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      بزرگشتیھفتن 
  بزرگشتی ھفتن

 
 ( استسنهی 42 تا 35 یھا-ھات(»ھفت ھات« بزرگ ھمان شتی ھفتن

 
ھپتنگ « در اوستا ردیگ-ی را دربر مسنای از ی که بخش42 تا 35 یھا-ھات

 از ژهی ویخوانده شده است و آن را بخش» ھفت ھات «ی و در فارس»یتیھا
اند و در - شمردهسنای یھا-ات ھگری جدا از دییھا-یژگی وی و داراسنای

 ھا-شتیدر »  بزرگشتیھفتن « اوستا به نام ی از گزارش ھایبرخ
 .اند-آورده

 
---------- 

 
 35 ھات

 
1 
 “ : زوت “

 .مییستا-ی را می اشون، رد اشونیمزدا-اھوره
 .مییستا-ی را مخواه-کی نارانی شھرامشاسپندان،

 .مییستا-ی و استومند را مینوی اشون می ھستسراسر
 .ی مزداپرستکی ننی به فرمان دک،ی نی- فرمان اشهبه
 “ : یراسپ “

 .مییستا-ی را می اشون رد اشونیمزدا-اھوره
 .مییستا-ی را مخواه-کی نارانی شھرامشاسپندان،

 .مییستا-ی و استومند را مینوی اشون می ھستسراسر
 .ی مزداپرستکی ننی به فرمان دک،ی نی- فرمان اشهبه
 
2 
 “ : زوت “
 و در جا-نی را که در اکی و کردار نکی گفتار نک،ی نی-شهیاند»  ...وَمتـَنـَمَھ»

 خود “ و مییگو-ی خواھد شد، درود مدهی شده است و ورزدهی ورزگری دیھرجا
 .می کوشی ھمیکی به ن“ و دل “ با جان زی ن“
 
3 
 ! بای زبھشتی اردیا! مزدا - اھورهیا
 : مینیگز-ی برمشتنی خوی را برانیا

 ھر دو جھان یھا- کنشنی که بھترمیورز-ی را می و گفتار و کردارشهیاند آن
 .است
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4 
 و نادانان، به انی به دانامیی گو-ی کنش را ھمنی بھترن،ی پاداش پسی پاز

 . و شھروندان که جھان را آباد کنند و رامش بخشندارانیشھر
 
5 
 یرا و بمی دانی و از آن کسمی شمری را از آن کسیاری شھری راستبه

 .بھشتیمزدا اھوره و ارد:  کند یاری که بھتر شھرمی خواستاریکس
 
6 

 است، بر اوست که کی دانست که درست و نی زنای را که ھر مرد چه-آن
 بکار -چنان که ھست - آن- تا آن را اگاھاندی بزی را نگرانیخود به کار بندد و د

 .بندد
 
7 
 : می شما را بھتر شمارنکیا

 . جھان رایمزدا و آبادان-ه اھورشیای و نشیستا
 - زی ن“ را گرانی د“ و می آوری شما بجای را برا“ کنش “ نی خود، انکیا

 .میاگاھانی از آن ب-  میچنان که بتوان-آن
 
8 
 نی از بھتردگانی از آفرکی، ھر»اشه «یگی، به ھمسا»اشه «ی ساالربه

 .پاداش ھر دو جھان برخوردار شود
 
9 
گاه تو - آنم؛ی منش فراگسترنیمزدا را با بھتر-ھوره ای- گفتار فرو فرستادهنیا

 .می و آموزگار آن دانندهی گو“ - !  زرتشت ی ا- “را 
 

10 
 !  اھورهیا

 از شی سرود بر سرودھا، بشی از پشی را، بکی نوری و بھمن و شھربھشتیارد
 .“ میی افزا“ ھا-شی بر ستاشی ستاشی از پشی درود بر درودھا، بشیپ
 «...  ھاتمنگھهی»

------------------------- 
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 36 ھات

