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র োহিতোশ্ব : রেমীশ্বর     খ      ত এক                 – এক         ক    য়   

ড. ইন্দ্রহিৎ প্রোমোহিক  

গরেষক, সংস্কৃত, পোহি এেং প্রোকৃত      , হেশ্বভো তী হেশ্বহেদ্যোিয়, শোহিহিরকতি, পহিমেঙ্গ, ভো ত 
 

Abstract: 

The five act play 'Chandakaushikam' of Khemishwar is based on the mythology of the angry Muni 

Bishwamitra and the helpless king Harishchandra. The play depicts a wonderful image of King 

Harishchandra's honesty and generosity. The extreme misfortune of Harishchandra-Shaiba is due to 

the violent behavior of sage Bishwamitra - hence the name of the play 'Chandakaushikam'. In the 

play, a collection of many characters can be noticed, such as the hero Harishchandra, the heroine 

Shaiba, the clown, Bishwamitra, etc., as well as the child character portrayal, he has shown 

extraordinary skill. The only child character in the play is Rohitashwa, the son of King 

Harishchandra. King Harishchandra donated the entire kingdom to sage Bishwamitra. But he is not 

interested in accepting any donation except Dakshina. Meanwhile, The King was able to give one 

lakh gold coins to the sage as Dakshina. The sage argues, the whole kingdom is now under him, so 

he will not accept any money as Dakshina from there. Practically helpless, Harishchandra went to 

Banik Mahal to sell himself to earn money for Dakshina. Shaiba, who is sympathetic to her 

husband's grief, has sold herself to Upadhyaya for fifty thousand gold coins. Shaiba is presently 

working as a maid in Upadhyaya's house with her son. Rohitashwa is also employed by his Lord as 

a servant. On the other hand, The king sold himself to Chandal for fifty thousand gold coins and was 

able to completely pay to the sage as Dakshina. King Harishchandra is presently employed by his 

Lord as a Chandal.  
 

  In the course of events, Rohitashwa was bitten by a snake while picking flowers for Upadhyaya's 

puja and died. The mourner Shaiba wept and coincidentally came to the crematorium to burn her 

son, where her husband Harishchandra was in-charge as a Chandal. Therefore, it is seen that the 

child character has paved the way for the reunion of the separated heroes and heroines at the end of 

the play. Has reunited them. In this way, the hero-heroine reunion has been achieved through 

various dramatic blows and retaliations and the purpose of the dramatist has been fulfilled. 
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    রেমীশ্বর   অম কৃহত পঞ্চমোঙ্ক হেহশষ্ট ‘চণ্ডরকৌহশকম্’ িোটকহট সংস্কৃত িোটযিগরত এক হেহশষ্ট স্থোি অহিকো  কর রে । 

স্বভোেররোিী মুহি হেশ্বোহমত্র এেং অসিোয়  োিো িহ িরন্দ্র  রপৌ োহিক কোহিিী অেিম্বরি িোটকহট  হচত । িোটকহটরত  োিো 

িহ িরন্দ্র  সতযহিষ্ঠো  আদ্শশ এেং দ্োিশীিতো  এক অপূেশ হচত্র হচহত্রত িরয়রে । কুহশক-রগোত্রীয় ঋহষ রকৌহষক হেশ্বোহমরত্র  চণ্ড 

আচ রি  ফরিই িহ িন্দ্র-শশেো  চ মদুগশহত - তোই িোটকহট  িোম ‘ চণ্ডরকৌহশকম্ ‘। প েতশী কোরি িোটকহটরক উপিীেয 

কর  েহু কোেযগ্রন্থ  হচত িরয়রে, শুি ুতোই িয় অরিক চিহিত্র, যোত্রোপোিোরতও িোটকহট  িোটযকোহিিী স্থোি রপরয়রে। যো  

সুদ্ূ প্রসো ী ফি গ্রোম েোংিো  ঘর  ঘর  তথো ভো তেরষশ  প্রহতহট প্ররদ্রশ িোটকহট িিহপ্রয়তো িোভ কর রে । িোটযকো  

