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Kitaba ilk dəfə tam şəkildə Azərbaycan dilinə poetik
tərcümə olunan seçilmiş «Avesta Yəştləri» daxil edilib.
«Avesta» zərdüştiliyin müqəddəs kitabıdır. «Yəştlər»də
zərdüştiliyin mənşəyi, onun təlimi, Ali Tanrı – Ahura Mazdaya inancın erkən dövrü və tarixi haqqında məlumat tapmaq mümkündür.
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Giriş əvəzi
Zərdüşt təlimi «Avesta» illər boyu bir çox dünya
alimlərinin, avestaşünasların diqqət mərkəzində, öyrənmə
obyekti olmuş və olmaqda davam edir.
İlk dəfə ariya dillərinə mənsub dildə yaranan «Avesta», əlbəttə, Midiyada təşəkkül tapmışdır. Yeni dini baxışlarına görə təqib olunan, sonralar məcburən vətənini tərk
etməli olan Zərdüşt peyğəmbər Şimali Xorasana hicrət
etmiş, yəni köçmüşdür. «Avesta» vəhy ilə gələn bir din idi
ki, Müdrik Tanrıdan zaman-zaman Zərdüştə verilmişdir.
«Avesta»nın dili ariya dilidir ki, bizim eramızdan əvvəl VI
əsrin ortalarında fars dilinin İran və Şərq mühitində hakim
dilə çevrilməsi nəticəsində sıxışdırılmağa başlandı. Xüsusən, Əhəmənilər dövründə ariya dili ümumişlək bir dil
kimi öz ömrünü başa vurdu, yalnız «Avesta» mətnlərində
qaldı ki, onu da, ancaq kahinlər, maqlar oxuyub tərcümə
edirdilər. Ancaq Zərdüşt bir peyğəmbər kimi zühur
edərkən bütün İran Şərqində, Əfqanıstanda, Hindistanda,
Orta Asiyada, hətta Suriyada bir ariya dili bütün dialekt və
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şivələri ilə mövcud idi. Hind Vedalarının yaranma tarixinin başlanğıcı e.ə. XVI əsrə aid edilir. Görkəmli ingilis
zərdüştşünası Meri Boys Zərdüştün yaşam dövrünu
eramızdan əvvəl XV-XII əsrlərə aid edir və onun dinini
bəşər tarixində bir era adlandırır. Zərdüştün eramızdan
əvvəl VII-VI əsrlərdə yaşadığını sübut etməyə çalışan
alimlər bir şeyi unudurlar ki, bu dövrlərdə artıq ariya dili
ölmüş, anlaşılmaz olmuşdur. Əlbəttə, təşəkkül tapdığı
dövrdən sonra dəfələrlə dəyişikliyə məruz qalmış «Avesta»
mətnləri çətin oxunandır.
Bütün peyğəmbərlər kimi Zərdüştün də dünyaya
gəlməsi bir sıra əlamətlərlə səciyyələndi. Onun ana
bətnində mayalanması zamanı ata və anası müqəddəs içki
olan haomanı içmişdilər. O doğularkən gülə-gülə doğuldu,
bu zaman 2 mindən çox div öldü. Şeytan o məkandan
didərgin düşdü və deyirdi ki, bütün mələklərin belə mənə
gücü çatmaz, ancaq bu uşaq gələcəkdə öz inancı və etiqadı
ilə mənə qalib gələ bilər. Buna görə də Şeytan – Anhra Man
dəfələrlə onu öldürməyə çalışsa da Zərdüşt Ali Tanrı –
Ahura Mazdanın qorunması altında olduğu üçün sağ-salamat qalır.
Zərdüştün atasının adı Poruşasp, anasının adı Dohdo,
həyat yoldaşının adı Hvov, oğlanlarının adları İsad-vastra,
Urvatat-nara, Hvara-çitra, qızlarının adları Freni, Poruçista
və Triti olmuşdur.
Zərdüştün anadan olduğu yer haqqında müxtəlif tarixi mülahizələr mövcuddür. Ən çox iki ərazinin adı bu gün
də belə müqayisə obyekti olaraq qalır. İranın paytaxtı
Tehranla birləşən Rey və Atarpatena, hansı ki indi Cənubi
Azərbaycan adlanır. Bir çox orta əsr müsəlman tarixçiləri
Əl-Biruni, Əl-Bəlazuri, Əl-Qəzvini, Əl-Həməvi və başqaları
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Zərdüştün Azərbaycanda doğulduğunu bildirirlər. Zərdüştün Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə doğulduğu haqqında barışmaz, qəti fikirlər yürüdən alimlər belə «Avesta»
mətnlərini əzbər bilən və yaxud tərcümə edənlərin Midiya
maqları, kahinləri olduğunu etiraf edirlər. Əlbəttə, II Kir
tərəfindən məhv edilmiş Midiya dövləti tarix səhnəsindən
silinsə də kökü min illər öncəyə gedib çıxan Zərdüşt
dinində hakimiyyət Midiya maqlarının əlində qaldı.
«Avesta»da vacib, gərəkli məqamlardan biri də Zərdüştə Tanrı tərəfindən müəyyən mətləblərin sözlə ifadə
edilərək Hvarnoda verilməsidir ki, buna da Vəhvi daena
deyilir. Əslində, Vəhvi daena aydıngörmə ilə deyilərək
verilən və yaxud Vəhvi daena Mazdayasna – Vəhylə
verilən Mazda dini kimi təqdim etmək daha doğrudur.
Ahura Mazda Zərdüştə çox uzunmüddətli axtarışlardan,
əzab və işgəncələrə qarşı səbir, dözüm, mətanət və digər
iradi keyfiyyətlər göstərdikdən sonra Vəhy ilə açıldı.
Zərdüşt Tanrı haqqında fikir və düşüncələrdə yeni, inqilabi bir era açdı. Hətta F. Nitşe bildirir ki, Zərdüşt üzü
dənizə baxan dağlarda, meşədə, mağarada uzun müddət
tək-tənha yaşamış və öz iç dünyasını dəyişmişdir.
Zərdüşt dinində Ali Tanrı – Ahura Mazda kainatın
yaradıcısı kimi təsvir olunur. Ahura, hu-səs, ra-tanrı, yol.
Tanrı Musaya «huh Musa» – deyə xitab etdi. Musa da
Tanrıya Yahva, Yahova deyə müraciyət etdi. Zərdüşt
Tanrını Ahura – deyə çağırdı. Zərdüştdə də və Musada da
Hu daha çox tanrılaşdı və Mütləq Tanrı adını aldı. Tanrı
deyərkən Zərdüşt də, Musa da görünməyən, maddi olmayan, lakin hu, huh kimi eşidilən bir səsin arxasında
möhtəşəm, əzəmətli, hər şeyə qadir, uca, qüdrətli bir
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varlığı dərk etdi, yəni Zərdüşt də Musa da Allahı səs kimi
qəbul etdi.
Mazda, Məzda, Mazdə-Ma-maya, yaradıcı maya və
yaxud yaradıcı nüvə, başlanğıc. Mazda-yaradan, hər şeyi
bilən və görən, bilik mayası, yaradıcı biliyə başlanğıc verən
mənbə deməkdir. Ümumiyyətlə, Ahura Mazda «Müdrik
Tanrı» anlamını özündə ehtiva edir.
Zərəhuştra, Zarahuştra, Zaratuştra. Fars dilindən
bəhrələnən mənbələr bu adı «Qoca dəvə sahibi» kimi izah
edirlər. Əlbəttə, ariya dillərinə mənsub olan dillərin əhatə
etdiyi bütün ərazilərdə zərə-parlaq, hu-səs, söz, tanrı, sthest, həst, est, esm-var, var olan, ra-yol, yolçu anlamını
verirdi. Yəni parlaq Tanrının var olan yolu, yolçusu-parlaq
Tanrı yolçusu kimi qəbul edilməlidir.
«Avesta», «Əvesta». Min illər boyu şifahi şəkildə
dildən-dilə keçərək bir şeir toplusu kimi, şübhəsiz, bəşər
tarixinin erkən dövrlərində yaranan ən möhtəşəm sənət
abidəsidir. «Avesta»nı əsas, özül kimi izah edənlər orta fars
dilində olan Abastay, Apastak adlarına əsaslanmışlar.
Ancaq bu adlar belə «Bağlanmış kitab» mənasını verir.
Avesta, Əvesta – bu toplunun müasir adıdır ki, ən çox «O
var olan doğru» kimi izah edilməlidir. Mahatma Qandiyə
belə bir sual vermişlər: – «Allah sənin üçün kimdir? O belə
cavab vermişdir: – Allah doğrudadır. Doğruluq Allahdır».
Zərdüştlə bəşər tarixində yeni era başlandı. Xeyir və
Şər, Doğru və Yalan, Haqq və Nahaq ayrıldı. Bu təlimin
mərkəzində, şübhəsiz, xeyirxah fikrə, ağıla, səsə, sözə,
hərəkətə, əmələ malik insan dururdu. Humata, huhta,
huvareşta. Bu «Avesta»da belə ardıcıllıqla verilir. Humatatanrı ağlı, huhta-tanrı səsi, sözü, huvareşta-tanrı hərəkəti,
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əməli. Aydın görünür ki, ən önəmli olan hər kəsdə Tanrıdan gələn ağlın, sözün və əməlin bərqərar olması idi.
«Avesta»ya görə kainat üç min il ancaq ruhi aləm kimi
mövcud oldu. Yəni, maddi olan heç bir şey yox idi. Yalnız
üç min ildən sonra Ahura Mazda kainatı, planetləri, ulduzları və başqa göy cisimlərini yaratdı və onlara hərəkət
verdi.
İndi isə ilk insanın yaradılması haqqında. Zərdüştə
görə, Ahura Mazda özünü şeytana qarşı gücləndirmək
üçün canlı yaratmaq qərarına gəldi. Lakin ilk insandan çoxçox əvvəl yazat-tanrıları, mələkləri yaratdı, kainatın idarə
olunmasını onlara tapşırdı. Əlbəttə, bitkilər yaradılandan
sonra ilk heyvan olaraq Qaonu-buğa, ilk insan olaraq Mərti
– kişini yaratdı. Lakin Qao və Mərt Anhra Man tərəfindən
öldürüldü. Ancaq Tanrı tərəfindən təkrarən Mərtyə (kişi)
və Mərtyənaq (qadın) yaradıldı. Onlar yüz ilə qədər
birlikdə yaşadılar. Nəsilləri artdı, dünyanı bürüdü. Zərdüştə görə bütün xalqlar bu iki insandan yaranmışdır.
Əlbəttə, bu iudizmdə, xristianlıqda və islamda da belədir.
Zərdüşt bir peyğəmbər, bir yeni dinin yaradıcısı kimi
ən qədim zamanlarda belə öz vətənindən kənarda, bütün
Şərq aləmində, Avropada – Yunanstanda və Romada çox
məşhur idi. O vaxtkı dünyanın ən tanınmış və görkəmli
alimləri bu şəxs haqqında müəyyən fikirlər söyləmişlər.
Zərdüştdən, Ahura Mazda dinindən xəbərdar olan hər bir
alim onun cazibəsinə düşmüş və bu din haqqında, onun
peyğəmbəri haqqında heyrətlə söhbət açmış və Zərdüştü
möcüzəli, Tanrı ilə rabitədə olan fövqəl zəka sahibi
adlandırmışlar. 2600 ildən artıqdır ki, ən müxtəlif alimlər,
ən müxtəlif fikirlər söyləmiş, söyləyir və söyləyəcəklər.
Məşhur yunan alimi Platon onu «ən uzaq keçmişlərin
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müdriki» adlandırır. Aristotel təsdiq edir ki, Zərdüşt Platondan altı min il əvvəl yaşamış, Hermipp Aleksandrski
zərdüştilərin həqiqi kitabını oxuduğunu bildirərək
Zərdüştün eramızdan əvvəl 1194-cü ildə məhv olmuş
Troyadan beş min il əvvəl yaşadığını qeyd edir. Herodot
«Tarix» əsərinin I kitabında yazır: «Ahura Mazda dinində
müqəddəs od əbədi hesab edilir, ona görə də iranlılar atəş
yandırmazlar. Yalan demək ən böyük rusvayçılıq hesab
olunur. Yunanlılar allahları insanabənzər hesab edər,
iranlılar yox». Məşhur antik Roma şairi Vergili Zərdüştə
şeir həsr etmiş, Hegel «Avesta»nın Şərqin və Qərbin fəlsəfi
fikrinə təsir etdiyini bildirir. Əlbəttə, Zərdüşt bir zəka
sahibi, Tanrıya bağlı olan bir peyğəmbər kimi o qədər
qüdrətli bir şəxsiyyət idi ki, onun haqqında ən müxtəlif elm
adamları belə söz söyləməli oldular. «Avesta» kitablarından «Vispered»də deyilir: «Ey Ölməz Müqəddəslər, sizə –
Xeyirxah hakimiyyətli, Xeyirxah əməllərə öz bədənimin
nəfəsini bütün xeyirxah həyatım boyu bağışlayaram.»
Əlbəttə, bunu, ancaq Zərdüşt deyə bilərdi. Yenə «Vispered»də deyilir: «Biz canlılardan o kişilərə və o qadınlara
ehtiram göstəririk ki, kimin xeyirxahlığını Ahura Mazda
Həqiqətlə tanıdı, qəbul etdi.» Beləliklə, aydın olur ki,
Tanırıya tərəf gedən bütün yollar Həqiqətin qapısından
keçməli idi ki, qəbul edilsin. Həqiqət bütün fikir, söz və
əməllərin istinad nöqdəsi olmalı idi ki, Tanrı tərəfindən
bəyənilsin.
«Avesta»da olan bir çox dəniz, çay, göl, dağ, ərazi
adlarının izahı çətin və bu adlarla adlandırılan dəniz, çay,
göl, dağ və ərazilərin yerləşmə coğrafiyasını təyin etmək
daha çətindir.
Vorukəş dənizi «Ərdvi-Surə» himnində çoxlu körfəzg
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ləri olan dəniz kimi təsvir olunur. Uca Hukariyadan axan
bütün sular bu dənizə tökülür. Bir çox alimlər onu Xəzər,
Aral dənizləri və Balxaş gölü ilə eyniləşdirirlər, ancaq
zərdüştizm mifologiyasında bu ümumdünya okeanıdır.
Çünki «Tiştr-yəşt»də deyilir: «Us-Hindu dağları Vorukəş
dənizinin ortasındadır». Bu ümumdünya okeanına açıqaydın bir işarədir. Bütün sulara suların Tanrı-yazatı ƏrdviSurə həm nəzarət edir, həm də onları idarə edir. O bəzən
göydə gözəl gənc qız kimi qızıl arabada görünür, hər
kəsdən özü üçün dua və ehtiram istəyir. «Yəşt»dən göründüyü kimi ən müxtəlif şahlar və sərkərdələr suların önündə çoxlu sayda qurbanlar kəsir və uğur istəyirlər. Ancaq
uğur o kəslərə verilirdi ki, Ahura Mazdaya iman gətirib
etiqadları ilə ehtiram göstərsinlər.
Zərdüştilərin inancına görə Zərdüştdən sonra gələn
bütün Səoşyant-Xilaskar peyğəmbərlər onun nəslindən
olacaqlar. Onlar onun ailəsindən doğular, hansı ki Kansava
gölündə qorunurlar. «Hvarno himni»ndə deyilir ki, Ölməz
Xilaskar Astvat Ərəta dünyanı Şərin zülmündən qurtarmaq, Həqiqətin, Xeyrin hakimiyyətini bərpa etmək üçün
Kansava gölündən qalxacaqdır. Bəzi zərdüştşünaslar
Kansava gölünü İranın Cənub Şərqində Sistanda yerləşən
Xamun gölü ilə eyniləşdirir. Bizə elə gəlir ki, Kansava gölü,
hovuzu əfsanəvi göldür ki, yalnız Zərdüşt peyğəmbərin
varislərinə aid idi və bu göl cənnətdə yerləşirdi. Quranın
108-ci «Kövsər» surəsində deyilir: «Həqiqətən biz sənə
Kövsər (ərəb dilində Kəvsər) əta etdik. Kövsər dedikdə
cənnətdəki çay, kövsər hovuzu və bol-bol nemətlər nəzərdə tutulur. Sənin nəslin qiyamətə qədər artan bərəkət və
izzət içindədir» Kəvsər həm də ərəb dilində «çoxlu xeyir»
deməkdir.
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Bütün dünyada Musa peyğəmbərin Fironun
zülmündən qurtarmaq üçün qaçarkən dənizin aralandığını, ona quru keçid verdiyi haqda əfsanə dolaşmaqdadır.
Ancaq «Ərdvi-Surə» himnində bunun bariz nümunəsi
vardır. Sərkərdə Vistaruş bol sulu Vitanhuhati çayını
keçmək istərkən suların Tanrı-yazatı Ərdvi-Surəyə dua
edir, başındakı tüklərin sayından çox yalançılar, divlər
öldürdüyünü bildirir və suların içindən quru keçid istəyir.
Tanrı-yazat Ərdvi-Surənin köməyi ilə çayın suyunun bir
hissəsi dayanır və Vistaruş Vitanhuhati çayını quru keçidlə
keçir. Əlbəttə, Ahura Mazdaya inanıb onun ayinlərini icra
edən hər kəsi belə uğur gözləyirdi.
Maraqlıdır ki, istər «Avesta»da, istər hind «Veda»larında, istərsə də «Tövrat»da Tiştri ulduzu haqqında xüsusi
məlumat verilir. «Avesta»da ona «Teştar-yəşt» həsr edilmişdir. Tiştri parlaq Sirius ulduzudur ki, bu dini kitablarda
bu ulduzun yerin iqliminə təsir göstərdiyini, ona yağış
gətirdiyini və daima quruluqla mübarizədə olduğu haqda
məlumatlar verilir. Əslində Yerin həyat mənbələrindən biri
kimi Tistri ulduzu göstərilir.
«Avesta»da həm də Yima-Cəmşid haqqında verilən
məlumatlar çox maraqlıdır. Bilirik ki, hind «Veda»larında
da Yima Yaima adlandırılır və dünyanın ilk məşhur hökmdarı kimi səciyyələndirilir. «Videvdat»a görə Zərdüşt TanrıAhura Mazdadan soruşur: – Ey Müqəddəs Ruh, indiyədək
hansı insanla danışıb söhbət etmisən? Ahura Mazda cavab
verdi: – Gözəl Yima ilə, xeyirli heyvanların sahibi ilə. Onu
peyğəmbərim etmək istədim, savadı yox idi. Onun şahlığı
dövründə dünyaya sərt qışın gələcəyini, sonra isə dəhşətli
istilərin olacağını ona söylədim. O, insanları, heyvanları və
bitkiləri soyuqdan qorumaq üçün əvvəlcə geniş anbarlar
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tikdi, sonra isə istidən yer üzünü bürüyən sudan qorunmaq üçün gəmilər düzəltdi. Bu hər üç səmavi dində olan
Nuhun tufanı hadisəsi ilə nə qədər səsləşir.
Əbəs yerə Azərbaycanı «Odlar ölkəsi» adlandırmayıblar. «Fravaşi himni»ndə («Yəşt 13» «Fərvərdin-yəşt»)
deyilir: «Fravaşi-dindar Atarpata ehtiram göstəririk». Bu
yəştdə Atarpat – atəş atası, Atarvan – od qoruyan anlamını
verir.
Pəhləvi dilində sonradan təkrarən yığılıb hazırlanan
«Avesta»da Adurbadaqanda – Azərbaycanda olan bir çox
dağ, çay, göl adları verilmişdir. Məsələn, Savah – Savalan,
Siyakomand – Siyahkuh, yəni Qaradağ, (Astaradakı Siyoku), Hoşdodsar – Həştadsər – Qaradağda zirvə, Aharz –
Əhər, Spedrud – Qızılüzən, Kour – Kür, Arazi – Araz, Ərəzura – Zəngəzur və s...
Zərdüştilik həm Ariya ölkələrinin, həm də Turan
ellərinin dini idi. «Fərvərdin yəşt»də deyilir: «Ariya
ölkələrindən olan fravaşi-dindar kişilərə və qadınlara biz
ehtiram göstəririk. Turan ölkələrindən olan fravaşi-dindar
kişilərə və qadınlara biz ehtiram göstəririk. Bütün dünya
ölkələrindən olan fravaşi-dindar kişilərə və qadınlara biz
ehtiram göstəririk». Bütün bunlardan göründüyü kimi
«Avesta» Tanrı kitabı, zərdüştilik Tanrı dini idi ki, bütün
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində yayılmış və hakim dinə
çevrilmişdi.
Seçilmiş «Avesta Yəştləri» Azərbaycan dilinə birinci
dəfə tam şəkildə tərcümə olunaraq kitab halında çap edilir.
Uzaq keçmişimizə bir ehtiram göstərərək bu kitabı əziz
oxucuların müzakirəsinə veririk.
Xanlar Həmid
şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

g

11 h

Ön söz
Nə zaman Zərdüşt peyğəmbər Ahura Mazdaya iman
gətirilməsini, etiqad göstərilməsini elan etdi, o düşündü
ki, onun xəbər verdikləri yazılacaqdır. Qədim iranlılar
yazının zalım Anhra Manın Ahura Mazdaya qarşı icad etdiyini, dünyada olan gözəl həyata qarşı yaratdığını və buna
görə də onu müqəddəs sözlər üçün tamamilə yararsız
hesab edirdilər. Kahinlər bütün müqəddəs duaların mətnlərini əzbər bilirdilər, onları uşaqlıq çağlarından öyrənir
və həmişə yaddaşlarında saxlayırdılar. Belə təlimi həm də
mənşəcə keçmiş ruhani, ancaq köhnə dini kökündən dəyişdirən və yeniləşdirən Zərdüşt keçdi. Hansı zamanda
yaşadığı, vətəni, gəncliyi, harada onun təlim keçdiyi məlum
deyil. Şübhəsiz, Zərdüşt həqiqi mövcud olmuş insandır. O,
əfsanəvi şəxs deyil, bunu onun qədim adi iranlı adı göstərir,
hansı kı belə adlardan onlarla məlumdur, hərfi mənada
təqribən «Qoca dəvə sahibi» deməkdir. Alimlərin əksəriyyəti o fikirlə razılaşırlar ki, Zərdüşt bizim eramızdan əvvəl
II-I minilliklərin hüdudunda hardasa Şərqi İranda, İran
tayfalarının yaşadığı vilayətlərdə fəaliyyətə başlamışdır.
İranlılar (və yaxud ariyalılar, onlar eyni ilə qədim Hind
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ariyalılarla yaxından bağlıdır) o dövrdə köçəri heyvandar
idilər, yavaş-yavaş əkinçiliyə qoşularaq heyvan, mal-qara,
dəvə, qoyun, keçi bəsləyib geniş çöllərdə Qara dənizin
şimalından Altaya, Şərqi Türküstana, Ural dağlarından İran
yaylasına qədər ərazilərdə yaşayırdılar. Yekdilliklə qədim
əfsanəyə görə Zərdüşt öz vətənində qəbul edilmədi. Çoxillik didərginlikdən sonra Şərqi İran şahı Kavi Viştaspanın
sarayında sığınacaq tapdı. Viştaspanın arvadı sahzadə
Hutaosa, onun qohum-əqrəbaları və saray mənsubu yeni
dini qəbul etdi. Yekdilliklə elə həmin əfsanəyə görə Zərdüşt
77 yaşında məbəddə dua edərkən yeni dinin düşməni olan
kahinin arxadan kürəyinə vurduğu xəncər zərbəsi ilə
öldürülmüşdür.
Sonralar onun adı yunanlar tərəfindən dəyişdirilərək
«Zoroastr» adlandırıldı ki, bu da bu adın «astron» (ulduz)
sözü ilə əlaqələndirildiyini göstərir. Buna görə də antik
mənbələrdə o, müdrik astroloq və münəccim kimi təsvir
olunur, onun yaratdığı din o vaxtlardan bəri «zoroastrizim», «zərdüştilik», onun davamçıları zərdüştilər adlanır. Özünün üçminillik tarixində zərdüştilik ciddi
dəyişikliklərə məruz qaldı və həm onun doktrinasında,
həm də ritual təcrübəsində bu öz əksini tapdı. Çoban
tayfalarının dini əsasında formalaşan zərdüştilik başlanğıcda məbədlərdə və yaxud ümumi ibadət yerlərində
fəaliyyət göstərməmişdir. Açıq səma altında, təpələrdə,
dağlarda, evlərdə, ocaqlar önündə, yaxın cayların və su
hövzələrinin sahilində dua edirdilər. Böyük dövlət
qurumların-Parfiya hökmdarları Ərşakilərin, qüdrətli
Sasani imperiyasının rəsmi dini olandan sonra zərdüştilik
möhtəşəm heykəlləri olan nəhəng məbədləri və çoxlu
sayda ruhaniləri ilə məşhur oldu. Özünün hakimiyyəti
dövründə zərdüştilik digər dinlərə böyük təsir etmiş, dindarlar ağalıq edən zərdüşti məbədlərin hakimiyyəti altına
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düşdülər və yaxud zərdüştilərlə əlaqədə oldular.
Tədqiqatçılar iudizmdə, xristianlıqda, islamda və buddizmdə erkən İran dini ayinlərdən və yaxud Zərdüşt
təlimindən çoxlu elementlərə rast gəldiklərini bildirir.
Əlbəttə, həm də zərdüştilik özü də yadelli təsirlərə məruz
qalmış, Sasani hakimiyyətinin son dövründə, görünür,
xarici dinlərin təsiri altında müqəddəs sözün yazıya
alınmasına böyük əhəmiyyət verilmişdir. O vaxtlar istifadə
olunan pəhləvi (orta fars, aramidən yaranan) əlifbası ilə
bu yazılı abidələr yazıya alındı. Nəhayət, zərdüştiliyin bu
müqəddəs yazıları «Avesta» adını aldı. Bu sözün dəqiq
mənası müəyyənləşməyib, ehtimal edilir ki, ola bilsin o,
«öyrətmə, təlimat, nizamnamə» və yaxud «tərifləmə, mədh
etmə» mənasındadır. Sasani «Avesta»sı 21 kitabdan ibarət
idi ki, («nask» adlandırılırdı) onlardan bizim dövrə qədər
bütöv qalan yalnız biridir, ancaq bütövlükdə bizə o zaman
tərtib edilmiş «Avesta qanunları»nın dörddə biri gəlib
çatmışdır. Necə ki digər müqəddəs kitablar kimi (məsələn,
«Bibliya») «Avesta»ya çox müxtəlif cinsli mətnlər daxildir
ki, müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif vilayətlərdə yığılmış və ona
görə də dilinə görə bircinsli olmayan Avesta dilində
möhkəmlənmişdir. Avesta dilinə yaxın eynicinsli dillər
qədim fars (Əhməni şahlarının yazıları) və qədim hind
(sanskrit) dilləridir. «Avesta»nın ən qədim hissələri Zərdüşt dövrünə aiddir (ya da daha qədimdir), ancaq ən yeni
yığılanlar zərdüşti kahinlərindir ki, xeyli sadədir və qrammatik səhvlərlə, artıq ölü dildədir, eramızdan əvvəl IV-III
əsrlərə aidliyi ehtimal edilir. Çox alimlər «Avesta»nın
qədim hissələrinin yığılma yerini Şərqi İran istiqamətində
olduğunu göstərirlər.
İran və Orta Asiynın ərəblər tərəfindən eramızın VIIVIII əsrlərdə işğalından sonra hər yerdə zərdüştilik islam
tərəfindən sıxışdırıldı. Qədim İran dininin tərəfdarları
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müsəlmanlığı qəbul etmək istəmirdilər, buna görə də
amansız təqiblərə məruz qaldılar və Hindistana qaçmağa
məcbur oldular ki, indi də onların nəsilləri olan parslar
orada zərdüştizmə etiqad edirlər. Hazırki İranda yaşayan
zərdüştilərin sayı o qədər də çox deyil. Avropada «Avesta»nın mövcudluğu parslardan məlum oldu. Onun birinci
tərcuməsini fransız dilinə pars alimlərinin köməyi ilə Anketil-Düperron 1771-ci ildə etmişdir. «Avesta»nın qədim
əlyazması 1288-ci ilə aiddir. Ancaq avesta dilində («sadə»
eyni ilə «təmiz») olan mətnlərin əlyazmaları seçilir və
avesta dilində olan mətnlərdən başqa, orta fars dilindəki
tərcümələr və «zənd»in izah və şəhrləri verilir. «Zənd
Avesta» və onun dilinin-zənd dilinin bütün Avesta dili kimi
yalnış olaraq uzun müddət Avropa elmində qərar tutmuşdur.
Bizə gəlib çatmış Avestanın hissələri aşağıdakılardır:
«Yasna», «Vispered», «Videvdat», «Yəştlər». Digər «Sasani
Avesta kitabları»ndan yalnız kiçik fraqmentlər qorunub
saxlanmışdır.
«Avesta»da ən müqəddəs və oxunan peyğəmbərin
yaratdığı «Qatlar»dır («Nəğmə, nəğməoxuma»). Bütün on
yeddi Qatın təkrarı və «Yasna» mətnləri Allaha sitayiş
ayininə daxildir. Min beş yüz il ərzində «Qatlar» ağızdanağıza, şifahi şəkildə ötürülmüş, buna, ancaq təəccublənmək olar ki, peyğəmbərin sözü necə şəkildə saxlanmış və
heç də qəribə deyil ki, orada çoxlu anlaşılmaz olan
mətləbələr vardır. Alimlərin yekdil fikirlərinə görə «Qatlar» bütün Avropa filologiyasında çox çətin anlaşılan
mətnlərdir. Ən ehtiyatlı tədqiqatçılar hesab edir ki, onların
yarısına qədəri aydın olmayan, üçdə biri isə sadəcə qaranlıqdır. Buna səbəb odur ki, Zərdüştün dedikləri ağızdanağıza şifahi şəkildə ötürülərkən, sonralar əlyazma
köçürücüləri (hansı ki, onlar üçün «Qatlar» ölü və tama-
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milə anlaşılmayan idi) tərəfindən təhrif edilmiş, onlar
forma və üsluba görə ibarəli, işarələrlə bol, hansı ki,
görünür, dinləyicilər və peyğəmbərin müasirləri üçün
anlaşılan idi, lakin sonradan unudulmuşdur. Güman edilir
ki, Zərdüşt onun vəhylərinin bütün insanlara aid olacağına
inanır, onları xalq üçün anlaşıqlı dildə təbliğ edirdi. Ancaq
«Qatlar» daha uzun müddətli təbliğ üçün yığcam versiyadır. Mütəşəkkil ritmik «Qatlar»ı yadda saxlamaq asan idi.
Sonra onlar sadəcə ehtiramla nəsildən-nəslə ötürülürdü.
Müxtəlif imkanlar sayəsində bəzən əks şərh edilən, ilk
başlanğıcda peyğəmbərin təlimi təkallahlığın ayinlərsiz
açılması müasir «aydın xristianlıq» necə ki ardıcıl dualizm
kəskin şəkildə Xeyir və Şəri ayırdı, eləcə də çoxallahlığı
rədd etdi.
Bununla belə, «Qatlar»dan aydın başa düşülür ki,
Zərdüşt qədim inanclarda islahat aparmış, hansı ki ariya
və hind-ariya tayfalarına bölünən, hələ o dövrdə belə yaxın
yaşayır, bir bütövlüyü təşkil edirdilər. Zərdüşt təlimindəki
yenilik görünür ondan ibarət idi ki, o Ahura Mazdanı («Müdrik Tanrı») tək yaradıcı Tanrı elan etdi. Onu əbədi mövcud
olan, bütün xoşbəxtlik və səadətin, yaxşılıq və xeyirxahlığın
yaradıcısı, o cümlədən bütün digər gözəl yazatların
yaradıcısı elan etdi. Ahura Mazdadan başqa daha Anhra
Man («Şər Ruh») mövcud idi, bütün yaradılan yaxşılıqlara,
gözəlliklərə zərər verəndir, ancaq o, əbədi deyil, dünyanın
sonunda bütün şər qüvvələrlə məhv ediləcəkdir. Bu sonluğun yaxınlaşması (daha doğrusu əbədi həyatın başlanması, Şər Ruhun yaratdığı ən murdar yaradılış olan ölümün
məhv edilməsi) hər dindardan, birlikdə onun bütün
fikirlərindən, sözlərindən və əməllərindən, onun pisliklə
gündəlik mübarizəsindən aslıdır. Zərdüşt təlimində
mənəvi anlayışlar altı Ameşa Spentada (eynən «Ölməz
Müqəddəs») təcəssüm edir, hansı ki Ahura Mazda özünün
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(Spenta Man) Müqəddəs Ruhun köməyi ilə birinci
yaratdı. Qədim iranlılarda lap çoxdan mücərrəd anlayışları
təcəssüm etməyə həvəs var idi. Belə ki, qəzəb və yaxud
hiddət şeytana çevrilir (avest. daeva, sonralar dev) ki, bu
da Qəzəb (Aeşma) adlı div simasında görünür. Ancaq
cəsarət və möhkəmlik İgid Ərlər (Hamvərəti) adlı yazat adı
altında ilahələşdirilir. Bəzən aydın olmur ki, verilmiş
konteksdə sadəcə güc və qüvvədən və yaxud Güc və Qüvvət adlı yazatlardan söz gedir.
«Qatlar»dan əlavə, qalan «Yasna»lar 72 bölümdən
ibarətdir və özündə müxtəlif duaları ehtiva edir ki, dini
mərasim vaxtı oxunur (o cümlədən İnanc Simvolu adlandırılan «Fravaranə» bu sözlərlə başlanır: «Etiqad edirəm
Mazdaya ehtiramla...»).
«Vispered» eynən «Bütün başlıqlar, bütün əsaslar»
«Yasna»ya əlavə edilən 24 bölmədən ibarətdir. Ayrı-ayrı
yazatlara müxtəlif bayramlarda müraciətlə oxunur. Bu
«Avesta»nın ən rəngsiz və maraqsız hissəsidir.
Xüsusi olaraq möminlər üçün «Xorda Avesta» eynən
«Kiçik Avesta» tərtib edilmiş, məzmunlu mətnlərdən teztez hər gün gündəlik həyatda istifadə edilirdi. Bu dualar
möminlərin özlərinin oxuması üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Bu dualar kahinlərin oxuduğu mətnlərdən fərqlənirdi. Bu
dualara günün beş mühafizəçisinə həsr edilən xeyir-dua
və tərif daxildir. «Kiçik Avesta»da Siraz («Otuz günlük»
orta fars dilində) xidməti vardır ki, burda himayəçi yazatlar ayin günlərində sadalanır.
«Videvdat» («Divlərə qarşı qanun») «Avesta»nın tam
həcmdə bizə gəlib çatan tək kitabıdır.
O əsasən kahinlərin qanunlar külliyatıdır. Ritual
təmizləmənin qaydalarını əsaslı şəkildə izah edir. Baxmayaraq ki, «Videvdat»ın birinci iki fəslində Ahura Mazdanın
İran ölkələrini yaratması, iranlıların birinci şahı, «qızıl
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əsr»in hökmdarı Yima haqqında əfsanələrdən bəhs edilir.
Bütün Videvdat 22 fəsildən ibarətdir. Əksər hissələrin
mənşəyi sonrakı dövrlərə aiddir.
Zərdüşt təlimi ilə yan-yana onun davamçıları tərəfindən inkişaf etdirilmiş bir sıra himnlər (avest. yəşt) Avestanın tərkibinə daxil edilmişdir. Bu himnlər tanrılara,
mələklərə, mifik obrazlara ehtiram göstərən qədim iranlılar tərəfindən Zərdüştə qədər həsr edilmişdir.
Onların bəzilərinə daha əvvəl, Hind-İran ümumiliyi
dövründə pərəstiş edilirdi. Mitra, Yima, Haoma (hind
Soması) və s.
İndiki çapda birinci dəfə rus dilində dəqiq və eyni zamanda poetik tərcümədə bir neçə «Avesta Yəştləri» –
himnləri baş tanrıya müraciətlə təqdim olunur. Tərcümələr bütün giriş və bağlanış duaları ilə nəşr olunur. Bu
himnlər rus dilinə əvvəl tərcümə olunmamışdır. Bütünlükdə «Avesta»da 21 «Yəşt» vardır. Onlar həcm baxımından, toplama vaxtına görə, özünün ədəbi, tarixi-mədəni
ləyaqəti və əhəmiyyətinə görə müxtəlifdir. Bəzi «Yəştlər»in
ən qədim hissələri, görünür, «Qatlar»dan yaş həddinə görə
geri qalmır, ola bilsin ki, onlardan daha qədimdir. «Yəştlər»də zərdüştizimin mənşəyi, onun təlimi, Ahura Mazdaya
inancın erkən dövrü və tarixi haqqında məlumat tapmaq
mümkündür.
İndi həcm baxımından ən böyük, tərkibinə görə ən
maraqlı «Yəştlər» kimi «Aban-yəşt» (Ərdvi-Surə Anahitə,
Ərdivisur-yəşt) və «Mihr-yəşt» (Mitra himni) qəbul olunur.
Onlar eramızdan əvvə VI - IV əsrlərdə aldığı formada bizə
gəlib çatmışdır. Belə aparıcı tanışlığı o fakt mövcud edir ki,
hansı ki 126–129-cu bəndlərdə «Ərdvisur-yəşt»də göstərilir. Görünür, Anahitə ilahəsinin heykəllərinin məbədlərdə
eramızdan əvvəl V əsrdə inşa edilməsi antik mənbələrdən
məlumdur.
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«Yəştlər»də misraların çoxu səkkiz hecalıdır, ancaq
misralarda sapmalara da rast gəlinir. Belə ki, dörd, on üç
hecalı, ən çox yeddidən doqquza qədər hecalı şeir növləri
mövcuddür. Tərcüməçi tərəfindən seçilmiş ölçülər, ümumən, adekvat şəkildə orjinal vəznini çatdırır.
Bu kitabda tərcümə edilmiş yeddi himn həcminə görə
bütün «Avesta Yəştləri»nin üçdə iki hissəsini əhatə edir. Bu
kitabdan kənarda böyük və əhəmiyyətli «Yəştlər» arasında
yalnız «Tiştr-yəşt» (Tiştri ulduzu himni) və «Fərvərdinyəşt» (Möminlərin ruhuna himni) kənarda qalmışdır.
«Yəştlər» F.K. Geldnerin (Ştutqart, 1889) nəşriyyatında tərcümə edilmiş nümunə olaraq qalır (o cümlədən
bölmə, nömrələmələrinə və şeir bəndlərinə görə). Leninqrad (Sankt-Peterburq) Universitetinin İran filologiyası
kafedrasının professoru, bir çox İran dilləri üzrə elmi
işlərin müəllifi İ.M. Steblin-Komenski «Yəştlər»in tərcüməsində necə qədim, eləcə müasir, bir tərəfdən maksimal
dərəcədə «Avesta» mətnlərini təqib etməyə, ancaq digər
tərəfdən rus dilində onu elə formada vermək istədi ki, bu
şeirlər kifayət qədər asan oxunsun. «Pamir» jurnalında
(1983-1989-cu illərdə altı «Yəşt» dərc edilmişdir) tərcümələrin sınaq dərci, onlara aid rəylər göstərdi ki, tərcümə
əsasən uğurlu olmuşdur. Tərcüməçi «Avesta» mətnlərinin
şərhlərinin sonuncu nailiyyətlərini nəzərə almış, baxmayaraq ki, o, öz bibloqrafik istinadlara söykənən qeydləri ilə
heç şeyi çətinləşdirmir. Tərcümədə həm avestalogiyanın
əsasını qoyanlardan F.K. Geldner, Xr. Bartlome (və onun
şagirdi F. Volff ), Q. Rayxelt, Q. Lommel, həm də müasir
görkəmli alimlər İ.A. Qerşeviç, K. Hoffman, J. Dyuşen-Giyeman, V.B. Henninq, S.N. Sokolov, R.E. Emmerik, D.N. Makkenzi, S. İnsler, Q. Morqenstiern, V.İ. Abayev, X. Humbax,
Q. Klinqenşmitt, İ. Kellens zərdüştizmin məşhur tədqiqat-
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çısı M. Boys və bir çox digərlərinin əməyindən istifadə
olunmuşdur.
Yer adları verilərkən tərcümə olunmayan sözlərdə
real tərcüməçi zərdüştizmdə qəbul edilmiş tələffüz qaydalarını izləməyə, ideal bərpa formasına çalışmışdır. Bəzi hallarda oxuma nisbətən asanlaşdırılmış, rus dilində oxuyub
tələffüz edənlər üçün daha rahat olsun. Qədim İran
«Avesta» sözlərində vurğu ehtimal olunan kimi saxlanılmışdır (ikinci və yaxud üçüncü hecada, sözün sonunda
hecanın uzunluğundan aslı olaraq). Hər tərcümə olunan
«Yəşt» üçün qısa şərh və qeyd verilir. Bundan başqa bütün
istifadə olunan adlar və terminlər xüsusi lüğətdə izah
edilir.
Tərcüməçi mətnə hansısa əlavələr etməkdən vaz
keçmiş, orjinalda olan bütün qeyri-müəyyənliklər və yaxud
ikimənalılıqlar tərcümənin müvafiq yerinə görə qeydlərlə
şərtləndirilmişdir. Bu tərcümə ilə qədim iranlıların mədəniyyəti və inancları haqqında məlumat üçün elə şəkildə
istifadə etmək olar ki, o, tarixçilər, arxeoloqlar və etnoqraflar üçün də faydalı olar.
V.A. Livşis
professor
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Ahura Mazda
himni
(Yəşt 1. «Hörmuzd – yəşt»)
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Sevinir Ahura Mazda və çəkinir Anhra Man «layiqlinin
iradəsi ilə Həqiqət təcəssüm edir»1.
Şöhrətləndirim xeyirxah fikirlə, xeyirxah sözlə,
xeyirxah əməllə, doğru fikri, doğru sözü, doğru əməli.2
Təslim oluram bütünlüklə xeyirxah fikrə, xeyirxah
sözə, xeyirxah əmələ, imtina edirəm bütünlüklə şər
fikirdən, şər sözdən, şər əməldən.
Gətirirəm sizə, Ölməz Müqəddəslər, dua və tərif,
fikrimlə, sözümlə, əməlimlə və gücümlə, həyatımla, canlı
bədənimlə.
Tərifləyirəm Həqiqəti: «Həqiqət – ən yaxşı xoşbəxtlikdir. Xoşbəxtlik olacaq o kəsə ki, kimin ki Həqiqəti ən
yaxşı xoşbəxtlikdir». (üç dəfə)3
Etiqadımla ehtiram gətirirəm Mazdaya, zərdüştiliyə,
divlərə qarşı olana, Ahuranın təlimini öyrədənə2.
Saleh Havaniyə, Həqiqət keşikçisinə, – dua və tərif,
sevinc və şöhrət. Dindar Savanhi və Visəyə, Həqiqət
keşikçisinə, – dua və tərif, sevinc və şöhrət.5
[Saleh Rapitivinə, Həqiqət keşikçisinə, – dua və tərif,
sevinc və şöhrət. Saleh Fradat – fşavəyə və Zantuməyə,
Həqiqət keşikçisinə, – dua və tərif, sevinc və şöhrət.]6
[Saleh Uzayerinə, Həqiqət keşikçisinə, – dua və tərif,
sevinc və şöhrət. Fradat – virəyə və saleh Dahyuməyə,
Həqiqət keşikçisinə, – dua və tərif, sevinc və şöhrət.]7
Sevincli, işıqlı, bərəkətli Ahura Mazdaya dua, tərif,
sevinc və şöhrət.8
«Necə ki ən yaxşı Tanrı» kimi mənə xidmət edən kahin
dua etsin, «Necə ki Həqiqət kimi ən yaxşı başçı» – deyə qoy
bilən dindarlar dua etsin.9
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1. Ahura Mazdadan
Spitama Zərdüşt soruşdu:
«Söylə mənə, ey Müqəddəs Ruh,
Ey bu canlı həyatı yaradan,
Hansıdır Müqəddəs sözlərin10
Ən qüdrətlisi?,
Ən qalibi, ən şücaətlisi?,
Ən xeyir verəni, ən xeyirlisi?,
Ən təsir edəni?11
2. Nədir qələbə gətirən?
Nədir yalnız şəfa verən?
Nədir ən çox dağıdan Divlər və
İnsanlar arasında
Olan düşmənçiliyi?
Hansı ki bu canlı dünyada
Fikrin nüfuz etməsi var.
Hansı ki bu canlı dünyada
Təmizlənmiş dirilik gücü,
Ruhu var».12
3. Ahura Mazda söylədi:
«Ey Spitama Zərdüşt,
Mənim adım Müqəddəs Ölməz.
Müqəddəs dualardan gələn.
Yalnız O, qüdrətli,
Yalnız O, qalibiyyətli,
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Xeyirli, bərəkətli,
Yalnız O, təsir edən.
4. O ən qalibiyyətli,
O ən çox şəfa verən.
O sarsıdar daha çox
İnsanlar
Və divlər arasında ədavəti.
O, bu canlı dünyada,
Fikirdir könül dolusu,
O, bu canlı dünyada,
Təmizlənmiş dirilik gücü,
Dirilik ruhudur».
5. Zərdüşt söylədi yenə:
«Bu adı söylə mənə,
Gözəl Ahura Mazda.
Hansı ki o alidir,
Ən yaxşı, ən mehriban,
Həm ən çox qalib gələn,
Həm ən çox şəfa verən,
O, insanlar və divlər
Arasında var olan Ədavəti məhv edər,
Yalnız O təsir edən.
6. Onda mən məhv edərdim,
İnsanlar
Və divlər arasında olan ədavəti.
Onda mən məhv edərdim,
bütün ifritələri.
Onda mən məhv edərdim,
bütün cadugərləri.
Onda
üstün gəlməzdi mənə,
g

