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۲۵۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراد نطو ملاع نیرد ناج ِتایح یا نوچ ،ارچ
؟یرایشه گنس درادن ،)۱(قِطان هَرِ کاخ دشابن

؟یزیت دنک یراخ ارچ ؟یخلت دهد یرهز ارچ
؟یرات یبش دشاب ارچ ؟یدنت دنک یمشخ ارچ

یزور مََدنامیم بجَع ،وا یور ِرازلگ نآ رد
یراخ وا ِدهع رد دنک ملاع نیردنا یراخ هک

هرهچ نآ رب تریغ زا تسب یباقن )۲(ترضح رگم
)۳(یرایَغا ز دیان نورب ،نآ دنیبن یریغ ات هک

؟دمآ )۵(بلَق و )۴(درُد و ظیلغ ملاع هدید دوخ رگم
یران هرهچ نآ فطل ز دبایرد هک دناتیمن

دیابیم تشز ِسابل ار نایور تشزِ مشچ ود
)۷(یراع نآ تشز ِسابل )۶(دشوپرَد هک دیاش یک و

هدنمرش فطل ِسابل شفطلِ ینایرع زا هک
یراج دوشیم اهقرع ،وا ِیافصِ مرش زا هک

دیشوپرد و )۸(دیُّرب ورف یمسج ،همه نیا اب وا و
)۹(یرادیَدب دش وس ره ز شمشچ زا فطل دز نورب

ار شمشچ هدرک یناهن ،وا ِفطل دیشوپورف
)۱۱(یراّیَس و )۱۰(ریَس زا دُنک و مورحم اههدید دش ات هک

مَد ره تََدیامرف یمه ادیپان ِرون نآ کیلو
یرایشه تیشوهیب ز دیازفِب هک یم )۱۲(ِبارش

)۱۳(هویش زا دشاب تغارف ار تیاغ هب ِنابوخ هک

)۱۴(یراّیَع و رکَم نارازه دراد ناشقشع نکیلو

یناوهشِ ناج و مسج هب شوخ وت یتوهش زا کنانچ
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یناوهشِ ناج و مسج هب شوخ وت یتوهش زا کنانچ
یراد ناج ِناج وت رگا ،لفاغ بََرط ناز یشابن

)۱۵(نودرگ رب هن ،سپ و شیپ هن ،ار نآ بلط دوخ ِنورد

؟یرازلگ و غاب رد وت باوخ رَدَنا هک ینیبیمن

؟ینیبیم یوس نیمادک ؟ینادیم یوس نیمادک
یرادیب هب ،رَدَنا باوخ هب ینیبیم هک یغاب نآ وت

یناحورِ کلُم یدیدب ،وت یداشگ ناج هدید وچ
یرآ هَش هب وس نیز ور وچ ،یشاب هر ِلفط اج نآ زا

وا ِتافص زا یزمر تفگ )۱۶(مراین ؟هش نیمادک
یراد درخ رگ ینادب وت یلاثم زا نکیلو

)۱۸(یعاَّمط و )۱۷(ینود زا هک مهاوخیمن ییاهدرخ

)۱۹(یراد هَُلک دیوج یمَه ،دیوجیمن رَورَس و رَس

دیآ تسد هب رَس رَس نآ زک ،وج یم رَس و راذگب هَُلک
)۲۰(یراّمَخ وت رس ناز نیبب ،رسِ مزب هب نیشنب رس هب

کی کی اهبیغ دیامن نآ ِیافص زک یماج ز
)۲۲(یراّمَع و )۲۱(بجُح ردنا بیغ دیامن نایور هم هچ

)۲۴(شَک و فیرظ سب )۲۳(یغاد وت ینیب یهَم رهِ یور هب

یرادلد هب وا تسا درف هک هَش �یگدنب ِناشن

نیّدلا ِسمش )۲۵(یمودخَم �نِج و سنِا ِنسُح ِدزن هب
یراب رُد ربا ره رب هک )۲۶(شَوایرد ِزیربت یهز

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار �ا ��ِا و � یناوخن ات
ار هار نیا )۲۷(ِجَهنَم یباين رد

۳۹۶۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۶۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(دینَع یا یسیلِب ِدنزرف هن رگ

