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 پيشگفتار

 خوانده »زرتشت پندنامه ي «يا و پوريوتكيشان اندرز گزيدة بنام كه است اندرزنامه اين پهلوي هاي اندرزنامه از ديگر يكي

. است شده

 اين كه زرتشت و دينداران؛ نخستين يعني) كيش ، tkaesha – نخستين ، paoiryo) (paoiryo اوستا (= پوريوتكيشان

. باشد مهرسپنتان آذرباد پسر زرتشت شايد است شده داده نسبت او به پندنامه

 چاپ پهلوي هاي نبشته 50 تا 41 هاي برگ و است واژه سي و چهارسد و هزار و سطر هشتاد و يكسد حدود در متن اين

. دارد جاي) 40-39 ب (»پيشينيان اندرزهاي «از پس و است ساخته پر را اسانا جاماسپ

 الزم و واجب آنها به اعتقاد و آنها دانستن ساله پانزده زردشتي فرد هر بر كه عقايدي اصول ذكر با پوريوتكيشان اندرز 

 گفته ي بنابر عقايد اين. گردد مي آغاز است، اهريمن ها بدي همه ي اصل و اورمزد ها خوبي همه ي اصل كه اين و است،

 كه بداند بايد كس هر (است، شده مطرح پرسش صورت به نخست گرديده، بيان دين در آنچه اساس بر و پوريوتكيشان

 مرگ، از پس حساب به اعتقاد مانند ديگر عقايد آن از پس.) هستم آفريده (است، شده داده پاسخ آنها به سپس و) كيستم؟

. مي گردد ذكر رستاخيز و زرتشتيان موعود سوشيانس، آمدن) صراط (چينود پل از گذشتن

 از اندرزنامه اين گرچه. است شده اشاره نيز رفتن آتشكده به بار سه روز هر مانند عملي وظايف به اعتقادي، اصول بر افزون

 از پرهيز فرهنگ، كسب در بودن كوشا مانند مي شود ديده نيز عمومي اندرزهاي آن در است، ديني هاي اندرزنامه نوع

. ساالر و مادر و پدر نيازردن و استهزا،

 آنرا نگارنده بار نخستين براي اكنون و است شده چاپ و ترجمه گجراتي و آلماني و فرانسه و انگليسي زبانهاي به اندرز اين

. افتد نظران صاحب طبع پذيرفته ي كه باشد گرداند، برمي پارسي زبان به
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 يزدان بنام

) دينداران نخستين (پوريوتكيشان اندرز گزيدة

 

 چند اين را او پس رسد،] 4 [ساله پانزده] 3 [داد به كه مردم هر: كه اند گفته] 2 [دين ساختن آشكار براي نخستين، دانشمندان ،]1 [پوريوتكيشان-1
 گيتي) وظيفه (= خويشكاريِ ام چه و ام تخمه و پيوند كدام از و شوم؟ كجا به باز و ام؟ آمده كجا از و كيم؟ خويش و كيم؟: كه دانستن بيايد چيز] 5[

 و چند راه ديو؟ يا مردمم بدان؟ يا بِهانم خويشِ ديوان؟ يا يزدانم خويشِ اهرمن؟ يا هرمزدم خويشِ بودم؟ گيتي به يا آمدم مينو از مزدمينو؟ چه و است،
 از تاريكي؟ كه از و روشني كه از بدي؟ كه از و نيكي كه از دو؟ يا يك] 6 [آغاز بن دشمن؟ كيم و دوست كيم و زيان؟ چيم و سود چيم و كدام؟ دينم

 آمرزش؟ نا كه از و بخشايش كه از بيداد؟ كه از و داد كه از گندي؟ كه از و خوشبوئي كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

   paoiryo – tkaesha = اوستا-1

  poryotkeshan I fartom daneshan: است آمده اضافت ياء پوريوتكيشان از پس متن در

. است شده گفته دين، ساختن روشن براي دانستنيها، نخستين دارندة پوريوتكيشان بوسيله ي-2

