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       ھادخت نسک
 »ھاُدخت َنَسک«
 ) ھاشتی وستیپ(
 

 کمی فرگرد
1 
 از یبھروز.  استیبھروز ] ی هیو ما [ یکی ننیَاَشه بھتر: » ... ُوھو َاِشم«

 . اشه استنیبھتر] و خواستار[  است که درست کردار یآن کس
 یی و اھورازی ستوی د،ی که مزدا پرست، زرتشتمیمن خستو: »  ...فَرَورانه«
 .شمیک

  !نی و آفری و خشنودشیای و نشی را ستای َاَشَون، َردِ اشونیھاون
 و شیای و نشی را ستای اشون، ردان اشونی»هَیسیو« و »یساَونگَھ«

  !نی و آفریخشنود
 
2 

  پسر اھوره مزداآذر
  !نی و آفری و خشنودشیای و نشی آذر پسر اھوره مزدا، ستای ترا ایخشنود

 
3 
 .دیمرا بگو» َزوت«که » . ..ویری َاھو َوثــَهَی«
 .دیکه پارسا مرد دانا بگو» ... َھچا تی اشات چَاثاَرتوش«
 »... ُوھو َاِشم«
 ی جھانی و آرماندهیھمان گونه که او رد برگز: »  ...ویری َاھو َوثــَهَی«
 ی زندگانکی نی ھاشهی گذار کردارھا و اندادیو بن) َرتو (ینویست رد م)َاھو(

 )1. (در راه مزدا است
 شانی درویبه نگاھبان) 2(اھوره است که او را .  از آن َاھوره استیاریشھر

 .برگماشت
 
4 
 .میی ستای را فرامکی و کردار نکی و گفتار نکی نی شهیاند: »  ...ــِهیِفَرستو«
 و کی نی شهی و گفتن و کردن است، انددنیشیاند ] یپھنه [  آنچه در از

 .رمی پذی را مکی و کردار نکیگفتار ن
 . گذارمی بد و گفتار بد و کردار بد را فرومی شهی اندی ھمه من

 
5 
 ! َامشاسَپندان یا

 با گفتار، با کردار، با تن و جان شه،یبا اند]  را شیخو [ شیای و نشی ستامن
 .  آورمی شما فراز می به سوشیخو



 2 

 
6 

 . گزارمیم» َاَشه« نماز من
 »... ُوھو َاِشم«
 
7 

 .شمی کیی و اھورازی ستوی د،ی، زرتشت که مزدا پرستمی خستومن
  !نی و آفری و خشنودشیای و نشی را ستای َاَشَون، َردِ اشونیھاون

 و ی و خشنودشیای و نشی را ستای اشون، ردان اشونی هَیسی و ویساَونگَھ
  !نیآفر

 ی و خشنودشیای و نشیھا و سال را ستا»َگَھنبار« روز و گاه ھا و ماه و رادان
  !نیو آفر

 
8 

 فره مند، امشاسپندان، مھر فراخ چراگاه و رام بخشنده ومندی رای مزدااھوره
 ... چراگاه خوب ی
 
9 
 گری ددبانی زبر دست، د»یَانَدروا« اسب، زی تومندی رای جاودانه »دیخورش«

 نی است، راست ترنوی که از سپند م– ی اندروای ا– آنچه از تو دگان،یآفر
  ...ی مزدا پرستکی ننی اشون دی دهیدانش مزدا آفر

 
10 
 نی دن،یری روش د،ی داد زرتشتز،ی ستوی وارجاوند کارآمد، داد دی»َمنثَره«
 ،ی مزدا پرستنی دافتی، ھوش در»منثره« باور داشتن به ،ی مزدا پرستکین

 ... مزدا داده ی دانش آموزشده،ی مزدا آفری، دانش سرشت»منثره« از یآگاھ
 

11 
  اھوره مزداآذر

 !مزدا  آذر اھوره یا
 شی آسای و بخشنده دهی مزدا آفری»َدِرَنیاوش« آتش ھا، کوه ی و ھمه تو

