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หลักธรรมทางศาสนา

ความหมายของศาสนา
ศาสนา หมายถงึ หลักคํ าสอนอันเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให

รอดพนจากความทุกข ประสบแตความสุข

องคประกอบของศาสนา
1. ศาสดา
2. หลักธรรมคํ าสอน
3. สาวกหรือผูสืบทอด
4. มีศาสนสถาน
5. มีพิธีกรรม

สาเหตุของการเกิดศาสนา
 ความไมรู
 ความกลัว
 ความตองการที่พึ่งทางใจ
 ความรูแจงเห็นจริง
 ความตองการศูนยรวมทางจิตใจ
 ความตองการความสงบสุขและมีชีวิตที่ราบรื่น

ประเภทของศาสนา
1. จัดตามแหลงนับถือ

 ศาสนาระดับทองถ่ิน  เชน  พราหมณ – ฮินดู  ชินโต  ขงจื้อ
 ศาสนาระดับสากล  หรือระดับโลก  ไดแก  คริสต  อิสลาม  พุทธ

2. จัดตามความเชื่อ
 เทวนิยม –  นับถือพระเจา  เชน  ศาสนาคริสต  อิสลาม  พราหมณ–ฮินดู
 อเทวนิยม –  ไมนับถือพระเจา  เชน  ศาสนาพุทธ   ศาสนาเชน

ประโยชนของศาสนา
1. สอนใหเปนคนดี รับผิดชอบตอตนเอง
2. ปลูกฝงคุณธรรม ใหแกผูนับถือ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย
3. ชวยใหสังคมมีความสงบสุข
4. ชวยใหมนุษยหลุดพนจากความทุกข
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ศาสนาพราหมณ – ฮินดู
ความเปนมา  เกดิในอินเดีย กอนพระพุทธศาสนาประมาณ 1000 ป เปนศาสนาดั้งเดิมของชน

เผาอารยัน และผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติของพวกทราวิก ผสมผสานเปนวัฒนธรรมของตนขึ้น
มาใหม

วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ – ฮนิดู หมายถงึ การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา
มวีวิัฒนาการดังนี้

ก.  สมัยพระเวท 800 – 300 ปกอนพุทธศักราชนับถือเทพเจา 3 กลุม คือ เทพเจาบนพื้นโลก
เทพเจาบนอากาศ และเทพเจาบนสวรรค

ข.  สมัยพราหมณ 300 – 100 ปกอนพุทธศักราช เกิดเทพองคใหม คือ พระพรหม โดยเปน
ผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง ตอมาเกิดความเชื่อเร่ืองตรีมูรติ คอื แบงเทพออก
เปน 3 องค คือ พระพรหม  พระวิษณุ และพระศิวะ

ค.  สมัยฮินดู พ.ศ.743 เขาสูยุคใหม เรียกวา ยุคระบบทรรศนะทั้ง 6 ความเชื่อในสมัยนี้
เชือ่ในทฤษฎีสังสารวัฏ ตองการจะหลุดพนเพื่อเขาสูปฐมวิญญาณ ระบบ
ทรรศนะทั้ง 6 ไดแก

-  ลัทธิสางขยะ
-  ลัทธิโยคะ
-  ลัทธินยายะ
-  ลัทธิไวเศษิกะ
-  ลัทธิมีมางสา
-  ลัทธิเวทานตะ

คมัภีรของศาสนาพราหมณ–ฮนิดู  แบงเปน 2 ประเภท
1.  คัมภีรศรุติ –  คัมภีรที่เกิดจากการรบัฟงมาจากโอษฐของพระเจา เชน คัมภีรพระเวท
2.  คัมภีรสมฤติ –  คัมภีรที่มนุษยสรางขึ้น และจดจํ าถายทอดสืบตอมา เชน คัมภีรธรรมศาสตร
คัมภีรพระเวท  ไดแก
1.  ฤคเวท –  ออนวอนสรรเสริญเทพเจาตางๆ
2.  ยชุเวท –  คือพราหมณในการทํ าพิธี
3.  สามเวท –  บทรอยกรองใชในพิธียณักรรม  หรือถวายนํ้ าโสมแกพระอินทร
4.  อถรรพเวท –  คัมภรีทีเ่กิดหลังสุดในสมัยพราหมณ เปนเรื่องเกี่ยวกับมนตคาถา ทํ าพิธีแก

