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       شتیمھر 
  

 شتَیمھر
 

 . چراگاه خوب رای بخشنده» رامِ «فراخ چراگاه و » مھرِ « یخشنود
 .دییکه َزوت مرا بگو» ... ویری َاھو وَثهَی «
 .دیکه پارسا مرِد دانا بگو» ... َھچا تیَاثاَرتوش َاشات چ «
 

 کمی ی -کرده
 
1 

 : زرتشت گفتتمانی مزدا به سپَاھوره
 !تمانی سپیا

 یستگی او را در شادم،ی بخشی ھنگام که من مھر فراخ چراگاه را ھستبدان
 .دمیافری بمی برابر با خود که اھوره مزداش،یای نی و برازندگشیستا

 
2 
 !تمانی سپیا

 تن آلوده کصدیاو ھمچون .  کندرانیگناھکار، سراسر کشور را و»  ُدروجِ مھر«
 . اشون مرد استی  و کشندهذیبه گناه َک

[  و نه آن یا  ُدرَوند بستهکیکه با ]  مانیپ[ نه آن : ی بشکنمانی پ کهمبادا
با ھردوان درست است؛ ]  مانیپ[  چه، ؛یا  اشون بستهکیکه با ]  مانیپ

 .خواه با ُدروند، خواه با اشون
 
3 

 . بخشدزتکی فراخ چراگاه آن کس را که مھر ُدروج نباشد، اسبان تمھر
 . دروج نباشد، به راه راست رھنمون شود مزدا اھوره آن کس را که مھرآذر

 اشونان، آن کس را که مھر دروج نباشد، ی تواناکی پاک نیھا یَفرَوش
 .فرزندان کوشا بخشند

 
4 

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی ایھا-نی که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 
 
 



 2 

5 
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چاره بشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی ما را بھروز که اوبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 
6 

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھرفراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  دومی کرده

 
7 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 
8 

 که سران ھر دو کشور ھنگام در آمدن به آوردگاه، در برابر دشمن خونخوار آن
 . خواھندیاری ھمستاران رزم کنان از او ی  تازندهیھا  ردهیو رو در رو

 
9 

ـ به آن گروه از »  اوَپَمَنشیدامو« و روزمندیپ» باد« فراخ چراگاه ھمراه مھر
 او را نماز ،ی و رست باورکی درون و منش نی آورد که با خشنودیآوران رو رزم

 . گزاده باشند
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
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 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدیو ما را بھروز که ابشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  سومی -کرده

 
10 

آور ھزار گوش  زبان. آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 

11 
 ی ستور و تندرستیرومندی که رزم آوران بر پشت اسب، او را نماز برند و نآن
 تا دشمنان را از دور توانند شناخت؛ تا  خواھندیاری ی را از وشیخو

 رهی چش،ی توز بداندنیھمستاران را از کار باز توانند داشت؛ تا بر دشمنان ک
 میستا ی و با َزور ملندب]  به بانگ ی[ َفَر و فروغش، با نماز یبرا. توانند شد

 .آن مھر فراخ چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چاره بشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدیبھروز که او ما را بشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود
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 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهیاخ چراگاه را با ھوم آم مھر فرآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  چھارمی کرده

 
12 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 

13 
 اسب، بر فراز زی تی  جاودانهدی خورشدنی از دمشی که پینوی مزدی انینخست

 .دیکوه البرز برآ
 . سر برآوردبای از فراز آن کوه زن،ی زریورھای که آراسته به زی کسنینخست

 . بنگردیرانی ای خانمانھای  توانا بر ھمهاریآن مھر بس آن جاست که از
 

14 
 . کنندجی بساری رزم آوران بسر،ی دلارانی جا که شھرآن
 . فراوان ھستی را کوھساران بلند و چراگاھھاانی جا که چاپاآن
 . ژرف و پھناور ھستیاھای جا که درآن
و  »شَکَتیا« خروشان، به یزابھای پھناور و ناوتاک با انبوه خی جا که رودھاآن
 .شتابد ی مرو ھرات و ُسغد و خوارزم می و به سوخورد یم» ُپوروَت«
 

15 
 ،»یُواوروَبرشت« ، »فَرَدَذفشو« ،»یَسَوھ« ،»یَارَزھ« توانا بر مھر

 و آرامگاه گزند یـ پناھگاه ب»  رِثیَخون« کشور نیو بر ا »یَواوروجرشت«
 .ستوران ـ بنگرد

 
16 
 . کشورھا روان شودی  ھمهی بخشنده فر به سوینوی مزدی اآن
 . کشورھا روان شودی  ھمهی به سویاری شھری  بخشندهینوی مزدی اآن
 دھد که با ی را زبردستی آگاھنی دانی بخشد و پارسایروزی را پی کساناو

بلند و با َزور ]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا. ندشیزور بستا
 . آن مھر فراخ چراگاه رامیستا یم
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 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دیکار ما را به ما بنما ی که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  پنجمی کرده

 
17 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
نه خانه، نه دھخدا، نه شھربان :  کس نتواند با او مھر ُدروج باشدچی که ھآن

 .اریو نه شھر
 

18 
 نی مھر ُدروج باشد، مھر خشمگاری شھرای شھربان ای دھخدا ایا  خانه خداگر

آزرده، خانه و ده و شھر و کشور و بزرگان خانواده و سران روستا و سروران 
 . کشور را تباه کندارانیشھر و شھر

 
19 

 ی آورد که مھر ُدروجان در آن جای رویی آزرده به ھمان سونی خشمگمھر
 .دارند

 .ستی را در نھاد او راه نیُدژآگاھ
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20 

 دیای نرونی خود بی کنند و از جای سررهی بار سوار خری مھر ُدروجان در زاسبان
 . نکنندزی نتازند و در تاخت، جست و خشی ، به پندی آرونیو اگر ب

 که یا زهین –  دشمن مھر است یوھیکه ش – گفتار زرتشت ی فراواناز
 .دشمن مھر پرتاب کند ، بازگردد

 
21 
اگر ھم دشمن مھر  – دشمن مھر است ی وهیکه ش – گفتار زشت ی فراواناز
 بدو یبیبرسد، آس] َھِمستار [ به تن زهی را خوب پرتاب کند و آن نیا زهین

 .نرساند
 را که یا زهیباد ن – دشمن مھر است ی وهیش – گفتار زشت ی فراواناز

]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا. دشمن مھر پرتاب کند، بازگرداند
 . آن مھر فراخ چراگاه رامیستا یبلند و با َزور م

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیریدستگ که او ما را بشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 .ست، آن مھر فراخ چراگاه اشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا ، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  ششمی کرده

 
22 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 . ِبَرھاَندی و دشوارازیاز ن –اگر مھر ُدروج نباشد  – که مردمان را آن
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23 

 ! مھریا
 .برھان - ازھای نی از ھمه - ازی از نن،ی را که از مھر ُدروجان نبوده اما
 .ی کنرهی مھر ُدروج چیکرھای و ھراس را بر پمی که بیتوان ی متو
 بازوان، توان پاھا، یروین - ی شونیبدان ھنگام که خشمگ - یتوان ی متو
 .ی مھر ُدروجان را بازستانی گوشھایی چشمھا و شنوایینایب
 

24 
ده ] آن مھر  [ -بدان کس که مھر  - کی چیھ - پران ری تکی بران و ی زهی نکی

 کند، یاوری یرا به پاک نھاد -  یفتنی آگاه نافرزی از ھمه چی تونادبانیھزار د
 .نرسد

ھر فراخ  آن ممیستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  ھفتمی کرده

