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পরিরিষয়  
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়  
 

মতৃ্যু ও  যোরত্ 
 

“থোক, রলখ োনো”।  
 
এ লল োি প্রস্তোিনো রনখয় এটোই সুনীখলি সোখথ আমোি লেষ কথো। এিছি লসখেম্বি 

মোখস। দূিভোখষ। ত্োই অসম্ভি রিধ্ো রনখয় এ লল োি িোকয তত্রি হখে। লসরদন সুনীখলি উদোসীন 
িোিখেি মময আরম রিক িঝুখত্ পোরিরন। হয়খত্ো এি মখধ্য ওঁি েোিীরিক অিসোদজরনত্ ঔদোসীন্য 
রছখলো, িো আমোি প্ররত্ লকোখনো অজোনো অরভমোন অথিো ক্লোরি। লক জোখন! রকন্তু িোিোি সমিয়সী 
সুনীলখক লর্ সোমোন্য একছটোক রিনত্োম ত্োখত্ এি লকোখনোটোই লমখন লনওয়ো র্োয় নো।  ুি 
িযরিগত্ রিষোদ হয়খত্ো নগ্নত্োি মখত্ো। র্োি উখমোিন, একটো িয়খসি পখি হয়খত্ো সুনীল 
গখগোপোধ্যোখয়ি মখত্ো এক ভরনত্োহীন করিি কোখছও কুন্িোি মখন হখয়রছখলো, অগরিমোি। এ 
ঘটনোি মখধ্য একটো আত্মপ্রিোখিি লমৌলও রছখলো। লসটো লর্ সুনীল িোইখিন নো, র্োঁিো ত্োঁখক 
প্রত্যি লিখনন, ত্োঁিো সহখজই িঝুখিন।  

 
সুনীখলি মৃত্যু আমোখক একটো অস্বরস্তি হোত্ লথখক রিিত্খি িোঁরিখয়খছ। আি ক খনো 

“সুনীলদো” িলখত্ হখি নো। ১৯৯৭ সোখল িযরিগত্ আলোখপি পি লথখক এই অস্বরস্তি শুরু। 
িোিোি িয়সী সুনীলখক প্রথম নোম ধ্খি ডোকো র্োয়নো। পরিরিখত্িো সিোই “সুনীলদো” িখলন। ফখল 
আমোখকও লিনো িোস্তো ধ্িখত্ হয়। রকন্তু আসখল আরম লকোখনোরদনই সুনীল গখগোপোধ্যোয়খক অখত্ো 
ঘরনষ্ঠ লকউ -  দোদো, িোিো, লজযিু, িনু্ধ, “আমোি সম্পোদক” – এসি রকছুই ভোিখত্ পোরিরন। ওঁখক 
সিসমখয়ই আমোি লসই রকিংিদিী করি, লছখলখিলোি সুরপ্রয় লল ক, রনখজি মখনি রনভতৃ্ নোয়ক 
ভোিখত্ই ইখে কখিখছ।  

 
লপৌখন আট িছি িয়খস, পিুী েহখি, জুন মোখস, িোরলয়োরিি ওপি এক একত্লো 

িোরিখত্ দুপখুিি পি দুপিু লজখগ লথখক আরম আমোি প্রথম িোিংলো উপন্যোস পরি – “লসোনোলী 
দুুঃ ”। িইটো িোিো সখগ কখি রনখয় এখসরছখলন লসই ছুরটখত্। দুপখুি িোিো, মো ও দু িছখিি 
লিোন ঘুরমখয় পিখত্ো। আি ত্ ন আরম িোগোখনি িোরলি ওপি িখস, ক খনো ছোখদ রগখয় একো 
ওই িই পিত্োম।  লক িখলখছ ওটো লকিল লছোট লমখয়খদি িযোপোি! লছোখটো লছখলখদিও এক 
স্বখেি িোজপুত্তুি থোখক। লসও উদ্ধোি কিখত্ আখস ত্োখদি। িোিপোখেি লিোরিিং, রূঢ় ধ্োত্ি 
িোস্তিত্ো লথখক। স্বে িযোপোিটো রিক কী, লসইই ত্োখক লিোঝোখত্ আখস। লসইই ত্োি প্রথম 
জোদুকি। এই আমোি সুনীল গখগোপোধ্যোয়।  এ িই আরম লুরকখয় পিরছ এটো ধ্িো পখি র্োিোি 
পি মো িোগত্স্বখি িোিোখক িখলরছখলন – এসি অযোডোল্ট িই লছখলি সোমখন লকন লফখল িোখ ো?  