24 h

Nə insanlar, nə divlər,
Nə cadugərlər, ifritələr».
7. Söylədi Ahura Mazda:
«Ey sədaqətli Zərdüşt,
İlk başlanğıc, sorğu-sual,
edəndir mənim adım,13
İkinci adım Bütün canlı varlıqların
Sahibi,
Üçüncü adım- Qüdrətli,
Dördüncüsü – Həqiqət,
Beşinci – Bütün Gözəlliklər,
Mazdanın yaratdığı,
Altıncı adım – Ağıl,
Yeddinci adım- Mən Ağıllıyam,
Səkkizinci – Mən Elməm,
Doqquzuncu- Aliməm.
8. Onuncu – Müqəddəslik mənəm,
On birinci – mən Müqəddəsəm,
On ikinci – mən Ahura,
On üçüncü – mən ən Güclü,
On dördüncü – mən Rəhmli,
On beşinci – Qalib mənəm,
On altıncı – mən Hər şeyi sayan,14
On yeddinci – mən Hər şeyi görən,
On səkkizinci – mən Şəfa verən,
On doqquzuncu – mən Yaradan,
İyirminci – mən Mazda.
9. Ey Zərdüşt, mənə dua et,
Həm gündüz, həm gecə
dua et.
Necə ki yaraşır Bu ayini icra et.
g

25 h

Mən, özüməm Ahura Mazda,
Mən köməyinə gələrəm onda,
Sənin köməyinə gələcək onda Mehriban Sraoşa.
Onda köməyinə gələr bitkilər,
Onda köməyinə gələr göy sular,
Onda köməyinə gələr
Dindar fravaşilər.
10. Ey Zərduşt, haçan sən,
İnsanlar və divlər
arasında var olan
Kini, ədavəti
Məhv etmək istəsən,
Həm ifritələri, cadugərləri,
Həm kavi tiranlarını,
Həm zalım karapanları,
Həm ikiayaqlı alçaqları,
Həm saxta müəllimləri,
Həm dördayaqlı canavarları,
11. Geniş cəbhəli ordularla, 15
Enli bayraqlarla,
Qaldırılmış qanlı bayraqlarla
Təkrar et əzbərdən
Gecə - gündüz bu adları sən.
12. Mən Yaradanam, mən Hamı,
Mən-Hər şeyi bilən, mən Keşikçi.
Müqəddəs Ruhdur mənim adım,
Şəfa verəndir mənim adım,
Şəfadır mənim adım.
Mənim adım – Xidmətçi,
Mənim adım – Müqəddəs xidmətçi,
Mənim adım – Ahura,
Mənim adım – Mazda,
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Həm Mömindir mənim adım,
Tam Mömindir mənim adım,
Faydalıdır mənim adım,
Tam faydalıdır mənim adım,
Hər şeyi görən mənim adım,
Ən çox görən mənim adım,
İti görən mənim adım,
Daha iti görən mənim adım.
13. Mənim adım – Müşahidəçi,
Mənim adım – İzləyici,
Mənim adım – Yaradan,
Mənim adım – Qoruyan,
Mənim adım – Müdafiəçi,
Mənim adım – Bilən,
Mənim adım – Hər şeyi bilən,
Mənim adım – Çobandır,
Mən – «Çoban sözü»16
Hakimiyyət sevən - mənəm,
Təkhakimiyyətli –mənəm,
Yaxşı hakimiyyətli – mənəm,
Yumşaq hakimiyyətli – mənəm!
14. Mənim adım –Saxta deyil,
Mənim adım – Aldatmayan,
Keşikçi – mənim adım,
Sarsıdan da mənim adım,
Məhv edən də mənim adım,
Tam fəlakət – mənim adım,
Tam yaradan – mənim adım,
Mənim adım – Xoş səadət,
Mənim adım – Tam səadət,
Mənim adım – Xeyirli.
15. Mən – Təsir edən faydalı,
Mən, həqiqətən, Faydalı,
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Mənim adım – Xeyirli.
Ən Güclü – mənim adım,
Ən Qüdrətli – mənim adım.
Mənim adım – Həqiqi,
Mənim adım – Ucadır.
Hakimiyyətli – mənim adım,
Ali hakimiyyətli – mənim adım.
Mənim adım – Ağıllıdır,
Ən Ağıllı – mənim adım,
Uzaqgörən – mənim adım,
Bax bu adlar mənimkidir.
16. Ey Spitama Zərdüşt,
Kim bu canlı dünyada
Bütün bu adlarımı
Edib dilində əzbər,
Gecə-gündüz dua edər?
17. Durarkən dua edər?
Uzanarkən dua edər?
Bağlarkən kəmərini,
Açarkən kəmərini,
Öz evindən gedərkən,
Öz elindən gedərkən,
Gedərkən ölkəsindən,
Ölkəsinə gələrkən
Dua edər?
18. Ona qalib gələ bilməz Nə bu gün, nə bu gecə
Bütün Qəzəbi ilə qovan,
Pis fikirlə təqib edən,
Nə çəkiclər, nə oxlar,
Nə bıçaqlar, toppuzlar,
Nə daşlar kəsər onu.
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19. Bütün bu iyirmi ad19 Sizə Müdafiəçidir,
Sizə Mühafizəçidir,
Həm yalan fikirlərdən,
Həm günahla ölümdən,
Zay olan günahkardan,
Öldürücü yalançıdan,
Əntər Anhra Mandan Sizi qoruyar tək-tək,
Min ərin bir əri Qoruduğu tək»
20. «Ya Mazda,
Qoruyacaq bizi kim,
Sözünə görə sənin?
Məni qoy bu dünyaya
Şəfa verən bir başçı.
Xeyirxah fikirlə Sraoşa
Qoy gəlsin o kəsə –
Kimi ki sən
Diləyirsən, istəyirsən20».
21. Alqış sənə, Hvarno Qüdrətli kavilərin!
Alqış sənə Arianam Vayja
Alqış Mazdanın verdiyi xoşbəxtliyə!
Eşq olsun,
Datinin sularına!
Eşq olsun,
Ərdvinin pak sularına!
Alqış abad dünyaya!
«Necə ki ən yaxşı Tanrı...» (On dəfə)
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...» (On dəfə)
22. Xeyirli dualarla,
Güclü «Ahuna Varya» ilə,
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Gözəl «Aşa Vahişta» ilə,
Ölməz Müqəddəslərə Dua edirik biz,
Göstəririk ehtiram
Gücə, Qüvvəyə,
Bolluğa, Qələbəyə,
Hakimiyyətə, Hvarnoya,
İşıqlı, xeyirxah
Ahura Mazdaya
baş əyirik.
«O kəslərə edirik dua Kimə ki dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda»22
23. «Necə ki ən yaxşı Tanrı...» (İki dəfə)
Alqış tərifə, duaya,
Alqış qüvvəyə, gücə,
Alqış parlaq, xeyirxah Ahura Mazdaya.
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
24. «Hifz et, əsrlərlə qoru,
Sədaqətli əri, Zərdüştü.
Dinsizlər zərər vurmasın İnanclıya, haqlıya.
Dinsizlər zərər vurmasın İnanclıya, haqlıya.
Dinsizlər talan etməsin İnanclını, haqlını.
Ehtiram göstərir,
Kim ki qanuna,
Ehtiram göstərir
Kim ki bizə Ölməz Müqəddəslərə,
Kiçik qurbanını
Ehtiramla ən böyük
Qurban qəbul edirik.23
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25. Ey Zərdüşt,
Xeyirxah Düşüncəni
Mən yaratmışam.
Həqiqət ki ən yaxşıdır,
Mən yaratmışam.
Müqəddəs Dindarlığı
Mən yaratmışam.
Bütövlüyü, Ölməzliyi,
Möminlərə mükafat kimi,
Dünyanın o tərəfində
Mən yaratmışam,
Ey Spitama Zərdüşt!
26. Dərk et və anla,
Ey sədaqətli Zərdüşt.
Mənim ağlım, biliyimlə
«Necə yaxşı olar dünya »,
«Nə baş verər sonunda?»24
27. «Min vasitə ilə, saysız vasitə ilə»25 (Üç
dəfə)
Müqəddəs Möminlik,
Müqəddəs Möminliklə
Dağıdın onların ədavətini,
Tıxayın qulaqlarını,
Tutun pəncələrindən
Doğrayın ayaqlarını,
Həm də bağlayın onları.30
28 Ya Mazda, dindar Gücdən salarmı yalançını?
Yalançını gücdən salar dindar
Və Yalan Dindarı gücdən salar.
Qulağına Ahura Mazdanın,
Biz dua edirik ki, eşidək g
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Tanrı sözünü.
Ağlına Ahura Mazdanın
Biz dua edirik ki, xatırlayaq Tanrı sözünü.
Dilinə Ahura Mazdanın
Biz dua edirik ki, söyləyir Tanrı sözünü.
Bu dağlara Uşidəyə, Uşidərnəyə
Gecə, gündüz, doğru, gerçək,
Biz dua edirik Ayin icra edərək.
29. Söylədi Zərdüşt: 27
Ey Müqəddəs Möminlik,
Hər iki gözü ilə
Səfil üzüqoyludur.
30. «Min vasitə ilə, saysız vasitə ilə»
Etiqadı olan ərə,
Dua edək fravaşiyə,
Adı Asmo – Hvanvadır
Və dindar fravaşilərə,
Dua edirəm səylə,
Əzəmətli və güclü
Qaokerna önündə.
Mazdanın yaratdığı Qaokerna ağacına
Dua edirik səylə.
31. Qulağına Ahura Mazdanın
Biz dua edirik ki,
Eşidək Tanrı sözünü.
Ağlına Ahura Mazdanın
Biz dua edirik ki, xatırlayaq Tanrı sözünü.
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Dilinə Ahura Mazdanın
Biz dua edirik ki, söyləyir Tanrı sözünü.
Bu dağlara Uşidəyə, Uşidərnəyə,
Gecə, gündüz, doğru, gerçək.
Biz dua edirik Ayin icra edərək.
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...» (Üç dəfə
«Mömin ər... sözlərindən başlamaqla...»)28
32. Yaratmaq ehtiram edilən
Müqəddəs Möminlikdir...29
Həqiqətən, birinci,
Həqiqətdən olan Dindarlardan.
Hamıdan ən böyük
Hökmdar və başçı
Ahura Mazdadır.
O, Anhra Manı
Qan içən Qəzəbi məhv edər
Bütün Mazan divlərini,
Bütün Varna divlərini
Məhv edər.
Günahkar yalançıları Məhv edər.
Bərəkət verənin,
İşıqlı Ahura Mazdanın,
Bütün Ölməz Müqəddəslərin Qələbəsinə.
Tiştri ulduzunun
Parlaq və xoşbəxt,
Dindar ərin, kişinin,
Mömin, Müqəddəs Ruhun,
Bütün yaratdıqlarının Qələbəsinə.
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33. «Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
Ona xoşbəxtlik və səadət ver,
Ona sağlam bədən ver,
Onun bədənini dayanıqlı et,
Ver qələbə gücü Ona.
Bol-bol xeyirxahlıq ver,
Ver uğurlu nəsil Ona.
Yaşayış yeri ver Çoxillik olsun.
Ona Mömin həyatı ver Yaxşı, işıqlı, xoşbəxt.
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
Min vasitə ilə, hər vasitə ilə (Üç dəfə)
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
Köməyə gəl, ey Mazda! (Üç dəfə)
Əzəmətli, mərd güclərlə
Alicənab Vərtrahna,
Ən yaxşı qalib gələn,
Yaxşı, otlaqlı Ramana,
Qudrətli, əzəmətli
Vayu.
Yaradılanın ən ucası,
Özünün hissəsi ilə
o, Müqəddəs Ruhdan Hakimiyyətin möhkəmliyi,
Zamanın sərhədsizliyi,
Zamanın uzun əbədiliyi.31
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir.
Xoşbəxtlik olacaq o kəs üçün ki,
Kimin Həqiqəti ən yaxşı xoşbəxtlikdir».
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Ərdvi – Surə
himni
(Yəşt 5, «Ərdvisur-yəşt»)
.

g

35 h

Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər Ərdvinin təmiz, pak
sularına və Mazdanın yaratdığı
bütün bitkilərə dua, tərif, sevinc
və şöhrət.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat»...
1. Ahura Mazda söylədi
Spitama Zərdüştə:
«Dua et ona, ey Spitama
Suları gur Ərdviyə,
Geniş, şəfalı Ərdviyə,
Dua et düşmən divlərə
Qarşı olan Ərdviyə.
O, sədaqət göstərir
Daim bütün dünyaya
Layiq olan Mazdaya.
Dua və tərif:
Dua et böyüyən taxıla,
Dua et doyuzduran ilxıya,
Onun çoxalan sərvətinə,
Onun geniş tanınan adına,
Ona, əməli salehə.
Bütün ölkələrə
Firavanlıq verənə
Dua et,ey Zərdüşt!».1
2. Xeyirxahlıq işıqlandırır Kişi ailəsini.

Hamilə qadınların Hansı ki yüngül olsun
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doğuşları,
Bol olsun südləri.
3. Dua et, böyük, şöhrətli,
Böyüklükdə bərabər,
Bütün sulara, birlikdə
Yer üzünə tökülən.
Onların cəmi qədər Böyük olana.
Dua et, Hukaryadan
Vorukəş dənizinə Tökülən gur sulara.
4. Sahildən-sahilə həyəcanlanır,
Bütün Vorukəş dənizi.
Ortasında şaha qalxan dalğası,
Ona tökülür Ərdvi.
Minlərlə qolları ilə,
Minlərlə gölləri ilə2
Hər birinin dövrəsinə
Dolanar atlı qırx günə
Yaxşı çaparla.
5. Ərvinin bir qolu
Tökülür yeddi karşvara.
Tökülür tam bərabər.
Həm yayda, həm də qışda,
Əziz tutar ailəni,
Əziz tutar kişiləri,
Qadınların döşlərinə
Verər bol süd hədiyyə.
6. Mən, Mazda yaratdım onu Evin rifahı üçün.
Kəndlərin, diyarların Müdafiəsi üçün.
Onların möhkəm durması
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Onların mühafizəsi üçün.
Mən yaratdım onu Diyarların xilası üçün,
Ölkələrin xilası üçün.
7. Bax belə, ey Zərdüşt,
Tökülür gözəl Ərdvi
Öz Yaradınından.
Gözəl əlləri dümağ,
(Onlar güclüdür atdan)
Hər məkanda qolları
Tökülür o çox qəşəng
Və düşünür ağlı ilə.
8. «Kim məni tərif edər?
Kim mənə dua edər?
Müqəddəs, pak və təmiz
Südlü haoma ilə.
Ayin icra edərkən
Kimə verərəm mükafat?
Güclü, xoş niyyəti ilə
Mənə sadiq olana,
Sədaqətli olana».3
9. Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün.
Dua edirəm Ona Uca səslə mən.
Ləyaqətli qurbanla
Ehtiram göstərirəm Ərdvi-Surəyə.
Qoy çağırsınlar səni,
Hörmət etsinlər sənə,
Xeyirli Ərdvi Surə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
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Məharətli nitq ilə,
Həm fikirlə, əməllə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi Xeyirxa Ahura Mazda».
10. «Dua et Ona, ey Spitama...
11. Bax, Ərdvi arabada,
Yüyəni tutub cəhd edir,
Qəhrəman olmaq istəyir,
Və ağlı ilə danışır:
«Kim məni tərif edər?
Kim mənə dua edər»?4
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün».
III
12. «Dua et Ona, ey Spitama...
13. Gətiririrlər Ona,
Eyni cinsdən olan Dörd ağ, hündür ayğırı.
Qalib gəlmək üçün İnsanlar və divlər
Arasında olan ədavətə.
Qalib gəlmək üçün
İfritələrə, cadugərlərə,
Kavi tiranlarına,
Zalım karapanlara».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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IV
14. «Dua et Ona, ey Spitama...
15. Dua et qüdrətli, işıqlı,
Uca və yaraşıqlı,
Kimin ki suları axar durmadan,
Axar gecə-gündüz, axar hər zaman.
Bütün sulardan daha çoxdur Hansı ki tökülür Yer üzünə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
V
16. «Dua et Ona, ey Spitama...
17. Dua etdi Ərdviyə
Yaradan Ahura Mazda,
Arianam Vayjada.
Xeyirli Datidə,
Dua etdi Ərdviyə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə...5
18. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Ver elə bir uğur ki,
Xeyirxah Ərdvi Surə,
Poruşaspanın oğlu
Spitama Zərdüştü
Yönəltsin doğru yola.
Din haqqında düşünsün,
Din haqqıda danışsın.
Əməli də həmişə
Qoy olsun dinə görə».6
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19. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə,
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
VI
20. «Dua et Ona, ey Spitama...
21. Qurban gətirdi ona
Haoşyanha Paradata.
Hara dağı altında
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
22. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Hakimiyyət qazanım,
Böyük qüdrət qazanım.
İnsanlar üzərində,
Kavi taxtına sahib
Tiranlar üzərində,
Həm zalım karapanlar,
Həm divlər, ifritələr,
Cadugərlər üzərində
Bunu bacara bilim.
Mazan divlərinin
Varna şərinə
Xidmət edənlərin
Üçdə ikisini
Öldürə bilim».7
23. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə,
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Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
VII
24. «Dua et Ona, ey Spitama...
25. Qurban gətirdi ona
Böyük, Möhtərəm Yima Ən yaxşı sürülərin
Ən qüdrətli sahibi.
Hukaryanın başında
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
26. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Hakimiyyət qazanım,
Böyük qüdrət qazanım.
İnsanlar üzərində,
Kavi taxtına sahib
Tiranlar üzərində,
Həm zalım karapanlar,
Həm divlər, ifritələr,
Cadugərlər üzərində.
Xilas edim divlərdən
Sərvəti və əmlakı Məhsuldar heyvanları,
Məhsuldar sahələri,
Məmnuniyyət qazanım,
Şərəf, şöhrət qazanım».
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27. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə,
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
VIII
28. «Dua et Ona, ey Spitama...
29. Qurban gətirdi ona,
Üçbaşlı İlan-Dahak.
Bavri ölkəsində
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
30. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Hansı ki mən
Bütün yeddi karşvari
İnsansız qoya bilim.»
31. Ona elə bir uğur
Vermədi Ərdvi Surə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
IX
32. «Dua et Ona, ey Spitama...
33. Ona gətirdi qurban
Atvi nəslindən olan Qudrətli Traytaon.
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Dördbucaqlı Varnada
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
34. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Mən məhv edim İlanı Üçbaşlı Dahakı.
Üçağızlı, altıgözlü,
Amansız, əyriruhlu,
Ən güclü və qüvvətli Bədheybət zalım divlərdən.
Anhra Man yaratdı onu Ən güclü yalançını.
Bütün dindar canlıları,
Dünyanı məhv etmək üçün,
Geri alım Dahakdan
İki sevimlisini Sahnavakı, Arnavakı Qəşəng bədənliləri,
Doğum üçün yarayan Qadınlar arasında,
Ən yaxşı, ən gözəl olan».
35. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə,
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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X
36. «Dua et Ona, ey Spitama...
37. Qurban gətirdi Ona
Əyilməz Kersaspa.
Pişin gölü önündə
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
38. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Qoy məhv edim Handarvı O, qızıl pəncəlidir.
Həyəcanlı sularda,
Vorukəş sahilində,
Onu evdə haqlayım.
Yalan tərəfdarını,
Dairəvi və geniş,
Uzaqlara uzanan Yerdə haqlayım».8
39. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...

