
 1 

     شتیھرمزد 
 شتی ھرمزد

 
1 

 : دیمزدا پرس- از َاھورهَزرُتشت
 َاَشَون در یا!  دادار جھان استومند یا!  نوی منی سپندتریا! مزدا - َاھورهیا

 !  َورجاَوندِی-َمنَثره
 روز ی برازی و چه چتر-گاهی بلند پازی چه چروزمندتر،ی پزی تواناتر، چه چزی چچه
  کارآمدتر است ؟ن،یپس

 
2 

  ؟زھاستی چنیتر- چاره بخشزی و چه چنیروزمندتری پزی چچه
  شود ؟رهیچ] ُدرَوند [  و مردمان وانیِ دی بھتر بر دشمنزی چچه
  مردمان کارگر افتد ؟ی-شهی در اندشتری بزی سراسر جھان َاستوَمند، چه چدر
  بھتر نھاِد مردمان را پاک کند ؟زی سراسر جھان َاستوَمند، چه چدر
 
3 

 : مزدا گفت- َاھورهآنگاه
 !  زرتشتتمانی سپیا

 از ھر روزمندتری پز،یِ َورجاَوند، تواناتر از ھرچی- من و َامشاسَپندان در َمنَثرهنام
 . استزی کارآمدتر از ھر چن،ی روز پسی و برازی از ھرچتر-گاهی بلند پاز،یچ
 
4 
 ین است آنچه بر دشمنیا. زھای چنیتر- و چاره بخشنیروزمندتری است پنیا
 است آنچه در سراسر جھان نیا.  شودرهیچ] ُدرَوند [  و مردمان وانیِد

 است آنچه در سراسر نیا.  مردمان کارگر افتدی-شهی در اندشتریَاستوَمند، ب
 .جھان َاستوَمند، بھتر نھاِد مردمان را پاک کند

 
5 

 :  گفتَزرُتشت
 ! مزدا َاَشَون- َاھورهیا

 ن،ی و به روز پسزی از ھر چباتری بھتر و ز که بزرگتر وشی از آن نام خومرا
 و مردمان وانی دیتر است و بھتر بر دشمن- و چاره بخشروزمندتریکارآمدتر و پ

  ...  گاھانای شود، برهیچ] ُدرَوند [ 
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6 
 ی- شوم؛ تا من بر ھمهروزیپ] ُدرَوند [   و مردمان وانی دی-تا من بر ھمه ...

 و وانینه د:  شود رهی کس نتواند بر من چچی شوم؛ تا ھرهی چانیجادوان و پر
 .انیو نه جادوان و نه پر] ُدرَوند [ نه مردمان 

 
7 

 : مزدا گفت- اََھورهآنگاه
 !  َزرُتشت َاَشَونیا
 .ی دانش و آگاھی-منم سرچشمه:  کمی

 . گله و رمهی-منم بخشنده:  دوم
 .منم توانا:  سوم

 . َاَشهنیمنم بھتر:  چھارم
 .دهی َاَشه نژاِد َمزدا آفرِکی نِیھا- َدِھشی-منم نشانِ ھمه:  پنجم

 .منم خرد:  ششم
 .منم خردمند:  ھفتم

 .ییمنم دانا:  ھشتم
 .منم دانا:  نھم

 
8 

 .یمنم َورجاَوند:  دھم
 .منم َورجاَوند:  ازدھمی

 .منم َاھوره:  دوازدھم
 .نیمنم زورمندتر:  زدھمیس

 .منم دور از دسترس دشمن:  چھاردھم
 .ریمنم شکست ناپذ:  پانزدھم

 .ی پاداش ھر کسی- دارندهادیمنم به :  شانزدھم
 .منم ھمه را نگھبان:  ھفدھم

 .منم ھمه را پزشک:  جدھمیھ
 .دگاریمنم آفر:  نوزدھم

 .منم نامبردار به مزدا:  ستمیب
 
9 
 !  َزرُتشتیا

 .یور بستا َزی- برازندهازی و شبان مرا با نروزان
 .می تو آی را به سوی رسان و پناه بخشیاری -مزدا -اََھوره - من ن،یچن-نیا

 .دی تو آی را به سوی و پناه بخشی رسانیاری پارسا، ُسروش
 را ی و پناه بخشی رسانیاری] زین[ َاَشَونان یھا-ی و َفَرَوشاھانی و گھا-آب

 .ندی تو آیبه سو
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10 

 !  َزرُتشتیا
 و انیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی دی بر دشمنیرگی خواستار چاگر
 ...  ستمکار و راھزنان و َاشموغانِ دوپا و گرگان چارپایھا- و َکَرپھا-یَکو
 

11 
سپاه فراخ سنگر، بزرگ درفش، افراشته ]  بر یرگیاگر خواستار چ ] ...

