
ها  گات  
۲۸سنا هات ی  

 برگردان از 
ز رهنمون   فریبر

 
نمنگها                       یاسا  اهیا                

پاس گزاری اینک جستجو  یم کنیم با    
 

 اوستان       زستو 

دستها  برافراشت   با   
 

 رفدرهیا       مئینیه اوش

   را  رسایی منش
 

اشا                      مزدا       پئواورویم        ست   تهیا   

رد 
َ
هست اشا  افزای نیک نخستت   خ  

 
گ    شیوتناویسپن  

 همه بکوشیم
 

  ونگهئوش          خرتوم         مننگهو
  بهره

 
رد ی د

َ
یم  اندیش   رست از خ ببر  

 
 یا         خشنویشا 

هم سازی  مری آو بدست تا   
 

 گئوش        چا                 اوروانم 

روای  در جهان هست  و   
 

     ) ف ر(  ۱بند    ۲۸ هات  - یسنا  – ها   گات  –زرتشت 



28.2 
 

   مزدا   اهورا     وائو ی    

 آن  بیگمان
َ
رد در آفرینش راخ  

 
ی                        جسایی             وهو     مننگها پئب   

اندیش   نیک از راِه  دست یم آوری ب   
 

داو  ویی    اهوائو                          م ا ی بیو       

ه باش  ما باید  و  چب  بر هر دو نب   
 

مننگهو            هیت  چا                چا                     است و تس  

مادی خواه در جهاِن اندیشهخواه در جهان   
 

هچا         اشات             آیپ تا   

راست   از راِه   یمآور  بدست  
 

خواتر         دئید یت                     رپن تو                    یائیش   

   وسیله بدین 
 
سند به رست کاراند خوشبخت   مب   

 
) ف ر(  ۲بند     ۲۸هات    - یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
 

  



 
28.3 

 
اوفیای                              اشا        وائو        ی   

، رسچشمه گرفتهکه   اشا  آن براست   
  

 منش  چا    وهو 

  نیک ش  نماز   
 
رویم اپئواو   

پیش از این شناخته نشده  و    
 

 مزدام   چا   اهورم  

 میان دانایان و در هست  
 
م ی اای  بیو    چا    خشب   

پدید یم آید راهنمایی خوباز آن است که   
 

 اغژئونوم نم 

ود ه  ز بگه هر ک کاست  نمب   
 
آرمای تیش وردئیت      

را  پارسایی افزاید  و یم  
 

زونگ   جس تا     رفذرایی آ  مویی      

راهنمایی میکند  رسایی و ما را بسوی    

 
) ف ر(   ۳بند    ۲۸هات   -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
 



 
Active version 

328.  
اوفیای                              اشا ی      وائو          

، دگر میرسچشمه که   اشا آن  براست   
  

 منش  چا    وهو 

  نیک ش  نماز   
 

 اپئواورویم 

پیش از این شناخته نشده  و    
 

 مزدام   چا   اهورم  

 میان دانایان و در هست  
 
م ی اای  بیو    چا    خشب   

و آن  راهنمایی خوب آورید از آن پدید   
 

 اغژئونوم نم 

ود ه  ز بگهر   کاست  نمب   
 
آرمای تیش وردئیت      

را  پارسایی افزاید  و یم  
 

زونگ   جس تا     رفذرایی آ  مویی      

راهنمایی میکند  رسایی و ما را بسوی    

 
) ف ر(   ۳بند    ۲۸هات   -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
  



 
28.4 

 
گئب                   اوروانم  من                ی  

 ستاالترین و  روای   انجامرس   براست  
 

ا           مننگها  وهو      دِد      هب 

 نییک می
 

 در اندیشه اورد هماهنیک
 

 اسیس     چا      سیوتنهنام

 شانر و کردار ا ک  دهباز  و 
 

 ویدوش  مزدا  اهورهیا

خرد در هست   برابر با   
 

 یوت  ایسایی   توا  چا 

توانا و  م ارادهی تا زمانیکه دار   
 

  اوت    خسایی 
که   مزییآمو م تا آن زمان  

 
 ااش       اشهیا  

راست  بکوشیم برای    

 
) ف ر(  ۴بند    ۲۸هات   -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 

 
 

  



28.5 
 

رسای    اشا         کت        توا           د   

آوری  یمرا هنگایم که بدست   اشا    *  
 

 منس          چا          وهو 

ی از م ش نیک نبا بهره گب   
 

 وادی       منو 

 
َ
رد را دریافت  زمای  که خ  

 
چا       اهورایی        گاتوم  

 رایه بسوی آفرینش 
 

شتایی    رسئوشم     مزدایی سوی  

   پیامواال ترین 
َ
ردخ  

 
ا       مزیشتم  انا      مانب 

 بوسیله واژه های برتر 
 

ا      وا اورویی مئیدی خرفسب   
 

گمراهان را   گردانید باز   
 

وا    هب  
 با گفتار

 
) ف ر(  ۵بند    ۲۸هات   -یسنا  –  ها   گات  –زرتشت   

  



