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 ٢   برگ
 

 پيشگفتار

 واژة دو از آمده »ويسپرَتو« اوستا در كه واژه اين. دارد نام ويسپرَد ساسانيان بزرگ اوستاي از باقيمانده جزء پنج از يكي

تو+  ويسپاست شده تشكيل ر» .صورت به »هر« با همراه كه است باستان ايران هاي زبان در رايج بسيار واژة يك »ويسپ 

»د. «باشد مي »هماك« يا »همه« معني به كه رود مي كار به هم »هرويسپنخست است، رفته كار به معني دو به اوستا در »ر 

 بيشتر اساس اين بر ه كه رفت كار به هم پارسي در »رد« واژة. »ايزدي دادگاه داورِ« معني به دوم  ،»هنگام« و »گاه«  معني به

 در چنانكه است، رفته كار به »اهو« واژة با همراه بيشتر »رتو« واژة اوستا در. است رفته كار به »دستور« و »سردار« معني به

 اشو يشت، فروردين و تيريشت از هايي بخش در ولي.  است شده خوانده پاكي رتو و اهو اهورامزدا، ،27 يسنا از 1 پاره

 .است شده خوانده خاكي جهان سراسر ديني آموزگار نخستين و رتو و اهو زرتشت

 مردماني اوستا در البته. باشند مي رتو و اهو گيتي جهان در زرتشت اشو و رتو و اهو مينوي جهان در اهورامزدا ويسپرد در

 به هم ها نيكي نگاهبان ايزدان همچنين. شوند مي خوانده »رد« نيز برخوردارند درستي و راستي و پاكي يا اشويي از كه

 گفته به. باشد مي مادي و مينوي سران ي همه يا ردان ي همه معني به ويسپرَد واژة بنابراين.  شوند مي برشمرده رد عنوان

 پيگاه به ايزدي، هاي بخشش براي ما پارساي و نامبردار نياكان كه ايست نامه سپاس اصل در ويسپرد پورداوود، استاد ي

 .اند آورده مهربان دادار

 در شاخص و گزيده گونه يك آفريدگان انواع از هريك براي زرتشتي دين در. استسروان)  =( رده ستايش ويسپرد موضوع

» ردها« از. است »رد«زرتشت  مادي جهان در و مزدا ااهور مينوي جهان در. اند گفته » رد« را آن كه است شده گرفته نظر

 ها و... است. زره  رد بازوبند شتران، رد موي زرد شتر است، ستبردانه غالت رد گندم

 شده ستايش و گرديده ياد اوست بر هرچه با زمين و آنست در هرچه و آسمان و مينوي جهانِ ايزدان، از وسپرد متنِ در

 افزوده نمازهاي و شب و نيمروز و بامداد از نماز و ستايش هاي  هنگام و مزديسنا ديني جشنهاي همه ويسپرد، در. است 

 بوي و ميزَد و زور برسم، و هوم همچون دارد پيوستگي مزديسنا ديني هاي  نيايش و ستايش با آنچه هر و شده برشمرده

 .است  شده خواسته آنها از هريك مينويِ بزرگ يا در خشنوديِ و شده ستوده

 وسترگارد و دهارله و اند كرده بخش كرده 27 به را آن اشپيگل و دوپرون انكتيل .گويند كرده را ويسپرد فصلهاي از يك هر

 همين اكنون كه است كرده 24 شامل دارمستتر و گلدنر بندي بخش. اند كرده بخش كرده 23 و كرده 26 به ترتيب به را آن

 .دارد اختالف ديگر كرده با كرده هر بندهاي شماره. است شده تشكيل بند چند از كرده هر. است شده پذيرفته بندي بخش

 شده بازنويسي آن هاي  جمله از برخي و شود  مي ديده يسنا در آن هاي  جمله از بسا و است شده فراهم يسنا از ويسپرد

 هات به بويژه يسناست شبيه ويسپرد نگارش، نظر از .يسناست پيوست بلكه نيست مستقلي كتاب ويسپرد بنابراين است،

 بياني با ولي يسناست همان ويسپرد ديگر عبارتي به نباشد، يسنا در كه آمده ويسپرد در مطلبي كمتر. يسنا 27-1 هاي

 گاهي دليل همين به. اند شده ياد »رتو« بنام اهورامزدا هاي آفريده نمايندگان آن، در بيشتر كه تر گونه نيايش و رساتر

 .است ميشده خوانده ها آيين و ها مراسم در يسنا همراه

 نامند، مي ساده ونديداد را پهلوي ترجمه بدون اوستا بخش سه اين مجموعهكه  ونديداد، و يسنا با ديني مراسم در ويسپرد 

 .شود مي خوانده تنهايي به ويسپرد هم نوروز و گاهنبار شش مراسم در. شود مي خوانده
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 : ] زوت[ -1

 : را جهاني و مينويِ ردان آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 را، آبزي جانورانِ ردان

 را، زميني جانورانِِ ردان

 را، پرندگانِِ ردان

 را، دشتي جانورانِِ ردان

 را، چرندگانِِ ردان

 .را اَشَونيِِ ردان و اَشَونان

 

 : را اَشَونيِِ ردان »گـَهنبارها« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -2

 را، اَشَوني رد اَشَون،) ي دهنده شير(»ميديوزرِم«

 را،) گياهان درويدن هنگام( اَشَوني رد اَشَون، »ميديوشم«

 را،) برداري خرمن هنگام( اَشَوني رد اَشَون،» ِ شهـِيـم پتيه«

 را،) رمه گيري گُشن هنگام( اَشَوني رد اَشَون، »اَياسرِم«

 را،) سرما هنگام( اَشَوني رد اَشَون، »ميديارِم«

 )1.(را) نيايش و ستايش هنگام( اَشَوني رد اَشَون، »همسپتمدم«

 

 )2.(زايد مي فرزنداني كه را اَشَوني رد اَشَون، بارورِ جهان آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -3

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي»يــِسـنيه ستـَوت« ي ستوده نيكي به هاي بخش آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 اَشَون اَشَون، هاي»ميزد« ،»يــِسنيه« ي ستوده نيكي به هاي بخش آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را زنان اَشَون و مردان
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 .را اَشَونيِ ردان سال،]  ايزدان[  آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -4

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي...» ويريه اَهونَِ« سرايِش آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي)وهو اَشم(»وهيشت اَشَه« بر گويي درود آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 )3.(را اَشَوني رد ستوه، نيكي به اَشَون...»  هاتـَم يِنگهِه« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 

 .را اَشَوني رد اَشَون، »گاه اَهونَود« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -5

 آشَوني ردان بسيار، اَشَون فرزندان دارندگان اَشَون، ي آفريده مزدا زنان آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را

 .را اَشَوني رد اَشَون،) 4(»رتومند« و »اَهومند« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَوني رد اَشَون، »هات هفت« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 

 .را اَشَوني رد اَشَون،» ِ گاه اُشتَود« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -6

 اَشَون، ي آفريده مزدا بخش آسايش بسيار ي دهنده رامش هاي كوه آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَونيِ ردان

 .را اَشَوني رد اَشَون،» ِ گاه سپنتمد« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَونيِ ردان پيروز،ِ اَشَون »اوپرتات« و آفريده اهوره »بهرام« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 

 .را اَشَوني رد اَشَون،» ِ گاه وهوخشتـَر« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -7

 .را اَشَوني ردان خوب، هاي چراگاه ي بخشنده »رام« و چراگاه فراخ »مهر« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَوني رد اَشَون،» ِ گاه وهيشتوايت« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اشَوني رد پاكِ مرد اَشَون و اَششونِ نيك آفرين آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَوني رد اَشَونِ دليرِ دست چيره ايزد »اوپمن دامويش« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد
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 .را اَشَوني رد اَشَون، ي»ايشيه اَيريمن« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -8

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي»منثـَره فشوشو« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .را اَشَوني رد اَشَون، »هادخت« بزرگوار رد آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 

 اَشَون،ِ اهورايي سرزمين اَشَون،ِ اهوراييِ دين اَشَون،ِ اهورايي پرسش آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد -9

 .را اَشَوني ردانَ اَشَون،ِ اهورايي زرتـُشتوم

 بخشد چراگاه كـُنش، خوب چارپاي به كه را كشتزار ي دارنده» ِ هديش« آورم مي بجاي ستايش و دهم مي]  ستايش[  نويد

 .بپرورد چارپاي كه را مرد اَشَون و

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 : ها پانوشت

 .اوستا خرده به كنيد نگاه ها آن هاي صفت و »گهنبار« شش براي. 1

 .)ونديداد) زند( پهلوي گزارش. (يابند هستي او از آفريدگان ي همه كه هستي و بودِ جهان. 2

 .اوستا خرده به كنيد نگاه ها نيايش اين براي. 3

 .مزداست اهوره هاي صفت از رتومند و اَهومند. 4

5 .ها آب ايزدبانوي) ناهيد(=  اَناهيتا اَردويسور. 
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 .را مينوي ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با-1

 .را جهاني ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را آبزي جانوران ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را زميني جانوران ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را پرندگان ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را دشتي جانوران ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را چرندگان ردان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 

 .را اَشَوني ردان اَشَون، گهنبارهاي  ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -2

 .را اَشَوني رد اَشَون،) ي دهنده شير( ميديوزم ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را) گياهان درويدن هنگام( اَشَونيِ رد اَشَون، ميديوشم ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را) برداري خرمن هنگام( اَشَوني رد اَشَون، شهيم پتيه ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را) رمه گيري گـُشن هنگام( اَشَونيِ رد اَشون، اياسرم ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را) سرما هنگام( اَشوني رد اَشَون، ميديارم ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را) نيايش و ستايش هنگام( اَشَونيِ رد اَشَون، همسپتمدم ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 

 .زايد مي فرزنداني كه را اشونيِ رد اَشَون، بارور جهان ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -3

 اَشَه بهترين آيين به كه داد آگاهي زرتشت به مزدا اهوره كه آنان:  را ردان ي همه ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .نيايشند و ستايش سزاوار

 

 در »رتو« و »اَهو« اي برتر، مينُويان ميان در اي مينُوي، مزداي اهوره اي رد، اي ترا  ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -4

 .جهاني آفرينش



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                          ويسپرد

 

 ٩   برگ
 

 

 را نيك كردار و فتار و انديشه كه مردي اَشَون آن خواند؛ همي را ردان كه ستايشم خواستار را كسي برسم، و زور اين با -5

 مي پيش اَشَه سوي به را جهان خود، كـُنش« با و است پايدار سوشيانت سخن به و اَشَون سپندارمذ به كه آن دارد؛ ياد به

 )1.»(برد

 

 .را اَشَونيِ ردان سال،ِ اَشَون]  ايزدان[  ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -6

