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ভূরমকা- 
 সংসৃ্কত নাট্যসাহিত্তযর ইহতিাত্স মিাকহি ভাস-কাহিদাস প্রমুখ রূপত্কর রচনা কত্র গ ৌরিময় স্থান প্রাপ্ত 
িত্য়ত্েন। দশৃ্য ও শ্রিয গভত্দ কািয দইু প্রকার। দশৃ্যকািয িা রূপত্কর নানা গভত্দ নাট্ত্কর স্থান সত্িবাপহর। 
হিদ্বান ত্ের অনুসাত্র কাত্িযর অত্নক গভত্দ নাট্ক অতযহিক রমেীয়-কাব্যষ  নাটকং রমযম্।1 

কািয অত্পক্ষা নাট্ত্ক রত্সাপত্ভা  সামগ্রী গিশ্-ভূষা অহভনয়াহদ সকি প্রকাত্রর আনন্দ উপত্ভা  িয়। 
সিবসািারে িযহিত্দর জনয কািয অত্পক্ষা নাট্ত্কর আকষবে হিত্শ্ষ প্রভািশ্ািী। তাই নাট্কত্ক কহিত্ের পরম 
সীমা মানা িয়- নাটকান্তং করব্ত্বম্।2 সাহিতযদপবোকার হিশ্বনাথ কহিরাজ অনুসাত্র কািয এিং নাট্ত্কর 
প্রত্য়াজন িি- িমব, অথব, কাম ও গমাক্ষ এই চতুিবত্ বর ফিপ্রাহপ্তর সািন- চত্ ব্বর্বফলপ্রারতিঃ স খাদল্পরিয়ামরপ।3 

নাট্যকার মুরাহরর পাহিতয এিং কহিত্ের পহরচয় অনায়াত্স পাওয়া যায় তাাঁর একমাত্র নাট্ক অনর্বরার্ত্ি। 
তাাঁর অহিকাংশ্ শ্হি হনত্জর পাহিতয-শ্াস্ত্রীয়জ্ঞান তাাঁর নাট্ত্ক প্রহতহিহিত িত্য়ত্ে। হিত্শ্ষ কত্র হতহন িযাকরে, 
িমবশ্াস্ত্র, গিদ, রাজনীহত এিং বিত্শ্হষক দশ্বত্নর মমবজ্ঞ হিদ্বান্ রূত্প পহরচয় হদত্য়ত্েন।  
 হনত্জর পাহিত্তযর িি দ্বারা, হনত্জর গমৌহিক কল্পনা সিায়তায় হনত্জর কহিতাকাহমনীর শ্ৃঙ্গার কত্রত্েন। 
তাাঁর রচনায় িযাকরত্ের নতুন নতুন প্রত্য়াত্ র পহরচয় পাওয়া যায়। হসদ্ধান্ত গকৌমুদীকার ভত্টাহজ দীহক্ষতও 
মুরাহরর অনর্বরার্ি নাট্ক গথত্ক অত্নক উদািরে হনত্জর গ্রত্ে উদৃ্ধত কত্রত্েন। 
ম রাররর পররচয়- 
 অনর্বরার্ি নাট্ত্কর রচহয়তা িত্িন কহি মুরাহর। সংসৃ্কত সাহিত্তযর প্রায় সমস্ত কহি, নাট্যকার, 
রচনাকার ইতযাহদ পরম্পরা অনুসাত্র হনত্জর সিত্ে গকাথাও গকাত্নাও হকেু গিত্খনহন। কহি মুরাহরও িাদ যান 
হন। হতহন নাট্ত্কর প্রস্তািনায় হনত্জর খুি অল্প পহরচয় হদত্য়ত্েন। গসই অনসুাত্র হতহন গমৌদ্গিয গ াত্ত্র উৎপন্ন 
িত্য়ত্েন এিং তাাঁর হপতার নাম িিবমান তথা মাতার নাম তন্তুমতী- অরি মমৌদ্গলযগর্াত্রসংভব্সয 
মহাকগব্ভব ট্টশ্রীব্িবমানত্নূজন্মনিন্তুমত্ীনন্দনসয ম রাগরিঃ কৃরত্ররভনব্মনর্বরার্ব্ং নাম নাটকম্।4 এোড়াও 
নাট্ত্কর প্রারত্ে নট্ সূত্রিারত্ক আগ্রি কত্র িত্িত্েন, গমৌদ্গিয গ াত্ত্র উৎপন্ন ব্রহ্মহষবিংত্শ্র মূিবেয িাল্মীহক 
মুরাহরর কহিতা অমৃতহিন্দরু িষবা করত্ে আর জনসািারত্ের হৃদত্য় গকৌতূিি সহৃি করত্ে। সূত্রিার নত্ট্র উি 
কথার সমথবন করত্ত হ ত্য় িত্িত্েন, অিশ্যই মুরাহরর কহিতা অমৃতকুত্ির সমান মিুরতম এিং আহদ কহি 