 ...اشه 
 

12 
 اشونان، روزی پرومندی نی ھای فَرَوش،ی و جھانینوی اشون مزدانی ای ھمه

  ...اکانی نی ھای فروشش،ی آموزگاران کنی نخستی ھایفروش
 .نی و آفری و خشنودشیای و نشی شما را ستایخشنود
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13 
 : ] َزوت [
 .دیمرا بگو» َزوت«که »  ...ویری َاھو َوثــَهَی«
  : ]یراسپ[ 
 .دیمرا بگو» َزوت«که »  ...ویری َاھو َوثــَهَی«
 : ]َزوت [ 
 .دیکه پارسا مرد دانا بگو» ... َھچا تی اشات چَاثاَرتوش«
 »... ُوھو َاِشم«
 

14 
ره مزدا  را، آنچه با خواست اھومنی اھوره مزدا و شکست اھریخشنود

 .سازگارتر است آشکار شود
 »... ُوھو َاِشم«
 

15 
 » ...ویری َاھو َوثــَهَی«
 

  دومفرگرد
1 

  :دی از اھورامزدا پرسزرتشت
 ! اشون یا!  دادار جھان استومند یا ! نوی منی سپندتریا!  اھوره مزدا یا

 شب، در کجا آرام نی از جھان درگذرد، روانش در نخستی که اشونیھنگام
  ؟ردیگ
 
2 

 و ندی گزی جای ونیبر سر بال] روان اشون : [  اھورا مزدا گفت آنگاه
 : خواستار آمرزش شود نینچنی اان،یسرا» اشتودگاه«
 !آمرزش باد بر او  «-

 او را آمرزش ش،ی که اھوره مزدا به خواست خوی باد بر آن کسآمرزش
 »!فرستد 

ِ ھمه ] اشون [  شب، روان نی ادر  ی خوش،ی جھاننی ای زندگیَھمچند
 .ابدیدر
 
3 
  ؟ردی شب، روانش در کجا آرام گنی در دوم-
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4 
 و ندی گزی جای ونیبر سر بال] روان اشون : [  اھوره مزدا گفت آنگاه

 : خواستار آمرزش شود نینچنی اان،یسرا» ُاشتـََودگاه«
 !آمرزش باد براو  «-

آمرزش فرستد  او را ش،ی که اھوره مزدا به خواست خوی باد برآن کسآمرزش
!« 

ِ ھمه ] اشون [  شب روان نی ادر  ی خوشی جھاننی ای زندگیَھمچند
 .ابدیدر
 
5 
  ؟ردی شب، روانش در کجا آرام گنی در سوم-
 
6 

 : اھوره مزدا گفت آنگاه
 نینچنی اان،یسرا» ُاشَتَودگاه« وندی گزی جای ونیبر سر بال] روان اشون [ 

 :خواستار آمرزش شود 
 ! او آمرزش باد بر «-

 او را آمرزش ش،ی که اھوره مزدا به خواست خوی باد بر آن کسآمرزش
 »!فرستد 

ِ ھمه ] اشون [  شب، روان نی ادر  ی خوش،ی جھاننی ای زندگیَھمچند
 .ابدیدر
 
7 

 ی منی دمان روان اشون مرد را چندهی شدن شب سوم، سپی از سپرپس
 ی منی و او را چندابی ی خوش می و بوھااھانی گانی که خود را در مدینما
  دینما
) [ 1( وزد ی می وی به سویمروزی نی ھانی از سرزمیی باد خوش بوکه
 . بادھاگری دی تر از ھمه یخوش بو ] یباد
 
8 

 افتهی درشی خوینی را به بی باد خوش بونی که ادی نمای منی مرد را چناشون
  : ]دی گونیآنگاه با خود چن[ است 

 افتهی خود درنینی که ھرگز مانند آن به بی بادنی تری خوش بونی باد، انی ا-
  وزد ؟یبودم، از کجا م
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9 
:  شود ی مانی بر او نمای ازهیِ دوشکری به پیو» ِ نید« باد، نی وزش ادر

 خوش چھره، برزمند، با پستان رومند،ی ندبازو،ی درخشان، سپبا،ی زی ازهیدوش
  یھا

 ھمچند ھمه کرشی و پدی نمایه م آزاده و نژاده که پانزده سالکوتن،ی نبرآمده،
 .باستی زدگان،ی آفرنیباتری زی
 

