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     شتیآبان 
 

 شتَی آبان
 

 . رادهی مزدا آفراھانی گی-و ھمه »یَاِردو«ِ َاَشَونِ شیآال-ی آبِ بیخشنود
  [ :یراسپ ]
 .دیکه َزوت مرا بگو» ...ویری اھوَوثهی»
 [ :َزوت ]
 .دیکه پارسا مِرد دانا بگو» ... َھچاتی َاشات چاثاَرتوش»
 

 کمی ی-کرده
 
1 

 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
 
2 

 ی زنان را برای- مردان را پاک کند و زھدان ھمهی- ھمهی- که تخمهاوست
 .دیبپاال]  شیاز آال[  ش،یزا

 ی بخشد و زنان باردار را به ھنگامی زنان را آسانی- ھمهمانی که زااوست
 .آورد] در پستان [  ری است، شستهیکه با

 
3 

 .جا بلند آوازه است- که در ھمهی برومنداوست
 . استنی زمی رویھا- آبی- ھمچندِ  ھمه،یمند- فرهاری که در بساوست
 .زدیر» فراخ کرت« یایبه در» ُھَکر« که از کوه ی زورمنداوست

 
4 

 کی و ھزار رود، ھرچهای ھزار دری-آن دارنده - تای َاناھسوری ھنگام که َاِردوبدان
 فراخ کرت روان یای دریبه سو - چابک سوار ی چھل روز راه مردیبه درازا

 .دی آن برآی-انهی به جوش درافتد و مای آن دریھا-شود، سراسر کرانه
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5 
[  روان شود؛ ی از ھفت کشور، رودکی که از آن من است، به ھری آبنی ااز

 . روان استکسانی که از آن من است و در زمستان و تابستان یاز آب]  یرود
 زنان را پاک ری مردان را و زھدان و شی- من، آب را و تخمهی برایبرا) 1( او

 .کند
 
6 

 تا خانه و روستا و دمی بخشی ھستش،ی خویرویاو را به ن -مزدا -َاھوره - من
 .باشم و پناه بخش و نگاھبان بانیشھر و کشور را بپرورم و پشت

 
7 
 !  زرتشتیا

 -  دشی و سپبایبازوان ز. زدیخ-ی مزدا برمدگاری آفری از سوتای َاناھسوَریَاِردو
 یِ  کتفِ  اسبیبه ستبر - آراسته است یدنی با شکوه و دیورھایکه به ز

 .است
 .شدیاند-ی منی چنشی در نھاد خوشود-ی روان مرومندی ناریِ  بسنی نازنآن
 
8 
  کند ؟شیای کس مرا ننیکدام -
 ساخته و پالوده نییِ  به آری به شختهی با َھوم، آمختهی که مرا َزور آمستیک -
  کند ؟ازین

خرم و ] که او [  پسندم و خواستار ی را خوشی دلکی شناس نمانی پنیچن
 ! [ ماند[ شادمان 

 
9 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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  دومی-کرده
 

10 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهتاوس
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
 

11 
 یای و روان جوراند-ی که بر گردونه نشسته، لگام بر دست، گردونه ماوست

 : کنان استشهی اندشی در نھاد خونی چننی ااش،-ینامور
  کند ؟شیای مرا نی کنیکدام -
 ساخته و پالوده نییِ  به آری به شختهی با َھوم، آمختهی که مرا َزور آمستیک -
  کند ؟ازین

خرم و ] که او [  پسندم و خواستار ی را خوشی دلکی شناس نمانی پنیچن
 ! [ ماند[ شادمان 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتایاھ َانسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  سومی-کرده
 

12 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
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]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

13 
 یبر دشمن -  نژاد کی رنگ و کی - دی که با چھار اسب بزرگ سپاوست

 و ھا»یَکو« و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانید - دشمنان ی-ھمه
 . شودرهیچ -  ستمکار یھا»َکَرپ«
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ،ری به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  چھارمی-کرده
 

14 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
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 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

15 
 یدر بزرگ - که روزان و شبان ی ُبرزَمندی آن زورمند درخشان بلند باالاوست

 . روان شودیرومندیبه ن - نی زمی رویھا- آبی-ھمچنِد ھمه
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  پنجمی-کرده
 