 
1 
 !  مزدا اھورهیا

 کی تو، به تو نزدینوی سپند میاری کنش آذر و به دستیانجی به منخست
 .میشو-یم

 .ی را گزند رساند که تو آزردن او را خواسته باشی کسآذر
 
2 
 !  آذر مزدا اھورهیا

 .ی ما آی روش به سونیتر- خوشبه
 درود، به ھنگام داِدستان نیتر-ستهی با شا،یشادمان نیتر- رامش دھندهبا

 . آوریبزرگ، به ما رو
 
3 
 !  آذریا

 .نوی مزدا اھوره؛ چونان سپند می خوش“ ی-هی ما“ ییتو
 . که توراستی نامنی او با کارآمدتری شادکام“ ی-هی ما“ ییتو
 !  آذر مزدا اھورهیا

 .میشو-ی مکی تو نزدبه
 
4 
 کی به تو نزدکی نییدرست، با گفتار و کردار دانا با روش ک،ی نی-شهی اندبا
 .میشو-یم
 
5 
 !  مزدا اھورهیا

 .میگزار-ی و سپاس ممیبر-ی را نماز متو
 به تو کی کردار نی- با ھمهک،ی گفتار نی- با ھمهک،ی نی-شهی اندی- ھمهبا

 .میشو-ی مکینزد
 
6 
 !  مزدا اھورهیا
 : مین از آن تو داکرھای پانی را در مکری پنیباتریز

 . خواننددشی را که خورشنی زبر“ فروغ جھان “ نیتر“ گاهی پا“ بلند آن
  «...  ھاتمنگھهی»

-------------------------------- 
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     37 ھـات - سنای
 37ھات  
 
1 
 ”:َزوت“
 .مییستا-یمزدا را م- َاھورهنکیا

را  و َاَشه یتی که گمییستا-ی او را میبای زنشی و آفری و بزرگواریاریشھر
 کی نیزھای چی- و ھمهنی و زمیی روشناد؛یافری را باھانیھا و گ- آبد؛یافریب

 .دیافریرا ب
 
2 
 ی-دهی برگزشی با ستادونی او را ا،ی وی و خوب کرداری و بزرگواریاری شھربه

 .مییستا-ی را نگاھبانند، میتیآنان که گ
 
3 
 یی َمزدای-دهی پسند”یھا-نام“ و یی پاِک َاھورایھا- به نامدونی را ااو
 .مییستا-یم
 .مییستا-ی مشی را با دل و جان خواو
 .مییستا-ی َاَشون مردان و َاَشون زنان را میھا-ی و َفَرَوشاو
 
4 
 آن ،ی َامشاسَپند، آن روشننیباتری آن زم؛ییستا-ی را مبھشتی َارددونیا

 . رایکیسراسر ن
 
5 

 .مییستا-ی را مکی و سَپندارَمِذ نکی و پاداش نکی ن»نید« و وری و شھربھمن
------------------------------------ 

     38 ھـات - سنای
 38ھات

 
1 
 . که ما را در بر گرفته استینی زمم؛ییستا ی را منی زمنکیا
 ! َمزدا  اََھورهیا

 َاَشه نی و از بھترندی را که از آنِ تو به شمار آیزنان. مییستا-ی را مزنان
 .مییستا یبرخوردارند، م

 
2 
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 و کی نی و آرزوکی پاک، پاداش ن»نید« و یاری ھش،ی چاالک،ینی شوِر دبا
 .مییستا ی را مکی نشی و بخشاکی و نام نکی نیفراوان

 
3 
 و گرد آمده و روان شده و خوب دهی فروچکیھا- آبم؛ییستا یھا را م  آبنکیا

 . راییکنش َاھورا
 “ ! ھا  آبیا “

 سزاوار ی و به خوبی شناور در خوری روان و به خوبی را که به خوبشما
 .“ مییستا ی م“ د،ی دو جھانشیشو و بخشا و شست

 
4 
 داده کی نیھا  به شما آببخش ی خوشیَمزدا  که َاھورهییھا- با نامنکیا

 “ھا  با آن نام. مییستا ی شما را م“ھا   نام“با آن . مییستا یاست، شما را م
ھا سپاس  با آن نام. میارھا نماز گز با آن نام. می خواھانی دوست“از شما 

