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   هندوستانِيسروِد ملّ: راِث تاگوريم
  ∗زاده زهرا شعربافچي

  يد نشده است  خدا هنوز از انسان ناام       هر كودك، نشان آن است كـه       ِدتولّ
  )رابيندرا نات تاگور(  

لسوف يدان و ف يقي، موسنقّاش ،شاعر (RabidranathTagore)  تاگوررابيندرا نات
 سال پس از حضور استعمار ۶۰ حدود يعنيم  ۱۸۶۱، در روز ششم ماه مه سال يبنگال
 اوج .ا آمديدن  به ثروتمنديا مهاراجه ة در خانوادکلکتهالت بنگال و در شهر يس در ايانگل

 شهرت يبخشندگ  به تاگور بود کهرابيندرا ناتن خاندان در زمان پدربزرگ يشرفت ايپ
) Raja Ram Mohum Roy (يراجا رام موهان رون يين رهبر آيار داشت و همچنيبس
پدر  ـ (Debendranath)بندرانات ها دن آنيتر  ماند که بزرگيجا  بهاز او سه پسر .بود

 ي مردي در بزرگسالياز آنجا که و.  زاده شدم ۱۸۱۷ در سال ـ  تاگوررابيندرا نات
 رهبران ةژي است وي را که لقب»يشيمهار« هندوان لقب ي، از سوندار و پارسا بوديد
 تاگور ي نام داشت که در نوجوانيويد ، سارادارابيندرا نات مادِر. افت کردي، درينيد

  :ديگو يم ييدر جا مرگ مادرش ة درباريو.  تمام رها کردياندوه  بادرگذشت و او را
 بازگشت آشنا شدم آن هنگام ي و رفتن بيستيمفهوم ن  با بود کهين بارينخست”

  .“ بردند و سوزاندنديمعبد  بهکر مادرم رايکه پ
برادران  ةهم. ن عضو آنها بوديتر ن فرزند خانواده و کوچکي چهاردهمرابيندرا نات

ي  داشتند و برخيقي و موسياضي بر ادب و فلسفه و شعر و ريو خواهرانش دست
فلسفه و   باي از کودکين، وي بنابرا.پرداختند  مي مانند آنيي و کارهايپرستار به

                                                   
  .دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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ن، خواندن و نوشتن را در يهمچن.  آشنا شديسندگي و شعر و نويقي و موسيپرداز چهره
مادر و برادر بزرگش از استعداد فهم . گفت ي شعر مياو از هشت سالگ. خانه آموخت

رايو.  بودندياندوز ق او در دانشزبان، فلسفه و منطق برخوردار و مشو  
گرفت و از آن  يمدرسه خو نم  بارابيندرا نات ي گوناگون فرستادند وليها وزشگاهآم به
 يو. مارستان و زندان خواندي از بيا زهي مدرسه را آميکه در بزرگسال زان بود، چنانيگر
عت و جانداران ي و طبيعيات طبيبرد را در ح ي ميط زندگي که از محيتن لذّيشتريب

ز در يانگ ن سفر خاطرهيا رفت و ايماليه  بهپدر  باياندر دوران نوجو. کرد يخالصه م
 خود بدانجا و آن سفر ي که در شعرهاي داشته است، طوري شگفتتأثيرروح و جانش 

 تاگور يشخصيت و ي در کنار عوامل ذاتين عوامل خانوادگي اةهم. ها داشته است اشاره
 يرف و هنرمند براب و عاي ادياشته و از او دانشمند گذتأثير يبر روح و جان و

اش،   خانوادهي از جنبش و تکاپويريپذتأثير  با چنان است کهييهندوان ساخته و گو
عت، يپس از طب. جاد کرده استياش را ا  پرمغز و محتوا از خاندان و خانوادهيا عصاره

يده و او را در راستاي دوباره بخشي تاگور روح که بر جاِنين رکن و اساسيتر مهم 
  . بوده استي ويم و استاد در زندگک معلّي نشان بوده حضور اهدافش راه

 در يا نهضت تازه» ي موهان رومراجا را«نام  ي بهتفکّرآغاز قرن نوزدهم مرد م در
 ررقابل تصوي شرق آن زمان بزرگ و غي که عظمتش براياد نهاد؛ نهضتيادب و فلسفه بن