16 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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17 
 ی»ایتیدا«] رود [  ی- در کرانهجیو-رانیدر ا -مزدا -َاھوره - دگاری را بستود آفراو
 و شهیبا اند» َمنَثره« با برسم، با زبان ِخَرد و ر،ی به شختهی با َھوم آمکین

 ...ور و با سخن رسا، با َز] کین[ گفتار و کردار 
 

18 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

را بر  - زرتشت َاَشَون  -» ُپوروَشسپ« دار که من پسر ی ارزانیابی کامنی امرا
 . رفتار کندینی و ددی سخن گوینی دشد،یندی بینیآن دارم که ھماره د

 
19 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھیو از پ که تبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  ششمی-کرده
 

20 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
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 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

21 
زار گاو و ده ھزار البرز، صد اسب و ھ] کوه [  ی در پایشدادی پھوشنگ

 ... آوردشکشیگوسفند، او را پ
 

22 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 کشور شوم؛ که ی- ھمهاری شھرنی دار که من بزرگتری ارزانیابی کامنی امرا
 و ھا»یَکو« و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی دی-بر ھمه

 و ُدرَوندانِ  َورَن ی َمزَنَدروانی که دوسوم از دابم؛ی یرگی ستمکار چیھا»َکَرپ«
 . افگنمنیرا بر زم

 
23 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا -را  اشون یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  ھفتمی-کرده
 

24 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست
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 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

25 
 کوه ُھَکر، صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار گوسفند ی خوب رمه در پادیجمش
 ... آوردشکشیاو را پ

 
26 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 کشورھا شوم؛ ی- ھمهاری شھرنی دار که من بزرگتری ارزانیابی کامنی امرا
 و ھا»یَکو« و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی دی-که بر ھمه

 -ھر دو  - و سود یی را از داراوانی که من دابم؛ی یرگی ستمکار چیھا»َکَرپ«
 بھره یب -ھر دو  - یز و سرافرایو از خشنود - ھر دو  -  و رمه یو از فراوان

 .کنم
 

27 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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  ھشتمی-کرده

 
28 

 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

29 
صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار  »یَبور« نیسه پوزه در زم »َدھاِک-یژَا»

 ... آوردشکشیگوسفند او را پ
 

30 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 . کنمی دار که من ھفت کشور را از مردمان تھی ارزانیابی کامنی امرا
 

31 
 .دی نبخشیابی او را کامتای َاناھسَوریَاردو

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
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 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  نھمی-کرده
 

32 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

33 
 َوِرَن، صد اسب ی- چھار گوشهنی از خاندان توانا، در سرزمنی پسر آتبدونیفر

 ... آوردششکیو ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او را پ
 

34 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

سه ] ِ  دھاک-یاژ [ - »دھاک-یَاژ« دار که من بر ی ارزانیابی کامنی امرا
 وی آن د،یچاالک] گونه [  ھزار ی- شش چشم، آن دارندهی- سه کلهی-پوزه
 ی دروجنی رسانِ جھان و آن زورمندتربی آرزومندِ دروج، آن ُدرَوندِ  آساریبس

 دیافری جھان َاستوَمند بر دیارگی تباه کردن جھانِ َاَشه، به پتی برامنیکه َاھر
 ی-که برازنده -را » َارَنَوک«و » َسنگَھوک« شوم و ھر دو ھمسرش روزیپ -

 .می ِبُربایاز و - دودمانند شی و افزاشی زای-ستهی خاندان و شاینگاھدار
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35 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  دھمی-کرده
 

36 
 :ه ِسپتمان زرتشت گفت بمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،یواھ دادخی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

37 
 صد اسب و ھزار گاو و ،»نشنگهیپ« ی-اچهی دری- در کرانهمان،یِ َنرَگرشاسپ

 ... آوردشکشیده ھزار گوسفند او را پ
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38 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 ی- پاشنه، در کرانهنی زری»َگنَدِرَو« دار که من بر ی ارزانیابی کامنی امرا
ِ  سان-ی پھناور گونی زمنی شوم؛ که من در اروزیِ  فراخ کرت پزابی پر خیایدر

 . استوار ُدرَوند برسمی-درو کرانه، تاخت کنان به خانه
 

39 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 ازدھمی ی-کرده
 

40 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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41 

