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 پيشگفتار

 
رود؛ يسنه به معني يك مراسم مذهبي بسيار مهم  يسنَه يا يسنا (در اوستا به معني نيايش) به دو معني به كار مي

 ي ه. اين نام از ريششود ميهاي اوستا است كه در اين مراسم مذهبي خوانده  زرتشتي، يا يكي از نسكدر آيين 
در  (Yashtan) "يشتن" ٴ، و در زبان اوستا به معني پرستش و ارزاني كردن قرباني است. واژه(yaz) " يز" ايراني

 .ستدر پارسي (گرفته شده از يسن) نيز از همين ريشه ا "جشن"زبان پهلوي و 

 كه با استفاده از گياه هوم (parāhōm) . از نوشيدني مقدس پراهومشود مياين مراسم با سرپرستي موبد انجام 

(hōm)  از سرودهاي نسك يسنا و  هايي بخشمراسم شامل خواندن . شود ميآماده شده به عنوان قرباني استفاده
هات (فصل)  72نسك اوستاي كنوني است كه  ترين مهمارائه كردن نوشيدني هوم به عنوان قرباني است. يسنَه نام 

ها به مراسم  يزدان ها نوشته. در اين آيد ميشمار ه هات ب 72گاتاها) نيز جزو همين (زرتشت  گانه پنجدارد و گاهان 
هاي اوستا يسنا نيز به صورت سرود  . مانند بقيه نسكشود ميمراسم داده  دستورالعملو  شوند ميفرا خوانده 

 .ه استنوشته شد

مجموعه عبادي اصلي است.  »)yajña«  عبادت، خيرات، هم ريشه سانسكريت «yazišn» (پارسي ميانه» يسنا«
(نخ » كُستي«نخ از پشم گوسفند در  72است.  تشكيل شده» ها«يا » هات«قسمت به نام  72اين مجموعه از 

است » نسك« 21شامل همه » يسنا«هستند.  ها قسمت) نشان دهنده اين پوشند ميمقدس كه زرتشتيان آن را 
بخش اوستا)  ترين مقدسو  ترين كهن» (ها گات«(جلد هفتم و آخر در گروه سوم و آخر) كه به نوبه خود شامل 

» يسنا» («يسناهپتانگ هات«توسط » ها گات«ساختار . است كه توسط خود زرتشت پيامبر سروده شده است
» ها گات«و تقريباً عمر آن به اندازه  دهد ميرا تشكيل » يسنا« 42تا  35 هاي فصلقطع شده كه ») هفت فصل«

در مدح خداي يكتا اهورامزدا، فرشتگان، آتش، آب و زمين است. گرچه  هايي سرودهاست و شامل نيايش و 
از اولين گروه » نسك«است. شش  به صورت منثور نوشته شده است، ساختار آن زماني موزون بوده» يسنا«
 .تعلق دارد» يسنا«است، به دسته » ها گات«ها نيز كه تفسير  »نسك«
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1 

ي ] بهروزي است. بهروزي از آن كسي است كه درست كردار [ و اَشَه بهترين نيكي [ و مايه...» : اَشم وهو «
 خواستار] بهترين اشه است.

 زرتشتي، ديو ستيز و اهورايي كيشم.من خستويم كه مزدا پرست، ...» : فرَورانه «

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

 ي اشون، ردان اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !»ويسيه«و » ساونگهي«

  

2 

 مزداآذر پسر اهوره

 آفرين !مزدا، ستايش و نيايش و خشنودي و خشنودي ترا اي آذر پسر اهوره

  

3 

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

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

 ...»اَشم وهو «

همان گونه كه او رد برگزيده و آرماني جهاني (اَهو)ست رد مينوي (رتو) و بنياد گذار ...» : يثــَه اَهو ويريو «
 )1هاي نيك زندگاني در راه مزدا است. (كردارها و انديشه

 ) به نگاهباني درويشان برگماشت.2شهرياري از آن اَهوره است. اهوره است كه او را (

  

4 

 ستاييم.ي نيك و گفتار نيك و كردار نيك را فراميانديشه...» : فرَستويــِه «
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 پذيرم.و گفتار نيك و كردار نيك را مي ي نيكي ] انديشيدن و گفتن و كردن است، انديشهاز آنچه در [ پهنه

 گذارم.ي بد و گفتار بد و كردار بد را فروميي انديشهمن همه

  

5 

 اي اَمشاسپندان !

 آورم.من ستايش و نيايش [ خويش را ] با انديشه، با گفتار، با كردار، با تن و جان خويش به سوي شما فراز مي

  

6 

 گزارم.مي» اَشَه«من نماز 

 ...»اَشم وهو «

  

7 

 من خستويم كه مزدا پرست، زرتشتي، ديو ستيز و اهورايي كيشم.

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

 ي اشون، ردان اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !ساونگهي و ويسيه

 سال را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !ها و »گَهنبار«ها و ماه و رادان روز و گاه

  

8 

 ي چراگاه خوب ...مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهمزداي رايومند فرهاهوره
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9 

 – اندرواي اي –زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ... پرستي مزدا نيك دين اشون يآفريده مزدا دانش ترينراست است، مينو سپند از كه

  

10 

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
مزدا  ، دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش آموزشي»منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

  

11 

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه ي آتشتو و همه

  

12 

هاي نخستين آموزگاران كيش، هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشيي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشيهمه
 هاي نياكان ...فروشي

 خشنودي شما را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

  

13 

 [ زوت : ]

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

 [ راسپي : ]
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 مرا بگويد.» زوت«كه ...» يثــَه اَهو ويريو «

 [ زوت : ]

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

 ...»اَشم وهو «

  

14 

 مزدا سازگارتر است آشكار شود.مزدا و شكست اهريمن را، آنچه با خواست اهورهخشنودي اهوره

 ...»اَشم وهو «

  

15 

 ...»يثــَه اَهو ويريو «
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1 

 : ] راسپي و زوت[  

  

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

مند ، بزرگترين و زيباترين و استوارترين و خردمندترين و  مزدايٍ رايومند فَرِهآورم دادار اَهورا  ستايش بجاي مي
 .را  )1»(سپندترين«برزمندترين و 

كه ما را بيافريد. آن كه ما را پيكر هستي بخشيد. آن كه » سپندترين«[ آن ] نيك منشِ بسيار رامش بخشنده، آن 
 ما را بپروارنيد.

  

2 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

آورم بهمن و اَرديبهشت و شهريور و سپندارمذ و خُرداد و اَمرداد و گوش تَشَنَ و گوشورون و آذرِ  ستايش بجاي مي
 اهورامزدا ـ تُخشاترين اَمشاسپندان ـ را.

  

3  

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 رد اَشَوني را.آورم [ ايزدان ] گاهها، ردانِ اَشَه را. هاونيِ اَشَون،  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را. آورم ساونگهي و ويسيه ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

آورم مهرِ فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوشِ ده هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار را و رامِ چراگاه  ستايش بجاي مي
 خوب را.
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4 

 :] [زوت

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون، رد اَشَوني را.» ر پيثوينِ«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون، ردانِ اَشَوني را.» زنتومِ«و » فرادت فشو«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 آورم اَرديبهشت و آذرِ اَهوره مزدا را. ستايش بجاي مي

  

5 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون، رد اَشَوني را.» اُزيرينِ«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون ردان اَشَوني را.» دخيوم ِ«و » فرادت وير«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 ا آفريده را.و آبهاي مزد» نپات اپام «آورم رد بزرگوار  ستايش بجاي مي

  

  

6 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

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

 اَشَون ، ردان اَشَوني را.» زرتُشتوم«و » فرادت ويسپم«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

يِ نيك آفيردة  »اَم«را، » يايريه هوشيتي«اشونان را، زنان و گروه فرزندان آنان را، هاي  آورم فروشي ستايش بجا مي
 پيروز را.» اوپرتات«اهوره آفريده و » بهرام«برزمند را، 

  

7 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون ، رد اَشَوني را.» اشهين«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 ي اَشَون ، ردان اَشَوني را. »نمانيه«و » بِرِجيه«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

» اَرشتاد«ترين و  راست» رشن«پارساي پاداش بخش پيروز گيتي افزاي را و » سروش«آورم  ستايش بجاي مي
 گيتي افزاي و جهان پرور را.

  

8 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 ردان اَشَوني را.» اَندرماه«ايزدان ] ماه و آورم [  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 يِ اَشَون ، ردان اَشَوني را. »ويشَپتثَ«و » پرماه«آورم  ستايش بجاي مي
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9 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 ، رد اَشَوني را. اَشَون» ميديوزرِم«ها، ردان اَشَوني را و »گهنبار«آورم [ ايزدان ] ماه و  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون ، رد اَشَوني را.» ميديوشمِ«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 اَشَون ، رد اَشَوني را.» پتيه شهيمِ«آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

اَشَون ، رد » همسپتمدم«اشون، رد اَشَوني را و » ميديارِمِ«اَشَوني را و اَشَون ، رد » اَياسرِمِ«آورم  ستايش بجاي مي
 اَشَوني را.

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 آورم [ ايزدان ] سال، ردان اَشَوني را. ستايش بجاي مي

  

10 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

اند  به پيرامن هاوني. آنان از آن بهترين اشه اند آورم همة اين ردان را كه سي و سه ردانِ اَشَوني ستايش بجاي مي
 كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

11 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

» تشتَرِ«آورم اهوره و مهر، بزرگواران گزند ناپذير اشون را، ستارگان آفريده سپند مينو را، ستارة  ستايش بجاي مي
گاو را، خورشيد تيز اسب ـ چشم اهوره مزدا ـ را، مهر، شهريار همة در بردارندة تخمة » ماه«رايومند فره مند را، 

 سرزمينها را.
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 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 مند را. را يومند فره» هرمزد [روز] «آورم  ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 ) اشونان را.2هاي ( آورم [ماه ] فروشي ستايش بجاي مي

  

12 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 آورم ترا اي آذر، پسر اهوره مزدا و همة آذران را. تايش بجاي ميس

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 آورم آبهاي نيك و همة آبها و همة گياهان مزدا آفريده را. ستايش بجاي مي

  

13 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

را ، روشن ديرين را ، دين نيك  ي ورجاوند كارآمد را، داد يوستيز را، داد زرتشتي »منثَره«آورم  ستايش بجاي مي
 مزداپرستي را.

  

14 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

ي مزدا آفريدة بخشندة آسايش اشه را ، همة كوههاي بخشندة آسايش اشه و  آورم كوه اوشيدرن ستايش بجاي مي
 ا.بسيار بخشنده آسايش مزدا آفريده را ، فر كياني مزدا آفريده را ، فرنا گرفتني مزدا آفريده ر

 دهم. نويد [ ستايش ] مي
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را و پاداش » فر«نيك را، » رسستات«ي نيك را ،  »ارِث«آورم اشي نيك را ، چيستاي نيك را ،  ستايش بجاي مي
 مزدا آفريده را.

  

15 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 يره دست دلير را.آورم آفرين نيك اَشَون را و اَشَون مرد پاك و دامويش او پمن ، ايزد چ ستايش بجاي مي

  

16 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

آورم اين جاها و روستاها و چراگاهها و خانمانها و آبشخورها و آبها و زمينها و گياهان و اين زمين  ستايش بجاي مي
ن جاودانه و همة آفريدگان سپند مينو را و اَشَو» اَنيرانِ«و آن آسمان و باد پاك را ، ستاره و ماه و خورشيد و 

 اند. مردان و اَشَون زنان را كه ردان اَشَوني

17 

 دهم. به هاونگاه نويد [ ستايش ] مي

 اند.  آورم رد بزرگوار اَشَوني را ، ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال را كه ردان اَشَوني ستايش بجاي مي

18 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

هاي نخستين آموزگاران كيش را،  ومند پيروزِ اَشَونان را ، فروشيهاي نير آورم فَرَوشي ستايش بجاي مي
 هاي نياكان را و فروشي خويش را. فروشي

19 

 دهم. نويد [ ستايش ] مي

 آورم همة ردان اَشَوني را. ستايش بجاي مي

 دهم. نويد [ ستايش ] مي
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جهاني را كه به آيين بهترين اشه ، برازندة آورم همة نيكي بخشندگان را: ايزدان اَشَون مينوي و  ستايش بجاي مي
 ستايش و سزاوار نيايشند.

20 

 اي هاوني اَشَون رد اَشَوني.

 اي ساونگَهي اَشَون ، رد اَشَوني

 اي رپيثوين اَشَون ، رد اَشَوني.

 اي اُزيرينِ اشوني رد اَشَوني.

 اي اُشَهينِ اَشَون ، رد اَشَوني

21 

در منش ، اگر در گويش ، اگر در كنش ، اگر به خواست خويش ، اگر نه به خواست خويش ترا اگر ترا آزردم اگر 
 ستايم. آزردم ، اينك ترا مي

 دهم. اگر از تو روي گردان شدم ، [ديگر باره ] ترا به ستايش و نيايش نويد مي

22 

 شما همه ، اي بزرگترين ردان اَشَوني ، اي ردان اَشَوني !

م ، اگر در منش ، اگر در گويش ، اگر در كنش ، اگر به خواست خويش ، اگر نه به خواست خويش اگر شما را آزرد
 ستايم. شما را آزردم ، اينك شما را مي

 دهم. اگر از شما روي گردان شدم ، [ديگر باره ] شما را به ستايش و نيايش نويد مي

23 

 [زوت و راسپي : ]

 وستيز و اهورايي كيشم.من خَستويم كه مزدا پرست ، زرتشتي ، دي

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

 ي اَشَون ، ردان اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. ساونگهي و ويسيه
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 ردانِ روز و گاهها و ماه و گَهنبارها و سال را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

  

 و زير. 5، بند 45ه . يسـ . . سنجـ . گا1

  

 . اشاره دارد به فروردين ماه.2
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1 

 [زوات و راسپي : ]

 .را ستايش خواستار » برسم«. را ستايش خواستارم »زور« 

 برسم خواستارم ستايش را. زور خواستارم ستايش را.

 را. زور و برسم خواستارم ستايش

 برسم و زور خواستارم ستايش را.

 با اين زور و اين برسم خواستار ستايشم.

 با آن برسم و اين زور خواستار ستايشم.

 با زور و اين برسم خواستار ستايشم.

 [زوت : ]

 با اين برسم و زور و كشتي [برسم ] به آيين اشه گسترده ، خواستار ستايشم.

  

2 

و برسم ، خواستار ستايش اهوره مزداي اَشَون ، رد اَشَوني ام ، خواستار ستايش امشاسپندان ، شهر با اين زور 
 ياران نيك خوب كنشم.

  

3 

ام  ام ؛ خواستار ستايش هاوني اَشَون ، رد اَشَوني با اين زور و برسم ، خواستار ستايش [ايزدان ] گاهها ، ردان اَشَوني
 ام. ي اَشَون ، ردان اَشَوني ساونگهي و ويسيه؛ خواستار ستايش 

با اين زور و برسم ، خواستار ستايش مهر فراخ چراگاه [آن ] هزار گوش ده هزار چشم ، [ آن ] ايزد نامبردار؛ 
 بخشندة چراگاه خوبم.» رام«خواستار ستايش 
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4 

ن ، رد اَشَوم خواستار ستايش رپيثوين اَشَورسور و بت   ام ؛ خواستار ستايش نيبا اين زن ، ز و فشو فُرادنتوم اَشَو
 ام. ردان اَشَوني

 با اين زور و برسم ، خواستار ستايش ارديبهشت و آذر پسر اهوره مزدايم.

  

5  

 ، اَشَون دخيوم ويرو فُرادت   ام ؛ خواستار ستايش با اين زور و برسم ، خواستار ستايش ازيرين اَشَون ، رد اَشَوني
 .ام اَشَوني

با اين زور و برسم خواستار ستايش رد برگوار ، شهريار شيدور ، اپام نپات تيز اسبم ؛ خواستار ستايش آبهاي مزدا 
 آفريدة اَشَونم.

  

  

6 

و زرتشتوم ام ؛ خواستار ستايش فُرادت ويسپم  با اين زور و برسم ، خواستار ستايش اويسرثريم اَشَون ، رد اَشَوني
 ام. اَشَون، ردان اَشَوني

با اين زور و برسم ، خواستار ستايش فروشي هاي نيك تواناي پاك اَشَونانم ؛ خواستار ستايش زنان و گروه 
ي نيك آفريدة برزمندم ؛ خواستار ستايش  ام ام؛ خواستار ستايش فرزندان آنانم ؛ خواستار ستايش يايريه هوشيتي

 ام ؛ خواستار ستايش اوپرتات پيروزم. دهبهرام اهوره آفري

  

7 

 ام. ي اَشَون ، ردان اَشَوني با اين زور و برسم ، خواستار ستايش برجيه و نمانيه

ام ؛ خواستار ستايش  با اين زور و برسم ، خواستار ستايش سروش پارساي برزمند پيروز گيتي افزاي ، رد اَشَوني
 تايش اَرشتاد گيتي افزاي و جهان پرورم.رشن راست ترينم ؛ خواستار س
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8 

ام ؛ خواستار ستايش اندرماه اَشَون ، رد  با اين زور و برسم ، خواستار ستايش [ ايزدان ] اَشَون ماه ، ردان اَشَوني
 ام. يِ اَشَون، ردان اَشَوني ام ؛ خواستار ستايش پرماه و ويشَپتَثَ اَشَوني

  

9 

ور و بنيبا اين زن گهنبارها ، ردان اَشَوم ، خواستار ستايش [ايزدان ] اَشَون  رسرِم اَشَويديوزام ؛ خواستار ستايش م
 ام. ، رد اَشَوني

 ام. با اين زور برسم ، خواستار ستايش ميديوشم اَشَون ، رد اَشَوني

 ام. با اين زور برسم ، خواستار ستايش پتيه شهيم اَشَون ، رد اَشَوني

 ام. با اين زور برسم ، خواستار ستايش ايا سرم اَشَون ، رد اَشَوني

 ام. با اين زور برسم ، خواستار ستايش ميديارم اَشَون ، رد اَشَوني

 ام. با اين زور برسم ، خواستار ستايش همسپتمدم اَشَون ، رد اَشَوني

 ام. زدان ] اَشَون سال ، ردان اَشَونيبا اين زور برسم ، خواستار ستايش [اي

  

10 

اند به پيرامون هاوني. آنان از  با اين زور برسم ، خواستار ستايش همه ردان اَشَونم ؛ آنان كه سي و سه ردان اَشَوني
 اند كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است. آن بهترين اشه

  

11 

و مهر ، بزرگواران گزند ناپذير اَشَونم ؛ خواستار ستايش ستارگان و ماه و با اين زور برسم ، خواستار ستايش اهوره 
 خورشيدم.

 با اين گياه برسم ، خواستار ستايش مهر ، شهريار همه سرزمينهايم.

 مندم. با اين زور برسم ، خواستار ستايش هرمزد [روز ] را يومند فره
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[ ماه ] م ، خواستار ستايشرسور بنانم. فروشي با اين زهاي نيك تواناي پاك اَشَو 

  

12 

 اي آذر اهوره مزدا!

 با اين زور برسم ، خواستار ستايش تو و همه آذرانم.

با اين زور برسم ، خواستار ستايش بهترين آبهاي مزدا آفريده اَشَونم ؛ خواستار ستايش همه آبهاي مزدا آفريده 
 مزدا آفريده اَشَونم. اَشَونم ؛ خواستار ستايش همه گياهان

  

13 

ي ورجاوند كار آمدم ؛ خواستار ستايش داد ديو ستيزم ؛ خواستار  »منثَره «با اين زور برسم ، خواستار ستايش 
 ام. ستايش داد زرتشتيم ؛ خواستار ستايش روش ديرينم ؛ خواستار ستايش دين نيك مزدا پرستي

  

14 

ام ؛ خواستار ستايش همه  ي مزدا آفريده بخشنده آسايش اشه كوه اشيدرن با اين زور برسم ، خواستار ستايش
ام ؛ خواستار  ي مزدا آفريده پاك ، ردان اَشَوني كوههاي بخشنده آسايش اشه و بسيار بخشنده آسايش اشه

 ام. ام ؛ خواستار ستايش فرنا گرفتني مزدا آفريده ستايش فر كياني نيرومند مزدا آفريده

ام ؛ خواستار ستايش  برسم ، خواستار ستايش اشي نيك ، آن شيدور بزرگوار نيرومند برزمند بخشندهبا اين زور 
 ام. ام ؛ خواستار ستايش پاداش مزدا آفريده فرمزدا آفريده

  

15 

با اين زور برسم ، خواستار ستايش آفرين نيك اَشَونم ؛ خواستار ستايش اَشَون مرد پاكم؛ خواستار ستايش 
 ويش اوپمنَ ايزد دلير چيره دستم.دام
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16 

ها و با اين زور برسم ، خواستار ستايش اين آبها و زمينها و گياهانم ؛ خواستار ستايش اين جاها و روستاها و چراگاه
 ها و آبشخورهايم ؛ خواستار ستايش اهوره مزدا ، دارنده اين روستاهايم.خانمان

  

17 

 خواستار ستايش همه بزرگترين ردانم : [ ايزدان ] روز و گاهها و ماه گهنبارها و سال.با اين زور برسم ، 

 هاي نيك تواناي پاك اَشَونانم. با اين زور برسم ، خواستار ستايش فروشي

هاوني ، ام : هنگام ردي  با اين زور برسم ، خواستار ستايش همه ايزدان اَشَونم ؛ خواستار ستايش همه ردان اَشَوني
 هنگام ردي ساونگهي ، هنگام ردي همه ردان اَشَون.
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 مسو هـات
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1 

ام؛  اينك به هاونگاه، برسم نهاده با زور خورش ِميزد، خواستار ستايش خُرداد و اَمرداد و شيرِ خوشي دهنده
 بخشِ پيروزِ گيتي افزاي را.مزدا و اَمشاسپندان را؛ خشنودي سروش پارسايِ پاداش  خشنودي اَهوره

  

2 

 ام؛ خشنودي فََرَوشي زرتُشت سپيتمانِ اَشَون را. »پراهوم«و » هوم«خواستار ستايش 

 مزدا. خواستار ستايش هيزم و بخورم؛ خشنودي ترا اي آذر پسرِ اَهوره

  

3 

 را.آفريده  هاي نيك مزدا هاي نيك و آبام؛ خشنودي آب »هوم«خواستار ستايش 

ام.  يِ به آيين اَشَه نهاده »هذانَئپتا«ام. خواستار ستايش شير روانم. خواستار ستايش گياه  خواستار ستايش آبِ هوم
 هاي مزدا آفريده را.خواستار ستايشم؛ خشنودي آب

  

4 

 ام؛ خواستار ستايش اين برسم و زور و كُشتيِ برسم ِبه آيين اَشَه گسترده

 اَمشاسپندان را.خشنودي 

 ي نيك، گفتار نيك و كردار نيكم.ي ] انديشه خواستار ستايش سخن [ درباره

اي از زندگي [  ام. خواستار ستايش بهره خواستار ستايش گاهانم. خواستار ستايش فرمان ِ[ ايزدي ] نيك ورزيده
ون ِمينُوي و جهاني را و خشنودي روان ديگر سراي ] و اَشَوني [ و نماز ] رد پسند ردانم؛ خشنودي ايزدان ِاَشَ

 خويش را.

  

5 

 ام. ها، ردانِ اَشَونيخواستار ستايش [ ايزدان ] گاه
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 ام. خواستار ستايش هاوني اَشَون، رد اَشَوني

 ام. ي اَشَون، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش ساونگهي و ويسيه

ي چراگاه  هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار و رام ِبخشنده ر گوشِ دهخواستار ستايش مهر فراخ چراگاه، [ آن ] هزا
 خوبم.

  

6 

 ام. خواستار ستايش رپيثوينِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش فْرادت فْشو و زنتوم اَشَون، ردان ِاَشَوني

 مزدايم. خواستار ستايش اَرديبهشت و آذر اَهوره

  

7 

 ام. زيرِين ِاَشَون، رد اَشَونيخواستار ستايش اُ

 ام. خواستار ستايش فْرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني

 ام. هاي مزدا آفريدهخواستار ستايش رد بزرگوار نَپات اَپام و آب

  

8 

 ام. خواستار ستايش اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. زرتُشتوم اَشَون، ردانِ اَشَونيخواستار ستايش فْرادت ويسپم و 

ي برزمند و  ي ِنيك آفريده   هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم خواستار ستايش فَروشي
 بهرام ِاَهوره آفريده و اوپرَتات پيروزم.
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9 

 ام. خواستار ستايش اُشَِهينِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش بِرِجيه و نْمانْيِه

ترين و اَرشْتاد گيتي افزاي و جهان  خواستار ستايش سروشِ پارسايِِ پاداش بخشِ پيروزِ گيتي افزاي و رشْنِ راست
 پرورم.

  

10 

 ام. خواستار ستايش [ ايزدان ] ماه، ردانِ اَشَوني

نيخواستار ستايش اَنداَشَو دن، راَشَو ِام. رماه 

 ام. يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش پرماه، و ويشپتَثَ

  

11 

 ام. خواستار ستايش [ ايزدان ] گَهنبارها، ردانِ اَشَوني

 ام. خواستار ستايش ميديوزرِمِِ اَشَون، رد اَشَوني

دن، رمِ اَشَويوشيدني خواستار ستايش مام. اَشَو 

 ام. خواستار ستايش پتْيه شْهيمِِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش اَياسرِمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش ميديارِمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش همسپتْمدمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. ] سال، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش [ ايزدان
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12 

اند كه  اند به پيرامون هاوني. آنان از آن بهترين اَشَه ي اين ردانم كه سي و سه ردانِ اَشَونيخواستار ستايش همه
 مزدا آموخته و زرتُشت گفته است.

  

13 

ي تشَترِ  ي سپند مينو و ستاره دهخواستار ستايش اَهوره و مهر، بزرگوارانِ گزند ناپذيرِ آشَون و ستارگان آفري
ي  و مهر، شَهريار همه -مزدا  چشمِ اَهوره -ي گاو و خورشيد تيز اسب  ي تخمه مند و ماه در بردارنده رايومند فَرِه

 هايم.سرزمين

 مندم. خواستار ستايش هرمزد [ روز ] رايومند فََرِه

 م.هاي اَشَونان خواستار ستايش [ ماه ] فَرَوشي

  

14 

 مزدا ! اي آذر پسرِ اَهوره

 ي آذرانم. خواستار ستايش تو و همه

 ام. ي گياهان مزدا آفريده هاي مزدا آفريده و همهي آب هاي نيك و همهخواستار ستايش آب

  

15 

 يِ ورجاوند كارآمدم.»منثَره«خواستار ستايش 

 ام. ديرين و دينِ نيك مزدا پرستيخواستار ستايش داد ديو ستيز، داد زرتُشتي، روشنِ 

  

16 

ي آسايش اَشَه و  هاي بخشندهي كوه ي آسايشِ اَشَه و همه يِ مزدا آفريده و بخشنده  خواستار ستايش كوه اوشيدرِنَ
 ام. يِ مزدا آفريده، و فَرِكياني مزدا آفريده و فَرِ ناگرفتني مزدا آفريده ي آسايشِ اَشَه بسيار بخشنده
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 ام. يِ نيك، رسستات نيك و فَر [ و ] پاداش مزدا آفريده ر ستايش اَشيِ نيك، چيستايِ نيك، ارِثخواستا

  

17 

 خواستار ستايش آفرينِ نيك اَشَون و اَشَون مرد پاك و دامويش اوپمنَ، ايزد دليرِ چيره دستم.

  

18 

ها و گياهان و اين زمين و ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانمانخواستار ستايش اين جاها و روستاها و چراگاه
ي آفريدگان سپند مينو، مردان و زنان  آن آسمان و باد اَشَون و ستاره و ماه و خورشيد و اَنيرانِ جاودان و همه

 اند. اَشَونم كه ردانِ اَشَوني

  

19 

ها و ماه و گَهنبارها و سالَم كه ر ستايش ردانِ روز و گاهام. خواستا به هاونگاه، خواستار ستايش رد بزرگوار اَشَوني
 اند. ردانِ اَشَوني

  

20 

 [ زوت و راسپي: ]

 -تَن «ام؛ خشنودي سروشِ پارسايِ دليرِ  خواستار ستايش خورشِ ميزد، خُرداد و اَمرداد و شيرِ خوشي دهنده
 ار را.افزارِ اَهورايي، آن ايزد نامبرد يِ سخت رزم»منْثَره

  

21 

ي ستايش و ام؛ خشنودي فَرَوشيِ زرتُشت سپيتْمانِ اَشَون، آن نامبردارِ برازنده و پراهوم خواستار ستايش هوم
 سزاوار نيايش را.

 مزدا، اي ايزد نامبردار. خواستار ستايش هيزم و بخورم؛ خشنودي ترا اي آذر پسرِ اَهوره
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 خواستار ستايش خورشِ ميزَدم.

  

22 

 هاي نياكانم. هاي نخستين آموزگاران كيش و فَرَوشيِ هايِ نيرومند پيروزِ اَشَونان، فَرَوشيِ خواستار ستايش فَرَوشيِ

  

23 

 ام. ي سروران اَشَوني خواستار ستايش همه

ستايش و  ي ي نيكي بخشندگانم : ايزدانِ مينُوي و جهاني كه به آيين بهترين اَشَه، برازنده خواستار ستايش همه
 سزاوار نيايشند.

  

24 

 من خَستويم كه مزداپرست، زرتشتي، ديوستيز و اهورايي كيشم.

 هاونيِ اَشَون، ردِ اشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. ساونگهي و ويسيه

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

  

 [ زوت: ]

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

  

 [ راسپي: ]

 كه زوت مرا بگويد.» يثَه اَهو ويريو...«
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 [ زوت: ]

 كه پارسا مرد دانا بگويد.» اَثا رتوش اَشات چيت هچا...«
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 مچهار هـات
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1 

ها و ميزدها و زورها و برسمِ به آيين اَشَه هاي نيك و گفتارهاي نيك و كردارهاي نيك، اين هوم اين انديشه
گسترده و گوشت خوشي دهنده، خُرداد و اَمرداد و شيرِ خوشي دهنده، هوم و پراهوم و هيزم و بخور، اين بهره از 

پسند ردان و گاهان و فرمان ِ[ ايزديِ ] نيك به جاي آورده، [ همه را ]  زندگي [ ديگر سراي ] و اَشَوني و نمازِ
 كنيم.پيشكش مي

  

2 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

مزدا و ردانِ بزرگوار و  هاي پرهيزگاران و آذر اَهوره اَشَونان و روان  مزدا سروش پارسا و اَمشاسپندان و فَروشي اَهوره
 آفرينش اَشَه را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.سراسر 

  

3 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ها و ميزدها و زورها و برسمِ به آيين اَشَه هاي نيك و گفتارهاي نيك و كردارهاي نيك، اين هوم اين انديشه
، هوم و پراهوم و هيزم و بخور، اين بهره از گسترده و گوشت خوشي دهنده، خُرداد و اَمرداد و شيرِ خوشي دهنده

زندگي [ ديگر سراي ] و اَشَوني و نمازِ پسند ردان و گاهان و فرمانِ [ ايزديِ ] نيك به جاي آورده، همه را پيشكش 
 كنيم.مي

  

4 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

برند و  و جاودان پاداش بخش را كه با منشِ نيك بسر مياَمشاسپندان شهريارانِ نيك خوب كُنشِ جاودان زنده 
 اَمشاسپند بانوان را.

  

5 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي
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ي اين خانه را و آنان را كه از اين پس در اين خانه زاده  افزايش اين خانمان را. افزوني چارپايان و مردان اَشَون زاده
 خواهند شد.

  

6 

 كنيم : ا چنين پيشكش مياينك اين همه ر

 هاي نيك توانايِ پيروز اَشَون را تا اَشَونان را ياري كنند. فَروشي

  

7  

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مند و مينويان و اَمشاسپندان را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !مزداي ِرايومند فَرِه دادار اَهوره

  

8  

 كنيم : ا چنين پيشكش مياينك اين همه ر

 ها، ردانِ اَشَوني را و هاونيِ اَشَون، ردِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ![ ايزدان ] گاه

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! ساونگهي و ويسيه

ي چراگاه خوب را ستايش و  هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار و رامِ بخشنده فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوشِ دهمهر 
 نيايش و خشنودي و آفرين !

  

9 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 رپيثوينِ اَشَون، رد اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !
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 كنيم :ين پيشكش مياينك اين همه را چن

 فْرادت فْشو و زنتومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مزدا را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !اَرديبهشت و آذرِ اَهوره

  

10 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! فْرادت

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 هاي مزدا آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !رد بزرگوار نَپات اَپام و آب

  

11 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! فرادت ويسپم و زرتُشتومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ي برزمند و بهرام اَهوره  يِ نيك آفريده هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم فَرَوشي
 و اوپرَتات پيروز را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !  آفريده
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12 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! بِرِجيه و نمانيه

 نيم :ك اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ترين و اَرشتاد گيتي افزاي و جهان پرور را ستايش و  سروشِ پارسايِ پاداش بخشِ پيروزِ گيتي افزاي و رشنِ راست
 نيايش و خشنودي و آفرين !

  

13 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ش و نيايش و خشنودي و آفرين ![ ايزدان ِ] ماه، ردانِ اَشَوني و اَندرماه اَشَون، رد اَشَوني را ستاي

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! پرماه و ويشَپتثَ

  

14 

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 رد اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ![ ايزدان ِ] گَهنبارها، ردانِ اَشَوني و ميديِوزرِمِ اَشَون، 

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

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي
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 پتيه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : مياينك اين همه را چنين پيشكش 

 اَياسرِمِ اَشَون، ردِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 وني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !همسپتمدمِ اَشَون، رد اَشَ

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 [ ايزدان ِ] سال، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

15 

  

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

اند كه مزدا آموخته و  هاوني و از آنِ بهترين اَشَهاند، به پيرامون  ي اين ردان را كه سي و سه ردان اَشَوني همه
 زرتُشت گفته است، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

16 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

و ماه مند  ي تشَترِ رايومند فَرِه ي سپند مينو و ستاره اَهوره و مهر، بزرگوارانِ گزند ناپذيرِ آشَون و ستارگان آفريده
ها را ستايش و ي سرزمين و مهرشَهريار همه -مزدا  چشمِ اَهوره -ي گاو و خورشيد تيز اسب  ي تخمه در بردارنده

 نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي
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 مند را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !هرمزد [ روز ] رايومند فَره

 كنيم : را چنين پيشكش مي اينك اين همه

 هاي اَشَونان را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! [ ماه ] فَرَوشي

  

17 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ي آذران را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! مزدا و همه ترا اي آذر پسر اَهوره

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ي گياهان مزدا آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! هاي مزدا آفريده و همهي آب يك و همههاي نآب

  

18 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

را ستايش و نيايش   يِ ورجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتُشتي، روشنِ ديرين و دينِ نيك مزدا پرستي»منثَره«
 نودي و آفرين !و خش

  

19 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ي آسايش ا َشَه و بسيار  هاي بخشندهي كوه ي آسايش اَشَه و همه ي بخشنده يِ مزدا آفريده كوه اوشيدرنَ
ستايش و نيايش و ي و فَرِ ناگرفتنيِ مزدا آفريده را  ي و فرِ كياني مزدا آفريده يِ مزدا آفريده ي آسايش اَشَه بخشنده

 خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

رثستات ِنيك، فر و پاداش مزدا آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و اشي ِنيك، چيستاي نيك، اسي نيك، ر
 آفرين !
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20 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ن مردن و اَشَواَشَو نَ، ايزد دليرِ چيرهآفرينِ نيكمدست را ستايش و نيايش و خشنودي و  پاك و دامويش اوپ
 آفرين !

  

21 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ها و گياهان و اين زمين و آن آسمان و باد ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانماناين جاها و روستاها و چراگاه
ي مردان و زنان اَشَون را كه  ي آفريدگان سپند مينو و همه ورشيد و اَنيرانِ جاودان و همهاَشَون و ستاره و ماه و خ

 اند، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! ردانِ اَشَوني

  

22 

 كنيم : اينك به هاونگاه، اين همه را چنين پيشكش مي

اند ستايش و نيايش و خشنودي و  و سال را كه ردانِ اَشَونيها و ماه و گَهنبارها رد بزرگواراَشَوني، ردان روز و گاه
 آفرين !

  

23 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 [ راسپي : ]

 افزارِ اَهورايي را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! يِ سخت رزم منْثَره -شادمانيِ سروشِ پارسايِ دليرِ تَن 

 كنيم : ياينك اين همه را چنين پيشكش م

 شادمانيِ فَرَوشيِ زرتُشت سپيتْمانِ اَشَون را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !
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 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مزدا ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !شادمانيِ ترا اي آذر ِاَهوره

  

24 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

هاي نياكان را ستايش و  هاي نخستين آموزگاران كيش را و فَرَوشيِ نيرومند پيروزِ اَشَونان، فَرَوشيِهايِ  فَرَوشيِ
 نيايش و خشنودي و آفرين !

  

25 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : مياينك اين همه را چنين پيشكش 

 -ي ستايش و سزاوار نيايشند  ايزدانِ مينُوي و جهاني كه به آيين بهترين اَشَه، برازنده -ي نيكي دهندگان را  همه
 ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 ستاييم.امشاسپندان، شهرياران ِنيك ِخوب كُنش را مي

  

26 

 شناسد. آورند، مي ها را به جاي ميبهترين پرستش» اَشَه«پرتو كساني را كه در » مزدا اَهوره» : «يِنگهِه هاتَم...«

 شوم. ستايم و با درود [ بدانان ] نزديك مي اند و هستند به نام مي من نيز چنين كساني را كه بوده
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 مپنج هـات
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1 

 [زوت:]

 ستاييم.مزدا را مياينك اَهوره

ها و گياهان را بيافريد؛ ييم كه گيتي و اَشَه را بيافريد؛ آبستاشهرياري و بزرگواري و آفرينش زيباي او را مي
 ي چيزهاي نيك را بيافريد.روشنايي و زمين و همه

  

2 

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

  

3 

 ستاييم.ي مزدايي ميهاي] پسنديدهاَهورايي و [نامهاي پاك او را ايدون به نام

 ستاييم.او را با دل و جان خويش مي

 ستاييم.هاي اَشَون مردان و اَشَون زنان را مياو و فَرَوشي

  

4 

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

  

5 

 ستاييم.نيك و پاداش نيك و سپندارمذ نيك را مي» دين«بهمن و شهريور و 
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6 

 ...»هاتَم يِنگهِه«
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 مشش هـات
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1 

 ستاييم.مزدا را ميدادار اَهوره

 ستاييم.اَمشاسپندان، شهرياران نيك ِخوب كُنش را مي

  

2 

 ستاييم.ها، ردانِ اَشَوني را مي[ ايزدان ] اَشَونِ گاه

 ستاييم.اَشَون، رد اَشَوني را ميهاوني 

 ستاييم.ي اََشَون، ردان ِاَشَوني را ميساونگهي و ويسيِه

 ستاييم.مهرِ فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوشِ ده هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار را مي

 ستاييم.ي چراگاه خوب را ميرامِ بخشنده

  

3 

 ستاييم.را مي رپيثوين اَشَونِ، رد اَشَوني

 ستاييم.فرادت فشو و زنتوم اَشَون، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.مزدا را مياَرديبهشت و آذر پسرِ اهوره

  

4 

 ستاييم.اُزيرينِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.شيدور، اَپام نَپات تيز اسب را ميرد بزرگوار، شهريار 

 ستاييم.ي اَشَوني را ميهاي مزدا اَشَون آفريدهآب
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5 

 ستاييم.اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت ويسپم و زرتُشتومِ پاك، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.هاي نيك توانايِ پاك اَشَونان را ميفَروشي

 ستاييم.زنان و گروه فرزندان آنان را مي

 ستاييم.يايريه هوشيتي را مي

 ستاييم.ي برزمند را مياَم يِ نيك آفريده

 ستاييم.بهرامِ اَهوره آفريده را مي

 ستاييم.اوپرَتات پيروز را مي

  

6 

 ستاييم.اُشَهينِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ي اَشَون، ردانِ اَشَوني را ميبِرِجيه و نمانيِه

 ستاييم.سروشِ پارسايِ برزمند پيروزِ گيتي افزاي، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ترين را ميرشنِ راست

 ستاييم.اَرشتاد گيتي افزاي و جهان پرور را مي

  

7 

 ستاييم.[ ايزدان ] اَشَونِ ماه، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.ماه اَشَون، رد اَشَوني را مياَندر 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 46 برگ  
 

 ستاييم.پرماه و ويشپتَثَ يِ اَشَونِ ردانِ اَشَوني را مي

  

8 

 ستاييم.[ ايزدان ] اَشَونِ گهنبارها، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديوزَرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديوشمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.پتيه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.اَياسرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديارِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.همسپتمدمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 يم.ستاي[ ايزدان ] اَشَونِ سال، ردانِ اَشَوني را مي

  

9 

-اند به پيرامون هاوني؛ آنان از آنِ بهترين اَشَهستاييم : آنان را كه سي و سه ردانِ اَشَونيي ردانِ اَشَوني را ميهمه
 اند كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

10 

 ستاييم.اهوره و مهر، بزرگوارانِ گزندناپذيرِ اَشَون را مي

 ستاييم.گياه برسم ميستارگان و ماه و خورشيد را با 

 ستاييم.ها را ميي سرزمينمهر، شهريار همه

 ستاييم.مند را ميهرمزد [ روز ] رايومند فَره



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 47 برگ  
 

 ستاييم.هاي نيك توانايِ پاك اَشَونان را مي[ ماه ] فَروشي

  

11 

 اي آذر اَهوره مزدا !

