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ভট্টল োল্লট ও তোাঁর উৎপত্তিবোদ : একত্তট সমীক্ষো
ত্তমঠুন হোও োদোর
গলবষক, সংস্কৃত ত্তবভোগ, ত্তসল ো-কোনলহো-বীরসো ত্তবশ্বত্তবদযো য়, পুরুত্ত য়ো, পত্তিমবঙ্গ, ভোরত
Abstract
Bhattalollata was one of the earliest thinkers who attempted to explain Rasasutra of Bharat.
Bhattalollata lived in Kashmir in the late 8th Century or the early 9th. His works have
unfortunately been lost. The gist of his views is provided by Abhinavagupta in his
Abhinavabharati and Mammata in his Kavyaprakasa. Bhattalollata’s theory is described as
Utpattivada (origination). His contribution to the Rasa theory is in the context of two words
in Bharata’s sutra i.e. Sanyoga and nispatti. Bhattalollata assigned three definitions
to the term Sanyoga – (a) Utpadya – utpadak bhava, (b) Gamya-gamaka- bhava, (c)
Posyaposaka- bhava. Even the concept of Nispatti has been assigned three meanings – (a)
Utpatti, (b) Pratiti, (c) Upaciti. Bhattalollata uses all three definitions of the two terms, in
different combinations, explaining the different “ Phases” or aspects of the process of
rasanispatti. It would be profitable to examine these stages in order to grasp the essence of
the Rasa theory. Bhattalollata’s theory of Utpattivada says that the sthayibhavas residing in
the human heart are transformed into Rasa. In this process the vibhavas are the cause, the
anubhavas are the effect and the Vyabhicaris are the Collaborators. Bhattalollata’s theory
follows Mimamsa and Vedanta Philosophy. This paper focuses on Bhattalollata’s theory of
Utpattivada.
Key Words: Bhattalollata, Utpattivada, Sanyoga, Nispatti, Vibhava, Anubhava.

ভট্টল োল্লট ত্তিল ন খ্রীষ্টীয় নবম শতলকর কোশ্মীরী আ ংকোত্তরক। ত্ততত্তন পূববমীমোংসোর মতোনুসোলর রসসূলের
বযোখ্যো কলরন। তোাঁর গ্রলের নোম ত্তি ‘রস-ত্তববরণ’। প্রত্তসদ্ধ ঢীকোকোর মোত্তণকযচন্দ্র তোাঁর ‘কোবয-প্রকোশসলেত’
নোমক ভোলষয মন্তবয কলরলিন যে, রসতত্ত্ব সম্বলে জ্ঞোন োভ করলত হল য োল্ললটর ‘রস ত্তববরণ’ পোঠ করো
একোন্ত প্রলয়োজনীয়। অত্তভনবগুলের ‘অত্তভনব-ভোরতী’ এবং মম্মলটর ‘কোবযপ্রকোলশ’ ভট্টল োল্ললটর রসতত্ত্ব
ত্তবষয়ক মতবোলদর পত্তরচয় পোওয়ো েোয়। “ত্তবভোবোনুভোববযত্তভচোত্তরসংলেোগোদ্ রস ত্তনষ্পত্তিিঃ” –নোটযশোলের এই
সূেত্তট রসলসৌল র ত্তভত্তি১। সেত্তট ত্তভন্ন ত্তভন্ন ভোলব নোটযশোলের ভোষয রচত্তয়তোলদর দ্বোরো বযোখ্যোত হলয়লি।
রসসূলে যকব মোে ত্তবভোব, অনুভব এবং সঞ্চোত্তরভোব – েথোক্রলম এই ত্ততনত্তট পদোলথবরই উলল্লখ্ আলি,
স্থোয়ীভোলবর যকোনও উলল্লখ্ মহত্তষব কলরন ত্তন। ‘সংলেোগ’ শব্দত্তটর অথব মহত্তষবর ত্তকরূপ অত্তভলপ্রত ত্তি তো
অত্ততশয় সত্তিগ্ধ। ‘ত্তনষ্পত্তি’ শলব্দর অথবও স্পষ্ট কলর মহত্তষব ত্তনলদবশ কলরনত্তন। ভরতোচোলেবর রসসূলের
বযোখ্যোনলভলদর এই ত্ততনত্তটই মুখ্য কোরণ। ভট্টল োল্লট, শেুক, ভট্টনোয়ক, অত্তভনবগুে প্রলতযলকই ত্তবত্তভন্ন
উপোলয় সত্তিগ্ধ স্থল র বযোখ্যো কলর যগলিন২। সুতরোং মতলভদ অবশযম্ভোবী। ভট্টল োল্লট মলন কলরন সূলের
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‘ত্তনষ্পত্তি’ শলব্দর অথব ‘উৎপত্তি’ ব লত আমরো ‘অভূত প্রোদুর্ভবোব’ বুলে থোত্তক। ‘েো ত্তি নো তো হওয়ো’ –এর নোম
‘অভূত প্রোদুর্ভবোব’, এরই নোম উৎপত্তি। মৃত্তিকো যথলক ঘলটর ‘উৎপত্তি’ হয়, যকন নো, ঘট পূলবব ত্তি নো, এটো
একটো সম্পূণব নতুন পদোথব। মৃত্তিকো এর উৎপোদক কোরণ। যসরূপ রসও একত্তট অপূবব বস্তু। ‘সংলেোগ’ শলব্দর
অথব ‘জনয জনক সম্বে’। ত্তবভোব, অনুভোব, বযোত্তভচোরীভোব সকল ই জনক। রস জনয। ‘জনয-জনলক’র সমোথবক
পত্তরভোষো ‘উৎপোদয-উৎপোদক’। যসই জনয ভট্টল োল্লট সোত্তহতয-মীমোংসকগলণর মল য ‘উৎপত্তিবোদী’ বল
