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আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়  
 

প্রোমোণিক আঞ্চণলকঃ এক বহৃত্তখেে দীণপকো   

 
   বইটো যর্ণদন আণম যপলোম যেণদন যেণিওখে উল্কোঝখেে কথো শুনলোম। এক ণবেোট 

উল্কোঝে যদ খে পোওয়ো র্োখব পেণদন য োখে। ণেনণেনযোণটখে শহেখকন্দ্র বোদ ণদখল  ুব উঁচু 

বোণে যনই। ণকন্তু কোছোকোণছ যকোখনো ণটলোে মোথোয় গোণে ণনখয় য োে য োে চখল যগখল, যদ ো র্োয়। 

 োবণছলোম র্োখবো ণকনো। যশষ পর্যন্ত বযস্ত জীবন উল্কোখরোে ও য োেখবলো দুখটোই ণছণনখয় যনয়। 

ণকন্তু বইটো হোখে ণনখয় অনযমনস্ক পোেো ওল্টোখে ওল্টোখে যর্ প্রথম কণবেোয় যেণক যে োখন 

আচমকো উল্কোখরোখেে কথো। ণক কোকেোলীয়!  
  
 কণব ণল খছন –  
 

 যেোমোে মধ্যম যথখক ক্রমশ হ্রস্বেে জীবখনে  
  ুব প্রশংেো কেখবো  
  

 ও ণকন্তু একটু েময় যনখব 
  

 আণম যপণেখয় আেখবো যপোকোে-ণশল্প 
 উবোচ 
 কোখেে ফলখকে ওপে ণবশ্রী োখব  
 পুণেখয় দোগো 
 বো পট-পোউণে বুণটখক  
  

 * 
  

 েণেযই 
 ণকছুই ণকন্তু যটে যপেোম নো 
 ময়লো কোপখেে দলোয়  
 

 অপেোধ্ণবজ্ঞোন বখল –  
 অনবধ্োনেোখক স্বীকোে কখে যনওয়ো 
 েেেোে প্রমোি  
 

 ণকন্তু 
 যদ খবন  
 যবণশে োগ ছণবে ণ খলখনেই  
 দোঁে জঘনয  
 

 েোধ্োেি জীবখন 
 আমোে দোখঁেে িোক্তোে  
 মোণকযন হোণেটো ণেক ণদখে চোয় নো 
 আে আণমও অনুনয় কণেনো  
  

 * 
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 ... 
 েবটোই অজোনো 
 অযোখমচোে  োবুখকে  
 েদ্ভোবনো  
 আত্মপণেচয় েম্বখে  
 উদোেীন 
 এটো ণনখয়ই আমোখক কোজ কখে যর্খে হখব 
  

 * 
  

 বোইখে দোণঁেখয় আজ 
 অখনক েময় ণনখয় 
  ঁুজলোম যেই উল্কোখরোে, 
 মেো ধ্ূমখকেুে ধ্ুখলো আে ণহম  
 র্োে কথো যেণিও জোণনখয়ণছখলো  
 

 যপলোম নো  
 ...  
   (অযোণলবোইগুখলো)    
 

আমোে নো-পোবোে পে ণমখথয েোন্ত্বনো, নো-থোকোে ওজে, ণক আশ্চর্য োখব এক েখহোদে- োবনোখক 

যপখয় যগখলো। আেখল এখেখে েখহোদেো বলোই  োখলো। বইটোে নোম – প্রোমোণিক আঞ্চণলক 

(Authentic Local)। এখেখছ অখেণলয়োে ণেিনীে কোছোকোণছ একটো জোয়গো যথখক। কণবে নোম 

পোম ব্রোউন ( Pam Brown )।  পোখমে নোম প্রথম শুণন বছে ১০-১২ আখগ। অখেণলয়োে 

 যোেনোমো ববদুযণেন কণবেোজোণলকো Jacket Magazine এে প্র যোে কণব-েম্পোদক জন 

ট্র্যোন্টখেে েোখথ যর্োগোখর্োগ হয়। উণন আমোখক ণকছু ইংখেজী কণবেো পোেোখে বখলন। বখলন, 

পোমখক পোণেখয়ো, যে আমোে েহেম্পোণদকো। পোম আমোে দুখটো কণবেো যনন। যে েমখয়ই ওঁে 

কণবেো একটু  ুঁখজ যদণ  এবং যবশ লোখগ। জোনখে পোণে বয়খে পোম ব্রোউন আমোে যচখয় েোমোনয 

