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Abstract 
Manik Bondyopadhay’s (1908-1956) 'Dushasaniya' and Narayan Gangopadhyay's (1918-1970) 

'Dushasana' are two stories written in the context of famine, depression, inflation, black market and 

above all, the terrible clothing crisis. Both the stories show how the tragic death of humanity in a 

society plagued by economic exploitation has created a distressing shortage of clothing.The names 

'Dishasaniya' and 'Dushasana' are very similar. Dushasana means misrule or oppressive rule, and the 

mythological connection of Dushasana, the second son of Dhritarashtra of Mahabharata, also comes 

here. When Draupadi was disrobed in divan in Mahabharata, Krishna appeared and saved Draupadi's 

shame. In 1943-44 AD, the group of smuggling misrule took away the clothes of many Draupadis of 

Bengal. Adharma was destroyed by the religious war of Mahabharata, misrule died but now there 

are no more religious wars, and no one punishes misrule. No one comes forward like Shri Krishna 

and removes the shame of mothers and sisters. All around is the reign of bad breath. That extreme 

disrespect of womanhood is mentioned in Manik Bandopadhyay's 'Dushasaniya' and Narayan 

Gangopadhyay's 'Dushasana'. The story of the two stories is different but the context is the same. 

Although the horror of the cloth crisis is shown in 'Dushasaniya', a protesting voice is heard in the 

story, a murmur of resistance is heard in the story.  

