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Abstract 
Amar Mitra a notable popular writer of Bengali fiction. In the last 40 years, changes in villages and 

cities, changes in life direction, dangerous times and helpless people, various forms of nature have 

become the subjects of his story and novels. In the novel ‘Dhanapatir Char’, the multifaceted tension 

of life and livelihood of these endangered people, especially women, has been given a relevant 

literary form. Dhanapati’s Char is the world of six months. From the end of Ashwin to the beginning 

of the month of Chaitra this Char is under Dhanapati Sardar, a descendent of Harmad Pedru. It is 

said that an ancient tortoise, thousands of years old, sleeps with Dhanapati’s chariot on his back; he 

is also called Dhanapati. He was Harmad Pedru. Fishermen from the mainland come to the Char to 

catch fish and dry fish. Destitute like Batasi, Ahalya, kunti, Roma, Purnima, Yamuna, Annabibi from 

places like Ghoradal, Kultali, Kakdwip, Namkhana etc. of the mainland come to Dhanapati’s Char 

in search of work; on the otherhand, in search of rice. Separated from husband, separated from 

family, these women involve their lives with the strange rule of Char. They leave their father, mother, 

brother, sister, son-daughter and come to posture for six months and get a family with the fishermen. 

When six months are completed that is, when the fishermen leave the Char, the six months of 

happiness of these women ends. After the month of Chaitra, the fishermen forgot about the women 

and live happily and peacefully with their families, but women of Char’s six months can’t easily 

earase the incident from their mind. The memories of women like Batasi, Ahalya resolve around 

those six months, about their suffering. Whether it is the Government or the common people, 

everyone is hesitant about the ownership of Dhanapati’s Char. Although the Government considers 

this Char as Government-own land, the Sardar Dhanapati consider himself the master or owner of 

this Char through generations. Traditinally, Dhanapati Sardar is recognisedas Sardar by Fishermen 

and women. Even here, womanizers like Dasharath Byapari have appeared to supply the daily 

necessities of the common man. Who under the guise of their own business, with the active support 

of some people in the administration, have become eager to use six-month working women as 
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consumer goods. Destitute women are sent to Delhi or abroad via Howrah or Sealdah stations. The 

life stories of these distressed women have been given realistic language in the novel ‘Dhanapatir 

Char’ by renowned fiction writer Amar Mitra. 