 مستقل  آزاد ويست هندن نهضت بود که صد سال بعد توانيد و هميرس ينظر م به
ط مدرسه و ياو از مح. ن نهضت بزرگ بودي اةستيروان شايتاگور از پ. وجود آورد به
 ي، وييات تنهاتفکّررد و ي تنها توانست قواعد علوم و زبان را فراگي خصوصيها ممعلّ

  .سته قرار دادي شايگاهي در جاي اجتماعي و چه قراردادهايرا چه از نظر انسان
ش يط داشت و احترام و ستاز تسلّي نيهانج تاگور بر اوضاع يها  نگرشاز آنجا که

 کرد و ي خارجي کشورهامسافرت  به خود ساخته بود، اقدامةوي را شي اقوام انسانةهم
که خود او در  چنان. دن کرديران ديکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و اي مانند آمريياز کشورها

ار ثمربخش بوده تا ي بسي ويان داشته است براريا   به کهيدو سفر  اشاره داشتهييجا
ت اشاره ن دو ملّي اي فرهنگيها شباهت  بهد ويکأار تيران بسي که بر روابط هند و اييجا
خان  ران آمد و از رضايا  بهم ۱۹۳۲گر در يو بار دم  ۱۹۱۱ بار در سال کي يو. کند يم
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عالوه بر نوبل مبلغي حدود 
او   پوند انگليس نيز به۸۰۰۰

 آن پول ةهديه کردند که وي هم
 را صرف گسترش و پيشرفت

 . کرد»شانتي نيکتان« ةمدرس

 مدرسه و يدر آموزش برا خبره و استاد يها م معلّيفرستادن برخ  بهدرخواست کرد که
 يپور داوود را برا ميغ نکرد و استاد ابراهيخان هم از او در اضر. دانشگاهش اقدام کند
ي پس از سفر و.  فرستاديآموزش علوم انسان

ي  پيراني از بزرگان اياريران بسيا به
 يها نامه  او بردند و شناختشخصيت به

از جمله . شر کردند منتي وة درباريارزشمند
 يم پورداوود، دکتر علين افراد دکتر ابراهيا

ن ي از ايگرانيزاده شفق و د، رضاياسياکبر س
 داريپورداوود هم پس از د. اند ل بودهيقب
او  اي هژي وشخصيِت تأثير تاگور تحِت با

نکه بنگاله ينه ا او گفته؛ ةقرارگرفته و دربار
 هند هم ي و رستگاري آزادنهالکه دست است  رهي چةسندين نويون اي خود را مدادبيات

 در ي دلکش ويها سروده. دن گرفتيهن دوست بالين مرد ميز اي شورانگياز گفتارها
ن ي آن سرزميها است و از آن جمله سرود ملّ سراسر کشور پهناور هند در سر زبان

 يها  کاستيها يي جوي در برتري ويها  مخالفتة دربارياسيس). ۱۳: ۱۳۴۰،ياسيس(
 موجود در ينظام طبقات  بايدهد که و يم ان داشته و نشاني بي مطالب هندوستانيباال

 را يآنها معترض بوده است و رضازاده شفق و  بهار مخالف و نسبتيهند بس
  .شناسد يش آن را ميب نفس و پاالياحل تهذ مرةداند که هم ي عارف ميخداشناس

ر و يند و همواره مسرفت يشمار م  بهگريکديعصران و دوستان   از هميتاگور و گاند
 »يي روستاةروح بزرگ در جام« را يتاگور گاند. ستودند يگر را ميکدياهداف 

 هم نشان از ي آنان براي از سوها ن لقبيا. »نگهبان بزرگ« را ي ويخواند و گاند يم
ن يتاگور نخست.  استي زمانة هندوستان در آن دور بزرگ و مهمشخصيت دو يکنار هم
 و نهضت ي گاندة و دربار»قتيحق يندا«عنوان   بام ۱۹۲۱کتبر اا در اش ر ياسي سةمقال

 اما  خوديجا  بهگري همدي آنها برايد نظرهاييها و تا يدوست. استقالل هند نوشت
 که ي خود، طوريجا  بهزيها ن  جهتيا گر در پارهيکدي يها دهيرفتن ايها و نپذ بحث
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 هندوستان بود ييستقالل و خوداتکا که نماد ا١»چرخه«ام ي بر سر پيگاند  باتاگور
 ن موضوع عنوان کرد که اساساًيا  باد خود راين ترديد و مخالفت داشت و اي تردياندک
ر يز مانند سايازمندند و هندوستان نير کشورها ني و کمک سايکنار هم  به کشورهاةهم

