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Uttarakanda of the Valmiki Ramayana is interpolated: A short review
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Abstract
Two of the four greatest epics of world literature have been written in India. According to popularity, the acceptance of the
Ramayana and the Mahabharata by the Iliad and the Odyssey is also ruled out. In this two great ageless epic of Indian Aryan
Culture, Ramayana’s popularity is more than that of the Mahabharata. Because of that, many people have embraced the
basic elements of their culture with the basic stories of Ramayana during the period of time. For this reason the rise of the
original Ramayana has also increased considerably. For many reasons, many critics believe that Valmiki finished his epic by
composing up to‘ Lankakanda’. In other words, the ‘Uttarakanda’ of the Ramayana is interpolated. Whereas the ‘Adikavi’
Valmiki composed the entire epic including ‘Uttarakanda’, there are many convincing proofs in the original poetry.
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Article
“নারদ কিহলা হািস, ‘ সই সত যা রিচেব তু িম,
ঘেট যা তা সব সত নেহ। কিব, তব মেনাভূ িম,
রােমর জ ান অেযাধ ার চেয় সত জেনা ।”১
স কা রামায়ণ িনেয় ভারতীয় সািহেত আনে া ােসর শষ নই। াচীন ীেস যমন ইিলয়ড ও ওিডসী
আমােদর ভারতবেষওেতমিন রামায়াণ মহাভারত সম ভারেতর দপ
প।কাল-কালা র ধের এ কাব
আপােমার ভারতবাসীর
া ও ভােলাবাসা অজন কেরেছ –িনঃসে েহ ভারতীয় মনীষার এ এক অনন
িনদশন।স বত ী পূব চতু থ শতক থেক ি তীয় শতেকর মেধ রামায়ণ রিচত হেয়িছল।২ মেন করা হয়,
মহাভারেতর মেতা রামায়ণও ব কিবর রচনা-যাঁরা তােদর কেপালকি ত রচনা িলেক আিদকিব বা ীিকর
রামায়েণ আ েগাপন কিরেয়েছন।েয কারেণ মূল রামায়েণর সােপে
চিলত রামায়েণর কেলবরও বৃি
পেয়েছ তু লনামূলকভােব অেনক বশী।আিদকিব িবরিচত এই বা ীিক রামায়ণ স

েক পি ত ও

গেবষকেদর মতিবেরােধর অ েনই।গেবষকেদর িসংহভাগ মেন কেরন-‘উ রকাে কত িল সগ আেছ
ি ’,যু কা শেষ রামমাহা আেছ,তােতই মাণ হয় য মূল এখােনই সমা ’।আিদকিবর মূলকাব
িমলনা —অেযাধ ায় িফের যাবার পর পুনরায় রামসীতার িবে েদর ঘটনা বা ীিক রচনা
কেরনিন।A.Berriedal Keith-‘Valmiki and those who improved on him’৩ – ধারণায় ব রচিয়তার
আভাস দন।এমনিক যু রাজােগাপালচারী তাঁর সংে িপত ইংেরিজ অনুবােদ স মকা
(উ রকা )
স ূণ বাদ িদেয়েছন। কননা, সীতার ি তীয় িবসজন িকছু েতই সহ করা যায়না। মা াকথা রামায়েণর
‘উ রকা ’ আিদকিব বা ীিক রিচত নয়-- ি ।
আিদকিব বা ীিক মহাকােব র থমিদেক সম রামায়ণ রচনা কের রামচ েক ব েলােক
গমন করােবন এমন
ঈি ত িদেয়েছন,---“ দশ বষসহ ািণ দশ বষশতািন চ।
রােমা রাজ মুপািস া
েলাকং যাস িত।।”৪
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অথাৎ, ইিন া ণ ভৃ িত বণচতু য়েক
ধেম িনেয়াগ কের শত ণ রাজবংশ াপন করেবন এবং এগার
হাজার বৎসর রাজ েভাগ কের ব েলােক গমন করেবন। বলাবা ল , দবিষ নারেদর এই িববরেণ ‘সীতার
বনবাস’ ভৃ িতর উে খ নই। িক তােতই িক মাণ হয় সীতার বনবাস আিদকিব বা ীিক রিচত নয় ? এ
েল মহামুিন বা ীিকর
েন ি েলাক নারদ ব েণর আকর ই া বংশজাত রামচে র আখ ান
সংি াকাের িববৃত কেরন।েদবিষ নারদ কিথত এই আখ ানভােগ ৗ বেধর ঘটনা নই –তােতই িক মাণ
হয় আিদকিব বা ীিক
ৗ বেধর ঘটনা রচনা কেরনিন—এ
ি
? যিদ ি
না হয়, তেব দবিষ
নারদ কিথত সংি
রামায়েণ সীতার বনবাস ভৃ িত অংশ িল না থাকেল বা ীিক রিচত নয় এমন ধারণা
কতটা মাণ সােপ তা অবশ ই িচে র দাবী রােখ। উপেরা
ােক উে িখত হেয়েছ রামচ আগার
হাজার বৎসর রাজ করার পর মানবলীলা সংবরণ করেবন। এই ঘটনা পুনরায় উি
হয় রামায়েণর
উ রকাে ,--“িপতামহবচঃ