____________________________________________________ 

Discussion  
আধুবনক মনস্ক সাবিবিযকদের মদধয অনযিম ‘ও সিনবর’  ুরস্কারপ্রাপ্ত বাাংলা সাবিদিযর একজন খ্যািনামা সলখ্ক িদলন 
অমর বমে। ‘সমলার বেদক ঘর’ গল্প বেদয় বাাংলা সাবিিযজগদি আত্মপ্রকাদির  র কালক্রদম বনদজদক প্রবিবিি করদলন 
প্রখ্যাি কথাসাবিবিযক বিদসদব। অগ্রজ মদনাজ বমদের মদিাই অমর বমে খ্যাবির উচ্চ বিখ্দর স ৌঁদে সগদেন সাবিিয 
সাধনার মধয বেদয়। িদব োোর মদিা বিবন নাটয জগদি  াবে সেনবন। বিবন একবটমাে নাটক রচনা কদরদেন ‘সিষ 
 ািাে অশ্রু নেী’ নাদম। বকন্তু িাাঁর রবচি উ নযাসদক মঞ্চস্থ কদরদে কলযাণী নাটযচচচা সকন্দ্র ও কবরম ুদরর নাটযেল। 
১৯১৯ সাদলর ৪ঠা সসদেম্বর সথদক ৬ই সসদেম্বর কাজাখ্স্তাদনর রাজধানী নূর-সুলিান িিদর প্রথম এবিয়ান সলখ্ক 
সদেলদন একমাে ভারিীয় সলখ্ক বিদসদব আমবিি িন। এবিয়া মিাদেদির  াাঁচজন সলখ্কদক উদবাধনী মদঞ্চ আমিণ 
জানাদনা িদয়বেল। অমর বমে বেদলন ঐ  াাঁচজদনর একজন। এই সোন িাাঁর সাবিিযজীবদন এক ববরাট প্রাবপ্ত। 
            অমর বমদের  ূবচ ুরুষ অববভক্ত বাাংলাদেদির সািক্ষীরা সজলার বাবসন্দা িদলও স্বাধীন ভারদি ১৯৫১ 
বিষ্টাদের ৩১ সি আগস্ট উত্তর ২৪  রগণা সজলার ববসরিাট মিকুমার োবিরিাদট বিবন জন্মগ্রিণ কদরন।  াবরবাবরক 
সূদেই বিবন সাবিিয জগদির সদঙ্গ  বরবচি িন। ববজ্ঞান ববভাদগর োে অমর বমে খ্যািনামা নাটযকার ও অবভদনিা 
অগ্রজ মদনাজ বমদের ভীষণ সেিধনয বেদলন। োোর কৃবিদে বিবন সাবিিয রচনায় অনুপ্রাবণি িদয়দেন। মদনাজ বমে 
প্রথম জীবদন গল্প রচনার মধয বেদয় সাবিিযজগদি প্রদবি করদলও  রবিচীদি অবভনয়, বথদয়টার ও নাটদকর টাদন 
কথাসাবিবিযক িওয়ার ভাবনা সথদক সদর আদসন। সিদরা বেদরর সোট অমর বমে োোর বারা অনুপ্রাবণি িদলও 
নাটযজগিদক ভাদলাবাসদি  াদরনবন। বিবন েৃঢ় কমচেক্ষিায় িাাঁর সলখ্নী বারা কথাসাবিিযাকািদক ভবরদয় িুদলদেন। 
িাাঁর উদেখ্দযাগয সৃবষ্টগুবল িল--‘অমর বমদের সেি গল্প’, ‘অদধচক রাবে’, ‘ডানা সনই উদে যায়’, ‘ধূদলাগ্রাম’, 
‘অশ্বচবরি’(ববিম  ুরস্কার-২০০১), ‘আগুদনর গাবে’, ‘ধ্রুব ুে’( সাবিিয একাদেবম-২০০৬), ‘নেীবসি’ কৃষ্ণগহ্বর’, 
‘আসনববন’, ‘বনস্তব্ধ নগর’, ‘প্রান্তদরর অন্ধকার’, ‘বভ. আই. ব  সরাড’, ‘িযাম বমবি সকমন বেদলন’, ‘গদজন ভুাঁইয়ার সেরা’, 
‘জনসমুদ্র’, ‘সবুজ রদের িির’, ‘নয়া  ািাদের উ াখ্যান’, ‘সাবরঘর’, ‘িূদনযর ঘর িূদনযর বাবে’, ‘সসানাই বেল নেীর 
নাম’, ‘িাাঁস ািাবে’, ‘ববিলিা’, ‘কনযাবডবি’, ‘ধন বির চর’, ‘সসরা  ঞ্চািবট গল্প’, ‘বনসদগচর সিাকগাথা’, ‘ভুবনডাঙ্গা’, 
‘মালিী মাধব’, কুসুমকুমারী ও মধুবালা’, ‘চাাঁেু গাদয়দনর ডাকাি ধরা’, ‘জামাই ষিীর ভূি’ প্রভৃবি। 
           অমর বমদের একবট অবভনব সৃবষ্ট ‘ধন বির চর’(২০১২) উ নযাস। উ নযাসবটদি ধন বির চদর কাদজর 
সন্ধাদন আসা নারীদের জীবনযিণার কথা উদঠ এদসদে। নারীদের জীবনিণার কথা, িাদের েুেচিাগ্রস্ত অবস্থার কথাদক 
প্রাধানয বেদয় সাবিিয সক্ষদে গদে উদঠদে ‘অঙ্গনাবােী সমাদলাচনা’(Feminist Criticism)। প্রায় ১৯৬০ বিষ্টাদের 
কাোকাবে সময় সথদকই এই ধারণা সাবিিয সক্ষদে সকদলর েৃবষ্ট আকষচণ কদর। িদব এই মিবােবটর প্রবিিা ও 
স্বীকৃবির  শ্চাদি নারীদের সাাংসৃ্কবিক ও িাদের কদমচর বহুমুখ্ী সােলয এবাং িাদের সামাবজক ও রাজননবিক োবব 
আোদয়র সাংগ্রাম প্রচ্ছন্ন বেল। প্রকৃি দক্ষ ১৯৬৯ সাল সথদক ইউদরা  ও আদমবরকা মিাদেদির বববভন্ন সেদি নারীদের 
অবধকার, োবব-আোদয়র সাংগ্রাম বনদয় সাবিিযদক্ষদে প্রচুর সলখ্াদলবখ্ শুরু িয়। িদব অঙ্গনাবােী সমাদলাচনা সাবিদিযর 
সূচনা আদরা অদনক আদগ সথদকই শুরু িদয় বগদয়বেল ভাবজচবনয়া উলে-এর সলখ্ায় িাাঁর ‘A Room of One’s 
Own’(1929) গ্রদে ব িৃিাবিক সমাজবযবস্থাদকই সমদয়দের সাাংসৃ্কবিক, অথচননবিক এবাং বিক্ষাগি উন্নবির  দথ বাধা 
বদল োয়ী করা িদয়দে। এর েু’েিক  দর ১৯৪৯ সাদল বসদমাাঁ েয সবাদভয়াদরর ‘The Second Sex’ গ্রদে  ুরুষ ও 
নারীর সম্পকচ সবাঝাদি বগদয় নারীদক ‘অ রজন’ বিদসদব বচবেি করা িদয়দে। একববাংি িিদকও ভাবজচবনয়া উলে ও 
বসদমাাঁ েয সবাদভয়াদরর বযাখ্যাদক বিচমান সমাজ বযবস্থায় বাস্তবরূ  বিদসদব সেখ্দি  াই ‘ধন বির চর’(২০১২) 
উ নযাদস।  
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          বাস্তববােী সলখ্ক অমর বমে ‘ধন বির চর’ উ নযাদসর শুরুদিই ধন বির চদরর  বরচয় বেদয়দেন। 
 বশ্চমবঙ্গ ও বাাংলাদেদির েবক্ষদণর জলভাগ বদঙ্গা সাগদরর সমািনায় কচ্ছদ র ব দঠর মদিা িাজার িাজার বের ধদর 
সভদস রদয়দে ধন বির চর। িার বিন বেদক সমুদদ্রর মদিা নেী, েবক্ষণবেক মিাসমুদ্র। ধন বির চদরর সদঙ্গ ধন বির 
নেীও সভদস যাদব এমন ববশ্বাস ধন বি সেচাদরর ও চদর মাে ধরদি আসা সজদল, সজদলবনদের। এই চরদক বনদয় এক 
অদলৌবকক ববশ্বাস চরবাসীদের মদন বদ্ধমূল রদয়দে। সলখ্দকর ভাষায়- 

“কাবিচক  ূবণচমার সমস্ত বেন গাবিলায় সেচার কাবেদমর  ুদজার বযবস্থা িবচ্ছল। এ  ুদজা ধন বির চদরর। 
এ  ুদজা আর সকাথাও সনই।”১ 

