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সংি

সার (Abstract):

মনু ষ েদেহ বসবাসকারী ষড়িরপু র অন তম কাম। ভগবান তাঁর সৃ ি েক প -ইি েয়র ারা উপেভাগ করবার জন ই মনু ষ
কেরেছন। সু তরাং, পৃ িথবীেত সৃ ি

বজায় রাখেত গেল িনঃসে েহ কােমর

েয়াজন আেছ। যেহতু কামািদ িরপু িল সহজাত, তাই

এ িলর সমূ েল িবনাশ স ব নয় এবং তা কাম ও নয়; এর দমন স ব এবং তা বা নীয়। িক
সমােজ নারীজািত অেনক

ে ই তার িশকার হেয় থােক।

বৃ ি র অবশ াবী ফল

তাঁর আয রামায়েণ িবিবধ চির

প পু

ীিত,

কাম- বৃ ি

অসংযতভােব বৃ ি

ধু তাই নয়, অসংযত মন ও ইি েয়র বশীভূ ত ব ি

পিরণাম স েক সেচতন থাকেত পাের না। অিপচ কাম-কামনা ঋি মান পু েষর
সব াসী

জািতর সৃ ি

ভেবাধেক পয

পেল

িনজকৃত কেমর

হরণ কের থােক। কােমর এই

াতৃ ীিত, প ী ীিত ও ব ু তা থেক শ তায় পিরণত কের। তাই আিদকিব বা ীিক

ও ঘটনাবলীর অনু সে

সমাজেক ইি য়াসি র িব প

িতি য়া স ে

সমু িচত িশ া িদেত এই

কালজয়ী আখ ান রচনা কেরিছেলন।

সূ চকশ

(Keywords): রামায়ণ, বা ীিক, ষ িরপু , কামিন া, ইি য়সংযম

সং ৃ েত রিচত রামায়ণ মহাকাব িবে র সবযু েগর কেয়কিট
ীক সািহেত র আদশ
১

হেত পাের। সু দূর

রচনার অ ভু । হামার রিচত ইিলয়ড ও অডীসী যমন

তীক, তমিন বা ীিক রিচত আয রামায়ণ সম

াচীনকাল ( আয সভ তা ) থেক

সবব াপী হয়িন; কননা, এমন ব ি
মু েখামু িখ হেয়েছন, তােদর মধ

ানকালাতীত

রণা িহসােব রামায়েণর জনি য় কািহনীেক

ভাব

খু ব কমই আেছন যারা বদ পাঠ কেরন আর যারাই-বা এই দু েবাধ দাশিনক

ে র

পাঠক রেয়েছন যারা স ূ ণ বদ পাঠ কেরেছন। াভািবকভােবই, মানু েষর সাং ৃ িতক ও

কািহিনেক বেছ িনেয়েছ। কবল আধ াি ক বা ধমীয় আেবদন নয়, সমকালীন সমেয় এই সকল
কািরেকরা সমাজিশ া ও নীিত িনধারেণ
রামায়ণ

হণ

েপ বদ চিচত হেয় থাকেলও সকলে িণর মানু েষর কােছ তার

আধ াি ক জগৎ এক কার শূ ন ই থেক গেছ। এই শূ ন তা পূ রণােথ িবিবধ স দায় রামায়েণর

আেছ,

িতভূ েপ গৃ িহত

কের আজও ভারেত ও বিহভারেত ( িবেশষ কের পূ ব এিশয়ায় )

অগিণত স দায় তােদর আধ াি ক, সাং ৃ িতক ও দশন িচ ার মৗল
কের এেসেছ। ইতঃপূ েব ধািমক বা আধ াি ক

ভারত চতনার

কালজয়ী জনি য়
িলর মাধ েম

পূ ণ ভূ িমকা িনেয় থাকেতন। রামায়েণ এমন দদার নীিতিশ ার কথা

য- কউ এই ব আেলািচত ে র স ু িখন হেলই তা উপলি

করেত পারেব।

কৃত অেথই একিট আদশকাব , এখােন অিধকাংশ চির ই এক বা একািধক আদেশর মূ তমান িব হ। রাম আদশ

পু , আদশ

ামী, এমনিক আদশ নৃ পিত। ল ণ আদশ
২

েপ িচি ত হেয়েছ। রামায়েণ এই চির
ব িবধ অশিন সংেকেতর

াতা, দশরথ আদশ িপতা, সীতা আদশ প ী, হনু মান আদশ সখা

িলর সগব পদচারণা ও কািহনী িবন ােসর মেধ িদেয় আিদকিব বা ীিক সমােজর

িত আমােদর বােধাদয় ঘিটেয়েছন, য ারা সমাজ

িতিনয়ত িশকার হেয় থােক। ইি য়সংযমতাই
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আিদকিব িবরিচত আয রামায়েণর একিট অন তম িশ া।
দশরথ থেক

ায় সম কাব জু েড় অসংযমতার

িত অ ু িল িনেদশ রেয়েছ।

কের শূ পণখা, দবরাজ ই , বািল, সু ীব,এবং িবেশষভােব রা সরাজ রাবণ, িযিন

মতার অতু ল শীেষ

প েছও ইি য়াসি র কারেণ শষ র া করেত পােরনিন।
আিদকিব তাঁর কােব দশরথেক ব প ীক েপ অি ত করেছন। দশরেথর িতন প ীর ( কৗশল া, কেকয়ী ও সু িম া ) মেধ
প েণ অন প ী য় থেক অতু লনীয়া িছেলন ককয় রাজকন া কেকয়ী; তার জগত ও জীবন অন প ীেদর তু লনায় ঈষৎ
াত মি ত িছল। িতন প ীই রাজকীয় জীবন-যাপন করেতন, িক তােদর মেধ কেকয়ীর জীবন শিল িছল ত । দশরথ
তার কিন া প ীেক ঈষৎ আলাদাভােবও দখেতন।

ধু তা’ই নয়, মহাকিবও ককয় রাজকন ার

িত একটু

বিশ

আেলাকপাত কেরেছন, তেব একথাও অ ীকার করা যােব না য, রামায়েণর সরল ও ঋজু ঘটনাবলীর ক ণ পিরণিতর জন
কেকয়ীর ভূ িমকা িছল মূ খ । যাইেহাক, দশরথ পৗঢ়ে
অন ান প ীরা তার

