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       شتیبھرام 
 شتی ھرامب
 

 کمی ی کرده
1 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 
2 

 به ی ادهی مزداآفریبای بار، به کالبدِ بادِ شتابانِ زنی نخستدهی َاھوره آفربھرام
 . آوردروی و درمان و ندهیِ مزداآفرکی فـَرِ نده،ی و فـَرِ مزداآفردیوز) 1( او یسو

 
3 

 :  بدو گفترومند،ی ناری بسدهی بھرام َاھوره آفرآنگاه
 و درمان نی سودمندترن،ی ترکی نن،ی فره مندترن،یروزتری پن،یرومندتری نمن

 .ـم]دگانـیآفر[ نیبخش تر
 
4 

 چه ان،یچه جادوان و پر - دشمنان را ی ھمه یھندگی را، ستیھندگی ستمن
 . شکنمیدرھم م -ِ ستمکار ی ھا و کَرپ ھایکو
 
5 

]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیِ مزداآفرآن بھرام - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
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  دومی کرده

6 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 
7 

 او ی به سوی شاخنیِ زریبایِ زی بار به کالبدِ َورزانی دومده،ی َاھوره آفربھرام
 . بوددای ُبرزمند ھوی دهی آفرکیِ نی»َاَم« او، یبر فرازِ شاخ ھا. آمد

 . شدداری پدنینچنی اده،یِ َاھوره آفربھرام
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایسا مَزور و با سخنِ ر

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  سومی کرده
8 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 
9 

 نیِ زرد گوش و زریبایِ زدی بار به کالبدِ اسبِ سپنی سومده،یِ َاھوره آفربھرام
 دای برزمند ھوی دهی آفرکیِ نی»َاَم« او،یشانیبر پ.  او آمدی به سویلگام
 .بود

 . شدداری پدنینچنی اده،یِ َاھوره آفربھرام
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]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  چھارمی کرده
10 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 

11 
ِ گازگنی چھارمده،یِ َاھوره آفربھرام ِ سرمست ِ ُاشتر  جست ری بار به کالبد

به  - دی مردمان را بکار آیکه پشمش جامه  - یِ رھسپارزتکی تی زکنندهیوخ
 ...  او آمدیسو

 
12 

 یبه ماده ُاشتران رو]  که یھنگام [ -  ریِ نرانِ جفتگانیکه در م]  یاشتر... [ 
ِ نر یماده ُاشتران. ( استی فراوانشی گرایدارا -آورد   که در پناه ُاشتر

 .) باشند، آسوده ترندیِسرمست
 است و چشمان و رومندی نشی پر زور و کوھان ھاشیکه شانه ھا]  یُاشتر[ 

 ... رومندیبا شکوه و بلند و ن]  یُاشتر[  با ھوش دارد؛ یسر
 

13 
 ی از دور مرهی در شب تنشیزبیروشن رنگ که چشمان ت]  یاشتر... [ 

ِ سپ)2(درخشد؛ که از سر   خوب ی فروپاشد؛ که بر زانوان و پاھادی، کف
 ی را مشی گرداگردِ خویی فرمانروای گانهیِ اری ھمچون شھرستاده،ی اشیِخو

 .نگرد
 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
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ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم
، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش

 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م
 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  پنجمی کرده
14 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا! ھان َاستوَمند  دادارِ جیا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 

15 
 و زدندانی و تزچنگالی تی نهی بار به کالبدِ گرازِ نرنی پنجمده،یِ َاھوره آفربھرام
 ...  آوردی او روی به سویتکاور
 نتوان کی که بدو نزدینیخشمگ] گراز [  زخم بکشد؛ کیکه به ]  یگراز... [ 
است و از ھر ] جنگ [  ی خال خال که آماده ی با چھره یریدل] گراز [ شد؛ 

 .سو بتازد
 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیمزداآفرآن بھرامِ  - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  ششمی کرده
16 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویمِ زدی اآن
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17 

 تابناکِ روشن ی بار به کالبدِ مرد پانزده ساله نی ششمده،یِ َاھوره آفربھرام
 .دی او خرامی کوچک، به سوی با پاشنه ھاییبایچشمِ ز

 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  ھفتمی کرده
18 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 

19 
ِ نی ھفتمده،یِ َاھوره آفربھرام با ] شکار خود را [ که » واِرغَن« بار به کالبد

 ... دی او پری و با نوک پاره کند، به سوردیچنگال ھا بگ
 نی بلندپروازان، سبک پروازترانی و در منی پرندگان، تندترانیواِرغَن که در م... 