                                                           
1 দশ্রূপক- ভূহমকা, পৃ-2 
2 সংসৃ্কত সাহিতয কা ইহতিাস- িিত্দি উপািযায়, পৃ-478 
3 সাহিতযদপবে- গমাহতিাি িনারসীদাস, পৃ-07 
4 অনর্বরার্িম্- প্রথম অঙ্ক, পৃ- 9 
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িাল্মীহকর কহিতা গথত্ক হকহিৎ নূযনযতম- অসয রহ মমৌদ্গলযানাং ব্রহ্মষীণামন্বয়মূিবণযসয ম রাররনামগিয়সয 
ব্ালব্াল্মীগকব্বাঙ্ময়মমৃত্রব্ন্দ রনষযরন্দ কন্দলয়রত্ মকৌত্ কং মম।5 
সূত্রিারিঃ – মারহষ, স্থাগন ভব্ত্িঃ কুতূ্হলমীদশৃগমবব্ত্ৎ। ত্থারহ। 

ত্ত্তাদগৃুজ্জ্বলককুৎস্থকুলপ্রশরি- 
মসৌরভযরনভব রর্ভীরমগনাহরারণ। 
ব্াল্মীরকব্ার্মৃত্কূপরনপানলক্ষ্মী- 
মমত্ারন রব্ভ্ররত্ ম রাররকগব্ব্বচাংরস।।6 

আর এখাত্নই সংত্কত পাওয়া যায় কহি মুরাহর হনত্জর বিদষুয ও কহিত্ের হনত্জর মুখ গথত্ক প্রশ্ংসাাত্মক িেবনা 
কত্রত্েন এিং হনত্জত্ক িািিাল্মীহক পদিী দ্বারা হিভূহষত কত্রত্েন। হতহন রাম-কথার উপর রচনা কত্র হনত্জত্ক 
িাল্মীহকর সমান রূত্প প্রস্তুত কত্রত্েন। হকন্তু এই কথা এতট্াও সতয নয় গয হতহন যতট্া গমত্নত্েন। 

মুরাহর হনত্জত্ক গমিািী ও গুেী এিং হতহন অনর্বরার্ত্ির প্রস্তািনায় হনত্জত্ক গশ্রাহত্রয় পুত্র সিেীয় িত্ি 
পহরচয় হদত্য়ত্েন- অয়ং ত্  প্রাগচত্সীয়ং কথাব্স্তু ব্হুরমিঃ প্রণীত্মরপ প্রয ঞ্জাগনা নাপরািযরত্ মরারত্রয়প ত্রিঃ।7 এই 
গথত্ক িিা যায়, মুরাহরর িংশ্ হিদ্বান্ হেত্িন এিং এই পরম্পরা অনুসাত্র কহি মুরাহরও গমিািী হেত্িন। 
জন্মস্থান ও রচনা কাল- 

