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এ পদন
সপপর জজনজলজয় তজপ পয় কদখপবজ
মজনষ, নজর - রষ, বপ জ-পজজয়জন
এপ

অন প

আপলঙন

রপ , চ!মন

রপ ,

গজইপ , কনপচ উঠপ ;
বপ

কনই ঘঘণজর পবষ

প কবজ
কদপখও নজ-পদখজর আতদকশন।
আপরজ এ পদন
সপপর কস জজনজলজ খপল কদখপবজ
বজবধভজঙজ নদ র দল
সবজ

জহজ

কবপয় সমপ4 পমশপ ,

রপ জল মজপ ভপর কগপ কজপলপদর জজল,
ক5পম কগপ ওপদর সনজন-সনপতর কধজত8

জনজ।

এ পদন
খপল কদপবজ আমজর সপপর জজনজলজ,
তজপ পয় কদখপবজ

জপখরজ বজসজ বজবধপ ,

কস বজসজয় প:পমর গজপয় কনই ফজটপলর দজগ,
বজচজপদর খজবজর খজওয়জপ> ওরজ,
তজপত কনই মজনপষর প পয় কদওয়জ রজসজয়পন
আবজর ক জনপদন
সপপর জজনজলজয় কদখপবজ হজসপ মজনষ,
কমতজয় ক?দজক নয় তজপদর ভজষজ।

আর পবষ।

দবলপ
8

দজস বজনজপনজ পবপলর ভ ষণ যনর

কভপঙ তজরজই গ পব অমরজর পভত
ধকসসপ ।
ঘম ভজঙপব ক জনপদন
কশ ল ভজঙজর ঝনঝনজয়
সপ কদপখ,
খজপল

জরজগজর আর

জপয় হজবটপ

জগলজগজরদ সব জনহ ন,

পলশ, হজপত কনই অত জচজপরর কবত,

সসন পদর আর পপয়জজন কনই বন

কবজমজ,

পশখপ যজরজ কশখজপব, আর পচপ ৎস রজ উজজ
কয এ

এ

পর কদপব পনপজপদর।

বজতজপসভপর উঠপ আমজপদর ব

কস-ই পনপয় এল খবর।
ক জন এ

পদন সপপর জজনজলজয় দজবপ পয় কদখপবজ

নজম- পরচয়হ ন মজপয়র শর পর কবপ
ভJণপ

ওঠজ

মজনষ ত ব কLপষ উপ কজয় কত-পবকত

রপ নজ,

55 ! ব পবজ কসই পবপবপ র মপখ
পশশর কচজপখ ঠ!পল

পরপয়প কয সত পমপ5 আলজদজ নজ

ন জয়পবচজর চজইপবজ সব ঈশপরর
দজয় পন

পর।

জপ ,

তজরজ তজপদর সঘষQর।

এ পদন, খপল কদপবজ সপপর জজনজলজ
কলজভ, বঞনজ, কধজ আর অভজব কনই কয দপনয়জয়
তজরই বজতজপস পনSশজস কনপবজ,
কযখজপন পপয়জজন হপব নজ এই পবচপলত শবজবল র
প কবজ আর ঘপমপয় সপ কদখবজর।

(The poem is translated from English to Bangla by Omar Rashid Chowdhury from
Dhaka, Bangladesh)
English version can be found here http://www.countercurrents.org/sasi310516.htm