 .... است
 

20 
 خوب ر،یاگرچه آن ت - پران ری جانداران، تنھا اوست که خود را از تانیدر م. ..

 )3.(دیتواند رھان -پرتاب شده و در پرواز باشد 
 و از بامدادان تا دی دمان، شھپر آراسته به پرواز درآدهی که سپاوست

 ... دی خوراک برآیشامگاھان به جست وجو
 

21 
 کوه ھا غیبپساود، که بر ست] شھپر [  کوھساران یاوست که در تنگه ھا...  

بپساود، که ] شھپر [  دره ھا و بستر رودھا یبپساود، که در ژرفا] شھپر [ 
 .بپساود و به بانگ مرغان گوش فرادھد] شھپر [ برشاخساران درختان 
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 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیرامِ مزداآفرآن بھ - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  ھشتمی کرده
22 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 

23 
 ی با شاخ ھاییبایِ زی بار به کالبدِ قوچِ دشتنی ھشتمده،یِ  َاھوره آفربھرام

 . او روان شدی به سوچی در پچیپ
 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[ با نماز -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  نھمی کرده
24 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
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25 

 ی با شاخ ھاییبایِ زی بار به کالبدِ ُبز گـُشنِ دشتنی نھمده،یِ َاھوره آفربھرام
 . او رھسپار شدی به سوزیِسرت

 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  دھمی کرده
26 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره َمزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا
  است ؟ناَوندتری ز،یُنویِ مزدانی از اکیکدام  -

 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه
 !  زرُتشتتمانی سپیا

 . استدهی بھرامِ َاھوره آفر،یُنویِ مزدی اآن
 

27 
 که ی ادهیِ مزداآفریبایِ زومندی بار به کالبدِ مردِ رانی دھمده،یِ َاھوره آفربھرام

 او گام ی دربرداشت، به سوورھای زرکوب و آراسته به گونه گون زیدشنه ا
 .برداشت

 . شدداری پدنینچنیا]  دهیبھرامِ َاھوره آفر[ 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
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 دھمازی ی کرده

28 
[  بخشد؛ که یریدل] مردان را [  که میی ستای را مدهیِ  َاھوره آفربھرام

 کیِ نیآشت] مردمان را [ نو کند؛ که ] جھان را [ مرگ آورد؛ که ] بدخواھان را 
 . رساندیابی به کامیبخشد و به خوب

 در کردار را، یروزی در گفتار را، پیروزی را، پشهی در اندیروزیِ َاَشَون، پَزرُتشت
 . در پرسش و پاسخ را بدو نماز بردیروزیپ
 

29 
 تن یداری و پای بازوان، تندرستیروی بارور، نی او را تخمه ده،یِ َاھوره آفربھرام

 یزابیدر آب داراست که خ» کـََر« ی که ماھدی بخشیینای بیرویو آنچنان ن
 یِ آدمیِ ھزار باالیِ دور کرانه، در ژرفای» َرنگ ھا« را در رودِ ییھمچندِ مو

 .دیتواند د
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  دوازدھمی کرده
30 

[  بخشد؛ که یریدل] مردان را [  که میی ستای را مدهیِ  َاھوره آفربھرام
 کیِ نیآشت] مردمان را [ نو کند؛ که ] جھان را [ مرگ آورد؛ که ] بدخواھان را 

 . رساندیابی به کامیبخشد و به خوب
 در کردار را، یروزی در گفتار را، پیروزی را، پشهی در اندیروزیِ َاَشَون، پَزرُتشت

 . در پرسش و پاسخ را بدو نماز بردیروزیپ
 

31 
 تن یداری و پای بازوان، تندرستیروی بارور، نی او را تخمه ده،یِ َاھوره آفربھرام

 ی و برهی که اسب داراست که در شب تدی بخشیینای بیرویو آنچنان ن
 افتاده را بازتواند شناخت که از نی بر زمی اسبی از ابر، مودهیستاره و پوش

 . دمِ اسب استای الی
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
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ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم
، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش

 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م
 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

 زدھمی سی کرده
32 

[  بخشد؛ که یریدل] مردان را [  که میی ستای را مدهیِ  َاھوره آفربھرام
 کیِ نیآشت] مردمان را [ نو کند؛ که ] جھان را [ مرگ آورد؛ که ] ھان را بدخوا

 . رساندیابی به کامیبخشد و به خوب
 در کردار را، یروزی در گفتار را، پیروزی را، پشهی در اندیروزیِ َاَشَون، پَزرُتشت

