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ভাসের ‘প্রতিমা’ ও রামায়ণ : একতি িলুনামলূক আসলাচনা 

রাজকমুার মন্ডল 

শ্রীস াপালপরু, পরূ্ব র্র্বমান, পতিমর্ঙ্গ 

Abstract 

Ramayana is an ancient Indian epic poem which described to the Hindu sage Valmiki, 

narrates the life of legendary prince Rama. It follows his fourteen years exile to the forest 

from the Kingdom with his wife Sita and brother Lakshmana, on request of Dasharatha’s 

second wife Kaikeyi. The kidnapping of Sita by Ravana, the demon king of Lanka, resulting 

in a war with him and Rama’s eventual return to Ayodhya to be crowned king.  
 

This ‘epic of growth’ is one of the largest ancient epic in world literature. It consists of 

nearly 24,000 verses, divided into seven kandas and 500 cantos. In hindu tradition, it is 

considered to be the adi-kavya (first poem). 
 

Bhasa is one of the earliest and most celebrated Indian dramatist in Sanskrit, predating 

kalidas. Ramayana is the main source of Bhasa’s play ‘ptatima’. But Bhasa does not follow 

totally from the Ramayana to wife the play ‘Pratima’. To make the play ‘Pratima’ and other 

twelve plays, Bhasa had shown his own talent. So, many differences are seen between the 

Ramayana and Bhasa’s play ‘Pratima’.  
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     প্রাচীন ভারিীয় োতিসিে নািেকার ভাে এক তর্রল র্েতিত্ব ও র্হু প্রশংতশি চতরত্র। েংস্কৃি ভাষায় রতচি 

দৃশেকার্েগুতলর মসর্ে নািেকার ভাসের রচনার্লী তচরতদন পাঠকতচত্তসক তর্সশষভাসর্ আকৃষ্ট কসর। নািেভাষার 

তনরর্দে োর্লীলিায়, নািের্স্তুর উপস্থাপন বর্তচসত্রে, অতভনয়র্তমবিার িুলনামূলক প্রকসষব এর্ং েসর্বাপতর 

নাসিোৎকণ্ঠা েৃতষ্টর আসপতিি উৎকসষব ভাসের নািেেৃতষ্ট তচরভাস্বর িসয় রসয়সে। িাই নািেকাররূসপ ভাসের কৃতিত্ব 

অতর্েংর্াতদি। এই প্রাক  কালদােীয় নািেকার রামায়ণ, মিাভারি র্া প্রাচীন ললাককথা অর্লম্বন কসর কল্পনার রসে 

ও প্রতিভার স্পসশব পুরাসনা কাতিনীসক িাাঁর নািসক অতভনর্ দৃতষ্টভতঙ্গসি নিুন কসর িুসলসেন। কতল্পি র্ৃত্তাসের 

েংস াজন ভাসের নািকগুতলসক নািেকলার উৎকসষব মতন্ডি কসরসে।  
 

     প্রাচীন ও অর্বাচীন োতিসিের অসনক কতর্, নািেকার,  দেোতিিে রচতয়িা ও েমাসলাচক সণর রচনায় ‘ভাে’ 

নামক একজন প্রতথি শা নািেকাসরর নাসমর উসেখ থাকসলও তর্ংশ শিাব্দীর প্রথম দশসকর পূসর্ব িাাঁর রচনার লকান 

েন্ধান পাওয়া  ায়তন, ঊনতর্ংশ শিাব্দীর লশষভা  প বেও এই কৃিী নািেকার লকর্লমাত্র উসেখ, উদ্ধৃতি ও প্রশংোর 

মার্েসম োরস্বি েমাসজ পতরতচি তেসলন। ১৯০৯-১৯১১ তিস্টাসব্দ মিামসিাপার্োয় তিরুর্াগ্রিারম   ণপতি শাস্ত্রী 

মিাশয় দতিণ ভারসি অর্তস্থি লকরসলর তত্রর্ান্দ্রসমর পদ্মনাভপুরসমর কাসে মনতলককরনাথম  নামক স্থাসন 
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মালয়ালম  িরসে ললখা একতি িালপািার পুাঁতথসি প্রথসম দশতি (স্বপ্নর্াের্দত্তম , প্রতিজ্ঞা-ল ৌ ন্ধরায়ণম , পঞ্চরাত্রম , 

চারুদত্তম , দূিঘসিাৎকচম , অতর্মারকম , র্ালচতরিম , মর্েমর্োসয়া ম , কণবভারম , ঊরুভঙ্গম ) এর্ং পসর একখাতন 

অেমাপ্ত পুাঁতথসি তিনখাতন নািক (প্রতিমা, অতভসষকম  দূির্াকেম ) আতর্ষ্কার কসরন। লমাি লিসরাখাতন নািসকর 

আতর্ষ্কার প্রাচীন ভারিীয় োতিসিের ইতিিাসে এক  ু ােকারী ঘিনা। তকন্তু প্রচতলি রীতি অমানে কসর অনোনে 

েংস্কৃি নািসকর নোয় উি নািকেমূসি নািেকাসরর নাম র্া িৎেম্পতকবি লকান ইতঙ্গি লনই। িাই নািকগুতলসক লকন্দ্র 

কসর পতিিমিসল এক চাঞ্চলেকর পতরতস্থতির েতৃষ্ট িয়,  া েংস্কৃি োতিসিে ‘ভা  েমেো’ নাসম পতরতচি। শাস্ত্রী 

মিাশয় নািকগুতলর িুলনামূলক আসলাচনাপূর্বক কাতলদাে, র্ান, রাজসশখর প্রভৃতি প্রখোি োতিতিেক সণর ভাে 

েম্পতকবি উতির োিাস ে প্রমাণ কসরসেন ল , ের্ নািকগুতল একই র্েতির রচনা এর্ং রচতয়িা িসলন প্রতথি শা 