g

45 h

XI
40. «Dua et Ona, ey Spitama...
41. Gətirdi Ona qurban *...Franhrasyan.
Yeraltı mağarada
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
42. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Vorukəş dəryasında
Hvarnonu aşkar edim.
Hansı ki sahib oldu,
Ariya ölkələrindən Gələn, gedən şahlar Ona.
Spitama Zərdüştün
Həm sahib olduğuna,
Həm malik olduğuna
Sahib olmaq istərəm».
43. Ancaq elə bir uğur
Vermədi Ərdvi Surə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XII
44. «Dua et Ona, ey Spitama...
45. Qurban gətirdi Ona
Cəld, ağıllı Kavi Usan.
______________
*…Rus dilli mətndə olan, lakin Azərbaycan dilinə tərcümədə məqbul saymadığımız
və mətndən çıxartığımız bəzi söz və ifadələr «*...» şərti işarəsi ilə göstərilmişdir.
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Ərzifiya dağında
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
46. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Hakimiyyət qazanım,
Böyük qüdrət qazanım.
İnsanlar üzərində,
Kavi taxtına sahib Tiranlar üzərində.
Həm zalım karapanlar,
Həm divlər, ifritələr,
Cadugərlər üzərində».
47. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir –
Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
48. «Dua et Ona, ey Spitama...
49. Ona gətirdi qurban
Ariya ölkələrini,
Birləşdirən qəhrəman Hökmdar Haosrov.
Dərin suları olan Çayçasta sahilində
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
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50. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Hakimiyyət qazanım,
Böyük qüdrət qazanım,
İnsanlar üzərində.
Kavi taxtına sahib Tiranlar üzərində.
Həm zalım karapanlar,
Həm divlər, ifritələr,
Cadugərlər üzərində.
Bütün çalışanların
Birincisi mən olum.
Çapım cıdır yolunun
Bütün uzunluğuna.
Mən bu at yarışında
Zalım Nəriman ilə,
Toqquşmayım, çarpmayım,
Düşməyim tələsinə».
51. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XIV
52. «Dua et Ona, ey Spitama...
53. Dua etdi Ərdviyə Cürətli döyüşçü Tus.
Əyilib atın yalına
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Özünə can sağlığı,
Atına da çalışma,
Dözüm gücü istədi.
Düşmənini uzaqdan
Görmək bacarığı istədi.
«Bir zərbə ilə hamısına,
Dost olmayan düşmənlərə,
Həm də hər bir düşmənə
Qalib gələ bilim» – dedi.
54. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Gücdən salım, məhv edim
Hşatrosuka keçidində,
«Nəsli» cəsur Vaesakini,
Qoy müqəddəs Kanhada
*… döyüşçüsünün
Qoy yüzünü məv edim,
Əlli zərbə ilə.
Qoy minini məhv edim,
Yüz zərbə ilə.
On minini məhv edim,
Min zərbə ilə.
Saysızını öldürüm,
On min zərbə ilə».
55. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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56. «Dua et Ona, ey Spitama...
57. Ona qurban gətirdi,
Əsilsiz Vaesakilər.
Hşatrasuka keçidində,
Müqəddəs Kanhada
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
58. Bax belə,
Onlar söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver bizə Tusa qalib gələk biz.
O, cəsurdur, şübhəsiz,
Ariya ordusunun
Qoy yüz döyüşçüsünü,
Həlak edək, öldürək
Əlli zərbə ilə.
Qoy minini öldürək,
Yüz zərbə ilə.
On minini öldürək,
Min zərbə ilə.
Saysızını öldürək,
On min zərbə ilə».
59. Onlara elə bir uğur
Vermədi Ərdvi Surə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
60. «Dua et Ona, ey Spitama...
61. Dua etdi Ərdviyə,
Qüdrətli Traytaonla
İlhamlanan Paurva.
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Tərk edilmiş yüksəkliklərə
Yırtıcı quş simasında.
62. Bax, o beləcə uçdu,
Üç gün, üç gecə üçdü.
Qayıtmadı geriyə,
O öz evinə belə.
Üç gecənin sonunda,
Dan yeri ağaranda,
Sübh çağı dua etdi.
O söylədi Ərdviyə:
63. Xeyirxah Ərdvi Surə,
Tələs mənə köməyə,
Göstər öz dəstəyini.
Min dəfə icra edərəm,
Südlü haoma ilə
Təmizlənən, müqəddəs
Ayini.
Sağ yetişə bilsəm əgər,
Ahuranın yaratdığı Yerə mən.
Geniş Ranhanın sularına,
Həm də öz evimə mən».
64. Göründü Ərdvi Sürə:
Yaraşıqlı, gözəl qız.
O, möhtəşəm qamətli,
Uca və əzəmətli,
Parlaq və nəsil verən,
Qızıl lentli,
Əllərini dizlərinə dolamış.
65. O, əlləri ilə onu
Dərhal tutdu, saxladı.
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Tez yetişə bilsin deyə
Ahuranın yaratdığı Yer üzünə.
Həm də ki , öz evinə,
Tez yetişə bildi o.
Sağlam, zədə almadan,
Əvvəl necə idisə,
Eləcə də gəldi o.
66. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XVII
67. «Dua et Ona, ey Spitama...
68. Qurban gətirdi Ona Dua ilə Cəmaspa.
Gördü yalançıların,
Başqa dindən olanların
Sıralanmış ordusunu.
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
69. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Mənimlə olsun zəfər.
Həmişə qalib gəlib
Necə bütün arilər».
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70. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XVIII
71. «Dua et Ona, ey Spitama...
72. Ona qurban gətirdi,
Porudahştinin oğlu,
Sayujdrinin oğulları Trita və Aşavazda.
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
73. Onlar bax belə,
Ərdviyə söylədilər:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver bizə Məğlub edə bilək biz Üç *…:
Çox danışan Karanı,
Həm boşboğaz Varanı,
Asabanın doğduğu
Sürətli Duraekaytı.
Həm də xeyir uğrunda,
Bu müqəddəs döyüşdə».
74. Onlara elə uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir -
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Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XIX
75. «Dua et Ona, ey Spitama...
76. Dua etdi Ona VistaruşNaotara nəslindən.
Vitanhuhati Sularının önündə
Doğru sözlə
Belə dedi:
77. «Həqiqətən doğru olan,
Söz bu ki, ey Ərdvi Surə,
Başımda o qədər
Tük yoxdur belə,
Divlərə ehtiram edən Nə qədər yalançı
Öldürmüşəm mən.
Buna görə icazə ver,
Quru keçid ver mənə,
Keçim Vitanhuhatidən».
78. Göründü Ərdvi Sürə:
Yaraşıqlı, gözəl qız.
O, möhtəşəm qamətli,
Uca və əzəmətli,
Parlaq və nəsil verən,
Bəzədilmiş qızılla
Səndəlləri bolluca.
Çayın suyu dayandı,
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Sular yol verdi Ona.
Quru keçidlə keçdi,
Gözəl Vitanhuhatidən.
79. Onlara elə uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XX
80. «Dua et Ona, ey Spitama...
81. Gətirdi qurban Ona,
Friyanın oğlu Tur Yoyşta, adada Geniş Ranha çayının
Lal axan yerində
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
82. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Məğlub edim Axtiyanı,
Qaraqabaq canini.
Bacarım, cavab verim,
Onun doxsan doqquz olan
Çətin tapmacasına.
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Pisliklə sual edən Qara bəla Axtiya.
Tapmacaları haçan,
Soruşar məndən?»
83. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXI
84. «Dua et Ona, ey Spitama...
85. Onu müjdələdi belə,
Xeyirxah Ahura Mazda:
«Gəl, ey Ərdvi Surə,
Ulduzlardan en yerə,
Mənim yaratdıqlarım
Sayğı göstərər sənə,
Ehtiram edər sənə.
Ən igid qəhrəmanlar,
Ən cəsur hökmdarlar
Və onların oğulları.
86. Möhtəşəm qəhrəmanlar,
Qoy səndən istəsinlər,
Qüdrəti və uğuru,
Ən sürətli atları.
Qoy səndən istəsinlər,
Kahinlər və şagirdləri,
Müdriklik ver onlara,
Müqəddəslik ver onlara.
g

56 h

Ahuranın verdiyi Qələbə ver onlara,
Ləyaqət ver onlara,
Kamillik ver onlara.
87. Qoy qızlar səndən
Yaxşı ər istəsinlər!
Qoy sahibləri varlı
Evləri böyük olsun!
Qadınlar da doğarkən
Yüngül doğuş istəsin!
Ey Ərdvi Surə,
O kəslərə sən
Bunların hamısını
Verə bilərsən».
88. Ey Zərdüşt, bax,
O enir ulduzlardan,
Ahuranın yaratdığı Yer üzünə.
Gəlir Ərdvi Surə
Və elan edir belə:
89. «Həqiqətən, Spitama,
Səni yaratdı Ahura –
Dünyanın hakimi
Olasan deyə.10
Məni yaratdı Ahura –
Qoruyum, xidmət edim,
Gözəl, yaxşı həyata.
Mənim hakimiyyətimin
Parıltısında daim,
Kiçik, böyük heyvanlar,
İkiayaqlı fanilər,
Ayaq basır Yer üzünə.
Qoruyuram hər şeyi mən,
Bütün yaxşılıqları
g

57 h

Hansı ki Mazda yaratdı.
Qoruyuram, necə paya Keşik çəkir heyvanlara».
90. Xeyirxah Ərdvi Surədən
Orda Zərdüşt soruşdu:
«Söylə, ey Ərdvi Surə,
Necə dua edim sənə,
Ehtiram göstərim,
Neçə qurbanla,
Hansı ki Ahura Mazda
O biri tərəfdən,
Günəşin üstündən
Yol açsın sənə.
Hörümçəklər, əqrəblər,
Zəhərli sürünənlər
Zərər vurmasın sənə».11
91. Bəyan etdi Ərdvi:
«Həqiqətən, ey Zərdüşt,
Elə dualarla dua et,
Ehtiramla kəs qurban,
Ayin yeməyindən ye
Bu ayini icra et.
Günəşin doğuşundan,
Ta gün batana kimi,
Necə ki o kahinlər
Müdrik məharəti ilə
Bir araya gəliblər.
Pak, müqəddəs sözlərin,
Bilirlər sualını,
Bilirlər cavabını.
92. Mənim üçün ayini,
Şikəst icra etməsin!
Döyülənlər, yananlar,
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Xəstə icra etməsin! 12
Ya qadın, ya da mömin,
Oxumursa qatları
Ayin icra etməsin!
Düşük edən qadınlar
Ayin icra etməsin!
93. Toxunmaram o qurbana Hansı ki karlar gətirir,
Hansı ki korlar gətirir,
Şikəstlər və səfillər...13
Ümumiyyətlə, hər kəs Nişanla qeyd olunan,
Kəmağılla tanınan
Gətirməsin mənə qurban!
O kəs ki donqarı var,
Ya öndən, ya arxadan,
O cırtdan ki dişi yox,
Gətirməsin mənə qurban»!14
94. Zərdüşt soruşdu o an
Xeyirxah Ərdvi Surədən:
«Söylə, ey Ərdvi Surə,
Nə olur o qurbanlarla
Günbatandan sonra sənə
Gətirir yalançılar.
Hansı ki divlərə
Ehtiram edir onlar»?
95. Ona söylədi belə
Xeyirxah Ərdvi Surə:
«Doğrusu, ey Spitama,
Söyüşlərlə, rişxəndlə,
Altı yüz və min sayla,
Divlər cəhd edər qurbana.
Yetişməzlər bu ayinə
Arxamca uçsalar da.»
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96. Dua edirəm Hukarya dağlarına.
Qızıldan və şöhrətli,
Qalxaraq çox ucaya,
Minlərlə ərin boyu qədər.
Hansı ki ordan axır Xeyirxah Ərdvi Surə.
Tökülür yer üzünə
O can atır gücüylə.
Bütün bu sular qədər
O, xoşbəxtlik gətirər».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXII
97. «Dua et Ona, ey Spitama...
98. Mazda dindarlarının
Yığıldı ətrafına,
Əllərində barsman
Dua etməyə.
Ona baş əydi Hvovlar,
Ehtiram etdi Notarilər.
Biriləri var-dövlət,
Biriləri sürətli at
istədi
Və tezliklə Hvovlar
Gücləndi var-dövlətdə
Və Notari Viştaspa,
Sürətli atları ilə
Böyük şöhrət qazandı İnsanlar arasında.
99. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
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Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXIII
100. «Dua et Ona, ey Spitama...
101. Ərdvinin,
Minlərlə qolları var,
Minllərlə gölləri var,
Hər birinin dövrəsinə
Dolanar atlı qırx günə
Yaxşı, qaçağan atla.
Hər qolunda gözəl ev,
Hər evin parıldayan
Yüzlərlə pəncərəsi,
Minlərlə sütunu var...15
102. Bu evlərin hər birində,
Gözəl, qəşəng yastıqlarla,
Yerə sərilmiş yataqlar,
Hamısı durur yerində.
Axır, ey Zərdüşt,
Xeyirxah Ərdvi Surə
Ən uca zirvələrdən,
Minlərlə ərin boyu qədər.
O can atır var gücüylə,
Hansı ki yer üzünə
Axan bütün sular qədər
O , xoşbəxtlik gətirər».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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XXIV
103. «Dua et Ona, ey Spitama...
104. Dua etdi Ərdvi Surəyə
Spitama Zərdüşt.
Arianam Vayjada,
Gözəl Datidə
Ehtiram etdi Ərdviyə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Fikriylə, əməliylə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
105. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Arvataspanın oğlunu,
Qoy qüdrətli Viştaspanı
Doğru yola yönəldim.
Din haqqında düşünsun,
Din haqqında danışsın.
Əməli də həmişə
Qoy olsun dinə görə».
106. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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XXV
107. «Dua et Ona, ey Spitama…
108. Gətirdi qurban Ona,
Çox müdrik Viştaspa.
Frazdan sularının,
Geniş Ranha çayının
Önündə, kənarında
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
109. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Zalım Tantriyavantı,
Yalançı Arəcətaspanı,
Divlərə ehtiram edən Peşanı,
Xeyir üçün döyüşdə
Məğlub edə bilim mən».
110. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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XXVI
111. «Dua et Ona, ey Spitama...
112. Ona qurban gətirdi,
Suvari Zarivari.
Dati sularının
Kənarında, önündə
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
113. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Divlərə ehtiram edən,
Koqtist canisini Humayakı öldürüm mən.
Həm onun qardaşını,
Yalançı Arəcataspanı
Xeyir üçün döyüşdə
Məğlub edə bilim mən».
114. Ona elə bir uğur
Verdi ki, Ərdvi Surə:
Həmişə o kəsə verir Kim ki doğru icra edir,
Uğur verən ayini».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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XXVII
115. «Dua et Ona, ey Spitama...
116. Ona qurban gətirdi,
Arəcataşpanın qardaşı Zalım Vandarmaniş.
Vorukəş dənizinin
Kənarında, önündə
Yüz ayğır kəsdi, min inək,
Qoyunların sayı yox,
Qanları axdı seltək.
117. Bax belə,
O söylədi Ərdviyə:
«Xeyirxah Ərdvi Surə,
Elə uğur ver mənə Qüdrətli Vistaspanı,
(onunla Zarivarini)
Ariya ordusunun
Qoy yüz döyüşçüsünü,
Həlak edim, öldürüm
Əlli zərbə ilə.
Qoy minini öldürüm,
Yüz zərbə ilə.
On minini öldürüm,
Min zərbə ilə.
Saysızını öldürüm,
On min zərbə ilə».
118. Ancaq elə bir uğur
Vermədi Ərdvi Surə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
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XXVIII
119. «Dua et Ona, ey Spitama...
120. Dörd ayğır yaratdı Ahura Mazda:
O atlar Yağışdır,
O atlar Külək.
O atlar Doludur,
O atlar Bulud.
Onlar daima ona
Nəm tökür, ey Spitama,
İçirlər şehlə onu
Saysız, hesabsız qədər.
Ona qar səpirlər,
Dolu səpirlər».
121. Dua edirəm Hukarya dağlarına.
Qızıldan və şöhrətli,
Qalxaraq çox ucaya,
Minlərlə ərin boyu qədər.
Hansı ki ordan axır Xeyirxah Ərdvi Surə.
Tökülür yer üzünə
O can atır gücüylə.
Bütün bu sular qədər
O, xoşbəxtlik gətirər».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXIX
122. «Dua et Ona, ey Spitama...
123. Qızıldan örtüyünü,
Tutaraq durub darıxır -
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Xeyirxah Ərvi Surə.
Həqiqi dua üçün Bu fikirlə düşünür:
124. «Kim məni məhşur edər?
Kim mənə dua edər? Ayin icra edərkən.
Müqəddəs və tərtəmiz,
Südlü haomanı mən,
Verim kimə?
Verim ki, sədaqətli,
Verim ki, sadiq olsun Xeyirxahlığı ilə,
Gücü, saflığı ilə».
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXX
125. «Dua et Ona, ey Spitama...
126. Göründü Ərdvi Sürə:
Yaraşıqlı, gözəl qız.
O, möhtəşəm qamətli,
Uca və əzəmətli,
Parlaq və əsilzadə,
Geyimi, əlcəkləri
Tikilmiş qızıl iplə.
127. Gəlmiş barsman çubuğu ilə,
Qızıldan, dördkünclü
Sırğaları ilə öyünür.
Həm də qəşəng boynundan Asmış muncuqlarını.
İncə olan Ərdvi,
Dartmış kəmərini.

