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দ্রৌপদী 

(প্রথম প্রস্তাব) 

  

কি প্রাচীন, কি আধুকনি, কিন্দুিাবয সিলের নাকিিাগলের চকরত্র  কি াঁা লচ াাো 

দেখা যাি। পকিপরািো, দিামেপ্রিৃকিসম্পন্না, েজ্জাশীো, সকিষু্ণিা েরলের কবলশ  

অকধিাকরেী—ইকনই আয্যসাকিলিযর আেশ্স্থোকিক ক্তা। কই গঠলন বৃ্ধ  বা্ীকি 

কবশ্বমলনালমাকিনী জনিদুকিিালি গকিিাকাঁলেন। দসই অবকধ আয্য নাকিিা দসই আেলশ্ 

গকঠি িইলিলাঁ। শিুন্তো, েমিন্তী, রত্নাবেী প্রিৃকি প্রকস্ধ  নাকিিাগে-সীিার অনুিরে 

মাত্র । অনয দিান প্রিৃকির নাকিিা দয আয্যসাকিলিয দেখা যাি না, কমি িথা বকেলিকাঁ 

না—কিন্তু সীিানুবকত্নী নাকিিারই বাহুেয। আকজও কযকন সস্তা াঁাপাখানা পাইিা নলবে 

নাটিাকেলি কবেযা প্রিাশ িকরলি চালিন, কিকনই সীিা গকিলি বলসন।  

ইিার িারেও দুরনুলমি নলি। প্রথমিঃ সীিার চকরত্র কট বি মধুর, কিিীিিঃ কই 

প্রিার স্ত্রীচকরত্র ই আয্যজাকির কনিট কবলশ  প্রশংকসি, কবং িৃিীিিঃ আয্যস্ত্রীগলের কই 

জািীি উৎি ্ই সচরাচর আিত। 

কিা দরৌপেী সীিার াঁািাও স্পশ্ িলরন নাই। কখালন মিািারিিার অপূব্ নূিন 

সৃকি প্রিাকশি িকরিালাঁন। সীিার সিস্র অনুিরে িইিালাঁ, কিন্তু দরৌপেীর অনুিরে 

িইে না। 

সীিা সিী, পঞ্চপকিিা দরৌপেীলিও মিািারিিার সিী বকেিাই পকরকচিা 

িকরিালাঁন; দিন না, িকবর অকিপ্রাি কই দয, পকি কি দিৌি, পা চ দিৌি, পকিমাত্র  

িজনাই সিীত্ব। উিলিই পত্নী ও রাজ্ঞীর িত্বযানুষ্ঠালন অকু্ষণ্ণমতিমকি, ধ্্কনষ্ঠা কবং 

েররুজলনর বাধয। কিন্তু কই পয্যন্ত সােৃশয। সীিা রাজ্ঞী িইিাও প্রধানিঃ িুেবধূ, দরৌপেী 
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িুেবধূ িইিাও প্রধানিঃ প্রচণ্ড দিজকিনী রাজ্ঞী। সীিাি স্ত্রীজাকির দিামে েরেেরকেন 

পকরস্ফুট, দরৌপেীলি স্ত্রীজাকির িকঠন েরেসিে প্রেীপ্ত। সীিা রালমর দযাগযা জািা, 

দরৌপেী িীমলসলনরই সুলযাগয বীলরন্দ্রােী। সীিালি িরে িকরলি রাবলের দিান িি িি 

নাই, কিন্তু রলক্ষারাজ েলেশ যকে দরৌপেীিরলে আকসলিন, িলব দবাধ িি, িি িীচলির 

নযাি প্রাে িারাইলিন, নি জিরলথর নযাি, দরৌপেীর বাহুবলে িূলম গিাগকি কেলিন। 

দরৌপেীচকরলত্র র রীকিমি কবলে ে দুরূি; দিন না, মিািারি অনন্ত সাগরিুেয, 

িািার অজস্র িরঙ্গাকিঘালি কিকট নাকিিা বা নািলির চকরত্র  িৃেবৎ দিাথাি যাি, িািা 

পয্যলবক্ষে দি িকরলি পালর! িথাকপ দুই কিটা স্থালন কবলে লে যত্ন িকরলিকাঁ। 

দরৌপেীর িিম্বর। দ্রুপেরাজার পে দয, দয দসই দুলব্ধনীি েক্ষয কব কধলব, দসই 

দরৌপেীর পাকেগ্রিে িকরলব। িনযা সিািলে আনীিা। পৃকথবীর রাজগে, বীরগে, ঋক গে 

সমলবি। কই মিাসিার প্রচণ্ড প্রিালপ িুমারীিুসুম শুিাইিা উলঠ; দসই কবলশা যমানা 

িুমারী োিাথ্ দুলয্যাধন, জরাসন্ধ, কশশুপাে প্রিৃকি িুবনপ্রকথি মিাবীরসিে েক্ষয 

কব কধলি যত্ন িকরলিলাঁন। কলি কলি সিলেই কবন্ধলন অক্ষম িইিা কিকরিা আকসলিলাঁন। 

িাি! দরৌপেীর কববাি িি না। 

  

