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   فارسي در بنگالهادبياِت  هندوان در گسترِشسهِم
  ∗حافظ محمد طاهر علي

ات فارسي ايالت بنگاله نقشي مهمنام حافظ   بانام بنگاله. هي را ايفا کرددر تاريخ ادبي
. رفت ذکر بنگاله هم خواهد استطور پيوسته شده که تا نام حافظ زنده  اين هشيرازي ب

  :رااند که حافظ اين بيت  آورده
ــس   رود ساقي حديث سرو و گل و الله مي      ــة غ ــن بحــث بائالئ ــياي   رود اله م

خصوص اين شعر  هين فرمانرواي بنگاله اهدا نمود و بالد خدمت سلطان غياث به
  :دربارة بنگاله سرود

  رود بنگاله مـي   پارسي که به زين قندِِ    هند  طوطيانِِ ةشکر شکن شوند هم   
  . در دنياي فارسي جاودان ساختاين شعر حافظ نام بنگاله را

زمان ورود . بنگاله در زمينة گسترش زبان و ادبيات فارسي يک تاريخ طوالني دارد
ين بن  اسالم در اين سرزمين است و از دورة اختيارالدوروِد بافارسي در بنگاله همزمان 

ان اين زب.  فارسي زبان رسمي بنگاله بوده،ط دولت انگليسيبختيار خلجي تا تسلّ
خانه  طور نفوذ کرد که در آن زمان هيچ اين هسرعت رواج يافت و در محيط اجتماعي ب هب

نه فقط مسلمانان بلکه هندوان بنگاله نيز فارسي را . نبوده که در آن فارسي خوانده نشده
 زبان رسمي اين ايالت ، که فارسيعلّتاين  هنه تنها ب. گرفتند  ميداشتند و ياد  ميدوست

طرف  ه هندوان بنگاله را بتوجهمطالب اخالقي و عرفاني شعر و ادب فارسي  بلکه ،بود
 گلستان و بوستان سعدي و مثنوي موالنا ،هندوان بنگاله اشعار حافظ. کرد خود جلب

 لذّتخواندند و   ميشوق و ذوق  باغيره را همدوش مسلمانان ين رومي والد جالل

                                                   
  .شانتي نکيتان, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه ويشو بهارتي  ∗
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راجه رام موهن روي نه فقط از حيث 
ترين خبرنامة  قديمي(االخبار ةمدير مرآ
معروف است، بلکه از حيث ) فارسي

برهمو «يک مصلح و باني مذهب 
 .هم شهرت دارد» سماج

لي اين وسيله تحو هيق در جامعه گذاشت و ب عمتأثيرمطالعات ادبيات فارسي . بردند مي
 مطالعات تأثيروقتي بود که تحت . وجود آمد هالعاده در محيط اجتماعي بنگاله ب فوق

فارسي هندوان بنگاله طرز و روش مسلمانان 
 را اختيار کردند و لباس مانند مسلمانان

بلد را هر مرد باسواد فارسي . پوشيدند مي
گرفت   نميارسيي کسي که درس فحتّ. بوده

. آمد  نميشمار هب بيک مرد شايسته و مهذّ
 اثر و نفوذ فارسي  بهدکتر چينموي دتّ راجع

  :نويسند مي
تر ساخته  کرده و غني رثّأاصل زبان اسالمي که بنگالي را مت”

که آداب و مغول  ترک و افغانان يا فرمانرواياِن. بدون ترديد زبان فارسي بوده
 زبان فارسي را زبان رسمي ساختند و ،گرفته بودند وم فرافرهنگ فارسي را بالعم

فرهنگ فارسي نه فقط . ين آداب و فرهنگ معتاد ساختندا بهطور رعايا را  اين هب
خصوص در هندوان طبقة باال که  ه ب،در مسلمانان نفوذ کرد بلکه در هندوان هم

 آئين طبقة هم زبان فارسي را اختيار کرده بودند و هم آداب و رسوم فارسي و
کمي استعداد اقل بدون يک هاي باسواد و روشن فکر حد خانواده. اشراف را

نه فقط اين بلکه براي گرفتن . پنداشتند  ميرل و غيرمؤثّ تعليم را نامکم،فارسي
مقام بلند در جامعه تبحلين بودهر کامل در فارسي شرط او“.  

