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                       িবনায়ক   দােমাদর   সাভারকর   -   িহ��ু  
 
িবনায়াক   দােমাদর   সাভারকর   (�ম   ২৮,   ১৮83৩   -   �ফ�য়ারী   ২   26,   ১৯66))   একজন   ভারতীয়   �াধীনতাপ�ী   কম�,  
রাজনীিতিবদ   পাশাপািশ   কিব,   �লখক   এবং   নাট�কার   িছেলন।   িতিন   িহ� ু  সং�ৃিতেত   বেণ�র   ব�ব�া   �ভেঙ   �ফলা   এবং   িহ� ু 
ধেম�   ধম�া�িরত   িহ�েুদর   পুনরায়   �পা�র   করার   পে�   মত   �দন।   "ক�না   করা   জািত"   িহসােব   সি�িলত   "িহ�"ু   পিরচয়  
�তিরর   জন�   সাভারকর   িহ��ু   (িহ��ু)   শ��   �তির   কেরিছেলন।   তাঁর   রাজৈনিতক   দশ�েন   ইউ�িলটািরজম,   �রশনািলজম  
এবং   পিজ�িভজম,   িহউম�ািনজম   ও   ইউিনভাস�ািলজম,   ��াকেম�জম   এবং   িরেয়িলজেমর   উপাদান   িছল।  
 
বাল   গ�াধর   িতলেকর   সুপািরশ   তােক   ল�েন   �লারিশপ   �পেত   সহায়তা   কেরিছল   �যখােন   িতিন   পাঁচ   বছর   অিতবািহত  
কেরিছেলন;   ল�েন   িতিন   সম�   ইউেরােপ   িব�বীেদর   এক�   �নটওয়াক�    �তির   কেরিছেলন   এবং   আে�ালেনর   �বৗি�ক   িভি�  
সরবরােহ   সহায়তা   কেরিছেলন,   ভগত   িসং   এবং   সুভাষচ�   বসুর   মেতা   িব�বীরা   সাভারকরেক   িব�েবর   একজন   ব�ি��  
িহসােব   িবেবচনা   কেরিছেলন।   আ�ামান   ও   িনেকাবর   �ীপপুে�   তাঁর   কারাবােসর   আেগ   পয��   সাভারকরেক   অত��  
স�ািনত   করা   হেয়িছল।   
 
"আ�য��েপ   এ�   �দিশ�ত   হেত   পাের,   িমঃ   সাভারকর   এবং   িমঃ   িজ�াহ,   দ�ু   �দশ   বনাম   দ�ু   �দশ   ইসু�েত   এেক   অপেরর  
িবেরািধতা   করার   পিরবেত�    এ   স�েক�    পুেরাপুির   একমত।   উভয়ই   একমত   হয়   না,   �কবল   স�ত   হয়   না,   তেব   �জার   �দয়,  
�য   আেছ   ভারেত   দ�ু   জািত   —   এক�   মসুিলম   জািত   এবং   অন��   িহ� ু  জািত।   উভয়   জািতর   �য   িনয়ম   ও   শেত� র   িভি�েত  
বসবাস   করা   উিচত   �স   স�েক� ই   তারা   িভ�।   িম।   িজ�াহ   বেলেছন   ভারতেক   দ�ু,   পািক�ান   এবং   িহ��ুানেক   িবভ�   করা  
উিচত,   মসুিলম   জািত   পািক�ান   দখল   করেব   এবং   িহ� ু  জািত   িহ��ুান   দখল   করেব।   অন�িদেক   িমঃ   সাভারকর   �জার   িদেয়  
বেলেছন   �য   ভারেত   দ�ু   জািত   হেলও   ভারত   দ�ু   অংেশ   িবভ�   হেব   না,   এক�   মসুলমােনর   জন�   এবং   অপর�   িহ�েুদর  
জন�;   �য   দ�ু   �দশ   এক�   �দেশ   বাস   করেব   এবং   এক�   একক   সংিবধােনর   আওতাধীন   জীবনযাপন   করেব;   সংিবধান   এমন  
হেব   �য   িহ� ু  জািত   তার   কারেণ   এক�   �ধান   অব�ান   অিধকার   করেত   স�ম   হেব   এবং   মসুিলম   জািত   �বেঁচ   থাকার   জন�  
�তির   হেব   িপ   িহ� ু  জািতর   সােথ   অধীন�   সহেযািগতার   অব�ান।   "  
 
উ:   িহ�েু�র   িবষেয়  
 
১.   সেব�াপির   এই   পৃিথবী   জেুড়   যতদরূ   মানেুষর   িচি�ত   ততই   একমা�   জািত   -   মানব   জািত,   এক�   সাধারণ   র�,   মানেুষর  
র�     �ারা   জীিবত।   অন�ান�   সম�   আলাপ   �সরা   অ�ায়ী,   এক�   অ�ায়ী   এবং   �কবল   অেপ�াকৃত   সত�।   (...)   এমনিক   এ�  
হ'ল,   আ�ামানেদর   আিদবাসীরাও   তােদর   িশরােত   তথাকিথত   আয�   র�     িছ�েয়   ছাড়া   িকছু   নয়   are   সত�ই   �য   দািব   করেত  
পাের   তার   সম�   কথা   বলেত   �গেল   হ'ল   একজেনর   িশরায়   সম�   মানবজািতর   র�     রেয়েছ।   �ম�   �থেক   �ম�েত   মানেুষর  
�মৗিলক   unityক�   সত�,   অন�   সব   িকছু   �কবল   তুলনামলূকভােব   তাই।  
  
২.   আমরা   ব�ু-ধম�-সংেঘর   �িত   আমােদর   ভালবাসা,   �শংসা   এবং   ��ার   জন�   কারও   কােছ   ফল�সূ   হই   না।   ওরা   সবাই  
আমােদর।   তােদর   �গৗরব   আমােদর   এবং   তােদর   ব�থ�তা।  
িহ��ু,   
 