 ي زمانةن برهي هند در اييا خوداتکاين باره بود که آي در اي ويد بعديترد .کشورها
تاگور گوش نکرد و همچنان بر  ي بهگاند اما .ا نهيشرفت هند کمک کننده است ي پيبرا

 را هر روز يدستر چرخ ي و تصوي هند پافشاري بر استقالل صنعتيش مبنياهداف خو
سوزاندن هر گونه  به زي مردم نکرد يم مردم پررنگ يها ن در ذهنيشي پيشتر از روزهايب

 يها اميپ  بهديتاگور اصرار داشت با که يختند درحالپردا يرها م در بازاي خارجيکاال
ها   ساليان تاگور و گاندي مةدين تفاوت اين اي بنابرا.ز گوش فرا دادير کشورها نيسا

 چنين ي گاندةاگور دربارت .دار مانديوند آنها همچنان پاي و پيدوست اما ا کردديادامه پ
ايستاد و همچون آنان جامه  نوا مي اران بيهاي هز  کلبهةاو در آستان: گفته است

م  مجسةدر اينجا پيکر او حقيقت زند .گفت زبان خودشان سخن مي  بهآنان  با.پوشيد مي
نام حقيقي اوست و اين نامي » مهاتما«اين دليل   بهها،  نه صرف معقوالتي از کتاب وبود

 هنديان ةت که هم کرده اس جز او چه کسي حس.اند داده او  بهاست که مردم هند
  دارند؟ گوشت و خون او را

   تاگوري و هنريوجوه ادب
ها و  غزل. م بود ۱۸۷۶ در سال ييسرودن اشعار غنا  با تاگوررابيندرا نات يآغاز کار ادب

 مراه هي ادبة تازيها نگاه  باک وي عاشقانه، رمانتيفضاها  باشتري تاگور بيها چکامه
ار يبس را يا پردازينگارش روو ش ي در سرايو. شت داونديپ شاعرانه يرمز و رازها با
 ي پها يخواه  ها و معشوق يکش  عاشق ةي خود را بر پايي غناادبياتستود و  يم

                                                   
 ة او از هم.دانست ي مينهضت ملّ  بستگي صادقانه بهة يا چرخ ريسندگي را نشان»هخچر«کاربردن  گاندي به  .1

هاي دستباف بپوشند و منسوجات بيگانه و ماشيني بريتانيا را  ارچهي ثروتمندانشان خواست که پها حتّ هندي
 کشور را ي ريسندگي شود و صنعت نساجةرخ آواز چهاي هند پر از  کنند تا بار ديگر خانهخود دور از
 در هند شکست ياقتصاد دست  آوردن بهيد و روي از صنعت جديريگ نهضت کناره. درآورد چنگ استعمار به از

رفت يشمار م ش بهيها التيدهه نماد شورش آن کشور و ا کيا ا تخورد ام. 
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 ي آغاز شد که وي تاگور وقتي در شعر و زندگانيستيگر زي و ديدگرگون. ختير يم
 »المدارالس«ان ا همي »آرامش گاهيجا« ،»کتانين يشانت« نام ي بها ساخت مدرسه  بهاقدام

 سرانجام ةرنديکار بست که در برگ  بهآنجا  خود را دريتيد تربيعقا کرد و اصول و
 شناخته يجهان ک کانون آموزشيصورت   بهن مدرسه بعدهاي؛ ا بودي وي برايدرخشان

ش و ي پيکيش از ساختن مدرسه دو مرحله داشت ي تاگور تا پييدر واقع، شعرگو. شد
 توجه  باي وي شعريرهاي چرا که تصو،ن مدرسه بود پس از ساختن آيگريد
، رفاه و ييبايسته بود همواره سرشار از زي که خود در آن زيفرد  مرفهيفضاها به

 مردم يدار از زندگيپس از آن مدرسه و د اما  را داشتينينچني ايها ي زندگيها دغدغه
  آشنا شد و از آن پسيماري و بي آوارگ،يمفهوم گرسنگ  باها ها و رنج  هند و درديعاد
 يها کاخ  بههو توج ش پرداختيها  و نوشتهشعرهات هند در  ملّير واقعيم تصويترس به

 داشت را در ي مادي بزرگ و هر آنچه رنگ و رويها در خانه باي، زنان زياشراف
بان و رخسار زنان يسا ي بيها کوخ  به نهاده و در عوضيکنار  بههابش ها و سروده نوشته
د اگر ي که شاينش پرداخت، کاري سرزمينوا يده و کودکان گرسنه و مردان بيررنگ پ
 هندوستان يدان براي و جاوياد ماندني  بهشخصيتن يداد از تاگور چن  نميانجام