 
িোিোি সরত্যই লকোখনো লদোষ রছখলো নো। লপৌখন আট িছি িয়খসি লছখলি মখধ্য “িোিংলো 

ভোষো” নোখমি একটো অসু  থোকখি রত্রন রক কখিই িো জোনখিন। লছখল লত্ো িোিংলো ভোখলো 
জোনখত্োই নো। সোখি ছ িছি িয়খস িোিংলো িেয রিখনখছ মোত্র। দু িছি িয়স লথখক সোখহি ইসু্কখল 
পখিখছ। লস োখন লত্ো িোিংলো লে োখনোই হখত্ো নো।  
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এভোখিই সুনীল নোখম একটো ললোক আমোখক িোিংলো ভোষোি অসু  রদখয় র্োয়। ত্োখক কী 
ক খনো “দো” িলো র্োয়! এসি সুনীলখক লকোখনোরদন লজ্জোয় িলখত্ই পোরিরন। িলখত্ পোরিরন 
হোজোি হোজোি সমিয়সী িোঙোলী লছখলখদি মখত্ো লগোটো তকখেোি, প্রথম লর্ৌিন ত্োি লল ো পখিই 
গখি ওখি। লিোমযোরন্টকত্োি িোিংলো অথযই হখয় রগখয়রছখলো সুনীল গখগোপোধ্যোয়। ক্রমে কোকোিোিু 
এখলো, নীলখলোরহত্ এখলো। এখলো “সখত্খিো িছি িয়খস”, “একুে িছি িয়খস”। এখলো 
“লকোরকল ও লরিওয়োলো”, “ফলু ও নোিী” িো “আগোমীকোল” নোখমি এক একটো গল্প।  লপ্রখম 
পিখত্ লে োও হয়খত্ো অখনকটোই সুনীখলি লল ো পখি। প্রথম িুমুি রেক্ষকও লর্ন সুনীল।   

 
মৃত্যুি  িিটো আরম কখয়ক ঘন্টোি মখধ্যই শুভ্র িখ্যোপোধ্যোখয়ি ই- লমখল পোই। 

রসনরসন্যোরটখত্ ত্ ন িোত্ এগোখিোটো। আমিো িোন্নোঘখি কী লর্ন একটো আলগো কথো আখলোিনো 
কিরছলোম। লযোপটখপি রদখক ত্োরকখয় আমোি মু  আিরম্বখত্ কোখলো হখয় লগখলো লদখ  সোকী 
রজখেস কখি – কী হখলো! আরম রকছু িলখত্ পোরিনো। ও এখস শুভ্রি ইখমল পখি। আমিো লভজো 
লিো  লদওয়ো লনওয়ো করি। এসি রল খত্ রল খত্ লিোখ ি সমস্যো আিোখিো রফিখছ। কুয়োেো ঘন 
হখে। উইন্ডস্ক্রীন ঝোপসো। হয়খত্ো আপনোিো লটি পোখেন। লক্ষয কিখিন অক্ষিলোখলো লনোনো, 
রভখজ, টযোিোিযোঁকো। আমিো দুজখন লমোখটই সুনীখলি মৃত্খুত্ কোরঁদরন। আমিো ঝোপসো হখয়রছ 
রনখজখদি লগোপনোখগি লিখয়ও রনভৃত্, িযরিগত্ স্মরৃত্ি অখনকলোখলো পরিখেদ লেষ হখয় লগখলো 
িখল। আি লস োখন সুনীল গখগোপোধ্যোয় আমোখদি তেেি, তকখেোি ও প্রথম লর্ৌিখনি এক 
লল কমোত্র।  

     
উত্তমকুমোখিি মৃত্যুি রদন আমোি িয়স রছখলো ১৫। এত্িি জোরত্খেোক িোঙোলীি জীিখন 

আি ক খনো আসখত্ লদর রন।  শুরনরন। পরিরন।        
 
রকখেোি রু্িক হখলো। ক্রমে পিলোম “আত্মপ্রকোে”, “রু্িক রু্িত্ীিো”, “অজুযন”, 

“অিখেযি রদনিোরত্র”, “একো এিিং কখয়কজন”, “সুদূি ঝনযোি জখল”। ত্োিপি লকৌিি পরত্রকোয় 
সুনীখলি কত্ অপ্রথোগত্ লল ো র্োি অখনকটো হয়খত্ো লকোখনো িইখত্ও লনই। এ নও। গত্ িছি 
মোঝিয়খস প্রথম পোিী েহখি রগখয় র্োিত্ীয় লিোমোখেি মখধ্যও লছখলখিলোি লসই সুনীল 
লল খকি কথো কখত্োিোি মখন পখিখছ। রমরি ফিোসী লকোখনো লমখয়ি সোখথ আলোপ হখলই মখন 
হখত্ো এি নোম রনশ্চয় “লমোরনক”।  