เสนยีดจัญไร เพื่อเปนสิริมงคลแกตนเอง และนํ าผลรายไปสูผูอ่ืน
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นกิายสํ าคัญในศาสนาฮินดู  แบงออกเปน 4 นิกายใหญๆ  คือ
1. นกิายพรหม
2. นกิายไวษณพ
3. นกิายไศวะ
4. นกิายศักติ

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ – ฮินดู
- หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนชีวิต หรือทางปฏิบัติเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นมี 4 ประการ

คือ
1. พรหมจารี วยัแหงการศึกษาเลาเรียน
2. คฤหัสถ วยัแหงการครองเรือน
3. วนปรัสถ วยัแหงการปฏิบัติศีลในปา
4. สันยาสี วยัแหงการหลุดพน

- หลกัปุรุษารถะ ในการด ําเนนิชวีติทีด่นีัน้ ศาสนาพราหมณ – ฮินด ูสอนใหยดึหลักปุรุษารถะ
ซ่ึงเปนหลักในการดํ าเนินชีวิตควรมุงประโยชนตามลํ าดับ  คือ

1. ธรรมะ
2. กาม
3. อรรถ
4. โมกขษะ

- หลักปรามาตมัน และโมกษะ  คือ  หลักแหงการหลุดพน

พธีิกรรมของศาสนาพราหมณ – ฮินดู
1. ระบบวรรณะ
2. พิธีสังสการ
3. พิธีศราทธิ์

ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ ก ําเนิดประเทศอินเดีย เมื่อ 2500 ปเศษมาแลว ศาสดาคือ พระพุทธเจา พระชนม-

มาย ุ 29 พรรษา ไดเสด็จออกบรรพชา พระองคทรงบํ าเพ็ญทุกขกริยาอยูนาน 6 ป แตไมสํ าเร็จ จึงทรง
เลิก  แลวแสวงหาสัจธรรม จนสามารถตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ
พระชนมายุได 35 พรรษา  โดยพระองคตรัสรูตามลํ าดับคือ

ปฐมยาม –  บุพเพนวิาสานุสติญาณ
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มัชฌิมยาม –  จุตูปปาตญาณ
ปจฉิมยาม –  อาสวักขญาณ

พระสัมมาสมัพทุธเจาทรงเผยหลักธรรมจนพระชนมายุ 80 พรรษาก็ดับขันธปรินิพพาน เมื่อ
พระชนมายุได 80 พรรษา  ที่เมืองกุสินารา

นิกายสํ าคัญ  แบงแยกออกเปน 2 นิกาย  คือ
1. นกิายเถรวาท –  ปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจาเดิม
2. นกิายอาจาริยวาท –  ดัดแปลงพระธรรมวินัยตามสภาพแวดลอม

คมัภีรของศาสนาพุทธ เรียกวา  พระไตรปฎก  มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ  แบงเปน
1. พระวินัยปฎก –  คัมภรีวาดวย วินัย  หรือศีล
2. พระสุตตันตปฎก –  คัมภรีวาดวย  พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา
3. พระอภิธรรมปฎก –  พระธรรมคํ าสั่งสอนลวนๆ ไมเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

หลักคํ าสอนของศาสนาพุทธท่ีสํ าคัญ  ไดแก
- ขันธ 5  คอื องคประกอบของชีวิตมนุษย ไดแก รูป  ขันธ  และนามขันธ

ก. รูป  คือ  รางกาย
ข. วิญญาณ คือ การรับรูผานประสาทสัมผัส คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ
ค. เวทนา  คือ  ความรูสึกที่เกิดจากสิ่งที่รับรู
ง. สัญญา  คือ  การกํ าหนดหมายรูส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
จ. สังขาร  คอื  ส่ิงปรุงแตงหรือแรงจูงใจที่ใหมนุษยกระทํ าอยางใดซึ่งเปนขั้นตอนที่

กอใหเกิดพฤติกรรม

- อริยสัจ 4  แปลวา  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการไดแก
1. ทุกข  คือ  ความไมสบายกาย – ใจ
2. สมุทัย  คือ  เหตุทํ าใหเกิดทุกข

- กามตัณหา
- ภวตัณหา
- วภิวตัณหา

3. นิโรธ  คอื  การดับทุกข  (นิพพาน)
4. มรรค  หมายถึง  ขอปฏิบัติใหถึงทางดับทุกข  หรือมรรค 8 ไดแก