অনযানয রাজগেমলধয সর্ব্্লেষ্ঠ অঙ্গাকধপকি িে্ েক্ষয কব কধলি উকঠলেন। কু্ষর 

িাবযিার কখালন কি িকরলিন বো যাি না—দিন না, ককট কব ম সেট। িালবযর 

প্রলিাজন, পাণ্ডলবর সলঙ্গ দরৌপেীর কববাি দেওিাইলি িইলব। িে্ েক্ষয কব কধলে িািা িি 

না। কু্ষর িকব দবাধ িি, িে্লিও েক্ষয কবন্ধলন অশক্ত বকেিা পকরকচি িকরলিন। কিন্তু 

মিািারলির মিািকব জাজ্বেযমান দেকখলি পাইলিলাঁন দয, িলে্র বীয্য, িা িার প্রধান 

নািি অজ্জু্লনর বীলয্যর মানেণ্ড। িে্ প্রকিিন্দ্বী কবং অজ্জু্নিলস্ত পরািূি বকেিাই 

অজ্জু্লনর দগৌরলবর কি আকধিয; িে্লি অলনযর সলঙ্গ কু্ষরবীয্য িকরলে অজ্জু্লনর দগৌরব 

দিাথা থালি? করূপ সেট, কু্ষর িকবলি বুঝাইিা কেলে কিকন অবশয কস্থর িকরলবন দয, 

িলব অি িাঙ্গামাি িাজ নাই— িে্লি না িুকেলেই িাে িি। িালবযর দয 

সর্ব্্াঙ্গসম্পন্নিার ক্ষকি িি, িািা কিকন বুকঝলবন না—সিে রাজাই দযখালন সর্ব্্াঙ্গসুন্দরী 
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দোলি েক্ষয কব কধলি উকঠলিলাঁন, দসখালন মিাবেপরাক্রান্ত িে্ই দয দিন কিা উকঠলবন 

না, ক প্রলের দিান উতর নাই। 

মিািকব আশ্চয্য দিৌশেমি, কবং িীক্ষ্ণ েৃকিশােী। কিকন অবেীোক্রলম িে্লি 

েক্ষযকবন্ধলন উকিি িকরলেন, িলে্র বীলয্যর দগৌরব অকু্ষণ্ণমতি রাকখলেন, কবং দসই অবসলর, 

দসই উপেলক্ষ, দসই কিই উপালি, আর কিকট েররুির উলেশয সুকস্ধ  িকরলেন। 

দরৌপেীর চকরত্র  পাঠলির কনিলট প্রিকটি িকরলেন। দয কেন জিরথ দরৌপেী িত্ৃি 

িূিেশািী িইলব, দয কেন দুলয্যাধলনর সিািলে েূযিকজিা অপমাকনিা মকি ী িামী 

িইলিও িািন্ত্র্য অবেম্বলন উনু্মকখনী িইলবন, দস কেন দরৌপেীর দয চকরত্র  প্রিাশ পাইলব, 

অেয দসই চকরলত্র র পকরচি কেলেন। কিকট কু্ষর িথাি কই সিে উলেশয সিে িইে। 

বকেিাকাঁ, দসই প্রচণ্ডপ্রিাপসমকিিা মিাসিাি িুমারীিুসুম শুিাইিা উলঠ। কিন্তু দরৌপেী 

িুমারী, দসই কব ি সিািলে রাজমণ্ডেী, বীরমণ্ডেী, ঋক মণ্ডেীমলধয, দ্রুপেরাজিুেয 

কপিার, ধৃিদুযম্নিুেয ভ্রািার অলপক্ষা না িকরিা, িে্লি কবন্ধলনােযি দেকখিা বকেলেন, 

“আকম সূিপুত্র লি বরে িকরব না |” কই িথা েবেমাত্র  িে্ সাম ্ িালসয 

সূয্যসন্দশ্নপূর্ব্্ি শরাসন পকরিযাগ িকরলেন। 

কই িথাি যিটা চকরত্র  পকরস্ফুট িইে, শি পৃষ্ঠা কেকখিাও িিটা প্রিাশ িরা 

দুঃসাধয। কস্থলে দিান কবস্তাকরি বে্নার প্রলিাজন িইে না—দরৌপেীলি দিজকিনী বা 

গকর্ব্্িা বকেিা বযাখযাি িকরবার আবশযিিা িইে না। অথচ রাজদুকিিার দুে্মনীি গর্ব্্ 

কনঃসলোলচ কবস্ফাকরি িইে। 

ইিার পর েূযিক্রীিাি কবকজিা দরৌপেীর চকরত্র  অবলোিন ির। মিাগকর্ব্্ি, 

দিজিী, কবং বেধারী িীমাজ্জু্ন েূযিমুলখ কবসকজ্জ্ি িইিাও দিান িথা িলিন নাই, 

শত্রুর োসত্ব কনঃশলে িীিার িকরলেন। কস্থলে িা িাকেলগর অনুগাকমনী োসীর কি িরা 

িত্বয? িাকমিত্ৃি েূযিমুলখ সমকপ্ি িইিা িাকমগলের নযাি োসীত্ব িীিার িরাই 

আয্যনারীর িিাবকস্ধ । দরৌপেী কি িকরলেন? কিকন প্রাকিিামীর মুলখ েূযিবাত্া কবং 

দুলয্যাধলনর সিাি িা িার আহ্বান শুকনিা বকেলেন, “দি সূিনন্দন! িুকম সিাি গমন 

িকরিা যুকধকষ্ঠরলি কজজ্ঞাসা ির, কিকন অলগ্র আমালি, কি আপনালি েূযিমুলখ কবসজ্জ্ন 
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িকরিালাঁন। দি সূিাত্মজ! িুকম যুকধকষ্ঠলরর কনিট কই বৃতান্ত জাকনিা কস্থালন 

