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پادشاهی  طهمورث دیوبند )پسر بد مراو را یکی هوشمند                                                                )
                    گرانمایه طهمورث دیوبند

بیامد به تخت پدر بر نشست
                    به شاهی کمر برمیان بر ببست

چنین گفت کامروز تخت و ک%ه
                     مرا زیبد این تاج و گنج و سپاه

ز هر جای کوته کنم دست دیو
 خدیو پادشاه =                      که من بود خواهم جهان را خدیو                                  

پس از پشت میش و بره پشم و موی
                      برید و به رش$ نهادند روی

ز پویندگان هر چه بد تیزرو
                      خورش کردشان سبزه و کاه و جو

ز مرغان مر آن را که بد نیک تاز
                      چو باز و چو شاهین گردن فراز

بیاورد و آموخ$شان گرفت
                      جهانی بدو مانده اندر شگفت                                       
ذستور وزیر =مر او را یکی پاک دستور بود                                                               

                      که رایش ز کردار بد دور بود
همه روزه بسته ز خوردن دو لب

                      به پیش جهاندار برپای شب
چنان بر دل هر کسی بود دوست

                      نماز شب و روزه آیین اوست
همه راه نیکی نمودی به شاه

                      همه راستی خواستی پایگاه
پالوده پاکیزه تصفیه شده =  =چنان شاه پالوده گشت از بدی                                                          

                      که تابید ازو فرهٔ ایزدی
برفت اهرمن را به افسون ببست

                      چو بر تیزرو بارگی برنشست
زمان تا زمان زینش برساختی

                      همی گرد گیتیش برتاختی
چو دیوان بدیدند کردار او

                      کشیدند گردن ز گفتار او
شدند انجمن دیو بسیار مر

                      که پردخته مانند ازو تاج و فر
چو طهمورث آگه شد از کارشان

                      برآشفت و بشکست بازارشان
به فر جهاندار بستش میان

                      به گردن برآورد گرز گران
یکایک بیاراست با دیو چنگ

                      نبد جنگشان را فراوان درنگ
کشیدندشان خسته و بسته خوار

زینهار امان خواس$ =                      به جان خواستند آن زمان زینهار                            
کی نامور دادشان زینهار

                      بدان تا نهانی کنند آشکار
چو آزاد گشتند از بند او

                      بجستند ناچار پیوند او
نبش$ به خسرو بیاموختند

                      دلش را به دانش برافروختند
نبش$ یکی نه که نزدیک سی

                      چه رومی چه تازی و چه پارسی
جهاندار سی سال ازین بیشتر

                      چه گونه پدید آوریدی هنر
گرانمایه جمشید فرزند او

 شروع پادشاهی جمشید و ادامه به خدمت درآوردن  دیوان ( )                      کمر بست یکدل پر از پند او                    
کمر بست با فر شاهنشهی

                      جهان گشت سرتاسر او را رهی
زمانه بر آسود از داوری

پری جن      دیو نوعی از شیاطین ؛ برخی از خدایان یا انسانهای مترود ایرانیان = =                      به فرمان او دیو و مرغ و پری       
جهان را فزوده بدو آبروی

                      فروزان شده تخت شاهی بدوی



    فره شکوه و عظمت =منم گفت با فرهٔ ایزدی                                                                 
                      همم شهریاری همم موبدی

به فر کیی نرم کرد آهنا
لباس آهنین جنگی     خفتان نوعی زره  بافته تنگ حلقه = =                      چو خود و زره کرد و چون جو شنا         )جوشن زره  )

 برگستوان نوعی پوشش جنگی برای رزمجویان. و اسبان و فی%ن =چو خفتان و تیغ و چو برگستوان                                   
                      همه کرد پیدا به روشن روان

ز هر انجمن پیشهور گرد کرد
                                            بدین اندرون نیز پنجاه خورد

آتش = = = =گروهی که کاتوزیان خوانیاش                                                     برگرفته از آتوز توز توش  )کاتوزیان موبدان آتوزیان  = )
                      به رسم پرستندگان دانیاش                      

جدا کردشان از میان گروه
                      پرستنده را جایگه کرد کوه

صفی بر دگر دست بنشاندند
نیساریان جنگجویان =                      همی نام نیساریان خواندند                                   

کجا شیر مردان جنگ آورند
                      فروزندهٔ لشکر و کشورند

بسودی کشاورز   و دامدار =بسودی سه دیگر گره را شناس                                                    
                     کجا نیست از کس بریشان سپاس

بکارند و ورزند و خود بدروند
                     به گاه خورش سرزنش نشنوند

ز فرمان تنآزاده و ژندهپوش 
پیغاره طعنه  و سرزنش –                     ز آواز پیغاره آسوده گوش                                

چه گفت آن سخنگوی آزاده مرد
                     که آزاده را کاهلی بنده کرد

اهنو خوشی صنعتگر =چهارم که خوانند اهتو خوشی                                                      
                      همان دستورزان اباسرکشی

کجا کارشان همگنان پیشه بود
اندیشه نگرانی =                     روانشان همیشه پراندیشه بود                            

ازین هر یکی را یکی پایگاه
                     سزاوار بگزید و بنمود راه

که تا هر کس اندازهٔ خویش را
                     ببیند بداند کم و بیش را

بفرمود پس دیو ناپاک را
                     به آب اندر آمیخ$ خاک را

به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد
برش گل گل اخرا = =                    نخست از برش هندسی کار کرد                                

چو گرمابه و کاخهای بلند
                    چو ایوان که باشد پناه از گزند

پزشکی و درمان هر دردمند
                    در تندرستی و راه گزند

همان رازها کرد نیز آشکار
                    جهان را نیامد چنو خواستار

گذر کرد ازان پس به کشتی برآب
                     ز کشور به کشور گرفتی شتاب

چنین سال پنجه برنجید نیز
                     ندید از هنر بر خرد بسته چیز

همه کردنیها چو آمد به جای
                     ز جای مهی برتر آورد پای

به فر کیانی یکی تخت ساخت
                    چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی
                    ز هامون به گردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا
                    نشسته برو شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر آن تخت او
                    شگفتی فرومانده از بخت او

به جمشید بر گوهر افشاندند
                   مران روز را روز نو خواندند

هرمز روز اول از هر ماه   اورمزد   ستاره مشتری =   -  -سر سال نو هرمز فرودین                                                     
                   برآسوده از رنج روی زمین

چنین جشن فرخ ازان روزگار
                   به ما ماند ازان خسروان یادگار