– สัมมาทิฏฐิ  (เห็นชอบ)
– สัมมาสังกัปปะ  (คิดชอบ)
– สัมมาวายามะ  (เพียรชอบ)
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– สัมมากัมมันตะ  (การกระทํ าชอบ)
– สัมมาวาจา  (เจรจาชอบ)
– สัมมาอาชีวะ  (เล้ียงชีพชอบ)
– สัมมาสติ  (ระลึกชอบ)
– สัมมาสมาธิ  (ตั้งใจชอบ)

มรรค 8  นี้รวมเรียกวา  ไตรสิกขา  ไดแก
– ศีล  ไดแก  เจรจาชอบ  การงานชอบ  เล้ียงชีพชอบ
– สมาธิ  ไดแก  พยายามชอบ  สติชอบ  ตั้งใจชอบ
– ปญญา  ไดแก  เห็นชอบ  และดํ าริชอบ

- ไตรลักษณ (สามัญลักษณะ)  หมายถึง  ลักษณะทั่วไปในสิ่งทั้งปวงมี 3 ประการ  คือ
1. อนิจจัง  –  ความไมเที่ยง
2. ทุกขตา  –  สภาวะที่ทนไมได
3. อนัตตา  –  ความไมใชตัวตน

ศาสนาคริสต
ศาสนาคริสต  มกี ําเนิดในดินแดนปาเลสไตน เมื่อประมาณ ค.ศ. 30 (พ.ศ. 573) ปจจุบันเปน

ศาสนาหนึ่งของโลก มีผูนับถือมากที่สุด ศาสดาของศาสนาคริสตคือ พระเยซู ซ่ึงชาวคริสตสวนใหญ
เชื่อวาพระองคคือ มาซีอา (Mashiah) ทีพ่ระเจาประทานมาเพื่อไถบาปใหกับมนุษย    อัครสาวก คือ
นักบุญปเตอร และนักบุญปอล เผยแพรศาสนา และในปลายคริสศตวรรษที่ 4 ไดประกาศใหศาสนา
คริสตเปนศาสนาประจํ าชาติของโรมัน ประมาณคริสศตวรรษที่ 4 และคริสศตวรรษที่ 5 ศาสนาคริสต
ไดแยกออกเปน 2 นิกาย คือนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายกรีกออรธอดอกซ และในคริสศตวรรษที่ 16
ไดมีนิกายโปรเตสแตนท อีกนิกายหนึ่ง

คมัภีรของศาสนาคริสต เรียกวา คัมภีรไบเบิล แบงเปน 2 ภาค
1. พันธสัญญาเดิม (Old Testament) เร่ิมตั้งแตพระเจาสรางโลก กํ าเนิดชนชาติยวิจนถึงการ

เสด็จมาของพระเยซูคริสต
2. พันธสัญญาใหม (New  Testament) เปนหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิต คํ าสอนของพระเยซู ไปจน

ถึงวาระสุดทายของโลก

นกิายสํ าคัญของศาสนาคริสต
1. โรมันคาทอลิก  –   ศนูยกลางอยูทีก่รุงโรม มสัีนตะปาปาเปนประมขุของศาสนจกัรอยูที่นคร

วาติกัน
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2. นกิายออรธอดอกซ – แพรหลายในหมูยโุรปตะวนัออก เลือกประมขุสงูสดุส ําหรับอาณาจกัร
ในประเทศของตน

3. นกิายโปรเตสแตนท – เปนนกิายแยกมาจากนกิายคาธอลกิ เนือ่งจากไมเหน็ดวยกบัหลักธรรม
คํ าสอน และการปฏิบัติของศาสนจกัรนิกายนี้ยังแตกยอย เชน  นิกายลูเธอรรัน นิกายแองกลิกัน เปนตน

หลักธรรมคํ าสอน
- หลักธรรมเรื่องความรัก  คํ าสอนที่สํ าคัญที่สุด หมายถึง จติใจที่มีความเมตตา เสียสละ

และรูจักใหอภัย โดยพระเยซูคริสตทรงสอนใหรักมนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรักเพื่อนมนุษยทุกคน แม
วาบุคคลนั้นเปนคนชั่วเปนศัตรูก็ตาม

- อาณาจักรพระเจา  เปนอาณาจักรแหงจิตใจ เปนจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาคริสต

- เร่ืองตรีเอกานุภาพ  หรือ ตรีเอกภาพ ซ่ึงถือวาพระบิดา  พระบุตร พระจิต คือพระเจาองค
เดยีวกันนั่นเอง

พิธีกรรมทางศาสนา  พธีิกรรมในศาสนาคริสต เรียกวา ศีลศักดิ์สิทธิ์มี 7 ขอ  คือ
ก. ศีลลางบาป –  เปนพิธีกรรมแรกที่ผูที่จะเปนศาสนิกชนตองรับ
ข. ศีลกํ าลัง –   เปนพิธีที่สังฆราช เจิมนํ้ ามันหนาผากเด็กพอที่จะรับผิดชอบ
ค. ศีลแกบาป –   การสารภาพบาปเปนสวนหนึ่งของศีลแกบาป
ง. ศีลมหาสนิท –   ชาวคริสตไปโบสถวันอาทิตยกินขนมปงกับเหลาองุน
จ. ศีลเจิมคนไข –   สรางกํ าลังใจใหกับผูเจ็บไข หรือลดโทษบาป
ฉ. ศีลสมรส –   เครือ่งหมาย พระเจากระชับความสัมพันธระหวางชายหญิง
ช. ศีลอนุกรม หรือศีลบวช

ศาสนาอิสลาม
 ค ําวาอิสลาม แปลวา สันติ ยินยอม นอบนอม จึงหมายถึงการนอบนอมตอพระเจา (พระ

อัลลอฮ) ซ่ึงเปนพระเจาองคเดียวของศาสนานี้ เกิดที่ประเทศเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสดา คือ
พระมฮํู าหมดั การเริม่ศกัราชของศาสนาอสิลามเริม่เมือ่ปทีพ่ระมฮํู าหมดัหนไีปจากเมกกะ ไปเมอืงมาตนิา
(ค.ศ.622) เปนการเริ่มตนเรียกวา “ฮิจเราะหศักราช” ศาสนาอิสลามแตกแยกเปนนิกายตางๆ ภายหลัง
พระศาสดาถงึแกกรรม มีสาเหตุมาจากความแตกแยกแนวความคิดเห็นทางการเมืองเปนสํ าคัญ โดย
เฉพาะตํ าแหนงผูนํ าที่เรียกวา “กาหลบิ” ซ่ึงมีฐานะเปนทั้งประมุขศาสนาและการปกครอง

นิกายสํ าคัญ  ไดแก
ก. ซุนนี   ยดึถือคํ าสอนแบบแผนและโอวาทของศาสดาอยางเครงครัด
ข. นกิายชีอะห   เหน็วาผูนํ าสุทธิจะตองเปนทายาทโดยสืบเชื้อสายของพระศาสดายึดถืออาลี
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ค. นกิายวาฮานี  ยึดถือความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรอัลกรุอาน และวจนะของศาสดาเปนสิ่งสํ าคัญ
ที่สุด

คมัภีรของศาสนาอิสลาม  คัมภีรอัลกรุะอาน เขียนเปนภาษาอาหรับ ชาวมุสลิมถือวาเปนคัมภีร
ทีส่มบูรณที่สุด เพราะมีทั้งหลักคํ าสอนและปฏิบัติอยางครบถวน ซ่ึงเปนหลักธรรมที่สํ าคัญที่สุดที่ชาว
มสุลิมตองยึดมั่นเองและปฏิบัติ เพราะมาจากพระโอษฐของพระผูเปนเจา

หลักธรรมคํ าสอน  ที่สํ าคัญมี 2 ประการคือ
1. หลักศรัทธา 6

– ศรัทธาในพระเจาองคเดียว
– ศรัทธาในมลาอีกะห คือ บริเวณของพระผูเปนเจา
– ศรัทธาในคัมภีรทั้งหมดที่พระเจาประทานลงมา
– ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต (รซูส) ของอัลเลาะห
– ศรัทธาในวนัพิพากษา ซ่ึงเปนวันที่มนุษยทุกคนทั้งที่อยูและตายไปแลวไดรับการ

ตัดสิน
– ศรัทธาตอวันสิ้นโลก

2. หลักปฏิบัติ  ไดแก
– การปฏิญาณตน
– การถือศีลอด
– การประกอบพิธีอัจญ
– การละหมาด
– การบริจาคซะกาด

