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 দবিশ েদর অ- পকথা 

সা িতক  কািশত একিট বই পেড় ভােলালাগা ভাগ কের িনেলন িশ ী  সৗেম  নাথ 
ম ল। 
 

মােচ র  শেষর িদক,  চ   পুের শহেরর  াণেকে  বুকভরা  ন তা িনেয় থমেক আেছ 
 য়ারিফে র পুেড় যাওয়া সবুজ।  মােঠর পােলর ছায়ােত বেস  দখিছ  াম  থেক আসা এক 
দ িত তােদর িশ  স ানেক িনেয় ব  ; তােদর এই ব  তার কারণ ব াগ  থেক বার করা 
রকমাির খাবার দাবার আর রঙীন  খলনা।  িশ িটর  কােনািকছুেতই  খয়াল  নই।   স  ধু 
হাঁসফাঁস  পুেরর ঘ ানঘ ানািনেত িবরি   কােশ একিন ।  দূের রামধনু রঙা  পাষােক 
একিট  ছেল একিট  মেয়র হাত ধের এই 
ভর পুের মােঠর মেধ খান িদেয়  হঁেট চেলেছ 
একা  আলাপচািরতায় বুঁদ হেয়।  আমার 
 কােল িচ  সােদর ‘ দবিশ েদর অ- পকথা’ 
বইিট।  িফেক আ ােমিরেনর পাতা েলা 
ও ােত ও ােত এক অ ূত ধূসরতার মেধ  
 েবশ কেরিছ আিম।  এক একিট ছিবর পােশ 
 সই ছিব িনেয় িশ ী কৃ িজৎ  সন ে র 
মম   শ  ী  লখা।  ভাবিছলাম সিত ই িশ ী 
িচ  সােদর এই কালজয়ী িসিরেজর সােথ 
কৃ িজেতর এই কািব ক িবে ষেণর যুগলবি  যিদ এই মু েত  সমােজর  িতিট মননশীল ও 
সৃি শীল মানুেষর কােছ  পৗেছঁ  দওয়া  যত ...! 

  বপদ  কাশনা  থেক  কািশত এই অনবদ  বইিট বত মান সমেয়র পিরে ি েত 
একিট উে খেযাগ  সংেযাজন।   সই সমেয়র ভারতবষ  তথা  গাটা িবে র িশ রিসকেদর 
কােছ আদ ৃত মহান িশ ী িচ  সােদর ছাপছিবর সাদা-কােলা আঁচড় িকভােব  ুধা িপড়ীত, 
অবেহিলত  শশেবর অব   য ণােক িলিপব  কেরেছ, এই বই তার িনদশ  ন হেয় থাকেব।  
িশ ী কৃ িজেতর দরদী ও সুচা   লখনভি   িতিট ছিবেক  দখেত  যভােব সাহায  কেরেছ 
আমার িব াস  িতিট পাঠেকর কােছ এ এক নুতন জানালা খুেল  দেব —  যখােন আ-িদগ  
কাব   জাৎ ায় সাঁতার কাটেত কাটেত পাঠকমন খুঁেজ পােবন সমােজর, শহেরর স াঁতেসঁেত 
 চনাগিলর অ কাের  মের মরা  দবিশ েদর   ভে র  ীপেরখা, ইিতহাস ...। 
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