 . در پرسش و پاسخ را بدو نماز بردیروزیپ
 

33 
 تن یداری و پای بازوان، تندرستیروی بارور، نی او را تخمه ده،یِ َاھوره آفربھرام

ِ زردی بخشیینای بیرویو آنچنان ن  طوق داراست که پاره نی که کرکس
ِ ُمشتیگوشت  ُنه کشور بازتواند شناخت؛ اگرچه در ی را از دوری ھمچند

 .دی درخشان بنمای چون تابشِ َسرِ سوزن،یبزرگ
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهین بھرامِ مزداآفرآ - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 
  چھاردھمیکرده  

34 
 .میی ستای را مدهیَاھوره آفر» ِ بھرام«

 : دی از َاھوره مزدا پرسزرتشت
 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھان َاستوَمند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره مزدا یا

  ؟ستی آن چی بدخواه آزرده شوم، چاره اریِ مردمانِ بسیی من از جادواگر
 

35 
 :  َاھوره مزدا گفتآنگاه

[  و آن را بر تن خود بپسا و بدان پر، یِ بزرگ شھپر بجوی»واِرغَن« از مرغ یپر
 . کنزیدشمن را ناچ] ِ  ییجادو
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36 

 مرد چی با خود داشته باشد، ھری مرغ دلنی از ای پرای ی که استخوانیکس
 . بدر نتواند برد و نتواند کشتی او را از جاییتوانا

 . بخشداری و فـَرِ بسیبدان کس پناه دھد و بزرگوار) 4( پرِ مرغکان مرغ آن
 

37 
 .را] تن [ نه صد ] اما [ بکشد؛  - کش یآن آدم -  فرمانروا و سردار کشور پس

 . را بکشد و بگذردیکیاو تنھا .  نکشدکبارهی) 5( آنان را او
 

38 
مان سان که ھمه پر با اوست، ھمگان از او ھراسانند؛ ھ]  نیا[  کس که آن
 و روی دشمنان از نیھمه . مناکندی بشیبه تن خو) 6( دشمنان از من ی
 ... ِ من ھست، ترسانندشتنی که در خویروزیپ
 

39 
 آرزومند آنند؛ فرمانروازادگان آرزومند آنند؛ ناموران انی که فرمانروایروزیآن پ... 

 .آرزومند آنند؛ کاووس آرزومند آن بود
 را یُاشترِ سرمست] ِ یروین[  را در بر دارد؛ یاسب]  یروین[  که یروزیآن پ... 

 ...  ناوتاک را دربر داردیآب] ِ یروین[ دربر دارد؛ 
 

40 
[  َدھاک را فروکوفت؛ ی که اژی داشت؛ کسریِ دلدونی که فریروزیآن پ... 

[  ھزار ی شش چشم را، آن دارنده ی سه کله یسه پوزه ]  َدھاکِ یَاژ
 رسانِ جھان بی زورمندِ دروج را، آن ُدرَوندِ آساریِ بسوی را، آن دیچاالک] گونه 

ِ جھان َاَشه، به دن تباه کری برامنی را که اھری دروجنیرا، آن زورمندتر
 .دیافری در جھانِ َاستومند بیارگیپت

]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .میا ستیبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
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  پانزدھمی کرده
41 

 .میی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
 ھمان رد؛ی گاوان را فراگی خانه و گله نی، ا]بھرام [  و فـَرِ یروزی که پبشود

 .رندی گیو ابرِ بارور کوه ھا را فرام »مرغیس«سان که 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  شانزدھمی کرده
42 

 .میی ستای را مدهی َِِاھوره آفربھرام
 : دی از َاھوره مزدا پرسَزرُتشت

 !  َاَشَونیا!  دادارِ جھانِ َاستومند یا!  نوی منی سپندتریا!  َاھوره َمزدا یا
  خوانند ؟یاری نام برند و به دی را در کجا بادهیِ َاھوره آفربھرام

  بگزارند ؟شیای و نندیبستا]  او را دیبا[  کجا در
 

43 
 :  َاھوره َمزدا گفتآنگاه

 !  زرتشتتمانی سپیا
 شروانی اما پرند؛ی رزم گشی و آراستندی اگریکدیر برابر  که دو سپاه دیھنگام

 سخت، دچار ی نرسند و شکست خوردگان به شکستنیِ واپسیروزیبه پ
 ... نشوند

 
44 
 .فشانیبر سرِ راهِ ھر دو سپاه ب] واِرغَن [ چھار پر ... 
 و ُبرزَمند و بھرامِ َاھوره دهی آفرکیِ نی»َاَم« بار نی از دو سپاه که نخستکی ھر
 . از آنِ او شودیروزی آورد، پشکشی پازی را ندهیآفر
 

