
ভট্টনায়ক ও মতবাদ 

 

ভট্টল োল্লট ও শ্রীশঙ্কুলকর রসবোদলক খণ্ডন কলর নতুন রসতত্ত্ব 

প্রততষ্ঠিত কলরন পরবতী যুলের আ ঙ্কোতরক ভট্টনোয়ক | তততন 

ভরত-প্রণীত নোটয়শোলের উপর ককোলনো ধোরোবোতিক ভোষ্য় রচনো 

কলরতিল ন তকনো তো জোনো যোয় নো | ভট্টল োল্লট ও শ্রীশঙ্কুলকর 

রচনোর নয়োয় ভট্টনোয়লকর রচনোও কোল র করোলত সম্পূণ ণরূলপ 

তব ুপ্ত িলয় কেলি | তকন্তু তো াঁর রসতলত্ত্বর তবস্তৃত তববরণ 

অতভনবগুপ্ত রতচত   অতভনব-ভোরতী   ভোলষ্য় পোওয়ো যোয় | মম্মট 

সম্ভবত   অতভনব-ভোরতী   িলত ভট্টনোয়লকর মতবোদ উদ্ধতৃ 

কলরলিন | এই মতবোদ পরবতীকোল  ভুক্তিবোদ নোলম 

অ ঙ্কোরলেোিীলত প্রতসক্তি  োভ কলরলিন | এই মত সূত্রস্থ 

সংলযোে শলের অর্ ণ শোশ্বত প্রতীকরূলপ উপতস্থতত ও তনষ্পতি 

শলের অর্ ণ উপলভোে | ভট্টল োল্লট ও শঙ্কুলকর রসতলত্ত্বর প্রধোন 

কদোষ্ তি  কয, তো াঁরো অনয়তনি স্থোতয়ভোলবর জ্ঞোনলক অনয়তনি 

আনলের কোরণ বল  তনতদণষ্ট কলরতিল ন | তো াঁলদর মলত দষূ্য়ন্ত-

তনি রলসর জ্ঞোন, তো প্রোতয়তিক-ই কিোক আর আনুমোতনক-ই 

কিোক, সহৃদয় সোমোক্তজলকর তচলি অল ৌতকক আনে সঞ্চোতরত 

করলত পোলর | ভট্টনোয়লকর আপতি এইখোলনই, তো াঁর মলত 

পরেতরলসর প্রতীতত িলত কখন-ই সোমোক্তজকতচলি আনে 

উত্পন্ন িলত পোলর নো | কোবয়পোঠক বো রঙ্গলপ্রিক উদোসীন 

র্োকল  তোলদর পলি রসোস্বোদ সম্ভব নয় | ভট্টনোয়ক বল লিন, 

সহৃদয় সোমোক্তজক যতদ রসলক স্বেতভোলব অনুভব করলত পোলর, 

তলবই কোবয়-পোঠ বো নোটয়োতভনয় দশ ণন িলত আনে োভ তোর 

পলি সম্ভব িয় | এইজনয়-ই ভট্টনোয়ক ভোবনো ও কভোজকত্ব 

নোমক দুষ্ঠট নতুন বয়োপোরলক স্বীকোর কলর তনলয় রসোনুভূততজতনত 

আনেোস্বোদলক বয়োখয়ো কলরলিন | ভট্টনোয়লকর মলত নোটয় ও 



কোলবয় অতভধোশক্তির দ্বোরো প্রর্লম শেসমষ্ঠষ্টর প্রোর্তমক অর্ ণলবোধ 

িয় | অর্ ণোত শে শ্রবণ কলর সহৃদয় সোমোক্তজক বুঝলত পোলর তক 

তক তবভোব, তক তক অনুভোব, তক তক বয়োতভচোতরভোব, ককোনষ্ঠট 

স্থোতয়ভোব ইতয়োতদ | পলর ভোবকত্ববয়োপোলরর দ্বোরো উপতস্থত তবভোব, 

অনুভোব, বয়োতভচোতরভোব ও স্থোতয়ভোবসমূি তোর তনকট আদশীকৃত, 