মুরাহরর জন্মস্থান সম্পত্কব  হকেুই তথয পাওয়া যায় না। তত্ি এক জায় ায় এই সংত্কত পাওয়া যায় 
গয, মুরাহর িঙ্কা গথত্ক অত্যািযায় প্রতযািতব ত্নর সময় রাত্মর মখু গথত্ক িেবনা কত্রত্েন- মহিষ্মতীর, করচুহি 
(কিচুহর িা করচুহর) রাজা ে মাহিষ্মতী গেত্ড় হত্রপুরী এিং রত্নপুরা নামক স্থাত্ন রাজিানী স্থাপন কত্রত্ে- 
ইয়ং চ কলচ ররকুলনগরন্দ্রসািারণাগ্রমরহষী মারহষ্মত্ী নাম মচরদমিলম িমালা নর্রী।8 ডা. এ.হি. কীত্থর 
অনুসাত্র মুরাহর অিম-নিম শ্তত্কর মত্িয মহিষ্মতীর (নমবদা তট্হস্থত) গকাত্না রাজার সভাপহিত হেত্িন।9 
 কহি মুরাহর ভিভূহতর রচনা গথত্ক অহিক প্রভাহিত হেত্িন। ভিভূহতর উত্তররামচহরত ও মিািীরচরহরত 
গথত্ক কতকগুহি গলাক ও িেবনা অনর্বরার্ত্ি উদৃ্ধত করা িত্য়ত্ে। গযমন আশ্রম িেবনা10, নদী িেবনা11 ইতযাহদ 
এিং রাত্মর িন মন িেবনা12 ইতযাহদ। ভিভূহতর আনুমাহনক কাি 600 শ্তাব্দী। রত্নাকত্রর িরহিজয় নামক 
মিাকাত্িয মরুাহরর সংত্কত পাওয়া যায়- 

অগকাত্থনাটক ইগব্াত্তমনায়কসয 
নাশং করব্ব্বযরথত্ যসয ম রাররররত্থম্।13 

রত্নাকত্রর কাি 850 শ্তাব্দী। অতএি, এর গথত্ক স্পি িিা যায় মুরাহর ভিভূহতর পরিতী এিং রত্নকত্রর 
পরিতী হেত্িন। অতএি, মুরাহরর রচনাকাি প্রায় 800 শ্তাব্দী। 
                                                           
5 অনর্বরার্িম্- প্রথম অঙ্ক, পৃ- 13 
6 অনর্বরার্িম্- 1/12 
7 অনর্বরার্িম্- প্রথম অঙ্ক, পৃ-11 
8 অনর্বরার্িম্- সপ্তম অঙ্ক, পৃ-478 
9 হিহি অফ সংসৃ্কত হিট্াত্রচার- কীখ, প-ৃ226 
10 নীিাত্রৌদনমিমুষ্ণমিুরং সদযঃ প্রসূতহপ্রয়া- পীতাদভযহিকং তত্পািনমৃ ঃ পযবাপ্তমাচামহত। 
 ত্েন সু্ফরতা মনা নুসৃত্তা ভিসয সহপবষ্মতঃ ককব েূফিহমশ্রশ্াকপচনাত্মাদঃ পহরস্তীযবত্ত। উত্তররামচহরত-4.1 
তত্তাদিৃৃেপূিত্কাপনয়নত্েশ্াহিরত্দ্বহষহভ- 
গমবিযা িৎসতরী হিিসয িুটু্হভঃ গসাল্লুণ্ঠমািভযত্ত। 
অত্পযষ প্রতনূভিতযহতহথহভঃ গসাচ্ছ্বাসনাসাপুটট্- 
রাহপত্তা মিুপকব পাকসুরহভঃ প্রাগ্বংশ্জন্মাহনি।। অনর্বরার্িম্-2.14 
11 সীতা- এষা প্রসন্নপুেযসহিি ভ িতী ভা ীরথী। রামঃ- রর্ুকুিত্দিত্ত। নমত্স্ত। উত্তররামচহরত- প্রথম অঙ্ক, পৃ-37 
জরয়তু জ ত্কত্ল্পাহিত্তৌ হপপতুব  পত্য়ািরা- 
ন্বিতু িড়িািক্ত্রত্জযাহতত্দবিাতু সুিাভুজঃ। 
ভিতু িপুষা যািাংস্তািান স্তযরুষা পুন- 
হনবহিরয়মপামীষত্পানস্তপাংহস নত্মাঽস্তু িঃ।। অনর্বরার্িম্-7.15 
12 গযাঽত্সৌ িরদ্বয়নযাসস্তং মাতা গমঽদয মিযমা। 
  যত্থিং নাথত্ত তাত তৎপ্রসাদাহথবত্না িয়ম্।।মিািীর চহরতম্-4.47 
তত্ন্ম িরদ্বয়মুরীকৃতপূিবত্মি 
যাত্চ হিভতুব ং ভরতস্তি রাজযিক্ষ্মীম্। 
িষবাহে হতষ্ঠতু চতুদবশ্ দিকাং 
গসৌহমহত্রটমহিিসুতাসহিতশ্চ রামঃ।। অনর্বরার্িম্-4.66 
13 সংসৃ্কত সাহিতয কা ইহতিাস 
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উপজীব্য গ্রন্থ- 
 সংসৃ্কত মিাকহি ে দীর্ব পরম্পরায় সািারানতঃ রামাযে অথিা মিাভারতত্ক উপজীিয কত্রই হনত্জর 
রচনা কত্রন। িীর-অদু্ভত রস প্রিান মরুাহরর একমাত্র সাত অঙ্ক হিহশ্ি নাট্ক অনর্বরার্ত্ির উৎস স্পিরূত্প 
িাল্মীহক রামাযে। নাট্ত্কর প্রস্তািনায় কহি উত্ল্লখ কত্রত্েন- সকলকরব্সাথবসািারণী খরিয়ং ব্াল্মীকীয়া 
স ভারষত্নীব্ী।14 
নামকরণ- 
 নামকরে কথািস্তু, প্রমুখ পাত্র অথিা র্ট্না গক আিার কত্র িত্য় থাত্ক। 