 ستاييم.ي آذران را ميترا و همه

 ستاييم.ا آفريده را ميهايِ نيك مزدبهترين آب

 ستاييم.ي اَشَون را ميهايِ مزدا آفريدهي آبهمه

 ستاييم.ي اَشَون را ميي گياهان مزدا آفريدههمه

 ستاييم.يِ ورجاوند كارآمد را مي»منثره«

  

12 

 ستاييم.داد ديوستيز را مي

 ستاييم.داد زرتشتي را مي

 ستاييم.روشن ديرين را مي

 ستاييم.مزداپرستي را ميدين نيك 

  

13 

 ستاييم.ي آسايش اَشه را ميي بخشندهكوه اوشيدرِنَ ي مزدا آفريده

 ستاييم.ي اَشَون، ردان اَشَوني را ميي آسايشِ مزدا آفريدهي آسايشِ اَشه و بسيار بخشندههاي بخشندههمه كوه

 ستاييم.فرِ كياني پيروزِ مزدا آفريده را مي

 ستاييم.ناگرفتنيِ مزدا آفريده را مي فرِ پيروزِ
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 ستاييم.اَشَيِ نيك، آن شيدورِ بزرگوارِ نيرومند برزمند بخشنده را مي

 ستاييم.فرِ مزدا آفريده را مي

 ستاييم.پاداش مزدا آفريده را مي

  

14 

 ستاييم.آفرينِ نيك اَشَون را مي

 ستاييم.اَشَون مرد پاك را مي

 ستاييم.يزد دلير چيره دست را ميدامويش اوپمن، ا

  

15 

 ستاييم.ها و گياهان را ميها و زميناين آب

 ستاييم.ها و آبشخورها را ميها و خانماناين جاها و روستاها و چراگاه

 ستاييم.ي اين روستاها را مياَهوره مزدا، دارنده

  

16 

 ستاييم.اَشَوني را مي[ ايزدان ] روز و ماه و گهنبارها و سال، بزرگترين ردانِ 

  

17 

 [ زوت و راسپي : ]

 ستاييم.خُرداد و اَمرداد را مي

 ستاييم.شيرِ خوشي دهنده را مي
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 ستاييم.سروشِ پارساي برزمند پيروزِ گيتي افزاي، رد اَشَوني را مي

  

18 

 ستاييم.هوم و پراهوم را مي

 ستاييم.پاداش و فَرَوشي زرتشت سپيتمان اَشَون را مي

 ستاييم.هيزم و بخور را مي

 ستاييم.ترا اي آذر اَشَون پسر اَهوره مزدا، اي رد اَشَوني مي

  

19 

 ستاييم.هاي نيك توانايِ پاك اَشَونان را ميفَرَوشي

  

20 

 ستاييم.ي ايزدان اَشَون را ميهمه

 .ستاييممي را  ي ردان اَشَونيهمه

 ستاييم.ي ردانِ بزرگ را ميردي ساونگهي و ويسيه و هنگام ردي همه هنگام رديِ هاوني، هنگام

  

21 

 ...»يِنگهه هاتَم «

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]
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 كه پارسا مرد دانا بگويد....» اثارتوش اَشات چيت هچا «
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 متفه هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

 [ زوت : ]

 را؛ اَمشاسپندان و  دهم خورشِ ميِزد، خُرداد، اَمرداد و شير خوشي دهنده، خشنودي اَهوره مزدابه آيين اَشَه مي
 خشنوديِ سروشِ پارسايِ پاداش بخشِ پيروز گيتي افزاي را.

  

2 

 سپيتمان آشَون را.دهم هوم و پراهوم، خشنودي فَرَوشي زرتشت به آيين اَشَه مي

 دهم هيزم و بخور، خشنودي آذر پسر اَهوره مزدا را.به آيين اَشَه مي

  

3 

 هاي نيك مزدا آفريده را.هاي نيك و آبدهم هوم، خشنودي آببه آيين اَشَه مي

هذانَئپتايِ به آيين اَشَه دهم گياه دهم شير روان، به آيين اَشَه ميدهم آبِ هوم، به آيين اَشَه ميبه آيين اَشَه مي
 هاي مزدا آفريده را.نهاده، خشنودي آب

  

4 

 دهم برسم و زور و كُشتيِ [ برسمِ ] به آيين اَشَه گسترده، خشنودي آمشاسپندان را.به آيين اَشَه مي

دهم گاهان، به ه ميي نيك، گفتار نيك و كردار نيك، به آيين اَشَي ] انديشهدهم سخن [ دربارهبه آيين اَشَه مي
ي زندگي [ ديگر سراي ] و نماز رد دهم بهرهدهم فرمان [ ايزدي ] نيك بجاي آورده، به آيين اَشَه ميآيين اَشَه مي

 پسند ردان، خشنودي ايزدان اَشَون مينُوي و جهاني را؛ خشنودي روان خويش را.
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5 

 وني را.ها، ردانِ اشَدهم [ ايزدان ِ] گاهبه آيين اَشَه مي

 دهم هاوني اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 ي اَشَون، ردانِ اشوني را.دهم ساونگهي و ويسيِهبه آيين اَشَه مي

ي دهم مهر فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوش ده هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار و رام بخشندهبه آيين اَشَه مي
 چراگاه خوب را.

  

6 

 دهم رپيثوين اَشَون، رد اَشَوني را.آيين اَشَه ميبه 

 دهم فرادت فشو و زنتوِم اَشَون، ردانِ اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 .را  دهم اَرديبهشت و آذرِ اَهوره مزدابه آيين اَشَه مي

  

7 

 دهم اُزيرينِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم فرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را.ميبه آيين اَشَه 

 هاي مزدا آفريده را.دهم رد بزرگوار نَپات اَپام و آببه آيين اَشَه مي

  

8 

 دهم اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 شَوني را.دهم فرادت ويسپم و زرتُشتومِ اَشَون، ردانِ اَبه آيين اَشَه مي

ي هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم يِ نيك آفريدهدهم فَرَوشيبه آيين اَشَه مي
 برزمند و بهرامِ اهوره آفريده و اوپرَتات پيروز را.
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9 

 دهم اُشَهينِِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را.دهم بِرِجيه و نمانيهبه آيين اَشَه مي

ترين را و اَرشتاد گيتي افزاي دهم سروشِ پارسايِ پاداش بخش پيروز گيتي افزاي را و رشنِ راستبه آيين اَشَه مي
 و جهان پرور را.

  

10 

يِ اَشَون، رد ون، رد اَشَوني را و پرماه و ويشَپتثَدهم [ ايزدان ] ماه، ردانِ اَشَوني را و اَندر ماه اَشَبه آيين اَشَه مي
 اَشَوني را.

  

11 

 دهم [ ايزدان ] گَهنبارها، ردانِ اَشَوني را و ميديوزرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم ميديوشمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 هم پتيِه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را.دبه آيين اَشَه مي

 دهم اَياسرِمِِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم ميديارمِِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم همسپتمدمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 ال، ردانِ اَشَوني را.دهم [ ايزدان ] سبه آيين اَشَه مي
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12 

اند اند به پيرامونِ هاوني. آنان از آن بهترين اَشَهي اين ردان را كه سي و سه ردان ِاَشَونيدهم همهبه آيين اَشَه مي
 كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

13 

ي تشترِ ي سپند مينو و ستارهستارگان آفريدهدهم اَهوره و مهر، بزرگواران گزند ناپذيرِ اَشَون را و به آيين اَشَه مي
ي و مهر، شهريار همه -چشم اهوره مزدا  -ي گاو و خورشيد تيز اسب ي تخمهمند و ماه دربردارندهرايومند فرِه

 ها را.سرزمين

 مند را.دهم هرمزد [ روز ] رايومند فَرهبه آيين اَشَه مي

 هاي اَشَونان را.فَرَوشيدهم [ ماه ِ] به آيين اَشَه مي

  

14 

 .را آذران يهمه و  دهم ترا اي آذر پسر اَهوره مزدابه آيين اَشَه مي

 ي گياهان مزدا آفريده را.هاي مزدا آفريده و همهي آبهاي نيك و همهدهم آببه آيين اَشَه مي

  

15 

يز، داد زرتشتي، روشن ديرين و دينِ نيك مزدا يِ ورجاوند كارآمد، داد ديو ست»منثَره«دهم به آيين اَشَه مي
 پرستي را.

  

16 

ي آسايش هاي بخشندهي كوهي آسايش اَشَه و همهي بخشندهدهم كوه اوشيدرِنِ يِ مزدا آفريدهبه آيين اَشَه مي
 ده.ي آسايش مزدا آفريده و فرِ كياني مزدا آفريده و فرِ ناگرفتني مزدا آفرياَشَه و بسيار بخشنده

 دهم اَشَيِ نيك را، چيستايِ نيك را، ارِث يِ نيك را، رسستات نيك را، فَر و پاداش مزدا آفريده را.به آيين اَشَه مي
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17 

 دهم آفرينِ نيك اَشَون و اَشَون مرد پاك و دامويش اوپمن، ايزد دلير چيره دست را.به آيين اَشَه مي

  

18 

ها و گياهان و اين ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانمانجاها و روستاها و چراگاهدهم اين به آيين اَشَه مي
ي آفريدگان سپند مينو و مردان و زمين و آن آسمان و باد اَشَون و ستاره و ماه و خورشيد و اَنيران جاودان و همه

 اند.زنان اَشَون را كه ردانِ اَشَوني

  

  

19 

 اند.ها و ماه و گهنبارها كه ردانِ اَشَونيدهم ردانِ اَشَوني را؛ ردانِ روز و گاهاَشَه مي به هاونگاه به آيين

  

20 

 [ زوت و راسپي : ]

 -تن «خرداد، اَمرداد و شير خوشي دهنده، خشنودي سروشِ اَشَونِ دليرِ ميزد، خورشِ  دهمبه آيين اَشَه مي
 زد نامبردار را.يِ سخت رزم افزار اَهورايي، اي»منثره

  

21 

 دهم هوم و پراهوم، خشنودي فَرَوشي زرتشت سپيتمان اَشَون، آن ايزد نامبردار را.به آيين اَشَه مي

 دهم هيزم و بخور، خشنودي ترا اي آذر اَهوره مزدا، اي ايزد نامبردار.به آيين اَشَه مي

  

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 57 برگ  
 

22 

هاي هاي نخستينِ آموزگاران كيش را، فَرَوشياَشَونان را، فَرَوشيهاي نيرومند پيروزِ دهم فَرَوشيبه آيين اَشَه مي
 نياكان را.

  

23 

 ي ردان پاكي را.دهم همهبه آيين اَشَه مي

ي ستايش ي نيكي بخشندگان را : ايزدان مينوي و جهاني كه به آيين بهترين اَشَه برازندهدهم همهبه آيين اَشَه مي
 و نيايشند.

  

24 

 )1ترين اَشَه بسوي ما آيد. از سود يا زياني كه او بخشد، [ همه ] آگاه شوند.(به آيين به

 اي مزدا اَهوره !

كساني همچون ما را نويد » دينِ«سرود خوانان و پيام آوران تو خوانده شديم و [ آن را ] پذيرفتيم و به پاداشي كه 
 دادي، خرسنديم.

  

25 

ي تو و تا چه در زندگي كنوني و چه [ در جهان ] مينوي، همنشين جاودانهاين [ پاداش ] را تو به ما ارزاني داشتي 
 اَرديبهشت باشيم.

 ...»يثَه اَهو ويريو «

  

26 

 ستاييم.را مي...» اَهون ويريِه «

 ستاييم.سخن درست را مي
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 ستاييم.آفرينِ نيك اَشَون را مي

 ستاييم.دامويش اوپمنَ، ايزد دليرِ چيره دست را مي

 ستاييم.اد و اَمرداد را ميخُرد

 ستاييم.شير خوشي دهنده را مي

 ستاييم.هو و پراهوم را مي

 ستاييم؛ آفرين خواني به آفرين نيك اَشَون را.هيزم و بخور را مي

  

27 

 ...»يِنگهه هاتَم «

  

28 

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

 كه پارسا مرد دانا بگويد....» چيت هچا اثارتوش اَشات «
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 مهشت هـات
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1 

 [زوات و راسپي :]

 »اَشَم وهو...«

دهم خورش ِميزد، خُرداد و اَمرداد، شيرِخوشي دهنده، هوم و پراهوم و هيزم و بخور؛ آفرين خواني به آيين اَشَه مي
 به اَهوره مزدا را.

 »اَهونَ ويريه...«

و زرتُشت ِاَشَون، به آيين اَشَه به » منثَره«دست، هوم و آفرين ِنيك ِاَشَون، دامويش اوپمن ِچيره سخن درست،
 سوي ما آيند.

  

2 

 [راسپي:]

 شما اي مردمان ! بخوريد اين ميزد را. اي كساني كه با اَشَوني و درستكاري، آن را به خويشتن ارزاني داشتيد !

  

3 

 [زوت :]

 ها ! اي گياهان ! اي زورها !اَمشاسپندان ! اي دين ِمزداپرستي ! اي ايزدان نيك ! اي ايزدبانوان نيك ! اي آباي 

كسي را كه در ميان مزداپرستان، خود را مزداپرست و پيرو بهترين اَشَه شمارد؛ اما جهان اَشَه را به جادويي ويران 
 كند، به ما نشان دهيد.

  

4 

ي [گناه] جادويي بر او روا اند، از بر نگويد، پاداَفرِهاپرستان ِبرنا، سخني را كه از او خواستهكسي كه در ميان مزد
 گردد.

 »اَشَم وهو...«
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 »يثَه اَهو ويريو...«

  

5 

 مزدا !اي اَهوره

شهرياري  -د ي نيكان اَشَه نژاها، به گياهان، به همهبه آب -بشود كه به كام و خواست [خويش]، به آفريدگان خود 
 كني !

 بشود كه اَشَه را توانايي و دروج را ناتواني بخشي !

  

6 

 كامروا باد اَشَه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

7 

برانگيزم كه به دين اهورايي زرتشتي ها و روستاها و شهرها و كشورها را سران خانمان -زرتُشت  -اينك من 
 بينديشند و سخن گويند و رفتار كنند.

  

8 

 [راسپي:]

 فراخي و آسايش آرزومندم سراسر آفرينش اَشَه را.

 تنگي و دشواري آرزومندم سراسر آفرينش دروج را.

 »اَشَم وهو...«
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 پرور را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين خواني.شادماني هوم ِاَشَه

 زوت :][

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

 [راسپي:]

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

 [زوت :]

 كه پارسا مرد دانا بگويد.» آثارنوش اَشات چيت هچا...«
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 مهن هـات
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1 

نزد وي آمد و » هوم ِ« سرود ،  مي »گاهان « آراست و  كرد و مي به هاونگاه كه زرتشت [ پيرامون ] آتش را پاك مي
 خود را بدو بنمود.

 زرتشت از او پرسيد:

نمايي كه در جهان  كيستي اي مرد كه با جان تابناك و جاودانه خويش به ديدگان من نيكوترين پيكري مي
 ام؟ استومند ديده

  

2 

 آنگاه هوم ِ اَشَون دوردارندة مرگ ، مرا پاسخ گفت:

 اي زرتشت !

 اَشَون دوردارندة مرگ. منم هوم ِ

 اي سپيتمان!

 به جست و جوي من برآي و از من نوشابه برگير.

 مرا بستاي؛ آنچنان كه واپسين سوشيانته مرا خواهند ستود.

  

3 

 زرتشت بدو گفت :

 درود بر هوم ِ !

 اي هوم ِ !

 كدامين كس ، نخستين بار در ميان مردمان جهان استومند ، از تو نوشابه برگرفت؟

 كدام پاداش بدو داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد؟
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4 

 آنگاه هوم ِ اَشَون دوردارندة مرگ ، مرا پاسخ گفت :

از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين » ويونگهان « نخستين بار در ميان مردمان جهان استومند ، 
 بهروزي بدو رسيد كه او را پسري زاده شد :

خوب رمه ، آن فره مندترين مردمان ، آن هور چهر ، آن كه به شهرياري خويش جانوران و مردمان را  »جمشيد «
 بي مرگ و آبها و گياهان را نخشكيدني و خوراكها را نكاستني كرد.

  

5 

يك  به شهرياري جم دلير ، نه سرما بود ، نه گرما ، نه پيري بود ، نه مرگ و نه رشك ديو آفريده. پدر و پسر ، هر
 نمود.  [به چشم ديگري ] پانزده ساله مي

 [چنين بود ] به هنگامي كه جم خوب رمه پسر ويونگهان شهرياري مي كرد.

  

6 

 اي هوم ِ !

كدامين كس ، ديگر باره در ميان مردمان جهان استومند ، از تو نوشابه برگرفت ؟ كدام پاداش بدو داده شد و كدام 
 بهروزي بدو رسيد؟

  

7 

ن دور دارنده مرگ ، مرا پاسخ گفت :آنگاه هوم ِ اَشَو 

از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين » آتبين « دومين بار در ميان مردمان جهان استومند ، 
 بهروزي بدو رسيد كه او را پسري زاده شد :

 از خاندان توانا ...» فريدون «
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8 

[ اژس دهاك ] سه پوزه سه كله شش چشم را ، آن دارنده هزار [ گونه ] را فرو كوفت ؛ » اژي دهاك « ... آن كه 
 چاالكي را ،

آن ديو بسيار زورمند دروج را ، آن دروند آسيب رسان جهان را ، آن زورمندترين دروجي را كه اهريمن براي تباه 
 كردن جهان اشه ، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد.

  

9 

 اي هوم ِ !

 ، سومين بار در ميان مردمان جهان استومند ، از تو نوشابه برگرفت؟كدامين كس 

 كدام پاداش بدو داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد؟

  

10 

 آنگاه هوم ِ اَشَون دوردارنده مرگ ، مرا پاسخ گفت :

نوشابه برگرفت و ـ تواناترين [ مرد خاندان ] سام ـ از من » اترت «سومين بار در ميان مردمان جهان استومند ، 
 اين پاداش بدو داده شد و اين بهروزي بدو رسيد كه او را دو پسر زاده شدند :

 ؛ يكمين ، داوري داد گذار و دومين ، جواني زبردست و گيسور و گرزبردار...» گرشاسپ «و » اورواخشيه «

  

11 

زهرآلود زرد رنگ را كه زهر ِ زرد گونش به ... كه اژدهاي شاخدار را بكشت ؛ آن اسب اَوبار ِ مرد اَوبار را ، آن 
 اي روان بود. بلنداي ِ نيزه

پخت. آن تباهكار از گرما خَوي ريزان  هنگام نيمروز ، گَرشاسپ در آوندي آهنين بر پشت آن [ اَژدها ] خوراك مي
 سان به كناري شتافت.ناگهان از زير [ آن آوند ] آهنين فراز آمد و آب جوشان را بپراگند. گَرشاسپ ِ نَريمان هرا
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12 

 اي هوم ِ 

 كدامين كَس ، چهارمين بار در ميان مردمان جهان ِ اَستومتد ، از تو نوشابه برگرفت؟

 كدام پاداش بدو داده شد و كدام بهروزي بدو رسيد؟

  

13 

 آنگاه هوم ِ ا َ شَون ِ دوردارنده مرگ ، مرا پاسخ گفت:

از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و » پوروشَسپ « ا َستومند ،  چهارمين بار در ميان مردمان جهان ِ
اين بهروزي بدو رسيد كه تو در خاندان او زاده شدي : تو اي زرتشت پاك ديو ستيز و پيرو ِ دين ِ ا َهوره از دودمان 

 پوروشَسپ.

  

14 

را چهار بار با درنگي در خور بسرودي و » َ ويريه ...  ا َهون« كه نخستين بار » ايرانويج «تو اي زرتشت نامبردار در 
 دومين نيمه را به بانگي بلندتر [ برخواندي].

  

15 

 ترين و پيروزترين آفريدگار دو مينو شدي! اي زرتشت! [ اي ] آن كه نيرومندترين، دليرترين، تُخشاترين ، چاالك

 .كردي پنهان زمين در – گشتند مي زمين روي ، مردمان همچون ، پيش اين از كه –تو همه ديوان را 

  

16 

 آنگاه زرتشت گفت :

درود بر هوم ِ ! هوم ِ ِ نيك ، هوم ِ ِ آفريده ، [ هوم ِ ِ ] راست آفريده ، نيك ِ درمان بخش ، برزمند ، خوب كُنش و 
 رين آشاميدني است.ت اش ، روان را بهترين و شادي بخش پيروز . [ هوم ِ ِ ] زرين ِ نرم شاخه كه نوشابه
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17 

 اي [ هوم ِ ِ ] زرين !

سرخوشي ترا [ بدين جا ] فرو خوانم. دليري ، درمان ، افزايش ، بالندگي ، نيرومندي ِ تن و هرگونه فرزانگي را 
 [بدين جا ] فرو خوانم.

دروج به ميان  ي ي ستيزه و شكست دهنده ترا [ بدين جا ] فروخوانم تا چونان شهرياري كامروا ، درهم شكننده
 آفريدگان درآيم.

  

18 

ي همه ي بدخواهان را درهم شكنم : [ چه ] ديوان و مردمان [دروند ] ، [ چه ]  ترا [ بدين جا ] فرو خوانم تا ستيزه
ه جادوان و پريان ، [ چه ] ستمكاران و كَوي ها و كَرَپ ها ، [ چه ] تباهكاران و ا َشموغان ِ دو پا و گرگان چارپا ، [ چ

 ي دشمن را كه به فريب تاخت آورد. ] سپاه گسترده

  

19 

 ي مرگ! اي هوم ِ دور دارنده

 اين نخستين بخشش را از تو خواستارم :

 ]. دار ارزاني مرا[  – بخش آسايش]  گونه[  همه ِ روشن]  ِ بهشت[  –بهترين زندگي ِ اَشَونان 

 ي مرگ ! اي هوم ِ دور دارنده

 تو خواستارم : اين دومين بخشش را از

 [ مرا ] تندرستي [ ارزاني دار ].

 ي مرگ ! اي هوم ِ دور دارنده

 اين سومين بخشش را از تو خواستارم :

 جان ِ [مرا ] زندگي دير پاي [ ارزاني دار ].
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20 

 ي مرگ! اي هوم ِ دور دارنده

 اين چهارمين بخشش را از تو خواستارم:

ي  ي ستيزه و شكست دهنده خورسند بر اين زمين درآيم و درهم شكننده[چنان كن ] كه من كامروا ، دلير و 
 دروج باشم.

 ي مرگ! اي هوم ِ دور دارنده

 اين چهارمين بخشش را از تو خواستارم :

ي  ي ستيزه و شكست دهنده [ چنان كن ] كه من كامروا ، دلير و خورسند بر اين زمين درآيم و درهم شكننده
 دروج باشم.

 ي مرگ! ور دارندهاي هوم ِ د

 اين پنجمين بخشش را از تو خواستارم :

ي ستيزه و شكست  [ چنان كن ] كه من پيروزمند و در جنگ شكست دهنده بر اين زمين درآيم و درهم شكننده
 ي دروج باشم. دهنده

  

21 

 ي مرگ! اي هوم ِ دور دارنده

 اين ششمين بخشش را از تو خواستارم !

[ بار ] ، ما را دزد و راهزن و گرگ بوي بريم ؛ كه هيچ كس پيش از ما بوي نبرد ؛ كه ما [ چنان كن ] كه نخستين 
 هميشه از پيش بوي بريم.

  

22 

 بخشد. تازد ، زور و نيرو مي هوم ِ دليراني را كه در پيكار ، اسب مي
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 دهد. هوم ِ زنان زاينده را پسران نامور و فرزندان اَشَون مي

 بخشد. نشينند ، پاكي و فرزانگي مي دلخواه به آموزش نسك ميهوم ِ بدانان كه به 

  

23 

 شوهري – شوند خواستار خردمند آن از كه همين –هوم ِ دوشيزگاني را كه دير زماني شوي ناكرده مانده باشند 
 .بخشد مي شناس پيمان

  

24 

سر ِ آزمندي به شهرياري ِ خويش ناله كنان را از شهرياري برانداخت ؛ آن كه از » كر ِساني « هوم ِ [ بود ] آن كه 
 گفت: مي

 راه من سرزمين به ، دين گسترش براي –ي پيشرفت  در هم شكننده و تباه كننده -» ا َتُربان «از اين پس ، 
 .يافت نخواهد

  

25 

 اي هوم ِ!

 خوشا به [روزگار ] تو كه به نيروي خويشتن ، شهرياري كامروايي.

 كه بسيار سخنان راست گفته داني. خوشا به [ روزگار ] تو

 نيازي. خوشا به [روزگار ] تو كه از پرسش سخنان راست گفته بي

  

26 

 ي دين ِ نيك ِ مزداپرستي ، ترا فراز آورد. مزدا نخستين [ بار ] كُشتي ِ ستاره آذين ِ مينُوي ِ بر ساخته

 را پناه و نگاهباني .»  منثَره« از آن پس ، كمر بر ميان بسته ، هماره بر ستيغ ِ كوه ، 
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27 

 اي هوم ِ ! اي خانه خدا ! اي دهخدا ! اي شهربان ! اي شهريار ! در پاكي و فرزانگي سرآمد!

 خوانم. نيرو پيروزي و گشايش بسيار رهايي بخش ِ ترا براي تن خويش همي

  

28 

 ي كينه وران راهايي بخشى! ما را از كينه

 منش خشمگينان را از ما بگردان!

ر آن كس كه بدين خانه ، بدين روستا ، بدين شهر و بدين كشور آسيب رساند ، نيروي پاهاي او را برگير و دو ه
 گوش او را كر و منش او را پريشان كن!

  

29 

آن كس كه به منش و پيكر ما كين ورزد ، با دو پا راه متَواناد رفتن ؛ با دو دست كاري متََواند كردن و با دو چشم 
 جانور را مبيناد!زمين و 

  

30 

 اي هوم ِ زرين!

 به پيكار با اژدهاي ِ زرد سهمگين زهرآلود كه پيكر اَشَون را نابود كند ، زيناوند شو!

 اي هوم ِ زرين !

 به نبرد با راهزن نابكارِ ِ خونخوار آزار رسان كه پيكر اَشَون را نابود كند ، زيناوند شو!

  

31 

 اي هوم ِ زرين!
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 با فرمانرواي ستمكار دروند كه سر برافرازد ، كه پيكر اَشَون را نابود كند، زيناوند شو! به ستيزه

 اي هوم ِ زرين!

ي زندگي كه گفتار اين دين را به ياد دارد اما به كردار در نياورد ؛ كه پيكر  به ستيزه با اشموغ ناپاك تباه كننده
 اَشَون را نابود كند ، زيناوند شو!

  

32 

 هوم ِ زرين!اي 

انگيز كه [ گناهكاران را ] پناه دهد ، كه منش وي همچون ابري در برابر باد  به ستيزه با زن روسپي جادوي هوس
 جنبان است ، كه پيكر اَشَون را نابود كند ، زيناوند شو!

 اي هوم ِ زرين !

 به ستيزه با هر آن كس كه پيكر اَشَون را نابود كند ، زيناوند شو!

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 73 برگ  
 

 

 

 مده هـات
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1 

 ديوان و ماده ديوان از اين جا دور شوند !

 جا ] بپاياد !سروش ِ نيك [ در اين

 جا بماناد !اَشي ِ نيك در اين

 جا ، در اين خانمان كه از آن اَهوره و هوم ِ اَشَه پرور است ، آرام گزيناد !اَشي ِ نيك در اين

  

2 

 اي خردمند !

 ي [ هوم ] را فرا گيرد. هاون ترا كه شاخهستايم پيشين بخش با باژ مي

 اي خردمند !

 ي هوم را ] با نيروي مردانه در آن فرو كوبم.ستايم زبرين بخش هاون ترا كه [ شاخه با باژ مي

  

3  

 اي هوم !

 ستايم ابرها و باران را كه پيكر ترا بر چكاد ِ كوه مي رويانند. مي

 روييدي.ستايم ستيغ كوهي را كه تو بر آن  مي

  

4 

 اي هوم پاك !

 ي ترا. ي دربرگيرنده ستايم زمين فراخ ِ بارآور بخشنده مي

 رويي. ستايم سرزميني را كه تو در آن همچون پهلوان ِ گياهان خوشبو و گياه ِ خوب ِ مزدا مي مي
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 اي هوم !

 برفراز كوه بِرُوي و در همه جا ببال.

 ي اَشَه و بي گمان تويي سرچشمه

  

5 

 : ]  [ راسپي

 اي هوم !

 ها ببال. ها و شاخه ها و ساقه از باژ من در سراسر ريشه

  

6 

 [ زوت : ]

 هوم برافزايد ، [ اگر ] بستايندش.

 شود. نيز كسي كه هوم را بستايد ، پيروز مي

 .ي هوم ، كشتن هزار ديوار را بس است ي هوم ، نيز كمترين ستايش هوم ، نيز كمترين نوشابه نيز كمترين فشرده

  

7 

را ] بسرايند ، هر آن اي كه هوم را بياورند و [ سرود ِ ] درمان ِ آشكار هوم و درستي و چاره بخشي [ آن در آن خانه
 شود. آلودگي كه پديد آمده باشد ، بزودي نابود مي

  

8  

دارد و سرخوشي آن ي مي هاي ديگر را خشم خونين درفش همراه است ؛ اما مي ِ هوم رامش ِ اَشَه در پي  آري همه
 را ] سبك كند. ، [ تن



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 76 برگ  
 

مردمي كه هوم را چون كودك خردسالي نوازش كنند ، هوم براي ياوري آنان آماده شود و تن ايشان را درمان 
 بخشد.

9 

 اي هوم !

 مرا از آن درمانهايي بخش كه تو [ خود ] بدانها درمان كني.

 اي هوم !

 ها دشمن را شكست دهي.مرا از آن پيروزيهايي بخش كه تو خود بدان

 خواستارم كه دوست و ستايشگر تو باشم.

 دادار اهوره مزدا يك دوست و ستايشگر را بهتر خواند ؛ چنان كه ارديبهشت را.

  

10 

 ي دادار ، خداوندگار هنر پديد آورد. ترا دلير آفريده

 ي دادار ، خداوندگار هنر بر البرز كوه فرو نشاند. ترا اي دلير آفريده

  

11 

، بر فراز [ » اوپايري سئن َ « پس آنگاه مرغي پاك و آزموده ترا به هر سو بپراكند : در [ ميان ] ستيغهاي [ كوه ] 
 ».سپيت گونَ « و در كوه » ويش پثَ « ، در پرتگاه ِ [ كوه ] » كوسروپت « كوه ] 

  

12 

 .رويي از آن پس ، پر شيره و گوناگون و زرد رنگ در اين كوهها مي

 اي هوم !

 درمانهاي تو با خوشي بهمن پيوسته است.



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 77 برگ  
 

 اينك آن منش ِ بدگوي را از من برگردان و نابود كن ؛ آن منش ِ بدگويي را كه با من در ستيز است.

  

13 

 كند. كنم كه منش ِ درويش و توانگر را يكسان بزرگ مي هوم را نيايش مي

 كند ، كه او به آرزوي خويش برسد. بزرگ ميكنم كه منش ِ درويش را چنان  هوم را نيايش مي

 اي هوم زرينِ ِ آميخته به شير !

 كني. تر مي بخشي و او را پاك تر و فرزانه اي يابد ، پسران بسيار مي كسي را كه از تو بهره

  

14 

 در جنبش باشند.» گاودرفش « آنان كه هوم نوشيدند ، نبايد به دلخواه خويش همچون 

 وشي يابند ، بايد زنده دل به پيش روند و ورزيده بدرآيند.آنان كه از تو سرخ

 اي هوم اشون و اشه پرور !

 كنم. ي خويش را به تو پيشكش مي اين تن خوب باليده

  

15 

انگارم ؛ [ چرا كه ] او خود ، فريفته  انديشد ، ناچيز مي كاستي ِ زن ِ نابكارِ كم خرَد را كه به فريفتن اَتُربان و هوم مي
 يكسره نابود مي شود. است و

 كسي كه بر آن باشد تا پيشكشي ِ به هوم را خود بخورد ، [ هوم ] پسران خوب و پسران اَتُربان بدو ندهد.

  

16 

 ام : ام . از پنج چيز گسسته با پنج چيز پيوسته

 ام . ي بد گسسته ي نيك پيوسته ام . از انديشه با انديشه
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 ام . بد گسستهام . از گفتار  با گفتار نيك پيوسته

 ام. ام . از كردار بد گسسته با كردار نيك پيوسته

 ام. ام . از نافرماني گسسته با فرمانبرداري پيوسته

 ام. ام . از دروج گسسته با اشه پيوسته

 چنينم تا [ روز ] رستاخيز كه واپسين نبرد ميان دو مينو درگيرد.

  

17 

 آنگاه زرتُشت گفت :

 ! دردود بر هوم مزدا آفريده

 هوم مزدا آفريده نيك است.

 درود بر هوم !

ي رودها.  ها و كرانه رويند ، چه آنها را كه در [ ژرفاي ] دره ستايم ، چه آنها را كه بر فراز كوهها مي همه هومها را مي
 همچنين آن هومها را كه در تنگنا و در بند ِ زنانند.

 [ ترا ] از تَشت ِ سيمين به تَشت ِ زرين فرو ريزم.

 را به زمين نيفگنم ؛ چرا كه رايومند و ارجمندي.ت

  

18 

 اين است سرودهاي تو اي هوم !

 اين است ستايشهاي تو.

 اين است درود تو .

 اين است گفتار اشه كه درستي آورد و پيروزي دهد و در برابر دشمن ، چاره و درمان بخشد.



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 79 برگ  
 

  

19 

 اين همه تراست ؛ اما مرا :

 !شتابان فرارساد سرخوشي تو 

 روشن فرارساد سرخوشي تو !

 سبك درآياد سرخوشي تو !

 آن پيروزمند را هماره با اين گفتار سرودني ، بستايند.

  

20 

 گيتي را نيرو باد ! درود بر گيتي !

 نرم گفتاري گيتي را باد !

 پيروزي گيتي را باد !

 فراواني گيتي را باد !

 آباداني گيتي را باد !

 »جهان كوشيد و آن را بدرستي نگاهباني كرد و به سوي روشنايي برد. بايد براي [ آباداني ] « 

  

21 

 ستاييم. هوم زرين برگ را مي

 ستاييم. هوم ، نوشيدني گيتي افزاي را مي

 ستاييم. ي مرگ را مي هوم دوردارنده

 ستاييم. ي هومها را مي همه
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 ستاييم. اينك پاداش و فَرَوشي ِ زرتشت سپتمان ِ اشون را مي

 »يِنگهِه هاتَم ... « 
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 مازدهي هـات
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1 

 [ راسپي : ]

 نفرين خوانند. -گاو و اسپ و هوم  -بيگمان پاكان سه گانه 

 گاو، زوت را نفرين كند :

) نبخشي و 1به ارزانيان ( -ام هنگامي كه پخته -كه مرا بشود كه بي فرزند ماني و به بد نامي دچار شوي؛ اي آن
 فرزند يا شكم [ پروري ] خويش را به كار بري !پرورش زن و 

  

2 

 اسب، سوار را نفرين كند :

كه آرزو نكني كه من بشود كه نتواني اسبان را ببندي؛ نتواني بر اسبان بنشيني؛ تنواني اسبان را لگام زني، اي آن
 توان خويش را در انجمن مردان، در اَسپريس [ نشان دهم ].

  

3 

 فرين كند :هوم، نوشنده را را ن

مرگ «چون دزد  -ام هنگامي كه [ فشرده ]  -كه مرا بشود كه بي فرزند ماني و به بدنامي دچار شوي؛ اي آن
 ي مرگم و به هيچ روي مرگ ارزان نيستم.نگاه داري؛ مرا كه هوم دور دارنده» ارزان

  

4 

كشي دو آرواره و زبان و چشم چپ د ِ] پيشهاي گوسفناز [ اندام -كه هوم ام  -مرا  -پدر اَشَون  -اَهوره مزدا 
 )2ارزاني داشت. (
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5 

اي را بربايد پاره -كه اهوره مزدا مرا ارزاني داشت  -دو آرواره و زبان و چشم چپ  -كشي ِبه من كه از اين پيشآن
 يا بردارد ...

  

6 

هاي گوناگون »ورشنَ«ها و »مورك«ها و »دهك«اش اش آتوربان و ارتشتار و بزريگر زاده نشود؛ در خانه... در خانه
 زاده شود.

  

7 

كه در يك  -كه افراسياب تباهكار توراني را كشي ببر تا ترا به بند درنكشد؛ چنانزود هوم دلير را گوشت پيش
 به بند دركشيد. -زيست )، ميان ديوارهاي آهنين مي3سوم [ از ژرفاي ] زمين (

  

8 

 گاه زرتشت گفت :آن

 بر هوم مزدا آفريده !درود 

 هوم مزدا آفريده نيك است.

 درود بر هوم !

  

9 

 [ راسپي : ]

چه از ماست، يكي بيش نيست؛ اما از شما دو برابر، سه برابر، چهار برابر، پنج برابر، شش برابر، هفت برابر، آن
 )4هشت برابر، نه برابر و ده برابر آن آيد. (
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10 

 [ زوت : ]

 پرور !اي هوم اشون و اشه 

كنم؛ به [ تو ] هوم تُخشا، رسيدن به سرخوشي و نيكي و پاكي كش ميي خويش را به تو پيشاين تن خوب باليده
 را.

 ي مرگ !اي هوم اشون دور دارنده

 [ مرا ارزاني دار ]. -[ بهشت ] روشن همه [ گونه ] آسايش بخش  -بهترين زندگي اشونان 

  

11 

 ...»اَشم وهو «

 [ راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

  

12 

 [ زوت : ]

 ...»اَشم وهو «

 ...»يثه اَهوويريو «

 اي اَهوره مزدا !

 -ي نيكان اشه نژاد ها، به گياهان و به همهبه آب -بشود كه به كام و خواست [ خويش ]، به آفريدگان خود 
 شهرياري كني !

 بشود كه اشه را توانايي و دروج را ناتواني بخشي !
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13 

 كامروا باد اشه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

14 

ها، روستاها، شهرها وكشورها برانگيزم كه به دين اهورايي زرتشتي بينديشند سران خانمان -زرتشت  -اينك من 
 و سخن گويند و رفتار كنند.

  

15 

 [ راسپي : ]

 فراخي و آسايش آرزومندم سراسر آفرينش اشه را.

 تنگي و دشواري آرزومندم سراسر آفرينش دروج را.

  

16 

 ...»اَم وهوو «

 من خستويم كه مزدا پرست، زرتشتي، ديو ستيز و اهورايي كيشم.

 هاوني اشون، رد اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

 را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! ي اشون، ردان اشونيساونگهي و ويسيه

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

 [ زوت : ]
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 كه زوت مرا بگويد....» يثه اهوويريو «

 [ راسپي : ]

 كه زوت مرا بگويد....» يثه اهوويريو «

 [ زوت : ]

 مرد دانا بگويد.كه پارسا ...» اثارتوش اشات چيت هچا «

  

17 

 [ زوت و راسپي : ]

 ستايم.ي نيك و گفتار نيك و كردار نيك را فرا ميانديشه

 پذيرم.ي نيك و گفتار نيك و كردار نيك را ميي ] انديشه و گفتن و كردن است، من انديشهچه در [ پهنهاز آن

 گذارم.ي بد، گفتار بد و كردار بد را فرو ميي انديشهمن همه

  

18 

 اي امشاسپندان !

-ي تن و جان خويش به سوي شما فراز ميمن ستايش و نيايش [ خويش را ] با انديشه، با گفتار، با كردار، به همه
 آورم.

 گزارم.مي» اَشَه«من نماز 

 ...»اَشَم وهو «

  

 كساني كه در خور ياري دادن هستند. -فقيران  -. مستمندان 1
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كشي در ميان هاي گوسفند پيشفهرست بخش كردن اندام» شايست نشايست«پهلوي كتاب 11بخش  4. در بند 2
 شمارد از آن جمله است.جا از آن خويش ميدر اين» هوم«چه ايزدان و فرشتگان آمده و آن

  

 .2باره همچنان برويد به فروردين يشت بند در اين -. در ادبيات ديني ايرانيان، زمين داراي سه اليه است 3

  

 . شايد مقصود اين باشد كه نسبت پاداش ايزدي به كردار آدمي، از دو به يك تا ده به يك است.4
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 مزدهدوا هـات
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1 

 [ زوت : ]

 كنم.ديوان را نكوهش مي

 من خَستويم كه مزداپرست، زرتُشتي، ديوستيز و اهورايي كيشم.

 ي امشاسپندانم.كه من ستاينده و پرستنده

-دانم؛ چه، از اوست هرآنها ميرا سزاوار نيكي -مند آن خداوند نيكي، آن اشون ِرايومند ِفره -نيك اَهوره مزداي 
ي شادماني دربر چه نيكوست؛ از اوست گيتي؛ از اوست اَشَه؛ از اوست روشنايي؛ از فروغ اوست كه [ جهان ] جامه

 كرده است.

  

2 

 من شود. گزينم؛ باشد كه او از آنسپندارمذ نيك را برمي

 گردانم.من از دزدي و ربودن ستوران روي مي

 گردانم.من از زيان و ويراني رساندن به روستاي مزدا پرستان روي مي

  

3 

-من آزادي رفت و آمد و آزادي داشتن خانه و كاشانه را براي مردماني كه با چارپايان خويش بر اين زمين بسر مي
 دارم.برند، روا مي

 ستايم.در برابر آب زور ِآماده شده، اين آزادي را مي» اشه«ماز به هنگام گزاردن ن

-خيزم و آهنگ تن و جان [ كسي را ] نميرسانم و به ويراني آن برنمياز اين پس روستاي مزداپرستان را زيان نمي
 كنم.
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4 

تباه، آفريدگان زشت، پيوند از ديوان تباهكار زشت نا اَشَون ِبد سرشت آفريده، از آن آفريدگان دروج، آفريدگان 
 گسلم.مي

 گزينم.از ديوان و ديو پرستان، دوري مي

 گزينم.از جادوان و جادو پرستان، دوري مي

ي آنان، دوري از گفتار آنان، دوري از كردار آنان و گزينم : دوري از انديشهاز آن آفريدگان گزندآور، دوري مي
 چه از آنان سرزند.دوري از هرآن

 گسلم.چنين، از هريك از دروندان ِآزار دهنده، پيوند مياين

  

5 

ها، بدان هنگام كه ي انجمنوشنيدها، در همهي گفتچنان كه اَهوره مزدا، زرتشت را بياموخت در همهچنان، آنآن
 سخني كردند.مزدا و زرتشت هم

  

6 

ها، بدان هنگام ي انجمنوشنيدها، در همهي گفتچنان كه زرتشت پيوند از ديوان بگسست در همهچنان، آنآن
 سخني كردند.كه مزدا و زرتشت هم

كه زرتشت اشون، پيوند چنانگسلم؛ آناز ديوان پيوند مي -ام كه يك مزدا پرست و زرتشتي -چنين، من نيز اين
 از آنان بگسست.

  

7 

يان خوب كنش، با اين باور كه اهوره مزدا گيتي را ها، با اين باور به گياهان، با اين باور به چارپابا اين باور به آب
گشتاسپ را بود؛ با آن باوري بيافريد؛ كه مرد اشون را بيافريد؛ با آن باوري كه زرتشت را بود؛ با آن باوري كه كي

ن هاي خويشكار اشون را است؛ من نيز با هماكه فرَشَوشتَرَ و جاماسپ را بود؛ با آن باوري كه هريك از سوشيانت
 باور و دين، مزدا پرستم.
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8 

ي نيك ام و آن را باور دارم. من انديشهام. من بدين كيش گرويدهمن خستويم كه مزدا پرست و زرتشتي
 انديشيده، گفتار نيك گفته و كردار نيك ورزيده را باور دارم.

