
কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 

  

দেওয োশের দসই  

ছকি 

সুনীে গশগোপোধ্যোয় 



 সুনীে গশগোপোধ্যোয় । দেওয োশের দসই ছকি । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

দেওয োশের দসই ছকি 

  

িোিো অকিস যোওয োর জনয তৈকর হন কিি সোশ   ন’টোয । এিকেনও ৈোর দেকর িরোর পপোয  

দনই। িোরণ িোিো দেকর িরশেই টুিেুরও দেকর হশয  যোশি। অকিস যোওয োর পশে িোিো 

টুেুশি ইস্কুশে নোকমশয  কেশয  যোন। 

  

এমকনশৈ িোিোর খুি ভুশেোমন। প্রোয ই দিরুিোর সময  কিছু নো কিছু কনশৈ ভুে িশরন। 

কনশে দনশম কগশয  মশন পশ   অকিশসর দেরোশজর েোকি দননকন, কিিংিো পশিশট রুমোে দনই, 

কিিংিো ে মোটো দরশখ এশসশছন িোেরুশম। এিকেন ি   রোস্তোর দমোশ   কমকনিোশস পিশৈ 

কগশয  মশন পশ  কছে, মোকন িযোগটোই আশননকন, পশিশট এিটো পয সোও দনই। িোশস পশি 

প  শে িী হশৈো? ভো  ো কেশৈ পোরশৈন নো। 

  

এিটো িযোপোশর কিন্তু িোিোর িখনও ভুে হয  নো। দিরুিোর আশগ দেওয োশের এিটো ছকির 

সোমশন েোাঁ  োন। দেোখ িুশজ প্রণোম িশরন। দসই অিস্থোয  েোাঁক  শয  েোশিন প্রোয  এি কমকনট। 

  

ওই ছকিটো িোিোর, িোিোর। অেথোৎ টুিেুর িোিুরেোর। িোিুরেো দৈো দস িশে নো, টুিেু িশে 

েোদু। মজোর িযোপোর এই ছকিশৈ ওই েোদুশি িোিোর দেশয  িশয শস অশনি দছোট দেখোয । 

এ পো  োশৈই টুিেুর িন্ধু িোকপর েোদুশি দস িৈিোর দেশখশছ। খুি িুশ  ো দেোি, মোেোয  

পোিো েুে, েোাঁৈ দনই, দিোিেো মুশখ যখন িেো িশেন, সি দিোঝোই যোয  নো। সি েোদুরোই 

িুশ  ো দেোি হয , শুধ্ু টুেুর েোদুই িোিোর দেশয ও দছোট, ি   মোমোর দেশয ও দছোট। িোিোর 

কিছু কিছু েুে দপশিশছ, দেোশখ ে মো। আর ছকির েোদুর মোেোয  সি েুে িোাঁেো, দেোশখ 

ে মো দনই, মশন হয  দযন কি -িকি  িছর িশয স। 

  

টুিেু অি য েোদুশি িখনও দেশখকন। কৈকন মোরো দগশছন টুিেুর জশের অশনি আশগ। 

দসই সময  িোিোরই নোকি িশয স কছে মোি সোশ   পোাঁে িছর। 
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িোক  শৈ এিটো পুশরোশনো অযোেিোম আশছ। ৈোশৈ েোদুর আরও িম িশয শসর ছকি আশছ। 

এিটো ছকিশৈ েোদু জোকসথ পশর পোশয  এিটো িুটিে কনশয  েোাঁক  শয  আশছন, মশন হয  দেোদ 

িছশরর দখোিনেোর সমোন। েোদু নোকি ভোশেো িুটিে দখেশৈন। ওই অযোেিোশম িোিোরও 

িম িয শসর িশয িটো ছকি আশছ। ৈো দেশখ টুেু িোিোশি কেনশৈই পোশর নো। িোিো আর 

মো-ও দয এিসময  িোচ্চো দছশে-শমশয  কছে। এিেো দযন কিশ্বোসই হশৈ েোয  নো। টুিেুও 

এিকেন িোিোর মৈন ি   হশয  যোশি, ৈখন ৈোর দেহোরোটো িীরিম হশি? ওইরিম ে মো 

পরো, দগোাঁিওয োেো? টুেু এিকেন খোকনিটো েোক  শৈ িোশেো রিং মোকখশয  দগোাঁি িোকনশয  নোশি 

েোকগশয কছে। িোিোর ে মোটো পশর কনশয কছে। ৈোরপর আয নোয  মুখ দেখে, ৈিু ৈোশি 

দৈো িোিোর মৈন দেখোশে নো। 

  

টুিেুর েোদু মোরো কগশয কছশেন দজেখোনোর মশধ্য। দজশের গো থরো ৈোশি গুকে িশর দমশর 

দিশেকছে। কিন্তু ৈোশি আশগ িকি িশর দরশখকছে দিন? 

