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Abstract
At the time of world war and famine, the humanity was totally lost in the society. The
businessmen stored all the goods in their warehouse and created artificial crisis. As a result
of this, abnormal price rise started. Not only food items, cloths were also vanished from the
market. Women were compelled to cover their body with jute bags, towels etc. as these was
a huge scarcity of cloths. Even they prayed for their death as they had nothing to cover their
body. This kind of horrible situation is nicely depicted by Manik Bandyopadhyay in his
short stories. His famous stories named ‘Duhshasanio’ and ‘Raghab Malakar’ are the two
true examples of such situation. Though in the story ‘Duhshasanio’, we can see a picture of
surrender in the crisis period, but at the same time we see a protest and fighting spirit in the
story ‘Raghab Malakar’. Our main focus is to highlight this kind of situation and
contradictory approach of the writer in these two stories.
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ও মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় ‘কন্দলাল’ গ াষ্ঠীভুক্ত গলখক
নিন্দলি িা। সানিন্দযয জীবন্দির বাস্তবযার রূপায়িই নিল যাাঁর অিযযম লক্ষ্য। নবজ্ঞান্দির িাত্র মানিন্দকর
ববজ্ঞানিক দৃনি, বাস্তব সন্দেযি যুনক্তবাদী মন্দিাভাব যাাঁর রেিাগুনলন্দয প্রকাশ গপন্দয়ন্দি। প্রথম নবশ্বযু ন্দধাত্তর
সামানজক িািা সংকট মানিকন্দক নবেনলয কন্দর যুন্দলনিল। পরবযতীন্দয অল্প সমন্দয়র বযবধ্ান্দি নিযীয়
নবশ্বযুধ, সামানজক ও অথতনিনযক সংকট, মন্বন্তর, মিামারী, বস্ত্র সংকট প্রভৃনয িািা নবপযতয় মানিন্দকর গলখায়
প্রভাব গেন্দলন্দি। যািাড়া কনমউনিস্ট পানটতন্দয সরাসনর গযা দািও িীনয যভান্দব এবং রাজনিনযক আদন্দশতর
নদক গথন্দক যাাঁর মিি ও সানিন্দযযর দৃনিন্দকাণ য নভন্ন মাত্রা নিন্দয় এন্দসন্দি। নেরােনরয পুরান্দিা মূলযন্দবাধ্
ক্রমশ নবপযতস্ত িন্দয়ন্দি। মানিক িযুি মূলযন্দবান্দধ্র কথা রূপানয়য কন্দরন্দিি যাাঁর গলখায়। যাাঁর গলখা ল্পউপিযাসগুনলর নবষয়বস্তু মূলয মিস্তানিক দৃনিভনি, নবপন্ন মূলযন্দবাধ্ ও মাকতসীয় দৃনিন্দকাণ গথন্দক আমরা
নবোর ক্রন্দয পানর। মানিন্দকর সংন্দবদিশীল মি সমান্দজর নিম্নস্তন্দরর মািুন্দষর সুখ-দুঃখ ও সমসযার সন্দি
একাত্মযা অিুভব কন্দরন্দি। সমান্দজ মূলযন্দবান্দধ্র অবক্ষ্য় এবং গশানষয-নিপীনড়য মািুন্দষর জীবিযন্ত্রিায়
নবেনলয মানিক িযুি গকান্দিা আদশত জি ন্দণর সামন্দি উপস্থাপি করন্দয পান্দরিনি। যন্দব কনমউনিস্ট
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পানটতন্দয গযা দান্দির পর নযনি সমান্দজর বনিয ও গশানষয মািুন্দষর নিপীড়ন্দির নেত্র শুধ্ু যুন্দল ধ্ন্দরিনি।