পত্তরত্তচত এবং তোাঁর মতবোলদর নোম উৎপত্তিবোদ। ভট্টল োল্ললটর মলত ‘কোবয’ বো ‘নোটয’ যথলক যে রস যবো
হয়, তো পোঠক বো যপ্রক্ষক সমোলজর পলক্ষ যগৌণ। পোঠক অথবো যপ্রক্ষক, সো োরণভোলব যকোনও সহৃদলয়র
ত্তচলিই মুখ্যভোলব রলসর উৎপত্তি হয় নো। দুর্ষযন্ত এবং শকুন্ত োর চত্তরে অব ম্বন কলর যেখ্োলন নোলটযর
অত্তভনয় হলে, যসখ্োলন দুর্ষযন্ত, শকুন্ত ো প্রভৃত্তত পোে-পোেীগণ অনুকোেব, যে সক অত্তভলনতো তোাঁলদর ‘রূপ’
গ্রহণ কলরন, ঐ সক চত্তরে সমূলহর ‘অনুকরণ’ কলর যপ্রক্ষক যগোষ্ঠীর মলনোরঞ্জন কলরন, তোাঁরো ‘অনুকতবো’।
যকননো, নোটয য োকবৃলির অনুকরণ মোে। ভরতোচোেব বল লিন—‘য কবৃিোনুকরণং নোটযলমতদ্ ভত্তবষযত্তত’।
সুতরোং দুর্ষযন্ত, শকুন্ত ো প্রভৃত্তত পোে-পোেী নোলটয ‘অনুকোেব’, এবং কুশী ব গণ যসই সক ঐত্ততহোত্তসক অথবো
যপৌরোত্তণক চত্তরলেরই ‘অনুকতবো’, এলক্ষলে, কত্তব, সহৃদয়, অনুকোেব এবং অনুকতবো – এই চোর জলনর মল য
রলসর মুখ্য আশ্রয় ‘অনুকোেব’, এলক্ষলে, কত্তব, সহৃদয়, অনুকোেব এবং অনুকতবো- এই চোর জলনর মল য রলসর
মুখ্য আশ্রয় ‘অনুকোেব’, ত্ততত্তনই েথোথব রস অনুভব কলর থোলকন। শকুন্ত ো-ত্তবষয়ক যে শৃঙ্গোর রস তো মুখ্যত
ঐত্ততহোত্তসক (অথবো যপৌরোত্তণক) দুর্ষযলন্তর পলক্ষই সম্ভব। ত্তবভোর, অনুভোব এবং সঞ্চোত্তরভোলবর পরস্পর
‘সংলেোলগ’ ঐ ‘রস’ যসই ঐত্ততহোত্তসক দুর্ষযলন্তর হৃদলয় উৎপন্ন হলয়ত্তি । রস মুখ্যভোলব নোয়ক-নোত্তয়কোত্তনষ্ঠ।
নোয়ক, নোত্তয়কো, প্রত্ততনোয়ক প্রভৃত্তত রলসর মুখ্য আশ্রয়। ত্তবভোলবর দ্বোরো রত্তত, যশোক প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোব প্রথলম
নোয়ক-নোত্তয়কো প্রভৃত্ততলত উৎপন্ন হয় এবং পলর বযোত্তভচোত্তরভোলবর সংস্পলশব এলস রলস পত্তরণত হয়। রতযোত্তদ
স্থোয়ীভোলবর পত্তরণত্ততই রস, তোলদর পরোকোষ্ঠো প্রোত্তেই ‘রস’ শলব্দর দ্বোরো প্রকোত্তশত হয়। রলসোৎপত্তির প্রত্তত
কোরণ ত্তবভোব, অনুভোব ও বযত্তভচোত্তরভোলবর সংলেোগ বো সম্বে। ত্তবভোলবর সলঙ্গ রলসর সম্বে উৎপোদযউৎপোদকভোব, অথবোৎ ত্তবভোলবর দ্বোরো রস উৎপন্ন হয়। অনুভোলবর সলঙ্গ রলসর সম্বে গময-গমকভোব, অথবোৎ
অনুভোলবর দ্বোরো নোয়ক-নোত্তয়কোর ত্তচলি উদীয়মোন রসোত্মক ত্তচিবৃত্তি জ্ঞোত্তপত হয়। বযত্তভচোত্তরভোলবর সলঙ্গ
রলসর সম্বে যপোষযলপোষকভোব, অথবোৎ বযত্তভচোত্তরভোলবর দ্বোরো উপত্তচত হলয় রস পূণব পত্তরণত্তত কলর ও আস্বোদয
হলয় ওলঠ৩। ‘ত্তবভোব’ রস বীলজর উৎপত্তির প্রত্তত কোরণ হলত পোলর এবং অনুভোব তোর সিো সো োরলণয যঘোষণো
কলর ত্তদলত পোলর, ত্তকন্তু ঐ বীলজর মল য যে পূণব ফ পুষ্প ত্তবলশোত্তভত বনস্পত্ততর সম্ভোবনো ত্তনত্তহত রলয়লি, তো
তখ্নই সফ তো োভ করলত পোলর, েখ্ন ‘বযত্তভচোত্তরভোব’ – রূপ সহকোত্তরকোরলণর দ্বোরো ঐ রসোেুলরর
পত্তরপুত্তষ্ট সোত্ত ত হয়। শৃঙ্গোর রসলক শেো, অসূয়ো, ত্তব তকব, ত্তনলববদ, গ্লোত্তন প্রভৃত্তত বযত্তভচোত্তরভোব পত্তরপূণব
আস্বোদযতো দোন কলর। কত ঘোত-প্রত্ততঘোলতর মল য ত্তদলয় শকুন্ত োর প্রত্তত মহোরোজ দুর্ষযলন্তর রত্ততভোব আপন
পূণব পত্তরণত্ততর ত্তদলক অগ্রসর হলয়লি। কলের তলপোবলন রূপমুগ্ধ মহোরোজ দুর্ষযলন্তর হৃদলয় শকুন্ত োর জন্মত্তবষলয় ‘ত্তবতকব’, রোজসভোয় উপনীতো শকুন্ত োলক যদলখ্ দুর্ববোসোর শোপ প্রভোলব দুর্ষযলন্তর আকত্তিক
‘যমোহভোব’, তোরপর শকুন্ত োর অন্ত বোলনর পর ক্রমশ মহোরোলজর পূবববৃিোন্ত ‘িরণ’ এবং তোর জনয
আত্মত্ত ক্কোর বো ‘ত্তনলববদ’- এরূপ কত ত্তবত্তচে বযত্তভচোত্তর ভোলবর সমোলবলশ মহোরোজ দুর্ষযলন্তর শকুন্ত ো ত্তবষয়ক
‘রত্তত’ শবত্ত ত হলয় উলঠলি, পত্তরপুত্তষ্ট োভ কলরলি, ‘ত্তবশম ত্তশ ো সেটস্খত্ত তলবগ’ নদী প্রবোলহর মত
গত্ততশী হলয় উলঠলি, যকোথোও মি হয় ত্তন। শুদ্ধ ত্তবভোব, শুদ্ধ অনুভোব অথবো শুদ্ধ সঞ্চোত্তরভোলবর দ্বোরো প্রকৃত
রসলবো সম্ভবপর নয়। এলদর পরস্পর সংহত্ততর দ্বোরোই চরম পত্তরপূণবতো ও সুত্তনত্তিত ববত্তশষ্টয সম্ভবপর৪।
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ভট্টল োল্ললটর মলত, এই নোয়কোত্তদত্তনষ্ঠ রস নলট আলরোত্তপত হয়। যে নট-নটী নোয়ক-নোত্তয়কোর অত্তভনয় কলরন
