
!স#: ‘বীরা#না কাব*’/ ‘+সােমর !িত তারা’ ও ‘দশরেথর !িত +ককয়ী’।

(৪থ7 +সেম8ার, 9াতক বাংলা)


এক= িল> +শয়ার করা হ’+লা আমার +লখার। এখােন সামিBক বীরা#না কাব*, তথা ‘+সােমর !িত তারা’ িনেয় 
আেলাচনা আেছ। ওই িবেশষ পেHর কথামুখ বা ধরতাই, একদম KরLেত কেয়ক লাইেন +যটা আেছ, +সাম আর 
বO হPিতপQী সRেক7 , +সই অংশটা পেড় এই +লখাটা দ*ােখা। 

+বাঝার +চVা কেরা, কীভােব মাইেকল মূল পুরাণেক +ভেঙ এই নত[ ন দৃ]েকাণ আনেলন. ক*ােনা আনেলন, +সটাই বলা 
আেছ। িন^ই ইিতমেধ* ভ[ েল যাওিন, বীরা#না আসেল ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব*েক নত[ ন ভি#েত পড়া, যা উিনশ 
শতেকর নবজাগিরত মানস (অথ7াৎ মাইেকল) পড়েত +চেয়িছেলন ...‘দশরেথর !িত +ককয়ী’ পH= আিম বারবার বেলিছ, 
Kধ[মাH Tীর পH নয়। দশরথ dামী হবার পাশাপািশ রাজাও +ককয়ীর। +সই রাজার !বeনা ও !তারণার !িত 
অিভেযােগর সুর এই পেHর ছেH ছেH।

এই পেHর +শষিদেক, +যখােন +ককয়ী বারবার ‘পরম অধম7াচারী রঘ[ক[ লপিত’ ব’+ল চেলেছন, িবষয়টা gLবপেদর মেতা 
িফের িফের আসেছ, একটা গােন +যমন একটা পঙিi ঘ[ ের ঘ[ ের আেস, +সভােব, তখনও দ*ােখা, ‘পরম অধম7াচারী’ +ক?  
‘রঘ[ক[ লপিত’ !! দশরথ রথী বা আমার dামীেক নয়, আjমণ সরাসির রঘ[ক[ লেক। +সই রঘ[ক[ লিতলকেক ... এই িচkর 
এটাই সবেচেয় জরLির িবেশষl। আর এখােনই এই পH ‘নীলmেজর !িত জনা’র সে# িমেল যায়। কীভােব +মেল? জনাও 
+কবলমাH !বীেরর িপতা বা িনেজর dামী নীলmজেক অিভয[i কেরনিন। িতিন nকিফয়ৎ +চেয়েছন রাজা নীলmেজর 
কােছ। িতিন ক*ােনা তঁার একজন বীর সাহসী +যাpা !বীেরর অন*ায় মৃত[ *র বদলা িনেত nতির হেqন না? ক*ােনা উেr 
+সই হsারক, +সই খ[নীর সে#ই হাত +মলােত উদBীব িতিন? ক*ােনা এই িtরাচার? কীজন* এমন +মরLদuহীনতা? এটা 
জনার !v। আর এটা এক !জার তঁার শাসক, অলমাই=েক করা !vও। 


এই জায়গাটা একট[  +বােঝা। দু’+টা পH পাশাপািশ +রেখ পেড়া +তা।


‘দশরেথর !িত +ককয়ী’ KরL হয় একটা উৎসবমুখর পিরেবেশর িবিভw সxাবনার কথা বলেত বলেত। ক*ােনা এই 
উৎসেবর আেমজ? কী হেয়েছ নত[ ন ক’+র? দশরথ িক +কােনা য[ েp জয়ী হেয়েছন? নত[ ন +কােনা রমণী দশরথেক ত[ V 
করেত অBসর হেয়েছন? +কৗত[ কািবV +zেষ দশরথেক িবp কেরেছন +ককয়ী। +সই িব{েপর মাHা পঙিi +থেক পঙিiেত 
+বেড়েছ। অেযাধ*ার সম| বািড়র ছােদ উড়েছ জয়পতাকা, ক[ লবধ[রা ম#ল শ} বাজােqন। পুরLেষরা আন~রত। 
+কৗশল*া মিহষী দানকেম7 রত কীেসর আনে~? 