  

9 

گذارد و خويشاوند پيوندي را فرمان  من دين مزداپرستي را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم افزار را به كنار
ترين و بهترين و زيباترين [ دين ] است؛ [ هاي ] كنوني و آينده، بزرگي [ ديندهد؛ [ دين ِ] پاكي كه در ميان همه

 دين ِ] اَهورايي زرتشتي.

 دانم.ها را سزاوار اَهوره مزدا ميي نيكيهمه

 چنين است باور و خستويي به دين مزداپرستي.
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1 

 [ زوت : ]

 خوانم.ي خدا، رد دهخدا، رد شهربان و رد شهريار مياَهوره مزدا را رد ِخانه

 خوانم.ي ما را رد زنان ميدين مزداپرستي و اشي نيك و پارِندي و آن زن اَشَون و اين زمين در برگيرنده

  

2 

 خوانم.آذر اَهوره مزدا را ياور گرامي و پاداش بخش مي

 خوانم.در ميان مردان اشون، رنجبرترين و كارآمدترين آنان را در برزيگري، رد برزيگر ستور پرور مي

 خوانم.ي نيروي اشه را رد ارتشتار ميدارنده

  

3 

 خوانم.ي بيشترين آگاهي از دين مزداپرستي را رد آتُربان ميدارنده

ها را كه داناتر، راست دارم : آن امشاسپندان و سوشيانتمي خوانم و به ردي پايدارآموزگاران آنان را رد مي
 تر و خردمندترند.گفتارتر، ياري كننده

 خوانم.ي بيشترين نيروي دين مزداپرستي را آتربان و ارتشتار و برزيگر ستور پرور هميدارنده

  

4 

 اي امشاسپندان ! اي شهرياران نيك ِخوب كنش !

 كنم.كش ميتن و جان خويش را به شما پيش

 [ راسپي : ]

 )1گونه كه آنان كردند. (گونه كه آنان گفتند و همانگونه كه دو مينو انديشيدند؛ همانهمان
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5 

 چه را كه خوب بود.كه تو اي اهوره مزدا انديشيدي و گفتي و كردي آنچنانآن

 اييم.چنين ترا بستچنين ترا سزاوار دانيم. اينكش آوريم. اينچنين ترا پيشاين

 چنين ترا سپاس گوييم اهوره مزدا !چنين ترا نماز گزاريم. ايناين

  

6 

 [ زوت : ]

 اي اهوره !

 ي نيك، با اَشَي نيك، با آرميتي نيك به سوي تو آييم.به ميانجي ِخويشي ِنيك با اَشَه

  

7 

 ستاييم.فَرَوشي گاو خوب كنش و گيومرت ِاشون را مي

 ...»يِنگهِه هاتم «

 و راسپي : ][ زوت 

 ...»يثه اهوويريو «

 ...»اَشم وهو «

  

8 

 ستاييم.را مي...» اَهونَ ويريه «

 ستاييم.اَرديبهشت، زيباترين اَمشاسپند را مي

 ستاييم.) را مي2هات ِخستويي (
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 ستاييم.خستويي و ستايش دين مزداپرستي را مي

 ...»ينگهه هاتَم «
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1 

 :] [زوت

 اي اَمشاسپندان !

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

 اينك ستايش و نيايش شما اَمشاسپندان را.

 هاي اَشَون ما را.اينك بهروزي و پارسايي سوشيانت

  

2 

 اي امشاسپندان ! اي شهرياران ِنيك ِخوب كُنش !

 كنم.به شما پيشكش ميي تن و جان خويش را همه

  

3 

ام؛ هنگام ي ردان ِ اَشَونيي ايزدان اَشَونم. خواستار ستايش همهبا اين زور و برسم خواستار ستايش همه
 ي ردان بزرگ.ردي ِهاوني، هنگام ردي ِساونگهي و ويسيه، هنگام ردي ِهمه

  

4 

 [زوات و راسپي :]

 ديوستيز و اهورايي كيشم.من خَستويم كه مزداپرست، زرتشتي، 

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

 ي اَشَون، ردان ِاَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.ساونگهي و ويسيه

 ها و ماه و گَهنبارها و سال را ستايش و نيايش وخشنودي و آفرين.ردان ِروز و گاه
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5 

 [زوت :]

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

 [راسپي: ]

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

 [زوت :]

 كه پارسا مرد دانا بگويد.» اَثارتوش اَشات چيت هچا...«
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 مانزدهپ هـات
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 خوانم.زيبايشان هميهاي با آموزش ِ [زوت :] و با درود و رامش، اَمشاسپندان نيك را به نام

 ستاييم.دين نيك اَشَه، دين مزداپرستي را مي

  

2 

 شناسد.آورند، ميها را بجاي ميبهترين پرستش» اَشَه«كساني را كه در پرتو » مزدا اهوره«

 شوم.ستايم و با درود [بدانان] نزديك مياند و هستند، به نام ميمن نيز چنين كساني را كه بوده

از آن ِكسي خواهد شد كه با شور ِدل،  -» اَشَه«ترين بخشش ِ آرماني در پرتو شايان -ي نيك ِتو شهرياري مينو
 بهترين كردارها را بجاي آورد.

  

3 

فرمانبرداري باشد؛ در آغاز  -پرستيم تواناترين اَشَوني را كه او را مي -مزدا را جا ستايش اَهورهبشود كه در اين
 همچنان كه در انجام.

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

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

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

-اَشَوني، بزرگترين ايزد خوب كُنش، تواناترين گيتي افزاي، دادار آفرينش نيك را مياَهوره مزداي اَشَون، رد ِ
 ستاييم.

 ستاييم.كشي و سخنان راست، هريك از ايزدان مينُوي را ميبا اين زور ِپيش

  

2 

 ستاييم.زرتشت اشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.را مي كشي و سخنان راست گفته، هريك از ايزدان جهانيبا اين زور پيش

 ستاييم.فَرَوشي ِزرتشت اشون را مي

 ستاييم.سرودهاي زرتشت را مي

 ستاييم.دين زرتشت را مي

 ستاييم : [ زرتشت كه ] زندگي ديگر را كوشا و اشه را آرزومند است.باور و كيش زرتشت را مي

  

3 

 ستاييم.نخستين آفريدگان ِآفرينش ِاشون را مي

 ستاييم.مند را ميرايومند ِفرهدادار اهوره مزداي ِ

-ستاييم. خُرداد را ميستاييم. سپندارمذ ِنيك را ميستاييم. شهريور را ميستاييم. ارديبهشت را ميبهمن را مي
 ستاييم.ستاييم. اَمرداد را مي

  

4 

 ستاييم.آفريدگار اهوره مزدا را مي

 ستاييم.آذر پسر اهوره مزدا را مي
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 ستاييم.ي اشون را مييدههاي نيك مزدا آفرآب

 ستاييم.خورشيد تيز اسب را مي

 ستاييم.ي گاو را ميي تخمهماه ِدربردارنده

 ستاييم.ي تشتَر رايومند فرهمند را ميستاره

 ستاييم.گوشورون ِنيك كنش را مي

  

5 

 ستاييم.آفريدگار، اهوره مزدا را مي

 ستاييم.مهر فراخ چراگاه را مي

 ستاييم.مي سروش پارسا را

 ستاييم.ترين را ميرشن ِراست

 ستاييم.هاي نيك تواناي پاك اشونان را ميفروشي

 ستاييم.بهرام اهوره آفريده را مي

 ستاييم.ي چراگاه خوب را ميرام بخشنده

 ستاييم.باد اشون خوب كنش را مي

  

6 

 ستاييم.آفريدگار، اهوره مزدا را مي

 ييم.ستادين نيك مزداپرستي را مي

 ستاييم.اشي نيك را مي

 ستاييم.اَرشتاد را مي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 104 برگ  
 

 ستاييم.آسمان را مي

 ستاييم.زمين خوب كُنش را مي

 ستاييم.را مي» منثره«

 ستاييم.انيران جاودان را مي

  

7 

 هاي مردگان آرام گزينند.جا كه روانستاييم : آنگـَرزمان درخشان را مي

 ستاييم.روشنايي همه گونه آسايش بخش را ميهاي اشونان و بهشت اشونان و فروشي

  

8 

ستاييم. پايداري در برابر آز ِديو آفريده را، پايداري در برابر موش پري شير و چربي و آب روان و گياه بالنده را مي
 و درهم شكستن او را، چيرگي بر اَشموغ ناپاك ستمكار پر گزند را و بازگردانيدن دشمني ِاو را بدو.

  

9 

-ي زنان نيك را ميستاييم. همهي مردان نيك را ميستاييم. همهي گياهان را ميستاييم. همهها را ميي آبهمه
 ستاييم.

 ستاييم.را مي -آن نيكي بخشندگان اَشَون  -ي ايزدان مينوي و جهاني همه

  

10 

 )1اي سپندارمذ ! (

 ستاييم.ترا همچون خانمان خويش مي

 اي اهوره مزداي اشون !
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چه ] درست و اشه بنياد است تا هريك ي درست، با مرداني درست، با [ آنستاييم. در آرزوي خانماني با گلهترا مي
 از ما ديرزماني در اين خانمان بسر برد؛ چه در تابستان، چه در زمستان.

  

 .اراده شده است» زمين«كه امشاسپند نگاهبان زمين است، خود » سپندارمذ«جا از . در اين1
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 ستاييم.اَهوره مزداي اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.اَمشاسپندان، شهرياران ِنيك خوب كـُنش را مي

  

2 

 ستاييم.ها، ردانِ اَشَوني را مي[ ايزدان ] اَشَونِ گاه

 ستاييم.هاوني اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.اََشَون، ردان ِاَشَوني را مي يساونگهي و ويسيِه

 ستاييم.مهرِ فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوشِ ده هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار را مي

 ستاييم.ي چراگاه خوب را ميرامِ بخشنده

  

3 

 ستاييم.رپيثوين اَشَونِ، رد اَشَوني را مي

دانِ اَشَون، رت فشو و زنتوم اَشَوستاييم.ني را ميفراد 

 ستاييم.مزدا را مياَرديبهشت و آذر پسرِ اهوره

  

4 

 ستاييم.اُزيرينِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.رد بزرگوار، شهريار شيدور، اَپام نَپات تيز اسب را مي

 ستاييم.ي اَشَوني را مين آفريدههاي مزدا اَشَوآب
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5 

 ستاييم.اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت ويسپم و زرتُشتومِ پاك، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.هاي نيك توانايِ پاك اَشَونان را ميفَروشي

 ستاييم.زنان و گروه فرزندان آنان را مي

 ستاييم.هوشيتي را مييايريه 

 ستاييم.ي برزمند را مياَم يِ نيك آفريده

 ستاييم.بهرامِ اَهوره آفريده را مي

 ستاييم.اوپرَتات پيروز را مي

  

6 

 ستاييم.اُشَهينِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ي اَشَون، ردانِ اَشَوني را ميبِرِجيه و نمانيِه

 ستاييم.برزمند پيروزِ گيتي افزاي، رد اَشَوني را ميسروشِ پارسايِ 

 ستاييم.ترين را ميرشنِ راست

 ستاييم.اَرشتاد گيتي افزاي و جهان پرور را مي

  

7 

 ستاييم.[ ايزدان ] اَشَونِ ماه، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.اَندر ماه اَشَون، رد اَشَوني را مي
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 ستاييم.ويشپتَثَ يِ اَشَونِ ردانِ اَشَوني را ميپرماه و 

  

8 

 ستاييم.[ ايزدان ] اَشَونِ گهنبارها، ردانِ اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديوزَرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديوشمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.پتيه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.اَياسرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.ميديارِمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.همسپتمدمِ اَشَون، رد اَشَوني را مي

 ستاييم.[ ايزدان ] اَشَونِ سال، ردانِ اَشَوني را مي

  

9 

-اند به پيرامون هاوني؛ آنان از آنِ بهترين اَشَهكه سي و سه ردانِ اَشَوني ستاييم : آنان راي ردانِ اَشَوني را ميهمه
 اند كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

10 

 ستاييم.اهوره و مهر، بزرگوارانِ گزندناپذيرِ اَشَون را مي

 ستاييم.ستارگان و ماه و خورشيد را با گياه برسم مي

 ستاييم.را ميها ي سرزمينمهر، شهريار همه

 ستاييم.مند را ميهرمزد [ روز ] رايومند فَره



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 110 برگ  
 

 ستاييم.هاي نيك توانايِ پاك اَشَونان را مي[ ماه ] فَروشي

  

11 

 اي آذر پسر اَهوره مزدا !

-مي را» اوروازيشت«ستاييم. آذر را مي» وهوفريانَ«ستاييم. آذر را مي» بِرِزي سونَگهه«ترا مي ستاييم. آذر 
-را مي» نَريوسنگ«ي شهرياري ايزد ستاييم. آذر نافهرا مي» سپِيشت«ستاييم. آذر را مي» وازيشت«ستاييم. آذر 

 ستاييم.

-ي آذران را ميي پسر اهوره مزدا، آن اشون، آن رد اشوني و همهها، آن مزدا آفريدهي خاندانخداي همه آذرخانه
 ستاييم.

  

12 

ي ستاييم. همهي اَشَون را ميهاي مزدا آفريدهي آبستاييم. همهي اَشَون را ميزدا آفريدههاي نيك مبهترين آب
 ستاييم.ي اشون را ميگياهان مزدا آفريده

  

13 

 ستاييم.داد ديوستيز را مي

 ستاييم.داد زرتشتي را مي

 ستاييم.روشن ديرين را مي

 ستاييم.دين نيك مزداپرستي را مي

  

14 

 ستاييم.ي آسايش اَشه را ميي بخشندهاوشيدرِنَ ي مزدا آفريدهكوه 

 ستاييم.ي اَشَون، ردان اَشَوني را ميي آسايشِ مزدا آفريدهي آسايشِ اَشه و بسيار بخشندههاي بخشندههمه كوه
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 ستاييم.فرِ كياني پيروزِ مزدا آفريده را مي

 يم.ستايفرِ پيروزِ ناگرفتنيِ مزدا آفريده را مي

 ستاييم.اَشَيِ نيك، آن شيدورِ بزرگوارِ نيرومند برزمند بخشنده را مي

 ستاييم.فرِ مزدا آفريده را مي

 ستاييم.پاداش مزدا آفريده را مي

  

15 

 ستاييم.آفرينِ نيك اَشَون را مي

 ستاييم.اَشَون مرد پاك را مي

 ستاييم.دامويش اوپمن، ايزد دلير چيره دست را مي

  

16 

 ستاييم.ها و گياهان را ميها و زميناين آب

 ستاييم.ها و آبشخورها را ميها و خانماناين جاها و روستاها و چراگاه

 ستاييم.ي اين روستاها را مياَهوره مزدا، دارنده

  

17 

 ستاييم.[ ايزدان ] روز و ماه و گهنبارها و سال، بزرگترين ردانِ اَشَوني را مي

  

18 

 سرايم.خوانم و ميستايم، ميهاي نيك تواناي پاك اشونان را ميشيفَرَو
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 ستاييم.هاي خانواده، روستا، شهر، كشور و زرتُشتوم را ميفروشي

  

19 

 ستاييم.ي ايزدان اشونان را ميهمه

ي ردان همهستاييم : هنگام ردي هاوني، هنگام ردي ساونگهي و ويسيه، هنگام ردي ي ردان اشوني را ميهمه
 بزرگ.

 ...»يـِنگهـِه هاتـَم «
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 مدههج هـات
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1 

 ...»اَشم وهو «

 اي مزدا !

از آن ِكسي خواهد شد كه با شور دل،  -» اَشَه«ترين بخششي آرماني در پرتو شايان -شهرياري مينوي نيك تو 
 )1بهترين كردارها را بجاي آورد. (

 را برآورم. اكنون بر سرِ آنم كه اين [ آرزو ]

  

2 

سپند «و گفتار و كردار به » بهترين منش«خويش، كسي را كه با » آرميتي«و » شهرياري مينوي«با » مزدا اهوره«
 )2خواهد بخشيد. (» جاودانگي«و » رسايي«بپيوندد، » اشه«و » مينو

  

3 

هايش او ] ست و دست» [ نيكمنش «بهترين [ روش را دارد ] و زبانش گوياي » سپندترين مينو«كسي كه در پرتو 
 ورزد، تنها يك انديشه [ دارد ] :را مي» آرميتي«كردارهاي 

 است.» اشه«پدر » مزدا«

  

4 

 اي مزدا !

گاه ) بيافريدي و بدان رامش بخشيدي و آن3تويي كه اين جهان خرمي بخش را براي او (». سپند مينو«تويي پدر 
 ) برگماشتي.4را به راهبري و آباداني آن (» يآرميت«همپرسگي كرد، » منش نيك«كه او با 

  

5 

 اي مزدا !
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 روي برتافتند، آزار بينند؛ اما اَشَونان چنين نشوند.» سپند مينو«دروندان كه از 

 نوا باشد، بايد دوست شمرد و دروند را هر اندازه هم كه توانگر باشد، بايد بدخواه دانست.اشون را هرچند هم كم

  

6 

 اهوره !اي مزدا 

اي؛ اما دروند كه با هاست، به اشون نويد دادهچه را كه براستي بهترين دهشي آنهمه» سپند مينو«[ تو ] در پرتو 
 مند نتواند شد.برد، از مهر تو بهرهمنش و كردار زشت خويش بسر مي

  

7 

 اي مزدا اهوره !

-] هردو گروه را مي ، پاداش [ و پادافره»اشه«و » آرميتي«خود و با ياوري » آذرِ«و » سپند مينو«[ تو ] در پرتو 
 بخشي.

 بدرستي بسي از جويندگان به [ دين ِ] تو خواهند گرويد.

  

8 

 [ راسپي : ]

كش بريم، مزدا اهوره ما را رسايي و جاودانگي هرگاه بهترين انديشه و گفتار و كردار را نزد سپند مينو و اشه پيش
 د.و شهرياري مينوي و فروتني بخش

 ...»اَشم وهو «

 ستاييم.) را مي5هات (» سپنتمد«

 ...»يِنگهِه هاتَم «

  



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 116 برگ  
 

 )51(يسنا  16. بند يكم از گاثا 1

  

 باشد.) مي47(يسنا  12ي گاثا گانهتكرار تمام بندهاي شش 7تا  2. بند 2

  

 . آدمي3

  

 هاي اخالقي و ديني زرتشت.)در آموزه» زمين«با » آرميتي«. زمين و جهان (اشاره است به اين هماني 4

  

 ) كه در آغاز سپنتمد گاه آمده است.47(يسنا  12. اشاره است به گاثا 5
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 منوزده هـات
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 [زوت:]

  

1 

 زرتشت از اَهوره مزدا پرسيد:

 اي اهورهمزدا! اي سپندترين مينو!اي دادارِ جهان استومن! اي اَشَون!

 افگندي،اي اهوره مزدا...كدام بود آن سخني كه مرا در دل 

  

2 

 پيش از آفرينش آسمان،پيش از آب،پيش از جانور،پيش از گياه،پيش از آذر

 اهوره مزدا،پيش از اشون مرد،پيش از تبهكاران و ديوان و مردمان [دروند]،پيش از

 )1سراسر زندگي اين جهاني و پيش از همه مزدا آفريدگان نيك اشه نژاد؟ (

  

3 

 دا گفت:آنگاه اَهوره مز

 اي سپيتمان زرتشت!

 بود كه ترا در دل افگندم...» اَهونَ ويريه...«آن سخن،

  

4 

 پيش از آفرينش آسمان،پيش از آب،پيش از جانور،پيش از گياه،پيش از آذر

 اهوره مزدا،پيش از اشون مرد،پيش از تبهكاران و ديوان و مردمان [دروند]،پيش از

 همه مزدا آفريدگان نيك اشه نژاد؟سراسر زندگي اين جهاني و پيش از 
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5 

 اي سپيتمان زرتشت!

برگزيده ديگر است كه بي » گاه« ي من هر گاه بي هيچ درنگ و لغزشي سروده شود،برابر صد »اَهونَ ويريه...«اين 
 .برگزيده ديگر است» گاه« هيچ درنگ و لغزشي سروده شده باشد و هر گاه با درنگ و لغزش سروده شود،برابر ده 

  

6 

 اي سپيتمان زرتشت!

را از بر بخواند يا به ياد بسپارد و باژ گيرد يا باژكنان » اَهون ويريه...«كسي كه در زندگي اين جهاني،براي من 
به بهترين -روانش را از فراز چينود پل سه بار به بهشت -اهوره مزدا-بسرايد يا آن را به هنگام سرودن بستاند،من

 برسانم.-شَه ،به بهترين روشناييزندگاني،به بهترين اَ

  

7 

 اي سپيتمان زرتشت!

نيم يا سه يا چهار يك يا -را باژ گيرد و پاره اي از آن را» اَهونَ ويريه...«كسي كه در زندگي اين جهاني،براي من 
اين زمين،از روانش را از بهشت دور كنم.من او را به اندازه درازا و پهناي -اهوره مزدا -پنج يك آن را نخواند،من

 بهشت دور كنم و اين زمين را به همان اندازه كه دراز است،پهناست.

  

8 

در ميان آنهاست،فروخواندم؛ پيش از آفرينش آسمان برين،پيش از » رتو« و » اَهو«من در آغاز،واژگاني را كه 
،پيش از آفرينش پيكر آب،پيش از زمين،يش از گياه،پيش از آفرينش گاو چهارپا،پيش از زايش مرد اَشون دو پا

 خورشيد برين و پس از آفرينش امشاسپندان.
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9 

« از ميان آن دو مينوي نخستين،سپند مينو سراسر آفرينش اشه را كه بوده است و هست وخواهد بود،با گفتار 
 اند.براي من بر خو» شيوثنَنَم اَنگهوش مزدايي

  

10 

و اين سخن، در ميان سخنان،كارآمدترين سخني است كه گفته شده و بر زبان آورده شده و خوانده شده است.اين 
سخن را چندان توانايي است كه اگر همه [مردمان] جهان استومند،آن رابياموزند و به ياد بسپارند،خود را از مرگ 

 رهايي توانند داد.

  

11 

 ت تا هر يك از آفريدگان [جهان]، آن را در پرتو بهترين اشه ياد گيرد و بدان بينديشد.اين سخن ما گفته شده اس

  

12 

 شناختند.» رتو« و » اهو« چنين گويد كه زرتشت را »: يثَه « 

 چنين است. جهان آفريدگان انديشه،نزد نخستين در نيز-مزدا اهوره –چنين گويد كه او » : اَثا« 

 او از همه بزرگتر است. آموزش مي دهد كه»:يثَه« 

 چنين گويد كه آفرينش، اوراست.»: اَثا«

  

13 

 سومين آموزش دين را باز مي گويد كه زندگي خوب،از آن مزداست.»: ونگهوش « 

 :چنين گويد كه او آموزگار منش نيك است.» دزدامنَنگهو« 

 را نشان مي دهد.» اَهو»: «شيوثنَنَم « 
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14 

 مي آيد كه او آفرينش راست؛ همان گونه كه آفريشن اوراست.بر » مزدا«از واژه 

 چنين بر مي آيد كه:اي مزدا! شهرياري مينوي از آن تست.» خشَترم اَهوره يي « از واژه 

 گوياي آن كسي است كه در پرستاري از درويشان،دوست سپيتمان زرتشت است.» دريگو بيو واستارم« واژه هاي 

 نج آموزش دين را در بر مي گيرد.پ» يثَه اَهوويريو...« 

 و سخن اهوره مزداست.» منثَره «سراسر » يثَه اَهوويريو...« 

  

15 

 را بسرود.[آن خداي] بهتر، همه [آفرينش نيك] را بيافريد....» اَهونَ ويريه «اهوره مزداي بهتر،

 اهريمن به تنگ آمد.اهوره مزدا از دور بدان بد سرشت چنين گفت:

 و نه روان ما دو [ مينو ] با هم سازگارند.» دين«آموزش،نه خرد،نه باور،نه گفتار،نه كردار،نه  نه منش،نه

  

16 

 اين گفتار مزدا سه بخش دارد و به چهار پيشه و پنج ردان مي نگرد و با دهش و بخشش،سرانجام مي گيرد.

 كدامند [سه] بخش اين گفتار؟ -

  

 انديشه نيك ،گفتار نيك،كردار نيك. -

  

  

17 

 كدامند [چهار] پيشه؟ -
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 آتُربان ،ارتشتار،برزيگر ستور پرور و [دست ورز] سازنده. -

خويشكاري همه [اينان] در راست انديشي،راست گفتاري وراست كرداري با اَشَون مرد پيرو رد دين پژوه،برابر 
 است:

 )2» (با كُنش خويش جهان را به سوي اَشَه پيش مي برند.« 

  

18 

 پنج ردان؟كدامند  -

 خانه خدا،دهخدا،شهربان،شهريار و پنجمين آنان زرتشت (در سرزمينهاي ديگر،جز ري زرتشتي). -

 در ري زرتشتي تنها جهار [تن] ردانند.

 كدامند ردان اين سرزمين ها؟ -

 خانه خدا،دهخدا،شهربان،شهريار و پنجمين آنان زرتشت. -

  

19 

 انديشه نيك چيست؟ -

 نخستين منش نيك. -

 گفتار نيك چيست؟ -

 سخن ورجاوند. -

 كردار نيك چيست؟ -

 سرود ستايش و برتر شماري آفريدگان پاك. -
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20 

 مزدا گفت؟

 به كه گفت؟ -

 .جهاني و مينُوي اَشَون به  -

 چه گفت در سخني كه او در دل افگند؟ -

 بهترين شهريار. -

 به چه كسي؟ -

 نباشد.به اشون و بهتري كه در شهرياري،خود كامه  -

  

21 

 را مي ستاييم.» اَهون ويريه....« 

 را مي ستاييم،چه بلند بر خوانده،چه آهسته باژ گرفته، چه سروده،چه ستوده.» اَهون ويريه....«

 ...»ينگهه هاتَم «

  

  

  

 پانوشت:

  

» دارنده خصلت اشه«و بعضي به » در اشه اصيل«را برخي از گزارشگران به »اَشَه چيثرَه « . تعبير اوستايي 1
 برگردانده اند.

 6،بند43. گاه.يس .2
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 مبيست هـات
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1 

 اهوره مزدا گفت:

 »اَشم وهو وهيشتم اَستي.«

 [از اين گفتار] بر مي آيد كه بهترين نيكي بدو داده شود؛ چنان كه دوستداري به دوستدار.

 »وهو وهيشتم اَستي.« 

 ر بندد.اينچنين دين را [(آموزش ديني را)] كا

  

2 

 »اوشتا اَستي اوشتا اهمايي.« 

 از اين سخن بر مي آيد كه سراسر [دهش] اَشَه،هر يك از خواستاران اشه راست.

 اينچنين پايدار [از اين سخن] بر مي آيد كه سراسر [دهش] اَشَه،هر يك از خواستاران اشه راست.

  

3 

 »هيت اَشايي وهيشتايي اَشم.« 

 در بر گيرنده آن است.» منثَره « به سراسر سخن ورجاوند كه همه  [اين سخن]،رهنموني است

 اينچنين آموزش مي دهد:

اَشَه از شهرياري مينُوي [اَهوره] است و ستايندگان اَشَه را [دهش] اَشَه ارزاني شود و سوشيانتها شما را اشه 
 بخشند.

 ه و گفتار اَهوره مزداست.سخن فرو فرستاد -» اَشم وهو...« سراسر گفتار  -سه فرمان ايزدي 
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4 

 مزدا گفت:

 به كه گفت؟ -

 اَشَون مينُوي و جهاني. -

 چه گفت در سخني كه او را در دل افگند؟ -

 بهترين شهريار. -

 به چه كسي؟ -

 به اَشَون و بهتري كه در شهرياري،خود كامه نباشد. -

  

5 

 »را مي ستاييم.» اَشَه وهييشت 

»هيشتستاييم؛ چه بلند بر خوانده، چه آهسته باژ گرفته،چه سروده، چه ستوده.را مي » اَشَه و 

 »ينگهه هاتَم...«
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 ميكبيست و  هـات
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1 

 سخن ستايش زرتشت اَشَون [چنين است]:

 »ينگهه هاتَم آ اَت يسن پيتي.«

 .است اهره داده در كه آنچنان آموزد؛ مي را  ستايش مزدا» ينگهه«

 مي آموزد كه زندگي مردمان جهان را [ بكار آيد].ستايشي را » هاتَم«

  

2 

در اين جا رهنموني است به ستايش زنان اشون كه در نيايش امشاسپندان،سپندارمذ را در آغاز مي » ياونگهم«
 ستايند.

 ]سخن برازنده ستايش است.-»ينگهه هاتم...«سراسر -سه فرمان ايزدي [

 اين ستايش چه كسي راست؟ -

 پندان راست.ستودن امشاس -

  

3 

 آنگاه مزدا گفت:

 بهروزي كسي را باد كه از او به هر كسي بهروزي رسد! -

 او را [چنين بهروزي] دهاد! -مزدا اهوره  -شهريار يگانه بي همتا 

  

4 

 مزدا با اين گفتار،چه پيامي داد؟

و خواهد بود،بهترين بهروزي را به هر يك از اشوناني كه بوده است و هست » بهروزي«پيام بهروزي داد و با واژه  -
 پيام داد آن [خداوند] بهتر،مزداي بهتر.
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 به [زرتشت] اشون بهتر،پيام بهروزي داد هر يك از اشونان بهتر را.

  

5 

 خوب ستوده پاك را مي ستاييم.» ينگهه هاتم...«

 »ينگهه هاتم...«
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1 

 ...»اَشم وهو «

 مند و امشاسپندان را.ايم دادار اَهوره مزداي رايومند فرهنهادهاينك برسم و زور 

 اين هوم به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.

 اين شير روان به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.

 ي به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.»هذا نَئپتا«اين گياه 

  

2 

ي به آيين اشه نهاده را خواستار »هذا نَئپتا«هوم، آميخته به شير، آميخته به هاي نيك، اين زور آميخته به با آب
 ستايشم.

 هاي نيك، آب هوم را خواستار ستايشم.با آب

 هاون سنگين را خواستار ستايشم.

 هاون آهنين را خواستار ستايشم.

  

3 

و » گاهان«پرستي، سرودن اين گياه برسم و پيوستگي به خشنودي رد، يادگيري و كاربندي دين نيك مزدا 
 پيوستگي به خشنودي رد اَشَون، رد اشوني و اين هيزم و بخور را خواستار ستايشم.

 ي مزدا آفريدگان نيك اشه نژاد را خواستار ستايشم.و همه -اي آذر اهوره مزدا !  -ترا 

  

4 

 وار اشوني را.خشنودي اهوره مزدا، امشاسپندان، سروش پارسا و آذر ِاهوره مزدا، آن رد بزرگ
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5 

 ام. ها، ردانِ اَشَونيخواستار ستايش [ ايزدان ] گاه

 ام. خواستار ستايش هاوني اَشَون، رد اَشَوني

 ام. ي اَشَون، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش ساونگهي و ويسيه

ي چراگاه  نامبردار و رام ِبخشندههزار چشم، [ آن ] ايزد  خواستار ستايش مهر فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوشِ ده
 خوبم.

  

6 

 ام. خواستار ستايش رپيثوينِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش فْرادت فْشو و زنتوم اَشَون، ردان ِاَشَوني

 مزدايم. خواستار ستايش اَرديبهشت و آذر اَهوره

  

7 

 دن، ريرِين ِاَشَونيخواستار ستايش اُزام. اَشَو 

 ام. خواستار ستايش فْرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني

 ام. هاي مزدا آفريدهخواستار ستايش رد بزرگوار نَپات اَپام و آب

  

8 

 ام. خواستار ستايش اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. اَشَوني خواستار ستايش فْرادت ويسپم و زرتُشتوم اَشَون، ردانِ

ي برزمند و  ي ِنيك آفريده   هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم خواستار ستايش فَروشي
 بهرام ِاَهوره آفريده و اوپرَتات پيروزم.
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9 

 ام. خواستار ستايش اُشَِهينِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني نْمانْيِهخواستار ستايش بِرِجيه و 

ترين و اَرشْتاد گيتي افزاي و جهان  خواستار ستايش سروشِ پارسايِِ پاداش بخشِ پيروزِ گيتي افزاي و رشْنِ راست
 پرورم.

  

10 

 ام. خواستار ستايش [ ايزدان ] ماه، ردانِ اَشَوني

 ام. ونيخواستار ستايش اَندرماهِ اَشَون، رد اَشَ

 ام. يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني خواستار ستايش پرماه، و ويشپتَثَ

  

11 

 ام. خواستار ستايش [ ايزدان ] گَهنبارها، ردانِ اَشَوني

 ام. خواستار ستايش ميديوزرِمِِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش ميديوشمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. ستايش پتْيه شْهيمِِ اَشَون، رد اَشَونيخواستار 

 ام. خواستار ستايش اَياسرِمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش ميديارِمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. خواستار ستايش همسپتْمدمِ اَشَون، رد اَشَوني

 ام. اَشَونيخواستار ستايش [ ايزدان ] سال، ردانِ 
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12 

اند كه  اند به پيرامون هاوني. آنان از آن بهترين اَشَه ي اين ردانم كه سي و سه ردانِ اَشَونيخواستار ستايش همه
 مزدا آموخته و زرتُشت گفته است.

  

13 

ي تشَترِ  و ستاره ي سپند مينو خواستار ستايش اَهوره و مهر، بزرگوارانِ گزند ناپذيرِ آشَون و ستارگان آفريده
ي  و مهر، شَهريار همه -مزدا  چشمِ اَهوره -ي گاو و خورشيد تيز اسب  ي تخمه مند و ماه در بردارنده رايومند فَرِه

 هايم.سرزمين

 مندم. خواستار ستايش هرمزد [ روز ] رايومند فََرِه

 هاي اَشَونانم. خواستار ستايش [ ماه ] فَرَوشي

  

14 

 مزدا ! پسرِ اَهورهاي آذر 

 ي آذرانم. خواستار ستايش تو و همه

 ام. ي گياهان مزدا آفريده هاي مزدا آفريده و همهي آب هاي نيك و همهخواستار ستايش آب

  

15 

 يِ ورجاوند كارآمدم.»منثَره«خواستار ستايش 

رتُشتي، روشنِ ديرين و دينِ نيكز ديو ستيز، داد زدا پرستي خواستار ستايش دادام. م 

  

16 

ي آسايش اَشَه و  هاي بخشندهي كوه ي آسايشِ اَشَه و همه يِ مزدا آفريده و بخشنده  خواستار ستايش كوه اوشيدرِنَ
 ام. يِ مزدا آفريده، و فَرِكياني مزدا آفريده و فَرِ ناگرفتني مزدا آفريده ي آسايشِ اَشَه بسيار بخشنده
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 ام. يِ نيك، رسستات نيك و فَر [ و ] پاداش مزدا آفريده ، چيستايِ نيك، ارِثخواستار ستايش اَشيِ نيك

  

17 

 خواستار ستايش آفرينِ نيك اَشَون و اَشَون مرد پاك و دامويش اوپمنَ، ايزد دليرِ چيره دستم.

  

18 

ها و گياهان و اين زمين و ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانمانخواستار ستايش اين جاها و روستاها و چراگاه
ي آفريدگان سپند مينو، مردان و زنان  آن آسمان و باد اَشَون و ستاره و ماه و خورشيد و اَنيرانِ جاودان و همه

 اند. اَشَونم كه ردانِ اَشَوني

  

19 

ها و ماه و گَهنبارها و سالَم كه و گاه ام. خواستار ستايش ردانِ روز به هاونگاه، خواستار ستايش رد بزرگوار اَشَوني
 اند. ردانِ اَشَوني

  

20 

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

 مند و امشاسپندان را.ايم دادار اَهوره مزداي رايومند فرهاينك برسم و زور نهاده

 اين هوم به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.

 را خواستار ستايشم. اين شير روان به آيين اشه نهاده

 ي به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.»هذا نَئپتا«اين گياه 
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21 

ي به آيين اشه نهاده را خواستار »هذا نَئپتا«هاي نيك، اين زور آميخته به هوم، آميخته به شير، آميخته به با آب
 ستايشم.

 هاي نيك، آب هوم را خواستار ستايشم.با آب

 خواستار ستايشم. هاون سنگين را

 هاون آهنين را خواستار ستايشم.

  

22 

و » گاهان«اين گياه برسم و پيوستگي به خشنودي رد، يادگيري و كاربندي دين نيك مزدا پرستي، سرودن 
 پيوستگي به خشنودي رد اَشَون، رد اشوني و اين هيزم و بخور را خواستار ستايشم.

 مزدا آفريدگان نيك اشه نژاد را خواستار ستايشم.ي و همه -اي آذر اهوره مزدا !  -ترا 

  

23 

 ي چراگاه خوب ...مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهمزداي رايومند فرهاهوره

  

24 

 – اندرواي اي –زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ... پرستي مزدا نيك دين اشون يآفريده مزدا دانش ترينراست است، مينو سپند از كه

  

25 

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
دانش آموزشي مزدا ، دانش سرشتي مزدا آفريده، »منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...
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26 

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه ي آتشتو و همه

  

27 

هاي نخستين آموزگاران كيش، هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشيي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشيهمه
 اكان ...هاي نيفروشي

 خشنودي شما را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.
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 مسوبيست و  هـات
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1 

 [ زوت : ]

ها، روستاها، شهرها و كشورها بودند. آنان كه هاي آنان را كه پيش از اين در اين خانمانخواستار ستايشم فَرَوشي
نگاهداري كردند؛ جانور را نگاهداري كردند؛ كودك را آسمان را نگاهداري كردند؛ آب را نگاهداري كردند؛ زمين را 

 در زهدان مادر باردار نگاهداري كردند تا نميرد.

  

2 

 ي ايزدان اَشَونِ مينوي را.هاي همهمزدا امشاسپندان را؛ فروشيهاي اهورهخواستار ستايشم فروشي

و  -پسر زرتشت  -ست واسترَ هاي گيومرت، زرتشت سپيتمان، كيِ گـُشتاسپ، ايخواستار ستايشم فروشي
 ي نخستين آموزگاران كيش را.هاي پاك همهفروشي

  

3 

 -هاي اشونان را هاي هريك از اشونان هر زماني را كه بر اين زمين مرده است. فروشيخواستار ستايشم فروشي
و اينك به اميد  كه در كار و كوشش به سر بردند و از اين خانه درگذشتند -چه زن، چه نوجوان، چه دوشيزه 

 ستايش نيك و پاداشند.

  

4 

 هاي نيرومند پيروز اشونان را.خواستار ستايشم فروشي

 هاي نياكان و فروشي روان خويش را.هاي نخستين آموزگاران كيش، فروشيخواستار ستايشم فروشي

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

  

5 

 من خَستويم كه مزدا پرست، زرتشتي، ديوستيز و اهورايي كيشم.
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 هاوني اشون، رد اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 يِ اشون، ردان اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !ساونگْهي ويسيه

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

  

 [ زوت : ]

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

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

 كه پاسار مرد دانا بگويد....» اَثارتوش اشَات چيت هچا «
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

كنيم اين هوم وميزَد و زور و برسم به آيين اَشه گسترده و گوشت خوشي دهنده و شيرِ روان مزدا نياز ميبه اَهوره
 و گياه هذانـَئـِپـَتاي به آيين اَشَه نهاده را ...

  

2 

هاي هوم، آميخته به شير، آميخته به هذانئپتاي به آيين اَشَه نهاده، با آبهاي نيك، با اين زور آميخته به با آب
 نيك، آب هوم، هاون ِسنگين و هاون آهنين.

  

3  

و » گاهان«اين گياه برسم و پيوستگي به خشنودي رد، يادگيري و كاربنديِ ِدين ِنيك مزداپرستي و سرودن 
ي آفريدگان ِ نيِك و همه -اي آذر پسرِ اَهوره مزدا !  -زم و بخور، ترا پيوستگي به خشنودي رد اَشَوني و اين هي

 كنم.اَشَه نژاد را پيشكش و نياز مي

 كنيم :اينك اين همه را چنين نياز مي

  

4 

ردانِ بزرگوار و هاي اَشَونان، آذر اَهوره مزدا، هاي اَشَونان و رواناَهوره مزدا، سروشِ پارسا، اَمشاسپندان، فَرَوشي
 سراسرِ آفرينش اَشَه را ستايش و نيازش و خشنودي و آفرين !

  

5  

 كنيم :اينك اين همه را چنين نياز مي

آن اَشَوناني كه  -ي اَشَونان هاي همهفَرَوشي زرتُشت سپيتمان اَشَون را كه در جهان خواستار راستي شد و فَرَوشي
 -ي گيتي ) هاي نو كنندهاند (سوشيانتاند و آن مرداني كه [ هنوز ] زاده نشدهكه زنده اند، آن اَشَونانيدر گذشته

 را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !
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6  

اين هوم و ميزد و زور و برسمِ به آيين اَشَه گسترده و گوشت خوشي دهنده و شيرِ روان و گياه ِهذانَئپتايِ به آيين 
 را ...و اَشَه نهاده 

  

7  

هاي هاي نيك، با اين زور آميخته به هوم، آميخته به شير، آميخته به هذانئپتاي به آيين اَشَه نهاده، با آببا آب
 نيك، آب هوم، هاون ِسنگين و هاون آهنين.

8  

و » هانگا«اين گياه برسم و پيوستگي به خشنودي رد، يادگيري و كاربنديِ ِدين ِنيك مزداپرستي و سرودن 
ي آفريدگان ِ نيِك و همه -اي آذر پسرِ اَهوره مزدا !  -پيوستگي به خشنودي رد اَشَوني و اين هيزم و بخور، ترا 

 كنم.اَشَه نژاد را پيشكش و نياز مي

 كنيم :اينك اين همه را چنين نياز مي

  

9 

برند و ش بخش را كه با منش نيك بسر مياَمشاسپندان، شهرياران ِنيِك خوب كُنش ِجاودان زنده و جاودان پادا
 اَمشاسپندان بانوان را.

  

10 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ي اين خانه را و آنان را كه از اين پس در اين خانه زاده  افزايش اين خانمان را. افزوني چارپايان و مردان اَشَون زاده
 خواهند شد.
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11 

 كنيم : پيشكش مياينك اين همه را چنين 

 هاي نيك توانايِ پيروز اَشَون را تا اَشَونان را ياري كنند. فَروشي

  

12 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مند و مينويان و اَمشاسپندان را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !مزداي ِرايومند فَرِه دادار اَهوره

  

13 

 كنيم : پيشكش مياينك اين همه را چنين 

 ها، ردان ِاَشَوني را و هاونيِ اَشَون، ردِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ![ ايزدان ] گاه

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! ساونگهي و ويسيه

ي چراگاه خوب را ستايش و  هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبردار و رامِ بخشنده ه، [ آن ] هزار گوشِ دهمهر فراخ چراگا
 نيايش و خشنودي و آفرين !

