تاريخچۀ سدره پوشی
ايرانی ،از دوردست ها تاريخ ،از زمانی که به زندگی گروهی روی آورد،
نوجوانان خود را با برپايی آيين های ساده ای به دنيای بزرگتران راه می داد.
اين نوجوانان از آن زمان در انجام کارها شرکت جسته و خويشکاری می
پذيرفتند .اين آيين های ويژه را می شود به پروانۀ ورود مانند کرد ،که به
نسبت جا و زمان ساده بوده اند و برای نمونه با بستن ريسمانی به کمر
کار ساده ،به جوانان گونه ای باور به
نوجوانان انجام می شده اند .همين ِ
خويشتن می داد تا دوش به دوش پدران و مادران خويش به کارزار زندگی
خانوادگی و گروهی وارد شوند .سن جوانان برای انجام چنين آيينی کمابيش ١٥
سالگی بوده است که آن را سن رسيدگی برای پذيرش خويشکاری می دانسته
اند.
از نگر استوره ای  /تاريخی کمر بستن را به جمشيد پيشدادی پيوند می دهند،
که جمشيد خود از سويی نما ِد انسان و همچنين شهرياری نيک و از سوی ديگر
نشانۀ يک دورۀ دراز از تاريخ و زندگی آرياييان ،پيش از جابجايی بزرگشان
بوده است.
سره بوده است
اشاره شود که پوشش و جامۀ ايرانيان در روزگار باستان يک َ
)در آغاز چيزی مانند شلوار امروزی نبوده است( ،که هنگام کار و تﻼش
ميان آن را با يک بند يا چيزی مانند به
روزانه برای آنکه دست و پاگير نباشد،
ِ
آن بر کمر خود تنگ می کردند .از همين رو "کمر بستن" يا "ميان بستن"
نشانۀ وارد شدن به دنيای کار و تﻼش بوده است.
هنگام پيدايش اشو زرتشت و دين بهی نيز اين آيين رواج داشته است .از
ويژگی های اشو زرتشت آن بود که در کنار برانداختن نشانه های بت پرستی و
خرافه ها ،پذيرای آيين های خوب و سازندۀ زمان خود نيز بود .يکی از اين
آيين ها همين کمر بستن بود که پس از برپايی دين بهی و پذيرش آن از سوی
مردم ،بگونۀ آيين به دين آمدن و پذيرش آن در آمد و با نيايش های ساده ای
همراه گشت.
زرتشت در گاتاهای خويش از گزينش دين بهی از سوی پسر عموی خويش
ميديو ماه و همچنين شاه گشتاسپ ،فرشوشتر و جاماسپ سحن می گويد .از
اينگونه پذيرش دين در بخش "هفت هات" نيز سخن رفته است .در پارۀ
رورد" چندين بند آمده است که دربردارندۀ گزاره ها و فرازهايی
اوستايی "فَ َ
است که يک گرونده به دين بهی با گفتن آنها ،بازگشت خويش از کارهای
نادرست پيشين خود و همزمان پذيرش راه بهی و نيکويی را بيان می داشته
است.

بخش بنيادن نيايش يا اوستايی که برای انجام اين آيين امروزه بکار می رود از
همين بخش اوستا برداشت شده است.
دره و کُشتی
ِ
س ِ
”سدره پوشي” نشانهي بيروني ِ زرتشتي شدن است .با پوشيدن سدره و بستن
كشتي آدمي بيان می دارد که به پيوستگی خويش با گيتی و هستی از راه مهر
آگاه گشته است و می پذيرد که با ديگر بسته کشتيان و مردمان نيک گيتی هم
پيوند و هم پيمان گردد و راه زرتشت و دين بهی را پيگيري كند.
سدره پوشي زايشي نو و “تولدي ديگر” است  .زايشي مينوي )معنوي( در يك
دين بهساز و آباد كننده  .با پوشيدن سدره و بستن كشتي گامهي كوشاي )جدي(
ِ
گردد.
مي
آغاز
شدن
زرتشتي
سدره

