
 
 

บทที่ 7 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์ 

 
           สาธารณรัฐอินเดียในอดีตเป็นแหล่งก าเนิดของหลายศาสนา ชาวอินเดียเรียกดินแดนท่ีตนอาศัย
อยู่ว่า “ภารตวรรษ”และมีศาสนาฮินดูหรือสนาตนธรรมเป็นศาสนาด้ังเดิม ส าหรับผู้ศึกษาและนับถือ
พระพุทธศาสนาจะรู้ จัก ช่ือของสาธารณรัฐอิ นเดียว่า “ชมพูทวีป”เพราะเป็นถิ่นก าเนิดของ
พระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนาเชนเกิดร่วมสมัยด้วย   หลังจากท่ีศาสนาเชนประดิษฐานต้ังมั่นในประเทศ
อินเดียและอยู่ในยุคท่ีประเทศอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นมุสลิม  ประมาณปี 
พ.ศ.2012 อินเดียได้มีศาสนาใหม่เพิ่มขึ้นมาและเป็นท่ีรู้จักกันดีในนามของศาสนาซิกข์ มีพระศาสดา
พระองค์แรกพระนามว่า คุรุนานัก  คุรุนานักก็ได้ต้ังศาสนาซิกข์ข้ึน โดยท่านไม่ยอมรับพระเจ้าท่ีมีจ านวน
มากมายและระบบวรรณะตามทัศนะของศาสนาฮินดู การให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิตตามทัศนะ
ของศาสนาเชน และ การปฏิเสธโลกตามทัศนะของพุทธศาสนา รวมท้ังปฏิเสธหลักค าสอนของศาสนา
อิสลาม การรับผิดชอบต่อการกล้าปฏิเสธหลักค าสอนต่างๆของคุรุนานักนี้ยังเป็นข้อท่ียังสับสนอยู่ว่าท่าน
ได้รับการโต้ตอบจากศาสนาท่ีท่านไปขัดแย้งอย่างไรบ้าง แต่ความส าเร็จในการประดิษฐานศาสนาซิกข์
ท าให้สร้างศัตรูมากมาย โดยเฉพาะจากผู้นาของราชวงศ์โมกุล ซึ่งก็ได้มีการโจมตีสาวกของคุรุนานัก1   
 
 ความเป็นมาของศาสนาซิกข์ 
 ค าว่า ซิกข์ เป็นภาษาปัญจาบี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศิษยะ และตรงกับภาษาบาลีว่า สิกขะ 
แปลว่า ศิษย์ หรือผู้ศึกษาเล่าเรียน   ดังนั้น ชาวซิกข์จึงมีฐานะเป็นศิษย์ของคุรุหรือศาสดาของศาสนา
ซิกข์ทุกองค์  
 ความคิดเห็นเรื่องพัฒนาของศาสนาซิกข์จนกระท่ังถึงปัจจุบันนี้มี  2 ทัศนะ คือ ทัศนะของ
นักการศาสนาสมัยก่อนเห็นว่า ศาสนาซิกข์เกิดจากความพยายามของคุรุนานักท่ีพยายามพัฒนาศาสนาท่ี
รวมจิตวิญญาณของศาสนาฮินดูและอิสลามเข้ามาไว้ด้วยกัน ดังนั้น ศาสนาซิกข์จึงเป็นศาสนาท่ี
ประนีประนอมศาสนาต่างๆ ในอินเดีย โดยเฉพาะศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพหรือความเป็นอันเดียวกัน อันจะนามาซึ่งสันติภาพท่ีแท้จริง ส่วนนักการศาสนาซิกข์ในปัจจุบัน
เห็นว่า ศาสนาซิกข์มีประวัติศาสตร์ของตนเองโดยเฉพาะ ศาสนาซิกข์ไม่ใช่ศาสนาท่ีรวมเอาหลักการของ
ศาสนาฮินดูและอิสลามเข้ามาไว้ด้วยกัน แต่เป็นการเปิดเผยขึ้นใหม่ของคุรุนานักต่างหาก ดังนั้น ศาสนา
ซิกข์จึงเป็นศาสนาท่ีพระเจ้าเปิดเผยต่อศาสดาคุรุนานัก 
           ปฐมศาสดาของศาสนาซิกข์มีพระประวัติท่ีน่าสนใจเพราะพระองค์นับถือศาสนาฮินดูมาก่อน
และทรงปฏิเสธการนับถือพระเจ้าหลายพระองค์มาเป็นเพียงพระองค์เดียว พระนามว่า วาเฮ่คุรุ อย่าง
เคร่งครัด พระเจ้าพระองค์เดียวนี้ทรงเป็นผู้สมบูรณ์และแผ่ไปท่ัวสรรพส่ิง ทรงเป็นอมตภาวะ เป็นผู้สร้าง
มูลเหตุของเหตุท้ังปวง ทรงสถิตมั่นคงในทุกสรรพส่ิงท่ีทรงสร้างและทรงคุ้มครองส่ิงเหล่านั้น พระองค์
มิได้เป็นพระเจ้าของคณะหรือชาติใดแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตา คุณธรรม และสัจธรรมอัน
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แท้จริง นอกเหนือจากนี้คือค าสอนให้ศาสนิกชนมีวิถีชีวิตท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เล่ือมใสในสัจธรรมของศาสนาอื่นและรับใช้ผู้คนในสังคม แนวความคิดเช่นนี้ได้รับการถ่ายทอด
มาต้ังแต่แรกจนมาถึงคุรุพระองค์ท่ี10 ซึ่งเป็นพระองค์สุดท้าย พระนามว่า คุรุโควินทสิงห์ และหลังจาก
นั้นพระศาสดาพระองค์นี้ได้ประทาน คุรุครันถ์ ซาฮิบ เป็นพระศาสดาช่ัวนิรันดร์แทนพระศาสดาท่ีเป็น
มนุษย์สืบต่อไป 
 
 ศาสดาผู้ก่อต้ัง 
 ศาสนาผู้ก่อต้ังศาสนาซิกข์ คือ คุรุนานัก เกิดเมื่อวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 1469 ณ หมู่บ้านตัล
วันทิ ปัจจุบันเรียกว่า "นังกานา สาหิพ" ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เมืองละฮอร์ ริมฝ่ังแม่น้าราวี ประเทศ
ปากีสถาน  ตระกูลของท่านนับถือศาสนาฮินดู เป็นชนช้ันวรรณะพราหมณ์ บิดาช่ือกุล หรือเมห์ตากัล
ยาดาส เป็นข้าราชการช้ันผู้น้อยเงินเดือนต่า คอยรับใช้ผู้ว่าราชการเมือง มารดาของท่านช่ือตริปตะ เป็น
ผู้เคร่งครัดในศาสนามาก 
 ตามประวัติกล่าวว่า นานักเป็นคนมีสติปัญญา และช่างคิดอ่านต้ังแต่อยู่ในวัยเยาว์ ได้ศึกษา
ศาสนาฮินดู มีความรู้แตกฉานในคัมภีร์พระเวท ต่อมาอีก 2 ปี ได้ศึกษาภาษาเปอร์เซีย (อิหร่าน) เพื่อ
เรียนรู้ลัทธิคาสอนของโซโรอัสเตอร์ผู้เป็นศาสดาของศาสนาโซโรอัสเตอร์ ทาให้นานักสามารถแสดงวาทะ
โต้ตอบหลักศาสนากับคณาจารย์ผู้ใหญ่ได้ต้ังแต่ยังเป็นเด็ก จนชาวซิกข์มีความเช่ือกันในตอนหลังว่า ท่าน
คุรุนานักศาสดาของตนสามารถส่ังสอนคนได้ต้ังแต่ อายุ 9 ขวบ 
 เมื่ออายุ 14 ปี ได้สมรสกับนางสุลขนี เมื่อแต่งงานแล้วประมาณ 10 ปี มีบุตร 2 คน คือ ศรีจันท 
และ ลักษมิทาส ปรากฏว่าชีวิตสมรสช่วงหลังๆ หาความสุขได้ยาก เพราะ นานักและภรรยามีนิสัยและ
รสนิยมคนละแบบ นานักชอบความสงบมีอัธยาศัยโน้มน้อมไปในทางศาสนา มีใจเมตตากรุณาโอบอ้อม
อารี แต่ภรรยาชอบสนุกสนาน ในท่ีสุดจึงตัดสินใจหนีภรรยาและลูกออกไปหาความสงบทางใจในป่า เมื่อ
อายุ 36 ปี 
 ข้อความในคัมภีร์ครันถะได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อนานักเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อหา ความสงบทางจิตได้
ไม่นาน วันหนึ่งเมื่อได้อาบน้าชาระร่างกายให้สะอาด จิตใจปลอดโปร่งดีแล้ว ได้นั่งสมาธิทาจิตให้สงบ 
ขณะนั้นท่านได้ประสบการณ์ทางจิตว่า พระเจ้าได้ประทานน้าทิพย์ถ้วยหนึ่งให้นานักด่ืม และได้ทรง
รับส่ังกับนานักว่า "เราจะอยู่กับเจ้า เราจะทาให้เจ้ามีความสุขสงบ และจะทาทุกคนท่ีนับถือเราในเจ้ามี
ความสุขไปด้วย เจ้าจงออกจากท่ีแห่งนี้ไป จงไปข้างหน้า นึกถึงเรา ส่ังสอนคนท้ังหลายเช่นเดียวกับท่ีเจ้า
กระท าอยู่ จงท าโลกให้สะอาด ระลึกถึงการท่องบ่นนามของเราไว้เป็นนิตย์ จงเป็นผู้มีเมตตา เป็นผู้
สะอาดบูชาและกระทาใจให้เป็นสมาธิต่อไปเจ้าจงเป็นคุรุของคนท้ังหลาย" คุรุนานักได้รับประสบการณ์
ทางจิตดังกล่าว ก็เกิดโสมนัสเอิบอิ่มใจอย่างยิ่ง ได้ด่ืมด่าช่ืนชมกับประสบการณ์นั้น โดยอยู่ในป่าต่ออีก 3 
วัน แล้วจึงได้เดินทางกลับไปสู่หมู่บ้านเดิมของตน 
 เมื่อเดินทางถึงบ้านแล้วนานักก็ได้ครองเครื่องแบบเป็นนักพรตต้ังตัวเป็นครู เท่ียวส่ังสอนคน ต้ัง
ตัวเป็นแพทย์พยาบาลคน และเท่ียวแนะน าให้คนท้ังหลายมีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
พระองค์เดียว 
 คุรุนานักปฏิบัติตนเป็นท้ังมุสลิมและฮินดูในขณะเดียวกัน เช่น การแต่งตัวออก ส่ังสอนคนโดย
คุรุนานักจะสวมเส้ือสีหมากสุกอันเป็นสีแสดงถึงอิสรภาพ แขวนลูกประคาท่ีทาด้วยกระดูกไว้ท่ีคอ และ
เจิมหน้าด้วยหญ้าฝรั่นตามความเช่ือของศาสนาฮินดู แต่ขณะเดียวกันสวมหมวกตามแบบมุสลิม เพื่อ
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แสดงถึงความเป็นกลาง เป็นตัวอย่างให้ศาสนิกของท้ังสองศาสนา ไม่ให้ยึดเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพียง
อย่างเดียวอันเป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ เคียดแค้นท้ังสองฝ่าย เพราะในขณะนั้นชาวมุสลิมและฮินดูกา
ลังวิวาทกันด้วยเรื่องเช้ือชาติและศาสนา ในฐานะท่ีตนเป็นฮินดู คุรุนานักจึงพยายามสอนให้พวกมุสลิม
เล่ือมใสในโอวาทของตนให้มากท่ีสุด 
 คุรุนานักได้ศิษย์มุสลิมส าคัญคนหนึ่งช่ือ มารทาน ซึ่งเคยเป็นนักดนตรี ศิษย์ผู้นี้ใช้ศิลปะดนตรี
เป็นกาลังหลักในการส่ังสอน คุรุนานักกับศิษย์ผู้นี้ได้ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ในชมพูทวีป
ภาคเหนือ อันเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดู จนขึ้นไปถึงแคว้นแคชเมียร์ในปัจจุบัน ใช้เวลาในการส่ัง
สอนคนตามเมืองต่างๆ 12 ปี มีผู้เล่ือมใสนับถือเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังได้เดินทางออกส่ังสอนคนในท่ี
ต่างๆ เช่น ภาคใต้ของประเทศอินเดียจนถึงแคว้นมัทราชอันเป็นศูนย์กลางของศาสนาเชน ข้ามไปถึง
เกาะลังกา และนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อันเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม โดยใช้หลักการ
สามัคคี เสมอภาค ศรัทธา และความรัก ของท่านเอง 
 แม้ว่าคุรุนานักจะนุ่งห่มแบบนักพรต แต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนักบวช เพราะศาสนาซิกข์ไม่มี
นักบวช ท่านยังคงอยู่กับบุตรภรรยาตามเดิม เมื่ออายุได้ 71 ปี คุรุนานักรู้อวสานแห่งชีวิตของตนจึงได้
มอบหมายให้แก่สาวกคนสาคัญช่ือ ลาหินา (บางแห่งเรียกว่า ไภลาห์นา) เพื่อให้เป็นศาสดาสืบทอด
ต าแหน่งแทน เป็นศาสดาองค์ท่ี 2 มีช่ือว่า คุรุอังคัต 
 