  

14 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم :ش مياينك اين همه را چنين پيشك

 فْرادت فْشو و زنتومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !
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 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مزدا ! اَرديبهشت و آذرِ اَهوره را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

15 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ون، رد اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !اُزيِرينِ اَشَ

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! فْرادت

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !هاي مزدا رد بزرگوار نَپات اَپام و آب

  

16 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 و نيايش و خشنودي و آفرين !فرادت ويسپم و زرتُشتومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ي برزمند و بهرام اَهوره  يِ نيك آفريده هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم فَرَوشي
 و اوپرَتات پيروز را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !  آفريده
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17 

 كنيم : همه را چنين پيشكش مياينك اين 

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! بِرِجيه و نمانيه

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ترين و اَرشتاد گيتي افزاي و جهان پرور را ستايش و  وشِ پارسايِ پاداش بخشِ پيروزِ گيتي افزاي و رشنِ راستسر
 نيايش و خشنودي و آفرين !

  

18 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 و خشنودي و آفرين ! [ ايزدان ِ] ماه، ردانِ اَشَوني و اَندرماه اَشَون، رد اَشَوني را ستايش و نيايش

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! پرماه و ويشَپتثَ

  

19 

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 دن، ررِمِ اَشَويديِوزني و مدانِ اَشَونبارها، رني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ![ ايزدان ِ] گَهاَشَو 

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

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 پتيه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !
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 كنيم : مياينك اين همه را چنين پيشكش 

 اَياسرِمِ اَشَون، ردِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

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

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 وني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !همسپتمدمِ اَشَون، رد اَشَ

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 [ ايزدان ِ] سال، ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

20 

 كنيم :اينك اين همه را چنين پيشكش مي

اند كه مزدا آموخته و  ني و از آنِ بهترين اَشَهاند، به پيرامون هاو ي اين ردان را كه سي و سه ردان اَشَوني همه
 زرتُشت گفته است، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

21 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ه مند و ما ي تشَترِ رايومند فَرِه ي سپند مينو و ستاره اَهوره و مهر، بزرگوارانِ گزند ناپذيرِ آشَون و ستارگان آفريده
ها را ستايش و ي سرزمين و مهرشَهريار همه -مزدا  چشمِ اَهوره -ي گاو و خورشيد تيز اسب  ي تخمه در بردارنده

 نيايش و خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 مند را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !هرمزد [ روز ] رايومند فَره

 كنيم : چنين پيشكش مياينك اين همه را 
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 هاي اَشَونان را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! [ ماه ] فَرَوشي

  

22 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ي آذران را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! مزدا و همه ترا اي آذر پسر اَهوره

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

 ي گياهان مزدا آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين ! هاي مزدا آفريده و همهي آب همه هاي نيك وآب

  

23 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

را ستايش و نيايش   يِ ورجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتُشتي، روشنِ ديرين و دينِ نيك مزدا پرستي»منثَره«
 و آفرين ! و خشنودي

  

24 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ي آسايش ا َشَه و بسيار  هاي بخشندهي كوه ي آسايش اَشَه و همه ي بخشنده يِ مزدا آفريده كوه اوشيدرنَ
و نيايش و ي و فَرِ ناگرفتنيِ مزدا آفريده را ستايش  ي و فرِ كياني مزدا آفريده يِ مزدا آفريده ي آسايش اَشَه بخشنده

 خشنودي و آفرين !

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

رثستات ِنيك، فر و پاداش مزدا آفريده را ستايش و نيايش و خشنودي و اشي ِنيك، چيستاي نيك، اسي نيك، ر
 آفرين !
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25 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

دست را ستايش و نيايش و خشنودي و  دامويش اوپمنَ، ايزد دليرِ چيره آفرينِ نيك اَشَون و اَشَون مرد پاك و
 آفرين !

  

26 

 كنيم : اينك اين همه را چنين پيشكش مي

ها و گياهان و اين زمين و آن آسمان و باد ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانماناين جاها و روستاها و چراگاه
ي مردان و زنان اَشَون را كه ردانِ  و اَنيرانِ جاودان و آفريدگان سپند مينو و همه اَشَون و ستاره و ماه و خورشيد

 اَشَونيند، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !

  

27 

 كنيم : اينك به هاونگاه، اين همه را چنين پيشكش مي

اند ستايش و نيايش و خشنودي و  دانِ اَشَوني!ها و ماه و گَهنبارها و سال را كه ررد بزرگواراَشَوني، ردان روز و گاه
 آفرين !

  

28 

 ي چراگاه خوب ...مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهمزداي رايومند فرهاهوره

  

29 

 -اي اندرواي  -چه از تو زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آن» اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ي اشون دين نيك مزدا پرستي ...ترين دانش مزدا آفريدهكه از سپند مينو است، راست
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30 

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
ده، دانش آموزشي مزدا ، دانش سرشتي مزدا آفري»منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

  

31 

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه ي آتشتو و همه

  

32 

هاي نخستين آموزگاران كيش، هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشيي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشيهمه
 ي نياكان ...هافروشي

 خشنودي شما را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

  

33 

 كنيم :اينك اين همه را چنين نياز مي

هايِ نياكان را و فَرَوشيِ هايِ نخستين آموزگاران كيش را، فَرَوشيهايِ نيرومند پيروزِ اَشَونان را، فَرَوشيفَرَوشي
 آفرين ! روان خويش را ستايش و نيايش و خشنودي و

  

34 

  

 كنم :اينك اين همه را نياز مي
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 ي ردانِ اَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين !همه

 كنم :اينك اين همه را نياز مي

 ي ستايش و سزاوارنيايشند.را كه به آيين بهترين اَشَه برازنده -ايزدان مينُوي و جهاني  -ي نيكي دهندگان همه
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 مپنج وهـات بيست 
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1 

 ...»اَشم وهو «

 مند و امشاسپندان را.ايم دادار اَهوره مزداي رايومند فرهاينك برسم و زور نهاده

 اين هوم به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.

 اين شير روان به آيين اشه نهاده را خواستار ستايشم.

 خواستار ستايشم.ي به آيين اشه نهاده را »هذا نَئپتا«اين گياه 

  

2 

ي به آيين اشه نهاده را خواستار »هذا نَئپتا«هاي نيك، اين زور آميخته به هوم، آميخته به شير، آميخته به با آب
 ستايشم.

 هاي نيك، آب هوم را خواستار ستايشم.با آب

 هاون سنگين را خواستار ستايشم.

 هاون آهنين را خواستار ستايشم.

  

3 

و » گاهان«پيوستگي به خشنودي رد، يادگيري و كاربندي دين نيك مزدا پرستي، سرودن اين گياه برسم و 
 پيوستگي به خشنودي رد اَشَون، رد اشوني و اين هيزم و بخور را خواستار ستايشم.

 ي مزدا آفريدگان نيك اشه نژاد را خواستار ستايشم.و همه -اي آذر اهوره مزدا !  -ترا 

  

4 

 ي چراگاه خوب ...مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهد فرهمزداي رايومناهوره
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5 

 – اندرواي اي –زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ... پرستي مزدا نيك دين اشون يآفريده مزدا دانش ترينراست است، مينو سپند از كه

  

6 

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
، دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش آموزشي مزدا »منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

  

7 

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه آتش يتو و همه

  

8 

 ستاييم.ي ايزدان اَشَون مينوي را ميهمه

 ستاييم.ي ايزدان اَشَون جهاني را ميهمه
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 مششبيست و  هـات
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1 

 سرايم.خوانم و ميستايم، ميهاي نيك تواناي پاك اشونان را ميفَرَوشي

 ستاييم.خانواده، روستا، شهر، كشور و زرتُشتوم را ميهاي فروشي

  

2 

ستاييم كه مهترين و بهترين و زيباترين و مزدا را ميهاي نخستين، فَرَوشي اهورهي اين فَرَوشياينك در ميان همه
 استوارترين و خردمندترين و برزمندترين و سپندترين است.

  

3 

 ستاييم.اَشَونان را ميهاي نيك توانايِ پاك فَرَوشي

ستاييم، آن تيزبينانِ بزرگوار بسيار زورمند دلير اهورايي را كه ورجاودانِ هاي ] امشاسپندان را مي[ فروشي
 اند.جاودانه

  

4 

نخستين آموزگاران و نخستين آموزندگان كيش، مردان و » فروشي«و » روان«و » بوي«و » دين«و » جان«اينك 
 ستاييم.اند، ميي پيروزي اَشَه بودهكه انگيزهزنان اشوني را 

 ستاييم.نيك كنش را مي» گوشورونِِ«

  

5 

 ستاييم.اند و فروشي گيومرت اشون را ميي پيروزي اشه بودههاي ] آنان را كه انگيزه[ فروشي

 ستاييم.اينك پاداش و فروشي زرتُشت سپيتْمانِ اَشَون را مي

 ستاييم.ا ميفروشي كي گشتاسپِ اشون ر
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 ستاييم.را مي -پسر زرتشت  -فروشي ايست و استرَيِ اشون 

  

6 

اند، ي پيروزي اشه بودهنياكان، مردان و زناني را كه انگيزه» فروشي«و » روان«و » بوي«و » دين«و » جان«اينك 
 ستاييم.مي

هاي نو اند. (سوشيانتهنوز ] زاده نشدهاند و هستند و آن مرداني را كه [ ي اشوناني را كه بودههاي همهفروشي
 ستاييم.ي گيتي) ميكننده

  

7 

 ستاييم.هاي درگذشتگان را مياينك روان

 ستاييم.هاي اشونان را ميفروشي

-مي -[ خواه ] اشون مردان، [ خواه ] اشون زنان  -ي اين خاندان را از آموزگار و آموزنده ي نياكان درگذشتههمه
 ستاييم.

  

8 

 ستاييم.ي آموزگاران اشون را ميهاي همهشيفرو

 ستاييم.ي آموزندگان اشون را ميهاي همهفروشي

 ستاييم.ي اشون مردان را ميهاي همهفروشي

 ستاييم.ي اشون زنان را ميهاي همهفروشي

  

9 

 ستاييم.اند، ميي فرزندان اشوني را كه از اشوني پديد آمدههاي همهفروشي
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 ستاييم.ناني را كه در كشورند ميهاي اشوفروشي

 ستاييم.هاي اشوني را كه در بيرون از كشورند، ميفروشي

  

10 

 ستاييم.هاي اشون مردان را ميفروشي

 ستاييم.هاي اشون زنان را ميفروشي

 ستاييم.هاي نيك تواناي پاك اشونان را از [ فروشي ] گيومرت تا سوشيانت پيروز ميي فروشيهمه

  

11 

 زوت و راسپي : ][ 

 ستاييم.هاي اشونان را ميي فروشيهمه

 ستاييم.هاي اشونان را ميهاي درگذشتگان و فروشيروان

 ...»ينگْهِه هاتَم «

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

 كه پاسار مرد دانا بگويد....» اَثارتوش اشَات چيت هچا «
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 متفيست و هب هـات
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1 

گزينيم تا اهريمن نابكار را براندازيم؛ تا ديو خشم برمي» رتو«و » اَهو«را  -مزدا اهوره -تر از همه اينك آن بزرگ
 را براندازيم ...» ورِنَ«ي ديوان و دروندان خونين درفش را برافگنيم؛ تا ديوان مزندري را برانيم؛ تا همه

  

2 

 مند،فره رايومند يستاره تا بشناسيم؛ واال را امشاسپندان تا بشناسيم؛ واال را مندفره رايومند مزداياهوره تا 
 واال را مينو سپند اشون آفريدگان يهمه تا بشناسيم؛ واال را مرد اشون تا بشناسيم؛ واال را فروغ پر تشتر

 شناسيم.ب

  

3 

 ...»يثه اهوويريو «

  

4 

 اي مزدا !«

 و به آزادكامي تو را بستايم.» منش نيك«با » اَشَه«گفتارها و كردارها بيآگاهان تا به راستي در پرتو مرا از بهترين 

 اي اَهوره !

 )1» (با شهرياري مينوي خويش و به خواست خود، زندگاني نو و سرشار از اشه را به ما ارزاني دار

  

5 

 اي اَيريمن ِگرامي !

ي را كه در خور مزدي »دين«زرتشتي را، ياري منش نيك را، ياري هر آن بدين جا آي ياري مردان و زنان 
 گرانبهاست !

 مزدا ارزاني دارد، خواستارم.را كه اهوره» اشه«دهش آرماني 
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 ...»اَشم وهو «

  

6 

بايد  -كه با اشي گنجور همراه است  -هوم همچون مزدا توانا، آن رد اشوني، [ آن اشون ] پالوده و سروش نيك 
 ماره در اينجا كوشا باشند.ه

  

7 

) به آيين اشه سروده را، هاون به آيين اشه به كار انداخته و سخن 2ي ... (ي فرخنده...»اَهونَ ويريه «آموزيم ما مي
 راست گفته را.

 تر شوند.ها فرخندهاين چنين، آن

  

8 

 اي مزدا اهوره !

 اي منش نيك ! اي شهرياري مينوي ! ي گيتي افزاي !اي تواناترين ! اي آرميتي ! اي اشه

 بخشيد، بر من بخشايش آوريد.گاه كه پاداش هركس را ميبه من گوش فرا دهيد و آن

  

9 

 اي اهوره !

 توش و توانم ده.» آرميتي«[ خود را ] به من بنماي و [ در پرتو ] 

 اي مزدا !

 سروري بخش.» منش نيك«بسيار و از توانايي » اشه«نيكويي، از » مينو«به پاداش ستايشم از سپندترين 
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10 

 ي تيز بين !اي اهوره

است، بر من آشكار » منش نيك«و از » شهرياري مينوي«مانند خويش را كه از به شادماني و رامش من، دهش بي
 كن.

 اي سپندارمذ !

 آموزش ده و روشني بخش.» اشه«مرا به [ ياري ] » دين ِ«

  

11 

كند و گفتار مي» مزدا«خويش را همچون نيازي پيشكش » منش نيك«ي و گزيدهي تن و جان اينك زرتشت همه
 )3برد. (ارمغان ] مي» [ اشه«آگاهي و نيروي خود را نزد و كردار و دل

  

12 

 من خَستويم كه مزدا پرست، زرتشتي، ديو ستيز و اهورايي كيشم.

 هاوني اشون، رد اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

 ي اشون، ردان اشوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.ونگهي و ويسيهسا

 .آفرين و خشنودي و نيايش و ستايش را  ها و ماه و گهنبارها و سالردان روزگار و گاه

  

13 

 ...»يثَه اهوويريو «

  

14 

 ...»اشم وهو «
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15 

 ستاييم.را مي...» اَهون ويريه «

 ستاييم.امشاسپند را ميارديبشت زيباترين 

 ...»ينگهه هاتم «

  

  

 15، بند 34يسنا  -. گاهان 1

براي آن معني «ي آن نوشته است : آمده كه استاد پورداوود درباره» اوپنگهاو«ي ها در متن واژه. به جاي نقطه2
 »مناسبي نيافتم.

 .14تا  11بندهاي  33يسنا  -اين هات برابر است با گاهان  11تا  8. بندهاي 3
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 مهشتبيست و  هـات
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28/1 

  

 انديشه و گفتار و كردار زرتشت پاك ،

 يانش اهوراست .

 فراپذيريد اي جاودان هاي پاك ،

 گات ها را .

 درود به شما اي سروده هاي پاك .

 اينك ،

 اي مزداي پاك نيكي افزا ،

 در آغاز ،

 با دست هاي بر افراشته و خواهان شادماني

 مي آوريم . به تو نماز

 باشد كه

 با همه ي كردارهاي پاك و راست ،

 كه با خرد و انديشه ي نيك انجام گيرد ،

 روان آفرينش را خوشنود سازم .

  

28/2 

  

 اي اهورامزدا ،

 با انديشه ي نيك به تو روي مي آورم ،
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 در پرتو راستي ،

 مرا از پاداش زندگي مادي و مينويي ،

 مي رساند ،كه گروندگان را به خوشبختي 

 برخوردار كن .

  

28/3 

  

 اي راستي و اي انديشه ي نيك ،

 و اي اهورامزدا ،

 من براي شما مي سرايم ،

 با سرودي كه پيش از اين كس نسروده است ،

 تا توانايي مينويي و پارسايي ،

 در ما فزوني گيرد .

 خواهش ما را بپذيريد ،

 و به ما شادماني و خوشبختي ببخشيد .

  

28/4 

  

 من روانم را با انديشه ي نيك ،

 به سراي برين جاي خواهم داد .

 و با آگاهي از پاداشي كه
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 اهورامزدا براي كارها برنهاده است ،

 تا تاب و توان دارم ،

 به مردمان مي آموزم كه

 در راه راستي بكوشند .

  

28/5 

  

 اي راستي ،

 كي تو را خواهم ديد ؟

 اي انديشه ي نيك ،

 تو را خواهم يافت ؟كي با دانايي 

 و اي اهوراي توانا ،

 كي به تو راه خواهم برد ؟

 و كي آواي دروني مزدايي را خواهم شنيد ؟

 باشد كه

 با ميهن پيام انديشه انگيز بر زبان ،

 به گمراهان راه بنمايم .

  

28/6 

  

 اي راستي و اي انديشه ي نيك ،
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 به سوي من آييد ،

 داريد . و بخشش ديرزيوي را به من ارزاني

 و تو اي اهورامزدا ،

 با سخنان راستين خود ،

 به زرتشت نيروي مينويي و شادماني ،

 و به همه ي ما توانايي ده ،

 تا بر آزار و ستيز دشمنان خود چيره گرديم .

  

28/7 

  

 اي راستي ،

 بخشش را كه پاداش انديشه ي نيك است ،

 به ما ارزاني دار .

 و تو اي پارسايي ،

 شتاسب و پيروان او را بر آورده ساز .آرزوهاي گ

 و تو اي مزدا ،

 به ما توانايي بخش ،

 تا پيام تو را به همگان برسانيم .
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28/8 

  

 اي اهورا ،

 اي تو بهترين و بهتر از همه ،

 و با بهترين راستي ها هماهنگ ،

 به دل از تو مي خواهم ،

 به فر شوستر دلير و ديگر يارانم ،

 براي هميشه ببخشايي . انديشه ي نيك را

  

28/9 

  

 اي اهورامزدا ،

 اي راستي ،

 و اي انديشه ي نيك ،

 با بخششي كه به من داريد ،

 هرگز شما را نمي آزارم ،

 و مي كوشم كه ستايش خود را

 به شما نياز كنم ،

 كه شما توانايي مينويي ،

 سزاوار و درخور ستايشيد .
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28/10 

  

 اي اهورامزدا ،

 را آرزوي كساني

 كه راست و نيك انديش و درست كردارند ،

 و تو آنها را مي شناسي ،

 برآورده ساز .

 من نيك مي دانم كه تو ،

 نيايشهايي را كه از دل برآيد ،

 و براي انجامي نيك باشد ،

 پاسخ خواهي گفت .

  

28/11 

  

 اي هورامزدا ،

 با آواي خود ،

 بر خرد و انديشه ي من ،

 كه با اين نيايش ها ،

 راستي و انديشه ي نيك را براي هميشه نگاهبانم ،

 بياموز و بازگوي كه

 در آغاز ،
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 هستي و آفرينش چگونه پديدار گشته است ؟
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 مبيست و نه هـات
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29/1 

  

 روان جهان به شما گله مي دارد ،

 براي چه مرا آفريدي ؟

 كه مرا به كالبد هستي در آورد ؟

 سنگدلي و گستاخي ،خشم و زور و دست يازي و 

 مرا فرا گرفته است .

 مرا جز تو پشتي و پناهي نيست ،

 رهاننده ي نيكي كه مرا برهاند ،

 به من بنماي .

  

29/2 

  

 و آنگاه ،

 آفريدگار جهان از راستي پرسيد :

 راهبر تو در جهان كيست ؟

 تا ما او را پشتيبان شده و به او

 توان آبادي جهان را ببخشيم .

 چه كسي سردار جهان باشد ،مي خواهي 

 تا خشم و آزار دروندان را فروشكند ؟
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29/3 

  

 راستي به پاسخ گفت :

 از اينان كسي را نميشناسم

 كه آزار از جهان بردارد ،

 و راستان را در برابر تبهكاران ياري كند .

 در ميان اين مردمان ،

 اين كس بايد تواناتر از همه باشد ،

 . تا به ياريش بشتابيم

  

29/4 

  

 اهورامزدا بهتر از همه آگاه است

 كه پيروان خدايان دروغين

 در گذشته چه ها كردنده اند ،

 و در آينده نيز چه ها خواهند كرد ،

 و تنها ، اهورامزدا داور است ،

 پس هر چه او مي خواهد همان خواهد كرد .
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29/5 

  

 من و روان جهان بارور ،

 با دستهاي بر افراشته ،

 اهورا را ستايش مي كنيم ،

 و از او مي خواهيم كه

 به پارسيان و راهبر آنان ،

 از سوي دروندان ،

 گزندي نرسد .

  

29/6 

  

 آنگاه ،

 اهورامزدا ،

 كه بافت و سروده زندگي

 از دانايي اوست ، گفت :

 آيا تو سردار و راهبري پارسا نمي شناسي ؟

 آيا تو برگزيده ي آفريدگار ،

 نگاهداري و نگهباني جهان نيستي ؟براي 
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29/7 

  

 اين سخن انديشه انگيز خوشبختي افزا ،

 از اهورايي است كه :

 خواستش با راستي هماهنگ است .

 . اهورامزدا ،

 براي آبادي جهان ،

 آن را به پارسيان آموخته است .

 اي انديشه ي نيك ،

 كيست آنكه از تو باشد

 بخشد ؟و به راستي مردمان را ياري 

  

29/8 

  

 من تنها يكي را مي شناسم كه

 به آموزش ما گوش فرا مي دارد ،

 و او ،

 زرتشت اسپنتمان است ،

 و تنها اوست كه مي خواهد

 سروده ستايش مزدا و راستي را

 به مردمان برساند .
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 پس ما به او ،

 شيوايي و دلپذيري سخن مي بخشيم .

  

29/9 

  

 آنگاه ،

 ،روان جهان باز خروشيد 

 آيا من بايد سخنان مرد ناتواني را

 بپذيرم و پشتيبان او باشم ؟

 مرا براستي آرزوي سردار توانايي بود ،

 كي چنين كسي ،

 با دستهاي تواناي خود ،

 مرا ياري خواهد كرد ؟

  

29/10 

  

 اي اهورا ،

 از راه راستي و انديشه ي نيك ،

 به وي نيرو و توانايي ارزاني دار ،

 و رامش پديد آورد . تا خانمان آباد

 اي مزدا ،
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 من او را برترين آفريده ي تو مي شناسم .

  

29/11 

  

 اي اهورامزدا ،

 كي راستي و انديشه ي نيك و توانايي مينويي

 به ما روي خواهد كرد ؟

 كي انجمن مغان ،

 اين آيين تو را خواهد پذيرفت ؟

 اينك كه ياوري براي ما رسيده است ،

 هستيم .ما آماده ي ياري او 
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 اُم سي هـات
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30/1 

  

 اينك سخن مي دارم ،

 براي شما اي خواستاران ،

 و براي شما اي دانايان ،

 از دو نهاده ي بزرگ .

 و مي ستايم ،

 اهورا و انديشه ي نيك را ،

 و دانش نيك و آيين راستي را ،

 تا فروغ و روشنايي را دريابيد ،

 و به رسايي و شادماني برسيد .

  

30/2 

  

 پس ،

 بهترين گفته ها را به گوش بشنويد ،

 و با انديشه ي روشن بنگريد ،

 و هر يك از شما براي خويشتن ،

 از اين دو راه يكي را برگزينيد ،

 و پيش از رويداد بزرگ ،

 هر يك بدرستي آگاه شويد ،
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 و اين آيين را بياموزيد و بگسترانيد .

  

30/3 

  

 اينك ،

 ه در آغاز ،آن دو مينوي همزاد ك

 در انديشه و انگار پديدار شدند ،

 يكي نيكي را مي نمايد و آن ديگري بدي را ،

 و از اين دو

 دانا راستي و درستي را بر ميگزيند و نه نادان .

  

30/4 

  

 و آنگاه ،

 كه در آغاز ،

 آن دو مينو به هم رسيدند ،

 زندگي و نازندگي را پديد آوردند .

 باشد كهو تا پايان هستي چنين 

 بدترينِ منشها از آنِ پيروان دروغ ،

 و بهترين منشها از آن پيروان راستي خواهد بود .
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30/5 

  

 از اين دو مينو ،

 پيرو دروغ بدترينِ كردارها را بر مي گزيند ،

 و آنكه پاكترين انديشه ها را دارد ،

 و آراسته به فروغ پايدار است ،

 درست ،و آنكه با باور استوار و كردار 

 اهورامزدا را خشنود مي سازد ،

 راستي را .

  

30/6 

  

 از آن دو ،

 كژانديشان راستي را بر نمي گزينند .

 زيرا هنگامي كه دو دلند ،

 فريب بر آنها فراز آيد ،

 و از اين رو ،

 به بدترين انديشه ها مي گرايند ،

 و به سوي خشم مي شتابند ،

 كشانند .و زندگي مردامان را به تباهي مي 
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30/7 

  

 و به آنكه راه نيك بر مي گزيند ،

 تواناييِ مينويي و انديشه ي نيك و راستي فرا رسد ،

 و پارسايي به كالبد او پايداري و استواري بخشد ،

 و چون او از آنِ تو بوده است

 در آزمون سخت پيروز بر مي آيد .

  

30/8 

  

 و هنگامي كه ،

 گناهكاران به كيفر خود رسند ،

 آنگاه ، اي اهورامزدا ،

 شهرياريِ تو از راه انديشه ي نيك ،

 بر آنان آشكار خواهد شد ،

 و آنها خواهند آموخت ،

 چگونه از دروغ برهند و به راستي رو كنند .

  

30/9 

  

 اي اهورامزدا ،
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 باشد كه

 از آن تو باشيم ،

 و از كساني باشيم كه جهان را تازه مي گردانند .

 باشد :

 خرد دستخوش سستي و نا استواري زماني كه

 است ،

 راستي به اري ما آيد ،

 و انديشه ي ما را به هم نزديك گرداند .

  

30/10 

  

 آنگاه كه

 شكست و تباهي به دروغ فرود آيد ،

 آنان كه با نيك نامي كوشا ،

 و به نيكي شناسا بوده اند ،

 در سراي خوش انديشه ي نيك مزدايي و راستي ،

 خويش را آرزو و خواست

 بر آورده خواهند يافت .

  

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 185 برگ  
 

30/11 

  

 اي مردم ،

 هرگاه اين آيين برنهاده ي مزدا را دريابيد

 كه كيفر رنج ديرنده از آن دروندان است

 و شادي و سود بيكران براي راستان ،

 آنگاه ، در پرتو اين آيين

 به خوشبختي و رستگاي راستين خواهيد رسيد .
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 ميكسي و  هـات
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31/1 

  

 اي جويندگان دانش ،

 اينك براي شما ،

 اين آموزش ها و سخنان ناشنونده را ،

 آشكار مي سازم .

 براي كساني كه با آموزشِ دروغ ،

 جهانِ راستي را

 به تباهي مي كشانند ، ناگوار

 و براي دلدادگانِ مزدا بهترين است .

  

31/2 

  

 چون ، با اين آموزش هاي نادرست ،

 بهتر ، روشن و آشكار نيست ،گزينش راه 

 من ، چونان آموزگاري ،

 كه برگزيده ي مزداست ،

 به سوي شما مي آيم ،

 تا هر دو گروه را بياموزانم

 چگونه برابر راستي زندگي كنند .
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31/3 

  

 اي مزدا ،

 آن خوشبختي را كه در پرتو ِفروغ ِمينويي ،

 و از راه راستي ،

 به هر دو گروه نويد داده اي ،

 آن آييني را كه براي فرزانگان است ، و

 با گفتار خود ،

 براي آگاهي ما آشكار ساز .

 ي مردمان راتا من ، همه

 به گرويدن به آن فرا خوانم .

  

31/4 

  

 اي مزدا ،

 و اي جاودان هاي پاك ،

 پس ما خواهان راستي و پاكي و پارسايي

 و بهترين انديشه هاي دلخواه ،

 نيرومند هستيم ؛و توانايي مينويي 

 تا با گسترش آنها ،

 بر دروغ چيره گرديم .
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31/5 

  

 اي اهورا مزدا ،

 مرا بياگاهان ،

 تا از راه راستي و نيك انديشي ،

 آن آييني را كه

 برايِ من بهترين است ، برگزينم

 و پاداش شاديبخش آن را دريابم

 و آنچه را كه خواهد شد و نخواهد شد ، ببينم .

  

31/6 

  

 بهترين پاداشها و خوشبختي ها ،

 از آن دانايي خواهد بود ،

 كه پيام راستي و سخن پاك مرا ،

 كه مردمان را

 به رسايي و بالندگي ِجاودانه راه مي نمايد ،

 به آنها مي رساند .

 اهورامزدا ،

 در پرتو انديشه ي نيك ،
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 توانايي اين كس را فزوني مي بخشد .

  

31/7 

  

 اوست كه در آغاز ،

 با انديشه اش جهان را روشنايي بخشيد ،

 و با خردش ، هنجار هستي را آفريد .

 تا بهترين انديشه ها را ،

 نگاهدار و پشتيبان باشد .

 اي اهورامزدا ، كه هماره يكساني،

 با مينوي خود ،

 ما را بر افزوز و بر افراز .

  

31/8 

  

 اي مزدا ،

 هنگامي كه تو را با انديشه ام شناختم ،

 دريافتم كه

 تويي سرآغاز و سرانجام هستي ،

 و تويي سرچشمه ي انديشه ي نيك .

 و آنگاه كه تو را با چشم دل ديدم ،
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 دانستم كه

 تويي آفريدگار راستين راستي ،

 و تويي داور كردار مردمان .

  

31/9 

  

 اي اهورامزدا ،

 از توست پاكي و پارسايي ،

 از توست خرد مينوي جهان ساز .

 آدمي آزادي گزينش راه داده ايتو به 

 بر راستين خويش را برگزيندتا راه

 بر دروغين سر بتابد .و از راه

  

31/10 

  

 آنگاه ، از ميان آن دو ،

 مردمان مي بايد ،

 بري راستين براي خويش برگزينندراه

 كه درست كردار باشد

 ي نيك را بيفزايد .و انديشه

 اي مزدا ،
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 بري فريبكار ،هرگز راه

 با وانمود به راستي و پاكي ،

 ي پيام تو باشد .نمي تواند آورنده

  

31/11 

  

 اي مزدا ،

 هنگامي كه در آغاز ،

 ي خويش ،با انديشه

 براي ما تن و خرد و يابش آفريدي ،

 و به تن ما جان دميدي ،

 و به ما ،

 توانايي گفتار و كردار دادي ،

 خواستي كه ما باور خويش را

 برگزينيم .به دلخواه 

  

31/12 

  

 از اين رو ، هركس ،

 چه راست گفتار باشد و چه كژ گفتار ،

 چه دانا باشد و چه نادان ،
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 ي خود داردآنچه در دل و انديشه

 به زبان مي آورد و آشكار مي كند ،

 و آنگاه كه

 انديشه در پرستش و سرگرداني و بدگماني

 مي افتد ،

 پارسايي به ياري روان مي آيد

 آن راه مي نمايد .و به 

  

31/13 

  

 اي مزدا ،

 هنگامي كه كسي آشكارا يا نهان

 پرسشي مي كند ،

 و يا كسي در برابر گناهي خُرد

 كيفري بزرگ مي بيند ،

 تو با ديدگان روشن بين خود

 و از راه راستي ،

 ي اينها را مي پايي و مي بيني .همه
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31/14 

  

 اي مزدا ،

 اين از تو مي پرسم :

 ي زندگي مردمان و در انجامنامهدر 

 از آنچه رفته و از آنچه خواهد رفت ،

 پيروان راستي را چه پاداشي ،

 و دروندان را چه كيفري خواهد بود ؟

  

31/15 

  

 اي اهورا ،

 اين از تو مي پرسم :

 سزاي كسي كه نيروي دروند بدكار را مي افزايد

 چه كسي خواهد بود ؟

 و كسي كه در زندگي

 ي جز آزار راهبرِ درست كرداركار

 و جدا كردن مردمان از او ندارد ،

 چه كيفري خواهد ديد ؟
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31/16 

  

 اي اهورامزدا ،

 اين از تو مي پرسم :

 كسي كه با دانايي و نيك انديشي ،

 براي افزايش توانايي خانه يا شهر يا كشورش

 و براي گسترش آيين راستي مي كوشد ،

 پيوست ؟ كي و چگونه به تو خواهد

  

31/17 

  

 از پارسا و دروند ،

 كدام يك راه درست را برگزيده است ؟

 دانايِ روشن بين بايد

 مردامان را بياگاهاند ،

 تا نادان آنان را نفريبد و به گمراهي نكشاند .

 اي اهورامزدا ،

 تو براي ما

 ي نيك باش .آموزگار و راهنمايِ انديشه
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31/18 

  

 پس شما هيچ يك ،

 گفتار و آموزش هاي دروند به

 گوش فرا مدهيد ،

 زيرا دروند

 بي گمان خانه و ده و شهر و كشور را

 به ويراني و تباهي مي كشاند .

 پس در برابر دروند ، بايستيد و با او برَزميد .

  

31/19 

  

 اي اهورامزدا ،

 باشد كه مردامان

 به سخن دانايي گوش فرا دهند كه

 راست مي انديشد ،

 ساز زندگي مردمان است ، چاره

 در گفتار راستين خود شيوا و تواناست ،

 و در پرتوِ فروغ تابناك تو ،

 جايگاه هر دو گروه را روشن مي سازد .
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31/20 

  

 كسي كه به سوي راستان رو كند ،

 جايگاهش در فروغ و روشنايي خواهد بود .

 و آنكه دروند است ،

 تا ديرگاه ،

 دلي و آه و دريغزندگي در تيرگي و كور 

 به سر خواهد برد ،

 سرانجامي كه

 برخواسته از كردار و يابش او خواهد بود .

  

31/21 

  

 اهورامزدا ،

 با خداوندي و سروري خود ،

 رسايي و جاودانگي ،

 ي نيك راراستي و توانايي مينويي و ياري انديشه

 به كسي ارزاني مي دارد

 باشد .ي او كه در انديشه و كردار دلبسته
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31/22 

  

 اين آيين ،

 براي دانايي كه با انديشه اش در مي يابد ،

 و با نيروي مينويي و با گفتار و كردار ،

 راستي را نگاهداري و پشتيباني مي كند ،

 روشن و آشكار است .

 اي اهورامزدا ،

 چنين كسي از سوي تو شايسته ترين

 ياور و راهنماي مردمان است .

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 199 برگ  
 

 

 

 مودسي و  هـات
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32/1 

  

 اي اهورامزدا ،

 ها ،براي رسيدن به بزرگترين خوشبختي

 خويشاوندان و همكاران و ياران

 برند ،به تو نماز مي

 و ديو يسنيان نيز با همان انديشه ،

 ستايند .تو را مي

 رسان تو باشيم ،باشد كه ما پيام

 و بدخواهان را از دشمني و بيزاري به پيروان تو

 بازبداريم.

  

32/2 

  

 اي اهورامزدا

 ي نيك و با توناييكه از راه انديشه

 بر جهان شهرياري دارد ،

 به نيايش كنندگان پاسخ داد :

 راستي ِ فروغمنده را ، كه براي پارسايي

 ياوري نيك است ،

 ام .براي شما برگزيده
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 باشد كه

 او از آن شما گردد.

  

32/3 

  

 اي كژانديشان ،

 هايي كهي آني شما و همههمه

 ستايند ،سري شما را ميبا خيره 

 داراي سرشتي زشت و نادرست و خودستا

 هستيد ،

 و اين كردار فريبكارانه است

 كه شما را در هفت كشور ، به بدي

 زبانزد كرده است.

  

32/4 

  

 بدينسان شما ،

 ي مردم راانديشه

 ايد ،چنان پريشان و آشفته كرده

 دهند ،كه بدترين كارها را انجام مي

 كنند ،به دوستي با كژانديشان رو مي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 202 برگ  
 

 جويند ،ي نيك دوري مياز انديشه

 گريزند.و از خرد خداوندي و راستي و پاكي مي

  

32/5 

  

 اي كژانديشان ،

 بدينسان شما ،

 با كردار بدانديشانه

 و با انديشه و كردار زشت

 و نويد سروري به دروندان ،

 مردم را فريب داديد

 از زندگي خوب و جاودانه بازداشتيد.و آنها را 

  

32/6 

  

 خود رفتار با گناهكار  شايد

 به كاميابي برسد و نام آور گردد ،

 اما اي اهورامزدا ،

 تو كه همه چيز را به ياد داري ،

 هابا بهترين انديشه

 دانيآگاهي و مي
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 در پرتو شهرياري توست كه در انجام ،

 گردد .آيين راستي فرمانروا مي

  

32/7 

  

 از اين گناهكاران

 داند ،هيچ يك نمي

 همان گونه كه زندگي و آزمون گدازان آن

 آموزد ،مي

 پيشرفت از كار و كوشش است .

 اي اهورامزدا ،

 تو بهتر از همه

 از شرنوشت اين كسان آگاهي .

  

32/8 

  

 از اين گناهكاران ،

 جمشيد ويونگهان شناخته شده است .

 خويشتن ،آنكه براي خشنودي مردم 

 خداوند جهان را خوار شمرد .

 اي مزدا ،
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 ي گناهكارانمن به داوري واپسين تو درباره

 بي گمانم .

  

32/9 

  

 آموزگار بد ،

 گرداند و پريشانهاي ديني را بر ميگفته

 كند .مي

 هاي خود ،و با آموزش

 سازد .زندگي خردمندانه را تباه مي

 و بدين سان ،

 ي گرانبهايايهمردم را از داشتن سرم

 دارد .ي نيك باز ميراستي و انديشه

 اي مزدا و اي راستي ،

 خيزد ،من با سخناني كه از دل برمي

 جويم .آورم و پناه ميبه شما گله مي

  

32/10 

  

 براستي آموزگار بد ،

 گرداند و پريشانكه گفته هاي ديني را بر مي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 205 برگ  
 

 كند ،مي

 ديده ،نگريستن به زمين و خورشيد را با دو 

 انگارد ،از بدترين گناهان مي

 كشاند ،نيك انديشان را به سوي گمراهي مي

 كند ،كشتزارها را ويران مي

 و رزم افزار به روي راستان مي كشد .

  

32/11 

  

 اي مزدا ،

 سازند كههمچنين كساني زندگي را تباه مي

 شمارند ،دروندان را بزرگ مي

 دنزنان و مردان بزرگوار را از رسي

 دارند ،به بخشايش ايزدي باز مي

 و پارسايان و راستان را

 هااز بهترين انديشه

 آزارند .ي دارند و ميدور 

  

32/12 

  

 آنان با آموزشهاي خود
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 مردم را از بهترين كارها باز مي دارند ،

 زندگي مردم را با گفتار فريبنده تباه مي سازند ،

 گَرَهما و كَرپن را بر پارسايان

 ي مي دهند ،برتر

 و براي پيروان ِ دروغ

 سروري مي خواهند .

 و مزدا

 و براي چنين كسان و كارهاي بد آنان

 كيفري سخت نهاده است .

  

32/13 

  

 هر نيرويي كه گرهما

 هادر پناه بدترين انديشه

 آرزوي به دست آوردن آن را دارد ،

 سرانجام

 كشاند .زندگي خود او را به تباهي مي

 است ، اي مزدا ،و آن زمان 

 كه او با ناله و زاري ،

 گردد .خواهان شنيدن پيام آور تو مي

 پيام آوري كه راستي را ،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 207 برگ  
 

 دارد .در برابر دشمنان آن نگاه مي

  

32/14 

  

 از ديرباز ،

 ها ،گرهما با ياري كاوي

 خرد و نيروي خود را

 براي ستوده آوردن پيام آور

 اند .به كار انداخته

 آنان

 گويند :جويند و ميندان ياري مياز درو

 جهان را بايد به تباهي كشاند ،

 تا هوم جاودانه به ياري آنان آيد .

  

32/15 

  

 بدينسان ،

 ها ،ها و كاويكرپن

 گاهبه دست همان كساني كه هيچ

 براي آنها زندگي دلخواه

 گردند .داشتند ، تباه ميروا نمي
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 كساني كه در پرتو رسايي و جاودانگي ،

 يابند .به سراي منش نيك راه مي

  

32/16 

  

 براستي ،

 ي مرد پارسا و آگاه ،آموزش راستين هوشمندانه

 بهترين چيزهاست .

 اي اهورامزدا ،

 تواني كساني را كه در پي آزار منند ،تو مي

 از كارشان بازداري .

 كوشم ،و من نيز مي

 پيروان و دلباختاگان تو را ،

 دروندان برهانم .از دشمني و آزار 
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 مسوسي و  هـات
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33/1 

  

 هركس در اين جهان ،

 كردارش مي بايد بر پايه ي راستي ،

 كه آيين بنيادين زندگي است باشد .

 راهبر مي بايد ،

 با درندان و راستان

 ها كه كردار نيك و بدشانو همچنين آن

 به هم آميخته است ،

 با درست ترين كردارها رفتار كند .

  

33/2 

  

 هركس كه با انديشه و گفتار و كردار ،

 با دروندان مي ستيزد ،

 و يا به او و به پيرو او ،

 راه نيك مي آموزد و مي نماياند ،

 با باور و با دل بستگي ،

 خواست مزدا را به جا مي آورد .
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33/3 

  

 اي اهورا ،

 كسي كه با راستان ،

 خواه ياور ،خواه خويشاوند باشد و خواه همكار و 

 بهترين رفتارها را داشته باشد ،

 و كسي كه با كوشش خود جهان را بپروراند ،

 چنين كسي ،

 در سراي راستي و انديشه ي نيك جاي مي گيرد .

  

33/4 

  

 نافرماني و بد انديشي زدوده شود ،

 از خويشاوندان ، بد دلي و خيره سري ،

 از همكاران ، دروغ و دشمني نزديكان ،

 ياران ، دشگويي و ناسزا ،از هم

 از پهنه ي گيتي ، راهبري بد

 از ميان برخيزد .
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33/5 

  

 پس ،

 براي رسيدن به آرمان انجامين خود ،

 و رسيدن به زندگي دراز ،

 و رسيدن به شهرياري انديشه ي نيك ،

 آواي سروش ترا كه بزرگترين آواهاست ،

 به ياري خواهم گرفت .

