
  :ای مزدا اهورا
 

ی می آوريم تا رافراشته و خواهان خشنودی بتو روبا دستهای ب
 بهترين سرود ستايش خود را بدرگاهت بر افرازم . 

  ِ بزرگ که سپهر  ِ ترا می ستاييم ای داداردر آستانه ی سال نو 
جاودان پيروز را    ِ تيز اسبو خورشيد  دیبيکران را فراز گستر

از چهره ی زمين   یپرتو زرينش غبار تاريک ات  روشنی بخش آن کردی
و پويش پويندگان را فراهم آورد  ،برگيرد و رويش و بالش گياهان

  . 
بجای  ترا تا درختان بارده بار بردارند و با سرهای خميده سپاس

 آرند. 
زرينه پرتوش را بنوشند و چهره ی زمين را به    تا گلهای نوشکفته 

 يند. ازيباترين رنگها بيار
 .  بداندآدمی راه از چاه باز شناسد و شايست از نا شايست ات
 

 :ای بزرگترين سزاوار ستايش
 

تا با   کردیسپهر   ِ دن آويزکه گردونه ی ماه را گرترا می ستاييم 
پهنه ی بی کران جهان را روشنايی بخشد وسپاه ش سيمينه پرتو@ 

 .ند تاريکی را بتارا
سبزگون بر تن زمين ی جامه ی زيباو گياهان را بباالند  تا 

 بپوشاند.
 تا دريانوردان و کاروانيان را راه بنمايد.

و دلهای دلباختگان را بلرزاند، هنگامی که پر می شود تا  
شود آرش را بياد آرد و کوهساران را پر از می هنگامی که کمان 

 آوای ايران بگرداند. 
 
    

ترا می ستاييم ای هستی بخش 
 :بزرگ

 
خورشيد   ِ تيشتر را آفريدی تا پيش آهنگ  ِ زای که ستاره ی باران

 در پيرامون خود گرد آورد. را در آسمان باشد و ديگر ستارگان
سپاه خشکسالی را  ر ند@ خش و تD تا بجنگ خشکی برخيزد و با آذر@ 

 بتاراند. 
و زمين  غبار خشکی از تن زمين برگيرد  گستر  ِ هنهپ@  با آب ِ  تا 
 رداند.ی بگانشمه ی زاينده ی زندگرا چِ 

  از آبهای توان ساز زندگی بخش  تا رودها و چشمه ساران  را سرشار
 بگرداند . 

 



دادار همه  ای ترا می ستاييم
 دانا:

 
 سپهر باشد. ن را آفريدی تا جام ِ بيکرا  ِ که زمان

 دهد . یتا هستی بيکران را در پياله ی خود جا
 تا هر چيز را بزايد، بباالند و بميراند.

  

بهترين  ایاييم ترا می ست
 :سزاوار ستايش

 
 که فر کيانی نيرومند را آفريدی 

 ، کار آمد و چاالک را ، وآن فر بسيار ستوده
 ی، آ فريدگان را پديد آوردفری که بدان 

 ،فراوان و خوب 
 ،فراوان و زيبا 
 ،فراوان و دلپذير 
 ، فراوان و کار آمد 
 فراوان و درخشان . 
  

 :اترا می ستاييم  ای مزدااهور
  

 ه در ميان کشور ها  ايران را آفريدی:ک 
 تا شهبانوی کشورها شود .  

باال بلند را آفريدی تا آرش کمانگير تيرش را از فراز   ِ البرزکه 
 آن بپراند و مرزهای ايران را تا فراسوی پندار بگستراند. 

گنجنامه ی  فر شاهنشهی را در  الوند برفپوش را آفريدی تاکه 
 .هداردجاودان نگخود 
 .دشمن از ايران دور بداردزاگرس سخت گذر را آفريدی تا که 
را آفريدی و خليج هميشه پارس  ،و کارون فراخ بستررود ارس، که 

 بگردانند. بالنده جاودان تا ايران را 
  

   :يم ای سزاوار ستايشترا می ستايي
  

ما را به کالبد هستی در آوردی و به ما خرد بخشيدی تا راه که  
 م.شايست از ناشايست باز شناسيو  ، هاچاز 

انديشه ی نيک را بر ما فراز آوردی تا گفتار و کردار خود را با 
 .آن همساز کنيم



و   -به ما توان بخشيدی تا با کار و کوشش و جهش و جنبش، خانمان
 ريم. وو کشوری آباد پديد آ -و شهر -وستا ر

ران تو ی دستيابه ما توان دادی تا با شادی پراکنی و مهر گستر
در کار آفرينش جهان باشيم و جهان بهتری برای خود و برای ديگر 

و شادی و مهر در ميان مردمان  جهان پديد آوريم  ِ مردم
 بگسترانيم.

