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Abstract 
 

Zoroastrianism with its history older than 3500 years is unique as the 
first religion of the ancient Persia that propounded the ethical principles with a 
clear separation between good and evil. The main aim of the Zoroastrians is to 
fight against all kinds of evil, including environmental pollution. In this article, 
the main ethical concepts of dualism are examined together with Zoroaster’s life, 
a short history of the religion, its important rites and scriptures.  
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ศาสนาโซโรอัสเตอรซึ่งมีประวัติเกาแกกวา 3500 ป มีถิ่นกําเนิดท่ีประเทศอิหรานหรือ
เปอรเซีย จึงมีอีกช่ือหนึ่งวา ศาสนาปารซี ศาสนาโซโรอัสเตอรเปนศาสนาที่สําคัญยิ่งศาสนาหนึ่งใน
โลกปจจุบัน นักวิชาการกลุมหนึ่งลงความเห็นวา พื้นฐานทางโลกทัศนของศาสนาโซโรอัสเตอร        
มีสวนคลายคลึง หรืออาจจะสัมพันธกับพื้นฐานทางความคิดของอินเดียในยุคพระเวท  

ในอดีตกาล ศาสนาโซโรอัสเตอรเคยรุงเรืองจนไดเปนศาสนาประจําชาติของอิหรานยุค
โบราณระหวางศตวรรษที่ 6 กอนค.ศ.กับศตวรรษที่ 7 เปนเวลารวม 1300 ป อิทธิพลของคําสอนของ
โซโรอัสเตอรแผกวางไปทั่วดินแดนแถบตะวันออกกลาง อันเปนถิ่นท่ีมีอิทธิพลของศาสนายูดาย
ครอบงําอยู และยังเปนถิ่นกําเนิดของศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามอีกดวย นอกจากนี้คําสอนของ 
โซโรอัสเตอรยังมีบทบาทสําคัญตอโลกทัศนของนักปราชญในอินเดียตอนเหนือ นักวิชาการบางคน
ถึงกับกลาววา คําสอนของโซโรอัสเตอรมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของศาสนาพุทธฝายมหายานดวย  

ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมของอิหราน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ศาสนาโซโรอัสเตอร ตางเห็นพองตองกันวา ศาสนาโซโรอัสเตอรเปนศาสนาที่ยากแกการคนควา 
เพราะเปนศาสนาที่เกาแกมากกวา 3500 ป ตลอดระยะเวลานี้มีความผันผวนเกิดข้ึนมากมายที่ทําให
ศาสนาโซโรอัสเตอรตองปฏิรูปเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ยิ่งไปกวานั้น คัมภีรคําสอนของศาสดา         
โซโรอัสเตอรและของเหลานักปราชญของศาสนานี้ยังถูกทําลายในยุคตอๆมาเปนสวนใหญอีกดวย 
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ศาสดา    
คําวาโซโรอัสเตอรมาจากภาษากรีกวา Zoroastres สวนคําวา Zoroastres มาจากคําวา              

ซาราธุชตรา (Zarathushtra) ซึ่งเปนภาษาเปอรเซีย ความหมายของคําวา ซาราธุชตรา มีผูตีความไว
ตางๆกัน มีความเห็นที่นาสนใจที่สุดอยูสองแบบ ความเห็นแรกอธิบายวา Zarathushtra มาจากคําวา 
zaray ซึ่งแปลวา สีเหลืองหรือสีทอง ผสมกับคําวา ushtra  ซึ่งแปลวา อูฐ เกิดเปนคําท่ีมีความหมาย
วา ผูท่ีร่ํารวยเพราะสินคาท่ีใชอูฐขน ความเห็นที่สองอธิบายวา Zarathushtra มาจากคําวา zara ซึ่ง
แปลวา แสงสวาง ผสมกับคําวา tushtra ซึ่งแปลวา เพื่อน หรือผูรัก เกิดเปนคําท่ีมีความหมายวาผูรัก
แสงสวาง โซโรอัสเตอรเปนทั้งช่ือของศาสนาและศาสดา 

โซโรอัสเตอรเปนชาวเปอรเซีย พวกเปอรเซียเปนชนเผาอารยันซึ่งนับถือพระอาทิตย มี
ประเพณีจุดไฟไวในบานตลอดเวลา เพื่อแสดงความนับถือพระอาทิตย เมื่อโซโรอัสเตอรประกาศคํา
สอนของตนก็ไดรับประเพณีบูชาไฟมาเปนขอปฏิบัติดวย 

โซโรอัสเตอรสืบเชื้อสายมาจากชนเผาอินโดอิหราน ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของชาวอินโด
ยูโรเปยน แตเดิมมาเผาอินโดอิหราน ตั้งถิ่นฐานอยูในทุงหญาสเต็ปป ทางตอนใตของรัสเซียใน
ปจจุบัน พวกนี้เชื่อวาเมื่อตายไปแลวจะเกิดใหม การเซนไหวบูชาเทพยดาจะชวยใหชีวิตท้ังในปจจุบัน
และชาติหนามีสภาพดีข้ึน ชนเผานี้ถือ เลขสามเปนเลขศักดิ์สิทธิ์ บูชาน้ําและไฟ เพราะน้ําใหชีวิต สวน
ไฟใหความอบอุนและชวยใหอาหารสุก พวกเขาเซนไหวน้ําดวยเหลาองุน และบูชาไฟดวยไขมันสัตว 
กิ่งไมแหงกับใบสมุนไพรแหง เนื่องจากในสมัยนั้น การจุดไฟแตละครั้งเปนงานที่ยากลําบาก จึงเกิด
ธรรมเนียมจุดไฟไวในบานตลอดเวลา นอกจากนี้เผาอินโดอิหรานยังบูชาทองฟา แผนดิน พระอาทิตย 
พระจันทรและลมดวย 

