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เทศกาล และ พธีิกรรม 

ทางศาสนาซิกข์ 



เทศกาลและพธีิกรรม 
ของศาสนาซิกข์ 

             ประมาณปี พ.ศ.2012 อินเดียได้มีศาสนาใหม่เพิ่ม
ข้ึนมาและเป็นท่ีรู้จักกันดีในนามของศาสนาซิกข์ มีพระ
ศาสดาพระองค์แรกพระนามว่า คุรุนานัก  คุรุนานักก็ไดต้ั้ ง
ศาสนาซิกขข้ึ์น โดยท่านไม่ยอมรับพระเจา้ท่ีมีจ  านวนมากมาย
และระบบวรรณะตามทัศนะของศาสนาฮินดู  การให้
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิตตามทศันะของศาสนาเชน 
และ การปฏิเสธโลกตามทัศนะของพุทธศาสนา รวมทั้ ง
ปฏิเสธหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม 



เทศกาลและพธีิกรรม 
ของศาสนาซิกข์ 



เทศกาลและพธีิกรรม 
ของศาสนาซิกข์ 



           การรับผิดชอบต่อการกลา้ปฏิเสธหลกัค าสอน
ต่างๆของคุรุนานกัน้ียงัเป็นขอ้ท่ียงัสับสนอยูว่่าท่าน
ไดรั้บการโตต้อบจากศาสนาท่ีท่านไปขดัแยง้อยา่งไร
บา้ง แต่ความส าเร็จในการประดิษฐานศาสนาซิกขท์ า
ใหส้ร้างศตัรูมากมาย โดยเฉพาะจากผูน้าของราชวงศ์
โมกลุ ซ่ึงกไ็ดมี้การโจมตีสาวกของคุรุนานกั 
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      ชาวซิกข์ลงไปแช่น ้ า
และสวดมนต์ในสระน ้ า
ศักด์ิสิทธ์ิ ศาสนิกชนชาว
ซิกข์จ  านวนมากเดินเขา้ไป
สวดมนต์  และสักการะ
คัมภีร์คุรุ ครันถ์สาหิพ ใน
วหิารทองค าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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            เทศกาลท่ีชาวซิกข์เฉลิมฉลองคือเทศกาลท่ีเป็นวนั
ส าคัญแห่งชีวิตของบรรดาคุรุและเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวติัศาสตร์ของชาวซิกข์  เช่น  การเฉลิมฉลองให้แก่การ
ยอมพลีชีวิตของคุ รุอารย ัน เทพและคุ รุ เทฆ บาฮาดู ร์ 
ขณะเดียวกนัก็มีการเฉลิมฉลองวนัเกิดของคุรุนานัคและคุรุ
โกบินด ์ซิงห์ ไพสาขะเป็นเดือนแรกของปีใหม่ของชาวซิกข ์

