
บทท่ี 6 
เทศกาลและพธีิกรรมทางศาสนา 

พราหมณ์ – ฮินด ู  



ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 

       ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  
เริ่มแรกเรียกตัวเองว่า   “พราหมณ์”     
       ค าว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะที่สูงที่สุดของ
สังคมอินเดีย มีหน้าที่สอนความรู้เกี่ยวกับพระเวทและท า
หน้าที่ติดต่อเทพเจ้า ผู้ที่เป็นพราหมณ์เป็นโดยก าเนิด คือบุตร
ของพราหมณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย ต่อมาศาสนา
พราหมณ์ได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่ง    เนื่องจากอิทธิพล
ของศาสนาพุทธ  



อาบน ้า 
ศักดิ์สิทธิ์ 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



       นับเป็นเทศกาลที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ 
จะกระท าในวันแรม 4 ค่ า เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ า เดือน 10 
ซึ่งถือว่าเป็นวันก าเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะ
เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้
ศรัทธาพระองค์ท่าน 

1. เทศกาลคเณศจตุรถี 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



            เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมือง
และมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ ถนนหนทางทั่วทุกหนแห่ง
จะมีแต่ผู้คนออกมาชมการแห่องค์เทวรูปนับร้อยนับพันองค์ ผู้ศรัทธา
ทุกคนแต่งชุดส่าหรีสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ า
ศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ าคงคา แม่น้ าสรัสวตี ฯลฯ แล้วท าพิธีลอยเทวรู
ปลงสู่แม่น้ าหรือทะเล 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



เทศกาล 
คเณศจตุรถี 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



            ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2538 มีเหตุการณ์ที่ฮือฮากัน
มากท่ีสุดก็คือ ปรากฏการณ์ท่ีเทวรูปดื่มนมสดก็ปรากฏขึ้นมาทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งตรงกับเทศกาลประกอบพิธี 
คเณศจตุรถี หรือพิธีอุทิศต่อพระคเณศพอดีท าให้ปรากฏการ
ดังกล่าวได้รับความสนใจไปทั่วโลก หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์
เรื่องราวดังกล่าวขายดีเป็นเทน้ าเทท่า ผู้คนแตกตื่นพากันไปดู
เทวรูปด่ืมน้ านมกันแพร่หลาย 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



           วันที่ประกอบพิธีคเณศจตุรถีนั้น  ประชาชน
ทั้งหลายต่างพากันมาท าสักการะบูชารูปเคารพของพระ
คเณศที่ปั้นด้วยดิน (เผา ) เครื่องบูชาจะประกอบไปด้วย
ดอกไม้ (โดยเฉพาะดอกไม้สีสดใส เช่น สีแดง, สีเหลือง, สี
แสด)ขนมต้ม, มะพร้าวอ่อน, กล้วย, อ้อย, นมเปรี้ยว, 
(แบบแขก) ขณะท าการบูชา ผู้บูชาจะท่อง พระนาม 108 
ของพระองค์  

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



2. เทศกาลนวราตรี 
      นวราตรี เป็น เทศกาลของชาวฮินดูเพื่อท าการสักการบูชา
แด่พระแม่ศักติมหาเทวี  ค า”นวราตรี” หมายถึง เก้า คืน ใน
ภาษาสันสกฤต ความหมาย เก้า คือ “นว” และ “ราตรี” คือ 
กลางคืน  หมายความว่า ใน เก้าคืนกับอีกสิบวัน ในการบูชา 
ศักติเทวี ท้ัง 9 ปาง ( อวตารของพระแม่ทุรคาเทวี ) และเทวีองค์
อื่นๆ ในศาสนาฮินดูด้วยเช่นกัน 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



เทศกาล 
งาน นวราตรี 
วัดแขก(สีลม) 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



