแรกเป็นการบชูาพระแมท่รุกา 

สามวันถัดมาบชูาพระแมล่ักษม ีและสามวันสดุทา้ยเป็นการเฉลมิฉลองเพือ่บชูาพระแมส่รัสวด ี

คนทีเ่ริม่เรยีนศลิปะ ดนตร ีและการเตน้ร าครัง้แรก จะไดร้ับการเรยีนการสอนในวันทีส่บิ หลัง 

จากวันนวราตร ี

 

 

เทศกำลโฮลรีอืเทศกำลสำดส ี(Holi) 

เทศกาลโฮลจีะเฉลมิฉลองในฤดใูบไมผ้ล ิจะมกีารกอ่กองไฟกองใหญ่ และมกีารโยนของเกา่ 

เขา้ในกองไฟซึง่ เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึสิง่ชัว่รา้ยไดถ้กูเผาใหม้อดไหมไ้ปหมดแลว้ 
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วดั (Tempel) 

 

Bilde: Adobe Stock, matiplanas 

วัดเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิด ูวัดถกูสรา้งขึน้ดว้ยความนับถอืและศัทธาในเทพเจา้องค ์

ใดองคห์นึง่ แตอ่ยา่งไรกต็ามในวัดวัดอาจมรีปูป้ันหรอืรปูภาพของเทพหลายองค ์การสวดมนต ์

ขอพรเทพเจา้ถอืเป็นเรือ่งส าคัญของชาวฮนิด ูดังนัน้พวกเขาจงึไปกราบไหวเ้ทพเทวทีีวั่ดใกล ้ๆ  

อยูป่ระจ า ชาวฮนิดจูะช าระรา่งกายใหส้ะอาดกอ่นเขา้วัด ดังนัน้การทานมังสวริัตเิมือ่เขา้วัด จงึ 

เป็นการช าระรา่งกายอกีวธิหีนึง่ ในนอรเ์วยม์วัีดฮนิดอูยูส่ ีวั่ด คอื ทีอ่อสโลสองวัด ทีท่รอนดเ์ฮม 

หนึง่วัด และทีบ่ารเ์กนอกีหนึง่วัด  

เมือ่ชาวฮนิดเูขา้ไปในวัดจะโคง้ศรีษะกม้ค านับตอ่หนา้เทพหรอืเทว ีเพือ่แสดงความนับถอื 

และเป็นผูร้ับใชต้อ่เทพและเทวนัีน้ พราหมณ์คอืผูน้ าพธิกีรรมบชูาทีวั่ด ทกุคนตอ้งถอดรองเทา้ 

กอ่นเขา้ไปในวัด 
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Bilde: Adobe Stock, Elene Odareeva 

 

สถำนทีศ่กัดิส์ทิธ ิข์องชำวฮนิด ู(Hellige steder for hinduer) 

ในอนิเดยีมชีาวฮนิดอูยูป่ระมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์ และมสีถานทีอ่ันศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ 

ของศาสนาฮนิดหูลายแหง่ เชน่ ยอดเขา แมน่ ้า และเมอืงตา่งๆ ส าหรับชาวฮนิดสูว่นใหญ ่

ถอืแมน่ ้าคงคา(Ganges) และเทอืกเขาหมิาลัย(Himalaya) เป็นสถานทีอ่ันศักดิส์ทิธิ ์ ซึง่ถอื 

วา่เป็นสถานทีแ่หง่พระเจา้ และชาวฮนิดเูชือ่วา่การปลดปลอ่ยหรอืการหลดุพน้นัน้ เกดิขึน้ที ่

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์นอกจากน้ีชาวฮนิดยูังเชือ่วา่ พระศวิะเกีย่วขอ้งและเชือ่มโยงกบัภเูขาหมิาลัย 
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Bilde: Adobe Stock, inigocia 

 

    

Bilde: Adobe Stock, manik sharman EM 
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