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  چکیده

 از مجموعه متن هاي سغدي پاریس ، p7بررسی متن سغدي  به پایان نامهدر این 

متن  که سطر 232 با 64/3×  25/0کاغذي است در ابعاد  p7متن . استپرداخته شده

بند متن ترجمه  200دراینجا . را دربر می گیرده سوتر یههرد هرانثم - پاشهکامل اَمقَ 

این پژوهش  یک . استنبوده برگردان نشدهکامل  بند پایانی از آن رو که 32شده اما 

زبان و ادبیات  تاریخچه دربرگیرندهمقدمه .  شودرا شامل میمقدمه و شش بخش 

 .، شیوه کار و پیشینه پژوهش است سوترهسغدي، شخصیت آریاولوکیتشوره، محتواي 

ها، پس از مقدمه، به ترتیب حرف نویسی، آوانویسی، ترجمه متن سغدي، یادداشت

  .ترجمه بنونیست و واژه نامه قرار گرفته و در پایان کتابنامه اثر آمده است

پاشَه مانثره هردیه ، آریاوروکیتشوره،  امقp7َن متزبان سغدي، : کلید واژه ها

  . سوتره
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  مقدمه

  زبان و ادبیات سغدي

زبان سغدي از شاخه زبان هاي ایرانی میانه شرقی و از نظر تنوع و حجم ادبیات 

از قرن اول تا سیزدهم میالدي در گستره جغرافیایی عظیمی، از . هاستمهمترین آن

  .دریاي سیاه تاه چین مردمانی ایرانی تبار بدان تکلم می کردند

ابوریحان بیرونی در حدود هزار و اندي سال پیش، با ذکر نام روزها، با وجود آنکه 

ماه ها و جشن هاي سغدي، تلویحا به این زبان اشاره کرده بود، اما زبان سغدي تا پیش از 

کشف گنجینه تورفان در نخستین سال هاي قرن بیستم توسط محققان آلمانی، زبانی 

  .نامیدند» سغدي «را ناشناخته بود، و آنان بودند که این زبان 

در سراسر مسیر  1زبان سغدي از سده ي ششم تا دهم میالدي زبان میانجی 

در مغولستان که متعلق به اندک زمانی پس 2کتیبه بوگوت. شرقی جاده ابریشم بوده است

میالدي است، نشان می دهد که سغدي زبان رسمی نخستین امپراطوري ترکان  580از 

  )367 :1376تفضلی . (نیز بوده است

                                                             
1 Lingua Franca 
2 Bugut 
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مهمترین زبان ) قرن هاي دوم و دوازدهم میالدي(این زبان در طول ده قرن 

هاي ایرانی در آسیاي میانه، زبان تجاري جاده ابریشم و ابزار ارتباط و پیوند فرهنگ

چنین به نظر می رسد زبان سغدي که با .  هاي شرقی و غربی آسیا بوده استسرزمین

زبان ترکی از رونق افتاد، از قرن یازدهم میالدي به بعد، با  نفوذ و توسعه فارسی میانه و