উপনীত হেয়ও কেকয়ীর

িত অত

আস

িছেলন, স-কারেণই

ভাবশািলতার কােছ এেকবাের িফেক হেয় গেছ। ভরতমাতােকও দিখ এই সু বণ সু েযােগর পূ ণ

স বহার করেত। িতিন জানেতন দশরথ তার

িতই বিশ আস , কােজই তার বাি ত

ত াশােক িতিন কােনা

কােরই

অ ীকার করেত পারেবন না।
রামায়েণ কেকয়ীর বর াি র জন

দবাসু েরর যু ে

আেরাগ লাভ করার ঘটনা কায-কারণসূ ে

দশরেথর আহত হওয়া এবং কেকয়ীর

িথত। িক

সবা-

ষার মাধ েম

এই ঘটনার অ রােল অিদকিব বৃ বয়েস সু রী যু বিত প ীর

িত

অবাধ ইি য়াসি র কুফল স েক আমােদর সেচতন কেরন। আয রামায়েণর ‘আরণ কাে ’ বনবািসনী সবা সু র সীতার
একািকে র সু েযাগ িনেয় মু িনেবশধারী রা সরাজ রাবণ কৗতু হলী হেয় জনক-নি নীর পিরচয় জানেত চাইেল সীতা িপতৃ কুল
ও

রকুেলর পিরচয় দন; এবং দশরেথর বৃ

বয়েস কিন া প ীর

িত কামাসি ই পু েদর

িত তার ি চািরতা এবং

আজেকর এই দু ঃসহ বনবােসর কারণ েপ িতপ কেরন --“কামা

মহারাজঃ িপতা দশরথঃ য় ।
৩

কেকয াঃ ি য়কামাথং তং রামং নাভ েষচয়ৎ ।।”
‘আমার

র কামাত মহারাজ দশরথ, কেকয়ীর ি য়সাধনােথ তাদৃ শ

দশরেথর এই প পাতদু প ী ীিত এবং পু েদর
গিহত আচরণেক িতিন

ঢ় ভাষায় কটা

ণবান রামচ েক রাজপেদ অিভিষ

করেলন না’।

িত তার অিবচার সু িম ান ন ল ণ সহ করেত পােরনিন; িপতার এই

কেরেছন। এবং পু েশােক িবলাপরতা রামজননী কৗশল ােক

েবাধ িদেয়

দীনভােব বেলন-“ ন রাচেত মমােপ তদােয য াঘেবা বন ।
ত া রাজ ি য়ং গে ৎ ি েয়া বাক বশং গতঃ।।
িবপরীত
নৃ পঃ িকিমব ন

বৃ

িবষৈয়

ধিষতঃ।

য়াে াদ মানঃ সম থঃ।।”৪

‘আেয ! এেত আমারও অিভ িচ হয় না য রঘু ন ন রাম, ীেলােকর কথায় রাজ
িবপরীত বু ি
পােরন?’

ও িবষয়াকৃ -িচ

; িবেশষতঃ উিন বৃ

পিরত াগ কের বেন যান। রাজা দশরথ

হেয় কামু ক হেয়েছন; সু তরাং উিন

ীেলােকর কথায় িকনা করেত

16 ইি য়সংযেমর িশ া ও রামায়ণঃ একিট আেলাচনা

বলাই বা ল , আয রামায়েণর পাঠকেদর কােছ ল েণর এই ি ধাহীন
কেকয়ীর

িত অে র মেতা আস

িছেলন, তা তার ীকােরাি েত

ীকােরাি

যথাথ বেলই মেন হেব। দশরথ য

—

“িচরং খলু ময়া পােপ ং পােপনািভরি তা।
অ ানাদু পস

ার ু

নী যথা।।

রমমাণ য়া সা ং মৃ তু ং াং নািভল েয় ।
বােলা রহিস হে ন কৃ সপিমবা
‘ হ পাপমেনারেথ! আিম তামােক
অ ানতাবশতঃ

শ-দািয়নী জানেত না পের ক সংল র ু র ন ায় িচরকাল র া কেরিছ। য প বালক

ীড়া করবার মানেস িনজন

েদেশ হাত িদেয় কৃ সপেক

জানেত না পের আিম রমণাথী হেয় তামােক
সই প কেকয়ীর

ৃশ ।।”৫
শ কের সই প তামােক

শ কেরিছ। অথাৎ, বালক যমন সপেক

িত আসি বশতঃ িতিন মৃ তু র অধীন হেয়েছন। ধু তাই নয়, বৃ

ীয় মৃ তু

প

শ কের কাল ােস পিতত হয়,

বয়েস িবপরীত বু ি বশতঃ িনজকৃত

িন নীয় কােজর িনেজই সমােলাচনা কেরেছন--“বািলেশা বত কামা া রাজা দশরেথা ভৃ শ ।
ীকৃেত যঃ ি য়ং পু ং বনং
‘সু তারাং সকল লােকই অবশ আমােক রাজা দশরথ অত
রামেক বেন

াপিয়ষ িত।।”৬

বু ি হীন ও কামতৎপর; কননা, িতিন রমণীর জন ি য় তনয়

রণ করেলন; এই প বেল িন া করেত পাের’। স ত কারেণ িপতার এই িন নীয় কােজর জন রামচ

িহতািভলাসী সু িম ান ন তােক বধেযাগ বা ব নেযাগ করেতও সংশয়

কাশ কেরিন---

“ াৎসািহেতাহয়ং কেকয া স ে া যিদ নঃ িপতা।
অিম ভূ েতা িনঃশ ং বধ তাং বধ তামিপ।।”৭
‘অতএব যিদ আমােদর িপতা রাজা দশরথ, ভরতেক রাজ -দান িবষেয় কেকয়ী কতৃ ক উৎসািহত হেয় স
সে

িচে

আমােদর

শ র ন ায় ব বহার কেরন, তেব িতিনও আমােদর বধেযাগ বা ব নেযাগ হেবন’। সু তরাং রামায়েণ কায-কারণসূ ে

ককয়-রাজকন ার বর াি র উে খ থাকেলও বৃ

িপতার িবপরীত বু ি জিনত কারেণ কৗশল ান ন রামচ েক চৗ

দু ঃসহ বনবাস ালা ভাগ করেত হেয়েছ। িপতৃ কৃত পােপর
হেয়িছেলন। সমােজ তখন ব িববাহ রীিত
বনবােস থাকাকালীন

ায়ি ে র জন ই যন

রামচ

বছর

জীেতি য় হেয় আিবভূ ত

চিলত (দশরথ ব প ীক িছেলন) থাকা সে ও িতিন একপ ীক িছেলন এবং

চয পালন করেতন।

রামায়েণ দবরাজ ইে র

স

মূ ল কািহনীর সে

তমনভােব স িকত নয়; িক

কায-কারণসূ ে

অিভশাপ ও অহল ার শাপেমাচন সেবাপির ভগবান িব ু র মানব েপ ধরায় অবতীণ হওয়ার তািগদেক ব
এত তীত গৗতম-অহল া-ইে র উপাখ ােনর মেধ িদেয় আিদকিব বা ীিক সমাজ পির
কেরেছন। ইি য়াসি র পিরণাম এতটাই ভয় র য, এর করাল াস থেক মনু ষ
রহাই পায় না। িব ািম মু িন বালক