 سن-3

. است شده نوشته رقم با متن در پانزده-4

 اند = متن-5

. اصل = bun / اصل بن، مبدأ، = Bunishtak = متن-6
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 نه آمدم، مينو از]: 10 [كه دانستن سزد بيگماني به پس] 9 [يافت دست] 8 [گروشي اينچنين بر خرد، راه ميانجيگري به] 7 [گزيدارچم كه اكنون-2 
] 12 [آفريدة ديو، نه مردمم بدان، نه بِهانم خويشِ ديوان، نه يزدانم خويشِ اهريمن، نه] 11 [هورمزدم خويشِ بوده، نه هستم آفريد بودم، گيتي به

 كه است] 13 [مهرياني و مهري از مردمي مرا و است هورمزد پدرم و اسپندارمذ مادرم است، گيومرث از ام تخمه و پيوند و اهريمن؛ نه هورمزدم
. بودند گيومرث تخمه ي و پيوند نخستين

 به را اهريمن و ويژگي و بيكراني و] 16 [خدائي انوشه ي و] 15 [انجامي بي و آغازي بي و هستي به را هورمزد: اين] 14 [پيمانم و خويشكاري و-3
. بودن جدا] 19 [ديويسنان و ديوان و اهريمن از و داشتن امشاسپندان و هورمزد خويشي به خويشتن ،]18 [شناختن] 17 [ناپديدي و نيستي

 بهدين به منش، روي از گروش، ،]21 [نبودن گردان رو ازش و] 20 [ستودن و بستن كار آنرا دستورهاي و بودن خستو دين به نخست، گيتي، به-4
. بگزيدن ديوسني از مزديسني و تاريكي از روشني و] 22 [بدي از بِهي كرفه، از گناه و زيان از سود داشتن، مزديسنان

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

) حقيقت راه سالك = گزيدارچم (حقيقت، معني،-7

                                                             ايمان اعتقاد،-8

 نهاد = متن-9 

. است ترديد جاي قسمت اين ترجمه در اينرو از و ميرسد بنظر آشفته) اينجا تا 2بند آغاز از (عبارت اين پهلوي نبشته ي-10

                                         دارم اهورامزدا به بستگي-11

 مخلوق آفريده، = دام = متن-12

. آمدند بوجود گيومرث از ايراني اساطير اساس بر كه بودند زني و مرد نخستين مشياني، و مشي يا مهرياني و مهري-13

. تعهدم و وظيفه = پيمان و خويشكاري مرا و = متن-14

 hamak butih hamak bovetih = متن-15

 جاودان خدايي-16

   avin butih  =متن-17

 minitan = متن-18

. است خوانده abyashan را واژه اين Kaga ؛) است خوانده چنين Freimann : (ديوپرستان-19

       varziatr ud yashtar = متن-20

   azash avartak butan = متن-21

 vattarih  = -متن22
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. نبودن گردان رو ازش و بودن كوشا بهش و ساختن روان گيتي پيوند و كردن زن ديگر دو-5

. كردن ورز و كشت را زمين ديگر سه-6

] 24. [كردن رفتار داد روي از] 23 [گوسپندان با چهارم-7

 و كردن آباداني و كار شب يك سه و روز يك سه ،]27 [گرفتن فرا پارسايان خرَد و شدن] 26 [هيربدستان به] 25 [شب يك سه و روز يك سه پنجم-8
. كردن آسايش و رامش و خوردن شب يك سه و روز يك سه

. است يكي دين راه و اهريمن دشمن و هورمزد دوست مرا و رسد زيان گناه از و سود كرفه از كه بودن بيگمان اين به-9

. انجام بي و آغاز بي هورمزد دادار بيكراني و ويژگي و روشني و بهشت و نيك كردار و نيك گفتار و نيك انديشه ي راه يكي-10

 نبود ولي بود كه دروند) گنّامينو (= اهريمن بدي و مرگ و آزاري همه و مندي كرانه و تاريكي و دوزخ و بد كردار و بد گفتار و بد انديشه ي راه يكي-11
] 29. [شود تباه فرجام به و هورمزد آفريدگان اندر نباشد ولي باشد ،]28 [آفرينش اين اندر

] 30. [كننده نابود يكي و آفريننده يكي است، دو آغاز بن كه بودن بيگمان اين به نيز و-12

. است روشني همه و نيكي همه كه است هورمزد آفريننده-13

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 رمه گله،-23

 datiha varzitan = متن-24

 روز شبانه از سوم يك-25

  آموزشگاه اموزان؛ دين = هيربدان جاي-26

   pursitan = متن-27

                                                    dam = متن-28

                     apsihet = متن-29

 آفريننده متن در-30
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. فريفتاريست و دروغ و مرگي پر و بدي همه كه است دروند) گنّامينو (= اهرمن كنندة نابود-14