আগমনপূর্ব্্ি আমালি েইিা যাইও। ধ্্রাজ কিরূলপ পরাকজি িইিালাঁন, জাকনিা আকম 

িথাি গমন িকরব |” দরৌপেীর অকিপ্রাি, োসত্ব িীিার িকরলবন না। 

দরৌপেীর চকরলত্র  দুইকট েক্ষে কবলশ  সুস্পি—কি ধ্্াচরে, কিিীি েপ্। েপ্, 

ধল্্র কিাঁু, কবলরাধী, কিন্তু কই দুইকট েক্ষলের কিাধালর সমালবশ অপ্রিৃি নলি। 

মিািারিিার কই দুই েক্ষে অলনি নািলি কিলত্র  সমালবশ িকরিালাঁন; িীমলসলন, 

অজ্জু্লন, অশ্বিামাি, কবং সচরাচর ক্ষকত্র িচকরলত্র  কিদুিিলি কমকেি িকরিালাঁন। 

িীমলসলন েপ্ পূে্মাত্র াি, কবং অজ্জু্লন ও অশ্বিামাি অ্্ধ মাত্র াি দেখা যাি। েপ্ শলে 

কখালন আত্মোঘাকপ্রিিা কনলে্শ িকরলিকাঁ না; মানকসি দিজকিিাই আমালের কনলে্শয। 

কই দিজকিিা দরৌপেীলিও পূে্মাত্র াি কাঁে। অজ্জু্লন কবং অকিমনুযলি ইিা আত্মশকক্ত 

কনশ্চিিাি পকরেি িইিাকাঁে; িীমলসলন ইিা বেবৃক্ধ র িারে িইিাকাঁে; দরৌপেীলি ইিা 

ধ্্বৃক্ধ র িারে িইিালাঁ। 

সিািলে দরৌপেীর েপ্ ও দিজকিিা আরও বক্্ধ ি িইে। কিকন দুঃশাসনলি 

বকেলেন, “যকে ইন্দ্রাকে দেবগেও দিার সিাি িন, িথাকপ রাজপুলত্র রা দিালি িখনই 

ক্ষমা িকরলবন না|” িাকমিুেলি উপেক্ষ িকরিা সর্ব্্সমীলপ মুক্তিলে বকেলেন, 

“িরিবংশীিগলের ধল্্ কধক্! ক্ষত্র ধ্্জ্ঞগলের চকরত্র  কলিবালরই নি িইিা কগিালাঁ |” 

িীষ্মাকে েররুজনলি মুলখর উপর কিরস্কার িকরিা বকেলেন, “বুকঝোম—দরাে, িীষ্ম ও 

মিাত্মা কবদুলরর কিাঁুমাত্র  িত্ব নাই |” কিন্তু অবোর দিজ িিক্ষে থালি! মিািারলির 

িকব, মনু যচকরত্র -সাগলরর িে পয্যন্ত নখেপ্েবৎ দেকখলি পাইলিন। যখন িে্ 

দরৌপেীলি দবশযা বকেে, দুঃশাসন িা িার পকরলধি আি ্ে িকরলি দগে, িখন আর েপ্ 

রকিে না—িিাকধলিয হৃেি রবীিূি িইে। িখন দরৌপেী ডাকিলি োকগলেন, “িা নাথ! 

িা রমানাথ! িা ব্রজনাথ! িা দুখখনাশ! আকম দিৌরবসাগলর কনম্ন  িইিাকাঁ—আমালি 

উ্ধ ার ির!” কস্থলে িকবলত্বর চরলমাৎি ্। 

দরৌপেী স্ত্রীজাকি বকেিা িা িার হৃেলি েপ্ প্রবে, কিন্তু িা িার ধ্্জ্ঞানও অসামানয—

যখন কিকন েকপ্িা রাজমকি ী িইিা না ো িান, িখন জনমণ্ডলে িােৃশী ধ্্ানুরাকগেী 
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আলাঁ দবাধ িি না। কই প্রবে ধ্্ানুরাগই, প্রবেিার েলপ্র মানেলণ্ডর িরূপ। কই 

অসামানয ধ্্ানুরাগ, কবং দিজকিিার সকিি দসই ধ্্ানুরালগর রমেীি সাম্জসসয, 

ধৃিরালের কনিট িা িার বরগ্রিে িালে অকি সুন্দররূলপ পকরস্ফুট িইিালাঁ। দসই স্থানকট 

কি সুন্দর দয, কযকন িািা শিবার পাঠ িকরিালাঁন, কিকন িািা আর কিবার পাঠ 

িকরলেও অসুখী িইলবন না। কজনয দসই স্থানকট উ্ৃধ ি িকরোম। 

কিতি ী রাজা ধৃিরাে দুলয্যাধনলি কইরূপ কিরস্কার িকরিা সান্ত্বনাবালিয দরৌপেীলি 

িকিলেন, দি দ্রুপেিনলি! িুকম আমার কনিট িীি অকিেক ি বর প্রাথ্না ির, িুকম 

আমার সমুোি বধূগে অলপক্ষা দেষ্ঠ। 

  

“দরৌপেী িকিলেন, দি িরিিুেপ্রেীপ! যকে প্রসন্ন িইিা থালিন, িলব কই বর 

প্রোন িরুন দয, সর্ব্্ধ্্যুক্ত েীমান্ যুকধকষ্ঠর োসত্ব িইলি মুক্ত িউন। আপনার পুত্র গে 

দযন ঐ মনিীলি পনুরাি োস না বলে, আর আমার পুত্র  প্রকিকবন্ধয দযন োসপুত্র  না িি; 