โซโรอัสเตอรเกิดและเติบโตมาในหมูคนที่มีความเชื่อดังกลาวทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอิหราน ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา โซโรอัสเตอรเกิดเมื่อใด แตเช่ือกันวา เขามีชีวิตอยูในชวง   
ป 1700 กับ 1000 กอนคริสตกาล เมื่ออายุ 7 ปไดไปอยูกับพระที่เรียกในภาษาเปอรเซียวามากี1         
โซโรอัสเตอรศึกษาคําสอน ขอปฏิบัติตลอดจนการประกอบพิธีกรรมตางๆจนเชี่ยวชาญสําเร็จเปน
พระเมื่ออายุ ได 15 ป อนึ่ง ในยุคนั้นมีแตการเรียนโดยวิธีทองจํา ไมมีการเขียนหรืออาน   

หลังจากนั้นเขาก็ออกแสวงหาความรูเพิ่มเติมกับครูในที่ตางๆ เช่ือกันวาในชวงเวลานั้นเขา
ไดพบเห็นเหตุการณท่ี

                                                

สรางความสะเทือนใจหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสูรบฆาฟนกันของคนกลุม
ตางๆ เปนเหตุใหเขาใฝหาความยุติธรรม มุงมั่นที่จะสรางหลักการเพื่อพิทักษผูออนแอ และเพื่อใหทุก

 
1Magi เปนคําพหูพจนของคําภาษาละติน magus มาจากคําภาษาเปอรเซียโบราณ magu แปลวา พระหรือนักบวช 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550):  99-112  
 
 

101

                                                

คนในสังคมอยูรวมกันโดยสันติ ตํานานเลาไววา เมื่อโซโรอัสเตอรอายุได 30 ป พระเจาทรงรับตัวเขา
ข้ึนไปบนสวรรค ประทานคําสอนเพื่อใหนํามาสอนประชาชน โซโรอัสเตอรประกาศคําสอนอยูหลาย
ป ในระยะแรกมีผูเลื่อมใสไมมากนัก เขาจึงละทิ้งบานเกิด เดินทางไปยังแควนของพระเจาวิชตาสปะ 
(Vishtaspa)2 ผูทรงเลื่อมใสคําสอนของเขาจนถึงกับรับเปนองคอุปถัมภศาสนาโซโรอัสเตอร 
จากนั้นศาสนาโซโรอัสเตอรก็เปนปกแผน มีสาวกเปนจํานวนมาก 

ไมมีหลักฐานปรากฏแนชัดวาบ้ันปลายชีวิตของโซโรอัสเตอรเปนอยางไร เช่ือกันวาเขาถูก
ขาศึกที่มารุกรานอิหรานฆาขณะกําลังประกอบพิธีทางศาสนาอยูในโบสถพรอมกับสาวก 80 คน บาง
ก็เชื่อวาเขาเสียชีวิตเพราะถูกฟาผา  
 

คําสอนของโซโรอัสเตอร 
เทพเจา 

พระเจาในศาสนาโซโรอัสเตอรมีพระนามวา พระอหุรมัสดา (Ahura Mazda) คําวา อหุ 
แปลวา ลมหายใจ คําวา ร แปลวา มี ดังนั้น อหุรจึงแปลวา มีลมหายใจ คือไมตาย หรือเปนอมตะ    
สวนคําวา มัสดา แปลวา แสงสวาง 

พระอหุรมัสดาทรงเปนหัวหนาทวยเทพ ทรงเกิดเอง เปนเอง ไมมีผูสราง ไมมีรูปลักษณ 
ทรงสภาพอมตะ ทรงบันดาลใหเกิดสิ่งมีชีวิต ทรงเปนองคแหงสัจธรรม ทรงเปนผูสรางสรรพสิ่งท่ี
เปนฝายดี รวมท้ังเทพฝายดีอื่นๆดวย  เทพฝายดีทุกองคนั้นมีฤทธิ์เพื่อชวยเหลือมนุษย  

พระอหุรมัสดาทรงเปนแสงสวาง มีมิทรา (Mithra) เปนบริวาร มีพระอาทิตยกับ
พระจันทรเปน พระเนตร ทรงกําหนดการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาว ทรงบันดาลให
มีกลางวันและสิ่งดีท้ังหลาย สวนกลางคืนและสิ่งเลวรายท้ังปวงมีหัวหนาทวยเทพฝายช่ัว ช่ืออาริมัน 
(Ahriman) หรืออังกราเมนยู (Angra Mainyu) เปนผูสราง 

อาริมันไมมีผูสรางเชนเดียวกับอหุรมัสดา มีแตความมุงราย ไรเมตตา และขาดปญญา
วิจารณญาณ  มีเหลาเทพฝายชั่วท่ีเรียกรวมกันวา เดวา (Daeva) เปนบริวาร โดยมีพระอินทร (Indra) 
รวมอยูดวย3

 
 
2ปจจุบันคือดินแดนแถบที่เปนประเทศอัฟกานิสถาน  
3เปนท่ีนาสังเกตวาคําเรียกเทพฝายดี กับเทพฝายชั่วในภาษาเปอรเซียกับภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นสลับกัน  คําวาอหุรในภาษาเปอรเซีย 
เปนคําเรียกมารหรืออสุรของศาสนาพราหมณ โดยท่ี ห กลายเปน ส  สวนคําวา เดวาหรือเทพในภาษาเปอรเซีย เปนคําเรียกเทพเจาของ
ศาสนาพราหมณ 
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ความดีและความชั่ว 
แตเดิมนั้น พวกอินโดอิหรานนับถือเทพเจาท้ังฝายดีและฝายช่ัว ใหความสําคัญแกเทพและ

