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'নেিঃসঙ্গতার একশ বছর: জাদবুাস্তবতা ও নেিঃসঙ্গজীবনের নিন্ন সংরূপ 

সমনরশ মন্ডল 
সারসংনেপ  
 

লানতে আনমনরকার নোনবল নবজয়ী ঔপেযানসক গ্যানিনয়ল গ্ানসিয়া মানকি নসর ১৯৬৭ সানল 
প্রকানশত যগু্ান্তকারী উপেযাস ‘নেিঃসঙ্গতার একশ বছর’ । এই উপেযাসটি নেবিাচনের কারে 
শুধু লানতে আনমনরকায় েয় নগ্াটা নবশ্বসানিনতয নবশাল জেনপ্রয় ও বহুসামাদতৃ । উপেযাসটি 
নলখনকর জীবে বদনল নদয় আর নবশ্ববাসীনক লানতে আনমনরকাে সানিতয পানে মনোনযাগ্ী 
কনর নতানল । 

আসনল, মানকি নসর শশশব ও শকনশানরর অনেকটা সময় নকনটনছ আরাকাতাকা গ্রানম । নয 
গ্রামটিনত পনরপরূ্ি দানরদ্র্যনিষ্ট, োোরকম কুসংস্কার । তাাঁর শদেনিে জীবেযাত্রায় সুখ দিুঃখ 
জীবে নেনয় নবষ্মনয় নেরা জগ্ৎ । নয জগ্ৎ সবার সামনে আনছ নকন্তু সবার নচানখ ধরা নদয় 
ো – নচানখর পলনক উনে যায় । এইসব োোে অনিজ্ঞতানক সঞ্চয় কনর পরবতীনত সৃনষ্ট 
িনয়নছল মানকানিা গ্রানমর নববরর্ । আর এই গ্রামনক নেনর রনচত িনয়নছল মানকি নসর নবখযাত 

উপেযাস ‘নেিঃসঙ্গতার একশ বছর’ (Cienaños de soledad) । গ্ানসিয়া মানকি স নেনজই 
বনলনছে, মানকানিা একটা কাল্পনেক জগ্ৎ । বাস্তনবর সনঙ্গ নকানো অনস্তত্ব নেই । নতনে তাাঁর 
আত্মজীবেী নত সুিরিানব তুনলধনরনছে কীিানব মানকানিা োমটা মাথায় আনস । নযখানে 
নতনে শশশব ও শকনশার জীবে অনতবানিত কনরনছে । আরাকাতাকা গ্রানমর বানে নবনির 
জেয মানয়র সনঙ্গ আনস এনকবানর আনদযকানলর নেনে চনে । নেনে কনর আসা মা ও নছনলর 
কনথাপকথে বর্িো নদনয়নছে নতনে । মানকি স লেয করনলে, নেনে কনর নয সব যাত্রীরা 
আসনছল, তারা নেজ নেজ গ্ন্তনবয নেনম যায় এবং নতনে ও তাাঁর মা ছাো  নগ্াটা নেে খানল 
িনয় যায় । নেনে আসনত আসনত জাোলা নদনয় মানকি স নদনখ, তাাঁর নছাটনবলার নচো পনরসর 
সমনয়র সনঙ্গ কতটা বদনল নগ্নছ । মা ও নছনল দুজনেই এতটাই নেিঃসঙ্গ িনয় নগ্নছ নয, 
নেনজনদর কথা অপরজনের কানছ বযক্ত করনত পারনছ ো । বতি মাে সিনিি  আনম তুলোমূলক 
সানিনতযর দনৃষ্টনকানের উপনরই গুরুত্ব আনরাপ করনছ ।  

সূচক শব্দ : নেিঃসঙ্গ, বাস্তবতা, িাবোনচন্তা, কল্পো, দিুঃখ, কনথাপকথে, নিৌনগ্ানলক 
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 “যখে অপ্রতযানশত বাস্তবতার পনরবতি ে (অনলৌনকক) নথনক উনে আনস তখে 
চমৎকারনেিুি লিানবচমৎকার িনত শুরু কনর” । 

