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রবনিাধীমে : একরি সমীক্ষা 

কলযাণ বযানার্যী 

Abstract 
 Anandavardhana Points out in his Dhavanyaloka that there are three (mainly three) 

opponent theories against Dhvani or Byanjana. According to these three opponent theories 

Dhvani has not any special role in kavya (poetry). They have tried to reduce Dhavani or 

Byanjana into Guna or Alankara. But Anandvardhana does not agree with them. He claims 

that Dhvani is the soul of kavya, it exceeds all limits of decorum. According to him Dhvani 

enhances the asthetic pleasure of kavya. In the article entitled “Acharya Anandavardaner 

Drishtite Dhvani o Dhvani Birodhi mot: Ekti Samiksha”, I have discussed elaborately the 

nature of Dhvani and have tried to show how Anandavardhana established the necessity of 

Dhani. Maintaining the three opponent theories of Dhvani I have tried to show 

Anandavardhans position against those theories, and have critically analyzed the matter in 

detail.         
 

     ধ্বরন বা বযঞ্জনাআ যর্ কানবযি অত্মা যস কথা অনন্দবধযননি ূনবয ননক অলংকারিকআ যমনননেন। 

ধ্বরনেত্ত্ব রননে বহু প্রাচীনকাল যথনকআ বহু রবরিি রিে েযন্ত রনষ্ঠাি সনেআ িম্পিা ক্রনম অনলাচনা কনি 

অসনেন। েনব একথা রিক যর্ অনন্দবধযন প্রথম ধ্বনযানলাক গ্রন্থরিি মাধযনম ধ্বরনেনত্ত্বি এক নেনন রদক 

উনমাচন কনিন। রিনব  গুপ্ত োাঁি যর্াগয উত্তিসূিীরূন ধ্বনযানলাক গ্রন্থরিনক বলম্বন কনি বযে থয বা 

প্রেীেমান থয (িস বা ধ্বরন) বাচযাথযনক রেক্রম কনি কীিানব কানবয প্রাণ সঞ্চাি কনি যলাচনিীকাি মধয 

রদনে সনষ্ঠন িানব ো রননদযি কনিনেন। লংকাি িান ি রবরিন গ গ্রন্থ যথনক র্ানা র্াে যর্ধ ধ্বরন বা বযঞ্জনাি 

মর্যাদা প্ররেষ্ঠাআ রেল অলংকারিক অচার্য অনন্দবধযননি ধ্বনযানলাক গ্রন্থ িচনাি মূল লক্ষয। ধ্বরনেত্ত্ব প্ররেষ্ঠাি 

ূনবয ধ্বরন বা বযঞ্জনাি মর্যাদা রবষনে যর্সব অরত্ত বা রববানদি উদ্ভব হনেরেল যসরবষনে অনন্দবধযন োাঁি 

ধ্বনযানলাক গ্রনন্থ রবস্তারিে অনলাচনা কনিনেন। েনব এপ্রসনে বলা যর্নে ানি যর্ র্েিথ রুষযনকি 

লংকািসবযস্ব গ্রনন্থি িীকাে বানিা িকনমি ধ্বরন রবনিাধী মনেি মনেি রিচে াওো র্াে। এআ বানিারি 

ধ্বরন রবনিাধীমে হল ১) োৎর্যধ ২) রিধাধ ৩) র্হৎস্বাথযা লক্ষণাধ ৪) র্হৎস্বাথযা লক্ষণাধ ৫-৬) দুআ 

প্রকানিি ননমরেধ ৭) থযারত্তধ ৮) েন্ত্রধ ৯) সমানসারিধ ১০) যলাল্লিারদি িসকার্যোধ ১১) যিাগ এবং ১২) 

রনবচযনীেো।
১
      অনন্দবধযন বিয এআ বানিািকনমি ধ্বরন রবনিাধীমনেি উনল্লখ কনিনরন। রেরন প্রধানে 