؟دیسر نُوچ گس نآ ِثاریم وت هب سپ

۲۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وید )۲۹(ِسیبَلت دَروخ ایند رد هک ره
)۳۰(ویر و میظعت ورتسود �ودع زو

طارِص )۳۱(ِلوپ رب و م�سا ِهر رد
)۳۲(طابُخ زا رخ نآ وچمه دیآ رس رد

نیه )۳۳(شوینَم دب ِرای یاههوشع
نیمز رب وت ورم نمیا ،نیب ماد

نیب رآ لوَح � ِسیلبا رازه دص
نیب رام رد ار سیلبا ،امدآ

۱۲۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سنِا ِناناطیش هک ناوخرب )۳۴(یُبن زا
سنج وید اب قح )۳۵(ِخسَم زا دناهتشگ

)۳۶(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۳۸(نایسنِا نیز وا دیوج )۳۷(َتناعِتسِا

یا یرای ،ام اب دیرای امش هک
یا یراد بناج دییام ِبناج

.تسا )رادنپ هدرپ ( ایام ناسنا نهذ :یشاراهام انامار

۴۱۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(لَلُح نوریب ،نارفاک ِروگ وچمه

)۴۰(ّلَج َو �زَع ادخ ِرهق ،نوردنا
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)۴۰(ّلَج َو �زَع ادخ ِرهق ،نوردنا

دناهدرک )۴۱(ص�صَجُم ار نآ روبُق نوچ
دناهدروآ شیپ رادنپٔ هدرپ

رنه زا ص�صَجُم تنیکسِمِ عبط
)۴۲(رََمث و گربیب ،موم ِلخن وچمه

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دنامب رایِ مرح رد لدِ مَرحَم دش هک ره
دنامب راکنِا رد تسنادن راک نیا هک ناو

نکم بیع نم ِلد دش نورب هدرپ زا رگا
دنامب رادنپ هدرپ رد هن هک دزیا ِرکُش

تخَر همه یِم ِورگ زا )۴۳(دنََدتِساو نایفوص
دنامب )۴۵(راّمَخ هناخ رد هک دوب ام )۴۴(ِقلَد

.درک دهاوخ »درد« ینعی ،”Dukkha“ ،اخکود داجیا ،دوز ای رید ،ناسنا نهذ :ادوب

۵۹۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین ماد یب و )۴۶(دَد یب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگ تولخ هب زج

تحیصن و هظعوم - ۶ٔ هرامشٔ هدیصق ،دیاصق ،ظعاوم ،یدعس

دایرف دنکیم هکنآ یرگِنرَد کین وچ
تسدایرف هب �شیوخ ِدب یوخ ِتسد ز

نآ لطاب و قح ِریرَقت و لد ِلها عامس ردنا راتفگ ،موس باب ،ناتسوب ،یدعس

دهد ییانشآ نآ قح اب ار وت
دهد ییاهر تشیوخ ِتسد زا هک

.تسا هیلوا هانگ ضراوع راچد ناسنا :تیحسم
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.تسا هیلوا هانگ ضراوع راچد ناسنا :تیحسم

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۴۷(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

۴۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تس یتلاح کرابمان یتسرپدوخ
تسام ِراکنا ام ِنامیا وا ردناک

تسوت ِسونیلاج و نوط�فا هکنآ
تسام ِرامیب و تّلع ُرپ )۴۸(ینَم زا

دیدب دوخ �یُون وک یراهبون
تسام ِراز اما تسا رازلگ ِناج

۲۶۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدجس دهاوخ رکُش ،دشخبب رس
)۴۹(یاهدعَق دهاوخ رکُش ،دشخبب اپ

لوغ درب ار ام رکُش :هتفگ موق
لولَم تمعن زا و رکش زا میدش ام
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لولَم تمعن زا و رکش زا میدش ام

اطع زا میتشگ هدرمژپ نانچ ام
اطخ هن ،دیآ شوخ نامتعاط هن هک

غاب و اه تمعن میهاوخیمن ام
غارف و بابسا میهاوخیمن ام

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش تّوق یک ،رامیب رد همعط

)۵۰(رِصُم یا دمآ وت ِشیپ شوخ دنچ

ردک وا ِفاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اه یشوخ نیا �ودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت ِرای و انشآ دش وا هک ره
وت ِرادید رد راوخ و ریقح دش