----আনলনিাকানপিনন্তয়র (১৯৪৯) 

উপেযানস গ্যানিনয়ল গ্ানসিয়া মানকি স ‘মানকানিা’ োমক কাল্পনেক স্থানের পটিূনমনত ঐশ্বযিময় 
অদূ্ভত এক জগ্ৎ নেমিাে কনরনছে । পােক মানত্রই িাবনত পানরে ‘মানকানিা’ নশল্পন্নত নদশ, 
তা েয় । এটি তৃতীয় নবনশ্বর একটি নদশ । কল্পো-রূপকথা সদশৃয জগ্নত এমে সব নবস্ময়কর 
েটো েনট যা আমানদর অনিজ্ঞতার বাইনর নকন্তু পােক নিনসনব আমরা নযটুকু িাবনত পানর 
তা নদশ ও সমানজ উনেনগ্র নবষয় িনয় দাাঁোয় । আজ প্রায় অধিশতাব্দী তথা একান্ন বছর 
অনতিান্ত িনয় যাবার পনরও বাংলা পত্র পনত্রকা নকংবা বাংলায় অেুবাদ প্রকাশ নদনখ তা নবাঝা 
যায় । উপেযাসটি পেনত পেনত আমানদর মনে িয় আমরা ‘মানকানিা’-র নদনশই বাস করনছ 
। আজ স্বাধীেতার সত্তর বছর অনতিান্ত কনরনছ । আমরা ‘মানকানিা’-র েয়া ঔপনেনবনশক 
চাকনচকয নদনখ শুধুমাত্র বে বেশিনর, িারনতও, বানক নদশ গ্রামীর্ িারনত অবাধ নশাষর্ 
লুন্ঠে – ধমিবযবসা চনল । নবনদনশ প্রিুর জায়গ্ায় নদনশরা আসনলও তানদর নবলাস বহুলতা 
এবং েমতার অপবযবিার কমার নকানো েীর্ সম্ভাবো নেই । শির তথা নদনশ শবষময 
নবনেনছ, গ্রামীর্ সংসৃ্কনতর যা অবনশষ্ট আনছ তা কুসংস্কার এবং মধযযগু্ীয় আচার-নবচানর 
নবপন্ন । পত্তনের সময় ‘মানকানিা’ নছল যথাথিইস্বাধীে । প্রনতষ্ঠাতা নিানসআকি ানদও 
নবানয়নিয়া নেনজ পনরশ্রমীচানষ । তাাঁর নেতৃনত্ব নকছু সংখযকমানকানিাবানসর আন্তনরক নচষ্টায় 
অেযােয গ্রানমর নথনক এনগ্নয় যায় এই গ্রাম । সমনয়র সনঙ্গ সনঙ্গ পনরবনতি ত িনে অথিাৎ 
আধুনেকতানক ধরনত চাইনছ । ‘কাদামাটি এবং নছনটনবো’-র জায়গ্ায় শতনর িনত লাগ্ল 
পাকাবানে । বনিরাগ্তরা যখে বানের েীল সাদা রং করার আনদশ নদয় তখে 
নিানসআকি নদওনবানয়নিয়া তীি প্রনতবাদ কনর নেনজর কাগ্জখাো নছাঁ নে নদয় এবং বনল ‘এখানে 
কারও নকানো কতৃি ত্ব দরকার নেই’ । আসনল নিানসআকি ানদওর মাধযনম গ্রামটি উন্নয়নের নদনক 
ধানবত িয় । নসখানে কানরা নকানো মৃতুয েনটনে । এমেনক ধমিপ্রনতষ্ঠােও শতনর িয়নে, 
ধমিনবশ্বাস বনল নকছু নেই । নবানয়নিয়া পনরবার বনিরাগ্নতর নদনক আঙুল নতানল । 
উপেযানসর মূল কানিনেনবানয়নিয়া পনরবার – যানক নকন্দ্র কনর সাত প্রজনের কানিনে নেমিার্ 
কনরে মানকি স । আসনল প্রথম প্রজনে নয স্বাধীে, সরল এবং যথূবদ্ধ জীবেধারায় প্রবানিত িয় 
তা দীেিানয়ত িয় ো । মানকানিায় দ্রুত পনরবতি ে েটনত থানক । এই োনম নকানো স্থানের 
কথা জাো নছল ো নলখনকর । প্রাসনঙ্গকিানব কলম্বানসর আনমনরকা আনবষ্কানরর কথা চনল 
আনস (মানকানিার কানছ ঐকটি পনরতযক্ত জািাজ নদখা যায়)। তৎকালীে সমনয় নেেীয় 
‘নকােনকস্তানদার’রা প্রবল প্রতানপ ‘েতুে নবশ্ব’, ‘েতুে িাষা’, ‘েতুে ধমি’ চানপনয় নদনয় প্রিুত্ব 
কানয়ম কনর ।  
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এ নতা নগ্ল প্রথম জীবনের কথা । পরবতী প্রজনে শুরু িয় নলাি, লালসা, বহুগ্ানমতা এবং 
অজাচার । এর ফনল জে নেয় শবধ, অববধ সন্তাে, অবাধ নযৌোচার, এসব সনেও মা উরসুলা 
সবার প্রনত সমাে যত্ন নেয় । এই সািসী মা সংসানরর রান্নােনরর ‘ময়দা’ নমনপ নদওয়া নথনক 
শুরু কনর মানকানিার সমস্ত কানজ এনগ্নয় যায় । সংসানরর বাাঁধে অটুট রাখার জেয 
পনরশ্রনমর নকানো ত্রুটি নেই । এমেনক সন্তােনদর অসুনখ পাচে শতনর কনর খানবনয় নদয় । 