 
25 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
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 گاه،ی بلند پاشگزار،یای را؛ آن رد توانا، پاداش بخش، زبان آور، ننی مھر ژرف بآن
 . بازوان رارومندیرا؛ آن پھلوان جنگاور ن» منثره –تن « و اریبخت

 
26 
 . را سر بکوبدوانی که دآن
 .ردی که بر گناھکاران خشم گآن
 . ورزدنی که به مھرُدروجان کآن
 . را تنگنا در افگندانی که پرآن
 . سرشار بخشدییرویکشور را ن -اگر مردمان مھر ُدروجان نباشد  - که آن
 . سرشار بخشدییروزیکشور را پ -نباشند اگر مردمان مھر ُدروجان  - که آن
 

27 
 دشمن را به راه راست رھنمون نشود و فر را از آن نی که مردمان سرزمآن

 . را ار آن دور کندیروزی و پردی برگنیسرزم
 . فرود آوردشانی پدافند بتازد و ده ھزار زخم برایروین ی دشمنان بی که از پآن
 .یفتنی آگاه نافرزی از ھمه چدبانیده ھزار د] آن مھر [

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 .خشد بشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنیِ  نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

» َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند
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  ھشتمی کرده
 

28 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .دابی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 آنھار را استوار یرکھای کند و تی بلند را نگاھداریھا  خانهی که ستونھاآن
 از گاوان یا گله – را که از آن خوشنود باشد یخانمان -آن که خانمان را . دارد

 -ھر گاه از آنھا آزرده شود  - خانمانھا را گرید.  از مردان بخشدیو گروھ
 .براندازد

 
29 

 ! مھریا
 . و ھم بدیب با کشورھا ھم خوتو
 ! مھریا

 . و ھم بدی با مردمان ھم خوبتو
 ! مھریا

 . در کشورھازهی و از تست ستی تست آشتاز
 

30 
 ی ھن و بسترھای سترگ، از زنان برازنده و بالشھایھا  تست که خانهاز

 . سزاوار برخوردار استیھا گسترده و گردونه
 ی پھن و بسترھای بلند، از زنان برازنده و بالشھایھا  تست که خانهاز

 . سزاوار برخوردار استیگسترده و گردونه ھا
 در یشیایترا در نماز نام برد و با ن] در آنھا، مردمان [  اشونان که یھا  خانهآن

 .ندیخور زمان و با زور بستا
 

31 
 ! مھریا

 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
 ! مھر تواناتریا

 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
 !یفتنی مھر نافریا! نی مھر تواناتریا

 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
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32 
 ! مھریا
 . ما گوش فرا دهشیبه ستا 
 ! مھریا

 ری ما را بپذشیستا
 ! مھریا

 : ما را برآورخواھش
 آمرزش ی نهی ما را در گنجیشھایاین.  بنهی پانیی آنیبد.  زور ما رابنگردازین
 . و آنھا را در گرزمان فرود آورنباریب
 

33 
  تواناتریا

 تو آنچه را که از.  بخشیابی که بسته شد، ما را کامیمانی پیداری پابه
 : داری به ما ارزانم،یخواستار

 توان روان، شی آسا،ینام کی ن،ی دادگر،ی بھروز،ی خرم،یروزی زور، پ،یتوانگر
 نی که از بھتریروزمندی پی برترده،ی اھوره آفریروزی پ،ینویشناخت، دانش م

 .»منثره« افتیاشه باشد و در
 

34 
 .می شوروزی ھمستاران پی  و شاد و خرم بر ھمهی و تازه روری ما دلتا
 .می شورهی بدخواھان چی  و شاد و خرم به ھمهی و تازه روری ما دلتا
 چه مردمان وان،یچه د - دشمنان را ی  و شاد و خرم ھمهی و تازه روری ما دلتا
شکست  - ستمکار یھا  و َکَرپھا ی چه َکوان،ی، چه جاودان و پر]ُدروند [

 .میدھ
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیریدستگ که او ما را بشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا
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 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  نھمی کرده

 
35 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 . را از گفتار به کردار درآوردیمانی که ھر پآن
 .دیارای که سپاه بآن
 . استیچاالک] گونه [  ھزار ی  که دارندهآن
 . توانا و داناستیاری که شھرآن
 

36 
 .زدی که جنگ را برانگآن
 . بخشدی که جنگ را استوارآن
 . دشمن را از ھم بدردیھا  ماند و ردهداری که در جنگ پاآن
 او در می کند و از بشانیآوران را در ھر دو بال آوردگاه، پراگنده و پر  که رزمآن

 .دل سپاه دشمن خونخوار، لرزه در افتد
 

37 
 . و ھراسان کندشانی دشمن را پرتواند ی که ماوست
 .فرو افگند] از تن ھاشان [  مھر ُدروجان را ی که سرھااوست
 .جدا شود] ھاشان  از تن[  مھر ُدروجان یسرھا

 
38 

 . ماندیھ شود و از مردمان ترانی وز،ی ھراس انگیھا خانه
 در آنھا نی که مھر ُدروجان و ُدروندان و کشندگان َاَشَونان راستییھا  خانهآن

 . استزیانگ  ھراسبرند، یبسر م
 مھر ُدر یھا چراگاه را در خانمان] آزاد [  که گاو گذرد ی از آن جا می گرفتارراه

 . و اشک بر پوزه روان کندستیو جان به گردونه بندند و گاو درا
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39 
 مھر ُدروجان، ھر چند که زه کمان را خوب ی  نشاندهنی به پر شاھیرھایت

 و آزرده نیاگر مھر فراخ چراگاه خشمگ - بکشند و آنھا را تند به پرواز درآوردند 
 .به نشان نرسد - باشند دهی او نکوشیباشد و به خشنود

ه  مھر ُدروجان، ھر چند که آنھا را بی و بلند دسته زی خوب نوک تیھا زهین
 و آزرده باشد و به نیاگر مھر فراخ چراگاه خشمگ - بازوان پرتاب کنند یروین

 .به نشان نرسد -  باشند دهی او نکوشیخشنود
 - بازوان پرتاب کنند یروی فالخن مھر ُدروجان، ھر چند که آنھا را به نیسنگھا

 دهی او نکوشی و آزرده باشد و به خشنودنیاگر مھر فراخ چراگاه خشمگ
 .به نشان نرسد -باشند 

 
40 

اگر مھر فراخ  -  رندی خوب مھرُدروجان که بر سر مردم نشانه گیھا دشنه 
به نشان  -  باشند دهی او نکوشی و آزرده باشد و به خشنودنیچراگاه خشمگ

 .نرسد
اگر  - رندی مھر ُدروجان که به سر مردمان نشانه گی  خوب پرتاب شدهیُگرزھا

 - باشند دهی او نکوشی و آزرده باشد و به خشنودنیمھر فراخ چراگاه خشمگ
 .به نشان نرسد

 
41 

 دهی او نکوشی و آزرده باشد و به خشنودنیاگر خشمگ - فراخ چراگاه مھر
 . به ھراس افگندشیآنا را از پ -باشند 

  آنان را از پس به ھراس افگندَرشن
 بھم در افگند و یآنان را از ھر سور -  نگھبان زدانیھمواره با ا - پارسا ُسروش

 . کشاندیستی جنگاوران را به پرتگاه نیھا رده
 

42 
 :ندی گونی آنان، مھر فراخ چراگاه را چنآنگاه

   تک ما را ربودندزیاسبان ت)  رشن و سروشزدانیا( نانیا!  مھر فراخ چراگاهیا
 ! مھریا
 . فرو افگندندری ما را با شمشرومندی بازوان ننانیا