নািেকার ভাে।  
 

     প্রাচীন োতিসিের অসনসক ভাসের নািেরচনার অকুণ্ঠ প্রশংো কসরসেন। কাতলদাে িাাঁর ‘মালতর্কাতিতমত্রম ’ 

নািসকর ‘প্রস্তার্না’ (১ম অঙ্ক) অংসশ তলসখসেন— 
 

     “প্রথি শোং ভাে-লেৌতমে-কতর্পুত্রাদীনাং প্রর্ন্ধান  অতিক্রমে কথং র্িবমানেে কসর্েঃ কাতলদােেে কৃসিৌ 

র্হুমানেঃ?” অথবাৎ প্রতথি শা ভাে, লেৌতমে, কতর্পুত্র প্রভৃতি নািেকার সণর নািক অতভনয় না কসর লকনই র্া অর্বাচীন 

নািেকার কাতলদাসের নািসকর প্রতি এি েম্মান লদখাসনা িসে?  
 

েপ্তম শিসকর কতর্ র্াণভট্ট িাাঁর ‘িষবচতরি’ নামক আখোতয়কায় তলসখসেন— 
 

“েূত্রর্ারকৃিারম্ভৈনািম্ভক র্হুভূতমম্ভকেঃ।  

েপিাম্ভক বসশা ললসভ ভাসো লদর্কুম্ভলতরর্।।”   িষবচতরি – ১/১৫  
 

অথবাৎ স্থপতির দ্বারা তনতমবি প্তাশসশাতভি র্হুিলতর্তশষ্ঠ েূত্রর্ার (রাজতমস্ত্রী) দ্বারা আরদ্ধ লদর্মতিসরর িুলে, প্রােতঙ্গক 

ঘিনা ুি, র্হু অঙ্ক েমতিি নািকগুতলর দ্বারা ভাসের  শ প্রতিতষ্ঠি।  
 

েপ্তম র্া অষ্টম শিসকর  দেকার্েকার দিী িাাঁর ‘অর্েীেুিরীকথা’ কাসর্ে তলসখসেন— 
 

 “েুতর্ভিমুখাদেম্ভঙ্গর্বেিলিণর্ৃতত্ততভেঃ।  

 পরসিাভতপ তস্থসিা ভােেঃ শরীম্ভরতরর্ নািম্ভকেঃ।।”  (ভূতমকা)  
 

অথবাৎ ভাে স্বীয় শরীর েদৃশ নািকেমূসির দ্বারা মৃিুের পসরও অমর িসয় রসয়সেন।  
 

নািেকার জয়সদর্ িাাঁর ‘প্রেন্নরাঘর্’ নািসক র্সলসেন— 

ভাে িসলন েরস্বিীর তনমবল িােে— “ভাসো িােেঃ।”  
 

ভাসের লিসরাখাতন নািকসক তর্ষয়র্স্তুর তর্চাসর চারতি লশ্রতণসি ভা  করা  ায়।  থা— 
 

(ক) রামায়সণর কাতিনী অর্লম্বসন রতচি নািক :-  

     (১) প্রতিমা, (২) অতভসষকম ।  
 

(খ) মিাভারসির কাতিতন অর্লম্বসন রতচি নািক :-  

     (১) দূির্াকেম  , (২) কণবভারম , (৩) দূিঘসিাৎকচম , (৪) মর্েমর্োসয়া ম , (৫) পঞ্চরাত্রম , (৬) ঊরুভঙ্গম , (৭) 

র্ালচতরিম ।  
 

( ) র্ৃিৎকথা অর্লম্বসন রতচি নািক :-  

     (১) স্বপ্নর্াের্দত্তম , (২) প্রতিজ্ঞাস ৌ ন্ধরায়ণম ।  
 

(ঘ) প্রচতলি প্রাচীন কাতিতন অর্লম্বসন রতচি নািক :-  
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     (১) অতর্মারকম , (২) চারুদত্তম ।  
 

     প্রতথি শা মিাকতর্ ভাসের ত্রসয়াদশ নািসকর মসর্ে অনেিম গুরুত্বপূণব েপ্তাঙ্ক নািক ‘প্রতিমা’। দশরথ কিৃবক 

রাসমর রাজোতভসষসকর উসদো , বকসকয়ীর প্রাথবনায় ভরসির রাজেলাভ, লক্ষ্মণ ও েীিােি রাসমর র্ন মন, রাম 

কিৃবক ভরসির অনুসরার্ প্রিোখোন, রামসক অস ার্োয় তেতরসয় আনার জনে ভরসির র্ন মন, রার্ণ কিৃবক 

েীিািরণ, রাম কিৃবক েীিা উদ্ধার, রার্ণ র্র্ কসর রাসমর অস ার্োয় প্রিোর্িবন এর্ং রাসমর রাজেভার গ্রিণ প বে 

কাতিতন এই নািসক র্তণবি িসয়সে। মািুলালয় লথসক প্রিোর্িবন করার েময় ভরি প্রতিমা ৃসি েূ বর্ংশীয় মৃি 

রাজাসদর মূতিবগুতলর েসঙ্গ তপিা দশরসথর মূতিব লদখসি পান এর্ং তপিার মৃিুে েংর্াদ জানসি পাসরন— এখাসনই 

নািসকর ‘প্রতিমা’ নামকরসণাতি োথবক িসয়সে।  
 

     েংস্কৃি োতিসিের অমর মিাকার্ে রামায়ণসক অর্লম্বন কসর অসনক নািেকার নািক রচনা কসরসেন, িন্মসর্ে 

মিাকতর্ ভাে অগ্র ণে। তিতন অস ার্ো কান্ড িসি লঙ্কাকাসির লশষার্তর্ মূল রামায়ণ কাতিতন অর্লম্বন কসর ‘প্রতিমা’ 

নািকতি রচনা কসরসেন।  তদও নািসকর অসনকাংশ মূল রামায়ণ কাতিতন র্তজবি এর্ং নািেকাসরর কল্পনাপ্রেূি। 