____________________________________________________ 

Discussion  
         নিতী়ে নবশ্বয ন্দের পরবততীকান্দে দ নভতক্ষ, মন্বন্তর, ম রাস্ফীনত, কান্দোবাজানর এবং সন্দবতাপনর থয ভ়োবহ বস্ত্রসংকট 
থদখা নদন্দ়েন ে তারই থেক্ষাপন্দট থেখা মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'দ ুঃশাসিী়ে' এবং িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের 
(১৯১৮-১৯৭০) 'দ ুঃশাসি' গল্প দ নট। অেতনিনতক থশাষন্দণ জজতনরত সমাজ বযবস্থা়ে মি ষযন্দের থশাচিী়ে অপমৃত য কীভান্দব 
দ ুঃসহ বস্ত্রসংকট সৃনি কন্দর ত েে তাই থদখান্দিা হন্দ়েন্দ  গল্প দ নটন্দত। 'দ ুঃশাসি' ও 'দ ুঃশাসিী়ে' িাম দ নট খ বই 
বযঞ্জিাপূণত। দ ুঃশাসি মান্দি থযমি ক শাসি বা নিপীড়িাত্মক শাসি আবার মহাভারন্দতর ধৃ্তরান্দের নিতী়ে প ত্র দ ুঃশাসন্দির 
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থপৌরানণক অি ষগনটও এখান্দি এন্দস যা়ে। মহাভারন্দতর দ ুঃশাসি েকাশয রাজসভা়ে যখি থরৌপদীর বস্ত্রহরণ কন্দরন ে 
থসই সম়ে শ্রীকৃষ্ণ আনবভূতত হন্দ়ে থরৌপদীর েজ্জা নিবারণ কন্দরন ে। ১৯৪৩-৪৪ নিস্টান্দে থচারাকারবারী দ ুঃশাসন্দির 
দে বাংোর অসংখয থরৌপদীর বস্ত্রহরণ কন্দরন ে তারই কো আন্দ  আন্দোচয গল্প দ নটন্দত। মহাভারন্দতর ধ্মতয ে হন্দ়ে 
অধ্ন্দমতর নবিাশ হন্দ়েন ে, দ ুঃশাসন্দির মৃত য হন্দ়েন ে নকন্তু এখি আর ধ্মতয ে হ়ে িা, দ ুঃশাসিন্দদরও থকউ শানি থদ়ে 
িা। শ্রীকৃন্দষ্ণর মন্দতা এনগন্দ়ে এন্দস মা-থবািন্দদর েজ্জা নিবারণও থকউ কন্দর িা। চানরনদন্দক শুধ্ ই চন্দে দূুঃশ্বাসন্দির রাজে। 
িারীন্দের থসই চরম অসম্মান্দির কোই পাই মানিক বন্দ্াপাধ্যান্দ়ের 'দ ুঃশাসিী়ে' এবং িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের 'দ ুঃশাসি' 
গন্দল্প। গল্পদ ন্দটার কানহনি আোদা নকন্তু থেক্ষাপট এক। 'দ ুঃশাসিী়ে'থত থযভান্দব বস্ত্রসংকন্দটর ভ়োবহতা থদখান্দিা হন্দ়েন্দ  
ত েিা়ে 'দ ুঃশাসি'এ কম হন্দেও গন্দল্প একনট েনতবাদী কণ্ঠস্বর থশািা যা়ে, েনতন্দরান্দধ্র গুঞ্জি থশািা যা়ে। 
         নতি বন্দ্াপাধ্যান্দ়ের অিযতম মহারেী মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে সমি নদক থেন্দকই স্বতন্ত্র। নতনি ১৯০৮ নিস্টান্দে 
১৯ থম নবহান্দরর দ মকা শহন্দর জন্মগ্রহণ কন্দরি। তাাঁর পপতৃক নিবাস ন ে বাংোন্দদন্দশর ঢাকা থজোর  নবক্রমপ ন্দরর 
নিকট মােবনদ়ো গ্রান্দম। নপতা হনরহর বন্দ্যাপাধ্যা়ে ন ন্দেি কেকাতা নবশ্বনবদযােন্দ়ের নবজ্ঞান্দির গ্রাজ ন্দ়েট। নতনি 
থসন্দটেন্দমন্ট নবভান্দগ চাকনর করন্দতি এবং থশষজীবন্দি থেপ নট মযানজন্দেট নহন্দসন্দব অবসর গ্রহণ কন্দরি। মানিক 
বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের েকৃত িাম েন্দবাধ্ক মার, ‘মানিক তাাঁর োকিাম। 
         মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে জীবন্দির েেম পন্দবত মন্দিানবজ্ঞািী ফ্রন্দ়েে, ই়ে ং অযােোর েম খ িারা েভানবত হন্দেও 
পরবততী সমন্দ়ে নতনি মাকতসবান্দদ দীক্ষা থিি। ১৯৪৪ নিস্টান্দে নতনি কনমউনিস্ট পানটতর সনক্র়ে সদসয হি এবং আমৃত য 
এই দন্দের কাযতক্রন্দমর সন্দগ য ক্ত ন ন্দেি। ফ্যানসবাদনবন্দরাধ্ী থেখক ও নশল্পী সন্দের সন্দগ নতনি জনড়ত ন ন্দেি। সানহন্দতযর 
মাধ্যন্দম মান্দসতর থেনণসংগ্রামতন্দের নবন্দেষণ এবং মাি ন্দষর মন্দিারহন্দসযর জনটেতা উন্দন্মাচন্দি নতনি ন ন্দেি একজি 
দক্ষনশল্পী। শহন্দরর পাশাপানশ গ্রামজীবন্দির িন্দ্বসঙ্ক ে পটভূনমও তাাঁর উপিযাস ও গন্দল্প গুরুে থপন্দ়েন্দ । অধ্তশতানধ্ক 
উপিযাস ও দ ন্দশা চনববশনট গল্প নতনি রচিা কন্দরন্দ ি। তাাঁর উন্দেখন্দযাগয কন্দ়েকনট গ্রন্থুঃ ‘জিিী’ (১৯৩৫), ‘নদবারাত্রীর 
কাবয’ (১৯৩৫), ‘পদ্মা িদীর মানি’ (১৯৩৬), ‘প ত ে িান্দচর ইনতকো’ (১৯৩৬), ‘শহরতেী’ (১৯৪০-৪১), ‘নচহ্ন’ (১৯৪৭), 
‘চত ন্দকাণ’ (১৯৪৮), ‘সাবতজিীি’ (১৯৫২), ‘আন্দরাগয’ (১৯৫৩) েভৃনত। আর থ াটগল্প গ্রন্থ 'অতসীমামী ও অিযািয গল্প' 
(১৯৩৫), 'োক ঐনতহানসক' (১৯৩৭), 'হে দ থপাড়া' (১৯৪৫), 'আজকাে পরশুর গল্প'(১৯৪৬), ‘মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের 
থেষ্ঠগল্প’ (১৯৫০), ‘থফ্নরও়োো’ (১৯৫৩) ইতযানদ। পদ্মািদীর মানি ও প ত েিান্দচর ইনতকো উপিযাস দ নট তাাঁর নবখযাত 
রচিা। এ দ নটর মাধ্যন্দমই নতনি সবতানধ্ক জিনে়েতা অজতি কন্দরি। মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে তাাঁর রচিা়ে মাি ন্দষর অন্তজতীবি 
ও মন্দিান্দোক নবন্দেষন্দণ শনক্তমত্তার পনরচ়ে নদন্দ়েন্দ ি। তাাঁর েেম নদন্দকর রচিা়ে নিপ ণভান্দব নবন্দেনষত হন্দ়েন্দ  মাি ন্দষর 
অবন্দচতি মন্দির নিগূঢ় রহসয। নিতী়ে নবশ্বয ে ও পঞ্চান্দশর মন্বন্তর পরবততী রচিা়ে তাাঁর সমাজতানন্ত্রক দৃনিভনগ ফ্ ন্দট 
উন্দেন্দ । সামানজক ও অেতনিনতক বািবতা িাগনরক জীবিন্দক কীভান্দব েভানবত কন্দর তার নিখ াঁত নচত্র অনঙ্কত হন্দ়েন্দ  
তাাঁর এ পযতান্দ়ের রচিা়ে। মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে নিন্দজ চরম দানরন্দরে্যর সম্ম খীি হন্দ়েন্দ ি, তা সন্দেও নতনি সানহতযচচতান্দকই 
থপশা নহন্দসন্দব আাঁকন্দড় ধ্ন্দরন্দ ি। এক সম়ে তাই পনিমবগ সরকার তাাঁর জিয সানহনতযক বৃনত্তর বযবস্থা কন্দরি। এসব 
কারন্দণ দানররয মাি ন্দষর স্বভান্দব কী পনরবততি আন্দি, নবন্দশষত থযৌিাকাঙ্ক্ষার সন্দগ উদরপূনতত কী সমসযার সৃনি কন্দর তার 
একনট বািব নচত্র অনঙ্কত হন্দ়েন্দ  তাাঁর পদ্মািদীর মানি উপিযান্দস। 
        নতনি কখন্দিা ফ্রন্দ়েেপন্থী, কখন্দিা নবশুে কন্দোেী়ে, কখন্দিা অবক্ষ়েী আবার কখন্দিা বা নি ক মাকতসবাদী। 
১৩৩৫ সান্দের থপৌষ সংখযা়ে মানসক ‘নবনচত্রা’ পনত্রকা়ে তাাঁর েেম গল্প ‘অতসীমামী’ েকানশত হ়ে। থসই সম়ে থেখন্দকর 
ব়েস মাত্র ক নড়। তারপর এন্দকর পর এক তাাঁর অসংখয থ াটগল্প েকানশত হ়ে। বাংো থ াট গন্দল্পর ধ্ারা়ে মানিক 
বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের গল্প দাি কন্দরন্দ । মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে নবনভন্ন সামানজক-সাংসৃ্কনতক কমতকান্দের সন্দগও জনড়ত ন ন্দেি। 
নতনি পূবতবগ েগনত থেখক ও নশল্পী সন্দের সন্দগ সংনেি ন ন্দেি। ১৯৪৬ নিস্টান্দে নতনি এর য গ্ম-সম্পাদক নিবতানচত 
হি। দ বার নতনি এ সন্দের সন্দম্মেন্দি সভাপনতেও কন্দরি। ১৯৪৬ নিস্টান্দের সাম্প্রদান়েক দাগার সম়ে নতনি কেকাতার 
টানেগঞ্জ অঞ্চন্দে ঐকয ও পমত্রী স্থাপন্দির ে়োন্দস সনক্র়ে ন ন্দেি। ১৯৪৭ নিস্টান্দে থবান্দেন্দত অি নষ্ঠত েবাসী বগ সানহতয 
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সন্দম্মেন্দির গণসানহতয শাখা়ে এবং ১৯৫৩ নিস্টান্দের ৪ এনেে েগনত থেখক ও নশল্পী সে আন্দ়োনজত থজান্দসফ্ 
স্টানেন্দির থশাকসভা়ে নতনি সভাপনতে কন্দরি। ১৯৫৬ নিস্টান্দের ৩ নেন্দসের কেকাতা়ে তাাঁর মৃত য। তাাঁর 'দ ুঃশাসিী়ে' 
গল্প সম্পন্দকত োবনিক শুক্লা থ াষ থচৌধ্ রী বন্দেন্দ ি - 

