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     شتیخرداد 
 شتی خرداد

 
1 

 :  َزرتــُشـت گفتتمانی به ِسـپَمزدا-َاھوره
 مردمان َاشـََون ی خـُرداد را برای و رامش و بھروزی و رستگاریاری من

 (1... ( دمیافریب
 بدان مانـَد که امشاسپندان د،ی َامشاسَپندان، او را بستاانی که در میکس

 . و سَپندارمذ و خـُرداد و َاُمرداد را ستوده باشدوری و شھربھشتیبھمن و َارد
 
2 

 زی که ھزار بار ھزار، ده ھزار بار ده ھزار، سد ھزار بار سد ھزار در ستیکس
، »نـَسو« کند، ادیرا  -خرداد  ] ژهیبه و [ -  امشاسپندان یھا- ناموان،یبا د

 .از او دور شود »یبوج«و  »یَسِئن« ،»یبـَش« ،»یھـَش«
 
3 

 : میگو-ی من به آواز بلند، َاَشَون مرد را منخست
 و به نیتر- به َرشنِ راست،ینوی مزدانی اانی در مسان-نی بدی کساگر

 ییھا- نامنی چنیکه دارا - آنان را ی- آورد، ھمهازی نیامشاسپندان رو
 سپاهِ فراخ ،ی بوج،ی سئن،ی بش،یاشون مرد را از نسو، ھش - اند-رانهیدل

جادو،  ،ِ درخشانغیسنگر و افراشته درفشِ دشمن، مردم ستمکارِ ُدرَوند، ت
 . بخشندیی رھای و تباه روزگار،یپر
 
4 

  راهِ اشون مردِ  از راهِ ُدروند مرد بازشناخته شود ؟چگونه
 : مزدا گفت- اھورهگاه-آن
 به آواز ای ردی باژ گای بگذراند شی خوادی از ایرا از بر بخواند » َمنثــَره« ی کساگر

 نگاه ی را در آسودگشتنی بکشد، خوشی به گـِرد خویاریبلند بخواند و ش
 (2. (تواند داشت

 
5 

را ] از شما [  کی ھرد،یرا که آشکار باش -و ُدروج ) 3(تو  -] از شما [  کیھر
از شما [  کی، ھر] دیباش[  از شما را که پنھان کی ھرد،ی که باشیدر ھر کار

 . رانمرونی بیرانی ایھا-من از خانمان -تو و دروج را  -را ] 
 . و دروج را من به بند درکشمتو
 . و دروج را من براندازمتو
 (4. ( پا افگنمری و دروج را من به زتو
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6 
 .میگو-یمن اشون مرد را م]. سه [  بکشد؛ اری شسه

 .میگو-یمن اشون مرد را م.  بکشد؛ ششاری  ششش
 .میگو-یمن اشون مرد را م.  بکشد؛ ُنهاری  شنـُه
 
7 

 و تخمه و نژاد وستهیپ» نـَسو« به یھا»ُدروج« امشاسپندان، یھا-نام
 .ھا را نابود کند»کـََرپ«

 خواست و کام شهیچنان که ھم - شیبه خواست و کام خو - زرتشت  - َزوت
 .[ براند[ به دوزخ ھولناک آنان را  - اوست 

 
8 

 که آفتاب ھنوز فرو ننشسته است و پس از فرو نشستن آفتاب، او یھنگام
 و شناخِت درسِت ینـُوی مزدانی ای کـُشنده، به خشنودیبا رزم افزار) 5(

و آن تباھکار را به کام ] براند [  َاپاختر یرا فرو کوبد و به سو» نسو«آنان، 
 . درافکندیستین
 
9 
 ! رتشت زیا

 آتـُربان ای ی برادر تنای پسر ای جز به پدر یاموزیرا ب» منثره« نی ادی نباتو
 ن،ی دکی نامبردار، نیکی که به نیکس:  سه گانه یھا-گاهیوابسته به پا

 نیجا به گسترش د- در ھمهرانهی که دلی و اشون است؛ کسزگاریپرھ
 .کوشد

 
10 
بلند و با ]  به بانِگ ی[ فـَّر و فروغش با نماز یبرا -امشاسپند خرداد را  - را او

 .مییستا-یَزور م
 با َبرَسم با زبان خرد، و ر،ی با شختهی امشاسپند خرداد را با َھومِ آمما
، با َزور و با سخنِ رسا ] کین[  و گفتار و کردار شهیبا اند» منثره«
 .مییستا-یم
 «...  ھاتــَمــِنگھـِهی»
 

11 
 «... ویری َاھو َوثــَهَی»

 به فرشتگانِ سال و به ،یتی ھوشهَیریای به خرداِد راد، به فرستم-ی مدرود
 .ردانِ اشه

 «...  ُوھوَاِشم»
 (6(» ... َرئشَچه یَاھما»
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-------------- 
ھا - از آنی درستی واژه از متن تباه شده است و معننی چندجا،-نیدر ا .1

  .دیآ-یبرنم
بر گرد » برشنوم« نیی است که در آیاری شادآوری جا-نی در ادنی کشاریش .2
 (11 و 10، بند 9فرگرد  - دادی به ونددینگاه کن. (کشند-یم» برشنوم گاه«

 ُدرَوند .3
 . سخن از آن رفتش،یاست که در بند پ» منثره« بند، ھمان نیمضمون ا .4
 زرتشت .5
 11، بند 68ھات  - سنای .6