 หลักค าสอนส าคัญของศาสนาซิกข์ 2  
      หลักค าสอนของศาสนาซิกข์ จะสอนให้รู้จักพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ การที่คนเราจะพบ
ความสุขท่ีแท้จริงได้ มีอยู่ 5 ประการ คือ 
      1. กรรม  คือ การกระท า 
      2. ปัญญา คือ ความรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นจริง 
      3. มหาปีติ คือ ความอิ่มใจ ท าให้อิ่บเอิบอยู่ในทางธรรม 
      4. พละ คือ ก าลังจิต ท าให้แน่วแน่มั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่เกรงกลัว 
      5. สัจจะ คือ ความเคารพอย่างจริงใจต่อพระเจ้า 
 
 
 องค์ไตรรัตน์ 
 องค์ไตรรัตน์หรือองค์ 3 ประการ อันเป็นส่ิงสูงสุดในศาสนาซิกข์ คือ 
 1) พระเจ้า 
 2) ศรี คือ หลักธรรม 
 3) อกาล คือ ความแน่นอนของพระเจ้า 
 

ศีล 5 ประการ 
 คุรุโควินทสิงห์ต้ังกฎไว้อย่างหนึ่ง เรียกว่า �ศีล 5Ž อันขึ้นต้นด้วยอักษร ก. คือ 
  1) เกศา   คือ เอาผม หนวด เคราไว้ จะโกนไม่ได้ 
                                                 
2
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  2) กังฆะ   คือ จะต้องมีหวีเสียบหรือปักไว้ที่ผมเสมอ ขาดไม่ได้ 
  3) การา   คือ ก าไลเหล็กสวมข้อมือ 
  4) กิรปาน คือ จะต้องมีดาบประจ าตัว 
  5) กฉา   คือ จะต้องมีกางเกงขาส้ันโดยนุ่งไว้ข้างในประจ า 
 
 และมีหลักจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 4 ประการ คือ 
  1) ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมน้ าเมา 
  2) ไม่บริโภคเนื้ออย่างอิสลาม 
  3) ไม่ตัดผม ไม่โกนหนวด 
  4) ไม่แต่งกายหรือไม่ร่วมประเพณีกับมุสลิม 
 ศีลท้ัง 5 ข้อนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีสาเหตุมาจากการรบท้ังส้ิน แม้แต่การสวมก าไล
เหล็ก หรือมีดพกประจ าตัว ก็ให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือจะต้องมีอาวุธไว้เพื่อป้องกันตนเอง และเป็น
เครื่องเตือนใจให้เข้มแข็งเหมือนเหล็ก 
 

ลักธรรมประจ าชีวิตหรือศีล 21 ประการ 
คุรุโควินทสิงห์เป็นผู้เริ่มลัทธิศีลจุ่มในศาสนาซิกข์ และเป็นผู้เริ่มประกอบพิธีให้ผู้เข้า มาเป็น

สานุศิษย์ด้วยพิธีประพรมน้ ามนต์ และวิธีให้ด่ืมน้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบแช่ไว้เป็น เครื่องหมายว่า ผู้ด่ืมต้อง
เป็นผู้กล้าหาญ น้ าด่ืมนี้เรียกว่า �”น้ าอมฤต ” ผู้ท่ีได้ด่ืมเท่ากับถึง ความบริสุทธิ์ (คาลซา) พร้อมท่ีจะออก
รบเพื่อจรรโลงชาติ ศาสนา   เมื่อด่ืมน้ าอมฤตแล้ว ชาวซิกข์ทุกคนจะต้องถือศีล 21 ข้อ เป็นศีลประจ า
ชีวิตของ ศาสนิกชนทุกคน คือ 

      ก. ข้อปฏิบัติ 
 1. ให้นับถือศาสดาทุกองค์เป็นบิดา และถือว่าตนเป็นบุตรของบิดา 
 2. ให้ถือว่าเมืองปาตลีบุตร (ปัตนะในปัจจุบัน) ท่ีโควินทสิงห์เกิด กับเมืองอานันทปุระ  
       (ท่ีโควินทสิงห์หลบไปต้ังหลักสู้กับออรังเซบเมื่อรบแพ้) ว่าเป็นเมืองท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
 3. ให้ยกเลิกการถือช้ันวรรณะ 
 4. ให้สละชีพในสนามรบ 
 5. ให้บูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ คือ 1. สัจจะ (พระเจ้า) ศรี (ธรรมะ) อกาล  
        (ความเท่ียงแท้ ของพระเจ้า) 2. ศาสโนวาท (คัมภีร์อาทิครันถ์และทัสเวนปาทซาฮิบ)     
        3. ความบริสุทธิ์ 
 6. ให้มีศีลอันเป็นสัญลักษณ์ 5 คือ เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกข์ท่ีอยู่ใน     
ต่างประเทศต้องมีมีดเล็กยาว 2 นิ้วเสียบไว้ที่ผม 
 7. ให้มีช่ือลงท้ายว่าสิงห์ (คือ ให้กล้าหาญดังสิงโต) 
 8. ให้ฝึกขี่ม้า ฟันดาบ มวยปล้ า เป็นนิตย์ 
 9. ให้ถือคติว่าตนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเปล้ืองทุกข์ให้ผู้อื่น 
 10. ให้นอบน้อมพระเจ้าและต้อนรับแขกโดยถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็น 
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      ข. ข้อห้าม 

 11. ห้ามมิให้ซิกข์กับซิกข์วิวาทกันเอง 
 12. ห้ามมิให้พูดปด 
 13. ห้ามท าผิดในเรื่องกามารมณ์ โลภ โกรธ หลง 
 14. ห้ามคบคนท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา 
 15. ห้ามคบคนท่ีไม่ส่งเสริมการกู้ชาติ 
 16. ห้ามนิยมใช้สีแดง เช่น เส้ือแดง หมวกแดง 
 17. ห้ามแก้ผ้าโพกศีรษะออก นอกจากเวลาอาบน้ า 
 18. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 19. ห้ามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา 
 20. ห้ามเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีเบียดเบียนศาสนา 
 21. ห้ามแต่งกายหรูหราไร้สาระ 
 
