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     شتی ریت
 شتی ریت
 

 ی آبرسانِ توانا»سیَستـَو«مند - فرهومندی رای- ستاره،»شتریت «یخشنود
 . رادهیمزدا آفر

 .دیکه زوت مرا بگو»  ...ویری َاھو َوثـَهَی»
 .دیکه پارسا مرد دانا بگو» ... ھچا تی َاشات چاثارتوش»
 
* 

 کمی ی-کرده
 
1 

 :  زرتشت گفتتمانی به سپمزدا-اھوره
 .باش» َرتو«و » اھو« را انین جھاتو

مند ھمراه با - فرهی-ستاره] تشتر [  تا میستا-ی و خانمان را م»زدَیم« و ماه
 . داردیماه، مردان را شکوه ارزان

 .میستا-ی آرامگاه را با َزور می- بخشندهی- ستارهتشتر،
 
2 

 آرام و خوش ی- که خانهمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 .بخشد

 بلند از دور تابان را زپروازی افشان درخشان درمان بخش تدی فروغ سپآن
 . پاک افشاندی که روشنمییستا-یم

 ی را، فر توانادهی نام آور را، ِگوش مزدا آفر»یَونگوھ« فراخ را، رود یای درآب
 .مییستا-ی زرتشت اشون را متمانی سپی را و فرَوشیانیک
 
3 

 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ماز  فر و فروغش من او را با نیبرا
 با َھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با َزور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
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  دومی-کرده
 
4 

 آب در اوست؛ ی- که تخمهمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 را که از او ی زبردست را، آن بزرگواری-هی بلندپانیزبی ترومندی بزرگ نیآن توانا

 . و نژادش از َاپام نپات استدی آیکنامین
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی-ستاره آن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  سومی-کرده
 
5 

توران ُخرد و بزرگ و  آنکه سم،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 به شی پنیھا که از ا»کـَئته« ستمکار بودند و نی از اشی که پیمردمان

 :  ھمه او را چشم به راھنددند،یازی دست یبدکردار
  ما سر برآورد ؟یمند برا- فرهومندی تشتر رایک -
  روان شود ؟گربارهی د،ی اسبیرومندی آب به نیھا- چشمهیک -
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ا با نماز  فر و فروغش من او ریبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  چھارمی-کرده
 
6 

 یای دری که شتابان به سومییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 راندازی تنی بھتر-  راندازی در ھوا َپران که آرش تریبتازد، چون آن ت» فراخ کرت«
 ... انداختیب» خوانونـَت« کوه یبه سو»  خشتوَثویریَا« از کوه -  یرانیا

 
7 

 مھر فراخ اه،یآب و گ ] زدانیا[ آنگاه  پس د،یمزدا بدان دم- اھورهدگاری آفرآنگاه
 . آوردنددی پدیرا راھ ] ریت[ چراگاه، آن 

 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
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 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره « با َبرَسم، با زبان خرد وری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  پنجمی-کرده
 
8 

 شود؛ که رهی چانی که بر پرمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 فراخ کرت دگاهی ژرف خوش درومندی نیای درکی بدان ھنگام که نزد-  را انیپر

 انیدار در م- ستارگان دنبالهکری را فرا گرفته است، به پیر پھناونیکه آبش زم
 . در ھم شکند- و آسمان پرت شوند نیزم

پس باد . زدی برانگھا-زابی و از آب، خدی درآی اسب پاککری او به پیبراست
 . آغاز کنددنیچاالک وز

 
9 

 آب را به ھفت کشور نی ا- در رسد ی به پاداش بخش- »سیَستــَو «آنگاه
 .رساند

ھا را از - آورد تا آنی کشورھا روی بخش به سوی و آشتبای آنگاه تشتر زپس
 .مند کند- خوش بھرهیسال

 . خوش برخوردار شوندی از سالیرانی ایھا-نی سرزمنی چننیا
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهدومنی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  ششمی-کرده
 

10 
مزدا - با اھورهنینچنی که امییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 : سخن گفت
 !  َاَشَونیا!  دادار جھان استومند یا ! نوی منی سپندتریا! مزدا -ه اھوریا

