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       شتی نید
 شتی نید
 

 . َاَشَون رای دهی دانشِ مزداآفرنی راست تریخشنود
 

 کمی ی کرده
 
1 

ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه
 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن

 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش
 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت

 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 
2 

 از خانه روان شد و دانش را رونی برخاست و شتابان به بی از جازرتـُشت
 :  ستودنیچن

 !  اَشَونی دهی دانشِ مزداآفرنی راست تریا
 . چشم به راه من بمان،ی روی از من مشی تو پاگر
 .وندی به من بپ،یی آیِ من می تو از پاگر
 
3 

 خوش است؛ در یانی ما شود، چنان که راه ھا را پای بھره ی که آشتبشود
 از جنگل ھا آسان توان گذشت و افت؛یِ خوب توان یکوه ھا گذرگاه ھا

 .مودی توان پی ناوتاک را به خوشیرودھا
 !  از آنِ ما بادیی و تواناشیای و آوازه و نپاداش

 
4 

با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 

 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 

 .میی ستایَِرسا م
 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 
 
 
 



 2 

  دومی کرده
 
5 

ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه
 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن

 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش
 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت

 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 
6 

 را یابی کامنی ایو آرزو ی کردارکی و نی گفتارکی و نیشی اندکی نَزرُتشت،
 ... بدو نماز برد

 
7 

 در یی در پاھا، شنواروی اشون، او را نی دهی دانشِ مزداآفرنیکه راست تر... 
 یروی تن بخشد و آنچنان نیداری و پایگوش ھا، توان در بازوان و تندرست

 را در رود یی َھمَچندِ مویزابیدر آب داراست که خ» کـََر«ِ ی که ماھیینایب
 .دیتواند د یِ آدمیِ ھزار باالیِ دورکرانه، در ژرفای»َرنگھا«

با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 

َبرَسم، با  با ر،ی به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 

 .میی ستایَِرسا م
 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

  سومی کرده
 
8 

ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه
 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن

 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش
 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت

 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 
9 

 را یابی کامنی ایو آرزو ی کردارکی و نی گفتارکی و نیشی اندکی نَزرُتشت،
 ... بدو نماز برد
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10 
 در یی در پاھا، شنواروی اشون، او را نی دهی دانشِ مزداآفرنیکه راست تر... 

 یروی تن بخشد و آنچنان نیداری و پایگوش ھا، توان در بازوان و تندرست
اگرچه باران ببارد و ژاله و تگرگ  - رهی که اسب داراست که در شبِ تیینایب

 ُدمِ اسب ای الی که از اخت افتاده را بازتواند شننی بر زمی اسبیمو - زدیفرور
 .است

با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 

 با َبرَسم، با ،ری به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 

 .میی ستایَِرسا م
 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

  چھارمی کرده
 

11 
ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه

 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن
 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش

 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت
 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 

12 
 

 را یابی کامنی ای و آرزوی کردارکی و نی گفتارکی و نیشی اندکی نَزرُتشت،
 ... بدو نماز برد

 
13 
 در گوش یی در پاھا، شنواروی اشون، نی دهی دانشِ مزداآفرنیکه راست تر... 

 که یینای بیروی تن بخشد و آنچنان نیداری و پایھا، توان در بازوان و تندرست
ِ مشتی طوق داراست که پاره گوشتنیکرکس زر  ُنه ی را از دوری َھمَچند

 درخشان یسوزنِ  چون تابش سر،یکشور بازتواند شناخت؛ اگر چه در بزرگ
 .دیبنما
با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 
 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 
 .میی ستایَِرسا م
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 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

  پنجمی کرده
 

14 
ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه

 .و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشد َبَرد کیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن
 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش

 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت
 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 

15 
 با او یپاک و دانا که خواستارِ زرُتشت بود، او را بستود تا در زندگ» ِ یھُوو«

 . رفتار کندینی و ددی سخن گوینی دشد،یندی بینیبھروز شود و د
با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 
 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 
 .میی ستایَِرسا م

 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

  ششمی کرده
 

16 
ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه

 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن
 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش

 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت
 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 

17 
 و نید]  یآموزش ھا[ ِ ادداشتنیِ به ییِ دورسفر کرده که خواستار تواناآُتربان

 . بود، او را بستودشیِ تنِ خویرومندین
با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 
 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی َاشَون را با َھومِ آمی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 
 .میی ستایَِرسا م
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 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

  ھفتمی کرده
 

18 
ِ نمیی ستای َاَشَون را می دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست  کی که ما را به راه

 . َبَرد و آنچه ما را آرزوست، به ما بخشدکیرھنمون شود و به گذرگاهِ ن
 کننده، َاَشَون، ھنرمند، نامدار، ازی که َزور نمیی ستای را مدهیِ مزداآفردانش

 - کیِ نشی گشای و بخشنده کی ُکنش، رساننده به سرانجامِ نزیتندکردار، ت
 .است - ییِ مزداکیِ ننید
 

19 
 کشور و ی و سازش برایِ کشور که خواستار آشتی و فرمانروااریشھر

 . بود، او را بستودشیِ تنِ خویرومندین
با  -  َاَشَون را ی دهی دانشِ مزداآفرنیراست تر - فـَّر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م]  به بانگِ ی[نماز 
 با َبرَسم، با ر،ی به شختهی را با َھومِ آم َاشَونی دهی دانشِ مزداآفرنی ترراست

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثـَره«زبانِ ِخَرد و 
 .میی ستایَِرسا م

 »...  ھاَتمنگھـِهَی«
 

20 
 »... ویری َاھو َوَثهَی«

 . فرستمی َاَشَون را درود می دهی دانشِ َمزداآفرنی ترراست
 »...  ُوھوَاِشم«
 »...  َرِئشَچهییَاھما«