45 
را  - ھر دو نگاھبان، ھر دو پاسدار بان،یھر دو پشت - دهی و بھرامِ َاھوره آفرَاَم
 . فرستمی منیآفر

 .ھردوان به باال پرواز کنند.  جا و بدان جا پرواز کنندنی بدھردوان
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46 

 !  َزرُتشتیا
 به آتـُربان ای ی برادر تنای کس جز به پدر چیرا به ھ] ِ ورجاوند ی[» َمنَثره« نیا

 .اموزی سه گانه، میوابسته به گروه ھا
 باز گفته؛ ی و به گشاده زبانرومندی و استوار؛ نرومندی است نی سخننیا
 . و چاره بخشرومندین
به [  را سامان بخشد و زخمِ فرود آمده را شانی است که سرِ پری سخننیا

 .بازگرداند] فرود آورنده 
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  ھفدھمی کرده
47 

 رده انی که ھمگام با مھر و َرشن، به ممیی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
 :  جنگاوران رَود و پرسدی رزم گرفته شیِ آرایھا
  کس مھر ُدروج است ؟نیکدام -
  برتابد ؟ی کس از َرشن رونیکدام -
  توانم کرد ؟نی و مرگ بخشم، من که چنیماری کس را بنیکدام -
 

48 
 :  اھورامزدا گفتپس
ِ َاھوره آفراگر  آورند و شکشی پازی ند،ی را آنچنان که بشادهی مردمان، بھرام

[  و البی سنهی َاَشه بگزارند، ھرآنی بھترنیی سزاوار و به آیشیای و نشیستا
 ی رزم آورانِ دشمن با درفش ھایو گردونه ھا» کـَبـَست«و » َگر«]  یماریب

 .ابدی راه نیرانی ای ھانیبرفراشته به سرزم
 

49 
 : دی از او پرسزرُتشت

 !  َاھوره َمزدایا
 نیِ بھترنیی به آدهی بھرامِ َاھوره آفری برازنده شیای و نشیکدام است ستا -

 َاَشه ؟
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50 

 :  َاھوره َمزدا گفتآنگاه
 ای اهی سای دیسپ - رنگ کی ی او را گوسفنددی بایرانی ای ھانیِ سرزممردان

 . کنندانیبر - گری دیرنگ
 

51 
 و دی سراینم» گاھان« را که یَاَشَون] نا [  ای ی زنِ روسپای راھزن از،ی آن ناز

ِ زندگان  ی بھره ادیِ زرتشت است، نباییِ َاھورانی دی ارهی و پتیبرھم زن
 .برسد

 
52 
 ینم» گاھان« را که یَاَشون] نا [  ای ی زنِ  روسپای راھزن از،ی از آن ناگر

ِ زندگاندیسرا  یِ زرتشت است، بھره اییِ َاھورانیِ دارهی و پتی و برھم زن
 ... ردی چاره و درمان را برگدهی بھرامِ اھوره آفرنهیبرسد، ھر آ

 
53 

 به ناگاه سپاه رد؛ی را فراگیرانی ای ھانی سرزمالبیپس به ناگاه س... 
 درھم یرانی ای ھانی به ناگاه سرزمد؛ی درآیرانی ای ھانیدشمن به سرزم

پنجاه ھا صدھا، صدھا ھزارھا، ھزارھا ده ھزارھا، ده ھزارھا : شکند 
 .صدھزارھا

 
54 

 : بانگ برآَوَرد) 7( آنگاه، او پس
 !  مردمیا
[  و زندی ری خون موپرستیو مردمان د »امبَوریو« وانی ھنگامه که دنیر ا دایآ

ِ اھوره آفریروان م]  خون لیس  ی ستهی و گوشورَون شادهی کنند، بھرام
  ؟ستندی نشیای و نشیستا

 
55 
 زمیو ھ »یَھِپِرس« اهی گوپرست،ی و مردمان دامبَوری ووانی ھنگامه که دنی ادر
 . افکنندیرا در آتش م» َنِمذَک«
 