তোাঁরো নোয়কোত্তদর তু যোলবশ পত্তর োন কলরন এবং অতযন্ত ত্তনপুণভোলব তোাঁলদর অনুকরণ কলরন। এই
অনুকরণকৃত সোদৃশয ও অত্তভনয় বনপুলণযর জনয সহৃদয় রঙ্গ যপ্রক্ষক অত্তভনয় দশবলনর সময় নট নটীলকই
প্রকৃত পোে-পোেী ও রলসর আশ্রয় বল মলন কলরন। তোরপর সহৃদয় সোমোত্তজক কতৃবক এই রস প্রতযক্ষীকৃত
হয়। রসোস্বোদ এই আলরোপমূ ক অল ৌত্তকক সোক্ষোৎকোলররই নোমোন্তর। রস মুখ্যভোলব নোয়ক-নোত্তয়কোত্তদ ত্তনষ্ঠ,
সোমোত্তজকত্তনষ্ঠ নয়, রস নট-নটীলত আলরোপ কলর সহৃদয় কতৃবক জ্ঞোত হয় এবং এই প্রতীত্ততই রঙ্গ-যপ্রক্ষলকর
ত্তচলি অল ৌত্তকক আনি সঞ্চোত্তরত কলর। ভট্টল োল্লট বল লিন, েত্তদও রস মুখ্যভোলব নোয়কত্তনষ্ঠ ও নট-নটীলত
তোর আলরোপ মোে করো হয় বল ‘রস-নটোত্তদ-ত্তনষ্ঠ’- এই অনুভূত্তত অসতয, তবুও এই ত্তমথযো অনুভূত্তত যথলকই
রঙ্গলপ্রক্ষক বযত্তিগত আনি োভ কলর থোলকন। ভট্টল োল্লট একত্তট উদোহরণ ত্তদলয় বুত্তেলয়লিন যে, কখ্নও
কখ্নও ত্তমথযো অনুভূত্তত যথলকও বযত্তিগত সুখ্-দুর্িঃখ্ অনুভব করো েোয়। রজ্জুলত েোর সপবভ্রম হয়, অথবোৎ যে
বযত্তি দূরত্ব বো স্বল্পোল োলকর জনয রজ্জুলক সপব বল মলন কলরন, তোর রজ্জুলত সপব-জ্ঞোন ত্তমথযো সলিহ
যনই, ত্তকন্তু এই ত্তমথযো অনুভবও তোাঁর ত্তচলি েথোথব অনুভলবর তু য ত্তক্রয়ো উৎপন্ন কলর। অথবোৎ প্রকৃত সলপবর
সম্মুখ্ীন হল যস যেমন দূলর সলর যেলত যচষ্টো কলর বো ভলয় কম্পমোন হয়, এ যক্ষলেও সোমত্তয়কভোলব যসরূপ
কোেব কলর। একইভোলব েত্তদও রস মুখ্যভোলব নোয়কোত্তদত্তনষ্ঠ-এর আ োর নট-নটী নয়, তবুও নট-নটী প্রভৃত্ততলক
ভ্রমবশতিঃ সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষক অত্তভনয় দশবলনর সময় সোমত্তয়কভোলব পোে-পোেী বল মলন কলরন এবং তোরোই
রলসর আশ্রয়, এই অসতয অনুভূত্তত তোাঁর ত্তচলি জোগ্রত হয়। পূবব -প্রদত্তশবত উদোহরলণ যেমন ত্তমথযো সলপবর
অনুভূত্তত ভয় কম্পনোত্তদ উৎপন্ন কলর, ত্তঠক যসই ভোলব অসতয রসোশ্রয়লত্বর অনুভূত্ততও অত্তভনয়-দশবলনর সময়
সহৃদয় সোমোত্তজলকর ত্তচলি আনি সঞ্চোত্তরত কলর।
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ভট্টল োল্লট বল লিন রঙ্গ যপ্রক্ষলকর প্রোগুি রসোশ্রয় জ্ঞোন বো অনুভূত্তত প্রতযক্ষ প্রমোলণর দ্বোরো যবদয।
ইত্তন্দ্রলয়র সলঙ্গ ত্তবষলয়র সত্তন্নকষব বো সংলেোগ বলশ যে জ্ঞোন উৎপন্ন হলয় থোলক, তোলকই সোক্ষোৎকোর বো
প্রতযক্ষজ্ঞোন (পোবলসপশন, ইত্তমত্তিলয়ট নল জ) ব ো হয়। ত্তবষলয়র সলঙ্গ ইত্তন্দ্রলয়র এই সম্বেলক বনয়োত্তয়কগণ
সত্তন্নকষব শলব্দর দ্বোরো যবোত্ত ত কলরলিন। সত্তন্নকষব দুর্ই প্রকোর-য ৌত্তকক ও অল ৌত্তকক। য ৌত্তকক সত্তন্নকষব আবোর
িয় প্রকোর। ইত্তন্দ্রলয়র সংলেোগ যথলক দ্রবয প্রতযক্ষলগোচর হয়, ইত্তন্দ্রয় সংেুি-সমবোয়-সম্বলের জনয দ্রবয
সমলবত রূপ, গুণ, কমব ও সোমোলনযর প্রতযক্ষ হয়, ইত্তন্দ্রয়-সংেুি-সমলবত-সমবোয় সম্বলে দ্রবয সমলবত
রূপোত্তদলত সমলবত রূপত্বোত্তদ জোত্ততর প্রতযক্ষ হয়, সমবোয় যথলক শলব্দর প্রতযক্ষ হয়, সমলবত-সমবোয় যথলক
শব্দ-সমলবত শব্দত্ব প্রভৃত্ততর প্রতযক্ষ হয় এবং ত্তবলশষণ সম্বলে অভোব ও সমবোলয়র প্রতযক্ষ হয়। দ্রলবযর
চোক্ষুষ প্রতযলক্ষ চক্ষুিঃসংলেোগ কোরণ, দ্রবয সমলবত রূলপর প্রতযলক্ষ চক্ষুিঃসংেুিসমবোয় কোরণ, দ্রলবয
সমলবত রূলপ সমলবত রূপোত্বোত্তদর প্রতযলক্ষ চক্ষুসংেুি-সমলবত-সমবোয় কোরণ, শলব্দর প্রতযলক্ষ
যশ্রোেোবত্তেন্ন-সমবোয় কোরণ ও শব্দ-সমলবত শব্দত্বোত্তদর প্রতযলক্ষ যশ্রোেোবত্তেন্ন-সমলবত-সমবোয় কোরণ৫। িয়
প্রকোর য ৌত্তকক সত্তন্নকষব িোড়োও ত্ততন প্রকোর অল ৌত্তকক সত্তন্নকষব স্বীকোর কলরলিন বনয়োত্তয়কগণ। যসগুত্ত হ —
সোমোনয ক্ষণো প্রতযোসত্তি, জ্ঞোন ক্ষণো প্রতযোসত্তি ও যেোগজ প্রতযোসত্তি। ত্তবষলয়র সলঙ্গ ইত্তন্দ্রলয়র সম্বে য ৌত্তকক
ও অল ৌত্তকক দুর্ই প্রকোর প্রতযলক্ষই অপত্তরহোেব। য ৌত্তকক প্রতযলক্ষ ত্তবষয় সবসময় ইত্তন্দ্রলয়র কোলি ত্তবদযমোন
থোলক, ত্তকন্তু অল ৌত্তকক প্রতযলক্ষ ইত্তন্দ্রলয়র অজনলকর সলঙ্গও সত্তন্নকষব হয়, অত্তবদযমোলনর সলঙ্গও সত্তন্নকষব হয়