 صد اسب و ھزار گاو ش،ی خوینیرزمیز» َھنگِ « تباھکار، در ی تورانابیافراس
 ... آوردشکشیو ده ھزار گوسفند او را پ

 
42 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 یفر [ - فراخ کرت یای دار که من به آن فّر شناور در دری ارزانیابی کامنی امرا
 -  و زرتشت اشون است یرانی ایھا-رهی پس، از آنِ  تنیکه ھم اکنون و از ا] 

 .ابمیدست 
 

43 
 .دی نبخشیابی او را کامتای َاناھسَوریَاردو

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  دوازدھمی-کرده
 

44 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای-ند، برازنده که در جھان َاستوماوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-یو با َزور م گزارده کیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
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 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

45 
 صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او ،»هَیفیِاِرز« کوه ی توانا در پاکاووس

 ... آوردشکشیرا پ
 

46 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 کشورھا شوم؛ ی- ھمهاری شھرنی دار که من بزرگتری ارزانیابی کامنی امرا
 و ھا»یَکو« و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی دی-که بر ھمه

 .ابمی یرگی ستمکار چیھا»َکَرپ«
 

47 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 زدھمی سی-کرده
 

48 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
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]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا -را  اشون یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

49 
 کشور، در ی- و استوار دارندهیرانی ایھا-نیـخسرو پھلوانِ  سرزم]ـیک ]

 صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار ،»َچستیچ« ژرف و پھناور ی-اچهی دری-کرانه
 ... آوردشکشیگوسفند او را پ

 
50 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 کشورھا شوم؛ ی- ھمهاری شھرنی دار که من بزرگتری ارزانیابی کامنی امرا
 و ھا»یَکو« و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی دی-که بر ھمه

 شهی راه تاخت و تاز، ھمی که من در درازناابم؛ی یرگی ستمکار چیھا»َکَرپ«
 که یھنگام -  آورانم--ھا برانم؛ که من و رزم- گردونهی- از ھمهشیدر تکاپو پ

 .میفتیبه دام او ن - دشمن تبھکار بدخواه، سواره به رزم ما شتابد 
 

51 
 شکشی پنیی کننده و به آازیتار َزور ن خواسشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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  چھاردھمی-کرده

 
52 

 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

53 
 اسبان یرومندی پھلوان جنگاور، بر پشت اسب اورا بستود و خواھان نتوس

 شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و ھماوردانِ  شی خویخود و تندرست
 . درافگندی زخم، از پاکی را به ور-نهیک
 

54 
 : خواستار شدیاز و] توس  ]
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

در گذرگاه  »ِسهیو«ِ خاندانِ  ری دار که من بر پسران دلی ارزانیابی کامنی امرا
 شوم؛ که من روزیبلند و اشون، پ» َکنگِ «در فراز  »خَشثروسوَک«ِ

ھا صدھا، صدھا ھزارھا، ھزارھا ده -پنجاه:  را براندازمی تورانیھا-نیسرزم
 .ھزارھا، ده ھزارھا صد ھزارھا

 
55 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیبایاو را کام -آورنده را کامروا کند 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
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 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  پانزدھمی-کرده
 

56 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان  [جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ،ری به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

57 
بلند » َکنگِ «در فراز » خَشثروسوَک«در گذرگاهِ  »ِسهیو«ِ خاندانِ  ری دلپسران

 ... آوردندشکشیو اشون، صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او را پ
 

58 
 : خواستار شدندی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 که ما م؛ی شوروزی دار که ما بر توس، پھلوان جنگاور پی ارزانیابی کامنی را اما
ھا صدھا، صدھا ھزارھا، ھزارھا ده -پنجاه: می را براندازیرانی اھا-نیسرزم

 .ھاھزارھا، ده ھزارھا صد ھزار
 
 



 18 

 
59 

 .دی نبخشیابی آنان را کامتای َاناھسَوریَاردو
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  شانزدھمی-کرده
 

60 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تایاھ َانسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهیشد با َھوم با آم ی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

61 
 او را روزمند،ی پھلوان پدون،ی که فریھنگام -  کاردان رانیکشت»  اورَوپا»

