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ेद
मराठी भाषेला व साहहत्याला आधुहनक ज्ञानहवज्ञानाच्या व आधुहनक साुंस्कृहर्तक मूलयाुंच्या

आहवष्ट्कारािे सामर्थयव प्राप्र्त व्हावे; आधुहनक शास्त्रे, ज्ञानहवज्ञाने, र्तुंत्र आहण अहभयाुंहत्रकी त्यािप्रमाणे
भारर्तीय प्रािीन सुंस्कृहर्त, इहर्तहास, कला इत्यादी हवषयाुंर्त मराठी भाषेला हवद्यापीठाच्या स्र्तरावर ज्ञानदान
करण्यािे सामर्थयव प्राप्र्त व्हावे; हवहवध हवद्या व कलाुंबाबर्त उत्कृष्ट ग्रुंथहनर्ममर्ती करून मराठी भाषेला

जागहर्तक उच्च स्थान हमळवून द्यावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-सुंस्कृहर्त मुंडळाने बहु हवध

वाङ्मयीन कायवक्रम आखला असून र्तो व्यवस्स्थर्तपणे कायववाहीर्त आणण्याकहरर्ता हवश्वकोश सहमर्ती,
इहर्तहास सहमर्ती, भाषाुंर्तर सहमर्ती, मराठी वाङ्मयकोश सहमर्ती, लहलर्त कला सहमर्ती आहण प्रकाशन
सहमर्ती अशा सहमत्या स्थापन केलया आहे र्त.

लहलर्त कला सहमर्तीच्या कायवक्रमामध्ये मुंडळाच्या बहु हवध वाङ्मयीन कायवक्रमास अहधक

सुंस्कृहर्तप्रवण करण्यासाठी लहलर्तकलाहवषयक नाट्य, नृत्य, वाद्य, हित्र, मूर्मर्त, व गायन या हवषयाुंिे
सुंशोधन, हववरण व इहर्तहास याुंिा अुंर्तभाव आहे . या सुंवर्मधर्त कायवक्रमार्त कला व कलासुंबद्ध हवषयाुंवर

मूलभूर्त सुंशोधन करून हलहहले ले ग्रुंथ, सुंगीर्त व सुंगीर्तशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्य व हशक्षण
इत्यादींवरील प्रमाणभूर्त जुन्या ग्रुंथाुंिी भाषाुंर्तरे , हवहवध कलाुंिा इहर्तहास, कलाकाराुंिी िहरत्रे इत्यादी

वाङ्मयाच्या प्रकाशनाबरोबरि सुंस्कृर्त व मराठीर्तर अन्य भारर्तीय भाषाुंर्तील र्तसेि पहिमी व अन्य परदे शी

भाषाुंर्तीलुं लहलर्तकलाहवषयक अहभजार्त वाङ्मय मराठीर्त भाषाुंर्तहरर्त करून प्रकाहशर्त करण्यािा कायवक्रम
अुंर्तभूर्त
व आहे . या कलाुंिा वाङ्मयाच्या द्वारे मराठी वािकाुंस सुंक्षेपाने व हवस्र्ताराने पहरिय करून दे णे असा
मुंडळािा महत्त्वािा उद्देश आहे .

या योजनेखाली मुंडळाने श्री. के. नारायण काळे याुंनी अनु वाहदर्त केले ले स्र्ताहनस्लाव स्कीिे

“अहभनय साधना”, श्री. श्री. ह. दे शपाुंडे याुंनी अनु वाहदर्त केले ले कोपलडिे “सुंगीर्त व कलपकर्ता” आहण
डॉ. श्री. ना. रार्तुंजनकर याुंनी हलहहले ले “पुं. हवष्ट्णु नारायण भार्तखुंडे” ही पुस्र्तके प्रकाहशर्त केली आहे र्त.

भरर्तमुनीिे नाट्यशास्त्र (रसहसद्धान्र्तहवषयक अध्याय ६ व ७, नाट्यहवषयक अध्याय १८ व १९, व
सुंगीर्तहवषयक अध्याय २८), शार्वगदे वािे “सुंगीर्त रत्नाकर”, नुंहदकेश्वरािे “अहभनयदपवण”, भामहािे
“काव्यालुं कार”, आनुंदवधवनािे “ध्वन्यालोक”, दण्डीिे “काव्यादशव”, हवशाखादत्तािे “मुद्राराक्षस”, कवी

हालािी “गाथासप्र्तशर्ती”, कवी हबहारीिी “सर्तसई”, जयदे व कवीिे “गीर्तगोहवन्दम्”, स्र्ताहनस्लावस्कीिे

“Building a Character”, स्राहवन्स्कीिे “Poetics of Music”, भरर्त के. अय्यर याुंिे “कथाकली”, डॉ.
बी. सी. दे व याुंिा “भारर्तीय वाद्याुंिा कोश”, श्री. वा. ह. दे शपाुंडे याुंिे “Maharashtra’s Contribution to
Music” इत्यादी ग्रुंथाुंिी भाषाुंर्तरे मुंडळाच्या वर्तीने प्रकाहशर्त व्हावयािी आहे र्त. याहशवाय श्री. पाववर्तीकुमार

सुंपाहदर्त “र्तुंजावरिी नृत्य साधना”, डॉ. भा. कृ. आपटे सुंपाहदर्त “Maratha Wall Paintings”, डॉ. सौ.
श्यामला बनारसे हलहखर्त “साुंगीहर्तक मानसशास्त्रीय मूलर्तत्त्वे”, डॉ. एस्. व्ही. गोखले याुंिे “हहदु स्थानी

सुंगीर्तार्तील लय आहण र्ताल हविार”, डॉ. शुं. अ. टें कशे याुंिे “रागवगीकरण” इत्यादी ग्रुंथही लवकरि
मुंडळाच्या वर्तीने प्रकाहशर्त होणार आहे र्त.
लहलर्तकलाहवषयक

मुंडळाने

स्वर्तः

प्रकाहशर्त

केले लया/करावयाच्या

ग्रुंथाुंखेरीज

र्तज्ञ

ले खक/कलाकार व कलासुंस्था याुंना कलाहवषयक सुंशोधनासाठी/प्रकाशनासाठी अनु दानेही मुंडळाने

हदली आहे र्त. श्री. ह. हव. दार्ते याुंिी “गायनी कळा”, श्री. हनहखल घोष याुंिे “रागर्तालािी मूलर्तत्त्वे व

अहभनव स्वरले खन पद्धर्ती”, प्रा. अशोक रानडे याुंिे “सुंगीर्तािे सौंदयवशास्त्र”, पुं. बाळकृष्ट्ण कहपले श्वरी

याुंिे “श्रुहर्तस्वरदशवन”, व “स्वर प्रकाश”, डॉ. ना. ग. जोशी याुंिे “मराठी छुं दोरिनेिा हवकास”, श्री. बा.
र. दे वधर याुंनी हलहहले ले “कै. हवष्ट्णु हदगुंबर पलु स्कर याुंिे िहरत्र” इत्यादी ग्रुंथाुंच्या प्रकाशनाकहरर्ता

मुंडळाने भरपूर अनु दान हदले आहे . गुंधवव सुंगीर्त हवद्यालयाच्या “सुंगीर्त कला हवहार” या माहसकासाठी
गेली अनेक वषे मुंडळािे अनुदान हदले जार्त आहे .

सुंगीर्त हवषयार्तील सुंशोधनाच्या सुंदभार्त, रूपारे ल महाहवद्यालय, मुुंबई येथील भौहर्तकी

हवभागामध्ये मुंडळाच्या अनु दानाने सुंगीर्त-ध्वहन हवज्ञानािे मौहलक सुंशोधन झाले आहे . त्यामधून
व्यावहाहरक उपयोगाच्या दृष्टीने लक्षणीय अशी माहहर्त/वाद्य हमळू न शकलयामुळे र्ते कायव आर्ता स्थहगर्त केले

आहे . र्तानसेन म्युहझक ॲकॅडे मी, मुुंबई या सुंस्थेला स्वयुंिहलर्त “सूरमुंडल” र्तयार करण्यास मुंडळाने

अनु दान हदले आहे . श्री. बा. दा. मोहहर्ते, साुंगली याुंना ४८ श्रुर्तींवर आधारले लया सप्र्तकािी बाजािी पेटी

र्तयार करण्यासाठी अनु दान हदले आहे . डॉ. ह. हव. मोडक, वास्र्तव हवभाग, वाहडया महाहवद्यालय, पुणे
याुंना दहक्षण भारर्तार्तील दे वळाुंर्तील स्र्तुंभाुंमधून हनघणाऱ्या सुंगीर्तसूराुंच्या सुंशोधनाकहरर्ताही अनु दान हदले

असून त्याुंिी ध्वहनमुहद्रर्ते र्तयार झाली आहे र्त. दण्डर्तारारहहर्त र्तुंबोरा र्तयार करण्यािा प्रयत्न डॉ. बी. बी.

हनभोरकर, अमरावर्ती याुंनी काही वषे केला. त्याकहरर्ताही मुंडळाने अनु दान हदले आहे . एकुंदरीर्त
सुंशोधनाच्या प्रयत्नाुंर्तून प्रायोहगक उपयुक्र्तर्ते च्या दृष्टीने लक्षणीय यश प्राप्र्त झाले ले नाही हे येथे नमूद केले

पाहहजे. परुंर्तु, सुंशोधनािे प्रयत्न सर्तर्त िालले पाहहजेर्त व त्याकहरर्ता उत्तेजनही हदले गेले पाहहजे म्हणून

मुंडळ सर्तर्त प्रयत्नशील आहे . जे. हग्रहफर्थस् या इुंग्लीश सुंशोधक कलावेत्त्याने अहजठा येथील हित्राुंिा

समग्र सुंग्रह काही वषांपूवी प्रहसद्ध केला. अहजठा येथील हित्रकला ही भारर्तार्तील प्रािीन हित्रकले िा एक
वैभवशाली भाग आहे . या हित्रसुंग्रहािे पुनमुवद्रण करून र्ते प्रकाहशर्त करण्यािी कायववाही मुंडळार्तफे िालू
आहे .

भरर्तमुनींच्या “नाट्यशास्त्र” या सुंस्कृर्त ग्रुंथार्तील रसहसद्धान्र्तहवषयक अध्याय ६ व ७ िे प्रस्र्तुर्त

भाषाुंर्तर अहभनवभारर्तीच्या टीकेसह प्रा. र. पुं. कुंगले , मुुंबई याुंनी मुंडळास करून हदले . रसािी व्याख्या व
सहवस्र्तर उपपत्ती भरर्तमुनीने नाट्यशास्त्रार्त साुंहगर्तली आहे . त्यानुंर्तर झाले लया नाट्यहवषयक व

काव्यहवषयक शास्त्रग्रुंथाुंमध्ये भरर्तमुनीिाि कमीजास्र्त प्रमाणार्त अनु वाद करून रसहसद्धान्र्त िर्मिला आहे .
रसाध्याय ६ व भावव्युंजक अध्याय ७ हमळू न नाट्यशास्त्रामध्ये रसहसद्धान्र्तािे हववेिन केले आहे . सहाव्या
रसाध्यायार्त रस, भाव इत्यादी नाट्यािी अकरा अुंगे व त्या प्रत्येक अुंगािे भेद याुंिा नामहनदे श करून पुढे
शृग
ुं ार, हास्य इत्यादी आठ रसाुंिे स्थाहयभाव, हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंिे हववेिन केले

आहे . सार्तव्या अध्यायार्त प्रथम भाव, हवभाव व अनु भाव याुंच्या स्वरूपािे हववेिन असून नुंर्तर स्थाहयभाव,
व्यहभिाहरभाव याुंिे हववेिन आहे .

प्रा. कुंगले याुंनी प्रस्र्तुर्त भाषाुंर्तर शब्दशः व अहभनवभारर्ती टीकेच्या अनु रोधाने केले असून शब्दशः

केले ले भाषाुंर्तर ज्याहठकाणी दु बोध वाटण्यािा सुंभव आहे त्याहठकाणी अथव हवशद करण्यासाठी टीपाुंिा

भरपूर उपयोग केले ला आहे . प्रस्र्तुर्त भाषाुंर्तर “रस-भाव-हविार” या शीषवकाने प्रकाहशर्त करण्यास मुंडळास

आनुंद होर्त आहे . भाषाुंर्तर आहण टीपा याुंच्या साहाय्याने भरर्तमुनी व अहभनवगुप्र्त याुंिे रसहवषयीिे हविार
समजून घेणे वािकाुंस सुलभ होईल अशी आशा आहे .

लक्ष् णश स्त्री जोशी,
वाई : कार्मर्तक ३, शके १८९५
हदनाुंक २५ ऑक्टोबर, १९७३.

अध्यक्ष,
ह र ष्ट्र र ज् स हत् -सांस्कृ त ांडळ,
सहिवालय, मुुंबई – ३२
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भ रती

ट्यश स्त्र :
भारर्तीय नाट्यशास्त्र म्हणजे भरर्तमुनीने रिले ला अशी प्रहसद्धी असले ला नाट्यशास्त्रावरील ग्रुंथ हा

ह्या हवषयावरील मूलभूर्त आहण सववसुंग्राहक असा ग्रुंथ आहे . या हवषयावर सध्या उपलब्ध असले लया सवव

ग्रुंथाुंना मूळ आधारभूर्त हाि ग्रुंथ आहे . र्तसेि, या हवषयाशी सुंबद्ध अशी कोणर्तीही बाब नाही की हजिे अगदी

हवस्र्तृर्त हववेिन या ग्रुंथार्त आढळर्त नाही. नृत्य, गीर्त, वाद्य, रस, भाव, पाठ्य, अहभनय, रूपकाुंिे प्रकार,
नाट्यप्रयोग इत्यादी अनेक गोष्टींिी पहरपूणव ििा जशी या ग्रुंथार्त एकत्र आढळर्ते र्तशी र्ती अन्यत्र कोठे ही
आढळर्त नाही.

या ग्रुंथािा काही थोडा भाग प्रथम इ. स. १८६५ साली उजेडार्त आला. कलकत्त्याच्या

हबस्ब्लओहथका इुंहडका ग्रुंथावलीसाठी धनुंजयाच्या दशरूपािे सुंपादन करीर्त असर्ता हफट्झएडवडव हॉल

याुंच्या हार्ती भारर्तीय नाट्यशास्त्रािे एक हस्र्तहलहखर्त आले . त्यावरून त्याुंनी नाट्यशास्त्रािे िार अध्याय –
१८,१९,२० व ३४– दशरूपाच्या आवृत्तीच्या शेवटी छापले . ही आवृत्ती १८६५ साली प्रहसद्ध झाली. अध्याय
१८–२० मध्ये दहा रूपकप्रकार, पाि सुंधी व िौसष्ट सुंध्युंगे याुंिे हववेिन आहे आहण ह्या
हस्र्तहलहखर्तार्तलया ३४ व्या अध्यायार्त सामान्य अहभनयािे हववेिन आहे . त्यानुंर्तर जवळजवळ र्तीस वषांनी

इ. स. १८९४ मध्ये हनणवयसागर प्रेसमधून काव्यमाला ग्रुंथावलीर्त पुंहडर्त हशवदत्त शमा व काहशनाथ पाुंडुरुंग
परब याुंनी सुंपाहदर्त केले ले सुंपूणव नाट्यशास्त्र प्रथम प्रहसद्ध झाले . र्तत्पूवी ्ान्समध्ये नाट्यशास्त्रािे आणखी

काही अध्याय प्रहसद्ध झाले होर्ते . इ. स. १८८० व १८८४ मध्ये ्ेंि पुंहडर्त पी. रन्यो (Regnaud) याुंनी
छन्दाुंहवषयीिे अध्याय १५ व १६ प्रहसद्ध केले आहण १८८४ मध्येि रस आहण भाव याुंसुंबुंधीिे अध्याय ६ व ७

्ेंि भाषाुंर्तरासह छापून प्रहसद्ध केले . इ. स. १८८८ मध्ये रन्योिे हशष्ट्य जे. ग्रोसे (Grosset) याुंनी

सुंगीर्तहवषयक २८ वा अध्याय प्रकाहशर्त केला आहण पुढे १८९८ मध्ये त्याुंनी नाट्यशास्त्रािे अध्याय १–१४
पाि हस्र्तहलहखर्ताुंच्या आधारे सुंशोहधर्त करून प्रथम खुंडािा पहहला भाग म्हणून लीआँ येथे प्रहसद्ध केले .
बाकीच्या अध्यायाुंिी सुंशोहधर्त आवृत्ती काढण्यास त्याुंना अवकाश प्राप्र्त झाला नाही असे हदसर्ते . नुंर्तर इ.

स. १९२९ मध्ये पुंहडर्त बटु कनाथ शमा व पुंहडर्त बलदे व उपाध्याय याुंनी वाराणसीर्तील सरस्वर्तीभवन

भाुंडारार्त असले लया दोन हस्र्तहलहखर्ताुंवर आधारले ली सुंपूणव नाट्यशास्त्रािी आवृत्ती काशी सुंस्कृर्त
सीरीजमध्ये प्रकाहशर्त केली.

पण याच्या दोनर्तीन वषे अगोदर बडोदे

येथून गायकवाड्स ओहरएुंटल सीरीजमध्ये

अहभनवभारर्तीसह नाट्यशास्त्राच्या सुंशोहधर्त आवृत्तीच्या प्रकाशनास प्रारुंभ झाला होर्ता. श्री एम्. रामकृष्ट्ण

कहव याुंनी सुंपाहदर्त केले ला १ र्ते ७ अध्याय असले ला पहहला खुंड इ. स. १९२६ मध्ये प्रहसद्ध झाला. पाठ
हनहिर्त करण्याच्या कामी एकुंदर िाळीस हस्र्तहलहखर्ताुंिा उपयोग केला आहे असे प्रस्र्तावनेर्त म्हटले आहे .

८ र्ते १८ अध्यायाुंिा दु सरा खुंड १९३४ मध्ये प्रकाहशर्त झाला. नुंर्तर बऱ्याि कालावधीने १९–२७ अध्याय
असले ला हर्तसरा खुंड १९५४ मध्ये प्रकाहशर्त झाला. अध्याय २८ र्ते ३७ असले लया िौर्थया खुंडाच्या मुद्रणास

प्रारुंभ होर्त असर्ताि श्री कहव हनधन पावले व त्या खुंडािे सुंपादन श्री जे. एस्. पदे याुंनी करून र्तो १९६४
मध्ये प्रकाहशर्त केला. र्तत्पूवी पहहलया खुंडाच्या पुनमुवद्रणािी आवश्यकर्ता उत्पन्न होनन श्री के. एस्.
रामस्वामी शास्त्री याुंनी सुधारणा करून १९५६ मध्ये त्या खुंडािी दु सरी आवृत्ती प्रकाहशर्त केली. मध्युंर्तरी
१९४३ मध्ये हनणवयसागर प्रेसने आपलया नाट्यशास्त्रािी दु सरी आवृत्ती प्रहसद्ध केली. पुंहडर्त केदारनाथ शमा

याुंनी दोन नवीन हस्र्तहलहखर्ते, काशीिी आवृत्ती व बडोद्यािे पहहले दोन खुंड याुंिा उपयोग करून ही
दु सरी आवृत्ती र्तयार केली आहे .

सुंपूणव नाट्यशास्त्रािी प्रहसद्ध झाले ली ही र्तीन सुंस्करणे पाहर्ता असे हदसून येर्ते की ह्या हर्तहींिा

परस्पराशी मे ळ नाही. काशी प्रर्तीर्त छत्तीस अध्याय आहे र्त र्तर इर्तर दोन प्रर्तींर्त सदर्तीस अध्याय आहे र्त.
एका अध्यायािे दोन अध्यायाुंर्त हवभाजन व दोन अध्यायाुंिे एकत्रीकरण ह्या प्रहक्रया ह्या हभन्नर्ते च्या मुळाशी

आहे र्त. उदाहरणाथव, काशी प्रर्तीर्त ९ व्या अध्यायािे ९ व १० असे दोन अध्याय केले आहे र्त, १७ व्या

अध्यायािे १८ व १९ हे अध्याय केले आहे र्त, इर्तराुंिा २४ वा अध्याय ३४ व्या अध्यायार्त व २६ वा ३५ व्या

अध्यायार्त त्यार्तील हवषयाशी असुंबद्ध असर्ताही घुसडू न हदले आहे र्त आहण इर्तराुंिे ३२ व ३३ एकत्र करून
३२ वा आहण ३६ व ३७ हे अध्याय एकत्र करून शेवटिा ३६ वा असे अध्याय बनहवले आहे र्त. नाट्यशास्त्रार्त
अध्याय हकर्ती आहे र्त याबद्दलच्या या गोंधळार्त अहभनवगुप्र्ताच्या काही विनाुंनी आणखी भर पडली आहे .
आपलया टीकेच्या प्रारुंभी त्याने छत्तीस अध्याय असले लया भरर्तसूत्रािा हनदे श केला आहे —
टकिंशकां भरतसूिं दां
न्दे श ां श्र ततदथथ
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र्तसेि पुढे – ‘मध्येऽत्र षटहत्रशदध्याय्याुं याहन प्रश्नप्रहर्तविनयोजनविनाहन इ॰’. यावरून भरर्तमुनीच्या
नाट्यशास्त्रार्त छत्तीस अध्याय आहे र्त असे त्यािे मर्त होर्ते हे उघड होर्ते. पण स्वर्तः अहभनवगुप्र्ताने सदर्तीस

अध्याय असले लया ग्रुंथावर टीका केली आहे हे बडोदे सुंस्करणाच्या िौर्थया खुंडावरून स्पष्ट आहे . ३२ व ३३
हे दोन अध्याय स्वर्तुंत्र असलयािे त्याने आग्रहाने प्रहर्तपादन केले आहे व ३६ आहण ३७ हे ही दोन स्वर्तुंत्र
अध्याय असलयािे मानले आहे . श्री पदे याुंनी यािी अशी उपपत्ती साुंहगर्तली आहे की परुंपरे नुसार

नाट्यशास्त्रािे छत्तीस अध्याय आहे र्त हे अहभनवगुप्र्ताला अवगर्त होर्ते व त्याप्रमाणे त्याने प्रारुंभी हनदे श केला

आहे . परुंर्तु ३२ व्या ध्रुवाध्यायावर टीका हलहहलयावर त्याला असे आढळू न आले की पुढील २३ श्लोक गायन
आहण वादन याुंच्या गुणदोषाुंिे हववेिन करणारे आहे र्त म्हणून ध्रुवागानाशीि केवळ त्याुंिा सुंबध
ुं नसून

अगोदरच्या वाद्यहवषयक अध्यायाुंशीही र्ते सुंबद्ध आहे र्त; यास्र्तव त्याने २३ श्लोकाुंिा एक स्वर्तुंत्र अध्याय
आवश्यक मानला आहे . ही उपपत्ती सुंभाव्य आहे . र्तथाहप, अहभनवगुप्र्ताने टीका हलहावयास घेण्यापूवी
नाट्यवेदािे सुंपूणव हववेिन त्याने गुरुमुखार्तून ऐकले असलयािे म्हटले आहे . त्यावेळेस अध्यायाुंच्या सुंख्येिा
प्रश्न हविारार्त घेर्तला गेला असणार व त्यावेळेसि त्या प्रश्नािा हनणवय लागला असणार असे अनु मान

करावयास हरकर्त नाही. र्तेव्हा र्ते हहर्तसावा अध्याय स्वर्तुंत्र मानावा हे प्रारुंभीि ठरले ले असण्यािा सुंभव

आहे . अध्यायाुंिी मूळ सुंख्या सदर्तीसपेक्षा छत्तीस असण्यािाि अहधक सुंभव आहे . अशी शक्यर्ता आहे की
काशी प्रर्तीर्तलयाप्रमाणे मुळार्त ३६ व ३७ हमळू न एकि अध्याय होर्ता, कारण त्याुंिे हवषय परस्पराशी सुंबद्ध
असेि आहे र्त.

पण ह्या र्तीन प्रर्तींमधील हवषमर्ता एवढ्यावरि थाुंबली नाही. एकदोन अध्यायाुंिा अपवाद वगळर्ता

असा अध्याय नाही की ज्यार्तील श्लोकाुंिी सुंख्या हर्तन्ही प्रर्तींर्त एकि आहे . आहण पुष्ट्कळ श्लोकाुंच्या
बाबर्तीर्त अनेक पाठभेद आढळू न आले असलयामुळे त्याुंिे मूळ रूप कोणर्ते हे हनहिर्त करणे कहठण झाले

आहे . इर्तकेि काय, १२,२९ व ३४ या र्तीन अध्यायाुंिी सववस्वी हभन्न अशी दोन दोन रूपे आढळर्तार्त. र्तसेि,
१६ व्या अध्यायार्त काव्याच्या छत्तीस लक्षणाुंिी नामावली दोन स्वरूपार्त – उपजाहर्त छुं दार्त िार श्लोक
असले ले एक व पाि अनु ष्टभ
ु श्लोक असले ले दु सरे – असून दोहोंमध्ये काही फरक आहे . ह्या लक्षणाुंच्या

व्याख्याुंर्तही काही हठकाणी फरक हदसून येर्तो. या भागािी ही दोन्ही रूपे अहभनवगुप्र्ताला अवगर्त होर्ती.
त्याने असे म्हटले

आहे की भरर्तमुनीनेि ही दोन्ही रूपे प्रसृर्त केली आहे र्त– ‘मर्तान्र्तरे ण

भरर्तमुहनरे वान्यथाप्युद्देशलक्षणेन नामान्र्तरै रहप ि व्यवहारुं करोहर्त । र्तर्त एव पुस्र्तकेषु भेदो दृश्यर्ते , र्तुं ि
दशवहयष्ट्यामः’. स्वर्तः अहभनवगुप्र्ताने उपजाहर्त छुं दार्तील नामावली व र्तदनुसार असले लया व्याख्या

गुरुपरुंपरे ने आले लया म्हणून स्वीकारलया आहे र्त– ‘पहठर्तोद्देशक्रमस्त्वस्मदु पाध्यायपरुंपरागर्तः’. र्तथाहप,
त्याने दु सऱ्या हभन्न लक्षणाुंिाही परामशव घेर्तला आहे . त्यािप्रमाणे छुं दोहवधानावरील पुंधराव्या अध्यायार्त

प्रायः सवव वृत्ताुंच्या व्याख्या दोन हनरहनराळ्या पद्धर्तीने केले लया शेजारी शेजारी आढळर्तार्त. पहहलया

व्याख्येर्त अमुक अक्षर लघू व अमुक गुरू असे वणवन आहे , र्तर नुंर्तरच्या व्याख्येर्त य, भ, र इत्यादी र्तीन
अक्षरी गणाुंिा उपयोग केला आहे . दोन्ही प्रकारच्या व्याख्या मुळार्त असण्यािा सुंभव नाही. गणाुंच्या

साहाय्याने होणाऱ्या वृत्ताुंच्या व्याख्या उत्तरकालीन होर्त यार्त शुंका नाही. अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की

काहीजण ह्या व्याख्या भरर्तमुहनकृर्त आहे र्त असे मानर्तार्त– ‘इहाध्याये भरर्तमुहनकृर्तहमहर्त हत्रकैमवकाराहदहभः
कैहश्रस्त्कहिल्लक्षणुं स्वीकृर्तहमहर्त हद्वहवधः पुस्र्तकपाठो दृश्यर्ते , मध्ये ि हिन्र्तनाय पुस्र्तकेषूभयमहप पठ्यर्ते ’.

या सवव गोष्टींिा हविार करर्ता हे स्पष्ट होर्ते की अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदरपासून नाट्यशास्त्रार्त नवीन

अुंश प्रहक्षप्र्त करण्यास बऱ्याि प्रमाणावर सुरुवार्त होनन त्याुंना मूळ ग्रुंथािाि भाग म्हणून मान्यर्ता प्राप्र्त

झाली होर्ती. र्ते व्हा पाठशु द्धी करून मूळ ग्रुंथािे स्वरूप हनहिर्त करणे अशक्यप्राय झाले आहे . र्तसे करण्यािा
प्रयत्न बडोदे येथील प्रर्तीर्तही झाला नाही. त्या प्रर्तीिे आद्य व प्रधान सुंपादक श्री कहव याुंनी असे मर्त

प्रदर्मशर्त केले आहे की सध्या भरर्तािे नाट्यशास्त्र दोन स्वरूपार्त उपलब्ध आहे , एक दहक्षण भारर्तीय आहण
दु सरे त्याहू न हवस्र्तृर्त असे उत्तर भारर्तीय. त्याुंच्या मर्ते दहक्षण भारर्तीय रूप अहधक प्रािीन असून त्यावर
उद्भट, लोल्लट प्रभृर्ती प्रािीन टीकाकाराुंनी टीका हलहहलया होत्या. त्यार्तही उद्भटाने टीका हलहहले ले

नाट्यशास्त्र अगोदरिे व लोल्लटािे त्यानुंर्तरिे व थोडे अहधक हवस्र्तृर्त. उत्तर भारर्तीय स्वरूप – ज्यावर
अहभनवगुप्र्ताने टीका हलहहली र्ते – उत्तरकालीन. पहहलया खुंडाच्या प्रस्र्तावनेर्त श्री कवींनी शुंकुकाला
प्रािीन स्वरूपावरील टीकाकार मानला आहे , पण दु सऱ्या खुंडाच्या प्रस्र्तावनेर्त शुंकुक व कीर्मर्तधर याुंना

अहभनवगुप्र्ताप्रमाणे उत्तरकालीन स्वरूपावरील टीकाकार ठरहवले आहे . परुंर्तु अशा र्तऱ्हे च्या हववेिनाला
फारसा आधार नाही, हे इर्तर पुंहडर्ताुंनी दाखवून हदले आहे . पहहलया खुंडाच्या दु सऱ्या आवृत्तीिे सुंपादक

श्री रामस्वामी शास्त्री याुंनी या बाबर्तीर्त असा एक युस्क्र्तवाद केला आहे की महाभारर्त, रामायण, पुराणे
इत्यादी मुख्यर्तः प्रविनद्वारा प्रसृर्त होणाऱ्या ग्रुंथाुंिी जशी एकाहू न अहधक सुंस्करणे होण्यािी शक्यर्ता होर्ती

र्तशी र्ती शास्त्रीय ग्रुंथाुंच्या बाबर्तीर्त नव्हर्ती. हशवाय, उद्भट वगैरे प्रािीनाुंनी हलहहले लया टीकाुंहवषयी मुख्यर्तः
अहभनवभारर्तीवरून उपलब्ध होणारी माहहर्ती इर्तकी र्तुटपुुंजी आहे की त्याुंनी अमुक सुंस्करण स्वीकृर्त केले

होर्ते असे म्हणणे धाडसािे आहे हे श्री कवींच्या शुंकुकहवषयक मर्ताुंर्तरावरून स्पष्ट आहे . आणखी एक गोष्ट

अशी की या सवव हस्र्तहलहखर्ताुंर्त समान असले लया श्लोकाुंच्या बाबर्तीर्त जे पाठभेद आढळर्तार्त र्ते प्रायः
ले खकाुंच्या प्रमादामुळे अस्स्र्तत्वार्त आले ले अथवा त्याुंनी मुळार्तील पाठ अस्पष्ट झालयाकारणाने सुिहवले ले

असे आहे र्त; त्या पाठभेदाुंमुळे सुंस्करणहभन्नर्ता प्रस्थाहपर्त होर्त नाही. आहण जेथे एकाि हवषयावर दोन हभन्न
स्वरूपाुंर्तील मजकूर आढळर्तो त्यार्तील एकि मूळ नाट्यशास्त्रार्तील व दु सरा त्यार्त नुंर्तरच्या काली प्रहक्षप्र्त

झाले ला असे मानणे आवश्यक आहे . हा प्रहक्षप्र्त भाग कोणा उत्तरकालीन टीकाकाराने अथवा पुंहडर्ताने

हलहहले ला असण्यािा हकवा या हवषयावरील दु सऱ्या एखाद्या ग्रुंथार्तून उद्धर्त
ृ केले ला असण्यािा सुंभव
असलयामुळे त्याला मूळ ग्रुंथािे हभन्न सुंस्करण मानणे उहिर्त होणार नाही.

सध्याच्या पहरस्स्थर्तीर्त नाट्यशास्त्रािी सुंशोहधर्त प्रर्त प्रकाहशर्त करण्याच्या दृष्टीने जी एक गोष्ट

करण्यासारखी होर्ती र्ती ही की अहभनवगुप्र्ताने टीका केले लया पाठाुंनी युक्र्त अशीि प्रर्त र्तयार करून इर्तर
पाठभेदाुंिा हनदे श र्तळटीपाुंर्त अथवा पहरहशष्टाुंर्त करावयािा. यार्तही एक अडिण आहे ि. अहभनवगुप्र्तािी

टीका असले लया हस्र्तहलहखर्ताुंर्त मूळ नाट्यशास्त्र अवर्ताहरर्त करून हदले ले नाही, केवळ त्यावरील टीकाि

आहे . आहण या टीकेर्त अनेक हठकाणी प्रत्येक श्लोकािा प्रत्येक शब्द उद्धर्त
ृ करून त्यािा अथव हवशद
करण्यािी आवश्यकर्ता भासले ली नाही. त्यामुळे त्या सवव हठकाणीं अहभनवगुप्र्तापुढे असले ले पाठ आज
उपलब्ध नाहीर्त. र्तथाहप शक्य र्ते थे त्याच्या पाठाुंिा उपयोग करून प्रर्त सुंशोहधर्त करणे अशक्य नाही. बडोदे

येथील प्रर्तीर्त अहभनवभारर्तीशी सुसुंगर्त नसले ले पाठ काही हठकाणी स्वीकृर्त केले आहे र्त. उदाहरणाथव ,
पािव्या अध्यायाच्या शेवटी १७४ व्या श्लोकानुंर्तर फक्र्त काहीं थोड्याि हस्र्तहलहखर्ताुंर्त आढळणारे िाळीस

श्लोक हदले आहे र्त. त्याुंवर अहभनवगुप्र्तािी टीका नाही; म्हणजे र्तो भाग अहभनवगुप्र्ताच्या कालानुंर्तर
नाट्यशास्त्रार्त प्रहक्षप्र्त झाला हे उघड आहे . श्री कवींनी हा भाग वर कुंसार्त पण नेहमीच्याि टाइपार्त दे नन

त्यावर आपली स्वर्तःिी हवस्र्तृर्त टीका अहभनवभारर्तीच्याि स्वरूपार्त हदली आहे . हे गोंधळार्त टाकणारे
आहे . हे श्लोक भरर्तकृर्त आहे र्त असे वाटू न ही टीका अहभनवगुप्र्तािीि आहे असा समज होण्यािा सुंभव
आहे . डॉ. कास्न्र्तिन्द्र पाुंडे याुंिा असा गैरसमज होनन त्याुंनी त्यार्त हनदे हशले लया नान्यदे वाच्या

कालाहवषयी बरीि अनावश्यक ििा केली आहे . हा सवव अुंश पहरहशष्टार्त दे णेि योग्य झाले असर्ते .
त्यािप्रमाणे सोळाव्या अध्यायार्तील काव्यलक्षणाुंच्या दु सऱ्या प्रकारच्या व्याख्याुंवर श्री कवींनी स्वर्तः टीका

हलहू न छापली आहे . येथेही ही टीका अहभनवकृर्ति आहे असा भ्रम उत्पन्न होण्यािा सुंभव आहे . सहाव्या

अध्यायाच्या शेवटी असले ला शान्र्तरसहवषयक भाग अहभनवगुप्र्ताला ह्या स्वरूपार्त पहरहिर्त नव्हर्ता. र्तथाहप,
त्याच्या समवेर्त छापले लया त्याच्या टीकेवरून असा ग्रह होर्तो की ही टीका त्या प्रहक्षप्र्त अुंशावरि हलहहले ली
आहे . ह्या प्रर्तीर्त असुंख्य श्लोक कुंसार्त घालू न क्रमाुंकारहहर्त हदले ले आहे र्त. यािा अथव र्ते प्रहक्षप्र्त मानले ले

आहे र्त. पण प्रहक्षप्र्त मानले गेलेले हे श्लोक र्तळटीपाुंर्त दे णेि अहधक योग्य झाले असर्ते . र्तसे केले असर्ते
म्हणजे अहभनवगुप्र्ताने टीका केले लया नाट्यशास्त्रािे स्वरूप अहधक स्पष्ट झाले असर्ते .

दु सरी गोष्ट अशी की बडोदे येथील प्रर्तीर्त (व काही प्रसुंगी अन्य प्रर्तींर्तही) क्रमाुंक दे ण्यासाठी

श्लोक हनधाहरर्त करर्ताना बऱ्याि हठकाणी गोंधळ झाले ला हदसून येर्तो. मूळच्या एकेका श्लोकािे दोन दोन

भाग करून प्रत्येक श्लोकािा पूवाधव अगोदरच्या श्लोकािा उत्तराधव म्हणून व उत्तराधव नुंर्तरच्या श्लोकािा

पूवाधव म्हणून योजना करून त्याप्रमाणे क्रमाुंक हदले आहे र्त. िौर्थया अध्यायार्त दीडशेच्या वर श्लोकाुंच्या
बाबर्तीर्त असा प्रकार झाला आहे . करण, अुंगहार, रे िक याुंच्या हभन्न हभन्न प्रकाराुंिे वणवन करणारा प्रत्येकी
एक श्लोक असर्ताना प्रत्येक हठकाणी त्यािी दोन क्रमाुंकाुंर्त हवभागणी केली आहे . अहधक सुंपादनकुशलर्ते ने

हे सहज टाळर्ता आले असर्ते . असाि प्रकार सहाव्या अध्यायार्त श्लोक २४–३० याुंर्त झाला आहे .
िोहवसाव्या श्लोकािा उत्तराधव व पुंिहवसाव्या श्लोकािा पूवाधव हमळू न होणारा एक श्लोक मूळिा यार्त शुंका

नाही. अशी ही मूळ श्लोकाुंिी हवभागणी हर्तसाव्या श्लोकाच्या पूवाधापयंर्त िालर्ते . आवश्यक र्ते थे अध्या
श्लोकाला हकवा दीड श्लोकाला एक क्रमाुंक दे नन हे टाळर्ता आले असर्ते . क्रमाुंक दे ण्याच्या बाबर्तीर्तील

असा गोंधळ अध्याय ८ श्लोक १६५-१७८, अध्याय १० श्लोक ५८-१०४, अध्याय ११ श्लोक ३१–७०, अध्याय
१२ श्लोक ४५–५४, अध्याय २५ श्लोक ५२–८९, अध्याय २७ श्लोक ६८–८६ या हठकाणीं व इर्तरत्रही
हनदशवनास येर्तो.

याप्रमाणे नाट्यशास्त्रािे शुद्ध सुंस्करण उपलब्ध झाले आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. र्तथाहप,

बडोदे येथील प्रर्तीमुळे अहभनवगुप्र्ताला ज्ञार्त असले लया नाट्यशास्त्राच्या स्वरूपािी स्पष्ट कलपना येर्ते यार्त

शुंका नाही. ह्या ग्रुंथािी रिना अहभनवगुप्र्ताच्या कालाच्या बरीि शर्तके अगोदर झाली होर्ती व त्यावर काही
प्रािीन आिायांनी टीकाही हलहहलया होत्या. पण हा ग्रुंथ आर्ता मूळ स्वरूपार्त उपलब्ध नसलयामुळे त्यािी
हनर्ममर्ती व रिनाकाल याुंहवषयी हनहिर्त हवधान करणे शक्य नाही. या प्रश्नाुंिा हविार करण्यापूवी ह्या
ग्रुंथार्तील हवषयाुंिे थोडे हवस्र्तृर्त असे अवलोकन करणे उपयुक्र्त होईल.

ट्यश स्त्र त चर्चचले ले

:

नाट्योत्पहत्तहवषयक प हल अध्याय : आत्रेयप्रभृर्ती मुनींनी हविारले लया नाट्यवेदासुंबुंधीच्या पाि

प्रश्नाुंच्या उत्तरादाखल भरर्तमुनी साुंगर्तार्त की दे वाुंच्या हवनुंर्तीला मान दे नन सवव वणांना उपयोगी व दृश्य
आहण श्रव्य क्रीडनीयकाच्या स्वरूपािा नाट्यवेद ब्रह्मदे वाने िार वेदाुंर्तूनि अुंश घेनन हनमाण केला.

भरर्ताने आपलया शुंभर पुत्राुंकरवी नाट्यवेदािे ग्रहण करून प्रथम भारर्ती, सात्त्वर्ती व आरभटी वृत्तींनी युक्र्त
प्रयोग र्तयार केला, र्ते व्हा कैहशकी वृत्तीिाही प्रयोग व्हावा म्हणून ब्रह्मदे वाने अप्सराुंिी उत्पत्ती केली. मग
दे वाुंनी दै त्याुंवर हमळहवले लया हवजयाच्या प्रसुंगावर रिले लया नाट्यािा प्रयोग इुंद्रध्वजपूजेच्या समारोहार्त

नान्दीपूववक करण्यार्त आला. त्यामुळे दै त्य क्षुब्ध होनन त्याुंनी पुढील प्रयोगाुंर्त हवघ्ने उत्पन्न केली, र्ते व्हा
इुंद्राने आपलया ध्वजाने त्या हवघ्नाुंना बडवून जजवर केले . त्यामुळे इन्द्रध्वजाला जजवर असे नाव पडले . मग

भरर्ताच्या हवनुंर्तीवरून नाट्यािे रक्षण करण्यासाठी ब्रह्मदे वाने हवश्वकम्याला नाट्यगृह अथवा नाट्यमुंहदर
हनमाण करावयास साुंगून त्यार्तील हनरहनराळ्या हवभागाुंच्या रक्षणािे काम सवव दे वाुंमध्ये वाटू न हदले .
त्यानुंर्तर दे वाुंच्या साुंगण्यावरून ब्रह्मदे वाने सामोपिाराने दै त्याुंिी समजूर्त घालू न नाट्य हे सवव लोकाुंिे
हरर्तऱ्हे िे िहरत्र दाखहवणारे आहे , कोणािा अवमान हकवा उपमदव करणारे नाही हे त्याना पटवून हदले .

नाट्यगृहाच्या हनमाणाहवषयीिा दसर अध्याय : हवकृष्ट म्हणजे लुं बिौरस, िर्तुरस्त्र म्हणजे िौरस

आहण त्र्यश्र म्हणजे हत्रकोणी अशा र्तीन प्रकारच्या नाट्यमुंडपाुंिा हनदे श असून त्या प्रत्येकािी ज्येष्ठ , मध्यम
व कहनष्ठ अशी प्रमाणे हदली आहे र्त. त्याुंपक
ै ी मध्यम प्रमाणािा मुंडप मनु ष्ट्याुंसाठी असे म्हटले आहे . मध्यम
हवकृष्ट मुंडपािी लाुंबी ६४ हार्त व रुुंदी ३२ हार्त अपेहक्षर्त असून त्यार्तील अध्या भागार्त रुंगभूमी व अध्या
भागार्त प्रेक्षकाुंिी बसण्यािी व्यवस्था करावयास साुंहगर्तले आहे .

रुंगदै वर्तपूजन नावािा तसर अध्याय : नाट्यगृह बाुंधून झालयावर त्यार्त यथोहिर्त स्थानी अनेक

दे वर्ताुंिी पूजा करणे आवश्यक आहे ; र्तसे केलयाहशवाय र्ते थे प्रयोगास सुरुवार्त करणे अशु भ आहे . ब्रह्मदे व,

महादे व, हवष्ट्ण,ु इुंद्र, स्कुंद, सरस्वर्ती, लक्ष्मी इत्यादी अनेक दे वदे वर्ताुंसमवेर्त यक्ष, गुह्यक, भूर्त, हपशाि
वगैरेंिेही पूजन करावयास साुंहगर्तले असून त्याुंना बली अपवण करर्ताुंना नाट्यािायाने म्हणावयािे मुंत्रही
हदले आहे र्त.

र्ताुंडवलक्षण नावािा चौथ

अध्याय : स्वर्तः ब्रह्मदे वानेि रिले लया अमृर्तमन्थन नावाच्या

समवकारािा प्रयोग भरर्ताने यशस्वी रीत्या करून दाखहवलयावर ब्रह्मदे वाच्या सूिनेवरून त्यािा दु सरा
प्रयोग शुंकरापुढे हहमालयावर करण्यार्त आला. त्याि वेळेस हत्रपुरदाह नावाच्या हडमािाही प्रयोग झाला.
त्याने खूष होनन शुंकराने पूववरुंगार्त उपयोग करावयासाठी नृत्य दे ण्यािे ठरवून र्तुंडूला नृत्यािे करण व

अुंगहार भरर्ताला द्यावयास साुंहगर्तले . त्याप्रमाणे त्याने एकशेआठ करण म्हणजे हार्त व पाय याुंच्या हवहवध
मुद्रा अथवा स्स्थर्ती आहण बत्तीस अुंगहार म्हणजे एकाहू न अहधक करणाुंच्या उपयोगाने हसद्ध झाले ले
नृत्यार्तील अुंगहवक्षेप याुंच्या व्याख्या केलया. अध्यायाच्या शेवटी नृत्ताच्या प्रयोगाहवषयी हववेिन केले आहे .

पूववरुंगहवधान नावािा प च

अध्याय : यार्त पूववरुंगािे हवस्र्तृर्त वणवन आहे . त्याच्या एकुंदर वीस

अुंगाुंच्या व्याख्या हदलया असून त्याुंच्या प्रयोगाहवषयी सहवस्र्तर माहहर्ती हदली आहे . त्या हनहमत्ताने श्लोक

१०५ र्ते १०८ मध्ये एक नान्दी उद्धर्त
ृ केली आहे . ही द्वादशपदा असून येथे पद म्हणजे अवान्र्तर वाक्य
समजले पाहहजे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे .
सह व्

रसाध्यायार्त मुनींनी पुन्हा हविारले लया पाि प्रश्नाुंना अनु लक्षून प्रथम नाट्यािी रस, भाव

इत्यादी अकरा अुंगे व त्या प्रत्येक अुंगािे भेद याुंिा नामहनदे श करून पुढे रसाच्या स्वरूपािे हववेिन केले

आहे आहण नुंर्तर शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आहण अद्भुर्त या आठ रसाुंिे
स्थाहयभाव, हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंिे हववेिन केले आहे . हे करर्ताना प्रायः गद्यािा

उपयोग केला असून हववेिनाला पुष्टी दे ण्यासाठी परुंपरे ने आले ले आनु वश्ुं य श्लोक अथवा आया उद्धर्त
ृ
केलया आहे र्त.

भावव्यञ्जक नावाच्या स तव्

अध्यायार्त प्रथम भाव, हवभाव व अनु भाव याुंच्या स्वरूपािे हववेिन

असून नुंर्तर रहर्त, हास वगैरे आठ स्थाहयभाव, हनवेद, ग्लाहन वगैरे र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव आहण स्र्तम्भ,
स्वेद, रोमाुंि वगैरे आठ साहत्त्वक भाव याुंिे वणवन आहे . ह्या वणवनार्त प्रत्येक भावािे हवभाव (उत्पन्न होण्यािी
कारणे) व अनु भाव (त्यािे होणारे पहरणाम) याुंिा हनदे श आहे . या हववेिनार्तही मुख्यर्तः गद्यािाि उपयोग

केला असून प्रत्येक वेळी परुंपरागर्त आया उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त. सहा आहण सार्त या दोन अध्यायाुंच्या रिनेिे
स्वरूप इर्तर अध्यायाुंहून बऱ्याि अुंशी हभन्न आहे .

आुंहगक, वाहिक, साहत्त्वक आहण आहायव या िार प्रकारच्या अहभनयापैकी साहत्त्वक अहभनयािा

हनदे श सार्तव्या अध्यायार्त अुंशर्तः केला आहे . आुंहगक अहभनयािे हवस्र्तृर्त हववेिन आठ र्ते र्ते रा या सहा
अध्यायाुंर्त केले आहे . त्याुंपैकी आठव्

अध्यायार्त आकस्म्पर्त, धुर्त, अहिर्त इत्यादी र्ते रा प्रकारच्या

मस्र्तकाच्या हालिाली, कान्र्त, भयानक, स्स्नग्ध, दीन, क्रुद्ध इत्यादी छत्तीस प्रकारच्या दृष्टी, भ्रमण, वलन
आदी नन प्रकारिे र्ताराकमव, साहि, आलोहकर्त इत्यादी आठ प्रकारिे दृहष्टक्षेप, उन्मे ष, हनमे ष आदी आठ

प्रकारिे पुटकमव, उत्क्षेप, पार्तन वगैरे सार्त प्रकारिे भ्रूकमव, नर्त, मन्द वगैरे सहा प्रकारिे नाहसकेिे कमव,
क्षाम, फुल्ल वगैरे गालाच्या कमािे सहा प्रकार, कम्पन, हववर्तवन आदी अधरािे सहा प्रकार, खण्डन, दष्ट
इत्यादी हिबुकािे (दन्र्त आहण ओष्ठ याुंिे) सहा प्रकार, हवहनवृत्त, हवधुर्त वगैरे मुखािी षहडवध कमे,

स्वाभाहवक, प्रसन्न, रक्र्त आहण श्याम असे िार प्रकारिे मुखराग, आहण सम, नर्त, उन्नर्त आदी नन
प्रकारच्या हालिाली याुंिे वणवन आहे . व त्यािबरोबर ह्या प्रत्येक अहभनयप्रकारािा केव्हा उपयोग
करावयािा र्ते ही साुंहगर्तले आहे .

व्

अध्यायार्त पर्ताक, हत्रपर्ताक, अधविद्र
ुं , वगैरे िोवीस हस्र्ताहभनयािे

प्रकार, अञ्जहल, कपोर्त वगैरे दोन्ही हस्र्ताुंनी हमळू न करावयािे र्ते रा प्रकार, आहण ह्याुंच्या हवहवध समन्वयाने

होणारे िौसष्ट नृत्तोपयोगी हस्र्ताहभनय याुंिे वणवन व हवहनयोग, त्यानुंर्तर पाि उरःप्रदे शािी कमे, पाि
पाश्वािी कमे, उदरािी क्षाम, खलव (नर्त) आहण पूणव अशी र्तीन कमे, कस्म्पर्त, हनवृत्त आदी पाि कटीिी
कमे, कम्पनवलनादी पाि नरूिी कमे , नर्तहक्षप्र्तादी पाि जुंघाकमव आहण शेवटी आहिर्तकुहिर्तादी पाि
पादकमे याुंिे वणवन करून त्याुंिा केव्हा उपयोग करावा र्ते साुंहगर्तले आहे . दह व्

अध्यायार्त िारींिे

हववेिन आहे . िारी म्हणजे पदन्यास करण्यािे प्रकार. नृत्त, िेहष्टर्त, शस्त्रमोक्ष व युद्ध याुंसाठी आहण
सामान्यर्तः नाट्यार्त िारी आवश्यक आहे र्त. सोळा प्रकारच्या भौमी म्हणजे जहमनीवरील आहण सोळा

प्रकारच्या आकाहशकी िारींिे वणवन केले आहे . ह्या िारींिी वैष्ट्णव, आलीढ वगैरे सहा स्थाने आहे र्त त्याुंिेही
वणवन केले असून शस्त्रमोक्षणाच्या भारर्त, सात्वर्त, वाषवगण्य आहण कैहशक या िार पद्धर्तींिे स्वरूप

समजावून साुंहगर्तले आहे . अकर व्

अध्यायार्त िारींच्या सुंयोगाने होणाऱ्या दहा भूमीवरील व दहा

आकाशार्तील मुंडलाुंिा हनदे श आहे . त्याुंच्या वणवनार्त त्याुंिा उपयोग केव्हा करावयािा र्ते ही साुंहगर्तले आहे .
गहर्तप्रिार नावाच्या ब र व्

अध्यायार्त हवहवध प्रकारच्या पात्राुंनी आपलया प्रकृर्तीप्रमाणे हनरहनराळ्या

प्रसुंगाुंना अनु रूप अशा करावयाच्या िालींिे वणवन आहे . यार्त हनरहनराळ्या रसाुंच्या आहवष्ट्कारासाठी
योजावयाच्या गर्तीिे हवस्र्तृर्त वणवन आहे . शेवटी हनरहनराळ्या अवस्थाुंमध्ये कसे बसावे (आसनहवहध) हे
साुंहगर्तले आहे . ते र व्

अध्यायार्त कक्ष्याहवभाग, प्रवृत्ती आहण धमी याुंिा हविार केला आहे . वस्र्तुर्तः प्रवृत्ती

व धमी ही नाट्यािी स्वर्तुंत्र अुंगे आहे र्त आहण कक्ष्याहवभागार्त रुंगभूमीवरील व्यवस्थेिा हनदे श होर्तो. पण
आुंहगक अहभनयासाठी ह्या हर्तहींिे ज्ञान आवश्यक असलयामुळे त्याुंिे या हठकाणी हववेिन केले आहे .

रुंगभूमीवर एका स्थानापासून दु सऱ्या स्थानापयंर्त जाण्यािी हक्रया पहरक्रमाने दाखहवण्यािी पद्धर्त आहे .

कथानकाला अनु सरून रुंगभूमीवर कक्ष्याुंच्या हवभागणीिी कलपना करावयािी असर्ते . त्यानुंर्तर हभन्न वेष,
हभन्न भाषा आहण हभन्न आिार याुंच्या आधारे स्थूलमानाने अस्स्र्तत्वार्त आले लया दाहक्षणात्या, आवन्र्ती,
ओड्रमागधी आहण पाुंिाली या िार प्रवृत्तीिे वणवन आहे . कथानकाला अनु सरून त्या त्या प्रवृत्तीप्रमाणे

अहभनय करणे आवश्यक आहे . हडम, समवकार, व्यायोग आहण ईहामृग याुंिे प्रयोग आहवद्ध होर्त आहण
नाटक, प्रकरण इत्यादी इर्तर रूपकाुंिे प्रयोग सुकुमार होर्त असे या हठकाणी म्हटले आहे . सामान्यर्तः

व्यवहारार्त लोक वागर्तार्त र्तसेि बोलण्यािालण्यािी र्तऱ्हा र्ती लोकधमी आहण अङ्गहार, स्वरालुं कार याुंनी
युक्र्त व नाट्यसुंकेर्ताुंिा उपयोग करणारी पद्धर्ती र्ती नाट्यधमी.

िौदा र्ते सर्तरा या िार अध्यायार्त वाहिक अहभनय व र्तदनु षुंगाने गद्य व पद्य पाठ्य याुंिा हविार

केला आहे . चौद व्

अध्यायार्त सुंस्कृर्त भाषेच्या मूळाक्षराुंपासून स्वर, व्यञ्जन, नाम, आख्यार्त, सुंहध इत्यादी

व्याकरणािी माहहर्ती हदली आहे . नुंर्तर िूणवपद म्हणजे गद्य आहण हनबद्धपद म्हणजे पद्य याुंिा हनदे श करून
पद्यासाठी छुं दाुंिे हववेिन केले आहे . प्रत्येक िरणार्त एक र्ते सव्वीस अक्षरे सुंभवर्त असली र्तरी िरणार्त सहा
पासून पुढे अक्षरे असले ले छुं दि प्रत्यक्षार्त वापरर्तार्त. या छुं दाुंिे गुरू व लघू अक्षराुंच्या शक्य हर्तर्तक्या

हमश्रणाुंमुळे एकुंदर र्ते रा कोटी, बेिाळीस लक्ष, सर्तरा हजार, सार्तशे सव्वीस प्रकार सुंभवर्तार्त असा या

हठकाणी हहशोब करून दाखहवला आहे . या अध्यायार्त भ, म, र वगैरे र्तीन अक्षरी आठ गणाुंिाही हनदे श
केला आहे . पांधर व्

अध्यायार्त हवहवध अक्षरी छुं दाुंर्तून उद्भवले लया अनेक वृत्ताुंच्या व्याख्या दे नन त्याुंिी

उदाहरणे त्याि वृत्ताुंर्त हदली आहे र्त. व्याख्या दोन प्रकारच्या आहे र्त–केवळ लघू व गुरू अक्षराुंिा हनदे श
असले लया आहण र्तीन अक्षरी गणाुंनी हनदे हशले लया. पहहलया प्रकारच्या व्याख्या मूळ असाव्यार्त. शेवटी

हनरहनराळ्या प्रकारिे अनु ष्टभ्
ु श्लोक व पाि प्रकारच्या आया यािीही लक्षणे आहण उदाहरणे हदली आहे र्त.
सोळ व्

अध्यायार्त काव्याच्या हवभूषण, शोभा, प्रोत्साहन, मनोरथ, याच्ञा, सुंशय वगैरे छत्तीस लक्षणाुंि,े

उपमा, दीपक, रूपक आहण यमक ह्या िार अलुं काराुंिे, गूढाथव, अथवहीन आदी दहा दोषाुंिे आहण श्लेष,
प्रसाद, समर्ता इत्यादी दहा गुणाुंिे हववेिन असून शेवटी हनरहनराळ्या रसाुंना अनुरूप अशी शब्दयोजना
कशी करावी र्ते साुंहगर्तले आहे . सतर व्

अध्यायार्त प्रथम प्राकृर्त भाषेहवषयी हववेिन करून कोणर्ती भाषा

कोणी बोलावी र्ते साुंहगर्तले आहे . नुंर्तर कोणत्या पात्राला कसे सुंबोधावे र्ते साुंगन
ू पात्राुंना कोणर्ती नावे दे णे
उहिर्त होईल यािा हविार केला आहे . शेवटी षड्जादी सार्त स्वर, कुंठादी र्तीन स्थाने, उदात्तादी िार वणव,
साकाुंक्ष व हनराकाुंक्ष असे दोन काकु, दीप्र्तमन्द्रादी सहा अलुं कार आहण हवच्छे दप्रभृर्ती सहा अुंगे ह्या

पाठ्याच्या सहा गुणाुंिे सहवस्र्तर वणवन करून रसानु रूप आहण अथानुरूप हवरामयुक्र्त असा याुंिा वापर
कसा करावा र्ते साुंहगर्तले आहे .

अठर व्

अध्यायार्त नाटक, प्रकरण वगैरे रूपकाच्या दहा प्रकाराुंिे वणवन आहे . शेवटी वीथी

नामक प्रकारािे वणवन करर्ताना उदघात्यक, अवलहगर्त वगैरे र्ते रा वीर्थयुंगाुंच्या व्याख्या हदलया आहे र्त.
एकोण स व्

अध्यायार्त नाटकाच्या कथानकािा हविार केला आहे . प्रारम्भ, प्रयत्न, प्रास्प्र्तसुंभव, हनयर्त

फलप्राप्र्ती आहण फलयोग ह्या कथानकाच्या पाि अवस्था, बीज, हबन्दु , पर्ताका, प्रकरी आहण कायव ह्या पाि
अथवप्रकृर्ती, मुख, प्रहर्तमुख, गभव, हवमशव आहण हनववहण हे पाि सन्धी आहण प्रत्येक सुंधीिे बारा अथवा र्ते रा

याप्रमाणे एकूण िौसष्ट सुंध्युंगे याुंिे वणवन केले आहे . त्याहशवाय साम, भेद, दुं ड, दान, वध, गोत्रस्खहलर्त
वगैरे एकवीस सुंध्युंर्तरे, पाि पर्ताकास्थानक आहण गेयपद, स्स्थर्तपाठ्य, पुष्ट्पगस्ण्डका आदी दहा लास्याुंगे
याुंिेही हववरण केले आहे . शेवटी नाटकार्त सवव प्रकारच्या लोकस्वभावािे दशवन घडवावे असे साुंगन
ू
नाटकाच्या रिनेहवषयी काही सूिना केलया आहे र्त.
वृहत्तहवकलपन नावाच्या

स व्

अध्यायार्त मधु आहण कैटभ ह्या असुराुंशी हवष्ट्णच्ू या झाले लया

युद्धाच्या प्रसुंगी भारर्ती, सात्त्वर्ती, कैहशकी आहण आरभटी या िार वृत्तींिी उत्पत्ती कशी झाली र्ते साुंगन
ू
प्रत्येक वृत्तीच्या वैहशष्ट्ट्यािे व प्रत्येकी िार िार अुंगाुंिे वणवन केले आहे . शेवटी वृत्ती व रस याुंच्या सुंबध
ुं ािे
हदग्दशवन केले आहे .
एक स व्

अध्यायार्त आहायव अहभनय अथवा नेपर्थयहवधीिे वणवन आह. पुस्र्त, अलुं कार,

अुंगरिना व सज्जीव हे यािे िार प्रकार. वेणुदल, िमव, वस्त्र आदींनी र्तयार केले ले शैल, यान, हवमान वगैरे
र्ते पुस्र्त. अलुं कारार्त पुरुषाुंनी व हस्त्रयाुंनी धारण करावयाच्या अनेक प्रकारच्या भूषणाुंिा व केशरिनाुंिा

हनदे श आहे . अुंगरिनेमध्ये पात्रानु सार शरीराला रुंग लावणे , श्मश्रु, वेषधारण इत्यादींिा समावेश होर्तो.
सज्जीवमध्ये प्राणी रुंगभूमीवर आणले जार्तार्त असे म्हटले आहे . शेवटी हनरहनराळी शस्त्रे कशी बनवावी र्ते
साुंगून ह्या सवव वस्र्तू अभ्रक,मे ण, लाख वगैरेंच्या साहाय्याने वजनार्त अगदी हलक्या कराव्यार्त असे म्हटले
आहे .

ब

स व्

अध्यायाला सामान्याहभनय असे नाव आहे . पण त्यार्त मुख्यर्तः स्रीपुरुषाुंच्या सत्त्वाप्रमाणे

होणाऱ्या हवकाराुंच्या अहभनयािे वणवन आहे . प्रथम हस्त्रयाुंच्या हे ला, हाव आहण भाव या अुंगज हवकाराुंिे

आहण लीला, हवलास वगैरे दहा स्वाभाहवक हवकाराुंिे वणवन आहे . पुरुषाुंिे सत्त्व शोभा, हवलास इत्यादी

आठ प्रकारे प्रकट होर्ते . पुढे शब्दस्पशादी हवषयाुंच्या अहभनयािे वणवन करून दे व, दानव, गन्धवव, राक्षस,
गज, वानर वगैरे अनेक प्राहणजार्ताुंप्रमाणे सत्त्व असले लया हस्त्रयाुंिे स्वभावहवशेष साुंहगर्तले आहे र्त. नुंर्तर

कामार्तुर स्त्रीिे वणवन करून कामाच्या दहा अवस्थाुंिे हववरण केले आहे . पुढे स्वाधीनभर्तृवका वगैरे आठ
नाहयकाुंिे वणवन करून हनरहनराळ्या कामावस्थाुंमध्ये करावयाच्या अहभनयािे हवस्र्तृर्त हववेिन केले आहे .
वैहशक नावाच्या ते स व्

अध्यायार्त वेशोपिारार्त कुशल असले लयािे र्ते हर्तीस गुण, त्याच्या वयस्यािी

लक्षणे, दू र्तीिी लक्षणे व हर्तिे कायव, अनु रक्र्त व हवरक्र्त स्त्रीिी लक्षणे, हस्त्रयाुंच्या यौवनाच्या िार अवस्था,
हस्त्रयाुंशी वागणारे पाि प्रकारिे पुरुष, हस्त्रयाुंवर साम, दान, भेद, दुं ड आहण उपेक्षा या पाि उपायाुंिा प्रयोग
इत्यादी हवषयाुंिा हविार आहे .
चो स व्

अध्यायार्त हस्त्रया व पुरुष याुंिे उत्तम-मध्यम-अधम ह्या प्रकृहर्तभेदाने आढळणारे

स्वभावहवशेष, धीरोद्धर्तादी िार प्रकारिे नायक व त्याुंिे िार प्रकारिे हवदू षक आहण िार प्रकारच्या

नाहयका याुंिा हविार केला असून राजकुलार्तील अनेक प्रकारच्या हस्त्रयाुंिे व पुरुषाुंिे वणवन के ले आहे .
राजा, पुरोहहर्त, प्राडहववाक याुंिे गुण बृहस्पर्तीच्या मर्ताला अनु सरून कलपावेर्त असे शेवटी म्हटले आहे .

हित्राहभनय नावाच्या पांच स व्

अध्यायार्त अनेक प्रकारच्या अहभव्यक्र्तीसाठी – सूयोदय,

सूयास्र्त, वषादी ऋर्तू वगैरे सुिहवण्यासाठी – कसा अहभनय करावा र्ते साुंहगर्तले असून आकाशभाहषर्त,
जनास्न्र्तक वगैरेिे हववेिन केले आहे . स्वप्नाहयर्त, मृत्यू, मूच्छा, हवषवेग इत्यादींच्या अहभनयािेही या
हठकाणी वणवन आहे .
सव्व् स व्

अध्यायार्त नाटकार्तील भूहमका कोणाला द्याव्यार्त यािे हववेिन आहे . हडभ, समवकार

आदी आहवद्ध नाटकाुंर्त पुरुषाुंनी भूहमका कराव्यार्त, पण इर्तर सुकुमार प्रयोगाच्या नाटकाुंर्त सवव भूहमका
हस्त्रयाुंनी कराव्यार्त, कारण स्वगार्तील नाट्य अप्सराुंवरि अवलुं बून आहे असे म्हटले आहे . पुरुषाने स्त्रीिी
भूहमका करण्यािी शक्यर्ताही हनर्मदष्ट केली आहे . शेवटी नाट्यािायव व हशष्ट्य याुंना आवश्यक असले लया
गुणाुंिा हनदे श केला आहे .

हसहद्धव्यञ्जक नावाच्या सत्त

स व्

अध्यायार्त दै वी व मानु षी हसद्धींिे हववेिन करून दै वी,

आत्मकृर्त आहण परसमुत्थ या र्तीन प्रकारच्या घार्ताुंिे म्हणजे प्रयोगार्त उत्पन्न होणाऱ्या हवघ्नाुंिे वणवन केले

आहे . नुंर्तर आदशव प्रेक्षकाुंिा हनदे श करून स्पधा असलयास प्राहश्रक म्हणून कोणाला नेमावे व हवजयी
प्रयोगाला पर्ताका कशी द्यावी र्ते साुंहगर्तले आहे . शेवटी कोणत्या प्रकारच्या नाट्यप्रयोगाला हदवसािी वा
रात्रीिी कोणर्ती वेळ योग्य आहे त्यािा हनदे श केला आहे .

अठ्ठ

अध्याय अठ्ठावीस र्ते िौर्तीस या सार्त अध्यायाुंर्त आर्तोद्य आहण गीर्त याुंिे हववेिन केले आहे .

स व्

अध्यायार्त सार्त स्वर, षड्ज व मध्यम हे दोन ग्राम, िौदा मूच्छव ना, अठरा जार्ती व त्याुंिे अुंश,

न्यास, अपन्यास इत्यादींिे हववेिन आहे . एकोण तस व्

अध्यायार्त प्रथम हनरहनराळ्या रसाुंना अनु कूल

असले लया जार्तींिे व स्वराुंिे वणवन आहे . नुंर्तर आरोही, अवरोही, स्थायी व सुंिारी हे िार वणव व त्या

प्रत्येकािे अलुं कार, मागधी, अधवमागधी, सुंभाहवर्ता आहण पृथुला ह्या िार ध्रुवागानाशी असुंबद्ध गीर्ती, आहण
वीणावादनाशी सुंबद्ध हवस्र्तार, करण, आहवद्ध आहण व्यञ्जन हे िार धार्तू याुंिे हववेिन केले आहे . शेवटी

पूववरुंगाच्या आश्रावणा अुंगापासून आसाहरर्त अुंगापयंर्त असले लया बाहहगीर्ताुंर्त या धार्तूुंिी योजना कशी
करावी र्ते साुंहगर्तले आहे . तस व्
केला आहे . एक तस व्

फक्र्त बारा श्लोक असले लया अध्यायार्त वेणुवादनािा थोडक्यार्त हविार

र्तालाध्यायार्त अनेक र्तालाुंिे हववरण आहे . ब त्तस

अध्याय ध्रुवा नामक

गीर्ताुंहवषयी आहे . प्रावेहशकी, आक्षेहपकी, प्रासाहदकी, आन्र्तरा आहण नैष्ट्क्राहमकी अशा पाि प्रकारच्या ध्रुवा
असून हनरहनराळ्या छुं दोवृत्ताुंर्त असले लया एकुंदर एकशेपुंधरा ध्रुवागीर्ताुंिी उदाहरणे हदली आहे र्त.

प्रारुंभीिी िार उदाहरणे वगळर्ता बाकीिी सवव गीर्ते प्राकृर्त भाषेर्त आहे र्त. प्रसुंग, दे श, काल वगैरेंना अनु रूप
अशी ध्रुवाुंिी योजना करण्याबद्दल खूप हववेिन केले आहे . ते ह तस व्

अध्यायार्त गाणारे व वाद्ये

वाजहवणारे कसे असावेर्त र्ते साुंगर्ताना गाण्याच्या बाबर्तीर्त हस्त्रयाुंिी योजना अहधक स्वाभाहवक असे म्हटले

आहे . नुंर्तर घन, स्स्नग्ध, मधुर इत्यादी गायनािे सहा गुण व कहपल, अव्यवस्स्थर्त इत्यादी पाि दोष याुंिे
वणवन केले आहे . पुष्ट्करवाद्य नावाच्या चौ तस व्

अध्यायार्त मृदङ्ग, ददव र व पणव ह्या मुख्य र्तीन व इर्तर

अनेक अवनद्ध वाद्याुंिी उत्पत्ती, र्ती वाजवण्यािे प्रकार व र्ती र्तयार करण्यािी कृर्ती याुंिे हवस्र्तृर्त हववेिन
केले आहे .

पव्स्तस व्

अध्यायार्त नाट्यािायाने अनुरूप भूहमका कशा द्याव्यार्त र्ते साुंगून भरर्त, हवदू षक, नट,

सूत्रधार, नाट्यकर, नायक आदी पात्राुंिे व मुकुटकार, हित्रकर, कारुक, कुशीलव वगैरे कलाकाराुंिे
वणवन केले आहे . प्रयोगासाठी ह्या सवांिी आवश्यकर्ता असर्ते .

येथपावेर्तो नाट्यशास्त्राच्या सवव हवषयाुंिे हववेिन पूणव झाले आहे . शेवटच्या दोन अध्यायाुंर्त (वस्र्तुर्तः

हे दे ान्ही हमळू न एकि अध्याय होर्तो असे समजण्यास मुळीि हरकर्त नाही) नाट्यवेद पृर्थवीवर कसा आला
व र्ते थे र्ते शास्त्र कोणी प्रसृर्त केले त्यािी कथा साुंहगर्तली आहे . छ त्तस व्

अध्यायार्त आत्रेयप्रभृर्ती मुनींनी

(या हठकाणी सवव मुनींिी नावे हदली आहे र्त) हविारले लया प्रश्नाुंिी उत्तरे दे ण्याच्या हनहमत्ताने भरर्तमुनी
पूववरुंगार्तील दै वर्तपूजेिी आवश्यकर्ता प्रहर्तपाहदर्त करून असे साुंगर्तार्त की नाट्यवेदािे ज्ञान असणाऱ्या

त्याच्या पुत्राुंनी प्रहसने करण्यास सुरवार्त केली व एकदा ग्राम्यधमाने युक्र्त व ऋषींिे हवडुं बन करणारा असा
प्रयोग केला. र्ते व्हा क्रुद्ध झाले लया ऋषींनी त्याुंना शाप हदला की त्याुंिे हे ज्ञान नाश पावेल व र्ते शूद्रािार व

नर्तवक बनर्तील. दे वाुंनी केले लया हवनुंर्तीवरून नाट्य नाश पावणार नाही असे ऋषी म्हणाले , र्ते व्हा भरर्ताच्या
सूिनेवरून पुत्राुंनी नाट्य अप्सराुंच्या स्वाधीन केले . सद तस व्

अध्यायार्त वणवन आहे की नहु ष जेव्हा

स्वगार्त इुंद्रपदी आला र्ते व्हा अप्सराुंनी केले ला नाट्यप्रयोग पाहू न र्तसले नाट्य पृर्थवीवर आपलया

राजवाड्यार्त पाहहजे असे त्याला वाटले . त्याच्या हवनुंर्तीवरून भरर्ताने आपलया पुत्राुंना पृर्थवीवर जानन
नाट्यािे प्रयोग करावयास साुंहगर्तले . या अध्यायार्त एके हठकाणी असे म्हटले आहे की ब्रह्मदे वाने नाट्य
साुंहगर्तले त्यािी पहरपूर्ती उत्तरर्तुंत्राने कोहल (भरर्तािा एक पुत्र) करील. पुढे असेही एक हवधान आहे की

कोहलप्रभृर्ती वत्स, शास्ण्डलय आहण धूर्मर्तल (भरर्तािे अन्य पुत्र) याुंनी ह्या शास्त्रािी रिना केली. शेवटी
नाट्यशास्त्राच्या अध्ययनािी फलश्रुर्ती सुंहगर्तली आहे .

ट्यश स्त्र ची रच

:

भारर्तीय नाट्यशास्त्रार्तील हवषयाुंच्या ह्या समालोिनावरून असे हदसून येर्ते की हवषयानु रोधाने ह्या

ग्रुंथािे स्थूल मानाने िार भाग पडर्तार्त. एक, मुख्यर्तः नृत्तहवषयक असले ला ४ व ५ अध्याय हमळू न झाले ला,
दु सरा, ६ व ७ अध्यायाुंर्तील रस आहण भाव याुंसुंबध
ुं ीिा, हर्तसरा, अध्याय ८ र्ते २७ मध्ये असले ला
रूपकप्रकार आहण त्याुंच्या प्रयोगाहवषयीिा आहण िौथा २८ र्ते ३४ या अध्यायाुंर्त िर्मिले लया

सुंगीर्ताहवषयीिा. त्याहशवाय पहहलया आहण शेवटच्या दोन अध्यायाुंर्त नाट्याुंच्या उत्पत्तीहवषयी व पृर्थवीवर
त्याच्या अवर्तरणाहवषयी काही कथा हदलया आहे र्त. अध्याय २ व ३ मध्ये असले ले नाट्यमुंडपािे व त्यार्त

करावयाच्या पूजेिे वणवन वर हनर्मदष्ट केले लया हर्तसऱ्या भागार्त अन्र्तभूर्त
व करर्ता येईल. र्ते व्हा नृत्त, गीर्त,
नाटक आहण रस हे या शास्त्रािे प्रधान हवषय होर्त हे स्पष्ट आहे .

या िारही हवषयाुंिे हववेिन असणाऱ्या शास्त्राला नाट्यशास्त्र असे नाव हदले आहे . र्ते व्हा नाट्यार्त

नृत्त, गीर्त, नाटकाुंिी रिना व त्याुंिे प्रयोग ह्या सवांिा अन्र्तभाव अहभप्रेर्त आहे हे उघड आहे . पण या

ग्रुंथार्तील हनदे शावरूनि असे हदसर्ते की प्रारुंभी नाट्यार्त नृत्तािा अन्र्तभाव नव्हर्ता. पहहलया अध्यायार्त िार

वेदाुंपासून नाट्यवेदािी हनर्ममर्ती केली हे साुंगर्ताना पाठ्य, गीर्त, अहभनय आहण रस याुंिाि हनदे श केला
आहे , नृत्तािा नाही. हशवाय, िौर्थया अध्यायार्त असे प्रहर्तपादन केले आहे की भरर्ताने प्रस्र्तुर्त केले लया

अमृर्तमुंथन समवकारािा व हत्रपुरदाह हडमािा प्रयेाग पाहू न प्रसन्न झाले लया शुंकराच्या आज्ञेवरून र्तण्डू ने
नृत्ताुंच्या करणाुंिे व अङ्गहाराुंिे ज्ञान भरर्ताला हदले . त्यावरून भरर्ताने नृत्तािी योजना मुख्यर्तः पूववरुंगार्त

केली. या दुं र्तकथेवरून असे अनु मान हनघर्ते की नाट्य व नृत्त या दोन प्रथम स्वर्तुंत्र असले लया हवद्या काही
कालाने एकहत्रर्त झालया.

नृत्त प्रथम नाट्यार्त अन्र्तभूर्त
व नव्हर्ते यािा दु सराही असा पुरावा की सहाव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी

(६१·१०) नाट्यािा जो सुंग्रह हदला आहे म्हणजे नाट्याच्या अकरा अुंगाुंिा जो हनदे श आहे त्याुंर्त नृत्तािा

मुळींि उल्लेख नाही. हकबहु ना या अकरा अुंगाुंच्या हववेिनाला सहाव्या अध्यायार्ति प्रारुंभ करून पुढील
अठ्ठावीस अध्यायार्त र्ते सुंपहवले आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . फक्र्त शेवटिे अुंग जे रङ्ग त्यािे

हववेिन दु सऱ्या अध्यायार्त केले आहे . सहाव्या अध्यायार्तील या सुंग्रहश्लोकाुंवरून असा दृढ ग्रह होर्तो की

नाट्याच्या हववेिनाला खरा प्रारुंभ ह्या सहाव्या अध्यायापासूनि होर्तो आहण नृत्तहवषयक अध्याय ४ आहण ५
हे या ग्रुंथार्त नुंर्तर घार्तले आहे र्त. िौर्थया अध्यायार्ति असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की नृत्त हे गीर्ताच्या

अथाशी सुंबद्ध नसर्ताना त्यािी गीर्त आहण आसाहरर्त याुंबरोबर योजना का केली आहे ? (न गीर्तकाथवसुंबद्धुं
न िाप्यथवस्य भावकम् । कस्मान्नृत्तुं कृर्तुं ह्येर्तद्गीर्ते ष्ट्वासाहरर्ते षु ि ॥ ४·२६२-३). या प्रश्नािे उत्तर असे हदले

आहे की नृत्त अथवहनरपेक्ष असर्ते , परुंर्तु त्याने शोभा येर्ते; हववाह, उत्सव याुंसारख्या प्रसुंगी त्याने करमणूक
होर्ते म्हणून लोकाुंना र्ते स्वभावर्तःि आवडर्ते (४·२६३-२६६). यावरूनही नृत्त नाट्याहू न मूलर्तः हभन्न
असलयािे हदसून येर्ते. र्ते व्हा नृत्तहवषयक या ग्रुंथार्तील भाग मूळार्त स्वर्तुंत्र असून त्यािा यार्त समावेश
मागाहू न झाला असण्यािा सुंभव मान्य करावयास हरकर्त नाही.