دره پيراهني است بييقه و بيآستين از پارچه نازك سفيد رنگ و نخستين
ِس ِ
جامه ای است که بدن را می پوشاند .سدره ،جامهي نازش )تفاخر( نيست بلکه
جامۀ ساده ای است كه نشان سادگی و پاکی است و رنگ و ريا در آن راهي
ندارد) .يقه و آستين بلند هر دو نشانه خودنمايي بوده و آستين بلند و گشاد در
گذشته اسباب نازش دارنده آن به شمار مي آمده است( سادگي و سفيدي اين
جامه نشان مي دهد كه شخص نمي خواهد با دربركردن آن به جاه و مقامي
برسد و آنرا وسيله اي براي رسيدن به بلندپروازيهاي خود قرار دهد.
باپوشيدن اين جامهي ساده ،سفيد و پاك ،انسان همانند و همرنگ آن ميگردد.
آميختگی
هم رنگ ديگر زرتشتيان مي شود .بهدين مي شود .سپيدی ،خود
ِ
رنگارنگی زيبای باشنده در گيتی در
رنگ های ديگر است بدين چيم که
ِ
يگانگی سپيد با هم آميخته می شوند.
يکی از نام های کهن تری که برای اين جامه وجود داشته استُ " ،وهو َمنو
ستر"  Vohu manu vastraمی باشد به چيم پوشش يا جامۀ ُوهومنی /
َو َ
نيک انديشی .نقش بنيادين و نمادين وهومن ،پيوند دادن گونه گونی و حتا
هميستاری ها )تضادها( در يکرنگی و هماهنگی ميباشد بگونه ای که خود ديده
نمی شود و در يکرنگی و بيرنگی آميخته می شود.

گردن ،دو کيسۀ کوچک می باشد
پس سدره ،در بخش های سينه و
در پيش و ِ
ِ
که آنکه در پيش است" ،گريبان" و يا "کيسۀ کرفه" )کار نيک( ناميده می شود
و يادآور آن است که همۀ کردارهای نيک انسان روی هم انباشته شده و او را
به شادی و خوشبختی ميرساند .کيسه ای که در بخش گردن وجود دارد " ُگردِه"
ناميده می شود که نشانگر خويشکاری يک بهدين در کار و تﻼش برای نو
کردن هميشگی جهان و پيشبرد نيکی در گيتی است.
.سدره ،پوشش مناسبی است برای بستن کشتی بر روی آن
ﻛُشـتی
كشتي بستن نشانۀ پيوند و پيمان بهدين با خويشتن خويش و ديگر نيکان و وهان
گيتی ،با خو ِد گيتی و هر چه در آن است )طبيعت/آخشيج ها( و سرانجام با
اهورامزدا است .با پوشيدن سدره ،بهدين جامهي خدمت دين را به بر مي كند و
با بستن كشتي كمر خدمت به ميان مي بندد تا جهاني آباد ،آزاد و بدور از جنگ
 ،ناداري و … بسازد .
واژۀ کشتی از " ُکستيک" پهلوی آمده است که خود از ريشۀ " ُکست" به چيم
پَهلو ،سو  .کنار و همچنين مرز می باشد .واژۀ  coastدر زبان انگليسی )و
همانند آن در ديگر زبان های ايرانی  /هندی و اروپايی( نز از همين بنمايه می
باشد .نام ورزش ُکشتی نيز از همينجا مايه گرفته است که در مفهوم گرفتن کمر
يکديگر و زورآزمايی بوده است.
در ادبيات پارسی واژۀ "زنار" نيز برای کشتی زرتشتيان و بندی که عيسويان
بر ميان می بندند آمده است .واژه ای که در کتابهای فارسی برای کشتی آمده
است "اَئِويا اَنگ ِهن"  Aevyâ anghenمی باشد که چيم کمربند را می رساند.
پزشکان دانا و گُندآوران
سران بزرگ از هم کشوران
ببستند کشتی و به دين آمدند
همه سوی شاه زمين آمدند
كشتي ،بندي است كه از  ٧٢نخ پشمي بافته شده است .بافندگان آن بايد
زرتشتيان پارسا باشند  .اين  ٧٢نخ به شش  ٦رشته بخش شده است.
و هر رشته اي داراي  ١٢نخ است . 12 × 6

