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   تاگورنامة اجمالِي زندگي
  ∗شريف حسين قاسمي

هاي اديب  افق بهعنوان شاعر شروع شد و   بهندرا نات تاگوريال راب فعزندگي
  . مصلح اجتماعي و فيلسوف دورة خود عروج کرد،اش نقّ،م معلّ،قدرتمند

  :خود تاگور باري دربارة زندگي خود اظهار نظر کرد
اين وجود   بار کنج خلوت بزرگ شدم واز جواني د. من يک نفر کمرو بودم”

. کند  ميشهرت پرشلوغ استفاده  بهسرنوشت من از هر فرصت براي کشيدن من
چون هنرمندان در کار خود . داشتم  ميقصدا تعلّ  بيآن عصر ه بخواهم  مياکثر

المناکي   با.کردند اسم خود را جايي چاپ کنند  ميسرخوشي داشتند و فراموش
جشن گرفتن در  روي من است و هروب يبزرگ عکنم چون جم  مياحساس ناداني

 ت گردهمايي حريصانه شرکتبعضي دورة خاص زندگي من در نوعي از سنّ
  .“حقيقت است  بيکنند که درنظرم بيشتر مي

اب بوده  او رنگارنگ و جذّع در آثاِرندرا نات تاگور مانند تنويرماجراي رابپزندگي 
 او نتوانست ،اش نبود و نقّها  نغمهة سرايند،نويس  درام،نويس  نول،او تنها شاعر. است

 .تکميل برساند ولي آموزگار برجستة عصر خود شد  به رسمي خود راتحصيالِت
 ندرا نات تاگور دو درسگاهي راب،ات تحصيالت ضد استمراريعنوان قسمتي از تجربي به
ي وشوابارتي در شانتي الملل سابقه پاتاباوانا و شکشاساترا و سپس هم دانشگاه بين بي

آمدهاي زندگي او  اين است که بعضي پيش در اينجا سعي بر.  کردثنکيتن را احدا
  :وار بيان شود تاريخ

                                                   
  .دهلي, بازنشستة فارسي دانشگاه دهلياستاد   ∗
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شي ديپندرا نات تاگور ندرا نات تاگور چهاردهمين فرزند والدين خود مهاِريراب :م  ۱۸۶۱
  .جهان گشود هو سرادا ديوي در جورا سانکو واقع در کولکته در هفتم مه ماه ديده ب

 بنگال غربي ، بيربهوم،پور دار راي پدر تاگور هفت ايکر زمين باير را از اقطاع :م  ۱۸۶۳
  . شد»شانتي نکيتن« بهخريد که بعداً موسوم

هاي  کوه  بهدر راه. هاي همالياي غربي مسافرت کرد کوه بهپدر خود  همراه با :م  ۱۸۷۳
شي ديپندرا نات تاگور در شانتي هاِرم  با مرتبهاولينندرا نات ي راب، رفتدلهوزي

 درام خود پرتوي راجر پراجي اوليندر اينجاست که او . نکيتن اقامت کرد
  . وجود ندارداثررونويسي از اين اکنون فانه سأمت.  نوشت»راج شکست پرتوي«
  .ريکا چاپ شدتْ مرتبه در تتوابو ديني پاولين »الشا ابي«شعرش  :م  ۱۸۷۴
تحفة هند و ( »وهارپهند ميالر ا«شعر ميهن دوستانة خود . ت کردمادرش فو :م  ۱۸۷۵

  .مردم بود  بارويي او ه روباولينخواند که  مي) جشِن هند( در هند ميال) ميال
کالج   به قبل از عزيمت خود،برادر بزرگش ستيندر نات تاگور در احمدآباد با :م  ۱۸۷۸

  .کند  ميدانشگاه لندن براي مطالعات قانون اقامت
  . بازديد از لندناولين :م  ۱۸۷۹
 سند« کتابش اولين. هند مراجعت کرد  به رسميبدون تکميل تحصيالِت :م  ۱۸۸۰