 
43 

پنجاھھا صدھا، صدھا :  آنگاه، مھر فراخ چراگاه، آنان ما را به خاک افگندپس
 که مھر فراخ یھزارھا، ھزارھا ده ھزارھا، ده ھزارھا صد ھزارھا؛ از آن رو

 . استنیچراگاه خشمگ
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
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 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا یاگاه را م فراخ چرمھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  دھمی کرده

 
44 

زبان آور ھزار گوش .  استآگاه» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 یا خانه: در جھان َاستوَمند بر پا شده استنی زمیاش به پھنا  که خانهآن

 ی پناھگاھھایرا درخشان و دایا  خانهاز؛ی نیگسترده و آسوده از دشوار
 .اریبس

 
45 

 برجھا ی مھر بر باالدبانانی او بر فراز کوھھا، ھمچون دارانی تن از ھشت
 .اند و نگران مھر ُدروجانند نشسته

 مانی بار پنیاند و نگرانند که نخست  چشم دوختهی به کسانژهی به وآنان
 .شکنند

 که به مھر ُدروجان و ُدروندان رندی گشی را در پناه خوی راه کسآنان
 .وکشندگان َاَشَونان، تاخت برد

 
46 

 کند؛ یبانیاز پشت سر پشت:  کندی نگاھداری فراخ چراگاه، خود را آمادھمھر
 . به ھر سو نگاه افگندیفتنی نافریدبانی کند و ھمچون دیاریاز روبرو 
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 از یبانی پشتی آمادھ،یفتنی نافری توانای دانادبانی مھر ده ھزار دن،ینچنیا
 . کندیاری او را شانهی اندکی است که نیکس
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
 ازدھمی ی -کرده

 
47 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نیاھبان زورمندنگ
 جنگ جو، به نی جنگاوران دو سرزمانی شود، در منی که اگر خشمگی آورنام

 دشمن، یختھی به رزم در آوی با رده ھازهی سپاه دشمن خونخوار، به ستانیز
 .زدیاسبان فراخ ُسم برانگ

 
48 
 به رزم در یھا ا رده بزهی سپاه دشمن خونخوار، به ستانی مھر به زاگر
 جنگجو، اسبان فراخ سم نی جنگاوران دو سرزمانی دشمن در میختھیآو

 آنان را ی مھرُدروجان را از پشت ببندد، چشمھای آنگاه دستھازد،یبرانگ
 سان که ن بدارد،ی آنان را بگی پاھای آنان را کر کند و استواریبرآورد، گوشھا

 . نماندیداری پاییارای را یکس
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 ی جنگاوران، اگر از مھر فراخ چراگاه رونی و انھای سرزمنی شود روزگار انیچن
 .برتابند

 
  دوازدھمی-کرده

 
49 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدیخواب به چشم او راه ن که ھرگز ینگاھبان زورمند
 

50 
 یآرامگاه او را بر فراز کوه بلند و درخشان و دارا –اھوره مزدا  – دگاری که آفرآن

آن جا که نه شب ھست، نه .بر پاکرد –کوه البرز  – اری بسیرشته ھا
 .دهیوآفری دشی کشنده و نه آالیماری نه باد سرد، نه باد گرم، نه ب،یکیتار
 .زدی کوه البرز مه برنخغی ستاز
 

51 
 درون و منش یھمکام و با خشنود – دی که امشاسپندان و خورشیآرامگاھ

بساختند تا او بتواند از فراز کوه البرز سراسر جھان  – ی و ُدرست باورکین
 .َاستوَمند را بنگرد

 
52 
 تند به ی مھر فراخ چراگاه خود را با گامھاد،ی آشی پی باز بد کنشرنگی ناگر

 ُسروش نیھمچن.  رساند و آن را شتابان براندشی تک خوزی تیگردونھ
  کنندوی چاالک، او را ھمراھوَسنگی توانا و َنریپارسا
 جنگ، خواه در یخواه در پھنھ –]  باز بد ُکنش را رنگیآن ن[ – او را مھر،
 . تن به تن، بکشدینبرد
 آن مھر فراخ میستا ی با َزور مبلند و]  به بانگی[  َفَر و فروغش،با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
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 . که او ما را دادرس باشدبشود
 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن

 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا
 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری آن ن توانا،رومندی نزدی اآن

 .مییستا یرا با زور م
، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن

 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
 

 زدھمی سی -کرده
 

53 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 گله نینچنیاس و ا  اھوره مزدا برآوردهی دستانش را به سوی که براستآن
 :گزارد یم
 

54 
 ! خوب ُکنشیا

 .دگانمی آفری و نگاھبان ھمھبانی پشتمن
 ! خب ُکنشیا

مرا  – ندیستا ی و مبرند ی را در نماز نام مزدانی اگریبدان گونه که د – مردمان
 .ندیستا ی و نمبرند یدر نماز نام نم

 
55 
 را در نماز نام زدانی اگریچنان که د – ندی مردمان مرا در نماز نام برند و بستااگر
 به ش،ی خوی من با جان تابناک و جاودانھنهیھر آ – ندیستا ی و مبرند یم

 .بر نھاده، فرارسم]  شیاز پ[  ی و به ھنگامآورم ی میمردمان َاَشَون رو
 

56 
 ! مھریا

 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
 ! مھر تواناتریا

 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
 !یفتنی مھر نافریا! نی مھر تواناتریا
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 در خور زمان و با زور یشیای با ند،ی که در آن، نام تو بر زبان آی با نمازترا
 .میستا یم
 

57 
 ! مھریا
 . ما گوش فرا دهشیبه ستا 
 ! مھریا

 ری ما را بپذشیستا
 ! مھریا

 : ما را برآورخواھش
 آمرزش ینھی ما را در گنجیشھایاین.  بنهی پانیی آنیبد.  زور ما رابنگردازین
 . و آنھا را در گرزمان فرود آورنباریب
 

58 
  تواناتریا

آنچه را که از تو .  بخشیابی که بسته شد، ما را کامیمانی پیداری پابه
 : داریما ارزان به م،یخواستار

 روان، شی آسا،ی نامکی ن،ی دادگر،ی بھروز،ی خرم،یروزی زور، پ،یتوانگر
 که از یروزمندی پی برترده،ی اھوره آفریروزی پ،ینویتوان شناخت، دانش م

 .»منثره« افتی اشه باشد و درنیبھتر
 

59 
 .می شوروزی ھمستاران پی و شاد و خرم بر ھمھی و تازه روری ما دلتا
 .می شورهی بدخواھان چی و شاد و خرم به ھمھی و تازه روری ما دلتا
 چه وان،یچه د – دشمنان را ی و شاد و خرم ھمھی و تازه روری ما دلتا

 – ستمکار یھا  و َکَرپھا ی چه َکوان،ی، چه جاودان وپر]ُدروند [مردمان 
 .میشکست دھ

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
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 . که او ما را دادرس باشدبشود
 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن

 .اه است، آن مھر فراخ چراگشیای و نشیستا
 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن

 .مییستا یرا با زور م
، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن

 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
 

  چھاردھمی -کرده
 

60 
آور ھزار گوش  زبان. آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 . اوستی برازندھک،ی نشی و ستای ُبرزمندک،ی که نام نآن
 .بخشد]  شانیمردمان را بد[ دلخواه یبھروز که آن
 .یفتنی آگاه نافرری از ھمه چِی توانادباِنی ده ھزار دآن
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
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  پانزدھمی -کرده

