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Abstract 

Latin American Nobel laureate novelist Gabriel Garcia Marquez’s groundbreaking novel One 

Hundred Years of Solitude was published in 1986. The reason for choosing this novel is that it is 

hugely popular and admired not only in Latin America but in the whole world literature. The novel 

changes the author's life and draws the world's attention to Latin American literary lessons. In fact, 

Marquez spent much of his childhood and adolescence in the village of Arakataka. In that village full 

of poverty, various superstitions he weaves this story of magic and realism. Happiness and sorrow in 

his daily life is a world surrounded by wonder, a world that is in front of everyone but it does not 

catch everyone's eye - it flies away in the blink of an eye. The story of Makondo village was later 

created by accumulating these various experiences. This paper discusses alienation and Postmodern 

thinking, clubbing it with Magic Realism. 
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ন িঃসঙ্গতার একশ বছর: জাদবুাস্তবতা ও ন িঃসঙ্গজীবন র নিন্ন সংরূপ 

সারসংক্ষেপ  

লাতিন আক্ষেতরকার ননাক্ষেল তেজয়ী ঔপনযাতসক গ্যাতিক্ষয়ল গ্াতসিয়া োক্ষকি ক্ষসর ১৯৬৭ সাক্ষল প্রকাতিি 

যুগ্ান্তকারী উপনযাস ‘তনিঃসঙ্গিার একি েছর। এই উপনযাসটি তনেিাচক্ষনর কারন শুধু লাতিন আক্ষেতরকায় 

নয় নগ্াটা তেশ্বসাতিক্ষিয তেিাল জনতপ্রয় ও েহুসোদিৃ। উপনযাসটি নলখক্ষকর জীেন েদক্ষল নদয় আর 

তেশ্বোসীক্ষক লাতিন আক্ষেতরকান সাতিিয পাক্ষে েক্ষনাক্ষযাগ্ী কক্ষর নিাক্ষল।  

আসক্ষল, োক্ষকি ক্ষসর শিিে ও শকক্ষিাক্ষরর অক্ষনকটা সেয় নকক্ষটক্ষছ আরাকািাকা গ্রাক্ষে। নয গ্রােটিক্ষি পতরপূর্ি 

দাতরদ্্র্কতিষ্ট,নানারকে কুসংস্কার। িাাঁর শদনতিন জীেনযাত্রায় সুখ দিুঃখ জীেন তনক্ষয় তেষ্মক্ষয় নেরা জগ্ৎ,নয 

জগ্ৎ সোর সােক্ষন আক্ষছ তকন্তু সোর নচাক্ষখ ধরা নদয় না – নচাক্ষখর পলক্ষক উক্ষে যায়। এইসে নানান 
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অতিজ্ঞিাক্ষক সঞ্চয় কক্ষর পরেিীক্ষি সৃতষ্ট িক্ষয়তছল োক্ষকাক্ষিা গ্রাক্ষের তেেরর্। আর এই গ্রােক্ষক তেক্ষর রতচি 

িক্ষয়তছল োক্ষকি ক্ষসর তেখযাি উপনযাস “তনিঃসঙ্গিার একি েছর” (Cienaños de soledad) গ্াতসিয়া োক্ষকি স 

তনক্ষজই েক্ষলক্ষছন, োক্ষকাক্ষিা একটা কাল্পতনক জগ্ৎ। োস্তক্ষের সক্ষঙ্গ নকাক্ষনা অতস্তত্ব ননই। তিতন িাাঁর 

আত্মজীেনীক্ষি সুিরিাক্ষে িুক্ষল ধক্ষরক্ষছন কীিাক্ষে োক্ষকাক্ষিা নােটা োথায় আক্ষস। নযখাক্ষন তিতন শিিে ও 

শকক্ষিার জীেন অতিোতিি কক্ষরক্ষছন। আরাকািাকা গ্রাক্ষের োতে তেতির জনয োক্ষয়র সক্ষঙ্গ আক্ষস এক্ষকোক্ষর 

আতদযকাক্ষলর নেক্ষন চক্ষে। নেক্ষন কক্ষর আসা ো ও নছক্ষলর কক্ষথাপকথন ের্িনা তদক্ষয়ক্ষছন তিতন। োক্ষকি স লেয 

করক্ষলন, নেক্ষন কক্ষর নয সে যাত্রীরা আসতছল, িারা তনজ তনজ গ্ন্তক্ষেয ননক্ষে যায় এেং তিতন ও িাাঁর ো ছাো  

নগ্াটা নেন খাতল িক্ষয় যায়। নেক্ষন আসক্ষি আসক্ষি জানালা তদক্ষয় োক্ষকি স নদক্ষখ, িাাঁর নছাটক্ষেলার নচনা পতরসর 

সেক্ষয়র সক্ষঙ্গ কিটা েদক্ষল নগ্ক্ষছ। ো ও নছক্ষল দজুক্ষনই এিটাই তনিঃসঙ্গ িক্ষয় নগ্ক্ষছ নয, তনক্ষজক্ষদর কথা 

