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  سپاسگزاري

هاي راه را بر من هموار اند و سختیبا سپاس فراوان از پدر و مادر عزیز و مهربانم که همواره مشوق من در این راه بوده

که زحمت راهنمایی این رساله را پذیرفتند  همچنین از استاد گرانقدر و بزرگوار سرکار خانم دکتر مهشید میرفخرایی. نمودند

از آقاي دکتر راشد . و با صبر و حوصله فراوان قدم به قدم مرا در انجام این پژوهش همراهی نمودند کمال تشکر را دارم

د نیز از آقاي دکتر ابوالقاسمی و استا. نهایت سپاسگزارممحصل که زحمت مشاوره این پژوهش را بر عهده گرفتند نیز بی

  .مهربانم سرکار خانم رحیمی که داوري این رساله را پذیرفتند تشکر می کنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  چکیده

 Wispe-ویسپرد در اوستا . ها، وندیداد، خرده اوستا و وسپرد استها، یشتاوستا کتاب دینی زرتشتیان شامل پنج بخش یسن

ratawo  اول ترکیب از صفت جزء. است» ي سرورانهمه«یا » ي ردانهمه«به معنی-Wispa  هر همه و جزء دوم از اسم

ratu - ها در مراسم مذهبی و آئینی کرده یا بخش تشکیل شده است و همراه یسن 24ویسپرد از . به معنی رد و سرور است

نی بر ي ردان مینوي و جهادر ویسپرد همه. شودهاي شش گانه فصلی خوانده میبه ویژه در نوروز و گاهنبارها یعنی جشن

  .شوند و به آنچه که سودمند و در خور ستایش و نیایش است آفرین گفته می شودشمرده می

هاي برگردان این پژوهش در چهار فصل شامل مقدمه، متن اوستایی، حرف نویسی متن اوستایی، برگردان فارسی، یادداشت

.فارسی و کتابنامه است -زند - اوستا نامهبرگردان فارسی و واژهفارسی،  متن زند، آوانویسی متن زند، 
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  مقدمه

بیشتر دانشمندان . کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نام دارد و به همین جهت زبان به کار رفته در این کتاب را اوستایی می نامند

ي اوستا در متون اوستایی نیامده و در  کلمه. معتقدند که این زبان متعلق به نواحی شرقی ایران و احتماالً خوارزم بوده است

معنی دقیق ). ابستا، اوستا، وستا: ابستا و ابستاق؛ فارسی: عربی( آمده است   )) abestAgاگهاي پهلوي به شکل اَبستکتاب

  ).1376:35: تفضلی(کلمه اوستا مشخص نیست، احتمال دارد که به معنی ستایش باشد 

ي اوستاي دروره. ي ساسانیان وجود داشته است              اوستایی که اکنون در دست است  یک چهارم کتابی است که در دوره

اوستاي امروزي به بخش . هاي هشتم و نهم برمی آید، بیست و یک نسک داشته استساسانی، آن طور که از دینکرد، کتاب

  .هاي زیر تقسیم می شود

  .یعنی فصل تشکیل یافته است، گاهان هفده هات از هفتاد و دو هات یسن است» هات« 72این بخش از : یسن -1

  .یعنی فصل تشکیل شده است» کرده«ت و چهار ویسپرد از بیس -2

  .یعنی فصل تشکیل شده است» فرگرد«وندیداد، از بیست و دو  -3

  .یشت، از بیست و یک یشت تشکیل شده است -4

ي ساسانی از آذرباد مهر خرده اوستا یعنی اوستاي کوچک، این بخش از اوستا، خالصه اي از اوستاي دوره: خرده اوستا -5

  ). 36: ص: 1376: تفضلی. (است )379تا  309سلطنت از (وبد موبدان زمان  شاپور دوم، شاپور ذواالکتاف اسپندان، م

آمده است که از  WIspe - ratawOاین ترکیب در اوستا به صورت . است» ي ردان         همه«اللفظی ویسپرد  ی تحت معن: ویسپرد

در دین زرتشتی، ایزدان . به معنی رد، سرور تشکیل شده است» سما« -ratuبه معنی همه، هر و » صفت« - WIspaژه  دو وا

