اندرز خسرو قبادان انوشیروان
ب نم یدان
بخت نیک

ینچ
ا نین گویند ک انوش روان خسرو قبادان ،هن گامی ک بروزهی پایانی زندگی رسیده بود ،پ از آنکه جان از تنش جد ا گردد  ،بای جهانیان ب اندرز و سفارش گفت ک :
آن هن گام ک جان من از تنم جدا شود ،تخت مرا بدارید و ب سرای پایانی ام ببرید ،و ب گور ب نهید و جهانیان را بانگ زنید ک
ای مردم ! از گناه کردن بپرهیزید و د کار نیک ورزیدن کوشا باشید .خیر و مال گیتی را خوار شمارید.
زیا این همان تن است ک ب این تن)جهان ( بود.

همین مردم ت سی گام ب ب او ندیک نمی شدند .د ه جا و ه زمان پارسایی و خیر گیتی بیفزود.

١
٢
چ بسا امروز از بهر نپاکی ]تن مرده اش[ ه کس دست ب او بنهد ،او را باید ب آی بشنوم بشویند و پاک گردانند .یا اگر ن ،نخواهند گذاشت بای یش و نیایش ،ب همپرسی و دیدا ر بهان و نی کان بود.

دیوز از شکوه سروری دست ب کسی نمی داد .چ بسا امروز از بهر نپاکی ،کسی ب او دست نمی نهد.

مردمان جهان آشتی پذی باشید .دزندگی و فرمانداری و کارفرمایی با اندیشه راست و دست و کار ورزی پ بوید ود کار و یاری جهانیان کوشا و زیک باشید.
٤
٣
آی و اندا زه د کار ه ران گاه دارید ود کار و دادستان راد وبخشنده و پیرو راستی باشید؛ و با راست منشان ودست کاران هم سخن شوید.

ب پند و سخن اندرز گویان گوش فرا دهید و د بنم ه وکار ه ب اندا زه ب کار گیرید.
ب بهر و دارایی خود )د زندگی( خرسند باشید و بهر و دارایی دیگر کسان را نبای.
د دهش و یاری ب دویشان ونیازمندا ن سست نباشید و شان تهی نکنید.

بنگرید ک چگون سروری و برگی گیتایی ربو ده میشود ،مال و خواسته می رود .خیر و مال انبوه وستبر و کلن ،عشق ،دشواری ودویشی گذرا است.
اینجا زندگی کوته است ،آنجا راه )رست گاری ( بسی دور.

هماوردی سخت و دادخواهی موش کافن خواهد بود ؛ و داور  ،راستبین و دست .

کار نیکو و نیکوکاری از راه وام گرفتن ب دست نمی آید .٥

٦
نیایش و پیشکش ب داوران هم کارایی نخواهد داشت و کارساز نخواهد بود.

٧
تن و روان را پذیا نمی گر دند ،جز اینکه کار نیک کرده باشد .وگرن نمیتوان از پل چینود گذشت .
٧
آنجا داورانی راست و دست چون مهر و رشن داوری میکنند.

...

بخ
میانجی گر و داد خواه و شش خواه دیگران باش ت گرودمانی  ٨بشو ی.

.کسی را ریشخند مکن ت فرهمند باشی .چرا ک میتوان د ه جا و بای ه کس ،نیک بود یا وارون آن .
گیتی را مانند مهمانسرایی ن گاه دار ،و زندگی )تن( را آسان گیر .نیکی را بای انجام دادن ن گاه دار ،و به را ب رنجش واگذا ر .جهان مینو و بهشت ،کنش خویشتن است.
آورده اند ک بایسته است هکس بدا ند :

از کجا آمده ام ،بای چ اینجا هستم ،و سپس ب کجا باید بوم ،و از من چ خواهند خواست؟

و اینکه من میدا نم از پ اورمزد خدا بیا مده ام ،بای ب ستوه رسانیدن دوج و فریب کاری اینجا هستم ،و باز ب پ اورمزد خدا ی باید بوم .از من پارسایی و اهلیی باز خواهند خواست.
… خویش کاری دانیان ،نخست خرد آموزی است ،و دودیگر ویایش خیم .٩
.انوش روان باد خسرو شاهنشاه قبادان!

او ک این اندرز و پند آموخت و این فرمان را داد.
ینچ
!ا نین بواد
فرجام یافت ،ب آشتی و شادی

 -١برشنوم :آیی پاکی و پاکسازی پس از دست نادن بر تن مردگان و نسا.
 - ٢یزش  :ستایش
 -٣اصول
 -٤کر و دادستان  :امور زندگی

 -٥خریدن نیست
 -٦بلکفت و رشوه
 -٧در باورهای ایران و با بر تراداد روان مردمان پس از مرگ سه روز در کنار تن م ماند و بامداد روز چهارم دو ایزد رشن و م روان را به

سوی سرای واپسی راهنیی میکنند .روان درگذشته در راه از پل چینود خواهد گذشت .با بر کدار درگذشته ،گذر از پل آسان یا سخت
خواهد بد.
سه ایزد سروش و رشن و م دادور و یاری رسان درگذشته خواهند بد.
رشن یا رشنو :ایزد درست و دادگری است .در برابر دزدان و راهزنان و تبهکاران نگهدارا مردمان است .با بر مت های باز ماند به

پهلوی ،داوری و سنجش روز واپسی با رشن است .رشن ترازو را بر م گید و کدار خوب و بد درگذشته را م سنجد .چون دادگر است کفه
ترازو سر مویی نیز بال و یا پایی نی شود نه برای درستکردار و نه برای بدکدار .نه برای دارا و نه برای ندار .هگان در برابر سنجش او

یکسان خواهند بد .از این رو رشن ایزد ترازو دار سرای پسی و روز داوری است.
م یا میثه یا میتا  :مایه هبستگی و پیوند در هست است .ایزد پین و پایداری بر پین بسته شد است .م ایزد فروغ و روشنایی نیز هاست.

چون بر هه چیز روشنایی م افکند ،پس هی چ چیز بر او پوشید نیست .م هواره بیدار و نیومند است و برای یاری رساندن به راستگویان

و برانداخت دروغگویان و پین شکنان در تکاپو و تلش است .کسان که پ ین م شکنند ،مدروز یا میثودروج خواند م شوند .امروزه
آنرا ساده کده و دروغگو به م و پ ین شکن م نامی .گرچه دروغگویی به م فراتر از واژه ها ،دروج و فریکاری است.

سروش :ایزد فرمانبی و شنوایی آوای اهورایی است .آوای بیداری در برابر بیداد و بدفرمان.
 -٨گرودمان  :برترین جایگاه بشت

 -٩خی  :شخصیت ،اخلق