  

িোিোর এি িন্ধ ুকেেীপিোি ুমোশঝ-মোশঝ িোক  শৈ আশসন। কৈকনও েোদুর ছকিশি প্রণোম 

িশরন। আর িছশর এিকেন দসই ছকিশৈ এিটো সোেো িুশের মোেো পকরশয  দেন। 

  

আজ দসই কেন। কেেীপিোি ু মোেো পকরশয  কেশেন। িোিো খোকে পোশয  েোাঁক  শয  প্রণোম 

িরশছন হোৈ দজো   িশর। 

  

ৈোরপর কেেীপিোিু টুেুশি িেশেন, এই ছকিটোয  আকম মোেো কেই দিন জোকনস? আকম 

দযমন দৈোর িোিোর িন্ধু, দৈমকন আমোর িোিোও দৈোর েোদুর িন্ধ ুকছশেন। দৈোর েোদু নো 

েোিশে আমোর জেই হশৈো নো। আমোর এই পৃকেিীটো দেখোই হশৈো নো। 

  

টুিেু কিি িুঝশৈ পোরে নো িেোগুশেো। 

  

কেেীপিোিু িোিোশি কজশগযস িরশেন, ৈুই দৈোর দছশে-শমশয শের সি িকেসকন? 

  

িোিো িেশেন, ওর েোেো আর কেকে জোশন। ও এখনও অশনি দছোট, এখন কিি িুঝশি নো। 
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কেেীপিোিু িেশেন, দছোট মোশন? টুিেরু িশয স িৈ? 

  

িোিো িেশেন, সোশর ন- িছর।  

  

টুি ৈো  োৈোক   িেশে, ন-িছর কৈনমোস। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, যশেষ্ট ি   হশয  দগশছ। এই িশয শসর দছশে-শমশয রো অশনি কিছু 

দিোশঝ। 

  

ৈোরপর টুিেুর হোৈ ধ্শর কেেীপিোিু িেশেন, আয , আমোর পোশ  দিোস, দৈোশি এিটো 

গল্প িকে। ছকিশৈ দৈোর েোদুশি দেকখস, ৈোর নোম জোকনস দৈো? 

  

টুিেু মোেো দহকেশয  িেে, হযোাঁ, ইন্দ্রকজৎ সরিোর। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, দি । আর আমোর িোিো, কৈকনও দৈোর এিজন েোদু। ৈোাঁর নোম কছে 

রোমোনুজ দসন। ওশের  োি নোম রোম আর ইন্দ্র। যকেও রোমোনুজ িেোটোর মোশন েক্ষ্মণ। 

রোশমর দছোট ভোই। রোমোয শণর গল্প দৈো জোকনস। দসখোশন ইন্দ্রকজৎ কছে রোম েক্ষ্মশণর 

 ত্রু, ইন্দ্রকজশৈর সশগ েক্ষ্মশণর েোরুণ ে  োই হশয কছে। এই ইন্দ্রকজৎ আর রোমোনুজ কিন্তু 

কছে েোরুণ িন্ধু। এটো ওই দুই িন্ধুর গল্প। 

  

িোিো িেশেন, দু-জশনই ভোশেো িুটিে দখেশৈন। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, হযোাঁ, দুজশনই ভোশেো দখশেোয ো   কছশেন, প  োশুনোশৈও িোস্ট দসশিন্ড 

নো হশেও খুি এিটো খোরোপ কছশেন নো। দুজশন এিসশগ ি   হশয  পিশেন, স্কুে দছশ   

িশেশজ। ইন্দ্রকজৎ আশগ েোিকর দপশয  দগে, রোশমর ৈখনও েোিকর িরোর মন দনই, দস 

ৈখন এিটো িুটিে কটশমর িযোপশটন। 

  