প্রিানব্স্তুরনগদব শাদ্ ভব্রত্ রহ নাটকাদীনাং নাগমরত্। 
প্রািানসয রনগদবশাদ্বস্তু রনগদব শাদ্ ব্া নাটকাদীনাং নাম কত্ব ব্যম্।।15 

নাট্ত্কর নাম,  হভব তাত্থবর অন্ত বত উপাখযান প্রকাশ্ক করা কহির কতব িয- 
নামকাযবং নাটকসয র্রভব ত্াথব প্রকাশকম্।16 

অনর্বরার্ি নাট্ত্কর নামকরে পুরুত্ষাত্তম রামত্ক আিার কত্র িত্য়ত্ে। এোড়া নাট্ত্কর সিবিৃত্তাত্ন্তর 
গকন্দ্রহিন্দ ুিি রাম। এখাত্ন রাম িি রার্ি িাচক। রাত্মর িীরতাত্ক গকন্দ্র কত্র এই নাট্ত্কর নামকরে 
অনর্বরার্ি। সামানযতমঃ “অনর্বিঃ পজূযগত্ রাগমা যত্র ত্ৎ অনর্বরার্ব্ম্”। শ্রীরাম হিনয়-পরাক্রম-আদশ্বচহরত্র-
নায়ক ইতযাহদ গুেযুি সমস্ত সংসাত্রর পরমপূজনীয়। অতএি, নাট্ত্কর নামকরে সাথবক। 
ম রাররর করব্ত্ব- 
 মুরাহরর সংসৃ্কত নাট্যসাহিত্তয হিত্শ্ষ মিেপূেব রত্য়ত্ে। তাাঁর একমাত্র উপিব্ধ অনর্বরার্ি। শ্া বঙ্গির 
পদ্ধহতত্ত মুরাহরর নাত্ম প্রচহিত সূহি পাওয়া যায়- 

ভব্ভূরত্মনাদতৃ্য রনব্বাণমরত্না ময়া। 
ম রাররপদরচন্তায়ারমদমািীয়গত্ মনিঃ।।17 

এক অনয সূহিও রত্য়ত্ে- 
ম রাররপদরচন্তা মচত্তদা মাগর্ মরত্ং কুরু। 
ম রাররপদরচন্তা মচত্তদা মাঽমর্ মরত্ং কুরু।। 
ম রাগরিৃত্ীয়িঃ পন্থািঃ।18 

কহি মুরাহর িযহিে অসািারে। হতহন পহিতত্দরও পহিত। মুরাহরর কথা অনুযায়ী, অত্নক মানুষ 
হিদযািযয়ত্নর উপাসনা  সিাই কত্রন, হকন্তু সরস্বতীর স্বর তে আহমই  রুকুত্ি গথত্ক িত্ডা পহরশ্রম কত্র 
অহজব ন কত্রহে। িানর গসনা গসতু হনরমাে কত্র যহদও সমুদ্রপার কত্রত্ে, হকন্তু সমুত্দ্রর  ভীরতা িস্তুতঃ 
মন্দরাচিই জাত্ন। যার হিশ্াি শ্রীর পাতাি পযবন্ত প্রত্িশ্ কত্রত্ে- 

