
ভট্টল োল্লট ও তোাঁর মতবোদ 

 

 

ভট্টল োল্লট খ ৃঃ নবম শতলের েোশ্মীরী আ ঙ্কোররে | ইরন 

  রসসূলে  র বয়োখয়ো েলরন পূব ব মীমোাংসোর মত-অনুসোলর | তোর 

গ্রলের নোম রি    রস-রববরণ   , তলব তো াঁর রসতত্ত্বরবষয়ে 

মতবোলের পররচয় পোওয়ো যোয় অরভনবগুলের   অরভনবভোরতী   

এবাং মম্মলটর   েোবয়প্রেোশ   গ্রলে | তো াঁর মলত - সূলের 

  রনষ্পরি   শলের অর্ ব   উত্পরি   | "সাংলযোগ   শলের অর্ ব 

  জনয়-জনে-সম্বন্ধ   | রবভোব অনুভোব বয়রভচোরর ভোব -সেল ই 

  জনে   | রস   জনয়   | "জনয়-জনে  এর সমোর্ বে পররভোষো 

  উত্পোেয়-উত্পোেে   | ল োল্ললটর মতবোলের নোম 

  উত্পরিবোে   | ল োল্ললটর মলত, স্থোরয়ভোব রবভোলবর দ্বোরো উত্পন্ন 

হয় | অনুভোলবর দ্বোরো প্রেট হয়  এবাং বয়োরভচোরর ভোলবর 

সাংস্পলশ ব এলস রলস পররণত হয় | রলসর মুখয় আশ্রয় নোয়ে, 

নোরয়েো, প্ররতনোয়ে প্রভ রত | নোয়েোরেরনষ্ঠ লয রস তো 

অরভলনতোলত আলরোরপত হয় | লয অরভলনতো-অরভলনেী 

নোয়লের ভূরমেোয় অরভনয় েলরন, রতরন লবশ-ভূষো এবাং 

সাং োলপ রনপুণভোলব নোয়েলে অনুেরণ েলরন | অনুেরণে ত 

সোে লশয়র ফল  েশ বে অরভলনতো-অরভলনেীলে, আস  পোে-

পোেী ও রলসর আশ্রয় মলন েলরন | অরভলনতোর রচি-ব রি 

  স্থোয়ীভোব   আস্বোরেত হলত র্োলে | আর লসইজনয়-ই রচি-ব রি 

হয় রস-পেবোচয় | েুষয়ন্ত-শেুন্ত োর প্রসঙ্গটট রেলয় তত্ত্বটটলে 

স্পষ্ট েরো লযলত পোলর | শেুন্ত ো আ ম্বন-রবভোব | তলপোবলনর 

রনজবন পররলবশ উদ্দীপন রবভোব | বনেনয়ো শেুন্ত ো এবাং ঋরষ 

েলের তলপোবন, রোজো েুষয়লন্তর   আস    রচলি জন্ম রে  

অনুরোলগর | অনুরোগ বো ররত অনয়তম স্থোয়ী ভোব | প্ররতটট 



মোনুলষর মত রোজোর মলনও স্থোয়ীভোব অস্তিত্বশী  | শেুন্ত োর 

েটোক্ষ প্রভ রত লর্লে স্পষ্ট হ  অনুরোগ | েটোক্ষ প্রভ রত অনুভোব 

| আর লশলষ শেুন্ত োর  জ্জো ভয় শঙ্কো প্রভ রতর মোধ্য়লম 

েুষয়লন্তর স্থোয়ীভোব, পররণরত লপ  রলস | েুষয়ন্তরনষ্ঠ এই রস 

আলরোরপত হ  েুষয়লন্তর ভূরমেোয় অরভনয়েোরী অরভলনতোলত | 

অরভলনতোর রচিব রি বো অনুরোলগর স্বোে গ্রহণ েরলত র্োে  

েশ বে | আস্বোেয়মোন অনুরোগ নোমে এই রচিব রিলে েশ বে 

জোনলত র্োে    শ ঙ্গোর রস   বল  | ল োল্ললটর মলত, রস-

উত্পরির েোরণ, রবভোব, অনুভোব এবাং বয়োরভচোররভোলবর সাংলযোগ 

বো সম্বন্ধ | আর, রবভোলবর সলঙ্গ রলসর সম্বন্ধ   উত্পোেয়-

উত্পোেে  রূপ | রবভোলবর দ্বোরো রস উত্পন্ন হয় | অনুভোলবর 

সলঙ্গ রলসর সম্বন্ধ   গময়-গমে  রূপ | নোয়ে-নোরয়েোর রচলি 

উেীয়মোন রসোত্মে রচিব রি অনুভোলবর দ্বোরো জ্ঞোরপত হয় | 

বয়োরভচোররভোলবর সলঙ্গ রলসর সম্বন্ধ লপোষয়-লপোষেরূলপ | 

বয়োরভচোররভোলবর দ্বোরো উপরচত হলয়   রস   পূণ ব পররণরত  োভ 

েলর  এবাং আস্বোেয় হলয় ওলে |  

 

সমোল োচনো  

 

1. ল োল্লট বল লিন, রস রক্তমোাংস নোয়লের মলধ্য়ই র্োলে | 

পলরোক্ষভোলব অর্ বোত আলরোলপর মোধ্য়লম রস প্রতয়ক্ষলযোগয় হয় 

অরভলনতোর মলধ্য় | অরভলনতো নোয়লের মলতো-ই রভন্ন রভন্ন রস ও 

ভোব অনুভব েলর | রেন্্নতু প্রশ্ন হ     অরভলনতো রনষ্ঠ রস েশ বে 

লেমন েলর আস্বোেন েরলব ? েোরণ - েশ বলের রচলি রস 

প্রতীয়মোন হয় অর্বো রলসর অস্তিত্ব  ক্ষয় েরো যোয় , এের্ো 

এেবোলরো ব ো হয়রন | তোহল  েশ বলেরো মুগ্ধ হন রেভোলব ? 



এেের্োয়, "রস ররসেরনষ্ঠ   -ের্োটট ভোবলত পোলররন ল োল্লট , যো 

তো াঁর মতবোলের প্রর্ম ত্রুটট | 

 

2. েুটট বস্তু   সাংযুক্ত  হলত লগল  এেে র্োেো েরেোর | 

স্থোরয়ভোলবর অস্তিত্ব অবলচতন িলর | আর রবভোব প্রভ রতর 

অস্তিত্ব সলচতন িলর | তোই েুলয়র মোলে সাংলযোগ রে েলর সম্ভব 

?  

 

3. এই মতবোলে রবভোবোরে এবাং স্থোয়ীভোব, পলের দ্বোরো অরভলধ্য় | 

রেন্তু স্থোয়ীভোব েখন-ই পে-বোচয় নয় | 

 

এরেম লবশ েলয়েটট লেোলষ মতবোেটট েুষ্ট হল ও প্রর্ম 

বয়োখয়োেোরলের অনয়তম বল  ভট্টল োল্ললটর অবেোন অনস্বীেোয ব | 

 

 
 


