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নদবানঘঢ ভঘদায় দতযপাগকভ নঢাড়দ নমনধ
ট. ইনিভা পট্টাঘাবব
লওাভী অথযাধও, াাংমা নপাক, এ এ ওগমচ, লাইমাওানি, আাফ, পাভঢ
Abstract
Partition does not refer to political and geographical separation only, it also means dissection in
society and culture and more particularly breaking of heart of the people. Primarily from the forties
to fifties was the era of great disintegration and degeneration in the history of Bengalis –hostilities,
famine and starvation, riots, in the midst of all these the Bengalis could not celebrate and relish the
joy of freedom and independence of the country. That was simply because of the fact that for the
Bengalis the pain of partition was in-built in the pleasure of independence. In the Bengali society
the backdrop and background of partition took root much before the independence and that was
simply accomplished in 1947. In fact, partition of the country started impacting the Bengali society
since the beginning of the Second World War. It is for this reason country’s partition, communal
riots and immigrant problems created a remarkable chapter in the history of independence.
Partition and problem of migrant once again came into the surface after the emergence of
Bangladesh as an independent nation. As a result the literature of partition of Bengal added a new
dimension. Bengali writers of new generations became active of writing history of traditions. Here
in this paper an attempt has been made to portray how the Autobiographical book of Sujit
Choudhury “Haranodin and Harano Manush” second part clearly recorded the inhumane and
ruthless extradition of Hindus out of Pakistan immediately after partition. The writer himself and his
family also became the victim of the situation. Attempt has also been made to depict how Malay
Kanti Dey’s short story “Asrafalir Swadesh” documented the tremendous pain of a family displaced