 ،گرفتند ب و فرهنگ فارسي را فراهندوان بنگاله نه فقط فارسي را ياد گرفتند و آدا
اند که ستودني  بلکه در گسترش زبان و ادبيات فارسي همچنان کارهاي پرارزش انجام داده

ين  ا در»االخبارةآمر«قان پوشيده نيست که نخستين خبرنامة فارسي بنام بر محقّ. است
 ۲۰ بتاريخ ل اين خبرنامهاين هفتگي بوده و شمارة او. سرزمين بنگاله انتشار يافت

اگر گفته شود که نه فقط در بنگاله يا در هند بلکه . منصة شهود آمده هم ب ۱۸۲۲آوريل 
شايد نادرست نباشد زيرا که در ايران ،لين خبرنامة فارسي بوددر سراسر جهان اين او 

 ت اين خبرنامهي مديريوراجه رام موهن ر. اي اجرا نشده بود نيز تا آن وقت هيچ خبرنامه
  :کنند  ميطور اظهار نظر آقاي عطا کريم برق دربارة اين روزنامه اين. عهده داشتند هرا ب
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فارسي در هندوستان بوده و مقصود راجا رام  هلين خبرنامه باو» االخبار ةآمر«”
خبرنامة . ي از چاپ اين خبرنامه تعليم و بيداري تودة مردم بودهوموهن ر
 يکرد حتّ  ميآن را اداره و چاپ روي نکه راجا رام موه» االخبار ةآمر«فارسي 

ي اين نهو راجا رام موهن رو هرفت و ب  ميکابل و تهران و سمرقند و بخارا به
  .“انجام رسانيد ه و فرهنگ فارسي و اسالمي بزبان بهخدماتي بزرگ 

م از شغل خود  ۱۸۲۳ ماه ل ژانويهاودر  (Lord Hastings)چون لرد هيستنگس ”
ها  اجراي خبرنامه  به و راجع،اي او متصدي امور سلطنتي شدکنار کشيد و آدم بج

م انفاذ قانون کرد و آن درنظر راجا رام موهن  ۱۸۲۳ماه  بتاريخ چهاردهم مارس
در نتيجة آن او . نويسي و مطبوعات بودهاخبار  بهييآبرو احترامي و بي ي بيور

. را تعطيل کرد» خباراال ةآمر «ةتنها اخبارنويس بود که عمالً اقدام کرد و خبرنام
چاپ   بهم ۱۸۲۳بتاريخ چهارم آوريل سال  روي آخرين سرمقاله را رام موهن

  .“رسانيد و در نوشتن آن شهامت و شجاعت خود را نشان داد
 کلکته در است که »المتين حبل« فارسي ةلين خبرنامکنند که او بعضي گمان مي

 هجري منتشر گرديد ۱۳۱۱در سال  »لمتينا حبل«. ا اين درست نيست ام،شد چاپ مي
  :نويسد  مييسيفچنانکه محمود ن

 .المتين است  حبلة روزنام،هاي منتشر شده در خارج ايران يکي ديگر روزنامه”
  .“هجري در کلکته منتشر گرديده است ۱۳۱۱اين روزنامه هفتگي در سال 

  .شد  آغازم ۱۸۲۲االخبار در سال  ةآکه مر باشد درحالي م مي ۱۸۹۴ برابر ه ۱۳۱۱
 کلکته منتشر درهاي ديگر هم تحت مديريت هندوان  االخبار خبرنامهةآ مربرعالوه 

 کلکته هر هفته بروز چهارشنبه در» جام جهان نما«نام  هاي هفتگي ب خبرنامه. شد مي
 مارس سال ۲۷اي بود که بتاريخ   نخستين خبرنامه»جام جهان نما«. شد  ميچاپ
.  فارسي تبديل شدزبان بهم  ۱۸۲۲ مه سال ۱۶ا از ر يافت ام اردو انتشازبان بهم  ۱۸۲۲

داشتبر عهده م ۱۸۷۶تا سال را مديريت اين خبرنامه   کهالله سدا س .  
» االخبار شمس«نام  هاي بود هفتگي ب شد خبرنامه  کلکته چاپ ميدراي ديگر که  خبرنامه

م  ۱۸۲۳سال  هب. م تهاکور بودهرا و مدير مطبع مني راتْمدير اين خبرنامه ماتهورا موهن ِم
  .م تعطيل گرديد ۱۸۲۷سال  هآغاز شد و ب
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زبان فارسي نه فقط در 
که جنبة اجتماعي بنگاله بل