অিচেরই এই অনিভ�তার ছ�েবশ ছােড়ন +ককয়ী। আর আমরা ব[ঝেত পাির, +ককয়ীেক +দওয়া কথা দশরথ রােখনিন 
ব’+ল এই +�াভ তঁার। দশরথ কথা িদেয়িছেলন, +ককয়ীপুH ভরত +যৗবরােজ* অিভিষi হেবন। িক� +সই কথা িব�ৃত 
হেয় রাম রাজা হবার উপjম হ’+ল +ককয়ী !বeনার উ�র !ত*াশী হন। এখােন একট[  ল�* করা দরকার, বা�ীিক 
রামায়েণ আমরা ঘটনাjমটা একট[  অন*রকম +দেখিছলাম। +সটা কীরকম? 

রাজা দশরথ যখন +ককয়ীেক দু’= বর িদেত চান, +ককয়ী বেলন, িতিন পরবতী� েত kক সমেয় বর !ত*াশা করেবন। 
পরবতী� েত রামচেDর রাজা হবার সময় হ’+ল +ককয়ী ম�রার পরামেশ7 রােমর +চা� বছর বনবাস আর ভরেতর 
রাজ*ািভেষক কামনা কেরন। +সই সূেHই রােমর বনবাস আর দশরেথর ভ��দেয় মৃত[ *। িক� মাইেকল তঁার এই পেHর 
ধরতাই বা !স# উে�খকারী কথামুেখ একট[  বদেল িদেলন jমটা। কীভােব?

িতিন দ*াখােলন, দশরথ আেগই ভরতেক রাজা করার !িত�Lিত িদেয়িছেলন। আর মােহD�েণ +সই কথা ভ[ েল যান বা 
!তারণা কেরন। এই ঘটনাjম পােr +দওয়ার কারেণ +ককয়ীর অিভেযাগটা পুেরাপুির দশরেথর উপর িগেয় পড়েলা। 
দশরথেক �*াকেমল করার +য !স# সং�O ত রামায়েণ িছল, +সই িভেলেনিচত +ককয়ীেক আমরা ভ[ ললাম। এই সামান* 
পিরবত7ন বীরা#না কাব*র মূল !কে�র সে# মানানসই।

কারLর +কােনা !v থাকেল করেত পােরা এই অবিধ +দেখ। আর পHটা পেড়া একবার ভােলা ক’+র। কী কী শ� ব[ঝেত 
পারেছা না, বেলা। +যমন ধেরা শক[ sলার পেH। ‘িtরদ রদ িন�ম�ত দুয়াের দুয়ারী িtরদ’ । এটার মােন কী? ‘রদ’ মােন 
দঁাত। ‘িtরদ’ মােন? দু’+টা দঁাত যােদর। অথ7াৎ হ|ী। ‘িtরদ রদ’ মােন দুই দঁাতিবিশV !াণী তথা হািতর দঁাত। +সই হািতর 
দঁােত িন�ম�ত দুয়ােরর দুয়ারী বা !হরী িtরদ অথ7াৎ হ|ী। 




মােন, হািত হ|ীদsিন�ম�ত দুয়ােরর !হরী। 


এই ধরেণর �িক মােন�েলা জানেত চাইেল সুিবেধ। পH িতনেট পেড় একট[  জানাও। আিম ব’+ল িদই।


— অিভেষক +ঘাষাল

সহকারী অধ*াপক, বাংলা িবভাগ

কO �নাথ কেলজ