 ... ستودتای َاناھسوریَاردو - در ھوا به پرواز وا داشت یھمچون کرکس
 

62 
 در پرواز بود و شی خوی- خانهی به سویاپیاو سه شبانه روز پ ...
 .دی در آن فرود آتوانست-ینم
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 ھنگام بامداد روشن و توانا، د،ی دمان رسدهی شب پرواز او به سپنی سومچون
 : بانگ برداشتتای َاناھسوری َاردویبه سو

 
63 

 ! تای َاناھسوری َاردویا
 !  بشتابیاری به زود

 رسم شی خوی- و به خانهدهیآفر-  َاھورهنی مرا پناه بخش که اگر به زمنکیا
 ختهی ساخته و پالوده، آمنییھزار َزور به آ» َرنگھا« آب ی- تو را در کرانهنهیھرآ

 . آورمازی نر،ی به شختهیبه َھوم و آم
 

64 
 انی برومند، ُبرزمند، کمر بر مبا،ی زیا-زهی دوشکری به پتای َاناھسَوری َاردوآنگاه

 دهی درخشان تا مچ پا پوشییھا-بسته، راست باال، آزاده، نژاده، بزرگوار، موزه
 . بسته، روانه شدنی زری با بندھایو به استوار

 
65 

 تاخت، او را تندست و کی به دیی نپایری بگرفت و دی را چاالکبازوانش
 نیبه زم - بود تر-شیگونه که از آن پ-ھمان - یزند و گی ناخوشچیھ-یب

 . فرود آورد و به خانمانش رسانددهیَاھوره آفر
 

66 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهید، با ان»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  ھفدھمی-کرده
 

67 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
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 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید
 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین [  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

68 
 رزم شی که با آرادی پرست را دوی که از دور سپاه ُدرَوندان دی ھنگامجاماسپ

 شکشی صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او را پد،یآ-ی مشیبه پ
 ...آورد

 
69 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 یروزی از پانیرانی اگری دی- دار که من ھمچندِ ھمهی ارزانیابی کامنی امرا
 .مند شوم-بزرگ بھره

 
70 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیابیاو را کام -آورنده را کامروا کند 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 
 
 



 21 

 
 جدھمی ھی-کرده

 
71 

 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[غش با نماز فّر و فرویبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

72 
نزد  »یوژدریسا«پسر » َاشَوزَدنگَھه«و  »یُپوروذاخشت«پسر  »َاشَوزَدنگَھه»
 را صد اسب تای َاناھسوری اسب، َاردوزی َاپام َنپاتِ تدَوری شاری بزرگ و شھرزدیا

 ... آوردندشکشیو ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او را پ
 

73 
 : خواستار شدندی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

» َکَر«و بر » دانو«ِ انی دار که ما در کارزار جھان بر تورانی ارزانیابی کامنی را اما
 .می شورهیچ» دوَرِاَکِئَت«و بر » َاَس َبَن«از خاندان » َوَر«و 
 

74 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
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 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

  نوزدھمی-کرده
 

75 
 :مان زرتشت گفت به ِسپتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،یواھ دادخی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

76 
 گفتار نیچن-نیا »یتیَتنگوَھیو« آب ی-از خاندان نوذر، بر کرانه »سَتورویو»

 : آوردشکشیراست بر زبان، او را پ
 

77 
 ! تای َاناھسوری َاردویا
 ی- که من به شمارهشود-ی گفته میاَشه و بدرست]  نییآ[  سخن به نیا

!  تای َاناھسوری َاردویا -پس تو . ام- پرستان را بر خاک افگندهوی سرم دیموھا
 . آوردیپد »یتیَتنگوَھیو« ی-رانه کگری کرانه به دکی خشک از یمرا گذرگاھ -
 

78 
 انی برومند، ُبرزمند، کمر بر مبا،ی زیا-زهی دوشکری به پتای َاناھسَوری َاردوآنگاه

 یورھای در پا و به زنی زرییھا-بسته، راست باال، آزاده، نژاده، بزرگوار، موزه
 . آراسته، روانه شداریبس
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ھا را بدانسان که بود، رفتن - رشتهگری رشته از آب را از رفتن بازداشت و دکی
 ی»یتیَتنگوَھیو« ی- کرانهگری کرانه به دکی خشک از یرھا کرد و گذرگاھ