রেন প্রকানিি রবনিাধীমে অিংকা কনি   রেন প্রকাি রবনিাধীমে খিন ূবযক স্বমে প্ররেষ্ঠা কনিনেন। 

অনন্দবধযক কেৃযক ধ্বনযানলাক গ্রনন্থ ধ্বরনরবনিাধীনদি মে খিন ও িব্দাথয রনধযািনণ ধ্বরন বা বযঞ্জনাি 

প্রনোর্রনেো প্ররোদনআ হল এআ সংরক্ষপ্ত প্রবনেি লক্ষয। 
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     অচার্য অনন্দবধযন ধ্বনযানলাক গ্রনন্থি প্রথম উনদযানেি এনকবানি শুরুনেআ ধ্বরন রবনিাধী রেনরি 

প্ররেনক্ষি কথা বনলনেন।
২
 এআ প্ররেক্ষ গুরল প্রধানেঃ রেনরি হনলও প্রথম প্ররেক্ষনক রেন িানব িাগ 

কনি রেরন যমাি াাঁচরি প্ররেক্ষনক উস্থান কনিনেন। প্রথম প্ররেক্ষ রহনসনব রেরন িাববাদীনদিধ 

যদআেীে প্ররেক্ষ রহনসনব িাি বা লক্ষণাবাদীনদি এবং উি েৃেীে প্ররেক্ষ রহনসনব রনবচযনীেোবাদীনদি 

মে রবচাি-রবনেষণ কনিনেন। রেনরি প্ররেক্ষআ ধ্বরন বা বযাোথয বা প্রেীেমান নথযি কানবয রবনিষ িূরমকা 

যনআ বনল মনন কনিনেন। অমিা এখন ক্রমান্বনে এআ রেনরি মে উস্থান কিব। 
 

ধ্বরন-রবনিাধী িাববাদ :  িাববাদীনদি বিবয হল িব্দ সংনকনেি দ্বািা থয প্রকাি কনি। কানবযি 

গুণধ লংকাি প্রিৃরে সংনকনেি রেরিি কাবযনিািা বৃরিি রনরমত্ত যকান ধ্বরন বা বযোথয থাকনে ানি না। 

ধ্বরন যকান ূবয সৃরি নেধ  ধ্বরন বা বযে নথযি কাবযনিািাকি যকান না যকান ধনমযি মনধয ন্তিযাব হে। 

অনন্দবধযননি মনে যর্ সকল িাববাদী ধ্বরন বা বযে থয স্বীকানিি ক্ষােী নন ো%িা সকনলআ যর্ বযে 

স্বীকানিি নক্ষ একআ র্নরি রদনেনেন ো নে। একািনণআ অনন্দবধযন িাববাদীনদি রেনরি যেণীনে 

রবিি কনি রিন গ রিন গ িানব োনদি মে খিন কনিনেন।
৩
 

     িাববাদীনদি প্রথম ক্ষরি ধ্বরন বা বযঞ্জনাি রবরুনি বনলনেন কানবযি যসৌন্দর্য বা যিািা বৃরিি 

যহেনরূন ধ্বরন বা বযঞ্জনা বনল যকান রেরিি বৃরত্ত স্বীকাি প্রনোর্নীে। কানবযি িিীি িব্দ ও থয রদনে 

তেরিধ িনব্দি যসৌন্দনর্যযি যহেন হল ননপ্রাস প্রিৃরে লংকািধ অি নথযি যসৌন্দনর্যযি যহেন হল উমা প্রিৃরে 

লংকািধ কাবয িব্দাথযমেধ ননপ্রাসরি হল িব্দালংকািধ উমারদ হল থযালংকাি এবং মাধূর্যযারদ হল গুণ। 

এখন ধ্বরন বা বযে থয র্রদ যসৌন্দর্যয বা চারুনেি যহেন হে োহনল োনক গুণ বা লংকানিি ন্তিূযি হনে 