ঔপেযানসক নয গ্রানমর বর্িো নদনয়নছে, তা ধীনর ধীনর প্রকৃনতর, মাটির, জনলর বর্িো নথনক 
উনে আনস মােুনষর কথা, মােুনষর আখযাে । মােুনষর সুখ দিুঃখ, িনলা মি, পাপ 
পুু্নর্যরোসবুনোনট ফুনট ওনে গ্ানসিয়ামানকি নসর অেবদয উপেযানসর উনোচে । নলখক নলনখে 
মানকানিা গ্রানমর বানসিা বুনয়নিয়া পনরবানরর সাতপরুুনষর োো কানিনে – যার সময়কাল 
একটি শতাব্দী । আর বুনয়নিয়া পনরবানরর উত্থাে পতনের সনঙ্গ জনেনয় থাকা 
মানকানিাগ্রামটির সূচো – এই গ্রামটিনক নকন্দ্র কনর সমস্ত আখযানের বুেট । প্রকৃনতর  নেয়নম 
মােুনষর জে-মৃতুয েনট নকন্তু মানকানিা গ্রামটি নথনক যায় মিাকানলর নেরনপে কনষ্টপাথর 
বা প্রবিমাে সমনয়র নরাত ।  

নবাদনলয়ানরর োরা প্রিানবত কনব বুদ্ধনদব বসু, নসিানবইনমনিনকার বযনতিমী নলখক হুয়াে 
রুলনফার োরা গ্ানসিয়ামানকি সপ্রিানবত িয় । এ প্রসনঙ্গ বলা নযনত পানর রুলনফার নবখযাত 
উপেযাস ‘নপনদ্র্াপারামা’-র কথা । এই উপেযানস নকামালা োমক একটি গ্রাম উপেযানসর 
চনরত্র িনয় উনেনছ । িনয় উনেনছ অতীত এবং বতি মানের মনধয টাোনপানেে এবং মােব 
সিযতার জটিল যাত্রাপনথর এক নেেিৃ সােী । এই উপেযানসর মূল কানিনে স্মনৃত নরামন্থে 
আর নকামালা নসখানে অনেক মােুনষর অজর স্মনৃতর এক কযালাইন ানস্কাপ । স্মনৃতর তােোয় 
বযঞ্জো পানে যায় । মােুনষর সুস্থ স্বািানবক জীবেনক ধ্বংস কনর মােুনযর আনধপতয ও 
আকাঙ্খা । ঠিক নসিানবইনকামালারচমৎকার অতীত ধ্বংসসূ্তনপপনরেত িয় নেষু্ঠর বতি মানের 
অনিোনতর স্বারা । উপেযানসর নশনষ নদখা যায়ানকামালা আসনল এক মতৃ জেপদ, মৃতনদর 
গ্রাম । 