া িবিন ত মহামিতঃ।

িবেবশ ব বং তজঃ শরীরং সহানুজঃ।।”৫
অথাৎ, িপতামহ
ার কথামত মহামিত রামচ কতব ি র কের ভাতৃ েণর সিহত সশরীের তাঁর
ব বেতেজ েবশ করেলন। নারদমুিন ণীত সম ঘটনাই যিদ আিদকিব বা ীিক রিচত হয়, তেব
উ রকা অবশ ই বা ীিক রিচত। কননা,
ার কথামত দবিষ নারদ কিথত সম রামচিরেতর কান
অংশই িমথ া িতপ হেব না -“ত াপ িবিদতং স ং িবিদতে ভিবষ িত।
ন ত বাগণৃতা কােব কািচদ ভিবষ িত।।”৬
অথাৎ রাম, ল ণ, সীতা এবং রা সিদেগর য সকল কাশ িকংবা অ কাশ িববরণ তামার অ াত
আেছ, তৎসম ই তামার িবিদত হেব; এই বােক কান কথাই িমথ া হেব না।
আিদকাে আেছ—
“চতু ি ংশসহ ািণ াকানামু বানৃিষঃ।
তথা সগসতা প ষ কা ািণ তেথা র ।।”৭

অথাৎ,মুিনবর ভগবান বা ীিক এই বে
থমত ছয়কা প শত সগ ও চতু িবংশিত সহ
াক এবং
শেষ উ রকা রচনা করার ঈি ত িদেয়েছন। মহা া ঋিষ বা ীিক রােমর অতীত ও ভিবষ তকাল
সং া সকল ঘটনাযু এই ব রচনা কের মুিনেবশধারী শীলবেক িদেয় রামায়ণ কীতন কিরেয়িছেলন।
আ মবাসী,যশ ী, দব শল, ধম