اکنون ببينيم چرا اين شمارۀ  12 × 6=٧٢در فرهنگ ايرانی چنين پرارج می
باشد که شمار هاييتی ها يا بخش های دفتر "يسنا" ،که پرارج ترين بخش اوستا
می باشد و گاتاها را درون خود دارد ،را  ٧٢گرفته اند و می دانيم که اين
است
يافته
راه
نيز
ديگر
های
دين
به
شماره
)البته بدون آنکه بن مايۀ چرايی يا فلسفۀ وجودی خود را به همراه داشته باشد(
شمار
شمار  ١٢که می توان گفت بنمايۀ آسمانی و زمينی دارد بدين چم که هم،
ِ
برج های آسمانی  /فلکی دروازده گانه می باشد و هم ،شمار بخش های سال
)ماه ها( ٦ .نيز نماد شش چهره گاهانبار يا دوره های نمادين آفرينش/پيدايش
هستی است از آسمان ابری )نما ِد خو ِد خدا( گرفته تا مردم در پايان )نوروز و
گاهانبار ششم( و گردش دوبارۀ آن از نو.
بدين ترتيب می توان گفت که رويهم اينها ،همانا همگی هستی و آفرينش را در
بر می گيرد .پس کشتی ،براستی ،نماد همۀ هستی است و گردش آن به دور
کمر و ميان نماد پيوند بهدين با همۀ هستی و در ميان آن قرار داشتن است و
نشان جايگاه راستين انسان در اين پيوند زمينی-آسمانی.
چگونگی کشتی بستن و فلسفۀ آن:
دور ميان می گردد و چهار  ٤بار
کشتی ،در هنگام اجرای آيين ،سه  ٣بار به ِ
گره می خورد ،دو گرۀ نخست در پيش رو و دو گره پايانی در پشت.
سه  ،٣هميشه نماد انديشه ،گفتار و کردار نيک است؛ ابزاری که با آن می
توان فروهر درون را باﻻند و گسترد و پرورش داد که تنها راه پيوستن به
جهان و جهان آفرين است.
چهار  ،٤در فرهنگ ايران دستکم نماد دو چيز است:
 چهار آخشيج )عنصر( بنيادين هستی ،آب ،هوا ،زمين و آتش چهار نيروی درونی انسان ،که در فرهنگ ايران و بسته به زمان با نامهای گوناگون از آنها ياد شده است:
وهمن و ماه و گوش و رام – خرد )تميز دهنده و پيوند دهنده( و دين
)چشم بينا در تاريکی( و جان و روان )آگاهبود(...-
بر اين پايه مفهوم و آرش از زدن چهار گره آن است که همۀ آخشيج ها و
نيروهای به هم آورندۀ انسان به هم پيوند می خورند و در هم آميخته می شوند
تا او را از درون به هماهنگی و آرامش ﻻزم رسانده )سپنتا آرميتی( و راه
هوروتات ا َ ِم ِرتات( را برايش هموار سازند.
شادی ديرپا و پيشرفت هميشگی )
َ
پيوند ميان مانترای /نيايش اين آيين و روش کشتی بستن
کشتی را هنگامی بر کمر می گذاريم که در نيايش خود خواستار انديشه نيک و
خرد می شويم تا راه اشا يا راستی را دريافته و با کار و تﻼشی که در