 
61 

آور ھزار گوش  زبان. آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 زبان آور که آبھا را ری آن دلدار،ی آن نگاھبان بستاده،ی ای ھماره بر پاآن
 را اھانیبشنود؛ که باران را بباراند و گ را ی بانگ دادخواھد؛کهیفزایب

 . را داد ُگذاردنی سرزماند؛کهیبرو
 . کردگاریدھی ھوشمند، آن آفراری بسیفتنی زبان آور کاردان، آن نافرآن
 

62 
 یآم که ھرگز مھرُدروج را بزرگوار. ندھدیی وتواناروی که ھرگز مھر ُدروج را نآن

 . نداردیو پاداش ارزان
 

63 
 بازوان، توان پاھا، یروین – ی شونیبدان ھنگام که خشمگ – یتوان ی متو
 .ی مھر ُدروجان را بازستانی گوشھایی چشمھا و شنوایینایب
ده ] آن مھر  [ -بدان کس که مھر  – کی چیھ – پران ری تکی بران و یزھی نکی

 کند، یاوری یرا به پاک نھاد – یفتنی آگاه نافرزی از ھمه چی تونادبانیھزار د
 .نرسد

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری را دستگ که او مابشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م
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، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  شانزدھمی -کرده

 
64 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 و بر ھفت دی گزی شد و جاانیجا نما  در ھمهکی ننی گسترش دی که براآن

 .کشور فروغ افشاند
 

65 
 ران،ی دلنیرتری دلشناسان، مانی پنیتر شناس مانی چاالکان، پنیتر  که چاالکآن

 . بخشان استشی گشانیتر  بخششی زبان آوران و گشانیزبان آورتر
 . که گله و رمه بخشدآن
 . بخشدیاری که شھرآن
 . که پسران بخشدآن
 . بخشدی که زندگآن
 . بخشدی که بھروزآن
 . که دھش َاَشه بخشدآن
 

66 
 یروی ن،یانی فرکیروی مردانه، نیروی و پارند سبک گردونه، نکی نی که اشآن

 ی اشونان و کسیھا ی فروشیروی اوپمن، نشی دامویرویسپھر جاودانه، ن
 .ندی اواوری و اری از مزداپرستان اشون را گردھم اورد، ھمه یکه گروھ

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا 
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیریدستگ که او ما را بشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود
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 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  ھفدھمی- کرده

 
67 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 و به ی ساخته، از کشور ارزھینوی میوھی بلند چرخ به شی که با گردونھآن

 . شتابدرثی کشور خونیسو
 . اھوره داده برخوردار استیروزی و پدهی زمان و فر مزدا آفریروی که نآن
 

68 
 .گرداند ی مگاهی بلند پاکی نی اش را اشگردونه

 درخشان، آن پاک یَنوی مِدی تا آن فروغ سپکند ی مزدا راه او را آماده منید
 .دیمای بپیاند آن راه را بخوب بتوه،یسا ی باریھوش

 .ندی ھوا، پران به گردش درآی مھر در فراخنااسبان
 .کند ی اوپمن ھمواره گذرگاه او را آماده مشیدامو

 . پنھان و ُدروندان ورن به ھراس افتندوانی دی برابر او ھمھدر
 

69 
 با زی آن که ھزار ستم؛ی کننی آن سرور خشمگزی که ما خود ر دچار ستمبادا

 .یفتنی نافرزآگاهی از ھمه چی توانادبانیھمستار بکار تواند برد؛ آن ده ھزار د
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .خشدسرشار از سازش و آرامش ب
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
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 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
 جدھمی ھی -کرده

 
70 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نیاھبان زورمندنگ
 دندان و زی چنگال و تزی تینھی ھمچون گراز نرده،ی که بھرام اھوره آفرآن

] گراز [ زخم بکشد؛ کیکه به ]  یگراز[ او روان شود؛شیشاپی پیتکاور
 خال خال؛ ی با چھرھیریدل] گراز [ نتواند شد؛کی که بدو نزدینیخشمگ

 نی دم و آھننی آھن،ی پنی چنگال، آھننی پا، آھننی آھنرومند،ی نیگراز
 ....چانه

 
71 
 مردانه، یری و سرشار از خشم، با دلردی گیشیکه در تاخت بر دشمن پ...

به .دشمن را در جنگ به خاک افگن و ھنوز باور ندارد که او را کشته باشد
 -ر او را  بر او فرود آورد و مغز سگری دی تا زخمدینما ی نمنی او چنیدھید

و ]  دیاز ھم بپاش [- استی زندگیروی نی که سرچشمھیھمان مغز سر
 )1.( پشت او را در ھم شکندیرھیت
 

72 
 ھمه را تکه تکه کند و استخوانھا و موھا و مغز و خون مھر ُدروج را درنگ، یب

 .زدی فرو رنیدر ھم و بر ھم بر زم
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
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 . را دل سوز باشد که او مابشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

» َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند

 
  نوزدھمی -کرده

 
73 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 ی اھوره مزدا برآورده است و با نھادی دستانش را به سوی که به راستآن

 دادار جھان یا! نوی منی سپندتریا!  اھوره مزدایا: دیگو یبه آواز بلند مشاد، 
 ! اشونیا! استومند

 
74 
 را در نماز زدانی اگریچنان که د -  ند،ی مردمان مرا در نماز نام برند و بستااگر

 به ش،ی خوی من با جان تابناک و جاودانھنهیھر آ -  ندیستا ی و مبرند ینام م
 .بر نھاده، فرا رسم]  شیاز پ[ ی آورم و به ھنگامیمردمان اشون رو

 
75 
 .می کشور تو باشبانی که پشتمی خواستارما
 .می که از کشور تو جدا شومیخواھ ی نمما
 .می که از خانمان، روستا، شھر و کشور جدا شومیخواھ ی نمما
 . بازوان، ما را از گزند دشمن نگاه داردرومندی مباد تا آن مھر ننی اجز
 

76 
 . کردی را نابود توانشی مرد بداندی که دشمنیی را، توی دشمننی که اییتو
 .ی پارسا را نابود کنی که کشندھییتو
 .ییبای زی اسبان و گردونه ھای که دارندھییتو
 .یی مای توانااوریپفی دادخواھی که از پییتو
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77 
 .خوانم ی میاری مھر را به من

ما را  - می او کنشکشی فراوان و خوب زور که پازی نیانجیبه م – که او بشود
 خوش یا ھماره در خانه - افتگانیھمچون پناه  - او یاری تا در پرتو دی آیاریبه 

 .میو آسوده از گزند بسر بر
78 
 یکی، مھر فراخ چراگاه را به ن]تو [اگر آنان  - را نھای که مردمان سرزمییتو

 .ی کنینگاھدار-بنوازند 
 .نابود كند - دشمن باشند ینھایاگر از سرزم - که مردمان را ییتو

 . خوانمی ھمیاری جا به نی ترا در امن
 روزمند،ی در ھمه جا پرومندی آن مھر ند؛ی آیاری جا ما را به نی که او در ابشود

 . و آن سرور شکوھمند کشورشیای نی آن برازندھش،یآن سزاوار ستا
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 .ا را دل سوز باشد که او مبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
 ستمی  بی -کرده

 
79 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
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 . که رشن خانه بدو پرداختآن
 .واگذاشتخانه بدو  -  او را یرپای دینیھمنش - که رشن آن
 

80 
 . نگاھبان خانمانییتو
 .دی که دروغ نگوی نگاھدار کسییتو
 . آنان که دروغ بکار نبرندبانی پاسدار دودمان و پشتییتو
 اھوره یروزی و پینی ھمنشنی من بھتر،یی ھمچون توی در پرتو سرور،یآر

