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Anhang: Kišanbilās

Anhang: Kišanbilās 

Anmerkungen zur Edition

Basis der Edition ist die Handschrift Ms. orient. quart 257, die von W. Pertsch 
im Verzeichniss der Persischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin, S. 1035-1036 (Nr. 1088). beschrieben wird. Die Angabe aṣl im Fußno-
tenapparat be zieht sich immer auf diese Handschrift.
In der Edition ist Konsonantendopplung durch tašdīd, die in der Handschrift 
fakultativ ausgeführt ist, durchgehend angegeben, ebenso iżāfa nach –ha. 
Das -ī in der Funktion als yā-ye vaḥdat wird in der Handschrift als Hamza 
auf dem –ha geschrieben und wird hier durchgehend als –ī geschrieben.  

Häufig auftretende Schreiberfehler wurden korrigiert und nicht in den 
Fußnoten vermerkt. Dies betrifft folgende Fälle:

Verwechslung von 
ṭ und t,   z.B. āb-ī ḥayāṭ  (Hs.)  statt korr. āb-i ḥayāt 
č und ǧ,  z.B. čang  (Hs.)  statt korr. ǧang 
  oder čangal  (Hs.)  statt korr. ǧangal 
ṣ und s̱,   z.B. ṣavāb  (Hs.)  statt korr. s̱avāb 
ẕ und z,   z.B. marġẕār  (Hs.)  statt korr. marġzār 

Ebenso wurde barḫvāstan (Hs.) durchgehend zu barḫāstan korrigiert. Stel-
lenweise findet sich die Schreibweise hamūn statt hamān dies wurde eben-
falls ohne Vermerk zu hamān angeglichen. Variiert die Schreibweise für indi-
sche Eigennamen innerhalb der Handschrift, so wurde die Entscheidung für 
eine Schreibweise getroffen und diese durchgehend verwendet. Historische 
Schreibweisen wie šukrguẕārī (statt šukrguzārī), ūstād (statt ustād), ḫūrram 
(statt ḫurram), ḫūrdsālī (statt ḫurdsālī), wurden beibehalten, ebenso die Vari-
ante bādšāh (statt pādšāh). 
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  و اهللا المستعان
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  م بالخيرو تم رب يسر
  تا شود اين نامه به نامش درست  حمد خداوند سرايم نخست     
  نه به وجودي كه بود از عدم    قادر اول به وجود قدم     

  :قطعه .خورنداو روزي مي غيب دانش از خزانة كه چمن عالم سپاس بر قادري 1عالم
  داري خوربر و ترسا وظيفهگ   غيبة خزان اي كريمي كه از

  تو كه با دشمنان نظر داري   ا كني محرومـرا كج انـدوست
 :بيت .برندميالريب او بهره خانة نجگرا كه وحش و طيور از  هزاران هزار ستايش معبودي

  كه سيمرغ در قاف قسمت خورد   ستردم گچنان پهن خوان كرَ
 ،هاي راه توحيدهشدنماي گمو راه 3غريبان دهكام 2،بي نصيبانش بخجتا ،ه خداآگاهپنادر زمان حضرت خالفت ،بعده اما

  :بيت ،شاه نورالدين جهانگير بادشاه غازي ،و مجازي هادي حقيقي
  اوست كه آسايش خلق در ظلّ   دوست خدايا تو اين شاه درويش

  توفيق طاعت دلش زنده داره ب     بسي بر سر خلق پاينده دار
  حكايت

حقير ة ذرشنداسك ابن مگفتار اين داستانركشو راويان  دثارآنكه ناقالن بالغت الهورساكن دارالسلطنت  نبوليند تَلوكچ 
زبان فارسي ترجمه ه ب هندوي ست بر سي و دو حكايت از زبانا ملتنام نهاده و مش بتّيسيرا به لقب هندوي سنگهاسن
كه جاي  پربت كيالسبر  مهاديو سريوقت  اند كه يكراويان چنين آوردهو  .نهادند 4بالسنموده نام اين داستان كشن

 خواهد كه حكايتالتماس نمود كه امروز دل ما مي .ددست ادب بسته ايستاده بو پاربتي .است نشسته بودند مهاديوبودن 
چون ذات  .ز شما بشنومريراز زبان د ،مثال باشدو سخاوت الكه در شجاعت  5ركاستاعابد رمهاي هيكي از راج ةافسان

عميم ايشان چنانم كه  اوقات گرامي گرديده اميدوار از كرم 6عبرآن متصد بنا ،سوال ،مدانخود مهربان مي حقّشما را در 
التماس  ،و زاري تمام عجزبه  پاربتيچون  .فرمايي بسيرا ،سخنان شيرين كه بهتر از آب حيات استه ا را بمة دل تشن

اي ما آراست ساخته بودند از ين يك سنگهاسن برا قبل از پاربتي مهربان شده فرمودند كه بر زمهاديو نيسري  ،نمود
داده  ديوايندره آن سنگهاسن را ب .بها در آن سنگهاسن آراسته كرده بودندد و ياقوت بيمرّو زقيمتي يو لعل ب 7انتكچندر

  :قطعه .او دادهه ب ،بود ينجاو ةكه راج 8هرتريبكه يك برادر كالن او  بكرماجيت هراجه ب ديوايندربودم و 

                                                             
  عالم. -اصل:   1
  .نادي اباصل:   2
  اصل: هر غريبان.  3
  پالس.اصل:   4
 nach Hs. Sprenger 1660راستكاله اصل:   5
  مصدع.ظ:   6
  اصل: چندركرانت. 7
  .اصل: بيهرتري  8
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  خورم چو بهشت در نكويي   روييشهري چو ارم به تازه    
  افتاد به پيراية نكويي  در هر طرف از بساط شاهي     

 مرحمت فرمودند بكرماجيت راجهه سنگهاسن را ب ديوايندر طور راجهچها چه بود و پرسيد كه نام پدر آن راجه پاربتي
نظر بد  ايندر 1انيروبه حشده كه  هاو عمل بد واقعكه چند مرتبه از  فتدريا ايندرچون  .بود گندهربپدر  گندهربسين كه

ه از ايندرلوك رفته بر روي زمين ب ،گندهربسينبد كردند و فرمود كه  لأرا تف ندهربسينگه شده غص ايندركردند كه 
 شهوتهر عملي  !التماس نمود كه اي خداوند ادب بسته اندوهگين شده دست ! گندهربسينصورت خر مخلوق شوي

 .خواهم شدمخلوق  ،كه امر شد هر نوعيه ب .ندارم ذرگز حكم شما جاي و ا .رفتار شدمبدي آن گه ب ،كه كرده بودم
بوسي سرافراز خواهم شد و در دنيا شرف پايه مالزمت آمده به بكي  الحال اميدوارم كه كرم نموده حكم فرمايند كه باز

 صورته وقت شب به صورت باشم و ب مهرباني فرمايند كه در روز آن ،و يكي ديگر هم ؟ز آن صورت باشمچند رو
 فبوسي مشرّقدمه خدمت آمده به باز ب آنة وسيله كه ب ؛و عال مشغول باشم جلّ ت حقّشده و غسل كرده در عباداصلي 

ها پوست خري ترا خواهد سوخت و از ز راجهوقتي كه يكي ا :راجه ايندر فرمود ؟و آن وقت كدام خواهد بود .شوم
دهربسين از گن ايندرلوك خواهي آمد.ه بد خالصي يافته باز بل أتفدختر راجه فرزند حاصل خواهد شد، بعد از آن از 

ام جواني د شد. چون ايلّتودر شكم ماده خر  2(؟)لالگ [اي]در خانه .ت شده بر زمين آمدمالزمت راجه ايندر رخص
به آن برهمن گفت  .برهمن راجه هندرسين بر تاالب رفته بود نامتاالب رفته خود را غايب ساخت. هردت باالي ،رسيد

ين ا باز در[و]  ،راجه نخواهي رسانيده اگر پيام ما ب .سازدكدخدا  منه خود را بگو كه دختر خود را ب ةراج !اي برهمن كه
برهمن از استماع اين سخن تعترا زنده نخواهم گذاشت.  بلكه ،تو خواهد رسيده عظيم ب بةجز، خواهي آمد رغزارمب ج

و التماس نمود كه راجه  .مالزمت راجه رفته گشته ببر اجآناز  .كس در نظر نيامدا هيچمهر جانب نگاه كرده اه نمود و ب
برسان كه اگر ا پيام ما خود ر ةراج !اي برهمن از ميان تاالب آواز برآمد كه. دمامروز باالي تاالب رفته بوـ  هجيو سالمـ 

و اگر تو پيام نخواهي  .انه به فراغت هرگز حكم نخواهد كردالّمن دهد. وه خواهد، دختر خود را براجه سالمتي خود مي
انه بنده چه الّعرض رسانم وه ب ر شدضرو ،بنا بر آن .راجه نيز فالح نخواهد ديد خواهد رسيد. و گفت، ترا ضرر جان نيز

برافروخت و گفت: اي هردت، اگر ه صآتش غ اخبار خشمناك شدهاين راجه از شنيدن  ستاخي نمايد.قدرت داشت كه گ
 .تا ديگري نكند حضور من سخن كرديه ادبانه ببي طورينافرستادم كه چرا منزل اجل ميه همين زمان ترا ب برهمن نبودي

 ،راجه بود بانپندت برهمن كه يكي از مقرّ ،گرروز دي هدر كردند. به حسب الحكم برهمن را ب !در كنيده ب اجاز اين :فرمود
هردت  به راجه برسان كه ديروزه پيام ما ب !رفت. او را نيز گندهربسين گفت كه اي برهمناالب مذكور تغسل همان ه ب

دختر خواهد، ودي خود و خاليق ميببهگويم اگر راجه سالمتي و تو ميه ب راجه بگويد. امروزه برهمن گفته بودم كه ب
خير خواهي كرد، ترا هم أردد. و اگر تو در پيام رسانيدن تعظيم گرفتار گ محنته ورزد، ب من دهد. اگر تغافله خود را ب

خواهد كرد،  و اگر راجه در اين باب اهمال .فتتو هيچ نخواهد گه راجه ب !از غضب راجه فكر مكن .تاسر ي ضركلّ
 لتماس نمود كهمالزمت راجه آمده اه ب .كس نيامد در نظر هيچ ،سو كردپشيمان خواهد شد. برهمن حيران شده نگاه هر 

ترسم كه مبادا اگر نگويم مي و ،تاگر چه در گفتن تمام گستاخي اس .شنيده آمديم عجيبهسخن ـ  مهيو سالجـ راجه 
بگو چه  ه فرمود كهراج؟ كه چرا خبر نكرديخاطر داريم كه آخر بفرماييد ه مالحظه همين ب .ر رسدضرّ الحال چيزينيثا

ب فاق آن برهمن بر تاالتّاه خود را طلب كرده ب راجه وزيربيان نمود.  برهمن پيغام گندهربسين را مشروحاً !عرض داري

                                                             
  اصل: حريان.  1
  “möglicherweise in der Bedeutung „Töpfer گلّال؟  2
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راجه  ،شد. بنا بر آنواقعه  شهوت از من گناهية وسيله ام، بمن گندهربسين راجه ،رفته ايستاده شده. آواز آمد كه اي راجه
جاي ه ت باز ببعد از مد !صورت خر مخلوق شويه در كرده و فرمود كه بر روي زمين رفته به ندرلوك بايندر ما را از اي

واب ثمن ده كه ترا ه و ملتمس دارم كه دختر خود را ب .باشمرد شهر تو ميگاين روش در ه خود خواهي آمد. الحال من ب
 خود تمام عالم در همين است. راجه در ميان وكالي ين داماد نخواهي يافت. و خيريت تو وا عظيم خواهد شد. بهتر از

و چهار  ،ار شوديتَ سازم ايهشهر من امشب قلع ردگهردبگ ،اشيخوب، اگر تو راجه گندهربسين ب كهفت كرده گ شگنك
مكان خود آمده [و] منزل ه ت گرفته و بخصهي همچنان خواهد شد. راجه ركرم اله دروازه باشد. گندهربسين گفت: ب

عظيم راست  ةتمام قلعه را با چهار درواز ،شبلشكريان آمده شبا .درك يادست ا ارتعم لدهربسين لشكريان كه موكّگن
موجود يافت. راجه دختر خود را با چند كنيزكان همراه  ،طوري كه گفته بوده كردند. راجه از خواب بيدار شد. قلعه ب

و از راجه  .صورت خر مخلوق آمده حاضر شده گندهربسين بو  دبريور آراسته بر سر آن تاالب زر و زه گرفته همه را ب
حده كرده و از عليجايي براي گندهربسين  يك ،چون راجه عمارت عالي داشت جهت ماندن خود جاي طلب نمود.

نه و ر بودند از داماند و چند كس براي خدمت مقرّروز بيرون ميه و زر و غيره بسيار داده گندهربسين ب اسپ و قسم فيل
و دختر راجه در عمر  .رفتمحل ميدر صورت اصلي شده ه چرم خري را گذاشته ب ،شداه خبردار باشند. چون شب ميك

بهرتري نام  ؛و پسري تولد شداماند و بعد از چند روز از او ميه جمال بود بيكي از كنيزكان صاحب .شش ساله بود
 از هيك مرتب ،امشخصي دادهه خاطر آورد كه دختر را به يك روز راجه بدختر راجه نيز حمل مانده. ه بعد از آن ب .نهادند

 دختر دريافت كه راني و راجه .راني منزل گندهربسين رفت 2فاقتّاه ب .كه چه احوال دارد 1و ببينم احوال دختر خبر بگيرم
باشد طويله ميه كه در روز ب تفصيل بيان نمود هدختر ب .كردند 3االمر ايشان پرسشحقيقت شوهر من خواهد پرسيد. آخر

گذراند. چون راني و عيش و جيش مي تمام شب .آيدصورت ديوته در محل ميه ب ،شودخورد و چون شب ميو كاه مي
د. آن ياندرون محل آ ،گندهربسين پوست خري را در طويله گذاشته ،شودوقتي كه شب مي ،كردند لحتمصراجه هر دو 

فاق وزير آن پوست خري را كه تّاه يك روز ب بماند.صورت اصلي  ه. گندهربسين بوقت پوست مذكور را بايد سوخت
راجه ايندر ديو در  د و گفت كهالحال گندهربسين از محل بيرون آمده راجه را دعا كرفيآن را سوختند.  ،در طويله بود

جاي ه تو ب ؛تو خواهد سوخت پوست زرگب يهاموده بود كه يكي از راجهزبان مبارك خود فره كرده ب لاؤتفمن  قّح
تو در مجلس  ةاوصاف حميد .شومشما رخصت مي از .وقت آخر رسيد -  هجيو سالم - هي آمد. الحال راجه خود خوا

    :بيتو دختر تو پسر خواهد زاييد كه هر روز هزار فيل خواهد بخشيد.  .خواهم كرد راجه ايندر مذكور
  خورندمي زر م وبخيالن غم سي   خورند بر مي لاموا ز انيسخ

ه زهد و تقويت و بكرماجيت به . بهرتري بتا قيامت خواهد ماند ي هر دو پسرانيبهرتري داده و نكو را نام پسر كنيزك و
  :بيتشجاعت و سخاوت خواهد شد. 

 دالنسخاوت بود كار صاحب  قبالن  م ةسخاوت بود پيش

پوست را  كه ردمچه بد ك خاطر انديشيد كهه شده ب ين حالت غمناكا راجه در .جانب آسمان رفته اين را گفته ب
منزل خود ه كردم. افسوس خورده بو خدمت مي ديدمهميشه ديدار گندهربسين را مي ،ختمسوكاشكي اگر نمي .سوختم
  :مصرعرفت. 

                                                             
  اصل: بوبينم. 1
  .فاقاتّاه باصل:  2
  .شتپرساصل:  3
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  ؟چرا كاري كند عاقل كه باز آرد پشيماني
  لفضه ت هزار فيل بواهد بخشيد و قر فيل هر روز خود شود و هزادختر پسر تولّ ينا خاطر آورد كه هر وقت ازه ب و نيز

حكومت از خاندان تو  .همه طابع حكم او خواهند بود .يقين كه صاحب واليت اوست ،در بدن او خواهد شد ايزدي
 ،د شودن نموده كه هر وقت پسر تولّيتعي رمحافظت دخت به جهت 1تيراي خود مصلحت كرده جماعوزه ب. خواهد رفت

پسر را  ،شدن دلّن كرده كه بعد تويتعي 2ماعتيجدختر رسيد كه ه ضور بياريد. بعد از چند روز اين خبر بحه گرفته ب
تسليم شد.  قّحه جان ب ؛شكم خود پاره كرد از كارد .ديگر افزود ،ندوهگين بودراق گندهربسين افبكشند. چون دختر از 

ه م. عورتان بيبهتر است اين پسر را پرورش نماي ودند كهفرم پسر مهرباني زياده قّعورتان ديگر در ح .پسر از شكم برآمد
برادر كالن  گفت: بكرماجيت ر شد.او مقرّه واليت مالوه و حكومت اوجين ب ،چون بالغ شد طريق مادري پرورش نمودند.

ماجيت وزارت بكر ،نموددر اوجين راج  راجه بهرتري دت. تا مماند 3ميجه باشد، ما در وزارت خواهبهرتري است. او را
كرد كه هيج احدي در حكومت او گرسنه و تشنه انصاف حكومت مي عدل وه كرد. چون راجه بهرتري در اوجين بمي

  نبود. 
ه ت در محل ماند، مردم شهر و واليت بدتا م .او ميل بسيار داشته راجه ب ،بهرتري بود 4نام راني كه زنسيااينكه كام

دانست كه از بيرون  .كردمعلوم نيست كه زنده است يا مرده. بكرماجيت وزارت مي ؛آيدخاطر بردند كه راجه بيرون نمي
بيند كه راجه بهرتري و راني بر سنگهاسن نشسته در  هعالج شده درمحل رفت، چبنا بر الآمدن خلل عظيم است، نه

دولت بيرون ه د كه خود بگذرمي مدت ـ هجيو سالمـ بكرماجيت سالم كرد و گفت كه راجه  .ندامشغول چوپربازي
- در دو سه روز يك مرتبه هم بيرون مي ،بودخاسته كه راجه بهرتري پيدا نيست. اگر ميدر واليت غلغله بر تشريف نبرده

اند. اليق دولت آن است كه يك مرتبه سالم مردمان گرفته باز در محل مفسدان وقت يافته دست خيانت دراز كرده .آمد
، باز در محل رفت .استه بيرون آمد و سالم مردمان گرفتبرخ الحالفي ،اين خبرري از استماع تشريف آرند. راجه بهرت
 خود فرود آورده و لباس بيوه پوشيده در كنج خانه نشسته. راجه بهرتري احوال راني ديده يچه بيند كه راني زيورها

اندك ه كه شما را بكرماجيت ب گفت نيد. بعد از گفت و شنود بسيار راجواب ندا ،هر چند پرسش كرد .ب نمودجتع
 كنند، ازل بايد كه او را تنبيه نماييد كه بدون حكم چرا در محل آمد و اگر تنبيه نميودر برد. اه سخن از ما ترك داده ب

ه كرد، بي مييجوآسا و دلدر نخواهند كرد، من هرگز روي شما نخواهم ديد. راجه هر چند دله در سازند. اگر به ب جاينا
  قطعه:راني هيچ اثري نداشت. 

  قولشان باور تو تا نداري  زن تمام حيله بود  نخشبي
  آوربانز زشت باشد زنِ  صدجگر از زنان شود خسته

حكم نباشيد، چرا كه بي ت كرد كه در واليت ماخصگردد، بكرماجيت را رراجه چون ديد كه راني از سخن معقول نمي
ه راجه بهرتري از ملك مالوه ب ةفرموده ا از واليت ما برود. بكرماجيت بام ،بود اگر چه اليق سياست .آمديدر محل در
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چار ال ،راني بسيار مايل بوده ا چون بمنداشت، ا قراربكرماجيت  1شد. راجه بهرتري از غم فراق بنجارهنوكر  گجرات رفته
   .گذرانيدراني ميه اوقات ب ؛بكرماجيت را از خاطر فراموش كرد

 
در  ؛بود مقام كالكا .عبادت بكنم ،ر شودگذرد اگر ميسمحنت ميه خاطرآورد كه اوقات به اوجين ب ةسكن همنچون يك بر
برهمن گفت:   !تو باشد ة: بطلب هر چه ارادفرمود ت كالكا بر او مهربان شدهبعد از مد .عبادت مشغول شده آنجا رفته ب

اين صورت چنان چيزي به تو  در .دهم، بقاي نداردتو ميه ب هر چه رضاي شما باشد. كالكا گفت كه اي برهمن، هر چه
ن عطا نمود. بدهم كه هرگز نميري و از خوردن آن هميشه جوان باشي، ديرگاه زنده بماني. يك انبرت پهل به برهم

زن  جوان خواهم شد. خوردن اين از سر نوه زن خود نمود كه به ب .آمد خانهه خوشي تمام به ب برهمن ميوه را گرفته
ست كه ما داريم، هرگز در عمر خود شكم پر ا كه اين چه زندگانيبرهمن گفت: اين ميوه خوردن كار ما نيست، چون

ست كه كدام زندگاني .مشگرسنگي و تشنگي گرفتار باه مدام ب ،هرگاه زنده بمانم و .هكس از ما فايده نبردنكرده و هيچ
راجه بهرتري بدهم كه از زندگاني راجه تمام خلق ه كه اين ميوه را ب آن است ببميرند؟ مناس تيانبقراخويشان و  ةهم

برهمن  فراغت گذرانيده شود.ه چند روز ب ،راجه بدهد نچهو آ .شويمواب ميثمستفيد خواهند شد و ما هم داخل 
هرگز در عمر خود  نين ميوهاينچب ماند كه جديدن ميوه در تعه نظر راجه گذرانيده. راجه به همچنان كرد و آن ميوه را ب

 اطاعت از بعد .كه از سبب مفلسي در پرستش كالكا مشغول بودمست ا تدم برهمن گفت: از كجا پيدا شده؟ .امنديده
در خاطر گذشت كه اين را راجه بخورد، ديرگاه سالمت ماند، از زندگاني راجه جميع خاليق  .بسيار اين ميوه عطا نمود

عنايت ه ب .خدمت آورديم كه بخورنده ميوه را ب ،سر خواهند برد. بنا بر اينه وقات بخوشي تمام اه عدل او ب ةساي در
اردار رعايت بسيار كرد كه تمام عمر نّزه ب هراجه بهرتري آن ميوه را گرفتتو هميشه در عالم خواهد ماند.  لهي ساية عدلا

راني بنمود كه ه در محل رفت و ب هيوه را گرفتو راجه آن م .ت شدخصر اردار دعا و ثنا كردهنّز .فراغت بگذرانده خود ب
راني از دست  نو جوان شويم. و از سر خوريم، هر دو ديرگاه زنده بمانيماين امرت است، نصف تو بخور و نصف ما مي

و او بخورد.  ،ت داردمن محبه بدهم كه ب 2خورانبخوريم و نصف به ميرما خاطر آورد كه نصف ه ب .راجه ميوه را گرفت
نميرد و از سر نو  ،ست هر كه بخوردا ايمحل طلب نمود و گفت كه اين ميوهه خور را باناز ساعتي وقت يافته مير بعد

مال داريم در  زر و ،هر دو ديرگاه زنده بمانيم و راجه زود از دنيا برود !جوان شود. و نصف ما بخوريم و نصف تو بخور
 ن خواهم كرد. الحال نزد ما باشد.خور گفت: همچناانمير بگذرانيم. فراغته يكديگر ب [با] ف خواهد ماند. هميشهرّتص

 بخورد. و ميوه را نزد الكها برد و گفت كه خاطر آورد كه نصف ما بخوريم و نصف الكها بيسواه خور گرفته بانميوه را مير
من ه نخواهيم مرد. اگر بنو جوان خواهيم شد و  د خوردن از سررّبه مج ،ام بخورندامروز سوغات براي شما خوب آورده

  الكها گفت: وقت ديگر خواهم خورد. شي، نصف تو بخور و نصف ما خوريم.با داشتهميل  
لعنت بر اين زندگاني  ؟ام و خواهم كردكدام نيكويي كرده ،ايمخاطر آورد كه تا امروز زندهه خور ميوه را گرفته باناز مير

الكها پهل را  ه بماند كه تمام خلق مستفيد شود.م كه بخورد و زندرانتري بگذراجه بهره باد، بهتر آن است كه آن ميوه را ب
ب كرد در دل خود گفت كه ميوه همان جر گذرانيد. راجه از ديدن ميوه تعمالزمت راجه بهرتري رسيد و به نظه گرفته ب
 مود كه تو از كجا يافتي؟ا پرسش نطور رفت؟ از مجلس برخاست و از الكهديم نزد الكها چبه راني سپرده بو هاست ك

الكها را زر  جهارداده كه اخالص تمام از ما دارد.  به من خورانمير گفت كه دجبه مه ر تالش اين مقدچون الكها راجه را ب
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راجه ميوه را به راني نمود. راني به ديدن ميوه از ترس  گفت كه خوب، حقيقت تو معلوم شد. و زيور بسيار انعام داده و
  :قطعهم افتاد. جان از با

  رهايـيد او بـخويشتن را ز ق    ا دارد ـريبهـزن ف شبيـنخ
 ست از سر و تا پايا زن فريب            زهرست از لب و تا دم  رما

 ةگفته گذاشته به مثل بكرماجيت برادر را ب و جلّ ترا چه گويم كه اطاعت عزّ !راجه انديشمند شد و گفت كه اي بهرتري
خور انراجه را گذاشته به ميرما  مثلِه و لعنت بر زندگاني راني باد كه ب .ر كرده خود را خراب ساختمده ب قحبهاين زن 

 و تعاليسبحانه  رحمت بر عقل ما كه عبادت حقّ .بيسوا مايل شد خور كه راني را گذاشته برانمير رو لعنت ب .گذرانيدمي
و آنچه طلب  .بايد نمود ،بوديم كه در آنچه خوشي راني باشد در خاطر نياورده بوديم و همواره در فكر آن اصالگذاشته 

نطور انديشه كرده اهم ببندم. لّو ج زّعه ت بباريم كه دلي به راني داشتم آن محلهي اميدوابايد رسانيد. الحال از كرم  ،كند
 ،مردمان نصيحت كردند عيال و[و] وكال و اهل   ا [و]هر چند كه وزر .آمد و جوكي شد و راه صحرا گرفتو از خانه بر

ييس و سود و جميع خاليق به دنبال  مردم شهر از برهمن و چهتر و ةه شد و همججانب صحرا متوه فايده نكرد. و ب
شد. چون مردم شهر ديدند كه راجه نيز سودمند نميو انكسار والده  عجزكردند و نصيحت و راجه گريه و زاري مي

   .شته در اوجين آمدندبرگ ،بهرتري را نصيحت سودمند نيست
 

ديو آمد، مردم شهر را در آزار  البيتچون بير ديو بزرگ پيدا شده.ال بيتسال گذشته بود كه بير يك تدم ،بعد از راجه
گفت كه يك كس را در شهر هر روز راجه  بكنيد كه تمام روز افروخت و مردم را ميشب و روز آتش مي .گرفت

فرار ه ي آن ديو شهريان روي بعدتما باشد. چون از دست ة آن شخص طعم ،ب شودي كه شلّمح .كرده باشدحكومت مي
اگر هر روز يك كس آن ديو  ،روه عرض داردكروه طول و نه ككر كردند كه چون آباداني شهر ده در خود ف ،آوردند

ست. اين معني را در ي تمام شهر تلف خواهد شد، خوب نيگن شهر كم نخواهد شد. اينكه يكبارخواهد خورد، آباداني اي
كردند. چون شب آن شهر مية قول و قرار نمودند يك كس را راحت القلوب هر روز راج البيتبيرميان خود قرار كرده به 

ه ب مديدت دمآوردند. مردم شهر در عمل مي ،كردكه آن آدمي حكم مي چهتمام روز آن .خوردآمده مي بيربيتالشد مي
دريا فرود آمد. چون  ةكناره اره كه نوكر او بكرماجيت بود در اوجين آمده بجنبند سال يك بعد از چ .همين منوال گذشت

 (؟)اره يك سكونيهجنبآن  .صدايي كرد حده شدهيآواز كردند بعد از آن يك شغال علهر شب گذشت كه شغاالن بيك 
گويد كه مرده اين شغال مي گفت كه هسكوني ؟كنداين شغال چه نام چه آواز مي كه او پرسيد همراه داشت. بكرماجيت از
كس كه اين قيمتي دارد. هر يآن از لعل ب ةو چهار لعل و يك انگشتري كه نگينآيد كه پيش ادر اين دريا باالي آب مي

 ةين نزديكي راجا شاءاهللا تعالي. درنإآن لعل و انگشترين را او بگيرد  ،من خوردن دهده و ب آرد مرده را از دريا بيرون
بماند. بكرماجيت در خاطر آورد كه تا آنكه مرد  عالمين و تمام ممالك محروسه شود نيكويي او تا قيامت در اين اوج

ديد كه يك مرده بر  ،دريا نشسته. چون شب زياده گذشت ةكناره رسد. از مجلس برخاست و بدولت نميه ب ،تردد نكند
 جواهرگذاشته  [ا]ر مرده .چهار لعل و انگشتري دارد ؛آورد كناره مرده ب بازي كردهآيد. بكرماجيت آبروي دريا مي

ام يچون در ا 1بينمبخاطر آورد كه شهر را ه خواب شد. چون روز برآمد، به آمده ب بنجارهصحبت ه باز ب گرفته مذكور
ن روز نوبت آ كه رسيدجايي ه گشت بخانه ميه كرد و خانه بكوچه سير ميه ردسالي تمام شهر را ديده بودم. كوچه بوخ

بكرماجيت شقه كشيده راجه كرده بر تخت بنشاند. ن آراست كرده و قَاپفيالن و اس مردمان جمع آمده .ستا (؟)كُاللپسر 
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آمده در دربار او حاضر  دمو خ حشما ب طور صحبت است كه مردم شهرچ ه اينامروز در خان از مردم شهر پرسيد كه
يش و بينم كه خون در بدن نمانده و خوتمام دارند و پسرش را احوال بد مي و زن او گريه و زاري (؟)كُالل ؟اندشده
امروز  ردم گفت كهم ةهمه بكرماجيت ب .بيان نمودند تفصيالًه را ب بيربيتالحقيقت  مردم شهر او نيز در فكر هستند. بتقرا

ن إ .عمل آرنده مردم شهر ب ،كه هر چه بفرمايم شرطيه ا بمما خواهيم رفت. ا (؟)كُاللعوض پسر  در .نوبت ماست
هيچ فايده نخواهد  نو از اين سخنا ،مردي رهگذري كهدر جواب گفتند  لي كار آن ديو مردود خواهم ساخت.تعا شاءاهللا 

كسي كه عوض  اينشنيدهبكرماجيت گفت:  ست.ا عذاب راو مايان  1ميدهكشتن نميه موجب ببي قّرسيد. ترا ناح
رحمي آمده بنا بر خوشي خود خود را  (؟)كُاللاين پسر اين ه رود؟ مرا ببه بهشت ميكشتن دهد ه ديگري خود را ب

عظيم  وابثمن ه شود و بهر دو چيز حصول مي ،كنممي مسدودآن ديو را  لهياعنايت ه اگر ب .سازمآن ديو مية طعم
راجه بكرماجيت حكم  .ندمردم شهر قبول كرد روم.به بهشت مي شهادت رسيدهة درجه كشد باست. اگر او مرا مي

- تو عوض ديگري جان عزيز خود مي تند كهجاي آريد. مردم شهر گفهبگويم شمايان از دل و جان ب چهآنفرمودند كه 

يده بر فيل سوار كرده نپوشا و خلعت فاخره دهينكنا الحال راجه را مردمان غسلد؟ فيتو چرا نخواهيم كر ةمايان گفت !دهي
و ساعتي كه  رفتند.جلو بكرماجيت بگرفته مي ادب بسته و ع مردم شهر و وكال و وزرا دستو جم .دربار راهي شده ب

گويند كه درون مي هترسچنوكوي كه در هند .آن ساعت بسيار فرخنده و ميمون بود ،قشقه بر پيشاني بكرماجيت كشيدند
نگاهدروازه  رهاي بسيار در هنموده شيرينيبريان  (؟)لوانقلعه رفته بر تخت نشسته. راجه بكرماجيت فرمودند كه چند ح 

خير أين باب تا هر كس در .هم سوار شده خواهيم ديد ماين فرمودند و گفتند ياهتمام تعيكي از مردمان صاحب .رنداد
عمل آوردند. مردمان در ه ب ،هر نوعي كه راجه حكم فرموده بوده سياست خواهد رسيد. مردمان شهر به ب ،خواهد كرد

خاطر گذرانيدند كه مانند بكرماجيت كه برادر ه شود و اكثر مردم بميظاهر رانيدند كه اين مرد پسر دولتمند خاطر گذ
و جميع مردم شهر را رخصت  زرا و وكال و برهمنان و چهتري و مهاجنانو ،چون شب شد آيد.نظر ميه برتهري بود ب

دروازه ه ب بيربيتالتعالي سالمت دارد. چون  را باريودند كه اين جوان رهگذري مردم در دعا ب ةتمام شب هم .نمود
و جاي كه  .بسيار سير شد بعد از آن شيريني خورد خورد و سير شد. ؛ديد كه گوشت بريان لذيذ افتاده است ،رسيد

 هبكرماجيت ب جنگ ما بيا!ه نه برگبرخيز و جااي؟ از اينبكرماجيت بود رفت و گفت كه تو كيستي كه بر تخت من نشسته
 باشدانه ديگري را چه قدرت الّو نمايد.ن ديو پنداشت كه از ما زبردست ميراجه بكرماجيت را آ .استبرخ بيربيتالجنگ 

عث بر تو مهربان شدم. از ين باا ن مايي، امروز خوب كردي، ازمهما تو خنده كرد و گفت كه بيربيتاليد. كه مقابل ما بيا
دوست خود شمردي، يك  اگر بر من شفقت كردي و رحم آوردي و فت كهراجه بكرماجيت گ ام.وز دوست جاني توامر

 قبول كرده بيربيتال !رفته زيادتي عمر ما بطلب راجدر مالزمت دهرمبكرماجيت گفت:  گفت: چه كار است؟ كار ما بكن.
 ،ر شدهمقرّ لوروز است كه ا راج فرمود: عمر هماندهرم .عمر بكرماجيت التماس نمود زيادتي ؛راج رفتپيش دهرم

زيادتي عمر شما خواسته  راج رفتهمن مالزمت دهرم ته نزد راجه بكرماجيت آمده گفت:بر گش بيربيتال شود.ل نميدمب
تصديع يك مرتبه باز بكرماجيت گفت:  شود.زياده نمي ،نوشته جبين ل دروست كه روز اا فرمودند كه عمر همان .بودم

 نچهداد كه عمر آ نوشته (؟)تكوبچتر .باز رفت كه عمر راجه بكرماجيت كم شود لبيربيتا! بكشيد كه عمر كم كرده بيا
راجه داد و ه خود ب وكيچ .باز برگشته آمد از شرمندگي سر برنكرد بيربيتالشود. و د نوشته شده كم و زياد نميروز تولّ

                                                             
  .دهماصل: نمي 1
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ار زغرم در اين را گفته نده نماني.خاطرت باشد درماكه  ايندرلوك برسي و هر جا 1تو باشد كهة هر وقت كه ارادگفت: 
   خود رفت.

بر  يبيند كه شخص هچ ،داردبر نهادستور سابق آمده كه استخواه خور بحالل ،چون صبح صادق شد و روز روشن گشت
حقيقت ظاهر  . و وزرا آمدگريخته نزد وكال .خوردآدم مي هخور ترسيده كه مبادا همان ديو است كحالل .تخت نشسته

اردار را زر و زيور بسيار داده فرستادند نّمردم شهر يك ز كه راجه يا ديو. دانمنمي خصي بر تخت نشسته است،شكرد كه 
ا تمام از برهمن پرسيد و گفت كه بكرماجيت احوال بهرتري ر .نزديك رفت ؛كه خبر بيارد. برهمن رفت راجه را شناخت

 .بيان نمود يلصتفاز احوال راجه بهرتري به  اخته بودند.در سه خاطر راني به ام كه بمن بكرماجيت برادر بهرتري
من ه و كدام كس همراهي او كرد كه ب ؟آن مال و راجه و راني چه شد .ستانيفدنيا  بكرماجيت آه برآورده گفت كه

مود كه ودند به برهمن بخشيد و فرنگينه كه پيش مرده يافته ب معههن بگفت و چهار لعل و يك انگشتري بخواهد نمود. اي
هر كدام پيشكشها برده نظر  بكرماجيت زندگي نو حصول شد. 2ريخ مردم شهر خبر بكنيد كه جميع مردم شهر را ازه ب

بكرماجيت وكال و وزراي  ،كردند. بعد از چند روزمي بيربيتالگذرانيدند و مهماني جيش ميو عيش ه چند روز ب .كردند
اين ديو از خوردن مهماني هيچ  هد. مردم شهر التماس كردند كنننك يتالبيربساخت كه از امروز مهماني  مانعخود را 

راجه  اين داريم. يلّك ةالحظمدشمنان راجه ضرر خواهد رسانيد.  بر ،ي خوردن نخواهد يافتبراكه  كند. وقتينقصان نمي
مچنان كردند. چون االمر راجه هوزرا و وكال حسب !يد و به من دست درازي نخواهد كردشما هيچ غم مخور گفت كه
جانب راجه نگاه ه خشم آورده ب .كه راجه بود رفت براي خوردن هيچ نيافت. خشمناك شده جايي ،آمد بيربيتال ،شب شد

ترا دوست خود خنده كرد و گفت كه  بيربيتال .شد جنگ مستعده است براجه برخ 3!جانب ما بياه كرد و گفت: بر خيز ب
تو  دمدااراه تو بوده هم ،مرا ياد خواهي كرد. در ساعت ،ي وقت دهدمكه ترا مه وقتيو هر  .كنمتو جنگ نميه ب !كرديم
كرد و هر راجه بكرماجيت در اوجين راج مي شده. رخصتراجه بكرماجيت نموده  قرار از[و] اين قول  بيربيتال نمايم.

او گرسنه  و در راج .بود فزون از حدروز اه و تبديل نداد. شجاعت و سخاوت روز ب يريتغ ،هر كس كرده بوده قولي كه ب
زياده از آن كارداني  ،و اين حكايت همين جا ماند .اوجين بود 4صد سال بادشاهت يكهزار و يكدو تشنه كسي نبود. تا م

  .، حاال حقيقت لعبتان بايد گفتنيستد حه راجه ب
  

 راجه بكرماجيت داده راجه ايندر سنگهاسن ب

حضور ه هر چند ب ؟ستا تركدام فاضل و رقّاصيچهره ه روسي بواها و فرمودند كه ديوت 5اتهديوه ب ايندر روز راجه يك
اوجين كه  ةبكرماجيت راج گفت كه نايتوانست كرد. يكي از گندهربديوتها هر دو سرود و رقص كردند، هيچ فرق نمي

يندر يك كس را فرستاد و فرمود كه شايد كه او فرق تواند كرد. راجه ا ،د از گندهربسين شده استلّتو ،در زمين است
شما را  راجه بكرماجيت گفت كهه بكرماجيت را طلبيده بيارند. گندهرب از راجه ايندر رخصت شده در اوجين آمد ب

حكم شد  .نمود كورنشمزبور راجه ايندر را  ةراج .لوك آمدمذكور حسب الطلب در ايندر ةاند. راجراجه ايندر ياد كرده

                                                             
  ظ: به. 1
  .اصل: خبر 2
  اصل: بيار. 3
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و راجه ايندر  تها سرود شروع نمودهول ديوامر شد كه رقص نمايد. ا 2 را هابنر و روسياو .بنشيند 1امجلس ديوته در كه
را  يروساوآن ست يا بد. بعد از ا تها آفرين كردند. بكرماجيت هيچ نگفت كه نيكباز رقص ديجميع ديوتها و گندهربيان 

رقص  نمود و در كورنش خته برابر ايندر ديو آمدهاخود را آراسته سروسي او .خود را بنماي نرامر شد كه تو هم ه
ساعت نگذشته بود يك  ،هم در اين اثنا نمايد.خوب مي 4سرود و رقص 3هابنراز روسي اومشغول شد. بكرماجيت ديد كه 

سازم در مي زنبور را دور ،گر از دستاخاطر آورد ه بروسي اوان آمده نشست و گزيدن گرفت. پستكه يك زنبور بر 
سي دم خود را ووراحال ماند. ه هنري بايد ساخت كه اين زنبور از خود بپرد و رقص كردن ب .شودتور واقعه ميرقص ف

از تمام وجود كشيده در پستان آورد و زنبور از گرمي دم بپريد. اين حقيقت نشستن و پريدن زنبور غير از بكرماجيت 
فايق است.  وادي همهه ب5اهبنرسي از ووراين كرد و گفت كه سي را آفرووراآواز بلند ه ديگري واقف نبود. بكرماجيت ب

ست؟ بكرماجيت ا خوبروسي اودر كدام باب  جيت را پرسيدند كهص نمودند و راجه بكرماراجه و جميع ديوتها تفح
شده  مروراجه بكرماجيت خه خدمت راجه ايندر به تفصيل بيان نمود. راجه ايندر به حقايق گزيدن زنبور و پرانيدن آن ب

راجه ايندر ه سنگهاسن كه مهاديو ب [و] آن خلعت ،سوختاين بود كه در آتش نمي پارچه نفيس كه خاصيتة و پارچ
ين آمده و بر همان سنگهاسن جاو نمود. و راجه از ايندرلوك در رخصتراجه بكرماجيت انعام داده ه داده بود و طلبيده ب

بكرماجيت پسر  .شجاعت مشهور گشت[و] تعريف سخاوت  ،ذشتدت همين منوال گچون م .كردنشسته بادشاهي مي
راهي شد. چون  تنيبمونكيجانب ه او داده و خود با لشكر ظفراثر به بادشاهي اوجين ب ،سين بودخود را كه نام او بيكرم

زمت راجه شود. خواست كه مالجنگ  ةبكرماجيت نتوانست كه مقابل 6آن بادشاه از تاب لشكر انبوه راجه، ا رسيدجدر آن
تو  ةمن در ساي !مخوريدغم بادشاه را پيغام داد كه از لشكر بكرماجيت  ،هرسيد گناباسكپسر  ،باهنلاسه باين خبر  .بكند

ز و آدم ا اسپام طفلي فيل و يكه در ا نسالباهتوانم كه تنها لشكر راجه را هزيمت دهم و پايمال سازم. پرورش يافته مي
كمك ه مار را فرمود كه بهزار   گناباسك .دار شوندخواست كه جان ،دكه پدر او بو گناسكبااز  ،گل آراست كرده بود

و  پگرفتند و فيل و اس گزيدنلشكر راجه بكرماجيت را نابود نمايند. از فرمودن حكم تمام لشكر را  ههم رفته نسالباه
يز در جنگ خود لباهن و بكرماجيت ناو س .دندلشكر راجه بكرماجيت را زير كر ؛دار شدندهمه جان ،آدم كه از گل بودند
اين حكايت . فتح سالباهن شد ،پدر خود ،كامداد باس [با] .هيچ كس را چاره نيست اهللا تاراده با مرا معاف نداشتند ا

   .همين جا ماند
  

  دفن كردن سنگهاسن در زير زمين
ست كه برهمن را پرسيده در سنگهاسن بنشيند. كرد و خواهي در اوجين ميابعد از پدر خود بادش بكرماجيتپسر راجه 

نيستي كه بر تخت بنشيني. اگر  قابلتو  !سيناي بكرم گفت كه ـ ي و دو لعبت بر تخت بودندكه س ـ يكي از لعبت
خواهي  ،قتي كه طالع تو برابر راجه بكرماجيت شودو !كنتا اين سنگهاسن را در زير زمين دفن  ،خواهيسالمتي خود مي

                                                             
ديوتهاي.اصل:    1  
  اصل: زنهار ا. 2
  اصل: زنها. 3
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اين را  بكرماجيت را طلبيده پرسش نمود كهوزراي  [و] سين از استماع اين سخن لعبت حيران شده وكالمرنشست. بك
 صالح ايشان سنگهاسن را در زمينه سين ببايد كرد. بكرم ،گويدچه لعبت مييد كرد؟ همه كس صالح دادند كه آنچه با
  فوت شد. ،چون اجل رسيد ،اوجين بود ةسين راجت بكرمدچند م .كرددفن 

  
  ذكر راجه بهوج

از  نجاداد و ساكنان آصد خوبي از شهرهاي ديگر در نموده و نشان از بهشت ميه شهري بود كه ب دهارانگري كه اندآورده
- چنانچه مفلسي و بي .خريد و فروخت مشغول بودنده نهاده ب 1در دكان هاقمششي و انواع ن در كمال پاكيزه ورد و كالخ

و بعضي واليت از هندوستان  جاي آنيرواگفتند كه فرمانرا راجه بهوج مي جاآن  ةو راج .راه نبود جاساماني را در آن
قول ه يكي از نجومان كه راجه ب .روزي راجه بار عام كرده بود روزگار بوده و عالم و عادل زمان. ةداشت و در جهان يگان

راجه ايندر  او با ،باشدنام مار كه در زيرزمين مي(؟)كنُجام كه هيدر نجوم ديده د كهراجه عرض كره ب ،او اعتماد داشت
اين شهر خواهد  باالي ،آمدن روزپاس بر امروز بعد از يك .آيدرود و ميمي راجه اكثر اوقات براي ديدن .دوستي دارد

ر قسم راسته و عطريات از هآوكال فرمودند كه مجلس را در كمال خوبي ه ب .گذشت. راجه از اين خبر خوشوقت شد
و مردم خوب را كه حسن و فهم و هوش و بهره داشته باشند بنشانند. شايد  .و سرودگويان را حاضر نمايند 2دنآماده كن