มารเสมอกัน  ศาสนาโซโรอัสเตอรก็ถือวา ทุกสิ่งลวนมีคู กลางวันคูกับกลางคืน ความดีคูกับความชั่ว 
แตจุดท่ีสําคัญเดนชัด ก็คื

                                                

อ การตอสูระหวางความดีกับความชั่ว โดยที่ความดีจะชนะในบั้นปลาย     
ในการตอสูนี้ มนุษยจะตองเลือกวา จะอยูฝายใด เพราะมนุษยมีอิสระในการเลือก 

โซโรอัสเตอรเปนนักคิดคนแรกที่ประกาศอยางหาวหาญวา จะไมเคารพบูชาเทพฝายช่ัว 
เขากลาววา  

“While I have power and strength, I shall teach men to seek the right” 
         (Yasna 28. 4).4  
 

เขาคิดวาพวกมารมุงทํารายมนุษยเพราะมนุษยอยูขางฝายดี นั่นคือเปนศัตรูโดยตรงของฝาย
มาร สวน ผูท่ีประพฤติช่ัวคือผูท่ีตัดสินใจมอบตัวเปนสาวกของพวกมาร ความประพฤติท่ีจัดวาช่ัว      
มีหลากหลาย อาทิเชน  การพูดเท็จ พูดสอเสียดหรือใสรายผูอื่น การหมกมุนกับอบายมุข การทําลาย
ชีวิตผูอื่น การฉอโกง และการลักทรัพย แตโซโรอัสเตอรเช่ือวาในที่สุดพระเจาจะเปนฝายชนะอธรรม
อยางเด็ดขาด เมื่อถึงเวลานั้นจักรวาลจะเปนอาณาจักรแหงความดีไปตลอดกาล เนื่องจากอหุรมัสดา
เปนผูสรางมนุษยข้ึนมา มนุษยจึงมีหนาท่ีตองดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรม ตองชวยเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน ท้ังยังตองครองตนอยูในธรรมไมวาจะเปนยามคิด  ยามพูด หรือยามทํา ตอนจบของบทสวดที่
ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรรูจักกันดี สะทอนคําสอนขอนี้อยางชัดเจน:  

“I pledge myself to the well-thought thought, I pledge myself to the well-
spoken word, I pledge myself to the well-performed act. I pledge myself to the 
Mazda-worshipping religion, which...is righteous, which of all (faiths) which are 
and shall be is the greatest, the best, the most beautiful, which is Ahuric, 
Zoroastrian.”  

 

นอกจากอหุรมัสดาซึ่งเปนเทพสูงสุดแลว โซโรอัสเตอรยังกลาวถึงเทพอื่นๆอีก ไดแก 
Vohu Manah (เทพแหงความการุณย) Asha Vahishta (เทพแหงสัจธรรมอมตะ) Khshathra 

Vairya (เทพแหงอํานาจสูงสุด)  Armaiti (เทพแหงการอุทิศ) Haurvatat (เทพแหงความไรท่ีติ) 
และ Ameretat (เทพแหงความอมตะ) เทพทั้งหกมีช่ือเรียกรวมกันวา Amesha Spenta (ผูเปน

 
 
4จาก: “Yasna of Seven Chapters” หรือ Yasna Haptanhaiti  ยัสนะ แปลวา การบูชา ฮัปทา แปลวา เจ็ด ในที่นี้หมายถึงบทสวดเทพ 
อหุรมัสดาและเทพบริวารท่ีมี  7 บท 
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อมตะและศักดิ์สิทธิ์) การท่ีจะเขาถึง อหุรมัสดาและทวยเทพทั้งหลายได ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร
จะตองตัดความโลภ ละความเห็นแกตัว และหมั่นแผเมตตา 

ขอสําคัญยิ่งก็คือ โซโรอัสเตอรย้ําวาการเอาชนะความชั่วคือจุดหมายสูงสุดของมนุษย และ
มนุษยสามารถเอาชนะความชั่วไดโดยปฏิบัติตามคําสอนของโซโรอัสเตอร ดังจะเห็นไดจากขอความ
ตอนหนึ่งในคัมภีรยัสนา: 

“Truly there are two primal Spirits, twins, renowned to be in conflict. In 
thought and word and act they are two, the good and the bad… And when these 
two spirits first encountered, they created life and not-life, and that at the end the 
worst existence shall be for the followers of falsehood…, but the best dwelling for 
those who possess righteousness… Of the two Spirits, the one who follows 
falsehood chose doing the worst things, the Holiest Spirit, who is clad in the 
hardest stone [i.e. the sky] chose righteousness, and (so shall they all) who will 
satisfy Ahura Mazda continually with just actions” 
                      (Yasna 30. 3 – 5)  
 

จะเห็นไดวา ศาสนาโซโรอัสเตอรใหอิสระในการเลือกแกมนุษย ทุกคนมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจเลือกระหวางความดีกับความชั่ว เนื่องจากเทพแหงความชั่วไมเปนอมตะ โซโรอัสเตอรจึงให
ความมั่นใจไดวา สักวันหนึ่งความดีจะชนะความชั่วไดอยางเด็ดขาด เมื่อมวลมนุษยพรอมใจกันทํา
ความดีท้ังทางกาย วาจาและใจ 

สรุปไดวาหลักศีลธรรมของศาสนาโซโรอัสเตอรคือ คิดดี พูดดีและทําดี 
การคิดดี คือ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ มองโลกในแงดี เปนมิตรแมกับคนแปลกหนา 

ใฝหาความรู  มุงตอตานสิ่งท่ีศาสดาเรียกวา “ความชั่วราย” ท้ังหลาย เชน ความโงเขลา ความยากจน 
ความมุงรายตอผูอื่น ความโลภ ความสกปรก โรคภัยไขเจ็บ  และความอยุติธรรมในสังคม  