नाट्याच्या अुंगाुंपैकी रङ्ग म्हणजे नाट्यमण्डप हे शेवटिे आहे . र्ते व्हा क्रमानु सार त्यािे वणवन

सरर्ते शव
े टी यावयास पाहहजे होर्ते . पण त्यावरील अध्यायािा क्रमाुंक दोन व त्याच्याशी सुंलग्न असले लया

रुंगदै वर्तपूजेसुंबध
ुं ीच्या अध्यायािा क्रमाुंक र्तीन आहे . डॉ. काणे याुंच्या मर्ते पहहले पािही अध्याय मू ळ
नाट्यशास्त्राला मागाहू न जोडले असावेर्त. पण रङ्ग म्हणजे र्तीन प्रकारिे नाट्यमुंडप हे अकरा अुंगाुंपैकी एक

असलयामुळे त्यािे मूळ नाट्यशास्त्रार्तही हववेिन केले असण्यािा सुंभव असणारि. फार र्तर एवढे म्हणर्ता

येईल की मूलर्तः र्ते ग्रुंथाच्या शेवटी होर्ते , र्ते थून ग्रुंथसुंकलनाच्या वेळी र्ते सुरुवार्तीला आणले आहे र्त. या
सुंकलनाच्या वेळीि नाट्योत्पत्तीहवषयीिा पहहला अध्याय व नाट्याच्या पृर्थवीवर अवर्तरणाहवषयीिे शेवटिे
दोन अध्याय (वस्र्तुर्तः दोन्ही हमळू न झाले ला एकि अध्याय) ह्याुंिी भर घार्तली गेली असण्यािा सुंभव आहे .

नाट्याच्या अकरा अुंगाुंर्त नृत्तािा हनदे श नाही, त्याप्रमाणे रूपकािाही नाही. मग रूपकािे प्रकार व

त्याुंिी रिना याुंहवषयीिे अध्याय १८ व १९ हे सुद्धा मूळ नाट्यशास्त्रार्त नव्हर्ते असे समजावयािे काय असा
प्रश्न उपस्स्थर्त होर्तो. आहण वस्र्तुस्स्थर्ती अशी हदसर्ते की नटािे कमव अथवा नटािा व्यापार ह्या अथी नाट्य
मूलर्तः नटाने करावयाच्या कृत्याुंहवषयीि आहे . म्हणून नाट्यशास्त्र हे प्रधानर्तया नटाला उद्देशूनि हलहहले

आहे . रस आहण भाव याुंच्या हववेिनार्तही नटाने त्याुंिा आहवष्ट्कार कोणत्या रीर्तीने करावा यािाि हविार
केला आहे . त्या दृष्टीने पाहार्ता रूपकाुंच्या रिनेसब
ुं ुंधीिे हववेिन प्रामुख्याने कवीला उद्देशून कले ले

असलयामुळे त्यािा नाट्यहवषयक ग्रुंथार्त मूलर्तः समावेश केले ला नसावा असे हदसर्ते . र्ते व्हा रूपकाहवषयीिे

हे दे न अध्याय आहण त्यािबरोबर वाहिक अहभनयार्त अन्र्तभूर्त
व केले लया भाषा, छन्द, काव्यलक्षणे या
हवषयावरील कवीला उद्देशून हलहहले ले अध्याय १४ र्ते १६ मूळार्त हभन्नपणे अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते असा
हनष्ट्कषव काढणे िूक होणार नाही. हे खरे आहे की कोणत्या र्तरी स्वरूपार्त पाठ्य उपलब्ध असलयाहशवाय

नाट्याला म्हणजे नटाच्या व्यापाराला अवकाश प्राप्र्त होणार नाही. र्तथाहप, नाट्यािा म्हणजे नटव्यापारािा
हविार करणाऱ्या शास्त्रार्त कहवकृर्तीिेही हववेिन आवश्यक होर्ते असे समजण्यािे कारण नाही.

ज्याप्रमाणे नृत्तािे शास्त्र स्वर्तुंत्रपणे अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते त्याप्रमाणे सुंगीर्तािे - वाद्य आहण गीर्त

यासुंबुंधीिे - शास्त्रही स्वर्तुंत्रपणे म्हणजे मूलर्तः नाट्याशी असुंबद्ध असे अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते . सुंगीर्ताला
नाट्यशास्त्रार्त गान्धवव अशी सुंज्ञा आहे . आहण गान्धवाला एक उपवेद मानर्तार्त हे प्रहसद्ध आहे . गान्धवार्त
फक्र्त वाद्यवादन आहण गायन याुंिाि समावेश होर्तो. नृत्त व नाट्य याुंपैकी कोणािाही नाही. र्तथाहप पुढे ह्या

दोहोंशीही गान्धवािा सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त झाला. पूववरङ्गार्त नृत्ताबरोबर सुंगीर्तािीही योजना झाली आहण

नाटकाुंच्या प्रयोगार्तही ध्रुवागानाुंच्या रूपार्त सुंगीर्ताला स्थान प्राप्र्त झाले . र्तथाहप मूळार्त हे शास्त्र स्वर्तुंत्रपणे

उदयास आले होर्ते आहण त्यािा नाट्यशास्त्रार्त अन्र्तभाव मागाहू न करण्यार्त आला याहवषयी शुंका घेण्यािे

कारण नाही. नाट्यवेदािी उत्पत्ती पाठ्य, गीर्त, अहभनय व रस याुंच्या सुंयोगाने झाली असे प्रथमाध्यायार्त
म्हटले आहे खरे; पण त्या सवांहवषयीच्या शास्त्राुंिी एकहत्रर्त हनर्ममर्ती झाली होर्ती असा हनष्ट्कषव त्यावरून
काढणे बरोबर होणार नाही.

नाट्यशास्त्रावरील प्रस्र्तुर्त ग्रुंथामध्ये नृत्त, नाट्य आहण सुंगीर्त या स्वर्तुंत्रपणे उद्गम पावले लया

हवद्याुंिे सुंकलन करण्यार्त आले आहे . त्यासाठी त्या त्या हवषयावर प्रिहलर्त असले लया प्रािीन ग्रुंथाुंिा

भरपूर उपयोग केले ला हदसून येर्तो. अनेक हठकाणी - मुख्यत्वेकरून रस आहण भाव याुंवरील सहाव्या व
सार्तव्या अध्यायाुंर्त - प्रािीन श्लोक अथवा आया उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त. काही हठकाणी याुंना आनु वश्ुं य म्हणजे
परुंपरागर्त असे म्हटले आहे . एके हठकाणी दोन आया रसहविारमुखार्तून उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त असे म्हटले
आहे (६·६७-६८). हे एका ग्रुंथािे अथवा त्यार्तील एका प्रकरणािे नाव असावे हे उघड आहे . प्रत्येक

रसाच्या हववेिनार्त उद्धर्त
ृ केले लया ह्या आयांच्या बाबर्तीर्त अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की पूवीच्या
आिायांनी ह्या सवव आया एकहत्रर्ति रिलया होत्या, पण भरर्ताने त्याुंिी त्या त्या रसार्त हवभागणी केली

आहे . सहाव्या व सार्तव्या अध्यायाुंर्त हमळू न एकूण एकशे िोवीस श्लोक व आया याप्रमाणे उद्धर्त
ृ केलया

आहे र्त. सार्तव्या भावहवषयक अध्यायार्त र्तर एकुंदर एकशे एकोणीस पद्याुंपैकी त्र्याण्णव प्रािीन ग्रुंथाुंर्तून
उद्धर्त
ृ केले ले श्लोक व आया आहे र्त. सुंकलनकारािे स्वर्तःिे हलखाण या सवव हठकाणीं बहु र्ताुंशी गद्यार्त
आहे . ह्या सवव गद्याुंशािी रिना प्रािीन पद्यमय ग्रुंथाुंच्या आधारे ि झाली आहे यार्त शुंका नाही.

पण केवळ रस आहण भाव याुंच्या हववेिनासाठीि प्रािीन ग्रुंथाुंिा आधार घेर्तला होर्ता असे

समजण्यािे कारण नाही. इर्तरत्र पूववसूरींिी विने साक्षार्त उद्धर्त
ृ केली नसली र्तरी त्याुंनी हलहहले लया
ग्रुंथाुंच्या आधारे ि या ग्रुंथार्तील हसद्धाुंर्त माुंडले आहे र्त असे म्हणावयास हरकर्त नाही. िौर्थया अध्यायार्त असे
म्हटले आहे की नृत्तार्तील करण, अङ्गहार, रे िक, हपण्डीबन्ध इत्यादींिे ज्ञान भरर्ताला र्तण्डू पासून झाले

होर्ते . यावरून र्तण्डू च्या नावाने प्रहसद्ध असले ला र्ताण्डव नृत्तावरील ग्रुंथ प्रस्र्तुर्त ग्रुंथाच्या ले खकाला अवगर्त
होर्ता व त्याच्या आधारे त्याने ह्या भागािी रिना केली असा हनष्ट्कषव काढणे िूक होणार नाही. त्यािप्रमाणे

सुंगीर्तहवषयक भागािी रिनाही अगोदरच्या ग्रुंथाुंच्या आधारे ि केली असावी असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे .

गान्धवव म्हणजे सुंगीर्त ह्यािा प्रिार फार पुरार्तन कालापासून होर्त आला आहे . त्यािे शास्त्र बऱ्याि
प्रािीनकाळी – हकमानपक्षी प्रस्र्तुर्त नाट्यशास्त्राच्या रिनेच्या बरे ि हदवस आगोदर – उदयास आले होर्ते .
कारण इर्तर बाबर्तीर्त नाट्यशास्त्रकारािी भूहमका प्राधान्येकरून सुंग्रह करणारािी आहे हे हविारार्त घेर्ता
त्याला गान्धववशास्त्राच्या जनकत्वािा मान दे णे बरोबर होणार नाही.

नाट्यशास्त्रािा प्रधान हवषय जे नाट्य र्ते नटाच्या कायासुंबध
ुं ी आहे . ‘नाट्यस्य नटवृत्तस्य शास्त्रुं

शासनोपायः ग्रन्थः’ अशी नाट्यशास्त्र शब्दािी व्याख्या अहभनवगुप्र्ताने प्रारम्भीच्या मङ्गलश्लोकावर टीका

करर्ताना हदली आहे . नटाला त्याच्या कायाबद्दल हशकवणूक दे णारे हे शास्त्रसुद्धा बऱ्याि प्रािीन काळी

अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते . पाहणनीच्या अष्टाध्यायीर्त (४·३·११०·१११) हशलाहलन् आहण कृशाश्व याुंनी
हलहहले लया नटसूत्र नावाच्या दोन ग्रुंथािा उल्लेख आहे हे प्रहसद्ध आहे . त्यावरून नटाुंना हशक्षण दे णारे ग्रुंथ

हलहहण्यािी आवश्यकर्ता इ. स. पूवव पािव्या शर्तकािे आसपास उत्पन्न झाली होर्ती हे उघड होर्ते . नट हा
केवळ गीर्त गाणारा नसे हकवा केवळ नृत्त करणारा नसे. कारण या दोघाुंिे वािक गायन आहण नर्तवक असे

हनराळे शब्द हनर्मदष्ट आहे र्त. र्ते व्हा नटािे मुख्य काम अहभनय करणे हे असे यार्त शुंका नाही. अहभनय कसा

करावा र्ते नटाला हशकहवणारे शास्त्र र्ते नाट्यशास्त्र असा ह्या शब्दािा मूलभूर्त अथव होय. पाहणनीने हनर्मदष्ट
केले लया नटसूत्राुंिे हे ि प्रयोजन असणार. हशलाहलन् व कृशाश्व ह्या आिायांिे हे ग्रुंथ पुढे नामशेष झाले

असे हदसर्ते . कारण या हवषयावरील नुंर्तरच्या ग्रुंथाुंर्त त्याुंिा कोठे ि हनदे श आढळर्त नाही. र्तथाहप, र्ते नाही
र्तर त्याुंच्यासारखेि दु सरे ग्रुंथ प्रस्र्तुर्त नाट्यशास्त्राला आधारभूर्त झाले असणार याहवषयी शुंका बाळगण्यािे

कारण नाही. हा ग्रुंथ सुंग्रहाच्या स्वरूपािा आहे . र्तो कोणी एका मनु ष्ट्याने आपलया स्वर्तःच्या बुहद्धवैभवाच्या

व कलपनाशक्र्तीच्या जोरावर अगदी स्वर्तुंत्रपणे हनमाण केला असेल असा सुंभव ४, ६, ७ इत्यादी अध्यायाुंिा
हविार करर्ता मुळीि नाही.

नटाच्या अहभनयाहवषयीच्या शास्त्रािी प्रािीनर्ता मान्य केली म्हणजे अहभनयाच्या आहवष्ट्कारास

आवश्यक असले लया नाट्यप्रयोगाुंिी प्रािीनर्ता आपोआपि हसद्ध होर्ते . यािा अथव पाहणनीच्या वेळेस
नाट्यप्रयोग होर्त असर्त असा होर्तो. आहण त्याने उल्लेहखले ली नटसूत्रे सुंस्कृर्त भाषेर्त हलहहले ली होर्ती असे
गृहीर्त धरणे आवश्यक असलयामुळे नटाुंना सुंस्कृर्तिे ज्ञान असे व नाट्यप्रयेागार्त सुंस्कृर्तिा अुंशर्तः र्तरी

उपयोग होर्त असे, असे अनुमान करणे िूक होणार नाही. पण प्रयोगासाठी अहभनय जसा आवश्यक र्तसे
पाठ्यही आवश्यक आहे . कोणीर्तरी अगोदरि रिले ले हकवा नटाुंनाि उत्स्फूर्तव सुिले ले सुंवाद
असलयाहशवाय नाट्यािा प्रयोग असुंभव आहे . र्ते व्हा कोणत्या ना कोणत्या र्तरी स्वरूपार्त रूपक म्हणजे दोन
हकवा अहधक पात्राुंच्या सुंवादार्तून व्यक्र्त होणाऱ्या एखाद्या प्रसुंगािे हित्रण प्रयोगासाठी रहिले जार्त असे हे

मान्य करणे आवश्यक ठरर्ते , व रूपकाुंिे काही प्रकार या समयी अवर्तीणव होन लागले होर्ते असे अनु मान
सववथा अग्राह्य वाटर्त नाही. परुंर्तु इसवी सन पूवव पािव्या शर्तकाच्या आसपास नाटक अस्स्र्तत्वार्त होर्ते असा
हनष्ट्कषव अनेक पुंहडर्ताुंना अमान्य आहे . या प्रश्नािा थोडा अहधक हविार करणे अप्रस्र्तुर्त होणार नाही.

सुंस्कृर्त नाट्यािी उत्पत्ती केव्हा व कशी झाली याहवषयी अनेक पािात्य पुंहडर्ताुंनीं आपले हविार

माुंडले आहे र्त. वेबर, कीथ प्रभृर्ती हवद्वानाुंच्या मर्ते पाहणनीने उल्लेहखले ला नट हा नाटकार्त काम करणारा

कलाकार नसून र्तो पँटोमाइम हकवा माइम होर्ता. या शब्दानी सामान्यर्तः नकलाकार अथवा मूकाहभनयकार
याुंिा बोध होर्तो. परुंर्तु नट मूक अहभनय करणारा नव्हर्ता यार्त मुळीि शुंका नाही. पर्तञ्जलीच्या महाभाष्ट्यार्त

नटाला ऐकण्यासाठी लोक जार्तार्त व नट गार्तो अशा अथािे हनदे श आहे र्त- ‘यदारभ्भका रङ्गुं गच्छस्न्र्त
नटस्य श्रोष्ट्यामः ग्रास्न्थकस्य श्रोष्ट्यामः’ आहण ‘अगासीन्नटः’ नकलाकाराच्या कले िा हनदे श र्तर सुंस्कृर्त
वाङ्मयार्त कोठे ही केले ला आढळर्त नाही. पँटोमाइम म्हणजे सुंस्कृर्तमधील भाणासारखा प्रकार असे मानले

र्तर त्यार्त काम करणारा नट इर्तर रूपकप्रकारार्त काम करणाऱ्या नटाहू न हभन्न स्वरूपािा होर्ता व त्यािी
हभन्न स्वरूपािी अशी कला नाटकाुंर्तील नटाुंच्या कले च्या अगोदर उदयास आली होर्ती असे मानण्यास
काही आधार नाही.

पाहणनीच्या वेळेस नाटकार्त काम करणारे नट नव्हर्ते असे मर्त होण्यािे प्रधान कारण सध्या ज्ञार्त

असले लया सुंस्कृर्त नाटकासारखी नाटके हलहहण्यास त्या काळी प्रारुंभ झाला होर्ता यािा काही पुरावा नाही

हे होय. अश्वघोष, भास, काहलदास आदी सुरुवार्तीिे म्हणून मानले जाणारे नाटककार इसवी सनाच्या
प्रारुंभाच्या नुंर्तरिे आहे र्त. सुंस्कृर्त नाटकािा प्रारुंभकाल त्याच्या फार अगोदर नेर्ता येर्त नाही. र्ते व्हा
पाहणनीच्या वेळिे नट सुंस्कृर्त नाटकार्त कामे करीर्त असे मानर्ता येर्त नाही अशा र्तऱ्हे िी ही हविारसरणी
आहे . परुंर्तु हवदग्ध सुंस्कृर्त वाङ्मयार्तील नाटकािा अवर्तार पाहणनीच्या वेळी झाले ला नव्हर्ता हे जरी

क्षणभर मान्य केले र्तरी कोणत्या ना कोणत्या र्तरी स्वरूपार्त नाट्य भारर्तार्त फार प्रािीन काळापासू न
हवद्यमान आहे यार्त शुंका नाही. फॉन श्रोडर याुंनी असे दाखहवण्यािा यत्न केला आहे की ऋग्वेदार्तील

सुंवादसूक्र्ते ही त्याकाळी होर्त असले लया नाट्यप्रयोगाुंिे अवहशष्ट अुंश होर्त आहण हमस्टरी प्ले सारखे धार्ममक

स्वरूपािे हे नाट्यप्रयोग इुंडो-युरोहपयन कालापासून प्रिहलर्त होर्ते . हे मर्त सववमान्य झाले नाही. र्तथाहप
ऋग्वेदकाली काव्यस्वरूप सूक्र्ताुंिी रिना होर्त होर्ती आहण काही सूक्र्ताुंर्त नाट्यमय सुंवाद आढळर्तार्त
याहवषयी शुंका बाळगण्यािे कारण नाही. पण वैहदक कालार्त नाट्य हवद्यमान होर्ते यािा अहधक हवश्वसनीय

पुरावा या कालाच्या उत्तराधार्त सापडर्तो. सोमयागार्त सोम हवकर्त घेणारा ब्राह्मण आहण हवकणारा शूद्र
याुंच्यार्तील सुंवादार्त व कृर्तीर्त, महाव्रर्त हवधीमध्ये एका शु भ्र िमाबद्दल आयव व शूद्र याुंच्यार्तील सुंघषवमय
सुंवादार्त, र्तसेि त्या हवधीर्तील ब्रह्मिारी व वेश्या याुंमधील सुंवादार्तील प्रसुंगार्त नाट्यािे दशवन होर्ते असे

अनेक पुंहडर्त मानर्तार्त. त्यासुंबुंधार्त हहले ब्राुंटने असे मर्त प्रदर्मशर्त केले आहे की त्यासमयी सामान्य लोकाुंच्या

मनोरुंजनाथव नाट्यािे प्रयोग होर्त असर्त, त्यावरून वैहदक वाङ्मयार्त ह्या नाट्यप्रसुंगाुंिा अन्र्तभाव केला

आहे . लोकाुंर्त हप्रय असणाऱ्या ह्या नाट्यािे हवषय दे वदे वर्ताुंच्या कथा व प्रहसनस्वरूपािे प्रसुंग असर्त, व
असलया नाट्यािे प्रयोग सामान्यर्तः उत्सवप्रसुंगी केले जार्त. अशा र्तऱ्हे च्या लोकनाट्यािे अस्स्र्तत्व कीथला
अमान्य आहे . त्याच्या मर्ते सवव नाट्यािा उगम धार्ममक हवधीर्तूनि होर्तो. परुंर्तु कीथिे हे मर्त ग्राह्य मानर्ता

येर्त नाही. सोमक्रयहवधीर्तील प्रसुंगामुळे अथवा महाव्रर्तार्तील काही प्रसुंगामुळे नाट्यािी उत्पत्ती झाली
अथवा त्याला िालना हमळाली असे मानणे कठीण आहे . हवदग्ध सुंस्कृर्त नाटकाुंच्या रिनेिा प्रारुंभ
कृष्ट्णभक्र्तीशी सुंबुंहधर्त अशा धार्ममक हवधीपासून झाला हे कीथिे मर्त र्तर कोणत्याही प्रकारे स्वीकृर्त
होण्यासारखे नाही. र्ते व्हा वैहदक कमवकाुंडार्तील नाट्यमय प्रसुंग लोकनाट्यािे अनुकरणरूप असावेर्त हे
हहले ब्राुंटिे मर्ति अहधक हवश्वसनीय आहे असे म्हणावयास हरकर्त नाही.

र्ते काहीही असले र्तरी वैहदक कालाच्या उत्तराधार्त एक प्रकारिे नाट्य अस्स्र्तत्वार्त होर्ते हे

सववसाधारणपणे मान्य झाले आहे . ह्या नाट्यार्त सुंवाद आहण त्याला अनु सरून होणाऱ्या हक्रया (म्हणजे
पाठ्य व अहभनय) अथवा अहभनययुक्र्त पाठ्य आवश्यक असे यार्त सुंदेह नाही. असे असर्ताना ह्या
कालानुंर्तर झाले लया पाहणनीने वापरले लया नट शद्बािा अथव अहभनययुक्र्त पाठ्य म्हणणारा असा न करर्ता
र्तो फक्र्त पँटोमाइम हकवा माइम होर्ता म्हणजे र्तो पाठ्य म्हणर्त नसे असा आग्रह का धरला जावा हे समजणे

कठीण आहे . वेबरने प्रथम माुंडले लया ह्या मर्तािा नुंर्तरच्या अभ्यासकाुंवर इर्तका प्रभाव राहहला की

कीथसारख्या पुंहडर्ताला सुद्धा या बाबर्तीर्तील आपलया परस्परहवरुद्ध दोन हवधानाुंर्तील हवसुंगर्तीिे भान

राहहले नाही. पाहणनीिा नट म्हणजे पँटोमाइम असे ‘सुंस्कृर्त ड्रामा’ पृष्ठ ३१ वर म्हटले असर्ताही
हहले ब्राुंटच्या लोकनाट्यहवषयक हसद्धाुंर्तािे खुंडन करर्ताना पृष्ठ ४९–५० वर त्याने असे हवधान केले आहे
की पर्तञ्जलीच्या पूवी पँटोमाइम होर्ते असे मानण्यास काही पुरावा नाही.

पण पाहणनीच्या काळी अहभनययुक्र्त पाठ्यािे अथवा सुंवादािे प्रयोग होर्त असर्त असे मान्य केले

म्हणजे त्यावेळेस कोणत्या र्तरी स्वरूपार्त नाटकप्रकार हवद्यमान होर्ते असे मानावे लागर्ते . र्तथाहप, हे कबूल
करणे आवश्यक आहे की पाहणनीला रूपक हकवा नाटकप्रकरणादी त्यािे प्रकार ज्ञार्त नाहीर्त. त्यावरून

कवींनी रिले लया रूपकप्रकाराुंच्या कृर्ती अद्याप अस्स्र्तत्वार्त आलया नव्हत्या असे अनु मान हनघर्ते . मग असा
प्रश्न उपस्स्थर्त होर्तो की पाहणनीच्या वेळी कोणत्या प्रकारिे नाट्य होर्ते की त्याला मागवदशवन करण्यासाठी

नटसूत्रे हलहहली गेली? यािे उत्तर असे हदसर्ते की त्यासमयी लोकनाट्य भरभराटीर्त होर्ते . भारर्तार्त
लोकनाट्य फार प्रािीन कालापासून प्रिहलर्त आहे या हहले ब्राुंट प्रभृर्तींच्या मर्ताला दु जोरा भारर्तीय
नाट्यशास्त्रार्त हमळण्यासारखा आहे . या ग्रुंथार्त असे म्हटले आहे की नाट्यवेदािी हनर्ममर्ती झालयावर भरर्ताने

पहहला प्रयोग केला र्तो दे वाुंनी दै त्याुंवर हमळहवले लया हवजयाच्या प्रसुंगािा. नुंर्तर त्याने अमृर्तमुंथन व
हत्रपुरदाह ह्या प्रसुंगाुंिे हित्रण करणारी दोन नाट्ये प्रस्र्तुर्त केली. हे सवव प्रयोग लोकनाट्याच्या स्वरूपािे

होर्त. दे वाुंच्या पुराणकथाुंर्तील एखाद्या प्रसुंगािे अहभनय व पाठ्य याुंिे द्वारा दशवन करहवणे हे लोकनाट्यािे

एक वैहशष्ट्ट्य या नाट्यप्रयोगाुंर्त हवद्यमान आहे . अमृर्तमुंथन व हत्रपुरदाह याुंना अनु क्रमे समवकार व हडभ
म्हटले आहे , व दहा रूपकप्रकाराुंमध्ये ह्या दोहोंिा समावेश होर्तो हे खरे आहे . पण समवकार व हडभ हे

मूळार्त लोकनाट्यािेि प्रकार होर्त यार्त शुंका नाही. ह्या नाट्यािे प्रयोग पाहणनीच्या पूवीपासू न प्रिारार्त
असलयामुळे त्यार्त काम करणाऱ्या नटाुंना मागवदशवन करणारी नटसूत्रे त्याच्या काळी अस्स्र्तत्वार्त आली होर्ती
हे सहज समजण्यासारखे आहे .

सुंस्कृर्त नाटकाुंच्या रिनेला प्रारुंभ पाहणनीच्या काळी झाला नसला र्तरी इर्तर काव्यप्रकार त्यावेळी

अस्स्र्तत्वार्त येर्त िालले होर्ते असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . पार्तालहवजय हकवा जाम्बवर्तीजय नावािे
काव्य अष्टाध्यायीकार पाहणनीनेि हलहहले होर्ते हा प्रवाद कदाहिर्त खरा नसेल. पण त्याने हवषयाच्या

अनु रोधाने ग्रुंथािे नाव बनहवण्याबद्दल केले लया हनयमाुंिी व्याख्या करर्ताना पर्तञ्जलीने सौभद्र, गौहरहभत्र व
यायार्त ही उदाहरणे हदली आहे र्त. हे आख्यानरूप ग्रुंथ काव्याच्या स्वरूपािे होर्ते असे समजण्यास हरकर्त
नाही. वार्मत्तककार कात्यायनाने केले ला आख्याहयका नावाच्या साहहत्यप्रकारािा हनदे श व त्यािी पर्तञ्जलीने

हदले ली उदाहरणे याुंिा हविार करर्ता त्यावेळेस सुंस्कृर्तार्त हवदग्ध वाङ्मय बऱ्याि प्रमाणार्त हनमाण होर्त
होर्ते असे हदसून येर्ते. नाटक हा हवदग्ध वाङ्मयािा एक प्रकार लोकामध्ये प्रिहलर्त असले लया
लोकनाट्याच्या प्रभावाने या सुमारास म्हणजे हनदान पर्तञ्जलीच्या वेळी अस्स्र्तत्वार्त आला हे असुंभवनीय

मानण्यािे कारण नाही. ह्यािा दु सरा एक पुरावा असा की हल्ली उपलब्ध असले लया नाटकाुंपैकी सवांर्त
प्रािीन समजलया जाणाऱ्या अश्वघोषाच्या नाटकाुंच्या त्रुहटर्त अुंशाुंवरून हे स्पष्ट होर्ते की त्याच्या वेळेस सवव

सुंकेर्ताुंनी युक्र्त असे हवदग्ध नाटक हलहहण्यािी प्रथा अगोदरि सुरू झाली होर्ती. गद्य व पद्य याुंिे हमश्रण,

सुंस्कृर्तबरोबर पात्रानु सार हनरहनराळ्या प्राकृर्त भाषाुंिा उपयोग, कथानकािी अुंकाुंर्त हवभागणी, स्वगर्त,
जनास्न्र्तक इत्याहद भाषणाुंिे सुंकेर्त वगैरे सवव गोष्टी अश्वघोषाच्या या नाट्यखुंडाुंर्त आढळर्तार्त. इर्तकेि
काय, त्याच्या एका नाट्यकृर्तीिे नाव शाहरपुत्रप्रकरण आहे आहण त्यािी नाहयका एक गहणका आहे .

यावरून हे स्पष्ट होर्ते की अश्वघोषाच्या पूवीि नाट्याच्या हवहवध प्रकाराुंिे हवश्लेषण होनन नाटक, प्रकरण
इत्यादींिी वैहशष्ट्ट्ये हनहिर्त झाली होर्ती. यािाि अथव असा की यासुंबध
ुं ीिे नाट्यशास्त्र आधीि अस्स्र्तत्वार्त
आले होर्ते . परुंर्तु हनरहनराळ्या रूपकप्रकाराुंिी लक्षणे हनहिर्त होनन त्यािे शास्त्र अस्स्र्तत्वार्त यावे यासाठी हे

आवश्यक होर्ते की नाटके पुष्ट्कळ सुंख्येने हवद्यमान असावीर्त. यावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की

अश्वघोषाच्या पुष्ट्कळ वषे अगोदरपासून हनरहनराळ्या प्रकारिी नाटके हलहहण्यास प्रारुंभ झाला होर्ता,
इर्तकेि नव्हे र्तर त्यासुंबध
ुं ीिे शास्त्रही त्याच्या कालाच्या पूवीि अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते . अश्वघोषािा काल
इसवी सनािे पहहले शर्तक हकवा फार र्तर दु सऱ्या शर्तकािा पूवाधव हा होय. र्ते व्हा नाट्यािे शास्त्र इसवी

सनाच्या प्रारुंभाच्या सुमारास हनमाण झाले व र्ते शास्त्र हनमाण व्हावे यासाठी आवश्यक असले लया

हनरहनराळ्या प्रकारच्या नाटकाुंिी रिना त्यापूवीच्या एकदोन शर्तकाुंर्त झाली असे अनु मान केले र्तर र्ते िूक

ठरणार नाही. म्हणजेि पर्तञ्जलीच्या काळी – इ. स. पूवव दु सऱ्या शर्तकाच्या मध्याच्या आसपास – हवदग्ध
सुंस्कृर्त नाटके हलहहण्यास प्रारुंभ झाला होर्ता ह्या हवधानाला बळकटी येर्ते.

ह्या हववेिनावरून असे हनष्ट्पन्न होर्ते की नटाुंना अहभनयािे हशक्षण दे णार नाट्यशास्त्र अगोदर

उदयास आले होर्ते व रूपकाच्या प्रकाराुंच्या स्वरूपािे हववेिन करणारे शास्त्र त्यानुंर्तर बऱ्याि कालाने

अस्स्र्तत्वार्त आले . याप्रमाणे असे हदसून येर्ते की भरर्ताच्या नाट्यशास्त्रार्त ज्या कलाुंिे अगर हवद्याुंिे सहवस्र्तर
हववेिन केले आहे त्या नृत्त, सुंगीर्त, अहभनय, रूपकरिना आहण रसहविार या सवांिी वेगवेगळी शास्त्रे
स्वर्तुंत्रपणे आहण प्रायः हनरहनराळ्या समयी अस्स्र्तत्वार्त आली होर्ती. र्ते व्हा ह्या ग्रुंथार्त त्याुंिे एकत्र सुंकलन

केले आहे हे हवधान हनराधार मानण्यािे कारण नाही. दु दैवाने ह्या शास्त्राुंवरील ज्या ग्रुंथाुंच्या आधारे प्रस्र्तुर्त
ग्रुंथार्त त्या त्या हवषयािे पहरपूणव हववेिन केले आहे त्या प्रािीन ग्रुंथाुंपक
ै ी एकही आज उपलब्ध नाही. पण
त्यावरून त्याुंिे अस्स्र्तत्वि नाकारणे िूक ठरेल.

नाट्यशास्त्राच्या उत्पत्तीहवषयी ह्या ग्रुंथार्ति असे म्हटले आहे की इुंद्रादी दे वाुंनी केले लया हवनुंर्तीला

मान दे नन ब्रह्मदे वाने नाट्यवेद हनमाण करून प्रयोगासाठी र्तो भरर्ताच्या स्वाधीन केला. र्तो त्याने

शास्ण्डलय, वात्स्य, कोहल, दहत्तलप्रभृर्ती आपलया शुंभर पुत्राुंना हशकहवला. पुढे कैहशकी वृत्तीच्या
प्रयोगासाठी आवश्यक म्हणून ब्रह्मदे वाने अप्सरा हनमाण केलया. र्ते व्हा मग नाट्यप्रयोगाुंना सुरुवार्त झाली.
शेवटच्या दोन अध्यायाुंर्त पृर्थवीवर नाट्य अवर्तीणव होण्यािी दोन कारणे साुंहगर्तली आहे र्त. भरर्ताच्या पुत्राुंनी

नाट्यप्रयोगार्त ऋषींिे हवडम्बन करणारे प्रहसन प्रस्र्तुर्त केले होर्ते म्हणून रागावले लया ऋषींनी र्ते शूद्रािार
होर्तील असा शाप हदला होर्ता हे एक; आहण नहु षाला स्वगार्तलयाप्रमाणे पृर्थवीवरही नाट्यप्रयोग व्हावेर्त असे
वाटले हे दु सरे . शापभ्रष्ट भरर्तपुत्र काही कालासाठी पृर्थवीवर अवर्तीणव झाले व र्ते थे भरर्ताच्या वुंशजाुंिी नट

ह्या सुंज्ञेने शूद्राुंर्त गणना होन लागली. त्या हठकाणी असे म्हटले आहे की कोहल, वत्स, शास्ण्डलय आहण
धूर्मर्तर्त (? दहत्तल) याुंनी पृर्थवीर्तलावर हे शास्त्र रिले – ‘कोहलाहदहभरे वुं र्तु वत्सशास्ण्डलयधूर्मर्तर्तैः ।

मत्यवधमवहक्रयायुक्र्तैः कुंहित्कालमवस्स्थर्तेः ॥ एर्तच्छास्त्रुं प्रणीर्तुं हह नराणाुं बुहद्धवधवनम् । (३७·२४–२५)’.
याच्या अगोदर कोहलाबद्दल असा हनदे श आहे की नाट्य स्वयुंभू ब्रह्मदे वाने साुंहगर्तले , परुंर्तु बाकीिा भाग
कोहल उत्तरर्तुंत्रामध्ये रिील– ‘आात्मोपदे शहसद्धुं हह नाट्युं प्रोक्र्तुं स्वयुंभव
ु ा । शेषमुत्तरर्तन्त्रेण कोहलस्र्तु
कहरष्ट्यहर्त ॥ (३७·१७–१८).’ या विनाुंवरून असा र्तकव करर्ता येर्तो की प्रस्र्तुर्त नाट्यशास्त्राच्या रिनेच्या
काळी कोहलादींिे ग्रुंथ उपलब्ध होर्ते व त्याुंच्या आधारे ि ह्या ग्रुंथािी रिना झाली. अहभनवगुप्र्ताच्या टीकेर्त
अनेक जागी कोहल, दहत्तल, हवशाहखल आदी आिायांच्या मर्ताुंिा हनदे श असून पुष्ट्कळ वेळा र्ती मर्ते

त्याुंच्याि शब्दाुंर्त उद्धर्त
ृ केली आहे र्त. असे हदसर्ते की कोहलािा ग्रुंथ मुख्यर्तः रूपकाुंिी रिना व प्रयोग
आहण अहभनय या हवषयाुंना वाहहले ला होर्ता र्तर दहत्तल व हवशाहखल याुंिे ग्रुंथ केवळ सुंगीर्त हवषयावर

होर्ते . पण अहभनवगुप्र्ताने हनदे हशले ले हे ग्रुंथ नाट्यशास्त्राच्या रिनेच्या पूवीही याि स्वरूपार्त हवद्यमान होर्ते
असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. नाट्यशास्त्रािी उभारणी ज्या ग्रुंथाुंच्या आधारे झाली र्ते ह्या

सववसुंग्राहक व पहरपूणव स्वरूपाच्या ग्रुंथाच्या हनर्ममर्तीनुंर्तर अभ्याहसले जाण्यािी शक्यर्ता कमी झालयामुळे
फार काळ हटकून राहहले असर्तील हे फारसे सुंभवनीय वाटर्त नाही.

हा ग्रुंथ सुंकलनात्मक हकवा सुंग्रहाच्या स्वरूपािा आहे यािा अथव असा नाही की प्रािीन ग्रुंथ

जसेच्या र्तसे यार्त समाहवष्ट केले आहे र्त. सबुंध ग्रुंथार्त प्रायः एकाि सोप्या ले खनशैलीिा अवलुं ब केले ला
हदसून येर्तो, त्यावरून असे अनु मान हनघर्ते की या सवव शास्त्राुंर्त पारुंगर्त असले लया कोणी एकाि पुंहडर्ताने

यािी रिना केली असावी. त्यार्त मागाहू न काही भर घार्तली गेली असण्यािा सुंभव आहे . वर
सुिहवलयाप्रमाणे नृत्तहवषयक भाग यार्त मागाहू न समाहवष्ट केला असण्यािी शक्यर्ता आहे . कारण नाट्याच्या

अकरा अुंगाुंर्त नृत्तािा समावेश नाही. र्तथाहप हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे की ह्या नृत्तािा सुंबुंध पूववरङ्गाशी जोडू न
त्याला नाट्यप्रयोगार्त स्थान हदले आहे . ह्या ग्रुंथकारानेि असा सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त केला असण्यािी शक्यर्ता

मान्य केली र्तर नृत्तहवषयक अुंशािे कर्तृवत्वही त्यािेि असे मानर्ता येण्यासारखे आहे . एकूण सुंपूणव ग्रुंथािी
रिना एकाि मनु ष्ट्याने केली असण्यािा सुंभव अमान्य करण्यािे कारण नाही.

या ग्रुंथािी ही रिना कोणी केली असावी याबद्दल हनहिर्त असे काही साुंगर्ता ये ण्यासारखे नाही. या

ग्रुंथािा असा दावा आहे की भरर्तमुनीने हे सुंपूणव शास्त्र काही ऋषींना साुंहगर्तले , पण ह्या शास्त्राच्या मूळ

उत्पादक प्रत्यक्ष ब्रह्मदे वि होय. कोणत्याही शास्त्राच्या मूळ हनर्ममर्तीिा मान ब्रह्मदे वालाि द्यावयािा व
त्याच्या प्रसारासाठी कोणा मुनीिी योजना करावयािी या प्रािीन प्रथेस अनु सरूनि नाट्यशास्त्रार्त ही

भूहमका घेर्तली आहे . पण हा भरर्तमुनी कोण हे मुळीि स्पष्ट नाही. नाट्यशास्त्रार्ति एके हठकाणी भरर्त शब्द
नट या अथी वापरला आहे . ‘पृष्ठे कृत्वा कुर्तपुं नाट्युं युङ्क्ते यर्तोमुखुं भरर्तः । सा पूवा मन्र्तव्या प्रयोगकाले न

नाट्यज्ञैः ॥ (१३·६६).’ आहण शेवटच्या दोन अध्यायाुंर्त भरर्तािा वुंश नटसुंज्ञेस कसा पात्र झाला (‘कथुं
र्तवायुं वुंशि नटसुंज्ञः प्रहर्तहष्ठर्तः ।’ ३६ १४) र्ते साुंहगर्तले आहे . भरर्त शब्दािा नट असा अथव
याज्ञवलक्यस्मृर्तीर्त आढळर्तो व अमरकोशार्तही र्तो हदला आहे . पण नाट्यशास्त्रािा रिनाकार म्हणून ज्याला
मानर्ता येईल र्तो भरर्त स्वर्तः नट असण्यािी शक्यर्ता कमी आहे . नट हे शूद्रािार होर्ते व त्याुंिा सामाहजक

दजा फार वरिा नव्हर्ता असे इर्तर पुराव्यावरूनही हदसर्ते. मनु स्मृर्तीर्त (१०·२२) नट ही व्रात्य क्षहत्रयापासून
उत्पन्न झाले ली एक जमार्त म्हणून हनर्मदष्ट केली आहे . र्ते व्हा आयांमध्ये गणना न होणाऱ्या ह्या जमार्तीर्त हा

ग्रुंथकार उत्पन्न झाला असेलसे वाटर्त नाही. अहभनवगुप्र्ताने दु सऱ्या अध्यायाच्या प्रारुंभी भरर्ताला
नाट्यािायव म्हटले असून कोहलादी त्याच्या पुत्राुंना म्हणजे हशष्ट्याुंनाि नट ही सुंज्ञा लावली आहे . यावरून

असे म्हणर्ता येईल की भरर्त हा स्वर्तः नट नसून नटाुंना आवश्यक असणाऱ्या सवव हवद्याुंिे हशक्षण दे णारा

आिायव होर्ता. पस्स्र्तसाव्या अध्यायार्त नाटकार्त भूहमका दे ण्यासुंबध
ुं ी हविार करर्ताना असे म्हटले आहे की
आिायाने पात्राुंच्या व नटाुंच्या स्वाभाहवक गुणाुंिा हविार करून योग्य रीर्तीने हनरहनराळ्या भूहमकाुंसाठी

हनवड करावी (आिायवः पात्रजाुंिैव गुणाञ्ज्ज्ञात्वा स्वभावजान् । र्तर्तः कुयाद्यथायोगुं नृणाुं भूहमहनवेशनम् ॥
३५·४). सस्व्वसाव्या अध्यायार्त आिायाने नाट्यािे हशक्षण द्यावे हे साुंहगर्तले असून आदशव आिायाच्या

गुणाुंिा हनदे श केला आहे – ‘गीर्तुं नृत्तुं र्तथा वाद्युं प्रस्र्तारो गमनहक्रया । हशष्ट्यहनष्ट्पादनुं िैव षडािायवगुणाः

स्मृर्ताः ॥ (२६·३५).’ र्ते व्हा ह्या ग्रुंथािा रिनाकार अशा प्रकारिा एखादा नाट्यािायव असावा हे मान्य
करावयास हरकर्त नाही. नटाुंना नृत्तगीर्ताहभनयादी सवव हवद्याुंिे हशक्षण दे ण्यार्त कुशल अशा
नाट्यािायाकडू नि असा ग्रुंथ हलहहला जाण्यािी शक्यर्ता अहधक आहे . प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोगाुंशी सुंबध
ुं

नसले ला केवळ पुंहडर्त असा ग्रुंथ रिू शकेल हा सुंभव कमी आहे . ज्या नाट्यािायाने हा ग्रुंथ हलहहला असेल
त्याने आपले स्वर्तःिे नाव अज्ञार्त ठे वले असून त्यािे हनमार्तृत्व भरर्ताकडे म्हणजे परुंपरे ने आद्य नाट्यािायव
म्हणून प्रहसद्ध असले लया व्यक्र्तीकडे हदले आहे . प्रािीनकाळी असे करण्यािी पद्धर्ती रूढ होर्ती हे
मनु स्मृर्तीसारख्या ग्रुंथाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट आहे .

या ग्रुंथािी रिना केव्हा झाली असावी यािा स्थूल मानाने र्तकव करर्ता येर्तो. अहभनयािे शास्त्र

पाहणनीच्या वेळेस अस्स्र्तत्वार्त आले होर्ते असे नटसूत्राुंच्या हनदे शावरून म्हणर्ता येर्ते. नृत्त आहण गान्धवव ह्या

कलाही प्रािीन असलयामुळे त्याुंिी शास्त्रेही इसवी सनाच्या प्रारुंभाच्या काही शर्तके अगोदर अस्स्र्तत्वार्त
आली होर्ती असे मानर्ता येण्यासारखे आहे . रसहवषयक हसद्धाुंर्त केव्हा प्रस्थाहपर्त झाला व त्यावर ग्रुंथरिना

केव्हा झाली हे हनहिर्तपणे साुंगर्ता येणार नाही. र्तथाहप, डॉ. राघवन् याुंनी दाखवून हदलयाप्रमाणे पर्तञ्जलीने

आपलया महाभाष्ट्यार्त (५·२·९५) नटािे हवशेषण म्हणून वापरले लया ‘रहसक’ शब्दािे ज्याच्या हठकाणी रस
असर्तो असे हववरण केले आहे , त्यावरून नट रसािी अहभव्यक्र्ती करीर्त असे हकवा रसग्रहण करीर्त असे

असा अथव हनष्ट्पन्न होर्तो. म्हणजे पर्तञ्जलीच्या काळी रसहवषयक ििेस प्रारुंभ झाला होर्ता असे समजण्यास

हरकर्त नाही. त्याहवषयी हववेिन करणारे ग्रुंथ त्यानुंर्तरच्या एकदोन शर्तकाुंर्त रिले गेले असावेर्त. रूपकाुंिे
प्रकार, त्याुंिी रिना व प्रयोग याहवषयीिे शास्त्र अश्वघोषाच्या अगोदर इसवी सनाच्या प्रारुंभाच्या सुमारास

उदयास आले असावे हे वर सूहिर्त केले आहे . यावरून असे हदसून येर्ते की या ग्रुंथार्त एकत्र सुंकहलर्त
झाले ली सवव शास्त्रे इसवी सनाच्या प्रारुंभाच्या सुमारास अस्स्र्तत्वार्त होर्ती. र्ते व्हा हा ग्रुंथ त्यानुंर्तर एकदोन

शर्तकाुंनी म्हणजे इसवी सनाच्या दु सऱ्या हकवा हर्तसऱ्या शर्तकार्त हलहहला गेला असे म्हटले र्तर र्ते
सयुस्क्र्तक होईल.

ह्या ग्रुंथाच्या रिनेच्या कालािा हविार करर्ताना सर्तराव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी केले ले प्राकृर्त भाषेिे

हववरण व हर्तच्या हभन्न स्वरूपाुंिे हनदे श, िौदाव्या व पुंधराव्या अध्यायाुंर्तील छुं द व वृत्त याुंिे हववेिन,
सोळाव्या अध्यायाुंर्तील काव्यािे अलुं कार, गुण व दोष याुंिे हववेिन, र्ते राव्या अध्यायार्तील पािाली,
दाहक्षणात्या आदी प्रवृत्तींिे वणवन इत्यादींिा र्तुलनात्मक अभ्यास उपयोगी पडण्यासारखा आहे . र्तसा

अभ्यास करून श्री मनमोहन घोष याुंनी असा हनष्ट्कषव काढला आहे की या ग्रुंथािी रिना इ. स. पूवव १०० र्ते
इ. स. २०० या कालखुंडार्त झाली असावी. ह्या कालखुंडािा उत्तराधव हकवा त्याहू नही हकहिर्त उशीरा असा
ह्या ग्रुंथािा काल असण्यािा सुंभव आहे . आपलया ग्रुंथाच्या दु सऱ्या आवृत्तीर्त मात्र श्री घोष याुंनी हा काल
पुष्ट्कळि मागे म्हणजे इ. स. पूवव ४००-५०० पयंर्त नेला आहे . परुंर्तु र्तो हवशेष सुंभवनीय वाटर्त नाही.

नाट्यशास्त्रार्त इर्तर दोन शास्त्राुंिा हनदे श आढळर्तो. सहाव्या अध्यायार्त शृङ्गारािे हववेिन करर्ताना

वैहशकशास्त्रकाराुंनी त्याच्या दहा अवस्था साुंहगर्तलया आहे र्त असे म्हटले आहे (वैहशकशास्त्रकारै ि

दशावस्थोऽहभहहर्तः). वैहशकशास्त्र म्हणजे कामशास्त्र. या शास्त्रावरील वात्स्यायनाच्या कामसूत्रामध्ये

कामाच्या दहा अवस्थाुंिे वणवन आहे . पण नाट्यशास्त्रार्ति पुढे एके हठकाणी (२२·१६९–१७२) ज्या दहा
अवस्थाुंिा हनदे श व वणवन आहे त्याुंर्त आहण वात्स्यायनाच्या अवस्थाुंर्त काही फरक आहे . र्ते व्हा

वैहशकशास्त्रािा हनदे श वात्स्यायनाच्या ग्रुंथाला उद्देशून केले ला नसून र्तत्पूवीच्या आर्ता उपलब्ध नसले लया
ग्रुंथाुंना उद्देशून केला असण्यािाि सुंभव आहे . वात्स्यायनाच्या अगोदर अनेकाुंनी या हवषयावर हलहहले होर्ते

हे प्रहसद्ध आहे . र्ते व्हा या हनदे शामुळे नाट्यशास्त्र वात्स्यायनाच्या कालानुंर्तर म्हणजे इसवी सनाच्या िौर्थया
शर्तकानुंर्तर हलहहले गेले असे समजण्यािे कारण नाही.

िोहवसाव्या अध्यायार्त राजा, मुंत्री, सेनापर्ती वगैरेंिे हित्रण करर्ताना र्ते कोणकोणत्या गुणाुंनी युक्र्त

असले ले दाखवावेर्त हे साुंगर्ताना मुंत्री अथवशास्त्राथवकुशल असावा (२४·८३) असे म्हटले असून ह्या सवांच्या
गुणाुंिी

माहहर्ती

बृहस्पर्तीच्या

मर्तावरून

करून

घ्यावयास

साुंहगर्तले

आहे

(‘बृहस्पहर्तमर्तादे षाुं

गुणाुंिाप्यहभलक्षयेत् ।’ २४·८८). यावरून बाहव स्पत्य अथवशास्त्र ग्रुंथकाराला पहरहिर्त होर्ते हे स्पष्ट होर्ते.

बाहव स्पत्य अथवशास्त्र फार जुने, कौहटलयाच्या अथवशास्त्राच्या पूवीिे, र्ते सध्या उपलब्ध नाही. पण या बाबर्तीर्त
त्यार्तील हशकवण कौहटलयाच्या ग्रुंथासारखीि होर्ती असे येथील हनदे शाुंवरून हदसून येर्ते. कौहटलय

िन्द्रगुप्र्त मौयािा समकालीन असे सामान्यपणे मानर्तार्त. पण काही पुंहडर्ताुंच्या मर्ते कौहटलीय अथवशास्त्र

इसवी सनाच्या हर्तसऱ्या शर्तकाच्या अगोदर हलहहले गेले असण्यािा सुंभव नाही. र्ते मान्य केले र्तरी
बृहस्पर्तीच्या अथवशास्त्रािा काल त्यापूवी एकदोन शर्तके असा मानावा लागर्तो. र्ते व्हा वर सूहिर्त केले ला
नाट्यशास्त्रािा काल बृहस्पर्तीच्या मर्ताच्या हनदे शाशी सुसग
ुं र्त असाि आहे .

नाट्यशास्त्राशी पहरिय दाखहवणारे हनदे श इसवी सनाच्या िौर्थयापािव्या शर्तकापासून आढळर्तार्त.

काहलदासाला प्रस्र्तुर्त नाट्यशास्त्र अवगर्त होर्ते हे स्पष्ट आहे . हवक्रमोववशीय नाटकार्त भरर्ताने स्वगवलोकी
अप्सराुंच्या करवी आठ रसाुंनी युक्र्त असले ला नाट्यप्रयोग केला असलयाच्या घटनेिा कथानकासाठी

उपयोग केला आहे . त्या घटनेर्त पहहलया अध्यायार्त वर्मणले लया प्रसुंगािे अनु करण हदसून येर्ते.
मालहवकास्ग्नहमत्र नाटकार्त राजाच्या अन्र्तःपुरार्तील हस्त्रयाुंना नृत्तगीर्ताहभनयािे हशक्षण दे णाऱ्या
नाट्यािायांिे दशवन होर्ते . सस्व्वसाव्या अध्यायार्त नाट्यािायाने करावयािे असे हे एक प्रधान कायव साुंहगर्तले

आहे (‘रम्भोववशीप्रभृहर्तषु स्वगे नाट्युं प्रहर्तहष्ठर्तम् । र्तथैव मानु षे लोके राज्ञामन्र्तःपुरेस्ष्ट्वह ॥ उपदे ष्टव्यमािायैः

प्रयत्नेनाङ्गनाजने ।’ २६·२०-२१). र्तसेि वर उद्धर्त
ृ केले ला आिायाच्या सहा आवश्यक गुणाुंहवषयीिा

श्लोक (२६·३५) गणदासाला यथाथवपणे लागू पडण्यासारखा आहे . कुमारसुंभवाच्या सार्तव्या सगार्त हववाह

झालयानुंर्तर हशव आहण पाववर्ती याुंनी अप्सराुंनी केले ला नाट्यािा प्रयोग पाहहला त्यािे वणवन आहे – ‘र्तौ
सस्न्धषु व्यहञ्जर्तवृहत्तभेदुं रसान्र्तरे षु प्रहर्तबद्धरागम् । अपश्यर्तामप्सरसाुं मुहूर्तं प्रयोगमाद्युं लहलर्ताङ्गहारम् ॥

(७·९१)’. यार्त सस्न्ध, वृहत्त, रस, अङ्गहार या नाट्यशास्त्रार्तील सुंज्ञाुंिा एकत्र हनदे श आहे . मात्र
कुमारसुंभवार्तील या वणवनार्त व नाट्यशास्त्रार्त एक हभन्नर्ता आढळू न येर्ते. गानाच्या प्रकाराुंसाठी वापरले ला
राग शब्द नाट्यशास्त्राला अपहरहिर्त आहे . त्यासाठी या ग्रुंथार्त जाहर्त शब्द वापरला आहे . हनरहनराळ्या

रसाुंर्त कोणकोणत्या जार्तींिा उपयोग उहिर्त होईल र्ते २९·१-१३ मध्ये साुंहगर्तले आहे . राग शब्द हल्लीही
प्रिहलर्त आहे . र्ते व्हा र्तो जाहर्त शब्दापेक्षा नुंर्तरच्या काळी प्रिारार्त आला असे समजण्यास हरकर्त नाही.

र्ते व्हा प्रस्र्तुर्त नाट्यशास्त्राच्या रिनेनुंर्तर काही कालाने हे सुंज्ञापहरवर्तवन झाले असे मानले र्तर त्यािी रिना
काहलदासाच्या दोनर्तीन शर्तके अगोदर झाली असण्यािा सुंभव उत्पन्न होर्तो. काहलदासािा काल अनेक
पुंहडर्त िौथे पािवे शर्तक असा मानर्तार्त. र्तो मान्य करर्ता नाट्यशास्त्रािा रिनाकाल इसवी सनािे दु सरे
हर्तसरे शर्तक या मर्ताला बळकटी येर्ते.

[नाट्यशास्त्राच्या उत्पत्तीच्या दृष्टीने हविार करर्ता काहलदासाला इ. स. पूवव पहहलया शर्तकार्त

हवक्रमाहदत्यािा समकालीन म्हणून नेनन बसहवणे कठीण वाटर्ते.]

र्ते व्हा साधारणपणे असे म्हणावयास हरकर्त हदसर्त नाही की या ग्रुंथािी रिना इसवी सनाच्या

दु सऱ्या हकवा हर्तसऱ्या शर्तकार्त झाली असावी. पण अशा रीर्तीने हा ग्रुं थ अगदी प्रािीन नाही असे ठरर्त
असले र्तरी त्याच्या अहद्वर्तीय महत्त्वाला मुळीि बाध येर्त नाही. सवव जगाच्या वाङ्मयार्त या ग्रुंथाला जोड
नाही असे म्हटले र्तर त्यार्त यस्त्कुंहिर्तही अहर्तशयोक्र्ती नाही. नाट्यगृह कसे बाुंधावे येथपासून सुरुवार्त

करून प्रेक्षक कसे असावेर्त व स्पधे र्त प्राहश्नकाुंनी उत्कृष्ट प्रयोग हनवडू न त्याला बक्षीस कसे द्यावे येथपयंर्त
नाट्याशी सुंबद्ध असले लया एकूण एक हवषयाुंिे अशा र्तऱ्हे िे साुंगोपाुंग हववेिन इर्तरत्र कोठे ही आढळणार

नाही. कवीने नाटके कशी रिावीर्त, त्याुंिे प्रयोग कसे बसवावेर्त, नटाुंनी वेषभूषा कशी करावी आहण

अहभनयाच्या द्वारा रस आहण भाव अहभव्यक्र्त कसे करावेर्त, अहभनयार्त व नृत्यार्त हस्र्तमुद्रा, पदन्यास व
गर्ती याुंिी योजना कशी करावी, सुंगीर्तार्त वेण,ु वुंश, मृदङ्ग वगैरे वाद्ये कशी वाजवावीर्त व गायन कशा
प्रकारे करावे, इत्यादी नाट्यप्रयोगाशी सुंबद्ध असले लया प्रत्येक बाबर्तीर्त बारीकसारीक र्तपशीलासह केले ले

मागवदशवन एकत्र कोठे सापडणार नाही. त्या त्या हवषयावरील उत्तरकालीन हनरहनराळ्या ग्रुंथाुंना हाि ग्रुंथ
मूलाधार झाला आहे , यार्त काहीि आियव नाही.

ट्यश स्त्र रील टीक क र :
र्ते राव्या शर्तकाच्या पूवाधार्त होनन गेलेलया शाङ्गव दे वाने आपलया सुंगीर्तरत्नाकर ग्रुंथार्त भरर्ताच्या

नाट्यशास्त्रािे व्याख्यार्ते म्हणून लोल्लट, उद्भट, शङ्कुक, अहभनवगुप्र्त आहण कीर्मर्तधर याुंिा हनदे श केला
आहे . याुंपक
ै ी सध्या फक्र्त अहभनवगुप्र्तािीि टीका उपलब्ध आहे . पण ह्या टीकेमध्ये अनेक पूवीच्या

टीकाकाराुंच्या व आिायांच्या मर्ताुंिा जागजागी हनदे श केला आहे . त्यावरून ह्या प्रािीन टीकाकाराुंहवषयी
बरीि माहहर्ती हमळर्ते.

र्चत्तककृत् : सामान्यर्तः सूत्ररूप हकवा काहरकारूप ग्रुंथावर वृहत्त हकवा वार्मत्तक हलहहण्यािा प्रािीन

प्रघार्त असे. अहभनवगुप्र्ताने सहा हठकाणी वार्मत्तकार्तील मर्ताुंिा उल्लेख केला असून त्यापैकी एका हठकाणी

हषववार्मर्तक असे म्हटले आहे . त्याहशवाय दोन हठकाणी श्रीहषािी मर्ते उद्धर्त
ृ केली आहे र्त. हे उल्लेख असे–
(१) पहहलया अध्यायार्त नाट्यमुंडपाच्या रक्षणाथव दे वाुंिी हनयुक्र्ती केली र्ते साुंगर्ताना नेपर्थयभूमीर्त हमत्रािी
हनयुक्र्त केली (नेपर्थयभूमौ हमत्रस्र्तु, १·८५) असे म्हटले आहे . येथे आहदत्यवािक हमत्र शब्द पुहल्लगी असर्ता

वार्मत्तककाराने ‘नर्तवकींना लज्जा वाटू नये म्हणून नेपर्थयगृहार्त नपुस
ुं कािी स्थापना केली’ अशा आशयािे

केले ले हवधान हविार न केलयािे द्योर्तक आहे अशी टीका अहभनवगुप्र्ताने केली आहे . (२) २·९३-९४ या
श्लोकाुंवर टीका करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने नाट्यमुंडपािी बाुंधणी करर्ताना आर्तील खाुंब कसे उभारावेर्त

याहवषयी वार्मत्तककाराच्या मर्तािा हनदे श केला आहे . या हठकाणी आयावृत्तार्तील साडे पाि श्लोक उद्धर्त
ृ

केले आहे र्त. (३) ४·२६० वरील टीकेर्त नृत्त आहण नाट्य याुंच्यार्त वाच्यानुरूप अहभनय समान असर्ता त्या

दोहोर्त भेद काय अशा अथािी एक आया वार्मत्तककारािी म्हणून उद्धर्त
ृ केली आहे . (४) ४·२६१ वरील

टीकेर्त नृत्त नाट्याहू न हभन्न नाही या मर्ताच्या समथवनाथव वार्मत्तकार्तून एक आया उद्धर्त
ृ केली आहे . (५)
४·३२० वरील टीकेर्त याि प्रश्नावर अनेक मर्ताुंिा हनदे श आहे . त्या हठकाणी ‘नृत्त आहण नाट्य दोहोमध्ये

अनु करण सारखेि असर्ता त्याुंर्त भेद का करावा?’ या हषववार्मत्तकार्तील मर्तािा उल्लेख केला आहे . (६) ५·८
वरील टीकेर्त वार्मत्तकार्तील एक गद्य भाग उद्धर्त
ृ केला आहे . त्यािा पाठ भ्रष्ट आहे . पण त्यािा साराुंश असा
हदसर्तो की पूववरुंगािी पहहली दोन अुंगे (प्रत्याहार व अवर्तरण) आहण रङ्गद्वारापासून शेवटिी पाि अुंगे

वगळू न इर्तर सहा अन्र्तयववहनकागर्त व सहा यवहनका बाजूला सारलयानुंर्तरिी अशी बारा अुंगेि वस्र्तुर्तः
रङ्गािे भेद होर्त. रङ्ग म्हणजे र्तौयवहत्रक – नृत्त, गीर्त, वाद्य; र्ते ज्यार्त नसेल त्याला रङ्गािे अुंग म्हणर्ता येणार
नाही. (७) ५·७ वरील टीकेर्त रङ्ग म्हणजे र्तौयवहत्रक ह्या श्रीहषाच्या मर्तािा हनदे श करून पूववरङ्ग हा

कमवधारय समास आहे या मर्ताच्या समथवनाथव त्यािी एक आया उद्धर्त
ृ केली आहे . (८) ५·१६८-१६९ वरील
टीकेर्त प्रस्र्तावना दोन प्रकारच्या असर्तार्त – एक पूववरुंगार्तील व दु सरी कहवकृर्त – या मर्ताच्या पुष्ट्ट्यथव
श्रीहषाने हास कवीच्या कोणत्या र्तरी नाटकार्तून उद्धर्त
ृ केले लया उदाहरणािा हनदे श केला आहे .

वरील र्तीन, िार व पाि क्रमाुंकाुंर्तील उल्लेखावरून हे स्पष्ट आहे की वार्मत्तक र्ते ि हषववार्मत्तक. र्तसेि

क्रमाुंक सहा व सार्त याुंर्तील उल्लेखामुळे श्रीहषव आहण वार्मर्तक याुंिा सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त होर्तो. यावरून असा

हनष्ट्कषव हनघर्तो की हषव हकवा श्रीहषव हाि वार्मत्तककार असून त्यािीि मर्ते या सवव हठकाणी उद्धर्त
ृ झाली
आहे र्त. या बाबर्तीर्त एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे . अहभनवभारर्तीर्त पािव्या अध्यायानुंर्तर कोठे ही

वार्मत्तक, वार्मत्तककार अथवा श्रीहषव याुंिा हनदे श आढळर्त नाही. २९ व्या अध्यायार्तील ७४ व्या श्लोकावरील
टीकेर्त श्रीहषािा हनदे श आहे र्तो वार्मत्तककार श्रीहषािा नसून नाटककार श्रीहषािा आहे हे त्यािा म्हणून

उद्धर्त
ृ केले लया ‘व्यस्क्र्तव्यवञ्जनधार्तुना’ इत्यादी नागानन्दार्त व हप्रयदर्मशकेर्त आढळणाऱ्या श्लोकावरून स्पष्ट
आहे . यावरून असे अनु मान करणे िूक होणार नाही की हषवकृर्त वार्मत्तक पहहलया पाि अध्यायाुंवरि हलहहले

होर्ते . पुढील अध्यायाुंर्तही मर्तहभन्नर्ते ला इर्तका अवकाश आहे की जर त्याुंवर खरोखरि वार्मत्तक उपलब्ध

असर्ते र्तर अहभनवगुप्र्ताने त्यािा हठकहठकाणी हनदे श केलाि असर्ता. इर्तर सवव अध्यायाुंच्या बाबर्तीर्त
अहभनवगुप्र्त व वार्मत्तककार याुंच्यार्त मर्तहभन्नर्ता नव्हर्ती असे समजणे समुंजसपणािे होणार नाही.

हा वार्मत्तककार हषव कोण हे हनहिर्तपणे साुंगर्ता येण्यासारखे नाही. र्तथाहप, त्यािे कनोजच्या

हषववधवन सम्राटाशी ऐक्य प्रस्थाहपर्त करणे सववस्वी असुंभाव्य मानण्यािे कारण नाही. सागरनन्दीने दहाव्या–
अकराव्या

शर्तकार्त

हलहहले लया

नाटकलक्षणरत्नकोश

नावाच्या

ग्रुंथार्त

हषवहवक्रम

नराहधपािा

नाट्यशास्त्रावरील एक ले खक म्हणून हनदे श केला आहे . श्रीहषव हनपुण कहव होर्ता व त्याला नाट्यािी हवशेष
ओढ होर्ती हे लक्षार्त घेर्तलयास त्याने नाट्यशास्त्रावर वार्मत्तक हलहहले असलयास त्यार्त आियव वाटण्यासारखे

काही नाही. प्रािीन भारर्तार्त अनेक राजे हवद्येिे उपासक होर्ते हे सुप्रहसद्ध आहे . हषववधवनाला ह्या वार्मत्तकािा
ले खक मानलयास त्यािा रिनाकाल सार्तव्या शर्तकािा पूवाधव हे मान्य करर्ता येण्यासारखे आहे .

उद्भट :
हा एक प्रहसद्ध काश्मीरी आलुं काहरक होर्ता. त्याने भामहाच्या काव्यालुं कार ग्रुंथावर भामहहववरण

नावािी हवस्र्तृर्त टीका हलहू न स्वर्तःच्या स्वर्तुंत्र अशा काव्यालुं कारसारसुंग्रह नावाच्या ग्रुंथािी रिना केली.
भामहहववरण सध्या प्रायः अनु पलब्ध आहे . फक्र्त त्याच्या हस्र्तहलहखर्तािे थोडे त्रुहटर्त अुंश पाकव्याप्र्त
भागार्त आढळले , र्ते डॉ. ग्रोली याुंनी सुंपादू न रोम येथे प्रहसद्ध केले . पण र्ते इर्तके र्तुटक व थोडे आहे र्त की

त्यावरून सबुंध ग्रुंथािी कलपना येण्यासारखी नाही. उद्भटाने नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती असे
शाङ्गव दे वाने म्हटले आहे . अहभनवगुप्र्ताने आपलया टीकेर्त पाि हठकाणी उद्भटाच्या मर्ताुंिा हनदे श केला

असून आणखी एके हठकाणी औद्भटाुंच्या म्हणजे उद्भटाच्या अनु यायाुंच्या मर्तािा उल्लेख केला आहे . पुढील

हठकाणी उद्भटािी मर्ते माुंडली आहे र्त– (१) ९·१८१ श्लोकार्त अहभनयार्त हस्र्ताच्या उत्तान, पाश्ववग आहण
अधोमुख ह्या र्तीन मुख्य हक्रयाुंिा हनदे श आहे . त्यावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की उद्भटाने ह्या

श्लोकािा हभन्न पाठ स्वीकारला असून त्यार्त उत्तान, अधस्र्तल, त्र्यश्र, अग्रग आहण अधोमुख अशा पाि
हक्रया हनर्मदष्ट मानलया आहे र्त. त्या आवश्यक नसून र्तीन मानणेि योग्य होय असा अहभनवगुप्र्ताने त्यावर
शेरा मारला आहे . आियािी गोष्ट अशी की फक्र्त काही हस्र्तहलहखर्तार्ति आढळणारा व पाि हक्रयाुंिा

हनदे श असणारा एक श्लोक सुंपादकाुंनी १८२ वा म्हणून नाट्यशास्त्रार्त अन्र्तभूर्त
व केला आहे . १८१ व १८२ हे

दोन्ही श्लोक मूळ नाट्यशास्त्रार्त असण्यािा सुंभव नाही. (२) श्लोक १८·७६ मध्ये समवकारार्त कवींनी

उस्ष्ट्णक्, गायत्री वगैरे वृत्ताुंिी योजना करावी असे म्हटले आहे . त्या श्लोकार्त ‘र्ताहन प्रयोज्याहन’ च्या ऐवजी
‘नैव प्रयोज्याहन’ असा पाठ स्वीकारून उद्भटाने स्रग्धरा वगैरे वृत्ते वापरावीर्त असा अथव केला असे
अहभनवगुप्र्ताने साुंहगर्तले आहे . (३) श्लोक १८·११० र्त भाणािी व्याख्या सुंपलयानुंर्तर अहभनवभारर्तीर्त
सात्त्वर्ती, कैहशकी वगैरे िार वृत्तींच्या योजनेहवषयी बरे ि हववेिन आहे . त्यार्त भट्ट उद्भटािे असे मर्त

असलयािे म्हटले आहे की वृत्ती फक्र्त र्तीनि आहे र्त. अुंगिेष्टेवर आधाहरर्त न्यायवृहत्त आहण अन्यायवृहत्त ह्या

दोन व त्याुंिी फलस्वरूप फलसुंहवहत्त ही हर्तसरी. त्यानुंर्तर उद्भटािी एक आया उद्धर्त
ृ केली आहे . र्तीर्त
वाक् व िेष्टा, िार पुरुषाथव, रस इत्यादींमुळे वृत्तींिे अनेक भेद होर्तार्त असे म्हटले आहे . ह्या व ह्यासारख्या

दु सऱ्याही एका मर्तािे अहभनवगुप्र्ताने खुंडन केले आहे . (४) श्लोक १९·४२ मध्ये हवमशव (अथवा अवमशव)
सुंधीिी व्याख्या आहे . हर्तिे हनरहनराळ्या टीकाकाराुंनी केले ले हभन्न हभन्न अथव अहभनवभारर्तीर्त हदले आहे र्त.

त्यार्त भट्ट उद्भटािे असे मर्त उद्धर्त
ृ केले आहे की अवमशामध्ये अन्वेषण असर्ते . अगोदरच्या गभवसुंधीमध्ये
जेव्हा अप्राप्र्ती म्हणजे नाशावस्था असर्ते र्ते व्हा अवमशामध्ये नायकािे ‘प्राप्र्त होर्त आले असर्ताना फल कसे

नाहीसे झाले ?’ ‘मी काही िुकीिे उपाय वापरले आहे र्त काय?’ ‘का हे फल प्राप्र्त करण्याच्या लायकीिेि

नाही?’ इत्यादी हविार ग्रहथर्त होर्तार्त असे हे मर्त असलयािे साुंगून अहभनवगुप्र्ताने र्ते सववस्वी अग्राह्य
ठरहवले आहे . (५) १९ व्या अध्यायार्त पाि सुंधींर्त हमळू न योजावयाच्या ६४ सुंध्युंगाुंिी नावे साुंहगर्तली

आहे र्त. त्या हठकाणी ६८ व्या श्लोकावर व्याख्या करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने ‘ही अुंगे त्या त्या सुंधीर्ति आहण

उहद्दष्ट क्रमानेि योहजली पाहहजेर्त’ ह्या उद्भट व इर्तर टीकाकाराुंच्या मर्तािे खुंडन केले आहे . (६)
उद्भटाच्या अनुयायाुंच्या मर्तािा उल्लेख सहाव्या रसाध्यायार्तील १० व्या श्लोकावरील टीकेर्त आहे .
नाट्यािी पािि अुंगे आहे र्त असे हे मर्त आहे . त्या मर्तािे हनराकारण भट्ट लोल्लटाने केले असलयािे र्ते थे
म्हटले आहे .

उद्भटाच्या मर्ताुंच्या उल्लेखाच्या बाबर्तीर्त एकदोन गोष्टींिी जाणीव होर्ते . ही बहु र्तेक मर्ते नाटकाच्या

रिनेसुंबध
ुं ीिी आहे र्त, फक्र्त एक मर्त हस्र्ताच्या अहभनयासुंबध
ुं ी आहे . त्याच्या अनु यायाुंिे म्हणून माुंडले ले

मर्त नाट्याच्या अुंगाुंच्या सुंख्येसुंबध
ुं ी आहे . नाट्यगृहािी उभारणी, नृत्तोपयोगी करण व अङ्गहार, पूववरङ्ग या

हवषयाुंवरील पहहलया पाि अध्यायाुंवरील टीकेर्त अथवा सुंगीर्तहवषयक अध्याय २८ र्ते ३४ वरील टीकेर्त
उद्भटािे नाव एकदाही आढळर्त नाही.

[श्लोक ३१·२६६ वरील टीकेर्त ‘रुद्रटाहदहभः’ असा पाठ आहे . सुंपादकाुंनी त्या जागी

‘उद्भटाहदहभः’ असा पाठ सुिहवला आहे , पण र्तसे करण्यािे काही कारण नाही.]

र्ते व्हा त्याने या अध्यायाुंवरही टीका हलहहली

होर्ती असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येर्त नाही. नाट्यशास्त्रार्तील हवषयाुंिी हवहवधर्ता लक्षार्त घेर्ता कोणा
टीकाकाराला त्याच्या आवडीच्या हवषयावरील भागावरि टीका हलहावेसे वाटले र्तर र्ते अस्वाभाहवक

म्हणर्ता येणार नाही. उद्भटाने भामहहववरण व काव्यालुं कारसारसुंग्रह हे ग्रुंथ हलहहले , यावरून त्याला
मुख्यर्तः साहहत्यहवषयक ििेर्त रस वाटर्त असावा असे हदसर्ते .

उद्भटािा काळ इ. स. ७५० व ८५० या दरम्यानिा असे मानर्तार्त. कलहणाच्या राजर्तरहङ्गणीर्त राजा

जयापीडािा सभापहर्त म्हणून भट्ट उद्भटािा हनदे श आहे . हा उद्भट व ग्रुंथकार उद्भट एकि असण्यािा सुंभव
आहे . जयापीडाने इ. स. ७७९-८१३ या कालार्त राज्य केले . हे ऐक्य स्वीकृर्त न केले र्तरी इर्तर कारणाुंस्र्तव
टीकाकार उद्भटािा काल इ. स आठव्या शर्तकािा उत्तराधव अथवा नवव्या शर्तकािा पूवाधव हाि ठरर्तो.

लोल्लट :
अहभनवभारर्तीर्त भट्ट लोल्लटाच्या मर्ताुंिा हनदे श एकूण बारा वेळा केला आहे . (१) ४·३२० वरील

टीकेर्त नृत्त व नाट्य याुंसुंबध
ुं ी जी अनेक मर्ते उद्धर्त
ृ केली आहे र्त त्याुंर्त भट्ट लोल्लटािे असे मर्त माुंडले ले

हदसर्ते की नृत्त केवल सुंकेर्ताुंवर आधारले ले आहे आहण त्यािा हववाहासारख्या मुंगल प्रसुंगीि उपयोग होर्तो
(समयमात्रहमत्याहदमङ्गलवहद्ववाहादौ), (२) ६·१० वरील टीकेर्त नाट्याच्या अुंगाुंच्या सुंख्येहवषयीिा

औद्भटाुंिा युस्क्र्तवाद भट्ट लोल्लटाने खोडू न काढलयािे दाखहवले आहे . (३) सहाव्या अध्यायार्त
रसहनष्ट्पत्तीच्या प्रहक्रयेिी भट्ट लोल्लटकृर्त व्याख्या दे नन श्रीशुंकुकाने त्यावर घेर्तले ले आक्षेप उद्धर्त
ृ केले

आहे र्त. (४) ६·४१ वरील टीकेर्त ‘रस अनुंर्त आहे र्त, पण पाषवदाुंमध्ये आठि प्रहसद्ध असलयामुळे त्याुंिाि
प्रयोग होर्तो’ या भट्ट लोल्लटाच्या मर्तािा उल्लेख करून र्ते हविार न केलयािा पहरणाम आहे असे

अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . (५) १२·१४ वरील टीकेर्त भट्ट लोल्लट, गोपाल प्रभृर्तींनी ध्रुवागानाच्या वेळी
योजावयाच्या र्तालासुंबध
ुं ी प्रािीन आिायांच्या मर्तार्त दोष दाखहवले आहे र्त असे म्हटले आहे . असेि हवधान

(६) ३२·४११ वरील टीकेर्त केले आहे . त्या हठकाणी प्रािीन आिायांिा कोहलािायवप्रभृर्ती असा नामहनदे श
केला आहे , आहण प्रािीन आिायव व गोपाल, लोल्लटप्रभृर्ती ह्या दोघाुंिीही मर्ते आपलयाला मान्य नसलयािे
अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . १२·१४ वरील टीकेर्त र्तालदीहपका नावाच्या ग्रुंथािा हनदे श आहे . पण र्तो भट्ट

गोपालाने हलहहला होर्ता की लोल्लटाने की दोघानी हमळू न हे कळण्यास साधन नाही. (७) र्ते राव्या
अध्यायावरील टीकेच्या प्रारुंभी आहङ्गक अहभनयाच्या हववेिनानुंर्तर कक्ष्याहवभागािी ििा कशी काय केली

आहे – कारण (६·१० मध्ये) नाट्याङ्गाुंच्या क्रमार्त अहभनयानुंर्तर धमी, वृहत्त, प्रवृहत्त इत्यादींिा हनदे श असून

कक्ष्या ज्या रुंगमुंडपार्त अन्र्तभूर्त
व आहे र्त त्यािा क्रम अगदी शेवटी आहे – असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे .
त्या हठकाणी दु सऱ्या एका टीकाकाराने केले ले समाधान त्याज्य ठरवून भट्ट लोल्लटाने मीमाुंसेच्या आधाराने

(वाक्यप्रमाणापेक्षा श्रुहर्तप्रमाण बलवत्तर म्हणून) केले ले स्पष्टीकरण अहभनवगुप्र्ताने स्वीकारले आहे . (८)
श्लोक १८·१४ मध्ये ‘अङ्क इहर्त रूहढशब्दः’ या जागी लोल्लटाने ‘गूढशब्दः’ असा पाठ स्वीकारून गूढ शब्दािा

अथव रस आहण भाव याुंनी झाकले ला असा केला असलयािे म्हटले आहे . (९) १८·३२ ‘यः कहित्कायववशाद’

इत्यादी श्लोक अगदी अनावश्यक असलयामुळे भट्ट लोल्लट वगैरेंनी गाळला असलयािे म्हटले आहे . (१०)
श्लोक १८·५८·६० मध्ये नाहटकेिे वणवन आहे . र्ते थे अहभनवगुप्र्ताने काही हभन्न मर्ताुंिा उल्लेख केला आहे .