 
11 
 را در نماز نام زدانی اگری چنان که د- ندی مردمان مرا در نماز نام برند و بستااگر
 به ش،ی خوی- من با جان تابناک و جاودانهنهی ھرآ-  ندیستا-ی و مبرند-یم
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 پنجاه ای دو ای کیبرنھاده در  ] شیاز پ [ ی آورم و به ھنگامیمردمان اشون رو
 .شب، فرا رسم

 
12 

 .مییستا-ی را متشتر
 .مییستا-ی را م»ینیئی شتریت»

 .مییستا-یم) 1 (د،ی درآنی نخستیرا که از پ] ستاره  [ آن
 .مییستا-ی را م»نیپرو»
 . راانی در برابر جادوان و پریداری پام،ییستا-ی را م»ھفتورنگ»
 برازنده را، یروزی را، پیرومندی نم،ییستا-ی را مدهی مزدا آفری- ستاره،»ونند»
 . رای بر دشمنیروزی و پازی بر نیرگی را، چی را، برتردهی پدافند َاھوره آفریروین

 .مییستا-ی درست چشم را متشتر
 

13 
 !  زرتشتتمانی سپیا

 کری و به پردی ده شب، کالَبد استومند پذنیمند، در نخست- فرهومندی راتشتر
 توانا و رومند،ی ناریزده ساله، درخشان، روشن چشم، ُبرزمند، بس پانیمرد

 .چاُبک در فروغ پرواز کند
 

14 
 . براو بندندی بار کـُشتنی که نخستی سالِ چنان مردبه
 . باشدرومندی که نی سالِ مردبه
 . گذاشته باشدی که پا به دوران مردی سالِ مردبه
 

15 
  ؟دیسخن گو انجمن نی در اجا،-نی کس در انیکدام -
  پرسش آورد ؟جا-نی کس در انیکدام -
  ؟دی به َھوم بستاختهی آمری به شختهی کس اکنون مرا با َزور آمنیکدام -
  بخشم ؟ی کس را به داشتن پسران، توانگرنیکدام -
 ِ روان دھم ؟یی از پسران و رسای کس را گروھنیکدام -

 و شی سزاوار ستا َاشـَه،نی بھترنیی من در جھان استومند به آاکنون
 .شمیای نی-برازنده

 
16 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 کری و به پردی ده شب، کالَبدِ استومند پذنیمند، در دوم- فرهومندی راتشتر

 . شاخ در فروغ پرواز کندنی زریگاو
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17 
  ؟دی انجمن سخن گونی در اجا،-نی کس در انیکدام -
  پرسش آورد ؟جا-نی کس در انیکدام -
  ؟دی به َھوم بستاختهی آمری به شختهی اکنون مرا با َزور آم کسنیکدام -
  بخشم ؟ی کس را به داشتن گاوان، توانگرنیکدام -
 ِ روان دھم ؟یی از گاوان و رسایا- کس را رمهنیکدام -

 و شی َاشـَه، سزاوار ستانی بھترنیی من در جھان استومند به آاکنون
 .شمیای نی-برازنده

 
18 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 کری و به پردی ده شب، کالَبدِ استومند پذنیمند، در سوم- فرهومندی راتشتر

 . و لـُگام زرنشان در فروغ پرواز کندنی زریھا- با گوشییبای زدیاسب سپ
 

19 
  ؟دی انجمن سخن گونی در اجا،-نی کس در انیکدام -
  پرسش آورد ؟جا-نی کس در انیکدام -
  ؟دی به َھوم بستاختهی آمری به شختهی کس اکنون مرا با َزور آمنیکدام -
  بخشم ؟ی کس را به داشتن اسبان، توانگرنیکدام -
 ِ روان دھم ؟یی از اسبان و رسایا- کس را گلهنیکدام -

 و شی َاشـَه، سزاوار ستانی بھترنیی من در جھان استومند به آاکنون
 .شمیای نی-برازنده

 
20 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 و نی زریھا- با گوشییبایِ زدی اسب سپکریمند به پ-فرهِ ومندی تشتر راآنگاه