  .چاپ شد) هاي عصر ترانه (»سنگيت با
  .نويسد  ميموسيقي خود را  با دراماولين :م  ۱۸۸۱
  .کند  ميمري ناليني ديوي ازدواج با :م  ۱۸۸۳
  .وي خودکشي کردرادرش کاداميري ديهمسر ب :م  ۱۸۸۴
  .تا متولد شد فرزند مادهوري لَاولين :م  ۱۸۸۶
  .سر بزرگش راتندرا نات متولد شدپ :م  ۱۸۸۸
  .منصوب شد) در بنگالدش حاال(براي ادارة اقطاع تاگور در سيليدا  :م  ۱۸۹۰
  . رينوکا بدنيا آمدشدختر ديگر :م  ۱۸۹۱
او از سيستم رايج . لت کردجاي انگليسي وکا  بهاز تحصيالت در زبان مادري :م  ۱۸۹۲

) غرايت در تحصيالت (»شيکشا هيرفير«اي  تحصيالت انگليسي در هند در مقاله
  .نمايد  ميانتقاد
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ات بنگالي انتخاب  معاون رئيس اکادمي ادبي،يرانام ِم  بهتولد کوچکترين دختر :م  ۱۸۹۴
  .رنال جديد خانوادة تاگور شدژشد و دبير سادانا 

ي  در کولکته براي پيشبرد کاالها و تجارت محلّ»سواديشي«نام فروشگاهي ب :م  ۱۸۹۵
در پهلوي اقطاع خود اي  رکدهه بنگال و کارخانة جت در کشتيا شميان جواناِن در

  .کند  ميدر بنگال شرقي باز
  . سميندرا ناتشتولد کوچکترين پسر :م  ۱۸۹۶
تاگور مقالة . قيف شدک تولَهر ِتنگا دبال گَ. تصويب رسيد  بهاليحة اغتشاس :م  ۱۸۹۸

  .همگاني در کولکته خواند در اجالسيةرا ) خفه شده(“ کانتا روده”خود 
  .شانتي نکيتن منتقل شد  بهها بچههمسر و   باهمراه :م  ۱۸۹۹
. نمايد  مي را احيا»نشرد بنگا«نام   بهمجلة ماهيانة بانکم چاندر چاتوپاديايا :م  ۱۹۰۱

نمونة   بهم در شانتي نکيتنرچاريا آشْمبراه  به موسومها بچهبراي اي  مدرسه
 شعرهايي. نمايد  ميثتصويب از پدر خود احدا  بامدرسة قديمي هند در جنگل

  .سرايد  مي»ويديا نايي«نام  به
  .ني درگذشتينال همسرش مري :م  ۱۹۰۲
  .دختر دومش فوت کرد :م  ۱۹۰۳

ربار شور کرد و مقالة پل سياسي کئمسا ه بمندي شديدي هعالق  بهشروع :م ۴-۱۹۰۳
  .نوشت) م ۱۹۰۴ ،کشور و جامعة ما(“ سواديشي سباح”
سواديشي آندولن .  سالگي در گذشت۸۸سن   بهپدرش ديپندر نات تاگور :م  ۱۹۰۵

 راه  بهدر اعتراض عليه پيشنهاد لرد کرزن براي تقسيم بنگال را) نهضت آزادي(
  .کند  ميتانيا وکالتي حکومت برتاگور سياست عدم همکاري سازنده عليه. اندازد مي

 سوي استفادة تاگور در مورِد. کوچکترين پسرش سميندر نات درگذشت :م  ۱۹۰۷
  .کشد  مي از سواديشي آندولن عقب،سياسي از اختالف هندو و مسلمان سرخورده

عهده گرفت   به بنگال شرقي،بنگال را در پاينااي  رياست اجالسية کنگرة ناحيه :م  ۱۹۰۸
ها را  انگليسي در اين جلسه  بهلي سخنراني کرد و روايت سخنرانيبنگا  بهو

  .شکست
  .بنگالي چاپ شد  بهليجگيتانْ :م  ۱۹۱۰
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روتنس تين .  مالقات کردسنقاش انگليسي ويليام روتنس تين در انگلي با :م  ۱۹۱۲
بيتس از  .بي.مه از دبليومقد  باانگليسي  بهليجمسئول ترتيباتي براي چاپ گيتانْ

  . مرتبه ديدن کرداوليناز آمريکا .  لندن بود، انجمن هندطرف
 لندن چاپ ، دي گاردنر و چيترا از طرف ماکملن، کريسنت مون،ليجگيتانْ :م  ۱۹۱۳

  آسيايي بود که نايلاوليناو . او اعطا شد  بهاتجائزة نوبل براي ادبي. گرديد
  .اين جايزه آمد به