 .را اَشَونيِ رد اَشَون، ي...» ويريه اَهونَِ« سرايش ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي)وهو اَشم...»( وهيشت اَشَهِ« نيايش ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَوني رد ستوده، نيكي بهِ اَشَون...»  هاتـَم يِنگهه« ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ گاه اَهونَود ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -7

 .را برزمند ي نژادهِ بخت نيكِ زنان ستايشم خواستار

 .را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره آن رتو، و اَهو آن اَشَون، رتومند و اَهومند آن ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ هات هفت:  توانا ي يسنَه ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَوني اَناهيتاي اَرِدويسور ستايشم خواستار

 

 .را اَشَونيِ رد اَشَون،ِ  گاه اُشتتـَود ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -8

 .را اَشَونيِ ردان اَشَون، ي آفريده مزداِ بخش آسايش بسيار ي دهنده رامش هاي كوه ستايشم خواستار

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ  گاه سپنتمد ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَونيِ ردان پيروز، اوپرتات و آفريده اهوره بهرام ستايشم خواستار

 

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ  گاه وهوخشتـَر ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -9

 .را اَشَونيِ ردان خوب، هاي چراگاه ي بخشنده رام و چراگاه فراخِ مهر ستايشم خواستار
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 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ  گاه وهيشتـُوايشْت  ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَونيِ  رد اَشَون، دلير دست چيره ايزد اوپمن، دامويش و پاكِ مرد آشَون و اَشَون نيك آفرين ستايشم خواستار

 

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي ايشيه ايرْيمن ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -10

 .را اَشَوني رد اَشَون، ي منـْثـَره فـْشوشو ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ هادخت بزرگوار رد ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 

 .را اَشَوني رد اَشَون، اهورايي پرسش ستايشم خواستار برسم، و زور اين با -11

 .را اَشَوني رد اَشَون،ِ اهوراييِ دين ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .را اَشَونيِ ردان اَشَون،ِ اهوراييِ زرتـُشتوم و اَشَونِ اَهورايي سرزمين ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 را مرد اَشَون و بخشد چراگاه كـُنش، خوب چارپاي به كه را كشتزار ي دارندهِ هديش ستايشم خواستار برسم، و زور اين با

 .بپرورد چارپاي كه

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 : پانوشت

 .است شده برگرفته 6 بند ،43 هات گاهان، از«»  داخل ي .جمله1
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 سوم ي ـردهك
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 : ] زوت[ -1

 .خواهم ايستاده را هاونَن

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .خواهم ايستاده را آتـَروخش

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .خواهم ايستاده را فـَربرِتـَر

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .خواهم ايستاده را آبـِرِت

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .خواهم ايستاده را آسنـَتـَر

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 
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 .خواهم ايستاده را راسپي

 : ] راسپي[ 

 .ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .خواهم ايستاده را »منثـَره« از آگاه ي فرزانه آن سرَوشاورِز،

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثـَه.«ام آماده من

 : ] زوت[ 

 .بگويد داناِ مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتـَوش«

 

 : ] راسپي و زوت[ -2

 .خواهم ايستاده را آتـُربان

 .خواهم ايستاده را ارتشتار

 .خواهم ايستاده را پرور ستور برزيگرِ

 .خواهم ايستاده را خداي ي خانه

 .خواهم ايستاده را دهخدا

 .خواهم ايستاده را شهربان

 .خواهم ايستاده را سرزمين شهريار

 

 .خواهم ايستاده را بهدينِِ كردار نيك و گفتار نيك انديش، نيكِ جوان-3

 .خواهم ايستاده را گوي سخن جوان

 .خواهم ايستاده كند، پيوندي خويشاوند كه را كسي

 .خواهم ايستاده است، كشور در كه را اَشَوني]  آتـُربان[ 
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 .خواهم ايستاده ، است گردش در]  كشور از بيرون[  كه را اي فرخنده]  آتـُربان[ 

 .خواهم ايستاده را بانو كد

 

 ! مزدا اهوره اي-4

]  چون[  اَشَون]  رد[  و شوهر فرمانبردار و آموخته خوب و سرآمد نيك، كردار و گفتار و انديشه در كه خواهم ايستاده را زني

 .تواندِ آن از كه است زناني]  چون[  و سپندارمذ

 و است بيگانه» َ كـَيذ« با و آگاه »خَستويي« از و آمد سر نيك، كردار و گفتار و انديشه در كه خواهم ايستاده را مردي اَشَون

 .»برد مي پيش اَشَه سوي به را جهان خود، كـُنش با«

 

 : آورم شمار به رد و خوانم همي رد را مزداپرستان شما از يك هر اينك،-5

 .خردمندترند و تر كننده ياري گفتارتر، راست داناتر، كه را ها سوشيانت و امشاسپندان

 .خواهم همي پرور ستورِ برزيگر و ارتشتار و آتـُربان را پرستي مزداِ دين نيروي بيشترين

 

 : ] زوت[ -6

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  يريو و اَهو يثـَه«

 : ] راسپي[ 

 ...» اَهوويريو يثَه. «بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 .بگويد مرا زوت كه

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 : ] راسپي[ 

 ! آتـُربان اي

 .ماِ زوت تويي
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 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  يريو و اَهو يثَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 ] : زوت[ 

 .بستايم و بسرايم و باژگيرم و خوانم فرا را »يِسنيه ستـَوت« كه ام آماده - زوت - من
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 چهارم ي ـردهك
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 و ردان به كه آن را، نيك »دروتات« و نيك» ِ چيستي« نيك، »اَشَي« نيك، ي»آدا« را، انديشيده و انديشه ستاييم مي هان-1

 .گويد همي درود ها ردي به

 

 همي نويد بدو را پسند ردِ رديِ نماز و ردي ميزد - زرتشتي پرستان مزدا - ما كه باشيم خَستو را جهانيان رستگاري-2

 .دهيم

 .بشنوند ما خواني آفرين و خوشنودي و نيايش و ستايش اَشَه، آفرينش سراسر

 .ستاييم مي را بزرگوار رد پارسا، سروش

 .است سرآمد اَشَوني در كه برترين، اَشَوني در كه ستاييم مي را مزده اهوره

 خواهد كه را آنچه و است شده كه را آنچه:  ستاييم مي را ورزيده نيك]  هاي[ كُـنش ي همه و زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد

 ...» هاتـَم يــِنگهـِه«
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 پنجم ي ـردهك
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 ! امشاسپندان اي-1

 .باشم سرودخوان و چاووش پرستنده، خواننده، ستاينده، زوت، را شما كه ام آماده

 ! باد را - امشاسپندان - شما آفرين، و خوشنودي و نيايش و ستايش اينك

 ! باد را ما هاي سوشيانت روان،ِ خوشي و پيروزي و اَشَوني ردِ  خشنودي و بهروزي اينك،

 

 ! كـُنش خوبِ نيكِ شهرياران اي!  امشاسپندان اي-2

 .كنيم مي پيشكش را شما خويش،ِ توان ي همه و تن و جان

 

 ! اَشَون ي مزدا اهوره اي-3

 .هستيم اهورايي دين پيرو و ديوان دشمن زرتشتي، پرست، مزدا]  كه خـَستوييم. [ كيش بدين خـَستوييم تو نزد

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَوني رد اَشَون، هاوني

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَونيِ ردان اَشَون،ِ ي ويسه و ساونگهي

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را سال و گَهنبارها و ماه و ها گاه و روزِ ردان

 

 : ] زوت[ 

ثـَه« يريو اَهو يـوت كه...»  وبگويد مرا ز. 

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  ويريو اَهو يـَثـَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«
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 ي ششم ـردهك
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 : ] راسپي و زوت[ 

 هاي نام به را نيك امشاسپندان گفته، درست سخنان و) 1(»ويثوش« زورهاي و رامش و درود با و]  زوت[  آموزش با

 .خوانم همي زيبايشان

 .پرستي مزدا نيك دين به اَشَون؛ نيكِ دين به ستايم؛ همي »اَشَه« نيك هاي نام به را نيك امشاسپندان

 

 بوده كه را كساني چنين نيز من. شناسد مي آورند، مي جاي به را ها پرستش بهترين اَشَه درپرتو كه را كساني مزدااَهوره«

 )2.»(شوم مي نزديك]  بدانان[  درود با و ستايم مي نام به هستند، و اند

 

 به را كردارها بهترين دل، شور با كه شود كسيِ آن از - اَشَه پرتو در آرماني بخشش ترين شايان - تو نيك مينوي شهرياري«

 )3.»(آورد جاي

 

 كه همچنان آغاز در باشد، برداري فرمان - پرستيم مي را او كه اَشَوني تواناترين - را مزدا اهوره ستايش جا اين در كه بشود

 .انجام در

 .باشد برداري فرمان - پرستيم مي را او كه اَشَوني تواناترين - مزدا اهوره ستايش جا اين در كه بشود ايدون

 

 

 

______________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 واژه اين شايد كه است زده حدس پورداوود استاد. »زور آب« از اي گونه براي است صفتي) »بزه نمودار« يا »گناه ي نماينده« معني به. (1

 ).ايزدي دادرسي آيين(»ور« براي است بوده زوري آب صفت يا نام

 .22 بند ،50 هات يسنا گاهان،. 2

 .1 بند ،51 هات يسنا. 3
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 هفتم ي ـردهك
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1 

 .ستاييم مي را گفته درست سخنان

 .ستاييم مي را پارسا سروش

 .ستاييم مي را نيكِ اَشَي

 .ستاييم مي را نـَريوسنگ

 .ستاييم مي را پيروزِ آشتي

 .ستايم مي را نلغزيدني و نيفتادني

 .ستاييم مي را اَشَونان هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي را چينـَودپل

 .ستاييم مي را مزدا اهورهِ گـَرزمان

 .ستاييم مي را بخش آسايش گونه همه روشنايي ،)بهشت( زندگي بهترين

 

2 

 .ستاييم مي را) بهشت( زندگي بهترين سوي به راه بهترين

ستاييم مي را بخش پاداش و پرور جهان و افزاي گيتيِ نيك اَرشتاد. 

