
ها گات    
30سنا هات  ی  
ز رهنمون     -   برگردان از  فریبر  

 
30.1 

 
 ات              تا                        وخشیا                               ایشنتو        

میگویم برای خواستاران اکنون از این ها سخن   

 
     ستئو تا     ویدوش          چیت   هیت            مزداتا                   یا   

 از گوهرهای خرد که همه دانایان یم ستایند 
 

   یسنیا                     اهورا           چا  

 و آفرینش قابل ستایش

 
 چا     ون        گهئوش            مننگه  

آفرینش اندیشه نیک و    

 
اشائ         زدرا  مان        وهو   

ئ  اشامنشدار  نیکو   

 
بیش                 یا                 رئوج      چا   

 تا براستی راه و چاه بیش  
 

 درستا                              اوروازا      

شادمائ  بسوی  به دست آوریم  
 

) ف ر(  ۱بند   ۳۰یسنا هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

  



 
30.2 

 
             ئوشیگ   ا ت              رسئو 

های خودبشنوید با گوش   
 
   ا وهیشتآایش 

 واالترین راستی را 
 

اهمننگ     سوچا        اونتا   

منش   بنگرید با  روشن  
 

ویچی تهیا               آورنائو   

پیش از برگزیت   ز میاِن راهها ا  
 

   تنوی          خیائ  و  خ       نرم    نرم 

تن  فرد فرد برای خویش  
 

اهمائ     یائو انگهو       مز      پرا   

 پیام را 
ی

 پیش از آنکه بزرگ
 

دیائ   ن                 پئیتی                 بئودنتو                        رس   

ش دهید بفهمید ن  رستی گستی
ُ
را تیجه آنبه د  

 

) ف ر(  ۲بند   ۳۰یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   
 
 

  



 
30.3 

 
پئواوروی          مئینیو        تا     ات    

اندیشه ها در آغاز و این   

 
 یا   یما   

متضاد  (اندیشه های )به صورت   

 
 خوفنا                  ارسوائم 

پدیدار شدند در رویا   

 
 من یه       چا      وچیه             چا          شیوتنوئ  

 در منش و گویش همچنان در کنش 

 
یو    اکم  چا  چا  یه   وه  

ب و بد بودند خو و آنها   

 
ویشیاتا             هودا وانگهو        ارش   چا آوس    

 و از اینها دانایان خوب را برگزیدن 

 
 نوئیت         دوژداوانگهو

ن نا دانانکردند چنی      
 

) ف ر(   3بند     30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

 
  



 
30.4 

 
            متجس ا             هم   مئینیو           تا        هیت      ات   چا  

رسیدند هم هب اندیشه ها  هم این  آنگاه کهو   
  

دزه      پئواورویم    

د آوردندر آغاز پدید   

 
   تیم اجیای   گئیم   چا 
 و نا 

ی
 را زندگ

ی
زندگ  

 
اپمم      چا  یتا  چا   انگهت  

پایان   در   چنی   خواهد بود  و   

 
وتام   درگ         اچیشتو           انگهوش  

سوی بد گویان پدیدار شدن بدی از   
 

وهیشتم   منو    نو  ات   اشا   

ین منش اندیشو از نیک  بهتی  
 
 

) ف ر(   4بند    30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   
 
 
 

  



 
30.5 

 

 ایائو     منیوائو     ورتا

ها برگزیدند   هاندیش از این   

 
 ی   درگوائو   

 آنکه هوا خواه دروغ  بود 

 
 اچیشتا       ورزیو 

 بدترین کردار را
 

 اشم         مئینیوش         سپنیشتو

پک ترین را ست اندیش راو   
 

 ی  خرئوژدیش تنگ             اسنو               وست 

فروغ آراسته است  ر فنا ناپذیبا آنکه   

 
اهورم                خشنئوشن               ی ا چا   

خشنود میسازد هستی را هکش ک  

 
   شیوتناایش         فرئورت        مزدام                     هئیتیاایش
رست

ُ
ردر  ب   ن کردار شا    انکار    د

َ
گزینند با خ  

 
) ف ر(   5بند    30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

 
  