گاندي   با، مرتبه در شانتي نکيتناولينه و رتبة سلحشوري را دريافت کرد :م  ۱۹۱۴
در دهکدة سورول نزديک شانتي نکيتن اقامت کرد و نول خود . مالقات کرد

  .را نوشت) خانه و دنيا (»غاري بيرا«
ها  سيوناليسم سخنرانياآمريکا مسافرت کرد و دربارة ن  بهاز طريق چين و ژاپن :م  ۱۹۱۶

  .ايراد نمود
  .المللي گذاشته شد  دانشگاه بين،ارتيسنگ بناي وشواب :م  ۱۹۱۸
رتبة سلحشوري را در اعتراض عليه قتل عام جليان واال باغ که در آنجا مجمع  :م  ۱۹۱۹

طور ظالمانه تيرباران شد و در  هير بمط بريگيدير ژنرال رگينال دياح توسغيرمسلّ
  . نفر زخمي شدند۱۵۰۰ نفر کشته و بيشتر از ۱۰۰۰حدود 

ها عرضه کند و پول براي وشوابارتي   شد تا آنجا سخنرانيستانلعازم انگ :م  ۱۹۲۰
  . هلند و آمريکا ديدن کرد،دوران اين مسافرت او از فرانسه. دست آورد هب
  .سلواکي ديدن کردا  اتريش و چک،دئ سو، آلمان، سويس، فرانسه،ستاناز انگل :م  ۱۹۲۱
در نْراِت همکاري از  باکيتننستيتوي بازسازي روستايي در شري ني فوريه ا۶در  :م  ۱۹۲۲

  . ليونارد المهرست و ويليام پيرسن احداث کرد،نات تاگور
آمريکاي   بهکشتي  با،فاصله بعد از مراجعتبال. از چين و ژاپن ديدن کرد :م  ۱۹۲۳

يرس ماند آوس نهر صورت او مريض شد و در بوي هب. پرو رفت  بهويژه  بهجنوبي
 آنجا مشغول هنر پيوستن الفاظ محو شدة در. و مهمان وکتوريا اوکامپو بود

  .وجود آورد هاشي او را بآلخره نقّاهاي خود شد که ب فاقي در نوشتهاتّ
گاندي دربارة نهضت چرخه شروع کرد که انتقاد   باشور و مشورت سياسي :م ۵-۱۹۲۴

ن  آداري از مردمان مثل پرافوال چندرا ري و ديگران را براي عدم شرکت در همندا
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پاسخ ) سوراج بهنايل آمدن (“ سوراج سادن”عنوان   بهاي او طي مقاله. رددعوت ک
سوراج   بهبراي نايل آمدِناي  عنوان وسيله  بهآن داد و گفت که تمرين چرخه

  .اي ندارد معني
تاگور تقاضا براي شرکت در نهضت . مهاتما گاندي از شانتي نکيتن ديدن کرد :م  ۱۹۲۵

  . کردرا رد سياسي او
اين انتخاب مسافرت او را ديگران . رود  ميتاليايا  بهعنوان مهمان موسوليني به :م  ۱۹۲۶

  :او گفت  بهموسوليني. کردند  نمييدرست تلقّ
تاليايي ترجمه يا  بههر کتاب شما را که. تاليايي شما هستميمن قدردان آثار ا”

  .“ام  خوانده،شده
 ،ژ نرو،يس انگل، اتريش،)کردرومن روالند مالقات   بادر اينجا (سيئسو  بهاو هم
  . يونان و مصر مسافرت کرد، بلغارستان،سلواکيا  چک،نمارکا د،دئسو

 .صحنه گذاشت و نقش راهب بودايي را بازي کرد  بهاتر بوجا را در کولکتهئت :م  ۱۹۲۷
 مااليا و سيام ، بالي، جاوا، سنگاپور،آسياي جنوب شرقي شامل ميانمار به

  .مسافرت کرد
  .شروع کردرا اشي نقّ :م  ۱۹۲۸
هاي هيبارت در اکسفورد  سخنراني. کند  ميخارج مسافرت  بهيازدهمين مرتبه :م  ۱۹۳۰

هايش  اشينمايش نقّ).  چاپ شد»مذهب انسان«شکل کتاب   بهبعداً(ارائه نمود 
 و آمريکا هم سيئسو ، آلمان،س مرتبه و سپس در انگلياوليندر فرانسه 