در جنبة مذهبي هندوان 
بنگاله هم نقش مهمي 

 .گذاشت

  :نويسند  مياين خبرنامه  بهدکتر محمد امين راجع
 ،رسانيد  ميچاپ ه شهر کلکته بدرترا االخبار هفتگي را ماتهورا موهن ِم شمس”

 فارسي زبان به ،ترا از اهالي کلکته بودماتهورا موهن ِم
م  ۱۸۲۳ وي در سال .رت داشتو اردو قدرت و مها

فارسي  ه ب»االخبار شمس«عنوان  هاي هفتگي ب خبرنامه
ت و انتشار آن را اردو اجرا کرد و خود مديري و
پس از چند سال خبرنامه در سال . عهده داشت هب

۱۸۲۸ د عتيق  ها بنا بم تعطيل گرديد امنوشته محم
االخبار شمس«يقي خبرنامة صد«ت يک تحت مسئولي 

  .“رسيد چاپ مي هنام مني رام تهاکور اجرا و مجموعاً دوازده صفحه ب هنفر ديگر ب
ترين خبرنامة  قديمي(االخبار ةآنه فقط از حيث مدير مر روي راجه رام موهن

 هم »برهمو سماج« بلکه از حيث يک مصلح و باني مذهب ،ست امعروف) فارسي
نام  هفارسي کتابي نوشت ب بهمنظور ترويج و تبليغ نظرات خود  هب. شهرت دارد

 اين کتابي. باشد  مي عربيزبان بهمه  فارسي و مقدزبان بهمتن اين کتاب » دينحوالم حتفة«
دربارة  روي در اين کتاب راجه رام موهن. ست خيلي جالب و دلپذير و پرارزشا

وکه او م ت حق نظر خودش را ابراز نموده زيراوحدانيد بوده و چون در عربي و ح
ف يد طولي رسي و ديگر علوم اسالمي مانند فلسفة اسالم و علم کالم و مسائل تصوفا

بلکه  روي نه تنها راجه رام موهن. ين علوم خيلي استفاده برده او مهارت تامه داشت از
  .ين زبان استفاده کردند ا هم از»سماج برهمو«غان ديگر مبلّ

 بوده از دوست و »مو سماجبره«غان ترين مبلّ کيشب چندر سين که يکي از شامخ
ب خودش آقاي گريش چندرا سين تقاضا نمود که کتابهاي اخالقي و عرفاني هم مشر

و   ممد»برهمو سماج«زبان بنگالي ترجمه کند تا در زمينة تبليغات مذهب   بهفارسي را
موجب اين  هر کامل داشت بزبان فارسي تبح هگريش چندرا سين که ب. معاون بشود
 حافظ و ديوان ،ارين عطّ از خواجه فريدالداالولياةتذکر ،ان و بوستان سعديفرمان گلست

 بنگالي زبان به منيري و کتابهاي ديگر را يين يحٰيالد برخي از مکتوبات شيخ شرف
 اجتماعي بنگاله ةاين نحو زبان فارسي نه فقط در جنب هب. چاپ رسانيد هترجمه کرد و ب



   فارسي در بنگاله ادبياِتسهِم هندوان در گسترِش  ٢٢١

  

ي گذاشت و کساني مانند گريش له هم نقش مهم مذهبي هندوان بنگاةبلکه در جنب
 مجيد را نآقرباشد که پيش از مسلمانان بنگاله   ميچندرا سين داراي اين افتخار هم

  .گويند ين سبب او را زبردست مولوي مي ا بنگالي ترجمه کرد و برزبان بهنخستين بار 
هجدهم در اواخر قرن  روي  مهاراجه شتاب پسِر،مهاراجه کليان سينگ عاشق

پس . شرقي سمت ديواني و نظامت ايالت بيهار منصوب بودهند ميالدي تحت کمپاني 
  :گويد کلکته وارد شد و اينجا بيش از سي سال اقامت کرد چنانکه خودش مي  بهين ااز

  تاکه گويم اي عزيزان حال زار خويـشتن         کلکته مقيم   مدت سي سال شد هستم به     
طي اقامت در کلکته کارهاي گرانمايه . سي بوداو يک شاعر و نويسندة بزرگ فار

 است» زيبا تاريخ«هاي که در کلکته نوشت  يکي از مثنوي. در نظم و نثر فارسي انجام داد
  :کند طور بيان مي اين هدر تتمة اين مثنوي عمر خودش را ب. باشد  ميکه داراي هشت هزار بيت