g

67 h

Onun sinəsi qalxsın,
Tarım çəkilsin deyə.
128. Geydi tacını Yaraşıqlı Ərdvi Surə.
Yüzulduzlu, qızıldan
Arabaya bənzər o.
Bütün səkkiz hissəsi, 16
Bəzədilmiş lent ilə,
Bir də qəşəng həlqəylə.
129. Qunduz bürüncəyini
Geyinib Ərdvi Surə.
Dörd dəfə bala doğan Üç yüz qunduz dərisindən.17
Xəzi qalın olan zaman Hazırlanıb elə ki,
Baxana elə gəlsin,
O örtülüb qızılla,
O örtülüb gümüşlə».
130. İndi lütfən, ey qüdrətli,
Xeyirxah Ərdvi Surə.
Elə uğur ver mənə Ey sevimlim, səninlə
Sahib olum bol yeməyə,
Həm də doğan atlara.
Sahib olum nəğmələr Oxuyan təkərlərə,
Fit çalan qırmanclara.
Sahib olum anbarlara.
Orada bollu həyat üçün
Hər ehtiyat yığılsın.
131. İndi lütfən, ey qüdrətli,
Xeyirxah Ərdvi Surə.
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İki cəsur ver mənə.
Biri iki ayaqlı Cəsarətlə döyüşsün,
O, hərbi arabanı
Məharətlə, ağılla
İdarə edə bilsin.
O biri dörd ayaqlı,
Qoy düşmən ordusunu
Qovsun iki tərəfə –
Həm sol, həm sağ tərəfə,
Həm sağ, həm sol tərəfə.
132. Bu dualara görə,
Həm bu qurbanlar üçün,
Xeyirxah Ərdvi Surə,
Ulduzlardan en yerə
Ahuranın yaratdığına,
Gəl kahinə köməyə.
Ovucunun içinə en Ayin icra edənin.
Həmişə o kəsə verir,
Kim ki doğru icra edir Uğur verən ayini.
Qoy dönsünlər geri,
Viştaspanın
İgid döyüşçüləri Qalibiyyətlə.
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün.
Uca səslə,
Xoşniyyətli qurbanla,
Göstərirəm ehtiram Ərdvi Surəyə.
Qoy çağırsınlar səni,
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Hörmət etsinlər sənə,
Xeyirxah Ərdvi Surə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Həm fikirlə, həm əməllə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Duanı o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi Xeyirxah Ahura Mazda».18
133. ... «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...» (İki
dəfə)
Dua və tərif, qüdrət və güc istərəm Mazdanın yaratdığı Ərdvinin xeyirli,
saf, təmiz, bakir sularına.
«Həqiqət – ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
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Günəş himni
(Yəşt 6, «Xurşid-yəşt»)
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Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər, işıqlı, ölməz Günəşə,
Kimin ki atları sürətlidir – dua
və tərif, sevinclə şöhrət ona.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat»...
1. Dua edirik biz,
Günəşə, Ölməz İşığa Kimin ki atları sürətlidir.
Haçan Günəş işıq saçır,
Haçan Günəş isidir,
Durar mələklər,
Hamısı yüz minlərlə
Səadəti seçərlər, 1
Səadəti mükafat verərlər,
Xoşbəxtlik bağışlarlar,
Mazdanın yaratdığı
Yerə,
Dünyanın tərəqqisi üçün,
Həqiqətin böyüməsi üçün.
2. Haçan ki doğur GünəşMazdanın yaratdığı.
Təmizlənir Yer üzü,
Təmizlənir axan sular,
Təmizlənir, paklanır,
Suların mənbəyi də.
Hovuzlar da paklanır,
Dənizlər də paklanır,
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Müqəddəs Ruhun
Bütün yaratdıqları
paklanır.
3. Günəş yüksəlməyəndə,
Divlər bütün məhv edir,
Nə varsa, Yer üzündə.
Mələklər burada Cismani dünyada
Qala bilməzlər.
4. Kim dua edir Günəşə,
Ölməz İşığa, Kimin ki
Atları sürətlidir,
Qaranlıqla döyüşmək üçün.
Zülmətdən doğulmuş
Divləri dəf etmək üçün.
İfritələrlə, cadugərlərlə
Döyüşmək üçün.
Həlak olmaqdan
Qorunmaq üçün.
Unutqanlıqdan,
Yaddaşsızlıqdan
qorunmaq üçün. 2
O, dua edir Mazdaya,
Ölməz Müqəddəslərə.
Öz ruhu ilə.
Yazatlar əzizlər Yerdə olanları, göydəkiləri,
Kim ki dua edir Günəşə,
Ölməz İşığa –
Kimin ki atları sürətlidir.
5. Dua edək MitrayaKimin ki tarlası genişdir,
Kimin ki qulağı min,
Kimin ki gözləri saysız.
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Hansı ki sərrast vurur
Divlərin kəlləsinə 3
Öz toppuzunu.
Dua edək,
Günəş və Ay arasında
Ən yaxşı əlaqəyə,
Ən yaxşı həmrəyliyə.
6. Dua edirəm hər gün Xoşbəxtlik üçün.
Dua edirəm uca səslə.
Ölməz Günəşə,
Kimin ki
Atları sürətlidir.
Dua edirəm,
Ölməz işığa,
Kimin ki
Atları sürətlidir.
İcra edirəm ayini
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Fikrimlə, əməlimlə
Və həqiqi sözlərlə
Ehtiram göstərirəm
Günəşə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».4
7. «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat»... (İki dəfə )
Dua və tərif, qüdrət və güc
istərəm ölməz Günəşə parlaq, sürətli atları olana.
«Həqiqət – ən yaxşı xoşbəxtlikdir»...
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Mitra himni
(Yəşt 10. «Mihr-yəşt»)
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Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər Mitraya-kimin ki
otlağı genişdir və Ramanakimin ki çəməni yaxşıdır, dua və tərif, sevinc və şöhrət onlara.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...»
I
1. Spitama Zərdüştə
Dedi Ahura Mazda:
«Mitranı belə
Mən yaratmışam –
Kimin ki otlağı genişdir,
Onun üçün o, layiqdir,
Duaya və tərifə.
Necə ki
Mən Ahura Mazda.
2. Ölkəni dağıdır alçaq –
O kəs ki sözünü tütmür
O, pisdir yüz yaramazdan.
Dindarları zay edir.
Ol sadiq öz əhdinə,
Öz sözünə, Spitama.
Həm yalançı yad dindarla,
Həm sadiq möminlə;
Görürsən əhd sözü
Məxsusdur hər ikisinə,
Yalançıya və doğruçuya.
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3. Sürətli atı Mitra verər –
Kimin ki otlağı genişdir,
O kəsə ki sadiq sözünə.
Bağışlar doğru yolu,
Ahura Məzda Odu1,
O kəsə ki sadiq sözünə.
Ancaq müqəddəs dindarlar
Və güclü fravaşilər
Xeyirli uşaqlar bağışlayırlar,
O kəsə ki sadiq sözünə.»
4. Dua edirəm Ona,
Uca səslə, avazla.
Dua edirəm hər gün –
Xoşbəxtlik üçün.
Ehtiram göstəririk,
Mitraya qurban ilə Kimin ki otlağı genişdir.
Ehtiram göstəririk,
Biz Mitraya hər zamanKimin ki otlağı genişdir,
Xoşbəxtlik və rahatlıq
Bağışlayandır həmişə
Ariya ölkələrinə.
5. Qoy köməyə gəlsin bizə,
Gəlsin ərazi üçün,
Gəlsin dəstək olmağa,
Gəlsin, şəfqət, rəhm üçün,
Gəlsin şəfa vermək üçün,
Gəlsin qələbə üçün.
Qoy gəlsin xoşbəxtlik üçün
Qoy gəlsin dindarlıq üçün.
O, qudrətli qalib gələn,
O, yalanın fövqündə,
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O, layiqdir tərifə,
O, dünyanın Mitrası Kimin ki otlağı genişdir.
6. Mən Ona dua edirəm,
Qüdrətli Mitraya –
Yaranmışların güclüsu.2
Ayin icra edərkən
Göstərirəm ehtiram,
Onu tərifləyirəm,
Uca səslə, avazla,
Dua edirəm Ona,
Baş əyirəm Mitraya –
Kimin ki otlağı genişdir.
Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya –
Kimin ki otlağı genişdir,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli dil ilə
Müqəddəs kəlmələrlə,
Nitqimizlə, əməlimizlə.
Ayin icra edərkən,
Həm də doğru deyilən
haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».
II
7. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya –
Kimin ki otlağı genişdir,
Kimin ki sözü haqdır,
Kim ki min qulaqlıdır,
Kim ki qəd-qamətlidir,
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Kimin ki gözü saysız,
Qüdrətli və ucadır.
O, eninə keçirir,
Dünyanı gözdən.
O, yuxusuz, yatmayan.
8. Ölkələrin hökmdarları
Döyüşə gedərkən
Çağırır onu.
Onlara qarşı olan,
Cərgələri birləşmiş,
Qana susamış
Düşmən ölkələrin
Yağı ordusuna qarşı.
9. Birinci kim təriflər,
Onu etiqadı ilə,
Öz fikri, öz gücü ilə
Və ona tərəf dönər,
Ona kömək edər Mitra –
Kimin ki otlağı genişdir,
Qalibiyyətli küləklə,
Və Qələbə yazatıyla3
Dua edirəm Ona –
Xoşbəxtlik üçün...
III
10. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
11. Atların yalına əyilən
Əsgərlər Mitranı çağırır,
Sağlamlıq istərlər –
özlərinə,
Dirənmə gücü istərlər –
atlarına,
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Düşməni uzaqdan
görmək üçün
Qabiliyyət istərlər,
Onlara qalib gəlmək üçün
Bir zərbə ilə
Bütün dost olmayan,
Düşmənçilik edənlərə,
Həm də hər bir düşmənə.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
IV
12. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
13. Göylərin bütün yazatlarından
Ən birinci o qalxır,
Hara üzərindən
Ölməz Günəşdən öncə Onun sürətli atları
Və o yetişir birinci,
Gözəl və qızılı
Zirvələrə, görür ordan –
Bütün Ariya diyarını.
14. Harada cəsur fatehlər
Toplanarlar döyüşə?
Harada uca dağlarda
Gizlənən dolu otlaq? –
Heyvanlar sağılır azad.
Harada göllərdə dalğalar? –
Dərinlikdən dik qalxar.
Harada gəmi üzən çay? –
Öz geniş axınıyla
Tələsir tökülməyə
Porutdakı İşkataya,
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Harayvda Mərvə,
Soqdinada Havə,
Həm tökülür Harəzmə.4
15. Həm Şərqə, həm də Qərbə,
İki tərəfdən Şimalda,
İki tərəfdən Cənubda
Və gözəl karşvarı
Çoxlu əhalisi ilə Hvaniratanı - 5
Seyr edir güclü Mitra.
16. Karşvarlar üstündən
Uçur o göy yazatı –
Xoşbəxtlik bağışlayır.
Karşvarlar üstündən
Uçur o göy yazatı –
Hakimiyyət bağışlayır.
O kəslər üçün möhkəm edir
qalibiyyəti,
Dərk edibsə,- Həqiqəti.
Ona dua edib icra edərlər
Neçə gərək ayinləri.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
V
17. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Hansı ki heç kəs
Onu aldada bilməz.
Evdə evin sahbi,
Ailədə böyük olan,
Nə qəbilədə başçı,
Nə ölkədə hakim olan
Onu aldada bilməz.
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18. Əgər olsa, yalançı –
Evdə evin sahibi,
Ailədə böyük olan,
Həm qəbilədə başçı,
Həm ölkədə hakim olan,
Hirsli, qəzəbli Mitra.
Puç edəcək bir anda:
O evi və ailəni,
Qəbiləni və ölkəni,
Öldürər ev sahibini –
Ailədə ən böyüyü,
Qəbilədə başçını,
Ölkə hakimlərini,
Ölkələrin hökmdarlarını.
19. O tərəfdən atılır,
Hirsli olur Mitra haçan.
Yalançı öz ağlıyla
Bunu bilməz heç zaman.
20. Sürə bilməz atını
Mitraya qarşı olan.
Hərəkəti olmaz ki,
Qaça bilsin irəli.
Aparanı aparmaz,
Gətirəni gətirməz,
Yalançı önə atsa,
Nizə qayıdar geri.
Pislər edər bəd dua
Danarlar sözlərini.
21. Haçan asanca atsa,
Kimisə nişan alsa,
Yenə zərəri olmaz –
Sözünü pozan, danan,
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Pisin bəd duasından.
Hansı ki o atılan,
Mitraya qarşı olan
Nizəni yel aparar.
Pislər edər bəd dua,
Danarlar sözlərini.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
VI
22. Ehtiram göstəririk,
Biz Mitraya hər zaman...
Uzaq edər fəlakəti,
Deməsələr Ona yalan.
23. Hücumlardan qoru bizi,
Fəlakətdən qoru bizi,
Yalan demirik sənə
Haçan kl sən hirslisən.
Bax belə qorxudursan
Sənə qarşı olanları,
Öz əhdini dananları,
Qollarının gücünü,
Ayağının duruşunu,
Gözlərinin nurunu
alırsan.
Qulağını kar edirsən,
Sən qəzəbli olan zaman.
24. İtiuclu nizə də,
Uzaqdan atılan ox da
Yaxın gəlməz ki,
Hədəf olan o kəsə.
Kimə gəlsə köməyə,
Müdrik Mitra –
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O, qüdrətli,
O, əsas öndə aparan,
Onun gözləri saysız,
Hansı ki deməz yalan.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VII
25. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Hamıdan güclü fatehə,
Xeyirxahlıq verənə.
Ən təmiz və ən uca,
İltifatlı dualarla.
Ən yüksək və ən müdrik
Tanrı sözünü
Öz içındə saxlayır.
O, qüdrətli, döyüşən,
O, xeyirxah, qolu güclü.
26. Nə dağıdır başını,6
Cəza verir divlərə,
Sədaqətli olmayan
İnsanlara rəhm etməz.
Zay edən cadugərlərə
rəhm etməz.
Bütün ölkəni gətirər
Xeyirxah yüksəlişə,
Ona yalan deməsələr.
Bütün ölkəni gətirər,
Ən yüksək qələbəyə
Ona yalan deməsələr.
27. İtaətsiz ölkəni
O öz yolundan edər,
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Xoşbəxtliyindən döndərər,
Qalibiyyətdən edər.
Müdafiə olmayana
On minlərlə zərbə vurar,
O, qüdrətli, öndə gedən,
Onun gözləri saysız,
Hansı ki deməz yalan.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VIII
28. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Hansı ki o götürür,
Böyük evlərin dirəklərini.
Qapıları bərkidir,
O kəsə ev bağışlar –
Heyvanıyla, insanıyla.
Kim ki dua edir Ona.
Haçan qəzəbli olsa,
Dua etməyənlərin
Evlərini dağıdar.
29. Zalım da olursan,
Xeyirxa da,
Sən – Mitra ölkə üçün.
Zalım da olursan,
Xeyirxah da,
Sən – Mitra insanlar üçün.
Sən sülh və hərb ilə
Ölkəni idarə edirsən,
Mitra.
30. Sən yararlı qadına
Xeyirli lent verirsən,
Yorğan-döşək, yastıqlar,
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Çox böyük ev verirsən,
Ey Mitra!
Sən yararlı qadına
Xeyirli lent verirsən,
Yorğan-döşək, yastıqlar,
Çox uca ev verirsən,
Ey Mitra!
Harada ki dindar
Dua ilə,
Sənin adını çağırır.
Ayin icra edərkən
Səni çağırır, Mitra!
31. Çağırıram adını –
Sənə dua edərkən,
Ayin icra edərkən
Çağırıram səni, Mitra !
Ölçülü və ucadan.
Çağırıram adını –
Böyük ehtiram ilə.
Sənə dua edərkən,
Ayin icra edərkən,
Sənə - qüdrətli Mitra –
Hansı ki deməz yalan.
32. Qulaq asdın duamıza
Razı qaldın, ey Mitra !
Aşağıların duası ilə
Yaxın gəl, ayinimizi
İcra edərkən.
Kəsdiyimiz qurbanları
Sən qəbul et yeməyə,
Sən götür onları Cənnət Evinə.7
33. Elə uğur ver bizə,
Sən, ey qüdrətli Mitra
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Dinə görə söz vermisən,
İstərik əməl edəsən.
Bizə güc və qələbə ver,
Bizə ən yaxşı həyat,
Bizə düzlük, doğruluq ver.
Vicdanlı et bizi sən,
Müqəddəs et bizi sən,
Bizə elm ver,
Bizə ilahi qələbə.
Bizə üstün Həqiqət ver,
Bizə doğru deyilən
Müqəddəs kəlmələr ver.
34. Biz – mehriban olanlar.
Yaxşılar, xeyirxahlar,
Ümidlə və sevinclə
Bacaraq qalib gələk Bizə qarşı olanlara.
Biz – mehriban olanlar,
Yaxşılar, xeyirxahlar,
Ümidlə və sevinclə
Bacaraq qalib gələk Bizə düşmən olanlara.
Biz – mehriban olanlar,
Yaxşılar, xeyirxahlar,
Ümidlə və sevinclə
Bacaraq kəsə bilək Hər cür düşmənçiliyi
İnsanlar və divlər
arasında.
İfritələr, cadugərlər,
Həm kavi tiranları,
Həm zalım, həm də qəddar
Karapanlar arasında.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
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IX
35. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
O, mükafat gətirən,
O, ordunu aparan,
Min kərə ağıllı hakim.
O, hamını irəli
Aparan bir hökmdar.
36. Ordusunu düzərək,
O başlayır döyüşə.
Sırasını yararaq
O vuruşa-vuruşa
Sıxır cinahlarını,
Döyüşə girən ordu,
Dağılır mərkəzindən.
Qanhərisli bu düşmən Beləcə məğlub olur.
37. Gətirir hakimiyyətin
Vahiməsini onlara,
Gətirir hakimiyyətin
Qorxusunu onlara,
Sözündə düz olmayan
İnsanların kəsər başını.
Sözündə düz olmayan
İnsanların uçurdar başını.
38. Süpürür onların daxmalarını,
Mənzilləri mənzil deyil.
Harada əvvəl yaşayardı –
Öz sözündən dönənlər.
Yalançılar öldürərdi,
Həqiqətən, doğruları.
Öz sözündən dönənlər Tozlu yollarla qovur -
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Mal-qaranı,
Bollu otlaqdan uzağa –
Arabanın izində,
Üzlərindən tökülən
Göz yaşları içində.
39. Uçar hədər oxları
Qartalı keçən sürətlə.
Möhkəm olsa da yayları
Yaralaya bilməzlər,
Çünki onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı.
Bu vaxt çox hirsli olur
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
İtiuclu nizələr,
Ağac sapları ilə uçar.
Yalançıların əlindən
Uçar hədər,
Yaralaya bilməzlər,
Çünki onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı.
Bu vaxt çox hirsli olur
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
40. Onların bıçaqları
İnsanların başını
Yaralaya bilməz:
Haçan onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı –
Bu vaxt qəzəbli olur
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
Onların baltaları
Endirilib uğurla.
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Yaralaya bilməzlər –
Kimsəni.
Haçan onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı.
Bu vaxt qəzəbli olur,
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
41. Mitra onları qorxudar,
Raşna dəhşətə salar.
Sraoşa-Aşinin dostu
Qovar, onları rədd edər,
Həm qoruyan yazatlar
Ordusunu tərk edər.
Haçan onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı.
Bu vaxt qəzəbli olur
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
42. Qışqırır onlar: «Ey Mitra,
Kimin ki otlağı genişdir.
Atlar Mitraya bizi cəlb edər
Və bu qolugüclülər
Bizi bıçaqla kəsər.»
43. Onları yerlə yeksan
Edər Mitra –
Kimin ki otlağı genişdır.
O öldürür yüzünü
Əlli zərbə ilə.
O öldürür minini
Yüz zərbə ilə.
On minini öldürür
Min zərbə ilə.
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Saysızını öldürür
On min zərbə ilə.
Haçan onlar tanımaz,
Qəbul etməz Mitranı Bu vaxt qəzəbli olur
Mitranın baxışları –
Kimin ki otlağı genişdir.
Dua edirəm mən,
Xoşbəxtlik üçün...
X
44. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Kimin ki məskəni
Əhatə edir Yeri.
O bu maddi aləmdə
Gəlməz heç bir ölçüyə.
O, işiqlı və parlaq,
Yayılmış eninə,
Hər tərəfə.
45. Səkkiz köməkçisi var,
Səkkizi də ən uca
Zirvələrdə tutmuş qərar.
Hər yana diqqət edir,
İzləyir ölkələri –
Kimlər danır sözünü,
Onları tanıyarlar,
Onları ayırarlar,
Haçan onlar birinci
Əhdlərini pozarlar,
İzləyərlər o kəsləri –
Kimlər sözündən dönər,
O yalançıları ki,
Dindarları döyərlər.
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46 . O dindarları ki,
Müşaiyət edir Mitra –
Kimin ki otlağı genişdir.
O qoruyur onları,
Qabaqdan və arxadan.
O qoruyur onları,
Hər yandan, hər tərəfdən.
O, yalanın fövqündə,
Hər şeyi öncə görən.
Köməyə gəlir onlara,
Güclü və hər şeyi görən.
Onun gözləri saysız,
Hansı ki deməz yalan.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üşün...
XI
47. Ehtiram göstəririk,
Biz Mitraya hər zaman...
Onun çılğın atları
Enli dırnaqlarıyla
Döyüşən ölkələrin
Cərgələri birləşmış,
Qaniçən ordusuna
Qarşı çapar.
48. Haçan yüyürür Mitra? –
Döyüşən ölkələrin
Cərgələri birləşmiş
Qaniçən ordusuna
Zərbə vurmağa.
Sözündə düz olmayan,
Xəyanətkar kəslərin
Tutur ayağından.
Gözlərini bağlayır,
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Qulağını tıxayır,
Yer tutmaz ayaqları,
Cavab verməyə güc yox.
Hansı ölkə, hansı düşmən,
Öz sözünü pozarsa,
Belə edir Mitra –
Kimin ki otlağı genişdir.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XII
49. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
50. Hansı ki məskənini
Yaratdı Ahura Mazda.
Yüksək, uca Harada.
O, şişuclu, işıqlı,
Orada qaranlıq yox,
Orada gecə yox,
Orada üşümə yox,
Orada soyuq yox,
Orada xəstəlik yox –
Ölüm gətirən,
Orada pis niyyətli yox –
Divlərdən olan.
Onlar qalxa bilməzlər
Haranın zirvəsinə.
51. Ölməz Müqəddəslər –
Bu məskəni yaratdılar
Dində öndəgörmə üçün.
Günəşlə bərabər olan
Mitra uca Haradan
Görür cismani dünyanı.
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52 . Ancaq qaçıb gedir O –
Şər yaradan cani
Və sürətli arabada
Qovur atları Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Qüdrətli Sraoşa ilə,
Möcüzəli Narya-Sanha ilə
Öldürür yalançını,
Həm hərbi nizamla,
Həm təkbətək döyüşdə.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XIII
53. Ehtiram göstəririk,
Biz Mitraya hər zaman...
Qaldırıb əllərini
Tez-tez şikayət edir,
Yaradan Ahura Mazdaya
Belə deyər:
54. «Bütün yaranmışların
Müdafiəçisi mənəm,
Mən-Mitra fayda verən.
Bütün yaranmışların
Mühafizəçisi mənəm,
Mən-Mitra fayda verən.
Lakin insanlar adımı
Çağırmazlar dua ilə,
Ehtiram etməzlər mənə.
Onlar dua edən zaman
Başqa adları çağırar,
Başqa Allahı çağırar.
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55. Haçan ki insanlar
Dua oxusalar,
Ehtiramla adıma.
Necə ki başqa Allahın
Çağıraraq adını
Dua edirlər.
Həqiqətən, mən
Əməli saleh olan
İnsanların yanına endim,
Müəyyən bir müddətə
Öz ölməz həyatımla.»
56. Yalnız sənin adını
Çağırırlar dua ilə,
Çox gözəl və ucadan
Ayin icra edərkən.
Çağırıram dualarla
Sən, ey güclü Mitra,
Ayin icra edərkən
Çağırıram səni mən9
57-59. Qulaq asıb bizim duamıza...10
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XIV
60. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya Hansı ki şöhrətə layiq,
Gözəl və hörmətə layiq.
İstəsə xeyirxah,
Varidat bağışlayan...11
... Bəxşiş verən –
Hansı ki onun
gözləri saysız,
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Qüdrətli və öndə gedən,
Hansı ki deməz yalan.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XV
61. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
O, ayaqda olan, yatmayan,
O, hər şeyi görən, cəsur.
Diqqətli dualarla
Suları idarə edir,
Bitkiləri idarə edir.
O, iz açır12
Məharətlə, ağılla.
O, yalanın fövqündə,
Onu yaradan Ahura Mazda.
62. O kəslər ki sözünü tutmaz,
Onlara güc və qüvvət verməz.
Xoşbəxtlik verməz yalançılara,
Mükafat verməz onlara.
63. Haçan hirsli olursan:
Qollarının gücünü,
Ayağının duruşunu,
Gözlərinin nurunu,
Qulağının eşitməyini
Sən onlardan alırsan...13
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XVI
64. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
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Onun ruhu Vera üçün
Gözəl, uzun müddətli
Böyük dayaqdır,
Aparır Vera ailəsini
Bütün yeddi karşvara.
65. Sürətlilərdən sürətli,
Yaxşıların ən yaxşısı,
Cürətlilırdən cürətli,
Cəsurların ən cəsuru..
Tərəqqi və bolluq verən,
Heyvanlar bağışlayan,
Oğullar bağışlayan,
Həqiqətin sahib olduğu
Yaxşı həyat verən.
66. Birlikdədir onlarla
Gözəl Aşi və Sərvət.
Sürətli arabada
Onunla cəsur ərlər,
Hvarnonun kaviləri,
Daimi hökmran kimi.
Həm Qələbə yazatı
Həm pak fravaşilər.
O kəs kim ki onlarladır,14
O, əməli salehlədir...
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XVII
67. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Sürür arabasını
Çox hündür təkərləri.
O uçaraq göylərdə Şərq tərəfdən.
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Gözəl karşvarlar üstündən,
İşıqlı Hvanirata
üstündən,
Həm Mazdanın verdiyi
səadət,
Həm də qalibiyyət
Yanaşı gedir onunla.
68. Onlarla arabanı
Sürür ucalan Aşi,
Mazdaya ehtiram
Göstərən Vera – 15
Qoyur yolun əsasını.
İşıqlı, parıldayan,
Ağ və şəfəq saçan,
Hansı ki onların
kölgəsi yox.
Göylərin çapan atları
Cəlb edir göylərin
genişliyində onu,
Ancaq Qələbə yazatı
Buraxır uzağa onu.
Hansı ki qorxurlar ondan –
Bütün ağla gələn divlər,
Və günahkar yalançılar16
69. «Gəlməz bizim üstümüzə,
Qəzəbli hakimlərin hirsi,
Hansı ki minlərlə zərbə
Endirir düşmənlərə.
Kimin ki gözləri saysız,
Qüdrətli və irəli aparan,
Həm də yalanın fövqündə!»
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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XVIII
70. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Uçur onun önündə
Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Qəddar Qaban sürətində,
Həris, iti dişləriylə,
İti, köpək dişləriylə
Dağıdıb yıxdı.
Azğın, əlçatmaz,
Hirsli, üzü alabəzək.
Kimin ki metaldandır
ayaqları,
Metaldandır quyruğu,
Metaldandır çənəsi.
71. Hansı ki hücum edərkən
O atılır sürətlə,
Məhv edir şücaətlə
Düşmən olanı dərhal.
İndiyədək düşünmür
O qırıbdı kiminsə
Onurğasını,
Həyat dirəyini,
Həyat çeşməsini,
Düşməni əzməklə yox.
72 . Birdəfəlik parçalayır,
O, saçları, sümükləri.
Torpaq ilə qarışdırır,
Qanını, beynini yalançıların.17
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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XIX
73. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Kim ki sevinir tez-tez,
Qaldırır əllərini
Yaradana Ahura Mazdaya,
Belə deyir:
«Ey Müqəddəs Ruh,
Sənsən Yaradan
Xeyirxah, canlı dünyanı!
74. Haçan ki insanlar
Çağırmaqla adımı,
Dualar oxusalar.
Necə ki dua edirlər
dualarla,
Onlar başqa Allahın
Çağırmaqla adını.
Həqiqətən, mən Əməlisaleh olan,
Endim insanların yanına,
Müəyyən bir müddətə,
Öz ölməz həyatımla».
75. Qoruyaq məskənimizi,
Məskənimizi tərk etməyək,
Evimizi tərk etməyək,
Kökümüzü tərk etməyək,
Tərk etməyək xalqımızı,
Hamısını qoruyaq,
Güclü qollarımızla Bizə dost olmayanlardan.
76. Düşmən olan düşmənlərin
ədavətinə
Sən vurursan zərbəni
Mitra.
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Dağıt xeyirxahların
qatillərini,
Ey, Sən – hansı ki
Atların mehriban,
Çox qəşəng araban,
Güclü kömək edirsən
Çağırsalar səni haçan.
77. Səni
Çağırıram köməyə,
Gəl bizə sən köməyə.
Bağışlanan hədiyyələrlə,
Bol-bol icra edilən
Razı salan ayinlərlə.
Hansı ki sənin müdafiənlə,
Çox uzun müddətə
Yerləşək biz Xeyirxah məskəndə.
78. Qoruyursan o ölkəni Harada ehtiramı
Göstərirlər sənə, Mitra Kimin ki otlağı genişdir
Dağıdırsan o ölkəni
Hansı ki itaət etməz
sənə, Mitra.
Səni çağırıram köməyə,
Qoy bizə gəlsin köməyə
Qüdrətli,
Yenilməz qüvvətli,
Tərifə layiq olan,
Böyük ölkələrin sahibi,
Təriflərə layiq Mitra.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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XX
79. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Odur məskənlər verən.
Həm də Raşnadır
nəsilləri davamlı,
əbədi edən.
80. Məskənlərin qoruyanı,
Yalan deməyənlərin
Müdafiəçisi – sən,
Sən icmanın qoruyanı,
Yalan deməyənlərin
Müdafiəçisi – sən,
Ən yaxşı nəsli19
sən verirsən
Və qalibiyyəti də Ahura tərəfindən yaradılmış.
Öz sözünü pozanlar
Sonuncu Məhkəmədə20
Yuvarlanar, yıxılar,
Keçə bilməz körpüdən
Onlardan çoxları uzanmış.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XXI
81. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Odur məskənlər verən.
Hansı ki Raşnadır
Nəsilləri davamlı,
əbədi edən.
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82. Minlərlə məharət ona
Vermiş Ahura Mazda.
Gözləri onun saysız,
Bax, bu gözlərlə
Və bu məharətlə
Məqamını gözləyir,
Sözünü pozan
Yalançıları izləyir.
Təşəkkür gözlərinə,
Təşəkkür məharətinə.
Ki, aldanmaz heç zaman
Qüdrətli Mitra Hansı ki onun
gözləri saysız,
Qüdrətli və öndəgedən
Hansı ki deməz yalan.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XXII
83. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Qaldırıb əllərini
Ölkələrin sahibləri
Çağırır köməyə onu.
Qaldırıb əllərini
Tayfaların başçıları
Çağırır köməyə onu.
84. Ona tərəf
Qaldırıb əllərini
Ailə başçıları
Çağırır köməyə onu.
Onu inək istəyir
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Çağırır köməyə onu –
Sağılmaq üçün.21
Qaldırıb əllərini
Həqiqi kasıb olan,
Hüququndan mərhum olan
Çağırır köməyə onu.
85. Bu çağıran sədalar
İşıqlı göylər üstündən
Bu yeri gəzər, dolaşar,
Bütün yeddi karşvarı
İldırım kimi keçər,
Necə ki inəklərin
səsi keçər.
86. Haçan onu aparırlar,
Qaldırıb əllərini
O çağırır köməyə,
Yada salıb sürüsünü
deyir belə:
«Haçan bizi sürümüzə
Geriyə qovar Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Haçan o,
Yalanın faydasına
qaçanları
Qaytarar geri Həqiqətin yoluna?»
87. Kimdən razı qalarsa,
Kömək edər ona Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Kimlər hirsləndirsə onu,
Evlərini, kəndlərini,
Diyarlarını, ölkələrini,
Ölkələrin cəmini
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Dağıdar, məhv edər Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XXIII
88. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Hansı kı dua edir,
Şüalanan və parlaq,
Şəfalı, qızılgözlü
Haoma ona.
Uca Hara dağında,
Ucalan son zirvədə,
Əlçatmaz Hukaryada,
Çiçəklənmiş və təmiz,
Eybsiz barsman ilə,
Ləkəsiz, təmiz ayinlə
Və səhvsiz sözlərlə.
89. Onu kahin qoydu
Özünə - Ahura Mazda.
Ürəkdən dua edən,
Əzəmətlə oxuyan
Kahin dua etdi ürəkdən,
Yaradana Ahura Mazdaya.
Dua etdi:
Ölməz Müqəddəslərə,
Ucaldı onun səsi,
Göylərin işığına,
Gəzdi bütün Yer üzünüBütün yeddi karşvarı.
90 . O birinci kahin haomanı,22
Ulduzların yazdığı,
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Müqəddəs Ruhun
yaratdığı,
Qaldırdı uca Haraya.
Qorudu onu AhuraÖlməz Müqəddəs,
O, gözəl üzlü –
Hansı ki Günəş ona
Ehtiram göstərir.
Kimin ki atları sürətlidir.
91. Baş əyək Mitraya –
Kimin ki otlağı genişdir,
Kimin ki, min qulağı var,
Kimin ki gözləri saysız.
Bəli sən,
Layiq görülərsən,
Duaya və tərifə,
Ərlərin evlərində,
Ey Mitra,
Qoy xoşbəxtlik olsun,
O ərə ki,
Sənə ehtiram edir,
Götürər odunu və barsmanı,
Götürər süd ilə həvəngdəstəni,
Yuyulmuş əlləri ilə
Yuyar həvəngi də,
dəstəyini də.
Həm silər barsmanı,
Həm haomanı qaldırıb
Oxuyar «Ahuna Varya»23
92 . Təqdir etdi bu dini
Yaradan Ahura Mazda,
Xeyirxah Fikrin iradəsiylə
Və Həqiqətlə,
Hansı ki ən Yaxşıdır.
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Hakimiyyətlə,
Hansı ki Arzu olunan.
Müqəddəs Möminliklə
Və Bütövlüklə, ÖlməzlikləHansı ki onu seçdilər.
Ölməz Müqəddəslər
Seçdilər bu Dini.
Yaradan Ahura Mazda
Xilas edən Mitraya,
Hökmranlıq verdi,
Bütün dünya üzərində.
Ölməz Müqəddəslər
Səndə gördü, ey MitraCanlıların hakimini,
Canlıların hökmdarını.
Sən tənzimləyirsən Dini,
Sən yaradılışda ən yaxşı.
93. Bu iki dünyada
Sən bizi qoru, MitraHansı ki sənin
Otlağın genişdir.
Həm bu canlı dünyada,
Həm o ruh dünyasında,
Qoru saxta Ölümdən,
Qoru saxta Qəzəbdən,
Qoru yalançıların
düşmən ordusundan.
Qalxmış qanlı,
Qorxulu bayraqları.
Qoru Qəzəbin hücumundan,
Qoru cani Qəzəbin təqibindən,
Qoru divlərdən olan,
Puçluqdan, fanilikdən.
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94. Bizə ver, ey Mitra,
Sənin ki otlağın genişdir.
Təlim ver gücümüzə,
Sağlamlıq ver bizə.
Düşmənləri uzaqdan
Görmək bacarığı ver.
Qalib gələ bilək biz,
Düşmənə bir zərbə ilə.
Bütün bizə dost olmayan
Düşmənçilik edənlərə,
Həm də hər bir düşmənə.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXIV
95. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Hansı ki Yer üzünü
Keçir eninə.
Günəş batandan sonra
Toxunub iki tərəfinə
Dəyirmi, uzaq mənzilli,
Bu geniş Yer üzünün,
Hər şeyi gözdən keçirir,
nə varsa,
Yer ilə göy arasında.
96. Əlində baltası var:
Həm yüz dəfə iti olan,
Həm yüz dəfə zərblə vuran,24
Sarı metaldandır o,
Ərləri aşağı tökən,
Çəkilmiş qızıl suyuna,
Həm ən güclü silahdır,
Həm də ən qalib gələn.
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97. Titrəyir önündə onun
Pozucu Anhra Man,
Titrəyir önündə onun
Lənətlənmiş Qəzəb,
Titrəyir önündə onun
Ağır əlli tənbəllik,
Titrəyir önündə onun
Bütün ağla gələn divlər
Və günahkar yalançılar.25
98. Qoy nişan almasın bizi
Hirsli zərbə ilə Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Bizə zərbə vurma, Mitra Kimin ki otlağı genişdir!
Yazatların ən güclüsü,
Yazatların cürətlisi,
Yazatların ən canlısı,
Yazatların sürətlisi.
Yer üzünə gələnlərdən
Hamıdan qalibiyyətli Mitradır Kimin ki otlağı genişdir.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXV
99. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Titrəyir önündə onun
Bütün ağla gələn divlər
Və günahkar yalançılar.
Uçur hakim olduğu
ölkələrə Hansı ki onun
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otlağı genişdır.
Uçur sağ tərəfindən 26
Dəyirmi, uzaq mənzilli,
Bu geniş Yer üzünün.
100. Sraoşa, dostu Aşi
Mitradan sağda uçur,
Uca, qüdrətli Raşna
Mitradan solda uçur,
Həm sular, həm bitkilər,
Həm dindar fravaşilər
Uçurlar hər tərəfdən.
101. Mitra verir onlara
Qartal ötən oxları.
Uçub çatırsa əgər
Düşmən ölkələrə,
Birinci zərbəsini
Vurur, endirir Mitra,
İnsanlara, atlara,
Titrəyər zərbəsindən
Həm atlar, həm insanlar.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXVI
102. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Ağdır onun atları,
Nizəsi uzun, iti,
Sürətlidir oxları,
Ağıllı əsgərlə vurar
Zərbəsini uzaqdan.
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103. Yaratdı gözətçi Onu,
Yaradan Ahura Mazda.
Bütün xeyirxah dünyaya.
O, mühafizəçi və keşikçi
Bütün xeyirxah dünyaya.
O qoruyur Mazdanın
Yaratdığını sayıq.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXVII
104. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
O, uzun əlləri ilə
Yoxlayır yalançını.
Şərqdə yaxalandı o,
Qərbdə öldürüldü o,
Ya Ranhanın mənbəyində,
Ya da Yerin mərkəzində.
105. Yapışar Mitra ondan
İki əliylə.
Bədbəxt və azmış,
Ürəkdən sevinməyən
Bədbəxt belə düşünər:
O, şəri görməz ki...
O, yalanı görməz ki Haçan baxmasa Mitra.
106. Ancaq düşünürəm,
Öz ağlımla mən.
«Elə bir ölümlü
Yox bu dünyada –
Belə pis fikirlə
Güclü ola bilsin o,
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Nəinki xeyirxah,
fikirlə Mitra
Və elə bir ölümlü
Yox bu dünyada
Hansı ki pis sözlə
Güclü ola bilsin o,
Nəinki xeyirxah
sözlə Mitra.
Və elə bir ölümlü
Yox bu dünyada –
Hansı ki pis əməllə
Güclü ola bilsin o,
Nəinki xeyirxah
Əməllə Mitra.
107. Və elə bir ölümlü
Yox bu dünyada Hansı ki ağlı çox olsun,
Nəinki valehedici,
Fərasətli Mitranın.
Elə bir ölümlü,
Yox bu dünyada İki qulağıyla
Elə sayıq eşitsin,
Necə eşidir
Sayıq qulaqlı,
Min kərə ağıllı Mitra.
O görür,
Bütün yalançıları,
Onlara qarşı
Var gücü ilə çıxış edir,
Uçur o – hakim Mitra.
Uzaqgörən baxışı ilə
O görür hamını.
108. «Kim dua edər mənə?
Qorunmaz kim məndən?
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Kim ehtiram göstərər mənə?
Aldadar kim məni?
Kimə xoşbəxtlik, səadət,
Kİmə möhkəm, sağlam bədən
Bağışlaya bilərəm mən?
Kimə istənilən xeyri
Bağışlaya bilərəm mən?
Nəsillərin davamlı,
Doğumunu bundan sonra
Kimə
Qaytara bilərəm mən?
109. Kimə güclü hakimiyyət,
Parlaq, çox gözəl ordu
Qəflətən bağışlaram? Zalımın başını əzənə,
Qanunsuz hakimlərdən,
Düşmən hakimlərdən,
Qəzəblə qisas alana,
Gecikmədən cəza verənə
Əsəbi haçan olsa,
O ram olur Mitraya,
Razı qalır sözündən 27.
110. Kimə xoşbəxtlik, ölüm,
Kimə ehtiyac bədbəxtliyini
Bağışlaya bilərəm mən?
Kimin məhşur nəslini
Birdəfəlik
Məhv edə bilərəm mən?
111. Kimdən güclü hakimiyyəti,
Parlaq, gözəl ordunu
Qəflətən alaram mən? –
Qanunsuz hakimlərdən,
Düşmən hakimlərdən,
Zalımın başını əzənə,
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Qəzəblə cəza verənlərə
Gecikmədən cəza verəndən.
Əsəbi olsa haçan,
O hirslənər Mitraya
Razı qalmaz sözündən»
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XXVIII
112. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Həm gümüş nizə ilə,
Həm də qızıl zirehdə
Enlikürək əsgər
Qırmancla qovur.
Keçsə hansı ölkədən,
Harada ehtiramı
Göstərirlər Mitraya,
Enli vadiləri
Verir otarmaq üçün Veyillənir harda ki,
Heyvanlar və insanlar
Rahatca yer üzündə.
113. Ey Mitra,
Qoy bizə köməyə
Gəlsin Ahura!
Onun qamçı zərbələri
Doğmağa məcbur edəcək
atları.
Onun fit çalan qamçısından,
Onun zanqıldayan yay ipindən,
Onun uçan iti oxlarından
Yıxılar qan tökən,
Döyüşən rəzillər.
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114. Həm də bizə ver, ey Mitra –
Sənin ki otlağın genişdir.
Təlim ver gücümüzə,
Həm sağlamlıq ver bizə,
Düşmənləri uzaqdan
Görmək bacarığı ver,
Qalib gələ bilək biz
Düşmənə bir zərbə ilə.
Həm bütün dost olmayan
Düşmənçilik edənlərə,
Həm də hər bir düşmənə.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXIX
115. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Mitra evin başçısı,
Nəslin, xalqın başçısı.
Həm ölkənin başçısı,
Həm də bütün icmaların
o başçısı.
116. İyirmi qatdır söz –
İki dost arasında.
O, otuz qatdır –
Həmvətəndaş arasında.
O, qırx qatdır –
Əməkdaşlar arasında.
O, əlli qatdır –
Ər-arvad arasında.
O, altımış qatdır –
Bir oxuyan
Şagirdlər arasında.
O, yetmiş qatdır –
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Müəllim və şagirdlər
arasında.
O, səksən qatdır –
Kürəkən və qaynana
arasında.
O, doxsan qatdır –
İki qardaş arasında.
117. Yüz qatdır müqavilə –
Ata, oğul arasında.
Min qatdır söz –
İki ölkə arasında.
Saysız qatlıdır söz –
Mazda dininə mənsub
İnananlar arasında.
Sonra gəlir
Gücün günləri
Və Qələbənin zamanı.
118. (Bax belə elan edir Mitra):
«Enirəm duaya mən.
Aşağıda, yuxarıda Necə Günəş Hara üstündən
Uçur öz uçuşunu.
Enirəm duaya mən
Aşağıda, yuxarıda
Alçaq Anhra Manın
Zövqü-səfasına rəğmən»
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXX
119. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
«Ehtiram göstər Mitraya,
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Öyrən ondan, Spitama. 28
Qoy baş əysin Mitraya
Bütün Mazda dininə
inananlar,
Həm iri heyvanlar,
Həm də xırda heyvanlar,
Həm quşlar, həm qanadlılar Hansı ki qanadları ilə
uçurlar.
120. Mazdaya ehtiram
göstərənlərə,
Onun dininə
İman gətirənlərə,
Mühafizəçidir Mitra,
Qoruyucudur Mitra.
Qoy müqəddəs Haoma
İcra etsin ayini.
İnanan dindarlar
Qoy yesin onu.
Qoy hörmətlə anılsın
Mitra –
Kimin ki otlağı genişdir.
O, razı qalsın,
O, qəzəbli olmasın».
121. Spitama Zərdüşt
Sordu Ahura Mazdadan:
«Söylə mənə, ey Ahura,
Müqəddəs möminlər necə
Ayın yeməyində
Ehtiram etsinlər Mitraya? Kimin ki otlağı genişdir.
O, razı qalsın,
O, hirsli olmasın?»

g

117 h

122. Söylədi Ahura Mazda:
«Qoy üç gün, üç gecə
yuyunsun
Və əzab çəksin, guya ki,
Otuz zərbə almışdır29
Əyilmək üçün Mitraya Kimin ki otlağı genişdir.
Qoy iki gun, iki gecə
yuyunsun
Və əzab çəksin, guya ki,
İyirmi zərbə almışdır
Əyilmək üçün Mitraya Kimin ki otlağı genişdir.
Heç kəs qoy yeməsin
Ayin yeməyini,
Yeməsin, cahil, avam da,
«Bütün başçı»lar üçün
dua edərkən,
Həm də tərifli sözlərlə
Dua edərkən.»30
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXXI
123. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Kimə ki dua edirdi
Ahura Mazda
Cənnətin müqəddəs
məskənlərində.31
124. Və əllərini qaldırıb
Ölməz Mazdanı çağırır.
Çıxarır qüdrətli Mitra,
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Cənnətdən – işıqlı Evdən
Özünün yüngül gedən
Gözəl və əsrarəngiz
Qızıl arabasını.
125. Aparır bu arabanı
Əbədi ruh olan.
Dördü də əbədi ruhu ilə
Ağ rəngli dörd sürətli at.
Ön dırnaqları
Örtülmüş qızılla,
Arxası gümüşlə,
Sıxılmış dördü də
Bir boyunduruqda.
Bağlanmış çubuqla
Nəfəsliyi də.32
Bərkidilmiş qarmaqla.
126. Uçur Mitradan sağda
Düz gedən, müqəddəs
Ən uca Raşna.
Uçur Mitradan solda
Düz gedən, müqəddəs
Alimlik.
İcra edir ayini
O, ağ geyimdə,
Vera surətində
Mazda üçün.33
127. Uçur Mitranın
arxasında
Yazat Vərtrahna34
Cinli Qaban.
Həris, iti dişləriylə,
İti, köpək dişləriylə,
Əzici, açıq,
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Çılğın, əlçatmaz,
Hirsli, üzü ala-bəzək,
Qarğa kimi uçandır.
Ancaq Mitradan öndə
Uçur Atəş yana-yana Hansı ki kavilərin
Hvarnosu üstündən.
128. Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Maral damarlarından
Minlərlə düzəldilmiş,
Seçilərək gərilmiş,
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
129. Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Minlərlə qızıldilli oxlar,35
Tikanlı buynuzlarla,
İki çıxıntısı olan,
Qanadlı vəhşi quşları
Çox yaxşı ötüb keçən,
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
130. Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Yaxşı və itilənmiş
Minlərlə nizə var,
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
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Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Minlərlə balta var,37
Ən yaxşı metaldan,
İkitərəfli iti,
İtidir ülgüc kimi.
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
131. Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Minlərlə bıçaq var,
Hər iki ağzı iti,
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Minlərlə toppuz var,
Ən yaxşı metaldan.
Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
132. Arabasında Mitranın Kimin ki otlağı genişdir.
Onun baltası qəşəngdir,
Atmaq üçün əlverişli,
Yüz qat iti, yüz zərbəli,38
Ərləri yerə endirən,
Sarı metaldan olan
Salınıb qızıl suyuna.
Çox güclü bir silah
Ən qalib gələn,
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Çox gözəl uçan,
Çox gözəl kəsən,
Zalım divlərin başını.
133. O, bütün divləri
Doğradı, kəsdi.
O, öz sözlərinə
Sadiq olmayan
Bütün yalançıları
öldürdü.
Uçur Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Keçir Şərqdən və Qərbdən
İki tərəfdən Şimaldan,
İki tərəfdən Cənubdan,
Keçir işıqlı, füsunkar
Hvaniratadan.
134. Titrəyir önündə Onun
Pozucu Anhra Man.
Titrəyir önündə Onun
Lənətlənmiş Qəzəb, Kin.
Titrəyir önündə Onun
Ağır əlli tənbəllik.
Titrəyir önündə Onun,
Bütün ağla gələn divlər
Və günahkar yalançılar.
135. «Qoy bizi hədəf etməsin
Zərbə ilə hirsli Mitra Kimin ki otlağı genişdir.
Bizi hədəfə alma, Mitra Kimin ki otlağı genişdir».
Yazatların ən güclüsü,
Yazatların ən cürətlisi,
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Yazatların ən canlısı,
Yazatların ən sürətlisi.
Hamıdan qalibiyyətli,
Yer üzünə gələn Mitradır Kimin ki otlağı genişdir.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXXII
136. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
Çapan bütün ağ atlar
Bu arabanı dartar.
O, birtəkərli, qızıldan
Bəzədilmiş, parıldayan
daşlarla.
O öz məskənlərinə
Gətirir ayın içkilərini.
137. Söylədi Ahura Mazda:
«Qoy o ərə xeyir olsun,
Ey sədaqətli Zərdüşt,
Gərək din xidmətçisi,
Həm səriştəli olsun,
Həm də bilikli olsun.
Dua etsin söz ilə,
Barsmanı silə-silə.
Qoy ehtiram göstərsin
Duası ilə Mitraya!
Düz o ərin yanına
Gələr məskənə Mitra.
Ona görə də kahin
Elanla razılaşar,
Fikri ilə razılaşar.
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138. Dedi Ahura Mazda:
«Qoy o ərə gəlsin bəla,
Ey sədaqətli Zərdüşt,
O, səriştəsiz, biliksiz.
Dindar olmayan kahin
Götürüb barsmanı
Dua edir.
Heç olmasa onu siləydi,
Heç olmasa uzun-uzadı
dua edəydi».
139. Ölməz Müqəddəslər,
Mazda aldatmaz.
Otlağı geniş olan,
Mitra aldatmaz.
Haçan edilməz etina
Ölməz Müqəddəslərə,
Ahura Mazdaya,
Otlağı geniş-Mitraya,
Raşnanın qanunlarına
Və Həqiqətə.
Və böyüyən, inkişaf
edən dünyaya.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXXIII
140. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya,
«Ehtiram göstəririk
Mitraya
Söylədi Ahura Mazda Xeyirxah və qüdrətli,
Göylərin ən yaxşısı,
Bütünlüklə mehriban
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və gözəl.
Kimin ki yuxarıda məskəni,
Kimin ki şücaətli əsgəri.
141. Ey Spitama, onun əlində
Qalibiyyət silahı.
O, keşik çəkir kədərlə,
O kimsəni aldatmaz.
Güclülərin ən güclüsü,
Cürətlilərin ən cürətlisi,
Yazatların ən ağıllısı.
Onun arxasınca qalibiyyətlə
Can atırlar Hvarnoya.
Kimlər ki
Min qulaqlı və güclü.
Kimin ki gözləri saysız,
Hansı ki yalan deməz.»
Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
XXXIV
142. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya...
O, böyük səcdəgah,
Yaradır səhər-səhər
Müqəddəs Ruhla,
Haçan o işıqlanır
İşıqlı Ay kimi.
143. İşıq saçır onun üzü
Tiştri ulduzu kimi.40
Söylədi Ahura Mazda:
Ehtiram göstərirəm
Mən hər zaman Mitraya –
Kimin ki arabası gəzir