مه ،وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هم سب وا وت شیپ

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۵۲(یراس )۵۱(ناتفُج هلمج رد وا رهز

دوز درک دیابب تّلع نآ عفد
دومن دهاوخ )۵۳(ثَدَح ،نآ اب َرکِش هک

دوش شوخان ،وت هب دیاک یشوخ ره
دوش شتآ ،دسر رگ ناویح ِبآ

تفص نآ تسا )۵۴(کسَج و گرم یایمیک
تبقاع تتایح ،نآ ز ددرگ گرم
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تبقاع تتایح ،نآ ز ددرگ گرم

دش هدنز لد یو ز هک ییاذغ سب
دش هدَنگ ،وت ِنت رد دمایب نوچ

دش )۵۵(راکشِا زان هب هک یزیزع سب
دش راوخ وت َِرب ،دش تراکش نوچ

افص زا ،لقع اب لقع ییانشآ
)۵۶(�َو دشاب ،نوزف مد ره دوش نوچ

تسپ ِسفن ره اب سفن ییانشآ
تسا رتمک مد مد هک نادیم نیقی وت

دنتیم تّلع ِدِرگ شسفن هکنآ ز
دنکیم دساف دوز ار تفرعم

)۵۷(ریَفن ادرف ار تسود یهاوخن رگ

ریگ لقع اب و لقاع اب یتسود

یتّلع اب نوچ ،سفن )۵۸ِ(مومَس زا
یتلآ ار ضرم ،وت یریگ هچ ره

دوش یگنس ،یرهوگ یریگب رگ
دوش یگنج ،لد ِرهِم یریگب رو

فیطل یرکِب ٔهتکن یریگب رو
فیثک و قوذیب تشگ تکرَد ِدعب

دش هنهک ،مدینش سب ار نیا نم هک
دُضَع یا ،نآ زجب وگ رگید ِزیچ

ریگ هتفگ ون و هزات رگید ِزیچ
ریَفن و ریس یوش ناز ادرف زاب

دوش )۵۹(وَخ تّلع وچ ،نک تّلع عفد
دوش ون تشیپ هنهک یثیدحره
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دوش ون تشیپ هنهک یثیدحره

ون گرب دَرآرب هنهک نآ هک ات
)۶۰(َوگ ز هشوخ دص هنهک دنافکشب

قح نادرگاش ،مینابیبط ام
*)۶۲(ْقََلْفناَف ار ام دید )۶۱(ُمزلُق ِرحَب

 یلاعت قح ترضح بتکم درگاش و بیبط ام ،نانطاب ضیرم یا و ن�درامیب یا :دنیوگ 'یوه لها خساپ رد ءایبنا
.دفاکشب مه زا دنیب ار ام یحور زاجعا و تردق یتقو نارکیب یایرد .میتسه

۲۷۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار )۶۴(روسان ِیرامیب ،)۶۳(�َص نیه
ار روجنر کی هب کی ام یوراد

۶۳ هيآ ،)۲۶(ارعش هروس ،ميرك نآرق *

ِميِظَعْلا ِدْو�طلاَك ٍقْرِف ©لُك َناَكَف َقََلْفناَفۖ  َرَْحبْلا َكاَصَعِب ْبِرْضا َِنأٰ ىَسوُمٰ ىَِلإ َاْنيَحَْوأَف

 یهوک نوچمه نآ زا یا هراپ ره و تفاکشب مه زا ایرد سپ ،نز ایرد هب ار تیاصع هک میدرک یحو یسوم هب ام
.دش میظع

۱۵۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُدب هدیرْخب بویعم )۶۵(ٔهلاک
مدش فقاو )۶۶(هَگِپ شبیع زک رکُش