การพูดดี คือ พูดความจริง ศาสนาโซโรอัสเตอรถือวา การพูดเท็จเปนบาปอยางมหันต 
การทําดี คือ การทําดวยความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ การรักษาสันติ การเลี้ยงดู

ครอบครัว  การประหยัด การรักษาความสะอาด การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การทะนุบํารุงธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับเท็จผูอื่น และหลีกเลี่ยงการมีหนี้สินถือเปนการกระทําท่ีนา
สรรเสริญ 

อนึ่ง การแตงงานระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน เชน พอแมแตงงานกับลูก หรือพี่นอง
แตงงานกันเอง ถือเปนการกระทําท่ีควรสนับสนุน เพราะโซโรอัสเตอรเห็นวาชาติจะมีอํานาจไดก็
ตอเมื่อมีพลเมืองมาก 
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ตํานานประวตัขิองโลกในทัศนะของโซโรอัสเตอร 
ความรูเรื่องตํานานประวัติของโลกในทัศนะของโซโรอัสเตอรจะชวยใหเขาใจหลัก

จริยธรรมของศาสนานี้ดียิ่งข้ึน 
ตํานานประวัติของโลกในทัศนะของโซโรอัสเตอรแบงออกเปน 3 ภาค ดังนี้ 
1. การสรางโลก ในการสรางโลกและสิ่งตางๆ อหุรมัสดาทรงทําเปน 2 ข้ันตอน ในขั้น

แรกทรงสรางสรรพสิ่งแบบไรรูปลักษณ (immaterial) ในขั้นที่สองทรงทําใหสิ่งเหลานั้นมี
รูปลักษณ (material) โลกและสรรพสิ่งในขั้นท่ีสองนี้จัดวาสูงสงกวาข้ันแรก แตขณะเดียวกันก็มี
ความเสี่ยงมากกวาท่ีจะถูกเทพฝายอธรรมโจมตี เนื่องจากเกิดจุดบกพรอง เปดชองใหมารเขามามี
อํานาจได 

2. การผสม หมายถึงการผสมระหวางฝายดีกับฝายช่ัว เมื่ออหุรมัสดาบันดาลใหทุกสิ่งมี
รูปลักษณแลว อาริมันก็เริ่มขบวนการทําลายลางโลก โดยพุงตัวเขามาทางทองฟา ดําดิ่งสูทองน้ํา ทํา
ใหน้ําสวนมากเกิดรสเค็ม จากนั้นก็โจมตีแผนดินทําใหเกิดทะเลทราย จากนั้นก็ทํารายไฟ ทําใหไฟมี
ควัน แลวทําลายบรรดาพืช ทําใหพืชเหี่ยวเฉา บุกรุกมนุษย ทําใหมนุษยเจ็บปวย หรือละเลยศีลธรรม
และตองตายในที่สุด 

ระหวางที่มารกอความเดือดรอน เทพเจาฝายดีก็ไมไดนิ่งดูดาย เทพแหงชีวิตอมตะชวยให
พวกพืชแพรพันธุโดยเร็วไปทุกทิศทุกทาง พระอาทิตย พระจันทร เมฆและฝนรวมมือกันชวยใหทุก
ชีวิตงอกงามอุดมสมบูรณ  

นอกจากนี้ เทพกับมารยังใชจิตใจของมนุษยเปนเวทีตอสูกันดวย มนุษยจึงมีความขัดแยง
ในใจอยูเสมอ พวกมารพยายามหลอกลอมนุษยใหหลงผิดเปนชอบ โซโรอัสเตอรสอนวามนุษยตอง
มอบความศรัทธาทั้งหมดใหแกเทพอหุรมัสดาและบริวารเพื่อจะตอตานเลหกลของฝายอธรรม 

การตอสูระหวางเทพกับมารนี้เองทําใหชีวิตบนโลกดําเนินไปดังท่ีเปนอยู  
3. การแยก หมายถึงการแยกฝายช่ัวออกจากฝายดี นั่นคือยามท่ีฝายดีปราบฝายช่ัวไดอยาง        

ราบคาบ โลกจะกลับคืนสูสภาพสมบูรณแบบ ทุกชีวิตจะเปนอมตะ แลวเมื่อนั้นประวัติของโลกก็จะ
สิ้นสุดลง 

มีขอพึงสังเกตวา โลกจะกลับคืนสูสภาพสมบูรณแบบได ก็ตอเมื่อมวลมนุษยหันมาตอสู
กับความชั่วโดยพรอมเพรียงกัน แตละคนมีหนาท่ีรับผิดชอบชักชวนผูอื่นใหหันมาประกอบความดี
เพื่อประโยชนสุขของสวนรวม 
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คําสอนขางตนของโซโรอัสเตอรไดนําความคิดใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอนมาสูอิหรานยุค
นั้น พอสรุปไดดังนี้ 

1. โซโรอัสเตอรเชื่อวา ประวัติศาสตรของมนุษยจะมีท่ีสิ้นสุด (ตามความเชื่อเกา เหตุการณ
ในโลกจะหมุนเวียนไปตลอดกาล) 

2. โซโรอัสเตอรใหคําอธิบายวา เหตุท่ีมีสิ่งไมพึงปรารถนา เชน ความผิดหวัง ความชั่วราย
และ    ความลําเค็ญ เปนเพราะเทพฝายอธรรมบันดาลใหเกิดขึ้น หาใชมาจากเทพฝายดีไม 

3. โซโรอัสเตอรยกฐานะมนุษยข้ึนเปนพันธมิตรของเทพในการขจัดความชั่วรายในโลก 
4. โซโรอัสเตอรใหความเชื่อมั่นแกผูเลื่อมใสวา หากมนุษยรวมมือกับเทพฝายดี โลกจะ