দিন না, প্রকিকবন্ধয রাজপুত্র , কবলশ িঃ িূপকিগেিত্ৃি োকেি, উিার োসপুত্র িা িওিা 

কনিান্ত অকবলধি। ধৃিরাে িকিলেন, দি িেযাকে! আকম দিামার অকিো নুরূপ কই বর 

প্রোন িকরোম; কক্ষলে দিামালি আর কি বর প্রোন িকরলি ইচ্ছা িকর; িুকম কিমাত্র  

বলরর উপযুক্ত নি। 

“দরৌপেী িকিলেন, দি মিারাজ! সরথ সশরাসন িীম, ধন্জসি, নিুে ও সিলেলবর 

োসত্ব দমাচন িউি। ধৃিরাে িকিলেন, দি নকন্দকন! আকম দিামার প্রাথ্নানুরূপ বর প্রোন 

িকরোম; কক্ষলে িৃিীি বর প্রাথ্না ির। কই দুই বর োন িারা দিামার যথাথ্ সৎিার 

িরা িি নাই, িুকম ধ্্চাকরেী, আমার সমুোি পুত্র বধূগে অলপক্ষা দেষ্ঠ। 

“দরৌপেী িকিলেন, দি িগবন্! দোি ধ্্নালশর দিিু, অিকব আকম আর বর প্রাথ্না 

িকর না। আকম িৃিীি বর েইবার উপযুক্ত নকি; দযলিিু, ববলশযর কি বর, ক্ষকত্র িপত্নীর 

দুই বর, রাজার কিন বর ও ব্রাহ্মলের শি বর েওিা িত্বয। কক্ষলে আমার পকিগে 

োসত্বরূপ োরুে পাপপলে কনম্ন  িইিা পুনরাি উ্ৃধ ি িইলেন, উ িারা পুেয ি্্ানুষ্ঠান 

িারা দেলিাোি িকরলি পাকরলবন | ”  
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কইরূপ ধ্্ ও গলর্ব্্র সুসাম্জসসযই দরৌপেীচকরলত্র র রমেীিিার প্রধান উপিরে। 

যখন জিরথ িা িালি িরে মানলস িামযিবলন কিাকিনী প্রাপ্ত িলিন, িখন প্রথলম 

দরৌপেী িা িালি ধ্্াচারসঙ্গি অকিকথসমুকচি দসৌজলনয পকরিৃপ্ত িকরলি কবেক্ষে যত্ন 

িলরন; পলর জিরথ আপনার দুরকিসকন্ধ বযক্ত িরাি, বযাঘ্রীর নযাি গজ্জ্ন িকরিা 

আপনার দিলজারাকশ প্রিাশ িলরন। িা িার দসই দিলজাগর্ব্্ বচনপরম্পরা পালঠ মন 

আনন্দসাগলর িাকসলি থালি। জিরথ িািালি কনরস্ত না িইিা িা িালি বেপূর্ব্্ি 

আি ্ে িকরলি কগিা িািার সমুকচি প্রকিিে প্রাপ্ত িলিন; কযকন িীমাজ্জু্লনর পত্নী, কবং 

ধৃিদুযলম্নর িকগনী, িা িার বাহুবলে কাঁন্নমূে পােলপর নযাি মিাবীর কসনু্ধলসৌবীরাকধপকি 

িিূলে পাকিি িলিন। 

পকরলশল  জিরথ পুনর্ব্্ার বে প্রিাশ িকরিা িা িালি রলথ িুলেন; দরৌপেী দয 

আচরে িকরলেন, িািা কনিান্ত দিজকিনী বীরনারীর িায্য। কিকন বৃথা কবোপ ও কচৎিার 

কিাঁুই িকরলেন না; অনযানয স্ত্রীলোলির নযাি কিবারও অনবধান কবং কবেম্বিারী 

িাকমগলের উলেলশয িৎ্সনা িকরলেন না; দিবে িুেপুলরাকিি দধৌলমযর চরলে 

প্রকেপািপূর্ব্্ি জিরলথর রলথ আলরািে িকরলেন। পলর যখন জিরথ েৃশযমান 

পাণ্ডবকেলগর পকরচি কজজ্ঞাসা িকরলি োকগলেন, িখন কিকন জিরলথর রথস্থা িইিাও 

দযরূপ গকর্ব্্ি বচলন ও কনঃশেকচলত অবেীোক্রলম িামীকেলগর পকরচি কেলি োকগলেন, 

িািা পুনঃ পুনঃ পালঠর দযাগয। 

  

(কিিীি প্রস্তাব) 

  

েশ বৎসর িইে, বঙ্গেশ্লন আকম দরৌপেী-চকরত্র  সমালোচনা িকরিাকাঁোম। অনযানয 

আয্যনারী-চকরত্র  িইলি দরৌপেীর-চকরলত্র র দয েররুির প্রলিে, িািা যথাসাধয দেখান 

কগিাকাঁে। কিন্তু দরৌপেীর চকরলত্র র মধযগ্রকি দয িত্ত্ব, িািার দিান িথা দস সমি বো িি 

নাই। বকেবার সমি িখন উপকস্থি িি নাই। কখন দবাধ িি, দস িথাটা বো যাইলি 

পালর। 
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দস িত্ত্বটার বকিকব্িাশ বি েীকপ্তমান্—কি নারীর পঞ্চ িামী অথচ িা িালি িুেটা 

বকেিা কবলবচনা িকরবার দিান উপাি দেখা যাি না। কমন অসাম্জসলসযর সাম্জসসয দিাথা 

িইলি িইে? 