due to partition and how like Asrafali many by proving them foreigners falsely deported across the
border in the darkness of night. So partition of the country is such a wound in the life of Bengalees
of which we may get relief for the time being but we will not be able to get rid of the pain altogether.
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‚দঢগমভ নযনয পাগম গম ঔুওুভ ধগভ ভাক ওগভা দঢাফভা দব  ুগড়া দঔাওা পাভঢ দপগগ পাক ওগভা ঢাভ দমা।‛
(অন্নতাযাংওভ ভায়)
পাভঢরব নলিু-দৌদ্ধ ভাচাগতভ যাদওাগম, ধাঞাদ  দফাকম আফগম অগদওাভ ীফাদা তগমগঙ ঢাগঢ পাভঢাীভা
এঢঝা নঘনমঢ লয়নদ, নওন্তু নয যঢগও পাভঢপাক া দতযপাক এও ফফবানিও ট্র্যাগচনট নলগগ আচ াভ হৃতগয় চাকরূও
আগঙ। দতযপাক ফাগদ শুথু ভাচনদনঢও া দপৌগকানমও নপাচদ দয় ফাচ াংস্কৃনঢভ ফগথয নাঝম থভা এাং নগযর ওগভ
ফাদুগরভ হৃতয়গও নিঔনিঢ ওভা। পাভগঢভ আওাগয স্বাথীদঢা ূগববভ উতয় লগম ধনদগনযও অথীদঢাভ অাদ খনঝগয়
ফাদুর স্বনিভ নদিঃশ্বা দনতদ দনমগঢ ধাগভনদ। নয যঢগওভ ঘনিয দণগও ধঞ্চায াম এই তযঙভ াগানমভ ইনঢলাগ এও
ফলাপাগগদভ ওাম-বুদ্ধ, দুনপবক্ষ, তাঙ্গা, দতযপাক নওঙু নফনমগয় স্বাথীদঢাভ স্বাত দনতদ াগানমভা প্রাডপগভ উধগপাক ওভগঢ
ধাগভনদ। ওাভড স্বাথীদঢাভ আদগিাধমনিভ ফগথযই নদনলঢ নঙম দতযপাগকভ ওগঞাভ া নদফবফ দতদা।
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াগানম ফাগচ স্বাথীদঢাভ অগদও আগকই দতযপাগকভ দপ্রক্ষাধঝ তঢনভ লগয়নঙম ১৯৪৭-এ ঢা শুথু ওাববওাভগড ধনভডঢ
লম। দতযপাগকভ ঐনঢলানও ধনভনিনঢগও দতঔগঢ লগম প্রণগফই দচগভ ধগড় ১৯০৫-এভ ঙ্গপঙ্গ বনত ঢা ধভঢবীগঢ ভত
ওভা লয়। দনতদ উিাস্তুফযা দতঔা দা নতগম ভাঔীন্ধদ, নগমনঢদ্রয চবদ ইঢযানতভ ফাথযগফ চদকডগও নমিলনমঢ ওভাভ
দঘষ্টা ঘগমনঙম। আাভ, দকায়ামধাড়া, শ্রীলট্ট, ওাঙাগড়ভ াগানমভা ঙ্গঘুযঢ লগয় আাগফভ গঙ্গ বুক্ত লাভ ফথয নতগয়ই
অঙ্গগেগতভ বন্ত্রডা উধমনি ওগভনঙম এভ আগকই। ঢাই দতযপাগকভ উপ্ত ীচ এফগয়ই দভানধঢ লগয় ৪৭-এ ঢা ফলীরুগলভ
আওাভ থাভড ওগভ।
দতযপাগকভ প্রঢযক্ষ প্রপা াগানম ফাগচ নিঢীয় ফলাবুগদ্ধভ প্রাভম্ভ দণগওই শুরু লগয়নঙম। পাভগঢ বুগদ্ধভ দওাগদা প্রঢযক্ষ
প্রপা দা ধড়গম যলগভভ দমাও ওমওাঢা দঙগড় ধামাাভ উধায় ঔুুঁচগঢ ণাগও। ানড়খভ, ম্পনি দনগম যলগভভ ফাদুর
যহুগভ চীদঘঘবা  ফুমযগাথ নদগয় গ্রাগফ আিাদা দকগড়নঙম।
এই ফয়ই াাংমাভ গ্রাফচীগদভ ফাদনও উিাস্তুগতভ ঘনওঢ আপা দতঔা দতয়। াগানম ফাচ বুগদ্ধভ অনপজ্ঞঢা ঙাড়াই