10 
 : بپرسد ی بدو کند و از وی روان اشون مرد، روآنگاه

 دهی که من دی ازهی دوشنی خوش اندام تریا!  جوان ی زهی دوشی ایستیک
 ام ؟

 
11 

 : بدو پاسخ دھد ،یو» ِ نید« آنگاه پس
  !نی دکی کردار و نکی گفتار، نکی نش،ی اندکی جوانمرد نیا

 . توام»نید «من
 : ]اشون بپرسد [ 

 و خوش ییبای و زیکی و نی بزرگی کجاست آنکه تو را دوست داشت براپس
 بر دشمن، آنچنان که تو در یرگیدر چ] تو [ ِ یی و تواناروزیِ پیروی و نییبو

  ؟یی نمایچشم من م
 

12 
 : ] پاسخ دھد زهیدوش[ 
  !نی دکی کردار و نکی گفتار، نکی نش،ی اندکی جوانمرد نیا
 یی و خوش بوییبای و زیکی و نی بزرگی برای که مرا دوست داشتیی تونیا

 بر دشمن، آنچنان که من در یرگیدر چ] من [ ِ یی و تواناروزمندیِ پیرویو ن
 .می نمایچشم تو م

 
13 

 پرستد و ی سوزاند و بتان را می ُمردار میگری که دیدی دی که تو میھنگام
 و ی سرودیم» گاھان« و ی نشستی برد، می ورزد و درختان را میم مست

 ای کی و اشون مرد را که از نزدی ستودی و آذر اھوره مزدا را مکی نیآب ھا
 .ی کردی خشنود مد،ی رسیدور م

 
14 

 .ی تر کردی، تو مرا دوست داشتن]بودم  [ ی داشتندوست
 .ی کردباتری، تو مرا ز]بودم  [ بایز
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 .یتو مرا دلپسندتر کرد] ودم ب [ دلپسند
 .ی تر کردگاهی بودم، تو مرا بلند پاگاهی پابلند

 ی م- ستوده و پناه بخش را شهیِ ھمی اھورامزدا- پس مردمان مرا نی ااز
 )2.(ندیستا

 
15 

 کی نی شهیاند ] گاهیپا[  گام را بردارد و به نی روان اشون مرد نخستآنگاه
 .دیدرآ

 گام نیسپس سوم. دی درآکیگفتار ن ] گاهیپا[  به  گام را بردارد ونی دومپس
 گام را بردارد و نی و سرانجام، چھارمدی درآکیکردار ن ] گاهیپا[ را بردارد و به 

 .دیدرآ) انی پایفروغ ب ] یسرا ([ »رانیَان«به 
 

16 
 بدو آورد و ی را بدرود گفته است، روی از او زندگانشی که پی اشون مردآنگاه
 : بپرسد یاز و

 ! اشون یا
  ؟ی را بدرود گفتی زندگچگونه

 ! اشون یا
  ؟یافتی یی پر از ستورِ جھانِ خواھش و آرزو رھای از خانه ھاچگونه
  ؟یدی رسینوی از جھانِ َاستوَمند به جھانِ مچگونه
  ؟ی به جھان جاودانه درآمدبی از جھان پر آسچگونه

  ؟دی نمای تو را چگونه م،یرپای دیبھروز ] نیا[ 
 

17 
  :دی اھورامزدا گوآنگاه

 یی و درد جدامودهی و تباه را پنی که راه پر ھراس و سھمگی از کس- او از
 . مپرسیزی چ- است دهیروان از تن را کش

 
18 

 . آورند»هَیَزرَم« از روغن ی او را خورشپس،
 نی دکی کردار و نکی گفتار، نکی نش،ی اندکی است جوانمردِ نی خورشنیچن

 .را پس از مرگ
ِ جوان بس] است  [ ی خورشنینچ  کی ناری بسش،ی اندکی ناریاشون زن

 . رای فرمانبردارِ شوی کردار و خوب آموخته کی ناریگفتار، بس
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  سومفرگرد

 
 سه شب پس از نی کار روانِ ُدروند را در نخستی از اھورامزدا چگونگزرتشت

ب،  در آن سه شی که روان ودی گویاھوره مزدا در پاسخ م. دیمرگ پرس
 یرا م» گاھان« پاره از نی برد و ای او بسر مکری بگرد پشانیسرگشته و پر