৩.   আমরা   সকেলই   িহ� ু  এবং   এক   সাধারণ   রে�র   মািলক।   আমােদর   মেধ�   িকছু   �জন   এবং   িকছু   জা�ামা;   তেব   �জন   বা  
জা�ামাস   —   আমরা   সকেলই   িহ� ু  এবং   সাধারণ   রে�র   মািলক।   আমােদর   মেধ�   িকছু   মিন�,   �কউ,   �পি��;   িকছু  
আধ�াি�ক   এবং   িকছু   নাি�ক।   তেব   এেক�রবাদী   বা   নাি�ক   —   আমরা   সকেলই   িহ� ু  এবং   এক�   সাধারণ   রে�র   মািলক।  
আমরা   �কবল   এক�   জািত   নই,   জািত,   জ�গত   �াতৃ�।   অন�   িকছুই   গণনা   করা   হয়   না,   এটা   �দয়   ��   সব   পের।   আমরা  
অনভুব   কির   �য   একই   �াচীন   র��   রাম   ও   কৃ�,   ব�ু   ও   মহাভীর,   নানক   এবং   �চতন�,   বাসভা   এবং   মাধব,   �রািহদাস  
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এবং   িত�েভলভুার   �কােস�   িশরা   �থেক   িশরা   পয��,   �দয়   �থেক   �দয়   পয��   �ি�ত   হয়।  
 
আমরা   অনভুব   কির   �য   আমরা   এক�   �জ�,   রে�র   সবেচেয়   ি�য়   ব�েন   আব�   এক�   জািত   এবং   তাই   এ�   অবশ�ই   তা  
হওয়া   উিচত।  
 
৪.   আমােদর   s�ররা   সং�ৃত   ভাষায়   কথা   বেলেছন;   আমােদর   agesিষরা   সং�ৃত   ভাষায়   িচ�া   কেরিছেলন,   আমােদর  
কিবরা   সং�ৃত   ভাষায়   িলেখিছেলন।   আমােদর   মেধ�   যা   সেব�া�ম   -   সেব�া�ম   িচ�াভাবনা,   �সরা   ধারণা,   �সরা   লাইন�িল  
সং�ৃত   ভাষায়   িনেজেক   পিরধান   করার   জন�   সহজাতভােব   �চ�া   কের।   ল�   ল�   মানেুষর   কােছ   এ�   এখনও   তােদর  
s�েরর   ভাষা;   অেন�র   কােছ   এ�   তােদর   পূব�পু�ষেদর   ভাষা;   সবার   কােছ   এ�   ভাষার   সমান   ����;   এক�   সাধারণ  
উ�রািধকার,   এক�   সাধারণ   ধন   যা   আমােদর   �বান   ভাষার   সম�   পিরবারেক   সম�ৃ   কের।   
 
৫.   �য   ভারতেক  
িস�ু   �থেক   িস�ু   পয��   সম�ু   (িস�ু   সম�ু   সম�ু)   বেল  
অিভিহত   কের   তার   িপতৃভূিম   (বাপূব�পু�েষর   �দশ)   এবং   পিব�   ভূিম  
�কানওেসই   ব�ি�   যােক   িহ� ু  িহসােব   আখ�ািয়ত   করা   হেব   এবং   �রণ   করা   হেব।  
 
Our.   আমােদর   �দশে�িমক   ও   স�া�   মেনর   �বান   (�বান   িনেবিদতা)   িস�ু   �থেক   সমেু�র   জন�   আমােদর   জিম�েক   তার  
ফাদারল�া�   িহসােব   �হণ   কেরিছেলন।   িতিন   সত�ই   এ�েক   পছ�   কেরিছেলন   এবং   আমােদর   জািত   যিদ   �াধীন   হত   তেব  
আমরা   এই   জাতীয়   ��মময়   আ�ার   উপর   নাগিরকে�র   অিধকারেক   �থম   �দান   করতাম।   সুতরাং   �থম   অপিরহায�  
িকছুটা   হেলও   তার   ��ে�   ভাল   রাখেত   বলা   �যেত   পাের।   িহ� ু  িপতৃপু�েষর   সাধারণ   রে�র   ি�তীয়   �েয়াজনীয়�   অবশ�ই  
তবওু   এবং   অগত�া   এই   জাতীয়   ��ে�   অনপুি�ত   থাকেত   হেব।   �কানও   িহ�রু   সােথ   িববােহর   ধম�য়   অন�ুান,   যা   সত�ই  
িফউজ   হয়   এবং   সব�জনীনভােব   এ�   করার   জন�   �ীকৃত   হয়,   দ'ুজনেক   এক   কের   এই   অেযাগ�তা   অপসারণ   করার   কথা   বলা  
�যেত   পাের।   তেব   যিদও   এই   ি�তীয়   �েয়াজনীয়�   ব�থ�   হেয়েছ,   তেব   তার   ��ে�   ভালভােবই   ধের   রাখার   জন�,   িহ�েু�র  
তৃতীয়   ���পূণ�   �যাগ�তা   তােক   িহ� ু  িহসােব   �ীকৃিত   �দওয়ার   অিধকার   িদেয়েছ।   কারণ,   িতিন   আমােদর   সং�ৃিত  
অবল�ন   কেরিছেলন   এবং   আমােদর   ভূিমেক   তাঁর   পিব�ভূিম   [sic]   িহসােব   উপাসনা   করেত   এেসিছেলন।   িতিন   অনভুব  
কেরিছেলন   �য   িতিন   একজন   িহ� ু  এবং   এ�   হ'ল   সম�   �যুি�   ছাড়াও   আসল   এবং   সবেচেয়   ���পূণ�   পরী�া।   তেব  
আমােদর   অবশ�ই   ভুেল   �গেল   চলেব   না   �য   িহ�বুােদর   �েয়াজনীয়তা�   আমােদর   �সই   অেথ�   িনধ�ারণ   করেত   হেব   �য   শ��  
আসেল   �চুর   সংখ�াগির�   মানষু   ব�বহার   কেরেছন।   এবং   তাই   আমােদর   অবশ�ই   বলেত   হেব   �য   িহ�েুত   অ-িহ� ু  িপতৃে�র  
�য   �কানও   �পা�র   িহ� ু  হেত   পাের,   যিদ   সত�ই   সত�বাদী   হয়   তেব   �স   আমােদর   জিম�েক   তার   �দশ   িহসােব   �হণ   কের  
এবং   িহ�েুক   িবেয়   কের,   এইভােব   আমােদর   ভূিম�েক   সত�   িপতৃভূিম   িহসােব   ভালবাসেত   আেস   ,   এবং   আমােদর   সং�ৃিত  
�হণ   কের   এবং   এইভােব   পুণ�ভূ   িহসােব   আমােদর   ভূিমেক   উপাসনা   কের।   এই   জাতীয়   ইউিনয়েনর   িশ�রা,   অন�  
িজিনস�িল   সমান   হওয়ার   িবষয়�   সবেচেয়   �জারােলাভােব   িহ� ু  হেব।  
 