56 
 یرا خم م] گاو [  پشت وپرست،ی و مردمان دامبَوری ووانی ھنگامه که دنی ادر

 کنند؛ یرا دراز م]  شی[ شکنند و اندام ھا یرا درھم م] ش [کنند و کمر 
 )8...( کشند ی کشند، اما نمیم] او را [  ییبدان گونه که گو
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را ] ِ گاو ی[ گوش ھا ت،وپرسی و مردمانِ دامبَوری ووانی ھنگامه که دنی ادر
 . کشندی مرونیرا ب]  شی[ و چشم ھا چانندی پیم

]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  ھجدھمی کرده
57 

 .میی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
 .رمی گی مرگ را دربرمیِ دوردارنده َھوم
 .رمی گی را دربرمروزیِ پھوم

 .رمی گیا دربرمِ خوب رنگاھبان
 .رمی گی تن را دربرمنگاھدار

] دشمن [ ھوم با خود نگاه دارد، در جنگ از بند ]  یشاخه ا[  که یکس
 .برھد

 
58 
 شکست دھم؛ کسرهی سپاه را نی سپاه را شکست دھم؛ تا من انی من اتا

 . تازد، درھم شکنمی من می سپاه را که از پنیتا من ا
]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایسا مَزور و با سخنِ ر

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  نوزدھمی کرده
 

59 
 .میی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
 ده ھزار رد؛ی دربرگیوابسته است، فرمانروازاده ا »ِریغویس« را که به یسنگ

 ... رندی را دربرگیروزی و پیرومندیاز فرمانروازادگان، آن نام آور به ن
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60 
  بزرگ برخوردار شوم؛یروزیاز پ - گری دانیرانی ایچونان ھمه  -تا من ... 

   سپاه را شکست دھم؛نی من اتا
 . تازد، درھم شکنمی من می سپاه را که از پنی من اتا

]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

 ستمی بی کرده
61 

 .میی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
 »... ویری َاھو َوَثهَی«
 را یتی گیروزیپ!  را باد یتی گینرم گفتار!  یتیدرود بر گ!  باد روی را نیتیگ

 !  را بادیتی گیآبادان!  را باد یتی گیفراوان! باد 
 کرد و به ی نگاھبانی و آن را به درستدیجھان کوش]  یآبادان[  ی برادیبا«

 )9(». بردیی روشنایسو
]  به بانگِ ی[با نماز  -   رادهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

 کمی و ستی بی کرده
62 

را از ھم بپاشد؛ ] آوران [  رزم ی که رده ھامیی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
را به تنگنا ] آوران [  رزم یرا از ھم بدرد؛ که رده ھا] آوران [  رزم یکه رده ھا

را ] آوران [  رزم ی کند؛ که رده ھاشانیرا پر] آوران [  رزم یافکند؛ که رده ھا
 از ھم بدرد؛ که رده کسرهیرا ] آوران [ رزم  یکه رده ھا از ھم بپاشد؛ کسرهی

را ] آوران [  رزم ی به تنگنا افکند؛ که رده ھاکسرهیرا ] آوران [  رزم یھا
 . کندشانی پرکسرهی

ِ یرده ھا[  ده،یِ َاھوره آفربھرام ، ] وپرستید[  مردمان وان،ید]  رزم آوران
 ].  کندنیچن[  ستمکار را ی ھا و کـََرپ ھایجادوان، کـَو
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]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

  و دومستی بی کرده
63 

 در رده دهی بدان ھنگام که بھرام َاھوره آفرمیی ستای را مدهیِ َاھوره آفربھرام
ِ [  رزم ی ختهی برانگیھا  ی دست ھاوسته،یِ بھم پیروستاھا] آوران

 آنان را ین را بپوشاند و گوش ھا آنایمھرُدروجان را از پشت ببندد؛ چشم ھا
 . کندیداری نھد و پاشی نتواند پا فراپیکر کند؛ بدان سان که کس

]  به بانگِ ی[با نماز  -  را دهیآن بھرامِ مزداآفر - فَـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند م
ِ آم - َاھوره نیی آنی نخستی وهیبه ش - را دهیِ مزداآفربھرام  به ختهیبا َھوم

، با ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و ر،یش
 .میی ستایَزور و با سخنِ رسا م

 »...  ھاتـَمنگھـِهَی«
 

64 
 »... ویری َاھو َوَثهَی«

 . فرستمی را درود مروزمندی و اوَپَرتاتِ پدهیِ َاھوره آفربھرام
 »...  ُوھوَاِشم«
 تن، او را یداری او را پا،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ...  َرِئشَچهییَاھما«
 بخش، او را فرزندان کارآمد، او را شی آسااری بسی تن، او را خواسته یروزیپ

 یِ ھمه گونه آسانییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر،یرپای دیزندگ
 ... بخش
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