উপেযানস মানকানিার নেমিার্ অনেকটাই নসরমই । কাল্পনেক অদূ্ভদ োমক গ্রামটির 
(মানলানিা) সনঙ্গ নমনশ রনয়নছ স্বনে ও বাস্তনব নমাো গ্ানসিয়ামানকি নসর শশশনবর অকপট েটো 
এবং লানতে আনমনরকার মােুনষর  দিুঃখ-নবদো-িতাশ-েকশার সূক্ষ্ম বুেে। মােুনষর অনস্তত্ব 
সংকনটরকানিনে এবং নসই সংকটকাটিনয় ওোর প্রয়াস এবং বযথিতা । নসই বযথিতার মনধয 
পনরসূ্ফট িনয় ধরা পনেনছ আধুনেক সিযতার আসল সংকট, নেিঃসঙ্গতা ।  

মানকি সআরাকাতায় গ্রাময পনরনবনশ নযৌথ পনরবানরর মনধয নছনলনবলা অনতবানিতকনরনছ । 
তাাঁর োকুমা মূখি, তাাঁর কাছ নথনক কথানশল্পী িওয়ার  প্রথম পাে নেে । নয গ্রামটির সনঙ্গ 
জনেনয় রনয়নছ বাস্তব অবাস্তনবর সংনমশ্রর্ । নয পনরনবশ, পনরনস্থনতর মনধয নতনে বে িনয়নছে 
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নসই পনরনবনশর ছায়া নফনলনছ শুধু ‘নেিঃসঙ্গতার শতবষি’ েয় । মানকি নসর নলখা প্রায় সব 
উপেযাস এবং নছাটগ্নল্প যা পরবতী নদনে সংজ্ঞানয়ত িনয়নছ জাদবুাস্তবতা বনল । 

‘জাদ’ু এবং ‘বাস্তবতা’ শব্দ দটুি আলাদা । জাদরু সনঙ্গ বাস্তবতার নবস্তর ফারাক । এই দটুি 
নবষয় এক িনয় সানিনতয েতুে আনবদে সৃনষ্ট কনরনছ । ইংনরনজনত এটি মযানজকনরয়ানলজম 
োনম পনরনচত । সানিনতয এটি এমে এক সুপনরনচত োম একটানক ছাো অেযটা চনল ো ।এই 
সম্পনকি  নবনশষ্টমযানিকাে সানিতয সমানলাচক লুই লীল বনলনছে, আপনে যনদ বযাখযা করনত 
পানরে এটি নক, তািনল তা জাদবুাস্তবতাই েয় । অথিাৎ জাদ ুবাস্তবতা এমে এক নবষয় যা 
বযাখযা করা  সিজ েয় । বতি মাে নবশ্বসানিনতয জাদবুাস্তবতা এক উজ্জ্বল সতয । অতযনধক 
জেনপ্রয় এবং  প্রচুর আনলানচত উপাদাে । বযপারটি সম্বনে আমার মনে িনয়নছ, নলখায় 
উপস্থানপত েটোটি েটনব জাদরু মনতা, মুিূনতি র মনধয । নকন্তু সনচতে পােক মাত্রই অেুিব 
করনবে, তানত এমে নকছু পানবে, যা নথনক নবাঝা যানব তার মূনল একটি গ্িীর সতয আনছ । 
নযখানে নকানো প্রনের অবকাশ নেই বরং এটি একটি চরম বাস্তবতা ।  