অতভনর্ পতরকল্পনায় উপস্থাতপি নািকতিসি নািেকাসরর অতভনর্সত্বর পতরচয় পাওয়া  ায়। ভাে নািেরচনায় রামায়ণ 

কাতিতনসক উপজীর্ে করসলও স্বকীয় নািেপ্রতিভায় লেগুতলসক নািেরসে েঞ্জীতর্ি কসর নিুনভাসর্ রূপদান কসরসেন। 

তনসে মূল রামায়ণ কাতিতনর েসঙ্গ ভাসের ‘প্রতিমা’ নািসকর তভন্নিা আসলাচনা করতে— 
 

১) মিতষব র্াল্মীতক-কৃি রামায়ণ মিাকাসর্ে েীিাসদর্ীর র্ল্কল পতরর্ান র্োপারতির লকান পতরচয় পাওয়া  ায় না। 

মিাকতর্ ভাে ‘প্রতিমা’ নািকতি অতভনর্ পতরকল্পনায় রচনার উসেসশে রামায়ণ কাতিতনর েসঙ্গ এরূপ পতরর্িবন োর্ন 

কসরসেন। নািসকর প্রথমাসঙ্ক  ুর্রাজ রামচসন্দ্রর রাজোতভসষক েম্পাদসনর প্রাক  মুিূসিব ভূষণাতদ পতরিো পূর্বক 

তনেক ক্রীড়ােসল েীিাসদর্ীর র্ল্কল পতরর্াসনর তর্ষয়তি কতর্র স্বপ্রেূি। নািেকার এরূপ েংস াজসনর মর্ে তদসয় 

রামচন্দ্র ও েীিাসদর্ীর মরু্র  ািবস্থে জীর্সনর এক েুির তচত্র েুতিসয় িুসলসেন।  
 

২) রাসমর রাজোতভসষককাসল ভরসির েতিি শত্রুসের অনুপতস্থতি মূল রামায়ণ কাতিনীসি তর্দেমান। তকন্তু মিাকতর্ 

ভাে িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসকর প্রথমাসঙ্ক শত্রুসের উপতস্থতি লদতখসয় এক মিান ভািৃসত্বর পতরচয় তদসয়সেন।  
 

৩) নািসকর তদ্বিীয়াসঙ্ক লদখা  ায় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও েীিাসদর্ীর র্নর্াে মনসিিু মিারাজ দশরথ পুত্রতর্রসি 

কাির, লশাসক তর্হ্বল, লদি তশতথল ও র্ুতদ্ধ িীণ িসয়সে। রামচন্দ্রতর্িীন অস ার্ো শূণেিাপ্রাপ্ত এর্ং েমগ্র রাজপুরীসি 

লশাসকর োয়া ঘনীভূি। মিারাজ দশরথ লশাকেেপ্ত হৃদসয় তর্লাপ করসি লা সলন— 
 

 “েূস বা ইর্  সিা রামেঃ েূস ব তদর্ে ইর্ লক্ষ্মসণােনু িেঃ।  

 েূ বতদর্োর্োসন োসয়র ন দৃশেসি েীিা।।”  
 

     পতরসশসষ রামচন্দ্র, েীিা, লক্ষ্মণসক লদখার অতভপ্রাসয় র্োকুল িসয় পড়সলন এর্ং ের্বসশসষ পূর্বপুরুষসদর নাম 

স্মরণ করসি করসি ইির্াম িো  করসলন।  
 

 “অয়মমরপসি েখা তদলীসপােঃ রঘুরয়মত্র ভর্ানজেঃ তপিা লম।  

 তকমতভ  মনকারণং ভর্তভেঃ েি র্েসন েমসয়া মমাতপ িত্র।।”   প্রতিমা – ২/২১  
 

     এই অসঙ্ক মিাকতর্ ভাে িাাঁর স্বকল্পনায় শাতয়ি রাজা দশরসথর েমসি মৃি পূর্বপুরুষসদর আ মন দৃসশের 

অর্িারণা কসরসেন,  া মূল রামায়ণ কাতিতনসি লিে করা  ায় না। এতি কতর্র তনজস্ব েৃতষ্ট।  
 

৪) রামায়সণর দশরথ নীরর্ তকন্তু নািেকার ভাে িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসক দশরথসক েরর্ কসর িুসলসেন। বকসকয়ীর 

অনোয় নীতির তর্রুদ্ধ আচরসণ িুদ্ধ িসয় দশরথসক েসরাসষ র্লসি লদখা  ায়— 
 

 “ সিা রামেঃ তপ্রয়ং লিেস্তু, িেসিাৎমতপ জীতর্ম্ভিেঃ।  
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 তিপ্রমানীয়িাম  পুত্রেঃ পাপং েেলমতস্ততি।।”  প্রতিমা – ২/২০  
 

৫) মর্েমা মতিষী বকসকয়ীর অনোয় নীতি পতরসর্শসন মিাকতর্ ভাে একার্াসর নারী তর্ষয়ক তর্শীইঙ্খলা ও িৎকালীন 

েংস্কৃতিসক আত্মোৎ করার প্রসচষ্টা এর্ং অপরতদসক দশরসথর চাতরতত্রক উদারিা ও উচ্চ িথা েম্ভ্রাে পতরর্াসরর 

মসর্ে পরস্পর তর্সরার্ী িসথের োমঞ্জেে তর্র্াসনর লচষ্টা কসরসেন।  
 

৬) মিাকতর্ ভাে স্ব ব িসি েমা ি পূর্বপুরুষসদর দৃসষের অর্িারণার মার্েসম দশরসথর কমবেংকুল জীর্সনর েমস্ত 

