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تاجبسر بر نهاد آن سزاوار  چو نرسى نشست از بر تخت عاج  

 ز درد پدر سوكوار آمدند همه مهتران با نثار آمدند

كه اى مهربانان با داد و دين بريشان سپهدار كرد آفرين  

چنين رفت كار آشكار و نهان بدانيد كز كردگار جهان  

جوانمردى و داد و آواز نرم كه ما را فزونى خرد داد و شرم  

مهربانى بودكرا ز اخترش  همان ايمنى شادمانى بود  

چنان دان كه با تو ز يك پوست گشت خردمند مرد ار ترا دوست گشت  

خرد نيز نزديك دانا شناس تو كردار خوب از توانا شناس  

جاى ستودن بوده دالور ب دليرى ز هشيار بودن بود  

 ازو دور شد نام و ننگ و نبرد هرانكس كه بگريزد از كار كرد

دليستهمان كاهلى مردم از بد  هم آواز آن بددلى كاهليست   

 جهان را سخن گفتنش سودمند همى زيست نه سال با راى و پند

شد آن ترگ و پوالد بر سان موم چو روزش فراز آمد و بخت شوم  

بالينش شاه اورمزده دوان شد ب  برخشانى الله اندر فرزد 

 فروزان چو در تيره شب ماه بود كه فرزند آن نامور شاه بود

مبر دست سوى بدى تا توان بدو گفت كاى نازديده جوان  

بخته تو از جاى بهرام و نرسى ب سزاوار تاجى و زيباى تخت   

همالهر دانش از هر كسى بىه ب بدين زور و باال و اين فّر و يال  

 

 پادشاهی نرسی بهرام

 پادشاهی نرسی بهرام نه سال بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دل انجمن بر تو بريان شود مبادا كه تاج از تو گريان شود

ايين شاهان بداره جهان را ب آمختى از پاك پروردگار چو   

فرجام هم روز تو بگذرده ب  سپهر روانت بپى بسپرد 

پاسخ گرى روز فّرخ كنىه ب چنان رو كه پرسند پاسخ كنى  

سر در كشيده بگفت اين و چادر ب  يكى باد سرد از جگر بر كشيد 

 همان تخت و ديهيم و كرسى نبود همان روز گفتى كه نرسى نبود

 