त्यार्त सुंग्रहािे अनु सरण करणाऱ्या भट्ट लोल्लट प्रभृर्तींिे असे मर्त हनर्मदष्ट आहे की नाहटका षट्पदा (?)
असर्ते, हर्तिी नाहयका ख्यार्ता (प्रहसद्ध) ह्या एकाि प्रकारिी असर्ते . शङ्कुकाने हे मर्त अग्राह्य ठरहवले

असलयािे म्हटले आहे . (११) १८·११० नुंर्तरच्या अहभनवभारर्तीर्त वृत्तींिे हववेिन आहे . त्यार्त शकलीगभव
नावाच्या टीकाकाराने स्वीकारले लया आत्मसुंहवहत्त नावाच्या पािव्या वृत्तीिे भट्ट लोल्लट प्रभृर्तींनी केले ले

खुंडन उद्धर्त
ृ केले आहे . (१२) श्लोक १९·२८ वरील टीकेर्त पर्ताका ह्या अथवप्रकृर्तीर्त एक हकवा अनेक

सुंधींना अनु सहुं ध म्हणावे ह्या नाट्यशास्त्राच्या हवधानािा लोल्लटप्रभृर्तींनी लावले लया – पािही सुंधींिे

मुखानु सस्न्ध, प्रहर्तमुखानु सस्न्ध वगैरे असावेर्त – अशा अथािा उल्लेख केला असुन र्तो अस्वीकायव मानला
आहे .

वरील उल्लेखाुंवरून हे स्पष्ट आहे की भट्ट लोल्लटाने नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती. परुंर्तु

त्याने सववच्या सवव अध्यायाुंवर टीका हलहहली होर्ती असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. पहहलया पाि

अध्यायाुंवर र्तसेि सुंगीर्तहवषयक अध्यायाुंवर त्याने टीका हलहहली असलयािे हदसर्त नाही. िौर्थया

अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकावरील टीकेर्त नृत्तासुंबध
ुं ी त्यािेही मर्त उद्धर्त
ृ झाले आहे हे खरे आहे , पण
त्यावरून त्याने त्या अध्यायावर टीका हलहहली होर्ती असे म्हणर्ता येर्त नाही. ध्रुवार्तालाहवषयीिे त्यािे मर्त

र्तालदीहपका नावाच्या ग्रुंथावरून घेर्तले आहे . त्यामु ळे त्याने सुंगीर्तहवषयक अध्यायाुंवर टीका हलहहली
नसावी असाि ग्रह होर्तो. त्या अध्यायाुंर्त इर्तरत्र कोठे ही त्यािा हनदे श नाही. हे सवव हविारार्त घेर्ता असा

हनष्ट्कषव काढला की त्याने रस आहण रूपक हवषयक भागाुंवरि लक्ष केस्न्द्रर्त केले होर्ते र्तर र्ते िूक ठरणार
नाही. अहभनवगुप्र्ताने त्याला एके हठकाणी सुंग्रहानु सारी म्हटले आहे . हा सुंग्रह कोणी व केव्हा र्तयार केला
होर्ता र्ते साुंगर्ता येण्यासारखे नाही.

भट्ट लोल्लट हा सुद्धा काश्मीरी पुंहडर्ति. त्यािा काल उद्भटाच्या नुंर्तर व शुंकुकाच्या पूवी हे उघड

आहे . शुंकुकाबद्दल अशी सामान्य समजूर्त आहे की भुवनाभ्युदय नावाच्या काव्यािा ले खक म्हणून ज्या
शुंकुकािा राजर्तरहङ्गणीर्त हनदे श आहे र्तोि नाट्यशास्त्रावरील टीकाकार शुंकुक. र्तो शुंकुक अहजर्तापीडाच्या

कारकीदीर्त म्हणजे ८३० । ८४० च्या सुमारास होनन गेला. हे ऐक्य स्वीकारले र्तर लोल्लटािा काल ८००
च्या आसपास व उद्भटािा ७५० र्ते ८०० पयंर्तिा असे मानण्यास हरकर्त नाही. पण वसुगुप्र्ताच्या
स्पन्दकाहरकेवर

वृहत्त

हलहहणाऱ्या

एका

भट्ट

लोल्लटािा

उल्लेख

अहभनवगुप्र्ताने

आपलया

माहलनीहवजयवार्मत्तक नावाच्या ग्रुंथार्त केला आहे . वसुगुप्र्त अवस्न्र्तवमवन् (८५६–८८३) अथवा शुंकरवमवन्

(८८३–९०२) यािा समकालीन. त्याच्या ग्रुंथावर वृहत्त हलहहणाऱ्या लोल्लटािा काल ८७५ च्या अगोदरिा
असणे असुंभाव्य आहे . र्ते व्हा हा लोल्लट हनराळा असण्यािा सुंभव आहे . दु सरी गोष्ट अशी की नाट्यशास्त्रावर

टीका हलहहणारा लोल्लट मीमाुंसक असावा असे वरील एका उद्धरणावरून हदसर्ते . र्तो स्पन्दकाहरकेसारख्या
शैव हसद्धान्र्तावरील ग्रुंथावर वृहत्त हलहील अशी फारशी शक्यर्ता नाही.

शङकक :
अहभनवभारर्तीर्त शुंकुकािा हनदे श एकुंदर एकोणवीस प्रसुंगी केला आहे . (१) २·९२ वरील टीकेर्त

नाट्यमुंडपार्तील खाुंब कोठे उभारावेर्त याहवषयी शुंकुकािे मर्त हदले आहे . (२) ३·२२ मध्ये सोळा हार्त
हवस्र्तीणव मुंडल करावे असे म्हटले आहे . त्यावर आसन व स्र्तम्भ याुंमुळे मुंडलाला जागा राहाणार नाही

म्हणून र्ते रुंगपीठावर करावे अशी शुंकुकाने िुकीिी टीका केली असलयािे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . (३)
४·७०-७१ मध्ये अधवहनकुट्टक नावाच्या करणाच्या लक्षणार्त वापरले लया कुहिर्त ह्या शब्दािा शुंकुकाने

लावले ला अथव असुंगर्त आहे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . (४) ५·२१ वरील टीकेर्त शुंकुकाने २९ व्या
अध्यायार्तील ८७,८८ व १०८ या र्तीन श्लोकाुंर्त हभन्न पाठ स्वीकारले होर्ते त्याुंिा हनदे श केला आहे . (५, ६)
रससूत्रावरील व्याख्येर्त रसहनष्ट्पत्तीहवषयी लोल्लटाच्या मर्तािे खुंडन करून शुंकुकाने माुंडले ले त्यािे मर्त
प्रस्र्तुर्त केले आहे व पुढे अनुकरणरूप स्थायीलाि रस म्हणर्तार्त ह्या त्याच्या मर्तािे अहभनवगुप्र्ताने खुंडन

केले आहे . (७) भावापासून रस व रसापासून भाव हनष्ट्पन्न होर्तार्त (६·३३ नुंर्तरिे गद्य) याहवषयीिे शुंकुकािे

मर्त िूक ठरहवले आहे . (८) ६·३९ वरील व्याख्येर्त वेणीसुंहारार्तील ‘भीर्तुं जगत् फालगुनात्’ यार्त वीरापासून
भयानकािी उत्पत्ती होर्ते . पण शुंकुकाने त्यार्त वीरािा स्थायी जो उत्साह र्तोि नाही असे हवधान केले होर्ते र्ते

िूक दाखहवले आहे . (९) ‘हवप्रलम्भशृङ्गारार्त अनु ज्ज्वल वेष असू शकर्तो, उदाहरणाथव उन्मादावस्थेर्त
पुरूरव्यािा’ हे शुंकुकािे मर्त अहभनवगुप्र्ताने हनरथवक ठरहवले आहे . (१०) र्तसेि शुंकुकाने करुण रसािा

करुणेशी सुंबध
ुं जोडू न करुण शद्बािी हदले ली व्युत्पत्ती अहभनवगुप्र्ताने अग्राह्य ठरहवली आहे . (११) श्लोक
१८·१० मध्ये दोनदा आले लया ‘प्रख्यार्त’ शब्दािी शुंकुकाने हदले ली उपपत्ती उपाध्याय म्हणजे
अहभनवगुप्र्तािे गुरू भट्ट र्तोर्त याुंच्या शब्दाुंर्त अग्राह्य ठरहवली आहे . (१२) श्लोक १८·१२ मध्ये आले लया
‘नृपर्तीनाम्’ शब्दार्तील बहु विनामुळे हवहजगीषू, अरी, मध्यम, उदासीन, त्याुंिे हमत्र व हमत्रहमत्र ह्याुंिा बोध

होर्तो हे शुंकुकािे मर्त उद्धर्त
ृ केले आहे . अहभनवगुप्र्ताला र्ते मान्य नाही. (१३) १८·५८-६० वरील टीकेर्त

नाहटकेर्त नाहयका एकाि प्रकारिी (ख्यार्ता) असर्ते या लोल्लटाच्या मर्तािा अस्वीकार करून त्या दे वीकन्या, ख्यार्ता-अख्यार्ता व कन्यान्र्तःपुर-सुंगीर्तक ह्या भेदाुंमुळे आठ प्रकारच्या असू शकर्तार्त अशा अथािे

शुंकुकािे प्रहर्तपादन उद्धर्त
ृ केले आहे . (१४) १९·४० मध्ये प्रहर्तमुख सन्धीिी व्याख्या हदली आहे . त्यावरील
टीकेच्या शेवटी शुंकुकाच्या मर्तािा हनदे श आहे . त्यावरून त्याने ह्या श्लोकार्त हभन्न पाठ स्वीकारला होर्ता
असे हदसर्ते . पण त्यामुळे व्याख्या पूणव होर्त नाही (र्तदे कदे शलक्षणम्) असे त्यावर अहभनवगुप्र्ताने म्हटले

आहे . (१५) श्लोक १९·४२ मधील हवमशव सुंधीिे हववरण करर्ताना शङ्कुकाने हवमशव म्हणजे नायकाने
हवलोभन वगैरे झालयामुळे केले ला हविार असा अथव केला होर्ता असे साुंगन
ू र्तो बरोबर नाही असे

अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . (१६) श्लोक १९·८८ मधील हवद्रव नावाच्या सुंध्युंगाच्या व्याख्ये र्त ‘शङ्का
भयत्रासकृर्तः हवद्रवः’ या ऐवजी शङ्कुकाने ‘शङ्काभयत्रासकृर्तः’ असा एकि समास असले ला पाठ स्वीकारून
हवद्रवार्त शङ्का, भय व त्रास हे एकत्र असर्तार्त असा अथव करून कृत्यारावण नाटकार्तून त्यािे उदाहरण हदले

होर्ते; र्तो सवव भाग अहभनवगुप्र्ताने उद्धर्त
ृ केला आहे . (१७) श्लोक २२·१ मध्ये सामान्य अहभनयािी व्याख्या
आहे . र्ते थे शङ्कुकाने त्याच्या अनु करणहसद्धाुंर्ताच्या अनुरोधाने सामान्य म्हणजे लोकानुसारी, लोकाुंमध्ये

आढळणाऱ्या सुखदु ःखादींच्या आवेशामुळे होणाऱ्या साहत्त्वक, वाहिक आहण आुंहगक प्रहक्रयाुंिे दशवन

घडहवणारा अहभनय असा अथव केला होर्ता. र्तो अहभनवगुप्र्ताला अथार्ति मान्य नाही. (१८) ‘अव्यक्र्तरूपुं
सत्त्वुं हह’ इत्यादी सत्त्वािे स्वरूप वणवन करणाऱ्या २२·३ ह्या श्लोकावरील शङ्कुकािी समग्र टीका

अहभनवगुप्र्ताने उद्धर्त
ृ केली आहे . र्ती त्याच्या अनु करणवादावर आधाहरर्त आहे . म्हणून अहभनवगुप्र्ताने त्या
व्याख्येिे सहवस्र्तर खुंडन केले आहे . (१९) २२·७१-७२ या श्लोकाुंवर टीका करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने म्हटले

आहे की वाक्याुंिे बारा प्रकार, र्तीन काळ, र्तीन भाषा इत्यादी अनेक प्रकारच्या हभन्नर्ते मुळे वाक्याहभनयािे

नउशेबावन भेद होर्तार्त; त्यार्त सूिाभेद, अङ्कुरभेद इत्यादींमुळे अनेक कोटी प्रकार होर्तार्त, शुंकुकाने
म्हटलयाप्रमाणे केवळ िाळीस हजारि होर्त नाहीर्त.

यावरून असे हदसर्ते की शुंकुकाने प्रायः सुंपूणव नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली असावी.

सुंगीर्तहवषयक (२८-३४) अध्यायाुंर्त त्याच्या हभन्न मर्तािा कोठे साक्षार्त हनदे श केले ला आढळर्त नाही हे खरे

आहे . पण २९ व्या अध्यायार्तील काही श्लोकाुंच्या बाबर्तीर्त शुंकुकाने हभन्न पाठ स्वीकारले होर्ते असे
अहभनवगुप्र्ताने अगोदरच्या एका अध्यायार्त म्हटले आहे . त्यावरून शुंकुकाने या अध्यायाुंिेही हववरण केले

होर्ते असे म्हणावयास हरकर्त नाही. र्ते व्हा शङ्कुकाने सुंपूणव नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती असे हदसर्ते .
अहभनवभारर्तीर्त अनेक हठकाणी शङ्ककाच्या मर्तािे खुंडन भट्ट र्तोर्ताच्या र्तोंडी घार्तले आहे . ह्या गुरूजवळ
नाट्यशास्त्रािे अध्ययन करर्ताना पूवीच्या टीकाकाराुंच्या मर्ताुंिी जागजागी साधकबाधक ििा
अहभनवगुप्र्ताच्या कानावर पडर्त असे. त्या प्रािीन टीकाकाराुंर्त शुंकुकािे स्थान प्रमुख होर्ते यार्त शुंका नाही.

वर हलहहलयाप्रमाणे भुवनाभ्युदय नावाच्या काव्यािा ले खक शुंकुक हाि नाट्यशास्त्रािा टीकाकार

असे मानले र्तर नवव्या शर्तकािा पूवाधव हा त्यािा काल ठरर्तो. पण लोल्लटाने स्पन्दकाहरकेवर वृहत्त
हलहहली होर्ती असे मानले र्तर शुंकुकािा काल साठसत्तर वषांनी पुढे ढकलावा लागेल. रससूत्रािी व्याख्या
करर्ताना शुंकुकाने एके हठकाणी धमवकीर्तीच्या प्रमाणवार्मर्तकार्त प्रस्थाहपर्त केले लया एका हसद्धान्र्तािा
आधारासाठी उपयोग केला आहे . धमवकीर्मर्त हा प्रख्यार्त नैयाहयक बौद्धधमानु यायी होर्ता. शुंकुकािीही

र्ताहत्त्वक बैठक नैयाहयकािी होर्ती हे त्याने केले लया लोल्लटाच्या मर्ताच्या खुंडनावरून स्पष्ट आहे . पण र्तो

धमवकीर्तीप्रमाणे बौद्ध होर्ता असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. र्तथाहप, याबाबर्तीर्त ही गोष्ट लक्षणीय

आहे की अहभनवगुप्र्ताने त्याला भट्ट हे उपपद कोठे ही लावले ले नाही. त्यािा हनदे श फार र्तर श्रीशुंकुक
असाि केला आहे . यावरून र्तो अब्राह्मण असावा, कदाहिर्त बौद्धधमीही असण्यािी शक्यर्ता आहे .

कीर्चतधर : शाङ्गव दे वाने कीर्मर्तधराला नाट्यशास्त्रािा व्याख्यार्ता म्हटले आहे . पण र्ते बरोबर वाटर्त

नाही. अहभनवभारर्तीर्त कीर्मर्तधरािा र्तीन हठकाणी हनदे श केला आहे . (१) िौर्थया अध्यायार्तील शेवटच्या

श्लोकावरील व्याख्येर्त कीर्मर्तधरािे अशा र्तऱ्हे िे मर्त माुंडले आहे की लास्य, र्ताण्डव आहद नृत्तप्रकार
नाट्यािेि भेद होर्त. याच्या समथवनाथव नाटकार्तील पात्राुंनी करावयाच्या नृत्त-करणाुंच्या उपयोगािी काही

उदाहरणेही कीर्मर्तधराने हदली होर्ती. या हठकाणी त्याला कीर्मर्तधरािायव असे म्हटले आहे . (२) पूववरुंगाच्या
आरम्भ नावाच्या अुंगार्त वीणावादनाहवषयीच्या २९·९३-९४ वरील व्याख्येर्त कीर्मर्तधराच्या एका मर्तािा हनदे श

करून कीर्मर्तधरािायािा म्हणून एक श्लोक उद्धर्त
ृ केला आहे . (३) २९·१११ नुंर्तरच्या एका गद्यभागावर
टीका करर्ताना कीर्मर्तधराच्या मर्तािा उल्लेख करून अहभनवगुप्र्ताने पुढे असे म्हटले आहे की कीर्मर्तधराने

ज्यािा आगम म्हणून हनदे श केला आहे र्ते नस्न्दकेश्वरािे मर्त मी स्वर्तः पाहहले ले नाही, पण त्याच्या

(कीर्मर्तधराच्या) हवश्वासावर मी र्ते (नस्न्दकेश्वरािे) मर्त सुंक्षेपाने साुंगर्तो. र्ते सुंक्षेपाने माुंडण्यास दोनर्तीन
पाने आवश्यक झाली आहे र्त.

अहभनवभारर्तीर्त हनर्मदष्ट झाले लया कीर्मर्तधराच्या उल्लेखाुंवरून असे हदसर्ते की र्तो नाट्यशास्त्रावरील

टीकाकार नसून त्याने नृत्तावर स्वर्तुंत्र ग्रुंथरिना केली होर्ती. त्याने आपलया ग्रुंथार्त भरर्तािा अनु वाद केला
असावा, पण त्याला भरर्तािा टीकाकार ठरहवण्यास र्ते प्रमाण पुरेसे नाही. त्याला लावले ले आिायव हे

उपपदही त्यािे स्वर्तुंत्र ग्रुंथकर्तृवत्व दशवहवर्ते . उदाहरणाथव नाट्यावर स्वर्तुंत्र ग्रुंथ हलहहणाऱ्या कोहलाला
आहण सुंगीर्तावर स्वर्तुंत्र ग्रुंथरिना करणाऱ्या दहत्तल व हवशाहखल याुंना आिायव उपपद लावले आहे .

क:
भट्ट नायकाने नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती असे एक मर्त आहे . पण र्ते िूक आहे . (१)

नाट्यशास्त्राच्या मुंगलश्लोकािी (१·१) भट्ट नायककृर्त व्याख्या अहभनवभारर्तीर्त उद्धर्त
ृ केली आहे . पण र्ती

व्याख्या त्याच्या सहृदयदपवण नावाच्या स्वर्तुंत्र ग्रुंथार्त त्याने केली होर्ती असे अहभनवगुप्र्ताने र्ते थेि म्हटले

आहे . जर भट्ट नायकाने खरोखरि नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली असर्ती र्तर ही व्याख्या त्याच्या दु सऱ्या

एखाद्या ग्रुंथार्तून घेर्तली असलयािे म्हटले नसर्ते . (२) रससूत्रावरील व्याख्येर्त भट्ट नायकाच्या मर्तािा
उल्लेख करून त्यािे काही श्लोक उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. पण त्यावरून त्याने नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली
होर्ती असे हसद्ध होर्त नाही. ध्वहनहसद्धान्र्त अमान्य करणाऱ्या त्याच्या हृदयदपवण ग्रुंथार्त रसािे हववेिन

आवश्यकि होर्ते आहण र्ते थूनि अहभनवगुप्र्ताने र्ते उद्धर्त
ृ केले असणार यार्त शुंका नाही. (३) सत्ताहवसाव्या
अध्यायार्तील पहहलया श्लोकावर टीका करर्ताना भट्ट नायकाच्या मर्तािा दोनदा उल्लेख केला आहे . हसद्धी
अुंर्तर्तः शान्र्तरसद्वारा मोक्षाप्रर्त नेणारी या त्याच्या मर्ताच्या समथवनाथव त्यािे अडीि श्लोक उद्धर्त
ृ केले

आहे र्त. आहण हसद्धी नटािे अुंग असर्ते म्हणून नाट्यािे अुंग होर्ते या त्याच्या मर्तार्त जै हमनीिे अनु सरण
केवळ हदसून येर्ते असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . पण या हनदे शाुंवरूनही त्याने नाट्यशास्त्रावर टीका

हलहहली होर्ती असे प्रत्ययास येर्त नाही. (४) सोळाव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी काव्यलक्षणाुंवर हलहहर्ताना

अहभनवगुप्र्ताने भट्ट नायकािा दीड श्लोक उद्धर्त
ृ केला आहे . त्यार्त शास्त्र आहण आख्यान याुंहून हभन्न अशी
व्यापारप्रधान काव्यवाणी असर्ते असे म्हटले
नाट्यशास्त्रावरील

त्याच्या

टीकेर्तील

नाहीर्त.

आहे . हे श्लोक हृदयदपवण ग्रुंथार्तील असणार,
अहभनवगुप्र्ताने

भट्ट

नायकाच्या

मर्तािा

परामशव

ध्वन्वालोकलोिनामध्ये अहधक प्रमाणार्त घेर्तला आहे . भट्ट नायकािा काल ध्वहनकार आनन्दवधवनाच्या
नुंर्तरिा व अहभनवगुप्र्ताच्या थोडा अगोदरिा म्हणजे दहाव्या शर्तकािा पूवाधव अथवा मध्य असे मानर्तार्त.

टीक क र : अहभनवगुप्र्ताने सुंगीर्तावरील अध्यायाुंर्त अनेक जागी टीकाकारािे मर्त उद्धर्त
ृ करून र्ते

प्रायः त्याज्य ठरहवले आहे . हा शब्द एकविन व बहु विन ह्या दोन्ही विनाुंर्त वापरला आहे . बहु विन
आदराथी योजले ले हदसर्त नाही. हकत्येक हठकाणी उपाध्याय भट्ट र्तोर्ताच्या मर्तािा हनदे श करून

टीकाकाराच्या मर्तािे खुंडन केले आहे . सुंगीर्तहवषयक अध्यायाुंवरील टीकेर्त टीकाकारािा उल्लेख पुंिवीस

हठकाणी आहे र्तर इर्तरत्र र्तो फक्र्त र्तीनि हठकाणी आढळर्तो - सहाव्या अध्यायार्त दोनदा आहण
एकोणहवसाव्या अध्यायार्त एकदा. सहाव्या अध्यायार्त शृङ्गारानुंर्तर हास्य व करुण याुंिा क्रम का लागर्तो

यािे टीकाकाराने साुंहगर्तले ले कारण अग्राह्य ठरहवले आहे आहण ६·७१ मधील ‘सत्त्वसमुत्थम्’ वरून
टीकाकाराने काढले ला हनष्ट्कषव िुकीिा मानला आहे . एकोणहवसाव्या अध्यायाच्या हर्तसऱ्या श्लोकावरील
व्याख्येर्त प्रासहङ्गक वृत्त अनेक प्रकारिे असर्ते हे टीकाकारािे मर्त उपाध्याय (म्हणजे भट्ट र्तोर्त) याुंना मान्य

नसलयािे म्हटले आहे . हा टीकाकार हकवा (अनेक असलयास हे टीकाकार) कोण व त्याने सुंपूणव
नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती हकवा फक्र्त काही भागावर हे साुंगर्ता येण्यासारखे नाही.

याहशवाय अहभनवगुप्र्ताने शेकडो हठकाणी ‘अन्ये’ ‘केहित्’ या शब्दाुंनी पूवीच्या टीकाकाराुंिा उल्लेख

केला आहे . र्तसेि काही हठकाणी ‘वृद्धाः’ ‘हिरन्र्तनाः’ याुंच्या मर्तािाही हनदे श केला आहे . यावरून हे स्पष्ट
होर्ते की अहभनवगुप्र्ताच्या पूवी अनेकाुंनी नाट्यशास्त्रावर पूणवर्तया हकवा अुंशर्तः टीका हलहहलया होत्या. त्या
ग्रुंथभाुंडारापैकी सध्या काहीही उपलब्ध नाही. अहभनवभारर्तीसारखी हववेिक व पहरपूणव अशी टीका

उपलब्ध झालयामुळे पूवीच्या टीकाुंकडे अभ्यासकाुंिे दु लवक्ष होनन त्या लु प्र्त झालया असे समजर्ता
येण्यासारखे आहे .

अहभनवगुप्र्तानुंर्तर नाट्यशास्त्रावर कोणी टीका हलहहली असलयािे हदसर्त नाही. त्याच्या सवंकष

टीकेनुंर्तर दु सऱ्या टीकाकाराला नवीन काही साुंगण्यासारखे आहे असे वाटले नसावे. बाराव्या शर्तकाच्या

पूवाधार्त होनन गेलेलया नान्यदे वाने सरस्वर्तीहृदयालुं कार नावािा ग्रुंथ हलहहला आहे , त्याला भरर्तभाष्ट्य
हकवा भरर्तवार्मत्तक असेही म्हटले आहे . पण ही भरर्ताच्या नाट्यशास्त्रावर हलहहले ली टीका नाही.

अभ

गप्त :
भारर्तीय नाट्यशास्त्राच्या टीकाकाराुंर्त अहभनवगुप्र्तािे स्थान अहद्वर्तीय आहे . अगोदरच्या सवव टीका

आज नामशेष झालया आहे र्त व आर्ता फक्र्त त्यािीि अहभनवभारर्ती ही टीका उपलब्ध आहे हे ि केवळ ह्या

टीकेच्या महत्त्वािे गमक नाही. नाट्यशास्त्राुंर्तगवर्त हवहवध हवषयाुंच्या सवव अुंगोपाुंगाुंिे पहरपूणव हववेिन करून

अहभनवगुप्र्ताने जागजागी आपलया प्रहर्तभाशाली स्वर्तुंत्र प्रज्ञेिा प्रत्यय आणून हदलयामुळे त्याच्या ह्या टीकेला
असामान्य महत्त्व प्राप्र्त झाले आहे . र्ती टीका हलहहली गेलयानुंर्तर दु सरा कोणी नाट्यशास्त्रावर टीका
हलहहण्यास प्रवृत्त झाला नाही यार्त काहीि आियव वाटण्यासारखे नाही.

अहभनवगुप्र्तासुंबध
ुं ीिी माहहर्ती त्याच्याि ग्रुंथाुंर्तून बऱ्याि प्रमाणार्त हमळर्ते . र्तन्त्रालोक नावाच्या

ग्रुंथार्त त्याने म्हटले आहे की हवद्वानाुंिी खाण असले लया मध्यदे शार्तून अहत्रगुप्र्त नावाच्या सववशास्त्रपारुंगर्त

ब्राह्मणाला लहलर्ताहदत्य राजाने सन्मानपूववक काश्मीरला आणून आपलय नगरार्त हवर्तस्र्ता नदीच्या र्तीरी
त्याला एक रम्य घर बाुंधून हदले व काही जमीन जहाहगरीप्रमाणे हदली—
िःशे श स्त्रसद ां कल ध् दे शस्तव्स् न्नज त गण भ् धको िजन्
कोऽप् िंगप्त इ त

।

रुक्तगोिंिः

श स्त्र व्धधच थणकलोद्यदगस्त् गोिं: ॥
त थ ल लत दत् ो र ज स् कां पर
प्रण रभस त्क श् ीर ख् ां ह ल

त् ।
ूधथग ॥
(तन्िं लोक, ३७·३८-३९).

तव्स् न् कबेरपरच रु सत श
ां ौ ल–
स ां ख् दशथ

रूढप िंभ ग
ां े ।

ैतस्तरोध स

स

ष्ट् च े

र ज िजस् प रकव्पपतभू सांपत् ॥
(तन्िं लोक, ३७·५२).
त्यािप्रमाणे

अहभनवभारर्तीच्या

शेवटी

अहभनवगुप्र्ताने

आपलया

हपत्यािा

हनदे श

‘श्रीमध्यदे शभवहवप्रवराहत्रगुप्र्तवुंशोस्त्थर्तः’ ह्या शब्दाुंर्त केला आहे . परात्रीहशका-हववरण नावाच्या दु सऱ्या
एका ग्रन्थार्त अहत्रगुप्र्तािे मूळ स्थान अन्र्तवेदी होर्ते असे म्हटले आहे —
अन्त ेद्य

िंगप्त भध िः प्र प् ोत्पकत्त प्र

श्रीक श् ीर श्च
ां न्द्रचूड त र िःसांख् कैिः प

शत्प्र ग्रजन्

।

तोप न्तभ ग न् ॥
(पर िंी शक -

रण, २८०).

अन्र्तवेदी म्हणजे गुंगा व यमुना याुंिेमधील दु आबिा प्रदे श. ह्यालाि मध्यदे श असे म्हटले आहे हे

उघड आहे . र्ते व्हा अहभनवगुप्र्तािे घराणे मूळिे या प्रदे शार्तील असून र्ते लहलर्ताहदत्याच्या काळी काश्मीरार्त
येनन स्थायी झाले होर्ते हे स्पष्ट आहे . अन्र्तवेदीर्त त्या समयी कान्यकुब्ज (कनोज) येथे यशोवमा नावािा

हवद्वानाुंिा आश्रयदार्ता राजा राज्य करीर्त होर्ता. वाक्पहर्तराज, भवभूर्ती व इर्तर कवींना त्याच्या दरबारी
आश्रय होर्ता असे कलहणाच्या राजर्तराहङ्गणीर्त म्हटले आहे . अहत्रगुप्र्ताच्या हवद्वत्तेिी कदर सुद्धा
यशोवम्याकडू न केली गेली असण्यािा सुंभव आहे . कान्यकुब्जच्या ह्या यशोवमा राजािा युद्धार्त पराभव
काश्मीरच्या लहलर्ताहदत्य–मुक्र्तापीड राजाने केलयािा हनदे श राजर्तराहङ्गणीर्त आहे –
क

क्प तर जश्रीभ भूत्

जतो

ौ शो

दसे तिः ।

ा तद्गणस्त तबव्न्दत

॥ (४·१४४).

यशोवम्यािा पराभव झालयानुंर्तर कान्यकुब्जार्तील हवद्वानाुंना आश्रयाथव दु सरीकडे जावे लागले असण्यािी
शक्यर्ता आहे . लहलर्ताहदत्य हा सुद्धा हवद्वानाुंिा िहार्ता असलयामुळे त्याने कान्यकुब्जार्तील काही हवद्वानाुंना

काश्मीरार्त येनन स्थायी होण्यासाठी पािारण केले असलयास नवल नाही. अहत्रगुप्र्त हा अशा हवद्वानाुंपक
ै ी

एक होर्ता असे समजण्यास हरकर्त नाही. ही घटना इसवी सनाच्या आठव्या शर्तकाच्या प्रथमाधार्त झाली
असणार. कारण लहलर्ताहदत्यािा काल इ. स. ७२४ र्ते ७६० असा मानर्तार्त. र्ते व्हा अहभनवगुप्र्ताच्या सुमारे
अडीिशे वषे अगोदर त्यािे घराणे काश्मीरार्त येनन स्थायी झाले होर्ते असा हनष्ट्कषव हनघर्तो.

त्यानुंर्तर अहभनवगुप्र्ताने वराहगुप्र्त नावाच्या आपलया आजोबािा हनदे श करून हपर्ता नरहसहगुप्र्त

यािे वणवन पुढीलप्रमाणे केले आहे —

तस् त् जश्रखलके त ज े प्र सद्धश्रन्द्र द त ध णो रकसहगप्तिः ।
ां स थश स्त्ररस ज्ज शभ्र चत्तां
हे श्वरी पर लां करुते स् भव्क्तिः ॥
(तन्िं लोक, ३७·५४).
हपत्यािे नरहसहगुप्र्त हकवा नृहसहगुप्र्त हे नाव अन्यत्र ही अनेक हठकाणी हनर्मदष्ट झाले आहे . त्याला लोक

िुखलक या नावाने ओळखर्त ह्यािा सुद्धा दु सरीकडे हनदे श आहे . िुखल (हकवा िुखुलक) असे ही या
नावािे रूप आढळर्ते . उदाहरणाथव,

गरुभ् ोऽ प गरी स
ां ां क्तां श्रीचखल भध ।
न्दे त्कृतसांस्क रिः व्स्थतोऽव्स् ग लतग्रहिः ॥
(

ल ी ज

र्चत्तक, ५).

अहभनवगुप्र्ताच्या मार्तेिे नाव हवमला हकवा हवमलकला होर्ते असे र्तन्त्रालोकार्तील पहहलया श्लोकावरून
हदसून येर्ते—

लकल श्र

भ

सृ ि ह ज

ी

भ रतत श्च पञ्च खगप्तरु चजथ किः ।
तदभ
हृद

लस्फ रत भ
त्तर ृतकलां

सगथ

ां

सांस्फरत त् ॥
(तन्िं लोक, १·१).

यावर टीका करर्ताना जयरथाने म्हटले आहे ‘अस्य हह ग्रन्थकृर्तः श्रीनरहसहगुप्र्तहवमलाख्यौ हपर्तरौ इहर्त
गुरवः’. अहभनवभारर्तीच्या शेवटी असले लया समास्प्र्तश्लोकाुंमध्ये हपत्यािा हनदे श केलयानुंर्तर अहभनवगुप्र्ताने
स्वर्तःबद्दल पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे —
तस् त् जोऽ भ

गप्तपद भध ो

भट्टे न्दर जपदप स
ां प िं ूर्चतिः ।
स िप्रतोत द द धगम्
ेदां व् धत्त

ठ्य-

ृकत लघ थथपूणा ॥

श पर ज हे त ज

दकरुद्रसहस्त्रपू त

प्र रपर भध क श् ीरकध शभे
अ धगतजन्
रच त

तस्त

।

स तर ृतकरशेखरभव्क्तसव्क्ततो

ट्य ेद

ृकत लघ भ

गप्तभ रती ॥
(अन्त् श्लोक, २-३).

ह्या श्लोकाुंर्त अहभनवगुप्र्तािे जन्मस्थान व वसहर्तस्थान म्हणून हवर्तस्र्तानदीच्या काठी असले लया काश्मीरिी
राजधानी प्रवरपुर नगरािा हनदे श केला आहे .

र्तन्त्रालोकामध्ये योहगनीभू पुत्राच्या म्हणजे योहगनी मार्तेपासून जन्म पावले लया पुत्राच्या हठकाणी

हदसून येणाऱ्या हिन्हाुंिा उल्लेख केला आहे . त्यावर टीका करर्ताना जयरथाने म्हटले आहे की ही सवव हिन्हे

खु द्द अहभनवगुप्र्ताच्या हठकाणी हवद्यमान होर्ती हे प्रहसद्ध आहे ‘समस्र्तुं िेदुं हिह्नजार्तमस्स्मन्नेव ग्रन्थकारे

प्रादु रभूहदहर्त प्रहसहद्धः’. र्ते व्हा महे श्वरभक्र्त हपर्ता व योहगनी मार्ता याुंिे अपत्य म्हणजे अहभनवगुप्र्त. सवव
दृष्टींनी अनन्यसाधारण असले लया त्याच्या व्यस्क्र्तमत्त्वािी काहीशी उपपत्ती यार्त सापडण्यासारखी आहे असे
म्हटलयास वावगे होणार नाही.

अहभनवगुप्र्ताला मार्तृसुख फार हदवस लाभले नाही. त्याच्या बालपणीि त्यािी मार्ता इहलोक

सोडू न गेली होर्ती असे त्याने र्तन्त्रालोकार्त म्हटले आहे –‘मार्ता व्ययूयुजदमुुं हकल बालय एव’. पण मार्ते च्या
दे हावसानानुंर्तर थोड्याि हदवसाुंनी त्याला हपत्याच्या छत्रालाही मुकावे लागले . पत्नीहवयोगाने व्यहथर्त

झाले लया नरहसहगुप्र्ताला वैराग्य उत्पन्न होनन त्याने ऐन र्तारुण्यार्त सुंसारार्तून हनवृत्त होनन गृहत्याग

केला. अशा रीर्तीने अहभनवगुप्र्त लहानपणीि मार्ताहपत्याच्या स्नेहाला पारखा झाला होर्ता. अहभनवभारर्तीर्त
एके हठकाणी (६·३९ वरील हववृर्तीर्त) त्याने वामनगुप्र्त नावाच्या आपलया एका िुलत्यािा हनदे श करून

हास्याभासािे उदाहरण म्हणून त्यािा एक श्लोक उद्धर्त
ृ केला आहे . दु सरीकडे त्याने आपलया पाि
िुलर्तभावाुंिा नामहनदे श केला आहे . असे समजण्यास हरकर्त नाही की एकत्र कुटु ुं बपद्धर्ती असलयामुळे
अहभनवगुप्र्त पोरका झाला असर्ताही त्यािे सुंगोपन िुलर्तभावाुंच्या समवेर्ति झाले असावे.

र्तन्त्रालोकामध्ये म्हटले आहे की योहगनीभू पुत्रार्त रुद्रशक्र्ती वास करीर्त असर्ते आहण हर्तिी बाह्य

हिन्हे पुढीलप्रमाणे हदसून येर्तार्त : (१) रुद्रावर सुहनिल अशी भक्र्ती, (२) र्तात्काल प्रत्यय आणून दे णारी

अशी मुंत्रशक्र्ती, (३) सववर्तत्त्ववहशत्व म्हणजे सवव र्तत्त्वाुंवर प्रभुत्व, (४) कोणत्याही अुंगीकृर्त कायार्त

हसहद्धप्राप्र्ती, (५) मनोहारी कहवत्वशक्र्ती, आहण (६) सवव शास्त्राुंिा अथव सहजरीत्या जाणण्यािी क्षमर्ता.
स्वर्तः अहभनवगुप्र्त योहगनीभू पुत्र आहे असा समज होर्ता. यािा अथव त्याच्या हठकाणी ही हिन्हे हदसून आली
होर्ती हे उघड आहे . महे शावरील आपलया भक्र्तीहवषयी त्याने स्वर्तःि असे म्हटले आहे की या भक्र्तीने

त्याला इर्तकी मोहहनी घार्तली की हर्तच्याशी र्तन्मय होनन त्याने लौहकक आिारािी पवा केली नाही आहण
हर्तच्यासाठी त्याने गुरुगृही दासत्व स्वीकारले —

पिं स शधदगह े कृतसांप्र श
े स्तकाणथ ोर्च पृ त लपू त चत्तिः ।
स हत् स न्द्ररसभोगपरो हे शभक्त्

स्

स तन्

ग्र
ां हणद थद
ीभू

गृहीतिः ॥

लोक तथ ी-

जीगणत्क

प के लां प िः ।

तदी सांभोग

ृद्ध े पर

करो त द स् ां गरु ेश् स स्

॥
(तन्िं लोक, ३७·५८-५९).

पण अहभनवगुप्र्ताने गुरुगृही दास्य पत्करले र्ते केवळ रुद्रावरील भक्र्ती वृहद्धगर्त व्हावी यासाठी

नाही. त्यावेळी अस्स्र्तत्वार्त असले लया सवव शास्त्रोपशास्त्राुंिे सुंपूणव ज्ञान प्राप्र्त करून घेण्याच्या लालसेनेही
त्याने अनेक गुरूुंिे हशष्ट्यत्व पत्करले . असे कोठले ही शास्त्र हकवा मर्त नव्हर्ते की जे पूणवर्तया जाणून घेण्यािी

त्याला उत्कट इच्छा नव्हर्ती. आहण प्रत्येक हवद्येच्या बाबर्तीर्त सवाहधक अहधकारी गुरूिा शोध करून – मग
र्तो गुरू काश्मीरार्तील असो की काश्मीरबाहे रिा – त्याच्याजवळ त्या हवद्येिे अध्ययन करावयािे असा

त्यािा कटाक्ष होर्ता. व्याकरण, न्याय, वेदान्र्तार्तील अनेक सुंप्रदाय, द्वै र्त व अद्वै र्त र्तन्त्रशास्त्र, द्वै र्तवादी शैव
मर्त, अद्वै र्त प्रत्यहभज्ञा अथवा हत्रकदशवन, आहव र्त अथवा जैनमर्त, बौद्धमर्त, ध्वहन-हसद्धान्र्त, नाट्यशास्त्र
इत्यादी अनेक ज्ञानशाखाुंिे अध्ययन त्या त्या शाखेर्तील अहधकारी गुरूजवळ त्याने केले होर्ते . अशा एकुंदर
वीस गुरूुंिा त्याने भस्क्र्तपूववक नामहनदे श केला आहे . त्यापैकी र्तन्त्रशास्त्रािे गुरू कौलमर्तानुयायी

जालुं धरपीठािे शुंभन
ु ाथ, ब्रह्महवद्येिे गुरू भूहर्तराज, प्रत्यहभज्ञादशवनािे गुरू लक्ष्मणगुप्र्त, ध्वहनहसद्धान्र्तािे
गुरू भट्ट इन्दु राज व नाट्यशास्त्रािे गुरू भट्ट र्तोर्त याुंच्याहवषयी त्याने अत्युंर्त गौरवािे उद्गार काढले आहे र्त.

अहभनवभारर्तीर्त व ध्वन्यालोकलोिनार्त भट्ट इन्दु राज व भट्ट र्तोर्त याुंिा अनेकवार हनदे श केले ला आढळर्तो.
त्या

प्रत्येक

हठकाणी

त्यािा

त्याुंच्याहवषयीिा

परमादर

अहभव्यक्र्त

होर्तो.

‘शु द्धसारस्वर्तप्रवाहपहवत्रसकलवाङ्मयमहाणववपूणवभावसुंपादनहद्वजराजस्येन्दु राजस्य’

उदाहरणाथव,

(६·३१

वर),

‘सहद्वप्रर्तोर्तवदनोहदर्तनाट्यवेदर्तत्त्वाथवम्’ (प्रारुंभीिे श्लोक, ४) इत्यादी. भट्ट इन्दु राजाने अनेक प्रकारिी
काव्यरिना केली होर्ती असे हदसर्ते . अहभनवभारर्तीर्त त्यािे पुष्ट्कळ श्लोक उदाहरणादाखल उद्धर्त
ृ केले

आहे र्त. भट्ट र्तोर्ताने काव्यकौर्तुक नावािा ग्रुंथ हलहहला होर्ता व त्यावर अहभनवगुप्र्तानेि हववरण नावािी

टीका हलहहली होर्ती. पण र्तो ग्रुंथ व र्ती टीका दोन्हीही सध्या उपलब्ध नाहीर्त. अहभनवभारर्तीर्त

काव्यकौर्तुकार्तील काही श्लोक उद्धर्त
ृ केले ले आढळर्तार्त. भट्ट र्तोर्तािा त्याच्या नावाने हकवा उपाध्याय या
हनदे शाने नाट्यशास्त्रावरील या टीकेर्त अनेक हठकाणी उल्लेख व्हावा हे स्वाभाहवकि आहे .
रुद्रािी भक्र्ती, योगािी हसद्धी आहण ज्ञानािी उपासना याुंर्ति सवव आयुष्ट्य वेिण्यािे ठरहवलयामुळे

अहभनवगुप्र्त सुंसारार्त न पडर्ता आजन्म ब्रह्मिारी राहहला. ईश्वरप्रत्यहभज्ञाहववृहर्तहवमर्मशनीच्या शेवटच्या
श्लोकाुंर्त त्याने स्वर्तःबद्दल म्हटले आहे —

तज्जन् दे हपदभ क्पद क्

सांस्क रसांस्कृत तिः पर े शशक्ते िः ।

स र्थ त
थ िः श पद म्बजभव्क्तभ गी द र त् जप्रभृ तबन्धकथ

प्तिः ॥
(अन्त्य श्लोक २).

पत्नी, अपत्ये वगैरे नात्याुंिी गोष्ट सुद्धा त्याच्यापयंर्त पोिली नाही या उद्गारार्त हवषण्णर्ते िी काही छटा
आहे असे समजण्यािे मुळीि कारण नाही.

प्रत्यहभज्ञा हकवा हत्रक या अद्वै र्त शैव दशवनावर दृढ श्रद्धा ठे वन
ू र्तन्त्रशास्त्रानु सार साधनेिे अनु ष्ठान

केलयाने अहभनवगुप्र्ताला हशवस्वरूपी एकरूप झालयािा साक्षात्कार झाला होर्ता. र्तन्त्रालोकाुंमध्ये त्याने
म्हटले आहे —

इ त ज्ञे सतत्त् ां दश् त
थ े तव्च्छ ञ
स् सां त्सत्तकथप तश स्त्र िंक

।
त् ॥ (१·१०६).

यार्तील स्वसुंहवत् म्हणजे स्वर्तःला आले ली साक्षात् अनु भर्त
ू ी. र्तसेि ईश्वरप्रत्यहभज्ञाहवमर्मशनीच्या शेवटी

त्याने असे म्हटले आहे की हशवाशी एकरूप होणे कोणालाही सुलभ व्हावे म्हणून त्याने हा सोपा मागव
उपलब्ध करून हदला आहे —

इकत प्रक टतो

सघट ए

ह गरु भरुच् ते स्
तदिं
भ व्

दधत्पदां भ
श त

ी

गो

ो

श दृ िश स्त्रे
कतृथत
श

त्

थ ।
ो

शन् सध् त ॥ (४·४·१).

आपलयाला स्वर्तःला अशी हसद्धी प्राप्र्त झाली आहे अशी त्यािी धारणा होर्ती हे उघड आहे .
काश्मीरार्त श्रीनगरपासून दहाबारा मैलाुंवर असले लया एका पववर्तावर भैरव-कन्दरा नावािी एक

मोठी गुहा आहे . र्ते थील आसपासच्या लोकाुंर्त आजही अशी प्रहसद्धी आहे की अहभनवगुप्र्त आपलया बाराशे
हशष्ट्याुंसह ह्या गुहेर्त भैरवस्र्तोत्र म्हणर्त आर्त गेला र्तो पुन्हा बाहे र आलाि नाही. ह्या लोकोक्र्तीर्त र्तर्थयािा

अुंश एवढाि असण्यािा सुंभव आहे की अहभनवगुप्र्त योगसाधनेसाठी या गुहेर्त येर्त असावा व त्याने र्ते थेि
समाधी घेर्तली असावी. त्यािे असुंख्य हशष्ट्यही त्याच्या समाधीच्या दशवनाथव र्ते थे जानन त्या हवस्र्तीणव गुहेर्त
बराि वेळ काढीर्त असण्यािी शक्यर्ताही गृहीर्त धरावयास हरकर्त नाही.

अभ

गप्त ची ग्रांथसांपद :
अहभनवगुप्र्ताने अहवरर्त ज्ञानोपासना केली र्ती केवळ स्वर्तःसाठी नव्हर्ती. इर्तराुंनाही र्ते ज्ञान

सुलभर्ते ने प्राप्र्त व्हावे या उद्देशाने त्याने प्रिुंड ग्रुंथरिना केली. प्रत्यहभज्ञा-शास्त्र लोकाुंना सुगम होनन र्ते

महे श्वरहसद्धी प्राप्र्त करण्यास समथव व्हावेर्त या उद्देशाने हवमर्मशनी हलहहली असलयािे त्यािे विन वर उद्धर्त
ृ
केले ि आहे . र्तसेि अहभनवभारर्तीर्त दहाव्या अध्यायाच्या शेवटी त्याने म्हटले आहे की हशवाच्या स्मरणाने
र्तो स्वर्तः जरी कृर्ताथव झाला होर्ता र्तरी इर्तराुंच्या साठी त्याने ही टीका हलहहली –
इत्थां दश

ध्

ां व् चिे च स सतिः ।

श स् ृां तकृत थोऽ प पर थं चखल त् जिः ॥
त्यािे अनेक हशष्ट्य होर्ते. त्याुंना त्याने स्वमुखाने ज्ञानदान केले असणारि. पण त्याहशवाय इर्तर सवांनाही
आपलया ज्ञानािा लाभ व्हावा या उद्देशाने त्याने ग्रुंथाुंिी रिना केली.

अहभनवगुप्र्ताने हलहहले लया लहानमोठ्या ग्रुंथाुंिी सुंख्या िाळीसच्या आसपास आहे . त्याुंिे

सामान्यपणे िार हवभाग करर्ता येर्तील :

(१) र्तन्त्रशास्त्रावरील ग्रुंथ. याुंर्त प्रमुख र्तन्त्रालोक नावािा प्रिुंड ग्रुंथ आहे . यािी एकुंदर ३७

आहह्नके असून र्ती जयरथाच्या टीकेसह प्रकाहशर्त झाली आहे र्त. अद्वै र्तवादी र्तन्त्रे एकूण िौसष्ट आहे र्त. त्या

सवांिे–हवशेषर्तः कुलप्रहक्रया व र्तन्त्रप्रहक्रया याुंिे–हवस्र्तृर्त हववेिन करण्याच्या उद्देशाने हा ग्रुंथ हलहहला
आहे . र्तन्त्रालोकालाि सुंहक्षप्र्त रूप दे नन अहभनवगुप्र्ताने र्तन्त्रसार नावािा ग्रुंथ हलहहला व पुढे त्यािाही

सुंक्षेप करून र्तन्त्रवटधाहनका नावाच्या लहान ग्रुंथािी रिना केली. र्तन्त्रोच्चय नावािा एक मध्यम स्वरूपािा
सुंक्षेप अद्याप अप्रकाहशर्त आहे .

र्तन्त्रालोक हलहहण्याच्या अगोदर अहभनवगुप्र्ताने र्तन्त्रशास्त्रावरील दोन प्रािीन ग्रुंथाुंवर

हववरणात्मक टीका हलहहलया होत्या, एक परात्रीहशकाहववरण आहण दु सरी माहलनीहवजयवार्मत्तक.

परात्रीहशका हा यामलर्तुंत्राुंर्तगवर्त रुद्रर्तन्त्रािा अुंहर्तम भाग. यावर काही िाुंगलया टीका होत्या, पण इर्तर
टीका अज्ञ माणसाुंनी हलहहलयामुळे त्याने हे हववरण केले आहे असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . त्रीहशका

म्हणजे इच्छा, ज्ञान आहण हक्रया ह्या र्तीन शक्र्तींिी ईहशका असे साुंगून अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की ह्या
शब्दािे हत्रहशका असेही रूप आढळर्ते , पण त्यािा हत्रशत् म्हणजे र्तीसशी काही सुंबध
ुं नाही.
माहलनीहवजयवार्मर्तक हा र्तन्त्रशास्त्रावरील दु सरा व्याख्यारूप ग्रुंथ होय. माहलनीहवजयर्तन्त्र हा एक प्रिुंड

ग्रुंथ असला पाहहजे. त्यािे दोनि अध्याय प्रहसद्ध झाले असून अहभनवगुप्र्तािे वार्मत्तक त्यार्तील एका
श्लोकावरि हलहहले ले आढळर्ते . त्यार्त ह्या र्तन्त्राच्या अठराव्या अध्यायावरील टीकेर्त करावयाच्या
असले लया हववेिनािा हनदे श आढळर्तो.

(२) दु सऱ्या प्रकारिे अहभनवगुप्र्तािे ग्रुंथ अद्वै र्त शैव दशवन अथवा प्रत्यहभज्ञा शास्त्रािे हववरण

करणारे आहे र्त. ह्या दशवनािा सुंस्थापक सोमानन्द असून त्याने हलहहले ला हशवदृहष्ट नावािा ग्रुंथ या

शास्त्रािा मूलग्रुंथ मानला जार्तो. सोमानन्दािा हशष्ट्य व उदयाकरािा पुत्र उत्पल ह्याने १९० काहरका
असले ला ईश्वरप्रत्यहभज्ञासूत्र नावािा ग्रुंथ हलहू न त्यावर स्वर्तःि वृहत्त हलहहली होर्ती. उत्पल हा

अहभनवगुप्र्तािा परम गुरू म्हणजे त्यािा या शास्त्रार्तील गुरू जो लक्ष्मणगुप्र्त त्यािा गुरू. अहभनवगुप्र्ताने

ईश्वरप्रत्यहभज्ञासूत्रावर ईश्वरप्रत्यहभज्ञाहवमार्मशनी नावािी टीका हलहहली आहण त्याहशवाय उत्पलाच्या

वृत्तीवर ईश्वरप्रत्यहभज्ञाहववृहर्तहवमर्मशनी नावािी मोठी टीका हलहहली. उत्पलािी वृहत्त आर्ता उपलब्ध नाही.
अहभनवगुप्र्तािी हववृहर्तहवमर्मशनी उपलब्ध आहे . सूत्रावरील हवमर्मशनीला लघ्वी हवमर्मशनी अथवा लघुवृहत्त

आहण वृत्तीवरील हवमर्मशनीला बृहर्ती हवमर्मशनी अथबा बृहर्ती वृहत्त असेही म्हणर्तार्त. हवमर्मशनीच्या शेवटी

प्रत्यहभज्ञाशास्त्र हशवस्वरूपी एकरूप होण्यािा सुलभ मागव होय असे म्हटले असून जार्त वगैरेिी त्यार्त

आडकाठी नसलयामुळे र्तो सवांना उपकारक आहे असा हनवाळा हदला आहे – ‘नात्र जात्याद्यपेक्षा
काहिहदहर्त सवोपकाहरत्वमुक्र्तम्?.

परमाथवसार नावािा एकशे पाि आया असले ला ग्रुंथ अहभनवगुप्र्ताने शैव दशवनाच्या हसद्धान्र्ताुंिे

थोडक्यार्त हववरण करण्यासाठी हलहहला आहे . त्याहशवाय त्याने भगवद्गीर्ते वर भगवद्गीर्ताथवसुंग्रह नावािी

टीका हलहहली. ही टीका भट्ट इन्दु राजाजवळ अध्ययन केलयानुंर्तर हलहहली असे त्याने म्हटले आहे . शैव

सुंप्रदायािे लोक कृष्ट्णाला हत्रकहसद्धान्र्तािा आिायव मानर्तार्त. साहहजकि अहभनवगुप्र्तािी ही टीका शैव
दृहष्टकोणार्तून हलहहली गेली आहे .

(३) हर्तसऱ्या प्रकारिे ग्रुंथ साहहत्य व साहहत्यशास्त्र याुंशी सुंबद्ध आहे र्त. आनन्दवधवनाच्या

ध्वन्यालोकावर हलहहले ली लोिन नावािी टीका आहण भरर्ताच्या नाट्यशास्त्रावर हलहहले ली अहभनवभारर्ती
नावािी हववृहर्त हे अहभनवगुप्र्तािे दोन ग्रुंथ सुंस्कृर्त पुंहडर्ताुंस सुपहरहिर्त आहे र्त. ह्या दोहोंपैकी
ध्वन्यालोकलोिन हा ग्रुंथ अगोदर हलहहला गेला. कारण त्यािा उल्लेख अहभनवभारर्तीर्त पुढीलप्रमाणे केला
आहे

–

‘स्वशब्दानहभधे यत्वुं

हह

रसादीनाुं

ध्वहनकाराहदहभदव र्मशर्तम्

।

र्तच्च

मदीयादे व

र्तहद्ववरणात्सहृदयालोकलोिनादवधारणीयम् ।’ (अध्याय ७, प्रारुंभ). आनन्दवधवनाने प्रस्थाहपर्त केले लया
ध्वहनहसद्धाुंर्तावर बरे ि आक्षेप घेर्तले गेले. अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदर भट्ट नायकाने आपलया हृदयदपवण

नावाच्या (सध्या उपलब्ध नसले लया) ग्रुंथार्त या हसद्धाुंर्तावर जे आक्षे प घेर्तले होर्ते त्याुंिे हनराकरण करून
अहभनवगुप्र्ताने आपले गुरू भट्ट इन्दु राज याुंच्या हशकवणीप्रमाणे ध्वहनहसद्धाुंर्तािी रसहसद्धाुंर्ताशी अहधक
पक्की व सवंकष साुंगड घालू न त्या हसद्धाुंर्ताला सववमान्यर्ता प्राप्र्त करून हदली. त्याच्यानुंर्तर महहमभट्टाने

आपलया व्यस्क्र्तहववेक नावाच्या ग्रुंथार्त ध्वहनहसद्धाुंर्तािे जोरदार खुंडन करण्यािा यत्न केला. परुंर्तु
हवद्वत्तापूणव व र्तकवशुद्ध रीर्तीने हलहहले ला असा र्तो ग्रुंथ असला र्तरी नुंर्तरच्या काळार्त त्यािी उपेक्षा झाली व
आहभनवगुप्र्ताने लोिनार्त जोरदार मुंडन केले ला ध्वहनवादि पुढे मान्यर्ता पावला.
अहभनवभारर्तीबद्दल पुढे हवस्र्ताराने हववेिन करण्यार्त येईल.
घटकपवरकुलक नावाच्या लहानशा प्रेमहवषयक काव्यावर अहभनवगुप्र्ताने हववृहर्त हलहहली आहे . हे

काव्य काहलदासकृर्त असलयािे साुंगण्यार्त येर्ते असे त्याने म्हटले आहे . पण हे काव्य सुुंदर असले र्तरी र्ते
काहलदासाने हलहहले आहे असे आर्ता कोणी मानीर्त नाही.

(४) िवर्थया प्रकारार्त अनेक लहान लहान रिनाुंिा समावेश होर्तो. त्याुंपक
ै ी काही स्र्तोत्रे आहे र्त –

क्रमस्र्तोत्र, भैरवस्र्तोत्र, दे हस्थदे वर्तािक्रस्र्तोत्र आहण अनुभवहनवेदन. इर्तर रिना शैव हसद्धाुंर्तावर प्रकाश

टाकण्याच्या उद्देशाने केलया आहे र्त – बोधपिदहशका, अनु त्तराहष्टका, परमाथवद्वादहशका, परमाथवििा आहण
महोपदे शहवशहर्तक. या हवहवध रिनाुंर्त कमीर्त कमी फक्र्त िार व जास्र्तीर्त जास्र्त र्तीस श्लोक आहे र्त.

उपलब्ध झाले लया ह्या प्रकाहशर्त वा अप्रकाहशर्त ग्रुंथाुंहशवाय इर्तर अनेक ग्रुंथाुंिे हनदे श

अहभनवगुप्र्ताने स्वर्तः आपलया ग्रुंथाुंर्तून केले आहे र्त. र्ते अद्याप उपलब्ध झाले ले नाहीर्त. भट्ट र्तोर्ताने
हलहहले लया काव्यकौर्तुक नावाच्या साहहत्यशास्त्रहवषयक ग्रुंथावर अहभनवगुप्र्ताने हववरण नावािी टीका

हलहहली होर्ती. हर्तिा उल्लेख त्याने ध्वन्यालोकलोिनार्त केला आहे . शैव हसद्धान्र्तावरील सोमानन्दािा ग्रुंथ
हशवदृहष्ट नावािा आहे , त्यावर हशवदृष्ट्ट्या लोिन नावािी टीका त्याने हलहहली होर्ती यािा उल्लेख
परात्रीहशकाहववरणमध्ये आढळर्तो. याहशवाय आणखी अकरा ग्रुंथाुंिे उल्लेख आढळर्तार्त. र्ते ही प्रायः
टीकेच्याि स्वरूपािे असून बहु र्तेकाुंिे हवषय र्तन्त्रशास्त्र हकवा हसद्धान्र्त याुंच्याशी हनगहडर्त आहे र्त.

अहभनवगुप्र्ताच्या ह्या ग्रुंथाुंवरून त्याच्या िर्तुरस्र बुद्धीिा व प्रकाुंड पाुंहडत्यािा प्रत्यय आलयाहशवाय

राहार्त नाही.

अभ

गप्त च क ल :
अहभनवगुप्र्तािा काल ठरहवणे कहठण नाही. त्याने र्तीन ग्रुंथाुंर्त त्याुंच्या ले खनकालािा हनदे श केला

आहे . क्रमस्र्तोत्रािी रिना सुंवत् ६६ मध्ये केली असे म्हटले आहे —
ट् ि

के

भ

गप्ते

े

म्

सते ऽह

।

गथशी े स्ततिः श िः ॥

भैरवस्र्तोत्रािी रिना सुंवत् ६८ मध्ये केली असलयािे म्हटले आहे —

आहण ईश्वरप्रत्यहभज्ञाहववृहर्तहवमर्मशनीर्त र्ते हववरण सुंवत् ९० मध्ये कहलयुुंगाच्या ४११५ व्या वषी हलहू न पूणव
झाले असे म्हटले आहे .

इत

तत े ऽव्स् न् त्सरे ऽन्त् े ग श
ां े

जग त
व्

हतबोध ीश्वरप्रत् भञ ां

ृणत प रपू णां प्रे रतिः शम्भप दै िः ॥ (अन्त् श्लोक, १५).

ज्या सुंवर्तार्त ही वषे हदली आहे र्त र्तो काश्मीरिा प्रहसद्ध सप्र्तर्मष सुंवत् होय. हा सुंवत् कहलयुगाुंच्या

प्रारुंभानुंर्तर पुंिवीस वषानी सुरू झाला असे मानर्तार्त. कहलयुगािा प्रारुंभ इ. स. पूवव ३१०१ साली झाला.
र्ते व्हा ह्या हवमर्मशनीिी रिना ४११५–३१०१=१०१४ ह्या इसवी सनाच्या साली झाली असे ठरर्ते . सप्र्तर्मष

सुंवत् ९० म्हणजे वस्र्तुर्तः ४०९० (४११५–२५) होय, कारण सहस्र व शर्त स्थानाुंिे अुंक गाळण्यािी प्रथा

आहे . र्तदनुसार क्रमस्र्तोत्रािा रिनाकाल ६६ म्हणजे ४०६६ सप्र्तर्मष सुंवत् होय, म्हणजेि इसवी सनािे ९९०
(४०६६–३१०१+२५) साल असे हसद्ध होर्ते . र्तसेि भैरवस्र्तोत्रािा रिनाकाळ ६८ म्हणजे इ. स. ९९२ असे

ठरर्ते . यावरून आहभनवगुप्र्तािी ग्रुंथरिना इ. स. ९९० च्या अगोदर सुरू होनन कमीर्त कमी १०१४

पयंर्तच्या काळार्त केली गेली हे उघड होर्ते . र्तन्त्रशास्त्रावरील काही हलखाण स्र्तोत्राुंच्या अगोदर हलहहले

गेले असण्यािा सुंभव असलयामुळे अहभनवगुप्र्ताने ले खनाला सुरुवार्त इ. स. ९८० च्या सुमारास केली
असावी व त्याच्या २० । २५ वषे अगोदर त्यािा जन्म झाला असावा असे समजण्यास हरकर्त नाही. क्षेमेन्द्राने
बृहत्कथामञ्जरीर्त आहण भारर्तमञ्जरीर्त असे म्हटले आहे की त्याने साहहत्यािे अध्ययन अहभनवगुप्र्तापाशी

केले होर्ते . क्षेमेन्द्रािी साहहत्यहनर्ममर्ती इ. स. १०४० च्या आसपास सुरू झाली असे हदसर्ते . अहभनवगुप्र्तािे
आयुमान र्ते थपावेर्तो असणे असुंभाव्य नाही. सामान्यपणे असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे की अहभनवगुप्र्तािे

ग्रुंथ इसवी सनाच्या दहाव्या शर्तकािा शेवटिा िरण व अकराव्या शर्तकािा पहहला िरण ह्या कालावधीर्त
हलहहले गेले.

अभ

भ रती :
नाट्यशास्त्रावर अहभनवभारर्ती नावािी टीका हलहहण्यािे प्रवृहत्तहनहमत्त अहभनवगुप्र्ताने प्रारुंभी

पुढील शब्दाुंर्त साुंहगर्तले आहे -

स िप्रतोत द ो दत ठ्य द
े तत्त् थथ र्चथज
हे श्वर भ
सां िप्त ृ त्त

व्छछत स द्ध हे तोिः ।
गप्तपदप्र तष्ठिः
ध

शदीकरो त ॥

म्हणजे नाट्यशास्त्राच्या र्तत्त्वाुंिे पहरपूणव अध्ययन अहभनवगुप्र्ताने या शास्रार्तील गुरू भट्ट र्तोर्त यािेपाशी केले

होर्ते, हे ज्याुंना अवगर्त होर्ते अशा अनेकजणाुंनी हवनुंर्ती केलयावरून त्याने ही सुंहक्षप्र्त वृहत्त हलहू न गुरूपासून
हमळाले ला हा ठे वा सवांना उपलब्ध करून हदला. हे अर्मथजन कोण हे त्याने स्पष्ट केले ले नाही. आिायव

हवश्वेश्वर याुंनी असे सुिहवले आहे की हे दहक्षण भारर्तीय असावेर्त, कारण अहभनवभारर्तीिी हस्र्तहलहखर्ते

दहक्षण भारर्तार्ति उपलब्ध झाली आहे र्त आहण दहक्षण भारर्तार्ति भरर्त-प्रणीर्त नाट्यािे शास्त्रशुद्ध अध्ययन व
सुंगोपन झाले हे हिदुं बरम् येथील नटराजमुंहदराच्या गोपुरद्वाराुंवर खोदले लया १०८ करणाुंच्या प्रहर्तमाुंवरून
स्पष्ट आहे . अहभनवगुप्र्ताला हवनुंर्ती करणाराुंर्त कोणी दहक्षण भारर्तीय असण्यािी शक्यर्ता नाकारर्ता येणार
नाहीं. र्तथाहप, त्याुंमध्ये प्रामुख्याने त्यािे काश्मीरमधील हशष्ट्य असण्यािाि अहधक सुंभव आहे . इर्तर काही
ग्रुंथ हलहहण्यास प्रवृत्त करणारे म्हणून ज्या मन्द्र, कणव प्रभृर्ती हशष्ट्याुंिा हनदे श आहे र्ते काश्मीरीि होर्ते .

नाट्यशास्त्रावर पूवीच्या टीका असमाधानकारक वाटू न भट्ट र्तोर्ताने नाट्यशास्त्र नवीन प्रकारे

समजानन साुंहगर्तले होर्ते , र्ती त्यािी व्याख्या सवांना उपलब्ध करून दे ण्याच्या उद्देशाने अहभनवभारर्ती
हलहहली असे वरील श्लोकार्त म्हटले आहे . ही टीका भट्ट र्तोर्ताच्या हशकवणुकीला अनु सरून आहे असे
शेवटी सुद्धा म्हटले आहे –

सहद्वप्रर्तोर्तवदनादहधगम्य नाट्य–
वेदुं व्यधत्त हववृहर्त लघुमथवपूणाम् ।

त्यािप्रमाणे अहभनवभारर्तीर्त हठकहठकाणी भट्ट र्तोर्ताच्या मर्ताुंिा हनदे श केला आहे . अनेक जागी त्यािा

उल्लेख केवळ उपाध्यायाः या शब्दार्त केला आहे . क्वहिर्त (उदा॰ २१·८२ वर) अहभनवगुप्र्ताने केले ली

व्याख्या उपाध्यायािी म्हणून उद्धर्त
ृ केले लया व्याख्येहून हभन्न स्वरूपािी असली र्तरी सामान्यर्तः

उपाध्यायािी उद्धर्त
ृ केले ली मर्ते इर्तराुंिी मर्ते खोडू न काढण्याच्या कामीि उपयोगास आली आहे र्त.
सहाव्या अध्यायार्तील रससूत्रावरील श्रीशुंकुकाच्या व्याख्येिे हवस्र्तारपूववक खुंडन उपाध्यायाने म्हणजे भट्ट
र्तोर्ताने केले असलयािे म्हटले आहे . हा व इर्तरही अनेक हनदे श भट्ट र्तोर्तकृर्त कोठलयाही ग्रुंथाुंर्तील मर्ताुंना

उद्देशून केले ले नसून त्याने केले लया र्तोंडी हववरणाला अनु लक्षून केले आहे र्त हे उघड आहे . पण िारपाि

हठकाणी काव्यकौर्तुक नावाच्या त्याच्या ग्रुंथािा हनदे श करून त्यार्तील श्लोक उद्धर्त
ृ केले आहे र्त.
अहभनवभारर्तीिी रिना भट्ट र्तोर्ताच्या हववरणाच्या आधारे केली आहे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे .
र्तथाहप अनेक जागी त्याच्या स्वर्तुंत्र प्रज्ञेिा आहवष्ट्कार झाला असलयािाही सुंभव आहे .
अभ

भ रतीची हस्त ल खते

तचे प्रक श :

अहभनवभारर्तीिी हस्र्तहलहखर्ते दु र्ममळ आहे र्त. १९१५ पयंर्त र्तर र्ती अुंधारार्ति होर्ती. त्या सुमारास

श्री रामकृष्ट्ण कवींच्या नेर्तृत्वाखालील शोधसहमर्तीला मलबार हजलह्यार्त र्तीन हनरहनराळ्या पुंहडर्ताुंकडे

मलयाळी हलपीर्त हलहहले लया हस्र्तहलहखर्तािे र्तीन अुंश हमळाले . हे हर्तन्ही भाग हमळू न प्रारुंभापासून ३१ व्या
अध्यायापयंर्तच्या टीकेिा एक सलग गट असले ला आढळू न आला. त्यावरून एक प्रर्त र्तयार करून र्ती

मद्रास येथील गव्हमेट ओहरएुंटल् मॅनुस्स्क्रप्ट्स लायब्ररीर्त ठे हवली आहे . दु सरे एक हस्र्तहलहखर्त हत्रवेंद्रम
येथे त्रावणकोर महाराजाुंच्या पॅलेस लायब्ररीर्त हमळाले . ही दोन्हीही हस्र्तहलहखर्ते मूळ एकाि
हस्र्तहलहखर्तावरून र्तयार केले ली आहे र्त. सार्तव्या अध्यायार्तील बहु र्ताुंश भागावरील आहण सबुंध आठव्या

अध्यायावरील टीका दोन्ही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त नाहीर्त. दोन्ही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त जागजागी हनरहनराळ्या
कारणाुंनी उत्पन्न झाले ले अशु द्ध पाठ आहे र्त. पण मद्रास येथील प्रर्तीपेक्षा हत्रवेंद्रमच्या प्रर्तीर्त पुष्ट्कळि अहधक
अशु द्धे आहे र्त. हत्रवेंद्रमच्या प्रर्तीवरून र्तयार केले ली एक प्रर्त काशी येथील सरस्वर्ती भवन भाुंडारार्त ठे हवली

आहे आहण त्या काशीच्या प्रर्तीवरून र्तयार केले ली पण मद्रास येथील प्रर्तीशी र्ताडू न पाहहले ली एक प्रर्त
पुण्याच्या भाुंडारकर इस्न्स्टट्यूटमध्ये आहे .

येथवरिी ही हकीकर्त प्रथम खुंडाच्या दु सऱ्या आवृर्तीिे सुंपादक श्री रामस्वामी शास्त्री याुंच्या

प्रस्र्तावनेवरून हदली आहे . त्याुंच्या वणवनावरून असा ग्रह होर्तो की दोन्ही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त अध्याय ३२ पासून
शेवटपयंर्तिा भाग गहाळ झाला आहे . पण पहहलया आवृत्तीच्या प्रस्र्तावने र्त स्वर्तः रामकृष्ट्ण कवींनी र्तसे
हनदर्मशर्त केले ले नाही. इर्तकेि काय, िौर्थया खुंडार्त या शेवटच्या सहा अध्यायाुंवरील अहभनवभारर्ती छापून
प्रहसद्ध सुद्धा झाली आहे . असे हदसर्ते की मद्रास येथील प्रर्तीर्त हे अध्याय आहे र्त. सहावा अध्याय व
त्यावरील अहभनवभारर्ती प्रहसद्ध करणाऱ्या डॉ. सुबोधिुंद्र मुकजींनी आपलया प्रस्र्तावनेर्त र्तसे म्हटले आहे .

डॉ. व्ही. राघवन् याुंनी ‘हद नुंबर ऑफ् रसाज्’ या आपलया पुस्र्तकार्त सहाव्या अध्यायावरील

अहभनवभारर्तीर्तील शान्र्तरसाहवषयीिा अुंश सुंपाहदर्त केला आहे . र्ते थे त्याुंनी त्यावेळच्या मैसूर सुंस्थानार्तील
मानगाुंव

कोइल

येथे

अहभनवभारर्तीिी

दोन

हस्र्तहलहखर्ते

असलयािे

म्हटले

आहे . पण

हस्र्तहलहखर्ताुंहवषयीिा हवशेष र्तपशील त्याुंनी हदला नाही व इर्तरत्रही कोठे र्तो आढळर्त नाही.

या

अहभनवभारर्ती आर्ता बडोद्याहू न िार खुंडार्त सुंपूणवपणे प्रहसद्ध झाली आहे . सार्तव्या अध्यायािा

बराि भाग व आठवा अध्याय याुंवरील टीका उपलब्धि नसलयामुळे र्ती दे र्ता आले ली नाही. पहहले सार्त

अध्याय असले ला प्रथम खुंड बडोद्याहू न १९२६ साली प्रहसद्ध झाला. पण त्याच्या एक वषव अगोदर डॉ. एस्.
के. दे याुंनी सहाव्या अध्यायार्तील रससूत्रावरील टीकेिा भाग सुंपादू न प्रहसद्ध केला होर्ता (सर आशु र्तोष

मुकजी हसलव्हर जु हबली व्हॉलयुम्स्, खुंड ३, भाग २, पृष्ठे २४०–२५३). त्याुंनी काशी येथील प्रर्तीवरून
म्हणजे हत्रवेंद्रम येथील हस्र्तहलहखर्तावरून हा अुंश घेनन त्यार्तील अनेक अशुद्ध पाठ दु रुस्र्त करून छापले

आहे र्त. १९२६ साली डॉ. सुबोधिुंद्र मुकजीनी भरर्तािा सहावा अध्याय नव्याने सुंपादन करून त्यािे इुंग्रजी
भाषाुंर्तर दे नन व सोबर्त त्या अध्यायावरील सुंपूणव अहभनवभारर्ती जोडू न प्रहसद्ध केला. हे काम त्याुंनी पॅहरस

येथे डॉक्टरे टसाठी केले होर्ते . अहभनवभारर्तीसाठी त्याुंनी मद्रास येथील प्रर्तीिा उपयोग केला असून
रससूत्रावर डॉ. दे याुंच्या व हे मिुंद्राच्या पाठभेदाुंिाही हनदे श केला आहे .

अहभनवभारर्तीसह नाट्यशास्त्रािा हद्वर्तीय खुंड (अध्याय ८-१८) बडोद्याहू न १९३४ साली प्रहसद्ध

झाला व र्तृर्तीय खुंड (अध्याय १९-२७) १९५४ मध्ये प्रहसद्ध झाला. त्यानुंर्तर १९५६ मध्ये पहहलया खुंडािी
दु सरी आवृत्ती प्रहसद्ध झाली. हहिे सुंपादन श्री के. एस्. रामस्वामी शास्त्री याुंनी केले आहे . या आवृत्तीर्त
पाठाुंच्या बाबर्तीर्त पुष्ट्कळि सुधारणा केले ली हदसून येर्ते.

अहभनवभारर्तीच्या प्रकाशनामुळे सुंस्कृर्त साहहत्यशास्त्राच्या ििे ला नवीन िालना हमळाली. वर

उल्लेहखले ला डॉ. दे याुंिा आशु र्तोष मुकजी ज्युहबली व्हॉलयूममधील ले ख वस्र्तुर्तः ‘हद हथअरी ऑफ् रस इन
सुंस्कृर्त पोएहटक्स्’ ह्या नावािा आहे व अहभनवभारर्तीिा सुंपाहदर्त अुंश त्याला पहरहशष्ट म्हणून जोडला

आहे . त्या ले खार्त त्याुंनी भरर्तापासून सुरुवार्त करून भामह, दण्डी, वामन, आनन्दवधवन, अहभनवगुप्र्त
इत्यादी सवव प्रधान आलुं काहरकाुंच्या रसहवषयक दृहष्टकोणािे हववेिन केले आहे . हा सवव भाग डॉ. दे याुंच्या
‘हहस्टरी ऑफ् सुंस्कृर्त पोएहटक्स,’ मध्ये हवस्र्ताराने अन्र्तभूर्त
व झाला आहे . महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री

याुंिे एक हशष्ट्य डॉ. ए. शुंकरन् याुंनी त्याुंच्या मागवदशवनाखाली र्तयार केले ला ‘हद हथअरी ऑफ् रस अँड
ध्वहन’ हा प्रबुंध १९२९ साली प्रहसद्ध केला. त्यार्त अहभनवगुप्र्ताच्या मर्तािी ििा केली असून

अहभनवभारर्तीर्तून काही अुंश उद्धर्त
ृ करून त्याुंिे हववेिन केले आहे . कुप्पुस्वामी शास्त्रींिे दु सरे हशष्ट्य डॉ.
व्ही. राघवन् याुंनी १९४० मध्ये प्रहसद्ध झाले लया ‘हद नुंबर् ऑफ् रसाज्’ या प्रबुंधार्त वर हनर्मदष्ट केलयाप्रमाणे
अहभनवभारर्तीर्तील शाुंर्तरसाहवषयीिा भाग सुंपाहदर्त करून त्या रसािा जोरदार पुरस्कार केला आहे आहण

काही आलुं काहरकाुंनी मान्य केले लया नवीन रसाुंिेही हववेिन केले आहे . १९५० मध्ये डॉ. कास्न्र्तिन्द्र पाुंडे
याुंनी ‘कुंपॅरेहटव्् एस्थेहटक्स्’ िा प्रथम खुंड म्हणून इुंहडयन् एस्थेहटक्स्’ हा प्रबुंध प्रहसद्ध केला. त्यार्त
ध्वहनहसद्धाुंर्त व रसहसद्धाुंर्त याुंिे सहवस्र्तर हववरण केले आहे . रसािे हववेिन साहहजकज मुख्यर्तः

अहभनवभारर्तीच्या आधारे केले आहे . आधारभूर्त झाले ली अहभनवभारर्तीर्तील शेकडो विने त्याुंनी

पहरहशष्टार्त उद्धर्त
ृ केली आहे र्त. ही त्याुंनी काशी येथील प्रर्तीवरून घेर्तले ली हदसर्तार्त. सन १९५१ मध्ये

महामहोपाध्याय डॉ. काणे याुंिी साहहत्यदपवणािी हर्तसरी आवृत्ती प्रहसद्ध झाली. हर्तला जोडले लया ‘हद
हहस्टरी ऑफ् सुंस्कृर्त पोएहटक्स्’ ह्या सुधारून वाढहवले लया हवस्र्तृर्त प्रबुंधार्त अहभनवगुप्र्त, त्यािे ग्रुंथ,
त्यािा काल इत्यादींिा साुंगोपाुंग हविार केला असून रसहवषयक हविाराुंिे ऐहर्तहाहसक दृष्ट्ट्या समालोिन

आहण प्रस्थाहपर्त झाले लया रसहसद्धाुंर्तािे हववेिन ही सुद्धा अन्र्तभूर्त
व केली आहे र्त. इसवी सन १९५६ साली
इर्ताहलयन पुंहडर्त डॉ. आर. ग्रोली याुंनी ‘हद एस्थेहटक् एक्स्पीहरयन्स् अॅकॉहडं ग् टु अहभनवगुप्र्त’ हा प्रबुंध
रोम येथे प्रहसद्ध केला. त्यार्त रससूत्रावरील अहभनवभारर्तीिा अुंश सुंपाहदर्त करून र्तो रोमन हलपीर्त हदला

आहे . सोबर्त त्यािे इुंग्रजी भाषाुंर्तर व उपयुक्र्त टीपा हदलया असून हववेिक प्रस्र्तावनाही जोडली आहे . या
प्रबुंधािी दु सरी आवृत्ती नु कर्तीि प्रहसद्ध झाली आहे .