মদরব্ং ব্াচাম পাসগত্ রহ ব্হব্িঃ সারং ত্  সারস্বত্ং 
জানীগত্ রনত্রামগসৌগুরুলরিগটা ম রাররিঃ করব্িঃ। 
অরিলঙ্ঘত্া ব্া ব্ানরভবটিঃ রকন্ত্বসয র্ম্ভীরত্া- 
মাপাত্ালরনমগ্নগপাব্রত্ন জব ানারত্ মন্থাচলিঃ।19 

ভাষাবশলী- 
 মুরাহর িত্িন প্রহসদ্ধ নাট্যকার। তাাঁর রাম-কথা প্রিান অনর্বরার্ি নাট্ত্কর ভাষাটশ্িী পাহিতযপেূব ও 
সমাস িহুি। তাাঁর এই বশ্িীত্ত িিা-িিা সমাসিদ্ধপদগুত্িা কাদিরীর কথা মত্ন পহড়ত্য় গদয়। যহদও নাট্ত্ক 
গকাথাও গকাথাও প্রসাদগুে ও নাট্কীয় ঔহচতয ভাত্ির প্রদশ্বন িত্য়ত্ে। হকন্তু সমাস িহুি বশ্িী গুত্ের প্রভাত্ি 
তাাঁর এই গুে প্রসু্ফটিত কত্র না। অতএি, মুরাহরর নাট্ত্কর কািযাথব উপিহব্ধ করা শ্রমসািয। যহদও নতুন 
নতুন ভাি ও কল্পনাগুহি নাট্ত্কর গ ৌরিিিবন করার উপযুি এিং পরিতী কহি েও এই ভাি ও কল্পনাগুহি 
গ্রিে কত্রত্েন। মুরাহরর নাট্ক অথবত্সৌষ্ঠি ও শ্ব্দত্সৌষ্ঠত্ি অিঙৃ্কত। 

                                                           
14 অনর্বরার্িম্-পৃ-8 
15 নাট্কিক্ষ্মেরত্নত্কাষঃ-প-ৃ40 
16 সাহিতযদপবে 6.142 
17 অনর্বরার্িম্-পৃ-4 
18 অনর্বরার্িম্-পৃ-4 
19 সংসৃ্কত নাট্ক- এ. হি. কীথ, প-ৃ243 
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 িযাকরে, িমবশ্াস্ত্র, গিদ, রাজনীহত এিিং বিত্শ্হষক শ্াত্স্ত্রর অহদ্বতীয় হিদ্বান্ িিত্িই চত্ি। তাাঁর রহচত 
নাট্ত্কর প্রত্তযক পাতায় তাাঁর পাহিত্তযর পহরচয় পাওয়া যায়, তা হনত্ে মুু্রাহরর শ্াস্ত্রীয় পাহিতয সম্পত্কব  
দহৃিপাত করত্ি গদখা যায়। 
ব্যাকরণশাস্ত্রীয় পারিত্য- 

সিব পথবম িযাকরে শ্াস্ত্রীয় বিদতু্ষযর দহৃি গকাে কত্র গদখা যায়, কহি মুরাহর মিাটিয়াকরে হেত্িন। 
এই প্রমাে তাাঁর নাট্ক অিযয়ন কত্র জ্ঞাত িয়- 
 নাট্ত্কর হদ্বতীয় অত্ঙ্ক শ্রীরামচন্দ্র ও িক্ষ্মে পরস্পর চত্ন্দ্রাত্য়র িেবনা কত্রত্েন আর গসই সময় হিশ্বাহমত্রত্ক 
অহভিাদন কত্রত্েন, তখনই হিশ্াহমত্র গেি ও অহতসম্মাত্নর সহিত রামত্ক আহিঙ্গন কত্রন এিং িত্িত্েন, 
প্রকৃিকতব ার অহভপ্রায়রূপ হক্রয়াফত্ির যজ্ঞহিহি সম্পাহদত করার সময় এই প্রকার তুহম আমার রক্ষা কত্রা- 

প্রকৃু্ টকত্রবরভপ্রায়রিয়াফলব্গত্ারব্িীন্। 
প্রয ঞ্জনাস্ত্বয়া ব্ীর পররপালযামগহ ব্য়ম্।।20 