 روزان و ی- پس در ھمه،ی درفشِ دشمننیدرفش، گشوده درفش و خون
 : ریھا را باژگ- نامنیان، اشب

 
12 

 . نام من استبانیپشت
 . و نگاھبان نام من استنندهیآفر

 . نام من استنوی منی و سپندترشناسنده
 . بخش نام من استچاره
 . نام من استنیتر- بخشچاره

 . نام من استشوایپ
 . نام من استشوای پنیبھتر

 . نام من استَاھوره
 . نام من استَمزدا

 . نام من استَاَشَون
 . نام من استنیتر-َاَشَون

 . نام من استمند-َفِره
 . نام من استنیمندتر-َفِره
 . نام من استنای باریبس
 . نام من استناتری باریبس
 . نام من استنندهی بدور
 . نام من استتر-نندهی بدور

 
13 

 . نام من استنگاھبان
 . و پناه نام من استپشت
 . نام من استدادار

 . نام من استنگاھدارنده
 . نام من استشناسنده

 . شناسنده نام من استنیبھتر
 . نام من استپرورنده
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 . نام من استفشوشوَمنَثره
 . نام من استیکیِ نیاری شھریایجو

 . نام من استیکیِ نیاری شھرِیای جوشتریب
 . دادگر نام من استاریشھر

 . نام من استاری شھرنیدادگرتر
 

14 
 . نام من استفتارینافر
 . نام من استیفتینافر

 . شونده نام من استرهی چیھندگیبرست
 . نام من استروزشوندهی زخم بر دشمن پکی به

 . را شکست دھنده نام من استھمه
 . نام من استگانهی دگاریآفر

 .ھا نام من است- دھشی- ھمهی-بخشنده
 . نام من استھا-ی خوشاری بسی-بخشنده

 . نام من استشگریبخشا
 

15 
 . کننده نام من استیکی خواستِ خود نبه
 . خواستِ خود پاداش رسان نام من استبه

 . نام من استسودمند
 . نام من استرومندین
 . نام من استنیرومندترین

 . نام من استَاَشَون
 . نام من استبزرگ

 . نام من استیاری شھری-برازنده
 . نام من استن،یتر- برازندهیاری شھربه

 . نام من استدانا
 . نام من استنیداناتر

 . نام من استدورنگرنده
 . منیھا- است نامنیچن-نیا

 
16 

 !  َزرُتشتیا
 روزان و شبان، به ای ردی مرا باژگیھا- نامنی جھان َاستومند، انی که در اآن

 ... بانگ بلند بخواند
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17 
 به گاِه خفتن، به گاِه خفتن ایھا را ھنگام برخاستن از خواب - نامنیآن که ا ...

 گشودن، ھنگام ی ُکشتای بستن ی ھنگام برخاستن از خواب، ھنگام ُکشتای
 ی کشوری ھنگام رفتن از شھر و کشور به سوای یی به جاییرفتن از جا

 ...  بخواندگر،ید
 

18 
 و خنجر و ری شب، کارد بر او کارگر نشود؛ چکش و تنی روز و در انیدر ا ...
 او پرتاب کند، بر او کارگر ی سرشار از دروغ به سوی با نھادیم که خشیگرز

 . َفالَخن بدو نرسدیھا-نشود و سنگ
 

19 
 در نهیِ سشی پی- پشتِ سر و زرهی- ھمچون زرهستگانه،ی بیھا- نامنیا

 اِنیِ تبھکار، به زی»َزَیَک«و » َوِرن«ُدروندان و نابکارانِ ]  یدایناپ[ برابر گروه 
 تنھا را ی ھزار مرد، مردییکه گو- نابکار ناپاک بکار رود؛ چنانمِنیاھر

 . کنندینگاھبان
 

20 
 !  اھورهیا »

 : یگو] پاسخ [  ی مرا بدرستپرسم؛-ی را از تو منیا
 ِ تو، َھستان را پناه بخشد ؟یھا- که در پرتو آموزشیروزمندی آن پستیک
 !  مزدایا

که ] بگذار [  و اگاھانی بی آشکارا از برگماشتن آن َرِد درمان بخش زندگمرا
 «. آورندی رو،ی بدو و به ھرکس که تو خود او را خواستارکیُسروش و منش ن

 
21 

 .یانی بر فر کدرود
 .جی ورانی بر ادرود
 «َسَوک« بر درود
 «ایتیدا« بر آب درود
 «تای َاناھسوَریآِرد و« بر آب درود
 . َاَشَوندگانی افری- بر ھمهدرود

 «... ویری َاھو َوَثهَی»
  «...  ُوھوَاِشم»
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22 
 .مییستا-یرا م» ... هَیری َوآھوَن»

 .مییستا-ی َامشاسپند را منیباتری زبھشت،یَارد
 .مییستا-ی را مروی و َفر و نیروزی و زور و پیرومندی و نیروی و نییتوانا

 .مییستا-یم َفِرِمند را وَمنِدی رایَمزدا-َاھوره
 «...  ھاِتمنگِھهِی
 

23 
 «... ویری َاھو َوَثهَی»

 .َمند راِ- َفرهوَمنِدی راِیَمزدا- خواستارم َاھورهروی و نشی و ستادرود
 «...  ُوھوَاِشم»
 