জাদবুাস্তবতাউৎপনত্তরসূত্রপাত নকাথায় ? এটি নখয়াল করনল নদখা যানব, মধযযনুগ্ রনচত 
মঙ্গলকানবযর নদনক । চন্ডীমঙ্গনল উনেনখত ‘কালনকতু উপাখযানে’ এর সোে পাওয়া যায় । 
নকেো নদবী চন্ডীএনকক সময় রূপ ধারর্ কনরনছে । িনত পানর জাদবুাস্তবতারই রূপান্তর । 
এছাোও আরবয রজেীর কানিনে নত জাদবুাস্তবতার সোে মানল । ‘মযানজকনরয়ানলজম’ 
কথাটি প্রথম বযবিার কনরে একজে জামিাে নশল্প সমানলাচক ফ্রাঞ্জনরাি ১৯২৫ সানল ।নতনে 

মযানজক নরয়ানলজনমর আধুনেক সংজ্ঞা নদনয়নছে, নবশ শতনকর মাঝামানঝ সমনয়র নবখযাত 
মযানজকনরয়ানলজনমর নলখক আনলনিাকানপিনন্তয়র । মানকি নসর জেনপ্রয়তার অেযতম কারে 
বলা নযনত পানর মযানজকনরয়ানলজম বা জাদ ু বাস্তবতা । দনের্ আনমনরকার সানিনতয নবশ 
সাধারে একটি নবষয় মযানজকনরয়ানলজম । মানকি নসর নলখার মনধয সারা পনৃথবীনত এটি 
আনরা নবনশ কনর ছনেনয় পনে । 

উপেযাসটির নতনবানয়নিয়া পনরবার এবং মানকানিার গ্ল্প নতা আনছ এছাোও কানিনে রনয়নছ 
প্রকৃনত এবং মােুনষর নেনবে নমনশ থাকার । প্রকৃনত নথনক মােুনষর নবনেন্নতা এবং উত্থাে 
পতনের মনধয নদনয় নেনম আনস নেিঃসঙ্গতা এবং ধ্বংনসরকানিনে । মানকানিার মাটিনত 
নবানয়নিয়া পনরবার বসবাস শুরুর সময় নথনক আপাত সারনলযর মনধয নেনিত নছল অবেয় 
আর ধ্বংনসর বীজ । ধ্বংস আর অবেনয়র বীজ বপে শুরু িয় নিানসআকি ানদওনবানয়নিয়া এবং 
উরসুলার নবনয়র মাধযনম আসনল এনদর সম্পকি  িনে খুেতুনতািাইনবাে, অববধ সম্পনকি র 
পনরর্নত । তানদর কানিনে অতীনতর নদনক তাকানল নদখা যায় মানকানিানত বসবাস শুরুর 
আনগ্ ওনদর বাস নছল অোম, অখযাত গ্রানম । শকনশার নথনক তারা এনক অপনরর প্রনত অেুরক্ত 
নছল । সমনয়র সনঙ্গ সনঙ্গ যখে পনরনস্থনত বদলানত শুরু কনর তারা নবনয় কনর,সিবাস কনর 
কারেঅজাচারজনেত পানপর িনয় । গ্রানমর মােুষনদর নবশ্বাস নছল নয, িাইনবানের সম্পনকি  
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নবনয় িনল সুস্থ ও স্বািানবক সন্তাে জে িয় ো । এইসব িাবোনচন্তা জ্ঞাত থাকার পনরও নশনষ 
তারা নবনয় কনর । সুস্থ ও স্বািানবক নতা েয়ই বরং নপছনে শুনয়ানরর নলজ যকু্ত সনদযাজাত 
সন্তানের জে নদয় ।  

এইিানবই শুরু িয় নবানয়নিয়া পনরবানর পানপর বীজ বপে । অপর নদনক প্রুনদনিওর আত্মা 
নবনবকযন্ত্রর্া িনয় েুনর বোয়, ওই পনরবার নথনক মুনক্ত পাবার জেয । তারা মুনক্তর সোনে 
েতুে বাসিূনমর নখাাঁনজ পানে নদয় । প্রাচীে শির নরও আচার সোনে নবনরায় তারা । 
িাগ্যানেষীমােুনষরা প্রকৃনতর সনঙ্গ দীেি লোই কনর যখে তারা িান্ত তখে মানকানিানত এনস 
নপৌাঁছায় । আর নসখানেই গ্নে ওনে তানদর েয়া বাসিূনম । 