 

“সুনীলদো” িখল লর্ অিখেখষ আি লকউ লনই -  এটো লর্ মহোকোখলি কী আশ্চর্য শুখভেো 
িখল লিোঝোখত্ পোিখিোনো। এ খনো লকোখনোরদন জ্বি হখল, লসোফোয় িোদি িোপো রদখয় শুখয় থোকখত্ 
ইখে কখি। আি ইখে কখি লছখলখিলোি লসই সি িই পিখত্। এক লটরনদো িোদ রদখয়, 
লিযোমখকে িোদ রদখয়, সিই লত্ো সুনীখলি িই!  

 
এিোি আজখকি লল োয় রফরি।  এও এক রিষোদকোরহনী!  শুধ্ু আেো,  রিষোখদ রিষোদক্ষয় 

হখি।  
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লস এখেরলস েহখি থোরক।  ১৯৯৭ সোল। আিজযোল ত্ ন হোমোলোরি রদখে। ত্োিই 
মখধ্য “পিিোস” নোখম প্রথম িোিংলো আিজযোল সোরহত্য পরত্রকো লিরিখয়খছ। ত্োখদি সোখথ আলোপ। 
ওঁিো অনুখিোধ্ কিখলন লর্ন েীখত্ সুনীল গখগোপোধ্যোখয়ি একটো সোক্ষোত্কোি রনই কলকোত্োয়। 
রিক করি সোক্ষোত্কোি লনখিো লেফ করি সুনীখলি।   লসই সোক্ষোত্কোি লনিোি সমখয়ই সুনীখলি 
সোখথ প্রথম আলোপ। ওঁি িোরিখত্। আমোি সোখথ রগখয়রছখলন পিিোখসি ললর কো, রসরলকন 
ভযোরলি এক কম্পুযটি- রিেোনী পোিরমত্ো দোস।  লসই সোক্ষোত্কোি রনখত্ রগখয়ই পোিরমত্োি সোখথ 
প্রথম আলোপ গরিয়োহোট লমোখি।  দুরদন ধ্খি সোক্ষোত্কোি হয়। লসই সময় সুনীখলি িোরিখত্ই 
স্বোত্ীরদি সোখথ প্রথম আলোপ। ঘন্টোয় ঘন্টোয় িো। িোিো্োয় দোরঁিখয় সুনীল মোখঝ মোখঝ 
রসগোখিট- লেক লনন। রনখি, অদূখি লছখলখিলোি সোউথ পখয়ন্ট ইসু্কল লদ খত্ পোই। কমল 
স্যোিখক রনখয় প্রশ্ন করি (কমলকুমোি মজুমদোি)। সরিস্মখয়, অরভখর্োখগি িয়োখন িরল – “জোখনন, 
ওনোখক সু্কখল িোিংলো পিোখত্ লদওয়ো হখত্ো নো। কী অদ্ভূত্!” ত্ ন সুনীলই আমোয় িরুঝখয় 
িখলরছখলন – “লসটোই লত্ো স্বোভোরিক। কমলদোি লত্ো লকোখনো রডরি রছখলো নো। উরন িোরিখত্ গহৃ-
রেক্ষক লিখ  পিোখেোনো কখিরছখলন। অিহীন েোন। রকন্তু রিশ্বরিদযোলখয়ি রডরি লনই লত্ো। 
সত্ীকোি লোহ রক কখি ওখঁক পিোখত্ িলখিন! লপখিন্টিো লত্ো কমখেন কিখিন। লসই 
জখন্যই...”।  

 
পিিোখসি লসই অরত্দীঘয সোক্ষোত্কোি ত্ুমুল জনরপ্রয়ত্ো লপখয়রছখলো। রিখেষত্ উত্তি 

আখমরিকোয়। কোখিো কোখিো কোখছ শুখনরছ করি সুনীল গখগোপোধ্যোখয়ি অত্িি সোক্ষোত্কোি এি 
আখগ প্রকোরেত্ হয়রন। এি অিযিরহত্কোল পখি লিিয় “অখধ্যক জীিন”। ইন্টোিখনট গখদয সোল-
ত্োরি  থোখকনো িখল অখনক আিজযোল পোরিকো- পোিক মখন কিখত্ থোখকন পিিোস, পোিরমত্ো ও 
আরম “অখধ্যক জীিন” লথখক লিোথো কখিরছ এই সোক্ষোত্কোি। সম্পোদক লেখষ িযোপোিটো পরিষ্কোি 
কখিন।  ১৯৯৯ সোখল সুনীল উত্তি আখমরিকো আখসন। একরদন লছখলি িোরি লথখক আমোখক 
লফোন কিখলন।    