 .دی فراخ کرت فرود آیایلگام زرنشان به در
 

21 
 کـَل با ی اسبد؛ی بدر آیاھی اسب سکری به پوید» َاپوش« برابر او در

 اسب کی کـَل با ُدم کـَل، ی کـَل با گردن کـَل، اسبی کـَل، اسبیھا-گوش
 .گـَرِ  سھمناک

 
22 

 !  زرتشتنتمای سپیا
 .زندی به ھم درآو- ویمند و اپوش د- فرهومندی تشتر را- ھردوان

 !  زرتشتتمانی سپیا
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مند - فرهومندی راشتری بر توی بجنگند و اپوش دگریکدی سه شبانروز با ھردوان
 . شود و او را شکست دھدرهیچ
 

23 
ــَر «کی آن پس، او را از  . فراخکرت دور براندیایاز در» ھاس
 :  درد و سوگ برآوَردونیتر ش تشگاه-آن
 !  اھوره مزدای بر من ایوا -
 ! اھانی گیھا، ا- آبیبدا به روزگار شما ا -
 ! ی مزدا پرستنی دی بر تو ای روزرهیت -

 زدانی اگری چنان که دند،یستا-ی و نمبرند-ی مردمان مرا در نماز نام نماکنون
 .ندیستا-ی و مبرند-یرا در نماز نام م

 
24 
 را نام زدانی اگری چنان که د- ندیان مرا در نماز نام برند و بستا مردماگر
 ده گاو، یروی ده شتر، نیروی ده اسب، نیروی من ن-  ندیستا-ی و مبرند-یم
 .ابمی ده آب ناوتاک بیروی ده کوه و نیروین
 

25 
 .میستا-یمند را در نماز به نام م- فرهومندی خود، تشتر را-مزدا - اھوره- من
 ده یروی ده کوه و نیروی ده گاو، نیروی ده شتر، نیرویده اسب، ن یروی نمن

 .آب ناوتاک بدو بخشم
 

26 
 !  زرتشتتمانی سپیا

 نی زریھا- با گوشییبای زدی اسب سپکریمند، به پ- فرهومندی تشتر راگاه-آن
 .دی فراخ کرت فرود آیایو لگام زرنشان به در

 
27 
 کـَل با ی اسبد؛ی بدرآیاھی اسب سکری به پوید» َاپوش« برابر او در

 اسب کی کـَل با ُدم کـَل، ی کـَل با گردن کـَل، اسبی کـَل، اسبیھا-گوش
 .گـَرِ  سھمناک

 
28 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 .زندی بھم درآو- ویمند و اپوش د- فرهومندی تشتر را- دوان ھر

 !  زرتشتتمانی سپیا
مند بر َاپوش - فرهومندی را که تشترمروزی بجنگند تا ھنگام نگریکدی دوان با ھر
 . شود و او را شکست دھدرهی چوید
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29 
 . فراخ کرت دور براندیایاز در» ھاسر «کی آن پس، او را از

 :  برآوردی و رستگاریمند خروش شادکام- فرهومندی راتشتر
 ! مزدا- اھورهیخوشا به روزگار من ا -
 ! اھانی گیھا، ا- آبیخوشا به روزگار شما ا -
 ! ی مزدا پرستنی دیه روزگار تو اخوشا ب -
 !  کشورھایخوشا به روزگار شما ا -
 ی شما با بذرھایھا-ی  آب در جو- یا- بازدارندهچیھ-ی ب- پس نی ااز

ھا، به - چراگاهی به سوزدانهی ری کشتزارھا و با بذرھایدرشت دانه به سو
 . جھان استومند روان گرددیھمه سو

 
30 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 و نی زریھا- با گوشییبای زدی اسب سپکریمند، به پ- فرهومندیتشتر را آنگاه

 ... دی فراخ کرت فرود آیایلگام زرنشان به در
 

31 
 و جوش و ی را به جنبش و خروش و سرکشایدر. زدی را برانگای دریھا-زابیخ

 . درآوردیناآرام
 ی- شود و ھمهداری فراخ کرت، آشوب پدیای دریھا- کرانهی- ھمهدر
 .دی برآای دری-نهایم
 