  .گرديد برگزار
  .چاپ رسيد  به روسيهدر يشها نامه :م  ۱۹۳۱
وي توفيق ردآمد تيرباران در ا يي در اعتراض از پيشها او در رأس اجالسيه :م  ۱۹۳۲

 زندانيان  بهکش در ساية تاريکي حملة مرتب آدم”ي قرارگرفت و شدگان محلّ
 اعتراض  مورِد،برند  ميسر هسيستم زنداني شدن وحشيانه ب  بهکهرا دفاع  بي
  .عمل آورد  بهايران و عراق را  بهتاگور آخرين مسافرت خارجي. “داد قرار

طور  هتاگور ب.  در شانتي نکيتن افتتاح شد،باون تاالر مطالعات چين يا چينا :م  ۱۹۳۷
ي مريض شدجد.  
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  . او در لندن برگزار گرديداشِينقّگاهي از نمايش  :م  ۱۹۳۸
او دکتري افتخاري   بهر شانتي نکيتندانشگاه اکسفورد در جلسة تقسيم اسناد د :م  ۱۹۴۰

ت ادارة گاندي نوشت و تقاضا کرد که مسئولي  بهاي تاگور نامه. کرد اعطا
  .عهده گيرد  بهوشوابارتي را

 ، که اوج جنگ دوم جهاني نوشته شد»بحران در تمدن«آخرين سخنراني او  :م  ۱۹۴۱
او را در .  مريض شدشديداً. روز او در شانتي نکيتن خوانده شددر هشتادمين زاِد

تاگور در روز هفتم اوت در هشتاد . کولکته بردند  به ژوئيه از شانتي نکيتن۲۵
  .سالگي درگذشت

  جايزة نوبل و گيتانْجلِي تاگور
 »يلجگيتانْ«نام   بهزبان بنگالي  بهاي از شعر خود مجموعهم  ۱۹۱۰ندرا نات تاگور در يراب

 نويسندة ،نويس لِو نُ،نگار  مقاله،عنوان شاعر  بهتا آن هنگام او خود را. را چاپ کرد
اي براي  مدرسة تجربه  بام منفردهاي گوناگون و معلّ ساز شعر  آهنگ،هاي کوتاه داستان

هبچ في کرده بودها در شانتي نکيتن معر.  
.  شخصي شده بودة دوچار چند فاجع،دو چاپ ش»گيتانجلي«که   اينپيش ازتاگور 

تاگور مادر خود سهمسِر،)م ۱۸۸۴(کادامبري زن محترم برادر ، )م ۱۸۷۵( ديوي الر  
 خود ديپندرا نات  پدِر،)م ۱۹۰۳( دختر دوم رينوکا ،)م ۱۹۰۲(خود مري ناليني 

ت کوتاه سي و دو سال از و کوچکترين پسر سميندرا نات را در ظرف مد) م ۱۹۰۵(
او بخشيد که   بهرااي  يزه انگ،ي او را تيز کردها اسيتمرگ حس  بااين تجربه. دست داد
  . مسرت و آشفتگي مورد بررسي قرار دهدحقايق متضاد  بازندگي را

ريزي شده از لندن را لغو   طرح، تاگور شديداً مريض شد بازديِدم ۱۹۱۲در آغاز 
در کنار رودخانة پدما ) حاال در بنگالدش(منزل خانوادگي خود در سيليده  او به. ساخت

در اينجا بعضي از شعرهاي خود را از بنگالي .  منتقل شدبراي تغيير آب و هوا
لندن  کشتي به بام  ۱۹۱۲ماه  ، او در مهيافت بودکه به بعد از اين. انگليسي ترجمه کرد به

آن کشور رفت و اين  ذهن شاعر پياده رو به فقط با. او هدف خاصي نه داشت. رفت
لندن، او تجربياِت  ني کشتي بهدوران مسافرت طوال. توصيه دکترش بوده است اساساً به
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. تر تماس برقرار کند تر و دور  افق وسيع وي آرزو داشت با. ترجمه را ادامه داد خود با
  .انگليسي ترجمه کرده بود م تاگور تنها چندتا شعر خود را به ۱۹۱۶قبل از 