িোিো িেশেন, ইন্দ্রকজশৈর আশগ কিশয  হশয  কগশয কছে। এিকট দছশেও জেোে, দসই 

দছশেকটই হকে আকম। 
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কেেীপিোিু িেশেন, এিকেন হশয শছ িী, অশনি রোৈ, পো  োসুদ্ধ সিোই ুুকমশয  আশছ। 

অন্ধিোর, দিোেোও আশেো জ্বশেশছ নো, এই সময  ইন্দ্রকজশৈর দ োওয োর ুশরর জোনেোয  

টি টি  ব্দ হে। ইন্দ্রকজৎ প্রেশম কিছু িুঝশৈ পোশরকন। আরও িশয িিোর  ব্দ হশৈই 

কিছোনো দেশি পশি এশস জোনেো খুশে দিেে। দেখশেন িোইশর েোাঁক  শয  আশছ রোম। দস 

দিোাঁশট আঙুে কেশয  িেে, েুপ, িোরুশি  োকিস নো। েরজো খুশে দে, দৈোর সশগ খুি 

জরুকর িেো আশছ। িোিো িেশেন, আমোশের িোক   কছে দিেগোকছয ো। ৈখন ও পো  োটো 

কছে দি  কনজথন। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, রোম দভৈশর আসিোর পশর ইন্দ্র দেখে, রোশমর সোরো মুখ রশত 

দভশস যোশে। িপোশের িোশছ অশনিখোকন িোটো, জোমো-টোমো কছাঁশ   দগশছ। 

  

ৈো দেশখ আাঁৈশি পশি ইন্দ্র কজশগযস িরে, এ িী? এরিম িী িশর হে? ৈুই িোর সশগ 

মোরোমোকর িরশৈ কগশয কছকে? দসই অিস্থোশৈও দহশস রোম িেে, পুকেশ র সশগ। খুি দজোর 

প্রোশণ দিাঁশে দগকছ। 

  

ইন্দ্র কজশগযস িরে, পুকেশ র সশগ? দিন? রোম, ৈুই কি দিোনও  োিোশৈর েশে 

কভশ  কছস নোকি? 

  

রোম িেে, নো, আকম  োিোৈ নই। িশরশগ ইশয  মশরশগ। 

  

িোিো িেশেন, টুিেু ও িেোটোর কি মোশন িুঝশি? আর এিটু িুকঝশয  িেো েরিোর। জোকনস 

টুেু, দসই সময টো পরোধ্ীন আমে। ৈোর মোশন, ইিংশরজরো আমোশের দে টো  োসন িশর। 

অশনি অৈযোেোর িশর। আমরোও স্বোধ্ীনৈো আেোয  িরোর জনয ে  োই শুরু িশরকছ। 

পকন শ ো দিয োকি  সোশের আগস্ট মোশস গোন্ধীজী সোিসুি জোকনশয  কেশেন, ইিংশরজ 

সরিোর, ভোরৈ ছোশ  ো। আর দেশ র দেোিশের িেশেন, িশরশগ ইশয  মশরশগ  ৈোর 

মোশন, হয  স্বোধ্ীনৈো অজথন িরি, নয  মরি  ৈোই শুশন অশনি জোয গোয  কি্লবিীরো পুকেশ র 

সশগ সোমনো-সোমকন ে  োই শুরু িশর কেশয কছে। 
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কেেীপিোিু িেশেন, দুই িন্ধুর মশধ্য রোম দগোপশন দসই কি্লবিীশের েশে দযোগ কেশয কছে। 

প্রোশণর িন্ধু ইন্দ্রশিও কিছু িশেকন। অনয িোরুশি জোনোিোর কনয ম কছে নো। দসই রোকিশর 

আহৈ অিস্থোয  এশস রোম সি জোনোশৈ িোধ্য হে। দমকেনীপুশর দস পুকেশ র সশগ ে  োই 

িশর অকৈিশষ্ট পোকেশয  এশসশছ। এখন পুকে  ৈোশি খুাঁজশছ, ধ্রশৈ পোরশেই িোাঁকস দেশি। 

ইন্দ্রর হোৈ জক  শয  ধ্শর দস িেে, এখন দিোেোয  েুশিোই িে দৈো? 