به طور کلی عضو برتر و کامل تر آفرینش نیک . به شمار می آیند» ratu«نگهبان آسمان، زمین، آتش، آب، گیاه، چهارپا، رد 

و ) 9فصل(انند بندهشن در متون پهلوي م. خوانده می شود و در خور ستایش و نیایش است» رد«مزدا مینوي و جهانی اهوره

پرسید دانا از مینوي خرد که رد : (مینوي خرد ..نیز از رد پدیده هاي مادي و مینوي نام برده شده است) 60فصل (مینوي خرد 

مردان کیست و رد زنان کیست و رد اسبان کیست و رد پرندگان کیست و رد گاوان کیست و رد غالت کیست؟ ) يسرکرده(

ي ردان مینویی و جهانی  در ویسپرد همه. که مردان معتقد به دین سپاسگزار راستگو بر هماالن رد است مینوي خرد پاسخ داد

برشمرده شده و از  هر چه که براي زرتشتیان در خور ستایش و نیایش است نام برده و بر نگهبانان آنها درود فرستاده شده 



ه که در آن است زمین با آنچه که بر اوست، هوم و برسم، میزد و از ایزدان یا فرشتگان، جهان مینویی، آسمان با آنچ. است

ویسپرد، به جز . هاي ستایش در این بخش بیشتر از قسمت هاي دیگر اوستا یاد شده استهاي دینی و هنگامبوي، جشن

کمتر مطلبی در آن  یسنا بسیار نزدیک است و از نظر موضوع نیز به 27تا  10گاهان، مانند یسنا است و به ویژه به هات هاي 

می توان گفت که ویسپرد . بسیاري از بندها و جمله هاي آن در یسنا نیز آمده است. بر می خوریم که در یسنا نیامده باشد

  .کتاب مستقلی نیست بلکه پیوست یسنا است و در مراسم همراه آن خوانده می شود

  

  

ها نسخه

نسبتاً فاصله زیادي ) نهم میالدي/ قرن سوم هجري(تألیف این متون هاي خطی پهلوي موجود با زمان تاریخ کتابت نسخه

هایی که در هند نوشته نسخه. انداند و بیشتر آنها در کرمان کتابت شدههاي موجود از قرن چهاردهمقدیم ترین نسخه. دارد

هاي ایرانی و ي نگارش نسخهدر شیوه. اندهایی که از ایران به هند برده شده است، استنساخ گردیدهشده، از روي نسخه

  .است ES, AK, KRهاي متن زند این پژوهش بنابر دستنویس. هایی دیده می شودهندي از نظر قلم تفاوت

ES :ي نسخه خطی ویسپرد، شمارهf14  است و در کتابخانه نوساري مهرجی رانا)Navsari Meherjirana ( نگه داري می

جی مهرجی رانا پهلويِ ویسپرد را در بر می گیرد و توسط دستور سهراب -وستاا) 1-104(صفحات  این نسخه خطی،. شود

  .نوشته شده است

AK :نسخه خطی شماره . روزهپهلويِ ویسپرد، به همراه خرده اوستا و سی -نسخه خطی اوستاT12  و در کتابخانه نوساري

  .نوشته شده است) Asdin son of Kaka(کا این دستنویس توسط آسدین پسر کا. مهرجی رانا نگه داري می شود

KR :1- 84(پهلويِ ویسپرد، صفحات  -نسخه خطی اوستا .( ال فیروزاین دستنویس در کتابخانه م)نگه داري می شود) بمبئی .

.شبیه است AKهیچ مطلب اضافی ندارد، اما بسیار به نسخه 



  ي پژوهشپیشینه

وشی در تهران    به کوشش بهرام فره 1343گزارش پورداود که به سال  -1: از ویسپرد دو برگردان به فارسی موجود است

از دارمستتر نیز برگردانی به فرانسه در مجموعه  -3 1370برگردان فارسی از جلیل دوستخواه در سال  - 2منتشر شده است 

Le zend -Avesta  میالدي منتشر شده است  1892در سال  

  روش کار

ي گلدنر، حرف نویسی  فصل اول شامل متن اوستایی ویراسته: مقدمه و چهار فصل است ي فارسی،این پژوهش شامل چکیده