. رواج زبان فارسی و نفوذ زبان هاي عربی و ترکی سیر نابودي آن شتاب بیشتري یافت

هاي پامیر در جمهوري یغناب در شمال کوه رودخانه  گویش دور افتاده یغنابی که در دره

زبان سغدي است، گرچه تاثیر زبان تاجیکستان بدان سخن می گویند تنها بازمانده 

  .)3و2:  1380زرشناس ( سغدي بر ادبیات فارسی انکارناپذیر و جاودانه است

آثار مکتوب سغدي، با وجود آنکه در گذر زمان بسیار آسیب دیده اند، منابعی 

الزم و کافی براي باز سازي چهره تاریخی و حقیقی سیاست، اقتصاد، دین، هنر و فرهنگ 

آثار مکتوب بازیافته زبان سغدي را بر حسب موضوع به دو . یان می باشندسغد و سغد

  :دسته تقسیم می کنند

این آثار که به خط خاص سغدي نوشته شده، مشتمل  -آثار غیر دینی سغدي. 1

  : است بر

  .قدیم ترین سکه هاي سغدي متعلق به قرن دوم میالدي است: سکه ها -الف

نج نامه ي کامل و چند قطعه ي ناقص است و این مجموعه شامل پ: نامه ها -ب

احتماال به اوایل سده ي چهارم میالدي تعلق دارد و قدیم ترین آثار مشروح سغدي است 

  .نیز شهرت دارد» نامه هاي باستانی « که به 



4 

 

درباره ي تاریخ (وشته بوگوت ن مشتمل بر سنگ: کتیبه هاي سغدي -ج

متعلق به (سنگنوشته هاي افراسیاب »3ترکها و سغدي ها «بازن، –فرمانروایی ترکان 

، کتیبه هاي )39-38،...خروموف، از رستم تا ---سده هاي هفتم و هشتم میالدي

روي استخوان و ظروف سفالین و سنگی متعلق به شده هاي هفتم و هشتم (پنجکنت 

تعلق به قرن م(، سنگنوشته هاي مکشوف در سند علیا )39-38همان کتاب--- میالدي

، کتیبه  قره بلگسون و کتیبه هاي یادبودي )لدک(، کتیبه  الدک)چهارم میالدي

 .قرقیزستان

فقره سند متعلق به بایگانی آخرین  74این آثار مشتمل بر : آثار کوه مغ-د

است که بر روي چرم، کاغذ و پوست نوشته ) ه 104تا  87 ?(فرمانرواي سغد، دیواشتیج

  .ي اداري، اسناد مالی، یک قباله ي ازدواج استشده و حاوي نامه ها

این آثار که متعلق به پیروان ادیان بودایی، مانوي و مسیحی : آثار دینی سغدي. 2

می باشند در سده هاي هفتم تا دهم میالدي نوشته شده اند و در اوایل قرن بیستم 

  ستان چین، ،در جنوب شرقی تورفان، در ترک4میالدي در نواحی تورفان و دون هوانگ

  .که پیروان این ادیان در آنجا مستقر شده بودند به دست آمده اند

ادبیات سغدي بودایی که شاید پرحجم ترین آثار ادبی زبان سغدي : آثار بودایی. 1

. باشد، نوعی ادبیات ترجمه اي و مشحون از اصطالحات فلسفی و احکام آیین بوداست

زبان سغدي ترجمه شده اند و محتواي آنها از این آثار، از اصل سنسکریت یا چینی به 

                                                             
3 Turcs et Sogdien 
4Dunhuang 
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و ) 1371قریب (دو کتاب وسنتره جاتکه . ي بودایی نشئت گرفته است5مکتب مهایانه