“.   "�শষ   অবিধ   িস�ুরা   �য   জািত   এবং   এক�   �দশ   �িত�ার   কাজ   কেরিছল,   অেযাধ�ার   বীর�পূণ�   রাজপু�   যখন   িসেলােন  
এক�   িবজয়ী   �েবশ   কেরিছল   এবং   বা�েব   পুেরা   জিম�   িহমালয়   �থেক   আনা   হেয়িছল   তখন   তার   �ভৗগিলক   সীমা�   খুেঁজ  
�পেয়িছল   এবং   তার   �ভৗগিলক   সীমােত   �পৗঁেছিছল   last   এক�   সাব�েভৗম   �দালাচেল   সম�ু।   �যিদন   িবজেয়র   �ঘাড়া  
অপিরবিত� ত   ও   অপিরবত� নীয়   িফের   আসল,   সাব�েভৗমে�র   মহান   সাদা   ছাতা   রামচে�র   �সই   রাজকীয়   িসংহাসেনর   উপের  
উেঠ   এেসিছল,   বীর,   রামচ�   ভাল,   এবং   তাঁর   �িত   এক�   ��মময়   আনগুত�   শপথ   কেরিছেলন,   �কবল   আয�   রাজকন�ারা  
নয়   by   র�,   তেব   হনমুান,   সু�ীব,   িবিবষণ   দি�ণ   �থেক   -   এই   িদন�   িছল   আমােদর   িহ� ু  মানেুষর   আসল   জ�িদন-   এ�  
সত�ই   আমােদর   জাতীয়   িদন   িছল:   আয�   এবং   আনািরয়ানরা   িনেজরাই   এক�   �লাক   িহসােব   বনুন   এক�   জািত   িহসােব  
জ��হণ   কেরিছল।  
 
খ।   বই   �থেক   িকছু   অংশ।  
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১.   অতীেতর   এই   আেদেশর   এক�   অিত   ���পূণ�   উপাদান   যা   আমরা   অ�ভােব   চািলেয়িছ   এবং   যা   ইিতহােসর   ডা�িবেন  
�ফেল   �দওয়ার   �যাগ�,   তা   হ'ল   কেঠার   বণ�বাদী   ব�ব�া   system   এই   িসে�ম�   আমােদর   িহ� ু  সমাজেক   এেক   অপেরর   সােথ  
িচরকাল   যুে�,   এত�িল   �ু�   টুকেরা   টুকেরা   টুকেরা   টুকেরা   টুকেরা   কেরেছ।   মি�র,   রা�াঘাট,   বািড়ঘর,   চা�রী,   �াম  
পিরষদ   �থেক   ��   কের   আইন   ও   আইনসভার   �িত�ােনর   কােছ   এ�   �কবল   দ�ু   িহ�রু   মেধ�   িচর�ন   সংঘােতর   ছাঁটাই  
inj◌ুিকেয়   িদেয়েছ;   আমােদর   unityক�েক   দবু�ল   কের   এবং   �য   �কানও   বািহ�ক   �মিকর   িব�ে�   unitedক�ব�   থাকার  
সংক�েক   দবু�ল   কের।   এ�   িহ� ু  রাে�র   ধারণার   সবেচেয়   বড়   �িতব�কতা।  
  
২.   অ�শৃ�তার   অনশুীলন   হ'ল   এক�   পাপ,   মানবতার   উপর   এক�   দাগ   এবং   িকছুই   এ�েক   ন�ায়স�ত   করেত   পাের   না।  
�কবল   �সই   অ�শৃ�   িবেবচনা   ক�ন   যা   কারওর   �াে��র   জন�   �িতকারক,   সহ-মানব   নয়।   এই   �বাকা   ভাঙা   ভাঙা  
আমােদর   �কা�   �কা�   িহ� ু  ভাইেক   মলূ   ��ােত   িনেয়   আসেব।   তারা   িবিভ�   সামেথ��   �দেশর   �সবা   করেব   এবং   তার   স�ান  
র�া   করেব।  
 
৩.   িহ� ু  ধেম�   পুনিন�ম�াণেক   অ�ীকার   করার   মখূ�তা   এক�   আ�-�ংসা�ক।   কত   সহেজই   িহ�রুা   ইসলাম   বা   ি��ধেম�  
�পা�িরত   হয়   তােদর   নতুন   িমিলয়েন   িমেশ   যায়।   তবওু   একই   সুেযাগ�   �কানও   অ-িহ�েুদর   জন�   পাওয়া   যায়   না   যারা  
িব�ােসর   িবষয়   িহসােব   তাঁর   ভাঁজ   িফের   �যেত   বা   িহ� ু  ধম�   �হণ   করেত   আ�িরকভােব   ই�া   করেত   পাের।   এই   ঝাঁ�িন  
আমােদর   সংখ�া   ��তরভােব   �াস   কের   এবং   িহ� ু  স�দায়েক   �পা�র   কারখানার   জন�   ��ত   ��িতর   ���   িহসােব  
পিরণত   কের   যা   সব�দা   তােদর   সংখ�া�িল   �ফালােত   �দখেছ,   ব�বার   ি�লথ   বা   �েরািচত   �ারা   by   িনছক   দiৃction◌়  
িব�ােসর   �ারা   যারা   অন�   িব�ােস   �পা�িরত   কেরেছ   তােদর   িব�ে�   আমার   িকছুই   �নই।   তেব   এরকম   উদাহরণ   িবরল।  
এমন   িকছু   পুরাতন   ধারণার   কারেণ   �কন   আমরা   আমােদর   সংখ�া   বিৃ�র   অনমুিত   �দব   না   যা   এমন   �কানও   শা�ীয়  
অনেুমাদনও   �নই   যা   আমরা   িহ� ু  ধেম�   �পা�র   করেত   পাির   না?  
 