 . را بدست آوردمدهیآفر
 .، گروه مھر ُدروجان به خاک در افتند)2( اوی داورشگاهی پدر
 

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای  که او چارهبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار هشیبا اند

 
 کمی وستی بی -کرده

 
81 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 . که رشن خانه بدو پرداختآن
 .خانه بدو واگذاشت - او را ی پاری دینیھمنش - که رشن آن
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82 
 - را ستنینگر – داشت و ی ارزانیچاالک] گونه [ که اھوره مزدا او را ھزار آن

 .دیده ھزار چشم بدو بخش
)  شکنمانیپ(ان مھرآزار  و چشمھاست که او نگرھای چاالکنی ایروی نبه

 .است
 از ی توانادبانیآن ده ھزار د - و چشمھاست که مھر ھای چاالکنی ایروی نبه

 . استیفتنینافر - آگاه زیھمه چ
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی  کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردارشهیبا اند

 
  و دومستی بی -کرده

 
83 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 شیاری دستان را برآورده است و به ی کشور به راستاری که شھرآن

 .خواند یھم
 .خواند ی ھمشیاریا برآورده است و به  دستان ری که شھربان به راستآن
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84 
 .خواند ی ھمشیاری دستان را بر آورده استو به ی که دھخدا براستآن
 .خواند ی ھمشیاری دستان بر آورده است و به ی که خانه خدا براستآن
 دستان را ی براستزند،ی برخیبانی را به پشتگریکدی ھر جا که دوتن در

 .خوانند ی ھمشیاریاند و به  برآورده
 مانده باشد، بھره ی از آنچه از آن اوست، بن،ی دروی پیشی ھر جا که درودر

 .خواند ی ھمشیاری دستان را برآورده است و به یبراست
 

85 
تا  - را بلند کند شی اگر در نماز، آواشی کند، آوای که نزد او گله گزاریمند گله

 پراکنده نیکشور زم و بر ھفت چدی بپنی برسد و گرداگرد زمنیستارگان زبر
 .شود

 ...ی گاونیھمچن
 

86 
 یاری او را به ش،ی خوی بازگشت به گلھدیکه به تاراج برده باشند، به ام...

 :خواند یھم
  بخشد؟یی ما بتازد وگله گاوان را رھایاز پ -مھر فراخ چراگاه  -  ما ری دلیک-

 . باره به راه اشه بازگرداندگرید - میا که به خانمان دروج رانده شده – ما را او،
 

87 
 . خشنود باشدی شتابد که از وی کسیاری فراخ چراگاه، به مھر
 را که از او آزرده ی کسنی فراخ چراگاه خانه و روستا وکشور و سرزممھر

 . کندرانیباشد، و
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا 

 .راچراگاه 
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دیا  کار ما را به ما بنمی که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود
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 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و سومستی بی -کرده

 
88 

زبان آور ھزار گوش . آگاه است» رهمنث« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 در نی زریبای زاری درمان بخش، آن شھریرودھندھی نشی آالی َھوم بَھوم،

 را، شی آالی را، َبرَسم بشی آالیمھر ب - کوه البرز غی ستنیبلندتر -  ُھَکر یپا
 . آوردهشکشی پش،یآال ی و گفتار بشیآال یَزور ب

 
89 
 بلند، ی داد که به آوایجا» َزوت« گاهی پاک، او را در پایاھوره مزدا) 3( که آن
 . ُگزاردنیی آی بسرود و به چاالکسنهی

 . رسا بسرودی را به آواسنهی ُگزارد و نیی آی که ھمچون َزوت، به چاالکآن
 را تا شی که ھمچون َزوت اھوره مزدا، ھمچون زوت امشاسپندان، آواآن

 . و بر ھفت کشور بپراگنددیچانی بپنی و گرداگرد زمدی رساننیستارگان زبر
 

90 
 را در ینوی منی َھوم ستاره آذینوشابھ» ھاوَنن« نی که ھمچون نخستآن
 . کردازی کوه البرز نیپا

 . خواندندنی او را آفرز،یامشاسپندان ن. را بستودشیبای  زیزھی مزدا آماھوره
 . را مژده دادی وشی اسب، از دور ستازی تدیخورش
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 .ھزار گوش ده ھزار چشم] آن [  بر مھر فراخ چراگاه، درود
 .شی ستایستھی شاییتو
 . در خانمان مردمانشیای نی برازندھییتو
 .شیای و نشی ستایستھی شاییتو

 در دست، َبرَسم زمیھ: نماز ُگزاردی که ترا براستیآن مرد] روزگار [ به خوشا
 شسته با ھاون ی در دست، ھاون در دست، با دستھاریدر دست، ش

 »...هَیریَاھوَن و«شسته، نزد َبرَسم گسترده، نزد َھوم آماده شده، با سرود 
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92 
 وری و شھربھشتی َاَشَون و بھمن و اردی دادند اھوره مزدای گواھنی دنی ابه

 .و سَپندارَمذ و خرداد و َامرداد
 . َخستو شدند امشاسپنداننی دنی ابه
واگذارد ) 4( مردمان را بدوینوی می ُکنش، َردکی نی اھوره مزدان،ی فرمان دبه

 نی بخش ایی و رساینوی و می َرد جھاندگان،ی آفری ھمھانیتا او را در م
 . بشناسددگانی آفرنیبھتر
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 در ھر یآر – یدر ھر دو زندگان – مھر فراخ چراگاه یا – بشود که تو نینچنیا
ما را پناه  – ینوی می جھان َاستومند و در زندگانیدر زندگان:یدو زندگان

خشم ُدرَوند، از گروه ارتشتاران دروند که ]  وید[ ُدروند، از بی از آسیبخش
 یی از تاخت و تازھاخشم،]  وید[ ی برافرازند، از تاخت و تازھانیدرفش خون

 .زدی برانگدهیوآفری دی»ُذتویو« باز ھمراه با رنگیخشم ن]  وید[که 
 

94 
 و ما را رویاسبان ما را ن –!  مھر فراخ چراگاهیا – بشود که تو نینچنیا

 در برابر می و بتوانمی تا ما دشمنان را از دور باز شناسی بخشیتندرست
 زخم از کی ور را به نهی کشی و َھِمستار بد اندمیَھِمستاران از خود َپدافند کن

 .می و شکست دھمی در آوریپا
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م
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، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیندبا ا
 

  و چھارمستی بی -کرده
 

95 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 نی ایانھیھر دو پا. نھدی پانی زمی به فراخناد،ی که پس از فرورفتن خورشآن
 و آسمان نی زمانی سان دور کرانه را بپساود و آنچه را در می پھناور گونیزم

 .است، بنگرد
96 
ه نشان] َھِمستار [ مردان ی و به سوردی بر دست گغهی صد گره و صد تیگرز

 و از زر سخت ساخته، که ختهی از فلز زرد ریگرز.  درافگندیرو و آنان را از پا
 . رزم افزار استنیتر]  بخش ی[ روزی و پنیاستوارتر

 
97 
 . ھمه تن مرگ در برابر او به ھراس افتدمنیَاھر

 . باز مرگ ارزان در برابر او به ھراس افتدرنگیخشم ن]  وید[
 . دراز دست در برابر او به ھراس افتدبوشاسپ

 . پنھان و ُدرَوندان َوِرَن در برابر او به ھراس افتندوانی دیھمھ
 

98 
 .می فراخ چراگاه دچار کننی مھر خشمگزی که ما خود را به ستمبادا

 ! مھر فراخ چراگاهیا
 زدان،ی انیرومندتری که از ن؛توی بر ما زخم فرود آورنانهی که خشمگمبادا