ها و عبارات و ها، واژهدر یادداشت. هاي آن استي هوفمان، برگردان فارسی و یادداشت متن اوستایی براساس شیوه

رف نویسی و برگردان فارسی بندهایی که ح. ي هر بند آمده اند اصطالحاتی که نیاز به توضیح بیشتر دارند با ارجاع به شماره

ي گلدنر نیامده و به آنها ارجاع هاي ویسپرد در متن اوستایی ویراستهبه سبب یکسان بودن با بندهایی از یسنا و دیگر کرده

فصل دوم  شامل . داده شده است، در جاي خود آورده شد اما متن اوستایی بندهاي افزوده شده در پیوست آورده شده است

در . فارسی است-زند-نامه اوستافصل سوم واژه. متن زند به همراه آوانویسی آن به روش مکنزي و برگردان فارسی آن است

حالت دستوري و معناي . ها ذکر شده است و افعال نیز ذیل صورت ضعیف ریشه آمده اندنامه صورت ضعیف واژهاین واژه

- شماره هر بند با ذکر صفحه .ر حالت آنها در زیر ستاك آورده شده استهاي صرفی با ذکهر واژه در مقابل ستاك و صورت

فصل . ي اوستایی آورده شده است در آخر نیز معادل زند واژه. اي که آن واژه در فرهنگ بارتلمه آمده نیز مشخص شده است

ال و گذشته فعل و در آخر هاي متن زند، نوع واژه، معنی آنها، ستاك حهاي زند است که در آن واژهچهارم فهرست واژه

.شماره بندي که آن واژه در آن به کار رفته، آمده است



فصل اول متن اوستایی



  

  

  

  

  

  

  

  

  

حرف نویسی متن اوستایی



١-ahurAi .mazdAi .haomL .AuwaEDaiiamahI .yaT . uzdAtvm .
svwiStvm .vvrvqraGne .frAdaT.gaEqAi .yaT .huxSaqrAi .aCaone .
yaT .ratuxCaqrAi .aCaone .amvCaEibiiO .spvNtaEibiiO .haomL .
AwaEDaiiamahI .aiBiiO .vaMuhibiiO .haomL  .AwaEDaiiamahI .
hawahe .urunO .haomL .AwaEDaiiamahI .vIspaiil .aCaonO .
stOiS .haomL .AwaEDaiiamahI.

 ٢ - imL .haomL .ima .haomiia .ima .starvta .ima .
miiazda .ima .asma .poairiia .dAmLn .ima .asmana .
hAwana .awi.bvrvta .haoma .zAire .ima .aiiaMhaEna .
hAwana .awi.bvrvta .haoma .zAire .imLm .Apvm .haomiiLm .
imaT .barvsma .aCaiia .frastarvtvm.

٣ - iml .kvhrpasca .tvwICISca .iml .yaEtuCIS .zaoqrl .imvm .
haomvm .aCawanvm .gLmca .huDlMhvm .Narvmca .
aCawanvm .Asnaca .manl .aCaonLm .Asnaca .manl .
saoKiiaNtLm .imLmcA .gLm .jIwiiLm .aCaiia .uzdAtLm .
imLmcA .urwarLm .haDAnaEpatLm .aCaiia .uzdAtLm.

٦ - aiBiiO .WaMuhibiiO .iml .zaoqrl .haomawaitIS .
gaomawaitIS .haDAnaEpatawaitIS .aCaiia .uzdAtl .
aiBiiO.WaMuhibiiO .apvmca ..haomiiLm .asmanaca .hAwana .
aiiaMhaEnaca .hAwana.

٥ - imLmca .urwarLm .barvsmanIm .jaGmUCImca .ratufritIm .
marvqrvmca .WarvzImca .daEnaiil  .WaMhuiil .mAzdaiiasnOiS .
gAqanLmca .sraoqrvm .jaGmUCImca .aCaonO .aCahe .raqBO .



ratufritIm .imL .aEsmLsca .baoiDImca .Tawa .AQrO .ahurahe .
mazdl . puqra .WIspaca .Wohu .mazdaDAta  .aCaciqra .pairica .
dadvmahI .Aca .WaEDaiiamahI .AaT .dIS .AwaEDaiiamahI .