. است] 32 [مرگمند كس همه كي، هفت آن و] 31 [سوشيانس از بجز كه بودن بيگمان اين به و-15

 كردن و سوشيانس آمدن ،]35 [پل چينود از گذشتن ،]34 [پسين تن و رستاخيز بودن ،]33 [ستوش به آمار بدن، شدن تباه جان، كندن به و-16
. بودن بيگمان] 36 [رستاخيز

. داشتن كردار نيك دست و راستگو زبان و نيك منش و] 38 [كهن دين و] 37 [مردمي داد و-17

] 39. [كردن رفتار مردمي داد به بِهان همه ي با-18

. داشتن كرفه و كار همه به] 40 [همكاري و آشتي-19

] 40. [كردن رفتار ديني خوبِ داد به بِهان همه ي با-20

. بودن همداستان و كرفه هم بود خواهند و هستند و بودند كه آنها همه ي با-21

. باشند پارساتر بدان و خويش، براي كردن كرفه تا] 42 [باشد بهتر] 41 [كردن كرفه را داد-22

 و كردن زندگي بيشتر براي نه و كردن زندگي خوب براي نه و جان و تن مهر براي نه بيگمانم، بدان و پذيرفته را مزديسنان دينِ: «كه] 23 [گفتن و-23
. نگروم بدانها  و] 46 [ندارم بزرگ و نستايم را ديگر كيشهاي بيگمانم، بدان و بازايستم مزديسنان بِه دين از برود] 44 [جان تن از اگر نه

__________________________________________________ 

                                        زرتشت دين موعود-31

.   است رفته بكار معني بدين بار چندين نيز شاهنامه در مرگ؛ = هوش-32

 مرگ از پس سوم شب-33

. ميرسد بدو كردارش پادافرة يا پاداش و شده زنده جسماني باهمه ي مظاهر رستاخيز روز در تباهي و مرگ از پس كه تني-34

  صراط پل-35

. زائد و است مكرر كه آمده »پسين تن «عبارت باز اينجا در-36

  آريا = ايراني = erih = متن-37

                               poryotkeshan = متن-38

        ايستادن  = estatan = متن-39

                        hamih = متن-40

      كردن ثواب داد بخاطر و قانون براي يعني-41

 برآيد بهتر = متن-42 

                                         گفتن گفت، = متن-43

                                        boy = بوي = متن-44

   jut keshanمتن =-45

 burzum = متن- 46
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. كنند آمار كردار از تنها كردار و گفتار و انديشه از كه پيداست چه-24

] 47. [است گرفتار كرده ولي است بار و بند بي گفته و است ناپايدار انديشه چه-25

. است شده نهاده مردمان تن اندر نيز] 49 [راه سه اين] 48 [گيرند كنش به را مردمان چون-26

) شهوت (= ورن و جاي ارد گوش به دارد؛ راه خشم ديو و جاي] 51 [وهومن منش به دارد، راه] 50 [ديو سه و جاي مينوي چيز سه راه سه اين به-27
. دارد راه] 53 [اهريمن و جاي] 52 [مينو سپنتَه كنش به دارد، راه

. بنهشتن مزدمينو را گيتي آرزوي و خواسته و مال و كردن ايستادگي راه سه اين به بايد را مردم-28

] 54. [بپايد دشورشت از كردار و دشوخت از گفتار و دشمت از انديشه دارد، خويش تن بر شد گفته كه را، پاسدار سه اين كه مردمي چه-29

. نرسد دوزخ به روان كه كردن توان اين سپاسداري به و بودن، سپاسدار بايد پس-30

 درازاي تا و افكند) گردن (= گريو اندر بندي] 57 [نهان به] 56 [استويدادش پس شود مادر شكم به پدر پشت از چون مردم] 55 [تخمه ي چه-31
. نتوان] 59 [گشادان گريو از بد هاي روان كمك به نه و نيك هاي روان كمك به بندرانه آن زندگي] 58[

 

 

 