আমাকেলগর ইউলরাপীি কশক্ষলিরা ইিার বি দসাজা উতর কেিা থালিন। 

িারিব ্ীলিরা বর্ব্্র জাকি—িািাকেলগর মলধয স্ত্রীলোলির বহুকববাি প্ধ কি পূর্ব্্িালে 

প্রচকেি কাঁে, দসই িারলে পঞ্চ পাণ্ডলবর কিই পত্নী। ইউলরাপীি আচায্যবলগ্র আর 

দিান সাধয থািুি আর না থািুি, ক দেশ সম্বলন্ধ দসাজা িথােরলো বকেলি বি মজবুি। 

ইউলরাপীলিরা কলেশীি প্রাচীন গ্রি সিে কিরূপ বুলঝন, িকি লি আমালি স্প্রতকি 

কিাঁু অনুসন্ধান িকরলি িইিাকাঁে। আমার কই কবশ্বাস িইিালাঁ দয, সংস্কৃি সাকিিয কব লি 

িা িারা যািা কেকখিালাঁন, িা িালের িৃি দবে স্মৃকি েশ্ন পুরাে ইকিিাস িাবয প্রিৃকির 

অনুবাে, টীিা, সমালোচন পাঠ িরার অলপক্ষা েররুির মিাপািি সাকিিযজগলি আর 

কিাঁু িইলি পালর না; আর মূখ্িা উপকস্থি িকরবার কমন সিজ উপািও আর কিাঁুই নাই। 

কখনও অলনি বাঙ্গাকে িািা পাঠ িলরন, িা িাকেলগর সিি্ িকরবার জনয ক িথাটা 

িিি অপ্রাসকঙ্গি িইলেও আকম কেকখলি বাধয িইোম। 

সংস্কৃি গ্রলির সংখযা নাই বকেলেও িি। যি অনুসন্ধান িইলিলাঁ, িি নূিন নূিন 

গ্রি আকবষৃ্কি িইলিলাঁ। সংস্কৃি গ্রিেরকের িুেনাি, অন্তিঃ আিালর, ইউলরাপীি 

গ্রিেরকেলি গ্রি বকেলি ইচ্ছা িলর না। দযমন িস্তীর িুেনাি দটকরির, দযমন বটবৃলক্ষর 

িুেনাি উইলো, কি সাইলপ্রস, দযমন গঙ্গা কসনু্ধ দগাোবরীর িুেনাি গ্রীি িকবকেলগর 

কপ্রি পার্ব্্িী কনঝ্করেী, মিািারি বা রামািলের িুেনাি কিখাকন ইউলরাপীি িাবয 

দসইরূপ গ্রি। দবলের সংকিিা, ব্রাহ্মে, আরেযি, উপকন দ্, গৃিযসূত্র , দেৌিসূত্র , ধ্্সূত্র , 

েশ্ন, কই সিলের িা য, িার টীিা, িার িা য, পুরাে, ইকিিাস, স্মৃকি, িাবয, অেোর, 

বযািরে, গকেি দজযাকি , অকিধান, ইিযাকে নানাকবধ সংস্কৃি গ্রলি আকজও িারিব ্ 

সমাচ্ছন্ন রকিিালাঁ। কই কেকপব্ধ  অনুতরেীি প্রাচীন িত্ত্বসমুর মলধয দিাথাও ঘুোক্ষলর 

কমন িথা নাই দয, প্রাচীন আয্যকেলগর মলধয স্ত্রীলোলির বহুকববাি কাঁে। িথাকপ পাশ্চািয 

পকণ্ডলিরা কিা দরৌপেীর পঞ্চ িামীর িথা শুকনিা কস্ধ ান্ত িকরলেন দয, প্রাচীন 
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িারিব ্ীিকেলগর মলধয স্ত্রীলোিকেলগর বহুকববাি প্রচকেি কাঁে। কই জািীি কিজন 

পকণ্ডি (Fergusson সালিব) ি্ন  অট্টাকেিার প্রাচীলর দগাটািি কববস্ত্রা স্ত্রীমূকত্ দেকখিা 

কস্ধ ান্ত িকরিালাঁন দয, প্রাচীন িারিবল ্ স্ত্রীলোলিরা িাপি পকরি না—সীিা, সাকবত্র ী, 

দরৌপেী, েমিন্তী প্রিৃকি শ্বশুর িাসুলরর স্ুলখ ন্ন াবস্থাি কবচরে িকরি! িাই 

বকেলিকাঁোম—কই সিে পকণ্ডিকেলগর রচনা পাঠ িরার অলপক্ষা মিাপািি 

সাকিিযসংসালর দুে্ি। 

  

দরৌপেীর পঞ্চ িামী িইবার স্থূে িাৎপয্য কি, ক িথার মীমাংসা িকরবার আলগ 

কবচার িকরলি িি দয, ক িথাটা আলেৌ ঐকিিাকসি, না দিবে িকবিল্পনা মাত্র ? সিয 

সিযই দরৌপেীর পঞ্চ িামী কাঁে, না িকব কইরূপ সাজাইিালাঁন? মিািারলির দয 

ঐকিিাকসি কিকত আলাঁ, িািা প্রবন্ধান্তলর আকম িীিার িকরিাকাঁ ও বুঝাইিাকাঁ। কিন্তু 

মিািারলির ঐকিিাকসি কিকত আলাঁ বকেিাই দয উিার সিে িথাই ঐকিিাকসি, ইিা 

কস্ধ  িি না। যািা স্পিিঃ প্রকক্ষপ্ত, িািা ঐকিিাকসি নলি—ক িথা ি িিঃকস্ধ । কিন্তু 

দরৌপেী-চকরত্র  প্রকক্ষপ্ত বো যাি না—দরৌপেীলি েইিাই দমৌকেি মিািারি! িািা িউি—

কিন্তু দমৌকেি মিািারলির যি িথা আলাঁ, সিেই দয ঐকিিাকসি কবং সিয, ইিা 

বোও দুঃসািলসর িাজ। দয সমলি িকবই ইকিিাসলবতা, ইকিিাসলবতাও িকব, দস সমলি 

িালবযও ইকিিাস কবকমেে বি সিজ। সিয িথালি িকবর িিলপােিিকল্পি বযাপালর 

রক্জসি িরা কবকচত্র  নলি। দরৌপেী যুকধকষ্ঠলরর মকি ী কাঁলেন, ইিা না িি ঐকিিাকসি বকেিা 

িীিার িরা দগে—কিকন দয পঞ্চ পাণ্ডলবর মকি ী, ইিাও কি ঐকিিাকসি সিয বকেিা 

িীিার িকরলি িইলব? 