เทศกาลของชาวซิกข์ 
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วนัส ำคญัทำงศำสนำซิกข์  
               1. วันประสูติพระศำสดำคุรุโควินท์สิงห์ วันที่ 5 มกรำคม  
ชาวซิกข์จะเฉลิมฉลองเป็นวนัคลา้ยวนัประสูติของพระศาสดาคุรุโค
วินท์สิงห์ (พระศาสดาพระองค์ท่ี  10 แห่งศาสนาซิกข์) พระองค์
ประสูติเม่ือวนัท่ี 22  ธนัวาคม พ.ศ. 2209 ณ เมืองปัตนาซาฮิบในแควน้
บีฮาร ประเทศอินเดีย 
 2. วันที่ 13-14 เมษำยน “วันวิสำข”ี  เป็นวนัท่ีพระศาสดาคุรุโค
วินทสิ์งห์ทรงสถาปนาประชาคมซิกข ์ (คาลซา) ในปี พ.ศ. 2242  เป็น
คร้ังแรก และได้ทรงประทานศาสนสัญลกัษณ์ “5ก”  เป็นศาสน
สญัลกัษณ์ประจ ากายของซิกขศ์าสนิกชน 
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วนัส ำคญัทำงศำสนำซิกข์ (ต่อ)  
         3. วันที่ 16 มิถุนายน  เป็นวันคล้ายวันสละชีพเพื่อพิทักษ์ธรรม
ของพระศาสดาคุรุอรยันเดว พระศาสดาพระองค์ที่ 5 แห่งศาสนาซิกข์ใน
ปี พ.ศ. 2149 และปีนี้ครบรอบ 400 ปี ของการร าลึกถึงวันนี้ ชาวซิกข์ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกจะมีการร าลึกเฉลิมฉลองเป็นการพิเศษ 
         4. วันที่ 1 กันยายน  วันปฐมปรากาศของพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุ
ครันถ์ซาฮิบ ซ่ึงรวบรวมโดยพระศาสดา คุรุอรยันเดว ในปีพ.ศ. 2147 
และได้ทรงอัญเชิญมาปรากาศในศิรีฮัรมันดิรซาฮิบ เมืองอมฤตสระ 
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วนัส ำคญัทำงศำสนำซิกข์ (ต่อ)  
       5. วันที่ 20 ตุลาคม  เป็นวันที่พระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ 
พระศาสดาพระองค์ที่สิบได้ทรงสถาปนาพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุ
ครันถ์ซาฮิบเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์สืบทอด
ต่อจากพระองค์ 
       6. วันที่ 21 พฤศจิกายน (ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ าเดือนสิบ
สอง)  เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระปฐมศาสดาคุรุนานักเทพ 
เมื่อปี พ.ศ. 2012 ชาวซิกข์ในกรุงเทพฯ   
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พธีิกรรมส ำคญัของศำสนำซิกข์ 
          พิธีกรรมส าคญั ท่ีชาวซิกขทุ์กคนควรประพฤติปฏิบติั  
มีอยู ่5 พิธี ดงัน้ี  
  1. พิธีปาหุล  
             2. พิธีรับน ้าอมฤต 
             3. ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค ์ 
             4. ประเพณีการโพกศีรษะ  
             5. ประเพณีครัวทาน  
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         พิธีปาหุล คือ พิธีลา้งบาป เม่ือเสร็จพิธีแลว้กจ็ะรับเอา "ก"  
ทั้ง 5 ประการ ดงัน้ี  
 1)  เกศ   ไดแ้ก่  การไม่ตดัผม  
 2) กงัฆา  ไดแ้ก่  หวีขนาดเลก็  
 3) กฉา  ไดแ้ก่  กางเกงขาสั้น  
 4) กรา   ไดแ้ก่  ก าไลมือทาดว้ยเหลก็  
 5) กิรปาน  ไดแ้ก่  ดาบ  
 ผูท่ี้ท าพิธีลา้งบาปแลว้จะไดน้ามวา่ "สิงห์"  
ต่อทา้ยช่ือเหมือนกนัหมดทุกคน 

1. พธีิปำหุล   
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      พิธีรับน ้าอมฤต หรือ อมฤตสงัสการ  ชาวซิกขจ์ะตอ้งเขา้พิธีรับน ้า
อมฤตเพื่อแสดงความเป็นซิกข์ท่ีดี และเป็นการรับคนเขา้ในศาสนา 
พิธีน้ีไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบในสมยัของศาสดาคุรุโควินทสิงห์ 
โดยมีบุคคลผูเ้ป็นท่ีรักของพระเจา้ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกแลว้ว่า
เป็นผูมี้คุณธรรมสูง รู้เร่ืองราวในศาสนาเป็นอยา่งดี เรียกว่า ปัญจปิยะ 
จ านวน 5 คน เป็นผูท้าพิธีกรรม โดยนัง่เรียงเป็นแถวหันหนา้ไปทาง
คุรุศาสดา (ในสมยัท่ียงัมีศาสดาอยู)่ แต่ปัจจุบนั บุคคลผูท้  าพิธีกรรม
ตอ้งนัง่หนัหนา้ไปทางพระคมัภีร์ครันถส์าหิบ 