রাজপু

াতা য়

শীলেবর স কীিতত হেয়েছ উ রকাে । অতএব,

ইিতমেধ সীতা িবসজন স
হেয়েছ এমত মেনকরা যেত পাের, কননা সীতার বনবােসর পরই বা ীিক
আ েম শীলেবর জ হয়। আিদকিব বা ীিক িনেজই রামায়ণ রচনা কের আ মপািলত াতা য়েক িদেয়
রামায়ণ কীতন কিরেয়িছেলন,“কাব ং রামায়ণং কৃ ৎ ং সীতায়া িরতং মহৎ।
পৗল বধ ইেত বং চকার চিরত ত।।”৮
অথাৎ, চিরত ত, বা ীিক, সই দুজনেক বেদর তাতপয হণােথ রাম ও সীতার সকল চিরত স িলত
রাবণবধ নামক এই কাব শখােলন।
সুতারাং, রামায়ণ পূেবই রিচত। হয়েতা উ রকাে র সম ঘটনা ান পায়িন, অথবা স ূণতা পেয়
থাকেলও শীলেবর কােছ রামচে র পিরচয় গাপন রেখই রামায়ণ কীতন কিরেয়িছেলন। যাইেহাক,এখেনা
পয সীতার ি তীয় অি পরী ার ব ব া হয়িন িক ি তীয়বার সীতা িবসজন স
হেয়েছ—তা না হ’ ল
শীলেবর স আসেতাই না। তাঁরা য আ মলািলত আশাকির এই িবষেয় কােরা সংশয় নই। িক
জােগ, আিদকিব আ মবাসী, মুিনেবশধারী শীলবেক িদেয়ই বা রামায়ণ কীতন কিরেয়িছেলন কন? তাঁরা
যশ ী, দব শল, ধম রাজ াতা িছেলন? আিদকিব িবরিচত অপূব শাককাব অপূব বাদ য সহেযােগ
অপূব সুরসহেযােগ পিরেবশন করবার অলীক কৗশল তাঁরাই র কেরিছেলন? নািক আিদকিবর মানসজগেত
সদািবরাজমান রাম-সীতার িমলন িচর আকাি ত িছল। আমােদর উপলি করেত অসুিবধা হয় না—
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আ মলািলত মুিনেবশধারী শীলবেক িদেয় রাজসভায় অপূবসুরসহেযােগ রামায়ণ গান কীতন কিরেয়িছেলন
রামচে র মেধ সীতা িবসজন শােকাৎপাদন এবং রামায়েণর ইিতবৃ টানার জন । যাঁর দেয় সতত
রামসীতা মূিত িবদ মান িতিন এই অপূব শােকাকােব র ইিতবৃ জানেতন না – এমন অমূলক ত াশা দেয়
ান না দওয়াই য়। উ রকাে র সম ঘটনাই আিদকিব বা ীিকর সমে ঘেটিছল; রামায়েণ শীলেবর
সে র সংেযাজনই তার অকাট মাণ।
যু বসু মেন কেরন,-“যু কাে র শেষ রামায়ণ মাহা আেছ তােতই মাণ হয় য মূল
এখােনই সমা ।”৯ াচীন ও মধ যুগীয় সািহেত এমন ব
আেছ যখােন ম লসূচক সমাি
পােঠর
মাহা
িদেয় শষ হেয়েছ— যমন ম লকাব , মালাধর বসুর ‘ কৃ িবজয়’, ‘কৃ ি বাসী রামায়ণ’,
‘কাশীদাসী মহাভারত’ ইত ািদ। আিদকিব িবরিচত রামায়েণ কবল ল াকাে র শেষই যিদ রামায়ণ মাহা
থাকত, তেব রাজেশখর বসু কতৃ ক এই যুি েক শীেরাধায করা যত। িক আিদকিবর বা ীিক রামায়েণ
কবল ল াকাে র শেষই নয়— সম রামায়েণ একািধক জায়গায় ছিড়েয় আেছ রামায়ণ মাহা । যমন
আিদকাে —
“ এতদাখ ানমায়ুষং পঠ রামায়ণং নরঃ।
সপু েপৗ ঃ সগণঃ ত েগ মহীয়েত।।
পঠ ি েজা বাগৃষভ মীয়াৎ ।
স াৎ

