
 
ক্লাউদিও িাদিয়াদির  কদিতার  িাাংলা  অিুিাি , 
অিুিাি  করররেি অিৃতা  চ ৌধুরী । 

 

 

Ogni    istante   ha   un   peso  d’oro  , 

Mi  sembra   incredibile   che  siano  -  pur vicini – 

Cosi   tanti   . 

So    che  moriro`  ,   eppure   so   anche    

Che  posso   fermarmi   ,  e vivere    

Un   po’  di   questi   istanti    felici   . 

Posso   sedermi   un   momento   qui    

A   respirare , 

Posso   captare   le  note    

E   ascoltare    una   dopo   l’altra   

E   stupirmi    dell’ordine    incredibile   , 

Posso    soffrire    ,  posso   far   entrare    

La  sofferenza    in   questa     quiete   ,   posso   sanguinare  , 

E  tuttavia   restare   , restare    fermo   seduto    

Lasciandomi     trasportare. 

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 
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প্রত্তেক   ভুূত্তে য   দাভ     সানায    ভতই   দাভী   , 

আভায   বাফত্ত   অদু্ভত  রাত্ে   

 সম   এইফ   ভুূত্তে যা   ংখ্োয়  অগুনতত  , 

আয   তাযা   প্রত্তেত্ক    এত্ক   অত্যয   কত    কাত্েয   । 

আতভ   জাতন   সম   একতদন   ভাযা   মাত্ফা  আয   ফ  সথত্ভ   মাত্ফ  । 

তাও  সতা   ফাাঁচায   জনে   তকেু    আনন্দ   ভুূতে    সথত্কও  মাত্ফ  , 

এইখ্াত্ন   তকেুক্ষত্ণয   জনে   ফত্   আতভ    শ্বা   সতা  তনত্তই  াতয 

আতভ   ফুত্ে   সেতে   সই    স্বযতরত  

আয   তায    ুয    আতভ    এত্কয   য   এক   শুনত্ত   াতি  । 

মা   আভায়   তফতিত   কযত্ে   ফাত্য   ফাত্য   , 

আতভ   কষ্ট   াতি   , 

ফাত্য   ফাত্য   ঢুত্ক   যতে  , আয   জীফত্নয   এই   াতিয   ভাত্েও  

দুুঃখ্ত্ক   উরতি  কযতে ,  আতভ   যক্তাক্ত  তি   , 

াযাজীফন   অত্ক্ষা   কযতে   আতভ  ,   

অত্ক্ষা   কযতে   তিয   ত্য়   ফত্   

তনত্জত্ক   ফত্য়   সমত্ত  তদত্য়তে   ফত্র   ।।  

                                      অনুফাদ -  অভৃতা   সচৌধুযী  ।   

 

 

 

Cielo    ,   metto   l’orecchio   a   terra   

E    ti    sento   ,   come   sei   azzurro    oggi   

Sento   I   tuoi    silenzi   e   I  tuoi    moti    



E    il   tuo    muoverti   come  un bimbo    

Nella    pancia    della   mamma  .   

                  (Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

 

আতভ   ভাটিত্ত   কান   সত্ততে  আকা  , 

শুধ ু  সতাভায়   সফাোয  জনে  , 

তুতভ   সম  আজ   নীরাম্বযী   , 

আতভ   অনুবফ   কযত্ত   াযতে  সতাভায   তনস্তিতা    

আতভ   ফুেত্ত   াযতে   সতাভায   েতততফতধ   , 

সতাভায   চরাচর   ঠিক   সমন   এক   অিুঃত্ত্বা   ভাত্য়য   

 সত্েয    সবতত্য   থাকা   ফাচ্চায   ভত্তাই   স   আকা   ।।  

                                                অনুফাদ  -   অভৃতা   সচৌধুযী  ।।  

 

 

Come    ci   andiamo   incontro   alla    vita  , 

Come      il    piccolino    non   ancora   nato  

Venuto     dal     cielo , 

Dieci      minuti     fa    non    avevo    ancora    telefonato   

E    non   avevo   ancora   parlato   con    Domitilla , 

Adesso    il     treno    va  ,  e    scorrono    I   palazzo   della   citta` , 

E    ancora     vita   e`   piu`  in   la` ,   che   mi   aspetta , 

E   noi    andiamo    ,    come   su    un    binario  , 

Come    il    piccolino   che    non   e`   ancora   nato , 

E     oggi    batteva    nella   pancia   della  mamma   

E    si     rigirava    come    per   trovare   



Una    posizione   piu`   comoda . 

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

 

আভযা   সমবাত্ফ   এতেত্য়    চতর   

 জীফত্নয  াত্থ   ভুত্খ্াভুতখ্   ত্ত  , 

সমভন   কত্য   এক   তশু ,   মায   এখ্ত্না   জন্ই   য়তন  

স  আকা   সথত্ক    আত্   ।  

দ তভতনে   আত্েও   আতভ   তখ্ত্না    সপান   কতযতন  , 

আতভ   তখ্ত্না   কথা   ফতরতন  সদাতভততল্লায  াত্থ  , 

এখ্ন    সেন   চত্রত্ে ,   

ফাড়ীঘযগুত্রা   ত্যয  ভত্ধে  তদত্য়   েুত্ে   চত্রত্ে   , 

এখ্ত্না   জীফত্নয   সফীোই   ওাত্ড়   যত্য়   সেত্ে   

মা   অত্ক্ষা   কত্য  যত্য়ত্ে   আভাযই  জনে  , 

আভযা   এতেত্য়   মাফ  ঠিক   এক  প্ল্োেপভে  ধত্য   

ঠিক   এক   সোট্ট  তশুয   ভত্তা   সম   জত্ন্য   আত্েই   

ভাত্য়য   সত্ে   আওয়াজ   সতাত্র   

সমন   স   ফাযফায   ঘুত্য   ঘুত্য    

তায   ঠিক   অফিান  খ্ুাঁত্জ   চত্র   ।।  

                                      অনুফাদ – অভৃতা  সচৌধুযী । 

 

Io    so    solo    stare   solo   

In   questo   giardino  , 

So    ascoltare    gli   uccelli   sui   rami     



E   i   ronzii   degli    insetti   attenti   , 

So   sentire    l’erba    che   cresce    

E   la  stagione   che   avanza   , 

So    sentire    quanto   tempo    e`    passato    

E     quanto     ancora    ne`   dovra`   passare   , 

So      vedere    come    e`   pulita   la   ghiaia  

Nonostante    quello   che   e`    successo   , 

So    sentire    I  tuoi   passi   che    si   avvicinano    

Di   bambina    e    di   donna  ,  che   non    fanno    rumore   , 

So    sentire      la   mia    famiglia   spezzata    

Tagliata    con  un’ accetta   

Poi    rinata    come   I   getti    ai    piedi   dei   tronchi , 

Come   le   code   delle  lucertole   .   