অপরজক্ষনর কাক্ষছ েযক্ত করক্ষি পারক্ষছ না। েিি োন সিক্ষিি  আতে িুলনােূলক সাতিক্ষিযর দতৃষ্টক্ষকাক্ষনর উপক্ষরই 

গুরুত্ব আক্ষরাপ করতছ।  

সূচক িব্দ: তনিঃসঙ্গ, োস্তেিা, িােনাতচন্তা, কল্পনা, দিুঃখ, কক্ষথাপকথন, নিৌক্ষগ্াতলক   

“যখন অপ্রিযাতিি োস্তেিার পতরেিি ন (অক্ষলৌতকক) নথক্ষক উক্ষে আক্ষস িখন চেৎকারতনিুি লিাক্ষেচেৎকার 

িক্ষি শুরু কক্ষর”। 

----আক্ষলক্ষিাকাক্ষপিতন্তয়র (১৯৪৯) 

উপনযাক্ষস গ্যাতিক্ষয়ল গ্াতসিয়া  োক্ষকি স ‘োক্ষকাক্ষিা’ নােক কাল্পতনক স্থাক্ষনর পটিূতেক্ষি ঐশ্বযিেয় অদূ্ভি এক 

জগ্ৎ তনেিান কক্ষরক্ষছন। পােক োক্ষত্রই িােক্ষি পাক্ষরন ‘োক্ষকাক্ষিা’ তিল্পন্নি নদি, িা নয়। এটি িৃিীয় তেক্ষশ্বর 

একটি নদি। কল্পনা-রূপকথা সদিৃয জগ্ক্ষি এেন সে তেস্ময়কর েটনা েক্ষট যা আোক্ষদর অতিজ্ঞিার োইক্ষর 

তকন্তু পােক তিক্ষসক্ষে আেরা নযটুকু িােক্ষি পাতর িা নদি ও সোক্ষজ উক্ষেক্ষগ্র তেষয় িক্ষয় দাাঁোয়। আজ প্রায় 

অধিিিাব্দী িথা একান্ন েছর অতিিান্ত িক্ষয় যাোর পক্ষরও োংলা পত্র পতত্রকা তকংো োংলায় অনেুাদ প্রকাি 

নদতখ িা নোঝা যায়। উপনযাসটি পেক্ষি পেক্ষি আোক্ষদর েক্ষন িয় আেরা ‘োক্ষকাক্ষিা’-র নদক্ষিই োস করতছ। 
আজ স্বাধীনিার োিাত্তর েছর অতিিান্ত কক্ষরতছ। আেরা ‘োক্ষকাক্ষিা’-র নয়া ঔপতনক্ষেতিক চাকতচকয নদতখ 

শুধুোত্র েে েে িিক্ষর, িারক্ষিও, োতক নদি গ্রােীর্ িারক্ষি অোধ নিাষর্ লনু্ঠন – ধেি েযেসা চক্ষল। তেক্ষদতি 

প্রিুর জায়গ্ায় নদতিরা আসক্ষলও িাক্ষদর তেলাস েহুলিা এেং েেিার অপেযেিার কোর নকাক্ষনা েীর্ 

সম্ভােনা ননই। িির িথা নদক্ষি শেষেয নেক্ষেক্ষছ, গ্রােীর্ সংসৃ্কতির যা অেতিষ্ট আক্ষছ িা কুসংস্কার এেং 

েধযযুগ্ীয় আচার-তেচাক্ষর তেপন্ন। পত্তক্ষনর সেয় ‘োক্ষকাক্ষিা’ তছল যথাথিই স্বাধীন। 
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প্রতিষ্ঠািা নিাক্ষস আকি াতদও নোক্ষয়তিয়া তনক্ষজ পতরশ্রেী চাতষ। িাাঁর ননিৃক্ষত্ব তকছু সংখযক োক্ষকাক্ষিাোতসর 

আন্ততরক নচষ্টায় অনযানয গ্রাক্ষের নথক্ষক এতগ্ক্ষয় যায় এই গ্রাে। সেক্ষয়র সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ পতরেতিি ি িক্ষে অথিাৎ 

আধুতনকিাক্ষক ধরক্ষি চাইক্ষছ। ‘কাদাোটি এেং তছক্ষটক্ষেো’-র জায়গ্ায় শিতর িক্ষি লাগ্ল পাকাোতে। 

েতিরাগ্িরা যখন োতের নীল সাদা রং করার আক্ষদি নদয় িখন নিাক্ষস আকি াতদও নোক্ষয়তিয়া িীি প্রতিোদ 

কক্ষর তনক্ষজর কাগ্জখানা তছাঁ ক্ষে নদয় এেং েক্ষল ‘এখাক্ষন কারও নকাক্ষনা কিৃি ত্ব দরকার ননই’। আসক্ষল 

নিাক্ষসআকি াতদওর োধযক্ষে গ্রােটি উন্নয়ক্ষনর তদক্ষক ধাতেি িয়। নসখাক্ষন কাক্ষরা নকাক্ষনা েিুৃয েক্ষটতন। এেনতক 