g

125 h

Dünyada ən cazibədar,
Parlaq Günəş kimi.41
Ehtiram edirəm o arabaya –
Hansı ki onu,
Müqəddəs Ruh yaratmış,
Ulduzlarla yazılmış,
Ruhla yaradılmış.
Dua edirəm qüdrətli,
Hər şeyi bilən
Mitraya –
Kimin ki gözləri saysız,
Hansı ki yalan deməz».
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
XXXV
144. Ehtiram göstəririk,
Mitraya,
Ehtiram göstəririk,
Mitraya,
O, ölkəyə gəlir haçan,
O, ölkələr arasında
Olur haçan,
Ehtiram göstəririk,
Mitraya,
Həm ölkənin içində,
Həm ölkənin üstündə.
Ehtiram göstəririk,
Mitraya,
Ölkənin çevrəsində
Və ölkənin altında.
Ehtiram göstəririk,
Mitraya Ölkənin arxasında.
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145. Ehtiram göstəririk,
Pozulmayan ən uca
Ahuraya, Mitraya.
Dua edirik
Aya və ulduzlara.
Ehtiram göstəririk,
Günəşə,
Barsman bitkisinə.
Ehtiram göstəririk,
Bütün ölkələrin hakimi,
Güclü Mitraya.
Ona dua edirəm Xoşbəxtlik üçün.
Ona dua edirəm Uca səslə.
Kəsirəm qurban
Ehtiramla Mitraya Kimin ki otlağı genişdir.
Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya Kimin ki otlağı genişdir.
Xoşbəxtlik bağışlayar,
Ariya ölkələrinə
Əmin-amanlıq verər.
Qoy bizə gəlsin köməyə,
Gəlsin ərazi üçün.
Gəlsin bizə yardıma,
Gəlsin şəfqət, rəhm üçün,
Gəlsin şəfa vermək üçün,
Gəlsin qələbə üçün,
Gəlsin xoşbəxtlik üçün,
Gəlsin möminlik üçün.
O, qələbə gətirsin,
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O, qüdrətli,
O, yalanın fövqündə,
O, layiqdir tərifə,
O, bütün dünyanın Mitrası Kimin ki otlağı genişdir.
Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Mitraya.
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Müqəddəs kəlmələrlə,
Nitqimizlə, əməlimizlə,
Ayin icra edərkən.
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».42
146. «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...» (İki
dəfə)
Dua və tərif, qüdrət və güc
istəyirəm Mitraya – kimin ki otlağı
genişdir və Ramana – kimin ki
çəməni yaxşıdır.
«Həqiqət ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
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Vərtrahna
himni
(Yəşt 14. «Bəhram-yəşt»)
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Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər Vərtrahnaya – hansı ki,
Ahura tərəfindən yaradılmış və Ona
üstün Qalibiyyət, dua, tərif, sevinc və
şöhrət vermişdir.
«Necə ki, ən yaxşı Tanrı-yazat»…
I
1. Dua edək VərtrahnayaAhuranın yaratdığına.
Soruşdu Ahura Mazdadan
Spitama Zərdüşt:
«Söylə mənə, ey müqəddəs Ruh,
Ey bu canlı aləmi yaradan.
Sənin bütün yazatlarından
Kim daha cəngavərdir?»
Söylədi Ahura Mazda:
«Gözəl Vərtrahna,
Ey Spitama Zərdüşt»
2. Gəldi Zərdüştə
Mazdanın çox gözəl
Yaratdığı Vərtrahna.
Əvvəl güclü külək kimi
Gətirdi gözəl Hvarnaya
Qurtuluş və Qüdrət.
3. Söylədi ona Vərtrahna:
«Mən gücümlə güclüyəm,
Müdafiəmlə - möhkəməm,
g
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Mən hamıdan faydalı,
Mən hamıdan mehriban,
Mən ən çox xeyir verən,
Mən ən çox şəfa verən.
4. Qalib gəlirəm
Düşmənçiliyə
Düşmən olan insanlara –
divlərə,
İfritələrə, cadugərlərə,
Kavi tiranlarına,
Zalım karapanlara».
5. Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün
Dua edirəm Ona –
Uca səslə.
Ayin icra edərkən
Qudrətli Vərtrahnaya
Dua edək Vərtrahnaya
Ahuranın yaratdığına.
Necə buyurdu Mazda,
Elə dua edək ona.
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Fikrimizlə, əməlimizlə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».
II
6. Dua edək Vərtrahnaya...
7. Gəldı Zərdüştə
İkinci dəfə Vərtrahna-
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Ahuranın yaratdığı,
Çox gözəl və qüdrətli,
Qızılbuynuzlu öküz kimi.
Onun buynuzlarından
Güc və Qudrət yüksəldi.
Belə gəldi VərtrahnaAhuranın yaratdığı.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üşün...
III
8. Dua edək Vərtrahnaya...
9. Gəldi Zərdüştə
Üçüncü dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Qəşəng, qızılqulaqlı,
Həm də qızılyüyənli
Ağ at kimi.
Onun başı üstündən
Güc və Qüdrət yüksəldi.
Belə gəldi Vərtrahna –
Ahuranın yaratdığı.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
IV
10. Dua edək Vərtrahnaya...
11. Gəldi Zərdüştə
Dördüncü dəfə Vərtrahna –
Ahuranın yaratdığı,
Sürətlə irəli gedən,
Yun paltar üçün

g

132 h

Gərəkli olan
Dəvə kimi.
12. Bütün erkək dəvələrin
Ən güclüsü,
Dişilərin yanına tələsən Hansı ki idarə edir
Ehtiras içində,
Böyük donqarı ilə,
Möhkəm ayaqları ilə,
Fərasətli, yekəgöz,
Gözəl və qüvvətli,
Hündür və böyük.
13 Onun parlaq gözləri
Uzaqdan ulduzlar kimi,
Qaranlıq gecələrdə
İşıq saçır.
Ağ köpüyü
Tüpürür öz burnuna
və ayağının altına.
Durur baxır dizinə
Gücü olan
Bir hökmdar kimi.
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
V
14. Dua edək Vərtrahnaya...
15. Gəldi Zərdüştə
Beşinci dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Dəli Qaban kimi.
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Həris, iti dişləri ilə,
İti köpək dişləri ilə,
Açıq, əzən, dağıdan,
Çılğın, əlçatmaz,
Hirsli, üzü ala-bəzək,
Çevik, cəld, hiyləgər
Gəldi belə Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VI
16. Dua edək Vərtrahnaya...
17. Gəldi Zərdüştə
Altıncı dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
On beş yaşında olan,
Bir gözəl, gənc ər kimi.
Qəşəng, aydın gözlü,
Ayağı iti və uca.
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VII
18. Dua edək Vərtrahnaya...
19. Gəldi Zərdüşdə
Yeddinci dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Ucan Varahn quşu kimi.2
Aşağıdan qurbanını
Parçalayan, dağıdan,
Yuxarıdan qurbanını
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Qıran, doğrayan,
Bütün quşların
Ən sürətlisi,
Bütün qanadlıların
Ən hərəkətlisi.
20. Bir o çata bilir
Bütün dirilərdən
Atılan oxların uçuşuna Hansı ki səhvsiz uçur,
Uçur balta lələk,
Sübhün şəfəqlərində.
Axşama şam axtarır,
Səhərə səhər yeməyi.
21. Toxunar dərələrin
dibinə,
Toxunar dağların
zirvələrinə,
Toxunar çayların
gur yerinə,
Toxunar ağacların
başına,
Diqqətə şayan
quş çağırışı ilə
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VIII
22. Dua edirik Vərtrahnaya...
23. Gəldi Zərdüştə
Səkkizinci dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
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Vəhşi dağ qoçu kimi.
Gözəl, kəskin buynuzlu
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
IX
24. Dua edirik Vərtrahnaya...
25. Gəldi Zərdüştə
Doqquzuncu dəfə VərtrahnaAhuranın yaratdığı,
Vəhşi dağ keçisi kimi.
Gözəl, itibuynuzlu
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
X
26. Dua edirik Vərtrahnaya...
27. Gəldi Zərdüştə
Onuncu dəfə Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Gözəl, Allahın verdiyi
Əzəmətli ər kimi.
Başdan ayağa bəzənmiş,
Əlində qızıl tiyə tutmuş,
Belə gəldi Vərtrahna.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XI
28. Dua edək Vərtrahnaya Ahuranın yaratdığına,
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Möcüzəli qüdrətli,
Şücaət bağışlayan,
Ona dua edir dindar
Spitama Zərdüşt.
İstədi fikrin qələbəsini,
İstədi sözün qələbəsini,
İstədi əməlin qələbəsini,
Kəlamların qələbəsini,
Etirazların qələbəsini.
29. Verdi Ona Vərtrahna Ahuranın yaratdığı.
Əllərinə qüvvət
Və ər gücü.
Bədəninə sağlamlıq,
Dözüm və möhkəmlik,
İti görmə,
Ranhanın sularında
yaşayan balıqlar kimi (Geniş və dərin
Minlərlə ər boyunda)
Hansı ki sezər
Sualtı burulğanları,
Saç qalınlığı qədər.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XII
30. Dua edək Vərtrahnaya Ahuranın yaratdığına,
Möcüzəli, qüdrətliyə...3
31. Verdi ona Vərtrahna –
Ahuranın yaratdığı,
Əllərinə qüvvət
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Və ər gücü.
Bədəninə sağlamlıq,
Dözüm və möhkəmlik.
Və iti görmə Hansı ki buna
O ayğır malik olar ki,
Dumanlı zülmət gecədə
Yerdə qalmış
Ağ tükü sezə bilsin.
Bilsin bu tük quyruğdanmı?
Bilsin bu tük yaldandırmı?
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XIII
32. Dua edək Vərtrahnaya Ahuranın yaratdığına,
Möcüzəli, qüdrətliyə... 3
33. Verdi ona Vərtrahna Ahuranın yaratdığı,
Əllərinə qüvvət
Və ər gücü.
Bədəninə sağlamlıq,
Dözüm və möhkəmlik
Və iti görməNecə ki buna
O qızılboyunlu leşyeyən
malikdirHansı ki doqquzuncu
yerdən belə
Yumruq böyüklüyündə
Parça əti görə bilir.
Və yaxud iti iynənin
Parıltısını görür.
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Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XIV
34. Dua edək Vərtrahnaya Ahuranın yaratdığına.
Soruşdu Ahura Mazdadan
Spitama Zərdüşt:
«Söylə mənə, Müqəddəs Ruh,
Ey canlı həyatı yaradan,
Paya ovsunlansa
Düşmən lənəti ilə,
Xilas olaram necə?»
35. Söylədi Ahura Mazda:
«Götür lələyi, Spitama,
Geniş qanadlı quşun Varahnın lələyini.
Bədəninin üstündə
Hərəkət etdir,
Lələklə götürərsən
Düşmən lənətini sən.
36. Bizə bu qüdrətli quşun
Lələyi xoşbəxtlik verir,
Sümüyü xoşbəxtlik verir,
Kimsə edə bilməz bunu
Qırıb çatsın, məcbur etsin
Qaçmağa onu.
Uğuru verir kimə,
Köməyi edir kimə,
Bu quşlar quşu
Öz lələyi ilə.
37. Öldürə bilməz onu
Qatil və yaxud tiran.
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Kimsə öldürə bilməz onu,
Lələyə sahib olan
Tək hamını məhv edər!»
38. Qoy qorxsun hamı məndən,
Lələyin sahibi mənəm.
Qoy düşmənlər qorxsun məndən,
Dost olmayan qorxsun məndən,
O gücü və qələbəni
Daşıyıram özümlə mən.
39. Belə gücdən qorxurlar,
Hökmdarlar, hakimlər,
Hakimlərin oğulları,
Çevik olan Kavi Usan
Malik idi bu gücə hər zaman Hansı ki malikdir
Qaçağan ayğır at,
Ehtiraslı dəvə,
Axan çay.
40. Belə gücə malik idi
Qüdrətli Traytaon
Haçan məhv etdi İlanı,
Üçbaşlı Əjdəhanı,
Üçağızlı, altıgözlü,
Xain, əyricanlı,
Bədheybət cani divlərdən,
Qüdrətli və güclü.
Onu yaradan Anhra Man
Güclüdür Yalanda.
Bütün dünyanın məhvi üçün,
Bütün əməlisaleh
İnsanların məhvi üçün.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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XV
41. Dua edirik Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına,
Əhatə edir Vərtrahna
Evi heyvanla, xoşbəxtliklə.
Necə möhtəşəm Saena,
Necə yağışlı buludlar
Bürüyür dağları.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XVI
42. Dua edirik Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına,
Soruşdu Ahura Mazdadan
Spitama Zərdüşt :
«Söylə mənə, Müqəddəs Ruh,
Bu canlı həyatı yaradan,
Vərtrahnanı de haçan
Köməyə çağıraq biz?
Haçan ona dua edək?
Haçan onu tərif edək?»
43. Söylədi Ahura Mazda:
«Ey Siptama Zərdüşt,
Ordular bir araya
gəlsə haçan,
Bir-birinə qarşı
dursa haçan,
Heç kəs qalib gəlməsə,
Heç kəs məğlub olmasa.
44 . Onda sən,
Varahn quşundan
Dörd lələk götür,
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Hər ordunun önündə
Saxla o lələkləri.
Kim birinci dua etsə,
Vərtrahnanı kim səsləsə
Və bütün xeyirli Gücü.
Kim səsləsə,
Ona, o vaxt
Aid olar Qələbə.
45. Dua edək Vərtrahnaya,
Həm də çağıraq Gücü.
Bu iki müdafiəçiyə,
Bu iki keşikçiyə,
Bu iki qoruyana,
Bu titrəyən lələyə,
İki ötürən lələyə,
İki hamarlayan lələyə.
46. Qoy bu lənəti
Spitama Zərdüşt
Deməsin heç kimə,
Başqaları bilməsin.
Qoy ata oğluna desin,
Qardaş qardaşına desin,
Kahin şagirdinə desin –
Bu qüdrətli sözləri.
Qüdrətli və möhkəm,
Qüdrətli, dilli-dilavər,
Qüdrətli, qələbə gətirən,
Qüdrətli, şəfa verən,
Bütün belə sözlər
Başından keçəni
Xilas edər zərbədən.
Vurulmuş zərbəni də
O qaytarar geriyə.
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Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XVII
47. Dua edək Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
Danışır Vərtrahna
Cərgələnmiş ordular
arasında.
O soruşur birlikdə
Mitra və Raşna ilə:
«Kimdir pozan sözünü,
Aldadaraq Mitranı?
Kim unudur Raşnanı?
Onda verim mən kimə
Xəstəliyi, ölümü.
Mənə verilmiş hakimiyyətlə?»
48. Söylədi Ahura Mazda:
«Haçan oxunar dua?
Tanrının yaratdığı
Vərtrahnaya O, layiqdir hər şeyə,
Duaya və qurbana,
Ən yaxşı Həqiqət olmaqla.
Ariya ölkələrinə
Basqınla hücum etməz
Düşmən orduları.
Nə xora gələr, Nə vəba.
Qaldırılmış bayraqla
Hücüm etməz
Düşmən arabaları».
49. Yenə Ahuradan
Soruşdu Zərdüşt:
«Söylə, ey Ahura Mazda,
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Edek necə dua Ona,
Kəsək necə qurbanlar
Ən yaxşı Həqiqət olmaqla,
Gətirək Vərtrahnaya?»
50. Söylədi Ahura Mazda:
«Qoy ayinlər icra etsin
Ona Ariya ölkələri.
Silsin barsmanlarını
Qoy Ariya ölkələri.
Qoy heyvan bişirsinlər
Ona Ariya ölkələri.
Ağ olsun, qara olsun,
Ancaq bir rəngdə olsun.
51. Qoy qurban gətirməsin
Nə səfil, nə əxlaqsız.
Nə ruhu məhv, nə mömin –
Hansı ki
Oxumaz Qatları.
Bu dinə qarşıdır o,
Ahuraya qarşıdır o,
Zərdüştə qarşıdır o.
52. Haçan gətirər qurban
Səfil və ya əxlaqsız.
Qatil və ya mömin –
Qatları oxumayan,
Bu dinə qarşı olan,
Ahuraya qarşı olan.
Xilas edər bunlardan
Valeh edən Vərtrahna.
53. Onda Ariya ölkələrinə
Basqınla ordu gələr.
Onda Ariya ölkələrinə
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Düşmən ordusu gələr
Və yüzünü öldürər
arilər,
Əlli zərbə ilə.
Yüz zərbə ilə
Minini öldürər.
On minini öldürər,
Min zərbə ilə
Saysızını öldürər
On min zərbə ilə».
54. Söylədi VərtrahnaAhuranın yaratdığı.
«Yararsız və layiq deyil
Bütün qurbanlar.
Və bütün dualar –
Hansı ki gətirir,
İcra edir.
İnəyin Ruhuna – 4
O kəslər ki
Divlərə ehtiram edirlər,
Boş-boşuna hədər
Qan tökürlər.
55. O quduz divlərə
Ehtiram göstərən
İnsanlar haçan
Gətirirlər atəşə
Haparasi bitkisini,
Həm də budaqlarını,
Həm də
Namadka bitkisini.5
56. O quduz divlərə
Ehtiram edən insanlar
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Boş-boşuna əyilirlər,
Əl tutan əlləri,
Ovucları titrəyir.
O quduz divlərə
Ehtiram edən insanlar
Qulaq asarlar,
Qulaqları ilə boş yerə,
Gəzərlər gözləri ilə
Boş yerə».
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XVIII
57. Dua edək Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
Məni xilas edən,
Qalibiyyət gətirən,
Haomaya sığınıram.
O, keşikçi, o, qoruyan,
O, müdafiə edən,
Həm bədəni, həm xeyri.
Bu haomanı kim yesə,
Üstün gəlməz o kəsə
Döyüşlərdə düşmənlər.
58. Qoy məğlub edim
bu ordunu,
Qoy dağıdım bu ordunu,
Qoy darmadağın edim
bu ordunu –
Hansı ki mənim
Arxamca qovurlar.
XIX
59 . Dua edirik Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
Sihur daşlarına 6
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Hökmdarın oğlu
xitab etdi
Və oğulları xitab etdi –
Onlardan kim ki
Aparır ordunu;
Qüdrətli deyirlər Ona,
Qalib deyirlər Ona.
60. Qoy mən olum qələbə ilə
Bütün ariyalılar kimi.
Qoy məğlub edim bu ordunu,
Qoy dağıdım bu ordunu,
Qoy darmadağın edim
bu ordunu –
Hansı ki mənim
Arxamca qovurlar
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XX
61. Dua edək Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
Necə ki ən yaxşı hökmdar,
Necə ki ən yaxşı başçı,
Həqiqətən, özünü verdi,
Xeyirxah Mazdanın işinə
Və hakimiyyətinə.
Yem qoymuş möhtaclara.
Buğaya güc, buğaya şöhrət,
Buğaya söz, buğaya qalibiyyət,
Buğaya yemək, buğaya geyim,
Buğaya iş.
Buğa yemək verir bizə.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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XXI
62. Dua edək Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
Hansı ki sarsıdır,
Kəsir, doğrayır
Orduların sıralarını –
Hansı ki tapdalayır,
Hansı ki rahatsız edir
Orduların sıralarını.
O qızıb parçalayır,
O kəsir, doğrayır,
Orduların sıralarını.
O, darmadağın edir,
Əzir, süpürür
Orduların sıralarını.
Qalib gəlir Vərtrahna
Düşmən olan
İnsanlara, divlərə,
İfritələrə, cadugərlərə,
Kavi tiranlarına,
Zalım karapanlara.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XXII
63. Dua edirik Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına.
İlahi Vərtrahna –
Ahuranın yaratdığı
Cərgələrlə düzülmüş,
Birləşmiş ordular
Razılaşmanı pozan
Yalançıların məskənində.
Tutar onların əllərindən
Gözlərini bağlayar,
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Qulağını tıxayar,
Yer tutmaz ayaqları,
Cavab verməyə
Onların gücü olmaz.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
Ona uca dualarla
Ayin icra edirəm.
Qüdrətli Vərtrahnaya;
Dua edək Vərtrahnaya –
Ahuranın yaratdığına,
Necə buyurdu Mazda
Elə dua edək Ona.
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Ən gözəl nitqlərlə,
Fikrimizlə, əməlimizlə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda»7
64 . «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...» (iki
dəfə)
Dua və tərif, qüvvət və güc
diləyirəm Vərtrahnaya – Ahuranın
yaratdığına və mükəmməl Qalibiyyətə.
«Həqiqət-ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
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Aşi himni
(Yəşt 17, «Ard-yəşt».)
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Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər gözəl Aşiyə, yaxşı təlimlərinə,
yaxşı işlərinə, yaxşı Nailiyyətlərinə, Hvarno və
Fayda Mazdanın yaratdığına – dua, tərif,
sevinc və şöhrət «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat»...
I
1. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə Böyük hökmran,
Gözəl və şöhrətli,
Güclü və qüdrətli,
Sağlamlıq verən,
Xeyir-dua verən.
2. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə Ahura Mazdanın qızı kimi,
Ölməz Müqəddəslərin
bacısı kimiHansı ki xilaskarın
müdrikliyi ilə
Xilas etməyə hərəkət edir.
Bağışlayır təşəkkür
edənlərə
Anadangəlmə ağıl,
Yaxından, ya uzaqdan
Ona tələsir köməyə.
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Kim ehtiram edir Aşiyə
Ayin icra edərkən.
(Kim ehtiram edir Mitraya
Ayin icra edərkən).1
3. Dua edirəm Ona Xoşbəxtlik üçün...
Uca səsli dua ilə,
Ləyaqətli qurban ilə,
Ehtiram edirəm Aşiyə.
Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Ən gözəl nitqlərlə,
Həm fikirlə, əməllə
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».
II
4. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə ...
5. Haomaya şan, şöhrət
Söylədi mömin Zərdüşt:
Haomaya şöhrət,
Ona görə ki,
Bütün sərxoş olmalardan
Sonra
Qaniçən Qəzəb gəlir,
Ancaq haoma içiləndən
Sonra Həqiqət gəlir.
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6. Ey gözəl Aşi,
Ey parlaq Aşi,
Şəfqətləri ilə insanlara
Səadət verən,
Yaxşı şöhrət verən
O kəslərə ki,
Kimə sən gedirsən.
Ətirlidir evləri,
Hansı ki xeyirxah Aşi
Möhkəm addımla
ayaq basır.
Nəslini qoruyur
Uzun müddətə.
7. O ərlərə bağışlarsan
Zəngin mülkiyyəti,
Harada ki boldur yemək,
Göndərilən yataqlar,
Həm də çoxlu sərvət,
Verirsən xeyirxah Aşi Kimin ki arxasındasan
Alqış o kəsə, Aşi Sən kimin arxasındasan
Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
8. Onların rahat evləri,
Onların bol heyvanları,
Gözəl və davamlı.
O kəslərdə, gözəl Aşi Kimin ki arxasındasan
Alqış o kəsə, Aşi Sən kimin arxasındasan
Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
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9 . Onların var yataqları,
Bəzəkli və ətirli.
Yastıqlarla doludur
Qızıl ayaqlar üstə.
O kəslərdə gözəl Aşi Kimin ki arxasındasan
Alqış o kəsə, Aşi Sən kimin arxasındasan
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
10. Sevimli arvadları
Oturarlar yataqda 2
Bəzəkli yastıqlarla,
Qızıl suyuna çəkilmiş,
Bilərziklər, boyunbağılar,
Düzbucaqlı sırğalar.
Deyərlər bir – birinə:
«Sahibimiz gələr haçan,
Dadarıq sevinci haçan
Sevimli bədənlərin sevgisini?» O kəslərdə, gözəl Aşi...
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
11. Onlarda qızlar oturmuş
Bəzədilmiş bilərziklərlə,
Bəzədilmiş kəmərlərlə.
Gözəl çaynaqlı
Və elə gözəldirlər ki,
bədənləri ilə.
Çox şirindir baxmaq
O kəslərə, gözəl Aşi...
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
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12. Onların atları
Kişnər ucadan,
Uçar səsləri ənginliklərə.3
Sürətli arabaları,
Cəlb edib komandaları,
Aparırlar əsgərləri.
Kimin ki atları sürətlidir,
Nizələri uzun, iti,
Uçur oxlar uzaqlara
Qabaqdan və arxadan,
Həm də əzir düşmənləri.
O kəslər, gözəl Aşi...
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
13. Onların guruldar dəvələri
Hündür donqarları ilə,
Tələsərlər dişilərin
yanına,
Yürüyərlər döyüşə O kəslər, gözəl Aşi...
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
14. Onlarda qızıl və gümüş
Gətirərlər anbarlara.
Onlarda qiymətli geyimlər,
Gətirərlər uzaq ölkələrdən.
O kəslər, gözəl Aşi...
... Mənim arxamda ol, Aşi,
Zəngin, qüdrətli Aşi.
15. Bax, ey xeyirxah Aşi,
Həm də mənə tərəf dön.
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Bağışla, ey bərəkətli,
Bağışla, ey alicənab,
Bağışla, ey güc sahibi,
Mənə səadət bağışla.
16. Sənin atan ən böyük
Və ən yaxşı tanrıdır O, Ahura Mazdadır.
Anan Armayti Spenta
Və qardaşların dindar
Sraoşa,
Qüdrətli Raşn və Mitradır Kimin ki otlağı genişdir.
Kimin ki saysız gözü
Və min qulağı var.
Və bacısı Daenadır.
17. Layiqdir tərifə
Gözəl Aşi.
Durursan sən sərt, qəti,
İdarə edirsən araba ilə.
Və deyirsən bu sözlərlə:
«Ey, kimi çağırırlar yanıma,
Bu çağırılanlardan kimin
Nitqi xoş gələr mənə?»
18 . Ona cavab verdi,
Əməlisaleh Zərdüşt:
O, insanların
Birincisi idi ki,
Təriflədi Həqiqəti,
Həm də ehtiram etdi
Ahura Mazdaya,
Həm də ehtiram etdi
Ölməz Müqəddəslərə,
Nə zaman o doğuldu,
Nə zaman o böyüdü,
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Sevindi bütün sular
Və böyüdü bitkilər.
19. Nə zaman o doğuldu,
Nə zaman ki, böyüdü,
Qaçdı cani Anhra Man
Qaçdı dəyirmi,
Qaçdı uzaq mənzilli
Bu Yer üzündən.
Söyüş söyərək söylədi
Məhv edən, cani Anhra Man:
«Bütün yazatlar belə
O gücdə deyil ki,
Bacarsınlar mənimlə.
Bir Zərdüşt ancaq
Hesablaşar mənimlə.
20. O döyür məni dua ilə Qüdrətli «Ahuna Varya» ilə,
O, ev böyüklüyündə
Daşla döyüşür, 4
Yandırır məni duası ilə.
Bir sözlə «Aşa Vahişta»
Əridilmiş metaldır.
Qovur məni Yer üzündən
Birindən qaçıram mən,
Spitama Zərdüştdən.»
21. Onda xeyirxah Aşi
Belə söylədi:
«Ey əməlisaleh,
yaxın gəl mənə,
Həqiqətən, Spitama,
Dur arabada!»
Və gəlib yaxına
Spitama Zərdüşt
Durdu arabada.
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22. Ona toxundu Aşi,
Üstdən iki əliylə,
Həm sağ, həm sol əliylə.
Dedi bu sözlər ilə:
«Gözəlsən sən, ey Zərdüşt,
Qəşəngsən sən, ey Zərdüşt.
Qamətli ayaqlarınla,
Uzun əllərinlə.
Hvarnonu verdim sənə,
Ruhuna zövq, səadət,
Necə əvvəlcədən
Xəbər verilmişdi ondan».
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
III
23. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
24. Haçan dua etdi Aşiyə
Haoşyanha Paradata
Mazdanın yaratdığı Uca Haranın altında.
25. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey, xeyirxah Aşi,
Mən gücdən sala bilim
Bütün Mazan divlərini,
Çəkilməyim qorxudan geriyə,
Gəlməyim dəhşətə
Onların önündə.
Qoy mənim önümdə
əyilsin divlər,
Qorxu içində.
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Qaçsınlar, qaranlıqlara
Qorxu içində».
26. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü ondan mərhəmət
Haoşyanha Paradata.
IV
27. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
28. Haçan dua etdi Aşiyə
Gözəl Yima,
Xeyirli heyvanların sahibi
Uca Hukariyada.
29. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey, xeyirxah Aşi,
Hansı ki mən
Heyvanların kökəlməyini,
Mazdanın yaratması ilə
hasil edim.
Hansı ki mənə
ölməzliyi
Yaradan Mazda versin.
30. Qoy kənar edim mən
Aclığı, susuzluğu,
Mazdanın
Bütün yaratdıqlarından.
Qoy kənar edim mən
Qocalığı, ölümü,
Mazdanın bütün yaratdıqlarından.
Qoy kənar edim mən
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Yandırıcı və soyuq
küləkləri,
Mazdanın
Bütün yaratdılarından.
Min bütöv qış».
31. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü ondan mərhəmət
Gözəl Yima,
Xeyirli Heyvanların sahibi.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
V
32. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
33. Haçan dua etdi Aşiyə
Atvi nəslinin varisi
Qüdrətli Traytaon
Dördbucaqlı Varnada.
34. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey, xeyirxah Aşi,
Qoy mən məğlub edim İlanı Üçbaşlı Əjdahanı,
Üçağızlı, altıgözlü,
Xain, əyriruhlu,
Zalım div nəslindən,
Qüdrətli və güclü,
Anhra Man tərəfindən
yaradılan.
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O, güclüdür Yalanda Bütün dünyanın məhvinə,
Bütün möminlərin məhvinə
çalışan.
Hansı ki Əjdahadan
Onun iki sevimlisini Sahnavakı, Arnavakı,
O gözəl bədənliləri,
Doğuş üçün faydalıları,
qadınlar arasında
Ən yaxşıları
Gətirə bilim geri».
35. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü mərhəmət ondan Atvi nəslinin varisi
Qüdrətli Traytaon.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VI
36. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
37. Dua edəndə Aşiyə
Şəfalı və gözəl,
Qızılgözlü Haoma
Ən uca yalında
Uca Hara dağlarının.
38. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey xeyirxah Aşi,
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Əsir edə bilim mən *... Franhrasyanı.
Qolubağlı aparım,
Qolubağlı gətirim O bəlanı Haosrova.
Qoy öldürsünlər onu,
Suları dərin olan
Çayçasta gölünün
kənarıda.
Qoy oğul kimi alsın
intiqamını,
Qəzəblə alsın,
Atasının qisasını.
Öldürülmüş Syavarşanın,
Naravidanın qəhrəmanı Ahraərata görə
Öldürülmüş Syavarşanın».
39. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü mərhəmət ondan Şəfalı və gözəl
Qızılgözlü Haoma.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VII
40. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
41. Dua edəndə Aşiyə
Ariya ölkələrini birləşdirən,
Qəhrəman Haosrov
(Suları dərin olan
Çayçasta gölünün kənarında)5
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42. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey, xeyirxah Aşi,
Qoy öldürə bilim mən *... Franhrasyanı.
Suları dərin olan
Çayçasta gölünün kənarında.
Qəzəblə alım
Qisasını atamın,
Ahraərata görə,
Öldürülmüş Syavarşanın».
43. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü mərhəmət Ondan
Ariya ölkələrini
Toplayan qəhrəman Haosrov.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VIII
44. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
45. Dua edəndə Aşiyə
Sipitama Zərdüşt
Arianam Vayjada Gözəl Datinin kənarında.
(Orada ehtiram etdi Aşiyə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Ən gözəl nitqlərlə,
Fikri ilə, əməli ilə,
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Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə)
46. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
Ey, xeyirxah Aşi,
Qoy şərəfli Hutaosanı
Təlim edim.
Düşünsün din haqqında,
Danışsın din haqqında.
Hərəkət etsin onunla,
Qoy imana yetsin,
O Ahura Mazdada.
Qoy versin icmaya
Mənim gözəl şöhrətimi».
47. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü ondan mərhəmət
Spitama Zərdüşt.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
IX
48. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
49. Dua edəndə Aşiyə
Dati çayının kənarında
Müdrik Viştaspa.
50. Bax belə,
O söylədi Aşiyə:
«Elə uğur ver mənə
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Ey xeyirxah Aşi,
Məğlub edə bilim mən,
Qalibiyyət döyüşündə,
Cani Aştaarvantanı
Və Vispatarvın oğlunu
Sivri qalxanla,
İti uclu dəbilqə ilə.
Hansı ki onun yeddi yüz...6
Kök dəvəsi var.
Elə uğur ver mənə
Məğlub edə bilim mən,
Qalibiyyət döyüşündə,
Hyaon canisini Yalançı Arecataspı.
Məğlub edə bilim mən
Yararsız Darşiniki Hansı ki ehtram edir
Divlərə.
51. Qoy mən məhv edim
Zalım Tantriyavantanı,
Qoy mən məhv edim
Cani Spincaruşku,
Qoy geri qaytarım mən
Humayanı, Varidkanı,
Hyaon ölkəsindən.
Hyaon əsgərlərindən
Qoy yüzünü öldürüm
Əlli zərbə ilə,
Qoy minini öldürüm
Yüz zərbə ilə,
On minini öldürüm
Min zərbə ilə,
Saysızını öldürüm,
On min zərbə ilə».
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52. Sürətləndi Aşi,
Yaxınlaşdı ona Aşi,
Gördü mərhəmət ondan
Çox müdrik Viştaspa.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
X
53. Ehtiram göstəririk,
Biz hər zaman Aşiyə...
54. Belə söylədi
Xeyirxah Aşi:
«Qəbul etmərəm o içkini
Xəstə, sonsuz kişi
Gətirər mənə.
Xəstə, sonsuz qadın, 7
Yetişməmiş oğlan,
Ər görməyən qız
Gətirər mənə.
55. Haçan qovdu məni,
Notarilər, turanlılar Kimlərin ki
Sürətlidir atları.
Mən gizləndim
Nəhəng öküzün
Dırnağı altında,
Onda etdi məni aşkar,
Yetişməmiş oğlanlar,
Ər görməyən gənc qızlar.
56. Yenidən qovdu məni
Notarilər, turanlılar
Kimlərin ki
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Sürətlidir atları.
Mən gizləndim,
Qoçun boynu altında Hansı ki yüz qoyun
gizlədə bilər.
Yenidən məni etdi aşkar
Yetişməmiş oğlanlar,
Ər görməyən gənc qızlar;
Və yenidən qovdu məni
Notarilər, turanlılar Kimlərin ki
Sürətlidir atları»8
57 . Birinci xeyirxah Aşi
Ağlayıb şikayət etdi
Uşaqsız əxlaqsızdan:
«Yaxın gəlmə ona dedi,
Yatağa uzanma onunla dedi;
Mən onlarla nə edim,
Göyəmi qalxım,
Yerəmi qayıdım?»
58 . Sonra xeyirxah Aşi
Ağlayıb şikayət etdi,
O əxlaqsızdan – hansı ki
Başqa kişidən uşaq doğar,
Öz ərinə gətirər.
«Mən onlarla nə edim,
Göyəmi qalxım,
Yerəmi qayıdım dedi?»
59. Daha sonra xeyirxah Aşi
Ağlayıb şikayət etdi:
«Dəhşətli qəbahətlər
Törədir o kəslər,
Hansı ki onlar
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Aparırlar qızları
Və uşaqsız geriyə
Gec qaytarırlar.
Mən onlarla nə edim
Göyəmi qalxım,
Yerəmi qayıdım dedi?»
60. Ahura Mazda söylədi:
«Ey gözəl Aşi,
Sən qalxma göyə,
Sən qayıtma yerə,
-Sən müşayiət et məni,
Mənim məskənlərimin
daxilində Hansı ki gözəldir
İdarə etmək üçün.
61. Ehtiram edib
Qurban kəsirəm sənə,
Dua edirəm sənə Necə ki dua etdi
Çox müdrik Viştaspa,
Dati çayının kənarında.
Kahin ucadan nitqlər deyər,
Barsman çubuğu əlində.
Sənə ehtiramla kəsirəm qurban,
Sənə edirəm dua,
Gözəl Aşi Yaradanın yaratdığı.»
Dua edirəm mən
Xoşbəxtlik üçün,
Uca dualarla mən
Ləyaqətli qurban
Kəsirəm gözəl Aşiyə;
Ehtiram göstəririk
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Biz hər zaman Aşiyə,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Gözəl nitqlərlə,
Fikrimizlə, əməlimizlə
Və doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».
62. «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...» (İki
dəfə)
Dua və tərif, qüdrət və güc
istəyirəm gözəl Aşiyə,
yaxşı Təlimlərinə, yaxşı İcra
etməyinə, yaxşı Uğurlarına,
Hvarnoya, Faydaya, Mazdanın
yaratdığına.
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
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Hvarno himni
(Yəşt 19. «Zəmyad-yəşt»)
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Sevinir Ahura Mazda...
Sevinclər Uşidarna dağına,
Mazdanın yaratdığına, çox gözəl
Kavi Hvarnosuna, Mazdanın yaratdığına,
əlçatmaz Hvarnoya, Mazdanın verdiyinə,
dua və tərif, sevinc və şöhrət.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat»...