অর্য়সর্র োথবকিা েংরিসণর তনতমত্ত িো   র্তলদাসনর র্োপকিা প্রদশবন কসরসেন।  
 

৭) নািসকর িৃিীয় অসঙ্কও তর্ষ্ণুর উপােক মিাকতর্ ভাসের নািেপ্রতিভায় অতভনর্সত্বর োপ েুস্পষ্টভাসর্ পতরলতিি 

িয়। এখাসন লদর্ ৃসির কল্পনায় নািেকাসরর ঊর্বর মতস্তসষ্কর পতরচয় পাওয়া  ায়। দশরসথর দীঘবকাসলর তন ুি 

োরতথ েুমন্ত্র চাতলি রসথ মািুলালয় লথসক অস ার্ো প্রিোর্িবনকাসল ভরি পথ অতিক্রসম ক্লাে িসয় অর্ের 

 াপসনর উসেসশে প্রতিমা ৃসি প্রতর্ষ্ট িন এর্ং লেখাসন পরসলাক ি পূর্বপুরুষসদর োসথ তপিা মিারাজ দশরসথর 

আসলখে তচত্র লদখসি পান। মিতষব র্াল্মীতকর মূল রামায়সণ এই প্রতিমা ৃসির লকান উসেখ পাওয়া  ায় না। তকন্তু 

পিাকাস্থাসনর োথবক প্রসয়া কিবা মিাকতর্ ভাে স্বীয় কল্পনায় িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসক এমনভাসর্ প্রতিমা ৃসির 

অর্িারণা কসরসেন  ার েসল প্রতিমা  ৃি নািকতির লকন্দ্রস্বরূসপ িসয়সে। এতি নািেকাসরর তনজস্ব কৃতিত্ব ও 

নািকতির আর্ার ভূতম।  
 

৮) নািসক প্রতিমা ৃসির মার্েসম অিেে লকৌশসল ভরসির তনকি তপিা দশরসথর মৃিুের ঘিনা প্রকাতশি িসয়সে। 

এই প্রতিমা ৃসির অর্িারণায় মসনাম্ভর্জ্ঞাতনকিার োপ তর্দেমান। এই অসঙ্কর ঘিনাপ্রর্াসি কা ব-কারণ েম্পকব, 

মানর্জীর্সন ঈশ্বসরর প্রভার্ ও অিীসির েতিি র্িবমাসনর েংস া  োতর্ি িসয়সে।   
 

৯) ব্রাহ্মণে র্মব  আচার র্ের্িাসরর পিপািী মিাকতর্ ভাসের ‘প্রতিমা’ নািসকর চিুথবাসঙ্কর ঘিনাপ্রর্াসি ভরিসক 

লক্ষ্মসণর অনুজরূসপ লদখাসনা িসয়সে। তর্ষয়তি আসদৌ র্াল্মীতককৃি রামায়ণ অর্লম্বসন রতচি িয়তন। এতি েমূ্পণব 

কতর্কতল্পি। ভরি মািুলালয় লথসক প্রিোর্িবসনর পর রাজেভার গ্রিসণ অস্বীকৃি িসয় দন্ডকারসণে লজেষ্ঠ ভ্রািা 

রামচন্দ্র, তপ্রয় ভ্রািা লক্ষ্মণ ও েীিাসদর্ীর েকাসশ উপতস্থি িন এর্ং অস ার্ো প্রিোর্িবনপূর্বক রাজেভার গ্রিসণর 

জনে অনুসরার্ কসরন। অিেঃপর রামচসন্দ্রর পাদুকাদ্বয় গ্রিণ ও চিুদবশ র্ষব অতিক্রাসে অস ার্ো প্রিোর্িবন কসর 

রামচন্দ্র রাজেভার গ্রিণ করসর্ন এই শসিব র্নর্ােকালীন রামচসন্দ্রর প্রতিতনতর্স্বরূসপ ভরি রাজে পতরচালনা করসর্ন 

– এই তেদ্ধাে অনুোসর ভরি অস ার্ো প্রিো মসণ উদেি িসলন। রাম, েীিা ও লক্ষ্মণ আশ্রসমর দ্বার প বে ভরসির 

পিাৎ অনুেরণ করসলন—“রাম: - বমতথতল। ইিস্তার্ৎ। র্ৎে লক্ষ্মণ। ইিস্তার্ৎ। আশ্রসমা পদদ্বারমা এর্মতপ 

ভরিেোনুষাত্রং ভতর্ষোমেঃ।”  
 

     মিাকতর্ ভাে এই অসঙ্ক মিতষব র্াল্মীতক র্তণবি রামায়সণর মূল কাতিনীর লকানরূপ পতরর্িবন না কসর একার্াসর 

ভরসির ভািৃভতি ও স্বজনসদর েতিি পারস্পতরক তমলন দৃসশের মার্েসম নািকতিসি চরম উৎকষবিা প্রদান 

কসরসেন।  
 

১০) কাতলদাে পূর্ব ুস র নািেকার ভাে িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসকর পঞ্চমাসঙ্ক রাসমর পণবকুিীসর রার্সণর অনুপ্রসর্শ ও 

েীিািরণ র্ৃত্তাে স্বপতরকল্পনায় তর্র্ৃি কসর নািকতিসি নিনুসত্বর তনদশবন লরসখসেন। মিারাজ দশরসথর র্াতষবক 

শ্রাদ্ধ। র্নর্ােী রামচন্দ্র লশাকেেপ্ত হৃদসয় েীিাসদর্ীর েতিি আসলাচনায় রি। তপিার শ্রাদ্ধ তর্ষসয় িাাঁর অতভর্েতি— 
 

 “ েতে িুতষ্টং খলু ল ন লকন  

 ৎ এর্ জানতে তি িাং দশাং লম।  

 ইোতম পূজাং চ িথাতপ কিুবম   

িািেে রামেে চ োনুরূপাম ।।”  প্রতিমা – ৫/৫  
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অিেঃপর েীিাসদর্ী রামচন্দ্রসক আশ্বস্ত কসর র্সলন— 
 