. از مهمترین آثار سغدي بودایی اند) Mackenzie 1970(سوتره چم و پادفراه کردار 

متون رساله هاي دیگري در مجموعه هاي آثار سغدي بودایی به چاپ رسیده اند که 

سغدي، محفوظ در کتابخانه ي ملی پاریس، و متن هاي سغدي کتابخانه ي بریتانیا از آن 

) یکی از جوانه هاي فرعی خط تحریري آرامی(این آثار به خط سغدي . میان شایان ذکرند

  )13ص:1380زرشناس،.(نوشته شده است

ترجمه ادبیات سغدي مسیحی نیز نوعی ادبیات ترجمه اي شامل : آثار مسیحی. 2

؛ )Muller-Lentz 1934 ;(دانیال، متی، لوقا، و یوحنا (ي بخش هایی از کتاب مقدس 

؛ مقاتل )Gershevitch  1946:179-184) (مانند جرج قدیس(زندگی و اعمال قدیسان 

یا اعمال شهداي مسیحی ، آراي بزرگان کلیسا ، کلمات قصار و عبارات پندآموز، مواعظ، 

این آثار بیشتر از زبان سریانی، زبان دینی . غیره استتفسیر مزامیر، داستان و 

مسیحیان نستوري آسیاي میانه، ترجمه شده و به گونه اي از خط سریانی سترنجیلی و 

  )14ص: 1380زرشناس، .(گاه به خط سغدي نوشته شده است

متن هاي سغدي مانوي که در برگیرنده ي ترجمه ي سغدي : آثار مانوي. 3

مربوط به کتاب هاي دینی مانوي از اصل فارسی میانه و پارتی و یا سرودها و متن هاي 

آثاري است که اصال به زبان سغدي نوشته شده اند از نظر زبان شناختی در خور توجه و 

حایز اهمیت بسیار است و هیچ متن کاملی از سغدي مانوي بر جاي نمانده 

  .)14ص : 1380زرشناس،(است

                                                             
5Mahāyāna 
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سغدي در دست است که برخی به خط مانوي و  هاي مانوي بسیاري به زبان متن

اي  بیشتر این متون که در صومعه. اند اُیغوري نوشته شده -بیشتر آنها به خط  سغدي

رفان، پیدا شده مطالب فلسفی آیین مانی را با تمثیل و ومخروبه در تویوق، نزدیک ت

گردان سغدي هایی که بر ها و خطابه عالوه بر سرودها، موعظه. کنند داستان طرح می

متون فارسی میانه و پهلوي اشکانی هستند، متون اصیلی هم مدون به زبان سغدي دیده 

ها، اعترافات  ها نیایش محتواي این متون، تاریخچۀ فعالیت مبلّغان مانوي، خطابه. شود می

هاي  داري و جشن بِما، نامه نامه هاي مربوط به روزه و توبه، اسطورۀ آفرینش ، تقویم و سال

قریب ( ها است  ها و داستان ها، تمثیل ها، کتاب غول مانوي، فهرست ملل و فهرست واژه

1374 ،21(.  

  P7متن 

کاغذي است در ابعاد  متناین . استاز مجموعه متن هاي سغدي پاریس p7متن سغدي 

. را دربر می گیرده سوتر یههرد هرانثم - پاشهمتن کامل اَمقَ  که سطر 232 با 64/3×  25/0

  .استنبوده برگردان نشدهکامل  بند پایانی از آن رو که 32بند متن ترجمه شده اما  200دراینجا 

  سوترهمحتواي 

در ترجمه حاضر چنین آمده است که آریا وروکیتشوره در اقامتگاه خود در کوه 

همه در بین درختان . پوترکه میان صد هزار بودیستوه در انجمن خدایان حضور داشت

زمانی که بودا خواست قانون جاوید را براي . خت هاي زرین نشسته بودندمقدس روي ت

انجمن توضیح دهد، بودیستوه آریا وروکیتشوره از تخت پایین آمد و پس از احترام به 
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اگر این مانثره در هر . اي سرور جهان، در قلب من دعایی است به نام امق پاشه: بودا گفت

در آنجا حضور خواهند  7و مهیشوره 6یان ایشورهسرزمین و هر مکان خوانده شود، خدا

اگر انسانی باشد که به کار بد گناهکار شود، به دین و بزرگان دین دشنام داده . یافت

اگر کسی . باشد، اگر بترسد و توبه کند و این مانثره را بخواند، گناهانش پاک خواهد شد

، آنگاه که این مانثره را بخواند به درد معده، مثانه، یا کمر مبتال شود، یا خواب بد بیند