“অেতনিনতক থশাষন্দণ জজতনরত সমাজবযবস্থা়ে মি ষযন্দের থশাচিী়ে অপমৃত য দ ুঃসহ বস্ত্রসংকট েভৃনতন্দক থকন্দ্র 
কন্দর নতনি কতকগুনে অসাধ্ারণ গল্প নেন্দখন ন্দেি। এই রকমই একনট উৎকৃি গল্প হে 'দ ুঃশাসিী়ে’।”১  

        গল্পনট ১৩৫০ -এর বাংোর ভ়োবহ দ নভতক্ষ ও মন্বন্তন্দরর পটভূনমন্দত নেনখত হন্দেও গন্দল্পর মূে নবষ়ে তখিকার 
ভ়েংকর বস্ত্রসংকট। বযবসা়েীরা কান্দোবাজানর সৃনি কন্দর, সব নজনিন্দসরই কৃনত্রম অভাব সৃনি কন্দর অস্বাভানবক মূেযবৃনে 
পতনর কন্দর। সব নজনিন্দসর মন্দতা কাপড়ও একসম়ে দ েতভ হন্দ়ে থগে। েেন্দম গাম া, পন্দর বিা চট পন্দড় িারীরা বাইন্দর 
থবর হত আর অবন্দশন্দষ যখি নক  ই জ টন্দো িা তখি িারীরা হন্দ়ে থগে নিশাচর। রান্দতর অিকান্দর থবনরন্দ়ে তারা 
েন্দ়োজিী়ে কাজট ক  কন্দর থি়ে। নদন্দির আন্দোন্দত থবড়ান্দিার জিয একফ্ানে িযাকড়াও তান্দদর যখি োকে িা তখিই 
বাধ্য হন্দ়ে িারীরা রান্দতর অিকান্দর  া়ো হন্দ়ে থগে। িারীর কা়ো থযি  া়ো হন্দ়ে থগে। থেখন্দকর কো়ে – 

“থকাি  া়োর গান্দ়ে েটকান্দিা োন্দক এক ফ্ানে িযাকড়া, থকাি  া়োর থকামন্দর জড়ান্দিা োন্দক গান্দ র পাতার 
থসোই করা  া ড়া, থকাি  া়োন্দক ন ন্দর োন্দক শুধ্  সীমাহীি রানত্রর আব া আাঁধ্ার, ক রু সভা়ে থরৌপদীর 
অন্তহীি অবণতিী়ে রূপক বন্দস্ত্রর মন্দতা।”২   

গনরব চাষী, মজ ন্দরর বউরা দ নভতন্দক্ষর নদিগুন্দোন্দত অিাহান্দর নদি কানটন্দ়েন্দ , শাকপাতা খ দ ক াঁন্দড়া নদন্দ়ে তারা োণ 
বাাঁচান্দিার েড়াই কন্দরন্দ । নকন্তু আজ তারা েজ্জা নিবারন্দণর জিয এক ট কন্দরা কাপড় িা থপন্দ়ে সবাই মরণ কামিা 
কন্দরন্দ । বাবা-ভাই-স্বামী-শ্বশুন্দরর সামন্দি থকউ থবর হন্দত পান্দর িা। গন্দল্প েক্ষযণী়ে ভ নতর বান্দরা ব ন্দরর থ ন্দে কাি র 
সামন্দি িগ্নন্দদন্দহ ভূনত থযন্দত পান্দর িা, থ ন্দের কা  থেন্দক ে নকন্দ়ে োন্দক থস। অেচ আমরা থদনখ স ন্দরি থ াষ ও আে ে 
আনজজ েনর ভনতত কাপড় নিন্দ়ে জিতার সামন্দি নদন্দ়ে  চন্দে যা়ে যারা একট কন্দরা কাপন্দড়র আশা়ে অন্দপক্ষা করন ে।  

“হতাশ নি়েমাণ জিতা গাাঁন্দ়ে নফ্ন্দর যাবার উপক্রম করন্দ , কাপন্দড়র গাাঁট থবািাই েকাণ্ড এক েনর রািা 
কাাঁনপন্দ়ে এন্দস খামবার উপক্রম কন্দর তান্দদর সামন্দির রািা থসই থমান্দড়। ...োমন্দত োমন্দত আবার গজতি কন্দর 
েনরটা থজান্দর নগন্দ়ে নগন্দ়ে অদৃশয হন্দ়ে যা়ে।”৩  