 نّر همين اثنا يكي از حكما كه در فت بوئيده و آواز سرود شنيده شايد كه ميل آمدن مجلس ما نمايند. داكه بوي عطري
ه هوا رود و به د و دود بناگر آن دارو را بر آتش نه ،دانممي ]يي[دارو عرض راجه رسانيده كهه ب داشت، حكمت نظر

فرمود راجه جنك هيچ كار نتوان كرد. يه آن دارو زهر ةو از ماسين .البته او را ميل آمدن مجلس شود ،جنك برسديهماغ د
 ،رسيد جنكيهماغ ده فت. چون بهوا ره دارو را بر آتش نهاد كه دود آن ب آنحكيم  ،روز پاس كه چنين كنند. بعد از يك

 يفاككه در شعر موش شاعري بود سكاليدا از كناره گذشت. ،ا در مجلس نيامدما .سوي آن مجلس شتافته اختيار ببي
 كنجيه چون  .رفتاز عقب او سرودگويان مي .بود. و زبان فصيح داشترمينمود و در سرود گفتن هوش از مردم مي

اين شهر آن راجه بهوج  عرض كرد كه سكاليداآيي؟ ل ما ميدنباه ت: تو چه كسي و براي چه بگف ،بر سرود او مايل شد
ف فرمايند كه ديدار شريف خود مشرّه راجه را ب ،اگر ساعتي توقف كنيد .است و راجه اشتياق ديدار شريف بسيار دارد

گفتن سخنان او رحم آمد و گفت:  تواضعه و ب زبانيجنك را بر فصيحيه. ندارم غير از اين مطالب .نوازي خواهد بودبنده
 كاليداس چون ازمردم رسد. ه آزار ب ما دارم كه مبادا در ميان آدميان بيايم، از گرمي هما از براي خاطر تو مردم را مالحظ

جنك حسب يه .كس آزار نخواهد رسيدت ايشان به هيچمجلس همه ب عرض كرد كه ،روي آن حكيم خبر داشتدا
از تمام در مجلس خود عزاه را ب جنكيه استقبال آمدهه و راجه بهوج ب .س روانه به مجلس راجه بهوج گرديدااللتما

ايندر ياد كرد و مجلس راجه بهوج را ديده مجلس راجه  جنكيه آورده ضيافت كرد و پيشكش از هر قسم گذرانيد.راجه
 ،كرد. القصه توانمي آسودگي مايانمي هست كه دلدين آچنايناهللا در ميان آدميان در دل آورد كه سبحان .گرديد محظوظ

و راجه بهوج از مردم خود خوشحال شد. هر كدام را  .ص شده نزد راجه ايندر رفتاز راجه بهوج مرخّ راجه هجنك
  لعت فاخره انعام داد. خَ
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   سنگهاسن آمدنگري عالمات برنَاز دهارا
 [و] اسم خردمند بود و هم مال بسيار داشت. روزي آن سوداگر متاعه بعد از اين سوداگري بود ساكن شهر مذكور كه ب

از اسباب خود  ايشد. پارهفروخت مي[و]  خريد جايك شهري رسيد كه آنه ب .اقمشه و غيره خريده عزم مسافرت نمود
شد. سوداگر از وانه ميشهر دهارانگري ره فاقا سوداگري ديگر از آن شهر بتّا .نموده 1ابتياعفروخته از جواهر و متاع ديگر 

ه سوداگر نمود كه بآن از شاگردان خود همراه  يكي اسباب ديگراي چند مرواريد قيمتي و پاره ،آن جواهر كه خريده بود
 ةخانه ب ،و آن شاگرد آنچه آورده بود .شهر دهارانگري رسيده بعد از چند روز ب ،روانه شد جامن رساند. چون از آن ةخان

 ختر از خريد و فروسوداگر مذكو ،ت مديددو بعد از مو آن چهار لعل قيمتي كه بودند نداد.  ندسوداگر مذكور رسا
 ،از سفر ارسال داشته بودم چهآن از آن جواهر و غيره پرسش نمود كهخود رسيد. چون  ةخانه فارغ گرديده از مسافرت ب

داگر ماند. پرسيد: آن چهار لعل قيمتي كه نظر سوه حاضر آرند. حسب الفرموده همه را حاضر ساختند و چهار لعل ب
ه الحال بفي .هم برآمده آن چهار لعل شما نرسيد. سوداگر از اين سخن ب كجاست؟ مردم وي گفتند كه ،دمفرستاده بو

مردم ه او گفت كه ب چه كردي؟ ،بودمدست تو فرستاده ه آن چهار لعل ب رسيد كهپاو را دريافت و  .آن شاگرد رفت ةخان
نزد راجه  او را گرفته .نچنين شاگرد طمع كرده استاييقين شد كه  .راستي مردم خود اعتبار داشته ام. سوداگر بهشما داد

كه  ي سوداگر و شاگرد و هر چهار نفر گواهل انجاميد. روزيطوه ظاهر نشده اين مناقشه ب ،كرد صبهوج برد. هر چند تفح
رفتند و رسيدند كه  يدر صحراي .رفتندجانب شهري ديگر ميه ب ،ادنددواهي ميگ جاهر ه ب ،هم رسانيده بوده شاگرد ب

جاي ه ب ،كنداند. هر حكم كه ميكي را راجه كردند و ديگران در پيش او ايستادهي ،اندندي نشستهلبچند باالي  2انياوگ
د و كجا يبيده بياريد كه چه كسانكسان را دوانيد كه اينها را طل .افتاد ـ[ـت]بر اين جماع اويانگ ةناگاه نظر راج .آرندمي
عرض  اويانگ ةراجه ها از سرگذشت بنآ .آنها را استفسار نموداحوال  اويانگ ةراج .سب الطلب حاضر شدندروند. حمي

پس جاي  ،كردما حل مي ةگفتند اگر راج نهاآ؟ شما حل نتوانست كرد ةراجاين معامله را  گفت كه اويانگ ةراج .كردند
ل گفت مأستم نرود. بعد از ت يكسه كه ب نوعيه كنيم بما حل مي !دارخاطر جمع فرمود كه اويانگ ة. راج3ميرفتميديگر ن

را  لهالع آن چهار ةنمون اگر را از شاگرد جدا كرده گفت كهو سود .حده كنيديهر چهار طرف عله را ب گواهاين چهار  كه
 اويانگ 4ةنظر راجه آن چهار لعل را از گل ساخته ب ةسوداگر نمونقدر كالن بودند. چه ببينم كه ،از گل ساخته بيارند

 .يده گرفتنرا كنا هالعل ةدستور نمون نا. سوداگر را از خود جدا ساخت و شاگرد را طلبيده همهها را نگاه داشتنمونه
كه استاد و شاگرد  نمونه .دها مقابل كرهمه نمونه ،. وقتي كه تمام شد5يده گرفتنرا كنا علهال ةگواهان نموناز نطور اهم
يكديگر ه ب نهااي ةنمون ههم ،دادندگواهي دروغ مي گواهانچون  ،ساخته بودند كه گواهان و نمونه .موافق آمد ،بود

ما  ،خلوت برنده حكم كرد كه او را ب .شاگرد نگاه داشته منكر شده است 6يقين دانست كه لعلها اويانگ ةمختلف بود. راج
مردم سوداگر ه ب ؛داشتي را تو نگاه لهاگفت كه بر ما يقين شده كه اين لعرسيم. او را در خلوت برده و بپاخود رفته از 
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ا لعلها را هم خواهي داد و شالق هم خواهي خورد. شاگرد لّاو ،ت ترا نگه دارمزّع ،دهيخود مي 1عطوه ندادي. اگر ب
بالضرورت قبول كرد كه آن  ،شودميقيامت كنم ياگر قبول نم ،نيست صحرا كسي دادرس اين مكان يد كه درچون د

 نزد خود نگه داشت و نويسانيدها ت ازيخط قبول اويانگ ةراجام. چهار لعل پيش من است و من در فالن جاي نگاه داشته
ل ها را نيز ها باز آمدند و آن لعرا بياورند. بعد از ساعتي فرستاده لهاهمراه او داده كه رفته آن لع اويانگو چند كس از 

اين معامله  واقعه شدن .كرد رخصت و در خواست نمودهاسوداگر داد و گناه شاگرد را از ه آوردند. راجه هر چهار لعل ب
- گرديد. رفتهر ميمتحي هشنيدو هر كس كه مي .در اطراف و جوانب مشهور گشت ،كردندمي اويانگاز اين قسم كه مردم 

  ب شد. جه هم تعراج .گوش راجه بهوج رسيده رفته ب
  

  نمودكه انصاف مي حقيقت ايضاً
ن بسيار همراه او اسوداگري جهاز راهي شده سوداگره ب .بسيار جمع كرده بوداسباب  .نداشتپسري  ،يكي از مهاجن بود

 ةشده در خان پيداصورت همان سوداگر ه ب ،نّيعني ج ،چند روز گذشته بود كه يك ديو ،فتن مهاجنرراهي شدند. بعد از 
 ةرفتن خود را مناسب نديدم. هم ،نداريم يكم هي هيچ چيزال عنايته فرزند نداريم ب كه زن او گفته آمد و باو در

شد. نبااگر اوالد  ،خاطر آورديم كه مال و متاع و غيره چه فايده دارده آمديم چرا كه ب ردهپسخود  يهاگماشتهه اسباب ب
فراغت ه نمود. هميشه با يكديگر ب نّق آن جاز خانه بر آورده تصد چيزها. مهاجن از استماع اين سخن خموش شدزن 
مردم هم قوم نسبت كردند. چون ه شد و ب دلّتو نّاز آن ج زن مهاجن را دو پسر و دختران ،تدبعد از م .گذرانيدندمي

ستاده و آن مهاجن نيز و عيال فر اهلبه مكتوب  ،و هر كدام سوداگران مردم قافله ،بعد از آن .همين منوال سالها گذشت
خانه نشسته است. ه چه بيند كه مهاجن ب ،مهاجن آمد ةخانه خود فرستاد. چون قاصد بة خانه خبر سالمتي خود را ب

شمايان هنوز راهي  گفت كه نّج ؟آمديد ترپيشطور از ما چ ـ هجيو سالمـ د و پرسيد كه ساهو قاصدان حيران ماندن
چه بينند كه تمام  ،جانب قافله مراجعت كردنده دادند و باز ب نّاصدان آن خط را به جقنشده بودند كه ما روانه شديم. 

كه  انشهر خود رسيد. از جميع سوداگر ايشان هم در قافله رفتند. بعد از آن نزديك .آينددر راه مي انسوداگر ةقافل
خاطر آورد كه هر ه ب .يار دلگير و غمزده شدبس .مهاجن كسي نيامد ةاز خان .آمدند استقباله ب ،ن و فرزندان داشتندابرادر

ديشه بود كه قاصدان در همين ان ؟كدام كس بيايد ،ما كه اوالد نداريم .آمدند پيشوافرزندان و برادران  ،د داشتندكه اوال
ن رسيدند. مهاج مناز آمدن  ترشپيطور چاز شهر  ساهو 2ينگفتند كه ا ب شدهجاز ديدن مهاجن تع نهاپيدا شدند. آ

قاصدان از روي حيرانگي حقيقت ؟ خط براي ما آورديد ؟صالح است [و] من خير ةاصدان را پرسش نمود كه در خانق
خانه ه ب ،ت چند روزي شد. بعد از مدراه همهاجن از استماع اين سخن اندوهگين شد .مهاجن معلوم نمودنده شته بذ[ا]گ

خانه نشسته در صورت خود  ه ب يچه بيند كه شخص ،در خانه آمديشتر پخود  ،فرمود كه اسباب را در خانه بياورند .رسيد
چوپ در  نمهاجن حيران ماند. ج .اندفرزندان و دختران در پيش او ايستاده .است و زن خود در خدمت او حاضر است

آن من است. ة اين خان آيي؟ مهاجن گفت كهما مية تو كيستي كه در خان جن زد و گفت كهبه مهاسه دست گرفته دو 
چه بيند  ،مهاجن آمدند ةهمراهيان در خان هيان خود را خبر كرد.ابيرون كرد. آن مهاجن بر گشته همر 3جن مهاجن را زده

مالك خانه گفت كه نيدند كه تو كيستي؟ جصورت آن مهاجن نشسته است. همراهيان آن شخص را پرسه ب يكه شخص
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دختر و پسر و غيره در حمايت  .نرفته ييست، جاا ت كه شوهر منام و زن مهاجن نيز گفام. هرگز يك قدم بيرون نرفته
ت دوازده سال دعرض كردند كه م مهاجنهمراهيان  .رفتند يش كوتوالپشدند  جنمهاجانب ه آن ديو شد. مردم قافله ب

رود. ديو مهاجن آمده مانده و نمية و اين مهاجن براي سوداگري جهاز رفته بوديم، يك شخص در خان نگذرد كه مايامي
طرف ه شده مردم قافله بن طرف جه زن آن مهاجن ب ؛زن حاضر بود، بپرسيد .اممن هيچ جاي نرفته هم آمده گفت كه

ست كه اين معامله فيصل نتوان ،ب ماند. هر چند فكر كردكوتوال از شنيدن اين منقوله تعج .شده رد و بدل نمودند ساهو
شايد كه اين معامله را منقطع  ؛پيش راجه بهوج بايد رفت قرار نمود كه ،داز كوتوال منقطع نش اين خرخشهدهد. چون 

بينند كه يك طفل  هچ ،رفتندخدمت راجه بهوج راهي شد. در ميان راه ميه را گرفته ب ]هـ[ـنمايد. كوتوال اين جماع
فرمود كه اين  ،له را ديداند. چون آن طفل قافدست ادب بسته پيش او ايستاده بسياربر بلندي نشسته و طفالن  1انبگو

يح نقداريم براي ت سردار قافله جواب داد كه مايان در ميان خود مناقشهبد. طلرا طلبيده بياريد كه شما را راجه مي هجماع
فيصل خواهد داد. سردار قافله  ايهشما را در لحظ ةما معاملة رويم. طفل گفت كه راجمالزمت راجه بهوج ميه مناقشه ب
رسد. سردار قافله با جمع مردم پيش آن طفل رفته سالم مايان نميه هيچ ضرر ب ،2طفالن رفتن ةيش راجدر پ هگفت ك

عرض نمايند. سردار قافله سرگذشت خود را  مشروحاً ،داريدچه معامله ميو هر !كردند. آن طفل اشارت نمود كه بنشينيد
راجه  .لب حاضر ساختندبيارند. حسب الطّ گلي 3روفظك حكم كرد كه ي .من اين معامله يافتم بيان نمود. طفل فرمود كه

 4اين دهنه توانم كه درمهاجن عرض كرد كه من نمي !روف درآيظاين در  ،ستتُاگر خانه و زن  !فرمود كه اي مهاجن
ر آي روف دظدر اين  ،ستتُة اين زن و خان [اگر] بعد از آن ديو را فرمود كه اين را سياست كنند. درآيم. طفل فرمود كه

خواست كه  .آوند درآمد الحال درفي ،ترا هم سياست عظيم خواهم نمود. چون آن ديو بود !كنيدعوي دروغ مي ،گرنهو
كرسي نشاند. سردار ه مهاجن بة بسته در آتش بسوخت و معامل آوند 5ةآن طفل موي سر او بگرفت و دهن ،بيرون آيد

سردار قافله دست آن گرفت  جانب گاوان خود راهي شد.ه برخاست ب طفل ،قافله و همراهيان حيران ماندند. بعد از آن
انا و د قافلهسردار  .كرديم انصاف شما 6هيه و زاري كردن گرفت و گفت: من كبرم. آن طفل گرمالزمت راجه ميه كه ترا ب

جانب ه ه بجمتو روز ديگر د.اين جاي بلندي شرف دار .زمين است ةدر تهي ،هر چه هست در دل گذرانيد كه .عاقل بود
ه اوجين جين افسانه با لشكر خود متوشنيدن اه راجه ب راجه بهوج بيان نمود.ه حقيقت گذشته را ب ةهم ؛دهارانگري شد

 قابل خوردن ،است ما پختهزراعت  !اي راجه بهوج :گفت ،يك برهمن بر بلندي نشسته بود ،رسيد نجاون در آشد. چ
ان و فيالن را در پراجه بهوج فرمود كه زراعت را ببرند. اس ام زراعت پيشكش كرديم!تم ،جا مقام بكنيدامروز همين .ستا

  :بيت .كردمي ج. بر آن بلندي برهمن نشسته تفرّدزراعت گذارند، لشكريان همان كردن
  نجپس گر شود همچو شاهي گدا   نجگگر نهد پاي بر روي  گدا

تـو چطـور راجـه هسـتي كـه       :از فرود آمدن فرياد بر آورد و گفت برهمنن كنند. يفرمود كه برهمن را از بلندي پاي راجه
شد  ندر دل راجه يقي ،خدا نكند كه تو راجه باشي! چون برهمن اين سخن گفت ؟يينمارا پايمال مي غريب يتيم زراعت
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ر بسـيا بـرهمن را زر   .ست. لشكريان را فرمود كه زراعت را گذاشته جاي ديگـر منـزل گيرنـد   ا نشان دولت زمين كه زير
فرمود كه اين بلنـدي را   محصول اين زمين از تو بازيافت نخواهد شد. راجه حكم كه دار جمع بخشيد و فرمود كه خاطر

ـ  .كردو خود ايستاده اهتمام مي بكافتندداران زمين را بيلبكاويد.  يعنـي تخـت    ،د شـد، سنگهاسـن  و چون دو سه روز مقي
   :بيت .اندساختهت برآمد و بر گرد آن سي و دو لعب ،كارمرصع

  بر آن تخت اسكندري كرده جاي   لعبتي دلرباياي ههر گوش به
جانب ه راجه كهاران را طلبيده تخت را ب .باد دادندم شد و لشكريان مباركرواز ديدن سنگهاسن راجه بهوج خ

 .آمدخنده دره ل بوالعبت  .نشيند و جلوس نمايدخواست كه باالي تخت  و ساعتي نيك ديدهدهارانگري روانه كرد. 
اين تخت از آن راجه بكرماجيت  از لعبت پرسيد. لعبت جواب داد كهب شد و سبب خنده جاو تع ةراجه بهوج از خند

   :قطعه .روزگار بودة انگخلق و سخاوت ورزيدن يه است كه در نفع رسانيدن ب
  همتش بود تا فلك فرساي  هاي نيكوراي راجه از راجه    
  دست لغزيده را بدادي جاي  1گرفته به دستپاي افتاده را     

(1) 
عالي پاي  بر اين سرير ،مثل بكرماجيت قدرت داشته باشده هر كس كه ب !راجه بهوج اي :گفت ،ل نام جپا بودوپوتلي ا

   :قطعه .نهد
    همتي داشت بيشتر ز فلك  خوبتر ز ملك اي بود راجه    
  و ملك جنّكس ز نكند هيچ    ي چنان كه او كرده كارها    

 .نشنيدب 2عني] ي نمايد[ لوسجباالي اين تخت  ،اگر كسي بكند ،كردكه راجه بكرماجيت مي كارهاي چنان! اي راجه بهوج
  كرد؟ شما چه كار مي ةجراجه بهوج پرسيد كه را

يك  .اشتاو ميل بسيار ده ب ،منينام مهانه زني داشت ب .سين بودسالباند كه راجه نند پسر چنين آورده لعبت گفت:
راجه  الحال از همين سبب در بادشاهيرديد. ثانيگراني را همراه گرفته مي ،رفتشد و هر جا كه ميمين اجد والحظه از 

ه مرتبه ب يك .ستا زودزوال ،كمال رسده كه هر چه ب نمودند اشوزرا و وكالي راجه ميان خود كنگ .نند فتور واقع شد
جيو ـ ضرر است. وقت يافته التماس كردند كه راجه  الحالثاني ،شتن بر عورتيميل دا راجه عرض بايد كرد كه چندين

هيچ غم  ،باشد. بگويند هاخواهيريخچه اجه فرمود كه در آنالتماس نمايم. ر ،عرض داريم اگر جان بخشي شودـ سالمه 
و زني را از همه كس پنهان بايد  ت نداردبمردم ناقصان چندان محه بايد كه بوزرا گفتند كه راجه را مي[و] نيست. وكال 

   :بيت .داشت كه نظر كسي بر او نيفتد
  كه در گور يا پرده به، جايِ زن  زن چه خوش گفت فردوسي با راي    

راني نيست كه ه ت ببطور مح و نيز فرموده كه ما را اين !راجه را گفتار وزرا و وكال پسنديده آمد و گفت كه رحمت باد
بود. او گفت كه صورت راني تصوير نمايند كه هميشه حاضر برهمن  نام پسر 3ننندادسار توانم شد.يك لحظه از او جدا 

نند آوردند.  رگران را طلبيده فرمود كه صورت راني تصوير كرده پيش راجهوبكنند. مص راجه فرمود كه همچنان .باشد
و آن صورت راني  .نمود رخصتبسيار انعام داده ور يرگران را زر و زوو زنان مص .راجه از ديدن آن صورت حيران ماند
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گفت و در خدمت چون ساردانندن دروغ نمي ؟ر اين صورت راني هيچ تفاوت نداردانندن داده پرسيد كه دددست ساره ب
سياهي بر آن صورت  ةقطر ،قلم پر سياهي در دست گرفته و چشم خود را بپوشيد و دست بر افشاند ،ماندبهگوتي مي

خاطر ه ه افتاد و بمظنّدر دل  .ديدن آن خال خشمناك شداز خال ننوشته بود! راجه  اين. ساردانندن گفت كه راني افتاد
ديده  1تمام از اعضا ،يقين كه راني ميل كرده باشد ،كردآمد و رفت مي ،آورد كه چون ساردنندن اكثر اوقات در محل

به او  ،وزير در مجلس حاضر بود؟ ما ديگري ديده باشد بجزله دارد كه اينطور جاي نازك چه معام اينا نه لّوا ،باشد
خود  ةخانه در منزل خود برده بكشيد و غايب سازيد. وزير ساردنندن را گرفته ب .تو كرديم ةفرمود كه ساردنندن را حوال

وقوع ه د از اين ببن حركت اييقين كه هرگز  .كشتن مناسب ندارد قّحدانا را نا طور برهمننيد كه ايآورد و به خود انديش
در  .كار اوسته آن وقت ب ؛ا سختي پيش خواهد آمدروزي راجه نند ر بايد داشت. افظتحمه اين پوشيده ب .نامده باشد

  گفت و ساردنندن را پنهان داشت.  خاطر خود همين
  

بعضي  2.دمآخود ميمنزل ه رفت و شب بهر روز به شكار مي .او به شكار بسيار مايل ،پسري داشت نامنپانجراجه نند 
مالزمت راجه نند ه ب ،شب و روز در شكار مشغول 3كنوارجراوزير ديد كه بجز شكار كاري نداشت.  ،ماندشب هم مي

زوال  ،رسدكمال ميه هر چيزي كه ب .كمال رسيده در شكار كردن ب 4كنوارجرا ـ هجيو سالمـ آمده عرض كرد كه راجه 
شكار رفت. در جنگل ه راجه منع نشد. روز ديگر ب ةاز فرمود زادهصاحب. ع آينداست از شكار ماندارد. پس مناسب آن 

را تشنگي  وارراجكن .خوك از نظر غايب شد ،دنبال خوك تاخت و از لشكر جدا افتاد. چون وقت غروب شده اسپ را ب
 ،ر اسپ بر شير افتاداز اسپ فرود آمد و آب خورد. چون نظ .حوضي پر از آب يافت ،بسيار صحفتغالب آمد. بعد از 

آن حوض ة آمد.  كناراز آب بر راجكنوار .آيدچه بيند كه از راه  دور شير مي جانب شهر دويد. راجكنواره اسپ گريخته ب
ترسيده بوزنه گفت كه غم  بر درخت نشسته. راجكنوار بيند كه ميمون سهمناك هچ ،خت رفتباالي آن در .درخت بود

هباني جان تو اامشب نگ ،ترا خواهد خورد. الحال تو در پناه من آمدي ،ير نزديك رسيده استا شلّا زود باال بيا و !مخور
باالي درخت رفت و نزديك ميمون نشست تا نصف شب در  ،ي خاطر شدلّاز سخن ميمون تس راجكنوارمن خواهم كرد. 

نه بر زمين خواهي الّو ابكن اب ميمون گفت كه بر زانوي من سر نهاده خو .را خواب غالب آمد راجكنوار .گفتگو گذشت
ي نبايد كرد كه آدم دشمن ماعتبار آد !عقلاي ميمون بي :شير گفت .همچنان كرد راجكنوارشير ترا خواهد خورد.  ،افتاد
 ،آن است كه اين را از درخت بينداز حيوانات است. وقتي كه بر تو خواب غالب خواهد شد، ترا خواهد كشت. بهتر كلّ

كرده سر بر  مادبر من اعت ا اين وقت در پناه من آمدهما !: آري راست گفتي[گفت] و نصف تو. ميموننصف ما بخوريم 
 ايگردن من باشد. نشنيدهگناه عظيم بر  ،كند. اگر در خاطر خود بدي آورده اين را در زمين اندازمزانوي نهاده خواب مي

هرگز روي  ،او بدي كند قّآن شخص در ح و ر خواب كندفراغت خاطه اعتماد ديگري به اند: هر كه بگفته كه بزرگان
و  ،ار شود و من خواب رومين بيداوقتي كه  .را گويند كه در دوستي دغا كند او ابله ؟باشدو هميشه در دوزخ  ،فالح نبيند

د. بعد از چند خاموش مان ،كندما عمل نمي ة. شير فهميد كه ميمون از گفتداو خواهد ش ةذم بر يمظگناه ع ،دمرا بكش 5او
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خواب ه من ب ،باشي ردارباگر تو خ .كرده است زيرخواب ميمون گفت كه مرا هم  .بيدار شد ساعت راجكنوار
ا تو ما ؛همين خواهم كرد: ميمون گفت !زانوي من نهاده در خواب شوه سر ب ،خاطر جمعه گفت كه ب وارنراجكشوم.

ا از حيوانات زياده ما ،هر چند كه عقل كم خواهد شد :گفت كنواراجرباش كه شير ترا بازي خواهد داد. بسيار هوشيار 
چگونه خواهم نمود.  ، بديفراموش نخواهد شد ،ايمن كرده قّتو كه احسان در ح ؛خواهد بود. شير دشمن مايان است

ر داشت كه ا اندك مالحظه در خاطماب رفت. انهاده در خو سر بر زانوي راجكنوار ،شنيد راجكنوار چون ميمون سخنان
ميمون  شير ديد كه ،فراغت خواب نكرد. بعد از ساعته آيد. اين در خاطر آورده بآدمي را از كشتن حيوانات دريغ نمي

وقتي  .كشدترا نمي ،جا هستمتا زماني كه من در اين. ستوگفت كه ميمون دشمن جاني ت شير به راجكنوار .كندخواب مي
اين را زود بينداز كه من اين را خورده خواهم رفت. نشنيده ،نهالّخواهد خورد و ا ترا كشته ،هم رفتخوا نجاه من از ايك

كه سالح برهنه در دست شخصي  ،ميو دو دارجانور ناخن ،لوا :چهار چيز را پرهيز بايد كرد اند كهكه بزرگان گفتهاي 
! اين را بر زمين انداز .ميمون ناخن دار است !ميي آدا .دارجانور شاخ ،چهارم ؛دريا كه پر از آب باشد ،وميس؛ داشته باشد

 ،وقت افتادن از درخته ب ،خوابيده بود خبرداريهبميمون را برتافت. چون ميمون  از سخنان او فريفته شده راجكنوار
ل ويقين دانست كه ا .شرمنده و غمگين ماند راجكنوارديگر را بگرفت و هوشيار شده بر آن شاخ مستحكم نشست.  خشا
د كشت. از روي شرمندگي سر و چشم بر روي نشمن شير بود. در اين وال ميمون هم مدد شير خواهد نمود و مرا خواهد

غم مخور كه از بنده  !گفت: اي آدم .كنداز شرمندگي سر باال نمي ميمون ديد كه راجكنوار .كرد 1توانست بازميمون نمي
كه تو در پناه من چرا . قول همان است ،در ميان ما و تو ،امتو كردهه ب لوقولي كه ا ،گويمشود. من ترا هيچ نميگناه مي

حكايت بودند كه روز روشن شد.  هاي خدا شرمنده باشم. در حرف وبندهنزديك به  ،تو بدي نمايم قّآمدي. اگر در ح
من در  ،اييكي كردهمن ن قّوقوع آمده كه تو در حه ميمون گفت كه از من عمل بد ب بهراجكنوار  .شير در جنگل رفت

ميمون گفت كه ! سياست بگشاي در همين زمان ،تو بد كردم. اكنون گناهي كه از دست من آمده اليق سزاي كه باشم قّح
خيرات خواهي  ،شدن بعد نيكو .تو بيان خواهد كرده ب ،شخصي كه از اين معني اطالع نداشته باشد ؛تو ديوانه خواهي شد

لشكر  از  وقتي كه راجكنواركرد.ديوانه شد و در صحرا سير مي ،ت شده پايين درخت آمداز ميمون رخص كرد. راجكنوار
خانه رفته كه شايد ه از لشكريان براي خبر راجه ب يجانب شهر دويده در اثنا بعضه جدا شده بود و اسپ از شير ترسيده ب

ندوهناك شد و دستار خود بر زمين زده بياز ديدن اسپ خالي غمگين و انيز خانه آمده باشد. پدر راجه دولته براجه 
سوار شد و جميع مردم شهر را فرمود كه احدي نماند براي جست و جوي  ،ش آمدهو ههوش افتاد. بعد از ساعتي ب

چه بيند كه  ،كرده چون صبح دميد و روز روشن شد صمردم عوام تمام شب تفح و زاده. راجه نند با لشكرصاحب
زاده را در خدمت صاحب ،ساآدله چار بگردد. الگفته در صحرا مي »بشمرا بشمرا«مادرزاد  ةرهنديوانه شده ب راجكنوار

فايده نشد.  ،هر چند كه عالج نمودند .شده ماند و در شهر آوردغمگين راجه از ديدن حالت راجكنوار. راجه نند آوردند
 اصلي تحاله جه هر وقت در فكر عالج او بود كه برا ،اليق بادشاهي بود بيماري افزون شد. چون راجكنوارروز ه روز ب
د كردم كه مثل زاده بود و بعده گفت كه من چه بو با ما حرف و حكايت كند. راجه شب و روز در عالج صاحبآيد 

نده گونه زالحال او چو داد. هرگز اين ماجرا رو نمي ،بودل دانا را ضايع كردم. اگر در اين وقت ميقعا اردارنّزساردانندن 
 بيربو . آوردخورد و دست بر زانو زده آه بر ميمي سهر دم افسو .گرفتارم بمن در عذا ،چرا كه سبب وبال او ،شود

فسوس خوردن هيچ فايده ندارد. ادر اين وال  .آيداز كمان جسته و سخن از دهن گذشته باز نمي وزير عرض نمود كه تيرِ
راجه نند بگو ه اردار جواب داد كه بنّز .ت را نيز پيش ساردنندن بيان نموداين سرگذش ،خانه آمده بيرب وزير وقتي كه ب
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شااهللا تعالي علوم هندوي از پدر خود آموخته ان او تمام .من است ةكه دختر ساردنندن مانده چند روز است كه در خان
استماع اين خبر راجه از  .دبيرب وزير از شنيدن سخن ساردنندن پيش راجه التماس نمو را نيكو خواهد كرد. راجكنوار

را  نات در ميان پرده كرده راجكنواربيرب وزير يك ق. وزير راهي شدة جانب خانه را همراه گرفته ب راجكنوار .م شدروخ
شكار رفته بود دنبال ه ل مرتبه گفت كه پسر راجه بوساردنندن ا .گفتمي »بشمرا ،بشمرا«ديوانه  .نزديك قنات بنشانيد

زاده را تشنگي خوك از نظر غايب گشت و صاحب ،اخت و از لشكر جدا افتاد. چون آفتاب غروب شدخوك اسپ را ت
اسپ از بيم جان گريخته  ،چون نظر اسپ بر شير افتاد از اسپ فرود آمد و آب خورد. .حوضي پر از آب يافت .غالب آمد

حوض آب ةكناره ب ،از حوض بيرون آمد نوارآيد. چون راجككه از راه دور شير ميبيند  هچ و راجكنوار طرف شهر دويد
خانه ه را ب راجه نند راجكنوار باقي افسانه را فردا خواهم گفت. :گفت ندننساردا .باالي درخت سوار شد .درخت بود

راجه نند پسر را  ،موروز دگفتن گرفت.  »شمرا ،شمرا« ،گذاشته را »بي«حرف  ،گفتمي »بشمرا ،بشمرا«آورد و آن كه 
از  چون راجكنوار :ساردنندن گفت. وزير همچنان قنات و پرده گرفته ديوانه مقابل قنات نشانيد .وزير آورد ةخانه بگرفته 

از آن ترسيده ميمون گفت كه اي  راجكنوار .درخت نشستهه بيند كه يك ميمون كالن ب هچ ،آمدترس شير باالي درخت بر
را خواب  قريب او رفت. چون بعد چند ساعت راجكنوار قول ميموناز  راجكنوار .چون در پناه من آمدي ،خورمغم  !آدم

 ،حيوانات است كُلّحت نمود كه آدم دشمن ما و تو و ميمون نصيبه  هر چند شير  .يدپبخسبغل ميمون در  ،غالب شد
 .ن قبول نكردجا بخوريم. ميموما و تو يك ،اين را بينداز ؟پرورددر جهان باشد كه دشمن را در بغل كسي همچو تو نادان 

حرف شين را  ،مي گفت »شمرا ،شمرا«آن كه  ؛خانه آمده پسر ب هعمه باقي را فردا خواهم گفت. راجه ب :ساردنندن گفت
- دستور سابق صاحبه ب .وزير برد ةم پسر را گرفته در خانيوروز س 1باز راجه نند صبحگفتن گرفت.  »مرا ،مرا« ،گذاشته

گفت كه  باز شير بر راجكنوارخواب شد. ه ميمون ب د،از خواب بيدار ش چون راجكنوارساردنندن گفت:  .اندزاده را بنش
 ةگويد. از گفتترا خواهد كشت. الحال از ترس من هيچ نمي ،خواهم رفت نجامون نبايد كرد. وقتي كه من از اياعتبار مي

شاخ ديگر گرفت و بنشست. هوشيار شد يك  ،مانددرخت انداخت. ميمون هميشه بر درخت مياز ميمون را ، شير
قول  ،شوداز بنده گناه مي ،تو غم مخور !در زانو نهاده. ميمون گفت كه اي راجكنوارسر ، ترسيده و شرمنده شد راجكنوار

 ،گفتمي »مرا، مرا«را فردا خواهم گفت. راجكنوار كه باقي مانده  ام. ساردنندن گفت:ل با تو كردهوما همان است كه ا
ه بيرب باز ب .وزير آوردند ةخانه همان منوال ديوانه را ب به ،روز چهارم گفتن گرفت. »را ،را« ،اشتهم را گذحرف مي

. شير در جنگل خزيد ،ساردنندن گفت كه چون صبح صادق دميد .يك قنات نشاندهپسر را نزد ار كردهيپرده تسرا ،دستور
! نمابهر سزاي كه قابل باشم ه از من واقع شده ب بسته ايستاده شد پيش ميمون و گفت كه اين گناهزاده دستصاحب

حالت  هآن زمان تو ب ،اطالع نداشته باشد و او نشان دهد اين معنيشخصي كه از  ؛تو ديوانه خواهي شدميمون گفت كه 
تا از اين گناه پاك خواهي شد. چون  ،ارداران و غيره بدهينّزه خيرات ب ،اصلي باز خواهي آمد. چون تو نيك شوي

ع مردم را شناخت و در يحالت اصلي آمد. پدر و مادر و جمه زاده بصاحب ،گفت راجكنوار هدنندن تمام افسانه را بسار
و راجه نند از بيرب وزير پرسيد كه اين  .ل گشتدشادي مبه راجه پسر را در بغل گرفت و غم ب 2.پاي راجه نند افتاد

 ؛كه پدرم نشان راني چنين داده بودنمود و بيان كرد. ساردنندن گفت  شنيده را نشانعقل دارد كه ناديده و نا دختر بسيار
زراي تمام  و عجزه بو در پاي ساردنندن افتاد.  كردهمچنان اين هم نشان داديم. راجه نند برخاست و پرده را از ميان دور 
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 :مصرع .دهد ور انيميآخر پشل باشد كه تحمبايد كه بيبعده ساردنندن گفت كه راجه نمي دهينكناگناه خود را معاف 
  ؟آرد پشيمانيزچرا كاري كند عاقل كه با

 
م رونمود راجه از شنيدن اين افسانه خيك برهمن پيش راجه بكرماجيت آمده مطالعه  .اين حكايت راجه نند :لعبت گفت

او ه يك هزار دينار ب ،وزرا و وكالي خود قرار داد هر كس كه آمده در مجلس ايستاده شوده شد و زر و مال انعام داد. ب
يك لكهه  ،ر كس كه حكم نشستن نمايم و از علم هندوي پرسش كنمه و به .و از هر كس سخن كنم دو هزار درم .دنده

يك  ،حرف و حكايت مشغول باشمه را در مجلس خود جاي دهم بكه بيست لكهه و هر ،و از هر كه خوشحال شوم
اين ه اين قدر انعام را ب ،مجدد حكمر فرمودند كه بيوزراي خود مقرّ [و] وكاله مقدار ب اينه را ب ابطهض .بدهند كرور

  .دستور داده باشد
  :قطعهاليق نشستن سنگهاسن است.  ،سخاوت داشته باشد نطورهر كس كه اي !راجه بهوج لعبت گفت كه اي

    بنهد پاي خويشتن بر تخت   بختخواست تا راجه بهوج عالي    
     [از آن] سرير كسيدپاي خود را   يد ماجرا چون ز لعبتي بشن    

  
)2(  

اين سرير عالي از آن راجه  خنده درآمد و گفت كهه ب مولعبت د ،روز ديگر راجه بهوج قصد نشستن تخت نموده بود
     :قطعه .بكرماجيت است

    همتش بيش ز حاتم طايي  [اي] خوب بود هرسايي(؟) راجه    
    ه همتايينكند هيچ راج  مشكلي را كه كرد آسان او     

  
 جانديگري  ت داشته باشد كه در كارهمهر كس كه اين ! بهوج اي راجه نام  تبسم  كرد و گفت كه سنجيبا ومپوتلي د

  حكايت چگونه بود؟  آن ين تخت باشد. راجه بهوج پرسيد كهاو قابل نشستن ا ،خود را فدا سازد يزعز
نو  ةعجوبو واليتها جاسوسان تعين كرده بودند كه هر چيزي  راجه بكرماجيت در شهرها :اندن آوردهچني پوتلي گفت كه

 چتركوتپ - هجيو سالم - عرض رسانيد كه راجه ه حضور آمده عرض كند. يكي از جاسوسان آمده ب ،در نظر شما بيايد
ابدان جاي مع وهك نآت مانده بودند از آن وقت دچند م در آن كوه .يك وقت سري مهاديو بود جاست كه در آننام كوهي

عبادت ه ب جاعابدان بسيار در آنمو زاهدان و  .ستوتيگديوهره به 1باالي آن دريا .درياست آنزير  است و (؟)كهيرانرو 
سفيد ظاهر  ةر از گناه پاك است بر بدن او قطراگ ،كس از اين دريا غسل كرده آيدهر  دريا اين است ر آنأثيمشغولند و ت

نهايت دارد و بر هكند و زهد و تقويت بمي بهگوتي هوم ةيك برهمن در آن ديوال گذرد كهسال مي ت چنددشود و ميم
راجه . يت پريشانغا هشده و احوال بناز آن زمان بهگوتي بر او مهربان او پوست مانده گوشت نمانده بود. استخوان 

رسيد و در دريا  جاآن تاز مدچيز همراه نگرفت. بعد شد و هيچجا ه بدانجمتو ،شنيدن احوال او دمجرّه بكرماجيت ب
جا آورد و ه ت بيعبود سجدات .سوي آفتاب نموده روي ب .قطره آب سپيد ديد ،جانب بدن خود نگاه كرده ب .غسل نمود
اله ديو از غسل فارغ شد در .انه تعالي از كرم عميم خود پاك كرده استبحس قّ ا حمه گناهان بسيار كرديم اچگفت: اگر

ر محنت گرفتار داري طور خود را دنتو چه مقصد داري كه اي !اي برهمن ن برهمن عابد را پرسيد كهو آ ]رفت[ وتيبهگ
 .اممن راجه بكرماجيت ،خواهياگر زر و مال مي ؟ايته و محنت كشيدهشود كه در عبادت هيچ اجوره نيافيو چند سال م

                                                             
  اصل: درياي. 1
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من بگو كه در پي آن كار باشم و ه ب ،ر داشته باشيعاي ديگداگر مدهم. تو ميه همراه ما بيا كه ب ،هر چه طلب نمايي
م جانب راجه نگاه كرد و گفت كهه برهمن چشم وا نمود و ب تو رسد.ه عا بحصول مدت چند سال است كه در اين د

بود من آواز آمده ه مرتبه ب دانم مگر يكگناه خود را نمي .من مهربان نشده تا امروز بهگوتي بر .معبادت مشغوله ديواله ب
بعد از آن هر  !صورت  ما را غسل كنانيخوب ةتا از خون يكي راج ،مقصد برسيه خواهي كه باگر تو مي !اي برهمن كه

 ،واي جانس گفتند كه .ن خود يكي هم راضي نشدها از خوام ،دهم. پيش چند راجه رفتمتو ميه من ب ،تو باشد ةچه اراد
گذرانيم. اين احوال ميه وانم داد؟ از آن وقت تمام عالم برگشته آمديم بگونه تبدهم. جان عزيز چ ،هر چه كارت باشد

هرگز روادار  ،شدل مرا خبر ميونشد. اگر ا تو با من خبر طالعيا از كممت بسيار كردي انراجه بكرماجيت گفت كه تو مح
كه بهگوتي زود آمد حاضر  ،ودحلق بريده ب [اي]در ساعت شمشير ازغالف كشيده بر حلق خود براند. چون پاره .نداشتم

اگر بر من شفقت  اي بهگوتي، راجه گفت كه !بگو ،رفت و گفت: هر چه مطلب داريدست راجه بكرماجيت بگ ،شد
در  ،از بهگوتي طلب كرد، داشتچه حاجت برهمن آن !عطا فرمايد ،خواهداين برهمن مي هرچه ،يدكردي و مهربان ش

من رجوع ه بسته پيش آن برهمن ايستاده شد و گفت: اگر كاري بباز دست و راجه بكرماجيت .حصول رسيده ساعت ب
كه زمين و آسمان قايم  تو تا آن 2راجه كرد و گفت: نام نيكوي 1داريجان [ي]جا آرم. برهمن دعاهاشارت شود كه ب، باشد
و هرگز بدي نبيند و  .واب گرددثداخل  ،و از خواب برخيزد 3دوينام تو بگ ،وقت صبحه و هر كس كه ب .بماند ،است

 هتعالي ب عظيم باري ةراجه در پاي برهمن افتاد و شكران ،بعد از آن ،راجه نموده گرسنه و تشنه نماند. چون برهمن دعا ب
ت شده در اوجين صضايع نشده راجه رخ عاي خود رسيده رنج و محنت اينمده جا آورده كه از كرم االهي آن برهمن ب

 آمده. 