همه بیماري هاي وي از بین خواهد رفت و اگر انسانی پاک و نیکوکردار باشد که این 

مانثره مقدس را بخواند و یا به شخص دیگري یاد دهد آنگاه از زندگی حیوانی رهایی 

نسان آریا وروکیتشوره خطاب به بودا می گوید اگر ا. خواهد یافت و متحول خواهد گشت

مقدسی در هشتمین روز ماه این مانثره را بخواند و هفت بار آن را در ذهن بیاورد و از 

نخست اینکه بیمار . حفظ بگوید، این انسان از بیست نوع فایده بهره مند خواهد شد

نخواهد شد و اگر به سبب گناهی بیمار شود، زود درمان  شود؛ ذهنش متمرکز گردد؛ 

بودیستوه می گوید اگر کسی بتواند . کشت و کارش پر بار شود  آشفته و پریشان نباشد و

با آب بخواند و در فضا بپراکند از همه گونه بدي ) مخلوط(این ورد را به خاکستر 

موجودات زنده رها می شود و نزد همه موجودات زنده گرامی خواهد شد و او را هرگز 

  .ت می دهندترس نباشد و همواره خدایان او را از ضرر و زیان نجا

. آنگاه کسی که این مانثره را بخواهند صاحب هشت فضیلت بزرگ خواهد شد

در . هرگز گمراه نشود، دست و پایش منقبض نشود، همیشه نیکوکار و شادمان می ماند

                                                             
6’yšβr :īšβar 15یادداشت . نک. 

7mɤ’yšβr: mahῑšßara16یادداشت . نک.  
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پایان، آریاوروکیتشوره از بودا می خواهد که مانثره مقدس را بخواند و بودا به او پاسخ 

باشد که این مانثره برای تمام گناهکاران همچون پدر و مادر ! آن را بخوان : دهد می

  .باشد

آنگاه آریا وروکیتشوره اصل و اساس پناه جستن خاشعانه در طریقت بودایی را 

  . به بودا پناه می برم، به درمه پناه می برم، به سمگهه پناه می برم: بیان می کند

  8آریاوروکیتشوره

زبان سغدی را تشکیل می دهند و محتوای آن  متون بودایی پر حجم ترین ادبیات

یکی از ویژگی های مکتب مهایانه عبادت و پرستش . بازتاب مکتب مهایانه بودایی است

 رد و عقلخبه معنی  Bodhi. ها را بودیستوه می گویندبوداهای آینده است که آن

یکی  9رهاولوکیتشو. یعنی کسی که جوهرش خرد و دانایی است. به معنی جوهر sattvaو

بسیاری از محققان عقیده دارند که او از محبوب . از ایزدان مهم مهایانه به شمار می رود

بودیستوه ها موجودات اساطیری هستند که از جسم .ترین بودیستوه های مهایانه است

بوداها بهره مندند و در بهشت  روی تخت مجلل جای گرفته و ) سرور و شادی(نورانی 

ها ها پیامبرانی جهت نجات انسانها نشسته اند و آنیاء گرداگرد آنگروه قدیسین و اول

انسان باید این . ها دست این خدایان استبه زمین می فرستند و سرنوشت انسان

ها لب به ستایش را عبادت کند و در مدح و ثنای آن (mahasattva)موجودات بزرگ 

                                                             
8ry’βrwkδyšβr“ :āryāβarokitešβara 2شت یاددا. نک.  

نام اول در متن . به یک بودیستوه اشاره داردظاهرا آریاوروکیتشوره و اولوکیتشوره هر دو  9

رای ریشه شناسی ب. است سغدی حاضر به کار رفته اما نام دوم در متون سنسکریت غالبا استفاده شده

  .2یادداشت  .آن نک
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یا آریا وروکیتشوره یک بودیستوه است ولی بودیستوه ای که  اولوکیتشوره. شایدگب

گز به مقام بودایی نخواهد رسید تا مگر آخرین ذره هم رستگار شود، زیرا او آکنده از ره