কই দরৌপেীর বহুকববাি কিন্ন িারিব ্ীি গ্রিসমুর মলধয িারিব ্ীি আয্যকেলগর 

মলধয স্ত্রীগলের বহুকববালির দিান কনেশ্ন পাওিা যাি না। কবধবা িইলে স্ত্রীলোি অনয 

কববাি িকরি, কমন প্রমাে পাওিা যাি। কিন্তু কি িালে দিি কিাকধি পকির িায্যা 

কাঁে, কমন প্রমাে পাওিা যাি না। িখন দেখা কগলিলাঁ দয, দিান মনুল যর প্রকি িলস্ত 

াঁিকট িকরিা দুই িলস্ত িােশ অঙু্গকে আলাঁ; িখন দেখা কগিালাঁ দয, দিান মনু য চকু্ষিীন 

িইিা জন্ম গ্রিে িলর। কমন কিকট েৃিান্ত দেকখিা কস্ধ ান্ত িরা যাি না দয, মনু যজাকির 
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িালির আঙু্গে বারকট, অথবা মনু য অন্ধ িইিা জলন্ম। দিমকন দিবকে দরৌপেীর বহুকববাি 

দেকখিা কস্ধ ান্ত িরা যাি না দয, পূলর্ব্্ আয্যনারীগে—মলধয বহুকববাি প্রথা প্রচকেি কাঁে। 

আর মিািারলিই প্রিাশ দয, করূপ প্রথা কাঁে না; দিন না, দরৌপেী সম্বলন্ধ কমন 

অলেৌকিি বযাপার দিন ঘকটে, িািার বিকিিৎ কেবার জনয মিািারিিার 

পূর্ব্্জন্মঘকটি নানাকবধ অসম্ভব রচনা িকরলি বাধয িইিালাঁন। 

কখন, যািা সমাজ মলধয কলিবালর দিাথাও কাঁে না, যািা িােৃশ সমালজ অিযন্ত 

দোিকনন্দার িারে িরূপ িইি সলন্দি নাই, িািা পাণ্ডবকেলগর নযাি দোিকবখযাি 

রাজবংলশ ঘকটবার সম্ভাবনা কাঁে না। িলব িকবর কমন কিটা িথা, িত্ত্বকবলশ লি 

পকরস্ফুট িকরবার জনয গকিিা েওিা কবকচত্র  নলি। 

গিা িথার মি, অলনিটা েক্ষে আলাঁ। দরৌপেীর পঞ্চ িামীর ঔরলস পঞ্চ পুত্র  কাঁে। 

িািারও ঔরলস দুইকট, কি কিনকট িইে না। িািারও ঔরলস িনযা িইে না। িািারও 

ঔরস কনষ্ফে দগে না। দসই পা চকট পুলত্র র মলধয দিি রাজযাকধিারী িইে না। দিিই 

বা কচিা রকিে না। সিলেই কি সমলি অশ্বিামার িলস্ত কনধন পাইে। িািারও দিান 

িায্যিাকরিা নাই। সিলেই িুরুলক্ষলত্র র যুল্ধ  কি কিবার আকসিা কিলত্র  েে বা কধিা 

যু্ধ  িকরিা চকেিা যাি। আর কিাঁুই িলর না। পক্ষান্তলর অকিমনুয, ঘলটাৎিচ, বরূবাবািন, 

দিমন জীবন্ত। 

কজজ্ঞাসা িইলি পালর, যকে দরৌপেীর পঞ্চ কববাি গিা িথাই িইে, যকে দরৌপেী 

কিা যুকধকষ্ঠলরর িায্যা কাঁলেন, িলব কি আর চাকর পাণ্ডব অকববাকিি কাঁলেন? ইিার উতর 

িকঠন বলট। 

  

িীম ও অজ্জু্লনর অনয কববাি কাঁে, ইিা আমরা জাকন। কিন্তু নিুে সিলেলবর অনয 

কববাি কাঁে, কমন িথা মিািারলি পাই না। পাই না বকেিাই দয কস্ধ ান্ত িকরলি িইলব 

দয, িা িালের অনয কববাি কাঁে না, কমন নলি। মিািারি প্রধানিঃ প্রথম কিন পাণ্ডলবর 

অথ্াৎ যুকধকষ্ঠর ও িীমাজ্জু্লনর জীবনী; অনয দুই পাণ্ডব িা িালের াঁািা মাত্র —দিবে 

িা িালের সলঙ্গ থাকিিা িাজ িলর। িা িালের অনয কববাি থাকিলে দসটা প্রলিাজনীি িথা 

নলি বকেিা মিািারিিার াঁাকিিাও যাইলি পালরন। িথাটা িােৃশ মারাত্মি নলি। 
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দরৌপেীর পঞ্চ িামী িওিার পলক্ষ আমরা উপলর দয আপকত দেখাইিাকাঁ, িািা 

