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       شتیرام 
 شتی رام
 

 . استدگانی آفرگری ددبانیِ َزَبردست را که دیِ َانَدروایخشنود
 

 کمی ی کرده
1 

 .می ستایرا م) 1(» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ) 2... (

 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 
2 

 ن،ی بر تخت زرکیِ نیایتیدا] رود [  ی بر کرانه جی ورانی َاھوره مزدا در ادگاریآفر
 در برابر َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار او را ن،ی بر فرش زرن،یبر بالش زر

 ... بستود
 
3 

 :  خواستارشدیو از و...
 ! ِ زبردستی َانَدروایا

 نشی را درھم شکنم و آفرنوی َانگَرمنشی دار که آفری ارزانیابی کامنی امرا
 . را پاس دارمنویسَپندم

 
4 

 َاھوره مزدا دگاری داشت و آفری را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .کامروا شد

 
5 

 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا
 ! ی َانَدروایا

 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه
بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند
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 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  دومی کرده
6 

 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 
7 

ِ البرز به فلز پی در پایشدادیِ پھوشنگ  بر ن،ی، بر تخت زر)؟( وستهی کوه
 در برابر َبرَسم ِِگسترده، با دستانِ سرشار او را ن،ی بر فرش زرن،یبالش زر

 ... بستود
 
8 

 :  خواستار شدیو از و... 
 و ی َمَزنَدروانی دار که دو سوم از دی ارزانیابی کامنیمرا ا! ِ زبردست یَانَدروا

 .َن را برافگنمُدرَوندان َوِر
 
9 

ِ پی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا  یشدادی داشت و ھوشنگ
 .کامروا شد

 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا
 ! ی َانَدروایا

 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه
بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  سومی کرده
10 
 .می ستایمرا » بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
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 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

11 
 در برابر برَسم ن،ی بر فرش زرن،ی بر بالش زرن،ی بر تخت زرناوندیِ  زَتھمورث

 ... گسترده، با دستاِن سرشار او را بستود
 

12 
 :  خواستار شدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 ی، بر ھمه ]ُدرَوند [  و مردمان وانی دی دار که بر ھمه ی ارزنیابی کامنی امرا

[  سال ی درآورم و سی اسبکری را به پمنی شوم؛ که اھرروزی پانیجادوان و پر
 . تاخت آورمنی زمیتا دو کرانه ] سوار بر او 

 
13 

 . داشت و َتھمورث کامروا شدی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .میی ستایِ زبردست را میَدرواَان. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  چھارمی کرده
14 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
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15 
ِ بلندِ سراسر درخشان و زریِ خوب َرمه در پادیجمش ِ ُھکـَر، بر تخت نی کوه

 در برابر َبرَسمِ گستره با دستانِ سرشار ن،ی بر فرش زرن،ی بر بالش زرن،یزر
 ... او را بستود

 
16 
 :  خواستار شدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 انیِ مردمان باشم، که در منی  دار که فـَره مندتری ارزانیابی کامنی امرا

 ی جانوران و مردمان را بش،ی خویاریرمردمان، ھورچھر باشم، که به شھ
 . کنمی و خوراک ھا را نکاستنیدنی را نخشکاھانیمرگ و آب ھا و گ

 بود، نه مرگ و نه یری نه سرما بود و نه گرما، نه پر،ی جمِ دلیاری شھربه«
 )3(»دهیوآفریَرشکِ د

 
17 

 . کامروا شددی داشت و جمشی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایاََنَدروا
 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  پنجمی کرده
18 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

19 
 ن،ی بر بالش زرن،یِ سخت راه، بر تخت زری»نَتیریکو« دھاکِ سه پوزه در یَاژ

 ...  در برابر َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار او را بستودن،یبر فرش زر
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21 
 :  خواستارشدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 . کنمی ھفت کشور را از مردمان تھی دار که ھمه ی ارزانیابی کامنی امرا
 

