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Bhabani Nath’s ‘Ramayana’:An Experimental Analysis of An Uncomposed Manuscript
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Abstract
“Realizing the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sanskrit and vernacular literature from destruction
and disappearance from India, Viswa-Bharati has undertaken to collect, edit and utilize them for public benefit… it
is needless to say that any old manuscripts sent to us that have a literary or historical importance, will be gratefully
received by our institution and preserved in Viswa-Bharati.” (RabindraNath Tagore, ‘Letter to editor in quest of rate
manuscripts’, 2nd February, 1923 A.D) Tagore’s this comment is an undisputed truth in the ancient hand written
manuscripts of late, Bhabaninath’s manuscripts ‘RAMAYANA’ of Bengali Ramayana enriched the history of
Bengali literature. The study of manuscriptology in the middle period is very colorful. In Sanskrit literature, Balmiki
is well established while the study of Ramayana is concerned where Krittibasa is famous in Bengali literature
studding Ramayana. Of course, it is true that Bhabaninath’s entertaining creative talent took him to a famous
position.Bhabaninath’s ‘RAMAYANA’ is an in-depth analysis of an unread manuscript. The ancient manuscripts
bear the identity of national unity. In respect of 17th centaury social life the significant of Bhabaninath’s
‘RAMAYANA’ on Ramayana is undeniable. This translation of Ramayana in the middle period is a modern edition
consequently; Bhabaninath became the founder of the new edition of Ramayana. After Krittibas, he is well
establishment as the second famous poet. The Ramayana Manuscript of ‘RAMAYANA’ by Bhabaninath’s favourite
in the Bengali literature. The present study is automatic consequential approaches of analystic perspective of explain
the issue in a more comprehensive way.
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Article

াচীন ভারতীয় আযভাষার সময়কােল যখন সং ৃ ত ভাষায় রামায়ণ মহাভারত
ধম
বৃ ি

িল রিচত হেয়িছল তখন থেকই পু রাণ কািহিনর
পেত থােক। রামায়ণ কািহিনর

ভৃ িত

িত মানু েষর আকষণেবাধ উ েরা র

ে ও তার ব ািত ম ঘেটিন। যু গা রকাল

থেক

কিবকুলিতলক বা ীিকর রামায়ণ কািহিনর জনি য়তা আজেকর এই একিবংশ শতা ীর ি তীয়
দশেকও কােনা অংেশ

াস পায়িন। বলাবা ল

য, যু গা র অিত ম কের রামায়ণ কািহিন

এখেনা জনসমাজিচে সমান মযাদায় অিধি ত। আর ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ এর
কািহিনর জনি য়তা অ ু ।

ে ও রামায়ণ
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আেলাচনা করেত গেলই বে র কিব কৃি বােসর নােমাে খ অপিরহায হেয়

পেড়। এককথায় রামায়ণ মােনই কৃি বাসী রামায়ণ এই ভাবনাই জনসমােজ সত । িক
কৃি বােসর পেরই রামায়ণ রিচয়তা ভবানীনাথ িবেশষভােব উে খেযাগ । এই কিব এতিদন ধের
লাকচ ু র আড়ােলই রেয় গেলন। কৃি বােসর জনি য়তা বাঙািল-অবাঙািল িনিবেশেষ সকেলর
কােছই সমতু ল । িক

ভবানীনাথ কৃি বােসর তু লনায় জনি য়তার িদক থেক খু ব বিশ দু বল

িছেলন না। ভবানীনােথর নােম
জনি য়তার পিরচেয়র

া

হ িলিখত খি ত পু িথর িবশালতা ও ব াি

ভবনীনােথর

মাণবাহী।

অনু বাদমূ লক বাংলা রামায়েণর সবািদক পু িথ কৃি বােসর নােমই পাওয়া যায়। আর কৃি বােসর
পেরই ি তীয় জনি য় কিব ভবনীনােথর পু িথ সংখ ায় বিশ। তাঁর কাব

