
 
Y 33.5  
yastē  vīsp .mazištəm, səraošəm zbaiiā auuaŋhānē 

apānō darəgō.jiiāitīm, ā xšaϑrəm vaŋh uš manaŋhō 

a ā  ā ərəzūš paϑō, yaēšū mazdā ahurō šaēitī 

 

Y 33.6 
y  zaotā a ā ərəzūš, huuō manii uš ā vahištā  kaiiā 

ahmā  auuā manaŋhā, yā vərəziieidiiāi maṇtā vāstriiā 

tā tōi iziiāi ahurā, mazdā darštōišcā h m.parštōišcā 

 

Y 33.7  
ā mā āidūm vahištā, ā. aiϑiiācā mazdā darəša cā 

a ā vohū manaŋhā, yā sruiiē par  magāunō 

āuuiš n  aṇtarə h ṇtū, nəma aitīš ciϑr  rātaiiō 

 

Y 33.8 
frō mōi frauuōizdūm arəϑā tā, yā vohū iiauuāi manaŋhā 

yasnəm mazdā xšmāuuatō, a  vā a ā.staomiiā vac  

dātā v  amərət scā, utaiiūitī hauruuatās draonō 

 

Y 33.11 
y  səuuištō ahurō, mazd scā ārmaitišcā 

a əmcā frāda .gaēϑəm, manascā vohū xšaϑrəmcā 

sraotā mōi mərəždātā mōi, ādāi kahiiāicī  paitī 

 

Y 33.14 
a  rātąm  zaraϑuštrō,  tanuuascī   ax  ii   uštanəm 

dadāitī  pauruuatātəm,  manaŋhascā  vaŋh uš  mazdāi 

iiaoϑanahiiā  a ā.yācā,  uxδax  iiācā  səraošəm  xšaϑrəmcā 

 
 
 



Y 34 
1. yā  iiaoϑanā  yā  vacaŋhā, yā yasnā amərətatātəm 

a əmcā taibiiō d ŋhā,  mazdā  x aϑrəmcā  hauruuatātō 

aēšąm tōi  ahurā, hmā pourutəmāiš dastē 

 

2. a cā  ī tōi  manaŋhā, mainii ušcā vaŋh uš  vīspā dātā 

spəṇtax iiācā  nərəš  iiaoϑanā, yehiiā  uruuā a ā hacaitē 

pairigaēϑē x māuuatō vahmē mazdā garōibīš  stūtąm 

 

3. a  tōi miiazdəm ahurā, nəmaŋhā a āicā dāmā 

gaēϑ  vīsp  ā xšaϑrōi, y  vohū ϑraoštā manaŋhā 

ārōi zī hud ŋhō, vīspāiš mazdā xšmāuuasū sauuō 

 

4. a  tōi ātr m ahurā, aojōŋhuuaṇtəm a ā us mahī 

asīštīm mauuaṇtəm, stōi rapaṇtē ciϑrā.auuaŋhəm 

a  mazdā daibišiiaṇtē, zastāištāiš dərəštā.aēnaŋhəm 

 

5. ka  v  xšaϑrəm kā īštiš, iiaoϑanāi mazdā yaϑā vā hahmī 

a ā vohū manaŋhā, ϑrāiiōidiiāi drigūm yūšmākəm 

par  v  vīspāiš par .vaoxəmā, daēuuāišcā xrafstrāiš ma iiāišcā 

 

6. yezī aϑā stā haiϑīm, mazdā a ā vohū manaŋhā 

a  ta  mōi daxštəm dātā, ahiiā aŋh uš vīspā maēϑā 

yaϑā v  yazəmnascā, uruuāidii  stauuas aiienī paitī 

 

7. kuϑrā tōi arədrā mazdā, yōi vaŋh uš vaēdənā manaŋhō 

s ṇghūš raēxən  asp ṇcī , sādrācī  caxraiiō ušəurū 

naēcīm t m anii m yūšma , vaēdā a ā aϑā n  ϑrāzdūm 

 

 

8. tāiš zī n  iiaoϑanāiš biieṇtē,  yaēšū as pairī pourubiiō iϑiiejō 

hiia  as aojii  nāidii ŋhəm, ϑβahiiā mazdā ąstā uruuātahiiā 

yōi nōi  a əm mainiiaṇtā, aēibiiō dūirē vohū as manō 

 



9. yōi spəṇtąm ārmaitīm, ϑβahiiā mazdā bərəxδąm vīdušō 

duš. iiaoϑanā auuazaza , vaŋh uš əuuistī manaŋhō 

aēibiiō maš a ā siiazda ,  yauua  ahma  aurunā xrafstrā 

 

10. ahiiā vaŋh uš manaŋhō, iiaoϑanā vaoca  gərəbąm huxratuš 

spəntąmcā ārmaitīm, dąmīm vīduu  hiϑąm a ahiiā 

tācā vīspā ahurā, ϑβahmī mazdā xšaϑrōi ā.vōiiaϑrā 

 

11. a  tōi ubē hauruu scā arəϑāi.ā amərətat scā 

vaŋh uš xšaϑrā manaŋhō, a ā ma  ārmaitiš vaxšt 

utaiiūitī təuuīšī, tāiš ā mazdā vīduuaēšąm ϑβōi ahī 

 

12. ka  tōi rāzar  ka  vašī, ka  vā stūtō ka  vā yasnahiiā 

srūidiiāi mazdā frāuuaocā, yā vīdāiiā  a īš rāšnąm 

sī ā n  a ā paϑō, vaŋh uš aēt ṇg manaŋhō 

 

13. t m aduuānəm ahurā, y m mōi mraoš vaŋh uš manaŋhō 

daēn  saošiiaṇtąm, yā hū.karətā a ācī  uruuāxša  

hiia  ciuuištā hud biiō, mīždəm mazdā yehiiā tū daϑrəm 

 

14. ta  zī mazdā vairīm, astuuaitē uštānāi dātā 

vaŋh uš iiaoϑanā manaŋhō, yōi zī g uš vərəz nē azii  

xšmākąm hucistīm ahurā, xrat uš a ā frādō.vərəz nā 

 

15. mazdā a  mōi vahištā, srauu scā iiaoϑanācā vaocā 

tā tū vohū manaŋhā, a ācā išudəm  stūtō 

xšmākā  xšaϑrā ahurā, fəraš m vasnā haiϑii m d  ahūm 
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