রেমীশ্ব  দ্হেি ভো রত  মিো োিো মিীপোরি  সভোকহে হেরিি । যহদ্ও কহে  েযহিিীেি হতহম োেৃত ঘি কুয়োশো  চোদ্র  
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আচ্ছন্ন তোই তোাঁ  আহেভশোে কোি ও িন্মস্থোি হিরয়ও  রয়রে হেস্ত  মতরভদ্ । কহে তোাঁ   হচত গ্ররন্থ  চিোকোি হকংেো রকোি 

ঐহতিোহসক প্রসঙ্গ উরেখ িো ক ো  দ্রুি হতহি হিক রকোি সময়কো  কহে তো হিহিত ভোরে েিো সম্ভেপ  িয় । মিো োিো 

মিীপোি দ্শম শতরক  প্রথমোরিশ  োিত্ব কর ি । রেমীশ্বর   কোিও তোই দ্শম শতরক  প্রথমোরিশ েরি মরি ক ো িয় । যহদ্ও 

পহণ্ডতগরি  অিুমোি তোাঁ  আহেভশোে কোি ৪৫০ অরে  পূেশেতশী । যহদ্ও এ হেষরয় হিহিত ভোরে রকোি মিেয ক ো সমীহচি িয়, 

কো ি হেতরকশ  যরথষ্ট অেকোশ  রয়রে । যোইরিোক, করিৌি োি মিীপোরি  সন্তুহষ্ট হেিোরি  িিয রেমীশ্ব  উি িোটকহট 

 চিো কর ি । এহট েোড়োও হতহি সপ্তমোঙ্ক হেহশষ্ট ‘শিষোিিন্দ’ িোরম অপ  একহট িোটক  চিো কর ি । 
 

   রেমীশ্ব  মূিতঃ কহে িরিও িোটয চিোরতও হতহি যরথষ্ট কৃহতরত্ব  সোে  র রখরেি । ভোষো, অিংকো , শেচয়ি ও কোহিিী 

হেিযোরস  িযোয় চহ ত্র হচত্ররিও হতহি হসদ্ধিস্ত । তোাঁ  িোটযপ্রহতভো   সোথশক ফসি তোাঁ  সৃষ্ট চহ ত্রগুহি । তোাঁ  সৃষ্ট চহ রত্র 

একহদ্রক রযমি  রয়রে িীেি িমশীতো, অিযহদ্রক রতমহি  রয়রে িোটরক েহিশত ঘটিো  হকংেো ঘটিো প্রেোরি  সরঙ্গ চহ রত্র  

একহট সুসঙ্গত আিুগতয । যো তোাঁ  রিখিী শহি  েরি হিিস্বতো রূপ রপরয়রে । তোাঁ  অহঙ্কত প্রহতহট চহ ত্র এক একহট হেরশষ 

রেিীভূি িরয়ও আপি আপি শেহশরষ্টয সমুজ্জ্বি । যো  ফিস্বরূপ তোাঁ  িোটযপ্রহতভো হেহভন্ন িোটকীয় চহ রত্র  উপস্থোপিো  

মোিযরম চ ম হেকোশ িোভ কর রে । িোটকহটরত েহু চহ রত্র  সমোরেশ িেয ক ো যোয়, রযমি- িোয়ক িহ িন্দ্র, িোহয়কো শশেো, 

হেদ্ূষক, হেশ্বোহমত্র ইতযোহদ্ চহ রত্র  পোশোপোহশ হশশুচহ ত্র হচত্ররিও হতহি অসোিো ি শিপুরিয  পহ চয় হদ্রয়রেি । তোাঁ  অহঙ্কত 

িোয়ক-িোহয়কো এেং অিযোিয পোশ্বশচহ রত্র  িযোয় হশশুচহ ত্রও হৃদ্য়গ্রোিী এেং অহিন্দযসুন্দ  । িোটকহটরত একমোত্র  হশশুচহ ত্র 