৪.   যিদও   ফুল�   সু�র   ফুেলর   মেধ�   সু�র   �গালােপর   বণ�না   িদেয়   সু�র,   তেব   এ�   সম�   িকছু   বণ�না   ছাড়াই   অস�ূণ�   হেব  
—   এর   মলূ,   ডাল,   সার   এবং   পুি��িল   �য   এ�   ধের   �রেখেছ,   তাজা   এবং   �কেনা   পাতা   �থেকও   কাঁটা,   তার   সম�   মা�ায়  
�গালােপর   �সৗ�য��   ধারণার   জন�।   �তমিনভােব   একজন   মানেুষর   জীবনী�ে�র   জন�   তােক   '�যমন   আেছ'   �তমিন   '�যমন  
হওয়া   উিচত'   �তমিন   মাথা   �থেক   পা   পয��   উপ�াপন   করা   দরকার,   এর   �চেয়   �বিশ   িকছুই,   কম   িকছুই   নয়,   যতটা   ��  
এবং   বা�েবর   কােছ   সত�   হেত   পাের।   যা   বলা   বা   অ�ত�ািশত,   যা   িব�তকর   বা   �শংসনীয়,   যা   িকছু   আেছ   তা   িনিষ�   ও  
ভয়   ছাড়াই   নিথভু�   করেত   হেব।   ...   তবওু,   আিম   এক�   �িত�িত   �রেখিছ   �য   আিম   আমার   প�   �থেক   কমপে�   রঙ   এবং  
প�পাত   সহ,   �কাশ   করার   দরকার   যা   আেছ   তা   �কাশ   কেরিছ।  
 
৫.   'দ�ুেদর   িনমূ�ল   কের   আিম   পৃিথবীর   উপেরর   ওজন   কিমেয়   িদেয়িছ।   আিম   �রাজ�   �িত�া   কের   এবং   ধম�েক   বাঁিচেয়  
�দশেক   উ�ার   কেরিছ।   আিম   আমার   উপর   �য   �চ�   �াি�   ছিড়েয়   িদেয়িছ   তা   কাঁপােনার   জন�   িনেজেক   �বেট   ধরলাম।  
আিম   ঘুিমেয়   িছলাম,   তাহেল   �কন   তুিম   আমার   ি�য়তম   আমােক   জািগেয়   তুেলছ?   '  
ইংেরিজ   অনবুাদ.   'িশবাজীর   উ�সব'   কিবতা�   �থেক   (এবং   �া�িরত   'ভাওয়ািন   তেরায়ার   িচ�')   যা   �কসাির�র  
স�াদকীয়   কলাম�িলেত   �কািশত   হেয়িছল।   
 
Now.   এখনও   অবিধ   আমরা   মহারা�ীয়রা   বেল   এেসিছ   �য   িশবািজ   উ�সব   �কবল   এক�   historicalিতহািসক   �ৃিতেসৗধ  
এবং   এ�র   �কানও   রাজৈনিতক   বণ�   �নই।   তেব   আমরা   এখােন   নািসেকর   �য   উ�সব�   আেয়াজন   কেরিছ   তা  
historicalিতহািসক   এবং   রাজৈনিতক   উভয়ই।   িশবািজ   মহারােজর   মেতা   তােদর   �দেশর   �াধীনতার   জন�   সং�াম   করার  
স�মতা   �কবলমা�   �সই   �লাকেদরই   রেয়েছ,   তাঁর   �ৃিত   �রেণ   এক�   উ�সব   আেয়াজন   ও   উদযাপেনর   আসল   অিধকার  
রেয়েছ।   আমােদর   মলূ   ল��   অবশ�ই   colonপিনেবিশক   শাসেনর   িবিধ   �ভেঙ   �ফলার   িদেক   সেচ�   হওয়া।   যিদ   আমােদর  
একমা�   ল��   িবেদশী   শাসেন   �া���   �বাধ   কের,   চিব�যু�   �বতন   অজ� ন   কের,   ট�া�   �াস   করা,   িকছু   আইন   এখােন   এবং  
�সখােন   িমি�ত   করা,   এবং   খাওয়া,   আরামদায়ক   জীবনযাপন,   �পনশন   উপাজ� ন   এবং   পয�া�   পিরমােণ   িনেজেক   সুরি�ত  
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করার   মেতা   অিনবায�   িবষেয়   সরকােরর   সােথ   শাি�পূণ�   আলাপচারী   হওয়া   be   সুেযাগ-সুিবধা   -   তেব   এই   উ�সব�  
আপনার   বা   িশবািজর   পে�   নয়,   ি��শেদর   পে�   ব�ী   সব�েশষ   �পেশায়া   বািজ   রাওেয়র!   এখােন   আমরা   িব�ব   �দবতা  
িশবািজ   মহারাজেক   অনেুরাধ   করিছ,   যােত   িতিন   আমােদর   সকেলর   মেধ�   �সই   শি�   অন�ুািণত   করেত   এবং   �েরািচত  
করেত   পােরন।   পিরি�িতর   উপর   িনভ� র   কের   আমােদর   উপায়�িল   পিরবিত� ত   হেত   পাের,   তেব   �শষ�   আেলাচনা   সােপে�  
নয়   এবং   �সই   পিরণিত�   আমােদর   মাতৃভূিমর   জন�   স�ূণ�   এবং   স�ূণ�   �াধীনতা।  
 
Every.   �েত�ক   ব�ি�ই   িহ�,ু   িযিন   এই   ভারতভূিম,   িস�ু   �থেক   সম�ু   পয��   এই   ভূিম,   তাঁর   িপতৃভূিম   এবং   পিব�ভূিম  
িহসােব,   অথ�াৎ   তাঁর   ধেম�র   উ�েসর   ভূিম   (…)   ফল��প   তথাকিথত   আিদবাসী   এবং   এই   �দশ�েক   ভূিষত   কেরন   own   বা  
পাব�ত�   উপজািতরাও   িহ�:ু   কারণ   ভারত   তােদর   িপতৃভূিম   �তমিন   �য   �কানও   ধম�   বা   উপাসনা   অনসুরণ   কের   তার  
পিব�ভূিম।  
 
৮.   আরএসএেসর   একজন   ব�ি�র   এিপটাফ   হেব:   িতিন   জ��হণ   কেরেছন,   শখায়   িগেয়িছেলন   এবং   মারা   �গেছন।  
 