রামচ

ভগবান গৗতেমর
েণ বৃ ি

কেরেছ।

ীকরেণর িদেক আমােদর ইি ত

জািত থেক

কের দব- দবী কউই

ও ল ণেক অসংযত নর-নারীর ক ণ পিরণিত স েক সেচতন করেত

গৗতম ও অহল া উপাখ ান িনেয়িছেলন। িব ািম

মু িন কতৃ ক কিথত উপাখ ানিট এই প – একিদন গৗতেমর অবতমােন
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সময় বােধ, শচীপিত সহ া

মেহ , তাঁর বশ ধারণপূ বক অহল ার কােছ িগেয় তােক বলেলন, ‘সু মধ েম! তু িম

স েমািচত অল াের সি ত হেয় আছ, সু তরাং তামার সে
িবিহতকােলর

স ম করেত আমার বাসনা হে , রমণাথী ব ি

তী া করেত পাের না’। অহল া তােক গৗতম- বশধারী সহ া

ই

বেল জানেত পেরও দু বুি েহতু

িদব রমেণ কুতূ হলবশতঃ এই প কম করেত অিভ ায় করেলন। অন র িতিন পূ ণমেনারথা হেয় সু রে
“ অথা বীৎ সু রে
কৃতাথাি

সু রে

েক বলেলন,--

ং কৃতােথনা রা না।
গ

‘ েভা সু রবর! আিম কৃতাথ হলাম! এখন শী এখান থেক
“ আ ানং মা

রিতিবষেয়

েভা।।”৮

িমতঃ

ান কেরা এবং---

দেবশ স থা র

গৗরবাৎ।”৯

‘সব কাের আমার ও আপনার গৗরব র া কর’। একইসে মেহ ও হাসেত হাসেত বলেলন; ‘ সু ে ািণ! আিম তামার
অতীব পিরতু

হেয়িছ ; আিম য

ান থেক এেসিছ সখােন চললাম’। মেহ

িত

এই প অহল ার সে স ম কের গৗতেমর

ভেয় ব ভােব স র পণশালা থেক বরেলই সু রাসু রগেণর দু রাধষণীয়, তপবল সমি ত এবং অনেলর ন ায় দীি শালী
মু িনবর গৗতমেক তীেথাদেক

ান কের সিমৎ ও কুশ সং হপূবক আ েম

পের সই সদাচারী মু িন দু বৃ সহ া েক আ েবশধারী দশেন ু
“ মম

েবশ করেত দেখ

ও িবষ বদন হেলন।

হেয় তাঁেক বলেলন--

পং সমা ায় কৃতবানিস দু েত।
১০

অক ব িমদং য াি ফল ং ভিবষ িস।।”
‘ র দু মেত! যেহতু তু ই আমার

প ধারণ কের এই অকতব কম কেরিছ , এতএব তু ই অ েকাষিবহীন হিব। অতঃপর

মহিষ গৗতম, ইে র এই অব া দেখ ভাযােকও অিভশাপ িদেলন-“ বাতভ া িনরাহারা তপ ী ভ শািয়নী।
অদৃ শ া স ভূ তানামা েমহি
‘ র দু বেত! তু ই এই আ েম ব সহ

বিসষ িস।।”১১

বৎসর িনরাহারা, বাতভ া, ভ শািয়নী ও সম

বাস করিব’। যখন এই ঘার বেন দীনদয়াল দশরথন ন

ািণর অদৃ শ া হেয় অনু তাপ কের

রামচে র আগমন ঘটেব তখনই সই জীেতি য় পু ষেক

আিতথ কের লাভ- মাহবিজতা হেয় ীয় প লাভ কের পু ্নরায় ভগবান গৗতেমর শরণাপ হেত পারেব।
সু তরাং, অসংযমী নারী ও পু ষ উভয়ই সমােজর চােখ সমেদােষ দু ; সমান িন নীয় – তা স দবই হ’ক আর মানু ষই
হ’ক। কােজই মহিষ গৗতম এই িন নীয় আচরেণর শাি

প উভয়েকই শাপ

কেরেছন। অিপচ ইি য়াসি জিনত

পাপাচারীর (অহল া, ভগবান গৗতেমর প ী িযিন দব ণ সমৃ া দবী) শাপেমাচেন মানব পী জীেতি য় পু ষ
ক ণার

েয়াজন হেয়েছ। আিদকিব বা ীিক এই উপাখ ােনর মেধ িদেয়

রামচে র

রামচ েক বাল বয়েসই ইি য়সংযমতার িশ া

িদেয় এর িনদা ণ পিরণিত স েক যমন সতক কেরেছন তমিন সমাজেক পির

ীকরেণর দায়ভারও হণ কেরেছন।

রামায়েণ সীতা হরেণর নপেথ উে খেযাগ ভূ িমকা িছল রাবণভিগনী শূ পণখার। দাি কতা ও অ ানতাবশতঃ িব বান ন
রাবণ শূ পণখার ামীেক বধ করেল শাকাকুলা ভিগনীেক সা না িদেয় বেলন-“অলং বৎেস

িদ া ত ন ভতব

স শঃ ।।

18 ইি য়সংযেমর িশ া ও রামায়ণঃ একিট আেলাচনা
দানমান সাৈদ াং তাষিয়ষ ািম য তঃ।”১২
‘বৎেস! এখন িবলাপ করা বৃ থা, সু তরাং তু িম ব ু -বা ব
এবং

ভৃ িত কাউেক ভয় না কের

াপূ বক

মণ কেরা। দান, মান

সাদ ারা য পূ বক আিম তামার সে াষ িবধান করেবা’। এইভােব কাম িপণী িবকটাকৃিত রা সী শূ পণখার আ া

িতপালেন িনেয়ািজত হেয়েছ তারই মাতৃ ে য়

াতা রা স খর। এই শূ র রা স দ কারেণ কাম পী রা সেদর

রাবণভিগনীর আেদশ পালন করেতা। সই খর সখােন িন
বসত করেত লাগেলা। িক

ঘটনাচে

েক রাজ

ভু হেয়

াপন করেলা এবং শূ পণখাও সই দ ককানেন

শূ পণখা বনবাসী দশরথন েনর মু েখামু িখ হেল রামায়ণ কািহনীর আমূ ল পিরবতন

সূ িচত হয়। শূ পণখা সই দবতু ল রােমর কােছ িগেয় তাঁেক দখেলা এবং প পে র ন ায় আেয়াতেলাচন,উ বদন, গজগামী,
জটাম লধারী, রাজল ণযু , ই ীবর-শ াম, ক েপাপম, মেহ তু ল – ভাবশালী ও অত

বলবান, মহাবা সু কুমার রামেক

দেখ কামপীিড়তা হল-“বভূ েবে াপমং দৃ া রা সী কামেমািহতা।
”১৩

সু মু খং দু ু খী রামং বৃ মধ ং মেহাদরী।।
অতঃপর রাবণভিগনী কাম িপণী শূ পণখা অত
কেরন। এবং স দশরথন েনর