জিতা এক ট কন্দরা কাপড়ও পা়ে িা, গানড় গানড় কাপড় চন্দে যা়ে, কাপন্দড়র কান্দোবাজানর কন্দর স ন্দরি থ াষ ও আে ে 
আনজন্দজর মন্দতা থোন্দকরা েক্ষ েক্ষ টাকা কানমন্দ়ে থি়ে আর শাসিকততার েনতনিনধ্ স ন্দদন্দির মন্দতা িরনপচাশরা মা-
থবািন্দদর িগ্নন্দদন্দহর থসৌ্যত খ াঁন্দজ থবড়া়ে। 
         একনট কাপড় নিন্দ়ে নিন্দজর সম্মাি বাাঁচান্দত নগন্দ়ে থগাক ন্দের থবাি মােতী, দাশু কামান্দরর থমন্দ়ে তান্দদর ইজ্জতন্দক 
ত ন্দে থদ়ে নবপনি সামন্দন্তর মন্দতা মাি ন্দষর হান্দত। খানে গুদান্দম শত শত বানেে কাপড় পন্দড় আন্দ  অেচ গ্রান্দমর গরীব 
মা-থবািন্দদর এক ট কন্দরা কাপড় থকি থজান্দট িা - এই েশ্ন করন্দেই দাগা-হাগামার অনভন্দযান্দগ চন্দে থযন্দত হ়ে থজন্দে। 
গ্রান্দমর জিয বরাদ্দ কাপড় নেোররা দান্দরাগা-প নেন্দশর সহা়েতা়ে বাইন্দর পাচার কন্দর থদ়ে চড়া দান্দম। এই কান্দোবাজানরর 
থখসারত নদন্দত হ়ে গনরব মা-ন্দবািন্দদর। 
         আন্দিা়োন্দরর স্ত্রী রান্দব়ো নবশ্বাস করন্দত পান্দর িা থয থদন্দশ কাপড় থিই। রান্দব়ো স্বামীন্দক দা়েী কন্দর, থস ভান্দব 
তার স্বামী একনট কাপড় থজাগাড় করন্দত অপারগ। রান্দব়ো েশ্ন কন্দর – 

“কাপড় যনদ থিই, থ াষবাব র বানড়র থমন্দ়েরা এন্দবো ওন্দবো রনিি শানড় বদন্দে নিন্দ়ে পন্দড় কী কন্দর? আনজজ 
সান্দহন্দবর বানড়র থমন্দ়েরা চ মনক বসান্দিা হােকা শানড়র তো়ে থমাটা আবরণ পা়ে থকাো়ে।”৪    

        রান্দব়োর এই েন্দশ্নর উত্তর নদন্দত পান্দর িা তার স্বামী। শত থচিা কন্দরও রন্দবর স্বামী রান্দব়োর জিয একনটও 
কাপড় থজাগাড় করন্দত পান্দরিা। নবনবন্দক কাপড় নদন্দত পান্দরিা ফ্ন্দে এমি স্বামীর সান্দে আর থশান্দবিা বন্দে রান্দব়ো 
অিকার রান্দত প ক ন্দরর জন্দের নিন্দচ পাাঁন্দক নগন্দ়ে শুন্দ়ে রইে। রান্দব়োর এই আত্মহতযা আপাত দৃনিন্দত স্বামীর নবরুন্দে 
অনভমান্দির েকাশ বন্দে মন্দি হন্দেও তা আসন্দে িরনপচাশ, অমািনবক থসই সব মাি ষন্দদর নবরুন্দে েনতবাদ যারা অন্দেতর 
থোন্দভ বাংোর মা থবািন্দদর েজ্জা নিবারন্দণর থশষ বস্ত্রটাও থকন্দড় নিন্দ়েন্দ । মহাভারন্দতর থরৌপদী েনতজ্ঞা কন্দরন ে 
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দ ুঃশাসন্দির রক্ত নদন্দ়ে থস চ ে রনঞ্জত করন্দব, তার েনতজ্ঞা পূরণ হন্দ়েন ে নকন্তু আজন্দকর দ ুঃশাসন্দির বধ্ দূন্দর োক 
দ ুঃশাসন্দির বস্ত্রহরন্দণর েনতবাদ করন্দতও সাহস পা়ে িা এই অসহা়ে গরীব মাি ষগুন্দো। রান্দব়োর মন্দতা সামািয িারী 
তার জীবি নদন্দ়ে েনতবাদ করন্দেও থসই েনতবাদ সমান্দজর দ ুঃশাসি পযতন্ত থপৌঁ া়ে িা। সমসযা সমাধ্ান্দির থকান্দিা 
ইনগত থিই, গন্দল্প থিই থকান্দিা েনতকান্দরর পে। থেখক আত্মহতযার  টিা নদন্দ়ে কানহনি সমাপ্ত কন্দরন্দ ি এবং রান্দব়োর 
এই করুণ পনরণনতর জিয যারা দা়েী তান্দদর কনেি শানি নবধ্ান্দির দানবও থযি কন্দরন্দ ি ভাষাহীি ইনগন্দত। এ েসন্দগ 
োবনিক নবশ্ববি  ভট্টাচাযত তাাঁর কোনশল্পী মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে গ্রন্দন্থ বন্দেন্দ ি – 

“আসন্দে এই জাতী়ে গন্দল্প সমি িারী-ই রান্দব়ো, সকন্দেরই তারই মন্দতা অনিবাযত পনরণনত। অনভমানিিী 
রান্দব়োর আত্মহতযা থকবে স্বামীর বযেত থপৌরুন্দষর েনত নধ্ক্কার ি়ে, এই হৃদ়েহীি সমাজবযবস্থার েনত তীব্র 
নধ্ক্কারও বন্দট। সমসযার েনতকান্দরর থকান্দিা েকাশয ইনগত গন্দল্প থিই, নকন্তু যারা রান্দব়োন্দদর এই করুণ 
পনরণনতর জিয দা়েী তান্দদর কনেি শানি নবধ্ান্দির অি ক্ত দানবও থযি এর মন্দধ্য নদন্দ়ে বযনঞ্জত হন্দ়েন্দ ।”৫  