ধগভাক্ষপাগ এভ নিৃঢ প্রপা প্রানভঢ লগয়নঙম ১৯৪৭-এ। ৪২- পাভঢঙাগড়া আগিামদ, াাংমায় ফফবানিও ফন্বিগভ মক্ষ
মক্ষ গ্রাগফভ াথাভড ফাদূর প্রাড লাভায় বা নঙম ম্পূডব ধনদগনযও যনক্তভ িাভা নদয়নন্ত্রঢ। দওনগদঝ নফযগদভ প্রিা এাং
ওাংগগ্রগভ িাভা প্রঢযাঔযাদ, দদায়াঔানম তাঙ্গা –  নওঙুভ ক্রনফও দবাকনগমই দতযপাগকভ ট্র্যাগচনট।১ প্রঙ্গক্রগফ মা ঘগম,
ফাউন্টযাগঝদগও পাভগঢ ধাঞাগদাভ ফয় গম দতয়া লগয়নঙম দব, পাভঢ পাক ওগভই ক্ষফঢা লিািভ ওভগঢ লগ। নওন্তু
নঢনদ নদগচ স্বীওাভ ওগভগঙদ দব পাভঢগও অঔন্ড ভাঔাভ চদয নঢনদ াথযফঢ দঘষ্টা ওগভনঙগমদ। নওন্তু ফুনমফ নমক 
ওাংগগ্রভা দতগযভ বদায খনঝগয় দতযগও ঔি ঔি ওগভ দনগম। াম্প্রতানয়ও তাঙ্গায় কঙ্গা-ধদ্মাভ চম ভগক্ত মাম লগয় বায়।
দতযাী এও মক্ষ্মীঙাড়া চীডব াাংমাগও আুঁওগড় থগভ ণাগও। ঢাই পাভঢগরবভ স্বাথীদঢাভ মগে দতযনপাক, াম্প্রতানয়ও তাঙ্গা
 উিাস্তু ফযা ইনঢলাগ এও মরণভডীয় অথযায় ভঘদা ওগভ দভগঔগঙ।২
দতযপাক  াগানম উিাস্তু ফযা আাভ দঢুদ ওগভ শুরু লগয়নঙম স্বাথীদ াাংমাগতগযভ চগেভ ধভ। ফুনচভ ভলফাদ
লঢযাভ ধভ দণগও দফৌমাতী যনক্তভ অপুযত্থাদ, দওুমাভ দণগও আাভ ইমানফ ভাগে ধনভডঢ লয়া ইঢযানত াগানম চীগদ
আগভওাভ ঔনিঢ লাভ অনপযাধ দাদা চনঝম ফযাভ লানচভ লগঢ ণাওম।৩ অদুপ্রগয, াংঔযামখু, উগ্রধন্থী,
দঘাভাঘামাদওাভী ইঢযানত যব্দগুগমা াফানচও স্বীওৃনঢ দধগয় বায়। াগানমভ ঐনঢলয নদঙও থফবগপগত নিঔনিঢ লগম উপয় প্রাগি
াথাভড ফযা  মক্ষডগুগমা ই এও নগম আনয, দব্বই এাং দঢুদ যঢগও দতযপাগকভ ানলঢয এও দঢুদ ফাত্রা দদয়।
াগানম দঢুদ প্রচগেভ দমঔওভা ধভম্পভাভ ইনঢলা ৃনষ্টগঢ নক্রয় লগমদ। দতযপাক, উিাস্তু ফযা নদগয় অগদও ানলঢয
ভনঘঢ লগয়গঙ। প্রচগেভ ধভ প্রচগেভ ফগথয অঢীঢগও দতঔাভ  দাদাপাগ নঘাগভভ প্রনক্রয়া দবদ আচ গয় ঘগমগঙ।
ীফাগি ওাুঁঝাঢাগভভ দড়া লগম াস্তুঘুযঢ হু পাভঢাী ফাদনওপাগ বুক্ত লয় ঢাগতভ ধূবচগতভ নপঝায়, ঘয়দ ওগভ
তযযগভ দাদামী ফুলূঢবগুগমা।
ুনচঢ দঘৌথুভীভ আত্মওণাফূমও গ্রন্থ ‘লাভাগদা নতদ লাভাগদা ফাদুর’ নিঢীয়ধব গ্রগন্থ নমনধদ্ধ লগয়গঙ দতযপাগকভ অযনলঢ
ধগভই ধানওিাদ দণগও ওীপাগ নলিুভা নঢানড়ঢ লগয়নঙম এভ নভড। দমঔগওভ নধঢা নথুপূরদ দঘৌথুভী এই ধনভনিনঢভ
নযওাভ লগয়নঙগমদ। ঢবফাদ াাংমাগতগযভ নগমঝ অাংয ধানওিাগদ ধগড়নঙম গম নলিুগতভ এও গড়া অাংযগও নদগচগতভ
ধূবধুরুগরভ নপগঝফানঝ দঙগড় আগঢ লয়। কডগপাগঝ নগমঝ ধানওিাগদভ ধগক্ষ দনয দপাঝ ধড়ায় ঢা ধানওিাগদভ তঔগম