      ส าหรับโบสถ์ฮินดู ทีนับถือลัทธิ ศักติ จะท าการบูชาพระแม่ทุรคา
ทั้ง 9 ปาง ใน 9 วันแห่งพิธีกรรมโดยแบ่งท าพิธีดังนี้  
     วันแรก - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางไศลปุตรี 
ธิดาของหิมพาน ราชาแห่งภูเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของศักติที่เป็นสหาย
ของพระอิศวร 
     วันที่สอง - จะท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปาง
พรหมจาริณี  ชื่อเป็นที่มาของค าว่า 'พระพรหม' ซึ่งหมายถึง 'ทาปะ' 
หรือ การลงทัณฑ์ (มาตา ศักติ) 

นวราตรี ของลัทธิศักติ ตันตระ 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



การประกอบพิธ ี

นวราตรี  

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



       วันที่สาม - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางจันทร
ฆัณฎา ทรงปราบอสูรด้วยเสียงระฆัง สัญลักษณ์ของความงามและความ
กล้าหาญ 
       วันที่สี่ - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางกูษามาณฑา  
ผู้สร้างของจักรวาลทั้งหมด 
       ห้าวัน - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางสกันทมาตา 
แม่ของพระขันทกุมารนักรบผู้กล้าหาญ โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ   
       วันที่หก - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางกาตยานี 
ทรงปราบอสูร ด้วยปางที่มีสามเนตรและสี่กร 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



       วันที่เจ็ด - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า 
ปางกาลราตรี หรือกาลี ทรงเสวยเลือดอสูร หมายถึงการท าให้
ผู้ที่ชื่นชอบความกล้าหาญ 
       วันที่แปด - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า 
ปางมหาเคารี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งธัญชาติ ท าให้พืชพันธุ์อุดม
สมบูรณ์ 
       วันที่เก้า - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า 
ปางสิทธิธาตรี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งความส าเร็จ 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



3. เทศกาลมหาศิวะราตรี  
    มหาศิวะราตรี ความยิ่งใหญ่แห่งพิธีกรรมการบูชาพระศิวะ
มหาเทพพระเทวาธิเทวะ มหาเทวะ (พระศิวะ) พระองค์ทรง
เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง พระผู้เกิดก่อน
ทุกสิ่ง พระผู้ไม่มีวันเกิดและตาย พระองค์มีพระนามมากมาย 
แต่ละพระนามนั้นมีความหมายดีในตัวเอง พระนามของพระ
มหาเทพที่กล่าวถึงในโศลกมี 240 พระนาม 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



เทศกาล 
มหาศิวะราตรี  

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



4. เทศกาลดีปาวลี  
        Diwali (ดิวาลี) หรือ ดีปาวาลี หมายถึง แถวหรือแนวของตะเกียง
ไฟ (rows of lighted lamps) ดงันั้น Diwali จึงเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟ
และความร่ืนเริง เพ่ือตอ้นรับปีใหม่ของชาวฮินดู อีกทั้งยงัเป็นการเฉลิม
ฉลองชยัชนะของคุณงามความดีท่ีมีต่อความชัว่ร้าย และแสงสว่างท่ีอยู่
เหนือความมืดมน ยงัแสดงถึงการเร่ิมตน้ฤดูหนาวอีกดว้ย จริงๆ แลว้ 
Diwali  นั้นเป็นการเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นเกียรติแด่ พระราม และ นางสีดา 
พระมเหสี ในการเสด็จกลบัมาสู่พระนคร อโยธยา (Ayodhya) ตาม
ความเช่ือของชาวฮินดู 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



