ভট্টশঙ্কুক
ভট্টল োল্ললের পরবর্তী যুলে রসবোদ প্রতর্তষ্ঠো কলরন শঙ্ কুক | ইতন
খৃঃ নবম শর্তলকর কোশ্মীরী ননয়োতয়ক এবং আ ঙ্কোতরক | শঙ্ কুক
রতির্ত নোেয়শোলের ভোষো এখন পোওয়ো যোয় নো | শঙ্ কুক এর মলর্ত,
রসসূলের সংলযোে শলের অর্ হ
থ , েময়-েমক সম্বন্ধ |
"তনষ্পতি শলের অর্ হ
থ
অনুতমতর্ত | অর্তএব সমগ্র সূলের
অর্ হ
থ
তবভোব, অনুভোব এবং বয়োতভিোতর ভোলবর সলে বয়োতির
সম্বন্ধ র্োকোর ফল , তবভোব প্রভতর্ত দ্বোরো রলসর অনুমোন হলয়
র্োলক | অর্োর্ত
থ তবভোব, অনুভোব এবং বয়োতভিোতর ভোব থর্লক,
অনুমোলনর মোধ্য়লম রতর্ত প্রভতর্ত স্থোতয়ভোলবর জ্ঞোন উর্ত্পন্ন হয় |
এখোলন তবভোব, অনুভোব এবং বয়োতভিোতর ভোব হ থহর্তু েমক ,
স্থোতয়ভোব হ সোধ্য় েময় | স্থোয়ীভোলবর অনুমোন অল ৌতকক
আনলের জনক | অল ৌতকক আনলের অনুভূতর্ত-ই রস |
অতভলনর্তো- অতভলনেী নোেলকর নোয়ক-নোতয়কোলক তনপুণভোলব
অনুকরণ কলরন | দশক
থ অতভলনর্তো- অতভলনেীলকই আস
রোম-সীর্তো এবং আস দুষয়ন্ত-শকুন্ত ো মলন কলরন | রোলমর
ভূ তমকোয় অতভনয়কোরী অতভলনর্তো এবং আস রোলমর মলধ্য়
দশলকর
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এই অলভদ-লবোধ্, এক তবলশষ ধ্রলণর থবোধ্ বো জ্ঞোন
প্রর্তীর্ত হয় | সোধ্োরণর্ত অনুভূতর্তলক জ্ঞোন, প্রর্তীতর্ত, বুদ্ধি, থবোধ্ এই
িোর ভোলে ভোে করো হয় | এরো হ সময়ক, তমর্য়ো, সংশয় এবং
সোদলশয়র থবোধ্ | নোয়ক এবম অতভলনর্তো - দুলয়র মলধ্য় দশলকর
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থয অলভদ থবোধ্, র্তো উপতর উক্ত িোর রকম থবোধ্ বো জ্ঞোন থর্লক
পর্ক | থকননো দশক
থ অতভলনর্তোলক এলকবোলর রোম মলন কলর
নো | কোরণ দশক
থ জোলনন তর্ততন 1975 সোল র মোনুষ আর রোমলক
তর্ততন কখন-ই থদখলর্ত পোলরন নো | তদ্বর্তীয়র্ত, আলে লিনো থসই
অতভলনর্তোটে রোম একরম বুলে পলর দশলকর
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এমন জ্ঞোন হলে

নো থয, এই অতভলনর্তোটে রোম নয় | র্তর্তীয়র্ত, দশলকর
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অতভলনর্তোটে রোম হলর্তও পোলর নোও হলর্ত পোলর এরকম সলেহও
হয় নো | ির্তু র্র্ত,
থ ঐ অতভলনর্তো রোলমর মর্ত- র্তোও ভোলবন নো দশক
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| আসল , এই অলভদ-লবোধ্ অলভদ-কল্পনো | থ োল্লে অবশয়
বল লেন, অতভলনর্তো এবং িতরলের অলভদ থবোধ্ এক ধ্রলণর
তমর্য়োজ্ঞোন | এখোলনই থ োল্লে ও শঙ্ কুক এর মর্তপোর্কয়
থ |
শকুন্ত ো নোেলকর অতভনলয়র সমলয় দশক
থ অতভলনর্তোলক
দুষয়ন্ত হলর্ত অতভন্ন বল মলন কলরন | অতভলনর্তো ও
কোবয়োনুসন্ধোন এবং অভয়োলসর জনয় এমন তনপুণভোলব অতভনয়
কলরন থয, শকুন্ত ো প্রভতর্ত তবভোবসমূহ, মেয়োর্তয়োে, তনদ্রো-অভোব
প্রভতর্ত অনুভোব সমূহ এবম র্তনুর্তো, তিন্তো প্রভতর্ত বয়োতভিোতর-ভোব
সমূহ অতভলনর্তোর তনজস্ব হলয় প্রতর্তভোর্ত হয় | এই সমস্ত তবভোব,
অনুভোব ও বয়োতভিোতরভোব থর্লক দুষয়ন্ত-অতভন্নরূলপ জ্ঞোর্ত
অতভলনর্তোয় রতর্ত অনুতমর্ত হয় | আর সহৃদলয়র দশলকর
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বোসনো
বো সংস্কোর যখন ঐ রতর্তর স্বোদ গ্রহণ করলর্ত র্োলক, র্তখন র্তোর
নোম হয় রস | থয সমস্ত স্থোতয়ভোব নলে তবদয়মোন বল অনুতমর্ত
হয়, থসগুত প্রকর্তপলে নলের নয় | ওগুত নোয়কোতির্ত
মোনতসক ভোলবর সদশ | র্তোই নলে অনুমীয়মোন রর্তয়োতদ নোয়কতনষ্ঠ রর্তয়োতদর সদশ | শঙ্ কুক এর মর্তবোদ অনুতমতর্তবোদ নোলম
প্রতসদ্ধি অজথন কলরলে |