یدش هیامرس ،تسد زک نآ زا شیپ
یدمآ نوریب بویعم تبقاع

)۶۷(بیسَن یا ،هتفر رمع ،هتفر لام

)۶۸(بیعَم ٔهلاک یپ هداد ناج و لام

)۷۰(مََدتْسِب )۶۹(یبلق �رز ،مداد تخر

مدشیم هناخِ یوس ناداش ِداش

نونک دش ادیپ بلق ،رز نیک رکُش
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نونک دش ادیپ بلق ،رز نیک رکُش
نوزف یتشذگب رمُع هکنآ زا شیپ

مندرگ رد دبا ات یدنام بلق
مندرک عیاض رمع یدوب فیح

دومن وُر واِ یبلق رتهَگپ نوچ
دوز دوز نم مَشَکاو وُز دوخِ یاپ

دُنک ادیپ ینمشد نوچ وت ِرای
دنز نوریب واِ کشَر و )۷۲(دقِح )۷۱(�رَگ

نکم ناغفا وا )۷۳(ِضارعِا نآ زا وت
نکم نادان و هلبا ار �شیوخ

نُک شخب نان و نک قح ِرکُش هکلب
نُهَک وا )۷۴(ِلاوَج رد یتشگن هک

یدمآ نوریب دوز شلاوَج زا
)۷۵(یدَمْرَس ِقدص ِرای ییوُجب ات

۷۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیز �یداه یا هک نک )۷۶(ع©رَضَت سپ
؟تسیچ ز نیا ،متشگ هتسب مدوب زاب

مدق رش رد ماهدرشَفا رتتخس
مد هب مد ترهَق ز **مَرْسُخ یفَل هک

.منک یم تکرح یرت مکحم یاه ماگ اب یدب و ّرش قیرط رد نم ادنودخ
.مرب رس هب یراکنایز رد هظحل هب هظحل وت رهق تهج هب هک ارچ

ماهدوب رک وت یاه تحیصن زا
***ماهدوب رگتب و یوعد نکشُتب

)۱۰۳(رصعلا هروس ،میرک نآرق **
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)۱۰۳(رصعلا هروس ،میرک نآرق **

)١( ِرْصَعْلاَو

،نامز نيا هب دنگوس

)٢( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ¯ا �ِنإ

.تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

)٣( ِْرب�صلاِب اْوَصاََوتَو �قَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �ِ�إ

 شرافس ربص هب ار رگيدكي و دندرك شرافس قح هب ار رگيدكي و دندرك هتسياش ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم
.دندرك

۴۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ***

َِلإَ ذَخ�تا ِنَم َْتَيأََرأ …؟ُ هاَوَه ُهَهٰ

…؟ىديد دوب هتفرگ ىيادخ هب ار سفن ىاوه هك ار سك نآ ايآ

۷۷۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟گرم ِدای ای رتضرف )۷۷(تعنُص ِدای
گرب ِلصا وت ،نازخ ِدننام گرم

۱۳۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدرک رتکیدزن دوخ هب ،یدرک ربز و ریز مرگ
َلبنُد دوش )۷۹(هدرشَفا وچ یدرد زا دیآ )۷۸(ت�حِص هک

۱۴۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نِطاب رد تسیشین ارم دیوگ یم هبنُد )۸۰(َلبنُد هب
مزاونِب زاغآ زا رگ َلبنُد یا مفاکشب ار وت

نِمیا یوش ات ،یمرن هب ار دوخ نم وت رب مَلامِب
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نِمیا یوش ات ،یمرن هب ار دوخ نم وت رب مَلامِب
مزاس نَف هچ یناد ات هک مفاکشب تناهاگان هب

یماخ ِلبنُد اریَزا ،تعاس نیا یاشگَم ناهد
مزادرپب وت ِراک هب ،هتخپ یوش دیآ تقو وچ

۲۶۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد شین نوگ دص هک یدهَش نیا زا
؟یدوزف یزیچ نیبب َلبنُد زجب

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شَرَس دیان �َب ِراوید هب ات
شََرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دونشن

رکش و )۸۱(هنیزوگ ِصرِح ار ناکدوک
رک شوگ ود دنک اه تحیصن زا

دش زاغآ شََلبنُد ِدرد هکنوچ
دش زاب ششوگ ود ره تحیصن رد

۴۲۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اهرهش نایم رد )۸۲(وُْلُنَپی نوچ
)۸۳(اهرهب اجنآ دیآ یحاون زا