ধেিপ্রতিষ্ঠানও শিতর িয়তন, ধেিতেশ্বাস েক্ষল তকছু ননই। নোক্ষয়তিয়া পতরোর েতিরাগ্ক্ষির তদক্ষক আঙুল নিাক্ষল। 
উপনযাক্ষসর েলূ কাতিতন নোক্ষয়তিয়া পতরোর – যাক্ষক নকন্দ্র কক্ষর সাি প্রজক্ষের কাতিতন তনেিার্ কক্ষরন োক্ষকি স। 
আসক্ষল প্রথে প্রজক্ষে নয স্বাধীন, সরল এেং যূথেদ্ধ জীেনধারায় প্রোতিি িয় িা দীেিাতয়ি িয় না। 
োক্ষকাক্ষিায় দ্রুি পতরেিি ন েটক্ষি থাক্ষক। এই নাক্ষে নকাক্ষনা স্থাক্ষনর কথা জানা তছল না নলখক্ষকর। 

প্রাসতঙ্গকিাক্ষে কলম্বাক্ষসর আক্ষেতরকা আতেষ্কাক্ষরর কথা চক্ষল আক্ষস (োক্ষকাক্ষিার কাক্ষছ ঐকটি পতরিযক্ত জািাজ 

নদখা যায়)। িৎকালীন সেক্ষয় নেনীয় ‘নকানতকস্তাক্ষদার’রা প্রেল প্রিাক্ষপ ‘নিুন তেশ্ব’, ‘নিুন িাষা’, ‘নিুন 

ধেি’ চাতপক্ষয় তদক্ষয় প্রিুত্ব কাক্ষয়ে কক্ষর।  

এ নিা নগ্ল প্রথে জীেক্ষনর কথা। পরেিী প্রজক্ষে শুরু িয় নলাি, লালসা, েহুগ্াতেিা এেং অজাচার। এর 

ফক্ষল জে ননয় শেধ, অবেধ সন্তান, অোধ নযৌনাচার, এসে সক্ষেও ো উরসুলা সোর প্রতি সোন যত্ন ননয়। 
এই সািসী ো সংসাক্ষরর রান্নােক্ষরর ‘েয়দা’ নেক্ষপ নদওয়া নথক্ষক শুরু কক্ষর োক্ষকাক্ষিার সেস্ত কাক্ষজ এতগ্ক্ষয় 

যায়। সংসাক্ষরর োাঁধন অটুট রাখার জনয পতরশ্রক্ষের নকাক্ষনা ত্রুটি ননই। এেনতক সন্তানক্ষদর অসুক্ষখ পাচন শিতর 

কক্ষর খাইক্ষয় নদয়। 

ঔপনযাতসক নয গ্রাক্ষের ের্িনা তদক্ষয়ক্ষছন, িা ধীক্ষর ধীক্ষর প্রকৃতির, োটির, জক্ষলর ের্িনা নথক্ষক উক্ষে আক্ষস 

োনকু্ষষর কথা, োনকু্ষষর আখযান। োনকু্ষষর সুখ দিুঃখ, িক্ষলা েি, পাপ প্ুক্ষর্যরোসেকু্ষনাক্ষট ফুক্ষট ওক্ষে গ্াতসিয়া 

োক্ষকি ক্ষসর অনেদয উপনযাক্ষসর উক্ষোচন। নলখক নলক্ষখন োক্ষকাক্ষিা গ্রাক্ষের োতসিা েকু্ষয়তিয়া পতরোক্ষরর 

সািপুরুক্ষষর নানা কাতিতন – যার সেয়কাল একটি িিাব্দী। আর েকু্ষয়তিয়া পতরোক্ষরর উত্থান পিক্ষনর সক্ষঙ্গ 

জতেক্ষয় থাকা োক্ষকাক্ষিা গ্রােটির সূচনা – এই গ্রােটিক্ষক নকন্দ্র কক্ষর সেস্ত আখযাক্ষনর েনুট। প্রকৃতির  তনয়ক্ষে 

োনকু্ষষর জে-েিুৃয েক্ষট তকন্তু োক্ষকাক্ষিা গ্রােটি নথক্ষক যায় েিাকাক্ষলর তনরক্ষপে কতষ্টপাথর ো প্রেিোন 

সেক্ষয়র নরাি।  
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নোদক্ষলয়াক্ষরর োরা প্রিাতেি কতে েদু্ধক্ষদে েসু, নসিাক্ষেই নেতিক্ষকার েযতিিেী নলখক হুয়ান রুলক্ষফার োরা 

গ্াতসিয়াোক্ষকি সপ্রিাতেি িয়। এ প্রসক্ষঙ্গ েলা নযক্ষি পাক্ষর রুলক্ষফার তেখযাি উপনযাস ‘নপক্ষদ্র্কাপারাো’-র কথা। 

এই উপনযাক্ষস নকাোলা নােক একটি গ্রাে উপনযাক্ষসর চতরত্র িক্ষয় উক্ষেক্ষছ। িক্ষয় উক্ষেক্ষছ অিীি এেং েিি োক্ষনর 

েক্ষধয টানাক্ষপাক্ষেন এেং োনে সিযিার জটিল যাত্রাপক্ষথর এক তনেিৃ সােী। এই উপনযাক্ষসর েলূ কাতিতন 