นอกจากนี้ยังมีค าสอนพ้ืนฐานของศาสนาซิกข์ท่ีควรกล่าวถึงอีกดังนี้ 

 1. สามัคค ีคือ ความกลมเกลียวไม่ขัดแย้งกัน กลุ่มชนใดท่ีมีความขัดแย้งแข่งดีกันจะ เสีย 
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ท้ังฝ่ายแพ้ซึ่งเสียประโยชน์อย่างไร้เกียรติ และฝ่ายชนะแม้นจะได้รับประโยชน์ แต่
ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันอันเป็นความเสียหายอย่างมีเกียรติ สังคมท่ีดีต้องสามารถประนีประนอมกัน
ได้ 

 2. เสมอภาค คือ แหล่งก าเนิดของพลัง สังคมใดก็ตามท่ีไม่มีการแบ่งเพศและช้ันวรรณะ  
คนในสังคมนั้นจะช่วยกันสรรสร้างสังคมจนบรรลุถึงความเจริญงอกงาม นัยตรงข้าม การแบ่งช้ันวรรณะ
เป็นการทอนก าลังของตนลงไป 
 

 3. ศรัทธา คือ ความเช่ือมั่นในพระเจ้าผู้เป็นเอกโองการจะท าให้บุคคลมีความ กล้าหาญ  
อดทน และวิริยะอุตสาหะ เมื่อท าส่ิงใดก็จะส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 4. ความรัก คือ พลังท่ีประสานให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข แต่ความโกรธ ความ 
เกลียดเป็นพลังบ่อนท าลายสังคม ท าให้เกิดทุกข์ เกิดโทษ ในกลุ่มชนนั้นๆ 
 

 หลักธรรมทั้ง 4 ตามที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้บุคคลบรรลุถึงทางแห่งความรอด และใน
ขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงความชั่ว ที่ท าให้เกิดโทษ เกิดบาป มี 5 อย่าง คือ 

 1. ตัณหา คือ ความอยาก อันเป็นกิเลสนอนเนื่องในสันดานของมนุษย์ทุกคน จึงยาก ท่ีจะ 
ละได้ เว้นแต่ผู้มีคุณธรรมขั้นสูงเท่านั้น ดังนัน้ศาสนาซิกข์จึงอนุญาตให้ผู้ครองเรือนอยู่ร่วมเป็นสามี
ภรรยากันได้ แต่ห้ามประพฤติผิดในกาม ไม่เป็นชู้หรือนอกใจภรรยาหรือสามีของตน 

 2. ความโกรธ เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาท ดังนั้นบุคคลจะต้องมีขันติเข้ามาควบคุม 
และรู้จักการให้อภัย 

 3. ความโลภ คือ ความอยากได้เงินทอง หรือความรักท่ีต้องการผลก าไร เงินทองท่ีหามาได้ 
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ด้วยแรงงานบริสุทธิ์เป็นส่ิงท่ีถูกต้องในศาสนา แต่ความอยากได้เงินทองท่ีเกินพอดี เป็นส่ิง ต้องห้ามใน
ศาสนา ความพอใจและความสันโดษจะช่วยควบคุมกิเลสตัวนี้ได้อย่างดี 

 4. ความหลง คือ ความไม่รู้จริงและเช่ือในส่ิงผิดๆ เพราะไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวญ จึงเกิดการ 
ตัดสินใจผิดพลาดท าให้เกิดทุกข์ตามมา กิเลสตัวนี้มาจากความยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป 

 5. อหังการ เป็นกิเลสท่ีช่ัวร้ายท่ีสุด เพราะท าให้เกิดความอิจฉาริษยา ความจองหอง อวดดี  
ยกตนข่มท่าน ท าให้แตกความสามัคคี ชาวซิกข์ท่ีดีจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ให้อภัยและมีเมตตากรุณา
ชาวซิกข์เช่ือว่า การปฏิบัติของบุคคลมีผลต่อภพท่ีจะต้องเผชิญหลังจากละร่างในภพนี้แล้ว การปฏิบัติ
ตามค าสอนในศาสนาจะส่งผลตามล าดับข้ัน ต้ังแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด  
 

 การปฏิบัตินี้ เรียกว่า �ขัณฑ์  มีดังนี้ 
 1. ธรรมขัณฑ์ คือ หน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การท าดี มีความยุติธรรม เป็นอาณาจักร 

แห่งการกระท า 
 2.  ญาณขัณฑ์ คือ การใช้ความรู้ในการประกอบกิจการเพื่อความยิ่งใหญ่ ในขั้นนี้เป็น  

อาณาจักรแห่งปัญญา 
 3. สรมขัณฑ์ หรือหรรษาขัณฑ์ เป็นอาณาจักรแห่งมหาปีติ (Ecstasy) ในภูมินี้มีแต่ ความ 

บันเทิง ปรารถนาอย่างใดได้อย่างนั้น มีแต่ความสวยสดงดงาม 
 4. กรรมขัณฑ์ เป็นอาณาจักรแห่งก าลังทางจิต เป็นภูมิแห่งอ านาจ ผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้จะ 

ปราศจากความกลัวใดๆ มีความเป็นนิรันดร มีพลังเสมือนผู้มีกายทิพย์ 
 5. สัตยขัณฑ์ เป็นอาณาจักรแห่งสัจจะ เป็นภูมิสุดท้ายท่ีบุคคลใดสามารถบรรลุถึงขั้นนี้แล้ว 

จะหลอมตนเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า 
 
    ค านี้ใช้บริกรรมด้วย ชัป คือ การบริกรรม จะได้ผลต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้น 5 คือ 
     1. กินเกินหิว 
        2. หลับเกินง่วง 
        3. เกียจคร้าน 
        4. ฟุ้งซ่าน 
        5. หลับน้อยเกินไป 
 
    สิ่งที่ควรเจริญ 7 คือ 
        1. เลือกสถานท่ีสะอาด 
        2. ร่างกายสะอาด 
        3. ไม่พูดไม่ค านึงถึงเรื่องอื่น 
        4. เข้าใจบทบริกรรม 
        5. ต้ังใจเป็นสมาธิ 
        6. ปฏิบัติตน (บริกรรม) เป็นนิตย์ 
        7. ท าชัป คือ บริกรรมในอมฤตเวลา คือ ยามท้ายของราตรี ได้แก่ 3 – 6 น. 
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    นัยบริกรรม การบริกรรมจะเลือกบทบริกรรม 3 วาทนี้ คือ 
        1. คุรุวาณี คือ ข้อความในพระคัมภีร์ 
        2. มูลมันตร มนต์ท่ีเป็นด้ังเดิมหรือพื้นฐาน 
        3. ออกพระนามว่า วาเฮคุรุ 
 
      ศาสนาซิกข์ยังได้ก าหนดระเบียบวินัยให้ปฏบิัติ ดังนี้ 
       1. วินัยทางกาย ได้แก่ การให้บริการคนอื่นทางกายและทางวาจา เป็นการให้ทาน 
       2. วินัยทางศีลธรรม ได้แก่ การหาเล้ียงชีพโดยชอบธรม 
       3. วินัยทางจิตใจ ได้แก่ ความเช่ือมั่นในพระเจ้าองค์เดียว มีจิตใจอยู่กับพระเจ้า 
      นอกจากนี้หลักค าสอนท่ีส าคัญของศาสนาซิกข์ คือ การสอนให้นับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว 
สอนให้คนมีความเสมอภาคกัน และมีเสรีภาพ เช่น การยกฐานะผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชาย ให้ผู้หญิงมี
สิทธิในการศึกษา ร่วมสวดมนต์หรือเป็นผู้น าในการสวดมนต์ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เป็นต้น 
 
            กฎวินัยของพวกซิกข์(เรฮาต มาร์ยาดา)  
           ได้ก าหนดกิจวัตรประจ าวันไว้ให้ผู้นับถือปฏิบัติ นั่นคือ การต่ืนแต่เช้าตรู  (ตีสามถึงหกโมงเช้า) 
เพื่ออ่านคัมภีร์และท า “นามชาปณะ” (การท าสมาธิถึงพระนามของพระเจ้า) นอกจากนั้นแล้วชาวซิกข์
จะอ่านคัมภีร์ ในตอนเย็น ตอนดวงอาทิตย์ตกและในตอนกลางคืนก่อนท่ีจะไปพักผ่อนด้วย 
           ชาวซิกข์จะไปร่วม “สังกัต”(การชุมนุม)ประจ าวันในท่ีท าศาสนกิจและฟังคัมภีร์ หลังจากนั้น 
ชาวซิกข์ก็จะท าความเคารพคัมภีร์คุรุกรัณฑ์ซาฮิบโดยการเอาหน้าผากสัมผัสท่ีพื้น ชาวซิกข์ไม่ได้รับ
อนุญาตให้กินเนื้อท่ีเชือดตามประเพณีของมุสลิมและจะต้องไม่ตัดผม ผู้รู้แห่งปัญจาบถูกมองว่า
จ าเป็นต้องเข้าใจคัมภีร์ พิธีการแต่งงานก็ได้ถูกก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะและในตอนตายก็จะมีการอ่าน
คัมภีร์ท่ีได้ถูกก าหนดไว้และมีพิธีกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติตามเป็นของตนเอง 
 