 . آورددی پدکیِن
 

79 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھرسَویآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 ستمی بی-کرده
 

80 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیستوید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»نَثرهَم«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

81 
، صد اسب »َرنگھا« شکن زابیدر آبخواستِ  خ »اَنیفر«از خاندان  »شَتیواُی»

 ... آوردشکشیو ھزار گاو و ده ھزار گوسفند او را پ
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82 

 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 رهی چسر-رهی خباز-رنگی نی»هَیَاخت« دار که من بر ی ارزانیابی کامنی امرا
 ی»هَیَاخت« که ینود و نه پرسش دشوار -ھا او -شوم؛ که من به پرسش

 .پاسخ توانم گفت - کند-ی از من می به دشمنسر،-رهی خباز-رنگین
 

83 
 شکشی پنیی کننده و به آازیاستار َزور ن خوشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 کمیو-ستی بی-کرده
 

84 
 : گفت به ِسپتمان زرتشتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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85 

 : ُکنش فرمان دادکی نیمزدا-َاھوره
 ! تای َاناھسوری َاردویا

 !  بشتابدهیآفر-ِ َاھورهنی زمی فراز ستارگان به سواز
 ! ی بازآجا-نی بدگربارهی روانه شو و دنیی پابه

 . کنندشیای ترا ندیزادگان کشور با- و بزرگان و بزرگری دلانیفرمانروا
 

86 
 در یی جوی بر اسبانِ  تکاور و برتریابی- دستیبرا - رانیآن دل - ارتشتاران

 . خواھندیاری از تو دی، با»فر«
 و ی بر دانش و ورجاوندیابی- دستیبرا - آن پرورشگران روان  - پاسا آُتروبانان

 . خواھندیاری از تو دی باده،ی َاھوره آفری و برتریروزیپ
 

87 
 ری دلیی شوھر، َسرَور و خانه خدای-ستهی کوشا و شازگانی دوشدی تو بااز

 .خواھند
 . خوب خواھندیشیزا - مانیبه ھنگام زا - زنان جوان دی تو بااز
 . آوردی توانی ھمه را به جانیکه ا -!  تای َاناھسوری َاردویتو ا - ییتو
 

88 
 !  زرتشتیا

 فرود آمد و دهی َاھوره آفرنی زمی از فراز ستارگان، به سوتای َاناھسوریَاردو
 : گفتنیچن-نیا

 
89 

 ! ِ َاَشَونتمانی ِسپیا
 ی و مرا به نگاھباندیِ  جھان َاستوَمند برگزیمزدا تو را به َرد- َاھورهیبراست
 .ِ اَشه برگماشتنشی آفری-ھمه

 در نی زمنی فروغ و فّر من است که ستوران ُخرد و بزرگ و مردمان در ااز
 .اند-گردش
 چنان کنم،-ی می و َاَشَون را نگاھدارکی ندگانی مزدا آفری- من ھمهیبراست
 .ددار-ی را در خود نگاه مانی چارپایکه آُغل

 
90 

 :دی پرستای َاناھسوری از َاردوزرتشت
 ! تای َاناھسوری َاردویا
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آماده کرد  -  از فرود آن یو نه راھ - دی از فراز خورشیکه مزدا ترا راھ- آنیا
 نرسانند، با ی ترا گزندھا،»َشیَوِرَنَوو«ھا، و »َووَژَک«ھا، »َاِرثَن«تا مارھا، 

  ؟می تو را بستاشی ستانیکدام
  ترا برگذارم ؟نیی آشی ستانی کدامبا
 

91 
 : گفتتای َاناھسوری َاردوآنگاه

 ! ِ َاَشَونتمانی ِسپیا
 : مرا برگذارنیی آش،ی ستانیبا ا. ی بستاشی ستانی مرا با ایبراست

 ی َزور من تو تواننی از اد،ی تا به گاه فرو رفتن خورشدی ھنگام برآمدن خورشاز
 .ن آزموده و تن َمنَثره آگاه و خردمندانی و آُتربانان َددینوش

 
92 
نا [ ، )2( زن ،»شیَکسو« ،»یَسچ«، تب دار، نارساتن، »َھِرَت« َزور من نی ااز
 . بنوشددینبا) 3(ِ  جدا کرده تن سی و پدیسرا-ینم» گاھان« که ییپارسا] 
 