        সমান্দজর দ ুঃশাসন্দির কান্দ  আত্মসমপতণ কন্দরন্দ  থয িারীরা আপাতদৃনিন্দত েজ্জা নিবারন্দির জিয তারা কাপড় 
থপন্দ়েন্দ  নকন্তু সনতযকান্দরর েজ্জা নিবারণ তান্দদর হ়েনি। থদহ নবক্র়ে কন্দর মােতী থবিারনস শানড় পরন্দেও নবনপি 
সামন্দন্তর নপ ি নপ ি তান্দক থযন্দত হ়ে থকান্দিা অিকার ক ে নরন্দত। থসখান্দিও চন্দে তার বস্ত্রহরণ। েজ্জা রক্ষার জিয 
থদহ নবনক্র কন্দরও থসই িারীন্দদরও বস্ত্রহরণ কন্দরন্দ  দ ুঃশাসন্দির দে। হানতপ ন্দরর থমন্দ়েন্দদর এই করুণ পনরণনতর কোও 
গল্পকার ত ন্দে ধ্ন্দরন্দ ি গন্দল্প নকন্তু এটা থবািাই যা়ে এটা শুধ্  হানতপ ন্দরর কো ি়ে, এটা সারা বাংোর কো। গল্পনট শুধ্  
হানতপ ন্দরর থমন্দ়েন্দদর রান্দতর অিকান্দর  া়ো হন্দ়ে যাও়োর কানহনি ি়ে, সারা বাংোর থমন্দ়েন্দদর  া়ো হন্দ়ে ওোর ইনতবৃত্ত। 

“থোবা প ক ন্দর বাসি মাজন্দব  া়ো,  াট থেন্দক কেনস কাাঁন্দখ উন্দে আসন্দব  া়ো।  া়ো কো কইন্দর  া়োর সন্দগ, 
নদনদ মানস খ নড় বন্দে পরস্পরন্দক থেন্দক হাসন্দব কাাঁদন্দব, অনভশাপ থদন্দব অদৃিন্দক, আর কো থশষ িা কন্দরই 
নফ্ন্দর যান্দব এনদক ওনদন্দক এ ক াঁন্দড়র ও ক াঁন্দড়র পান্দি নবড়নবড় কন্দর বকন্দত বকন্দত।”৬  

         এমি করুি অেচ বস্তুনিষ্ঠ বণতিা সমগ্র বাংো সানহতয নবরে দ ুঃশাসন্দির দে থমন্দ়েন্দদর রান্দতর  া়ো কন্দর 
নদন্দ়েন্দ  বস্ত্র থকন্দড় নিন্দ়ে  া়ো নদন্দির থবো সবার সামন্দি থবর হন্দত চাইন্দেও থবর হন্দত হন্দব নবনক্র কন্দর আর এই  া়ো 
জীবি থেন্দক নিুঃশতত ম নক্ত চাইন্দেও করন্দত হন্দব রান্দব়োর মন্দতা আত্মহতযা। 
      রবীন্দ্র-পরবততী বাংো কোসানহনতযকন্দদর মন্দধ্য িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে অিযতম। তন্দব শুধ্  কোসানহতয অেতাৎ 
উপিযাস – থ াটগল্পই ি়ে, িাটক, কনবতা, েবি রচিান্দতও নতনি ন ন্দেি নসেহি। িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে বাংো সানহন্দতয 
একজি থরামানন্টক থেখক নহন্দসন্দব পনরনচত। নিসগত েকৃনত, ইনতহাস এবং মািনবক সম্পকত তাাঁর থেখিীন্দত োধ্ািয 
থপন্দ়েন্দ ।  
       িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে (েকৃত িাম তারকিাে গন্দগাপাধ্যা়ে) ১৯১৮ নিস্টান্দের ৪ থফ্ব্রু়োনর অনবভক্ত বগন্দদন্দশর 
নদিাজপ র থজোর বানে়োনেনিন্দত (বততমাি বাংোন্দদন্দশ) তাাঁর জন্ম হ়ে। তান্দদর আনদ নিবাস ন ে বনরশাে থজোর 
বাস ন্দদবপ ন্দরর িামনচড়া গ্রাম। িারা়েন্দণর নপতা েমেিাে গন্দগাপাধ্যা়ে প নেন্দশর উচ্চপন্দদ চাকনর করন্দতি বন্দে তাাঁর 
থ ন্দেন্দবো নবনভন্ন জা়েগা়ে   ন্দর   ন্দর কান্দট। 
       িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে ১৯৩৩ নিস্টান্দে নদিাজপ র থজো স্ক ে থেন্দক মযানিক পাস কন্দরি। এরপর ফ্নরদপ র 
রান্দজন্দ্র কন্দেন্দজ ভরনত হন্দেও ১৯৩৫ নিস্টান্দে রাজনিনতক অনস্থরতার কারন্দণ তাাঁন্দক শহর  াড়ন্দত হ়ে, কন্দেন্দজর 
পরীক্ষাও থদও়ো হ়ে িা। পন্দর বনরশান্দের ব্রজন্দমাহি কন্দেজ থেন্দক ইন্টারনমনেন্দ়েট এবং থসখাি থেন্দকই ১৯৩৮ নিস্টান্দে 
নেনস্টংশি সহ নবএ পাস কন্দরি। ১৯৪১ নিস্টান্দে কেকাতা নবশ্বনবদযাে়ে থেন্দক এমএ পাস কন্দরি এবং ব্রহ্লাম়েী 
স্বণতপদক োভ কন্দরি। ১৯৬০ নিস্টান্দে েক্টন্দরট নেনগ্র (নে নফ্ে) োভ কন্দরি ওখাি থেন্দকই। 
        িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে  াত্র-অবস্থা থেন্দকই সানহতয রচিা শুরু কন্দরি। সমান্দোচক এবং সানহনতযক নহন্দসন্দবও 
নতনি খযানতমাি ন ন্দেি। তাাঁর উন্দেখন্দযাগয সানহতযকীনতত হে— উপিযাস : ‘উপনিন্দবশ’ (৩়ে খণ্ড, ১৯৪৪-১৯৪৭), ‘সিাট 
ও থেষ্ঠী’ (১৯৪৪), ‘মন্ত্রম খর’ (১৯৪৫), ‘মহাি্া’, ‘স্বণতসীতা’, ‘নিনশযাপি’, ‘নশোনেনপ’, ‘িনফ্’, ‘োেমানট’, ‘কৃপক্ষ’, 
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‘নবদূষক’, ‘পবতানেক’, ‘অনসধ্ারা’, ‘ভানট়োনে’, ‘পদসঞ্জার’, ‘অমাবসযার গাি’, ‘আন্দোকপণতা’। থ াটগল্পগ্রন্থ : ‘গল্পসংগ্রহ’, 
‘সান্দপর মাো়ে মনণ’, ‘থেষ্ঠ গল্প’, ‘স্বনিবতানচত গল্প’।  
        িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে ১৯৪৬ নিস্টান্দে ‘আি্’ প রস্কার পাি। বস মতী পনত্রকার পক্ষ থেন্দক সংবাদ-সানহন্দতযর 
েেম প রস্কার থদও়ো হ়ে তাাঁন্দক (১৯৬৮ নিস্টাে), আর কেকাতা নবশ্বনবদযাে়ে থেন্দক তান্দক ‘সন্দরানজিী বস ’ স্বণতপদক 
থদও়ো হ়ে মরন্দণাত্তর সম্মাি রূন্দপ। ১৯৭০ নিস্টান্দের ৬ িন্দভের িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের মৃত য হ়ে। 
        নবশ শতন্দকর নতনরন্দশর দশন্দকর তারাশঙ্কর, নবভূনতভূষণ, মানিক বন্দ্যাপাধ্যা়ে এবং থেন্দমন্দ্র নমন্দত্রর যোেত 
উত্তরসূরী হন্দেি িারা়েণ গন্দগাপাধ্যা়ে। মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের 'দ ুঃশাসিী়ে' গন্দল্পর মন্দতা িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের গল্পনটও 
নিতী়ে নবশ্বয ন্দের পরবততীকান্দের মন্বন্তর, ম রাস্ফীনত ও কান্দোবাজানর থেক্ষাপন্দট থেখা। গল্পনট সম্পন্দকত োবনিক স নিতা 
োক র বন্দেন্দ ি – 