পাশাপানশ নকিু ন্দল্প গশাষণ ও বিিা গথন্দক মুনক্তর জিয প্রনযবাদ ও প্রনযন্দরাধ্ন্দক নবকল্প পথ নিন্দসন্দব
গদনখন্দয়ন্দিি। মানিন্দকর সমগ্র সানিযয জীবন্দির মূলযায়ি করন্দয গ ন্দল আমরা গদখন্দবা নবনভন্ন সমন্দয়
দৃনিভনির ববপরীযয যাাঁর রেিাগুনলন্দয প্রকট িন্দয় উন্দেন্দি।
একজি আদশতবাি গলখক নিন্দসন্দব মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় নিম্ননবত্ত ও গমিিনয মািুষন্দক গবাঁন্দে থাকার
পথনিন্দদতশ করন্দয এবং মুনক্তর সন্ধাি নদন্দয বযাকুল গিয উন্দেনিন্দলি। যাাঁর এই বযাকুলযা জীবন্দির গশষ
পন্দবতর ল্পগুনলন্দয গবনশ কন্দর প্রকাশ গপন্দয়ন্দি। গলখক জীবন্দির শুরুর নদন্দক যাাঁর রেিায় গয ভুল-ত্রুনটগুন্দলা
নিল, মাকতসবান্দদর সন্দি পনরনেয িবার পর যা অন্দিকাংন্দশ সংন্দশানধ্য িয়—একথা মানিক নিন্দজই স্বীকার
কন্দরন্দিি। যাাঁর দৃঢ় প্রযযয় নিল মাকতসবাদ মািবযান্দক অগ্র নযর সনেক নদশা নিন্দদতশ করন্দয পারন্দব।
সামানজক সাময আিন্দয িন্দল গশানষয ও গমিিনয মািুষন্দক যার প্রাপয অনধ্কার নেন্দর গপন্দয িন্দব। আর গসই
অনধ্কার নেন্দর গপন্দয িন্দল প্রনযবাদ ও প্রনযন্দরাধ্ িাড়া নভন্ন পথ গিই। সংন্দবদিশীল মানিক মািুন্দষর
অন্তরমিন্দলর নেত্রন্দক ববজ্ঞানিক, যুনক্তবাদী ও নিন্দমতাি দৃনিভনিন্দয যুন্দল ধ্ন্দরন্দিি যাাঁর রেিায়। অিযনদন্দক
অবক্ষ্নয়য সমাজ ও েরম অবযবস্থার নেত্রন্দকও নিপুণ নশল্পীর মন্দযা পযতন্দবক্ষ্ণ কন্দর নশল্পরূপ দাি
কন্দরন্দিি।
নবশ্বযুধ ও দনভতন্দক্ষ্র েন্দল মািুন্দষর বিনযক মূলযন্দবান্দধ্র অবক্ষ্য় েরম আকার ধ্ারণ কন্দরনিল। বযবসায়ী
ও মুিাোন্দলানভরা সমস্ত দ্রবয গুদামজায কন্দর কৃনত্রম অভাব বযনর কন্দর। েন্দল নজনিসপন্দত্রর দাম
অস্বাভানবক গবন্দড় যায়। শুধ্ু খাদযসামগ্রী িয়, কাপড়ও বাজার গথন্দক উধ্াও িন্দয় যায়। কাপন্দড়র অভান্দব
ামিা, েট, বস্তা যখি যা জুন্দটন্দি যাই নদন্দয় গমন্দয়রা যান্দদর লজ্জা নিবারণ করার গেিা কন্দরন্দি। যখি যাও
গজান্দটনি যখি মৃযুয কামিা কন্দরন্দি। এই নিদারুণ বস্ত্র সংকন্দটর নবভীনষকান্দক মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় যাাঁর
ন্দল্প অসামািয বিপুন্দণযর সন্দি নশল্পরূপ দাি কন্দরন্দিি। মানিন্দকর ‘দুঃশাসিীয়’ ও ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্প
বস্ত্র সংকন্দটর ভয়াবিযা ও মািুন্দষর মূলযন্দবান্দধ্র অবক্ষ্ন্দয়র িনব েুনটন্দয় গযালা িন্দয়ন্দি। যন্দব ‘দুঃশাসিীয়’
ন্দল্প নবপন্দদর মান্দে আত্মসমপতণ থাকন্দলও ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্প আত্মসমপতণ িয়, প্রনযবাদ ও
নবন্দদ্রান্দির সুর ধ্বনিয িন্দয়ন্দি। আমান্দদর আন্দলােয এই দনট ন্দল্পর মাধ্যন্দম বস্ত্র সংকন্দটর ভয়াবিযা এবং
গলখন্দকর দৃনিভনি য ববপরীন্দযযর নদকনটন্দক যুন্দল ধ্রাই আমান্দদর মূল অনন্বি।
মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র ‘দুঃশাসিীয়’ ও ‘
’ ভয়াবি বস্ত্র সংকন্দটর গপ্রনক্ষ্ন্দয গলখা িন্দলও
ল্পদনটর গমজাজ নভন্ন। মানিন্দকর জীবন্দির গশষ পযতান্দয়র গলখায় সমনিন্দেযিা সবতাত্মক রূপ লাভ কন্দরন্দি।
নি্ু-মুসলমাি নিনবতন্দশন্দষ সকল নিম্ন গেনণর মািুন্দষর জীবিসমসযা গয একই মানিক যা উপলনি
কন্দরনিন্দলি। িানযপুর গ্রান্দমর সমনি য জীবি দুঃশাসিীয় ন্দল্পর মূল উপজীবয। এই ন্দল্পর প্রন্দযযকনট
েনরত্র নিদারুণ অথতনিনযক ও সামানজক অবস্থার নশকার িন্দয়ন্দি। ন্দল্প দই গেনণর মািুন্দষর পনরেয় পাওয়া
যায়। প্রথময, জীবিধ্ারন্দণর জিয যারা মিুষযত্ব ও িারীত্বন্দক নবনকন্দয় গদয়। নিযীয়য, ক্ষ্ীণ প্রনযবান্দদর পর
যারা সামানজক সমসযার কান্দি িনয স্বীকান্দর বাধ্য িয়। িানযপুর গ্রান্দমর অযীয ও বযতমান্দির দস্তর
বযবধ্ান্দির কথা বন্দল ন্দল্পর সূেিা কন্দরন্দিি গলখক। গ্রামবাংলার ভয়াবি বস্ত্রসংকটন্দক সরাসনর বণতিা িা
কন্দর গলখক িায়ার গদযাযিায় গদযানযয কন্দরন্দিি। নিমতম সন্দযযর বাস্তব রূপকার মানিক অসামািয ভাষার
নশল্পীয সুষমায় মনিয কন্দর কনেি বাস্তবন্দক রূপ দাি কন্দরন্দিি,
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“গকাি িায়ান্দক নঘন্দর থান্দক শুধ্ু সীমািীি রানত্রর আবিা আাঁধ্ার, কুরুসভায় গদ্রৌপদীর অন্তিীি
অবণতিীয় রূপক বন্দস্ত্রর মন্দযা।”১
মিাভারন্দযর যুন্দ গপৌাঁন্দি মানিক কুরুসভায় লানিয গদ্রৌপদীর অন্তিীি ‘রূপক বস্ত্র’গক নবশ শযন্দকর
গপ্রক্ষ্াপন্দট ‘সীমািীি রানত্রর আবিা আাঁধ্ার’ নিন্দসন্দব নেনিয কন্দরন্দিি। এই আাঁধ্ার নঘন্দর রন্দয়ন্দি গদ্রৌপদীরূপী ‘িায়ান্দক'। িায়ার মুন্দখ সংলাপ নদন্দয় কানয়ক রূপ দাি কন্দরন্দিি গলখক। মিাভারন্দযর গদ্রৌপদীর
লানিয একক সত্তা বহু িারীর মন্দধ্য মূযত িন্দয় উন্দেন্দি।
সমনি জীবি গযন্দিযু ল্পকান্দরর লক্ষ্য, যাই এন্দকর পর েনরত্র এন্দস যান্দদর কথা বন্দল অন্তরান্দল েন্দল
গ ন্দি। নবনভন্ন েনরন্দত্রর মুন্দখ সংলাপ গশািা গ ন্দলও মূল বক্তযবয গথন্দক যারা গকউই সন্দর যায়নি। ন্দল্পর
প্রথম সংলাপনট গশািা যায় গভালা ি্ীর পুত্রবধ্ূ পাাঁেীর কন্দে। ববকুণ্ঠমানলক ও যার স্ত্রী মািদার সংলান্দপ
িানযপুর যথা সমগ্র বাংলান্দদন্দশর জীবিযন্ত্রিা রূপ গপন্দয়ন্দি। খাবান্দরর অভান্দব সবাই শাক-পাযা গখন্দয়
বাাঁোর গেিা কন্দরন্দি। নকন্তু কাপন্দড়র অভান্দব গমন্দয়রা মৃযুয কামিা করন্দি। কাপন্দড়র অভান্দব গ্রান্দমর গমন্দয়রা
ধ্ুনয, ামিা, েট যা গপন্দয়ন্দি যাই বযবিার করন্দি। যখি এগুন্দলার নকিুই গজান্দটনি গসনদন্দির গসই ভয়ংকর
অবস্থার বণতিা নদন্দয ন ন্দয় গলখক জানিন্দয়ন্দিি,
“...গবড়ার ওপাশ গথন্দক নিুঃশন্দে িায়া গবনরন্দয় এন্দস িিিি কন্দর এন ন্দয় অদৃশয িন্দয় যান্দব
জমকান্দলা কযগুন্দলা ান্দির িায়ার াঢ় অন্ধকান্দর, িয়ন্দযা কািাকানি এন্দস পন্দড় থমন্দক দাাঁড়ান্দব,
