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 سپاه پراگنده را كرد گرد چو شد پادشا بر جهان يزدگرد

 بزرگان و ساالروش بخردان نشستند با موبدان و ردان

 در رنج و دست بدى را ببست جهانجوى بر تخت زرين نشست

 بر آسود شد ايمن از كينه خواه نخستين چنين گفت كآن كز گناه

 مر آن درد را دور باشد پزشك هر آن كس كه دل تيره دارد ز رشك

 ديوى بود دير ساز دژ آگاه كه رشك آورد آز و گرم و گداز

 دل دوست و دشمن بر آن بر مبند هر آن چيز كآنت نيايد پسند

 خرد بر سر دانش افسر بود مدارا خرد را برابر بود

 مزن بر سرش تا دلش نشكنى بجاى كسى گر تو نيكى كنى

 چشم خردمند خواره نباشى ب چو نيكى كنش باشى و بردبار

 جهان كامگارى دهدمرا بر  اگر بخت پيروز يارى دهد

 كه بندد در كّژى و كاستى يكى دفترى سازم از راستى

 زمانه بدو شاد و او نيز شاد داده همى داشت يك چند گيتى ب

 همى داشت گيتى ز دشمن نگاه سپاه مربهر سو فرستاد بى

 پاييز چون تيره گشت افسرشه  ده و هشت بگذشت سال از برش

 زانو نشانده بر تخت زرين ب بخواندبزرگان و دانندگان را 

 نه پرورده داند نه پروردگار چنين گفت كين چرخ ناپايدار

 شكارى كه يابد همى بشكرد تاج گرانمايگان ننگرده ب

 

 پادشاهی یزدگرد

 پادشاهی یزدگرد هیجده سال بود  – 1بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نيرو شكست اندر آيد همىه ب كنون روز من بر سر آيد همى

 همه لشكر و گنج ايران زمين هرمز كاله و نگينه سپردم ب

 ز پيمان او رامش جان كنيد داريد و فرمان كنيدهمه گوش 

 ز هرمز فزونست چندى بسال اگر چند پيروز با فّر و يال

 خردمندى و داد و شايستگى ز هرمز همى بينم آهستگى

 برفت و برو تخت چندى گريست بگفت اين و يك هفته زان پس بزيست

 سپنجببايدت رفتن ز جاى  اگر صد بمانى و گر بيست و پنج

 سزد گر نخوانى ورا پايدار هران چيز كآيد همى در شمار
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 بر تخت نشستن هرمز و ستدن تاج او را برادرش پیروز

 بسر بر نهاد آن كيى تاج زر تخت پدره آمد بچو هرمز بر 

 چشمه همى آب رشك اندر آمد ب چو پيروز را ويژه گفتى ز خشم

 ابا لشكر و گنج و چندى مهان سوى شاه هيتال شد ناگهان

 جهانجوى با لشكر و گنج و كام چغانى شهى بد فغانيش نام

 گاهدو فرزند بوديم زيباى  فغانيش را گفت كاى نيك خواه

 چو بيدادگر بد سپرد و بمرد كهتر سپرده پدر تاج شاهى ب

 سليح و بزرگى و نيروى دست چو لشكر دهى مر مرا گنج هست

 جهاندار هم بر پدر پادشاست فغانى بدو گفت كآرى رواست

 نمايم سوى داد راهى ترا پيمان سپارم سپاهى تراه ب

 اين دارم از يزدگردكه خود عهد  كه باشد مرا ترمذ و ويسه گرد

 تو پادشاهى سزاسته فزون زان ب بدو گفت پيروز كآرى رواست

 ز هيتاليان لشكرى نامدار بدو داد شمشير زن سى هزار

 كه از گرد تاريك شد چرخ ماه سپاهى بياورد پيروز شاه

 فراوان ببودستشان كارزار بر آويخت با هرمز شهريار

 تاجها پيش او خوار شدهمه  سرانجام هرمز گرفتار شد

 دلش مهر پيوند او برگزيد چو پيروز روى برادر بديد

 

 پادشاهی یزدگرد

 پادشاهی هرمز یک سال و یک ماه بود  – 2بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بشد تيز و ببسود رويش بدست بفرمود تا بارگى بر نشست

 بدو خوانده بد عهد و پيمان خويش ايوان خويشه فرستاد بازش ب
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 بر تخت نشستن پیروز و خشکی هفت سال افتادن بر زمین ایران