িত অত

গেবর সে িনজ বংশ পিরচয় ও
আসি বশতঃ

ভাবশািলতা স েক রামচ েক অবিহত

থম দশেনই তাঁেক পিতে বরণ কেরেছ , স-কথাও অকপেট

ীকার কেরেছ। এমনিক িববাহ পরবতী জীবেন বীযবতী রাবণভিগনীর সে

যেথ

ভাগসব

জীবন যাপেনর

াব

করেতও কুি ত হন না-“ ততঃ প তশৃ ািণ বনািন িবিবধািন চ।
পশ

সহ ময়া কামী দ কা িবচিরষ িস।।”১৪

যাইেহাক, সামািজক িবিধিনেষধই হ’ক আর প ীর

িত অকৃি ম ভােলাবাসােহতু ব প ীে র দাষবশতই হ’ক, রাম

িব বানি নী শূ পণখােক িকছু েতই আমল িদেলন না। অগত া রাবণভিগনীেক অন পেথর স ান িনেত হল। স উপলি
করেলা সীতার

িত রােমর অত িধক আসি ই তার

িত অবেহলার অন তম কারণ। কােজই জনকনি নী সীতােক ভ ণ

করেল তার সম- িতেযািগনীর অবসান ঘটেব। যমন ভাবনা তমনই কম, কাম িপণী শূ পণখা সীতােক ভ ণ করেত গেল,
এই িন নীয় কােজর জন তার অ িবকৃিত করা হয়। শূ পণখা তার গিহত কােজর জন এই দ িবধানেক
হণ না কের বরং
যু ে

ায়ি

িহসােব

িতিহংসাপরায়ণা হেয় উঠেলন। অতঃপর িতিন তার সবায় িনেয়ািজত খর ও দূ ষণেক রােমর িব ে

েরািচত করেত থােকন। অিন া সে ও ভিগনীর দপ ও আ হনেনর শপেথর কারেণ তারা অগত া যু ে

হন এবং পরািজত হেয় িনহত হন।

প-দশনজিনত এই ভাগ- লালু পতাই শূ পণখা এবং একইসে

যেত বাধ

রা সরাজ রাবেণর

জীবেন কাল হেয় এেসিছল।
খর-দূ ষণ ও ি িশরা রা সী যু ে
িবিবধ উপােয় যু ে

িনহত হেল শূ পণখা সেহাদর

াতা রাবণেক মহাপরা মশালী রাম-ল ণ াতা েয়র

েরািচত করেত থােক। িক রাবণ, ভিগনীর এই অিভেযােগ কােনা সে াষজনক

থেম রাবেণর ভাগসব

চিরে র পিরচয় িদেয় শাসক িহসােব তার অেযাগ তার কথা বেল।

অদূ রদশী শাসক য অিচেরই িসংহাসনচু ত হেব স উে গও ব

কেরন--

“পরাবম া িবষেয়ষু স বা ন দশকাল িবভাগত িবৎ।
অযু বু ি

ণেদাষিন েয় িবপ রােজ া নিচরাি পৎস েস।।”১৫

িত

িতি য়া না করেল,

ধু তা’ই নয়, তার মেতা
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‘তু িম অেন র অবমাননাকারী, িবষয়াস , দশকালিবভােগ অসমথ এবং ণেদাষ-িনণেয় িচ িনেবেশ অসমথ; অতএব অিচেরই
তু িম িবপ

ও রাজ চু ত হেব’। অতঃপর িব বানি নী শূ পণখা

কােছ জনকনি নী সীতার ভু বনেমািহনী েপর সূ ািত-সূ
আসি বশতঃ ভিগনী িন েহর
রাবেণরই উপযু

িতেশাধ িনেত পাের।

স-কথাও িনি ধায় ব

াতােক উে িজত করেত

বল

কেরেছ--

াঘনীয় দহা, িব ৃ ত-জঘনা,

িব িপতা হেয়েছ স-কথাও অত

িত

ধু তা’ই নয়, সীতার মেতা অনু পম লাবণ ময়ী সু রী য কবল

তবানু পা ভায া সা
কবল আপনারই ভাযা হবার উপযু

ছু ড়
ঁ েলন; িতিন রাবেণর

বণনা িদেত লাগেলন, যােত ভাগেলালু প াতা সীতার

“ সা সু শীলা বপু ঃ াঘ া

‘পৃ িথবীেত অনু পম-লাবণ বতী,

া

পা ী’। অিপচ শূ পণখা
খেদর সে

েপণা িতমা ভু িব।
তস াঃ পিতবর।।”১৬
স বদনা এবং পীন ও উ ত পেয়াধরা সই সু শীলা সীতা
য়ং সীতােক রাবেণর প ী দাবী করেত িগেয়-ই য এই প

কাশ কেরন। ফলতঃ কামাচারী রাবণ সীতার অতূ ল

হেয় তাঁেক হরণ কেরন; যার অবশ াবী ফল রামায়েণ রাম-রাবেণর যু

প- বেণ উ

এবং রাবণবধ।

আিদকিব বা ীিক িবরিচত আয রামায়েণ বালী-সু ীব যু কথাও একিট

পূ ণ অংশ, যখােন বািলর দু বুি বশতঃ িতিন

রাজ চু ত ও িনহত হেয়িছেলন। সু ীেবর জ

াতা বালী িপতার অত

ভি

াতার মেধ শ তার স ক তির হয়, তার নপেথ রেয়েছ সু ীব-প ী

করেতন, িক

য-অিনবায কারেণ দু ই

হাস

মােক হরণ। উপাখ ানিট এই প – মহােতজা দু ু িভ-নামক অসু েরর জ পু
বালীর শ তা জে িছল। একিদন রাে
যথারীিত যু

িছেলন। সু ীব িনেজও তােক অিতশয়
মায়াবীর সে

সকেল িনি ত হেল সই মায়াবী রা স বািলেক যু ে

স ায় সি ত হেল সু ীব সৗহাদবশতঃ দাদার স

অিত দু গম এক বৃ হৎ িববরমেধ সেবেগ

নন। অব া

েবশ কের। বালী শ েক গতমেধ

তী ার পর সই গত থেক সেফনর

িনগত হেত দেখ অত

র ারা গত ার

করেলন; এবং শাকাকূল হেয়

রাজ ািভেষককারী আমাত গণেক বঁেধ িতর ার করেত লাগেলন। সু ীব
িত

অিপ বালী মম
জ

াতােক সবা-

ষা করার

না িদেয় তােক যৎপিরনাি গালম

ায় তার

তী ায় থাকেব। সু ীব এক-

াতা বালীেক িনহত মেন কের এক

করেলন। এবং িতিন
দেখ

ানগরীেত িফের
ে

রাজ শাসনও

ােধ আর েলাচন হেয়

িচে িনেজর রাজমু কুট ারা তার পাদ

শ কের

স হেলন না,--

“ন া পাদাবহং তস মু কুেটনা

এখন কথা হল, সু ীব তা বালীেক

হেয়

দু ঃিখত হন; কননা তখন কবল গজনকারী

করেত লাগেলন। এ-িদেক বালী মায়াবী রা সেক বধ কের সু ীবেক রােজ অিভিষ
কাশ করেলন, তথািপ স াতার