กลับคืน        สูสภาพสมบูรณดังเดิม 
สําหรับคําถามที่วา จะเกิดอะไรขึ้นกับคนตาย  โซโรอัสเตอรใหคําตอบวา ผูใดทําความดี

ระหวาง       ท่ีมีชีวิตอยูจะไดข้ึนสวรรค ผูทําแตความชั่วจะตองลงนรก หากทําความดีกับความชั่ว
ก้ํากึ่งกัน จะถูกสงไปยังท่ีท่ีตองอยูอยางไรทุกขแตก็ไรสุขดวย 

เขาใจกันวา ความคิดเกี่ยวกับนรก โซโรอัสเตอรเปนผูคิดข้ึนเอง เนื่องจากเขารักความ
ยุติธรรมอยาง ฝงใจ จึงอยากใหผูทําความชั่วถูกลงโทษ 

หลังจากที่ผูตายถูกพระเจาสงไปเสวยสุขหรือรับกรรมเปนเวลานานตามแตกรณีแลว 
จะตองเผชิญกับคําพิพากษาสุดทาย (the Last Judgement) อีกดวย  คนชั่วจะถูกทําลายลาง สวน
คนดีจะไดรับชีวิตอมตะเปนรางวัล ในเวลาตอมาศาสนายูดาย ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามไดรับ
ความคิดนี้มา จึงเปนที่รูจักกันดีในปจจุบัน 

โซโรอัสเตอรคิดวา หากมนุษยเชื่อในเรื่องคําพิพากษาสุดทายของพระเจา ทุกคนจะ
พยายามรับผิด ชอบชะตากรรมของตนเองและสังคม 
 

ขอปฏิบัติเวลาสวดมนตร 
โซโรอัสเตอรใหสวดมนตรวันละ 5 ครั้ง กอนสวดมนตรทุกครั้งจะตองลางหนา ลางมือ

และเทาใหสะอาด แลวยืนตัวตรงหนากองไฟ แกเชือกผูกเอวซึ่งผูนับถือศาสนานี้จะตองคาดไวกับตัว
เสมอ เพราะเปนเชือกศักดิ์สิทธิ์ ถือเชือกไวในมือท้ังสอง ตาจับอยู ท่ีไฟ แลวจึงสวดสรรเสริญ       
พระอหุรมัสดา สาปแชงอาริมัน พรอมกับสะบัดปลายเชือกทั้งสองปลาย จากนั้นคาดเชือกเขากับเอว
ดังเดิมขณะสวดมนตรตอไป 
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การสวดมนตรใชเวลา 2 – 3 นาที 
ตัวอยางบทสวดที่แพรหลายในยุคแรก: 
“I profess myself a worshipper of Mazda, a follower of Zoroaster, 

rejecting the Daevas, accepting the Ahuric doctrine… To Ahura Mazda, the good, 
rich in treasures, I ascribe all things good.” 
 

กฎการรักษาความสะอาด 
คําสอนของโซโรอัสเตอรเนนเรื่องทวิภาค (dualism) แบงฝายดีออกจากฝายช่ัวอยาง

เด็ดขาด ทุกสิ่งท่ีนาพึงใจมาจากเทพฝายดี ทุกสิ่งท่ีนารังเกียจ สกปรก เนาเหม็น ผุพัง เสื่อมสลาย ความ
เจ็บไข ตลอดจนความตาย ลวนมาจากเทพฝายชั่ว  สิ่งเหลานี้ตองหลีกเลี่ยง ตองกําจัด 

เนื่องจากทุกสิ่งไมวาจะเปนเพื่อนรวมโลกในรูปคน สัตวและพืช หรือแมน้ําลําธาร พื้นดิน 
ขุนเขาลวนเปนสิ่งท่ีพระเจาประทานมา ควรแกการทะนุถนอม ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรจึงตอง
ปฏิบัติตามกฎการรักษาความสะอาดที่โซโรอัสเตอรบัญญัติไวอยางเครงครัด เพื่อไมใหของขวัญจาก
พระเจาตองแปดเปอนไป  ผลพลอยไดจากขอกําหนดดังกลาวก็คือ ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรลวน
เคารพธรรมชาติ ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด มีบทสวดหลายบทที่สรรเสริญน้ํา ไฟ บรรดา
สัตวท่ีชวยผอนแรงมนุษย และพืชสมุนไพรตางๆ 

ตามกฎการรักษาความสะอาด ทุกคนตองเริ่มที่ตนเองกอน จะตองชําระรางกายอยางถี่ถวน 
กอนสวดมนตรจะตองลางหนา มือและเทาทุกครั้ง ตองรักษาเสื้อผาใหสะอาด การประกอบอาหารก็
เชนกัน เครื่องปรุงและภาชนะจะตองสะอาด เชื้อเพลิงจะตองใชกิ่งไมแหงๆท่ีสะอาดจริงๆ จะตองกิน
ชาๆพรอมกับสํานึกบุญคุณพืชผักและบรรดาสัตว ท่ีสละชีวิตเพื่อใหมนุษยใชยังชีพ  

แหลงน้ําอันไดแกบ

                                                

อน้ํา ลําธารหรือทะเลสาบ จะตองไดรับการดูแลรักษาความสะอาด
อยางเครงครัด เสื้อผา ภาชนะตลอดจนเครื่องใชตางๆที่สกปรก จะตองใชปสสาวะของวัวควายชําระ
กอน5 แลวทําใหแหงดวยทรายหรือผึ่งแดด แลวจึงนําไปลางในน้ําได 