 .ستاييم مي را پرستي مزدا دين

 .ستاييم مي را ترين راستِ رشن

 .ستاييم مي را چراگاه فراخ مهر

 ميان در چست آن گفتاران، چست ميان در چست آن انديشان، چست ميان در چست آن:  ستاييم مي را چست پارِندي

 .بخشد چستي را تن كه آن را؛ كرداران چست
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3 

 دلير از دليرتر و تند از تندتر كه بخشد؛ گشايش را مردان هوش كه بخشد، گشايش را مردان كه ستايم مي را مردانهِ دليري

 .برهاند را مردان تن گرفتاري هنگام در كه رسد؛ مرد به ايزدي پاداش همچون كه است؛

 .ستاييم مي را مردمان و جانوران شادماني ي مايه ي آفريده مزداِ خواب

 

4 

 .ستاييم مي را - كـُنش خوب جانور و گياه و زمين و آب و آسمان آفرينش از پيش -) 1( آفريده نخست اَشَون آفريدگان

 .ستاييم مي را كرت فراخ درياي

 .ستاييم مي را مزداآفريد چاالك باد

 .ستاييم مي را - استومندِ جهان آفرينش از پيش -) 2( آفريده نخستِ درخشان آسمان

 

5 

 ! اَشَوني رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهوره آذر اي

 .ستاييم مي ترا

 .ستاييم مي را اَشَوني ردان گسترده، اَشَه آيين بهِ اَشَونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نـَريوسنگ

 ! اَشَونيِ رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهورهِ آذر اي«

 .ستاييم مي را تو

 .ستاييم مي را اشونيِ ردان گسترده، اَشَه آيين به اشونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نريوسنگ
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 .ستاييم مي را دليرِ اوپمن دامويشِ ايزد

 .ستاييم مي را درگذشتگان هاي روان

 .ستاييم مي را اشونانِ فَرَوشي

 .است سرآمد اشوني در كه است؛ برترين اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره بزرگوار،ِ رد

 .ستاييم مي را زرتشتي گفتارهاي ي همه

 .ستاييم مي را ورزيدهِ نيك كردارهاي ي همه

 .ستاييم مي شد، خواهد ورزيده كه را نيكي كردارهاي ي همه

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 .ستاييم مي را بزرگوارِ رد پارسا، سروش

 .است سرآمد اشوني در كه برترين، اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره

 كه را آنچه و است شده ورزيده كه را آنچه:  ستاييم مي را ورزيده نيكِ ]  هاي[  كـُنش ي همه و زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد خواهد ورزيده

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 : ] راسپي و زوت[ 

 )3...»»( ويريو اَهو يثه«

 

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثـَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«
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 : ها پانوشت

 

 .شدند آفريده جانور و گياه و آسمان از پيش كه مينوي ايزدان. 1

 .شد آفريده اَستومند جهان و گيهان هاي بخش ديگر از پيش آسمان. 2

 .24 و 23 بندهاي ،71 هات يسنا. = 3
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 هشتم ي ـردهك
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1 

 : ] راسپي[ 

 

 ! اَشَون مزداي اهوره اي

 .باش خشنود گفتار اين از

 و هزار ده و هزار و صد و پنجاه كه كـُنش خوبِ نيك شهرياران جاودانه،ِ ورجاوندان آن - اَشَون ايزدان و تو را گفتار اين

 .بپذيريد - شمارند از بيرون و تر افزون

 

2 

 : كند شهرياري بهتر كه خواستاريم كسي براي و دانيم كسيِ آن از و شمريم كسيِ آن از را شهرياري براستي

 )1.» (ارديبهشت و مزدااهوره«

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 : پانوشت

 

 .5 بند ،35 هات يسنا= 1
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 نهم ي ـردهك
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 آزارشكنِ پيروزمندان - شد خواهد فراهم]  آنچه[  و شده فراهم]  آنچه[  - شده فراهم هاي»زور« و شده آماده هاي»هوم«

 زرتشت درمان از كه برخوردارند؛ مزدا درمان از كه برخوردارند؛ چيستي درمان از كه برخوردارند؛ اَشَي درمان از كه اند

 .برخوردارند زرتـُشتوم درمان از كه برخوردارند؛

 

2 

 پرستي، مزدا نيك دين ،] كشور از بيرون در[  كننده گردش ي فرخُنده]  آتـُربان[  فرخنده، اَشَون كه درماني

 .برخوردارند آن از نيك اَشَوني آزاري بي و نيك اشَوني شناسي پيمان نيك،ِ اَشَونيِ آفرين

 

3 

 : خوانيم مي بر از و ستاييم مي و نهيم مي فرو و فشريم مي هم در و آگاهانيم مي و دهيم مي نويد

 آيين به شد؛ خواهند آورده فراهم اَشَه آيين به و اند شده آورده فراهم اَشَه آيين به آاليشند؛ بي اَشَون، تواناي هاي»هوم«

 آيين به و اند شده فشرده اَشَه آيين به شد؛ خواهد داده آگاهي ها آن از اَشَه آيين به و است شده داده آگاهي ها آن از اَشَه

 .شد خواهند فشرده اَشَه

 

4 

 را، نيرومند »پوروتات« را، نيرومندِ چيستي را، نيرومند اَشَي را، نيرومند» ِ ارِث« را، نيرومند پيروزي را، نيرومند نيروي

 كه را بخش پاداش جاودان و زنده جاودان كـُنش خوب نيك شهرياران امشاسپندان،« را، نيرومند ايزدان را، نيرومندِ اوپرَتات

 )1.»(را بانوان امشاسپند و برند مي بسر نيك منش با

 

5 

 آمرزش و آسايش خوراك، اَشَوني، از برخوردارِ هديش و شده خوانده نام به آذر و گوشورون و تـَشَن گوش و امرداد و خرداد

 .را
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6 

 .را بزرگوار اَشَون ردان امشاسپندان، و مزدا اهوره خواني آفرين و نيايش و ستايش سرودهاي

 .را سرآمدِ پسند رد نمازِ و سرآمدِ اَشَي را، رد برترينِ نياش و ستايش

 

7 

 .را پسند رد نمازهاي ي همه را، ردان ي همه را، يِِسنيه ستـَوت را، مزداپرستيِ دين را، »منثـَره«

 .انجام در كه همچنان آغاز در بشنوند؛ را ما خواني آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش اَشَه، آفرينش سراسر

 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  اَهوويريو يثـَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

»هاتـَم يِنگهه «... 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 : پانوشت

 

 .9 بند ،24 هات يسنا.1
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 دهم ي ـردهك
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1 

 : ] زوت[ 

 .را خَونيرَثَِ كشور اين و واوروجرْشتي واوروبرْشـتي، فشو،َ ويدذ فشو،َ فـْردذ سوهي، اَرِزهي، كشورهاي ستايشم خواستار

 

2 

 .گسترده اَشَه آيين بهِ برسم اي وترا، پاالي هومِ ورس زور، تـَشت آهنين، هاون سنگين، هاون ستايشم خواستار

 .را مزداپرستي پايداري و...»  ويريه اَهونَ« ستايشم خواستار

 .را اَشَونان پيروز نيرومند هاي فَرَوشي ستايشم خواستار

 .را خويش روان فَرَوشي و را نيكان هاي فَرَوشي كيش، آموزگاران نخستين هاي فَرَوشي ستايشم خواستار

 اَشَه بهترينِ آيين به كه را - جهاني و مينُوي اَشَون ايزدان - دهندگان نيكي ي همه اَشَوني، ردان ي همه ستايشم خواستار

 .نيايشند سزاوار و ستايش ي برازنده

 .كيشم اهورايي و ستيز ديو زرتشتي، مزداپرست، كه خـَستويم من

 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَوني رد اَشَون، هاوني

 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَونيِ ردان اَشَون،ِ ي ويسيه و ساونگََهي

 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را سال گَهنبارها و ماه و ها گاه و روز ردان

 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«
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 يازدهم ي ـردهك
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1 

 .كنيم مي پيشكش مزدا اهوره به را هوم اين

 مي پيشكش اَشَونِ ردان شهريار به اَشَون،ِ نيك شهرياران به پرور، گيتي پيروزمندان تواناترين به را شده آمادهِ]  هوم[  اين

 .كنيم

 .كنيم مي پيشكش امشاسپندان رابه هوم اين

 .كنيم مي پيشكش نيك هاي آب رابه هوم اين

 .كنيم مي پيشكش خويش روان رابه هوم اين

 .كنيم مي پيشكش اَشَه آفرينش ي همه رابه هوم اين

 

2 

 آورده جا بدين كه سنگين هاوِن اين آفريده، نخست آسمان اين ميزدها، اين گسترده، هاي برسم اين هوم،ِ جام اين هوم، اين

 ... گسترده اَشَه آيين به برسم اين هوم، ي افشره اين زرين،ِ هوم اين است، شده

 

3 

 كارآمد هاي منش و مرد اين كُنش، خوبِ گاو اين اَشَون،ِ هوم اين افتاده، بكار زورهاي اين ،] توان و[  توش اين و پيكر اين... 

 ... نهاده اَشَه آيين به هذانـََئپتاي گياه اين و روان شير اين ها، سوشيانتِ كارآمد هاي منش و اَشَونان

 

4 

 نيك، هاي آب با و نهاده اَشَه آيين به هذانـََئپتاي به آميخته شير، به آميخته هوم، به آميخته زورهاي اين نيك، هاي آب با

 ... آهنين هاون و سنگين هاون و هوم هاي آب

 

5 

 ردِ خشنودي و گاهان سرودن و مزداپرستيِ نيك دينِ بندي كار و آموختن رد، خشنودي به پيوستگي و برسم گياه اين... 

 .را اَشَوني رد و اَشَون



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                          ويسپرد

 

 ٣۶   برگ

 

 .كنيم مي پيشكش را نيك آفريدگان ي همه و مزدا اهوره پسر آذر، اي را تو بخور، را هيزم اين

 ... كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 

6 

 روان و اَشَونان هاي فَرَوشي به امشاسپندان، به چراگاه، فراخ مهر به ترين، راستِ رشن به پارسا، سروش به مزدا، اهوره به... 

 و نيايش و ستايش اَشَه، آفرينش سراسر به و پسند رد نماز رد به ميزَد، رد به بزرگوار، رد مزدا اهوره آذر به پرهيزگاران، هاي

 .را آفرين و خشنودي

 

7 

 دو در كه اَشَونِ سِپيتمان زرتشت فـَرَوشي و كنيم مي پيشكش آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش با را همه اين اينك

 كه مرداني آن و اند زنده كه اَشَوناني اند، گذشته در كه اَشَوناني:  اَشَونان ي همه هاي فـَرَوشي و شد اَشَه دو خواستار جهان،

 .اند گيتي ي نوكننده هاي سوشيانت و اند نشده زاده هنوز

 

8 

 آورده جا بدين كه سنگين هاوِن اين آفريده، نخست آسمان اين ميزدها، اين گسترده، هاي برسم اين هوم،ِ جام اين هوم، اين

 ... گسترده اَشَه آيين به برسم اين هوم، ي افشره اين زرين،ِ هوم اين است، شده

 

9 

 كارآمد هاي منش و مرد اين كُنش، خوبِ گاو اين اَشَون،ِ هوم اين افتاده، بكار زورهاي اين ،] توان و[  توش اين و پيكر اين... 

