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 كاله دالفروز بر سر نهاد چو شاپور بنشست بر تخت داد

 بزرگان فرزانه و موبدان شدند انجمن پيش او بخردان

 بزرگان پر دانش و راى زن چنين گفت كاى نامدار انجمن

 سراينده دانش و ياد گير منم پاك فرزند شاه اردشير

 مگرديد يك سر ز پيمان من همه گوش داريد فرمان من

 خام گويم نكوهش كنيدو گر  وزين هرچ گويم پژوهش كنيد

 دو بخشش نهاده شد اندر ميان سود و زيانه چو من ديدم اكنون ب

 نگهبان گنج كهان و مهان يكى پادشا پاسبان جهان

 پاسبان ويست گمانخرد بى و گر شاه با داد و فّرخ پيست

 سرش بر گذارد ز ابر سياه خرد پاسبان باشد و نيك خواه

 رامش بوده ز دانش روانش ب بودهمه جستنش داد و دانش 

 مردى و گرد آورده بكوشد ب آزمون خرده دگر آنك او ب

 خنك مرد دانا و يزدان شناس دانش ز يزدان شناسد سپاسه ب

 بهابجاى خرد زر شود بى بشاهى خردمند باشد سزا

 دل آرزو خانه دود گشت توانگر شود هرك خشنود گشت

 كوش و نيوش و منه آز پيشه ب كرا آرزو بيش تيمار بيش

 گريزان شو از مرد ناپاك راى آسايش و نيك نامى گراىه ب

 كه فرهنگ بهرش نباشد بسى بچيز كسان دست يازد كسى
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 كه اختر نمايد همى بر سپهر مرا بر شما زان فزونست مهر

 بجاى آورم با شما ناگزير همان رسم شاه بلند اردشير

 لشكر دهم اندكىه درم تا ب سى يكىز دهقان نخواهم جز از 

 دليرى و مردى و بنياد هست مرا خوبى و گنج آباد هست

 كه دشمن شود مردم از بهر چيز نيز نيازيمز چيز كسان بى

 مهريم با مردم نيك خواهه ب راه ستبر ما شما را گشاده

 بجوييم بيدار كار جهان هر سو فرستيم كار آگهانه ب

 كه بر ما كنند از جهان آفرين بجز آفريننخواهيم هرگز 

 زبان را بخوبى بياراستند مهان و كهان پاك برخاستند

 تاجش بر افشاندنده زبرجد ب شاپور بر آفرين خواندنده ب

 بدو شاد گشتند برنا و پير همى تازه شد رسم شاه اردشير
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 كه بيكار شد تخت شاهنشهى و ز ان پس پراگنده شد آگهى

 شاپور بسپرد گنج و سپاهه ب بمرد اردشير آن خردمند شاه

 ز قيدافه برداشتند باژ روم خروشى بر آمد ز هر مرز و بوم

 بياراست كوس و درفش و سپاه شاپور شاهه چو آگاهى آمد ب

 از بنه نيازسپاهى سبك بى همى راند تا پيش التونيه

 گونكه از گرد خورشيد شد تيره سپاهى ز قيدافه آمد برون

 بيامد سپهدارشان مهترى ز التونيه هم چنين لشكرى

 سوارى سر افراز و روشن روان برانوش بد نام آن پهلوان

 كمند افگنى نامدارى بلند ارجمندكجا بود بر قيصران 

 ز قلب اندر آمد گو نامجوى چو برخاست آواز كوس از دو روى

 كجا نام او بود گرزسپ شير وزين سو بشد نامدارى دلير

 بجنبيد در قلبگه شاه نو بر آمد ز هر دو سپه كوس و غو

 همى چرخ و ماه اندر آمد ز جاى ز بس ناله بوق و هندى دراى

 همى بر شد آوازشان بر دو ميل ببستند بر پشت پيلتبيره 

 چو آتش درخشان سنان نبرد زمين جنب جنبان شد و پر ز گرد

 ستاره همى بارد از چرخ گفت روانى كجا با خرد بود جفت

 گرفتار شد با دلى پر ز خون برانوش جنگى بقلب اندرون

 كارزارالتوينه در صف ه ب و زان روميان كشته شد سه هزار
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 دل جنگيان پر ز تيمار شد هزار و دو سيصد گرفتار شد