محنت اندازد و درمانده را  براي درمانده جان عزيز خود را در چنيناين هر كس كه خود را !راجه بهوجلعبت گفت: اي 
    قابل نشستن اين سنگهاسن باشد. ،مراد رسانده گيري كرده بدست

 
)3(  

ه هر كس كه ب !اي راجه بهوج كهآمد و گفت قهقهه دره م بويلعبت س، روز ديگر راجه بهوج قصد نشستن تخت نمود
    :قطعه ين تخت پاي نهدا بر 4وا ،مثل راجه بكرماجيت كاري كند

  تش بر همه گوارا بودمه    با تميز دانا بود ايراجه   
    بر جمله خلق شاها بود ،كرد  بي و مشكلي آسان عص 5كار  

    گونه بود؟حكايت چآن راجه بهوج پرسيد كه 
 شمار بهزر و مال بسيار و گاوان بي ،گر آن جد .مودگ ناند كه راجه بكرماجيت شروع جچنين آورده لعبت گفت كه

طلب  ،باشد خوانده بعد از آن برهمنان كه بيد .قيمت خيرات نمودبيش قسم جواهرِ دادند و طال و نقره و هر اردارانزنّ
 ن را سمندرروهت خود را براي طلب دريا كه آپعجز و زاري تمام بيارند و ه ما بجانب ه ب 1بهتربزرگ 6ناسردار كرد كه

                                                             
  دازي.جاناصل: 1 
  اصل: نيكويي. 2
  .بگيرداصل:  3
  و.اصل:  4
  كاري. اصل: 5
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از راجه  مذكور روهتپ هي بسيار كرده فرستاد كهخواعذر .جگ تشريف آرند فرستاد كه كرم نموده بر سر ،گويند
 گفت كه و تعريف بسيار نمود .گذرانيددريا ه راجه بكرماجيت ب ةعريض. دريا رسيد ةكنار منزله منزل ب .شد رخصت

كه ه گناهان چگ تشريف آرند كه از آمدن شما آنجكرم نموده در  راجه بكرماجيت بسيار تكرار التماس كرده است كه
صورت ديوته شده از ه دريا از شنيدن سخنان برهمن ب توانم داد.نمي عين تصديا زياده از .خواهم يافتام نجات كرده

ند و تيخير با و ود كه راجه خوب و سالمتنم 2راجه را بر سر نهاد و برهمن را پرسش ؟يهيستدآمد و عريضه دريا بر
؟ لك او نرسيدهمان بر وقت مي بارد و هيچ آفت بر رعايا و متوطنان آن شهر و واليت از راجه راضي و شاكر هستند و بار

برهمن و چهتري از هر . راجه معمور است و آبادانهمه خير است و ملك  ،برهمن گفت: از كرم الهي و مهرباني عالي
و فرمود كه از  .مبارك باشد دريا گفت كه .اكر هستنداهللا راضي و شام خلقجه تمو از راند قدمخود ثابت قوم در دهرم

و ا ازمن و راجه نداند كه  .بودماو شنيده خوشحال مي ةصاف حميداوو  راجه بكرماجيت بسيار راضي و شاكر هستم
بعضي وقت در ابر سياه  ،آيدمي ماه يلّمح آفتاب از زمين چه قدر راه باال است و نچهچنادارم ت در دل خود ميمه .دورم

احوال ما هم همچنان  .شودفته ميكا نيلوفر در آب شما .افتداهي آفتاب بر روي زمين نميسيو روشود آفتاب نمي درشن
و چهار  .راجه خواهند كرده و از من بسيار عذرخواهي ب .است ترا از دل نزديكما ،دور است جاچه راجه از ايناگر .است

يكي  :حده استيت هر چهار لعل عليخاص .راجه بكرماجيت خواهي داده همن داد و گفت كه اين چهار لعل بلعل به بر
رتهه و هر چه  فيل و اسپ و ،وميس؛ پارچه و زيور ،مود؛ خواهد داد ،ين قسم است كه هر چند زر و مال بخواهدا از

ت هر چهار را به برهمن يخاص .بدهد ،چه طلب نمايدهرخته و خام از شيريني و غيره پطعام  ،چهارم؛ بدين مانند باشد
پيش از آمدن برهمن  .مالزمت راجه آمده ب ،منازل راهي شده جاي خود رفت و برهمن منازل به و دريا ب نمود وداعگفته 

 گجنمودند و زري كه ازشروع  رخصتند آمده جمع شده بود گجفارغ شده برهمنان بزرگ كه بر سر گ راجه از ج
بنا بر آن  .آمد و رفت دارد ؛خاطر آورد كه دنيا مانند ابر استه بيست در محل به برهمنان داد و ب ده ،نموده بودندصرف 

 [كه] روهت مذكورپفارغ شده بود كه  گجتعالي خيرات كرده از  قّراه حه تمام ب ،متاع نقد و جنس هر چه در خزانه بود
راجه فرمود  .بيان نمود حدهعال حدهت هر چهار عاليذرانيد و خاصراجه گ نظره آمده چهار لعل ب ،پيش دريا فرستاده بود

خانه ه هر چهار لعل را ب يك مرتبه ،برهمن دعا كرد و گفت: اگر فرمان باشد بگير! ،يكي از اين چهار لعل خوش آيد كه
 :خواهم نمود. راجه گفت خزانچي ةورده حوالفاق زن و فرزند يكي را بگيرم و آن سه كه باقي خواهد ماند آتّاه ببرم و ب

ت هر چهار يخاص ]فرزندان[ زن و فرزندان و زنانه خانه خود آمد و به همچنان باشد. برهمن هر چهار لعل را گرفته ب
ه بر دارم و باقي ب ،صالح شمايان پسند آيده من بخشيده. هر كدام به ها راجه باين لعل كي ازي اظهار كرد و پرسيد كه

: از آن لعل كه زر و مال بگير. برهمن گفت ،از آن لعل كه طعام و شيريني پيدا شود بسپارم. زن گفت كه 3خزانچي راجه
بگيرند. و زنان فرزندان گفتند: لعل كه  ،شوندلعل كه فيل و اسپ و غيره پيدا ميبگيرم. پسران گفتند: از آن  ،شودپيدا مي
و  خانه برهمن غوغا برخاستدر  .رفت. برهمن اندوهگين شدهبايد گ ،شودو مرواريد و جامه و غيره پيدا ميزيور 

در رفتند. برهمن هر چهار لعل را گرفته پيش راجه بكرماجيت ه ها خانه گذاشته ب مناقشه بر پا شد كه هر كدام از اين
ن را آ ،هر كدام لعل را كه شما خوش كرده باشيد راجه فرمود كه .نهادبل پيش راجه رفت و دعا كرد و هر چهار لع
چه صاحب باشند و مرا آن ةدر خزان هلهالع .ها نيستيمزما قابل اين چي -  هجيو سالم -بگيريد. برهمن گفت كه راجه 
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 برهمن راست نيامد. راجه پرسيد كهراجه فهميد كه صحبت زن و فرزندان  همان غنيمت است. ،ق خود خواهي داددتص
جه هر چهار لعل به تفصيل بيان نمود. راه خود ب ةحقيقت مناقش برهمن گرفتن لعل چه سبب است؟كه در نا راست بگو

  .برهمن بخشيد
 :قطعه .اين تخت پاي نهدبر  ،ت داشته باشدمطور سخاوت و هنهر كس اي !اي راجه بهوج وم گفت كهيلعبت س

  بنهد پاي خويشتن بر تخت  لي بختاخواست تا راجه بهوج ع
 آن سرير كشيد پاي خود را از    شنيدبماجرا چون ز لعبتي 

(4)  
هر كس  !اي راجه بهوج كه قهقهه درآمد و گفته نام ب لعبت چهارم انبرا ،ر راجه بهوج قصد نشستن تخت نمودروز ديگ

  حكايت چگونه بود؟ آن  تخت پاي نهد. راجه بهوج پرسيد كهين ا بر ،مثل راجه بكرماجيت كاري كنده كه ب
علم هندوي بسيار حفظ داشت. يك روز زن برهمن گفت  ،ن بودطّمتو جيناند كه يك برهمن در اوچنين آورده كه گفت

هي كرم ال هشايد كه ب ،ها سعي نمايمنديده بهتر آن است كه در عبادت ديوت وي پسررا ما ،امهرسيد به پيريكه نزديك 
طاعت برهمن  ها از زهد وچون ديوت نمود.ها شروع برهمن ساعت خوش كرده در پرستش ديوت د شود.لّپسر تو

آن  ةخانه ب ،ام و عهوديا از بعدتعالي دست نياز بر داشته دعا كردند كه او را نصيب كرد.  درگاه باريه ب ،راضي شدند
و  نيدحفظ كنا پسر را علوم هندوي ،يودت نهاد. چون كالن شددد شد. ساعت خوش كرده نام آن پسر لّبرهمن پسر تو

انه تعالي زياده از پدر خود مشغول بحسقّ راهي شد و ديودت نيز در اطاعت حا طرف تيرتهه خداي او كرده خود بكد
 ،آمده بودشكار بره راجه بكرماجيت ب ،همان جانب. بيارم )؟(دابههخاطر آورد كه در صحرا ه شد. در غسل دريا رفته ب

كس  ده از مردم هيچخوك از نظر غايب شد. راجه راه گم كر ،شد غروبدنبال خوك تاخت. چون آفتاب ه اسپ را ب
راجه پرسيد كه تو كيستي؟ و كجا  نظر راجه افتاد.ه اردار بنّز يودتد ،تاختهر سوي اسپ ميه همراه نمانده. راجه تنها ب

 روم.اوجين ميه حاال ب ،جهت شكار در صحرا آمده بودمه ب ؛ماوجين ن شهرطّمن برهمن متو روي؟ ديودت گفت كهمي
 ديودت بخشيد و فرمود كهه زمين ب ايهپار زر بسيار داده ،ن آمد. چون در منزل خود رسيداوجيه راجه همراه ديودت ب

گويم هر وقتي كه منزل رسانيدي و از امروز ترا ميه كردي و از محنت بر آورده ب نمن احسا قّتو در ح !اي برهمن
روز ديگر ديودت در مجلس  .رفتد خو ةخانه هيچ احدي مانع و مزاحم نخواهد شد. برهمن ب ،آمده باش ،خاطرت باشد
 قّاين برهمن در ح وزرا و وكالي خود فرموده كه هد و بت شروع كرديودگذاري راجه بكرماجيت در شكر .آمده دعا كرد

مالزمت راجه ه چون روز ديگر ب .خود آمده ةخانه نفيس داد. برهمن ب ةباز او را از سابق پارچ بسيار نموده نمن احسا
راجه هر وقت  خاطر آورد كهه ها عطا نمود. برهمن بزگذاري او اظهار نمود و چيجه شكرو باز رارفت و دعا كرد 

من نيكوي كرده چه باشد كه يك مرتبه آزمايش نمايم كه سخن  قّگويد كه اين برهمن در حكند و ميگذاري ما ميشكر
خود  ةخانه بغل گرفته بدر سر راجه را ت برهمن وقت يافته پديوديك روز  .فرماينديا همين قسم مي ،جاستبر راجه
راجكنوار در محل خبردار شدند كه  ،ر بودندرّراجه مقپنهان داشت. بعد از چند ساعت كه خدمتكاران در خدمت  ،آورد

في .داشتچرا كه همان يك فرزند  ،ر شدكّفتراجه رسيد. راجه از شنيدن اين خبر مه نرفته و بيرون هم نمانده. اين خبر ب
را  راجكنوار ،خوشي خوده نمايند. هر كه ب حصتفكوچه شهر منادي بگرداند و ه كوچه ب هكوتوال را فرمود كالحال 

اهل و  همع ،ود حاضر نسازد و فردا ظاهر گرددخوشي خه انعام بدهم و اگر ب ،حاضر سازد و از زبان خود هر چه بخواهد
ر پسر را يوز ،سه روز ،از دوپسر پيدا نشد. بعد  ،نمود حصتفعيال و اطفال او كشته خواهد شد. هر چند كه كوتوال 

اين را  اف داد كهرّدست صه ب ،شاگرد زيور را در بازار آورد! بيار داد كه در بازار رفته فروختهخود  ردگاشبه ديودت 
معه زيور  ااف شاگرد ررّص ،اف چون ديد كه اين زيور از پسر راجه بودرّص !من دهه ب ،آنچه زر اين زيور باشد !بگير
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ديودت برهمن استاد من  ل برد. كوتوال شاگرد را پرسيد كه اين زيور از كجا آوردي؟ شاگرد گفت كهنزد كوتوا هگرفت
 زيور از كجا يافتي؟ ديودت آمده پرسش نمود كه ةخانه كوتوال شاگرد را گرفته ب من داده.ه ه فروختن بجه هاست. او ب

دريا  در زيور او گرفتم و او را كشته تمامي .دريا بردم ةكنار در بغل گرفته ،ردكيودت گفت: راجكنوار تنها بازي ميد
بعد كشتن او پشيماني  .ا طمع زياده شدمبخشيده ا من زر و زيور بسياره هر چند راجه ب .خود آمدم ةخان به و انداختم

بهتر است كه من هم عوض آن گناه  .وقوع آمدهه ي بد از من سر زده و گناه عظيم بملخاطر آوردم كه عه ب ؛حاصل شد
ه ب ،حضور راجه بكرماجيت حاضر ساخت. آنچه از ديودت شنيده بوده آالت بكوتوال ديودت را معه زيوركشته شوم. 

كردي و بر حال ما ور كاري طبود كه اين كميترا از زر و مال چه  !تفصيل بيان نمود. راجه بكرماجيت گفت: اي ديودت
ديودت گفت: دادم. تو ميه زيور ب اظهار بايستي كرد كه آن ،زيور بوده ر مرا كشتي. اگر ميل تو بپس قّحنا ،مهربان نشدي

بكن. راجه  ،چه در خاطرت باشدكردم. الحال هرهرگز اين كار نمي ،دست من بوديه اگر اختيار ب -  هجيو سالم - هراج
پسر همين بود و از كشتن  نصيب به ،فايده نيستهيچ  1ايناز كشتن  ،اردار استنّزكه اين  آورد خاطره بكرماجيت ب

م كرده بودم كه گيك راه ري كرده كه در شب تاينيكو من قّدر يك وقت برهمن در ح و خواهد شدپسر زنده ن ،ديودت
شود و ل نميدبم ،ر استدچه مقآن ؟چه بايد كرد ،ين برهمن اين قسم حركت صادر شدا الحال از خانه آورد.ه او مرا ب

را نيكي  اين است، 2كار مرد .شمانبمردان از نيك ،اگر فراموش كنم و اين را بكشم ،من كرده بود ةدر بار ي كهناحسا
اين گفته و آب طلب  .كندتمام مي ،زار نيكي براي يك بدي محو ساختهه ةست كه بدلا نآ هرگفراموش نكند. فعل بد

هيچ  ،آمده باشيمي سابق دستوره خواهي كرد و گفت: برشمار داد و عذكرد و پاي ديودت شست و زوير پسر و زر بي
ري و بيس و سودر قوم كه برهمن و چهت ةدر مجلس راجه هممنزل خود رفت. ه شده ب رخصتمالحظه نداري. برهمن 

 يدرگاه باره دست نياز ب ،عمل نيك راجه آفرين كردنده ر ماندند و بيمتح ،نان اوجين حاضر بودندطّو غيره جميع متو
خداي تبارك و تعالي پسري روزي  !تزايد باد[در] روز ه روز ب  - جيو -  لي برداشته دعا كردند كه دولت و عمر راجهاعت

كنوار را خلعت فاخره جو نقاره و دهل بسيار جمع كرده راها كرده خود رفته شادي ةخانه و برهمن ديودت ب .گرداند
جانب بارگاه ه كنان بخوشحالي تمام رقصه و بر كتف خود سوار كرده بي بر بدن ماليده يخوشبو زوير آراستهه پوشانيده ب

ت برهمن بر كتف ديود، ت و سالمت استحصه زاده بصاحبكه راجه خبر كردند ه شد و مردم بسيار ديده ب راهي راجه
راجه پرسيد . كرد جه آورد و دعاخدمت راه شد. ديودت پسر را ب مروخ راجه از استماع اين خبرآرد. خود سوار كرده مي

سه مرتبه  -  هجيو سالم -چه مصلحت بود؟ برهمن گفت كه راجه  اين .را كشتمتو گفته بودي كه من او  !اي برهمن كه
صاف عمل راجه از عالم باال اطر رسيد كه اوخه نمود. ب نمن بسيار احسا قّاظهار نمودند كه اين برهمن در ح در مجلس
 مايم كهبياز را -  جيو -خاطرم رسيد كه يك مرتبه راجه ه ب ،بنا بر آن .ت شهرت يافتهدر جميع خاليق و والي ،رفته است

دولت راجه هيج يكي نبود. راجه بكرماجيت از ا از لّپسر را برده بودم و ا مودنبراي آز .عمل نيك راجه چقدر باشد
اين برهمن را آزار  چه خوب كردم كه هآورده گفت ك جاه بتعالي  درگاه باريه شد و شكرانه ب خورمين افسانه شنيدن ا

  ديودت بسيار داد. ه شدم. راجه زر و مال برفتار ميدر وبال خون او گ ،كشتماگر مي ،ندادم
  :قطعهاين تخت بنشيند.  او بر ،ت داشته باشدمهر كس كه اين ه !اي راجه بهوجه لعبت گفت ك

  بنهد پاي خويشتن بر تخت    خواست تا راجه بهوج عالي بخت
  پاي خود را از آن سرير كشيد.      شنيدبماجرا چون ز لعبتي 

                                                             
  اصل: اين چه. 1
  مردان.اصل:  2
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(5) 
او بر اين تخت  ،هر كس كه مثل راجه بكرماجيت كاري كند !اي راجه بهوج تبسم كرد و گفت كه ي نامينلعبت پنچم ج

  حكايت چگونه بود؟ آن راجه بهوج پرسيد كه  .بنشيند
ت اين يچهار لعل خاص يك لعل از آننظر گذرانيد. ه هار لعل بمالزمت راجه آمده چه يكي از جوهريان ب لعبت گفت كه

اين لعل ديگر مثل  راجه بكرماجيت پرسيد كه شخص شد.م ركروبهاي او يك گردد و مي روشنايي داشت كه در تاريكي
گر زمت خواهم فرستاد. اماله دست او به ب ،يك كس معتبر همراه شود ،ده لعل ديگر هم دارم داري؟ جوهري گفت كه

ا خواهم گرفت. راجه از لهمالزمت آمده بهاي آن لعه ند كرد. بعد از فرصت بخواهخوش  1هالعل - جيو -  راجه
وعده هشت روز نمودند و گفتند كه ترا بهتر از جميع  راجه ،خدمتكاران نزديكي همراه جوهري فرستاد و در محل رفتن

خواهد شد. خدمتكار از  مالزمت حاضره در هشت روز ب البته .دانم نوعي شود كه خالف وعده نباشيخدمتكاران مي
. نمود تصخدمتكار داده رخه روز ديگر ده لعل ب رسيد. ،آن جوهري بود ةه خانشده در شهري ك رخصت خدمت راجه
ا از آب ما ،گشتدريا مي ةكناره ن وعده بود بادر هم ديد كه در دريا آب بسيار آمده و ،اوجين ماند[به] روه كچون شش 

اين آب زود مرا از  ،دهمتو انعام خوب ميه ب خدمتكار آن مالح را گفت كه .در اين اثنا يك مالح پيدا شد ؟گذردچطور ب
اين آب  جه ازو ره بهاندك فرصت آب كم خواهد شد. ترا ه ب ،تو كيستي؟ يك لحظه تحمل كن مالح گفت كه !بگذراني

د زود خدمتكار گفت: هر چن شد. 2ميما و تو هر دو در دريا خواه ،شوماين آب گذر مي انيد. اگر الحال درخواهم گذر
اند كه اين سه چيز مرد را ضرر ميگفته بزرگانكه  اينشنيده !اي مرد فت كهدهم. مالح گترا انعام زياده مي ،گذراني
او دشمني ه ب ،شدبا تبمح شخصي كه :وميس ؛سخن رنجانيدنه بزرگوار را ب :مود ؛مدنآدرياي كالن در :ييك .رساند

ا مرا ما ،رسد. خدمتكار گفت: سخن تو راستا از اين چيز آدمي را ضرر ميلّو انمودن. از اين هر سه چيز پرهيز بايد كرد 
كنم. مي شتابيمن كرده بنا بر آن ه هشت روز ب ةوعد ،رخصتوقت ه ب ؛راجه بكرماجيت براي آوردن لعل فرستاده بود

تفصيل بيان نمود و ه ا آوردي و بهاي اينها چه قدر قرار يافته؟ خدمتكار حقيقت گذشته را باين لعل از كج مالح گفت كه
ه آمديم خوب است كه بسالمت بره اگر زنده ب ،گذرانمتا ترا از اين آب مي ،من دهي ةح گفت: اگر پنج لعل در اجورلّام

خدمتكار في هي همين بود.خواست ال ،شديمق يغرفايده برسي و اگر هر دو ه مالزمت راجه بر اين وعده حاضر شوي ب
 ةخانه اح پنج لعل را گرفته بلّمگذشت.  سالمته و بآمدند اح داد. هر دو در آب درلّمه ه گشاده برّالحال پنج لعل از گ

پنج لعل ديگر چه شد؟  نظر گذرانيد. راجه فرمود كهه راجه سالم كرد و پنج لعل به وعده آمده به خود رفت و خدمتكار ب
 (؟)زوره درياست و دريا در طغياني بود و بيك  اينجا روه ازكشش  ،خدمتكار عرض كرد: وقتي كه نزديك اوجين رسيدم

اح لّم ةبنا بر آن پنج لعل در اجور ،هي شدامالزمت حاضر خوه رفت. چون حكم شده بود كه در هشت روز آمده بمي
آمدي كه هيچ لعل قيمتي جه فرمود كه يك روز پس و پيش ميمالزمت رسيده. راه ب ،3شتهصد محنت از دريا گذه داده ب

 :لورساند: ايمسه چيز آدمي را ضرر  - هجيو سالم -مناسب نبود. خدمتكار عرض كرد كه راجه  اح دادنلّم ةدر اجور
ميل  پايچهاره بزني كه  :وميس ؛او را محروم گذاشتن ،برود هر كه در مالزمت حاجتمندي :مود ؛حكم بادشاه نشنيدن

قدر وقت چه ب – جيو –خاطر رسيد كه راجه ه خود ب ،ممراز اين  (؟)نيايد كه از همراه خود مانع نمايد خواب كرده
پنج لعل چه باشد. اگر ده خاطر رسيد كه ه ب ،بنا بر آن .احتياط فرموده بودند كه در هشت روز آمده حاضر خواهد شد

                                                             
  .هايلعلاصل:  1
  اصل: خواهم. 2
  .گذاشتهاصل:  3
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صاحب  تمهياليد. چون ععمل نياه ب  – جيو –محال بود كه حكم راجه  ا اينمدادم اگرفت در اجوره او ميلعل مي
از روي  .م شدروراجه از سخنان خدمتكار خمالزمت رسانيديم. ه پنج لعل داده خود را موافق وعده ب ،دانستمخود را مي

  خدمتكار عطا فرمود.ه باقي مانده ب پنج لعل 1التفات
 :قطعهبر اين تخت بنشيند.  ،ش داشته باشدهر كه قدرت اين بخش لعبت پنجم گفت كه

  شتن بر تختيپاي خو بنهد   خواست تا راجه بهوج عالي بخت  
 پاي خود را از آن سرير كشيد    شنيدبماجرا چون ز لعبتي   

 
(6)  

ل هر كه مث :آمد و گفتقهقهه دره ب نام كهوكها لعبت ششم .تخت نشيندآن  نمود كه بر ر راجه بهوج عزم بالجزمروز ديگ
  :قطعه .قابل نشستن اوست ،كند راجه بكرماجيت

  تي داشت بيشتر ز فلكمه   بود خوبتر ز ملك ايراجه  
  لكمنس و اكس ز نكند هيچ    كارهاي چنان كه او كرده  

  شما چه كرده؟  جةرا راجه بهوج پرسيد كه
جيو  - رسانيد كه راجه  خبربود كه صاحب اهتمام باغ آمده يك روز راجه بكرماجيت بر تخت نشسته  لعبت گفت كه

دار تمام درختان پاكيزه و طراوت ،شده و درختان گل آورده امروز اندك باران رحمت باريده بنا بر آن سبزباغ سر -  هسالم
وقت از تخت  نايت همجكه امروز با اهل و عيال در باغ تشريف فرمايند. راجه بكرما دولت در اين است صالح .شده

با  ،الحان و رقص كنند م و كمال مردم محل و كنيزكان خوشتما سامان را حكم فرمود كهشد و مير باغ ةبرخاست و روان
عيش و جيش ه حكم راجه تمام مردم محل حاضر آمدند و در باغ رفته شاديها كرده تمام روز به ساز سوار شده بيايند. ب

راجه از آن  ،و عابدي كه در آن باغ بود غول بودندآوردند و مشجا ميه ب ،و نهايت خوشحالي  بود دآنچه ح .گذرانيدند
ر آن عابد افتاد. از ديدن ان و خواصان نظنزه نمود كه بجميع اهل و عيال محل سير باغ مي ميل بسيار داشت. راجه با

ه ت كقّاين همه مش آمد در دل خود آورد كه 2هوشه ب بعد از ساعتي .ز حال خود برفت و بر زمين افتادا نهاصورت آ
 و راجه بكرماجيت در سخاوت در اين محنت گرفتارم ،امالحال كه زنده ؟اين كي خواهم يافت ةاز خداوند اجور ،كردم

مگر در  زبان بيان نمايم كه كدامه شود كه تعريف صورت اين زنان را بو از عشق اين زنان جگر بريان مي كمال رسيده
 .امخود نديده رجمال در عمر زنان صاحبوطا در روي زمين هرگز اينلّبوده باشند و ا نهاصورت ايه مجلس راجه ايندر ب

 يك بهانه چند زنان از راجه طلب نمايم. چون راجه در سخاوت نهايته بهتر آن است كه چند روز در دنيا باشم و ب
و محنت كه  ام غميو ا ذرانم.گفراغت به ب ،امتا زماني كه زنده .و خواهد بخشيد من البته مهربان خواهد شد قّحدر  ،ستا

من  !اي راجه بكرماجيت زمت راجه رفت و دعا كرد و گفت كهبر من گذشته تالفي آن بكنم. زود بر خاست و در مال
 .بر تو رحم آورده شفقت كردم ،تو رياضت بسيار كردي ب بهگوتي حاضر شده بود. فرمود كهامش ،عبادت بسيار كردم

در بهشت  ،كنيجمال صحبت بدار و فراغت بكن. بعد از آن كه سفر نان صاحبزه برو چند روز كه عمر تو باقيست ب
 ةالفرمودتو خواهد بخشيد. حسبه ب ،بخواه ،تو باشد ةچه ارادآن ،پيش راجه بكرماجيت برو خواهي رفت. فرمود كه

و  ها كردهتشقّن چه من برهمخاطر آورد كه ايه ب ،ب آمدجراجه را از سخنان عابد تع. ايما آمدهدر خدمت شم ،بهگوتي

                                                             
  .كهاصل: + 1
  .هوش بياصل:  2
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مر چند ماز اين  .را شهوت غالب شدهاين در نرفته كه از ديدن زنان ه ا هنوز طمع زنان از دل اين بما ها كشيدهتاضير
الحال كه پيش من  ،گفته باشدند و ميدامن رجوع آورده است. او ميه آميز كرده بدروغ [ي]مانده چيزهاروز در باغ 

 اميد نرود. راجه فرمود كهو داد كه ناه اب ،مناسب ندارد. هر چند زنان كه برهمن طلب نمود ،رود محرومرجوع آورده و نا
قيمتي و  نفيس و لعل و جواهر بيش ةزر و فيل و اسپ و پارچ .تو داديمه صد قريه بكالن نزديك باغ است تا يك ةديه

به آن  زيور آراستهه همه ب ،جمالنيزك صاحبصد كبرهمن انداخت و يك بود در گلوي هواريد كه پوشيديح مربست
رسانيد و  ينجاا لعبت سخن را به داد. خواهند ،طلب نمايد داراناز تحويل ،باشد رچه دركاو گفت: ديگر هر اددار دارزنّ

 بر اين تخت بنشيند. ،كه اين قدرت داشته باشدگفت: هر

  
 )7(  

ـ  گيالوتـي  لعبت هفتم ،نظير پاي نهدكه بر اين سرير بيخ و همايون ديده خواست رّبهوج ساعت ف راجه روز ديگر ه نـام ب
هـوج پرسـيد   مثل راجه بكرماجيت كاري كند. راجه به ب ،اين تخت بنشيند هر كه بر !جو گفت: اي راجه بهو آمدقهقهه در

  چگونه بود؟ حكايتآن كه 
ه كرد و هر حاجتمند كه بمي نشسته جلوس نموده بخششع صاند كه روزي بكرماجيت بر تخت مرلعبت گفت: آورده

سخاوت مي نقدرر آورد كه راجه ايخاطه شنيده ب جوكيل هلمجِچون اخبار سخاوت راجه  .كردنياز ميمالزمت آمده بي
 جوكيچنين كس را بايد ديد. اينعذر ندارد.  ،خواهددهد. اگر جان ميخواهد ميچه نقد و جنس و غيره ميكه از هركند 

راجه آمده دعاي  مالزمته ب ،شهر اوجين رسيده بعد چند روز ب .منزل طي نمودهه بغل كرده منزل بيك طوطي مرده در 
زبان ه ب گناآيم و تعريف تو باسكمي لوكمن از پاتال !اي راجه ت راجه آفرين كرد و گفت كهمه رازي كرد و بردجان

   :بيتنخواهد كرد. كند و ي نميديگر ،فرمود كه مانند راجه سخاوت و شجاعتمبارك مي
  ت چو او نبود كسيمهبه كه     ها بكرماجيتراجه ةراج

خاطر ه ب. از اين جهت دهدخواهد همان چيز ميچه ميام. هر كس هردر چهار طرف شهرت يافته و شنيده و نام نيكي
 ،تو باشد ةچه ارادهر فرمود:فراغت بگذرانم. راجه ه تا چند روز ب .دست آرمه ب ايراجه رفته تحفه خدمته برسيد كه 

  دانم. گر اوربگو 
تقدير  چه درنر آگم ةتو بند !نيكي ميينماازي و خودون قسم بلندپرخيال باطل در سر داري اي !اي راجه جوكي گفت كه

  :بيت :گفت ، ]شنيد[اين حرفها  جوكيرسد. راجه چون از مي مقرر است
  كار خويش ريمآرو ب خود خدا شويمما      شودر نميسكاري كه از خداست مي

   :فرد: گفت جوكيدهم. مي ،خواهيچيز كه زر و مال و غيره ميهر
  ادن خلعتي در بر نبودكس را وقت زهيچ   عيبم مكن ، مفلسيچه عريانم ز دست گر

*  
  نشناسي تيغ را عريان تماشا كاگر جوهر   سازدمندان كم نميلباس كهنه قدر درد

*  
  امهمچو شمشير اصيل اندر غالف كهنه  ن نگاه بر لباس ما مبين بر جوهر ما ك

- خلوته را ب جوكي .خدمت عرض كنم. راجه بكرماجيت قول داده ست با من ةدهي هر چه اراداگر قول مي !اي راجه

آمد جانور نباشد. بعد از آن راه بر وهاي خانه را بند كرد كه گذر باد استه تمام سوراخخبر جوكي !بگوخانه برد و گفت 
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هنر  ام كه راجه بكرماجيت در چهارده هزاراوصاف شما شنيده كه پيش راجه نهاد و گفت ،مرده را از بغل بر آوردطوطي 
د و آينروند و باز در قالب خود ميخود را گذاشته در قالبت ديگر مي داند كه قالبيكي از اين قسم مي .فاضل است

كند بايد طور مرده را زنده ميناي هكايم لوك آمدهديدن هنر شما از پاتاله مر بماز اين  .دانندسيزده هنر ديگر به از اين مي
هيچكس را از واليت خود مردن نمي ،بوديه را زنده گردانم. اگر همچنين ميمن خدا نيستم كه مرد ديد. راجه گفت كه

يك هنر خود را نمي هاند هرگگويروغ است كه ترا در سخاوت پلنگ ميگفت: از امروز شد كه اين همه د جوكيدادم. 
شد كه از شما هيچ طلب  بخودادي؟ چگونه مي ،كردمديگر طلب ميي ديگر چه خواهي داد و من اگر چيزي ينما

مي نمايم.  ،خوب ،لوك آمده استبراي ديدن هنر از پاتال ،واهد رفتمحروم خنا جوكيدانست كه راجه چون  .نكرديم
نمود و بازوي خود  وا خواهد [چشم] اندك هبين كه اين طوطي مردب ،اهيخواگر تو ديدن مي !جوكيراجه گفت: اي 

دانسته خواهد شد. چون راجه جان خود را از قالب جدا  ردنكگفت: از چشم وا  جوكيخواهد شد.  جانبيباز  نيدهجنبا
در قالب خود جان شود و و بازو بجنبانيد و خواست كه بي طوطي چشم وا نمود نمود و در قالب طوطي مرده آورده

 هدر قالب راج اختهحده سيعل 1بدنالحال جان خود را از في ،ين هنر واقف بودا نيز در جوكي ،آن اثنا هم در .بيايد
  :نظم .فراغت بادشاهي كنده و خواست كه طوطي را بكشد و خود ب .بكرماجيت آمد

  يكي از جهان بربودن كه كف  راجه بودچه  هاهراجه ةراج    
  تش داد هم غمش بربودجاح    آمدي بر او كه محتاجهر    

 جوكيچرا كه  ،ا هيچ راه نيافت كه بگريزد و برودما ،ان شدرّپبترسيد و  جوكيراجه نيز دانست كه مرا خواهد كشت. از 
ايل شد و طاقت هگشت. چون طوطي بسيار ان شده در آن خانه ميرّپ ،محل هرطرف مسدود كرده بودسوراخهاي آن 

هر يك ه خواه بكردم و بخشش خاطربادشاهي مي ،وقتي كه بود !اي خداتعالي را ياد كرد كه  داي ايزد خ ،پريدن نماند
دانم كه از كدام عذاب از جانيده نمينرا هم نر سمگ و اهي نبود و گاهي خاطر مورو تفرقه در بادش نمودممي عنايت

   :بيت .اين محنت گرفتار آمدمه آدمي پرنده شديم و ب
  رنجه ز خلق ن راحت رسده ن كه     نجز خلق مر سدر گر گزندت

  ف اوسترّكه دل هر دو در تص   شمن و دوستداز خدا دان خالف 
وزيد كه سوراخهاي  2د سختچنان با ورفالفي ؛درگاه پروردگار خواسته انكسار ب و زجع راجه بكرماجيت  نياز و

  :فرد .اغ رفتب [و] صحراجانب به، همه وا شدند. راجه اين بيت خواندمسدود 
  محروم ز درگاه تو كي گردد باز    درگاه تو آورد نيازه هر كس كه ب

ر درخت بطول و عرض بود در آنجا برفت و  روهك چهله ها به اشجار گوناگون و چمنك )؟(چون طوطي در باغ نولكه
 صورت آدمه قتي كه براجه بكرماجيت و .مطيع گشتند ،كوه ايستاده بودند يكهزار طوطي ديگر نزد سنبل نشست. و يك

صورت راجه شد. قالب خود را در ه ب جوكين  آو همه جانوران يافت.  ى][ھاچون طوطي شد بادش ،كردبود بادشاهي مي
گرفت. در اثنا  3كهارانل هي ماليده بر تخت راجه نشست و سالم اينفيس پوشيده و خوشبو ةآن خانه دفن كرده پارچ

. بعد از 4خواب شده حده شده بعالاز تخت  جوكيدانست كه همان طوطي است.  جوكيآمد.  جوكيطوطي پريده مقابل 

                                                             
  .بنداصل:  1
  .چنان اصل: + 2
  .ارانكاصل:  3
  .خواب رفته ب +اصل:  4
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امروز خواب ديدم كه  راجه گفت كه [ي]وكال[و] وزرا ه است بخاز خواب بر جوكية راج ،ساعتي چون طوطي رفت
ديكي ترا ين نزادست من است. در ه ا يك روز اجل تو بمگويد كه بر تخت نشسته اصورت طوطي مرا ميه يك فرشته ب

راحت  ،هر كه بيند ،همه را خوش آمد و گفتند كه اين خواب خوب است ،خواب شنيدند و وكال كشم. چون وزرامي
  بر دوست مبارك است و بر دشمن شوم :مصرع .يابد و بر دشمنان بد است

 مناديده در شهر ند و بهاي آن قرار نموحضور آره گرفته ب ،جا كه طوطي باشدخاطر رسيد كه امروز هره را ب جوكي
اد شدند و صي مروخاد صي ةهم از شنيدن منادي گيرد. يبرابر از خزانه اشرف ،ردمالزمت آه كه طوطي گرفته بكه هر يدنكنا
 .دادو يك من كوكناره مي شكرشتاره نيپ بود و راجه بكرماجيت آن را هر روز يك اشرفي و يك كلياكه نام او  كنارهكو

تمام اوقات در همين كار مي .بوددرازي راجه مشغول مياي جانشب و روز در دع ،رفتيي نممذكور هيچ جا [ي]كليا
قدر بادشاهي چه  جوكي داد.كليا نمي ةبادشاهي يافته روزمر جوكيقالب طوطي رفته و ه گذرانيد. از آن روزي كه راجه ب

مذكور تمام سلطنت بادشاهي  جوكيود. صاحبت بمفرمود و كدام كس در ميمرحمت  قدررا چداند كه راجه كدام كس 
گفت احوالش تنگ شده و مي يگراچبيمذكور از سبب  [ي]يا موقوف شد. كلياو تبديل داد و راتب كل 1يرياز سر نو تغ

مالزمت ه گرفته ب ،جا كه طوطيان بيايندين روزها شده كه حكم كرد كه هرا راجه را عجب خيال در  سجانه و تعالي  قّح
را منع نمود و حكم كرده كه طوطيان را  ر شدم روزينه مايپكه  صد رحمت بر عقل راجه باد وقتي را بكشند. بيارند كه آن

بادشاهي يافته و راجه طوطي شده  جوكيكرد و ندانست كه كرده باشند. اينطور فكر در دل مي من تسخيره مبادا ب ،بكشند
نمود و بدل مي [و] افتد ردكليا  راجه هم در قيدكه گاهي  حكم فرمود كه طوطيان را بكشند جوكيين سبب ا است كه از

شنام زن ري پشت داد. چون ديوقت په اين راجه را دفع كند كه مرا ب  لّو ج زّع داد كه خدايراجه دشنام ميه يكايك ب
كار تو چه  قّرموده است در حدهي؟ راجه كدام مشكل فراجه دشنام ميه اي حرامخور! چرا ب جواب داد كه ،كليا بشنيد

ه گرفته خواهي آورد، اشرفي خواهي يافت ب 2جا كه خواهي رفت طوطياناد هستي هرصي مختو ت رآخبد كرده است؟ 
برابر آن اشرفي  ،داد اگر هر روز ده دوازده طوطي بياريخواهد شد. راجه ترا يك اشرفي مي فراغت اوقات گذرانيده

دام از خانه كه  ت استدصحرا چگونه بروم؟ مه ب .ندارم كه از جا برخيزم طاقت آن ،امكليا گفت: به پيري رسيده بگيرد.
شوهر خود ه كرده ب هبااز همسايه يك دام طوطي  ،استخزن كليا بر چگونه طوطيان را در قيد بيارم؟ الحال ،امدور كرده

ين هوا طوطي بر ا رد كه دردر دل قياس ك ،رفت )؟(ههنولكجانب همان باغ ه آورده داد. كليا اندام طوطي را گرفته ب
زبان طوطي ه ي پنهان شده بلّخود در مح درخت سنبل بسيار است. در آن باغ رفته زير درخت سنبل دام نصب كرده

نيز  و خواندغزل و ابيات و دوهره مي ،شده نشسته بودشاد بر همان درخت كه راجه بكرماجيت طوطي گسخن بر 
دل قياس  در ،ه بودند. چون زبان طوطي بشنيدمالزمت راجه ايستاده بسته ب رد دسته گرد بگطوطيان مقدار يك هزار 

بيند كه كليا  هچ ،هر جانب نگاه كردن گرفته ب ؟و اين ديگر از كجا آمد اندنشسته گرد منه طوطيان گرد ب هنموده كه هم
ه كرد بخنديد ينون اين معاگويد. راجه چزبان طوطي سخن ميه صياد زير درخت دام نصب كرده. چون خود پنهان شده ب

هر روز مي و يك من كوكناره شكرني پشتارهاين كليا صياد يك اشرفي و يك ه كردم و بيمكه وقتي بود كه بادشاهي 
ام. فردا هرحال شكر است كه زندهه ب ،امنبود. اكنون در قالب طوطي افتادهبخشيدم و هيچ احدي مزاهم احوال او 

اين است  بهتر .در شده براي گرفتن مايان آمده استه تفرقه افتاده است كه از خانه ببيچاره را  ا اينمم اگيربادشاهي مي

                                                             
  .اصل: تغير 1
  .اصل: طوصيان 2
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راجه بكرماجيت بند بازوي دام  وقت چيدنه ب .پس خود را معه هزار طوطي در دام كليا صياد انداخت ،محروم نرودكه نا
يك اشرفي از دست من  !اي خدا گرفت و گفت كهيده وتمام د طرارصاه جان ساخت و كليا بخود را مثل پر بريده بي

از بند بسته  ،كليا صياد اين طوطي كه بكرماجيت بود .ر شدكّن سخن راجه متفايخوب شد كه يافتم. از شنيدن  ،رفته بود
در دل راجه آمد كه اين هم  ،ه راه رفتوكرخود راهي شد. چون يك  ةجانب خانه بر دست كرده همه طوطيان در بسته ب

طمع يك اشرفي جان بر باد خواهد داد. چه تدبير بايد كرد كه ه ب ،بدهد جوكيدست ه هم گرفته ب نيست اگر مراخوب 
؟ چون يروكجا مي !اي كليا ه به كليا سخن آغاز كرد و گفت كهين مشوره بود كه راجا در ؟خود را از قيد خالص سازم

 روهكبعد از آن چهار  .كليا گريختاز باغ تعاقب ما كرده. دانست كه بالي  .كس در نظر نيامدهيچ ،ديدپس  يشپكليا 
قدر چ !اي طوطي كنم؟ كليا گفت كهتو التماس ميه كه من طوطي ب ايراجه باز گفت: تو براي چه ترسيده ،ديگر آمد
 رض دارم كه اينعراجه گفت: من اين ي؟ يگوبگو چه مي .وحشت از وجود من نرفتهكه تا اين زمان  ايترسانيده
صيادان طوطي گرفتار كرده نزد  ةه بكرماجيت حكم فرموده است كه همراج را چه خواهي كرد؟ كليا گفت كه طوطيان

اهم فروخت. سوزاند. من هم جميع طوطيان را نزد راجه خوها را كشته ميدل طوطي اشرفي بدهم و طوطيب ،من بيارند
هزار اشرفي خواهم يافت. هزار طوطي  ي. و بهامرا نيز خواهي فروخت؟ گفت: البته بكرماجيت طوطي گفت كه

تا ترا بدل خود يك هزار  ،منماي و ظاهر مسازكس هيچه نگاه دار و ب ،مرا مفروش !گفت كه اي كلياطوطي  بكرماجيت
فردا  دةوعه نادان كسي باشد كه نقد گذاشته ب :كليا گفت .و اين همه را آزاد كن .خواهم شد رخصتاشرفي دهانيده 

د جان نا مرا به تنها مانما ،گفت: روا باشد اين همه را بفروشي ،چون بكرماجيت طوطي اين سخن از كليا شنيدد. ينبو
 ،يك اشرفي نيافتم، اين جانور گوينده است ،خاطر آورد كه خوبه كليا ب ن ترا هزار دينار خواهم دهانيد.نگاهداري كه م

ساي بكرماجيت طوطي آخواهم فروخت. بعده دل ،اه در كار آيداين مشغول خواهم شد. در خانه باشد هرگه گاه بگاه
بكرماجيت  ،خانه رسيده بچون شرطي كه قول خود را ياد داري. ه ا بممن ترا هرگز نخواهم فروخت. ا بسيار نمود كه

از  بعدآمد.  1منزل خوده آورده هزار اشرفي گرفته ب جوكيطوطيان را حضور  ةهمطوطي را جاي پنهان داشته و آن 
راني در نظر ا از سخاوت راجه بكرماجيت هيج مادر محل رفت  ،را نفس طالب و حرص غالب شد جوكيچون  ،تدم

وزرا و وكال فرمود ه تخت نشست. بآمد و بر آنجا محروم شده براز  جوكيخوش نيامد كه چيزي بدي تواند كرد.  جوكي
خزانچي دختري است در غايت  ةدينانات ةبلي. در خان ند كهوزرا و غيره عرض نمود ؟داردبان من دختر رّكسي از مق كه

خزانچي را خبر  م شد و فرمود كهوراز شنيدن بسيار خوش و خ جوكيحسن و جمال كه ماهتاب از پرتو او در حجاب. 
 جوكيپيش وزير  .صد آرزو قبول كرده اليه بناتهه رسانيدند مشارديناه خبر بوزيران من منسوب كند. ه كنند كه دختر را ب

آمده بيان نمود و گفت: در اين چند روز كار خير خواهد شد. وزيران را خلعت بخشيده. چون ده و دوازده روز كار خير 
دانم ام و نميآن را گاهي نديده .رده پدر من استار كيكه تاالب ت ميثاساكرخاطر آورد كه  ه ناتهه بختر ديناد ،باقي ماند

ه زر و زيور آراسته و چند كنيزكان همراه گرفته سرود گويان به پس خود را ب .يده بيايمباز كي ديده شود. اگر شود د
چون  راجه بكرماجيت طوطي نشسته بود.راه بر در تاالب خانه كليا صياد بود كه در آنجا  ءدر اثنا شد. هيجانب تاالب را

دختر نگاه كرده از كليا صورت در آيد.  يه نگاه كرد كه دختر ديناناتهه مطرف راه سرود در گوش بكرماجيت افتاد ب
راجه كدخدا خواهد شد. ه دو روز باقيست كه ب .اين دختر خزانچيست رود و كيست؟ كليا گفت كهپرسيد كه اين كجا مي

شاد شد كه فال نيك  ،چون طوطي اين شنيدرود. مي ،زر بسيار ساخته استه اين وقت براي ديدن تاالب كه پدر اين ب
خانه مراجعت ه گاه بكليا گفت: هره سزا رسانم. بعده به را ب جوكيكار خير بكنم و  ،ر كندسمي لّو ج زّع ياست اگر خدا
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جيش  تمام روز دختر بر لب تاالب در عيش و .مرا اطالع خواهي كرد كه امروز قول ترا وفا كنم. كليا قبول كرد ،نمايد
دختر  مانهكليا رسيد، راجه از سرود دانست كه  ةديك خانانب خانه راهي شد. چون نزجه ب ،گذرانيد. چون شام شد

 خدمتكاران را فرمود كهو  ايستاده شده شنيد ،رسيد گوش دختره آواز دوهره ب ،خواندن گرفت دوهره  (؟)است. سنگار
كه شوهر  [د]يدنه دكليا آمد ةالحكم در خانحسب او را گرفته بيارند. ،خواندكه مي ،نه رفته ببينيد كه اين سنگارخادر اين 

چيز است. همين كدام  دانيم كه سنگارخواند؟ كليا گفت: ما نميكدام كس مي اند. پرسيدند كه سنگارو زن هر دو نشسته
را پرسيديم آنها  ،اندلتماس نمودند كه زن و شوهر نشستهناتهه آمده ان پيش دختر دينااارم. خدمتكشنواز زبان شمايان مي

اصال قبول نكردند. دختر دينا ،تيمتكرار گفه چند بهردانيم آن چيست. گفتنند كه ما نمي ؟خواندهره كه ميدوكه سنگار 
دختر قبول  ،ي گفتكليا دروغ چيز ،ن همين قسم كردندابردارد. فرمانينماي تنبيه بستهبر ناتهه باز فرمود كه هر دو را

احتياط ه نه باسقف خ در و ديدند كه يك طوطي دنرفت .ديو تفحص نماي تجسساين رفته  ةذاشت و گفت كه در خاننگ
جواب داد  !كليا را گفت كه اين را بفروش .طوطي شد ةر فريفتدخت .او را گرفته پيش دختر آوردندخواند. آويخته و او مي

دن ديه اين ب ؟كار است چه به امر زر .امو از ترس راجه پوشيده نگاه داشتهجاي فرزند پرورش نموديم ه كه اين را ب
ه طوطي زبان ب ،خاموش ماند. هم در آن وقت. دختر چون اين سخن از زبان كليا شنيده دميستآگفتار ه ا بما ،طوطيست