স্মৃতি নরােন্থন আর নকাোলা নসখাক্ষন অক্ষনক োনকু্ষষর অজর স্মৃতির এক কযালাইক্ষ াক্ষস্কাপ। স্মৃতির িােনায় 

েযঞ্জনা পাক্ষে যায়। োনকু্ষষর সুস্থ স্বািাতেক জীেনক্ষক ধ্বংস কক্ষর োনকু্ষযর আতধপিয ও আকাঙ্খা। ঠিক 

নসিাক্ষেই নকাোলার চেৎকার অিীি ধ্বংসসূ্তক্ষপ পতরনি িয় তনষু্ঠর েিি োক্ষনর অতিোক্ষির স্বারা। 
উপনযাক্ষসর নিক্ষষ নদখা যায় নকাোলা আসক্ষল এক েিৃ জনপদ, েিৃক্ষদর গ্রাে। 

উপনযাক্ষস োক্ষকাক্ষিার তনেিার্ অক্ষনকটাই নসরেই। কাল্পতনক অদূ্ভদ নােক গ্রােটির (োক্ষলাক্ষিা) সক্ষঙ্গ তেক্ষি 

রক্ষয়ক্ষছ স্বক্ষে ও োস্তক্ষে নোো গ্াতসিয়া োক্ষকি ক্ষসর শিিক্ষের অকপট েটনা এেং লাতিন আক্ষেতরকার োনকু্ষষর 

দিুঃখ-নেদনা-িিাি-নকিার সূক্ষ্ম েনুন। োনকু্ষষর অতস্তত্ব সংকক্ষটর কাতিতন এেং নসই সংকটকাটিক্ষয় ওোর 

প্রয়াস এেং েযথিিা। নসই েযথিিার েক্ষধয পতরসূ্ফট িক্ষয় ধরা পক্ষেক্ষছ আধুতনক সিযিার আসল সংকট, 

তনিঃসঙ্গিা।  

োক্ষকি স আরাকািায় গ্রােয পতরক্ষেক্ষি নযৌথ পতরোক্ষরর েক্ষধয নছক্ষলক্ষেলা অতিোতিিকক্ষরক্ষছ। িাাঁর োকুো েখূি, 

িাাঁর কাছ নথক্ষক কথাতিল্পী িওয়ার প্রথে পাে ননন। নয গ্রােটির সক্ষঙ্গ জতেক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ োস্তে অোস্তক্ষের 

সংতেশ্রর্। নয পতরক্ষেি, পতরতস্থতির েক্ষধয তিতন েে িক্ষয়ক্ষছন নসই পতরক্ষেক্ষির ছায়া নফক্ষলক্ষছ শুধু ‘তনিঃসঙ্গিার 

িিেষি’ নয়। োক্ষকি ক্ষসর নলখা প্রায় সে উপনযাস এেং নছাটগ্ক্ষল্প যা পরেিী তদক্ষন সংজ্ঞাতয়ি িক্ষয়ক্ষছ 

জাদেুাস্তেিা েক্ষল। 

‘জাদ’ু এেং ‘োস্তেিা’ িব্দ দটুি আলাদা। জাদরু সক্ষঙ্গ োস্তেিার তেস্তর ফারাক। এই দটুি তেষয় এক িক্ষয় 

সাতিক্ষিয নিুন আক্ষেদন সৃতষ্ট কক্ষরক্ষছ। ইংক্ষরতজক্ষি এটি েযাতজকতরয়াতলজে নাক্ষে পতরতচি। সাতিক্ষিয এটি এেন 

এক সুপতরতচি নাে একটাক্ষক ছাো অনযটা চক্ষল না।এই সম্পক্ষকি  তেতিষ্ট নেতিকান সাতিিয সোক্ষলাচক লইু লীল 

েক্ষলক্ষছন, আপতন যতদ েযাখযা করক্ষি পাক্ষরন এটি তক, িািক্ষল িা জাদেুাস্তেিাই নয়। অথিাৎ জাদ ুোস্তেিা 

এেন এক তেষয় যা েযাখযা করা  সিজ নয়। েিি োন তেশ্বসাতিক্ষিয জাদেুাস্তেিা এক উজ্জ্বল সিয। অিযতধক 

জনতপ্রয় এেং  প্রচুর আক্ষলাতচি উপাদান। েযপারটি সম্বক্ষে আোর েক্ষন িক্ষয়ক্ষছ, নলখায় উপস্থাতপি েটনাটি 

েটক্ষে জাদরু েক্ষিা, েিূুক্ষিি র েক্ষধয। তকন্তু সক্ষচিন পােক োত্রই অনিুে করক্ষেন, িাক্ষি এেন তকছু পাক্ষেন, যা 
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নথক্ষক নোঝা যাক্ষে িার েকূ্ষল একটি গ্িীর সিয আক্ষছ। নযখাক্ষন নকাক্ষনা প্রক্ষের অেকাি ননই েরং এটি একটি 

চরে োস্তেিা।  

 

জাদবুাস্তবতা উৎপনির সূত্রপাত ককাথায়? 