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

আতভ    শুধু    একা   থাকত্তই    জাতন    

এই   ফাোত্ন   , 

আতভ     জাতন   সকভন   কত্য   সানা   মায়  োত্েয   ডাত্র   

াতখ্ত্দয   করতান   ,  সাকাত্দয   ব্দ    উতিতত ... 

আতভ   জাতন   সকভন   কত্য   সফাো   মায়   

 ঘাত্ত্দয  সফত্ড়   ওঠা    

আয   ঋতুয   তযফতে ন  । 

আতভ   জাতন   কতো   ভয়   সতড়ত্য়   এত্তে   আভযা  

আয    কতো   সত্যাত্না   ফাকী    

আতভ   জাতন   সকভন   কত্য   



 একো   তযষ্কায   নুতড়   সদখ্ত্ত   াওয়া  মায়  , 

মতদও   ঘত্ে   সেত্ে    মা   ঘত্ে   মাফায   

আতভ   জাতন   সকভন   কত্য   ফুেত্ত   য়   

 ফাচ্চা   ফা  যভণীয  তনুঃব্দ  দচাযণায়  এতেত্য়   আা  । 

আতভ   জাতন   সকভন   কত্য   সফাো   মায়    

তযফাত্যয   বাঙ্গন   ধযা    

আয   অতনয়তভতবাত্ফ   তাত্দয    েতড়ত্য়   ড়া  ।  

আফায   আতভ   এও   জাতন    তকবাত্ফ   সই    

কাণ্ড   সথত্ক   াখ্াপ্রাখ্ায    নতুন   জন্   য়  

ঠিক   এক   টিকটিতকয  সরত্জয   ভত্তাই  ।।  

                            অনুফাদ – অভৃতা   সচৌধুযী ।    
                      

 

Cammino  .   A   un    certo   punto   mi    fermo  . 

Mi    siedo    su    un   muretto   sotto   un   albero   . 

Vorrei     stare    fermo   ,   stare   fermo    un   momento   

Anche     se    so     che     il    tempo     non    si     ferma  . 

Fermati     un    momento   ,    dico    al     tempo   , 

Perché  ,   non    ho    ancora     capito  , 

Perché    vorrei     riflettere  . 

Perché   vorrei    soltanto    addormentarmi    e   dimenticare   , 

Perché   vorrei     mettermi    a     giocare     come     un    bambino   

Con    la   terra   e   con   l’erba  , 

Vorrei    montare    sulla   mia    biciclettina   

n.14   e    pedalare     tra     le  case , 



e   se   le    case    crollano   

Non    le    vorrei     vedere   

Vorrei    voltarmi    dall’altra   parte    

E     non   vedere  . 

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

 

 

সাঁ ত্ে   চত্রতে   ।   ঠাৎ   একো   ভয়    সথত্ভ   সেরাভ আতভ  

আতভ    ফত্   ড়রাভ  এক   োত্েয   তরায়   

সোে   এক    াাঁতচত্রয   ওয  ।  

আতভ   সথত্ভ   থাকত্ত   চাই , 

 সথত্ভ   থাকত্ত   চাই   এক  ভুূতে  । 

মতদও  আতভ   জাতন   সম   ভয়   সথত্ভ   থাকত্ফনা   

ভয়ত্ক   ফতর   এক  ভুূতে    থাত্ভা   তুতভ   

কাযণ   এখ্ত্না   আতভ  ফুতেতন  

সকন   তুতভ   তপত্য   আত্ত   চাও  

আতভত্তা   শুধু   ঘুতভত্য়   ড়ত্ত   চাই   

আয   বুত্র   সমত্ত   চাই    

কাযণ   আতভ   ফাচ্চায  ভত্তা   ফত্   সখ্রত্ত   চাই   

ভাটি   আয   ঘাত্য    াত্থ   ,   

আতভ    আভায   সচাদ্দ  নম্বয   াইত্কত্র   ফত্    

ফাড়ীঘত্যয   ভত্ধে   তদত্য়   চাতরত্য়   সমত্ত   চাই  , 

আয   তাত্ত   মতদ   ফাড়ীগুত্রা  সবত্ঙ্গ   ত্ড়   

আতভ   তায   তদত্ক   তপত্যও   তাকাত্ত   চাইনা   



আতভ   তায   তদত্ক   ভুখ্   তপতযত্য়    

অনেপ্রাসি   চত্র   সমত্ত   চাই  ।।  

                                                 অনুফাদ  - অভৃতা  সচৌধুযী 
।।  

 

Il   calore   del  sole  sul   muro , 

I   mattoni    che   diventano   caldi  , 

Il   respiro   dell’ erba   tra  le   crepe   che  cresce   

Lo    scrocchiare    delle   pine   ,  l’odoro   forte   degli    aghi  , 

Il   cielo   azzurro     che    brilla   , 

Il    fresco    tepore    dell’ombra  

E    questo    vento    leggero  

Che    e`   venuto   improvviso  

E    passa    tra    le   tue   e     le   mie   guance    

E   ci   accarezza   I    capelli    

Sospingendoci      come    foglie    

Che     si    posano   alla   fine   sul    terreno   .  

