
 1 

       شتیرشن 
 شتَی َرشـْن

 
ِ در نیپرور و گفتارِ راست ِ جھانیافزا یتی و َارْشتادِ گنیتر ِ َرشنِ راستیخشنود

 . رایافزا یتی گی دل افگنده
 
1 
 : دیَاَشَون پرس] زرُتشتِ [ 
 ی نشوفتهی و فری آن که از ھر آنچه پرسم، آگاھیا! ِ َاَشَون یمزدا  َاھورهیا

 ! یفتنی آگاهِ نافرزی از ھمه چیا!  ریناپذ بی ِخَردِ فریا! 
 : ی مرا پاسخ گوپرسم؛ یاز تو م  ن،یام و با گفتارِ راست  آوردهی به تو رومن

ِ َورجاَوند ھست که فراَبرنده، برتر، پرستار، ی  در َمْنَثرهی و دستیکدام راست -
 . استدگنی آفرگری کاردان و سرآمدِ درومند،ین
 
2 

 : مزدا گفت- َاھورهآنگاه
 ورجاوند ی- منثرهنی از ااگاھانمی من تو را بی اشَون به راستتمانی سپیا

 ورجاوند ھست که ی- که در منثرهی و درستیمند و از آن راست- فرهاریبس
 . استدگنی آفرگری کاردان و سرآمدِ درومند،یفرابرنده، برتر، پرستار، ن
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 :  گفتمزدا َاھوره
 : یی و بگوی بگستراندیش به راه خوردی سوم از َبرَسم را باکی
 .میا  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .میرا خواستار] َرْشنِ توانا [  ی خشنودما
 خوانم به ی ھمیاری با یمزدا را ھمچون دوست َاھوره) 1(»َور« نیی آنی در امن
روغن و به » َوِر«ِ یِ دستانِ سرشار، به سویبه سو  آتش و َبرَسم، یسو
 .اھانی گی-رهی شیسو
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 اوَپَمن، شی ھمراه داموروز،یھمراه باد پ - میمزدا که َاھوره -  آنگاه من پس
 نی ای تو شتابم و به سویاری به  ده،ی و ھمراه پاداش مزداآفریانیھمراه َفرِ ک

 یِ دستانِ سرشار، به سویبه سو  آتش و َبرَسم، یبرپا شده، به سو» َوِر«
 .می آاھانی گیروغن و به سو» َور«
 
5 
 .میا-  جا آمدهنی را بدی دادخواھما -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
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 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو

 
6 

 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس
برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر

روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو
 .دی آاھانی گی رهی شیسو

 
7 
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز
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 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
9 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 .می خوانی ھمیاری ما تو را به ،ی ھم باشی تو در کشور َاِرَزھاگر
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .میار َرشنِ توانا را خواستی خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 دور را بھتر  َرشن کهیا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به ،ی ھم باشی تو در کشور َسَوھاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به یو خوانم به سی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،یدر کشور فـَْرَد ذفـْشو ھم باش تو اگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا! َشَون  َرْشنِ َایا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشَدَذفـْشوی تو در کشور واگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدی دادخواھما -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشی تو در کشور ُواوروَبِرْشتاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می خواستار َرشنِ توانا رای خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 دور را بھتر  َرشن کهیا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیربھتر زخم فرود آو
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشی تو در کشور ُواوروَجِرشتاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« یدستان سرشار، به سو ی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
15 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشَرَتیر کشور درخشانِ  َخون تو داگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا! َاَشَون  َرْشنِ یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،یِ فراخ کرت ھم باشیای تو در دراگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیدادخواھما  -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
17 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 انی در آن است و در ممرغی سی انهی که آشی باشی درختی تو بر باالاگر
 یوھا و دارکی نی داروھای  که دربردارندهیدرخت - فراخ کرت برپاست یایِدر

 در آن اھانی گی  که َبذرِ ھمهیکارگر است و پزشک ھمگان خوانندش؛ درخت
 .می خوانی ھمیاریما تو را به  - نھاده شده است 

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
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 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
18 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 ی ھمیاری ما تو را به  ،یھم باش» ھا رنگ« رود ی  تو در سرچشمهاگر

 .میخوان
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

َرشن که  دزد را بھتر از ھمه  یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
19 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،یھم باش» ھا رنگ« رود ی  تو در دھانهاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانین، ھمراه َفرِ ک اوَپَمشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
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 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر

 ! یبرانداز
 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ]  را دادخواه[  ،ی تو آزرده نباشاگر

 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
 

20 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشنی زمنی ای  تو در کرانهاگر
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنی فرود آوربھتر زخم

 
21 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشنی زمنی اانی تو در ماگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 و َبرَسم، به  آتشی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
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 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر

 ! یبرانداز
 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر

 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
 

22 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی که باشنی زمنیِ ای تو در ھر جااگر
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانیگ ی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

َرشن که  دزد را بھتر از ھمه  یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
23 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 ی البرز؛ی البرز ھم باشی  رشتهاری تو برفراز کوھساران درخشان و بساگر

نه باد   ،یکیآن جا که نه شب ھست و نه تار - زدیِ آن ِمه برنخغیکه از ست
ما تو را به   - دهی آفرویِ دشیِ کشنده و نه آالینه ناخوش سرد و نه باد گرم، 

 .می خوانی ھمیاری
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاریرا به  ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
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روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو
 .دی آاھانی گی رهی شیسو

 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا
 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 

 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاناز ھمه تو
 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر

 ! یبرانداز
 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر

 .یتر نابود کن و دزد و راھزن را بھیبھتر زخم فرود آور
 

24 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

آن جا که  - ی ُھکـَر ھم باشنی تو برفراز کوهِ ھمه جا ستوده و زراگر
 ی ھمیاریما تو را به  - زدی فروری آدمی ھزار باالی از بلنداتایسَورَاناھیَاِرْدو
 .میخوان