এখাত্ন মুরাহরর পাহেহনর সূত্র 1.3.72 এর স্পি রূত্প উদািরে হদত্য়ত্েন। গসখাত্ন িিা িত্য়ত্ে, স্বহরতৎ 
এিং হিৎ িাতু গথত্ক কতৃব  ামী হক্রয়াফি িওয়ার জনয আত্মত্নপদ িয়- স্বররত্রিত্ কত্রবরভপ্রাগয় রিয়াফগল।21 
এখাত্ন পাহেহনর সূত্ত্রর সমান মুরাহরর দ্বারা কতৃব হভপ্রায় হক্রয়ার ফি শ্ত্ব্দর প্রত্য়া  তাাঁর িযাকরে দক্ষতার 
প্রদহশ্বত িয়। 
 এই প্রকার, চতুথব অত্ঙ্ক আত্দশ্ শ্ত্ব্দর প্রত্য়া  মরুাহরর িযাকরে গপ্রম প্রদহশ্বত কত্র। মািযিান নামক 
পাত্র িত্িত্েন, যহদও তপসযার দ্বারা পরশুরাত্মর মত্িয ব্রাহ্মেতা আত্ে হকন্তু স্থাহনিদ্ ভাত্ির মত্তা হতহন 
ক্ষহত্রত্য়র কারযত্ক োড়ত্েন না। এখাত্ন স্থাহনিদ্ ভাি এিং আত্দশ্ শ্িদ পাহেনীয় িযাকরে গথত্ক গনওয়া 
িত্য়ত্ে- ত্গপারভরসয ব্রাহ্ণণাগদগশাঽরপ স্থারনব্দ্ভাগব্ন ক্ষত্রকাযবং ন জহারত্।22 িযাকরত্ে আত্দশ্ শ্ব্দ শ্ত্রুিৎ 
এিং অল্ গথত্ক হভন্ন আত্দশ্ স্থাহনিৎ মানা িয়- স্থারনব্দাগদগশাঽনরিগিৌ।23 এর গথত্ক মরুাহরর িযাকরে 
সিেীয় দক্ষতার পহরচয় পাওয়া যায়। 
মব্দশাস্ত্রীয় পারিত্য - 

কহি মুরাহর িযাকরে শ্াত্স্ত্রর অহতহরি গিদ, িমবাস্ত্র এিং বিত্শ্হষক দশ্বত্নর প্রখর পাহিত্তযর প্রকাশ্ 
পাওয়া যায়। তাাঁর অনর্বরার্ি নাট্ত্ক এই সিত্ে হিপুি সামগ্রী প্রাপ্ত িয়। যজতু্িবদ,  ায়ত্রীমত্র এ এিং যজ্ঞ-
যা াহদ সিেীয় অত্নক উদৃ্ধত প্রাপ্ত িত্য়ত্ে।24 
রাজনীরত্শাস্ত্রীয় পারিত্য - 
 এইরূপ রাজনীহতত্তও অত্নক প্রখর জ্ঞাত্নর পহরচয় প্রাপ্ত িয়। এই নাট্ত্কর হদ্বতীয়, চতুথব ও ষষ্ঠ অত্ঙ্ক 
রাজনীহত সিেীয় উদৃ্ধহত প্রাপ্ত িয়। রাজপুত্ত্রর কতব িয, রাজাত্দর গতজ, আত্মিত্ির আিশ্যকতা ইতযাহদ অত্নক 
হিষত্য়র উপর মুরাহরর হিচার এই নাট্ত্ক পাওয়া যায়। যার গথত্ক প্রমাহেত িয় গয হতহন রাজনীহতজ্ঞও 
হেত্িন।25 
িমবশাস্ত্রীয় পারিত্য - 
 নাট্যকার মুরাহর িমবশ্াত্স্ত্রও পহিত হেত্িন। নাট্ত্কর হদ্বতীয় অত্ঙ্কতপস্বী ব্রাহ্মেত্দর গক্রাি না করা এিং 
পিম অত্ঙ্ক রাজাত্দর আহতপাহতক কত্মব সিবদা শুহদ্ধর হিিাত্নর িেবনা প্রাপ্ত িয়।26 এর গথত্ক প্রকাশ্ পায় হতহন 
িমবশ্াস্ত্র শ্াস্ত্রীয় পাহিতয হেত্িন। 