 .میگزار
 
5 
 !  باروریھا  آبیا

 شما را که ھمچون د؛ی شما را که ھمچو مادرم؛یخوان ی ھمیاری را به شما
 .دی بھتر و خوشترھا یدنی آشامی  و از ھمهدیانینوای پرستار برده،یگاو ش
 تنگنا ما نی تا در ا“ میخوان-ی ھم“ جا نیبد) 1( بلندبازو ِی را با رادکانی نشما

 !  مادران زندهی شما ادی کنیاری و دیرا پاداش دھ
 «...  ھاَتمنْگِھهِی»
 
-- 
 

اش، به - بلند آورندهی بازویی چنان بزرگ و فراوان که گوی و بخششیراد .1
 .رسد-یآسمان م

-------------------------------------- 
 39 ھـات - سنای

 39 ھات
 
1 
 یھا- خود و روانیھا- و گوش َتَشن و روان گوشورَونمییستا-ی منیچن-نیا

 یھا برا- و آنمییھا- آنی ما ھستند؛ که ما برای زندگی-هی را که ماانیچارپا
 .ندیما
 
2 
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 .مییستا-ی را می جانوران سودمند دشتیھا-روان
 - در ھرجا که زاده شده باشند - َاَشون مردان و َاَشون زنان را یھا- رواننکیا
 دهیِ َاَشه کوشیروزی پی براکشانی ن»نید« که یو زنان؛ مردان ”مییستا-یم“

 .دی و خواھد کوشکوشد-یاست و م
 
3 
َامشاسَپندان جاودان زنده :  راکی ننگانی و مادنگانی نرمییستا-ی منیچن-نیا

 و امشاسَپند بانوان برند-ی بسر مکیو جاودان پاداش بخش را که با منشِ ن
 .را
 
4 
 ! مزدا- اھورهیا

 و شهی ما اند،ی و رفتار کردی و سخن گفتیدیشی اندیکیو به ن که تچنان-آن
 .میآور-ی تو فراز مشگاهی را به پشی خوکیگفتار و کردار ن

 ! مزدا- اھورهیا
 و میبر-یھمچنان ترا نماز م. میکن-ی مشیای و نمییستا-ی ترا مھمچنان

 .میگزار-یسپاس م
 ی به سوک،یِ  نیزگاریپرھ و با کی با َاَشه، با پاداش نکیِ نوندی پیاری دستبه

 .مییآ-یتو م
 «... ھاَتمنگِھهِی»

------------------------------------------ 
 

 40 ھات
 
1 
 !  مزدا اھورهیا
 !  ما را برآوری آر و آرزوادی پاداش را به نی انکیا
 !  مزدا اھورهیا

 . چون من استیِ کسینداری که پاداش دیا- را تو فرمان دادهچه-آن
 
2 
در “ و چه ی کنونی تا چه در زندگی داشتی را تو به ما ارزان”پاداش“ نیا

 .می تو و َاَشه باشی- جاودانهنی ھمنش،ینوی م”جھان
 
3 
 !  مزدا اھورهیا

 کوشا را به گرانی و برزندی َاَشه جو”و“ کن که ارتشتاران به َاَشه بگروند چنان
 . ھمگام باشند”انآُتربان“ پرشور و استوار دار تا با، ،یرپای دیگانگی
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4 
 !  مزدا اھورهیا

 شانی از شما که ما با ای با آناناورانی و ھمکاران و شاوندانی باد که خونیچن
چه - که آنمی باشی و ما از پاکان و َاَشونانندی از آنِ شما به شمار آم،یا-گانهی

 .دی داری به ما ارزانم،یکن-یرا آرزو م
 «... ھاَتمنگِھهِی»

---------------------------------------------- 
     41 ھـات - سنای

 41 ھات
 
1 

 اھوره مزدا و شگاهی به پ“ خود را ی“ ھا-شیای و درودھا و نسرودھا
 .می آنان دانی-ستهی و شزاوار و شامی فراز آوربھشتیارد
 