ــاه  ــتان ال    تمــام ايــن مثنــوي شــد در دو ســه م ــر داســ ــد آخــ ــد هللاشــ   حمــ
ــا    تمـــامي داســـتان چـــون کـــردم انـــشا ــاريخ زيبـــ ــام او تـــ ــادم نـــ   نهـــ

ــال   ز عمرم اکنون شصت و شش سال      اگذشت   ــد حـ ــعف و نقاهـــت عائـ   بـــود ضـ
مقام   بهم ۱۸۱۵هجري قمري برابر  ۱۲۳۱ه الحج  ذي۲۵اين مثنوي بتاريخ 

گيرد  مي هجري قرار ۱۱۶۵اين رو سال والدتش از . اختتام رسيد هپور کلکته ب لورچيست
۱۱۶۲بطق تحقيقاتش سال والدتش   بهفق نيستند وين تاريخ متّا بها دکتر منصور عالم ام 

ليف مهاراجه أ تالواردات عجائبباشد چنانکه از يک اقتباس   ميم ۱۷۴۹هجري برابر 
  .آيد ميکليان سينگ هم بر

 که بيشتر آنها در بحر ليف کردأنثر و نظم فارسي ت  بهين او کتابهاي زيادي ابرعالوه 
  :باشد قرار ذيل مي هليفاتش بأبرخي از ت. فراموشي غرق شده

 ،البلدان عجائب ،مجموعة قصايد فارسي ،الواردات عجائب ،واريخالتّ صةخال
  .غيره  والسير جديد ،زيبا تاريخ

» يرفتوحات حيد«نام  هي بکلکته آمده بود و کتابي مهم  بهالله کهيم نرائن رند از دهلي
. سرود  ميو شعربود  فارسي وارد زبان بهاو هم شاعر خوشگو بوده و . ليف کردأت

ليف کرد أنامة فارسي بنگالي ت لغت) م ۱۷۷۲-۱۸۷۶(طور جئي گوپال ترکالنکار  همين
  .باشد  ميکه خيلي پرارزش
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) ديپندرا نات تاگور(پدِر تاگور 
 حافظ را کامالً ياد گرفته ديوان

اين سبب او را حافظ  بود و به
 .گفتند حافظ مي

زبان اردو  بهنه فقط » تذکرة نسخة دلکشا«ف ترا ارمان مؤلّگويند که جنم جئي ِم مي
ين  اعالوه از. سروده  مي اردو و فارسي شعر همزبان به بوده بلکه مسلّطرسي و فا

 سخنوراني بودند که از نقاط و نواحي هندوستان
کلکته وارد شدند و اينجا اقامت گزيدند مانند الله  به

 شيو پردهان بهادر ثاقب و منشي ،کهيم نرائن رند
  .غيره دولت رام شوق و بهوري سينگ مشرب و

ي گوپال سينگ بهادر ئ شيو پردهان جمهاراجه
اصالً مولد و ميهن وي . دست بوده ثاقب شاعر چيره

کرد ميا در کلکته زندگاني کانپور بود و ام.  
دربار واجد علي شاه   باشاعر ديگر منشي دولت رام شرق نبيرة راجه بهوال نات

همراهي   بامکلکته رسيد او ه  بهچون واجد علي شاه بعد از معزول شدن. منسلک بود
 دو زبان شعر  بهدر اردو و فارسي. کرد کلکته آمد و اينجا سکونت اختيار  بهشاه
  .سرود مي

دوتا ديوان اردو و يک . ق داشت تعلّولکهن بهنادم برادر خورد منشي ميدو الل زار 
دگاني کرد و در سال ندر رفاقت واجد علي شاه ز. و يادگار مانده اديوان فارسي از

  .فروبستاز جهان در کلکته چشم هجري  ۱۲۹۱
ب که طور بهوري سينگ مشر همين. ناظم بنگاله بود اجاگر چند الفت از متوسلين

  :اين دو شعر ازوست. سربرد ه ايالت بنگاله ب،ميهنش اکبرآباد بود چندي در مرشدآباد
  قاتل ما  است اين ظالم  توان شناخت که    قــدر کــه روز جــزا ايــم رخــش آن نديــده

  گاه شوي زيـن سـبب مقابـل مـا          که گاه   شاديم! ردنت اي ترک جنگجو   ز جنگ ک  
ادبيات فارسي خدمات   بهزيستند و  ميتعداد شعرا و نويسندگان هندو که در بنگاله