 ... نهاده اَشَه آيين به هذانـََئپتاي گياه اين و روان شير اين ها، سوشيانتِ كارآمد هاي منش و اَشَونان

 

10 

 نيك، هاي آب با و نهاده اَشَه آيين به هذانـََئپتاي به آميخته شير، به آميخته هوم، به آميخته زورهاي اين نيك، هاي آب با

 ... آهنين هاون و سنگين هاون و هوم هاي آب
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11 

 ردِ خشنودي و گاهان سرودن و مزداپرستيِ نيك دينِ بندي كار و آموختن رد، خشنودي به پيوستگي و برسم گياه اين... 

 .را اَشَوني رد و اَشَون

 .كنيم مي پيشكش را نيك آفريدگان ي همه و مزدا اهوره پسر آذر، اي را تو بخور، را هيزم اين

 ... كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 

12 

 منش با كه آنان دهندگان، نيكي و نيكان آن بخش، پاداش جاودان و زنده جاودانِ كـُنش خوبِ نيك شهرياران امشاسپندان،

 )1.(برند مي بسر نيك منش با آري برند؛ مي بسر نيك

 .اند گرفته هستي پيمان نيك، منش از كه كـُنش خوب نيك شهرياران امشاسپندان، آن

 

13 

 را خانمان اين رهايي را، خانمان اين باليدن را، خانمان اين پاداش را، خانمان اين افزايش كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 زاده پس اين از يا و اند شده زاده پيش اين از كه را اَشَوني مردمان و ستوران ستيزه، بر را خانمان اين چيرگي نياز، تنگناي از

 هاي سوشيانت و خانمانيم اين از كه را خود و باشند خانمان اين از كه را آنان و بودند خانمان اين از كه را آنان شد؛ خواهند

 .را كشور

 

14 

 .برند بسر آن در خويشكار زنان و خويشكار مردان كردار، نيك زنان كردار، نيك مردان كه]  اي خانه[ 

 

15 

 .كنند ياوري را اَشَونان تا اَشَونان پيروز توانايِ نيك هاي فـَرَوشي به كنيم، مي پيشكش چنين اين را همه اين اينك
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16 

 رد اهورامزدا آذر به پيروزِ آشتي به و سنگ نـَريو به اَشَون، اَشَي به پارسا، سروش به كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 .را آفرين و نيايش و ستايش و خشنودي اَشَون، آفريدگان ي همه به و بزرگوار

 .امشاسپندان تـُخشاترين به و مزدا اهوره آذر به گوشْورون، به تـَشَن، گوش به كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 و نيايش و ستايش امشاسپندان، به و مينُويان به مند، فره رايومند مزداي اهوره دادار به كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 .را آفرين و خشنودي

 و نيايش و ستايش اَشَوني، رد اَشَونِ  هاوني به اَشَوني، ردان ها، گاه]  ايزدان[  به كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 .را آفرين و خشنودي

 )2...( اَشَون ي ويسيه و ساونگهي به كنيم مي پيشكش را همه اين اينك

 .را آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش مند، فره رايومند مزداي اهوره به كنم مي پيشكش را همه اين اينك

 

17 

 اين و واوروجرْشتي واوروبرْشـتي، فشو،َ ويدذ فشو،َ فـْردذ سوهي، اَرِزهي، كشورهاي به كنم مي پيشكش را همه اين اينك

 .را خَونيرَثَِ كشور

 

18 

 .گسترده اَشَه آيين بهِ برسم اي وترا، پاالي هومِ ورس زور، تـَشت آهنين، هاون سنگين، هاون ستايشم خواستار

 .را مزداپرستي پايداري و...»  ويريه اَهونَ« ستايشم خواستار

 .را اَشَونان پيروز نيرومند هاي فَرَوشي ستايشم خواستار

 .را خويش روان فَرَوشي و را نيكان هاي فَرَوشي كيش، آموزگاران نخستين هاي فَرَوشي ستايشم خواستار

 اَشَه بهترينِ آيين به كه را - جهاني و مينُوي اَشَون ايزدان - دهندگان نيكي ي همه اَشَوني، ردان ي همه ستايشم خواستار

 .نيايشند سزاوار و ستايش ي برازنده

 .كيشم اهورايي و ستيز ديو زرتشتي، مزداپرست، كه خـَستويم من
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 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَوني رد اَشَون، هاوني

 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَونيِ ردان اَشَون،ِ ي ويسيه و ساونگََهي

 ! آفرين خشنودي و نيايش و ستايش را سال گَهنبارها و ماه و ها گاه و روز ردان

 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 

19 

 كه است آنچنان كرد؛ پيشكش اَشَون مزداي اهوره كه است آنچنان است، شده پيشكش و شده داده نويد آنچه ي همه

 از كه من آگاهم؛ نيايش و ستايش اين از كه من كنم؛ مي پيشكش - زوت - من كه است آنچنان كرد؛ پيشكش اَشَون زرتشت

 .آگاهم بهنگامِ پيشكشي از كه من آگاهم؛ بايستهِ پيشكشي

 

20 

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را امشاسپندان شما

 .روان آسايش و پيروزي و اَشَوني و رد خشنودي خوش زندگي را ما هاي سوشيانت

 

21 

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش براي را، مزدا اهوره آن دارم؛ مي استوار را رتو و اَهو آن همه، از تر بزرگ آن اينك

 : كنيم مي پيشكش چنين را همه اين اينك«

 و نيايش و ستايش را نياكان هاي فَرَوشي و را كيش آموزگاران نخستين هاي فَرَوشي اَشَونان، پيروزِ نيرومند هايِ فَرَوشي

 ! آفرين و خشنودي
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 : كنيم مي پيشكش چنين را همه اين اينك

 ! آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را اَشَوني ردان ي همه

 : كنيم مي پيشكش چنين را همه اين اينك

 و ستايش - نيايشند سزاوار و ستايش ي برازنده اَشَه، بهترين آيين به كه جهاني و مينُوي ايزدان - را دهندگان نيكي ي همه

 ! آفرين و خشنودي و نيايش

 )3.»(ستاييم مي را كُنش خوبِ نيكِ شهرياران امشاسپندان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .4 بند نهم، ي كرده به كنيد نگاه. 1

 .22 تا 7 بندهاي ،4 هات يسنا. = 2

 .25 و 24 بندهاي ،4 هات يسنا. = 3
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 دوازدهم ي ـردهك
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1 

 فرزندان و فراوان ي رمه و گله از پالود، خواهد و است پالوده هوم را سپيتمانِ زرتشت و مزده اهوره بزرگوارِ رد كه كسي

 ! باد برخوردار برومند،

 ! باشد كوشا اينجا در هماره بايد گنجور،ِ اَشَي و نيك سروش

 

2 

 و انداخته بكار اَشَه آيين بهِ هاون را، سرودني و سروده اَشَه آيين به) 1... ( ي فرخنده ي...» ويرْيـَه اَهونَ« آموزيم مي ما

 ... را انداختني بكار هاون را، هوم ي فشارنده درهم

 

3 

 درهم اَشَه آيين به هوم گسترده، اَشَه آيين به هاي برسم ورزيده، نيك كردارهاي زرتشتي، سرودهاي گفته، راست سخن... 

 .كردار و گفتار و انديشه با را مزداپرستي دين و »يـِسنيه ستـَوت« فشرده،

 

4 

 .شوند تر فرخنده ها آن ي همه اينچنين

 اَشَون مزداي اهوره كه - را آفريدگان بهترين و زيباترين - را آفريدگاني انديشيم فرخنده دانيم، فرخنده برشماريم، فرخنده

 .بباالنيد ارديبهشت ميانجي به و بپرورانيد بهمن ميانجي به بيافريد؛

 و تر فرخنده - رهنمونيم كاميابي و فرخندگي به را آنان كه]  آفريدگاني[  آن - سپندمينو آفريدگان ميان در ما كه بشود

 .شويم تر كامياب

 

5 

 فرخنده ايد، شده انداخته بكار و شده آورده كشور و شهر و روستا و خانه بدين كه!  آهنين هاون اي!  سنگين هاون اي

 بخور و هيزم با آوريم مي بجاي ستايش كه را مزداپرستان ما باشيد فرخنده كشور؛ و شهر و روستا و خانه اين در را ما باشيد

 ! ردپسند نماز و

 .شوند تر فرخنده ها آن چنين اين
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 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  ويريو اَهو يثَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  ويريو اَهو يثَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 ...» وهو اَشم«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 : پانوشت

 

 .»نيافتم مناسبي معني آن براي: « است نوشته آن ي درباره پورداوود استاد كه آمده »هاو اوپنگ« ي واژه متن در هاي نقطه جاي به.1
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 سيزدهم ي ـردهك
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 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 

1 

 .ستاييم مي را مزدا اهوره براستي

 .ستاييم مي را امشاسپندان براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« سراسر براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« به آراسته زرتشت براستي

 .ستاييم مي را اَشَونان پاداش

 .ستاييم مي را امشاسپندان آرزوي

 .ستاييم مي ،] شود سروده[  لغزشي و درنگ هيچ بي كه را) 2( گانه سه آنِ نخستين

 

2 

 .ستاييم مي را مزدا اهوره براستي

 .ستاييم مي را امشاسپندان براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« سراسر براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« به آراسته زرتشت براستي
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 .ستاييم مي را اَشَونان پاداش

 .ستاييم مي را امشاسپندان آرزوي

 .ستاييم مي ،] شود سروده[  لغزشي و درنگ هيچ بي كه را گانه سه آن از پيشين ي دوگانه

 

3 

 .ستاييم مي را مزدا اهوره براستي

 .ستاييم مي را امشاسپندان براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« سراسر براستي

 .ستاييم مي را »منثـَره« به آراسته زرتشت براستي

 .ستاييم مي را اَشَونان پاداش

 .ستاييم مي را امشاسپندان آرزوي

 .ستاييم مي ،] شود سروده[  لغزشي و درنگ هيچ بي كه را گانه سه آنِ نخستين

 .ستاييم مي ،] شود سروده[  لغزشي و درنگ هيچ بي كه را گانه سه آن از پيشين ي گانه دو

 .ستاييم مي ،] شود سروده[  لغزشي و درنگ هيچ بي كه را گانه سه آن از يك هر

 چه -]  شود سروده[  لغزشي و درنگ بي كه را پيشين ي گانه سه آن از يك هر بندهاي و ها واژه) 3( ها»پتمان« ها،»هات«

 .ستاييم مي - ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده،

 ! اَشَوني رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهوره آذر اي

 .ستاييم مي ترا

 .ستاييم مي را اَشَوني ردان گسترده، اَشَه آيين بهِ اَشَونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نـَريوسنگ