ােধ আর

াতার উদকি য়া স াদন কের িকি

এেলন। অতঃপর ম ীগণ ও সভাসেদরা বালীর অবতমােন সু ীবেক রাজ ািভিষ

দীনতা

আ ান কেরন। বালী

েবশ করেত দেখ

অসু েরর গজন িনই তার কণেগাচর হি ল। সু ীব এই সকল অশনীসংেকত ারা
পবত মাণ

কের

িতকূল বু েঝ সই মায়াবী অসু র তৃ ণাবত

াতােক বলেলন, যতিদন না স শ িনধন কের িফের আসেছ ততিদন সু ীব গত াের
বৎসরকাল

এক রমণীেক ক

াধা

ৃ শং

েভা।

সাদং চকার সঃ।।”১৭

ত ািশত রাজ িফিরেয় িদেত রাজী িছেলন এবং পূ েব মেতাই ভৃ েত র ন ায়

িত িতও িদেয়িছেলন। এত সে ও বানররাজ বালী সু ীবেক উ রীয়টু কু নওয়ার সু েযাগ
কের িবতািড়ত করেলন -“এবমু া তু মাং ত বে ৈণেকন বানরঃ।

20 ইি য়সংযেমর িশ া ও রামায়ণঃ একিট আেলাচনা
তদা িন াসয়ামাস বালী িবগতসা সঃ।।”১৮
মা াকথা, কামাচারী বালী সু ীবপ ী
তােক িনবাসন দন। রােজ র

মার

িত আসি বশতঃ

াতােক তার ি য়তমা প ীর সাহচয থেক বি ত কের

িত সু ীেবর কােনা লাভ িছল না; কবল ি য়তমা প ীেক হািরেয় িতিন প ীহারা রামচে র

মেতাই দু ঃখী িছেলন -“ঋষ মূ কং িগিরবরং ভায াহরণদু ঃিখত ।
িবে াহি

দু রাধষং বািলনঃ কারণা ের।।”১৯

‘আিম ভাযাহরণ বশতই দু ঃিখত হেয় তার ভেয় সাগর ও বন পিরেবি ত সম
ঋষ মূ কনামক পবেত
রামচ

ভু ম ল পির মণ কেরিছ, অবেশেষ এই

িব হেয়িছ’।

ও সু ীব উভেয় রাজ এবং ি য়তমা প ী হািরেয় বনবাসী হেয়িছেলন; এবং

েত েকই প ীিবেয়াগজিনত দু ঃেখ

দু ঃখী িছেলন। কােজই সু ীব ও রাম উভেয় প ী অে ষেণ যত আ িরকতা দখােবন, কামাচারী বানররাজ বালীর কাছ থেক
সই সহেযািগতা পাওয়া যত িকনা সে হ িছল। স-কারেণ সু ীেবর তু লনায় বানররাজ বালী অেপ াকৃত বীযশালী হওয়া
সে ও আদশগতভােব কামাচারী বালীেক রাম কখেনাই িনেজর িহতাকা

ী বা দাসর মেন করেত পােরনিন, বালীও সই

িব াসেযাগ তা উৎপাদন করেত ব থ িছেলন। কােজই, রাম ি য়তমা প ী সীতার অে ষেণ প ীহারা, রাজ হারা সু ীবেকই
দাসর মেন কেরিছেলন। অিপচ রণদু মদ বালীেক অন ায় যু ে
িহসােব রাম তার (বালী) ভিগনীসম

াতৃ বধূ র

কন বধ করা হল, বালীর এই খেদাি র যু ি সংগত কারণ

িত ইি য়াসি র পাপকমেকই দায়ী কেরেছ --

“তেদতৎ কারণং পশ যদথং ং ময়া হতঃ।
াতু ব িস ভায ায়াং ত া ধ ং সনাতন ।।
অস

ং ধরমাণস সু ীবস মহা নঃ।

মায়াং ব েস কামাৎ ু ষায়াং পাপক কৃৎ।।
ত ব তীতস ত ধ াৎ কামবৃ স বানর।
াতৃ ভায ািভমেষহি

দে াহয়ং

২০

িতপািদতঃ।।”

‘আিম য কারেণ তামােক বধ কেরিছ, সই কারণ এই দখ; তু িম সনাতন ধম পিরত াগ কের কিন
অিভগমন কেরছ। কিপবর! এই মহা া সু ীব তামার কিন
কামপরবশ হেয় এর জীিবতাব ােতই তার
হেয়ছ; তামার কিন

াতার প ীেত

াতা, অতএব এর প ী তামার পু বধূ তু ল া; িক

ীেত উপগত, সু তরাং িনতা

ইি য়পরত , সনাতন-ধম

াতৃ -ভাযাগমন অপরােধ আিম তামার এই প দ িবধান কেরিছ। এছাড়াও

তু িম

এবং পাপাচারী

ৃিতশাে উে খ আেছ --

“ ঔরসীং ভিগনীং বািপ ভায াং বাপ নু জস যঃ।
চেরত নরঃ কামা স দে া বধঃ

ৃতঃ।।”২১

বানররাজ বালী কতৃ ক রাজ চু ত সু ীব প ী ও রাজ হারা হেয় বনবাসী হেয়িছেলন। সু ীব মহাপরা মশালী রামেক প ী
অে ষেণ সহায়তা করেব এবং দশরথন ন রাম সু ীেবর হারােনা রাজ ও প ীেক িফিরেয় দবার যাবতীয় ব ব া করেব।
িক বালী াতা সু ীব িসংহাসেন আসীন হেয় এতটাই ভাগসব জীবন-যাপেন ম থােকন য, িতিন পূব- িত িত বমালু ম
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ভু েল গেলন। সীতার অে ষেণর জন সু ীেবর দওয়া িনধািরত সময় (বষাকাল ) পিরেয় গেলও তার প
কার সে াষজনক উেদ ােগর ব ব া না দখেত পেয় ল ণ অত
ধান অনু চেররা তােক ল েণর

াধ এবং আগমবৃ া

ম িছেলন য, তােদর কথার তা কােনা
ও

চরেদর তার-ই িব ে

থেক কােনা

কাপাি ত হেয় সু ীেবর আলেয় যান। সু ীেবর

ধান

াপন করেলও িতিন তারার (বালীপ ী ) সে এতটাই িবহারসু েখ

ই িদেলন-ই না, উপর

ল েণর অসমেয় আগমেনর কারণ িহসােব সভাসদ

চ া কারী ও িছ াে ষী মেন করেলন,--“ ন ম দু

া তং িকি

ািপ ম দু রনু ি ত ।

ল েণা রাঘব াতা ু ঃ িকিমিত িচ েয়।।
অসু ি মমািমৈ িনত ম রদিশিভঃ।
ািবেতা রাঘবানু জঃ।।”২২