 چنانچون بود شاه يزدان پرست بيامد بتخت كيى بر نشست

 كه اى پر هنر پاك دل سروران نخستين چنين گفت با مهتران

 كه باشد مرا زندگانى دراز نيازهمى خواهم از داور بى

 فراوان خرد باشدم روز به مهه كه دارم و مه به كه كه را ب

 خوارى بوده سبكسر هميشه ب سر مردمى بردبارى بود

 در بخشش او را چو آرايشست ستون خرد داد و بخشايشست

 دليرى و مردانگى پّر اوست زبان چرب و گويندگى فّر اوست

 ز تخت بزرگى كجا بر خورد ندارد خردهران نامور كو 

 فرى برتر از فّر جمشيد نيست خردمند هم نيز جاويد نيست

 نشست كيى ديگرى را سپرد ماه اندر آمد بمرده چو تاجش ب

 يزدان پناهيد و بسه ز هر بد ب نماند برين خاك جاويد كس

 گزندخردمند و ز هر بدى بى همى بود يك سال با داد و پند

 جو اندرون آب چون مشك شده ب سال روى هوا خشك شددگر 

 ز خشكى نبد هيچ كس شادمان سه ديگر همان و چهارم همان

 جو آب ترياك شده ز تنگى ب هوا را دهان خشك چون خاك شد

 پيى را نديدند بر خاك جاى ز بس مردن مردم و چارپاى

 

 پادشاهی یزدگرد

 پادشاهی پیروز یازده سال و چهار ماه بود  – 3بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گرفت خراج و گزيت از جهان بر شهنشاه ايران چو ديد آن شگفت

 ببخشيد بر كهتران و مهان هر سو كه انبار بودش نهانه ب

 كه اى نامداران با دستگاه خروشى بر آمد ز درگاه شاه

 ز دينار پيروز گنج آگنيد غله هرچ داريد پيدا كنيد

 و گر گاو و گر گوسفند و گله هر آن كس كه دارد نهانى غله

 نواستخوردنى جانور بىكه از  نرخى فروشد كه او را هواسته ب

 اىفرستاد تازان يكى نامه اىهر كاردارى و خودكامهه ب

 گيتى بر آن كس كه هستش نيازه ب كه انبارها برگشايند باز

 ز برنا و از پير مرد و زنان نايافت نانه كسى گر بميرد ب

 كجا كار يزدان گرفتست خوار بريزم ز تن خون انبار دار

 بدشت آمد و دست برداشتند بگذاشتندبفرمود تا خانه 

 ز بس مويه و درد و زارى و جوش آسمان اندر آمد خروشه همى ب

 ز يزدان همى خواستى زينهار ز كوه و بيابان و ز دشت و غار

 نديدند سبزى كهان و مهان برين گونه تا هفت سال از جهان

 بر آمد يكى ابر با آفرين هشتم بيامد مه فوردينه ب

 همى آمد از بوستان بوى مشك در باريد بر خاك خشك همى

 همى تافت از ابر قوس قزح شده ژاله بر گل چو مل در قدح

 بهر جاى بر زه نهاده كمان زمانه برست از بد بد گمان

 جنگ پیروز با تورانیان

 بر آرام بر تخت شاهى نشست چو پيروز ازان روز تنگى برست

 بفرمود كو را نهادند نام كاميكى شارستان كرد پيروز 

 ستیكه آرام شاهان فرخ پ ستیاين ر جهاندار گوينده گفت 
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 هر جايش آرام و كامه خنيده ب دگر كرد بادان پيروز نام