 

এটি নখয়াল করক্ষল নদখা যাক্ষে, েধযযুক্ষগ্ রতচি েঙ্গলকাক্ষেযর তদক্ষক। চন্ডীেঙ্গক্ষল উক্ষেতখি ‘কালক্ষকিু 

উপাখযাক্ষন’ এর সোন পাওয়া যায়। নকননা নদেী চন্ডী এক্ষকক সেয় এক্ষকক রূপ ধারর্ কক্ষরক্ষছন । িক্ষি পাক্ষর 

জাদেুাস্তেিারই রূপান্তর। এছাোও আরেয রজনীর কাতিতন নি জাদেুাস্তেিার সোন নেক্ষল- ‘েযাতজক 

তরয়াতলজে’ কথাটি প্রথে েযেিার কক্ষরন একজন জােিান তিল্প সোক্ষলাচক ফ্রাঞ্জক্ষরাি ১৯২৫ সাক্ষল ।তিতন 

েযাতজক তরয়াতলজক্ষের আধুতনক সংজ্ঞা তদক্ষয়ক্ষছন, তেি িিক্ষকর োঝাোতঝ সেক্ষয়র তেখযাি 

েযাতজকতরয়াতলজক্ষের নলখক আক্ষলক্ষিাকাক্ষপিতন্তয়র। োক্ষকি ক্ষসর জনতপ্রয়িার অনযিে কারন েলা নযক্ষি পাক্ষর 

েযাতজকতরয়াতলজে ো জাদ ু োস্তেিা। দতের্ আক্ষেতরকার সাতিক্ষিয নেি সাধারন একটি তেষয় 

েযাতজকতরয়াতলজে। োক্ষকি ক্ষসর নলখার েক্ষধয সারা পৃতথেীক্ষি এটি আক্ষরা নেতি কক্ষর ছতেক্ষয় পক্ষে। 

উপনযাসটির নিক্ষোক্ষয়তিয়া পতরোর এেং োক্ষকাক্ষিার গ্ল্প নিা আক্ষছ এছাোও কাতিতন রক্ষয়ক্ষছ প্রকৃতি এেং 

োনকু্ষষর তনতেে তেক্ষি থাকার। প্রকৃতি নথক্ষক োনকু্ষষর তেতেন্নিা এেং উত্থান পিক্ষনর েক্ষধয তদক্ষয় ননক্ষে আক্ষস 

তনিঃসঙ্গিা এেং ধ্বংক্ষসর কাতিতন। োক্ষকাক্ষিার োটিক্ষি নোক্ষয়তিয়া পতরোর েসোস শুরুর সেয় নথক্ষক 

আপাি সারক্ষলযর েক্ষধয তনতিি তছল অেেয় আর ধ্বংক্ষসর েীজ। ধ্বংস আর অেেক্ষয়র েীজ েপন শুরু িয় 

নিাক্ষস আকি াতদও নোক্ষয়তিয়া এেং উরসুলার তেক্ষয়র োধযক্ষে আসক্ষল এক্ষদর সম্পকি  িক্ষে খুেিুক্ষিা িাইক্ষোন, 

অবেধ সম্পক্ষকি র পতরর্তি। িাক্ষদর কাতিতন অিীক্ষির তদক্ষক িাকাক্ষল নদখা যায় োক্ষকাক্ষিাক্ষি েসোস শুরুর 

আক্ষগ্ ওক্ষদর োস তছল অনাে, অখযাি গ্রাক্ষে। শকক্ষিার নথক্ষক িারা এক্ষক অপক্ষরর প্রতি অনরুক্ত তছল। সেক্ষয়র 

সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ যখন পতরতস্থতি েদলাক্ষি শুরু কক্ষর িারা তেক্ষয় কক্ষর,সিোস কক্ষর কারন অজাচারজতনি পাক্ষপর 

িক্ষয়। গ্রাক্ষের োনষুক্ষদর তেশ্বাস তছল নয, িাইক্ষোক্ষনর সম্পক্ষকি  তেক্ষয় িক্ষল সুস্থ ও স্বািাতেক সন্তান জে িয় না। 
এইসে িােনাতচন্তা জ্ঞাি থাকার পক্ষরও নিক্ষষ িারা তেক্ষয় কক্ষর। সুস্থ ও স্বািাতেক নিা নয়ই েরং নপছক্ষন 

শুক্ষয়াক্ষরর নলজ যুক্ত সক্ষদযাজাি সন্তাক্ষনর জে নদয়। (হাবিি, প ৃঃ৩৪৯) 

এইিাক্ষেই শুরু িয় নোক্ষয়তিয়া পতরোক্ষর পাক্ষপর েীজ েপন। অপর তদক্ষক প্রুক্ষদতিওর আত্মা তেক্ষেকযন্ত্রর্া িক্ষয় 

েুক্ষর েোয়, ওই পতরোর নথক্ষক েতুক্ত পাোর জনয। িারা েতুক্তর সোক্ষন নিুন োসিূতের নখাাঁক্ষজ পাতে নদয়। 
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প্রাচীন িির তরও আচার সোক্ষন নেক্ষরায় িারা। িাগ্যাক্ষেষী োনকু্ষষরা প্রকৃতির সক্ষঙ্গ দীেি লোই কক্ষর যখন 