 োিো িহ িরন্দ্র  পুত্র র োহিতোশ্বরক পোওয়ো যোয় । 
 

     মিো োিো িহ িরন্দ্র  হশশুপুত্র র োহিতোশ্ব িোটকহট  প্রিোি চহ ত্র িো িরিও িোটকহট  উত্থোি-পতরি হকংেো পোিকেরগশ  

হিকট িোটকহটরক হৃদ্য়গ্রোিী কর  তুিরত চহ ত্রহট একহট হেরশষ ভহূমকো পোিি কর রে । িোটকহট  তৃৃ্তীয় ও পঞ্চম অরঙ্ক 

র োহিতোশ্ব চহ ত্রহট পহ িহেত িয় । 
 

    এ প্রসরঙ্গ উরেখয,  োিো িহ িন্দ্র ঋহষ হেশ্বোহমত্ররক সমগ্র  োিয দ্োি কর রেি । হকন্তু দ্হেিো েযহতর রক হতহি রকোি দ্োি 

গ্রিরি আগ্রিী িি । এহদ্রক  োিো দ্হেিো স্বরূপ ঋহষরক একিে স্বিশমুদ্রো প্রদ্োি ক রত সমথশ িরয়রেি । ঋহষ  যুহি, সমগ্র 

 োিয এখি তোাঁ  অিীি, সুত োং রসখোি রথরক প্রোপ্ত দ্হেিো  অথশ হতহি গ্রিি ক রেি িো ।  োিো এখি হিঃস্ব । এখি উপোয়? 

স্ত্রী-পুত্র েযহতর রক এখি তোাঁ  হিকটহকেুই অেহশষ্ট মোত্র রিই । রকোথোয় রথরক হতহি একিে স্বিশমুদ্রো প্রোপ্ত ক রেি ? িোটকহট  

তৃতীয় অরঙ্ক রদ্খো যোয় দ্হেিো  অথশ উপোিশরি  িিয িহ িন্দ্র েহিক মিরি হগরয় হিরিরক হেরয় ক রত উদ্যত িরয়রেি । 

ঘটিো ররম স্ত্রী শশেো ও পুত্র র োিতোশ্বও রসখোরি উপহস্থত িরয়রে । স্বোমী  দুঃরখ সমেযহথিী শশেো স্বোমী  িোরত সোিযমত অথশ 

তুরি হদ্রত হিরিরক হেরয় ক রত উদ্যত িরয়রেি । হেররয়  িিয েহিকরদ্  হিকট েো ংেো  আহ্বোি ক রেি । আ  পোরশ্বশ 

থোকো হশশু র োহিতোশ্ব তো  মোরক অিুক ি ক রে- “আযশোঃ । মোমহপ রীিীত ।”
1

  অথশোৎ ‘রি আযশগি আমোরকও রয় করুি ।’ 

এই েিরেয  মিয হদ্রয় আম ো র োহিতোরশ্ব  মরিয হিতোি অরেোি এক হশশু চহ ত্ররক খুাঁরি পোই । যো  মরিয এখিও রয়-

হেররয়  রেোি আরস হি। প েরি, ‘ওরি সোহুকো , আমোরক রয় করুি । আমোরক রয় করুি ।’– েরি শশেো যখি সোহুকোর   

হিকট েো ংেো  প্রোথশিো ক রেি তখি িিিীরক অিুক ি কর  র োহিতোরশ্ব  করে প্রহতধ্বহিত িরয়রে- ‘মোমহপ ।’
2

  অথশোৎ 

‘আমরকও রয় করুি।’ দ্শশকমণ্ডিী  হিকট এই হশশু চহ ত্রগুহি রেশ  সরেোিক, অহিন্দযসুন্দ  ও উপরভোগয । শুি ুঅহভিয়ই 