มีกฎหามการเผาขยะ เพราะจะเปนการลบหลูเทพแหงไฟและไฟซึ่งถือวา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ขยะท่ีแหงและสะอาด เชน หมอดินที่แตกแลว และเศษกระดูกท่ีผึ่งแดดจนแหงแลว จะถูกฝงดิน 
เพราะสิ่งเหลานี้ไมทําลายดิน สวนขยะชนิดอื่นจะถูกนําไปรวมกันไว รอการทําลายดวยกรด อุจจาระ
และปสสาวะจะถูกโปรยลงดิน เพื่อใชประโยชนในการเพาะปลูกตอไป 

 
5ในยุคนั้น ผูคนใชปสสาวะของวัวควายเปน “น้ํายาทําความสะอาดสารพัดประโยชน” 
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สิ่งนารังเกียจอีกอยางหนึ่งสําหรับผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร คือ ระดูของผูหญิง ทุกๆ
เดือนระหวางมีระดู ผูหญิงจะตองแยกตัวออกไปอยูในกระทอมท่ีทําไวเพื่อกรณีนี้โดยเฉพาะ ไมไดรับ
อนุญาตใหรวมพิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมใดๆในครอบครัวท้ังสิ้น 
 

การทําศพ 
เนื่องจากความเชื่อท่ีวา เทพแหงความชั่วบันดาลใหเกิดโรคภัยและความตาย คนตายจึง

เปนที่รังเกียจ ไมมีผูใดอยากแตะตองศพ ทุกคนยกใหเปนหนาท่ีของสัปเหรอกับคนแบกศพเทานั้น  
ในสมัยโบราณ พิธีศพจะจัดข้ึนในวันเดียวกับวันที่ผูนั้นตาย สัปเหรอจะนําศพไปยังท่ี

กลางแจงท่ีจัดไวเฉพาะ ซึ่งมักจะเปนที่โลงตามเชิงเขาหรือท่ีกันดารมีแตกอนหิน ใชเพาะปลูกไมได  
ท่ีสําคัญคือ จะตองเปนท่ีหางจากแหลงน้ําและไมมีไรผักอยูใกลๆ ศพจะถูกวางเปลือยไวบนพื้นดิน 
เพื่อใหสัตวตางๆมาทึ้งเนื้อกิน กระดูกจะถูกทิ้งใหแดดเผาจนแหง แลวญาติจะมาเก็บไปฝงดินตอไป 

ปจจุบันนี้เมื่อมีคนตาย พิธีศพจะไมจัดข้ึนในวันเดียวกัน แตจะเก็บศพไว 4 วัน ใน
หองเก็บศพ จะมีกองไฟจุดอยูตลอด 3 วัน จากนั้นจึงยายศพไปไวในหอคอยแหงความเงียบ การยาย
ศพจะตองทําในเวลากลางวันเทานั้น ดานในของหอคอย มีวงกลม 3 วง สําหรับศพที่เปนชาย เปน
หญิงและเด็ก โดยวางไวในวงที่จัดเฉพาะ  เขาจะทิ้งศพไวเชนนั้นเพื่อใหแรงมาจิกกินจนเหลือแต
กระดูก ปลอยใหแดดเผากระดูกจนแหง แลวจึงกวาดลงบอกลางหอคอย วันที่ 4 ถือเปนวันที่เศราท่ีสุด
เพราะเชื่อวา เปนวันที่วิญญาณจะจากรางไป  
 

คัมภีรและบทสวด 
คัมภีรของศาสนาโซโรอัสเตอรช่ือวา อเวสตา (Avesta)6 คัมภีรอเวสตาดั้งเดิมเกาแก

เพียงไร ไมอาจจะสืบไดแนชัด เพราะในตอนแรกเนื้อความของคัมภีรนี้ถูกถายทอดตอๆกันมาโดยการ
ทองจําเปนเวลาหลายชั่วอายุคน สันนิษฐานวา คัมภีรดั้งเดิมเริ่มมีข้ึนระหวางศตวรรษที่ 18 กับ
ศตวรรษที่ 20 กอนคริสตกาล ตอมา ในราวศตวรรษที่ 4 จึงไดมีผูจารึกลงไว เช่ือกันวาตนฉบับจารึก
บนหนังโคหนึ่งพันแผน แตบางตําราก็บงวา จารึกไวบนเขาวัว 1200 เขา  

คัมภีรแบงออกเปน 4 สวน คือ 
 

                                                 
6ภาษาสันสกฤตมีคําวา อเวษฏ แปลวา สงบ หรือถายโทษดวยการบูชา 
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1.ยัสนะ ฮัปทันฮายที (Yasna Haptanhaiti) ยัสนะ แปลวา การบูชา ฮัปทา แปลวา เจ็ด 

ในที่นี้หมายถึงบทสวดเทพอหุรมัสดา และเทพบริวารท่ีมี  7 บท  
2. วิสเพรัด (Visperad) เปนบทสวดสรรเสริญเทพเจาตอจากยัสนะ ปจจุบันนี้นักบวชโซ

โร อัสเตอรยังคงใชบทสวดดั้งเดิมของทั้งยัสนะ ฮัปทันฮายทีและวิสเพรัด นอกจากนี้ยังมีบัญญัติวา
ดวยการทําพิธีบูชาเทพเจารวมอยูดวย 

3. เวนดิดาด (Vendidad) เรียกกันวา กฎปองกันภูตราย ขอความสวนใหญวาดวยขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด นอกจากนี้ยังมีตํานานเรื่องน้ําทวมโลกและการตอเรือใหญเพื่อ
ชวยชีวิตสัตวตางๆ 

4. ยัชต (Yasht) เปนบทเพลงสวดสรรเสริญเทพเจา 
 

หนาท่ีและพิธีกรรม 
หนาท่ีของผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร คือ 
1. นับถือเทพอหุรมัสดาเปนพระเจาองคเดียว ศาสดาโซโรอัสเตอรเปนเพียงผูนําคําสอน