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای سو تو شتابد و بهیاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنی فرود آوربھتر زخم

 
25 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 د،یآن جا که ستارگان و ماه و خورش - ی کوه البرز ھم باشغی تو بر ستاگر

 .می خوانی ھمیاریما تو را به   -گرداگرد آن چرخانند 
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
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 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ایو تو شتابد و به سیاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنی فرود آوربھتر زخم

 
26 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 ی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشدهی َوَنندِ مزداآفری  تو در سپھرِ ستارهاگر

 .میخوان
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سویو َبرَسم، به سو آتش یبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دریھتر از ھمه توان َرشن که دور را بیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
27 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 یاری ما تو را به  ،یمند ھم باش ِ فرهوَمندی ِتشتـَر رای  تو در سپھرِ ستارهاگر
 .می خوانیھم
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 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« یسرشار، به سو دستانِ یسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادی بھتر از ھمه، دادخواه را به فرکه
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
28 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی َھفتوَرنگ ھم باشی  تو در سپھرِ ستارهاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،یشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پ َرپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 از ھمه  َرشن که  دزد را بھتریا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
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29 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 ما تو را به  ،یھا ھم باش  آبی  تخمهی  تو در سپھر ستارگان دربرداندهاگر
 .می خوانی ھمیاری
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
30 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 ما تو را به  ،ی ھم باشنی زمی  تخمهی  تو در سپھر ستارگان دربردارندهاگر

 .می خوانی ھمیاری
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاریود خشنما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز
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 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
31 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 یاری ما تو را به  ،ی ھم باشاھانی بذرِ گی  تو در سپھر ستارگان دربردارندهاگر
 .می خوانیھم

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاناز ھمه تو

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
32 

 !  َرشنِ َاَشَونیا 
 یاری ما تو را به  ند،ی»نویسپند م« که از آنِ ی باشی تو در سپھر ستارگاناگر
 .می خوانیھم

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سویرَسم، به سو آتش و َبیبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
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 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
33 

 !  َرشنِ َاَشَونیا 
 یاری ما تو را به  ،ی گاو ھم باشی  تخمهی  تو در سپھر ماهِ دربردارندهاگر
 .می خوانیھم

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
34 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشزاسبیِ تدی تو در سپھرِ خورشاگر

 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -
 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما

 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
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 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر

 ! یبرانداز
 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر

 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور
 

35 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی ھم باشآغاز ی تو در جو فروغ باگر
 .میا-  جا آمدهنی را بدیدادخواھما  -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانیمراه َفرِ ک اوَپَمن، ھشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ ر بھت] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
36 

 !  َرشنِ َاَشَونیا
 ی- ھمهیآن جا که سرا - ی تو در فروغِ بھشت پاکان ھم باشاگر

 .می خوانی ھمیاریما تو را به   - ھاست-یخوش
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
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 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا
 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 

 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان
 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر

 ! یبرانداز
 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر

 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیم فرود آوربھتر زخ
 

37 
 !  َرشنِ َاَشَونیا

 .می خوانی ھمیاری ما تو را به  ،ی تو در َگرزمانِ درخشان ھم باشاگر
 .میا-  جا آمدهنی را بدیما دادخواھ -

 .می َرشنِ توانا را خواستاری خشنودما
 آتش و َبرَسم، به ی خوانم به سوی ھمیاری را به ی، دوست»َور« نی در امن
 .اھانی گی رهی شیروغن و به سو» َوِر« ی دستانِ سرشار، به سویسو
 یانی اوَپَمن، ھمراه َفرِ کشی ھمراه داموروز،ی َرشنِ بزرگ توانا ھمراه باد پپس

برپا شده، » َوِر« نی ای تو شتابد و به سویاریبه   دهیو ھمراه پاداش مزداآفر
روغن و به » َوِر« ی دستان سرشار، به سوی آتش و َبرَسم، به سویبه سو

 .دی آاھانی گی رهی شیسو
 نی داناتریا!  َرشن نی سپندتریا!  َرشن نیتر  راستیا!  َرْشنِ َاَشَون یا

 َرشن که دور را بھتر یا!  شناخت ی َرشن که بھتر از ھمه بازتوانیا! َرشن 
 َرشن یا!  افتی دری َرشن که دور را بھتر از ھمه توانیا!  دی دیاز ھمه توان

 َرشن که  دزد را بھتر از ھمه یا!  ی رسادیکه بھتر از ھمه، دادخواه را به فر
 ! یبرانداز

 ؛ی، برسان]بدانچه خواھان است [ بھتر ] دادخواه را [  ،ی تو آزرده نباشاگر
 .ی و دزد و راھزن را بھتر نابود کنیبھتر زخم فرود آور

 
38 
 »... ویرْی َاھو َوَثهَی«
ِ در دل نیپرور و گفتارِ راست ِ جھانیافزا یتی و َارشتادِ گنیتر ِ راستشنَر

 .فرستم ی را درود میافزا یتی گی افگنده
 »...  ُوھوَاِشم«
 تن، او را یداری او را پا ،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئْشَچه ییَاھما«
 فرزندان کارآمد، او را  بخش، او راشی آسااری بسی  تن، او را خواستهیروزیپ

 یِ ھمه گونه آسانییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر ،یرپای دیزندگ
 )2... (بخش 
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 و باور کردن و دنی برگزیبه معن» ور« ی-شهیاز ر» َورنْگَھه«در اوستا . 1
 درست از نادرست که با ی بازشناسیشینام آزما. مصمم شدن است

 . استشده-ی برگذار میا-ژهی ویھا-نییآ
 11، بند 68 ھات سنا،یبرابر با . 2