 نزديك شاپور شاه اردشيره ب فرستاد قيصر يكى ياد گير

 بريزى تو با داور رهنمون كه چندين تو از بهر دينار خون

 چه پوزش كنى پيش پروردگار چه گويى چو پرسند روز شمار

 دردى نبايد فزودبرين نيز  فرستيم باژى چنان هم كه بود

 ز خويشان فراوان گروگان كنيم همان نيز با باژ فرمان كنيم

 فرستيم با باژ هرچت هواست ز التونيه باز گردى رواست

 فرستاد قيصر ده انبان گاو همى بود شاپور تا باژ و ساو

 گرانمايه ديبا نه اندر شمار غالم و پرستار رومى هزار

 اهواز رفته ز روم اندر آمد ب هفتبد روز ه التوينه در به ب

 بر آورد و پرداخت در روز ارد يكى شارستان نام شاپور گرد

 بپردخت بسيار با رنج گنج همى برد ساالر زان شهر رنج

 بپردخت بهر اسيران روم يكى شارستان بود آباد بوم

 كه دارند هر كس بروبر گذر در خوزيان دارد اين بوم و بر

 بر آورد پاكيزه و سودمند اندرون شارستان بلندپارس ه ب

 در آنجاى بسيار خرماستان يكى شارستان كرد در سيستان

 دگر نيم شاپور گرد و دلير كه يك نيم او كرده بود اردشير

 كه گويند با داد شاپور كرد شهر نشاپور كرده كهن دژ ب

 بدو داشتى در سخن گوش را همى برد هر سو برانوش را

 كه ماهى نكردى بروبر گذر رود بد پهن در شوشتر يكى

 پلى ساز آنجا چنانچون رسى برانوش را گفت گر هندسى

 دانايى رهنماىه بماند ب كه ما باز گرديم و آن پل بجاى

 كاره بخواهى ز گنج آنچ آيد ب به رش كرده باالى اين پل هزار
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 و بومفراز آر چندى بران مرز  تو از دانشى فيلسوفان روم

 برو تازيان باش مهمان خويش چو اين پل بر آيد سوى خان خويش

 ز بد دور و ز دست اهريمنى ابا شادمانى و با ايمنى

 فراز آوريدش بران كار كرد استاد مرده تدبير آن پل به ب

 كه زان باشد آسانئ مردمان بپردخت شاپور گنجى بران

 باال هزارانش گامپلى كرد  چو شد شه برانوش كرد آن تمام

 سوى خان خود روى بنهاد تفت چو شد پل تمام او ز شمشير برفت
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 شاهى بجاى بلند اختر و تخت همى بود شاپور با داد و راى

 پراگنده شد فّر و اورنگ شاه چو سى سال بگذشت بر سر دو ماه

 بدو گفت كاى چون گل اندر ُفُرزد بفرمود تا رفت پيش اورمزد

 جهان ديدگان را خريدار باش تو بيدار باش و جهاندار باش

 بخوان روز و شب دفتر جمشيد نگر تا بشاهى ندارى اميد

 پناه كهان باش و فّر مهان جهانبجز داد و خوبى مكن در 

 همان داده باش و فرخنده باش دينار كم ناز و بخشنده باشه ب

 ت بود يارمندختچو خواهى كه ب مزن بر كم آزار بانگ بلند

 چنان هم كه من دارم از اردشير همه پند من سر بسر ياد گير

 دل مرد برنا پر از درد گشت بگفت اين و رنگ رخش زرد گشت

 گنجه چه نازى بنام و چه نازى ب چه سازى همى زين سراى سپنج

 خورد گنج تو ناسزاوار كس ترا تنگ تابوت بهرست و بس

 نه نزديك خويشان و پيوند تو نگيرد ز تو ياد فرزند تو

 همه زهر شد پاسخ پاى زهر ز ميراث دشنام باشدت بهر

 رهنماى كه اويست روزى ده و يزدان گراى و سخن زو فزاىه ب

 كه صلوات تاجست بر منبرش درود تو بر گور پيغمبرش
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