এবং অলেোলগযর সলঙ্গও সত্তন্নকষব হয়। অতীত এবং অনোগত সমস্ত ত্তবষলয়র প্রতযক্ষ হয় সোমোনয ক্ষণ
সত্তন্নকলষবর দ্বোরো, জ্ঞোন ক্ষণ সত্তন্নকলষবর দ্বোরো অবতবমোন ত্তবষলয়রও বতবমোন থোকল ও অলেোগয ত্তবষলয়র
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প্রতযক্ষ হয় এবং যেোগজ সত্তন্নকলষবর দ্বোরো সব সময় সমস্ত ত্তবষলয়র প্রতযক্ষ হয়। সোমোনয- ক্ষণ সত্তন্নকলষব
সোমোনয-ত্তবষয়ক জ্ঞোনই প্রতযোসত্তি। এই সত্তন্নকষব স্বীকোর করোর ফল একত্তট ঘট যদলখ্ সক ঘলটর জ্ঞোন হয়,
একত্তট বত্তি যদলখ্ সক বত্তির জ্ঞোন হয়। সোমোনয ক্ষণো প্রতযোসত্তি স্বীকোর নোকরল বত্তিত্বরূলপ সক
বত্তির, ূমত্বরূলপ সক ূলমর জ্ঞোন উৎপন্ন হলত পোলর নো এবং এই বযোপক জ্ঞোন উৎপন্ন নো হল ‘অনুমোন’রূপ প্রমোণ আলদৌ সম্ভব হলত পোলর নো। েুি ও েুঞ্জোন-যেোগী যভলদ যেোগজ প্রতযক্ষ দুর্ই প্রকোর। েুি যেোগীর
যেোগজ লমবর সোহোলেয মলনর দ্বোরো আকোশ, পরমোণু প্রভৃত্তত সমস্ত পদোলথবর জ্ঞোন সববদোই উৎপন্ন হলত পোলর,
ত্তকন্তু েুজ্ঞোনলেোগীর উিরূপ প্রতযলক্ষ ত্তচন্তো ত্তবলশষ সহকোরী। জ্ঞোন ক্ষণ সত্তন্নকলষব জ্ঞোনই সংলেোগোত্তদবৎ
সত্তন্নকষব, ত্তকন্তু এর যকোত্তটদ্বয় একত্তদলক ইত্তন্দ্রয়, অপর ত্তদলক জ্ঞোলনর ত্তবষয়। সোমোনয ক্ষলণর নযোয় ত্তবষলয়র
আশ্রলয়র সলঙ্গ সত্তন্নকষব এলত হয় নো, হয় শুদ্ধ ত্তবষলয়র সলঙ্গ। ত্তদ্বত্তব সত্তন্নকলষবর যভদ আল োচনো প্রসলঙ্গ
‘ভোষোপত্তরলেদ’ কোর ত্তবশ্বনোথ বল লিন- “ত্তবষয়ী েসয তস্সযব বযোপোলরো জ্ঞোন- ক্ষণিঃ।”
েত্তদ জ্ঞোন ক্ষণো প্রতযোসত্তি স্বীকোর নো করো হয় তোহল ‘চিন সুরত্তভ’- এই চোক্ষুষ জ্ঞোলন যসৌবলভর
প্রতীত্তত উৎপন্ন হলত পোলর নো। যে বযত্তি পূলবব চিলনর যসৌরভ অনুভব কলরলিন যসই বযত্তি দূর যথলক অনয
যকোন চিন কোলষ্ঠর খ্ন্ড যদলখ্ তোর ঘ্রোণ গ্রহণ নো কলরই েখ্ন ‘চিন সুরত্তভ’- এই মন্তবয প্রকোশ কলর, তখ্ন
চিনোংলশ য ৌত্তকক সত্তন্নকলষবর দ্বোরো প্রতযক্ষীকরণ সম্ভব হল ও যসৌরভোংলশর প্রতীত্তত জ্ঞোন ক্ষণো
প্রতযোসত্তিরূপ অল ৌত্তকক সত্তন্নকষব িোড়ো অসম্ভব। জ্ঞোন ক্ষণো প্রতযোসত্তিরূপ সম্বে হলে ‘স্বসংেুিমনিঃ সংেুিোত্মসমলবতজ্ঞোন ত্তবষয়ত্ব’ রূপ। ইত্তন্দ্রলয়র সলঙ্গ সংেুি মন, মলনর সলঙ্গ সংেুি আত্মো, আত্মোয়
পূববোনুভূত চিন – যসৌরলভর জ্ঞোন সমবোয় সম্বলে ত্তবদযমোন। তোর ত্তবষয় যসৌরভ। এই পরস্পরোসম্বলে
চিলনর ঘ্রোণ গ্রহণ নো কলরই ‘চিন সুরত্তভ’- এই প্রতযক্ষ প্রতীত্তত সম্ভব। ইত্তন্দ্রয়-সংলেোগরূপ য ৌত্তকক
সত্তন্নকলষবর দ্বোরো এরূপ প্রতীত্ততলত চিনোংলশর জ্ঞোন হয় এবং জ্ঞোন ক্ষণ রূপ অল ৌত্তকক সত্তন্নকলষবর দ্বোরো
যসৌরভোংলশর জ্ঞোন হয়।
ভট্টল োল্ললটর মলত মহোকত্তব কোত্ত দোলসর শকুন্ত ো নোটলক শৃঙ্গোর রস মুখ্যভোলব দুর্ষযলন্ত ত্তবদযমোন। শৃঙ্গোর
রলসর আ োর দুর্ষযন্ত, কত্তবও নয়, কোলবযো নয়, সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষকও নয়। রঙ্গ যপ্রক্ষলকর অত্তভনয় দশবনকোল
ভ্রোন্ত প্রতীত্তত উৎপন্ন হয়। নট-নটীর আচোব সোময ও যবশ-সোদৃলশযর কোরলণ যস তোলদরলকই দুর্ষযন্ত এবং
শকুন্ত ো বল মলন কলর। সহৃদয় সোমোত্তজক যসই সময় নলট দুর্ষযন্তত্ব ও নটীলত শকুন্ত োত্ব আলরোপ করোর
জনয সোমত্তয়কভোলব নট-নটীলকই নোয়ক-নোত্তয়কোত্তনষ্ঠ রলসর আশ্রয় বল মলন কলর। এই আলরোত্তপত রলসর
প্রতযক্ষীকরণ তোর ত্তচলি অল ৌত্তকক আনি সঞ্চোত্তরত কলর। ভট্টল োল্ললটর মলত জ্ঞোন ক্ষণ সত্তন্নকলষবর দ্বোরোই
রত্তত প্রভৃত্তত পরকীয় মোনত্তসক ভোলবর প্রতযক্ষ হলয় থোলক। পূলবব একোত্ত কবোর যচষ্টো, মুখ্রোগ, কৃশতো, ত্তনদ্রোভোব
প্রভৃত্তত ত্তচলির দ্বোরো রঙ্গলপ্রক্ষক অনযবযত্তিত্তনষ্ঠ রত্তত অনুমোন কলরলি এবং ত্তনলজরও যসরকম ভোব প্রতযক্ষ
প্রমোলণর দ্বোরো উপ ত্তি কলরলি। অত্তভনয় দশবনকোল দুর্ষযন্ত এবং শকুন্ত ো যথলক অত্তভন্ন বল গৃহীত নট ও
নটীর অনুরূপ যচষ্টো, মুখ্রোগ, কৃশতো, ত্তনদ্রোভোব প্রভৃত্তত ক্ষয কলর সহৃদয় রক্ষলপ্রক্ষলকর পলক্ষ জ্ঞোন ক্ষণ
সত্তন্নকলষবর দ্বোরো দুর্ষযন্তোত্তদত্তনষ্ঠ রত্ততর প্রতযক্ষীকরণ েুত্তিেুি। সহৃদয় রঙ্গ-যপ্রক্ষলকর ত্তচলি অত্তভনয় দশবনকোল