2 
 ! نیتر- باشندگان، خوب کنشانی در میا!  مزدا اھوره یا

 ! میور شو-ھماره بھره تو کی نیاری که از شھربشود
 !  کندیی بر ما مردان و زنان فرمانروایکی ناری که ھر دو جھان، شھربشود

 
3 
 ! نیتر- باشندگان، خوب کنشانی در میا

 .می از اشه برخوردار دانزدی و اابی را فرخنده و کامتو
 ! ی تن و جان ما باش“ نگاھبان “ که تو در ھر دو جھان بشود

 
4 
 ! نیتر- باشندگان، خوب کنشانی در میا!  مزدا یا

 ! می داری و به خود ارزانمیابی تو را دریرپای که پناه دبشود
 یکه آرزو-چنان- آن- و می شورومندی تو کامروا و ناری به دست“بشود که  “

 ! یری ما را در پناه خود گیرگاھی د-ماست 
 
5 
 !  مزدا اھورهیا

 ی و به پاداشمیرفتی پذ“ آن را “ و می تو خوانده شدآوران-امی و پسرودخوانان
 .می خرسند،ی داددی ھمچون ما را نویکسان» ِ نید«که 

 
6 
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 در “ و چه ی کنونی تا چه در زندگی داشتی را تو به ما ارزان“ پاداش “ نیا
 .می تو و اشه باشی- جاودانهنی ھمنش،ینوی م“جھان 

 
7 
 «...  ھاتمنگھهی»
 و در جا-نی را که در اکی و کردار نکیتار ن گفک،ی نی-شهیاند: »  ...َھوَمتـَنـَم»

 “ و مییگو-ی خواھد شد ، درود مدهی شده است و ورزدهی ورزیگری دیھر جا
 .می کوشی ھمیکی به ن“ و دل “ با جان زی ن“خود 

 «... ویری َاھو وثــَهَی»
 «...  ُوھواشم»
 «...  ھاتمنگھهی»

-------------------------------------------- 
 
 42 اتھ
 
1 
 “ : یَزوت و راسپ “
 !  امشاسپندانیا

 .مییستا-یرا م» ھفت ھات «یھا-پاره
 .مییستا-ی را م“ساران “ چشمه یھا-آب
 .مییستا-یھا را م- گذرگاهیھا-آب
 .مییستا-ی را م“ـھا ” راھـیھا-یوستگی ھم پبه
 .مییستا-ی را م“ـھا ” راھـیھا- ھم آمدنبه
 
2 

 .مییستا-ی را مزانی آبریھا-کوه
 .مییستا-ی را مزانی آبریھا-اچهیدر

 .مییستا-ی سود بخش گندم را میکشتزارھا
 .مییستا-ی را مدگاری و آفردار-نگاه
 .مییستا-ی و زرتشت را ممزدا

 
3 

 .مییستا-ی و آسمان را منیزم
 .مییستا-ی را مدهی چاالک مزدا آفرباد

 .مییستا-یِ البرز کوه را مغیست
 .مییستا-ی م راکی نیزھای چی- و ھمهنیزم
 
4 



 9 

 .مییستا-ی اشونان را میھا- و روانکی نمنش
 .مییستا-یرا م» َپنچا َسدَورا«ِ ی»یواس «”ِ یماھ “
 . استستادهیا» فراخ کـَرت «یای درانی که در ممییستا-یِ پاک را می»َخَر»
 .مییستا-یرا م» فراخ کرت «یایدر
 
5 

 .مییستا-ی برومند را منی زرھوم
 .مییستا-ی را می افزایتی گھوم
 .مییستا-ی مرگ را می- دردانهھوم

 
6 

 .مییستا-ی روان و مرغ پران را مآب
اند؛ به - دور رفتهیھا-نیکه به سرزم- آنانم؛ییستا-ی آتروبانان را مبازگشت
 . اشه را خواستارند“ آموزش “ که گری دیکشورھا

 .مییستا-ی امشاسپندان را می-ھمه
 «...  ھاتمنگھهی»