  
 : ای مزدا اهورا

 
ستايش ما را که از ژرفای دل فراز می  سروددرآستانه ی سال نو 

 .و خواست هايمان را برآورده ساز شود بشنو
بر کاستی ها چيره گرديم و تا ، بيفزاداری را در ما نيروی پاي

 .  و پيروزگر در پيکار زندگی سربلند باشيم
خرد و  در خانه هايمان پسران و دختران سينه ستبر و بلند باال

گر  م پيروز که ستايشکران تو اي  و ما را  ،گردانبفزون را   گرا
  بساز.

 
مه ی آن چيز ها را  دار تا هببه ما تندرستی و توانايی  ارزانی 

 . ..آوريم شادمانی می بخشند فراچنگکه به زندگی شکوه و 
 ...تو بر زندگانی ما پرتو بيفشاند روشنايیبشود که 

شادمانی و پر خواستگی ريشه ما   یدر خانه ها بشود که 
  ...بگستراند
دانش نيک بياريمان آيد و ما را بسوی زندگی بهتر راه  بشود که

    ..د.بنماي
دانا و توانا فرزندانی زيبا پيکر و   در خانه هامانشود که ب

  زاده شوند...
  و رزمنده در راه کشور... گويا و خرد گرا فرزندانی زور مند و 

  و با فر و فرهنگ...، و توانش فرزندانی  با هوش و دانش
د  در يابن که انديشه و گفتار و کردار نيک آراسته به  فرزندانی 

  .و کشور را ،و شهر ، روستاو   ،دهواو خان ،خانه
  

 :اينهمه را خواستاريمو
 

 ، گام به بيراهه بگذاريم نه برای آنکه 
بکار  جهان نه برای اينکه دانش و توانش خود را در راه تباهی

 ! بنديم 
 و پيام آوران مرگ باشيم ! برای اينکه پيک اندوه، نه 

جامه ی هان است نو سازی ج که پيشرفت واراده ی ترا برای اينکه 
 ،کردار بپوشانيم

 برای اينکه زمين را جشنگاهی بزرگ برای مردمان سازيم .
که دستاورد  از خرافه باوری پيرو خرد باشيم و برای اينکه 
 روی بگردانيم.  اهريمن است 



همساز ه آيين نياکانمان را کبرای اينکه ريشه ی دروغ برکنيم و 
 بگردانيم.تازيان  يگزين آييناست جابا هنجار آفرينش 

 برای  اينکه ميهن خود را از چنگال اهريمنی رايات دور بداريم. 
پس ای دادار بزرگ  که چرخه هستی جز به داد تو نمی چرخد،  به 

تا اراده ی ترا در زندگانی  بدارما دانش و توانش بيشتر ارزانی 
 خود به کردار درآوريم. 

به هم  بويژههان، ه ی مردم جورشيدی را بر هماين سال نو خ
ميهنان خوب ما در هر کجای اين جهان فراخدامن که هستند خجسته 

 بگردان و سفره ی شادمانی را فراروی همگان بگذار. 
 ايدون باد و ايدون تر باد . 

 
 
 

 : آرش برخی از واژه ها
 فلک -سپهر: آسمان  -1

 طاليی.  : زرينه -2

 جانداران . : پويندگان -3

 اینقره   :سيمينه -4

: ( تير ) که ايزد باران زا است و Tishtarتيشتر   -5
نام درخشتنده ترين ستارگان می باشد.در اوستا يشت 

و در زبان   Siriusهشتم بنام او است. در زبان التين 
گ هم گفته شده . در پارسی شباهنتازی شعری يمانی

 است . اين ستاره در شبهای تابستان نمايان می شود. 

 : صاعقه. آذرخش -6

 . غDرش ابر. عدتDندر: ر@  -7

: نيرويی ناديدنی و نابسودنی که از آن فر کيانی  -8
 اهورا مزدا است. 

:  دارشمندی . دارايِی فراوان ( پDر خواستگی  -9
 خواسته= دارايی)

 چنين باد ( آمين)   اين : بادايدون 
 

از سرپرستان تارنماهای ايرانی خواهش می 
کنم اگر دوست دارند اين نيايش را در 

 بگذارند .ارنمای خود ت
و تلويزونهای پارسی ياز برنامه سازان راد

زبان خواهش می کنم اين نيايش را جايگزين 
 کنند  «يا مقلب القلوب» دعای