ি েয়া ভূ িমপিত মীয়াৎ।।

বিণ জনঃ পুন ফল মীয়াৎ,
জন

শূে াহিপ মহ মীয়াৎ।।”১০

অথাৎ, িযিন এই পাপিবনাশন পিব পুন তম অি তীয় বদ প রামচিরত পাঠ কেরন, িতিন অখীল পাপ
থেক মু হন। মনুষ এই আয়ুবৃি কর রামায়ণ পাঠ করেল পু েপৗ ও দাসদাসীগেণর সিহত ইহকােল িবিবধ
সুখ ভাগাে দহত াগ কের গেলােক গ য় ব ি সমূহ কতৃ ক সৎকৃ ৎ হেয় মুিদত হন। া ণ এই
পাঠ
করেল বাগী র; ি য় পাঠ করেল ভূ পিত; বশ পাঠ করেল বািনেজ সমিধক লাভবান এবং শূ পাঠ করেল
মহ শালী হন।
এত তীত উ রকাে র শেষ রেয়েছ ‘ অথ রামায়ণ বণ িবিধ’—
“ া রামায়ণং পুন ং দদ াদব াসায় দি ণা ।
সুবণং ধনুসংযু ং বাসাংিস িবিধধািন চ।।
কণেয়াঃ
েল দদ াদ ল
ু ীয়কেমব চ।
শয াসনং তথা মুপানৎ করকং তথা।।”১১
অথাত,এই পিব রামায়ণ েন পাঠকেক ণ দি ণা, ধনু, নানা প বসন, কণযুগেল
ল অ রীয়ক,
শয া, ছ , আসন, পাদুকা, ভু িম, অ ইত ািদ ব মূল ব ািদ দান করেব।
এছাড়াও—
“আিদকাব িমদং স ং পুরা বা ীিকনা কৃ ত ।
যঃ শৃেণািত সদা ভ া স গে ৈ বীং গিত ।।
পু দারা ব ে স দঃ স িত া।
সত েমতি িদ া তু াতব ং িনয়তা িভঃ।।”১২
য ব ি ভি পূবক মহিষ বা ীিক িবরিচত এই আিদকাব রামায়ণ নেব, স িব ু েলাক া হেব। এবং
তার স দ ী পু ািদ স িতসকল পিরবিধত হেব; সুতরাং সংযতভােব এবং সত ােন বণ করা উিচত।
অতএব, যু কাে র শেষ রামায়েণর ফল িত িবষয়ক রামায়ণ মাহা আেছ বেল মূল
এখােনই সমা
এমন ধারণা মেন নওয়া যায় না।
মান বসু মহাশয় আরও বেলন- “ মূলকাব িমলনা , অেযাধ ায় িফের যাবার পর রামসীতার পুনবার
িবে দ হেয়িছল এমন কথা িতিন বা ীিক লেখনিন।”১৩ িক , িমলেনই যিদ কাব সমা হত, তাহেল িক
রামায়ণ এতবেড়া কােব র মযাদা পত? শতা ীর পর শতা ী ধের এই জনি য় আখ ান আবাল-বৃ -বিনতার

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2017, Vol 4, No.3,212-217.

215

মুেখ মুেখ সু ের গীত হত? ল াকাে র র
য়ী সং ােমর পর সীতা অি পরী া িদেয় ল ী মেয়র মেতা
ঘরকা া কের যাব ীবন সুেখকাল কাটােতন –এই যিদ আিদকিবর রামায়ণ মহাকােব র পিরসমাি হত, তেব
কাল-কালা র ধের ভারতীয় সং ৃ িতেত রামায়েণর ভাব এমন ব াপক ও গভীর হেত পারেতা না। ব ত,
রামায়ণেক অমর কােব র মযাদা িদেয়েছন িতিনই িযিন উ রকা রচনা কেরেছন। কননা, রামায়েণর
ে র জন দায়ী রামায়েণর উ রকা । য সীতার জন এত দুঃখ, এত যু এমন সুতী উদ ম, সই
সীতােক পেয়ও হারােত হল, ছাড়েত হল
ায়-এই কথাটাই তা রামায়েণর অ ঃসার। মহাভারেতও দিখ
য রাজ িনেয় এত বেড়া
ে
ঘেট গল, স রাজ িক পা েবরা ভাগ কেরিছল? সব পেয়ও সব হারােত
হল তােদর, বিরেয় পড়েলন মহা ােনর পেথ। যুে যখনই জয় পেলন রাম তখনই সীতােক ত াগ করেত
ত। কননা, ভারতীয় সং ৃ িতর মূল কথাই হল“ কমেণ বািধকারে মা ফেলষু কদাচন।
মা কমফলেহতু ভু মা ত সে াহ কমিণ।।”১৪
অথাৎ, ‘ তামার কেমই অিধকার, কদাচ কমফেল যন না হয়। কেমর ফলাথ ও হইও না; কমত ােগও বৃি
না হাক’। রামায়ণ-মহাভারেতর যু েক ধমযু