 
অযোখলন রগন্সিোগয মোিো রগখয়রছখলন ৯৭ সোখলি িসখি। লস প্রসখগই সুনীল িলখলন – 

“লত্োমোি কোখছ আরম একটো সোহোর্য িোই। এ োখন এখস শুনলোম লর্ অযোখলন নোরক মোিো র্োিোি 
দুরদন আখগ হোসপোত্োখল িখস ত্োি জীিখনি লেষ করিত্ো ললখ । কী কী আি জীিখন কখি লর্খত্ 
পোিখিনো – এইসি রনখয়। ত্ো, লস োখন লস আমোি নোম কখিখছ।  ত্ুরম রক করিত্োটো একট ু
লজোগোি কিখত্ পোিখি?” অখনক কোি ি পরুিখয় লজোগোি হখলো লস করিত্ো। লস িছিই 
লিরিখয়খছ অযোখলখনি লেষ লল োরলর  রনখয়, অরিম কোিযিন্থ “Death & Fame” (মৃত্যু ও 
 যোরত্)। িইটো সম্পোদনো কখিখছন অযোখলখনি লিখয় সোমোন্য লছোট আি এক প্রিোদপ্ররত্ম করি 
Robert Creely (িিোটয রক্ররল)। লসই সুিোখদ রক্ররলি সোখথ একরদন লফোখন কথোও হখলো। 
সুনীলখক রিনখত্ পোিখলন। সুনীল রক্ররলখক রিক রিনখত্ পোিখলন নো র্রদও ওঁি লল োয় এক 
জোয়গোয় আরম রক্ররলি নোম লপখয়রছ। হয়খত্ো ভুখল রগখয় থোকখিন।  “মৃত্যু ও  যোরত্”ি লেষ 
করিত্ো, ৯৮ পোত্োয় – Things I’ll not do (nostalgias) ।  রত্রিখে মোিয ১৯৯৭ সকোখলি রদখক 
লল ো অযো ললন রগন্সিোখগযি লেষ করিত্ো। করিত্ো শুরু হয় এইভোখি –  
 

Never go to Bulgaria, had a booklet & invitation 

Same Albania, invited last year, privately bu lottery scammers or  

          recovering alcoholics, 

Or enlightened poets of the antique land of Hades Gates 

Nor visit Lhasa live in Hilton or Ngawang Gelek’s household & weary 
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          ascend Potala  

Nor ever return to Kashi “oldest continuously habitated city in the world” 

 bathe in Ganges & sit again at Manikarnika ghat with Peter, 

 visit Lord Jagannath again in Puri, never back to Birbhum take 

 notes tales of Khaki Baba 

Or hear music festivals in Madras with Philip 

Or return to have Chai with older Sunil & the young coffeeshop poets, 

 

সুনীল ছোিো আখিো লর্ দুজখনি নোম এখলো করিত্োয়, এ পর্যি, ত্োঁখদি সম্বখন্ধ একটু রলর । 
নখগোয়োিং লগখলক রছখলন অযোখলখনি লিৌদ্ধ লোরু, আি রফরলপ, অথযোৎ রফরলপ লযোমোনরেয়ো িীট 
লল ক, করি ও রিত্রকোি। রফরলখপি সোখথ মোদ্রোখজি এক প্রকোেক ও রকছু লল ক রেল্পীি 
ঘরনষ্ঠত্ো হয়। রফরলপ িোিিোি মোদ্রোজ লগখছন। ওঁি িহু িই ভোিত্ লথখক লিিখত্ো।  
 

 িইটো লজোগোি কিখত্ কিখত্ লিে কখয়ক মোস লকখট র্োয়। অিখেখষ সুনীলখক এক 
করপ পোিোই। লস িই রগখয় লপৌঁছখত্ও  সময় লনয় আখিো কখয়কমোস। িইটো পোিোি পি সুনীলদো 
লছখলি হোত্ রদখয় একটো রিরি পোিোন। রিরিটো এ োখন রলরপিদ্ধ কিলোম।  
 

===== 

 

রপ্রয় আর্যনীল       ১১/৩/২০০১ 
 

লত্োমোি পোিোখনো অযোখলন রগন্সিোখগযি লেষত্ম কোিযিন্থ Death & Fame লপখয়রছ, রকন্তু 
অখনক লদরি কখি এখসখছ। করিত্োলোখলো পখি অখনকক্ষে রঝম লমখি িখসরছলোম। রিখেষত্ লেষ 
করিত্োরট আমোি িুক মুিখি রদখয়খছ। এই িইটো রনখয় হয়খত্ো পখি রকছ ুরল খিো।  
 