1. Birinci dağlar yüksəldi
Spitama Zərdüşt.
Uca Harati
Qalxdı Yer üzünə Hansı ki əhatə edir
ölkələri
Günbatandan gündoğana.
İkinci Zərdaza dağı
Manuşanın o tərəfindən
Yüksəldi Yer üzünə Hansı ki əhatə edir
ölkələri
Günbatandan gündoğana.
2. Sonra qalxdı Uşida
Və Uşidarna dağları.
Sonra gizlənmiş Ərzifiya,
Altıncı-Ərəzura,
Yeddinci-Bumya,
Səkkizinci-Raodita,
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Doqquzuncu-Mazişva,
Onuncu-Əntər Dahyu,
On birinci-Ərzişa,
On ikinci-Vatiqaysa. 1
3. Adarana və Bayana,
İşkata, Uparisaena,
Harda az əriyir qar 2
İki yalı Hamankunun.
Səkkiz dağı Vaşananın
Səkkiz bitişən zirvə,
Dörd dağı Vidvananın.
4. Aezahan, Maenahan,
Vahədrika, Asaya,
Tutadka və Vişava,
Sayrivant, Draoşişva,
Hanhuşmant və Kakahya
Və Kanhada olan dağlar.
5-6. Siçidava, Ahurana
Raəmana, Aşostəmbana,
Asnavant...3
... və Frapaya
Və Udriya, Raəvant Bütün dağları
Hansı ki insanlar
Qalxanda və görəndə
Adlar verdilər.
7. Ey Spitama Zərdüşt,
Bütün dağların hamısı
Yer üzündə
İki min ikiyüz
qırx dörddür.
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8. O qədər qalxdılar ki,
Bütün bu uca dağlar Nə qədər pay alar
Qurbanlıq çörəkdən
Kahin və əsgər,
Əkinçi və çoban.2
I
9. Güclü Kavilərın Hvarnosuna Mazdanın Yaratdığına
Ehtiram göstəririk.
Ən şöhrətli, parlaq doğulan,
Ən lütfkar, ən əzici,
Ən alıcı, ələkeçməyən,
Yaranmışların ən ucası.
10. Hansı kı Hvarnonu
Ahura Mazda yaratdı,
Çox zövqlü,
Çox gözəl,
Çox şəkilli,
Çox faydalı
Və parlaq.
11. Onların həyatı dəyişər,
Ölməz, solmaz, çürüməz,
Əbədi yaşayan, əbədi böyüyən
olar.
Və özbaşına
Ölülərdən qalxar,
Canlı gələr,
Ölməz xilaskar
Sülh yaradar.
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12. Ölməz olar Həqiqəti seçənlər
Və Yalan itər,
Yox olar oraya Haradan ki gəlibdir.
Saleh ölümə gedər
Onların nəsli, həyatı.
Yox olarlar zalım kimi,
Yox olarlar cani kimi.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı,
Necə ki ən yaxşı Başçı
Xeyirxah Mazda Həqiqətlə
İş və hakimiyyət verdi,
Möhtac olanlara yemək verdi».
13. Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün.
Dua edirəm Ona
Uca səslə,
Ayin icra edərkən.
Hvarnoya Ahuranın yaratdığına,
Qüdrətli kavilərın;
Ehtiram göstəririk,
Hvarnoya hər zaman
Qüdrətli kavilərin.
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Fikrimizlə, əməlimizlə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda».
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II
14. Güclüdür Hvarnonun Kaviləri...
15. Ölməz Müqəddəslərə
Hvarno-hansı ki məxsusdur.
Onlara uzaqdan, komandanlıq edən,
Əzəmətli və güclü,
Çox gözəl və sürətli,
Pozulmaz və dindar.
16. Yeddi həmrəyli,
Yeddi həm səsli,
Yeddi həm hakimiyyətli,
Fikri və sözü olan,
Bir əməli olan,
Bir valideyni olan,
Bir fərmandarı olan
Yaradan Ahura Mazda.
17. Bir birinin ruhunu görənlər,
Xeyirxah fikir haqqında
düşünənlər,
Xeyirxah əməl haqqında
düşünənlər,
Cənnət haqqında düşünənlər,
İşıqlı yollarla uçanlar,
O yollarla ayinləri
İcra etməyə gedənlər.
18. Ahura Mazdanın yaratdıqlarıOnlar yaradanlar, yaradıcılar,
Yaradanlar və qoruyucular,
Gözətçilər və hamilər.
19-20. Öz istəkləri ilə
Yaradılanları ölməz,
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Solmaz edərlər,
Çürüməz edərlər...
... Möhtac olanlara
Yemək qoyarlar»
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
III
21. Güclüdür Hvarnonun Kavilərı...
22 Hvarno sonsuz yazatların,
Hvarno doğulan canlıların,
Hvarno doğulmayan Xilaskarların,
Hvarno sülh yaradanların.
23-24. Öz istəkləri ilə
Yaradılanları ölməz,
Solmaz edərlər,
Çürüməz edərlər...
... Möhtac olanlara
Yemək qoyarlar»
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
IV
25. Güclüdür Hvarnonun Kavilərı...
26. Hansı ki layiq oldu
Haoşyanha Paradata,
Uzun zaman qaydalarla
İdarə etdi Yer üzündə.
Bütün yeddi karşvarda,
Hakim oldu divlər üstündə,
İnsanlar üstündə,
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İfritələr, cadugərlər üstündə,
Kavi tiranları,
Zalım karapanlar üstündə.
O bacardı, öldürdü,
Mazan divlərini,
Varna canilərinin
Üçdə ikisini.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
V
27. Güclüdür Hvarnonun Kavilərı...
28. Hansı ki layiq oldu
İgid Urupiyə,
Hansı ki tülkü kürkü
geyirdi.
Bütün Yer üzündə,
Bütün Yeddi karşvarı
O idarə etdi.
O hakim idi
Divlər üstündə,
İfritələr, cadugərlər üstündə.
Kavi tiranları,
Zalım karapanlar üstündə.
29. O, döyüşdə məhv etdi
Bütün divləri və insanları,
Bütün ifritələri, cadugərləri.
Ata dönən Anhra Man
üstündə,
O, səfər etdi otuz qış
Yerin bir kənarından
Digər kənarına.

g

177 h

Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VI
30. Güclüdür Hvarnonun Kavilərı...
31. Hansı ki layiq oldu
Hökmdar Yimaya Xeyirli heyvanların
Xeyirxah sahibinə.
Çox uzun zaman
O idarə etdi Yer üzündə,
Bütün yeddi karşvarda.
Hakim oldu,
Divlər üstündə,
İnsanlar üstündə,
İfritələr, cadugərlər üstündə,
Kavi tiranları
Zalım karapanlar üstündə.
32. O qorudu divlərdən
Varidatı, əmlakı, heyvanları,
Kökəltmə sahələrini,
Məmuniyyət və şərəf vardı
Yimanın şahlığında.
Vardı tükənməz
Həm yemək, həm içmək,
Ölməzdi heyvanlar,
Ölməzdi insanlar,
Solmazdı bitkilər,
Tükənməzdi sular.
33. O şahlıqda yox idi:
Nə soyuq, nə də isti,
Nə qocalıq, nə ölüm,
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Nə zərərli həsəd.
O isə deməzdi yalan Həqiqət olmayan sözləri
Gətirməzdi ağlına.
34. Haçan ki bu yalan,
Həqiqət olmayan sözləri
O, ağlına götürdü,
Aşkar şəkildə uçdu,
Yimadan Hvarno
quş kimi.
Haçan Hvarnonu
Uçan quş kimi,
Kənara uçan gördü
Xeyirli heyvanların sahibi
Böyük Yima,
Onu kədər aldı.
Xilas olmaq üçün
düşmənlərindən
Gizləndi yer üzündə.
35. Birinci dəfə haçan
Hvarno Yimadan
uzağa uçdu,
Tərk etdi Yimanı Vivahvant övladını
Uçan Varahn quşu kimi.
Hvarnonu tutdu onda
İlk dəfə ağıllı Mitra Kimin ki otlağı genişdir,
Kimin ki qulaqları
eşidir hər şeyi.
Ehtiram göstəririk,
Biz Mitraya hər zaman.
Onu -
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Bütün ölkələrin sahibini,
Yaratdı Ahura Mazda Gözəl xeyir-dua verən
Səma yazatları arasında.
36. İkinci dəfə haçan
Hvarno uzağa
Uçdu Yimadan,
Tərk etdi Yimanı Vivahvant övladını
Uçan Varahn quşu kimi.
Onda tutdu Hvarnonu
Atvi nəslindən olan
Qüdrətli Traytaon.
Bütün fani olanlardan
O oldu,
Böyük zəfər qazanan
Zərdüştdən sonra.
37. O məhv etdi İlanı,
Üçbaşlı Əjdahanı,
Üçağızlı, altıgözlü,
Xain, əyriruhlu,
Div nəslindən, cani,
Qüdrətli, güclü
Anhra Man
Tərəfindən yaradılan.
Yalanda ən güclü o.
Bütün dünyanın
məhvi üçün,
Bütün əməli düzlərin
məhvi üçün.
38. Üçüncu dəfə haçan
Hvarno Yimadan
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uçdu uzağa,
Tərk etdi Yimanı Vıvahvant övladını
Uçaraq Vərtrahn quşutək.
Tutdu Hvarnonu onda
Əyilməz Kersaspa Hansı ki bütün ölənlərdən
Güclüdür, güclülər arasında,
Zərdüşt xaricində.
O, kişi cəsarətində idi;
39. Haçan Ərlik Cəsarətini
Aldı Kersaspa.
Ərlik Cəsarətini tərif edək:
Yuxusuz və möhkəm,
Təmkinli, qıvraq Hansı ki aldı
Əyilməz Kersaspa.
40. Haçan öldürdü İlanı,
Buynuzlu Sərvarini,
Atları udanı,
İnsanları udanı.
Zəhərli, sarı Hansı ki töküldü zəhəri
Nizə hündürlüyündən.
Özünə yemək bişirdi onda
Kersaspa qazanda,
Günün günorta vaxtı
Caniyə isti oldu.
Tərlənib tərpəndi o
Qazanda qaynayan
suyu atdı.
Geri qaçdı qorxu içində
Əyilməz Kersaspa.
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41. Və o qızıl pəncəli
Handarvı öldürdü Hansı ki açılmış ağzı ilə,
Atıldı həlak etməyə
Bütün dindar kişiləri,
O öldürdü haramzadələri,
Patanın doqquz oğlunu,
Daştayanın nəslini,
Nivikinin oğullarını,
O öldürdü Hitaspı,
Qizil tac daşıyan
Danaylı Vareşavı.
O öldürdü
Pis niyyətli Pitaonu.
42. Əyilməz Kersaspa
Öldürdü Arəzoşamanı,
Cəsur, cəsarətli,
Bacarıqla ağır-ağır
yeriyən,
Qabağa qaçan...5
Rəqib tanımayan
Haçan döyüşə girərkən.
43 O öldürdü Snavidkanı
Öz qurğuşun dişləri ilə.
Dəmirəlli Snavidka
Öyündü belə:
«Hələ ki mən gəncəm,
Hələ ki azyaşlıyam.
Haçan böyüsəm,
Yeri təkərim,
Göyü arabam edərəm.
44. Endirdi Cənnət Evindən
Spenta Manı,
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Qaldırdı Anhra Manı,
Çirkin cəhənnəmdən.
Onlar mənim arabamı
Dartardılar ikisi,
Həm Şər Ruh,
Həm Müqəddəs Ruh.
Məhv edə bilməzdi məni
Əyilməz Kersaspa!»
Onu Kersaspa öldürdü,
Yuxudan qalxmadan öncə,
Öz qüdrətli gücü ilə.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
VII
45. Biz ehtiram edirik,
Əlçatmaz, gözəl Hvarnoya.
Bizim üçün
Şərəfli, ən şöhrətli
Mehriban, əzici,
Çevik, ələ gəlməz
Bütün yaradılmışların
Ən alisi.
46. Çarpışdı Hvarno üçün,
Müqəddəs Ruh, Şər Ruh.
Malik ola bilmədilər,
Elçilər göndərdilər.
Onlardan sürətli olan:
Müqəddəs Ruh – Xeyirxah Fikri
Və Həqiqəti göndərdi.
Atəşlə birgə hansı ki
O, Ahura Mazdanın oğludur
Və Şər Ruh – Şər Fikri
Və qaniçən Qəzəbi göndərdi,
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Üçbaşlı İlan Dahakla
Və Spityur alçaqla birgə –
Hansı ki Yima onları
Kəsdi doğradı.
47. Hvarnoya tələsdi
Ahura Mazda Odu,
Belə düşündü:
«Əlçatmazdır Hvarno,
Necə ələ keçirim mən onu?»
Üçağızlı İlan Dahak
Söyə-söyə qışqırdı:
48. «Ey Ahura Mazda Odu!
Geri gəl, toxunma ona.
O, əlçatmazdır, əgər sən
Ona müdaxilə etsən,
Səni məhv edərəm mən
Və sən, işıq saça bilməzsən
Ahuranın yaratdığı Yerə.
Həqiqi dünyanı qorumaq üçün!»
Əllərini çəkdi geri
Ahura Mazda Odu.
Qorxdu öz həyatı üçün,
Çox qorxulu idi çünki İlan.
49. Onda yürüdü Hvarnoya
Şər inamlı, üçağızlı İlan.
Düşündü belə:
«Əlçatmazdır Hvarno,
Necə ələ keçirim mən onu?»
Qaçdı onun arxasınca
Ahura Mazda Odu.
Belə dedi:
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50. «Ey üçağızlı Dahak!
Geri gəl! Toxunma ona!
Əgər sən
Bu əlçatmaza təcavüz etsən,
Yandıraram arxadan,
Həm sənin ağzından
Alışıb çıxaram.
Sən daxil ola bilməzsən
Ahuranın verdiyi yerə,
Həqiqi dünyanı
Məhv etmək üçün!»
Hər iki pəncəsini
Qırdı, qopardı Dahakın
O qorxdu həyatı üçün,
Çünki Od
Çox qorxulu idi.
51. Aşkar oldu Hvarno
Vorukəş dənizində,
Onu ələ keçirdi
Hökmdar Apam Napat Kimin ki atları sürətlidir.
Cəhd etdi Apam Napat Kimin ki atları sürətlidir.
«Hvarno əlçatmazdır,
Necə keçirim ələ
Onu mən.
Dərin dəniz dibində,
Sularin dərin uçurumlarında?»
52. Biz ehtiram edirik,
Qüdrətli hökmdar
Apam Napata Qəhrəmanların köməkçisi,
Xaliqi ərlərin,
Yaradan ərlərin
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Sualtı yazatların arasında,
Dinlənilən dualarla,
O birinci eşidirdi
Hər şeyi.
53. Dedi Ahura Mazda:
«Ey sədaqətli Zərdüşt,
Qoy kimsə fani olanlardan
Əlçatmaz Hvarnoya
Bacarsın sahib olmağı,
Onda müqəddəs hədiyyələr
faydalı olan alar.
Ən mübarək olanı Kahindən hədiyyə kimi.
54. İzləyər onu
O vaxt xeyirxah Aşi Var-dövlət verən,
Həm otlaq verən,
Həm heyvan verən,
Hər gün Qələbə verən,
İzləyər onu.
Süpürülən güclə,
Uzunmüddətli illərlə
Qırar Qlibiyyətlə
Bütün düşmənlərini. »
Dua edirəm xoşbəxtik üçün
Ona uca dualarla.
İcra edirəm ayini
Mən əlçatmaz Hvarnoya
Südlü haoma ilə...
VIII
55. Ehtiram göstəririk
Əlçatmaz, gözəl Hvarnoya...
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56. Almaq üçün Hvarnonu
Cəhd etdi,
*... Franhrasyan
Vorukəş dənizindən.
Geyimini atıb ayaqla,
Cəhd etdi almağa Hvarnonu Hansı ki sahib idi Ona,
Gəlmiş və keçmiş
Ariya ölkələrinin
hökmdarları.
Onu almaq istədi Hansı ki sahib idi
Spitama Zərdüşt.
Üzdü Franhrasyan Hvarnoya,
Ancaq Hvarno geri çəkildi,
Çəkilən axın adlanırdı
Vorukəş dənizində
Haosrov adıyla.
57. Sıçrayıb çıxdı Franhrasyan,
Ən möhkəm turlardan olan
Vorukəş dənizindən.
Söyə-söyə qışqırdı:
«İtə-ita-yatna-axmay...6
Mənə Hvarnonu almaq olmaz,
Hansı ki sahib idi
Gəlmiş və keçmiş
Ariya ölkələrinin hökmdarları.
Onu almaq gərək Hansı ki sahibdir
Spitama Zərdüşt.
58. Qarışdırdı birlikdə
Bütün bərk və maye olanları,
Böyüklərı və xeyirxahları,
Hansı ki zərərlə üzülər
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Yaradan Ahura Mazda!»
Və atıldı Franhrasyan
Turların ən möhkəmi,
Vorukəş dənizinə.
59. Geyimini atıb ayaqla
Cəhd etdi,
Yenidən almağa Hvarnonu,
*... Franhrasyan
Vorukəş dənizindən.
Üzdü Franhrasyan Hvarnoya,
Ancaq Hvarno geri çəkildi
Və çəkilən axın adlanırdı
Vorukəş dənizində
Vanhazda adı ilə.
60-61. Sıçrayıb çıxdı Franhrasyan,
Ən möhkəm turlardan olan,
Vorukəş dənizindən.
*... qışqırdı...
...Və atıldı Franhrasyan,
Turların ən möhkəmi
Vorukəş dənizinə.
62. Geyimini atib çılpaq,
O axtardı üç dəfə
HvarnonuHansı ki sahib idi...
... Və çəkilən axın adlanırdı
Vorukəş dənizində
Avjdanva adıyla.
63. Sıçrayıb çıxdı Franhrasyan,
Ən möhkəm turlardan olan,
Vorukəş dənizindən,
*... qışqırdı...
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...Almaq istədi Onu Hansı ki sahib idi
Spitama Zərdüşt!
64 . O, Hvarnonu ala bilmədi,
Hansı ki sahib idi
Gəlmiş və keçmiş
Ariya ölkələrinin hökmdarları.
Almaq istədi Onu Hansı ki sahib idi
Spitama Zərdüşt.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün,
Ona uca dualarla
Ayin icra edərkən
Əlçatmaz Hvarno üçün...
IX
65. Biz ehtiram edirik,
Əlçatmaz gözəl Hvarnoya...
66. O kəsə layiq oldu,
Kim ki Kansava gölündən
Qalxıb çıxdı.
Harada Haətumant çayı,
Harda ki Uşida dağı,
Dağlardan tökülən
Sel, sular arasında.
67. Kansava gölünə
Şırıltı ilə axaraq
Tökülür birlikdə
Həm Hvastra, həm Fradata
Həm Hvaspa, həm Hvarnahvatı Həm dolu otlaqlarla,
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Urvada və Ərəzi,
Tökülür Zərnumati,7
Tökülür Haətumant,
Parlaq, xeyirverən,
Ağ dalğalarını qaldıraraq
Daşqın təhlükəsi ilə.
68. Haətumant – hansı ki
Atlara sahib gücü ilə.
Dəvələrin gücü var onda,
Ərlərin qüdrəti var onda,
Ey sədaqətli Zərdüşt!
Onda elə Hvarno var ki,
Hansı ki ariyalı olmayan
ölkələri
Birdəfəlik silə bilər.
69. Bütün ariyalı olmayanları
O geri atar Hansı ki aclıq və susuzluq
Hansı ki isti və soyuq
Hiss edər onlar;
Gətirər elə Hvarno
O, Ariya ölkələrinin
Qoruyanı,
Bütün heyvanların
Qoruyanı.
Bütün xeyirxah insanların
Yaxşı yaşaması üçün,
Xeyirxah dinə kömək üçün,
Ahura Mazdaya ehtiram
Göstərənlər üçün.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
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X
70. Güclüdür Hvarnonun Kavilərı...
71. Hansı ki o kəslərə layiq oldu
Şah Kavi Kavata
Və Kavi Apivohuya,
Bütün Kavilərə-həm də Usana,
Həm Arşan, həm Pişina,
Həm Bayarşan, həm Syavarşana. 8
72. Belə ki, onların hamısı
Cəsarətli və qüdrətli,
Əyilməz və müdrik,
Güclü şahlar oldular.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XI
73. Hvarnonun Kavilərı güclüdür...
74. Hansı ki ona layiq oldu
Həm Kavi Haosrov,
Xoşbəxtlik verən gücüylə,
Tanrının verdiyi qələbəylə,
Ən böyük uğurla,
Xoşbəxtlik verən sözüylə,
Sarsılmaz sözüylə
Və məğlubedilməzliyi ilə.
75. Möhkəm sağlamlığıyla,
İlahi xoşbəxtliyi ilə,
Möhkəm bədəniylə,
Ağıllı nəsliylə,
Yaxşı və xeyirxah,
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Təmiz və amiranə,
Axtarıb tapan açıqgözlü
Aydın görməyi ilə,
Həqiqətin bütün
Üstünlükləriylə.
76. Parlaq şahlığıyla
Uzunömürlü olmağıyla,
Bol-bol uğurlarıyla,
Çoxlu xeyirxahlıqlarıyla.
77. Və Kavi Haosrov
Yarış yolunda,
Onun bütün uzunluğunda
Xilas oldu
Zalım Nərimanın tələlərindən.
Qalib gəldi hamıya Qüdrətli hökmdar Haosrov:
*... Franhrasyana,
Əsir etdi Kersavazdı.
Öldürülmüş atasının Syavarşanın aldı qısasını.
Həm də Naravida qəhrəmanı
Ahraəratın aldı qisasını.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XII
78. Hvarnonun Kavilərı güclüdür...
79. Hansı ki ona layiq oldu
Spitama Zərdüşt.
Qoy düşünsün din haqqında,
Danışsın din haqqında,
Hərəkət etsin ona görə,
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Oldu o, bu dünyada
Həqiqətində müqəddəs,
Hakimiyyətində xeyirxah,
Var-dövlətində daha varlı,
Ən xoşbəxt, ən qüdrətli
Qalibiyyət gətirən.
80. Onu görən kimi divlər
Hamısı tez uçdular,
Cəm olaraq birdəfəlik
Gözdən itdilər.
Qadınlardan, kişilərdən Kimlərə ki verirdilər
Əzab, əziyyət.
81. Haçan «Ahuna Varya»
Duasını oxudu
Spitama Zərdüşt,
Bütün dayanmalarıyla,
Ucadan oxuduğu
Bütün sonluğu ilə.
Gizləndi yer altında
Rədd edilmiş divlər,
Duasız qaldılar,
Məhrum oldular
Duadan.
82. Cəhd etdi almağa Hvarnonu
*... Franhrasyan.
Bütün karşvarlarda
Ələ gətirmək istədi.
Hansı ki onlar yeddidir;
Bütün yeddi karşvarda
Yürüdü tur Franhrasyan,
Cəhd etdi almağa Hvarnonu –
Hansı ki Spitama Zərdüştün idi.
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O atıldı Hvarnoya...9
Üz döndərdi ondan
Həm Hvarno, həm Spitama.
İradəmlə oldu belə
Mənim – Ahura Mazdanın.
Mazdaya ehtiram edən
Dinin iradəsiylə.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XII
83. Hvarnonun Kavilərı güclüdür...
84. Hansı ki ona layiq oldu
Şah Kavi Viştaspa,
Din haqqında düşünsün,
Din haqqında danışsın,
Hərəkət etsin ona görə,
Qəbul etsin bu dini.
Şər inanclı divlərdən
Üz döndərsin Viştaspa.
85. Hansı ki hər yerdə
Ərazi axtardı Həqiqət üçün.
Hansı ki hər tərəfdə
Böyütdü ərazisini
Həqiqətin.
Əl və dəstək oldu
Ahuranın – Zərdüştün
dini üçün.
86. Onu bu etiqad
Əsirlikdən etdi azad,
Qurtardı qandallardan,
Yerləşdirdi yerində
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Uca, ali,
Sarsılmaz və təmiz.
Bol heyvanı və yemi,
Gözəl heyvan və yemlə.
87. Hamıya qalib gəldi Viştaspa:
Cani Tantriyavantaya,
Divlərə ehtiram
Edən Peşana,
Yalançı Arejataspa
Və Bütün başqa alçaqlara
Və lənətli hyaonlara.
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XIV
88. Hvarnonun Kavilərı güclüdür...
89. Hansı ki ona layiq oldu,
Xoşbəxtliyin xilaskarı olsun O kəslər ki gedər onunla.
Onların həyatı dəyişər,
Ölməz, solmaz, çürüməz,
Əbədi yaşayan,
Əbədi böyüyən olar
Və özbaşına
Qalxar ölülərdən.
Canlı gələr,
Ölməz Xilaskar
Sülh yaradar.
90. Ölməz olar –
Həqiqəti seçənlər
Və yalan itər,
Yox olar oraya –
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Hardan ki gəlibdir,
Saleh ölümə gedər
Onların nəsli, həyatı,
Yox olarlar zalım kimi,
Yox olarlar cani kimi.
«Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...»
Dua edirəm mən –
Xoşbəxtlik üçün...
XV
91. Güclüdür Kavilərın Hvarnosu...
92. Qalxar Astvat-Ərəta
Kansava gölündən.
Ahura Mazda çaparı –
Vispatayrvarinin oğlu.
Qəzəblə yellədərək
Qalibiyyət silahını – 10
Hansı ki Traytaon
Daşıyırdı özü ilə,
O, İlan Dahakı
Öldürən zaman.
93. Hansı ki Franhrasyan
Daşıdı özü ilə,
O zaman öldürdü o,
Pis etiqadlı Zayniqi,
Hansı ki Haosrov
Öldürdü Franhrasyanı.
Hansı ki Viştaspa
Daşıdı bu silahı,
Düşmənlərlə döyüşdü Həqiqət üçün.
Və Yalanı bu silahla,
Bu mömin dünyadan
Əbədi aparar o.
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94. O, ağıllı gözləri ilə
Atar kənara,
İyrənc, çirkin Yalanın
Bütün yaratdıqlarını.
Bütün canlı dünyanı görər
Xeyirxah gözləri ilə.
Ölümsüz edər baxışı ilə
Bu canlı dünyanı.
95. Astvat – Ərətanın
arxasınca
Gələr qalibiyyətli
Xeyirxah fikirlə,
Xeyirxah sözlə,
Xeyirxah əməllə,
Xeyirxah, xoşxasiyyətlə,
Yalanı gətirməyən
Heç vaxt dilinə.
Əyilir onların önündə
Qaniçən Qəzəb.
Qalib gələr Həqiqət
Çirkin, cani Yalana Qaranlıqdan gələnə.
96. Xeyirxah Fikir
Qlib gələr Şər Fikrə.
Həqiqi söz qalib gələr
Şər sözə.
Bütövlük və Ölməzlik
Gücdən salar,
Aclığı, susuzluğu,
Zalım aclığı, susuzluğu
Məhv edər əbədi.
Ancaq
Öz hakimiyyətindən
Məhrum edilən,
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Zalım Anhra Man
Gücdən düşüb qaçacaq.
Dua edirəm mən Xoşbəxtlik üçün...
Ona uca səslə,
Ayin icra edərkən.
Qüdrətli kavilərin
Hvarnosuna Mazdanın yaratdığına,
Ehtiram göstəririk,
Möhtəşəm kavilərın
Hvarnosuna,
Südlü haoma ilə,
Barsman çubuğu ilə,
Məharətli nitq ilə,
Həm fikir, həm əməllə,
Həm də doğru deyilən
Haqlı sözlərlə.
«Dua o kəslərə edirik ki,
Kimə dua etməyi qəbul etdi
Xeyirxah Ahura Mazda» 11
97. «Necə ki ən yaxşı Tanrı-yazat...» (İki
dəfə)
Dua və tərif, qüdrət və güc
istəyirəm Uşidarna dağına,
Mazdanın yaratdığına, bütün
gözəl kavilərın Hvarnosuna,
Mazdanın yaratdığına, əlçatmaz
Hvarnoya, Mazdanın yaratdığına.
«Həqiqət - ən yaxşı xoşbəxtlikdir...»
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Qeydlər