বেলেছ তা এই জন ই। তা না হেল

লাভীর সে

লাভীর য সব
মানুেষর ইিতহােস িচরকাল ঘেট আসেছ, তার সে এসকল মহাকােব র কানও
েভদ থাকেতা না। রাম-রাবেণর,
-পা েবর যুে ফেলর অিধকার নই, অিধকার কবল কেম- আর
তাই এই মাহাকােব র পিরসমাি িচ ি । রামায়ণ আমােদর এই িশ া দয়- ভােগ নয়, ত ােগই জীবেনর
সাথকতা। কিব
যথাথই বেলেছন-“রামায়েণ ভারতবষ যাহা চায় তাহা পাইয়ােছ।”১৫
রামায়েণর উ রকা য ি
নয় আিদকিব বা ীিক রিচত তা আরও কেয়ক দৃ াে দখান যেত
পাের। পূেবই উি িখত হেয়েছ দবিষ নারেদর কথামত রামচ ‘দশ বষসহ ািণ দশ বষসতািন চ’। অথাৎ,
এগার হাজার বৎসর রাজ কের রাম
েলােক ান করেবন। অথচ ল াকাে র শেষ রামচে র রাজে র
সময়কাল িনেদিশত হেয়েছ দশ হাজার বছর“সে ল ণস
াঃ সে ধমপরায়ণাঃ।
দশবষসহ ািণ রােমা রাজ মকারয়ৎ।।”১৬
অথাৎ, রােমর শাসন েণ তাঁর সুল ণস
া ধমপরায়ণ জাপু
মেন িনজ িনজ কেম িনরত থেক
ধমানু ান করত, কউই অন ায় আচরেণ বৃ হেতা না। রামচ এই েপ দশসহ বছর রাজ কেরিছেলন।
অথাৎ, রাম ল াকা পয দশ হাজার বৎসর রাজ কেরিছেলন এবং আেরা এক হাজার বৎসর রাজ
করেবন এমন ঈি ত
। আিদকিব বা ীিক রিচত মূল রামায়ণ যিদ ল াকাে শষ হ’ত, তেব বালকাে
িনেদিশত সময়ানুসাের অিতির এক হাজার বছেরর িনেদশ থাকেতা না। কননা, বালকাে িনেদিশত
রামচে র রাজে র সময়কাল এগার হাজার বৎসর। যখােন সময়কাল এেতা
িনেদশ রেয়েছ সখােন
রামায়েণর ‘পূবকিব’ ও ‘উ রকিব’র ব বধান ীকার করার িক সাথকতা আেছ ? বরং এেত অনথক
জ লতােকই য় দওয়া হয় কারা ের।
আিদকিব বা ীিক িবরিচত রামায়েণ সীতার ি তীয় িবসজন অেনক সমােলাচক মেন িনেত পােরনিন। িক
ভারতীয় সং ৃ িতর িচরকালীন আেবদেনর িদেক তািকেয় আিদকিবেক এই িবেয়াগা পিরনিতর কথা ভাবেত
হেয়িছল। য কারেণ যু কাে র পেরও আিদকিবেক রামচে র মহা ােনর ঘটনা সুেকৗশেল সংেযািজত
করাবার জন রামায়েণ উ রকাে র অবতারণা করেত হয়। সম রামায়ণ িবচরণ করেল এটা
হয় য,
রামায়েণর থম ছয়কা আমােদর যা না ভাবায়, এক উ রকাে র শােকাৎপাদন ঘটনা িল তার কেয়ক ণ
বিশ ভাবায়। জগেতর নামধন
মহাকাব ও মহাকিবেদর এ-ই এক রীিত তাঁরা একছ রচনা কের
পাঠেক িদেয় দশছ ভািবেয় নন। মহাভারেতর পিরনিতও ক একইভােব পিরক না কেরিছেলন মহিষ
বদব াস। উেদ াগপব থেক সৗি কপব পয কবল ‘যু ংেদিহ’- িক তােত আমােদর মন কাঁেদ না –যখনই
সব ত াগ কের প পা বসহ ৗপদী মহা ােনর পেথ চলেলন তখন দেয়র অকৃ ি ম ব া লতা অ ধারা
হেয় নেম আেস। সুতরাং মহিষ বদব াস িবরিচত মহাভারেতর ‘ গােরাহনপব’ বাদ িদেল মহাভারেতর য
িশ গত িত হয় – আিদকিব বা ীিক িবরিচত রামায়েণর উ রকা বাদ িদেল সই একই
সািধত হেব।
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শীলবেক িদেয় তা পিরেবশন কিরেয়িছেলন। এরপরই রামায়েণর