  :دیُسرا
 ! مزدا َاھوره یا«
 )3(» آورم ؟ به کجا بروم ؟ی کدام مرز و بوم روبه

 ی منی دمان روان مرد ُدروند را چندهی شدن شب سوم، سپی از سپرپس
. ابدی ی را درمیاخوش گند و نی است و بوھاخبندانی برف و انی که در مدینما

 یبه سو) 4 (ی َاپاختری ھانی از سرزمنی گندآگی که باددی نمای منیاو را چن
 : پرسد یاز خود م.  وزدی میو
 » ام ؟افتهی در نشی خوینی باد که بدبوتر از آن را ھرگز به بنیاز کجاست ا «-

 زشت، ،ارهی پتیِ زنکری که به پندی بی خود را م»نید« باد، نی در وزش اآنگاه
 ی تر از ھمه دهی خَرفْسْتران و گندنیدتری زانو، ھمچون پلدهی خمن،یچرک
 : پرسد یروان ُدروند از او م.  آوردی می بدو رودهی گنددگانیآفر

 » ام ؟دهی تو که ھرگز زشت تر از تو را ندیستیک «-
 ! زشت گفتارِ زشت کرداری شهی زشت اندیا« : دی گوی می در پاسخ وزن
 زشت و تباه و َبِزه نیِ تست که من چنیاز آز و بد کردار. شت توام کردار زمن

 که تو یھنگام.  و درمانده و درھم شکسته امدهی و گنددهیکار و رنجور و پوس
 و اهی گزارد و آب و آتش و گی را مزدانی اشیای و نشی ستای کسیدی دیم
 .ی کردید م را خشنووانی و دمنی دارد، تو اھری را پاس مکی ندگانی آفرگرید

ِ از ی میاری گرانی به دی کسیدی دی که تو میھنگام  رساند و اشونان
 ی می نوازھمانی و مردی گی در پناه مد،ی را چنان که بادهی دور رسای کینزد

 .ی بستی مردم می و در به روی کردی میکند، تو تنگ چشم
 .ی بودم، تو ناپسندترم کردناپسند
 .ی کردترمزی بودم، تو ھراس انگزی انگھراس
 .ی ترم کرددهی بودم، تو نکوھدهینکوھ

 شی مرا بش،ی و گفتار و کردار بد خوشهی داشتم، تو با اندی در َاپاختر جامن
 .ی َاپاختر راندی به سوشیاز پ

 ھماره مرا - بودند منی اھری فرمانبرداری که چندی بدان رو- شدگان گمراه
 ». فرستندنینفر

پس در . دی بد درآی شهی اندگاهی گام به پانیت روان مرد ُدروند در نخسآنگاه
 کردار بد گاهی گام به پانیسپس در سوم. دی گفتار بد درآگاهی گام به پانیدوم
 .رسد) دوزخ (انی پای بیرگی تی گام به سرانی و سرانجام در چھارمدیدرآ

 پرسد ی را بدرود گفته است، از او می از او زندگانشی که پی دروند مردآنگاه
: 
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 ! دروند یا«
  ؟ی به جھان جاودانه درآمدبی از جھان پرآسچگونه

 » ؟دی نمای تو را چگونه م،ی پاری دی شکنجه نیا
  :دی گومنی اھرآنگاه

 روان از ،یی و درد جدامودهی و تباه را پنی که راه پر ھراس و سھمگی کساز«
 ». مپرسیزی است، چدهیتن را کش

 را نیِ بد گفتارِ بد کردار بد دشی اند آورند چه، بدنی زھرآگی او را خورشپس،
 .دیجز آن خورش نشا

 نافرمانبردار از یِ بد گفتارِ بد کردار ناپاک بد آموخته شی بد انداری دروند بسزن
 . دھندی خورشنی چنزی را نیشو

 
 

------------------------------------ 
 : ھا پانوشت

 
 . بوده استیزدی فروغ و فردوس ایجا) جنوب (مروزی نران،ی اریدر اساط. 1
 جمله نی مرد اشون بود خطاب به او؛ اما انی از زبان دنیشی پیجمله ھا. 2

 شی پی آن با جمله ھاوندی آمده است و پنجایناگھان از زبان اھورامزدا در ا
 .ستیروشن ن

 .1، بند 46 سنایگاھان، . = 3
 و وانی و دمنی اھرگاهی دوزخ و پایجا) شمال( اپاختر ران،ی اریدر اساط. 4

 .دروجان است