 লিগরি কিখসো- ও িখল লগখলো! লসও আমোি ভোখলো িন্ধু রছখলো।  
 

 ত্ুরম সুদূি প্রিোখস লথখকও িোিংলো করিত্ো রনখয় এত্ মগ্ন হখয় আখছো, এটো লজখন  িু 
ভোখলো লোখগ। আমোি িই প্রকোখেি িযোপোখি আরম রনখজ ক খনো উখদযোগ রনই নো, সখকোি লোখগ! 
ত্ুরম র্ো পোখিো কখিো। ত্খি, ওখদে লথখক িই লিরুখল ভোখলোই, নো লিরুখলও লকোখনো ক্ষরত্ লনই, 
এটো মখন লিখ ো, ত্োহখল তনিোখে ভগুখত্ হখি নো।  
 

 আমোি লছখল িস্টখন থোখক, ত্োি সখগ লর্োগোখর্োগ িো খত্ পোখিো। ত্োি নোম লেৌরভক, 
লস Environmental Engineer, ত্োি e-mail ****।  
 

 কৃরত্তিোস পরত্রকো পোিোলোম, ত্োখত্ লত্োমোি করিত্ো আখছ।  
 ভোখলো লথখকো 
 

     সুনীল গখগোপোধ্যোয় 
     ১১/৩/২০০১  
=== 
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অযোখলখনি লল ো এই করিত্োি মূল পোন্ডুরলরপও কখয়ক িছি পি আরম লজোগোি করি ও সুনীলখক পোিোই।  
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অযোখলখনি লেষ করিত্োি মূল পোন্ডুরলরপ 
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অযোখলখনি লল ো ত্োি জীিখনি এই লেষ করিত্োি কথো রনখয় সুনীল রল খত্ লিখয়রছখলন। রকন্তু িছি 
কখয়ক পখিও রল খলন নো। একরদন রজখেস করি। ত্ ন স্বভোিজ কুন্িোয় সুনীল িখলন, “রনখজি কথো 
ওভোখি রল খত্ সখকোি হয়, িঝুখল। আরম রল খিোনো। ত্ুরম ললখ ো নো!” রকছুটো রলখ ও লস লল ো আমোি 
লেষ হয়রন। ত্োিপি অখনক সময় লকখট লগখছ। ২০০৬ সোখলি িীখে সুনীখলি সোখথ লদ ো লডট্রয়খট, 
িগসখেলখন। আমিো একই লহোখটখল রছলোম। ওনোি ঘি আমোখদি ওপখিি ত্লোয়। লস সমখয়ও একরদন 
এই প্রসগ ত্ুরল। লসরদনও সুনীল িখলন – “ত্ুরম ললখ ো, আরম লত্ো এমরনখত্ই অযোখলনখক রনখয় অখনক 
রলখ রছ”। র্োইখহোক, আমোি লল ো হয়রন। এিছি লসখেম্বি মোখস একটো লকখজো কথোি ফোঁখক আরম হিোৎ 
ওঁখক আমোি আখক্ষখপি কথো িরল। লসরদন সুনীল িলখলন, “ থোক, রলখ োনো”।   
  
 রিরিখত্ সুনীল লর্ িইপ্রকোখেি কথো উখে  কখিখছন – লসটো অিে অন্য কোরহরন। লসও প্রোয় 
ভুলখত্ িখসরছলোম। রিরিপত্র ঘোটঁখত্ ঘোটঁখত্ সি কথো মখন পখি লগখলো।  িীট সোরহত্য রনখয় আমোি 
উৎসোহী হখয় পিো ১৯৯৮- ৯৯ সোল লথখক। এিিং এি লপছখন সুনীল গখগোপোধ্যোখয়ি অখনক প্রখিোিনো 
রছখলো। িোঙোলী করিখদি মখধ্য একমোত্র সুনীখলি সোখথই অযোখলন ও অন্যোন্য রকছু িীট করিখদি প্রত্যক্ষ 
লর্োগোখর্োগ হয়।  ষোখটি দেখক। রকন্তু ত্োি পখিও অযোখলখনি সোখথ সুনীখলি একটোনোই লর্োগোখর্োগ 
রছখলো।  অযোখলখনি লথখকই উরন ওঁখদি সম্বখন্ধ অখনক রকছু শুনখত্ন।  আরম লসই আখ্োলখনি আখিো 
অখনক লল ক ও করিি সম্বখন্ধ আিহী হখয় পরি, র্োখঁদি সুনীল রিরনখত্ন নো। এঁখদি  কোজকময সম্বখন্ধ 
আমোি লথখক রনয়রমত্  িি রনখত্ন সুনীল। িীট প্রজম রনখয় ওঁি একটো একটোনো লকৌত্ূহল রছখলো।   
 