 كه قيصر بدو دارد از داد ميل كه اكنونش خوانى همى اردبيل

 دل مردم پر خرد شاد كرد چو اين بومها يك سر آباد كرد

 سوى جنگ جستن بر آراست كار با لشكر نامدار درم داد

 همى رفت با كارسازان نو بدان جنگ هرمز بدى پيش رو

 راهه همى راند چون باد لشكر ب قباد از پس پشت پيروز شاه

 خردمند شاخى برومند بود كه پيروز را پاك فرزند بود

 كه كهتر پسر بود با مهر و داد بالش از بر تخت بنشست شاد

 ورا سوفزا خواندى شهريار پارسى بود بس نامدار يكى

 چو دستور شايسته نزد بالش بفرمود پيروز كايدر بباش

 همى تاج و تخت كيى را سزيد سپه را سوى جنگ تركان كشيد

 كه پيكار جويند با خوشنواز همى راند با لشكر و گنج و ساز

 بودز پستى بلندى برآورده  نشانى كه بهرام يل كرده بود

 كه از ترك و ايرانيان در جهان نبشته يكى عهد شاهنشهان

 كزان رود برتر زمين نشمرد كسى زين نشان هيچ بر نگذرد

 نشان كردن شاه ايران بديد چو پيروز شيراوژن آنجا رسيد

 كه از پيش تركان برين همنشان چنين گفت يك سر بگردنكشان

 رنجه تا كس نباشد بز هيتال  شمشير و گنجه مناره بر آرم ب

 پيش من آرند چكه بزرگان ب چو باشد مناره به پيش برك

 مردى و دانايى و فّر و زوره ب بگويم كه آن كرد بهرام گور

 هيتال و ترك از نشيب و فرازه ب نمانم بجايى پى خوشنواز
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 نامه خوشنواز با پیروز

 خود با سپاهز جيحون گذر كرد  چو بشنيد فرزند خاقان كه شاه

 بدان تازه شد كشتن و جنگ و شور همى بشكند عهد بهرام گور

 بفرمود تا شد بر او فراز دبير جهان ديده را خوشنواز

 ز دادار بر شهريار زمين يكى نامه بنوشت با آفرين

 بگردى نخوانمت خسرو نژاد چنين گفت كز عهد شاهان داد

 جهاندار و پاكان توگزيده  نه اين بود عهد نياكان تو

 خاك افگنىه نشان بزرگى ب چو پيمان آزادگان بشكنى

 شمشير دسته بناچار بردن ب مرا با تو پيمان ببايد شكست

 بسى هديه با نامه همراه كرد نامه ز هر كارش آگاه كرده ب

 همى رفت با نامه خوشنواز سوارى سراينده و سرفراز

 بر آشفت زان نامور پيشگاه چو آن نامه بر خواند پيروز شاه

 نزديك آن مرد ديوانه شوه ب فرستاده را گفت برخيز و رو

 شما را فرستاد بهرام چك بگويش كه تا پيش رود برك

 بلندى و پستى و هامون تر است كنون تا لب رود جيحون تر است

 سرافراز گردان جنگ آوران من اينك بيارم سپاهى گران

 كه باشد بروى زمين بر دراز خوشنواز ۀنمانم مگر ساي

 شنيده سخنها همه ياد كرد فرستاده آمد بكردار گرد

 ازان شاه گردنكش و دير ساز همى گفت يك چند با خوشنواز

 سپاه پراگنده را بر نشاند چو گفتار بشنيد و نامه بخواند

 همان عهد را بر سر نيزه كرد بياورد لشكر بدشت نبرد

 راهه كه جيحون ميانجيست ما را ب ز بهرامشاهكه بستد نيايش 
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 ز لشكر گزين كرد با آبروى گوىيكى مرد بينا دل و چرب