মম দাষানস ূ তা
‘আিম রামেক কােনা দু বাক বিলিন এবং তাঁর কােনা

শকর দু াযও কিরিন; তেব রােমর

াতা ল ণ আমার

িত ু

হেলন কন? সু তরাং আমার মেন হয় য, আমার অপমানকারী এবং শতত িছ াে ষী শ গণ সই ল ণেক আমার অস ূ ত
দাষ দিখেয় থাকেব’। অথচ আমরা অনায়ােসই উপলি
উ েযাগকােলর সম িকছু ই বমালু ম ভু েল িগেয়িছেলন, তােক
যাইেহাক, ল ণ সই অ ঃপু র মেধ
এবং অ রসংযু

করেত পাির য, বানরবীর

িন

প জ াশে

িচ ই তার চােখ পড়ল – সখােন সমতাল, পাদ

নেত পেলন এবং সখােন িবিবধাকারা

ীসকল দখেত পেলন। এরপর মহাবীর ল ণ নূ পূর এবং কা ীরব
িতবাদ

চতু িদক আেলািড়ত করেলন।

অব ায় থেক বতমান

রণ করাবার জন ই ল েণর এই অসমেয় আগমন।

েবশ করেল কবল ভাগ-ল ণযু

ত ীগীতসমাকীণ সু মধু র

ম

েন অিতশয়

ভাবতই পিরি িত

ু

হেয় এই ভাগসব

িতকূল বু েঝ সু ীব

কমলেলাচন ল েণর মু েখামু িখ হেত বেলন। এখােন আিদকিব তারার য িচ

প- যৗবন গিবতা সু রী
পাপকেমর

য়াত বালীপ ী তারােক

এঁেকেছন তােত তার ভাগসব

জীবনেকই

দ ািতত কেরেছ,-“ সা

ল ী মদিব লা ী

ল কা ী ণেহমসূ া।
সল ণা ল ণসি ধানং
২৩

জগাম তারা নিমতা যি ঃ।।”
‘যার দহযি

নভাের অবনত, চরণ য় মদজন অলসতায় িবচিলত এবং মধু পানজন নয়নযু গল চ ল, সই

ভল ণ

ল বানকা ী এবং হমসূ ধািরণী তারা, সু ীেবর িনেয়াগানু সাের ল েণর কােছ গেলন’। যাইেহাক, সু িম ান ন ল েণর
কােছ

িত িতব

সু ীেবর এ- হন ইি য়পরায়নতা মােটও সে াষ িবধান করেত পােরিন, স কারেণ িতিন তারার কােছ

কামাচারী সু ীেবর এই িন নীয় আচরেণর যৎপিরনাি িতর ার কেরেছন,-“ িকময়ং কামবৃ ে লু ধ াথসং হঃ।
ভ া ভ ৃ িহেত যু ে

ন চবমববু ধ েস।।

ন িচ য়িত রাজ থং সাহ া

শাকপরায়ণা ।

22 ইি য়সংযেমর িশ া ও রামায়ণঃ একিট আেলাচনা
সামন পিরষ াের কামেমেবাপেসবেত।।”২৪
‘ভতৃ িহতকািরণী! তামার পিত সু ীব কাম বৃ ি

অবল ন কের য, ধম ও অথেলাপ করেত বেসেছ, তা িক তু িম জান না?

িতিন রােজ র ি রতার জন সামান পািরষদবেগ পিরবৃ ত হেয় অনু ণ কামেসবা করেছন; িক আমরা য শােক িনম হেয়
আিছ স-িবষেয় একবারও িচ া করেছ না’। অথাৎ, কিপবর সু ীব কামাস

হেয় ি য়জেনর

ারা আব

কারেণ চারমাস পের শরৎকােল রামপ ী সীতার অে ষেনর কথা বমালু ম ভু েল িগেয়িছেলন। িক
িত িতভ কারী ইি য়াস

িছেলন, সই
তারা(বালীপ ী),

সু ীেবর প াবল ন কের সু িম ান ন ল ণেক কােমর সব াসী অবশ াবী পিরণিতর কথা

বেলন,-“ন কামতে তব বু ি রি
ং ব যথা মনু বশং

স ঃ।

ন দশকােলৗ িহ যথাথধে া
২৫

অেব েত কামরিত নু ষ ঃ।।”
‘অথাৎ, মানু েষরা কামাস

যখােন দশ,কাল, ধম এবং িবষেয় িবেবচনা করেত পাের না, এমনিক যখন ধম এবং তেপািন

মহিষরাও কামাত হেয় ভাযাসু েখ িবেমািহত হন, তখন ভাবতঃ চ ল, এই বানরজািত কিপরাজ ীসে াগসু েখ কন ম হেব
না’?
বা ীিক রামায়েণর ‘সু রকাে ’ অেশাককানেন সীতা-হনূ মান কেথাপকথন
চারণকােল ছ েবশী ই পু

জয় কােকর ঘটনািট ব

সে

জনকনি নী সীতা তাঁর পূ ব ৃিত

কেরন। একিদন সীতা তাঁর ি য়তম পিতর সে নানািবধ ফুলরািশর

সৗরেভ আেমািদত পাবতীয় উপবন সকল উপেভাগ কের িব াম করেল ; এক কাক মাংসািভলাসী হেয় তাঁর ন েয় চ ু ারা
আঘাত করিছল। সীতা নানা উপায় অবল ন কের তােক িনবািরত করবার চ া করেলও সই বািলেভাজী কাক সই

ােনই

লীন হেয় রইল, িকছু েতই অন ােন গল না। সীতা তখন লি তা হেলন এবং ভ েলালু প কাক কতৃ ক িবদািরত হেয় রােমর
শরণাপ হেলন। মহাবা রাম জনকনি নীর ব ঃ েল

ত দেখ িবষধর সেপর ন ায় িনঃ াস পিরত াগপূ বক বলেলন,--

“ কন ত নাগনােসা
কঃ

িব তং ব না র ।

ীড়িত সেরােষণ প বে ণ ভািগনা।।”২৬

পের ইত তঃ িনরী ণ কের সীতার অিভমু েখ অবি ত র ময় তী নখরযু
ানীে

মহাবা

রাম

ােধ দভমু ি

থেক একিট দভ িনেয় ম পূ ত কের

জয় কােকর িদেক িনে প করেলন। আকাশ পেথ িনি
কাক িবিবধগিত অবল ন কের সত েলাক পয
মহিষগণ এবং