৯.   "িহ��ুান"   নাম�   অবশ�ই   আমােদর   �দেশর   আিপল   হেত   থাকেব।   িস�ু   একই   মলূ   শ��   �থেক   উ�ূত   ভারত,   িহ�  
ইত�ািদ   অন�ান�   নাম   ব�বহার   করা   �যেত   পাের   তেব   �কবল   একই   ধারণা�   �বাঝােত   ব�বহার   করা   �যেত   পাের   -   িহ�েুদর  
মরণভূিম,   এক�   �দশ   যা   িহ� ু  জািতর   আবাস।   আয�বধ�,   ভারত-ভূিম   এবং   এই   জাতীয়   অন�ান�   নাম   অবশ�ই   আমােদর  
মাতৃভূিমর   �াচীন   এবং   সব�ািধক   লািলত   �িতিলিপ   এবং   সং�ৃত   অিভজাতেদর   কােছ   আেবদন   অিবরত   রাখেবন।   িহ�েুদর  
মাতৃভূিম   অবশ�ই   বলা   উিচত   তেব   "িহ��ুান"   বলা   উিচত,   এই   �জেদই   আমােদর   �কানও   িহ�-ুিহ� ু  �দশবাসীর   সােথ  
�কানও   অজানা   বা   অবমাননা   জিড়ত   নয়।   আমােদর   পাস�   এবং   ি��ান   �দশবাসী   ইিতমেধ�   আমােদর   কােছ  
সাং�ৃিতকভােব   অেনক   অন�ুপ   এবং   খুব   �দশে�িমক   এবং   অ�াংেলা-ইি�য়ানরা   এতটা   �বধ   িভি�েত   আমােদর   িহ�েুদর  
সােথ   তাল   িমলেত   অ�ীকার   করেতও   �বাধগম�।  
 
১০.   "সং�ৃত   হ'ল   আমােদর"   �দবভাষা   ""   আমােদর   পিব�   ভাষা   এবং   "সং�ৃত   িন�"   িহি�,   িহি�   যা   সং�ৃত   �থেক   উ�ূত  
এবং   পরবত�কােল   তার   পুি�   আঁকায়,   তা   হ'ল   আমােদর   ''   �   ''   (রা�ভাষা)   ১২   [এফ   .১২]   আমােদর   বত� মান   জাতীয়   ভাষা  
languages-   িবে�র   �াচীন   ভাষা�িলর   মেধ�   সবেচেয়   ধনী   ও   সব�ািধক   সং�ৃত   হওয়া   ছাড়াও   আমােদর   কােছ   িহ�েুদর  
কােছ   সং�ৃত   ভাষা   হ'ল   পিব�তম   িজ�া।আমােদর   ধম���,   ইিতহাস,   দশ�ন   এবং   সং�ৃিত   রেয়েছ   সং�ৃত   সািহেত�   িশকড়�িল  
এত   গভীরভােব   িনমি�ত   হেয়েছ   �য   এ�   আমােদর   বেণ�র   মি��েক   �পা�িরত   কের   �তােল   mother   আমােদর   মাতৃভাষার  
সংখ�াগির�   জননী,   িতিন   বাকী   অংশ�িল   তার   �েন   �ন�পান   কেরেছন।   সং�ৃত   �থেক   উ�ূত   বা   �া�   করা   সম�   িহ� ু 
ভাষা   আজ   বত� মান   current   এ�   �কবল   সং�ৃত   ভাষােত   আ�িনেয়াগ   কের   জীবেনর   উ�সেত   �বেড়   উঠেত   ও   িবকাশ  
লাভ   করেত   পাের   therefore   সুতরাং   সং�ৃত   ভাষা   িহ� ু  যুবকেদর   জন�   �পদী   পাঠ��েমর   এক�   অপিরহায�   উপাদান  
হেত   হেব  
 
11.   ১১.   ধম�   এক�   শি�শালী   উে�শ�   শি�।   তাই   ধষ�ণও   তাই   where   তেব   �কাথায়   reli   রাইপাইন   এবং   র �াপাইন   �ারা  
চািলত   িগয়ন   ধেম�র   এক   দাসী   িহসােব   কাজ   কের,   একসােথ   এ�িল   �ারা   উ�পািদত   �েপিলং   শি�   �কবল   তােদর  
�শাভাযা�ায়   তােদর   িপছেন   �ফেল   আসা   মানব   দদু�শা   এবং   �ংসা�কতার   �গৗরব   �ারা   সমান   হয়।   �গ�   ও   নরক   এক�  
সাধারণ   ঘটনা   �তির   কের   -   এ   জাতীয়   বািহনী   িছল,   অত�িধক   ��ােধ,   �যিদন   �সিদন   ভারতেক   অবাক   কের   িদেয়িছল  
�যিদন   মাহমদু   গজনভী   িস�ু   �পিরেয়   তাঁেক   আ�মণ   কেরিছেলন।  
১৯২৩.  
 
১২.   “িহ� ু  সংঘিন�   দল   িহ��ুােনর   ভিবষ�ত   সংিবধানেক   িব�ৃত   নীিতেক   িভি�   কের   গেড়   �তালার   ল��   িনেয়েছ   �য   বণ�  
বা   বণ�,   বণ�   বা   ধম�   িনিব�েশেষ   সকল   নাগিরেকর   সমান   অিধকার   এবং   বাধ�বাধকতা   থাকা   উিচত,   যিদ   তারা   একেচ�য়া  
এবং   িনেবিদত   আনগুেত�র   অিধকারী   হয়   এবং   িহ��ুািন   রােজ�।   বাক   �াধীনতা,   িবেবেকর   �াধীনতা,   উপাসনা,   �মলােমশা  
ইত�ািদর   �মৗিলক   অিধকার�িল   সকল   নাগিরক   একসােথ   উপেভাগ   করেবন।   জাতীয়   জ�ির   অব�ার   জনগেণর   শাি�   ও  
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শ�ৃলা   র�ার   �ােথ�   তােদর   উপর   যা   িকছু   িবিধিনেষধ   আেরাপ   করা   হেব   তা   �কবলমা�   ধম�য়   বা   বণ�গত   িবেবচনার  
িভি�েত   নয়,   সাধারণ   জাতীয়   িভি�েত   হেব।   "..."   �কানও   মেনাভাব   এমনিক   জাতীয়   হেত   পাের   না   এমনিক   এর   �চেয়  
আ�িলক   অেথ�   এবং   এ�   সাধারণভােব   এই   মেনাভাব�   কাট�    সূে�   'এক   ব�ি�   এক�   �ভাট'   �ারা   �কািশত   হয়।   এ�  
পির�ার   কের   �দেব   �য   িহ� ু  জািতর   ধারণা   �কানওভােবই   এক�   সাধারণ   ভারতীয়   জািত,   এক�   সংযু�   িহ��ুান   রাে�র  
িবকােশর   সােথ   অসাম�স�পূণ�   নয়   �যখােন   সম�   স�দায়   এবং   িবভাগ,   বণ�   এবং   ধম�,   বণ�   এবং   ধম�,   িহ�,ু   মসুলমান,  
ি��ান   ,   অ�াংেলা-ইি�য়ানস   ইত�ািদেক   িনখুতঁ   সােম�র   শেত�    একে�   একে�   এক�   রাজৈনিতক   রােজ�   একি�ত   করা   �যেত  
পাের।   "..."   তেব   ব�বহািরক   রাজনীিতর   �যমন   �েয়াজন   হয়,   �তমিন   িহ� ু  সংঘিন�রাও   আমােদর   অ-িহ� ু 
�দশবাসীেদরেক   মিু�   িদেত   চাইেছ   সে�েহর   ভুত,   আমরা   �জার   িদেয়   ��ত   �য   সংখ�ালঘুেদর   তােদর   ধম�,   সং�ৃিত   এবং  
ভাষা   স�িক� ত   আইনী   অিধকােরর   ���েপ   গ�ারাি�   �দওয়া   হেব:   এক�   শেত�    �য   সংখ�াগিরে�র   সমান   অিধকারও  
অবশ�ই   �কানও   অব�ােতই   অেঘািষত   হওয়া   উিচত   নয়।   বা   বািতল   করা   হেয়েছ।   �েত�ক�   সংখ�ালঘুেত   তােদর   িশ�েদর  
তােদর   িনজ�   ভাষায়,   তােদর   িনজ�   ধম�য়   বা   সাং�ৃিতক   �িত�ান�িলেত   �িশ�ণ   �দওয়ার   জন�   পৃথক   �ুল   থাকেত   পাের  
এবং   এ�িলর   জন�   সরকারী   সহায়তাও   �পেত   পাের   তেব   সব�দা   তারা   সাধারণ   শরণাপে�র   উপর   �েদয়   কেরর   অনপুােত।  
একই   নীিত   অবশ�ই   অবশ�ই   সংখ�াগির�েদর   ��ে�   ভাল   রাখেত   হেব।   "  
 