িারা িান্ত িখন োক্ষকাক্ষিাক্ষি এক্ষস নপৌাঁছায়। আর নসখাক্ষনই গ্ক্ষে ওক্ষে িাক্ষদর নয়া োসিূতে। 

 

োক্ষকাক্ষিা গ্রাে যখন শিতর িয়, িখন িা তছল প্রকৃতির আয়না। উপনযাক্ষস লেযর্ীয়, “অক্ষনক েছর পর যখন 

কক্ষনিল আউক্ষরাতলয়াক্ষনা েকু্ষয়তিয়া ফায়াতরংক্ষস্কায়াক্ষ র সােক্ষন এক্ষস দাাঁোয়, িখন িোৎ িাাঁর েনক্ষক তেদ্ধ কক্ষর 

স্মৃতির েযাথা। নসই অক্ষনকতদন আক্ষগ্র এক তেক্ষকক্ষলর স্মৃতি, নযতদন িার োো িাি ধক্ষর েরফ নদখাক্ষি তনক্ষয় 

নগ্ক্ষয়তছল। োক্ষকাক্ষিা িখন ননিািই এক গ্ন্ডগ্রাে, নযখাক্ষন কাদাোটি আর নলখাগ্ো তদক্ষয় োনাক্ষনা নগ্াটা 

কুতে োতে। িাক্ষদর পাি তদক্ষয় িান্ত ধারায় কলকল কক্ষর েক্ষয় চক্ষলক্ষছ এক স্বেজক্ষলর নদী। জক্ষলর তনক্ষচ 

প্রাবগ্তিিাতসক ত ক্ষের েক্ষিা ছতেক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ তেিাল তেিাল পাথর। এক্ষিা েসৃন নযন পাতলি করা। পৃতথেীটা 
িখন এক্ষকোক্ষর সক্ষদযাজাি। িার নেতিরিাগ্ তজতনক্ষসর িখনও নাে নদওয়া িয়তন। আঙুল তদক্ষয় তচতনক্ষয় তদক্ষি 

িয়”। ( হাবিি, প ৃঃ২৮৫ ) । 

েকু্ষয়তিয়া পতরোক্ষর কাে ও নিাক্ষধর েিয তদক্ষয় নয পাক্ষপর সূত্রপাি, নসই পাক্ষপর চাকা এতগ্ক্ষয় যায় নানা 

কুেতৃত্তক্ষক আশ্রয় কক্ষর। িার েধয তদক্ষয় সেক্ষচক্ষয় েে িত্রু তিক্ষসক্ষে প্রক্ষেি কক্ষর নলাি। এরইেক্ষধয নকাথা নথক্ষক 

িাতজর িয় যাযাের তজপতসক্ষেলতকয়াক্ষদস, যার আসাধারর্ জাদ ু েেিার োরা েি কক্ষর নফক্ষল নিাক্ষস 

আকি াতদও েকু্ষয়তিয়াক্ষক। জাদরু প্রিাক্ষে গৃ্িপাতলি পশুর তেতনেক্ষয় তকক্ষন নফক্ষল একটা চুম্বক এেং ধনী িওয়ার 

প্রিযািা তনক্ষয় োক্ষকাক্ষিার োটিক্ষি নসানা খুাঁজক্ষি শুরু কক্ষর নিাক্ষসআকি াতদও। এরই নলাক্ষি আকি াতদও তেতেন্ন 

িক্ষি শুরু কক্ষর। শুরু িয় িিেষিেযাপী একাতকক্ষত্বর উপাখযান, তনিঃসঙ্গজীেন। আশ্চক্ষযির একটি তেষয় িা িল, 

প্রাজ্ঞ নেলতকয়াক্ষদস নিাক্ষস আকাতদিওক্ষক একোক্ষরর জনয িক্ষলও েকাোর নচষ্টা কক্ষরতন। নেলতকয়াক্ষদস জাদরু 

প্রিাক্ষে এেনিাক্ষে েি কক্ষরতনক্ষয়তছল নয, আকি াতদও ননিায় েত্ত নথক্ষক এক্ষকর পর এক ‘উদ্ভট নখলনা’ তজতনস 

তকনক্ষি থাক্ষক। আর দাে নেটাক্ষি থাক্ষক উরসুলার সযত্ন সঞ্চয় নথক্ষক, িা গৃ্িপাতলি পশুই নিাক ো েহুেলূয 

স্বর্িেদু্র্কাই নিাক। নস সেস্ত পরীো তনরীোয় েযথি িক্ষয়ও িার োক্ষন না। িাক্ষক িাো কক্ষর নেোয় ধনী িওয়ার  

স্বে। নস এিটাই ধনী িওয়ার স্বক্ষের উোদনায় নেক্ষিক্ষছ  নয, এেনতক পতরোক্ষরর সক্ষঙ্গ সম্পকি  তছন্ন িয়। নয 