“আ বেপুত্র – অর্স্থানুরূপং েসলাদসকনাতপ আ বেপুত্রেঃ।  

 এিৎ িািেে র্হুমত্তরং ভতর্ষেতি।”  
 

িদুত্তসর রামচসন্দ্রর উতি –  
 

“েলাতন দৃষ্টা দসভবষু স্বিস্তরতচিাতন নেঃ। স্মাতরসিা র্নর্ােং চ িািস্তত্রাতপ লরাতদতি।”  
 

     ইিের্েসর লঙ্কাতর্পতি রার্ণ েন্নোেীর লর্শ র্ারণ কসর রামচসন্দ্রর পণবকুিীসর উপতস্থি িন এর্ং তপিৃশ্রাসদ্ধ 

স্বণবমৃস র প্রসয়াজন ও িার অর্স্থান উসেখপূর্বক শ্রাদ্ধতর্ষয়ক উপসদশ লদন। তপিৃশ্রাদ্ধ তর্ষয়ক উপসদশ প্রদাসন 

রাসমর েকাসশ রার্সণর উপতস্থতির কাতিনী রামায়সণ পাওয়া  ায় না। ইিা মিাকতর্ ভাসের তনজস্ব কল্পনা। রার্ণ 

মায়াজাল তর্স্তার কসর তিমালয় ও কাঞ্চনপাসশ্ববর অর্স্থান উসেখ করসল রামচন্দ্র স্বয়ং মৃ সক দ্রুি অনুেরণ কসর 

 ভীর র্সন প্রতর্ষ্ট িসলন। ইিের্েসর দুরাচারী েন্নোেীসর্শী লঙ্কাতর্পতি রার্ণ তনসজসর লর্শ প্রকাশ কসর র্লপূর্বক 

েীিাসদর্ীসক অপিরসণ উদেি িন।  
 

 রামং র্া শরণেুসপতি লক্ষ্মণং র্া  

 স্ব বস্থং দশরথসমর র্া নসরন্দ্রম ।  

 তকং র্া েোৎ কুপুরুসষা েংতশ্রম্ভির্সচাতভেঃ  

 ণবর্োঘ্রং মৃ তশশর্েঃ প্রর্ষবয়তে।।”   প্রতিমা – ৫/১৮  
 

রার্ণ েীিািরণকাসল লিসজাদীপ্ত কসণ্ঠ আরও র্সলন— 
 

 “র্লাসদর্ দশগ্রীর্েঃ েীিামাদায়  েতি।  

 িাত্রর্সমব  তদ তিগ্ধেঃ কু বাদ রামেঃ পরাক্রমেঃ।।”  প্রতিমা – ৫/২১  
 

ের্বাসপিা একাঙ্ক নািসকর রচতয়িা মিাকতর্ ভাে এই অসঙ্ক মিতষব র্াল্মীতক-কৃি রামায়ণ িসি অসনকখাতন পতরর্িবন 

োর্ন কসরসেন— 
 

ক) মূল রামায়ণ কাতিতনর মারীচরূপী মায়ামৃস র পতরর্সিব কাঞ্চনপাশ্বব মৃস র কল্পনা কতর্র তনজস্ব প্রতিভাসক 

তর্কতশি কসর।  

খ) মিারাজ দশরসথর শ্রাসদ্ধ কাঞ্চনপাশ্বব মৃস র প্রসয়াজন এর্ং লেই মৃ াসিষসণ রামসক েীিার তনকি িসি দূসর 

েরাসনা কতর্র তনজস্ব কল্পনা।   

 ) ‘প্রতিমা’ নািক অনুোসর রামচন্দ্র িাাঁর তপিৃশাসদ্ধর উসেসশে লোনার িতরণ তশকার করসি ত সয়তেসলন, কখসনাই 

রামায়ণ অনু ায়ী েীিার মসনর অতভলাষ পূরসণর উসেসশে লোনার িতরসণর তপেসন লোসিনতন।  

ঘ) িীথব প বিক িসি প্রিো ি কুলপতিসক পূজার জনে লক্ষ্মণসক লপ্ররণ র্ৃত্তােতি মূল রামায়ণ কাতিতনসি লনই। এই 

র্ৃত্তাে মিাকতর্ ভাসের তনজস্ব েৃতষ্ট।  

ে) রার্সণর উপতস্থতি এর্ং েীিািরসণর েমগ্র ঘিনা লক্ষ্মসণর দীঘব অনুপতস্থতিসি েংঘতিি িসয়সে। মূল রামায়সণ 

লদখা  ায় মায়ামৃ সক অনুেরণ করসল লক্ষ্মণ পিাদ  ামী না িওয়ায় েীিাসদর্ী লিাসভ লক্ষ্মণসক ভৎবেনা কসর 

র্সলসেন— 
 

 “িমুর্াসিিস্তত্র িুতভিা জনকাত্মজা  

 লেৌতমসত্র তমত্ররূসপণ ভ্রািেত্বমতে শত্রুর্ৎ।  

  স্ত্বমেোমর্স্থায়াং ভ্রািরং নতভপদেসে।  
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 ইেতে ত্বং তর্নশেেং রামম  লক্ষ্মসণা মৎকৃসি।।  

 ললাভাৎ িু মৎকৃসি নূনং নানু েতে রাঘর্ম ।  

 র্েেনং লি তপ্রয়ং মসনে লিসিাভ্রািতর নাতস্তসি।।”  অরণেকাি ৪৫-৫৭  
 

      এই উতিসি েীিাসদর্ীর চতরসত্রর নীচিা প্রকাশ লপসয়সে। তকন্তু মিাকতর্ ভাে িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসক রার্সণর 

উপতস্থতি ও েীিা িরণকাসল লক্ষ্মসণর অনুপতস্থতি ঘতিসয় েীিার চতরসত্র লকানরূপ মতলনিা স্পশব করসি লদনতন। 