و  گفت ي مي و هنديدو زبان بنگال  به خود رايها ها و نگاشته  سرودهيو. ساخت ينم
باغبان و «، »مهتاب درخشنده« مانند يريظ کم نيها شنامهين زمان بود که نمايدر هم
 ييها م سروده ۱۹۱۱نگارش درآورد و در سال   به را»دهقان ديام« و » گرسنههاي سنگ
 برگرداند و يسيزبان انگل  به را»يستان جاليچ« و »ي از قربانييآوازها«، »ديمرگ ام«مانند 

 ا برگرداندهي دنة زندهاي گر زبانيد  بهشيها  از سرودهياريم بس ۱۹۱۳پس از آن در سال 
 نوبل را از ةزيجا ليجنْاگيتدر ش ي پرمغز و محتوايها ترانهخاطر   بهن ساليشد و در هم

 ةزي بود که جايره پوستين تي و نخستيياين آسي نخستيو. آن خود و هندوستان ساخت
ه ياو هد  بهزيس ني پوند انگل۸۰۰۰ حدود يعالوه بر نوبل مبلغ.  خود کردةنوبل را بهر
.  کرد»کتاني نيشانت« ة مدرسشرفتي آن پول را صرف گسترش و پة هميکردند که و

شنامه، يمانند نماه ير انواع ادبينوشتن سا ي بهش و نگارش متون ادبي در کنار سرايو
د ي رسييجا  به تاگور تاي کارهايارزش ادب .پرداخت يمز ين گوناگون يها  مقاله وداستان
 جلد ۶۰ش از ي خواندند و از آن پس ب»راث هندي ميمعنو يصدا« را يها و يکه غرب
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 ي ادبين کارهايتر مهم. ا برگردانده شدي دنة زنديها زبان  بهر آثارشيآثار منظوم و سا
بر، ياشعارخ کن، جمع وهياه، مي قصر س سلطان،)م ١٩١٣/نوبل( يلجنْاتيگ:  عبارتند ازيو

، يوند آدميک دوست، پي يي بهها نامه  گسسته،يها رشته
ه عاشق يهد  از بنگال،ي، نکاتشخصيتمذهب بشر، 

  …و
نْاگيت تاگور همان يها ن سرودهيتر از مهمبوده ليج 

 ن اثري در ايو. دا کرده استي پيکه شهرت جهان
 يش پرداخته و همواره خداي خوي عرفانيها شياين به

دهد  ي قرار ميمذهبن، مسلک و يگونه د  از هريزند و خود را خال ياد ميش را فريخو
  در دل همگاني روحانيها شيايش در قالب نيها ن بابت است که گفتهيد از ايو شا
بخش و دانا در قرن   روحي و شاعر سندهي که خود نويد فرانسويآندره ژ. ندينش مي

پردازد و آن را از دو جهت  ين اثر تاگور مي اةترجم  بهرود، يشمار م ي بهالدينوزدهم م
ر يگر آن که از اساطيو د  آن رايند، نخست کوچک بودن و کم حجمک ين ميتحس
ن ين اثر هند را آفريدن ايد  بايو.  از آنها آورده نشده استي مبرا است و ناميهند

دا کرد ي پيق جهانيم توف ۱۹۱۳اش در سال  انهيروح خداجو  بان اثر تاگوريا. ١ديگو يم
ت استعمار را  شدي که بعدها وقتيا زهيجا ها را از آن خود ساخت، ي نوبل غربةزيو جا

  .ها باز پس داد همان  بهتش احساس کردبر جان و روح ملّ
 که در وجود خود يسرشت بلند هنر  با و نگارش،ييسرا تاگور، عالوه بر ترانه

 يشمار ي که افراد بي، زمان پرداختي سالگ۶۸ن هم در سن آ ،ينقّاشاد گرفتن ي به داشته
 بازنشسته ينوع  بهکشند و خود را ي روزانه ميست از کارهادن سن و سال يدر ا

 ير تاگور او را از پاينظ طبع کم اما .دهند يح مي را ترجي دنج و خلوتةگوشسازند و  يم
ورک، يوي در مسکو، ني ويها ينقّاش که يجلو راند، طور  به رايننشاند و همواره و