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

ূত্মেয  উত্তা   সদওয়ার  জতু্ড়   

ইাঁত্েয  যীযও   ক্রভ   উত্তপ্ত 

পােত্রয  ভত্ধে   সফত্ড়   ওঠা   ঘাত্য    তনুঃশ্বা   

াইত্নয   কাত্ণ্ড   বাঙ্গন   ,   তীব্র   েন্ধ  আেত্ষ্টয  

েকেত্ক   নীরত্চ   আকা   

োয়ায   প্রথভ   েুাঁ ত্য়   মাওয়া    



এই   ভৃদভুন্দ    ফাতাত্য    ঠাৎ   আা  , 

ফত্য়   মাওয়া   সতাভায    আভায   োর   েুাঁ ত্য়    

চুরগুত্রাত্ক   অতফনেস্ত   কত্য   সতারা    

ঠিক   ওই   াতাত্দয    উতড়ত্য়   তনত্য়   চরায  ভত্তা    

সমগুত্রা   সলত্ভ   বূতভত্ত   একতিত ।। 

                                       অনুফাদ -   অভৃতা    সচৌধুযী  ।।  

 

C’e`  un’   isola  ,   dentro   di   lei   una   casa , 

Nella     casa   un   tavolo  ,  con  dei  cesti   sopra , 

Si    sente   un   suono   come   di   telai  , 

Fili   , rocchetti  , forbici   , 

Tutto   e`   ordinato  ,  

Ogni     cosa    e`   posata  con   cura  

Come   per   sempre  , 

Si   sente   il   canto   di    una   donna , 

Nella    stanza   un  focolare   arde  

Il  fuoco   e`  allegro  e   scoppietta   acceso   

Ma     non     senti   rumore ,  

Senti     invece   il   fruscio   delle   fronde    

E   l’odore   dei   cipressi , 

Il   rumore    lontano   delle   onde    

Nella    sera   che    si   avvicina   . 

                                                                  

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

 



একো   দ্বী  আত্ে  ,  মায   ভত্ধে   একো   ফাড়ীও  আত্ে   

সই   ফাড়ীয  সেতফত্রয   ওয  াজাত্না   আত্ে   একো   েুতড়  ,     

সখ্ান    সথত্ক    কাত্ন   আত্   

 সকাত্না   সরাই   কর   চরায ঘড়ঘড়  আওয়াজ  

সোোত্না   ুত্তা   ,   কাাঁতচ  ফ   সোোত্নাই   আত্ে    সখ্াত্ন   

ফ   তজতনই   াজাত্না   আত্ে    অতত মত্ে  , 

সখ্ান  সথত্ক  সবত্  আত্   সকাত্না   এক   নাযীয   েরায়    োন    

আয  ঘত্য   আত্ে   এক  পায়াযত্প্ল্    সমখ্াত্ন   

খ্ুীয   আগুন  জ্বত্র   ওত্ঠ     

   তেকতভক    কত্য   জ্বরত্ত  থাত্ক  সই  আগুন   ,  

তকন্তু   সখ্ান   সথত্ক  সকাত্না  আওয়াজ    সানা   মায়না  ।  

সানা   মায়   , শুধু   ফুজ   াতায়   জড়াত্না   

 োত্েয   ডাত্রয   তত   ব্দ  , 

সবত্   আত্   াইপ্রা  োত্েয  েন্ধ  , 

দতূ্যয   সঢউত্য়য   আওয়াজও       আত্   কাত্ন  ,  

সফাো  মায়   ত্ন্ধে   এতেত্য়   আত্ে  ।।  

                                            অনুফাদ -  অভৃতা  সচৌধুযী  ।।           

 

I    fuochi   ardono  tra   le   macerie  , 

Ai   lati    delle   strade   sono   ammucchiati   I  cadaveri  . 

Nell’aria    e`    un   odore    insopportabile . 

Ricordo    questi    luoghi    nel   tempo   della    pace  ,  

I  paesi    tranquilli ,  le    feste   col   ballo   in   piazza   

I    giochi ,   da    bambini   ,  fino   a  tardi   nelle   sere  d’estate  , 

I   sonni   sull’erbe    dopo    pranzo    



All’ombra    di    una    quercia   , 

Le     stradine    piene   di   more   e   lamponi   

Nel    fresco    della     mattina   , 

Nell’aria    della    sera    che   non   imbruna  .  

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

আগুন   জ্বত্র  ধ্বংস্তুত্ , 

যাস্তায   একধাত্য   জভা   য়   ভৃতত্দত্য   াতয , 

ফাতাত্য    েন্ধ   অনীয়    ত্য়   ওত্ঠ   । 

এখ্ত্না    ভত্ন   ত্ড়   সই   াতিয   েতফ  । 

সই   াি   ভপস্বর  ,  

 সকায়াত্য  উৎত্ফ  নাত্চয  প্রস্তুতত , 

 দুুত্য   খ্াওয়ায    য   ঘাত্ত্দয   বাতঘুভ  ,  

ওত্কয   োয়া  , যাস্তায়   তুাঁ ত োে    

ও  নাভ   না  জানা  সকাত্না   এক  পত্রয    োত্েয   াতয  , 

সবাত্যয  তিগ্ধতা   ও   ত্ন্ধেয   ফাতা    

মা   এখ্ত্না   ঘন   অন্ধকাত্য   ঢাকা   ত্ড়   মায়তন  ।  

                                      অনুফাদ – অভৃতা   সচৌধুযী 
।।  

 

 

 

E`    una   Guerra   , come  tutte   le   guerre   , senza   regole ,  

Ci   si   uccide   a   tradimento . 

E`  una    Guerra  , come     tutte    le    guerre  ,   senza    un   motive  , 



O   e`   un   motive   deciso   dall’alto   

Che    a   noi   ,   che   combattiamo   , e`   completamente   oscuro  . 

Forse   una    contesa   dinastica   ,  di   successione   ,   o   una    vendetta  , 

Forse     tutto    e`    nato   da   un   futile   screzio  , 

Una    questione  di   precedenza  ,  di   etichetta   o   simili  . 

E     noi      combattiamo     ogni    giorno   , 

Ogni     giorno    siamo    sul  fronte  . 

Quando    torniamo   a   casa   per   un   breve    congedo   

La    vita`   ci   sembra    bellissima   , 

Assaporiamo    ogni    cosa   con   volutta` , 

Poi    ci     sentiamo   pero`   come   un    amaro   , 

Un    seme    della   Guerra   anche   la`  , 

E`    allora   che    ci   accorgiamo    che   il    tempo   e`    scaduto  , 

Salutiamo       ogni      cosa   ,   un    saluto   che    e`   un    addio   , 

E   ritorniamo     a   combattare  . 

