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  شتی بھشتیارد
 شتی بھشتیارد
 

 رومندی نی-هَیشی اَمنَیریَا] نمازِ [  امشاسپند، نیباتری زبھشت،ی اردیخشنود
 . اشون رای-دهیِ مزدا آفردگاهی فراخ دکی نی- و َسوَکدهیِمزدا آفر

 .دیکه َزِوت مرا بگو» ... ویرَی اھوَوثـَهَی»
 .دیکه پارسا مرد دانا بگو» ... ویرَی اھوَوثـَهَی»
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 :  زرتشت گفتتمانی به سپمزدا-اھوره
 و شگریای و نی و َزوت و دادخواه و اندرزگوندهی ستایا!  زرتشت تمانی سپیا

 ! مھربان و سرودخوان
 یھا-ِ روشن و درخشان و خانهھانی گبھشت،ین و ارد که میھنگام
 ...  ما امشاسپندان راشیای و نشی ستاژهیبو) 1...( میدی را آفردسانیخورش
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 :  گفتزرتشت
 ! رسان گفتار راست- مژدهیا! مزدا - اھورهیا
 و شگریای و نی و زوت و دادخواه و اندرزگوندهیستا - زرتشت تمانی سپنکیا

 : یرا بفرما - مھربان و سرودخوان 
 روشن و ھانی گبھشت،ی که تو و اردی ھنگام ،]آن سخن [  بود چگونه

 و شی ستاژهیو-به) 1... ( دیدی را آفردسانی خورشیھا-درخشان و خانه
  شما امشاسپندان را ؟شیاین
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 .خوانم-ی را ھمبھشتی اردمن
 - زی امشاسپندان نگری دکیآرامگاه ن  را بخوانم، بھشتی من اردکه-یھنگام

 که مزدا آن را با گفتار کند؛-ی می نگاھدارکی نی-شهیرا با اند-که مزدا آن
 - کند-ی می نگاھدارکی که مزدا آن را با کردار نکند؛-ی می نگاھدارکین

 .گشوده شود
 . در گـَرزمان اھوره استکی آرامگاه نآن
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 .راستمردان اشون   َگرزمان،
 .ابدی نیمزدا را بدان راھ- اھورهداری از ُدرَوندان، دکی-چیھ
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 را انی جادوان و پری-و ھمه »وینیانگَرَم« که هیشی امنیریا] نماز  ]

 ورجاوند ی- منثرهنی ورجاوند است؛ بھتری- منثرهنیتر-بزرگ  اندازد،-یبرم
 . ورجاوند استی- منثرهنیباتریاست؛ ز

 ورجاوند ی- منثرهنیرومندترین.  استرومندی ورجاوند نیھا- منثرهانی مدر
 .است

 ورجاوند ی- منثرهنیاستوارتر.  ورجاوند استوار استیھا- منثرهانی مدر
 .است

 . ورجاوند استی- منثرهنیروزتریپ.  استروزی ورجاوند پیھا- منثرهانی مدر
 ی- منثرهنیتر-بخش-درمان. بخش است- ورجاوند درمانیھا- منثرهانی مدر

 .ورجاوند است
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به ] از پزشکان [  یکس. درمان کند» اشه« یاریبه ] از پزشکان [  یکس
از [  یکس. با کارد درمان کند] از پزشکان [  یکس.  دانش درمان کندیاری

 .با منثره درمان کند] از پزشکان [  یکس.  درمان کنداھانیبا گ] پزشکان 
 ورجاوند درمان ی-ه است که با منثری پزشکان کسنیتر-بخش-درمان

 (2.(کند
 نیتر-بخش- اشون مرد را درمان کند، درمانی-اندرونه]  یھا-یماریب[  که آن

 .پزشکان است
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 ! دیزی بگرھا-ی ناخوشیا
 ! زی مرگ بگریا
 ! دیزی بگروانی دیا
 ! دیزی بگرارگانی پتیا
 ! زی از اشه بگرور،-نهی َاشموغِ  کیا
 ! زی مرد ستمکار بگریا
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 ! دیزی اژدھا نژادان بگریا
 ! دیزی گرگ نژادان بگریا
 ! دیزیدوپا بگر] بد نھادان و گزندرسانان [  یا
 ! زیبگر »یتیتروَم« یا
 ! زیبگر »یتی َمیریَپ« یا
 ! دیزی تب بگریا
 ! زیزن بگر- دروغیا
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 ! زی بگری آشوب و ناآرامیا
 ! زی مردِ بدچشم بگریا

 
9 
 ! زی بگرانیگو- دروغنیگوتر- دروغیا
 ! زی جادو بگری زنِ روسپیا
 ! زیبگر» کـَخواِرذَ « ی- زنِ  بدکارهیا
 ! زیبگر) 3( بادِ  اپاختر یا
 ! باِد اپاختر نابود شویا