 ประเทศที่มีศาสนิกชนศาสนานี้ 
            สาธารณรัฐอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ชาวซิกข์ในอินเดียและต่างประเทศ 
ในปัญจาบมีชาวซิกข์ประมาณ 12 ล้านคนและอีกกว่า 3 ล้านในรัฐและดินแดนท่ีติดกับอินเดีย ในเบ
งกอลตะวันตก ในมัธยมประเทศและในมหารัชตระก็มีชุมชนชาวซิกข์เล็กๆหลายแห่ง ชาวซิกข์อีกส่วน
หนึ่งประมาณ 1 ล้านคนได้เข้าไปต้ังถิ่นฐานในอังกฤษ แคนาดาและสหรัฐ นอกจากนี้ก็มีชุมชนเล็กๆใน
ประเทศยุโรปแทบทุกประเทศ ในตะวันออกกลาง เอเซียตะวันออก อาฟริกาและออสเตรเลีย 
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เทศกาลของชาวซิกข์ 
 
 เทศกาลท่ีชาวซิกข์เฉลิมฉลองคือเทศกาลท่ีเป็นวันส าคัญแห่งชีวิตของบรรดาคุรุและเหตุการณ์
ส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาวซิกข์  เช่น  การเฉลิมฉลองให้แก่การยอมพลีชีวิตของคุรุอารยันเทพและ
คุรุเทฆ บาฮาดูร์ ขณะเดียวกันก็มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของคุรุนานัคและคุรุโกบินด์ ซิงห์ ไพสาขะเป็น
เดือนแรกของปีใหม่ของชาวซิกข์ 
 
 วันส าคัญทางศาสนาซิกข์ 3 
 1. วันประสูติพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ วันที่ 5 มกราคม  ชาวซิกข์จะเฉลิมฉลองเป็นวัน
คล้ายวันประสูติของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ (พระศาสดาพระองค์ท่ี  10 แห่งศาสนาซิกข์) พระองค์
ประสูติเมื่อวันท่ี 22  ธันวาคม พ.ศ. 2209 ณ เมืองปัตนาซาฮิบในแคว้นบีฮาร ประเทศอินเดีย 
 2. วันที่ 13-14 เมษายน “วันวิสาขี”  เป็นวันท่ีพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ทรงสถาปนา 
ประชาคมซิกข์ (คาลซา) ในปี พ.ศ. 2242  เป็นครั้งแรก และได้ทรงประทานศาสนสัญลักษณ์ “5ก”  
เป็นศาสนสัญลักษณ์ประจ ากายของซิกข์ศาสนิกชน 
 3. วันที่ 16 มิถุนายน  เป็นวันคล้ายวันสละชีพเพื่อพิทักษ์ธรรมของพระศาสดาคุรุอรยันเดว 
พระศาสดาพระองค์ท่ี 5 แห่งศาสนาซิกข์ในปี พ.ศ. 2149 และปีนี้ครบรอบ 400 ปี ของการร าลึกถึงวันนี้ 
ชาวซิกข์ในประเทศไทยและท่ัวโลกจะมีการร าลึกเฉลิมฉลองเป็นการพิเศษ 
 4. วันที่ 1 กันยายน  วันปฐมปรากาศของพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบ ซึ่งรวบรวมโดยพระ
ศาสดา คุรุอรยันเดว ในปีพ.ศ. 2147 และได้ทรงอัญเชิญมาปรากาศในศิรีฮัรมันดิรซาฮิบ เมืองอมฤตสระ 
 5. วันที่ 20 ตุลาคม  เป็นวันท่ีพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ พระศาสดาพระองค์ท่ีสิบได้ทรง
สถาปนาพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์สืบทอดต่อจาก
พระองค์ 
 6. วันที่ 21 พฤศจิกายน  (ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ าเดือนสิบสอง)  เป็นวันคล้ายวันประสูติของ
พระปฐมศาสดาคุรุนานักเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2012 ชาวซิกข์ในกรุงเทพฯ   
 7. วันที่ 24 พฤศจิกายน  เป็นวันร าลึกถึงการสละชีพของพระศาสดา  คุรุเตคบฮาดัร (พระ
ศาสดาพระองค์ท่ี 9 ของซิกข์)  เพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการนับถือและความ เป็นธรรมส าหรับ
ประชาชนท้ังมวลในประเทศอินเดีย 
 
 หมายเหตุ : ชาวซิกข์ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะเฉลิมฉลองวันส าคัญเหล่านี้ในศาสนสถาน
คุรุดวาราโดยมีการสวดภาวนาพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบอย่างต่อเนื่อง 48 ช่ัวโมง เวลาเช้าและค่ า
มีการชุมนุมเจริญธรรมในคุรุดวารา ทุกเช้าและค่ ามีการเล้ียงอาหารแก่ศาสนิกชนทุกศาสนาท่ีมาร่วม
ชุมนุมเจริญธรรม  (ขับร้องสวดภาวนาสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้าและบรรยายพระธรรมโดยศาสนา
จารย์) 

                                                 
3 http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_web/module/attach_media/sheet
๒๖๒๐๐๙๐๕๒๐๑๐๕๕๑๓.pdf 
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 ศาสดาและสาวกคนส าคัญ 4   
 1.พระศาสดาคุรุนานัก  
 เกิดเมื่อปี พ.ศ.2012 ในตระกูลไรภู ณ ต าบลทวันตี ราวประมาณ 40 ไมล์ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเมืองละฮอร์ ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บิดาของท่านนามว่า เมรทากัลยาณจันท์ 
(กาลู) เป็นชาวฮินดู วรรณะกษัตริย์เปดี 
          2.พระศาสดาคุรุอังคัท (พ.ศ.2082-2095)  
 ท่านเป็นศิษย์ท่ีคุรุนานักรักมาก เป็นนักภาษาศาสตร์ได้รวบรวมบทประพันธ์และชีวประวัติ
ของคุรุนานักขึ้น ได้ต้ังศูนย์เผยแผ่ค าสอนขึ้นหลายแห่ง ท าให้ชาวซิกข์มีความสมัครสมานใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้น           
  3. พระศาสดาคุรุอมัรทาส (พ.ศ.2095-2117)  
 ท่านเป็นนักปฏิรูปสังคมท่านสอนว่าสตรีมีสิทธิหลุดพ้นได้ ท้ังคัดค้านการคลุมหน้าของสตรี
และเผาตัวท้ังเป็นเมื่อสามีส้ินชีวิตตามค าสอนในศาสนาฮินดู 
           4.พระศาสดาคุรุรามทาส (พ.ศ.2117-2124)  
 ท่านสร้างศูนย์กลางศาสนาซิกข์ข้ึน ณ เมืองอมฤตสาร มีการขุดสระอมฤตขึ้น เมืองรอบๆสระ
นั้นช่ือว่ารามทาสปูร์ตามช่ือของท่าน ท่านต้ังแบบแผนผู้สืบทอดต าแหน่งต้องเป็นเช้ือสาย 
           5.พระศาสดาคุรุอรชุน (พ.ศ.2124-2149)  
 ท่านได้สร้างสุวรรณวิหารขึ้นกลางสระอมฤต และรวบรวมค าสอนของแต่ละพระศาสดาเป็น
คัมภีร์ช่ือ อาทิครันถ์ ซาฮิบรวมท้ังข้อเขียนของชาวฮินดูและมุสลิมรวมด้วย ท่านได้ประกาศแยกตัว
ศาสนาซิกข์ออกจากศาสนาฮินดูและอิสลาม จนท่านถูกพระจักรพรรดิมุสลิมแห่งราชวงศ์โมกุลส่ังจับเอา
ไปทรมานไว้จนส้ินพระชนม์ 
           6. พระศาสดาคุรุหริโควินท์ (พ.ศ.2419-2188)  
  ภายหลังการส้ินพระชนม์ของคุรุอรชุน ท่านได้ประกาศวิธีการใหม่ของศาสนาซิกข์คือการ
สร้างป้อมปราการพร้อมท้ังฝึกทหาร พร้อมท้ังให้โอวาทแก่ศิษย์ว่า “เราต้องพร้อมท่ีจะสละชีวิตของตน
เพื่อคุรุอรชุน” ท่านเป็นคุรุพระองค์แรกท่ีใช้ดาบป้องกันเมืองและศาสนา ใช้กาน้ าคู่กับดาบเป็น
สัญลักษณ์ซึ่งหมายถึงอ านาจทางโลกและทางธรรม ท่านจึงเป็นท้ังนักรบและนักเผยแผ่ศาสนา   ช่วงนี้
มีศาสนิกชนจ านวนมากเข้าสู่ศาสนาซิกข์ 
           7. พระศาสดาคุรุหริไร (พ.ศ.2188-2204)  
 ท่านท าให้ศาสนาซิกข์มีความเจริญรุ่งเรือง มีกองทหารที่เข้มแข็ง และสามารถท าให้บุคคล
ส าคัญในศาสนาฮินดูหันมานับถือศาสนาซิกข์ได้           
  8. พระศาสดาคุรุหริกฤษัน (พ.ศ.2204-2207)  
 ท่านส้ินพระชนม์เม่ือพระชนม์ 9 พรรษา 
            9. พระศาสดาคุรุเตฆพทุร์ (พ.ศ.2207-2218)  