াে

যাজন করেলন এবং কপট পী

সই দভকিট কােকর িপছু িপছু ধািবত হেল পির াণািভলাসী

মণ করেলা। িক , কপট পী কােকর িন নীয় কােজর জন িনজ িপতা,

ার কােছও আ য় না পেয় শরণাগতবৎসল রােমর শরণাপ হেলন। রাম দয়াপরবশ হেয় জয় কাকেক

াণ র া করেলন বেট, িক এই গিহত আচরেণর দ
এইভােবই কামীর

প ীবর কাকেক (জয় ) দখেত পেলন। পের

প তার ডান চাখ িবন করেলন। আিদকিব তাঁর আয রামায়েণ

পদশনজিনত পােপর সু কিঠন শাি িবধান কেরেছন।

আিদকিব বা ীিক তাঁর আয রামায়েণ িব বান ন রাবণেক এঁেকেছন ইি য়েভাগেলালু পতার চূ ড়া
(কাম,

তীক েপ। ষড়িরপু র

াধ, লাভ, মাহ,মদ ও মাৎসয ) কােরা হাত থেকই িতিন রহাই পানিন; এর মেধ ইি য়াসি র

িত তার অেমাঘ
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আকষণ িছল। তাই িবজয়ীর গেব
নারীেদরেক

গ-মত-পাতাল যখােনই িতিন আিধপত িব ার করেতন, সখানকার অসহায় সু রী

অপহরণ কের তােদর সে

জারকের িমিলত হেতন,--“ িনব মানঃ সং ে া রাবণঃ স দু রা বা ।
জে পিথ নের িষেদবদানবকন কাঃ।।

দশনীয়াং িহ যাং র ঃকন াং ীং বাথ পশ িত।
েরাধ সঃ।।”২৭

া ব ু জনং তস া িবমােন তাং
দু রাচারী রাবণ কবল এই কন ােদর হরণ কেরই স

থাকেতন না, তােদর ি য় আ ীয়- জনেদর িনমমভােব হত া

করেতন। অথচ পাপাচারী রাবণ, তার এই অপকেমর জন িব ু মা

অনু েশাচনা বাধ করেতন না। এই কন ারা তােদর

ি য়জনেদর হািরেয় সবদা িবলাপ করেতন এবং পিত িভ অন পু েষ পিত প আচরণ করেতও পরা ু খ িছেলন; িক
দু বৃ

রাবণ এই অসহায় কন ােদর সে

অত াচাের অতী হেয় রা

সবদা কামেভােগ িল

থাকেতন। যাইেহাক, রাবেণর এই যেথ

কাম বৃ ি

ও

মানা কন ারা রাবেণর মৃ তু কামনা কের,-“ ইদং সদৃ শং ক

পরদারািভমশন ।

য ােদষ পরক াসু রমেত রা সাধমঃ।।
ত াৈ
‘এই পর ীহরণ িবসদৃ শ কম, িক

ীকৃেতৈনব বধং

া িত দু িতঃ।”২৮

এই রা সাধম পরকীয়া রমণীেতই রমণ করেছ; সু তরাং দু মিত রা স

ীর কায ারাই

বধ লাভ করেব’। সই পিত ণা রমণীরা এই প বলেল, আকােশ দু ু িভ-সকল বাজেত থােক এবং স িতসূ চক পু
হেত থােক। কামাচারী রাবণ এইভােব সু চির া, পিত তা

ীগণ কতৃ ক এককােল অিভশ

বৃ ি

হেয় তজিবহীন ব ি র ন ায়

ভাহীন এবং িবমনা হেলন।
রা সরাজ রাবেণর কাম বৃ ি

এতটাই দু দমনীয় িছল য, িতিন িনেজর

াতৃ বধূ েক পয

বলাৎকার করেত কুি ত হনিন।

একিদন র া নানা অল াের ভূ িষতা হেয় কুেবরন ন নলকুেবেরর উে েশ অিভসািরকা হেল, রাবণ তাঁর পথ আটেক দন;
এবং র ার হাজােরা অনু নয় িবনয় অ াহ কের িন ু রভােব িমিলত হন এবং যেথ া ধষণ কেরন,-“ পিতর রসাং নাি ন চক ীপির হঃ।
এবমু া স তাং রে া িনেবশ চ িশলাতেল।।
কামেভাগািভসংরে া মথু নােয়াপচ েম।
সা িবমু া তেতা র া
‘ সই রা স রাবণ এইকথা বেল কামেভােগ অত

মাল িবভূ ষণা।।”২৯

আস

হেয় পড়েলন। তখন রাবণ, র ােক িশলাতেল রেখ রিত-সে াগ

করবার উপ ম করল। সই র া, সে াগ শষ হেল মু ি

পল। তখন কুসু মশািলনী লতা যমন বায়ু েবেগ আেলািড়ত হেয়

সৗ যিবহীনা হয়, র া সই প সৗ যিবহীনা হল’। কুেবরন ন ি য়তমা র ার তাদৃ শ অব া দেখ মু হূতকাল মেধ
রাবেণর দু ায যেন অত

কাপাি ত হন এবং রাবেণর উে েশ িনদা ণ শাপ দন,-“অকামা তন য া ং বলা ে

ধিষতা।।

24 ইি য়সংযেমর িশ া ও রামায়ণঃ একিট আেলাচনা
ত াৎ স যু বতীমন াং নাকামামু পযাস িত।
যদা হ কামাং কামাে া ধষিয়ষ িত যািষত ।।
মু া তু স ধা তস শকলীভিবতা তদা।”৩০
‘ভে ! তু িম অকামা হেলও যখন স তামােক বল ারা

ধিষত কেরেছ, তখন স অপরা অকামা কােনা যু বতী কািমনীেক

আর সে াগ করেত পারেব না। যখন স মদন-পীিড়ত হেয় অকামা নারীেক ধিষতা করেব, তখনই তার ম ক স ধা িবভ
হেয় পড়েব’। আর এটাই িছল কামাচারী রাবেণর ইি য়াসি জিনত পাপাচােরর চূ ড়া
সীতােক অপহরণ করেলও তার সে
নানাভােব

েলাভন এবং ভীিত

ক ণ পিরনিত। এই কারেণ রাবণ

িমিলত হেত পােরিন। অেশাককানেন জনকনি নীেক বি নী কের চড়ীেদর িদেয়

দশন করােনা হত, যােত সীতা রাবেণর সে

ায় িমিলত হেত চান।

রামায়েণ বদবতী উপাখ ানিটও দু বৃ াচারী রাবেণর ইি য়- ভাগলালসার এক মাইল ফলক। মহিষ কুশ জ আজীবন
বদাভ াস অনু শীলেনর পু র ার

প বদবতী-নােম এক অপূ ব

এই সবা সু র কন ােক ভগবান িব ু র হে
িহসােব

িণন কন া-স ােনর অিধকারী হন। িতিন চেয়িছেলন তার

সমাপণ করেবন; সই কারেণ য , র

হণ কেরনিন। এ-িদেক দানব শ ু কুশ েজর এই অিভ ােয় স

দব- কাউেকই কন ার বাগদ া

হেত না পের তােক িন ারত অব ায় বধ

কেরন এবং তার শাকাকূলা সহধিমণী সহমরেণ যান। িন পায়া বদবতী িপতার অিভ ায়েক ফল সু করেত ঘারতর
অরেণ কেঠার তপস ায় িনরত হেলন; ঘটনাচে