เทศกาล 
ดีปาวลี  

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



      วนัของเทศกาลดิวาลีนั้นข้ึน 4 วนัโดยในแต่ละวนัเพ่ือเฉลิมฉลอง
แต่ละต านานในแต่ละวนั และแต่ละต านานมีเร่ืองราวของเป็นตวัเอง
ดงัต่อไปน้ี 
      ต ำนำนที่ 1 นั้นคือ วนัแรกของเทศกาลนารากะจตุรถีซ่ึงเฉลิมฉลอง
การสงัหารอสูร Naraka (นาระกะ)โดย พระกฤษณะ 
      ต ำนำนที่ 2 บูชาพระแม่มหาลกัษมีเทพีแห่งความมัง่คัง่ ทรัพยสิ์น 
การเงิน พระองค์ไดเ้มตตาท่ีจะประทานพรใหก้บัเหล่ามวลมนุษยแ์ละ
สานุศิษยแ์ห่งท่าน ต านานยงัไดก้ล่าวอีกว่า เป็นวนัเฉลิมฉลองชยัชนะ
แห่งวามนาวตาร(พราหมณ์แคระซ่ึงเป็นอวตารหน่ึงแห่งพระวิษณุ) ท่ี
ไดรั้บชยัชนะจากการปราบอสูรพาลี 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



 ต ำนำนที่ 3  หลงัจากท่ีอสูรพาลีไดพ้่ายแพต่้อพระวิษณุ
พระองค์ไดเ้มตตาให้พรอสูรพาลีมีโอกาสท่ีจะไดค้รองโลก 1 
วันภายใน 1 ปี และก้าวออกมาจากนรกและสามารถท่ีจะ
ปกครองโลกไดเ้พียงวนัเดียวเท่านั้น (ต านานน้ีเป็นต านานแห่ง
เหล่าผูบู้ชาอสูรพาลี เหล่าชาวเมืองพาลีก็จะจุดประทีปโคมไฟ
ทัว่เมืองและแห่แหนร้องร าท าเพลงเฉลิมฉลองการกลบัมาแห่ง
ราชาพาลี) 

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



ศำสนำพรำหมณ์ – ฮินดูกบัสังคมไทย 
                  ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู   มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทยนั้น
คือช่วงท่ีเป็น ศาสนาพราหมณ์ โดยเขา้มายงัประเทศไทยเม่ือใดนั้น ไม่
ปรากฏหลักฐานระยะเวลาท่ีแน่นอน นักประวัติศาสตร์ส่วนมาก
สันนิษฐานว่า ศาสนาพราหมณ์น้ี น่าจะเข้ามาก่อน สมัยสุโขทัย 
โบราณสถานและรูปสลกัเทพเจา้เป็นจ านวนมาก ไดแ้สดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของศาสนา เช่น  รูปสลกัพระนารายณ์ 4 กร ถือสังข์ จกัร คทา 
ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เข้าใจว่าน่าจะมีอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 9-10 หรือเก่าไปกวา่นั้น  

ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
เทศกาลและพธีิกรรม 



สรปุ 

             พราหมณ์เขา้มาในประเทศไทยก่อนสมยัสุโขทยัโดยผ่านมาทาง
เขมรทางลุ่มน ้ าเจา้พระยาและทางใต ้ศาสนาพราหมณ์คือ ศาสนาฮินดู
ดั้งเดิม ชาวอินเดียไดเ้ขา้มาพร้อมกบัศาสนาฮินดู โดยเฉพาะในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์น้ี     คมัภีร์ดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือคมัภีร์พระ
เวท แปลว่า ความรู้มาจากพระเจา้พระผูป้ระเสริฐ คือ พรหม คมัภีร์พระ
เวทจึง เป็นค าสอนของพระเจา้ มีเทพเจา้ทั้งหลายเป็นท่ีเคารพนบัถือ เช่น  
พระอคันีเทพ   พระอินทรเทพ   พระอศัวินเทพ สาวิตรีเทพ สุริยเทพ 
วรุณเทพ อุสาเทพ โสมเทพ วิษณุเทพ เป็นตน้ ชาวฮินดูเลือกบูชาเทพ
องคห์น่ึงองคใ์ดท่ีตนเองเคารพนบัถือเป็นพิเศษ 



The End 