 ! اَشَونيِ رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهورهِ آذر اي«

 .ستاييم مي را تو
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 .ستاييم مي را اشونيِ ردان گسترده، اَشَه آيين به اشونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نريوسنگ

 .ستاييم مي را دليرِ اوپمن دامويشِ ايزد

 .ستاييم مي را درگذشتگان هاي روان

 .ستاييم مي را اشونانِ فَرَوشي

 .است سرآمد اشوني در كه است؛ برترين اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره بزرگوار،ِ رد

 .ستاييم مي را زرتشتي گفتارهاي ي همه

 .ستاييم مي را ورزيدهِ نيك كردارهاي ي همه

 .ستاييم مي شد، خواهد ورزيده كه را نيكي كردارهاي ي همه

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 .ستاييم مي را بزرگوارِ رد پارسا، سروش

 .است سرآمد اشوني در كه برترين، اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره

 كه را آنچه و است شده ورزيده كه را آنچه:  ستاييم مي را ورزيده نيكِ ]  هاي[ كـُنش ي همه و زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد خواهد ورزيده

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 : ] راسپي و زوت[ 

 )4...»»( ويريو اَهو يثه«

 

 : ] راسپي[ 

 .بگويد مرا زوت كه...»  اَهوويريو يثـَه«

 : ] زوت[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«
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 : ها پانوشت

 

 .شود مي تكرار نيز هاونگاه 4 و 3 بندهاي و ؛23 و 20 و 19 و 18 و 16 و 14 هاي كرده آغاز در كه 71 هات يسنا 3 و 2 بندهاي. = 1

 .گاهان هات سه نخستين. 2

 .گاهان در شعر سطر يك. 3

 .24 و 23 بندهاي ،71 هات يسنا. = 4
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 چهاردهم ي ـردهك
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 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 .ستاييم مي را اَشَوني رد »گاه اَهونَود«

 

1 

 دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با ،)2(»زند« با بندها، با ها، پتمان با ستاييم؛ مي را اَشَوني رد ،)اَشَون پيروزمند هات هفت( يسنه

 .ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب]  با[  ،)3(سرودن بار

 

2 

 )4... ( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به

 

3 

 .ستاييم مي را اَشَوني رد اَشَون، ي...» ويريه اهونَ«

 .ستاييم مي را اَشَوني رد ،) مزدا اهوره( اَشَونِ رتومند و اَهومند

 

4 

 .ستاييم مي را »گاه اَهونَود«

 .ستاييم مي - ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه - را »اَهونَودگاه« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات
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 ! اَشَوني رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهوره آذر اي«

 .ستاييم مي ترا

 .ستاييم مي را اَشَوني ردان گسترده، اَشَه آيين بهِ اَشَونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نـَريوسنگ

 ! اَشَونيِ رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهورهِ آذر اي«

 .ستاييم مي را تو

 .ستاييم مي را اشونيِ ردان گسترده، اَشَه آيين به اشونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نريوسنگ

 .ستاييم مي را دليرِ اوپمن دامويشِ ايزد

 .ستاييم مي را درگذشتگان هاي روان

 .ستاييم مي را اشونانِ فَرَوشي

 .است سرآمد اشوني در كه است؛ برترين اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره بزرگوار،ِ رد

 .ستاييم مي را زرتشتي گفتارهاي ي همه

 .ستاييم مي را ورزيدهِ نيك كردارهاي ي همه

 .ستاييم مي شد، خواهد ورزيده كه را نيكي كردارهاي ي همه

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 .ستاييم مي را بزرگوارِ رد پارسا، سروش

 .است سرآمد اشوني در كه برترين، اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره

 كه را آنچه و است شده ورزيده كه را آنچه:  ستاييم مي را ورزيده نيكِ ]  هاي[  كـُنش ي همه و زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد خواهد ورزيده

 ...» هاتـَم يِنگهِه«
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 : ] راسپي و زوت[ 

 )5...»»( ويريو اَهو يثه«

»هاتَم يِنگهه«.... 

 ....»وهو اَشم«

 .شناسد مي آورند، مي جاي به را ها پرسش بهترين »اشه« پرتو در كه را كساني اهوره مزدا«

 .»شوم مي نزديك]  بدانان[  درود با و ستايم مي نام به هستند، و اند بوده كه را كساني چنين نيز من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .13 ي كرده سرآغاز. = 1

 .گزارش. 2

 .خوانند مي) »گاه« هر پايان و آغاز در( بار دو را »گاه« پنج از هريك بند نخستين. 3

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 4

 .هفتم ي كرده 5 بند. = 5
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 پانزدهم ي ـردهك
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1 

 : ] راسپي[ 

 ! زرتشتي مزداپرست اي

 نادرستي]  و[  داد بي كرداري زشت كارهاي از پرهيز و درستي]  و[  داد كرداري نيك به را خويش هوش و ها دست و پاها

 .دار نگاه

 .شود رسا نارسا، تا شود ورزيده جا اين در بايد خوبِ برزيگريِ

 

2 

 چنان هم آغاز در باشد؛ برداري فرمان - پرستيم مي را او كه اَشَوني تواناترين - مزدا اهوره ستايش براي جا اين در كه بشود

 .انجام در كه

 بي را) اَشَونِ پيروزمند »هات« هفت(»يسنه« سرون و شمردن بر گرفتن، دل در سپردن، ياد به خواندن، باز خواندن، بر از

 .لغزشي و درنگ هيچ

 

3 

 .را بزرگوار اَشَون ردان امشاسپندان، و مزدا اهوره خواني آفرين و نيايش و ستايش سرودهاي

 .را سرآمدِ پسند رد نمازِ و سرآمدِ اَشَي را، رد برترينِ نياش و ستايش

 .را پسند رد نمازهاي ي همه را، ردان ي همه را، يِِسنيه ستـَوت را، مزداپرستيِ دين را، »منثـَره«

 .انجام در كه همچنان آغاز در بشنوند؛ را ما خواني آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش اَشَه، آفرينش سراسر

 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  اَهوويريو يثـَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

»1...»( هاتـَم يِنگهه( 

) ...2( 
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 .ستاييم مي را بزرگوار رد پارسا سروش

 .است آمد سر اَشَوني در كه برترين، اَشَوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره

 .ستاييم مي را زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد خواهد كه را آنچه و است شده كه را آنچه ستايم؛ مي را ورزيده نيك هاي كـُنش ي همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .نهم ي كرده 7 و 6 بندهاي. = 1

 اشتباهي اينجا در دوستخواه استاد توسط يا گرفته صورت چاپي اشتباه كتاب نگارش در رسد مي نظر به. (كرده همين 3 تا 1 بندهاي. 2

 .)كرد تكرار را كرده همين سه تا يك بند دوباره توان نمي سه بند در زيرا باشد، داده رخ
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 زدهمشان ي ـردهك
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 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 .ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 .ستاييم مي را اَشَوني رد »گاه اَهونَود«

 دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با ،)1(»زند« با بندها، با ها، پتمان با ستاييم؛ مي را اَشَوني رد ،)اَشَون پيروزمند هات هفت( يسنه

 .ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب]  با[  ،)2(سرودن بار

 )3...»( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به

 

1 

 .ستاييم مي را مزدا اهوره پسر آذر اينك

 .ستاييم مي را آذرنژاد ايزدان

 .ستاييم مي را آذرنژاد كرداران درست

 .ستاييم مي را اَشونان هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي را پيروزمند سروش

 .ستاييم مي را مرد اَشَون آن

 .ستاييم مي را اَشَه آفرينش سراسر

 

2 

 .ستاييم مي را اَشَون سپيتمان زرتشتِ فَرَوشي و پاداش اينك
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 .ستاييم مي را اَشونان ي همهِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اََشَونان ي همهِ فَرَوشي 

 .ستاييم مي كشورند در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي كشورند از بيرون در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي را مردان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 .ستاييم مي را زنان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 

3 

 .است رتو و اَهو - دارد آگاهي نيكمان ستايش از اَشَون، مزداي اهوره كه - ما بر زرتشت

 .ستاييم مي - را گياهان و ها زمين و ها آب - است بوم و مرز اين از كه را آنچه

 .ستاييم مي را مزدا اهوره پسر آذر اينك

 .ستاييم مي را آذرنژاد ايزدان

 .ستاييم مي را آذرنژاد كرداران درست

 .ستاييم مي را اَشونان هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي را پيروزمند سروش

 .ستاييم مي را مرد اَشَون آن

 .ستاييم مي را اَشَه آفرينش سراسر

 .ستاييم مي را اَشَون سپيتمان زرتشتِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اَشونان ي همهِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اََشَونان ي همهِ فَرَوشي 

 .ستاييم مي كشورند در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي كشورند از بيرون در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي را مردان اََشَون ي همهِ فَرَوشي
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 .ستاييم مي را زنان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 

4 

 .ستاييم مي را »گاه اَهونَود«

 .ستاييم مي - ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه - را »اَهونَودگاه« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات

 ! اَشَوني رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهوره آذر اي«

 .ستاييم مي ترا

 .ستاييم مي را اَشَوني ردان گسترده، اَشَه آيين بهِ اَشَونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نـَريوسنگ

 ! اَشَونيِ رد اي!  اَشَون اي!  مزدا اهورهِ آذر اي«

 .ستاييم مي را تو

 .ستاييم مي را اشونيِ ردان گسترده، اَشَه آيين به اشونِ برسمِ كـُشتي و زور

 .ستاييم مي را نَپات اَپام

 .ستاييم مي را نريوسنگ

 .ستاييم مي را دليرِ اوپمن دامويشِ ايزد

 .ستاييم مي را درگذشتگان هاي روان

 .ستاييم مي را اشونانِ فَرَوشي

 .است سرآمد اشوني در كه است؛ برترين اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره بزرگوار،ِ رد

 .ستاييم مي را زرتشتي گفتارهاي ي همه

 .ستاييم مي را ورزيدهِ نيك كردارهاي ي همه

 .ستاييم مي شد، خواهد ورزيده كه را نيكي كردارهاي ي همه

 ...» هاتـَم يِنگهِه«
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 .ستاييم مي را بزرگوارِ رد پارسا، سروش

 .است سرآمد اشوني در كه برترين، اشوني در كه ستاييم مي را مزدا اهوره

 كه را آنچه و است شده ورزيده كه را آنچه:  ستاييم مي را ورزيده نيكِ ]  هاي[  كـُنش ي همه و زرتشتي سرودهاي ي همه

 .شد خواهد ورزيده

 ...» هاتـَم يِنگهِه«

 : ] راسپي و زوت[ 

 )4...»»( ويريو اَهو يثه«

»هاتَم يِنگهه«.... 