ของ พระเจามาสั่งสอนเพื่อนมนุษย 
2. บูชาไฟเพื่อระลึกถึงพระอหุรมัสดา ผูเปนสัญลักษณของความดี 
3. คิดดี พูดดีและทําดีเสมอ 
4. ปฏิบัติตอผูหญิงเทาเทียมกับผูชาย 
5. เมื่ออายุครบ 15 ป ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรทุกคนทั้งผูหญิงและผูชาย จะไดรับ

เชือกศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเรียกวา คุสที (kusti) สําหรับคาดเอว นับแตนั้นมาพวกเขาจะตองคาดเชือก คุสทีไป
ตลอดชีวิต ขอบัญญัติกําหนดไววา ใหพันเชือกรอบเอว 3 รอบ  (เพื่อเตือนใจใหคิดดี พูดดี และทําดี
เสมอ) ผูกปมดานหนาและดานหลัง  ขณะสวดมนตรปลดเชือกออกจากเอว แลวกลับพันเขาไปใหม 
เชือกนี้คาดทับเสื้อตัวในสีขาวซึ่งมีกระเปาเล็กๆ เย็บติดอยูท่ีคอ กระเปาท่ีวางเปลานี้เปนเครื่องเตือนใจ
ใหหมั่นเติมกระเปาใหเต็ม ดวยการทําความดีท้ังกาย วาจาและใจ เพื่อจะไดข้ึนสวรรคในภายหนา  
 

สัญลักษณ                    
สัญลักษณท่ีสําคัญของศาสนาโซโรอัสเตอร ไดแก 
1. ไฟ 
2. เชือกศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเรียกวา คุสที (kusti) สําหรับคาดเอว 
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3. เสื้อตัวในสีขาวซึ่งมีกระเปาเล็กๆท่ีคอ เรียกวา ซูดรา (sudra) 
ความหมายของไฟ 

ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรเห็นความสําคัญของไฟยิ่งนัก  ความหมายของไฟในทัศนะคติ
ของพวกเขามีดังนี้ 

1. ไฟเปนสัญลักษณของพระอหุรมัสดา 
2. ไฟเปนสัญลักษณของพลังชีวิต ความรัก ความกลาและความหวัง 
3. ไฟชวยขจัดความมืดและความหนาว 
4. ไฟชวยขจัดความชั่วและความเขลา 

 

 “Zarathushtra’s followers are ordinarily known as fire-worshippers, but 
they do not worship the physical fire of wood. Athra-Fire is universal ethereal 
energy, breath, life, heat and radiance. It is the flame of consciousness which 
burns in each and every heart. It is the light of reason in every mind and the glow 
of the pure emotion of love. In the symbol of Fire is the reverence for all life. The 
outer symbol of Fire reminds one of the inner Divine Spark in the true temple of 
God in the human heart.”7

 

ความหมายของเชือกคาดเอว 
เชือกคุสทีเปนเครื่องเตือนใจใหคิดดี พูดดีและทําดีเสมอ 

 

ความหมายของเสื้อซูดรา 
กระเปาวางเปลาท่ีคอเสื้อ เปนเครื่องเตือนใจใหหมั่นเติมกระเปา ดวยความดีท้ังกาย วาจา

และใจ เพื่อจะไดข้ึนสวรรคในภายหนา 
ดังนั้นจึงเห็นไดวา ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรมีสิ่งเตือนใจใหนึกถึงการทําความดี

ตลอดเวลา ไมวาจะอยูท่ีใด แตในเชิงปฏิบัติมีขอสงสัยเกิดข้ึนวา ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรสมัย
หลัง จนกระทั่งถึงยุคปจจุบันสามารถปฏิบัติไดเครงครัดเพียงใด การเปลี่ยนแปลงยอมมีอยางแนนอน 
ไมวาจะเปนเพราะสภาพแวดลอมบังคับ หรือมีสาเหตุจากแนวโนมใฝความสะดวกสบายของคนเราก็
ตาม 
 

 
7Framroze Bode, “Mazdayasna Today” คัดจาก Fisher (2005) หนา 211 
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ความเปลี่ยนแปลงในยุคตอมา 
หลังจากที่โซโรอัสเตอรสิ้นชีวิตแลว มีผูเลื่อมใสคําสอนของเขามากขึ้นเปนลําดับ นับแต

กษัตริยของอิหรานเอง พวกเมโสโปเตเมียหรืออิรัค อียิปต ซีเรีย ตลอดทั่วดินแดนแถบทะเลดํา และ
ชาวยิว 

ในราว 300 ปกอนคริสตกาลเมื่อพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชแหงกรีซ ยกทัพเขามาตี
อิหราน ทําลายคําสอนของโซโรอัสเตอรเปนจํานวนมาก แตขณะเดียวกันชาวกรีกก็ไดรูจักและ
ยอมรับศาสนาโซโรอัสเตอรดวย มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันระหวางพวกโซโรอัสเตอรกับ
พวกกรีก เชน ในการทําศพเมื่อปลอยใหสัตวมาทึ้งกินแลว แทนที่จะฝงกระดูกที่เหลือไวในดินตามที่
เคยปฏิบัติมา ผูมีฐานะก็เก็บกระดูกไวในกลอง สรางที่เก็บกลองนั้นอยางสวยงาม ประดับดวยรูปปน
ทําดวยทองบรอนซหรือหินออน อันเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมกรีก 

ในระยะตนของคริสตกาล ศาสนาโซโรอัสเตอรรุงเรืองมาก นักบวชมีอํานาจมั่นคง ฐานะ
ร่ํารวยดวยเงินที่เรียกเก็บจากผูศรัทธา เปนเงินคาพิธีกรรมทางศาสนา และเงินคาไถบาป 