অভাবগ্রস্ত বািাবসরা সঘাোেদলর জীবন সথদক চদরর জীবনদক সিদজই  ৃথক করদি  াদর। িাই িারা সারাবের চদর 
থাকার প্রিযািা করদলও প্রাকৃবিকভাদব সৃষ্ট চদর ে’মাদসর সববি কাজ করদি  াদরনা। আবশ্বন মাস সথদক চচে মাস -
এই ে’মাস িল চদরর জীবন; সজদলবনদের েু’মুদঠা অন্ন সজাগাদনার সময়। এর  র বাবক ে’মাস সজদলবনদের জীবন 
অনটদনর সগদরায় বব যচস্ত িদয়  দে। 
মূল ভূখ্দির সঘাোেল, কুলিলী, কাকবী , নামখ্ানা প্রভৃবি স্থান সথদক সজদলবনরা আদস কাদজর সন্ধাদন। অভাব-
অনটদনর সাংসার সেদে, স্বামী-সন্তান,  বরবার সেদে ে’মাদসর জনয কাদজ এদলও সজদলদের সদঙ্গ সাংসার  াদি প্রবি 
বের। এই নারীদের জীবন, সযৌবন অদনকদক্ষদে িাদের স্বাভাববক জীবনদক বববিি কদর। চদরর েুেচিাগ্রস্ত নারীদের 
এই  বরবস্থবির মধয বেদয় জীবন অবিবাবিি করদি িয়। এর  শ্চাদি অবিয েুবট গুরুে ূণচ কারণ প্রচ্ছন্ন থাদক। 
কারণ নারীরা বনরা ত্তার অভাবজবনি অবস্থা সথদক মুবক্ত  ায়। আবার িারা চদর সজদলদের কাদে বনরা ে আেয়, 
কাজ ও উষ্ণিা  ায় ে’মাস যাবৎ। বকন্তু িাদের রূ -সযৌবদনর প্রবি েিরথ বযা াবরদের মদিা মানুষ প্রলুব্ধ িয় ও 
সভাগ করার জনয উেগ্রীব িদয় ওদঠ। এ প্রসদঙ্গ সমদরি মজুমোদরর ‘উৎসাবরি আদলা’ উ নযাদসর বুধবন চবরদের এ 
মন্তবয উদেখ্দযাগয- 

“সমদয় িওয়া মাদন  ুরুষগুবলর বিকার িওয়া। আমাদের জাদির সমদয়দের সযৌবন থাকদল সযদকানও  ুরুষ 
িাদক সভাগ করদি চায়। আমাদক সোট সাদিদবর সসবা করদি বলা িদয়বেল কারণ বিবন আমাদক সভাগ 
করদবন। সুখ্ীদক সয সটদকা সলাকটা আলাো বনদয় এদসদে সস বক সভাগ কদরবন? িার র সুখ্ীদক বনদয় সগল 
বে সাদিব, সভাগ করদি। সকউ বাধা বেদি স দরদে?”২ 

বুধবনর এই উ লবব্ধ ‘ধন বির চর’ উ নযাদসর সজদলবন বািাবসর অবভজ্ঞিারই  ূবচরূ  বলা চদল। 
          ধন বির চর এমনই এক ভূখ্ি সযখ্াদন, ব িৃকুল, মািৃকুল, জািধমচ সববকেু বেন্ন কদর সমদয়রা কাদজর 
সন্ধাদন যায়। আবশ্বন সথদক চচে- এই ে’মাদসর জীবদন নিুন কদর ঠাাঁই খু্াঁদজ  ায় িারা। ে’মাদসর বী বাস সযন 
জীবদন নিুন বের শুরু করার মদিা। িাই বািাবসদের প্রকৃি  বরচয় অজানা সথদক যায়। কনদস্টবল মঙ্গল বমদের 
অথচদলালু িা ও েিরথ বযা াবরর সযাগসাজদস বািাবস, যমুনাদের ে’মাদসর জীবদনও েুেচিার করাল োয়া ঘনীভূি িয়। 
চদরর বনয়দম বািাবস ে’মাদসর চরসবঙ্গনী বিদসদব থাদক গদণি সজদলর সদঙ্গ; এ কথা জানা সদেও বািাবসর প্রবি 
েিরথ আদরা সববি আসক্ত িদয়  দেদে। সলখ্দকর কথায় উ নযাদস এ ববষয়বট প্রাঞ্জল িদয় উদঠদে----- 

“বািাবসর মদন িদয়বেল বযা াবর িাদক  ুবলদির ভয় সেবখ্দয় রাবজ করাদব সিাবার জনয। সকন শুদি যাদব? 
ে’মাস সিা বনবশ্চন্ত। েরকার সনই িবু অনয  ুরুরদষর সদঙ্গ শুদি িদব? বাবক ে’মাস সবাদিখ্ সথদক আবশ্বন 
 যচন্ত উ ায় থাদক না সকাদনা।...িাবে সায়া ব্লাউদজও মদন িয় িার সকান অঙ্গ ঢাকা সনই।”৩ 