 ....»وهو اَشم«

 .شناسد مي آورند، مي جاي به را ها پرسش بهترين »اشه« پرتو در كه را كساني اهوره مزدا«

 .»شوم مي نزديك]  بدانان[  درود با و ستايم مي نام به هستند، و اند بوده كه را كساني چنين نيز من

»هاتَم ينگهه «... 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 1

 .گزارش. 2

 .چهاردهم ي كرده 2 و 1 بندهاي و سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 3

 .هفتم ي كرده 5 بند. = 4
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 هفدهم ي ـردهك
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 ...» وهو اَشم«

 .پذيريم مي را) »هات« هفت(»يسنه« نيك كردارهاي و نيك گفتارهاي نيك، هاي انديشه ما

 )1.(پذيريم مي را...»  وهو اَشم« ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 : پانوشت

 .خوانند مي بار سه ها، نيايش در را كوتاه ي كرده اين. 1
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 هجدهم ي ـردهك
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 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

]  با[  ،)3(سرودن بار دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با ،)2(»زند« با بندها، با ها، پتمان با ستاييم مي را اَشَون» ِ گاه اُشتَود«

 .ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب

 )4... ( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به

 .ستاييم مي را اَشَوني رد اَشَون، ي...» ويريه اهونَ«

 )5. (ستاييم مي را اَشَوني رد ،) مزدا اهوره( اَشَونِ رتومند و اَهومند

 

1 

 .ستاييم مي نيكويي به را مزدا اهوره

 .ستاييم مي نيكويي به را امشاسپندان

 .ستاييم مي نيكويي به را مرد اَشَون

 .ستاييم مي نيكويي به را اَشَونِ دادار آفرينش

 .ستاييم مي مرد اَشَون خشنودي براي را »گاه اُشتَود«

 

2 

 .است دروند رنج كه ستاييم مي را]  اَشَون[  ي جاودانه كامروايي
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 .ستاييم مي را كرانه بي كامروايي

 )6.(بود خواهد و هست و است بوده كه را مردي اَشَون آن هر ستاييم مي »گاه اُشتَود« با
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 .ستاييم مي را »گاه اُشتَود«

 .ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه  را »گاه اُشتَود« هاي بند و ها واژه ها، پتمان ها، هات ستاييم مي ما

»هاتـَم ينگهه«... 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 1

 .گزارش. 2

 .خوانند مي) »گاه« هر پايان و آغاز در( بار دو را »گاه« پنج از هريك بند نخستين. 3

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 4

 .چهاردهم ي كرده 3 تا 1 بندهاي مانند. 5

 .شود مي خوانده ديگر بار اينجا، تا 1 بند آغاز از. 6
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 نوزدهم ي ـردهك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                          ويسپرد

 

 ۶٧   برگ

 

 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 

 

 با[  ،)3(سرودن بار دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با ،)2(»زند« با بندها، با ها، پتمان با ستاييم؛ مي را اَشَوني رد »گاه سپتتمند«

 .ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب] 

 )4... ( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به

 

1 

 .ستاييم مي را  اَشَون مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مرد اَشَون

 .ستاييم مي را اَشَونانه انديشي پيش

ن سپندارمذستاييم مي را اَشَو. 

 .ستاييم مي را اَشَونِ]  آفريدگارِ[  اَشَون آفريدگان

 .ستاييم مي را) 5(»انديش نخست« اَشَون،ِ آفريدگان ميان از

 .ستاييم مي را آگاه چيز همه از خرَد مزدا، اهوره
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 .ستاييم مي را ماه و خورشيد روشنايي

ستاييم مي را بلندترين بلندها، ميان در خورشيد. 

 .ستاييم مي را امشاسپندان و خورشيد

 .ستاييم مي را ورزيده نيكِ]  ايزدي[  فرمان

 .ستاييم مي را درخشانِ گـَرزمان

 .ستاييم مي را]  اهورايي[  فـَر

 .ستاييم مي را آذر ي داده ي رمه و گله

 .ستاييم مي را سودبخش و پاك]  چيز هر[ 

ن آفريدگان نخستين از اَشَه و را او دهش كه ستاييم مي را بخشنده سپندارمذاست اَشَو. 

 .ستاييم مي را »گاه سپنتـَمد«

 .ستاييم مي - ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه - را »گاه سپنتـَمد« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات

 ...» هاتـَم ينگهـِه«

 

_______________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 1

 .گزارش. 2

 .خوانند مي) »گاه« هر پايان و آغاز در( بار دو را »گاه« پنج از هريك بند نخستين. 3

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 4

 .انديشيد كه مزدا اهوره آفريدگان از كسي نخستين اوست. است شده اراده گيومرت »انديش نخست« از ايرانيان، سنت در. 5
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 بيستم ي ـردهك
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 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

»هوخشتـَرگاهن، »واَشَو دني رتمان با ستاييم مي را اَشَوبار دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با ،)2(»زند« با بندها، با ها، پ 

 .ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب]  با[  ،)3(سرودن

 )4... ( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش دانش به

 

1 

»هوخشتـَرگاهستاييم مي را »و. 

 .ستاييم مي را شهريور

 .ستاييم مي را فلز

 .ستاييم مي را ديوافگنِ پيروزمند ي گفته راست گفتار

 .ستاييم مي را پاداش اين

 .ستاييم مي را درستي اين

 .ستاييم مي را درمان اين

 .ستاييم مي را فزايندگي اين

 .ستاييم مي را بالندگي اين
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 گفتار نيك، ي انديشه گوياي) 5( آمده »گاه وهيشتوايشت« و »وهوخشتـَرگاه« ميان در آنچه كه ستاييم مي را پيروزي اين

 كردار و درست نا گفتار نادرست، ي انديشه جبران را؛ بد كردار و بد گفتار بد، ي انديشه با ستيهدن است؛ نيك كردار و نيك

 .را نادرست

 

3 

»هوخشتـَرگاهستاييم مي را »و. 

 .ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه را »گاه سپنتـَمد« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات ستاييم مي ما

 ...» هاتـَم يـِنگهـِه«

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 1

 .گزارش. 2

 .خوانند مي) »گاه« هر پايان و آغاز در( بار دو را »گاه« پنج از هريك بند نخستين. 3

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 4

 .است يسنه 52 هات منظور آمده، »گاه وهيشتوايشت« و »وهوخشتـَرگاه« ميان آنچه از. 5
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 بيست و يكم ي ـردهك
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 ...» وهو اَشم«

 بوده كه را كساني چنين نيز من. شناسد مي آورند، مي جاي به را ها پرستش بهترين اَشَه درپرتو كه را كساني مزدااَهوره«

 )1.»(شوم مي نزديك]  بدانان[  درود با و ستايم مي نام به هستند، و اند

 كه همچنان آغاز در باشد؛ فرمانبرداري - پرستيم مي را او كه را اَشَوني تواناترين - را مزدا اَهوره ستايش جا اين در كه بشود

 .انجام در

 .باشد فرمانبرداري - پرستيم مي را او كه اَشَوني تواناترين - را مزدا اهوره ستايش جا اين در كه بشود ايدون

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  اَهوويريو يثـَه«

 )2.(بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 : ] راسپي[ 

 )3... (پرست مزدا اي

 ...» وهو اَشم«

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را) پسين هات هفت(»يسنه« خشنودي

 : ] زوت[ 

 .بگويد مرا آتـَروخش كه...»  ويريو اَهو يثَه«

 : ] راسپي[ 

 .بگويد دانا مرد پارسا كه...»  هچا چيت اَشات اَثارتوش«

 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَوني رد اَشَون، مزداي اهوره

 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اشوني رد اشون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را خواه نيك شهرياران امشاسپندان،

 .ستاييم مي را استومند و مينوي اشون هستي سراسر

 .مزداپرستي نيك دين فرمان به نيك، ي اشه فرمان به
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 : ] راسپي[ 

 .ستاييم مي را اشوني رد اشون مزداي اهوره

 .ستاييم مي را خواه نيك شهرياران امشاسپندان،

 .ستاييم مي را استومند و مينوي اشون هستي سراسر

 .مزداپرستي نيك دين فرمان به نيك، ي اشه فرمان به

 : ] زوت[ 

 ورزيده و است شده ورزيده ديگر هرجاي در و جا اين در كه را نيك كردار و نيك گفتار نيك، ي انديشه...»  هومتـَنـَم«

 .كوشيم همي نيكي به]  دل و[  جان با نيز]  خود[  و گوييم مي درود شد، خواهد

 ! زيبا ارديبهشت اي!  مزدا اهوره اي

 : گزينيم برمي خويشتن براي را اين

 .است جهان دو هر هاي كنش بهترين كه ورزيم مي را كرداري و گفتار و انديشه آن

 و كنند آباد را جهان كه شهروندان و شهرياران به نادانان، و دانايان به گوييم  همي را كنش بهترين پسين، پاداش پي از

 .بخشند رامش

 و اهوره مزدا:  كند شهرياري بهتر كه خواستاريم كسي براي و دانيم كسي آن از و شمريم كسي آن از را شهرياري راستي به

 .ارديبهشت

 - را آن تا بياگاهاند نيز را ديگران و بندد كار به خود كه اوست بر است، نيك و درست كه دانست زني يا مرد هر كه را چه آن

 .بندد بكار - هست كه چنان آن

 : شماريم بهتر را شما اينك

 .را جهان آباداني و مزدا اهوره نيايش و ستايش

 .بياگاهانيم آن از - بتوانيم كه چنان آن - نيز]  را ديگران[  و آوريم بجاي شما براي را]  كنش[  اين خود، اينك

 .شود برخوردار جهان دو هر پاداش بهترين از آفريدگان از هريك ،»اشه« همسايگي به ،»اشه« ساالري به

 آن آموزگار و گوينده]  -!  زرتشت اي -[  را تو گاه آن فراگستريم؛ منش بهترين با را مزدا اهوره ي فرستاده فرو گفتار اين

 .دانيم

 ! اهوره اي
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 بر ستايش پيش از بيش درودها، بر درود پيش از بيش سرودها، بر سرود پيش از بيش را، نيك شهريور و بهمن و ارديبهشت

 ]. افزاييم[  ها ستايش

 ...» هاتم ينگهه«

 ! اهوره مزدا اي

 .شويم مي نزديك تو به تو، مينوي سپند دستياري به و آذر كنش ميانجي به نخست

 .باشي خواسته را او آزردن تو كه رساند گزند را كسي آذر

 ! اهوره مزدا آذر اي

 .آي ما سوي به روش ترين خوش به

 .آور روي ما به بزرگ، دادستان هنگام به درود، ترين شايسته با شادماني، ترين دهنده رامش با

