ভট্টল োল্লট ও তোাঁর মতবোদ
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মত-অনুসোলর | তোর
গ্রলের নোম রি রস-রববরণ , তলব তোাঁর রসতত্ত্বরবষয়ে
মতবোলের পররচয় পোওয়ো যোয় অরভনবগুলের অরভনবভোরতী
এবাং মম্মলটর েোবয়প্রেোশ গ্রলে | তোাঁর মলত - সূলের
রনষ্পরি শলের অর্ ব উত্পরি | "সাংলযোগ শলের অর্ ব
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সোেলশয়র ফল েশে
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স্থোয়ীভোব আস্বোরেত হলত র্োলে | আর লসইজনয়-ই রচি-বরি
হয় রস-পেবোচয় | েুষয়ন্ত-শেুন্ত োর প্রসঙ্গটট রেলয় তত্ত্বটটলে
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1. ল োল্লট বল লিন, রস রক্তমোাংস নোয়লের মলধ্য়ই র্োলে |
পলরোক্ষভোলব অর্োত
ব আলরোলপর মোধ্য়লম রস প্রতয়ক্ষলযোগয় হয়
অরভলনতোর মলধ্য় | অরভলনতো নোয়লের মলতো-ই রভন্ন রভন্ন রস ও
ভোব অনুভব েলর | রেন্ন্তু প্রশ্ন হ
অরভলনতো রনষ্ঠ রস েশে
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লেমন েলর আস্বোেন েরলব ? েোরণ - েশলের
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রচলি রস
প্রতীয়মোন হয় অর্বো রলসর অস্তিত্ব ক্ষয় েরো যোয় , এের্ো
এেবোলরো ব ো হয়রন | তোহল েশলেরো
ব
মুগ্ধ হন রেভোলব ?

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