উপরন্তু েীিাসদর্ীসক েম্মাতনি র্েতিসত্বর অতর্কারীরূসপ প্রতিতষ্ঠি কসরসেন। এখাসন নািেকার ভাসের লমৌতলকিার 

পতরচয় পাওয়া  ায়।  
 

১১) প্রথম তর্সয়া ােক নািসকর রচতয়িা নািেকার ভাে কিৃবক ষষ্ঠাসঙ্ক লঙ্কাতর্পতি রার্সণর দ্বারা র্লপূর্বক েীিা 

অপহৃিা লে মিারাজ দশরসথর আস্থাভাজন র্নু্ধস্থানীয় জিায়ুর উপতস্থতি, র্ার্াপ্রদান,   নমাস ব রার্সণর েতিি 

জিায়ুর প্রর্ল  ুদ্ধ ও পতরসশসষ জিায়ুর মৃিুে লদখাসনা িসয়সে।  
 

     দৃসশের পিপতরর্িবসন রামচসন্দ্রর েংর্াদ আনয়সনর তনতমত্ত মিারাজ দশরসথর েতচর্ েুমসন্ত্রর পুনরায় দিকারসণে 

প্রসর্শ এর্ং েীিািরণ র্ৃত্তাে লজসন অস ার্োয় প্রিো মনপূর্বক ভরিসক জানাসনার তর্ষয়তি মিাকতর্ ভাসের তনজস্ব 

পতরকল্পনা। এই তর্ষয়তি মূল রামায়ণ কাতিতনসি লনই। র্াল্মীতককৃি রামায়সণর েুমসন্ত্রর দুর্ার র্ন াত্রা লিে করা 

 ায় না,  া ‘প্রতিমা’ নািসক দৃষ্ট িয়। েীিািরসণ দুেঃখী ভরি মািা বকসকয়ীসক লদাষাসরাপ কসরন—“ েঃ স্বরাজেং 

পতরিেজে ত্বতন্নসয়াস াৎ র্নং  িেঃ িেে ভা বা িীইিা েীিা প বাপ্তসস্ত মসনারথেঃ।”   প্রতিমা – ৬/১৩  
 

     মািা বকসকয়ী কিৃবক ভরিসক মিারাজ দশরসথর শাপ র্ৃত্তাে জ্ঞাপন এর্ং েমগ্র ঘিনা প্রকাসশর জনে েুমন্ত্রসক 

তনসদবশ দান রামায়ণ কাতিতন িসি তভন্ন এর্ং এই তভন্নিা প্রদশবন মিাকতর্ ভাসের স্বপ্রতিভার পতরচায়ক।  
 

 “লিসনািং রুতদিেোসে মুতননা েিেভাতষনা।  

  থািংসভাস্রমসপের্ং পুত্রসশাকাদ  তর্পেেসে।।”  প্রতিমা – ৬/১৫  
 

     েুমসন্ত্রর তনকি িসি েমস্ত র্ৃত্তাে অর্তিি িসয় ভরি মািা বকসকয়ীর কাসে িমা প্রাথবনা কসরন। চিুদবশ র্ষব 

 ার্ৎ র্নর্াসের কারণ তজজ্ঞাো করসল মািা বকসকয়ীর উত্তর তিতন লচৌে তদসনর পতরর্সিব হৃদসয়র চঞ্চলিায় লচৌে 

র্ৎেসরর কথা উসেখ কসরসেন – এই কাতিতনও রামায়ণ িসি স্বিন্ত্র। এোড়াও রামচন্দ্রসক েিায়িা ক্রার জনে 

ভরসির েম্ভেনে প্রসয়াস র উসদো  মূল রামায়ণ কাতিনীসি লনই।  
 

১২) মিাকতর্ ভাে িাাঁর ‘প্রতিমা’ নািসকর েপ্তমাসঙ্ক লদতখসয়সেন লঙ্কাতর্পতি দুরাচার রার্ণসক র্র্ কসর তর্ভীষণসক 

রাজপসদ অতভতষি কসর র্ানররাজ ও েম্ভেনে রামচন্দ্র, েীিাসদর্ী ও লক্ষ্মণ দিকারনসয় প্রিোর্িবন কসরসেন। 

ইিের্েসর েম্ভেনে ভরি ও মািৃকুল েমতভর্োিাসর রামচন্দ্রসক অস ার্োয় তেতরসয় তনসয়  ার্ার উসেসশে র্সন 

আ মন কসরসেন। এখাসন েমািৃ ভরসির প্রসর্শ ও েকসলর এক অপূর্ব তমলন দৃশে মিাকতর্ ভাসের অতভনর্ 

পতরকল্পনার পতরচয় লদয়। ভাে িাাঁর নািসক  ুর্রাজ রামচসন্দ্রর অতভসষক িসপার্সনই েম্পাদন কসরসেন তকন্তু 

রামায়সণ অস ার্ো প্রিোর্িবসনর পর রামচসন্দ্রর রাজোতভসষক েম্পন্ন িসয়সে। অস ার্োর প্রজার্ৃি, েুগ্রীর্, তর্ভীষণ, 

িনুমান প্রভৃতির েমসি মিারানী বকসকয়ীর আসদসশ ভািৃভি ভরি কিৃবক িাাঁর লজেষ্ঠ ভ্রািা রামচন্দ্রসক রাজেভার 

প্রিোপবণ এর্ং পুনরায় রাজোতভসষসকর জনে েমতভর্োিাসর রার্সণর পুষ্পকরসথ আসরািন প্রাক  কাতলদােীয় নািেকার 

মিাকতর্ ভাসের তনজস্ব পতরকল্পনা ও প্রতিভার পতরচায়ক। মূল রামায়ণ কাতিতনর েসঙ্গ এই ঘিনার লকান তমল লতিি 