গাটা ব েদশ জু েড়

জনি য় িছল। ধু উ রব বা ি পু রা অ েলই নয়, মালদহ এমনিক সু দূর

হ অ ল থেকও

ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ এর পু িথ আিব ৃ ত হেয়েছ। ভূ েদব চৗধু রী তাঁর ‘বাংলা সািহেত র ইিতকথা’
থম পযায়, (পৃ া-২৮৪, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, পু নমু ণ-২০০৯ ি .) ে ভবানীনাথ স ে
উ

কথাই বেলেছন। িতিন িলেখেছন:
“ ভবানীদাস িবরিচত ‘ল ণিদি জয়’ ‘শ

িদি জয়’, ‘রােমর

গােরাহন’ ইত ািদ িবিভ

পালাকােব র একািধক পু িথ পাওয়া গেছ।... ভবানীদােসর ভিণতাযু
এমনিক সু দূর

কােব র পু িথ মালদহ,

হ অ ল থেকও আিব ৃ ত হেয়েছ। এর থেকই কিবর জনি য়তার িনঃসংশয়

মাণ পাওয়া যায়।”
বতমান বাংলােদেশও ভবানীনােথর রামায়েণর ব খি ত পু িথ সংরি ত রেয়েছ, সু তরাং সম
অিবভ

ব েদশ জু েড় য কিবর এত জনি য়তা নই কিবর ‘রামায়ণ’ পু িথর

অবশ

ীকায।
রামায়ণেক আমােদর িচ ন ও মনন থেক কােনাভােবই পৃ থক করা স ব নয়। িক নই
তােত। সম

মানব জীবনকথা, এক একজন ব ি

আঁেতর কথা পয
রামকথােক একসূ ে

রামায়ণ থেক পাওয়া যায়।
গঁেথিছেলন, িক

িবেশেষর
কৃতপে

ত

পিরচয়, মানু েষর মেনর

সই কান সু দূর অতীেত বা ীিক

আজও যার আবহ কেট যায়িন; বর

চেলেছ। তারপর সই কািহিন যু গা রকাল ধের এক মহান আদেশর
পিরচািলত করেছ। ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ এর

উ েরা র বেড়ই
তীক হেয় সমাজেক

ে একথা সবাংেশ সত । এই কিব পূ বসু রীেদর
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ভািবত হেয়েছন িঠকই; িক

ারা খািনকটা
িদেক ভবানীনাথ
কৃতপে

ভািবত হন িন। িতিন
ভবানীনাথ স ূ ণ

পৗরািণক চির নামগত সাদৃ শ ছাড়া আর কােনা

কৃতই রামলীলার নবিনমাতা।

কীয়তায় তাঁর রামায়ণ রচনা কেরেছন। িক

যু গল ণেক কােনাভােবই অ াহ করা চেল না। সািহেত র
ইিতহােসর
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ার

তবু ও যখােন

হেয়ই অেনক সময় সমাজ-

প অনু স ান করেত হয়। সমাজেক বাদ িদেয় লখক িকভােব তাঁর সািহত রচনা

করেবন? যিদও সািহত হেলা লখেকর ক না শি

এবং তঃ ূ ত দয় ভাবনার

কাশ। তবু ও

সখান থেক সমাজ-ইিতহােসর পিরচয় পাঠক খু েজ বর কেরন। আর এই অনু স ােনর মাধ েম
সািহত

থেক সমকালীন সমাজেক জানা যায়। ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ পু িথ থেকও কিবর

সময়কােলর সামািজক ইিতহাস স

েক ধারনা করা যায়।

ভবানীনাথ য সমােজ বেস িলেখেছন সই সমাজ িছল অরাজকতায় পূ ণ। যু -িব হ, অশাি ,
রাজৈনিতক উ ান-পতন, তার ফল িতেত শি ত মানবজীবন এই িছল স দশ শতা ীর
সামািজক বাতাবরণ। এই পিরেবেশ ভবানীনাথ তাঁর রচনার মাধ েম যু গ জীবনিচ েকই যন
ভাষা প িদেয়েছন। দশ জয় ও িনজ আিধপত িব ার তখনকার সমেয় সমাজপিতেদর মেধ িছল
িবলািসতা। ফেল রাজ জেয়র মাধ েম এই সম