 ! آذر اي

 .مينو سپند چونان اهوره؛ مزدا خوشي]  ي مايه[  تويي

 .توراست كه نامي كارآمدترين با او شادكامي]  ي مايه[  تويي

 ! اهوره مزدا آذر اي

 .شويم مي نزديك تو به

 .شويم مي نزديك تو به نيك دانايي كردار و گفتار با درست، روش با نيك، ي انديشه با

 ! اهوره مزدا اي

 .گزاريم مي سپاس و بريم مي نماز را تو

 .شويم مي نزديك تو به نيك كردار ي همه با نيك، گفتار ي همه با نيك، ي انديشه ي همه با

 ! اهوره مزدا اي

 : دانيم تو آن از پيكرها ميان در را پيكر زيباترين

 .خوانند خورشيدش كه را زبرين]  جهان فروغ[  ترين] پايگاه[  بلند آن

 ...» هاتم ينگهه«

 : ] زوت[ 
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 .ستاييم مي را مزدا اَهوره اينك

 و روشنايي بيافريد؛ را گياهان و ها آب بيافريد؛ را اَشَه و گيتي كه ستاييم مي را او زيباي آفرينش و بزرگواري و شهرياري

 .بيافريد را نيك چيزهاي ي همه و زمين

 .ستاييم مي نگاهبانند، را گيتي كه آنان ي برگزيده ستايش با ايدون را او وي، كرداري خوب و بزرگواري و شهرياري به

 .ستاييم مي مزدايي ي پسنديده]  هاي نام[  و اَهورايي پاك هاي نام به ايدون را او

 .ستاييم مي خويش جان و دل با را او

 .ستاييم مي را زنان اَشَون و مردان اَشَون هاي فَرَوشي و او

 .را نيكي سراسر آن روشني، آن اَمشاسپند، زيباترين آن ستاييم؛ مي را اَرديبهشت ايدون

 .ستاييم مي را نيك سپندارمذ و نيك پاداش و نيك »دين« و شهريور و بهمن

 .است گرفته بر در را ما كه زميني ستاييم؛ مي را زمين اينك

 ! مزدا اََهوره اي

 .ستاييم مي برخوردارند، اَشَه بهترين از و آيند شمار به توِ آن از كه را زناني. ستاييم مي را زنان

 را نيك بخشايش و نيك نام و نيك فراواني و نيك آرزوي و نيك پاداش پاك، »دين« و هشياري چاالكي، ديني، شورِ با

 .ستاييم مي

 .را اَهورايي كنش خوب و شده روان و آمده گرد و فروچكيده هاي آب ستاييم؛ مي را ها آب اينك

 ! ] ها آب اي[ 

 ]. ستاييم مي[  جهانيد، دو بخشايش و شو و شست سزاوار خوبي به و شناوري خور در خوبي به و روان خوبي به كه را شما

 را شما]  ها نام[  آن با. ستاييم مي را شما است، داده نيك هاي آب شما به بخش خوشي مزداي اَهوره كه هايي نام با اينك

 .گزاريم سپاس ها نام آن با. گزاريم نماز ها نام آن با. خواهانيم دوستي]  شما از[  ها نام آن با. ستاييم مي

 ! بارور هاي آب اي

 ي همه از و بينوايانيد پرستار شيرده، گاو همچون كه را شما مادريد؛ همچو كه را شما خوانيم؛ همي ياري به را شما

 .خوشتريد و بهتر ها آشاميدني

 مادران اي شما كنيد ياري و دهيد پاداش را ما تنگنا اين در تا]  خوانيم همي[  جا بدين) 4( بلندبازو راديِ با را نيكان شما

 ! زنده
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 ...» هاتَم يِنگْهِه«

 ما كه هستند؛ ما زندگي ي مايه كه را چارپايان هاي روان و خود هاي روان و تَشَن گوش و گوشورون ستاييم مي چنين اين

 .مايند براي ها آن و هاييم آن براي

 .ستاييم مي را دشتي سودمند جانوران هاي روان

 »دين« كه زناني و مردان ؛] ستاييم مي[  - باشند شده زاده كه هرجا در - را زنان اَشَون و مردان اَشَون هاي روان اينك

 .كوشيد خواهد و كوشد مي و است كوشيده اَشَهِ پيروزي براي نيكشان

 بسر نيكِ منش با كه را بخش پاداش جاودان و زنده جاودان اَمشاسپندان: را نيك مادينگان و نرينگان ستاييم مي چنين اين

 .را بانوان امشاسپند و برند مي

 ! مزدا اهوره اي

 فراز تو پيشگاه به را خويش نيك كردار و گفتار و انديشه ما كردي، رفتار و گفتي سخن و انديشيدي نيكي به تو كه چنان آن

 .آوريم مي

 ! مزدا اهوره اي

 .گزاريم مي سپاس و بريم مي نماز ترا همچنان. كنيم مي نيايش و ستاييم مي ترا همچنان

 .آييم مي تو سوي به نيك،ِ  پرهيزگاري با و نيك پاداش با اَشَه، با نيكِ پيوند دستياري به

 ...»هاتَم يِنگهِه«

 ! اهوره مزدا اي

 ! برآور را ما آرزوي و آر ياد به را پاداش اين اينك

 ! اهوره مزدا اي

 .است من چون كسيِ دينداري پاداش كه اي داده فرمان تو را چه آن

 اَشَه و تو ي جاودانه همنشين مينوي،]  جهان در[  چه و كنوني زندگي در چه تا داشتي ارزاني ما به تو را]  پاداش[  اين

 .باشيم

 ! اهوره مزدا اي

[  با، تا دار استوار و پرشور ديرپاي، يگانگي به را كوشا برزيگران و جويند اَشَه]  و[  بگروند اَشَه به ارتشتاران كه كن چنان

 .باشند همگام]  آتُربانان

 ! اهوره مزدا اي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                                          ويسپرد

 

 ٧٨   برگ

 

 پاكان از ما و آيند شمار به شماِ آن از ايم، يگانه ايشان با ما كه شما از آناني با ياوران و همكاران و خويشاوندان كه باد چنين

 .داريد ارزاني ما به كنيم، مي آرزو را چه آن كه باشيم اَشَوناني و

 ...»هاتَم يِنگهِه«

 .دانيم آنان ي شايسته و شزاوار و آوريم فراز ارديبهشت و مزدا اهوره پيشگاه به]  را خود ي[ ها نيايش و درودها و سرودها

 ! ترين كنش خوب باشندگان، ميان در اي!  اهوره مزدا اي

 ! شويم ور بهره هماره تو نيك شهرياري از كه بشود

 ! كند فرمانروايي زنان و مردان ما بر نيكي شهريار جهان، دو هر كه بشود

 ! ترين كنش خوب باشندگان، ميان در اي

 .دانيم برخوردار اشه از ايزد و كامياب و فرخنده را تو

 ! باشي ما جان و تن]  نگاهبان[  جهان دو هر در تو كه بشود

 ! ترين كنش خوب باشندگان، ميان در اي!  مزدا اي

 ! داريم ارزاني خود به و دريابيم را تو ديرپاي پناه كه بشود

 ! گيري خود پناه در را ما ديرگاهي - ماست آرزوي كه چنان آن - و شويم نيرومند و كامروا تو دستيار به]  كه بشود[ 

 ! اهوره مزدا اي

 دادي، نويد را ما همچون كساني» ِ دين« كه پاداشي به و پذيرفتيم]  را آن[  و شديم خوانده تو آوران پيام و سرودخوانان

 .خرسنديم

 اشه و تو ي جاودانه همنشين مينوي،]  جهان در[  چه و كنوني زندگي در چه تا داشتي ارزاني ما به تو را]  پاداش[  اين

 .باشيم

 ...» هاتم ينگهه«

 ورزيده و است شده ورزيده ديگري جاي هر در و جا اين در كه را نيك كردار و نيك گفتار نيك، ي انديشه...» :  هومتـَنـَم«

 .كوشيم همي نيكي به]  دل و[  جان با نيز]  خود[  و گوييم مي درود ، شد خواهد

 ...» ويريو اَهو يثــَه«

 ...» وهو اشم«

 )5...»( هاتم ينگهه«
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 .ستايم مي را اَشَونِ پيروزمند) پسين هات هفت(»يسنه«

 ...» هاتم ينگهِه«

 : ] راسپي و زوت[ 

 ! امشاسپندان اي

 .ستاييم مي را »هات هفت« هاي پاره

 .ستاييم مي را]  ساران[ چشمه هاي آب

 .ستاييم مي را ها گذرگاه هاي آب

 .ستاييم مي را]  ـها[راهـ هاي پيوستگي هم به

 .ستاييم مي را]  ـها[راهـ هاي آمدن هم به

 .ستاييم مي را آبريزان هاي كوه

 .ستاييم مي را آبريزان هاي درياچه

 .ستاييم مي را گندم بخش سود كشتزارهاي

 .ستاييم مي را آفريدگار و دار نگاه

 .ستاييم مي را زرتشت و مزدا

 .ستاييم مي را آسمان و زمين

 .ستاييم مي را آفريده مزدا چاالك باد

 .ستاييم مي را كوه البرزِ ستيغ

 .ستاييم مي را نيك چيزهاي ي همه و زمين

 .ستاييم مي را اشونان هاي روان و نيك منش

 .ستاييم مي را »سدورا پنچاِ« ي»واسي«ِ]  ماهي[ 

 .است ايستاده »كـَرت فراخ« درياي ميان در كه ستاييم مي را پاكِ ي»خَرَ«

 .ستاييم مي را »كرت فراخ« درياي

 .ستاييم مي را برومند زرين هوم
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 .ستاييم مي را افزاي گيتي هوم

 .ستاييم مي را مرگ ي دردانه هوم

 .ستاييم مي را پران مرغ و روان آب

 .خواستارند را اشه]  آموزش[  كه ديگر كشورهاي به اند؛ رفته دور هاي سرزمين به كه آنان ستاييم؛ مي را آتروبانان بازگشت

 .ستاييم مي را امشاسپندان ي همه

 )6...»( هاتم ينگهه«

 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )7.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 پاسخ با ها، پرسش با ،)8(»زند« با بندها، با ها، پتمان با ستاييم؛ مي را اَشَوني رد اَشَون، پيروزمند) پسين هات هفت(»يسنه«

 )10.(ستوده خوبِ ستايش]  با و[  خوانده بر ازِ  خواندن خوب]  با[  ،)9(سرودن بار دو با ها،

 )12)(11...( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به

 

1 

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را اََشَونان هاي فَرَوشي و بارور گياهان و نيك هاي آب

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را اََشَونان هاي فَرَوشي آن و گياهان آن و ها آب آن:  ها نيكي ي همه
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2 