ده كه  رخصتاشرفي بگير و مرا  ا قول ما و تو رسيده هزارما ،ي راست استيگوهر چه تو مي !اي كليا سخن بر گشاد كه
 :بيت .راضي شد ،زار اشرفي شنيدچند روز در صحبت راني باشم. كليا كه نام ه

  1مادر پدر برادر و هم يار زر    زر قرابت و زر آشنا و زرو  زر خويش
خانه آمد. طوطي را ه ب، طوطي را در سينه داشت جوكيكليا داد و طوطي را گرفت. از ترس حكم ه هزار اشرفي بدختر 

تو ه ن دينار بادل اين هزارا بما كنانيدهنار تو خرج هزار دي .امنداند. آن وقت طوطي گفت: من آدميپنهان كرد تا كسي 
 كشته شوم. قّحرماجيت شود كه ناراجه بكه كس اطالع ندهي كه مبادا خبر بهيچبه  فايده خواهد شد الكن از بودن من

د دار و ترس در دل خو جانب خواهد ديد خاطر خود را جمعه ل كسي مرا خواهد بعده بوا طي قول داد كهطوه دختر ب
كه  ايدختر گفت: نشنيدهكنند؟ اينها چه مي پرسيد كه ،سازندف ميلّكه حلواييان شيرينيها به تكده. در آن ضمن ديد مراه 

نيك مي فال ايراجه بكرماجيت منسوب خواهم شد. طوطي از شنيدن نام خود بخنديد كه هر مرتبهه من ب ،بعد چند روز
راجه ه كند كه ترا بپدر تو خوب نمي اجيت خواهد شد. طوطي گفت كهبكرمد كه كار خير نگويآيد و همه كس مي

چرا كه در حرم او مثل تو هزار راني خواهد بود. خدا داند كه نوبت تو بعد از يك سال  ،كندبكرماجيت كدخدا مي
اكنون  !اي طوطي بودي. دختر گفت كهراحت مشغول ميه هميشه ب ،دادقوم ميهم ةخان به. اگر ترا خواهد رسيد يا زياده

ختر قبول كرد تا ترا بر هزار راني راني كنم. د ،من عمل كني ةگفت اگر تو بر .گفت: بلي چيزي عالج داري؟ ؟كرد بايد چه
ار شوي. دختر ديك هنريست كه از آن بر همه راني سر جا آرم. طوطي گفت كهه چه تو گويي بو سوگند خورد كه هر

 را بزغاله ،ار روزي كه پيش راجه برويذغر خريده بگال ضعيف و ةغالبزيك  طوطي گفت كه !خوش شد و گفت: بگو
اين بزغاله برادر  !اي راجه تو خواهي گفت كه ،تو دست اندازده وقتي كه راجه ب .پلنگ خود بنديبرده زير خود  همراه

ه بزغاله وقتي ك .هد زدغاله خوابز ،ه خواهد آمدصكند؟ او را غبكار حضور برادر خود چگونه اين ه كسي ب .من است
قبول  ،ي تو نمايديساآي و دللّهر چند تس .تو مشغول باشمه ب ،غاله زنده شودبزاگر اين  تو خواهي گفت كه ،بميرد

 ،باري يك مرتبه روي اين خواهم ديد هتو خواهي گفت ك ،غاله اندك چشم وا خواهد نمودبز نخواهي كرد. وقتي كه اين
يك نوعي خواهم  ،نيست. آن وقت كه بزغاله چشم وا خواهد نمود ايهي چارهاز قضا ال ،جان خواهد شدياگر باز ب

                                                             
 1 Der zweite Halbvers ist unvollständig. 
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 ورطاين چون راني تو مشغول خواهد بود.ه شب و روز ب .ماند غير تو يك ساعت نخواهد توانسته ساخت كه راجه ب
 ،راهي شد. تمام بازار ديد جانب بازاره سوار شد ب (؟)كهيالسودر  الفورفي ،در فكر اين كار شد ،سخن از طوطي شنيد

در اثناي راه ديد كه چند كس بافنده  .دجانب خانه راهي شه . بيافتن ،چنانچه طوطي گفته بود ،الغر نيافت ةجا بزغالهيج
. كنيزك قيمت كرده بيارند است. فرمود كه رتاز آن ضعيف ،ي كه طوطي نشان داده بودقسم، الغر ةغالزب ،بافندجامعه مي

دا كار خير دهد. بافنده دشنام داد كه فردختر خزانچي بهاي اين مي ،بفروشيدغاله اگر رفت و گفت كه اين بز پيش بافنده
. بافنده گفت بها اين بگير ،كنم اگر بفروشير نميخّكنيزك گفت كه تسكني. ر ميخمن تسه شود و تو امروز بمي 1با راجه

گويد. اگر در كار ميقيمت هزار دينار  دختر آمده التماس نمود كه زك پيشكني ؟داد هزار دينار است تو خواهي 2بها كه
چنين اين هچه بود ك اين ر ماند كهيفنده متحرفته آورد. باغاله را گبگيرند. دختر هزار دينار داده بزهزار دينار داده  ،است
ه دينار نگفتم. دختر بزغاله را بچه بد كرديم كه دو هزار  .هزار اشرفي داده بردند ،درزين هرهمرخ كيضعيف كه  ةبزغال

 جوكينزد  ،خزانچي شد چون آن روز شادي دخترخانه خود برده طوطي را بنمود. از ديدن بزغاله طوطي خوشحال شد. 
دانستند كه بكرماجيت كرد همه كس ميبر تخت اوجين بادشاهي مي ،رفت كه راجه بكرماجيت را طوطي ساخته بود

دست  دختره ب جوكيزير فانوس گذاشت. چون پيچيده   پنبهبست و طوطي را از  پلنگ ةپايدختر آن بزغاله را در است. 
جاي برادر ه عجب عقل داريد كه اين بزغاله را ب ،راجه دور كرد و گفت كه جوكيدختر دست  ،درازي كردن گرفت

نان زد كه مرد. باز دختر گفت چآن بزغاله را  ،ه آمدصرا غ جوكيحضور برادر اين كار كنم؟ ه چگونه ب ،امپرورش كرده
سخن آن روز ياد  جوكينه مرا هم بكش. الّتو مشغول باشم و اه ديگر ب ،باري روي آن بينم ،اگر اين بزغاله زنده شود كه

راني مالقات شده  اينه نوال فريب داده مبادا جاي راجه بكرماجيت بنيماجه بكرماجيت را كرده بودم و با آمد كه من ر
بجويد.  پنبهزير چراغ بود در دست گرفت خواست در  پنبهتمام خانه را جست و چيزي نيافت. آن  ،استرخباشد. زود ب

خاموش  جوكيام. چراغ داشته ةلتيفچيز است براي  هچ پنبهاين  گفت: درو گرفته  جوكياز دست  پنبهالفور فيدختر 
هر چند كه  ،شودمرده از آدم هم زنده مي !اني نادا دختر گفت كهه ن حرص نفس غالب آمد برورت چوضحكم ه ماند ب

ايستاده  تو اندك چشم وا خواهد نمود و ةاين بزغال گفت كه جوكي هبعد .راني قبول نكرد ،ي كرديي و دلجويساآلد
خواهد  قّچه رضاي حبعده هر ،باري روي اين ديده خواهد شد ،خواهد شد. راني گفت: اگر اندك چشم وا خواهد نمود

جان خود را از قالب راجه عالحده ساخته در قالب بزغاله آورد. بزغاله چشم وا نموده ايستاده شد و خواست  جوكيبود. 
بزغاله  جوكيآمد و درخود راجه بكرماجيت از قالب طوطي جان خود بيرود آورد در قالب  ،اين شود. هم درجان يكه ب

ش دختر ديناناتهه بيان تفصيل پيه حقيقت گذشته را بشد. راجه بكرماجيت بعد دوازده سال وجود خود ساخت و تمام 
ز شنيدن اين حكايت حضور ما بوده باشد. اه بيگاه دختر براني نمود و فرمود كه گاهساعت بر همه راني سر نانمود و هم

مثل راجه ه داده بود. آخر طالع رجوع آورده كه ب جوكيه ب ماند و حيران گشت كه دامن مرا بجراني بسيار تع
مود. چون ل ندشادي مبه خوشي گذرانيده همه محنت گذشته به تمام شب ب دختر ديناناتههكرماجيت شوهر يافته و ب

 تخت آمده عام و خواص هاي نفيس پوشيده عطر بر بدن ماليده بركرده پارچهراجه غسل  ،دآفتاب چهره لمعاني بگشا
جا آورده ه ب يتعال تر كرده است. راجه بخنديد و شكرانه باريباو تبديل داده  3ريتغي بادشاهي را جوكيبيند كه  هچ نمود

وزيران و غيره  .حكم اهللا تعالي بر تخت نشستمه وزرا و وكال حقيقت گذشته را باز نمود و گفت: بعد از دوازده سال به ب
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ر تخت نشسته بودند دولت به ديروز خود ب ،فرمايندميچه  -  هجيو سالم -كه راجه  دماندن يراين حكايت متح شنيدنه ب
ار خوبست كه خود مي آن خواب بسي -  جيو - مه كس التماس كردند كه راجهفرمايند هواب ميخسخننان  كه دانمنمي

 ،آمده بود جوكيكردم و روزي كه من بر تخت نششته بخشش ميم. ويگحقيقت گذشته مي ،. گفت: خواب نيستيندامفر
در قالب من شده  جوكين ادوازده سال هم دند: ياد داريم. راجه گفت كهض كرعرست يا نه؟ا شمايان ياده آن روز ب

را كه در محل دفن  جوكييك بيان نمود قالب آن همه حقيقت يك .لب طوطي مانده بودماكرد و من در قبادشاهي مي
ست و اين يجوكوزرا و وكالي خود نمودند كه اين قالب ه كرده بود و آن بزغاله و طوطي مرده را طلب نمودند و ب

را در قالب بزغاله آورده و  جوكياين وال اين  در .ست كه دوازده سال در قالب اين طوطي گذرانيدما ناطوطي مرده هم
راه دفن نمايند  من در قالب خود آمديم. اين بزغاله را الحال چه بايد كرد؟ همه كس صالح دادند كه اين را كشته در سر

خويش  بايد كرد. سزاياين را خالص  راجه گفت كه كرده باشند.اده آمد و رفت مياين پاي نه ةسين كه خاص و عام بر
 !قالب خود بيار لب بزغاله كشيده درجان خود را از قا پيش بزغاله نهاد و حكم فرمود كه قالب ناهم خواهد يافت.

ادب بسته ايستاده شد. ه ب دست ،آمد و راجه بكرماجيت را دعا كردد از قالب بزغاله در قالب خود درهمچنان كر جوكي
گاه آمده ي شماست گاه ب ةخان كهنهايت نمود بي ساييآدلبخشيده انعام داده و  پاي و را سر جوكيراجه بكرماجيت 

  :بيتباشي. 
  خويش دان ةتو اين خانه را خان    يش دانبمينديش بهري مرا 

  نموده رخصت كرد. جوكيي يراجه بكرماجيت دلجو
  :قطعه .ين سرير پاي نهدا بر باشد، راجه بهوج، هر كه اين قدرت داشته اي پوتلي هفتم گفت كه

  تختبر بنهد پاي خويشتن     خواست تا راجه بهوج عالي بخت
  پاي خود را از آن سرير كشيد      شنيدبماجرا چون ز لعبتي 

  
)8( 

آمد و گفت كه خنده دره نام باكلعبت هشتم سن ،روز ديگر راجه بهوج ساعت خوش كرده خواست كه بر تخت بنشيند
  :قطعه .بر اين تخت بنشيند ،مثل راجه بكرماجيت كاري كنده هر كس كه ب !اي راجه بهوج

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    بود خوبتر ز ملك ]اي[راجه
  لكمنس و اكس ز نكند هيچ    كارهاي چنان كه او كرده

  حكايت چگونه بود؟ آن  راجه بهوج پرسيد كه 
در حكومت راجه آبادي اوجين طول سيزده  ،اند كه وقتي كه راجه بكرماجيت در اوجين بودوردهچنين آ :لعبت گفت

بود و جميع مردم از احدي در شهر گرسنه و تشنه ن و ،همتاسخاوت و شجاعت بي راجه در .هوكر نه و عرض روهك
مال غيري طمع نداشت و درعلوم كرد و بر زن بيگانه دست خيانت دراز نميه احدي بو  ار بودندگو پرهيز[ا]ت بمح

زر ه مشغول. ب قّح كس در يادبازي مدام گريزان و همهبل بودند و از شراب خوردن و قمارهندي و فارسي جميع مردم قا
بر خود  ،كردندمي نيكيهر چند كه  .شتست و خواهد گذا گذران ،دينظر آه چه كه بهر ،و مال چندان اعتقاد نداشتند

هر چهار قوم در دهرم خودها ثابت قدم بودند. راجه نيز  ،شمردند. برهمني و چهتري و بيس و سودرر نميبب و تكعج
ب و روز از احوال مردم با خبر ميش .توانست ديدديگر نمي ،كردرش ميفرزندان پرو طرزه مردمان شهر و واليت را ب

نام  ساهو دينباليك  بردند.سر ميه م اوقات را بروخوشحالي و خه راجه بر رعايا مهربان بودند و ب ةبود. وزرا و غير
ا كار خود ما ،زر بسيار جمع نموديم خاطر آورد كهه يك روز ب شمار داشت.ن بود. زر و مال بيطّمتو در اوجين ،داشت
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نام  از زيادتي مال در واليت .آن را گذاشته خواهم رفت. آن مال همراه من نخواهد رفت ،نساختيم. مال و زري كه دارم
ه صحيك  .اينطور در دل آورد و برهمنان معابدان را طلب نمود ده كه در وقت سفر همراه ما باشد.چه فاي ،روشن نباشد

طواف تيرتها از راجه بكرماجيت و با قوم و ه ب هه همراه خود گرفصفرزندان گذاشته و يك حه ه بصكرد و يك حخيرات 
د كه هر كس هم رسانيده و در شهر خبر كردنه ابه و اسپ و نوكر بسيار برّه تيرتها گشت و عجمتو قبيله رخصت شده

 ،كس كه براي خوردن و پوشيدن پارچه نداشته باشدهر يتعال اهللانشا ،همراه ما راهي شوند ،باشدداشته  طواف تيرتها ةاراد
گيران از آب و طعام خبر ابه سوار كردهرّها را بر عآن ،ت پاي رفتن نداشته باشدوآن مردم كرده خواهم داد. هر كه قسامان 

هر  :كردميندا  ،رفتانه شدند و در شهر و واليت كه ميو از شنيدن اين خبر بسيار مردمان همراه ساهو مذكور رو1.دنباش
 زر و مال صرف ،طواف نمود اچون تمام تيرتهگيران خواهم بود.اسباب خبر ةهمبه همراه ما بيايد.  ،دتهيرتهه دار ةكه اراد

جنگالت بايد گرديد. شب و روز مي دريا در بيابان و ةراه كناره ب ،امطر آورد كه روي زمين را سير كردهشده. بعده در خا
اگر يك مرتبه  آورد كهخاطر ميه نداشت و گاهي ب دلبستگي زن و فرزندانه ب ،بود  انه و تعاليبحس قّحگرديد و در ياد 

جاي ه ب يزي سوغات براي راجه بايد برد.آن بود كه چ صحدر تف 2بينمبايشان مالزمت راجه بكرماجيت شوم و قدم ه ب
 كرانتاز چندر هآن حوض يك ديوال ةمارت عالي و در آن يك حوض و كنارجا عدريا جنگل بود و در آن ةرسيد كه كنار

از  را ديوار دارند. ساهو جان تكيه بربيند كه مرد و زن بي ،آمدكرانت. و در آن ديواله دراست و فرش آن حوض از چندر
د و اين كه هر دو مرد و زن چشم خود نديده بوه عمارت عالي هرگز ب رطواين ب آمد و گفت كهجديدن آن حالت تع

مالزمت راجه ه سببي سازد كه اين افسانه را ب تعالي  قّحگويند. يهمين است كه سخن نم ،اندالقايمحي اند ونشسته
راجه اين هر دو زنده  هجتعالي از تو اهللانشا ،رمبراجه ه همين سوغات ب ،است بهتر آن .مبكرماجيت رفته معلوم نماي

براي  ،ت در اوجين رسيددراهي شد. بعد از م جانب اوجينه آمده بن را در خاطر آورده از ديواله براي خواهند شد.
خاطر آورد ه ب .از احوال ساهو پرسش نمودپاي گرفت. راجه او را در بغل گرفت و شادماني كرد  و مالزمت راجه رفت

ديدن ما آمده ه خواهش تمام به طور مردم بزرگ بي مرا چه عظيم بخشيده است كه ايندولت تعالي قّحكه من چه دولتمندم 
ه ب 4هامت نمودن راجه خاطر جمع شده و غمساهو مذكور از مالز دينپال. داددل و جان مي 3ه واز ديداخالص  ،است

شود. بعد از پيشكشها از قسم  ديده مردم قبيله را [و] خود رفت كه زن و فرزند نةخاه ل نموده رخصت شده بدشادي مب
  .او داده رانيده و راجه نيز از اسپ و فيل و چيزها بسيار بذرا گ - جيو -  خوشحالي تمام راجه ه جواهر و پارچه گرفته ب

شنيدن راجه بكرماجيت را از  تفصيل بيان نمود.ه ب ،ديده بود ه][ك ساهو حقيقت آن حوض و ديواله و مرد و زن دينبال
ود قرار داده همراهي ما خ بر [ه]رامحنت  را گفت كه 5نين جاي ديدنيست. ساهوچاين اين افسانه شوق غالب شد كه

منزل راه طي ه منزل ب .آن صوب شد هفاق يكديگر متوجتّاه راجه و ساهو ب .. ساهو قبول كردنماييدبو آن جاي را  بكنيد
آمد و از ديدن در در ديواله ،الب غسل كردم شد و در تارورسيدند. راجه بكرماجيت بسيار خ كرده در همان ديواله

سجانه قّ حدرگاه ه ب و زن را ديده حيران بيشتر شد.مرد  ال و نقره و آن صورتر ماند كه تمام عمارت از طيعمارت متح
 از ميان ديواله آواز آمد كه ،اثنادار شوند و در حرف و حكايت درآيند. هم در اين جان كرد كه هر دو اينها اجاتنم تعالي

                                                             
  .اصل: باشد 1
  .بوبيناصل:  2
  ديدن.اصل:  3
  .غمهاياصل:  4
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پس جان خود را نثار كن و هر دو را از خون خود غسل ده تا  ،دار شوندداري كه مرد و زن جان نيتاگر اين ! اي شخص
اين از  ،ن من اين هر دو اگر زنده شوندخاطر آورد كه از مرده راجه بكرماجيت ب! حكم خدا زنده شونده اين هر دو ب

 ،خون خود غسل دهمه بهتر آن است كه اين هر دو را ب .واب عظيم خواهد بود؟ يك روز ما را هم مردن استثبهتر كدام 
جاري  هنوز خون ،راجه شمشير از ميان بر آورده بر حلق خود كشيد .1ببينندر دو زنده شوند. تماشاي دنيا را تا اين ه
 ،هر دو راجه التماس نمود كه! تو باشد ةچه ارادلب هرفرمود كه بط ،حاضر شده دست راجه گرفتد كه بهگوتي نشده بو

اين روش ه من رسيده به چون تعريف عمل نيك تو ب .هر دو صورت من است بهگوتي فرمود كه زنده شوند. ،و زنمرد 
راجه  !دهمبطلب كه مي ،تو باشد ةچه ارادهر شوديصورت آدم در اندك چيز ضايع ما لّو ا 2ببينمنشسته بودم كه ترا 

بهگوتي همچنان  فراغت بگذرانند.ه دار شوند و چند روز بمن همين است كه هر دو صورت جان ةاراد التماس نمود كه
  ه شكرانه كرده و روانه اوجين شد.راج است.بر خ دار شدههر دو صورت جاندر ساعت  ؛كرد

   :قطعه .نهدپاي بر اين تخت  ،اين قدرت داشته باشدكه هر !اي راجه بهوج و گفت كه رسانيد جانلعبت هشتم سخن اي
  شتن بر تختيبنهد پاي خو  بختبهوج عالي هخواست تا راج

  پاي خود را از آن سرير كشيد    ين بشنيداماجرا چون ز لعبت 
)9( 

نام خنده كرد و لعبت نهم مكتاولي ،دتخت پاي نهد و بنشينر آن روز ديگر راجه بهوج ساعت نيك خوش كرده خواست ب
  :رباعي .بر اين تخت بنشيند ،كه مثل راجه بكرماجيت كاري كندهر !اي راجه بهوج گفت كه

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    بود خوبتر ز ملك ايراجه
  لكمنس و اكس ز نكند هيچ    كارهاي چنان كه او كرده

  آن حكايت چگونه بود؟  سيد كهراجه بهوج پر
ه ب راماك انعام و ،عرض رسانده بت گفت: راجه بكرماجيت قرار نموده بود كه هر كس از واليت آمده سخنان عجوبه بلع

كرده  خرج زر بسيار اجنهيك م كشمير لكمدعا كرد و اظهار نمود كه در  يك روز يك برهمن آمده او مرحمت شود.
گويد او مي .بهگوتيست ةجا يك ديوالر آنگيرد. دنمي آب در آن حوض قرار ،كردد. هر چند تالش ميتاالب راست نمو

تاالب  ،خوشي خود خون خود را در آن بريزدهب ،ن گويندلچه شبطياو را  ،دو عادت داشته باشدكه اگر شخصي سي و 
كس هرحوض گذاشته قرار داده است.  اجن چند صورت طال را صورت آدم راست كرده و بر آنهآن م آب فراوان شود.

گذرد كه هيچت مديد ميدم او بدهم.ه اين صورت طال ب ،خود را بكشد و خون خود در اين تاالب باندازد ،خوشيهكه ب
نمودند كه  رهنمونبنا بر آن معابدان  ،ا فرزند نبودكه آن مهاجن ر رضاي خود آمده رجوع نگرديده است. چونه كس ب

از آن حوض آب  انرداندگان و رهگذران و جانورد و رگيقرار آب  يك تاالب راست بكن و هر وقتي كه در آن تاالب
 تا امروز در آن تاالب آب قرار د.د خواهد شلّوتو پسر تو ةعنايت الهي در خانه واب عظيم خواهد بود و بث تا ترا ،خورند

كسي  د كهگوياست و مي منتظرعاجز و  جنا چه فايده كه آب قرار نگيرد. آن مهامفانگرفته يك تاالب راست نموده 
ال حراجه بكرماجيت از شنيدن اين افسانه خوش رسد. عادمه فيل او بطُما از  ةراددر اينجا بيايد و ا ،مرد و دولتمند ،باشد
تو بسيار خواهم داد. راجه آن برهمن را ه همراه ما بيا و آنجا را نما كه زر ب ر بسيار به برهمن بخشيد و گفت كهز ،شد

مدارات بسيار نمود و آن مهاجن خدمتگذاري و  سرعت تمام در آنجا رسيدند.ه ب ،ندراهي شدفاق يكديگر تّاه گرفته ب
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دريغ نخواهم  ،رام رسدصد من كار تو اندآيم. اگر از ترراجه گفت كه درد ترا شنيده مي را باز نمود. خود احوال گذشته
ه زبان آورده هر دو دست ب رو تعالي ب انهحبس قّنام ح اهم نمود.تو صرف خو د آرزو جان خود را در ركابصه كرد و ب

از غالف بر آورده بر حلق خود مي رسد. بر آن حوض رفته شمشير حصوله بعا اين مهاجن دكه م 1هنياز برداشتدرگاه بي
ه چبطلب هر و گفت كه ست راجه بكرماجيت گرفتهنوز خون جاري نشده بود كه بهگوتي آمده د ،خواست كه براند

 ،ين تاالب آب فراوان گرددا در ،راجه گفت: آگر بر من مهرباني فرمودند و رحم آوردند !دهمميتو ه ب ،دتو باش ةاراد
آن  .باال خواهد رفت تاالب ةسال زياده گردد و از كناره كه آب اين تاالب سال ببهگوتي قبول كرد  هرگز كم نشود.

 نظر راجهه كش آورده بر بسيار و پارچه از قسم پيش و زمهاجن دويده در پاي راجه بكرماجيت افتاد و آن صورت طال
ه سوار شده در ساعت ب (؟)خود بر چولپاله ،رهمن خيرات كردهمان به ها از مهاجن گرفته بزگذرانيده. راجه همه چي

  :قطعهاين سرير پاي نهد.  بر ،كه اين قدرت داشته باشدهر !اي راجه بهوج لعبت نهم گفت كه. اوجين رسيد
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  اجه بهوج عالي بختخواست تا ر

  پاي خود را از آن سرير كشيد.    شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 
 
)10( 

نام تبسم نمود و گفت كه اي لعبت دهم سامان .روز ديگر راجه بهوج ساعت همايون ديده خواست كه بر آن تخت بنشيند
  :قطعه .تخت بنشيند بر اين ،كند كاري هر كس كه مثل بكرماجيت !راجه بهوج

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    بود خوبتر ز ملك ايراجه
  لكمنس و اكس ز نكند هيچ    كارهاي چنان كه او كرده

  كرد؟ شما چه كارها مي ةج پرسيد كه راجوراجه به
رف ميپ را هر طافكني. اسصيد جهته ب ،فته بودرعزم شكار ه اند كه روزي راجه بكرماجيت بلعبت گفت: چنين آورده

 ،كرده ايستاده است م جمعيزهدر اثناء راه يك زال را ديد كه  هيچ جانور در نظر نيامد و از لشكر خود جدا شده ،تاخت
كرده ايستاده معجتيست كه بار مد !سراي پ زال گفت كه ،چون راجه نزديك رسيد كس نيست كه بار بر سر او بنهد.هيچ

از دست زال  ،چون نزديك رسانيد ز اسپ فرود آمده و بار بر داشته.ر من بنهد. راجه اكس نيست كه بار بر سهيچ ،ام
بوالدي مالقات كني. ناراني ه ب ،كني اگر هوش داريمي هزل منه ب !زمين افتاد. زال گفت: اي پسربر  چندان فوت نشده

جانب جنوب ه ب زال گفت كه ؟دارد ف است و چه نامراني كدام طر !اي مادر بار آن را بر سر آورده پرسيد كه راجه
منزل راهي ه راجه منزل ب راسته.يقيمتي آراسته و پي بيجواهرهاه نام شهريست و تمام حصار و بازار مرصع ب) ؟(نجيك

خنده ه ب ،همين كه راجه را ديد ،وسيده افتادهپآدمي سر سة كابيند كه  هچ ،جاي رسيده ب ،چون چند منزل رفت .شد
سر ة كاس ؟ايو چه بوده ايعث خنده چيست و چكارهبا ب شده حيران ماند و پرسيد كهجمتعاين معني  راجه از .آمددر

 و پرسيد كه افزود راجه را حيرت بر حيرت د رسيد.زبان گشاد و گفت: چند ساعت باقيست كه سر تو نيز اينجا خواه
باشد. پس هر كه از اين وكي بر سر راه ميصورت جه كه ديوي ب ستييجاگفت: چند قدم بيشتر از اينجا  سبب چيست؟

گاه هر .كراه تيل آتش كنزير اين  و زخيتماشاي ترا خواهم نمود بر گويد كهان شيرين فريفته ميسخنه او را ب ،راه بگذرد
پس جوكي  .دهدجوكي خبر ميه مسافر ب ،شودرم ميگگاه تيل هر .ني تا عجايبات نمايممرا خبر ك ،رم شودگتيل مذكور 

 ،ازددناجوكي در بغل گرفته در آن كراه ميپس  ،گرددكراه مي هر گاه گرد .ردگگرد اين كراه به ب گرد گويد كهمده ميآ

                                                             
  اصل: برداشت. 1



Anhang: Kišanbilās

 
 
 
 

XXXV 
 

ال حاين ه ا از دست جوكي دغا خورده بما ،يماندازد و مايان هر چهار سر ديوها اينجا ميخورد و استخوانكباب كرده مي
چيزي  ،چه كنم من !سر ةكاساي  كه پرسيد بكرماجيت دو پاره كنيم. راه م كه كوقدر قدرت داشتي اين الّانه،م ويرسيد

ل وا ،دانمتو بگوي كه من نمي ،1يردسوختن بگ شگويم وقتي كه زير كراه آتتو ميه ب ،كاسه گفت: اگر تواني عالج داري؟
جوكي را گرفته  ،ر زور داشته باشياگ گردد،كه گرد كراه جوكي مذكور ب وقتي .بكنم ،گفت بعده هرچه خواهي نمايمرا ب

شد و در طفيل تو زنده خواهيم ه ب ،از آن ميل بر مايان انداز ايپاره ،چون تمام وجود او سوخته شود !در كراه انداز
به آن طرف چند قدم رفته ديد جوكي  ،راجه خوش شد آسان بكنيم. ،دييش آپكه ترا  يمهمخدمت تو حاضر باشيم. هر 

د كه يشتر خواند و نزديك خود نشاند و پرسيپ او تعظيم كرد  ،جوكي و راجه بكرماجيت دچار شد نظر .نشسته است
يك لحظه  جوكي گفت كه گفت و رضا خواست. ،ودچه براجه بكرماجيت آن؟ رويمي آي و كجاكيستي؟ و از كجا مي

راجه از  گرد اين كراه شويد.ه رد بگ 2]،[شد رمگ تيلوقتي كه  ؛دنيكاندك زير اين كراه آتش سوزان  ،يناز من تماشاي بب
چون تيل گرم  .خاست و نمودجوكي بر بعده خواهم كرد. ،بنماييدل مرا وا ،دانمگفت كه من نمي.راز شنيده بود سرة كاس
تيل در جام آن  ،بعد از آن ر كراه انداخت در ساعت سوخته شد.را در بغل گرفته دجوكي راجه  ،گرد بگرديده گرد ب ،شد
 شما را ياد كنم. هر چهار ،يش آيدپمرا مشكل  يو مهمگاه كاري هر سوگند گرفت كه از آنهاجانب كاسه رفت ه ده بكر

در چشم زدن حاضر  ،جا كه طلب نماييند هرعهد نمود ،سر قبول كردند ه[هاي]كس در ساعت حاضر خواهند شد كاس
همان ساعت  ،هاي سر ريختراجه آن تيل را بر آن كاسه آريم.جا ه دانسته بخود سعادت  ،خدمتي كه فرماييهر شويم و 
 ةدرواز .بعده در شهري رسيد يشتر راهي شد.پخود  كرده اعودراجه ايشان را  .سته ايستاده شدنددست ادب ب ،ندزنده شد

رون خواهد بود. چون اندشهر انبوالدي راني همين  در دل گفت كه .بهتر از آن ديد ،بودكه زال گفته  آن شهر قسمي
ان جبيهر كه اين گنجشك  راجه را مانع نمود و گفت كه حكم راني اين است كه ،بود يك جوكي نشسته ،آمددروازه در

لهيچن چند آسازم و جوكي مي شيدهتراسر ،انهد و الّآن زمان اندرون دروازه برو ،دست من دهده را در تمام روز گرفته ب
 اندرون خواهي ،دست من دهيه را گرفته ب انجاگر تو اين گنجشك بي .ندااي واليتههمه راجه ،رد پيشندگي كه يها

گرفتن اين چه دشوار خواهد بود.  ،چون ديد كه گنجشك افتاده است ه خواهد بود.ينترا نيز همين معا نهوگر ،رفت
ت راجه بر درخچون  بر درخت رفت. ،ن زمان گنجشك پريدهاهم، د شد كه بگيردخاطر آورد و در گرفتن مقيه ب اينطور
در  ،آخر آن چهار ديو را ياد كرد ،طور تا سه پهر گذرانيدهمين ،از درخت فرود آمد جهرا زگنجشك در زمين آمد با ،رفت

ديوان  هر كردند كه اين را گرفته بدهند.راجه حقيقت گنجشك ظا دست بسته ايستاده شدند. ،اضر شدندساعت ح
از  گنجشك مذكور را پرانيد و گفت كه جوكي. دست جوكي داده راجه ب ،راجه دادنده الفور گرفته بگنجشك را في

ديد  .نمود و خود اندرون رفت رخصتبعده ديوان را  .طور سه مراتب گرفته دادراجه همين! دست من پريد. باز گرفته بده
اران آن راجه متعاقب متكيك راجه بر يك پاي ايستاده و خد اند وها چندي ايستادهده نشسته و راجهعام داكه راني بار

راني  كه راجه گفت ؟ايپاي چرا ايستادهيكبه  جه رفت و سالم كرد و پرسيد كه را راجه بكرماجيت نزديك آن هستند.
ماه گذشته است و دو  بستري خود قبول كنم. ما را چهارمه او را به ،پاي بايستديك به ماه شرط كرده كه اگر كسي شش

دانيم كه اين از شما ما مي ،ه گرفتاريدشاقّ محنتبراي سهل كار شما  ت به آن راجه گفت كهراجه بكرماجي ماه باقيست.
ي شود كه مرا قسم ،تنگ آمده بوده بجا آرم. چون آن راجه ه حكم ب ،اين بنده بفرماينده اگر ب .ام نخواهد رسيدصره انب

ت و راجه سبنشهايل شده  ،ر ماه ايستاده بودچها پاي تايكه د گفتن اين سخن كه بمجرّه ب .كسي از محنت رهاي دهد

                                                             
  .بگويداصل:  1
  .رم كردگاصل:  2
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پاي راجه بكرماجيت در دست خود  ،ديوان حاضر شدند ايستاده شد و آن ديوان را ياد كرد. او  جايه ب بكرماجيت
اي راني  راني پيغام كرد كه رماه گذشت. راجه ب ت ششدم ،پاي ايستادهيكبه گفت كه مي ،ديدكه ميهر .گرفتند

چهار مراتب راني را در  ،كه در چهار پاس شبراني گفت: هر !يمانپس تو هم وفاي قرار خود  ،ه گذشتدوع !انبوالدي
چون اين سخن از  ها خواهم داشت.چيله ةدر زمرگوش پوشانيده ه نه سرتراشيده حلقه باوالّ ؛او را قبول دارم ،سخن آرد

گويد كه در راني مي ؟الحال چه بايد كرد !راجه اي گفت كه .كه چهار ماه ايستاده بود پيش آن راجه رفت ،زبان راني شنيد
راجه  اين كار طاقت من نيست. آن راجه گفت كه ارم.وو را سزاا چهار پهر شب چهار دفعه مرا در سخن آرد. من

مصلحت با آن چهار  ،دعوي نموده ال ،اين چهار ماه محنت كرده بود چرا كه قبل از ،راجه جست آنبكرماجيت رضاي 
اين بسيار سهل  ديوان التماس كردند كه؟ آورد وانراني را به كدام طريق در سخن ت ،و در ميان آورد كه در چهار پهردي

ديده و  مايان ،نوبت به نوبت بگوييد شما يك حكايت مختلف ،دمايان هر چهار كس چهار جاي خواهيم مان .است
ه غصه شنود و از شنيدن دروغ بير راستي سخن ديگر نميغه ب ،است اين از دروغ بيزار و دروغ خواهيم گفت ،دانسته

سيد كه كدام جاها پرراجه  او نمايند كه منكر نشود. ياد وهي ،پس هر مرتبه سخن گويد .دخواهد آمد و سخن خواهد كر
. م گفت كه در سبووسي. حمايلدر م گفت كه ود. يكي گفت كه در چراغ د نشست كه به شمايان حكايت بكنم؟خواهي

همان  ،شام گشادة چيهتاب دراچاه مغرب فرو رفت و مه راجه قبول كرد. چون آفتاب ب پلنگ. ةدر پاي چهارم گفت كه
آن كار شده به جانب راني  در سعي ،گفتنندها وچه دينآرام گرفتند. راجه نيز آ ،ر كرده بودندرّكه مق جاي چهار ديو چهار

 ،راجه نيز بر پلنگ كه نزديك راني بود ،نشسته ،عام دادهد كه راني بارچون قريب دربار رسيراجه  .راهي شد يدانبوال
راجه آن  !در پي آن كار شويد ،ددانيد كه اگر چيزي هنر ميراجه گفتن راني به بانرّمق ،اني پرده در ميان انداختر .نشست

اصال  ،فتبه راني گفتن گر طنمراجه چندين كالم از هر  ،لوا .ديوها را ياد كرد و سعي بر آوردن سخنان مستعد شد
از شما چند روز است كه در شهر  !چراغ راني اي :جانب چراغ نمود و گفته بسيار روي بتأمل جواب نداد. راجه بعد از 

بلكه  ،ن التفاتي ندارداو اظهار كنيم و راني شما چنداه هيچ آشناي نداريم كه احوال نيك و بد ب ،راه دور اينجا رسيديم
چراغ  و فردا راه خود گيرم. روز آرم ه شب ب ،يياگر حكايتي بگو .پس همين شب ما و تو هستيم ،ويدگسخن هم نمي

خوب  .د نشده و نخواهد شدلّل تو هيچ كس در شجاعت و سخاوت تومث ،يياهراجه ةتاج هم تو !گفت كه اي راجه
گوهر  قدر :مصرع ؟داندقدر شما را چه مي ،اين ،ايدراني آمده در شهر اين قسم ،اشتهرا گذ نكرديد كه مثل شهر اوجين
  شاه داند يا بداند جوهري 

بعد از  ،نمودريزه كرده استخوان من ريزه تلَآب داده محكم  ل مرا آوردهالگَل اين تاالبم و گمن  - جيو سالمت -راجه 
سواي اين سه شبانروز در  وندارم وجود خود ه گردد كه خبر بمن مي زبلكه تا اين زمان مغ ،ختهآن بر چرخ سفاله سا

اين آورده كه  ةچشم مرا خريده در خانالحال كنيزك شوخ .آتش سوخت ،ت مانده بودوچه طاقت و قآن آتش سوخته
ترس گاهي مهر ناسوزد و اين بييهميشه روغن تلخ پر كرده و فتيله ساخته بر زبان من نهاده كه تمام شب زبان م

فرمايش افسانه بر اين  ،سوزدمي ترينمكزبان اين  -  سالمت –پس راجه  ،يابم صتموده كه باري اندك فرنن رخصت
  م و درد من نيز فراموش خواهد شد.حاضر باش ،انه به زبان مبارك خود بفرماينديك افس ،بنده فرموديد

مده آ گتنه بي او تمام مردم شهر دكه از تع ،ويخهر پسري داشت بددر يك ش يرا !راجه گفت كه اي چراغ )10.1(
جان ه ب ادهزي رايدمايان از تع - جيو -كه راجه شدند   خواهداد شده پيش راجه رفته جامردم شهر يك ،بودند. روزي

در دل  ؛راجه را عدالت شهر الزم بايستيشويم.رخصت مي ،نهامانيم و الّما در شهر شما مي ،دهيداگر داد مايان مي ،آمديم
ويران نبايد ساخت. براي خاطر يك كس چندين هزار كس را  ،ستا دانابآتمام شهر من  كه از اين مردم  خود فكر كرده
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 .در نمايمه اهللا از خانه بخلق تيهفارنياز پرورش يافته الكن براي هزار ناز و به من يك پسر است كه  ةاگر چه در خان
چون در آن  .بيند كه سه برگ است هچ ،مدزاده از مجلس بيرون آچون راي .را طلبيده برگ تنبول در دست دادالحال پسر

آمدپسر از شهر بر ،م كه اشارت اخراج كردن همين بودااي.  
 همراهيبه ران رفت و ياران نزد يا ،باز بر گشته .نكردممالقات  يارانبه ياد آمد كه چه بد كردم  ،راه رفت چون چند قدم

  :فرد .نكردنداصال قبول  ،شدند مانع ميپسر هر چ .مستعد شدند زادهراي

  و قدم تو (؟) ما سر جا كه خراميهر   جهان از غم تو سود بيااي 
تمام روز راه طي  ،فاق يكديگر مسافر شدنداتّهغار ب هر چهار يار ،زادهاط و چهارم راييوم خسي ،م درودگرود ،يكي زرگر

كديگر قرار در ميان ي ،ر درخت فرود آمدندصحرا زيدر  بالضّرورت .هيچ آباداني نبود جاند كه در آنجاي رسيده كرده ب
اختيار  ارجنل وپاس ا همه قبول كردند. ،پاس بيدار باشيم يكيك .مناسب نيست ،پاسبان بودنكردند كه چنين جاي بي

م زرگر وپاس د .هوش شودبي آدمي ب صورت ساخت كه از ديدن آنتيشه بر گرفت و از چوبراي بيداري ، كرد
زرگر در حال زر از خريطه بر  .خود نموده ار هنرنجزيور ندارد. زرگر گفت كه  ا زر وما ،ورتيستديد كه ص ،استخبر

در  .ا برهنهما ،صورتي ديد ،استاط برخيوم خپاس سي گوش و گلو و دست آن صورت انداخت.در  ،ر ساختهيوز ،آورده
پاس چهارم كه  خواب رفت.ه ده پوشانيد و بار كريرخت ت ور يك دستهفالفي ؟و برهنه باشد دل خود گفت: من بوده

خود را نيز بايد هنر ما .اندو دانست كه ياران هنر خود نموده ديد كه عجب صورتيست ،استخبر ،زاده بودنوبت راي
جان كرامت  !ول شد و در خواست كرد كه خداوندتعالي مشغ قّحگي ددر بن ،در حال دست و پاي خود شسته ظاهر كرد.

روز  د،گشا هيچچون آفتاب صبح در ورت مايل گشت.از ديدن صزاده راي ،جا آورده شكرانه ب ةسجد .ر شدداجان ،نما
 همه را طمع آن صورت در دل جا گرفته در يكديگر .ديدند كه صورت گوياست ،هم بيدار شدند ياران ديگر ،روشن شد

 ه نام و نشان اين كجا بود؟ناالّ من است و ةتراشيدچرا كه  ،بديزگفت كه اين صورت مرا  ارنجپسر  مناقشه كردن گرفتند.

پرده از من  زيب چرا كه ،فت كه اين مرا سزاوار استاط گيخ درخور من است. ،نق اين را من دادمفت كه روگزرگر 
  .شايد كه از دعاي من زنده شد رام زاده گفت كهراي شد.