“য ে, মন্বন্তর, ম রাস্ফীনত ও কান্দোবাজানর থেক্ষাপন্দট নিরন্ন, বস্ত্রহীি বাংোর এক অনভশপ্ত িৃনত বন্দ়ে আিন্দ  
'দ ুঃশাসি' গল্পনট। ...থসই থচতিাশূিয মি ষযে ে প্ত ববতর দ ুঃশাসি থযি আবার তার পাশনবক অনিে নিন্দ়ে 
বাংোর বস্ত্রহরন্দণ উদযত হন্দ়েন্দ । দ ুঃশাসি গল্পনট থযি থসই থপৌরানণক েসন্দগর গভত থেন্দক অনগ্নবে়ে  নড়ন্দ়ে 
উন্দে এন্দসন্দ ।”৭  

         ১৩৫৬ বগান্দে থবগে পাবনেশাসত থেন্দক িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের থয থেষ্ঠগল্প েকানশত হ়ে 'দ ুঃশাসি' গল্পনট 
তারই অন্তভ তক্ত। তা াড়া নমত্র ও থ ান্দষর িারা়েণ রচিাবেীর নিতী়ে খন্দে গল্পনট রন্দ়েন্দ । 'দ ুঃশাসিী়ে' গন্দল্পর মন্দতা 
এই গন্দল্পও বস্ত্র সংকন্দটর ভ়েঙ্কর  নব িা োকন্দেও একনট দ নট  টিার মধ্য নদন্দ়ে গল্পকার থসই ভ়োবহতান্দক ব নিন্দ়ে 
নদন্দ়েন্দ ি। গন্দল্পর মূে চনরত্র থদবীদাস, গল্পকার থদবীদাস সম্পন্দকত বন্দেন্দ ি – 

“থ াট গাাঁন্দ়ের থ াট ব্ন্দর বড় বযবসা়েী কাপন্দড়র আড়তদার থস। আন্দশপান্দশর আট দশ খািা হাট তারই 
কৃপার ওপর নিভতর কন্দর োন্দক।”৮  

         য ন্দের সম়ে ও পন্দর ম রাস্ফীনত যখি চরন্দম তখি বযবসা়েী ইরা ফ্ ন্দে থফ্াঁন্দপ উেন্দত োগে কান্দোবাজানর কন্দর। 
সাধ্ারণ গনরব মাি ষন্দদর কো ভাববার সম়ে তান্দদর থিই। থদবীদাস এই কান্দোবাজানরন্দদর একজি। সাধ্ারণ মাি ষ 
একনট বন্দস্ত্রর জিয তার পা ধ্ন্দর কাাঁদন্দেও থস এক ট কন্দরা কাপড়ও কাউন্দক থদ়ে িা। থোভী স্বােতপর কাি  বস্ত্র বযবসা়েী 
সবাইন্দক বন্দে কাপন্দড়র চাোি আন্দসনি য ন্দের জিয। গনরব মাি ষগুন্দো থচান্দখর জে নদন্দ়ে থদবীদাসী দান্দসর পা ধ্ ন্দ়ে 
নদন্দেও তার মি গন্দে িা। থদবীদান্দসর আড়ন্দত কাজ কন্দর ভাইন্দপা থগৌরদাস। থস থদবীদান্দসর পা আাঁকন্দড় পন্দড়ন ে 
একনট কাপন্দড়র জিয। থদবীদাস থগৌরদাসন্দক বন্দে – 

“ওন্দক একখািা কাপড় নদন্দে দ ' ণ্টার মন্দধ্যই থদার থগাড়া়ে উন্দটাচেীর থমো বন্দস থযন্দতা িা? ও থবটান্দদর 
কা  থেন্দক এক প়েসাও থতা আর থবশী থিবার উপা়ে থিই।”৯   