 এ প্রসখগ একটো মজোি কথো িরল। লিগরি কিখসোি  িি পোওয়ো র্োরেখলো নো একটো সমখয়। 
লিগরি লকোখনো িোকরি কিখত্ন নো। এক সময় লজল ল খটখছন, ধ্োি- লদনো অখনক। িহু ললোকখক 
িরকখয়খছন। র্োখক “লপরট ক্রোইম” িখল, লত্মন অপিোধ্ ত্োি সুপ্রিিু। রিখয় দু- রত্নখট কিখলও লিগরিি 
অবিধ্ সিোখনি লকোখনো রিকরিকোনো লনই। লেষ িয়খস র্ ন ভীষে অসুস্থ, লিগরিখক ত্োি সিখিখয় িি 
লমখয়, ওঁি প্রথম সিোন [বিধ্]  ঁুখজ পোন। লসই মরহলো নোসয। দয়োলু। লস ত্োি িোিোখক এখন িোখ  ত্োি 
কোখছ। রমখনখসোটোয়। মরহলোি সোখথ আমোি লর্োগোখর্োগ হয়। আরম ভোিরছলোম লিগরিি একটো 
সোক্ষোত্কোি লনখিো। আমোি িোরি লথখক ৬ ঘন্টোি িোস্তো। এটো ২০০০ সোখলি েীত্। জোনুয়োিী।  এই 
সমখয়ই ডযোন কক্স নোখম এক রিত্রকখিি সোখথ আমোি আলোপ হখয় র্োয়। ভদ্রখলোক লিগরিখক রিনখত্ন। 
িছি কুরি লছোট ওঁখদি লিখয়। লস িলখলো, “আর্যনীল, অিেই র্োও। লিগরিি লকোখনো িোখয়োিোফোি লনই। 
ত্ুরমই হও লসই জীিনীকোি। আি ওি লমখয়, লর্ ওখক  এ ন লিখ খছ, ত্োি কথো িরল। আহো! িয়সকোখল 
কী লদ খত্ রছখলো! আি ভীষে নিম প্রকৃরত্ি। আরম একিোি লিগরিি িোরিি পোরটযি িোখত্ ওি সোখথ শুখত্ 
লিখয়রছলোম। লমখয়রট কোরটখয় রদখলো। ত্ুরম ওি একটো ছরি ত্ুখল রনখয় এখসো। পোিখি?”। আরম হোরস। 
রকন্তু ডযোন হুঁরেয়োি কখি – “একটো কথো, লিগরি রকন্তু সিসময় টোকো পয়সোি কথো ত্ুলখি। আি ত্ুরম 
ইরেনীয়ি জোনখত্ পোিখল, লত্োমোি নত্ুন হন্ডো অযোকডয র্রদ লদখ  লফখল, িযোস ত্োহখল লত্ো কথোই লনই। 
কোখজই লগখল লনোিংিো জোমো পখি র্োখি আি নত্ুন গোরি রনখয় একদম নো। একটো ভোঙোখিোিো রকছু লজোগোি 
কি”। অখন্যিো িলখত্ থোখক – “রিপখদ পখিো নো, ললোকটো রকন্তু আফটোি অল অপিোধ্ী। ত্ুরম এখদখেি 
নোগরিক নও। রকছু হখয় লগখল িোকরিরট রকন্তু র্োখি”।  কী কিো র্োয়! লেখষ সুনীখলি িোিস্থ হই – “র্োখিো, 
সুনীলদো?”। সুনীল ভিসো লদন।  এরদখক ত্ুষোি িোিখছ, অখত্ো িিখফি মখধ্য ছ- ঘন্টো টোনো গোরি 
িোলোইরন ত্ খনো। ফখল আিহোওয়োি উন্নরত্ি রদন লোনরছ। এিই মখধ্য একরদন আিমকো  িি পোই – 
লিগরি লনই। আি ত্ নই জোনখত্ পোরি লর্ এক মরহলো ওই লেষ সমখয় লিগরিখক রনখয় এক ত্থযরিত্র 
ত্ুলরছখলন। ৮ িছি পখি একরদন রসরন্সন্যোরট রিশ্বরিদযোলখয় লসই মমযস্পেযী ছরি লদর ।  
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 র্োইখহোক, এই নো- ঘটো সোক্ষোত্কোি রনখয়ও একরদন হোসোহোরস হয় সুনীখলি সোখথ। অযোখলন 
রগন্সিোখগযি সোক্ষোত্কোি রনখত্ লিখয়রছলোম ১৯৯৫ সোখল। সি রিক। এই সময় অযোখলন অসুস্থ হখয় 
পিখলন। মোিো লগখলন পখিি িছি।  আি কিখসোি লিলোখত্ও ত্োই।  এই রনখয় একরদন সুনীলখক িরল, 
“র্োিই সোক্ষোত্কোি রনখত্ র্োরে সুনীলদো, রত্রনই মোিো র্োখেন”। সুনীল অখনক্ষে লহখস িলখলন, “ভোরগযস 
এইটো ত্ুরম আমোয় আখগ িখলোরন”।  অথযোৎ িলখল, ১৯৯৭ সোখলি সোক্ষোত্কোিটো আমোয় রদখত্ন নো! 
 