  ندرا نات تاگور از وقتي آشنا بود که دورانيراب ويليام روتينس تين که با
حلقة دوستان برجستة خود شامل   از هند ديدن نمود، تاگور و شعر او را بهم ۱۱-۱۹۱۰
، )م ۱۸۵۹-۱۹۴۶(، ارنتس رينر )م ۱۸۷۰-۱۹۴۶(ييش، توماس الترج موري . بي.دبليو

، )م ۱۸۶۳-۱۹۴۶(، مي سنکلير دياميري اميليا سينت کلير )م ۱۸۸۵-۱۹۷۲(لدزا پوند 
اينها بالفاصله تحِت تأثير تصور .  کردمعرفي) م ۱۸۳۲-۱۹۱۶(استوپ فورد براک 

ييتس براي تغييرات معمولي در ترجمه . روحاني و شکوه بالغي شعر تاگور قرار گرفتند
سخن گفته، ييتس » جليگيتانْ«دربارة دلکشي . را پيشنهاد کرد» جليگيتانْ«نثري شعرهاي 

  :در مقدمة آن نگاشت
ها باعث آن   چيزي ديگر تا سالجوش آورده که اين تراجم نثري خون مرا به”

برم، در قطارهاي  خود مي من نسخة خطّي اين تراجم را تا روزها با. نشده بود
اکثراً . خواندم ها مي هاي او ِمني اتوبوس و در ريستوران راه آهن، يا روي بام

کردم يک نفر غريب  رساندم که فکر مي پايان مي خواندن اين تراجم را وقتي به
  .“ام د شد که من چطور شديداً تحِت تأثير آن قرارگرفتهمتوجه خواه

ترجمة انگليسِي آن . زبان بنگالي يکصد و هشتاد و سه شعر دارد به» جليگيتانْ«
اين نتيجة . بنگالي است به» جليگيتانْ«حامل يکصد و سه شعر از انتخابات ده چاپ از 

. شکل کتابي درآورد بهمساعي روتنس تين بود که انجمن هند لندن اين تراجم را 
اين . ها براي فروش بود هفتصد و پنجاه نسخه از آن چاپ شد که دويست و پنجاه از آن

دست  ماکملن پريس لندن فرصتي براي به. کتاب در لندن مورِد استقبال گرمي قرارگرفت
آوردِن حقوق چاپ آن را گرفت و سپس ده چاپ از اين کتاب را در ظرف نه ماه 

کسي چاپ شد  بنگالي بدون اهدا به به» جليگيتانْ«.  منتشر کردم ۱۹۱۳وامبر مارس تا ن از
روتنس تين تقديم  انگليسي را به ندرا نات تاگور اولين مجموعة شعر خود بهيولي راب

  . ادامه داشتم ۱۹۴۱نمود و آن در اثر دوستي آنها بود که تا درگذشت شاعر در 
» جليگيتانْ«تا آن وقت . ي آمريکا ترک گفت برام ۱۹۱۲ را در اکتبر ستاگور انگلي

ازرا پاؤند و . هند برگشت  بهم ۱۹۱۳او در سپتامبر . انگليسي چاپ نشده بود او به



  ٤٢  قند پارسي

  

اولين مرتبه شش شعر تاگور را در مجلّة مؤقّر آمريکايي ) م ۱۸۶۰-۱۹۳۶(هاريتمونري 
 آور هاي شگفت بررسي. د چاپ کردنم ۱۹۱۲يادداشتي از پاؤند در دسامبر  نام پوييتري با به

هاي  هاي برجسته و مجلّه فوري بعد از انتشار آن در بعضي روزنامه» جليگيتانْ«دربارة 
  .گرديد ادبي شامل دي تائمز، مانچستر گارجين، لتريري سپلمنت و دي نيشن چاپ

عنوان عضو انجمن شاهي ادبيات بريتانيا  اديب برتيانيايي تومس استرج موري به
د توصيه کرد و ئکادمي سوآ درا نات تاگور را براي جايزة نوبل براي ادبيات بهنياسم راب

نگار تومس هاردي را براي اين  نود و هفت عضو ديگر انجمن دست جمعي اسم نُِول
در ايندا تاگور براي اين جايزه از طرف رئيس اکادمي هارالد . جايزه پيشنهاد کردند

اعضاي فعال اکادمي مثل پرهال استورم، . تهيجارني مورِد اعتراض شديدي قرارگرف
و کارل گوستاف درنرون هيدن ) دانست که بنگالي مي(اسانيس هانرک ويلهام تتجر 