2. พธีิรับน ำ้อมฤต (Baptism) ( หรือ รับน ำ้อมฤตสังสกำร)  
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       ประเพณีน้ีเป็นแบบอย่างหน่ึงของการแสดงออกซ่ึง
ความเคารพในพระผูเ้ป็นเจา้ ชาวซิกข์นิยมสวดมนตพ์ร้อม
กบัมีดนตรีบรรเลงประกอบ และถือกนัว่าเป็นดนตรีสวรรค์
ท่ีจะช่วยให้ผูส้วดได้มีจิตแนบแน่นกับพระผูเ้ป็นเจ้าได้
รวดเร็วและดีข้ึน   เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงมีลกัษณะเหมือน
หีบส่ีเหล่ียม ซ่ึงอาจเรียกวา่ "หีบเพลง" 

3. ประเพณกีำรเล่นดนตรีสวรรค์ (Kirtan) 
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       ชาวซิกขมี์ลกัษณะการแต่งกายแตกต่างจากชนกลุ่มอ่ืนในอินเดีย 
ดูจากการโพกผา้บนศีรษะ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัในการแต่ง
กายไดก่้อก าเนิดมาโดยศาสดาคุรุนานกัผา้โพกศรีษะเป็นสัญลกัษณ์
อย่างหน่ึงของนกับุญและนักปราชญ์ทั้งหลาย ผา้โพกศรีษะเรียกว่า 
ดสัตาร์ (Dastar)ในภาษาปัญจาบี โดยทัว่ไปจะมีความยาว 4.5 เมตร 
หรือ5 หลา มีความกวา้งประมาณ 1.25 เมตร ผา้ท่ีใชนิ้ยมผา้ฝ้ายเน้ือ
บาง แต่บางคนอาจจะใชผ้า้ฝ้ายเน้ือหนาก็ได ้หรืออาจจะใชค้วามยาว
ถึง 7 เมตร  

 4. ประเพณกีำรโพกศีรษะ (Turban หรือ Dastar) 
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          ประเพณีน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติัทางศาสนาท่ีชาว
ซิกขเ์รียกว่าปันกตั(Pangat) หรือ ลงัการ์ (Langar) ซ่ึงหมายถึง 
ครัวทานหรือครัวสาธารณะท่ีเปิดให้คนทัว่ไปไดรั้บประทาน
อาหารร่วมกนัไม่วา่จะมีวรรณะใด เพศใด หรือชาติใดก็ตาม ทุก
คนยอ่มไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมือนและเท่าเทียมกนั ประเพณีทาง
ศาสนาน้ีเร่ิมมาตั้งแต่สมยัของคุรุนานกัท่ีเป็นปฐมศาสนา และ
ท าสืบต่อกนัมาในสมยัของศาสดาคุรุองัคตั ศาสดาคุรุอมรทาส
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี  

5. ประเพณคีรัวทำน (Free Kitchen) 
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สรปุ 
         ศาสนาซิกขไ์ดช่้วยหล่อหลอมจิตใจชาวซิกขไ์ม่ว่าอยูใ่นประเทศ
อินเดียหรือต่างประเทศ ใหมี้ลกัษณะอยา่งเดียวกนั คือ ขยนัหมัน่เพียร 
ประหยดั ซ่ือสัตย์ กล้าหาญ อดทน และเป็นนักรบ อย่างเช่นใน
ประเทศอินเดียประชาชนท่ีเป็นซิกขมี์นอ้ยนิด คือประมาณ 2% แต่ชาว
ซิกข์ก็ไดท้  าช่ือเสียงให้แก่ประเทศอินเดียยิ่งกว่าประชากรส่วนใหญ่
เสียอีก เช่น ชาวซิกข์เป็นเกษตรกรชั้นน า ของประเทศ สามารถผลิต
ผลิตผลทางเกษตรกรรมได้อย่างมากมาย เพราะฉลาดในการน า
วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ ชาวซิกข์มีความอดทน ซ่ือสัตย์สุจริต จะ
ประกอบอาชีพอะไรก็สามารถท าใหเ้จริญกา้วหนา้เป็นปึกแผ่น เป็นท่ี
น่าเช่ือถือ 



The End 