٦ - ahurAica .mazdAi .sraoCAica .aCiiAi .raCnwaEca .raziStAi .
miqrAica .Wouru.gaoiiaotVe .amvCaEibiiasca.spvNtaEibiiO .
aCAunLmca .frawaCibiiO .aCAunLmca .urwOibiiO .AqraEca .
ahurahe .mazdl .raqBaEca .bvrvzaite .raqBaEca .miiazdaEca .
raqBaEca .ratufritaiiaEca .١WIspaiilsv+.catca .aCaonO .stOiS .
yasnAica .WahmAica .xCnaoqrAica .frasastaiiaEca .

٧ - AaT .dIS .AwaEDaiiamahI .zaraquStrahe .spitAmahe .aCaonO .
frawaCVe .yasnAica .WahmAica .xCnaoqrAica .frasastaiiaEca .
aMhuiiaoS .aCacinaMhO .maT .WIspAbiiO .aCaonibiiO .frawaCibiiO .
Yl .irIriquCLm .aCaonLm .Ylsca .jwaNtLm .aCaonLm .ylsca .
NarLm .azAtanLm .fraCO.carvqrLm .saoKiiaNtLm     .
 

٨) ١١-٨٢ ٥-٢

١٢)amvCaEibiiO.spvNtaEibiiO.huxCaqraEibiiO.huDAbiiO.yawaEjibiiO.
yawaEsubiiO.yOi.Wohu.yOi.WohunLm.dAtArO.yOi.WaMhVuS.A.mana
MhO .KiieiNti .WaMhVuS .A.zI .A.manaMhO .KiieiNti .yOi .
amvCl .spvNta .huxCaqra .huDlMhO .aDAT .mAta .aDAT .bUta .
haca .WaMhaoT .manaMhaT.

                                                            
  .آمده است که به صورت باال تصحیح شد WIspaiil sLcatca  ها  در دستنویس - 1

.است 5-2مانند بندهاي  11- 8بندهاي  - 
٢ 



١٣ - AaT .dIS .AwaEDaiiamahI .fraiiehIS .ahe .nmAnahe .
fradaqAi .ahe .nmAnahe .sawaMhO .ahe .nmAnahe .
WaxCat.ahe .nmAnahe .WItarLzO .ahe .nmAnahe .WItarv.TbaECO .
ahe .nmAnahe .paswLmca .narLmca .zAtanLmca .
zLhiiamnanLmca .aCaonLm .Ye?he .aEm .aMhvn .Ye?he .aEm .
hvNti .Ye?he .WaEm .mahi .yOi .saoKiiaNtO .dahiiunLm.

١٤ - yaT .WohuuarvzLm .aCaonLm .yaT .WohwarvzinLm .
aCaoninLm.yaT.haiqiiAwarvzLm.aCaonLm.yaT.haiqiiAwarvzinLm.aC
aoninLm.yaT.hwarStAwrvzLm.aCaonLm.yaT.hwarStAwarvzinLm .
aCaoninLm .

         
١٥.AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.aCAunLm.WaMihibiiO.frawaCibiiO .yl .
uGrlsca .aiBiqUrlsca .aCaonLm .awaMhe.