اسم . طور صميمي از تاگور حمايت کردند نبوغ ادبي تاگور آشنايي داشت، به استام که با
ت و آن تاگور براي اين جايزه بنابر حمايت بيست و هشت توصيه صورت نهايي گرف

  :براساس اين بود که
انديشة شعري  هنرمندي ماهرانه با العاده حساس، تازه و زيبا بود، با شعرش فوق”

زبان انگليسِي خود او ترجمه شده، اين تراجم قسمتي از ادبيات  ارائه شده و به
  .“غرب بود

کلکته رسيد و اين خبر   بهم ۱۹۱۳ نوامبر ۱۳مخابرة سيمي از کميتة نوبل در 
ها حاکي  يادداشت. هاي متعدد رسانده شد تاگور در شانتي نکيتن از طريق تلگراف هب

  .مناسبت اين موفقيت شاعر جشن گرفت است که تمام شانتي نکيتن به
بعضي دانشجويان نظر داشتند که تاگور براي نجابت حسابي خود اين جايزه را 

هاي برجسته که تاگور   نُِولگفتند که جايزة نوبل تنها براي ديگران مي. گرفته است
  .شانتي نکيتن آمده است نوشته است، به

 نوامبر ۲۳اين مناسبت در  سابقه، جشن بزرگي به ميان اين طوفان مسرت بي در
دان  رياست علوم افتخار تاگور به اين جشن به.  در شانتي نکيتن برگزار گرديدم ۱۹۱۳

قطار راِه آهن . ود، برگزار شدکه دوست تاگور ب) م ۱۸۵۸-۱۹۳۷(جگديش چندرا بوس 
گاه  جلسه تاگور به. پور رسيد بول پانصد نفر هواخواه پرحرارت از کلکته به اي با ويژه



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٤٣

  

در آنجا بعضي از منتقدين خود را که شخصاً از او در اوقات مختلف او . آورده شد
آمده او جمع  اين افراد حاال براي عرض تبريک به. درگذشته انتقاد کرده بودند، ديد

سخنراني تاگور که در آن . بودند زيرا که شاعر در خارج از کشور هم شناخته شده بود
شده بود، حتّي بعضي از هواخواهان حقيقي او را اشاره الفاظ نامناسبي  معترضين به به

  :او گفته بود. ناخرسند ساخت
حالي قلبي خوش توانم آن را با برم، و نمي هاي خود مي من تنها اين پياله را تا لب”

  .“بنوشم
روتنس  اي مورِد توجه و ستايش قرارگرفت که او را وادار کرد به تاگور در شبانه

  : بنويسدم ۱۹۱۳تين در سال 
رايش  بدم سگي ببندند و قدر بد است که جعبة کوچکي تين به اين تقريباً همان”

  .“دشوار شود بدون ايجاد غوغا و توجة مردمان در سراسر راه حرکت کند
عنوان اولين برندة آسيائي اين جايزه  تاگور نتوانست براي دريافت جايزة نوبل به

تلگرافي از او در مراسم سنّتي اعطاي جايزة نوبل خوانده شد که در آن . د برودئسو به
  :تاگور نوشته بود

د قدرداني تشکّرآميز خود را براي آن تفاهم ئکادمي سوآخواهم خدمت  من مي”
  .“ نمايم که دور را نزديک و غريبي را برادر ساخته استاي ابراز گسترده

. استاندار بنگال فرستاده شد) م ۱۸۵۹-۱۹۲۶(لرد کار ميکايل  مدال و سند نوبل به
شاعر   در قصر استاندار در کلکته بهم ۱۹۱۴ ژانويه ۲۹او اينها را در مراسمي در 

  .نمود تقديم
منصب   جهاني ارتفاع داد و او را بهصحنة و جايزة نوبل تاگور را به» جليگيتانْ«

تواند زندگي را ماوراي هرگونه مرزها  يعني شاعر جهان که مي“ وشوا کوي”پرشکوه 
  .جشن گيرد، عروج داد

  :ندرا نات تاگور در همين ضمن گفته بوديراب
من دعوتي براي اين جشن جهاني دارم و بنابراين زندگي من احساس ”

  .“اند هايم شنيده اند و گوش هايم ديده شمچ. کند خرسندگي و خوشبختي مي
  