ঘগম বায়। থীগভ থীগভ এভ নগম নগমগঝভ াফানচও যানি দষ্ট লগঢ ণাগও। নগম দমঔগওভ াাগও দতয ঙাড়াভ নদ্ধাি
নদগঢ লয়। নঢনদ নমগঔগঙদ, দইফয় নগমগঝ দদাফানদ াগল দটধুনঝ ওনফযদাভ লগয় এগম ধানওিাদ ওাগও গম িাদীয়
নলিুগতভ দাছাাভ তানয়ত্ব দবদ নঢনদ পাগমাপাগ ধামদ ওভগঢ ণাগওদ। নঢনদ নমকধন্থী বাভা ওট্টভধন্থী গতভ লগবানকঢায়
নলিুগতভগও দতয ঙাড়াভ গিাি ওভগঢ ফভীয়া লগয় গঞদ। এভচদয ১৯৫০ াগম দচমা দণগও নলিুগতভ গড়া অাংযঝা
নঢানড়ঢ লগয়নঙম। দুপবাকযযঢ দই প্রাণনফও আখাগঢভ নযওাভ লগয়নঙগমদ দমঔগওভ ধনভাভ। নটনভ হুওুগফ ফুগেন
াগলগভ ধনভাগভভ ঢাগতভ ানড় চভতনি তঔম ওভা দবদ অগদওঝা দাঝগওভ তৃযয ধনভঢবগদভ ফগঢাই। দমঔগওভ াাভ
দওাগদা ওণা দা শুগদই ফুগেগনভ দমাওচদ ঢাগতভ খগভ প্রগয ওগভ ফি ওাচ শুরু ওগভ নতগয়নঙম। ুনচঢ দঘৌথুভী
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‚ওগমভ চীগদই দাদা থভগদভ দাঝওীয় ফুলূঢব আগ। নওন্তু ম্পূডব নদা দদানঝগয তাঙ্গা-লাঙ্গাফা ঙাড়া ঞািা ফাণায়
ভওানভ তাধঝ দতনঔগয় দব ওাউগও ফুলূগঢবভ ফগথয নদভাশ্রয় ওভা বায়, ঢা এগওাগভ নদা অধভাগথ, ঢাভ দওাদ
দনচভ আগক-ধগভ ওঔদ ধাই নদ।‛৪
দমঔগওভ াাগও অগদওঝা নদা অধভাগথ কমা থাক্কা নতগয় দতয দণগও দভ ওগভ দতয়া লগয়নঙম। এভধগভ ঘাভনতদ ঢাভা
নগমগঝ নঙগমদ দবদ দফালগ্রগিভ ফগঢা। ভাও উধঢযওাভ ওনভফকগে ধনভনঘঢ আত্মীগয়ভ ানড়গঢ প্রণফ আশ্রয় নদগঢ লগয়নঙম
ঢাগতভ। দঢুদ আশ্রগয়ভ ন্ধাগদ এওনঝ ধনভাভগও দনতদ দযওড় দণগও নঙন্ন লগঢ লগয়নঙম। দমঔগওভ পারায়—
‚আফভা চগেনঙমাফ পাভঢগরব, ধগভ চাদমাফ দঝা আভ পাভঢরব দয়। এাগভ ঢাই আাভ ঙুগঝনঙ দঢুদ
পাভঢগরবভ ন্ধাগদ। াাগতভ পাদায় আাভ ঢা ফলাত্মা কান্ধীভ স্বগেভ পাভঢরব গঝ। ভাচনদনঢও পূগকাগমভ
পাভঢগরব আফভা ঠুওমাফ আথখন্টাভ ফগথযই – নওন্তু নধঢৃধুরুগরভ স্বগেভ পাভগঢভ ন্ধাদ এঔদ ঘমগঙ।‛৫
স্বাথীদঢাভ আগক আফাগতভ নধঢৃধুরুগরভা দব স্বগেভ পাভঢগরব াংযধভম্পভায় া ওভাভ স্বগে নগপাভ নঙগমদ
ঢাগতভ প্রগঢযগওভই স্বেপঙ্গ লগয়নঙম দতযপাগকভ দুিঃল বন্ত্রদাভ ধীড়গদ। আচগওভ নতগদ দবদ দওউ দই আযাপগঙ্গভ ফূময
নতগয় বাগে দাদাপাগ।
ভাও উধঢযওাভ ননযষ্ট দমঔও ফময়ওানি দতভ ‘আভান আনমভ স্বগতয’ দঙাঝকগে ভগয়গঙ দতযপাগকভ নমশ্রুনঢগঢ
উগেত লয়া আগভওনঝ ধনভাগভভ ঢীব্র তলদনমনধ। কেওাগভভ নদঔুুঁঢ ডবদায় আভান আনমভ দুপবাগকযভ গঙ্গ দবদ আফভা
নদগচগতভগও চনড়ঢ ওগভ দননম। আভাগনভ চনফগঢ ওাগতভ নফজা দাগফ এও প্রঢাধযামী দমাগওভ দচভ ধগড়নঙম, দ