গোন্দখর পলন্দক একটা োপা উলনিনি নবদযৎ েলন্দকর মন্দযা নেন্দর যান্দব গবড়ার ওপান্দশ।
গ াবাপুকুন্দর বাসি মাজন্দব িায়া। ঘাট গথন্দক কলনস কাাঁন্দখ উন্দে আসন্দব িায়া। িায়া কথা কইন্দব
িায়ার সন্দি, নদনদ, মানস, খুনড় বন্দল পরস্পরন্দক গ ন্দক িাসন্দব, কাাঁদন্দব, অনভশাপ গদন্দব অন্দদিন্দক,
আর কথা গশষ িা কন্দরই নেন্দর এনদন্দক ওনদন্দক এ-কুাঁন্দড় ও-কুাঁন্দড়র পান্দি নবড়নবড় কন্দর বকন্দয
বকন্দয।”২
কাপন্দড়র অভান্দব গয সমসযা সৃনি িন্দয়নিল অসিায় িারীন্দদর ওপর যার প্রযযক্ষ্ অনভঘায গিন্দম এসনিল।
এই অন্ধকার নেন্দত্রর পাশাপানশ গলখক প্রকৃনযর সু্র ও গসৌময রূপন্দক উপস্থাপি কন্দরন্দিি,
“সু্র সকাল, সু্র সন্ধযা — কেুর পাযায় নশনশর গোাঁটায় মুক্তা িীরা।” ৩
এই নবপরীযধ্মতী নেন্দত্রর মধ্য নদন্দয় ল্পকার মািুন্দষর অন্ধকারাচ্ছন্ন নদকনটন্দক আন্দরা প্রকট কন্দর যুন্দলন্দিি।
মািদা ও পাাঁেীর পাশাপানশ আমরা গদখন্দয পাই গবিারনস শানড় পড়া কুন্দলর গবাি মালযীন্দক। মালযীর
মন্দযাই অন্ধকার গথন্দক আন্দলার অনভসারী িন্দয গদনখ নবনপি সামন্ত, রঘু ও দাসু কামান্দরর গমন্দয় নব্ুন্দক।
নবপরীয জীবিন্দবান্দধ্র নদকনট যুন্দল ধ্রার মাধ্যন্দম ল্পকান্দরর নিরন্দপক্ষ্ নশল্পীসত্তা আমান্দদর সামন্দি েুন্দট
উন্দেন্দি।
এই ন্দল্প িাটকীয় মুিূযত সৃনিন্দযও ল্পকার অসামািয দক্ষ্যার পনরেয় নদন্দয়ন্দিি। বস্ত্রিীিান্দদর অিযযম
দই েনরত্র আনমিা ও রান্দবয়া। রান্দবয়া ও আন্দিায়ান্দরর িন্দ্ব এবং রান্দবয়ার অনভন্দযান্দ র মধ্য নদন্দয়
বস্ত্রসংকন্দটর করুণ নেত্র আমান্দদর সামন্দি উপস্থাপি কন্দরন্দিি গলখক। রান্দবয়ার প্রথম উনক্তন্দযই গস কথা
স্পি িন্দয়ন্দি,
“রান্দবয়া বন্দল আন্দিায়ারন্দক, আজ গশষ। আজ যনদ িা কাপড় আিন্দব গযা গযামায় আমায় খযম।
পুকুন্দর ুবব, গখাদার কসম।”৪
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আনমিার মন্দধ্যও এই মৃযুযনেন্তা আবনযতয িন্দয়ন্দি। মৃযুযর মন্দধ্য যারা খুাঁন্দজ গপন্দয গেন্দয়ন্দি সমাধ্ান্দির পথ।
সামানজক অবযবস্থার নশকার কন্দয়কনট পনরবান্দরর মধ্য নদন্দয় ল্পকার বস্ত্রসংকন্দটর িগ্ন ও িারকীয় রূপন্দক
যুন্দল ধ্ন্দরন্দিি।
‘দুঃশাসিীয়’ ন্দল্প েনরত্রন্দদর মন্দধ্য বযনক্ত য স্তন্দর সামািয প্রনযবাদ লক্ষ্ করা গ ন্দলও সমন্দবয
প্রনযন্দরাধ্ ন্দড় যুলন্দয যারা সক্ষ্ম িয়নি। সংঘবধভান্দব সমান্দজ বদল আিার গকান্দিা প্রয়াস যারা গদখান্দয
পান্দরনি। আন্দিায়ার, গভালা প্রমুন্দখর মন্দধ্য গদখা গ ন্দি িযাশা। রান্দবয়ার মন্দযা িারীরা কবন্দর ন ন্দয়
নেরকান্দলর মন্দযা নিনিয আেয় গিবার কথা গভন্দবন্দি। যান্দদর ক্ষ্ীণ প্রনযবাদ, বযনক্ত য িযাশা ও নিনিয়
ভূনমকা িানযপুরন্দক উলি িানযপুন্দর পনরণয কন্দরন্দি। ন্দল্পর গশন্দষ রান্দবয়ার মন্দধ্য গকান্দিা প্রনযবাদ বা
