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     شتیماه 
 شتی ماه

 
 انی را و چارپادهی آفرگانهی گاو را و گاو ی  تخمهی ِ ماهِ دربردارندهیخشنود

 .گوناگون را
 .دیکه َزوت مرا بگو» ... ویرْی َاھو َوَثهَی»
 .دیکه پارسا مردِ دانا بگو» ... َھچا تی َرتوش َاشات چَاثا»
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 .َمزدا  بر َاھورهدرود
 . بر َامشاسَپنداندرود
 . گاوی  تخمهی  بر ماه دربردارندهدرود
 .مشینگر ی که می بر ماه، ھنگامدرود
 .نگردمان ی که می بر ماه، ھنگامدرود
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  است ؟شیر افزا در چه ھنگام دماه
  در چه ھنگام رو به کاھش است ؟ماه
 شیِ زمانِ افزایدرازا. کاھد یدر پانزده روز ماه م. دیافزا یدر پانزده روز ماه م -

 .ِ زمانِ کاھش آن استی برابر درازا آن،
 (1(» ؟کاھد ی باره مگری و ددیافزا ی که ماه مستیاز ک» -
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 .میستا ی گاو، آن َاَشَون و َردِ َاَشه را می  تخمهی ِ  دربردارندهماه
 .افتمی ماه را درنکیا

 .ستمیِ ماه را نگرفروغ
 .افتمیِ ماه را درفروغ

 دهیآفر  َاھورهنیبر زم. آورند یآن فـَّر را فراھم م. زندیخ ی برمامشاسپندان
 .کنند یپخش م
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 .دیرو ی منی سبز از زماهی در بھاران گشهی که فروغ ماه بتابد، ھمیھنگام
 .َشْپتـََثی و  ُپرماه،َانَدرماه،

 .مییستا یَاَشَون، آن َاَشَون و َردِ َاَشه را م» ِ َاندرماه»
 .مییستا یَاَشَون، آن َاَشَون و َردِ َاَشه را م »ُپرماه»
 .مییستا ی َاَشَون، آن َاَشَون و َردِ َاَشه را می»شپتثیو»
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 ی ِ آبرومند، آن تابندهومندی رای شندهآن بخ  گاو، ی  تخمهی ِ  دربردارندهماه
آن بغِ    آباد کننده، ی انندهی رواهیِ توانگرِ چاالک، آن سودمندِ گاریارجمندِ بخت

 .می ستایبخش را م ِدرمان
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بلند و ]  به بانگِ ی[ فر و فروغش با نماز ی گاو را برای  تخمهی ِ  دربردارندهماه
 .میستا یبا َزور م

 به ختهی گاو، آن َاَشَون و َردِ َاَشه را با ھومِ آمی  تخمهی ِ اشون دربردارندهماه
، ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند ، »منثره« با َبرَسم، با زبانِ خرد و با ر،یش

 .مییستا یبا َزور و با سخنِ رسا م
 «...  ھاَتمنْگِھهِی»
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 «... ویرْی َاھو َوَثهَی»

 و به دهی آفرگانهی گاو، به گاِو ی  تخمهی اهِ دربردارنده به مفرستم ی مدرود
 . گوناگونانیچارپا

 «...  ُ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
 (2... ( بخش یآسان

 
-------------------------------------------- 

 3، بند 44 سنهی با گاھان، دیبسنج .1
 11، بند 68 ھات سنا،یبرابر با  .2
 