সয বািাবস একবেন অনািার, অনটদন বেন যা ন করি; সস এই চদর এদস িার েুেচিা বকেুটা ঘুচদলও গদনদির 
অনু বস্থবিদি কনদস্টবদলর সিদযাবগিায় েিরথ বযা াবরর িীক্ষ্ণ কামান্ধ রুদ  বকেুটা িদলও ভীি ও ববব্রি িদয়দে। 
             েিরথ বযা াবর একজন ধূিচ মানুষ। সস অথচ উ াজচদনর জনয  ুবলি প্রিাসনদক টাকা বেদয় িাদি সরদখ্দে। 
িার সলাক সেখ্াদনা বনিয প্রদয়াজনীয় বজবনদসর বযবসা থাকদলও িার প্রকৃি েবন্দ সাধারণ সজদলবনরা বুঝদি  াদর 
না। বািাবস, যমুনা, অন্না ববববরা প্রবি বের ে’মাদসর জনয বনবেচষ্ট মানুষদক বনদয় সাংসার  াদি।  ীিাম্বর সজদলর কাদে 
যমুনা খু্ব সুদখ্ িাবন্তদি কাটায় ে’মাস। বকন্তু বযা াবরর সগা ন অবভসবন্ধ বািাবসরা সকউ বুঝদি  াদরনা। বযা াবরর 
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বিদসদব সমদয়দের োম বয়স অনুযায়ী বনধচারণ িয়। সমদয়দের োম সির-সচৌে বের বয়স সথদক বাদে; আবার  াঁবচি 
বেদরর  র সথদক কমদি শুরু কদর। অথচাৎ েিরথ বযা াবররা সমদয়দের সযৌবদনর মূলযদক েুমূচদলয  বরণি করদি ববধা 
কদর না। যমুনার উ লবব্ধদি এর আসল েৃিয প্রাঞ্জল িদয় ওদঠ। সলখ্দকর ভাষায়- 

“সস সটর  ায় বািাবসদক বনদয় বগদয় বযা াবর সবদচ সেদব। সয বকনদব সসও সবদচ সেদব। আর ‘গরদমন’-ও 
বকনদে আর সবচদে। সমদয়মানুষ সবদচ বনু্দক, এদরাদেন বকনদে। ভাবদি ভাবদি যমুনা চথ  ায় না।”৪ 

আইন-কানুন সবই ‘গরদমন’ অথচাৎ সরকাদরর নীবি। অথচ এই নীবির ভ্রান্ত প্রদয়াদগ বািাবসদের মদিা অসিায় 
সমদয়দের েিরথ বযা াবরর মদিা নারী  াচারকারীর খ্প্পদর  েদি িয়।  
         সয সকান মানুষ সয অবস্থাদি থাক না সকন সস উন্নি জীবনযা ন ও প্রভূি সুখ্-স্বাচ্ছন্দয প্রিযািা কদর। বকন্তু 
সামানয একটুখ্াবন প্রিযািা বনদয় চদর এদস ে’মাদসর েবমক বদন যায় বািাবসরা। এই চদর বািাবসর িরীদরর আাঁিদট 
গন্ধ েূর করার জনয ভাদলা সুগবন্ধ সাবান বেদয় যায় েিরথ বযা াবর। বকেু প্রদয়াজনীয় উ করণ বেদয় বািাবসদক আয়ত্ত 
করদি চায় সস। িি োবরদদ্রর মদধযও বািাবস বনদজর সযৌবন, সোনদক বযা াবরর কাদে বববকদয় বেদি চায় না; বািাবস 
বাজাবর িদি চায় না। িাই বযা াবরর সেওয়া সাবাদনর কাযচকাবরিাদক বনষ্ফলিার প্রাথচনা কদরদে। অমর বমদের কথায় 
বািাবসর জবাবনদি উ নযাদস ববণচি-- 

“বািাবস একা একা উদঠাদন োাঁবেদয় থাকল। িার র ভাবল যবে সবিয সবিয গাদয়র আাঁিদট গন্ধর জনয 
বযা াবর িাদক না বনদয় যায়— কী ভাদলাই না িদব িখ্ন, সি আো, সি কাবচ্ছম বুো, সি মা সিিলা, বনবববব 
আমার গাদয় মাদের গন্ধ কদর োও,  াকা গন্ধ, িখ্ন আর গরদমন সবচবি  ারদববন, বযা াবরও বকনদি 
 ারদববন, সি আকাদির ঠাকুর, আমার গাদয় আাঁি গন্ধ োও, এমন আাঁি গন্ধ োও সযন বযা াবর ধাদর কাদে 
না আসদি  াদর।”৫ 

বািাবসর এই প্রাথচনা বনমচমিার  বরচয় বািক। সস েুঃখ্-েুেচিা, কষ্ট সভাগ করদিও রাবজ; বকন্তু বযা াবরর  ািা োাঁদে 
কখ্দনাই সস  া বেদি চায় না। সস ে’মাদসর সজদল সঙ্গী গদণিদক বনদয়ই সুদখ্ থাকদি চায়। 
           ধন বির চর সথদক প্রবি বের বহু নারী  াচার িদয় যায়। একথা গদণি,  ীিাম্বরদের মদিা সকল সজদলই 
জাদন। সসানাখ্াবল, বাসন্তী, ঝেখ্ালী, কাকবী  সথদক এই ধন বির চর িদয় বেবে, মুম্বাই োোও উদোজািাদজ সচদ  
ববদেদিও  াচার িদয় যায়।  াচারকারীদের প্রধান চাবিো বয়স। সসখ্াদন কুন্তী, বািাবসরা একেম উ যুক্ত। সযৌবনবিী 
নারীদের আরবদেদি ভীষণ চাবিো। িাই যমুনা, বািাবসদের মদন সঘার আিিা োনা বাদধ সয িারাও িয়দিা সকান 
একবেন  াচার িদয় যাদব অজানা স্থাদন, অজানা সেদি। মুখ্চ, অবিবক্ষি সজদলবনরা কনদস্টবল মাদন সরকার মদন কদর 
এবাং সরকাদরর বনদেচি সকলদকই সমদন চলা উবচি এমন ধারণা িাদের মদন বদ্ধমূল রদয়দে। এই সুদযাগদক কাদজ 
লাবগদয়  ুবলি প্রিাসন নারী  াচাদরর িেদন্তর িথযদক অনয কাবিবনদি বেদল বেদয়দে। সলখ্দকর ভাষায়- 