सन १९६० मध्ये हदल्ली हवश्वहवद्यालयाने ‘हहन्दी अहभनवभारर्ती’ हा ग्रुंथ प्रहसद्ध केला. त्यार्त

नाट्यशास्त्रािे अध्याय १,२ व ६ त्यावरील अहभनवभारर्तीसह प्रहसद्ध करून त्या सवािे हहदी भाषाुंर्तर हवस्र्तृर्त
टीपाुंसह हदले आहे आहण प्रारम्भी एक दीघव प्रस्र्तावना जोडली आहे . हे कायव आिायव हवश्वेश्वर याुंनी पार
पाडले आहे . अहभनवभारर्तीिे सुंशोधन त्याुंनी जरा स्वर्तुंत्र रीर्तीने केले ले असले र्तरी त्याुंनी केले ली

पाठशुद्धी अनेक हठकाणी – हवशेषर्तः पहहलया व दु सऱ्या अध्यायाुंर्त – ग्राह्य मानणे आवश्यक आहे यार्त
शुंका नाही.

यावरून असे हदसून येर्ते की अनेक आधुहनक पुंहडर्ताुंनी मुख्यर्तः नाट्यशास्त्रार्तील सहाव्या

अध्यायावर आहण त्यार्तही रसहसद्धाुंर्तािे हववरण करणाऱ्या अुंशावर लक्ष केंहद्रर्त केले आहे . आहण र्ते

स्वाभाहवकि आहे . भारर्तीय साहहत्यशास्त्रार्त रसहसद्धाुंर्ताला फार महत्त्वािे स्थान आहे . मम्मटापासून

जगन्नाथपुंहडर्तापयंर्त प्रायः सवव आलुं काहरकाुंनी र्तो मान्य करून त्यािे हववेिन केले आहे . त्या हसद्धाुंर्ताशी
साुंगड घार्तले ला ध्वहनहसद्धाुंर्त अमान्य ठरहवणाऱ्या महहमभट्टाने सुद्धा रसाहवषयी आपला मर्तभेद नाही असे
म्हटले आहे . हा रसहसद्धान्र्त जरी प्रथम भरर्ताच्या नाट्यशास्त्रार्त माुंडले ला हदसून येर्तो र्तरी त्यािे सुंपूणव

स्पष्टीकरण अहभनवगुप्र्ताच्या टीकेर्ति आढळर्ते . म्हणूनि, नुंर्तरच्या आलुं काहरकाुंनी त्यािाि अनु वाद केला

आहे . हे मिन्द्राने र्तर काव्यानु शासनावरील हववेक नावाच्या टीकेर्त व अलुं कारिूडामहण नावाच्या वृत्तीर्त
रससूत्रावरील अहभनवभारर्ती व इर्तरही त्या टीकेर्तील काही भाग शब्दशः उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. र्ते व्हा सुंस्कृर्त
साहहत्यशास्राच्या आधुहनक अभ्यासकाुंना सहाव्या अध्यायावरील अहभनवभारर्ती हवशेष महत्त्वािी वाटली

यार्त काही आियव नाही. प्रस्र्तुर्त मराठी भाषाुंर्तराच्या कामी ह्या सवव पुंहडर्ताुंच्या कायािा उपयोग झाला यािा
कृर्तज्ञर्तापूववक हनदे श करणे आवश्यक आहे .

रस सद्ध न्त :
रसहसद्धाुंर्तािी प्रस्थापना नाट्यशास्त्राच्या रिनेच्या आगोदरि झाली होर्ती यार्त शुंका नाही.

सहाव्या आहण सार्तव्या अध्यायाुंर्त हमळू न शृङ्गारादी आठ रस, रत्यादी त्याुंिे आठ स्थायी भाव, हनवेदादी
र्ते हर्तीस व्यहभिारी भाव आहण स्र्तम्भस्वेदादी आठ साहत्त्वक भाव या प्रत्येकािे वणवन केलयानुंर्तर भरर्ताने

र्तशाि आशयाच्या आनु वश्ुं य आया (क्वहिर्त श्लोक) उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त. र्ते व्हा हा हसद्धाुंर्त पहरपूणव स्वरूपार्त
भरर्ताच्या अगोदरि प्रस्थाहपर्त झाला होर्ता हे उघड आहे . पण हा हसद्धाुंर्त कोणी प्रथम माुंडला अथवा र्तो
केव्हा प्रस्थाहपर्त झाला याहवषयी काहीही साुंगर्ता येण्यासारखे नाही. महाभाष्ट्यार्त पर्तञ्जलीने नटाला रहसक

हे हवशेषण लावले आहे . त्यािा अथव रस नटाच्या हठकाणी असर्तो असा होर्तो. यावरून अहभनयादी
व्यापाराच्या साहाय्याने नट रस अहभव्यक्र्त करर्तो अशा र्तऱ्हे िी कलपना त्यावेळी प्रसृर्त झाली होर्ती असा

हनष्ट्कषव काढर्ता येर्तो. र्तथाहप हा सवव हसद्धाुंर्त पूणव स्वरूपार्त त्या काळी अस्स्र्तत्वार्त आला होर्ता असे

हनहिर्तपणे म्हणर्ता येर्त नाही. पर्तञ्जलीच्या अगोदर रस शब्दाला प्रस्र्तुर्त अथव प्राप्र्त झाला असलयािा सुंभव
आहे . पण मोठ्या प्रमाणावर रूपकाुंिे प्रयोग सुरू होण्याच्या अगोदर ह्या हसद्धाुंर्तािा उद्भव झाला असेलसे
वाटर्त नाही आहण असे प्रयोग पर्तञ्जलीच्या फार पूवीपासून सुरू झाले असण्यािी शक्यर्ता कमी आहे .

रसहसद्धाुंर्तािा उद्गम नाटकाुंच्या प्रयोगाुंच्या सुंदभार्त झाला यार्त शुंका नाही. भरर्ताने ज्या प्रािीन

आया उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त त्याुंर्त दोन गोष्टींिा हनदे श आहे . प्रत्येक रसािे अथवा भावािे हवभाव कोणर्ते र्ते

प्रथम साुंगन
ू त्या रसािा अथवा भावािा अहभनय कोणत्या अनु भावाुंच्या साहाय्याने करावा त्यािा हनदे श
केला आहे . अहभनय सववस्वी नाट्यप्रयोगाशीि सुंबद्ध असलयामुळे हा हसद्धाुंर्त त्या प्रयोगाुंना हसद्धी प्राप्र्त
करून दे ण्याच्या उद्देशाने अस्स्र्तत्वार्त आला आहण मूळार्त त्यािा इर्तर काव्यप्रकाराुंशी काही सुंबध
ुं नाही हे
उघड आहे .

भरत े

ांडले ल सद्ध ांत :
नाट्यप्रयोगार्त रसहनष्ट्पत्ती होर्ते ही प्रािीनाुंिी भूहमका स्वीकारूनि भरर्ताने आपला हसद्धाुंर्त माुंडला

आहे . नाट्याच्या अकरा अुंगाुंपैकी रस हे एक असून शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स
आहण अद्भर्त
ु हे त्यािे प्रकार आहे र्त असे त्याने साुंहगर्तले आहे . भरर्ताने ह्या आठि रसाुंिा हनदे श केला आहे

यार्त मुळीि शुंका नाही. पण असे हदसर्ते की नाट्यशास्त्राच्या रिनेनुंर्तर काही काळाने शान्र्त हा नववा रस
मानणे आवश्यक वाटू लागले . ज्याुंना ही आवश्यकर्ता वाटली त्याुंपैकी काहींनी भरर्ताच्या श्लोकार्तील

‘बीभत्साद्भुर्तसुंज्ञौ िेत्यष्टौ’ या पाठाच्या जागी ‘बीभत्साद्भुर्तशान्र्ताि नव’ असा पाठ स्वीकारला आहे .

अहभनवगुप्र्ताने स्वर्तः हाि पाठ ग्राह्य मानून असे म्हटले आहे की जे शान्र्त रसािे अपलाप करर्तार्त र्ते ‘अष्टौ’
युक्र्त पाठ स्वीकारर्तार्त. परुंर्तु त्यानुंर्तरच्या स्थाहयभावहवषयक श्लोकावरील टीकेर्त आठि स्थाहयभावाुंिी

नावे असले ला पाठ स्वीकारून काही लोक शम स्थाहयभावािा हनदे श असले ला ‘हवस्मयशमाः’ असा पाठ
स्वीकारर्तार्त असे त्याने म्हटले आहे . म्हणजे त्याला नन स्थाहयभाव मान्य नाहीर्त. हवशेषर्तः शम हा
स्थाहयभाव

आहे

असे

मानावयास

र्तो

र्तयार

नाही.

नन

रसाुंिा

हनदे श

प्रथम

उद्भटाच्या

काव्यालुं कारसारसुंग्रहार्त आढळर्तो. त्याने नाट्यशास्त्रार्त हे हभन्न पाठ घार्तले असर्तील असे सुिहवण्यार्त
आले आहे .

हकत्येक आधुहनक पुंहडर्ताुंच्या मर्ते जरी या अध्यायार्त आठि रसाुंिा हनदे श असला र्तरी

नाट्यशास्त्रार्त अन्यत्र असले लया काही हवधानाुंवरून भरर्ताला शान्र्त रस मान्य होर्ता असे म्हणर्ता येईल.
उदाहरणाथव, सत्ताहवसाव्या अध्यायार्त कोणत्या प्रकारच्या प्रयोगाने कोण सुंर्तोष पावर्तार्त र्ते साुंगर्ताना

‘र्तुष्ट्यस्न्र्त र्तरुणाः कामे मोक्षे िाहप हवराहगणः’ (२७·५८) असे म्हटले आहे . यावरून मोक्षप्राप्र्ती दाखहवणाऱ्या

प्रसुंगािे हित्रण त्याला अहभप्रेर्त होर्ते असे हसद्ध होर्ते . आहण हे हित्रण म्हणजे शान्र्तरसािीि अहभव्यक्र्ती.
त्याहशवाय पहहलया अध्यायार्त नाट्यार्त काय काय असर्ते र्ते साुंगर्ताना ‘क्वहिदथवः क्वहिच्छमः’ (१·१०८) असे
म्हटले आहे . यावरून शम स्थाहयभावािे नाट्यार्त दशवन त्याला मान्य होर्ते असे म्हणावे लागर्ते . हे सवव खरे

आहे . र्तथाहप शान्र्त रसािे स्वर्तुंत्र अस्स्र्तत्व भरर्ताला मान्य होर्ते हे मर्त स्वीकारर्ता येण्यासारखे नाही. र्तसे
असर्ते र्तर त्याने शान्र्ताच्या स्थाहयभावािा अवश्य हनदे श केला असर्ता. नन रस आहण आठ स्थाहयभाव असा

प्रकार मूळार्त असणे शक्य नाही. आहण सार्तव्या अध्यायाुंर्त सवव प्रकारच्या भावाुंिी सुंख्या एकूणपन्नास

असलयािे म्हटले आहे . त्यार्त र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव व आठ साहत्त्वक भाव वगळर्ता आठि स्थाहयभावाुंना
स्थान आहे व फक्र्त आठाुंिेि वणवन र्ते थे केले आहे . र्ते व्हा भरर्ताला नन रस मान्य होर्ते असे म्हणणे शक्य

नाही. मोक्ष, शम आदींिे हनदे श एवढे ि दाखहवर्तार्त की नाटकार्त त्याुंनी युक्र्त असले लया प्रसुंगािी योजना
सुंभवनीय आहे . पण त्या प्रसुंगाुंर्त एखाद्या नवीन रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते हे भरर्ताला मान्य आहे असे मुळीि
म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. त्याच्यानुंर्तर त्या हवधानाुंर्तून र्तसा अथव काढला गेला इर्तकेि.

रसािी हनष्ट्पत्ती कशी होर्ते र्ते साुंगणाऱ्या प्रहसद्ध रससूत्रार्त हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव

याुंच्या सुंयोगाने रस हनष्ट्पन्न होर्तो असे म्हटले आहे . परुंर्तु ज्या स्थाहयभावाुंिी पहरणर्ती रसाुंर्त होर्ते त्या

स्थाहयभावाुंिा हनदे श ह्या सूत्रार्त मुळीि नाही. र्तथाहप पुढे ‘आम्ही स्थाहयभावाुंना रसत्वापयंर्त नेणार आहोर्त’
असे म्हणून प्रत्येक रसाच्या व्याख्येर्त त्यािा स्थाहयभावाशी सुंबुंध प्रस्थाहपर्त केला आहे . हवभाव म्हणजे
ज्याुंच्यामुळे स्थाहयभाव उद्बुद्ध होर्तो अशा गोष्टी. अनु भाव म्हणजे स्थाहयभावाच्या उद्बोधनानुंर्तर प्रकट होणारे

शारीहरक हवकार. नाट्यप्रयोगार्त अहभनयाच्या साहाय्याने याुंिे दशवन घडहवर्ता येर्ते. व्यहभिाहरभाव म्हणजे
स्थाहयभावाच्या अनु षुंगाने उत्पन्न झाले ले अलपकाहलक मानहसक हवकार. ह्या हर्तहींिा सुंयोग झाला म्हणजे

स्थाहयभाव पहरपूणव स्वरूपार्त अहभव्यक्र्त होर्तो. आहण र्ते त्यािे पहरणर्त रूप म्हणजेि रस अशी कलपना

असलयामुळे रससूत्रार्त स्थाहयभावािा हनदे श केला नाही असे हदसर्ते . सार्तव्या अध्यायार्त ह्या सवांिा
परस्परसुंबध
ुं अहधक स्पष्ट केला आहे - ‘हवभावानु भावव्यहभिाहरपहरवृर्तः स्थायी रसनाम लभर्ते ’ (७·७ नुंर्तरिे
गद्य).

हवभाव आहण अनु भाव ह्या शब्दाुंवरून र्ते भावस्वरूप आहे र्त असे वाटण्यािा सुंभव आहे . पण भाव

म्हणजे हित्तवृत्ती ह्या अथी हे दोन भावाच्या स्वरूपािे नाहीर्त. सार्तव्या अध्यायार्त हवभावािे कारण, हनहमत्त,
हे र्तु हे पयायवािक शब्द असून त्याच्यामुळे अहभनयािे ज्ञान होर्ते म्हणून त्याला हवभाव अशी सुंज्ञा आहे असे

म्हटले आहे ‘हवभावः कारणुं हनहमत्तुं हे र्तुहरहर्त पयायाः । हवभाव्यन्र्ते ऽनेन वागङ्गसत्त्वाहभनया इत्यर्तो हवभावः’
(७·३ नुंर्तरिे गद्य). त्यािप्रमाणे अनु भाव म्हणजे ज्याच्या योगाने अहभनय प्रकट केला जार्तो र्ते

‘अनु भाव्यर्ते ऽनेन वागङ्गसत्त्वकृर्तोऽहभनयः’ (७·४ नुंर्तरिे गद्य), रसहसद्धाुंर्तार्त हे दोन्ही शब्द पाहरभाहषक
आहे र्त.

स्वर्तः भावस्वरूप नसले लया हवभाव व अनु भाव ह्याुंच्यामुळे भाव म्हणजे हित्तवृत्ती अहभव्यक्र्त होर्तार्त.

आठ स्थाहयभाव, र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव आहण आठ साहत्त्वक भाव अशी भावाुंिी एकूणपन्नास ही सुंख्या
प्रथमपासून हनधाहरर्त झाली आहे . त्यापैकी हिरकाल हटकणारे रहर्तशोकादी स्थाहयभाव आहण थोडा वेळ

हटकणारे हनवेदादी व्यहभिाहरभाव याुंच्यार्तील भेद समजर्ता येण्यासारखा आहे . आहण खरे पाहू जार्ता हे दोन
प्रकारिे भावि हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे आहे र्त. स्वेद, अश्रू, रोमाुंि इत्यादी आठ साहत्त्वक भावसुद्धा
हित्तवृहत्तरूप नाहीर्त. हवहशष्ट हित्तवृत्तीच्या उद्भवामुळे प्रकट होणारे हे शारीहरक हवकार होर्त. त्याुंिा

भावाुंमध्ये समावेश करण्यािे कारण असे हदसर्ते की अहभनयार्त त्याुंिे दशवन घडहवणे आवश्यक असर्ते .

त्यामुळे त्याुंिाही अनु भावाुंर्त हनदे श होर्तो. भ्रूक्षेप, कटाक्ष आदी अङ्गाहभनयाहू न साहत्त्वक भावाुंच्या

अहभनयािी हभन्नर्ता अशी की त्यासाठी नटािे अुंर्तःकरण समाहहर्त असणे म्हणजे सत्त्वयुक्र्त असणे आवश्यक
आहे . स्वर्तः सुखी हकवा दु ःखी नसर्ताही स्वेदरोमाुंिादी शारीहरक हवकार प्रकट करणे नटािे अुंर्तःकरण

भूहमकेशी एकरूप झालयाहशवाय त्याला जमणार नाही. भरर्ताने म्हटले आहे – ‘इह हह सत्त्वुं नाम मनःप्रभवम्
। र्तच्च समाहहर्तमनस्त्वादु च्यर्ते । मनसः समाधौ सत्त्वहनष्ट्पहत्तभववहर्त । र्तस्य ि योऽसौ स्वभावो

रोमािाश्रुवैवण्याहदलक्षणो यथाभावोपगर्तः स न शक्योऽन्यमनसा कर्तुवहमहर्त ।’ (७·९३ नुंर्तरिे गद्य). इर्तर
अहभनयाला हे आवश्यक नाही.

सार्तव्या अध्यायार्त ह्या एकूणपन्नास भावाुंना काव्यार्तील रसािी अहभव्यक्र्ती करणारे हे र्तू असे

म्हटले असून त्याुंच्यापासून सामान्य गुणाुंच्या योगाने रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त असे हवधान केले आहे – ‘एभ्यि
सामान्यगुणयोगेन रसा हनष्ट्पद्यन्र्ते ’ (७·६ नुंर्तरिे गद्य). सामान्यगुणयोग म्हणजे सवव भावार्त समान अथवा
एकसारखे गुणधमव असणे असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. यासुंबुंधार्त भरर्ताने उद्धर्त
ृ केले ला श्लोक असा—

‘ ोऽथो हृद सां दी तस् भ ो रसोद्भ िः ।
शरीरां व् प् ते ते शष्ट्कां क ष्ठ

व्न

’ (७·७).

यािा अथव असा की जर एखाद्या गोष्टीिी अुंर्तःकरणाशी एकरूपर्ता झाली र्तर हर्तच्या भाव-

स्वरूपार्तून अनु रूप रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते आहण त्या रसाने सवव शरीर व्याप्र्त होर्ते . यावरून कोणत्याही
भावापासून रस हनष्ट्पन्न होन शकर्तो असा हनष्ट्कषव हनघर्तो.

यावर त्या हठकाणी असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की जर सवव एकूणपन्नास भावाुंपासून रस

हनष्ट्पन्न होर्तार्त र्तर (फक्र्त) स्थाहयभावि रसत्वापयंर्त जार्तार्त असे का म्हटले आहे ? त्यािे उत्तर असे हदले

आहे की ज्याप्रमाणे हार्त, पाय वगैरे अवयव समान असलयामुळे सवव मनु ष्ट्य सारखे असले र्तरी कुलशीलादी
गुणाुंमुळे काहीना राजेपद हमळर्ते व इर्तर त्याुंिे अनुयायी होर्तार्त त्याप्रमाणे स्थाहयभाव स्वामीसारखे आहे र्त

आहण हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव त्याुंच्या आहश्रर्ताुंसारखे आहे र्त. म्हणून खूप पहरवार असले लया
राजालाि जसे नरे न्द्र हे नामाहभधान प्राप्र्त होर्ते र्तसेि हवभावादी पहरवार असले लया स्थायीलाि रस हे नाव
प्राप्र्त होर्ते (७·७ नुंर्तरिे गद्य).

स्थाहयभाव रसत्वाप्रर्त पोिर्तार्त ह्या प्रहक्रयेिी दोन हभन्न स्वरूपे सहाव्या अध्यायार्तील आठ रसाुंच्या

व्याख्याुंर्त दृष्टोत्पत्तीस येर्तार्त. शृङ्गार आहण करुण ह्या दोन रसाुंच्या सुंबुंधार्त ‘स्थाहयभावप्रभवः’ असे म्हटले

आहे र्तर इर्तर रसाुंच्या बाबर्तीर्त ‘स्थाहयभावात्मकः’ असा शब्दप्रयोग केला आहे . यािा अथव असा की रहर्त

आहण शोक हे स्थाहयभाव रसाच्या उत्पत्तीला कारणीभूर्त होर्तार्त र्तर हास, क्रोध, उत्साह, भय, जु गुप्सा
आहण हवस्मय हे इर्तर स्थाहयभाव व त्याुंिे रस याुंच्यामध्ये असा कायवकारणभाव सुंबुंध नसून र्ते एकरूप

असर्तार्त. असा फरक करण्यािे कारण असे हदसर्ते की रहर्त आहण शोक हे भाव व्यस्क्र्तहनष्ठ असर्तार्त. एकाि

व्यक्र्तीच्या सुंबुंधार्त सवांना रहर्त हकवा शोक वाटणे असुंभाव्य असर्ते . पण हास, क्रोध वगैरे इर्तर भावाुंिी गोष्ट
अशी आहे की ज्या कारणाुंनी र्ते एका मनु ष्ट्याच्या हठकाणी उद्भूर्त होर्तार्त त्याि कारणाुंनी र्ते इर्तराुंच्या

हठकाणीही उद्भूर्त होन शकर्तार्त. शकुन्र्तले बद्दल दु ष्ट्यन्र्ताच्या हठकाणीि रहर्त भाव उत्पन्न होर्तो हकवा

मदनदाहामुळे रर्तीच्या हठकाणीि शोक उत्पन्न होर्तो. पण कोणर्तीही हास्यकारक गोष्ट पाहहली हकवा ऐकली

र्तर सवांना हसू येर्ते. हास भाव आहण हास्यरस दोन्ही एकात्म आहे र्त म्हणजे त्याुंच्या स्वरूपार्त हभन्नर्ता नाही;
याउलट रहर्त व शृङ्गाररस आहण शोक व करुणरस हे एकात्म नसून त्याुंच्या स्वरूपार्त हभन्नर्ता आहे असा
हनष्ट्कषव हनघर्तो.

स्थाहयभावाुंना रसत्व कसे प्राप्र्त होर्ते म्हणजे रसहनष्ट्पहत्त कशी होर्ते हे हवशद करून साुंगण्यासाठी

भरर्ताने प्रािीन आिायानी हदले लया दृष्टाुंर्तािा हनदे श करून र्तहद्वषयक त्याुंिे श्लोक उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. त्या
श्लोकाुंर्त असे म्हटले आहे की ज्याप्रमाणे पुष्ट्कळ द्रव्ये व व्यञ्जने याुंनी हसद्ध केले लया अन्नािा जाणर्ते लोक
आस्वाद घेर्तार्त त्याप्रमाणे भाव व अहभनय याुंच्याशी सुंबध
ुं असले लया स्थाहयभावाुंिा जाणर्ते लोक आस्वाद

घेर्तार्त व म्हणून त्याुंना नाट्यरस म्हणर्तार्त. यािेि हववरणरूप भरर्तािे म्हणणे असे की ज्याप्रमाणे गूळ
इत्यादी द्रव्ये, व्यञ्जने आहण औषहध याुंच्या सुंयोगाने षाडव आहद रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त त्याप्रमाणे अनेक
भावाुंनी युक्र्त असे स्थाहयभाव रसत्व प्राप्र्त करर्तार्त म्हणजे र्ते आस्वाद करण्यास योग्य होर्तार्त. आहण
अन्नार्तील रसािा आस्वाद घेनन ज्याप्रमाणे जाणर्ती माणसे हषव वगैरे पावर्तार्त त्याप्रमाणे भाव व अहभनय

याुंनी अहभव्यक्र्त झाले लया स्थाहयभावाुंिा आस्वाद जाणर्ते प्रेक्षक घेर्तार्त आहण हषव वगैरे पावर्तार्त. म्हणून त्या
स्थाहयभावाुंना नाट्यार्तील रस (नाट्यरस) म्हणर्तार्त.

दृष्टान्र्ताच्या वरील हववेिनावरून असे हदसून येर्ते की भरर्ताच्या मर्ताप्रमाणे हवहवध प्रकारच्या

अहभनयाने हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव याुंिी यथोहिर्त अहभव्यक्र्ती झाली की त्याुंच्याशी सुंबद्ध
असले ला स्थाहयभाव रसार्त पहरणर्त होर्तो व प्रेक्षक त्यािा आस्वाद घेर्तार्त. ज्या अथी हवभावादींिी

अहभव्यक्र्ती रुंगभूमीवर होर्ते त्या अथी स्थाहयभावािी हनष्ट्पत्ती व त्यािी रसार्त पहरणर्ती रुंगभूमीवरि होर्ते असे

समजणे आवश्यक वाटर्ते . उद्धर्त
ृ केले लया श्लोकार्त स्थाहयभावाुंिा आस्वाद मनाने (मनसा) घेर्तार्त असे
म्हटले आहे . पण आस्वाद ही मानहसक हक्रया आहे एवढाि त्यािा अथव. र्ते थेही स्थाहयभाव भावाहभनयसुंबद्ध

म्हणजे रुंगभूमीवर अहभव्यक्र्त होणारे असेि म्हटले आहे . यावरून असा हनष्ट्कषव काढणे िूक होणार नाही
की भरर्ताच्या मर्ताप्रमाणे स्थाहयभाव व त्यािे पहरणर्त रूप असले ला रस दोन्हीही प्रेक्षकाशी सुंबद्ध नसून
रुंगभूमीवरि अहभव्यक्र्त होर्तार्त.

यानुंर्तर भरर्ताने असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की रसाुंपासून भावाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे समजावे

की भावाुंपासून रसाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे समजावे? या सुंबुंधार्त ‘परस्परसुंबध
ुं ापासून उभयर्ताुंिी हनष्ट्पत्ती
होर्ते’ या एका प्रािीन मर्तािा हनदे श करून भरर्ताने आपले स्वर्तःिे मर्त असे माुंडले आहे की भावाुंपासून

रसाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते , पण रसाुंपासून भावाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्त नाही. या सुंदभार्त उद्धर्त
ृ केले लया पाि
श्लोकाुंपैकी पहहले दोन भरर्ताच्या मर्तािे समथवन करणारे आहे र्त, नुंर्तरच्या दोन श्लोकाुंर्त परस्परापासूनच्या
हनष्ट्पत्तीिा हसद्धाुंर्त माुंडला आहे आहण शेवटच्या श्लोकार्त रसाुंपासून भाव हनष्ट्पन्न होर्तार्त ह्या मर्तािे

प्रहर्तपादन केले आहे . या प्रश्नासुंबुंधी भरर्ताच्या अगोदरपासून र्तीन मर्तप्रवाह प्रिहलर्त होर्ते हे उघड आहे .
पण ही हभन्न मर्ते भाव शब्दािे हनरहनराळे अथव हविारार्त घेर्तलयामुळे उत्पन्न झाले ले हदसर्तार्त. भावाुंपासून

रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त या हवधानार्त भाव म्हणजे स्थाहयभाव असा अथव अहभप्रेर्त आहे . रसाुंपासून भाव हनष्ट्पन्न
होर्तार्त असे म्हणर्ताना भाव म्हणजे अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव अशी कलपना अहभप्रेर्त असर्ते . आहण हे

दोन्ही हविार एकत्र मनार्त आणले की रस आहण भाव परस्परापासून हनष्ट्पन्न होर्तार्त या मर्तािा पुरस्कार
करर्ता येर्तो. भरर्ताने िर्मिले लया ह्या प्रश्नाला र्तसे फारसे महत्त्व आले नाही.

भरर्ताने आठ रसाुंपक
ै ी शृङ्गार, रौद्र, वीर आहण बीभत्स या िार रसाुंना उत्पत्तीिे हे र्तू म्हणजे कारण

म्हटले असून या िार रसाुंपासून अनु क्रमे हास्य, करुण, अद्भुर्त आहण भयानक रस उत्पन्न होर्तार्त असे

साुंहगर्तले आहे . शृङ्गारािे जे अनु करण र्तो हास्यरस, रौद्रािे जे कायव र्तो करुणरस, वीररसािे जे कायव र्तो
अद्भुर्तरस आहण बीभत्सािे जे दशवन र्तो भयानकरस असे यािे स्पष्टीकरण केले आहे . जे रस दु सऱ्या रसाुंच्या

उत्पत्तीला कारणीभूर्त होर्तार्त त्याुंना त्या दु सऱ्या रसाुंहून अहधक महत्त्वािे मानले पाहहजे हे उघड आहे .
यावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की भरर्ताच्या मर्ताप्रमाणे शृङ्गार, रौद्र, वीर आहण बीभत्स हे िार प्रधान रस
होर्त आहण हास्य, करुण, अद्भुर्त आहण भयानक हे गौण रस होर्त. यार्त प्रकट झाले ले बीभत्सािे प्राधान्य
िमत्काहरक वाटण्यासारखे आहे . करुणरसाला हदले ले गौणत्वही सववमान्य झाले ले नाही. आहण उत्पन्न
होणारे रस प्रत्येकी फक्र्त एकाि रसापासून उत्पन्न होन शकर्तार्त असेही म्हणर्ता येण्यासारखे नाही.

भरर्ताने प्रत्येक रसािे हभन्न हभन्न वणव आहण हभन्न हभन्न दै वर्ते साुंहगर्तली आहे र्त. प्रत्येक रसाला त्यािे

हवहशष्ट असे व्यस्क्र्तत्व प्रस्थाहपर्त करण्याच्या इच्छे र्तून या कलपनाुंिा उद्गम होनन त्याुंिा ध्यानासाठी

अथवा पूजेसाठी उपयोग करण्यािी प्रथा सुरू झाली असे हदसर्ते . रस आहण साुंहगर्तले ला वणव हकवा रस
आहण त्यािे म्हणून मानले ले दै वर्त याुंर्त काही हवशेष सुंबुंध आहे असे सवव बाबर्तीर्त म्हणर्ता येण्यासारखे

नाही. ह्या सुंबध
ुं ीच्या श्लोकाुंर्त (४२-४५) फक्र्त आठि रसाुंिा हनदे श आहे . पण शान्र्तरसािा वणव व दै वर्त
याुंिाही हनदे श असणारे हभन्न पाठ त्या रसाच्या अहभमान्याुंनी स्वीकारले आहे र्त असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले

आहे . त्याने स्वर्तः र्ते स्वीकारले ले नाहीर्त. उत्पहत्तहवषयक श्लोकाुंर्त (३९-४१) शान्र्तरसयुक्र्त पाठ करणेि
अशक्य होर्ते . आठ रसाुंच्या िार जोड्या झालयानुंर्तर शान्र्तरसािा उत्पत्तीशी सुंबध
ुं कसा जोडर्ता आला
असर्ता?

प्रत्येक रसािी व्याख्या केलयानुंर्तर भरर्ताने त्या प्रत्येकािे हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव

याुंिी यादी हदली आहे . शृङ्गारािे हवभाव म्हणजे ज्या गोष्टीमुळे शृङ्गाररस उत्पन्न होर्तो त्या ऋर्तु , मालय,
अलुं कारादी गोष्टींमध्ये ‘इष्टजन’ अन्र्तभूर्त
व आहे र्त. र्तसेि प्रािीन आयांर्त हप्रयजनािा हनदे श आहे . पण या

शब्दाुंनी रर्तीिे अहधष्ठान असले ले स्त्री व पुरुष समजावयािे नसून त्याुंिे वयस्य, सखी आदी इष्टजन अहभप्रेर्त
आहे र्त असे समजले पाहहजे. कारण शृङ्गाराच्या वणवनार्त भरर्ताने ‘स्त्रीपुरुषहे र्तुकः’ हा शब्द वापरला आहे .

यािा अथव असा की स्त्री आहण पुरुष दोघेही परस्परार्त शृग
ुं ाररसाच्या उत्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त, र्तथाहप
शृग
ुं ाराच्या हवभावाुंर्त त्याुंिा अन्र्तभाव केला नाही. कारण त्यार्त अन्र्तभूर्त
व केले लया गोष्टींहू न ह्या दोहोंिे

स्वरूप हभन्न आहे . यावरून हे स्पष्ट होर्ते की नुंर्तरच्या आलुं काहरकाुंनी केले ला आलम्बन हवभाव आहण
उद्दीपन हवभाव असा भेद नाट्यशास्त्रार्त अहभप्रेर्त नाही. येथे हनदे हशले लया सववि हवभावाुंना उद्दीपन हवभाव

म्हणर्ता येईल. पुढे ४६ व्या श्लोकार्त प्रमदायुक्र्त पुरुषाला शृङ्गार अशी सुंज्ञा दे र्तार्त असे म्हटले आहे . यार्त
पुरुषाला प्राधान्य हदले आहे असे वाटू न प्रमदे ला आलम्बनहवभाव-रूप ठरहवले आहे अशी कलपना करणे
शक्य आहे . पण त्या श्लोकार्तही पुरुष आहण प्रमदा दोघे हमळू न शृङ्गाररसािे अहधष्ठान होर्तार्त असाि अथव
अहभप्रेर्त आहे . आलम्बन हवभावािी कलपना त्यार्त नाही. भरर्ताने स्त्रीला गौण स्थान हदले ले हदसर्त नाही.

भरर्ताने शृङ्गारािे ‘उत्तमयुवप्रकृहर्तः’ म्हणजे उत्तम प्रकारच्या आहण यौवनावस्थेर्त असले लया

स्त्रीपुरुषाुंिा धमव असे आणखी वणवन केले आहे . सवव मनु ष्ट्याुंिे प्रकृर्ती व स्वभावधमव याुंच्या अनु रोधाने उत्तम,
मध्यम आहण अधम असे र्तीन प्रकार मानले आहे र्त. त्याुंपैकी फक्र्त उत्तम वगार्तील व्यक्र्तीि शृङ्गाररसास
पात्र होर्तार्त असे भरर्तािे म्हणणे आहे . शृङ्गारासाठी स्त्री व पुरुष दोघेही यौवनावस्थेर्त असणे आवश्यक आहे
हे त्यािे म्हणणे सहज पटण्यासारखे आहे .

शृङ्गारािे सुंभोग आहण हवप्रलम्भ असे दोन अहधष्ठान आहे र्त. त्या दोहोंिे हवभाव एकि आहे र्त , परुंर्तु

त्याुंिे अनु भाव व व्यहभिाहरभाव हभन्न आहे र्त. हवशेषर्तः हवप्रलम्भार्त हनवेद, औत्सुक्य, हिन्र्ता इत्यादी
व्यहभिाहरभावाुंना प्राधान्य येर्ते. पण याि व्यहभिाहरभावाुंना करुणरसार्तही प्राधान्य आहे असे पुढे दाखहवले

आहे . म्हणून हवप्रलम्भ शृङ्गार आहण करुण ह्या दोहोर्त फरक काय असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे . त्यािे

उत्तर असे हदले आहे की करुणरस इष्टजनाच्या हवभवनाशाुंमुळे, वधामुळे अथवा बन्धनामुळे उत्पन्न होर्तो व
हे प्रसुंग हिरकाल राहाणारे असलयामुळे पुनमीलनािी अपेक्षा अथवा आशा नसर्ते . पण हवयोगाने होणाऱ्या

हवप्रलम्भार्त ही आशा सर्तर्त जागृर्त असर्ते. म्हणून जरी याुंच्या आहवभावार्त काहीशी समानर्ता हदसून येर्त
असली र्तरी हे दोन हभन्न रस आहे र्त.

शृङ्गाररसाच्या प्रसुंगार्त भरर्ताने असे हवधान केले आहे की रसाुंिी, भावाुंिी आहण नाट्याशी सुंबद्ध

असले लया इर्तर गोष्टींिी नावे आिारामुळे उत्पन्न झाले ली व आप्र्त पुरुषाुंच्या उपदे शामुळे हसद्ध झाले ली
अशी आहे र्त. यािा अथव असा की शृङ्गार, करुण वगैरे शब्द पाहरभाहषक असून र्ते रूढ अथाने वापरले आहे र्त.
त्याुंच्या यौहगक अथािा शोध करण्यािे कारण नाही.

हास्यरसाच्या वणवनार्त भरर्ताने आत्मस्थ आहण परस्थ असे त्यािे दोन प्रकार साुंहगर्तले असून हा

रस प्राधान्येकरून हस्त्रया व कहनष्ठ वगार्तील पुरुषाुंमध्ये हदसर्तो असे म्हटले आहे . त्याहशवाय स्स्मर्त व हहसर्त

हे उत्तम वगार्तील मनु ष्ट्याुंिे हास्यप्रकार, हवहहसर्त आहण उपहहसर्त हे मध्यम वगार्तील मनु ष्ट्याुंिे हास्यप्रकार
आहण अपहहसर्त व अहर्तहहसर्त हे अधम वगार्तील मनु ष्ट्याुंिे हास्यप्रकार अशा प्रकारिी वगववारी केली आहे .

करुणरसाच्या हवभावार्त इष्टजनाुंिा हवयोग, वध, बन्ध इत्यादी शापाुंमुळे उद्भूर्त झाले ले असे म्हटले

आहे . शापामुळे या गोष्टी अप्रहर्तकायव ठरर्तार्त व त्यामुळे पहरदे वन, हवलापादी हशवाय काही इलाज नसर्तो

अशी कलपना आहे . पण ही गोष्ट ध्यानार्त घेण्यासारखी आहे की ज्या प्रािीन आया उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त त्याुंर्त
शापक्ले शािा मुळीि हनदे श नाही. त्याुंर्त इष्टवधदशवन आहण हवहप्रयविनश्रवण याि शब्दाुंर्त हवभाव हनर्मदष्ट

आहे र्त. शापामुळे घडू न येणारा हवयोग, हवभवनाश इत्यादी अहधक हवभाव भरर्ताने प्रथम कस्लपले असण्यािी
शक्यर्ता आहे .

रौद्ररसाच्या सुंबध
ुं ार्त भरर्ताने म्हटले आहे की र्तो स्वभावर्तः राक्षस, दानव आहण उद्धर्त प्रकृर्तीच्या

मनु ष्ट्याुंमध्ये सुंभवर्तो आहण सुंग्राम हा त्यािा हे र्तु अथवा कारण असर्तो. यावरून दे वदानवाुंच्या पुराणकथाुंवर
आधारले ले नाट्यप्रयोग ह्या रसािे प्रधान अहधष्ठान होर्त हे उघड होर्ते .

वीररस आहण रौद्ररस याुंर्त प्रधान भेद असा की रौद्ररस हा राक्षस व र्तत्सदृश मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी

सुंभवर्तो र्तर वीररस हा उत्तम वगार्तील मनु ष्ट्याुंिा स्वभावभूर्त असर्तो. त्यामुळे रौद्रािा स्थाहयभाव क्रोध आहे

र्तर वीरािा उत्साह हा स्थाहयभाव मानला आहे . अथार्त त्याुंिे हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव हभन्न हभन्न
आहे र्त.

भयानकरसाच्या बाबर्तीर्त एका गोष्टीिा उल्लेख करण्यासारखा आहे . उद्धर्त
ृ केले लया प्रािीन

आयांमध्ये स्वभावज आहण कृर्तक अशा दोन प्रकारच्या भयाुंिा हनदे श असून कृर्तक भय म्हणजे

गुरुजनाबद्दल हकवा राजाबद्दल दाखहवले ली भीहर्त असे म्हटले आहे . भरर्ताने ह्या कृर्तकभयािा आपलया
गद्य अुंशामध्ये उल्लेख केले ला नाही. बीभत्स आहण अद्भर्त
ु रसाुंच्या हववरणार्त हवशेष उल्लेखनीय असे काही
नाही.

अध्यायाच्या शेवटी भरर्ताने प्रत्येक रसाच्या काही हभन्न प्रकाराुंिा हनदे श केला आहे . वाक्, नेपर्थय

आहण हक्रया याुंच्यामुळे शृङ्गार र्तीन प्रकारािा होर्तो. दानवीर, धमववीर आहण युद्धवीर असे वीररसािे र्तीन

प्रकार आहे र्त इत्यादी. नुंर्तरच्या एका अध्यायार्त भरर्ताने धमवशृङ्गार, अथवशृङ्गार आहण कामशृङ्गार अशा

शृङ्गाराच्या आणखी र्तीन प्रकाराुंिा हनदे श केला आहे (१८·७२-७५). हनरहनराळ्या रीर्तीने रसाुंिे भेद
करण्यािी प्रवृत्ती प्रािीन कालापासून प्रिहलर्त आहे .

सार्तव्या अध्यायार्त भरर्ताने भावाुंिे हववेिन केले आहे . त्या हनहमत्ताने त्याने रहर्तहासादी आठ

स्थाहयभाव, हनवेद, ग्लाहन, शङ्का प्रभृर्ती र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव आहण स्र्तम्भस्वेदादी आठ साहत्त्वक भाव या
सवांिे हवभाव म्हणजे र्ते भाव उत्पन्न होण्यािी कारणे आहण अनु भाव म्हणजे त्या भावाुंिे पहरणामरूप
अहभनयाने अहभव्यक्र्त होणारे शारीहरक हवकार याुंिा प्रत्येकी पृथक् हनदे श केला आहे . व्यहभिाहरभाव आहण
साहत्त्वक भाव याुंिे हवभाव आहण अनुभाव साुंगणे आवश्यक होर्ते . पण आठ स्थाहयभावाुंिे जे हवभाव आहण
अनु भाव साुंहगर्तले आहे र्त र्ते त्या त्या रसाच्या सहाव्या अध्यायार्त साुंहगर्तले लया हवभावाुंहून आहण

अनु भावाुंहून हभन्न नाहीर्त. आहण र्ते साहहजकि आहे . ज्या कारणाुंनी रहर्त स्थाहयभाव उत्पन्न होर्तो त्याि

कारणाुंनी शृङ्गाररसही अहभव्यक्र्त होर्तो आहण ज्या शारीहरक हवकाराुंमुळे रर्तीिे ज्ञान होर्ते त्याुंनीि शृङ्गार
रसािाही बोध होर्तो. ही पुनरुस्क्र्त करण्यािे कारण असे की रससूत्रार्त म्हटलयाप्रमाणे रसाच्या हनष्ट्पत्तीला

हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव या हर्तघाुंिा सुंयोग आवश्यक आहे . जोपयंर्त केवळ हवभाव आहण

अनु भाव याुंिीि प्रर्तीर्ती होर्ते र्तोपयंर्त रसािी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही, फक्र्त भावाच्याि अस्स्र्तत्वािा प्रत्यय
येर्तो. म्हणून रसाुंच्या सुंबध
ुं ार्त जसा व्यहभिाहरभावाुंिा हनदे श केला आहे र्तसा र्तो स्थाहयभावाुंच्या सुंबुंधार्त
केले ला नाही. नाट्यप्रयोगार्त रसािे आहण रसस्स्थर्तीस प्राप्र्त न झाले लया स्थाहयभावाुंिे असे दोघाुंिेही
दशवन होर्ते असे समजण्यास हरकर्त नाही.

नुंर्तरच्या व्याख्याकाराुंनी असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की रसािी अहभव्यक्र्ती कोठे होर्ते आहण

त्यािा आस्वाद कसा घेर्तला जार्तो? याबाबर्तीर्त भरर्ताच्या स्वर्तःच्या मर्ताबद्दल फारसा सुंदेह उत्पन्न
होण्यासारखा नाही. रसािी हनष्ट्पत्ती हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या सुंयोगाने होर्ते . ह्या

हर्तहींिे दशवन प्रेक्षकाुंना रुंगभूमीवर होर्ते . ऋर्तु, मालय, अलुं कारादी हवभाव र्ते थे प्रत्यक्ष उपस्स्थर्त केले जार्तार्त
अथवा नटाुंच्या उक्र्तीच्या द्वारा त्याुंिे र्ते थे अस्स्र्तत्व आहे असे भासहवले जार्ते . भ्रुकुटीकटाक्षादी अनु भाव

नटाच्या अहभनयाच्या द्वारा रुंगभूमीवरि हनदशवनास येर्तार्त. आहण हनवेद, शङ्का, हषव, व्रीडा आहद
व्यहभिाहरभावही नटाच्या हठकाणीि हवद्यमान असले ले दृष्टोत्पत्तीस येर्तार्त. र्ते व्हा ह्या हर्तघाुंच्या सुंयोगाने

होणारी शृङ्गाररसािी हनष्ट्पत्ती रुंगभूमीवर होर्ते असेि समजले पाहहजे हे उघड आहे . यािा अथव असा की
रहर्त स्थाहयभाव आहण त्याला प्राप्र्त झाले ले शृङ्गाररसािे स्वरूप दोन्हीही नटाच्या हठकाणी दृग्गोिर होर्तार्त.
स्थाहयभाव आहण रस ह्या दोहोंच्या अहभव्यक्र्तीला अनु भावाुंिा अहभनय आवश्यक असलयामुळे र्ते ज्या

पात्रािी भूहमका नट करर्तो त्या पात्राच्या हठकाणी आहे र्त असे समजर्ता येण्यासारखे नाही. आहण प्रेक्षक
रुंगभूमीशी असुंबद्ध असलयाकारणाने हे स्थाहयभाव व रस प्रेक्षकाच्या हठकाणी असर्तार्त असे समजणे र्तर
मुळीि शक्य नाही. प्रेक्षकािी भूहमका रसािा आस्वाद घेणाऱ्यािी. ज्याप्रमाणे हवहवध पदाथांच्या हमश्रणाने

हसद्ध केले लया अन्नार्त उत्पन्न झाले ला रस त्या अन्नार्ति हवद्यमान असर्तो, भोजन करणाऱ्याच्या हठकाणी
नसर्तो, र्तो फक्र्त त्या रसािा आस्वाद घेर्तो, त्या प्रमाणे प्रेक्षक रुंगभूमीवर हनष्ट्पन्न झाले लया रसािा आस्वाद
घेर्तो व त्यापासून त्याला हषव वगैरे प्राप्र्त होर्तार्त असे भरर्तािे म्हणणे आहे .

काही रसाुंच्या वणवनार्त र्ते कोणत्या प्रकारच्या मनु ष्ट्याुंिे स्वभावधमव आहे र्त त्यािा हनदे श केला आहे .

उदाहरणाथव, शृङ्गार उत्तमयुवप्रकृहर्त, रौद्र रक्षोदानवोद्धर्त मनु ष्ट्यप्रकृहर्त, वीर उत्तमप्रकृहर्त इत्यादी. र्तसेि

भय आहण जु गुप्सा हे स्थाहयभाव स्त्रीनीिप्रकृहर्तक आहे र्त असे म्हटले आहे . यावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की
स्थाहयभाव आहण रस हे मूलर्तः नाटकाच्या कथानकार्तील पात्राुंिे कहवकस्लपर्त हवशेष होर्त, आहण त्यामुळे र्ते
त्या पात्राुंच्या हठकाणी हवद्यमान आहे र्त. परुंर्तु असे समजणे आवश्यक असले र्तरी प्रेक्षक ज्या रसािा

आस्वाद घेर्तार्त र्तो रस त्या मूळ पात्राच्या हठकाणिा नसून नटाच्या अहभनयाहदद्वारा रुंगभूमीवर उपस्स्थर्त
झाले ला रस होय. पात्रगर्त रस आहण नाट्यार्तील रस याुंमध्ये भेद करून त्याुंच्यार्तील सुंबध
ुं ािे भरर्ताने
हववेिन केले नाही हे खरे आहे . पण अन्यत्र नाट्यािे स्वरूप हवशद करून साुंगर्ताना त्याने म्हटले आहे की

लोकाुंिा जो सुखदु ःखास्न्वर्त स्वभाव असर्तो त्यािा अङ्गादी अहभनयाशी योग झाला की त्याला नाट्य
म्हणर्तार्त. (योऽयुं स्वभावो लोकस्य सुखदु ःखसमस्न्वर्तः । सोऽङ्गाद्यहभनयोपेर्तो नाट्यहमत्यहभधीयर्ते ॥

१·११९). त्यािबरोबर नाट्य लोकाुंच्या िहरत्रािे अनु करण करणारे असर्ते (लोकवृत्तानु करणुं
नाट्यमे र्तन्मया कृर्तम् । १·११२) असे त्याने म्हटले आहे . यावरून असे अनु मान काढले की भरर्ताच्या

मर्ताप्रमाणे पात्रगर्त भाव आहण रस याुंिे अहभनयाच्या द्वारा एक प्रकारिे अनु करण म्हणजे नाट्यार्तील भाव
आहण रस र्तर र्ते िूक ठरणार नाही.

भरर्ताने माुंडले ला हा रसहवषयक हसद्धाुंर्त पुढील सवव हववेिनािा मूलाधार होय. नुंर्तरच्या

हिन्र्तकाुंनी रसािी सुंख्या, रसोत्पत्ती, रसास्वाद इत्यादी बाबर्तीर्त काही हभन्न हविार प्रदर्मशर्त केले आहे र्त,
पण प्रायः र्ते सवव भरर्ताला प्रमाणभूर्त मानीर्त आले आहे र्त. भरर्तानुंर्तर काही काल रसहसद्धाुंर्त मागे पडला

असे हदसर्ते . त्या काळार्त अलुं कार, रीहर्त वगैरेच्या हविाराुंना प्राधान्य आले होर्ते . त्यािे कारण नाट्यखेरीज
करून काव्याच्या इर्तर प्रकाराुंिा हविार प्रामुख्याने होन लागला होर्ता. नाटकाुंर्तील काव्यािा भरर्तानेही

हविार केला होर्ता. पण त्या मानाने नुंर्तरच्या काळार्त काव्यान्र्तगवर्त अलुं काराुंच्या हविाराला हवशेष महत्त्व
प्राप्र्त झाले ले हदसून येर्ते. रसाच्या हविाराला पुन्हा महत्त्व आले र्ते ध्वन्यालोकार्त आनन्दवधवनाने त्यािी
ध्वहनहसद्धाुंर्ताशी साुंगड घार्तली आहण रसध्वहन नावाच्या काव्यप्रकारािी प्रहर्तष्ठापना केली र्ते व्हापासून.

ध्वन्यालोकावरील लोिन नावाच्या टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने रसोत्पत्ती, रसास्वादािे स्वरूप इत्यादींिे
हववेिन केले आहे . आहण नुंर्तर नाट्यशास्त्रावरील आपलया टीकेर्त त्याने या सवव हवषयाुंिे हवस्र्तृर्त हववेिन

केले आहे . र्ते व्हापासून रसाला नाट्येर्तर काव्यार्तही महत्त्वािे स्थान प्राप्र्त झाले आहण भरर्तािा मूलर्तः
नाट्यहवषयक असले ला रसहसद्धाुंर्त काव्याच्या सवव प्रकाराुंना लागू झाला.

भट्ट लोल्लट ची व् ख्
भट्ट

:

लोल्लटप्रभृर्ती

नाट्यशास्त्रावरील

प्रािीन

टीकाकाराुंिी

मर्ते

जाणून

घेण्यासाठी

अहभनवभारर्तीवरि अवलुं बून राहावे लागर्ते. मम्मटाने त्याुंिा ओझरर्ता उल्लेख केला आहे . पण त्यािाही

आधार अहभनवभारर्तीि असावा असे वाटर्ते . हे मिन्द्राने र्तर अहभनवभारर्तीवरून ही मर्ते शब्दशः उद्धर्त
ृ केली
आहे र्त. अहभनवगुप्र्ताने ह्या प्रािीन मर्ताुंिा हनदे श करर्ताना त्याुंिा कोठे हवपयास केला आहे असे
समजण्यािे मुळीि कारण नाही.

भट्ट लोल्लटाने रससूत्रािी व्याख्या केली आहे र्ती अशी : स्थाहयरूप हित्तवृत्तीच्या उत्पत्तीला

कारणीभूर्त होर्तार्त र्ते हवभाव; भावाुंिे पहरणामरूप र्ते अनु भाव. हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव ह्या
हर्तहींशी स्थायीिा सुंयोग झाला म्हणजे रसहनष्ट्पत्ती होर्ते. स्थायी हा वासनारूपार्त उपस्स्थर्त असलयामुळे
त्यािे एकाि हित्तार्त व्यहभिाहरभावाशी साहियव शक्य होर्ते . अन्यथा स्थायी आहण व्यहभिारी दोन्हीही
हित्तवृहत्तरूप असलयामुळे र्ते एकत्र उद्भवून त्याुंिा सुंयोग होणार नाही. यािा अथव असा की हवभावामुळे जो

स्थाहयभाव उत्पन्न होर्तो र्तो वासनात्मक स्वरूपार्त असर्तो. कारण रसहनष्ट्पत्तीच्या समयी स्थायीिा हर्तहींशी

सुंयोग असर्तो असे म्हटले आहे . त्या अनु भावाुंशी स्थायीिा सुंयोग होर्तो र्ते अनुभाव रसजन्य नसून भावजन्य
होर्त असे लोल्लटाने म्हटले आहे . कोणत्या भावाुंिे हे अनु भाव र्ते त्याने स्पष्ट केले नाही. पण र्ते

व्यहभिाहरभावाुंिे अनु भाव होर्त असे समजणे आवश्यक हदसर्ते . वासनात्मक स्वरूपार्तील स्थायीिे अनु भाव

अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव कमी. कारण, ‘भावानाम्’ हा शब्द बहु विनार्त वापरला आहे . स्थायीच्या

हवभावादींशी झाले लया सुंयोगापासून रस हनष्ट्पन्न होर्तो, यावरून लोल्लटाने असा हनष्ट्कषव काढला आहे की

हवभावादींनी उपहिर्त (म्हणजे वृहद्धगर्त) झाले ला स्थायी म्हणजेि रस, आहण रसािी अनुपहिर्त अवस्था
म्हणजे स्थायी. त्याने पुढे असे म्हटले आहे की स्थायी आहण रस दोन्हीही नट ज्यािे अनु करण करर्तो
म्हणजे ज्यािी भूहमका करर्तो त्या पात्राच्या हठकाणी असर्तार्त; अनु करण करणाऱ्या नटाच्या हठकाणी र्ते
असर्तार्त र्ते अनु सध
ुं ानामुळे अनु सध
ुं ान म्हणजे नटाने केले ले मुख्यर्तः अहभनयाच्या स्वरूपािे अनुकरण.

लोल्लटाने

केले ली

रससूत्रािी

ही

व्याख्या

मूळाला

हकर्तपर्त

धरून

आहे ?

मूळार्त

‘हवभावानु भावव्यहभिाहरभावानाुं सुंयोगात्’ असा षष्ठीर्तत्पुरुष समास अहभप्रेर्त असून अथासाठी ‘स्थाहयनः’
सारखे पद अध्याहृर्त धरण्यािी आवश्यकर्ता हदसर्त नाही. लोल्लटाने र्तो र्तृर्तीयार्तत्पुरुष समास मानून

‘स्थाहयनः’ पद अध्याहृर्त धरले आहे . स्थायी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो र्ते व्हा र्तो अनुपहिर्त अवस्थेर्त असर्तो व
पुढे त्यािा अनु भाव आहण ब्यहभिाहरभाव याुंच्याशी सुंयोग झालयावर र्तो उपहिर्त होनन रसस्वरूप बनर्तो ह्या

लोल्लटाच्या कलपनेस मूळार्त आधार असले ला हदसर्त नाही. व्यहभिाहरभावाुंशी सुंयोग सुंभाव्य व्हावा म्हणून
स्थाहयभाव वासनात्मक स्वरूपार्त असर्तो असे मानले पाहहजे ही कलपनाही भरर्ताला मान्य होईलसे वाटर्त

नाही. परुंर्तु स्थायी आहण रस मूलर्तः कथानकार्तील पात्राच्या हठकाणी असर्तार्त आहण अहभनयरूप
अनु करणाने अथवा अनुसुंधानाने नटाच्या हठकाणी प्रर्तीर्त होर्तार्त हे लोल्लटािे मर्त भरर्ताच्या हविारसरणीला
अनु सरूनि आहे .

लोल्लटाने केले लया ह्या व्याख्येवर शङ्कुकाने बरे ि आक्षेप घेर्तले आहे र्त. एक आक्षेप असा की

हवभावादींशी स्थायीिा सुंयोग नसेल त्यावेळेस त्यािे ज्ञान होणार नाही, कारण हवभावादींमुळेि स्थायीच्या

अस्स्र्तत्वािा प्रत्यय येर्तो. हवभावादींशी असुंबद्ध असा स्वर्तुंत्र स्वरूपािा स्थायी नावािा पदाथव अगोदर
अस्स्र्तत्वार्त होर्ता असे समजलयाहशवाय त्यािा हवभावादींशी सुंयोग होर्तो असे कसे मानर्ता येईल असा या

आक्षेपािा आशय हदसर्तो. लोल्लटाच्या उपियवादावर शङ्कुकाने दु सरा आक्षेप असा घेर्तला आहे की त्यामुळे

रसाच्या अनुंर्त अवस्था मानाव्या लागर्तील. कारण उपिय अथवा वाढ होर्ताना वस्र्तू असुंख्य अशा बदलर्त
जाणाऱ्या अवस्थाुंर्तून जार्ते . आणखी एक आक्षेप असा की सवव स्थायींिा उपिय होर्तो असे नाही. शोकािा
कालान्र्तराने ह्रास होर्तो, र्तसेि क्रोधािेही शमन होर्ते .

लोल्लटािे असेही मर्त होर्ते की रस वस्र्तुर्तः अनन्र्त आहे र्त, परुंर्तु हवद्वज्जनाुंमध्ये प्रहसद्ध असलयामुळे

फक्र्त आठि प्रयोग करण्यास योग्य आहे र्त. हे हवधान हविार न करर्ता केले आहे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले

आहे . र्तसेि, सार्तव्या अध्यायार्तील पहहलया श्लोकावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने एका मर्ताुंर्तरािा हनदे श

केला आहे . ह्या मर्ताप्रमाणे व्यहभिाहरभावाुंिे सुद्धा दु सरे व्यहभिाहरभाव असू शकर्तार्त; उदाहरणाथव,
हनवेदािा हिन्र्ता, श्रमािा हनवेद इत्यादी. हे मर्त भट्ट लोल्लटािे असण्यािा सुंभव आहे . ह्या मर्तािे

अहभनवगुप्र्ताने खुंडन केले आहे . एका व्यहभिाहरभावािे दु सरे व्यहभिाहरभाव असू शकर्तार्त यािा अथव र्तो
व्यहभिाहरभाव स्थायीरूप होर्तो. पण स्थायी भावाला व्यहभिाहरत्व प्राप्र्त होणे शक्य असले र्तरी
व्यहभिारीभावाला स्थायीिे स्थान प्राप्र्त होणे शक्य नाही. कारण स्थायी बनले लया व्यहभिारीसाठी नवीन

रसािी कलपना करावी लागेल. हवक्रमोववशीयाच्या िौर्थया अुंकार्त उन्माद हा व्यहभिाहरभाव असर्ता र्तकव,
हिन्र्ता आदी अन्य व्यहभिाहरभाव उद्भूर्त होर्तार्त. पण त्यामुळे उन्मादाला स्थायी म्हणर्ता येर्त नाही. र्ते थेही
रहर्त हाि स्थाहयभाव आहे .

रससूत्रािी शङ्कुककृर्त व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे . स्थाहयभाव मूळार्त काव्यार्तील पात्राच्या हठकाणी

असर्तो. त्यािे अनु करणरूप असले ला स्थाहयभाव नटाच्या हठकाणी प्रर्तीर्त होर्तो. मूळच्या खऱ्या
स्थाहयभावाहू न हा अनु करणरूप स्थाहयभाव हभन्न असलयामुळे त्याला रस हे हनराळे नाव हदले आहे . नटाच्या

हठकाणी असले लया ह्या रसािी प्रर्तीर्ती अनु मानाने होर्ते. हे अनु मान कारणस्वरूप हवभाव, कायवस्वरूप
अनु भाव आहण सहिाहरभूर्त व्यहभिाहरभाव ह्या सुंयुक्र्त हे र्तूमुळे हसद्ध होर्ते . हे हवभावादी (नाट्यप्रयोगार्त)
कृहत्रम असर्तार्त. कारण र्ते प्रयत्नपूववक सुंपाहदर्त केले ले असर्तार्त. हवभाव काव्यामुळे प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीिा

हवषय होर्तार्त. हशक्षणाने प्राप्र्त झाले लया नटाच्या अहभनयकौशलयामुळे कटाक्षादी अनुभावाुंिे प्रे क्षकाुंना दशवन

होर्ते आहण व्यहभिाहरभावाुंिाही त्याुंना प्रत्यय येर्तो. त्यावरून र्ते नटाच्या हठकाणी स्थाहयभाव आहे असे

अनु मान करर्तार्त. आहण याि स्थाहयभावाला रस अशी सुंज्ञा असलयामुळे हे अनु मान म्हणजेि रसािी

प्रर्तीर्ती. शङ्कुकाच्या मर्ते मूळ पात्राच्या हठकाणच्या स्थाहयभावािी प्रर्तीर्ती कोणत्याही प्रकारे होर्त नाही.
कारण त्या स्थाहयभावािा काव्यार्त नावाने हनदे श झालयास र्तो अहभनयािा हवषय होणार नाही आहण
नाट्यार्तील प्रर्तीर्तीिे अहभनय हे ि साधन आहे .

मूळ पात्राच्या हठकाणिा स्थाहयभाव आहण त्यािे अनु करणरूप असले ला नटाच्या हठकाणिा रस

याुंच्यार्तील सुंबध
ुं शङ्कुकाने एक दृष्टान्र्ताने स्पष्ट केला होर्ता असे त्याच्या मर्ताच्या केले लया खुंडनावरून
हदसर्ते . हहरर्तालादीच्या साह्याने काढले ले बैलािे हित्र आहण प्रत्यक्ष बैल याुंर्त ज्या प्रकारिा सुंबध
ुं असर्तो

र्तशा प्रकारिाि सुंबध
ुं अनुकरणात्मक स्थाहयभाव (म्हणजे रस) आहण मूळ स्थाहयभाव याुंच्यार्त आहे असे
त्याने म्हटले असावे. त्याला अनु सरून नट आहण र्तो ज्यािी भूहमका करर्तो र्ते पात्र याुंच्यार्तील सुंबध
ुं ाहवषयी

शङ्कुकाने म्हटले आहे की प्रेक्षकाला ‘हा (नट) र्तो (र्ते पात्र) आहे ’ असा प्रत्यय येर्तो, पण ‘हा र्तोि आहे ’
असा प्रत्यय येर्त नाही. रामाच्या रर्तीिे अनु करण करणारा नट राम आहे अशी कलपना होर्ते . पण र्तो रामि
आहे अशी प्रर्तीर्ती होर्त नाही.

शङ्कुकाच्या ह्या अनु करणवादावर अहभनवगुप्र्ताने भट्ट र्तोर्ताच्या शब्दाुंर्त जोरदार हल्ला िढहवला

आहे . दु सऱ्या एके हठकाणी ही (१·१०७ वरील टीकेर्त) त्याने अनु करणवादािे हवस्र्तृर्त खुंडन केले आहे . या

वादावर जे आक्षेप घेर्तले आहे र्त त्याुंर्तील मुख्य असे : स्थाहयभाव हा हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािा आहे , र्तर
नटाच्या अहभनयाने व्यक्र्त होणाऱ्या गोष्टी बाह्य स्वरूपाच्या आहे र्त. त्या गोष्टी हित्तवृत्तीिे अनु करण करर्तार्त

असे म्हणणे शक्य नाही. आहण ज्या स्थाहयभावािे (उदाहरणाथव, रामाच्या रर्तीिे) अनु करण करावयािे

त्यािे ज्ञान असलयाहशवाय अनु करण कसे होणार? रामाच्या रर्तीिे प्रत्यक्ष ज्ञान कोणाला आहे ? नटाने
अहभव्यक्र्त केले ले भाव व मूळ पात्राच्या हठकाणिे भाव याुंर्त सादृश्य आहे असे म्हणर्ता येईल. पण सादृश्य

म्हणजे अनुकरण नव्हे . बैलािे हित्र व बैल याुंर्त सादृश्य आहे , पण बैलािे हित्र हे अनु करण आहे असे
म्हणर्ता येर्त नाही. या व इर्तर कारणाुंस्र्तव रस म्हणजे स्थाहयभावािे अनु करण हे शङ्कुकािे मर्त ग्राह्य मानर्ता
येर्त नाही.

शङ्कुकाने केले ली व्याख्या भरर्ताला मान्य होण्यासारखी नाही यार्त शका नाही. नाट्य म्हणजे

लोकाुंच्या िहरर्तािे अनु करण असे जरी त्याने म्हटले असले र्तरी रस म्हणजे स्थाहयभावािे अनु करण ही

कलपना त्याला मान्य होणे शक्य नाही. रस स्थाहयभावप्रभव (शृङ्गार व करुण) अथवा स्थाहयभावात्मक

(हास्य, रौद्र इत्यादी) असर्तो या त्याच्या हवधानाशी ही कलपना सुसुंगर्त नाही. र्तथाहप रस नटाच्या हठकाणी
प्रर्तीर्त होर्तो हे शङ्कुकािे मर्त भरर्ताच्या हसद्धान्र्ताला धरूनि आहे हे उघड आहे .

रससूत्रािी आपली स्वर्तःिी व्याख्या दे र्ताना अहभनवगुप्र्ताने रस स्थायीहू न हभन्न असर्तो असे साुंगून

शङ्कुक वगैरेंिे मर्त याहू न हनराळे – स्थायीिा आस्वाद घेर्तला जार्त असर्ता र्तोि रस म्हणून ओळखला जार्तो
अशा प्रकारिे होर्ते – असे म्हटले आहे . त्यावर अहभनवगुप्र्ताने असा आक्षेप घेर्तला आहे की र्ते मर्त मान्य
केले र्तर लोकव्यवहारार्तही प्रत्येक स्थायीिे रसार्त रूपाुंर्तर होर्ते असे मानावे लागेल. कारण नटाच्या

हठकाणी अनु करणात्मक स्वरूपािा म्हणजे कृहत्रम असले ला स्थाहयभाव जर रसत्व पावू शकर्तो र्तर लोकार्त
उद्भूर्त झाले लया खऱ्या स्थाहयभावािा रस म्हणून आस्वाद का घेर्ता येन नये ? र्ते व्हा अहभनवगुप्र्ताने असे

म्हटले आहे की प्रेक्षक जर कशािे अनु मान करीर्त असर्तील र्तर र्ते पात्राच्या हठकाणच्या मूळ स्थाहयभावािे ,

नटाच्या हठकाणी आहवभूर्त
व झाले लया अनु करणात्मक स्थाहयभावािे म्हणजे रसािे नाही. अशा रीर्तीने त्याने
शङ्कुकाच्या अनु करण + अनुहमर्ती ह्या वादािे खुंडन केले आहे . र्ते बहु र्ताुंशी युक्र्तीला धरून आहे .

रसाध्यायावरील टीकेर्त शङ्कुकाच्या मर्तािा आणखी िार हठकाणी हनदे श केला आहे . ३३ व्या

श्लोकानुंर्तरच्या गद्यार्त रसाुंपासून भाव, भावाुंपासून रस की दोन्हीही एकमे कापासून उद्भूर्त होर्तार्त असा
प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे . त्यािे शङ्कुककृर्त हववरण असे : प्रेक्षक रसाुंिा आस्वाद घेर्तार्त र्ते व्हा पात्राच्या

हठकाणच्या मूळ स्थाहयभावाुंिी त्याुंना प्रर्तीर्ती होर्ते , म्हणजेि रसाुंपासून भाव प्रगट होर्तार्त, असा पहहला
पयाय, भावाुंपासून रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त हा दु सरा पयाय नाट्यािायांच्या हशकवणुकीला अनु सरून आहे .
आहण हे दोन पयाय हविारार्त घेर्तले र्तर हर्तसरा पयाय सुंभवर्तो. शङ्कुकािे हे हववरण िुकीिे आहे , र्ते
नाट्यशास्त्रार्त अहभप्रेर्त असणे शक्य नाही असे जे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे र्ते बरोबरि आहे .

एकोणिाहळसाव्या श्लोकावरील टीकेर्त वीरापासून भयानकाच्या उत्पत्तीिे उदाहरण म्हणून

वेणीसुंहारार्तील ‘भीर्तुं जगत्फालगुनात्’ इत्यादी श्लोकािा हनदे श केला आहे . त्या उदाहरणाला शङ्कुकाने

आक्षेप घेर्तला आहे र्तो असा की या प्रसङ्गार्त उत्साहाला अवकाश नाही म्हणजे वीररसािी हनष्ट्पत्तीि होर्त
नाही. र्ते व्हा वीरापासून भयानकािी उत्पत्ती सुंभवनीय नाही. त्यावर अहभनवगुप्र्ताने असे म्हटले आहे की

अशाने उत्साहाला कोठे ि अवकाश नाही असे म्हणावे लागेल. कारण, काही र्तरी साध्य असलयावािून

उत्साह कायास्न्वर्त कसा होणार? आहण युद्धार्तील वीररसािा पहरणाम भयस्वरूपि होर्तो. या
उदाहरणाच्या सुंबध
ुं ार्त एक प्रश्न असा उपस्स्थर्त होर्तो की अहभनवगुप्र्ताने हदले लया उदाहरणावर आक्षेप

त्याच्या पूवीि होनन गेलेलया शङ्कुकाने घेर्तले ला हदसर्तो हे कसे ? यािे उत्तर असे असावे की हे उदाहरण

शङ्कुकाच्याही पूवीच्या एखाद्या टीकाकाराने हदले होर्ते , त्यावर त्याने आक्षेप घेर्तला होर्ता, आहण
अहभनवगुप्र्ताने र्ते उदाहरण त्या अगोदरच्या टीकेर्तूनि उिलले आहे .

शृङ्गाराच्या वणवनार्त र्तो उज्ज्वलवेषात्मक असर्तो असे भरर्ताने म्हटले आहे . त्यावर शङ्कुकाने अशी

शुंका उपस्स्थर्त केली होर्ती की हवक्रमोववशीय नाटकार्त पुरूरवा उन्मादावस्थे र्त असर्ताना आहण
र्तापसवत्सराज नाटकार्त उदयन र्तापसवेषार्त असर्ताना हवप्रलम्भशृङ्गाराच्या समयी र्ते उज्ज्वल वेषार्त
नसर्तार्त हे कसे? कारण उज्जलवेषात्मक हे शृङ्गाराच्या दोन्ही अवस्थाुंच्या वणवनपर आहे . या शुंकेिे

हनराकरण शङ्कुकाने असे केले होर्ते की उज्ज्वल वेष नसर्ताही उत्तम वगार्तील मनु ष्ट्याुंिी रहर्त र्तशीि हटकून
असर्ते . यावर अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की अशी शुंका उपस्स्थर्त होण्यास अवकाशि नाही. कारण शङ्कुक
समजर्तो त्या अथाने वेष ही एक भोग्य वस्र्तू असून हर्तिा रसाशी काही सुंबध
ुं नाही. वेष शब्दािा

अहभनवगुप्र्ताने हनराळाि अथव केला आहे , त्यािा पुढे हनदे श करू. या शुंकेिे शङ्कुकाने केले ले हनराकरण
अहभनवगुप्र्ताने असुंबद्ध ठरहवले आहे . अनु ज्ज्वल वेष असर्ता शृङ्गार कसा असू शकेल असे त्या शुंकेिे
स्वरूप नव्हर्ते .

करुण शब्दािी व्युत्पत्ती साुंगर्ताना शङ्कुकाने असे म्हटले होर्ते की अनु करण करणाऱ्या नटाच्या

हठकाणी प्रेक्षकाुंना शोकािी प्रर्तीर्ती झाली म्हणजे त्याुंना करुणा वाटर्ते , म्हणून त्या रसाला करुण असे नाव
हदले आहे . यावर अहभनवगुप्र्ताने साहहजकि असा आक्षेप घेर्तला आहे की करुणा ही प्रेक्षकाला वाटर्ते आहण
शोकािा अनु करणरूप करुण रस नटाच्या हठकाणी असर्तो या दोन शङ्कुककृर्त हवधानाुंिा मे ळ कसा

घालावयािा? आहण प्रेक्षकाला ही करुणा कशाबद्दल वाटर्ते ? शृङ्गार, करुण ही नावे प्रािीन आिायांनी
ठरहवली असून र्ती रूढ झाली आहे र्त. र्ते व्हा त्याुंच्या व्युत्पत्तीिा शोध व्यथव आहे असे त्यािे म्हणणे आहे .

भट्ट

क चे त :
भट्ट नायकािे मर्त उद्धर्त
ृ करण्यापूवी अहभनवगुप्र्ताने रसािी प्रर्तीर्ती होर्ते , रसािी उत्पत्ती होर्ते व

रसािी अहभव्यक्र्ती होर्ते या र्तीन प्रकारच्या मर्ताुंच्या नायककृर्त खुंडनािा हनदे श केला आहे . उत्पहत्तवाद

आहण प्रर्तीहर्तवाद असे वणवन लोल्लट व शङ्कुक या दोघाुंच्याही मर्ताुंना लागू होण्यासारखे आहे . नायकाच्या

टीकेिा रोख ह्या दोघाुंवर असण्यािा सुंभव आहे . अहभव्यस्क्र्तवादािे खुंडन आनन्दवधवनाच्या
व्यञ्जनाशक्र्तीला व रसध्वनीला उद्देशून केले ले असावे. नायकाने आपलया हृदयदपवण नावाच्या ग्रुंथार्त
ध्वहनहसद्धाुंर्तािे खुंडन केले होर्ते हे प्रहसद्ध आहे .

नायकािे स्वर्तःिे मर्त अहभनवगुप्र्ताने पुढीलप्रमाणे माुंडले आहे . अहभधाशक्र्तीहू न हभन्न असले लया

भावकत्व नावाच्या व्यापारामुळे काव्यार्त आहण नाट्यार्त रस भाहवर्त होर्तो म्हणजे रसािी भावना होर्ते .

काव्याच्या बाबर्तीर्त हा भावकत्व व्यापार दोषाुंिा अभाव आहण गुण व अलुं कार याुंिी हवद्यमानर्ता याुंमुळे
कायास्न्वर्त होर्तो, व नाट्याच्या बाबर्तीर्त र्तो अहभनयाच्या द्वारा कायास्न्वर्त होर्तो, आहण र्तो हवभावादींच्या
साधारणीकरणाच्या स्वरूपार्त प्रकट होर्तो. अशा रीर्तीने भाहवर्त झाले लया रसािा प्रेक्षक भोग घेर्तार्त. हा भोग

नेहमीच्या अनुभव, स्मृर्ती इत्यादी प्रर्तीहर्तप्रकाराुंहून सववस्वी हभन्न असून प्रेक्षकािी स्वर्तःच्या सुंहवत्तीमध्ये

हवश्रान्र्तर्ता असे त्यािे स्वरूप असर्ते आहण र्तो परब्रह्माच्या आस्वादासारखाि असर्तो, म्हणजे केवळ
आनन्दमय असर्तो.

भट्टनायकाच्या या हववरणार्त अनेक महत्त्वािे मुद्दे आले आहे र्त. प्रथम रसािी भावना काव्य आहण

नाट्य या दोहोंर्त होर्ते असे त्याने म्हटले आहे . भरर्ताने केले ली रसािी ििा सववस्वी नाट्यप्रयोगाला

अनु लक्षून केली आहे आहण लोल्लट, शङ्कुक प्रभृर्ती प्रािीन टीकाकाराुंनी त्याि दृहष्टकोणािा अवलुं ब केला
होर्ता. नायकाने रसािी हनष्ट्पत्ती नाट्येर्तर काव्यार्तही होर्ते असा हविार माुंडला आहे . र्तशा काव्यार्तही

क्वहिर्त रस असर्तो हे रसवद अलुं कार स्वीकारणाऱ्या पूवीच्या आलुं काहरकाुंनी मान्य केले होर्ते . पण
रसहनष्ट्पत्ती हे हजर्तके नाट्यप्रयोगािे प्रयोजन हर्तर्तकेि र्ते इर्तर काव्यप्रकाराुंिेही प्रयोजन आहे असे भट्ट
नायकािे स्पष्ट मर्त असलयािे हदसून येर्ते. र्तथाहप या हविाराच्या प्रवर्तवकत्वािा मान त्याला दे र्ता येर्त नाही.
त्याच्याहू न प्रािीन असले लया आनुंदवधवनािी सुद्धा हीि भूहमका आहे यार्त शुंका नाही.