 چربى سخن گوى و پاسخ شنوه ب بدو گفت نزديك پيروز رو

 بلند اختر و رهنماى ترا بگويش كه عهد نياى ترا

 راهه بيارم چو خورشيد تابان ب همى بر سر نيزه پيش سپاه

 منشور آن دادگر بنگرده ب تا هر آن كس كه دارد خردبدان 

 بود دينهمان نام تو شاه بى مرا آفرين بر تو نفرين بود

 نه اندر جهان مردم زيردست نه يزدان پسندد نه يزدان پرست

 بپيچد سر از عهد شاهنشهان كه بيداد جويد كسى در جهان

 بر سر كالهكسى نيز ننهاد  مردى چو بهرام شاهه داد و به ب

 كه او را گوا خواستن ناسزاست برين بر جهاندار يزدان گواست

 چنين با سپه كردن آهنگ من كه بيداد جويى همى جنگ من

 نيابى مگر ز اختر نيك بر نباشى تو زين جنگ پيروز گر

 بدين جنگ يزدان مرا يار بس ازين پس نخواهم فرستاد كس

 پيروز بر ياد كرده سخنها ب فرستاده با نامه آمد چو گرد

 پر از خشم شد شاه گردنفراز چو بر خواند آن نامه خوشنواز

 نگويد جهان ديده مرد كهن فرستاده را گفت چندين سخن

 نوك سنانش فرستم دروده ب كه از چاچ يك پى نهد نزد رود

 رازه فراوان سخن گفت با او ب فرستاده آمد بر خوشنواز

 نديدم نبودش كسى رهنماى خداى كه نزديك پيروز ترس

 فرمان يزدان نگويد همىه ب همه ديدمش جنگ جويد همى

 يزدان پناهيد و بردش نمازه ب چو بشنيد زو اين سخن خوشنواز

 تويى آفريننده هور و خاك چنين گفت كاى داور داد و پاك

 ز بهرام بيشى ندارد هنر تو دانى كه پيروز بيدادگر
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 مه نيرو مه آهنگ جانش مه دل زمين بر گسلپى او ز روى 

 شمشير جويد همىه بزرگى ب سخنهاى بيداد گويد همى

 سرش را بپوشيد و آگنده كرد بگرد سپه بر يكى كنده كرد

 همان سى ارش كرده پهناى اوى كمندى فزون بود باالى اوى

 ز پيش سمرقند لشكر براند چو اين كرده شد نام يزدان بخواند

 راهه همى راند چون باد لشكر ب زان روى سرگشته پيروز شاهو 

 افتادن پیروز به چاه و کشته شدن

 چنين تا بر كنده آمد فراز وزين روى پر بيم دل خوشنواز

 هوا شد ز گرد سپاه آبنوس بر آمد ز هر دو سپه بوق و كوس

 كه چون آب خون اندر آمد بجوى چنان تيرباران بد از هر دو روى

 همى گفت با داور پاك راز چو نزديكى كنده شد خوشنواز

 همى تاخت با خوار مايه سپاه و زان روى چون باد پيروز شاه

 سپهدار تركان ازو گشت باز نزديكى خوشنوازه چو آمد ب

 پس او سپاه اندر آمد درشت عنان را بپيچيد و بنمود پشت

 و رومى كالههمى راند با گرز  برانگيخت پس باره پيروز شاه

 بزرگان و شيران روز نبرد بكنده در افتاد با چند مرد

 بزرگان و شاهان فرخ نژاد چو نرسى برادرش و فرخ قباد

 همه نامداران زرين كاله برين سان نگون شد سر هفت شاه

 نزديكى كنده آمد فرازه ب و زان جايگه شاد دل خوشنواز

 خاك بر بخت ايشان گريست همان بر آورد زان كنده هر كس كه زيست

 كسى را كه در كنده آمد زمان بزرگان و پيكار جويان هران

 شه نامداران با تاج و گاه شكسته سر و پشت پيروز شاه
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 شد آن لشكر و پادشاهى بباد قبادز شاهان نبد زنده جز كى

 سرافراز با لشكر رزمساز همى راند با كام دل خوشنواز

 نه كس ميسره ديد و نه ميمنه سپاه و بنهتاراج داده ه ب

 تيره چه افگنده بر خاك و خسته ب ز ايرانيان چند بردند اسير

 دل زفت با خاك تيره ست جفت نبايد كه باشد جهانجوى زفت

 چه با زير دست و چه با شهريار چنين آمد اين چرخ ناپايدار

 اگر تو شوى پاسبان خرد بپيچاند آن را كه خود پرورد

 ترا توشه از راستى باد و بس نماند برين خاك جاويد كس

 نيازسپاهش شد از خواسته بى چو بگذشت بركنده بر خوشنواز

 ز تخت و نژادش نكردند ياد آهن ببستند پاى قباده ب

 ازان كنده و رزم پيروز شاه ايران سپاهه چو آگاهى آمد ب

 آزاد مردازان شهرياران  درده خروشى بر آمد ز كشور ب

 فرود آمد از تخت زرين بالش چو اندر جهان اين سخن گشت فاش

 همى ريخت بر تخت خاك نژند همه گوشت بازو بدندان بكند

 زن و مرد و كودك همى مويه كرد درده سپاهى و شهرى ز ايران ب

 همه شاه جوى و همه راه جوى همه كنده موى و همه خسته روى

 گر آيند لشكر ازان دشت كين ايران زمينكه تا چون گريزند ز 
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 اندرز کردن بالش ایرانیان را 