«Ahura Mazda himni»nə
Bu himnin mətni bizə təhrif edilmiş formada gəlib
çatmışdır. Görünür, sonralar onun üzünü köçürən xəttatlar
onu korlamış və yaxud ona əlavələr etmişlər. Xüsusi bədii
məziyyəti olmayan «Hörmüzd-yəşt» buna baxmayaraq
böyük maraq kəsb edir, ona görə də bütün «Yəştlər» arasında
birinci yerdə yerləşdirilir və bu təbiidir. Çünki onda zərdüştilik dininin ali tanrısı Ahura Mazdanın adları sadalanır.
Görünür, başlanğıcda bu adlar cəmi iyirmi idi. Lakin sonralar
əllidən çox yeni ad əlavə olunaraq Ahura və Mazda da daxil
olmaqla sayları 72-yə qədər artdı. Həm də «Yasna» ayinlərini
özündə ehtiva edən fəsillərin sayı da uyğun olaraq 72-dir.
Anlamaq çətin deyil ki, əslində Ahura Mazdaya, ancaq
birinci iki on bənd həsr edilmiş, sonra dürüst ifadə edilmiş
standart mətn, adətən, bütün «Yəştlər» üçün gəlir, onların
arxasında ehtimal edilir ki, izləri itmiş «Bəhmən-Yəşt»in
fraqmentləridir. «Bəhmən-Yəşt» Ameşa Spentanın («Ölməz
Müqəddəslər» lüğətə bax) və Vohu Manın («Yaxşı Fikir»)
himnlərindəndir.
Özünün «nöqsanlı olması»na baxmayaraq (elm və ədəbi
nöqteyi-nəzər baxımından) əksinə «Hörmüzd-Yəşt» dindar-
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lar tərəfindən çox oxunur, Ahura Mazdanın sadalanan
adları ona görə oxunurdu ki, bu adlar divlərə qarşı ən yaxşı
müdafiə hesab olunurdu.
Xatırladaq ki, Allahın adları başqa dinlərdə də elə şanşöhrətlə çəkilir, o cümlədən Allahın 99 adı (belə adlandırılır
«Əl-Əsmaul-Hüsna» eynən «Gözəl adlar») müsəlmanlarda
vardır.
«Hörmüzd-Yəşt» güman edilir ki, səhər duasından
sonra hər gün oxunur, yuxudan əvvəl, yaşayış yerini dəyişərkən hökmən onun oxunması tövsiyə olunur.
1. Bu və aşağıdakı oxunan dürüst dualar əsaslı bir bəndinə qədər belə bütün «Yəştlər» üçün günün müxtəlif vaxtlarından asılı olaraq fərqlənir və ancaq musiqi ilə oxunur,
yalnız keçidlərlə bağlanan açıqlamalar mötərizəyə alınır
(bax, qeyd 5,6,7). Burada dırnaq içində «Qatlar»dan iqtibaslar gətirilir. (Zərdüştün şeirlə yazılmış duaları) və başlanğıc
misraları və yaxud gündəlik yaşayış haqqında duaların mətni
(«Ahuna-Varya» və «Aşa-Vahişta » və başqaları. Lüğətə bax).
2. Yaxşı fikir, yaxşı söz, yaxşı əməl, zərdüştilik etikasının
əsas üçlüyüdür. Bütün həyatları boyu zərdüştilərin borcudur
ki, yaxşı fikirləri, yaxşı sözləri, yaxşı əməlləri toplasın,
ölümündən sonra ölənin ruhu mühakimə edilərkən ədalət
yazatı Raşna onları tərəzidə çəksin. Tərəzinin bir gözündə
yaxşı fikirlər, sözlər və əməllər, o biri gözündə pis fikirlər,
sözlər və əməllər yerləşdirilir. Əgər yaxşı fikirlər, sözlər və
əməllər pislərdən ağır gələrsə, ruh yuxarıya – cənnətə, Ahura
Mazdanın işıqlı məkanına tələsər, ancaq əks halda aşağıya
enər – harada kı divlər və Anhra Manın cəmiyyətində tövbə
edərək əzablara düçar olar.
3. «Həqiqət ən yaxşı xoşbəxtlikdir...» əhəmiyyətinə görə
«Ahuna Varya»dan sonra zərdüştizmdə ikinci duadır. «AşaVahişta» (eyni ilə «Ən yaxş Həqiqət» və yaxud bir sözlə
«Aşəm-Vohu» (eyni ilə «Həqiqət-xoşbəxtlikdir» ). Duaların
təkrarlanma sayı (burda ardı mötərizədə) avesta dilində
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deyil, orta fars («pəhləvi») dilində avesta əlifbası ilə
(«pazənd») oxunur.
4. Zərdüştiliyin başlanğıc sözü «İnanc simvolu» hansı ki
«Fravaranə» eyni ilə «İnanıram, tövbə edirəm, seçirəm...»
adlanır. Zərdüştün ölümündən sonra tərtib edilmişdir. «İnanc
simvolu»nun tam həcmdə tərcüməsi V.İ. Abayev tərəfindən
nəşr edilmişdir.
Bax, məsələn, «Qədim Şərq tarixi müntəxəbatı» hissə 2,
M, 1980, səhifə 63-64; «Qədim Şərq ədəbiyyatı. İran, Hindistan, Çin» Mətnlər MDU-nin nəşriyyatı, 1984, səh 9-10.
5. Bu dürüst ifadə edilmiş dua, himn sübh çağı, günəşin
doğan vaxtından günün yarısına qədər, səhər yazatı Havaninin himayəçiliyi altında oxunur (Havani eyni ilə Haomaya aid edilir, Haomanın səhər vaxtı hazırlandığı ehtimal
olunur). Bütöv gün, yəni gecə-gündüz beş hissəyə bölünürdü.
Buna qah deyilir. Hansı ki xüsusi başçılar və ya hakimlər
himayəçilik edirdi, onlar ratu adlandırılırdı. Günəşin doğuşundan günün yarısına qədər, günün yarısından günün ikinci
yarısına qədər (haçan ki günəş qərbə tərəf əyilməyə başlayır); günəş batana qədər; batandan gecə yarısına qədər,
gecə yarısından gün çıxana qədər. Günün bölünmə sayına
görə zərdüştilər beş dəfə dua edirdilər (sonra islamda da
belə edilmişdir) ancaq, həqiqətən zərdüştilər iki duanı bir
duada birləşdirib üç dəfə gün ərzində, gün çıxanda, günorta
və gün batandan sonra ibadətlə məşğul olurdular (Müsəlmanlar da belə edirdilər).
Savanhi-heyvanları himayə edən yazat. Visya-doğum və
məskunlaşma yazatı.
6. Rapitvina – günün ikinci yarısının yazatı, gündüz oxunan dua ona həsr edilirdi.
Fradat-fşava – kiçik baş heyvanları himayə edən yazat.
Zantuma – qələbə yazatı.
7. Bu formul istifadə edilir, haçan himn axşama yaxın,
günün ikinci yarısında oxunur.
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Uzayerina-günün ikinci yarısını idarə edən yazat.
Ayvisputrima-günün dördüncü yarısını idarə edən
yazat.
Uşahina-dan yeri ağarmamışdan günün doğuşuna
qədərini idarə edən yazat.
Fradat-vira – kişilərə himayədarlıq edən yazat.
Dahyuma – ölkə yazatı.
8. Dualarla müraciətində bu yəşt digərlərindən
fərqlənir. Sonrakı himnlərdən qabaq ancaq uyğun gələn
müraciət icra edilir.
9.«Necə ki ən yaxşı Tanrı...» zərdüştilər tərəfindən ən
ehtiramla oxunan «Ahuna-Varya» duasının birinci sözləri,
hansı ki Zərdüştə aid edilir (lüğətə bax). Zərdüştilik ibadətində iki nəfər xidmət edir: Böyük xidmətçi kahindir (zaotor),
qatları avazla oxuyan və haoma süzən və onun köməkçisi
(raspi), haomanı hazırlayan .
10. Müqəddəs sözlər – görünür, Mantra nəzərdə tutulur,
Tanrı kəlamları və ovsun, cadu, sehr.
11. Dəqiq belə tərcümə etmək olar: «dünyanın sonunda
daha çox hərəkət edən». Zərdüştün təliminə əsasən dünyanın
sonunda Xeyir qəti şəkildə Şərdən ayrılar və Şər məhv edilər.
12. Təmizlənmiş, silinmiş dirilik gücü, ruhu.
13. Sorğu-sual edən, tərcümə təxmini və şərtidir. Başqa
şərhlə bu ad (Frahştya) «Dolu, bol, kök» kimi aydınlaşdırılır.
«Stadnıy» adı ən yaxşı halda «Arzuolunan , xoş» kimi tərcümə
olunur.
14. Bütövsayan – ehtimalən görünür ki, insanların
bütün yaxşı və pis əməllərinin sayılmasıdır.
15. Genişüzlü və yaxud ola bilsin «geniş cəbhəsi olan»
düşmən ordularının miqdarını göstərən kimi də izah etmək
olar.
16. «Heyvan saxlayan» duanın adı, «Mömin heyvandar»
sözləri ilə başlayır.
17. Açılan və bağlanan qurşaq (72 yun ipdən hazırla-