هماهنگی با آن در زندگی انجام می دهيم جهان را پيشرفت دهيم ،نو سازيم و
جشن زندگی برپا داريم.
هنگامی گره های پيش رو را می زنيم که در هنگام خواندن مانترای "يتا اهو"
خواستار آن می شويم که انديشۀ نيک با همگان باشد تا کارهای زندگانی از
روی خرد و به نام مزدا سامان يابند.
پس می بينيم که همۀ خواست و درخواست يک بهدين آن است که کارهايی
انجام می يابند از روی خرد و منش نيک بوده ،راست و درست باشند تا
زندگانی را آباد و پيشرونده گردانند.
در پايان ،گره های آخر را هنگام خواندن مانترای "اشم وهو" و هنگامی می
زنيم که می گوييم اين کارهای نيک ما را به خرسندی و شادی درونی و
خوشبختی خواهند رساند.
پيوند ميان کشتی بندی و روان انسان
امروزه در دانش روانشناسی استوار شده است که انگيزش های تنی همراه با
انگيزش های روانی اثر بسيار ژرفی در روان آدمی به جای می گذارد .اگر ما
يک انگيزش تنی را با يک انگيزش روانی همراه نماييم ،تکرار آن انگيزش
تنی خودبخود اثر روانی را نيز به دنبال دارد .از اين رو هر گاه کَسی سدره را
بر تن و کشتی را بر کمر خود دريابد ،آموزش ها و سرودهای گفته شده در
هنگام پوشيدن سدره و بستن کشتی ،که در نهاد ناخودآگاهش جايگير شده است،
در ذهن و روانش زنده می شوند و او را خودبخود به پيروی از گزينش ها می
کشانند.
يکی ديگر از پيامدهای کشتی نو کردن به گونۀ گروهی ،برپا داشتن انديشۀ
يکرنگی و همازوری در گروه می باشد که آرامش روانی در پی دارد .کشتی
رشته ای است که همۀ پيروان آيين مزديسنا را به هم پيوند می دهد.
چگونگی داشتن سدره بر تن
نوزود] ،[2تن شسته و پاکيزه ،جامه ای سپيد بر تن و سدره در بر دارد.
پسران می توانند پيراهنی بر تن داشته باشند به گونه ای که با باز بودن دگمه
های آن بتوان کشتی با به سادگی بر کمر بست .در هر دو مورد پسران و
دختران می شود با داشتن بلوزی بر روی سدره و از راه باﻻ زدن لبۀ آن نيز
به کشتی دسترسی داشت .در جايی که همۀ باشندگان خودی باشند نيازی به
داشتن روپوشی بر روی سدره نمی باشد.

شيوۀ به دست گرفتن کشتی
سر آزاد کشتی که آن را در دست راست می
آغاز می کنيم با به هم
آوردن دو ِ
ِ
گيريم ) (1و سر ديگر کشتی را )که ميان کشتی ميباشد( آزاد رها می کنيم.
)(2

ميان دو ﻻيۀ کشتی گذاشته و به سوی
سپس انگشت ميانی دست چپ را در
ِ
سر بسته
انتهای رها و بستۀ آن می کشيم تا آن که به انتها برسد ) .(3سپس اين ِ
را که اکنون در دست چپ قرار دارد به سوی باﻻ برده و سر ديگر )راست( را
آزاد رها می کنيم(4).

اکنون انگشت ميانی دست راست را ،در حالی که کف دست راست را در برابر
کف دست چپ گذاشته ايم ،به ميان دو ﻻيۀ کشتی برده و آن را به سوی بيرون
)سر آزا ِد دست راست( می آوريم تا جايی که کمابيش  20-10سانتی متر به
پايان آن مانده باشد .بدين گونه کشتی راه به دو نيمۀ برابر بخش کرده و آن را
در دست داريم .چگونگی نگاهداشتن دستها در هنگام آغاز نيايش بدينگونه می
باشد.

اکنون زمان آن رسيده است که نيايش را آغاز کنيم.
شما ميتوانيد اوستای کشتی بستن را با فرمت  MP3از اين پيوند دريافت کنيد
:
دريافت اوستای کشتی بستن
هور ِه َ .مزداو …
ْخ ْشنَئوتْ َر .اَ َ
ْ
ت  .يَزَ َمئيدِه …
ت.
هو ْر ْش َ
هوخ َ
هو َم َ
تَ .
َمنِشنی و ُگ ِوشنی و ُکنِشنی ،تنی و روانی ،گيتی و مينو ،ا َ ِژ ِش َه َمه گونَه َوناهی
اَواخش و َپشيمانِ ،په َپ ِتت ُهم.
شکسته باد اهريمن ) ٣بار(][1
به خشنودي اهورامزدا
انديشه نيك ،گفتار نيك و كردار نيك را می ستايم
از هر دروغ و ناشايستی که از انديشه و گفتار و کردار من ،از تن و روان من
و در گيتی و مينوی من سر زده ،پشيمانم و باز می گردم.
شکسته باد دروغ و بدانديشی ) ٣بار(
هويا ْ .
ماز َد َيسنوايش …
َئونيا َ .دئِنَياو َ .و ْن ْگ ْ
َر ِزشتيا  .چيستيا َ .مز َده داتيا  .اَش ْ