 گرد و رخش پر خراشسرش پر ز  چو بنشست با سوگ ماهى بالش

 هر آن كس كه بود از رد و بخردان سپاه آمد و موبد موبدان

 سخنها كه بودى ورا سودمند فراوان بگفتند با او ز پند

 بسى زّر و گوهر بر افشاندند بران تخت شاهيش بنشاندند

 بجوييد راى و دل بخردان چو بنشست بر گاه گفت اى ردان

 چو روشن شود راى تاريك من شما را بزرگيست نزديك من

 بكوشد كه تا راى ما نشكند گيتى هر آنكس كه نيكى كنده ب

 كه خواهد همى كار خود را همال هر آن كس كجا باشد او بد سگال

 چو نپذيرد از خونش افسر كنم پندش توانگر كنمه نخستين ب

 بنالد بر ما يكى زيردست هر آنگه كه زين لشكر دين پرست

 همه بيخ و شاخش ز بن بر كنم مرد بيدادگر بشكنمدل 

 بويژه كسى كو بود پارسا مباشيد گستاخ با پادشا

 مجوييد از زهر ترياك بهر كه او گاه زهرست و گه پاى زهر

 مشو پيش تختش مگر تازه روى ز گيتى تو خوشنودى شاه جوى

 بيداد و داد آفرينه همى خوان ب چو خشم آورد شاه پوزش گزين

 هر دانشى بر توانا شدمه ب هر آنگه كه گويى كه دانا شدم

 

 پادشاهی یزدگرد

 پادشاهی بالش پیروز پنج سال و یک ماه و شش روز بود  – 4بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مشو بر تن خويش بر بدگمان آن زمان ترىچنان دان كه نادان

 سخن گفتن سودمند مرا و گر كار بنديد پند مرا

 رنجه كسى را ز دانش نديدم ب ز شاهان داننده يابيد گنج

 ماندندز دانايى او فرو  برو مهتران آفرين خواندند

 يزدان سپرده تن و جان اوىه ب برفتند خشنود ز ايوان اوى

 نامه نوشتن سوفرای به خوشنواز

 يكى پهلوان جست با راى و سنگ بد آنگه كه پيروز شد سوى جنگ

 بالش جوان را بود نيكخواه كه باشد نگهبان تخت و كاله

 يكى نامور بود پاكيزه راى بدان كار شايسته بد سوفزاى

 سپهبد دل و گردن افراز بود جهان ديده از شهر شيراز بود

 غزنين و كابلستانه ست و بب  ه ب زابلستانه هم او مرزبان بد ب

 رهنماىو بى رأىز پيروز بى چو آگاهى آمد سوى سوفزاى

 پهلوى بر دريد ۀهمه جام رخ بر چكيده ز مژگان سرشكش ب

 نشستند با سوگ شاهماتم ه ب ز سر برگرفتند گردان كاله

 بالش جوان چون بود خواستار شهريار ۀهمى گفت بر كين

 سر تاج شاهى پر از دود شد شد سودبدانست كان كار بى

 بزد كوس و ز دشت برخاست گرد سپاه پراگنده را گرد كرد

 همه جنگجوى از در كارزار فراز آمدش تيغ زن صد هزار

 شاد كرد ورمردم كينهدل  درم داد و آن لشكر آباد كرد

 خردمند و بيدار و روشن روان خواند شيرين زبان اىفرستاده

 دو ديده پر از آب و رخسار زرد يكى نامه بنوشت پر داغ و درد

 قبادكى خسروز جمشيد و كى نامه درون پندها ياد داده ب
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 كه شاها تو از مرگ غمگين مباش و زان پس فرستاد نزد بالش

