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 شتیاََشتاد 

 
 . رادهیِ مزداآفریرانیِ فـَرِ ایخشنود

 
 ٭
1 

 :  زرتـُشت گفتتمانی مزدا به ِسپَاھوره
ِ امن  که از ستور برخوردار، خوب رمه، توانگر و فره مند دمیافری را بیرانی فر

 خوب فراھم آمده بخشد؛ آز را درھم شکند و یی و دارادهی آفرکیاست؛ ِخردِ ن
 .دشمن را فرو کوبد
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 درفش را شکست نیِ پر گزند را شکست دھد؛ خشم خونمنی اھر،یرانیِ افر

درھم افسرده را ] بندانِ [ خیدھد؛ بوشاسپِ خواب آلوده را شکست دھد، 
 را شکست نرای َانی ھانی را شکست دھد، سرزمویشکست دھد؛ َاپوش د

 .دھد
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] من [  یِ خسروانه یبایِ زی که به سرادمیافریِ بزرگوار را بکیِ نی َاَشمن
 .دیدرآ
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 . شود که َاَشه را خشنود کندی آن مرداوری ار،یِ بسی خوشیِ بخشنده یَاش
 ی رمه، ھمه ی و ھمه دیدرآ] من [  یِ خسروانه یبایِ زی به سرایاش

 . داردی فر را ارزانی خرد و ھمه ی ھمه ،یروزیپ
 ...  فرو نھدیپا] من [  یِ خسروانه یبایِ زیِ بزرگوار در سراکی نی اشاگر
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 .ھزار اسب و ھزار رمه آورد... 
 . کار آزموده آوردفرزندان
 .دی تشتر به جنبش درآی ستاره

 ]. ندیبه جنبش درآ[  یرانیِ باد زبردست و سراسرِ فرِ اسراسر
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رودھا و ]  یدره ھا[  یِ ھمه یه ھا را بھره دھند؛ ژرفا کویِ ھمه غی ستآنان
 خی و بالش بخشند؛ شیِ سبزرنگ را توانِ رویبای زی دهی نودماھانی گیھمه 

 . را نابود کنندویدرھم افسرده و َاپوش د] بندانِ [
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 .ِ فـَِره مندوَمندی ِتشَترِ رای به ستاره درود
 .دهی به باد َزَبردستِ َمزداآفردرود
 .یرانی به فـَرِ ادرود

 »... ویری َاھو َوثــَهَی«
 »...  ُوھوَاِشم«
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 .میی ستایرا م» ... هَیریَاھوَنَ َو«] نمازِ [

 .میی ستای امشاسَپند را منیباتری زبھشت،یَارد
 .میی ستایِ درمان بخش را مروزیِ راستِ پگفتار
 .میی ستایِ راست را مروزیِ درمان بخشِ پگفتار

 .میی ستایِ خواستارِ َھوم را میِ مزداپرستنی َورجاَوند و دی َمنثـَره
 »...  ھاتــَمنگھــِهَی«
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 »... ویری َاھو َوثــَهَی«
 . فرستمی را درود مدهیِ مزداآفریرانیِ اَفر
 »...  ُوھوَاِشم«
 »...  َرِئشَچهییَاھما«


