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 اورمزدبيارايم اكنون چو ماه  سر گاه و ديهيم شاه اورمزد

 ازان بد كه عهدش فراوان نبود ز شاهى برو هيچ تاوان نبود

 آبشخور آمد همى ميش و گرگه ب چو بنشست شاه اورمزد بزرگ

 جهان گشته و كارديده ردان چنين گفت كاى نامور بخردان

 خنك آنك پند پدر كرد ياد بكوشيم تا نيكى آريم و داد

 و تاج سر خسروىما داد ه ب چو يزدان نيكى دهش نيكوى

 بود رازتان مننخواهم كه بى نيكى كنم ويژه انبازتانه ب

 بر مهتران سخت ناخوش بود بدانيد كان كو منى فش بود

 بماند نيازش همه ساله نو ستيزه بود مرد را پيش رو

 هميشه برو بخت خندان بود همان رشك شمشير نادان بود

 زندگانى و روزيش تنگبود  دگر هرك دارد ز هر كار ننگ

 بر سفلگان تا توانى مگرد در آز باشد دل سفله مرد

 مكن ره گذر تا زيد بر درش هرانكس كه دانش نيابى برش

 بود جاودان تخت شاهى بپاى مرد خردمند و فرهنگ و راىه ب

 بد در جهان تا توانى مكوشه ب فرهنگ و هوشه دلت زنده باشد ب

 بدان كاين جدا و آن جدا نيست زين زمين خرد همچو آبست و دانش

 اگر باز گردد نباشد شگفت دل شاه كز مهر دورى گرفت

 همه شادمان باد و يزدان پرست هر انكس كه باشد مرا زير دست

 

 پادشاهی اورمزد

 پادشاهی اورمزد یک سال و دو ماه بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خرد يار باد آشكار و نهان خشنودى كردگار جهانه ب

 چو جايى سخن راند از پادشا خردمند گر مردم پارسا

 كه گفتار نيكو نگردد كهن بايد كه راند سخنهمه سخته 

 و گر بد سرايد نگر نشنوى نبايد كه گويى بجز نيكوى

 همان بشنود گوش آواز تو ببيند دل پادشا راز تو

 كه ديوار دارد بگفتار گوش پاسخ نيوش گوىچه گفت آن سخن

 بران شاه بينا دل و پاك دين همه انجمن خواندند آفرين

 همه شاد زان سرو سايه فگن گشت آن بزرگ انجمنپراگنده 

 همى داشت آن شاه دانش پذير همان رسم شاپور شاه اردشير

 چه نيكو بود شاه با بخش و داد جهانى سراسر بدو گشت شاد

 چنين تا بر آمد برين روزگار همى راند با شرم و با دادكار

 خشكپاليز ه گل و ارغوان شد ب بگسترد كافور بر جاى مشك

 نه آن بود كان شاه را بد گمان سهى سرو او گشت همچون كمان

 سر آمد بران دادگر شهريار نبود از جهان شاد بس روزگار
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 بسى آب خونين ز ديده بريخت مرگ نتوان گريختچو دانست كز 

 بفرمود كامدش بهرام پيش بگسترد فرش اندر ايوان خويش

 مردى و دانش بر آورده سره ب بدو گفت كاى پاك زاده پسر

 كه رنگ رخم كرد همرنگ موى بمن پادشاهى نهادست روى

 گل سرخ را داد رنگ بهى خم آورد باالى سرو سهى

 باش آزارخردمند باش و بى آمد جهاندار باشچو روز تو 

 نبخشى ستمكارگان را گناه نگر تا نپيچى سر از داد خواه

 چو خواهى كه تاج از تو گيرد فروغ گرد دروغه زبان را مگردان ب

 سخن گفتن خوب و آواز نرم روانت خرد باد و دستور شرم

 باددل زير دستان شكار تو  خداوند پيروز يار تو باد

 مبادا هوا بر تو فرمانروا بنه كينه و دور باش از هوا

 پيشت گذره نبايد كه يابد ب و چاره گر دانشسخن چين و بى

 ننگرى دانشاننگر سوى بى ز نادان نيابى جز از بّترى

 نزد كسى آب روىه نبيند ب و بسيار گوى شرمچنان دان كه بى

 تيز با مرد پرهيزگارمشو  خرد را ِمه و خشم را بنده دار

 كه آز آورد خشم و بيم و نياز نگر تا نگردد بگرد تو آز

 جدا كن ز دل كّژى و كاستى همه بردبارى كن و راستى

 كامه كه بد نام گيتى نبيند ب بپرهيز تا بد نگرددت نام

 