 এই সমখয়ই, ২০০০ সোখল সোন- ফ্রোরন্সসখকো েহখিি সুরি যোত্ রসরট লোইটস (City Lights) 
প্রকোেনীি অখধ্যক- মোরলক ও রকিংিদিী করি লখিন্স লফরলযিংখগরটি (Lawrence Ferlinghetti) সোখথ 
আমোি আলোপ হয়। পত্রোলোপ। পখি দূিভোষোলোপ।  এত্রদখন রনশ্চয় অখনখকই জোখনন এই লখিন্স ও 
রসরট- লোইটসই রগন্সিোখগযি HOWL ছোখপ।  উরনই, রগন্সিোখগযি প্রখিোিনোয় ১৯৬৪ সোখল কৃরত্তিোস ও 
হোিংরি করিখদি করিত্োি অনুিোদ রসরট লোইটস- এি পরত্রকোয় প্রকোে কখিন।  লখিখন্সি সোখথ স যত্ো 
িোিরছখলো। একরদন উরন রনখজই িলখলন, “ আর্যনীল, আরম দু- একজন ভোিত্ীয় করিি িই রসরট লোইটস 
লথখক লিি কিখত্ িোই। কোি িই কিো র্োয়? আমোখদি ৬৪ সোখলি ইসুযখত্ র্োিঁো রলখ রছখলন, ত্োঁখদি 
মখধ্য কোিো পিিত্যীকোখলি সূর্য হখয় উখিখছন?”। আরম লখিন্সখক সুনীল গখগোপোধ্যোয় ও মলয় 
িোয়খিৌধ্ুিীি কথো িরল। িরল, “আপনোি রুরি ও পছ্ অনুর্োয়ী আপরন এঁখদি লথখক লিখছ রনন। এঁিো 
দুজখনই জীরিত্, আপনোখদি ৬৪- ি ইসুযখত্ রছখলন, আমোখদি িোিংলো করিত্োসোরহখত্যি দুখটো 
পিস্পিরিখিোধ্ী ধ্োিোি েীখষযি প্ররত্রনরধ্, এঁখদি করিত্োি অনুিোদ আখছ এিিং দুজখনই এ খনো ললখ ন। 
আি র্রদ দুজনখকই প্রকোে কখিন ত্খি িোিংলো করিত্োি অখনকটো ধ্িো র্োয়”। মলখয়ি করিত্ো এখদখেি 
রকছু লছোট প্রকোেনী িইখয়ি আকোখি প্রকোে কখিরছখলন ইরত্মখধ্যই। কোখজই লখিন্স সুনীখলি লল োই 
আখগ িোইখলন। রিখদখে িোিংলো করিত্ো প্রকোখেি লকোখনোিকম সম্ভোিনো তত্রি হখলই আরম উৎসোহী হখয় 
উরি। সুনীখলি সোখথ লর্োগোখর্োগ কিলোম।  উরন ওঁি ইিংখিজী অনুিোরদকো েীলো লসনলোপ্তি সোখথ আমোি 
লর্োগোখর্োগ করিখয় রদখলন। েীলোরদ একটো পোন্ডুরলরপ আমোখক পোিোন র্ো লখিখন্সি কোখছ আরম লপৌঁখছ 
রদই।   
 

