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        ھادختشتیسروش 
  ھاُدختشتَی ُسروش

 
 . راییافزارِ اھورا ِ سخت رزمی َمْنَثره -ِ تن ریِ ُسروشِ َاَشَونِ دلیخشنود

 
 ٭

 کمی ی کرده
 
1 

 .مییستا ی َاَشَون، َردِ َاَشه را می افزایتیِ گروزی ُبرزمندِ پیِ پارساُسروش
 !  زرتشتیا
 ...  کار در جھان استنی بھتر ک،یِ نشیاین
 
2 
 .از کار باز تواند داشت  است آنچه مرد و زن ُدرَوند را بھتر، نیا
ھا و زانوان و دھان مرد و زن ُدرَوند  ھا و دست ھا و گوش  است آنچه چشمنیا

 کس را چی که ھکیِ نشیای نژهی به وکشاند؛ ی می و آنان را به نابودبندد یرا م
 .ازاردی و نبدینفر

 ز،ی است که ُدرَوج را بھتر از ھر چیا  و مانند زرهری دلی ھمچون پھلوانش،یاین
 ... از کار باز تواند داشت 

 
3 

 .ردیگ ی مشی را در پناه خوشانیِ  َاَشَون است که بھتر از ھرکس، دروُِسروش
 .اندازد یکه بھتر از ھر کس، ُدرَوج را برم]  است یروزمندیُسروش آن پ[ 

 ،یروزی بر زبان آورد، در پشیاین وشی ستاگرانی از دشتری که بی مردَاشَون
 . استنیزورمندتر

 .راند یپنھان ُدرَوج را م]  وانید[  ز،ی بھتر از ھر چَمْنَثره
 . سخن استنیروزمندتریپ» ... هَیرْی َوَاھوَن«

 .است] سخن [  نیروزمندتری پن،یِ راست در روزِ پسسخن
 ی نھادھای  ِ خوب، از ھمهی نھادھای از ھمه - دادِ زرتشت  - یِ مزداپرستنید

 . استتر یرفتنینژاد، پذ َِاَشه
 
4 
 !  زرتشتیا

ِ مه آلود کی در شبِ تارای یِ بزرگی دشوارای ی که در برابرِ آبِ بزرگی زنای مرد
 در انجمنِ مردان ایھا   برخورد راهی در جاای ناوتاک ی ھنگام گذشتن از رودای

 گفتارِ فرو فرستاده را با نی اپرست،ویِ گروهِ ُدرَوندان دانی در مایَاَشون 
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 دی وبگوشدیندی ب  اشَون،کی و با کردار شَون َاکی َاشَون، با گفتار کی ی شهیاند
 ... و بورزد

 
5 

 کند، نی چنگری در ھر ھنگام دایِ داوران ی و ھراس از داورمی به ھنگام بای... 
 جست و چیِ ھیاری شب به نی روز و در انی در انیِ  ُدرَوندِ خشمگدگانید

 ند،یربا ی که گله و َرمه را میِ راھزنانی نخواھد کرد و دشمندای او را پ،ییجو
 . نتواند رساندی او را گزندی روچیبه ھ

 
6 
 !  زرتشتیا
 از یا  دستهای شود کی نزدی که راھزنی گفتارِ فرو فرستاده را ھنگامنیا

 .، به آواز بلند برخوان]فرا رسند [  وانی از دی گروھایدزدان 
 که یانی بکار آورند و پریی که جادوی و جادوانور نهی کوپرسِتی ُدروندان دآنگاه

 . نھندزی دست زنند، بھراسند و رو در گرانهی پریبه کارھا
 و سرکشان، ناتوان وپرستانی و پنھان شوند و دزندی سرکوفته واپس گروان،ید

 .و دھان بسته مانند
 
7 

 ی ُسروشِ پارسارامونی پزی ما نگردد، ی سگِ چوپان که گرداگردِ گله مھمچون
 .میگرد ی مروزمندیِاشون و پ

 و با کردار کی با گفتار نک،ی نی شهی را با اندروزمندی ما ُسروشِ پاکِ پن،ینچنیا
 .مییستا ی مکین
 
8 

 که یشیا ستی براش،یروزی و پروی نی برا  فر و فروغش،یِ َاَشَون را براُسروش
 .میستا یبلند و با َزور م]  با بانگِ ی[ آورد، با نماز ی را بجازدانیا

 .میستا یِ ُبرزمند را موسنگی و َنرکی بزرگ نیَاش
 .دی آیاری ما را به روزمند،یِ اشَون و پی که ُسروشِ پارسابشود

 
9 

 .مییستا یِ َاَشَون را مُسروش
سرآمد و برتر از ھمگان   ،ی که در اشَونمییستا یمزدا را م ِ بزرگ، َاھورهَرد

 را دهی ورزکی نیھا  کـُنشی  و ھمهی زرتشتی سرودھای ھمه. است
 . خواھد شددهی شده است و آنچه را که ورزدهیآنچه را که ورز:  مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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  دومی کرده
 