 زدانی انیروزمندتری و پزدانی انی تندترزدان،ی انی چاالک ترزدان،ی انیترریدل
 ! مھر فراخ چراگاهین؛ای زمنی بر اداریپد
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
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 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدیھروز که او ما را ببشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و پنجمستی بی -کرده
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زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییند باالده ھزار چشم برزمند بل

 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند
 . و ُدرَوندان َوِرَن به ھراس افتندوانی دی برابر او ھمھدر
 پھناور نی زمنی راست ای سرور کشور، آن مھر فراخ چراگاه، سواره از سوآن
 .دی سان دور کرانه بدرآیگو

100 
 . پارسا سوار استکیاستش ُسروش ن ری سواز
 . چپش َرشن برومند بلند باال سوار استی سواز

 َاَشَونان یھا ی و َفَرَوشاھھایآبھا و گ]  زدانیا[ ،ی او از ھر سوگرداگرد
 .تازند یم
 

101 
 . نشانده، بدانان ببخشدنی به پر شاھی اندازھکی یرھای توانمند تمھر
 مھر ُدروجان رسد، نخست گرز ینھای ھنگام که او سواره به سرزمبدان

به اسبان مردان نشانه رود و به ناگاھان اسب و سوار، ھر دو را ]  را شیخو[
 . افگندیستین] خاک[به ھراس دراندازد و به 

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
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 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 .د بخشیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و ششمستی  بی -کرده
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زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییچشم برزمند بلند باالده ھزار 
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 دور زن با یرھای بلند دسته و تزی نوک تیزھی ند،ی که سوار بر اسب سپآن
 . چاالکی کارآزمودھلَی دارد؛ آن شیخو
 

103 
 . مردمان برگماشتی ھمھی بھروزی و نگاھبانی که اھوره او را به نگاھدارآن
 . مردمان استی ھمھی بھروزدبانی که نگاھبان و دآن
 . کندی مزدا را نگاھدارنش،ی آفرارانه،ی که ھرگز به خواب نرود و ھشآن
 . کندی مزدا را نگاھباننشی آفرارانه،ی که ھرگز به خواب نرود و ھشآن
 آن مھر فراخ میستا یبا َزور مبلند و ]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا 

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود
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 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری آن ن توانا،رومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و ھفتمستی بی -کرده

 
104 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا یگاه را م فراخ چرامھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

اگر چه در خاور  –را )  شکنمانیپ( بی بلندش، مھر فراری که بازوان بسآن
 نی در دل اای» َاَرنگ«] رود [ ی در دھانھای] جھان [ در باختر ایھندوستان 

 .گرفتار کند و برافگند – باشد نیزم
 

105 
 رونی از راه اشه بی را که پایا هی آن فروماش،ی مھر با بازوان خون،یھمچن

 :شدیاند ی را که با خود میا هی درون فرومارهینھاده است، گرفتار کند؛ آن ت
 را که ی را مه از من سر زده است و دروغی کردار زشت وناستیمھر ناب« -

 ».ندیب یام، نم گفته
106 
 :شمیاند ی منی چنش،ی در نھاد خومن
 ،ینوی مھر میشی اندکی که بتواند ھمچند نستی نی جھان کسی ھمھدر

 . کندیشیبداند
 بد ،ینوی مھر می گفتارکی که بتواند ھمچند نستی نی جھان کسی ھمھدر

 . کندیگفتار
 بد ،ینوی مھر می کردارکی که بتواند ھمچند نستی نی جھان کسی ھمھدر

 . کندیکردار
107 

 ی از خرد سرشتیُنوی که ھمچند مھر مستی نی جھان کسی ھمھدر
 .مند باشد بھره

[  گوش با ھزار زی تیُنوی که ھمچند مھر مستی نی جھان کسی ھمھدر
 . برخوردار باشدیی شنوایروی آراسته، از نیکاردان] گونه 
 .ندیب ی مد،ی ھر که را دروغ بگومھر
 .گذارد ی مشی توانا گام پمھر
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 روشن چشمان یبای و نگاه زشود یروان م]  یھست[  دست کشور رهی چآن
 :افگند یم] به ھر کرانه [  را شی خونیزبیت
 

108 
 د؟یستا ی کس مرا منیکدام -
 د؟یگو ی آن که دروغ مستیک

 د؟یستا ی میکی کس مرا به ننیکدام
 د؟یستا ی که مرا مپندارد ی بد، مشی آن که با ستاستیک

 توانم ینی بخشم، من که چنی و تندرستی کس را شکوه و بزرگوارنیکدام
 کرد؟
  توانم کرد؟نی دارم، من که چنی بخش ارزانشی آسای کس را توانگرنیکدام
  برازنده بپرورم؟ی کس را فرزانداننیکدام

 
109 
 با یرومندی نیاریشھر – آن که خود گمان برده باشد یب – کس را نیکدام

  دارم؟ی ارزاناری و ارتشتاران بسبای زیافزارھا
 .را سر بکوبد] سرکشان [  توانا که ھمه یی فرمانروایاریشھر

 که گاھکار را فرمان پادافره دھد و یری شکست ناپذروزمندی پریدل]  اریشھر[ 
پادَافِره [فرمان آن  – نیخشماگ –؛ ھمان دم که او  روا گردددرنگ یفرمان او ب

 .را بدھد] 
 . نھاد آزرده و ناخشنود مھر را آرامش بخشد و خشنود کندن،ینچنیا
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  و مرگ کنم؟ی کس را دچار ناخوشنیکدام - 
  شکنجه آور گرفتار کنم؟یینوای کس را به بنیکدام

 توانم نی زخم نابود کنم؛ من که چنکی را به ی چه کسی برازندھفرزندان
 کرد؟
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 با یرومندی نیاریاز شھر – که خود گمان برده باشد آن یب – کس را نیکدام

  کنم؟بھره ی باری و ارتشتاران بسبای زیافزارھا
 .را سر بکوبد] سرکشان [  توانا که ھمه یی فرمانروایاریشھر

کار را فرمان پادافره دھد و  که گاھیری شکست ناپذروزمندی پریدل]  اریشھر[ 
پادَافِره [فرمان آن  – نیخشماگ – درنگ روا گردد؛ھمان دم که او یفرمان او ب

 .را بدھد] 
 . و ناخشنود کندنی نھاد شاد و خشنود مھر را اندوھگن،ینچنیا

 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را
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 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را مھرم
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

ھر فراخ چراگاه  آن مھر را، آن مدگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و ھشتمستی بی -کرده

 
112 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره « که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 .راند ی گردونه مانهی در بر، با تازنی زریو زرھ] بر دست [ نیمی که سپر سآن
 . کارآزمودهلَی آن ر؛ی دلرومندی سرور نآن

 روشن د،یمایپ ی مانی مھر ستاینھای سرزمداری دی که مھر، از پییراھھا
 و مردمان، انی که چارپاگذرد ی میا  پھناور و دور کرانهیاست و از دشتھا

 .آزادانه در آنھا در گردشند
 

113 
 ما بشتابند؛ بدان گاه که یاریبه  –مھر و اھوره  – که ھر دو بزرگ بشود

] َرو [  زی تیرھای و تچدی در ھوا بپھا انهیاسبان خروش برکشند و بانگ بلند تاز
 .از زه کمانھا پرتاب شود

 کردند، کشته ازیَزور ن]  یو ناخوشدل[  ی آنگاه پسران آنان که به سختپس
 . کنده به خاک در غلتندیشوند و مو
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114 