93 
 گری و دیو غش» َاَر« که کور و کر و کوتاه باال و نابخَرد و ی َزورنیی بدان آمن

 .گذارم-ی نمی برگذارند، پامنیداغ خوردگان اھر
 (4.( بنوشددی گوژپشت، کوتاه تن، و تباه دندان، نبانه،ی َزورِ من، گوژسنی ااز
 

94 
 :دی پرستای َاناھسوری از َاردوزرتشت

 ! تای َاناھسوری َاردویا
ھا را پس از فرو - پرستان و ُدرَوندان، آنوی ترا چه خواھد شد اگر دی َزورھاآن

  کنند ؟ازی تو نی براد،یرفتن خورش
 

95 
 : گفتتای َاناھسوری َاردوآنگاه

 !  زرتشت َاَشَونتمانی ِسپیا
 . استوانی دشی ستای-ستهی نگذارم، شای که من بدان پای َزورنییآ

 اوهی و زانی من، ھزار و ششصد تن از ھراس انگی به جاینیی آنی چندر
 . نھندی پاگانی و فروماانیدرا- و ھرزهانیسرا

 
96 
 تای َاناھسوری که َاردومیستا-ی ُھَکر را می-جا ستوده-ِ  در ھمهنی کوه زرمن

 .دی من فرود آی برای آدمی ھزار باالیاز آن، از بلندا
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 است و نی زمی رویھا- آبی- ھمچندِ ھمه،یمند- فّرهاری که در بساوست
 . روان شودیرومندیبه ن

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا -را  اشون یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 ودوم-ستی بی-کرده
 

97 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

98 
 .ندی درآی که مزداپرستان، َبرَسم به دست به گرداگرد واوست

 .ھا ستودند»ھُوَو« را او
 .ستودند »انینوذر« را او
 . اسبان تکاوران،ی خواستند و نوذریی از او داراھا»ھُوَو»
 . فراوان توانگر شدندییھا به دارا»ھُوَو« که دیی نپایرید
 بر ھا-نی سرزمنی کامروا شدند و گشتاسپ در اانی که نوذردیی نپایرید

 .افتی دست زتکیاسبان ت
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99 

 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو
 .دی بخشیابیآنان را کام - را کامروا کند آورنده

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 وسوم-ستی بی-کرده
 

100 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

101 
 چھل روز راهِ مرد ی به درازاکی و ھزار رود، ھراچهی ھزار دری- دارندهاوست

 .ِچابک سوار
 ی- پنجرهکصدی خوش ساخت با یا- خانهھا،-اچهی درنی از اکی ھری- کرانهدر

 که بر کریپ- کالنیا-خانه: تراش برپاست - ستون خوشھزار-کیدرخشان و 
 . داردی جاهیھزار پا
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102 

 یبو بر تخت- خوشییھا- با بالشبای زیھا، بستر- خانهنی از اکی ھردر
 .گسترده است

 !  زرتشتیا
 .زدیر-ی فرو می آدمی ھزار باالیا از بلندتای َاناھسَوری َاردویی جانی چندر

 است و به نی زمی رویھا- آبی- ھمچندِ ھمه،ی که در بزرگاوست
 . روان شودیرومندین

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 وچھارم-ستی بی-کرده
 

103 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،یواھ دادخی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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104 

 کیِ  نی»ایتیدا«] رودِ [  ی- بر کرانهجی ورانی را بستود زرتشت َِِاَشَون، در ااو
 و گفتار شهی، با اند»َمنَثره« با برسم، با زبان ِخَرد و ر،ی به شختهیبا َھوم با آم

 ...، با َزور و با سخن رسا] کین[  و کردار 
 

105 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

را » ُلھراسپ« پسر ریدل»  گشتاسپیک« دار که من ی ارزانیابی کامنی امرا
 . رفتار کندینی و ددی سخن گوینی دشد،یندی بینیبرآن دارم که ھماره د

 
106 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«ِخَرد و زبان 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 وپنجم-ستی بی-کرده
 

107 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ و فروغش با نماز فّریبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
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 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