১৩.   চূড়া�   যুে�   জয়লােভর   পের,   মসুলমানরা   যখন   তী�   বাতােসর   মেতা   িস�ু   িদেয়   িহং�ভােব   ছুেট   এেসিছল,   তারা   �বিদক  
িহ�েুদর   �চেয়ও   িনম�মভােব   এই   �বৗ�েদর   িশরে�দ   কের   চেলেছ।   কারণ,   �বিদক   িহ�রুা   �িত�   জায়গায়   আলাদা  
আলাদাভােব   বা   �ত�ভােব   লড়াই   করিছল   এবং   তাই   তারা   মসুলমানেদর   মেন   কমপে�   িকছুটা   িব�য়   ও   স�ােসর   আ�মণ  
কেরিছল।   িক�   �বৗ�   িবহার   এবং   �বৗ�   অ�েল   �কানও   সশ�   িবেরাধীতা   না   থাকায়   মসুলমানরা   �কানও   শাকসবিজ  
কাটার   মেতা   সহেজই   তােদর   �কেট   �ফেলিছল।  
 
১৪.   আমােদর   এই   অথ�হীন   তেব   অিচি�ত   ব�ুরা   তােদর   ���িলেক   বা�বতার   জন�   িনেয়   যায়।   এ   কারেণই   তারা  
সা�দািয়ক   জটলা   �থেক   অধীর   এবং   তােদরেক   সা�দািয়ক   সংগঠেনর   কােছ   দায়ী   কের।   তেব   শ�   সত��   হ'ল  
তথাকিথত   সা�দািয়ক   ���িল   িক�   িহ� ু  এবং   �মাসেলমেদর   মেধ�   কেয়ক   শতা�ী   সাং�ৃিতক,   ধম�য়   এবং   জাতীয়  
�বিরতা   আমােদর   হােত   তুেল   �দওয়া   এক�   উ�রািধকার।   যখন   সময়   পাকা   হয়   আপিন   তােদর   সমাধান   করেত   পােরন;  
তেব   আপিন   �কবল   তােদর   �ীকৃিত   অ�ীকার   কের   তােদর   দমন   করেত   পারেবন   না।   গভীর-বিধ�ত   �রাগ�েক   উেপ�া  
করার   �চেয়   এ�   িনণ�য়   এবং   িচিক�সা   করা   আরও   িনরাপদ।   আসুন   আমরা   সাহেসর   সােথ   তারা   �যমন   অ�ীিতকর  
ঘটনা�িলর   মেুখামিুখ   হই।   ভারতেক   আজ   একক   এবং   একজাতীয়   জািত   িহসােব   ধের   �নওয়া   যায়   না,   তেব   িবপরীেত   মলূত  
দ�ু   জািত   রেয়েছ;   ভারেত   িহ� ু  ও   �মাসেলমরা।   এবং   �যমন�   িবে�র   অেনক   �দেশ   একই   পিরি�িতেত   ঘেটেছ   আমরা  
পিরি�িত   অনসুাের   করণীয়   সেব�া��   হ'ল   এক�   ভারতীয়   রা�   গঠন   করা   �যখােন   কাউেকই   �কানও   িবেশষ   �িতিনিধে�র  
অনমুিত   �দওয়া   হয়   না   এবং   কাউেক   তার   �কনার   জন�   অিতির�   দামও   �দওয়া   হয়   না   রাে�র   �িত   আনগুত�।   তার  
�িতর�ায়   লড়াই   করার   জন�   মাতৃভূিমর   �ছেলরা   নয়,   ভাড়ােট   �বতন   �দওয়া   হয়   এবং   িকেন   �দওয়া   হয়।  
 
িস   কিবতা   
 
1.   ওেহ   িশবািজ!   আয�েদর   এই   ভূিমেত  
বারবার   ��ে�র   (অ-ভারতীয়)   �ারা   আ�মণ   করা   হেয়েছ।  
ঘুম   �থেক   উঠুন!  
এই   জিম�   আপনার   সাহােয�র   জন�   কল   িদে�।  
আপিন   িক   এই   মাতৃভূিমর   �সই   আেবদেনর   সুর   �নেত   অ�ম?  
এটা   িক   আপনার   �দয়   িব�   করেছ   না?  
 