21 
 به آرزومند و به ناجوانمرد شگر،ی را به ستایابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا

 . نداشتی َزور ارزانی ازکنندهیِن
 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[نماز  فر و فروغش با یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  ششمی کرده
22 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

23 
ِ آبتدونیفر ِ َوِرَن، بر تخت ی چھارگوشه نی از خاندانِ توانا، در سرزمنی پسر
 در برابر َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار ن،ی بر فرش زرن،ی بر بالش زرن،یزر

 ... او را بستود
 

24 
 :  خواستارشدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
سه پوزه ]  دھاکِ  یاژ [ -»  دھاکیاژ« دار که من بر ین ارزایابی کامنی امرا
 اریِ بسوی آن د،یچاالک] گونه [ ھزار ی شش چشم، آن دارنده ی سه کله ی
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 منی که اھری دروجنی رسانِ جھان، آن زورمندتربیزورمندِ ُدرَوج، آن ُدرَوند آس
 شوم روزیپ - دیافری استومند بان در جھ،یارگی تباه کردنِ جھانِ اشه به َپتیبرا

 خاندان و ی نگاھداریکه برازنده  -و ھر دو ھمسرش، َسنگَھَوَک و َاِرِنوک را 
 .می بـُِربایاز و - دودمانند شی افزای ستهیشا

 
25 

 . کامروا شددونی داشت و فری را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .میی ستایا مِ زبردست ریَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  ھفتمی کرده
26 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

27 
َ « در ریِ دلَگرشاسپ ِ رنگ ھا»گوذ  بر ن،ی بر تخت زرده،ی َمزداآفری، آبشار

 در برابر َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار او را ن،ی بر فرش زرن،یبالش زر
 ... بستود

 
28 
 :  خواستارشدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
را از  »هَیاورواخَش« شی برادر خونی دار که بتوانم کی ارزانیابی کامنی امرا
 خود بکشم؛ ھمان یبخواھم و او را بُکشم و تن او را به گردونه  »تاسَپیھ«

که  -» گـَنَدِرَو«ِ بزرگ و با ی»هَیَاِئَوگـَف«ِ َسرَور، با ی»هَی گـَفیَاشت« با سان که
 .کردم - ستی زیدر آب م
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29 

 . داشت و َگرشاسپ کامروا شدی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستایور و با سخنِ رسا م، با َز] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  ھشتمی کرده
30 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

31 
 جنگل انی در مد،ی در برابر جنگل سپد،یِ  بزرگ در جنگل سپی»َاورَوساَر«

، با  در برابر َبرَسمِ گستردهن،ی بر فرش زرن،ی بر بالش زرن،ی بر تخت زرد،یسپ
 ... دستانِ سرشار او را بستود

 
32 
 :  خواستارشدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 یِ استوار دارنده یرانی ای ھانی دار که پھلوانِ سرزمی ارزانیابی کامنی امرا

 خسروی را از چنگ کشتنیرا نکشد؛ که خو) 4(ما  -ـخسرو ]ـیک [-کشور 
 .بتوانم رھاند

 )5.(انیرانی جنگل ای او را برافگند در ھمه خسرویک
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33 
 کامروا خسروی داشت و کی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 )5.(شد

 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا
 ! ی َانَدروایا

 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه
بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  نھمی کرده
34 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

35 
 بر بالش ن،ی از خاندان نوذر، بر تخت زراری برادران بسیدارنده  »ھوتـَوسا«
  در برابر َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار او را بستودن،ی بر فرش زرن،یزر
... 
 

36 
 :  خواستارشدیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 و دوست ی گـُشتاسپ، گرامی ِکی دار که در خانه ی ارزانیابی کامنی امرا

 . باشمرفتهی و خوب پذیداشتن
 

37 
 . داشت و ھوتـَوسا کامروا شدی را بدو ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه



 9 

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[ ار  و گفتار و کردشهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
 

  دھمی کرده
38 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما
 

39 
 در برابر ن،ی بر فرش زرن،ی بر بالش زرن،ی بر تخت زرده،ی ناگزیِ شوزگانیدوش

 ... َبرَسمِ گسترده، با دستانِ سرشار او را بستودند
 

40 
 :  خواستارشدندیو از و... 