24 
 !  َزرُتشتیا

 !  ھمواره دوست را از دشمن بدخواه، نگاھدار باشتو
 !  که دوست دچار گزند شودروامدار
 !  به رنج افتدبی که دوست، از آسمگذار
 یشکشی پای بزرگ یازی که مرا و َامشاسَپندان را نی آگاھنی آن مرد دمگذار

 !  ماندبھره-ی بشی خوییُخرد آَوَرد، از دارا
 

25 
 !  َزرُتشتیا
 . منی-دهی است بھمن آفرنیا
 !  َزرُتشتیا
 . منی-دهی آفربھشتی است َاردنیا
 !  َزرُتشتیا
 . منی-دهی آفروری است شھرنیا
 !  َزرُتشتیا
 . منی-دهی است سَپندارَمذ آفرنیا
 !  َزرُتشتیا
 گری را که به دی َاَشَوناننانیا.  مندگانی ُخرداد و َامرداد، ھردوان از آفرنانندیا

 . پاداش بخشندند،ی درآیسرا
 

26 
 !  َزرُتشت َاَشَونیا

 ندهی آی و زندگانیسرانجام زندگ]  که ابیدر[  خرد و دانش من، ِیانجی مبه
 .چگونه است
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27 
 ! [ برساد[  درمان ھزار

 ! [ برساد[  ھزار درمان از سَپندارَمذ ده
 د؛ی کنشانیپر] او را [  و دی را از ھم بپاشوی دیسپندارمذ، دشمن]  یاری[  با

 دی رزم افزارش را درھم شکند؛ی را بربندشیھا- دستد؛ی را بردرشیھا-گوش
 .دان سان که ھماره در بند ماند بد؛ی درکشرشیو به زنج

 
28 

 !  مزدایا
  خواھد شد ؟روزی َاَشَون بر ُدرَوند پایآ
  ؟افتی خواھد یرگی َاَشَون بر ُدرَوج چایآ
  خواھند شد ؟رهی َاَشَونان بر ُدرَوندان چایآ
 .دیرا شن» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- اََھورهیی شنوایروین
 .را از بر کرد» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- اََھورهیریادگی یروین
 .را بر زبان راند» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- گفتار اََھورهیروین

 َزور ی- برازندهازیرا روزان و و شبان با ن) َدِرَنیاوش(»َدمیاوش« کوه
 .مییستا-یم
 

29 
 :  گفتَزرُتشت

 .م براننی زمریبه ز) 1( چاره، شما را نیبد
 . افگنده شودنیِ سَپندارَمذ، راھزن بر زمدگانی دِیانجی مبه
 

30 
 ! [ برساد[  درمان ھزار

 ! [ برساد[  ھزار درمان ده
 .مییستا-ینامبردار است، م» َاموخوانَونت« َاَشَون مرد را که به نی ایَفرَوش

 گرید]  یھا-یَفرَوش[  رفتار،ی پذنی دی آن پس، خواستارم که ھمچون مرداز
 .میَاَشَونان را بستا

 .مییستا-ی را مدهیِ َمزدا آفری توانای»َگوِکِرَن«] ِ یَفرَوش ]
 .مییستا-ی را مدهی َمزدا آفرِی توانای-َگوِکِرَن

 
31 

 .دیرا شن» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- اََھورهیی شنوایروین
 .را از بر کرد» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- اََھورهیریادگی یروین
 .را بر زبان راند» َمنَثره« که مییستا-یمزدا را م- گفتار اََھورهیروین

 َزور ی- برازندهازیرا روزان و و شبان با ن) َدِرَنیاوش(»َدمیاوش« کوه
 .مییستا-یم
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 «...  ُوھوَاِشم»
 

32 
 (2... ( مییستا-ی َاَشَوِن کارساز را مسَپندارَمذ

 تا مینیگز-یبر م» َرنو«و » َاھو«را  -مزدا -آن اََھوره -ر از ھمه  آن بزرگتنکیا
 وانی تا دم؛ی درفش را برافگننی خشِم خونوی تا دم؛ی نابکار را براندازمنیاھر

 ومندی رایمزدا- تا اھورهم؛ی و ُدرَوندان َوِرَن را براندازوانی تا دم؛ی را برانیَمَزنَدر
 ی- تا ستارهم؛یپندان را واال بشناس تا امشاسم؛یسمند را واال شنا-ِفره

 تا َاَشَون مرد را واال م؛یَمند، ِتشَتِر پر فروغ را واال بشناس- َفرهوَمنِدیرا
 .میرا واال بشناس »نویسپند م« َاَشَون دگانی آفری- تا ھمهم؛یبشناس

 
33 
 «...  ُوھوَاِشم»
 «...  َرئشَچهییَاھما»
 «...  ُوھوَاِشم»

 ! [ برساد[ ده ھزار درمان ] !  برساد [  درمان ھزار
 «...  ُوھوَاِشم»
 
 !  َمزدایا

  !  بشتابیاری به مرا
 

------ ------- --- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------ ------- 
 . استوانیخطاب زرتشت به د .1
 . بند افتاده استنیدر متن، چند واژه از ا .2