काव्य आहण नाट्य याुंच्या आपापलया वैहशष्ट्ट्यामुळे शब्दाुंिी जी अहभधाशक्र्ती हर्तच्याहू न हभन्न अशा

भावकत्व नावाच्या शक्र्तीिा व्यापार सुरू होर्तो व त्यामुळे रस भाहवर्त होर्तो असे नायकािे म्हणणे आहे . रस
भाहवर्त होर्तो म्हणजे रसहनष्ट्पत्ती होर्ते असे समजले पाहहजे. भावकत्व ही शब्दशक्र्ती नसून काव्य-नाट्याच्या
गुणवैहशष्ट्ट्याुंमुळे प्रिहलर्त होणारी एक प्रहक्रया आहे . म्हणून भावकत्वाला व्यापार म्हटले आहे . हवभावादींिे

साधारणीकरण असे ह्या व्यापारािे अथवा प्रहक्रयेिे स्वरूप आहे . साधारणीकरणािे नायककृर्त हववरण
उद्धर्त
ृ केले ले नाही. र्तथाहप साधारणीकरणािा हसद्धाुंर्त अहभनवगुप्र्ताने स्वीकारला असून त्याने त्यािे

स्पष्टीकरण केले आहे . हवभाव, भाव आदी मूलर्तः कथानकार्तील पात्राशी सुंबद्ध असर्तार्त, र्तसेि र्ते दे श व

काल याुंनी पहरस्च्छन्न असर्तार्त. रहर्त रामाच्या हठकाणी अयोध्यादी दे शार्त व त्रेर्तायुगार्त उद्भूर्त झाली होर्ती.
काव्यवािनाने अथवा नाट्यदशवनाने ही रहर्त पात्र, दे श व काल याुंशी सुंबद्ध राहार्त नाही म्हणजेि हर्तिे

साधारणीकरण होर्ते . व्यक्र्ती, दे श व काल याुंच्या सुंबध
ुं ापासून भाव मुक्र्त झाला की र्तो सववसाधारण

स्वरूपार्त प्रर्तीर्त होर्तो. असे हे भावािे साधारणीकरण म्हणजेि भावकत्व व्यापार, आहण त्याने रस भाहवर्त
होर्तो म्हणजे रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते . साधारणीकरणाच्या ह्या हसद्धाुंर्ताला भरर्ताच्या नाट्यशास्त्रार्त आधार नाही

हे खरे आहे . पण हा हसद्धाुंर्ति पुढील काळी सववमान्य झाले लया रसप्रहक्रयेिा मूलाधार झाला आहे यार्त
शुंका नाही. आहण त्या हसद्धाुंर्ताच्या प्रस्थापनेिे श्रेय नायकाला दे णे अवश्य आहे .

भाहवर्त अथवा हनष्ट्पन्न झाले लया रसािा भोग नावाच्या दु सऱ्या एका व्यापाराने आस्वाद घेर्तला जार्तो

असे नायकािे म्हणणे आहे . हा आस्वाद वािक हकवा प्रेक्षक याुंच्याकडू नि घेर्तला जाणे शक्य असलयामुळे
रसािे अहधष्ठान वािकािी हकवा प्रेक्षकािी हित्तवृत्ती होय असे मानणे आवश्यक ठरर्ते . भरर्ताने सुद्धा प्रेक्षक
रसािा मनाने (मनसा) आस्वाद घेर्तार्त असे म्हटले आहे हे खरे आहे . पण त्याच्या मर्ताप्रमाणे रसािा

आहवष्ट्कार रुंगभूमीवर होर्तो; ह्या बाह्य घटनेिा आस्वाद मानहसक प्रहक्रयेने घेर्तला जार्तो इर्तकेि. याउलट
नायकाच्या मर्ताप्रमाणे साधारणीकरणाने हनष्ट्पन्न होणारा रस रुंगभूमीवर आहवभूर्त
व न होर्ता वािकाच्या हकवा
प्रेक्षकाच्या हित्तार्त आहवभूर्त
व होर्तो व र्ते थेि त्यािा आस्वाद घेर्तला जार्तो. ह्या आस्वादाच्या प्रहक्रयेला त्याने

भोग असे नाव हदले असून त्यािे हवहवध प्रकारे वणवन केले आहे . अनु भव, स्मृर्ती इत्यादी नेहमीच्या
प्रर्तीहर्तप्रकाराुंहून हा भोग सववस्वी हनराळ्या प्रकारिा आहे . रजोगुण व र्तमोगुण याुंच्या छटाुंनी युक्र्त असा हा

भोग असला र्तरी सत्त्वगुणाच्या उद्रे कामुळे प्रकाशमय आहण आनन्दमय झाले लया स्वर्तःच्या सुंहवत्तीर्त
हवश्रान्र्त होनन राहाणे असेि त्यािे स्वरूप असर्ते . आहण हा भोग परब्रह्माच्या आस्वादाच्या जार्तीिा असर्तो.

नायकाने केले ले रसास्वादाच्या स्वरूपािे हे वणवन पुढील काळार्त अहभनवगुप्र्ताच्या द्वारा सववमान्य झाले .

यापुढे रसािे हववेिन (कवीच्या हकवा) नटाच्या दृष्टीने न होर्ता वािकाच्या हकवा प्रेक्षकाच्या प्रहर्तहक्रयेच्या
दृष्टीने करणे आवश्यक झाले , आहण आस्वादाच्या प्रहक्रयेला अहधक महत्त्व प्राप्र्त झाले . हा बदल घडवून
आणण्यािे श्रेय बहु र्ताुंशी नायकाला हदले पाहहजे. हे खरे आहे की नुंर्तरच्या काळी भावकत्व व्यापार व भोग

ह्या त्याने वापरले लया सुंज्ञा प्रिारार्तून गेलया. र्तथाहप, त्यािीि हविारसरणी नुंर्तरच्या सवव हववेिनाला
आधारभूर्त झाली यार्त शुंका नाही. काही आधुहनक पुंहडर्त असे समजर्तार्त की भट्ट नायकाच्या मर्ताप्रमाणे

भावकत्व ही एक प्रकारिी शब्दशक्र्ती आहे , इर्तकेि नव्हे र्तर भोजकत्व ही सुद्धा शब्दशक्र्तीि आहे . पण
असे समजणे बरोबर नाही. भावकत्व हा शब्दहनरपेक्ष एक व्यापार आहे आहण भोग ही एक मानहसक प्रहक्रया
आहे .

अहभनवगुप्र्ताने भट्ट नायकाच्या हववेिनावर काही आक्षेप घेर्तले आहे र्त. रसािी प्रर्तीर्ती होर्त नाही

असे जे नायकाने म्हटले आहे त्यावर अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की भोग हा सुद्धा प्रर्तीर्तीिाि एक प्रकार
आहे . हभन्न हभन्न प्रमाणाुंमुळे प्रर्तीर्तीला दशवन, अनु हमर्ती, उपहमर्ती, प्रहर्तभान अशी नावे हदली आहे र्त.
त्याप्रमाणे भोग हे नाव समजावयािे असेल र्तर हरकर्त नाही. पण ज्या वस्र्तूिी कोणत्याि प्रकारिी प्रर्तीर्ती

होर्त नाही हर्तच्याहवषयीिा व्यवहार कसा होणार? आहण रसािी उत्पत्ती आहण अहभव्यक्र्ती होर्त नाही असे

म्हटले आहे त्यावर अहभनवगुप्र्ताने असा आक्षेप घेर्तला आहे की हजिी उत्पत्ती झाली नाही अशी वस्र्तू हनत्य

ठरे ल आहण हजिी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही अशा वस्र्तूिे अस्स्र्तत्वि नाकारावे लागेल. र्ते व्हा रसािी उत्पत्ती,
प्रर्तीर्ती व अहभव्यक्र्ती होर्ते हा पक्ष स्वीकारला पाहहजे असे या आक्षेपािे सार आहे .

रस भाहवर्त होर्तो ह्या नायकाच्या हसद्धाुंर्तावर अहभनवगुप्र्ताने असे म्हटले आहे की जर भावन म्हणजे

आस्वाद घेण्यास योग्य अशा अवस्थेप्रर्त नेणे असा अथव अहभप्रेर्त असेल र्तर ही प्रहक्रया मान्य होण्यासारखीि
आहे . र्तथाहप भू धार्तूच्या प्रयोजकापासून हसद्ध झाले लया ह्या सुंज्ञा अहभनवगुप्र्ताने व नुंर्तरच्या

आलुं काहरकानी स्वीकारलया नाहीर्त. या सुंबध
ुं ार्त नायकािा एक श्लोक उद्धर्त
ृ करून अहभनवगुप्र्ताने

त्यार्तील शब्द व्यञ्जनाशक्र्तीिे वािक आहे र्त असे म्हटले आहे . पण त्यार्त ‘व्यङ्ग्य’ असा शब्द वापरले ला
असला र्तरी व्यञ्जना नावािी शब्दशक्र्ती नायकाला मान्य नाही यार्त सुंशय नाही.

रजोगुण आहण र्तमोगुण याुंच्या छटा असलयामुळे भोगाला द्रु हर्त, हवस्र्तर आहण हवकास याुंिे स्वरूप

प्राप्र्त होर्ते असेही नायकाने म्हटले होर्ते . त्याला उद्देशून अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की सत्त्व, रज आहण
र्तम या र्तीन गुणाुंिे प्रधान व गौण स्वरूपार्तील हमश्रण अनुंर्त प्रकारे सुंभवनीय असलयामुळे भोगािे हे हत्रहवध

स्वरूपि का मान्य करावे? हनदान हजर्तके रस आहे र्त हर्तर्तके र्तरी रसनेिे म्हणजे भोगािे प्रकार मानणे
अवश्य आहे . भोग परब्रह्मास्वादसदृश आहे या भट्ट नायकाच्या हवधानावर अहभनवगुप्र्ताने काही म्हटले ले

नाही. नायक वेदान्र्ती होर्ता, अहभनवगुप्र्त शैव सुंप्रदायी होर्ता. पण भोग अथवा रसास्वाद ‘स्वर्तःच्या
सुंहवत्तीर्त हवश्राुंर्तर्ता’ ह्या स्वरूपािा आहे हे उभयर्ताुंना मान्य आहे . वस्र्तुर्तः हा हविार शैव हसद्धाुंर्ताला
मूलभूर्त आहे .

अभ

गप्त े केले ले

रण :

अहभनवगुप्र्ताच्या वेळी रसहसद्धाुंर्त नाट्यापुरर्ताि मयाहदर्त न राहार्ता सवव काव्यप्रकाराुंना लागू

करण्यार्त आला होर्ता. र्तथाहप रसािा खरा आस्वाद नाट्यप्रयोगार्ति घेर्ता येर्तो असे त्याने स्पष्टपणे म्हटले

आहे . रससूत्रावरील व्याख्येच्या शेवटी रसास्वादािा उत्कषव वस्र्तुर्तः दशरूपकार्ति शक्य आहे असे म्हणून

त्याने आधारासाठी वामनािे ‘सुंदभेषु दशरूपकुं श्रेयः’ हे सूत्र उद्धर्त
ृ केले आहे . त्यानुंर्तरच्या गद्यार्त आले लया
‘नाट्यरसाः’ शब्दािी व्याख्या करर्ताना काव्य नाट्यमय असर्ते र्ते व्हाि त्यार्त रस असर्तो असे म्हणून ह्या
मर्ताच्या समथवनाथव भट्ट र्तोर्तािे म्हणणे त्याच्या काव्यकौर्तुक नावाच्या ग्रुंथार्तील श्लोक उद्धर्त
ृ करून माुंडले

आहे . काव्यकौर्तुकार्त असे स्पष्ट म्हटले आहे की काव्य प्रयोगाच्या अवस्थेर्त नसलयास (रसािा) आस्वाद

शक्य होणार नाही. कवीच्या वणवन करण्याच्या कौशलयामुळे उद्यान, कान्र्ता, िन्द्र इत्यादी गोष्टी प्रत्यक्ष
समोर असलयाप्रमाणे स्पष्ट होर्तार्त असे भट्ट र्तोर्ताने पुढे म्हटले आहे . हे हवधान नाट्य व नाट्येर्तर काव्य या

दोहोंना लागू पडण्यासारखे आहे . र्ते व्हा नाट्येर्तर काव्यार्त एखादे दृश्य वािकाच्या मनिक्षूसमोर प्रत्यक्ष

उभे करण्यािे सामर्थयव असेल र्तरि र्ते थे रसास्वादािी शक्यर्ता उत्पन्न होर्ते असे अहभनवगुप्र्ताच्या गुरूिे मर्त
हदसर्ते . पण दु सऱ्या काही टीकाकाराुंच्या याहू न हभन्न असले लया मर्तािाही अहभनवगुप्र्ताने हनदे श केला

आहे . हे मर्त असे की काव्यार्त गुण, अलुं कार इत्यादींमुळे सहवशेष सौंदयव उत्पन्न झाले की र्ते थेही रसािा
आस्वाद घेर्ता येर्तो. म्हणजे रसास्वादाला प्रयोगक्षमर्ता हकवा नाट्य आवश्यक नाही असे या टीकाकाराुंना
म्हणावयािे आहे . त्यावर अहभनवगुप्र्ताने असे म्हटले आहे की काव्य मुख्यर्तः दशरूपकाच्याि स्वरूपािे

आहे , आहण त्याुंर्ति पूणव अुंशाने रसवत्ता हवद्यमान असर्ते . या हठकाणी त्याने पुन्हा वामनािे वरील सूत्र उद्धर्त
ृ
केले आहे . यािा अथव अहभनवगुप्र्ताच्या मर्ते रसािा आहवष्ट्कार मुख्यर्तः नाट्यार्त होर्तो, इर्तर काव्यप्रकाराुंर्त
गौणत्वाने.

रसाुंिी नावे साुंगणाऱ्या श्लोकार्त आठ रसाुंिाि उल्लेख करणारा पाठ शान्र्तरस न मानणाऱ्याुंिा

आहे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे व त्यािा स्वर्तःिा पाठ शान्र्तरसाच्या हनदे शाने युक्र्त असा आहे यािा
वर उल्लेख केला आहे . त्याच्या मर्ते शान्र्तरसािा स्वीकार आवश्यक आहे यार्त शुंका नाही. ह्या अध्यायाच्या

शेवटी अहभनवगुप्र्ताने शान्र्त रसािी र्तरफदारी करणारे हवस्र्तृर्त हववेिन केले आहे . अहभनवभारर्तीर्तील हा

भाग स्वर्तः अहभनवगुप्र्ताने हलहहले ला नसावा असे एक मर्त आहे . पण र्ते बरोबर नाही. त्यार्त जे हवस्र्तृर्त
हववेिन आढळर्ते र्तशा प्रकारिे हववेिन आपण पुढे करणार आहोर्त (एर्तच्चाग्रे हवर्तहनष्ट्यामः) असे त्याने

सर्तराव्या श्लोकावरील टीकेर्त म्हटले आहे . आहण भाषा व हववेिनपद्धर्ती पाहार्ता हा भाग अहभनवगुप्र्तकृर्ति
आहे याहवषयी सुंशयास जागा राहार्त नाही.

शान्र्त रस का मानला पाहहजे यािे अहभनवगुप्र्ताने हदले ले प्रधान कारण असे की मोक्षरूपी िौर्थया

पुरुषाथाला आवश्यक अशी जी स्थायी स्वरूपािी हित्तवृत्ती (अथवा स्वाहयभाव) हर्तिीही रसार्त पहरणर्ती

होण्यािी शक्यर्ता नाकारर्ता येणार नाही. प्रत्येक स्थाहयभावािा व र्तहन्नष्ठ रसािा कोणत्या ना कोणत्या र्तरी

पुरुषाथाशी सुंबुंध आहे असे अहभनवगुप्र्ताने प्रहर्तपादन केले आहे . मुख्य रस साक्षार्त सुंबद्ध असर्तार्त, इर्तर
त्याुंच्या द्वारा. शृङ्गार कामाशी सुंबद्ध आहे , रौद्र अथाशी, वीर धमाशी आहण शान्र्त मोक्षाशी असे साुंगून त्याने

हास्य व करुण यािा शृङ्गाराशी आहण भयानक, बीभत्स व अद्भर्त
ु याुंिा वीराशी सुंबुंध जोडला आहे

(पुंधराव्या श्लोकावरील टीका). र्तसेि पुढे रससूत्रावरील व्याख्येर्त स्थाहयभावाुंच्या प्रधानगुणभावािे वणवन

करर्ताना रहर्त कामप्रधान, क्रोध अथवप्रधान, उत्साह धमवप्रधान आहण हनवेदप्राय हवभाव मोक्षािा उपाय होय
असे त्याने म्हटले आहे . ह्या दोन्ही हठकाणी मोक्षाशी सुंबद्ध अशा शान्र्तरसािा त्याने स्वीकार केलयािे स्पष्ट
हदसून येर्ते.

स्वाहयभाव हकवा रस आहण पुरुषाथव याुंच्यार्त काही सुंबध
ुं आहे असे नाट्यशास्त्रार्त कोठे म्हटले ले

नाही. असा सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त करण्यािा यत्न अहभनवगुप्र्तानेि (अथवा भट्ट र्तोर्ताने) केला असण्यािा सुंभव
आहे . यासुंबध
ुं ीिे त्यािे म्हणणे सवांशाने पटण्यासारखे नाही. रहर्त आहण शृङ्गार कामाशी सुंबद्ध आहे र्त हे

हनर्मववाद. पण क्रोध आहण रौद्र याुंिा अथाशी काही हवशेष सुंबुंध आहे अथवा उत्साह आहण वीररस याुंिा
धमाशी काही हवशेष सुंबध
ुं आहे असे मानणे कठीण आहे . आहण भयानक, बीभत्स याुंसारखे रस वीररसद्वारा
धमाशी सुंबद्ध होर्तार्त ही कलपना दू रास्न्वर्त अर्त एव असुंभाव्य वाटर्ते . र्ते व्हा मोक्ष ह्या पुरुषाथासाठी एक

स्थायी स्वरूपािी हित्तवृत्ती आवश्यक असलयामुळे हर्तच्यार्तून हनष्ट्पन्न होणाऱ्या शान्र्त रसािे अस्स्र्तत्व मान्य
केले पाहहजे हा अहभनवगुप्र्तािा युस्क्र्तवाद पटण्यासारखा नाही. आहण मूळ ग्रुंथार्त र्तर र्तशा युस्क्र्तवादाला
मुळीि आधार नाही.

यासुंबुंधार्त अहभनवगुप्र्ताने असे एक हवधान केले आहे की नाट्यशास्त्राच्या प्रािीन हस्र्तहलहखर्ताुंर्त

‘स्थाहयभावान् रसत्वमुपनेष्ट्यामः’ ह्या विनानुंर्तर – शृङ्गाराच्या वणवनाच्याही अगोदर – शान्र्तरसािे वणवन
आढळर्ते . पण हे हवधान हवश्वसनीय वाटण्यासारखे नाही. कारण ह्या वणवनार्त शान्र्तरस शमस्थाहयभावात्मक

असर्तो असे म्हटले आहे . पण शम नावािा स्थाहयभाव भरर्ताने कोठे ि हनर्मदष्ट केला नाही, इर्तकेि नाही र्तर
अहभनवगुप्र्तालाही त्या नावािा स्थाहयभाव मान्य नाही. भरर्ताने आठि स्थाहयभावाुंिा हनदे श केला आहे हे
त्यालाही नाकारर्ता आले नाही. र्ते व्हा नाट्यशास्त्राच्या कोठलयाही प्रर्तीर्त शमस्थाहयभावािा हनदे श असले ले
विन आढळण्यािा मुळीि सुंभव नसलयामुळे अहभनवगुप्र्तािे वरील हवधान अत्युंर्त सुंशयास्पद वाटर्ते .

शान्र्त रसािे अस्स्र्तत्व मान्य केले की त्यािा स्थाहयभाव कोणर्ता या प्रश्नािे उत्तर द्यावे लागर्ते.

अहभनवगुप्र्ताच्या पूवी ह्या प्रश्नािी हनरहनराळी उत्तरे हदली गेली होर्ती. शम हा स्थाहयभाव मानावा असे

अनेकाुंिे मर्त असलयािे हदसर्ते . त्याच्या स्वीकारार्त मुख्य अडिण अशी की भावाुंसुंबध
ुं ीच्या सार्तव्या
अध्यायार्त एकूणपन्नास अशी सुंख्या दे नन ज्या सवव प्रकारच्या भावाुंिा हनदे श केला आहे त्याुंर्त शमािा

अन्र्तभाव कोठे ि केले ला नाही. यास्र्तव असा एक हविार पुढे आला की र्तत्त्वज्ञानापासून उत्पन्न होणारा
हनवेद हा शान्र्तरसािा स्थाहयभाव समजावा. स्थाहयभावानुंर्तर हदले लया व्यहभिाहरभावाुंच्या यादीर्त हनवेदािे
नाव प्रथम येर्ते. र्ते व्हा दे हलीदीपन्यायाने त्याला स्थाहयभाव म्हणूनही मान्यर्ता दे ण्यास हरकर्त नाही असे हे

मर्त आहे . ह्या मर्तािा हवस्र्ताराने परामशव घेनन अहभनवगुप्र्ताने र्ते अग्राह्य ठरहवले आहे . र्तत्त्वज्ञानज हनवेद
हा स्थायी असे म्हटले र्तर र्तत्त्वज्ञान म्हणजे हवभाव असे ठरर्ते , पण र्तत्त्वज्ञान हे हनवेद उत्पन्न होण्यािे

कारण आहे अशी वस्र्तुस्स्थर्ती नसून वैराग्यरूपी हनवेद हाि र्तत्त्वज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तो, असे
ह्या मर्तावर घेर्तले लया आक्षेपािे सार आहे .

शान्र्तरसाच्या स्थायीहवषयी दु सरे एक असे मर्त माुंडण्यार्त आले होर्ते की भरर्ताने साुंहगर्तले ले

आठही स्थाहयभाव शान्र्तािे स्थाहयभाव होर्त. उदाहरणाथव, भगवद्गीर्तेर्त साुंहगर्तलयाप्रमाणे ज्यािी
आत्म्याच्या हठकाणी रहर्त असर्ते त्याला करण्यासारखे काही असर्त नाही म्हणजे र्तो मुक्र्त होर्तो; जगामध्ये
सववत्र हवकृर्ती पाहू न ज्याला हास वाटर्तो र्तो मोक्षास पात्र होर्तो; सवव जग शोक करण्याच्या लायकीिे आहे
असे ज्याला वाटर्ते र्तो मोक्षहसद्धीच्या मागावर असर्तो; इत्यादी. हे मर्तही अहभनवगुप्र्ताने अग्राह्य ठरहवले

आहे . त्यािे कारण उघड आहे . आठ हनरहनराळ्या प्रकारच्या स्थाहयभावाुंमुळे उत्पन्न होणारा शान्र्तरस आठ
हनरहनराळया प्रकारिा असणार आहण र्तो रस एकरूप राहाणार नाही. ह्याि मर्तािा आणखी एक पयाय
असा की हे आठ स्थाहयभाव हमळू न झाले ला एक स्थाहयभाव शान्र्त रसार्त पहरणर्त होर्तो असे समजावे. पण

रहर्त, शोक, जु गुप्सा आदी परस्परहवरुद्ध असले लया हित्तवृत्तींिा एकाि वेळी उद्भव असुंभाव्य असलयामुळे
त्या सवांिा हमळू न एक स्थाहयभाव होणे अशक्य आहे , म्हणून ह्या मर्तािाही स्वीकार करर्ता येण्यासारखा
नाही.

मग अहभनवगुप्र्ताच्या मर्ते शान्र्तरसािा स्थाहयभाव कोणर्ता? र्तत्त्वज्ञान हे ि मोक्षािे साधन

असलयामुळे र्तत्त्वज्ञानालाि शान्र्तािा स्थाहयभाव मानला पाहहजे असे त्याने म्हटले आहे . आहण र्तत्त्वज्ञान

म्हणजे आत्मज्ञान, आहण हे ज्ञान म्हणजे ज्ञान, आनन्द इत्यादी हवशुद्ध धमांनी युक्र्त असे आत्मस्वरूपि.

र्ते व्हा अशा प्रकारिे आत्मस्वरूप अथवा आत्मा हाि शान्र्तरसािा स्थाहयभाव असा हनष्ट्कषव त्याने काढला

आहे . यावर असा प्रश्न उपस्स्थर्त होर्तो की भरर्ताने आत्मा ह्या स्थाहयभावािा हनदे श का केला नाही?
अहभनवगुप्र्ताने यािे असे उत्तर हदले आहे की आत्म्याला रहर्त वगैरे इर्तर स्थाहयभावाुंच्या पुंक्र्तीला बसहवणे

शक्य नव्हर्ते . आत्मा हाि खऱ्या अथाने स्थायी आहे . त्यािा आधार असलयावरि उदय पावणारे रहर्त वगैरे
भाव वस्र्तुर्तः अस्थायी म्हणजे व्यहभिाहरभावाुंच्या स्वरूपािे होर्त. र्ते व्हा स्वर्तःहसद्ध स्थाहयभावत्व असले ला
आत्मा आहण सववस्वी त्याच्या आश्रयाने उहदर्त होणारे रत्यादी भाव याुंिी एकत्र गणना करणे अनु हिर्त झाले
असर्ते . हा सवव युस्क्र्तवाद भरर्ताला अहभप्रेर्त आहे असे समजणे शक्य नाही.

सार्तव्या अध्यायार्त भरर्ताने प्रत्येक स्थाहयभावािे हवभाव आहण अनु भाव हदले आहे र्त. त्याला

अनु सरून अहभनवगुप्र्ताने र्तत्त्वज्ञानाच्या हवभावादींिा हनदे श केला आहे . रत्यादी सवव लौहकक व अलौहकक
हित्तवृत्ती र्तत्त्वज्ञानाच्या व्यहभिाहरभावाुंप्रमाणे आहे र्त. ह्या हित्तवृत्तींिे यमहनयमादींनी उपस्कृर्त झाले ले

अनु भाव आहण (नेत्र, भ्रू आदी) उपाुंगाुंिे जे स्वाभाहवक अनु भावहनदशवक अहभनय साुंहगर्तले आहे र्त र्ते

र्तत्त्वज्ञानािे अनु भाव होर्त असे समजावे. आहण ईश्वरानु ग्रह वगैरे त्यािे हवभाव समजावे. त्याहशवाय
अहभनवगुप्र्ताने शाुंर्त रसािे वैराग्य, सुंसारभीरुर्ता इत्यादी हवभाव, मोक्षशास्त्रहिन्र्ता इत्यादी अनु भाव आहण
हनवेद, महर्त, स्मृहर्त इत्यादी व्यहभिाहरभाव याुंिाही हनदे श केला आहे . या सुंबुंधार्त हे लक्षार्त घेण्यासारखे
आहे की नाट्यशास्त्रार्त साुंहगर्तले ले स्थाहयभावािे हवभाव, अनु भाव आहण त्याच्या रसािे हवभाव व अनु भाव हे

जवळजवळ एकि आहे र्त, पण अहभनवगुप्र्ताने साुंहगर्तले ले र्तत्त्वज्ञानािे हवभाव-अनुभाव आहण शान्र्तरसािे
हवभावअनु भाव याुंर्त हभन्नर्ता हदसून येर्ते. हशवाय भरर्ताने स्थाहयभावाुंच्या वणवनार्त व्यहभिाहरभावाुंिा मुळीि
हनदे श केला नाही, र्तर अहभनवगुप्र्ताने र्तत्त्वज्ञानािे खूप व्यहभिाहरभाव असलयािे म्हटले आहे .

शान्र्तरसाच्या हववेिनार्त अहभनवगुप्र्ताने त्याच्या एका हवहशष्ट स्वरूपार्तील आहवष्ट्कारािा हनदे श

केला आहे . र्तत्त्वज्ञान प्राप्र्त झालयावरही बोहधसत्त्वासारखे काहीजण परोपकारबुद्धीने प्रेहरर्त होनन
उत्साहयुक्र्त म्हणजे वीरोहिर्त कमे करीर्त असर्तार्त. हषाच्या नागानन्द नाटकािा नायक जीमूर्तवाहन हा ह्या
वृत्तीिे उदाहरण. शुंखिूडाच्या जागी र्तो स्वर्तःिे बहलदान करर्तो त्या प्रसुंगी अन्यत्र स्थाहयभाव असले ला
उत्साह व्यहभिाहरभाव बनर्तो व त्याला प्राधान्य प्राप्र्त होर्ते . जीमूर्तवाहनाला र्तत्त्वज्ञान प्राप्र्त झाले ले

असलयामुळे येथे शान्र्तरस आहे हे खरे , र्तथाहप शान्र्ताच्या आहवष्ट्काराला गौणत्व व उत्साहाला प्राधान्य येर्ते
असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . असे असलयामुळे काही टीकाकाराुंनी येथील रस दयावीर अथवा धमववीर

आहे असे म्हटले असलयािा त्याने हनदे श केला आहे . ह्या टीकाकाराुंना शान्र्तरस मान्य नव्हर्ता हे उघड
आहे . काही पुंहडर्ताुंनी असे सुिहवले आहे की शान्र्त नावािा नववा रस मान्य करणे आवश्यक आहे की नाही

यासुंबुंधीिा हववाद हषािे नागानन्द नाटक प्रहसद्ध झालयानुंर्तर सुरू झाला असावा. अहभनवभारर्तीर्तील
हववेिनावरून ही सूिना रास्र्त वाटर्ते .

अहभनवगुप्र्ताने शान्र्त हा नववा रस मान्य केला आहे . पण याहू न अहधक रस मान्य करावयास र्तो

र्तयार नाही. ईश्वरहवषयक भस्क्र्त व श्रद्धा ह्याुंिा स्मृहर्त, महर्त इत्यादी भावाुंर्त अन्र्तभाव होर्त असलयामुळे
त्याुंना स्वर्तुंत्रपणे रसत्व प्राप्र्त होर्त नाही, त्याुंन शान्र्तरसािे अुंगभूर्त मानावे असे त्याने म्हटले आहे . र्तसेि

स्नेह, मनु ष्ट्यहवषयक भस्क्र्त याुंिा रहर्त, उत्साह इत्यादींर्त अन्र्तभाव होर्तो, म्हणून र्ते स्वर्तुंत्र रस नाहीर्त. र्तीि
गर्त लौलय म्हणून काहींनी स्वीकारले लया रसािी.

नाट्यशास्त्रार्तील रससूत्रािी अहभनवगुप्र्ताने पुढीलप्रमाणे व्याख्या केली आहे . हवभाव, अनु भाव

आहण व्यहभिाहरभाव याुंना प्रेक्षकाुंच्या हित्तार्त सुंयोग म्हणजे योग्य प्रकारिा सुंबध
ुं (सम्यक् + योग) हकवा
एकाग्रपणा प्राप्र्त झाला म्हणजे रस हनष्ट्पन्न होर्तो. यािा अथव असा की हवभावादींिा स्थायीशी सुंयोग अथवा

परस्पराशी सुंयोग होर्त नसून त्याुंना प्रेक्षकाुंच्या अन्र्तःकरणार्त एकाग्रर्ते िी स्स्थर्ती प्राप्र्त होर्ते आहण प्रेक्षकाुंच्या
अन्र्तःकरणार्तील हवभावादींच्या एकाग्रर्ते मुळे ज्यािा अलौहकक असा आस्वाद घेर्ता येर्तो र्तो रस. पुढील
हववेिनावरून हे स्पष्ट आहे की सूत्रार्तील सुंयोगशब्दािी जी व्याख्या केली आहे हर्तच्यार्त साधारणीभाव हा

अथव अहभप्रेर्त आहे . म्हणजे अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येप्रमाणे प्रेक्षकाुंच्या हित्तार्त हवभावादींिे साधारणीकरण
झाले की रसािा आस्वाद घेर्तला जार्तो असा रससूत्रािा अथव आहे . म्हणजे रस पात्राच्या हकवा नटाच्या

हठकाणी असर्तो असे नसून त्यािा आहवभाव प्रेक्षकाुंच्या हित्तार्त होर्तो. स्थाहयभाव आहण रस हे हनरहनराळ्या
स्वरूपािे आहे र्त. आस्वाद घेर्तला जार्तो र्तोपयंर्ति रसािे अस्स्र्तत्व असर्ते , असेही अहभनवगुप्र्ताने म्हटले
आहे .

रसािे अहधष्ठान प्रेक्षकाुंिे हित्त हे स्पष्ट आहे . पण स्थाहयभाव कोठे असर्तो हे अहभनवगुप्र्ताने स्पष्ट

केले नाही. स्थाहयभावािी प्रर्तीर्ती अनु मानाने होर्ते असे त्याने म्हटले आहे . यावरून पात्रगर्त स्थायी हकवा
नटगर्त स्थायी त्याला अहभप्रेर्त आहे असे हदसर्ते . ह्या स्थायीिा रसहनष्ट्पत्तीच्या अथवा रसास्वादाच्या

प्रहक्रयेशी सुंबध
ुं नाही म्हणून रससूत्रार्त स्थायीिा हनदे श केला नाही असे त्यािे म्हणणे आहे . मग

‘स्थाहयभावान् रसत्वमुपनेष्ट्यामः’ असे भरर्ताने म्हटले आहे त्यािे काय? अहभनवगुप्र्तािे याला उत्तर असे की
लौहकक स्वरूपार्त स्थायीच्या कारणरूप, कायवरूप आहण सहिाहररूप असणाऱ्या गोष्टी नाट्यप्रयोगार्त

हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव असे अलौहकक रूप धारण करून रसािा आस्वाद शक्य करर्तार्त
म्हणून स्थायीिी रसार्त पहरणर्ती होर्ते असे म्हटले आहे . स्थायीच्या पहरवारािे रूपान्र्तर होर्ते म्हणून

स्थाहयभावाला रसत्व येर्ते असे उपिाराने म्हटले आहे , वस्र्तुर्तः त्या दोहोर्त सुंबुंध नाही असा

अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय आहे . रससूत्रार्त स्थायीिा हनदे श शलयभूर्त झाला असर्ता असे त्याने
म्हटले आहे .

सूत्रार्तील ‘रसहनष्ट्पहत्तः’ शब्दािे हववरण करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की वस्र्तुर्तः हनष्ट्पत्ती

रसािी होर्त नसून रसनेिी म्हणजे आस्वादािी होर्ते. ह्या आस्वादावरि रसािे अस्स्र्तत्व अवलुं बून
असलयामुळे लक्षणेने रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे म्हटले आहे . रस ही अशी वस्र्तू नाही की हजिी उत्पत्ती होर्ते

असे म्हणर्ता येईल. हवभावादी रसािे उत्पादक कारण आहे र्त असे समजर्ता येर्त नाही. कारण र्तसे

समजलयास हवभावादी नाहीसे झालयावरही उत्पन्न झाले ला रस र्तसाि हवद्यमान राहाण्यािा सुंभव उत्पन्न

होईल. र्तसेि हवभावादी रसािे ज्ञान करून दे णारी साधने (ज्ञापक हे र्तु) होर्त असेही म्हणर्ता येण्यासारखे
नाही. कारण रस ही कोणत्या र्तरी प्रमाणाच्या द्वारा ज्ञानािा हवषय होणारी अशी वस्र्तू नाही. र्ती केवळ
रसनेिा अथवा आस्वादािा हवषय असणारी आहण आस्वाद घेर्तला जार्त असेपयंर्ति हटकणारी वस्र्तू आहे .

ही रसना बोधरूप आहे म्हणजे हा आस्वाद प्रर्तीर्तीच्या स्वरूपािा आहे हे खरे , पण ही प्रर्तीर्ती नेहमीच्या
अनु भवस्मृत्यादी प्रर्तीर्तींहू न हभन्न, अलौहकक अशा स्वरूपािी आहे ; कारण र्ती प्रर्तीर्ती उत्पन्न करणारे

हवभावादी अलौहकक स्वरूपािे असर्तार्त. या हववेिनाच्या शेवटी अहभनवगुप्र्ताने रससूत्रािे र्तात्पयव पुढील
शब्दाुंर्त साुंहगर्तले

आहे . अलौहकक स्वरूपाच्या हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या

(साधारणीकरणात्मक) सुंयोगामुळे उत्पन्न झाले लया अलौहककुं रसनेिा अथवा आस्वादािा हवषय होणारा
जो अलौहकक पदाथव र्तो रस.

वर हनर्मदष्ट केलयाप्रमाणे जरी अहभनवगुप्र्ताने स्थाहयभाव आहण रस याुंिी जवळ जवळ फारकर्त

केली असलयािे हदसर्त असले र्तरी हवभावादींच्या बरोबर स्थाहयभावािेहह साधारणीकरण होर्ते आहण
साधारणीभूर्त स्थाहयभाव म्हणजे रस असे त्याने पुढे स्पष्ट म्हटले

आहे . (र्ते न साधारणीभूर्ता

सुंर्तानवृत्तेरेकस्या एव वा सुंहवदो गोिरभूर्ता रहर्तः शृङ्गारः). स्थाहयभाव आहण रस याुंच्यार्त प्रस्थाहपर्त
केले लया अशा र्तऱ्हे च्या सुंबध
ुं ािा ‘स्थाहयभावान् रसत्वमुपनेष्ट्यामः’ ह्या भरर्ताच्या विनाशी मे ळ घालणे
अहधक सोपे आहे . र्तथाहप साधारणीभावािी कलपना मूळ नाट्यशास्त्रार्त अहभप्रेर्त आहे असे म्हणर्ता

येण्यासारखे नाही. हा हविार प्रथम भट्ट नायकाने माुंडला असे हदसर्ते . त्या हविाराने रसहसद्धाुंर्तार्त मूलभूर्त
क्राुंर्ती घडू न आली. त्याच्या अगोदर रसािे अहधष्ठान काव्य हकवा नाट्य असून र्तो पात्राच्या हठकाणी हकवा

नटाच्या हठकाणी आहे व त्यािी प्रर्तीर्ती इर्तर प्रर्तीर्तींसारखीि आहे असे मानले जार्त होर्ते . पण
साधारणीकरणािी कलपना स्वीकृर्त झालयानुंर्तर प्रेक्षकाुंवर होणाऱ्या पहरणामाच्या हविाराला प्राधान्य आले .
रसहनष्ट्पत्तीिा हविार मागे पडू न रसास्वादाच्या हविाराला अभूर्तपूवव महत्त्व प्राप्र्त झाले . ह्या क्रान्र्तीिा

प्रवर्तवक भट्ट नायक असला र्तरी पुढील प्रायः सवव आलुं काहरकाुंवर अहभनवगुप्र्ताच्याि हववेिनािी छाप
पडली आहे .

रसािे अहधष्ठान प्रेक्षक असे मानले र्तर नटािा रसाशी सुंबुंध कशा प्रकारिा असर्तो यािे

अहभनवगुप्र्ताने असे उत्तर हदले आहे की नट हा रसाच्या आस्वादािे केवळ साधन. म्हणूनि त्याला पात्र

असे म्हणर्तार्त. पात्र स्वर्तः मद्यािा आस्वाद घेर्त नाही, इर्तराुंच्या आस्वादास साधनीभूर्त होर्ते . नटाच्या द्वारा
होणाऱ्या प्रहक्रयेहवषयी अहभनवगुप्र्ताने दु सराही एक दृष्टान्र्त हदला आहे . नट हा ध्यानासाठी वापरण्यार्त

येणाऱ्या दे वर्ते च्या मूर्तीसारखा आहे . वासुदेवािी मूर्ती म्हणजेि वासुदेव नव्हे ; परुंर्तु त्या मूर्तीच्या साहाय्याने
ध्यान केले असर्ताही वासुदेव दे वर्ता ध्यान करणाऱ्याला ईस्प्सर्त फल दे र्ते. त्याप्रमाणे नट म्हणजे

(उदाहरणाथव ) राम नव्हे ; परुंर्तु नटाच्या व्यापारामुळे रामिहरर्तापासून होणारा बोध फलरूपाने प्रेक्षकाुंना

प्राप्र्त होर्तो. आहण ज्याप्रमाणे मूर्तीहवषयी ‘हा वासुदेव आहे ’ अशी भावना न होर्ता ध्यानाला आवश्यक
असले ली केवळ ‘वासुदेव’ अशी भावना होर्ते, त्याप्रमाणे नटाहवषयी ‘हा राम आहे ’ अशी भावना न होर्ता
बोधप्राप्र्तीस आवश्यक हदक्कालाद्यनवस्च्छन्न अशी केवळ ‘राम’ ही भावना होर्ते . प्रस्र्तुर्त हठकाणी

अहभनवगुप्र्ताने रसास्वादावर भर न दे र्ता व्युत्पत्तीवर म्हणजे नाट्यापासून प्राप्र्त होणाऱ्य उपदे शावर भर
हदला आहे . असो.

रसािा आस्वाद कसा घेर्तला जार्तो हे स्पष्ट करण्यासाठी अहभनवगुप्र्ताने शाकुन्र्तलार्तील

‘ग्रीवाभङ्गाहभरामम्’ इत्यादी श्लोक भयानकरसािे उदाहरण म्हणून हदला आहे . ह्या श्लोकार्तील वाक्याुंिा

अथवबोध झालयानुंर्तर सहृदय प्रेक्षकाच्या अन्र्तःकरणार्त एक साक्षात्काराच्या स्वरूपािी प्रर्तीर्ती उत्पन्न होर्ते .

ह्या प्रर्तीर्तीर्त श्लोकार्तील वाक्याुंर्त हनर्मदष्ट असले लया दे शकालादींिा लोप झाले ला असर्तो, मृगशावकािे
हवहशष्ट रूप नष्ट झाले ले असर्ते , त्याला भय दाखहवणारा कोणी खरोखरिा मनु ष्ट्य नसलयामुळे त्यािे भय
हवहशष्ट दे शकालाशी असुंस्पृष्ट होर्ते आहण म्हणून हे भय नेहमीच्या भयाप्रमाणे दु ःखादी हवकाराुंस कारणीभूर्त

न होर्ता सववथा आनन्दमय व साक्षात्कारस्वरूप अशा भयानकरसाच्या रूपार्त प्रर्तीर्त होर्ते. हे सवव वणवन

साधारणीकरणाच्या प्रहक्रयेिे आहे हे उघड आहे . अहभनवगुप्र्ताने पुढे असे म्हटले आहे की रुं गमुंडपार्त
उपस्स्थर्त असले लया सवव प्रेक्षकाुंच्या अन्र्तःकरणार्त एकरूप झाले ली अशा र्तऱ्हे िी प्रर्तीर्ती उत्पन्न झाली

म्हणजेि रसािा सहवशेष पहरपोष होर्तो (अर्त एव सववसामाहजकानामे कघनर्तयैव प्रहर्तपहत्तः सुर्तराुं
रसपहरपोषाय). सवव प्रेक्षक र्तल्लीन झाले र्तरि प्रयोगािी यशस्स्वर्ता हदसून ये र्ते असा यार्तून हनष्ट्कषव हनघर्तो.

रसािी प्रहर्तपत्ती अहधकारी मनु ष्ट्याला होर्ते आहण प्रस्र्तुर्त बाबर्तीर्त अहधकारी म्हणजे

हवमलप्रहर्तभानशाहलहृदय असा मनु ष्ट्य. ह्यालाि सामान्यर्तः सहृदय असे म्हटले जार्ते. नुंर्तर एके हठकाणी

(१६·१०४ वर) अहभनवगुप्र्ताने सहृदय म्हणजे ज्याला कवीच्या हृदयाशी र्तादात्म्य पावर्ता येर्ते असा मनु ष्ट्य
असे म्हटले आहे . र्तसेि ध्वन्यालोकलोिनार्त म्हटले आहे की काव्याच्या अनु शीलनाने व अभ्यासाने

मनरूपी आरसा स्वच्छ झालयामुळे जे वणवनीय वस्र्तूशी र्तादात्म्य पावू शकर्तार्त र्ते सहृदय. यािा अथव असा

की रसािा आस्वाद सहृदयि घेन शकर्तार्त. पण रुंगमुंडपार्त आले ले सवव प्रेक्षक सहृदय असर्तार्त असे

समजर्ता येईल काय? याबाबर्त अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की स्वभावर्तःि ज्याुंिे हृदय हनमवल
आरशासारखे असर्ते त्याुंना रसास्वाद आपोआपि घेर्ता येर्तो. परुंर्तु जे र्तसे नसर्तार्त त्याुंच्यासाठी गीर्त

आदींिी योजना केली आहे . पूववरुंगामध्ये अनेक प्रकारिी गीर्ते, सुुंदर नर्तवकींिी नृत्ये याुंिी योजना

करण्यािा उद्देश असा की त्याुंमुळे प्रेक्षकाुंच्या हित्तार्तील त्याुंच्या स्वर्तःच्या सुंबध
ुं ीच्या क्रोध, शोक आदी
हवकाराुंिा लोप होनन त्याुंिे अन्र्तःकरण आरशासारखे हनमवल अर्त एव रसास्वादास समथव व्हावे. हाि

हविार अहभनवगुप्र्ताने दु सऱ्याही एका सुंदभार्त प्रकट केला आहे . काव्याभास, पूववजन्मीिे पुण्य इत्यादींमुळे
जे सहृदय झाले ले असर्तार्त त्याुंना नाट्यप्रयोगावािूनही काव्यवािनाने रसास्वाद घेर्ता येर्तो. उहिर्त भाषा,

वेष, प्रवृत्ती इत्यादींिी यथाथव कलपना करून र्ते हवहवध प्रसुंग आपलया मनिक्षूुंसमोर साक्षात्काराच्या
स्वरूपार्त उभे करू शकर्तार्त व अशा रीर्तीने नाट्याहशवायही रसास्वाद घेन शकर्तार्त. अथार्त नाट्यप्रयोगाने

त्याुंिेही हृदय अहधक हनमवल बनर्ते व रसास्वादाला प्रकृष्टर्ता येर्ते. परुंर्तु जे सहृदय नसर्तार्त त्याुंिे हृदय
हनमवल होनन त्याुंना रसास्वाद शक्य व्हावा यासाठी गीर्त, वाद्य, गहणका इत्यादींिी आवश्यकर्ता आहे .

रसास्वादाच्या मागार्त सार्त हवघ्ने असलयािा हनदे श अहभनवगुप्र्ताने केला आहे . त्याुंपैकी पहहले

हवघ्न हवषय आकलन करण्यार्त असमथवर्ता. हवषयि आकलन झाला नाही र्तर रसास्वाद कोठू न घेर्ता

येणार? त्यार्तही प्रहसनार्तलयाप्रमाणे जे लौहकक, सामान्य हवषय असर्तार्त त्याुंिे आकलन कोणालाही

करर्ता येर्ते. अडिण येण्यािा सुंभव असर्तो र्तो अलौहकक अशा हवषयाच्या बाबर्तीर्त. त्यावर उपाय असा
साुंहगर्तला आहे की नाटकासाठी एकाद्या प्रख्यार्त कथानकािी, उदाहरणाथव, रामिहरर्तािी हनवड केले ली
असावी. असे कथानक सवव लोकाुंच्या सामान्य पहरियािे असलयामुळे त्यािे आकलन करणे कोणालाही
शक्य होईल व त्यामुळे रसास्वाद घेर्ता येईल.

दु सरे हवघ्न रुंगभूमीवर घडणारे सुखदु ःखादीिे प्रसुंग स्वर्तःशी सुंबद्ध आहे र्त हकवा अमुक एका

हवहशष्ट व्यक्र्तीशी सुंबद्ध आहे र्त अशी प्रेक्षकािी भावना होणे हे होय. प्रेक्षकािी अशी भावना झाली र्तर त्याच्या
अन्र्तःकरणार्त दु सरे ि हवकार उद्भवून रसास्वादास अवकाश राहाणार नाही. कारण, रसास्वादास हे
आवश्यक आहे की हवभावादी आहण स्थाहयभाव याुंिी प्रर्तीर्ती व्यस्क्र्तगर्त स्वरूपार्त न होर्ता साधारणीभूर्त

स्वरूपार्त व्हावी. रुंगभूमीवरील प्रेमप्रसुंगार्त आपण स्वर्तः भाग घेर्त आहोर्त हकवा राम अगर नट ही व्यक्र्ती
भाग घेर्त आहे अशी जोपयंर्त प्रेक्षकािी कलपना असर्ते र्तोपयंर्त र्तो रसास्वाद घेन शकर्त नाही. यावर उपाय

नटािे वेषधारण, अलौहकक भाषा, लास्याुंगे इत्यादी नाट्यसुंकेर्त. अशा गोष्टी लौहकक व्यवहारार्त हदसर्त

नसलयामुळे नट म्हणून माहीर्त असले लया व्यक्र्तीशी त्या सुंबद्ध नाहीर्त असे लक्षार्त येनन त्या व्यस्क्र्तहनरपेक्ष
म्हणजे साधारणीभूर्त झालयािी प्रर्तीर्ती होर्ते .

हर्तसरे हवघ्न प्रेक्षक आपलया स्वर्तःच्याि सुखदु ःखार्त गुरफटले ला असणे हे होय. असा प्रेक्षक

अहृदय असर्तो. त्याच्या आत्मगर्त हित्तवृत्तींिा लोप होनन त्यािे हृदय हनमवल व्हावे यासाठी वाद्य, गान,
हवदग्ध गहणका याुंिी योजना केली असलयािे अन्यत्रही म्हटले असलयािा वर हनदे श केलाि आहे .

िौथे हवघ्न आहण पािवे हवघ्न ही रसप्रर्तीर्ती उत्पन्न करणारी जी साधने त्याुंिा अभाव आहण त्याुंिी

अस्फुटर्ता अशा स्वरूपािी आहे र्त. ही प्रर्तीर्ती उत्पन्न करण्यािे प्रधान साधन नटािा अहभनय. त्याने
साक्षात्काराच्या स्वरूपािी प्रर्तीर्ती झाली की ह्या हवघ्नाुंना अवकाश राहार्त नाही.

स्थाहयभावाला प्राधान्य नसणे हे सहावे हवघ्न. स्थाहयभावािी प्रामुख्याने प्रर्तीर्ती झालयाहशवाय त्यािे

साधारणीकरण होणार नाही आहण त्यामुळे रसास्वाद शक्य होणार नाही. प्राधान्य प्राप्र्त होण्यास योग्य असे
रहर्त, क्रोध, उत्साह आहण शान्र्तािा स्थाहयभाव हे िारि स्थाहयभाव आहे र्त आहण हनरहनराळ्या

रूपकप्रकाराुंमध्ये याुंच्यापैकी एकाला प्राधान्य हदले ले असले म्हणजे रसास्वाद सुकर होर्तो. हास, शोक
वगैरे इर्तर स्थाहयभाव रहर्त वगैरेिे अुंगभूर्त म्हणून गौण स्वरूपािे होर्त. त्याुंना प्राधान्य दे नन दशरूपक
रसास्वादास हनहमत्त होणार नाही असा अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय आहे . म्हणजे करुणरसप्रधान
नाटक यथोहिर्त रसपहरपोष करू शकणार नाही असे त्यािे मर्त हदसर्ते .

शेवटिे सार्तवे हवघ्न हवभावादी कोणत्या कारणामुळे उत्पन्न झाले आहे र्त याबद्दल सुंशय उत्पन्न

होणे. उदाहरणाथव, अश्रू आनन्दामुळे आले आहे र्त की दु ःखामुळे याबद्दल सुंशय वाटणे. यावर उपाय म्हणजे

हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंिी एकत्र प्रर्तीर्ती होईल असे करणे. बन्धुहवनाश हा हवभाव, अश्रू
अनु भाव आहण दै न्य वगैरे व्यहभिाहरभाव याुंिी एकत्र प्रर्तीर्ती झाली की शोक स्थाहयभावाबद्दल सुंशय राहार्त
नाही.

रसास्वादार्तील अडिणींहवषयीिे हे हववेिन प्रेक्षकाच्या दृहष्टकोणार्तून केले आहे आहण त्याुंच्या

हनराकरणािे उपाय नाट्यप्रयोग करणाराुंना उद्देशून साुंहगर्तले आहे र्त. ह्या सवव उपायाुंिा प्रयोगार्त अवलुं ब
झालयास कोणाही प्रेक्षकाला रसािा आस्वाद घेर्ता येईल अशी अहभनवगुप्र्तािी भूहमका आहे .

वरील हववेिनाच्या ओघार्त अहभनवगुप्र्ताने असे म्हटले आहे की रहर्त वगैरे जे िार प्रधान स्थाहयभाव

आहे र्त र्ते सवव सुखप्रधान आहे र्त. र्ते रसत्वाप्रर्त प्राप्र्त झाले म्हणजे र्ते आनन्दरूप होर्तार्त असे त्याला
म्हणावयािे आहे . र्तथाहप, त्याने पुढे असे म्हटले आहे की वण्यव हवषयाच्या अनु रोधाने ह्याुंना सुद्धा कटु र्ते िा
स्पशव होर्तो. यािे उदाहरण म्हणून वीररसािा हनदे श करून त्यार्त क्ले शसहहष्ट्णुर्ता वगैरे प्राधान्याने असर्तार्त

हे त्या कटु र्ते च्या स्पशािे कारण साुंहगर्तले आहे . पण अहभनवगुप्र्तािे हे हवधान वीररसाहवषयी नसून त्यािा
स्थाहयभाव जो उत्साह त्यासुंबुंधी आहे असे मानणे आवश्यक आहे . कारण रसािा आस्वाद सववस्वी
आनन्दमय असे त्याने अनेक हठकाणी प्रहर्तपाहदले आहे . त्यार्त कटु र्तेिा स्पशव असर्तो असे र्तो कसे म्हणेल?

रसास्वादाच्या स्वरूपािे हनदशवन करणाऱ्या अनेक शब्दाुंिा अहभनवगुप्र्ताने उल्लेख केला आहे . वर

हनर्मदष्ट केले लया सवव हवघ्नाुंपासून मुक्र्त असले ली सुंहवहत्त हकवा सुंवद
े न हे रसास्वादािे स्वरूप असून र्तो

िमत्कार, हनवेश, रसना, आस्वादन, भोग, समापहत्त, लय, हवश्रास्न्र्त इत्यादी नावाुंनी ओळखला जार्तो असे
त्याने म्हटले आहे . याुंपैकी हनवेश, रसना आहण आस्वादन हे शब्द सामान्य व्यवहारार्तलयाप्रमाणेि वापरले

आहे र्त. मात्र त्याुंनी व्यक्र्त केले ला अथव अलौहकक असर्तो. भोग हा शब्द भट्ट नायकाने प्रसृर्त केला आहे .

समापहत्त आहण लय हे शब्द मोक्षशास्त्रार्तील आहे र्त. त्याुंर्त ब्रह्मस्वरूपी हवलीनर्ता ही कलपना अहभप्रेर्त आहे .

िमत्कार आहण हवश्रास्न्र्त हे शब्द हत्रक अथवा प्रत्यहभज्ञा या अहभनवगुप्र्तपुरस्कृर्त शैव हसद्धाुंर्तार्त प्रहसद्ध
आहे र्त. िमत्कार शब्दािा अहवस्च्छन्न भोगावेश असा अथव हदला असून िम् म्हणजे भोग घेणे या धार्तूपासून
र्तो हसद्ध केला आहे . िमत्काहरर्ता म्हणजे भोग करण्याच्या रूपार्त स्वर्तःच्या आत्म्यार्त हवश्रान्र्त होणे

(िमत्काहरर्ता हह भुञ्जानरूपर्ता स्वात्महवश्रास्न्र्तलक्षणा सववत्रेच्छा) असे त्याने ईश्वरप्रत्यहभज्ञावृहत्तहवमर्मशनीर्त

म्हटले आहे . शैव हसद्धाुंर्ताप्रमाणे शस्क्र्त-र्तत्त्व हे आनन्दरूपार्त आहवभूर्त
व होर्ते व हा आनन्द म्हणजे स्वर्तःच्या

सुंहवत्तीर्त हवश्रान्र्त होनन राहाणे. अहभनवगुप्र्ताने भट्ट नायकाच्या र्तोंडी ‘हनजसुंहवहद्वश्रास्न्र्तलक्षण’ आहण
‘परब्रह्मास्वादसहवध’ अशी भोगाच्या वणवनपर दोन हवशेषणे घार्तली आहे र्त. याुंपक
ै ी दु सरे हवशेषण भट्ट

नायकाने वापरले असणार यार्त शुंका नाही, कारण र्तो वेदान्र्ती होर्ता. पण पहहले हवशेषण शैव
हसद्धाुंर्तानु सारी आहे . र्ते नायकाने स्वर्तः वापरले असण्यािा सुंभव कमी आहे . ‘हवश्रास्न्र्त’ िी पहरभाषा
वेदान्र्ती सहसा वापरीर्त नाही. अहभनवगुप्र्तानेही स्वर्तः वेदान्र्ताच्या पहरभाषेिा उपयोग केला नाही.

रसास्वादािे त्याने अनेक जागी वणवन केले आहे . पण कोठे ही उपमेसाठी ब्रह्मानन्दािा उपयोग केला नाही.
र्तथाहप, मम्मटाने ‘ब्रह्मानन्दास्वादहमवानु भावयन्’ ह्या शब्दाुंर्त अहभनवगुप्र्तकृर्त म्हणून रसािे वणवन हदले
आहे .

अडहर्तसाव्या श्लोकार्तील ‘रस मूल-स्थानी होर्त’ ह्या शब्दाुंवर टीका करर्ताुंना अहभनवगुप्र्ताने

म्हटले आहे की कवीिी साधारणीभूर्त झाले ली सुंहवत्ती म्हणजेि खरोखर रस होय. यािा अथव असा हदसर्तो
की कवी ज्या वेळेस कथानकार्तील पात्राुंच्या भावाुंिे हित्रण कलपनेर्त साकार करर्तो त्यावेळेस त्याला त्या

भावाुंिी प्रर्तीर्ती होर्ते . पण हे भाव त्याच्या स्वर्तःच्या हकवा पात्राुंच्या हदक्कालादींनी अवस्च्छन्न झाले ले नसर्तार्त
म्हणजे त्याुंिे साधारणीकरण झाले ले असर्ते . म्हणजे रसािे पहहले अहधष्ठान स्वर्तः कवी आहण र्तोि त्यािा

प्रथम आस्वाद घेर्तो. ध्वन्यालोकलोिनार्त भट्ट नायकािे असे मर्त उद्धर्त
ृ केले आहे की जोपयंर्त कवी स्वर्तः
रसाने पहरपूहरर्त होर्त नाही र्तोपयंर्त र्तो रसपूणव काव्य हनमाण करू शकर्त नाही. (यावत्पूणो न िैर्तेन र्तावन्नैव

वमत्यमुम् । १·५ वरील लोिन). रस प्रथम कवीच्या हठकाणी असर्तो असे भट्ट नायकािेही मर्त होर्ते हे उघड
आहे . कवी रसािा आस्वाद घेर्तो यासुंबध
ुं ार्त अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की कवी हा प्रेक्षकासमानि

(सामाहजकर्तुलयः) असर्तो. लोिनार्त उद्धर्त
ृ केले लया भट्ट र्तोर्ताच्या एका विनावरून र्तर असे हदसर्ते की
अहभनवगुप्र्ताच्या गुरूच्या मर्ताप्रमाणे नायक सुद्धा रसािा आस्वाद घेर्तो (नायकस्य कवेः श्रोर्तुः

समानोऽनु भवस्र्तर्तः । १·६ वरील लोिन). अहभनवगुप्र्ताने नाट्यशास्त्रावरील टीकेर्त ह्या मर्तािा हनदे श केला
नाही.

रसाुंच्या उत्पत्तीहवषयीच्या ३९-४१ ह्या श्लोकाुंिी अहभनवगुप्र्ताने केले ली व्याख्या मूळार्त अहभप्रेर्त

असेलसे वाटर्त नाही. हे र्तु शब्दािा उत्पहत्तप्रकारािा सूिक असा अथव करून त्याने असे म्हटले आहे की

शृङ्गारापासून हास्य इत्यादी िार उत्पत्तीिे प्रकार आहे र्त असे समजावे. शृङ्गारािी अनु कृर्ती म्हणजे हास्य
असे भरर्ताने म्हटले आहे , र्ते व्हा अनु कृर्ती अथवा हवडुं बन हा उत्पत्तीिा एक प्रकार असे समजावे आहण
म्हणून केवळ शृङ्गाराच्याि अनु कृर्तीने हास्य उत्पन्न होर्ते असे नसून इर्तरही सवव रसाुंिी अनुकृर्ती झाली

म्हणजे सुद्धा हास्य उत्पन्न होर्ते . एका रसापासून त्यािे कायव म्हणून दु सऱ्या रसािी उत्पत्ती हा उत्पत्तीिा

दु सरा प्रकार. रौद्रापासून करुण ह्या भरर्ताच्या विनावरून रौद्रानुंर्तर भयानक, शृङ्गारानुंर्तर करुण व
वीरानुंर्तर भयानक ही सुद्धा दु सऱ्या प्रकारािी उदाहरणे म्हणून हनर्मदष्ट केली आहे र्त. दु सरा रस उत्पन्न

व्हावा या उद्देशानेि पहहलया रसािी प्रवृत्ती हा उत्पत्तीिा हर्तसरा प्रकार. वीरापासून अद्भुर्त या भरर्तहनर्मदष्ट
उदाहरणाहशवाय (हवदू षकाच्या) हास्यापासून (नाहयकेिे ) हास्य हे एवढे ि ह्या प्रकारािे आणखी उदाहरण

हदले आहे . हवभाव एकि असलयामुळे एका रसापासून दु सरा उत्पन्न होर्तो हा िौथा प्रकार. बीभत्सापासून
भयानक हे यािे एकि उदाहरण. हे सवव हववेिन नाट्यशास्त्रार्त अहभप्रेर्त आहे असे मानणे कठीण आहे .

शृङ्गाररसाच्या वणवनार्त भरर्ताने योहजले लया ‘स्त्रीपुरुषहे र्तुकः’ ह्या हवशेषणािा अथव अहभनवगुप्र्ताने

‘स्रीपुरुष म्हणजे रहर्त-स्थाहयभाव, र्तो ज्यािा हे र्तू म्हणजे कारण आहे असा’ अशा प्रकारिा केला आहे .
म्हणजे त्याने हा शब्द शृङ्गाराच्या व्याख्येर्तील ‘रहर्तस्थाहयभावप्रभवः’ ह्या विनाशी समानाथवक मानला आहे .
हा अथव ओढू नर्ताणून केले ला हदसर्तो. शृङ्गाररसािी उत्पत्ती होण्यास स्री आहण पुरुष दोघे आवश्यक आहे र्त
एवढाि भरर्ताच्या म्हणण्यािा आशय असावासे वाटर्ते . अहभनवगुप्र्ताने पुढे असे म्हटले आहे की खरे पाहू

जार्ता स्त्री आहण पुरुष हे परस्पराुंिे हवभाव होर्त (वस्र्तुर्तः स्त्रीपुुंसौ परस्परुं हवभावौ). पण हे सुद्धा भरर्ताला

अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. हवभावाुंिी त्याने जी यादी हदली आहे त्यार्त हनर्मदष्ट झाले ले ‘इष्टजन’ म्हणजे
परस्पराच्या रर्तीस कारणीभूर्त होणारे स्त्री व पुरुष नाहीर्त हे त्या शब्दािे यादीर्तील स्थान पाहार्ता स्पष्ट आहे .

आहण अहभनवगुप्र्तानेही त्यािा ‘हवदू षक वगैरे’ असाि अथव केला आहे . र्ते व्हा र्तो स्त्री व पुरुष याुंना हवभाव

मानर्तो याला भरर्ताच्या विनािा आधार आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. इर्तकेि काय, त्याने पुढे
असेही म्हटले आहे की भरर्ताच्या यादीर्तील सवव गोष्टी एकत्र जमून आलया र्तरि र्तो हवभाव म्हणून
समजावा. ह्या समुहदर्त हवभावार्त स्त्रीला हकवा पुरुषाला स्थान नाही हे उघड आहे . र्ते व्हा स्त्री व पुरुष हे

हवभाव होर्त असे र्तो कसे म्हणर्तो हा प्रश्नि आहे . असे हदसर्ते की हा हविार भरर्तोत्तर कालार्त प्रसृर्त झाला.

एवढे ि नाही र्तर अहभनवगुप्र्ताच्या पूवीि आलुं बनहवभाव आहण उद्दीपनहवभाव असे हवभावािे दोन प्रकार

मानण्यार्त आले होर्ते . अशा र्तऱ्हे िा भेद कालपहनक असून त्याला मुनीच्या विनाुंर्त कसलाही आधार
हमळण्यासारखा नाही असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . अथार्त नुंर्तरच्या आलुं काहरकाुंनी हा भेद मान्य केला
आहे हे प्रहसद्ध आहे .

शेहेिाहळसाव्या श्लोकाुंर्त भरर्ताने ‘प्रमदे ने युक्र्त असले लया पुरुषाला शृङ्गार म्हणर्तार्त’ असे हवधान

केले आहे . त्यावर टीका हलहहर्ताना अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की पुरुष रहर्तमय होर्तो, र्तशीि प्रमदासुद्धा
रहर्तमय होर्ते . पण भोक्र्ता म्हणून पुरुषाला प्राधान्य येर्ते आहण र्तुलनेने प्रमदे ला भोगत्व प्राप्र्त होर्ते . यावरून

अहभनवगुप्र्ताने असा हनष्ट्कषव काढला आहे की प्राधान्य असलयामुळे पुरुष परर्तुंत्र नसर्तो, म्हणून जरी त्याने

दु सऱ्या नाहयकेवर प्रेम केले र्तरी शृङ्गाररसािी हानी होर्त नाही. पण स्त्री ही भोग्य असलयामुळे परर्तुंत्र असर्ते ,
म्हणून हर्तिा दु सऱ्या नायकाशी योग शृङ्गारािा भुंग करणारा ठरर्तो. बहु पत्नीकत्व आहण एकपहर्तव्रर्त ह्या रूढ

कलपनाुंशी सुसुंगर्त अशीि ही हविारसरणी आहे . पण ‘प्रमदायुक्र्तः पुरुषः’ ह्या विनार्त जरी प्रमदे ला
काहीसे गौण स्थान हदले ले हदसर्त असले र्तरी अहभनवगुप्र्ताने काढले ला वरील हनष्ट्कषव भरर्ताला सुंमर्त
झालाि असर्ता असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येर्त नाही.

शृङ्गार आहण करुण खेरीज करून इर्तर सहा रसाुंच्या व्याख्याुंर्त ‘स्थाहयभावात्मक’ असा शब्दप्रयोग

केला आहे . त्यािे हववेिन करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की रर्तीिी (हकवा शोकािी) जी

आस्वादरूप रसात्मक प्रर्तीर्ती होर्ते हर्तिे स्वरूप रहर्त (हकवा शोक) स्थाहयभावाहू न हभन्न असर्ते , म्हणून त्या

हठकाणी रस स्थाहयभावापासून उत्पन्न होर्तो अशी व्याख्या केली आहे . पण हास्य वगैरे रसाुंिे स्वरूप त्याुंच्या
स्थाहयभावाुंहून हभन्न नसर्ते , म्हणून त्याुंच्या सुंबध
ुं ार्त स्थाहयभावात्मक असे शब्द वापरले आहे र्त. हासािा जो
आस्वाद र्तो हासात्मकि असर्तो. कारण ज्या गोष्टींनी लोकार्त हास उत्पन्न होर्तो त्याि गोष्टींनी र्तो

प्रेक्षकाुंर्तही उत्पन्न होर्तो. म्हणजे लोकवृत्त आहण नाट्य याुंर्त हवभावसाधारण्य असर्ते अथवा समान हवभाव
असर्तार्त. रहर्त आहण शोक याुंच्या बाबर्तीर्त मात्र असे साधारण्य नसून र्ते हनयमाने आत्महनष्ठ असर्तार्त.
अहभनवगुप्र्ताने या सुंबध
ुं ार्त वापरले ला साधारण्य हा शब्द रसास्वादाच्या प्रहक्रयेर्तील साधारणीकरणाशी

सववस्वी असुंबद्ध आहे . साधारण्य म्हणजे लोकार्त व नाट्यार्त (हवभावाुंिा) सारखेपणा असा अथव अहभप्रेर्त
आहे . रौद्राच्या सुंबध
ुं ार्तही अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की त्यािा आस्वाद क्रोधमय असर्तो. पण जर

हास्यरसािा आस्वाद हास्यात्मक, रौद्रािा क्रोधमय, भयानकािा भयात्मक इत्याहद हविार ग्राह्य मानले र्तर
हभन्न हभन्न रसाुंिा आस्वाद हभन्न हभन्न प्रकारिा असर्तो असे मानावे लागेल. अन्यत्र रसास्वाद म्हणजे
हनजसुंहवहद्वश्रास्न्र्त असे प्रहर्तपाहदले आहे . त्या हवश्रान्र्तर्तेर्त रसास्वादाच्या हभन्न हभन्न प्रकाराुंना स्थान आहे
असे म्हणर्ता येईलसे वाटर्त नाही.

रौद्ररसाच्या हववेिनार्त अहभनवगुप्र्ताने असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की राक्षस, दानव वगैरेंना

पाहू न क्रोधात्मक आस्वाद कसा घेर्ता येईल? त्यािे त्याने असे उत्तर हदले आहे की हृदयसुंवाद असला

म्हणजे आस्वाद घेर्ता ये र्तो. आहण क्रोधाच्या बाबर्तीर्त हृदयसुंवाद र्तामस प्रकृर्तीच्या प्रेक्षकाुंिा होर्तो, र्ते व्हा
दानवसदृश असले ले र्ते प्रेक्षक र्तन्मय होनन क्रोधािा आस्वाद घेन शकर्तील. पण हे उत्तर अत्युंर्त
असमाधानकारक आहे . रौद्ररसािा आस्वाद फक्र्त र्तामस प्रकृर्तीिे प्रेक्षकि घेर्तार्त असे असेल र्तर साहत्त्वक

व राजस प्रकृर्तीच्या प्रेक्षकाुंिे काय? रौद्र हा प्रधान रसाुंपैकी एक रस असून प्रधानर्तया त्यािा आहवष्ट्कार
करणारे रूपकप्रकार अहभप्रेर्त आहे र्त. त्याुंिे प्रेक्षक केवळ र्तामस प्रवृत्तीिे अपेहक्षर्त आहे र्त असे समजर्ता
येईल काय? आहण मुख्य गोष्ट अशी की क्रोध स्थाहयभाव आहण त्यािे हवभाव वगैरे ह्याुंिे साधारणीकरण होर्ते

व त्यामुळे रौद्ररसािा आस्वाद सवव प्रेक्षकाुंना घेर्ता येर्तो ही रसास्वादाहवषयीिी नेहमीिी भूहमकाि घेणे
अहधक योग्य झाले नसर्ते का? आणखी असे की भयानक रसािी स्स्थर्ती रौद्रासारखीि आहे . रौद्र जसा

क्रोधात्मक आहे र्तसाि भयानक भयात्मक आहे . आहण क्रोध ज्याप्रमाणे राक्षस, दानव आदींिा स्वभावधमव
आहे असे म्हटले आहे त्याप्रमाणे भय हस्त्रया व नीिप्रकृर्ती लोकाुंिा स्वभावधमव असलयािे साुंहगर्तले आहे .
मग ज्याप्रमाणे क्रोधािा आस्वाद र्तामस प्रकृर्तीच्या प्रेक्षकाुंनाि घेर्ता येर्तो त्याप्रमाणे भयािा आस्वाद भेकड

प्रकृर्तीच्या लोकाुंनाि घेर्ता येर्तो असे म्हणर्ता येईल काय? हे जर मान्य केले र्तर अहभनवगुप्र्ताने

शाकुन्र्तलार्तील ‘ग्रीवाभङ्गाहभरामम्’ या श्लोकाच्या आधारे केले लया साधारणीकरणद्वारा होणाऱ्या भयानक

रसाच्या आस्वादाच्या हवश्लेषणािी वाट काय? वस्र्तुस्स्थर्ती अशी हदसर्ते की भरर्ताने हे सहा रस

स्थाहयभावात्मक आहे र्त असे म्हटले असलयामुळे ह्या रसाुंिा आस्वाद त्याुंच्या स्थाहयभावाुंच्या आस्वादाहू न
हभन्न नाही असे ठरर्ते . पण स्थाहयभावाुंिा आस्वाद साधारणीकरणाहशवायही शक्य असर्तो. मूळ
नाट्यशास्त्रार्त साधारणीकरणािी कलपनाि अहभप्रेर्त नाही. ह्या रसाुंच्या सुंबध
ुं ार्त भरर्तािा अनु वाद करर्ताना
अहभनवगुप्र्ताने र्ती कलपना क्षणभर बाजूस सारली असावी असे वाटर्ते .

अहभनवगुप्र्ताने प्रहर्तपाहदले लया मर्ताुंच्या ह्या हववेिनावरून असे हदसून येर्ते की त्यािे रसहवषयक

हविार भरर्ताच्या हविाराुंहून बऱ्याि अुंशी हभन्न आहे र्त. रसहसद्धाुंर्त नाट्याच्या सुंदभार्ति भरर्ताने

प्रहर्तपाहदला आहे . इर्तर काव्यप्रकाराुंनाही र्तो अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदरि लागू केला गेला होर्ता. प्रत्ये क
रसािा कोणत्या र्तरी पुरुषाथाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुंबध
ुं आहे ह्या अहभनवगुप्र्ताच्या हवधानाला
नाट्यशास्त्रार्त आधार नाही. पहरणामर्तः मोक्षाशी सुंबद्ध असले लया शान्र्तरसािे अस्स्र्तत्व मान्य केले पाहहजे
ह्या त्याच्या म्हणण्याला भरर्तािी सुंमर्ती हमळण्यािा सुंभव नाही. भरर्ताने रसाच्या हनष्ट्पत्तीिे हववेिन केले

आहे , र्तर अहभनवगुप्र्ताने रसाच्या आस्वादाच्या प्रहक्रयेवर भर हदला आहे . भरर्तािे लक्ष मुख्यर्तः प्रयोगावर
आहे , र्तर अहभनवगुप्र्ताने प्रेक्षकाुंच्या होणाऱ्या प्रहर्तहक्रयेिा अहधक हविार केला आहे . भरर्ताला ठानक

नसले ली साधारणीकरणािी कलपना माुंडून त्याने नाट्यशास्त्रार्तील ‘हषादीन्’ या शब्दप्रयोगाऐवजी
अलौहकक, आनुंदमय, स्वसुंहवहद्वश्रास्न्र्त इत्यादी स्वरूपार्त आस्वादािी कलपना पुरस्कृर्त केली आहे . ह्या

दोन्ही कलपना मूळच्या भट्ट नायकाच्या; अहभनवगुप्र्ताने त्या आत्मसार्त करून माुंडलया आहे र्त. नुंर्तरच्या
आलुं काहरकाुंनी नायकाला श्रेय हदले नाही यािे प्रधान कारण त्याने ध्वहनहसद्धाुंर्त मान्य केला नव्हर्ता हे

असावे. काव्यािा आस्वाद कसा घेर्तला जार्तो हे हवशद करून साुंगणारा हा रसहसद्धाुंर्त या हवषयार्त

सवाहधक महत्त्वािा ठरल आहे हे सववमान्य आहे . आहण त्याला र्तसे महत्त्व प्राप्र्त करून दे ण्यास
अहभनवगुप्र्तािे हे हववरण प्राधान्येकरून कारणीभूर्त झाले यार्त शुंका नाही.

अभ

गप्त ची टीक पद्धती :
अहभनवगुप्र्ताने

नाट्यशास्त्रावरील

आपलया

टीकेला

सुंहक्षप्र्त

वृहत्त

(‘सुंहक्षप्र्तवृहत्तहवहधना

हवशदीकरोहर्त’ - प्रारुंभीिा श्लोक ४) व लघु हववृहर्त (‘रियहर्त नाट्यवेदहववृहर्त लघुमहभनवगुप्र्तभारर्तीम्’ अुंहर्तम श्लोक ३) असे म्हटले आहे . पण हा त्यािा हवनय आहे . या ग्रुंथावर यापेक्षा अहधक हवस्र्तृर्त टीका

हलहहणे शक्य होर्ते असे वाटर्त नाही. भरर्ताच्या श्लोकाुंिे आहण सवव महत्त्वाच्या हठकाणी त्याुंर्तील

शब्दाशब्दािे हववरण र्तर केले आहे ि, पण त्याहशवाय अनेक जागी हनरहनराळ्या प्रािीन टीकाकाराुंच्या
मर्ताुंिा परामशव घेनन खरा अथव काय यािे हववेिन केले आहे . एक ओळ असले लया रससूत्रावरील

र्तीनिारशे ओळींिी व्याख्या हकवा मूळार्त नसले लया शान्र्तरसािा सार्त आठ पानाुंर्त केले ला दीघव हविार
याुंना सुंहक्षप्र्त वृहत्त हकवा लघु हववृहर्त म्हणणे अशक्य आहे .

शब्दाशब्दािे अथव साुंगन
ू व्याख्या करणाऱ्या टीकाकाराला कोशव्याकरणादींिा उपयोग करावा

लागर्तो. प्रस्र्तुर्त अध्यायार्त अहभनवगुप्र्ताने फक्र्त एके हठकाणीि (६·३१ नुंर्तरच्या गद्यावरील टीकेर्त) रस
शब्दािे अनेक अथव हनर्मदष्ट करण्यासाठी कोशािा आधार घेर्तले ला हदसर्तो. पण व्याकरणाच्या हनयमाुंिा

अनेक जागी हनदे श केला आहे . उदाहरणाथव, ‘इहर्त’ ह्या अव्ययािा शब्दप्रादु भाव असा अथव (६·२), व

अव्ययीभाव समासार्तील ‘स’ अव्ययािे अन्र्तविन आहण सुंपत्ती असे अथव (६·१४) पाहणनीच्या सूत्राला

अनु सरून हदले आहे र्त. हवप्रलम्भाच्या वणवनार्त वापरले लया ‘करुणाश्रहयणः’ आहण रौद्राच्या वणवनार्त
आले लया ‘भीमाहसर्तरूहपणः’ या शब्दाुंर्तील इन् प्रत्ययािे प्रयोजन व्याकरणाच्या आधारे स्पष्ट केले आहे .