হনব। র্রদ বলা হে গুণ ও লংকানিি রেরিি রকেন বৃরত্ত ও িীরে কানবযি যসৌন্দর্যয বৃরি বা যিািাবৃরিি র্নয 

প্রনোর্ন। ধ্বরন বা বযঞ্জনা হল যসআ ৃথক বৃরত্ত। োি উত্তনি বলা র্াে ধ্বরন বা বযঞ্জনা বৃরত্ত গুণ ও লংকাি 

রেরিি বৃরত্ত নে। যলাচনিীকাে রিনবগুপ্ত এআ সকল িাববাদীনদি মে উস্থান কিনে রগনে বনলনেন 

িামহধ গুণ ও লংকানিি মাধযনমআ সকল প্রকাি কাবযিনসি বযাখযা রদনেনেন এি রেরিি যকান বৃরত্তি 

উনল্লখ কনিনরন। েনব রুদ্রি প্রমনখ অলংকারিকগণ মধনিাধ যপ্রৌঢ়াধ নরুষাধ লরলো ও িদ্রা এআ বৃরত্তগুরলনক 

রেরিি বৃরত্ত বনল যমনননেন। েনব উদ্ভনিি মনে এগুরল ননপ্রানসি রেরিি যকান থয যবাঝাে না। তবদিযী 

প্রিৃরে িীরে ও নেনন রকেন নেধ এগুরলও গুণ ও লংকানিি রেরিি যকান বৃরত্ত নে।
৪
 উি সব বৃরত্তধ িীরে 

সমূহ সবআ গুণ ও লংকানিি ন্তিূি এবং কানবযি যিািাবৃরিকািী বৃরত্তরূন গুণ ও লংকানিি রেরিি 

ধ্বরন বা বযঞ্জনা বনল ৃথক যকান বৃরত্ত যনআধ অি র্া যনআ ো রকিানব কানবযি অত্মা বা প্রাণ হনব?
৫
 

     িাববাদীনদি রদ্বেীে ক্ষ বনলন কানবযি যক্ষনে ধ্বরন বনল যকান বৃরত্ত অবরিযক নে।
৬
      অচার্যয 

িম্পিা ক্রনম লংকাি িান  কেগুরল প্রস্থান  (িসপ্রস্থানধ লংকাি প্রস্থানধ গুণপ্রস্থানধ িীরেপ্রস্থান প্রিৃরে) 

প্ররসরি লাি কনিনে এবং এআ রসিান্ত প্ররেরষ্ঠে হনেনে যর্ গুণধ লংকাি প্রিৃরেি দ্বািা যসৌন্দর্যযিালী হনে 

িব্দ ও নথযি রমলনন বাকয কানবযি রিণে হে।   সকল প্রস্থান বযেীে কানবয ধ্বরন বনল নেনন যকান প্রস্থান 

প্রনোর্নীে। 

     িাববাদীনদি েৃেীে নক্ষি মূল বিবয হল ধ্বরন রিনব সৃরি নে। কানবয সংখয ও নন্ত 

অলংকারিক তবরচনেি মনধয ধ্বরন একরি মােধ নযানয গুণ বা লংকানিি নক্ষা ধ্বরনি যকান রধক 

অকষযণ যনআ। োআ ‘ধ্বরন’ নানম যকান ূবয বৃরত্ত স্বীকানিি প্রনোর্ন নাআধ কািণ ধ্বরন কমনীেো বা 

যসৌন্দনর্যযি যহেনগুরলনক রেক্রম কিনে ানি নাধ োআ যসৌন্দর্যয যবানধি যহেনরূন যর্ সব লংকানিি কথা 

বলা হে ধ্বরন োি মনধযআ ন্তিূযি বনল স্বীকাি কিনে হনব। একথা রিক যর্ ধ্বরন বা বযোথয কানবযি 

যসৌন্দনর্যযি যহেনগুরলি নযেম রকন্তু োি মনধয রকেন রিনবে থানক না। কানবয তবরচনেযি সংখযা সংখয ও 

