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و بهرى دژم از ايران بسى شاد چو شاپور بنشست بر جاى عم  

جهان ديده و راى زن موبدان چنين گفت كاى نامور بخردان  

نگيرد ازين پس بر ما فروغ بدانيد كان كس كه گويد دروغ  

كه از راى باشد بزرگى بجاى دروغ از بر ما نباشد ز راى  

باغ اندرون چون نگاره نيابى ب همان مر تن سفله را دوستدار  

گواژه نبايد زدن بر كسى سرى را كجا مغز باشد بسى  

زهر آژدنه نبايد روان را ب زبان را نگهدار بايد ُبدن  

گفتار خود آب روىه بكاهد ب كه بر انجمن مرد بسيار گوى  

تو بشنو كه دانش نگردد كهن اگر دانشى مرد راند سخن  

 بگرد طمع تا توانى مگرد دل مرد مطمع بود پر ز درد

همان نيز با مرد ناپاك راى مكن دوستى با دروغ آزماى  

 گذر زين چهارانش كمتر بود سرشت تن از چار گوهر بود

آزادگى يك دل و يك نهاده ب اگر سفله گر مرد با شرم و راد  

 بسند آيدش بخشش كردگار سيم كو ميانه گزيند ز كار

همى دانشى نام جويد ز الف چهارم كه بپراگند بر گزاف  

راددو گيتى بيابد دل مرد   نباشد دل سفله يك روز شاد 

بدان گيتى اندر نيابد بهشت بدين گيتى او را بود نام زشت  

كه بپراگند خواسته بر گزاف دو گيتى نيابد دل مرد الف  
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 تن خويش را آفرين گستريد ستوده كسى كو ميانه گزيد

 هميشه سر بخت بيدار باد شما را جهان آفرين يار باد

فرياد رسجهاندارمان باد  كسه كه تخت بزرگى نماند ب   

 ز يزدان برو آفرين خواستند بگفت اين و از پيش برخاستند

نخچيرگاهه بشد شاه روزى ب چو شد ساليان پنج بر چار ماه  

تگه چه پّرنده و چند تازان ب جهان شد پر از يوز و بازان و سگ  

هچو چيزى بخورد و بياسود شا ستاره زدند از پى خوابگاه  

 پر انديشه شد سر سوى خواب كرد سه جام مى خسروانى بخورد

چو در خواب شد شهريار رمه پراگنده گشتند لشكر همه  

ياده كه كس باد ازان سان ندارد ب بخفت او و از دشت برخاست باد  

 بزد بر سر شهريار بلند فرو برده چوب ستاره بكند

را سپردكاله كيى ديگرى  جهانجوى شاپور جنگى بمرد  

گنجه كين و چه نازى به چه تازى ب مياز و مناز و متاز و مرنج  

گوىكه بهر تو اينست زين تيره هنر جوى و راز جهان را مجوى   

درده كه گر باز يابى به پيچى ب  پژوهش مكن گرد رازش مگرد 
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