তথ েকই পিরেবশন কেরেছন কাব মাধু য েণ।

কৃি বাস যভােব তাঁর রামকথা িনমাণ কেরেছন তা থেক অেনকটা

ত ভােব ভবানীনাথ

তাঁর ‘রামায়ণ’ রচনা কেরেছন। কৃি বােসর কািহিনেত সব েলা চির ই আমােদর িচরপিরিচত
বাঙািল ঘেরর মানু ষ। ঘটনা পর রাগত চির
সম

বাঙািল জীবনিচে র অনু কূল।

িতিন তাঁর সৃ

াতে

ভা র। রাম, ল ণ, ভরত, শ

িতিট চির েকই কিব র -মাংেসর

িবেশষত চ কলা চির
ি তীয়

ভবানীনাথ তা ৠথেক ব দূের সের এেসেছন।

চির েলােক বাঙািল জীবেনর ছায়ায় ফু িটেয় তু লেলও তারা দূ বল নন।

ਜ਼িত੫ চিরই যু েগাপেযাগী ও ব ি
চ কলা, হনু ম

িক

িলর মু েখর কথা, তােদর আেবগ, ভাব, িববতন

ী। ল ণ যু

িনমােণ কিব িনজ
করেত

িতভার

ােণা ােপ পূ ণ মানু ষ কের তু েলেছন।
ত তা দিখেয়েছন। চ কলা ল েণর

বিরেয় তেপাবেন ই নি নী চ কলােক

কােমা ািদত হেয় পেড়ন। পরবতীেত ল ণ চ কলােক িবেয় কের যু
আেসন এবং দু ই

ী সহ দা

, সীতা, ঊিমলা,

দেখ মু

ও

শেষ অেযাধ ায় িফের

ত জীবন যাপণ কেরন। এই কািহিন অন কােনা রামায়েণ নই।

চ কলার উপখ ান ভবানীনােথর স ূ ণ িনজ সৃ ি ।
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িছল। তাই তখনকার

সময় জনি য় কােনা কিবর রচনা ব জন সমাদৃ ত হেয় জনসংেযাগ ও জনমেনার েনর মাধ ম
িহসােব অনু কৃত হেতা। য রচনা যত বিশ আ াদ িছল সই রচনা তত বিশ অনু িলিপকরেদর
মাধ েম িলিপকৃত হেতা। িলিপকরেদর ারা

ণ াহী রাজা িকংবা অমাত বা পৃ েপাষক সই মূ ল

পু িথর অনু িলিপ কিরেয় িনেতন। ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ পু িথর
পু িথর িবিভ

অংশ িবিভ

িলিপকেরর

ে ও এর ব িত ম ঘেটিন।

ারা জনি য়তা অনু যায়ী িলিপকৃত হেয় অসংখ

পালাকােব র উ ব ঘিটেয়েছ। পিরসংখ ান অনু সাের ভবানীনােথর পু িথর
রামায়ণ সািহেত র ি তীয় জনি য় কিব িহসােব তাঁেক বাংলা সািহেত
‘মু িদর দাকান হইেত রাজার

াসাদ পয

া

সংখ া থেকই

ীকৃিত দওয়া যায়।

সব ই তাহার সমান সমাদর’- রামায়ণ স ে

রবী নােথর এই ব ব অিবসংবািদত সত । কােনা এক কা িনক কািহিন, তার িবষয়, চির
ঘটনার পার যতা িকভােব অি -ম ায় িনিষ
পাে র
তার

হেয় যেত পাের তাঁর

ও

মাণ রামায়ণ। ান-কাল-

ি েত রামকািহিন যু গা র ধের নব প পির হ কের চেলেছ ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’
কৃ উদাহরণ। সািহেত র ইিতহাস

সন, দীেন
ে । দীেনশ চ

সন

েণতাগণ, যমন: অিসতকুমার বে াপাধ ায়, সু কুমার

মু খরা ভবানীনােথর জনি য়তার িনঃসংশয়
সন মহাশয় তাঁর ‘ব ভাষা ও সািহত ’