اند ها ثبت باشد و اسامي آنان در صفحات تذکره  مياند خيلي زياد ي انجام دادهمهم.  
 نظر ذا صرف لٰه،جا ممکن نيست اين شاعران و نويسندگان برجسته اينةذکر هم

ادبيات فارسي اينجا  بهرا  ق خانوادة تاگوراقل تعلّآيد که حد  مينظر الزم ها بشود ام مي
  .ر بايد دادتذکّ



   فارسي در بنگاله ادبياِتسهِم هندوان در گسترِش  ٢٢٣

  

پرنس دوارکا . ق خصوصي داشتادبيات فارسي تعلّ  به نات تاگورادرينخانوادة راب
. »بنگادوت«نام  هاجرا کرده بود باي  ندرا نات تاگور بود روزنامهينات تاگور که جد راب

ن صفحه دستور و فرمانهاي دولت  آاين روزنامه داراي يک صفحة فارسي هم بود و در
ندرا نات تاگور که پيرو يپدر راب. شد انگليسي و اعالم استخدام و غير آن چاپ مي

 حافظ شيرازي را ،بيعت کرده بود روي راجه رام موهن ا بود و ب»سماج برهمو«مذهب 
 يانويسد که چون من بر کوه همال  مي در زندگينامة خودوي. داشت خيلي دوست مي

ذوق   با و اشعار حافظ را»سماج برهمو«هاي  رفته بودم آنجا هر روز تا نصف شب نغمه
ندرا نات تاگور همراه يين سفر راب ابايد يادآوري شود که در. خواندم  ميو شوق فراوان

 پذيرفته تأثيرد که از زبان پدرش اشعار حافظ را شنيده و پدر خود بود و امکان قوي دار
اين سبب  ه حافظ را کامالً ياد گرفته بود و بديوان )ديپندرا نات تاگور(  تاگورپدِر. باشد

هاي خود از اشعار  دوستان يا در نامه  بااو طي صحبت. گفتند  مياو را حافظ حافظ
جا است که  بهاي  اين يک نکته. کرد ي م بخوبي استفادهمناسبت موقع و محلّ  بهحافظ

وقت عبادت هم حافظ را  هي بورزيده که حتّ  ميحافظ چنان عشق بهديپندرا نات تاگور 
روي آن زنگ . سروده  ميد اشعار حافظ همااپانيش  باين عبادتحفراموش نکرده و در 

)bell (زد اين شعر حافظ نوشته است  ميوقت عبادت هکه ديپدرا نات ب:  
  ر منزل جانان چه امن و عيش چون هر دم         مرا د 

  هـا  دارد کـه بربنديـد محمـل       جرس فريـاد مـي    
يک بار ديپندرا . شود  مياين زنگ در موزة تاگور در شانتي نکيتن هنوز نگهداري

  :نويسد  مياين سفر  بهراجع. بنارس سفر کرد  بهنات
 و مد رود ناگاه جزر. سوي بنارس روانه شدم همن يک قايق اجاره کردم و ب”

 من. داد  ميگنگا آغاز شد و امواج مد و جزر قايق را اينطرف و آنطرف تکان
  :سوي آسمان نگاه کرده گفتم هخدا رجوع کردم و ب به

ــنا را    کشتي شکستگانيم اي باد شرطه برخيـز   ــار آش ــيم آن ي ــاز بين ــه ب   باشــد ک
  :نويسد  ميردهاشاره کاين حادثه  او به. سالمت ماندين حادثه  اباري زندگيش از

 اگر امروز… خوابد  نميا رهزن دهر ام،ن روز زندگاني من سالمت ماندآ”
  .“ددي فردا خواهد دز،دددز نمي
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  :کند ين شعر حافظ استشهاد مي ان ازآو پس از 
  سـت کـه فـردا ببـرد        اگر امروز نبرده    ست مشو ايمـن ازو  هرهزن دهر نخفت 

لين غزل وان خود خواهش کرد که اوشود که هنگام مرگ از پير  مياين هم گفته
  :شود ين مطلع آغاز مي ااب حافظ که ديوان

ــاول  ــا ايهــا الــساقي ادرکاســاً و ن   ها که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل         هــا اال ي
  .پيش او بخوانندرا 