বে। ণেিনীে কোখছ থোখকন। অখেণলয়োে নেুনধ্োেোে কণবেোে এক অপ্রণেখেোধ্য প্রণেণনণধ্। 

েম্প্রণে কী একটো বযোপোখে আবোে পোখমে েোখথ যর্োগোখর্োগ হয়, ে নই আমেো ণেক কণে 

ণনখজখদে একটো বই বদলোবদণল কেখবো। আণম ওঁখক পোেোই পযোট ণিফখিযে েোখথ যল ো 

আমোখদে যর্ৌথ কোবযগ্রন্থ ‘The Memorandum/ যমৌ’। আে পোম পোেোয় ‘প্রোমোণিক আঞ্চণলক’।  
    আপনোে স্থোনীয়েোখক ণনখজে কণবেোে গুহোে  ূণমকোয় যদখ খছন কে কণব। 
উইণলয়োম কোলযে উইণলয়োম ে, আমোখদে জীবনোনন্দও। র্ ন বোংলোে গ্রোখম যথখকখছন, রূপেী 

কোলখক  ুঁখজ যপখয়খছন, যনখেখচখে যদখ খছন যে োখনই। আবোে শোহণেক জীবখনে দণলল 

হখয়ই এখেখছ এক ‘ধ্ূেে পোন্ডুণলণপ’।  পোম ব্রোউখনে এই বইটোও েোই। যেই একই প্রয়োখেে। 

যছোট যমখয়ণটে আয়নোয় ধ্েো আকোশগঙ্গোে যপোটযোল। ববণিকেোে ণবস্তৃণেে যকোখনো কোণেযখকয় য োজঁ 

নয়, বেং ণনখজে মোখকই (পেুন ‘আঞ্চণলকেোখক’) এক পোখক টুক কখে ঘুখে যনওয়ো গখনশ।  

যকবল পোম ণশল্প, েোণহেয, েমোজ, েোজনীণেে নোনোণদখক, নোনো আবখেয যঘোখেন শুধ্ু নয়, ণেণন 

শোেীণেক োখব ভ্রমিও কখেন, এবং ে ন েোঁে স্থোনীয়ও েোেঁ েোখথ েোখথ ঘুেখে থোখক 

চোমেোদণেে ওপ্রোখন্ত বোঁধ্ো যপোখষযে মে। এমনণক  োেখেও েোঁে পো পখে। ‘ োেেীয় গ্রীষ্ম’ 

কণবেোয় আমেো জীবন্ত যদ খে পোই পোখমে ভ্রোমণিক স্থোনীয়েোখক -   
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প্রোমোণিক আঞ্চণলক-এে প্রচ্ছদ   পোম ব্রোউন  

 
েোে দুখটোে  
যকোখয়ল 
অথচ পোখন্থে ঘণে বলখছ 
দুখটো-দশ  
 

যেোণিয়োম-জ্বলো  
শহে 
 

কংক্রীখটে ণনখচ 
নকল ণঝখল  
বযোঙোণচেো েকোয় 
বোইখে মঁ-ব্ো ঁ
মখিল যেলওখয় েোজোখনো  
 

ণি-যহোম “যিণ ল ণে” যদখব ওেো 
এক েোগেণচল 
একটো কোক  
যর্ন ণফটস েয় *   
 

বে, ধ্ুমখেো এক 
ছুঁখচো  
য োখেে ছোখদ  
 

বুণঝনো এই 
গণহন আকোশ, 
কী োখব যর্ ঐ দণেখিে বোকঁ পোখবো 
আমেো  ুখল যগণছ  

 
*ণফটস েয় অখেণলয়োে ণ খটোণেয়োে কোখছ একটো জোয়গো  
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এক েমোখলোচক পোখমে কণবেো েম্বখে যলখ ন – ‘পোম ব্রোউখনে কণবেো েমেোমণয়ক অখেণলয় 

জীবখনে ধ্বণনেত্তো ও স্বল্পস্থোয়ীখক ধ্েখে পোখে। ওঁে শব্দ বযবহোে ণমে ও ঝকমখক, র্ো 

আমোখদে অণেচণচযে পণলণটখকে এক ঝলমখল েুখ যণনে, অণনয়ণিে আগ্রোেী পোশ্চোেয য োগখক 

ধ্েখে পোখে আবোে যে একইেখঙ্গ স্ব োবজ ও হোখেগেো। আধ্ুণনক পেীেোশীলখক েোমণয়ক োখব 

ধ্োে কেোে যচখয় পোম েোে ণহখেোণগণেে উখধ্বয চখল র্োন, এবং এমন এক ধ্োেো োষয গখেন র্ো 