 .پذيريم مي نيايش و ستايش را كارآمدِ يش آال بيِ  ورجاوند ي»منثَره« و) آدمي نخستين)(13(»گَـَيه« ،)جانور نخستين( گاو

 ! مزدا اهوره اي

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را تو

 ! زرتشت اي

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را تو

 ! بزرگوار رد اي

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را ِتو

 ! امشاسپندان اي

 .پذيرم مي نيايش و ستايش را تو

 

3 

 .ستاييم مي را آمرزش و نيوشايي

 .ستاييم مي را نيايشگر آمرزش و نيوشايي

 .ستاييم مي را است همكيشان ميان در كه را دهشي]  و[  رادي

 )14.(ستاييم مي را آزار بي]  و[   فريب بي نيك نماز

 .ستاييم مي را) پسين هات هفت(»يسنه«

 .ستاييم مي را) پسين هات هفت(»يسنه«ستايش

 چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه را) پسين هات هفت(»يسنه« بندهاي و  ها واژه ها، پتمان ها، هات ستاييم مي ما

 .ستوده
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 : ها پانوشت

 

 .22 بند ،50 هات يسنا گاهان،. 1

 .3 بند ،15 هات يسنا. = 2

 اينجا در دوستخواه استاد توسط يا گرفته صورت چاپي اشتباه كتاب نگارش در رسد مي نظر به.(پانزدهم ي كرده 5 تا 1 بندهاي. = 3

 .)است بند 3 داراي فقط) مرواريد انتشارات( ايشان ويسپرد پانزدهم ي كرده زيرا باشد، داده رخ اشتباهي

 .رسد-مي آسمان به اش،-آورنده بلند بازوي گويي كه فراوان و بزرگ چنان بخششي و رادي. 4

 .شود مي تكرار اينجا در كه) 41 هات ،40 هات ،39 هات ،38 هات ،37 هات ،36 هات ، 35 هات( يسنه هات هفت. = 5

 .42 هات يسنه. = 6

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. = 7

 .گزارش. 8

 .خوانند مي) »گاه« هر پايان و آغاز در( بار دو را »گاه« پنج از هريك بند نخستين. 9

 .چهاردهم ي كرده 1 بند. = 10

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 11

 .چهاردهم ي كرده 2 بند. = 12

 .گيومرت. 13

 .شود مي خوانده ديگر بار اينجا تا كرده همين يك بند آغاز از. 14
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 بيست و دوم ي ردهـك
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 : ] راسپي و زوت[ 

 ...» وهو اَشم«

 گوييم همي را كـُنش بهترين پسين،ِ پاداشِ پي از اَشَون، هاي سوشيانت و امشاسپندان]  به[  درود اين با]  و[  ستايش اين با

 )1.(بخشند رامش و كنند آبادان را جهان كه فرمانبران و فرمانروايان به نادانان، و دانايان به

 

2 

 .داند نمي مرد اَشَون نا آن داند، مي اَشَه بهترين از مرد اشَون را آنچه

 ما كه مباد چنين گيرد؛ پيش در را خويش راه او. كردار در نه و گفتار در نه انديشه، در نه كنيم؛ پيروي او از ما كه مباد چنين

 .رسيم بدو گاه هيچ

 )2...»( وهو اَشم«

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .است شده گرفته 35 هات يسنا 4 بند از بند اين از بخشي. 1

 .شود مي تكرار دوبار بند دو اين تمام. 2
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 بيست و سوم ي ـردهك
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 : ] زوت[ 

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )1.(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 با سرودن، بار دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با زند، با بندها، با ها، پتمان با ستاييم مي را اَشَوني رد اَشَون،» ِ گاه وهيشوايشت«

 .ستوده خوب ستايش با خوانده، بر از خواندن خوب

 

1 

 .ستاييم مي را بهتر  مزداي اهوره

 .ستاييم مي را بهتر امشاسپندان

 .ستاييم مي را بهتر مرد اَشَون

 .ستاييم مي را »اَشَه« بهترين

 .ستاييم مي را »يِسنيه ستَوت« پيدايش بهترين

 .ستاييم مي را »اَشَه« بهترين) 2( ي خواسته

 .ستاييم مي را بخش آسايش گونه همه روشنايي]  و[  اَشَونان

 .ستاييم مي را) بهشت( زندگي بهترين سوي به راه بهترين

 

2 

 .ستاييم مي را» ِ گاه وهيشوايشت«
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 .ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه را »گاه وهيشوايشت« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات ستاييم مي ما

 ...» هاتـَم ينگهـِه«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 : ها پانوشت

 

 .شود مي تكرار نيز هاونگاه 4 و 3 بندهاي و ؛23 و 20 و 19 و 18 و 16 و 14 هاي كرده آغاز در كه 71 هات يسنا 3 و 2 بندهاي. = 1

 .ثروت دارايي،. 2
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 بيست و چهارم ي ـردهك
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 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، مزداي اهوره«

 .ستاييم مي را اَشَونيِ رد اَشَون، زرتشت

 .ستاييم مي را زرتشت فَرَوشي

 .ستاييم مي را اَشَون امشاسپندان

 .ستاييم مي را مينُوي و جهاني اَشونانِ پاك توانايِ نيك هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي است، سزاوارتر]  ستايش به و[  تر فرارسنده اَشَونيِ ردان ميان در كه را ايزد ترين چاالك رد، ترين كارآمد

 )2)(1.»(ستاييم مي است، كامكارتر كه  را اَشَونيِ رد و اَشَونِ رد خشنودي

 خوب با سرودن، بار دو با ها، پاسخ با ها، پرسش با زند، با بندها، با ها، باپتمان ستايم مي را اَشَوني رد اَشَون، »اَيريمن«

 .ستوده خوب ستايش با بر، از خواندن

 )4)»(3...( مزدا اهوره خويش كامكاري و خواست به خويش، ردي به خويش، شهرياري به خويش، بينش به خويش، دانش به«

 .ستاييم مي را مزدا اهوره پسر آذر اينك«

 .ستاييم مي را آذرنژاد ايزدان

 .ستاييم مي را آذرنژاد كرداران درست

 .ستاييم مي را اَشونان هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي را پيروزمند سروش

 .ستاييم مي را مرد اَشَون آن

 .ستاييم مي را اَشَه آفرينش سراسر

 .ستاييم مي را اَشَون سپيتمان زرتشتِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اَشونان ي همهِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اََشَونان ي همهِ فَرَوشي 

 .ستاييم مي كشورند در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي كشورند از بيرون در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي را مردان اََشَون ي همهِ فَرَوشي
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 .ستاييم مي را زنان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 .است رتو و اَهو - دارد آگاهي نيكمان ستايش از اَشَون، مزداي اهوره كه - ما بر زرتشت

 .ستاييم مي - را گياهان و ها زمين و ها آب - است بوم و مرز اين از كه را آنچه

 .ستاييم مي را مزدا اهوره پسر آذر اينك

 .ستاييم مي را آذرنژاد ايزدان

 .ستاييم مي را آذرنژاد كرداران درست

 .ستاييم مي را اَشونان هاي فَرَوشي

 .ستاييم مي را پيروزمند سروش

 .ستاييم مي را مرد اَشَون آن

 .ستاييم مي را اَشَه آفرينش سراسر

 .ستاييم مي را اَشَون سپيتمان زرتشتِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اَشونان ي همهِ فَرَوشي و پاداش اينك

 .ستاييم مي را اََشَونان ي همهِ فَرَوشي 

 .ستاييم مي كشورند در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي كشورند از بيرون در كه اَشَوناني هايِ فَرَوشي

 .ستاييم مي را مردان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 )5.»(ستاييم مي را زنان اََشَون ي همهِ فَرَوشي

 

1 

 .ستاييم مي را پاداش اين

 .ستاييم مي را درستي اين

 .ستاييم مي را درمان اين

 .ستاييم مي را فزايندگي اين
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 .ستاييم مي را بالندگي اين

 نيك گفتار نيك، ي انديشه گوياي آمده) 6]»( ايشيه[  اَيريمن] «و[  »اَهونَودگاه«ميان در آنچه كه ستاييم مي را پيروزي اين

 كردار و نادرست گفتار و نادرست ي انديشه جبران را؛ بد كردار و بد گفتار بد، ي انديشه با ستيهيدن است؛ نيك كردار و

 .را نادرست

 

2 

 .ستاييم مي را »ايشيه اَيريمنِ« بخش

 .ستوده چه سروده، چه گرفته، باژ چه خوانده، چه را »ايشيه اَيريمن« بندهاي و ها واژه ها، پتمان ها، هات ستاييم مي ما

 ...» هاتـَم يِنگهِِه«

 

3 

 .گزارم مي »اَشَه« نماز من

 ...» وهو اَشم«

 .كنم مي نكوهش را ديوان

 .امشاسپندانم ي پرستنده و ستاينده من كه كيشم اهورايي و ستيز ديو زرتشتي، پرست، مزدا كه خَستويم من

 هرآنچه اوست از چه، دانم؛ مي ها نيكي سزاوار را - مند-فرهِ رايومندِ اشون آن نيكي، خداوند آن - نيك مزداي اَهوره

 كرده دربر شادماني ي جامه]  جهان[  كه اوست فروغ از روشنايي؛ اوست از اَشَه؛ اوست از گيتي؛ اوست از نيكوست؛

 )7.(است

 )8].( است[  بيراهه]  ها راه[  ديگر ي ؛همه] است[  اَشَهِ  راه آن]  و است[  يكي راه
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 : ها پانوشت

 

 .شود مي تكرار نيز هاونگاه 4 و 3 بندهاي و ؛23 و 20 و 19 و 18 و 16 و 14 هاي كرده آغاز در كه 71 هات يسنا 3 و 2 بندهاي. = 1

 .سيزدهم ي كرده سرآغاز. 2

 .نيست روشن جمله با ها آن پيوند و كلي معني كه آمده واژه هفت هاي نقطه جاي به متن در. 3

 .چهاردهم ي كرده 2 بند. 4

 .شانزدهم ي كرده 3 تا 1 بند. 5

 .است »گاهان« پنج سراسر منظور آمده، »ايشيه ايريمن« و »اهونودگاه« ميان در آنچه از. 6

 .12 هات يسنا 1 بند. 7

 ي ترجمه كه آمده اي جمله  ،»بيراهه« توضيح در و عبارت اين ي دنباله در) ميالدي 1379 تاريخ به( اوستا هاي نويس دست از يكي در. 8

 .»كشاند مي ديوپرستان كردار و زندگي به و اهريمن بخش زيان كيش به يكسره كه اي بيراهه: « است چنين آن تقريبي
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