  :قطعه .هر چهار طول كشيد ةادلجم
  بد ك و زين كرا بنگري ز هر    1رندگق همچو تيربين خلنفس

  تراشند جمله جانب خودمي  دست ه ض گرفته باز غرَ 2گزلكي
 ،تسزاوار اس رانجدروغ گفت كه اين زن به پسر  ،نستهچراغ ديده و دا كدام ميزيبد؟ه بزن  چراغ گفت كه آنه راجه ب

به راي نز آن. تو دريافت شدفهم و فراست  !جانب چراغ گفت كه اي چراغه آلوده باوست. راني خشم ةچرا كه تراشيد
بكرماجيت گفت كه يك بعده  خود نموده بودند. هنر ،اطيرگر و خو ز ارجن .زاده اليق است كه از دعاي او زنده شد

از  حال چراغ افسانه گفت و پاسيه تا ب :ه شد و گفتجمتو سبو جانبه بپس . نواخت طبل ،آمديددر رانيمرتبه در سخن
چرا كه ترا ترس از جان  ،ها هستيتو فخر راجه !سبو گفت كه اي راجه !چيزي تو هم بگوي ،اگر تواني .شب گذشت
 ره،ذ و ؟مهتر را چه داندتر قدر هكتمييز آمدي اين بي مهربيلك اين در م ،خود گذاشته ا بد كردي كه شهرما ،خود نيست

ب ديم و يك روز مرتّچرا كه محنت برابر كشي ،چراغ يكيستو  احوال ما -جيو سالمت -راجه  ؟آفتاب چه شناسد يةپا
 ،شومكه خالي ميوقتي .مبتا هنوز لبالب پر آ را چراغ و ما را از آب پر كرده او ،جا آمديميك وفااين بي ةشديم و در خان

                                                             
  .گرنداصل: تيره 1
  .اصل: كنكي 2
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ميام كه من د نديدهمحنت در عمر خو نطوريا .كندچاه عميق آويزان كرده باز پر مي در ،محكم بسته نسر گلوي ما را از
چگونه حكايت كنم چنان ،نداريم هميمومانند سوراخ  ،فرمايندبر كمترين فرمايش افسانه مي - المتس –پس راجه  ،بينم

  :راجه بكرماجيت گفت !چنان فرمايندزبان مبارك فرمودند آنه چه همراه چراغ ب
ل و عهد كرده بودند كه هر كه او ندت بسيار داشتبير با خود محاند كه در شهري پسر راجه و پسر وزآورده (10.2)

شما را بايد كه زن خود را گفت كه  .ل شادي پسر راجه شدوپس ا .1دتبفرس ل زن خود نزد دوستوشب ا ،كتخدا شود
ست و ازن از شنيدن اين ماجرا برخ .وفا هعدموجب آن كه الكريم اذا وه ب ؛كه من با او عهد دارم برويد در خانه وزيرزاده

زن قرار  .آالت عروسانه بگيرندزيور از اوخواستند تا  ،خوردند2بر چندي دزدان  ،در اثنا راه .وزيرزاده روان شد ةخانه ب
بكنيد.  ،چه رضاي شما باشدپس هر .تا من فراغت كرده نزد شما بيايم ،مهلت دهيدساعتي شما مرا  !كرد كه اي ياران

 ةمال !خوش آمدي ر،اي خواه :حيران شد و گفت ،همين كه وزيرزاده ديد .ده رسيدوزيرزا ةخانه زن ب ،دزدان قبول كردند
خورده روكه  دزدان رسيد مقامه ب ،زن بازگشت خص كرد.رّدر گلوي زن انداخت و م ،كرور بودكه قيمت آن نه  اريدومر

گفتند كه  ،را ديدند هكزندست آورده چون ه نقب زده زر و زيور بسيار بسوداگري  ةديد كه دزدان در خان ،دبودن
بلكه بايد افزود. از طرف دزدان زيور بسيار پوشانيده  ،چيزي نبايد گرفت ،ينا از ،ورت بر ما مبارك شدعخوردن اين 3رب

درگاه ه زاده شكر براي .خوردن دزدان و سلوك وزيرزاده نزد شوهر خود بيان نمودرو خانه آمدهه زن ب .رخصت كردند
؟ ند داردلب تمها كدام هاز اين !راجه بكرماجيت پرسيد كه اي سبو عيش گذرانيد.ه ده تمام شب بجا آوره تعالي ب باري

ت پسر راجه كه مهندلب !وغگويل نااليق درعقبياي  :جانب سبو ديد و گفته راني خشمگين شده ب دزد. :سبو گفت
دو  .سخن درآمده اهد كرد كه راني دو مرتبه ببكرماجيت سبو را شراجه  پسر وزير فرستاد. ةخانه و ناموس خود را ب ننگ

  ديگر باقيست. آن نيز آسان خواهد شد.  مرتبه
پايه عرض كرد  .روز آيده كه شب ب ييك حكايت تو بگو !پلنگ ةگفت كه اي پاي گنپل ةراجه بكرماجيت به پاي ،بعده

ريزه  ه آوردهار زيرست از گوشتم جدا كرد و م راني پوحكه ب بريده امر ارنج .درختي بودم از صندل(؟) لكههكه در باغ نو
چه توانم  ؛سيرت مجبورمفرش راني ديوه ندم را از طناب محكم كرده بببندتراشيده پايه ساخت و  ساخت و از تيشه

د دربي :فرد ست ا نجات منور فرمايند كه طپس همان ،اگر قسمتي كه با چراغ و با سبو از زبان خود ارشاد كردند .گفت
  ؟چه درد است 4اند كه در سينهچه د

بهگوتي  ةپسر در ديوالروزي  .سوداگري پسري داشت آگره 5راند كه در شهچنين آورده :راجه بكرماجيت گفت (10.3)
پيش پدر خود رفت  ت كردهين ،سر خود را به بهگوتي قبول نمود ،روي او شد ةجمال ديد. آشفتدختري صاحب ،رفته بود

د كه دختر خود را به پسر من الطلب به پدر دختر پيغام كرحسب آن ساهو .خود باز نمود شت به پدرگذو حقيقت سر
ه ب داماد بمعةرا  دختر ،پس روزي .مطلوب رسيده طالب ب ،در ساعت نيك كار خير كردند ،پدر دختر قبول كرد بده.
ه مستعد شد و خود را در آن خاطر آمد و در اداي وعده عده كرده ببهگوتي رسيد و ةديورچون نزديك  .يافت بردض

 ،در آن ديوره رفت حصتفه بهمراهي كه پسر وزير بود  ،دير شد ديوره رسانيده سر خود بريده پيش بهگوتي نهاد. چون

                                                             
  بفريسد.اصل:  1
  .رواصل:  2
  .رواصل:  3
  .در اين سينهاصل:  4
  شهري.اصل:  5
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طعنه خواهند كرد خلق بر من  ،كنمنميموافقت اين  وزير با خود انديشيد كه اگر منپسر  .است بريده افتاده ديد كه سر
جا ندختر در آ ،بعد از ساعتي .پسر وزير نيز سر خود بريده نهاد كشته باشد طمع اين نماند. ين عورتاسبب ه كه او را ب

جاي اقرا نمود كه خود همان ،چه واقعه بود و كدام حادثه بر من افتادناير ماند و گفت كه يمتح ،رفته هر دو را كشته ديد
دختر از  كه زنده خواهند شد. اين سرها را بر تن هر دو بنه !ي دخترآمد كه اديواره بر زاين بود كه آوازي ا هم در .بسوزد

وزيرزاده گذاشت. هر دو  ةشوهر خود نهاد و سر شوهر خود بر تن ةتن جلدي تمام سر وزيرزاده را بره خوشحالي آواز ب
كه اين مرا  تن آغاز كرد !ستا عروس مناين گفت كه  . سرميان سر و تن مناقشه ظاهر شده ب .در حال زنده شدند

انسته پايه اختالف كرده د ؟بگوي كه زن از سر باشد يا از تنه !راجه بكرماجيت از پايه پرسيد كه اي پايه! درخور است
 .معاف كردم ،چرا كه دشنام دادي !عقلخوي ناقصراني در غضب آمد و گفت كه اي بد تن باشد. دروغ گفت كه زن از

راجه  چرا كه سر بادشاه است و تن مركب. ،اين زن از سر باشد ،گوييكني و دروغ ميمي گستاخيحضور ما ه حاال كه ب
ديگر باقي ماند. آن  ةك مرتبي .سه مرتبه شما را در سخن در آورديم !بكرماجيت پايه را شاهد گرفت و گفت كه اي راني

  خواهد كرد.آسان  قّحنيز 
 روزه تا شب را ب ،ييحكايتي گو ،اگر تواني ،مانده است شب راني گفت كه يك پاس به حمايلبعده راجه بكرماجيت 

دست راني ه چند سوداگر مرا آورده ب )؟(دهرم ،دريا بودم من مرواريد -  جيو سالمت - مايل عرض كرد كه راجه ح. آرم
كند و سخن غيري در كسي حرف و حكايت نميه باشد و بت سنگي ميبين بدبخت هميشه مانند فروخت و ا گويدروغ

 ام و سواي اين مراراه افتادهدم كه در صحبت اين بدعذاب كرده بو طورچ كه مايان در آفريد سابق دانمنمي .آردوش نميگ
چه از هيچ طاقت نمانده چنان ،ابريشم دهن مرا بسته ةده از رشتينهاي كنادر حلق من سوراخ ،اك فرستادكّحكان وده ب

  .طور ارشاد كنندهمان ،زبان خود به پايه و غيره فرمودند
 گوگفت ،شد حجرفتن  وسه زاهد را .دختري داشت ،وداند كه در شهري زاهدي بآورده راجه بكرماجيت گفت: (10.4)

   :بيت .ر كنيمرّبايد دامادي مق ،رسيده تزن و فرزند آغاز كرده كه دختر به بالغ با
  جاي زن ،گور بهكه در پرده يا     زنراي چه خوش گفت جمشيد با

دختر خود را به او نامزد كرده  .خوب ،جواني ديد ،چون بازگشت ،تدبعد از م .ه شدجمتو جحجانب ه را گفته باين 
رفته بود و جواني را موجب اجازت  ييجانب منزل خود راهي شد و قبل از اين پسر زاهد نيز جاه همراه خود گرفته ب

زاهد چون  .دختر را به او منصوب كرد ،يده از رخصت شوهرهم مردي شايسته دزن زاهد  .پدر خود خواهر را به او داد
هر يكي  .قايم شدمناقشه ميان سه داماد  .ر ماندير متحواز اين ام .يك داماد آورده و دو داماد در خانه ديد ،در خانه آمد

از شرم و  ختر را سه شوهر چگونه خواهد بود.مه در عالم مشهور شد كه يك دداين مق ،دعوي نكاح دختر نمودند
او گفت كه مرا  ،كه پسر زاهد آورده بود اديمداماد بر گور دختر رفته داهر سه  .رد و در گور سپردندمآن دختر  ،خجالت

او  ،م كه زن زاهد آورده بودداماد دوي. آن حجره را گشاد و آن دختر مرده را بيرون آورد. است دحديدن جمال از  وسه
عالج عارضه اين است كه يك چوب در دست گرفته  ،ورت تمام عالمات حساب استاو گفت كه در اين ع .طبيب بود

 ،وم كه زاهد همراه خود آورده بودداماد سي بندهاي او گشاده خواهد شد. ،چندان بزند كه در باطن او حرارتي ظاهر شود
خلق خويش و بيگانه بر سر او شد. زنده  ت زندگي پوشيدهسوكآن عورت از سعي او  كار من توانم كرد. او گفت كه اين

ل گفت وداماد ا .قضيه از سر نو تازه شد و هر سه داماد دعوي نكاح كردند. ب ماندندجشدن او متعو از زنده  جمع شدند
وم گفت كه سي. ض من گفتممرَاست كه حقايق  م گفت كه مرا در خوروو د. كه از گور بر آورديمشايدكه اين عورت مرا 

مايل دانسته گفت ح؟ بايد را كهمايل گفت كه عورت حه راجه بكرماجيت ب زيرا كه از سعي من زنده شد. ،مرا اليق است
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آن صورت كه از  .گوييدوقوف دروغب شده گفت كه شما هر چهار بيضَمغ راني او را بايد. ،هر كه او را از گور كشيده
چهار مرتبه  !راجه بكرماجيت گفت كه اي راني دند.ديگران هنر خود ظاهر كر .سعي جوان زنده شده به او سزاوار است

ي بگشاد و روز روشن نلمعا ةتاب چهرآفتاب جهان ! هم در اين،نماوفا حاال تو نيز بر عهد خود  .سخن آوردم شما را در
وشيده د مرا ،كه بسته استگوسپند  ةماد :گفتآن بكوشم. امنصره اتا ب ،ستكدام عجوبه باقي :دي گفتانبواله شد. راجه ب

 قّحه زد كه جان بگزيد و لگد چنان ميدندان ميه ب ،رفتاگر كسي پيش او مي ؛ديو بودگوسپند آن  .بده تا ترا قبول كنم
  كرد.تسليم مي

راجه بر او  ، ]بود[ و ديگري دست ،ت رفع شود. كسي گوشحجتا  ،من دوشيده بدهيده ديوان فرمود كه اين را به راجه ب
 ساحر مگر .شودهيچ وجه الچار نميبه  ،ور استآعجب دلر ماند كه يراني داد. راني متحه ير بش ،سوار شده دوشيد

 انبوالدي راجه ه،بعد .سخن آورديه پلنگ را ب ةو پاي 1حمايلطاقت بود كه چراغ و سبو و  اين راكه نه الّاست و ا
الحال  ،آيماز شهر اوجين مي ،كه بكرماجيتم راجه گفت از كجايي؟ و  پرسيد كه چه كسي ،بكرماجيت را نزد خود طلبيده

فرود آمد و راجه را بر  پلنگاز  ،چون نام راجه بكرماجيت شنيد !ن تا فردا پيش خدا شرمنده نمانيوعده خود وفا كه تو ب
د وقوع آمده اميه نادانسته از كنيز گستاخي ب ،صاحب هايستاده شد و گفت كه اي راج خود نشاند و دست ادب بسته پلنگ

راني ه راجه ب ،عيش و جيش گذرانيده. روزيه تي بدم ،راجه راني را مهرباني كرده نزديك خود نشاند فرمايند. كه معاف
اني ر !باش اينجانه ابيا و الّ ،اگر ميل خاطرت باشد .گونه گذران دارندچه گفت كه اشتياق واليت خود دارم و بينم كه ب

 .زرد شدهاز سبب تكليف  ،بودايستاده  آن راجه كه چهار ماه .وجين عزم كردندجانب اه هر دو ب چه كار؟ اينجاگفت كه 
هيچ جواب نداد.  يست؟راجه پرسيد كه باعث بيماري چ ، ]بود [ پريشان نهايتچون راجه بكرماجيت آن راجه را ديد كه 

ه يك شب چهار مرتبه راني را ب ايستادم و درميگذرد كه اگر دو ماه ديگرمن اين مي لدر د :شده بعده گفت ده جبراجه 
متاع و زر بسيار به آن راجه ا راني را ب ،از اين گفتن او راجه را شفقت زياده شد رسيدم.صال ميوه پس ب ،آوردمسخن مي

خود را در  داع كردهو اوري سوار شده هر چهار ديو راكپوچ نيز به او داد. راجه بكرماجيت بربخشيد و راج آن ملك 
  .نشيند بر تخت ،هر كه اين قدرت داشته باشد !اي راجه بهوج :لعبت گفت .اوجين رسانيد ةلحظه به بلد

  
)11(  

آمد و گفت كه اين سرير قهقه دره لعبت يازدهم ب ،روز ديگر راجه بهوج ساعت نيك ديده خواست كه بر تخت بنشيند
  :قطعه .عالي از آن راجه بكرماجيت است
  شت بيشتر ز فلكتي دامه    بود خوبتر ز ملك ايراجه

  كملنس و اكس ز نكند هيچ    و كردهكارهاي چنان كه ا
د. راجه بهوج پرسيد كه چه او اليق نشستن اين تخت باش ،هر كس كه مثل راجه بكرماجيت كارها بكند !اي راجه بهوج

   كرد؟كار مي

 ر كامل بود. يك پسري بسيانام. در علوم هندورنكتو ،داشت روهتپاند كه راجه بكرماجيت يك لعبت گفت: آورده
نمود كه اي كرد و پسر را نصيحت ميفايده نمي ،يد نمود كه علم بخواندكأنام. هر چند كه پدر به پسر ت ركجمال ،داشت

  :رباعي .اندگفتهچه چنان .ت نداردعزّهيچ  ،هر كه علم ندارد !جان پدر

                                                             
  .هيكل 1
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  بههر گُاز گنج و ياقوت و  هنر    به طبله پر صندوق زر 1از نره
  نه هنرهم  ،اگر طالع ندارد    دارد اگر طالع ندارد هنر

 حرمت نبيند و زر و مال بي هنر ،دم در مجلسي كه بروود ،محروم ماند لّجو  زّعبادت ع ل ازوا ،اگر علم نباشد ،اي پسر
علم  ،خواهيود ميت خاگر خيري .و سرگردان باشددا كند و سخن او را برادران اعتماد نكنند و مدام پريشان پيچه قسم 

  :بيتاو را سودمند نشد و در گوش نگرفت  ،هر چند كه پدر نصيحت كرد كار آيد.ه بياموز تا ترا در دين و دنيا ب
    تهر كه بنيادش بد اس دنگيرنيكان  پرتو
  گنبد است بر انكردگل را چون اهنا ،تربيت

نماند و مردم قبيله  ،ت پدر بودعزّچه جلس راجه چنانديد كه در م جمالكر ،پدر بعد از .در وفات يافتپ ،بعد از چندي
پدر  ةهزار افسوس كه گفت ،راست بود. افسوس ،گفتچه پدرم ميخود انديشه كرد كه آندر دل  .هم او را اعتبار نكند

  كند عاقل كه باز آرد پشيماني چرا كاري: مصرع !نشنيديم
 ،جانب كشمير راهي گشته در خاطر آورد و از خانه بيرون شده باين  .الحال چه فايده كاري بايد ساخت كه علم بخوانم

 لتقوي صاحب كما و حفظ داشت و در زهدعلوم هندوي  ،دوب نام برهمنمولدر آنجا چندر .ديكشمير رس هقريب بعن
. اماوجين براي كسب علم در خدمت آمدهالتماس نمود كه نام نيك شما شنيده از  بود. جمالكر در خدمت او آمده

جماالكر شب و روز در خدمت  !در آموختن علم باش ،خاطر جمعه ي جماالكر بسيار نمود كه بمول برهمن تسلّچندر
 ،ومسي؛ چيزي خود خوانده باشد ،مود؛ از زر ،لوا شود:آورد كه علم از سه چيز خوانده ميخاطر ه ايستاده مشغول شد و ب

مول مشغول آن است كه شب و روز در خدمت چندرمناسب  ،امنخواندهما زر نداريم و خود چيزي و  ستاد.وت اباز مح
وز در ر آورده شب و راين معني در خاط من علم بياموزاند.ه اين برهمن مهربان شده ب ،هيشايد كه از كرم ال .باشم

دمت كردن استاد از خ ،گذشت ينا ت بردچون م آورد.جا ميه ب ،فرمودستاد ميوچه اخدمت استاد مشغول گشت و آن
خانه ه بهگوتي آموزانيده و گفت كه ب يك منتر ،وقت رخصته جماالكر بسيار راضي شد و علم آموخته رخصت نمود. ب

هي تا از كرم ال ،تعالي اهللانشا !نكنيرا خواهي خواند و از خواندن منتر گاهي خطا  در راه غسل كرده اين منتر ،برود
 تر خواهد شد.رهمنان و غيره فايقدر جميع ب هد شد. در خواندن بيد و شاسترتو حاصل خواه رسيدن اوجين تمام علم ب

 ،نوعي كه استاد نصيحت كرده بوده ب .مول استاد افتاد و رخصت شدجمالكر در پاي چند و رخصت نمود. اين را بگفت
منزل ميه ف شد. منزل بجمع علوم واقه دانش جمالكر زياده شد و ب ،روزه خواند. روز بعمل آورد و آن منتر را ميه ب

 ،فرمودچه آن دختر ميهر .جمال حاكم بوديك دختر صاحب، در آن شهر تيرت است. جاي رسيد كه كاسيه ب ،آمد
لهغزاران بهشت پيش او شرمنده بودند و آوردند. دختر در صورت و خوبي ثاني نداشت كه حوعمل ميه مردمان شهر ب
وقتي كه ه شد. بمبتال مي ،افتادو نظر هر كدام كه بر روي وي مي انيثالتار و رفتار پيشاني و در گففراخبيني چشم و بلند

دختر ديو از  ةاين افسان ،خورد. چون جمالكر در كاسي رسيدآمد و آدمي را ميمي ،دختر را دختر خوانده بود نآ ديو
ه ي نيست. مناسب آن است كه خود را زود براجه بكرماجيت بهتر از اين سوغاته خاطر آورد كه مرا به ب ،مردم شهر شنيد

سرعت تمام ه آورده ب كدخدا شويم. اين معني را در خاطراين دختر ه شايد كه از طفيل راجه ب ،مالزمت راجه رسانم
ر كامل تَه فهميد كه جمالكر در خواندن شاسجا آورد. راجه مالزمت راجه رفته بندگي به ب جانب اوجين شد.ه ه بمتوج

م شد. جمالكر حقيقت آن دختر ديو كه روداد و راجه او را ديده خ جمالكره يچ علوم كمي ندارد. زر بسيار بشد و در ه

                                                             
  .هزار ازاصل:  1
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ود شد. جمالكر را رخصت نمم روراجه از شنيدن اين خبر خ تفصيل بيان نمود.ه در مالزمت راجه ب ،در كاسي ديده بود
خدمت راجه ه زود رخصت شده ب ،با مردم قبيله مالقات نمود خود رفت و ةخانه جمالكر ب كه مردم قبيله را ديده بيايد.

رسيدند و در آن تيرت نجا منزل در آه آن صوب شد. منزل ب ةمتوج آمده ايستاده شد. راجه جمالكر را همراه خود گرفته
ر از آن ديد. بهت ،ر ديده بودمدچه من حوران را در مجلس راجه ايناگر :دختر را ديده گفت ،آمدنددر شهر در غسل نموده

راجه در منزل آن دختر  هوش افتاده است.بيند كه از ديدن آن دختر بي هچ ،انب جمالكر نگاه كردجه راجه بكرماجيت ب
  جهان دوباره آمده يوسف ب    زمين ستاره آمده گويا ب   :فرد: ب ماند و گفتجمتع اه كردهگدختر را ن ،آمددر

دست بيامد و خواست كه جمالكر را بخورد. راجه گفت آن ديو زبر ،شب شدقرار گرفت. چون جا يك اين ابيات خوانده
جانب راجه ه من بيا. ديو از شنيدن اين حرف خشمناك شده ب نگه جامروز ب ،ايرنجانيده را اخدبسيار خلق  ،كه اي ديو

و داد  ن انداخت. ديو جانر داشته بر زميراجه بكرماجيت آن ديو را ب ،در ميان هر دو جنگ بسيار گشت. بعد از آن ؛دويد
خور حال خود گذرانيدند و آفرين نمودند. هر كدام پيشكش فراتمام مردم شهر شاديها كردند و راجه را  ،از مردن آن ديو

  :قطعه .بهتر بود و صفا از طال جا آوردند و آن دختر در جاله سبحانه و تعالي ب درگاه حقه شكر ب
  بهايشبنشود  يراتا نگذ    صفا اي زر از رنگ تو دارد

  ايبوده مانكنه چه بسي ورگر    ايدهتو آلو ،نشين باشگوشه
  ؟آن وجود نمايده يارا كه برابري ب طال را كجا

عوض آن ،من و جميع خاليق كرديد قّحتماس نمود كه اين احسان در دب بسته پيش راجه ايستاده شده الدختر دست ا
خدمت قبول فرمايند. راجه  كنيز در جايه مرا ب ،اگر اهل كرم هستي .دل و جان حاضر است ؛هديه گذرانم ،چه باشد

اين برهمن خواهم كرد ه تو بنسبت  من است و در علم ثاني ندارد ةزادروهتپجمالكر گرفته گفت كه اين برهمن  دست
  :بيت :جا خواهم آورد. دختر قبول كرد و گفته ب ،و هر خدمتي كه باشد

  و داني حساب كم و بيش رات  يش را خو ةتو مايه سپردم ب
چه زر و آن .جمالكر عقد بسته قبول دارم. راجه برهمنان شهر را طلبيده دختر را ب ،چه فرماييهر ،من در رضاي توام

روم. راجه من مي ،اوجين خواهي آمده آهسته همراه زن خود ب ،تو آهسته :تمام بخشيد و گفت ،مال پيشكش آمده بود
  اوجين رسيد. ه درياي كرده ب جوكپاوري

  :قطعه .بر تخت نشيند ،كه چنين قدرت داشته باشدهر :لي گفتتپو
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي

  پاي خود را از آن سرير كشيد.    شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 
  

)12(  
ازدهم تبسم نمود و گفت كه اي لعبت دو ،سنگهاسن بنشيندباالي  ساعت همايون خواست كهه وج بروز ديگر راجه به

 :قطعه .بر اين تخت بنشيند ،كس كه مثل راجه بكرماجيت كارها كندهر !راجه بهوج

 تي داشت بيشتر ز فلكمه    ر ز ملكبود خوبت ايراجه

 لكمنس و انكند هيچ كس ز     كرده كارهاي چنان كه او

   وج پرسيد كه آن حكايت چگونه است؟راجه به
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زهد و تقوي  تار براي ديدن جوكي رفتنند و حقيقي جوكي در باغ راجه آمده قرار گرفت و مردم بسيلعبت گفت كه وقت
وان شد. چون راجه ديدن جوكي ر هخود همراه گرفته ب خدمتكارانراجه يكي از  .مالزمت راجه آمده اظهار نمودنده او ب

جوكي و راجه صحبت  .ت ديوته دارديخاص اما ،صورت آدم استه چه بجوكي راجه را شناخت كه اگر ،در باغ رسيد
جوكي  ،وقت رخصت شدنه ب ،بعد از آن بودند. جايكحكايت  [و] جوكي و راجه در حرف سه روز ،ود .موافق آمد

يك مرد از آتش  گفت كه در وقت هوم اين منتر را خواهي خواند كه از خواندن اين منتر و راجه را يك افسون آموزانيده
ت ديگر دارد. همان يآن چيز جوان خواهد شد و بعضي خاصتو خواهد داد كه از خوردن ه چيزي ب است وخواهد برخ

را طلبيده  بيد ةروز ديگر برهمنان خوانند ص شده در منزل خود آمد.خّجوكي مر راجه از تو خواهد گفت.ه شخص ب
راجه در همان ساعت  ،ش كردندعت خون وقت سااد كه هوم بكنم. برهمنان همير نمايرّساعت نيك هوم مقه ب :گفت

بعد از فراغ شدن برهمنان از ] خواند؟[آن افسون را راجه  ،كردندخواندند و هوم ميوم شروع كردند. برهمنان بيد ميه
 :راجه داد و گفته ب ،پهل در دست داشت مانند طال و يك انبرت سرخگنرقامت و خاست. بلندرد از آتش بريك م ،هوم

شد و عمر تو ده چند زياده شود و تمام عمر بيمار نخواهي ر جوان مييپ ،ه را بخور كه از خوردن اينواين مي !اي راجه
ر يجميع برهمنان از ديدن عجوبه متح ن شخص غايب شد.آراجه آن ميوه را از دست آن مرد گرفت و  گشت. خواهد
 داشت.دست ميراجه اكثر اوقات آن ميوه را در ا هيچ كس را معلوم نشد كه آن مرد از افسون راجه ظاهر شد. ما ،ماندند
بيند كه يك برهمن را بيماري غالب شده. راجه را بر احوال او شفقت بسيار  هچ ،وز راجه از محل بيرون آمده بوديك ر

شد و از حالت اصلي خوردن جوان  درّمجه ب ،برهمن چون ميوه را بخورد! بخور و گفت كهبخشيد آن ميوه را به او  ،شد
  راجه آن برهمن را گرفته در منزل آورد و زر و مال بسيار داده رخصت نموده. ايت خوب شد.نه

  :قطعه .بر اين تخت پاي نهد ،قدرت داشته باشد هر كس كه اين !اي راجه بهوج :لعبت گفت
  بنهد پاي خويشتن بر تخت    خواست تا راجه بهوج عالي بخت

 سرير كشيد. ز آنپاي خود را ا      شنيدبلعبت اين ماجرا چون از 

  
)13(  

آمد كه در هقهقهه نام بلعبت سيزدهم سيتال ،روز ديگر راجه بهوج ساعت نيك ديده خواست كه بر آن سنگهاسن نشيند
 :قطعه .عالي از آن راجه بكرماجيت استاين سرير

 تي داشت بيشتر ز فلكمه    ر ز ملكبود خوبت [اي]راجه

  لكمس و انز نكند هيچ كس     كرده كارهاي چنان كه او  
  چگونه بود؟ : راجه بهوج پرسيدبر اين تخت پاي نهد. ،ت داشته باشدمه كه اين قدرت وهر  !بهوج اي راجه

جهت آن  ،كردآمده واليت به واليت سير مين براند كه روزي راجه لباس جوكي پوشيده از اوجيلعبت گفت: چنين آورده
خيريت جميع خاليق جاي به جاي  نامي خود وبراي نيك مراين ماز  .شدي شده بادمردم تعه حكومت من ب كه مبادا در

كس را نيز راجه نيامد و از نوكران خود هيچ هيچ كس را از خود ناراضي نيافت و احدي گرسنه و تشنه در نظر ،گشتمي
راجه  ر رعايا مهربان بودند.ب نانچهم ،باشدفرزند خود مهربان ميه چه پدر بچنان ،ي دراز كنددرعايا دست تعه نديد كه ب

سير مي ،خوردهاي جنگل ميميوه آمد.ر جنگل درجا آورده ده تعالي ب درگاه اهللاه شكرانه ب ،از اين باب خاطر جمع شد
چون آفتاب  ].رسيد[ دامن كوهيه كنان بشنيد. هم در اين سيرديگر نميامري نامي نيك جزب ،رفتجا كه ميهر. كرد
راجه زير درخت تكيه گرفت و ديد كه باالي درخت  .فيل خود را نمودار ساخت ،شب تاريك مانندشام گشاد و  چةيدر
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ار پسر جانوران پيدا چه ،كردنند. چون آفتاب غروب شدميساعت نگاه ه دو جانور نشسته و هر چهار طرف ساعت ب
 در حرف و هجا آورده ب قّحرانه شك براي مادر و پدر خود آوردند. پسران را در بغل گرفته هاي جنگلشدند و ميوه

حقيقت تمام روز چطور گذرانيده؟  ؟حده پرسش نمودند كه امروز كجا رفته بوديديحكايت آمدند. از هر كدام پسر عل
ر و پدر پرسيدند كه ترا ردي خاموش بود. مادخپسر  ،ن خود را شرح دادندعن و م كوايف ،سه پسر كه كالن بودند

 ةكناره پسر گفت كه ب لع كن!مطّاحوال خود زود  و از يمن بگوه ب محنت پيش آمدهچه كه  مياندنمي ،ميبينغمناك مي
امروز بر او محنت  ،سال داردردوخن است. يك پسر طّان خاص من متوبمح[از]  ييك در آن شهر ،نام شهريستكندينگ 

كه را غم و  هر .اندوه از دل من بر آرد كه غم وكه گويم ه بو اين غم والم  1مدر بالي گرفتارمن  ،از محنت او .عظيم آمد
   :بيت .مانده باشدكسي بداند كه خود دراند كه احوال كسي آن گفته ،اندوه شده باشد
  ؟كه درون سينه چه درد است ه دانددرد چبي    ن سينه ندانداهم سينه رونردي كه دد

ه الهي پدر و مادر جتوه اين وال ب در .ر گرفتار آيدغم ديگه ديگري نبايد گفت كه به ب ،را دردي رسده پسر گفت هر ك
و ق حيشما التماس كنم كه دره احوال خود ب .اندمن شفيق قّحاند و برادران در ومي برادر . پيش ما دو برادر بوديم منَج

ه حال ب راخورد شده و من فلّبرهمن در شهر مذكور تو ةخانه عث عبادت ببا نهايت رسانيده ةدرجه ب قّح كالن عبادت
از رفتن  .برادر مهمان بودم ةخانه امروز من ب ،نم سابق ياد داريمجهر دو برادران  ،شدم پيداصورت جانور در خانه شما 

 ،ستيريگدل آنمن از قياس در يافتم كه در باطن من نهايت خوشنود شد و چيزهاي لذيذ و خوب براي خوردن آورد. 
ش ماند. خامو ،برادر هيچ جواب نداد ،هر چند كه سعي كرديم !من بگوه احوال خود ب ،بينمپرسيدم كه شما را غمناك مي

چندين هزار  ،باشدباالي آن كوه يك ديو زبردست مي ،كوه استكنان گفت كه در ميان دريا يك زن برادر گريه ،بعد از آن
ه بسرت آمده عراجه آن شهر نهايت ه ب ،آن شهر را قتل كرده بودرده گن را بادشاه هست. يك مرتبه آن ديو جمعيت اديو

ديو مهربان شد و گفت كه  .شومتابع ميآرم و مي جاه ب ،چه رضاي تو باشدديو فرستاد كه آن به ي تمام پيامارز و جزع
ن بيرو [اي] [كه]ر كنيد كه در ديوالهرّمق رحم آمده عجزاما بر حال  ،طعمه سازم راام شهر خواستم كه امروز تماگر چه مي
خواهم خورد و هيچ ضرر ديگر  وقت شب آمدهه ب .يك آدم براي خوردن ما آمده باشد به نوبت نوبت ،شهر است

مناسب  ،ضايع شود بارگييكاجه قبول كرد و گفت كه اين تمام ر د تو محافظت خواهم كرد.دلكه در مب ،نخواهم رسانيد
از آن روز هر روز يك كس  آباداني شهر كم نخواهد شد.ك مرد از خوردن ي ،خورده باشديك كس را هر روز مينيست. 

ماند پدر نميو اين پسر يك لحظه بيخورد. اين روز نوبت برادر من آمده ديو آمده مي ؛آيندميگذاشته را در آن ديواله 
رفت مي برادرت .امپدر نرفته ةدر تو هيچ وقت از خانطور خواهم گذرانيد از دولت براچ ،من بي كسم ؟چه خواهد شد

ن پسر را چگونه پرورش شود و ايآن ديو مي ةالحال برادر شما طعم برديم.سر ميه آورد و اوقات را بدا كرده ميپيچيزي 
 .شودآن درد مرا فراموش نمي .كنموقت گريه و زاري مي از همان هالب نماندنيدن اين مقوله جان در قشاز  خواهم كرد؟

ببينم كه بر احوال ما مردم چه مي ،جا باشمآمده بود كه امروز همان مخاطره ب ؟خواهد بود نوعه چه دانم كه الحال او بنمي
من آنها هالك شوند. از اين عذاب هرگز غم ه روم باگر من نمي ،دانضعيف ز در دل آمد كه مادر و پدر هر دوگذرد. با

نيدن سخنان پسر شمادر و پدر آن جانور از  ذاشتيم.جا گهمانه را ب نهاشما آمديم و آ در مالزمت ،فارغ نشوم. بنا بر اين
 در كيست كه اين درد را دور كند؟ هم و جلّ زّري آغاز كردند و گفتند كه سواي عبنياد گريه و زا ،خود غمناك شدند

من  كنيد و غم نخوريد كهشفقت آورد و گفت كه اي جانوران! گريه ن نهااي قّحدر  ،راجه كه زير درخت نشسته بود ،ينا

                                                             
  گرفتاريم. :اصل 1
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 انشااهللا .من نمايده زود به آن شهر رساند و آن ديو ناپاك را ب رهنموني كرده مرا رد را بگوييد كه پسر خ .امبكرماجيت
پسر جانور گفت كه تو آدم و من پرنده چطور همراه من در آن شهر  ل خواهد شد.دشادي مبه هي غم بتعالي از كرم ال
زود بر خيز و رهنموني كن  ؟ترا از راه رفتن ما چه غم :راجه گفت است؟ شور درياي ةكناره شهر بآن  كهخواهي رسيد 
 ي آن جانوران نموده همراه آنلّجه تستمامي جانوران از راه شوق زير آمده در پاي راجه افتادند. را .رفتارمتيزكه من از تو 

خيز بر :برهمن را گفت ،ديوره رفته راجه ب اند.ن را در ديوره بردهكه آن برهم بيند هچ ،جانور پريده در آن شهر رسيدند
برهمن گفت كه تو مردي  !ي بكنلّفرزندان را تس خود رفته ةنخاه تو ب !شومتو من طعمه آن ديو مي ضِامروز عو كه

ه برده باشند و من گاهي بدهي؟ از تو هزاران فايده ميدا جان خود ميگو  مفلساي چرا بر ،نماياجه ميبزرگ و ر
بر هزار راجه  چون زور .قبول نكرد ،راجه هر چند كه مانع شد تو بر خود نخواهم گرفت. ام عذابنخوردهفراغت سير 

آمد و پسران را  1خانهه آن برهمن بيچاره ب جاي او نشست.ه برهمن را از ديوره بيرون كرد و خود ب ،داشت تيفوقفيل 
صحت و سالمت از دست ه هگذر را بكرم خود آن ره بگفت كه داشت و ميدرگاه كارساز بره ياز بي كرد و دست نلّتس
 مردنجمال در ديوره نشسته كه از ديد كه يك مرد صاحب ،وقت خود ديو در ديوره رسيده بعده ب !داري رحم نگهبي

واب ث ،وقتي كه تو مرا خواهي خورد :راجه گفت! كه تو كيستي؟ من ترا خواهم خورد ديو پرسيد .خود هيچ غم ندارد
ها اين ؛ترسندمردان نمي ،از مردن !عقلراجه گفت كه اي ناقص رود.الحال جان عزيز تو مي :ديو گفت ت.واهم يافعظيم خ
تا از اين عالم  ،از اجل فارغ شومكه باشد گويند كه كي باشند و ميبزرگ آفريده هر روز منتظر مرگ مي و جلّ زّرا كه ع

را رفتن است و گوشت م يد شد. ما را آخر يك روز از دنياسوده خواهرمت بروم. شما كه از خوردن من آت و حه عزّب
ل آن كه او ،امگذاشته راه خدا صرفه چرا كه من جان خود را ب !بهتر كه شما بخوريد اين چههيچ يكي نخواهد خورد. از 

ست زود بيا و بخور ه نيغمضاي ،اينطور مردن است هاگر ب .گشت زن و فرزند مالقيه برهمن از سر زنده شد و سالمت ب
و بكرماجيت شفقت آمد  ديو را در حقّ زيرا كه اين وجود بسيار لذيذ است. ،كه بهتر از اين گوشت لذيذ نخواهي يافت

 ،چه خواهيهر ،دهد. ديو گفت بر خيزديگري جان خود ميت دارد كه براي مهبشناخت كه مرد بزرگ است و عالي
من  ةبعد از آن هر چه اراد !دانسته قبول بدهخود  و دوست ايه فرمودهجبر من تواگر  :راجه گفت !تو بدهمه بطلب كه ب
از امروز گوشت آدم نخوري و گرد اين  :پس راجه گفت ديو راجه را قول داد و قسم خورد.خواهم طلبيد.  ،خواهد بود

 ،قيمت كه در گردن ديو بودبيشمرواريد  ةيك مال هبعد گفت كه قبول دارم. ديو نگردي و من بعد كسي را نرنجاني! شهر
فاق آن جانور در تّاه برهمن آمد و آن شب ب ة. راجه آن تسبيح را گرفته در خانخود رفت ةلوفمأمقام ه راجه بخشيد و به ب

ه سبحانه و تعالي بقّ حدرگاه ه عطيم ب ةداد و شكران مي رويرخو. برهمن را از ديدن راجه بسيار برهمن مهمان شد ةخان
  و رخصت شده به اوجين آمد.  تسبيح مرواريد به آن برهمن بخشيدروز ديگر راجه آن  د.جا آور

   :قطعه .اين سرير پاي نهدبر  ،هر كه اين قدرت داشته باشد !لعبت گفت كه اي راجه بهوج
  بنهد پاي خويشتن بر تخت    خواست تا راجه بهوج عالي بخت

 .ر كشيدپاي خود را از آن سري      ماجرا چون ز لعبت بشنيد
 

)14( 
آمد و گفت كه اين سرير عالي از خنده دره لعبت چهاردهم ب ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر اين سنگهاسن بنشيند

 :قطعه .آن راجه بكرماجيت است
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 تي داشت بيشتر ز فلكمه    تر ز ملكبود خوب ]اي[راجه

  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كرده كارهاي چنان كه او
او اليق نشستن اين تخت باشد. راجه بهوج پرسيد  ،هر كه مثل راجه بكرماجيت مشكل غيري آسان كند !هوجاي راجه ب

  كه چه كرد؟ 
هم ه ببسيار  1و مالزر  دي بود از دولت راجهنام از قوم بيس در سركار راجه بكرماجيت موداسلعبت گفت كه نند

خراباتي و رنديها آغاز كرد.  پسر در اصراف خرج شد و .مودي مرد ،داشت. بعد از چندي نامرسانيده بود. يك پسر پورند
 .دادند. پس آن پسر بودن خود در اوجين صالح نديد ديوانگي اشتهاره دولت را بر باد داد. مردمان او را ب ،اندك زمانيدر 
   :بيت

  در خانه جنگ كه ،بالي سفر به    كفش تنگه از باي رفتن پتهي
ديد ديوي  ،كرد. ناگهان چون شب شدگدايي قوت بسري ميه رسيد ب(؟) پاچللدامن كوه نه . بآمدفقير شده از اوجين بر

اين  وساطته بر ماند و در دل گفت كه ياجرا متحتا صبح از ديدن م .بست و زدن شروع كرد داشته آورد و برزني را بر 
در  .جانب اوجين راهي شده ب از آنجا افت.خواهم ي خلصيم البته پيش راجه خواهم رسيد و از ذاللتماجراي عجيب 

و همراه  چند روز رسيد و مالزمت راجه كرد و اين نقل غريب به راجه عرض كرد. راجه او را زر و مال بسيار انعام داد
گوش راجه آمد. راجه ه آواز فرياد و ناله ب ،بعد چند روز در آن جنگل رسيد. چون شب شد آن حدود شد. ةجمتو هگرفت
اي نامرد! اين  :زند. راجه گفتمي ،زني را بسته ،كه ديويست زبردستديد  ،دست گرفته پي آواز رفته ب برهنه تيغ

جانب راجه دويد. هر دو ه ديو خشمناك شده ب رسانم.منزل اجل ميه ترا همين زمان ب ،نهلّامزن و عذاب مده و ا را بيچاره
 يخالص 2هلكهمزمين زد و بكشت. زن از ه جه ديو را بر داشته برا ،و بدلد بعد از ر مانند فيالن مست. گ پيوستندنجه ب

بر من ميل بسيار  ،شوهر من استديو  زن گفت كه اين ه خصومت داشت؟راجه به زن گفت كه اين ديو به تو چ يافت.
 .كردمو ميل نميا يي شوهر راضي بودم و برجداه هميشه ب .ديگران مايله جدايي من هرگز راضي نبود و من به ب .داشت
   :رباعي

  ؟مار كه ديد ةدر مسكن مور خان  ار كه ديد نّز خرقهدر گردن اهل 
  ؟اسپ و زن و شمشير وفادار كه ديد    طلبيديز زن وفا م خبراناي بي

 زد و هيچ كسصحرا برده ميه از آن روز هر شب ب .صورت ديو گردانيده خود را ب ،شوهر رسيده من ب چون خبر فجور
ه امروز ب ،جا آوردم. اگر كنيز را بنوازيده ب شكر ،يافتم يخلصمدولت قدم شما  ز. در اين وال اتاب جنگ او نداشت

ضرورت آن شب در منزل زن گذرانيد. زن در خدمت بالراجه  ريف آرند و امشب مهمان ما باشند.تش خانه بيوهغريب
پس ، رد دولتمند است و از بزرگان استكه اين مدانست  داريد؟ زن راجه حاضر بود. راجه گفت كه شما شفقت مادري

 ايدر پا كرده در لحظه 3كپاوريوجبخشيد و  به پورندزرها را  كرد. راجه آن زد راجهاز زير زمين بر آورده نزر  سپرهفت 
 :قطعهبر اين تخت پاي نهد.  ،قدرت داشته باشد اين ههر ك :اوجين رسيد. لعبت گفته ب

  د پاي خويشتن بر تختبنه    لي بختخواست تا راجه بهوج عا
 پاي خود را از آن سرير كشيد      ماجرا چون ز لعبت اين شنيد
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)15( 
آمد و گفت كه اين سرير عالي از خنده دره لعبت پانزدهم ب ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه باالي آن سنگهاسن بنشيند

  :قطعه .آن راجه بكرماجيت است
  ز فلكهمتي داشت بيشتر      بود خوبتر ز ملك ايراجه

  نكند هيچ كس ز انس و ملك    كارهاي چنان كه او كرده
باشد. راجه بهوج پرسيد كه چه مي او اليق نشستن اين تخت ،ها كندرهر كه مثل راجه بكرماجيت كا ،هوجاي راجه ب

  كرد؟
تخواهي ديگر لدو 1غيره اردار بنّز .ردهپساو ه داشت كه مدار كار خود ب يبرهمن ،بود [اي]هراجدر شهري  :و لعبت گفت

دار بقا رحلت نمود. پسري داشت ه ب فنا دار ن بيماري ازهماه ب ،اردار مذكور را بيماري پيش آمدنّهيچ ندانست. روزي ز
 ،كه پدرش بودخدمتي در  .اجه او را طلبيده خلعت دادال. ركمه فهم و فراست ب ،مادهونام كه در خوبي يوسف ثاني بود

رسانيده  به حديو گفتن سرود  )؟(ترخبكرد و روش ات را سرآنجام ميمپدر خود مه زا او نامزد فرمود. مادهو بهتره ب
  :بيت .ديوانه و عاشق بودند )؟(تروخببود كه مردم از مرد و زن از نواختن 

  اكثر خريدار نشدند از مردما    بازاررمگخوبي ه چو يوسف شد ب
 ،خورانيدشوهر خود را طعام مي ،كه بودك زنآن جمله ي از ،كارهاي خود را فراموش كردندشهر از شوق او مردمان 

چه  شعوريبي ينا ،وهر اعتراض شد كه اي بدبختبر زمين افتاد. ش ،كرده شوهرش ميبرنج در كاس هخشك ةناگهان كفچ
هوش شدن اين از شوق مادهو شوهرش ظاهر شد كه بيه اما ب ،عذر و حيله گذرانيده چه زن باگر ؟بود كه تو كردي

ديدن او و از شنيدن آواز  درّمجه ب .جمال در آنجا جمع بودندبي رسيد كه از زنان صاحهاچ يشتر بر سرپ مادهو ست.ا
از كوزه  ،ر در بغل داشتي كه يك عورت پسدحه تا ب ،گشتند خبريمدهوش شدند و از خود ب بارگيبه يك )؟(ترخب
شده  زن هوشيار ،پسرك در گريه آمد .چاه آويزان كندريسمان در گلوي پسرك انداخت و خواست كه از كرده  طغل

مادهو شهرت يافته. مردم اهل زنان عاجز  صةو در شهر ق گشتر ميمادهو در شه ،ريسمان از گلوي پسر بر آورده القصه
   :قطعه .مالزمت آمدند و داد خواه شدنده آمدند و نزد راجه اهل شهر جمع شده ب

  رنجه راحت رسد ز خلق نه كه ن    رسد ز خلق مرنج گزندتگر 
  ف اوستكه دل هر دو در تصرّ    الف دشمن و دوستخدان  از خدا

ين سخن ا راجه را از؟ خواه راجه او را نگاه دارند .تندزنان مايان از دست رف - جيو سالمت - [جه]و عرض كردند كه را
كار بر سر اوست دور  ر پسر وزير كه مداراگ .كردراه ميه سر ب ،آمدخود گفت كه هر مشكل كه پيش ميه انديشه شد و ب

پرسيد  كردهطلب بعد از آن راجه دانشمندان را  رود.ميبادشاهي از دست  ،شد. اگر مردم شهر ويران شوندنبات ومر ،كنم
ن هزار مردم را راجه عرض كردند كه براي خاطر يك كس چنديه خود ديده ب بهايهمه دانشمندان كتا كه چه بايد كرد؟

را از  جوي بسيار كرد و فرمود كه براي خاطر شمايان مادهوي و دللّمردمان شهر را تس ،راجه قبول نمود نبايد كرد.ويران 
مادهو خانه خودها رفتند. راجه براي تحقيق كردن ه مردمان شهر ب خاطر جمع آباد باشند.ه شما ب. شهر اخراج خواهم كرد

 خبترو(؟)بهتر است كه  ؛امكردن سرود تو بسيار شنيده )؟(روخبتختن فرمودند كه تعريف نوا را نيز در مجلس طلبيده
 خبترو(؟)چنان مشغول شد و آن خبترو(؟)نواختن ه ب ،حسب الحكم راجهمادهو  تا من بشنوم. ،ييبنوازي و سرود گو

 ها راسترا يقين دانست كه اين هوشي مجلس سخن مردم شهرهوش شدند. راجه از بينواخت كه تمام مجلس راجه بي
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چون مادهو از مجلس بيرون  .كه اخراج كردن آن ايام همين بود ،دست مادهو داده سه برگ ب ةبير رورتالضّب .گفتندمي
يله خود آمد و از مردم قب ةخانه ب ،ر شدكّ. مادهو متفددندانست كه ما را اخراج كر ،سه برگ است ةربيآمده ديد كه 

بعد از آن مالزمت  ،ر خوردو وكاله اول ب .بود [اي]شهري رسيد كه راجهدر يك  شهر ديگر شد. جةمتو ص شدهخّمر
بان راجه شد. روزي رّام از مقيرفته در اندك ارفته ،علوفه قرار نمودند جه از ديدن مادهو بسيار خوش شد وراجه نمود. را

 ةمادهو بيرون درواز .نواختندمي جاوهكپنواخت از آن جمله ده نفر ديد و سازها ميميها را ترپا (؟)هارهكاراجه در محل 
فتور واقع ميوج اهپكگشت ندارد كه در آواز يك نايك  نهاوجي از آگهاپد و از فراست در يافت كه يك محل نشسته بو

 .بهانه خود را اندرون محل رسانيدپاترها چطور است. دربان اين سخن شنيده به يك عجب است كه رقص  ،شود
نظر راجه بر دربان افتاد.  ،ه بيرون آيدكدربان خواست  .گشت نداردناچپ يك واقعه كه از دست اوجي را ديد في الهپك

ه براجه  گفت. ،زبان مادهو شنيده بودچه از آنرورت الضّدربان ب بود؟ هن را پرسيد كه سبب اندرون آمدن چراجه دربا
ه آن را انعام ب ،كار كه در دست راجه بودمرصع ينرتشگطلبيده نزد خود نشاند و اناين استماع مادهو را در مجلس  درّمج

خوبي  نام داشت كه هم در سن و درال كنداز آن جمله سرداران پاتر كام ،دندمادهو داد. پاتران در مجلس راجه بسيار بو
كردن  دل آراستهاز جان و  ،را ديدمادهو كندال  كام !كندال را فرمود كه هنر خود را بنمايدنظير بود. راجه كامدر شهر بي

م در دست گرفته مرواريد ابريش ةته و مرواريد بر زمين ريخت و رشتبر سر خود داش ،آبگرفت. بعد از آن يك سبو پر
ن گرفت. فكر زيدگكندال نشست و سينه كام طمع خوشبوي بره ين اثنا يك زنبور با در .كردقص مير وكشيد در آن مي
پس دم خود راز تمام  افتد.آب از سر مي ةكوز ،جنبانمشود و اگر سر ميفتور مي در رقص ،ر از دست بر دارمكرد كه اگ

 ،مادهو بسيار خوش شد .اين هنر را غير از مادهو كسي ندريافت .از گرمي نفس زنبور پريد .وجود بر آورده در سينه آورد
 ،امتو انعام دادهه آن كه من ب ؟درت باشدترا چه ق !مرد اي :راجه در غيرت آمده گفت كندال بخشيد.كامه همان انگشتري ب

اردار نّگفت كه اگر ز .ردهدر كه راجه چندر از واليت خود ب ،تو وقوفيبي از همين؟ كندال بدهيكامه حضور من به تو ب
خانه راجه بيرون آمده مياز ديوانمادهو حيران  ست كه تو از واليت ما اخراج شوي!ا همين بس امكشتم. امي ،نبودي

  :بيت ،گفتناليد و مي
  تو بر من بال شدي ،عباي روشني ط    ندتلخاطران همه بر اوج دواريكت

و رخصت اكندال رفت كه از كام ةخانه از آنجا برخاسته ب ،هصشد. القنمي عچنين حادثه بر من واقنايچه نه از براي لّاو ا
ي چيزي هنر ين صحبت بماند كه بارا چند روز در .كامل بود چنين مرد در هنرنايكندال نيز در فكر بود كه شده بروم. كام

جا آورده مادهو را ه ديده هزار شكرانه ايزدي بكندال كام .مادهو در آنجا رسيد ،و بدل كه بود دين را و بياموزم. درااز 
حاد تّت و ابدر ميان مح. ظوظ و خوشوقت ساختحبرد و از صحبت خود مادهو را م ايتعظيم و تكريم نموده در خانه

  :نظم .شد و دوري از ميان بر خواسته بيفزود و يگانگي تمام پيدا
  تا نرود جان ز تن ،از نگردد برونب    وا هر كه در آيد در، ستايخانهالعشق ب

رفته تدبيري  ييجاه پس بهتر است كه ب .مادهو گفت كه ماندن بنده اينجا محال است ،ين بگذشتا چون چند روز بر
 :بيت .ريه آغاز كردندگتا وقت رخصت شدن  .جا باشيمدو يك ما و شما هر نمايم كه

 فرياده شتن بگجدا  1شود وقت      والدف [و] ستا وبچست وگر ا نگاگر س

*  

                                                             
  .وقتياصل:  1
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  تكشد سويمرا دل مي ،كشي از منميتو خود را   بر رويت1ستجرم كه گر ،بر من اياندهخون چه افسو
  

بر مي »وهاي ماده«بانش زر لحظه از ه 2.بر زمين افتاد هوش شدهبي كندالكام ،ب شدكندال غايهر گاه مادهو از نظر كام
 :بيت ،گفتآمد و مي

  گهي با عاشقان دمساز بودي كاشكيگه  غيار بودي كاشكيا يار دور از صحبت
*  

جاي شيرم زهر دادي      3ديكاشكي مادر نزادي به ب 4ديبه ب  

  4دينافم سر بريدي به ب جاي      بريددايه آن وقتي كه نافم مي

خيال مادهو ه كندال ترك پوشيدن لباس و خوردن طعام و غيره كرد و طريق رياضت را شعار خود ساخت و دل بكام 
 :منظومبست. 