 لين کسي در آسيا بود کهاو او. في نداردمعر بهپسر نامدار او رابيندرا نات تاگور نياز 
ترين شاعران جهان بوده بلکه از  او نه فقط يکي از شامخ.  نوبل نايل شدةگرفتن جائز به

 و ماهر آموزش و فرهنگ دان ير و موسيق و مصوينويس  و نمايشنامهينويس حيث داستان
ي يوساطت پدر خود آشنا هحافظ و رومي ب باگرچه تاگور . هم شهرت جهاني دارد

اگر کالم . داشت  ميبدين سبب فارسي را بسيار دوست. ودر پذيرفته بثّأداشت و خيلي ت
کالم  بهشود که محتواي کالم تاگور   ميقت بررسي کنيم اين نکته روشند هتاگور را ب

اند  اي نوشته  آقاي روان فرهادي مقاله. لت بسيار داردثحافظ و رومي مشابهت و مما
قابله نظرات عرفاني اين هردو شاعر ين م اين رومي و درالد تاگور و موالنا جالل  بهراجع

 زبان به را هم ليجگيتانْشود که روان فرهادي   ميضمناً ذکر. اند بزرگ را نشان داده
سعي بسيار  هدليل فارسي دوستي تاگور اين هم است که او ب. اند فارسي ترجمه کرده

. س نمودسيأ شانتي نکيتن ت،شوابارتييرشتة زبان و ادبيات فارسي را در دانشگاه و
. ين رشته فرستاده بود ات کوتاه درد را براي يک مدوودولت ايران آقاي پوردا

اين فرصت را غنيمت ،ين رشته وابسته بودند اتسري که آن وقت ازيين امرضياءالد 
زبان فارسي ترجمه کردند که   بهد صد نظم تاگور راووهمکاري آقاي پوردا  باشمردند و

ين رشته آقاي  ادر. شوابارتي چاپ شده استيدانشگاه واز » صدبند تاگور«نام  هب
بکرماجيت حسرت آثار فارسي داراشکوه را مورد مطالعه خودش قرار دادند و کتابي 

که  روي طور آقاي نرود بوشن همين. »زندگاني و آثار او… داراشکوه«ليف کردند بنام أت
را » مخزن افغاني«نام  هعهد داشتند يک تاريخ فارسي ب هوقتي رياست رشتة فارسي را ب

  .چاپ رسيده است ه انگليسي ترجمه کردند و اين نيز ازين دانشگاه بزبان به
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قريحه و دوستداران فارسي مثل گريش چندر سين هم  سوي ديگر هندوان بااز 
ن هندوان خيلي يتعداد ا. بنگالي ترجمه کردند  بهبودند که آثار منظوم و منثور فارسي را

شود الّا فقط   مي از ذکر همه آنها فعالً خودداريني شدنوف طوالخ هزياد است و ب
  :باشند  ميقرار ذيل هاسامي چند تن که ب

۱. چاندي چرنخشبيةنام طوطي«پور کلکته سکونت داشت   منشي که در سيرامن  «
  .ترجمه کرد» هاستّطوطا ا«نام  هرا ب

  .را ترجمه نمود» گل و صنوبر«ندو يدوارکا نات گوو .۲
  .را ترجمه کرد» بهار دانش« روي ناتدوارکا  .۳
  .را ترجمه کرد» ي و مجنونليٰل« روي ترا و دوارکا ناتمهيش چندرا ِم .۴
۵. اوما چررا ترجمه کرد» گل بکاؤلي«ترا شنا ِميترا و بران کر ِمن.  
  .را ترجمه کرد» امات عمر خيرباعي«کانتي چندر گهوش  .۶
  .درا ترجمه نمو» ات حافظغزلي«کانتي چندر گهوش  .۷
 اند زبان بنگالي ترجمه کردند کساني  بهرا» غزليات حافظ«هندوان ديگر که  .۸

 .ب چندر سين کيشَنندهما
 . نات دتّاندريست .۹
  …گريش چندرا سين و .۱۰

توان گفت که خدمات هندوان در گسترش ادبيات   ميحاال بدون انديشة ترديد
 هين خدمات ارزندفهرست ا. دار است  پرارزش و دامنه،يعرففارسي در بنگاله خيلي 

هرچه گفته .  آنها پرداختةهم  بهاين مقاله کوچک توان در  ميقدر طويل است که اين
  :است از خرواري شد فقط مشتي نمونه

  …قياس کن ز گلستان من بهار مرا      
  