িয় আরিো আরিো হমহষ্ট হমহষ্ট সংিোরপ  মিয হদ্রয় তো ো খুে সিরিই পোিরক  হৃদ্য় গুিোয় স্থোি কর  রিয় । র োহিতোশ্বও 

এরেরত্র েযহতরমী িয়। যহদ্ও িোটযকো  এখোরি র োহিতোরশ্ব  আত্মতযোগ হকংেো আত্মহেসিশরি  মত গুরু দ্োহয়ত্ব আর োপ কর  

চহ ত্রহটরক পহ িত তথো েোস্তে রূপ হদ্রয়রেি। 
 

    হেরীতো শশেোরক যখি েটুক হিরয় যোরচ্ছ, হশশুহটরক েিরত রদ্খো রগরে- ‘‘আেুক! কুত্র অম্বো গচ্ছহত ?’’
3

  অথশোৎ ‘েোেো, মো 

রকোথোয় যোরচ্ছ?’ িহ িরন্দ্র  চেু হস্থ , চেুরকোটর  িরম থোকো অশ্রু আ  অেহশষ্ট মোত্র রিই, হতহি হিেশোক, িতেম্ব, 

হকংকতশেযহেমুঢ়। এক সময়  োরিয রয  োিো একচ্ছত্র েমতো  অহিকো ী হেরিি, যোাঁ  কথোই হেি রশষ কথো, যো প্রহতহট প্রিো 

রেদ্েোরকয  মত হশর োিোযশ কর   োখত। প্রিোসকরি  হৃদ্য়গুিোয় হযহি  োিো িি, ভগেোরি  আসরি আসীি হেরিি । রসই 

 োিো আি হভরট-মোহট িীি ফহক  । ভোরগয  হক হে ম্বিো! শুি ুতোই িয়, স্ত্রী পুরত্র  েুিো হিেৃহি  িিয এক কোিো কহড়ও তোাঁ  

কোরে অেহশষ্ট মোত্র রিই। রসই  োিো  স্ত্রীরক আি িিসমোগরম ভ পু  রকোিোিি পূিশ েোিোর   মরিয অিযিরি  কোরে হেরী 

িরত িরচ্ছ। িোয়র ! হেিোতো  এ রকমি িীিো? ভোরগয  হিমশম পহ িোস েোড়ো আ  হকই েো থোকরত পোর  । শুিু তোই িয়, আ  
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এমি দ্ৃশয হকিো  োিো  রচোরখ  সোমরিই ঘরট রগি। প্রহতেোদ্? হক কর  প্রহতেোদ্ ক রেি ? হতহি আি অিঃসো  শূিয, তোাঁ  

মরিয আ   িমোংস, হৃদ্য় অেহশষ্ট রিই। িযোাঁ সহতযই হতহি আি পোষোি। হতহি  িমোিে িি রিৌিমোিে। ভুি িি, ‘মোিে’ 

শেটোই েো যুি িরে রকি? ‘মোিে’ শে রতো তোাঁ  িীেরি  অহভিোি রথরক হেহচ্ছন্ন িরয় রগরে । ে ং েিো ভোি আি হতহি 

রিৌিমোিে িি রিৌি মোিরে  প্রহতমূিশীরত পহ গহিত । হপতো  হিকট যথোযথ উি  িো পোওয়োয় হশশুহট  করে প্রহতেোরদ্  তীব্র 

সু  ধ্বহিত িরয়রে- “ওর  েরটো! কুত্র ত্বমম্বোং রিতুহমচ্ছহস ?’’
4

  অথশোৎ ‘ওর  েটুক আপহি আমো  মোরক রকোথোয় হিরয় 

যোরচ্ছি ? ’র োহিতোরশ্ব  এই উহি  মিয হদ্রয় তো  সিিোত মোতৃভহি  প্রহতচ্ছহেহট প্রসু্ফহটত িরয়রে । শুি ুতোই িয় রেোট্ট 