মানকানিা গ্রাম যখে শতনর িয়, তখে তা নছল প্রকৃনতর আয়ো । উপেযানস লেযর্ীয়, “অনেক 
বছর পর যখে কনেিলআউনরানলয়ানোবুনয়নিয়াফায়ানরংনস্কায়ান র সামনে এনস দাাঁোয়, 
তখে িোৎ তাাঁর মেনক নবদ্ধ কনর স্মনৃতর বযাথা । নসই অনেকনদে আনগ্র এক নবনকনলর 
স্মনৃত, নযনদে তার বাবা িাত ধনর বরফ নদখানত নেনয় নগ্নয়নছল । মানকানিা তখে নেিাতই 
এক গ্ন্ডগ্রাম, নযখানে কাদামাটি আর েলখাগ্ো নদনয় বাোনো নগ্াটা কুনে বানে । তানদর 
পাশ নদনয় শান্ত ধারায় কলকল কনর বনয় চনলনছ এক স্বেজনলর েদী । জনলর নেনচ 
প্রাবগ্নতিানসক ন নমর মনতা ছনেনয় রনয়নছ নবশাল নবশাল পাথর । এনতা মসৃে নযে পানলশ 
করা । পনৃথবীটা তখে এনকবানর সনদযাজাত । তার নবনশরিাগ্ নজনেনসর তখেও োম নদওয়া 
িয়নে । আঙুল নদনয় নচনেনয় নদনত িয়”। ১ 

বুনয়নিয়া পনরবানর কাম ও নিানধর মতয নদনয় নয পানপর সূত্রপাত, নসই পানপর চাকা এনগ্নয় 
যায় োো কুবৃনত্তনক আশ্রয় কনর । তার মধয নদনয় সবনচনয় বে শত্রু নিনসনব প্রনবশ কনর নলাি 
। এরইমনধয নকাথা নথনক িানজর িয় যাযাবর নজপনসনমলনকয়ানদস, যার আসাধারর্ জাদ ু
েমতার োরা বশ কনর নফনল নিানসআকি ানদওবুনয়নিয়ানক । জাদরু প্রিানব গ্িৃপানলত পশুর 
নবনেমনয় নকনে নফনল একটা চুম্বক এবং ধেী িওয়ার প্রতযাশা নেনয় মানকানিার মাটিনত নসাো 
খুাঁজনত শুরু কনর নিানসআকি ানদও । এরই নলানি আকি ানদও নবনেন্ন িনত শুরু কনর । শুরু িয় 
শতবষিবযাপীএকানকনত্বর উপাখযাে, নেিঃসঙ্গজীবে । আশ্চনযির একটি নবষয় তা িল, 
প্রাজ্ঞনমলনকয়ানদসনিানসআকানদি ওনকএকবানরর জেয িনলও েকাবার নচষ্টাকনরনে। 