 شكيبايى و نام بايد گزيد مرگ هر كس بخواهد چشيدكه اين 

 يكى داد خواندش و ديگر ستم ز باد آمده باز گردد بدم

 بسيجم برين گونه بر كارزار دستورى شهرياره كنون من ب

 بنالد ز چرخ روان هور و ماه كزين كينه و خون پيروز شاه

 جاى و زان سوى گريان بشد باز فرستاده زين روى برداشت پاى

 بيامد ز زاولستان سوى مرو بياراست لشكر چو پّر تذرو

 گفتار دله كه آهسته دارد ب يكى مرد بگزيد بيدار دل

 كه آمد سر خامه را رستخيز نامه را گفت خيز ۀنويسند

 روبه ديو ساز خردكه اى بى يكى نامه بنويس زى خوشنواز

 پيراهنتشود مويه گر بر تو  يزدان تنته گنهكار كردى ب

 ببينى كنون زور تيغ جفا وفاشاه آنك تو كردى اى بىه ب

 نبيره جهاندار بهرام شاه گناهبكشتى شهنشاه را بى

 كه آن كينه هرگز نگردد نهان يكى كين نو ساختى در جهان

 نرفتى چو برخاست آواى كوس چرا پيش او چون يكى چابلوس

 بهرام پاينده بودپدر پيش  نياى تو زين خاندان زنده بود

 هيتاليان تاج و گاهه نماند ب مرو آمدم كينه خواهه من اينك ب

 كه از رزمگه آمدستت بدست اسيران و آن خواسته هرچ هست

 مرو آورم خاك توران زمينه ب شمشير كينه همه باز خواهم ب

 نه بر دوده و خويش و پيوند تو فرزند توه نمانم جهان را ب

 ز خون همچو دريا كنم كشورت يزدان ببّرم سرتفرمان ه ب

 كه از كين پيروز با خوشنواز نه كين باشد اين چند گويم دراز

 يزدان روانش بود دادخواهه ب شود زير خاك پى من تباه
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 بيامد چو شيِر دالور ز جاى سوفزاى ۀفرستاده با نام

 بشد پيش تخت و ببردش نماز چو آشفته آمد بر خوشنواز

 همى بود يك چند پيشش بپاى سوفزاى ۀبدو داد پس نام

 كه پنهان بگوى آنچ نرمست و زفت نامه را داد و گفت ۀنويسند

 كه اين نامه پر گرز و تيغست و تير مهتر چنين گفت مرد دبيره ب

 سوفزاى ۀازان پر سخن نا شكسته شد آن مرد جنگ آزماى

 بود اندرو خوب و زشتسخن هرچ  هم اندر زمان زود پاسخ نبشت

 بترسيم و ز گردش روزگار نخستين چنين گفت كز كردگار

 نياورد در عهد شاهان شكست كه هر كس كه بودست يزدان پرست

 دگر عهد آن شهريار بلند پندمند ۀفرستادمش نام

 روزگار كهن ۀهم انديش برو خوار بود آنچ گفتم سخن

 سپه را چو روى اندر آمد بروى چو او كينه ور گشت و من چاره جوى

 نه بر كام من شاه تو كشته شد پيروز بر اختر آشفته شده ب

 نبود از جوانيش يك روز شاد چو بشكست پيمان شاهان داد

 تو گويى كه بگرفت پايش زمين نيامد پسند جهان آفرين

 سر راستى را بپاى افگند هر آن كس كه عهد نيا بشكند

 شكسته بكنده درون پر ز گرد دشت نبرده چو پيروز باشد ب

 نه جنگ و نه جنگ آوران كاستست گر آيى تو ايدر هم آراستست

 بيك هفته آمد سوى سوفزاى فرستاده با نامه تازان ز جاى

 دشنام بگشاد گويا زبانه ب چو بر خواند آن نامه را پهلوان

 شنيدند و آواى رويينه خم ز ميدان خروشيدن گاو دم

 كه بر چرخ خورشيد گم كرد راه كشميهن آورد چندان سپاهه ب

 همى راه را خانه پنداشتند برين همنشان روز بگذاشتند
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 رزم سوفرای با خوشنواز