                                                           
20 অনর্বরার্িম্- 2.86 
21 পাহেহন িযাকরে- 1.3.72 
22 অনর্বরার্ি চতুথব অঙ্ক/পৃ-199 
23 পাহেহন িযাকরে- 1.1.56 
24(ক) পহরেময়হত গজযাহতিৃবত্তযা যজূব হষ। অনর্বরার্িম্-2.28 
 (খ)  ায়ত্রী দ্রুপদা গদিী পাপ্মানমপিন্তু গত। পুনন্তু পািমানযস্ত্বামৃত্নাতু ব্রহ্ম গত পরম্। অনর্বরার্িম্-4.62 

25(ক) ততশ্চাহিভত্য়াপজাপজজব রং সুহৃদ্গৃিমুপশ্রুতয রাক্ষসরাজঃ খরদষূেহত্রহশ্ত্রাহভমবিামাটতযরহিহষ্ঠতমাত্মিটিকত্দশ্ং      
  হসত্োরুদীহচ কূত্ি িাহিপ্রহতগ্রিায় প্রাহিত্োৎ।2। অনর্বরার্িম্-হদ্বতীয় অঙ্ক, পৃ-69-70 
(খ) আরত্েযাঽহিহরি দঃুসিদঃুখামষবজং গতত্জা হিক্রময়হত, মিিসয চানুগ্রাত্িযা ভিহত। অনর্বরার্িম্-ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃ-204 
( ) রাজপুত্ত্রাঽঙ্গত্দাঽত্সৌ িাত্িা নিিুহদ্ধরামপাত্রহমি যদযদািীয়ত্ত তত্তদাচুচূষহত। অনর্বরার্িম্- ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃ-329 
(র্) অহরষড়ব ব এিায়মসযাস্তাতপদাহন ষট্। গতষাত্মকমহপ হিন্দন্খঞ্জয় ভ্রমরীং হশ্রয়ম্।। অনর্বরার্িম্-6.9 
26(ক) হকং চ দীহক্ষষযমাো ন কু্রিযন্তীহত রহক্ষতারং ক্ষহত্রয়মুপাদদত্ত। অনর্বরার্িম্-হদ্বতীয় অঙ্ক, পৃ-73 
 (খ) আহতপাহতত্ক হি কাত্যব রাজ্ঞাং সদযঃ শুহদ্ধঃ। অনর্বরার্িম্-পিম অঙ্ক, পৃ-265 
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বব্গশরষকদশবনশাস্ত্রীয় পারিত্য - 
 হতহন বিত্শ্হষক শ্াত্স্ত্রও পাহিতয হেত্িন। নযায় শ্াস্ত্র আর বিত্শ্হষক শ্াত্স্ত্রর পরস্পর সিে রত্য়ত্ে। তাই 
হতহন বনয়াহয়কও হেত্িন িত্ি জানা যয়। হতহন বিত্শ্হষক পাহিতয িওয়ায় জ ত্তর হিজয় গিতুরূত্প পযবট্ত্করও 
কথা িত্িত্েন।27 
উপসংহার- 
 মুরাহরর নাট্যকিা এিং পাহিত্তযর এক সামানয হিত্লষে প্রস্তুত করা িত্য়ত্ে। নাট্যকার মহুররর যথাযথ 
কহিে তথা পাহিতয স্থাপত্নর প্রয়াস করা িত্য়ত্ে। মুরাহর ভাস-কাহিদাসাহদ নাট্ককারত্দর নযায় অত্নক নাট্ক 
রচনা কত্রন হন। একটি মাত্র নাট্ক রচনা কত্র হনত্জর প্রহতভািত্ি পাহিতয প্রকাশ্ করত্ত হসদ্ধ িত্য়ত্েন। 
মুরাহরর অনর্বরার্ি নাট্ক পরীক্ষে কত্র স্পি িয় হতহন পাহিতয প্রদশ্বত্ন এতট্াই মি হেত্িন গয, নাট্যকিার 
প্রহত িযান গদন হন। তাই, অনর্বরার্ি নাট্ত্ক হনত্জর পাহিত্তযর কারত্ে সংসৃ্কত সাহিত্তযর জ ত্ত প্রহসদ্ধ 
িত্য়ত্েন, যা তাাঁর শ্াস্ত্রীয় পাহিত্তযর চচব া কত্র উপিব্ধ িওয়া যায়। 
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27 বিত্শ্হষককট্ন্দীপহিত্তা জ হদ্বজয়মানঃ পযবট্াহম। অনর্বরার্িম্- পিম অঙ্ক, পৃ-272 
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