  درونم چاك خواهد شد ،دل نگه دارم اگر در  را اگر گويم لبت غمناك خواهد شد غم دل  
كندال كام رك تو از طعام و غيره موجب چيست؟يده پرسيد و گفت كه تكندال را طلبراجه كام .رسيدراجه ه آين خبر ب

كندال را رخصت نمود. كامراجه شنيده كام اند.منع طعام و غيره كرده نحكيما ،داده اين باعث گفت كه مرا بيماري روي
  :بيت 4.دمآهوش ميهش و گاهي بهوخود رفت. گاهي بي ةخانه گفته ب »هاي مادهو« كندال

  كجاست مردم از براي خدا جان من من    منزل جانان من كجاست 5بحد صبا اي
  شب هجران من كجاست 6تحملكس را   نيستكس غريب چون من بي هاي هجرشب

از  »كندالهاي كام« سوي آن كه هميشه .انه بودكندال جدا شده در فراق او ديومادهو نيز از كام ،كندال همين بوداحوال كام
 :نظم :گفتو ميمد آبرميزبانش 

 8ديجاي شيرم زهر دادي به ب    7ديبكاشكي مادر نزادي به 

 9ديب كاردم بر حلق راندي به    يداندر آن ساعت كه نافم مي بر

 .طاق نوشت اين رباعي بر .راجه بكرماجيت رفت. راجه اندرون محل بود ةخانديوانه ب ،شهر اوجين رسيده تا آن كه ب
 :بيت

  گونه صبر كنم دل يكي و درد هزارچ  سد ز دوري يارردل ميه هزار درد ب
  مده مرا نشناختكه چند بار اجل آ  وانم ساختتُق يار چنان زار و نافرا

                                                             
  اصل: كه كه جرم مست. 1
  .دههوش شبياصل: +  2
  .اصل: بودي 3
  .آيداصل: مي 4
  صبا. اصل: 5
  .اصل: بتحمل 6
 .اصل: بودي 7
  اصل: بودي. 8
  اصل: بودي. 9
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جانب طاق افتاد و ه ل نگاهش بوا ،پنهان شد. چون راجه بيرون آمد و بر تخت نشست ايخود رفته در گوشهنوشته  اين

ار سدر آن صورت استف ،داد او رسيدي و بعد از آن چيز خورديه ل بوبود كه اراجه همين  ةچون قاعد .ابيات نوشته ديد
ه روز سيوم راجه نخورد ناند. دو روز راجه مدست نياه ب ،ص كردندحهر چند تف !اين ابيات را پيدا بكنيد ةويسندكرد كه ن

جست و جوي مادهو برآمد. ه نكه مذكوره بز !ديفرمود كه شما تالش كرده بيار صورت را طلبيدهخوب 1اصهاي رقزن
ه ب يديد شخص ،ديوره رسيده چون زن ب در آن رفته خواب كرد. ،كه مادهو شنيد و در ديواله كه بر سر راه بود همين

اقان ين سينه راز مشتا در !ناترس پاي او را محكم گرفت و گفت كه اي خدا .پاي خود را بر سينه او نهاد ،خواب است
اجه صورت ر حضور راجه رسانيد.ه ب بر اسپ خود سوار كرده ،داشتهپس بر ،اين استهو كه دانست كه ماداست. زن

ل تا آخر بيان نمود. راجه از محنت او وشت از امادهو سر گذ .م شد. از روي مهرباني  پرسيدرخومادهو را ديد و بسيار 
 ،كني پسندهر كدام را كه ين لوليها ا از ؟هاي ملك ما خوبتر استزنكهين ا كندال ازدرد آورد و فرمود كه كامه دل ب

 :بيت ،مادهو گفت .مختاري

 و من در آينه 2دست منه آينه ب چون    دست اوسته ست و دل من بناو در دل م

آن راجه خط راجه  .براي آن راجه نوشت[خط] الحال في د.خواهو ديگري را نمياغير از ه راجه دانست كه مطلوب او ب
آن شهر شد.  وجةجواب با جمعيت فوج مت ةمطالعد رّمجه ب راجه بكرماجيت .و جواب نوشتبكرماجيت را پاره كرد 

توان كرد. صلح مي ،كندال را بفرسداگر كام ؛تراجه اعالم كرد كه الحال هم هيچ نرفته اسه ب ،چون قريب آن شهر رسيد
ين اثنا ا در. خود استعداد جنگ نمودالحال براي ننگ و ناموس ب لشكر راجه بكرماجيت نياورده فيآن شهر تا ةراج

آهسته درون آهسته آمدهه برميخشب لباس جوكيها پوشيده از  توق .كندال معلوم كنمت كامبراجه گفت كه امتحان مح
راجه از ديدن ! هوهاي ماد :گويدزند و ميپري و آه مي ديد كه زنيست رشك ،يدكندال رسكام نةخاه پرسان ب .شهر درآمد

كندال پيش ما گفت كه اگر امشب كام زنكه مردمانه ي دارد. بعد از آن راجه بلّت كبآه و ناله دانست كه مح و شنودن
مبلغ بي ،كندال يك شب پيش ما بيايدگويد كه اگر كاممي يشخص [د]زر بسيار خواهم داد. لواحقان زن رفته گفتن ،بيايد

اين شرط كه با ه ب ،شدند دجهبخورده قبول نكرد. چون مردمانش  ابپيچت نيعنيدن اين مشكندال از داد. كام شمار خواهم
كندال رفت و پا بر سينه كام ةدر خان ،چون شب شد زر بسيار داد. ،راجه هم قبول كرد قبول دارم. ،اندازي نكندمن دست

رون سينه جاي محبوب د :زنكه گفت .آه بر درد كشيد و راجه سبب آه كشيدن پرسيد ،گذاشتن پا درّمجه ب. گذاشت زنكه
 :بيت ،زنكه گفت ؟مگر يار شما از من بهتر است :مبادا دل او رنجه يابد. راجه گفت ،است

 است 3گرر جان نشسته دپيكزخم     كندگويان ترا چه سود پند

 ،يست. راجه برخاستراجه را يقين شد كه در اخالص اين هيچ فتوري ن .دانستيبودي زخم اين مرض مياگر عاشق مي
زنكه چندين هزار مردم را از طرفين آزار دادن و كه از براي خاطر يك آن شهر را پيغام فرستاد  ةراج .آمدخود   لشكر در

وكال مشورت كرد. بعد از مصلحت همين قرار ه شنيدن اين پيغام به راجه ب از عقل دور است. ،انداختن در عذابخود را 
اردار تمام نّا بايد ديد كه از براي خاطر يك زراجه بكرماجيت ر همت ،كه راجه بكرماجيت راست نوشته استيافت 
كندال را پيش راجه م و طرح صالح انداخته كاميجه نمايمدارات راآورده پس ما را هم ضرور است كه  را لشكر

                                                             
  .رقصاصاصل:  1
  اصل: + است. 2
  .نشستة دگراصل:  3
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ر از طال يوزكندال را سر و پاي نفيس و زر و يك چيزي مهماني تيار كرده و كام چنان كرد.. راجه هم1ميرماجيت بفرستبك
خود ه مادهو سپرده مادهو از ديدن كامكندال جان تازه يافت و به برا كندال كام 2خدمت راجه فرستاد. راجهه يده بانپوش
 :بيت ،گفتمي

 ستا كامياب نان من ز جاناجكه     ستا بخواه يا ب ببه بيداريست يا ر

كندال كام پس ت مادهو امتحان بايد كرد.بباز محيد كه راجه رس طرخاه در راه ب ،آنجا مراجعت نمود راجه بكرماجيت از
جان  ،افتاد هوش گشتهشنيدن اين خبر بي درّمجه بكندال فوت شد. مادهو گفت كه كاممادهو ه ي پنهان كرده بيرا در جا

ا بيان نمود. ان دادن مادهو ركندال را طلبيده خبر جكامرورت الضّي از دست داد. راجه از گفتن خود پشيمان شده بماگر
  دوستبهتر ز زندگي بي گمر :مصرع .تسليم كرد قّحه كندال در حال آه بر آورد و جان بكام

ز وبال الحال خود را بكشم تا ا .خون دو كس گرفتم ،من كردمكه  دچه بوگريست كه آنرماجيت شرمنده شده ميكراجه ب
الحال ظاهر في 3بود.بهگوتي نزديك  ةديوال .د را بكشدخنجر از ميان بكشيد و خواست كه خوخون آنها فارغ شويم. زود 

راجه عرض كرد كه  بخواه! ،چه مطلب تو باشدشديم. آنتي تو بر تو خوشنود مهدست راجه گرفت كه من از بلند شده
از  بهواني ،هي زنده شدندقدرت اله ب چنان باشد.گفت كه هم بهواني !است كه اين هر دو كس زنده شوند مطلب ما همين

 دلي تمام اين بيتخوشه مادهو نمود. مادهو ب ةكندال را حوالكام .آورده و خيرات كردجا ه . راجه شكرانه بغايب شدنظر
  :بيت ،خواند

 4خاره كنم نگسه ب حوالة سر دشمن    فتكچون گل مراد شمرا روي دوست ز 

 شد. جانب اوجينه ه بجنصرت متوراجه بكرماجيت از آنجا به فتح و

و در  اندازد ديگري در محنت 5مهمدرت داشته باشد و خود را براي هر كس كه اين ق !راجه بهوج فت كه ايلعبت گ
  :قطعه. قابل نشستن اين تخت باشد ،مراد رسانده كند و ب مانده را دستگيري

  بنهد پاي خويشتن  بر تخت    ي بختخواست تا راجه بهوج عال
  از آن سرير كشيد پاي خود را      شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 

  
)16(  

هر  !آمد و گفت كه اي راجه بهوجدر ههقهقه لعبت شانزدهم ب ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر آن سنگهاسن بنشيند
 :قطعه .اين تخت بنشيند او بر ،كس كه مثل راجه بكرماجيت كاري كند

 تي داشت بيشترز فلكمه    لكمتر ز بود خوب ايراجه

 لكمنس و انكند هيچ كس ز     كرده كارهاي چنان كه او  

  ؟كردراجه پرسيد كه او چه مي

                                                             
  .اصل: بفرسيم 1
  .از آمدناصل:+  2
  .بودنداصل:  3
   Korr. nach dem Dīvān v. Hāfiẓ  اصل: روزي دوست چون گل مراد شكفت       چون سرستش بسنگ خاره كنم 4
  .مهمياصل:  5
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نام  ،نام شهريمدنيجاي رسيد كه ه راه بسيار رفته بو  آمدهواليت بر سيره و لعبت گفت كه يك مرتبه راجه بكرماجيت ب
 دندوتي كجوه در آنجا رسيد و ببكرماجيت بود. راجه  يكبود و در سواد آن شهر يك جو ههسنكجيراجه آن شهر 

ي كجو ي؟تطور شناخي را پرسيد كه مرا چكبكرماجيت جوراجه بيايند. :اجه تعظيم نمود و گفتره ي نيز بكجو. كرد
شما بد كرديد كه واليت خود  - جيو - شناسم و نيز گفته كه راجه شما را مي ،به در اوجين رفته بودمچند مرت :گفت

ني را عشمارند. من اين مدوه است كه مردم اين را فراغت ميان 1همايانگرراج  !يوكراجه گفت كه اي ج آمديد.گذاشته 
بنا بر  .در يك ساعت بادشاه را گدا كند ،ها دهد و اگر خواهديتحكومتهاي وال و جلّ زّع ا اگر خداوندما 2م.دانخوب مي

بود و نام ندرسينچ يك راجه 3يكاي جو كنم ومياين روش سير ه خاشاك شمرده بو  خسآن حكومتها را برابر 
مزبور پاي پياده  .نددر كرده و راجه را از ملك ب ف شدهرّشم او را متصحلك و م كرده هاي آن راجه او را زيرزادهبرادر

يك روز چون  گذرانيدند.واليت ديگر روز ميه ي كرده بيگدا .روزه هم نداشتآمدند و خرج يكاز شهر بر ،راجه و راني
طور گرسنه و تشنه در جنگل زير درخت تكيه گرفتند و همين .نتوانستند درسيدن يآباديه ب .شدندمانده  ،بسيار راه آمدند

ديگري گفت  .اين شهر فوت شده هيچ اوالد ندارد ةبودند. يك جانور گفت كه امشب راجبر آن درخت جانوران نشسته 
مين شخص را سب آن است كه همنا .كرده است ييمايان نيكو قّحيك وقت در  ،كه اين شخص كه زير درخت است

ده بر مايان همراه رفته اين را بادشاه كر ،شهر روده فردا بايد كه اين ب ،كردندقبول هاي ديگر ديو 4.ميبادشاه اين شهر بكن
رفته  اجداد از دست و خنده كردند و گفتند كه حكومت از آبا 5راجه و راني از سخنان ديوها تخت نشانده برگشته بيايم.

ين ا ا يك مرتبه درما ،ستزياده از بادشاهي ،دست خواهد رسيد؟ اگر نان يك روزه پيدا شوده يري چگونه بحكومت غ
 هم دست آيد.ه شايد كه چيزي براي خوردن ب ،اگر در آبادي برسيم .ديميدو روز از گرسنگي و تشنگي گذران ،شهر برويم

وقتي كه نزديك شهر  ه شدند.جانب شهر متوجه ر آورده بخاطه ب نيعم اينراجه چندرسين و راني  .صبح دميد ،ينا در
فيل را اين ه اند كه هر كخود قرار نمودهه اند و بده فيل از لباس نفيس آراسته كردهبيند كه تمام مردم جمع شه چ ،رسيدند

ي اجه را گرفته باالفيل مذكور دويده ر ،رسيدن درّمجه ب .اين شهر باشد ةراج ناهم ،باالي خود بنشاند بگيرد، مرطوخبه 
دند كه آن صاحب از كدام واليت ادب بسته ايستاده شده التماس كره كردند و دست ب خود نشاند و جميع مردم كورنش

راجه گفت كه من واليت را از كجا نشان بدهم. مردم شهر در يافتند كه اين مرد دولتمند است. راجه و راني را  آيند؟مي
ه عظيم ب ةشكران ف شد. راجه چندرسيناليت در تصرّبر تخت نشاندند. تمام و هكشيد قهدر شهر آوردند و راجه را قش

ه ني را بعم اين .نيك يابد ةدر آخر نتيج ،ي امري خوب است هر كه نيكي كنديشد كه نيكو خاطر راجه يقينه ب ،جا آورد
دمان آمد سالم مرتي گاهي بيرون ميدبعد از م ل شد.مشغو قّحعبادت را گذاشته خود در وزر خاطر آورده مدار واليت ب

اند و از اين ملك كرده ةكه شخص را كه راج و نواح رسيد گرد يهاراجهه اين خبر ب .رفتخانه مياز در عبادتگرفته ب
ديگر  ايهراجخاطر آورده ه اينطور ب در اصل گداست. ،باشدشب و روز در عبادت مي ،خبر ندارد عدل و انصاف هيچ

امر فرمايند كه در آن  ،دخاطر رسه چه برسيده آن آمد وزرا نزد راجه آمده عرض كردند كه غنيم ده بر حصاركشي كرفوج
را گفته باز در  اين .خواهد شد ،خواهد بود قّح ةاراد كه چيزي .دست خداسته راجه گفت كه همه عالج ب م.يسعي نماي

                                                             
  ة.مايگراناصل:  1
  دانند.اصل: مي 2
  اصل: + و اي. 3
  .بكنمصل:  ا 4
  .ديوهاياصل:  5
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 ،استر دمق چهت كه فكري بايد كرد. راجه گفت آنگفل غنيم رسيد. راني صباز خبر رسيد كه مت عبادت مشغول شد.
ا مراجه گفت كه فكر كردن ! فكر بكن ،چه از دست شما بيايدراني دست راجه گرفت و گفت كه آن ل نخواهد شد.دمب

ر حاض در همين حرف بودند كه ديوها آمده آنها فكر خواهند كرد. ،اندها كه مرا راجه كردههمان ديو مگر ،شودچه مي
ببين كه در يك لحظه  !نند كردي تواداند كه بر تو زور و تعار كردند و گفتند كه اينها چه كسي راجه بسيلّشدند تس

آمده فوج الب آنها دردر ق ،تصويراتي كه بر طاق دروازه مثل شير و فيل نگاشته بودند .رسانيمغارت ميه شان را بشكرل
فراغت ه غم باش! بتو بي ،ها ايستادند و گفتند كه اي راجهه و راني ديوبسته پيش راجدست د.يمال ساختنغنيم را پا
كم است از  ،مينيكي نمايتو ه بوض آن هر چند كه عدر  ،است رمايان بسيا قّرا كه احسان تو در حچ !كنببادشاهي 

شم خود ديدم و چه راجه گفت كه نيكي شما ب ان هميشه در مدد تو خواهيم ماند.ماي كه غم مخور جانب غنيم اصال
ن تاالب از در آ 1مينم سابق ماهي تاالب بودجها اظهار كردند كه در يود ام.كردهكي دانم كه مين ،امنيكي كه من كرده

در  هلع شده از حوض بر آوردطّدر آن اثنا شما آمده از حال ما م .ان بوديم و جان بر لب رسيدهپتي آب حيران و مكباعث 
بنا بر  .شديم و احسان تو ياد داريم ديوصورت ه ت بدفراغت گذرانيديم. بعد از مه العمر ببقيه و يددرياي عميق انداخت

جان ه و كار تو ب مدر مه مايان را ياد خواهي كرد كه حاضر شده ،ي مشكل روي دهدمگاه ترا مههر ،تو نيكي كرديمه آن ب
راجه  يت نموده.ت حكومت آن والدچندرسين تا م ند.جاي خود رفته بشده  داعاين حقيقت را گفته از راجه و يم.كوش

ه لعل ب چنتامن ،م شدروي از استماع اين افسانه خشايد هميشه كارهاي خود دانسته. جوك !بكرماجيت گفت كه اي جوكي
جوكي راجه از تو خواهد داد.ه اين لعل ب ،تو باشد ةهر چه اراد !راجه بكرماجيت داد و خاصيت او بيان نمود كه اي راجه

 هپيش راجه آمد .دارد 2پريشاناحوال را ديد كه بسيار دار ارنّراه يك ز اوجين راهي شد و در  جانبه رخصت شده ب
ناه تو آمدهند ديده در پترا مرد دولتم. كرده است و زن و فرزند از ما ترك گرفته ي مرا زيرسلمف !سوال كرده كه اي راجه

و شفقت ا راجه را بر! دهمن ه راه خدا به ب ،چه از دست تو بر آيدهربان سازد و آنمن م قّترا در ح  و جلّ زّعخداي  .ايم
چه اين لعل بدين قسم است كه آناردار خيرات نمود و گفت كه نّن زه آب ،راجه داده بوده آمد و آن لعل كه جوكي ب

م نخواهد شد. و از همه مالك ،چند كه زر و مال صرف خواهد كرد تو خواهد داد. هره همين لعل ب ،عاي تو باشددم
من پيغام رساني كه آن چيز ه تا ب ،در اوجين تشريف فرمايي ،شد. اگر ترا باز چيزي در كار باشد 3خواهدداران نام تو بلند 

برهمن لعل مذكور را گرفته دعا كرده رخصت شده. راجه در چند روز باز گشت  م.تو رسانم. من راجه بكرماجيته زود ب
    .اوجين رسيده ب

 :قطعهبر اين سرير پاي نهد.  ،هر كه اين قدرت داشته باشد ،لعبت گفت كه اي راجه بهوج

 بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختليخواست تا راجه بهوج عا

  آن سرير كشيد زپاي خود را ا              شنيدبماجرا چون ز لعبت اين          
 

                                                             
  اصل: بودم. 1
  اصل: پريشان احوال. 2
  .نخواهداصل:  3
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)17(  
هر كه مثل راجه  :آمد و گفتلعبت هفدهم در قهقهه در ،ن بنشيندروز ديگر راجه بهوج خواست كه بر آن سنگهاس

 :قطعه .بر اين تخت قدم نهد ،بكرماجيت كارها كند
 تي داشت بيشتر ز فلكمه    ز ملك بود خوبتر ايراجه

 لكمنس و انكند هيچ كس ز     كرده كارهاي چنان كه او

  گونه بود؟ راجه بهوج پرسيد كه آن حكايت چ
واليت ه فرستاد و خود واليت بواليتها ميه خاطر آورد جاسوسان به ببكرماجيت اند كه راجه ن آوردهچني :فتلعبت گ
ي ماند هيچ كچه هميشه جوو حكم جاري كرده چنان .دان در مالحظه باشندرّبراي آن كه تا مفسدان و متم ،كردسير مي

خاطر انديشه كرده با لشكر ه ب اين معني را د،ردگكم  يكروز اعتقاد آن مردم از آن جوه روز ب .(؟)كس او را دوست ندارد
ذرانيد. راجه گآن واليت دست ادب بسته پيش راجه آمد و پيشكش از هر جنس  ةسير واليت ديگر رفت. راج هتمام ب

ملك ديگر رفت. آن راجه نيز پيشوا آمده همان قسم در ملك جنوب ه همان راجه بخشيد و خود به ملك او ببكرماجيت 
خطاب  -وجي -جه او را را كه نام نوكرسير كرده در اوجين رسيد. سومنتر ،ار طرفهر چه ،شرق و مغرب و شمالو م

آورده چون كه يع درختان گل برشده و جم سبزسر [ي]نمود كه راجه صاحب باغها آمده التماس سومنتر .دوستي داده بود
يك نقطه  گرچه سفر و سقر ،رمايندل فدشادي مبه اي سفر بير باغ نمايند و غمهس روز چندها و محنتها بسيار كشيده رسف

  . تر استولي جفاي سفر از سقر زياده :مصرع .فاوت داردت
فراغت تمام ه چند روز ب 1ند.تباغ بفرسه برد و جميع طوايف را ببباغ ار را فرمود كه مردم محل را در دراجه محل
روم. ب تهارطواف تيه يك مرتبه ب ،سر شودمياگر . فهم نيست اجه را هيچم رارد كه در اين ايدر خاطر آو سومنترگذرانيده 

 ،برو .توانم كردمنع نمي ،ام تيرتها در ميان آورديا چون نما ،ي تو راضي نيستميچه از جدااگر !سومنترراجه فرمود كه اي 
راجه رخصت شده  زا سومنتر نمودانعام داد و رخصت  ال و اسپرا زر و م سومنترراجه ! مبارك باشد ،رومگويا من مي

رسيد كه يك  2يياجه تها نمود و زر ومال بسيار خيرات كرده برتا مدت طواف تي ؛رفتمي ،نيدشجا كه نام تيرتها مي هر
شهر جانب ه ب ،رستش نموده. چون فارغ شدپجا آورده و ه سجدات عبوديت ب ،آمددر آن ديواله در مهاديو است. ةديوال
سوزند. زير آن كراه آتش مي و )؟(كوتوالي جيوترهپر از تيل نزديك بيند كه كراه  هچ ،در شهر رفت ه گشت. چونجمتو

مردم شهر جواب دادند كه در اين شهر دختر  ور كراه است و چه كار خواهد آمد؟طن چاياز مردم شهر پرسيد كه  سومنتر
 :خود قرار نمودهه سازد و بب و ماهتاب شرمنده ميآفتا ،مثالدر خوبي نهايت ال .ديوراج است و هنوز كتخدا نشده است

يشتر رفته آن پا سومنتر از آنج تا امروز هيچ كس پيدا نشده. .او شوهر من باشد ،هر كس كه خود را در كراه بسوزاند
رفته ت راجه خدمه ب ،خاطر آورد كه اگر شوده هوش آمد و بهبعد از ساعتي ب .در زمين افتاد ،هوش شددختر را ديده بي

ه منزل اوجين رسيد به تر منزل بسرعت تمامه بسومنتر من كتخدا سازد. ه تواند كه اين دختر را براجه مي .التماس بكنم
 ل حقيقت دختر و كراه بيان نمودهواسومنتر  .م شد و پرسش نمودروخسومنتر بسيار راجه از ديدن  مت راجه رفت.زمال

جاي گرفت كه رهنموني آنسومنتر دست  ،ست. راجه زود از تخت بر خواستبر آن مايل اسومنتر يافت كه راجه در
ش نمودند. ترسيد و پرس هديوالهمان ه آن حدود شدند. بعد از چند روز ب جةفاق يكديگر متوتّاالو راجه بسومنتر  !بكن

ل رسد. از ديواله در حصوه بسومنتر عاي دخواست كرد كه مادب بسته دره دست ب ،جا آورده راجه سجدات و عبوديت ب

                                                             
  اصل: بفريسند. 1
  اصل جاي. 2
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غسل كرده نام بكرماجيت راجه .و زياده ديدااز  ،نشان داده بودسومنتر نوعي كه ه ب ؛آمدند و آن دختر را ديدندشهر در
بر سر كراه  زيور آراستهه خود را ب ،رسيد ختربه آن د چه آنبدن  .سري مهاديو در دل آورده در كراه درآمد و سوخته شد

كرده  وننگبهتر گشت و از كراه برآمده سر راجه از صورت اصلي .آب حيات بر بدن راجه پاشيد ةآمده ايستاد و شيش
 ينا در .ما خود را سوختي 2كني كه براي مالقاتنمي 1هاگجانب ما چرا نه ب !نددولتماي جوان  :دختر گفت .ايستاده شد

چرا كه من خود را در كراه  ،خجلمز تو راجه گفت كه من ا يني؟بطرف من نميه كني و بون مينگ وال براي چه سر
 .جاي مادر و پدر استه ب ،چنين مهرباني كنداين 3خلق در دنيا آوردي. هر كه در زتو مرا زنده ساختي و با ،سوخته بودم

بنا  .گناه الزم شود بر من ،كنم 4هاگجانب تو نه خيانت ب مشه چه داريم كه بظمالح ،تو در خوبي و جمال نهايت نداري
آن دختر گفت كه قول ن كدام چيز باشد كه پيشكش نمايم.بدل اي ،من كردي قّويي كه در حنيكچه ام و آنن شرمندهبر آ
نام  سومنترقول تو هم نرود.  ،گفت كه خوبشوهر من باشد.راجه  ،در كراه خود را بسوزد 5هر كه :چنين استنايما 

ما را هم گناه نيست و تو  ،نضماين  در ،ست كه اين را قبول كنير آن ابهت  .ستيلّمن اعتقاد كه ب .رد من استخُبرادر 
دختر چون اين  د و من در خدمت حاضر خواهم ماند.م خواهي مانرواز صحبت او هميشه خ .مقصود خود برسيه هم ب

تر سومنه منسوب گشت و حكومت آن شهر را بسومنتر ه چنان باشد. آن دختر بقبول كرد كه هم ،سخن از راجه بشنيد
  نامزد نمود. راجه بكرماجيت رخصت شده در اوجين رسيد.

   :قطعه اليق نشستن اين تخت باشد. ،هر كس كه اين قدرت داشته باشد !پوتلي هفدهم گفت كه اي راجه بهوج
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي

 پاي خود را از آن سرير كشيد.    بشنيد اين ماجرا چون ز لعبت

  
)18( 

اين  !لعبت هجدهم تبسم نمود و گفت كه اي راجه بهوج ،خواست كه بر آن سنگهاسن بنشيندبهوج روز ديگر راجه 
   :قطعه .آن راجه بكرماجيت است زنظير اسرير بي

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    لكمز  6بود خوبتر ايهراج
  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كارهاي چنان كه او كرده

   ؟كردشما چه كارها مي ةپرسيد كه راج جوراجه به
فروش راجه بكرماجيت . روزي يكي از بادعداوت داشت بود به بكرماجيت بسيار اينام راجهكرشو لعبت گفت كه چندر

يگري نيست و هر چه هر كس در مجلس آن راجه رفته تعريف بكرماجيت كرد كه امروز در سخاوت و شجاعت د
بر  ،فروش اين بشنيداز باد كرسچندرچون راجه  يزتر چيزي نيست.عزرا كه در دنيا چ ،تا جانبلكه دهد مي مزيد، بخواهد

لك مدر آن  خاطر آوردهه ها شهرت گيرد. اين حرف را ببايد كرد كه نام نيكي من در واليت فكري :هم خورد و گفت

                                                             
  .احكناصل:  1
  .كهاصل: +  2
  در حق خلق؟ 3
  .احكناصل:  4
  هر كرا. اصل:  5
  اصل: خوبتر بود. 6



Anhang: Kišanbilās

 
 
 
 

LVI 
 

خورد و بعد از داشت و شب چيزي مييروز روزه مه آنجا رفته در عبادت مشغول شد و اكثر اوقات ب .مقام بهگوتي بود
الكن شرط آن كه هر روز خود را در كراه انداخته  .مدت بهگوتي مهربان شده فرمود كه مقصود تو حاصل خواهد شد

تو  ،تو خواهم داده روز ب طال هر ةز آن زنده خواهم كرد. و چهار كوزمن گوشت تو خورده بعد ا ،بپزد وقتي كه خوب
خورد و باز آن را بهگوتي آمده مي ،سوختل كرد. هر روز خود را در كراه ميقبو كرشراجه چندر .كرده باشيخيرات مي

ام نام نيكي راجه در واليت يچنان كه در اندك ا ؛كردداد و او خيرات ميطال مي ةساخت و چهار كوزمياز سر نو زنده 
اين محنت ه بجه آفرين كرد و گفت كه زر و مال نيد و بر احوال آن راشو اين افسانه راجه بكرماجيت  .يافتشهرت 

در خاطر آورد كه چون شود كه من راجه را از اين محنت خالصي دهم و زر  .رحمت باد ،كندكرده پيدا كرده خيرات مي
ده راني آه سرد بر آور ،خوشي نشسته بوده يك روز راجه بكرماجيت با راني ب .رسيده باشددستور سابق به او ميه هم ب

 )؟(ايسج :راني گفت !ن بگو تا فكر آن بكنممه را ب خوددرد  ؟پيش آمده كه آه بر آوردي ترَّسيد كه ترا كدام مضجه پررا
، عجب است كه مثل ددا شده از آن باز يك دو مرتبه در محل او رفته باشخكتكر شچندرراجه ه نام خواهر من است كه ب

 1ميتفرسبكرماجيت گفت كه يك قاصد را مي راجه كه درد او را دور نمايند.بايد  در محنت گرفتار باشد. مربي داشته شما
يانه ساخته كخواهد شد و خود لباس جو مفروغ ،هر محنتي كه دارد ،خود را خطي بنويس ةهمشيرتو نيز از جانب خود 

باغ  ةبر سر درواز رفته ،فتآمده بود. راجه خبر ياباغ بر سيره ب (؟)پاي كرده در آنجا رسيده كه راني سجيااوري در پجوكو
 .حضور بيارنده فرمود كه قاصد را ب )؟(راني سجيا ن تو از اوجين خط فرستاد.كال رةشيمهه شد و پيغام فرستاد كه ايستاد

راني داد. راني  را به گرفت كه راجه بكرماجيت آن نوشتهبنسي ميراني در آنجا ماهي از  ست كهدر ميان باغ يك حوضي
هيچ ماهي در  ،بنسي انداختمشغول شد. چون چند مرتبه گرفتن ماهي ه آه سرد كشيد و خاموش ماند. باز ب ،مطالعه نمود

 ،ي نيستككه آن جودانست سه ماهي گرفت. راني  ،دو ايهدر لحظ ،بنسي گرفتند نيامد. بكرماجيت از دست راني ب
ام آمده ،تو از خواهر كالن شما شنيدهاحوال  2.من آييدجاي دختر ه ب ،شما شرم نكنيد :راجه بكرماجيت است. راجه گفت

شما بگويم كه در اين ه ل بوا كرشو احوال راجه چندر .شودما نمي ةي گفت كه فكر من بر ارادران كه فكر تو بكنم.
 ،شودوقتي كه سوخته مي .سوزاندآنجا رفته خود را در كراه مي .ستيآن بهگوت ةلادر ديو ،ستبهگوتي واليت يك

و برهمنان عابد را  آردهاي طال را ميدهد. راجه كوزهطال مي ةگرداند و چهار كوزميخورد و باز زنده تي آمده ميبهگو
ه ب ما اين محنت گرفتار است و درده راجه ب .شودرونده مي وت عابدان و مردم آينده وقآن طال دهد. از قسمت كرده مي

هيچ از  ،يندآمنزل ما ميدر  راجه رسد.رد. بعد از سال نوبت ما ميدااست كه راجه سيصد و شصت حرم مي شنرو شما
از  .ددار معجبسيار نمود و گفت كه خاطر (؟) ياسجساي راني آي دللّكرماجيت تسشود و راجه بدار نمياحوال ما خبر

 (؟)از راني سجيا و راجه بكرماجيت .هد كردتعالي همه آسان خوا خداي ،منقوله در مالزمت راجه هيچ اظهار نكنياين 
احوال  همينه ببر بدن خود ماليده يك روز  هايبوداده و نمك پاشيده و خوش پچينهخصت شده تمام بدن خود را ر

بهگوتي رفته خود را در  ةديوليدار نشده بود كه راجه بكرماجيت در باز خواب  كرشروز ديگر كه راجه چندر .گذرانيده
 .ز نخورده بودمطور گوشت هرگاين :گوشت لذيذ يافت و گفت آمده خود راوتي بهگ ،سوخته شد كراه انداخته چنانچه

راجه ! باشدتو  ةلب هر چه ارادبط .بكرماجيت را زنده گردانيد و گفت كه بر تو شفقت بسيار دارم م شد.روبسيار خ
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چه ميكه بطلب هر گفتبهگوتي دد. باطل نگر ،كه بر من بدهييزي چ بكرماجيتم. ،نيستم كرشچندرعرض كرد كه راجه 
  1ايدهنگردد قلم زآنچه گردان :مصرع .خالف نخواهد شد ،ستا ناقول ما هم !خواهي

ا تا آن كه ما ،يافته باشدميدستور سابق ه طال ب ةنسوزد و چهار كوز ركشاجيت گفت كه از امروز راجه چندرراجه بكرم
اجيت جه بكرمرا چنان باشد.هم ،گفت كه خوب گوتيبه او مرحمت نشود.ه ها بآن كوزه ،من يك مرتبه التماس نكنم

تيل و كراه گرم  ،هر چند كه خواست .كردن گرفت دستور سابق آمده زير كراه آتشه ب كرشخصت شده راجه چندرر
ان و فقيران را چه خواهم مناك شده گفت كه از امروز برهمنغكرد و آن طرف نگاه مي طرف و اين كرشنشد. راجه چندر

كنان در سم فكرقخواهند رفت. همين لك من ماجان از تالحال برهمنان و مح ؟روي خود را خواهم نمود طورداد و چ
و احوال خود به تفصيل پيش  .دهانيده خواهد شد جاشمايان فردا يك ةروزينم فرستاد كه خانه رفت و به برهمنان پيغا

يانه در كلباس جوه ين شهر آمده با اجه بكرماجيت درگفت كه چند روز است كه ر (؟)ياجسراني  ردمان محل بيان نمود.م
جانب باغ شد. چون در باغ ه راجه از محل بيرون آمد و ب غم شما تواند كرد. شايد كه فكر .نزد او بايد رفت ،اشدبباغ مي
التماس تو ه ب د را بيان كرد. بكرماجيت گفت كه يك چيزياندوه خو ،مالقات نمود ،يافتراجه بكرماجيت را در ،رسيد
عذر  ،و هر چه التماس كنم .بر تو مهرباني بسيار خواهد كردبهگوتي  ،من قول بدهي و از قول خود نگرديه اگر ب ،دارم

كر گفت كه شچندر راجه بق خواهد داد.دستور ساه ما ب االلتماسحسب ،دادتو ميه طال كه بة آورد و آن كوز دنخواه
از آن روزي كه  :گرفت و گفت راجه بكرماجيت قولنخواهم كرد. غيدر ،ستا تا جان ،ا كه شما طلب نماييدزهي طالع م
منزل راني ميه يك مرتبه هر روز ب ،از امروز قرار بكنيد .تخدا شده از مالزمت شما هيچ راحت نيافتهك (؟)راني سجيا
رفت و در  قام ديولهمه ب كر][شفاق راجه چندرتّاه جان قبول كرد. راجه بكرماجيت به ب كرش[چندر]راجه  رفته باشند.