 ! ِ زبردستی َانَدروایا
 که در ھمه میابی ُبرزَمند و جوان بی دار که شوھرانی ارزانیابی کامنی را اما
 و خوش اری دانا و ھوشی با ما خوش رفتار باشند و فرزندانی روزگارِ زندگی

 .ندی آدیسخن از ما پد
 

41 
 کامروا زگانی داشت و آن دوشی را بدانان ارزانیابی کامنیِ زبردست، ایَانَدروا
 .شدند
 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا

 ! ی َانَدروایا
 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایر مَزو

، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »...  ھاَتمنگھِهَی«
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 ازدھمی ی کرده

42 
 .می ستایرا م» بغ« آب و من
 .می ستایرا م - دو نی از اکیھر  - و پاداش روزیِ پی آشتمن
 .میی ستای را می اندروانی اما
 نیِ ای خانه خدای خانه، برانی ای برامی خوانیم]  یاریبه [  را ی َانَدروانی اما

 . کندازی که َزور نی رادمردیخانه و برا
 .می شکست دھکبارهیستور و گفتار، تا دشمن را ... 
 .میی ستای را مزدی انی بھترما

 .میی ستای فره مند را مومندی راینوی مسپند
 

43 
 !  َزرُتشتِ َاَشَونیا

 . نام من استی َاندروایبراست
 نشیآفر - نشی نام من است که من ھر دو آفری َانَدروای براستی آن رواز

 . رانمیرا م - نوی َانگَرمنشی و آفرنویِسَپندم
 !  زرتشت اشونیا

 . نام من استندهیجو
 نویِ سپندمنشیآفر - نشی نام من است که من به ھر دو آفرندهی جوی آن رواز

 . رسمیم - نوی انگَرمنشیو آفر
 

44 
 !  زرتشتِ اشونیا

 . شونده نام من استرهی ھمه چبر
 -  نشی شونده نام من است که من بر ھر دو آفررهی بر ھمه چی آن رواز

 .ابمی ی میرگیچ - نوی َانگَرمنشی و آفرنویِ سپندمنشیآفر
 !  زرتشت اشونیا
 . کردار نام من استکین

 اھوره مزدا و دگاری کردار نام من است که من، آفرکی نی آن رواز
 . ورزمی مییکویامشاسپندان را ن

 
45 

 . رونده نام من استشیپ
 )6... ( رونده نام من است پس

 . فر نام من استی ابندهی
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46 
 . نام من استتند

 . نام من استنیتندتر
 . من است نامنیرتریدل

 . نام من استسخت
 . نام من استنی ترسخت

 . نام من استرومندین
 . نام من استنیرومندترین

 .نام من است) 7... (
 . شکست دھنده نام من استکبارهی. نام من است) 7... (
 . نام من استزیوستید. نام من است) 7... (
 .نام من است) 7... (

 
47 
 . شکن نام من استزهیست

 . شونده نام من استرهی چیھندگی ستبر
 . آور نام من استزابیخ
 . نام من استزی برانگزابیخ
 . نام من استزی فرورزابیخ

 )8...( کشنده نام من است زبانه
 )9...(نام من است » َ ِگـِرذ«
 

48 
 . نام من استزی سرتی زهی نیدارنده .  نام من استزی سرتی زهین
 . پھن نام من استی زهی نیدارنده .  پھن نام من استی زهین
 . آزنده نام من استی زهین.  آخته نام من استی زهین

 . فره مند نام من استاریبس.  مند نام من استفِره
 

49 
 !  زرتشتیا
 انیِ سپاهِ دشمنِ تشنه به خون و در مانی که در می مرا ھنگامی نام ھانیا