“জলেসুযর কাবিবন মালাকারদক বেদয় সগদে বযা াবর। মালাকার সসই কথা কনদস্টবল মারেি ওবসদক 
জাবনদয়দে। এবাং বযা াবরর উ িার থানায় স ৌঁদে বেদয়দে। ধন বির চদরর কাবিবন আদরা  েববি িদয় 
উঠল। প্রথদম যুবিী নারীর বনঃসঙ্গ  দে থাকার কথা সিানা সগল। িার দরই থানার ওবসই জলেসুযদের কথা 
সিানাল। জলেসুযর কথাও ক্রদমই রদট সযদি লাগল। বদনর বসাংিদক সভাজয প্রাণী সভট সেওয়ার মদিা কদর 
জলেসুযদের যুবিী নারী বেদি িয়। …এমন িদি  াদর  জলেসুয সেচাদরর রূবচই িলনা নিুন নারীদি। িখ্ন 
সসই নারী বীদ  না সখ্দয় সখ্দয় মদর। জদল ঝাাঁ  বেদয় িাের কুবমদরর স দট যায়।”৬ 

জলেসুযদের এই কাল্পবনক কাবিবন েিরথ বযা াবর বনদজর বযবসার স্বাথচবসবদ্ধর উদেদিয কনদস্টবলদক বদলদে এবাং 
িেদন্তর গবি ও বেকদক ববভ্রান্ত কদরদে। িাই প্রকৃি সিয ঘটনা ও িথয সকানটাই িেদন্তর বরদ াদটচ উবেবখ্ি িয়বন। 
প্রকৃি দক্ষ এখ্াদন িাসদকর যাাঁিাকদল ব ষ্ট িদয়দে চদরর বনরন্ন সমদয়মানুষগুবল। ধন বির চর সেচার ধন বির েখ্দল। 
সসখ্াদন সকান স্বীকৃি ‘গরদমন’ বা সরকার সনই। বকন্তু সঘাোেল এলাকার  ুবলি ও সগামস্তারা িাবজর িদয় যায় বকেু 
বােবি উ াজচদনর উদেদিয। িারা বিবথ বুদঝ, বিদসব কদর চদরর ভূবমদি অথচ সাংগ্রি ও বনদজর আদখ্র সগাোদনার 
জনযই যায়। স েরু িামচাদের বাংিধর ধন বি সেচার সদিদরা বের বয়সী কুন্তীদক বনদয় রাজ াট গদে িুদলদে। 
ধন বির উত্তরসূরী বিদসদব ধদনশ্বরী সপ্তেিচী কুন্তী বনদজর আবধ িয বজায় রাখ্ার সচষ্টা কদর। চদরর সজদল, সজদলবনরা 
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ধন বি সেচারদক খ্াজনা প্রোন কদর। বকন্তু এবার সথদক চদরর মানুষ ধদনশ্বরী কুন্তীদক খ্াজনা সেদব। অমর মদের 
কথায়-- 

“জয় জয় ধদনশ্বরী—স েরুর ঘরনী, 
ক ালগুদণ  াইদল সব, সসানার বরণী।”৭ 

অসম বয়সী ধন বির সদঙ্গ কুন্তীর সাংসার করদি সকান আ বত্ত সনই। কারণ, সস সভদবই সরদখ্দে ধন বির 
অনু বস্থবিদি চদরর সম্রাজ্ঞী িদব; সমস্ত সম্পবত্তর মাবলক িদব। িাই বব.বড.ও - র সগামস্তা মালাকার বববভন্নভাদব 
ধন বির চর সথদক খ্াজনা আোয় করার সচষ্টা করদলও বযথচ িয়। 
           ধন বি সেচার যিই োবব করুক সস বেবরবঙ্গ িামচাে স েরুর বাংিধর। িার নামাবিি চর আসদল সরকাদরর 
েয়া োবক্ষদণয  াওয়া। এই বৃত্তান্ত যমুনা খু্ব ভাদলা কদরই জাদন। কারণ একটা সময় সস ধন বি সেচাদরর বববব বেল। 
সযৌবনবিী যমুনার সযৌবদনর গদন্ধ ধন বি িখ্ন মাদিায়ারা। বকন্তু সসই সময় সের সথদক বে সাদিব এদস বনদেচি 
সেন সয চর সেদে ধন বিদক চদল সযদি িদব। এি বেদনর আবধ িয িযাগ করদি চায়বন ধন বি। িাই সযদকান 
উ াদয় চদরর আবধ িয ও ক্ষমিা বটবকদয় রাখ্ার জনয বদ্ধ  বরকর বেল। নারীদলাভী বে সাদিবদক উ দঢৌকন বিদসদব 
বনদজর সযৌবনবিী বববব যমুনাদক  াঠায় সজার কদর। যথারীবি বে সাদিদবর সভাগ ণয বিদসদব  বরদববিি িয় যমুনা। 
এর  দর কলবিনীর অ বাে মাথায় বনদয় ধন বির সঙ্গ োেদি বাধয িয় সস। এ প্রসদঙ্গ অবনল ঘোই-এর ‘নীল েুঃদখ্র 
েবব’ উ নযাদসর এ মন্তবয উদেখ্দযাগয-- 

“এ সমাদজ  ুরুষ-নারীর কাদরারই বহু বববাদি বাধা সনই। আর বাধা থাকদলও সসই কু্ষদ্রাবি-কু্ষদ্র অনুিাসনদক 
অদনদকই বুদো আঙু্গল সেখ্ায়।”৮ 