 مانند او که در شعر و ادب و يندهنرم .ش گذاشته شدينما  بهخين و مونيس، برليپار
ن را آموختن آ که  داشتيقير موسد هم ير بود دست بلندينظ  کمينقّاش هنر يحتّ

                                                   
 .۱۸: سرود نيايش روان فرهادي،  .1

 ميان تاگور و ةتفاوت ايد
ا ها ادامه پيد گاندي سال

کرد اما دوستي و پيوند 
 . همچنان پايدار ماندآنها



  ٤٦٤  قند پارسي

  

 در ه وساخت  ميش آهنگهاي  ترانهي برا هموارهي و. بود آغاز کردهيران کودکود از
ن و يتر  از مهميکيف کرده که ي آهنگ تصن۳۰۰۰ پربارش حدود يطول زندگ
 کرده، سرود يساز  آهنگييبايز  به آنيکه برا ي ويها في و تصنها رانهن تيماندگارتر

  .رود  ميشمار  به هندوستاني ملّة که سرود و تران است»مانا جانا گانا«

   هندوستانِي ملّسروِد: مانا گانا جانا
 و در مجمع  هندوستاني ملّةدر کنگر م ۱۹۱۱ دسامبر ۲۷ن بار در ي سرود که نخستنيا

 ۲۴ تاگور اجرا شد و در  در کلکته، زادگاِهيون مذهبي و روحاني و دولتياسيبزرگان س
  استقبال بزرگاِن مورِديصورت رسم  به حدود چهل سال بعديعنيم  ۱۹۵۰ه يژانو

. ديآ يشمار م  به هندوستانِي ملّگرفت و از آن زمان تاکنون سروِد و مردم قراريکشور
  برگرداند ويسيزبان انگل  به»مادان پاال«هر شش را در ي خوة سرودها تاگور در همان سال

مز ي جو همسِر  زبردستداِن يقيموس (Margaret Couisins) زنيي مارگارت کوياري به
ف کرد ي آن تصني براي نابيقي، موسيرلندي شاعر مشهور ا(James Couisins) زنييکو

 .پاال وجود داردات شهر مادان يه اٰلة بسنت دانشکدة آن در کتابخاني اصلةکه هنوز نسخ
 کشور ِي ملّ، سروِد(Amar Shorar Bangla)عنوان   باگر تاگوري دةن سروديهمچن

  .رود يشمار م  بهبنگالدش
 و ي جنبش آزادسروِد (Vanda Mataram) »ماترم دهونْ «ةن سرود، ترانيش از ايپ

  اجرا هندوستاني در کالن شهرهايت مديرفت که برا يشمار م  به هندوستانةي گرينوا
 مادر يمعنا به (Mother Durga) »ماتا گادر «شين سرود در ستاياز آنجا که ا اما .شد مي

 مانند مسلمانان، يکتاپرستيان ي مخالفت اد بود مورِدي از وياريو  )هندوها ةهاٰل(دورگا 
 تاگور را که گرفت و پس از آن سروِددست قرارن يا  ازينيريها و سا يحي، مسها سيک
  بود راييگرا ي، وحدت و ملّي و سرشار از روح آزادگي هر گونه تعصّب مذهب ازيخال
 ي ملّامروز همچنان سروِد  بهدند و از آن زمان تاي هندوستان برگزِي ملّعنوان سروِد به

  .مانده استي هند باقةقار شبه
ف شده است، يط تاگور تصندو صورت توس  به»جانا گانا مانا« ي ملّخوانش سروِد

 يال بنگ شاعِرةن سروديا .قهي دق۲۰  بايگريقه قابل اجرا است و دي دق۵۲صورت  بهي کي
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ن زبان ينجا که اآاست و از ار يبس يتينسکرا سيها ن واژهيبند و همچن  پنجيدارا
ن زبان را يمندان ا  پژوهشگران، عالقهيا هست و تنها عديج نيان مردم رايم  دريباستان

 طبق .است دشوار  عموميبرا ي ملّن سروِديآواز خواندن ا به ها و ظ واژهدانند، تلفّ يم
 ي مراتبةد سلسلين سرود باي دولت در هنگام خواندن ايداده شده از سو قانون قرار

ده و استفاده از يط سر پوشي، عدم خوانش آن در محي ملّسروِد  بههمانند سکوت و توج
آواز خوانده   بهن سرودينباشد اا ين مهيت شود که تا چنيپرچم در هنگام خواندن رعا

  .شود ينم
  :شود ير آورده مين سرود در زي ايسي انگلة و ترجميتيمتن سانسکر

Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He 
Bharat Bhagya Vidhata 
Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha 
Dravida Utkala Banga 
Vindhya Himachal Yamuna Ganga 
Ucchala Jaladhi Taranga 
Tubh Shubha Name Jage 
Tubh Shubha Ashisha Mange 
Gahe Tubh Jaya Gata 
Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He 
Bharat Bhagya Vidhata 
Jaye He! Jaye He! Jaye He! 
Jaye, Jaye, Jaye, Jaye He. 