 درست و استوار راستي ، و با گام نهادن در راه

 به جايگاه فرمان روايي اهورامزدا راه خواهم يافت .

  

33/6 

  

 پس من ،

 چونان سروده گويي استوار براستي ،

 و با بهترين انديشه ها ،

 و با مهر به تو ،

 و همچنان كه تو مي خواهي ،

 خواهان راهبري مردم هستم ،

 اي اهورامزدا ،

 پرس و گوي تو باشم .مي خواهم ترا ببينم و هم 
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33/7 

  

 اي مزداي بهترين ،

 به سوي من آي و خود را به من بنماي ،

 تا در پرتو راستي و انديشه ي نيك ،

 سخنان خود را بيرون از انجمن ِ مغان ،

 به گوش ديگران نيز برسانم .

 باشد كه

 آنچه بايسته ي ماست ،

 و نمازي كه شايسته ي توست براي ما آشكار

 گردد .

  

33/8 

  

 اي اهورامزدا ،

 هاي مرا به من بشناسان ،آماج

 تا در پرتو انديشه ي نيك ،

 ها دست يابم ،به آن

 و از راه راستي تو را بستايم .

 اي مزدا ،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 214 برگ  
 

 بخشش پايدار رسايي و جاودانگي را ،

 به من ارزاني دار .

  

33/9 

  

 اي مزدا ،

 دو مينوي راستي افزاي بزرگ رسايي و

 ، جاودانگي را

 كه از توست ،

 با فروغ دل و خرد به دست توان آورد .

 باشد كه

 در پرتو بهترين انديشه ها ،

 از بخشش آسماني اين دو مينوي هم كردار ،

 برخوردار گرديم .

  

33/10 

  

 اي مزدا ،

 خوبي هاي زندگي را كه بوده و هست و خواهد

 بود ،

 ها از توست ،و همه ي آن
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 ارزاني دار ،با مهر خودت به ما 

 و در پرتو انديشه ي نيك و توانايي مينويي و

 راستي ،

 تندرستي و خوشبختي ما را بيفزاي .

  

33/11 

  

 اي اهورامزداي توانا تر از همه ،

 و اي پارسايي ،

 و اي راستي گيتي افزا ،

 و اي انديشه ي نيك ،

 و اي تونايي مينويي ،

 به من گوش فرا دهيد ،

 ركس را مي دهيد ،و آنگاه كه پاداش ه

 بر من بخشش آوريد .

  

33/12 

  

 اي اهورامزدا ،

 خود را به من بنماي ،

 و با پارسايي روانم را توانا كن ،
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 و با مينوي پاك و فزاينده ي خود ،

 نيايش هايم را پاسخ گوي ،

 و با راستي مرا

 از نيرو و توان بسيار برخوردار كن ،

 و با انديشه ي نيك سروريم بخش .

  

33/13 

  

 اي اهورامزداي بسيار بينا ،

 بخشش بي مانندت را كه از شهرياري تو ،

 و از انديشه ي نيك است ،

 براي خوشبختي و شادماني من ،

 بر من آشكار ساز .

 و تو اي پارسايي ،

 در پرتو راستي ،

 يابش و روشنايي دل به من ارزاني دار .

  

33/14 

  

 اينك ، زرتشت

 همه ي تن و جان ،
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 زيده ي انديشه ي نيك خود را ،و گ

 به مزدا نياز مي كنم ،

 و كردار و گفتار و دل آگاهي

 و همه ي توان مينويي خود را ،

 به راستي ارمغان مي دارد .
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 مچهارسي و  هـات
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34/1 

  

 اي اهورامزدا ،

 كردار و گفتار و نيايشي كه به مردم

 ،جاودانگي و راستي و نيروي رسايي مي بخشد 

 همه را نخست به تو نياز مي كنم .

  

34/2 

  

 اي اهورامزدا ،

 مرد پاك پارساي نيك انديشي

 كه روانش با راستي پيوسته است ،

 همه ي انديشه و كردارخود را به تو نياز مي كند ،

 باشد كه

 با سروده ستايشي كه مي سرايم و نيايشي كه

 مي كنم ، به تو نزديك گردم .

  

34/2 

  

 اهورامزدا ،اي 

 مرد پاك پارساي نيك انديشي
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 كه روانش با راستي پيوسته است ،

 همه ي انديشه و كردار خود را به تو نياز مي كند ،

 باشد كه

 با سروده ستايشي كه مي سرايم و نيايشي كه

 مي كنم ، به تو نزديك گردم .

  

34/3 

  

 اي اهورامزدا ،

 آنچه سزاوار تو در راه راستي است ،

 نماز به تو به جا مي آوريم و نياز تو مي كنيم ،با 

 باشد كه همه ي مردمان ،

 در پرتو انديشه ي نيك و شهرياري تو ،

 به رسايي برسند .

 اي مزدا ،

 براستي آنكه داناست ،

 پيوسته از نيروي مينويي تو برخوردار گردد .

  

34/4 

  

 اي اهورامزدا ،
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 ما در پرتو راستي ،

 خواهانيم ،فروغ پرتوان تو را 

 آن فروغ جاودانه و توانا

 كه پيروان راستي را آشكارا ياري مي دهد ،

 و با توانايي ،

 آزار و دشمني بد خواهان را

 مي بيند و در مي يابد و دور مي دارد .

  

34/5 

  

 اي مزدا ،

 چه بزرگ است شهرياري تو و توانايي تو .

 وچه اندازه آرزومندم كه كار در راه تو كنم و به ت

 بپيوندم ،

 و با راستي و انديشه ي نيك ،

 وارستگان تو را يار و ياور باشم .

 تو را برتر از همه مي دانم ،

 و از خدايان دروغين و مردمان گمراه بيزاري

 مي جويم .
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34/6 

  

 اي مزدا و اي راستي ،

 و اي انديشه ي نيك ،

 چون شما چنان هستيد كه من به درستي

 دريافتم ،

 سراسر فراگشتهاي زندگي ،پس در 

 مرا راه بنماييد .

 تا با ستايش و نيايشي از دل ،

 به سوي شما باز آيم .

  

34/7 

  

 اي مزدا ،

 كجايند آن دلدادگان تو ؟

 كه با انديشه ي نيك ،

 از آموزشهاي پر ارج تو آگاهند ،

 و آنها را ،

 چه در رنج و چه در خوشي ،

 با هوشمندي به كار مي بندند .

 كسي را جز تو نمي شناسم ،من 
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 پس ، در پرتو راستي

 مرا پشت و پناه باش .

  

34/8 

  

 اي مزدا ،

 براستي ، دروندان ،

 با كردارهاي خود ما را هراسان مي دارند ،

 زيرا آنان ،

 براي مردم تباهي و ويراني مي آورند ،

 توانمندشان به ناتوان ستم مي كنند ،

 با آيين تو دشمني مي ورزند ،

 هيچگاه به راستي نمي انديشند ،

 و از انديشه ي نيك مي گريزند و روي ميگردانند .

  

34/9 

  

 اي مزدا ،

 كساني كه

 با كردارهاي زشت خود

 و با ناآگاهي از انديشه ي نيك ،
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 پارسايي را

 كه نزد دانايان گرامي است

 از دست مي نهند ،

 به همان گونه كه تباهكاران بي فرهنگ

 مي تابند ،از ما روي بر 

 از راستي دوري مي جويند .

  

34/10 

  

 خردمند گويد :

 كار بر انديشه ي نيك كنيد ،

 پارسايي را كه بنياد راستي است

 نگاهدار باشيد

 و بدانيد كه همه ي اينها ،

 در شهرياري اهورامزدا پديدار خواهد شد.

  

34/11 

  

 اي مزدا،

 اينك دو بخشش:

 رسايي و جاودانگي تو،
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 روشنايي راه مي نمايد.به 

 و انديشه ي نيك و راستي و پارسايي،

 استواري و توانايي مينويي را مي افزايد.

 و با اينهاست

 كه چيرگي بر دشمنان

 به دست مي آيد.

  

34/12 

  

 اي مزدا ،

 كدام است آيين تو ؟

 و چيست

 خواست تو و ستايش تو و نيايش بايسته ي تو ؟

 فراگوي بما بنماي ،

 ش دستورهاي تو را دريابيم ،تا پادا

 و در پرتو راستي ،

 راه خود شناسي و نيك منشي را بشناسيم .

  

34/13 

  

 اي اهورامزدا ،
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 اين راهي كه به من نمودي ،

 راه انديشه ي نيك و دستور آموزش

 سوشيانس هاست ؛

 و آن چنين است كه

 تنها كردار نيك در پرتو راستي

 به شاداماني مي انجامد ؛

 پاداشي كه تو به دانايان مي بخشي .آن 

  

34/14 

  

 اي اهورا ،

 بي گمان

 تن و جان كساني

 از آن پاداش نويد داده شده برخوردار مي گردد

 كه كار با انديشه ي نيك كنند ،

 در آباداني و پيشرفت جهان بكوشند ،

 در پرتو راستي

 آيين خرد نيك تو را پيش برند

 و خواست تو را برآورده سازند .
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34/15 

  

 اي اهورامزدا ،

 بهترين گفتارها و كردارها را به من بياموز تا

 با انديشه ي نيك و با پاكي و راستي ،

 تو را بشناسم ،

 و با شهرياري و با خواست خود ،

 و در پرتو راستي ،

 زندگي را براي من تازه گردان .
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 مپنجسي و  هـات

 

 

 
  



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 229 برگ  
 

1 

 [ زوت : ]

 ستاييم.رد اشوني را ميمزداي اشون، اهوره

 ستاييم.خواه را ميامشاسپندان، شهرياران نيك

 ستاييم.سراسر هستي اشون مينوي و استومند را مي

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

 [ راسپي : ]

 ستاييم.مزداي اشون رد اشوني را مياهوره

 ستاييم.خواه را ميامشاسپندان، شهرياران نيك

 ستاييم.سراسر هستي اشون مينوي و استومند را مي

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

  

2 

 [ زوت : ]

جا و در هرجاي ديگر ورزيده شده است و ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك را كه در اينانديشه...» هومتـَنـَم «
 نيز با جان [ و دل ] به نيكي همي كوشيم.گوييم و [ خود ] ورزيده خواهد شد، درود مي

  

3 

 مزدا ! اي ارديبهشت زيبا !اي اهوره

 گزينيم :اين را براي خويشتن برمي

 هاي هر دو جهان است.ورزيم كه بهترين كنشآن انديشه و گفتار و كرداري را مي
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4 

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

  

5 

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

  

6 

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

  

7 

 اينك شما را بهتر شماريم :

 مزدا و آباداني جهان را.ستايش و نيايش اهوره

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

  

8 

 ، هريك از آفريدگان از بهترين پاداش هر دو جهان برخوردار شود.»اشه«، به همسايگي »اشه«به ساالري 
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9 

] گوينده و  -اي زرتشت !  -گاه تو را [ مزدا را با بهترين منش فراگستريم؛ آني اهورهاين گفتار فرو فرستاده
 آموزگار آن دانيم.

  

10 

 اي اهوره !

ارديبهشت و بهمن و شهريور نيك را، بيش از پيش سرود بر سرودها، بيش از پيش درود بر درودها، بيش از پيش 
 ها [ افزاييم ].ستايش بر ستايش

 ...»ينگهه هاتم «

 

 

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 232 برگ  
 

 

 

 مششسي و  هـات
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1 

 اي مزدا اهوره !

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

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

  

2 

 اي آذر مزدا اهوره !

 ترين روش به سوي ما آي.به خوش

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

  

3 

 اي آذر !

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

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

 اي آذر مزدا اهوره !

 شويم.به تو نزديك مي

  

4 

 شويم.ي نيك، با روش درست، با گفتار و كردار دانايي نيك به تو نزديك ميبا انديشه
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5 

 اي مزدا اهوره !

 گزاريم.بريم و سپاس ميتو را نماز مي

 شويم.ي كردار نيك به تو نزديك ميي گفتار نيك، با همهي نيك، با همهي انديشهبا همه

  

6 

 اي مزدا اهوره !

 زيباترين پيكر را در ميان پيكرها از آن تو دانيم :

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

 ...»ينگهه هاتم «
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 متفسي و ه هـات
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1 

 [زوت:]

 ستاييم.مزدا را مياينك اَهوره

ها و گياهان را بيافريد؛ ستاييم كه گيتي و اَشَه را بيافريد؛ آبشهرياري و بزرگواري و آفرينش زيباي او را مي
 ي چيزهاي نيك را بيافريد.روشنايي و زمين و همه

  

2 

-ي آنان كه گيتي را نگاهبانند، ميايش برگزيدهبه شهرياري و بزرگواري و خوب كرداري وي، او را ايدون با ست
 ستاييم.

  

3 

 ستاييم.ي مزدايي ميهاي] پسنديدههاي پاك اَهورايي و [ناماو را ايدون به نام

 ستاييم.او را با دل و جان خويش مي

 ستاييم.هاي اَشَون مردان و اَشَون زنان را مياو و فَرَوشي

  

4 

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

  

5 

 ستاييم.نيك و پاداش نيك و سپندارمذ نيك را مي» دين«بهمن و شهريور و 
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 مهشتسي و  هـات
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1 

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

 مزدا ! اي اََهوره

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

  

2 

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

  

3 

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

 ها ! ] [ اي آب

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

  

4 

ها ]  نامستاييم. با آن [  هاي نيك داده است، شما را مي بخش به شما آب مزداي خوشي هايي كه اَهورهاينك با نام
 ها سپاس گزاريم. ها نماز گزاريم. با آن نام ها [ از شما ] دوستي خواهانيم. با آن نام ستاييم. با آن نام شما را مي

  

5 

 هاي بارور ! اي آب

ي  خوانيم؛ شما را كه همچو مادريد؛ شما را كه همچون گاو شيرده، پرستار بينوايانيد و از همه شما را به ياري همي
 ها بهتر و خوشتريد. آشاميدني
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خوانيم ] تا در اين تنگنا ما را پاداش دهيد و ياري كنيد شما اي ) بدين جا [ همي1شما نيكان را با راديِ بلندبازو (
 مادران زنده !

 ...»يِنگْهِه هاتَم «

  

  

  

 رسد.اش، به آسمان مي. رادي و بخششي چنان بزرگ و فراوان كه گويي بازوي بلند آورنده1
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 مسي و نه هـات
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1 

ي زندگي ما هستند؛ هاي چارپايان را كه مايههاي خود و روانستاييم گوشورون و گوش تَشَن و روانچنين مياين
 ها براي مايند.هاييم و آنكه ما براي آن

  

2 

 ستاييم.هاي جانوران سودمند دشتي را ميروان

ستاييم]؛ مردان و زناني كه [مي -در هرجا كه زاده شده باشند  -را هاي اَشَون مردان و اَشَون زنان اينك روان
 كوشد و خواهد كوشيد.نيكشان براي پيروزي ِاَشَه كوشيده است و مي» دين«

  

3 

ستاييم نرينگان و مادينگان نيك را: اَمشاسپندان جاودان زنده و جاودان پاداش بخش را كه با چنين مياين
 امشاسپند بانوان را. برند ومنش ِنيك بسر مي

  

4 

 مزدا !اي اهوره

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

 مزدا !اي اهوره

 يم.گزاربريم و سپاس ميكنيم. همچنان ترا نماز ميستاييم و نيايش ميهمچنان ترا مي

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

 »يِنگهِه هاتَم...«
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 چهلم هـات
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1 

 اي مزدا اهوره !

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

 اي مزدا اهوره !

 كسي چون من است.اي كه پاداش دينداري ِچه را تو فرمان دادهآن

  

2 

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

  

3 

 اي مزدا اهوره !

توار دار چنان كن كه ارتشتاران به اَشَه بگروند [و] اَشَه جويند و برزيگران كوشا را به يگانگي ديرپاي، پرشور و اس
 تا با، [آتُربانان] همگام باشند.

  

4 

 اي مزدا اهوره !

ايم، از آن ِشما به شمار آيند و ما چنين باد كه خويشاوندان و همكاران و ياوران با آناني از شما كه ما با ايشان يگانه
 كنيم، به ما ارزاني داريد.چه را آرزو مياز پاكان و اَشَوناني باشيم كه آن

 »هاتَم...يِنگهِه «
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 ميكچهل و  هـات
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1 

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

  

2 

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

 ور شويم !بشود كه از شهرياري نيك تو هماره بهره

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

  

3 

 ترين !اي در ميان باشندگان، خوب كنش

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

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

  

4 

 ين !تراي مزدا ! اي در ميان باشندگان، خوب كنش

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

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

  

5 

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

  

6 

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

  

7 

 ...»ينگهه هاتم «

جا و در هر جاي ديگري ورزيده شده است و را كه در ايني نيك، گفتار نيك و كردار نيك انديشه...» : هومتـَنـَم «
 گوييم و [ خود ] نيز با جان [ و دل ] به نيكي همي كوشيم.ورزيده خواهد شد ، درود مي

 ...»يثــَه اَهو ويريو «

 ...»اشم وهو «

 ...»ينگهه هاتم «
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 مودچهل و  هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 اي امشاسپندان !

 ستاييم.را مي» هفت هات«اي هپاره

 ستاييم.هاي چشمه [ساران ] را ميآب

 ستاييم.ها را ميهاي گذرگاهآب

 ستاييم.هاي راهـ[ـها ] را ميبه هم پيوستگي

 ستاييم.هاي راهـ[ـها ] را ميبه هم آمدن

  

2 

 ستاييم.هاي آبريزان را ميكوه

 ستاييم.هاي آبريزان را ميدرياچه

 ستاييم.بخش گندم را مي كشتزارهاي سود

 ستاييم.دار و آفريدگار را مينگاه

 ستاييم.مزدا و زرتشت را مي

  

3 

 ستاييم.زمين و آسمان را مي

 ستاييم.باد چاالك مزدا آفريده را مي

 ستاييم.ستيغ ِالبرز كوه را مي

 ستاييم.ي چيزهاي نيك را ميزمين و همه
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4 

 ستاييم.هاي اشونان را ميمنش نيك و روان

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

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

 ستاييم.را مي» فراخ كرت«درياي 

  

5 

 ستاييم.هوم زرين برومند را مي

 ستاييم.هوم گيتي افزاي را مي

 ستاييم.ي مرگ را ميهوم دردانه

  

6 

 ستاييم.ب روان و مرغ پران را ميآ

اند؛ به كشورهاي ديگر كه [ آموزش ] اشه را هاي دور رفتهكه به سرزمينستاييم؛ آنانبازگشت آتروبانان را مي
 خواستارند.

 ستاييم.ي امشاسپندان را ميهمه

 ...»ينگهه هاتم «
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 مسوچهل و  هـات
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43/1 

  

 اهورامزداي همه توانا

 برنهاده استچنين 

 كه خوشبختي از آن اوست

 كه به يگران خوشبختي بخشد .

 من براي پيشرفت و نگاه داشتن آيين راستي،

 خواهان استواري و توانايي هستم.

 اي پارسايي،

 آن پرتوي را

 كه پاداش زندگي نيك منشانه است،

 به من ارزاني دار.

  

43/2 

  

 و همچنين،

 هابهترين پاداش

 از آن كسي است

 خواستار روشنايي است، كه

 و به ديگران روشنايي ببخشد.

 اي اهورامزدا،
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 با خرد پاك خود،

 و در پرتو آيين راستي،

 ي نيك رادانش برخاسته از انديشه

 به من ببخشاي،

 تا از زندگي دراز شادمانه برخوردار گردم.

  

43/3 

  

 پس براستي،

 ها به كسي خواهد رسيد،بهترين نيكي

 مادي و مينويي،كه در زندگي 

 راه راست خوشبختي

 رساند،كه ما را به بارگاه اهورا مي

 به ما بياموزاند.

 اي مزدا، سرانجام،

 در پرتو دانش نيك و پاكي و پارسايي،

 پيوندند.دلدادگان تو، به تو مي

  

43/4 

  

 اي مزدا،
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 هنگامي تو را پاك و توانا شناختم

 كه دريافتم، تو با نيروي خود

 سازي،را برآورده ميخواست ما 

 و دروندان و راستان را

 رساني،به كيفر و پاداش مي

 و با فروغت، كه از راستي نيرومند است

 بخشد،ها گرمي ميو به دل

 ي نيكما را از توان انديشه

 گرداني.برخوردار مي

  

43/5 

  

 اي اهورامزدا،

 آنگاه تو را پاك شناختم،

 كه تو را در سرآغاز زندگي ديدم،

 دريافتم، و

 كه تو براي بدان و نيكي براي نيكان،

 آييني كه در پرتو هنر و خرد تو،

 تا انجام آفرينش و پايان زندگي

 به جاي خواهد ماند.
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43/6 

  

 اي مزدا،

 آن زمان كه

 خرد پاك تو فراز آيد،

 ي نيك،توانايي مينويي و انديشه

 با كنش خود

 راند.جهان را به سوي راستي پيش مي

 پارسايي،و 

 آيين خرد تو را،

 كه كسي آن را نتواند فريفت،

 آموزاند.به رادان مي

  

43/7 

  

 اي اهوارامزدا،

 آنگاه تو را پاك شناختم كه

 ي نيك بر من فراز آمد و پرسيد :انديشه

 كه هستي و از كيستي ؟

 ها روزانه،ها و دودليو در برابر پرسش

 ي جهان خودت،درباره
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 نماياني ؟اسي و ميشنچه راهي را مي

  

43/8 

  

 نخست به او گفتم :

 منم زرتشت،

 و تا آنجا كه در توان دارم،

 دشمن سرسخت دروندان

 و پناه نيرومند راستانم.

 خواهم،اي مزدا، مي

 تا آن زمان كه ستايشگر و درودگوي تو هستم،

 پيوسته از نيروي بيكران تو

 برخوردار گردم.

  

43/9 

  

 اي اهورامزدا،

 آنگاه تو را پاك شناختم كه

 ي نيك بر من فراز آمد پرسيد :انديشه

 آوري ؟به كه نماز مي

 گفتم :
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 آورم،به فروغ مزدا نماز مي

 و تا مرا تاب و توان هست

 بندم.دل به راستي مي

  

43/10 

  

 اي مزدا،

 پس مرا به سوي راستي دلخواه من

 راه بنماي،

 م.تا با پيروي از پارسايي آن را درياب

 و از ما بپرس و ما را بيازماي،

 كه پرسش و آزمون توست،

 كه راهبران را

 نيرومندي و برتري بخشد.

  

43/11 

  

 اي مزدا،

 هنگامي تو را پاك شناختم كه

 ي نيك بر من فراز آمد،انديشه

 و من، از سخنان تو آموختم و دريافتم كه،
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 گسترش آيين تو در ميان مردمان دشوار است .

 اما من،

 آنچه را كه به نزد تو بهترين است،

 رسانم.به انجام مي

  

43/12 

  

 آنگاه،

 به من سخني گفتي كه چونان نشنوده بودم،

 گفتي :

 به سوي راستي روم،

 تا دانا گردم،

 بكوشم تا سروش در دلم آوا دهد،

 و در پرتو روشنايي آن دريابم

 كه به هر دو گروه نيكان و بدان،

 اده خواهد شد.پاداش و كيفر بايسته د

  

43/13 

  

 اي مزدا،

 آنگاه تو را پاك شناختم كه
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 ي نيك بر من فراز آمد،انديشه

 و بدو گفتم :

 براي رسيدن به آماجم،

 مرا زندگي دارزي آرزوست،

 آن زندگي دلخواه،

 بخشي،كه تنها تو مي

 و در توان شهرياري توست.

  

43/14 

  

 اي مزدا،

 گونه كه مرد دلير و توانا،همان

 به دوست خود شادماني بخشد،

 تو نيز با شهرياري خود،

 و در پرتو راستي،

 به پيروان من

 شادماني ارزاني دار.

 من به پا خواهم خاست،

 ي آنهايي كهو همراه با همه

 ي سخن انديشه انگيز تو هستند،سراينده

 هاي تو خواهم بود.پشتيبان آموزش



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 259 برگ  
 

  

43/15 

  

 اي اهورامزدا،

 شناختم كه، آنگاه تو را پاك

 ي نيك بر من فراز آمدانديشه

 و مرا آموخت كه،

 بهترين راه بالندگي مينويي،

 انديشيدن در آرامش است،

 و راهير هرگز نبايد در پي خشنودي دروندان

 باشد،

 زيرا آنان

 پويند.پيوسته با راستان راه دشمني مي

  

43/16 

  

 اي اهورا،

 پس زرتشت

 ها راترين انديشهبراي خويشتن پاك

 گزيند.بر مي

 باشد كه
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 در پرتو راستي،

 زندگي مادي ما نيرو گيرد،

 پارسايي و توانايي مينويي

 زندگي ما را تابان گرداند،

 ي نيكو انديشه

 كارهاي ما را به پاداش نيكو برساند.
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 مچهارچهل و  هـات
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44/1 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چگونه دلدادگان تو با فروتني،

 تو را بشناسند ؟

 كي راه را،

 آموزي ؟به دوستي چون من مي

 و كي در پرتو راستي دادخواه،

 كني،مرا ياري مي

 ي نيك به سوي ما آيد ؟تا انديشه

  

44/2 

  

 اي اهورا مزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 ها ؟ي بهترين زندگيچيست سرآغاز و سرچشمه

 و كسي كه در پي آن كوشاست،

 يابد ؟چه پاداشي مي
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 ي همگان است،كه برگزيدهو آن

 چگونه در پرتو راستي،

 پاك، دوست و چاره ساز زندگي،

 ي كارهاي مينويي است ؟و نگهبان همه

  

44/3 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 كيست در آغاز،

 راستي ؟آفريدگار و پدر 

 چه كسي به خورشيد و ستارگان،

 راه پيمودن نموده است ؟

 كيست كه از او

 ماه گاه در افزايش است و گاه در كاهش ؟

 اي مزدا،

 ها و ديگر چيزهايم.من خواهان دانستن اين
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44/4 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 كه،كيست آن

 ؟ آب و گياه را آفريده است

 كه،كيست آن

 نشيب را در باالزمين را در پايين و آسمان بي

 نگاه داشته است ؟

 كه،كيست آن

 آب و گياه را آفريده است ؟

 كه،كيست آن

 به باد و ابر تيره تند روي داده است ؟

 كه،و كيست آن

 ي نيك را پديدار ساخته است ؟انديشه

  

44/5 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي
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 سشم را بازگوي،پر

 كدام مهسازي،

 آفريند ؟روشنايي و تاريكي را مي

 كدام مهسازي،

 آورد ؟خواب و بيداري را پديد مي

 كه،كيست آن

 نماياند،بامداد و نيم روز و شب را مي

 كه دانا را،

 خواند ؟هاي خود فرا ميبه انجام بايسته

  

44/6 

  

 اي اهورا،

 پرسم،اين از تو مي

 بازگوي،پرسشم را 

 آموزم،گويم و ميچه را كه ميآيا آن

 همه براستي درست است ؟

 آيا پارسايي، با كُنش ِخود

 افزايدراستي را مي

 ي نيك،و در پرتو انديشه

 گرداند ؟شهرياري تورا پديدار مي
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 اي مزدا،

 براي چه كسي

 اي ؟بخش را آفريدهاين جهان بارور و شادي

  

44/7 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،از تو مياين 

 پرسشم را بازگوي،

 چه كسي،

 ،توانايي مينوي را همراه با پارسايي بيافريد

 چه كسي با فرزانگي،

 پسر را دوستدار پدر كرد ؟

 كوشممن مي

 ي پاك،ها و با انديشهبا اين پرسش

 هستي، بشناسم. تو را كه آفريدگار همه

  

44/8 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي
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 پرسشم را بازگوي،

 انديشم،هاي تو ميمن كه به آموزش

 پرسم،ي نيك سخناني ميو با انديشه

 چگونه در پرتو راستي،

 يابم،به رسايي زندگي دست مي

 و از آرامش و شادماني روان برخوردار

 مي گردم ؟

  

44/9 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 پاك گردانم و آن را نياز توچگونه يابش خود را 

 كنم ؟

 تا با سرسپردگي به تو،

 آموزم،و با دانشي كه در پرتو شهرياري تو مي

 و با توانايي مينويي،

 ي نيك،و با راستي انديشه

 به بارگاه تو راه جويم.
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44/10 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چيست آن آيين تو

 جهانيان بهتر استكه براي 

 و همگام با راستي،

 برد،جهان را پيش مي

 و در پرتو پارسايي،

 نمايد ؟كارهاي ما را به سوي راستي راه مي

 من با خواست و دانش خود،

 آورم.به سوي تو و آيين تو روي مي

  

44/11 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چگونه پارسايي،

 اند فرا خواهدكه آيين تو را آموختهبه كساني 
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 رسيد ؟

 من براي اين كار

 نخستين كسي هستم كه از سوي تو برگزيده

 ام،شده

 و من پيروان آيين تو را دوست و ديگران را

 دارم.دشمن مي

  

44/12 

  

 اي اهورا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 دارم،ها سخن مياز ميان كساني كه من با آن

 چه كسي راست كردار است و چه كسي دروند ؟

 و من به چه كسي رو كنم ؟

 كه بدي ديده،آن

 كه به بدي گراييده است ؟يا آن

 و چگونه آن دروندي را،

 ستيزد، بدهاي تو با من ميكه در برابر بخشايش

 نشمارم ؟
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44/13 

  

 اي اهورا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 از دروغ دور بداريم ؟چگونه خود را 

 و چگونه

 ها كه نافرمانند،از آن

 و براي پيوند با راستي و پيروي از آن

 كوشند،نمي

 گرايند، كنارهي نيك نميو به هم پرسي با انديشه

 بگيريم ؟

  

44/14 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چگونه دروغ را به دست راستي بسپارم ؟

 آموزش سخن و پيام انديشه انگيز تو، تا با

 پاك گردد،
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 و از اين راه،

 به دروندان شكست سخت آيد،

 و فريب و آزار آنان از ميان برخيزد.

  

44/15 

  

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چون تو توانايي كه در پرتو راستي،

 پناه راستان باشي،

 رسند،هنگامي كه دو گروه ناسزا به هم مي

 اي،برابر آييني كه برنهاده

 به كدام يك از اين دو گروه و در كجا،

 بخشي ؟پيروزي مي

  

44/16 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 هاي تو،آن كس كه در پرتو آموزش
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 به پيروزي رسد،

 گردد كيست ؟و پناه مردمان مي

 ساز ِزندگي را به منآن رهبر ِداناي ِچاره

 بنماي،

 ي نيك را،و سروش انديشه

 به او و به هركس كه خواستاري،

 ارزاني دار.

  

44/17 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چگونه با رهنمود تو،

 شور مهر تو را دريابم و به تو بپيوندم ؟

 ها نشيند،تا سخنانم بر دل

 خيزد،و با پيامي كه از راستي بر مي

 ان رامردم

 به سوي رسايي و جاودانگي رهنما گردم.
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44/18 

  

 اي اهورامزدا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 چگونه در پرتو راستي،

 ي بروني و دروني من،نيروهاي ده گانه

 زايا و نيرومند و فروزان گردد ؟

 ها، رسايي و جاودانگي را دريابم،تا با آن

 گردانم.و آن دو را نياز مردمان 

  

44/19 

  

 اي اهورا،

 پرسم،اين از تو مي

 پرسشم را بازگوي،

 زماني كه نيازمندي با سخناني راستين

 رود،نزد كسي مي

 دهد،و آن كس پاداش بايسته به او نمي

 سزاي كنوني اين كس چيست ؟

 چه در انجام به او خواهد رسيد، آگاهم.من از آن
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44/20 

  

 اي مزدا،

 رسم،پاين را نيز مي

 توانند شهرياراني نيكچگونه ديويسنيان مي

 باشند ؟

 هايي كه،آن

 ها و اسيخش،ها و كاويبا ياري كرپن

 اند،جهان را به خشم و آزار كشانده

 اند،و مردمان را به ناله و فغان درآورده

 اند،ي راستي نبودهگاه بر پايهو هيچ

 اند.و براي پيشرفت و آباداني جهان نكوشيده
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 مپنجچهل و  هـات
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45/1 

  

 دارم،اينك سخن مي

 گوش بداريد و بشنويد،

 اي كساني كه خواهان شنودنيد،

 ايد،و اي كساني كه از دور و نزديك فرا آمده

 ها را نيك به ياد بسپريد،ي اين گفتههمه

 مباد آنكه،

 آموزگار بد،

 دگرباره زندگي شما را تباه كند،

 خود و باورهايهاي و دروند با گفته

 نادرستش،

 شما را به گمراهي بكشاند.

  

45/2 

  

 دارم از دو مينو،اينك سخن مي

 كه در آغاز آفرينش،

 از آن دو، مينوي پاك به ديگري گفت:

 ما دو را،

 نه انديشه و نه آموزش، و نه خرد و نه باور،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 277 برگ  
 

 و نه گفتار و نه كردار و نه يابش و نه روان،

 همراهند.با هم سازگار و 

  

45/3 

  

 دارم،اينك سخن مي

 از آنچه اهورامزداي دانا،

 ي بنياد آيين زندگي به من باز گفت،درباره

 كساني كه اين پيام و گفت انديشه انگيز را،

 گويم،ام و ميآنچنان كه من دريافته

 به كار نبندند، زندگي آنان در پايان،

 همراه با دريغ و افسوس خواهد بود.

  

45/4 

  

 دارم،اينك سخن مي

 از آنچه در زندگي بهترين است،

 ام:و آن را در پرتو راستي دريافته

 مزدا آفريدگار راستي است،

 ي نيك است،ي انديشهمزاد سرچشمه

 ي نيك براي كوشش است.و انديشه
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 مزدا پروردگار پارسايي،

 ي نيكوكاري است.و پارسايي مايه

 و مزداي از همه چيز آگاه را،

 توان فريفت.نمي

  

45/5 

  

 دارم،اينك سخن مي

 ترين به من گفت:از آنچه اهورامزداي پاك

 سخني كه شنودن آن براي مردم بهترين

 است.

 هاي مرا بشنوند،ها كه آموزشآن

 ها ارج نهند و فرمان برند،و بدان

 به رسايي و جاودانگي رسند،

 ي نيك برخيزد،و با كردارهايي كه از انديشه

 را دريابند.اهورا 

  

45/6 

  

 دارم،اينك سخن مي

 از آنكه از همه بزرگتر و برتر است،
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 ستايم او را.و با راستي مي

 هاي پاك او را.آن سرور دانا و جاودان

 باشد كه اهورامزدا،

 با خرد پاك خود ستايش ما را بشنود.

 باشد كه،

 ي نيك بدو برسيم.با مهر و در پرتو انديشه

 خرد خود،و باشد كه او با 

 آنچه را كه بهترين است به ما بياموزد.

  

45/7 

  

 او كسي است كه

 ي رادان،همه

 ها كه هستند،اند و چه آنها كه بودهچه آن

 ها كه خواهند بود،و چه آن

 رستگاري خود را از او جويند.

 و اين بدانيد كه

 روان نيكان پيوسته توانا و پيروز خواهد بود،

 نج به سر خواهد برد.و دروند هميشه با ر

 و اين آييني است كه،

 اهورامزدا با شهرياري خويش برنهاده است.
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45/8 

  

 هايم،ها و نيايشبا ستايش

 آورم،روي به اهورامزدا مي

 بينم،ي دل او را ميو با ديده

 و با انديشه و گفتار و كردار نيك،

 و در پرتو راستي،

 شناسم،او را هستي بخش داناي بزرگ مي

 ي او،هايم را به او و به سراي سرودهو نيايش

 كنم.نياز مي

  

45/9 

  

 اهورامزدا را،

 سازيم،ي نيك خشنود ميبا انديشه

 او كه با خواست خود،

 براي ما شادي و رنج آفريده است.

 باشد كه اهورامزدا،

 با توانايي خود،

 به ما نيروي كار كردن بخشد،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 281 برگ  
 

 و دانش ي نيك و راستيتا در پرتو انديشه

 درست،

 در راه پيشرفت مردمان بكوشيم.

  

45/10 

  

 داريم.ستاييم و بزرگ مياو را با پارسايي مي

 او كه همواره،

 هستي بخش داناي بزرگ نام دارد

 ي نيك،و در پرتو راستي و انديشه

 و با شهرياري خود

 دهد،به مردمان نويد رسايي و جاودانگي مي

 بخشد.ي ميها تندرستي و توانايو به آن

  

45/11 

  

 اهورامزدا،

 براي كسي كه،

 دارد،ديو يسنيان و پيروان آنان را دشمن مي

 و راهش از آنكه،

 انگارد،شمارد و زشت مياهورامزدا را خوار مي
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 جداست،

 انديشد،ي اهورامزدا نيك ميو درباره

 هاي دانا و ياوران آيين را،و سوشيانس

 شناسد،بدرستي مي

 برادر و پدر خواهد بود. چونان دوست و
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 مششچهل و  هـات
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46/1 

  

 به كدام زمين روي آورم ؟

 و به كجا روم ؟

 دارند،مرا از خويشاوندان و يارانم دور مي

 از همكاران نيز مرا خشنودي نيست،

 و نه از شهرياران كشور كه هواخواه دروغند.

 اي اهورامزدا،

 گردانم ؟توانم تو را خشنود چگونه مي

  

46/2 

  

 اي اهورامزدا،

 دانم چرا ناتوانم،من مي

 اند.نواي من اندك و كسان من كم

 زبايم،من به تو مي

 مرا نيك بنگر،

 من از تو خواهان آن مهري هستم كه،

 بخشد.دلدار به دلداده مي

 در پرتو راستي،

 ي نيك بياگاهان.مرا از نيروي انديشه
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46/3 

  

 اي اهورامزدا،

 دم آن روز فراخواهد رسيدسپيدهكي 

 كه راستي براي نگاهداري جهان بدرخشد ؟

 ها،كي سوشيانس

 آيند ؟هاي فزاينده و بخردانه ميبا آموزش

 كند ؟ي نيك چه كسي را ياري ميو انديشه

 اي اهورا،

 گزينم.من تنها آموزش و آيين تو را برمي

  

46/4 

  

 دروندي كه

 زيانبار خودبا كردار دشمنانه و 

 به زشتي زبانزد است،

 پشتيبانان راستي را

 از پيشبرد زندگي مردمان

 دارد.در شهر و در كشور بازمي

 اي مزدا،
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 كسي كه به جان با دروند بستيزد،

 مردم و جهان آفرينش را به راه خرد و يابش

 نيك

 برد.پيش مي

  

46/5 

  

 اي اهورامزدا،

 استاگر دانا و توانايي كه پيرو راستي 

 كند،و بدرستي زندگي مي

 ي آيين ايزدي و يا از راه مهر،بر پايه

 جويددروندي را كه از او ياري مي

 به گرمي بپذيرد،

 تواندبا خرد خود مي

 او را از گمراهي و تباهي و گزند برهاند

 و به خودشناسي برساند.

  

46/6 

  

 اما اگر آن توانا،

 است،به كسي كه براي ياري به سوي او آمده 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 287 برگ  
 

 ياري نكند،

 از خود به دام دروند فريبكار خواهد افتاد،

 ي آيين دينزيرا، برپايه

 كه اهورامزدا از آغاز برنهاده است،

 كسي كه براي دروند بهترين را بخواهد،

 خود دروند است،

 و آنكه راستان را ارجمند بدارد،

 از راستان است.

  

46/7 

  

 اي مزدا،

 آزار من است، يهنگامي كه دروند آماده

 ي به تو،جز فروغ تو و انديشه

 چه كسي پناه من خواهد بود ؟

 اي اهورا،

 ي روشنايي و دانايي است كهاز اين دو فروزه

 شود،آيين راستي به كار بسته مي

 پس نهاده و يابش مرا از اين آيين آگاه ساز.
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46/8 

  

 اي مزدا،

 از كردارهاي كسي كه

 در پي آزار جهانيان است،

 گزندي به من نخواهد رسيد،

 و آن كردارهاي دشمنانه،

 به خود او بازخواهد گشت،

 و او را از زندگي نيك باز خواهد داشت،

 اش را به بدي خواهد كشانيد.و زندگي

  

46/9 

  

 كيست، آن رادي كه

 نخست مرا بياموزد

 كه تو بيش از همه سزاوار ستايشي،

 تو سرود راستي و داور پاك كردارهايي.

 ي نيك،و ما پيوسته خواستاريم كه با انديشه

 اي،از آيين راستي و از آنچه تو در آن باره گفته

 آگاه گرديم.
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46/10 

  

 اي اهورامزدا،

 من بدرستي گويم،

 هركس، چه مرد و چه زن،

 شماري، به جايآنچه را تو در زندگي بهتر مي

 آورد،

 ي نيك،در پرتو انديشه

 توانايي مينويي برخورداراز پاداش راستي و 

 گردد.

 من اين كسان را،

 نمايم،به ستايش تو راه مي

 گذرانم.و از گذرگاه داوري مي

  

46/11 

  

 ها،ها و كرپنكاوي

 ي خود،با نيروهاي به هم پيوسته

 با كردارهاي زشت،

 كنند.زندگي مرا تباه مي

 اما روان و يابش اينان،
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 هنگام رسيدن به گذرگاه داوري،

 آنان خواهد خروشيد، بر

 و براي هميشه به سراي دروغ خواهند شد.

  

46/12 

  

 كههنگامي

 فرزندان و نوادگان فريان توراني،

 به راستي رو كنند،

 و با پارسايي،

 در پيشرفت و آباداني جهان بكوشند،

 ي نيك،آنگاه اهورامزدا در پرتو انديشه

 پيوندد،آنان را به هم مي

 را،و خوشي و رستگاري 

 كند.ها آشكار ميبر آن

  

46/13 

  

 هركس كه زرتشت اسپينتمان را،

 كند و خشنوددر انجام كارهايش ياري مي

 سازد،مي
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 گردد.به درست كرداري زبانزد مي

 اهورامزدا به چنين كسي زندگي نيك

 بخشد،مي

 ي نيك،و در پرتو انديشه

 افزايد،گيتي او را مي

 و هركسي او را،

 شناسد.راستي ميدوست نيك 

  

46/14 

  

 اي زرتشت،

 كيست دوست راست كردار تو ؟

 و كيست،

 آنكه به راستي،

 خواهان نيك نامي و بلند آوازي انجمن مغان

 است ؟

 اين كس براستي كي گشتاسب دلير است.

 اي اهورامزدا،

 من مردمان را

 ي نيكبا سخنان برخواسته از انديشه

 خوانم،فرا مي
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 راه يابند.تا به بارگاه تو 

  

46/15 

  

 اي فرزندان هيچدسپ اسپنتمان،

 گويم،به شما مي

 بشنويد آنچه را كه براي شما بهتر است،

 تا با آن دانا را از نادان بازشناسيد،

 و با كردار خود،

 راستي را كه از آيين بنيادين اهوراست،

 از آن خود سازيد.