  

িেোিোৈথো শুশন ইন্দ্রর িপ দজশগ পশিশছ। 

  

িোিো িেশেন, ইন্দ্রর িপ মোশন দি িুঝকে দৈো টুিেু? আমোর মো  আমোর ৈখন মোি দে   

িছর িশয স। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, ৈোরপর ইন্দ্রর িপ অৈ রোশৈ গরম জে িশর কেে। ৈো কেশয  রোশমর 

ক্ষৈস্থোশনর রত-পত ধ্ুইশয  ওষুধ্ েোকগশয  দেওয ো হে। দছাঁ  ো-জোমো-পযোন্ট দছশ   পশর 

কনে ইন্দ্রর দপো োি। দুকেন কিছু খোয কন, ৈখন রোন্নো িশর ৈোশি খোওয োশনো হে,  োে-

ভোৈ-আেশুসদ্ধ আর ওমশেট। খোকনিক্ষণ ুুকমশয  দভোরশিেো রোমশি কনশয  ইন্দ্র েশে দগে 

িযোকনিং। দসখোন দেশি সুিরিন। সোৈশজকেয ো নোশম এিটো গ্রোশম এিজন দেনো মোশছর 

িযিসোয ীর িোক  শৈ েকুিশয  রোখো হে রোমশি। 

  

িোিো িেশেন, পরকেনই পুকে  এে ইন্দ্রর িোক  শৈ। সোরো িোক   সোেথ িশর দৈোেপো   িশর 

কেে। রোমশি দপে নো, কিন্তু ইন্দ্র কিরশৈই ৈোশি খপ িশর ধ্শর কনশয  দগে। 

  

টুিেু িেে, দৈোমোর দৈো ৈখন মোি দে   িছর িশয স। দৈোমোর িী িশর দসসি িেো মশন 

রইে?  

  

িোিো িেশেন, আমোর িী িশর মশন েোিশি? পশর আমোর মোশয র িোশছ শুশনকছ। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, পুকে  দজশন দিশেকছে, রোম আর ইন্দ্র খুি িন্ধু। রোশমর সন্ধোন 

ইন্দ্র জোনশিই। দস দয ইন্দ্রর িোক  শৈ এশসকছে, রতমোখো দছাঁ  ো জোমো-িোপ  গুশেো দেশখই 

ৈোর প্রমোণ পোওয ো দগশছ। ইন্দ্র কিছুশৈই িন্ধুশি ধ্করশয  দেশি নো। ৈোর দপশটর িেো দটশন 
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িোর িরিোর জনয পুকে  দেশি নো। ৈোর দপশটর িেো দটশন িোর িরিোর জনয পুকে  ৈোর 

ওপর িৈরিম অৈযোেোর দয িরশৈ েোগে, ৈো ৈুই িল্পনো িরশৈ পোরকি নো। পো দুশটো 

দিাঁশধ্ পেশটো িশর ঝুকেশয  রোখৈ। 

  

িোিো িেশেন, হোশৈর দনোশখর মশধ্য আেকপন ঢুকিশয  কেৈ। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, মুশখ কসগোশরশটর ছযোিো কেৈ। কিন্তু ইন্দ্রর এমনই মশনর দজোর। দস 

এিটো িেোও িশেকন। প্রোয  আধ্ম  ো অিস্থোয  ইন্দ্রশি দজশে ভশর রোখো হে। 

  

িোিো িেশেন, রোম অি য দিক কেন েকুিশয  েোিশৈ পোশরকন। ইিংশরজ-পুকে  খুি ধ্ুরন্ধর 

কছে। এিকেন ধ্শর দিেে রোমশি। ৈোরপর কিেোশর আরও অশনশির সশগ ওশের 

দুজশনরই যোিজ্জীিন িোরোেণ্ড হশয  দগে। ওশের পোকিশয  দেওয ো হে িহরমপুর। দজশে। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, দুই িন্ধু এিসশগই কছে। কিন্তু ৈোশের মশন সুখ কছে নো। দে  