 !  نابود شود  اژدھاست،نیکه از نژاد ا- آنھر
 

10 
 را بکشد؛ وانی دنیھزار تن از ا-ھزار بار ده- ھزار بار ھزاران تن دهکه-آن

 را براندازد؛ ارگانی را براندازد؛ پتوانی را براندازد؛ مرگ را براندازد؛ دھا-یناخوش
 .اشموغِ دشمن اشه را براندازد؛ مردم ستمکار را براندازد

 
11 

] بدنھادان و گزند رسانان [ نژادان را براندازد؛ -گرگ  نژادان را براندازد، اژدھا
 را براندازد؛ تب را براندازد؛ یتی َمیری را براندازد؛ َپیتیدوپا را براندازد؛ تروَم

 . را براندازد؛ بد چشم را براندازدیآشوب و ناآرام زن را براندازد؛ -دروغ
 

12 
 ی- جادو را براندازد؛ زن بدکارهی دروندان را براندازد؛ زن روسپنیدروندتر

از  [را که -آن. کخوارذ را براندازد؛ باد اپاختر را براندازد؛ باد اپاختر را نابود کند
 .دوپاست، نابود کند] بدنھادان و گزندرسانان 

 
13 
 را بکشد، وانیھزار تن از د-ھزار بار ده- ھزار بار ھزاران تن دهی کساگر
 .از فراز آسمان سرنگون گردد و فروافتد - تبھکار منیاھر - وانی دنیفتارتریفر
 

14 
 :  تبھکار گفتمنیاھر

 .بھشتیارد] دست [  بر من از یوا
 . را براندازدھا-ی ناخوشنیتر-ناخوش

 .زدی بستھا-ی ناخوشنیتر- ناخوشبا
 . را براندازدھا-ی تباھنیتر-تباه

 .زدی بستھا-ی تباھنیتر- تباهبا
 . را براندازدوانی دنیوترید
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 .زدی بستوانی دنیوتری دبا
 . را براندازدارگانی پتنیتر-ارهیپت
 .زدی بستارگانی پتنیتر-ارهی پتبا

 .ِ دشمن اشه را براندازداشموغ
 .زدی اشموغِ دشمن اشه بستبا

 . مردمان را براندازدنیستمکارتر
 .زدی مردمان بستنی ستمکارتربا
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 . اژدھانژادان را براندازدنی نژادتراژدھا

 .زدی اژدھانژادان بستنی اژدھا نژادتربا
 . گرگ نژادان را براندازدنی نژادترگرگ

 .زدی بست گرگ نژاداننی گرگ نژادتربا
 . را براندازدانیدوپا] ِ نیتر- و گزند رساننیبد نھادتر ]
 .زدی بستانیدوپا] ِ نیتر- و گزند رساننیبد نھادتر[  با

 . را براندازدیتیتروَم
 .زدی بستیتی تروَمبا
 . را براندازدیتی َمیریَپ
 .زدی بستیتی َمیری َپبا

 .ھا را براندازد- تبنیتر-سخت
 .زدیھا بست- تبنیتر- سختبا

 .زنان را براندازد- دروغنیتر-زن-دروغ
 .زدیزنان بست- دروغنیتر-زن- دروغبا

 . را براندازدھندگانی ستنیتر-ھندهیست
 .زدی بستھندگانی ستنیتر-ھندهی ستبا

 . بدچشمان را براندازدنیتر-بدچشم
 .زدی بدچشمان بستنیتر- بدچشمبا
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 . ُدروندان را براندازدنیُدروندتر

 .زدی ُدروندان بستنی ُدروندتربا
 . جادو را براندازدی روسپزن
 .زدی جادو بستی زن روسپبا

 . کخوارذ را براندازدی- بدکارهزن
 .زدی کخوارذ بستی- زن بدکارهبا

 . اپاختر را براندازدباد
 .زدی باد اپاختر بستبا
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17 
 !  نابود شوددیدروج با!  بکاھد دی بادروج
 !  شود نابودکسرهی گردد و ی سپردی بادروج

 ! ی شودی در اپاختر ناپددیبا ] -دروج  -[  تو
 ! ی جھان استومند اشه را نابود کندی نباتو
 

18 
]  به بانگِ ی[ فر و فروغش  با نماز ی امشاسپند را برانیباتری زبھشت،یارد

 .مییستا-یبلند و با زور م
 با برسم، با زبان ر،ی به شختهی امشاسپند را با ھوم آمنیباتری زبھشت،یارد

و زور و سخن رسا ]  کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثره«خرد و 
 .مییستا-یم
 «...  ھاتــَمــِنگھــِهی»
 

19 
 «... ویری اھووثهی»

 منیریا] نماز [  به بھشت؛ی امشاسپندان، اردنیباتری به زمیفرست-ی مدرود
 . اشونی-دهی مزدا آفرهدگای فراخ دکی نی- و به سوکدهی مزدا آفری-هیشیا

 «...  ُوھوَاِشم»
 (4(» ... َرئشَچه ییاھما»
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