হশশুহট প্রহতেোদ্ী  এক মূতশপ্রতীক । রস হকেুরতই মোরক রযরত রদ্রে িো । মোরয়  আাঁচি শি কর  ির  র রখরে । েটুরক  

পথ অেরুদ্ধ কর রে, তোাঁ  হেরুরদ্ধ রুরখ দ্োাঁহড়রয়রে । েটুক িোক্কো রমর  হশশুহটরক রফরি হদ্রি রস দ্োাঁরত দ্োাঁত রচরপ রিোাঁট 

কোমরড় েটুরক  হেরুরদ্ধ রুদ্রমূহতশ িো ি কর রে। রভরেহেি হপতো মোতো তো  পোরশ এরস দ্োাঁড়োরে, তোরক সমথশি ক রে হকন্তু 

িোয়! ভোরগয  হিমশম পহ িোস। অসিোয় হপতো মোতো পুরত্র  মুরখ  হদ্রক সিি রিরত্র রচরয়ই েোি থোরক । হকই েো তোাঁরদ্  

ক ো  আরে? হক কর  রেোঝোরে রয, মোরক আটকোরিো  সোিযই তোাঁরদ্  আ  অেহশষ্ট রিই, হতহি রয এখি উপোিযোরয়  হিকট 

পঞ্চোশ িোিো  স্বিশমুদ্রো  হেহিমরয় হেরীতো িরয় রগরেি । শশেো েতশমোরি উপোিযোরয়  গৃরি দ্োসী েৃহিরত  তো । সোরথ  রয়রে 

পুত্র র োহিতোশ্ব, রসও  রয়রে প্রভ ু কোরি হিযুি। অপ হদ্রক চণ্ডোরি  হিকট পঞ্চোশ িোিো  স্বিশ মুদ্রো  হেহিমরয় স্বয়ং হেরয় 

িরয় ঋহষরক দ্হেিো  সমগ্র অথশ প্রদ্োি ক রত সমথশ িরয়রেি।  
 

    এ প  আেো  পঞ্চম অরঙ্ক র োহিতোশ্ব চহ ত্রহটরক রদ্খো যোয়। মহিরে  পুরিো   পুষ্পোঘশ চয়ি ক রত হগরয় সপশোঘোরত মৃত 

র োহিতোশ্বরক দ্োি ক ো  িিয পুত্ররশোরক রশোকোতশো উন্মিোপ্রোয় শশেো শ্মশোরি উপহস্থত িরয়রেি। যহদ্ও পর  ভগেোি িরমশ  

প্রভোরে মৃত পুত্র র োহিতোরশ্ব  প্রোি হফর  আরস। হশশু  সেরচরয় সুখদ্োয়ক ও হি োপদ্ স্থোি রয মোরয়  রকোি- এই হচ িি 

সতয কথোহট উি িোটরক খুে সুন্দ  ভোরে প্রসূ্ফহটত িরয়রে। ‘মো’ িি হশশু  সেরচরয় হিকটতম। হশশু সেশপ্রথম ‘মো’ এই 

শেহটই উিো ি ক রত রশরখ। মোরয়  িিযই হশশু  থোরক অসীম আকুিতো, মো রক রদ্খো  িিয থোরক তীব্র উন্মোদ্িো, তীব্র 

েটফটোহি ভোে। শশেো পুত্র র োহিতোশ্বও এরেরত্র েযহতরমী িয়। হশশু র োহিতোরশ্ব  মরিযও  রয়রে মোরয়  প্রহত সীমোিীি 

েযোকুিতো এেং এই েযোকুিতোই িোহিরয় রদ্য় রয হচ হদ্রি  রচিো িোিো হশশুরদ্  রথরক রস েযোহতরমী িয় । প্রোি হফর  রচোখ 