 
30.6 

 
 ایائو          ائیت       ارش             ویشیاتا

اختیار راستی را  از آن نکردند   

 
 داواچینا 

 هواخواهان دیو 

 
    اوپا   جست                     گمنن پرش          ئوما بآ د ایش         هیت  

فراز آمد، در شک و تردید  ، زیرا برآنان فریب  

 
 هیت            ورناتا          اچیشتم            منو 

را بدترین منش برگزیدند بنابراین   

 
هن        دوارنتا              ات             ااشمم  

شتافتند  آنگاه بسوی خشم باهم  

 
 یا     بان نی         اهوم        مرتانو      

مردم را هستی تا فنا کنند   
 

) ف ر(   6بند    30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

 
  



 
30.7 

 
ا            چا     اهمائ       خشتی

رست  او  و  برای 
ُ
راهنمای د  

 
اشا       جست           مننگها    وهو   

اشا یم آفریند منش نیِک    
  

اوت یوئ  تیش                      هرفم ک       ات    چا             

را پایداری  فرد و چنی     

 
    یتیش آرم         ددات

    خواسته نیکبخشد می

 
 آن ما   

و شکست ناپذیر     نت 

 
توئ               ااشام  

آنان )و( شمابه   

 
آدانائیش    پئواورویو      نگها     ای        یتا                     آوانگهت   

بود چنی   شده آزمایش در پیش  د آنها خواه  
 

) ف ر(   7  بند   30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

  



 
30.8 

 
جم ای ئی         ات   چا         یدا              ااشام      کئنا   

درسی فرا  کیفر دون چون بر آنها  ایو   

 
   ت اای بیو      مزدا        ت    ا         ااننگهام  

رو کرد ا بران ه خرد آنگاه  ناشتباه شا  

  
م  وهو مننگها                     خشتی  

رست 
ُ
منش  نیک , راهنمای د  

 
 ووای ویداایتی    ااای بیو

آنها   بر  کرد آشکار    

 
   یوایسست          اهورا    

داد هستی تا  یاد   

 
زسته یو      دروجم        ددن         اشائ    

سپارند بدست درو جم  راستی   

 

) ف ر(   8  بند   30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت    
 
 

م = قانون  رست ،  خشبر
ُ
راهنمای د  

 درو جم = بدکار

  



 
30.9 

 
 ات  چا  تو ئ   وام  خیاما

از آن باشیم ما و ایدون   

 
فرشم    کرنئون        اهوم       ایم       یوئ    

راکسائ  که نو سازند جهان   

 
ا    آ     اهورا ئوانگهو            چا         مزدائوس  برنا     مویسبر  

یم برسانرا به هم  هستی  جهان و   را  خرد جهان   

 
ا              منائو  پوت            اشا   چا       هیت      هبر  

باشد هم سازی با اندیشه  در و اشا    

 
ا  انگهت        م ا تا            چیس تیس     یبر  

است در شک   درکزمائ  که    
 

) ف ر(   9  بند   30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

 
  



30.10 
 

اوو   بوایتر          دروجو     ادا   زی   اوا    

فرود آمد   غآنگاه چون درو   

 
هیا      سپ سکندو  یبر  

تبایه   و  شکست  
 

       ات      اسیش تا      یئوجنت

دبدست آورن  ایدون آرزوها   

 
 آ   هوشی توئیش   ونگهئوش  مننگهو

آفرینش نیک منش  رسای نیک  به   

 
 مزدائو   اش خیا   چا  

و  دانش  خرد   

 
رسوه        ونگهائو         ززنتر           یوئ    

 آنان  بدست آورند نیک نایم 
 

) ف ر(   10  بند   30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   

  



30.11 
 

 هیت  تا  اورواتا   سش تا

 هر گاه این آیی   را در یابید 

 
 یا   مزدائو   ددات  مشیائوانگهو

رد پدید یم آورد برای مردم
َ
 که خ

 
 خویتی   چا   ان ایتی 

و رنج  شادی   

 
درگوودبیو   رشو هئیت  چا  درگم      

وی از دروغ آسیب یم رساند   و اینکه پت 

 
 سو           چا        اشوبیو

وان راستی  فت و پت   به پیش 
 

                    تاایش            اای ئی       ات

 آنگاه براستی در پرتو این )آگایه( 

 
 انگهه یئتی   اوشتا 

بخرسندی   خواهید رسید    
 
 

) ف ر(  11بند   30یسنا  هات  – ا ه  گات  –زرتشت   
 
 