আভাগনভ চনফ তঔগম দদাভ চদয ফভীয়া লগয় গঞ। আভান ওঔগদা নঝধঙাধ নতগয় ওাগতভ নফজাভ ঝাওা দদয়নদ, ঢু
ওাগতভ নফজাভ ফগঢা থূঢবগমাও ফাফমা াচায়। অযয ওনভফকগেভ আতামগঢ আভাগনভ নচৎ লয়। ফাফমায় ধভানচঢ লগয়
ওাগতভ নফজা রড়বগন্ত্রভ চাম নঙায়। ঢঔদ ‘নলভাকঢ ফযা’ দতযচুগড় ফাণা ঘাভা নতগয় গঞগঙ এভ নগম ওাগতভ নফজাভ
চাগম আঝগও ধগড় আভান আনম। আভান লঞাৎ ওগভই দবদ ‘াাংমাগতনয’ গম প্রফানডঢ লয়। ধুনমগযভ পযাগদ অনদনিঢ
পনঢগযভ নতগও বাত্রা ওভাভ ফয় ফগদ ধগড় আভাগনভ দঙাগঝাগমাভ দই নতগদভ ওণা, দবনতদ ঢাভ াধচাদগও ইভনাদ
ঘাঘাভ ঘক্রাগি ধানওিাদ ঙাড়গঢ লগয়নঙম। আভাগনভ ফাগয়ভ ফুঔনঝ উজ্জ্বমপাগ ঢাভ দঘাগঔভ াফগদ পাগঢ ণাগও।
দমঔগওভ পারায়—
‚দনতদ ঢাভ ফাগয়ভ ওাগঙ ওঢ ওনঞদ নঙম এই াতাফাঞা প্রশ্নঝা। দওাণায় বাগ ঢাভা! দওাণায়? াঢধুরুগরভ নপগঝ,
চনফ-নচগভঢ দওদ দঙগড় নতগঢ লয়? দওদ দনগম আগঢ লয় নপ্রয়চদ ধনভচদ? দওাণায় ধামাগঢ লয় ভাগঢভ
অন্ধওাগভ কা ঠাওা নতগয়।‛৬
আভাগনভ দঘঢদায় দাড়া দতয় ঢাভ াধচাদগও প্রঢানভঢ ওগভনঙম চনফতাভ। ঢাভ াধচাগদভ ওণায় থভা ধগড় স্বগতযগও
দঙগড় বায়াভ আঢবদাত—
‚ওধাগম নওঢা আগঙ চানদ দা। ঢু দবমা আনঙ এভ ণানও ঔাভধ আভ নওঢা অই। ইগদা ঢ আইচ াগত ওাইম
নক্ষাত্ মাফা মাকগা।‛৭
ঢাগতভ ধাগযভ ানড়ভ দাদানচ গমনঙগমদ—
‚...বাইভায় বা। নলিুিাগদ নকয়াউ ওুদু ফুঔ ধাইায় নদ। দকমা দঢা ওঢ উ ...‛৮
এই ৃদ্ধ দাদানচভ ওণাই আভাগনভ চীগদ নঢয লগয় দতঔা দতয় অগদও ঙভ ধভ। আভাগনভ াধচাদগও ধনভনিনঢ াথয
ওগভনঙম াঢ-ধুরুগরভ নপগঝ-ানড় ঙাড়গঢ। দনতদ ামও আভাগনভ ফগদ আদগিভ দচায়াভ উণগম গঞনঙম াা-ফাভ
গঙ্গ অদয দতগয দড়াগঢ বাগ গম। ঢাভ ওাগঙ দতয ঙাড়াভ অনপজ্ঞঢানঝ নঙম ফথুভ। ঢাভ ফগদ লগয়নঙম—
‚দবদ লাুঁঝগঢ লাুঁঝগঢ লঞাৎ দলশগঢ ঘগম আা। ধানওিাদ দণগও নলিুিাদ। ...ওই দওাদ াথাভ প্রাঘীভ দঢা দদই
দওাণা? দবদ দদলাঢ এ ধাড়া দণগও  ধাড়ায় বায়া। এই ওগভ দুগঝা দতয আমাতা লম? ওী এও দখাগভভ ফগঢা
দবদ দমগকনঙম আভাগনভ। নলিুিাদ। পাভঢরব। দওাদ আমাতা দতয দয়। দঔগঢ ধাাভ এওঝু ঔানদ আশ্বা
দবদ...‛৯
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দই আভানগও ওাগতভ নফজাভ ফগঢা দমাগওভা আাভ ঘক্রাগি নাুঁনগয় নপগঝ ঙাড়া ওভগঢ ঢৎধভ লয়। ধুনময এগ
ঢাগও ‘াাংমাগতনয’ গম প্রফানডঢ ওগভ। আভাগনভ ফগদ লগয়নঙম ঢাভ ধাগয়ভ দীগঘভ ফানঝ দবদ গভ দকগঙ। দমঔগওভ
পারায়—
