
সর্ বহারা অবর্শ্বাসী 
সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় 

আমার ঘবনষ্ঠ র্নু্ধর স্ত্রী 

বর্শ বসঙ্েগুঙ্ে এঙ্সঙ্ে, 

বিন্তু আমাঙ্ের সঙ্গ বেঙ্ে র্সঙ্র্ না,  

আে োর নীলষষ্ঠী । 

ব ৌর্ন র্ঙ্য়ঙ্স এই বনঙ্য় 

িে না চটুল রগ িরোম, 

এেন শুধু্ এিটা পােলা হাবস 

অঙ্নযর বর্শ্বাঙ্স নাবি 

আঘাে বেঙ্ে বনই । 
 

আর এি র্নু্ধ 

ব  প্রথম আমায় 

োত্র রােনীবেঙ্ে বটঙ্নবেল, 

োর আঙুঙ্ল বেবে 

এিটা নেুন পাথর র্সাঙ্না আংটট, 

আমার িুঞ্চিে ভুরু বেঙ্ে 

বস েুর্ বল গলায় র্লল - 

শরীরটা ভাঙ্লা  াঙ্ে না 

োই শাশুবি এটা পরঙ্ে র্লঙ্লন, 

মুনঙ্টান, না র্লা  ায় না । 

আমার মঙ্ন হল 

এ ব ন আমারই বনেস্ব পরােয় ! 
 

শ্রঙ্েয় অধ্যাপঙ্ির র্াবি, মাঙ্ে মাঙ্ে োাঁর 

আলাপচাবরো শুনঙ্ে... 

এেনও িে বিেু বশোর আঙ্ে 

আেই প্রথম বেেলাম, 

োাঁর েরোর বপেন বেঙ্ি 

গঙ্েঙ্শর মূবেব আটিাঙ্না । 

প্রশ্ন িবরবন, বেবন বনঙ্েই োনাঙ্লন 

েবিে ভারে বথঙ্ি বেঙ্ল এঙ্নঙ্ে, 

িী োরুে িাে না? 

সুন্দর মূবেবর স্থান 

বশা-বিঙ্সর র্েঙ্ল 

েরোর ওপঙ্র বিন, 

র্বলবন বস িথা - 

বসই ফি্িুবির র্ঙ্য়স আর বনই । 
 

র্ঙ্য়স হঙ্য়ঙ্ে োই বহঙ্র  াঞ্চে 

অনর্রে বহঙ্র  াঞ্চে, 

অঙ্নযর বর্শ্বাঙ্স আঘাে বেঙ্ে বনই... 

অঙ্নযর বর্শ্বাঙ্স আঘাে বেঙ্ে বনই... 

চেুবেবঙ্ি এে বর্শ্বাস 

বেনবেন বর্ঙ্ি  াঙ্ে, 

িে রিম বর্শ্বাস... 

ব  বগরুয়ার্ােী টিি িঙ্রঙ্ে, 

পরধ্ঙ্ম বর বশশুর রক্ত গিাঙ্র্ মাটটঙ্ে, 

চাটঙ্র্ িুিুঙ্র 

বসটাও োর েৃঢ় বর্শ্বাস । 

ধ্ঙ্ম বর ব  ধ্বোধ্ারী মঙ্ন িঙ্র, 

বমঙ্য়রা গান গাইঙ্ল 

গলার নবল বিঙ্ট বেওয়া হঙ্র্, 

বটবনস বেলঙ্ে চাইঙ্লও 

পরঙ্ে হঙ্র্ বর্ারো, 

বসটাও োর েৃঢ় বর্শ্বাস । 

ব  বপঙ্ট বর্ামা বর্াঁঙ্ধ্ 

 াঙ্ে ধ্বংঙ্সর বেঙ্ি, 

ব  বপবশ ফুবলঙ্য়, বোঁঙ্ো হাবস বহঙ্স 

পোনে িরঙ্ে চাইঙ্ে বগাটা বর্শ্বঙ্ি, 

এরা সর্াইঙ্ো বর্শ্বাসীর েল । 
 

সর্াই বর্শ্বাসী, বর্শ্বাসী, বর্শ্বাসী 

এি-এির্ার ভাঙা গলায় 

র্লঙ্ে ইঙ্ে িঙ্র 

অবর্শ্বাসীর েল োঙ্গা, 

েুবনয়ার সর্ বহারা অবর্শ্বাসীরা 

এি হও ! 
 

 

 

 

 



Manifesto for the faithless  
Sunil Gangopadhyay  

 

Wife of a dear friend,  

Has come dressed for the party.  

She won’t join us for dinner however.  

She is fasting. So that her  

Newborn is a boy.  

When young, we made  

Cheap fun of such customs. 

Now, I barely manage a flat smile.  

A belief cannot be hurt, I am told.   

The key finger of another comrade -  

who steered me into student politics -  

Boasts a polished new ring. 

He noticed my raised brows.  

“Not keeping well. Mom-in-law implored.  

Moonstone. Couldn’t say no”.  

Don’t know why,  

But I saw my own defeat  

in his trembling voice.     

An admired professor; I visit him often.  

Had much to learn, I assumed.  

Found a Ganesh today, stuck behind the door.  

“My son got it from South India.  

Wonderful art, isn’t it?” 

He reasoned. Not that I asked. 

Nor did I probe why  

A statuette would adorn  

A door and not a shelf for display.  

I am past such frivolity.  

With age, I feel defeated each day. 

Every day, I feel having lost.  



No belief can be hurt, they say.  

No belief can be offended, I hear.  

And each new day, a new belief 

Is born, and repeats itself. 

The saffron-clothed, who resolved  

That the blood of infant from  

Another faith must soak the earth  

For the dogs to lick, 

Has decided it to be his belief.  

The flag-bearing faithful 

Who declared that cords be cut  

If women dared to sing,  

And they be burkha-shielded  

While playing tennis, 

Has claimed his belief too. 

Those who tie bombs to their breast 

And march to annihilation,  

Or the brawny, who stomp on  

The world with a toothy smile, 

Also belong to the herd of believers.   

Believers, believers, believers 

Everyone a believer. 

Sometimes, with a broken voice  

I want to scream: 

“Wake up, you wretched non-believers,  

The faithless of the world, unite!” 

 

মূল বাাংলা থেকে অনুবাদ সায়নকদব থ ৌধুরী  

Translated from the Bengali poem Shorbohara Obishashi  
by Sayandeb Chowdhury 

 

 

 

 