١٦ - AaT dIS AwaEDaiiamahI .sraoCahe .aCiiehe .aCOiSca .
WaMhuiil .Nairiieheca .saMhaca .AxStibiiAca .hLm.WaiNtibiia .
AqraEca .ahurahe .mazdl raqBaEca .bvrvzaite .
WIspaiilsv+.catca.٣aCaonO .stOiS .yasnAica .WahmAica .
xCnaoqrAica .frasastaiiaEca.
AaT dIS AwaEDaiiamahI ahurAi .mazdAi .WaMhawe .
manaMhe٤…YOi .hvNti .aCahe ratawO .hAwanOiS .raqBO .
yasnAica .WahmAica .xCnaoqrAica .frasastaiiaEca .Aat.dIS 
AwaEDaiiamahI .Ahurahe .mazdl raEwatO .XarvnaMuhatO .
xCnaoqra .yasnAica .WahmAica .xCnaoqrAica .frasastaiiaEca .
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١٧ - ١٨ - ٥AaT dIS AwaEDaiiamahI .arvzahibiiO .sawahibiiO .
fradaDafCubiiO.WIdaDafCubiiO.Wouru.barvStibiiIO.Wouru.jarvStibiiO.ah
eca.karCwanV.yaT.Xaniraqahe.
AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.asmanaEibiia.hAwanaEibiia.aiiaMhaEnaEibiia
.hAwanaEibiia.taStAi.zaoqrO.barvnAi.WarvsAi.haomO.aMharvzAnAi
.tawaca .barvsmanO.aCaiia.frastarvtahe.
AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.ahunahe.Wairiiehe.anahunAca.ratuSca.stitAt
asca.daEnaiil.mAzdaiiasnOiS.
AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.aSAunLm.frawaCinLm.uGranLm.aiBiqUranL
m.paoiriiO.TkaECanLm.fraewCinLm.nabanazdiStanLm.frawaCinLm.h
awahe.urunO.frawaCVe.
AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.WIspaEibiiO.aCahe .ratubiiO     .
AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.WIspaEbiiO.WaMhuDAbiiO.yazataEibiiO.mainii
aoibiiascA.gaEQiiaEibiiascA.yOi.hvNti.yasniiAca.WahmiiAca.aCAT.hac
a.yaT.WahiStAT.frawarAne.mazdaiiasnO.zaraquStriS.WIdaEwO.Ahura
.TkaECO.hAwanVe.aCaone.aCahe.raqBe.yasnAica.WahmAica.xCnaoqr
Aica.farsastaiiaEca.sAwaMhVe.WIsiiAica.aCaone.aCahe.raBe.YasnAica
.WahmAica.xCnaoqrAica.frasastaiiaEca.raqBLm.aiiaranLmca.asniianL
mca.mAhiianLmca.yAiriianLmca.sarvDanLmca.yasnAica.WahmAica.x
CnaoqrAica).raspI.( frasastaiiaEca.
zOT   . yaQA  .ahU .WairiiO .zaotA .frA .mE .mrUtE .raspI .
yaqA .ahU .WairiiO .yO .zaotA .frA .mE .mrUtE .zOT. aqA .
ratuS .aCATcIT .haca .frA .aCawa .WIDwA .mraotU   .

١٩ - yat .uzdAtvm .yaT .Awistvm .Yaqa .dIs .awaEDaiiaT .
ahurO .mazdl .aCawa .Yaqa .dIS .AwaEDaiiaT .yO .aCawa .
zaraquStrO .Yaqa .dIS .azvm .yO .zaota .AwaEDaiiemi .
WIDwl .aECLm .Yasnvmca .Wahmvmca .WIDwl .dAitiiLm .
AwistIm .WIDwl .raqBiiLm .AwistIm.
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٢٠-yUCmAkvm .yasnAica .WahmAica .xCnaoqrAica .frasastaiiaEca .
yaT .amvCanLm .spvNtanLm .ahmAkvm .hawaMhAica .
ratufritaiiaEca .aCawastAica .WvrvqraGniiAica .huruniiAica .yaT .
saoKiiaNtLm .aCaonLm.

٢١ - AaT .iDa .dim .WIspanLm .maziStvm .dadvmahi .ahumca .
ratumca .Yim .ahurvm .mazdLm .yasnAica .WahmAica .
xCnaoqrAica.frasastaiiaEca.
٦AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.aCAunLm.frawaCinLm.uGranLm.aiBiqUranL
m.paoiriiO.tkaECanLm.frawaCinLm.nabAnazdiStanLm.frawaCinLm.y
asnAica.WahmAica.xCnaoqrAica.frasastaiiaEca.AaT.dIS.AwaEDaiiamah
I.WIspaEibiiO.aCahe.ratubiiO.yasnAica .
WahmAica.xCnaoqrAica.frasastaiiaEca.AaT.dIS.AwaEDaiiamahI.WIspaE
ibiiO.WaMhuDAbiiO.yazataEibiiO.mainiiaoibiiascA .
gaEqiiaEibiiascA.yOi.hvNti.yasnAica.WahmiiAca.aCAT.haca.yaT.WahiS
tAT.amvCA .spvNtA .huxCaqrA .huDlMhO .Yazamaide.
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برگردان فارسی