গ্রাক্ষের োটিক্ষি নপতির নজাক্ষর নসানা ফলাক্ষি পারক্ষিা, নস োটিক্ষি পাগ্ক্ষলর েক্ষিা নসানা নখাাঁজার নচষ্টা কক্ষর। 
অথচ িারই উক্ষদযাক্ষগ্ এেং িােনা তচন্তায় োক্ষকাক্ষিা েতিতেিক্ষশ্বর নথক্ষক তেতেন্ন নথক্ষকও পতরর্ি িক্ষয়তছল 

সেক্ষচক্ষয় সুসংগ্ঠিি, সুখী ও কেিেযস্ত গ্রাক্ষে।নয গ্রাক্ষে প্রতিটি োতসিার েয়স তিতরক্ষির কে এেং নয গ্রাে 

কখক্ষনা েিুৃয নদক্ষখতন। েকু্ষয়তিয়া পতরোরক্ষকই ওই গ্রাক্ষের আদিি পতরোর েক্ষল গ্র্য করা িক্ষিা । 
োক্ষকাক্ষিাক্ষিেকু্ষয়তিয়া োতের স্টাইক্ষল তছল আক্ষরা অনযানয সে োতে। 
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সেক্ষয়র সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ েদক্ষল যায় অঞ্চলটির আথিসাোতজক নপ্রোপট। িুলনােলূক সাতিক্ষিযর ইতিিাসতেদযার 

(Historiography) পদ্ধতি অেলম্বক্ষন নদখা যায় নয, নগ্াটা প্রতিয়াটাই ইতিিাক্ষসর নপ্রোপক্ষট শিতর। ো 

উরসুলার  আতেস্কার করা জলািূতে নপক্ষরাক্ষনার পথ তদক্ষয় নযাগ্াক্ষযাক্ষগ্র সূত্রপাি েক্ষট োইক্ষরর জগ্ক্ষির 

সােক্ষন। কৃতষজীেী নথক্ষক শুরু কক্ষর নানানধরক্ষর্র েযেসায়ী আক্ষস গ্রােটিক্ষি। গ্রাে সেদৃ্ধ িক্ষি থাক্ষক। আক্ষস 

সরকার, আক্ষস পাতদ্র্করা, আক্ষস পুতলি। গ্রােটির আেলূ পতরেিি ন েটক্ষি থাক্ষক অথিাৎ আধুতনকিাক্ষক ধরক্ষি 

চাইক্ষছ। এর ফক্ষল োক্ষকাক্ষিা আর আক্ষগ্র েক্ষিা ননই। কাদাোটি আর তছক্ষটক্ষেোর, পতরেক্ষিি  আক্ষস ‘ইাঁক্ষটর ের, 

ইাঁক্ষটর নদয়াল, কাক্ষের জানালা, তসক্ষেক্ষেরক্ষেক্ষঝ......’ নসই সক্ষঙ্গ আক্ষস অনাচার, অজাচার, নপ্রেিীন িরীরী 

উোদনায় ঝাাঁপ নদয় েকু্ষয়তিয়া পতরোক্ষরর প্রজক্ষের পর প্রজে। সে সম্পক্ষকি র উত্তাপ ছাতপক্ষয় তগ্ক্ষয় শুধু পক্ষে 

থাক্ষক তনিঃসঙ্গিা। 

োক্ষকি স িাাঁর আত্মজীেনীক্ষি েক্ষলক্ষছন, আরাকািাক্ষক তেক্ষর অিীক্ষির নয শিিক্ষের স্মৃতি তছল নেক্ষন োক্ষয়র সক্ষঙ্গ 

নযক্ষি নযক্ষি লেয করক্ষলন িিরটি তনিঃসঙ্গ তনঝুে ধরা রূপ । নলখক্ষকর েক্ষন িক্ষয়তছল ওই িিক্ষরর পক্ষথ নচনা 

োনষুক্ষকও আর নচনা যায় না। নগ্াটা িিরটা একটা অজানা নোক্ষরর েক্ষধয আেতিি ি। সেিত্র ছতেক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ 

তেষন্নিা এেং তনিঃসঙ্গিা। আর এসে কারক্ষনই োক্ষকাক্ষিাক্ষি আক্ষষ্টপৃক্ষষ্টরক্ষয়ক্ষছ স্বে ও োস্তক্ষে নেরা েযতক্তগ্ি 

স্মৃতি তেস্মৃতি এেং লাতিন আক্ষেতরকার োনকু্ষষর দিুঃখ নেদনা-িিািা-নোো অতস্তক্ষত্বর সংকট। লাতিন 

আক্ষেতরকা পতরচয়টাই নিা সাম্রাজযোক্ষদর নদক্ষগ্ নদওয়া, নসখাক্ষন োনুষ িাতরক্ষয় নফক্ষলক্ষছ িার অতস্তক্ষত্বর 

তেশুদ্ধিা, িার িাষা, ধেি, সংসৃ্কতি এেং প্রাক-েযাতনি যুক্ষগ্র সেস্ত অতিজ্ঞান। িার পূেিপুরুক্ষষর রক্ষক্ত তেক্ষি 