        থদবীদান্দসর সান্দে থেন্দক থেন্দকও থগৌরদাস এত থোভী পাষণ্ড হন্দত পান্দরনি, তার মন্দি একট  দ়ো মা়ো অবনশি 
ন ে। নকন্তু থস থতা গন্দল্পর মধ্যনবত্ত মাি ন্দষর েনতনিনধ্, যার েনতবাদ করার ইন্দে োকন্দেও সাহস হ়ে িা, েনতবাদ 
করন্দত মি চাইন্দেও ভাবন্দত হ়ে অন্দিক নক  । 
        কান্দোবাজানরর এই রমরমা বযবসা়ে সাহাযয কন্দর সরকানর প নেশবানহিী। থসই প নেশ নিনবতন্দে থচারা কারবার 
চাোন্দত থদ়ে থমাটা   ন্দষর নবনিমন্দ়ে। গন্দল্প দান্দরাগা শশীকান্ত থদবীদাসন্দক থচারাকারবার চাোন্দত সাহাযয করার নবনিমন্দ়ে 
কখন্দিা পা়ে টাকা, কখন্দিা বা মূেযবাি আনদ্দর কাপড়। তাইন্দতা গন্দল্প থদখা যা়ে থযখান্দি থকন্দরানসন্দির অভান্দব গ্রামগুন্দো 
অিকান্দর তনেন্দ়ে োন্দক, যাত্রা উপেন্দক্ষ পাাঁচটা থে োইট জ্বাোন্দিার বযবস্থা কন্দরি দান্দরাগা শশীকান্ত। এক মান্দ়ের 
ব কফ্াটা কান্নার শে ওন্দে, তার থ ন্দেন্দক  র থেন্দক থশ়োন্দে নিন্দ়ে যা়ে।  ন্দরর নপ ন্দি নশশুনটর অভ ক্ত মাো পন্দড় 
আন্দ ।  ন্দরর এত কান্দ  বন্দস থখন্দ়েন্দ  নকন্তু আন্দোর অভান্দব নশশুনটন্দক বাাঁচান্দিা থগে িা। থসই অিকার গ্রান্দম পাাঁচটা 
থে োইন্দটর উজ্জ্বে আন্দো়ে শুরু হ়ে যাত্রাপাো 'দ ুঃশাসন্দির রক্তপাি'। পবক ন্ঠ অনধ্কারীর যাত্রা দেন্দক ভাড়া কন্দর আন্দি 
শশীকান্ত, নিরন্ন, বস্ত্রহীি মাি ষগুন্দোন্দক থস আপযা়েি কন্দর বন্দে – 
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“ওন্দর থবাস থবাস থতারা ...দাাঁনড়ন্দ়ে রইনে থকি? থতান্দদরই থতা গাি, - থতান্দদর জিযই থতা থদড়ন্দশা টাকা খরচ 
কন্দর পবক ন্ঠ অনধ্কারীর দে আিোম।”১০  

         থদড়ন্দশা টাকা নদন্দ়ে পবক ন্ঠ অনধ্কারী দে এন্দিন্দ  দান্দরাগা, আর পঞ্চাশ টাকা চাাঁদা নদন্দ়েন্দ  থদবীদাস। গ্রান্দমর 
নিরন্ন বস্ত্রহীি মাি ষগুন্দোন্দক যাত্রাপাো থদখান্দিার জিয তান্দদর এই বযবস্থা ি়ে, থসই নিরন্নবস্ত্রহীি মাি ষগুন্দোর থপন্দট 
ভাত থিই। তাই তান্দদর যাত্রাপাো মি নদন্দ়ে থদখার কো ি়ে নকন্তু তারা নিবতাক হন্দ়ে মন্ত্রম ন্দের মন্দতা পাো থদন্দখন্দ । 
দ ুঃশাসন্দির রক্ত, থরৌপদীর থচান্দখ দাউ দাউ কন্দর জ্বন্দে ওো আগুি সমি নক   থদন্দখ মাি ষগুন্দো নিবতাক হন্দ়ে বানড় নফ্ন্দর 
যা়ে। এই যাত্রা পাোটা খ বই তাৎপযতপূণত ভূনমকা আন্দ  গন্দল্প, থরৌপদীর েনতজ্ঞা পূরণ, দ ুঃশাসন্দির রক্ত থদন্দখ থসই 
নিরন্ন বস্ত্রহীি মাি ষগুন্দো থযি িত ি নক   ভাবন্দত নশন্দখন্দ , তারাও থযি অনধ্কার ন নিন্দ়ে থিও়োর উপা়ে খ াঁন্দজ থপন্দ়েন্দ । 
     যাত্রাপাো থশষ কন্দর থদবীদাস ও থগৌরদাস বানড় থফ্রার পন্দে েক্ষ্মণ ম নচর বানড়র সামন্দি েক্ষ্মণ বন্দে োকন্দে- 

“ ান্দটর নদক থেন্দক একনট থষাড়শী থমন্দ়ে জে নিন্দ়ে আসন ে - থস নবদ যৎগনতন্দত থকাো়ে নমনেন্দ়ে থগে 
...থমন্দ়েনট সমূ্পণত িগ্ন। থকান্দিাখান্দি একফ্ানে কাপড় থিই। কাপড় পাবার উপা়েও থিই। য ন্দগর দ ুঃশাসি 
নিেতজ্জ পাশব হান্দত বস্ত্রহরণ কন্দরন্দ  তার, তার সমি েজ্জা, সমি মযতাদান্দক নিষ্ঠ র উপহান্দস থমন্দে নদন্দ়েন্দ  
থোে প পৃনেবীর সামন্দি।”১১   