28.6 
 

 وهو      گئیدی    مننگها 

 نییک آمد به اندیشه
 

 دئیدی   اشا

   داد اشا

 
 دائو    درگایو    ارشوائش 

راستت    ی دیرپاپاداش     
 
ائیش   مزدا  ذتو    اوخ  

  گفتار آن   
َ
رد واالی خ  

 
ایی   زرتشب 

به زرتشت    
 

وجو نگهوت         رفنو           ائ  

و ِ م نوی شادمای   عنب   
 

اهورا         چا اهمه ای بیا               

میاید زمان آفرینش  ا مسوی  بهکه   
 

 یا      دای بیشو               دب اشایی                تئو رویاما
ه گردیو کینه جویان  نخواها تا بر بد م چب   

 
)ف ر(   ۶ – ۲۸هات  -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
  



 
28.7 

 
گهوش  اشا    تام       اشیم            ون     دائیدی  

تاس  نییک ش ا نتیجه  اشا یکه ،ادی د    
 

 آیپتا   مننگهو 

 ثمره اندیشه 
 

آرم ایت دائیدی  تو    

را  استه نیکو خ به راست    یم آفریند که   
 

 ویشتاسپتی           ایشم              م ای بیا

شاست برای مردمو تاسپ خویش   
 

تو     چا   داوس  

داد که  چنت   فرمانو   
 

 مزدا  خشیا

رد حاکم باشد
َ
 خ

 
ا            رسویما     رادائو       چا    یا     و    مانب 

رده ها  و آن فرمان را اجرا کنند همۀ   
 

) ف ر(  ۷بند    ۲۸هات   -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
 

  



28.8 
 

 وهیشتم  توا   وهیشتا 

ین شما  بهب  از  بهب   
 

اشا  وهیشتا   هزئوشم   یم  

 با اشا، 
 

ین هماهنیک بهب   
 

 اهورم      یاسا

خشهای هست  بجو جست  
 

ایی   وائو نوش     نرویی     فرشئوشب 

اوشب  ئنامدار فرش  خواست  
 

بیس  ی ا ای     چا              م ایی بیا   

برای دیگران  و   برای مردمش  
 

 چا   ایت  رائونگهنگ  هویی  ویسپایی 

برای همه بیگمان راهنمای و   
 

ش                   مننگهوگهئو   ون   یو   

با اندیشه یر پایان  آفرینش نیک  
   

) ف ر(  ۸بند    ۲۸هات   -یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
  



28.9 

 
 انائیش   وائو     نوئیت     اهورا مزدا 

 اینها ، شما ، نه اهورا مزدا
 

 اشم   چا   یانائیش   زرن اما 

یان آور باشدز نب   میتواند اشا   
 

 منس   چا  هیت  وهشتم

ین است  منش بهب 
 

 یویی      و      یوا ی تما

 زمای  که تالش میکند  
 

 دسم                  ستو نام

 بیافریند راهنمایی خوب را 
 

م  چا       ایشو          زویشتیائو نگهو     یوژم  خشب    

و نب    رازی  ، ا تا شما شایسته ، توان  
 

 رسونگهام 

ستایش باشید  شایسته   
 

) ف ر(  ۹بند    ۲۸هات   - یسنا  – ها   گات  –زرتشت   

 
 

  



 
28.10 

 
ووئیستا         چا                     اشا ات   ات   ینگ    

رستکار هستند را یم  و 
 
ش  ا شن کسای  که د  

  
گهئوش                چا       داتنگ  ون  

روشن بیت  برای کارهای نیک و   
 

   مننگهو                ارت و نگ                 مزدا  اهورا
 و اندیشه 

َ
   رد در هست  هماهنگ با خ

 
ای بیو    پرنا      آپنائیش اا  

  برآوردهآنها هدفشان  
 

 کامم          ات       و             خشم ای بیا

خشنودی بیگمان  خواسته شان  
 

  اسونا     وادا          خورایتیا     واینتیا
ایمان قابل نیک نایم و دانش، شان  و پاداش   

 
 رسوائو 

ستایش است   
 

) ف ر(    ۱۰بند   ۲۸یسنا هات  – ها   گات  –زرتشت   

 
  



 
 

28.11 
 

 
 ی           آئیش         اشم   

)دانش( زمان جستجوی اشم   

 
منش   چا        وهو     یواتاایت        نیپائو نگهه  

 نگه دارید اندیشه را پاک همیشه
 

مزدا  اهورا            توم  

 هماهنگ با خرد در هست  
 

 فرو   ما  سیشا   توهمات   وائو چنگهه   منی اوش  هچا 

تا آشکار سازید اندیشه را با گفتار د بیاموز ی  

 
بوت                  پئواورویو   انگهوش آ  یشئتوا  اا آئونگها  یا       

 که از آنجا  آفرینش نخست پدید میاید 
 

آفرینش نخست میاید  همه که از آنجا  پدید   

 
)ف ر(   ۱۱ – ۲۸هات  - یسنا  –  ها   گات  –زرتشت   

 
 
 
 