32 
 !  زرتشتتمانی سپیا

. دی فراخ کرت فراز آیایمند از در- فرهومندی تشتر راگربارهی آن پس، داز
 .دی فراخ کرت برآیای از درزیمند ن- فرهومندی راسیستو

 ی فراخ کرت جایای دری-انهی که در می از کوھ-  ھند ی مه از آن سوگاه-آن
 .زدی برخ-دارد 

 
33 

 دنیوز) 2 (یمروزیباد ن. دی ابر به جنبش درآی- آورندهدیه پاک پدگاه م- آنپس
 از آن ی افزایتی بخش گی که ھوم شادی به راھ-  شیآغازد و مه را به پ

 . براند- گذرد-یم
 یھا- باران و ابر و تگرگ را به کشتزارھا و خانمانده،ی باد چاالک مزدا آفرپس

 .ھفت کشور برساند
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34 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 یھا-ی و فروشدهی و فر در آب آرام گزدهی َنپات ھمراه باد چاالک مزدا آفرَاپام

 . از آب بخشدیا-ژهی وی- از جھان استومند را بھرهییاشونان، ھر جا
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  ھفتمی-کرده
 

35 
مزدا، - که به خواست اھورهمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 دور از ی به راھ-  دم درخشان دهی از سپ- جا -آنبه خواست امشاسپندان از 
 ُپر آب که در فرمان آمده یاند، بدان جا- که َبغان فرمان دادهییباد، به جا

 .است، روان گردد
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  ھشتمی-کرده
 

36 
 دنی که ھنگام به سر رسمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 ابانیان آزاد کوھساران و درندگان ب خردمند، جانورانیسال مردم، فرمانروا
 .نورد، ھمه برخاستنش را چشم به راھند

 . بد آوردی سالای خوش ی کشور را سالش،ی که با سرزدن خوان
  خوش برخوردار خواھند شد ؟ی از سالیرانی ایھا-نی سرزمایآ

 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی-اره ستآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
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  نھمی-کرده
 

37 
 یای درین به سو که شتابامییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 راندازی تنی بھتر- راندازی در ھوا َپران که آرش تریبتازد، چونان ت» فراخ کرت«
 ... انداختیب» خوانونـَت« کوه یبه سو»  خشتوَثویریَا« از کوه -  یرانیا

 
38 
 - ھر دو -و مھر فراخ چراگاه ] و امشاسپندان  [ دیمزدا بدان دم- اھورهگاه،-آن
 . آورنددید پیرا راھ ] ریت[ آن 
 آن روان شدند تا یسبک گردونه، با ھم از پ» پارند« و بزرگ و کی نیاش

به » خوانونت«فرود آمد و در » خوانَونت«پران بر کوه  ] ریت[  که آن یھنگام
 .دی رسنیزم
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای-اره تشتر را، تشتر ستی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  دھمی-کرده
 

39 
 شد و آنان رهی چانی که بر پرمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 ی- که ھمهدی بدان امختی برانگمنی که اھریانیدر ھم شکست؛ پررا 
 . آب را از کار بازداردی- تخمهی-ستارگان دربردارنده

 
40 

گاه ابرھا فراز -آن.  فراخ کرت دور کردیای آنان را شکست داد و از درتشتر
 . سال خوش، روان شدندی- آورندهیھا-آمدند و آب

 که جوشان و خروشان در ھفت کشور ییھا- آب- پرشتاب یھا- بارانالبیس
 . ابرھاستنی در ا-پراگنده شوند 

 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهیند، با ا»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
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 ازدھمی ی-کرده

 
41 

 و روان ستادهی ایھا- که آبم؛ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 :  و برف و باران، ھمه او را آرزومند و چشم به راھندباریو چشمه و جو

 
42 
  ما سر برآورد ؟ید برامن- فرهومندی  تشتر رایک -
  باره روان شود ؟گری دی اسبیرومندی آب به نیھا- چشمهیک -
ھا روان -ھا و دشت- و خانمانبای زی کشتزارھایھا به سو- چشمهیک -