بكرماجيت گفت كه از امروز  راجه !خواهيخواه هر چه ميحاضر شد و فرمود كه ب آمدهبهگوتي  .واست كردخ
دو  ةچنان باشد كه هشت كوزهم: فرموبهگوتي يافته باشد. دستور سابق ميه هاي طال بكر در كراه نسوزد و كوزهشچندر

دو  ،خود آمد. راجه بكرماجيت را يك ةخانه و راجه بكرماجيت را همراه گرفته براجه آن كوزه گرفته  روزه حاضر شد.
كر بر پاي راجه بكرماجيت افتاد و شراجه چندر راجه رخصت شدن گرفت.خانه خود داشته بعد از آن در  روز مهمان

از امروز بزرگ خود  ،وديمشما داشته به عداوت كه ب عقليطالعي و بيده و گفت كه از كمينف كناگناه سابق خود را معا
اشارت فرمايند.  ،تقصير ما را معاف فرمايند. راجه بكرماجيت گفت كه هر خدمتي كه اليق آن جانب باشد ،شما را دانستم

  .  اين را گفته باز در اوجين رسيد
  بر سنگهاسن بنشيند.  ،هر كه اين قدرت داشته باشد :دهم گفتژلعبت ه

  نهد پاي خويشتن بر تختب  بختخواست تا راجه بهوج عالي
  پاي خود را از آن سرير كشيد    شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 

  
)19( 

پايه از آن ندلآمد و گفت كه اين تخت بخنده دره لعبت نوزدهم ب ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر اين تخت بنشيند
  :قطعه .راجه بكرماجيت است

  لكتي داشت بيشتر ز فمه    راجه بود خوبتر ز ملك
  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كارهاي چنان كه او كرده
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قابل نشستن باشد. راجه بهوج  ،هر كه مثل راجه بكرماجيت كاري بكند .نشستن بر اين تخت آسان نيست !اي راجه بهوج
  گونه بود؟چ پرسيد كه

تماشاي  يك - سالمته - اجهدعا كرد و گفت كه ريك برهمن آمده  ،نشسته بودند خانهروزي راجه در ديوان :لعبت گفت
و  والهكالن است و فرش آن دي ةيك ديوال جا يك تاالبدر آن ؛ل تيرتهه رفته بودمجاودياطرف ه عجب ديدم كه من ب

باالي آن ستون يك  ،خيزدبر مييك ستون طال در ميان آن تاالب  ،وقت طلوع آفتابه ب .اندكرانت بستهتاالب از چندر
 رسد.منزل ميه ند شده بلبستون شود تا نيمروز ند ميلستون نيز ب ،آيدمي آفتاب باالچند كه  اند و هرتخت راست كرده

ب جاز شنيدن اين افسانه تع راجه بكرماجيت شود.آن ستون نيز در تاالب غروب مي ،يدآبعد از آن كه آفتاب فرود مي
نوعي كه آن برهمن گفته ه جا رسيد. بر لحظه بداندر پاي كرده د اوريپجوك .غايت شدهه راجه شوق ديدن آنجا به ب، نمو
ستون هم بلند  ،ب بلند شدن گرفتآمده چنانچه آفتاه است و آن ستون نيز از تاالب برچنان ديد كه آفتاب سر كشيد ،بود
 منزل آفتاب رسيد و از تابشه ب ،شدجسته باالي ستون راجه بكرماجيت جوكپاوري در پاي كرده بر، ينا در هم شد.مي

 يلحالت اصه ب ،پاشيد. راجه زنده شد اتآب حي راجه مهربان شده قّديو در ح سورج سري هوش شد.آفتاب راجه بي
راجه مرحمت فرمود و خاصيت ه گوشواره ب ةديوته حلقسورج جا آورده دست نياز بسته سري ه سجده عبوديت ب .آمد

مغرب آمده ستون نيز در تاالب ه سجده كرده. چون آفتاب براجه باز  داد.ه يك بها و طال هر روز ميآن حلقه اين بود ك
اندكي راه رفته بود كه يك برهمن  جانب اوجين راهي شد.ه آمده اندكي بيرون مانده بود كه راجه از ستون فرود آمده ب

ن رسيدهجاه ب و من از دست گرسنگي و مفلسي يبكرماجيت كرد و گفت كه تو مرد مانند راجه . راجه را دعاخورد 1رب
 ،رحم آمد زنّاردارراجه را بر  كس بسپارم.ه رسيده و در خانه چيزي ندارم كه دست آنها گرفته ب بلوغ به حد ختردو  ام

 ،از اين هر قدر كه طال طلب خواهي كرد :او بخشيد و گفته ب ،ديوته مرحمت كرده بود كه سري سورج ايگوشواره
 تقدر هر كس اينج! بهوو رسيد. لعبت نوزدهم گفت كه اي راجه شد انه خواهد داد. اين گفته راجه جانب اوجين رو

    :قطعه .بر اين تخت بنشيند ،داشته باشد

  بنهد پاي خويشتن بر تخت  خواست  تا راجه بهوج عالي بخت
  پاي خود را از آن سرير كشيد    شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 

 
)20( 

اين  !آمد و گفت كه اي راجه بهوجدر خندهه لعبت بيستم ب ،بنشيند روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر آن سنگهاسن
   :قطعه .سرير عالي از آن راجه بكرماجيت

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    راجه بود خوبتر ز ملك
  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كارهاي چنان كه او كرده

  كرد؟ مي شما چه كار ةپرسيد كه راج راجه بهوج
امروز  - جيو سالمت - نگهبان باغ آمده عرض كرد كه راجه  ،اجه بكرماجيت بر تخت نشسته بودلعبت گفت كه روزي ر

راجه  .بلكه فرشته خواهد بود ،شودصورت فرشته ظاهر ميه نمايد و بميسهمناك  غ آمده مانده است بسياشخصي در با
ه فلك رسيده راجه رفته به سر ب ،تنشسته اس اكسهمنديد كه بسيار  ،دور جانب باغ كرد است و اززود از تخت برخ

ه جدنبال او متوه طرف صحرا راهي شد و راجه نيز به بعد از ساعتي آن مرد برخاست ب. جانب پشت او ايستاده شد
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آن مرد  .يك كوهي رسيدند. در آن كوه غاري بوده تا ب ،فترراجه هم زود مي ،رفتهر چند كه آن مرد شتاب مي .گشت
 ،آن مرد بر آن دروازه رسيدنظر آمد. چون ه بسته بدرة يك درواز ،خيلي راه رفت .غار شدجه نيز دررا ،آمددر آن غار در

چون بسيار  .آمدپس تاريكي در راجه نيز همراهي او كرد. ،آمدآن مرد درون دروازه در .هاي دروازه از خود وا شدختت
بعد از رفتن  ،رفتكرد و ميهمان جانب راه سير مي راجه غمناك شد. ،بنا بر آن .آن مرد از نظر غايب شد ،راه رفتند

ند. راجه از ديدن آن بسيار آمد. آن عمارت از طال ساخته بودنظر راجه دره روشنايي پيدا شد و عمارت عالي ب ،بسيار
يشتر پبكرماجيت چون  .ستا لمردمان گفتند كه منزل راجه ب اشد؟باين عمارت كه مي در :از مردم پرسيدر ماند و يمتح

ه شكرانه ب ،جا آوردهه راجه مالزمت كشن نموده سجده عبديت ب .اندجيو بر سر دروازه ايستاده نشَري كديد كه س ،رفت
جايي كه راجه بل نشسته  سپر بود. سنه كجا ميلّاشديم و اجيو  بوس سري كشننمود كه مشرف قدم و جلّ زّدرگاه ع

پرسي كرد و گفت كه چه نزديك خود نشاند و احوال ،ت تعظيم بسيار نمودديدن بكرماجيه آنجا رفته. راجه بل ب ،بود
الحال مناسب آن  .و از امروز شما را دوست خود خواندمداده امروز تمام خوشحالي روي  .خوب شد كه شما را ديدم

كه مالزمت ترا راجه بكرماجيت التماس نمود  آن را قبول نمايند. ،شما بدهمه است كه چيزي بخوريد و هر چيزي كه ب
سر فراز فرمايند. راجه بل راجه بكرماجيت  ،اشدديگر هر چه رضاي آن حضرت ب .بهتر از اين سوغات نخواهد بود ،كردم

بود كه اگر خاصيت اين  .ينسايو دوم ر سيكي ر :نمود ايتعنراجه ه دو چيز ب ،رخصتوقت ه را طعام خورانيد و ب
قسم هفت  زهر چند كه ا ،ت رساين اين بوديو خاص دردگنيكو  ،بيمار خورداگر  .شودجوان مي پير ،را بخورد رس

تمام راجه بكرماجيت را  به تعظيم ،رس و رساين داده ،همه طال گردد. هر دو ،ندازدييك قطره ب وا جوش بجوشاند و در
پدر بسيار  ،رفتندميهمنان راه ديد كه پدر و پسر براثناي  در .جانب اوجين شدنده آمد و باز زير زمين بر د،رخصت نمو

عرض  .يك واليت خواهد بود ةجه را ديده دعا كردند كه اين راجاحوال ديد. راغايت پريشانه ا بمضعيف و پسر جوان ا
دور شود كه نشسته تواني داد كه پريشاني مايان مهاراج چيزي مي نام سريه ب ؛جان رسيديمه كردند كه از گرسنگي ب

از اين دو چيز هر  ؛راجه در باب آنها مهربان زياده نمود و گفت كه دو چيز ما داريم م.يتو نماي ريدابخوريم و دعاي جان
پدر گفت كه از دست پيري و  .ت هر دو چيز بيان نموديدهم و خاصشما ميه بگيريد ب ،شما خوش آيده كدام كه ب
 ،اميك روز هم شكم پر نكرده ؟واهي كردر خپسر گفت كه تو جوان شده چه كا !من دهه رس را ب ،آمدم نجاه بيماري ب
در ميان پدر  .فراغت بگذرانيمه بطلب كه باري چند روز برساين ي از دست تو ديگر نخواهد شد. بهتر است كه يبجز گدا

 .دست آنها داد و گفت كه من بكرماجيتمه راجه بكرماجيت هر دو چيز را ب هر دو در جنگ پيوستند. ،شد و پسر خرخشه
در  اهللا تعالي دريغ نخواهم داشت. راجه از برهمنان رخصت شدهءشاان .در اوجين خواهند آمد ،ا را در كار باشداگر شم

   :قطعه .بر تخت بنشيند ،هر كه مانند راجه بكرماجيت قدرت داشته باشد :اوجين آمد. پوتلي گفت
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي

  پاي خود را از آن سرير كشي    شنيدباين  ماجرا چون ز لعبت
  

)21(  
! هوجبكه اي راجه  1آمددرقهقهه ه كه ب ملعبت بيست و يك ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر باالي سنگهاسن بنشيند

  :قطعه .اين تخت عالي از بكرماجيت
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  تي داشت بيشتر ز فلكمه    راجه بود خوبتر ز ملك
  لكمنس و اهيچ كس ز نكند     كارهاي چنان كه او كرده

  كرد؟شما چه مي جةپرسيد كه را راجه بهوج
 ي رسيد كه در بيابان يك ديوله. در آن ديولييجاه ب ،آمده بودسير واليتها بره ز راجه بكرماجيت بلعبت گفت كه يك رو

بر آن كوه  ،تكوهيس نامرتنيان گفت كه كيكگيكي از جو آمدند.جه در حرف و حكايت درراه ب ،ي نشستهگچهار جو
 باشد.مي قّگويد كه هر روز در عبادت حكس سخن نمي به هيچ ،ي نهايت داردباشد. او زهد و تقومي گيجو ناتههتركان

ترا  !ماني حصول آيد. اي راجهيشپ او يان گفتند كه كاري نبايد كرد كه آخر ازگي غالب آمد. جوگراجه را شوق ديدن جو
عمر از  كهچرا  - فراغت بگذرانه ب ،چند روز عمر تو باقيست ،اكنون در اوجين برو .است رسه چيز ميفضل الهي همه ب

وجود تو از  ،تو راجه ،ينيرا بب تههناتركان رتنخواهي كه بر كنكآيد. حاال ميباز نمي ،دست رفته و تير از كمان جسته
سالمت ه ب ،رويجا ميتو كه در آن .سيده بوديمجا رصد جفا در آنه ب ،اين محنت گرفتاريمه شده. مايان ب روردهپها نعمت

در آن كوشش نمي ،تواند زدپر نميچنين بيابان است كه چه ياراي آدمي كه پرنده چرا كه در راه آن اين ،نخواهي رسيد
 ،تد اسدمردي كه با تر :راجه گفت جين برسي خوشحالي را از دست مده.گشته در اوبهتر آن است كه بر ،بنا بر آن ماني؟

يان در گوش گ. راجه بكرماجيت سخن جوستيومساهمه  ،ك و آباداني و جنگلراه دور و نزدي ؛پيش آنها بايد رفت
 قّاند و در عبادت حنشستهن آسدمپ ناتهه را ديد كهتركان .رتن كوه رسيدكنكه اوري در پاي كرده زود بپجوكنياورده 

خوب  ؛ن استاي ،ست يگاگر جو ،گذراندين كوه ميا شد و تنها در دن او خوشانه تعالي مشغول است. راجه از ديبحس
گفت كه من  راجه !راجه چشم وا نمود و گفت كه بنشينناتهه از سخنان سر گرديد. تركانيم يگشد كه ديدار چنين بزر
ي التفات گجو ر شد.سيمن مه تو مرد بزرگ ب شديم كه ديدار دبال تولّند دانم كه درام. امروز ميتعريف شما شنيده آمده

چوب كه  ،دوم ؛يكي چارپاي صورت فيل و اسپ و آدم و غيره نقش كند :راجه داده سه چيز ب .م شدروبسيار نمود و خ
از دست چپ  ،كند جانبي اگر خواهد كه ،سازدنيم را دفع ميغيره را و غَ اسپ و آن را در دست راست گرفته فيل و

اين  شوند.حاضر  ،زر و مال و پارچه و طعام و غيره هر چه طلب نمايند كجكول كه ،سيوم؛ جاي خود بياينده براند ب
ه حالت اصلي در عبادت مشغول شد و راجه رخصت شده به ب ،راجه را رخصت نمود و خود باز دم باال كشيد ،گفت

اي خوردن ندارد و و در راه شخصي را دريافت كه غمهاي عالم او را زير كرده هيچ چيز بر. ه شدجمتو جانب اوجين
تو مرد بزرگ شود كه اهر ميتو ظ ةپرسيد كه تو كيستي؟ و از جبه ،احوال در كمال پريشاني رسيده. چون راجه او را ديد

هي عالج آن عنايت اله شايد كه ب .من بگوييه بايد كه حقيقت را ب ،مرا بر احوال تو رحم آمد .بينمهستي و ترا غمناك مي
برادران خورد ما را زير كرده از  ،بودم ،ستابهاسن  مگههآن واليت كه در ديار  ةكه من راجت آن شخص گف توانم كرد.

رد گ هايههر چند كه از راج .الحال عوض آن نتيجه يافتم ؛مكردپدر من ايشان را پرورش  ][مثلِ در كردند. بعده واليت ب
راجه بكرماجيت گفت  گرفتارم. اين خواريه جدا شده بهيچ كس امداد نكرد. پس از زن و فرزندان  ،اح مدد خواستموو نُ

توانم داد. چون راجه اين ذات خود آنها را هزيمت ميه من بنما كه تنها به دار و آن برادران خود را ب كه خاطر خود جمع
رهنمون  .حصول خواهد رسيده عاي من بدم ،ه راجهتوج زدر پاي راجه افتاد و يقين شد كه ا ،سخن از بكرماجيت بشنيد

چند صورت از فيل و اسپ و آدم و غيره  ،راجه بكرماجيت چون نزديك شهر رسيد .كرده راجه را در واليت خود آورده
 .دار شده پيش راجه ايستاده شدندها جانجميع صورت .دست راست چوب را گرفته اشاره كرده بر بازوي خود نوشته ب

ر يك لحظه خاك سياه د لّا،زود حاضر شوند و ا ،ه شما اگر تاب جنگ داريدراجه بكرماجيت به برادران او پيغام فرستاد ك
ت يفيالن و اسپان و آدم و غيره خاص جنگ پيوستند. چون اينه جميع برادران آمده ب ،شنيدن سخن درّمجه ب خواهم نمود.
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راجه  فته قرار نموده رفتند.خود را گر ها كه جانيخاك برابر ساخت و بعضه تمام لشكر برادران او را ب ،ديوته داشتند
ت راجه ار در مالزمينان آن دطّجميع متو .م نمودلّمساو ه بكرماجيت آن راجه را در شهر برده بر تخت نشاند واليت ب

ص شده خّراجه بخشيد و خود مره راجه بكرماجيت آن تحفه را ب .متكاري كردندسابق خد زياده از دستور ،حاضر شدند
 بر تخت بنشيند. ،هر كه اين قدرت دارد !ت اي راجه بهوجلعبت گف اوجين آمد.ه ب

 
)22(   

گفت كه اين سرير از آن و آمد خنده دره لعبت بيست و دوم ب ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه باالي تخت بنشيند
   :قطعه .راجه بكرماجيتست

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    راجه بود خوبتر ز ملك
  لكمنس و اهيچ كس ز  نكند    كارهاي چنان كه او كرده

  :مثنوي
  تش بود با فلك فرسايمه    راياي نيكيهراجه از راجه

  ايجلغزيده را بدادي دست    افتاده را گرفتي دستپاي
  كرد؟ شما چه مي جةپرسيد كه را جه بهوجرا

در او را نصيحت وده بود. هر چند كه پبلعبت گفت كه راجه بكرماجيت وزيري داشت كه او را يك پسر بود نام او سكر
 [و] زيور 1را چه زنچنان ،او همه چيز دارد ،داردهر كه علم  ؛است علم بياموز كه صورت مرد از علم زيبنده كرد كه

در وده بسكر ؛كرداين عنوان نصيحت ميه ب ،اگر در ذات احادي باشد نزديك شاهان بنشيند .ستا و مرد را علم ،زينت
  :بيتگوش نياورد. 

  يرد هر كه بنيادش بد است نيكان نگ پرتوي
  گنبد است بر[گردكان] اهل را چون ناتربيت 

عزت و  ،رفتميدر مجلس كه  ،ها گرفتار شدمحنته بوده بسكرپدر او از بيماري فوتيد. بعد از مردن پدر  قريبعن 
تحصيل ه ورد كه بخاطر آه كرد بگريه و زاري مي د،مصيحت پدر ياد آنماند و ن ،حرمت نداشت. وزيري كه ميراث بود

وده بسكر .نددخوانيسيد كه برهمنان عابد هللا علم ميجاي ره ب. راه صحرا گرفت ،آمدز خانه براعلم از خانه بايد رفت. 
در اندك ايام تمام علم را آموخت و  .كردعلم ميخواندن شروع كرد. شب و روز تحصيل ه مالزمت آن برهمن نمود و ب

رسيد  يجايه ب .رفتمي ،شنيدمي تيرتهر جا كه  .ها بايد كردكه اكنون طواف تيرتهاز برهمن رخصت شده در دل گفت 
 ةباشم و در گوشجا در اين نمود. قرار كرد كه شب هم سل كرده پرستش مهاديوغُ .حوضي ديوله مهاديو است ةكناره كه ب

سجده مهاديو آمدند. پيش درآمده در ديوله چند عورت از آن حوض بر ،چون يك پاس شب گذشت قرار گرفت. ديوله
ه آمده برتها از ديوله بروآن ع ،لمعاني گشاد و روز روشن شد ةرقص نمودند. چون آفتاب چهره كردند. بعده شروع ب

دنبال ايشان از ديوله برآمد و آن عورتان در تاالب ه بوده بسكر !بيا ،اگر همراه مايان ميل داري :نداشارت كردوده بسكر
مانند آتش سوزان  ،خواست كه در آب در آيد همراهي كند. چون پاي قريب آب بردوده بسكرتند. غوطه خورده فرو رف

 اين سوغات براي راجه ديگر ندارم.خاطر آورد كه الحال اندك علم در دست آمده و بهتر از ه ب .دريافت در تعجب ماند
همراه ايشان تواند  -جيو -كه راجه شايد  نم و حقيقت تاالب و زنها عرض كنممالزمت راجه رساه پس خود را زودتر ب

                                                             
  اصل: زيرا. 1
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 دعا كرد.اوجين رسيد در مالزمت راجه رفته ه منزل به جانب اوجين راهي شد. منزل به رفت. اين مقوله در خاطر آورده ب
شد و فرمود كه  رموخوده را ديده بسكركمال رسانيده و راجه ه در خواندن علم خود را بوده بسكرراجه دريافت كه 

راجه  يك عرض نمود.يك ،چه ديده بودوده آنبسكر يد و چيزي عجايب در نظر تو آمده؟دام واليت را سير كردك ،كدام
نوعي ه ب ،جا رسيدنداندك فرصت بدانه ب آن حدود راهي شد. بهوده بسكرفاق اتّه را زر و مال بسيار داد خود بوده بسكر
آرام  [اي]جا آورده در گوشهه عبوديت ب ةمهاديو رفته سجد يچنان ديدند. راجه در ديوله سرآن ،گفته بودوده بسكركه 

آمده رقص كردند. راجه از ديدن زنها و سرود و مهاديو عورتان از تاالب برآمده در ديوله  همان ين اثناادر گرفت. هم
همراه  ،شوق داري اگر :راجه گفتنده آمده باز ديوله بر نهاوقت طلوع آفتاب زه تمام شب تماشا كرده. ب ،رقص حيران ماند

دنبال آنها غوطه خورد. چون ه ديد كه آنها در حوض غوطه خوردند. راجه نيز ب ،آمددنبال آنها بره راجه نيز ب. مايان بيار
راجه آمدند و تعريف راجه كردند. دست راجه گرفته در شهر خود  يپيشوا ،ها بر گشتهتورعآن  ،جه در آب رفترا

رسيد كه شما كيستيد و عمارت آن شهر از طال و نقره و ستون از ياقوت. راجه پ .تحير ماندبردند. راجه از ديدن آن شهر م
ين شهر بودن قرار ا اگر تو در .از تو ميل بسيار دارنده هماين  1مه باشيدس زنان گفتند كه ما هشت است؟ چه نام شهر

و  واحين ]ن[مردم بسيار آ .ه يك واليتمجراجه گفت كه من را در خدمت تو ايستاده خواهم ماند.مايان هميشه  ،دهي
 ،بنا بر آن .در روند و مرا عذاب كلي شوده آنها زود از آنجا ب ،اند. اگر من در اينجا بمانممن وابستهه برهمنان بيد خوانده ب

مرا شما را ديديم غنيمت شمرديم. الحال كرم نموده  كه نآزمت آنها رفته خود را حاضر سازم وماله ضرور است كه ب
اجه قبول نكرد. ر ،هر چند كه زنان راجه را درخواست كردند كه چند روز مهمان باشند جاي خود بروم.ه رضا بدهند كه ب

در  ه شد.جانب اوجين متوجه راجه دادند. راجه آن لعلها را گرفته به رخصت شده و هشت لعل برخصت شده در محل 
ن! او را پرسيد كه اي برهم پوست مانده بود. راجه ،گوشت نبود ان اووختاس 2ربهمن را ديد كه بسيار پريشان و راه يك بر

در كرده. گفت كه ه برهمن گفت كه گرسنگي ما را زير كرده امروز زن مرا از خانه ب !چه غم داري بگو ،بينمميترا غمناك 
 فهاام. اين حرهكم پر نكردتو نسبت شده يك روز هم شه من از تو راضي نيستم و از آن روزي كه ب !برو ،اهيوهر جا خ

ه از آن وقتي كه از خانه ب .فاقه گذرانيدمه شود كه بميرديم و دو روز گمي مرماين در كرده. از ه من گفته از خانه به را ب
چنان چيزي عطا  ،ينمايمردي دولتمند و راجه مي .القي شدماز هيچ كس چيزي طلب نكرديم. الحال شما م ،آمديمدر

 3راجه بكرماجيت نيكنامي تو تا قيامت خواهد ماند.خانه ببرد. اين ه در كرده خود آمده به مرا از خانه بكه] [بكن كه زن 
خرج دست آن برهمن داد و گفت كه يك را فروخته ه ه داده بودند بدساو رحم آورده هشت لعل كه آن هشت بر حال 

اهللا تعالي شاان .در اوجين آمده خواهي خواست ،در كار باشداگر ترا چيزي  ،ي ايناوتمام عمر خود با فرزندان كني و س
    :قطعهخواهم كرد. لعل داده وعده كرده از برهمن رخصت شده در اوجين رسيد.  اداي وعده

  نيكي از جهان بر بود4 )؟(كه كف  ها چه راجه بودراجه از راجه    
  حاجتش داد غمش بر بود    مدي بر اوهر كه محتاج آ

   :قطعه ين تخت بنشيند.ابر ،هر كه قدرت اين امورات داشته باشد !كه اي راجه بهوج وم گفتد [و] بت بيستلع
      

                                                             
  اصل: باشي. 1
  اصل: پر. 2
  + را. اصل 3
  اصل: كفي. 4
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  بنهد پاي خويشتن بر تخت  خواست تا راجه بهوج عالي بخت    
  پاي خود را از آن سرير كشيد  ماجرا چون ز لعبت اين بشنيد 

  
 )23( 

خنده درآمد و گفت كه اي ه لعبت بيست و سوم ب ،روز ديگر راجه بهوج ساعت ديگر خوش كرده كه بر تخت بنشيند
  :قطعه .بر اين تخت پاي نهد ،كند هر كه مثل راجه بكرماجيت كاري !راجه بهوج

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    بود خوبتر ز ملك ايراجه
  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كارهاي چنان كه او كرده

  حكايت چگونه بود؟ آن راجه بهوج پرسيد كه 
سير واليت برآمده بود كه در واليتهاي خود رفته از احوال مردمان مطلع ه ت گفت كه يك وقت راجه بكرماجيت بلعب

پيش  .ديوتي بود كمكها ةرسيد كه در آنجا ديوال نيالگيركوه ه دفع درد او نمايم. ناگاه ب ،شود شايد كه كسي دردمند باشد
را  هر كس كه سندهرس .آن حوض بسته است ةروازاست و د ه رسيد كه در آنجا يك حوض پر از سندهرسآن ديوال

كند كه دروازه از ي بسيار مهربان شده مرحمت ميديب يت نمايد. بعد از زهد بسيارزهد و تقو ةدر درواز رس ،خواهدمي
ست كه در ا ت آن اينيخاص ،يردآن حوض بگاز  سندهرس ،كننده هر چند كه بخواهدشخص زهدآن  .شودخود وا مي

دوازده سال محنت و  ،ين يك برهمن در ديواله ديبي مشغول بوداافتد تمام طال گردد و قبل از ماشه يكس ن مم يك
در همين اثنا نظر راجه بر او افتاد و از احوال او پرسش نمود. برهمن مذكور  .رياضت كشيده اما ديبي بر او مهربان نشده

اهللا تعالي از شاءإن ،دار احوال برهمن شفقت آمد و گفت كه خاطر جمعراجه بيان نمود. راجه را بر ه سرگذشت خود را ب
فاقه گذرانيد. بعد از ه راجه چند روز ب حصول رسد.ه هي اميدوارم كه مدعاي تو بع امكان خود سعي نمايم از كرم الوس

حوض آن زمان وا خواهد  ةدرواز .هيچ فايده نخواهد ديد ،هر چند فاقه كني !سه چهار روز بهگوتي آواز داد كه اي راجه
ان و خود بر دروازه بريزد. آن وقت وا خواهد شد. اگر فرزندخون  ،كه سي و دو لچهن باشد ـ[ـان]شد كه يكي از بزرگ
 ،راجه بكرماجيت تيغ از ميان برآورده بر حلق خود راند بر دارد. ،تواند بر داشت هر چند سندهرس ،برادران داشته باشد

 !آن حوض واشد كه بهگوتي گفت: اي راجه ةدرواز ،راجه را آفرين كرد ،كه بهگوتي حاضر شد آمده بودكي خون بردان
تالش سندهرس زهد  جهتبهدت دوازده سال است كه اين برهمن راجه گفت كه م. و بگير چندان كه در كار باشد

خيز آنچه در كار بر !برهمن . بگهوتي گفت كه ايفرمايندمرحمت  ،اين برهمن را در كار باشد چه سندهرسآن ،ورزيده
راجه از  ،يدهمن شد. چون خانه برهمن نزديك رسراجه از بهگوتي رخصت شده همراه بر ي شو.راه ر وبگي ،داري

تو تا قيامت بماند. راجه از برهمن وداع نيكوي جاندرازي راجه كرد و گفت كه نام  يبرهمن رخصت شد. برهمن دعا
   :قطعه اوجين رسيد.ه شده ب

  تش بود تا فلك فرسايمه    هاي نيكو رايز راجهراجه ا
  لغزيده را بدادي جايپاي    ده را گرفتي دستافتاپاي

  :قطعهين سرير پاي نهد. ابر ،هر كه اين قدرت دارد !سوم گفت كه اي راجه بهوج [و] لعبت بيست
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  خواست تا راجه بهوج عالي بخت

 پاي خود را از آن سرير كشيد    شنيدبماجرا چون ز لعبت اين 
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)24(  
آمد و در هققهه لعبت بيست و چهارم ب ،روز ديگر چون راجه بهوج ساعت نيك خوش كرد كه بر آن سنگهاسن بنشيند

قابل نشستن بر اين  ،هر كه مثل راجه بكرماجيت كارها كند !آسان مدان ،نشستن بر اين تخت !گفت كه اي راجه بهوج
  :قطعه .سرير باشد

  ز فلك رتي داشت بيشتمه                    لكمبود خوبتر ز  اياجهر
  لكمو نس ا كس ز چنكند هي      او كرده كارهاي چنان كه

  كرد؟كار مي هشما چ ةرسيد كه راجراجه بهوج پ
ه رسيد بزر و مال بسيار داشت. چون اجل  .ماندمي و لعبت گفت كه بدرلود نام شهري بود. در آنجا بستي نام ساهو 

جاي به ديگر محبت كنيد و برادر كالن را وقت مردن هر چهار پسر را طلب نمود و نصيحت كرد كه بعد از من ميان يك
ي نشود و ماز هيچ چيز كهرگز او را  ،كه مصلحت بزرگي گوش كند[هر]اند چه بزرگان فرمودهما خواهيد ديد. چنان

تا توانيد در اخالص بكوشيد  .كلفت باشد و در آن خانه بركت نباشد ود درنروز زياده گردد. اگر سخن نشبه دولت روز 
چه در قسمت هر كدام بيابد هر ،ايمردهپاي من دفن كچهار كوزه در زير چهار ،و اگر احيانا يك جا نتوانيد گذرانيد

 ،دو سال گذشت ،چون يكدر يك جا گذرانيدند.پوفات ف شوند. اين گفته جان داد. چند روز پسران ساهو بعد از متصرّ
د رّمجه ب .رفته كافتند يپاينافتاد. هر چهار پسر باالي چهار ايشان كارگره ه پيدا شد. نصيحت پدر برقتفدر ميان برادران 

ارم ديد كه در يك كوزه گل و در دوم انگشت و در سيوم استخوان و در چه .چهار كوزه از زير زمين بر آوردند ،كاويدن
هيچ كس نفهميد كه  .مجلس خويشان ظاهر كردند ر ماندند. روز ديگر اين حقيقت دريمتح گندم. پسران ساهو بوسس

 كردند. راجه هم در دل خود بسيار كنكايشچطور است. روز ديگر در مالزمت راجه بدرلود معلوم  1هااين اشارت كوزه
اين معامله را نتوانست دريافت كه  كسهيچ ،گشتندواليت ميه واليت ب ،نشان پسران ساهو نشد. بعد از آن خاطر ،نمود

آمده بود. از آنجا سير واليت بربه رسيدند و راجه  اوجينه راهي شدند ببكرماجيت مالزمت ه عاجز شده ب .صل دهديف
هيچ كس جواب معقول  ساختند. كورمذ گويند و در مجلس اهل خردمي بتن مونكي گشته در شهر برهمنان رفته كهبر

سالباهن رسيد و گفت كه ه بود. اين حرف بمي ،كه بادشاه ماران است ،گناسالباهن نام پسر باسكهمين شهر  نداده و در
  .حكايت همچنان ماند اين .توانم رفع نمودامله را من ميتعالي اين مع اهللاءشانإبيارند ما پسران ساهو را نزد 

   كر پيدا شدن سالباهنذ
بود و ن ميردسالي آن دختر همراه برادراخودر ايام  .داشتند هوبي ةمشيردو برهمن بودند يك ه بتنكيمونچون در شهر 

در آن محل  ،چون روزي آن دختر به غسل دريا رفته بود بردند.سر ميه اوقات خود را بآوردند برادران گدايي كرده مي
ه هوش شده و شهوت شد. بيب گنااز ديدن آن دختر راجه باسك كرده بود. در آنجا گذر ،بادشاه ماران ،گناراجه باسك

ديد كه حمل نمايان  ،بعد از مدتي آن برادران را خبر شد آن دختر را حمل ماند. ،صحبت نمود گنادختر راجه باسك نآ
دار شد. بعد از احوال او خبر ،رسيد گناراجه باسكه در كردند. چون خبر به از روي شرمندگي همشيره را از شهر ب .شد

ماند.  د گشت. راجه باسك آمده او را در بغل گرفت و دعا كرد كه نام نيكوي تو تا قيامت خواهدولّت [ي]از چند روز پسر
ايشان  ةدر همساي ،چون سالباهن اندكي كالن شد مقام خود رفت.ه ب زخود با .خود سالباهن از برهمنان پرسيد نام پسر

 آواز در آن كه هم داشتآدم راست كرده نگاه مي ل و اسپ ول گرفته فيدر طفلكي گ .رفتخانه او ميه ب .بود لّالگ
اند كه در محل اوقات يافتن آمدهبتن در شهر مونكي خرخشه پسران ساهو در گوش سالباهن افتاد كه پسران يك مهاجن

                                                             
  هاي.اصل: كوزه 1
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هيچ كس از آن نشان  .خواهد گرفت ها قسمت كردهزر و مال در ميان خود ،ق اين نشانايشان را نشان داده بود كه مواف
اين معامله  سالباهن گفت كه پسران ساهو را نزد من بيارند كه ما .گرديدشهر ميه بنا بر آن شهر ب .طر آنها جمع نكندخا

الحال پسران ور معامله را ادا خواهد كرد. فيطمعصوم چ[طفل] ب ماندند كه مردم از شنيدن اين سخن متعج نشان بدهم.
امالك و عمارات  ،گل بيابد ةقسمت كوزدر الباهن گفت كه هر پسر كه س .ساهو آمده حقيقت سرگذشت را بيان نمودند

اسپ و فيل و  ،بيايداستخوان  ةهر پسر كه كوز ةكو ترَ .و خريد نمايدازر داده از  ،و هر كس كه خانه خواهد .و باشدااز 
و در  .و باشداالت از آزيور كاغذ حساب و كتاب و نقد و ،انگشت بيايد ةكه كوز ايدر حصهو . باشند وا ازجانوران  هغير

در هيچ  ،ساهو چهار چيز برابر جمع كرده بود چون بستي و باشد.ا ها ازهانبار جنس غلّ ،يايدبوس بس ةكه كوز ايحصه
ها گذرانيدند و شكشيدر پايش افتادند و پ ،ي يافتنداين سخن از سالباهن تسلّ نپسران ساهو از شنيد چيز كم و زياد نبود.

چون  فرزندي خود پرورش كرد.ه سالباهن را ب .راجه باسك پسر نداشت جانب شهر خود روانه شدند. هرخصت شده ب
پسران ساهو  ةمعامل بتنبكرماجيت رسيد كه يك پسر در شهر مونكيراجه ه اين خبر ب بعد از مدت ،سالباهن كالن شد

ب نمود و اين افسانه تعجاجيت از شنيدن فرزندي خود قرار كرده است. راجه بكرمه آن شهر ب ةالحال راج .رفع نمود
آن شهر و تمامي  ةجا رسيد. راجمنزل بدانه منزل ب ،آن شهر شد ة. با جميع لشكر خود متوج1ندكه پسر را ببين خواستند

سبب آن كه اگر در اين شهر آن ه ب ،يدنكرماجيت فرمودند كه شهر را نرغه كراجه ب ردمان از آمدن راجه هراس خوردند.م
آن شهر چيزهاي عجيب و  ةراج را قيد كردند. مردم لشكران شهرالبته خود را پنهان نخواهد داشت.  ،ر خواهد بودپس

بوسي راجه خواست كه پاي ،اطاعت بر گردن انداخته ةو غاشي ؛پيشكش راجه بكرماجيت نياز كرد جهتهغريب ب
اهللا تعالي من فكر ءشاان ،امر شهر شما پرورش يافتهد !سالباهن رسيد و گفت كه اي راجهه اين خبر ب .بكرماجيت نمايد

سالباهن راجه باسك را ياد كرد و از راجه باسك آب حيات در  !شما هيچ غم مخوريد .هر وجه خواهم كرده اين لشكر ب
سالي سالباهن از گل راست كرده فيل و اسپ و آدم كه در ايام خوردخواست نمود. راجه باسك عطا نمود كه اين همه 

تمام روز در ميان آنها جنگ عظيم شد و  جنگ پيوستند.ه دار شده از لشكر راجه بكرماجيت بهي جانعنايت اله ب ،بود
ران را حكم فرمودند كه ما مردم بسيار از طرف راجه بكرماجيت زخمي شده بر زمين افتادند. چون شب شد راجه باسك

 داو را چيزي ضرر نرسانن ،اجه بكرماجيت كه پسر گندهربسين استرا] [ام كرماجيت را نيست و نابود سازندتمام لشكر ب
كرماجيت را لشكر راجه ب ةحكم ضرورت همه ماران ب خواهد شد.يار من است او رنجيده  ،2كه چون گندهربسين

 پدر راجه باسك را ياد كرد كه .راجه بكرماجيت احوال لشكر را ديد هوش شده افتادند.و بي جانبيتمام لشكر  ،ندديزگ
فت كه راجه بكرماجيت مهربان شده گ در حقّباسك باسك را ياد كرده مدد خواست. راجه  يراجه ثنا .باشد سالباهن

آب  ةكوزباسك راجه  لشكر خود را از سر نو زنده سازد.طلب نمود كه  تراجه آب حيا !تو باش دةبطلب هر چه ارا
ين اثنا ا در .جانب لشكر خود راهي شد كه آنها را زنده گردانده راجه بكرماجيت داد. راجه آن كوزه را گرفته به ب تحيا

بيا كه  ؛مهم ما نخواهد شد ةكفاي يكي از آنها گفت كه از اين مرد .راجه بكرماجيت را دعا كردند دو برهمن پيدا شدند.
برهمنان گفتند كه  !م آوردواهخجا هكه ب 4يداز من بطلب ،شما باشد ةاراد چه هرن! راجه گفت كه اي برهمنا. 3ميبرو يشترپ

واب عظيم خواهي يافت كه در ميان راجه بكرماجيت و ثاگر تواني پيدا كرده بده كه  ،داريم تمايان طلب آب حيا
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فرستاده است  تبراي آب حياسالباهن مايان را  .اند و اكثر از جان رفتنديار زخمي شدهمردم بس ه شدهعسالباهن جنگ واق
خاطر آورد كه اينها ه راجه بكرماجيت ب از لشكر برآمديم. تطلب آب حياه ب اين سبب زا .رداندكه مردم خود را زنده گ

لطف به ما و ايشان  مهمناسب نيست. م ،شده بروند اميدنا ،ندهم تآب حيا اگر اينها را دشمن دانسته ،انددشمن كسانِ
راجه اين  !ين چه بهترا از ،و دشمن اگر بر آيدود ما ما مرده باشند و مقص ممرد. همه كس را يك بار بايد مرد .هي استال

ا ام .غمناك شده برگشتبرهمن داد و خود از افتادن لشكر دست هر دوه ب تآب حيا ةكوز ،خاطر آورده برا  معني
 تآب حيا ةيك كوز ،راجه باسك رسيده اين خبر ب .انداميد نرفتهناما ن دو برهمنان دشمن از خوشحالي اين بود كه آ

   :قطعه .ديگر همراه خود آورده بر لشكر راجه بكرماجيت پاشيد و تمام لشكر را زنده گردانيد
  بودنيكي از جهان بر 1كه كف   ها چه راجه بودراجهة راج      

  بودبرحاجتش داده و غمش     هر كه محتاج آمدي بر او    
ين تخت ا بر ،بر دشمن مهربان شود طاقت داشته باشد كه هر كه اين بهوج! لعبت بيست و چهارم گفت كه اي راجه

   :قطعهبنشيند. 

  بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي    
  پاي خود را از آن سرير كشيد.  ماجرا چون ز لعبت اين بشنيد      

  
)25(  

د و گفت آمرخنده ده لعبت بيست و پنجم ب ،خوش كرده خواست كه بر تخت بنشيندساعت راجه بهوج  چون گريروز د
  :قطعه .اين سرير از آن راجه بكرماجيت است !كه اي راجه بهوج

  تي داشت بيشتر ز فلكمه  بود خوبتر ز ملك [اي]راجه    
  لكمنس و اچ كس ز نكند هي    كارهاي چنان كه او كرده    

 كرد؟شما چه كار مي ةسيد كه راجراجه بهوج پر

د كه علوم نجوم نجومي آمده راجه را دعا كرد. راجه پرسي ،بودروزي راجه بكرماجيت بر سنگهاسن نشسته  :لعبت گفت
چه خواهد نو آ ؛دانممي ،چه گذشته استواقفم. آن نگام. از چهارده جت كه تمام خواندهبرهمن گف كجا رسانيدي؟ه را ب
چه جواهر ماجيت آنشود. راجه بكراو بر من ظاهر مي و در گفتار و رفتار آدمي حقايق نيك و بد .دانمآن نيز مي ،شد

اهللا تعالي در ءشاكه ان راجه گفت آن را بگو! ،چه در پيش داريمآنو چه گذشته بخشيد و گفت كه آن 2آنه پوشيده بود ب
الم عفردا آن روز خواهد رسيد كه تمام  ،گوييتو چه مي !گفت كه اي راجه ـ[ـي]نجوم ما قحط نخواهد شد. [ي]هاتوالي

رعايا مهربان  دانيم كه ما در حقّنخواهد شد چرا كه از خود مي لك ما هرگز گردشدر م گفت كهتلف خواهد شد. راجه 
نام خدا از ه و هر كس ب، اميدههيچ كس را در دانست خود نرنجان ،هستيم و طمع من زياده نشد. باطن من خوشنود است

مردم قرار ه چه علوفه بيق راحم بوديم. آنجميع خال در حقّو  .محروم نگذاشتمنا او دادهه من طلب كرده قليل و كثير ب
اند. از اين جهت يقين خود ثابت قدم و برهمن و چهتري و بيس و سودر هر چهار قوم در دهرم .رسانمها ميينه اام بداده
چون چند روز راجه  ت بسيار داده رخصت نمود.برهمن را خيراو آيد كه در واليت من قحط نخواهد شد. اين بگفت مي

و مردم و حيوانات و جانوران از  .ن كوتاهي كرد و مطلق نباريدآه رسيد ب رشكالن نجومي صحبت داشت كه وقت بآه ب
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راجه  .اه از زمين نروييدك ؛خشك شدنددرختان  .شد 1مگُحوض و چاه  بو آ .گرسنگي و تشنگي هالك شدند
چه  ،قراري از حد گذشت كه خاليق مردندغم عظيم گرفتار شد و در خاطر آورد كه بيه بكرماجيت از محنت خاليق ب

ه هيچ فايده نكرد. بعد از آن ب ،زر بسيار به برهمنان داد ،گ نمودوكالي خود صالح كرده شروع ج[و] وزرا ه ب ؟بايد كرد
 ،هر چند نيكي كني !از آسمان آواز داد كه اي راجه ،زهد و فاقه گذرانيدن گرفت. راجه ايندر را بر احوال راجه رحم آمد

ن او را گرفته در خوشي خود سر خود را ببرد و مردم شهر خوه او ب ،باشدرا سي و دو لچهن ه چه فايده تا آن كه هر ك
م شد و روز ديگر وزرا و رواستماع اين سخن خراجه از  جز اين ديگر عالج نيست.و ب ؛شودباران مي ،همه شهر پاشند

باران رحمت فراوان  اهللا تعاليءشاان ،هي باشيدفضل اله وار به اميدبادي داد و گفت كاركمردم شهر را جمع كرده مب
حاصل شد. راجه غسل كرده و زر بسيار خيرات نموده سر و پا  ردمان را از گفتن اين سخن تسكينم خواهد باريد.

زنده بمانم چه مردم گفت كه اگر شمايان بميريد و من ه دريا رفته بنشست و ب ةكناره پوشانيده و خوشبوها ماليده و ب
 عظيم خواهم يافت. آخر مردن است. وابث ،ابنديص خلَفراغت گذرانند و از قحط مه فايده؟ و اگر من نباشم و خلق ب

بر حاضر شده دست خون جاري نشده بود كه سرداران اَهنوز  ،اين بگفت و شمشير از ميان بر آورد و بر حلق خود براند
چنان خواهد شد. باران رحمت بسيار هم ،تو باشد ةهر نوعي كه اراد ،ود مكنظلم بر خ !راجه را گرفت كه اي راجه

  :قطعه ار شدند.زگعالم شكر ،خواهد باريد. اين معني را گفته غايب شدند. باران باريدن گرفت
  بودكه كف نيكي از جهان بر  ها چه راجه بودراجه از ايهراج

لعبت بيست و پنجم گفت كه اي راجه دبود هم غمش برحاجتش دا      هر كه محتاج آمدي بر او
او اليق نشستن اين سرير باشد.  ،بهوج! هر كه اين قدرت داشته باشد كه جان عزيز خود را براي رفاهيت خلق دريغ نكند

   :قطعه
 بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي

  سرير كشيد او آنپاي خود را            اين بشنيد ماجرا چون ز لعبت     
  

)26( 
گفت كه اي  ،آمدخنده دره ششم ب [و]لعبت بيست ،روز ديگر چون راجه بهوج ساعت نيك ديده عزم نشستن تخت كرد

  :قطعهراجه بهوج! هر كس كه مثل راجه بكرماجيت كاري كند قابل نشستن اين تخت باشد. 
  تي داشت بيشتر ز فلكمه    ر ز ملكبود خوبت ايراجه

  لكمنس و انكند هيچ كس ز     كرده ه اوكارهاي چنان ك  
 چگونه بود؟ كه آن حكايت راجه بهوج پرسيد

 .كرده ايستاده شدند ورنشع ديوتان و گندهربان آمده كُنشسته بود و جمي 2وقتي راجه ايندر بر سنگهاسن لعبت گفت كه
د سي در سخاوت و شجاعت تولّتعريف راجه بكرماجيت نمود كه مثل او در جهان ك بعد از ساعتي راجه ايندر شروعِ

 -جيو -خاطر آوردند كه آن راجه ه ر ماندند و بارباب مجلس راجه متحيو بان رنشده و نخواهد شد. ديوتان و گنده
زهي سعادت راجه  .سازدزبان مبارك خود اظهار ميه دولتمند است كه راجه ايندر در مجلس ديوتها تعريف او ب

از آن  ؛دديگر گفتند كه بكرماجيت خدمت ايندر كرده باشدر ميان يك .ر تعريف شنيدبكرماجيت كه از زبان راجه ايند

                                                             
  اصل: كُم. 1
  .راجه بهوج ايندر بر سنگهاسناصل:  2
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ديوته ديگر گفت  .باشد فموصو اين صفته اين زمانه ب كند. و اال نه چه معني دارد كه آدمِقدر تعريف او ميسبب اين
در اوجين آمدند. راجه بكرماجيت را  ،ندالحال هر دو ديوته از مجلس بر خواستفي ر روي زمين رفته آن را بايد ديد.كه د

يانه در واليت سير گاس جولبه بينند كه راجه ب هچ .رفته حاضر شدند ،ه بكرماجيت بودنگاه كردند هر جا كه راج .نيافتند
عقب ماده گاو ، رت شيرصوه گاو الغر شده و دوم بصورت مادهه يكي ديوته ب .ر خوردندو صحراگردد و در كرده مي

و شير  !مرا بكن بخشيدر پناه تو آمديم. جان ،ردخوايستاده شد و گفت كه شير مرا مي ،گاو در پناه راجه آمدمادهافتاد. 
يدن شير هرگز در عمر رّراجه بكرماجيت گفت كه اينطور غُ لرزه آمد.ه از آواز او زمين ب .گرفتيدن رّآمده حاضر شد و غُ

در دو لحظه شير  ،گذارماگر اين را مي  .ت او نمايمظآمده از ترس شير محافگاو در پناه من الحال اين ماده خود نديده
صورت اصلي ه ب ديوتههر دو  ،لمعاني بگشاد و روز روشن شد ةخواهد خورد. راجه آن شب بيدار ماند. چون آفتاب چهر

دم كر لأتف .د به از آن ديدمكرعمل تو مي نيك تعريف ايندر چه راجهچنان :شده آمدند و راجه را تحسين كردند و گفتند
و آن كه  .از ديدن شما نجات يافتم ،چه كه در وجود من گناه بودراجه التماس كرد كه آن !تو باشد ةكه بطلب هر چه اراد
ق چرا كه ح ؛امناوردهرجوعه   و جلّ عزّ خدايدانم. ديگر بجز د از جميع امور دنياوي فايق ميندشما ديدار خود نمو

ه از ديوتها رخصت شده ب قبول دارم. ،فرموده عنايت فرمايندو شما هر چه كرم  ؛يز بر من عطا فرمودههمه چ سبحانه
بزرگان  !عا كرد و گفت كه اي راجهديكي از حاكمان آمده بر دروازه ايستاده است  ،اوجين راهي شد. چون نزديك رسيد

محافظت نكند  ،رام نباشد و كسي كه در پناه او بيايدشريك آ ،كند كاهليت دركار صاحب خود وراخور قاند هر كه فگفته
و در دنيا نيز فالح  .در قيامت از ديدار محروم ماند ،ين چيزها رو گرداندا سازد كه ازاميد و حاجتمند در پيش او بيايد و نا

چه آن ،خصت فرماييزود ر ،امو اطفال خود گرسنه و تشنه گذاشتهآمده و عيال اميد ذات تو از خانه بره و من ب .نبيند
ص شخشند. حسب الطلب به آن بوده باما انتظار مي ةچرا كه مردمان خان ،خانه برومه من بده كه زود به توفيق داري ب

   :قطعه بخشيد.
  بود تا فلك فرساي شتمه     نيكوراي يهاراجه ةراج
  لغزيده را بدادي جايدست             افتاده را گرفتي دستپاي

  :قطعه. نهدبر اين سرير پاي  ،هر كه اين قدرت داشته باشد !م گفت كه اي راجه بهوجلعبت بيست و شش
  بنهد پاي خويشتن بر تخت    بختخواست تا راجه بهوج عالي

  [پاي خود را از آن سرير كشيد].     شنيدبماجرا چون ز لعبت اين   
  

)27(  
فتم در قهقهه درآمد و گفت كه اي راجه لعبت بيست و ه ،ديگر چون راجه بهوج خواست كه بر تخت پاي نهدروز 
   :قطعه .اين سرير عالي از آن راجه بكرماجيت است !بهوج

  لكفَتي داشت بيشتر ز مه    لكمبود خوبتر ز  ايراجه
  لكمنس و اد هيچ كس ز نكن    هكارهاي چنان كه او كرد

 كرد؟شما چه مي ةوج پرسيد كه راجراجه به

جا ه رفته سجده ب .هستعالي ةديولرسيد كه يك  يجايه ب ،آمده بودسير واليت بره لعبت گفت كه راجه بكرماجيت ب
از وضعش شناخت كه اين مرد نيك ميزيور و لباس نفيس پوشيده. راجه  ؛نشست. بعد از ساعتي شخصي پيدا شد ،آورد

زمين ه و طال را هر چند ب دهدمي ابه اندك صد نيچه روئچنانـ ند كمي يخودنماي هكجهت آن هب ؛ند استباشد و دولتم
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شك نيست. بهتر آن  بزرگي اين هيچدر خاطر آورد كه ه ب .و او را از سخنان راجه حيرتي دست داد ـ دهدصدا نمي نيزب
رخصت  ،آوردهاين در دل  من مهربان شده فكري نمايد. در حقّشايد كه  ،او ظاهر نمايم خود بر فلسيماست كه احوال 

ه حاضر ديوله آمد كرده در بره هنه و زبون بك ةرچدر كرده پاه ب ،روز ديگر لباس كه پوشيده بود فت.خود ر ةشده در خان
گفت كه من  بگو چه سبب؟ .وز حالت دگرگون داريكه پوشيده بودي چه شد؟ امر رايهيشد. راجه پرسيد كه ديروز پ

اگر از  :آمدم كه چيزي بدهي. راجه گفت ،تهدانس يخسامروز باختم. ترا  ،عالي داده بودت حقّچه)] [(آن ،بازمقمار
 ،اول رسند:مدعاي نميه اند: سه كس بكه بزرگان گفته اي باقي نشنيده .ايممدد نم ،آنچه از من شود ،يقمارباختن باز آي

 ي نمايم.در آن سع ،ي كه ترا در كار باشدزچي ،اگر قمار نبازي قمارباز. ،سيوم؛ رطمع باشدگدا كه پ ،دوم؛ خورحرام نوكر
ين عالم بهتر از ا كه در ؛طور نصيحت نكنيمرا اين ،لع شويبازي مطّاگر تو بر حقيقت قمار !گباز گفت كه اي بزرقمار

جانب طعام ه ب ،شودوقتي كه سير مي ،كندجواني طعام لذيذ را ميل بسيار ميو هر كس كه در ايام  .بينمديگر نمي زقماربا
بعد  ،جمال داشته باشدو آن كسي كه زن صاحب .شودتر ميميل زياده ،ز هر چند كه بياموزدباو قمار .تواند كردنگاه نمي

ه و قمارباز زود ب .شودنمي لگيرهرگز د [اما] شودرا آسايش مي دل ،و از قمارباختن .گرددي ميتسلُ ،معت كردناز مجا
طر آورد خاه ب و .ردكآمد  بز سخنان قمارباز تعجت را اراجه بكرماجي اين طريقيم.ه مايان مردم قمارباز ب .رسدخدا مي

راجه گفت كه بر تو  مناسب ندارد. ،بر گردداميد نا ،من رجوع آورده استه اينك الحال ب .شودنمي كه نصيحت ما كارگر
چنان و آن را آن ،برابر آن كسي ديگر نشود ،هر كس كه چيزي را اختيار كرده بر آن محكم باشد !رحمت و بر اخالص تو

مقصود خواهد ه ات تو باهللا تعالي در آخر مهمءشاان عاي خود برسد.مده ب و او ،حد رساند كه در آن عاجز باشده ب
نام است كه  بهايرتنكوه قمارباز گفت كه يك  تا در حصول مدعاي تو سعي نمايم. ،چه در دل داريرسيد. الحال بگو آن

شود و زود فرود گاهي وا نمي آن ديواله ةاست و درواز چاهش آن ديبيت يك نام ديبي است. در پي سدهباالي آن كوه من
 ؛بنهد ديبيپيش آن  سر خود را بريده ،بعد از غسل ،و غسل كنديزدستي كرده آب از آن چاه بر آرد تو اگر كسي  .آيدمي

اميدوارم كه  چنانهي هد. از كرم الدهر چه طلب كند مي ،كندنيك مي لأتفو  ،نمايداو را زنده مي و مهربان شدها بر ديبي
را به آن كوه  دزود خو .راجه بكرماجيت همچنان كرد حصول رسد.ه در آن كوه رفته كارها بكنند تا از شما مدعاي ما ب

 ديبيغسل نمود و شمشير بر حلق خود راند. هنوز خون جاري نشده بود كه  ،ي آب از چاه بر آوردهدلجه رسانيدند و ب
هر چه اين  ،اگر بر من رحم آوردي :راجه گفت !تو باشد ةبطلب هر چه اراد :راجه گرفت و گفت ر شده دستضحا

ه راجه رخصت شده ب طلب كرد. ،چه مدعا در دل داشت. آنهمچنان باشد :ديبي گفت رمايند.عطا ف ،قمارباز بخواهد
 اوجين آمده.