 پادشاهی اورمزد

 اندرز کردن اورمزد و مردن  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  4
 

 
 

 

 پشيمانى آرد دلت را شتاب ز راه خرد ايچ گونه متاب

 راه خرد سر نبايد كشيدز  درنگ آورد راستيها پديد

 ز نابودنيها بخوابند چشم خشمه باران نيايد بسر برد

 سستى برده دالور گمانى ب و گر بردبارى ز حد بگذرد

 ميانجى خرد را كند بر دو راه هر انكس كه باشد خداوند گاه

 خرد باد جان ترا رهنمون كار اندرونه نه سستى نه تيزى ب

 نزديك تو آب روىه نجويد ب جوىنگه دار تا مردم عيب 

 وگر چند خواند ترا شهريار ز دشمن مكن دوستى خواستار

 وگر پاى گيرى سر آيد بدست درختى بود سبز و بارش كبست

 نبايد نهادن سر اندر فريب اگر در فرازى و گر در نشيب

 بد انديش را بد بود روزگار بد مدار ۀبدل نيز انديش

 بخندد بدو نامدار انجمن پيمان شكنسپهبد كجا گشت 

 نگهدار گفتار و پيمان تست خرد گير كآرايش جان تست

 نماينده گردش هور و ماه هم آرايش تاج و گنج و سپاه

 كه بر تو سر آيد سراى سپنج نگر تا نسازى ز بازوى گنج

 از آيين شاهان پيشى مگرد مزن راى جز با خردمند مرد

 ژرفى نگه كن پس و پيش راه ب بدانديش رالشكر بترسان ه ب

 ستايد كسى را همى ناسزا كو ز بهر هوا ىاستاينده

 پيش تو گردد كهنه ممان تا ب شكست تو جويد همى زان سخن

 مردم مداره تو او را ز گيتى ب كاره كسى كش ستايش بيايد ب

 نكوهيده را دل بكاهد همى كه يزدان ستايش نخواهد همى

 بخوابيد و آسان فرو برد خشم كه او از گنهكار چشم هر انكس

 شودشتاب آورد دل پر از خون  فزونيش هر روز افزون شود



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  5
 

 
 

 

 بجويد نباشد خردمند مرد هر انكس كه با آب دريا نبرد

 من آسان مگير هاىتو اين گفته كمان دار دل را زبانت چو تير

 كت هواستنشانه بنه زان نشان  گشاد برت باشد و دست راست

 همى ران از ان سان كه خواهى سخن زبان و خرد با دلت راست كن

 همه راى و گفتار او نغز بود هر انكس كه اندر سرش مغز بود

 انجمنسخنها بياراى بى هر انگه كه باشى تو يا راى زن

 فزايش بودهمه روزت اندر  گرت راى با آزمايش بود

 مغز و رايت جهانگير تردل و  شود جانت از دشمن آژيرتر

 چنان دان كه رايش نگيرد نوا كسى را كجا پيش رو شد هوا

 بيفزايد اين نام را رنگ و بوى اگر دوست يابد ترا تازه روى

 دار رنگبدانديش را چهره بى تو با دشمنت رو پر آژنگ دار

 كه گنج تو ارزانيان را سزاست ارزانيان بخش هرچت هواسته ب

 كه رشك آورد گرم و خونين سرشك دل تا توانى ز رشكبكش جان و 

 نكوهش كند مردم پارسا هر انگه كه رشك آورد پادشا

 بياورد و بنهاد پيش وزير چو اندرز بنوشت فّرخ دبير

 پس آن لعل رخسارگان كرد زرد جهاندار برزد يكى باد سرد

 ازان درد بهرام دل خيره شد چو رنگين رخ تا جور تيره شد

 پر از گرد و بيكار تخت بلند چهل روز بد سوكوار و نژند

 گهى پر ز درد و گهى پر ز مهر چنين بود تا بود گردان سپهر

 دّردت پوسته كجا دست يابد ب تو گر باهشى مشمر او را بدوست

 ز گفتن بياساى و بردار مى شب اورمزد آمد و ماه دى

 نماند درازكه در پادشاهى  كنون كار ديهيم بهرام ساز

 