                                                 
4 http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/sikh๐๐.htm 
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 ท่านเป็นวีรบุรุษท่ีหาญกล้า ในสมัยพระเจ้าโอรังเซบท่านได้ถูกจับไปยังกรุงเดลีและบังคับให้
ท่านเปล่ียนศาสนา แต่ท่านไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิตและสับร่างกายเป็น 4 ท่อน เอาไปแขวนประจานไว้
ท่ีป้อมประตูท้ัง 4 ทิศของกรุงเดลี 
           10. พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์ (พ.ศ.2218-2251)  
 ท่านได้รับการขนานนามว่า “นักบุญผู้เป็นทหาร” ท่านได้รับหน้าท่ีเป็นพระศาสดาเมื่อพระ
ชนม์ 9 พรรษา ซึ่งเป็นช่วงท่ีชาวซิกข์เกิดความป่ันป่วนวุ่นวาย เพราะถูกกลามมุสลิมเบียดเบียน ชาวซิกข์
บางคนเกรงกลัวจนไม่กล้าแสดงตนเป็นศาสนิก ท่านได้ต้ังศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาขึ้นที่เมืองธากาหรือตัก
กา และรัฐอัสสัม พร้อมประกาศว่าทุกคนควรเป็นนักรบต่อสู้ศัตรู เพื่อจรรโลงชาติและศาสนาของตน 
ซิกข์ทุกคนต้องเป็นคนกล้าหาญโดยให้นามว่า สิงห์ หมายถึง ความกล้าหาญ ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธี ศีลจุ่ม 
ด้วยการประพรมน้ ามนต์และให้ด่ืมน้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบแช่ไว้เรียกว่า “น้ าอมฤต” ก่อนการส้ินพระชนม์
พระองค์มิได้ต้ังให้ใครเป็นพระศาสดาสืบต่อแต่ทรงต้ังพระอาทิครันถ์ ซาฮิบ เป็นพระศาสดานิรันดร 
 
พิธีกรรมส าคัญของศาสนาซิกข์5 
 
 พิธีกรรมส าคัญ ที่ชาวซิกข์ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ มอียู่ 5 พิธี ดังนี้ คือ  
 

 1 พิธีปาหุล   
     พิธีปาหุล คือ พิธีล้างบาป เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะรับเอา "ก" ท้ัง 5 ประการ ดังนี ้ 
  1)  เกศ   ได้แก่  การไม่ตัดผม  
  2) กังฆา   ได้แก่  หวีขนาดเล็ก  
  3) กฉา  ได้แก่  กางเกงขาส้ัน  
  4) กรา   ได้แก่  ก าไลมือทาด้วยเหล็ก  
  5) กิรปาน   ได้แก่  ดาบ  
 ผู้ท่ีทาพิธีล้างบาปแล้วจะได้นามว่า "สิงห์" ต่อท้ายช่ือเหมือนกันหมดทุกคน เพราะถือว่าได้ผ่าน
ความเป็นสมบัติของพระเจ้าเองแล้ว เรียกว่า ขาลสา แห่ง วาหิคุรุ 
 
 2. พิธีรับน้ าอมฤต (Baptism) ( หรือ รับน้ าอมฤตสังสการ)  
     พิธีรับน้ าอมฤต หรือ อมฤตสังสการ  ชาวซิกข์จะต้องเข้าพิธีรับน้ าอมฤตเพื่อแสดงความเป็น
ซิกข์ท่ีดี และเป็นการรับคนเข้าในศาสนา พิธีนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในสมัยของศาสดาคุรุโควินท
สิงห์ โดยมีบุคคลผู้เป็นท่ีรักของพระเจ้า เป็นบุคคลท่ีได้รับการเลือกแล้วว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้เรื่องราว
ในศาสนาเป็นอย่างดี เรียกว่า ปัญจปิยะ จ านวน 5 คน เป็นผู้ทาพิธีกรรม โดยนั่งเรียงเป็นแถวหันหน้าไป
ทางคุรุศาสดา (ในสมัยท่ียังมีศาสดาอยู่) แต่ปัจจุบัน บุคคลผู้ท าพิธีกรรมต้องนั่งหันหน้าไปทางพระคัมภีร์
ครันถ์สาหิบ 
            บุคคลซึ่งเป็นผู้ท าพิธีกรรมท้ัง 5 คนนั้นต้องนั่งเหมือนกัน โดยนั่งทับขาขวาแต่ขาซ้ายยกชัน
ขึ้นมาต้ังฉากกับพื้นต่อหน้าแท่นหินท่ีมีขันใบใหญ่ท่ีใส่น้ าแล้วหยดน้ าตาลลงไปภายในขันมีพระขรรค์ซึ่ง
                                                 
5 https://sites.google.com/site/phanuwat๐๓๖๙/sasna-sik-s/๗-wan-sakhay 
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เป็นมีด 2 คม ท้ังพระขรรค์และขันน้ าท่ีท าพิธีนี้จะต้องท าด้วยเหล็กกล้าอย่างดี จากนั้นให้ใช้พระขรรค์
คนน้ าในขัน ในขณะท่ีก าลังคนน านั้นจะมีการสวดมนต์ 5 บทผลัดกันสวดคนละ 1 บทหลังจากสวดมนต์
จบแล้ว ท่านท้ัง 5   จะน าน้ านั้นมาให้ผู้เข้าพิธีรับน้ าอมฤตด่ืมซึ่งผู้เข้าพิธีเหล่านี้ต้องนั่งด้านหลังของท่าน
ท้ัง 5 และหันหน้าไปทางพระคัมภีร์ครันถ์สาหิบหลังจากท่ีด่ืมน้ าแล้วในบางแห่งผู้เข้ารับพิธีจะต้องพูดว่า  
"คัลซาเป็นพระเจ้า ชัยชนะเป็นของพระองค์" (คัลซาในท่ีนี้ หมายถึง ชาวซิกข์ ซึ่งนิยมใช้แทนกันเสมอ) 
 
 
 
  3. ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค์ (Kirtan) 

      ประเพณีนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ชาวซิกข์
นิยมสวดมนต์พร้อมกับมีดนตรีบรรเลงประกอบ และถือกันว่าเป็นดนตรีสวรรค์ท่ีจะช่วยให้ผู้สวดได้มีจิต
แนบแน่นกับพระผู้เป็นเจ้าได้รวดเร็วและดีขึ้น   เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงมีลักษณะเหมือนหีบส่ีเหล่ียม 
ซึ่งอาจเรียกว่า "หีบเพลง" 

 
            4. ประเพณีการโพกศีรษะ (Turban หรือ Dastar) 
       ชาวซิกข์มีลักษณะการแต่งกายแตกต่างจากชนกลุ่มอื่นในอินเดีย ดูจากการโพกผ้าบน
ศีรษะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในการแต่งกายได้ก่อก าเนิดมาโดยศาสดาคุรุนานักผ้าโพกศรีษะเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนักบุญและนักปราชญ์ท้ังหลาย ผ้าโพกศรีษะเรียกว่า ดัสตาร์ (Dastar)ในภาษา
ปัญจาบี โดยท่ัวไปจะมีความยาว 4.5 เมตร หรือ5 หลา มีความกว้างประมาณ 1.25 เมตร ผ้าท่ีใช้นิยม
ผ้าฝ้ายเนื้อบาง แต่บางคนอาจจะใช้ผ้าฝ้ายเนื้อหนาก็ได้ หรืออาจจะใช้ความยาวถึง 7 เมตร นอกจากนี้
ยังมีผ้าโพกศีรษะขนาดส้ันเรียกว่า ดัสตาร่า (Dastara) มีความยาวประมาณ 1.5-2 เมตร ใช้โพกศีรษะอยู่
ใต้ผ้าท่ีโพกไว้ภายนอกอีกช้ันหนึ่ง ส่วนสีนั้นไม่มีการจ ากัด ขึ้นอยู่กับความนิยม แต่ชาวซิกข์ในเมืองไทย
ส่วนมากนิยมสีขาว และสีฟ้าสดท่ีเรียกว่า ฟ้าอมน้ าเงินในหมู่ชาวซิกข์ การโพกผ้าไม่ได้มีความหมายเป็น
เพียงแค่ประเพณีในการแต่งกายเท่านั้น แต่เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความสืบเนื่องทางศาสนา เช่น ถ้า
ผู้น าของครอบครัวเสียชีวิต บุตรคนโตจะได้รับการโพกศีรษะต่อหน้าชุมชนนั้นๆ เพื่อประกาศว่าเขาจะ
ได้เป็นผู้สืบทอดแทนบิดาต่อไป 
            พิธีโพกศีรษะเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อเด็กโตเป็นหนุ่ม และผ้าโพกศีรษะนี้จะถูกถอดออกต่อเมื่อเป็น
การลงโทษหรือเป็นการลบหลู่เกียรติ ฉะนั้น เมื่อผู้ใดปัดผ้าโพกศีรษะผู้อื่นออก ผู้นั้นจะถูกลงโทษไม่ให้
เข้าร่วมในพิธีต่างๆ จนกว่าจะขอขมาโทษ และรับโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ ชาวซิกข์จะต่อสู้เพื่อสิทธิในการ
โพกศีรษะในประเทศต่างๆ การต่อสู้ครั้งแรกเกิดขึ้นในอังกฤษ ดังนั้น การโพกศีรษะจึงหมายถึงวิถีชีวิต
และจิตใจของชาวซิกข์ท่ีมีต่อศาสนาอย่างมั่นคง 
 
 5. ประเพณีครัวทาน (Free Kitchen) 
     ประเพณีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติทางศาสนาท่ีชาวซิกข์เรียกว่าปันกัต(Pangat) หรือ 
ลังการ์ (Langar) ซึ่งหมายถึง ครัวทานหรือครัวสาธารณะท่ีเปิดให้คนท่ัวไปได้รับประทานอาหารร่วมกัน
ไม่ว่าจะมีวรรณะใด เพศใด หรือชาติใดก็ตาม ทุกคนย่อมได้รับการปฏิบัติท่ีเหมือนและเท่าเทียมกัน 
ประเพณีทางศาสนานี้เริ่มมาต้ังแต่สมัยของคุรุนานักท่ีเป็นปฐมศาสนา และท าสืบต่อกันมาในสมัยของ