নন্ত। কানবয এমন তবরচেয থাকা সম্ভব র্া লংকািধ গুণ বা মাধূযর্যারদি মনধয নে না। কানবয বাকয-

বযবহানিি যক্ষনে ‘বাক’-িনব্দি দ্বািা িব্দধ থযধ ও রিনধে বযাাি এআ রেনরিআ যবাঝাে এবং এআ রেনরিিআ 

তবরচেয নন্ত হনে ানি। ধ্বরন হনে যসআ বাক্  রবকনেি মনধয একরি মােধ এি যবরি রকেন নে।
৭
 

 

ধ্বরন-রবনিাধী িাি বা লক্ষণাবাদ :  ধ্বরন বা বযোনথযি রবরুিবাদী িাি বা লক্ষণাবাদীগণ বনলনধ 

বাচয থয যথনক রেরিি যকান বযে থয থাকনলও যসআ বযে থয িনব্দি বাচয থয িা রিধা িরিি দ্বািা 



অলংকারিক অচার্য অনন্দবধযননি দৃরিনে ধ্বরন ও ধ্বরন রবনিাধীমে : একরি সমীক্ষা   কলযাণ বযানার্যী 

Volume-III, Issue-I  July 2014       21 

অরক্ষপ্ত হে এবং যস কািনণ   বযে থযনক ৃথক যকান ূবয সৃরি বনল যমনন যনওোি প্রনোর্ন যনআ।   

বযোথয অসনল লাক্ষরণক নথযআ গৃহীে হে। লক্ষণাবাদীগণ িনব্দি রিধা িরি বা বাচযাথয োোও লক্ষণাবৃরত্ত 

স্বীকানিি ক্ষােী। োাঁিা ধ্বরননক িনব্দি গুণবৃরত্তরূন মনন কনিন। এআ ধ্বরন বা বযে থয অসনল সামীয 

প্রিৃরে ধময বা গুণ। কানবয ধ্বরন নামক গুণবৃরত্তি স্বরূ ো োিা  প্রকাি কনিনরন। লক্ষণা যর্মন মনখয 

রিধাবৃরত্তধ গুণও যেমরন মনখয রিধা বৃরত্ত। োাঁনদি মনে ধ্বরন মনখয বা যগৌণধ ধ্বরনি যকান স্বােন্ত্রয যনআ। 

ধ্বরন মনখয বৃরত্ত নে।
৮
 

 

ধ্বরন-রবনিাধী রনবচযনীেোবাদ : অনন্দবধযন ধ্বরনবানদি ক্ষ রহনসনব যর্ েৃেীে ক্ষরিি কথা 

বনলনেনধ োাঁনদি বিবয হল ধ্বরনেত্ত্ব রনবচযনীে। রনবচযনীেোবাদীগনণি মনে িনব্দি বাচযানথযি রেরিি 

বযে থয বনল র্রদ যকান থয যথনকও থানক ো অসনল সহৃদেসংনবদয বযাািধ োি সনে বাগবযবহানিি 

রবনিষ যকান যর্াগানর্াগ যনআ। অসনল   বযে থযনক িাষাে প্রকাি কিা র্াে নাধ ো রনবচযনীে। 

রনবচযনীেোবাদীগণ বনলন ধ্বরনেত্ত্ব বানকযি েীেধ বানকযি নগাচি। সহৃদে বযরিগণ যকবলমাে োনদি 

হৃদেবত্তাি মাধযনম ধ্বরন বা বযঞ্জনা ননিব কনিন রকন্তু প্রকাি কিনে ানিন নাধ অসনল ধ্বরন বা বযঞ্জনা 

ননিবরসিধ বানকয প্রকািনর্াগয নে।
৯
 

     অচার্য অনন্দবধযন ধ্বরন বা বযঞ্জনা-রবনিাধী যর্ সকল মে উস্থান কনিনেন যসগুরলি মনধয যকানরিনে 