অলপক্ষািৃি অলনি েররুির। 

কখন, যকে দরৌপেীর পঞ্চকববাি িকবরই িল্পনা কবলবচনা িরা যাি, িলব িকব কি 

অকিপ্রালি কমন কবস্মিিারী িল্পনার অনুবত্ী িইলেন? কবলশ  দিান গূ  অকিপ্রাি না 

থাকিলে কমন িুকটে পলথ যাইলবন দিন? িা িার অকিপ্রাি কি? পাঠি যকে ইংলরজকেলগর 

মি বলেন, “Tut! clear case of polyandry!” িলব সব িুরাইে। আর িা যকে না বলেন, 

িলব ইিার কনগূ  িত্ত্ব অনুসন্ধান িকরলি িইলব। 

দসই িত্ত্ব অনুসন্ধান িকরবার আলগ দিান কবজ্ঞ ও ে্ধ াস্পে দোলির কিকট উকক্ত 

আকম উ্ৃধ ি িকরব। িথাটা প্রচালর প্রিাকশি “িৃষ্ণচকরত্র লি” েক্ষয িকরিা উক্ত িইিালাঁ— 

“েীিৃষ্ণ মত্য শরীর ধারে পূর্ব্্ি ইিলোলি কবচরে িকরিাকাঁলেন, কিথা আমরাও 

িীিার িকর। কিন্তু মিািারিপ্রেিলনর পূব্িাে িইলিও দয, েীিৃলষ্ণ কিকট অকিমানু  

ঐশী শকক্তর আকবি্াব দোলির কবশ্বাকসি িইিাকাঁে, িািাও প্রামাকেি বকেিা দবাধ িি। 

সুিরাং প্রথম িইলিই মিািারিগ্রলিও দয দসই দবালধর কিকট অপূর্ব্্ প্রকিকবম্ব পকিলব, 

িািা আশ্চলয্যর কব ি নলি; বস্তুি— িািাই সম্ভবপর। িলব আমালের দবাধ িি, 

মিািারিরচকিিা ি্্িাণ্ড দবেবযাখযা প্রিৃকি িা িার বহুকবধ উলেলশযর মলধয অজ্জু্ন কবং 

িরালি আেশ্ নর-নারী িকরিা বে্ন িকরিালাঁন, কবং ঈশ্বলর অচে িকক্ত কবং িজ্জাি 

ঈশ্বলরর দনিৃলত্ব প্রিীকিই দয আেশ্ পুরুল র প্রিৃি বে, িািাও প্রেশ্নাথ্ নলরাতম 

েীিৃলষ্ণ কিকট কবলশ  ঐশী শকক্তলি মূকত্মিী িকরিা দেখাইবার প্রিাস পাইিালাঁন। দস 

ঐশী শকক্তকট দিান পাকথ্ব পালত্র  দিান দেলশর দিান িকব িত্ৃিই িখন ধৃি িি নাই। 

আকে িকব বা্ীকিও িািা ধকরবার দচিা িলরন নাই—মিািারিিার দসই িালজ 

অধযবসাি িকরিাকাঁলেন, কবং িািা যিেূর সম্পন্ন িইলি পালর, িিেূর সম্পন্ন 

িকরিাকাঁলেন বকেিাই, মিািারি গ্রিখাকন পঞ্চম দবে বকেিা গণ্য িই িালাঁ। ঐ ঐশী 

শকক্তর নাম ‘কনকে্প্তিা’। েীিৃষ্ণ মনু যরূপী ‘কনলে্প’ । “ * 

কই “কনলে্প” ববরাগয নলি অথবা সাধারলে যািালি “ববরাগয” বলে, িািা নলি। 

আকম ইিার ম্্ যিেূর বুকঝ, গীিা িইলি কিকট দোি উ্ৃধ ি িকরিা িািা বুঝাইলিকাঁ। 
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রাগলি কবমুতক্তস্তু কব িাকনকন্দ্রতিশ্চরন্। 

আত্মবতশযকব্লধিাত্মা প্রসােমকধগচ্ছকি|| 

আসকক্ত কবলি  রকিি কবং আত্মার বশীিূি ইকন্দ্রি সিলের িারা (ইকন্দ্রলির) কব ি 

সিে উপলিাগ িকরিা সংযিাত্মা পুরু  শাকন্ত প্রাপ্ত িলিন। 

  

————–  

*কডুলিশন দগলজট, ১৮ ববশাখ ১২৯৩।  

————–  

  

