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 شتی دیخورش

 
 . رازاسبیِ تومندی رای ِ جاودانهدیِ خورشیخشنود

 .دیکه َزوت مرا بگو» ... ویرْی َاھو َوَثهَی»
 .دیکه پارسا مردِ دانا بگو» ... َھچا تی َرتوش َاشات چَاثا»
 
1 

 .میستا ی را مزاسبیِ تومندی رای انهِ جاوددیخورش
 دی که خورشی و تابان شود، ھنگامفشاندی فروغ بدی که خورشیھنگام

 فّر را فراھم آورند نی و ازندی برخیُنویِ مزدیا] ھا [و ھزار ] ھا [بدرخشد، سد 
 .و فروفرستند

 شیِ جھانِ َاَشه را، افزاشی افزا  پخش کنند،دهیآفر ِ َاھورهنی فـَّر را بر زمنی اآنان
 . اشه رایھست

 
2 

 آب روان پاک شود؛   پاک شود؛دهیآفر  َاھورهنی زمد،ی برآدی که خورشیھنگام
   پاک شود؛ستادهیآب ا  پاک شود، ایآب در ساران پاک شود؛  آب چشمه

 .پاک شود - نوستیکه از آنِ ْسَپند م - اشه نشیآفر
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 زدانیرا که در ھفت کشور است نابود کنند و ا آنچه وانی دد،یای برندی خورشاگر
 .ندی نجوی و آرامگاھابندی نیی جھان َاسومند جانی در ایُنویِم
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 در برابر یداری پا د،ی را بستازاسبیِ تومندی رای ِ جاودانهدی که خورشیکس
 در برابر دزدان و یداری پا  را،دهی آفروی دیرگی در برابر تیداری پا  را،یکیتار

را، » َمِرَشوَن« در برابر یداری را و پاانی در برابر جادوان و پریداریراھزنان را، پا
 شی خوروان د،یستا یَامشاسپندان را م  د،یتاس یمزدا را م  َاھورهی کسنیچن

 .کند ی را خشنود می و جھانیُنویِ مزدانی ای  و ھمهدیستا یرا م
 ... دیستا ی را مزاسبیِ توَمندی رای ِ جاودانهدیکه خورش]  ی ھمان کسیآر ]
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 .میستا یھزار چشم را م ھزار گوشِ ده] آن [ ِ فراخ چراگاه، مھر
 .میستا ی کوفته شود، موانی بر سر دیِ مھرِ فراخ چراگاه را که به خوبُگرز

 و ماه دی خورشانی را که در می دوستنیبھتر:  میستا ی را میدوست
 .برپاست
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 با  ر،ی به شختهی با َھومِ آممیستا ی را مزاسبیِ تومندی رای ِ جاودانهدیخورش

 با َزور و با  ،] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند ، »َمْنَثره«َبرَسم، با زبانِ ِخَرد و 
 .سخنِ رسا

 «...  ھاتـَمنگـِْھهِی»
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 «... ویرْی َاھو َوَثهَی»

 .فرستم ی را درود مزاسبیِ تومندی رای ِ جاودانهدیخورش
 «...  ُوھوَاِشم»
 تن، او را یداری او را پا ،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئْشَچه ییَاھما»
 بخش، او را فرزندان کارآمد، او را شی آسااری بسی  تن، او را خواستهیروزیپ

ِ ھمه گونه ییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر ،یرپای دیزندگ
 (1... ( بخش یانآس
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