ধ্বরন বা বযঞ্জনা বযাািরিনক শুধনমাে গুণ বা লংকানিি ন্তিূযি বনল মনন কনি ধ্বরন বা বযঞ্জনাি রস্তেআ 

স্বীকাি কিা হনেনেধ যকানরিনে অবাি ধ্বরন বা বযঞ্জনানক বৃরত্ত রূন স্বীকৃরে রদনেও যপ্রৌোধ লরলোধ 

তবদিযী আেযারদ বৃরত্ত যর্মন ননপ্রানসি রেরিি যকান থয প্রকাি কনিনাধ যেমরন ধ্বরন বা বযঞ্জনা গুণ  বা 

লংকানিি রেরিি যকান থয প্রকাি কনি না বনল মে বযি কিা হনেনেধ অবাি যকানরিনে বলা হনেনে 

ধ্বরন যকান ূবয সৃরি নে নন্ত বাক-তবরচনেযি একরি মােধ োোো কানবয ধ্বরনি যকান অবরিযকোও যনআ। 

অবাি যকানরিনে ধ্বরন বা বযঞ্জনানক বানকযি েীে বা নগাচি বলা হনেনেধ োাঁনদি মনে ধ্বরনি স্বরূআ 

প্রকাি কিা র্াে না োআ ধ্বরন রনবচযনীে। র্াআ যহাক প্ররেরি নক্ষআ ধ্বরন বা বযঞ্জনা যর্ কানবয রিহার্য নে 

ো বযি হনেনে। 
 

অনন্দবধযননি বস্থান : অনন্দবধযন োাঁি ধ্বনযানলাক গ্রনন্থ উি অরত্তগুরল রনিাস কিাি উনেনিয 

বনলনেন সকল সহৃদেরবরিি করবি কানবযি রে রনগূঢ় েত্ত্ব ও রে িমণীে রবষে হল এআ ধ্বরন বা বযঞ্জনাধ 

এআ ধ্বরন কানবযি র্ীবন স্বরূ। রেরন এও বনলনেন ননক সূক্ষ বনরিসম্পন গ প্রাচীন অলংকারিক সূক্ষ বনরিি 

দ্বািা ধ্বরন বা বযঞ্জনাি স্বরূ প্রকাি কিনে সমথয যথনকনেন। েচ িামােণধ মহািািে প্রিৃরে মহাকানবযি 

সহৃদে কারবযকগণ ধ্বরন বা বযঞ্জনাি বযবহাি কনিনেন। এবং   সকল কানবয ধ্বরন বা বযঞ্জনাি বযবহাি 

সহৃদে বযরিগণ উলরি কনি থানকন। ধ্বরন সকল বযরিি হৃদনে অনন্দ রবধান করুক এিকম রিপ্রানেআ 

অনন্দবধযন ধ্বরনি স্বরূ প্রকাি কনিনেন এিানব --- 

   ‚যর্াহথযঃ সহৃদেোঘযঃ কাবযানত্মারে বযবরস্থেঃ। 

   বাচয-প্রেীেমানানখযৌ েসয যিদাবননিৌ সৃ্মনেৌ।।‛
১০

 

     থযাৎধ সহৃদেগনণি প্রিংসাি যর্াগয বা অদিণীে যর্ থয কানবযি অত্মারূন বযবস্থারে বা প্ররসি োআ 

ধ্বরন বা বযঞ্জনা। ধ্বরন বা বযঞ্জনানক নযানয গুণ বা লংকানিি যথনক অলাদা কিাি র্নয অবাি 

বনলনেনধ
১১
 ‚কাবযসয রহ লরলনোরচেসরন গনবিচারুণঃ িিীিনসযবাত্মা.....................নিনদৌ।‛ থযাৎ 

লারলেয ও ঔরচনেযি সরন গনবি যহেন চারুে প্রাপ্ত বা যসৌন্দর্য প্রাপ্ত কানবযি িিীনিি অত্মাি নযাে সািিূে 