  :ترجمة انگليسي
Thou art the ruler of the minds of all people, 
Dispenser of India's destiny. 
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sind, 
Gujarat and Maratha, 
Of the Dravida and Orissa and Bengal; 
it echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas, 
mingles in the music of Jamuna and Ganges and is 
chanted by the waves of the Indian Sea. 
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They pray for thy blessings and sing thy praise. 
The saving of all people waits in thy hand, 
Thou dispenser of India's destiny. 
Victory, victory, victory, Victory to thee 

 ن ويبا و پرمحتوا بزرگتري زيها فيها، تصن ها، نوشته سروده  باامروزه تاگور
 گذاشته ي بر جاي جهانةدوستان و جامع هنة جامعيراث خود را براين ميتر ارزش با

ن آنها است يتر ن و جاودانهي از ماندگارتر»جانا گانا مانا«ان آنها سرود ياست که از م
، در مجلس و در بارگاه يررسمي و گاه غي رسمکه هر روز و در هر مراسم مهم چرا

س و ، در مداري بزرگان کشوريادبودهاين، بر سر مزار و يري و ساياست جمهورير
ش ي قبول و ستاهمان لحن و آهنگ مورِد  بان سرود بارها و بارهايها ا  دانشگاهيگاه

اش همواره زنده  ي عارفانه و ملّيها  تاگور و نگرشاِديشود و  يآواز خوانده م  بهتاگور
 بر »راث تاگورين ميبزرگتر«توان  ي هندوستان را مِي ملّن سروِديبنابرا. شود يداشته م نگه

  کشور پهناور هندوستاني عناصر و منابع ملّةن سرود از همي در ايو. دي نامهندوستان
ات و از مردم و اقوام يها، شهرها و وال اها، کوهيکند؛ از در يان مي بيصورت کلّ به

د يستا يدست اوست را م  به که سرنوشت هندوستانيکند و خداوند  مياديز يمختلف ن
 مردم را بدهد و عالوه بر آن نگرش يها يرخواهد که پاسخ چشم انتظا يو از او م
 ي فروتنةهم  بان ترانهيکند او در ا يد ميتول گانه بودن را در متن سرود بازي و يهمبستگ

توانند طعم خوش  يراث مين ميحفظ ا  باکند که ي ميادآوريمردم   بهاش و نگاه عارفانه
 ةند هميتواند برآ ي ميوعن  بهن سروديا. ابندي را همواره دريروزي و پي، آزادگيآزاد
، يپرست گانهي بر ي مبتنيد وي که عقاي شخص تاگور باشد، طوريها و گفتارها ترانه

، عدم برخورد ي طبقاتيها نظام  باها، مخالفت  جامعه و انسانة در عرص يکسان نگري
 مردم و پر و بال يگانگي  بهلي و ميزندگ  بهاش نسبت نش عارفانهين بيان و همچنياد

  .شود ين ترانه مشاهد مي ايها در واژه واژه ي روح آزادگدادن
  هندوستان راِي ملّ تاگور و سروِدة سرودةن سطور ترجمي اةان، نگارنديدر پا

  :کند يم مي تقديفارس به
   مردمة هميها  ذهني فرمانرواييتو

  ر هندوستانيو ناظر سرنوشت و تقد
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   پنجاب، سنديها ينام تو باده گسار به
راتها درگجرات و م  

   و بنگالهسي و اوريديدراو
  ايماليندهاواس و هي ويها ها و کوه بازتاب صدا در تپه

   جامو و گنگيقي موسي نوايزيآم در هم
   هندياي دريها  مناجات موجةو آهنگ ساد

  خوانند يکنند و آواز پرستش م ي دعا مي آمرزش و پاکيهمه و همه برا
   توستيها  مردم در انتظار دستة هميو رستگار

  ير هندوستان هستيتو ناظر سرنوشت و تقد
   تو راستيروزيپ يروزيپ يروزيپ يروزيپ
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