িয় না।  
 

❖ মিাকতর্ ভাে নািকীয় লমৌতলকিা েৃতষ্টর উসেসশে প্রচতলি রামায়ণ িসি ‘প্রতিমা’ নািসক প বাপ্ত পাথবকে 
লরসখসেন। মূল রামায়ণ কাতিতন লথসক নািসকর তভন্নিা দৃষ্ট িওয়ায় ইিার মিত্ব র্ৃতদ্ধ লপসয়সে এর্ং পাঠক ও 
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দশবসকর লকৌিূিল র্ৃতদ্ধর েিায়ক িসয়সে। মিাকতর্ ভাে েমস্ত নািকীয় র্ৃত্তাে স্বপতরকল্পনায় ঘতিসয় নািকতির 

অতভনর্সত্বর রূপ তদসয়সেন। ‘প্রতিমা’ নািসকর চতরত্রেমূি  তদও মানর্চতরত্র িথাতপ উি চতরত্রগুতল রামায়ণ 

মিাকাসর্ের চতরত্রগুতল অসপিা েিজ, েরল ও প্রাঞ্জল। মূলি রাম চতরত্রসক অিেে ভদ্র, পতরশ্রমী ও তপিৃভি 

তিোসর্ লদখাসনা িসয়সে। রামচন্দ্র তপিৃ-আড্ডা পালসনর উসেসশে তর্না প্রতির্াসদ তদ্বর্ািীনভাসর্ লচৌের্ৎেসরর 

জনে র্ন মন কসরন। েীিাসদর্ীর চতরসত্রর তদসক দৃতষ্টপাি করসল লিে করা  ায়, তিতন লক্ষ্মণসক তিরস্কার 

কসরনতন। েীিা িরসণর েময় লক্ষ্মণ অনে কসমব অনেত্র  মন কসরন। রামায়সণর লকৌশলোসক অতভমানশীলারূসপ 

লদখাসনা িসলও প্রতিমার লকৌশলো শােস্বভার্া তিোসর্ দৃষ্ট িয়। রস্থসল লকৌশলো কখনও বকসকয়ী ও ভরসির 

প্রতি লকানপ্রকার অতভমান কসরনতন র্া রা  লদখানতন। ‘প্রতিমা’ নািসক রাজমতিষী বকসকয়ীর চাতরতত্রক 

বর্তশসষ্টেরও পতরর্িবন লক্ষ্মণীয়। বকসকয়ী  তদও োমানে ভুল কসরতেসলন এর্ং লেই ভুসলর জনে ভরসির তনকি 

লদাষী োর্েস্ত িসয়তেসলন িথাতপ তিতন িাাঁর ভুল েংসশার্সনর জনে তর্সশষ িৎপর িন ও ভুসলর প্রায়তিত্ত 

কসরন। এখাসন বকসকয়ীর চতরসত্র তনরিংকারিা লতিি িয়। িাই র্লা  ায় ভাসলা ও মি তমশ্র চতরসত্রর 

অতর্কারী ভরিমািা বকসকয়ী নািকীয় ভার্র্ারার তর্সশষ লেৌি বর্র্বক এর্ং িাাঁর এই চাতরতত্রক পতরচয় কতর্ 

কৃতিসত্বর তর্সশষ অর্দান তিোসর্ েুপতরতচি।  
 

     িাোড়া ‘প্রতিমা’ নািসক মিারাজ দশরসথর েতচর্ েুমন্ত্র িসলন েিানুভূতিশীল, মানর্দরদী ও গুণেম্পন্ন মন্ত্রী; 

ল খাসন রামায়ণ িাাঁসক তর্পরীিমুখী কিুভাষী র্েতি র্সল অতভতিি কসরসে। েসর্বাপতর, প্রতিমা নািসক উতেতখি 

চতরত্রগুতলসক তর্সেষণ কসর র্লা  ায়, মিাকতর্ ভাে রামায়সণর চতরত্রার্লীর শুকসনা িাসড়র মসর্ে রি মাংসের 

েংস াজন কসর উি চতরত্রগুতলসক েজীর্ ও প্রাণর্ে কসর িুসলসেন।  
 

     ‘প্রতিমা’ ভাসের অনেিম প্রতিতষ্ঠি নািক িসলও অনে নািসকর নোয় এই নািসকও কতিপয় লদাষ লিে করা 

 ায়। কার্েশাসস্ত্র উতেতখি েূক্ষ্মাতিেূক্ষ্ম কার্ে ি লদাষ অনুোসর ‘প্রতিমা’ নািসক ভাসের ত্রুতিগুতল তনেরূপ :  
 

     ভাসের ের্বপ্রর্ান লদাষ করুণ রেপ্রর্ান এই নািসক র্ীররে অঙ্গীরে তিোসর্ প্র ুি িসয়সে। লঙ্কাতর্পতি রার্সণর 

দৈপূণব লোসক র্ীররসের অতভর্েতি এমনভাসর্ িসয়সে  া দৃশেকার্েতি দশবক িথা পাঠসকর মসন েংশয় েৃতষ্ট কসর।  
 

 “তর্লপতে তকতমদং তর্শালসনসত্র তর্ ণয় মাম  চ  থা রর্া বপুত্রম ।  

তর্পুলর্ল ুসিা মম্ভমর্ ল াদ্ধুং েেুর সণাৎপেেমথব এর্ রামেঃ।।”  প্রতিমা – ৫/১৯  
 

 “রামং র্া শরণমুসপতি লক্ষ্মণং র্া স্ব বস্থং দশরথসমর্ র্া নসরন্দ্রম ।  

 তকং র্া েোৎ কুপুরুষেঃ েংতশ্রম্ভির্বসচাতভেঃ ন র্োঘ্রং মৃ তশশর্েঃ প্রঘষবয়তে।।”  প্রতিমা – ৫/১৮  
 

