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 به نام اهورا مزدا

 

 

داریوش بزرگ : خدای بزرگ است اهورامزدا. که این جهان را بیافرید . که خرد و نیروی کوشش را 
 بر من ارزانی داست به خواست و نیروی اهورامزدا شاهم و فرمانهای او را اجرا میکنم این چنین

دوستدار و پیرو راستی هستم و بدی را دشمنم . خواهان داد و عدل هستم . نه می خواهم که از سوی 
 توانایی به ناتوانی ستم شود و نه میخواهم که ناتوانی به توانایی بد کند

آنچه موافق راستی است میل من است و آنچه خالف راستی است به شدت با آن مخالفم . خویم را در 
گه میدارم و چون خشم بر مرا فرا گیرد با اراده بر آن چیره میشوم تا مبادا ناروایی روی حد اعتدال ن

 دهد
هوس اسیر دام من است و بر آن سخت حکومت میکنم . آنرا که نیکی کند مطابق نیکی اش پاداش 

ون کسی میدهم . آنکه بد کند به کیفرش میرسانم . به هیچ وجه مایل نیستم که زیان و بد کرده شود و چ
مرتکب بدی شد به هیچ وجه مایل نیستم که بی کیفر بماند . هرگاه مردی بر علیه کسی ادعا کند تا 

مورد دادرسی واقع نشود بر او حکمی روا نمی کنم . از آنانی خوشوقت و خشنود هستم که با تمام نیرو 
 آنچه که من می کنم و قدرتشان در راه نیکی بکوشند این چنین است رفتار و کردار من و این است
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در میدان نبرد رزم آرایی چیره هستم . در پیکارگاه دستانم میجنگند . چشم و هوشم نیز بکار است . 
آنانی که فرمانبرند می بینم و آنانی که خالفی کنند کارشان بر من پوشیده نیست . در میدان پیکار به 

مند هستم . سوار کاری زبده و چاالکم  چاالکی میجنگم . از نیروی دستان و پاهایم به خوبی بهره
کمانکشی ورزیده هستم . چه به هنگام نبرد پیاده و چه سواره . نیزه گزاری چرب دست هستم . این و 
هنرهای دیگر را اهورا مزدا بر من بخشود . اهورامزدا یاری ام کرد و نیروهایم را به نیکی هدایت کرد 

ه باش که داریوش چگونه شاهی است . چه هنراها و نیروهایی . ای مرد که این را میخوانی . نیک آگا
دارد . این برای تو ناراست نباشد . آنچه را که گفتم عمل کن. در این كشور ها ، مردی كه وفادار بود ، 
نیك پاداش دادم و آن كه دشمن بود نیك كیفر دادم ، به خواست اهورامزدا این كشور ها قانون مرا اجرا 

 به آنان گفتم آنگونه كردند كردند . آنچه

 

 

نیك كیفر ده. تو كه بعد از من شاه خواهی بود از دروغ سخت بپرهیز . مردی كه خواهد دروغزن بود 
اگر چنین می اندیشی باید كشورم در امان باشد . آنهایی كه پیشتر شاه بودند در آن مدت ، آنچه را كه 
من در یك سال و اندی به خواست اهورامزدا كردم نكردند . از آن رو اهورامزدا مرا یاری كرد، چون 

دمانم . بر پایه راستی رفتار كردم : نه بدكردار نبودم ، دروغزن نبودم ، خطاكار نبودم ، نه من ، نه دو
به ناتوان و نه به توانا بد كردم ، مردی كه با خاندانم همكاری كرد او را نیك پاداش دادم و آنكه 

زیانكاری كرد ، او را نیك كیفر دادم . تو كه سپس شاه خواهی بود ، مردی كه دروغزن یا خطاكار است 
ه . تو كه سپس این نوشته ها را كه من نوشتم ، یا این نگاره ها او را دوست مباش و او را نیك كیفر د

 را ببینی ، آنها را ویران مكن ، تا جایی كه ممكن است آنها را بپای ، تا زمانی كه تندرست باشی
 هر آنكه اهورامزدا را بپرستد ، بخشش وی از آن او خواهد بود ، هم در زندگی و هم پس از مرگ

گترین خدایان . او داریوش را شاه آفرید . او به وی شاهی را ارزانی فرمود و اهورا مزدای بزرگ بزر
به خواست اهورامزدا داریوش شاه شد . این کشور پارس که اهورامزدا بمن ارزانی فرمود زیباست و 
دارای اسبان خوب و مردان خوب است به خواست اهورامزدا داریوش شاه از هیچکس نمی ترسد . 
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