๒๑๘ 

ศาสดาคุรุอังคัต ศาสดาคุรุอมรทาสจนกระท่ังถึงปัจจุบันนี้ การรับประทานอาหารในโรงครัวสาธารณะนี้
ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นหลักส าคัญในศาสนา บุคคลท่ีเข้ามาในโรงครัวนี้
จะต้องนั่งบนพื้นท่ีจัดไว้เรียงเป็นแถวในระดับเสมอกัน ไม่มีเจ้าไม่มีนาย ไม่มีความแตกต่างทางเช้ือชาติ 
ศาสนา ผู้ศรัทธาในศาสนาซิกข์จะช่วยกันท าอาหารและบริการรับใช้ผู้มารับประทานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน  
         โรงครัวนี้ชาวซิกข์จะช่วยกันน าอาหารมาให้หรืออาจให้เป็นเงินทอง เพื่อจัดซื้ออาหารต่างๆ ให้มี
อยู่เสมอมิได้ขาด 
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 1.การเกิดและพิธีการต้ังชื่อบุตร 
 ส าหรับครอบครัวชาวซิกข์ ภายหลังการให้ก าเนิดบุตร เมื่อมารดาได้มีโอกาสพักผ่อนเพียงพอมี
สุขภาพแข็งแรง (ไม่ก าหนดว่าจะเป็นจ านวนวันเท่าใด) ให้ครอบครัวและญาติพี่น้องเดินทางไป    คุรุดวา
รา (ศาสนสถานของซิกข์) แล้วประกอบพิธีเจริญธรรม ขับร้องบทสวดจากพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ ซาฮิบ 
โดยขับร้องต่อหน้าพระพักตร์พระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ เพื่อแสดงความปีติและขอบคุณพระศาสดา บาง
กรณีท่ีครอบครัวได้มีการจัดให้มีการสวดอ่านพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ก็ให้ท าพิธีสวดจนจบแล้วขอ
ประทานพระบัญชาจากพระศาสดา โดยท่านศาสนาจารย์จะอัญเชิญปัรกาส (การอ่านเปิด) พระมหา
คัมภีร์ท่ีประทับบนบัลลังก์ในขณะนั้น ท่านจะสุ่มเปิดอ่านด้านบนซ้ายมือ ประกาศอักษรของค าแรกท่ีได้
อ่านจากพระบัญชาของพระศาสดาให้ท่ีชุมนุมเจริญธรรมรับทราบ บิดามารดาก็น้อมรับไปต้ังช่ือบุตรของ
ตนตามตัวอักษรท่ีได้รับมานั้น เด็กชายจะมีนามว่า “ซิงห์” ต่อท้าย และเด็กหญิงจะมีนามว่า “กอร์” 
ต่อท้ายนามทุกนาม จากนั้น ให้สวดบทอนันด์ซาฮิบ (อย่างย่อเพียงหกบท) และร่วมกัน “อัรดาส” (การ
สวดอธิฐานขอพรจากพระศาสดาร่วมกัน โดยศาสนิกชนทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีวันนั้น) เสร็จจากพิธีแล้ว
ญาติพี่น้องจะลุกขึ้นมาแสดงความยินดี ท่านศาสนาจารย์จะแจกคาร่าปัรชาด (ขนมหวานท่ีเตรียมจาก
แป้ง น้ าตาลและเนยในอัตราส่วนเท่ากัน) ซึ่งมีความหมายถึง การได้รับพรจากพระศาสดาแก่ผู้ท่ีมาร่วม
ชุมนุมเจริญธรรมทุกท่าน จากนั้นครอบครัวท่ีให้ก าเนิดบุตรจะน าขนมหวานท่ีเตรียมมาร่วมงานแจก
ให้แก่ศาสนิกชนท่ีมาร่วมเจริญธรรมเพื่อแสดงถึงความปิติยินดี 
 ปัจจุบันชาวซิกข์ในประเทศไทยส่วนมากนิยมต้ังช่ือบุตร 2 ช่ือ คือ ช่ือแรกจะเป็นช่ือท่ีได้รับ
ประทานจากพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ และช่ือท่ีสองจะเป็นช่ือในภาษาไทยท่ีไปจดทะเบียนท่ีอ าเภอ
ในใบเกิด โดยจะพยายามต้ังช่ือภาษาไทยให้เหมาะสมและมีความหมายใกล้เคียงกับภาษาปัญจาบีท่ีสุด 

 
 2. พิธีการรับอมฤต 
     พิธีรับอมฤตเป็นพิธี ท่ีส าคัญของชาวซิกข์ (เพื่อแสดงความจ านงจะเข้าเป็นศิษย์ของ        
พระศาสดาโดยแท้จริง) ท่ีจะให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาและปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระศาสดา 

             สถานที่และพิธีการรับอมฤต 

  1. ชาวซิกข์ไม่ว่าชายหรือหญิง (ไม่จ ากัดอายุ) เมื่อคิดว่าตนเองพร้อมแล้วที่จะเข้าพิธีรับอมฤต
และสามารถรักษาศาสนวินัยได้ จะมาแจ้งความจ านงต่อศาสนาจารย์ในคุรุดวารา เจ้ าหน้าท่ีในศาสน
สถานก็จะก าหนดวันและเวลาให้ผู้ท่ีจะประสงค์รับอมฤตมาพร้อมกัน ณ วันและเวลาท่ีก าหนดพิธีนี้ 
 2. ณ สถานท่ีประกอบพิธีกรรมจะมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ และแต่งต้ัง 
“ปัญจะปิยะ” (ผู้เป็นท่ีรักยิ่ง) จากชาวซิกข์ท่ีรับอมฤตมาแล้ว และมีความประพฤติปฏิบัติตามศาสนวินัย
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ครบถ้วนอย่างน้อยหกท่านเป็นผู้ด าเนินพิธีกรรม หนึ่งท่านนั่งหน้าแท่นบัลลังก์ประทับพระมหาคัมภีร์ 
ส่วนอีกห้าท่านท่ีเหลือเตรียมอมฤต 
 3. ศาสนิกชนทุกท่านท่ีมารับอมฤตจะต้องสระผมก่อนและต้องมีศาสนสัญลักษณ์ท้ัง 5  ประการ
คือ 5 ก  ได้แก่  

  1. เกศา   
  2. กีรปาน (มีดสั้นของชาวซิกข์) พร้อมสายสะพาย   
  3. กาแชร่า (กางเกงในขาสั้น)      
  4. กังฆะ (หวีไม้)   
  5. การ่า (ก าไรข้อมือเหล็ก)   
 
 ให้ทุกคนยืนพนมมือด้วยความเคารพต่อหน้าพระพักตร์ของพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบหนึ่ง

ในปัญจะปิยะที่มอบอมฤตจะอธิบายหลักการท่ีส าคัญของศาสนาซิกข์แก่ผู้ท่ีจะรับอมฤต 
 4. ศาสนาซิกข์สอนให้ละเว้นการบูชาส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นหรือบุคคลท่ีอ้างตนเป็นนักบุญ แต่สอน

ให้ศรัทธา เช่ือมั่น อุทิศกายและใจแก่พระผู้เป็นเจ้า เพื่อบรรลุแนวปรัชญานี้ให้ศึกษาและปฏิบัติตนตาม
ค าส่ังสอนในพระมหาคัมภีร์ ท าเซว่า (รับใช้โดยไม่หวังผลตอบแทน) และเมื่อรับอมฤตแล้วจะต้อง
ประพฤติและต้ังตนอยู่ในวินัย แล้วปัญจะปิยะจะถามผู้อมฤตว่า ท่านยินดีท่ีจะรับหลักการเหล่านี้ด้วย
ความสมัครใจหรือไม่ 
 5. หลังจากผู้ท่ีประสงค์จะรับอมฤตยอมรับแล้ว หนึ่งใน ปัญจะปิยะจะท าการสวด “อัรดาส” 
และขอพระบัญชาเพื่อเตรียมอมฤตตามศาสนวินัย 

 6. จากนั้น ให้ผู้ท่ีจะรับอมฤตน้อมร าลึกถึงองค์พระบิดาพระศาสดาพระองค์ท่ีสิบ พร้อมท้ังนั่งท้ิง
น้ าหนักตัวบนเข่าขวาแล้วเข้าร่วมด่ืมอมฤตในอุ้งมือขวาในลักษณะวางบนมือซ้าย โดยปัญจะปิยะจะเอา
มือขวักใส่อมฤต และกล่าวว่า “วาเฮ่ คุรุญีกาคาลซ่า วาเฮ่คุรุญีกีฟาเต้” ให้ผู้รับ เมื่อด่ืมอมฤตแล้วกล่าว
ขานตามว่า “วาเฮคุรุญีกาคาลซ่า วาเฮ่คุรุญีกีฟาเต้” ทุกๆ ครั้งรวมห้าครั้ง จากนั้น ปัญจะปิยะจะพรม
อมฤตใส่ดวงตาห้าครั้ง และใส่เกศาอีกห้าครั้ง หลักจากพรมอมฤตทุกครั้ง ปัญจะปิยะจะกล่าว   “วาเฮ่
คุรุญีกาคาลซ่า   วาเฮ่คุรุญีกีฟาเต้” ทุกครั้ง และให้ผู้รับอมฤตกล่าวตามทุกครั้งเช่นกัน อมฤตท่ีเหลืออยู่
ในภาชนะหลังจากมอบให้ผู้ท่ีต้ังใจจะรับอมฤตแล้วให้แจกจ่ายแก่ทุกคน เพื่อด่ืมร่วมกันจากภาชนะขันใบ
นั้น หนึ่งท่านในปัญจะปิยะจะแจ้งแก่ผู้รับอมฤตถึงศาสนวินัยของซิกข์ ให้สวดหรือฟังพระธรรมจากพระ
มหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบและรักษาปฏิบัติ “ก” ท้ังห้า ให้อยู่ตัวตอลดเวลา จากนั้นร่วมกันสวดอัรดาส
เป็นอันเสร็จพิธี 
 7. ผู้ท่ีต้ังใจจะรับอมฤตและเข้าร่วมในพิธีต้ังแต่ต้นจนจบเท่านั้นจึงจะรับอมฤตได้ ส่วนผู้ท่ีมา
ระหว่างด าเนินพิธีไม่มีสิทธิ์รับ 