แบบทดสอบ
จงเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว
1.   องคประกอบของศาสนาที่สํ าคัญที่สุด คือขอใด

1.  ศาสดา 2.  คํ าสอน
3.  ศาสนสถาน 4.  พิธีกรรม

2.   ขอใดคือแกนแทของศาสนา
1.  การใหคํ าสอนที่เปนแนวทางในการดํ าเนินชีวิต
2.  การใหคํ าอธิบายความเปนจริงสูงสุดของชีวิตและโลก
3.  การใหคํ าสอนและคํ าอธิบายถึงความดี - ความชั่ว
4.  การใหคํ าสอนเพื่อเปนที่พึ่งทางใจใหระลึกถึงพระเจา
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3.   ในศาสนาพราหมณ - ฮินดู  ถือวามนุษยแตกตางกันเพราะเหตุใด
1.  มแีหลงกํ าเนิดตางกัน 2.  ทํ าหนาที่ตางกัน
3.  มีบรรพบุรุษตางกัน 4.  ทํ ากรรมมาตางกัน

4.   หลักอาศรมสี่ของศาสนาพราหมณ - ฮินดู มีไวเพื่ออะไร
1.  เปนแนวทางการครองเรือนใหสงบสุข
2.  เปนสถานที่ใหคนฮินดูไดมาศึกษาศาสนา
3.  เปนการบํ าเพ็ญเพียรใหบรรลุเปาหมายของชีวิต
4.  เปนการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาอยางเครงครัด

5.   คํ าวา "กาม" ในปุรุษรถะ มีความหมายอยางไร
1.  ความใครในกามารมณซ่ึงควรละใหได
2.  ความรักซึ่งเปนสายสัมพันธของมนุษยในสังคม
3.  กเิลสทั้งหลายของมวลมนุษย
4.  การหาความสุขในชีวิตครอบครัวตามแนวทางศาสนา

6.  ขอใดกลาวถึงศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาไมถูกตอง
1.  ทัง้สองศาสนาสอนวา ชีวิตหลังความตายมีไดหลายชาติ
2.  ทัง้สองศาสนาเชื่อวา มีอํ านาจสูงสุดที่ไมใชพระเจา
3.  ทัง้สองศาสนาเชื่อวา คนเราควรทํ าตนใหบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
4.  ทัง้สองศาสนาสอนวา การหลุดพนจากทุกขคือเปาหมายของชีวิต

7.   หลักคํ าสอนสูงสุดที่ปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้นคือขอใด
1.  อนัตตา 2.  เมตตา
3.  อัตตา 4.  สมานัตตตา

8.   การที่จะบรรลุนิพพานได จะตองปฏิบัติตนตามขอใด
1.  อริยสัจสี่  อิทธิบาทสี่  สังคหวัตถุส่ี 2.  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ
3.  ศีล  สมาธิ  ปญญา 4.  ทาน  ศีล  ภาวนา

9.   ขอความใดครอบคลุมหลักมรรคมีองค 8 มากที่สุด
1.  แนวปฏบิัติสายกลาง ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป
2.  วธีิอบรมจิตเพื่อบรรลุความรูแจงตามหลักพุทธศาสนา
3.  ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมกาย วาจา ฝกอบรมจิตใจกิเลสสมาธิและฝกอบรมปญญา
4.  หลักด ําเนนิชวีิตที่ยืดหยุนไดใชกับทุกคนและทุกสถานการณ เพื่อความสํ าเร็จและความสุขในชีวิต
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10.   การสอนเรื่องทุกขในศาสนาพุทธ มีจุดมุงหมายสํ าคัญอยางไร
1.  ใหรูวาชีวิตคือความทุกข
2.  ใหตระหนักวาเราเอาชนะความทุกขได
3.  ใหเขาใจวาทุกขมาจากกิเลสในใจเรา
4.  ใหรูวาความทุกขเปนกรรม

11.   ปจฉมิโอวาทของพระเจาที่วา "…..ทานทั้งหลายจงยังกิจของตนและผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาทเถิด"  สอดคลองกับมรรค 8 ในขอใด