 بدشت آمد و جنگ را كرد ساز چو آگاهى آمد سوى خوشنواز

 كه چرخ روان روى هامون نديد پيكند شد رزمگاهى گزيده ب

 بكردار باد اندر آمد ز جاى سوفزاىوزين روى پر كينه دل 

 پيالن آسوده بر بست راهه ب چو شب تيره شد پهلوان سپاه

 جهان شد پر آواز پر خاشجوى طاليه همى گشت بر هر دو سوى

 همى آمد از دور بر پيش و پس غو پاسبانان و بانگ جرس

 در و دشت شد چون بلور سپيد چنين تا پديد آمد از ميغ شيد

 درفش بزرگى بر افراختند لشكر همى جنگ را ساختنددو 

 بدّريد مر اژدها را جگر از آواز گردان پر خاشخر

 زمين شد ز خون سران آبگير هوا دام كركس شد از پّر تير

 كرا از جهان روز برگشته بود ز هر سو ز مردان تلى كشته بود

 يكايك سپاه اندر آمد ز جاى بجنبيد بر قلبگه سوفزاى

 تنگى فرازه بپيچيد و آمد ب زان روى با تيغ كين خوشنواز و

 سپاه اندر آمد بتندى ز جاى يكى تيغ زد بر سرش سوفزاى

 بشيب اندر انداخت اسب از فراز بجست از كف تيغ زن خوشنواز

 عنان را بپيچيد و بنمود پشت بديد آنك شد روزگارش درشت

 نيزه سرگراىهمى تاخت با  چو باد دمان از پسش سوفزاى

 پيكان و تيره بسى كشته شد هم ب بسى كرد زان نامداران اسير

 بره بر بسى كشته و خسته ديد همى تاخت تا پيش لشكر رسيد

 هامون نشيب و فرازه سپه را ب ز باال نگه كرد پس خوشنواز

 شده دشت چون چرخ آراسته همه دشت پر كشته و خواسته
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 ستام و سنان و كاله مهى سليح و كمرها و اسب و رهى

 تلى گشته چون كوه البرز جاى همى برد هر كس بر سوفزاى

 نكرد اندر آن چيز تركان نگاه ببخشيد يك سر همه بر سپاه

 كام دل ما بد از روزگاره ب لشكر چنين گفت كامروز كاره ب

 برين دشت خيره نبايد نشست چو خورشيد بنمايد از چرخ دست

 برين دز بكردار شيران شويم ايران شويم كين شهنشاهه ب

 همى هر كسى راى ديگر زدند همه لشكرش دست بربر زدند

 پديد آمد آن زيور تاج مهر برين همنشان تا ز خّم سپهر

 نشست از بر باره بر سوفزاى تبيره بر آمد ز پرده سراى

 نزديك ساالر گردن فرازه ب آمد از خوشنواز اىفرستاده

 نباشد جز از رنج و آويختن و پيكار و خون ريختن كه از جنگ

 دوزخ فرستيم هر دو روانه ب دو مرد خردمند نيكو گمان

 بدانى كه آن كار بد ايزدى اگر باز جويى ز راه ردى

 كز اختر سر آمد بدو سال و ماه نه بر باد شد كشته پيروز شاه

 شهدگزين كرد حنظل بينداخت  گنهكار شد زانك بشكست عهد

 خنك آنك گرد گذشته نگشت كنون بودنى بود و بر ما گذشت

 ز سيم و زر و گوهر نابسود اسيران و ز خواسته هرچ بود

 كه آن روز بگذاشت پيروز بخت ز اسب و سليح و ز تاج و ز تخت

 سرا پرده و گنج و پيل و سپاه فرستم همه نزد ساالر شاه

 شاه دليران شوى نزديكه ب چو پيروز گر سوى ايران شوى

 تو از عهد بهرام گردن مپيچ نباشد مرا سوى ايران بسيچ

 مرا ترك و چين است و ايران تراست شهنشاه گيتى ببخشيد راست

 پرده سراىه بياورد لشكر ب چو بشنيد پيغام او سوفزاى
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 بگوى آنچ بشنيدى از رزمخواه فرستاده را گفت پيش سپاه