ননবয়ণক্তিক ও সোধোরণ ভোলব প্রততভোত িয় | নোয়ক-নোতয়কো 

সোধোরণভোলব কোন্ত-কোন্তোরূলপ তোর তনকট উপস্থোতপত িয় | 

শকুন্ত ো তোর তনজস্বরূপ তবসজণন তদলয় ককব মোত্র কোন্তোরূলপ 

তোর তনকট উপতস্থত িন | দুষ্য়ন্তও তোর বয়োক্তিত্ব অজণন কলর 

কদশকো তবতনমু ণি নোয়লকর আদশ ণ প্রতীকরূলপ প্রততভোত িন | 

ভট্টনোয়ক বল লিন, কোলবয় কদোষ্রতিত ও গুণো ঙ্কোর সংসৃ্কত 

শেোলর্ ণর প্রলয়োে কতববতণ ণত চতরত্র ও বস্তুসমূিলক একষ্ঠট 

সব ণজনীন রূপ দোন কলর | তোলদরলক শোশ্বত আদশ ণ বো প্রতীক 

কলর কতোল  | সলঙ্গ সলঙ্গ তো পোঠলকর পতরক্তিন্ন বয়োক্তিত্বলবোধলক 

দরূ কলর তদলয় তোর বয়োতপ্তস্বরূপলক জোগ্রত কলর কদয় | নোলটয় 

চতুতব ণধ অতভনয়, নোটয়সংস্কোর ও নতৃয়-েীত-বোলদয়র সতন্নলবশ 

অনুরূপভোলব উপস্থোতপত পোত্র-পোত্রী ও কদশ-কো -অবস্থোভোবলক 

শোশ্বত আদশ ণরূলপ েলে কতোল  এবং সলঙ্গ সলঙ্গ কশ্রোতোর সংকীণ ণ 

অিংতোলবোধলক তব ীন কলর তদলয় তোর মলধয় অপতরতমত 

অিংতোলবোধলক জোগ্রত কলর কদয় | সহৃদয় িুদ্রসিোলক  ঙ্ঘন 

কলর চল  যোয় ও বিৃির সিোয় উন্নীত িয় | মলন রোখো প্রলয়োজন, 

অতভধো শলের শক্তি | ভোবনো কদোষ্বক্তজণত ও গুণো ঙ্কোর সংসৃ্কত 

কোবয় এবং চতুতব ণধোতভনলয়োপতচত ও নতৃয় েীত বোদয়যুত নোলটয়র 

শক্তি | আর কভোজকত্ব সম্পূণ ণরূলপ সহৃদলয়র আন্তর শক্তি | তো 

দশ ণক ও পোঠলকর মলন র্োলক | ভট্টনোয়ক বল লিন, কভোজকত্ব 

নোমক তৃতীয় বয়োপোলরর দ্বোরো রলজোগুণ ও তলমোগুলণর 

গুণীভোলবর ফল  সহৃদয় সোমোক্তজলকর তচলি সত্ত্বগুণ উতদ্রক িয় | 



সলত্ত্বোলদ্রলকর পর তোর তচি নস্থয ণ প্রোপ্ত িয় | পোতর্ ণব বো বোিয় 

ককোলনো বস্তুর দ্বোরো কসষ্ঠটর তবচত ত িওয়োর সম্ভোবনো র্োলক নো | 

তচি স্বি ও তস্থর িল  তোলত আত্মোর আনেোংশ অবয়োিতভোলব 

স্ফুতরত িয় | স্বিতো ও নস্থয ণযুি তচলি স্বরূপোনে-চচতলনয়র 

স্ফুরণ দোশ ণতনক তসিোন্তসম্মত | এইরূপ অনোবতৃ আনেোংলশর 

দ্বোরো রতত প্রভৃতত স্থোতয়ভোব সোিোত্কৃত িল  সোমোক্তজলকর তচলি 

রসোস্বোদ উল্লতসত িয় | 
 