10 
 .مییستا ی َاَشَون، َردِ َاَشه را می افزایتیِ گروزیِ ُبرزمندِ  پیِ پارساُسروش

 .را شکست دھد »َذَیکـَ«آلوده به گناه ] مرد [  که آن
 .را شکست دھد »یذِییکـَ«آلوده به گناه ] زن [  که آن
 .را فرو کوبد - ی زندگی تباه کننده - زورمندِ درَوج اری بسوی که دآن
 . استانی جھانی ِ ھمهیِ بھروزبان دهی نگاھبان و دآن
 

11 
 . کندی مزدا را نگاھدارنشی آفرارانهی که ھرگز به خواب نرود و ھشآن
 . کندی مزدا را نگاھباننشی آفرارانهی که ھر گز به خواب نرود و ھشآن
افزارِ آخته،   سراسر جھان َاستومند را با رزمد،ی که پس از فرورفتن خورشآن

 . کندیپاسدار
 

12 
] ھرگز  [ -]  نویم[  و َانَگر نویسپند م - نویِ آن دو منشی که از ھنگام آفرآن

 . کرده استینخفته و جھان َاَشه را پاسدار
 . در نبرد استی َمَزنَدروانی که روز و شب، ھمواره با دآن
 

13 
 .زدی ھراسان نشود و نگروانی دمی که از بآن
 یکی به تارمی شوند و از بزانیاز او ھراسان و گر -  ریناگز - وانی دی  که ھمهآن
 )1. ( نھندیرو

 که یشی ستای براش،یروزی و پروی نی برا  فر و فروغش،یِ َاَشَون را براُسروش
 .میستا یبلند و با َزور م]  با بانگِ ی[ آورد، با نماز ی را بجازدانیا

 .میستا یِ ُبرزمند را موسنگی و َنرکی بزرگ نیَاش
 .دی آیاری ما را به روزمند،یِ اشَون و پی که ُسروشِ پارسابشود

 .مییستا یِ َاَشَون را مُسروش
سرآمد و برتر از ھمگان   ،ی که در اشَونمییستا یمزدا را م ِ بزرگ، َاھورهَرد

 را دهی ورزکی نیھا  کـُنشی  و ھمهی زرتشتی سرودھای ھمه. است
 . خواھد شددهی شده است و آنچه را که ورزدهیآنچه را که ورز:  مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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  سومی کرده
 

14 
 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«

 .مییستا ی َاَشَون، َردِ َاَشه را می افزایتیِ گروزیِ ُبرزمندِ  پیِ پارساُسروش
. است] َاَشَون [  نیُدرَوند و سپندتر] ِ انیم[  یآشت] ِ مانیپ[  که نگاھبانِ آن
)2( 

 . او فرود آمدندی به سونی زمی که َامشاسپندان در ھفت کشور روآن
 .اموختی بنیخود بدو د ِ َاَشَون، یَمزدا  است و َاھورهنی که آموزگارِ دآن

 که یشی ستای براش،یروزی و پروی نی برا  فر و فروغش،یِ َاَشَون را براُسروش
 .میستا یبلند و با َزور م]  با بانگِ ی[ آورد، با نماز ی را بجازدانیا

 .میستا یزمند را مِ ُبروسنگی و َنرکی بزرگ نیَاش
 .دی آیاری ما را به روزمند،یِ اشَون و پی که ُسروشِ پارسابشود

 .مییستا یِ َاَشَون را مُسروش
سرآمد و برتر از ھمگان   ،ی که در اشَونمییستا یمزدا را م ِ بزرگ، َاھورهَرد

 را دهی ورزکی نیھا  کـُنشی  و ھمهی زرتشتی سرودھای ھمه. است
 . خواھد شددهی شده است و آنچه را که ورزدهیآنچه را که ورز:  مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 

  چھارمی کرده
 

15 
 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«

 .مییستا ی َاَشَون، َردِ َاَشه را می افزایتیِ گروزیِ ُبرزمندِ  پیِ پارساُسروش
 درفش نیِ خونِ خشموی َاشَون، او را به درھم شکستن دیَمزدا  که َاھورهآن

 .برگماشت
 را درھم زهی که جنگ و ستمییستا ی را میروزی و پیآشت] ِ مانینگاھبانِ پ[ 

 .شکند
 

16 
 مھرِ فراخ چراگاه را، ارانی را، نیتر  َرْشنِ راستارانی ِ سروشِ َاشَون را، ارانی
 و یافزا یتی َارْشتادِ گارانی   را،یِ مزداپرستکیِ ننی دارانی بادِ اشون را، ارانی 

 کیِ نیستی چارانی  را، کیِ نیِ َاشارانی  پرور و سود رساننده به جھان را، جھان
 ...  رانیتر ستِ دریستای چارانیرا، 
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17 
 روش ارانی را، زیوستی دادِ دارانی منَثره را، ارانی را، زدانی ای  ھمهارانی... 