রমিরতই রস মোরয়  রখোাঁি কর - “কথম্ অম্বো ?“
5

 একহট রেোট্ট হশশু  কোরে প্রথম এেং প ম কোহিত েস্তু রয তো  মো- এই 

হচ  সতয প্রেোদ্হট আ ও একেো  প্রমোহিত িি র োহিতোরশ্ব  উি উহি  মিয হদ্রয় ।  
 

    এইসে হশশুসুিভ চহ ত্র সৃহষ্ট ক ো হক শুিুই পোিকরগশ  মি ভ োরিো  প্রয়োস মোত্র ? শুিুমোত্র িয়িরিোরভ  মরিোি ি হচত্র 

সৃহষ্ট  িিয িয়, িেয ক রি রদ্খো যোরে র োহিতোশ্ব চহ ত্রহট অপ্রিোি চহ ত্র িরিও হকংেো স্বল্পপহ সর  হচহত্রত িরিও গুরুরত্ব  

হেচোর  প্রিোি চহ ত্রগুহি রথরক রস রকোি অংরশই কম িয় । ে ং প্রিোি চহ ত্রগুহি তোরক রকন্দ্র কর ই হচহত্রত িরয়রে । 

ঘটিো  িোিো ঘোত প্রহতঘোরত  মিয হদ্রয় িোটযকোহিিী এহগরয় চরিরে । ইহতমরিয িোয়ক িোহয়কো  মরিয সোহিত িরয়রে 

হেরচ্ছদ্ । মোরঝ িোটযকোহিিীরক সোথশক মহণ্ডত ক ো  িিয অরিক ঘটিোই প্রেোহিত িরয়রে । িোটরক  এরকেোর  রশষ িরে 

িোয়ক িোহয়কো   পুিহমশিরি িোটযকো  তৎপ  । হতহি এমি একহট উপোয় েো মোিযম খুাঁিহেরিি যো  মোিযরম হেহচ্ছন্ন িোয়ক-

িোহয়কো  পুিহমশিি ঘটোরিো সম্ভে িয় । আ  এই মিৎ উরেশয সোিরি  িিয হতহি মোিযম হিসোরে সুরকৌশরি হশশুচহ ত্র 

র োহিতোশ্বরক রেরে হিরয়রেি । শুিু তোই িয়, র োহিতোশ্বরক মোিযম কর  িোটযকো  িোয়ক িোহয়কো অথশোৎ িহ িন্দ্র ও শশেো  

পুিহমশিরি  িিয এমি একহট স্থোি তথো শ্মশোি রক রেরে হিরয়রেি রযখোরি িিী-দ্হ দ্র, ব্রোহ্মি-শূদ্র, উি-িীচ সে হমরি 

একোকো , রযখোরি িোই রকোি িোতযোহভমোি, িোই রকোি অিংকো , িোই রকোি িি ে, রকোিোিি । শশেো উপোিযোরয়  গৃরি দ্োসী 

েৃহিরত  তো, শশেো িোরিিো স্বোমী িহ িন্দ্র রকোথোয়? আরদ্ৌ রোঁরচ আরেি হক িো? এহদ্রক চণ্ডোরি  হিকট হেরীত িহ িন্দ্র 

শ্মশোরি শেদ্োি েৃহিরত হিযুি । ঘটিো প ম্প োয় উপোিযোরয়  পূিো  পুষ্প চয়রি  সময় সপশোঘোরত র োহিতোরশ্ব  মৃতুয িয় । 

রশোকোকুিো শশেো রন্দি ক রত ক রত পুত্ররক দ্োি ক ো  িিয কোকতোিীয় ভোরে রসই শ্মশোরি উপহস্থত িরয়রেি রযখোরি হক 

িো চণ্ডোরি  দ্োহয়রত্ব  রয়রেি স্বোমী িহ িন্দ্র। অতএে রদ্খো যোরচ্ছ হশশুচহ ত্রহট িোটরক  অহিরম হেহচ্ছন্ন িোয়ক-িোহয়কো  

হমিরি  পথ প্রশস্ত কর রে। তোরদ্  পুি োয় একসূরত্র গ্রহন্থত কর রে । এইভোরে িোটকীয় িোিো ঘোত-প্রহতঘোরত  মিয হদ্রয় 