ধন বি যমুনার ভববষযৎ অসুববধার কথা না সভদবই বনদজর আবধ িয বজায় রাখ্ার জনয িালাক বেদয়দে।  রবিচীদি 
ধন বি আদরা অদনক নারীদক রবক্ষিা বিদসদব আেয় বেদয়দে। কাকমারা সম্প্রোদয়র মদিাই ধন বির সমাদজ বহু 
বববাদির মদিা বনিুর প্রথায় বহু নারীর জীবন বব ন্ন ও অসিায়ে েুদট উদঠদে ‘ধন বির চর’ উ নযাদস। 
           ধন বি সেচার চদরর অবধ বি ও নারীদলাভী িদলও নববী  মালাকার, মঙ্গলময় বমদেদের মদিা সরকাবর 
মানুদষর অথচদলালু িা ও কামদলালু িাদক খু্ব একটা ভাদলা সচাদখ্ সেদখ্বন। বববচ্ছন্ন বীদ  এ কাজগুবলদক ধন বি 
উটদকা ঝাদমলা মদন কদর। সস এই ঘটনাগুবলর কারণ বিদসদব সমদয়মানুষগুবলদকই োয়ী কদর। িার মদি শুধু  ুরুষ 
মানুষ এ চদর থাকদল িয়দিা সকান ঝাদমলা িি না। অথচ ধন বি বৃদ্ধ িদয়ও কমবয়সী, সযৌবনবিী নারীদের বনদয় 
কামদখ্লায় মগ্ন এবাং সস অনয মানুষদের প্রবি সদচিনিামূলক  রামিচ বেদয়দে। বকন্তু িার অনুচররা এ যুবক্তদি সকউ 
সেবি জানায় না। কারণ কথায় আদে ‘ভূদির মুদখ্ রাম নাম’ মানায় না। নাদোেবান্দা ধন বি িার বাংিধদরর 
কৃবিেদক গবচ কদর অনুচরদের সিানায়। সলখ্দকর কথায়- 

“সসই স েরু বেবরবঙ্গ সাি সাগর  ার িদয় আসদি কি সেি লুদট এল, সাগদর সয জািাজ স ল, সনৌকা স ল 
ধ্বাংস কদর বেল, িার জািাদজর সখ্াদল ধনরত্ন মবণমাবণকয, িীদর জিরি আর কবচ কবচ সমদয়মানুষগুদলাদক 
এদকর সদঙ্গ অদনক জুদে সেওয়া, আদগ স েরু সভাগ করি, --িার র কী করি, না সকাথাও জািাজ বভবেদয় 
িাদট সবদচ বেি সমদয়মানুষ, িখ্ন িাদট িাদট সমদয়মানুষ সবচাদকনা িদিা, ভাল সযাবিী সমদয়মানুদষর জবনয 
ভাল োম িদিা।”৯ 

সসই স েরু িামচাদের আমল সথদক ধন বি চদরর মদিা িার েখ্দলর স্থানগুবলদি আবধ িয বজায় রাখ্ার জনয িবক্ত 
প্রেিচন করদিা। ধন বি বাংি মযচাো রক্ষার জনয গবচ কদর  ূবচ ুরুষদের অ কমচগুবলদক বটবকদয় রাখ্ার মবরয়া প্রয়াস 
চাবলদয় সগদে। েদল বািাবস, যমুনা, কুন্তীদের সিদজই সভাগ ণয বিদসদব  বরণি িদি িদয়দে।  
           ধন বি সেচার  ূবচ ুরুষদের জীবনযা দনর প্রণালী অনুসরণ করদলও স েরুর মদিা ববলাবসিা করার 
সামথচয িার বেল না। িার সৃ্মবিবচি বিদসদব  বশ্চমবদঙ্গর সখ্জুবরডাঙ্গা বকাংবা িালসাবরর বনকদট স েরু বেবরবঙ্গর 
ভগ্নপ্রায় আবাসস্থল রদয়দে। বিচমাদন সা -সখ্াদ র বাসস্থাদন নারীদলাভী, নারী লুন্ঠনকারীদের অ  কদমচর আেিচ স্থান 
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বিদসদব বযবহৃি িয়। অ কমচকারী মানুদষর বনজচন এ স্থাদন নারীদের সভাগ করার  র সমদর সেদল  াবলদয় যায় গাে 
 ার িদয়। বকন্তু স েরু িি িি নারীর সাবন্নদধয বনদজর সভাগলালসা  ূরণ করদিা। অমর বমদের কথায়- 

“সিা সসই মকাদন এককাদল বেল স েরু বেবরবঙ্গর িাদরম। িি িি সমদয়মানুষ— 
                িি িি োসী িার, িি িি বববব, 
                বেবরবঙ্গর মাকান িা, জাদন চান্দ রবব। 
স েরু বেবরবঙ্গর সব করি োসীরা। ধন বি শুধু সসইটুকু অনুসরণ করদি চায়। এিবের চর সথদক, সঘাোেল 
সথদক, বেবরবঙ্গিলা সথদক, ধন বির গা সথদক িয়িাদনর সখ্ালস ক্ষদয় সগদে অদনক, িাই ববববদি সব িয়। 
না িদল গরদমন িদয় িি িি োসী রাখ্দি সস  াদর না বক?”১০ 