জোয়মোন ইত্তন দুর্ষযন্ত, ‘ইত্তন শকুন্ত োত্তবষয়করত্ততমোন’- এই জ্ঞোলন য ৌত্তকক সত্তন্নকলষবর দ্বোরো দুর্ষযন্ত যথলক
অত্তভন্ন বল গৃহীত নলটর প্রতীত্তত হয় এবং জ্ঞোন ক্ষণ সত্তন্নকলষবর দ্বোরো রত্ততর প্রতীত্তত হয় ৬। ভট্টল োল্ললটর
মলত এরূপ অনুভবই রস। ভট্টল োল্ললটর এই উৎপত্তিবোদ কলয়কত্তট ত্তসদ্ধোলন্তর উপর প্রত্ততত্তষ্ঠত। প্রথমতিঃ
য োল্ললটর মলত, রঙ্গ যপ্রক্ষক অনুকোরক নট-নটীলক অনুকোেব মুখ্য পোে পোেী বল গ্রহণ কলরন। ত্তদ্বতীয়তিঃ
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ত্তমঠুন হো দোর

জ্ঞোন ক্ষণো প্রতযোসত্তির দ্বোরো রঙ্গলপ্রক্ষলকর রত্তত প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোব ত্তবষয়ক প্রতযোক্ষোনুভব হলয় থোলক। তৃতীয়তিঃ
অসতয অনুভূত্তত যথলক বযত্তিগত আনি উৎপন্ন হয়। চতুথবতিঃ কোবয সববদোই আনি দোন কলর। এই কয়ত্তট
ত্তসদ্ধোন্ত ত্তবলেষণ করল ই ভট্টল োল্ললটর মতবোলদর অসোরতো প্রমোত্তণত হলব।
ভট্টল োল্লট প্রথলম যে ত্তসদ্ধোন্তত্তট স্বীকোর কলর ত্তনলয় রলসর আস্বোদন প্রকোর উদঘোত্তটত করলত প্রয়োসী
হলয়লিন, তো সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষলকর অনুভব ত্তবরুদ্ধ। অত্তভনয় দশবনকোল সহৃদয় সোমোত্তজক েখ্ন বোহয জ্ঞোন
হোত্তরলয় যফল ন তখ্ন ত্ততত্তন মলন কলরন যে, প্রকৃত পোে-পোেী তোাঁর সম্মুলখ্ উপত্তস্থত। ত্তকন্তু নলট পোেত্বোলরোপ
ও বোহযজ্ঞোন ুত্তে কখ্নই দীঘবক্ষণ স্থোয়ী হলত পোলর নো। রঙ্গলপ্রক্ষক কখ্নই অত্তভনলয়র সমস্ত সময় লর নটনটীলক পোে-পোেী বল গ্রহণ কলরন নো। েোাঁলদর আলদৌ এই ভ্রোত্তন্ত উৎপন্ন হয় নো তোাঁরোও অত্তভনয় দশবন কলর
রসোস্বোদজত্তনত আনি উপলভোগ কলরন। সুতরোং ভট্টল োল্ললটর প্রথম ত্তসদ্ধোন্তত্তট সহৃদয় রঙ্গ যপ্রক্ষলকর অনুভব
ত্তবরুদ্ধ বল অত্তসদ্ধ।
ভট্টল োল্ললটর ত্তদ্বতীয় ত্তসদ্ধোন্তত্তটও অলেৌত্তিক। ‘দুর্ষযন্ত রত্তত েুি’, ‘রত্তত দুর্ষযলন্ত উৎপন্ন হলয়লি’- এই
জ্ঞোলন অল ৌত্তকক জ্ঞোন ক্ষণো প্রতযোসত্তির দ্বোরো রত্ততর প্রতীত্ততর কথো েুত্তিহীন। একই ত্তবষলয়র প্রতযক্ষ ও
অনুমোনোত্মক পলরোক্ষ জ্ঞোলনর কোরণ সমুদয় উপত্তস্থত থোকল ঐ ত্তবষলয়র প্রতযক্ষ জ্ঞোনই হয়, অনুমোনোত্মক
পলরোক্ষ জ্ঞোন উৎপন্ন হয় নো। ‘রত্তত দুর্ষযলন্ত উৎপন্ন হলয়লি’- এই জ্ঞোলন প্রতযলক্ষর ত্তবষয় দুর্ষযন্ত যথলক অত্তভন্ন
বল গৃহীত নট এবং অনুমোলনর ত্তবষয় রত্ততরূপ স্থোয়ীভোব। ত্তবষয়লভলদর কোরলণ উৎপদযমোন রত্ততত্তবষয়ক
জ্ঞোলনর অনুমোনজত্বই স্বীকোর করলত হয়। ত্তবষলয়র ত্তভন্নতো থোকল ও েত্তদ প্রতযক্ষ-সোমগ্রীলক ব বোন বল
গ্রহণ করো হয় জ্ঞোনলক প্রতযক্ষরূপ প্রমোণজোত বল স্বীকোর করো হয়, তোহল অনুমোলনর অত্তস্তত্ব সববলতোভোলব
ত্তব ুে হবোর সম্ভোবনো যদখ্ো যদয়। প্রতযক্ষ ও অনুমোলনর সোমগ্রী তু যভোলব উপত্তস্থত থোকল েত্তদ তোলদর ত্তবষয়
ত্তভন্ন ত্তভন্ন হয়, তোহল যে জ্ঞোন উৎপন্ন হয় তো আনুমোত্তনক। ‘চিন সুগত্তে’ এই জ্ঞোলন েত্তদও য ৌত্তকক
প্রতযলক্ষর ত্তবষয় চিন এবং অল ৌত্তকক প্রতযলক্ষর ত্তবষয় সুগে, সুতরোং ত্তবষলয়র ত্তভন্নতো রলয়লি, তবুও
উৎপদযমোন জ্ঞোনলক অনুমোন ভয ব ো েোলব নো, তোর কোরণ অনুমোলনর যকোলনো সোমগ্রীই উপত্তস্থত যনই।
অনুত্তমত্তত ও প্রতযক্ষ এই দুর্ই সোমগ্রী সমোন ভোলব ত্তবদযমোন থোকল ই ত্তবষয় ত্তবলভদজ্ঞোলনর অনুমোনজোতলত্বর
ত্তনলদবশক। সুতরোং সহৃদয় সোমোত্তজলকর রত্তত ত্তবষয়ক জ্ঞোলনর অল ৌত্তকক সত্তন্নকলষবর দ্বোরো প্রতযক্ষপ্রমোণ
জোতলত্বর কথো ত্তভত্তিহীন।
ভট্টল োল্ললটর তৃতীয় ত্তসদ্ধোন্ত –অসতয অনুভূত্তত যথলক আনি োলভর বোতবো ও েুত্তিেুি নয়। ভট্টল োল্লট
বল লিন যে, ‘রস নট-নটীত্তনষ্ঠ’ এই জ্ঞোন ত্তমথযো হল ও সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষলকর ত্তচলি আনি সঞ্চোত্তরত কলর।
এই প্রসলঙ্গ ভট্টল োল্লট রজ্জুলত সপবভ্রোত্তন্তর দৃষ্টোন্ত উলল্লখ্ কলরলিন। ত্তমথযো অনুভূত্তত সবলক্ষলেই আনি দোন
কলর নো। রজ্জুলত সপবভ্রোত্তন্ত ভয়, কম্পন, আলবগ প্রভৃত্তত উৎপন্ন কলর, ত্তকন্তু তো যথলক আনি োলভর বোতবো