] [1بخشی که در ميان نشانه های

جای گرفته است تنها در هنگام آيين سدره پوشی بر زبان آورده می شود و بدان آرش است که گرونده از هر آنچه تا کنون در

زندگی از او سرزده که زيانبار بوده و از کنش بدانها ناخرسند می باشد ،ابراز پشيمانی می کند و می خواهد که از اينگونه انديشه ،گفتار و کردار دور شده و ديگر به
راه راستی برود .سپس نيز خواستار شکست و دورافکندن دروغ و بدانديشی می شود.
البته ای بدان آرش نيست که از انسان )که همواره در کار فراگيری از زندگی است( ديگر هرگز کاری سر نخواهد زد که وجدان آگاه او از ناشايسته بودنش آگاه نباشد.
اگر چنين شد و بهدين خواست که در هنگام نيايش ،از آن کنش در پيش وجدان آگاه خود ياد کرده و با پذيرش کامل آن ،از آن ابراز پشيمانی کند و دوری بجويد ،می
تواند به نمونۀ يک ابزار ،از اين بخش دوباره بهره گيرد.
يادمان باشد که تنها ابراز کﻼمی از پذيرش و پشيمانی بسنده نيست و اگر در پی کنش ما زيانی به چيزی يا کسی رسيده است بايست که آن را به شيوۀ خردمندانه جبران
نماييم.
---------------------------------------------------

من اکنون بر اين باورم كه راست ترين دانش مزدا داده دين نيك و پاك زرتشتي
است.
اَت ِ .و  .ستَئوتا  .اَئوجائي َ .مزدا  .ا َ ْن ْگهاچا .
يَ َوت  .اَشا  .تَواچا  .ايسائي چا .
داتا  .ا َ ْنگ ِهه اوش  .ا َ ِر َدت ُ .وهو َ .من ْ
َنگها .
شو ِت ِمم …
هَيي تيا َ .و ْر ْشتام  .ه َيت َ .وسنا ْ .ف َر ْ
اي خداوند خرد ،من ستايشگر تو بوده و تا زماني كه مرا تاب و توان است
به راه راستي خواهم رفت و ستايشگر تو خواهم ماند
و كارهاي خود را بر پايه منش نيك و آيين زندگاني انجام خواهم داد
زيرا اين كارهاي راست و درست هستند
كه جهان را همواره تازه می کنند و پيشرفت می دهند.
شم ُ .وهو َ .وهيشتِم  .اَستي… او ْ
شتا  .اَستي…
شم … ا َ ِ
ستَئومي  .اَ ِ
شـم…
اوشتا  .اَهمائي  .هيَت  .اَشايي َ .وهيشْتائي  .ا َ ِ
ميستايم راستي را  .راستي بهترين نيكي است .خرسندي است.
خرسندي براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد.
هنگامی که به واژۀ "ورشتام" اوستايی برابر با "کارهای راست و درست" می
رسيم )که زير آن ها خط کشيده شده است(  ،ميان کشتی را که روی انگشت

ميان دست چپ جای دارد ) (8با دو دست می گيريم ) ،(9آن را بر لبان
ِ
گذاشته ،بر پيوند و پيمان خود بوسه ای می زنيم ،آن را باﻻ برده بر چشمان
نيز می نهيم ،و سپس دو سر آزاد کشتی را رها کرده و ميان را بر روی شکم
می گذاريم ) (10و کشتی را از دو سو کشيده و به پشت می بريم ) ،(11يک
دور زده ) (12و به پيش می آوريم .در اينجا کشتی را آماده برای گره زدن
در پيش نگاه می داريم(13) .