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

 

অনে   ভস্ত   মুত্েয   ভত্তাই   এও   এক  মুে   

মায   সকাত্না   তনয়ভ   সনই  , 

এ   মুত্ে   খ্ুন   কযা    য়   তনয়ভ  না   ভানত্রই । 

অনে   ভস্ত    মুত্েয   ভত্তাই   এও   এক   মুে   

 মায    সকাত্না  কাযণ   সনই   । 

এ   মুত্ে   কাযণ   ূফেতনতদেষ্ট   ওযতরায  ভানুলত্দয   সথত্ক   ।  

আভযা   মাযা   মুে   কযতে ,   



 আভাত্দয   কাত্ে   এই   মুত্েয   কাযণ   মূ্পণে   অস্পষ্ট  । 

য়ত্তা   ফা   যাজায়   যাজায়   মুে   য়  

 এত্ক   অত্যয   প্রততত্াধ   সনয়  । 

য়ত্তা   ফা   মুত্েয  জন্ই   য়  দদুত্রয    ভতাননত্কে , 

অথফা    সক   এতেত্য়   থাত্ক   সই   প্রত্ে , 

আভযা   তফুও   সযাজ   মুে   কতয   , 

আভযা   প্রতততদন   থাতক   মুেত্ক্ষত্ি  াভত্নয   াতযত্ত  , 

মখ্ন   ফাড়ী   তপতয   কতদত্নয   েুটিত্ত  , 

জীফনত্ক   ফড়   ুন্দয   রাত্ে   , 

প্রততটি   আনত্ন্দয    ভুূত্তে য   স্বাদ   তনই   আভযা  , 

আয   তায   ত্যই   ফতকেু    সতত্তা   রাত্ে  , 

মুত্েয   ফীজ   সাাঁতা   থাত্ক    সখ্াত্নও  , 

কাযণ   আভযা   ফুেত্ত   াতয   েুটিয   ভয়   সল  । 

ভস্ত    তকেুত্ক    অতবফাদন   জানাই  , 

ফাইত্ক   শুত্বিা    জানাই   । 

আয    সই    অতবফাদন    ফাতে া    আত্ন   আভাত্দয   তফদাত্য়য , 

তপত্য   মাই   আফায   নতুন   মুত্েয   আত্য়াজত্ন   ।।  

                                          অনুফাদ -   অভৃতা   সচৌধুযী  ।।  

 

 

Siamo   come   chi   gioca    

Alla   lotteria , 

Abbiamo    pochissime    probabilita`  di   vincere  

Ma   siamo   pieni    di   speranze , 



Siamo    come   il   pescatore . 

Che    spera   di   prendere   un  grosso   pesce  

Poi   ne    prende   qualcuno   piccolo  

E    si    accontenta  .  

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

আভযা   ঠিক   সমন   রোতযয   সদাকাত্ন   সখ্রায়   ভত্ত , 

আভাত্দয   সজতায   ুত্মাে   খ্ুফ   কভ   , 

তকন্তু    আভাত্দয     ভন    আায়   বযুয    

আভযা   ঠিক   সমন  এক   একজন   সজত্র   , 

মাযা   সযাজ   ফড়   ভাে   ধযফায    আায়   মায়   , 

তকন্তু    সপত্য   সকাত্না   এক   সোে   ভাে   ধযত্ত   সত্য    

আয   তাত্তই   তাযা   খ্ুী    ত্য়   মায়   ।।  

                                               অনুফাদ -  অভৃতা   সচৌধুযী  ।।  

                             

 

Quando    io     mi   siedo   qui ,  su   questo   muretto   

Lungo   il   sentiero   ,   non   e`   un   punto   particolare    

Non    c’e`   una    vista    particolare    

E`   un   punto   qualsiasi   ,  e    io   mi   siedo , 

Sto    un   po’  fermo   e  guardo    le    fronde   degli   alberi   , 

Ornielli   forse   ,   con   le   foglioline    piccole    , 

Che     mi    stanno    davanti  ,  faggi   anche,  accanto   a loro  , 

E   ascolto    il    loro   silenzio   ,  l’oscillare    lieve    delle     foglie   , 

Sento     il     silenzio   del   sentiero   ,  della   terra   , 



Il   muoversi    impercettibile   di   ogni    cosa  ,   come   un   brulichio  

O   un   ronzio   che   diventa   sempre   piu`    forte  , 

Come    un   mare   ,   come   una    lava   che    bolle  , 

E     io    sono    dentro    questo   cratere   di   fuoco   

Perfettamente     calmo   ,  come   avessi   una   tuta    

Magica    che     mi    protegge   dal   calore , 

  Dal   rumore   assordante  ,  eppure   sento   questo    silenzio , 

Il     muoversi    impercettibile     delle    foglie  , 

Lo     scorrere   del     tempo    come    lo    scorrere  

D’un’acqua  ,   d’un   ruscello ,  d’una   fonte    

Vicina   e   insieme     lontana   ,   che   non   sai   dov’e` . 

 

(Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

মখ্ন   আতভ   এখ্াত্ন   এত্   ফত   , ঠিক   এই  

তফার   জনত্থয   সোট্ট  সদওয়ারোয   াভত্ন   ... 

সমখ্ান   সথত্ক   তকেুই   প্রায়   সচাত্খ্  ত্ড়না , 

সমখ্ান   সথত্ক   সকাত্না  দৃেই   দৃেভান   য়না    

তখ্ন   আতভ    সম   সকাত্না   এক   তফন্দতু্ত    

সচাখ্   সযত্খ্    সদখ্ত্ত   াই   

আতভ   ফত্   আতে   , তকেুক্ষত্ণয  জনে  আভায  

চরায   েততও   থভত্ক   সেত্ে  ।  

আতভ   সদখ্ত্ত াতি   আভায  সচাত্খ্য   াভত্ন    

থাকা   একটি   োত্েয   ডারত্ক ... 

মা  ফুজ    কতচ   াতায়    এভনবাত্ফ   সত্জত্ে  



মা   সদত্খ্    ভত্ন   ত্ি   সমন  স   েয়না   ত্য   আত্ে ।  

এই   োত্েয   াত্ই   যত্য়ত্ে   এক   তফার   ফীচ  োে । 

আতভ   এই   দইু   োত্েয   তনস্তিতা   উত্বাে   কযতে   । 

তাত্দয   াতায   দরুুতন   উত্বাে   কযতে   । 

আয    এই   তফার   জনথ  আয   ভাটিয    

তনস্তিতা   অনুবফ  কযতে  ... 