থযরূন বরস্থে ও সহৃদেবান কেৃযক অদিণীে ও প্রিংসনীে যর্ থয োআ হল ধ্বরন বা বযঞ্জনা। 

কাবযাত্মারূন যর্ নথযি কথা অনন্দবধযন োাঁি ধ্বনযানলাক গ্রনন্থ বনলনেন োাঁি দুরি যিদ হল এক বাচয এবং 

দুআ প্রেীেমান।
১২
 োাঁি মনে কাবযাত্মরূন যর্ প্রেীেমান থয োআ ধ্বরন বা বযঞ্জনাধ রকন্তু বাচয থয ধ্বরন বা 

বযঞ্জনা নে। 

     অনন্দবধযন োাঁি ধ্বনযানলাক গ্রনন্থ যর্ মূল েত্ত্বরি প্ররোদন কিনে যচনেনেন ো হল ধ্বরন  বা প্রেীেমান 

থযআ হল কানবযি প্রাণ বা অত্মাধ প্রেীেমান নথযআ কানবযি সাথযকো। গুণ-িীরে সহ নযানয লংকাি সবআ 

িসধ্বরননে র্যবরসে হে।
১৩
 এর্নযআ িসধ্বরননক কানবযি অত্মা বলা হনেনে। 
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     এআ গুণ-িীরে প্রিৃরে লংকাি কানবযি বরহিে। কানবযি উৎকনষযি যক্ষনে এগুরলি যকান িূরমকা যনআ ো 

নেধ েনব কানবযি মূলযােন ও উৎকনষযি যক্ষনে মনখয স্থানরি প্রেীেমান নথযি। অনন্দবধযন এআ প্রেীেমান 

থযরিনক যবাঝাননাি র্নয ‘ধ্বরন’ িব্দরিি বযবহাি কনিনেন। এআ ‘ধ্বরন’ িব্দরিআ ‘বযঞ্জনা’ িনব্দি যদ্বযােক। 

এআ ধ্বরন বা প্রেীেমান থয কখননা বস্তুি অকানি অকারিে  হেধ কখননা লংকানিি অকানি িূরষে হেধ 

অবাি কখননা িনসি অকানি অত্মপ্রকাি কনি। র্রদও িস ধ্বরনআ মনখয প্রেীেমান থয। এআ িসধ্বরনআ 

কানবযি ািকনক এক যলাকত্তি অহ্লাদাত্মক মানরসক রিেৃরপ্ত প্রদান কনি। কানবযি ‘িস’ ািক বা 

দিযকনক োাঁি হংনবাধ বা অরমেনক সম্পূণযিানব রিেযাগ করিনে এক ািমারথযক সত্তাে উরন গে কনি। 

এআিানব ািক বা দিযক এক রবনিষ সংস্কানি উিনি হনে কানবয এক রবনিষ অহ্লাদ বা অনন্দ লাি কনিন। 

এআ অহ্লাদ বা অননন্দি প্রকািআ হল িস বা প্রেীেমান থয বা বযঞ্জনা।  

     কানবয যকবল যসআ িব্দ ও যসআ থযআ রবনযস্ত হে যর্ িব্দ ও যর্ থয প্রেীেমান নথযি রিবযঞ্জক হনে 

সমথয। কানবয র্খন িব্দ ও থয খিরূন প্রকারিে হে েখন ো বিযআ প্রেীেমান নথযি রিবযঞ্জক। 

কানবয ‘ধ্বরন’ িব্দরি যর্মন বযঞ্জনাবৃরত্ত এবং প্রেীেমান থযনক যবাঝাে রিক যেমরন রিবযঞ্জক িব্দ ও 

বযাচযাথযনকও যবাঝােধ িব্দ যর্মন সাধািণধ থযও যেমরন সাধািণ। উচ্চািণ যিনদ িব্দ রবরিন গ হনলও থয হেে 