  .)89: 1376باردوتودل. (ها غفلت نمی ورزدمهر و ترحم است و از برای آزادی انسان

اور شناسان و سنن بودایی ابراز درباره اشتقاق این کلمه عقاید گوناگونی توسط خ

یعنی . اولوکیتا به معنی کسی که نگاه می کند و ایشوار به معنی خدا می باشد. شده است

خدایی که با ترحم به موجودات نظر می افکند یا خدایی که نگاهش آکنده از مهر و ترحم 

: 2536شایگان . نک(است یا خدایی که چهره اش به هر سو و هر جهت نگاه می کند 

  .)هاو نیز یادداشت 180 - 179

این بودیستوه در تبت سرور بزرگ شفقت نامیده می شود که تلفظ آن به تبتی 

(che-razi)  89ص : 1376 باردوتودل . (می شود اولوکیتشورهو به سنسکریت(  

گفته شده  که گواه بر خلوص نیت و  اولوکیتشورهسرودهای بسیاری در مدح 

او که در تمام خصایل به کمال رسیده و به تمام موجودات «: ترحم بی حد و حصر اوست

نگرد، او که خود فضیلت شده و دریای بزرگ فضائل است، او همان بادیده ترحم و مهر می

ترحم اوست که در این جهان خویشتن را به . است و شایان ستایش است اولوکیتشوره

را که نابود کننده جمله رنج و ترس ه آینده بودا خواهد شد، اولوکیشور آراسته و در سفر

  ).شایگان همان(و اندوه است، می ستایم 

سخن رفته است، برای مثال در متن  اولوکیتشورهدر متون ایرانی بودایی نیز از 

لکان باید ختنی زمبستا فصل سیزدهم که از مراحل و مقدماتی سخن می رود که سا
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چونان ارابه بزرگی که شخص ) مهایانه: ... (چنین آمده است -بپیمایند تا به نیروانا رسند

را به شهری می رساند، باشندگان بزرگ را به بدی می رساند که در آن هزار بودیستوه 

گرفته تا میتریه می کوشند تا آگاهی را  اولوکیتشوره، از )عزیز، عالی، خوب(بدره کلپه 

  ).Emmerick 1968: 185... (ند دریاب

کردار  یاری رسان انسان و بخشنده نیز این بودیستوههای بودایی در سوتره

در متنی سغدی بودایی آمده است، اگر کسی بودیستوده . ناشایست خوانده شده است

آریا وروکیتشوره را درست و با خلوص بخواند وی سریع او را پاسخ خواهد گفت و اگر 

و ضرر شود و از این بودیستوه یاری بخواهد، او بیماری و بدی را از آن دچار خسران 

شخص دور می کند؛ اگر کسی  کردار بد و ناشایستی داشته باشد، هر گاه در دلش 

احساس پشیمانی از گناه به وجود بیاید آریا وروکیتشوره گناه وی را خواهد بخشید و او 

  .را شاد می گرداند

در این مدت . ا تولد دوباره چهل و نه روز طول می کشددر آیین تبتی از مرگ ت

در مراقبه . روح مراحل مراقبه را پشت سر می گذارد تا به مقام روشنی و بودا برسد

ای زاده «:دهدروحانی در کنار فرد متوفی می ایستد و این کلمات را به وی تذکر می

جا خواننده بایستی نام دوه در این[» .خاندان شریف، به مراقبه بپرداز و پریشان نباش
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اگر او فرد معمولی است باید با گفتن این مطلب وی را رهنمون .]... را ذکر کند 10حامی

  ).89: 1376باردوتودل (»مراقبه کن در خصوص سرور شفقت بزرگ«: دوش

قامت وی هشتصد هزار نیوته : از زبان بودا چنین توصیف شده است اولوکیتشوره

بر سرش دستاری دارد که در عقب آن . رنگ بدنش طالیی ارغوانی است. است 11یوگند

در این هاله پانصد بودا . هاله  نوری است، محیط چهره اش به اندازه صد هزار یوگند است