108 
، صد اسب و ھزار گاو و ده »فَرزداَنو« آب ی- بر کرانههی گشتاسپ گرانمایک

 ... آوردشکشیھزار گوسفند او را پ
 

109 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 و نیُدژد »اَونِتیَتثر« دار که من در کارزار جھان، بر ی ارزانیابی کامنی امرا
 . شومروزیُدرَوند پ» َارجاسپِ « پرست و ویِ دی»ِپَشَن«
 

110 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ،ری به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 وششم-ستی بی-کرده
 

111 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
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]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

112 
 صد اسب و ھزار گاو ،»ایتیدا« آب ی-کنان بر پشت اسب بر کرانه-رزم »ریَزر»

 ... آوردشکشیو ده ھزار گوسفند، او را پ
 

113 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 ویِ  دی»َکَیھوَم « دار که من در کارزار جھان، بر ی ارزانیابی کامنی امرا
و بر َارجاسپ  - برد-یکه در ھشت خانه به سر م -پرستِ گشوده چنگال 

 . شومروزیُِدرَوند پ
 

114 
 شکشی پنیی کننده و به آازی خواستار َزور نشهیکه ھم -  تای َاناھسَوریَاِردو

 .دی بخشیابیآنان را کام -آورنده را کامروا کند 
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی تو از پ کهبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 وھفتم-ستی بی-کرده
 

115 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
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 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید
 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونییرمه و دارا و گله و دی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

116 
رت، صد اسب و  فراخ کی-اچهی درکینزد -بردار َارجاسپ  -  »شینیَونَدِرَم»

 ... آوردشکشیھزار گاو و ده ھزار گوسفند، او را پ
 

117 
 : خواستار شدی از وو
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

سوار  - ری و بر َزرری گشتاسپ دلی دار که من بر کی ارزانیابی کامنی امرا
ھا -پنجاه:  را براندازمیرانی ایھا-نی شوم؛ که من سرزمروزیپ -جنگاور 

 .صدھا، صدھا ھزارھا، ھزارھا ده ھزارھا، ده ھزارھا صد ھزارھا
 

118 
 .دی نبخشیابی او را کامتای َاناھسَوریَاردو

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
 «... ھاَتمنگِھهِی»
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 وھشتم-ستی بی-کرده

 
119 

 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

120 
 . آورددی او را چھار اسب از باد و باران و ابر و تگرگ پدمزدا-َاھوره

 ! تمانی زرتشت سپیا
 بارد-ی چھار اسب، باران و برف و ژاله و تگرگ فرومنی من از ای براشهیھم

 (5.( شده استدهی بخشری که ھزار و نھصد تیبه کس
 

121 
 : خواستار شدی از وو
 ! نیر تواناتیا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا

 یروزی از پانیرانی اگری دی- دار که من ھمچندِ ھمهی ارزانیابی کامنی امرا
 .مند شوم-بزرگ بھره

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
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 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 ونھم-ستی بی-کرده
 

122 
 :ِسپتمان زرتشت گفت به مزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،یواھ دادخی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

123 
ِ سرودِ  دنی شنی دربر کرده، در آرزونیِ َپنامِ  زرکیِ  نیتای َاناھسَوریَاردو

 : کنان استشهی اندشی در نھاد خونیچن-نی استاده،یجا ا-در آن» زوت«
 

124 
  کند ؟شیای کس مرا ننیکدام -
 ساخته و پالوده نییِ  به آری به شختهی با َھوم، آمختهی که مرا َزور آمستیک -
  کند ؟ازین

خرم و ] که او [ خواستار  پسندم و ی را خوشی دلکی شناس نمانی پنیچن
 ! [ ماند[ شادمان 

]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او
 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن

 ! تای َاناھسَوری َاردویا
 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود

 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا
، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 

 .رسا
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 «... ھاَتمنگِھهِی»
 

 ام-ی سی-کرده
 

125 
 : به ِسپتمان زرتشت گفتمزدا-َاھوره

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ،گسترده، درمان بخش] دامان [ جا -که در ھمه -را  »تای َاناھسوریَاردو»
 ! یبه خواست من بستا - است شی کیی و اھورازیوستید

 . استشیای و سزاوار نشی ستای- که در جھان َاستومند، برازندهاوست
 . بخشدی و کشور را افزونیی و گله و رمه و دارادی که جان افزای َاَشَوناوست