ে র

মাণ িদেয় গেছন তাঁেদর
থম খে র (স াদনা-

অিসতকুমার বে াপাধ ায়, পি মব রাজ পু ক পষদ, নবম সং রণ, আগ , ১৯৮৬ ি .) ৫০৮
পৃ ায় বেলেছন ‘ল ণিদি জয়’ এর কথা। সখােন িতিন িলেখেছন:
“ ভবানীদাস-িবরিচত ল ণ-িদি জয়। ভবানীদাস জয়চ
পু ক রচনা কেরন। ল ণ, ভরত ও শ

নামক কােনা রাজার আেদেশ এই

অনু ি ত নানা দশিবজেয়র বৃ া

এই কােব িলিখত

হইয়ােছ।”
এই ‘ল ণ িদি জয়’ বতমােন

া

মূ ল পু িথর তৃ তীয় অধ ায়। আবার অধ াপক ও িবিশ

পি ত সু কুমার সন তাঁর ‘বা ালা সািহেত র ইিতহাস’

ে র ি তীয় খে র (আন

পাবিলশাস,

নবম মু ণ, জ , ১৪১৭ ব া ) ১০৬ পৃ ায় বেলেছন:
“ “ ি জ” অথবা “ পি ত” ভবানীনােথর রামকথা অধ া -রামায়ণ অনু সরেণ লখা। ভবানীনাথ
স বত ভু লু য়া ( নায়াখািলর
(“সদস

ত ) রাজা জয়চে র (নামা ের জগৎমািণেক র) সভাপি ত

া ণ”) িছেলন। তাঁহার মু েখ পু রাণ কথা

কিরয়ািছেলন।”

িনয়া রাজা তাহােক

িলিখেত অনু েরাধ
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জাতীয় জীবন ও চতেন অিভিষ

হেয় রামায়ণ কািহিনর ব

ব াি

ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ এর উে খ করা যায়। রামায়েণর গভীর
িবে ষণা ক দৃ ি েকান থেক কিবরা তু েল ধেরন। বা ব
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ও নবিনমাণ স ে

ািথত ভাবনােক িবিভ

ি ত অনু যায়ী রামায়ণ কািহিনর

নবিনিমিত ল ণীয় ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ পু িথেত। এখােন ভবানীনাথ বা ীিকেক যমন অনু করণ
িকংবা অনু সরণ কেরনিন, তমিন কৃি বাসেকও নয়। নতু ন দৃ ি েকান থেক এই জনি য় কিব
তাঁর রামায়ণ পালাকাব রচনা কেরেছন স ূ ণ কীয়তায়।
রামায়ণ কি ক নানা িবে ষণ, দীঘিদেনর লািলত ধারণা, গাটা িবে
বতমােনও অ ু

রেয়েছ। ভবানীনােথর ‘রামায়ণ’ পু িথর জনি য়তাও একসময় ব াপকভােব

িব ার কেরিছল। তাই তাঁর কােব র
ল ণ-ভরত-শ

এই চার

ভাব

কােনা অংেশই কৃি বাস থেক হীন িছল না। রাম-

াতার িদি জয় মূ লক আেলাচ কােব বীররেসর

িদি জয় ও যু িবষয়ক কািহিন এখােন মু খ উপকরণ হেলও িবিচ
আেছ সু খ-দু ঃখ,

রামায়েণর জনি য়তা

ম-িমলন-িবরহপূ ণ অজ

গাহ

াবল অিধক। তেব

অবকােশ গাটা কােব ছিড়েয়

কািহিন। ভবানীনােথর আেলাচ কাব এই

সম িদক থেকও িবেশষ তাৎপয বহন কের।
রামায়ণ মােনই কৃি বাসী রামায়ণ নয়। কৃি বাস ছাড়া আরও
রামায়ণ রচনা কেরেছন। স ূ ণ সাতকা