অিকব কনকে্লপ্তর পলক্ষ ইকন্দ্রি কব লির উপলিাগ বজ্জ্ন কনষ্প্রয়লিাজন। কবং বজ্জ্লন 

সংলেপই বুঝাি। বজ্জ্লনর প্রলিাজন আলাঁ, ইিালিই বুঝাি দয, ইকন্দ্রলি কখন আত্মা কেপ্ত 

আলাঁ—বজ্জ্ন কিন্ন কবলচ্ছে কখনও অসাধয। কিন্তু কযকন ইকন্দ্রি কব লির উপলিাগী 

থাকিিাও িািালি অনুরাগশূনয, কযকন দসই সিে ইকন্দ্রিলি কবকজি িকরিা অনুলষ্ঠি ি্্ 

সম্পােনাথ্ কব লির উপলিাগ িলরন, কিকনই কনকে্প্ত। িা িার আত্মার সলঙ্গ দিাগয কব ি 

আর সংকেি নলি। কিকন পাপ ও দুঃলখর অিীি। 

কইরূপ “কনলে্প” বা “অনাসঙ্গ” পকরস্ফুট িকরবার জনয কিন্দুশাস্ত্রিালররা কিটা 

দিৌশে অবেম্বন িকরিা থালিন—কনকে্প্ত বা অনাসক্তলি অকধিমাত্র াি ইকন্দ্রিলিাগয 

কব লির িারা পকরলবকিি িলরন। কই জনয মিািারলির পরবত্ী পুরােিালররা েীিৃষ্ণলি 

অসংখয বরাঙ্গনামধযবত্ী িকরিালাঁন। কই জনয িাকন্ত্র্িকেলগর সাধন প্রোেীলি কি দবশী 

ইকন্দ্রিলিাগয বস্তুর আকবি্াব। দয কই সিে মলধয যলথচ্ছা কবচরে িকরিা িািালি 

অনাসক্ত রকিে, দসই কনকে্প্ত । দরৌপেীর বহু িামীও কই জনয। দরৌপেী স্ত্রীজাকির 

অনাসঙ্গ ধল্্র মূকত্িরূকপেী। িৎিরূলপ িা িালি স্থাপন িরাই িকবর উলেশয। িাই 

গকেিার নযাি পঞ্চ পুরুল র সংসগ্যুক্তা িইিাও দরৌপেী সাবী, পাকিব্রলির পরািাষ্ঠা। 

পঞ্চ পকি দরৌপেীর কনিট কি পকি মাত্র , উপাসনার কি বস্তু, কবং ধ্্াচরলের কিমাত্র  

অকিন্ন উপেক্ষয। দযমন প্রিৃি ধ্্াত্মার কনিট বহু দেবিাও কি ঈশ্বর মাত্র —ঈশ্বরই 

জ্ঞানীর কনিট কি মাত্র  অকিন্ন উপাসয, দিমকন পঞ্চ িামী অনাসঙ্গযুক্তা দরৌপেীর কনিট 
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কি মাত্র  ধ্্াচরলের স্থে। িা িার পক্ষাপক্ষ, দিোলিে, ইিরকবলশ  নাই; কিকন গৃিিল্্ 

কনষ্কাম, কনশ্চে, কনকে্প্ত, িইিা অনুলষ্ঠি িল্্ প্রবৃত। ইিাই দরৌপেী-চকরলত্র  অসাম্জসলসযর 

সাম্জসসয। িলব ঈেৃশ ধ্্ অকিদুঃসাধনীি। মিািারিিার মিাপ্রস্থাকনি পলর্ব্্ দসটুিুও 

বুঝাইিালাঁন। িথাি িকথি িইিালাঁ দয, দরৌপেীর অজ্জু্লনর কেলি কিকঞ্চৎ পক্ষপাি কাঁে 

বকেিা কিকন দসই পাপিলে সশরীলর িগ্ালরািে িকরলি পাকরলেন না—সর্ব্্ালগ্রই 

পকথমলধয পকিিা িইলেন। 

দবাধ িি, কখন বুকঝলি পারা যাি দয, দরৌপেীর পা চ িামীর ঔরলস দিবে কি 

কিকট পুত্র  দিন? কিন্দু শাস্ত্রানুসালর পুলত্র াৎপােন ধ্্; গৃিীর িািালি কবরকি অধ্্। পুত্র  

উৎপন্ন িইলে কববাি সিে িইে; না িইলে, ধ্্ অসমূ্পে্ রকিে। কিন্তু ধল্্র দয 

প্রলিাজন, কি পুলত্র ই িািা কস্ধ  িি। কিাকধি পুলত্র র উৎপােন ধ্্ালথ্ কনষ্প্রয়লিাজনীি—

দিবে ইকন্দ্রিিৃকপ্তর িে মাত্র । কিন্তু দরৌপেী ইকন্দ্রিসুলখ কনকে্প্ত; ধল্্র প্রলিাজন কস্ধ  

িইলে, িাকমগলের সলঙ্গ িা িার ঐকন্দ্রকিি সম্বন্ধ কবকচ্ছন্ন িইে। িামীর ধ্্াথ্ দরৌপেী 

সিে িামীর ঔরলস কি কি পুত্র  গলি্ ধারে িকরলেন; িৎপলর কনলে্পবশিঃ আর 

সন্তান গলি্ ধারে িকরলেন না। িকবর িল্পনার কই িাৎপয্য।  

কই সিে িথার িাৎপয্য দবাধ িকর, দিিই কমন বুকঝলবন না দয, দয স্ত্রীলোি 

অনাসঙ্গ ধ্্ গ্রিে িকরলব, দসই পা চ াঁিকট মনু যলি িাকমলত্ব বরে িকরলব—িািা নকিলে 

ধল্্র সাধন িইলব না। িাৎপয্য কই মাত্র  দয, যািার কচতশুক্ধ  িইিালাঁ, মিাপািলি 

পকিলেও পাপ িািালি স্পশ্ িকরলি পালর না। দরৌপেীর অেৃলি যািা ঘকটিাকাঁে, 

স্ত্রীলোলির পলক্ষ দিমন মিাপাপ আর কিাঁুই নাই। কিন্তু দরৌপেীর কচতশুক্ধ  জকন্মিাকাঁে 

বকেিা, কিকন দসই মিাপাপলিও ধল্্ পকরেি িকরিাকাঁলেন। 

আকম প্রথম প্রবলন্ধ দেখাইিাকাঁ দয, দরৌপেী ধ্্বলে অিযন্ত েৃপ্তা; দস েপ্ িখন 

িখন ধ্্লিও অকিক্রম িলর। দসই েলপ্র সলঙ্গ কই ইকন্দ্রিজলির দিান অসাম্জসসয 

নাই। িলব িা িার কনষ্কাম ধ্্ সর্ব্্াঙ্গীে সমূ্পে্িা প্রাপ্ত িইিাকাঁে কি না, দস িিন্ত্র্ িথা। 
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