__________________________________________________ 

 داشتن نگاه = آوردن بدست: كرد ويرايش اينچنين بايد را جمله است، آشفته كمي جمله اين-47

 است مربوط كنش به مردم بد و نيك كارهاي آمار چون يعني-48

 كنش و گوش ، منش = راه سه-49

 دروغ = droc = متن-50

 اوست بنام اوستا در هم يشتي و است فرشتگان از يكي-51

                              spanak menog = متن-52

 gannak menog = متن-53 

. هوورشت و خوخت هومت، متضاد. بد كردار بد، گفتار بد، انديشة = دشورشت و دشوخت دشمت،-54

. پذيرفت قطعي نظر بعنوان توان نمي را هيچكدام كه اند زده واژه اين معني براي فراواني هاي گمان ،patacanbyo = متن-55

) عزرائيل (بدن كنندة متالشي استخوانها، شكنندة نابودي، و مرگ ديو-56

. مادي و ظاهر به نه روحاني، و معنوي) بندي (يعني minugiha = متن-57

                                 درازا = drahnay = متن-58

 بكردن = متن-59
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. شود بدوزخ بند همان با دروند و بيفتد گريو از بند آن را پارسا درگذشت، از پس كس، هر كردار به بسته ولي،-32

 و بود،] 62 [ناتوان يا گنگ كر، كه او مگر دانستن، پاست و دست اندر كه گناهي و كردن چند] 61 [يشتي بايدش ،]60 [است گيتي اندر كه هر چه-33
] 64. [آموختن زند و] 63 [رفتن هيربدستان به بايدش كند، اينهمه چون

 و پدر كند فرزند كه كرفه و كار هر بياموزند، چند اين چونش و بياموختن، سال 15 از پيش كرفه و كار چند اين بايد را، خويش فرزند مادر، و پدر-34
] 66. [بود را مادر و پدر همه كند،] 65 [نابخردي به فرزند كه گناه هر نياموزند، چونش و بود را مادر

 انجام به و] 69 [بردار بار پريشاني به خرسند،] 68 [زشتي به و سپاسدار نيكي به ،]67 [نباشيد همداستان گناه به و باشيد همداستان كرفه به-35
. باشيد كوشا] 70 [پيمان

. بمپليد] 73 [ساعتي ناكرده توبه را گناهي و شويد] 72 [پل به گناه بي و كنيد] 71 [توبه گناهان همه ي از-36

] 75. [بزنيد خرد به را] 74 [بد آرزوي و) حرص شهوت، (= ورن و-37

. بزنيد راستي به دروغ و آشتي به جنگ و] 78 [خواهي كم به نياز و] 77 [چشمي نيك به رشك و] 76 [سروش به خشم و خرسندي به آز-38

__________________________________________________ 

                                              عبادتي-61           اند = متن-60

 ne pataxsha = متن-62

                                       كردن = متن-63

 دانستن = متن-64 

 مستي خردي، بي = mastvarih = متن-65

. كردي خراب بنياد از كامالً يعني بود،) را مادر و پدر (همه  = o bun bavet = متن-66

 همداستان متضاد داستان، جدا = jut datastan = متن-67

 patiyarak = متن-68

 pat astanak barastan = متن-69

  frizpanik = متن-70

 patit = -متن71

         است) صراط (چينود پل مقصود-72

. بلند روزهاي دوازدهم يك تقريباً معادل مكان، و زمان سنجش مقياس-73

 aparun  = awaruna = متن-74

) بكشيد (= كنيد نابود را بد آرزوي و شهوت خرد بوسيله ي-75

) جبرئيل (= است خشم ديو مقابل و فرشتگان از يكي نام سروش،-76

  hucashmih =متن-77

 كم يعني = vitvarih = متن-78
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 كه است پسين تنِ اميد بزرگترين ورزي كرفه و] 79 [گرزمان روشن، مان و روشنتر، آسمان ده و خرمتر، مينو شهر و بهتر، بهشت جاي كه بدانيد-39
. نيست گزيري را او

] 82. [گيرد خويش راه بِهي و شود اندر تن به بدي ،]81 [نابجا ستايش از چه ،]80 [مستاييد بفرمانروايي را بدان ميتوانيد، تا-40

. است] 83 [جهان دو راهبر خرد و خرد برش و دانش تخم فرهنگ چه باشيد كوشا خواستاري فرهنگ به-41