 “ল াৎমুৎপতিসিা লর্ ান্ন দগ্ধেঃ েূ বরতিতমেঃ।  

 অেোপতরতমম্ভিদবগ্ধেঃ শসপ্তাৎেীসিেতভরিম্ভরেঃ।।”  প্রতিমা – ৫/২০  
 

     নািসক অপাতণনীয় শসব্দর প্রসয়া  লিে করা  ায়।  থা আপৃোতম, রিসি, র্রসে প্রভৃতি।  
 

     নািসকর প্রথমাসঙ্ক র্নর্ােী রামচন্দ্রসক র্লসি লদখা  ায় র্ন মসনর পর মিারাজ আমাসদর তশরেদৃশ 

আত্মীয়জনসক ল ন লদসখন— 
 

 “চীর মাসত্রাত্তরীয়ানাং তকং দৃশেং র্নর্াতেনাম ।  

  সিষবষ্মােু রাজা নেঃ তশরেঃ স্থানাতন পশেিু।।”  প্রতিমা – ১/৩১  
 

     রাসমর এই উতি লকর্লমাত্র প্রলাপই নয়, নািেরীতি অনু ায়ী ‘অিেে অনুতচি উতি। “রামেঃ লিন তি 

অলংতক্রয়িাম । অিমাদশব র্ারাতয়সষে-” েীিার তনতমত্ত রামচসন্দ্রর দপবণ র্ারণপূর্বক দন্ডায়মান থাকার তর্ষয়তি 
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অনুতচিরূসপ প্রিীি িয়। নািেশাসস্ত্রর নীতিতর্রুদ্ধ নািেসকৌশসলর প্রসয়া  ভাসের অপর একতি ত্রুতি।  থা – ‘প্রতিমা’ 

নািসক মসঞ্চর ওপর দশরসথর মৃিুে লদখাসনা িসয়সে। 
 

     তপিা দশরসথর মৃিুে েংর্াদ রাম েকাসশ তকভাসর্ উপতস্থি িসয়তেল নািসক িার লকান উসেখ লনই। লকর্লমাত্র 

ভরি ও েুমসন্ত্রর উপতস্থতির দ্বারাই রামচন্দ্র তপিৃতর্সয়া  তর্ষসয় অর্তিি িসয়সেন। ভাে িাাঁর নািসক নারী পাত্রীসদর 

অসনক স্থাসন অর্সিলা কসরসেন। উদািরণস্বরূসপ র্লা  ায়, নাতয়কা েীিাসদর্ীর চতরত্র আদশবরূসপ রতিি িয়তন। 

রার্ণ কিৃবক অপিরণকাসল েীিাসদর্ী তনসজসক রিার জনে লকান কথা না র্সল লকর্লমাত্র র্াাঁচাও র্াাঁচাও তচৎকার 

িাাঁর চতরসত্রর তনেমুতখিাসক েূতচি কসর। নািসকর নায়ক রামচসন্দ্রর চতরত্রও েমুজ্জ্বলভাসর্ প্রকাতশি িয়তন। আ ন্তুক 

অপতরতচি রার্সণর কথায় কাঞ্চনপাশ্বব তর্ষসয়র স্বীকৃতি েরল রামচসন্দ্রর তর্সর্কিীনিাসক েূতচি কসর। এই ঘিনায় 

র্ীসরাদাও নায়সকর চাতরতত্রক প্রতিকূলিা প্রিীক িয়। ির্ুও তর্সেষণাসে র্লা  ায়, ‘প্রতিমা’ নািসক মিাকতর্ ভাসের 

কতিপয় ত্রুতি লিে করা ল সলও গুণাতর্সকের প্রভাসর্ লদাষেমূি তর্লীন িসয় ল সে। এ র্োপাসর মিাকতর্ 

কাতলদাসের একতি উতি প্রতণর্ানস া ে—“এসকা তি লদাসষা গুণেতন্নপাসি তনমজ্জিীসিােঃ তকরসণষবকাঙ্কেঃ।”  
 

     উপ ুবি োমতগ্রক আসলাচনাসে র্লা  ায়, েংস্কৃি োতিসিে কাতলদাে পূর্ব ুস র নািেকার ভাসের নামতি 

স্বমতিমায় তর্রাতজি। তিতন রামায়ণ, মিাভারি, র্ৃিৎকথা র্া প্রচতলি প্রাচীন কাতিনী লথসক নািসকর তশকড় গ্রিণ কসর 

মিীরুসি পতরণি কসরসেন। নািকগুতলসি নািেকাসরর স্বীয় পতরকল্পনা ও অতভনর্ত্ব স্থান লপসয়সে। নািেশাসস্ত্রর 

প্রচতলি তর্র্ানসক নািেকার লকান লকান লিসত্র উসপিা করসলও িাসি নািসকর ম বাদা কখনই িুন্ন িয়তন, নািসকর 

পাত্র-পাত্রী দীঘব েংলাপ র্সল দশবসকর তর্রতি উৎপাদন কসরতন র্া লর্শীিণ মসঞ্চ লথসক একসঘসয়তমরও েৃতষ্ট 

কসরতন। ভাসের রচনারীতি েরল, েুসর্ার্ে এর্ং আড়ম্বরতর্র্তজবি। দীঘব েমাে, জতিল র্াকে ও অলঙ্কার র্াহুসলের 

ভাসর নািকগুতল ভারাক্রাে িয়তন। নািসক মুখে চতরত্রগুতলর পাসশ ল ৌণ চতরত্রগুতলও তনষ্প্রভ িসয়  ায়তন। ভাসের 

নািেরসের ভার্েমৃদ্ধ প্রর্াদস্বরূপ তকেু েূতি েংস্কৃি োতিসিের তচরেন েম্পদ; ল মন – “কুিেঃ লক্রার্েঃ তর্নীিানাং 

লজ্জা র্া কৃিসচিোম ” (প্রতিমা)। তভন্টারতনৎসের মসি—“The short plays of Bhasa are all very 

dramatic, full of life and action.”  

 