  



این هوم -1
)1(

فراهم شده را به تواناترین [هوم]پیشکش می کنیم، آن  مزداهاي فراهم شده را به اهوره
)2(

، پیروزمند، گیتی  

افزا، به شهریار نیک پاك، به شهریار رد پاك، به آن امشاسپندان هوم ها را پیشکش می کنیم، به آبهاي نیک پیشکش می کنیم، 

  .ي هستی پاك پیشکش می کنیم     ها را به همهرا به روان خویش پیشکش می کنیم، هومها هوم

ها،ها، این هومداناین هوم -2
)1(

گسترده، این میزدها،] هايبرسم[این  
)2(

این آسمان، نخستین آفرینش، این دو هاون 
)3(

سنگی  

ده شده، این هوم زرین، این آب هومی، این برسم از روي به اینجا آورده شده، این هوم زرین، این هاون آهنین به اینجا آور

راستی فراز گسترده شده
7
،  

هاي نیک داده شده و مرد پاك ، اندیشه) چهارپا=(ها، این زوهرهاي به کار افتاده، این هوم پاك و گاو این پیکرها و توان -3

]ي[  راستی فراهم شده، این گیاه هذائنپتاها، این شیر گاو از روي هاي پاك سوشیانتپاك پرهیزگاران ، اندیشه
)1(

از روي  

  راستی فراهم شده،

هاي نیک، این زوهرهاي آمیخته به هوم، آمیخته به شیر، آمیخته به گیاه هذانئپتاي از روي راستی فراهم شده و به به آب  -4

  هاي نیک، آب هومی و هاون سنگی و هاون آهنین،آب

به دست آمده، به یاد سپردن و به کار بستن دین به مزدیسنی، سرایش گاهان، خشنودي به این گیاه برسمی، خشنودي رد  -5

ي مزدا آفریدگان نیک سرشت  مزدا و به همهي رد پاك، رد پاکی، این هیزم و بوي را براي تو، اي آذر پسر اهوره دست آمده

  .پیشکش می کنیم و نوید می دهیم، پس اینها را پیشکش می کنیم

مزدا و به سروشرهبه اهو -6
)1(

پاك و به رشن 
)2(

هاي فراخ و به امشاسپندان و به راست ترین و به مهر دارنده دشت 

فروهرهاي
)3(

ي  مزدا و به رد بزرگوار و به رد میزد و به رد خشنودي ردان و به همهپاکان و به روان هاي پاکان و به آذر اهوره 

  .آفرین آفرینش پاك، براي ستایش و نیایش و خشنودي و

اینک آنها را پیشکش می کنیم به فروهر اسپیتمان زرتشت پاك، براي ستایش و خشنودي و آفرین، همیشه آرزومند راستی  -7

ي فروهرهاي پاکان، آنانی که مرده اند، آنانی که زنده اند، مردانی که هنوز زاده نشده اند، به همه) در دو جهان(= جهانی 

  .هاي نو کنندهسوشیانت
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به امشاسپندان، به شهریاران نیک، به نیک کرداران، به همیشه زندگان، به همیشه سود دهندگان، آن نیکان و آن نیکی  -12

پس آن  امشاسپندان، شهریاران نیک، ساخته و . دهندگان، آنان که در اندیشه نیک ساکنند، به راستی در اندیشه نیک ساکنند

  .پدید آمده از اندیشه نیک

هاي این خانه را، براي گسترش این خانه، براي سود این خانه، براي رشد این اینک آنها را پیشکش می کنیم، فراوانی -13

) هایی(خانه، چیره بر تنگی این خانه، چیره بر دشمنی این خانه، از براي چارپایان و مردان پاك زاده شده و زاده شونده، آن

  هاهاي سرزمینهستیم، یعنی سوشیانت) خانه(هستند، ما که از این ) خانه(که ازاین ) ها(بودند، آن) خانه(این که از 

که مردان نیک ورز، که زنان  نیک ورز، که مردان وظیفه شناس که زنان وظیفه شناس، که مردان نیک ورز، ] در خانه اي[ -14