স্বল্পবোক, মোণটখে-পো অথচ আস্বোচ্ছন্দয-প্রদোয়ী। েোে বখেো-জোগণেক স্থোণনকেো ও 

অপ্রোকৃণেকেোে মখধ্য ণদখয় ‘প্রোমোণিক আঞ্চণলক’ েোে ণনখজে শীষযকখক চযোখলঞ্জ কখে যেো 

বখটই, েোখথ েোখথ আমোখদে এক ইউখটোণপয়, যপোেোশ্রয়ী, বোেোবোণেে  োষোে কোছোকোণছ আখন’।  
এে ওপে  ুব একটো ণকছু বলোে যনই পোখমে কণবকৃণে েম্বখে।  
 ণকছু ণকছু কণবেোংশ েুখল ণদণচ্ছ র্ো  ুব েহজেোে েোখথই পোম ব্রোউখনে কণব-স্ব োখবে 

আপন পণেচোয়ক হখয় উেখে পোেখব।  
 
আমোে হোখে মোে এক ঘন্টো আখছ 
 ফক্স সু্টণিওখে যপৌঁছখে 
  েবু যদখ ো যেোমোে কণবেোগুখলো নো পখে 
                  থোকখে পোেণছ নো 
 েুণম যর্ োখব ‘কণফ শপ’ যলখ ো নো!  
এখকবোখে অখেণলয়খদে মখেো    ক খনো ‘কোখফ’ যলখ ো নো  
বো যর্মন পুেখনো ইউখেোখপ বখল – ‘বোে’  
     যর্ োখন যলোখক বখে কণফ  োয়  
    যে র্োই যহোক, অখেণলয় কোয়দোে জনয ণকন্তু নো, যেোমোে ও োখব 
বলোটোই আমোে  োখলোখলখগখছ  
আণম আমোে কণবেোয় ‘কোখফ’ ণলখ ণছ  
 শুধ্ুমোে এক ণনকট ণেদখমে য োঁখজ  
 

- (ণদনেোে, যেোমোে কণবেো) 
 

একটো কণবেো আগোখগোেো পোম ণলখ  যগখছন ফেোেী ও অখেণলয় ইংখেণজ ণমণশখয়। এক লোইন 

ফেোেী, এক লোইন ইংখেজী। ণকছু কণবেোয় আেখছ  োেেীয় শব্দ, ইস্পোণন বো ইেোলীয় বো 

আেবী শব্দ। রু্ক্তেোখেে কণবখদে – যগ্রগণে কেখেো, জন অযোশখবণে, যলোণেন ণনখিকোে-যদে 

উখে  বোেবোে। যকোথোও আচমকো পোখেোণলণনে ছণবে কথো। একটো আলগো আন্তজযোণেকেো, র্ো 

আজখকে ববণিক নগেোয়খনে যমৌণলক ধ্ময, পোম ব্রোউখনে কণবেোে পোটোেন। একটো উদোহেি –  
 
২৪ বছে আখগকোে যেোমোে 
ওই ফেোেী েকোে পোল্টোও 
 
(ণেক ‘গ্রীন ওণনওন’ নয়) 
 
৪০ বছে আখগকোে 
একটো পোখেোণলণন-ছণব যদখ ো  
 
গুগল কখে যদখ ো –  
La Rabbia  
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ণ খটোণেয়ো েীখট  
মগযোনখদে বুণটক যহোখটখল 
জন অযোশখবণে ও েোে পুরুষখপ্রণমক ণছখলন 
যর্ োখন আণম আে যজনও 
গে েপ্তোখহ কেলোম  
... 
... 
৮১যে  
লযোণন্ডে এ োেেন * 
ণনখজখক গুণল কেখলন।  
অেুস্থ, িোন্ত  
র্িিোয় ধ্েোশোয়ী –  
অবখহণলে  
অবখশখষ পুনেোণবষ্কৃে  
পুনঃপ্রকোণশে  
 
অপশোনগুখলো  
  (এ খনো আখলো আখছ)  

 
*লযোণন্ডে এ োেেন বোকযখল যেখনেোঁে এক মোণকযন কণব ণর্ণন েবোটয িোনকোন, েণবন যব্েোে, জযোক স্পোইেোেখদে 

েমেোমণয়ক। এক েময় দুদযোন্ত ণল খেন। েোেপে আচমকো যল ো যছখে যদন। ৮১ বছে বয়খে ২০০৭ েোখল 

আত্মহেযো কখেন।  
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