অনভন্দযা লক্ষ্ করা যায় িা। জীবন্দির িগ্নযান্দক দিান্দয আনলিি কন্দর মৃযুযর মধ্য নদন্দয় এক েরম প্রশানন্তর
অনভমুন্দখ যাত্রা কন্দরন্দি গস। সমনি য জীবিসমসযান্দক দূর করন্দয িন্দল গয সংঘবধ প্রনযবাদ ও প্রনযন্দরাধ্
ন্দড় যুলন্দয িন্দযা গসই প্রন্দেিা ন্দল্পর েনরত্রন্দদর মন্দধ্য গদখা যায়নি। আর যাই সমান্দজর অবযবস্থা ও
সমসযান্দক নজইন্দয় গরন্দখ ন্দল্পর পনরসমানি ঘন্দটন্দি। গয আন্দলা গপন্দল ‘িায়া’গদর মুনক্ত ঘটন্দযা গসটা সম্ভব
িয়নি। বস্ত্রসংকন্দটর ভীর অন্ধকান্দর নিমনজ্জয িন্দয় আশািয নেন্দত্তনদকভ্রি পন্দথর প্রান্দন্ত এন্দস যারা
দাাঁনড়ন্দয়ন্দি।
‘দুঃশাসি’ ন্দল্পর মন্দযাই নিযীয় নবশ্বযুধ সমকালীি গ্রামবাংলার বস্ত্রসংকট ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্পরও
উপজীবয। নকন্তু নবষয় এক িন্দলও রূপ য নদক গথন্দক ‘রাঘব মালাকার’ নবপরীয গমরুন্দয অবস্থাি করন্দি।
যািাড়া ‘দুঃশাসি’ ন্দল্প আন্দিায়ারন্দদর নিনিয়যার জিয গদ্রৌপদী-রূপী রান্দবয়ারা দুঃশাসন্দির কবল গথন্দক
মুনক্ত পায়নি। অপরনদন্দক ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্প প্রনযবাদ ও প্রনযন্দরান্দধ্র মাধ্যন্দম বস্ত্রসংকন্দটর মন্দযা
সমসযা গথন্দক মুনক্তর গেিা লক্ষ্ করা যায়। যনদও সমনি য প্রনযন্দরাধ্ ন্দড় ওন্দেনি বন্দল সংকট গথন্দক
সম্পূণতভান্দব মুনক্ত সম্ভব িয়নি। সমান্দজ সমনি য সন্দেযিযা গসভান্দব ন্দড় িা উেন্দলও মানিক বন্দ্যাপাধ্যায়
নিন্দজর মযাদশত গথন্দক নবেুযয িিনি। মানিন্দকর গসই মযাদন্দশতর কথা বলন্দয ন ন্দয় জনিক আন্দলােক
জানিন্দয়ন্দিি,
“নিযীয় মিাযুধ একনদন্দক গযমি এন্দিন্দি দনভতক্ষ্, মন্বন্তর, সবতস্তন্দরর দিতীনয অিাোর গযমনি
অিযনদন্দক এন্দিন্দি িযুি আশা ভরসা। সামযবাদী আদশত জিমািসন্দক িযুি পন্দথর নিন্দদতশ নদন্দয়ন্দি।
এই পথ প্রনযবান্দদর, নবরুধযার, সংগ্রান্দমর, ধ্নিক গ াষ্ঠীর িায গথন্দক সব ক্ষ্মযা নিনিন্দয় নিন্দয়
গশানষয মািুন্দষর ক্ষ্মযা প্রনযষ্ঠার। মানিক এই মযবান্দদ দীনক্ষ্য। গসজিয যাাঁর রেিায় আন্দি এই
িযুি আন্দলার নিশািা।”৫
সমান্দজ সমনির সমসযান্দক গমাকানবলা করন্দয িন্দল গয সংঘবধ প্রয়ান্দসর দরকার এই অন্দমাঘ সযযন্দক
মানিক এই ন্দল্পর মাধ্যন্দম গবাোন্দয গেন্দয়ন্দিি। ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্পর গকন্দ্রীয় েনরত্র রাঘব পনরনস্থনযর
নশকার িন্দয় গোরাকারবারীর কাপন্দড়র াাঁট গপৌাঁন্দি গদয় নভন্ন গ্রান্দম। একসময় রাঘন্দবর সংন্দবদিশীল মি
গ্রান্দমর মািুষন্দদর জিয কাযর িন্দল গোরাকারবারীর কাপড় নিনিন্দয় নিন্দয় নবনলন্দয় নদন্দয়ন্দি বস্ত্রিীিন্দদর
মন্দধ্য। নকন্তু একক মািুন্দষর জ্বলন্ত প্রনযবাদ ও প্রন্দেিা গশষপযতন্ত নিন্দভ যায় সমনিন্দেযিার অভান্দব।
‘দুঃশাসিীয়’ ন্দল্প মানিক আমান্দদর গপৌাঁন্দি নদন্দয়ন্দিি মিাভারন্দযর যুন্দ । আন্দিায়ারন্দদর মন্দযা