. است پيشه تنگيِ اندر و دستگير،] 84 [پريشانيِ اندر و پناه، سختيِ اندر و پيرايه، فراخيِ اندر فرهنگ: كه است شده گفته آن دربارة هم و-42

 شايسته ي فرزندي كمتر را ايشان و باشند شده نفرين و بدبخت و بر افسوس افسوسگر، مردمان چه ،]86 [مكنيد افسوس] 85 [هيچكس به-43
. بود ارتشتاري

. بخشند بيش پارسايي و كرفه را او رود بهان انجمن به بيشتر كه كسي چه رويد فراز بِهان انجمن به] 87 [گفتگو براي روز هر-44

 و خواسته را او كند، نيايش بيش را آتش و رود بيش آتشان مان اندر كه كسي چه كنيد نيايش را آتش و شويد آتشان مان اندر بار سه روز هر و-45
. بخشند بيش پارسايي
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 عرش روشن خانه ي عرش،-79

 برمكشيد مبريد، باال = ma burzet = متن-80

  burzishan I aparun = متن-81

... آنها بركشيدن از چه مرسانيد بفرمانروايي و) مبريد باال را بدان جايگاه (= برمكشيد را بدان توانيد مي تا = كرد معني نيز چنين را متن است ممكن ؛ be sapancet = بسپنجد = متن-82

 جهان دو هستي، دو گيتي، دو = axvan 2 = متن-83

 astanak = متن-84

 كسي = kas-ic kas = متن-85

 مزنيد طعنه مزنيد، كنايه-86

 hampursagih = متن-87
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. نبود دروند روان و بدنام تن كتان بپرهيزيد سخت سردار و مادر و پدر آزار از-46 

 ديگر سه و گوش ناشنودن و چشم بينش بستن: است گرانتر همه از سه اين آفريد، دروند) گنّامينو (= اهريمن كه بيمر هاي پتيارگي از كه بدانيد-47
] 88. [جنگ ديو

. دهد فرمان گيتي مردم به بار سه روز هر را، معني اين هم خورشيد، كه پيداست چه-48

. كنم ميان به گيتي زندگي] 89 [تان من تا باشيد كوشا كردن كرفه و بكار كه گويد همي مردميد كه شما به هورمزد: كه گويد اين بامداد-49

 دام ازين] 91 [زادگانش و اهريمن پسين تنِ تا چه باشيد، كوشا ها خويشكاري ديگر و] 90 [آوردن فرزند و خواستن زن به: كه گويد اين نيمروز و-50
. نشوند جدا) هورمزد آفريدگان(= 

 زمين به خورشيد روشني كه آنچنان كه پيداست چه. بيامرزم را شما من تا ،]93 [كنيد توبه كردستيد كه گناهي از كه گويد اين] 92 [ايوار به-51
. آيد زمين به نيز او گفتار رسد،
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 droc I anashtih = متن-88

 من تان – تا tak tan man = متن-89

 ورزيدن فرزند = متن-90

 گشودگان = vishttagan = متن-91

 پسن =ivara = كردي پسين؛ عصر، هنگام-92

 pat patit bet = متن-93
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. نكنيد و نگوييد و نينديشيد] 95 [نادرست كنش و گوش و منش به] 94 [مادي جهان اندر-52 

 نهفتاري به اهريمن است، بيكران و بزرگ آنچنان كرفه ارج چون كه بنگريد و بكوشيد] 96 [زيناوندانه دين دستور و خرد راه و يزدان نيروي به-53
 كرفه و كار به است آگاه دين از كه كو آن پس جنگ؛ در وي با اينسان آشكارا، را او بديهاي برانداختن هورمزد و است] 98 [بدي و آزار آور پديد] 97[

. نباشد روگردان آن از و باشد كوشا كردن

 و بِهان سگالي دين و داد و ،]101 [گيرد افزوني بيداد دين و] 100 [گرايد بكاستي مزديسني و شود بيمر بدي دين كه هزاره اين] 99 [پايان در-54
 نابودي بدي، از زمانه پيراستن باز به يعني: است اين] 102 [سرنوشت چنانكه شود، آشكاره ديوان و اهرمن كردة و رود ميان از نيكوكاران خويشكاريهاي