‚ওী  প্রগশ্নািভ ঘমনঙম ঢাভ পাম দঔয়াম দদই। ওগয়ওনঝ দুগবাথয যব্দ ফাণাভ ঘাভধাগয খুভগঙ ননঝগচদনযধ,
ফাইগগ্রযদ ইঢযানত। তাগভাকা াগলগভ ওণায় ওী দবদ গমনঙম আভান। ওড়া থফও এম, লঝ! দওমা
নলভাকঢ।‛১০
আভাগনভ ফগঢা অগদওচদগওই ভাগঢভ অন্ধওাগভ ‘নলভাকঢ’ প্রফাড ওগভ ধুনমগযভ পযাগদ ওগভ াাংমাগতয ীফাি
দঙগড় দতয়া লয়। দবঔাগদ ীগভঝ অন্ধওাভ ঙাড় নওঙুই ওাগভা দঘাগঔ ধগড় দা। ধুনমগযভ রুগমভ গুগঢাুঁ, ভাইগনগমভ থাক্কা,
ফনলমাগতভ উধভ নদববাঢদ – এপাগই পাকযলীদগতভ দওাণায় দবদ দঞগম দতয়া লয়।
‚ক্রফাকঢ আখাগঢ তাুঁনড়গয় ণাওা বায় দা আভ। অে এগকাগঢ এগকাগঢ দমাওগুগমা লঞাৎ এওগঙ্গ টুওগভ দওুঁগত
গঞ। ফড়াওান্নাভ ফগঢা। ওান্নাভ দভাম গঞ অন্ধওাভ দপূনফ চুগড়। দমাওগুগমা এগকাগঢ, দলাুঁঘঝ ঔায়, ধগড়, গঞ,
এগকায় – দওাণায়? দও চাগদ!‛১১
আভাগনভ দঙগম আব্দুম াাগও নচগজ্ঞ ওগভ ঢাভা দঢা নদিয়ই দতগয বাগে। আভানভা দবঔাগদ তাুঁনড়গয় আগঙ
দঝাগও ‘দদা ফযানস্ মযান্ড’ মা লয়। ধৃনণীভ দওাণা ঢাগতভ ফগঢা দমাওগতভ ‘স্বগতয’ দদই। ধানওিাগদ দওগড় নদগয়নঙম
ইভনাদ ঘাঘা আভ নলিুিাগদ ওাগতভ নফজা। ‘স্বগতয’ যব্দঝাই অমীও স্বগেভ ফগঢা ফগদ লয়। ঢাই আভান নদগচগও ফাদুর
গম ফগদ ওভগঢ ধাগভ দা। ওাভড ঢাভ দওাগদা অনিত্বই দদই। ধৃনণীভ ুগও এফনদওগভই দঘওগধাষ্ট গ আভ ফাদুগরভ
নুনু দুগঝা দবদ দুগঝা দতগয নপক্ত লগয় বায়।
এইপাগই দতযপাগকভ নমস্বরূধ নধন্ন ফাদুগরভ দাদাদ থভগদভ ফুঔেন, ঢাগতভ ননপন্ন প্রনঢনক্রয়া ইনঢলাগভ তনমগমভ
ফগঢা দবদ আফাগতভ াফগদ প্রঢযক্ষ অনপজ্ঞঢাভ ফগঢা দপগ গঞ। আাভ লয়গঢা আভান আনমভ ফগঢা দওাগদা দমাওগও
ধৃনণীভ ফগথয চেমাপ ওগভ অদনিগত্বভ পূনফওা ধামদ ওভগঢ লয়। ঢাই দতযপাক আফাগতভ াগানম চীগদ এফদই এও
কপীভ ক্ষঢ বাভ াফনয়ও বন্ত্রডা প্রযনফঢ লগম াগানম হৃতগয় এভ তাক ভগয় নকগয়গঙ নঘভনতগদভ ফগঢা। ঔি পাভঢ, ঔি
াাংমাভ ননপন্ন ফযা এই যঢাব্দীগঢ ননপন্ন প্রনক্রয়ায় ঘমগঙ এভ প্রপা দণগও ফুক্ত লয়া অপাদীয়। দতযপাক নদগয় াাংমা
ানলগঢয নধুম ম্ভাভ ভনঘঢ দা লগম দতযপাগকভ মরণৃনঢ  খঝদাপ্রাল ননপন্ন ানলনঢযওগতভ ভঘদায় পারা দধগয়গঙ এাং ঢা
প্রচগেভ ধভ প্রচগেভ দমঔদীগও যানদগয় ঘমগ। দতযপাগকভ নমশ্রুনঢগঢ পানরও  াাংস্কৃনঢও আগ্রাদ আফাগতভ ভাও
উধঢযওায় াভাভ প্রনঢওূমঢাভ ৃনষ্ট ওগভনঙম। াাংমাভ দতযপাগকভ ানলঢয আচ দবদ চীি প্রাডফয়  লফাদ খঝদা
বাভ দভয ওঔগদা নুনভগয় বাগ দা।
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