এখনও স্বোধ্ীন হয কন। দে শি স্বোধ্ীন িরশৈই হশি। ৈখন ওরো েুকপ-েুকপ মৈশেোি িরশৈ 

েোগে, িী িশর দজে দেশি পোেোশনো যোয । আরও কৈনজন কি্লবিীর সশগ ওরো কেশনর 

পর কেন পরোম থ আাঁটশৈ েোগে। ৈোরো প্রকৈজ্ঞো িশর দিেে, কিছুশৈই িছশরর পর িছর 

দজেখোনোয  পেশৈ ৈোরো রোকজ নয । ৈোরো পোেোশি, আিোর দে  পদ্ধোশরর িোশজ দেশগ 

প  শি। এিকেন সুশযোগ পোওয ো দগে। দসটো কছে এিটো ছুকটর কেন। ওরো েক্ষ িশরকছে, 

ছুকটর কেনগুশেোশৈ খোকনিটো কঢশেঢোেো ভোি েোশি। রোকিরশিেোয  এিজন মোি গো থ 

ওশের দসশের িোইশর পোহোরো দেয । মোঝরোশৈ দসই গো থটোর হোৈ-মুখ দিাঁশধ্ দিেশৈ 

পোরশে পোাঁকেে টপকিশয  িোইশর েশে যোওয ো দযশৈ পোশর। দসই রিমই িযিস্থো হে। আশগ 

দেশিই দসশের এিটো েোকি তৈকর িশর দিেো হশয কছে। পোাঁেজন কি্লবিী রোকির কিি 

এিটোর সময  দিকরশয  এশস দসই গো থটোশি িোিু িশর দিেে। 

  

টুিেু কজশগযস িরে, ৈোর হোশৈ িিুি কছে নো? 
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কেেীপিোিু িেশেন, িিুি দৈো েোিশিই, কিন্তু দসটো দস দৈোেোর সুশযোগই পোয কন। ওরো 

দপছন দেশি এশস ৈোর মুখ েোপো কেশয  হোৈ-পো দিাঁশধ্ দিেে। মুশখর মশধ্য িোপ   গুাঁশজ 

কেে। দস আর েোাঁেোশৈ পোরশি নো। ৈোরপর ৈোরো ছোয োর মৈন পো কটশপকটশপ দভৈশর 

মোিটো দপকরশয  েশে এে পাঁেু পোাঁকেশের িোশছ। পোাঁকেে িী িশর ক শঙোশি? এিমোি পপোয , 

এিজশনর িোাঁশধ্র ওপর পশি এিজন েোাঁ  োশি। দস ৈখন পোাঁকেশের ওপর হোৈ দপশয  

যোশি। প্রেশমই িোাঁধ্ দপশৈ কেে ইন্দ্র। 

  

িোিো িেশেন, আমোর িোিোর গোশয  কনশ্চয ই েোরুণ দজোর কছে।  

  

কেেীপিোিু িেশেন, পাঁহু  কনকখে নোশম এি এিজন কছে ওশের েশে, ৈোর দেহোরো 

আরও েম্বো-েও  ো। কিন্তু দস খুি ুোিশ   কগশয কছে, ৈোর পো িোাঁপকছে। দসইজনয ইন্দ্র িোাঁধ্ 

দপশৈ কেশয  প্রেশমই কনকখেশি পোর িশর কেে। ৈোরপর এশি-এশি অনযরোও। 

  

টুিেু কজশগযস িরে, দ শষ দয েোিশি, দস িী িশর পোর হশি? 

  

িোিো কিছু িেশৈ দযশৈই কেেীপিোিু িেশেন, েোাঁ  োও, েোাঁ  োও, িোকিটো আমোশি িেশৈ 

েোও। দ োশনো টুে,ু অনয কৈনজন দৈো পোর হশয  দগে, িোকি রইে, রোম আর ইন্দ্র। ওরো 

কনশজশের গোশয  জোমো কছাঁশ   এিটো েক   পোকিশয  কছে। দয েোর নম্বশর, দস পশি কগশয  

েক  টো ছুাঁশ   দেশি, দ ষজন দসই েক   ধ্শর পশি যোশি। রোম ৈখন িেে, ইন্দ্র ৈুই দৈো 

কৈনজনশি িোাঁশধ্ কনশয কছস, এিোর ৈুই আমোর িোাঁশধ্ পশি ওপশর েশে যো  ইন্দ্র িেে, 

আকম কৈনজনশি িোাঁশধ্ কনশয কছ, দৈোশিও পোরি। আকম দ শষ যোি  রোম কিছুশৈই রোকজ 

নয । দস দ শষ দযশৈ েোয । প্রোয  ঝগ  ো দেশগ যোওয োর দজোগো  । একেশি দেকর হশয  যোশে। 

ৈখন ইন্দ্র প্রেণ্ড ধ্মি কেে রোমশি। এিরিম দজোর িশর দস রোমশি িোাঁশধ্ ৈুশে কনে। 

রোম ওপোশর েশে কগশয  ছুাঁশ   কেে েক  টো। 

  

কেেীপিোিু হিোৎ েুপ িশর দগশেন। মুখ কনেু িশর কছশেন িোিো। 
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টুিেু কজশগযস িরে, ৈোরপর িী হে? ৈোরপর ৈি ুদিপ কিছু িেশেন নো। িোিোর দেোখ 

কেশয  টপটপ িশর জে ঝ  শৈ েোগে। 

  

টুিেু কজশগযস িরে, েক  টো একেশি এে নো? 

