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 شتَیِگوش 

 )شتیْدَرواسَپ (
 

 . َاَشَون رای دهیِ مزداآفریتوانا» ْدَرواسِپ«ِ یخشنود
 

 کمی ی کرده
 
1 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 )1... ( دور و اری بسدبانانید
 
2 

ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن
 ... است

 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین
 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ

 
3 

، سد اسب و ]البرز [  ی دهی مزداآفریبایز] کوهِ  [ ِ ی در پایشدادیِ پھوشنگ
 خواستار نی چنازکنانی آورد و َزور نشکشیھزار گوسفند، او را پ ھزار گاو و ده

 : شد
 
4 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 می شوم؛ که از برهی چی َمَزنَدروانی دی  دار که بر ھمهی ارزانیابی کامنی امرا
از من ھراسان و  - ریناگز -  وانی دی  نشوم؛ که ھمهزانی ھراسان و گروان،ید

 )2. ( نھندی رویکی به تارمی شوند و از بزانیگر
 
5 

 و به ازکنندهیکه خواستارِ َزور ن -بخش   اشونِ پناهی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پنییآ

 
6 

]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 



 2 

 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 

  دومی کرده
 
7 
ُخرد را  که ستورانِ مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیرزمندِ پاداش نِ ُبرومندین

 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ
 
8 

ھزار گوسفند،  ِ کوهِ ُھکـَر، سد اسب و ھزار گاو و دهیِ خوب رمه در پادیجمش
 :  خواستار شدنی چنازکنانی آورد و َزور نشکشیاو را پ 

 
9 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 دگانیھا بپرورم؛ که آفر ِ مزدا را گلهدگانی دار که آفری ارزانیابی کامنی امرا
 ...  بخشمیَِمزدا را جاودانگ

 
10 
 و یریِ پیِ مزدا دور بدارم؛ که ناتواندگانی را از آفری و تشنگیکه گرسنگ... 

سرد را ھزار سال از ِ مزدا دور بدارم؛ که بادِ گرم و باد دگانیمرگ را از آفر
 .ِ مزدا دور بدارمدگانیآفر
 

11 
 و به ازکنندهیکه خواستارِ َزور ن -بخش   اشونِ پناهی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ

 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پْنییآ
]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ

 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 
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 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 
  سومی ردهک
 

12 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین

 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ
 
 

13 
 َوِرَن، سد اسب و ی  چھار گوشهنی از خاندانِ توانا در سرزمنی پسر آتبدونیفر

 خواستار نی چنازکنانی آورد و َزور نشکشیھزار گوسفند، او را پ ھزار گاو و ده
 : شد

 
14 

 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا
سه ]  دھاکِ یاژ [ -»  َدھاکیَاژ« دار که من بر ی ارزانیابی کامنی امرا

 وی آن د،یاالکچ] گونه [ ھزار ی  شش چشم، آن دارندهی  سه کلهی پوزه
 که ی دروجنیِ جھان، آن زورمندتررسان بی زورمندِ ُدروج، آن ُدرَوندِ آساریِبس
 - دیافری َاستوَمند بھان در جیارگی تباه کردنِ جھانِ اشه، به پتی برامنیَاھر

 ی نگاھداری که برازنده - شوم و ھر دو ھمسرش َسنگَھَوک و َارَنَوک را روزیپ
 .می ِبُربایاز و - دودمانند شی و افزاشی زای ستهیخاندان و شا

 
15 
 کننده ازیکه خواستارِ َزور ن - بخش   َاَشَونِ پناهی دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پْنییو به آ
]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ

 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 
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 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
 

  چھارمی کرده
 

16 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زیارا که دآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین

 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ
 

17 
ِ کوه غی ستنیِ بلندتری در پانیِ زریبایِ زاریبخش، شھر ِ درمانیدنیِ نوشَھوم

 :  خواستار شدنی آورد و چنشکشیالبرز، او را پ
 

18 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 کشم و او ری را به زنجیِ تباھکارِ تورانابی دار که افراسی ارزانیابی کامنی امرا
 پسر خسرویدربند، نزد ک] ھمچنان [  کشان کشان برانم و ر،یرا بسته به زنج

به  »َچستیچ« ژرف و پھناور ی اچهی دری  برم تا او را در کرانهاوشیِخونخواه س
 ی خواھنیو به ک - کشته شد انهکه ناجوانمرد - ِ نامَور اوشی سیخونخواھ

 . بکشدر،یدل» ِ َرثیَاغر«ِ
 

19 
 کننده ازیکه خواستارِ َزور ن - بخش   َاَشَونِ  پناهی دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 .دی بخشیابیاو را کام -ورنده را کامروا کند  آشکشی پنییوبه آ
]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ

 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 
 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ

با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 
 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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  پنجمی کرده

 
20 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یزرگ را تندرست نگاه مکه ستورانِ ب  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین

 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ
 

21 
 ی  کشور، در کرانهی  و استوار دارندهیرانیِ ایھا نی پھلوانِ سرزم ـخسرو،]ـیک[

ھزار گوسفند، او را   سد اسب و ھزار گاو ودهَچست،ی ژرف و پھناور چی اچهیدر
 : استار شد خونی چنازکنانی آورد و َزور نشکشیپ
 

22 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 ابیافراس - اوشیپسرِ خونخواهِ س - دار که من ی ارزانیابی کامنی امرا
 ی به خونخواھَچستی ژرف و پھناور چی اچهی دری  را در کرانهیِتباھکارِ توران