স্বামীন্দদর নিনিয়যার জিয এযুন্দ র গদ্রৌপদী রান্দবয়ান্দদর অকান্দল েন্দল গযন্দয িয় পৃনথবী গথন্দক। ‘রাঘব
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মালাকার’ ন্দল্প পুরান্দণর অিুষি এন্দি এক নবদ্রূপাত্মক আবি বযনর কন্দরন্দিি ল্পকার। মূল কানিনিন্দয
প্রন্দবন্দশর আন্দ এইধ্রন্দণর অবযারণা ন্দল্পর েি য অনভিবত্বন্দক প্রকাশ কন্দরন্দি,
“পুরান্দণ বন্দল একদা িররূপী ভ বাি স্নািরযা গ ানপিীন্দদর বস্ত্র অপিরণ কন্দর নিন্দয় যান্দদর অন্তর
পরীক্ষ্া কন্দরনিন্দলি—বহুকাল পন্দর আবার নযনি...এবার অদৃশয গথন্দক যাাঁর প্রনযনিনধ্ন্দদর নদন্দয়,
সমগ্র বাংলান্দদন্দশর িরিারীর বস্ত্র অপিরণ কন্দর নিন্দয়, নক পরীক্ষ্া কন্দর গদন্দখন্দিি, যা নযনিই
জান্দিি ...যন্দব দুঃশাসিন্দক জে কন্দর বস্ত্রিীিা িওয়ার নিদারুণ লজ্জা গথন্দক গদ্রৌপদীন্দক নযনিই
রক্ষ্া কন্দরনিন্দলি, গি রাঘব মালাকার,....মিন্দক সান্ত্বিা নদও। আশা কনর এই গিাট্ট কানিনিনট পড়ার
পর আপনিও নেক এই কথাই বলন্দবি....”৬
এই অসমাি বান্দকয প্রসন্দির গরশ গরন্দখ ল্পকার অযযন্ত িাটকীয়ভান্দব মূল কানিনি আরম্ভ কন্দরন্দিি,
“রাঘব বাাঁেন্দব নক মরন্দব নেক গিই। লানের ঘান্দয় মাথাটা যার গেন্দট গেৌনের িন্দয় গ ন্দি।”৭
ন্দল্পর মূল কানিনির শুরুন্দয রাঘন্দবর বযতমাি অবস্থার পনরেয় নদন্দয় ফ্ল্যাশবযাক রীনযর মাধ্যন্দম
পারম্পযত রক্ষ্া কন্দরন্দিি গলখক। প্রথন্দমই নিজতি পন্দথর রিসযময় পনরন্দবন্দশর নিপুণ নেত্র অংকি কন্দরন্দিি
নযনি। এই নিজতি পন্দথর দৃন্দশযর পাশাপানশ সমান্দজর আসল রূপনটও েুন্দট উন্দেন্দি। গয সামানজক সমসযান্দক
গকন্দ্র কন্দর এই ল্প আবনযতয িন্দয়ন্দি গসই সমসযা আিয়িকারী গোরাকারবানরর দালাল গ ৌযম দাস।
বযবসায়ীরা রাযারানয বন্দড়ান্দলাক িবার আশায় কান্দলাবাজানরর মাধ্যন্দম গ্রান্দমর মািুষন্দদর বনিয কন্দর
যান্দদর প্রাপয কাপড় লুনকন্দয় নবনক্র কন্দর। এই ধ্রন্দণরই একজি বযবসায়ী গ ৌযম।ন্দ ৌযন্দমর নবশ্বস্ত অিুের
পত্তু গ্রান্দমর রাঘব মালাকার কাপন্দড়র গবাো মাথায় কন্দর নিন্দয় যায়। রাঘন্দবর গ্রাম ‘পত্তু’গয রাঘব ও গ ৌযম
িানজর িন্দল গসখািকার জীবন্দির নিমতম রূঢ়যা ও নিস্তিযা রাঘন্দবর সুি সত্তান্দক জান ন্দয় নদন্দয়ন্দি। গস
বস্ত্রিীিন্দদর জিয কাপড় প্রাথতিা কন্দরন্দি। দীঘতনদন্দির নবশ্বাসভাজি রাঘব একসময় প্রনযবাদী িন্দয় ওন্দে।
রাঘন্দবর এই প্রনযবাদ গ ৌযন্দমর মন্দি ভন্দয়র সিার কন্দরন্দি। আর গসই ভয়ন্দক গ াপি করার আপ্রাণ গেিায়
গস জতি কন্দর উন্দেন্দি। ভয়াবি বস্ত্রসংকট িযুিভান্দব উদ্ভানসয িন্দয়ন্দি রাঘন্দবর কথায়,
“গমন্দয়গুন্দলা িযাংন্দটা বাবুোকুর ? মা-বুি িযাংন্দটা, গমন্দয়-গবৌ িযাংন্দটা—”।৮
রাঘন্দবর মন্দির এই পনরবযতি গ ৌযন্দমর অশালীি মন্তন্দবয গমঘমন্দ্র জতন্দি বনলষ্ঠরূন্দপ আত্মপ্রকাশ করল।
রাঘন্দবর ‘িাাঁন্দক’ মৃযপ্রায় পত্তু াাঁ িন্দয় ওন্দে জীবন্ত। ন্দল্প সংঘান্দযর সৃনি িয়।