         থদবীদান্দসর মন্দতা এ য ন্দগর দ ুঃশাসন্দির জিযই আজ বাংোর  ন্দর কন্দর মা-থবান্দিরা বস্ত্রহীি। বাংোর ব ন্দক থস 
জীবন্ত দ ুঃশাসি নিেতজ্জ পাশব হান্দত য ন্দগর বস্ত্রহরণ কন্দর চন্দেন্দ  থস। মাি ন্দষর েজ্জান্দক নিষ্ঠ রভান্দব পনরহাস কন্দরন্দ  
থস বারবার। বানড় থফ্রার পন্দে থদবীদান্দসর ম খটা শুকন্দিা, রানত্র জাগরন্দণর জিয িানক ভন্দ়ে থসটা স্পি িা হন্দেও তার 
মন্দি চেন্দ  িন্দ্ব - এটা থবািা যা়ে। থদবীদান্দসর মন্দির পনরবততি হন্দ়েন্দ  নকিা তা থযমি গন্দল্প উন্দেখ থিই নেক থতমনি 
নিরন্ন বস্ত্রহীি মাি ষগুন্দোর থজন্দগ ওোর কোও গন্দল্প থিই। নকন্তু যাত্রাপাোর থসই থরৌপদীর শপে, ভীমন্দসন্দির নদক 
থেন্দক দ ুঃশাসন্দির ব ন্দকর রক্ত নদন্দ়ে পাঞ্চানের অগীকার, থরৌপদীর েনতজ্ঞাপূরণ, দ ুঃশাসন্দির ব ন্দক নবাঁধ্ন্দ   ভীন্দমর আর 
িা, থসখাি থেন্দক উেন্দ  রক্ত আর থসই রন্দক্ত দ্রুপদ িন্িীর থবণীবিন্দির সম়ে উপনস্থত। এই  টিা পরম্পরা বস্ত্রহীি 
মাি ষগুন্দোর মন্দি নবরাট িড় ত ন্দেন্দ  - এটাই আশা কন্দরন্দ ি থেখক। তাইন্দতা থসই মাি ষগুন্দো নিুঃশন্দে বানড় নগন্দ়ে 
থহাঁন্দসান্দত শাি নদন্দ়েন ে। যাত্রা থদখার পর েক্ষ্মণ ম নচর বানড়র সামন্দি নববস্ত্র িারীন্দক থদন্দখ থদবীদাস ভ়ে থপন্দ়েন ে –  

“রানত্র জাগরন্দণ থদবীদান্দসর ম খটা অদ্ভ ত আর পাে র। ওনদন্দক ফ্সেহীি নরক্তমাে। তারই ভাগা আন্দের ওপর 
নদন্দ়ে একদে কাজ করন্দত চন্দেন্দ । তান্দদর ধ্ারান্দো থহাঁন্দসাগুন্দোন্দত সূন্দযতর আন্দো নিনকন্দ়ে উন্দেন্দ । অকারন্দণ 
অতযন্ত বন্দড়া থবনশ ভ়ে করন্দত োগে থদবীদান্দসর। অমি কন্দর থকি থহাঁন্দসান্দত শাি থদ়ে ওরা।”১২  

        থদবীদান্দসর ভন্দ়ের সন্দগ সন্দগ থগৌরদান্দসর মন্দি উন্দেন্দ  েশ্ন থয দ ুঃশাসি বাংোন্দক নববস্ত্র কন্দরন্দ  তান্দকও নক 
মহাভারন্দতর দ ুঃশাসন্দির মন্দতা ো়েনিত্ত করন্দত হন্দব একনদি? িানক এ য ন্দগ আর ো়েনিত্ত করন্দত হ়ে িা কান্দরা। 
থগৌরদান্দসর এই েন্দশ্নর স্পি উত্তর থিই গন্দল্প। তন্দব থগৌরদান্দসর মন্দি হন্দ়েন্দ  দান্দরাগা শশীকান্দন্তর োে বানড়নট থযমি 
বস্ত্রহীি নিরন্ন মাি ষগুন্দো রক্ত নদন্দ়ে বািান্দিা নেক থতমনি থদবীদান্দসর সাদা বানড়টাও এই মাি ষগুন্দোর হাড় নদন্দ়ে 
বািান্দিা। থেখন্দকর মন্দতা থগৌরদাসও থযি থভন্দবন্দ  মাি ষগুন্দোর মন্দি ভীন্দমর মন্দতা েনতন্দশান্দধ্র সৃ্পহা থজন্দগ উে ক। 
        আমরা মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দ়ের 'দ ুঃশাসিী়ে' এবং িারা়েণ গন্দগাপাধ্যান্দ়ের 'দ ুঃশাসি' দ নট গন্দল্পর িামকরন্দণর 
সােতকতার পনরচ়ে পাই। মহাভারন্দতর থরৌপদী থযমি বন্দেন ন্দেি সতীর অনভশান্দপ স্বগত-মততয-পাতাে সমি ভনিভূত 
হন্দ়ে যান্দব, এ য ন্দগর থরৌপদীন্দদর অনভশাপ থদও়োর ক্ষমতা থিই নকন্তু তান্দদর দী তশ্বাস থচান্দখর জে অনভশাপ থেন্দক 
আিন্দব - এই ন ে দ জি থেখন্দকর মন্দিাবাসিা। ‘দ ুঃশাসিী়ে’ গন্দল্পর রান্দব়োর জীবি নদন্দ়ে েনতবাদ থযি সমি িারীর 
েনতবান্দদর েতীক হন্দ়ে উন্দেন্দ । 'দ ুঃশাসি' গন্দল্পর শশীকান্ত, থদবীদাস নকংবা 'দ ুঃশাসিী়ে' গন্দল্পর আে ে আনজজ, 
স ন্দরি থ াষ সবাই দ ুঃশাসন্দির ভূনমকা়ে অবতীণত হন্দ়েন্দ  নকন্তু ভীমন্দসন্দির বড় অভাব সমান্দজ। তন্দব আশাবাদী ন ন্দেি 
থেখন্দকরা, আশাবাদী সমান্দজর শুভব নেসম্পন্ন মাি ন্দষরাও নিি়েই একনদি ভীমন্দসি জাগন্দব আর এই দ ুঃশাসন্দির রাজে 
থশষ হন্দব।  
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