 . استیتی گی-ندهی که افزایاشون] اوست  ]
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی آم شد با َھوم بای تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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 برومند، ُبرزمند، کمر با،ی جوان، زیا-زهی دوشکری ھماره به پتای َاناھسَوریَاردو
 ی گرانبھانی زری- بسته، راست باال، آزاده، نژاده، بزرگوار که جامهانیبر م
 .شود-ی مداری دربر دارد، پدینیپرچ
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 اوست، َبرَسم ی-وهیگونه که ش- بزرگوار، ھمانیتای َاناھسَوری َاردویبراست
 و ختهیھا آو- از گوشیا- چھارگوشهنی زریھا-بر دست گرفته، گوشواره

 .شود-ی مانی بسته، نماشی خونی بر گردن نازنیبند-گردن
 . شودتر-نی و دلنشدی بنماباتری زشیھا- بسته است تا پستانانی کمر بر ماو
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 نی دارد؛ تاج زری ستاره جاکصدی آراسته با ی تاجتای َاناھسَوری فراز سر َاردوبر

 تاج افته؛ی وری ساخته شده و با نوارھا زی که بسان چرخیا-ھشت گوشه
 . آمده استشی از آن پی که چنبری خوش ساختیبایز
 

129 
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 ماده صدی است؛ از پوست سدهی از پوست َبَبر پوشیا- جامهتای َاناھسَوریَاردو
 است که ی جانورنیباتری که َبَبرِ ماده، زی از آن رود؛ی چھاربچه زاکیَبَبر که ھر

 . انبوه داردییمو
 و می ھمچون س است که اگر پوستش به ھنگام آماده شود،ی آبزی جانورَبَبر

 (6.(دیآ-ی درخشان به چشم ماریزر بس
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 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا
 ی بزرگیاری ارجمند باشم و به شھراری که بسام-یابی کامنی خواستار انکیا

 یھا بخروشند و آوا- آماده شود و گردونهاریبرسم که در آن خوراک بس
 که در آن خوراک و توشه فراوان انباشته باشد؛ که در چد؛ی در ھوا بپھا-انهیتاز

 آرزو کنند و ان از ھرآنچه مردمشیآن خوشبوھا فراوان باشد؛ که انبارھا
 . پر باشدد؛ی خوش را به کار آیزندگ
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 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  تای َاناھسَوری َاِردویا
 (7. (رپا چھای دوپا و چاالکیچاالک:  خواستار دو چاالکمنکیا

 . براندی آنکه در جنگ ُچست باشد و در رزم گردونه را به خوبی دوپا براچاالک
 سنگر فراخ سپاه دشمن را برھم زند؛ از ی آنکه ھرسوی چھارپا براچاالک

 .چپ به راست و از راست به چپ
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 ! تای َاناھسَوری َاِردویا

 آورند، از فراز ازی آنچه ترا نی از پش،یای ننی ای از پش،ی ستانی ای پاز
 ی کننده، به سوازی َزورِ نی به سوده،یِ اھوره آفرنی زمیستارگان به سو

 . سرشار بشتابشکشیپ
 .ی بخشاش-یی بشتاب که ترا فراخواند تا تو رھای خواستاریاری به
 ی- کند تا ھمهشکشی پنیی بشتاب که ترا َزور آورد و به آی کسیاری به

 .نمان بازگردند گشتاسپ به خایدالوران ھمچو ک
]  به بانگِ ی[ فّر و فروغش با نمازیبرا - اشون را یتای َاناھسَوریآن َاردو - را او

 .مییستا-ی گزارده و با َزور مکیبلند، با نماز ن
 ! تای َاناھسَوری َاردویا

 ! ی رسادیبه فر] ما را [  ،ی دادخواھی که تو از پبشود
 با برسم، با ر،ی به شختهی شد با َھوم با آمی تو بھتر ستوده خواھنینچنیا

، با َزور و با سخن ] کین[   و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنَثره«زبان ِخَرد و 
 .رسا

 «... ھاَتمنگِھهِی»
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133 
 «...ویری اھوَوثهی»
 .فرستم-ی َاَشَون درود میتای َاناھسَوری و به َاردودهی مزدا آفرکی نیھا- آببه
 «... ُوھوَاِشم»
 (8(»... َرئشَچهییَاھما»
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