 داد كه كشورهايي پيوستن بهم آنان، اميدواري و] 105 [ستمگران از نيكوكاران رستگاري دين، دشمنان و] 104 [بهران ديو هم و] 103 [شكنان پيمان
 به پرسيدن، خرد راه دين در و رامش، و آشتي به زيستن امشاسپند بهمن ياري به را، كس همه باشد آماده پس ،]106 [فرمانرواست آنها در هورمزد

 بر فروتني با و خواستن، نام هنر با و بردن، باال خويش جاه] 108 [چشمي نيك با و] 107 [ساختن شاد را روان رادي راه از و گزيدن، پارسايي راه خرد
 كه آنجا پيراستن،] 111 [گرزمان روشن راه پارسايي با و] 110 [اندوزي نيكي خيم با و پسنديدگي، اميد، و بردباري با و] 109 [افزودن دوستان جمع

. خورد را خويش نيكوكاري برِ هركس

 

__________________________________________________ 

                 مادي دار، استخوان = astowmand = متن-94

 نادرست گفتار = metoxt = متن-95

                               مسلحانه = zinavandiha = متن-96

 نهاني-97

 anakih andaxtar = متن-98

                                                               sar = -متن99

                              كاستي و كمي = xvazar = متن-100

 frahist = متن-101

 آغاز = دخش است؛ الهي فرمان يا تقدير سرنوشت، چنانكه = cigonshan en daxshak = متن-102

 aosihenishan I mihran drocan= متن-103

 ديوپرستان دارند، بهره ديوي خوي از كه آنها = dev-ic bahran = متن-104

 azidahakan = متن-105

 cand patvastarah I kishvaran I ohrmazd datastan = متن-106

... و مراسم برگزاري و بخشش و خيرات بوسيله ي گذشتگان روان ساختن شاد باشد، گذشتگان روانِ مقصود شايد-107

                                  دشچشمي متضاد بيني، نيك-108

 اندوختن اندوزش، = handozishn = متن-109 

 veh handozishn = متن-110

 -عرش111
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. گيتي نه است جاودان مينو تن، نه است جاويد روان چه بين، كرفه و بين، روان است، مرگمند] 112 [تن-55 

] 113. [را گيتي مال فرسايش و كسان آزرم مفراموشيد و بمهليد روان آزرم را، تن-56

. باشيد رامش در هميشه و بود رامش بر، كش بنديد چيز آن به بلكه رسد، دافراه با به روان و چينود پل به تن تان كه] 114 [مبنديد چيز آن بر دل-57

 دانش و) معنوي (= مينوي دانشِ از هوش هوش، از خواستن خواستن، از دهش و دهش، از هم و زايد كوشش از كردن نيكوكاري و كرداري خوب-58
. بود خواهد و بود و هست كه افزاريست آن

 در همگان براي را سود خواستار و را، شايسته كارهاي همه ي پيراستار را، چيز هر آموزندة را، آفرينش نو راه) بشناسيد (= بدانيد] 115 [پس-59
. جهان دو راهبري

 

. رامش و شادي و درود به فرجاميد
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. مرگمند تنِ اي = tan I oshowmand = است شده افزوده اضافت ياء تن از پس متن در-112

. است امده باهم و جمله يك بصورت 77 بند »مهرسپندان آذرباد از چند اي واژه «بنام ديگري متن در 57 و 56 بندهاي. ميشود تمام »مفراموشيد «واژة از پس 56 بند متن در-113
Kanga و Nyberg را دنيا مال ديرناپايي و مردم بزرگداشت همچنين و مهليد را روان بزرگداشت تن خاطر براي: باشد چنين بايد جمله معني. كنند مي تمام »گيتي «واژة از پس را 56 بند 
 كس، هيچ بزرگداشت و احترام براي و : «... كرد معني نيز اينچنين بتوان ،شايد... كس آزرم به مفراموشيد: ... است امده »به «واژة »مفراموشيد «از پس پهلوي متن در. مكنيد فراموش
.» كنيد احترام مالش براي نه و فضائلش براي را او و داريد جدا هركس شخصيت از را دنيا مال »ديگر سخن به و «نكنيد فراموش را دنيا مال ديرناپايي و فرسايش

 مبريد چيز ان بر كام = متن-114

 آن به = pat-ash = پهلوي متن-115
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