1.  สัมมาทิฏฐิ 2.  สัมมาสังกัปปะ
3.  สัมมาวายามะ 4.  สัมมาสติ

12.   ค ําสอนเร่ืองขันธ 5 ในพระพุทธศาสนามุงแสดงใหเห็นลักษณะอะไรของชีวิต
1.  ชีวิตยอมผันแปรไปตามกรรม
2.  ชีวติเกิดจากองคประกอบ 5 ประการ  ซ่ึงเปนองคประกอบที่ผันแปรได
3.  ชีวติประกอบดวยตัวตนที่ถาวร
4.  ชีวติประกอบดวยตัวตนที่ถาวรบางสวน ผันแปรบางสวน

13.   ไตรลักษณในศาสนาพุทธ หมายถึงขอใด
1.  ลักษณะทั่วไป 3 ประการของชีวิต
2.  ลักษณะทั่วไป 3 ประการของสิ่งทั้งปวง
3.  ลักษณะทั่วไป 3 ประการของพระอรหันต
4.  ลักษณะที่สํ าคัญ 3 ประการของพระพุทธเจา

14.   หลักคํ าสอนที่สํ าคัญของศาสนาคริสต ไดแกขอใด
1.  อาณาจักรพระเจา  พระเยซู  การไถบาป
2.  พระบิดา  พระบุตร  พระจิต
3.  จงนบัถือบิดามารดา  อยาฆาคน  อยาผิดประเวณี
4.  จงรกัพระเจา  รักมนุษยชาติ  เสียสละ  ใหอภัย

15.   การสิน้พระชนมของพระเยซูโดยถูกตรึงไมกางเขนแสดงถึงอะไร
1.  การสละชีวิตเพื่อไถบาปใหมนุษย
2.  การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว
3.  การเปนพระบุตรและพระองคยอมไมตายจริง
4.  การสละชีวิตของพระเมสสิอาหเพื่อถวายพระเจา

16.   พระเยซูตามความเขาใจของศาสนาอิสลามคือใคร
1.  บุตรพระเจา 2.  นะบีทานหนึ่ง
3.  ผูไถบาปมนุษย 4.  ทูตสวรรคองคหนึ่ง
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17.   คํ าสอนในคัมภีรอัลกุรอานของศาสนาอิสลามไดมาจากที่ใด
1.  โองการที่พระผูเปนเจาประทานแกมนุษยชาติ โดยผานทานนบีมะหะหมัด
2.  ค ําสอนของศาสดามะหะหมัดที่สาวกรวบรวมขึ้น
3.  คมัภรีที่ศาสดามะหะหมัด เขียนขึ้นเพื่อสอนมนุษยชาติ
4.  คํ าสอนที่มลาอีกะห (เทวฑตู) เขียนขึ้นแลวมอบใหนบมีะหะหมัด

18.   หลักศรัทธาตอพระเจาของอิสลามมีความหมายอยางไร
1.  พระอัลลอฮ เปนพระเจาผูสรางและผูลิขิต
2.  เอกภาพของมุสลิมขึ้นอยูกับการนับถือ
3.  พระอัลลอฮ ทรงเปนพระเจาเพียงพระองคเดียว
4.  พระเจาบญัชาใหศรัทธาในพระมฮัูมมดัเพยีงองคเดยีว

19.   การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงคหลักคือขอใด
1.  เพือ่ฝกฝนการประหยัดและออม 2.  เพื่อการบูชาพระเจา
3.  เพือ่รูจักเห็นใจชวยเหลือผูอ่ืน 4.  เพือ่ความเขมแข็งทั้งรายกายและจิตใจ

20.   ขอใดเปนหลักการรวมกันที่สํ าคัญที่สุดของทุกศาสนา
1.  การเวนชั่วทํ าดี
2.  การละกิเลสตัณหาเพื่อความหลุดพน
3.  การเวียนวายตายเกิด
4.  การยึดถือคัมภีรของศาสนาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

21.   ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับหลักสํ าคัญของแตละศาสนา
1.  พราหมณ-ฮินดู  :  พหุเทวนยิม  -  ปรมาตมัน  -  ไวษณพ  -  ไศละ
2.  พุทธ  : ธรรมชาตินิยม  -  นพิพาน  -  อริยสัจสี่  -  เถรวาท
3.  คริสต  :เอกเทวนิยม  -  อาณาจักรพระเจา  -  ความรัก  -  โรมันคาทอลิก
4.  อิสลาม  :เอกเทวนิยม  -  พระอัลเลาะห  -  หลักศรัทธา  -  ปฏิบัติ  -  ซุนนี
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