 ২০০১ সোখলি এরপ্রল মোখস, অথযোৎ সুনীখলি লথখক পোওয়ো আখগি রিরিি এক মোস পি 
লখিখন্সি একটো লপোস্টকোডয আখস। লখিন্স লসই রিিল মোরকযন করিখদি একজন রর্রন টোইপ- িোইটোি ও 
ই- লমখলি রু্খগি পখিও হোখত্ করিত্ো ও রিরি ললখ ন। পখি একরদন আমোয় িখলরছখলন লর্ কোরল 
িযোপোিটোি প্ররত্ ওঁি এক গভীি লপ্রম িখয় লগখছ। এি অন্য কোিে লখিন্স রনখজ এক রিত্রকিও।          
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লখিখন্সি রিরি। রলখ খছন সুনীখলি অনুিোদ পোন্ডুরলরপ পিখত্ শুরু কখিখছন।  
 

 

কোখডযি উখল্টোরদক। রসরট লোইটস িুকখস্টোি। সোন- ফ্রোরন্সখস্কো। কোডযটো ওই লদোকোখনিই সম্পরত্ত।  
 

 

আখিো কখয়কমোস পি লখিখন্সি লথখক একটো লম্বো রিরি এখলো (খস রিরিটো রকছুখত্ই  ঁুখজ পোরেনো এই 
মুহূখত্য)। স্মরৃত্খত্ আখছ লসই রিরিখত্ লখিন্স সুনীখলি কোিযিখন্থি নোনো রূপ আরিষ্কোি কিখত্ শুরু 
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কখিরছখলন। এিিং কীভোখি িইটোখক সোজোখিন লসসমস্ত আখলোিনো রছখলো। র্ত্দূি মখন আখছ, উরন 
ভোিরছখলন লর্ “লোভ- লপোখয়মস”লোখলোখক একত্র কখি নীিোি করিত্ো রনখয় একটো িই কিো র্োয়। আরম 
এই সময় একটো নোম ওখক িরল লর্টো ওঁি  ুি ভোখলো লোখগ –The Neera Concept । রকন্তু অখনকদূি 
এরগখয় র্োিোি পি সমস্যো শুরু হয়। িোঙোলীখদি ইিংখিজী অনুিোদ, রিখেষত্ র্রদ লকোখনো করি নো ক’লি 
থোখকন, এক ধ্িখেি ইিংখিজী ভোষো িযিহোি কখি র্ো আখমরিকোয় একটু লসখকখল মখন হয়। ফখল লখিন্স 
ও ত্োঁি প্রকোেনো রিভোগ সুনীল ও ত্োঁি অনুিোরদকোি সোখথ সিোসরি লর্োগোখর্োগ কিখত্ িোইরছখলন। আমোি 
মোধ্যখম সমস্ত লর্োগোখর্োখগি িযোপোিটো রনখয় আমোি রনখজি অস্বরস্তও িোিরছখলো। লসটো সুনীলখক িরল। 
রকন্তু সুনীল িো েীলোরদ লকউই ওঁখদি সোখথ সিোসরি লর্োগোখর্োখগ আিহ লদ োখলন নো। লটি পোরেলোম শুধ্ ু
সুনীলই নন, উত্তি আখমরিকোয় িোিংলো করিত্োি ইিংখিজী অনুিোদ ছোপোি লগোটো সম্ভোিনোটোই নি হখত্ 
িখলখছ।  রকন্তু ত্িু লর্টো উখে  নো কখি পোিরছনো লসটো এই লর্ অখনক আিজযোরত্ক করিই (িোঙোলী লত্ো 
িখটই) হয়খত্ো এই সুখর্োগ লপখল ত্ুরিলোফ রদখত্ন। সমস্ত েরি রনখয়োগ কখি িইটো লিি করিখয় রনখত্ন। 
রকন্তু সুনীল গখগোপোধ্যোয়, র্ো রিরিখত্ আমোয় রলখ খছন,  লসই স্বভোিজ উদোসীনত্োখত্ই সদোরসদ্ধ – 
“আমোি িই প্রকোখেি িযোপোখি আরম রনখজ ক খনো উখদযোগ রনই নো, সখকোি লোখগ!” িখিো ও উদোসীন 
মখনি রিিলত্োি এই রনদেযন আমোি স্মরৃত্খত্ রিিকোলীন হখয় লথখক র্োখি।  সুনীল লিখঁি থোকোকোলীন এই 
ঘটনোি কথো এভোখি লল ো আমোি পখক্ষ লকোখনোরদন সম্ভি হখত্ো নো। িকুরন ল খত্ হখত্ো। আরম জোরন।  
২০০২ সোখলি অগোস্ট মোখস লখিখন্সি লথখক আিোি একটো লছোখটো লনোট আখস। ত্োখক একিকম 
প্রত্যো যোন পত্রও িলো র্োয়।  
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