নমলনকয়ানদসজাদরুপ্রিানবএমেিানববশকনরনেনয়নছলনয, আকি ানদওনেশায়মত্ত নথনক এনকর 
পর এক ‘উদ্ভট নখলো’ নজনেস নকেনত থানক । আর দাম নমটানত থানক উরসুলার সযত্ন সঞ্চয় 
নথনক, তা গ্িৃপানলত পশুই নিাক বা বহুমূলযস্বর্িমুদ্র্াই নিাক । নস সমস্ত পরীো নেরীোয় বযথি 
িনয়ও িার মানে ো । তানক তাো কনর নবোয় ধেী িওয়ার  স্বে । নস এতটাই ধেী িওয়ার 
স্বনের উোদোয় নমনতনছ  নয, এমেনক পনরবানরর সনঙ্গ সম্পকি  নছন্ন িয় । নয গ্রানমর মাটিনত 
নপনশর নজানর নসাো ফলানত পারনতা, নস মাটিনত পাগ্নলর মনতা নসাো নখাাঁজার নচষ্টা কনর । 
অথচ তারই উনদযানগ্ এবং িাবো নচন্তায় মানকানিাবনিনবিনশ্বর নথনক নবনেন্ন নথনকও পনরর্ত 
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িনয়নছল সবনচনয় সুসংগ্ঠিত, সুখী ও কমিবযস্ত গ্রানম।নয গ্রানম প্রনতটি বানসিার বয়স নতনরনশর 
কম এবং নয গ্রাম কখনো মৃতুয নদনখনে । বুনয়নিয়া পনরবারনকই ওই গ্রানমর আদশি পনরবার 
বনল গ্র্য করা িনতা । মানকানিানতবুনয়নিয়া বানের স্টাইনল নছল আনরা অেযােয সব বানে । 

সমনয়র সনঙ্গ সনঙ্গ বদনল যায় অঞ্চলটির আথিসামানজক নপ্রোপট । তুলোমূলক সানিনতযর 
ইনতিাসনবদযার (Historiography)পদ্ধনত অবলম্বনে নদখা যায় নয, নগ্াটা প্রনিয়াটাই 
ইনতিানসর নপ্রোপনট শতনর । মা উরমুলারআনবস্কার করা জলািূনমনপনরানোর পথ নদনয় 
নযাগ্ানযানগ্র সূত্রপাত েনট বাইনরর জগ্নতর সামনে । কৃনষজীবী নথনক শুরু কনর 
োোেধরনর্র বযবসায়ী আনস গ্রামটিনত । গ্রাম সমৃদ্ধ িনত থানক । আনস সরকার, আনস 
পানদ্র্রা, আনস পনুলশ । গ্রামটির আমূল পনরবতি ে েটনত থানক অথিাৎ আধুনেকতানক ধরনত 
চাইনছ । এর ফনল মানকানিা আর আনগ্র মনতা নেই । কাদামাটি আর নছনটনবোর, পনরবনতি  
আনস ‘ইাঁনটর ের, ইাঁনটর নদয়াল, কানের জাোলা, নসনমনেরনমনঝ......’ নসই সনঙ্গ আনস অোচার, 
অজাচার, নপ্রমিীে শরীরী উোদোয় ঝাাঁপ নদয় বুনয়নিয়া পনরবানরর প্রজনের পর প্রজে । 
সব সম্পনকি র উত্তাপ ছানপনয়নগ্নয় শুধু পনে থানক নেিঃসঙ্গতা । 

মানকি স তাাঁর আত্মজীবেীনত বনলনছে,আরাকাতানকনেনর অতীনতর নয শশশনবর স্মনৃত নছল 
নেনে মানয়র সনঙ্গ নযনত নযনত লেয করনলে শিরটি নেিঃসঙ্গ নেঝুম ধরা রূপ । নলখনকর মনে 
িনয়নছল ওই শিনরর পনথ নচো মােুষনকও আর নচো যায় ো । নগ্াটা শিরটা একটা অজাো 
নোনরর মনধয আবনতি ত । সবিত্র ছনেনয় রনয়নছনবষন্নতা এবং নেিঃসঙ্গতা । আর এসব 
কারনেইমানকানিানতআনষ্টপনৃষ্টরনয়নছ স্বে ও বাস্তনব নেরা বযনক্তগ্ত স্মনৃত নবস্মনৃত এবং লানতে 
আনমনরকার মােুনষর দিুঃখ নবদো-িতাশা-নমাো অনস্তনত্বর সংকট । লানতে আনমনরকা 
পনরচয়টাই নতা সাম্রাজযবানদরনদনগ্ নদওয়া, নসখানে মােুষ িানরনয় নফনলনছ তার অনস্তনত্বর 