ชาวซิกข์ทุกคนที่รับอมฤตแล้วจะต้องละเว้นจากการกระท า 4  ประการ  ดังต่อไปนี้ 
  1) ห้ามท าการตัด โกน ถอนผมและหนวดเคราจากร่างกาย 
  2) ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าอย่างทรมาน 
  3) ห้ามประพฤติตนผิดลูกเมียผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีไม่ใช่สามีหรือภรรยาของ

       ตนฉันท์สามีภรรยา 
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  4) ห้ามเสพหรือใช้ของมึนเมา สุรา และยาเสพติดทุกชนิด 
 
กรณีที่ซิกข์กระท าผิดโดยละเมิดข้อบังคับทั้ง 4 ประการข้างต้น เขาจะต้องเข้าพิธีรับ

อมฤตใหม่ หลังจากสารภาพและรับการลงโทษเพื่อส านึกผิดที่ได้กระท าไปตามความ
เหมาะสม 

 
 3) พิธีมงคลสมรส 

       พิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์กระท าโดยไม่ค านึงถึงวรรณะ ตระกูล และชาติก าเนิดของคู่
สมรส ชาวซิกข์จะประกอบพิธีสมรสตามพิธี “อนันการัช” ซึ่งมีขั้นตอนและหลักการตามศาสนวินัยของ
ซิกข์ ดังนี้  

  การแต่งงานในวัยเด็กทั้งชายและหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม 
 เมื่อสตรีชาวซิกข์มีความพร้อมท้ังทางบุคลิก ร่างกาย และจิตใจ ก็สมควรจะหาคู่สมรสท่ี

เหมาะสม เพื่อท าการสมรสตามพิธีอนันด์การัช 
 
 สตรีซิกข์ควรสมรสกับบุรุษซิกข ์
 การสมรสตามพิธี ไม่จ าเป็นต้องมีพิธีหมั่นก่อน ถ้ามีความประสงค์ท่ีจะประกอบพิธีหมั่น ให้ฝ่าย

หญิงก าหนดวันเพื่อชุมนุมเจริญธรรม แล้วท าการสวดอัรดาสต่อหน้าพระพักตร์พระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ 
ซาฮิบ แล้วมอบกรีปาน การ่า และขนมหวาน ให้แก่ชายผู้เป็นคู่หมั่น 

 การก าหนดวันมงคลสมรส ให้ก าหนดวันเวลาตามความเหมาะสมและสะดวกของท้ังสองฝ่าย ไม่
มีการก าหนดฤกษ์ เนื่องจากเป็นส่ิงต้องห้ามในศาสนาซิกข์ 

 ห้ามการประกอบพีธีกรรมหรือกระท าต่อไปนี้  การปกปิดใบหน้า สวมดอกไม้บนศีรษะ สวม
เครื่องประดับบนศีรษะ ห้ามการเสพของมึนเมาในพิธีมงคลสมรส และการกระท าอื่นๆ ท่ีงมงายไร้สาระ
การจัดพิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์ ต้องค านึงถึงความเหมาะสมพอเพียง ไม่ให้เป็นภาระแก่ฝ่ายใด เริ่ม
จากจัดให้มีการชุมนุมเจริญธรรมต่อหน้าพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ และมีการขับร้องบทสวดภาวนา
โดยสังคีตจารย์ หรือศาสนิกชนท้ังหมดท่ีมาร่วมเจริญธรรม พร้อมจัดให้คู่บ่าวสาวมานั่งต่อหน้าพระมหา
คัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ เจ้าสาวจะนั่งด้านซ้ายมือของเจ้าบ่าว แล้วขออนุญาตเริ่มประกอบพิธีจากศาสนิก
ชนท่ีมาร่วมชุมนุมเจริญธรรมและสังคีตจารย์ขับร้องบทสวดเพื่อขอพรจากพระศาสดา แล้วกล่าวเชิญให้คู่
สมรส และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคู่สมรสลุกขึ้นยืน สวดอัรดาสขอพรจากพระมหาคัมภีร์  คุรุ
ครันถ์ซาฮิบเพื่อจะด าเนินพิธีอนันด์การัช หลังจากนั้น ศาสนาจารย์จะอบรมส่ังสอนและแนะน าอธิบาย
หน้าท่ี ข้อปฏิบัติในการด ารงชีวิตการครองเรือนตามแนวทางของศาสนวินัย และข้อบัญญัติของศาสดา 

 ขั้นต้นจะอบรมท้ังคู่บ่าวสาวให้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดยเปรียบเทียบกับ
ความรักความผูกพันอันบริสุทธิ์ของดวงจิตของมนุษย์แต่ละคนท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้าตามบทสวด “ลา 
ว่าห์” (บทสวดท่ีใช้ในการประกอบพิธีมงคลสมรส) 

 ศาสนาจารย์จะอธิบายถึงความรักและความผูกพันของคู่สมรสท่ีมีต่อกันดุจดังมีจิตเดียวในสอง
ร่างตลอดจนศรัทธาและเข้าถึง “อกาลปุรัค” (พระผู้เป็นเจ้า) โดยใช้ชีวิตอย่างผู้ครองเรือนและสามารถ
น าพาชีวิตคู่ให้ด าเนินได้อย่างราบรื่นตามแนวทางอันบริสุทธิ์แห่งพระธรรมค าสอนของพระศาสดา พร้อม
กับอธิบายถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการครองเรือนของแต่ละฝ่าย 
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ศาสนาจารย์จะกล่าวให้เจ้าบ่าวทราบว่าทางครอบครัวของเจ้าสาวได้เลือกเขาเป็นผู้ท่ีเหมาะสมท่ี
จะเป็นคู่ครองของเธอ ดังนั้น ในทุกโอกาสเขาต้องให้ความรักและร่วมทุกข์ร่วมสุข ต้องมั่นคง ซื่อสัตย์ 
ปกป้อง และคุ้มครองในเกียรติเธอและร่างกายของเธอ ปฏิบัติต่อเธอประดุจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา ให้
ความเคารพและให้เกียรติบิดามารดาตลอดจนญาติมิตรของเธอเสมือนหนึ่งของตนเอง 

 ศาสนาจารย์จะกล่าวให้เจ้าสาวทราบว่าโดยพิธีสมรสท่ีกระท าต่อหน้าพระพักตร์ของพระศาสดา
คุรุครันถ์ซาฮิบและสังคัต (ศาสนิกชนท่ีมาร่วมชุมนุมเจริญธรรม) ได้มอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ
เจ้าบ่าว ขอให้เธอจงมอบความรักและความไว้วางใจท้ังปวงแก่เขา ร่วมทุกข์ ร่วมสุขในทุกโอกาส ต้อง
มั่นคงและซื่อสัตย์ต่อเขา รับใช้เขาในทุกแห่งหน ทุกสถานะ ให้ความเคารพและให้เกียรติบิดามารดา
ตลอดญาติมิตรของเขาเสมือนหนึ่งของตน 

 คู่บ่าวสาวหลังจากรับค าส่ังสอนแล้ว ท าความเคารพโดยการกราบให้หน้าผากจรดพื้นต่อหน้า
พระพักตร์ศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ จากนั้นบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวน าชายผ้า “บัลล่า” (ผ้าแพรสี
ชมพูยาวประมาณ 2.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ว่าบิดาฝ่ายหญิงได้มอบภาระการดูแลฝ่ายหญิงให้แก่ฝ่าย
ชายโดยสมบูรณ์) ข้างหนึ่งมาใส่ในมือของเจ้าบ่าว แล้วน าอีกปลายหนึ่งพาดเหนือไหล่ขวาของเจ้าบ่าวไป
มอบใส่มือให้เจ้าสาวถือไว้ สังคีตจารย์จะขับร้องบทสวด หลังจากนั้นศาสนาจารย์ที่นั่งอยู่บนแท่นประทับ
จะเริ่มอ่านบทสวด   “ลาว่าห์ ซูฮี มฮัลล่า 4”     (บทสวดของพระศาสดาองค์ท่ี 4) คู่บ่าวสาวจะกราบ
กับพื้นแล้วลุกขึ้นยืนฟังบทสวดลาว่าห์นี้ 

 หลังจากสวดบทลาว่าห์เสร็จแต่ละบท เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะกราบลงกับพื้น แล้วเจ้าบ่าวจะเดิน
น าหน้าเจ้าสาว โดยเจ้าสาวจับชายผ้าบัลล่าข้างหนึ่งไว้เดินตามเจ้าบ่าวเวียนขวารอบแท่นประทับพระ
มหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ในขณะท่ีเดินแต่ละรอบนั้นสังคีตจารย์หรือศาสนิกชนท่ีมาชุมนุมก็จะเริ่มขับ
ร้องบทสวดลาว่าห์ เมื่อเดินครบแต่ละรอบ คู่บ่าวสาวกราบลงกับพื้นแล้วลุกขึ้นยืนเพื่อรับฟังบทสวดลา
ว่าห์บทต่อไป เมื่อเดินครบส่ีรอบแล้ว คู่บ่าวสาวก็จะนั่งลงกราบกับพื้น แล้วสังคีตจารย์จะขับร้องบท
สวดอนันด์ซาฮิบห้าบทแรกและบทสุดท้าย จากนั้นมีการสวดอัรดาส แล้วป่านขอประทานพระบัญชา
จากพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบเป็นอันเสร็จพิธีสมรสอนันด์การัช สุดท้ายจะมีการแจกขนมหวาน  คา
ร่าปัรซาดแก่ศาสนิกชนท่ีมาร่วมพิธีทุกท่านโดยเสมอภาคห้ามชาวซิกข์ใช้สินสอดเป็นเงื่อนไขในการเลือก
คู่สมรส 