  

কেেীপিোিু ভোঙো গেোয  িেশেন, েক  টো কিি এশসকছে। ইন্দ্র দসটো ধ্শর পিশৈ দযশৈই 

পটোিং িশর কছাঁশ   দগে, দস ধ্প িশর পশ   দগে মোকটশৈ। দসই  ব্দ শুশনই ওয োে টোওয োশরর 

জ্বশে পিে আশেো। দসই আশেো এশস প  ে ইন্দ্রর গোশয । ইন্দ্র িুঝশৈ পোরে, ৈোর আর 

পোেোিোর পপোয  দনই। ৈখশনো দস ভোিে, অনয িন্ধুশের িোাঁেোশৈ হশি। ওই জোয গোয  দস 

েোাঁক  শয  েোিশে গো থরো িুশঝ যোশি দস ওইখোন কেশয ই আরও িশয িজন পোকেশয শছ। রোম 

আর অনয কৈনজন দিক  সময  পোশি নো। দসইজনয ইন্দ্র মোশির মশধ্য এাঁশি-শিাঁশি ছুটশৈ 

শুরু িরে। দিশজ পিে পোগেো ুণ্টো। অনয গো থরো ছুশট এশস গুকে েোেোশৈ েোগে। কিন্তু 

ইন্দ্র এাঁশি-শিাঁশি ছুটশছ িশে ৈোর গোশয  গুকে েোগশছ নো। প্রোয  সোৈ কমকনট পশর এিসশগ 

কৈনশট গুকে ছুাঁশ   দগে ৈোর  রীর। সশগ-সশগ দ ষ। প্রোণ েোিশৈ দস ধ্রো দেয কন। এর 

মশধ্য অনয েোরজন অশনি েূর পোকেশয  দগশছ। 

  

িোিো এিটু দেোখ মুশছ িেশেন, দসটো পকন শ ো দছেকি  সোে। আর এি িছর পশরই 

দে  স্বোধ্ীন হশয কছে কিন্তু দজেখোনোর মশধ্য িশে ওাঁরো দসসি কিছু িুঝশৈ পোশরনকন। 

  

কেেীপিোিু িেশেন, দৈোমোর েোদু আর েোরজশনর প্রোণ িোাঁকেশয  কেশয কছশেন। আমোর 

িোিোশি নো িোাঁেোশে আমোর জেই হশৈো নো। আমোর িোিো এরপর যৈকেন দিাঁশে কছশেন। 

সিসময  ৈোর িন্ধু ইন্দ্রকজশৈর নোম িেশৈন আর িাঁেশৈন। 

  

িোিো িেশেন, অশনি দেোি িোিোর ছকিশি প্রণোম িশর। অশনি দেোি িশর নো। ইকন দৈো 

শুধ্ু আমোর িোিো নন, ইকন এিজন দে শপ্রকমি। দেশ র জনয প্রোণ কেশয শছন। এরিম 

আরও িৈজন দেশ র জনয প্রোণ কেশয শছন, এখোনিোর মোনুষ ৈোাঁশের ভুশে দগশছ। কিন্তু 

আমরো কি ভুেশৈ পোকর। 
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ইন্দ্রকজৎিোি ুিেশেন, ছকির দৈো িশয স িোশ   নো। আমরো িুশ  ো হশয  যোকে। কিন্তু দৈোমোর 

েোদু কিি এিরিম আশছন। 

  

ছকিটো দেওয োশের অশনি পাঁেুশৈ। টুিেরু হোৈ যোয  নো দস এিটো টুে কনশয  এশস ৈোর 

ওপর পশি েোাঁ  োে ৈোরপর মোেোটো দিকিশয  রোখে দসই ছকিশৈ। 
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