پيش از آنکه گره زدن ها را آغاز کنيم دو نکته را يادآوری می نماييم:
 -١گره ها هنگام سرودن دو نيايش ارجمند "يتا اهو" و "اشم وهو" زده می
شوند .از آنجا که اين دو مانتر از ارج بسياری برخورداند شايسته آن است که
به زبان اوستايی سروده شوند ،با نگرش به اينکه نيايشگر بايد از مفهوم آنها
آگاه باشد.
 -٢گفتيم که روهم رفته چهار گره زده می شود که دو تا در پيش و دو تا در
پشت خواهد بود .در هر دو گونه ،نخستين گره را دست راست و از باﻻ به
پايين می اندازد و برای دومين گره ،دست چپ چنين می کند.

اکنون گره های پيش رو را آغاز می کنيم ،بدين شيوه که دو بار مانترای "يتا
ئو تَنَنام " برابر با
اهو" را می خوانيم و هر بار پس از رسيدن به واژۀ " ْش َي ُ
"کارهای زندگانی" يک گره ،برابر با روش ياد شده ،می زنيم.
ئيريو  ...اَتا َ .رتوش  .اَشات چيت  .هَچا…
يَتا  .اَهو َ .و ُ
ئو تَنَنام  .اَ ْن ْگ ِه-اوش َ .مزدائي…
َنگهو ْ .ش َي ُ
َو ْن ْگ ِه-اوش َ .دزدا َ .من ُ
واستارم ) ٢بار(
بيو َ .د َدت .
ْخـ َشتْ ِـرمچا  .اَهورائي  .آ… ييم .
دريگو ُ
ُ
ِ
همانگونه كه رهبر دنيوي را تنها از روي راستي اش برمي گزينيم ،به
همانگونه رهبر ديني را از براي راستي اش مي پسنديم.
انديشه نيك بر همه ارزاني باد ،تا كارهاي زندگاني از روی خرد و بنام مزدا
سامان
يابند.
توانايی راستين را کسی دارد ﻛه نياز ستمديدگان را برآورده سازد ٢) .بار(
گره نخست را دست راست و از باﻻ به پايين می زند

گره دوم را دست چپ و از باﻻ به پايين می زند

کشتی به پشت می رود و برای گره های پشت آماده می شود

اکنون گره های پشت را می زنيم .يک بار اشم وهو را خوانده و پس از رسيدن
به "اوشتا استی" برابر با "خرسندی است" گرۀ نخست را ،از راست و با گفتن
"اوشتا اهمايی" برابر با "خرسندی برای" گرۀ دوم را ،از چپ می زنيم.
اوشتا  .اَهمائي  .هيَت  .اَشايي ا َ ِشم ُ .وهو َ .وهيشتِم  .اَستي… او ْشتا  .اَستي…
ميستايم راستي را  .راستي بهترين نيكي است .خرسندي است.
خرسندي براي كسي كه راستي را براي بهترين راستي بخواهد.
گره نخست را دست راست و از باﻻ به پايين می زند

گره دوم را دست چپ و از باﻻ به پايين می زند

اگر از درازای کشتی چيزی بازمانده باشد آن را در کشتی دور کمر می تابانيم
تا آويزان نماند