-تراود، نشانهدرون حلقه نوری که از تمام بدنش می... به طرز شگفت تغییر شکل داده اند

بر . زیندت ظاهر می گردد که در پنج طریق هستی میها و شکل گوناگون تمام موجودا

در آن تاج، بودایی تغییر شکل یافته . فراز سرش تاجی آسمانی از جواهر قرار دارد

-217: 1380کندری به نقل از (ایستاده که قامتش به اندازه بیست و پنج یوگند است

228.(  

موی لطیف بین ابروانش تمام . طالیی رنگ است اولوکیتشورهچهره بودیستوه 

در هر یک از این . رنگ های هفت گوهر را دارد و از آن هشتاد و چهار اشعه می تراود

به آزادی تجلیات خویش . انوار بودیستوه های تغییر شکل یافتۀ بی شماری حضور دارند

وی . مقایسه شود ظاهر آنان می تواند با رنگ گل نیلوفر آب سرخ. را تغییر می دهند

حلقه گلی متشکل از هشت هزار اشعه بر تن دارد که زیبایی کمال یافته در آن کامالً 

                                                             
معموالً یکی از بوداها یا بودیستوه . است) ییدمyi-dam: تبتی(دوه محبوب متوفی، حامی  -10

  ).144: 1376باردوتودل (هاست

11- Niyuta  برابر صد ایوته(ayuta)  است و ایوته صد کوتی(koti) و کوتی ده میلیون است .

باردوتودل (در حدود چهار یا پنج مایل است yojanaو نیز  Yogana. و نیز نیوته برابر صد هزار است

1376 :145.(  
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دستانش ده . از رنگ پانصد گل نیلوفر آبی است ای کف دستش آمیزه. منعکس است

هر . هر نوک هشتاد و چهار هزار تصویر دارد که همچون اثر مهر است. نوک انگشت دارد

هر رنگ هشتاد و چهار هزار انوار دارد که مالیم و . ار هزار رنگ داردتصویر هشتاد و چه

با این دستان گوهرین تمام موجودات را تصویر . می تابند لطیف اند و بر آنچه هستی دارد

وقتی پایش را بلند می کند، پاشنه هایش دیده می شود . می کند و در آغوش می گیرد

عالمت زده شده و به نحوی شگفت به ) نشانهیکی از سی و دو (که با چرخ هزار پره 

هنگامی که پایش را بر زمین می نهد، . پانصد میلیون ستون نور تغییر شکل می یابند

-های الماس و جواهرات به اطراف پراکنده می شوند و به سادگی همه چیز را میگل

های بودا  تمام نشانه های دیگر بدنش حسن کامل اند و به هیچ وجه با نشانه. پوشانند

باالی سرش نامرئی است و نسبت ) 2دستار دارد ) 1: تفاوتی ندارند، به جز این دو نشانه 

این سرور شفقت بزرگ در متون تبتی با چهار سر و . به نشانه های بودا نازل تر است

  ).228- 217: 1380کندری (هشت دست توصیف شده است

ایستد و با در کنار فرد متوفی میدر آیین تبتی نیز در گذر و مراقبه روح، روحانی 

ای زاده خاندان شریف، اگر نمی دانی چگونه این چنین مراقبه «: صدای بلند می گوید

» ... .کنی، بودا، در مه، سمگهه و سرور شفقت بزرگ را به یاد آر و از آنها درخواست کن 

  ).155:  1376ودل باردوت(در اینجا نیز نام آریاوروکیتشوره در کنار بودا آورده شده است 
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 شیوه کار