সহৃদয় সোমোত্তজলকর অনুভব ত্তবরুদ্ধ। রঙ্গলপ্রক্ষলকর ত্তচলি অত্তভনয় দশবনকোল যে ত্তমথযো জ্ঞোন উত্তদত হয় এবং
দূরত্তস্থত্তত ও স্বল্পোল োলকর জনয রজ্জুলক সপবরূলপ গ্রহণ রূপ যে ত্তমথযো জ্ঞোন আত্তবভূবত হয়- এই দুর্ই প্রকোর
জ্ঞোনলক ভট্টল োল্লট সমজোতীয় বল লিন। ত্তকন্তু দুর্ই যক্ষলেই ত্ততত্তন ত্তভন্ন ত্তভন্ন ফ যদত্তখ্লয়লিন। রঙ্গলপ্রক্ষক
রসোস্বোলদর সময় নট-নটীলক দুর্ষযন্ত-শকুন্ত ো প্রভৃত্তত পোে-পোেী বল মলন কলরন এবং ‘প্রকৃতপলক্ষ দুর্ষযন্তশকুন্ত ো-ত্তনষ্ঠ রলসর আশ্রয় নট’- এরূপ ভ্রোত্তন্ত তোাঁর ত্তচলি উত্তদত হয়। নলট দুর্ষযন্ত জ্ঞোন রজ্জুলত সপবজ্ঞোলনর
নযোয়ই অতোত্তত্ত্বক। প্রকৃত সপব উপত্তস্থত থোকল যে ভোব ত্তচলি জোগ্রত হয় তো যেমন রজ্জু সঞ্চোত্তরত কলর,
একইভোলব রিমোংলসর যদহ োরী রত্ততমোন প্রকৃত দুর্ষযন্ত রঙ্গ যপ্রক্ষলকর সম্মুলখ্ উপত্তস্থত থোকল তোাঁর ত্তচলি
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যে ভোব উত্তদত হত, অত্তভনয় দশবনকোল ও যসই ভোলবর আত্তবভবোবই স্বোভোত্তবক। দুর্ষযন্ত ও শকুন্ত ো তোাঁলদর
প্রণয় ী োর দ্বোরো ত্তবদূষক, অনসূয়ো বো ত্তপ্রয়ংবদোর ত্তচলি যে ভোব সঞ্চোত্তরত করলতন সহৃদয় সোমোত্তজলকর
ত্তচলিও অনুরূপ ভোলবর উদয় হত। এই ভোবলক আনি বল গ্রহণ করো েোয় নো, কোরণ দুর্ষযন্ত ও শকুন্ত োর
ত্তভন্ন ত্তভন্ন ত্তক্রয়ো সময় ত্তবলশলষ ত্তভন্ন ত্তভন্ন পোত্তরপোত্তশ্ববলকর মলন আ োদো আ োদো ভোব উদ্বুদ্ধ করত। নোয়কনোত্তয়কোর প্রণয়লকত্ত ত্তপ্রয়ংবদো ও অনসূয়োর মলন জ্জো সঞ্চোর করত, দুর্ষযলন্তর জনয শকুন্ত োর কোমজ পীড়ো
সখ্ীদ্বলয়র ত্তচলি দুর্িঃখ্ সঞ্চোর করত, আবোর শকুন্ত ো ত্তবরত্তহত দুর্ষযলন্তর ত্তব োপ সকল র মলন গভীর যশোক
সঞ্চোর করত। েত্তদ সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষক এই সমস্ত ভোব অনুভব কলরন, তোহল তোাঁর মলন জ্জো উৎপন্ন হলত
পোলর, ঘৃণো উৎপন্ন হলত পোলর, কখ্নও আনিও উৎপন্ন হলত পোলর, ত্তকন্তু তোাঁর পলক্ষ ত্তনরবত্তেন্ন আনি
অনুভব করো সম্ভব নয়। সোত্তহতযশোেপ্রলণতোগণ রসলক অল ৌত্তকক ও আনিময় স্বরূপ বল বণবনো কলরলিন।
উি-রূলপ সোমোত্তজলকর ত্তচলি য ৌত্তকক সুখ্, দুর্িঃখ্, জ্জো, ভয় প্রভৃত্ততর উদয় যমলন ত্তনল এবং তোলদরলকই
রস বল গ্রহণ করল রলসর অল ৌত্তকক সংজ্ঞো েুত্তিহীন হলয় পলড়। এটো আ ংকোত্তরক ত্তসদ্ধোন্ত ত্তবরুদ্ধ, তোর
কোরণ আ ংকোত্তরকরো সকল ই রসলক অল ৌত্তকক বল স্বীকোর কলরলিন। সুতরোং ভট্টল োল্ললটর তৃতীয়
ত্তসদ্ধোন্তত্তটও েুত্তিেুি নয়। তোিোড়ো কোবয সববদোই আনি দোন কলর ভট্টল োল্ললটর এই োরণোও ভো ।
আত্মপ্রকোশ ও মনুষযলত্বর প্রকোশই সোত্তহলতযর মুখ্য ফ , আনি পত্তরলবশন আনুষত্তঙ্গক ফ মোে। মোনুষ
সোত্তহলতযর প্রত্তত আকৃষ্ট হয় তোর কোরণ মোনুষ সোত্তহলতয মনুষযলত্বর বৃহৎ রূপলক উপ ত্তি করলত পোলর। যে
কোলবয েত মহৎ মনুষযত্ব প্রত্ততফত্ত ত হয় যসই কোলবযর আলবদনও তত সববজনীন, -এটোই কোবযপোঠ ও
নোটযোত্তভনয় দশবলন সহৃদয় সোমোত্তজকলক প্রবৃি কলর। সব সময় কোত্তবযক আনি োলভর কথো সহৃদয়
সোমোত্তজলকর অনুভব ত্তবরুদ্ধ।
য োল্লট সম্মত রসতলত্ত্বর ত্তবরুলদ্ধ সমোল োচকগণ আরও কলয়কত্তট েুত্তির অবতোরণো কলর তোাঁর মতবোদলক
খ্ন্ডন করলত সলচষ্ট হলয়লিন। যকোন যকোন সমোল োচলকর মলত, য োল্ললটর রসতত্ত্ব কোেব-কোরণ-ভোব সম্বলে
প্রত্তসদ্ধ সোমোনোত্ত করণয নীত্ততলক ঙ্ঘন কলর। বনয়োত্তয়কগলণর মলত, দুর্ত্তট পদোলথবর মল য কোেব-কোরণ-ভোব
সম্বে থোকলত হল তোলদর সোমোনোত্ত করণয অথবোৎ একই আ োলর ত্তবদযমোনতো অপত্তরহোেব। দত্ত র কোরণ দুর্গ্ধ,
পূলবব যেটো দুর্গ্ধোকোলর থোলক পলর যসটোই রূপোন্তত্তরত হলয় দত্ত র আকোর োরণ কলর, এখ্োলন দুর্গ্ধত্ব ও দত্ত র
একই পদোলথব ত্তবদযমোন। এইভোলব যেখ্োলনই দুর্ত্তট পদোলথবর মল য কোেবকোরণভোব সম্বে থোকলব, যসখ্োলন
তোলদর একো োলর অবত্তস্থত্ততরূপ সোমোনোত্ত করণয অবশযই থোকলব। ভট্টল োল্ললটর রসতলত্ত্ব আনি ও রত্তত
প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোলবর মল য কোেবকোরণভোব সম্বে বত্তণবত হলয়লি। যসখ্োলন ব ো হলয়লি যে, রত্তত প্রভৃত্তত