ঠিক   তাযই   ভাত্ে   সভৌভাতেয   গুঞ্জন  

আভায   কাত্ন   আত্ে  মা   ক্রভ   সফত্ড়ই   চত্রত্ে  , 

এই   ৃতথফীয   ভস্ত   তকেুই   সমন   আত্স্ত   আত্স্ত  নড়ত্ে  চড়ত্ে , 

ঠিক   ভুত্েয   জরযাতয   ভত্তা   , ঠিক   েরি   রাবায   ভত্তা , 

শুধ ু আতভ  সই   জ্বরি  আত্েয়তেতযয  ভাত্ে   ফত্ও   াি   । 

সমন  ভত্ন   য়   সকাত্না   এক   অত্রৌতককতা   

আভায়  এই   তীব্র  উত্তা   ত্নয  তক্ত   তদত্য়ত্ে , 

এই   কাত্ন   তারা   ধযাত্না  আওয়াজ   ওয়া  ত্ত্ত্বও  

আতভ   এখ্ত্না  তনস্তিতা  অনুবফ   কযত্ত   াযতে  । 

ঠিক   সমন   এই   ভয়   জরত্রাত্তয   ভত্তা   ফত্য়   চত্রত্ে , 

স   ফতা   নদী   সমন   আভায   খ্ুফ   কাত্েয  

আফায   একইাত্থ   ফহুদতূ্যযও   ... 

সক   জাত্ন   স   সকাথায়   চত্রত্ে  ।। 

                                                          (  অনুফাদ – অভৃতা   সচৌধুযী  )    

 

Camminiamo     senza   vedere  

Tenendo   le   mani   avanti  , 



E`   come   se   volassimo , come   delle   foglie , 

Lasciamo   che    il   vento   ci   porti  , 

Non   opponiamo   alcuna   resistenza   

Mentre  ci  porta  ,  ascoltiamo   il   vento  

Come   seduti   davanti   a  un   fuoco , 

Come   se  avessimo   mangiato  e   fossimo   al   sicuro   

E   I  nostri  figli   fossero   con   noi   

E   tutti   ,  tutti   fossimo   salvi  . 

                  

                                                              (Attorno al fuoco, Avagliano, 2006) 

 

না  সদত্খ্   সাঁ ত্ে  চরত্ফা   আভযা   

াতগুত্রা   ফাতড়ত্য়  সদত্ফা   আত্ে , 

ঠিক   ভত্ন   ত্ফ   আভযা   সমন   উত্ড়   চত্রতে , 

ওই   াতাত্দয   ভত্তাই   আভযা   সেত্ড়  সদত্ফা   তনত্জত্দয  

ফাতাত্য   াত্ত   সম   আভাত্দয   তনত্য়  মাত্ফ । 

ফাধায   আত্ে   ভাথা   সনায়াত্ফানা  , 

মখ্ন   আভাত্দয   তনত্য়  মাত্ফ  , ফাতাত্য   ব্দ  শুনত্ফা  আভযা  

ঠিক   আগুত্নয   াভত্ন   তিয   ত্য়  ফত্  থাকায  ভত্তা  , 

ঠিক   ভত্ন   ত্ফ   আভযা    

ও   আভাত্দয   সেত্রত্ভত্য়যা  খ্াওয়াদাওয়া   সত্য  , 

আভাত্দয   াত্থই   আত্ে   

 আয   আভযা   ফাই   সফাঁত্চ  আতে  , ফাই ।। 

                                       অনুফাদ – অভৃতা   সচৌধুযী 
।।                                                                                                                                         



 

 

Cosi   la   strada  ancora   va , una  volta 

E   ancora   andra` ,  per   sempre . 

In   alcuni   punti   e`   franata , non  importa , 

Si   crea   un  sentiero  piu`   piccolo 

Che  ricollega   I  punti  . 

Cosi   la  strada   va  fra   le  pietre  ,  sola , 

E   sembra  quasi  scolpita 

Da   uno  scalpello   attento , 

E   come    una   statua   sta   ferma 

E  ti   guarda   stupita 

E  prima   di   una  curva   ha  un’ espressione 

E  dopo   la   curva  un’altra . 

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 

 

                এইবাত্ফই  যাস্তা  চত্রত্ে , আত্যা   একফায , 

       স   আত্যা  এতেত্য়  চত্রত্ে   ফাযফায  

      কত্য়কো   তফন্দতু্ত   এত্   সমন   স  তেত্র  ত্ড়ত্ে  , 

       তত্ফ   তাত্ত  তকেু  মায়   আত্না   যাস্তায  , 

      তফন্দগুুত্রা   সজাড়া   সরত্ে   সরত্ে   একো   

    সোে   থ  সম   ততযী   ত্য়ই  আত্ে  , 

    এইবাত্ফই   যাস্তা   াথত্যয   ভত্ধে   তদত্য়  

    থ   খ্ুাঁত্জ   চত্রত্ে   একা  , 

   সদত্খ্   সমন   ভত্ন   য়   সকাত্না  াতণত   সেতন  



   সখ্াদাই   কত্যত্ে    এই   যাস্তায  ভুখ্  , 

   ঠিক  এক   তিয ভূততে য  ভত্তাই   

  স   সমন   সতাভায়   অফাক  সচাত্খ্   সদখ্ত্ে  , 

  আয   তায   ফাাঁক   সনওয়ায   আত্েয  অতবফেতক্ত   

  ও   ফাাঁত্কয   ত্যয  অতবফেতক্ত  ফদত্র  মাত্ি   ফাত্য   ফাত্য  ।। 

                                      অনুফাদ – অভৃতা  সচৌধুযী       

 
 

 

     

 

    Il   fico   sulla  fortezza  

    Ha    vita   molto   precaria   

    Perche`   quando   faranno  I  restauri  

    Sara`   certamente    tagliato  . 

   Pero`   sta   tranquillo  sotto   la  luce   del   sole   

   Distendendo   il   suo   ampio  mantello   

   Disuguale  ,  incurante  dell’estetica ,  

   Se   ne   frega   di   stare   cosi   in   alto   

   Non   soffre    di   vertigini  

   Si   lascia   accarezzare  

   Dalla   luce   e  dalle   brezze   tiepide   

  Sente    la    nebbia   , sente   gli   uccelli   

 Che    parlottano    tra   I suoi   rami  .  