هاي سغدي ،از مجموعه متن p7بررسی متن سغدي پژوهش حاضر با عنوان 

 p7سغدي ، حرف نویسی متنمقدمهپس از  .فصل می باشد 6مقدمه و یک ، شامل پاریس

بخش سوم شامل برگردان  . در بخش نخست و آوانویسی متن در بخش دوم آمده است

ها  هاشامل توضیحات مربوط به واژهچهارم یادداشت در بخش. است سغدي فارسی متن

به  پنجمآنگاه ترجمه  فرانسه امیل بنونیست در بخش و نیز تفاوت دو ترجمه ذکر شده، 

فارسی تدوین  _در بخش ششم واژه نامه بسامدي سغدي . فارسی برگردان شده است

راه با معنی آن در واژه نامه مقوله اسم و صفت  و فعل بودن هر کلمه هم. استشده

هاي ها به صورت ماده سبک و صرفها و صفتهمچنین حالت دستوري اسم شده،نوشته

هاي مختوم ماده(هاي سنگین مختوم به مصوتسنگین مختوم به صامت و ماده آن، ماده

براي .  ها نیز ماده سبک و سنگین ذکر شده استمشخص شده و در مورد فعل) aka-=به

- ها همراه با ریشهواژه )١٩۴۵(و گرشویچ )1374(مدخل قریبشماره سهولت کار، 

هاي خاص بر اساس نویسه سغدي همچنین نام. استها در ردیف هر واژه آمدهنشناسی آ

هاي ارجاع داده شده در پایان، کتابنامه شامل تمام کتاب .آن به فارسی نوشته شده اند

 .استآمدهدر متن و نیز چکیده به زبان انگلیسی 

 پیشینه پژوهش

سال  ، مربوط به 13از اثر چینی بوهیروسیظاهرا 12پاشه هردیه قَمسوتره آریاوروکیتشوره مهاستوه اَ متن

شباهت بسیار دارد، ولی در بسیاري از بخش ها  با متن چینی آن  ترجمه.است شدهمیالدي ، ترجمه  693

                                                             
12āryavalokiteśvara-mahāsattva-amoghapāśa- hṛdaya 
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 متن اصلی مشکالت دست نوشته پیش رو  باوجود این،  .استشده برگردانخالصه تفاوت بوده یا بسیارم

اند و هاي مربوط به او توضیحاتی را نوشتهبسیاري از آثار درباره آریاورو کیتشوره و سوتره  .کندرا حل نمی

هایی از این بخشو حتی  اندحتی شخصیت او را با برخی الهه مادرهاي یونان و هند نیز مقایسه کرده

شایگان  ←(اندهاي آریا وروکیتشوره به انگلیسی ترجمه کردهف و ویژگیسوتره را نیز براي توضیح وظای

 ,Chinabuddhismencyclopedia:مانند و دایره المعارف هاي بودایی  2536

“Amoghpasa_Lokeshvara ( . اما کار اصلی را در این زمینه امیل بنونیست)در اثر خود )93 :1940

مورد توجه و  نیز انجام داده که در این رسالهTraduits et CommentesSogdiens Textesبا نام 

  . بازبینی قرار گرفته است

  :  دستاورد پژوهش

چون . متنی است به زبان سغدي که در اصل از روي متن سنسکریت نوشته شده است p7متن 

مترجم متن براي برخی واژه هاي سنسکریت معادل سغدي نیافته، بسیاري از واژه ها در متن حاضر به 

اما اهمیت ترجمه و تحقیق درباره این متن بیشتر از آن روست . همان صورت سنسکریت نوشته است

در بخش واژگان بسیاري از . کند شده سغدي را به ما معرفی مینشناخته ي از واژه هاي که حجم زیاد

به عالوه، در پژوهش حاضر سعی شده . آن ها در متن آورده شده اند داین واژه ها همراه با معنی و کاربر

آیین بودا تا اصطالحات و مفاهیم بودایی نیز توضیح داده شود و این خود زمینه آشنایی پژوهشگران با 

از آنجا که این متن   تا کنون ترجمه و تحلیل نشده است، در جاي خود تحقیقی نو به .کند را فراهم می

.امید که مورد استفاده صاحب نظران قرار گیرد. آید شمار می

                                                                                                                                                                                                    
13Bodhiruci 
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  حرف نویسی

1 rty ywn’k pwstk ZK ’’ry’ßrw[kδyšßr] 

mɤ’sß ’’m’kp’š δry’zwr ZK  

nm’w pwt nm’w δrm n[m’w snk] 

KZNH ZY my ptɤwšty ’PZYn prw ’yw zmnw [ZK] 

5 ßɤ’n ßɤtm pwty ’wy pwtr’ky ɤry’ ’skw’[z]….. 