ــَمش،ی خوی را از تراھانی گیھا-شهیشوند و ر   ببخشند ؟ی ن
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  دوازدھمی-کرده
 

43 
 ش،ی خوی- که با آب َجھندهمییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 .دی فروشودگانی آفری- و ھراس را از دل ھمهمیب
 بدارند و خشنود کنند و ی و گرامندی بستانینچنی ا- را نی آن تواناتر- او را اگر

 . درمان بخشدند،یخوشامد گو
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی-ره ستاآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

 زدھمی سی-کرده
 

44 
 یمزدا او را به رد-ره که اھومییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 و یچنان که زرتشت را به رد- ستارگان برگماشت؛ آنی- ھمهینگاھبان
 . مردمانینگاھبان
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 با ھم - وانی دی- و مردمان جادو وھمهانی و جادوان و پرمنی که اھرآن
 . نتوانند رساندی به ویبی آس- وستهیپ

 .میستا-یَزور مبلند و با ]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  چھاردھمی-کرده
 

45 
[ مزدا او را ھزار - که اھورهمییستا-یند را مم- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 .دی بخشیچاالک] گونه 

 . استنی آب، تواناتری- تخمهی- ستارگان دربردارندهانی که در مآن
 .کند-ی آب، در فروغ پروازمی- تخمهی- که با ستارگان دربردارندهآن
 

46 
 ی- و لگام زرنشان، ھمهنی زریھا- با گوشییبای زدی اسب سپکری که به پآن

 - فراخ کرت را یای دریبای زیھا-ی جوی- رودھا و ھمهی-ھا، ھمه-شاخابه
 را فرا گرفته ی پھناورنی را که آبش زمدگاهی ژرف خوش درومندی نیایآن در

 . بنگرد-است 
 

47 
 !  زرتشتتمانی سپیا

 . شودری فراخ کرت سرازیای آب روان پاک کننده و درمان بخش از درگاه-آن
ھا، او را - بخش کند که مردمان آنیینا به کشورھا آب را تشتر توانیا

 .ندی بدارند و خشنود کنند و خوشامد گوی و گرامندیبستا
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره«َبرَسم، با زبان خرد و  با ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  پانزدھمی-کرده
 

48 
 .مییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهتشتر،

 : ندی اوداری آرزومند دنو،ی سپند مدگانی آفری- که ھمهآن
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 د،برن-ی بسر منی زمری که در زھا-آن
 برند،-ی بسر منی زمی که روھا-آن
 ند،یز-ی میھا که در خشک- که در آب و آنھا-آن
 اند،-ھا که خزنده- که پرنده و آنھا-آن
 نشی و از آفراند-نیھا که در جھان َزَبر- آزاد دارند و آنی که کـُنامھا-آن
 .ندیآ-یبه شمار م» َاَشه« و انجام آغاز-یب

 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[از  فر و فروغش من او را با نمیبرا
 با ھوم م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

  شانزدھمی-کرده
 

49 
 .مییستا-یمند را م- فرهومندی رای- ستارهشتر،ت

ِ کاردان فرمانروا را که با ھزار خواسته، آراسته است و رومندی اندوه گسارِ نآن
 گانی را که خواستار شود به رای او کوشد، کسی را که به خشنودیکس

 . فراوان بخشدیھا-خواسته
 

50 
 !  زرتشتتمانی سپیا

 در ش،یایِ نی در برازندگش،یِ ستایگستی تشتر را در شای- آن ستارهمن
 که - برابر با خود ن،یِ بزرگداشت و خشنود کردن و درود و آفریسزاوار

 ... دمیافری ب-  میاھورامزدا
 

51 
 ،یدرا- که مردمان ھرزهیخشکسال ] یپر[  آن - ی در برابر آن پریداریپا ...

او و  بر یرگی و شکست دادن او و چ- خوانند-ی مکشی سال نی-آورنده
 (3. ( او را بدویبازگرداندن دشمن

 
52 

 !  زرتشتتمانی سپیا
 ی در برازندگش،ی ستایستگی تشتر را در شای- آن ستارهژهی من بواگر

 -  برابر با خود ن،یِ بزرگداشت و خشنود کردن و درود و آفری در سزاوارش،یایِن
 ... دمیافری ب- میکه اھورامزدا
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53 
 که مردمان یخشکسال ] یپر[  آن - ی آن پر در برابریداری پایبرا ...