 ارانی م َاَشَون را،  ما مردیھا انتی سوشارانی امشاسپندان را، ارانی را، نیریِد
 ... ِ َاَشه رانشی آفری ھمه

 که یشی ستای براش،یروزی و پروی نی برا  فر و فروغش،یِ َاَشَون را براُسروش
 .میستا یبلند و با َزور م]  با بانگِ ی[ آورد، با نماز ی را بجازدانیا

 .میستا یِ ُبرزمند را موسنگی و َنرکی بزرگ نیَاش
 .دی آیاری ما را به روزمند،یِ اشَون و پی که ُسروشِ پارسابشود

 .مییستا یِ َاَشَون را مُسروش
سرآمد و برتر از ھمگان   ،ی که در اشَونمییستا یمزدا را م ِ بزرگ، َاھورهَرد

 را دهی ورزکی نیھا  کـُنشی  و ھمهی زرتشتی سرودھای ھمه. است
 . خواھد شددهی شده است و آنچه را که ورزدهیآنچه را که ورز:  مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 

  پنجمی کرده
 

18 
 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«

 م؛ییستا ی َاَشَون، َردِ َاَشه را می افزایتیِ گروزیِ ُبرزمندِ  پیِ پارساُسروش
 نی و پسنی با نخستنیشی و پنیانی و منی و پسنی نخستشگریھمچون ستا

 .شکشی پنیشی و پنیانیو م
 

19 
ِ جنگاور رومندیَمْنَثره، پھلوانِ ن -ِ تن ری ُسروشِ اشَون دلیھا یروزی پی ھمه

 . را سر بکوبدوانی که دمییستا یِپرتوان بازوان را م
 - یروزیِ پی برتری  و اشَون و بخشندهدست رهیِ چروزمندیآن پ] ِ یھا یروزیپ[ 

 .مییستا ی را می َارشتزدیو ا -سروشِ َاشَون 
 

20 
 .مییستا ی م سروش است،] ِ یانینگاھ[ ناه  را که در پییھا  خانهی ھمه

 داشته و َاشَون ی سروشِ اَشَون را گرام  که در آن،مییستا ی را میخانمان
 را کی و سرآمد در کردار نکی سرآمد در گفتار ن ک،ی نی شهیمردِ سرآمد در اند

 . باشندرفتهی پذیبه خوب
 

21 
 .مییستا یِ سروشِ اشَون را مکریپ
 .مییستا ی را منیتر ِ َرشنِ راستکریپ
 .مییستا یِ مھرِ فراخ چراگاه را مکریپ
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 .مییستا یِ بادِ اشون را مکریپ
 .مییستا ی را میِ مزداپرستکیِ ننیِ دکریپ
 .مییستا یپرور و سود رساننده به جھان را م  و جھانی افزایتیِ َارشتادِ گکریپ
 .مییستا ی را مکیِ نیِ َاشکریپ
 .مییستا ی را مکینِ یستیِ چکریپ
 .مییستا ی را منیتر ِ درستیستایِ چکریپ
 

22 
 .مییستا ی را مزدانی ای ِ ھمهکریپ
 .مییستا یِ َمْنَثره را مکریپ
 .مییستا ی را مزیوستی داد دکریپ
 .مییستا ی را منیریِ دکرروشیپ
 .مییستا یِ امشاْسَپندان را مکریپ
 .مییستا یِ ما مردمِ َاَشَون را میھا انتیِ سوشکریپ
 .مییستا یِ َاشَون را منشیِ سراسرِ آفرکریپ

 که یشی ستای براش،یروزی و پروی نی برا  فر و فروغش،یِ َاَشَون را براُسروش
 .میستا یبلند و با َزور م]  با بانگِ ی[ آورد، با نماز ی را بجازدانیا

 .میستا یِ ُبرزمند را موسنگی و َنرکی بزرگ نیَاش
 .دی آیاری ما را به روزمند،یِ اشَون و پی که ُسروشِ پارسابشود

 .مییستا یِ َاَشَون را مُسروش
سرآمد و برتر از ھمگان   ،ی که در اشَونمییستا یمزدا را م ِ بزرگ، َاھورهَرد

 را دهی ورزکی نیھا  کـُنشی  و ھمهی زرتشتی سرودھای ھمه. است
 . خواھد شددهی شده است و آنچه را که ورزدهیآنچه را که ورز:  مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 

23 
 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«

 .فرستم ی را درود مییافزارِ َاھورا  سخت رزمی َمْنَثره -ِ تن ریِ اشَون دلُسروش
 »...  ُوھوَاِشْم«
 تن، او را یداری او را پا ،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئْشَچه ییَاھما«
 بخش، او را فرزندان کارآمد، او را شی آسااری بسی  تن، او را خواستهیروزیپ

ِ ھمه گونه ییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر ،یرپای دیزندگ
 )4(و ) 3... ( بخش یآسان

 
 .17، بند 57 ھات سنایبرابر با . 1
 .2 بند شتی به مھر دینگاه کن. 2
 .11، بند 68ھات  سنایبرابر است با . 3
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 سر شتیسروش « شتی نی متن اوستا به دنبال ایھا-سیدر دست نو. 4
 سنای در بخش نی از اشی است و پ57 ھات سنایآمده است که ھمان » شب

 .آمده است


