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 اگر چرخ گردان كشد زين تو

 سرانجام خشت است بالين تو

 دلت را به تيمار چندين مبند

 پس ايمن مشو از سپهر بلند

 تو بيجان شوي او بماند دراز

 حديثي درازست چندين مناز
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  فرهنگ و صلح جهان-فرتور زرتشت پير خرد 
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 به نام ایزد یکتا

يدا كردم با شگفتي تمام شاهد از آن زماني كه بر آرامگاه چندين گرامي از دست رفته حضور پ

خواندن جمالتي عربي و نامفهوم بودم كه هيچكدام از افراد حاضر در مراسم از مفهوم آن درك 

 رفتار با زنان -گاهگاهي جمالتي از قرآن كه هر آئينه ممكن است آيه هاي جهاد . درستي نداشتند 

با خود اينگونه انديشيدم كه اگر يكي از . باشد . . .  دست و پا بريدن مشركين و - رفتار با كفار -

اين آيه هاي خوانده شود نه تنها شادي روح رفتگان را فراهم نميسازد بلكه موجب دگرگوني 

به همين دليل بر آن شدم كه نيايشي پارسي با روشي ايراني از نياكان ايران . روحش نيز ميشود 

انديشان اين مرز و بوم با نيايشي پارسي زمين و كيش كهن خودمان گردآوري كنم تا ياران و نيك 

باشد كه دادار هستي بخش راستي و درستي را هميشه ياور . روح رفته گان خود را شادي بخشند 

 كه بهدينم نه اكدين زيرا –فرجام اين سخن خداي را سپاس ميگويم كه ايرانيم نه انيراني . ما سازد 

. گان است   از فرهنگ همه بيگانتر نيككه فرهنگ نياكانم   

: بن مايه ها   
  خرده اوستا  -گات ها 

 شاهنامه فردوسي بزرگ 
ارشام پارسي : گردآوري   

 
 
 

 پس تو اي پور پارسي از اين پس چنين كن  
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 نيايش پارسي درگذشتگان
 در هنگام اجراي مراسم خاك سپاري

 
ستاده ايم از تو شادي اي پروردگار هستي بخش اينك كه بر آرامگه اين گرامي يار از دست رفته اي

 -اي دادار نيك انديش كه همه زيبايي هاي اين گيتي از تو است . و آرامش روحش را خواهانيم 

 راستي و درستي -اميد بسيار بر آن داريم در اين هنگام كه او عمر خود را به پايان رسانيده است 

اي آمرزش او به درگاه سترگ اينك بر. را همواره در اين دنيا روش و مسير زندگي ما قرار دهي 

اينك ما از اين . درگاهي كه با شكوه تر و برجسته تر از همه زيبايي هاست . ات نيايش مي كنيم 

زيرا آينده اي نچندان دور ما نيز . زمان پند ميگيريم كه هرگز از راه راستي و درستي دور نشويم 

رنجش خاطر ديگران را در هيچ اي ايزد هستي بخش سوگند ياد مي كنيم . چنين خواهيم شد 

شرايطي فراهم نسازيم و هميشه پيرو مهر و دوستي باشيم زيرا اين راهي است كه تو برقرار 

ساخته اي تا ما با پيروي از آن جهاني با صلح و آرامش بنا سازيم و همواره پايان كار همه ما نيز 

 از دست رفته همواره هم نشين اميد بسيار بر آن داريم كه روح اين گرامي. چنين خواهد بود 

اي پروردگار نيك انديش تو را سپاس ميگوييم زيرا با . شادي و بزرگي و آرامش خاطر باشد 

ديدن پيكره اين گرامي از دست رفته هميشه اين انديشه را در خاطرمان زنده نگه خواهيم داشت 

منشي بزرگ و كرداري كه هيچگاه غرور و خودخواهي  بر ما چيره نشود  و هميشه فروتني و 

اينك آخرين بدرود خود را تقديم اين گرامي از دست رفته  .پسنديده را الگوي زندگي خود سازيم 

. خاكي كه تا امروز ميلياردها انسان را در خود جاي داده . ميكنيم و او را به ژرفاي خاك مي سپاريم 

.   پاريم پس ما نيز يكي ديگر از اين فرزندان نيك سرشت را به او مي س  

 
 روحش شاد 

 يادش گرامي 
 ايدون باد 
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 نيايش پارسي درگذشتگان

) يادبود( در هنگام مراسم گرامي داشت   
 

اي پروردگار هستي بخش اينك كه در مراسم ياد بود اين گرامي يار از دست رفته گردهم آمده 

 زيبايي هاي اين گيتي اي دادار نيك انديش كه همه. ايم از تو شادي و آرامش روحش را خواهانيم 

 اميد بسيار بر آن داريم كه از اين پس همچون گذشته راستي و درستي را همواره در -از تو است 

اينك براي آمرزش او به درگاه سترگ ات نيايش .  روش و مسير زندگي ما قرار دهي -اين دنيا 

اينك ما از اين زمان پند . درگاهي كه با شكوه تر و برجسته تر از همه زيبايي هاست . مي كنيم 

زيرا آينده اي نچندان دور ما نيز چنين . ميگيريم كه هرگز از راه راستي و درستي دور نشويم 

اي ايزد هستي بخش سوگند ياد مي كنيم رنجش خاطر ديگران را در هيچ شرايطي . خواهيم شد 

تو برقرار ساخته اي تا ما فراهم نسازيم و هميشه پيرو مهر و دوستي باشيم زيرا اين راهي است كه 

. با پيروي از آن جهاني با صلح و آرامش بنا سازيم و همواره پايان كار همه ما نيز چنين خواهد بود 

اميد بسيار بر آن داريم كه روح اين گرامي از دست رفته همواره هم نشين شادي و بزرگي و 

يم زيرا با ديدن مراسم اين اي پروردگار نيك انديش تو را سپاس ميگوي. آرامش خاطر باشد 

گرامي از دست رفته هميشه اين انديشه را در خاطرمان زنده نگه خواهيم داشت كه هيچگاه غرور 

و خودخواهي  بر ما چيره نشود  و هميشه فروتني و منشي بزرگ و كرداري پسنديده را الگوي 

ي كه ما را در اين يادبود فرجام اين سخنها درود و سپاس بيكران ما به كسان. زندگي خود سازيم 

. ياري دادند   

 
 روحش شاد 

 يادش گرامي 

 ايدون باد 
 