২.   ১৯০৩-এর   কিবতা   'িহজম�ান   টু   িলবা�� ',   এখনও   ভারতজেুড়   আইকিনক   গান   'জয়�ুট'   িহসােব   জনি�য়   এবং   লতা  
মে�শকেরর   এক�   গােন,   �তামার   কােছ   
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িবজয়,   ওহ!   সদা   �ভ,   সদথ�ক   ও   পিব�   মা!  
উ�!   �াধীনতার   �গৗরবময়   �দবী!   আিম   সাফেল�র   জন�   আপনার   �দায়া   চাই।  
আপিন   আমােদর   জাতীয়   �চতনা,   �নিতকতা   এবং   কৃিতে�র   �িতমিূত�   
আপিন   হেলন   ধািম�কতার   রানী,   ওহ!   �াধীনতার   �দবী!  
দাসে�র   এই   অ�কার   আকােশ   আপিন   উ�ল   বািতঘর   এবং   আশার   তারা   star  
মানেুষর   ফুেলর   গাল   এবং   ফুেলর   মাঠ,  
আপিন   �সই   আ�িব�ােসর   ল�া,   ওহ!   �াধীনতার   �দবী!  
তুিম   সূেয�র   দীি�,   মহাসাগেরর   একাকী�!  
উ�!   �াধীনতার   �দবী!   তেব   আপনার   জন�,   �াধীনতার   সূয�   �হন   করা   হেয়েছ।  
উ�!   �াধীনতার   �দবী!   আপিন   িচর�ন   সুখ   এবং   মিু�র   মখু,  
এই   কারেণই   িষরা   আপনােক   আমােদর   ধম��ে�   পরম   �চতনা   িহসােব   �হণ   কের।  
উ�!   �াধীনতার   �দবী!   যা   আদশ�   এবং   উঁচু,   দদু� া�   এবং   িমি�!  
�ধুমা�   আপনার   সােথ   জিড়ত।  
Destroyসব   �লাকেদর   রে�   দি�ত   হেয়ছ,   যােদর   �তামরা   �ংস   কেরছ   ও   সৎকম�েদর   লালন-পালন   কের!  
জীবন   �তামার   জন�   মের!   �তামােক   ছাড়া   বাঁচার   জন�ই   মতুৃ�!  
পুেরা   সৃি�   আপনার   কােছ   সমপ�ণ   কের,   ওহ!   �াধীনতার   �দবী!  
 
 
 
 
 
৩.   ভাে�   মাতারাম   -   জাতীয়   সংগীত   (মােক   অিভবাদন)  
 
বে�   মাতরম   (  
God  
�েরর   নােম,   ভারত   মাতার  
নােম,   সম�   শহীদেদর   নােম   যারা   ভারতেক   র�     িদেয়   �গেছন   মাতা,  
সম�   পু�ষ   এবং   মিহলােদর   মেধ�   জ�গত   ভালবাসার   �ারা,   আিম   আমার   জ�ভূিমেত   বহন   কির,  
�যখােন   আমার   পূব�পু�ষেদর   পিব�   ছাই   রেয়েছ   এবং   এ�   আমার   স�ােনর   প�াঁচা।  
অগিণত   মােয়েদর   অ�   �ারা   তােদর   স�ানেদর   জন�   যােদর   িবেদশী   দাস   বািনেয়েছ,�রেখেছ  
কারাগাের,   িনয�াতন   কেরেছ   এবং   হত�া   কেরেছ,   তােত  
 
দvৃ◌়   িব�াস   িছল   �য   িনর�ুশ   রাজৈনিতক   �াধীনতা   বা   �রাজ�   ছাড়া   আমার   �দশ   পৃিথবীর   িবিভ�   জািতর   মেধ�   কখনও  
উঁচু   অব�ােন   উঠেত   পাের   না,   যা   তারই   কারণ,   এবং   এও   দ ৃ  convinced◌়ভােব   িনি�ত   হেয়িছ   �য   িবেদশীর   িব�ে�  
র��য়ী   ও   িনরলস   যু�   ছাড়া   �রাজ�   আর   কখনও   অজ� ন   করা   যায়   না,   একাকীভােব   ও   আ�িরকতার   সােথ   শপথ   কের  
বিল   �য   এই   ম�ুত�    �থেক   আিম   �াধীনতার   পে�   লড়াই   করার   জন�   এবং   �রােজর   প�ফুট   �াপেনর   জন�   আমার   �মতায়  
সম�   িকছু   করব।   আমার   মােয়র   মাথায়;   এবং   এই   অবেজে�র   সােথ   আিম   অিভনব   ভারেত,   সম�   িহ��ুােনর   িব�বী  
�সাসাই�েত   �যাগদান   কির   এবং   শপথ     কির   �য   আিম   আমার   �িত�াব�   ওেথর   �িত   সদা   সত�   ও   িব��   থাকব   এবং   এই  
সং�ার   (বিড)   আেদশ   �মেন   চলব;   যিদ   আিম   এই   পুেরাপুির   বা   শপেথর   পুেরা   বা   �কানও   অংশেক   িব�াসঘাতকতা   কির,   বা  
আিম   এই   সং�া�   (�দহ)   বা   অন�   �কানও   অন�ুপ   ব�   িনেয়   কাজ   করার   সােথ   িব�াসঘাতকতা   কির,   তেব   আিম   একজন  
িমথ�াবাদীর   ভােগ�   পিরণত   হেত   পাির!  
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৪.   আ   কিবতা   �থেক   "�ন   মাজােস   �ন   পরাত   মাতৃভূিমলা,   সাগর,   �াণ,   তালমা�"   গান�   সংগীতািয়ত   করা   হেয়িছল   এবং  
লতা   মে�শকর,   আশা   �ভাসেল,   মীনা   মে�শকর   এবং   �দ�নাথ   মে�শকর   (িব�ম   স�েদ   উ�ৃত   -   সাভারকর,   এক�  
িব�ৃত   অতীত   �থেক   �িত�িনত)   ,   1883–1924   (2019)�েরর  
 