ِ رده برکش ِ درگانی و در مدهیرزم آوران  داشته ی در جنگ جاری دو کشور
 . برخوان،یباش
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50 
 !  زرتشتیا
ِ دروغی مرا ھنگامی نام ھانیا  ای دونده ای ندهیِ نااشون، پونی که آموزگار

 . کند، برخوانی به تو روی تازنده، آزمندِ دھش و کامکاری با گردونه ایسواره 
 

51 
 !  زرتشت اشونیا
وبسته در بند  فرای که او در بند نگاه داشته شده ی مرا ھنگامی نام ھانیا
 فروبسته در بند، سواره بدر برده شده باشد، برخوان ای شده دهی کشرونیب

)...10( 
 

52 
 کند و در ھمه جا با ی که در ھمه جا اسبان و مردان را دچار ناباوریَانَدروا

 ،یرگی تی هی در ھزار الدهی پست و پوشی است؛ که در جاھازی در ستوانید
 . باشددهیی رود که بدو گراینزد کس

 
53 

  ؟می تو را بستاشکشی پنیبا کدام -
  تو کنم ؟ازی را نشکشی پنیکدام -
  دارم ؟ی تو را برپاشی ستانیی آشکش،ی پنیبا کدام -

 نهی بسته با کمر استوار، با گام بلند، با سانیِ تند و کمر بر می که اندروابشود
 ارین شھر، ھمچو)11( الودهی با چشمان نرومند،ی نگاهی گشاده، با تھی

 .دی جا فرود آنی بدگانه،ی یاری ھمچون شھر،یِکشور
 

54 
 !  زرتشت اشونیا

 )12... ( دمان دهی روز تا سپییروشن و پرفروغ در روشنا...  ری برگَبرَسم
 

55 
ِ درمان بخش، ی دهیِ َمزداآفری تو را از َمنَثره ،یی مرا بستااگر  فره مند

 تواند شد، نه جادوان و رهیِ تبھکار بر تو چمنی بدان سان که نه اھراگاھانم؛یب
 ]. ُدروند[  و نه مردمان وانی نه د،ییجادو

 
56 

 .میی ستایِ چاالک را میَانَدروا
 .میی ستایِ چاالکان را منی چاالک تریَانَدروا
 .میی ستای را مریِ دلیَانَدروا
 .میی ستای را مرانیِ دلنیرتری دلیَانَدروا
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 .میی ستای خود را منی زریَانَدروا
 .میی ستای تاج را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای طوق را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای گردونه را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای چرخ را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای رزم افزار را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای موزه را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستای کمر را منیِ زریَانَدروا
 .میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا
 .میی ستایِ َزَبردست را میَانَدروا

 ! ِ َاشَونی اندروایا
 .میی ستای منوست،ی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه

 .میی ستایِ زبردست را میَانَدروا. میی ستایِ َاَشَون را میَانَدروا
 ! ی َانَدروایا

 .میی ستای منوستی از تو را که از آنِ سَپندمآنچه
بلند و با ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز یِ زبردست را برارومندیِ نیاندروا
 .می ستایَزور م
، »منثره« با َبرُسم، با زبانِ خرد، و ر،ی به شختهی َزبردست را با ھومِ آمیاندروا
 .میی ستای، با َزور و با سخنِ رسا م] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند

 »... اَتم ھنگھِهَی«
 

57 
 »... ویری َاھو َوَثهَی«

 . فرستمی است، درود مدگانی آفرگری ددبانیِ َزَبردست را که دیَانَدروا
 ! ِ اشَونی َانَدروایا

 .میی ستای منوست،ی از تو را که از آن سپند مآنچه
 »...  ُوھوَاِشم«
 تن، او را یداری او را پا،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئشَچه ییَاھما«
 بخش، او را فرزندان کارآمد، او را شی آسااری بسی تن، او را خواسته یروزیپ

 یِ ھمه گونه آسانییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر،یرپای دیزندگ
 ... بخش
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