क्वहिर्त शब्दाुंिे अपहरहिर्त असेही अथव हदले आहे र्त. उदाहरणाथव, ‘ि’ िा र्तु (परुंर्तु) असा अथव, हकवा ‘र्तु’
अव्ययािा हे र्तु (कारण) असा अथव (६·३). ह्या शेवटच्या उदाहरणार्तील ‘र्तु’ शब्द अहभनवगुप्र्ताने मूळार्तील
‘र्तत्त्वर्तः’ शब्दािी ‘र्तत् र्तु अर्तः’ अशी फोड करून हनष्ट्पन्न केला आहे . त्या शब्दािी ही फोड मूळार्त अहभप्रेर्त

असण्यािा सुंभव फार कमी आहे . अशा प्रकारे शब्दाुंिी ओढार्ताण करून हनष्ट्पन्न केले ले अथव इर्तरही काही
हठकाणी हदसून येर्तार्त. उदाहरणाथव, ६·३ च्या पूवाधार्त वा, ि आहण अहप ह्या अव्ययाुंच्यामुळे भावाुंहवषयी
िार प्रश्न हविारले आहे र्त असे म्हटले आहे . त्या श्लोकाधार्त िार प्रश्न अहभप्रेर्त आहे र्त असे मुळीि हदसर्त

नाही. र्तसेि ६·११ वरील टीकेर्त काहरका शब्दािे र्तीन अथव दे नन श्लोकार्तील व्याख्या हर्तन्ही अथांना
लावून दाखहवली आहे . पण मूळार्तील व्याख्या अशी अनेकाथी असेलसे वाटर्त नाही. त्यािप्रमाणे

रससूत्राच्या अगोदरच्या ‘न हह रसादृर्ते कहिदथवः प्रवर्तवर्ते’ ह्या वाक्यार्तील ‘रसादृर्ते’ िी फोड दोन प्रकारे

केली आहे – ‘रसात् + ऋर्ते’ अशी आहण ‘रसे आदृर्ते सहर्त’ अशी. त्याुंपैकी दु सरी अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव

कमी आहे . शृङ्गाराच्या वणवनार्त आले लया ‘वेष’ शब्दािी दोन प्रकारे व्युत्पत्ती दे नन त्यािे हवभाव-अनु भाव
आहण व्यहभिाहरभाव असे केले ले अथव सुद्धा मूळार्त अहभप्रेर्त असर्तीलसे वाटर्त नाही.

अशा र्तऱ्हे िे अथव करणे टीकाकाराुंच्या नेहमीच्या पद्धर्तीला धरून आहे असे म्हणर्ता येईल. पण

काही हठकाणी टीकाकाराने ग्रुंथकाराहू न हभन्न असे मर्त माुंडले आहे हकवा मूळार्त हजला काही आधार नाही

अशी हविारसरणी माुंडली आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . उदाहरणाथव, एका रसापासून दु सऱ्या
रसाच्या उत्पत्तीहवषयीिे भरर्तािे मर्त (६·३९-४१) एवढे ि हदसर्ते की िार रसाुंपासून प्रत्येकी एक याप्रमाणे
दु सरे िार रस उत्पन्न होर्तार्त. पण अहभनवगुप्र्ताने हे र्तु शब्दािा सूिक असा अथव करून अनेक प्रकारच्या

रसाुंपासून हभन्न हभन्न रस उत्पन्न होन शकर्तार्त असे म्हटले आहे . त्यािप्रमाणे ६·१५ मध्ये अहभनवगुप्र्ताने
‘अष्टौ’ च्या जागी ‘नव’ असा पाठ स्वीकारला असून नन रसाुंिी िार पुरुषाथांशी साुंगड घार्तली आहे .
मूळिा पाठ ‘अष्टौ’ असाि होर्ता यार्त शुंका नाही. आहण रसाुंिा पुरुषाथांशी सुंबध
ुं जोडण्याच्या कलपनेिा

मूळार्त मागमूसही नाही. पण यापेक्षाही अहधक सूिक उदाहरण या अध्यायाच्या शेवटी सापडर्ते . शान्र्तरस
मान्य करण्यािी आवश्यकर्ता प्रहर्तपादन करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने असे हवधान केले आहे की नाट्यशास्त्राच्या

काही प्रािीन प्रर्तींमध्ये शान्र्तरसाहवषयीिा भाग सववप्रथम म्हणजे शृङ्गाररसाच्या हववेिनाच्याही पूवी

आढळर्तो. पण भरर्ताने शान्र्तरसािेही हववेिन केले होर्ते ही गोष्ट हवश्वासाहव वाटण्यासारखी नाही. या सवव
गोष्टींिे हवस्र्तृर्त हववेिन वर केले ि आहे .

अगोदरच्या टीकाकाराुंच्या मर्ताुंिा परामशव घेण्यार्त अहभनवगुप्र्ताने रससूत्रावरील टीकेर्त उच्चाुंक

गाठला आहे . अनेक टीकाकाराुंिी मर्ते सहवस्र्तर उद्धर्त
ृ करून त्याुंिे खुंडन केले आहे व स्वर्तःिे मर्त
खु लासेवार माुंडले आहे . र्तसे करर्ताना त्याने हवनयपूववक असे म्हटले आहे की पूवीच्या मर्ताुंिे दोष

दाखहवणे असा त्यािा उद्देश नसून त्याुंिी शु द्धी करून सत्य काय र्ते शोधण्यािा प्रयत्न आहे , आहण त्या
कामी पूवींिी मर्ते हशडीसारखी उपयोगी पडली आहे र्त. र्तथाहप क्वहिर्त त्याुंिे दू षण दाखहवण्यािा हकवा

प्रसुंगी उपहास करण्यािा मोह त्याला आवरर्ता आला नाही. उदाहरणाथव, ६·४१ वरील टीकेच्या शेवटी भट्ट

लोल्लटाने गवाने हविार न करर्ताि मर्त बनहवले असलयािे त्याने म्हटले आहे , रससूत्रावरील व्याख्येर्त
साुंख्यवादी टीकाकारािा उपहास केला आहे , हकवा ६·३८ वरील टीकेर्त हवज्ञानवाद, स्फोटवाद इत्यादी
र्ताहत्त्वक हसद्धाुंर्ताुंच्या आधारे रसािे हववेिन करणाऱ्या टीकाकाराुंना उद्देशून आम्ही आपलया र्तुटपुुंज्या

ज्ञानािे असे प्रदशवन करण्यास हशकलो नाही असा टोमणा मारला आहे . पण असे प्रसुंग क्वहिर्त. सामान्यर्तः
प्रािीन टीकाकाराुंिी मर्ते र्तकाच्या आधारानेि खोडू न काढली आहे र्त.

भट्ट लोल्लटादींच्या रसहवषयक मर्ताुंिा परामशव घेण्यामागील आपला उद्देश अहभनवगुप्र्ताने स्वरहिर्त

िार श्लोकाुंर्त व्यक्र्त केला आहे . पण अनेक हठकाणी त्याने उदाहरणादाखल काव्ये आहण नाटके याुंर्तील

उर्तारे उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. खु द्द भरर्ताने या बाबर्तीर्त पायुंडा घालू न हदला आहे . त्याने स्वर्तः सवव वृत्ताुंच्या
व्याख्या उदाहरणाुंसहहर्त हदलया आहे र्त. उपमादी िार अलुं काराुंिी अनेक उदाहरणे हदली आहे र्त आहण
ध्रुवाध्यायार्त असुंख्य प्राकृर्त ध्रुवा उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त. रूपकाुंहवषयीच्या अध्यायाुंवर टीका करर्ताना
अहभनवगुप्र्ताने सववत्र उदाहरणे हदली आहे र्त. हवशेषर्तः एकोणहवसाव्या अध्यायार्त ज्या िौसष्ट सुंध्युंगाुंच्या
व्याख्या हदलया आहे र्त त्या प्रत्येकीिे सोदाहरण स्पष्टीकरण केले आहे . सहाव्या अध्यायावरील टीकेर्त त्याने

स्वर्तः केले लया हवधानाुंिे समथवन करण्यासाठी उदाहरणादाखल अनेक श्लोक उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. त्याुंपैकी
काही प्राकृर्त भाषेर्त आहे र्त. ही सवव उदाहरणे सुंस्कृर्त आहण प्राकृर्त वाङ्मयाच्या गाढ अभ्यासािी हनदशवक
आहे र्त.

मूळािा अथव हवशद करून साुंगणे हे टीकेिे प्रधान प्रयोजन असलयामुळे अहभनवभारर्तीिी भाषा

प्रायः समजण्यास सोपी अशीि आहे . समजण्यास अडिण पडर्ते र्ती मुख्यर्तः उपलब्ध हस्र्तहलहखर्ताुंर्तील

भ्रष्ट पाठाुंमुळे. पण काही हवषयि–उदाहरणाथव, नृत्त व सुंगीर्त– असे आहे र्त की त्याुंिे थोडे र्तरी ज्ञान
अगोदरि

असलयाहशवाय,

हवशेषर्तः

प्रत्यक्ष

प्रयोग

अवलोहकलयाहशवाय

अथवा

ऐकलयाहशवाय,

अहभनवगुप्र्ताच्या हववेिनािा बोध होणार नाही. पण हे काही अुंशी नाट्यशास्त्रार्तील वणवनालाही लागू आहे .
त्यार्त अहभनवगुप्र्तािा अथवा त्याच्या भाषेिा दोष नाही. र्ताुंहत्रक हवषयाुंिा बोध सामान्य वािकाला

सहजासहजी होणे कठीण असर्ते . एका गोष्टीच्या बाबर्तीर्त मात्र अहभनवगुप्र्ताच्या भाषेला बहर आले ला

हदसर्तो. रसािा आस्वाद म्हणजे रसरूपी आस्वाद कसा घेर्ता येर्तो र्ते वणवन करर्ताना अहभनवगुप्र्ताच्या

भाषेला प्रहर्तभेिा स्पशव होर्तो. पण जरी अशा प्रसुंगी र्तत्कालीन सुंस्कृर्त गद्यािे दीघव समास, मोठाली वाक्ये
इत्यादी हवशेष हदसून येर्त असले र्तरी भाषेर्त स्क्लष्टपणा उत्पन्न होर्तो असे मुळीि म्हणर्ता येण्यासारखे नाही.

प्रस्तत भ

ांतर :

प्रस्र्तुर्त मराठी भाषाुंर्तरासाठी बडोदे येथून प्रहसद्ध झाले ली नाट्यशास्त्राच्या पहहलया खुंडािी दु सरी

आवृत्ती प्रमुख आधार म्हणून स्वीकारली आहे . भरर्ताच्या नाट्यशास्त्राच्या बाबर्तीर्त श्लोकाुंिे क्रमाुंक ह्याि

आवृत्तीला अनुसरून हदले आहे र्त, आहण पाठही बहु र्ताुंशी ह्याि आवृत्तीर्तील स्वीकारले आहे र्त. फक्र्त काही
थोड्याि हठकाणी इर्तर प्रर्तींर्तील पाठ पसुंर्त केले आहे र्त. ह्या इर्तर प्रर्ती म्हणजे काशी येथून प्रहसद्ध झाले ली

नाट्यशास्त्रािी प्रर्त, डॉ. घोष याुंनीं सुंपाहदर्त केले ली प्रर्त, हनणवयसागरिी दु सरी आवृत्ती आहण मुकजींनी
सुंपाहदर्त केले ला सहावा अध्याय. याुंर्त आढळणारे पाठभेद र्तळटीपाुंर्त हदले आहे र्त. हवहवध प्रर्तींिा हनदे श

पुढील हिह्नाुंनी केला आहे . ब = बडोदे येथील प्रर्त, का = काशी येथील प्रर्त, घो = घोष याुंिी प्रर्त, हन =
हनणवयसागरिी प्रर्त आहण मु = मुकजींिी प्रर्त.

अहभनवभारर्तीच्या बाबर्तीर्त पाठभेदाुंिा असा हनदे श करणे गैरसोईिे होर्ते . हत्रवेंद्रम् आहण मद्रास

येथील हस्र्तहलहखर्ते मूळ एकाि हस्र्तहलहखर्ताच्या प्रर्ती आहे र्त. त्याुंर्तील पाठहभन्नर्ता मुख्यर्तः अशुद्ध

ले खनामुळे उत्पन्न झाली आहे . या अशुद्ध पाठभेदाुंिा र्तळटीपार्त हनदे श करण्यािी आवश्यकर्ता नव्हर्ती.

हशवाय, अनेक हठकाणी मूळ हस्र्तहलहखर्तार्तीलि पाठ भ्रष्ट असलयािे स्पष्ट हदसर्त असलयामुळे त्या जागी

दु रुस्र्ती सुिहवण्यािी आवश्यकर्ता जाणवर्ते . सामान्यर्तः सुिहवले ला दु रुस्र्त पाठ मूळच्या अशुद्ध पाठानुंर्तर

कुंसार्त दे ण्यािी पद्धर्त आहे . परुंर्तु प्रस्र्तुर्त भाषाुंर्तराला जोडले लया टीपाुंमध्ये मूळ अशु द्ध पाठ आहण

सुिहवले लया दु रुस्त्या याुंिी सहवस्र्तर ििा केली असलयामुळे ह्या पद्धर्तीिा अवलुं ब न करर्ता दु रुस्र्त
केले ला पाठ स्वीकायव म्हणून छापला आहे आहण मूळच्या अशु द्ध पाठािा हनदे श टीपाुंर्त केला आहे .

अहभनवभारर्तीिा अथव समजण्याच्या दृष्टीने ही पद्धर्त अहधक सोईिी वाटे ल अशी अपेक्षा आहे . भ्रष्ट पाठ
कसा उत्पन्न झाला असावा यािा हविार करूनि दु रुस्र्त पाठ सुिहवले आहे र्त. त्याुंपक
ै ी बहु र्तेक हवद्वज्जनाुंना

पटर्तील अशी आशा आहे . आिायव हवश्वेश्वराुंनी स्वीकारले लया दु रुस्त्याुंिा काही हठकाणी उपयोग केला
आहे .

भाषाुंर्तर शब्दशः केले आहे . नाट्यशास्त्रािे भाषाुंर्तर प्रायः अहभनवगुप्र्ताच्या टीकेच्या अनु रोधाने केले

आहे . अहभनवभारर्तीिे शब्दशः केले ले भाषाुंर्तर काही हठकाणी दु बोध वाटण्यािा सुंभव आहे . अशा हठकाणी

अथव हवशद करण्यासाठी टीपाुंिा भरपूर उपयोग केला आहे . भाषाुंर्तर आहण टीपा याुंच्या साहाय्याने भरर्त
आहण अहभनवगुप्र्त याुंिे रसाहवषयीिे हविार समजून घेणे सुलभ होईल अशी आशा आहे .

अहभनवभारर्तीसमे र्तम्
भरत

प्रणीतां

ट्यश स्त्र

ष्ठोऽध्
पू थरङ्ग कध श्रत्
भरतां

िः

प र ह थहृत्त िः ।

िः स े प्र

[क पि प्रश्नान् ब्रवीहह नः,

घो प्रश्नान् पि ब्रवीहह नः.]

श्र न् पञ्च भधत्स्

िः ॥ १ ॥
पूववरङ्गाच्या हवधीिे वणवन ऐकलयावर र्ते सवव श्रेष्ठ मुनी भरर्तमुनीला पुन्हा म्हणाले , पाि प्रश्न

आम्हाला समजावून साुंगा.

.......तथ प
अ े ै
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सम् ङ

णीतां

भप्र ेण दशरूपक रूपणे प्रथ प्रश् थो
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त

भ त,

ग

द, तथ ‘बद्ध िः क थ शपप

तिं तिंे त । एतच्च तद्व् ख्
ए

ञाते

ष्ट् ते ‘भ ष्ट् त

दशथ ष्ट्

िं त्

िः । ते

द

।

गे प्र ो

ैचिण् ां कल स च’ इत्

णे ष्ट् ते ‘तष्ट् व्न्त तरुण िः क े ’ इत्
प्रसङ्ग ए

च

।ए

द।

न् िं प

पू थप्र श्रत स्ततत्त्

णथ

त त त्प थ । प्रश् न् पञ्जे त ।

(जरी प्रारुंभीच्या प्रश्नाुंिी उत्तरे दे र्ताना रस, अहभनय आदी नाट्याच्या अुंगाुंिा व भारर्ती, सात्त्वर्ती

आदी नाट्यप्रयोगाला आधारभूर्त वृत्तींिा उल्लेख केले ला असला) र्तरी नाट्यािे यथाथव रूप पूणवपणे समजले

र्तरि (मागील प्रश्नाुंर्तील गोष्टींिे स्वरूप) स्पष्ट होईल, केवळ त्याुंिा नामहनदे श केलयाने होणार नाही.
ह्याि

उद्देशाला

अनु सरून

(नाट्यशास्त्रार्त

पुढे)

दहा

प्रकारच्या

रूपकाुंिे

हववरण

करर्ताना

(प्रथमाध्यायार्तील) पहहलया प्रश्नािा अथव ‘पुढील युगामध्ये लोक बहु र्तेक शहाणे असणार नाहीर्त’ इत्यादी व
‘बुद्धी, कमव, हशलप, आहण कलाुंमध्ये प्रावीण्य (ह्या गोष्टी नाश पावर्तील)’ इत्यादी विनाुंर्त स्पष्ट केला

जाईल. आहण हसद्ध्यध्यायामध्ये (प्रथमाध्यायार्तील) दु सऱ्या प्रश्नािा अथव ‘र्तरुण लोक काम–प्रधान
नाट्यप्रयोगाने सुंर्तुष्ट होर्तार्त’ इत्यादी विनाुंनी स्पष्ट केला जाईल. त्यािप्रमाणे दु सरीकडे ही हठकहठकाणी

(त्या प्रश्नाुंिी उत्तरे स्पष्ट केली जार्तील). आहण हें आम्ही त्या त्या हठकाणाुंिी व्याख्या करर्ताना दाखवून
दे न. म्हणून (ह्या प्रसुंगी मुनींनी हविारले लया प्रश्नाुंिे) र्तात्पयव असे की पूवी हविारलें लया प्रश्नाुंर्तभूर्त
व गोष्टींिे
यथाथव रूप स्पष्ट करावे. पाि प्रश्न असे (म्हटले आहे ).

पािव्या अध्यायार्त पूववरङ्ग नावाच्या हवधीच्या प्रयोगािे हवस्र्तृर्त वणवन केलयानुंर्तर प्रस्र्तुर्त सहाव्या

अध्यायार्त नाट्यार्तील रसाुंिे हववेिन व पुढील सार्तव्या अध्यायार्त भावाुंिे हववरण करावयािे योहजले आहे .

त्या हवषयाुंिा उपन्यास ह्या प्रारुंभीच्या श्लोकार्त केला आहे . त्यासाठी ग्रुंथाच्या प्रारुंभी योहजले लया क्लृ प्र्तीिी
येथे पुन्हा योजना केली आहे . आत्रेयप्रभृर्ती मुहनवयांनी हविारले लया पाि प्रश्नाुंिी उत्तरे दे ण्याच्या हनहमत्ताने

भरर्तमुनीने नाट्यशास्त्र रिले , अशा प्रारुंभीच्या भूहमकेला अनुलक्षून र्ते मुहनवर भरर्ताला पुन्हा पाि प्रश्न
हविारर्तार्त व त्याुंिे उत्तर म्हणून रस, भाव इत्यादींिे सहवस्र्तर हववेिन केले आहे असे येथे दाखहवले आहे .
या प्रसुंगी हविारण्यार्त आले ले पाि प्रश्न पुढील दोन श्लोकाुंर्त हनर्मदष्ट झाले आहे र्त. हे प्रश्न पहहलया

अध्यायार्त हविारले लया पाि प्रश्नाुंहून हभन्न असले र्तरी र्ते पूवीच्या काही प्रश्नाुंिी अहधक खुलासेवार उत्तरे
हमळहवण्याच्या हनहमत्तानेि हविारण्यार्त आले आहे र्त.

ह्या अध्यायाच्या सुरुवार्तीिा अहभनवभारर्तीिा थोडा अुंश लु प्र्त झाला आहे . हा भाग आहण पािव्या

अध्यायाच्या शेवटिा थोडा भाग असले ले हस्र्तहलहखर्तार्तील एक पान गहाळ झाले आहे . लु प्र्त झाले लया

भागार्त अध्यायाच्या टीकेच्या प्रारुंभी अहभनवगुप्र्ताने रिले ला हशवस्र्तुहर्तपर मुंगल श्लोक होर्ता. पहहलया पाि

अध्यायाुंवरील टीकेच्या प्रारुंभी अनु क्रमे भूहम, जल, र्तेजस्, समीर आहण व्योमन् ह्या मूर्तीच्या अनु षुंगाने
हशवािी स्र्तुर्ती केली आहे . पुढील सार्तव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी िन्द्रमूर्मर्त हशवािी स्र्तुर्ती आहे . यावरून असा

र्तकव सुंभवर्तो की सहाव्या अध्यायावरील टीकेच्या प्रारुंभी अहभनवगुप्र्ताने सूयवमूर्तीला अनुलक्षून हशवाला
वुंदन केले असावे.

मुंगलश्लोकानुंर्तर टीकेर्त अध्यायसुंगर्ती साुंगण्यास प्रारुंभ केले ला असणार. पािव्या अध्यायार्त

पूववरुंगािे वणवन केलयावर आर्ता ह्या अध्यायार्त रसािे हववेिन केले आहे . हे हववेिन करणे कसे प्राप्र्त झाले

आहे हे दाखहवणाऱ्या टीकेर्तील अुंशाच्या उत्तराधापासून उपलब्ध भाग सुरू होर्तो. सुरुवार्त ‘र्तथाहप
नाट्यर्तत्त्वे’ इ॰ वाक्याुंशाने होर्ते . पण बडोद्याला सुंपाहदर्त झाले लया प्रर्तीर्त त्रुहटर्त अुंश सुिहवणाऱ्या हटबाुंच्या

दोन राुंगाुंच्या मध्ये ‘पूववरङ्गहवहध श्रुत्वेहर्त । पि प्रश्नाहनहर्त । रसानाुं केन रसत्वहमत्येकः प्रश्नः ।’ असा मजकूर
आढळर्तो. दु सऱ्या आवृत्तीर्त हे शब्द कुंसार्त घालू न र्ते मूळ हस्र्तहलहखर्तावरून घेर्तले ले नाहीर्त हे स्पष्ट केले

आहे . आहण टीकेच्या लु प्र्त झाले लया भागार्त ‘पि प्रश्नाहनहर्त’ व ‘रसानाुं केन रसत्वहमत्येकः प्रश्नः’ ही वाक्ये

आले ली असणे असुंभाव्य आहे . कारण, पहहलया श्लोकावरील टीकेर्त पुढे अहभनवगुप्र्ताने ‘प्रश्नान् पि’ ह्या
अनु क्रमार्त श्लोकार्तील शब्द उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. र्ते व्हा त्याच्या अगोदर ‘पि प्रश्नान्’ अशा अनु क्रमार्त र्ते

उद्धर्त
ृ केले गेले असण्यािी मुळीि शक्यर्ता नाही आहण त्यानुंर्तरिे वाक्य, ‘रसाुंना रसत्व कशामुळे प्राप्र्त
होर्ते हा पहहला प्रश्न’ टीकेर्त या हठकाणी येणे शक्य नाही. दु सऱ्या व हर्तसऱ्या श्लोकाुंवरील टीकेर्त पाि

प्रश्नाुंिे स्वरूप स्पष्ट करर्ताना अशा र्तऱ्हे िे वाक्य समुहिर्त मानर्ता येईल. या हठकाणी त्याला अवकाश नाही.
‘पूववरङ्गहवहध श्रुत्वेहर्त’ ही अवर्तरहणका लु प्र्त झाले लया भागार्त असण्यािी सुंभाव्यर्ता आहे . पण पुढीलमागील
हववेिनाहशवाय ह्या प्रर्तीकोद्धरणािा काही उपयोग नाही. असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे की ही सवव पूर्ती
प्रथमावृत्तीच्या सुंपादकाने केले ली आहे .

ह्या अध्यायाच्या प्रारुंभी भरर्ताने मुनींच्या र्तोंडी पाि नवीन प्रश्न घार्तले आहे र्त. अहभनवगुप्र्ताच्या

म्हणण्याप्रमाणे हे प्रश्न म्हणजे पहहलया अध्यायाच्या प्रारुंभी हविारले लया पाि प्रश्नाुंिाि हवस्र्तार होय. र्ते

मूळिे पाि प्रश्न असे होर्ते –(१) नाट्यवेद कसा उत्पन्न झाला? (२) र्तो कोणासाठी उत्पन्न झाला? (३)

त्यािी हकर्ती अुंगे आहे र्त? (४) त्यािे प्रमाण काय आहे ? आहण (५) त्यािा प्रयोग कसा होर्तो? (१·४–५).
िार वेदाुंपासून नाट्यवेदािी हनर्ममर्ती केली हे साुंगर्ताना पाठ्य, गान, अहभनय व रस ह्या नाट्याच्या िार
अुंगाुंिा हनदे श केला आहे (१·१७). र्तसेि भरर्ताने भारर्ती, सात्त्वर्ती, आरभटी आहण कैहशकी ह्या िार

वृत्तींच्या आधाराने नाट्यप्रयोगािी उभारणी केली असे पुढे म्हटले आहे (१·४१–४२). परुंर्तु नाट्याच्या
अुंगाुंच्या अथवा वृत्तींच्या स्वरूपािे हववेिन आर्तापयंर्त कोठे ही केले ले नाही. त्याुंिे व नाट्यप्रयोगाशी सुंबद्ध

असले लया इर्तरही काही गोष्टींिे सहवस्र्तर हववेिन व्हावे ह्या उद्देशाने नवीन स्वरूपार्त हे प्रश्न माुंडण्यार्त
आले आहे र्त, असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . हे प्रश्न अगोदरच्या प्रश्नाुंच्या उत्तराुंर्तून उद्भूर्त झाले आहे र्त

हे दाखहवणाऱ्या टीकेर्तील एका सुंहमश्र वाक्याच्या ‘र्तथाहप नाट्यर्तत्त्वे सम्यर् हनज्ञार्ते इ॰’ अुंशापासून
टीकेिा उपलब्ध भाग सुरू होर्तो. ह्या अुंशाशी सुंबद्ध असले ला ‘यद्यहप’ ने सुरुवार्त होणारा वाक्यािा भाग

नष्ट झाला आहे . पण त्यार्त काय म्हटले असावे यािी कलपना करर्ता येर्ते. नाट्यािे र्तत्त्व म्हणजे यथाथव

स्वरूप सुंपूणप
व णे (हनर्) ज्ञार्त झाले र्तरि उलगडा होर्तो, केवळ नावाने हनदे श केलयाने (विनमात्रात्)
उलगडा होर्त नाही असे ह्या प्रधानवाक्यार्त म्हटले आहे . त्यावरून असे अनु मान करर्ता येर्ते की नष्ट

झाले लया गौण वाक्याुंशार्त ‘जरी मागे हविारले लया प्रश्नाुंच्या उत्तराुंच्या सुंदभार्त रस, अहभनय, वृत्ती
इत्यादींिा नावाने हनदे श केले ला असला’ अशा र्तऱ्हे िा मजकूर असावा. ‘हनणीर्तुं भवहर्त’ ह्या हक्रयापदािा
कर्ता ‘रसादीनाुं स्वरूपम्’ असा मानर्ता येण्यासारखा आहे . र्तथाहप, टीकेर्तील पुढील वाक्याुंवरून असे
हदसर्ते की अहभनवगुप्र्ताला ‘पूववप्रहश्रर्तवस्र्तुर्तत्त्वम्’ हा कर्ता अहभप्रेर्त आहे .

‘अनेनैव अहभप्रायेण’ म्हणजे नाट्यािे यथाथव रूप सहवस्र्तरपणे समजावून हदलयानेि मुनींनी मागे

हविारले लया प्रश्नाुंिा पूणव उलगडा होईल हे दाखहवण्याच्या उद्देशाने. नाट्याच्या स्वरूपाच्या हववरणाने

मागील प्रश्नाुंिा कसा उलगडा होर्तो हे दाखहवण्यासाठी अहभनवगुप्र्ताने दोन उदाहरणे हदली आहे र्त.

पहहले एकोणहवसाव्या अध्यायार्तून घेर्तले आहे . त्या अध्यायार्त नाटकाच्या कथानकाच्या आरुंभ, प्रयत्न
इत्यादी पाि अवस्था, बीज, हबन्दु इत्यादी पाि अथवप्रकृर्ती, मुख, प्रहर्तमुख, गभव, हवमशव व हनववहण हे पाि
सुंधी आहण त्या पाि सुंधींर्त हमळू न एकुंदर िौसष्ट सुंध्युंगे याुंिे हववरण केले असून शेवटी असे म्हटले आहे

की कवीने नाटकािी रिना करर्ताना लोकस्वभाव व माणसाुंिे बलाबल हविारार्त घ्यावे. त्या प्रसुंगी
नाट्यशास्त्रार्त म्हटले आहे —

भ ष्ट् त गे प्र ो भ ष्ट् न्त् बध

र िः ।

े च प ह भ ष्ट् व्न्त ते ऽप् पपश्रतबद्ध िः ॥ १९·१५०
बद्ध िः क थ शपप
स ाण् ेत

ैचिण् ां कल स च ।

श् व्न्त द लोकिः प्रणश् त ॥ १९·१५१

प्रस्र्तुर्त हठकाणी अहभनवगुप्र्ताने ह्या दोन श्लोकाुंिे पूवाधव उद्धर्त
ृ करून असे प्रहर्तपादन केले आहे की मागे

मुनींनी हविारले ला जो पहहला प्रश्न – नाट्यवेद कसा उत्पन्न झाला – त्याच्या उत्तरािी सुंगर्ती ह्या दोन
श्लोकाुंर्त पहावयास हमळर्ते . पण ही सुंगर्ती कशी हदसून येर्ते र्ते स्पष्ट नाही. ह्या श्लोकाुंिा भावाथव असा की

नुंर्तर येणाऱ्या युगामध्ये माणसाुंिी बुद्धी कमी होईल व बुद्धी, कमे, हशलप, कलाकौशलय ह्याुंिा ऱ्हास होईल.
ह्या हवधानािा नाट्याच्या उत्पत्तीशी साक्षार्त सुंबध
ुं काही नाही. ह्या दोन श्लोकाुंच्या पुढिा श्लोक असा
आहे —

तदे ां लोकभ

ां प्रस ीक्ष् बल बल ।

ृदशधदां सख थं च क िः क ात्त

टक ॥ १९·१५२

यार्त असे म्हटले आहे की नाटकार्त मृदु शब्द असावेर्त (म्हणजे स्क्लष्ट शब्द वापरू नयेर्त) व नाटक सुखकर

असावे. यावरून असे हदसर्ते की नाटक मृदुशब्द व सुखाथव का हलहावे यािे कारण अगोदरच्या दोन
श्लोकाुंर्त हदले आहे . लोकाुंच्या बुद्धीिा, कले िा वगैरे ऱ्हास झालयामुळे अशा र्तऱ्हे िी नाटके हलहहणे योग्य
होईल. र्ते व्हा हे श्लोक नाट्याच्या उत्पत्तीशी सुंबद्ध आहे र्त असे हदसर्त नाही. असे जरी असले र्तरी वरील

दोन श्लोकाुंिा नाट्याच्या उत्पत्तीसुंबध
ुं ाने केले लया दु सऱ्या एका हवधानाशी प्रस्थाहपर्त होणारा सुंबध
ुं
अहभनवगुप्र्ताला अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता आहे . पहहलया अध्यायार्त असे म्हटले आहे की नाट्यवेदािी

हनर्ममर्ती कृर्तयुग सुंपलयावर त्रेर्तायुगाच्या प्रारुंभी झाली (१·८). त्याला अनु लक्षून ‘भहवष्ट्यहर्त युगे’ हे शब्द

वापरले आहे र्त असे समजर्ता येण्यासारखे आहे , आहण र्ते अहभनवगुप्र्ताला अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव आहे . हे

पहहले उदाहरण दे र्ताना टीकेर्त ‘दशरूपकहनरूपणे’ असे म्हटले आहे . वस्र्तुर्तः रूपकाच्या दहा प्रकाराुंिे

हनरूपण अठराव्या अध्यायार्त केले आहे व उद्धर्त
ृ श्लोकाधव एकोणहवसाव्या अध्यायार्तील आहे र्त. पण या
अध्यायार्तील हवषय रूपकप्रकाराुंशीि सुंबद्ध आहे . म्हणून येथे हवसुंगर्ती आहे असे मानण्यािे कारण नाही.

बडोद्यास सुंपाहदले लया प्रर्तीर्त १५१ व्या श्लोकािा पूवाधव ‘कमवहशलपाहन शास्त्राहण हविक्षणबलाहन ि’ असा
आहे . अहभनवगुप्र्तािा पाठ हनणवयसागरप्रर्तीर्त आढळर्तो. दु सरे उदाहरण सत्ताहवसाव्या अध्यायार्तून घेर्तले

आहे . त्याला हसद्ध्यध्याय हकवा हसहद्धव्यञ्जन अध्याय असे नाव असून त्यार्त नाटकािा प्रयोग यशस्वी झाला

असलयािी हिन्हे अथवा त्यार्त झाले ले अपघार्त याुंिे हववेिन असून हनरहनराळ्या प्रकारच्या प्रेक्षकाुंिे व
नाट्यप्रयोगािे परीक्षण करणाऱ्या प्राहश्रकाुंिे वणवन केले आहे . प्रेक्षकाुंच्या वणवनार्त पुढील श्लोक आहे र्त—
तष्ट् व्न्त तरुण िः क े
अथेष्ट् थथपर श्चै
शू र स्त ीररौद्रे
ध ाख्

े पर णे

दनध िः स

ोिे च थ

व्न् ते ।

र गणिः ॥ २७·५८

द्धे ष्ट् ह े च ।
ृद्ध स्तष्ट् व्न्त स थद ॥ २७·५९

ह्याुंिा प्रर्तीकात्मक हनदे श करून अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की अशा हठकाणी मूळिा जो दु सरा प्रश्न –
नाट्यािी उत्पत्ती कोणासाठी झाली?– त्यािे उत्तर सापडर्ते, आहण असे उत्तर नाट्याच्या काही अुंगाुंिी
सुंपूणव माहहर्ती हदलयावरि हनणायक ठरर्ते . अहभनवगुप्र्ताने ह्या श्लोकाुंिा सुंबध
ुं दु सऱ्या प्रश्नाशी जोडला र्ते
रास्र्ति आहे .

‘एवमन्यत्राहप’ इ॰ म्हणजे नाट्यशास्त्रार्त दु सरीकडे ही हठकहठकाणी पहहलया दोन प्रश्नाुंच्या

उत्तराुंशी सुंबद्ध अशी विने आहे र्त. र्तसे पाहू गेले र्तर पुढे हवसाव्या अध्यायार्त मधु आहण कै टभ या दानवाुंशी
झाले लया हवष्ट्णूच्या हनयुद्धाच्या प्रसुंगी भारर्ती, सात्त्वर्ती, कैहशकी व आरभटी ह्या िार वृत्ती कशा उत्पन्न
झालया त्यािे वणवन आहे . मूळच्या पहहलया प्रश्नाच्या उत्तरािाि एक भाग असले लया ह्या स्थलािा हनदे श
केला असर्ता र्तर कदाहिर्त र्ते अहधक समपवक हदसले असर्ते .

‘र्ते न पूववप्रहश्नर्त-’ इत्यादीर्त अहभनवगुप्र्ताने आपली भूहमका स्पष्टपणे माुंडली आहे . या हठकाणी जे

पाि प्रश्न हविारले आहे र्त र्ते कोठलयाही नवीन हवषयासुंबुंधी नसून पूवी हविारले लया प्रश्नाुंिीि उत्तरे

अहधक खुलासेवार हमळावीर्त या उद्देशानेि हविारले गेले आहे र्त. ह्याि मर्तािा पुनरुच्चार हर्तसऱ्या
श्लोकावरील टीकेर्त सुद्धा ‘पिप्रश्नी पूवोक्र्तैवय
े ुं हवस्फायवर्ते’ ह्या शब्दार्त केला आहे .

यानुंर्तर टीकेर्त ‘प्रश्नान् पिेहर्त’ अशा प्रकारे श्लोकार्तील शब्द उद्धर्त
ुं
ृ केले आहे र्त. त्याुंिा सुंबध

स्पष्टपणे दाखहवले ला नाही. ‘हे पाि प्रश्न पूवीच्या प्रश्नाुंच्या उत्तराुंशी सुंबद्ध अथवा त्या उत्तराुंर्तूनि उद्भूर्त
झाले ले असे आहे र्त’ यासारखे एखादे हवधान अपेहक्षर्त आहे . र्तथाहप असेही समजर्ता येण्यासारखे आहे की

‘प्रश्नान् पिेहर्त’ हे शब्द पुढील दोन श्लोकाुंिा उपन्यास करण्यासाठी वापरले आहे र्त. पण र्तरीही ‘पाि प्रश्न
कोणर्ते र्ते आर्ता साुंगर्तार्त’ अशा अथािे विन अपेहक्षर्त आहे ि. नु सर्ते ि हे शब्द अधाुंर्तरी असलयासारखे
वाटर्तार्त.

े रस इ त पठ्यन्ते
रसत् ां के [क

ट्ये

ट्य चिणैिः ।
ै ते

घो केन वा.]

े तद ख् त हथ स ॥ २॥

नाट्यार्त ददी असले लया मुंडळीकडू न नाट्यामध्ये ज्याुंिा ‘रस’ म्हणून उल्लेख केला जार्तो त्याुंना

रसत्व कशामुळे प्राप्र्त होर्ते र्ते साुंगण्यािी कृपा करावी.
े रस

इत्

द त

त्प्रश् िं ां तिं ां भ िः । इह ङ्गगण

प ठ्यगीत ोस्त त्सप्र सद्धां रूप । अ भ
प्र प्त् थथ था ां तज्ञैर भ
‘रस

िः कृतिः’ इत्

रसशधदे

द च बल च्च स् रूपां त द् अती

च रत

प्र ध न् दङ्ग
। पू ाख् ते

ए ोपे क्ष् ेत,

ड द िः

प्रकृतौ

भ े ष्ट् स’ इ त, ‘ द
हृद ग
ां

कृतौ

।

क्त िः ।

े त
े त् न् े

सह प्र क्त िः ‘शृ ङ्ग ररससांभ िः’ इ त, ‘ततो रौद्ररसां श्लोक ’ इ त, तिं प

शृ ङ्ग र द कथां रसशधद च् त्
े

प “ ह गीते चै थान् सम् गे

थ थण त्’ इ त रस उक्त स्ते त त्प्र सद्ध िः

शृ ङ्ग र द िः केच

ां ‘जग्र ह प ठ्य ’ इत् दौ

। रस े व्न्द्र ग्र ह्ये ह रसशधदिः प्र सद्धिः ।
‘ खन्न

ां

रसभ े ’

इत् द

प्रश् न्तभूत
थ प् ेतत्प िः प्र श् त त् थथिः । प िःप्रश्
त प रुक्त भधत्स् ेत् क्तत् त् ।

ैशधदोऽि

च

दरस्थ भूतोऽथो

दर तश प्रतीते िः

भप्र ेणै

।

ते

आ ख् त हथसीत् पपन्न

। शधदप्र दभा े इ तशधदिः रस इ त

पठ्यन्ते इ त ।
‘ये रसाः’ इत्यादी वाक्याुंर्त जे र्तीन प्रश्न हविारले आहे र्त त्याुंिी उपपत्ती पुढीलप्रमाणे आहे .

(नाट्याच्या) अुंगाुंिी ‘(ऋग्वेदार्तून) पाठ्य घेर्तले ’ इत्यादी प्रकारे गणना केली आहे , त्याुंपक
ै ी पाठ्य आहण

गीर्त याुंिे स्वरूप र्तर सुप्रहसद्ध आहे . ‘आहण महागीर्ताुंमध्ये अहभनयाने अथव उत्तम रीर्तीने प्रकट करावेस,’
‘र्तज्ज्ञ लोकाुंनी अथव प्रकट करण्यासाठी अहभनयािी योजना केली’ इत्यादी विनाुंच्या आधारे अहभनयाुंिे
सुद्धा स्वरूप उत्तम प्रकारे लक्षार्त येर्ते. परुंर्तु ‘अथवववद
े ार्तून रस (घेर्तले )’ यार्त ज्या रसाुंिा हनदे श आहे र्ते

प्रहसद्ध असले ले षाडव आदी (रस होर्त असे गृहींर्त धरले र्तर र्ते रूपकािा) मुख्य प्रकार (नाटक) अथवा

उपप्रकार (प्रकरण, भाण आदी) याुंर्त समुहिर्त मानर्ता येर्त नाहीर्त. हशवाय ‘शृङ्गाररससुंभवः,’ ‘र्तर्तो रौद्ररसुं
श्लोकम्’ इत्यादी हठकाणी जे हे शृङ्गार वगैरे दु सरे पदाथव रस ह्या शब्दाबरोबर योहजले आहे र्त त्या

शृङ्गारप्रभृर्ती पदाथांना रस हा शब्द कसा लावला गेला आहे ? कारण रसनेस्न्द्रयाने ग्रहण होणारी वस्र्तू असा
रस शब्दािा अथव प्रहसद्ध आहे . आहण ही काही एखादी हकरकोळ स्वरूपािी गोष्ट नाही की हजिा हविार न

करर्ताि हर्तिी उपेक्षा करर्ता येईल; कारण ‘हखन्नानाुं रसभावेषु’ इत्यादी हठकाणी (रसाला) अहर्तशय महत्त्व
हदले असलयािा प्रत्यय येर्तो. म्हणून (नाट्याच्या) अुंगाुंच्या हवषयी हविारले लया प्रश्नाच्या अन्र्तभूर्त
व असला
र्तरी त्याच्या महत्त्वामुळे (रसहवषयक) प्रश्न पुन्हा हविारला आहे . पुन्हा प्रश्न हविारला आहे म्हणूनि

‘आख्यार्तुमहवहस’ हे श्लोकार्तील विन उपपन्न ठरर्ते . कारण अगोदर जर एकादी गोष्ट साुंहगर्तली गेली असेल

र्तर ‘साुंहगर्तले ले हफरून एकवार साुंगावे’ असे म्हणणे समुहिर्त ठरे ल. श्लोकार्त ‘वै’ शब्द अक्षमा ह्या अथी
वापरला आहे . ‘रसा इहर्त पठ्यन्र्ते’ यार्तील ‘इहर्त’ हा शब्द ‘रसाः’ ह्या शब्दाच्या उल्लेखासाठी योहजला आहे .

या श्लोकावरील टीकेच्या पाठार्त सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त

‘वैशब्दोऽक्षरसायाम्’ असा पाठ असून हे वाक्य ‘कथुं रसशब्दवाच्यत्वम्’ या शब्दानुंर्तर आले आहे . त्या
हठकाणी र्ते वाक्य अस्थानी आहे . कारण त्यामुळे परस्पराशी सुंबध
ुं असले लया दोन वाक्याुंमधील साुंधा

र्तुटलयासारखा होर्तो. र्तीि गोष्ट ‘अर्त एव......पठ्यन्र्ते इहर्त’ ह्या वाक्यािी. श्लोकार्त वापरले लया शब्दाुंिे
अथव हवशद करणारी ही वाक्ये आिायव हवश्वेश्वर याुंना अनु सरून टीकेच्या शेवटी घार्तली आहे र्त.

‘ये रसा इत्याहद र्तु यत्प्रश्नत्रयम्’ यार्त र्तीन प्रश्नाुंिा हनदे श आहे . त्यापैकी पहहला प्रश्न – रसानाुं

केन रसत्वम् – प्रस्र्तुर्त दु सऱ्या श्लोकार्त आहे . इर्तर दोन प्रश्न पुढील हर्तसऱ्या श्लोकाच्या प्रथमाधार्त आहे र्त

असे समजले पाहहजे. ह्या वाक्यार्तील ‘र्तु’ शब्दाने हे र्तीन प्रश्न मूळच्या पाि प्रश्नाुंहून स्वरूपर्तः हभन्न आहेर्त

हे सूहिर्त होर्ते . ‘अङ्गगणनायाम्’ म्हणजे नाट्याच्या अुंगाुंिा हनदे श आहे त्याुंमध्ये. पहहलया अध्यायार्त
नाट्यवेदािी उत्पत्ती कशी झाली हे साुंगर्ताना त्याच्या िार अुंगाुंिा पुढीलप्रमाणे हनदे श केला आहे —
जग्र ह प ठ्य ृन ेद त्स भ् ो गीत े च ।
ज ेद द भ

न् रस

थ थण द प ॥ १·१७

त्यािा उल्लेख करून अहभनवगुप्र्ताने असे म्हटले आहे की ह्या िार अुंगाुंपैकी पाठ्य, गीर्त व अहभनय
याुंच्यासुंबुंधी प्रश्न हविारण्यािी आवश्यकर्ता वाटली नाही; कारण ह्या शब्दाुंनी कोणत्या गोष्टींिा बोध होर्तो
हे सवांना ठानक आहे . पण नाट्याच्या सुंदभार्त रस शब्दाने कोणत्या गोष्टींिा बोध होर्तो र्ते स्पष्ट नसलयामुळे
रसाुंच्या हवषयीिा प्रश्न हविारण्यार्त आला आहे . अहभनयािे स्वरूप सुद्धा सहज समजण्यासारखे आहे हे

दाखहवण्यासाठी अहभनवगुप्र्ताने िौर्थया अध्यायार्तील दोन उर्तारे हदले आहे र्त. पहहलया उर्ताऱ्यािा सुंदभव
असा की ब्रह्मदे वाने रिले लया अमृर्तमुंथन नावाच्या समवकारािा प्रयोग भरर्ताने महादे वासमेार करून
दाखहवला. त्यावेळेस त्या प्रयोगाने खूष होनन महादे वाने ब्रह्मदे वाला सूिना केली की त्याने पूववरङ्गामध्ये

नृत्यािी योजना करावी व गीर्ते गाइली जार्त असर्ता अहभनयाने त्याुंिा अथव व्यक्र्त करावा. महादे वािे शब्द
असे–

पीदां स् ृतां ृत् ां सन्ध् क ले

ृत् त ।

करणसां क्तैरङ्गह रै र्च भू त ॥ ४·१३
पू थरङ्ग ध व्स् ांस्त्
धथ

सम् क्प्र ोज् त

।

क ोगे गीते ष्ट् स रते च ॥ ४·१४

ह गीते चै थान् सम् गे

भ े ष्ट् स । ४·१५ अब

नृत्यामध्ये हार्त व पाय याुंच्या साहाय्याने होणारे करण व अङ्गहार या नावाुंनी ओळखले जाणारे अुंगहवक्षेप
असर्तार्त आहण त्या अुंगहवक्षेपाुंच्या द्वारा त्याि वेळी गाइली जार्त असले लया गीर्ताुंिा अथव अहभव्यक्र्त होर्तो.

ह्या अुंगहवक्षेपाुंनीि अहभनय केला जार्तो हे या उर्ताऱ्यावरून स्पष्ट होर्ते . र्ते व्हा अहभनय म्हणजे काय हे त्या

हठकाणावरून सहज कळू न येण्यासारखे आहे . दु सरा उर्तारा त्याि अध्यायाच्या शेवटी ऋषींनी भरर्ताला
हविारले लया प्रश्नाच्या स्वरूपािा आहे . नृत्तािे सहवस्र्तर वणवन ऐकलयावर ऋषी हविारर्तार्त—
द प्र प्त् थथ था ां तज्ञैर भ
कस् न्नृत्तां कृतां ह्येतत्कां स् भ
गीतक थथसांबद्धां

िः कृतिः ॥ ४·२६१ कड
पे िते ।

च प् थथस् भ क ॥ ४·२६२

कस् न्नृत्तां कृतां ह्येतनदीते ष्ट् स रते च ॥ ४·२६३ अब

ऋषींच्या प्रश्नािा रोख असा की अथाच्या अहभव्यक्र्तीसाठी अहभनय केला जार्तो. परुंर्तु नृत्तामध्ये अहभनय

असला र्तरी त्यािा गीर्ताच्या अथाशी काही सुंबुंध नसर्तो. मग गीर्तासमवेर्त नृत्तािी योजना का केली आहे ?
प्रस्र्तुर्त हठकाणी जे विन उद्धर्त
ृ केले आहे त्यार्त अहभनयािी योजना अथाच्या आहवष्ट्कारासाठी केली असे

म्हटले आहे . त्यावरून सुद्धा अहभनयाच्या स्वरूपािी कलपना करर्ता येर्ते. मूळ हस्र्तहलहखर्तार्त ‘सुरूपुं
र्तावन्नार्तीव हृदयुंगमम्’ असा पाठ आहे . त्यार्तील ‘न’ ह्या सुंदभार्त सववथा अशक्य आहे . अहभनयािे स्वरूप

समजण्यासारखे आहे हाि अथव येथे अहभप्रेर्त आहे . आहण ‘सुरूपुं’ च्या जागी ‘स्वरूपुं’ हा दु रुस्र्त पाठ अहधक
ग्राह्य वाटर्तो. ‘प्रहसद्धाः षाडवादयः रसाः’ यार्त अन्नार्त हनष्ट्पन्न होणाऱ्या रसाुंिा हनदे श आहे . षाडव हे

त्याुंपैकी एका रसािे नाव. नाट्यशास्त्रार्ति पुढे ‘यथा हह नानाव्यञ्जनौषहधद्रव्यसुंयोगात् षाडवादयो रसा
हनववत्यवन्र्ते’ असे म्हटले आहे . म्हणजे गूळ इत्यादी द्रव्ये , व्यञ्जन व औषहध याुंच्या हमश्रणाने अन्नार्त ह्या

पदाथांच्या आपापलया स्वर्तुंत्र िवींहू न हभन्न अशी नवीन िव हनमाण होर्ते हर्तला हभन्न नामाहभधान हदले आहे .
अशा नवीन उद्भूर्त होणाऱ्या िवींपैकी एकीिे षाडव असे नाव आहे . हा शब्द षट (म्हणजे सहा) ह्या

शब्दापासून बनला असून सहा रसाुंिे हमश्रण असले ला असा त्यािा अथव आहे . सुंगीर्तार्त सहा स्वर

असले लया रागाच्या प्रकाराला सुद्धा षाडव हे नाव दे र्तार्त हे प्रहसद्ध आहे . ‘न प्रकृर्तौ न हवकृर्तौ’ म्हणजे प्रधान
व गौण याुंपक
ै ी कोणत्याही रूपकप्रकारार्त नाही. दहा रूपकप्रकाराुंपैकी नाटकाला प्रकृहर्त व इर्तराुंना
त्याच्या हवकृहर्त मानर्ता येईल. पण हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे की अठराव्या अध्यायार्त अथवा इर्तरत्र

नाट्यशास्त्रार्त असा भेद केले ला नाही. ‘शृङ्गाररससुंभवः’ हे हवशेषण िौर्थया अध्यायाच्या २६९ व्या श्लोकार्त
र्ताण्डवहवधीच्या वणवनार्त आले आहे व ‘र्तर्तो रौद्ररसुं श्लोकम् (पठे त्)’ हे शब्द ५·१३२ मध्ये पूववरङ्गाच्या

वणवनार्त आले आहे र्त. मूळार्तील ‘उपेक्ष्यर्ते’ पेक्षा हवध्यथी ‘उपेक्ष्येर्त’ हे रूप अहधक योग्य असलयामुळे र्तो पाठ
पसुंर्त केला आहे . रस हे हवशेष आदरािा हवषय आहे र्त हे दाखहवण्यासाठी पािव्या अध्यायार्तील एका
विनािा उल्लेख केला आहे . पूववरङ्गािे वणवन केलयानुंर्तर र्ते थे असे म्हटले आहे की त्यािा खूप हवस्र्तार करू

नये. कारण गीर्त, वाद्य व नृत्त हे पूववरङ्गार्त फार वाढवले र्तर प्रयोग करणाराुंना व प्रेक्षकाुंना कुंटाळा येईल.
आहण मग रस आहण भाव स्पष्टपणे उद्भूर्त होणार नाहीर्त आहण पहरणामर्तः बाकीच्या नाट्यप्रयोगार्त गोडी
वाटणार नाही—

गीते

द्ये च ृत्ते च प्र ृत्तऽ
े तप्रसङ्गतिः ॥ ५·१५८ कड

खेदो भ ेत्प्र ोक्तॄण ां प्रेिक ण ां तथै च ।
खन्न

ां रसभ े स्पित

ततिः शे प्र ोगस्त

ोपज ते ॥ ५·१५९

र गज को भ ेत् । ५·१६० अब

यार्त प्रेक्षकाुंना प्रयोगार्त गोडी वाटावी म्हणून रस आहण भाव स्पष्टपणे प्रर्तीर्त झाले पाहहजेर्त असे म्हटले

आहे , त्यावरून नाट्यार्त रसाला हकर्ती महत्त्वािे स्थान आहे र्ते हदसून येर्ते. ‘अङ्गहवषयप्रश्नान्र्तभूर्त
व म्’ –
मूळार्त असले लया ‘अङ्गाहभनयप्रश्नान्र्तभूर्त
व म्’ या पाठार्तील ‘अहभनय’ शब्द प्रस्र्तुर्त हठकाणी असुंभाव्य आहे .

कारण पूवी हविारले ला हर्तसरा प्रश्न ‘कत्यङ्गः’ म्हणजे नाट्यवेदािी अुंगे हकर्ती? फक्र्त अुंगाुंच्या हवषयीि
आहे , अुंग आहण अहभनय याुंहवषयी नाही. आहण अहभनय हे िार अुंगाुंपैकीि एक अुंग असलयामुळे त्याहवषयी
स्वर्तुंत्र प्रश्न हविारले ला असणे असुंभाव्य आहे . अहभ+नी (कडे नेणे) ह्या धार्तूच्या शब्दशः अथाला

अनु सरून ‘अुंगाुंच्याकडे नेण्यासाठी प्रश्न’ म्हणजे अुंगाुंिे स्वरूप जवळू न दाखहवण्याहवषयीिा प्रश्न अशा

र्तऱ्हे िा अथव केला जाण्यािी शक्यर्ता आहे , पण र्तो अहभप्रेर्त असणे सुंभाव्य नाही. म्हणून ‘अङ्गहवषयप्रश्ना-’
अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . ‘पुनः प्रहश्रर्तम्’ म्हणजे पुन्हा प्रश्न हविारला आहे . पण ह्या पुन्हा हविारले लया

प्रश्नािे स्वरूप नवीन आहे , पूवीच्याि प्रश्नािी केवळ पुनरुक्र्ती केले ली नाही. आहण म्हणून ऋषींनी
‘आख्यार्तुम् अहव हस’ असे म्हटले आहे . जर पूवी साुंहगर्तले लया गोष्टींहवषयीि (पूवाख्यार्ते षु) हा प्रश्न असर्ता

र्तर ‘साुंहगर्तले र्ते पुन्हा साुंगा (पुनर् उक्र्तम् अहभधत्स्व)’ असे र्ते म्हणाले असर्ते . मूळार्तील ‘पूवाख्यानेषु’
ऐवजी ‘पूवाख्यार्ते षु’ असा पाठ अहधक समपवक म्हणून र्तशी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘वै’ च्या अथाहवषयीिा
हस्र्तहलहखर्तार्तील मूळ पाठ ‘अक्षरसायाम्’ असा आहे . पण त्यापासून काहीि बोध होर्त नसलयामुळे
प्रथमावृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘अक्षरमात्रायाम्’ असा पाठ हदला होर्ता. त्यािा अथव ‘अक्षराुंिी मात्रा म्हणजे
प्रमाण हसद्ध करण्यासाठी’ अथार्त ‘पादपूरणासाठी’ असा करर्ता येण्यासारखा आहे . पण र्तो अहभप्रेर्त
असण्यािी शक्यर्ता फार कमी आहे . भरर्ताच्या श्लोकाुंर्तील कोणर्ताही शब्द हनरथवक मानावयािा नाही अशी

अहभनवगुप्र्तािी सववत्र भूहमका असले ली हदसून येर्ते. पुढील श्लोकावरील टीकेर्त ‘वा’ ‘ि’ आहण ‘अहप’ ह्या
अव्ययाुंच्या उपयोगािे त्याने दाखवून हदले ले प्रयोजन ह्या दृष्टीने उद्बोधक आहे . हशवाय ‘पादपूरणे’ ह्या अथी

‘अक्षरमात्रायाम्’ असा शब्दप्रयोग अन्यत्र कोठे आढळर्त नाही. दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘अक्षमायाम्’
अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . त्यािा अथव ‘उर्तावीळपणा’ असा करर्ता येईल, म्हणजे ऋषींना प्रश्नािे उत्तर
जाणण्यािी घाई झाली होर्ती असे समजर्ता येईल. पण हे व्याख्यान सुद्धा समाधानकारक नाही हे उघड

आहे . ‘वै’ शब्द या हठकाणी ‘खलु ,’ ‘ननु ’ वगैरेप्रमाणे अवधारणाथी वापरले ला हदसर्तो व अहभनवगुप्र्ताने र्तशा

प्रकारिे वाक्य उपयोहजले असेल हे शक्य आहे . र्तदनुरूप पाठार्त दु रुस्र्ती ‘वैशब्दोऽवधारणायाम्’ सुिहवर्ता
येण्यासारखी आहे . टीकेर्तील ‘अर्त एव (म्हणूनि)’ हे शब्द अस्थानी आहे र्त. हस्र्तहलहखर्तार्त र्ते

‘आदराहर्तशयप्रर्तीर्ते ः’ यानुंर्तर आढळर्तार्त. पण त्या अगोदरच्या वाक्यािा ‘शब्दप्रादु भावे इहर्तशब्दः’ या
वाक्याशी कायवकारणभावात्मक सुंबध
ुं नाही. त्या वाक्यािा ‘प्राधान्याद...’ इत्यादी वाक्याशी र्तसा सुंबध
ुं

आहे . परुंर्तु र्तो सुंबुंध दाखहवणारा ‘र्ते न’ हा शब्द ह्या दु सऱ्या वाक्याच्या प्रारुंभी आले ला असलयामुळे ‘अर्त
एव’ हे शब्द त्या हठकाणीही असण्यािा सुंभव नाही. ह्या श्लोकावरील टीकेर्त ह्या शब्दाुंना खरोखर स्थान
नाही, म्हणून र्ते गाळले आहे र्त. ‘शब्दप्रादु भावे’ म्हणजे शब्दािा उल्लेख करण्यासाठी. सुंस्कृर्तमध्ये

कोणत्याही शब्दािा उल्लेख करावयािा असलयास त्याच्यानुंर्तर ‘इहर्त’ वापरर्तार्त हे प्रहसद्ध आहे . अव्ययीभाव

समासार्त हनरहनराळ्या उपसगांिे कोणकोणर्ते अथव होर्तार्त हे साुंगणाऱ्या पाहणनीच्या सूत्रार्त (२·१·६) ‘इहर्त’
उपसगािा ‘शब्दप्रादु भाव’ असा अथव हदला आहे , त्यािा येथे हनदे श केला आहे .
भ

[ भावािाहप कथुं प्रोक्र्ताः हक ि र्ते भावयस्न्र्त हह ।]

सांग्रहां क रक ां चै

श्चै कथां प्रोक्त िः कक

ते भ

न्त् प ।

रुक्तां चै तत्त् तिः ॥ ३ ॥

आहण ‘भाव’ सुद्धा ह्या सुंज्ञेने कसे हनदे हशले जार्तार्त, अथवा र्ते कशावर भावरूप पहरणाम करर्तार्त,

र्तसेि सुंग्रह, काहरका आहण हनरुक्र्त (ह्याुंिे स्वरूप काय हे सवव यथाथवपणे (साुंगण्यािी कृपा करावी).
भ
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ां पर ृि

‘भावाि’ यार्तील ‘ि’ अव्यय ‘परुंर्तु’ या अथी वापरले आहे . (म्हणजे श्लोकाच्या प्रथम पादािा अथव

असा :) पण भावाुंिा (अङ्गहवषयक श्लोकार्त) उल्लेख नसर्ताही (नुंर्तर) हनदे श कसा केला आहे ? जर (त्या

श्लोकार्त उल्लेहखले ले ) पाठ्य इत्यादी म्हणजेि भाव (असे समजावयािे असेल) र्तर त्याुंिे स्वरूप काय?
म्हणून आदरािा हवषय असलयामुळे (प्रथम) रसाहवषयी प्रश्न केलयानुंर्तर पूवी उल्लेख झाले ला नसलयामुळे

हवस्मयजनक झालयाकारणाने भावाुंहवषयी िार प्रश्न हविारले आहे र्त. र्ते असे : ‘हखन्नानाुं रसभावेषु’ अशा
हठकाणी रसाुंच्या समवेर्त असले लया काही भावाुंिा हनदे श केला आहे , र्ते थे त्याुंिा कशा प्रकारे हनदे श केला

आहे ? ‘जग्राह पाठ्यम्’ इत्यादी श्लोकार्त त्याुंिा नामहनदे श सुद्धा नाही (आहण) जर ह्याि (पाठ्य

आदींच्या) अथाने भाव शब्द वापरला असेल र्तर (र्तो अथव हनष्ट्पन्न करण्यासाठी) ‘भवस्न्र्त इहर्त भावाः’ अशी
व्युत्पत्ती ग्राह्य मानावयािी का ‘भावयस्न्र्त इहर्त भावाः’ अशी? (आहण जर ‘भावयन्र्तीहर्त भावाः’ ही व्युत्पत्ती
अहभप्रेर्त असेल र्तर भावयस्न्र्त) म्हणजे काय? उत्पन्न करर्तार्त असा अथव समजावयािा का व्यापर्तार्त असा

अथव? दोन्ही अथांर्त (भावयस्न्र्त या हक्रयापदािे) कमव कोणर्ते ? असे हे ‘वा’, ‘ि’ आहण ‘अहप’ ह्या शब्दाुंच्या
उपयोगाने भावाुंच्या हवषयी िार प्रश्न होर्त. अशा रीर्तीने महत्त्वािे असलयामुळे हे दु सरे पाि प्रश्न हनष्ट्पन्न
होर्तार्त. खरे पाहू गेले असर्ता पूवी हविारले लया पाि प्रश्नाुंिाि ह्या प्रश्नाुंर्त हवस्र्तार केला आहे . (मुनी पुढे

म्हणर्तार्त–) सुंग्रह वगैरे सुद्धा समजावून साुंगा. पण अशी शुंका येईल की त्याुंिे या हठकाणी काय प्रयोजन

आहे ? र्ते साुंगर्तार्त (र्तत् र्तु अर्तः म्हणजे) कारण र्ते (रसभावाुंिे हववेिन) ह्याुंच्या साहाय्यानेि होर्ते म्हणून.

‘र्तु’ हा शब्द हे त्वथी वापरला आहे . ‘र्तत्’ ह्या शब्दाने हववरणािा बोध होर्तो. ज्याअथी र्ते हववरण अर्तः’
म्हणजे ह्या सुंग्रह आदी र्तीन प्रकारच्या उत्कृष्ट उपायाुंनीि होर्ते त्याअथी (हे र्तीन उपाय सुद्धा) आम्हाला
समजावून साुंगा (असा मुनींच्या म्हणण्यािा आशय आहे ).

हस्र्तहलहखर्तार्त या हठकाणी बराि गोंधळ झाला आहे . हर्तसऱ्या, िौर्थया व पािव्या श्लोकाुंवरील

टीकेर्तील काही वाक्याुंिी उलथापालथ झाली आहे असे हदसून येर्ते. हर्तसऱ्या श्लोकावरील टीकेच्या शेवटी

‘सुंग्रहाहदभ्यः’ आहण ‘हत्रप्रकाररूपेभ्यः’ ह्या दोन शब्दाुंच्या मध्ये ‘उद्देशलक्षण......वक्ष्यामीहर्त’ हा पािव्या
श्लोकावरील टीकेिा प्रारुंभीिा भाग घुसडण्यार्त आला आहे . र्तो र्ते थून काढणे आवश्यक आहे हे आिायव
हवश्वेश्वर याुंनी दाखवून हदले आहे . हशवाय टीकेिा अथव लावर्ताना काही हठकाणी हभन्न पाठ स्वीकारावा
लागर्तो,

‘अपहठर्ताः अहप कथुं प्रोक्र्ताः’– यावरून हे स्पष्ट आहे की अहभनवगुप्र्ताने ‘भावाः कथुं प्रोक्र्ताः’ यािा

अथव ‘भावाुंिे हववेिन का केले आहे ?’ असा केला आहे . परुंर्तु ह्या शब्दाुंिा भावाुंना भाव ही सुंज्ञा कशी प्राप्र्त
झाली?’ अशा प्रकारिा अथव अहभप्रेर्त असण्यािी अहधक शक्यर्ता आहे . रसहवषयक प्रश्न ह्याि स्वरूपािा

आहे . आहण ‘हक भावयस्न्र्त’ हा पुढील प्रश्नही भाव शब्दाच्या अथासुंबुंधीि आहे . ‘अथ पाठ्यादय एव
भावाः’– अुंगहवषयक ‘जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्’ इत्यादी हनदे शार्त भावाुंिा उल्लेख नाही. पण असे समजर्ता

येण्यासारखे आहे की त्या श्लोकार्त रस वगळर्ता जी इर्तर नाट्यािी अुंगे–पाठ्य, गीर्त व अहभनय–
हनदे हशली आहे र्त र्ती अुंगे म्हणजेि भाव. ‘र्तस्त्कमे षाुं रूपम्’ – ‘एषाम्’ म्हणजे ह्या भावाुंिे स्वरूप काय?
यािा अथव असा की भाव म्हणजे पाठ्य आदी नाट्याुंगे असे मानले र्तर त्याुंिे स्वरूप काय असा प्रश्न ‘भावाः
कथुं प्रोक्र्ताः’ या शब्दाुंर्त हविारला आहे . म्हणजे अहभनवगुप्र्ताने ह्या प्रश्नािे दोन अथव केले आहे र्त. याुंपैकी

हा दु सरा अथवि अहभप्रेर्त असावा हे उघड आहे . एवढे ि की त्यासाठी भाव म्हणजे पाठ्य इत्यादी अुंगे

समजण्यािी आवश्यकर्ता नाही. ‘रसे प्रश्नानन्र्तरम्’– मूळार्त ‘प्रश्नान्र्तरम्’ असा पाठ आहे . पण रसाहवषयी

दु सरा प्रश्न हविारले ला नसलयामुळे र्तो पाठ िुकीिा आहे . ‘रसाहवषयी प्रश्न हविारला आहे त्यानुंर्तर’ या
अथी ‘रसे प्रश्नानन्र्तरम्’ हा पाठ आवश्यक आहे . ‘अभूर्तावृत्त्या हवस्मयस्थानत्वात्’ – ‘भूर्तावृत्त्या’ असा

मूळार्त पाठ आहे . पण त्याऐवजी ‘अभूर्तावृत्त्या’ असा पाठ अहधक समपवक आहे . अभूर्त म्हणजे पूवी उल्लेहखर्त

नसले ली गोष्ट. भाव हे असे अभूर्त आहे र्त कारण रस, पाठ्य इत्यादीबरोबर त्याुंिा उल्लेख केले ला नाही.
र्तथाहप नुंर्तर त्याुंिा अनेकदा हनदे श (आवृहत्त) आले ला आहे . यास्र्तव त्याुंच्याहवषयी अहधक कुर्तूहल वाटणे

(हवस्मयस्थान) स्वाभाहवक आहे . म्हणून भावाुंच्या सुंबुंधाने एकुंदर िार प्रश्न हविारले आहे र्त असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . ‘र्ते केन प्रकारे ण उक्र्ताः’ हा पहहला प्रश्न होय. श्लोकार्तील ‘भावाः कथुं
प्रोक्र्ताः’ यािे हे हववरण आहे . ‘कथम्’ या शब्दािा ‘केन प्रकारे ण’ असा अथव केला आहे . पण ह्या शब्दाुंिा
अथव ‘का? कोणत्या कारणासाठी’ असा समजला पाहहजे हे पुढच्या वाक्यावरून स्पष्ट आहे . अहभनवगुप्र्ताने

प्रारुंभी केले लया हववरणािीि ही पुनरावृत्ती आहे . ‘एर्ते षु एव’ म्हणजे पाठ्य, गीर्त व अहभनय या अथी. भाव
ह्या शब्दाच्या व्युत्पहत्तसुंबध
ुं ािा प्रश्न हा दु सरा प्रश्न होय. कारण ‘भाव’ हे रूप मूळ भू धार्तूवरून हसद्ध करर्ता

येर्ते हकवा त्याच्या हणजन्र्त रूपावरूनही हसद्ध करर्ता येर्ते. ‘हकमे र्तत्’ ह्या शब्दाुंिे प्रयोजन स्पष्ट नाही. दोन
व्युत्पत्तींपैकी दु सरी ‘भावयस्न्र्त इहर्त भावाः’ ही व्युत्पत्ती गृहीर्त धरून पुढील दोन प्रश्न उपस्स्थर्त केले आहे र्त.

त्या अनु रोधाने ‘हकमेर्तत्’ यािा ‘या प्रश्नानुंर्तर त्यार्तून आणखी काय प्रश्न उपस्स्थर्त होर्तार्त?’ अशा प्रकारिा

अथव करर्ता येण्यासारखा आहे . पण र्तो समाधानकारक नाही. ‘हकमुत्पादयस्न्र्त अथ व्याप्रुवस्न्र्त’ हा हर्तसरा

प्रश्न होय. र्तो प्रश्न असा की ‘भावयस्न्र्त’ ह्या शब्दािे प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त दोन अथव सुंभवर्तार्त –‘उत्पन्न करर्तार्त’
आहण ‘व्यापर्तार्त’. त्यापैकी कोणर्ता अथव अहभप्रेर्त आहे असा हा हर्तसरा प्रश्न आहे . िौथा प्रश्न ‘द्वयोः हक कमव
स्यात्’ या शब्दाुंर्त माुंडला आहे . भावयस्न्र्त या हक्रयापदािे वरील दोन अथव सुंभवर्त असले र्तर त्या दोन
हक्रयाुंिे कमव काय समजावयािे असा हा प्रश्न आहे . दु सऱ्या शब्दाुंर्त साुंगायिे म्हणजे भाव काय उत्पन्न

करर्तार्त हकवा काय व्यापर्तार्त याहवषयी िौथा प्रश्न हविारला आहे . ‘इहर्त वाशब्दे न..... ित्वारो भावेषु
प्रश्नाः’ – अहभनवगुप्र्ताने वा, ि आहण अहप ह्या श्लोकार्तील अव्ययाुंच्या साहाय्याने मूळार्तील दोन प्रश्नाुंर्तून
िार प्रश्न उद्भूर्त केले आहे र्त. वस्र्तुर्तः श्लोकार्तील दोन्ही प्रश्नाुंिे दोन दोन हभन्न अथव करून हे िार प्रश्न

हनमाण केले आहे र्त. ‘भावाः कथुं प्रोक्र्ताः’ ह्या पहहलया प्रश्नाच्या दोन हभन्न अथार्तून – ‘भावाुंिे हववेिन का

केले आहे ?’ आहण ‘भावाुंना भाव असे का म्हणर्तार्त (म्हणजे भाव शब्दािी व्युत्पत्ती काय?’– पहहले दोन
प्रश्न हनष्ट्पन्न केले आहे र्त. र्तसेि ‘हक र्ते भावयस्न्र्त’ ह्या दु सऱ्या प्रश्नाच्या दोन अथांर्तून– ‘भावयस्न्र्त म्हणजे
र्ते काय करर्तार्त’ आहण ‘कशावर भावना-रूप हक्रया करर्तार्त?’ – नुंर्तरिे दोन प्रश्न हनष्ट्पन्न केले आहे र्त.
दोन प्रश्नाुंिे िार प्रश्न करण्याच्या ह्या प्रहक्रयेला श्लोकार्तील अव्ययाुंिा उपयोग होण्यासारखा नाही. ‘ि’ हे

रस आहण भाव ह्या हवषयीच्या प्रश्नाुंना जोडणारे अव्यय आहे , ‘वा’ ने श्लोकार्तील दोन प्रश्नाुंमधील हवपयवय
दाखहवला जार्तो आहण ‘अहप’ हे समुच्चयाथवकि अव्यय आहे . भावाुंहवषयी हे िार प्रश्न व पूवीिा
रसाुंहवषयीिा एक प्रश्न हमळू न पाि प्रश्न होर्तार्त आहण मुनींनी हविारले ले पाि प्रश्न र्ते हे असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . र्तथाहप, दु सऱ्या श्लोकावरील टीकेच्या प्रारुंभी ‘ये रसा इत्याहद र्तु
यत्प्रश्नत्रयम्’ असा र्तीनि प्रश्नाुंिा त्याने हनदे श केला आहे . र्तो या हठकाणच्या हववेिनाशी सववथा जु ळणारा

असा नाही. खरे पाहू जार्ता दोन श्लोकार्त एकुंदर र्तीनि प्रश्नाथवक वाक्ये आहे र्त. त्याुंर्तून पाि प्रश्न हनष्ट्पन्न
केले आहे र्त र्ते वाक्याुंिे हभन्नहभन्न अथव करून. हे खरे असले र्तरी अहभनवगुप्र्ताने माुंडले ले पाि प्रश्न स्वीकृर्त
केले नाहीर्त र्तर मुनींनी हविारले ले पाि प्रश्न कोणर्ते समजावयािे हा प्रश्न हशल्लक राहार्तोि. रसासुंबुंधी

एक प्रश्न, भावाुंसुंबध
ुं ी एक आहण सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त यासुंबध
ुं ी प्रत्येकी एक प्रश्न अशा प्रकारिे पाि
प्रश्न मूळार्त अहभप्रेर्त असावेर्त असा ग्रह होर्तो. पण भावाुंच्या बाबर्तीर्त दोन प्रश्न हविारले ले आहे र्त आहण र्ते

दोन्ही समानाथवक नाहीर्त. हशवाय सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त याुंच्या सुंबुंधी माहहर्ती प्रश्नाुंच्या रूपार्त
हविारले ली नाही. आहण म्हणूनि अहभनवगुप्र्ताने ‘सुंग्रह’ इत्यादींना वगळू नि पाि प्रश्न दाखवून हदले

आहे र्त असे हदसर्ते. ‘सुंग्रहम्’ इत्यादींर्तील हद्वर्तीयेिी उपपत्ती लावण्यासाठी अहभनवगुप्र्ताने ‘अहभधत्स्व’ हे

पहहलया श्लोकाुंर्तील हक्रयापद उद्धर्त
ृ केले आहे र्ते योग्यि आहे . र्तथाहप सुंग्रहादींच्या सुंबुंधी प्रश्न पाि

प्रश्नाुंर्त अन्र्तभूर्त
व असणे अगदीि असुंभाव्य नाही. ‘र्तत् र्तु अर्तः’ – मूळार्तील ‘र्तत्त्वर्तः’ (म्हणजे यथाथव
रीर्तीने) ह्या शब्दािी अहभनवगुप्र्ताने ही अशी फोड केली आहे , आहण सुंग्रहादी साुंगणे आवश्यक का आहे

त्यािे कारण ह्या शब्दाुंर्त हनधाहरर्त केले आहे . ‘र्तत्’ = आख्यान म्हणजे यापुढे होणारे रस, भाव वगैरेंिे
हववेिन. ‘अर्तः’ म्हणजे सुंग्रहादी ह्या र्तीन उपायाुंच्या साहाय्याने. सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त याुंच्या द्वाराि

रस, भाव इत्यादी पदाथांिे हनरूपण होन शकेल म्हणून मुनींनी सुंग्रह वगैरे साुंगण्यािी भरर्तमुनीला हवनुंर्ती
केली असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . पण ही सवव व्याख्या कृहत्रम आहे व र्तसा अथव मूळ श्लोकार्त अहभप्रेर्त
असण्यािी शक्यर्ता नाही हे उघड आहे . सुंग्रहादींच्या साहाय्याने होणारी हववेिनािी पद्धर्ती मुनींना माहीर्त

होर्ती हे समजण्यासारखे आहे . पण र्ते अशा प्रकारे कारणमीमाुंसा करून भरर्तमुनीला एखादी गोष्ट
साुंगण्यािी हवनुंर्ती करर्तील ही शक्यर्ता कमी आहे . आपलयाला अगोदरि काही ज्ञान असलयािी र्ती एक

प्रकारिी प्रौढी होईल. भरर्ताने अशी कारणमीमाुंसा केली असर्ती र्तर र्ते उहिर्त हदसले असर्ते . ‘र्तत्त्वर्तः’ ह्या
शब्दािा नेहमीिा अथव त्याज्य मानण्यािे काही कारण हदसर्त नाही.
ते ां त च ां श्रत्
प्रत्

चप

ी ां भरतो

ाक् ां रसभ

कपप

िः ।
॥४॥

त्या मुनींिे विन ऐकून भरर्तमुनीने पण रस आहण भाव ह्याुंिे हववेिन करणारे प्रत्युत्तर हदले .
प िःशधदो भन्न
तदी ां च

िः । भरत

िः प िः रसभ

कपप् न्ते

श्ची न्ते ऽ े

त द्दन क्

च

त

त्तरद े स द्दत् े त प िःशधद थथिः ।

(श्लोकार्त आले ला) ‘पुनः’ हा शब्द हनराळा क्रम दशवहवर्तो. भरर्तमुनीने र्तर रस आहण भाव याुंिे हव-

कलपन म्हणजे हनियात्मक ज्ञान ज्यायोगे होईल अशा र्तऱ्हे िे हववेिन केले , त्याुंच्या प्रश्नाुंिी (केवळ) उत्तरे
दे ननि त्याुंिा गौरव केला नाही असा ‘पुनः’ शब्दािा अथव आहे .

‘हभन्नक्रमः’ यार्तील क्रम शब्द अनु क्रम या अथी वापरला नसून रीर्त, पद्धर्ती, मागव या अथी

वापरले ला हदसर्तो. मुनींिे प्रश्न ऐकलयावर भरर्ताला दोन प्रकारे त्याुंिे समाधान करर्ता आले असर्ते . एक
‘रसाुंना रसत्व कशाने येर्ते’ इत्यादी प्रश्नाुंिी थोडक्यार्त र्ते वढ्यापुरर्तीि उत्तरे दे नन, व दु सरा हविारले लया
प्रश्नाुंच्या हनहमत्ताने रस आहण भाव याुंिे सवव दृष्टींनी हववेिन करून. अहभनवगुप्र्तािे असे म्हणणे हदसर्ते की

भरर्ताने मामुली उत्तरे दे ण्यािा पहहला मागव न स्वीकारर्ता रस आहण भाव याुंिे हवस्र्तृर्त हववेिन करावयािे

ठरहवले आहे . हविारले लया प्रश्नाुंिा पहहलया मागानेही आदर झाला असर्ता, पण भरर्ताने दु सरा मागव
स्वीकारला आहे . उत्तर दे ण्यािा हा हभन्न मागव आहे हे सुिहवण्यासाठीं ‘पुनः’ शब्द वापरला आहे असा
अहभनवगुप्र्ताच्या टीकेिा आशय आहे . ‘रसभावहवकलपनम्’ ह्यार्तील हव+क्लृ प् धार्तूिा हनस्+हि म्हणजे
हनहिर्त ज्ञान प्राप्र्त करणे असा अथव केला आहे . ह्या धार्तूिा हा नेहमीिा अथव नाही. पण हव म्हणजे हवशेष
आहण क्लृ प् म्हणजे कलपना करणे यावरून हा अथव हनष्ट्पन्न होन शकर्तो.
अहां िः कथ ष्ट्
सांग्रहां क रक ां चै

खले

तपोध िः ।

रुक्तां च थ

॥५॥

हे र्तपोधन मुनींनो, मी र्तुम्हाला सुंग्रह, काहरका आहण हनरुक्र्त ह्या क्रमाने सवव काही साुंगर्तो.