God  
নােম,   ভারত   মাতার   নােম,   ভারত   মাতার  
জন�   �য   সকল   শহীদ   তােদর   র�     ঝিরেয়েছ   তােদর   নােম,  
সম�   পু�ষ   ও   মিহলােদর   মেধ�   সহজাত   ��েমর   �ারা,   �য   আিম   সহ�   কির   আমার   জ�ভূিম,  
�যখােন   আমার   পূব�পু�ষেদর   পিব�   ছাই   রেয়েছ   এবং   এ�   আমার   বা�ােদর   করণীয়।  
িবেদশী   িবেদশী   �লাকেদর   দাস�   কের,কেরেছ   তােদর   স�ােনর   জন�   অগিণত   মােয়েদর   অ�   �ারা  
ব�ী   কেরেছ,   িনয�াতন   কেরেছ   এবং   হত�া,  
তারা   িবনা   পিরতােক   িব�াস   কের   রাজৈনিতক   �াধীনতা   বা   �রাজ�   আমার   �দশ   পৃিথবীর   িবিভ�   জািতর   মেধ�   �য   তার  
যথােযাগ�   ময�াদাবান,   তার   মেধ�   কখনও   উঁচু   অব�ােন   উঠেত   পাের   না   এবং   এও   দ ৃ  convinced◌়ভােব   িনি�ত   হেয়িছল  
�য   িবেদশীর   িব�ে�   র��য়ী   ও   িনরলস   যু�   ব�তীত   �রাজ�   আর   কখনও   অজ� ন   করেত   পাের   না,   এককভােব   এবং   পাপ  
িনয়িমত   শপথ   করলাম   �য   এই   ম�ুত�    �থেক   আিম   �াধীনতার   পে�   লড়াই   করার   এবং   �রােজর   �লাটাস   �াউনেক   আমার  
মােয়র   মাথায়   রাখার   জন�   আমার   �মতার   সব   িকছু   করব;   এবং   এই   িবষয়�র   সােথ,   আিম   অিভনব   ভারেত,   সম�  
িহ��ুােনর   িব�বী   �সাসাই�র   সােথ   �যাগ   িদেয়িছ   এবং   শপথ     করিছ   �য   আিম   আমার   �িত�িতব�   শপেথর   �িত   সত�বাদী  
এবং   িব��   থাকব   এবং   এই   সং�ার   (বিড)   আেদশ   �মেন   চলব;   যিদ   আিম   এই   পুেরাপুির   বা   শপেথর   পুেরা   বা   �কানও  
অংশেক   িব�াসঘাতকতা   কির,   বা   আিম   এই   সং�া�   (�দহ)   বা   অন�   �কানও   অন�ুপ   ব�   িনেয়   কাজ   করার   সােথ  
িব�াসঘাতকতা   কির,   তেব   আিম   একজন   িমথ�াবাদীর   ভােগ�   ন�   হেত   পাির!  
িম�   �মলার   সদস�েদর   �ারা   ব�ব�ত   এক�   শপথ,   যা   িব�ম   স�েদ   উ�ৃত   হেয়েছ   -   সাভারকর,   ভুেল   যাওয়া   অতীত   �থেক  
�িত�িন,   1883–1924   (2019)  
ওহ   মহাসাগর,   আমােক   আমার   মাতৃভূিমেত   িফিরেয়   আননু!  
আমার   �াণ   এত   কে�!  
মােয়র   পােয়   উপাসনা   কের   ল�ািপং  
তাই   সব�দা   আিম   আপনােক   �দেখিছ  
�দখেত   আমােদর   অন�ান�   �দশ�িলেত   যাক  
�য   অপিরসীম   �কৃিত�।  
আমার   মােয়র   �দয়   পূণ�   পিরপূণ�   �দেখ  
আপিন   এক�   পিব�   শপথ   কেরিছেলন   �য   আপিন   তােক   িদেয়িছেলন,  
বািড়র   পথ   �জেন   আপনার   িপছেন  
আমার   �ত   িফের   আসার   �িত�িত   িদেয়িছেলন।  
�তামার   �িত�িতর   জন�   আিম   িক   �পেরিছ!  
�সই   পািথ�ব   �ানী   n   'স�ম   হেয়পারব   আিম  
উঠেততার   উ�ার   আরও   ভাল   পিরেবশন   করব   আিম  
িফের   আসার   পের,   তাই   বেল   আিম   তােক   �ছেড়   চেল   এেসিছ।  
ওহ   মহাসাগর,   আমার   �াণ   এেতা   কে�!  
খাঁচার   �তাতা   পািখর   মেতা,   ফাঁেদ   হিরেণর   মেতা-   ওঁ  
এত   �বাকা   আিম  
িচরকােলর   জন�   মােয়র   কাছ   �থেক   িবদায়  
িনি�   darkness   আিম   অ�কােরর   �ারা   অব��   আিম!  
ফুল�িল   িক   আিমেপেয়িছ  
পুেণ�রতােদর   সুবাস   �ারা   আশীব�াদ।  
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তার   উ�ােরর   জন�   �সবা   �থেক   বি�ত   হ'ল  
আমার   �শখা   বথৃা   �বাঝা   হ'ল  
,   তার   আেমর   গাছ�িলর   ভালবাসা   oh  
ওর   ফুল   �ফােট   লতা�লার   �সৗ�য�,   আহা!   ওর   �কামল   উদয়   �বেড়েছ,   ওহ!  
ওহ   িচরিদেনর   জন�   তার   উদ�ান�   আমার   কােছ   হািরেয়   �গেছ,  
ওহ   মহাসাগর,   আমার   �াণ   এত   কে�!  
উপেরর   আকােশ   ন���িল   �চুর,   তেব  
�কবল   ভারত-ভূিম   ��েমর   ন��   আিম  
এখােন   িবলাসব�ল   �াসাদ   খুেঁজ   �পেয়িছ   তেব  
�কবল   আমার   মােয়র   িবনীত   �ঁিড়র   ভালবাসা   আিমআমার  
তােক   ছাড়া   �কান   রােজ�র   জন�কী   য�?  
তার   বেনর   মেধ�   কখনও   িনব�ািসত   আিম   িনব�াচন   কির   Dece  
�তারণা   এখন   িনি�য়,   বলনু   আিম  
আপনােক   �রহাই   �দওয়া   হেব   না,   �ত   আিমসহ�   করব  
একই   �বদনা,   কা�াকা�   করেবা  
আপনার   নদীর   ি�য়ার   সােথ   ভাগ   কের   �নওয়ার!  
ওহ   মহাসাগর,   আমার   �াণ   এেতা   কে�!  
ওহ   ইেয়ম   অফ   �ফািমং   সাফ� ,   িনল��ভােব   আপিন   উপহাস   করেছন!  
�কন   আপনার   কথায়   িফের   যান,   ওহ!  
আমার   অসহায়   মােক   �কন   �তারণা   কর,  
ওের   �কন   িনব�াসেনর   জন�   আমােক   িন�া   কর!  
এটা   িক   ইংল�া�েক   ভয়   �পেয়িছল   �য  
�ক   �তামার   উপের   তার   আয়�েক   তু�   কের?  
ইংল�া�   হেত   পাের   যিদও   ভয়�র,  
�হ   আমার   মা   দবু�ল   নন   তাইিকছু  
�সজ   অগ��   স�েক�    সম�বলনু   িতিন,   �দখুন  
এক   ঝলকেত   আপনার   জল   �ক   পান   কেরেছ!  
ওহ   মহাসাগর,   আমার   �াণ   এেতা   কে�!  