  

46/16 

  

،گوواي فرشوستر ه 

 خود، يبا ياران گرويده

 ها،كه ما هردو براي آن

 خواهان فروغ و خوشبختي پايدار هستيم،

 به آنجا رو،

 جايي كه راستي با پارسايي پيوسته است،

 ي نيك و توانايي،در آنجا، انديشه
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 رانند،فرمان مي

 و شكوه اهورامزدا نمايان است.

  

46/17 

  

،گوواي جاماسب ه 

 اي خردمند، من اينك،

 آموزم،به تو مي با سخناني وافته

 نه با سخناني ناوافته،

 ي آن باشي.تا آن را به دل فراگيري و پرستنده

 هركه دانا را از نادان بازشناسد،

 اهورامزدا، در پرتو راستي،

 نگاهبان پرتوان او گردد.

  

46/18 

  

 كسي كه به من بپيوندد،

 من براي او بهترين هستم،

 ي نيك،در پرتو انديشه

 دهم.به او نويد ميها را بهترين

 و اما آنكه با من در ستيز است،
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 من نيز با او در ستيزم.

 اي مزدا، من با راستي،

 سازم،خواست تورا برآورده مي

 ي من،راهي كه خرد و انديشه

 آن را برگزيند.

  

46/19 

  

 كسي كه براستي،

 خواست زرتشت را،

 كه ساختن جهان تازه است،

 سازد،برآورده مي

 گردد،زندگي جاودانه برخوردار مياز پاداش 

 ي بارور،در اين جهان زاينده

 ي آرزوهاي دلش،به همه

 يابد.دست مي

 اي مزدا،

 ها را تو به من آموخته و آشكاري اينهمه

 اي.ساخته
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 متفچهل و ه هـات

 

 

 
  



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 296 برگ  
 

  

47/1 

  

 اهورامزدا،

 با شهرياري و مهر خود،

 به كسي كه رفتار و گفتارش،

 ها،ي نيك و بهترين منشانديشهدر پرتو 

 ي راستي باشد،بر پايه

 رسايي و جاودانگي بخشد.

  

47/2 

  

 ها،ترين انديشهكسي كه در پرتو پاك

 پويد،راه بهترين را مي

 ي نيك است،و زبانش گوياي انديشه

 هايشو دست

 به كارهاي پارسايي گشوده است،

 تنها يك انديشه دارد :

 يو پروردگار و سرچشمهاهورامزدا، آفريننده 

 راستي است.

  



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 297 برگ  
 

47/3 

  

 اي مزدا،

 ي نيك هستي،براستي، تو آفريدگار انديشه

 ي نيك،و هنگامي كه مردمان با انديشه

 هم پرسي كردند،

 تو براي آنان،

 اين زمين و جهان شادي بخش را بيافريدي،

 و براي آبادي و رهبري آن،

 پارسايي را برنهادي.

  

47/4 

  

 اي مزدا،

 درونداني كه

 تابند،ي نيك روي براز انديشه

 رنج كشند و آزار ببينند.

 وراستان كه چنين نكنند، چنين نبينند.

 راست كردار، اگر هم كم نوا باشد،

 نزد راستان گرامي است،

 و دروند، اگر هم توانگر و توانا باشد،
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 ارج است.بي

  

47/5 

  

 اي اهورامزدا،

 ي پاك،تو در پرتو انديشه

 راست كرداران را،

 اي.ها نويد دادهبه بهترين بخشش

 اما دروند،

 دارد.اي برنمياز مهر تو بهره

 زيرا دروند را،

 انديشه و كردار زشت و نادرست است.

  

47/6 

  

 اي اهورامزدا،

 ي پاك،در پرتو انديشه

 و با فروغ تو،

 سرنوشت دو گروه نيكان و بدان،

 روشن خواهد شد،

 گسترش راستي و پارسايي، و با افزايش و
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 بسياري از جويندگان،

 راه تو را برخواهند گزيد.
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 مهشتچهل و  هـات
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48/1 

  

 اي اهورامزدا،

 به هنگام پاداش،

 و آن زمان كه راستي بر دروغ چيره گردد،

 ها،و فريب ديوان و ياران آن

 براي هميشه آشكار شود،

 گاه، در پرتو بخشايش تو،آن

 تو و مهر به تو فزوني گيرد.ستايش 

  

48/2 

  

 اي اهورامزدا،

 ام درگيرد،پيش از آنكه كشاكش در انديشه

 داني بياگاهان.مر از آنچه مي

 آيا راست كردار بر دروند پيروز خواهد شد ؟

 آن پيروزي كه سرانجام ِنيك ِزندگي خواهد بود.

  

48/3 

  

 هايي كه اهورامزداي نيكي آفرين،آموزش
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 پرتو راستي،در 

 آموزد،به مردم مي

 هاست.بهترين آموزش

 هاست كه،با اين آموزش

 پاكان و دانايان و آموزگاران راه ِويدايي،

 ي پاك،در پرتو خرد و انديشه

 گردند.ي تو ميي تو و سرسپردهدلباخته

  

48/4 

  

 اي مزدا،

 اش نيك يا بد باشد،كسي كه انديشه

 زيند،خواه برگو هرچه را كه به دل

 يابش و گفتار و كردار و گرَوشِ او نيز چنان

 گردد،

 و سرانجام، خرد توست كه،

 نيك و بد را از هم جدا گرداند.

  

48/5 

  

 باشد كه شهرياران نيك،
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 با كردار نيك و دانش و پارسايي،

 بر ما فرمان برانند،

 نه شهرياران بد.

 پاكيزگي براي مردم،

 از گاه ِزادن بهترين است.

 آبادي جهان بايد كوشيد، براي

 جهان را بايد بدرستي پرورانيد،

 و آن را به سوي روشنايي برد.

  

48/6 

  

 براستي زمين

 پناهگاه نيكي براي ماست.

 زمين به ما،

 بخشد.ي نيك و توانايي ميدو دهش انديشه

 و اهورامزدا،

 از آغاز آفرينش و در پرتو راستي،

 روي آن گياه و سبزه رويانيده است.
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 اي كساني كه

 ايد،ي نيك دل بستهبه انديشه

 خشم از خود دور بداريد و در برابر ستم

 بايستيد.

 و براي گسترش راستي به رادان پاك بپيونديد،

 تا به بارگاه اهورامزدا راه يابيد.

  

48/8 

  

 اي اهورامزدا،

 چيست خواست ِشهرياري ِنيك ِتو ؟

 و چيست

 و يارانم ؟ بخشش و پاداش تو به من

 چه اندازه آرزو دارم،

 كه از راه راستي،

 تو بر گرويدگانت آشكار گردي،

 ي نيك،تا با انديشه

 در پيشبرد كارهاي خود كوشا باشند.
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 اي مزدا،

 چگونه بدانم كه

 ي راستي،تو بر پايه

 ي ما و بر آنان هم كه در پي آزار منند،بر همه

 راني ؟فرمان مي

 ي نيك را نيز،انديشهچگونگي روش 

 بدرستي به من بنماي.

 و سوشيانس را نيز،

 از پاداش كارش آگاه فرما.

  

48/10 

  

 اي مزدا،

 كي مردم آيين تو را درخواهند يافت ؟

 ي ديوانگي آور برخواهد افتاد ؟كي اين زهرابه

 هاي تبهكار،چيزي كه كرپن

 فريبند.با آن مردم را مي

 ديش،و شهرياران ستمكار ِبد ان

 رانند.با آن بر كشورها فرمان مي
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48/11 

  

 اي مزدا،

 كي راستي و پاكي و پارسايي،

 و كشور پر از كشترازهاي گسترده،

 و خانمان خوب و آباد،

 پديدار خواهد شد ؟

 چه كساني،

 ما را در برابر دروندان تيره دل

 رامش خواهند داد ؟

 و چه كساني،

 ي نيك را،دانش و بينش انديشه

 درخواهند يافت ؟

  

48/12 

  

 اي مزدا،

 هاي كشورها،سوشيانس

 كساني خواهند بود كه،

 ي نيك،با پيروي از انديشه



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 307 برگ  
 

 رسانند.ي خود را به انجام ميبايسته

 هاي توست،ي راستي و آموزشكردارشان بر پايه

 و بدرستي براي چيرگي و برافكندن خشم،

 اند.گمارده شده
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 مهچهل و ن هـات
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 اي مزدا،

،ديرگاهي ايت كه بندو 

 كه از كردار نادرست خود شادمان است،

 كند.در برابر من ايستادگي مي

 ي مهربان،اي بخشنده

 با پاداش نيك به سوي من آي،

 ي پاك،تا با انديشه

 او را از گمراهي برهانم.

  

49/2 

  

 اي مزدا،

 اين بندو مرا نگران كرده است،

 دروغ و فريب، زيرا كيش او

 و دوري جستن از راستي است،

 او نه به پارسايي پايبند است،

 ي نيك در پرسش و پاسخ است.و نه با انديشه
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 اي مزدا،

 تو بدرستي اين باور و آموزش را،

 اي كهبراي همه برنهاده

 راستي سود بخشد و دروغ زيان آورد.

 از همين روست كه،

 هستم،ي نيك من خواهان انديشه

 دارم.و همگان را از پيوند با دروند بازمي

  

49/4 

  

 كساني كه

 با خرد بد و با زبان خود،

 افزايند،خشم و رشك را مي

 گر را،و مردم سازنده و پرورش

 دارند،از كار خود باز مي

 و با كردار زشتي كه دارند،

 در پي نيكوكاري نيستند،

 ديواني هستند كه،

 به دروغ و گمراهينهاد و يابش مردم را 
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 كشانند.مي

  

49/5 

  

 اي مزدا،

 اما كسي كه

 با دل و جان يابش خود را،

 ي نيك بپيوندد،به انديشه

 و در راه پارسايي و راستي و دانايي گام بردارد،

 سرانجام،

 گيرد.در كشور جاوداني تو جاي مي

  

49/6 

  

 اي اهورامزدا،

 و اي راستي،

 ي شماست،مرا از آنچه در خرد و انديشه

 آگاه كنيد،

 تا ديني را كه از شماست،

 بازشناسم،

 و به ديگران بشنوانم.
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49/7 

  

 اي اهورامزدا،

 باشد كه مردمان،

 ي نيك و از روي راستي،با انديشه

 پيام مرا بشنوند،

 و تو نيز گواه باش كه

 از همياران و خويشاوندان،

 كنند،كدام يك برابر آيين زندگي مي

 همكاران،تا براي 

 راهنماي نيك باشند.

  

49/8 

  

 اي اهورامزدا،

 از تو خواستارم كه،

 رسايي و شادماني و پيوستگي با راستي را،

 به فرشوستر ارزاني داري،

 و همين پاداش را نيز،

 با شهرياري خودت به ديگر يارانم ببخشي،
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 ي تو باشيم.باشد كه ما براي هميشه دلداده

  

49/9 

  

 دانا،اي جاماسب 

 باشد كه

 اي كه براي رهايي مردم،پيش برنده

 آفريده شده است،

 به اين آموزش گوش فرا دارد كه،

 راست گفتار،

 ي پيوستگي با دروند را ندارد،هرگز انديشه

 و كساني كه داراي يابش روشنند،

 گردند،ها رخوردار مياز بهترين پاداش

 پيوندد.و سرانجام به راستي مي

  

49/10 

  

 مزدا، اي

 ي نيك و روان راستان را،من انديشه

 سپارم،در بارگاه تو، به تو مي

 ها باشي.تا نگاهدار آن
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 ستايم،و مي

 هاي دل را،پارسايي و خواست

 ستايم تو را،و مي

 كه شهريار بزرگ و پايدار و جاودانه هستي.

  

49/11 

  

 روان شهرياري ستمگر،

 بدانديش ِو بدكردار و بدگفتار و بدنهاد و 

 دروند،

 گردد.از روشنايي به تيرگي باز مي

 براستي اينان،

 ماندگاران سراي دروغند.

  

49/12 

  

 اي اهورامزدا،

 ي نيك،در پرتو راستي و انديشه

 به زرتشت،

 رساني ؟كه ستايشگر توست چه ياري مي

 هاي ستايشم،من بدرستي و با سروده
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 ستايم،تورا مي

 خواهم.رين است ميو آن را كه نزد تو بهت
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 مپنجاه هـات
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 اي اهورامزدا،

 خوانم،هنگامي كه براستي تو را فرا مي

 ي نيك تو،جز راستي و انديشه

 روان مرا چه كسي ياري خواهد داد ؟

 و چه كسي،

 نگاهدار من و ياران من

 خواهد بود ؟

  

50/2 

  

 اي مزدا،

 كسي كه براي جهان

 جويد،ميخرمي و شادماني 

 خواهد،و آن را پيوسته آبادان مي

 چگونه

 در پرتو راستي و فروغ تابناك به سر خواهد

 برد ؟

 و در ميان راستان و در سراي دانايان

 جاي خواهد گرفت ؟
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50/3 

  

 اي مزدا،

 پس بدرستي،

 راستي به كسي روي خواهد كرد كه،

 ي نيكتوانايي مينويي و انديشه

 راهنماي او باشد،

 ها،پرتو اين بخشش و در

 پيرامون خود را كه دروند فراگرفته است،

 آباد گرداند.

  

50/4 

  

 اي اهورامزدا،

 ها،اينك تو را و راستي را و بهترين انديشه

 ستايم،و توانايي مينويي را مي

 خواهم كه در راه راست باشم،و مي

 و در سراي سروده،

 به سخنان دلباختگان تو،

 گوش فرادارم.
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50/5 

  

 اي اهورامزدا،

 و اي راستي،

 انگيز خود،ي سرود ِانديشهبه سراينده

 مهر آوريد،

 و بدو روي كنيد،

 و او را يار و پشتيبان باشيد.

 تا او بتواند راهنماي مردمان،

 به سوي روشنايي باشد.

  

50/6 

  

 اي مزدا،

 من،

 زرتشت ِدوستدار راستي،

 ستايم،با آواي بلند تو را مي

 باشد كه

 پيوسته زبانم را به راه خرد گويا باشي،

 ي نيك،و در پرتو انديشه
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 آيين خود را به من بنماياني و بياموزاني.

  

50/7 

  

 اي مزدا،

 من،

 ها،با برانگيزترين سروده

 و براي دستيابي به پيروزي،

 پيوندم،ستايم و به تو ميتو را مي

 ي نيك،تا در پرتو راستي و انديشه

 بنمايي و ياور ما باشي.ما را راه 

  

50/8 

  

 من،

 ي برخاسته از شور دل،هاي وافتهبا سروده

 هاي برافراشته،و با دست

 آورم،به تو روي مي

 و با راستي و فروتني يك پارسا،

 برم،به تو نماز مي

 ي نيك،و در پرتو ِهنر انديشه
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 شوم.به تو نزديك مي

  

50/9 

  

 اي مزدا،

 ش،هاي ستايبا اين سروده

 و در راه راستي،

 ي نيك،و با كارهاي برخاسته از انديشه

 آيم،به سوي تو مي

 خواه خود دست يابم،و تا زماني كه به آماج دل

 همچنان خواستار دريافت دانش نيك تو

 خواهم بود.

  

50/10 

  

 اي اهورامزدا،

 ام،كارهايي كه در گذشته انجام داده

 داد،و كارهايي كه در آينده انجام خواهم 

 ي نيك،و آنچه از انديشه

 چونان روشنايي خورشيد،

 ي تو گرامي است،ي بامدادي، به ديدهو سپيده
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 همگي در راه راستي و براي نيايش

 داشت تو بوده و خواهد بود.و گرامي

  

50/11 

  

 اي مزدا،

 تا آنجا كه در پرتو راستي،

 توش و توان دارم،

 ام و خواهم ستود.تو را ستوده

 ي جهان،ه تو اي آفرينندهباشد ك

 ي نيك،در پرتو انديشه

 كرداران را،نخستين و بهترين خواست درست

 كه تازه گرداني ِجهان است،

 برآورده سازي.
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 توانايي نيك مينويي،

 بخشش گرانبهايي است آسماني،

 كه در پرتو راستي،

 فروزد،در دل جانبازان ِراه مزدا مي

 انگيزد،ها را به انجام بهترين كردارها برميو آن

 و من،

 كوشم.اكنون و هميشه و تنها در اين راه مي

  

51/2 

  

 اي اهورامزدا،

 اين كردارها را،

 نخست به تو و به راستي و به پارسايي نياز

 كنم،مي

 و تو،

 شهريار دلخواه خود را به من بنما

 ي نيك،و در پرتو انديشه

 ات را رستگاري بخش.پرستنده
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 اي اهورامزدا،

 كساني كه

 اند،با كردارشان و با هم به تو پيوسته

 گوش به سخنان تو دارند،

 كه تو،

 ي نيك،با گفتار راست و با آموزش انديشه

 هايي.نخستين آموزگار آن

  

51/4 

  

 اي مزدا،

 كجاست مهر سرشار تو به پرستندگانت ؟

 روان است ؟ كجا بخشايش تو

 كجا راستي را به دست توان آورد ؟

 كجاست پارسايي پاك ؟

 ها ؟و كجاست بهترين انديشه

 و كجاست شهرياري تو ؟
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 اي مزدا،

 پرسم :ها را ميي اينهمه

 چگونه رهبري كه،

 كردار و فروتن،درست

 و داراي خرد نيك،

 و دادگر و آموزگار راستي،

 است،گر و توانا و بخشايش

 تواند جهان رامي

 به پيشرفت و آباداني برساند ؟

  

51/6 

  

 اهورامزدا،

 خويش، شهرياري با 

 به كسي كه خواست او را برآورده سازد،

 دهد،بهتر از به مي

 و به كسي كه او را خشنود نسازد،

 و براي آباداني جهان نكوشد،

 در انجام و پايان زندگي،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 327 برگ  
 

 رساند.بدتر از بد را مي

  

51/7 

  

 اي مزدا،

 اي كه اين زمين و آب و گياه را آفريدي،

 ترين خرد خود،با پاك

 رسايي و جاودانگي را به من ببخشاي،

 ي نيك،و در پرتو انديشه

 توش و توان تني و رواني و پايداري

 و زندگي تازه را به من ارزاني دار،

 هاي خود برخوردار كن.و از آموزش

  

51/8 

  

 اي مزدا،

 اينك،

 گويمتو را به مردم دانا بازمي پيام

 سرنوشت بد از آن دروندان است،

 و خوشبختي براي كسي است كه

 پايبند راستي است.
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 و بي گمان،

 شادماني از آن اوست كه

 انگيز رااين پيام انديشه

 براي دانايان بگستراند.

  

51/9 

  

 اي مزدا،

 تو از راه آتش فروزان و آزمون گدازان،

 كردار و دروند را هر دو گروه راست

 دهي،آزمايي و پاداش ميمي

 نماياني كهو اين آيين زندگي را مي

 رنج براي دروند،

 و سود و شادماني از آن ِراست كردار است.

  

51/10 

  

 اي مزدا،

 كسي كه جز اين آيين،

 كوشد،در راه تباهي جهان مي

 ي دروغ است،زاده و آفريده
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 نادانند. انديشند وو از كساني كه كژ مي

 من راستي را

 خوانم،براي خود و يارانم فرامي

 تا به سوي ما آيد و ما را به پاداش نيك برساند.

  

51/11 

  

 اي مزدا،

 دوست زرتشت اسپنتمان كيست ؟

 كس كهآن

 با راستي در پرستش و در گفت و گوست

 و روي به پارسايي دارد،

 ي نيك و پارسايي،و با راستي و انديشه

 انجمن برادري مغان است.هواخواه 

  

51/12 

  

 فريب خوردگان راه كاوي،

 در دوران زندگي خويش،

 سازند،زرتشت اسپنتمان را خشنود نمي

 زيرا آنان،
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 جويند،كاميابي را تنها در كنش مادي مي

 هاي مينوي.و نه در شور و جوش

  

51/13 

  

 بدين سان،

 دروند، كه با سرپيچي از راه راستي

 به تباهي كشانده است،يابش خود را 

 در گذرگاه داوري،

 و در برابر آشكار شدن كردارش،

 گردد.گرفتار سرزنش روان مي

 زيرا او با كردار و گفتار خود،

 از راه راست دوري جسته است.

  

51/14 

  

 ها،كرپن

 گاه از داد و آيين و آبادسازيهيچ

 كنند،پيروي نمي

 ها و كردارهاي خود،آنان با آموزش

 آورند.آباد سازان جهان تباهي ميبه 
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 اما،

 ها و كردارهاست.همين آموزش

 كه سرانجام

 آنان را به سراي دروغ خواهد كشانيد.

  

51/15 

  

 پاداشي كه زرتشت

 به انجمن مغان نويد داده است،

 سراي سروده است،

 كه در آغاز،

 جاي رسيدن به اهورامزدا بوده است.

 من اين پاداش را،

 ي نيك و راستيانديشهكه در پرتو 

 آيد،به دست مي

 دهم.به شما مژده مي

  

51/16 

  

 گشتاسب،كي

 در پرتو نيروي انجمن مغان
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 ي پاك،هاي برخاسته از انديشهو سروده

 و با پيروي از راستي،

 به پاداش دانش دروني رسيد.

 دانشي كه با آن،

 اهورامزدا،

 نمايد.ما را به خوشبختي راه مي

  

51/17 

  

 فرشوستر هوگو،

 گوهر هستي واالي خويش را،

 با دلباختگي و براي دين بهي

 به من سپرده است،

 باشد كه

 اهورامزدا، آرزوي او را

 براي دست يافتن به راستي، برآورده سازد.

  

51/18 

  

 جاماسب هوگوي دانا،

 كه خواستار روشنايي است،



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 333 برگ  
 

 در پرتو راستي آن دانش را برگزيد،

 نيك،ي و با انديشه

 به توانايي مينويي دست يافت.

 اي اهورامزدا، اين دانش را

 اندهايي كه به تو دلبسته و پناهندهي آنبه همه

 ببخشاي.

  

51/19 

  

 مديوماه ِاسپنتمان،

 كه با دانش دين،

 در راه زندگي مينويي كوشاست،

 خود را به من سپرده است.

 او با آموختن آيين مزدا و با كردارش،

 سازي جهان كوشاست.در راه به

  

51/20 

  

 اينك،

 اي امشاسپندان،

 همه همگام،
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 ي نيك را،راستي و انديشه

 كه از آموزش پارسايي به دست آيد،

 به ما ببخشاييد،

 ستاييم و از اهورامزداشما را مي

 خواهان خوشبختي هستيم.

  

51/21 

  

 مرد پارسا،

 با دانش و گفتار و كردار و يابش خود

 افزايد.راستي را مي

 اهورامزدا به چنين كسي،

 ي نيك،در پرتو انديشه

 بخشد.توانايي مينويي مي

 خواهم.من نيز براي او پاداش نيك مي

  

51/22 

  

 اهورامزدا،

 كساني را كه از روي راستي،

 آورند،ها را به جا ميبهترين پرستش



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 335 برگ  
 

 چه در گذشته بوده باشند

 شناسد.و چه اينك باشند، مي

 ستايم،را ميمن اين كسان 

 كنم،و به نام ياد مي

 روم.ها ميو با درود به سوي آن
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 [ زوت و راسپي : ]

 ...»يثه اهو ويريو «

 [ زوت : ]

است و هست و خواهد تر است خواستارم براي سراسر آفرينش اشه كه بودهچه را نيكچه را نيك است و آنآن
 بود.

 ي پيروزي ديرپاي، به خواست خويش ياري رساند و آرزو را برآورد.اَشَي، بخشنده

  

2 

هاي ديوان ها و گياهان و چارپايان است، برخوردار است؛ اوست كه ستيزههايي كه در آبي درمان[ اشي ] از همه
 درهم تواند شكست. -ي خداي ورزند كه به زيان اين خانه و خانه -و مردمان [ دروند ] را 

  

3 

ترين و بهترين كه ما از بزرگچناندهش نيك و پاداش نيك، نيكي پيشين و پسين كه پيروزي ديرپاي بخشد؛ آن
 مند شويم.و زيباترين پاداش بهره

  

4 

خوانيم تا اين خانمان را بنوازند؛ سراسر كنيم و آفرين ميگزاريم و خشنود ميامشاسپندان را ستايش و نيايش مي
 زند و سراسر آفرينش دروج را براندازند.آفرينش اشه را بنوا

 اي اشه !

 گوييم.درود مي -كه نيك خواه آفريدگان است  -مزدا را 

  

5 

 مزدا !اي اَهوره
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 -ي نيكان اَشَه نژاد ها، به گياهان، به همهبه آب -بشود كه به كام و خواست [ خويش ]، به آفريدگان خود 
 شهرياري كني !

 توانايي و دروج را ناتواني بخشي !بشود كه اَشَه را 

  

6 

 كامروا باد اَشَه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

7 

ها و روستاها و شهرها و كشورها را برانگيزم كه به دين اهورايي زرتشتي سران خانمان -زرتُشت  -اينك من 
 شند و سخن گويند و رفتار كنند.بيندي

  

8 

 [ زوت راسپي : ]

 فراخي و آسايش آرزومندم سراسر آفرينش اَشَه را.

 تنگي و دشواري آرزومندم سراسر آفرينش دروج را.

 ...»اَشَم وهو «

 پرور را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين خواني.شادماني هوم ِاَشَه

 [ زوت : ]

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

 [ راسپي : ]
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 كه زوت مرا بگويد....» يثَه اَهو ويريو «

 [ زوت : ]

 كه پارسا مرد دانا بگويد....» آثارنوش اَشات چيت هچا «
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 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 341 برگ  
 

53/1 

  

 هاي زرتشت اسپنتمانبهترين خواست

 برآورده شده است،

 زيرا اهورامزدا،

 راستي براي هميشه،در پرتو 

 به وي زندگي نيك بخشيده است.

 ورزيدند،و آنان كه با او دشمني مي

 اند.اكنون گفتار و كردار دين بهي را آموخته

  

53/2 

  

 چنينو اين

 با انديشه و گفتار و كردار،

 مزدا را نيايش كنيد،

 و براي خشنودي او بكوشيد،

 و كار نيك را برگزينيد.

 زرتشتگشتاسب هواخواه كي

 و فرشوستر با انديشه،

 راه راست و ديني را

 اندبرگزيده
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 كه اهورا به سوشيانس آشكار كرده است.

  

53/3 

  

 اي پروچيستاي ِاسپنتمان هيچدسپان،

 ترين دختر زرتشت،اي جوان

 اهورامزدا،

 ي نيككس را كه به انديشهآن

 و به پاكي و راستي پايبند است،

 دهد.به همسري به تو مي

 پرسي كن،با خرد خود همپس 

 و با پارسايي و با دانش نيك رفتار كن.

  

53/4 

  

 گمان،بي

 من كسي را كه براي همكاران و خانواده،

 پدر و سرور گمارده شده است،

 برخواهم گزيد و دوست خواهم داشت.

 باشد كه

 ي نيك به من برسد،روشنايي انديشه
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 و زني پارسا و پاكدامن در ميان پاكان باشم.

 و اهورامزدا،

 براي هميشه دين بهي را به من ارزاني دارد.

  

53/5 

  

 گويماين سخنان را به شما مي

 اي نو اروسان * و اي تازه دامادان،

 پندم را با انديشه بشنويد و به ياد بسپريد،

 و با يابش خود دريابيد و به كار بنديد :

 ي نيك كنيد،پيوسته زندگي با انديشه

 در راستيو هريك از شما 

 از ديگري پيشي گيرد،

 تا از زندگي و خانمان خوب برخوردار گرديد.

  

53/6 

  

 اي مردان و اي زنان،

 اين بدرستي بدانيد كه

 در اين جهان، دروغ فريبنده است،

 از آن بگسليد و آن را مگسترانيد.
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 و اين بدانيد كه

 آن خوشي كه از تباهي و تيرگي راستي به

 دست آيد،

 اندوه است.ي مايه

 سازند،و درونداني كه راستي را تباه مي

 كنند.زندگي مينويي خويشتن را نابود مي

  

53/7 

  

 و پاداش انجمن مغان

 تا روزي براي شما خواهد بود كه

 در زندگي زناشويي خود،

 چه در تنگي و چه در فراخي،

 با هم بجوشيد و به هم مهربان باشيد.

 ا چيره گرددي دروغ بر شماما اگر انديشه

 و آيين انجمن مغان را رها كنيد،

 گرديد.با پيامد آه و افسوس روبه رو مي

  

53/8 

  

 و سرانجام و بروشني،
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 بدكاران،

 شوند وخورند و ريشخند ميفريب مي

 بينند.سرزنش مي

 اما، در پرتو شهرياري و رهبري نيك،

 زنان و مردان

 رسند.ها و شهرها به آشتي و رامش ميدر خانه

 ي مرگبارهاي به هم بستهها و فريبو تبهكاري

 افتد.برمي

 و اهورامزدا، كه بزرگتر از همه است،

 كند.به ما روي مي

  

53/9 

  

 كژانديشان بدكار،

 گردانند،اند و از راستي رويي هوسكه بنده

 دارند،از پاكان بيزارند و ارجمندان را خوار مي

 و ستيزند. هرچند كه با خود نيز در كشمكش

 كيست آن سرور پارسايي كه

 خواهد،چنان كه خود ميبا دل و جان و آن

 با چنين بدكاراني بستيزد ؟

 اي مزدا،
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 با شهرياري مينويي توست كه

 كنند،وارستگاني كه بدرستي زندگي مي

 گردند.ها برخوردار مياز بهترين پاداش

  

54/10 

  

 باشد كه

 ماست،ي دوستي و برادري كه آرزوي همه

 به ما روي كند،

 هاي مردان و زنان زرتشتي را،و دل

 شادمان گرداند.

 تا هركس،

 ي نيك و يابش خود،در پرتو انديشه

 از پاداش شايسته برخوردار گردد.

 پاداشي كه اهورامزدا

 در پرتو راستي

 براي هر آرزومندي برنهاده است.

  

  

 رود.است كه در گويش مردمان باختر ايران به كار مي» آرييس«اي فارسي است. فراگفت ديگر آن، * اروس واژه
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 اي اَيريمن ِگرامي !

 ي را كه در خور پاداشي گرانبهاست.»دين«بدين جا آي مردان و زنان زرتشتي را؛ ياري منش ِنيك را؛ ياري ِهرآن 

 مزدا ارزاني دارد، خواستارم.دهش آرماني اشه را كه اهوره

 ...»اَشم وهو «

  

2 

ترين ستاييم؛ [ آن نماز ِ] تواناي پيروز دشمن شكن را كه در ميان گفتارهاي اشه بزرگ[ نماز ِ] ايريمن ايشيه را مي
 هاست.آن

 ستاييم.پاك، ردان ِشهريار اَشَون را مي» گاهانِ«

 نخستين داد ِجهان است. ستاييم كهرا مي» ستـَوت يــِسـنيـَه«

 ...»ينگهه هاتَم «
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1 

 [ زوت : ]

را فراز آوريم و در خور  -تن و استخوان و جان و پيكر و توش و بوي و روان و فروشي  -سراسر هستي [ خويش ] 
 پيشگاه دانيم.

 اشون دانيم. اشون، ردان شهريار» گاهان«اين چنين، اين همه را در خور پيشگاه 

  

2 

 پناه و نگاهدار و خورش مينوي مايند؛ ما را روان و خوراك و پوشاكند.» گاهان«

 ما را روان و خوراك و پوشاكند.» گاهان«ما را پناه و پايداري بخشند و خورش مينوي دهند؛ » گاهان«

پاداش نيك، پاداش بزرگ،  ما را -در جهان ديگر، پس از جدايي تن و بوي [ از يكديگر ]  -» گاهان«بشود كه 
 پاداش اشه بخشد.

  

3 

بشود كه آنان نزد ما آيند، با نيرو، با پيروزي، با تندرستي، با درمان، با فراواني، با بالندگي، با آمرزش، با ياوري، با 
روزمند و ها، آنچنان كه مزداي توانا آنان را پي»ستــَوت يــِسنيه«نيك خواهي، با اشه، با رادي و با دهش؛ آن 

جهان آراي بيافريد، نگاهباني جهان اشه را؛ پاسداري جهان اشه را؛ ياوري پاداش گيران را و پاداش بخشان را و 
 سراسر آفرينش اشه را.

  

4 

ي ] خشنوي ردان، خويشتن را آمرزش خواهان، به پيشگاه تو اندر آيد، تو او هر آن اشوني را كه با اين نماز [ ويژه
 ي نيك، گفتارنيك و كردار نيك [ در بهشت ] رساني.هاي ] انديشهرا به [ پايگاه

  

5 

 ستاييم.اشه و منش نيك را مي
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 ستاييم.اشون، ردان شهريار را مي» گاهان«

  

6 

ستاييم كه نخستين داد جهان است؛ آن كه برشمرده شده، دو چندان گفته شده، آموخته را مي» ستوت يسنيه«
وار داشته شده، ورزيده شده، يه ياد سپرده شده، از بر خوانده شده، ستوده شده شده، آموزش داده شده، است

 است و جهان هستي را به خواست خويش نو كند.

  

7 

 ستاييم.را مي» ستوت يسنيه«بخش 

 ستاييم.ي از بر خوانده شده، باژ گرفته، سروده شده و ستوده شده را مي»ستوت يسنيه«

 ...»ينگهـِه هاتــَم «
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1 

پرستيم، در آغاز همچنان مزدا را، تواناترين اشوني كه او را مي) در اين جا باشد ستايش اهوره1بشود كه سروش (
 كه در انجام.

 پرستيم.مزدا را، تواناترين اشوني كه او را ميايدون بشود كه سروش در اين جا باشد ستايش اهوره

  

2 

هاي مايند، در ي روانهاي اَشَوناني را كه ستودههاي نيك و فـَرَوشيجا باشد ستايش آببشود كه سروش در اين 
 آغاز همچنان كه در انجام.

هاي ي روانهاي اَشَوناني را كه ستودههاي نيك و فـَرَوشيايدون بشود كه سروش در اين جا باشد ستايش آب
 مايند.

  

3 

را و امشاسپندان نيك، آن شهرياران خوب  -آن نيكان  -هاي نيك آببشود كه سروش در اين جا باشد ستايش 
 .شود ارزاني  نيك كنش را و ستايش پاداش نيكي را كه درخور اشوني است و ما را

 هاي نيك را، در آغاز همچنان كه در انجام.بشود كه سروش نيك پاداش بخش در اين جا باشد ستايش آب

  

  

4 

و امشاسپندان نيك، آن شهرياران  -آن نيكان  -هاي نيك جا باشد ستايش آب ايدون بشود كه سروش در اين
 .شود ارزاني  خوب نيك كنش را و ستايش پاداش نيكي را كه درخور اشوني است و ما را

 هاي نيك را.بشود كه سروش نيك پاداش بخش در اين جا باشد ستايش آب
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5 

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»يثَه اَهوويريو «

 ...»اَشم وهو «

 ستاييم.سروش پارساي برزمند پيروزگر گيتي افزاي اشون، رد اشوني را مي

 ...»يــِنگهه هاتــَم «

  

. سروش در اين هات، گذشته از نام ايزد شنوايي و فرمانبرداري از فرمان ايزدي، به معني خود شنوايي و 1
 فرمانبرداري است.
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 ش يشت سرشب)(سرو

  

1 

 [ زوِت و راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

 افزارِ اَهورايي را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. يِ سخت رزم»منثــَره -تن «خشنودي سروش اَشَون دليرِ 

 [ زوت : ]

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

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

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

  

 ي يكم كرده

2 

 [ زوت و راسپي : ]

 ستاييم. رد ِاشَه را مي افزاي ِاَشَون،  سروشِ پارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي

 [ زوت : ]

نگهبان  مزدا را ستود؛ امشاسپندان را ستود؛  گسترده، اهورهنزد برسم  نخستين كسي كه در ميان آفريدگان مزدا، 
 ي اوست. آفريده و آفريدگاري را ستود كه سراسر آفرينش، 
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3 

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 رسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را.ستاييم؛ آن سروش پا او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

  

4 

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 ي دوم كرده

5 

 ستاييم. رد ِاشه را مي  سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي افزاي ِاشون،

  

6 

ي پا رسنده، ستايش و  نيمهنخستين كسي كه برسم بگسترد : سه شاخه و پنج شاخه و نـُه شاخه تا به زانو و تا به 
 نيايش و خشنودي و آفرين ِاَمشاسپندان را.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» : اَهه ريه «
 رزمند را.ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِب او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

 ستاييم كه در اشوني برترين، كه در اشوني سرآمد است. مزدا را مي اهوره
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ست و آنچه ستاييم : آنچه را كه ورزيده شده ا [هاي ِ ] نيك ورزيده را مي  ي كُنش ي سرودهاي زرتشتي و همه همه
 را كه ورزيده خواهد شد.

  

 ي سوم كرده

7 

 ستاييم. افزاي ِاشون، رد اشه را مي سروش پارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي

  

8 

و بند و گزارش و پاسخ، ستايش و » پتمان«سپيتمان زرتشت اشون را بسرود، از » گاهانِ«نخستين كسي كه پنج 
 نيايش و خشنودي و آفرين امشاسپندان را.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. ا، رد ِبزرگوار را ميسروش پارس

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

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

  

 ي چهارم كرده

9 

ستاييم. رد ِاشه را مي رزمند ِپيروز ِگيتي افزاي ِاشون،سروش ِپارساي ِب 
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 اي استوار بخشد. كسي كه مرد درويش و زن درويش را پس از فرو رفتن خورشيد، خانه

 افزاري كارساز، [ ديو ] خشم را زخمي خونين زند؛ آنچنان كه توانايي، ناتواني را. كسي كه با رزم

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، فروغش، براي نيرو و پيروزيبراي فر و ...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 .ستاييم سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 ي پنجم كرده

11 

ستاييم؛ آن دلير ِچاالك ِنيرومند ِگستاخ ِتواناي ِبلند  رد ِاشه را مي  ون،سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي افزاي ِاش
 انديش را.

  

12 

 ي كارزارها، پيروز به انجمن امشاسپندان باز گردد. كسي كه از همه

با زور  اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

 ستاييم كه در اشوني برترين، كه در اشوني سرآمد است. مزدا را مي اهوره
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ستاييم : آنچه را كه ورزيده شده است و آنچه  [هاي ِ ] نيك ورزيده را مي  ي كُنش هاي زرتشتي و همهي سرود همه
 را كه ورزيده خواهد شد.

  

 ي ششم كرده

13 

ستاييم؛ آن نيرومندترين، دالورترين، تـُخشاترين،  افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي
 آورترين جوان در ميان جوانان را. هراسترين و  چاالك

 اي مزداپرستان !

 بكوشيد ستايش ِسروش ِاشون را.

  

14 

 مان، دور باد از اين روستا، دور باد از اين شهر، دور باد از اين سرزمين نياز زشت و سيالب ! و دور باد از اين خان

ي نيك، سرآمد در گفتار نيك و  سرآمد در انديشهوماني كه سروش اشون، در آن كامروا شده و اشون مرد ِ از خان
 سرآمد در كردار نيك، در آن بخوبي پذيرفته شده باشد.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را.ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِني او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

ييم : آنچه را كه ورزيده شده است و آنچه ستا [هاي ِ ] نيك ورزيده را مي  ي كُنش ي سرودهاي زرتشتي و همه همه
 را كه ورزيده خواهد شد.
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 ي هفتم كرده

15 

، آن »كـَيذ«ي [ مرد ]  دهنده ستاييم؛ آن شكست افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي
؛ آن -ي زندگي  تباه كننده -وج ي ديو بسيار زورمند ِدر ؛ آن فروكوبنده»كـَيِيذي«ي [ زن ]  دهنده شكست

 ي جهانيان را. بان ِبهروزي ِهمه نگاهبان و ديده

  

16 

آن كه هرگز به خواب نرود و هشيارانه آفرينش مزدا را نگاهداري كند. آن كه هرگز به خواب نرود و هشيارانه 
افزار ِآخته،  اَستومند را با رزمآفرينش مزدا را نگاهباني كند. آن كه پس از فرورفتن خورشيد، سراسر جهان 

 پاسداري كند.

  

17 

[ هرگز ] نخفته و جهان  -سپند مينو و انگر [ مينو ]  -آن كه از هنگام آفرينش نيك و بد بر دست آن دو مينو 
 اشه را پاسداري كرده است.

 آن كه روز و شب، همواره با ديوان مزَندري در نبرد است.

  

18 

از او هراسان و گريزان شوند و از بيم به  -ناگزير -ي ديوان  هراسان نشود و نگريزد؛ آن كه همهآن كه از بيم ديوان 
 تاريكي روي نهند.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را.ستاييم؛ آن سروش پارسا را  او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

 ستاييم كه در اشوني برترين، كه در اشوني سرآمد است. مزدا را مي اهوره
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ستاييم : آنچه را كه ورزيده شده است و آنچه  ه را مي[هاي ِ ] نيك ورزيد  ي كُنش ي سرودهاي زرتشتي و همه همه
 را كه ورزيده خواهد شد.

  

 ي هشتم كرده

19 

بخش،  ستاييم؛ آن كه هوم ِدرمانافزاي اشون، رد اشه را مي سروش پارساي برزمند پيروز گيتي
 شهريار ِزيباي ِزرين چشم، بر فراز بلندترين ستيغ البرز كوه، او را بستود.

  

20 

را دريافته و خود » منثره«بخش، بهنگام گويا و از هر گونه دانش آگاه، كه رهنموني  خوش گفتار، به سخن پناهآن 
 در چنين پايگاهي است.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. ستاييم؛ آن او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

ستاييم : آنچه را كه ورزيده شده است و آنچه  ي ِ ] نيك ورزيده را مي[ها  ي كُنش ي سرودهاي زرتشتي و همه همه
 را كه ورزيده خواهد شد.

  

 ي نهم كرده

21 

ي سد ستون استوارش، بر فراز  ستاييم؛ آن كه خانهافزاي اشون، رد اشه را مي سروش پارساي برزمند پيروز گيتي
 درون، خود روشن و از بيرون ستاره آذين.اي در ان بلندترين ستيغ البرز كوه برپا شده است؛ خانه
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22 

، »يسنو كرِتي«ي ِپيروزمند و سراسر »فشوشومنثرَه«و » يسنه، هفت هات«و ...» اَهون َويريه «آن كه 
 ي اوست. افزار ِپيروزمند ِكارآزموده رزم

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 ي دهم كرده

23 

 ستاييم. افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي

 فرزانگي و دانايي وي بود كه امشاسپندان به هفت كشور زمين آمدند.از نيرو و پيروزي و 

 آموزگار ديني به شمار آيد. اوست كه دين را، 

  

24 

 اوست كه چونان شهرياري كامروا به سوي جهان اَسومند فرود آيد.