g

202 h

nırdı. «Yasna»nın fəsillərinin sayı qədərdir, üç dəfə belə
dolayırdılar) hərgünkü ayinə daxil idi. Hər dindar zərdüşti
həddi-buluğa çatandan sonra belə qurşaq (kusti, kuşti)
bağlamalı idi. O, dua vaxtı qurşağı açıb özünün önündə onun
hər iki ucundan tutub Anhra Manın adını lənətlə xatırlayıb
qurşağı yellədərək Yalanın və Şərin güclərinə nifrətini
bildirir.
18. «Hörmüz-yəşt» yaşayış yerini dəyizməzdən qabaq
köçürülürdü.
19. Burada göstərilən 20 şahidlik edir ki, 12-15-ci
bəndlərdə hansı ki çox əvvəlki dövrlərə aid edilərək sadalanan 20 ad sonralar əlavə edilmişdir.
20. Bu Zərdüştün sözüdür. «Qat»dan sitat («Yasna»
44.16)
21. Bu vacib dualara görə yuxarı bax, qeyd 3, 9 Mötərizədə olan sözlər orta fars dilindədir.
22. Bu, sadəcə bütün «Yəştlər» üçün sonuncu duadır.
(«Yənhe-Hatam» adlanır ki, «Yuxudan qabaq» deməkdir. Kursiv tərcüməçinindir.) «Hörmüzd-yəşt»lə bitir, sonra
itirilmiş «Bəhmən-yəşt»in fraqmentləri təhrif edilmiş formada sözlərlə gəlir və anlamaq üçün çox çətindir.
23. Sonuncu iki misrası aşağıdakı mənanı verə bilər, dua
edənlər üçün ən böyük qurban hesab edilərsə, mələklər və
Tanrı üçün «kiçik qurban» sayılır.
24. «Qatlar»dan («Yasna» 28.11 və 30.4) gətirilən bu iki
sitatla Ahura Mazda sözləri qurtarır.
25. «Min vasitə ilə, saysız vasitə ilə» tez-tez təkrar olunan yaxşı arzudur. Saysız sözü burada və sonra onun birinci
başlanğıc etimoloji mənasında «on min» (yunan dilində
«myurias» – saysız, on min) sayı «Avesta» mətnlərində daima
rast gəlinəndir.
26. Görünür, divlər düşünülür – hansı ki onlara münasibətdə «divlər» leksikonunda «ələ» – pəncə, «başa» – kəllə
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deyilirdi. Aydın deyil ki, axırıncı misradan öndəki sətirdə
bu sözlər «ayaqlar» və yaxud «çənələr»dir.
27. Cümlənin başlanğıcı təhrif edilmiş, məna aydın
deyil.
28. Mətndə 30–31-ci bəndlər üç dəfə təkrar olunur, «Və
Mömin ərdən..» sözlərindən başlayaraq «Aşa-Vahişta» duası
ilə bitir.
29. Mətn təhrif edilmiş, sonra «Yasna» 27-dən alınmış
sözlər gəlir.
30. 33-cü bənd bütün «Yəştlər» üçün standart formada
bağlanış formulunu özündə ehtiva edir. Xoşbəxtlik, səadət,
cansağlığı çağırır o kəsə, kim ki «Yəşt»i oxuyur və qurban
kəsir; o kəs üçün ki, kimin sifarişi ilə bu edilir «Yaxşı həyat»
deyərkən cənnət başa düşülür.
31. Sadalanan Tanrı və yazat adları və göylərin gücü
təsirlik halında verilir (kimi? nəyi?), görünür, bu onun
üçündür ki, onlara köməyə gəlsin və dua etmə gününün himayədarları olsunlar.
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«Ərdvi-Surə himni»nə
Beşinci yəşt suların və məhsuldarlığın ilahəsi Ərdviyə
(eynən, nəm, nəmlik) onu müşayiət edən «Surə» ləqəbli
(«güclü») və Anahitaya («təmiz, ləkələnməmiş») həsr edilmiş
və Amudərya çayının yazatı kimi müəyyənləşir. Bu yəştin
digər adı «Aban-yəşt» «Suların himni» adlanır. Onun bütün
Hind-Avropa xalqları üçün olan qədim himnlərə aid xarakterik xüsusiyyətləri vardır . Himnin janrını müəyyənləşdirən
onun üç hissəli strukturda olmasıdır. Birinci («çağırış»)
hissəsində ilahənin özünə çağırış mühüm yer tutur. İkinci
daha çox geniş («rəvayətçilik») hissəsində qədim İran
Tanrısına tabe olan yazatların və qəhrəmanların dua edərək
bu ilahə üçün qurbanlar gətirməklərindən və onların ondan
istədiklərini mükafat kimi almalarından bəhs edilir. Üçüncu,
sonuncu («xahiş etmə, istəmə») hissəsi o kəslərin istəyi ilə
icra olunur, kim ki Ərdvi-Surəyə dua və müraciət edir və qurban kəsir.
Bədii ləyaqətinə görə fərqlənən, müxtəlif məlumatlarla
zəngin olan bu «Yəşt» ən məşhur «Avesta» mətnlərindən biri
və rus dilinə dəfələrlə tərcümə olunmuş (tam həcmdə, parçalarla), həqiqətən, rus dilli tərcümələr alman dilli tərcümələri izləmişdir ki, XX əsrin əvvəllərində çap edilmişdir.
Sətri tərcümələr E.E. Bertels tərəfindən dərc edilmişdir.
«Avesta»dan parçalar – «Şərq» 1924 № 4, səh 3, İ.S.Braqinski
«Fars, tacik ədəbiyyatı tarixindən» M., 1972, səh. 57–71; Qədim Şərq poeziyası və nəsri, «Dünya ədəbiyyatı kitabxanası»
M., 1972, səh. 506-526; Qədim Şərq ədəbiyyatı İran,
Hindistan, Çin. Mətnlər. Moskva Univrsitetinin nəşri 1984
səh. 13-33.
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İ.S. Braqinskidən istifadə nəticəsində iki uyğunlaşdırma edilmişdir: S. Sversov – «Asiya və Afrika bu gün»
jurnalı kitabxanası buraxılış 7(34), 1975 səh. 3-6; E. Xolmoqorova: «Müdrikliyin başlanğıcı», «Şərq Almanaxı» buraxılış
15. M., 1987, səh. 545-564.
1. Sonra bu bənd «Dua edirəm Ona, ey Spitama» şeiri ilə
başlayır və doqquzuncu bənd («Dua edirəm Ona – xoşbəxtlik
üçün») himnin hər bölməsinin başlanğıc və sonunda təkrar
olunur.
2. XIX əsrdə hələ qeyd edilib ki, bu yazı Amudərya
(qədim Oks) deltasını yada salır.
3. Bununla Ahura Mazdanın Zərdüştə müraciət sözləri
ilə qurtarır. Sonra hər bəndin son bölümü təkrar olunur və
«Yənhe-Hatam» duası ilə qurtarır.
4. Burada səkkizinci və doqquzuncu bəndlər təkrarlanır.
5. Arxasınca doqquzuncu bəndin son misrası gəlir.
6. Zərdüşt etikasında nəzərdə tutulan müqəddəs üçlük
– xeyirxah fikir, xeyirxah söz, xeyirxah əməl nəzərdə tutulur.
7. Mümkündür və son şeirin başqa izahında Varna sözü
hər hansı bir ölkənin adı deyildir, günah şəhvətini və eşq
ehtirasını bildirir.
8. Yer haqqında düşünülür, mümkün ki, axırıncı iki
sətirdə Yerin vəsfi deyil, başqa dindən olan Patanın adıdır.
(«Yəşt» 19. Bənd 41-də yada salınır)
9. Franhrasyanın Hvarnonu ələ keçirmək üçün etdiyi
cəhdləri «Hvarno himni»ndə («Yəşt» 19. Bənd 56 və sonrakı
bəndlərdə).
10. Başçı burada çətin anlaşılan Zərdüşt düşüncəsini
verir. «Avesta» Ratusu «başçı, sahib, hökmdar». Hər bir canlı
nəslin özünün (hətta canlı olmayanların, yəni əşyaların) Ratusu-sahibi, hakimi vardır.
11. İlandan başqa burada «Avesta»nın təqdimatına görə
müxtəlif ziyan vuran, var olan divlər, ehtimalən, hörümçəklər,
eşşək arıları, əqrəblər və kərtənkələlər...
12. Mətndə hansısa məlum olmayan xəstəliklər və
vücud çatlaqların adı çəkilir.
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13. Yenə də məlum olmayan xəstəliklər və vücud
xəstəliklərin adı çəkilir.
14. Ola bilsin bu təhriflərin başqa şərhi, xüsusilə sadəcə
çürüyən və əyri dişli insandır. Xatırlayaq, bu sətirlərlə
əlaqədar keşişlərin «Bibliya»da yazdığı qaydalar belədir: Və
Tanrı Musaya dedi: Aarona de, sənin ailəndən və onların
nəslindən kimin ki bədənində çatışmazlıq olsa öz Allahına
çörək gətirmək üçün gəlməməlidir. («Levit» 21. 16-20).
15. Arxasınca hansısa evlərin saysız-hesabsız evlərin
mənzilləri yada salınır. Görünür, saydan burada konkret yox,
mübaliğəli mənada istifadə olunur, bir pəncərə yüz pəncərə
kimi və s... (Aşağıdakı analoji sətirlərdə Mitranın silahını
təsvir edən fənddən istifadə edilmişdir «Yəşt» 10, bənd 96).
16. Vladimr Salavyovun sətirlərində:
...Və yeddi zolaqlı tacda
Göründü Nebukadnəsar («Nebukadnəsarın bütü»)
...Mənim çariçamda yeddi qranlı çələng var.
Onda saysız-hesabsız bahalı daşlar.
(«Mənim çariçamın uca sarayı var...»)
17. Ola bilsin üç yüz yox, otuzdur, hansı ki himnin son
hissələrini avtomatik təqvimlə şərh etmək üçün əhəmiyyətlidir.
18. Burada «Avesta» mətni qurtarır, arxasınca orta fars
dilində dua gəlir, «Vaj» (eyni ilə «söylə») adlanır, hansı ki
zərdüşti borcludur hər hansı işi başlasın və qurtarsın ki, onu
öz müqəddəs sözləri ilə şərin təsirindən mühafizə etsin.
Sonra duanın bağlanış formulu gəlir ki, bütün «Yəştlər» üçün
standartdır, yalnız məşhur yazatlara müraciətlə fərqlənir.
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«Günəş himni»nə
Bütün görünüşünə görə daha sonrakı vaxtlarda ölü
dildə kahinlər tərəfindən bu qısa «Yəşt» tərtib edilmiş, hesab
etdilər ki, Günəşə həsr olunmuş xüsusi himn olmalıdır. Süni
mətn nümunəsi şəklində meydana gəldi, hansı ki «Avesta»da
belə mətnlər çoxdur. Hissələrlə o dövr edən bir dua ilə üstüstə düşür ki, Günəşə müraciət edilməklə hansı ki gündə üç
dəfə: gün çıxarkən, günorta vaxtı və axşam çağı oxunurdu.
«Yəşt»in özünü hər vaxt oxumaq olardı, ancaq hökmən
Günəşə, Mitraya, Göyə həsr olunan günlərdə və başqa yazatlara da oxumaq olardı. (Zərdüşt təqvimində ayın otuz
gününün hər biri qabaqcadan müəyyən edilmiş yazatlara
həsr edilirdi. (Məsələn, Günəşə ayın 11-i, Mitraya 16-sı, Göyə
27-si həsr olunurdu)
1. Xoşbəxtlik sözü burada «Avesta» Hvarnosunun tərcüməsi kimi verilmişdir. (bax, qeyd «Hvarno himni»nə)
2. Bihuşluq, şeytan unutqanlığı və Marşavan divinin
yaddaşsızlığı anlaşılır.
3. Cani, zalım şeytanlara, divlərə münasibət «divlər leksikonu»nda olan: divlər «gəzmir», divlər «laxlanır», onların
«üzü» yoxdur, «sifətləri» var, onların başları yox, «kəllələri»
var, və başqa. (səh. Qeyd 26. «Ahura Mazda himni»nə)
4. «Yəştlər», adətən, «Yənhe-Hatam» duası ilə qurtarır,
sonra standart bağlanış formulu gəlir (qeyd 18. «Ərdvi-Surə
himni»nə)
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«Mitra Himni»nə
«Mihr-yəşt» ən uzun və məşhur himnlərdən biridir.
Onun qədim hissələri bizim eramızdan əvvəl birinci minilliyin ortalarında və yaxud daha qədim dövrlərə aid edilir.
Mitra Hind-İran (ariya) ponteona məxsus yazatdır. Ona arilər
bizim eramızdan iki min il əvvəl ehtiram etmişlər. Başlanğıcda görünür, Mitra müqavilə yazatı olmuşdur. Müxtəlif ayrı
yaşayan qəbilələr arasında bağlanmış razılaşmaların sədaqətlə həyata keçirilməsinə nəzarət etmişdir (əsasən çöllərə
və su hövzələrinə). Sonralar görünür ki, o, müharibə yazatı
sayılmağa başlandı və o, mömin, müqaviləyə sadiqlərin
tərəfində döyüşürdü. Amansızcasına qaydaları pozanları,
yalançıları məhv edir, həm də bütün insanlar üzərində (həm
də ölənlərin ruhları üzərində) hakim yazat oldu və günəş
yazatı kimi Günəşin göylərdə uçmasını müşayiət edir. Bir çox
İran xalqlarında Mitraya ehtiram tamamilə Günəşə pərəstişlə
əvəz edilmiş, Mihr, Mira sözləri sadəcə «Günəş» oldu. Mitraya
sitayiş İran dünyasından kənar yerlərdə genişləndi, Roma
legionerlərinin dinlərinin gizli ibadətlərinə əsasən xidmət
etdi. Onlar vasitəsilə bütün Avropaya yayılan erkən xristianliqla rəqabət aparan mitraizm oldu.
Özünün müqayisəedilməz dəyəri ilə mədəni-tarixi və
mifoloji faktların bolluğu ilə zərdüştizmin inkişafını anlamaq
baxımından əhəmiyyəti ilə «Mihr-yəşt» müəyyən qədər
öyrənilmiş «Avesta» mətnlərinin sırasına daxildir (baxmayaraq onda hələ çoxlu aydın olmayan anlaşılmazlıqlar
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vardır). O, dəfələrlə çap olunmuş və müxtəlif dillərə
tərcümə edilmişdir.
Rus dilinə ancaq ondan parçalar və sətri tərcümələr
E.E. Bertels, İ.S. Braqinski və S. Sversevin poetik çevirmələri,
həm də S.P. Vinoqradovun «Qədim Şərqin tarix müntəxəbatı»
hissə 2, M., 1980 səh 65-67, Bobanazar Babaxan «Sədai Şərq»
jurnalında tacik dilində poetik tərcüməsini dərc etdi. 1985ci il. №1-3.
Müvafiq olaraq 4-6-7-ci bəndlər himnin hər bölməsinin
əvvəlində və sonunda təkrar olunur.
1. Oda Həqiqətlə Yalanı ən doğru yolla ayıran vasitə kimi
ehtiram edir və o, Ahura Mazdanın oğlu hesab edilirdi. Doğru
yol deyərkən Həqiqətə gedən yol nəzərdə tutulur.
2. Necə bütün xeyirxah yazatlar, dünyada olan bütün
xeyirxahlıqlar, eləcə də Mitra Ahura Mazdanın yaratdığıdır.
3. Mətndə eynən bir «yaradılma görünüşü» xatırlanır,
ehtimalən burada Qələbə yazatı Vərtrahna nəzərdə tutulur.
4. İşkata ehtimalən xalqı prutlardan ibarət dağlıq Hava,
– görünür, Soqdanın bir hissəsi belə adlandırılır. Qalan
vilayətləri yaxşı məlumdur (lüğətə bax)
5. Bu bənddə bütün yeddi karşvar (iqlim, torpaq) sadalanır. Arəzahi – Şərq, Savahi – Qərb, Fradadafşu – Şimal Şərq,
Vidadafşu – Şimal Qərb, Vorubareşti – Cənub Şərq, Vorucareşti – Cənub Qərb və Hvanirata-mərkəzi, dünyanın yaxşı qurulan və insanların məskunlaşdığı hissəsi.
6. Divlərin kəllələri. «Günəş himni» qeyd 3-ə bax
7. Alqış evi, Tərif evi – zərdüştilikdə cənnətə verilən ad,
hansı ki orada Ahura Mazda başqa xeyirxah yazatların və
ölmüş möminlərin əhatəsində olur.
8. «Onlar qışqırır» – düşmənlər və düşmən orduları
düşünülür, «güclülər» deyilərkən Mitra, Raşna və Sraoşa
nəzərdə tutulur.
9. 31-ci bənd təkrar olunur.
10. 32-34-cü bəndlər təkrar olunur.
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11. Tərcümə aydın deyil.
12. Eyni ilə «hədd, hüdud» mümkündür ki, ölkələr
arasındakı sərhədlərin hüdudu.
13. Sonra 24-cü bənd təkrar olunur.
14. Görünür, Qələbə, Qalibiyyət yazatı adı altında
Vərtrahna nəzərdə tutulur. (yuxarı səhifə, qeyd 3). Ancaq bu
bəndin sonuncu misrasında ola bilsin yazat Narya-SanhaAhura Mazdanın elçisi düşünülür.
15. Aşi – xoşbəxt tale yazatı (bax «Aşi himni») Vera və
Aşi Mitranın iki bacısı kimi çıxış edirlər.
16. Mitranın arabasını, hansı ki onunla Aşi idarə edir və
yolunu Vera döşəyir, bütün divlər qorxur - «ağlagələn» sözündən, hansı ki «Avesta» anlamında tərcümə olunmuşdur.
«ideal, təsəvvur edilən, maddi olmayan, fövqəltəbii» deməkdir. «Günahkar yalançılar» deyərkən Varnada yaşayan başqa
dinlərə inananlar nəzərdə tutulur (səh.qeyd 7. «Ərdvi- Surə
himni»), sonra divlərin və günahkarların sözləri gəlir.
17. Vərtrahnanın yırtıcı Qaban görünüşündə gəlməsi
həm də Vərtrahna himnində təsvir olunur. (bənd 15.)
18. Güclü-bu, əlbəttə, Mitradır.
19. Ola bilsin, nəsilartırma yox, davamlılıq nəzərdə tutulur.
20. Ölmüş kəsin ruhunu Mitra, Raşna və Sraoşa mühakimə edir (qeyd 2. «Ahura Mazda himni»)
21. Mümkündür bu sətirlərin digər şərhi, ola bilsin, burada söz inəkdən yox, yol-yoldaşından gedir.
22. Birinci kahin – bu Haomanın özüdür, ilahi xidmətçi,
dindar, haomanın həvəngdəstdə döyülüb toz halına salınmasını həyata keçirən,ondan mərasim üçün ritual içkini birinci hazırlayandır.
23. Burada Zərdüşt dini ayininin başlanmasının hazırlanması prossesi, əhəmiyyətli hissəsi hansı ki haomanın
döyülərək toz halına salınması və ritual içkinin hazırlanması
təsvir edilir.
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24. Mitraya aid silah haqqında başqa ehtimallar da
deyilmişdir; balta və toppuz. Bütün görünənlərə görə «Avesta» sözü olan Vazra hazırkı halda bürüncdən hazırlanmış
hərbi baltadır ki, iranlı heyvandarların qorxunc silahıdır və
arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmışdır «yüz dəfə iti», «yüz
zərbəli» mübaliğə kimi anlaşılmalıdır.
25. Sonra Mitranın divləri və günahkarları qorxudan
sözləri gəlir (yuxarı səh. qeyd 16).
26. Sağ-elə cənub, necə elə Mitra gün batandan sonra
Qərbdən Şərqə uçur.
27. Mətn aydın deyil.
28. Ahura Mazdanın özü Zərdüştə müraciət edir.
29. «Otuz zərbə aldı» təmizləmə mərasimi, elə bil ki,
otuz zərbəyə layiq bir cəzanın yaramaz hərəkətini etmişdir.
30. «Duaya aid olan bütün fəsillər» – «Vispered» eyni ilə
[ibadət] bütün fəsillər (ratu) – «Avesta»nın bir kitabı «Yasna»ya əlavə edilmişdir. «Tərif sözü» – Staota Yesniya – eyni
ilə tərif və təzim etmə «Yasna»nın erkən lazımlı hissəsidir.
Hər dindar onu əzbər bilməli idi. Onun tərkibinə həm də
«Qatlar» daxildir.
31. «Tərif Məskəni» və yaxud «Tərif Evi» cənnətin göstəriciləridir. ( bax.yuxarı qeyd 7).
32. Taciklərin və başqa İran xalqlarında öküzlərin yürüşə hazırlanması və bu mənzərə ona görə fərqlənir – hansı
ki nəfəslik boyunduruğa bağlanır, qarmaqla yox, dəri qaytanla, kəndir və yaxud çubuqla bağlanır.
33. Alimlik. Elm (və yaxud Din elmi) «Avesta» Paklığıı,
burada Vera (avest. Daena) surətində çıxış edir.
34. Bax yuxarı, qeyd 3.
35. Qızılağızlı oxlar – eyni ilə «qızıl ağızlı» sayılırdı,
görünür ki, bu oxlar ucluqları ilə ağızla içilən kimi qan içir.
36. Aydın deyil ki, məhz hansı yirtici quşdan söhbət
gedir, eyni ilə «toyuqyeyən» (keçəl kərkəs, çalağan, qartal?).
Aydınlaşdırmaq mümkündür ki, buynuzlu tikanlarla əhatəli
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lələk oxlar onun üçün idi ki, batmiş oxu yaradan çətin
çıxarmaq olsun.
37. Sonrakılardan açıqcasına düşünmək olar ki, görünür
dəmir baltalar (ikiağızlı hind baltaları kimi) «ikiağızlı» kimi
tərcümə olunmalıdır.
38. Bax, yuxarı,qeyd 24.
39. Bax, yuxarı, qeyd 5.
40. Tiştriya-ulduz adı və yazat adı, hansı ki ona xüsusi
yəşt həsr olunmuşdur («Yəşt» 8, «Tiştr-yəşt»)
41. Görünür, Tale ilahəsi Aşi nəzərdə tutulur, bütünlüklə
tərcümə təxminidir, ona görə ki, mətn bir neçə dəfə təhrif
edilib.
42. Sonra orta fars dilində dua edilir və standart başlanğıc formulu gəlir, həmçinin məşhur Tanrı və yazatlara müraciətlər edilir.
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«Vərtrahna himni»nə
Ona dördüncü «Yəşt» Vərtrahnaya-Müharibə və Qələbə
yazatına həsr edilmişdir. Vərtrahna eynən «müdafiəni qıran»
deməkdir. Bu qədim ariya sözünün sonrakı forması kişi adı
olan «Bəhram» (həm də bu himn «Bəhram-yəşt» adlanır)
kimi özünü göstərmişdir. Himnin əvvəlində Qələbə yazatının
on dəfə real şəkillər alması sadalanır və Zərdüşt peyğəmbərin önündə dalbadal Külək, Öküz, Dəvə, At və sairə kimi
görünməsi təsvir olunur. Sonra söylənilir ki, Vərtrahna Zərdüştü onun ürəkdən dua etməsinə, ayinlərin icra etməsinə
görə mükafatlandırdı.
Himnin bir neçə bölməsi Varahn quşunun magiya gücünə malik lələklərinə həsr olunan nəğmələrdən ibarətdir ki,
dəqiq bunu ayırmaq çətindir. Daha inandırıcı (həm də etimoloji anlayışa görə) ola bilsin ki, Varahn quşu quzğunla
eyniləşdirilir. Quzğun necə ki məlumdur, başqa Hind-Avropa
xalqlarının Müharibə tanrısını müşayiət edir. Təəssüflər
olsun ki, belə eyniləşdirmənin əksini Varahn quşunun təsvirində rast gəlirik. Bu quş himndə «bütün quşlardan sürətli
uçan» kimi təsvir olunur, lakin quzğun heç də sürətlə uçmur,
ola bilsin himndə ona aid edilən uçuş sürəti sadəcə poetik
böyütmədir. Himnin bağlanış, son hissəsində Vərtrahnanın
məşhur olmağından bəhs edilir.
Rus dilində tam şəkildə bu yəşt birinci dəfə tərcümə
olunur. Birinci bənd (hansı ki Vərtrahnaya dua edək sözləri
ilə başlayır) və beşincidə (hansı ki «Dua edirəm mən –
xoşbəxtlik üçün») himnin hər bölməsinin əvvəlində və sonunda uyğun olaraq təkrar olunur.
1. Zərdüşti ənənəsinə görə 15 yaş həddi-buluğa çatma
yaşıdır, bu yaşda icmaya mərasimdə üzv seçilirdilər.
g
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2. Varahn – bu yırtıcı quşu təsvir etmək çətindir, qartal, çalağan və qırğı ilə eyni olduğu təklif olunmuşdur. Güman
edilir, Varahn-elə «voron» quzğundur ki, elə Müharibə yazatıdır. Başqa Hind-Avropa xalqlarından məsələn, qədim almanlar və Skandinaviya xalqlarında hansı ki quzğun quşu
leşlə qidalanır, müharibə və ölüm tanrısını-Odini müşayiət
edirdi. İki qarğa, Xuqin və Munin (eyni ilə «fikir və yaddaş»)
həmişə Odini müşayiət edir və quzğunlara, görünür, qurban
gətirirdilər.
İstisina deyil ki, rus sözü «voron» – quzğun başqa səslənməyə görə yaxın əlamətləri olan bu quşun adı baltik və
ural dillərinə qədim İran dillərindən keçmişdir (S.N. Sokolov
belə ehtimal etmişdir.)
3. 28-ci bənd təkrar olunur.
4. Öküz ruhu, Heyvan ruhu, bütün dua edilməklə
öldürülmüş heyvanların və diri faydalı heyvanların yazatı
Qauş-Urvan.
5. Haparasi – kiparis ağacı, həmişəyaşıl olmaqla ağaca
oxşar ardıc kolu. Bu bitkidən Mərkəzi Asiyada bir çox
xalqlarda Tanrını ətirli, xoş iy ilə mədh etməkdə istifadə olunurdu . Namadka, görünür, yaşıl, tər budaqlardır. Zərdüşti
düşüncəyə görə müqəddəs atəşə, ancaq təmiz və quru odunu
qoymaq olardı. Odunu xüsusi olaraq qurudur və sonra oda
qoyurdular. Oda qoyulan yaş ağac sular üçün təhqir olardı.
Zərdüştilər suların, torpağın, odun, yaradılan bütün yaxşılıqların təmiz saxlanılmasına borclu idilər.
6. Sihur daşları – görünür söz hansısa həmayil, gözmuncuğu, tilsimdən gedir. Ancaq «sihur» nədir? Aydın olmamış
qalır. Ehtimal edək ki, bu ad altinda sarımsaq nəzərdə tutulmuşdur. (Lakin əlavə olaraq bildirirəm ki, sihur daşları
deyərkən 30 cərgəsi olan və hər cərgəsində çoxlu muncuqlar
olan boyunbağı nəzərdə tutulmalıdır. Burada cərgələrin sayı
ayın 30 gününə bərabər idi. «Sihur» – otuz cərgəli deməkdir.
Kursiv müəllifə aiddir).
7. Sonra bağlanış duasının standart formulu, bütün
«Yəştlər» üçün və ancaq Tanrı və yazatlara müraciətlər gəlir.
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«Aşi Himni»nə
On yeddinci «Yəşt» olan «Aşi himni» xoşbəxt talelərin
yazatı Aşiyə həsr edilmişdir. Antik yunan dinclik, sakitlik
tanrısı Tixe və Romanın tale, bəxt tanrısı Fortuna bu ölkələrdə Aşinin təsiri altında yaranmış və qəbul olunmuşdur.
Ehtimal olunur ki, başlanğıc söz olan Aşi (etimologiyasında
Arti) «əvəz, mükafat və cəza, uğur, mükafatlandırma, möminliyə görə mükafat, xidmətə görə alınan» peyğəmbər Zərdüştün özü tərəfindən xüsusi olaraq düşünülmüş və tez-tez
özünün şeiri ilə yazılmış dualarında ona müraciət edirdi.
Xüsusən, «Qatlar»da xeyirxah fikir, söz və əməllə əlaqədar
mükafat verilərkən Aşiyə müracət edilirdi. Sonralar «yaxşı,
gözəl» ilahə Aşinin daimi ləqəbi oldu ki, daima xoşbəxtlik və
səadət bağışlardı. Himnin bəzi xüsusiyyətləri (ikinci epitetlər,
salınmış və əlavə edilmiş materiallar) ola bilsin onun sonralar, çox gec yarandığını göstərsin, çünki bəzi yəştlər çox
erkən yaranmışdır.
Himn gözəl Aşinin bağışladığı dünya xoşbəxtliyinin
tərifi ilə başlanır. Sonra ilahə Aşinin Spitam nəslindən olan
Zərdüşt peyğəmbərlə görüşü təsvir olunur. Burada ilahə
Aşiyə dua edərək ondan uğur istəyən və alan İran qəhrəmanları sadalanır. Himn ilahənin bütün nəsil verməyən, uşağı
olmayan kişi və qadınlardan şikayəti ilə yekunlaşır.
Birinci bəndlər («Biz gözəl Aşiyə ehtiram edirik...»
sözləri ilə başlayır) və üçüncü bənd («Dua edirəm Ona –
xoşbəxtlik üçün...»), hər bölmənin əvvəlində və sonunda uyğun olaraq təkrarlanır. Tanrı və yazat adlarının tərcüməsi
başlanğıc və son dua formulunda təxminidir.
1. Sonuncu iki misra, görünür, sonralar əlavə edilg
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mişdir. Onlar bir çox «Avesta» əlyazmalarında yoxdur.
Hərçənd Aşi Mitranın bacısı kimi çıxış edə bilər. (bax, «Mitra
Himni». bənd 68).
2. Gözəl hurilərlə cənnətin təqdimi. O dünyada dindar
müsəlmanlar üçün «Quran»da bu misralarla verilmişdir;
«Onlar və onların qadınları, həyat yoldaşları kölgədə yataqda
uzanarlar. Onlar üçün orada meyvələr və hər şey, nə onlar
istəsələr...» (Surə 36, 56-57-ci ayələr)
3. «Əngilliklərdə uçan və açıq məkanlarda süzən»
«Avesta» mətnlərində Tiştri ulduzuna aiddir, hansı ki ona
«Tiştr-yəşt» həsr olunub. («Yəşt» 8)
4. Görünür, sapanddan atılan daş nəzərdə tutulur.
5. Axırıncı iki misra bəzi əlyazmalarda yoxdur, ola bilsin,
onlar sonrakı vaxtlarda əlavə olunmuşdur.
6. Sonra aydın olmayan misra gəlir, ola bilsin, dəvə
sürülərinin olma yerini göstərir. Bu və sonrakı bəndlərdə
başqa dindən olanların, Şah Viştaspanın, zərdüşti dininin
düşmənlərinin adları yada salınır. Hyaon düşmən xalqın
adıdır. Yəqin sonralar bu ad dəyişilərək, İrana Şərqdən
hücum edənlər Sasanilər dövründə «ağ hunlar» adlandırılmışdır.
7. Mətndə «quru toxumlu» kişi və «aybaşı olmayan»
qadın yada salınır. (səh. yuxarı, qeyd 14. «Ərdvi-Surə himni»)
8. Burada Aşi haqqında hansısa itirilmiş mifə aid
işarələr verilmişdir. İlahə turanlılarla Naotar nəslindən olan
ariyalılar arasında olan çəkişmə vaxtı gizlənməyə cəhd etdi,
ancaq onu cavanlar satdılar, ancaq onlar görmürdülər ki, vardövlət heyvanların məhsuldarlığındadır.
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«Hvarno himni»nə
On doqquzuncu yəşt ənənəyə görə «Zəmyad-yəşt»
adlanır. Elə bil ki, o yer yazatı Zəmin tərifinə həsr olunmuşdur. Ancaq anlamaq mümkündür ki, Yerə yalnız himnin
başlanğıcı həsr edilmişdir, hansı ki burada dağların əmələ
gəlməsi təsvir olunur (dağların böyük hissəsinin adlarının
mənası məlum deyil). Sonra himndə söz HvarnodanHarəzmdən və yaxud Tanrının yaratdığı varlıqlardan, ona
hakim olana hansı ki xoşbəxtlik və qüdrət, güc verir (sonralar
fərr) və İranın şahı olur. Himndə o yazatlar, o qəhrəmanlar
şöhrət sahibi olur, hansılar ki Hvarno ilə yanaşıdır, birlikdədir. Bu ən erkən şərh etmədir ki, İran tarixinin ən qədim
dövrünə aid olub, sonralar Ə. Firdovsinin «Şahnamə» əsərində özünün ən parlaq təcəssümünü tapmışdır. Bu yəşti «Kiçik
Şahnamə» də adlandırırlar. Ahura Mazda və digər yazatlardan başqa «Hvarno» Paradat (Pişdadi) hökmdarlarına məxsusdur. Əlçatmaz olan Hvarnonu Zərdüşt dininin düşmənləri
əbəs yerə ələ keçirtməyə cəhd etdilər. Əlçatmaz Hvarno yazat
Apam Napat (Suların Nəvəsi) tərəfindən Vorukəş dənizində
qorunur. Sonra Kavilərdə-Kəyan şahlarında («Şahnamə»)
qalmışdır.
On doqquzuncu «Yəşt»i həm də kəyanların himni
(«Kəyan-yasna») adı ilə adlandırırlar. Buna erkən «Avesta»
əlyazmalarında rast gəlinir. Ancaq onun əsas məzmununda
Hvarno ilə əlaqədar olan İran torpağının keçmişi və gələcək
taleyi verilmişdir. Sonuncu ölməyə məhkumlardan, fanilərdən Zərdüştün himayədarı şah Viştaspa və Zərdüştün özü
Hvarnoya hakimdir. Himn ölulərin gələcəkdə dirilməsi, Şər
gücün məğlub və məhv edilməsi, Zərdüştün ailəsində dog
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ğulan, möcüzəvi şəkildə Kansava gölündə mühafizə edilən,
Xilaskar-Səoşyantın Hvarnoya sahib olmasının təsviri ilə
sonuclanır. Kansava gölü hal-hazırda Sistan vilayətində olan
Xamun gölü ilə eyniləşdirilir. Qəflətən zühur edən Xilaskarın
mərasiminin əsas hissəsini Zərdüşt təlimi təşkil edirdi və
əsaslı sayılır ki, üç zərdüşti maq, kahin hədiyyələrlə yeni
doğulmuş İsaya təzim etmək üçün ulduz işığında Vifleymə
gəldilər.
9-cu bənd («Hvarnonun kaviləri güclüdür...» sözləri ilə
başlayır ), 13-cü bənd («Dua edirəm mən xoşbəxtlik üçün...»
sözləri ilə başlayır) və hər bölmənin əvvəlində və sonunda
təkrarlanır.
1. Adları sadalanan dağlar arasında tərcüməyə gələnlər
aşağıdakılardır: Zərdaza – «Ürəkli», Manusa – «İnsan», Uşida,
Uşidarna – «Sübh, Şəfəqli», Ərzifiya – «Qartallı», Ərəzura –
«Düz, Dik», Bumya – «Yer», Raodita – «Paslı, Qırmızımtıl»,
Mazişva – «Böyük», Antar Dahyu – «Ölkə içində», Ərzişa«Dik», Vatiqaysa – «Badxız»la eyniləşdirilir.
2. Uparisaena – ola bilsin, daima qarla örtülmüş
Hindquşdur.
3. Burada göstərilən dağ adlarının çoxunu şərh etmək
mümkün deyil. Tərcümədə 14 ad buraxılmışdır. Udrya-ola
bilsin «Sulu» və yaxud «Susamurlu» , Raəvant, eynən Parlaq,
«Şəfəq saçan», bu ad Həmədan yaxınlığında olan Əlvənd
dağlarının adında əks olunmuşdur.
4. Onda cəmiyyətin bütün təbəqələrinin çörəyin-dronun qurban kəsilmə mərasimində iştirakı vardı, hansı ki
çörək dağlarla əhatə olunmuş yerin simvolu idi.
5. Tərcümə mətnə yaxındır, əlyazmada müəyyən yerlər
təhrif edilmişdir.
6. Hər növbəti uğursuzluqdan sonra Franhrasyan daha
çox söyüş işlədir, məlum olmayan dildə, tərcüməyə tabe olmayan sözlərin sayını artırır.
7. Sadalanan çaylar orada, Sistanda Kansava (müasir
Xamun) gölünə tökülür, hansı ki Haetumant (Hilmənd), Hvastra eyni ilə «Gözəl otlaqlı»)-Xaşrud, Fradata (Nailiyyətli)-
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Farahrud, Hvaspa («Gözəl Atlı») – Xusparud, Hvarnaxvati
(«xoşbəxtlik bağışlayan») – Xarutrud. Qalan çaylar müəyyənləşdirilməyib. Zarnumati eyni ilə «Qızıl daşıyan» anlamını
bildirir.
8. Kavi (Kəyan) sülaləsindən Kavi (Kəyan) titulunu da
daşıyan şahlar sadalanır, hansı ki əsasını qoyan Kavi Kavat
(Key Qubad ) «Şahnamə» olmuşdur. «Şahnamə»də Kəyan
sülaləsi şahları; Kavi Usan – Key Kavus, Kavi Pişin – Key Pişin,
Kavi Arşan – Key Arəş, Kavi Syavarşan-Siyavuş.
9. Misraların sonu aydın deyil.
10. Bir şərhlə əsasən razılaşmaq olar ki, Astvat –
Ərətanın qalibiyyət silahı mizraq olacaq. Ancaq o, mizraqdan
uzun, dəmir nizə böyüklüyündə olacaq.
11. «Yəşt» standart bağlanış duaları ilə bitir.
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Lüğət
«Lüğətə» xüsusi adlar daxildir. Əksəriyyəti coğrafi adlar,
terminlər və reallıqlar ki, tərcümə olunmuş «Yəştlər»də və
onlara yazılmış qeydlərdə rast gəlinir.
«Avesta» – avesta dilində Zərdüşt dininin müqəddəs kitablar toplusu.
Ahura Mazda – zərdüştizmin ali tanrısı, eyni ilə, ehtimalən «Müdrik
Tanrı» (sonrakı forması Hörmüzd) adlanır.
Ahura – hakim, tanrı; divlərə düşmən, Ahura Mazdanın ixtisar edilmiş
forması.
Aeşma daeva – Qəzəb, acıq, qeyz, oğruluq divi. Yəhudu dilində şər ruh
Asmodey kimi. («Tövrat», fəsil 3, 8)
«Ahuna Varya», «Ahunvar» – zərdüştilərin ən müqəddəs duası. «Necə
ki ən yaxşı Tanrı» sözləri ilə başlayır, zərdüştilər üçün o
əhəmiyyəti daşıyır, necə ki xristianlar üçün «Bizim ata»
müsəlmanlar üçün Quranın birinci surəsi önəmlidir.
Axtiya, Axtya – pis cadugər, hər kəsi, kim onun tapmacalarını tapa
bilmirsə, onu öldürür. Gənc turanlı Yoyşta onun bütün
tapmacalarını tapdı və öz tapmacalarını cadugərə verdi,
haçan ki tapmadı onu öldürdü.
Ahraərata – Nari nəslindən İran döyüşçüsü, Franhrasan tərəfindən
öldürülmüşdür.
Anahita – yazat Ərdvinin daimi ləqəbi, eynən «ləkələnməmiş, təmiz »
mənasını verir və bu yazatın adlarından biridir.
Anhra Man – «Şər Ruh» Ahura Mazdaya qarşı olan, Həqiqətin, bütün
gözəl dünyanın düşməni.
Apam Napat – «Sular Nəvəsi», ehtimal edilir ki, bu deyilən qeyd altında
qədim iranlıların Hind-İran yazatı Varuna gizlənmişdir.
Aramayti Spenta – bax Spenta Aramayti.
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Arvataspa – Zərdüştün himayədarı Viştaspanın atası.
Ariyanam-Vayja – qədim arilərin mifik, əfsanəvi ilk vətəni, eynən
«ariya ərazisi» və ya «ariya miqyası» deməkdir ki, VahviDatiya («Xeyirli gözəl Datiya») çayının ətrafında yerləşdiyi
ehtimal olunur. Ola bilsin ki, Hindquş vadilərindən Altay və
yaxud Vahan haqqında xatırlatmalar buna əsas verir.
Ari, aryalılar – Hind-İran tayfaları özlərini «ariya» adlandırırlar.
Eramızdan qabaq ikinci minillikdə onların bir hissəsi
(hind) Hindistana hərəkət etdilər, ancaq Şərqi Avropada,
Orta və Mərkəzi Asiyada qalanlar müxtəlif İran xalqlarınıskifləri, midiyalıları,farsları, sakları yaratdılar.
Arnavak – Yimanın bacılarından biri Əjdaha tərəfindən əsir alınmış,
(«Şahnamə»də Ərnəvaz) Traytaon tərəfindən azad edilmişdir. («Şahnamə»də Zöhhak tərəfindən əsir alınmış,
Fəridun tərəfindən azad edilmişdir.
Arəcataspa – başqa dinə mənsub olan, Viştaspanın düşməni, ehtimalən, hyaonların (hun) başçılarından biri.
Arəzoşamana – cəsur döyüşçü, iranlı qəhrəman Kərsasp tərəfindən
öldürülmüşdür.
Asabana – turanlı nəslin adı, Kara və Vara bu nəsildən çıxmış
döyüşçülərdir.
Asma-Hvanva – Zərdüşt təlimini birinci qəbul edən şəxslərdən biri
(eynən onun adı «Günəşli səma, göy» mənasını bildirir.)
Astvat-Ərəta – eynən «Həqiqəti təcəssüm edən» – üç nəfər gələcək
Xilaskardan birincinin adı, «Hvarno» himninin sonunda
onun gələcəyi haqqında məlumat verilir.
Atviya, Atvya – Traytaonun atasının adı «Şahnamə» də Atbin.
Ameretat – Ölməz Müqəddəslərdən biri (bax).
Ameşa-Spenta – Ölməz Müqəddəslər – Ahura Mazdanın altı köməkçisi,
hansı ki o, Müqəddəs Ruhun («Spenta-Man») köməyi ilə
onları birinci yaratdı: Vohu-Man – «Yaxşı fikir», Aşa-Vahişta
– «Yaxşı həqiqət», Spenta Aramayti – «Müqəddəs Mö-
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minlik», Hşatra-Varya – «İstənilən Hakimiyyət», Harvatat
– «Bütövlük», Ameretat – «Ölümsüzlük», Ahura Mazdanın
başçılığı ilə onlar yeddilik yaratdılar və himayədarlıqlarını
bütün yeddi gözəl yaratdıqlarına-insana, heyvana, oda,
yerə, göyə, suya və bitkilərə edirdilər.
Arştot – doğruluq yazatı.
Aşa – Həqiqət (ehtimalən Arta, Rta) ədalət, qayda-qanun, zərdüştizmin
əsas anlayışı, bütün sahələrdə Druqa (bax, Yalan) qarşı
olan, hamını sülhlə idarə edər. Aşa-Vahişta – Yaxşı HəqiqətÖlməz Müqəddəslərdən biri və duanın adı.
Aşavazda – iki iranlı döyüşçünün adı: Porudahşti və Sayujdrinin
oğulları.
«Aşa-Vahişta» – müqəddəsliyinə görə zərdüştizim təlimində ikinci
duanın adı (eyni ilə «Yaxşı Həqiqət», «Həqiqət ən yaxşı xoşbəxtlikdir» sözləri ilə başlayır. (bax qeyd 3) «Ahura Mazda
Himni»); Aşa-Vahişta həm də Ölməz Müqəddəslərdən
birinin adıdır.
Aşi – xoşbəxtlik və tale yazatı ( Fortuna) – hansı kı on yeddinci yəşt ona
həsr edilmişdir.
Aştaaravant – başqa dindən olan, Viştaspa qarşı olan kəs
Atar (ş) – od, Həqiqəti təcəssüm edən yazat, Ahura Mazdanın mənəvi
oğlu.
Bavri – Üçbaşlı Əjdahanın hakimlik etdiyi ölkə, lakin o, Traytaon
tərəfindən öldürülmüşdür. Bu ad bəzən uğursuzluqla Babil
kimi aydınlaşdırılır, ancaq onu ən yaxşı halda sadəcə
«qunduz ölkəsi» kimi anlamaq olar.
Barsman (a) – ayin zamanı ruhaninin əlində tutduğu çubuq dəsti,
müasir zərdüşti ayinlərində məftillərdən istifadə olunur.
Buşyasta – Tənbəllik.
Cəmaspa – şah Viştaspanın məsləhətçisi və vəziri, Zərdüştün
himayəçisi, Hvov ailəsinə mənsubdur.
Çayçasta – göl, yerləşmə yeri məlum deyil. Ola bilsin, bu Daşkəndin Çaç
Vahəsinin qədim adında əksini tapmışdır.
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Danu – turanlı qəbilənin adı, ola bilsin onların kənarında yaşadıqları
çay adı (Don, Sirdərya?)
Darşinika – başqa dindən olan,Viştaspanın düşməni,onun tərəfindən
məğlub edilmişdir.
Datiya-Datia – bax. Vahvi Datiya
Dahaka – İlan Əjdaha (avest. Aji – Dahaka) üçbaşlı, ərəb formasında bu
ad Zöhhak, Zöhhək «Şahnamə»də adlanır, zalım şah-tiran,
hansı ki onun çiynində ilanlar böyüyür və insan beyni ilə
qidalanırlar. Müasir tacik dilində ajdaho deyilir.
Daştayani – başqa dinə mənsub, Kersaspa tərəfindən oğlanları
öldürülmüşdür.
Duraekayta – başqa dinə mənsub. Tritinin, digər iranlı pəhləvanların
düşməni. Aşavazda adını daşıyır.
Daeva – div, divlər, şeytanlar
Ərdvi – eyni ilə, ola bilsin «Nəmlik(?)», Çay adı, Amudərya ilə
eyniləşdirilir, bu çayın yazatı, adətən Surə epiteti («Güclü»)
və Anahita «Ləkələnməmiş, Təmiz». Ərdvi Surə Anahitaya
beşinci yəşt həsr edilmişdir.
Ərzifiya – eynən «Qartallı», dağların adı, yerləşmə yeri məlum deyil.
Fravaşi – ruh, doğulmamışdan əvvəl mövcud olan və öləndən sonra
yaşayan, möminlərin ruhu, qoruyucu mələklər, insanlara
kömək etmək qabiliyyətindədirlər, buna görə də köməyə
çağırılırlar.
Frazdanu – çay adı (və yaxud göl), yerləşmə yeri məlum deyil.
Franhrasyan – turların şahı, «Şahnamə»də Turan şahı Əfrasiyab.
Hamvereti – mərdlik və şücaət yazatı.
Haetumant – eyni ilə «Çoxlu körpüləri və keçidləri» ilə çayın adı,
Hilməndlə eyniləşdirilir. (Xilmənd). Sistanda Xamun
gölünə tökülür.
Haoma – bitki, içki, ondan (qızılgözlü Haoma) hazırlanır, görünür, bu
ayin içkisinin cır moruq bitkisi ilə südün qatışığından
hazırlanması və istifadə edilməsi zərdüştizimdə ibadətin
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əsas hissəsini təşkil edir. Haoma içkisi məst etmə təsirinə
malik deyil, oyandırma, həyəcan, həvəs təsirinə malikdir.
Bu içiki şairlərə ilham verir, döyüşçüləri qorxmaz edirdi.
Zərdüşt özü valideyinləri Haoma içəndən sonra məhəbbətlə ana bətnində mayalandı.
Hara – əfsanəvi dağlar, yeri əhatə edir. Hara Bərəzayti adı sözbəsöz
«Uca Hara»deməkdir, sonralar bu ad Elburs dağlarına aid
edilmiş ki, Şimali İrandadır və Qafqazda olan Elbrusa da
aid edilmişdir. ( Hər iki ad «Avesta»dan gəlir). Uca Hara və
yaxud Haraytinin əsas təqdimatında ola bilsin PamirHindquş haqqında xatirələr yatır.
Haosrova – Kavi sülaləsindən şah, Kavi Usanın nəvəsi, Syavarşanın
oğlu, atasının qisasını alan («Şahnamə»də Kəyan sülaləsindən Key Xosrov).
Harayva – İranın şərqində vilayət, Herirud çayının axarında (Müasir
Herat şəhərinin yerləşdiyi ərazi)
Haoşyanha – iranlıların birinci əfsanəvi şahı Paradat nəslindən, divləri
əhliləşdirib. («Şahnamə»də Huşəng, Kəyan sülaləsindən).
Hitaspa – Kersaspanın rəqibi, ona düşmən olan.
Harəzm – Amudəryanın aşağılarında vilayət.
Hörmüzd – Ahura Mazda adının sonrakı forması.
Hrvatat – Bütövlük, Bütöv, Ölməz Müqəddəslərdən biri.
Hşatra-Varya – «İstənilən hakimiyyət», Ölməz Müqəddəslərdən biri.
Hşatrasuka – Kanhada dağ keçidinin adı.
Hukarya – Hara, Harati dağlarının uca zirvəsi.
Humaya – ehtimalən şah Viştaspanın qızı.
Humayaka – başqa dinə mənsub, Viştaspanın düşməni.
Hutaosa – çariça, Zərdüştün birinci himayəçisi, şah Viştaspanın arvadı,
peyğəmbərin təliminin yayılmasında iştirak etmişdir.
Hvova – ailənin adı, Zərdüşt təliminin uğuruna kömək edənlərə
mənsub olanlar.
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Hvanirata – mərkəzi, xoşbəxt əhalili karşvarın adı. (bax, «Mitra
Himni» 15, 67, 133-cü bəndlər).
Hyaona – düşmən xalqın adı, görünür sonralar sasanilər dövründə
Şərqdən İrana hücum edən «ağ hunlar»ın adı.
Qandarva – suda yaşayan şeytanın adı, qədim hind qandarvası, şuqnan
jundurvası, mümkündür yunan kintavrası və rus kintovrası
ilə qohumluğu vardır.
Qaokerna – əfsanəvi ağacın adı. Ağ haomaya oxşarlığı var. Əfsanələrə
əsasən ehtimal olunur ki, bu çaşır bitkisidir. Hansı ki südlü
şirənin hazırlanmasında istifadə olunur. Qədim dövrlərdə
bu şirə hədsiz dərəcədə dərman vasitəsi kimi qiymətli idi.
«Qatlar» – şeirlə yazılmış dini nəğmələr, Zərdüşt peyğəmbərin özü
tərəfindən hazırlanmışdı. «Yasna»nın ən müqəddəs hissəsinə daxildir.
Kavi – görünür bu söz ən qədimdə knyaz-kahin kimi anlaşılmışdır. Həm
Zərdüşt dininin düşmənləri (Kavi tiranlar), həm də ona
himayədarlıq edən, onun təlimini qəbul edən şah sülalələri
kavilər adlanır. («Şahnamə»də Kəyanlar). Kavi-Qavat, (KeyQubad) Kavi-Usan (Key-Kavus), Kavi-Pişin (Key-Pişin),
Kavi-Arşan (Key-Arəş), Kavi-Syavarşan (Siyavuş). Kavi
tituluna həm də Zərdüşt təlimini qəbul edən birinci
hökmdar Viştaspa da malik idi.
Kansava – göldür, hansı ki Zərdüştün ailəsi orada qorunur. Sistanda
Xamun gölüdür.
Kanha – İran Şərqində ölkə adı.
Kara – Asabana nəslindən turanlı döyüşçü.
Karapanlar – Zərdüşt dininin düşmənləri, ola bilsin, düşmən dindən
olan kahinlər. Ehtimalən bu söz donquldamaq, mırıldamaq
mənasını verir.
Karşvar – Zərdüştizmə görə bütün məskünlaşan dünya yeddi hissəyəkarşvara (iqlimə, əraziyə), sonrakı forması kişvərə («ölkə»)
bölünür.
Kersaspa – iranlı qəhrəman, əjdahalara və divlərə qalib gəlmişdir.( Bu
adın sonrakı forması Qerşaspa «Şahnamə»)
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Kersavazda – Kavi Haosrova qarşı olan və onun atasını
Franhrasyanla birlikdə öldürmüşdür. «Şahnamə»yə əsasən,
Siyavuş (Syavarşan) Qərsivəzdin (Kersavazd) təhriki ilə
Əfrasiyab (Franhrasyan) tərəfindən *... öldürülmüşdür.
Kuşti – zərdüştilərin daşıdığı yun ipdən hazırlanmış müqəddəs qurşaq.
Manyu Spenta – Müqəddəs Ruh, Ahura Mazdanın adlarından biri.
Mazan divləri – eyni ilə «böyük divlər»,«nəhənglər» və yaxud
Mazandan olan divlər, hansı ki bu vilayət çox qədim
dövrlərdə divlərin məskəni hesab olunurdu, sonralar Xəzər
dənizinin cənub sahilində olan indiki Mazandaranla
eyniləşdirildi.
Mantra – «Müqəddəs söz» deməklə ovsunlamaq
Marşavan – huşsuzluq.
Mazda – Ali Tanrı olan Ahura Mazdanın öz adı, eynən «Müdrik Tanrı»
deməkdir.
Mazdayasna – Mazda dini, mazdayasnaçılar-Ahura Mazdaya dua
oxuyan və ehtiram edənlər.
Mərv – Orta Asiyada vilayət. (Müasir Marı).
Mitra – müqavilə yazatı. Günəşə sitayişlə bağlıdır, ona onuncu yəşt həsr
edilmişdir.
Nari, Narava – iranlı nəsil, hansı ki ondan Ahraərata gəlmişdir.
Naotari – Notarilər, ailə adı, bu ailənin üzvləri Zərdüştün uğuruna
kömək etmişlər.
Narya Sanha – gözəl görünüş yazatı, Ahura Mazdanın elçisi.
Nəriman – cinayətkar süvari, Kavi Haosrova qarşı olan.
Nivika – iranlı qəhrəman Kersaspanın rəqiblərinin atası.
Paradata – eyni ilə «Öndə qoyulmuş», «Birinci ən qədim», iranlıların
birinci şahı Haoşyanhanın titulu və yaxud doğulma adı
«Şahnamə»də Huşəng, Pişdadilər sülaləsindən.
Parəndi – Bolluq ilahəsi. Aşini müşayət edir.
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Patana – Kersaspa qarşı olanların atası.
Paurva – şair, gəmi qəzasına məruz qalan və Traytaon tərəfindən (quşa
çevrilərək) göyə qaldırılmışdır. Paurva haqqında əfsanə
«Ərdvi-Surə» himnindəndir. (61-66-cı bəndlər)
Pazənd – mətnin orta fars dilində (pəhləvi) avesta əlifbası ilə yazılışı.
Peşena – başqa dindən olan, şah Viştaspa qarşı olan.
Pişina – göl adı, yerləşdiyi yer məlum deyil.
Pitaona – başqa dindən olan, Kersaspanın düşməni.
Porudahşti – Aşavazdın atası.
Poruşaspa – Spitama ailəsindəndir. Zərdüşt peyğəmbərin atası.
Raman – sülh və əminamanlıq yazatı, heyvanların himayəçisi.
Ranha – çay adı, ehtimalən, Sırdərya (Yaksart) ilə eyniləşdirilir, yunan
mənbələrinə əsasən skifdə Ra-indiki adı Volqa; avest.
Ranha qədim hind rasasına qohumdur, «şirə nəm», rus
sözü rosa-sehə (şeh).
Ratu – çətin ayırd edilən zərdüştizm anlayışıdır, təqribən «başçı, sahib,
hakim» deməkdir, hər nəslin canlı (cansız əşyaların) öz
Ratuları-sahibi və hakimləri vardır.
Raşna – Raşn(a), nizam-intizam və ədalət yazatı, öləndən sonra
insanların ruhunu mühakimə edən, əlində tərəzi tutan
hakim və onların yaxşı fikirlərini, sözlərini və əməllərini
çəkir.
Səoşyant – bax. Xilaskar, zərdüştilərin inancına görə xilaskarlar
Zərdüştün oğullarıdır. Onlar onun ailəsində doğular, hansı
ki Kansava gölündə qorunarlar. Birinci Xilaskarın gəlməsi
«Hvarno» himnində təsvir olunur. İlahə Aşi Xilaskarlara
möcüzəli ağıl verir ki, dünyanı yenidən qurub yaratsınlar.
Sərvara – eyni ilə buynuzlu əjdahanın adı, hansı ki Kersaspa onu
öldürmüşdür.
Sahnavak – Yimanın bacılarından biri; Arnavakla birlikdə İlan DahakƏjdaha tərəfindən əsir olunmuş və Traytaon («Şahnamə»də Şəhrinaz ) onu əsirlikdən azad etmişdir.
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Saena – əfsanəvi, nəhəng quş adı, sonrakı İran əfsanələrində Simurq
adlanır.
Snavidka – gənc pəhləvan, Kersaspa tərəfindən öldürülmüşdür.
Soqd-Soqdiana – Zərəfşan çayının orta və aşağı axarında vilayət.
Spenta – müqəddəs, gözəl, xeyirli, faydalı.
Spenta-Armayti – Müqəddəs Möminlik, Ölməz Müqəddəslərdən biri,
yerin himayəçisi.
Spincauruşka – başqa dindən olan, şah Viştaspanın düşməni.
Spitama – Zərdüştün doğuluş adı.
Spityura – Yimanın qardaşı, onu doğruyan kəs, «Şahnamə»yə görə
Cəmşidi Zöhak iki yerə bölmüşdür.
Sraoş(a) – eyni ilə «Qulaq asmaq, eşitmək» qulaq asmaq, sözə baxmaq
yazatı-diqqət və nizam-intizamı o saxlar, əlində dəyənək
tutar, qulaq asmayanlara cəza verər. Zərdüşt onu «hamıdan
və hər kəsdən böyük» adlandırıb, ona görə ki, Sraoşa
dualar mərasimini idarə edir, onun köməyi ilə insanlar
Tanrıya müraciət edir və şərlə döyüşürlər.
Syavarşan – Key Xosrovun atası, «Şahnamə»də Siyavuş, Əfrasiyab
tərəfindən *... öldürülmüşdür, buna görə də Key Xosrov
atasının qisasını alır.
Tantriyavant – başqa dindən olan. Şah Viştaspa rəqib.
Traytaon – İran əfsanə qəhrəmanı, əjdahaya qalib gələn, «Şahnamə»də
Fəridun. İranı Zahakın əlindən azad etmişdir.
Trita – iranlı döyüşçü, Aşavazdın qardaşı, Sayucirin oğlu.
Tur – turanlılar, *... köçəri tayfa, iranlı əkinçilərə düşmən olanlar.
Tusa – iranlı qəhrəman, turanlı hərbi rəhbər Vaesakınin oğlanlarını
Şərqi İranda, Kanha ölkəsində öldürmüşdür.
Taxma Urupi – Sözbəsöz «Cəsur, tülkü dərisini geymiş» və yaxud
«Cəsur Tülkü, dəri geymiş», - «Şahnamə»də Təhmuras,
«divlərin əl-ayağını bağlayan» və Şər Ruhu (Əhrimanı)
minib sürən.
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Uşida-Uşidarna – iki dağın adı, (eynən təqribən, «İşıqlı», «Gündoğan» ehtimal edilir ki, Sistanda yerləşmişdir. Ola bilsin,
bu zirvələr şərqdədir, onların arxasından səhər günəş
doğur. Günəşin hərəkəti ilə vaxtın təyini dağ təpəlrində
dağlı-iranlılar tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Vohu-Man – Gözəl Fikir, Ölməz Müqəddəslərdən biri.
Vayu – külək (və ölüm) yazatı
Vandarmaniş – başqa dindən olan Arəcətaşpanın qardaşı, Viştaspa
qarşı olan
Vara – Asabana nəslindən turanlı əsgər.
Varidkana – bu adın oxunması təxminidir, mənası məlum deyil.
Varna – Yalan və Pisliyə inananların yaşadığı, işğalçı hökmdarların
idarə etdiyi ölkə. Zərdüşt təliminə qarşı çıxanların ölkəsi.
Vareşava – turanlı döyüşçü, Kersaspanın düşməni.
Vahvi-Datiya – eynən «Xeyirxah, gözəl Datiya» ( datiya ola bilsin eynən
«Qanuni , Qurulmuş») mənasını ifadə etsin, iranlıların ilk
mifik vətənlərində Arianam Vayjada çaydır.
Vaesaka – turanlı döyüşçü, oğlanları iranlı qəhrəman Tus tərəfindən
Kanhada məğlub edilmişdir.
Vera (Daena və ya Daena Mazdayasna) – Vera Mazda dini qaydaqanun yazatı, Zərdüşt dinində ilahə Aşi ilə birlikdəMitranın bacısı.
Vata – külək yazatı , yağışla buludu gətirir.
Vivahvant – Yimanın atası, o, insanlar arasında Haomanı birinci
hazırlamışdır.
Vispataurvari – eyni ilə «Hər şeyə qalib gələn» gələcək Xilaskar Astvat
Ərətanın anasının adlarından biri, Kansava gölündə çimən
qızdan hansı ki o doğulacaq, harada ki möcüzəli şəkildə
Zərdüştün ailəsi qorunur.
Vispatarva – Viştaspa qarşı olanlardan birinin atası.
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«Vispered» – eynən «(İbadət) bütün başçılar» «Avesta» kitablarından birinin adı.
Vistaruş – Naotara nəslindən olan iranlı döyüşçü, çoxlu başqa dindən
olanları öldürmüşdür.
Vitanhuhati – hansı yerdə yerləşdiyi məlum olmayan çay
Viştaspa – Şah Kavi Viştaspa birinci olaraq Zərdüştün himayədarı və
təliminin geniş şəkildə yayıcısı.
Vorukaşa – eyni ilə «Geniş kəsilmiş», «Geniş kəsikləri, körfəzləri» kimi
tərcümə olunan dənizin adı; Zərdüşti mifologiyasında
dünya okeanına aiddir, əsasında ola bilsin, görünür, Aral,
Xəzər dənizləri, Balkaş gölü haqqında.
«Yasna» – eyni ilə Allaha xidmət və ibadət, zərdüştilikdə əsas dini
xidmət, ayin, «Avesta» kitablarından biri, özündə ayinlərin
mətnlərini ehtiva edir.
Yoyşta – dindar, turanlı Friyan nəslindən alçaq cadugər Axtinin 99
tapmacasının cavabını tapmış və onu öldürmüşdür.
Yoyştanın adı eynən «cavan, gənc» deməkdir, əfsanəyə görə
o gənc olmuşdur.
Yənhe-Hatam – kiçik, qısa, qədim dua, bütün yəştlərdə bölmələrin
sonunda oxunur. «O kəslərə dua edirik ki...»
«Yəşt» – himn, ayrı-ayrı yazatlara həsr edilmişdir.
Yima – Vivahvantın oğlu, şah-çoban, «qızıl əsr»də iranlıların hökmdarı,
«Şahnamə»də Cəmşid, Pişdadilər sülaləsindəndir.
Zayniqu – Başqa dinə mənsub, Franhrasyanın düşməni, onun
tərəfindən öldürülmüşdür.
Zaratuştra – Zərdüşt peyğəmbər (onun adınin mənası «Qoca dəvə
sahibi») deməkdir, Spitama ailəsindən Poruşaspanın oğlu,
Ahura Mazda dinini təlim edən, Ahura Mazda ilə
söhbətlərində peyğəmbər təlim və öz suallarına cavab aldı.
Yunan dilinə keçərkən onun adı Zoroastr (astroloq) kimi
bütün Apvropada yayıldı.
Zarari – iranlı döyüşçü, Şah Viştaspanın qohumu (sonrakı əfsanələrə
görə onun böyük oğlu).
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