 و ما را رویاسبان ما را ن –! ر فراخ چراگاه مھیا – بشود که تو نینچنیا
 در برابر می و بتوانمی تا ما دشمنان را از دور باز شناسی بخشیتندرست

 زخم از کی ور را به نهی کشی و َھِمستار بد اندمیَھِمستاران از خود َپدافند کن
 .می و شکست دھمی در آوریپا

 آن مھر فراخ میستا ی با َزور مبلند و]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری آن ن توانا،رومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و نھمستی بی -کرده

 
115 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 ! مھر فراخ چراگاهیا
» َزرُتشتوم« و با رای که با خانه خدا، با دھخدا، با شھربان، با شھری سروریا
 .ی داروندیپ
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116 

 دو انی م،ی دو ھمکالسانی مست،ی دو ھمسر بانیم) 5(»مھر«]  گاهیپا[
 دو انی دو آُتربان شصت، مانی پنجاه، مهی دو ھمساانی چھل، مشاوندیخو

 ...،  دو برادر نودانی داماد و پدر زن ھشتاد، مانیشاگرد و آموزگار ھفتاد، م
 

117 
]  روانیپ[  انیدو کشور ھزار و م] مردم [  انی پدر و مادر با پسر صد، مانیم...
 . ده ھزار است،ی مزداپرستنید
 . باشدنی است و ھمواره چنیروزی پنینچنی ایدارا] مھر [ 
 

118 
 تا بدان ھنگام که می. جیکی به مه نزدنیشی پشی با ستان،ی پسشی ستابا

 .د و در پس آن فرو رودبلند البرز سر برآور] کوه [  از دیخورش
 شی و ستانی پسشی نابکار را با ستامنی اھری خواستارم که ناکاممن

 .می جویکی به مھر نزدنیشیپ
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
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 ام ی سی -کرده

 
119 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجیید باالده ھزار چشم برزمند بلن
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 !تمانی ِسپیا
 که ستوران ُخرد و اموزیرا ب –مزداپرستان  – شی خوروانی و پی را بستامھر

 . برندشکشی نزد او پند،ی را که با شھپر به پرواز در آیبزرگ و پرندگان
 

120 
 . مزداپرستان َاَشَون استی ھمھبانین و پشت نگاھبامھر
 . کندشکشی َزوت پدی آورده را باازی نَھوم

 و چنان کند که مھر فراخ ردی ساخته برگنیی از َزور به آتواند ی مرد مَاَشَون
 .ابدیخشنود شود و نھادش آرامش  – دیستا یکه او را م –چراگاه 

 
121 

 :دی پرسزرتشت
 ! اھوره مزدایا

 و چنان کند که ردی شاخته بھره گنیی از َزور به آتواند ی مرد چگونه مَاَشَون
 ابد؟یخشنود شود و نھادش آرامش  – دیستا یکه او را م –مھر فراخ چراگاه 

 
122 
  ی و پادَافِرھندی را بشوشی سه شبانروز تن خودیآنان با:  اھوره مزداگفتآنگاه

 . بر خود روا دارندانهی تازیرا،س] گناھان [
 را شی مھر فراخ چراگاه را، دو شبانروز تن خوشیای و نشی ستادی باآنان
 . بر خود روا دارندانهی تازستیرا ، ب] گناھان [ ی و پادارھندیبشو
سَتُوَت «] سرودن [ که در ی مھر فراخ چراگاه را، کسشیای و نشیستا

 .ردی َزور بھره برگنی از ادی نشان دھد، نبایستگیشا »سِپَردیو«و  »َهیسنِی
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 .بخشد شی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
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 .دی  کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

َمنَثره « با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»
 

 کمی و ی سی -کرده
 

123 
آور ھزار گوش  زبان. آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدیه ن که ھرگز خواب به چشم او راینگاھبان زورمند

 .بستود» گرزمان« که اھوره مزدا او را در آن
 

124 
گشوده، آن مھر فراخ چراگاه از َگرزماِن ] َاَشَونان [  ی به نگاھبانبازوان

 .درخشان روان شود
 و آراسته به نی و برازنده و زربای است سراسر زیا  گردونهی که گردانندھآن

 .ورھایگونه گون ز
125 

که خوراکشان از  – درخشان جاودانه دی سپینوی گردونه را چھار تکاور منیا
 ی آنان از زر و ُسمھانیشی پیُسمھا.کشند یم – است ینویآبشخور م

 وستهی پیوغی است و ھمه را لگام و مال بند و دهی پوشمی آنان از سنیپس
 تا  بسته استگریکدی گرانبھا به ی شکافدار و خوش ساخت از فلزیبه چنگک

 .ستندیدر کنار ھم با
 

126 
و از  – بانیپشت – نیآن بھتر – َاَشَون نی راست او، َرشِن راست تری سواز

 پوش دیسپ]  کریپ[  دی سپی کنندھازی َاَشَون آن َزور نیستای چپ او چیسو
 .تازند ی اسب م،ی مزداپرستنید» اَوَپَمِن«و  –
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127 

 که از خود پدافند زدندانی تیھمچون گراز – سواره ر،یدل»  اوپمنشیدامو«
 ینی زخم بکشد؛ گراز خشمگکی که به ی چنگالزی تینھی نرد؛گرازیبدرآ –کند 

 و چاالک و ری دلی خال خال، گرازی با چھرھی نتوان شد؛ گرازکیکه بدو نزد
 . تازدی میانی کیو آذر فروزان و َفِر توانا) مھر( او ی تک که از پزیت
 

128 
 از یاه، ھزار کمان خوش ساخت ھست که بس فراخ چراگمھری گردونه در

 .آراسته است» گوسَن«آنھا به ِزِه 
 به الی خیروی پرتاب شود و به شتاب نالی خیروی کمانھا به شتاب ننی از اریت

 .ردی پرواز گوانی سر دیسو
 

129 
 ناوک با نی زری به پر کرکس نشاندھرهی مھر فراخ چراگاه، ھزار تی گردونھدر

 آنھا ی از چوبه ھای از استخوان خوش ساخت ھست که بسییسوفارھا
 . استنیآھن

 ی به سوالی خیروی پرتاب شود و به شتاب نالی خیروی به شتاب نرھای تنیا
 .ردی پرواز گوانیسر د

 
130 

 خوش ساخت ھست یغھی تزی تیزھی مھر فراخ چراگاه، ھزار نی گردونھدر
 سر ی به سوالی خیروی ن پرتاب شود و به شتابالی خیرویکه به شتاب ن

 .ردی پرواز گوانید
 خوش ساخت نی پوالدیغھیدو ت» چکش« مھر فراخ چراگاه، ھزار ی گردونھدر

 ی به سوالی خیروی پرتاب شود و به شتاب نالی خیرویھست که به شتاب ن
 .ردی پرواز گوانیسر د
131 

 دو سر خوش ساخت ھست که ی مھر فراخ چراگاه، ھزار دشنھی گردونھدر
 وانی سر دی به سوالی خیروی پرتاب شود و به شتاب نالی خیرویبه شتاب ن

 .ردیپرواز گ
 خوش ساخت ھست که به ی مھر فراخ چراگاه، ھزار ُگرز پرتابی گردونھدر

 وانی سر دی به سوالی خیروی پرتاب شود و به شتاب نالی خیرویشتاب ن
 .ردیپرواز گ

 
132 

 یا غهی سبک پرتاب صد گره ص تیبایمھر فراخ چراگاه، گز ز ی گردونھدر
 ینشانه رود و آنان را از پا] َھمستار [  مردان یبه سو] آن را [ھست که 
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 یروزی و پنی و از زر سخت ساخته که استوارترختهی از فلز زرد ریگرز. درآورد
 و به شتاب د پرتاب شوالی خیروی است که به شتاب نی رزم افزانیتر بخش