كه  يور، چنانكه شهر كه اَرديبهشت، چنان كه بهمن، چنان مزداي اَشَون، چنان اين دين را خستو شد اَهوره
 كه پاسخ اَهورايي. كه پرسشِ اَهورايي، چنان چنان  كه اَمرداد، كه خُرداد، چنان سپندارمذ، چنان
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25 

 اي سروش ِپارساي ِبرزمند !

ما را پناه بخشي؛ در برابر  -در اين جهان اَستومند و [ در آن جهان ] مينُوي  -اينك بشود كه تو در هر دو جهان 
در برابر خشم ناپاك، در برابر ارتشتاران ناپاك كه درفش خونين برافرازند، در برابر تاخت و تازهاي  ر، ناپاك ِتبهكا

 ي ِديوآفريده برانگيزند !»ويذُتو«خشم كه [ ديوِ ] خشم ِبدكُنش و 

  

26 

 اي سروش پارساي برزمند !

م بدخواه را از دور ديدباني كنيم و اينك بشود كه تو ستوران ما را زور دهي و ما را تندرستي بخشي كه بتواني
 ور را به يك زخم، از پاي درآوريم ! دشمن را برانيم و هماورد ِبدخواه ِكينه

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را.ستاييم؛ آن سروش پارسا را  او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 ي يازدهم كرده

27 

 ستاييم. افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي

ي  ي زركوب در پهنههاي شاخ سايه با سم ي ] او را چهار تكاور ِسپيد، روشن، درخشان، پاك، هوشيار و بي [ گردونه
 كشند. مينوي مي
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28 

آنان تندتر از اسبان، تندتر از بادها، تندتر از باران، تندتر از ابر، تندتر از مرغان پران، تندتر از تير ِخوب پرتاب 
 شده.

  

29 

 ها رسد. [ تكاوراني ] كه از پي هر كس تازند، بدو توانند رسيد و كسي نتواند از پي بدان

 افزار، فرا رسند. كُشند و با دو رزم سروش ِنيك ِاشون را ميتكاوران يكه 

 اگر كسي در خاور هندوستان باشد، سروش او را گرفتار كند و اگر در باختر [ جهان ] باشد، او را براندازد.

بلند و با زور  اش، با نماز [ي به بانگ ] پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 ي دوازدهم كرده

30 

ستاييم؛ بزرگواري را كه كمر بسته به  افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي
 نش ِمزدا ايستاده است.نگاهباني ِآفري
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31 

افزاري برَنده، تيز و خوب زنش، در دست گرفته، سه بار در هر روز و هر شب بدين  آن كه سر [كوبي ] ديوان را، رزم
 درخشان درآيد.» خَونيرَث«كشور 

  

32 

 ي ديوان را. زدن ِهمه زدن ِاهريمن ناپاك را، زدن ِ[ ديوِ ] خشم ِخونين درفش را، زدن ديوان مزَندري را، 

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِبزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را. او را مي

 به ياري آيد.بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را 

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

  

 سيزدهمي  كرده

33 

 ستاييم. افزاي ِاَشَون، رد اشه را مي سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي

 ستاييم. او را مي -جاي روي زمين  در همه -جا و در هرجاي ديگر  در اين

 ستاييم. آور ِتوانا را مي ، يل ِجنگ»منثَره -تَن «سراسر پيروزي ِآن اَشَون ِپيروز ِدلير ِ

 ستاييم. ي او را كه ديوان را سربكوبد، مي آزموده بازوان رزم

 ستاييم. را مي» آرشتي«سروش ِپارسا و ايزد   آن اشون ِپيروزِ در پيروزي پيروزمند را، آن برتري ِپيروزمند را،
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34 

 ستاييم. هايي را كه در پناه سروش است، مي خانه

سرآمد در  ي نيك،  مرد ِسرآمد در انديشه ستاييم كه در آن سروش ِاشون را گرامي داشته و اشون خانماني را مي
 گفتار نيك و سرآمد در كردار نيك به خوبي پذيرفته باشند.

اش، با نماز [ي به بانگ ] بلند و با زور  پرستي براي يزدان  اش، براي فر و فروغش، براي نيرو و پيروزي...» اَهه ريه «
 بزرگوار را و نَريوسنگ ِبرزمند را.ستاييم؛ آن سروش پارسا را و اَشَي ِنيك ِ او را مي

 بشود كه سروش پيروزمند اشون، ما را به ياري آيد.

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

 بسيار يخواسته را او تن، پيروزي را او تن، پايداري را او تندرستي، را او فر،  او را فروغ...» : اهمايي رئشچه «
 آساني گونه همه روشنايي و اشونان هستي بهترين را او ديرپاي، زندگي را او كارآمد، فرزندان را او بخش، آسايش
 بخش ...
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 مهشتپنجاه و  هـات
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1 

ي نيك و گفتار نيك و كردارنيك اين نماز ِنيك بنياد ِبه اَشَه و به آرميتي پيوسته، اين نمازي را كه بنيادش انديشه
 دانيم.است، رزم افزار ِپيروزي مي

  

2 

 [دروند] پناه بخشد. ي ديوان و مردمانبشود كه اين نماز، ما را از ستيزه

 سپاريم تا ما را پناه و پرستاري و نگاهباني و پاسداري بخشد.دارايي و هستي خويش را بدين نماز مي

  

3 

 اي اهوره مزدا !

 ما در نماز [تو] شادمانيم.

 ما خواستاريم كه نمازگزار باشيم.

 ايم.ما ستايش را برپاي ايستاده

 سپاريم تا ما را پناه و پرستار و نگاهباني و پاسداري بخشد.ميدارايي و هستي خويش را بدين نماز 

 اي اَهوره !« 

 )1»(ي دلدادگان تو! پرسم؛ مرا به درستي [پاسخ] گوي: چگونه [بايد باشد] نيايش فروتنانهاين را از تو مي

  

4 

 رهبر ِاَشَون پيروزمند است.

 داريم.بهترين رهبر را بزرگ مي

 ست، چه مرد و چه زن.»اَشَه « و هرآن كه از آفرينش » شَه اَ« اوست پدر آفرينش ِ
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 گمان، او نيك كُنش است.بي

 داريم. كنيم وبزرگ همي آن بزرگ ِنيك ِزيبا را ياد همي

كه با اَشَه و فراواني و رادي و دهش ومهرباني جهان را بپرورد، به دستياري آذرِ اهوره مزدا پرستار و پاسدار آن
 ماست.

  

5 

 اَمشاسپندان ! اي

 چنان كه ما را آفريديد، ما را در پناه خويش گيريد !آن

 اي نيكان !

 ما را پناه بخشيد !

 )2اي نيكان ! (

 ما را پناه بخشيد !

 اي امشاسپندان ! اي شهرياران ِخوب كُنش !

 پناه بخش ما باشيد !

 اي مزدا !« 

 )3» (را پناه بخش ! ما » اَشَه « شناسم، پس در پرتو من جز تو كسي را نمي

  

6 

 انديشه، گفتار، كردار، ستوران و مردمان را از آنِ سپند مينو دانيم.

 [ از اوست ] كه چارپايان ِرسا، چارپايان ِدرست، زندگي ِدرست و پسران ِدرست داريم.

 [ از اوست [ تندرستي و رسايي و برخورداري ما از پاكي.
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 دا، فروغ آفريدگار را توانيم ديد.بشود كه ما در آفرينش دادار اهوره مز

  

7 

 اي آذر ِآهوره مزدا !

 گذاريم.ترا نماز مي

 ما را ارزاني دار ! -خُرداد و امرداد  -به هنگام بزرگترين آزمايش ايزدي، به سوي ما آي و بخشش و شادماني بزرگ 

  

8 

 ستاييم.را با برترين بندهاي آن مي» ستَوت يِِِسنيه « سراسر 

 اهوره ! اي مزدا

زيباترين پيكر را در ميان پيكرها از آن ِتو دانيم: آن بلند [ پايگاه ] ترين [ فروغِ جهانِ ] زبرترين را كه خورشيدش 
 خوانند.

  

9 

 ستاييم.را كه نخستين داد ِجهان است، مي» ستوت يسنيه « 

  

 1، بند 44. گاه. يسـ. 1

ساخت مادينه دارد و اشاره است به سپندارمذ وخُرداد و اَمرداد،  دوم، در متن اوستا از نظر دستوري،» نيكان. «2
 سه اَمشاسپندي كه مادينه پنداشته شده و نماد ِمادر خدايي اَهوره مزدايند.

 7، بند 34. گاه. يسـ. 3
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1 

 ستاييم.مزداي اَشَون، رد ِاَشَوني را مياَهوره

 ستاييم.شهرياران ِنيك ِخوب كُنش را مياَمشاسپندان، 

  

2 

 ستاييم.ها، ردان ِ اَشَوني را مي[ ايزدان ِ] اَشَون ِگاه

 ستاييم.هاوني اَشَون، رد ِ اَشَوني را مي

 ستاييم.ي اَشَون، ردان ِ اَشَوني را ميساونگهي و ويسيه

 ستاييم.آن ] ايزد ِ نامبردار را ميمهر ِفراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوش ِده هزار چشم، [ 

 ستاييم.ي پراگاه خوب را ميرام ِ بخشنده

  

3 

 ستاييم.ر پيثوين اَشَون، رد ِاَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت فشو و زنتوم اَشَون، ردان ِاَشَوني را مي

 ستاييم.اَرديبهشت و آذر پسر ِاهوره مزدا را مي

  

4 

ن، رني را مياُزيرين ِ اَشَوستاييم.د ِاَشَو 

 ستاييم.فرادت وير و دخيوِم اَشَون، ردان ِاَشَوني را مي

 ستاييم.رد ِ بزرگوار، شهريار شيدور، اَپام نَپات ِ تيز اسب را مي

 ستاييم.ي اَشَوني را ميهاي مزدا اَشَون آفريدهآب
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5 

 .ستاييماَويسروثيم ِاَشَون، رد ِاَشَوني را مي

 ستاييم.فرادت ويسپم و زرتُشتوم ِپاك، ردان ِاَشَوني را مي

 ستاييم.هاي ِنيك ِتواناي پاك ِاَشَونان را ميفَرَوشي

 ستاييم.زنان و گروه فرزندان آنان را مي

 ستاييم.يايريه هوشيتي را مي

ند را ميي نيك آفريده اَمرزمستاييم.ي ب 

 ستاييم.ميبهرام ِاَهوره آفريده را 

 ستاييم.اوپرَتات ِپيروز را مي

  

6 

 ستاييم.اُشهين ِاَشَون، رد ِ اَشَوني را مي

 ستاييم.ي اشون، ردان اشوني را ميبِرِجيه و نمانيه

 ستاييم.سروش ِپارساي برزمند ِپيروز ِگيتي افزاي، رد اشوني را مي

 ستاييم.ترين را ميرشن ِراست

 ستاييم.پرور را ميافزاي و جهاناَرشتاد ِگيتي 

  

7 

 ستاييم.[ ايزدان ِ] اشون ماه ردان اشوني را مي

 ستاييم.اندرماه ِاشون، رد اشوني را مي
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 ستاييم.پرماه و ويشپتَثَ ي اشون ردان اشوني را مي

  

8 

 ستاييم.[ ايزدان ِ] اشون گَهنبارها، ردان اشوني را مي

 ستاييم.وني را ميميديوزِرِم ِاشون، رد اش

 ستاييم.ميديوشم ِاشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.پتيه شهيم ِ اشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.اَياسرِم ِاشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.ميديارِم ِاشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.همسپتمدم ِاشون، رد اشوني را مي

 ستاييم.مي[ ايزدان ] اشون سال، رد اشوني را 

  

9 

اند اند به پيرامون هاوني؛ آنان از آن بهترين اشهوسه ردان اشونيستاييم : آنان را كه سيي ردان اشوني را ميهمه
 كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

10 

 ستاييم.اهوره و مهر، بزرگواران گزند ناپذير اشون را مي

رسستاييم.م ميستارگان و ماه و خورشيد را با گياه ب 

 ستاييم.ها را ميي سرزمينمهر، شهريار همه

 ستاييم.مند را ميهُرمزد [ روز ِ] رايومند فره
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 ستاييم.هاي نيك تواناي پاك اشونان را مي[ ماه ] فَرَوشي

  

11 

 مزدا !اي آذر ِاهوره

 ستاييم.ي آذران را ميترا و همه

 ستاييم.هاي نيك مزدا آفريده را ميبهترين آب

 ستاييم.ي اشون را ميهاي مزدا آفريدهي آبهمه

 ستاييم.ي اشون را ميي گياهان مزدا آفريدههمه

 ستاييم.ي ورجاوند كار آمد را مي»منثرَه« 

  

12 

 ستاييم.داد ِديوستيز را مي

 ستاييم.داد زرتشتي را مي

 ستاييم.روشن ديرين را مي

 ستاييم.دين نيك مزدا پرستي را مي

  

13 

 ستاييم.ي آسايش اَشَه را ميي بخشندهكوه اوشيدرِنَ ي مزدا آفريده

-ي اشون، ردان اشوني را ميي آسايش مزدا آفريدهي آسايش اشه و بسيار بخشندههاي بخشندهي كوههمه
 ستاييم.

 ستاييم.فَر ِكياني ِپيروز ِمزدا آفريده را مي
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 ستاييم.زومند بخشنده را مياشي ِنيك، آن شيدور بزرگوار نيرومند بر

 ستاييم.فَر ِمزدا آفريده را مي

 ستاييم.پاداش مزدا آفريده را مي

  

14 

 ستاييم.آفرين ِنيك ِاشون را مي

 ستاييم.اشون ِمرد ِپاك را مي

 ستاييم.دامويش اوپمنَ، ايزد دلير چيره دست را مي

  

15 

 ستاييم.ها و گياهان را ميها و زميناين آب

 ستاييم.ها و آبشخورها را ميها و خانمانجاها و روستاها و چراگاه اين

 ستاييم.ي اين روستاها را ميمزدا، دارندهاهوره

  

16 

 ستاييم.[ ايزدان ِ] روز و ماه و گهنبارها و سال، بزرگترين ردان اشوني را مي

  

17 

 [ زوت و راسپي : ]

 ستاييم.خُرداد و امرداد را مي

 ستاييم.دهنده را ميشير ِخوشي 
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 ستاييم.سروش ِپارساي ِبرزمند ِپيروز ِگيتي افزاي، رد ِاشوني را مي

  

18 

 سرايم.خوانم و ميستاييم، ميهاي نيك تواناي ِپاك ِاشونان را ميفَرَوشي

 ستاييم.هاي خانواده، روستا، شهر، كشور و زرتشتوم را ميفَرَوشي

  

19 

ستاييم كه مهترين و بهترين و زيباترين و مزدا را ميها نخستين، فروشي ِاهورهفَرَوشيي اين اينك در ميان همه
 استوارترين و خردمندترين و برزمندترين و سپندترين است.

  

20 

 ستاييم.هاي ِنيك ِتواناي ِپاك ِاشونان را ميفروشي

ار زورمند ِدلير ِاهورايي را كه ستاييم؛ آن تيزبينان ِبزرگوار ِبسيهاي ] امشاسپندان را مي[ فروشي
 اند.ورجاوند ِجاودانه

  

21 

نخستين آموزگاران و نخستين آموزندگان كيش، مردان و » فروشي«و » روان«و » بوي«و » دين«و » جان«اينك 
 ستاييم.اند، ميي پيروزي اشه بودهزنان اشوني را كه انگيزه

 ستاييم.نيك كُنش را مي» گوشورون ِ«

  

22 

 ستاييم.اند و فروشي گيومرت ِاشون را ميي پيروزي اشه بودههاي ] آنان را كه انگيزهفروشي[ 

 ستاييم.اين پاداش و فروشي ِزرتشت سپيتمان اشون را مي
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 ستاييم.فروشي ِكي گُشتاسپ اشون را مي

 ستاييم.را مي -پسر زرتشت  -فروشي ِايست و استرَي ِاشون 

  

23 

اند، ي پيروزي اشه بودهنياكان، مردان و زنان را كه انگيزه» فروشي«و » روان«و » بوي«و  »دين«و » جان«اينك 
 ستاييم.مي

هاي نو اند (سوشيانتاند و هستند و آن مرداني را كه [ هنوز ] زاده نشدهي اشوناني را كه بودههاي همهفروشي
 ستاييم.ي گيتي) ميكننده

  

24 

 ستاييم.مي هاي درگذشتگان رااينك روان

 ستاييم.هاي اشونان را ميفروشي

-مي -[ خواه ] اشون مردان، [ خواه ] اشون زنان  -ي اين خاندان را از آموزگار و آموزنده ي نيكان درگذشتههمه
 ستاييم.

  

25 

 ستاييم.ي آموزگاران اشون را ميهاي همهفروشي

 ستاييم.ي آموزندگان اشون را ميهاي همهفروشي

 ستاييم.ي اشون مردان را ميهاي همهفروشي

 ستاييم.ي اشون زنان را ميهاي همهفروشي
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26 

 ستاييم.اند، ميي فرزندان اشوني را كه از اشوني پديد آمدههاي همهفروشي

 ستاييم.هاي اشوناني را كه در كشورند ميفروشي

 ستاييم.هاي اشوني را كه در بيرون از كشورند، ميفروشي

  

27 

 ستاييم.هاي اشون مردان را ميفروشي

 ستاييم.هاي اشون زنان را ميفروشي

 ستاييم.هاي نيك ِتواناي پاك ِاشونان را از [ فروشي ] گيومرت تا سوشيانت پيروز ميي فروشيهمه

  

28 

 ستاييم.بهرام اهوره آفريده را مي

 ستاييم.سوشيانت پيروز را مي

 [ زوت و راسپي: ]

 ستاييم.آيين اَشَه گسترده و زور و كُشتي [ برسم ] را مياين برسم به 

 ستاييم.روان خويش را مي

 ستاييم.فروشي خويش را مي

  

29 

 ستاييم.ي ايزدان اَشَون را ميهمه
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ي ردان ستاييم : هنگام ردي هاوني، هنگام ردي ساونگهي و ويسيه، هنگام ردي همهي ردان اشوني را ميهمه
 بزرگ.

 "ه هاتَم....ينگهِ"

  

30 

 [ راسپي: ]

 چه بهتر از خوب است تراباد؛ ترا [ و ] زوت را !خوب [ و ] آن

ترا  -ي نيك سرآمد، در گفتار نيك سرآمد، در كردارنيك سرآمدآن [ زوت ] در انديشه -بشود كه پاداش زوت 
 ارزاني شود !

  

31 

 [ زوت: ]

 آيد !چه بهتر از خوب است، به سوي شما بشود كه آن

 چه بدتر از بد است، به سوي شما آيد !مبادا آن

 چه بدتر از بد است، به سوي من آيد !مبادا كه آن

  

32 

 [ زوت و راسپي: ]

 »يثَه اهوويريو...«

 »اَشم وهو...«
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33 

 ستاييم.را مي» اهونَ ويريه...«

 ستاييم.ارديبهشت، زيباترين امشاسپند را مي

 ستاييم.را مي» هائخت نسك«ي »فشوشو منثرَه «

 ستاييم.را مي» ستوت يِسنيه«سراسر بخش 

 ستاييم كه نخستين داد جهان است.را مي» ستوت يسنيه«

  

34 

 [ زوت: ]

 كه زوت مرا بگويد.» يثَه اهوويريو...«

 [ راسپي: ]

 كه زوت مرا بگويد.» يثَه اهوويريو...«

 [ زوت: ]

 پارسا مرد دانا بگويد. كه» اَثارتوش اشات چيت هچا...«
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 مشصت هـات
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1 

 [زوت و راسپي:]

  

ي آن كس خواهد شد كه در زندگي استومند مينُوي، ما را به راه ها بهرهپس براستي، بهترين نيكي« 
 رهنموني كند. -[ راه ِ] جهان اَشَه كه جايگاه اهوره است  -راست ِبهروزي 

 اي مزدا !

 )1» (آگاهي و پاكي به تو خواهند پيوست.دلدادگان تو در پرتو نيك 

  

2 

 بشود كه خشنودي و پارسايي و درود و دهش و پذيرش، بدين خانمان ارزاني شود !

بشود كه اينك اَشَه و توانايي و پاداش و فَر و خوشي و پيشوايي دير پاي ِاين دين اهورايي ِزرتشت، بدين جا فرود 
 آيد !

  

3 

 اينك،

 و رمه از اين جا بگسلد ! مبادا كه پيوند گله

 مبادا كه پيوند اشه از ما بگسلد !

 مبادا كه پيوند اَشَون مرد از ما بگسلد !

 مبادا كه پيوند دين اهورايي از ما بگسلد !
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4 

 و رودها درازاي و زمين پهناي به]  كه[  -  هاي ِپاك نيك اَشَونان، همراه درمان اَشَيبشود كه فَرَوشي
 و بيفزايد آن فروغ و فَر بر و رسد فرا]  خانه اين به[  بهروزي تا آيند فرود خانمان بدين -]  است[  ِخورشيد بلنداي
 كند ! پايداري بدخواه برابر در بتواند

  

5 

بشود كه در اين خانه، فرمانبرداري بر نافرماني، آشتي بر ناسازگاري، رادي بر نارادي، فروتني بر برتَني، 
 بر گفتار ِناراست و اَشَه بر دروج [ چيره شود ]...گفتار ِراست 

  

6 

ها و جا فرمانبرداري و پارسايي و ستايشبدان سان كه اَمشاسپندان بتوانند تا هنگام پاداش جاودان، در اين
 هاي نيك و دهش خوب و دهش دلخواه و دهش دوستانه را دريابند.نيايش

  

7 

آن كه اَشَونان را  -ر و هستي و فرزندان برازنده وهمراهي دير پاي اَشَي ِنيك مبادا كه اين خانه، هرگز از خوشي ِفَ
 تهي ماند. -به خوشي رهنمون است 

  

8 

 [زوت:]

  

 اي اهوره مزدا !

 -ي نيكان اَشَه نژاد ها، به گياهان، به همهبه آب -بشود كه به كام و خواست ] خويش [، به آفريدگان خود 
 شهرياري كني !

 ه اشه را توانايي و دروج را ناتواني بخشي !بشود ك
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9 

 كامروا باد اشه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

10 

زرتُشتي ها و روستاها و شهرها و كشورها را برانگيزم كه به دين ِاهورايي ِسران خانمان -زرتُشت  -اينك من 
 بيندشند و سخن گويند و رفتار كنند.

  

11 

 تا آن كه منش ما شاد شود [ و ] روان ما كامياب [ و ] تن [ ما ] خورسند باشد كه به بهشت رسيم.

 همچنين پس از آشكار شدن [ كردارها ] به بارگاه اهورايي [ گراييم ]، اي مزدا !

  

  

12 

 ي زيباتر !ي ِبهتر! اي اشهاي اَشَه

 بشود كه به ديدار تو رسيم.

 بشود كه به تو نزديك شويم.

 بشود كه هماره همنشين تو باشيم.

 »اشم وهو ... « 
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13 

 »يثَه اَهوويريو ... « 

 »اشم وهو ... « 

 ستاييم.را مي» اَهونَ ويريه ... « 

 ستاييم.ارديبهشت، زيباترين امشاسپند را مي

 »يِنگهِه هاتَم ... « 

  

 3، بند 43گاه. يسـ. . = 1
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 ميكشصت و  هـات
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1 

 [ زوِت : ]

 خوانيم در زمين و در آسمان. را همي...» اَهونَ ويرْيه «

 خوانيم در زمين و در آسمان. را همي...» اَشم وهو «

 خوانيم در زمين و در آسمان. خوب ستوده را همي...» ينگـْهـِه هاتَم «

 خوانيم در زمين و در آسمان ... نيك ِاَشَون مردان ِپاك را همي» ِآفرينگان ِدهمان«

  

2 

 ي پر گزندش را. راندن و برانداختن اهريمن و آفرينش پتياره

 را.» كـَخوارِيذي«و زنان » كـَخوارِذ َ«راندن و برانداختن مردان 

 را.» كـَخوارِيذي«و زن » كـَخوارِذ َ«راندن و برانداختن مرد 

  

3 

 را.» كـَيِيذي«و زنان » كـَيذ َ«برانداختن مردان  راندن و

 را.» كـَيِيذي«و زن » كـَيذ َ«راندن و برانداختن مرد 

 راندن و برانداختن دزد و راهزن را.

 و جادو را.» زنديك«راندن و برانداختن 

 شكن) را. راندن و براختن مهرآزار (پيمان

  

4 

 اَشَون مرد را.راندن و برانداختن كشندگان و دشمنان 
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 گزار ناپارساي ِپرگزند را. و فرمان» اَشموغ«راندن و برانداختن 

 راندن و برانداختن هر دروند ِنادرست انديش ِنادرست گفتار ِنادرست كردار را اي سپيتمان زرتُشت !

  

5 

 »چگونه دروج را از خود دور برانيم ؟«

 اي اَهوره !

 رستي [ پاسخ ] گوي :پرسم؛ مرا به داين را از تو مي

 را از خود برانيم ؟» دروج«چگونه 

» منش نيك«پرسگي با  كوشند و نه هم مي» اَشَه«اند؛ [ آنان كه ] نه به پيوند با  [ چگونه ] از آنان كه سراپا نافرماني
 كنند، دوري گزينيم ؟ را آرزو مي

 ها دروج را از خود خواهيم راند. ما همچون سوشيانت

 اي اَشَه !

ي هفت كشور برافگند، دور راندن و  چگونه آن [ دروج ] را دور توانيم راند، آنچنان كه توانايي، ناتواني را در همه
 برانداختن سراسر ِهستي ِدروند را ؟

 سرود خوانيم. -خواه ِآفريدگان است  كه نيك -اَهوره را 
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 مودشصت و  هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»ويرْيو يثَه اَهو «

 مزدا ! اي آذر ِاَهوره

 تو را ستايش و نيايش، پيشكش خوب، پيشكشي دلخواه، پيشكشي دوستانه خواستارم.

 ي ستايش و نيايش. تويي برازنده

 بشود كه تو در اين خانمان به ستايش و نيايش براندازه شوي !

 هاون در دست. در دست، شير در دست، خوشا مردي كه تو را به آيين اَشَه بستايد؛ هيزم در دست، برسم 

  

2 

 مزدا ! اي آذر ِاَهوره

 تو را باد !  آن هيزمي كه بشايد،

 تو را باد ! آن بخوري كه بشايد، 

 آن خورشي كه بشايد، تو را باد !

 ) كه بشايد، تو را باد !1اي ( آن اندوخته

 برنايي به نگاهباني تو گماشته باد !

 ني تو گماشته باد ...[ دين ] آگاهي به نگاهبا

  

3 

 تا تو در اين خانمان فروزان باشي.

 تا تو هماره در اين خانمان فروزان باشي.
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 تا تو در اين خانمان روشن باشي.

 ي رستاخيز توانا و نيك. به روزگاراني ديرپاي تا به هنگام رستاخيز توانا و همچنان در هنگامه

  

4 

 مزدا ! اي آذر ِاَهوره

 بخش ! زود مرا گشايش

 زود مرا پناه بخش !

 زود مرا زندگي پر گشايش و پناه بخش !

خرد ِفراوان ِفراگير ِنابود نشدني بخش   زود مرا زندگي دراز، دانايي، اَشَوني، زبان شيوا، روان هوشيار و پس آنگاه،
... 

  

5 

 ] بيدار، بخش ! خواب و در آرامگاه [ نيز پس آنگاه مرا دليري ِمردانه، هميشه بر پاي ايستاده، بي

آرا، با هم بالنده، نيك انديش و از تنگنا رهاننده  مرا فرزنداني رسا و كاردان، دين گستر، كشور [ پرور ] و انجمن
 ي كشور را افزايش بخشند. بخش كه خانمان و روستا و شهر و كشور و نام و آوازه

  

6 

 مزدا ! اي آذر ِاَهوره

 مرا آنچه كامروا سازد، ببخش !

دار تا من به پاداش ِنيك و  ن و تا ابد، بهشت اَشَونان و روشنايي همه گونه آسايش بخش، مرا ارزانياكنو
 زندگي ِخوش ِردان رسم.
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7 

 اي سپيتمان [ زرتشت ] !

 پزد. آنان را كه برايشان شام و چاشت بامداد مي دهد،  مزدا همه را آواز مي آذر ِاَهوره

 است؛ پيشكشي دلخواه، پيشكشي دوستانه.از همگان خواستار پيشكشي خوب 

  

8  

 نگرد : ي روندگان مي هاي همه آذر به دست

 چه آورد دوستي، دوستي را؛ آن فرا رونده، آن آرامش گزيده را ؟ -

  

9 

اي بگسترد، پس » هذاَنـَئــِپتا«اگر از راه رسيده، به آيين اَشَه هيزم پيشكش آورد و به آيين اَشَه برسم و گياه 
 او را خواستار كاميابي شود : -[ آن آذر ِ] خشنود و نيازرده  -آذر ِمزدا اَهوره 

  

10 

 اي از چارپايان و گروهي از مردان باشد ! بشود كه تو را رمه

 بشود كه تو را زندگي و منشي ورزيده باشد !

 هايي كه خواهي زيست ! بشود كه زندگي را به شادكامي به سر بري در شب

 ي به آيين اَشَه پاك شده، نزد او آورد. است آفرين ِآذر، كسي را كه هيزم خشك ِروشني ديدهاين 

  

11 

 ...»اَشم وهو «

 هاي نيك را روي آوريم. ) آب2فرا رفتن و واپس كشيدن و پذيرفتن (
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12 

 من خَستويم كه مزداپرست، زرتشتي، ديوستيز و اهورايي كيشم.

 وني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.هاوني ِاَشَون، رد َاَشَ

 ي ِاَشَون، ردان ِاَشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. ساونگْهي و ويسيه

 ها و ماه و گهنبارها و سال را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. ردان روز و گاه

  

13 

 [ زوِت : ]

 يد.كه زوت مرا بگو...» يثَه اَهوويرْيو «

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

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

  

 ي هيزم انباشته براي برافروختن آتش. . اندوخته يا ذخيره1

 پذيرد. نمازگزاران را ميهاي نيايشگران و  ها، پيشكش مقصود آن باشد كه ايزد بانوي آب  . شايد،2
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 مسوشصت و  هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 شناسد.آورند، ميها را به جاي ميبهترين پرستش» اشه«كساني را كه در پرتو » مزدا اهوره«

 )1شوم. (ستايم و با درود [ بدانان ] نزديك مياند و هستند، به نام ميمن نيز چنين كساني راكه بوده

  

از آن كسي خواهد شد كه با شور ِدل،  -» اشه«تر بخشش آرماني در پرتو شايان -شهرياري مينُوي نيك تو 
 )2بهترين كردارها را به جاي آورد. (

  

2 

هاي مايند، در ي روانهاي اَشَوناني را كه ستودههاي نيك و فَرَوشيجا باشد ستايش آببشود كه سروش در اين
 ر انجام.آغاز همچنان كه د

هاي ي روانهاي اَشَوناني را كه ستودههاي نيك و فَرَوشيجا باشد ستايش آبايدون بشود كه سروش در اين
 مايند.

  

3 

 ستاييم.مزداي اَشَون، رد اَشَوني را مياَهوره

 ستاييم.اَمشاسپندان، شهرياران نيك خوب كُنش را مي

 ستاييم.ها را ميآب

 ستاييم.هاي اشونان را ميها و فروشيروان

 ...»ينگهـِه هاتـَم «

 »يثه اَهوويريو...«
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1 

 [ زوت : ]

 )1گرايد. (» اَشَه«... چون آنان فرا رسند، جهان به 

  

2 

 اي مزدا !

 گزارم :[ تو را ] به بانگ بلند نماز مي -» اشه«دوستار پيامبر » زرتشت« -براست من 

ها [ي خويش ] بياگاهاند تا زبانم هماره [ مردمان را ] به ، مرا از فرمان»منش نيك«[ بشود كه ] آفريدگار در پرتو 
 راه خرد [ رهنمون گردد ].

  

3 

 اي مزدا !

 پيوندم.ستايم و به تو ميها مييايشترين ناينك براي دستيابي به پيروزي، تو را با برانگيزنده

 ، رهنمون و ياور من باشي.»منش نيك«و » اشه«[ بشود كه ] در پرتو 

  

4 

 اي مزدا !

، همچون »اشه«آورم و در پرتو هاي برآورده به تو روي ميي برخاسته از شور دل و با دستبا سرودهاي بلند آوازه
 شوم ].به تو [ نزديك مي» منش نيك«هنر  گزارم و به دستياريپارسايي تو را نماز مي

  

5 

 اي مزدا ! اي اشه !
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 ، ستايش كنان به سوي شما خواهم آمد.»منش نيك«با اين سرودها و با كردارهاي 

 تا بدان هنگام كه بتوانم به خواست خويش بر سرنوشت فرمان برانم، خواستار نيك آگاهي خواهم بود.

  

6 

 اي مزدا اهوره !

خواهم ورزيد، به چشم [ تو » منش نيك«ها كه از اين پس در پرتو ام ] و آنكه از اين پيش [ ورزيده آن كردارهايي
 ] ارجمند است.

 و برا نيايش توست.» اشه«ي بامدادي [ نمود ] فروغ خورشيد [ و ] سپيده

  

7 

 اي مزدا !

 گر شما خواهم بود.توان دارم، ستايشتوش و » اشه«دانم و تا بدان هنگام كه در پرتو ي تو ميخود را ستاينده

را  -خواستن جهاني نو  -، بهترين خواست درست كرداران »منش نيك«[ بشود كه ] آفريدگار جهان در پرتو 
 برآورد.

  

هاي فزايش بخش اي مزدا ! كي سپيده دم آن روز فرا خواهد رسيد كه با آموزش«آمده است :  46يسنا  3. در بند 1
 اي است بدان پرسش.اشاره» زوت«؛ اين گفتار »به نگاهداري جهان بدرخشد ؟رهانندگان، اشه 
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1 

 مزدا به سپتمان زرتشت گفت : اَهوره

 اي سپيتمان زرتشت !

به  -جا [ دامان ] گسترده، درمان بخش، ديوستيز و اهورايي كيش است  كه در همه -را » اَردويسور اَناهيتا«
 بستاي !خواست من 

 ي ستايش و سزاوار نيايش است. اوست كه در جهان اَستومند، برازنده

 اوست اَشَوني كه جان افزايد و گله و رمه و دارايي و كشور را افزوني بخشد.

 ي گيتي است. [ اوست ] اشوني كه افزاينده

  

2 

 [ از آاليش ] بپااليد.ي زنان را براي زايش،  ي مردان را پاك كند و زهدان همه ي همه اوست كه تخمه

 ي زنان را آساني بخشد و زنان باردار را به هنگامي كه بايسته است، شير [ در پستان ] آورد. اوست كه زايمان همه

  

3 

 جا بلند آوازه است. اوست برومندي كه در همه

 هاي روي زمين است. ي آب مندي، همچند ِهمه اوست كه در بسيار فره

 ريزد.» فراخ كرت«به درياي » هكـَر« اوست زورمندي كه از كوه

  

4 

ي هزار درياچه و هزار رود، هريك به درازاي چهل روز راه مردي  آن دارنده -بدان هنگام كه اَرِدويسور اَناهيتا 
 ي آن برآيد. هاي آن دريا به جوش درافتد و ميانه به سوي درياي فراخ كرت روان شود، سراسر كرانه -چابك سوار 
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5 

آبي كه از آن من است، به هريك از هفت كشور، رودي روان شود؛ [ رودي ] از آبي كه از آن من است و در  از اين
 زمستان و تابستان يكسان روان است.

 ي مردان را و زهدان و شير ِزنان را پاك كند. ) براي من، آب را و تخمه1او (

  

6 

اند و آنان كه  اند و آنان كه هنوز زاده نشده ان كه زاده شدهآن هاي اَشَوناني كه بودند و هستند،  بشود كه فَرَوشي
 بجاي » پادباب«

 آورند، بدين جا آيند !

  

7 

 ! اي بهترين آفريدگان مزدا !  هاي نيك اي آب

 آب از آن ِبدانديش مباد !

 آب از آن ِبدگفتار مباد !

 آب از آن ِبدكردار مباد !

 همسايه آزار و خانواده آزار مباد ! ار، آز مغ آزار،  ِدژ دين، دوست  آب از آن

گزند رسانند،  -كه كسي را آسيب نپسنديم  -آب از آن ِآنان كه اَشَونان را زيان رسانند، از آن ِآنان كه تن ما را 
 !  مباد 

  

8 

ر به خاك دروغگوي ِستمكار و كسي كه مردا اَشموغ ِناپارسا،  جادو،  آب از آن دزد، تاراجگر، راهزن، پارسا كُش، 
 مباد !  سپارد،

 همان گزند بدو رسد.  ستيهندگي ِاينان به خودشان بازگردد. كسي كه گزندي را انگيزه شود،
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9 

 ها ! آي آب

 جا رامش گزينيد. ستايش بجاي آورد، در اين» زوت«تا بدان هنگام كه 

 هاي نيك را ستايش تواند كرد ؟ آب با گفتار آزموده، »] زوت[«چگونه 

 زبانش بسته شود ؟ هرگاه كه ستايش ناشايست بجاي آورد، » زوت«چگونه 

 به سامان رسد ؟ چگونه گفتارهايي كه آموزگار آموزد، 

 چگونه است آفرين ؟

 چگونه است خويشكاري ؟

 مزدا به زرتُشت آموخت و زرتُشت به جهان اَستومند رسانيد ؟ چگونه است [ آن ] رادي كه اَهوره

  

10 

 اي زرتُشت !

را » باژ«پيش آر و اين   پاكي را كه اَشَوني پالوده باشد،» آب ِزورِ«پس آنگاه  بخواه؛ » ها آب«نخست كام خويش از 
 برخوان :

  

11 

 ها ! اي آب

 خواهشي بزرگ از شما دارم؛ آن را به من ارزاني داريد !

 از فريب و چيرگي دشمن بر كنار توان بود. آن بخشش بزرگي كه در پرتو آن، 

 ! ها  آب اي
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 از شما چند گونه بخشش خواستارم :

نيرو و فرزندان ِنيك (آنچنان كه بسياري از كسان آرزو دارند) بدان سان كه كسي در پي زيان رساندن و ستم 
 ورزيدن بدانان و زدن و ربودن و كشتن آنان نباشد.

  

12 

 [ زوت و راسپي : ]

 ها ! اي گياهان ! ها ! اي زمين اي آب

 شهرياران ِنيك خوب كُنش ! اي نيكان نرينه و مادينه ! اي داداران نيك !  امشاسپندان،اي 

 هاي نيك ِزورمند در همه جا پيروز ِاَشَونان ! اي فَرَوشي

 اي مهر فراخ چراگاه !

 اي سروش ِپارساي ِبرزمند !

 ترين ! اي رشْن ِراست

 مزدا ! اي آذر پسر اَهوره

د ِبزرگوار و شهريار تيز اسب !اي اَپام ِنَپات، ر 

 اي اَشَونان ! اي بهترين بخشندگان !

 ي [ شما ] ايزدان خواستارم : اين بخشش را از همه

  

13 

 ها ! اي گياهان ! ها ! اي زمين اي آب

 شهرياران ِنيك خوب كُنش ! اي نيكان نرينه و مادينه ! اي داداران نيك !  اي امشاسپندان،

 نيك ِزورمند در همه جا پيروز ِاَشَونان ! هاي اي فَرَوشي
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 اي مهر فراخ چراگاه !

 اي سروش ِپارساي ِبرزمند !

 ترين ! اي رشْن ِراست

 مزدا ! اي آذر پسر اَهوره

 اي اَپام ِنَپات، رد ِبزرگوار و شهريار تيز اسب !

 اي اَشَونان ! اي بهترين بخشندگان !

 زدان خواستارم :ي [ شما ] اي اين بخشش را از همه

  

14 

 [ زوت : ]

آنچه زيباتر از اين است و آنچه ارزشمندتر از اين است، ما را  تر از اين است، آنچه بهتر از اين است، آنچه بزرگ
 ارزاني داريد، اي ايزدان اَشَون !

 ِ اين [ پاره از ] گاهان : تندتر و تيزتر از باژ شما كه تواناييد بدانچه خواستاريد، 

 )2»(را برآورد. -ساختن جهاني نو  -هترين خواست ِدرست كرداران ب«

  

15 

 اي مزدا ! اي آن كه زمين و آب و گياهان را آفريدي !«

مرا با سپندترين مينو [ي ِخويش ] رسايي و جاودانگي بخش و در پرتو منش نيك، توش و توان و پايداري [ ارزاني 
 )3»(كن.مند  هاي خود بهره دار و ] از آموزش

  

16 

 اي مزدا !
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  از آن ِكسي خواهد شد كه با شور ِدل، -» اَشه«ترين بخشش ِآرماني در پرتو  شايان -نيك ِتو » شهرياريِ مينُويِ«
 بهترين كردارها را بجاي آورد.

 اكنون و از اين پس، تنها به [ برآمدن ] اين [ آرزو ] خواهم كوشيد.

  

17 

را و امشاسپندان نيك، آن شهرياران خوب  -آن نيكان  -هاي نيك تايش آببشود كه سروش در اين جا باشد س
 .شود ارزاني  نيك كنش را و ستايش پاداش نيكي را كه درخور اشوني است و ما را

 هاي نيك را، در آغاز همچنان كه در انجام.بشود كه سروش نيك پاداش بخش در اين جا باشد ستايش آب

  

18 

و امشاسپندان نيك، آن شهرياران  -آن نيكان  -هاي نيك اين جا باشد ستايش آب ايدون بشود كه سروش در
 .شود ارزاني  خوب نيك كنش را و ستايش پاداش نيكي را كه درخور اشوني است و ما را

 )4هاي نيك را.(بشود كه سروش نيك پاداش بخش در اين جا باشد ستايش آب

  

19 

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

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

  

 . اَردوي1

 11، بند 50يسنا  . گاهان،2
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 7، بند 51يسنا  . گاهان،3

 باشد.مي 56هات  -يسنا  4و  3اين هات برابر بندهاي  18و  17. بند 4
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 مشصت و شش هـات
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1 

 ] [ زوت و راسپي :

 ...»اَشم وهو «

دهم اين زور ِآميخته به هوم ِآميخته به شير ِآميخته به هذانَئپتاي ِبه آيين ِاشه نهاده، تو را اي [ به آيين اَشَه مي
 مزدا، رد ِ بزرگوار اشون را.مزدا، امشاسپندان، سروش ِپارسا و آذر ِاهورهآب ] اهورايي ِاهوره؛ خشنودي اهوره

  

2 

 ها، ردانِ اشَوني را.دهم [ ايزدان ِ] گاهشَه ميبه آيين اَ

 دهم هاوني اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 ي اَشَون، ردانِ اشوني را.دهم ساونگهي و ويسيِهبه آيين اَشَه مي

ي و رام بخشنده دهم مهر فراخ چراگاه، [ آن ] هزار گوش ده هزار چشم، [ آن ] ايزد نامبرداربه آيين اَشَه مي
 چراگاه خوب را.