রাবণ বদবতীর স ু িখন হেল িতিন এই কন ার

িত আস

হেয় পেড়ন।

কুশ জনি নী বদবতী বারংবার ভগবান িব ু েক তার পিত েপ বরণ করবার কথা বলেলও রাবণ তােত িব ু মা কণপাত
করেলন না। অিপচ এই ঘার যৗবেন তপি নীর বশ ধারণ কের স য যৗবেনর িব

াচারণ করেছ, স কথাও ব

কেরন। ধু তা’ই নয়, তার মেতা বীযশালী পু ষ য ি ভু বেন দু লভ স কথাও জািহর কের বলেত শানা যায়,-“ বীেয ণ তপসা চব ভােগন চ বেলন চ।
স ময়া না সেমা ভে যং ং কাময়েসহ েন।।”৩১
যাইেহাক, ভগবান িব ু স েক দু বৃ াচারী রাবেণর কটূ ি

কুশ জনি নী বদবতীেক সে াষ িবধান করেত পােরিন; এবং

িতিন রাবেণর ভেবাধ স েক সেচতন করেল রাবণ তার কশ আকষণ কের ধষণা কেরন,-“ এবমু

য়া ত

বদবত া িনশাচরঃ।

মু েজষু চ তাং কন াং করাে ণ তদা
অতঃপর, কৃ মৃ গচম পিরধানা বদবতী িনেজই কাপাি ত হেয় তার নখরযু

ৃশৎ।।”৩২
হােত সম

কশিনচয় কেট ফেলন এবং

দু বৃ াচারী রাবেণর ারা ধিষতা হেয় তােক অিভশ কেরন,-“ য া ু ধিষতা চাহং য়া পাপা না বেন।
ত া ব বধাথং িহ সমু ৎপৎস ত হং পু নঃ।।”৩৩
‘তু ই পাপা া হেয়, কশ
জ

শ ারা বনমােঝ আমােক ধিষত কেরিছ ; অতএব তার বেধর জন আিম পু নরায় ধরাধােম

হণ করব’। অথাৎ, সত যু েগর বদবতীই

তাযু েগ অেযানীস ূ তা জনকনি নী সীতা েপ আিবভূ ত হেয়িছেলন।

িব বান ন রাবেণর সংযমতার অভাব-ই সীতা হরেণর কারণ; যার অবশ াবী পিরণিত রাম-রাবেণর যু
সংহার।

এবং রাবণ
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যাইেহাক, রাবণ ছেল-বেল- কৗশেল সীতােক অপহরণ করেলও নলকুেবর কতৃ ক অিভশ হওয়ায় জনকনি নীেক িতিন ধষণা
করেত পােরনিন। সই কারেণ সীতােক অেশাককানেন বি নী কের এক বৎসর সময় িদেয়িছেলন, এই সময়কােলর মেধ
সীতা
জ

ায় রাবেণর সে

িমিলত হেত না চাইেল তাঁেক হত া করা হেব বেল জািনেয় দওয়া হয়। পিরণামদশী িবভীষণ

াতা রাবেণর এই িন নীয় কােজর সমােলাচনা কের তােক সু পেথ আনবার চ া কেরও িবফল হন। কননা, রাবণ

িছেলন অসংযত আ া ও মেনর বশীভূ ত, স-কারেণ িতিন আে াপলি েত অ ম িছেলন। গীতায় ভগবান
পরমভ

কৃ

তাঁর

তথা সখা অজু নেক উপেদশ িদেয় বেলেছন,-“ অসংযতা না যােগা দু াপ ইিত ম মিতঃ।
বশ া না তু যততা শেক াবা মু পাযতঃ।।”৩৪

‘অসংযত িচ -ব ি র পে

আ -উপলি

দু াপ । িক যার মন সংযত এবং িযিন যথাথ উপায় অবল ন কের মনেক বশ

করবার চ া কেরন, িতিন অবশ ই িসি
নপেথ রাবেণর অসংযত কাম-

লাভ কেরন। তাই, রাবণবেধর পর িবলাপরতা মে াদরী রা সকুল

ংেসর

াধজিনত ব সনেকই দায়ী কেরেছন,-“ কামে াধসমু ে ন ব সেনন
িনবৃ

সি না।

ৎকৃেত নাথঃ সাহয়ং মূ লহেরা মহা ।।
৩৫

য়া কৃতিমদং স মনাথং রা সং কুল ।।”

‘ তামারই কামে াধজিনত ব সেন আমােদর সমূ েল উে দকর এই িবমষ অনথ ঘটল। তু িম এই রা সকুল অনাথ করেল’।
রামায়ণ এক ব আেলািচত ও ব িবতিকত

। কাল-কালা র ধের ব িবধজািত তােদর আধ াি ক ও সাং ৃ িতক আদান-

দােনর মাধ ম িহসােব রামায়েণর চচা করেতন। আিদকিব তাঁর আয রামায়েণ িবিবধ চির ও ঘটনার অনু সে ইি য়াসি র
শাচনীয় পিরণাম স েক সমকািলন সমাজেক য িশ া িদেয়েছন, তা আজও সমানভােব

াসি ক।

াচীন আয-সং ৃ িত

যিদন তার বীর েক িবসজন িদেয় ভাগবাদী আদেশর কােছ আ সমাপণ কেরিছল সিদন ভারতবষ বিহশ র কােছ
ধরাশায়ী হেয়িছল; কালীদােসর কাল এবং ভারতবেষর মধ যু েগর ইিতহাস আমােদর এই সা ই দয়। বা ীিক মূ লত
ভাগবাদী জীবনাদেশর

িত িবতৃ

িছেলন,এবং ভারতীয় সং ৃ িতর মূ ল কথাই– ভােগ নয়; ত ােগই জীবেনর

সাথকতা। স-কারেণ ভারতীয় উপমহােদেশর কালজয়ী দু ই মহাকােব র পিরসমাি ও হেয়েছ মহা
রামায়েণ রাবণবেধর কারণ
অ িতেরাধ আসি

কৃত

ােনর পেথ। সু তরাং,

প তার অহংকার, দাি কতা ও যু ি য়তােক যতই দায়ী করা হাক না কন, নারীজািতর

এবং ভাগবাদী জীবনাদেশ িব াসই রা সকুল

ীকরেণর য িশ া িদেয়েছন, জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ সকল

িত

ংেসর মূ ল কারণ। আযকিব তাঁর রামায়েণ সমাজেক

িণর মানু েষর সমান িব াসেযাগ তা ও

াসি কতা আজও

অজন কের চেলেছ।
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