 . رودوانی سر دی به سوالی خیروین
 

133 
 پس از برانادختن مھر ُدرروجان ، مھر فراخ چراگاه، وان،ی از کشتن دپس

 ،»یُواوروَبِرشت«، » فَرَدَذفشو« ،»یَسوھ«،  »یَاِرَزھ«سواره از فراز 
 .بگذرد »رثیخون« کشور درخشان نیو ا »یُواوروَجِرشت«
 

134 
 . ھمه تن مرگ به ھراس افتدمنی اھریبراست
 . باز مرگ ارزان به ھراس افتدرنگیخشم ن]  وید[  یبراست
 . بوشاسپ دراز دست به ھراس افتدیبراست
 . پنھان و ُدروندان ورن به ھراس افتندوانی دی ھمھیبراست

 
135 
 .می فراخ چراگاه دچار کننی مھر خشمگزی که ما خود را به ستمبادا

 ! مھر فراخ چراگاهیا
 زدان،ی انیرومندتری تو که از ن؛ی بر ما زخم فرود آورنانهی که خشمگمبادا

 داری پدزدانی انیروزمندتری و پزدانی انی تندترزدان،ی انیتر  چاالکزدان،ی انیرتریدل
 ! مھر فراخ چراگاهی ان؛ی زمنیبر ا
اخ  آن مھر فرمیستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنمای که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،یآفر نیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م
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، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 
  و دومی سی -کرده

 
136 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 یاش با چرخھا آن که گردونه. کشند یاش را م  گردونهد،ی که اسبان سپآن
 شده را به ازی نیالَخن روان شود و زورھا درخشان َفیسنگھا] پر از [  و نیزر

 . آوردی ویسرا
 

137 
 : گفتنی مزدا چناھوره

 ! زرتشت اشونیا
 مردم دانش انی از می که زوت اشونیشگامیآن مرد پ] روزگار [ به خوشا

 یزدی اشیای مھر، او را نادی آگاه، در برابر َبرَسم گسترده، با نیآموخته و د
 .بگزارد

 و ردی نھاد مھر را بکوشد و فرمانش را بپذی خشنود،یشگامی مرد پنی چناگر
 .دی او فرود آی را گردن بگذارد، مھر به خانھاش یاور
 

138 
 : گفتنی مزدا چناھوره

 ! زرتشت اشونیا
 مردمان دانش امنی از می که زوت نا اشونیشگامیآن مرد پ] روزگار [ به بدا

 چه برسم رد؛اگری گی برسم جاازی او در برابر نی ناآگاه، برانی و داموختهین
 .دیبسرا »سنهَی« یرگاھی بگسترد و داریبس

 
139 
 امشاسپندان را خوار شمارد؛ مھر فراخ گری که مزدا را خوار شمارد؛دیکس

 و جھان پرور را خوار ی افزایتیچراگاه را خوار شمارد؛ داد و رشن و ارشتاد گ
 امشاسپندان را و نه مھر گری نه دکند، یشمارد، نه اھوره مزدا را خشنود م

 .فراخ چراگاه را
 
 
 
 



 43 

 
  و سومی سی -کرده

 
140 
آور ھزار گوش  زبان. آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 !تمانی سپیا
 اری را، آن بسینوی مری دلنی را، آن نخستکی آن نم،یستا ی مھر را ممن

 . کارآزموده رالی دالور را، آن رومندی را، آن نگاهی بلند پاھمانند یمھربان را، آن ب
 

141 
 . خوش ساخت با خود داردی که رزم افزایروزمندی پآن
 . استیفتنی نافری نگاھبان،یرگی که در تآن
 . استنزورمندانیدتر  که زورمنآن
 . استرانی دلنیرتری که دلآن
 . بخشندگان استنی که داناترآن
 .از آن اوست]  یزدیا[ ی که فرھیروزمندی پآن
 .دبانی ھزار گوش ده ھزار چشم ده ھزار دآن
 .یفتنی نافری دانارومندی نآن
 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا

 .چراگاه را
 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

 .سرشار از سازش و آرامش بخشد
 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دیکار ما را به ما بنما ی که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
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 چھارم- و -ی سی -کرده

 
142 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 را ھمچون شی خوکریھمان دو که پ – کنش که بامدادان کی سترگ نزدی اآن
 ی مداری را پدنوی سپند منشی گوناگون آفرینمودھا –ما به درخشش درآورد 

 .کند
 

143 
 . درخشد یم» ِتشَتر« ی بسان ستارھاش چھره

 !تمانی سپیا
 .گرداند یم –که ھرگز به راه کژ نرود  – دگانی آفرنیباتری را زاش گردونه

]  یگردونھ[ آن م؛یستا ی بساخت، منویرا که سپند م] گردونه [ آن من
 از رومندی ندبانی مھر ده ھزار دی مھر را؛ گردونھی ساختھینوی منیستاره آذ

 . رایفتنی آگاه نافرزیھمه چ
 

 و پنجم -ی سی- کرده
 

144 
زبان آور ھزار گوش . آگاه است» منثره« که از مییستا ی فراخ چراگاه را ممھر

.  استستادهی پھن ای که بر فراز برجییده ھزار چشم برزمند بلند باال
 .ابدی که ھرگز خواب به چشم او راه نینگاھبان زورمند

 .مییستا ی که در گرداگرد کشور است، میمھر
 .مییستا ی کشور است، مانی که در میمھر
 .مییستا ی را که در کشور است، میمھر
 .مییستا ی را که بر فراز کشور است، میمھر
 .مییستا ی کشور است، منیی را که در پایمھر
 .مییستا یم کشور است، شی را که در پیمھر
 .مییستا ی را که در پس کشور است، میمھر

 
145 
 .مییستا ی بزرگ اشون جاودانه را می و اھورھمھر

 برسم اهی را نزد گنھای سرزمی ھمھاری و مھر، شھردی و ماه و خورشستارگان
 .مییستا یم
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 آن مھر فراخ میستا یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[  َفَر و فروغش، با نماز یبرا
 .چراگاه را

 را به خانمان خوش و یرانی اینھای که سرزممییستا ی فراخ چراگاه را ممھر
 .سرشار از سازش و آرامش بخشد

 .دی آیاری که او ما را به بشود
 . بخشدشی که او ما را گشابشود
 . کندیری که او ما را دستگبشود
 . که او ما را دل سوز باشدبشود
 .دی کار ما را به ما بنما ی که او چارھبشود
 . بخشدیروزی که او ما را پبشود
 . دھدی که او ما را بھروزبشود
 . که او ما را دادرس باشدبشود

 که در سراسر جھان استومند سزاوار یفتنی نافرروزی ھماره پرومنِدی نآن
 . است، آن مھر فراخ چراگاهشیای و نشیستا

 آن مھر را، آن مھر فراخ چراگاه دگان،ی آفرنیرومندتری توانا، آن نرومندی نزدی اآن
 .مییستا یرا با زور م

، »َمنَثره« با برسم، با زبان خرد و ری به شختهی مھر فراخ چراگاه را با ھوم آمآن
 .مییستا ی، با زور با سخن رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
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 »...ویری َاھو َوَثهَی«
 . خوبی چراگاھھای به مھر فراخ چراگاه و به رام بخشندھمیفرست ی مدرود
 ».. ُوھوَاِشم
 )6(»... َرئشَچهییَاھما
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