ধন বি সেচার স েরু বেবরবঙ্গর আবভজাদিযর সব কাযচকলা দক অনুসরণ করদি  াদরবন। চদরর আবধ িয ও 
সভাগেখ্দল রাখ্ার মবরয়া প্রয়াদস সবাঝা যায়, ধন বি বৃদ্ধ বয়দস অবিবরক্ত নারীবনভচর িদয়  দেদে। িাই িার স েরুর 
মদিা িি নারীর প্রাবলয না থাকদলও কুন্তীর সািচযচয ও ববশ্বস্তিায় বনভচরিীল িদয়  দেদে। এই সুদযাদগ কুন্তী বনদজদক 
উত্তরাবধকারী বিদসদব প্রবিবিি কদর ধদনশ্বরী কুন্তী িদি সচদয়দে। 
সগামস্তা নববী  মালাকার ধন বির চদরর োবয়ে  াওয়ার  র বািাবসদক সোল  ূবণচমার সময় বে সাদিদবর সিোজদি 
বনদয় যাওয়ার জনয উেগ্রীব িদয় ওদঠ। কুন্তী, সাববেীরা জাদন সরকাবর সলাক চদর এদল িাদের প্রধান উদেিয যুবিী 
সমদয়দের সভাগ করা। চদরর সমদয়দের মদধয আবার নধর সযৌবনবিী বািাবসর কের সববি। একটা সময় েিরথ বযা াবর 
বািাবসদক সভাগ করার জনয কি না সচষ্টা কদরদে; এখ্ন সসই জায়গায় নববী  মালাকার। িাই মালাকার চদর িেদন্তর 
নাদম ভয় সেবখ্দয় বািাবসর েুটন্ত সযৌবদনর আস্বাে স দি মবরয়া িদয় উদঠদে। এ প্রসদঙ্গ চসকি রবক্ষদির ‘জয়কাবয’ 
উ নযাদসর এ কথাগুবল উদেখ্দযাগয- 

“অসভয ববচর প্রজাবির মদিা, জারমবণর সমদক্ষ, িার সকামদর সল টাদনা বিখ্িবট বাাঁ িাদি টান সমদর এক 
ঝটকায় খু্দল সেদল বেদি চাইল সস, প্রবলভাদব চাইল। বকন্তু িা করদি  ারল না। মুখ্ েুদট বলদিও  ারল 
না িার কথাগুবল। িদব সযভাদবই সিাক, এটুকু সস েৃঢ়িার সদঙ্গ বনবদ্ধচধায় বনঃসাংদকাদচ বদল সেলল, ‘আবম 
সিজঃ ূণচ  রাক্রমিালী  ুরুষ, সকননা অদধাদেদি আবম আজানুলবম্বি বাণ বিন কর’।”১১ 

 াটন জারমবণর জনয কামান্ধ িদয়বেল বঠকই; বকন্তু জারমবণদক অদনযর িদি বেদি চায়বন।  াটদনর অবেবমি ইচ্ছা 
 ূরণ করার জনযই জারমবণদক একাদন্ত সভাগ করদি সচদয়দে; িাদক জয় করদি সচদয়দে। বকন্তু ‘ধন বির চর’ উ নযাদস 
নববী  মালাকার বকাংবা েিরথ বযা াবররা বািাবসদের সভাদগর িুলনায় বযবসাবয়ক  দণযর নজদর সেদখ্দে এবাং গুরুেও 
বেদয়দে। 
          ধন বির সািচদযচ সরল মদনর কুন্তী এখ্ন ধদনশ্বরী কুন্তীদি  বরণি িদয়দে। সেচাদরর সবঙ্গনী িওয়ার  র 
সথদক সস বনদজদক বহু অবভজ্ঞিায় সমৃদ্ধ কদরদে। ধন বির  ূদবচর বববব সরস্বিী, অন্নাবববব, যমুনাদের স্থান েখ্ল কদর 
কুন্তী বনদজদক চদরর সম্রাজ্ঞী মদন কদর। বকন্তু ‘গরদমন’ বা সরকার সম্পদকচ কুন্তীর সকান স্বচ্ছ ধারণা সনই। িাই সস 
‘গরদমন’ বলদি মালাকার নাবক বযা াবর, নাবক মঙ্গল বমদে নাবক অনয অবেসাররা--এই প্রদে সস ববধাগ্রস্ত িদয়  দে। 
িদব ‘গরদমন’-এর প্রভূি ক্ষমিা রদয়দে সববকেু করার এ ববশ্বাস কুন্তীর মদন বদ্ধমূল রদয়দে। এ প্রসদঙ্গ অবনিা 
অবগ্নদিােীর ‘মিানেী’ উ নযাদসর এই কথাগুবল উদেখ্দযাগয- 

“সাধারণি সবদচদয় িবক্তিালী বযাবক্তবট িন িাসক েদলর। বকন্তু এ অঞ্চদল গি  দনদরা বের ধদর একই 
উচ্চিায় আদেন অবনী  াইকরায়। যখ্ন ববদরাধীরা ক্ষমিায় বেল, িখ্ন িাসকেদলর কাদে অবনী বেদলন 
এক চুোন্ত কু-গ্রি; এখ্ন বনদজদের রাজদে অবনী স্বভাবিই প্রিা িালী।”১২ 