                                                                      

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 



 

 

 

জীফন   অতনতিত  ,    দতূ্েেয    োত্য়য    ডুভুযোেটিয, 

দেূে  সবত্ঙ্গ  েড়ত্ফ  ,  োেটিও  তনিই  কাো   ড়ত্ফ   

তফু   স   ভত্নয  ুত্খ্  ূত্মেয  আত্রায  তরায়  

তায  তফার  আকাত্যয   সোে  ফড়  

ডারারা   সভত্র  দাাঁতড়ত্য়   আত্ে  ।  

ফাইত্যয   সৌন্দত্মে   উদাীন ত্য় ।  

ওত   উাঁচুত্ত   থাকত্ত   তায  তকেু   মায়   আত্না ,  

তায   ভাথা   উাঁচুত্ত   সথত্কও   ঘুত্য    মায়না   ।  

যভ   তনতিত্ি   স   তনত্জত্ক   সভত্র   সযত্খ্ত্ে  , 

ইলদষু্ণ  ভৃদভুন্দ   ফাতা  আয   তভত্ঠ   সযাত্দয   আদয   সখ্ত্ত । 

স   শুনত্ত  ায়  তায   ডাত্র   ফা  াখ্ীত্দয   ভৃদ ু  করতান , 

স   ফুেত্ত  াত্য   কুয়াায   চাদত্যয   অদু্ভত   অনুবূতত ।। 

                                                অনুফাদ – 
অভৃতা  সচৌধুযী     

 

E`  la  sofferenza   che  ho  dietro    

Che  mi  pesa  , 

E`   quella   che   ho   alle   spalle   . 

Tanti     anni     di    prigionia    

E   di   stenti   ,  

La    mia    giovinezza     passata    

A   pensare   senza   capire    

E     le   persecuzioni  



La     vita    sempre    nascosto   .  

Ho   vissuto  troppo   tempo  

In   poverta` 

Togliendomi   troppo   spesso   le   scarpe    

Per   non    consumarle , 

 E    anche    adesso    che    sono  ricco  

La  cinta    dei   miei   pantaloni    

E`    un   pezzo   di    corda    vecchia   . 

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 

 

 

জীফত্নয    তেত্ন    সপত্র   আা   মন্ত্রণাযা   

এখ্ত্না   আভায   জীফনোত্ক   বাযী   কত্য   সতাত্র  , 

আভায    কাাঁত্ধ   বয    কত্য   থাত্ক   ফহুফেত্যয   

কাযারুে   জীফন   আয   ভোযা   , 

সমৌফন    আভায      সকত্ে    সেত্ে   তচিায় , বাফনায়   

তকেু   ফুত্ে   ওঠায   আত্েই  , তনমোতন   ে  কত্য  ।  

ততে   জীফন   আভায   কাত্ে   তের   অফগুণ্ঠনভয়ী । 

ফহুফেয  ধত্য    আতভ   ে     কত্যতে     দাতযেে , 

প্রায়য়ই   জতু্তা   খ্ুত্র    তনত্য়তে   াত্ত   সবাে   কযত্ফানা  ফত্র  , 

আজ   এখ্ন   মখ্ন   আতভ   ধনী   তখ্নও   োত্েয   সফল্টত্ক   আত্ষ্টৃত্ষ্ট   জতড়ত্য়   সযত্খ্ত্ে   আভায   

একেুকত্যা    অতীত  ।।  

                                                     অনুফাদ - অভৃতা  সচৌধুযী ।               

 

Questo   monte   e`  cosi`  



E   voi   anche  ,  alberi   e  piante    

Siete   cosi`  

E   anche   voi,  alter   famiglie   viventi    

E   voi  sassi   , minerali   ,  sabbie   

Siete   tutti   fatti    in   un   certo   modo    

Ma   ognuno    di   voi    e`   diverso   

E   diversi    erano   I   vostri   padri    

E     state    qui       in   questo   monte   

Che    anche   lui   ora   e`  diverso 

Da   un   momento   fa  

Ma   e`   sempre     lui   ,  e`   sempre   il    monte   , 

Che    non   potrebbe    essere    se    stesso   

Senza   di    voi    

E     senza    di   me  , 

Infatti   noi    siamo   tutti    insieme   

E   non   potremmo   essere   diversi   

Da    cio`   che    siamo  ,  e    ci   teniamo   per    mano    

E    io    amo    pensare  al   monte   come   monte    

E    agli    alberi    come    alberi    

E    non   so   staccarmi   dalla   loro    bellezza   

E     la   loro    bellezza   mi   nutre   come   l’aria    

Come    I    Sali  minerali     nutrono   le    piante , 

La     loro    bellezza   si   fissa   in   me    

Come     si   fissano   le    sostanze   chimiche   

Nelle    piante   .   

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 



 

এই    াাড়ো    ঠিক   এইযকভ    

আয   সতাভযা    োেোোতর  ,   াতায   দর   

সতাভযাও    ফাই   এইযকভ   

প্রাত্ণয   স্পন্দন   তনত্য়   সফাঁত্চ   থাকা   তযফায   

সতাভযাও   ঠিক    এইযকভই    

নুতড়  ,  াথয   ,  খ্তনজ   ফা   ফাতর   

সতাভযা    ফাই    এক   তনতদেষ্ট   তনয়ত্ভ   ততযী   ত্য়ত্ো   সমন    

তফ ু  সতাভযা   প্রত্তেত্ক   আরাদা   , প্রত্তেত্ক   স্বতন্ত্র   

আয   সতাভাত্দয   ফাফাযা   তাযাও   প্রত্তেত্ক   

এত্ক   অত্নেয   সথত্ক   তবন্ন । 

 সতাভযা    ফাই   যত্য়ত্ো   এই   াাত্ড়    

তাই   আজ   াাড়ও   ত্য়ত্ে   তবন্ন  

কত্য়ক   ভুূতে    আত্েও   স  তের   

স   ভাত্ন   সই   াাড়ো    

ফভত্য়য   জনে   স   এখ্াত্নই  তের  । 

তত্ফ    াাড়ো   াাড়ই   ত্য়   উঠত্তানা    

মতদনা    সতাভযা   থাকত্ত   ,  মতদনা   আতভ   থাকতাভ  , 

তাইত্তা   আভযা   ফাই   একইাত্থ   একইযকভ    

আভযা   সচষ্টা   কযত্রও   তবন্ন   ত্ত   াতযনা     

আভযা   আতে  ,   াত্ত   াত   তভতরত্য়    

আয   আতভ   াাড়ত্ক   াাড়    

োেত্ক  োে   বাফত্তই   বাত্রাফাত   , 

আতভ সতা  তাত্দয   সৌন্দমে   সথত্ক  



তনত্জত্ক   আরাদা   কযত্ত   াতযনা  , 

তাইত্তা   তাত্দয   রূত্য   য   

আভায়   ফাতাত্য   ভত্তা   ুষ্ট   কত্য    

ঠিক    সমবাত্ফ   রফণ   ,   খ্তনজ   োত্েয   াতাত্দয , 

সতাভাত্দয   এই   সৌন্দমেই   সতা   

আভায   ফুত্ক   সফাঁত্ধত্ে   ফাা    

সমবাত্ফ   ফাাঁত্ধ    ফাা    

যাায়তনক   াতায   সবতয   ।। 

                                        অনুফাদ -   অভৃতা  সচৌধুযী  । 

 