उद्दे शलिणपरीि द प्र ध न् त्तदप
थच ी त्
कक चद भधे
भ िः स् ब द्ध

ोपल ितां सांग्रह दिं

े

शष्ट् त इत् े शधदिः ।
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थ

ी
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स थ भधे
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। तद ह-

खले

। सांग्र ह्यलिणी

स च्च थथश्चिः । तद भध े ऽन् न्न

त पू ं सांग्रहिः उद्दे शप्रक रत्

दत्

द

त् भप्र ेण भ द्भ क्
थ त े तदक्तां सांग्रह त्

ेण ।

े श्च ां

द।

उद्देश, लक्षण, परीक्षा इत्यादीमध्ये (सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त याुंना) प्राधान्य असलयामुळे

त्याुंच्यापासून प्रारुंभ करूनि सवव साुंहगर्तले पाहहजे. म्हणून ‘हनहखले न’ (म्हणजे सुंपूणवर्तया) असे म्हटले

आहे . ज्याुंिा सुंग्रह करावयािा, लक्षण करावयािे व हनवविन करावयािे त्याुंच्या स्वरूपार्त उपलहक्षर्त

झाले लया सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त ह्या र्तीन गोष्टींिेि मी हनरूपण करीन. ‘ि’ शब्द रस आदींिा समावेश

करण्यासाठी योहजला आहे . र्ते साुंहगर्तले म्हणजे दु सरे काही साुंगावयािे हशल्लक राहार्त नाही हे ‘एव’
शब्दाने दाखहवले आहे . ‘यथाक्रमम्’ म्हणजे प्रथम सुंग्रह, कारण र्तो उद्देशािा प्रकार आहे , ह्या क्रमाने.
मुनीच्या म्हणण्यािा आशय असा–आपलया मनाुंर्त असले ली गोष्ट बहु मानपूववक ह्याुंनी जाणली त्याला
उद्देशून ‘र्तुम्ही सुंग्रह वगैरे साुंगावेर्त’ असे म्हणालार्त र्ते योग्यि आहे .

या व्याख्येर्तील पहहली दोन वाक्ये हर्तसऱ्या श्लोकावरील टीकेच्या शेवटच्या भागार्त असले लया

‘सुंग्रहाहदभ्यः’ आहण ‘हत्रप्रकाररूपेभ्यः’ ह्या दोन शब्दाुंच्या मध्ये होर्ती र्ती र्ते थून येथे आणली आहे र्त. त्याुंर्त

आले लया ‘हनहखले न’ च्या स्पष्टीकरणावरून हे स्पष्ट आहे की हा पािव्या श्लोकावरील टीकेिा अुंश आहे .
दु सरा ही एक बदल केला आहे . मूळार्त ‘मुनेश्वायुं भावो’ हे शब्द ‘रसाहदषु समुच्चयाथवश्वः’ ह्या वाक्याच्या
अगोदर होर्ते . पण ह्या हवधानाशी त्याुंिा काही सुंबध
ुं नसलयामुळे र्ते र्ते थून हलवून पुढे ‘स्वबुहद्धहवषयुं’ ने
सुरुवार्त होणाऱ्या वाक्याच्या अगोदर नेले आहे र्त. इर्तरही काही पाठभेद स्वीकारले आहे र्त.

‘उद्देशलक्षणपरीक्षाहदषु’ – सुंग्रह, काहरका आहण हनरुक्र्त याुंच्याशी अनु क्रमे उद्देश, लक्षण आहण

परीक्षा हे शब्द प्रायः समानाथवक आहे र्त, वैशहे षक शास्त्रार्तील हे पाहरभाहषक शब्द होर्त. कोणत्याही वस्र्तूिी

पहरपूणव ििा करण्यासाठी उद्देश म्हणजे हर्तिा पहरगणनात्मक नामहनदे श, लक्षण म्हणजे व्याख्या आहण
परीक्षा म्हणजे त्या व्याख्येिा साधकबाधक दृष्टींनी हविार या र्तीन गोष्टी आवश्यक आहे र्त. याि अथी

नाट्यशास्त्रार्त सुंग्रह, काहरका आहण हनरुक्र्त या सुंज्ञा वापरलया आहे र्त. परुंर्तु ‘उद्देशलक्षणपरीक्षाहदषु’ हा
शब्द सप्र्तमी हवभक्र्तीर्त आहे , त्यावरून असे हदसर्ते की उद्देश वगैरेंिे हनरूपण करर्ताना सुंग्रह, काहरका व
हनरुक्र्त याुंना प्राधान्य प्राप्र्त होर्ते , असे अहभनवगुप्र्ताला म्हणावयािे आहे . या दोन्ही प्रकारच्या सुंज्ञा सववस्वी

समानाथवक मानले लया हदसर्त नाहीर्त. ‘र्तदु पक्रमम्’ यार्तील ‘र्तत्’ ने सुंग्रह, काहरका व हनरुक्र्त याुंिा हनदे श
होर्तो. यािा अथव असा की रस आहण भाव याुंहवषयी जरी प्रथम प्रश्न हविारण्यार्त आले ले असले र्तरी त्याुंिे

साक्षात् उत्तर न दे र्ता नुंर्तर हनर्मदष्ट केले लया सुंग्रहादीपासूनि हववेिनाला सुरुवार्त केली आहे , कारण उद्देश
वगैरेंिे हनरूपण करर्ताना सुंग्रहादींना महत्त्वािे स्थान लाभर्ते . ‘र्तत्’ म्हणजे उद्देश वगैरे समजर्ता येईल. पण
त्यासाठी ‘परीक्षादीनाम्’ असे षष्ट्ठ्यन्र्त रूप अपेहक्षर्त होर्ते . हशवाय भरर्ताने पुढील हववेिनाला सुरुवार्त

सुंग्रहादीपासून केली आहे , उद्देशादीपासून नाही. ‘प्राधान्यात्’ च्या अगोदर ‘सुंग्रहादीनाम्’ असे अध्याहृर्त
धरले म्हणजे अथव अहधक िाुंगला लागर्तो. ‘सुंग्राह्य इ॰’ म्हणजे पुढे दहाव्या श्लोकार्त ज्याुंिा सुंग्रह केला

आहे आहण नुंर्तर नाट्यशास्त्रार्त ज्याुंिे काहरका आहण हनवविन याुंच्या द्वारा हववेिन केले आहे असे रस, भाव,
अहभनय इत्यादी पदाथव; ह्याुंच्या ‘स्वरूपाने (आत्मना)’ म्हणजे स्वरूपाच्या आहवष्ट्कारार्त सुंग्रह इत्यादींिे

हदग्दशवन होर्ते (उपलहक्षर्तम्); त्या सुंग्रहादी र्तीन गोष्टींिे मी हनरूपण करर्तो असा टीकेर्तील दु सऱ्या
वाक्यािा स्वाभाहवक अथव होर्तो. वस्र्तुर्तः सुंग्रह इत्यादींच्या द्वारा सुंग्राह्य इत्यादींच्या स्वरूपािे आहवष्ट्करण

होर्ते म्हणून मी सुंग्रहादीं िे हनरूपण करर्तो अशा अथािे वाक्य अपेहक्षर्त आहे . र्तसा अथव ‘आत्मना
उपलहक्षर्तम्’ यार्तूनही काढणे अशक्य नाही. ‘रसाहदषु समुच्चयाथवः िः’– वास्र्तहवक ह्या वाक्यािी
आवश्यकर्ता नाही. सुंग्रहादींच्या हववरणार्त रसादींिे हववेिन आपोआपि होणार आहे . सुंग्रहादींनी
सुंग्राह्यादी स्पष्ट होर्तार्त असे म्हटलयावर सुंग्राह्य रसादींिा हनराळा हनदे श अहभप्रेर्त मानण्यािे कारण नाही.

आहण श्लोकाुंिा हविार करर्ता रसभावाुंिा िौर्थया श्लोकार्त हनदे श असलयावर या श्लोकार्त ‘ि’ च्या आधारे

त्याुंिा समावेश करण्यािी गरज नाही. ‘र्तदहभधाने’ यार्तील ‘र्तत्’ ने सुंग्रह, काहरका आहण हनरुक्र्त ह्या र्तीन
गोष्टी समजलया पाहहजेर्त. ‘पूवव सुंग्रहः उद्देशप्रकारत्वात्’ – अहभनवगुप्र्ताने सुंग्रह हा उद्देशािा प्रकार आहे

असे येथे म्हटले आहे . उद्देश म्हणजे एखाद्या पदाथािा नावाने हनदे श, व सुंग्रह म्हणजे पदाथांिी

नामहनदे शाने केले ली यादी. प्रत्यक्षार्त दोहोंमध्ये फरक नाही. एकार्त नामहनदे शावर भर हदला आहे , र्तर
दु सऱ्यार्त नामहनदे शाने केले लया पहरगणनेवर भर हदला आहे इर्तकेि. नामहनदे श हे ि दोहोंिे उहद्दष्ट.

वैशहे षक शास्त्रार्त प्रथम उद्देश येर्तो. सुंग्रह उद्देशासारखाि असलयामुळे नाट्यशास्त्रार्तही सुंग्रहानेि प्रारुंभ
करून मग काहरका व हनरुक्र्त या क्रमाने हववेिन करणे उहिर्त होईल असे अहभनवगुप्र्ताला म्हणावयािे

आहे . ‘भुनेिायुं भावः’ – भरर्ताच्या मनार्तील आशय ‘भवहद्भयुवक्र्तमे र्तदु क्र्तुं सुंग्रहहमत्याहद’ या शब्दाुंर्त व्यक्र्त
झाला आहे . हर्तसऱ्या श्लोकाच्या उत्तराधार्त मुनींनी सुंग्रह इत्यादी समजानन साुंगण्यािी हवनुंर्ती केली

त्याला उद्देशून भरर्ताने येथे त्याुंिी पाठ थोपटली आहे . कारण रसभावादींिे हववेिन करण्यासाठी सुंग्रह,
काहरका व हनरुक्र्त याुंिा आश्रय घेर्तला पाहहजे (र्तत् र्तु अर्तः ह्या अहभनवगुप्र्तकृर्त व्याख्ये स अनुसरून) हे

मुनींना अगोदरि माहीर्त होर्ते . मुनींिे र्ते हवधान बरोबर आहे असे भरर्ताने म्हटले ; र्तसे करण्यार्त त्याच्या

मनार्तील हे र्तू ‘स्वबुहद्ध... अहभप्रायेण’ यार्त हनर्मदष्ट झाला आहे . ह्या वाक्यखुंडािी रिना थोडी स्क्लष्ट आहे ;
मूळार्तील काही पाठही शु द्ध वाटर्त नाहीर्त. ‘सबुहद्धहवषयुं’च्या ऐवजी ‘स्वबुहद्धहवषयुं’ आहण ‘बहु मानुं’च्या
ऐवजी ‘सबहु मानुं’ असे पाठ पसुंर्त करून अथव लावण्यािा प्रयत्न केला आहे . आपलया स्वर्तःच्या मनार्त

असले ला हवषय – सुंग्रहादींच्या द्वाराि रसभावादींिे हववेिन करर्ता येईल, इर्तर प्रकारे नाही अशा
प्रकारिा – ह्या मुनींनी जाणला (गृह्णर्ताम् अमीषाम्) हे मनार्त आणून (इत्यहभप्रायेण) भरर्ताने त्याुंिी वरील

शब्दाुंर्त प्रशुंसा केली असा एकुंदर अथव आहे . यार्त ‘बहु मानुं’ हकवा ‘सबहु मानुं’ याला हवशेष स्थान नाही.
बहु मानपूववक बुद्धीिा हवषय जाणणे यार्त काही हवशेष अथव सूहिर्त होर्त नाही.
श [घो शक्यहमह.] क्

स्

कस् हू हत् ज्ञ

ट्यस् गन्त न्तां कथांच ।

ां शपप

ां च

[

ब वाप्य-.]

प्

न्ततिः ॥ ६ ॥

ह्या नाट्याच्या अन्र्तापयंर्त जाणे कोणत्याही प्रकारे शक्य नाही. कारण काय र्तर त्यार्तील ज्ञानशाखा

पुष्ट्कळ आहे र्त आहण त्यार्तील हशलपाुंिे प्रकार सुद्धा अनन्र्त आहे र्त म्हणून.
त न्नदशथ न्
प्र प्त

। अन्तो

व्त्कल प्र तपदां

र ह–

ख्

स् े त । शक्

त स

श्च िः । कथांच े त अ ां सांग्रह दप्रक रां
रूप तां

व् करण दी

न् ोप
जथ त् न् े

न् ध् स्र्थ

ि । गन्त

च िं प्र तपदां

श स्त्र ण, शपप

रूपणां

क्त

प्रदशथ े

त । अिं हे त ह – बहत्

चिंपस्त दक ा ण, ते

त

प्र तपद रूपण द े त् थथिः ।

शक् ां तल्लिणि रे णोच् ते । लिणस् ै ङ्ग द्दे शपरीिे । तस्

प रशद्धौ च त ोव् ाप र त् ।
ञ

शक्

न्तत् दन्त भ

दत ।

त् ।

त्याुंिी (सुंग्रहादींिी) आवश्यकर्ता दाखहवण्यासाठी भरर्तमुनी म्हणर्तार्त ‘न शक्यमस्य’ इत्यादी.

‘शक्यम्’ असा सामान्य रूपाने प्रारुंभ केलयाने मध्यस्थर्ता व्यक्र्त करण्यािी इच्छा सूहिर्त होर्ते . ‘गन्र्तुम्’

म्हणजे प्राप्र्त करण्यास. ‘अन्र्त’ म्हणजे हनिय. ‘कथुंिन’ म्हणजे हा सुंग्रहादींिा प्रकार सोडू न दु सऱ्या
प्रत्येक शब्दाच्या हववरणात्मक इत्यादी प्रकाराने. ज्यािे शब्दाशब्दागहणक हनरूपण करणे शक्य नसर्ते त्यािे

लक्षण म्हणजे व्याख्या दे नन र्तद्द्वारा वणवन करर्तार्त. उद्देश व परीक्षा ही लक्षणािीि अुंगे होर्त. कारण, त्या
लक्षणाच्या हवषयािे हनदे शन करण्यािे व त्यािे पहरशोधन करण्यािे कायव (उद्देश व परीक्षा) हे दोन
(अनु क्रमे ) करीर्त असर्तार्त. आहण प्रस्र्तुर्त हवषयार्त पदापदािे हनरूपण करणे उहिर्त नाही. ह्यािे कारण

‘बहु त्वात्’ इत्यादी शब्दाुंर्त साुंगर्तार्त. ज्ञान म्हणून ओळखली जाणारी व्याकरणादी शास्त्रे आहण हित्र, पुस्र्त
आदी हशलपे ही अनन्र्त असलयामुळे म्हणजे त्याुंना अुंर्त नसलयामुळे (प्रहर्तपद हनरूपण अशक्य आहे ).

‘सामान्योपक्रमात्’ सामान्य म्हणजे सववसाधारण रीर्तीने प्रारुंभ केला आहे त्यावरून. यािा अथव

असा हदसर्तो की हवहशष्ट हवषयाच्या साक्षात् हववेिनाला प्रारुंभ करण्याऐवजी ‘शक्यम्’ इत्यादी शब्दाुंनी एक
सववसाधारण हवधान केले आहे . त्यािा उद्देश ‘माध्यस्र्थयहववक्षा’ म्हणजे मध्यस्थर्ता प्रकट करण्यािी इच्छा
सूहिर्त करणे हा होय. मध्यस्थ म्हणजे कोणर्तीही एकाुंहर्तक भूहमका न घेर्ता दोन हवरुद्ध टोकाुंच्या मध्ये

असले ला मागव िोखाळणारा. प्रस्र्तुर्त प्रकरणार्त काही एक न साुंगणे हे एक टोक व प्रत्येक शब्दाशब्दाुंिे
हववरण करीर्त बसणे (प्रहर्तपदहनरूपण) हे दु सरे टोक. ह्या दोहोंच्या मध्ये असले ला उद्देशलक्षणपरीक्षात्मक

हववेिनािा मागव अनुसरण्यािी भरर्तािी इच्छा ‘शक्यम्’ इत्यादी सववसामान्य हवधानाने सूहिर्त होर्ते असा ह्या
वाक्यािा अथव हदसर्तो. प्रहर्तपदहनरूपणािी अशक्यर्ता व्याकरणाच्या बाबर्तीर्त पर्तञ्जलीने महाभाष्ट्यार्त

दाखवून हदली आहे , ‘अनभ्युपाय एव शब्दानाुं प्रहर्तपत्तौ प्रहर्तपदपाठः । एवुं हह श्रूयर्ते , बृहस्पहर्तहरन्द्राय हदव्युं

वषवसहस्त्रुं प्रहर्तपदोक्र्तानाुं शब्दानाुं शब्दपारायणुं प्रोवाि नान्र्तुं जगाम ।’ (महाभाष्ट्य, १·१·१).
‘लक्षणस्यैवाङ्गमुद्देशपरीक्षे’ म्हणजे पदाथाच्या स्वरूपसुंबध
ुं ार्त लक्षण अथवा व्याख्या अहधक महत्त्वािी; इर्तर
दोन हर्तिे अङ्गभूर्त. ‘पुस्र्त’ म्हणजे नाट्यार्त वापरावयाच्या शैल, यान, हवमान इत्यादी वस्र्तू र्तयार
करावयािी कला. हा आहायव अहभनयािा एक भाग असून सुंहधम पुस्र्त, व्याहजम पुस्र्त आहण वेहष्टम पुस्र्त असे
त्यािे र्तीन प्रकार आहे र्त. पहहलया प्रकारार्त फळ्या, कापड, िामडे इत्यादींच्या साहाय्याने वस्र्तू बनहवर्तार्त.

दु सऱ्या प्रकारार्त युंत्रािा उपयोग केला जार्तो व हर्तसऱ्यार्त लाख, मे ण, वगैरेंनी बनहवले लया पदाथांना
बाहे रून वेष्टन केले ले असर्ते . पहा :—

क लञ्ज स्त्रच ाद्यै द्र
थ ूपां

ते बधै िः ।

सां ध ो

टकसांश्र िः ॥ २१·७

व्

ञे ो पस्तो

ज ो
ेष्ट्ट्यते चै

ञे ो न्िंेण

द्रूपां े ि िः स त सां ञतिः ॥ २१·८

शैल
े

च थ
न्ते ह

ते त िः ।

थध् ज

ग िः ।

ठ्ये त स पस्त इ त सां ञतिः ॥ २१·९

एकस्

प

ै शक्

गन्तां [

हक पुनः सवेषाुं, घो हकमर्तु सवेषाुं.]

[ब -मन्र्तो.]

न्तां ञ

णथ स्

ह।

कक प रन् े ां ञ

थथतत्त् तिः ॥ ७ ॥

कारण एकाही ज्ञानसागराच्या अन्र्तापयंर्त जाणे शक्य नाही; मग इर्तर ज्ञानाुंच्या अन्र्तापयंर्त

अथवर्तत्त्व समजून घेनन जाणे कसे शक्य होईल?

एतदे ोपोिल त – एकस् े त ।
त

ां

स्त रिः ते । अन् े

ट्य ङ्गभूतस् कस् च द त शे िः । अथथस् अ भधे स् तत्त् तिः

त अङ्गभूतस्

प

न् ङ्गत् े

न्तीत् थथिः ।

हे ि म्हणणे ‘एकस्य’ इत्यादी श्लोकाने दृढ करर्तार्त. (एकाही म्हणजे) नाट्याच्या अुंग-रूप

असले लया कोणत्याही बाबीच्या–अशा प्रकारिी शब्दपूर्मर्त अहभप्रेर्त आहे . ‘अथवस्य’ म्हणजे जे साुंगावयािे त्या

वस्र्तूिा, ‘र्तत्त्वर्तः’ म्हणजे र्तनन अथार्त हवस्र्तार त्याने. ‘अन्येषाम्’ म्हणजे (नाट्यािी) जी अङ्गे आहे र्त त्याुंिी
ही (भेदरूप) जी अङ्गे असर्तार्त त्याुंच्या.

‘नाट्याङ्गभूर्त’ –रस, अहभनय, पाठ्य व गीर्त ही नाट्यािी अुंगे होर्त. ‘र्तत्त्वर्तः’ शब्दािा

अहभनवगुप्र्ताने हनराळाि अथव केला आहे . र्तन् धार्तूपासून र्तत्त्व शब्द हसद्ध करून त्यािा र्तनन म्हणजे

हवस्र्तार असा अथव केला आहे . अशी ओढार्ताण करण्यािी आवश्यकर्ता होर्ती असे हदसर्त नाही.

‘अङ्गभूर्तस्याहप अङ्गत्वेन’ –उदाहरणाथव, रसािी शृङ्गार, वीर, इत्यादी, अहभनयािी आहङ्गक, वाहिक
इत्यादी.

कन्त् पपसूिंग्र [क

घो -गूढाथवम्.]

ट्यस् स् प्र क्ष्

रसभ

न्थ थथ

प्रस धक ।

दसांग्रह ॥ ८ ॥

र्तथाहप, ह्या नाट्यासुंबध
ुं ीिा, सूत्र व ग्रुंथ ह्याुंिा हवषय थोडक्यार्त हनर्मदष्ट करणारा, (आहण)

अनु मानािी हसद्धी करणारा असा, रस, भाव इत्यादींिा सुंग्रह मी साुंगर्तो.
सांग्रह द स्त् िं सदप

इ त दशथ त – कव्न्त् त ।

सां िप् गृह्यते ऽ े े त त द्दे शां क्ष्
त् ह –अ
आश्र

ी त । कथ । रसभ

द कृत्

ां लिणां त द्ध के लव् तरे कहे तरूप , तस्

सद्धत् शङ्क श

े

पिध थत्

ूल ङ्गपो कत् त्

ट्यस्

ट्य

प्र ध न् त्तदप

स् थथस्

सांग्रहां

त् थथिः । कक ते े

चोद्दे शध ंणां प्रकपप न् प्रकृििः स धकिः,
।

तस्

सूिंग्रन्थ ोलथ िणपरीि ो ोऽथो लक्ष् परी ितव् लिणिः सोऽपपिः सांक चतो

सांग्रहस्

स् रूप ह

िंेणोद्दे श् त

–

िं ।

पण या बाबर्तीर्त सुंग्रह आदी उत्कृष्ट उपाय होर्त हे ‘हकन्र्तु’ इत्यादी श्लोकाने दाखहवर्तार्त. नाट्यािा

म्हणजे नाट्यािा हवषय असले लया बाबींिा, ‘सुंग्रह’ म्हणजे थोडक्यार्त ज्याच्या योगाने (एखादी गोष्ट)

ध्यानार्त येर्ते र्तो, अथार्त उद्देश, – र्तो मी साुंगर्तो. कसे (साुंगणार)? रस आहण भाव याुंना प्रथम करून
म्हणजे याुंना प्राधान्य असलयामुळे याुंच्यापासून सुरुवार्त करून असा अथव आहे . त्याने काय होणार र्ते

साुंगर्तार्त– ‘अनु मान’ म्हणजे लक्षण आहण र्ते केवलव्यहर्तरे की हे र्तूच्या स्वरूपािे, आहण त्या अनु मानािा

उद्देशरूप धमी उपस्स्थर्त करून उत्तम प्रकारे साधक (असा हा सुंग्रह) होर्तो, कारण त्यायोगे हे र्तू
आश्रयाहसद्ध असलयािी शुंका दू र होनन पक्षधमवर्ता-रूप जे (अनु मानािे साधक असे) मूल अुंग त्याला पुष्टी

हमळर्ते . त्या सुंग्रहािे स्वरूप साुंगर्तार्त – सूत्र आहण ग्रुंथ म्हणजे अनु क्रमे लक्षण आहण परीक्षा, त्याुंिा जो
हवषय अथार्त ज्यािे लक्षण करावयािे व ज्यािी परीक्षा करावयािी र्तो हवषय थोडक्यार्त म्हणजे केवळ
नावाने हनर्मदष्ट केलयामुळे ज्यार्त सुंकुहिर्त झाला आहे र्तो (सुंग्रह होय).

‘अनु मानप्रसाधकम्’ यार्तील अनु मान शब्दािा अथव लक्षण म्हणजे व्याख्या असा अहभनवगुप्र्ताने

केला आहे . र्ते अनु मान हसद्ध होण्यास सुंग्रहािी मदर्त होर्ते . लक्षणरूप हे जे अनु मान आहे र्ते एका हवहशष्ट

प्रकारिे, केवलव्यहर्तरे की म्हणून ओळखले जाणारे अनु मान होय. अन्वयव्यहर्तरे की व केवलान्वयी या दोन
अनु मानप्रकाराुंहून हभन्न अशा ह्या केवलव्यहर्तरे की अनु मानािे वैहशष्ट्ट्य असे की यार्त केवळ

व्यहर्तरे कव्याप्र्तीिा सुंभव असर्तो, अन्वयव्याप्र्तीिा नसर्तो. नेहमीच्या ‘पववर्तो वहह्नमान् धूमवत्त्वात्’ ह्या
अन्वयव्यहर्तरे की अनु मानार्त ‘यत्र धूमस्र्तत्र वहह्नः’ ही अन्वयव्याप्र्ती व ‘यत्र वहह्ननास्स्र्त र्तत्र धूमोऽहप नास्स्र्त’ ही
व्यहर्तरे कव्याप्र्ती ह्या दोन्ही सुंभवर्तार्त. पण केवलव्यहर्तरे की अनु मानार्त अन्वयव्याप्र्ती अशक्य असर्ते . यािे

कारण अन्वयव्याप्र्तीला आवश्यक असले ला सपक्षदृष्टान्र्त उपलब्ध नसर्तो. ‘पृहथवी गन्धवर्ती’ ही व्याख्या
घेर्तली र्तर गन्धवत्त्व हा हे र्तू समजून कोणािे पृहथवीत्व अन्वयव्याप्र्तीने हसद्ध करर्ता येणार नाही. कारण

‘यत्र गन्धवत्त्वुं र्तत्र पृहथवी’ असे म्हटलयावर यािे समथवक पृहथवीहू न हभन्न उदाहरण दे र्ता येर्त नाही. पण

‘यत्र पृहथवी नास्स्र्त र्तत्र गन्धवत्त्वमहप नास्स्र्त’ अशी व्यहर्तरे कव्याप्र्ती केलयावर ‘यथा जले ’ असे उदाहरण
दे र्ता येर्ते. म्हणून प्रत्येक व्याख्या ही केवलव्यहर्तरे की अनुमानािे उदाहरण होय असे न्यायशास्त्रार्त म्हटले

आहे . ‘उद्देशधर्ममणम्’ – उद्देश हाि धमी. धर्ममन् म्हणजे ज्यािी व्याख्या करावयािी र्तो पदाथव आहण धमव
म्हणजे त्यािी केली जाणारी व्याख्या. उद्देश म्हणजे धमीिा नावाने हनदे श. र्ते व्हा धमीला उद्देश-रूप मानले

आहे र्ते स्वाभाहवक आहे . ‘प्रकलपयन्’ म्हणजे धमीला नामहनदे शाने उपस्स्थर्त करून दे णारा असा सुंग्रह.

‘आश्रयाहसद्धत्वशङ्काशमनेन पक्षधमवत्वमूलाङ्गपोषकत्वात्’ – सुंग्रहामुळे अनु मान हसद्ध कसे होर्ते र्ते येथे स्पष्ट
केले आहे . धमी म्हणून सुंग्रहार्त नाव येनन र्तो पदाथव उपस्स्थर्त झालयामुळे त्यािे अस्स्र्तत्व हसद्ध होर्ते.

म्हणजे व्याख्या−रूप धमव ज्यािे ठायी राहाणार र्ते अहधष्ठान अथवा आश्रय – ज्याला पक्ष अशी पाहरभाहषक
सुंज्ञा आहे – वन्ध्यापुत्र, गगनपुष्ट्प याुंसारखी कालपहनक वस्र्तू नाही आहण म्हणून त्यासुंबध
ुं ी केले लया
अनु मानार्त आश्रयाहसद्ध नावाच्या हे त्वाभासाला अवकाश राहाणार नाही. त्यायोगे हे र्तूिी पक्षधमवर्ता दाखवून

दे र्ता येर्ते. अनु मानािी ‘व्यास्प्र्तहवहशष्टपक्षधमवर्ताज्ञानम्’ अशी व्याख्या आहे . म्हणजे व्याप्र्ती आहण पक्षधमवर्ता ही
त्यािी दोन मूल अुंगे होर्त. सुंग्रहाने आश्रयािी म्हणजे पक्षािी माुंडणी होर्त असलयामुळे आश्रयाहसद्धीला
अवकाश न राहू न पक्षधमवर्ता नावािे एक मूल अुंग प्रस्थाहपर्त होण्यास साहाय्य होर्ते व अशा रीर्तीने सुंग्रह

लक्षणरूप अनु मानािा साधक होर्तो. ‘अलपसूत्रग्रन्थाथवम्’ – हे सुद्धा ‘सुंग्रहम्’ िे हवशेषण आहे . यार्तील

‘सूत्र’ शब्दािा अथव लक्षण व ‘ग्रुंथ’ म्हणजे भाष्ट्यग्रन्थ यािा अथव परीक्षा असा केला असून त्या दोहोंिा ‘अथव’
म्हणजे हवषय ज्याुंर्त ‘अलप’ म्हणजे थोडक्यार्त माुंडले ला असर्तो र्तो अशी ह्या बहु व्रीहह समासािी फोड केली
आहे . ‘अलप’ ह्या शब्दािे स्पष्टीकरण ‘नाममात्रेण उद्देश्यर्तया सुंकुहिर्तः’ असे केले आहे .
स्तरे णोप दि

था ां सूिंभ ष्ट्

बन्धो िः स से सांग्रहां तां

ोिः ।

दबथध िः ॥ ९ ॥

सूत्र आहण भाष्ट्य याुंमध्ये हवस्र्तारपूववक प्रहर्तपाहदर्त केले लया पदाथांिा जो थोडक्यार्त नामहनदे श

केला जार्तो त्याला ज्ञार्ते लोक सुंग्रह असे समजर्तार्त.
अन् ेऽप् े

े

न् न्त इ त दशथ त– स्तरे णे त । सूिंां लिण , भ ष्ट् ां तद्व् क्तीकरणरूप

परीि । अपपौ सूिंग्रन्थौ िं थे सोऽथो िंे त व् ख्

े श्लोके

सां दते ।

अन्य आिायव सुद्धा असेि मानर्तार्त हे ‘हवस्र्तरे ण’ इत्यादी श्लोकार्त दाखहवर्तार्त. सूत्र म्हणजे लक्षण.

भाष्ट्य म्हणजे त्या लक्षणािे स्वरूप स्पष्ट करणारी परीक्षा. (मागील श्लोकार्तील ‘अलपसूत्रग्रन्थाथवम्’ या

पदािा) सूत्र आहण ग्रन्थ ज्यार्त थोडक्यार्त आहे र्त असा हवषय ज्यार्त आहे (र्तो सुंग्रह) असा अथव प्रस्र्तुर्त
श्लोकाच्या अथाशी सुसुंगर्त नाही.

आठव्या श्लोकार्तील ‘अलपसूत्रग्रन्थाथवम्’ ह्या ‘सुंग्रहम्’ िे हवशेषण असले लया पदािा कोणी

अगोदरच्या टीकाकाराने केले ला अथव प्रस्र्तुर्त श्लोकाशी सुसुंगर्त नाही असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . त्या

अथार्त समासािी फोड करर्ताना ‘अलप’ हे हवशेषण ‘सूत्र’ आहण ‘ग्रन्थ’ याुंना लावले आहे . र्ते या श्लोकार्तील
‘सूत्रभाष्ट्ययोः हवस्र्तरे ण उपहदष्टानाम्’ हवधानाशी हवसुंगर्त आहे .
रस भ

ह्य भ

ध ी ृ त्तप्र ृत्त िः ।

स द्धिः स् र स्तथ तोद्यां ग ां रङ्गश्च सांग्रहिः ॥ १० ॥
रस, भाव, अहभनय, धमी, वृत्ती, प्रवृत्ती, हसद्धी, स्वर, आर्तोद्य, गान आहण रङ्ग याप्रमाणे

(नाट्यासुंबध
ुं ी नामहनदे शात्मक) सुंग्रह होय.
सांग्रहां दशथ त – रस भ
ट्य
अ े
चैतत्

।

टस्

त श्लोके

ह रसभ

ोगे

इत्

द

। चशधद इ तशधद थे । ‘अ भ

रण दौ तत्त्

कोहल ते ै क दश ङ्गत्

ेशो ल
च् ते ,

च

दभङ्गश्च स् त् । दृिस्त तत्प्रत्
त भरते

सांगृहीतस्

व् त् स द्’ इत् ौद्भट िः । ‘ ै तत्’ इ त भट्टलोल्लटिः । ‘रसभ

सांभ द् अ बन्धबल च्च ल द्य सरण द् अन्तभूथतस्
ितत् द्’ इ त ।

ां त् िं तत्त्

ग्रे

त ष्ट्

िं ां गीत तोद्ये चे त पञ्च ङ्गां

प प्र ोज

शे

ो

टे भ्र िः ।

प प रिंोद्दे शिः
प

स

दे शे

ेश शे

प रुद्दे शदशथ त्,

टे
स्

इत् स्त ां त त् ।

‘रसा भावा’ इत्यादी श्लोकार्त सुंग्रहािे हनदशवन करर्तार्त. ‘ि’ शब्द (पहरगणनाच्या अुंर्ताच्या

हनदशवक) इहर्त शब्दाच्या अथी वापरला आहे . उद्भटाच्या अनु यायाुंिे म्हणणे असे– “र्तीन प्रकारिा अहभनय,
गीर्त आहण वाद्य अशी नाट्यािी पाि (ि) अुंगे आहे र्त. कारण नटािा रस आहण भाव याुंच्याशी योग झाला
र्तर मरण वगैरेच्या प्रसुंगी त्याच्याशी एकर्तानर्ता होईल व (प्रयोगाच्या) लयीिा भुंग होईल. पण नटामध्ये

दृश्यमान होणारी (रसभावाुंिी) प्रर्तीर्ती भ्रमस्वरूप आहे . र्तथाहप ह्या श्लोकार्त कोहलाच्या मर्ताला अनुसरून
नाट्यािी अकरा अुंगे साुंहगर्तली आहे र्त, भरर्ताने त्याुंिा सुंग्रह केला असर्ताही येथे पुन्हा उच्चार केला आहे

असे (समजावयािे) नाही, कारण ह्या हनदे शार्त ह्याुंच्या क्रमार्त उलथापालथ झाली आहे .” (औद्भटाुंच्या या
मर्तावर) भट्टलोल्लटािे म्हणणे असे–“हे बरोबर नाही. कारण, वासनाुंच्या आवेशामुळे रस आहण भाव सुद्धा

नटाच्या ठायी सुंभवर्तार्त; अनु बन्धाच्या जोरावर लय इत्यादी िालू राहार्तार्त; जरी मागे याुंिा अन्र्तभाव
झाले ला असला र्तरी कारणपरत्वे पुन्हा हनदे श केला आहे ; आहण क्रम अहभप्रेर्त नाही.” पण या बाबर्तीर्तील
र्तत्त्व आम्ही पुढे हवस्र्ताराने साुंगणार आहोर्त, म्हणून र्तूर्तव हे राहू द्या.

या श्लोकावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने पूवीच्या आिायांिी दोन हभन्न मर्ते उद्धर्त
ृ केली आहे र्त.

प्रथम उद्भटाच्या अनु यायाुंिे मर्त माुंडले असून नुंर्तर त्या मर्तािे भट्टलोल्लटाने केले ले खुंडन हदले आहे .
उपस्स्थर्त झाले लया मुख्य मुद्यावर अहभनवगुप्र्ताने आपले स्वर्तःिे मर्त येथे न साुंगर्ता पुढे र्ते सहवस्र्तरपणे माुंडू
असे आश्वासन हदले आहे . औद्भटाुंच्या म्हणण्यािा आशय पुढील प्रमाणे साुंगर्ता येईल. नटगर्त व्यापार

म्हणजे नाट्य या अथी नाट्यािी फक्र्त पािि अुंगे असू शकर्तार्त. आहङ्गक, वाहिक व साहत्त्वक असा र्तीन
प्रकारिा अहभनय, गीर्त आहण वाद्य. रस आहण भाव ही नाट्यािी अुंगे होन शकणार नाहीर्त. कारण रस

आहण भाव नटाशी सुंबद्ध आहे र्त असे मानले र्तर काही प्रसुंगी–उदाहरणाथव मृत्यूच्या प्रवेशार्त–नटािे त्या

प्रसुंगाशी खरोखरि र्तादात्म्य झाले र्तर प्रयोगार्त खुंड पडू न त्यािी लय भुंग पावेल. वास्र्तहवक, नटािा
रसभावाुंशी योग झाला आहे असा जो प्रेक्षकाुंना प्रत्यय येर्तो र्तो भ्रम आहे . प्रत्यक्षार्त नटािा रसभावाुंशी सुंबध
ुं

येर्त नाही. मग प्रश्न असा उपस्स्थर्त होर्तो की रसभाव जर नाट्याुंगभूर्त नाहीर्त र्तर त्याुंिा येथे हनदे श का
केला आहे ? औद्भटाुंिे याला उत्तर असे की प्रस्र्तुर्त श्लोकार्त हनदे हशले ली ही अकरा अुंगे कोहलाच्या मर्तास
अनु सरून हदली आहे र्त. भरर्ताने र्ती अगोदर कोठे माुंडली होर्ती व त्याुंिी आर्ता येथे पुन्हा उजळणी केली

आहे असा प्रकार नाही. यािे गमक असे की या हठकाणी हनदे श करर्ताना क्रमार्त उलथापालथ झाली आहे .

औद्भटाुंच्या ह्या म्हणण्यािा आशय असा हदसर्तो की पूवी (श्लोक १·१७ मध्ये) भरर्ताने नाट्याुंगाुंिा हनदे श

केला आहे र्ते थील पाठ्य, गीर्त, अहभनय व रस या क्रमाहू न हभन्न क्रम प्रस्र्तुर्त श्लोकार्त हदसून येर्तो; म्हणून
ह्या श्लोकार्तील सुंग्रह भरर्ताच्या मर्ताला अनुसरून नाही. ‘भरर्ते र्तत्सुंगृहीर्तस्य’ या मूळच्या पाठाच्या जागी

‘भरर्ते न सुंगृहीर्तस्य’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . भरर्ताने अुंगाुंिा सुंग्रह केला आहे र्तो ‘जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्’

(१·१७) इत्यादी श्लोकार्त. औद्भटाुंिे हे म्हणणे भट्ट लोल्लटाने खोडू न काढले आहे . त्यासाठी त्याने िार
हे त्वथवक वाक्ये वापरली आहे र्त. प्रथम त्याने असे म्हटले आहे की रस आहण भाव नटाच्या ठायी सुद्धा

सुंभवर्तार्त, कारण रसभाव वासनाुंच्या मुळे उद्भवर्तार्त आहण नटाला सुद्धा वासना असर्तार्ति. पण रस आहण

भाव नटाच्या ठायी उत्पन्न झालयास काही प्रसुंगी लयभुंग होण्यािा सुंभव उत्पन्न होईल या शुंकेला भट्ट
लोल्लटािे उत्तर असे की प्रयोग अुंर्तरायहवरहहर्त सार्तत्याने िालू राहहला र्तर लयभुंग होण्यािे कारण नाही.

समजा एखाद्या नटाला मृत्यूच्या प्रसुंगी भावावेश होनन मृर्तवत् राहावे लागले र्तरी र्तो त्या वेळेस खरोखर

मृर्त होर्त नाही आहण जोपयंर्त र्तो प्रवेश पुढे िालू राहाण्यास अडिण पडर्त नाही र्तोपयंर्त प्रयोगाच्या लयीर्त

काही हबघाड होर्त नाही, असे भट्ट लोल्लटािे म्हणणे हदसर्ते . ‘अनु बस्न्धबलात्’ असा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ
आहे . पहहलया आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी त्याऐवजी ‘अनु सस्न्धबलात्’ असा पाठ पसुंर्त केला आहे . पण सार्तत्य

(continuity) ह्या अहभप्रेर्त अथासाठी अनु बन्ध हा शब्द अहधक योग्य जाहे . म्हणून ‘अनु बन्धबलात्’ असा
पाठ स्वीकारला आहे . अगोदर भरर्ताने ज्याुंिा सुंग्रह केला आहे त्याुंिीि येथे पुन्हा उजळणी केली नाही या

औद्भटाुंच्या हवधानावर भट्ट लोल्लटािे म्हणणे असे की जरी येथील काही बाबी पू वीच्या सुंग्रहार्त अन्र्तभूर्त
व
झाले लया असलया र्तरी येथे त्याुंिा पुन्हा हनदे श केला आहे र्तो दु सऱ्या एका उद्देशाने. र्तो उद्देश म्हणजे पुढे

ज्याुंिे हववेिन करावयािे आहे त्या सवव गोष्टींिा पहरगणनरूप सुंग्रह करणे हा होय; मागील १·१७ या
श्लोकार्तुं र्तसा उद्देश नव्हर्ता. ये थे मूळार्त ‘अन्र्तभूर्त
व स्याहप’ याच्या अगोदरिे एक दोन शब्द लु प्र्त झाले आहे र्त

असे वाटर्ते . ‘पूवीच्या पहरगणनार्त’ या अथािे ‘पूववस्स्मन् हनदे श’े अशा प्रकारिे शब्द पहरपूर्तीसाठी आवश्यक
आहे र्त. शेवटी क्रमाच्या हभन्नर्ते बाबर्त भट्ट लोल्लटाने म्हटले आहे की अमुक एक हवहशष्ट क्रमि अहभप्रेर्त आहे

असे नाही. हे हवधान श्लोक १·१७ मधील क्रमाला अनु लक्षून केले ले असावे. प्रस्र्तुर्त ६·१० श्लोकार्तील क्रम
या व नुंर्तरच्या अध्यायाुंर्त बहु र्ताुंशीं पाळले ला हदसून येर्तो – अध्याय ६ रस, अध्याय ७ भाव, अध्याय ८
पासून अहभनय इत्यादी. वस्र्तुर्तः पूवीच्या श्लोकार्त नाट्याच्या िार अुंगाुंिा हनदे श आहे , र्तर र्ते थील ह्या
श्लोकार्त हववेिनासाठी हनधाहरर्त केले लया हवषयाुंिी सुंग्रह नावािी सूिी आहे . अुंग आहण सुंग्रह एकि

नाहीर्त. त्याुंच्यार्तील क्रमहभन्नर्ते िा प्रश्न अप्रस्र्तुर्त आहे . ह्या दोन्ही मर्तप्रणालींवर अहभनवगुप्र्ताने येथे

मर्तप्रदशवन केले नाही. नटािा रस आहण भाव याुंच्याशी सुंबुंध–या हवषयािी ििा त्याने रससूत्रावरील
टीकेर्त केली आहे .
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हवद्वान लोक जो अथव थोड्या शब्दाुंर्त, सुंक्षेपाने सूत्ररूपाने साुंगर्तार्त त्याला अथव प्रकट करणारी

काहरका असे समजावे.
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आर्ता ‘अलपाहभधानेन’ इत्यादी श्लोकार्त काहरकेिे लक्षण साुंगर्तार्त. ह्यार्त लक्षणरूप अथव म्हणजे

काहरका होय हे दाखहवर्तार्त, र्तसेि त्या अथािे वािक सूत्र आहण त्या सूत्रार्त थोडक्यार्त साुंहगर्तले लया

अथािे हववरण करणारा श्लोक (हे दोन्ही सुद्धा काहरका होर्त असे दाखहवर्तार्त). यािे र्तात्पयव असे की
लक्षण साुंगणारे वाक्य दोन प्रकारिे असर्ते . जो अथव थोड्या शब्दाुंनी समासाने म्हणजे पुष्ट्कळशा लक्ष्य
पदाथांिा समावेश करून वािक सूत्राच्या आधाराने साुंहगर्तला जार्तो र्तो अथव म्हणजे काहरका. बोध करून

दे णारी असलयामुळे र्तो अथव हजच्यार्त आहे र्ती काहरका. ‘सूत्रर्तः’ म्हणजे सूत्रद्वारा. यावरून सूत्र सुद्धा
काहरका होय. त्या सूत्राला अनु लक्षून जी ‘अनु–पहठर्ता’ म्हणजे नुंर्तर श्लोकाच्या रूपार्त म्हटली जार्ते र्ती

सुद्धा (म्हणजे र्तो श्लोक सुद्धा) काहरका. र्तो (श्लोक काहरका) अशा प्रकारे –सूिनात्मक सूत्रापासून ज्या
लक्षणरूपी अथािा बोध होर्तो र्तोि अथव िाुंगलया प्रकारे म्हणजे श्रव्य रूपाने (आयोहजर्त झाले आहे र्त) वणव
ज्यामध्ये अशा वृत्तबुंधार्त साुंहगर्तला जाणारा आहण थोड्या शब्दाुंर्त हनरूहपला जाणारा (व) ज्या पदाथािे

लक्षण करावयािे त्यािा प्रकषव म्हणजे दु सऱ्या (सजार्तीय-हवजार्तीय) पदाथांपासून पृथक्त्व दाखहवणारा
धमव म्हणजे काहरका. ज्याने बोध केला जार्तो र्ती काहरका म्हणजेि लक्षण. र्तो अथव प्रकट करणारा

असलयामुळे श्लोक सुद्धा लाक्षहणक अथाने काहरका होय. म्हणण्यािा साराुंश असा : ज्यािा नामहनदे श
झाला आहे त्यािे दु सऱ्या पदाथांपासून पृथक्त्व दाखहवणारे लक्षण साुंगावयािे असर्ते . र्ते प्रथम सूत्राने आहण
नुंर्तर शुंकासमाधानरूपी प्रपुंि नसले लया, केवळ त्यािे हववरण करणाऱ्या स्वरूपाच्या आहण ग्रहण करण्यास

सोप्या अशा श्लोकाने (करर्तार्त). दोघाुंिाही प्रहर्तपाद्य हवषय लक्षणि असर्तो. त्यालाि काहरका असे
म्हणर्तार्त. सूत्र आहण श्लोक ह्या दोघाुंनाही उपिाराने (काहरका म्हणर्तार्त).

प्रस्र्तुर्त श्लोकार्तील हर्तसऱ्या पादार्त ‘सानु मन्र्तव्या,’ ‘सा र्तु मन्र्तव्या’ व ‘सा र्तु हवज्ञेया’ हे पाठ

हनरहनराळ्या हस्र्तहलहखर्ताुंर्त आढळर्तार्त. पण त्या सवांहू न हभन्न ‘साऽनु पहठर्ता’ असा पाठ अहभनवगुप्र्ताने

पसुंर्त केला आहे . त्यािे कारण पुढे स्पष्ट होईलि. पण त्याने स्वीकारले ला पाठ मूळिा असण्यािा सुंभव
कमी आहे .

‘अनेन अथवस्य’ इ॰ – अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे असे आहे की प्रस्र्तुर्त श्लोकार्त काहरकेिी व्याख्या र्तीन

गोष्टींना अनु लक्षून केली आहे –(१) लक्षणरूप अथव म्हणजे शब्दाुंनी अहभव्यक्र्त होणारा व्याख्येिा अथव; (२)
सूत्ररूपार्त अवर्तीणव झाले ली शब्दात्मक व्याख्या; आहण (३) त्या सूत्रािे हववरण करणारा श्लोक. काहरकेिे
हे हर्तन्ही प्रकारिे अथव प्रस्र्तुर्त श्लोकार्तील शब्दाुंर्तूनि हनघर्तार्त असे दाखहवण्यािा प्रयत्न टीकेर्त केले ला

हदसून येर्तो. ‘लक्षणवाक्युं हद्वधा’ – कारण शब्दाुंर्त ग्रहथर्त झाले ली काहरका दोनि प्रकारिी असर्ते . एक सूत्र

व दु सरा श्लोक. त्या शब्दाुंनी व्यक्र्त झाले ला अथव असाही जो काहरकेिा हर्तसरा प्रकार र्तो या दोहोंहू न हभन्न.

या हर्तसऱ्या प्रकारिी काहरका प्रस्र्तुर्त श्लोकार्तील शब्दाुंर्तून कशी हनष्ट्पन्न होर्ते हे ‘योऽथोऽलपैः...सोऽथवः

काहरका’ ह्या वाक्यार्त दाखहवले आहे . श्लोकार्तील ‘समासेन’ ह्या शब्दािे स्पष्टीकरण ‘बहु र्तरलक्ष्यसुंग्रहे ण’

असे हदले आहे . ‘ज्यािे लक्षण करावयािे (लक्ष्य) त्याच्या बहु र्ताुंश भागािा व्याख्येर्त अन्र्तभाव करून’ असा

यािा अथव आहे . समास यािा सुंग्रह असा मूलभूर्त अथव आहे , त्यामुळे अहभनवगुप्र्ताने केले ला ‘समासेन’ िा
अथव अस्वाभाहवक नाही. ह्या शब्दािा नेहमीिा ‘सुंक्षेपेण’ असा अथव न करण्यािे कारण असे हदसर्ते की

‘अलपाहभधानेन’ हे म्हटले ले असलयामुळे ‘सुंक्षेपेण’ हा अथव केला असर्ता र्तर हद्वरुक्र्ती झाली असर्ती. ‘सूत्रुं
वािकमाहश्रत्य’ – कारण काहरकारूपी अथाच्या अहभव्यक्र्तीला शब्दात्मक सूत्र आवश्यक आहे . सूत्र असेल

र्तरि अथात्मक लक्षण म्हणजे काहरका अहभव्यक्र्त होन शकेल. ‘सूत्रमाहश्रत्य’ हे श्लोकार्तील ‘सूत्रर्तः’

शब्दािे स्पष्टीकरण आहे . काहरका म्हणजे लक्षणरूप अथव कसा हे ‘ज्ञस्प्र्तसाधकत्वात्तदर्मथनी काहरका’ यार्त
साुंहगर्तले आहे . काहरका ज्ञस्प्र्तसाधक अथार्त ज्ञापक म्हणजे ज्ञान करून दे णारी असर्ते. म्हणून हर्तच्यार्त अथव
हवद्यमान असर्तो. म्हणजेि अथव आहण काहरका एकरूपि होर्त. श्लोकार्तील ‘अथवप्रदर्मशनी’ िे ‘र्तदर्मथनी’ हे
स्पष्टीकरण आहे . पण ‘अर्मथनी’ मधील मत्वथीय प्रत्ययाने प्रदशवनािा बोध होर्त नाही हे ध्यानार्त घेर्तले

पाहहजे. ‘सूत्रर्तः सूत्रेण’ – यािा अथव ‘र्तस्’ हा प्रत्यय र्तृर्तीयेच्या अथी वापरला आहे . श्लोकार्तील ‘सूत्रर्तः’
ह्या शब्दािे हे दु सरे स्पष्टीकरण आहे . काहरका म्हणजे सूत्र हे दाखहवण्यासाठी हे स्पष्टीकरण केले आहे .

म्हणून ‘एर्ते न सूत्रमहप काहरका’ असे म्हटले आहे . काहरका म्हणजे सूत्र हे हसद्ध करण्यासाठी ‘सूत्रर्तः’
यािाि र्ते वढा अथव हभन्न केला र्तर पुरे, श्लोकार्तील इर्तर शब्द वरील अथव करर्ताना जसे समजले गेले आहे र्त
र्तसेि समजावयािे आहे र्त. श्लोकािे येथपावेर्तोिे हे दोन अथव लावर्ताना अहभनवगुप्र्ताने ‘अनु पहठर्ता’ हे

शब्द हविारार्त घेर्तले नाहीर्त. पण काहरका म्हणजे श्लोक हा हर्तसरा अथव लावर्ताना ‘अनु’ म्हणजे नुंर्तर व
‘पहठर्ता’ म्हणजे म्हटली जाणारी असे त्याुंिे अथव केले आहे र्त. हा हर्तसरा अथव श्लोकार्तील शब्दाुंर्तून कसा

हनष्ट्पन्न होर्तो हे ‘सूिनात्मकत्वात्......श्लोकोऽप्युपिारात्काहरका’ ह्या टीकाुंशार्त दाखहवले आहे . ‘सूत्रर्तः’
यार्तील ‘र्तस्’ पुंिमीच्या अथी मानून त्यानुंर्तर ‘लब्धः’ हा शब्द अध्याहृर्त धरून त्यािा सुंबुंध ‘अथवः’ शी

जोडला आहे . ‘स एव’ च्या नुंर्तरिा टीकेिा भाग थोडा अशुद्ध आहे ; त्यार्तून एखादा शब्द लु प्र्त झाला
असावासे वाटर्ते . ‘सम्यहगहर्त श्रय्यर्तया पणान्यनेनेहर्त वृत्तबन्धे न’ असा हस्र्तहलहखर्तार्त पाठ आहे . त्यार्त
‘श्रय्यर्तया’ च्या जागी ‘श्रव्यर्तया’ आहण ‘पणान्यनेन’ च्या जागी ‘वणा अनेन’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे ,
आहण ‘वणाः’ च्या पूवी ‘योहजर्ताः’ ‘ग्रहथर्ताः’ हकवा या अथािा दु सरा एखादा शब्द गृहीर्त धरणे आवश्यक

मानले आहे . असे हदसर्ते की ह्या शब्दसमूहार्त अहभनवगुप्र्ताने श्लोकार्तील ‘समासेन’ या शब्दािी नवीन फोड
करून त्यािा ‘वृत्तबन्धे न’ असा अथव केला आहे . त्यार्तील सम् ह्या उपपदािा सम्यक् असा अथव करून श्लोक

श्रव्य म्हणजे कानाला सुखावह असलयामुळे (सम्=सम्यक्) ह्या हक्रयाहवशेषणािी उपपन्नर्ता सुिहवली आहे .
समास शब्दार्तील अस् धार्तूला समानाथवक धार्तू कोणर्ता वापरला र्ते पाठ त्रुहटर्त असलयामुळे समजण्यास
मागव नाही. पण समास म्हणजे वृत्तबन्ध असा अथव येथे करून दाखहवला आहे या हवषयी शुंका घेण्यािे
कारण नाही. ‘अथवस्य...प्रकषं...दशवयन्’ ह्यार्त श्लोकार्तील ‘अथवप्रदर्मशनी’ शब्दािे दु सरे स्पष्टीकरण केले

आहे . ‘हक्रयर्ते ऽनेन ज्ञस्प्र्तहरहर्त काहरका’ – म्हणजे या हठकाणी काहरकेला ज्ञस्प्र्तकारक म्हटले आहे . वर
पहहला अथव दे र्ताना हर्तला ज्ञस्प्र्तसाधक म्हटले होर्ते . पण दोहोंर्त र्तत्त्क्र्तः फरक नाही. वस्र्तुर्तः काहरकेिे

लक्षण साुंगणाऱ्या ह्या श्लोकावरून ‘श्लोक म्हणजे सुद्धा काहरका’ असा अथव स्वाभाहवकपणे हनघण्यासारखा

नाही. त्यािा स्वाभाहवक अथव ‘सूत्रार्त जे सुंक्षेपाने माुंडले जार्ते र्ती काहरका’ असा आहे . त्यावरून फार र्तर
एवढे ि म्हणर्ता येईल की सूत्र व त्याने अहभव्यक्र्त झाले ला अथव या दोहोंना काहरका अशी सुंज्ञा आहे . पण
खरी वस्र्तुस्स्थर्ती अशी आहे की सामान्यर्तः सूत्राला काहरका ही सुंज्ञा लावीर्त नाहीर्त आहण काहरका प्रायः

श्लोकबद्धि असर्ते म्हणून काहरकेच्या लक्षणपर ह्या श्लोकार्त अहभनवगुप्र्ताला श्लोकरूप काहरकेिाही

अुंर्तभाव आवश्यक वाटला आहे . आहण त्याकहरर्ताि मूळच्या पाठाऐवजी ‘ऽनु पहठर्ता’ हा पाठ त्याने
स्वीकारले ला हदसर्तो. हा पाठ अहभनवगुप्र्ताच्याही अगोदर सुिहवला गेला असण्यािी शक्यर्ता आहे . पण र्तो

मूळिा नसावा असे हनहिर्त वाटर्ते . ‘अकृर्ताक्षेपोत्तरप्रपिेन’ – आक्षेप, समाधान इत्यादी सवव प्रपुंि हनरुक्र्त
अथवा परीक्षा यार्त येर्तो, श्लोकरूप काहरकेर्त नाही.
श्र ोत्पन्नां

[क घो हनघण्टु ुं .]

ध त् थथहेतसां क्तां

घण्ट ग व्न् त ।

सद्ध न्तस धत ॥ १२ ॥

स्थ पतोऽथो भ ेद्यिं स से थथसूचकिः ।
ध त् थथ च े े ह

रुक्तां तत्प्रचिते ॥ १३ ॥

ज्यार्त हवहवध नामाुंच्या आधारे (आक्षेप-समाधानािी) उत्पत्ती होईल अशा प्रकारे , शब्दकोश व

हनवविन याुंच्या अन्वयाने ही उत्पत्ती होईल अशा रीर्तीने , धार्तूुंच्या अथांिा व हे र्तूुंिा सुंयोग होईल अशा
रीर्तीने, हवहवध हसद्धान्र्ताुंनी हसद्ध होईल अशा रीर्तीने थोडक्यार्त हवषयािे सूिन करणारा अथव प्रस्थाहपर्त
केला जार्तो त्याला धार्तूुंच्या अथािे विन असलयाकारणाने हनरुक्र्त असे म्हणर्तार्त.
अथ
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तदक्तां स्थ पत इ त ।
आर्ता ‘नानानाम-’ इत्यादी दोन श्लोकाुंर्त परीक्षात्मक हनरुक्र्तािी व्याख्या साुंगर्तार्त. ‘समासेन’

म्हणजे सुंक्षेपाने, अनेक व्यक्र्तींमधील भेदाुंमुळे हभन्न असले लया लक्षणीयरूप पदाथािा सूिक असा जो

लक्षणरूप अथव र्तो आक्षेपसमाधानरूप भाग असलयामुळे ज्यामध्ये प्रस्थाहपर्त होर्तो र्ते परीक्षारूप हनरुक्र्त होय.

आहण ह्या अथी (हनरुक्र्त) हा पाहरभाहषक शब्द नाही, र्तर र्तो (त्याच्या व्युत्पहत्तहसद्ध) अथाला धरून आहे .

(हनर् म्हणजे) हनभवज्य म्हणजेि आक्षेप व समाधान याुंच्या द्वारा फोड करून (उक्र्तम् म्हणजे) लक्षणािे
विन. हे ‘धात्वथवविनेन’ या शब्दार्त साुंहगर्तले आहे .

लक्षणरूपी अथव कशा प्रकारे स्थाहपर्त केला जार्तो अशी शुंका घेनन हक्रयेिी हवशेषणे ‘नानानाम-’

इत्यादी शब्दाुंर्त कथन करून र्तद्द्वारा आक्षेप व समाधान याुंिा प्रकार स्पष्ट करर्तार्त. नानाप्रकारिी नामे

म्हणजे लक्षण दाखहवणाऱ्या वाक्यार्त अथव प्रहर्तपादन करणारे जे सुप्-प्रत्ययान्र्त शब्द असर्तार्त र्ते , त्याुंच्या
आधारे आक्षेप व समाधान याुंिे ‘उत्पन्न’ म्हणजे उत्पत्ती जीर्त होर्ते अशी (स्थापन-हक्रया). यावर शुंका अशी

की नामदशवक शब्दाुंमध्ये आक्षेप व समाधान कसे असू शकर्तील? त्यािे उत्तर असे – रूढ अथव असले लया
शब्दाुंच्या बाबर्तीर्त हनघण्टु म्हणजे शब्दकोशाच्या साहाय्याने आहण इर्तर (यौहगक) शब्दाुंच्या बाबर्तीर्त प्रकृर्ती

व प्रत्यय याुंच्या हवभागरूप हनगमनाने म्हणजे व्युत्पत्तीने ‘अस्न्वर्त’ म्हणजे अन्वय अथवा सुंबुंध जीर्त घडू न

येर्तो अशी (आक्षेप - समाधानािी) उत्पहत्त-हक्रया. आहण लक्षणवाक्यार्त जे हर्तर्-प्रत्ययान्र्त शब्द म्हणजे
हक्रयापदे असर्तार्त त्याुंच्या बाबर्तीर्त प्रकार साुंगर्तार्त – धार्तूच्या अथािे म्हणजे हक्रयेिे आहण हे र्तूुंिे म्हणजे

त्या हक्रयेला हनहमत्तभूर्त असणाऱ्या कारकाुंिे सुंयोजन म्हणजे हविार जीर्त केला जार्तो र्ती स्थापन-हक्रया.
येथपावेर्तो लक्षणवाक्यार्तील शब्दाुंिी परीक्षा प्रथम दाखवून हदली आहे . ‘हा शब्द ह्या अथी कसा आहे ?’ हा
आक्षेप, आहण ‘अशा प्रकारे ’ हे त्यािे समाधान. हे प्रदर्मशर्त वस्र्तूिा प्राणभूर्ति आहे . अथािी परीक्षा सुद्धा
दाखवून दे र्तार्त – नाना प्रकारच्या सववर्तन्त्र, प्रहर्तर्तन्त्र इत्यादी हसद्धाुंर्ताुंनी म्हणजे प्रमाणाुंच्या साहाय्याने

प्रस्थाहपर्त होणाऱ्या गोष्टींनी ‘साहधर्त’ म्हणजे आक्षेप-समाधानािी हसद्धी जीर्त असर्ते अशी स्थापन-हक्रया.
अशा रीर्तीने ह्या विनाने परीक्षा दाखवून हदली आहे . र्तन्त्र इत्यादीर्तील न्याय त्या परीक्षेिे अङ्गभूर्त होर्त;

हनरुक्र्त सुद्धा (परीक्षेिे अुंग होय). र्ते (हनरुक्र्त) िार प्रकारिे – नामाच्या साहाय्याने , जसे ‘नध्वं खमस्य
इहर्त उलू खलः’ (वरच्या बाजूला खोलवा आहे असे – उखळ); अथवा धार्तूच्या साहाय्याने, जसे ‘रस्यर्ते

इहर्त रसः’ (ज्यािा आस्वाद घेर्तला जार्तो र्तो रस); अथवा दोहोंच्या साहाय्याने, जसे ‘हपहशर्तमश्रार्तीहर्त

हपशाि;’ (कच्चे माुंस खार्ते र्ते हपशाि); आहण रूढ सुंकेर्ताने. र्तो सुंकेर्त र्तीन प्रकारिा – लौहकक, जसा भूधार्तू सत्ता अथी; वैहदक, जसा दीधी-धार्तू दीस्प्र्त व दे वन (जु गार खळणे) या अथी, (हकवा) वेवी-धार्तू वीधार्तूशी समानाथवक आहे ; आहण प्रत्येक शास्त्रशाखेर्तील पाहरभाहषक सुंकेर्त, जसा गान्धवववद
े ार्त हवहशष्ट
गीर्ताला ओवेणक सुंज्ञा इत्यादी. हे सवव ‘नाना-’ इत्यादी शब्दाुंर्त साुंहगर्तले आहे . हनरुक्र्तािे प्रयोजन
थोडक्यार्त अथव हनधाहरर्त करणे हा होय. ‘र्ते स्थाहपर्तः’ याने साुंहगर्तले आहे .

हे दोन श्लोक हमळू न होणाऱ्या वाक्यािा प्रधान अुंश दु सऱ्या श्लोकार्त आहे . म्हणून त्यार्तील

शब्दाुंच्या अथािे हववेिन प्रथम केले आहे . त्या श्लोकाच्या प्रथमाधार्त ‘अथव’ शब्द दोनदा आला आहे .

त्यापैकी ‘अथवसूिकः’ मधील ‘अथव’ लक्षणीय म्हणजे ज्यािे लक्षण करावयािे र्तो पदाथव या अथी वापरला
आहे आहण ‘अथवः स्थाहपर्तः भवेत्’ मधील ‘अथव’ म्हणजे लक्षण असे अहभनवगुप्र्ताच्या टीकेर्त म्हटले आहे .
‘अनेकव्यस्क्र्तभेदहभन्नस्य’ – यार्त लक्षणीय अथािे स्वरूप हनर्मदष्ट केले आहे . त्यार्त पुष्ट्कळ हभन्न गोष्टी

समाहवष्ट असलयामुळे लक्षणीय पदाथव एकरूप असर्त नाही असे येथे हदग्दर्मशर्त केले आहे . ‘न िैवुं पहरभाषा’
– म्हणून हनरुक्र्त हा शब्द पाहरभाहषक नसून त्यािी जी ‘हनर् वच्’ पासून झाले ली व्युत्पत्ती आहे हर्तला

अनु सरूनि या श्लोकार्त हनरुक्र्तािे लक्षण हदले आहे . आहण हे भरर्तमुनीने स्वर्तः ‘धात्वथवविनेन’ या शब्दार्त
साुंहगर्तले आहे असा अहभनवगुप्र्तािा अहभप्राय आहे . यावरून ह्या शब्दार्तील र्तृर्तीया हे त्वथी वापरली आहे

असे मानावे लागर्ते . करणे र्तृर्तीया मानून ह्या पदािा ‘स्थाहपर्तोऽथो भवेत्’ शी अन्वय जोडर्ता येईल. पण

अगोदरच्या श्लोकार्त ‘धात्वथव-इ॰’ आले ले असलयामुळे व त्यािा ‘स्थाहपर्तः’ शी अन्वय जोडला असलयामुळे

‘धात्वथवविनेन’ िा सुद्धा त्याच्याशी अन्वय जोडलयास हद्वरुक्र्ती होईल म्हणून अहभनवगुप्र्ताने असे हववरण
केले आहे .

‘हक्रयाहवशेषणाहभधानद्वारे ण’ – म्हणजे पहहलया श्लोकार्तील िारही विने अथव-स्थापनेच्या हक्रयेिी

हवशेषणे आहे र्त. यावरून र्ते अव्ययीभावसमास आहे र्त असा ग्रह होर्तो. पण या समासाुंिा हवग्रह अव्ययीभाव

म्हणून न करर्ता र्ते बहु व्रीहहसमास आहे र्त व ह्या समासाने हसद्ध झाले ली ही हवशेषणे ‘स्थापन’ हक्रयेिी आहे र्त
असे अहभनवगुप्र्ताने दाखहवले आहे . र्तसे करर्ताना ह्या समासाुंच्या अुंर्ती असले ली भूर्तकालवािक

धार्तुसाहधर्त हवशेषणे भाववािक नामाुंच्या अथी वापरली आहे र्त असा त्यािा अहभप्राय आहे . उदाहरणाथव,
त्याच्या टीकेप्रमाणे पहहलया समासािा हवग्रह ‘नानानाम्नाम् आश्रयेण उत्पन्नम् (उत्पहत्तः) यस्स्मन् र्तत्

(स्थापनम्)’ असा आहे . पण स्थापनाच्या हक्रयेिी ही हवशेषणे ठरहवली र्तर ‘अथवः स्थाहपर्तः भवेत्’ या
शब्दाुंशी त्याुंिा अन्वय कसा लावावयािा र्ते स्पष्ट होर्त नाही. कारण स्थापनािी हक्रया येथे नामाने हनर्मदष्ट
झाले ली नाही. ‘नानानामाश्रयेण उत्पन्नम् (उत्पहत्तः) यथा स्यात्तथा’ अशा र्तऱ्हे च्या नेहमीच्या हवग्रहपद्धर्तीने

ह्या समासाुंिे अव्ययीभावत्व स्पष्ट झाले असर्ते . खरोखर पाहू जार्ता ही हवशेषणे हक्रयेिी नसून ‘अथवः’ ह्या
नामाला सरळपणे लागू पडणारी आहे र्त. आहण र्तसे समजले र्तर अुंर्ती आले लया भूर्तकालवािक हवशेषणाुंना

भाववािक नामे मानण्यािे कारण पडणार नाही. पण त्यासाठी हे सवव समास पुहल्लगी प्रथमे च्या एकविनार्त
– ‘उत्पन्नः, अस्न्वर्तः’ इ॰ – असणे आवश्यक आहे . र्ते र्तसे नसलयामुळेि त्याुंना हक्रयाहवशेषण समजणे

आवश्यक झाले आहे असे हदसर्ते . ‘हनघण्टु ’ हे शब्दकोशािे पुरार्तन नाव आहे . यार्त असे शब्द सुंगृहीर्त
केले ले असर्तार्त की ज्याुंिे अथव रूढीने ठरले आहे र्त. प्रकृहर्त, प्रत्यय इत्यादींिी व्याकरणाच्या हनयमाुंना

अनु सरून फोड करून हसद्ध केले लया व्युप्र्तत्तीला ‘हनगम’ हकवा हनगमन असे म्हटले आहे . ‘अस्न्वर्तम्
अन्वयः यत्रोत्पादे ’ – यावरून हे स्पष्ट आहे की अहभनवगुप्र्ताने हे हवशेषण स्थापनहक्रयेला लावले नसून

पहहलया समासार्त हनर्मदष्ट झाले लया उत्पहत्त-हक्रयेला लावले आहे . हे स्वीकारर्ता येण्यासारखे नाही. ही सवव
हवशेषणे एकाि हक्रयेिी होर्त असे मानणे आवश्यक आहे . ‘एर्तत्प्रदर्मशर्तवस्र्तुप्राहणर्तमे व’ – मूळार्तील
‘प्रणीर्तम्’ च्या जागी ‘प्राहणर्तम्’ अशी दु रुस्र्ती आिायव हवश्वेश्वर याुंना अनु सरून केली आहे . ‘एर्तत्’ म्हणजे
अमुक अथी शब्द का वापरला आहे याहवषयीिे समाधान. र्तसे समाधान प्रदर्मशर्त वस्र्तूिा प्राण असर्ते . कारण

त्याहशवाय त्या वस्र्तूिे हकवा पदाथािे प्रहर्तपादन होन शकर्त नाही. ‘प्रदर्मशर्त’ शब्द हर्तर्तकासा समपवक
नाही. ‘प्रहर्तहपपादहयहषर्त’ असा अथव अहभप्रेर्त असावा. मूळार्तील ‘प्रणीर्तम्’ िा अथव लागू पडर्त नाही.

‘सववर्तन्त्रप्रहर्तर्तन्त्राहदहभः हसद्धान्र्तैः’–र्तन्त्र म्हणजे शास्त्र. काही हसद्धान्र्त सवव शास्त्राुंना मान्य

असर्तार्त. उदाहरणाथव, िक्षुरादी पाि इस्न्द्रये व त्याुंिे रूपादी पाि हवषय आहे र्त हा सववर्तन्त्रहसद्धान्र्त होय.

काही हसद्धान्र्त त्या त्या शास्त्राुंनाि मान्य असर्तार्त. उदाहरणाथव, मूल प्रकृहर्त व हर्तच्या हवकृर्ती अथवा
प्रकृर्तीिे कर्तृवत्व व पुरुषािे अकर्तृवत्व यासुंबध
ुं ी हसद्धान्र्त साुंख्यशास्त्राला मान्य आहे र्त, इर्तर सवांना नाहीर्त. हे

प्रहर्तर्तन्त्रहसद्धान्र्त होर्त. याहशवाय अहधकरणहसद्धान्र्त व अभ्युपगमहसद्धान्र्त म्हणून प्रकार आहे र्त.

अहधकरणहसद्धान्र्त म्हणजे मूलभूर्त हसद्धान्र्त; त्याच्यापासून इर्तर हसद्धान्र्त आपोआप हसद्ध होर्तार्त.
अभ्युपगमहसद्धान्र्त म्हणजे वादासाठी र्तात्पुरर्ता गृहीर्त धरले ला हसद्धान्र्त. ‘र्तन्त्राहदन्यायास्र्तु र्तदङ्गम्’ –

म्हणजे शास्त्राुंर्तील वरील हसद्धान्र्ताुंहवषयीिे न्याय अथवा हनयम परीक्षा करर्ताना उपयोगी पडर्तार्त; म्हणून
त्याुंना परीक्षेिी अङ्गे म्हटले आहे . ‘हनरुक्र्तमहप’ – म्हणजे हनरुक्र्त हे सुद्धा परीक्षेिे अङ्ग होय. या हठकाणी

हनरुक्र्त शब्द थोड्या सुंकुहिर्त अथाने वापरला आहे . टीकेच्या प्रारुंभी ‘परीक्षात्मकुं हनरुक्र्तम्’ असे म्हणून
अहभनवगुप्र्ताने परीक्षा व हनरुक्र्त याुंर्त भेद केला नाही; पण येथे हनरुक्र्ताला परीक्षेिे अुंग म्हटले आहे .
त्याच्या टीकेवरून हे स्पष्ट आहे की आक्षेप आहण प्रहर्तसमाधान हे परीक्षेिे प्रधान कायव आहे . आहण या

हठकाणी हनर्मदष्ट झाले ले , शब्दाुंिी व्युत्पत्ती व अथव साुंगणारे हे हनरुक्र्त त्या परीक्षेच्या कामी उपयोगी पडर्ते .

र्ते व्हा येथे हनरुक्र्त शब्द सुंकुहिर्त अथाने वापरला आहे हे उघड आहे . ‘नध्वं खम् अस्य उलू खलः’ –

यास्काने आपलया हनरुक्र्तार्त उलू खल शब्दाच्या अनेक व्युत्पत्ती हदलया आहे र्त त्याुंर्त ही सुद्धा आहे . ‘समय’
म्हणजे शब्दाच्या व्युत्पत्तीिा हविार न करर्ता त्यािा अमुक अथव हे साुंगणारा सुंकेर्त. ‘वेवीर् वेहर्तना र्तुलये’
यार्तील ‘र्तुलये’ नुंर्तर ‘अथे’ हा शब्द अध्याहृर्त धरला पाहहजे. वेवी आहण वी हे धार्तू गत्यथवक आहे र्त.

‘प्रहर्तशास्त्रपाषवदः’ – पाषवद हा शब्द मुख्यर्तः वैहदक शाखा अथवा िरणािा हनदशवक आहे . त्यार्तील

मूळ शब्द पषवद (पहरषद) असा आहे . या हठकाणी ‘प्रत्येक शास्त्रार्तील पहरषदे ने सुंमर्त केले ला’ असा शब्दशः

अथव करर्ता येण्यासारखा आहे . ‘र्तदे र्तदु क्र्तुं नाुंनेत्याहद’ – यार्त नानानाम- ‘हनरहनराळ्या प्रकारिी नामे ’
याुंिा हनदे श अहभप्रेर्त आहे . हनरहनराळ्या प्रकारिी म्हणजे ज्याुंिी व्युत्पत्ती या साुंहगर्तले लया हभन्न हभन्न
प्रकाराुंनी करर्ता येर्ते अशी. ‘हनरुक्र्तस्य’ म्हणजे या सुंकुहिर्त अथी वापरले लया हनरुक्र्तािे.
सांग्रहो ो
स्तरां तस्

प्रोक्तिः स से
क्ष्

िजोत्त िः ।

स रुक्तां सक रक ॥ १४ ॥

हे हद्वजवराुंनो, मी जो थोडक्यार्त सुंग्रह साुंहगर्तला त्यािा काहरका व हनरुक्र्त याुंनी युक्र्त असा

हवस्र्तार आर्ता कथन करर्तो.
अथो द्दि

ां

भ गां सूच त सांग्रहो ो

े त । तस् े त सांग्रहस् । सांग्रह ए

स्त रतो

इत् थथिः । कक तदक्त े स ं सांपन्न । े त् ह स रुक्तां, परीि प न्थ त त् थथिः । अन्त च े ऽव्

भग

ीभ िः ।

च ल ितस् परीिे त् ह सक रकां क रक सांपदोपे त । सांपत्तौ स सिः ।
ज्याुंिा नामहनदे श केला आहे त्याुंच्या हवभागािे सूिन आर्ता ‘सुंग्रहो यो मया ह्या श्लोकार्त करर्तार्त.

त्यािा म्हणजे सुंग्रहािा. हवस्र्तार केले ला सुंग्रह म्हणजेि हवभाग असा यािा अथव. र्तो (हवभाग) साुंहगर्तलयाने

सवव हसद्ध होईल का? (यािे उत्तर) नाही हे ‘सहनरुक्र्तम्’ ने साुंगर्तार्त; परीक्षेच्या अन्र्तापावेर्तो असा त्यािा
अथव. अव्ययीभाव समास अन्र्तािा वािक आहे . आहण ज्यािे लक्षण केले नाही त्यािी परीक्षा होणार नाही

म्हणून ‘सकाहरकम्’ काहरकेच्या सुंपदे ने युक्र्त असे म्हटले आहे . (या हठकाणी अव्ययीभाव) समास सुंपदे िा
हनदशवक आहे .

‘अन्र्तविनेऽव्ययीभावः’ व ‘सुंपत्तौ समासः’ – अव्ययीभाव समासार्त पूववपद असले लया अव्ययाुंिे

हनरहनराळे

अथव

साुंगणाऱ्या

पाहणनीच्या

‘अव्ययुं

हवभस्क्र्तसमृहद्धव्यृध्द्यथाभावात्ययासुंप्रहर्तशब्दप्रादु भावपिाद्यथानुपूव्यवयौगपद्यसादृश्यसुंपहत्तसाकलयान्र्तविने

षु (२·१·६)’ या सूत्रार्त ‘सुंपहत्त’ व ‘अन्र्त’ हे दोन्ही अथव हनर्मदष्ट आहे र्त. हे अथव ‘सह’ ह्या अव्ययािे आहे र्त.
व्याकरणाच्या हनयमानु सार अव्ययीभाव समासार्त ‘सह’ च्या जागी ‘स’ आदे श येर्तो. सुंपत्ती या अथी

‘सक्षत्रम्’ हे उदाहरण हसद्धान्र्तकौमुदीर्त हदले असून त्यािा अथव ‘क्षत्राणाुं सुंपहत्तः’ असा केला आहे . त्याला

अनु सरून ‘सकाहरकम्’ िा अथव ‘काहरकासुंपद’ असा केला आहे . अन्र्त या अथी ‘सास्ग्न’ म्हणजे

‘अस्ग्नग्रन्थपयवन्र्तम्’ हे उदाहरण कौमुदीर्त हदले आहे . त्याप्रमाणे ‘सहनरुक्र्तम्’ िा अथव ‘हनरुक्र्तपयवन्र्तम्’
असा अहभनवगुप्र्ताने केला आहे . या बाबर्तीर्त असेही म्हणर्ता येण्यासारखे आहे की ‘सहनरुक्र्तम्’ व
‘सकाहरकम्’ ही ‘हवस्र्तरम्’ िी हवशेषणे होर्त.