 1،د كه براي كار ديگري جان عزيز خود را فدا بكندهر كه اين قدرت داشته باش !لعبت بيست و هفتم گفت كه راجه بهوج
  تخت باشد.اين او اليق نشستن 

  
)28(  

آمد و خنده دره لعبت بيست و هفتم ب ،خواست كه بر آن تخت بنشيند ،ديده[نيك] روز ديگر چون راجه بهوج ساعت 
   :قطعه .راجه بكرماجيت است گفت كه اين سرير از آنِ

  تي داشت بيشتر ز فلكمه    لكمبود خوبتر ز  ايراجه
  لكمو  جِنّنكند هيچ كس ز     كارهاي چنان كه او كرده

                                                             
  اصل: بكنيد. 1
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 كرد؟شما چه كار مي ةرسيد كه راجراجه بهوج پ

چنانچه در واليت ديگر رفته. در ديوله مهاديو قرار گرفت. بعد از  ،سير واليت برآمده بوده روزي راجه ب :لعبت گفت
از وضع و كايت درآمدند. رهگذر از زبان نشستند و با راجه در حرف و ح ذري آمده در آنجاگساعتي چهار كس ره
روه كچند  ةفاصلبه گفت كه  نهااز آ دريافتند كه مردي دولتمند است. چون ساعتي گذشت يكي 1اطوار و صورت راجه

چون  دويدند. ر هجوم كرده بر سر مايانمردم آن شه ،چون مايان قريب آن شهر رسيديم .شهري آبادان است ،در جنگل
   تر استقويست نگهبان قوي تمنچون دش :مصرع .آمديمزنده بر ،چند روز حيات باقي بود

مقصود آنها چه بود؟ آن شخص گفت كه نام آن شهر پتالپور  ،راجه پرسيد كه آن شهر چه نام دارد و عقب شما كه دويدند
در آن شهر رسيده و در سواد آن شهر باغات بسيار  اتفاق يكديگره نام ديبي است. مايان ب تراتياست و قريب آن شهر 

مردم آن شهر را خبر شد كه چند رهگذر در باغ فرود آمدند. آن مردم جمعيت كرده بر  .در يك باغي آرام گرفتيم ،است
 از دست هيعنايت اله نيافتند. ب ،كه دنبال مايان كردند چندسر مايان دويدند. از ترس جان خود در جنگل افتاديم. آنها هر 

فت كه هر رهگذري كه در آن او گ ،كه اين حقيقت از رهگذري پرسيدمبعد از آن جان خود را گرفته سالمت آورديم.آنها 
شود و اگر چند روز رهگذري پيدا نمي .شندكاو را مي ،برندهر او را گرفته در ديوله ديبي ميگذرد و مردم ششهر مي

 ،كندنيك ميل أتفم شهر مهربان شده كشند. بعد از كشتن آدمي آن ديبي بر مردريده در پيش آن ديبي ميخ زر هبآدمي 
برخاست و جوكپاوري در پاي كرده در لحظه بدانجا  ،د شنيدن آن چيزمجرّه راجه ب رسد.حصول ميه مدعاي آنها ب

ن بيچاره به هر جانب ميبرند. آديوله مي جانب آنه چاره را در دست و پاي زنجير كرده بيديد كه يك رهگذري ب ،رسيد
راجه را بر  .برندمي كردهوشحالي سرود نموده و رقص نمايد و آن همه مردم شهر از روي شوق و خديد و عاجزي  مي

ه ام مرا بو آسوده )؟(هيفرين ا م را بگذارند و من كه ازمردمان آن شهر را گفت كه اين يتي ؛احوال آن رهگذري رحم آمد
 ،چون نزديك بيايد كار خواهد آمد.ه ردا بف ،آوردند كه رهگذري ديگر پيدا شد خاطره م شهر بو مرد .جاي اين بكشيد

شمشير از ميان  .خواهد كه مرا در قيد سازندمي ،ميد كه خيال اين مرد باطل استگرفته نگاه خواهم داشت. راجه فه
 ،آن رهگذري را گذاشته .دم نتوانستندآن مر ،داشت رويد. چون برابر هزار فيل راجه زوجانب ايشان ده آورده ببر

 ،نهو اال  !خالص كرد و گفت كه بگريز ـ بسته بودند كه دست و پايـ اره را چ. راجه بكرماجيت آن رهگذري بيندگريخت
خود در  ،نموده راجه شمشير غالف ،از نظر غايب شد چونآن رهگذر جان خود گرفته گريخت.  ترا باز خواهند گرفت.

ميدر رفت. در رفتن آن رهگذر شما را دلگير ه هي رهگذر سالمت بم الكرَه و گفت كه ب .ايستاده شد فتهشهر رآن ميان 
خانه ه اميد بچرا كه شمايان نا ،دنحصول رسانه و مدعاي خود ب زود مرا بكشند، ايمالحال كه نزديك شما آمده .بينم

تمام مردم اين شهر جمع [اگر] دارم كه مي زورپقدر اين و .خوشي خود را بخشيدمه مرا عذاب عظيم خواهد شد. ب ،نروند
زود مرا بكشند و  ،دانمديگر عزيز نمي جان خود را از مهمچيزي ضرر مرا نتوانند رسانيد. اما چون قبول كرديم كه  ،شوند

زند. از سا ديبيخواهم كه محنت شمايان ضايع شود. زود مرا بكشند و قوت حصول رسانند. من نميه مدعاي خود ب
خانه خود رفت ه سالمت ب چاره از سر نو زنده شدهيكه رهگذري ب من حاصل خواهد شد: يكي آنه كشتن من دو چيز ب

واب ث مرّمخانه خواهند رفت. از اين ه خوشحالي به ب ،رسيدهعاي خود مده شمايان ب ،تا آن كه زنده خواهد ماند. دوم
خاطر آوردند كه در عمر خود اين ه راجه بكرماجيت تعجب نمودند و ب آن مردم از سخنان شود.عظيم بر من حاصل مي

مگر راجه بكرماجيت بوده باشد.  ،دهدخاطر ديگري ميه م كه چنين جان عزيز را ب[يـ]ـاور نديدهآدل طور مردي بزرگ
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سبب ه ب ،نباشدنيك يك خانه  ،ديه كه اگر در [اي]اما نشنيده ،بينمميترا دولتمند  !يكي از آن مردم گفت كه اي مرد بزرگ
آن واليت را  ديرّمتماز  ،د باشدو اگر در واليت يك ده متمرّ ،در كننده ب 1هدي ن خانه را ازاو تمام ده تلف شود. بايد كه آ

 ،جان خود ضرر رسده و اگر ب .فراغت آبادان باشده لك بوطن نمايد كه م باشد كه آن ده را جاليآن  رتبه ،آسيب رسد
زن و فرزند همه از براي آسايش خود  .در بايد رفته آنجا باز و آن ده و آن واليت و زن و فرزند را گذاشته آن خانه 

بسيار  ؛كنيبراي او خود را فدا مي ،نيده باشيخاطر رهگذري كه هرگز او را نديده و نشه طور جان عزيز را باست تو اين
و مرا  .راه خدا صرف كنمه خواهد رفت. پس بهتر آن است كه ب همخوايك روز خواه[آدمي]  :نمايد. راجه گفتعجب مي

. راجه از قبول نكردند مآن مرد ،تعالي محض براي كارهاي مردم آفريده است. هر چند كه راجه گفت و شنود كرد خداي
دست راجه هنوز خون جاري نشده بود كه ديبي آمده حاضر شد و  ،بر آورده كه بر حلق خود براند فالغخود شمشير از 

زياده از آن ديدم و الحال بر تو رحم  ،چه تعريف افعال نيك تو شنيده بودمگرفت و آفرين بسيار كرد و گفت: چنان
-از امروز هيچ جان ،كنيو شفقت مي يفرماي: اگر بر من رحم ميكردراجه التماس  !آورديم. بطلب هر چه اراده تو باشد

جانب اوجين ه ديبي رخصت شده ب زهمچنان باشد. راجه ا :ديبي گفت .باشيين شهر مهربان ا داري را نرنجاني و بر
   :قطعه داع شدند.و ،شهر خيلي راه همراه راجه آمدندراهي شد و مردم 

  نيكي از جهان بربود 2كه كف    ها چه راجه بود راجه ةراج
  حاجتش داد هم غمش بربود    او هر كه محتاج آمدي برِ

  ين تخت بنشيند.ا بر ،هر كه اين قدرت داشته باشد !راجه بهوج وتلي بيست و ششم گفت كه ايپ
  

)29(  
لعبت بيست و نهم خنده كرد و گفت كه اين سرير از آن راجه  ،روز ديگر چون راجه بهوج خواست كه بر تخت بنشيند

   :قطعه .بكرماجيت است
    كهمتي داشت بيشتر ز فلَ    كبود خوبتر ز ملَ ايراجه
  كملَ نس ونكند هيچ كس ز ا    ردهچنان كه او ك يكارهاي

 كرد؟شما چه مي ةوج پرسيد كه راجراجه به

گذرانيد كه احدي ميعدل ه كرد و حكومت را باوجين مي هيبادشاه راجه بكرماجيت اند كت: چنين آوردهلعبت گف
و آنچه  ،آمدنداجه ميرهمنان و غيره در مالزمت راز بهر كه  .ردم در عبادت مشغول بودندگرسنه و تشنه نبود. جميع م

اوقات راجه ايندر  كثرو ا .راجه در تمام عالم شهرت يافت ينيكوچه نام و چنان .كردزياده از آن مي ،اراده در دل داشتند
تخت نشسته بود كه يك  فرمود. يك روز راجه بكرماجيت برفعال راجه در پيش ديوتها بيان ميزبان خود تعريف اه ب

دارد و  دمپ ،ين آمد. ديد كه شخصي در پاياوصاف حميده راجه را شنيده در اوج ،انده بودخو كمبرهمن علم سمندر
رود. برهمن از ديدن احوال او برداشته ميچوب   ةتارپشباشد.  محروسه ملك ةراجدم او ظاهر بود كه پشان بر ن جمعِ

از ميان  .ست و يا حكمت ديگر استيا در خواندن علم من نقصان ا ؟چه حكمت استخاطر آورد كه آنه ب ،تعجب نمود
در مجلس راجه رفته شهر برگشت كه راجه بكرماجيت در جمع علم واقف است و علم من هنوز تمام نرسيده آن كه 

علم سعي نمايم. هر وقتي كه خوب  گشته باز در تحصيلِجا برد. بهتر آن است كه از همينندار باسنم ،شرمنده بمانم
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 ،تا در خدمت راجه مالزمت خواهم نمود. اين كه هر حال رفته شرمنده شوم ؛كمال رسمه واقف شوم و در خواندن ب
ه طي كرده براي مالقات راجه آمدهباز در دل آورد كه اين قدر را ،خوب نيست. اين گفته بر گشت. چون اندك راه رفت

ترا  ةميدحصاف نكنم و بگويم كه او ك اظهارممناسب ندارد. و از خواندن نجوم سمندر اين هم ؛ام و او را ناديده بروم
ايم. در مجلس راجه رفته دعا كرد كه عمر تو از صد سال زياده مالقات شما آمده تجهه شنيده اين قدر راه طي كرده ب

تو ه كدام مشكل ب !من بگوه احوال خود را ب ،بينمكرد و پرسيد كه ترا اندوهگين مي راجه از وضع برهمن معلوم !باد
فت كه من علم برهمن گ هاي تو گردد.ركا شايشگهي لطف اله شايد كه ب ،امكان خود سعي نمايم هرسيده تا ب

ام در وي راجه تا روي زمين شهرت يافته اوصاف ترا شنيده از دور آمدهام و نام نيكسمندرمك را از استاد خوب خوانده
رود و از آن نشان ديدم كه در هر دو پاي سيده چون شهر آمدم ديدم كه شخصي پشتاره چوب بر سر داشته مياوجين ر

بيممالك محروسه باشد. از ديدن آن شخص نمايم حيراني دست داده و از خواندن علم خود  ةاو چنان ظاهر شد كه راج
 ،ه راجه را ناديده برومگاوجين رسيديم و آنه اعتقاد شده خواسته بودم كه برگشته بروم. باز گفتم كه چنين راه طي كرده ب

. جا آمده حيراني دست دادهخل عاقالن نباشم. از خواندن علم سمندرمك در مالزمت راجه اظهار نخواهم كرد و در ايندا
شوم كه هيچ بر متحير مي ،بينمنشان دست و پاي تو كه مي !راجه پرسيد كه آن چطور است؟ برهمن گفت كه اي راجه

چه چنان ،الحال مالزمت شما كه كردم .اني بيشتر دست داده استحير نيعشود كه راجه باشي. از اين مبدن تو ظاهر نمي
خانه خود ه در اين وال رضا ده كه ب .هان سابق نجات يافتمچنان از جميع گناآن ،شودين كه از آب پاك ميكچرچه پار

ستاد را ياد كرده ا 1.شود]اميد بروي، عذاب عظيم مي[از اينجا غمناك شده نا !راجه بكرماجيت گفت كه اي برهمن بروم.
باشد و بادشاه  آورده بيرون كن كه در بدن هر كس كه جميع نشان پدمخود خانه ه را ببين بهترين وجه ب باز سمندرك

بود كه مفلسي گردد. برهمن را في طور نوشته است و يك نشان نيك بر بدن او خواهدهچ درمكنسمگردد و آن را در 
چه راجه نشان داده دريافت كه چنان كرد. بعد از ديدن سمندرمك پيرويكرده در علم اد ياستاد خود را  ،ي شدالحال تسلّ

برد. چوب بر سر كرده مي ةپشتار ،لبيد كه جميع نشان بادشاهي داشتراجه آن شخص را ط ،بعد از آن طور ديد.ناهم
پريشاني او برهمن را تسلي از نمايان است.  گنشان س ،ديد كه نزديك موي سر ،ضر شدچون در مالزمت راجه آمده حا

بسيار  ةيده برهمن را نمود كه رودرچرم را د ه،باالي كوك داز كار ،چپ داشت ةنشان كه در كوك ،بعد از آن راجه شد.
ت مياراه خدا بسيار خيره ها براجه را تحسين كرده گفت كه راجه برهمن .واقعي شده نشان بآن از ديدن  .اندجمع شده

و بر  ؟كدام زبان گويمه عمل نيك تو ب كارد بريده من تعريفه بدن خود را بكينسم ،خاطر من برهمن ها اين بام ،كنند
مرا رخصت فرمايند كه نام  ،مثل تو راجه مخلوق نشده و نخواهد شد. الحال كرم فرمودهه من يقين شد كه تا امروز ب

در گرفتن زر و مال دريغ  ،كه هر چه در كار باشد راجه در خزانه وا كرده به برهمن گفت ملك خود ببرم.ه نيكوي تو ب
و راجه  رف شده از راجه رخصت شدهبرهمن هر چه خواست متص دهد.نخواهي كرد كه بعد از رفتن خانه پشيماني رو ن

  فراموش نخواهي كرد. ،ر خاطر داشتهلطف فرموده ديدار خواهند داد. هميشه د زاظهار نمود كه با
  :قطعه .خود رفت ةنخاه برهمن رخصت گرفته ب

  بود تا فلك فرسايتش هم     رايهاي نيكوراجه ةراج
  ست لغزيده را بدادي جاي.د    پاي افتاده را گرفتي دست
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بريده او بدن خود ،لگيري ديگرهر كه اين قدرت داشته باشد كه براي دفع د !پوتلي بيست و نهم گفت كه اي راجه بهوج
  :قطعه (؟).كرد و زر و مال فراوان داد را مسرور

  بنهد پاي خويشتن بر تخت  بختخواست تا راجه بهوج عالي
  پاي خود را از آن سرير كشيد    ماجرا چون ز لعبت اين بشنيد

  
)30( 

ام خنده كرد و گفت كه اي لعبت سي ،روز ديگر چون راجه بهوج ساعت خوش كرده و خواست كه بر سرير پاي نهد
  :قطعه .است راجه بهوج! اين سرير عالي از بكرماجيت

    تي داشت بيشتر ز فلكمه    ملك ر زبود خوبت ايراجه    
  لكمنس و اكس ز نكند هيچ     كارهاي چنان كه او كرده    

 كرد؟شما چه كارها مي جةيد كه راراج بهوج پرس

د شدنر روز در مجلس راجه آمده حاضر ميهر چهار قوم ه ،روزي راجه بكرماجيت بر تخت نشسته بودكه لعبت گفت 
نام بادفروش در مجلس راجه آمده حاضر شد و راجه را دعا كرد كه عمر تو بيربيتالين اثنا ا كردند. درراجه دعا ميه و ب

راجه گفت كه خوش  يك تماشا نمايم. ،اگر امر شود ! - جيو –بعد از آن گفت كه اي راجه  .اشداز هزار سال زياده ب
د. مردم هر چهار قوم از غايب شدن او تعجب نمودند. بعد از چند ساعت باشد. بريسال اين را گفته از مجلس غايب ش

عمر  ر آمد. راجه را دعا كردند كهمردم مجلس را تحي ،جمال همراه خود آورد. از ديدن آن زنباز آمد و يك زن صاحب
بهتر آن است كه اينها را  ست امابسيار عزيز پيدا كرده ا تعالي در دنيا دو چيز حقّ 1راجهو باز گفت  د!تو هزار سال با

و هر روز در  مادفروشو من ب .شود. يكي زن و دوم زركه اين دو چيز را ببيند طالب مي بايد داشت. هر كس فيهخُ
من خبر رسيد كه در ميان ه و امروز ب .برمسر ميه اوقات خود را ب ،دهدروم و هر چه ايندر ميمجلس راجه ايندر مي

م اتو بسيار شنيده يوم. چون نام نيكوخواهد شد. مرا ضرور است كه در آنجا رفته حاضر ش ديوتها و ديوان عظيم جنگ
خود را در مالزمت شما  زن ،نشده. بنا بر آن گردانوكس در عمر خود ركند و از هيچكه بر من بيگانه دست خيانت نمي

ه زن چون راجه فرمود ك !دار نگاه ،طرت باشدشود و هر جا كه خانميجا روم و زياده از اين بودن ما در اينگذاشته مي
عظيم  ةلغلعد از ساعتي در آسمان غُاز ديدن راجه و جميع مجلس غايب شد. ببريسال ، بيگانه را نسبت دختري دارم

كرد. بعد از خود مشغول بود و حرف و حكايت مي راجه بكرماجيت با محل .بزن برآمدزنبِآواز  رفطاست و از هر خبر
ديد كه همان بادفروش است. راجه و مردم  .پارچه شده در مجلس راجه آمده افتادهچزخم شمشير پاره ب آن يك مرد

ر شدند و آن زن بادفروش دويده مرده را در بغل گرفت. راجه بكرماجيت را دعا كرد و گفت كه اي محل با خود متحي
او را مانع ساخت و گفت كه تو  .ر دست دادحيرت بيشت راجه را !فكر سوختن بكن ؛شهادت رسيده شوهر من ب !راجه

ا ام ،ت و سخاوت تو هيج شك نيستمزن بادفروش گفت كه در ه ترا از فرزندان خود خواهم داشت. ،هيج غم مخور
يي كه ترا مرا رخصت نما ،زود كرم فرموده .خوب نيست زياده اهمال .صحبت ما برفت و من بي او هرگز نخواهم ماند

او را سودمند  ،چون راجه ديد كه نصيحت در مجلس ديوتها مذكور خواهم كرد.تو  شد و اوصافعظيم خواهد  وابث
شوهر خود را در بغل  رنگ پوشانيده آن زنه بسيار زر طلب كرده به آن داد كه خيرات بكن. و سر و پاي رنگ ب ،نيامد

ه آمد. راجه بكرماجيت با مردم در ديوانمنزل رسانيدند خود برگشته راجه بكرماجيت و مردم شهر او را ب گرفته سوخت.
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-شدن بازين دنيا مايلايه ست كه هيچ بقاي ندارد. بييگفت كه دنيا عجب جاوزرا و وكالي خود ميه خانه ايستاده شد ب

راجه بكرماجيت آمد و دعا كرد و  از آسمان فرود آمده در مجلسبريسال ماليد كه سخنان گفته دست مي خوردن است.
 جانبه فتح ب ،هيعنايت اله اما ب ،گ ديوتها در حضور راجه بيان گرفت كه در ميان ايشان جنگ عظيم واقع شدجن مذكور
ه من بدهيد كه به ام بزني كه امانت سپرده -  جيو سالمت -جه اين معني را گفته زن خود طلب نمود كه را شد. ديوتها

همين  !البيتبيركرد و گفت كه اي هر جانب نگاه ميه ب ،منزل خود بروم. راجه از شنيدن اين حكايت اندوهگين گشت
پاره بود. زن تو ديده آن افتاد و از زخم شمشير پاره صورت تو آمدهه زمان زن شما را سوخته آمديم. از آسمان يك مرد ب

هر  .فندمردم اين مجلس از اين حقيقت او تمام واق كشته شده است. ،ستا مرده در بغل گرفت و گفت كه اين شوهر من
زن خود  ،من اوصاف تو شنيده !گفت كه اي راجهبريسال چند كه او را منع كرده قبول نكرد. نصيحت ما بر او اثر نكرد. 

عالج كنيد. ما الامانت مي خيانت ،نمودهمن ميل نام و بزرگ بر زن نيك ةاين كه مثل شما راج .را امانت سپرده بودم
الحال من  .بسته رمشاهدي كه پس ب كه فردا سياست نكني ،از بيم تو ،دهندشهر ميمردم  ،اگر گواهي ،دست زور باالست

ديانتي تو منتشر خواهم ساخت. اين بگفت و  بد ،معالَهفرياد از دست ظلم تو خواهم كرد و ب هرفت خدمت راجه ايندرهب
 خصوصاً ،ستداري مشكل كاريانتمااند كه گفتهگفت كه بزرگان ر شده با خود ميجه بكرماجيت متفكّو را .راهي شد

يراسته در مجلس حاضر پور آراسته و يز [و] زره همان زن ب بريسال پوشاك زري پوشيده وين گفتگو بود كه ا در .زن
تو بزرگي كه ثاني تو در ديانت و امانت و سخاوت و  !دعا كرد و گفت كه اي راجه بيربيتالو  .راجه ديده متحير ماند شد.

 الن بسيار بخشيد و رخصت شده رفت.في ونبوده. بعده راجه زر و مال و خزينه و مرواريد شجاعت نيست و 

  :قطعهين تخت بنشيند. ابر ،هر كه اين قدرت داشته باشد !اي راجه :ام گفتلعبت سي
    بنهد پاي خويشتن بر تخت  تخواست تا راجه بهوج عالي بخ    
 سرير كشيدپاي خود را از آن   شنيدبماجرا چون ز لعبت اين     

  
)31(  

خنده درآمد و گفت كه ه لعبت سي و يكم ب ،خواست كه بر تخت بنشيند ،روز ديگر چون راجه بهوج ساعت نيك داده
   :قطعهاي راجه بهوج! اين سنگهاسن از آن راجه بكرماجيت است. 

    همتي داشت بيشتر ز فلك    بود خوبتر ز ملك ايراجه    
    هيچ كس ز انس و ملكنكند     كارهاي چنان كه او كرده      

 گونه بود؟پرسيد كه آن حكايت چ راجه بهوج

و جميع خاليق از راجه راضي بودند و  كردعدل و انصاف بادشاهي ميه اوجين راجه بكرماجيت ب ةلعبت گفت كه در بلد
و خواست كه زر و مال بسيار داشت. پسران ساه ،بودنام ساهو در اوجين مي ديانتهاجن هيچ احدي ناراضي نبود. يك م

 بر پا بايد كرد. ،آيدروز يكشنبه پوكهه سنچهتر ميه ساعت نيك ديده ب ،خوانده را طلبيدهبيديك عمارت بنا كند برهمنان 
فرش خود را در آن محل  ،عت همايونيرات به برهمنان داده ساخعمارت تيار شده زر و مال و گاوان بسيار  ،طوربه همين

در دل  . پسر ساهو ترسيده واهمه»افتممي« آواز در آن محل آمد كه ،گذشت نصف شبچون  گسترانيد و در خواب رفت.
دهد. همان ساعت از محل بيرون شده در محل قديم و يا پري در محل است كه آواز مي بسيار خورده كه كدام ديو و جن

آمد گريخته از خانه بر پسر ساهو .افتمميباز آواز آمد كه و در خواب رفت. گسترانيد رفت. روز ديگر باز در همان محل 
همه دروغ  ،كنندمردمان از سخنان برهمن اعتماد ميخاطر گذرانيد كه اين همه ه و تمام شب از بيم آواز خواب نكرد. ب
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 پوكههگويند كه هر كه روز يكشنبه در و برهمنان مي .ج كرده همه ضايع شداست. از گفت برهمنان اين قدر زر خر
ر آيد. در همين از غيب ميس ،و بر هر چيزي كه آرزو كند ،از آن زر و مال در آن خانه كمي نباشد ،عمارت كند نسچهتر

. بعد از آن در اميد گشتدست شست و ناخرج كرده بود از آن  كوشكهزري كه ب .برهمنان برعكس ظاهر شد باب سخن
پرسيد كه اي  راجه بكرماجيت .ك استديد كه بسيار غمنا ،] [جانب پسر ساهو ه چون راجه ب مالزمت راجه رفت.

اظهار ساز كه در سعي آن كار باشم. پسر من ه بتو رسيده زود حقيقت خود را ه غم ب  كدام .بينمجوان! ترا غمناك مي
ين خانه ازري كه تو بر !راجه فرمود كه هيچ غم مخور و آواز آمدن از غيب بيان نمود.ساهو حقيقت بنا كردن عمارت 

جا آورده. زري ه پسر ساهو از شنيدن اين سخن خوشحال شده شكرانه ب ما بكن. ةن بگير و خانه را حوالمخرج كرده از 
جانب مغرب فرو ه خانه خود آمد. چون آفتاب به خوشي تمام به ب راجه گرفته ةكه بر آن خانه خرج شده بود از خزان

 ،خريد خواب خواهم كرد. حسب الحكمخانه نوراجه فرمود كه امشب ما در  .روي نمود (؟)رفت و شب تاريك مثل كوه
. چون »افتممي«كه  دمآواز آ ،گذشت چون نصف خواب رفت. ردخانه رفته  راجه را در آن خانه بردند. راجه در آن پلنگ

چون  !معطل مكن ،هر جا خواهي بيفت ،جواب داد كه چهار پاي ما را گذاشته ،چنين عجايبات بسيار ديده بودراجه آن
صورت طال پهلوي چهار پاي راجه افتاد. راجه صورت طال را ديده باز در خواب رفت. چون  ،بان راجه برآمدزاز سخن 

ه ايستاده كرد و خود خانو در ديوان .بار كرده در قلعه برد ابهآن صورت طال را در ار، روز روشن شد ،صبح صادق دميد
 ،شنيدن اين خبر مجرده بو آن پسر ساهو را  .هرت يافتجين شاوة افتادن صورت طال در بلد اين سخنِ در محل رفت.

د و از ديدن مالزمت راجه رفته سالم كره پسر ساهو ب ،بعد از چند روز خوردن گرفت.اري روي داد و افسوسبيم
 روز ازه خود رفت. روز ب ةخانه هوش آمده بهبر افروخت بر زمين افتاد. بعد از ساعتي ب آتش غم در نهادش ،صورت طال

راجه ه اين خبر بيماري او ب .و بر استخوان پوستي مانده بود .شد و گوشت از بدن او تمام رفتزرد مي ،غم تصوير طال
ترا كدام درد و بيماري  راجه پرسيد كه .مالزمت راجه آمده حاضر شده چون پسر ساهو ب .دبطلبنا فرمود كه او ر ،رسيد

هي در آن سعي كرم اله من بگوي كه به احوال خود را ب ؟بينمال تو ابتر ميكدام بال گرفتار شدي كه حه آمده و ب يشپدر 
فراغ خاطر ميه تمام عمر ب ،آمدرف ميقدر طال در تص اين ،گفتمه اگر من اين سخن به آواز ميجوان گفت ك نمايم.

د كه غم مخور! اين صورت گذرانيدم. از دولت راجه ما را سواي اين امر غم ديگر نيست. راجه از شنيدن اين حرف فرمو
 طرف شد.بيماري او در يك لحظه بر منزل خود رفت وه پسر ساهو طال را گرفته ب. تو بخشيدمه طال و خانه و زر آن ب

  :قطعه
  بودنيكي از جهان بر 1كه كف    بودها چه راجه راجه ةاجر

 بود.حاجتش داد هم غمش بر    هر كه محتاج آمدي بر او

  
  :قطعهين تخت پا نهد. ابر ،ت داشته باشدهر كه اين هم !راجه بهوجي العبت سي و يكم گفت كه 

  
  بنهد پاي خويشتن بر تخت  خواست تا راجه بهوج عالي بخت

 پاي خود را از آن سرير كشيد    ماجرا چون ز لعبت اين بشنيد

  

                                                             
  .اصل: كفي1 
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)32( 
ه بهوج! اين سنگهاسن از لعبت سي و دوم خنديد و گفت كه اي راج ،روز ديگر راجه بهوج خواست كه بر تخت پا نهد

  :قطعه .آن بكرماجيت است
  همتي داشت بيشتر ز فلك    بود خوبتر ز ملك ايراجه      

  نكند هيچ كس ز انس و ملك    كارهاي چنان كه او كرده    
 كرد؟شما چه كار مي ةه راجراجه بهوج پرسيد ك

 و ردكزن بيگانه و بر مال غيري طمع نميه كرد و بعدل و انصاف ميه راجه بكرماجيت بادشاهي اوجين ب لعبت گفت كه
و هيچ حاجتمند را از پيش خود  لم ديگران را بر خود گرفتهاو  دردو  .بوداليق مهربان همچون پدر و مادر ميبر جمله خ

د رسيدن اوجين آنچه مجرّه ب ،اوجين آمده بود ةيك وقت پسر يك مهاجن براي فروختن مطاع در بلد كرد.اميد نمينا
و حقيقت آبادي اوجين در پيش پدر خود بيان نمود و  .در شهر خود رفت ،فروخته ،براي فروختن آورده بود اسباب

در  ،بعد از آن هر چه كه باقي ماند ،اگر در شهر فروخته نشود (؟) راجه بكرماجيت حكم كرده كه متاع بيوپاريانگفت كه 
چه م شد. چنانروخ ،چون اين سخن پدر شنيد اميد نرود.نا براي اين كه سوداگر تصديعه نيابد و ،خريد نمايندسركار 

اوجين معه پوتله  ةدر بلد ،بنهاده ريده و نام پوتله دالدنست كنارا از آهن را ردالد ةري بود يك پوتللداهاجن بسيار دم
[ي] خرد و بهاب ،باشد را در كار ههر ك ،است رگفت كه اين صورت دالدگشت و ميكوچه ميه كوچه بو رسانيد در بازار 

چنين كدام ديوانه خواهد بود كه هزار دينار را از آنكسي نخريد.  ،چون تمام روز در شهر گشت اين هزار دينار است.
را  چيز اينكوتوال  ،چون آفتاب نزديك مغرب رسيد از همه چيز بدتر است خواهد خريد.را كه  رخود داده دالد (؟)رهك
كس هيچ ،كوچه گرديده امروز كوچه ب ،نهاده رآهن ساخته و نام آن دالد ةه شخص پوتلود كمالزمت راجه التماس نمه ب
خريداري نزديك آن نيامد. چون شام شد در مالزمت آمده خبر كرديم در اين باب هر چه امر شود. راجه فرمود كه آن ه ب

 چه چيز است؟بهاي آنكه  . راجه فرمودندحسب الفرموده مهاجن را آورده حاضر كرد مهاجن را معه پوتله حضور بيارند.
اين مهاجن بدهند و پوتله را در ه او عرض كرد كه هزار دينار. راجه وزراي و وكالي خود را حكم كرد كه هزار دينار ب

خانه خود رفت. چون شب شد راجه در خواب ه گرفته ب ،كه در تمام عمر نديده بود [ر]نايخزانه نگاه دارند. مهاجن د
يد كه شما كيستيد كه راجه پرس ده ايستاده شد التماس رخصت نمود.ي هفت صورت زنان كرده پيش راجه آمرفت لچهم

راجه  ايم كه رخصت شويم.هفت صورت كرده نزد تو آمده اينه ب [ام]د؟ گفت كه من لچهمييكنطلب رخصت مي
لچهمي در  ،چيزي داشته باشدلچهمي گفت اگر راجه  طور است؟ديگر چ ششِ مي اين صورتبكرماجيت گفت كه لچه

جاي نگاه داشتن خزانه  :چهارم ،باشد وكيل كنكايش :سيوم ،انديشوزير نيك :دوم ،حيات بسيار :رد. يكياو قرار گي ةخان
لچهمي در  ،اين طور چيزي داشته :هفتم ،مضبوط ةقلع :ششم ،واليت آبادان :پنجم ،زاده نرسدچنان باشد كه دست حرامآن

ده نگاه داشتند. من در آور ري كه من بودم در آنجا پوتله دالدي. جاتو نيست ةيرد. الحال بودن من در خانآن خانه قرار گ
كدام زبان بيان نمايم كه از ه راجه گفت كه اي لچهمي! من بي تو چگونه خواهم گذرانيد و تعريف تو ب باشم.اينجا نمي

ر ديوتها است او دولتمند است كه هاي بزرگ و سرداجميع راجه لطف راجه ايندر كه از چيزها زياده بزرگي دارد از ةهم
زن و فرزند و دوست ندارد و  يزيچه باو قبول نكند  ةويند. هيچ كس گفتديوانه گ ،باشد زربياگر مرد عاقل  .ددار زر
 ،نوعي كه باشد توانم ماند. به هرمفارقت تو درعالم نميه نيست و ب در دنياست بجز تو ميسركه  مهاي عالفراغت ةهم

 توانم ماند.آن زمان من مي ؛را از خانه بر طرف سازر خواهي آن پوتله دالداگر مي :لچهمي قبول نكرد و گفت. بمانند
را از اختيار كرده در خزانه نگاه داشته باشم بر طرف  ررفته باشد اين كه پوتله دالد ،رودآورد كه لچهمي مي خاطره راجه ب

سري مهاديو زهر گرفته در گلوي داشته از آسيب آن در كه] [چناناند. چيز را اختيار نموده نگذاشتهنمايم. بزرگان هر 
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ضرر مي واه هر چند كه هر روز ب ،شتهخود نگه دا ةاما هنوز بر باد نداد و سمندر كه اگن را در سين ،محنت گرفتار است
قول در ميان اهل بزرگان بي ،ر باد دهمرسيده اين پوتله را بتالحال من از لچهمي  .او هم دور نساخت ،سوزاندرساند و مي

 در ننمايم.ه بر سخن لچهمي ب ،اما پوتله را اختيار كرده در خانه آورديم ،خوب لچهمي رفته باشد .ده بمانمنو شرمباشم 
 ،كه لچهمي باشدهر جا  :راجه گفته ب .آمده ايستاده شد ستساعتي  زوداع شد. بعد ا ،سخن از راجه شنيدلچهمي اين 

گذاشت و هرگز بي تو قول نيستم. ترا بخواهم راجه گفت كه من هرگز بي دن ماست. ما را نيز وداع نمايند.نجا بوآهم
هنوز خون  .راجه شمشير از ميان بر آورده بر حلق خود براند راهي شد. ،رخصت راجهبي ،ست قبول نكرد نخواهم ماند.

لچهمي نيز  ،ستاز آن آمدن  .رومي نمود كه من هيچ جا نمياجه گرفت و تسلّجاري نشده بود كه ست آمده دست ر
   :قطعهآمده حاضر شد. بي ست رفيق نتوانست. 

    بود تا فلك فرساي همتش  راجه از راجه هاي نيكو راي    
    دست لغزيده را بدادي جاي  پاي افتاده را گرفتي دست     

   :قطعهين تخت پا نهد. ابر ،داشته باشد [...] ن قدرهر كه اي بت سي و دوم گفت كه اي راجه بهوج!لع

    بنهد پاي خويشتن بر تخت  خواست تا راجه بهوج عالي بخت    
  پاي خود را از آن سرير كشيد.  يدماجرا چون ز لعبت اين بشن         

  

 براي رفتن در خدمت عذرخواهي خود سي و دو لعبتان متواتر برخاستند،ها لعبتان به انصرام رسانيدند نهاچون اين افس
 ،سي و دو پتلي كه به صورت حوران بهشت در سنگهاسن نشسته بودند. راجه بهوج بيان كردن گرفتنداز ‐ جيو‐ ايندر 

كسانيد؟ شما چه  ب آمد پرسيد كه اي لعبتان!ا تعجپيش راجه بهوج ايستاده شدند. از ديدن اين عجوبه راجه بهوج ر
قرار گرفته بودند.  بر اين سنگهاسن راجه بكرماجيت ش از اين چه كس بوديد و چطوركه پي ديگذشت خود را باز نمايسر

    بيان نمايند. -  بغينكما ي -خود را  احوال
بوديم. يك دست ادب بسته بنياد تعريف راجه بهوج نمودند و گفتند كه پيش از اين مايان خدمتكاران راجه ايندر  پوتليها

مشغول  بحانه تعاليس مايان نيز همراه بوديم. يك برهمن در آنجا در عبادت حقّ ،رفته بود (؟)بازيروز راجه ايندر در بيد
گوشت شده بود و بر بدن  ميشگاو او به رنگ  كرد و چرمد سه وقت غسل ميخورد و به آب سرچيز نميهيچ ،بود

و گفتيم كه برهمن در روي زمين  مايان همه وضع اطوار برهمن را ديده خنده كرديم ،نشستنداشت. راجه ايندر نزد او 
د يافت و در صورت اين محنتها كي خواه نتيجةهم به اين محنت گرفتار است.  در بهشت آمده در اينجا ،زهد كرده بود

قارت ديده طور برهمن عابد را به نظر حادب شديد كه اينفرمود كه شما بي راجه ايندر اعتراض كرده او خنده كرديم.
كرديم كه به صورت سنگ شده جاي بودن شمايان اين سنگهاسن است و من اين تخت را را تفاؤل  شما ،كنيدخنده مي

ت بر تا مد ،به راجه بكرماجيت خواهم داد، شمايان افعال نيك راجه بكرماجيت را پيش راجه بهوج بيان خواهيد نمود
هر خدمت كه به شما  ؛اي خود آمدهو به راجه بهوج مالقات كرده به صورت اصلي شده به ج روي زمين خواهي ماند

در اين وال به شما مالقات كرديم و از طفيل قدم  ،اي راجه بهوج ،حاالبه دستور سابق مشغول خواهند شد. است،  رمقرّ
ه راج مشغول باشم بلوك رفته در خدمت ديون وال رخصت فرماي كه مايان ايندردر اي ؛عاي خود رسيدممبارك تو به مد



Anhang: Kišanbilās

 
 
 
 

LXXVIII 
 

هم نمود. چون از طفيل كرم تو راج بيان خواتعالي عمل نيك شما به خدمت ديو اهللاشوم انشا (؟)اندوز دو جهانيسعادت 
ت و آبرو خواهي باشي به عزّ د ماند. و چند روز كه در دنيااهعظيم نجات يافتم كه نام نيك تو تا قيامت خو عذاباز 

  مشغول گشتند. ديوق در خدمت راجه ايندر اين را گفته رخصت شده به آسمان رفتند و به دستور سابماند. 

 
نام نيك او تا ديرگاه بماند، هرگز او بد نبيند و كار او به  ،راجه بكرماجيت را بخواند و بشنود ي كه اين افسانةكسهر

نبيند.  از بركت نام نيك بكرماجيت هرگز فالكت ا برسد وعنايت الهي به مدع 





Über den indischen König Vikrama, der den Idealtypus eines gerech-
ten und aufopferungsvollen Herrschers verkörpert, liegt eine Reihe 
von Erzählungen in verschiedenen indischen Sprachen vor. Daneben 
finden sich auch persische Fassungen aus der Zeit, als Persisch in  
Indien für mehrere Jahrhunderte als Literatur- und Verwaltungs- 
sprache genutzt wurde. 
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit diesen persischen  
Versionen. Im Fokus der Betrachtung steht eine Bearbeitung aus dem 
17. Jahrhundert, die der Autor Kišandās erstellte und  „Kišans Unter-
haltungsstück“ (Kišanbilās) nannte. Die persischen Versionen werden 
sowohl hinsichtlich ihrer  Orientierung an den Sanskritrezensionen der 
Vikramageschichten als auch im Gesamtkontext persischer Literatur in 
Indien analysiert. Dabei steht die Frage nach der Anpassung an inten-
dierte Rezipienten und dem Vorgehen der Übersetzer bzw. Bearbeiter 
im Vordergrund.
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