ตอนกลางศตวรรษที่ 7 ชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามบุกเขายึดครองอิหราน รีดไถ
ภาษีจากชาวอิหรานอยางหนัก ออกกฎหมายใหชาวอิหรานหันมาใชภาษาอาหรับ และชักชวนใหนับ
ถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามมีสวนคลายคลึงกับศาสนาโซโรอัสเตอรหลายประการ     
ท้ังในดานความเชื่อและขอปฏิบัติ เชน ความเชื่อในเรื่องสวรรคและนรก  เรื่องโลกจะมีจุดจบเมื่อทุก
คนทําแตความดี เรื่องวันพิพากษาสุดทาย การสวดมนตรวันละ 5 ครั้ง และการใหทานคนยากจน เหตุ
จูงใจอีกประการหนึ่งท่ีทําใหผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรชาวอิหรานหันมายอมรับศาสนาอิสลามได
เร็วยิ่งข้ึน ก็คือ ตองการจะปลดภาระการจายเงินคาพิธีกรรมทางศาสนา และเงินคาไถบาป ซึ่งทุกคนมี
พันธะตองจายตลอดชีวิต 

นอกจากนี้ กฎอันเครงครัดของโซโรอัสเตอรวาดวยการรักษาความสะอาด ทําใหผูหญิงมี
งานบานเพิ่มข้ึนเปนทวีคูณ กฎความสะอาดนี้บงวาผูหญิงจะตองดูแลเสื้อผาและบานเรือนใหสะอาด
ท่ีสุด อาหารจะตองเตรียมและปรุงอยางพิถีพิถัน ตองดูแลความสะอาดของน้ําอยางกวดขัน รวมไปถึง
น้ําในบอและลําธารดวย หากมีของสกปรกตองชําระลาง จะตองลางของนั้นดวยปสสาวะของสัตว
เลี้ยง แลวเช็ดดวยทรายหรือผึ่งแดดไวกอนจะนําไปลางน้ํา สิ่งมีชีวิตท่ีตายแลวไมวาคนหรือสัตวถือวา
เปนสิ่งพึงรังเกียจ จะแตะตองดวยมือเปลาไมได ยามมีรอบเดือนก็ตองแยกตัวออกไปจากครอบครัว 
ผูหญิงบางคนจึงยินดีหันไปนับถือศาสนาอิสลาม 
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ราว ค.ศ. 700 ฝายปกครองซึ่งเปนมุสลิมออกกฎหมายบังคับใหชาวอิหรานทุกคนใชภาษา
อาหรับ เปนภาษาราชการ ชาวอิหรานมุสลิมมีโอกาสเขารับราชการ ขอนี้จึงเปนเหตุจูงใจใหศาสนิก
ชนโซโรอัสเตอรละทิ้งศาสนาของตนมากขึ้น อยางไรก็ดี ในชวงเวลานี้ราชสํานักอาหรับนิยมรับ
ประเพณีของราชสํานักเปอรเซียไปใช ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางพวกมุสลิมกับ
ผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรอยางแพรหลายดวย 

ตอนตนศตวรรษที่ 11 ตุรกียกกองทัพอิสลามบุกยึดอิหราน และอีกครึ่งศตวรรษตอมาพวก     
มองโกลก็เขาโจมตีซ้ํา ในครั้งนั้นคัมภีรท่ีสําคัญที่สุดของโซโรอัสเตอร คือ คัมภีรอเวสตา ถูกทําลาย
หมดสิ้น 

ดวยเหตุนี้ ชาวอิหรานเผาปารซี (Parsi) ท่ียังนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรอยางเครงครัด   
จึงอพยพไปตั้งนิคมที่ชายฝงตะวันตกของอินเดีย8 ภายในเวลา 300 ปพวกปารซีหันมาแตงกายอยาง
ชาวฮินดูและเรียนภาษาทองถิ่น แตเมื่ออยูในกลุมของตนเองจะพูดภาษาดั้งเดิมท่ีคนนอกไมเขาใจ 
พวกปารซีมีช่ือเสียงวา ซื่อสัตย รักสงบ สุภาพ ขยัน และไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น ท้ังยังปฏิบัติตามคําสอน
ของโซโรอัสเตอรและรักษากฎความสะอาดอยางเครงครัดอีกดวย  

ปจจุบันนี้ในยุคท่ีผูคนกําลังตื่นใจกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท้ังปวง พวกปารซีใน
อินเดียยังคงดํารงชีวิตอยางสมถะ เปลี่ยนแปลงประเพณีเกาแกของตนเพียงเล็กนอย เพื่อให
ชีวิตประจําวันสะดวกสบายขึ้น  เชนไฟบูชาในบานลุกโชติชวงอยูดวยไฟฟา น้ํามัน หรือแกส แทนที่
จะใชไมอยางแตกอน 

ขณะนี้ จํานวนผูนับถือศาสนาโซโรอัสเตอรท่ัวโลกเชื่อกันวา มีประมาณ 130, 000 คน 
บางสวนของพวกปารซีในอินเดีย อพยพไปประกอบอาชีพในทวีปยุโรปและอเมริกา ในระยะแรกที่
ไดสัมผัสกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม พวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดทางศาสนาของตน 
เนนการมุงตอตานสิ่งท่ีศาสดาของตนเรียกวา “ความชั่วราย” ใหนอยลง แตเมื่อไดเห็นวานักวิชาการ
หันมาชื่นชมและคนควาเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอรมากขึ้น พวกเขาก็กลับมาชื่นชมคุณคาของ
ศาสนาอันเกาแกของตน รูสึกภาคภูมิใจ ท่ีศาสนาและหลักจริยธรรมของตนไดมีสวนชวยดํารงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูจนถึงทุกวันนี้ 
 

 
 

 
8คําวา Parsi เพี้ยนเปน Persia ท่ีชาวอินเดียใชเรียกชาวอิหรานทั่วไป 
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