  ].هستند[که زنان نیک ورز 

  .براي یاري پرهیزگاران] هستند[یشکش می کنیم به فروهرهاي نیک پرهیزگاران، آنان که قوي و پیروزمند اینک آنها را پ -15

اینک آنها را پیشکش می کنیم، به سروش پاك و به اشی -16
)1(

مزدا و پاك و به نریوسنگ و به آشتی پیروزگر و به آذر اهوره 

اینک آنها را پیشکش می کنیم به اندیشه . یایش و خشنودي و آفریني آفرینش پاك و براي ستایش و ن به رد بزرگوار و همه

پاك اهوره مزدا،
8

. آنان که نیک هستند، به ردان پاك، به هاون به رد پاکی و براي ستایش و نیایش و خشنودي و آفرین000 

و نیایش و خشنودي و اینک آنها را پیشکش می کنیم به اهوره مزداي رایومند، شکوهمند، براي خشنودي، و براي ستایش 

  .آفرین

17
9

.پس آنها را پیشکش می کنیم به ارزه، سوه، ویددفش، فرددفش، وروجرشت، وروبرشت و این کشور خونیره -
)1(  

پس آنها را پیشکش می کنیم به هاون سنگی، هاون آهنین، به تشت زوهر بر، به ورس -18
)1(

ي هوم و تو   پاالینده) مو(=  

برسم
)2(

از روي راستی گسترده شده؛ پس آنها را پیشکش می کنیم به اهونور 
)3 (

 ،anahunAca و رد و پایداري دین  ؟

فروهرهاي چیر پیروز پاکان، فروهرهاي پوریوتکیشان، فروهرهاي نیاکان، به ] به[مزدیسنی؛ پس آنها را پیشکش می کنیم 

نیکی  ي  دان پاکی، پس آنها را پیشکش می کنیم به همهي ر پس آنها را پیشکش می کنیم به همه. فروهر روان خویش

  .دهندگان، به ایزدان مینویی و جهانی، که براي ستایش، براي نیایش بهترین راستی هستند
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کنم که مزداپرست زردشتی، جدا از دیو و اهورا کیش هستیم، به هاون پاك، به رد پاکی، براي ستایش، نیایش، اعتراف می

ه ساونگهه، به ویسه پاك و رد پاکی و براي ستایش و نیایش و خشنودي و آفرین و ردهاي روز و گاهها خشنودي و آفرین، ب

  .ها، براي ستایش و نیایش و خشنودي و آفرینها و گاهنبار و سالو ماه

) 3( "یثا اهو وئیریو"] زوت[
  .که به من بگوید زوت

  .که آن زوت به من بگوید "یثا اهو وئیریو"] راسپی[

  که مرد پاکدین دانا بگوید "اثا رتوش اشات چیت هچا"] زوت[

مزداي پاك آنها را پیشکش کرد، که زرتشت پاك، چنان که من آنچه پیشکش شده، آنچه نوید داده شده، آنچنان که اهوره -19

هنگام  هزوت پیشکش می کنم، من که از این ستایش و نیایش آگاهم، من که از پیشکش درست آگاهم، من که از پیشکش ب

  .آگاهم

هاي ما براي زندگی خوب و خشنودي رد به شما امشاسپندان، براي ستایش و نیایش و خشنودي و آفرین؛ به سوشیانت -20

  .و پاکی و پیروزي و آسایش روان

مزدا را براي ستایش و نیایش و خشنودي و هرپس اینچنین آن بزرگترین سرور و رد را پیشکش می کنیم، آن اهو -21

.فرینآ
10

پس آنها را پیشکش می کنیم به فروهرهاي نیاکان چیر پیروز پوریوتکیشان، به فروهرهاي نیاکان براي ستایش و  

ي ردان پاکی، براي ستایش، نیایش و خشنودي،  ي اینها را پیشکش می کنیم به همه                 پس همه. نیایش و خشنودي و آفرین

» سزاوتر«ي ایزدان مینویی و جهانی که به ستایش و نیایش   ي نیکی دهندگان به همه  آنگاه آنها را پیشکش می کنیم به همه

  .راستی بهترین است .امشاسپندان شهریاران نیک، سروران نیک را می ستاییم .هستند
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