)۸۵(ُربهسیک بلق بویعم )۸۴(ٔهلاک

رُد وچ )۸۶(فِرشتسُم ِدوس ُرپ ٔهلاک

تسا رتناگرزاب هک ره وُْلُنَپی نیز
تسا روهدید اهبلق رب و )۸۷(هَرَس رب

)۸۸(حاب�رلاُراد ارو رم وُْلُنَپی دش

)۹۰(حانُجْلاُراد )۸۹(یمَع زا ار رگد نآو

یارب اما تسا ندرب دوس و عافتنا لحم نیبزیت و رهام دارفا یارب یمومع رازاب
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یارب اما تسا ندرب دوس و عافتنا لحم نیبزیت و رهام دارفا یارب یمومع رازاب
.تسا ررض و یدنمنایز لحم تراهم و ینیبزیت �شادن ببس هب نارگید

کی هب کی ملاع یازجا ز یکی ره
)۹۱(َکف ،داتسا رب و تسا دنب یبَغ رب

رهز وچ رگید رب و تسا دنق یکی رب
رهق وچ رگید رب و تسا فطل یکی رب

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تَلیسَو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود ،رحب تَلیسَو ناز

۱۹۹۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یا هدرمژپ و هدرم هک همه نیا
یا هدرک رورَسِ کَرت هک دُوب ناز