  

3 

 دهم رپيثوين اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم فرادت فشو و زنتوِم اَشَون، ردانِ اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 .را  دهم اَرديبهشت و آذرِ اَهوره مزدابه آيين اَشَه مي

  

4 

 اَشَون، رد اَشَوني را.دهم اُزيرينِ به آيين اَشَه مي

 دهم فرادت وير و دخيومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 هاي مزدا آفريده را.دهم رد بزرگوار نَپات اَپام و آببه آيين اَشَه مي



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 412 برگ  
 

  

5 

 دهم اَويسروثريمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 ادت ويسپم و زرتُشتومِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را.دهم فربه آيين اَشَه مي

ي هاي اَشَونان و زنان و گروه فرزندان آنان و يا يريه هوشيتي و اَم يِ نيك آفريدهدهم فَرَوشيبه آيين اَشَه مي
 برزمند و بهرامِ اهوره آفريده و اوپرَتات پيروز را.

  

6 

 ون، رد اَشَوني را.دهم اُشَهينِِ اَشَبه آيين اَشَه مي

 يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني را.دهم بِرِجيه و نمانيهبه آيين اَشَه مي

ترين را و اَرشتاد گيتي افزاي دهم سروشِ پارسايِ پاداش بخش پيروز گيتي افزاي را و رشنِ راستبه آيين اَشَه مي
 و جهان پرور را.

  

7 

يِ اَشَون، رد ماه، ردانِ اَشَوني را و اَندر ماه اَشَون، رد اَشَوني را و پرماه و ويشَپتثَدهم [ ايزدان ] به آيين اَشَه مي
 اَشَوني را.

  

8 

 دهم [ ايزدان ] گَهنبارها، ردانِ اَشَوني را و ميديوزرِمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 اَشَون، رد اَشَوني را.دهم ميديوشمِ به آيين اَشَه مي

 دهم پتيِه شهيمِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 دهم اَياسرِمِِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي
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 دهم ميديارمِِ اَشَون، رد اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

 اَشَوني را.دهم همسپتمدمِ اَشَون، رد به آيين اَشَه مي

 دهم [ ايزدان ] سال، ردانِ اَشَوني را.به آيين اَشَه مي

  

9 

اند اند به پيرامونِ هاوني. آنان از آن بهترين اَشَهي اين ردان را كه سي و سه ردان ِاَشَونيدهم همهبه آيين اَشَه مي
 كه مزدا آموخته و زرتشت گفته است.

  

10 

ي تشترِ ي سپند مينو و ستارهو مهر، بزرگواران گزند ناپذيرِ اَشَون را و ستارگان آفريدهدهم اَهوره به آيين اَشَه مي
ي و مهر، شهريار همه -چشم اهوره مزدا  -ي گاو و خورشيد تيز اسب ي تخمهمند و ماه دربردارندهرايومند فرِه

 ها را.سرزمين

 مند را.دهم هرمزد [ روز ] رايومند فَرهبه آيين اَشَه مي

 هاي اَشَونان را.دهم [ ماه ِ] فَرَوشيبه آيين اَشَه مي

  

11 

 .را آذران يهمه و  دهم ترا اي آذر پسر اَهوره مزدابه آيين اَشَه مي

 ي گياهان مزدا آفريده را.هاي مزدا آفريده و همهي آبهاي نيك و همهدهم آببه آيين اَشَه مي

  

12 

يِ ورجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روشن ديرين و دينِ نيك مزدا »منثَره«دهم به آيين اَشَه مي
 پرستي را.
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13 

ي آسايش هاي بخشندهي كوهي آسايش اَشَه و همهي بخشندهدهم كوه اوشيدرِنِ يِ مزدا آفريدهبه آيين اَشَه مي
 اني مزدا آفريده و فرِ ناگرفتني مزدا آفريده.ي آسايش مزدا آفريده و فرِ كياَشَه و بسيار بخشنده

 دهم اَشَيِ نيك را، چيستايِ نيك را، ارِث يِ نيك را، رسستات نيك را، فَر و پاداش مزدا آفريده را.به آيين اَشَه مي

  

14 

 دست را. دهم آفرينِ نيك اَشَون و اَشَون مرد پاك و دامويش اوپمن، ايزد دلير چيرهبه آيين اَشَه مي

  

15 

ها و گياهان و اين ها و زمينها و آبشخورها و آبها و خانماندهم اين جاها و روستاها و چراگاهبه آيين اَشَه مي
ي آفريدگان سپند مينو و مردان و زمين و آن آسمان و باد اَشَون و ستاره و ماه و خورشيد و اَنيران جاودان و همه

 اند.اَشَونيزنان اَشَون را كه ردانِ 

  

  

16 

 اند.ها و ماه و گهنبارها كه ردانِ اَشَونيدهم ردانِ اَشَوني را؛ ردانِ روز و گاهبه هاونگاه به آيين اَشَه مي

  

17 - 19 

 [ زوت و راسپي : ]

ِاشه نهاده، تو را اي [  دهم اين زور ِآميخته به هوم ِآميخته به شير ِآميخته به هذانَئپتاي ِبه آيينبه آيين اَشَه مي
ي مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهمزداي رايومند فرهآب ] اهورايي ِاهوره؛ خشنودي ِاهوره

 چراگاه خوب ...
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 – اندرواي اي –زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ... پرستي مزدا نيك دين اشون يآفريده مزدا دانش ترينراست است، مينو سپند از كه

  

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
آموزشي مزدا ، دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش »منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

  

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه ي آتشتو و همه

هاي نخستين آموزگاران كيش، هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشيي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشيهمه
 هاي نياكان ...فروشي

 دي شما را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.خشنو

  

 ي چراگاه خوب ...مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشندهمزداي رايومند فرهاهوره

 – اندرواي اي –زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب، جاودانه» خورشيد«
 ... پرستي مزدا نيك دين اشون يآفريده مزدا دانش ترينراست است، مينو سپند از كه

  

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
، دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش آموزشي مزدا »منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

  

 مزداآذر اهوره

 مزدا !اي آذر اهوره
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 ي آسايش اشه ...ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه ي آتشتو و همه

هاي نخستين آموزگاران كيش، هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشيي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشيهمه
 هاي نياكان ...فروشي

  

 ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.خشنودي شما را 
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 متفشصت و ه هـات
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1 

 [ زوت : ]

ها، روستاها، شهرها و كشورها بودند. آنان هاي آنان را كه پيش از اين در اين خانماندهم فَرَوشيبه آيين اشه مي
جانور را نگاهداري كردند؛ كه آسمان را نگاهداري كردند؛ آب را نگاهداري كردند؛ زمين را نگاهداري كردند؛ 

 كودك را در زهدان مادر باردار نگاهداري كردند تا نميرد.

  

2 

 ي ايزدان اَشَونِ مينوي را.هاي همهمزدا امشاسپندان را؛ فروشيهاي اهورهدهم فروشيبه آيين اشه مي

و  -پسر زرتشت  -رَ هاي گيومرت، زرتشت سپيتمان، كيِ گـُشتاسپ، ايست واستدهم فروشيبه آيين اشه مي
 ي نخستين آموزگاران كيش را.هاي پاك همهفروشي

  

3 

 -هاي اشونان را هاي هريك از اشونان هر زماني را كه بر اين زمين مرده است. فروشيدهم فروشيبه آيين اشه مي
اينك به اميد كه در كار و كوشش به سر بردند و از اين خانه درگذشتند و  -چه زن، چه نوجوان، چه دوشيزه 

 ستايش نيك و پاداشند.

  

4 

 هاي نيرومند پيروز اشونان را.دهم فروشيبه آيين اشه مي

 هاي نياكان و فروشي روان خويش را.هاي نخستين آموزگاران كيش، فروشيدهم فروشيبه آيين اشه مي

را كه به آيين بهترين  -و جهاني ايزدان مينُوي  -ي نيكي دهندگان ي ردانِ اشوني، همهدهم همهبه آيين اشه مي
 ي ستايش و سزاوار نيايشند.اَشَه، برازنده

  

5 

 بشود كه او به آيين اشه به سوي ما آيد.
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6 

 [ زوت و راسپي : ]

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

 ها ! ] [ اي آب

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

  

7 

ها ]  ستاييم. با آن [ نام هاي نيك داده است، شما را مي بخش به شما آب مزداي خوشي هايي كه اَهورهاينك با نام
 ها سپاس گزاريم. ها نماز گزاريم. با آن نام . با آن نامها [ از شما ] دوستي خواهانيم ستاييم. با آن نام شما را مي

  

8 

 هاي بارور ! اي آب

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

خوانيم ] تا در اين تنگنا ما را پاداش دهيد و ياري كنيد شما اي مي) بدين جا [ ه1شما نيكان را با راديِ بلندبازو (
 مادران زنده !

 ...»يِنگْهِه هاتَم «

  

 رسد.اش، به آسمان مي. رادي و بخششي چنان بزرگ و فراوان كه گويي بازوي بلند آورنده1
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1 

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 رو كه از تو روي برتافتيم و تو را آزرديم. گذاريم؛ از آن را مي اينك اين نيايش، تو

 بشود كه اين زور ِآميخته به هوم ِآميخته به شير ِآميخته به هذانَئپتا را از ما بپذيري اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

  

2 

و بالندگي را، زندگي خوش و  تندرستي و درمان را، گشايش  بشود كه تو به من ِزوت روي آوري شير و چربي را،
 پيروزي و افزايش گيتي را. گرايش به اَشَه را، نيكنامي و آسايش روان را، 

  

3 

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 ي نيك. ستاييم تو را با زور [ و ] انديشه مي

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 ستاييم تو را با زور [ و ] گفتار نيك. مي

 اََهورايي اَهوره ! اي [ آب ِ]

 ستاييم تو را با زور [ و ] كردار نيك. مي

  

4 

روشني كردار را، زندگي ِخوش ِروان را، افزايش گيتي را و زندگي ِخوش ِكسي  روشني انديشه را، روشني ِگفتار را، 
 را كه به اَشَه گرايد.
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5 

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 ببخش !مرا بهترين سراي اَشَونان 

 مرا روشنايي همه گونه خوشي دهنده ببخش !

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 ببخش ! -ي كشور را افزايش دهند  كه خانمان و روستا و شهر و كشور و نام و آوازه -مرا پسران ِكارآمد 

  

6 

 ستاييم. اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره ! تو را مي

 ستاييم. درياي فَراخ كَرت را مي

[ خواه ] چشمه، [ خواه ] رود و [ خواه   ستاييم : [ خواه ] ايستاده، [ خواه ] روان، هاي روي زمين را مي ي آب ههم
 آب ] برف و باران.

  

7 

هاي  به آيين اَشَه، بهترين آب -ترين ستايش و نيايش است  كه شما را شايسته -با چنين ستايش و نيايشي 
 ستاييم. ميي اَشَون را  نيك ِمزدا آفريده

 ستاييم. آب نيك را مي

  

8 

 ستاييم؛ شير و چربي و آب روان و گياه بالنده را مي

چيرگي بر اَشموغ ِ   پري و درهم شكستن او را، پايداري [ در برابر ] آز ِديوآفريده، پايداري [ در برابر ] دشمني ِموش
و پايداري [ دربرابر ِ] دشمني ديوان و مردمان [ ناپارسا و ستمكار ِپر گزند و بازگردانيدن دشمني [ ايشان ] را 

 دروند ] را.
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9 

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 ! به ستايش ما گوش فرا ده 

 اي [ آب ِ] اََهورايي اَهوره !

 به ستايش ما خشنود باش !

 [ زوت : ]

نيك، به ياري ما بيا و نزد ما [ هنگام ] ستايش ما، هنگام ستايش بسيار و ستايش خوب و پيشكش آوردن زور ِ
 جاي بگزين.

  

10 

 هاي نيك اََهورايي اَهوره ! اي آب

 بستايد ...  با زوري كه اَشَوني آن را پالوده باشد،  با زيباترين زور، كسي كه شما را با بهترين زور، 

  

11 

ي بسيار  ري تن، او را پيروزي تن، او را خواستهاو را پايدا  او را فروغ و فر، او را تندرستي،...» : اَهمايي رئشْچه «
او را بهترين هستي ِاَشَونان و روشنايي ِهمه گونه   آسايش بخش، او را فرزندان كارآمد، او را زندگي ديرپاي،

 بخش ... آساني

  

12 

 هاي نيك ! ... ارزاني داريد اي آب

دوستان و پيروان و پيشوايان و آموزندگان و مردان و  ستايشگر و به ما مزداپرستان نيايشگر و به -زوت  -به من ِ
 زنان و نا برنايان و پسران و دختران برزيگران ...
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13 

... آنان كه بر جاي خويش پايداري توانند كرد؛ چيره شدن بر نياز و تنگدستي را كه با تاخت و تاز لشكر و دشمن و 
 وري، روي آورد. ستيزه [ و ] كينه

و به » اَشَه«ترين راه است به سوي  ترين راه را بجويند و بيابند؛ [ راهي ] كه راست ان ]، راست[ چنان كن كه آن
 بخش. سوي بهترين هستي ِاَشَونان و به سوي روشنايي ِهمه گونه آساني

 ...»يثَه اَهو ويريو «

  

14 

 [ زوت : ]

 زورها در آن درآيند.اي را كه اين  زيستگاه ِخوب و آرام و پايدار خواستارم خانواده

 هاي مزداپرستان را. ي خانواده زيستگاه ِخوب و آرام و پايدار خواستارم همه

 اي آذر !

 خوانم. تو را با پيشكشي خوب، با پيشكشي ِدلخواه و با پيشكشي ِدوستانه آفرين مي

 اي [ آب ِ] اََهورايي !

 آفرين خوانم.  تو را با ستايش خوب

  

15 

 اين سرزمين داراي چراگاه [هـاي ] خوب را.رامشي خواستارم 

 درستي [ و ] درمان خواستار شما اَشَون مردان ِپاك را.

 هر آنچه را در زمين و آسمان خوب و پاك است، براي [ شما ] خواهم.

 هزار درمان [ برساد ] ! ده هزار درمان [ برساد ] !
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16 

 مزدا !اي اَهوره

 -ي نيكان اَشَه نژاد ها، به گياهان، به همهبه آب -]، به آفريدگان خود بشود كه به كام و خواست [ خويش 
 شهرياري كني !

 بشود كه اَشَه را توانايي و دروج را ناتواني بخشي !

  

17 

 كامروا باد اَشَه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

18 

ها و روستاها و شهرها و كشورها را برانگيزم كه به دين اهورايي زرتشتي سران خانمان -زرتُشت  -اينك من 
 بينديشند و سخن گويند و رفتار كنند.

  

19 

 [ راسپي : ]

 فراخي و آسايش آرزومندم سراسر آفرينش اَشَه را.

 تنگي و دشواري آرزومندم سراسر آفرينش دروج را.

 پيش آيد؛ آنچنان كه من آرزومندم.بشود كه چنان 
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20 

 [ زوت : ]

ي نيك، گفتار نيك و كردار نيك را كه در اينجا و در هرجاي ديگري ورزيده شده است و انديشه...» هومتـَنـَم «
 گوييم و [ خود ] نيز با جان [ و دل ] به نيكي همي كوشيم.ورزيده خواهد شد، درود مي

  

21 

 خوانيم. جا فرو همي اَشَي ِنيك را بدينو » آدا«ايزد نيك 

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

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

 ها ! ] [ اي آب

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

ها ]  ستاييم. با آن [ نام هاي نيك داده است، شما را مي بخش به شما آب مزداي خوشي هايي كه اَهوره اينك با نام
 ها سپاس گزاريم. ها نماز گزاريم. با آن نام ستي خواهانيم. با آن نامها [ از شما ] دو ستاييم. با آن نام شما را مي

 هاي بارور ! اي آب

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

ين جا [ همي خوانيم ] تا در اين تنگنا ما را پاداش دهيد و ياري كنيد شما اي ) بد1شما نيكان را با راديِ بلند بازو (
 مادران زنده !

 ...»يِنگْهِه هاتَم «

 توانيد خواهش ما را برآوريد ! [ اينك ] آنچه را آرزوي ماست، به ما ارزاني داريد، اي كساني كه مي

 ها ! اي آب
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 را ] پيش از اين بخشيديد.ما را فروغ و فر بخشيد : آن نيكي كه [ ديگران 

  

22 

 [ زوت و راسپي : ]

 گزاريم ] اَهورامزدا را. نماز [ مي

 گزاريم ] اَمشاسپندان را. نماز [ مي

 گزاريم ] مهر فراخ چراگاه را. نماز [ مي

 گزاريم ] خورشيد ِتيز اسب را. نماز [ مي

 گزاريم ] گوش را. نماز [ مي

 ) را.2»(گــَيه«گزاريم ]  نماز [ مي

 گزاريم ] فَرَوشي زرتُشت سپيتمان ِاَشَون را. نماز [ مي

 ي آفرينش اَشَه را كه بود و هست و خواهد بود. گزاريم ] همه نماز [ مي

  

23 

 در پرتو منش ِنيك و شهرياري ِمينوي و اََشَه، تن [ ما ] را به كام [ ما ] بباالن.

 بلند را.هاي ]  اين بلندترين روشني در ميان [ روشني

 با سپند مينو فرا خواهي رسيد. -[ اي مزدا ! ]  -سرانجام كه تو 

 ...»اَشم وهو «

 من خَستويم كه مزداپرست، زرتشتي، ديوستيز و اهورايي كيشم.

 هاونيِ اَشَون، ردِ اشَوني را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين.

 را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. يِ اَشَون، ردانِ اَشَوني ساونگهي و ويسيه
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 ها و ماه و گَهنبارها و سال را ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين. ردان ِ روز و گاه

 [ زوت : ]

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

 [ راسپي : ]

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

 [ زوت : ]

 كه پارسا مرد دانا بگويد....» چيت هچا اَثا رتوش اَشات «

  

24 

 [ زوت و راسپي : ]

 اَشَون !» گاهان«گزاريم شما را اي  نماز مي

سپند «و گفتار و كردار به » بهترين منش«كسي را كه با  خويش، » آرميتيِ«و » شهرياري ِمينُوي«با » مزدا اَهوره«
 خواهد بخشيد.» جاودانگي«و » رسايي«بپيوندد، » اَشَه«و » مينو

هايش  او] ست و دست» [ منش نيك«بهترين [ روش را دارد ] و زبانش گوياي ِ» سپندترين مينو«كسي كه در پرتو 
 تنها يك انديشه [ دارد ] :  ورزد، را مي» آرميتي«كردارهاي 

 است.» اَشَه«پدر » مزدا«

 اي مزدا !

) بيافريدي و بدان رامش بخشيدي و آنگاه 3براي او ( بخش را تويي كه اين جهان ِخرمي». سپند مينو«تويي پدر 
 ) برگماشتي.4را به راهبري و آباداني آن (» آرميتي« همپرسگي كرد، » منش نيك«كه او با 

 اي مزدا !

 روي برتافتند، آزار ببينند؛ اما اَشَونان چنين نشوند.» سپند مينو«دروندان كه از 

 بايد بدخواه دانست. بايد دوست شمرد و دروند را هر اندازه هم كه توانگر باشد، نوا باشد،  اَشَون را هر چند هم كم
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 اي مزدا اهوره !

اي؛ اما دروند كه با  هاست، به اَشَون نويد داده ي آنچه را كه براستي بهترين دهش همه» سپند مينو«[ تو ] در پرتو 
 نتواند شد. مند برد، از مهر تو بهرهمنش و كردار زشت خويش به سر مي

 اي مزدا اَهوره !

، پاداش [ و پاداَفرَه ] هر دو گروه را »اشه«و » آرميتي«خود و با ياوري » آذرِ«و » سپند مينو«[ تو ] در پرتو 
 بخشي. مي

 بدرستي بسي از جويندگان به [ دين ِ] تو خواهند گرويد.

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

 تا بدين جا درآيد.ستاييم  را مي» سپنتمدگاه«

 ...»ينگهِه هاتَم «

  

 رسد. اش، به آسمان مي . رادي و بخششي چنان بزرگ و فراوان كه گويي بازوي بلند ِآورنده1

و گاه به » گيه مرتن«است كه در اوستا گاه » گيومرت«نخستين بخش نام » گيه« -. گيومرت (گيه و گيومرت) 2
 و ... 22بند  68و يسنا  86وردين يشت بند آمده است. چنان كه در فر» گيه«تنهايي 

 . آدمي3

 هاي اخالقي و دين زرتشت.) در آموزه» زمين«با » آرميتي«. زمين و جهان (اشاره است به اين هماني 4
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 مشصت و نه هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 شناسد. آورند، ميها را بجاي مي بهترين پرستش» اَشَه«كساني را كه در پرتو » مزدا اَهوره«

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

  

2 

 شناسد. آورند، ميها را بجاي مي بهترين پرستش» اَشَه«كساني را كه در پرتو » مزدا اَهوره«

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

 ...»اَشَم وهو «

3 

 شناسد. آورند، ميها را بجاي مي بهترين پرستش» اَشَه«كساني را كه در پرتو » مزدا اَهوره«

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

از آن ِكسي خواهد شد كه با شور ِدل،  -» اَشه«ترين بخشش ِآرماني در پرتو  شايان -نيك ِتو  »شهرياري ِمينُويِ«
 بهترين كردارها را بجاي آورد.

 تنها به [ برآمدن ] اين [ آرزو ] خواهم كوشيد.  اكنون و از اين پس،

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                             يسنا          
 

 432 برگ  
 

 

 

 مهـات هفتاد
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1 

 [ زوت : ]

 آنان را خواستار ستايشم.

 درودگويان نزد آنان درآيم.خواستار آنم كه 

 آن اَمشاسپندان، شهرياران ِنيك ِخوب كُنش.

 ها را. ي نيكي ي همه بخش و پديدآورنده دادار ِپناه مزدا،  آن اَهوره  ستاييم؛ آن رد را مي آن بغ، 

 ستاييم؛ آن زرتشت سپيتمان را. آن رد را مي

  

2 

آنچه از   مزدا، آنچه از بهمن، ستي بياگاهانيم : آنچه از اَهورهبه در همگان را از آنچه به ما داده شده است، 
آنچه از سپندارمذ، آنچه از خُرداد [ و ] اَمرداد، آنچه از گوش تـَشـَن، آنچه از  آنچه از شهريور،   اَرديبهشت،

 مزدا [ست ]. آذر ِاَهوره

  

3 

آنچه از باد ِاَشَون، آنچه از  ِفراخ چراگاه،  آنچه از مهر ترين،  آنچه سروش ِپارسا، آنچه از رشْن ِراست
آزاري ِاشوني  شناسي ِاَشَوني ِنيك و آنچه از بي دين ِنيك ِمزداپرستي، آنچه از آفرين ِاَشَوني ِنيك، آنچه از پيمان

 نيك [ است ].

  

4 

 گ برآورند.ِِمردمان را بان  هاي كشورها پاداش را بسيار بگسترانيم؛ تا سوشيانت» منْثَره«تا ما 

 ها شويم. بشود كه [ ما همچون ] سوشيانت

 بشود كه [ ما ] پيروز شويم.
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به گفتار نيك  انديشيم،  ي نيك مي مزدا شويم؛ ما مردان اَشَوني كه به انديشه بشود كه ما از دوستان ارجمند اَهوره
 كنيم ... گوييم و به كردار نيك رفتار مي سخن مي

  

5 

 )1» (ما آيدتا منش ِنيك به سوي «

 انگيز رسد. آنگاه [ روانم ] به بخشايش شادي

 )2»(چگونه روانم با شادي روزافزون خواهد رسيد ؟«

  

6 

 ستاييم. ها را ميهاي نيك و پذيرفتن آن فرا رفتن و واپس كشيدن آب

 ستاييم. رد ِبزرگوار، شهريار ِشيدور، اَپام نَپات ِتيز اسب را مي

 يش و نيايش و خشنودي و آفرين ما را بشنوند.سراسر ِآفرينش ِاشه، ستا

  

7 

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

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

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

 ...»ينگْهه هاتَم «

  

 1بند  - 44هات  -. گاهان، يسنا 1

 8بند  - 44 -. گاهان، يسنا 2
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 ميكهفتاد و  هـات
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1 

 [ زوت و راسپي : ]

 فْرَشَوِشْتَر ِاَشَون از زرتُشت اشون پرسيد :

 اي زرتشت !

 پايان گاهان ؟نخست پاسخ گوي : كدام است برشمردن ردان ؟ كدام است 

  

2 

 آنگاه زرتشت گفت :

 ستاييم. رد ِاشوني را مي اهورا مزداي ِاشون، 

 ستاييم. رد اشوني را مي  زرتشت اشون،

 ستاييم. فَرَوشي ِزرتشت ِاشون را مي

 ستاييم. اَمشاسپندان ِاشون را مي

  

3 

 ستاييم. هاي ِنيك ِتواناي ِپاك ِاشونان ِجهاني و مينُوي را مي فروشي

تر و [ به ستايش ] سزاوارتر است،  ترين ايزد را كه در ميان ردان ِاشوني، فرا رسنده كارآمدترين رد، چاالك
 ستاييم. مي

 .ستاييم مي است، كامكارتر كه  خشنودي رد [ اشون ] و رد ِاشوني را

  

4 

 ستاييم. رد ِاشوني را مي اهورا مزداي ِاشون، 
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 ستاييم. ميي پيكر ِاهورا مزدا را  همه

 ستاييم. ي اَمشاسپندان را مي همه

 ستاييم. ي ردان ِاشوني را مي همه

 ستاييم. ي دين ِمزداپرستي را مي همه

 ستاييم. ي سرودها را مي همه

  

5 

 ستاييم. ورجاوند را مي» منثَره«ي  همه

 ستاييم. ي داد ِديوستيز را مي همه

 ستاييم. ي روش ِديرين را مي همه

 ستاييم. ن ِاشون مينوي و جهاني را ميي ايزدا همه

 ستاييم. هاي ِنيك ِتواناي ِپاك ِاشونان را مي ي فروشي همه

  

6 

اند؛  ستاييم كه اشون آفريده شدند؛ اشون ساخته شدند؛ پيرو دين ِاشه ي اَشَه را مي ي آفرينش مزدا آفريده همه
 سزاوار ستايشند.آيند و نزد اشونان،  ي اَشَونان، اشون به شمار مي ستوده

 ستاييم. را مي» گاهان«ي پنج  همه

 ستاييم. ها را ميها و پذيرفتن آن و فرا رفتن و واپس كشيدن آب» يسنه«ي  همه

  

7 

 ستاييم. را مي» ستَوت يِسنْيه«ي  همه
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ي كردار  كوبندهي گفتار بد،  ي بد، كوبنده ي انديشه ستاييم : آن سخنان كوبنده ي سخنان مزدا فرستاده را مي همه
 بد را.

 ي بد و گفتار بد و كردار بد را بنگرند ... ها انديشهآن

  

8 

ي كردار بد را از هم بگسلند؛  ي گفتار بد را از هم بگسلند؛ همه همه  ي بد را از هم بگسلند؛ ي انديشه ... آنگاه همه
برافروزد و  برگزيده را از هم بگسلد، ي خوب  هيزم ِخشك ِپاك شده  آنچنان كه به درستي بتوان پنداشت كه آتش،

 بسوزد.

 ستاييم. ي اين باژها را مي نيرو و پيروزي و فر و توان همه

  

9 

 ستاييم. هاي ] روان در رودها را مي هاي چشمه [ساران ] و [ آب ي آب همه

 ستاييم. ي گياهان را مي ي همه تنه و ريشه

 ستاييم. سراسر ِزمين را مي

 ستاييم. سراسر ِِآسمان را مي

 ستاييم. ي ستارگان و ماه و خورشيد را مي همه

 ستاييم. سراسر ِاَنيران را مي

 ستاييم. ي جانوران آبي و زير زميني و پرنده و رونده و چرنده را مي همه

  

10 

 مزداي خوب كُنش ! اي اهوره

 ستاييم. ِاشه را كه تو فراوان و نيك بيافريدي، مي  ي آفرينش ِنيك همه
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 ستاييم. ي ستايش و سزاوار نيايشند، مي ان تو را كه به آيين بهترين اشه، برازندهآن آفريدگ

 ستاييم. ي آسايش اشه را مي هاي بخشنده ي كو همه

 ستاييم. ي درياهاي مزدا آفريده را مي همه

 ستاييم. ها را مي ي آتش همه

 ستاييم. ي سخنان ِراست گفته را مي همه

  

11 

ستاييم؛ پناه [بخشي ] و سرداري و  پيوستگي با اَرديبهشت، با پيوستگي با سپندارمذ ميي اينان را با  همه
 نگاهباني و نگاهداري را.

 ي زندگي ِخوب ِمن باشيد ! بشود كه مايه

بخشي و سرداري و نگاهباني و نگاهداري  با گاهان ِاشون، ردان و فرمانروايان ِاشون را همي خوانيم و ستاييم؛ پناه
 را.

 ي زندگي ِخوب ِمن باشيد ! بشود كه مايه

 براي خود و روان خود، [ شما را ] همي خوانيم و ستاييم؛ پناه [بخشي ] و سرداري و نگاهباني و نگاهداري را.

  

12 

 ستاييم. خُرداد اشون، رد ِاَشَوني را مي

 ستاييم. اَمرداد اشون، رد ِاَشَوني را مي

 ستاييم. شَوني را ميپرسش ِاَهورايي ِاشون، رد ِاَ

 ستاييم. دين ِاَهورايي ِاشون، رد ِاَشَوني را مي

 ستاييم. تواناي ِاشون، رد ِاَشَوني را مي» يسنه، هفت هات ِ«
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13 

دوستي ديگر   زرتشت اشون آرزومند است كه دوست، [ دوست را ] پناه بخشد؛ پارسايي، پارسايي ديگر و دوستي،
 را ياوري كند.

 گويم :هترين [ سخني ] كه تو را مياين است ب

 )1» (نيك خواه ِدروند، خود دروند است و اشون كسي است كه دوست اشَونان باشد«

  

14 

 مزدا به زرتشت گفت : آري، اين بهترين سخن را اَهوره

 اي زرتشت !

 از بر بخوان ... اين سخن را در واپسين دم ِزندگي، 

  

15 

روان تو را از  -مزدا  اهوره -اين سخن را در واپسين دم ِزندگي از بر بخواني، من  - اي زرتشت ! -زيرا اگر تو 
ي درازا و پهناي اين زمين دور بدارم و اين زمين را به همان اندازه دراز است  بدترين زندگاني، دور بدارم. به اندازه

 كه پهنا.

  

16 

 اي پارسا !

به » اشه«د شوي و روان تو از فراز چينَودپل بگذرد و با برخورداري از من بهره» اشه«اگر خواستاري كه در اينجا از 
 برخوان.» اُشْتَودگاه«بهترين هستي رسي، كامروايي خويش را 

 [ زوت و راسپي : ]

 ي به همه كار توانا چنين برنهاده است : مزدا اهوره«

 يداري را به راستي از تو خواستارم.بهروزي از آن ِكسي است كه ديگران را به بهروزي برساند، نيرو و پا
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 اي آرميتي !

 )2»(براي نگاهباني از اشه، فر و شكوهي را كه پاداش زندگي در پرتو منش نيك است، به من ارزاني دار.

  

17 

 ستاييم. كار و منش نيك را مي

 مويه را. ستاييم؛ پايداري در برابر تيرگي را، پايداري در [ برابر ] شيون و منش نيك و كار را مي

 [ زوت : ]

 ستاييم. درستي و درمان را مي

 ها را. ستاييم؛ پايداري در برابر دردها و بيماري پرورش و باليدن را مي

  

18 

 ستاييم. ي گاهان را مي گفتار ِسراسر خوانده

 ستاييم. ي گاهان را مي گفتار ِنيمه خوانده

 ستاييم. گاهان، ردان و فرمانروايان اشون را مي

 ستاييم. نخستين داد ِجهان را مي» ستَوت يِسنْيه«

 ستاييم. را مي» ستَوت يِسنْيه«سراسر بخش 

 ستاييم. روان خود را مي

 ستاييم. فَرَوشي خود را مي

  

19 

 ستاييم.   آفرينِ نيك اَشَون را مي
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 ستاييم.   اَشَون مرد پاك را مي

 ستاييم.   ميدامويش اوپمن، ايزد دلير چيره دست را 

  

20 

 ستاييم.   ها و گياهان را مي   ها و زمين   اين آب

 ستاييم.   ها و آبشخورها را مي   ها و خانمان   اين جاها و روستاها و چراگاه

 ستاييم.   ي اين روستاها را مي   اَهوره مزدا، دارنده

  

21 

 ستاييم.   شَوني را ميترين ردانِ اَ[ ايزدان ] روز و ماه و گهنبارها و سال، بزرگ

  

22 

 سرايم.   خوانم و مي   ستايم، مي   هاي نيك تواناي پاك اشونان را مي   فَرَوشي

 ستاييم.   هاي خانواده، روستا، شهر، كشور و زرتُشتوم را مي   فروشي

  

23 

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

 ستاييم.تو را مي

 ستاييم.ي ِبرسم ِاشون به آيين اَشَه گسترده، ردان ِاشوني را ميزور و كُشت

 ستاييم.اَپام نَپات را مي

 ستاييم.نريوسنگ را مي
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 ستاييم.ايزد ِدامويش اوپمن ِدلير را مي

 ستاييم.هاي درگذشتگان را ميروان

 ستاييم.فَرَوشي ِاشونان را مي

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

 ستاييم.ي گفتارهاي زرتشتي را ميهمه

 ستاييم.ي كردارهاي نيك ِورزيده را ميهمه

 ستاييم.ي كردارهاي نيكي را كه ورزيده خواهد شد، ميهمه

 ...»يِنگهِه هاتَم «

  

24 

 ستاييم. سروش پارسا، رد ِبزرگوار را مي

 ستاييم كه در اشوني برترين، كه در اشوني سرآمد است. ميمزدا را  اهوره

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

 ...»يِنگهِه هاتَم «

 [ زوت و راسپي : ]

 ...»يثه اَهو ويريو «

  

25 

گوييم به دانايان و نادانان، به شهرياران و شهروندان كه جهان را آباد    پسين، بهترين كنش را همياز پي ِپاداش 
 كنند و رامش بخشند.

 اينچنين، مزدا به ياري اشه گياهان را از زمين برويانيد.
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26 

 مزدا !   اي اَهوره

 -ي نيكان اَشَه نژاد    گياهان، به همهها، به    به آب -بشود كه به كام و خواست [ خويش ]، به آفريدگان خود 
 شهرياري كني !

 بشود كه اَشَه را توانايي و دروج را ناتواني بخشي !

  

27 

 كامروا باد اَشَه !

 ناكام باد دروج !

 سپري شده، برانداخته، زدوده، برده و ناكام باد دروج در آفرينش سپند مينو !

  

28 

ها و روستاها و شهرها و كشورها را برانگيزم كه به دين اهورايي زرتشتي    خانمانسران  -زرتُشت  -اينك من 
 بينديشند و سخن گويند و رفتار كنند.

  

29 

 تا آن كه منش ما شاد شود [ و ] روان ما كامياب [ و ] تن [ ما ] خورسند باشد كه به بهشت رسيم.

 اهورايي [ گراييم ]، اي مزدا !همچنين پس از آشكار شدن [ كردارها ] به بارگاه 
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30 

 ي زيباتر !   ي ِبهتر ! اي اشه   اي اَشَه

 بشود كه به ديدار تو رسيم.

 بشود كه به تو نزديك شويم.

 بشود كه هماره همنشين تو باشيم.

 ...»اشم وهو «

  

31 

 ...»يثَه اَهوويريو «

 ...»اشم وهو «

 ستاييم.   را مي...» اَهونَ ويريه «

 ستاييم.   ارديبهشت، زيباترين امشاسپند را مي

 ...»يِنگهِه هاتَم «

  

 6، بند 46.گاهان ، يسنا 1

 1، بند 43. گاهان، يسنا 2
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 مدو هـات هفتاد و
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1 

 [ زوِت : ]

 خوانيم در زمين و در آسمان. را همي...» اَهونَ ويرْيه «

 آسمان.خوانيم در زمين و در  را همي...» اَشم وهو «

 خوانيم در زمين و در آسمان. خوب ستوده را همي...» ينگـْهـِه هاتَم «

 خوانيم در زمين و در آسمان ... نيك ِاَشَون مردان ِپاك را همي» ِآفرينگان ِدهمان«

  

2 

 ي پر گزندش را. راندن و برانداختن اهريمن و آفرينش پتياره

 را.» كـَخوارِيذي«زنان و » كـَخوارِذ َ«راندن و برانداختن مردان 

 را.» كـَخوارِيذي«و زن » كـَخوارِذ َ«راندن و برانداختن مرد 

  

3 

 را.» كـَيِيذي«و زنان » كـَيذ َ«راندن و برانداختن مردان 

 را.» كـَيِيذي«و زن » كـَيذ َ«راندن و برانداختن مرد 

 راندن و برانداختن دزد و راهزن را.

 و جادو را.» زنديك«راندن و برانداختن 

 شكن) را. راندن و براختن مهرآزار (پيمان

  

4 

 راندن و برانداختن كشندگان و دشمنان اَشَون مرد را.
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 گزار ناپارساي ِپرگزند را. و فرمان» اَشموغ«راندن و برانداختن 

 زرتُشت !راندن و برانداختن هر دروند ِنادرست انديش ِنادرست گفتار ِنادرست كردار را اي سپيتمان 

  

5 

 »چگونه دروج را از خود دور برانيم ؟«

 اي اَهوره !

 پرسم؛ مرا به درستي [ پاسخ ] گوي :اين را از تو مي

 را از خود برانيم ؟» دروج«چگونه 

» نيكمنش «پرسگي با  كوشند و نه هم مي» اَشَه«اند؛ [ آنان كه ] نه به پيوند با  [ چگونه ] از آنان كه سراپا نافرماني
 كنند، دوري گزينيم ؟ را آرزو مي

 ها دروج را از خود خواهيم راند. ما همچون سوشيانت

 اي اَشَه !

ي هفت كشور برافگند، دور راندن و  چگونه آن [ دروج ] را دور توانيم راند، آنچنان كه توانايي، ناتواني را در همه
 برانداختن سراسر ِهستي ِدروند را ؟

 سرود خوانيم. -خواه ِآفريدگان است  كه نيك -اَهوره را 

  

6 

 ي چراگاه خوب ...     مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشنده     مزداي رايومند فره     اهوره

  

7 

 -اي اندرواي  -زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب،      جاودانه» خورشيد«
 ي اشون دين نيك مزدا پرستي ...     ترين دانش مزدا آفريده     سپند مينو است، راستكه از 
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ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
دانش آموزشي مزدا  ، دانش سرشتي مزدا آفريده،»منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »منثره«

 داده ...

 مزدا     آذر اهوره

 مزدا !     اي آذر اهوره

 ي آسايش اشه ...     ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه      ي آتش     تو و همه

آموزگاران كيش، هاي نخستين      هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشي     ي ايزدان اشون مينوي و جهاني، فرَوشي     همه
 هاي نياكان ...     فروشي
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 مزدا ! ستايش و نيايش و نيرو و توان آرزومندم تو را اي آذر ِاهوره

 ...»اَشم وهو «

 [ زوِت و راسپي : ]

 ...»يثَه اَهو ويرْيو «

ا، مهر ِفراخ چراگاه را، مند را، اَمشاسپندان ر مزداي رايومند ِفَرَه ستايش ونيايش و نيرو و توان آرزومندم اَهوره
 ي رايومند ِتيز اسب را و اَندرواي ِزبردست را. ي چراگاه خوب را، خورشيد ِجاودانه رام ِبخشنده

 ي چراگاه خوب ...     مند، امشاسپندان، مهر فراخ چراگاه و رام بخشنده     مزداي رايومند فره     اهوره

 -اي اندرواي  -زبر دست، ديدبان ديگر آفريدگان، آنچه از تو » اَندرواي«ي رايومند تيز اسب،      جاودانه» خورشيد«
 ي اشون دين نيك مزدا پرستي ...     ترين دانش مزدا آفريده     كه از سپند مينو است، راست

ي وارجاوند كارآمد، داد ديو ستيز، داد زرتشتي، روش ديرين، دين نيك مزدا پرستي، باور داشتن به »منثرَه«
، دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش آموزشي مزدا »منثره«، هوش دريافت دين مزدا پرستي، آگاهي از »نثرهم«

 داده ...

 مزدا     آذر اهوره

 مزدا !     اي آذر اهوره
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 ي آسايش اشه ...     ي مزدا آفريده و بخشنده»اوشيدرِنَ«ها، كوه      ي آتش     تو و همه

هاي نخستين آموزگاران كيش،      هاي نيرومند پيروز اشونان، فروشي     مينوي و جهاني، فرَوشيي ايزدان اشون      همه
 هاي نياكان ...     فروشي

 [زوِت : ]

 مزدا ! ستايش و نيايش و نيرو و توان آرزومندم تو را اي آذر اَهوره

 [ زوِت و راسپي : ]

 ...»اَشم وهو «

  

9 

ي بسيار  او را پايداري تن، او را پيروزي تن، او را خواسته  او را فروغ و فر، او را تندرستي،...» : اَهمايي رئشْچه «
او را بهترين هستي ِاَشَونان و روشنايي ِهمه گونه   آسايش بخش، او را فرزندان كارآمد، او را زندگي ديرپاي،

 بخش ... آساني

 ...»اَشم وهو «

 مان [ برساد ] !هزار درمان [ برساد ] ! ده هزار در

 اي مزدا !

 به ياري من بيا.

»رَتات ِپيروز را [ مي ي ِنيك آفريده»اَمند و بهرام ِاَهوره آفريده و اوپرزمستاييم ]. ي ب 

10 

كه از  -اي اندرواي !  -ي چراگاه خوب و اَندرواي ِزبردست، ديدبان ِديگر آفريدگان را و آنچه را از تو  رام بخشنده
 ستاييم ]. مينوست [ ميسپند 

 ستاييم ]. ي جاوداني را [ مي كرانه و زمانه جاودانه، زروان ِبي» ثــْواشِ«

 ...»اَشم وهو «
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 ها ] بيراهه [ است ]. * ي ديگر [ راه راه يكي [ است ] و آن [ راه ِ] اَشَه [ است ]؛ همه

  

، »بيراهه«ي اين عبارت و در توضيح  در دنبالهميالدي)  1379هاي اوستا (به تاريخ  نويس * در يكي از دست
بخش اهريمن و به زندگي و  اي كه يكسره به كيش زيان بيراهه«ي تقريبي آن چنين است :  اي آمده كه ترجمه جمله 

 »كشاند. كردار ديوپرستان مي
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