িোয়ক-িোহয়কো  হমিি সোহিত িরয়রে এেং িোটযকোর   উরেশয চহ তোথশ িরয়রে । 
 

    হশশু চহ ত্র অঙ্করি িোটযকো  হিরিরক উিো  কর  হদ্রয়রেি, তোই তোাঁ  অহঙ্কত হশশুমিও আপি মরি  েহিঃপ্রকোশ । মরি 

িয়  অহঙ্কত হশশু চহ ত্রহট কোল্পহিক িয়, েোস্তে িগরত ও িয়- এ রযি ভোরে  এক একহট রূপ। িোহস কোন্নো ও হমহষ্ট হমহষ্ট 
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সংিোরপ  পোশোপোহশ চহ ত্রহট  মরিয তীব্র মোিহসক অিুভূহত েো উরিিিো কখিও েো গোম্ভীরযশ  ভোেোরেগ হমহেত পহ িত হচত্রও 

অহঙ্কত িরয়রে । 
 

   যোইরিোক, হশশুচহ ত্র র োহিতোশ্ব সম্পরকশ অরিক হকেুই িোিো িি। এখি প্রশ্ন, উি িোটরক এই হশশু চহ রত্র  উপহস্থহত  

কো ি হক? িোটরক তো  ভূহমকোই েো হক? রযখোরি  োিো িহ িরন্দ্র  সতযহিষ্ঠো আদ্শশ এেং দ্োিশীিতো  হচত্র হচহত্রত িরয়রে 

রসখোরি রেোট্ট এই হশশু চহ রত্র  উপস্থোপিো  কো ি হক িরত পোর ?  এ প্রসরঙ্গ উরেখয হশশু চহ ত্রহট  উপহস্থহত তো  অহভিয়, 

সংিোপ শুিুই পোিকেরগশ  হকংেো দ্শশকেৃরন্দ  িয়ি রিোরভ  মরিোি ি হকংেো হৃদ্য়স্পশশী হচত্র সৃহষ্ট  িিয হকংেো িোটকীয় 

 সরেোি, অিংক ি সৃহষ্টরত িয়, িোটযকোহিিী  িো োেোহিকতো, িোটযকোহিিীরক চ ম িরেয তথো প্রোহথশত িরেয রপৌাঁরে হদ্রত ও 

সরেশোপহ  িোটযকোহিিীরক সোথশকরূপ রদ্ওয়ো  রিপরথয এেোড়ো িোটকীয় রপ্রেোপট, তৎকোিীি আথশসোমোহিক ও  োিনিহতক 

রপ্রেোপট তুরি ি রত অিযোিয প্রিোি অপ্রিোি চহ রত্র  মতই হশশুচহ ত্রহট সমোি গুরুরত্ব  দ্োহে  োরখ ।    
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   ঐ, ৩য় অঙ্ক, পৃষ্ঠো িং-১০৬ 
5

   ঐ,৫ম অঙ্ক, পৃষ্ঠো িং-১৭৬ 
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 ভট্টোচোযশয, সোিি কুমো , িোটযসোহিরতয  আরিোচিো ও িোটক হেচো , কিকোতো : পুাঁহথঘ , ১৩৩৫ ( প্রথম প্রকোশ ) । 

 রভৌহমক, িোহ্নহে চ ি এেং মুরখোপোিযোয়, রগোহেন্দ রগোপোি, সংস্কৃত সোহিরতয  ইহতিোস ( শেহদ্ক ও রিৌহকক ), 

কিকোতো : সংস্কৃত পুস্তকভোণ্ডো , ১৩৯০ (তৃতীয় সংস্ক ি)। 

 মুরখোপোিযোয়, সহিদ্োিন্দ,ভো তীয় িোটযরেদ্ ও েোংিো িোটক, কিকোতো : সংস্কৃত পুস্তকভোণ্ডো , ১৯৮৭ (প্রথম 

সংস্ক ি) । 
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