 ถ้าคู่สมรสของหญิงใดส้ินชีพลง หากหญิงนั้นมีความประสงค์จะสมรสใหม่ก็สามารถสมรสกับผู้ท่ี
เหมาะสมได้ ในท านองเดียวกับฝ่ายชายก็สามารถสมรสใหม่ได้ ในกรณีท่ีภรรยาส้ินชีพลงให้ใช้หลัก
เดียวกัน 

 โดยท่ัวไปแล้ว ขณะท่ีภรรยาหรือสามีคนแรกยังมีชีวิตอยู่ ชาวซิกข์ไม่ควรกระท าการสมรสใหม่
ชาวซิกข์ท่ีรับอมฤตแล้ว ควรให้ภรรยาหรือสามีของตนรับอมฤตด้วย 

 
 4. พิธีฌาปนากิจศพ 

       พิธีฌาปนากิจในศาสนวินัยของซิกข์มีพื้นฐานมาจากความเช่ือถือท่ีปฏิบัติกันของประชาชน
ในประเทศอินเดียแต่ดังเดิม ท่ีจะเผ่าศพของผู้ตายโดยไม่ให้มีการเก็บรักษาศพไว้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
และไม่จ าเป็นต้องกระท าพิธีเศร้าโศกหรือไว้ทุกข์  ให้ถือว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นไปตามพระ
ประสงค์และกฎของธรรมชาติ (พระผู้เป็นเจ้า) ต่อไปนี้เป็นข้อปฏิบัติตามศาสนวินัยของชาวซิกข์ 
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 กรณีท่ีผู้ตายเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในบ้านพัก ไม่จ าเป็นต้องน าร่างลงจากเตียงวางกับพื้น ให้
สวดพระธรรมของพระศาสดาหรือสวดภาวนานาม วาเฮ่คุรุ วาเฮ่คุรุ (ค าสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้า) 
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องจุดเทียนหรือบริจาคสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย ในนามของผู้ตายหรือกระท าพิธีใดๆ 
ท่ีขัดต่อบัญญัติของพระศาสดา  เมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตไม่สมควรท่ีจะทุกข์โศกร้องไห้หรือทุบ
หน้าอกแสดงความโศกเศร้า ควรยอมรับว่าทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า และ
ให้ท าการสวดบทพระธรรมของพระศาสดาหรือสวดภาวนานาม “วาเฮ่คุรุ” จะเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม 

 
 ผู้เสียชีวิตแม้อายุน้อยเท่าใดก็ตามให้จัดพิธีเผาศพตามประเพณี 
 พิธีเผาศพสามารถกระท าในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ ให้น าร่างของผู้ตายมาอาบน้ า ท า

ความสะอาด สวมใส่เส้ือผ้าท่ีสะอาด และห้ามน าศาสนสัญลักษณ์ออกจากร่าง น าศพไปวางยังแท่นไม้
แล้วสวดอัรดาส จากนั้นน าศพไปยังเมรุ ระหว่างเดินทางให้ท าการสวดภาวนาบทพระธรรมท่ีสอนถึง
ความเป็นไปของชีวิต เมื่อถึงเมรุให้สวดอธิฐานอัรดาสเพื่อขออนุญาตและขอพรจากพระศาสดาก่อนการ
เผาศพ แล้วให้น าศพเข้าไปยังเมรุ บุตรชายหรือญาติหรือมิตรสหายของผู้ตายจะจุดไฟเผาศพ ผู้ท่ีมาใน
พิธีก็ให้นั่งอยู่ห่างพอสมควร และฟังบทสวดจากสังคีตจารย์หรือร่วมกันสวดภาวนาบทพระธรรม และ
สวดบทโซ่เฮ่ล่า และสวดอธิฐานอัรดาสในขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นให้ผู้ท่ีมาในพิธีเดินทางกลับ หลังพิธีเผา
ศพให้เริ่มพิธีสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบท่ีบ้านของตน หรือในคุรุดวาราท่ีใกล้เคียง โดยสวดบท
พระธรรมอนันด์ซาฮิบหกบทแล้วสวดอัรดาส พิธีสวดพระมหาคัมภีร์ควรจะเรียบร้อยภายในสิบวัน กรณี
ท่ีไม่สามารถสวดจบภายในสิบวัน ให้ก าหนดวันเสร็จตามความเหมาะสมของญาติพี่น้อง ในการสวด
ภาวนาพระมหาคัมภีร์นี้ญาติพี่น้องควรเข้าร่วมในการสวดภาวนาครั้งนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ให้มีการสวดกีร
ตัน (เป็นการขับร้องสวดโดยใช้เครื่องดนตรีประกอบ) ด้วยทุกคืน ไม่ให้มีพิธีใดๆ เกี่ยวกับงานศพอีก
หลังจากการเสร็จวันสวดพระมหาคัมภีร์โดยสมบูรณ์ 

หลังศพได้มอดไหม้จนเย็นลงเป็นเถ้าธุลีแล้ว ให้รวบรวมเถ้าธุลีและเศษอัฐิน าไปลอยอังคารในน้ า
หรือฝังในบริเวณนั้น แล้วกลบดินให้เรียบร้อย ห้ามสร้างอนุสรณ์สถานหรือส่ิงก่อสร้างใดๆ ณ บริเวณท่ี
ประกอบพิธีฌาปนกิจ ห้ามกระท าพิธีกรรมต่างๆ ท่ีมีความเช่ือทางไสยศาสตร์ และความเช่ือถือท่ีงมงาย
ไร้เหตุผล เนื่องจากขัดต่อศาสนวันัยข้อบัญญัติของพระศาสดา 
 
สรุป 
 ศาสนาซิกข์ถึงแม้จะเกิดมาไม่นานนัก แต่จ านวนศาสนิกของศาสนานี้ ก็มีมากกว่าศาสนิกของ
ศาสนาโซโรอัสเตอร์และศาสนาเชนรวมกัน ชาวซิกข์มีประมาณ 18 ล้าน 5 แสนคน (Encyclopaedia 
Briannica 1992 : 269) มีชาวซิกข์กระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษ สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย 
 ศาสนาซิกข์ได้ช่วยหล่อหลอมจิตใจชาวซิกข์ไม่ว่าอยู่ในประเทศอินเดียหรือต่างประเทศ ให้มี
ลักษณะอย่างเดียวกัน คือ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และเป็นนักรบ อย่างเช่น
ในประเทศอินเดียประชาชนท่ีเป็นซิกข์มีน้อยนิด คือประมาณ 2% แต่ชาวซิกข์ก็ได้ท าช่ือเสียงให้แก่
ประเทศอินเดียยิ่งกว่าประชากรส่วนใหญ่เสียอีก เช่น ชาวซิกข์เป็นเกษตรกรชั้นน า ของประเทศ สามารถ
ผลิตผลิตผลทางเกษตรกรรมได้อย่างมากมาย เพราะฉลาดในการน าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ ชาวซิกข์มี



๒๒๔ 

ความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต จะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถท าให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น เป็นท่ี
น่าเช่ือถือ 
 ชาวซิกข์เป็นนักรบช้ัน 1 ของประเทศอินเดีย จนได้นามว่าแขนแขวนดาบ การป้องกันประเทศ
อินเดียไม่ว่าจะรบกับจีน หรือปากีสถาน หรือชาติอื่นๆ ก็อาศัยทหารซิกข์นี่แหละเป็นหลัก ชาวซิกข์เป็น
นักกีฬาท่ีดีเด่นของอินเดีย นักกีฬาอินเดียท่ีประสบความส าเร็จได้เหรียญต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวซิกข์เช่นกัน นอกจากนี้ชาวซิกข์ยังเป็น นักการธนาคาร พ่อค้าท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากท้ังในและนอกประเทศด้วย 
 ปัจจุบันศูนย์กลางศาสนาซิกข์อยู่ท่ีเมืองอมฤตสระ แคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย ซึ่งมีสุวรรณ
วิหารสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของชาวซิกข์อยู่ท่ีนั่น ศาสนาซิกข์ก าลังเจริญอย่างช้าๆ แต่ทว่าบางนิกาย เช่น 
นิกายนานักปันถิ มีทีท่าจะถูกศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกลืน   ชาวซิกข์และชาวฮินดูอยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข
ตลอดมา แต่มาไม่นานนี้มีปัญหาการเมืองเข้ามาแทรก คือชาวซิกข์บางกลุ่มต้องการต้ังรัฐอิสระแยกจาก
อินเดีย เรียกว่ารัฐขาลิสตาน เพื่อเป็นรัฐของชาวซิกข์ แต่ทางอินเดียไม่ยินยอม นายกรัฐมนตรีอินทิรา 
คานธี จึงส่ังให้ทหารเข้าไปยังสุวรรณวิหารเพื่อกวาดล้างชาวซิกข์หัวรุนแรงท่ีเข้าไปยึดศาสนสถานแห่งนั้น
เป็นท่ีต่อสู้ ท าให้ชาวซิกข์เสียชีวิตหลายคน ส่วนนางอินทิรา คานธีเองก็ถูกลอบสังหารในกาลต่อมา โดย
ชาวซิกข์เช่นกัน จึงท าให้ชาวซิกข์และชาวฮินดูมีปัญหากระทบกระท่ังกันอยู่เสมอ ไม่สงบสุขดังแต่ก่อน 