পত্তু গ্রাম ও যার আশপান্দশর গ্রাম গথন্দক দন্দল দন্দল গলাক এন্দস জন্দড়া িয়। গ ৌযম এবার ভয় গপন্দয়
পালান্দয োয়। নকন্তু রাঘবরা যান্দক গিন্দড় নদন্দয িারাজ। কারণ গিন্দড় নদন্দল গ ৌযম যান্দদর পুনলন্দশ ধ্নরন্দয়
গদন্দব।এনদন্দক েযুর গ ৌযম নিন্দজ মুন্দখ গোরাই কাপন্দড়র কথা স্বীকার কন্দর জািায়,
“পুনলশ যখি শুন্দধ্ান্দব কাপড় গপলাম গকান্দেন্দক, কী জবাব গদব বল ? সনযয বলন্দল যার কাি
গথন্দক এন্দিনি যান্দক ধ্রন্দব, আমান্দক ধ্রন্দব, কারবার গযা োাঁক িন্দয় যান্দবই, গজল িন্দয় যান্দব
আমান্দদর।” ৯
এ কথা শুন্দি রাঘবরা গ ৌযমন্দক গিন্দড় গদয়। গ্রান্দমর মািুষন্দদর মন্দধ্য আমরা িযুি কন্দয়কনট েনরত্রন্দক
পাই— িরিনর, নযিজি মােবয়সী ভদ্রন্দলাক এবং বলরাম। রাঘব সকন্দলর মন্দধ্য কাপড় বন্টি করন্দয োয়।
িরিনর ও নযিজি মােবয়সী গলাক রাঘন্দবর প্রনয প্রনযকূলযা গদখান্দলও বলরাম রাঘন্দবর প্রনয অিুকূল
মন্দিাভাব সম্পন্ন।
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ন্দল্পর এই মুিূযতনট িাটকীয় উন্দত্তজিাপূণত। পত্তু গ্রান্দম প্রন্দবন্দশর আন্দ কানিনি সমান্তরাল নযন্দয
েলনিল। নকন্তু এই গ্রান্দম আসার পরই ঘটিায় িাটকীয় গমার গিয়। দীঘতনদন্দির নবশ্বাসী রাঘব গ ৌযন্দমর
নবশ্বাস ভি কন্দরযার গোরাই কাপড় গ্রান্দমর মািুষন্দদর মান্দধ্য নবনলন্দয় নদন্দয োয়। এনদন্দক পরনদি গ ৌযম
কাপন্দড়র দনললপত্র বযনর কন্দর পুনলশ নিন্দয় গ্রান্দম প্রন্দবশ কন্দর। নকন্ত গ্রান্দম ন ন্দয় গদন্দখ পযতাি কাপড় িা
থাকায় কাপন্দড়র ভা নিন্দয় দািা িন্দয় গ ন্দি। দািায় রাঘব গুরুযর আিয। যার মাথা গেন্দট গেৌনের িন্দয়
গ ন্দি। গস বাাঁেন্দব নকিা নেক গিই। গয গ্রান্দমর মািুষন্দদর িগ্নযা গথন্দক রক্ষ্া করন্দয গেন্দয়ন্দি যান্দদরই িান্দয
নি ৃিীয িন্দয় মৃযুযশযযায় রাঘব। ফ্ল্যাশবযান্দক মূল কানিনি শুরু করার আন্দ গয দনট বান্দকযর মধ্য নদন্দয়
রাঘন্দবর পনরণনযন্দক যুন্দল ধ্ন্দরনিন্দলি গলখক, গসই দনট বান্দকযর মাধ্যন্দমই ল্প গশষ কন্দরন্দিি নযনি। নকন্তু
এবান্দর বাকয দনটর স্থাি পনরবযতি িন্দয়ন্দি। গশাষক ও অিযায়কারীর গমাকানবলা করন্দয িন্দল সংঘবধ
প্রনযবাদ ও প্রনযন্দরাধ্ দরকার। রাঘব গসই গেিা কন্দরনিল। নকন্তু যার এন্দিি বযথতযা প্রমাণ কন্দর গদয়
সংঘবধ লড়াইন্দয়র জিয মািুষ যখিও প্রস্তুয িয়।
মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র ‘দুঃশাসিীয়’ ও ‘রাঘব মালাকার’ ল্পদনটর মূল প্রনযপাদয বস্ত্র সংকট িন্দলও
গলখন্দকর দৃনিভনি য ববপরীন্দযযর নদকনট সুস্পি। আমরা জানি জীবি ও সানিযয সম্পন্দকত মানিক
বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র দৃনিভনি য পনরবযতি ঘন্দটন্দি একানধ্কবার। মানিক নিন্দজও গস সম্পন্দকত সন্দেযি নিন্দলি।
১৯৪৪ সান্দল নযনি কনমউনিস্ট পানটতর সদসয িি। যাাঁর িীনয ও আদশত একটা নবন্দশষ রাজিীনয যথা