নগ্ক্ষছ তেক্ষদতি িাসকক্ষদর রক্ত। তেক্ষজিাক্ষদর িাষা ছাো িার কথা েলার উপায় ননই। িীি যন্ত্রর্ায় দগ্ধ িক্ষি 

িক্ষি অিীিক্ষক খুাঁক্ষজ নেোয়, স্বেক্ষক িাো কক্ষর নফক্ষর উদ্ভট সে কল্পকাতিতন – গ্রাে নথক্ষক জনপদ, জনপদ 

নথক্ষক নগ্র এেং নগ্র নথক্ষক ধ্বংসসূ্তক্ষপর অতনোযি যাত্রাপথ। তজপতসক্ষদর িাি ধক্ষরই োক্ষকাক্ষিাক্ষি 

অক্ষলৌতকক্ষকর প্রক্ষেি। তজপতস নেলতকয়াক্ষদস জাদতুেদযায় এিটাই পারদিী নয, িার চুম্বক্ষকর টাক্ষন রান্নাের 

নথক্ষক হুে েেু কক্ষর নেতরক্ষয় আক্ষস নলািার শিতর োসনপত্র। নেলতকয়াক্ষদক্ষসর িাি ধক্ষরই জাদতুেদযার প্রিাে 

ছতেক্ষয় পক্ষে নগ্াটা োক্ষকাক্ষিা জকু্ষে।  

োক্ষকাক্ষিাক্ষি নয েটনাগুক্ষলা েক্ষটক্ষছ নসগুতলক্ষক নকন্দ্র কক্ষর শিতর িয় রূপকথা ো তেথ। তেক্ষথর আগ্েন তেতিন্ন 

সূত্র ধক্ষর। নযেন ‘োক্ষকাক্ষিা’ কথাটির উৎস সম্ভেি উত্তর কক্ষঙ্গার িাষায় কলার েহুেচন ‘োনক্ষকািা’। 
তেতিন্ন ধরক্ষর্র েযেসায়ীরা োক্ষকাক্ষিাক্ষি এক্ষস কলা চাষ, আতফ্রকা নথক্ষক িীিদাস তিক্ষসক্ষে তনক্ষয় আসা কৃতষ 

শ্রতেকক্ষদর েংিধর, কলার গ্ে এেং কলা চাষ েে িক্ষয় নগ্ক্ষল োতকি ন নকাম্পাতনর নফক্ষল যাওয়া কলার েজি য 

তেক্ষলতেক্ষি এক ধরক্ষনর তেথ িক্ষয় ওক্ষে। এক সেয় নযটা োস্তে েটনা তছল, িারই গ্াক্ষয় জলিাওয়া নলক্ষগ্ িা 



Litinfinite Journal 
ISSN: 2582-0400 [Online]                                                                                                                                                                                                         
CODEN: LITIBR 
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019) 
Page No: 70-77 
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.70-77 
Section: Article 

77 
 

পরাোস্তে িক্ষয় ওক্ষে। নযেন, কুতে েছক্ষরর যুদ্ধক্ষক তেক্ষর নানা অতিরতঞ্জি েটনা শিতর িয়। এেনতক এটাও 

নিানা যায় নয, কক্ষনিল আউক্ষরতলয়াক্ষনা েকু্ষয়তিয়াক্ষক নরখাদকরা নখক্ষয় নফক্ষলক্ষছ। নযেন শুক্ষয়াক্ষরর নলজ তনক্ষয় 

োচ্চর জে এেং অতচক্ষরই নসই তিশুর তপাঁপক্ষেরখাদযক্ষিপতরনি িওয়া, আগুন ছাো জল নফাটা, গ্িি স্থ তিশুর 

কান্না পাওয়া-এইসে নানান রকক্ষের রূপক ও তেথক্ষক তেক্ষরই শিতর িয় োক্ষকাক্ষিার যাত্রাপথ।  

 

িিেক্ষষির তনিঃসঙ্গিা আসক্ষল োক্ষকাক্ষিারই। িার োতসিারা এক একটি রক্ত োংক্ষসর গ্ো োনষু। েিুৃয িক্ষয়ও 

িারা আজীেন তনিঃসঙ্গিার অেসান েটায়। সক্ষচিন পােক োক্ষত্রই িাক্ষেন, যুগ্ পতরেিি ক্ষনর নেক্ষত্রও 

োক্ষকাক্ষিা তনিঃসঙ্গিার সােী েিন কক্ষর। নয তনিঃসঙ্গিা নথক্ষক শিতর িয় োক্ষকাক্ষিার একাকী যন্ত্রর্ার তেতম্বি, 

োনকু্ষষর িাক্ষলােিক্ষি গ্ো এক েিাকাতেযক আক্ষলখয। তনিঃসঙ্গিা োক্ষকি ক্ষসর অনযানয গ্রক্ষন্থ ছতেক্ষয় পক্ষে। তেক্ষিষ 

কক্ষর ‘তনিঃসঙ্গিা’ (Solitude) িব্দটি লাতিন আক্ষেতরকা োনকু্ষষরা শুনক্ষল আজও তেভ্রাতন্তক্ষি পক্ষে যায়।  
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