’’ry’ßrwkδyšßr pwty stß my’stß ’skw’m’k wy[m’t] 

rty wy’wnt ɤry’ ’pw ptšm’r znkznk’n wnth 

’st’nt wßyw ’sp’ytk ’PZY krm’yr čntn ’PZY ‘’k…. 

wn’kh ’PZY ’nyw znkznk’n ßɤ’n’yk wnt’ ’st’ynt  

10 ’PZY ’sprɤmt’ ’PZY ’my’mnty wnt’ sy’ky wysp’ 

znk’n ɤ’δwkt wšt’rnty ’st’ynt wßyw zyrn’yn’k ’t  

n’ktn’k ZY wysp rtn’yn’k ZY pr ɤ’δwk’ čwpr ZNH  

mz’yɤw pwrsnkt nysty ’skwynt č’wn ptšm’r ’št 

NLPW nw’ nw’t kwrty ’PZY 100 NLPW pwty stß  

15 Mɤ’stß ’PZY prw ptšm’r 100 NLPW ßɤ’yšt ’nwštk 

’skwynt ’PZYn ’yšßr mɤ’yšßr ’zrw’ z’t’yt 

rty wyδ’ɤty ɤw ßɤ’n ßɤtm pwty čywnt ’nw’z’k 

pyδ’r pr’’ɤz nwšmynč δ’tykh prß’yr’t rty nwkr 
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wyδ’ɤty ’ɤw ’’ry’ßδwkδyšßr pwtystß mɤ’stß 

 20 prw pwt’n’k prn z’wr čnn ɤ’δwk’ w’ɤz rty ZKw h 

nɤwδn mrɤy w’sty rty prw ɤw’r’nt z’nwk’ pčyɤyz  

 rty ßɤ’n ßɤtm s’r ZKw δstw ’nčn wnt’ 

rty nm’čw ßr’ rty šy KZNH ptyškwy ’ßč’npδy 

ɤwyštr’ ’sty ’PZY ßɤ’ mn’ ’’m’p’š n’m δry’zwr 

 25 rty šw ’zw pr pyrnm zmnw ’yw ZY nw’t krpy pyrnm 

str ZKn ßyr’wkt’yn n’m rwkδ’t ’PZY rwk’yntr r’t 

n’m ɤw ßɤ’n ßɤtm pwty rty šw ’zw čyw’nt pwty 

s’r ßyrt δ’rm prw ’kw ’PZY ’zw ɤrß ’yšr my’yšßr 

’PZY ’nyw ɤrß 100 NLPW ßɤpδryt ’kw pwty’kh 

30 r’δh s’r ’wstδ’rm ZKZY w’ɤwn’k s’m’r ßyrtδ’rnt 

čkn’č ’PZY ’nyw RYPW s’m’r ßyrt pwt kt’m z’yh 

kt’m wy’ky ßč’npδy ɤwyStr’ ZK ywn’k t’rny h 

δry’zwr ’skw’t rty prywnt wy’k ɤw ’yšßr my’yšßr 

’PZY RYPW ’δw NLPW ßɤδpryt nyw’nt w’tδ’ry nß’nt 

35 P’š’k ’wst’nt rty ɤwntɤ z’yh ’PZY ɤwnɤ wy’ky 

ßrɤ’r ’t ’st’wph ’ywznk ßwtk’n ’ky ’PZY ZK  

ywn’k mn’ ɤyps δry’zwr ’skwty rty ’kw pw ptšm’r 