اکنون گره ها زده شده اند و هنگام سرودن فرورانه است .انگشتان شست دو
دست را ،بر روی کمر ،در زير کشتی برده و باقی انگشتان را بر روی آنها
می گذاريم.
مزدا پرستم
برمي گزينم كه مزدا پرست زرتشتي باشم،
با ستايش ها و باورها.
انديشه نيك را مي ستايم
َم ْز َديَسنو  .اَهمي .
ْ
گفتار نيك را مي ستايم
َمز َديَسنو َ .ز َرتوشْتريش  .ف َر َوران ِه  .آستوتَسچا .
ْ
كردار نيك را مي ستايم.
نو .
ف َر َو ِرتَسچا آستو ِيه  .هو َمتِم َ .م ْ
دين بهي مزداپرستي را مي ستايم
ْ
چو .
آستويه .
هوختِم َ .و ْ
که آزادی و آزادگی می بخشد ،جنگ افزار
شتِم ْ .
آستويه ْ .ه َو ْر ْ
ئوتَنِم .
شيَ ُ
را كنار مي نهد،
آستويه َ .دئِنام َ .و ْنگوهيم ْ .
ماز َديَسنيم …
ْ
ْ
شم َ .خئِت َودَتام .
ئو ِ .خذرام  .نيذاسنِئي  .تي ِ
و انسان را با خويشتن و سامان جهان زنده ف َرسپايَ ْ
يگانه می سازد.
َئونيم …
اَش ْ
كه )برای من( از دين هايي كه هستند و
بوش ِيه ئين  .تينامچا .
ياهايي  .تينامچا .
ْ
خواهند بود
سرئِشتاچا  .يا  .آهوئيريش .
مزيشْتاچا َ .وهيشْتاچا َ .
برترين و بهترين و زيباترين است.
َز َرتو ْ
شتْريش …
که اهورايی است و زرتشتی.
اَهورائي َ .مزدائي  .ويسپا ُ .وهو  .چينَهمي …
سنوئيش  .آستو ايتيش …
اهورامزدا ،خداي دانا را ،بنيان همه نيکی ا َ ِئشا  .اَستي َ .دئِ َنياو  .ماز َد َي ُ
ها مي دانم.
س ِ .م  .ا َ َو ْن ْگ ِهه َ .مزدا … ) ٣بار خواندن(
َج َ
اين است ستايش دين مزداپرستي.
اشم وهو )(١
به ياري من بيا اي اهورامزدا ) ٣بار(
راستي بهترين نيكي است .خرسندي

است.

خرسندي براي ﻛسي ﻛه راستي را براي
بهترين راستي بخواهد.

اکنون نوبت سرودن "همازور بيم" يا سرود يگانگی است .در اين هنگام
برگزارکنند و نوزود دستان يکديگر را گرفته و با هماوايی سرود همازوری
سر می دهند :
زور
ْ
زور هَما اشو بيم  .هما ِ
هَمازور بيم  .هَما ِ
ويش كر ِفه بيم  .هم كرف ِه ي ِ
ِكرفِه كاران بيم  .دور از َوناه و َوناه كاران بيم  .هم ِكرفِه ي ِ بَستِه كشتيان و
هان هفت كشور زمين بيم … اَتَه َجميات يَتَه آفرينامی .
نيكان و َو ِ
بشود ﻛه همگي هم پيوند باشيم .با همه اشوان و نيﻛان هم پيوند باشيم .
در انجام دادن كار نيك هم پيوند باشيم .با نيكوكاران در كردن كار نيك همگام
باشيم .از كارهاي ناپسند و نادرست دوري جوييم و با همه بسته كشتيان
)زرتشتيان( و خوبان همه سرزمين ها همگام باشيم.
چنين باد که ما خواهانيم .اشم وهو )(١
و با خواندن چند جملۀ زير نيايش را به پايان می بريم :
پيروز باد َخرو ِه ا َ َ
هدين ماز َديَسنان )(3
ويژه َو
ِ
پيروز باد دين نيک و با شکوه مزديسنی اشم وهو )(١
ِپه اورمزد و امشاسپندان کامه باد ...
ايدون باد  .ايدون ترج باد.
اشم وهو )(١
اکنون نوزود در جای خود می ايستد يا می نشيند و برگزارکننده با خواندن مانترای
تندرستی برای او آرزوی تندرستی ،شادی و زندگانی خوب و پربار می نمايد.
شايسته ترين شادباش های ما ارمغان باد به همگی گروندگان به دين بهی زرتشتی و
بازگشتگان به خويشتن خويش .بی گمان گزينش چنين راهی ،که همانا راه راستی و
درستی می باشد به خشنودی و آرامش خواهد انجاميد و رسايی و جاودانگی و خوشباشی
هميشگی را در پيش خواهد داشت.
کسی که در پرتو خرد افزاينده وبا دلی پاک
انديشه و گفتار و کردارش نيک
و با راستی و درستی هماهنگ باشد
مزدا اهورا با توانايی و مهر خويش
به او رسايی و جاودانگی ارزانی می دارد
گاتاها ،سرود دوازده )يسنا (٤٧