জীবিাদন্দশতর নবস্তৃয পনরসন্দর নস্থর িবার সুন্দযা পায়। এ প্রসন্দি মানিক বন্দলন্দিি,
“নলখন্দয আরম্ভ করার পর জীবি ও সানিযয সম্পন্দকত আমার দৃনিভনি য পনরবযতি আন্দ ও ঘন্দটন্দি,
মাকতসবান্দদর সন্দি পনরেয় িবার পর আরও বযাপক ও ভীর ভান্দব গস পনরবযতি ঘটাবার প্রন্দয়াজি
উপলনি কনর। আমার গলখায় গয অন্দিক ভুলভ্রানন্ত, নমথযা আর অসম্পূণতযার োাঁক ও োাঁনক আন্দ ও
আনম রা জািযাম। নকন্তু মাকতসবান্দদর সন্দি পনরেয় িবার আন্দ এযটা স্পি ও আন্তনরকভান্দব
জািবার সাধ্য িয়নি। মাকতসবাদ গযটুকু বুন্দেনি যান্দযই আমার কান্দি ধ্রা পন্দড় ন ন্দয়ন্দি গয, আমার
সৃনিন্দয কয নমথযা, নবভ্রানন্ত আর আবজতিা আনম আমদািী কন্দরনি—জীবি ও সানিযযন্দক এন ন্দয়
গিবার উন্দেশয থাকা সন্দিও।” ১০
সমান্দজ অবন্দিনলয ও গশানষয মািুন্দষর প্রনয মানিন্দকর সিমনমতযা নিল। যাই অন্দিক ন্দল্প অযযাোনরয ও
সবতিারা মািুন্দষর মুন্দখ প্রনযবান্দদর ভাষা নদন্দয় অিযান্দয়র প্রনযন্দরাধ্ করার গেিা কন্দরন্দিি। আমান্দদর
আন্দলােয ‘দুঃশাসিীয়’ ন্দল্প বস্ত্র সংকন্দটর গয সমসযার নেত্র গদখন্দয পাই গসখান্দি প্রনযন্দরান্দধ্র সুন্দযা নিল।
নকন্তু ল্পকার নিপীনড়য মািুন্দষর অসিায় আত্মসমপতণন্দকই স্বীকৃনয নদন্দয়ন্দিি। অিযনদন্দক ‘রাঘব মালাকার’
ন্দল্প আত্মসমপতণ িয়, প্রনযবাদ বা প্রনযন্দরান্দধ্র সুর গশািা যায়। যনদও একক প্রনযবাদ সংঘবধ রূপ
পায়নি। সংঘবধভান্দব প্রনযবান্দদর জিয গয মািনসক বল ও সমনি গেযিার দরকার যা সমান্দজ নিল িা।
আসন্দল ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্পর পনরণনযর মধ্য নদন্দয় গলখক সন্দযযর প্রনয দায়বধ গথন্দকন্দিি। যন্দব গয
প্রনযন্দরাধ্ নযনি ‘দুঃশাসিীয়’গয গদখান্দয পান্দরিনি যা ‘রাঘব মালাকার’ ন্দল্প অসামািয বিপুণয ও সযযার
সন্দি যুন্দল ধ্ন্দরন্দিি।
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১. রায় অলক, বসু অরুণ কুমার, বন্দ্যাপাধ্যায় সন্দরাজ, প্রমুখ সম্পানদয ‘মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় রেিাসমগ্র’
পিম খি, পনিমবি বাংলা আকান্দদনম, কলকাযা ২০, পৃষ্ঠা ১৭৩।
২. যন্দদব, পৃষ্ঠা ১৭৩।
৩. যন্দদব, পৃষ্ঠা ১৭৪।
৪. যন্দদব, পৃষ্ঠা ১৭৫।
৫. নমত্র সন্দরাজন্দমািি, ‘মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র জীবি ও সানিযয’, গ্রন্থালয় প্রাুঃ নলুঃ, কলকাযা ১২, পৃষ্ঠা
১৬৫।
৬. রায় অলক, বসু অরুণ কুমার, বন্দ্যাপাধ্যায় সন্দরাজ প্রমুখ সম্পানদয ‘মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় রেিাসমগ্র’
পিম খি, পনিমবি বাংলা আকান্দদনম, কলকাযা ২০, পৃষ্ঠা ২১৮।
৭. যন্দদব, পৃষ্ঠা ২১৮।
৮. যন্দদব, পৃষ্ঠা ২২০।
৯. যন্দদব, পৃষ্ঠা ২২২।
১০. বন্দ্যাপাধ্যায় মানিক, গ্রন্থালয় প্রাইন্দভট নলনমন্দট প্রকানশয ‘মানিক গ্রন্থাবলী’, ১২শ খি, পৃষ্ঠা ৩৫৫।
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