নবশুদ্ধতা, তার িাষা, ধমি, সংসৃ্কনত এবং প্রাক-েযানেশ যনুগ্র সমস্ত অনিজ্ঞাে । তার 
পবূিপরুুনষর রনক্ত নমনশ নগ্নছ নবনদনশ শাসকনদর রক্ত । নবনজতানদর িাষা ছাো তার কথা 
বলার উপায় নেই । তীি যন্ত্রর্ায় দগ্ধ িনত িনত অতীতনক খুাঁনজ নবোয়, স্বেনক তাো কনর 
নফনর উদ্ভট সব কল্পকানিনে – গ্রাম নথনক জেপদ, জেপদ নথনক েগ্র এবং েগ্র নথনক 
ধ্বংসসূ্তনপর অনেবাযি যাত্রাপথ । নজপনসনদর িাত ধনরই মানকানিানতঅনলৌনকনকর প্রনবশ । 
নজপনসনমলনকয়ানদসজাদনুবদযায়এতটাই পারদশী নয, তার চুম্বনকর টানে রান্নাের নথনক হুে 
মুে কনর নবনরনয় আনস নলািার শতনর বাসেপত্র । নমলনকয়ানদনসর িাত ধনরই জাদনুবদযার 
প্রিাব ছনেনয় পনে নগ্াটা মানকানিা জনুে ।  

মানকানিানত নয েটোগুনলা েনটনছ নসগুনলনক নকন্দ্র কনর শতনর িয় রূপকথা বা নমথ । নমনথর 
আগ্মে নবনিন্ন সূত্র ধনর । নযমে ‘মানকানিা’ কথাটিরউৎসসম্ভবত উত্তর কনঙ্গার িাষায় 
কলার বহুবচে ‘মােনকািা’ । নবনিন্ন ধরনর্র বযবসায়ীরা মানকানিানত এনস কলা চাষ, 
আনফ্রকা নথনক িীতদাস নিনসনব নেনয় আসা কৃনষ শ্রনমকনদর বংশধর, কলার গ্ে এবং কলা 
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চাষ বে িনয় নগ্নল মানকি ে নকাম্পানের নফনল যাওয়া কলার বজি যনমনলনমনশএকধরনেরনমথ 
িনয় ওনে । এক সময় নযটা বাস্তব েটো নছল, তারই গ্ানয় জলিাওয়া নলনগ্ তা পরাবাস্তব িনয় 
ওনে । নযমে, কুনে বছনরর যদু্ধনক নেনর োো অনতরঞ্জে েটো শতনর িয় । এমেনক এটাও 
নশাো যায় নয, কনেিলআউনরনলয়ানোবুনয়নিয়ানকেরখাদকরা নখনয় নফনলনছ । নযমে 
শুনয়ানরর নলজ নেনয় বাচ্চর জে এবং অনচনরই নসই নশশুর নপাঁপনেরখাদযনতপনরেত িওয়া, 
আগুে ছাো জল নফাটা, গ্িি স্থ নশশুর কান্না পাওয়া ....... এইসব োোে রকনমর রূপক ও 
নমথনকনেনরই শতনর িয় মানকানিার যাত্রাপথ । 

শতবনষির নেিঃসঙ্গতা আসনল মানকানিারই । তার বানসিারা এক একটি রক্ত মাংনসর গ্ো 
মােুষ । মৃতুয িনয়ও তারা আজীবে নেিঃসঙ্গতার অবসাে েটায় । সনচতে পােক মানত্রই 
িানবে, যগু্ পনরবতি নের নেনত্রও মানকানিা নেিঃসঙ্গতার সােী বিে কনর । নয নেিঃসঙ্গতা নথনক 
শতনর িয় মানকানিার একাকী যন্ত্রর্ার নবনম্বত, মােুনষর িানলামিনত গ্ো এক মিাকানবযক 
আনলখয । নেিঃসঙ্গতা মানকি নসর অেযােয গ্রনন্থ ছনেনয় পনে । নবনশষ কনর ‘নেিঃসঙ্গতা’ 
(Solitude)শব্দটি লানতে আনমনরকা মােুনষরা শুেনল আজও নবভ্রানন্তনত পনে যায় । 

তথযসূত্র 
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