রিন গ যথনক র্ােধ অবাি কখননা যবািাধ যোো যিনদ থয রবরিন গ হনলও   রবরিন গ থয হেে একআ িনব্দি 

দ্বািা সূরচে হে। এমেবস্থাে িব্দধ থযধ িব্দাথযসম্বে একরি রবনিষ র্রিল অকাি ধািণ কনি। র্রদও এআ র্রিল 

িব্দাথযেত্ত্ব রননেআ বযাকিণ িান ি অরবিযাব ও রবকাি বযাহে। বযাকিণ প্রধানেঃ বযস্ত থানক িনব্দি বাচযাথয 

বা মনখয থয রনরূনণ। স্বািারবক িানবআ বযকিনণি কার্ হল িব্দ ও নথযি স্বরূ রনধযািণ ও িব্দ ও নথযি 

স্বরূ সম্পরকযে সনস্পি ও সমযক জ্ঞান রনণযে। রকন্তু িব্দ ও নথযি সনস্পি ও সমযক্  জ্ঞান থাকনলআ যর্ িনব্দি 

প্রেীেমান থয ননধাবন কিা র্াে ো নেধ প্রেীেমান থয ননধাবননি র্নয বযাকিণ প্রনোর্নীে নেধ েনব 

প্রেীেমান থয যবাঝাি র্নয প্রনোর্ন রবনিষ একরি রেরিি িাব বা সহৃদেো। বাচযানথযি দ্বািা যকবল 

নথযি যবাধ র্মােধ যকান িসনবাধ র্মাে না প্রেীেমান থয রকন্তু রবনিষ এক িনসি মাধযনম যসৌন্দর্যয 

িাবনাি দ্বািা প্রিারবে হনে অনন্দর্রনে এক উলরি উনমারচে কনি। িনব্দি রিধািরি বাচযানথযি  প্রকাি 

ঘরিনেআ োি কার্ যিষ কনিধ লক্ষণাও মনখযানথযি সনে সম্বের্নি মনখয থযনক বনরঝনেআ রনিস্ত হেধ োৎর্য 

বৃরত্তও িব্দানথযি ন্বে বা সংসগযনক বনরঝনে ক্ষান্ত হে। িরিধ লক্ষণা ও োৎর্য এআ সকল বৃরত্তগুরল চনল রনরদযি 

রনেনমি ধীন হনে এক একরি রবনিষ থযনক বলম্বন কনি। প্রেীেমান থয বা বযঞ্জনা বৃরত্ত রকন্তু এরূ 

রনেম-নীরেি ধীন নে। বযঞ্জনা র্নরি েনকযি খনব একিা ধাি ধানি না বনলআ অলংকারিকগণ মনন কনিন। 

একরি িনব্দি বাচযাথয বযঞ্জনাি হাে ধনি কখন যর্ এক রবরচে ননিূরেনে রূান্তরিে হে ো সহৃদে ািকও 

যিি ান না। ািক বা দিযক বযঞ্জনা বৃরত্তি মাধযনম কানবয এক যলাকত্তি অহ্লানদি অস্বাদ লাি কনিন। 

বযঞ্জনা বৃরত্ত বযেীে প্রেীেমান নথযি যলাকত্তি অহ্লানদি অস্বাদ গ্রহণ সম্ভব নে। োআ বযঞ্জনা বৃরত্ত প্রাধানয ও 

মর্যাদা যকান রদক রদনেআ নযানয বৃরত্তগুরলি নক্ষা ক্ষীণ নেধ বিং রধক বলবত্তি বনলআ প্ররেষ্ঠা াে। 
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গ্রন্থঞ্জী : 
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৬। িট্টাচার্যধ িবীন্দ্র কনমািধ িব্দেত্ত্বধ সনদিধ ২০০৮। 

৭। মিলধ প্রনদযাে কনমাি : ‚যচানখি বারহনি‛ দিযন ও দািযরনকধ কলকাোধ ১৯৯৪।  
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