কৃ ত আখ ােনর সু পাত। এই ঘটনার সাযুজ পুনরায় রিচত হেয়েছ উ রকাে অ েমধ যে র সময়
রামচে র রাজসভায় শীলব কতৃ ক রামায়ণ গান কীতন সে । ঋিষ বা ীিক শীলবেক বেলন“রামস ভবন াির য ক চ
েত।
ঋি জাম তৈ ব ত

গয়ং িবেশষতঃ।।”১৭

তামরা রাজভবেন, রাজপেথ, রামচে র গৃহ ােরর িনকেট এবং য েল ঋি কগেণর স ুেখ িগেয়
পরমানে রামায়ণ গান কর। অতএব, বা ীিক সম রামায়ণ রচনা কের শীলবেক িদেয় তার কীতন
কিরেয়িছেলন। কবল শীলব জানেতা না রামচ ই তাঁেদর ঔরসজাত িপতা; প া ের রামচ ও
শীলেবর পিরচয় জানেতন না। আিদকিব কৗশলবসত শীলবেক িদেয় কবল িবংশিত সেগর গান
কিরেয়িছেলন। কৗতু হলা া
রামচ আখ ান রচিয়তার পিরচয় জানেত চাইেল শীলব জানায়“বা ীিকভগবা ক া স াে া য সংিবধ ।
...............................................................
আিদ ভৃ িত ব রাজ প সগসতািন চ।
কা ািন ষ কৃ তানীহ সা রািণ মহা ানা।।”১৮
মহারাজ,-ভগবান বা ীিক এই কােব র রচিয়তা। এই কােব আিদ থেক উ র পয সাতকাে এবং পাঁচশত
সেগ িবভ ।
এছাড়াও বালকাে িনেদিশত রামচে র এগার হাজার বছর রাজে র পর মহা ােনর কথা পুনরায়
উে িখত হেয়েছ উ রকাে “স মু াস মানাসু জাসু জগেতা বর।
রাবণস বধাকা ী মানুেষষু মেনাহদধাঃ।।
দশবষসহ ািণ দশবষশতািন চ।
ক া বাসন িনয়মং য়েমবা না পুরা।।”১৯
েভা,- জাসকলেক িবন ায় দেখ সই সনাতন আপিনই রাবণেক সংহার করবার জন একাদশ সহ
বৎসর মনুষ েলােক বাস করেবন; িনেজই এই প িনেদশপূবক মনুষ েপ ধরায় অবতীণ হেয়েছন। সুতরাং
উ রকা সেমত রামায়েণর এই একাদশ সহ বৎসেরর সুদীঘকােল রামচে র রাজে র ইিতহাস য
আিদকিব বা ীিক রিচত এেত আর িচ থাকাটা বা নীয় নয়।
সুতরাং মহাভারেতর মেতা রামায়ণ ব কিবর রচনা; আভ র মাণ বেল আিদকা ও উ রকা
পরবিতকােলর সংেযাজন; অেযাধ ায় িফের যাবার পর রাম-সীতার আবার িবে দ হেয়িছল,-এমন ঘটনা
বা ীিক রচনা কেরনিন- ইত ািদ পি তেপািষত ম েব যাঁরা সা না খাঁেজন, তাঁেদর সুিচি ত মতামেতর
সে আমরা সহমত পাষণ কির না। আিদকিব বা ীিক রামায়েণর যা িকছু খ ািত, মহ ,
,
হনেযাগ তা ও সাথকতা তার িসংহভাগ বহন কের উ রকা । সুতরাং আিদকিব এই অংেশর

উপলি করেত পােরনিন বা িতিন ই াকৃ তভােব এই অংশ বাদ িদেয়েছন- এমন অ সারশূন ধারণা িতলােধর
জন ও কাি ত নয়। কননা, বা ীিক রিচত রামায়ণ ‘ষ কা ািণ তেথা রম’- কবল ষ কা ািণ নয়।
বরং আমরা সািহিত ক বু েদব বসুর সে সহমতেপাষণ কের বলেবা– “ বা ীিক যিদ উ রকা না িলেখ
থােকন, তেব সইটু বা ীিকে িতিন নু ন। উ রকা য কিবর রচনা িতিন বা ীিক না হান, বা ীিক
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