স্থোত্তয়ভোব কোরণ, আনি তোর কোেব। ত্তকন্তু এই কোেব ও কোরলণর মল য সোমোনোত্ত করণয যনই। নোয়ক-নোত্তয়কো
রত্তত প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোলবর আশ্রয়, ত্তকন্তু সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষক আনলির আশ্রয়। এই কোরলণই সমোল োচকগণ
বল লিন যে, ভট্টল োল্ললটর রসতলত্ত্ব বনয়োত্তয়ক-প্রত্তসদ্ধ সোমোনোত্ত করণযনীত্তত ত্তঙ্ঘত হলয়লি। য োল্ললটর
রসবোলদর ত্তবরুলদ্ধ প্রোচয পত্তন্ডতবৃলির এই সমোল োচনো অলেৌত্তিক। কোরণ, ত্ততত্তন রত্তত প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোব ও
আনলির মল য কোেব-কোরণ-ভোব সম্বলের বণবনো কলরনত্তন। তোাঁর মলত রতযোত্তদ অল ৌত্তকক প্রতযলক্ষর দ্বোরো
উৎপন্ন জ্ঞোনই আনলিোলদ্বোল র কোরণ। কোরণীভূত এই জ্ঞোন এবং কোেবভূত আনি –এই দুর্ত্তটরই আশ্রয়
সহৃদয় রঙ্গলপ্রক্ষক। অতএব সোমোনোত্ত করণয নীত্ততলক ঙ্ঘন করোর েুত্তি ত্তভত্তিহীন।
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শ্রীশেুক য োল্ললটর মতবোলদর ত্তবরুলদ্ধ আরও একত্তট েুত্তির অবতোরণো কলরলিন। ভট্টল োল্ললটর মলত,
নোয়ক-নোত্তয়কোত্তনষ্ঠ রতযোত্তদ নট-নটীর উপর আলরোপ কলর সহৃদয় সোমোত্তজক কতৃবক প্রতযোক্ষীকৃত হয়। এই
প্রসলঙ্গ শেুক মন্তবয কলরলিন যে, নোয়ক-নোত্তয়কোত্তনষ্ঠ রতযোত্তদর জ্ঞোন রঙ্গলপ্রক্ষলকর পলক্ষ থোকো সম্ভব নয়,
তোর কোরণ অত্তভনয় দশবলনর সময় নোয়ক-নোত্তয়কো বো তোলদর ত্তবভোব-অনুভোব প্রভৃত্তত তোাঁর সম্মুলখ্ উপত্তস্থত
থোলক নো। রঙ্গলপ্রক্ষক েখ্ন ‘শকুন্ত ো’ নোটলকর অত্তভনয় যদলখ্ন তখ্ন দুর্ষযন্ত, শকুন্ত ো ও অনযোনয ত্তবভোব,
অনুভোব প্রভৃত্তত সোমলন উপত্তস্থত নো থোকোর কোরলণ শকুন্ত োলক ক্ষয কলর দুর্ষযলন্তর ত্তচলি যে রত্ততভোব জোগ্রত
হয়, তোর জ্ঞোন োভ করো তোাঁর পলক্ষ সম্ভব নয়। যেলহতু দুর্ষযন্তোত্তশ্রত রত্ততর জ্ঞোন উৎপন্ন হয় নো যসলহতু যসই
রত্ততলক অনযে নটোত্তদলত আলরোপ করোই প্রশ্নই ওলঠ নো। প্রত্তসদ্ধ আ ংকোত্তরক ভট্টনোয়ক ও ভট্টল োল্ললটর
রসবোলদর সমোল োচনো কলরলিন। ত্ততত্তন বল লিন রঙ্গলপ্রক্ষক েখ্ন নোয়ক-নোত্তয়কোলক সোক্ষোৎ অনুভব কলরন
ত্তন, তখ্ন নোয়ক-নোত্তয়কোগত রত্তত, যশোক, উৎসোহ, যক্রো প্রভৃত্তত স্থোয়ীভোবলক অনুকোরক নটোত্তদর উপর
আলরোপ করোর যকোন ক্ষমতো তোাঁর পলক্ষ থোকো সম্ভব নয়। রঙ্গলপ্রক্ষক যেলহতু দুর্ষযন্ত বো শকুন্ত োলক যকোন ত্তদন
যদলখ্ন ত্তন, যসই জনয দুর্ষযন্তোত্তশ্রত রত্ততভোবলক অনুকোরক নলটর উপর আলরোপ করো তোাঁর পলক্ষ অসম্ভব।
শ্রীশেুক ও ভট্টনোয়লকর কোলি য োল্ললটর রস-বোলদর প্রকৃত তথয প্রত্ততভোত হয়ত্তন বল ই তোরো উি মতবোলদর
ত্তবরুলদ্ধ প্রোগুি ত্তবদূষণমূ ক সমোল োচনোর অবতোরণো কলরলিন। সহৃদয় সোমোত্তজক যে নলটর উপলর
দুর্ষযলন্তর অলভদ ও দুর্ষযন্তোত্তশ্রত রতযোত্তদর আলরোপ কলরন, তো জ্ঞোতসোলর নয়, অজ্ঞোতসোলর। এই আলরোপ
ভ্রোত্তন্ত-পেুি। রঙ্গলপ্রক্ষক অনুকোরক নলটর যবশসোময ও অত্তভনয়স্নপুণয যদলখ্ ভ্রমবশতিঃ তোাঁলক দুর্ষযন্ত যথলক
অত্তভন্ন বল মলন কলরন, অথবোৎ দুর্ষযন্তোত্তশ্রত রতযোত্তদর আ োর বল মলন কলরন। রঙ্গ যপ্রক্ষক অত্তভনয় দশবলনর
সময় মলঞ্চ তোাঁর সোমলন উপত্তস্থত যে নটলক যদখ্লিন ত্ততত্তন যে অনুকোরক, অনুকোেব নন-সোমত্তয়কভোলব এই
জ্ঞোন তোাঁর থোলক নো। অত্তভনয় দশবনকোল প্রকৃত পোে ও নলটর মল য যকোন পোথবকয ত্ততত্তন উপ ত্তি করলত
পোলরন নো। সুতরোং সোমোত্তজককৃত আলরোপ েখ্ন জ্ঞোনকৃত নয়, ভ্রোত্তন্ত প্রেুি, তখ্ন সোমোত্তজলকর পলক্ষ প্রকৃত
নোয়কত্তনষ্ঠ-রতযোত্তদ-স্থোয়ীভোব-ত্তবষয়ক জ্ঞোলনর অপত্তরহোেবতোর প্রশ্ন উঠলতই পোলর নো। েত্তদ রঙ্গলপ্রক্ষক
জ্ঞোতসোলর অনুকোরক নলটর উপর দুর্ষযন্তোত্তশ্রত রত্তত আলরোপ করলতন, তলব আলরোলপর আলগ যসরূপ
রত্ততজ্ঞোলনর প্রলয়োজনীতো স্বীকোর করলত হত। ভট্টল োল্লট যকোথোও উিজ্ঞোলনর জ্ঞোনকৃততোর কথো বল নত্তন।
ত্ততত্তন রতযোত্তদস্থোয়ীভোবত্তবষয়ক জ্ঞোনলক রজ্জুলত সপব জ্ঞোলনর সলঙ্গ তু নো কলর প্রোগুি আলরোলপর ভ্রমপ্রেুিতোই জ্ঞোত্তপত কলরলিন।