 

Cara  poesia , se tu  vuoi   venire   vieni  , 

Se   non    vuoi   venire    non   vieni  , 

Fa’ come   fossi    a   casa   tua  , 

Con   me   devi   fare   cosi` ;  

Solo ,  non   posso  io   non   venire        qui   

Monte , e   non   posso    non   ammirare    le   tue   spalle  

E    non   posso    non     respirare ,   qui   ,  la   tua   aria   

Che   mi  nutre   e    senza    la   quale   

Non   potrei   vivere   , 

Non     posso   non    respirare     I   tuoi     colori    

Che    ti     circondano   ,  come    vestiti    

Sempre      diversi  , 

E     sentire     l’odore    delle   tue   piante   ,   e   della    tua    terra , 

E   con   la   mano   sentire    calda   



La   tua    pietra  ,   come    la    testa    d’un    bimbo .  

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 

 

 

ও    আভায  কতফতা , মতদ   তুতভ   আত্ত   চাও  এত্া , 

না   আত্ত   চাও  না  এত্া  ...... 

আভায   াত্থ   তুতভ   এভনোই   সকাত্যা   কতফতা , 

তকন্তু   আতভ   সম   সতাভায  কাত্ে   না   তেত্য়  াযত্ফানা ! 

 

কতফতা    তুতভ    সমন   এক   ফেত  , আতভ   সতাভায কাাঁত্ধ  

না  চত্ড়   সম   থাকত্ত   াযত্ফানা ...... 

আতভ   তনুঃশ্বা  না  তনত্য়  সম   থাকত্ত   াতযনা   কতফতা , 

 

সতাভায  ফাতা  আভায়   ুষ্ট  কত্য  , 

মা  োড়া  আতভ  ফাাঁচত্ত  াযত্ফানা । 

 

আতভ   সতাভায়    তঘত্য   থাকা  যত্েয   ভাত্েই    

তনুঃশ্বা   তনত্ত   চাই , সতাভায   এই   যে  সদত্খ্   

ভত্ন   য়   তুতভ   নানা   যত্েয   সাাক   ত্যা   কতফতা । 

 

আতভ    সতাভায    োত্েয    েন্ধ   াই  , 

আতভ  সতাভায  ভাটিয  েন্ধ   াই   , 

আয   সতাভায   াথযত্ক   স্পে   কযত্র   

সোট্ট   তশুয   ভাথায   ভত্তাই   উষ্ণ   রাত্ে   কতফতা  

ও  আভায   কতফতা  ।।  

 



                               অনুফাদ -   অভৃতা   সচৌধুযী ।  

 

    

Questo   passaggio   delle  nuvole  

Mi   manchera` ?  

Infatti    voi   ,   nuvole    care  , 

Anche   se    mi   oscurate   il   sole , 

Anche   se  , gravide   di    pioggia   ,  

Negre   e  livide   siete  , 

Sempre    a  me   care   venite  .   

E`   come   quando   si   ripensa  

A  come  ,  bambini  ,  percepivamo    qualcosa   , 

Ci  si   allarga   il    cuore   e   una   nuvola   

Nera   di   mister   riposa  

Sul   nostro   capo  . 

O   una   nuvola   Bianca   ci    segue  

Quando     camminavamo ,   bambini  , 

Su     una    piccola    strada   Bianca  

C’e`  un   cane    che   a  noi   si   avvicina ,  

Quanta   meraviglia   al   vederci  !  

Agita    la   coda   contento    

E   noi   lo   accarezziamo    sul   capo  , 

E   lo   guardiamo   a   lungo   negli   occhi . 

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 

 

এই   সম   সভত্ঘত্দয    চত্র  মাওয়া  



আতভ   তক    ভত্ন   যাখ্ত্ফা ?  

মতদও  সতাভযা   আভায   বীলণ   তপ্রয়   

তফু   ূমেত্ক   আিন্ন    কত্য  

  অন্ধকায  কত্য  সতাত্রা  সতাভযাই   

তফু  সতাভযাই   ফৃতষ্টয   অয   নাভ, 

সতাভাত্দয  যে   কাত্রাই   সাক   ফা   নীর   

আভায   কাত্ে   সতাভযা   দজুত্নই   ভান   তপ্রয় , 

ঠিক   সমভন   ভানুল   মখ্ন   তচিা   কত্য   , 

ঠিক  সমভন   ফাচ্চাযা   মখ্ন   সকাত্নাতকেু   ফুেত্ত   াত্য   , 

তখ্ন   তাত্দয   হৃদয়   প্রাতযত   য়  , 

আয   একেুকত্যা   যেভয়ী  কাত্রা   সভঘ  

তায   ভাথায   ওয  তফশ্রাভ   কযত্ত  থাত্ক   ।  

অথফা    াদা   সভত্ঘয   সবরা   আভাত্দয   তেু   সনয়  । 

মখ্ন   আভযা   ও   তশুযা , 

   একেুকত্যা   াদা   যাস্তা   ধত্য  এতেত্য়  চতর  , 

একো  কুকুয   আভাত্দয   তদত্ক   এতেত্য়   আত্   , 

তক   সম   আনন্দ   য়    তাত্ক   সদত্খ্    

স   সতাভায়   তক   কত্য   ফতর  , 

কুকুযটি  আনত্ন্দ   উত্ত্তজনায়  

  রোজ  নাড়ত্ত  থাকত্ত  ক্রভােত,  

আভযা   তাত্ক   আদয   কতয   ভাথায়   াত   ফুতরত্য় , 

আয   তায   সচাত্খ্   সচাখ্   সযত্খ্  

  কােত্ত    থাত্ক   দীঘেভয় ।। 

                             অনুফাদ – অভৃতা   সচৌধুযী  



     

   

Era   una   mattina   che   la   luce    

Brillava    ma   come   scottava   

Sulla   pelle   , e    non   c’ era    la   salute , 

Camminavo    ma   molto   a   fatica   

E  mi   sono   seduto  

Un  momento  . 