 یرگی و شکست دادن او و چ- خوانند-ی مکشی سال نی- آورنده،یدرا-ھرزه
 ...  او بدو بودیبر او و بازگرداندن دشمن

 
54 

 و جا-نی از ای خشکسالوی ھر شب، ان دای در ھر روز نهی، ھرآ]وگرنه  ] ...
 درھم کسرهیند را  جھان استومی زندگیروی و نزند-یجا سر م-آن
 .شکست-یم
 

55 
ال و - دوال و سهری را به بند درکشد و با زنجویمند، آن د- فرهومندی تشتر را،یآر

 نیرومندتری ھزار مرد از نییکه گو- ببندد؛ چنان- ی ناگسستنری زنج-چندال 
 . تنھا را به بند درکشندیِمردمان، مرد

 
56 

 !  زرتشتدمانی سپیا
 ازی ند،یچنان که بشا-مند را آن- فرهومندی تشتر رایانری ایھا-نی در سرزماگر

 اشه بگزارند، نیِ بھترنیی سزاوار و به آیشیای و نشی آورند و ستاشکشیپ
ــَر« ] یماریب[  و البی سنهیھرآ  رزم آوران یھا-و گردونه» کــََبست«و » گ

 .ابندی راه نیرانی ایھا-نی برافراشته به سرزمیھا-دشمن با درفش
 

57 
 : دیمزدا پرس- از اھورهتزرتش
 نی بھترنییمندِ به آ-ِ فرهومندی تشترِ رای- برازندهشیای و نشی است ستاکدام

 اشه ؟
 

58 
 :  اھورامزدا گفتگاه-آن

 . برندازی او را َزور ندی بایرانی ایھا-نی سرزممردمان
 . او را َبرَسم بگسترنددی بایرانی ایھا-نی سرزممردمان
 ای اهی سای دی  سپ-  کرنگی ی او را گوسفنددی بایرانی ایھا-نی سرزممردمان

 . کنندانی بر- گری دیرنگ
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59 
 و دیسرا-ینم» گاھان« را که یاشون] نا [ ای ی زن روسپای راھزن از،ی آن ناز

 یا- بھرهدی زرتشت است، نباییِ اھورانی دی-ارهی و پتیبرھم زنِ زندگان
 .برسد

 
60 

 دیسرا-ینم» گاھان« را که یاشون] نا [ ای ی زن روسپای راھزن از،ی آن ناگراز
 برسد، یا- زرتشت است، بھرهییِ اھورانی دی-ارهی و پتیو برھم زنِ زندگان

 ... ردیمند چاره و درمان را برگ- فرهومندی تشتر رانهیھرآ
 

61 
 به ناگاه سپاه رد؛ی را فراگیرانی ایھا-نی سرزمالبیبه ناگاه س] پس  ] ...

 درھم یرانی ایھا-نی به ناگاه سرزمد؛ی درآیرانیا یھا-نیدشمن به سرزم
ھا سدھا، سدھا ھزارھا، ھزارھا ده ھزارھا، ده ھزارھا -پنجاه: شکند 

 .سدھزارھا
 .میستا-یبلند و با َزور م]  به بانگ ی[ فر و فروغش من او را با نماز یبرا
ھوم  با م،ییستا-یمند را م- فرهومندی رای- تشتر را، تشتر ستارهی- ستارهآن
[  و گفتار و کردار شهی، با اند»منثَره« با َبرَسم، با زبان خرد و ری به شختهیآم
 .، با زور و با سخن رسا ]کین
 «...  ھاتـَمنگھهی»
 

62 
 «... ویری َاھو َوثـَهَی» 

 را دهی مزدا آفری آبرسانِ تواناسیمند و َستـَو- فرهومندی رای- ستارهتشتر،
 .فرستم-یدرود م

 «...  ُوھوَاشم»
 (4(» ... َرئشَچه ییَاھما»
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