
  لِّي هندسروِد متاگور و   ٣٢٣

  

  سروِد ملِّي هندتاگور و 
  ∗»کيفي«سيد نقي عباس 

عنوان  را به» جانا گانا مانا«م  ۱۹۵۰مجلِس مؤسساِن هند در بيست و چهارم ژانويه 
م  ۱۹۱۲هاي سال  اشعاِر آهنِگ اين سرود از ساخته. انتخاب کرد» سروِد ملِّي هند«

ن را سرود پارسا منشي يا مهاتما گاندي آ. رابيندرا نات تاگور شاعر فيلسوِف هند است
م در مجلّة تات و ابودهيني  ۱۹۱۲ و نخستين بار در ژانويه ،پرستش ناميد وابسته به

آواِز «م تحِت عنوان  ۱۹۱۹در سال . اش با تاگور بود انتشار يافت يريبپاتريکا که سرد
نده شد ود خواراولين دفعه که اين س. زباِن انگليسي ترجمه و منتشر شد به» بامداِد هند

م حزِب کنگرة ملّي بود که توجة حضّار را از هر  ۱۹۱۱ دسامبر ۲۷در جلسه ساالنه 
  .ث بخود جلب کردحي

متن سروِد ملّي که توسِط نجيب اهللا خان سفير کبير اسبق افغانستان در هند 
  :گذرد فارسي برگردانده شده است از نظر شما مي به

  !ما و سرنوشت هنداي فرمانرواي قلوِب ! افتخار بر تو باد
  ، مهاراشترا، گجرات، سند،پنجاب

   جمنا، همااليا، وينديا، بنگال، اوريسا،سرزميِن دراويد
  گنگ و امواِج پايان نيافتني اقيانوس

   جوياي برکِت تو هستند،خيزند همه بنام تو برمي
  .سرايند و سرود ستايِش تو را مي

  . هنداي رب النّوع سرنوشِت! افتخار بر تو باد

                                                   
  .نو  دهلي، فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرودانشجوي پيِش دکتري  ∗

 



  ٣٢٤  قند پارسي

  

  پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  .نداِي تو شب و روز در سراسِر کشوِر بلند است

  .شنويم گوش مي هو ما آواي رستگاري و نجاِت تو را ب
  ، مسلمانان و مسيحيان، پارسيان،ها  جين،ها سيکها،  هندوها، بودائي

  ،آيند پايتخت تو مي هاز خاور و باختر ب
  .خوانند ود فداکاري خويش بر تو ميو سر
  افتخار بر تو باد! اوه

  .سازي هم متّحد و سعادت را نصيبمان مي که قلوِب ما را به
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  !اي گردنه سوار ابدي

  تو در طريِق ناهموار و پرنشيب و فراز تاريِخ بشر
  اي تههميشه با سربلندي پيش رف

  .و صداي شيپور افتخارت در کليه مراحل بلند بوده
  ،بلند بوده تا نااميدان را دلداري دهي

  .هاي پرخطر هدايت کني و فرزنداِن خود را در راه
  . رب النّوع سرنوشت هنديا! افتخار بر تو باد

  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  افزاي خود گسترد، اريک غمپايان بال ت مادام که شب بي

  و کشور هنوز بيمار و رنجور بود،
  .کرد آغوش مادرانه تو آن را حراست مي

  .اش دوخته شده بود چشمان بيدار تو بر چهره
  ،فشرد  يعني آنچه روحش را مي،و تا زماني که از کابوس ظلماني و شيطاني

  .نجات و رهايي نيافت ديده برنگرفت



  لِّي هندسروِد متاگور و   ٣٢٥

  

  ، اي رب النّوع سرنوشت هند!افتخار بر تو باد
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  گيرد سپيده دم پردة ظلمت از دامن شب برمي

  .آيد مي و آفتاب از خاور بر
  .آورد ات ميغسو خوانند و نسيم سحرگاهان حيات نوين به پرندگان مي

  يدهدمند گر يهن بهرهاليي عشق و محبت خورشيد مام مطهند که از تماس اشعه 
  نهد پاي تو مي گشايد و سر به  از خواب ميهديد

  اي شاِه پادشاهان،
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

  