 بگفت آنچ بود آشكارا و راز بيامد فرستاده خوشنواز

 بدين آشتى راى و پيمان تراست چنين گفت لشكر كه فرمان تراست

 بما بر تويى شاه و ساالر و مه ايران نداند كسى از تو بهه ب

 كه امروز ما را جزين نيست راى چنين گفت با سركشان سوفزاى

 درنگايران بريم اين سپه بىه ب كزيشان ازين پس نجوييم جنگ

 چو فرزند پيروز خسرو نژاد قبادكه در دست ايشان بود كى

 ز لشكر بزرگان برنا و پير همان موبد موبدان اردشير

 بر ما دراز سودشود كار بى اگر جنگ سازيم با خوشنواز

 قباد جهانجوى چون اردشير كشد آنك دارد ز ايران اسير

 مغز يادز موبد نكردى دل و  اگر نيستى در ميانه قباد

 ايران جز از گفت و گوىه نماند ب گر او را ز تركان بد آيد بروى

 بماند ميان دليران ستيز يكى ننگ باشد كه تا رستخيز

 درين آشتى راى فرخ نهيم فرستاده را نغز پاسخ دهيم

 سر پادشاهى مباد اوكه بى مگر باز بينيم روى قباد

 بينيد برنا و پيركسى را كه  همان موبد پاك دل اردشير

 شيرين زبانه سخن گفت با او ب فرستاده را خواند پس پهلوان

 كسه جهان بد سگالد نگويد ب چنين گفت كاين ايزدى بود و بس

 قبادست با نامدار اردشير بزرگان ايران كه هستند اسير

 فرستيد سوى منش ارجمند دگر هر كه داريد بر ناى بند

 ز دينار و ز تاج و هر گونه چيز نيزدگر خواسته هرچ داريد 

 پيش بزرگان اين انجمنه ب يكايك فرستيد نزديك من

 و يزدان پرست نيازيمكه ما بى تاراج و كشتن نيازيم دسته ب
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 و زان پس پى خاك را نسپريم روز دهم بگذريمه ز جيحون ب

 چو رفتى يكايك بروبر شمار همه هرچ گفتم ترا گوش دار

 بيامد گرازان بر خوشنواز هم در زمان گشت بازفرستاده 

 همانگاه برداشت بند قباد بگفت آنچ بشنيد و زو گشت شاد

 كجا يافت از خاك و دشت نبرد همان خواسته سر بسر گرد كرد

 چو چيز پراگنده آن سپاه همان تخت با تاج پيروز شاه

 بدست يكى مرد پاكيزه راى فرستاد يك سر سوى سوفزاى

 بازگشتن قباد به ایران زمین 

 ز ديدار او انجمن گشت شاد چو لشكر بديدند روى قباد

 همه دست بر آسمان داشتند بزرگان همه خيمه بگذاشتند

 بديدند با هرك بد ارجمند گزندكه پور شهنشاه را بى

 اسب اندر آورد پاىه سپهبد ب همانگه فروهشت پرده سراى

 قبادابا نامور موبد و كى شادز جيحون گذر كرد پيروز و 

 ازان نيك پى مهتر بآفرين ايران زمينه چو آگاهى آمد ب

 ز راى چنان مرد نيرنگ ساز همان جنگ و پيكار با خوشنواز

 اسيران كه بودند برنا و پير همان موبد موبدان اردشير

 گشاده شد از بند پاى قباد كه از جنگ برگشت پيروز و شاد

 ز ايران سپاهست بر كوه و دشت اكنون ز جيحون گذشتبياورد و 

 تو گفتى همى كر شود زان خروش خروشى ز ايران بر آمد كه گوش

 پذيره شدن را بياراستند بزرگان فرزانه برخاستند

 قبادكه تا برنشيند برو كى بالش آن زمان تخت زرين نهاد

 ز جاىبزرگان برفتند يك سر  شهر اندرون سوفزاىه چو آمد ب
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 همى رفت با آنك بودش سپاه پذيره شدن را بياراست شاه

 رها گشته از بند پيروز و شاد بالش آن زمان ديد روى قباد

 ز هيتال و چين دست بر سر گرفت مر او را سبك شاه در بر گرفت

 گشاده دل و نيك خواه آمدند ز راه اندر ايوان شاه آمدند

 و رود و رامشگران خواستند مى بفرمود تا خوان بياراستند

 ز تيمار پيروز آزاده خوى همى بود جشنى نه بر آرزوى

 بربط همى رزم تركان سروده ب همه چامه گر سوفزا را ستود

 از و گشته شاد و بدو داده راى مهان را همه چشم بر سوفزاى

 كسى را كه بد كينه خوشنواز همه شهر ايران بدو گشت باز

 روان را ز انديشه آزاد كرد دل همى شاد كرددان پهلوان ه ب

 همى رفت زين گونه تا چار سال همالببد سوفزاى از جهان بى

 جهان را به راى خود آراستى نبودى جز آن چيز كو خواستى

 خوبى بپرداخت گاه از بالشه ب چو فرمان او گشت در شهر فاش

 مىبدان را ز نيكان ندانى ه بدو گفت شاهى نرانى همى

 كنى نيازىز پّرى و ز بى بازى كنىه همى پادشاهى ب

 بدين پادشاهى تواناترست قباد از تو در كار داناترست

 نيارست گفتن كه ايدر مباش ايوان خويش اندر آمد بالشه ب

 و درد و نفرين بود كوششكه بى تخت اين بود رنجهمى گفت بى

 