Non   so   se   e`   la   salute   

Che   mi   manca ,  o   e`  che   sono   stanco  

Di    vivere .   Non     mi    va    di   intraprendere  

Ecco ,  vorrei    restare    qua   e   basta   --- 

Vorrei     consumarmi    senza    più    vivere  , 

Ed     ecco    che   dei   passerotti 

Becchettavano    fra    I   sassi  , 

Uno    ha   alzato   il   capo  , e  mi   ha detto. 

“   Noi     non    intraprendiamo  , 

Saltelliamo   e   mangiamo   

Anche    noi     siamo   un   po`   stanchi  

Ma   andiamo    avanti   lo   stesso  

Cerchiamo   di   stare   uniti    

E   ci    aiutiamo  l’un  l’altro   

La  gioia   e`   in  questo   stare  insieme    

E   accontentarsi    di   poco .”   

 

(Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012) 



 

 

 

স  এক   তদন    তেত্রা   মখ্ন    

চাযতদক    সযাত্দ   েরভর   কযতের   আয     তায   

াত্থই    যীত্যয   চাভড়া   সমন    ুতড়ত্য়   তদতির    

যীয   সমন   যীত্য   তেরনা   আয  । 

াাঁেতেরাভ   খ্ুফ   কষ্ট  কত্য   ,   

ভুূত্তে য  জনে   ফত্   ত্ড়তেরাভ   । 

ফুেত্ত   াযতেরাভনা    আভায    স্বািে   আতভ   াতযত্য়তে    

নাতক   আতভ   সফাঁত্চ   থাকায   বাত্য   ক্লাি   । 

আভায   আয   নতুন   কত্য   মািা  কযায   ক্ষভতা   তেরনা , 

আতভ   সখ্াত্নই    ফত্   থাকত্ত   সচত্য়তেরাভ, 

আয   তকেুই   চায়তনত্তা । 

আতভ   সফাঁত্চ   না   সথত্ক   তনুঃত্তলত   ত্ত   সচত্য়তেরাভ   , 

ঠিক   সইভয়    একোাঁক   চড়াই    

াথয   সঠাকযাত্ত   ফেস্ত    তের  ... 

একটি   চড়াই   তায   ফেস্ততায   ভাত্েও   ভাথা   তুত্র   

আভায়   ফরত্রা ---- “ আভযা   পুতযত্য়   মাইনা  , 

আভযা   রাতপত্য়   োাঁতত্য়    সখ্ত্য়   সফড়াই  । 

আভযাও   একেু   ক্লাি   ই  , 

তফু    আভযা   এতেত্য়   চতর   ,   সথত্ভ   থাতকনা , 

আভযা   একাত্থ    থাকায   সচষ্টা   কতয   

আয   এত্ক   অনেত্ক   াাত্মেয   াত   ফাতড়সয়   তদই  । 

আনন্দ   সতা   এই   একাত্থ   থাকায   ভাত্েই   



আয   তায   ভাত্েই   সতা   ফাাঁচায   াথেকতা  । “  

                                      ( অনুফাদ – অভৃতা  
সচৌধুযী )   

  

 

Dolce      cielo    celeste  

Dipinto   di   azzurro   tenero  

E  voi   Verdi   monti   e  voi   

Valli   e   boschi , nuvole  

Che   la`  ,  verso  l’orizzonte  

Navigate   lente  ,  e   tu   sole   vicino    

Al   tramonto   che   spandi  questa  luce  

D’oro   nell’aria  ,  e   ogni   cosa   fai   tiepida   

Del    tuo   calore  ,  e    tu   aria   che  muovi  

I  miei   capelli   e   spiri    sulle   mie   

Guance  e  le   pagine   volti   dispettosa   

Del   quaderno  ove   scrivo …. 

State   insieme  ,   vi    date   come   la  mano    

Contenti   di  essere   uniti  , 

Di    essere   l’uno   all’altro   

Indispensabili  ,   di   essere   insieme    

Questo    miracolo   che   vedo  .  

 

Cieli celesti, Fazi, 2016 

 

 

ও   তভতষ্ট   নীরত্চ   আকা  



সতাভায  আকাযত্ে   ডুতফত্য়   তুতর    

সকউ   সমন   েতফ   আাঁকত্ে   , 

আয   সতাভযা   ফুজযো   াাড়   ,   উতেকা , 

সোোড়   আয   আকাত্য   সভত্ঘয  দর  , 

সতাভযা   ধীত্য   ধীত্য   সবত্   চত্রত্ো  তদকচক্রফাত্র  । 

অস্তোভী   ূমে   তুতভও   সতা   আত্ো   এত্দযই   ভাত্ে  , 

সঢত্র   তদত্িা   সতাভায   অপুযি   আত্রা  

 মা   ফাতাত্ক  নতুন   সানাযত্ে   যাতেত্য়   তুরত্ে  । 

শুধু   তক   তাই  , সতাভায  উত্তাত্   আজ  

ৃতথফীয  ভস্ত   তকেু   উত্তপ্ত । 

াত্থ  আত্ো  তুতভও   ফত্য়   চরা   ফাতা    

সতাভায  াওয়ায়  আভায   চুরগুত্রা   

 উত্ড়   এত্  োত্র  ড়ত্ে , 

আয   খ্াতায   সখ্ারা  াতাগুত্রা    

সমখ্াত্ন   আতভ   তরতখ্    

সতাভযা  একাত্থ  সজাে  সফাঁসধত্ো  সমন  ,  

সতাভযা   সমন   এত্ক  অত্যয  াত্থ    

সজাে   ফাাঁধাত্তই   আনন্দ  াও    

সতাভযা   এত্কয   সথত্ক   অনে   অতবন্ন । 

সতাভাত্দয   াত্থ   একাত্থ   থাকত্ত   থাকত্তই   

আতভ   তাই  এই   অত্রৌতককতা  স্পষ্ট   সদখ্ত্ত   াই  ।।  

                                       অনুফাদ  -  অভৃতা   
সচৌধুযী ।।        

 