ভট্টল োল্ললটর রসবোলদর আরও একত্তট ত্রুত্তট যদখ্োলনো যেলত পোলর। ভট্টল োল্ললটর মলত, অত্তভনয় দশবলনর
সময় দশবক ত্তবলশষ ফ োভ কলরন বল ই নোটযোত্তভনয় দশবলন প্রবৃি হন এবং এই ফ হ আনি। আনি
োলভর যে কোরণ ত্ততত্তন ত্তনত্তদবষ্ট কলরলিন তো ত্তকন্তু সহৃদয়-হৃদয়-হৃদয নয়। ভট্টল োল্লট বল লিন- ‘এই
নোত্তয়কোত্তভন্ন নট রতযোত্তদস্থোয়ীভোলবর আশ্রয়’, ‘ইত্তন দুর্ষযন্ত, ইত্তন শকুন্ত ো-ত্তবষয়করত্ততমোন’, ‘ইত্তন রোম, ইত্তন
সীতো-ত্তবষয়ক যশোলকর আশ্রয়’, দশবলকর এরূপ জ্ঞোন যথলকই আনি উৎপন্ন হয়। পরোত্তশ্রত রতযোত্তদর জ্ঞোন
ত্তকভোলব আনি সঞ্চোর কলর তো যবোেো মুশত্তক । এই সমস্ত যদোলষ দুর্ষ্ট ভট্টল োল্ললটর রসতত্ত্ব৭। তোই
ভট্টলল্লোলটর পরবতবী েুলগই তোাঁর রসতলত্ত্বর সমোল োচনোর বত্তিলত সম্পূণবরূলপ ভিীভূত হলয় যগলি। এরকম
যবশ কলয়কত্তট যদোলষ মতবোদত্তট দুর্ষ্ট হল ও প্রথম বযোখ্যোকোরলদর অনযতম বল ভট্টল োল্ললটর অবদোন
অনস্বীকোেব।
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ত্তমঠুন হো দোর

তথযসূে :
১। নোটযশোে ৬।৩৪, কোবযোল োক (প্রথম খ্ন্ড), সু ীরকুমোর দোশগুে, পৃষ্ঠো – ৪৯।
২। “বযোখ্যোতোলরো ভোরতীলয় য োল্ললটোদ্ভটশেুকোিঃ।
ভট্টোত্তভনবগুেি শ্রীমৎকীত্তিব লরোহ পরিঃ।।” – সঙ্গীতরত্নোকর, ১, সোত্তহতয মীমোংসো, ত্তবষ্ণুপদ ভট্টোচোেব,
পৃষ্ঠো – ৩৯।
৩। এতত্তদ্ববৃেলত ভট্টল োল্লটপ্রভৃতয়িঃ –“স্থোত্তয়নোং ত্তবভোলবন উৎপোলদযোৎপোদকভোবরূপোদ্, অনুভোলবন
গমযগমকভোবরূপোদ্, বযত্তভচোত্তরণো যপোষযলপোষকভোবরূপোৎ সম্বেোৎ রসসয ত্তনষ্পত্তিরুৎপত্তিিঃ অত্তভবযত্তিিঃ
পুত্তষ্টলিতযথবিঃ।” – যগোত্তবিঠক্কুরকৃত কোবয-প্রদীপ, পৃিঃ ৬৩ (ত্তনণবয়সোগর সংস্করণ)।
৪। “এবং চ ত্তবভোস্বরীষদ্ অত্তভবযত্তিিঃ, অনুভোস্বিঃ স্ফুটো, বযত্তভচোত্তরত্তভিঃ স্ফটতরো-ইত্তত সমুদোয়জনযোত্তভবযত্তিলরব রসত্বোপোত্তদলকত্তত।” –ববদযনোথ ত্তবরত্তচত কোবয-প্রদীপটীকো, পৃষ্ঠো – ৬২।
৫। “ত্তবষলয়ত্তন্দ্রয় সম্বলেো বযোপোরিঃ যসোহত্তপ ষড়ত্তব িঃ।
দ্রবযগ্রহস্তু সংলেোগোৎ, সংেুি-সমবোয়তিঃ।।
দ্রলবযষু সমলবতোনোং, তথয তৎসমবোয়তিঃ।
তেোত্তপ সমলবতোনোং, শব্দসয সমবোয়তিঃ।।
তদ্বৃিীনোং সমলবত-সমবোলয়ন তু গ্রহিঃ।
ত্তবলশষণতয়ো তদ্বদভোবোনোং গ্রলহো ভলবৎ।।”
- ভোষো পত্তরলেদ, ৫৯, রসসমীক্ষো, রমোরঞ্জন মুলখ্োপো যোয়, পৃষ্ঠো – ৫৮।
৬। “মুখ্যতয়ো দুর্ষযন্তোত্তদগত এব রলসো রতযোত্তদিঃ কমনীয়ত্তবভোবোদযত্ততনয়প্রদশবনলকোত্তবলদ দুর্ষযন্তোদযনু কতবত্তর নলট সমোলরোপয সোক্ষোৎত্তক্রয়লত ইলতযলক। মলতহত্তিন্ সোক্ষোৎকোলরো দুর্ষযলন্তোহয়ং শকুন্ত োত্তদত্তবষয়করত্ততমোন্ ইতযোত্তদিঃ প্রোগবদ্ মবযংলশ য ৌত্তককোলরোপযোংলশ ত্বল ৌত্তককিঃ।”
-রসগঙ্গো র, পত্তিতরোজ জগন্নোথ, পৃষ্ঠো-৩৩।
৭। রসসমীক্ষো, রমোরঞ্জন মুলখ্োপো যোয়, পৃষ্ঠো – ৫৬-৬৭।
গ্রেপুঞ্জী:
১। ভট্টোচোেব, ত্তবষ্ণুপদ, সোত্তহতয মীমোংসো, ত্তবশ্বভোরতী গ্রেোব ী, ক কোতো, ১৯৪৩।
২। মুলখ্োপো যোয়, রমোরঞ্জন, রসসমীক্ষো, সংস্কৃত পুস্তক ভোন্ডোর, ক কোতো, ১৩৮৪ বঙ্গোব্দ।
৩। আচোেব, রোমোনি, (সম্পোত্তদত) কোবযপ্রকোশ, সংস্কৃত পুস্তক ভোন্ডোর, ক কোতো, ১৪০৪ বঙ্গোব্দ।
৪। দোশগুে, সু ীরকুমোর, কোবযোল োক, সংস্কৃত পুস্তক ভোন্ডোর, ক কোতো, ১৯৯৪।
৫। বসু, অমল িু, সোত্তহতযত্তচন্তো, সংস্কৃত পুস্তক ভোিোর, ক কোতো, ১৩৭৯ বঙ্গোব্দ।
৬। ভোদুর্রী, সেযো, (সম্পোত্তদত) রসগঙ্গো র, সংস্কৃত পুস্তক ভোিোর, ক কোতো, ১৩৯৮ বঙ্গোব্দ।
৭। চক্রবতবী, সতযনোরোয়ণ, সোত্তহতযদপবণ, সংস্কৃত পুস্তক ভোিোর, ক কোতো, ১৯৯৮।
৮। েো, সুমন কুমোর, কোবযত্তবমষব, অত্তভলষক প্রকোশন, ত্তদল্লী, ২০০৭।
৯। যদ, এস.লক., ত্তহত্তি অফ্ সযোন্সকৃট্ যপোলয়ত্তটকস্ (দুর্ই খ্লন্ড), সংলশোত্ত ত ত্তদ্বতীয় সংস্করণ, ফোমবো
যক.এ . মুলখ্োপো যোয়, ক কোতো, ১৯৬০।
১০। কোলণ, ত্তপ.ত্তভ., ত্তহত্তি অফ্ সযোন্সকৃট্ যপোলয়ত্তটকস, চতুথব সংস্করলণর পুনমুবদ্রণ, যমোতী ো বনোরসী
দোস, ত্তদল্লী বোরোণসী-পোটনো-মোদ্রোজ, ১৯৮৫।
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