ায় দু ’ শা জেনরও বিশ কিব

রামায়েণর কিবর সংখ া খু ব বিশ নয়। বিশর ভাগ

কিবই রামায়ণ কািহিনর কােনা একিট পালা ধের িনেজর রচনা শি র পিরচয় িদেয়েছন।
কিবেদর কউ বা ীিক িকংবা কৃি বাসেক অনু করণ কেরেছন, কউ কেরেছন অনু সরণ। িক
ৠবিশরভাগ কিবই কৃি বােসর সবব াপী জনি য়তার মেধ আ

তােদর

হেয়

গেছন।

ভবানীনাথ সই কিবেদর মেধ অ গামী হেয় কৃি বােসর পেরই িনেজর লাকিচ র নকারী
আসনিট

িত া করেত পেরেছন।

ভবানীনাথ স ূ ণ সেচতন ও

াধীনভােবই তাঁর ‘রামায়ণ’ কাব রচনা কেরেছন। মধ যু গীয়

বাংলা সািহেত র ইিতহাস এমন চমৎকার বিচ পূ ণ য, অনু স ােনর
অত

তী । আর ভবানীনােথর বতমান পু িথর

সই দৃ ি ভি

পিরবেত সাতিট অধ ােয় িতিন তাঁর আেলাচ পু িথর কািহিন িবন

থেক

েপ এর আকষণ
িতি ত। সাতকাে র

কেরেছন। বা ীিক ও কৃি বাসী

রামায়েণর শষ অংশ তথা ল ািবজেয়র পরবতী অংশ আেলাচ কােব রেয়েছ। অেযাধ ায় িফের
এেস রােমর রাজ িভেষক এই অংশ ধের ভবানীনাথ তাঁর রামায়ণ কািহিনর নব িনমাণ কেরেছন।
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অেযাধ ায় পু নরায় িফের আসার পর রাজা িহসােব রােমর অিভেষক হেব- এই হল আেলাচ পু িথর
িবষয়ব ।
স দশ-অ াদশ শতা ীেত িবেদিশ শাসেন পযু দ

সমাজে ি েত জাতীয় জাগরণ ঘটােনার

য়াস থেকই ভবানীনাথ তাঁর বীররসা ক রামায়ণ কাব রচনা কেরেছন। চতন পরবতী যু েগর
এই কিব রামায়েণর অসংখ কিবর মেধ িনঃসে েহ বাঙািল জনসমাজিচে

ায়ী আসেনর

দাবীদার। রামকথার নবকাব িনমােণর মাধ েম িতিন গাটা ব েদেশ জনি য় হেয় উেঠিছেলন।
উপিনেবেশা রকােলর
চািহদা একা
পৗরািণক চির
চির

বহমানতায় মানবজীবন যখন িবপয

তখন আেলাচ পু িথর যু গ

কাম । রাম-ল ণ এখােন দব অবতার নন; আথ-সামািজক
েলা হেয় উেঠেছ রা ৈনিতক ব ি

মিহমায় ভা র।

ধু তাই নয়

াপেট কােব র

। রামায়েণর পৗরািণক অ ন ছািড়েয়

েত েক একা

বা ব যু গ

কােরর সৃ ি কুশলতায়। সু তরাং এখােনও ভবানীনাথ আপন

িতিট

ভািবত হেয় উেঠেছন

িতভায় উ ল।

বাঙািলেক জাগিরত করার উে েশ ই ভবানীনাথ রামচে র অিভেষেকর কািহিন িনেয়
যু েগাপেযাগী বীররসা ক কাব রচনা কেরেছন। এখেনা পয

কৃি বােসর পের ভবানীনােথর যত

পালাধমী পু িথর স ান িমেলেছ আর কােনা রামায়ণ অনু বাদেকর তত পু িথ পাওয়া যায়িন।
বীররেসর পাশাপািশ কিব িনখু ঁত ভােব সমকালীন মানবজীবনধারােক
রেসাপযু

কের সািহত উপাদােন সমৃ

দিখেয়েছন। িতিন

কের পিরেবিশত কেরেছন িনেজর রচনােক। সু তরাং

রামায়ণ পালাকােব র ধারায় ি তীয় জনি য় কিব ভবানীনােথর কািব ক মযাদা অসামান ি িতভায়
ও পাি েত ি িতি ত।
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