هدننک قطن ،وگنخس :قِطان )۱(
ّهزنم و کاپ دنوادخ ،یلاعت قح :ترضح )۲(
هناگیب ینعم هب ریغ عمج :رایَغا )۳(
ی� ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۴(
یبّلقت :بلَق )۵(
ندرک نت هب ،ندیشوپ :ندیشوپرَد )۶(
تخل ،هنهرب :یراع )۷(
ندادن همادا ،ندرک عطق :ندیُرب ورف )۸(
راکشآ ،رادیدپ :رادیَدب )۹(
شدرگ ،�فر هار ،ندرک شدرگ و �فر :ریَس )۱۰(
دنکیم ریس جرفت و اشامت یارب و ددرگیم یسک ،هدنور :راّیَس )۱۱(
ندیماشآ ،ندیشون :بارش )۱۲(
همشرک ،هوشع :هویش )۱۳(
یگدنبیرف و یزاب هلیح :یراّیَع )۱۴(
کلف ،مَلاع :نودرگ )۱۵(
ندمآرب هدهع زا ،�سناوت :�سرای )۱۶(
تراقح و یتسپ :ینود )۱۷(
دنمزآ ،صیرح ،راکعمط :عاَّمط )۱۸(
ییاورنامرف ،یرَورَس :یراد هَُلک )۱۹(
شورف بارش :راّمَخ )۲۰(
ایح ،مرش :بجُح )۲۱(
 دنراذگیم لیف و رتش تشپ یور رب ار نآ راوس �سشن یارب هک یدننام قودنص ،هواجک :یراّمَع )۲۲(
تم�ع و ناشن :غاد )۲۳(
کین ،ابیز :شَک )۲۴(
رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۲۵(
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کین ،ابیز :شَک )۲۴(
رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۲۵(
ایرد دننامه ،میرک و هدنشخب ،رادرک ایرد :شَوایرد )۲۶(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۲۷(
رگ هزیتس :دینَع )۲۸(
گنرین و هلیح ،بیرف :سیبَلت )۲۹(
هلیح :ویر )۳۰(
لپ :لوپ )۳۱(
زغم یگدیروش ،تسا ینهذ نم هیاپ رب هک یرکف ای ینهذ نم راكفا :طابُخ )۳۲(
تسا ندرک شوگ ینعم هب ندیشوین ،نکم شوگ :شوینَم )۳۳(
نآرق :یُبن )۳۴(
هدش تشز ،هدمآرد ناویح لکش هب هژیو هب ،هتفای لکش رییغت :خسَم )۳۵(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۳۶(
�ساوخ یرای :َتناعِتسِا )۳۷(
سنِا عمج ، نایمدآ :نایسنِا )۳۸(
هّلُح عمج ،اه هیاریپ ،اهرویز :لَلُح )۳۹(
دنوادخ تافص زا ،تسا گرزب و یمارگ :ّلَج َو �زَع )۴۰(
هدش یراک چگ ،هدودنا چگ :ص�صَجُم )۴۱(
رب ،هویم :رََمث )۴۲(
�فرگزاب ،ندناتسزاب ،ندناتساو :نََدتِساو )۴۳(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ؛هقرخ :قلَد )۴۴(
شورفبارش ،شورفیم :راّمَخ )۴۵(
گرگ و گنلپ ،ریش دننام هدنرد روناج :دَد )۴۶(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۴۷(
ّربکت ،ّتینانا :ینَم )۴۸(
�سشن ینعی دوعق ،�سشن رابکی :هدعَق )۴۹(
هدننکرارصا :رِصُم )۵۰(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۵۱(
هدننکتیارس :یراس )۵۲(
عوفدم :ثَدَح )۵۳(
�ب و جنر :کسَج )۵۴(
راکش :راکشِا )۵۵(
یگتسویپ و یتسود ،ء�َو :�َو )۵۶(
 رفنتم ،نازیرگ ،ندیسرت ،ندیمر :ریَفن )۵۷(
دولآ رهز داب ،کلهم و مرگ داب :مومَس )۵۸(
ندرک ورد و ندیرب و ندنَک :وَخ )۵۹(
لادوگ :وَگ )۶۰(
نارکیب یایرد ینعم هب اجنیا رد ،خرس یایرد :ُمزلُق ِرحَب )۶۱(
دش هتفاکش :ْقََلْفنِا )۶۲(
یمومع توعد ،نداد زاوآ :�َص )۶۳(
نیکرچ مخز ،دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز :روسان )۶۴(
�اک :هلاک )۶۵(
دوز حبص ،هاگپ فّفخم :هَگِپ )۶۶(
لیصا :بیسَن )۶۷(
راد بیع :بیعَم )۶۸(
یبلقت :یبلق )۶۹(
�فرگ :ندناتِس )۷۰(
بویعم اجنیا رد ،لچک :َّرگ )۷۱(
هنیک :دقِح )۷۲(
ندنادرگرب یور :ضارعِا )۷۳(
گرزب هسیک :لاوَج )۷۴(
هنادواج ،یدبا :یدمرَس )۷۵(
ندرک یراز :ع©رَضَت )۷۶(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۷۷(
یتم�س ،یتسردنت :ت�حِص )۷۸(
هدش هداد راشف :هدرشَفا )۷۹(
ددرگ یم دوگ نآ زکرمً اعون و تسا یطورخم شلکش و خرس شگنر هک دلج رد یکچوک یگدمآرب و لَمُد :َلبنُد )۸۰(
.دنزاس یم ودرگ زغم زا هک ییاولح :هنیزوگ )۸۱(
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ددرگ یم دوگ نآ زکرمً اعون و تسا یطورخم شلکش و خرس شگنر هک دلج رد یکچوک یگدمآرب و لَمُد :َلبنُد )۸۰(
.دنزاس یم ودرگ زغم زا هک ییاولح :هنیزوگ )۸۱(
یمومع رازاب .تسا دتس و داد زکرم و نایناوراک لوزن لحم هک رهش یمومع نادیم :وُْلُنَپی )۸۲(
تسا سانجا و �اک دارم اجنیا رد ،بیصن ،تمسق :رهَب )۸۳(
�اک :ٔهلاک )۸۴(
رب بیج ،دزد :ُربهسیک )۸۵(
اهبنارگ ،ردق دنلب :فِرشتسُم )۸۶(
هدیزگرب ،صلاخ :هَرَس )۸۷(
عافتنا و ندرب دوس هناخ ینعی حاب�رلاُراد .ندرب دوس ینعی حابَر :حاب�رلاُراد )۸۸(
ییانیبان ،یروک :یمَع )۸۹(
نایز و هانگ هناخ ینعی حانُجْلاُراد .تسا ررض و نایز دارم اجنیا رد ،تسا هانگ برعم حانُج :حانُجْلاُراد )۹۰(
ندرک ص�خ ،مه زا زیچ ود ندرک ادج :َکف )۹۱(