 ری دلَرثیِ َاغریخواھ نیو به ک -که ناجوانمردانه کشته شد  -ِ نامَور اوشیِس
 .بکشم

 
23 

 کننده و ازیکه خواستار َزور ن -بخش   اشونِ پناهی دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پْنییبه آ

]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .مییستا یارده و با َزور م گزکیبا نمازِ ن بلند، 

 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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  ششمی کرده

 
24 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیزداآفرِ میتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یدوستان را تندرست نگاه م

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین

 . درست بخشد و آرامگاه آماده کندی شهیرساند و پ
 
 

25 
 با َھوم کیِ نیایتیدا] رودِ [ ی  در کرانهجیو رانی را بستود َزرتشتِ پاک در ااو
[  و گفتار کردار شهی، با اند»َمنَثره«ا َبرَسم، با زبان ِخَرد و  بر،ی به شختهیِآم
 :  خواستار شدنیبا َزور و با سخنِ رسا و از او چن ، ] کین
 

26 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 و بزرگوار را بر آن دارم که کیِ نِی» ھوتـَوسا« دار که ی ارزانیابی کامنی امرا
 نیکه به د  رفتار کند؛ ینی و ددی سخن گوینی دشد،یندی بینیھماره د

 کی نی- آوازهی هی ما ،)3( که انجمنِ مرا ابد؛یِ من بگرود و آن را دریِمزداپرست
 .شود

 
27 

 کننده وبه ازیکه خواستارِ َزور ن -بخش   اشونِ پناهی دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پْنییآ

]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز ی اشون را برای دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 

 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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  ھفتمی کرده
 

28 
 که ستورانِ ُخرد را مییستا ی َاَشَون را می دهیِ مزداآفریتوانا »ْدَرواسِپ«

 که دارد؛ یکه ستورانِ بزرگ را تندرست نگاه م  دارد؛ یتندرست نگاه م
 با  دارد؛ ی که کودکان را تندرست نگاه مدارد؛ یاه مدوستان را تندرست نگ

 ...  دور واری بسدبانانید
ِ خروشان یھا ِ پر تکاپو با چرخیھا  کرده و گردونهنی اسبانِ زی که داراآن

 ... است
 یاری که َاَشَون مردان را یبخش  بخشنده و درمانکیِ ُبرزمندِ پاداش نرومندین

 .مگاه آماده کند درست بخشد و آرای شهیرساند و پ
 

29 
ھزار   سد اسب و ھزار گاو دها،یتی آبِ دای  در کرانههی ُگشتاسپِ گرانمایِک

 :  خواستار شدنی چنازکنانی آورد و َزور نشکشی او را پ گوسفند،
 

30 
 ! نی تواناتریا!  کی نیا!  ْدَرواسپ یا

 »ی ثـَوْر ُوَاشتْسَپیو«پسر » َاْشَت َاوْرَونْت« دار که با ی ارزانیابی کامنی امرا
در پشت  - ھفتسد اشتر است ی و گردن ستبر دارد و دارازیکه خودِ سر ت -
 . شومروزیبجنگم و بر او پ »ذاِھهی خواَوَرینیَز«

گناھکار بجنگم و بر او » ِ ونیَارجاسپِ َخ« دار که با ی ارزانیابی کامنی امرا
 ...  شومروزی بر او پ پرست بجنگم ووی دِی»َکینیَدْرش« شوم؛ که با روزیپ
 

31 
 نَجیســْـپ« را براندازم، که نیُدژ د »اونتیتـَثر« دار که ی ارزانیابی کامنی امرا

را از  »ذَکنایوار«و  »یُھما« باره گری که د  را براندازم،وپرستی دِی»اوروْشَک
  : را برافگنم ھا ونی خیھا نی که سرزم  به خانمان بازگردانم،ھا ونی خنیسرزم
 .ھزار سدھزارھا  ده ھزارھا،  دهزارھاھا سدھا، سدھا ھزارھا، ھ پنجاه
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 کننده و ازیکه خواستارِ َزور ن -بخش   اشونِ پناهی دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .دی بخشیابیاو را کام - آورنده را کامروا کند شکشی پنییبه آ

]  با بانگِ  ی[ َفر و فروغش با نماز یرا برا اشون ی دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 .مییستا ی گزارده و با َزور مکیبا نمازِ ن بلند، 

 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی اشون را با َھومِ آمی دهی مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
با َزْور و با سخن َرسا  ، ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمْنَثره«زبانِ ِخَرد و 

 .مییستا یم
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 »...  ھاَتمنْگِھهِی«
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 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«

 .فرستم ی اشون را درود می دهیِ مزداآفریِ تواناْدَرواسپ
 »...  ُوھوَاِشم«
 تن، او را یداری او را پا ،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئْشَچه ییَاھما«
و را فرزندان کارآمد، او را  بخش، اشی آسااری بسی  تن، او را خواستهیروزیپ

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

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

 .دیآ ی از آن برنمی درستی است که معنیا ھا در متن، واژه  نقطهیبه جا. 1
 18بند  ، 57 ھات سنای با دیبسنج. 2
 29 یسناھای(باشد که در گاھان  » َمَگه« که منظور ھمان دینما ی منیچن. 3
 . آمده استانیاز آن سخن به م ) 53 و 51 ،46 ،33،