সযদকান কাদল িাসক েদলর ক্ষমিা ও আবধ দিযর অ বযবিার ভয়ানক আকার ধারণ কদর। ‘ধন বির চর’ উ নযাদস 
অবনী  াইকরাদয়র মদিা রাজননবিক প্রভাব নববী  মালাকার বকাংবা েিরথ বযা াবরর জীবদন বেল না। বকন্তু অবি 
ধূিচিার সদঙ্গ প্রিাসদনর বকেু কূটবুবদ্ধর মুনাোদলাভী ও নারীদলাভী মানুদষর সবক্রয় সিদযাবগিায় রাজননবিক প্রভাবমুক্ত 
িদয়ও অবনী  াইকরাদয়র মদিা প্রিা িালী িদয় উদঠদে েিরথ বযা াবর। 
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          বব.বড.ও অবনদকি সসন নববী  মালাকারদক বনদয় ধন বির চদরর আসল রিসয উেঘাটন করার জনয িেদন্ত 
সগদল অন্ধ, বৃদ্ধ ধন বি সেচাদরর মুদখ্ িার  ূবচ ুরুষ সম্পদকচ বববচে কাবিবন উত্থা ন কদর। অবনদকি সসন বুঝদি 
 াদরন ধন বি সেচার অেুরন্ত কাবিবনর মদধয সিভাগা আদন্দালন, জবম েখ্দলর আদন্দালন, ববেবী আদন্দালন প্রভৃবি 
ঘটনার সদঙ্গ সযাগসূে স্থাব ি িদয়দে। িার বাংিধর সম্পদকচ অদনদকর মদিাই বব.বড.ও অবনদকি সসনদক শুবনদয়দে 
ধন বি। এই ববষােময় বৃত্তান্ত উচ্চবিবক্ষি প্রিাসক অবনদকদির অন্তরাত্মাদক বকেুটা িদলও নাো বেদয়দে। ধন বির 
কথার মদধয জােুববেযার প্রসঙ্গ থাকদলও নারী বনদয় ববলাবসিার প্রসঙ্গবট বৃদ্ধাবস্থাদিও মধুসূেদনর ‘বুদো সাবলদকর ঘাদে 
সরাাঁ’ নাটদকর ভক্তপ্রসাে চবরেবটদক স্মরণ করায়। সিষ বয়দস এদস অন্ধ অবস্থাদিও িার বাংি-আবভজািয বজায় রাখ্ার 
সে চ সঘাষণা; ঔ নযাবসদকর ভাষায়- 

“না থাকুক জােু থাদক, আমার বারা সয রূ  বেদর স ল, আমাদেরই সেদে যাদব অনয  ুরুদষর সনকট, আবম 
সাধু স েরুর বাংি, িামচাে স েরুর বাংি, আবম ধন বি সেচার, আবম মরদল কাবেম িদয় চর ব দঠ বনদয় 
থাকব, আমার বববব, আমার সমদয়মানুষ যবে অনয  ুরুষ মানুদষর সনকট যায়, আবম বক িা জানবি  ারব না, 
না উ রঅলা জানবি  ারদব না,”১৩ 

ধন বির সদঙ্গ সাংসার করার  র িার অদলৌবকক ক্ষমিার  বরচয় সসরকম  ায়বন কুন্তী। বকন্তু বব.বড.ও অবনদকি 
সসদনর সদঙ্গ কদথা কথদনর সময় বনদজর কথা বলদি বগদয় ধন বি সেচার জােুববেযার প্রসঙ্গ আনদল কুন্তী খ্াবনকটা 
ভীি িদয়দে। বলসদবাাঁয়ার অবধ বি স েরুর অদলৌবকক ক্ষমিার প্রসঙ্গদক সদন্দদির সচাদখ্ সেখ্দলও কুন্তী চদরর সম্রাজ্ঞী 
ধদনশ্বরী বিদসদব বনদজদক প্রবিবিি করদি বদ্ধ বরকর। 
           প্রথাগিভাদবই সময়  বরবিচদনর সদঙ্গ সদঙ্গ মানুদষর রুবচ ও মানবসকিার  বরবিচন িওয়া স্বাভাববক। 
কাদলর প্রবাদি বিচমান যুদগ সামাবজক ও  াবরবাবরক জীবদন নারীর মযচাো কিখ্াবন সুরবক্ষি বা  বরববিচি িা  বরমা  
করা খু্ব কবঠন কাজ। িদব একথা সিয সয, প্রায় সব সেদিই  ুরুষিাবিক সমাজবযবস্থায় নারীরা  ুরুদষর কাদে 
কমদববি অবদিবলি, ববঞ্চি, বনযচাবিি িয়। একটা সময় নারীদের স্থান বেল শুধুমাে অন্তঃ ুদর। নারীদের চার 
সেওয়াদলর মদধয আটদক সরদখ্ সন্তান উৎ ােদনর যি বিদসদব ভাবা িি এবাং সন্তান প্রবি ালন করাই বেল িার মুখ্য 
কাজ। ববাংি িিদকর মাঝামাবঝ সমদয়র  র সথদক সমাজবযবস্থায়  ট বরবিচন ঘদট; নারীমুবক্ত আদন্দালদনর মধয বেদয় 
িারা বাইদরর জগদির সদঙ্গ ক্রদম  বরবচি িদি শুরু কদর। অন্তঃ ুদরর অিৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ববিঃপ্রকাি ঘটদি থাদক 
বিক্ষার আদলায় আদলাবকি িওয়ার  র। গািচস্থযজীবদনর সৃজনিীলিা নারীদের বাইদরর জগদি স্ববনভচর িদি সিায়িা 
কদরদে। বাাংলার সমাজবযবস্থায় উচ্চববত্ত ও মধযববত্ত সেবণর নারীদের বিক্ষা, সাংসৃ্কবি ও কমচজীবদন প্রভূি উন্নবি িদলও 
বনম্নবগচীয় নারীরা এখ্নও অনটদনর অিল অন্ধকাদর বনমবিি। এদের সববিরভাগ নারীদক বিক্ষার আসর সথদক েূদর 
সবরদয় রাখ্া িদয়দে অথবা খু্ব সববি িদল প্রাথবমক ববেযাদলযর গবি অববধ স ৌঁদেদে। সমাজসদচিন বাস্তববােী, প্রখ্র 
েূরেৃবষ্টসম্পন্ন সলখ্ক অমর বমে ‘ধন বির চর’ উ নযাদস বকেুটা অদলৌবককিার  বরমিল সৃবষ্ট করদলও বািাবস, যমুনা, 
অন্নাবববব, সাববেীদের মদিা েুেচিাগ্রস্ত, বব যচস্ত নারীদের জীবনযিণার কথাদক কদঠার বাস্তবিায় ভাষারূ  বেদয়দেন। 
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