शृ ङ्ग रह स् करुण रौद्र ीरभ
बीभत्स द्भतसांञौ चे त् िौ

क िः ।

ट्ये रस िः स् ृत िः ॥ १५ ॥

शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आहण अद्भुर्त असे नाट्यार्त आठ रस साुंहगर्तले

गेले आहे र्त.

तिं
टगत भ

भ गां

त दह

प्रभ स ि त्क र

द्योत ी ोऽथथिः । स च द्यप्
च प्रध े भोक्त र प थ स

शृ ङ्ग रह स् ेत्
णैकघ

न्त भ

द्य त्

द

स श्चल ध्

ट्यसांग्रह
से िः

तथ प स े ां जड

न्न क भध भोक्तृ शे स्थ

इत् न्ते

।

तिं

स स्त टक द्यन् त क व्
ां सां

ट्यां
शे च्च

द तस् श्च भोक्त र भोक्तृ गथस्

चत्त ृ त्त शे िः ।

त्याुंपैकी हवभाग ‘शृङ्गारहास्य’ इत्यादी श्लोकापासून ‘नाट्यसुंग्रहः ।’ (६·३१) या श्लोकापयंर्त

हनर्मदष्ट करर्तार्त. त्यार्त नाट्य म्हणजे नटाुंनी केले लया अहभनयाच्या प्रभावाने ज्यािा साक्षात्कार होर्तो र्तो,
एकाग्र हित्ताने ज्यािे स्स्थरपणे ग्रहण होर्ते र्तो, व समग्र नाटक इत्यादींपैकी एका (रूपकप्रकारार्तील)
हवहशष्ट स्वरूपाच्या काव्यापासून प्रकाहशर्त होणारा पदाथव. आहण र्तो जरी अनन्र्त अशा हवभावादींच्या
स्वरूपािा असला र्तरी सवव जड वस्र्तूुंिे पयववसान सुंवद
े नामध्ये आहण त्या सुंवद
े नािे (पयववसान)
भोक्त्यामध्ये आहण भोक्त्याुंच्या समूहार्तील प्रधान भोक्त्यामध्ये होर्त असलयामुळे नायक म्हणून ओळखला
जाणाऱ्या हवहशष्ट भोक्त्यािी स्थायी स्वरूपािी हवशेष प्रकारिी हित्तवृहत्त (म्हणजे नाट्य).

सुंग्रहार्त हनर्मदष्ट झाले लया पदाथांर्त पहहला हनदे श रसाुंिा आहे . त्याुंिे हवभाग म्हणजे हनरहनराळ्या

प्रकारच्या रसाुंिी नावे या श्लोकार्त हदली आहे र्त. त्यार्त ‘नाट्ये’ असा शब्द आलयामुळे नाट्य म्हणजे काय
यािा नहापोह अहभनवगुप्र्ताने केला आहे . प्रस्र्तुर्त पहरच्छे दार्त नाट्य म्हणजे नायकािी हवहशष्ट हित्तवृत्ती
येथपयंर्त हववेिन आणले असून पुढील पहरच्छे दार्त हर्तिे रसार्त पहरणमन कसे होर्ते र्ते साुंगून नाट्य म्हणजे
रस असे दाखवून हदले आहे .

‘नटगर्त....साक्षात्कारायमाणः’ आहण ‘एकघन....ध्यवसेयः’ ही दोन ‘अथवः’ िी हवशेषणे आहे र्त.

त्याुंिा हमळू न एक कमवधारय समास समजला पाहहजे. ‘-माण एक-’ अशी दोन स्वर्तुंत्र स्वरूपार्त हवशेषणे

अहधक िाुंगली हदसली असर्ती. मूळ पाठ असाि असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘एकघन’ म्हणजे ज्यार्त त्या

समयी दु सऱ्या कशालाही अवकाश नाही असे प्रेक्षकाुंिे मानस. ‘हनिल’ हे वस्र्तुर्तः ‘मानस’ िे हवशेषण. पण
‘हनिल’ असे हनिलर्तया ह्या अथी अध्यवसाय हक्रयेिे हवशेषण म्हणून वापरले आहे असे हदसर्ते.

‘समस्र्तनाटकाद्यन्यर्तमकाव्यहवशेषाच्च द्योर्तनीयः’ – नाटकाहद यार्तील ‘आहद’ शब्दाने प्रकरण, समवकार

वगैरे अन्य रूपकप्रकार अहभप्रेर्त हदसर्तार्त; आहण ‘अन्यर्तम’ शब्दाने त्याुंपैकी कोणर्ताही एक रूपकप्रकार;
त्यार्तील ‘काव्यहवशेष’ असा ह्या समासािा अथव असावा. नाट्य-रूपी अथव एका हवहशष्ट प्रकारच्या काव्याने
प्रकाहशर्त होर्तो. आहण र्तसले काव्य नाटक आदी समस्र्त रूपकप्रकाराुंर्त हवद्यमान असर्ते असा

अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय हदसर्तो. ‘अनन्र्तहवभावाद्यात्मा’ हवभाव म्हणजे ज्याुंनी हित्तवृत्ती उत्पन्न

होर्तार्त असे हवषय (हित्तवृत्त्युद्भवहे र्तुर्मवषयः) जसे ऋर्तु , मालय, अनु लेपनादी, परिेष्टानुकरण,
असुंबद्धप्रलापादी, इष्टजनहवयोग, हवभवनाशादी वगैरे. नाट्यरूपी अथामध्ये अशा र्तऱ्हे िे हवभाव असर्तार्त.

पण हे हवभाव जरी नाट्यार्त आवश्यक असर्तार्त र्तरी र्ते हवभाव म्हणजे नाट्य नव्हे . त्यािे कारण ‘सवेषाुं
जडानाुं........पयववसानात्’ ह्या शब्दाुंर्त साुंहगर्तले आहे . ‘सवेषाुं जडानाम्’ यार्त हवभावाुंिा हनदे श आहे .

ऋर्तुमालयादी वस्र्तू जड होर्त. नाटकार्तील पात्राुंकडू न ह्या वस्र्तूुंिे होणारे सुंवद
े न ही पयव वसानािी पहहली
पायरी. त्यानुंर्तर ह्या सुंवद
े नािे पात्राुंमध्ये पयववसान होर्ते . भोक्र्तृमधील भुज् धार्तु अनु भवणे या अथी वापरला

आहे . आहण त्याुंर्तही सुंवद
े नािे पयववसान अखेर सवव पात्राुंमध्ये जे मुख्य पात्र म्हणजे नाटकािा नायक त्यार्त

होर्ते . हवभावाुंिे नायकरूप भोक्त्यामध्ये असे पयववसान होर्त असलयामुळे ह्या नायकािी जी एक हवहशष्ट
प्रकारिी हित्तवृत्ती असर्ते आहण जी प्रायः सबुंध नाटकार्त स्थायी रूपार्त असले ली हदसून येर्ते र्ती हित्तवृत्ती

म्हणजेि काव्यार्तून प्रकाहशर्त झाले ला अथव अथवा नाट्य. ही स्थायी स्वरूपािी हित्तवृत्ती रहर्त, शोक
इत्यादी नावाुंनी ओळखली जार्ते . यािा अथव असा की नायकािा स्थाहयभाव म्हणजे नाट्य असे येथपयंर्तच्या
हववेिनाने दाखहवले आहे .
स

चैक चत्त ृ त्तिः

गे पद दल स् ङ्गदशकोपजी
ल भ् ां

शे श्र त्प्रच्

त द त्म् दे
भास

च

स् परकी

त

न्त चत्त ृत्त् न्तरगत शे त लो क ी

स् ीकृतलिणगण लङ्क रगीत तोद्य दसम् क्सन्दरीभूतक व्

त , अत ए स ध रणीभूतत
ग

स

जक

प स् त् सद्भ े स

ेश न्ती,

ो गप्रत् ि दकरणकतटस्थप्र तृप्र े परकी लौ कक चत्त ृ त्त लिणत
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लौ ककप्र द दज त जर तशोक द द भ ङ्गह
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रस ए

ह प्र ोग

भास

रह च्च

तत

ए

भधी ते । ते

ट्यां स् व् त्प त्तिः फल त् च् ते । तथ च रस दृत इत् िंैक च ोपप त्तिः ।
आहण र्ती (नायकािी) एक हित्तवृत्ती स्वर्तःच्या आहण इर्तराुंच्या (म्हणजे इर्तर पात्राुंच्या) अशा

हवहवध प्रकारच्या दु सऱ्या असुंख्य हित्तवृत्तींच्या हठकाणी असले ली वैहशष्ट्ट्ये आलोहकर्त करणारी; गेयपद
वगैरे लास्याच्या दहा अुंगाुंिे प्राणभूर्त असले लया व स्वीकृर्त केले ली लक्षणे, गुण, अलुं कार, गीर्त, वाद्य
इत्यादींच्या योगाने उत्तम प्रकारे सुुंदर झाले लया काव्यािा महहमा व प्रयोगाुंिी माळ या दोहोंच्या मुळे हवहशष्ट

आश्रयापासून च्युर्त झाले ली; म्हणूनि साधारणीभूर्त झालयामुळे प्रेक्षकाुंनाही आपलया (त्याुंच्यार्तील)

अस्स्र्तत्वाने समाहवष्ट करून घेणारी; आहण र्तादात्म्य झालयामुळेि अनु मान, शब्दप्रमाण, योहगप्रत्यक्ष
इत्यादींनी उत्पन्न होणाऱ्या, र्तटस्थ स्वरूपाच्या, प्रमार्ता (जाणणारा), प्रमे य (जे जाणावयािे र्ते ) (याुंनी

युक्र्त), आहण परकीय, लौहकक अशा हित्तवृत्तींहू न सववस्वी हभन्न स्वरूपार्त भासमान होणारी; आहण पहरहमर्त
अशा स्वर्तःच्या आत्म्याच्या आश्रयानेि भासमान होर्त नसलयामुळे लौहकक अशा प्रमदा आदींनी उत्पन्न

झाले लया स्वर्तःच्या रहर्त, शोक आदी (भावाुं) प्रमाणे आसक्र्ती, हानी इत्यादी दु सऱ्या हित्तवृत्ती उत्पन्न

करण्यास असमथव असणारी; म्हणूनि हवघ्नरहहर्त स्वसुंवद
े नात्मक हवश्रास्न्र्तस्वरूपाच्या (व) रसना
(आस्वादन) हे दु सरे नाव असणाऱ्या व्यापाराने ग्रहण केली जार्त असलयामुळे रसशब्दाने हनर्मदष्ट केली

जार्ते . म्हणून रस म्हणजेि नाट्य, ज्यािे फल व्युत्पत्ती आहे असे म्हणर्तार्त. आहण त्यामुळे ‘रसादृर्ते’ यार्तील
एकविनािी उपपत्ती लागर्ते .

या पहरच्छे दार्त काही हठकाणच्या भ्रष्ट पाठाुंच्या जागी हनराळे पाठ सुिहवणे आवश्यक झाले आहे .

‘स्वपरकीयहमहर्त माना-’ च्या जागी सुंपादकाुंनी ‘स्वपरहमहर्त प्रर्तीयमाना-’ असा पाठ सुिहवला आहे . पण
र्ते वढी दु रुस्र्ती आवश्यक नसून फक्र्त ‘माना-’ ऐवजी ‘नाना-’ वािले की पुरे आहण त्याने अथव समजण्यास

सोपे जार्ते. त्या समासार्त हस्र्तहलहखर्तार्तील मूळ ‘-गर्त-’च्या ऐवजी सुंपादकाुंनी ‘-शर्त-’ पाठ स्वीकारला

आहे . ही दु रुस्र्ती मुळीि आवश्यक नाही. ह्या शब्दानुंर्तर मूळार्त ‘हवशेहषर्तालोहकनीर्तगेय-’ असा पाठ आहे .
त्याहठकाणी सुंपादकाुंनी ‘-हवशेहषर्ता लौहककगीर्तगेय-’ असा पाठ पसुंर्त केला आहे . र्तो न स्वीकारर्ता वरील

भाषाुंर्तरार्त फक्र्त ‘र्त’ िा लोप आवश्यक मानला आहे . पुढे मूळार्तील ‘-मालाभ्याुं हवशेषाश्रयात्’ च्या ऐवजी
‘मालाभ्यासहवशेषाश्रयत्वात्’ असा पाठ सुंपादकाुंनी स्वीकृर्त केला आहे . र्तसे करण्यािीही आवश्यकर्ता

नाही. मूळार्तील ‘सामाहजका अहप’ च्या हठकाणी ‘सामाहजकानहप’ व ‘िाननुमाना-’ च्या हठकाणी

‘िानु माना-’ ह्या त्याुंनी केले लया दु रुस्त्या स्वीकारणे आवश्यक आहे . पण पुढे ‘-स्वात्माश्रय-’ च्या ऐवजी ‘स्वात्मान्याश्रय-’ ही दु रुस्र्ती अनावश्यक आहे . शेवटी ‘षड्जहानाहद-’ च्या जागी त्याुंनी ‘र्तज्जहानाहद-’ असा
पाठ सुिहवला आहे . त्याऐवजी ‘अहभषङ्गहानाहद-’ असा पाठ सुिवून भाषाुंर्तर केले आहे .

‘एकहित्तवृहत्तः’ म्हणजे वर हनदर्मशर्त केले ली नायकािी एक हित्तवृहत्त असा अथव आहे . मागील

पहरच्छे दार्त नायकािी ही स्थायी स्वरूपािी हित्तवृत्ती म्हणजे नाट्य हे साुंहगर्तलयावर आर्ता या पहरच्छे दार्त

त्या हित्तवृत्तीिी पहरणर्ती रसार्त कशी होर्ते र्ते दाखहवले आहे . ह्या एकहित्तवृत्तीच्या वणवनपर अनेक

हवशेषणात्मक पदसमूह योहजले आहे र्त. ‘स्व’ म्हणजे स्वर्तः नायकाच्या आहण ‘परकीय’ म्हणजे नाटकार्तील

इर्तर पात्राुंच्या. ‘नाना’ म्हणजे हवहवध प्रकारच्या; हा शब्द दु सऱ्या अनुंर्त हित्तवृत्तींना समपवकपणे लावर्ता

येर्तो. ‘-स्वपरहमहर्त प्रर्तीयमान-’ ह्या सुंपादकाुंनी सुिहवले लया पाठाला येथे अवकाश नाही. या हठकाणी स्व,
पर हे नायकाच्या दृष्टीनेि समजणे शक्य असलयामुळे इर्तर अनन्र्त हित्तवृत्ती त्याला ह्या दृष्टीने प्रर्तीयमान

होर्त असर्तार्त अशी कलपना अहभप्रेर्त असणे असुंभाव्य आहे . ह्या समासार्त ‘अनन्र्त’ हे हवशेषण हित्तवृत्तींना
अगोदरि लावले ले असलयाकारणाने ‘गर्त’ च्या जागी ‘शर्त’ असा बदल करण्यािी गरज नाही. हशवाय

‘गर्त’ शब्द आवश्यक आहे . हित्तवृत्तींच्या ‘हठकाणी असले लया’ या अथी ‘गर्त’ हे ‘हवशेहषर्ता’ िे हवशेषण
म्हणून वापरले आहे . ‘-हवशेहषर्तालोहकनी’ – वैहशष्ट्ट्ये पहाणारी असा शब्दशः अथव करर्ता येर्तो. पहाणारी
म्हणजे त्या इर्तर हित्तवृत्तींना प्रभाहवर्त करून त्याुंना आपलयार्त सामावून घेणारी असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो.

आलोक म्हणजे प्रकाश असाही अथव आहे . त्या अनुरोधाने ‘इर्तर हित्तवृत्तींच्या वैहशष्ट्ट्यावर प्रकाश
टाकणारी’ असा अथवही करर्ता येण्यासारखा आहे . उदाहरणाथव, नायकािी ‘रहर्त’ ही एक हित्तवृत्ती मानली
र्तर त्याच्या स्वर्तःच्या व नाहयकादी इर्तर पात्राुंच्या ज्या दु सऱ्या अनेक हित्तवृत्तींिे गौण रूपाने दशवन घडर्ते

त्या हित्तवृत्ती प्रधान रहर्तरूप हित्तवृत्तीच्या अुंगभूर्त असर्तार्त हकवा हर्तच्यामुळे प्रकाशमान होर्तार्त अशा

प्रकारिा अथव ह्या विनाुंर्तून काढर्ता येईल. पण ह्या विनाुंिा अथव लावणे कठीण आहे म्हणून ‘-हवशेहषर्ता’
येथे समासािा अुंर्त करून ‘लौहककगीर्तगेय-’ अशी नवीन समासािी सुरुवार्त करणे आवश्यक नाही.
‘लौहकक’ शब्दािे येथे काही स्वारस्य नाही. आहण गीर्त शब्द या समासार्त पुढे आले ला असलयामुळे त्यािी

अगोदर पुनरुक्र्ती केले ली असणे शक्य नाही. हा समास ‘-गुणा’ येथे सुंपहवणे शक्य नाही हे पुढे हदसून

येईलि. र्ते व्हा मूळार्तील ‘-लोहकनीर्त’ मधील र्त गाळणे अहधक उहिर्त होईल. फार र्तर ‘-लोहकनीव (लोहकनी + इव)’ असे वािर्ता येईल. ‘गेयपदाहदलास्याङ्गदशकोपजीवन’ – एका मोठ्या समासार्त अन्र्तभूर्त
व

झाले ले हे विन ‘-काव्य-’ शब्दािे हवशेषण आहे . लास्यािी दहा अुंगे सववस्वी नाटकरूप काव्यावर अवलुं बून
असर्तार्त, त्याुंना इर्तरत्र स्थान नसर्ते . त्याच्यावर त्याुंिे ‘उपजीवन’ असर्ते . लास्य म्हणजे स्त्रीने केले ले नृत्य.

र्ते हर्तच्या अवस्थेला अनुसरून दहा प्रकारिे असर्ते . गेयपुंद, स्स्थर्तपाठ्य, आसीन इत्यादी दहा

लास्यप्रकाराुंिा हनदे श व त्याुंच्या व्याख्या पुढे एकोणहवसाव्या अध्यायार्त (१९·११९-१३५) हदलया आहे र्त.

‘स्वीकृर्तलक्षणगुणालङ्कारगीर्तार्तोद्याहदसम्यक्सुन्दरीभूर्त’ हे ‘काव्य’ िे दु सरे हवशेषण. लक्षण, गुण व

अलङ्कार ह्या काव्याला आवश्यक असले लया र्तीन गोष्टींिे वणवन भरर्ताने इर्तरत्र केले आहे . हवभूषण,

अक्षरसुंहहर्त, शोभा, अहभमान, गुणकीर्तवन, हे र्तु, आख्यान, सुंशय इत्यादी एकुंदर छत्तीस लक्षणे (१६·१३९), उपमा, दीपक, रूपक आहण यमक हे िार अलङ्कार (१६·४०-८६) आहण श्लेष, प्रसाद, समर्ता, माधुयव
इत्यादी दहा गुण (१६·९६-११२) नाट्यशास्त्रार्त काव्याच्या सुंबध
ुं ार्त वर्मणले आहे र्त. र्तेि येथे अहभप्रेर्त आहे र्त

यार्त शुंका नाही. यावरून हे स्पष्ट आहे की ‘-गुणा’ येथे समास र्तोडू न र्ते वढाि अुंश ‘एकहित्तवृहत्तः’ िे

हवशेषण मानर्ता येणार नाही. ‘स्वीकृर्त’ म्हणजे कवीने आपलया काव्यार्त उपयोहजण्यासाठी हनवडले ले . हे

लक्षण, गुण व अलुं कार याुंिे हवशेषण आहे . ‘-सम्यक्सुन्दरीभूर्त-’ यार्तील सम्यक् शब्द हर्तर्तकासा समपवक

नाही. मूळिा शब्द सम्पद असून त्यािे हे भ्रष्ट रूप असण्यािी शक्यर्ता आहे . लक्षणादी सवव गोष्टींिी सुंपद –
सुंपन्नर्ता – असलयामुळे सुन्दर झाले ले काव्य हा अथव अहधक हृद्य वाटर्तो. पण सम्यक् शब्दानेही अथवबोध

होर्त असलयामुळे र्तो बदलला नाही. ‘काव्यमहहमप्रयोगमालाभ्याुं हवशेषाश्रयात् प्रच्याहवर्ता’ हे ‘एकहित्तवृहत्तः’
िे वणवन असून त्यार्त त्या हित्तवृत्तीर्त झाले ला बदल हनर्मदष्ट केला आहे . ही हित्तवृत्ती हर्तिा जो हवहशष्ट
आश्रय नायक त्यापासून प्रच्युर्त होर्ते म्हणजे जरी नायकाच्या हठकाणी रहर्त इत्यादी हित्तवृत्ती हवद्यमान
असलया र्तरी त्याुंिे अस्स्र्तत्व केवळ नायकाच्याि हठकाणी राहार्त नसून त्याुंिे इर्तरत्रही वास्र्तव्य होर्ते.

यालाि साधारणीकरणािी प्रहक्रया म्हणर्तार्त. ही प्रहक्रया दोन गोष्टींनी घडू न येर्ते; एक, काव्यािा महहमा
आहण दु सरी प्रयोगाुंिी माला अथवा गुुंफण. हस्र्तहलहखर्तार्तील मूळ पाठािा असा सरळ अथव हनष्ट्पन्न होर्त

असलयाने त्यार्त ‘-मालाभ्यासहवशेषाश्रयत्वात्’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक नाही. हर्तच्यार्तून सरळ अथवबोधही
होर्त नाही. ‘स्वात्मसद्भावेन’ म्हणजे साधारणीभूर्त झाले ली हित्तवृत्ती (उदा॰ रहर्त) आर्ता सामाहजकाुंच्या

म्हणजे प्रेक्षकाुंच्या हठकाणी वास करीर्त असलयामुळे. ‘र्तादात्म्यादे व’ म्हणजे नटािी मूळ हित्तवृत्ती आहण
साधारणीकरणामुळे

प्रेक्षकाुंर्त

स्फुहरर्त

झाले ली

हित्तवृत्ती

ह्या

एकि

असलयामुळे.

‘लौहककहित्तवृहत्तहवलक्षणर्तया हनभासमाना’ - हे वणवन आर्ता प्रेक्षकाुंच्या हित्तवृत्तीला अनु लक्षून केले आहे .

‘आगम’ म्हणजे शब्दप्रमाण, प्रधानर्तया वेद. ‘योहगप्रत्यक्ष’ – ‘इस्न्द्रयाथवसहनकषं’ न होर्ताही योग्याुंना
साक्षात् ज्ञान होर्ते . ‘करण’ म्हणजे ज्ञानसाधन. अनु मान, आगम व योहगप्रत्यक्ष या ज्ञानसाधनाुंनी उत्पन्न
होणारी लौहकक हित्तवृत्ती, हर्तच्याहू न हभन्न अशी ही प्रेक्षकाुंिी हित्तवृत्ती भासमान होर्ते असा एकुंदर अथव.

‘र्तटस्थप्रमार्तृप्रमेयपरकीय’ हे लौहकक हित्तवृत्तीिे वणवन आहे . त्यार्त र्तटस्थर्ता असर्ते , प्रमार्तृ व प्रमे य असा
सुंबुंध असर्तो आहण र्ती दु सऱ्या कशाहवषयी र्तरी असर्ते . हा हविार अहभनवगुप्र्ताने रससूत्रावरील टीकेच्या

शेवटच्या भागार्त अहधक हवस्र्ताराने माुंडला आहे . र्ते थे या हविारािी हवशेष फोड करर्ता येईल.

‘पहरहमर्तस्वात्माश्रयर्ताहनभासनाहवरहात्’ – ही हित्तवृत्ती (उदा॰ रहर्त) साधारणीभूर्त असलयामुळे कोणाही
प्रेक्षकाच्या एकट्याच्या आत्म्याच्या आश्रयाने स्फुहरर्त होर्ते असे म्हणर्ता येणार नाही. ‘पहरहमर्त’ िा सुंबध
ुं

‘आश्रय’ शी आहे . ह्या विनार्त ‘-स्वात्मान्याश्रयर्ता-’ असा पाठ मुळीि आवश्यक नाही. ‘अन्य’ िी काहीि

सुंगर्ती लावर्ता येर्त नाही. ‘षड्जहानाहद-’ या भ्रष्ट पाठाऐवजी सुिहवले ला ‘र्तज्जहानाहद-’ पाठ समपवक
वाटर्त नाही. अगोदरच्या समासार्त रहर्त व शोक या दोहोंिा हनदे श आहे . ह्या विनार्त त्या दोहोंच्यामुळे
उत्पन्न होणाऱ्या हित्तवृत्तीिा हनदे श अपेहक्षर्त आहे . ‘हान’ ही शोकाने उत्पन्न होणारी हित्तवृत्ती योग्य प्रकारे

हनर्मदष्ट आहे ; पण रर्तीने उत्पन्न होणाऱ्या हित्तवृत्तीिा हनदे श ‘र्तज्ज’ मध्ये सापडणे शक्य नाही. आहण र्तज्ज
मधील ‘र्तत्’ ने रहर्तशोकाुंिा हनदे श होर्त असलयामुळे ‘हान’ रहर्त व शोक ह्या दोहोंनी उत्पन्न होर्ते असे

समजावे लागेल. पण रर्तीनेही ‘हान’ उत्पन्न होर्ते ही कलपना असुंभाव्य आहे . पुढे रससूत्रावरील टीकेिा

समारोप करर्ताना रर्तीिा एखादा हवहशष्ट हवषय नसर्तो यािे कारण म्हणून र्तसे झालयास अजवन, अहभषङ्ग

इत्यादी उत्पन्न होण्यािा सुंभव हनर्मदष्ट केला आहे . र्ते थील ‘अहभषङ्ग’ शब्द येथे ही वापरला होर्ता, र्तो भ्रष्ट

होनन त्यािा ‘अहभ’ अुंश लु प्र्त झाला व उरले लया ‘षङ्ग’ िे ‘षड्ज’ झाले असे हदसर्ते . म्हणून ‘अहभषङ्ग’
युक्र्त पाठ घेनन आसक्र्ती असा त्या शब्दािा अथव केला आहे . ‘यस्य व्युत्पहत्तः फलम्’ – यस्य म्हणजे
रसरूपी नाट्यािे फल व्युत्पहत्त होय. काव्यािे प्रीहर्तसहहर्त व्युत्पहत्त असे प्रयोजन साुंहगर्तले आहे . त्यािा हा

हनदे श आहे . व्युत्पत्ती म्हणजे प्रेक्षकाुंना होणारा बोध अथवा उपदे श. व्युत्पहत्त म्हणजे उत्पहत्त (रसािी) असे

समजर्ता येण्यासारखे नाही. ‘र्तथा ि इ॰’ – पुढे रसािे हववेिन प्रथम का केले आहे , यािे कारण साुंगर्ताना

भरर्ताने ‘न हह रसादृर्ते कहिदथवः प्रवर्तवर्ते’ असे म्हटले आहे . र्ते थे रस शब्द एकविनार्त वापरला आहे . रस

आठ हकवा नन असर्ता त्याच्या एकविनार्तील हनदे शािी उपपत्ती अशी की रसरूप नाट्यािे फल जे
व्युत्पहत्त र्ते सववत्र एकरूपि असर्ते असा अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय आहे .
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आहण म्हणून (नाट्यार्त) मुख्य असले लया वहरष्ठ रसापासून (हभन्न), स्फोटवादी दृष्टीर्तलयाप्रमाणे

असत्य असले ले

हकवा ‘अस्न्वर्ताहभधान’ दृष्टीर्तलयाप्रमाणे उपायस्वरूप व सत्य असले ले

हकवा

‘अहभहहर्तान्वय’ दृष्टीर्तलयाप्रमाणे त्याच्याशी समुदायरूप असले ले दु सरे रस (नाट्याच्या) भागाुंर्त प्रहवष्ट

हदसणारे हनरूहपर्त केले आहे र्त. म्हणून पुढे ‘काव्याच्या अथांना (म्हणजे रसाुंना) भाहवर्त करर्तार्त’ असे
साुंगणार आहे र्त.

म्हणून प्रथम रस (साुंहगर्तले आहे र्त.) आहण र्ते नन आहे र्त. पण शान्र्तरस न मानणारे त्या हठकाणी

‘अष्टौ (आठ)’ असा पाठ स्वीकारर्तार्त.

या पहरच्छे दार्त नाटकार्तील प्रधान रस आहण त्यािे अुंगभूर्त असणारे गौण रस याुंच्या सुंबध
ुं ािे

हदग्दशवन हभन्न शास्त्राुंर्तील हसद्धाुंर्ताुंच्या अनु रोधाने केले आहे . यार्त मूळार्तील ‘भागाहभहनवेश-’ च्या जागी

सुंपादकाुंनी ‘भावाहभहनवेश-’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . र्ती आवश्यक नाही. ‘महारसात्’ यािा सुंबध
ुं
‘रसान्र्तराहण’ याच्याशी आहे असे म्हणर्ता येईल. प्रधान रसापेक्षा दु सरे रस असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो.

‘महारसात्’ नुंर्तर ‘हभन्नाहन’ या अथािे पद अध्याहृर्त धरले र्तर अथव अहधक स्पष्ट होईल. ‘स्फोटदृशीव
असत्याहन वा’ – स्फोटदृश् व नुंर्तरिे यासारखे शब्द याुंर्तील ‘दृश्’ शब्द दृहष्ट म्हणजे हसद्धाुंर्त हकवा वाद या
अथी वापरले ला हदसर्तो. स्फोटदृहश म्हणजे स्फोटहसद्धाुंर्तार्त. हा हसद्धान्र्त वैयाकरणाुंिा आहे . ध्वहनरूप
शब्द उच्चारण होर्ताि नष्ट होर्त असलयाकारणाने अथवबोध होण्यासाठी त्या ध्वनीने व्यक्र्त केले जाणारे

हनत्यस्वरूपािे स्फोट मानणे आवश्यक आहे असे त्याुंिे म्हणणे आहे . स्फोट हनत्य म्हणून र्तोि सत्य आहण
त्याला व्यक्र्त करणारा ध्वहनरूप शब्द अहनत्य म्हणून असत्य असे मानले आहे . प्रस्र्तुर्त हववेिनार्त या
दृष्टान्र्तािी उपपत्ती अशी : ज्याप्रमाणे ध्वहन असत्य असूनही हनत्य असले लया स्फोटािी अहभव्यक्र्ती करर्तो

त्याप्रमाणे अुंगभूर्त गौण रस प्रधान रसािा आहवष्ट्कार करर्तार्त. हा दृष्टान्र्त हवशेष समपवक आहे असे म्हणर्ता

येण्यासारखे नाही. गौणरस व्यञ्जक आहण प्रधानरस व्यङ्ग्य असे मानणे कठीण आहे . ‘अस्न्वर्ताहभधानदृहश’
– हा हसद्धान्र्त प्राभाकर मीमाुंसकाुंिा आहे . सवव मीमाुंसकाुंच्या मर्ते शब्द हनत्य आहे . पण वाक्यार्तील शब्द
अथवबोध कसा करून दे र्तार्त यासुंबध
ुं ार्त त्याुंच्यार्त दोन हभन्न मर्ते प्रिहलर्त आहे र्त. प्रभाकराच्या मर्ताप्रमाणे

वाक्यार्तील शब्दाुंिा अथव अस्न्वर्त स्वरूपार्ति – म्हणजे वाक्यार्तील इर्तर शब्दाुंच्या अथाशी सुंबद्ध असाि –
प्रकट होर्तो; प्रत्येक शब्दािा अथव इर्तरहनरपेक्ष असा स्वर्तुंत्रपणे प्रकट होर्त नाही. अस्न्वर्त असले लया अथांिे
अहभधान होर्ते असा हा हसद्धान्र्त आहे , म्हणून त्याला अस्न्वर्ताहभधानवाद म्हणर्तार्त. यार्त शब्द हकवा शब्दाुंिे
अस्न्वर्त अथव वाक्यािा अथव अहभव्यक्र्त करण्याच्या कामी उपायरूप असर्तार्त. या दृष्टान्र्तावरून प्रस्र्तुर्त

प्रकरणी असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की ज्याप्रमाणे हनत्य (म्हणजे सत्य) असले ले शब्द वाक्याथािा बोध
होण्याच्या कामी उपायभूर्त ठरर्तार्त त्याप्रमाणे गौण रस प्रधान रसाच्या आहवष्ट्काराला उपायभूर्त होर्तार्त. हा

दृष्टान्र्तही हवशेष समपवक नाही. ‘अहभहहर्तान्वयदृहश’ – प्रहसद्ध मीमाुंसक कुमाहरलभट्टाने पुरस्काहरले लया
अहभहहर्तान्वयवादाप्रमाणे वाक्यार्तील प्रत्येक शब्दाच्या अथािा स्वर्तुंत्रपणे बोध झालयावर मगि त्या अथांिा
अन्वय होनन वाक्याथवबोध होर्तो. शब्दाुंच्या (हकवा त्याुंच्या अथांच्या) समुदायामुळे वाक्यािा अथव समजर्तो.

प्रस्र्तुर्त प्रकरणी यावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की शब्दसमुदायाने अथवा शब्दाुंच्या अथांच्या समुदायाने जसा
वाक्याथव अवगर्त होर्तो र्तसा गौणरसाुंच्या समुदायाने प्रधानरस आहवष्ट्कृर्त होर्तो. ‘र्तत्समुदायरूपाहण’ यार्तील

‘र्तत्’ िे काही प्रयोजन हदसर्त नाही. ‘र्तत्’ ने प्रधान रसािा हनदे श होर्तो. पण त्यािा ‘समवाय’ म्हणजे गौण
रस हे अथवहीन आहे . त्याुंिा समुदाय म्हणजे प्रधान रस असा अथव अहभप्रेर्त आहे . हा दृष्टान्र्त सुद्धा समपवक
वाटर्त नाही. ‘भागाहभहनवेशदृष्टाहन रूप्यन्र्ते ’ – भाग म्हणजे नाटकाुंिे हनरहनराळे भाग. एक गौण रस एका
भागार्त, दु सरा दु सऱ्या भागार्त अशा प्रकारे आहवष्ट्कृर्त होणारे . ‘रूप्यन्र्ते’ यािा अथव ‘रूपकार्त आहवष्ट्कृर्त केले

जार्तार्त’ असा अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘भाग’च्या जागी ‘भाव’ पाठ स्वीकायव नाही. अहभनवगुप्र्ताने

पुढे एके हठकाणी मुख्य रसािे रूपकाच्या भागाुंर्त (गौण रसरूप) हवभाग होर्तार्त असे म्हटले आहे —‘एक
एव र्तावत्परमाथवर्तो रसः सूत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रहर्तभाहर्त, र्तस्यैव पुनभागदृशा हवभागः (६·३१ नुंर्तर गद्य)
।’ त्या हवधानाशी ‘भागाहभ-’ पाठ सुसुंगर्त आहे . ‘र्तद्वक्ष्यर्ते ’ – ‘वक्ष्यन्र्ते’ हा पाठ अथार्ति बरोबर नाही.
‘वक्ष्यर्ते’ हकवा ‘वक्ष्यहर्त’ आवश्यक आहे . ‘काव्याथान् भावयन्र्तीहर्त’ – सार्तव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी भरर्ताने

भावाुंिे याप्रमाणे वणवन केले आहे –‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् काव्याथान् भावयन्र्तीहर्त भावाः ।’ त्यार्तील
‘काव्याथान्’ यािा ‘रसान्’ असा अथव अहभनवगुप्र्ताने केला आहे . त्या हवधानािा येथे हनदे श करण्यािे

कारण असे हदसर्ते की भाव हे अनेक रसाुंना (रसान्) आहवष्ट्कृर्त करर्तार्त, म्हणजे प्रधान रसािे हवभागरूप
दु सरे गौण रस असर्तार्त ह्या येथील हवधानाला पुहष्ट हमळर्ते . अहभनवगुप्र्ताने ये थे हदले ले दृष्टान्र्त गौण
रसाुंपेक्षा भावाुंना अहधक लागू पडण्यासारखे वाटर्तार्त. ध्वनीप्रमाणे भाव व्युंजक आहण स्फोटाप्रमाणे रस

व्युंग्य असे म्हणर्ता येईल. रसाच्या आहवष्ट्काराला आवश्यक उपाय म्हणून भावाुंिा हनदे श करर्ता येईल हकवा
भावाुंच्या समुदायाने रसाहवष्ट्कार होर्तो असेही म्हणर्ता येईल.

‘र्ते ि नव’ – हे अहभनवगुप्र्तािे मर्त आहे . त्याने भरर्ताच्या श्लोकार्त ‘बीभत्साद्भर्त
ु शान्र्ताि नव

नाट्यरसाः स्मृर्ताः’ हा पाठ स्वीकारले ला हदसर्तो. हा पाठ काही थोड्या हस्र्तहलहखर्ताुंर्तही आढळर्तो. पण
र्तो मूळ नाट्यशास्त्रािा नाही हे हनहिर्त.
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त्याुंमध्ये काम सवव प्राहणजार्ताुंमध्ये सुलभ असलयाकारणाने अत्यन्र्त पहरहिर्त असलयामुळे सवांना

प्रीहर्तकर असर्तो म्हणून प्रथम शृग
ुं ार रस साुंहगर्तला आहे . त्याच्या पाठोपाठ येणारा हास्य रस (त्यानुंर्तर
साुंहगर्तला आहे ). हनरपेक्ष भाव असलयामुळे त्याच्या हवपरीर्त असा करुण रस त्यानुंर्तर. नुंर्तर त्याला

हनहमत्तभूर्त असले ला रौद्र रस. त्याच्यार्त अथव प्रधान असर्तो. काम आहण अथव याुंिे मूळ धमव असलयामुळे

नुंर्तर वीर रस, कारण र्तो धमवप्रधान आहे . भीर्ताुंना अभयप्रदान करणे हे त्यािे सार होय म्हणून त्यानुंर्तर
भयानक रस. त्यािे जे हवभाव र्ते समान असण्यािी सुंभावना असलयामुळे नुंर्तर बीभत्स रस. असा हा इर्तका

वीयव रसाने सूहिर्त झाले ला अुंश. वीर रसाच्या अुंर्ती अद्भर्त
ु रस फलस्वरूप हनष्ट्पन्न होर्तो म्हणून त्यानुंर्तर
त्यािा हनदे श (केला आहे ). त्याप्रमाणे पुढे असे साुंहगर्तले आहे की (नाटकाच्या) शेवटी नेहमी अद्भर्त
ु
रसािी योजना करावी. त्यानुंर्तर (धमव, अथव व काम ह्या) हत्रवगािा साधक जो प्रवृहत्तरूप धमव त्याहू न

हवपरीर्त अशा हनवृहत्तरूप धमाच्या स्वरूपािा (आहण) मोक्षरूप फल असले ला शान्र्त रस. त्या सुंबध
ुं ार्त
स्वर्तःच्या आत्म्याशी एकरूप होनन रसास्वाद घेर्तला जार्तो असे म्हटले आहे .

हा पहरच्छे द हे मिन्द्राने आपलया काव्यानु शासनार्तील (२·२ ह्या) सूत्राच्या अलुं कारिूडामहण

नावाच्या वृत्तीर्त शब्दशः उद्धर्त
ृ केला आहे . त्यामुळे दोन हठकाणी पाठ सुधारून घेण्यास मदर्त झाली आहे .
मूळार्तील

‘अमषवप्रधानः’

च्या

जागी

‘अथवप्रधानः’

आहण

‘इर्तीयद्वीरे णाहक्षप्र्तम्’ हे पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तले आहे र्त.

‘इहर्त

।

यद्वीरेणाहक्षप्र्तम्’

च्या

जागी

‘हनरपेक्षभावत्वात् र्तहद्वपरीर्तः’– यार्तील ‘र्तत्’ ने शृग
ुं ारािा हनदे श अहभप्रेर्त आहे . (हवप्रलम्भ)

शृग
ुं ारार्त मीलनािी अपेक्षा अथवा आशा असर्ते , या उलट करुणार्त अशा र्तऱ्हे िी आशा अथवा अपेक्षा नसर्ते.

दोहोमधील हा फरक पुढे हवप्रलम्भ शृङ्गाराच्या हववेिनार्त स्पष्ट केला आहे . ‘र्तहन्नहमत्तुं रौद्रः’ – म्हणजे

रौद्ररस पुष्ट्कळ वेळा करुणरसाला कारणीभूर्त होर्तो. रौद्ररसािा आहवष्ट्कार र्ताडन, पीडन, वध इत्यादी

कमांनी होर्तो आहण त्यामुळे करुणाच्या हनष्ट्पत्तीला अवकाश प्राप्र्त होर्तो. नाट्यशास्त्रार्त पुढे ‘रौद्रस्यैव ि
यत्कमव स ज्ञेयः करुणो रसः (६·३३)’ असे म्हटले आहे .

‘स िाथवप्रधानः’ – मूळार्तील ‘अमषवप्रधानः’ हे हवशेषण रौद्राला हवशेष अथाने लागू होण्यासारखे

नाही. त्यािा स्थायी भाव क्रोध आहे आहण त्याच्या अनेक व्यहभिाहरभावाुंमध्ये अमषव हा केवळ एक

व्यहभिाहरभाव म्हणून हनर्मदष्ट आहे . दु सरे असे की या पहरच्छे दार्त अहभनवगुप्र्ताने आठही रसाुंिा धमव , अथव व
काम या हत्रवगापैकी एकाशी सुंबुंध प्रस्थाहपर्त करण्यािा प्रयत्न केला आहे . पहहले र्तीन रस कामाशी सुंबद्ध
(करुण हवपरीर्तपणे हकवा अभावसूिकर्ते ने) असले ले दाखहवले आहे र्त. पुढे वीरािा व त्याच्या अनु षुंगाने

बाकीच्या इर्तर रसाुंिा धमाशी सुंबुंध जोडला आहे . र्ते व्हा रौद्रािा अथाशी सुंबध
ुं जोडले ला असणे स्वाभाहवक

आहे . म्हणून काव्यानु शासनार्तील पाठ स्वीकारणे आवश्यक वाटर्ते . ‘र्तहद्वभावसाधारण्यसुंभावनात्’ म्हणजे
भयानक रसािे जे हवभाव–हवकृर्तरवसत्त्वदशवन, हशवोलू कत्रास आदी–र्ते बीभत्साला ही समान असण्यािी
शक्यर्ता असलयामुळे. ‘इर्तीयद्वीरे णाहक्षप्र्तम्’ – इहर्त + इयत् असे शब्द अहभप्रेर्त आहे र्त. म्हणजे भयानक
आहण बीभत्स हे एवढे दोन रस वीररसाने आहक्षप्र्त म्हणजे सूहिर्त होर्तार्त. व वीररसामाफवर्त त्याुंिाही धमाशी

सुंबुंध पोिर्तो. आहण वीरािा फलरूप शेवट अद्भर्त
ु ाने होर्तो म्हणून अद्भर्त
ु रस सुद्धा र्तद्द्वारा धमाशी सुंबद्ध
होर्तो. वीराच्या अुंर्ती अद्भुर्त या हवधानाच्या समथवनाथव नाट्यशास्त्रार्तील जे विन उध्दृर्त केले आहे र्ते असे :
‘हनववहणे कर्तवव्यो हनत्युं हह रसोऽद्भुर्तस्र्तज्ज्ञैः । (१८·४३)’. र्ते केवळ वीररसप्रधान नाटकाला अनुलक्षून
केले ले नाही. हकबहु ना ह्या रसाुंिा हत्रवगाशी सुंबुंध प्रस्थाहपर्त करण्यािा अहभनवगुप्र्तािा हा प्रयत्न यशस्वी
झाला आहे असे म्हणर्ता येर्त नाही. रौद्र आहण अथव, बीभत्स आहण धमव यार्त काही हवशेष सुंबध
ुं आहे हे

पटण्यासारखे नाही. ‘स्वात्मावेशन
े रसिववणा’– म्हणजे स्वर्तःच्या आत्म्याच्या साक्षात्कारामुळे होणारी
आनुंदािी अनु भहू र्त हाि शान्र्तरसािा आस्वाद होय. अहभनवगुप्र्ताला भरर्ताच्या श्लोकार्त शान्र्तरसािा हनदे श
असले ला पाठि अहभप्रेर्त होर्ता हे उघड आहे .

एते ह्यिौ रस िः प्रोक्त द्र हणे
प श्च भ

न् क्ष्

स्थ

ह त्

।

सांच रसत्त् ज न् ॥ १६ ॥

साुंगर्तो.

महामना ब्रह्मदे वानेि हे आठ रस साुंहगर्तले आहे र्त. आर्ता मी स्थायी, सुंिारी आहण साहत्त्वक भाव

ह्या श्लोकावर अहभनवगुप्र्तािी टीका नाही. र्ते व्हा र्तो अहभनवगुप्र्ताच्या कालानुंर्तर नाट्यशास्त्रार्त

प्रहक्षप्र्त झाला असे हदसर्ते . श्लोकार्त असले ले हवधान येथे करण्यािी काहीही आवश्यकर्ता नाही. पण
नाट्यशास्त्राच्या सवव हस्र्तहलहखर्ताुंर्त हा श्लोक हवद्यमान आहे .
र तहासश्च शोकश्च
जगप्स

आहे र्त.

श्चे त स्थ

भ

िः प्रकीर्चतत िः ॥ १७ ॥

रहर्त, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जु गुप्सा आहण हवस्मय हे स्थाहयभाव म्हणून साुंहगर्तले गेले

स च
ति

स्

ोधोत्स हौ भ ां तथ ।

भ

शि भ

दबल द त भ
द्य हरणां शक्

कै श्चत्प ठतिः । उत्स ह ए स्

क्तव् िः । तिं
त स्थ

उ द्दि िः । तिं श न्तस्

द चत्त ृत्तिःे क े थ टस्
स्थ ी

स्

श

स्थ ीत् न् े । जगप्से त के चत् । स थ इत् ेके । तत्त् ञ जो

स्थ ी, एतदथथ े ोभ ध ोपजी त् ख् प
ोक्ते त् परे । अत ए स्थ

ञ तलौ ककरत्

ङ्गलभूतोऽप् सौ पू ं

एते त व् भच रणोऽ प भ व्न्त । एतच्च ग्रे

र्चदिो, स्थ
त ष्ट्

इत
ेदोऽस्

च सांख्

िः ।

आहण र्तो (रस) हवभाव आदींच्या साहाय्याने आहवष्ट्कृर्त होर्तो म्हणून आर्ता भाव साुंहगर्तले पाहहजेर्त.

त्याुंर्त लौहकक रहर्त वगैरे हित्तवृत्तींिे ज्याला ज्ञान नाही अशा कवीकडू न हकवा नटाकडू न त्या हवषयीच्या
हवहशष्ट हवभाव आदींिे हनदशवन होणे शक्य नाही म्हणून (प्रथम) स्थायींिा उल्लेख केला आहे . त्याुंर्त
शान्र्तरसािा स्थायी काहीजण (श्लोकार्त) ‘हवस्मयशमाः’ अशा पाठार्त समाहवष्ट करर्तार्त. दु सरे असे

म्हणर्तार्त की उत्साह हाि त्यािा स्थायी भाव. काही जण जु गुप्सा असे मानर्तार्त. सवव (आठ ही भाव
शान्र्तरसािे स्थायीभाव) आहे र्त असे कोणी मानर्तार्त. दु सरे कोणी म्हणर्तार्त की र्तत्त्वज्ञानाने उत्पन्न होणारा

हनवेद ह्या रसािा स्थायी. याि कारणासाठी (स्थाहयभाव व व्यहभिाहरभाव ह्या) दोघाुंिीही वैहशष्ट्ट्ये

(हनवेदार्त) हवद्यमान आहे र्त हे दाखहवण्याकहरर्ता अमुंगल–स्वरूप असला र्तरी त्यािा (व्यहभिाहरभावाुंर्त)
प्रथम हनदे श केला आहे , आहण स्थायींच्या बाबर्तीर्त (मयाहदर्त करणारी) सुंख्या साुंहगर्तली नाही. म्हणूनि हे
स्थायी असले र्तरी व्यहभिारी सुद्धा होर्तार्त. ह्यािे आम्ही पुढे हवस्र्ताराने हववेिन करणार आहोर्त.
या

श्लोकावरील

टीकेर्त

‘पूवं

हनर्मदष्टः’

आहण

‘स्थाहयषु

ि’

ह्या

दोहोंच्या

मध्ये

‘व्यहभिाहरत्वाहभनयत्वोपजीवका इहर्त...साहत्त्वकाव’ एवढा भाग हस्र्तहलहखर्तार्त अहधक आढळर्तो. ‘इहर्त’
नुंर्तर त्रुहट आहे र्ते थे ‘र्तदनन्र्तरुं’ अशी पूर्मर्त करून सुंपादकाुंनी शेवटी ‘साहत्त्वकाः’ असा पाठ स्वीकारला र्ते

योग्य आहे . पण ‘व्यहभिाहरषु । अहभनयस्योपजीवका’ असा बदल करणे आवश्यक वाटर्त नाही. हे मध्येि
आले ले विन साहत्त्वकहवषयक श्लोकािा उपन्यास करणारे आहे हे उघड आहे . म्हणून र्ते येथे अस्थानी

आहे ; िुकीने खालच्या ओळीर्तील वरच्या ओळीर्त हलहहले गेलेले हदसर्ते . म्हणून येथून काढू न र्ते पुढे
बाहवसाव्या श्लोकाशी जोडले आहे .

शान्र्तरसािा स्थाहयभाव कोणर्ता याहवषयी अनेक हभन्न मर्ताुंिा हनदे श केला आहे यावरून भरर्ताने

जरी ह्या रसािी सववथा उपेक्षा केली असली र्तरी अहभनवगुप्र्ताच्या पूवीही त्याहवषयी बराि हविार झाला

होर्ता हे उघड आहे . ‘अर्त एव स्थाहयन एर्ते र्तु व्यहभिाहरणोऽहप भवस्न्र्त’– अर्त एव म्हणजे स्थायींच्या
सुंख्येवर मयादा न घार्तलयामुळे. जरी हनवेद हा शान्र्तािा स्थाहयभाव हे मर्त अहभनवगुप्र्ताने स्वीकारले ले

नाही र्तरी त्या मर्ताच्या पुष्ट्ट्यथव माुंडले ले ‘स्थाहयषु सुंख्या नोक्र्ता’ हे हवधान त्यालाही मान्य आहे ि. कारण
श्लोकार्त ‘अष्टौ हकवा नव’ असा सुंख्यावािक शब्द नाही. ‘एर्तत्’ म्हणजे शान्र्तरसािा स्थायी कोणर्ता ही
गोष्ट. ‘अग्रे’ म्हणजे ह्या अध्यायाच्या शेवटी.
ेदनल

शङ्क ख् स्तथ सू [घो

आलस् ां चै दै न् ां च चन्त

दिः श्र िः ।

- सूयामदश्रमाः]

ोहिः स् ृ तधृथ तिः ॥ १८ ॥

व्रीड चपलत ह थ आ ेगो जडत तथ ।
ग ो
सप्तां

द औत्सक् ां
बोधोऽ

श्च
थ प्

द्र पस् र ए च ॥ १९ ॥
हत्थ थोग्रत ।

त [घो व्याहधरथो] व् ा धस्तथोन् दस्तथ
िं सश्चै

तकथश्च

िं कस्त्रशद ी भ

ञे

रण

े च ॥ २० ॥

व् भच रणिः ।

िः स ख् त स्त

भतिः ॥ २१ ॥

हनवेद, ग्लाहन, शुंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दै न्य, हिन्र्ता, मोह, स्मृहर्त, धृहर्त, व्रीडा,

िपलर्ता, हषव, आवेग, जडर्ता, गवव, हवषाद, औत्सुक्य, हनद्रा, अपस्मार, स्वप्न, हवबोध, अमषव, अवहहत्थ,
उग्रर्ता, महर्त, व्याहध, उन्माद, मरण, त्रास, आहण हवर्तकव, हे व्यहभिारी भाव समजावेर्त. हे र्ते हर्तीस भाव
त्याुंच्या नावाुंनी हनर्मदष्ट केले गेले आहे र्त.
व् भच रण एत इत् भ तो

थं सांख् ोप द

।

हे इर्तकेि व्यहभिाहरभाव आहे र्त अशा रीर्तीने दोन्ही बाजूुंनी हनयमन करण्यासाठी (र्ते हर्तीस ही)

सुंख्या हनर्मदष्ट केली आहे .

‘उभयर्तः’ म्हणजे ह्याुंच्याहू न कमी हकवा ह्याुंच्याहू न जास्र्त या बाजूुंनी. यािाि अथव र्ते हर्तीसपेक्षा

कमी नाही हकवा जास्र्त नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी ‘त्रयहस्त्रशत्’ शब्द वापरला आहे .
स्तम्भिः स् ेदोऽथ रो ञ्चिः स् रभङ्गोऽथ ेपथिः ।
ै ण् थ श्र प्रल इत् िौ स त्त् क िः स् ृत िः ॥ २२ ॥

स्र्तम्भ, स्वेद, रोमाुंि, स्वरभुंग, वेपथु, वैवण्यव, अश्रु आहण प्रलय असे आठ साहत्त्वक भाव मानले

गेले आहे र्त.

व् भच रत्

भ

चोपजी न्ती त पृथग भ

त् ोपजी क इ त तद न्तरां स त्त् क िः । स त्त् क व् भच र ृत्त भ

ृत्तां

दभ् ो ग णत िः ।

व्यहभिाहरभाव आहण अहभनय या दोहोंिे उपजीवक आहे र्त म्हणून त्यानुंर्तर साहत्त्वक भाव

(साुंगर्तार्त). साहत्त्वक भाव व्यहभिाहरभावाुंिे िेहष्टर्त व अहभनयािे िेहष्टर्त ह्या दोहोंवर अवलुं बून असर्तार्त
म्हणून अहभनय इत्यादींहू न त्याुंिी पृथक्पणे गणना केली आहे .

पहहले वाक्य या श्लोकािा उपन्यास करणारे आहे . म्हणून र्ते सर्तराव्या श्लोकावरील टीकेर्तून

काढू न येथे आणले आहे . दु सऱ्या वाक्यािा अथव असा आहे की साहत्त्वक हे भावस्वरूप म्हणून

व्यहभिाहरभावाुंसमान आहे र्त. पण साहत्त्वक हा अहभनयािाही एक हवहशष्ट प्रकार आहे . म्हणून हे आठ

साहत्त्वक भाव व्यहभिाहरभावाुंहून अलग आहण साहत्त्वक अहभनयाहू नही अलग असे माुंडले आहे र्त. त्याुंिे
उभयहवध स्वरूप त्या दोहोंहू न पृथक्त्व दाखहवर्ते .

स्थाहयभाव, व्यहभिाहरभाव आहण साहत्त्वक भाव याुंिे हवस्र्तृर्त हववेिन सार्तव्या अध्यायार्त केले आहे .

र्ते थेि साहत्त्वक अहभनयािेही हववेिन आहे .
आङ गको
चत् रोऽ भ

चकश्चै ह्य ह िःथ स त्त् कस्तथ ।
ह्येते

ञे

ट्यसांश्र िः ॥ २३ ॥

आुंहगक, वाहिक, आहायव आहण साहत्त्वक असे हे नाट्याशी सुंहश्रर्त असले ले िार प्रकारिे अहभनय

समजावेर्त.

चत् र इ त आह स्थ
ट्यसांश्र
रसभ

प ध िःप्र तशी क
थ
कट दे िः प्रत् िबद्ध प ोगे ऽन्तरङ्गत् ां सूच त ।

इ त लोके त कद चन्न भ न्त् प, गृहीतत् त्;
न्तर भ

ट्ये त त ए

जी त

। अत ए

उ द्दि िः ।

िार सुंख्येिा हनदे श धनु ष्ट्य, पागोटे , मुकुट इत्यादी आहायव अहभनय सुद्धा साक्षात्कार घडहवण्यास

साहाय्यभूर्त होर्तो असे सुिहवर्तो. (अहभनय) नाट्यसुंश्रय आहे र्त यािा अथव (रोजच्या) लौहकक व्यवहारार्त

र्ते असर्तार्ति असे नाही, कारण र्ते गृहीर्त धरले जार्तार्त; परुंर्तु नाट्यार्त र्तर र्ते ि प्राणभूर्त असर्तार्त. म्हणूनि
रस आहण भाव याुंच्यानुंर्तर अहभनयाुंिा उल्लेख केला आहे .

मूळार्तील ‘भवत्यहप’ च्या ऐवजी ‘भवन्त्यहप’ असा पाठ स्वीकारून भाषाुंर्तर केले आहे . बहु विनान्र्ती

हक्रयापद आवश्यक आहे , कारण हे हवधान िारही प्रकारच्या अहभनयाुंच्या बाबर्तीर्त केले आहे , केवळ
आहायव अहभनयाच्या बाबर्तीर्ति नाही. ‘नाट्यसुंश्रयाः’ ह्या बहु विनी शब्दािे प्रयोजन साुंगण्यासाठी र्ते
हवधान केले आहे ; हशवाय ‘र्ते एव’ या नुंर्तरच्या बहु विनाने अगोदरच्या वाक्यार्तही बहु विन आवश्यक आहे

हे स्पष्ट होर्ते . ‘गृहीर्तत्वात्’ म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या अहभनयावािूनही अथवबोध होर्तो म्हणून. अनेक
प्रकारच्या आहङ्गक अहभनयािे वणवन आठ र्ते बारा या पाि अध्यायार्त केले आहे . वाहिक अहभनयािे वणवन

िौदा र्ते सर्तरा या अध्यायार्त केले आहे . त्याुंर्त छन्द, भाषा, पाठ्य इत्यादींिा हविार केला आहे . आहायव
अहभनयािे म्हणजे नाट्याला आवश्यक असले ले रथ-हवमानादी पदाथव व पात्राुंच्या समुहिर्त वेषभूषेिे हवहवध

प्रकार याुंिे वणवन एकहवसाव्या अध्यायार्त केले आहे . आहण साहत्त्वक अहभनयािा हविार सार्तव्या अध्यायार्त
साहत्त्वक भावाुंच्या वणवनाच्या प्रसुंगाने केला आहे .
लोकध ी

ट्यध ी ध [क

घो धमी र्तु.]

ी त ि धिः स् ृतिः ।

लोकधमी आहण नाट्यधमी असे दोन प्रकारिे धमी मानले आहे र्त.
अभ

श्च लौ ककां ध ं तन् ूल े तदपजी

ां स

कां

तथन्त इत् तस्तद न्तरां ध ी ।

आहण अहभनय लौहकक आिार-व्यवहार आहण त्याुंच्यार्तूनि हनमाण झाले ले व त्याुंच्यावर अवलुं बून

असणारे साुंकेहर्तक आिार-व्यवहार याुंच्याप्रमाणे होर्तार्त म्हणून त्या अहभनयाुंनुंर्तर धमीिा उल्लेख करर्तार्त.

लोकाुंच्या रोजच्या व्यवहारार्त ज्या प्रकारिे बोलणे , िालणे, अुंगहवक्षेप स्वाभाहवकपणे होर्तार्त त्या

प्रकाराुंना लोकधमी म्हणर्तार्त. या उलट नाट्याच्या सुंकेर्तानु सार जे याहू न हभन्न प्रकारिे आिार इत्यादी

होर्तार्त त्याला नाट्यधमी म्हणर्तार्त. ह्या दोहोंिे–हवशेषर्तः नाट्यधमीिे–वणंन र्ते राव्या अध्यायार्तील ७०–
८५ या श्लोकाुंर्त केले आहे . उदाहरणाथव–जनास्न्र्तक, आकाशभाहषर्त इत्यादी प्रकार नाट्यधमी होर्त.
लहलर्त अङ्गहारादींच्या साहाय्याने नािणे नाट्यधमी होय. पुरुषाने पुरुषासारखे न वागणे नाट्यधमी होय.

सवव नाट्यधमीिे मूळ लोकधमीर्ति आहे . पण र्ते बहु र्ताुंशी सुंकेर्ताने ठरहवले ले असर्ते . ‘सामहयकम्’ मधील
समय म्हणजे सुंकेर्त. अहभनय हा लौहकक धमव व नाट्यसुंकेर्त या दोहोंना अनु सरून होर्तो असे
अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे .

भ रती स त्त् ती चै कै शक् रभटी तथ ॥ २४ ॥
चतस्त्रो ृत्त ो ह्येत

स

ट्यां प्र त ष्ठत ।

भारर्ती, सात्त्वर्ती, कैहशकी आहण आरभटी ह्या िार वृत्ती होर्त, ज्याुंच्यावर नाट्य अहधहष्ठर्त आहे .
च भ
र करण

ोऽ भ े तव्

न्तरे ण स्ती त दशरूपक ोगि रे ण तदपक रण् ो ृत्त िः । िे तस्त्रिः पञ्चे त

चतस्त्र इत् क्त ।

ज्यािा अहभनय करावयािा र्ते असलयाहशवाय अहभनय असू शकर्त नाही म्हणून दहा रूपकाुंशी

असले लया योगाच्या द्वारा त्या अहभनयाला उपयोगी असणाऱ्या वृत्ती (आर्ता उल्लेहखलया आहे र्त). दोन, र्तीन,
पाि इत्यादींिे हनराकरण करण्यासाठी िार असे म्हटले आहे .

ह्या िार वृत्तींिी उत्पत्ती व त्याुंिे स्वरूप यासुंबध
ुं ी हववेिन हवसाव्या अध्यायार्त केले आहे . मधु आहण

कैटभ याुंच्याशी हवष्ट्णूच्या झाले लया युद्धाच्या प्रसुंगी ह्या िार वृत्तींिी उत्पत्ती हवष्ट्णूच्या हावभावादींपासून

झाली असे र्ते थे म्हटले आहे . भारर्ती वृत्ती वाक्यप्रधान, पुरुषप्रयोज्य, स्त्रीवर्मजर्त इत्यादी प्रकारिी असर्ते .

सात्त्वर्तीिे वणवन सत्त्वगुणाने युक्र्त, न्यायवृत्तसमस्न्वर्त, हषोत्कट, सुंहृर्तशोकभाव असे आहे . सुुंदर नेपर्थय

असले ली, नृत्तगीर्ताुंनी युक्र्त, स्त्रीसुंयुर्त, शृङ्गारप्रधान र्ती कैहशकी वृत्ती. आहण कपट, वुंिना, दुं भ,

अनृर्तविन इत्यादींनी युक्र्त र्ती आरभटी वृत्ती. ह्या वृत्तींना भरर्ताने काव्याच्या ‘मार्तृका’ म्हटले असून
प्रयोगसमयी त्याुंच्यापासून दहा रूपक हनघर्तार्त असे साुंहगर्तले आहे –
स े

े क व्

आभ् ो

ां

तृक

ृत्त िः स् ृत िः ।

िःसृतां ह्येतद्दशरूपां प्र ोगतिः ॥ १८·४ ॥

वृत्तींिे दशवन प्रयोगाच्या वेळी होर्ते आहण त्याुंना अनुलक्षून आहङ्गक, वाहिक इत्यादी अहभनय केला जार्तो.
त्या अनु रोधाने प्रस्र्तुर्त हठकाणी ‘यासु नाट्युं प्रहर्तहष्ठर्तम्’ असे भरर्ताने म्हटले आहे .
आ न्ती द िण त्
प ञ्च ल ध्

चे त

च तथ

[ िैवाधव-, घो

ञे

स्त प्र ृत्त िः ।

िैवोड्र-, ब िैवोढ्र-.]

चै ौड्र गधी ॥ २५ ॥

आवन्र्ती, दाहक्षणात्या, औड्रमागधी आहण पाुंिालमध्यमा अशा ह्या (िार) प्रवृत्ती समजाव्यार्त.
त अ प दे श श द्भू स भ न्ती त तद न्तरां प्र ृत्त िः ।
त्या सुद्धा दे शभेदाुंमुळे पुष्ट्कळ होर्तार्त म्हणून त्याुंच्या नुंर्तर प्रवृत्ती (उल्लेहखलया आहे र्त).
िार प्रवृत्तींिे वणवन र्ते राव्या अध्यायार्त ३७–५७ ह्या भागार्त केले आहे . र्ते थे वृत्ती आहण प्रवृत्ती याुंिा

हनकटिा सुंबध
ुं दाखहवला आहे . दोहींिे कायव हनरहनराळ्या दे शाुंर्तील वेष , भाषा, आिार प्रकट करणे
अथवा हनवेदन करणे हे आहे . भारर्ती आदी वृत्तींच्या अनु रोधाने होणारे िार प्रकारिे नाट्य दे शपरत्वे

आढळू न येणाऱ्या वेष, भाषा, आिार याुंच्या हभन्नर्ते वर आधाहरर्त आहे असे भरर्ताने म्हटले आहे – ‘हक र्तु
नानादे शवेषभाषािारो लोक इहर्त कृत्वा लोकानु मर्ते न वृहत्तसुंहश्रर्तस्य नाट्यस्य मया िर्तुर्मवधत्वमहभहहर्तुं

भारत्यारभटी सात्त्वर्ती कैहशकी िेहर्त’ (१३·३७ नुंर्तर गद्य). त्यानुंर्तर भरर्ताने दाहक्षणात्या प्रवृत्तींर्त मुख्यर्तः

कैहशकी वृत्तीिा प्रयोग होर्तो, आवन्र्ती प्रवृत्तीर्त सात्त्वर्ती व कैहशकी वृत्तीिा प्रयोग होर्तो, पािालमध्यमा
हकवा पािाली प्रवृत्तीर्त सात्त्वर्ती व आरभटी याुंिा प्रयोग होर्तो असे म्हटले आहे . आियािी गोष्ट अशी की

औड्रमागधी प्रवृत्तीच्या सुंबध
ुं ार्त भरर्ताने कोणत्याि वृत्तीिा हनदे श केला नाही. अहभनवगुप्र्ताने त्या सुंबुं धार्त
भारर्ती आहण आरभटीिा हनदे श केला आहे . ह्या िार प्रवृत्ती स्थूलमानाने भारर्ताच्या अनु क्रमे दहक्षण, पहिम,
मध्य आहण पूवव भागार्त प्रसृर्त असलयािे म्हटले असून त्या प्रत्येक भागार्तील अनेक दे शाुंिी नावे
नाट्यशास्त्रार्त हदली आहे र्त. ‘र्ता अहप’ म्हणजे त्या वृत्ती सुद्धा.
दै की

ी चै

[ िेहर्त.]

स द्धिः स् द् ि धै त ॥ २६ ॥

पण हसद्धी दै वी आहण मानु षी अशी दोन प्रकारिीि आहे .
स थ े तव्त्स द्धप थ स

त ततो ि ध स द्धिः ।

ह्या सगळ्याुंिे पयववसान हसद्धीर्त होर्ते . म्हणून नुंर्तर दोन प्रकारिी हसद्धी (साुंहगर्तली आहे ).

दोन्ही प्रकारच्या हसद्धींिे वणवन सत्ताहवसाव्या अध्यायार्त केले आहे .
श रीर श्चै

ैण श्च सप्त ड्ज द िः स् र िः ।

(कण्ठादी) शरीराच्या अवयवाुंर्तून हनघणारे व वीणादी वाद्याुंमधून उत्पन्न होणारे षड्जप्रभृर्ती सार्त

स्वर होर्त.

स् र िः प ठ्यां ग सांगृहीत अ प पृ थगप त्त िः के ल

प प्र ोगोपरञ्जकत् ां

ल्लक्ष् े दृश् ते

िं न्तर ल प इ त प्र स द्धस्तदभ् पग थथ ।
स्वर म्हणजे पाठ्य; गानामध्ये त्याुंिा समावेश केले ला असला र्तरी त्याुंिा येथे अलगपणे उल्लेख

केला आहे , नु सत्या स्वराुंिा ही नाट्यामध्ये प्रयोग रुिकर करण्यास उपयोग होर्तो–जे अन्र्तरालाप म्हणून
प्रहसद्ध आहे र्त–त्याुंिाही समावेश करण्याच्या उद्देशाने.

ह्या श्लोकाधानुंर्तर नाट्यशास्त्राच्या काही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त ‘हनषादषवभगान्धारमध्यपिमधैवर्ताः ।’ हा

श्लोकाधव अहधक आढळर्तो. पण र्तो मूळ नाही. सार्तही स्वराुंिी नावे साुंगण्यािा उद्देश असर्ता र्तर र्ती सरळ
साुंहगर्तली असर्ती, ‘षड्ज आहण इर्तर’ असा हनदे श केला नसर्ता. आहण हा पाठ एखाद-दु सऱ्या प्रर्तीर्ति
आढळर्तो.

‘स्वराः पाठ्यम्’-गायनामध्ये हे ि सार्त स्वर असर्तार्त आहण त्याुंिा पुढे उल्लेख येणारि आहे ; मग

स्वराुंिा येथे स्वर्तुंत्र हनदे श का? त्या प्रश्नािे अहभनवगुप्र्तकृर्त उत्तर असे की- येथे हनर्मदष्ट झाले ले स्वर

पाठ्यार्तील होर्त. ‘पाठ्युं’ च्या ऐवजी ‘पाठ्ये’ असा पाठ मूळिा असावा असे वाटर्ते . ‘लक्ष्ये’– येथे लक्ष्य
म्हणजे नाट्य अहभप्रेर्त आहे . ‘अन्र्तरालाप’ ही पाठ्यार्तील स्वराुंच्या आरोहावरोहाला लावले ली सुंज्ञा
हदसर्ते . अथार्त गाण्यार्तील मधूनमधून केले जाणारे हनव्वळ स्वरालापही अहभप्रेर्त असणे शक्य आहे .
ततां चै

द्धां च घ ां स र े च ॥ २७ ॥

चतर्च धां त

ञे

तोद्यां लिण व्न् त ।

ततां तन्िंीगतां ञे
घ स्त त लो

द्धां त पौष्ट्कर ॥ २८ ॥
ञे िः स रो ांश ए च ।

र्तर्त, अवनद्ध, घन आहण सुहषर अशी िार प्रकारिी लक्षणाुंनी युक्र्त वाद्ये जाणावीर्त. र्तर्त म्हणजे

र्ताराुंनी युक्र्त (असे वीणादी वाद्य) जाणावे, आहण अवनद्ध म्हणजे (िामड्याने मढहवले ले ) पुष्ट्कर वाद्य. घन
म्हणजे (झाुंज आदी) र्ताल समजावा आहण सुहषर (हछद्रयुक्र्त) म्हणजे बाुंसरी समजावी.
लिण व्न् त
ब ध् त्
क्ष्

त

अन् त्त

दत् थथिः । एतच्च न्ते
णलिण व्न् त

ल्लकपटफलकज् ल खपि द्य द

क्ष् ते ।

द प चतर्च धां

लौ कक ,

ै तत्सांगृहीतां

स थ दां बहच थक र द द्य प च

। आतद्यते ऽ भहन् त इत् थथिः । पष्ट्करशधदश्र ण द गतां पष्ट्कर तथकदे त ध ष्ठतां

पद् पिं क रां

च थपटभ ां

चे त

पौष्ट्कर

।

हन् ते

कल स म् थथ

त

घ िः

त लै कप्र णत् त्स् र णासांभ त्त ल इत् क्तिः क स्ां त ल दिः । ए क रिः क हल दव् द स

।

अत

ए

।

लक्षणाुंनी युक्र्त यािा अथव असा–दु सरे मल्लक, पटफलक, ज्वालामुख, पक्षवाद्य इत्यादी (वाद्ये)

लोकाुंर्त प्रसृर्त आहे र्त; र्ते बाध्य असलयामुळे त्याुंिा सुंग्रहार्त अन्र्तभाव नाही. हे शेवटी साुंहगर्तले जाईल.

आहण जे िार प्रकारिे आहे र्ते सगळे सुद्धा–िमवकाराहदकाुंिी पुष्ट्कळ वाद्ये–पुढे साुंहगर्तलया जावयाच्या

लक्षणाुंनी युक्र्त नाहीर्त. ‘आर्तुद्यर्ते’ म्हणजे आघार्त केला जार्तो (ज्याच्यावर र्ते आर्तोद्य म्हणजे वाद्य) असा
अथव आहे . पुष्ट्करािा ध्वहन ऐकून आले ले , पुष्ट्करावर्तवक मेघ अहधष्ठात्री दे वर्ता असले ले , कमळाच्या पानािा
आकार असले ले व िामड्याच्या पुटाने स्वर उत्पन्न करणारे र्ते पौष्ट्कर. कले िी समर्ता राखण्यासाठी जे

वाजहवले जार्ते र्ते घन. म्हणूनि फक्र्त र्तालाच्या बाबर्तीर्त प्रमाण असले ले , स्वर आहण वणव याुंिा सुंभव
नसले ले र्ते वाद्य र्ताल असे म्हणर्तार्त. काशािा र्ताल इत्यादी. (श्लोकार्तील) ‘एव’ शब्द काहला आदी अन्य
वाद्ये समाहवष्ट होन नयेर्त यास्र्तव वापरला आहे .

दोन हठकाणी सुंपादकानी स्वीकृर्त केले लया पाठाहू न हभन्न पाठ– ‘पुष्ट्करवर्तवक-’ ऐवजी

‘पुष्ट्करावर्तवक-’ आहण ‘-स्वरवणवसुंभवात्’ ऐवजी ‘-स्वरवणासुंभवात्’ – पसुंर्त केले आहे र्त. मे घ

पुष्ट्करावर्तवक म्हणून प्रहसद्ध आहे र्त. ‘मल्लकपटफलक-’ हे शब्द मूळच्या झल्लक, पटहक या शब्दाुंिी भ्रष्ट रूपे

असावीर्त असे वाटर्ते . झल्लक व पटह ही वाद्याुंिी नावे प्रहसद्ध आहे र्त. ‘ज्वालामुख’ हे र्तुर्तारीसारखे वाद्य
असावे. ‘लौहकक’ म्हणजे नाट्यार्त वापर केला जार्त नसले ले . ‘बाध्यत्वात्’ म्हणजे त्याला हवरोध केला आहे

हकवा त्यािा हनषेध केला आहे म्हणून. ‘यदहप इ॰’ वाक्यार्तील काही अुंश भ्रष्ट स्वरूपार्त आहे . ‘इदुं बहु ल-’
ही सुंपादकाुंनी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘बहु ल’ असे वािण्यािी आवश्यकर्ता नाही. मूळार्त ‘बहु ’ एवढे ि होर्ते

असे हदसर्ते . ‘िमवकार’ हा शब्द हवलक्षण वाटर्तो. त्याुंनी बनहवले ली वाद्ये असा अथव अहभप्रेर्त असावा.
‘पौष्ट्कर’ शब्दािी व्युत्पहत्त पुष्ट्कर शब्दािे अनेक अथव हविारार्त घेनन हदली आहे . पुष्ट्कर म्हणजे

िमववाद्यार्तील िामडे . त्यावर ध्वहन उत्पन्न होर्तो म्हणून वाद्याला पौष्ट्कर नाव पडले . पुष्ट्कर नावािा मे घ

त्यािी अहधष्ठात्री दे वर्ता आहे म्हणून त्याला पौष्ट्कर म्हणर्तार्त. पुष्ट्कर म्हणजे नीलकमल; त्याच्या
पानासारखा त्या वाद्यािा आकार असर्तो म्हणून त्याला पौष्ट्कर नाव पडले . ‘िमवपुटभाषम्’ म्हणजे

िामड्याच्या आवरणार्तून भाषा म्हणजे बोल हनघर्तार्त र्ते वाद्य. ‘हन्यर्ते इहर्त घनः’ ही घन शब्दािी व्युत्पत्ती.
‘कलासाम्याथवम्’ –कला म्हणजे दोन बोलाुंच्या मध्ये असणारा कालखुंड. र्तो सम म्हणजे सारख्या त्याि

प्रमाणार्त राहावा म्हणून टाळ, झाुंजा याुंसारखे घन वाद्य वाजहवले जार्ते . म्हणजे र्ताल धरण्यासाठी घन वाद्य
वाजहवर्तार्त. एकहर्तसाव्या अध्यायार्त र्तालाुंिा हविार केला आहे . त्यार्त प्रारुंभीि म्हटले आहे की गीर्ताच्या

बाबर्तीर्त पाि हनमे ष म्हणजे एक कला; हे प्रमाण मध्य लयीर्त असर्ते, द्रु र्त आहण हवलुं हबर्त लयींर्त र्ते कमीअहधक होर्ते–

े िः पञ्च

ञे

गीतक ले कल न्तर ॥ ३१·४ ॥

ततिः कल क लकृतो ल इत् भसां ञतिः
िं ो ल स्त

ञे

द्रत ध्

लव्म्बत िः ॥ ३१·५ ॥

स्तिं त ल ो ध् स्तत्प्र ण कल भ ेत् ।
कल क लप्र णे त ल इत् भसां ञतिः ॥ ३१·६ ॥

‘र्तालै कप्रमाणत्वात् स्वरवणासुंभवात्’ यार्तील पहहलया शब्दािा अथव असा की घनवाद्य हे फक्र्त र्ताल

ठरहवण्याच्या कामी उपयोगी पडर्ते . यावरून हे उघड आहे की या वाद्यामधून स्वर हकवा वणव हनघर्तील अशी

अपेक्षा नाही. वीणा, वुंश याुंसारख्या वाद्याुंर्तून स्वर हनघर्तार्त, र्तसे र्ते घनवाद्यार्तून हनघर्त नाहीर्त. म्हणून ‘वणासुंभवात्’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक मानली आहे . ‘काहला’ म्हणजे मोठा नगारा. आर्तोद्ये व त्याुंिी
वाजहवण्यािी पद्धर्ती याुंच्या हववेिनाला नाट्यशास्त्रार्त िार अध्याय खिी घार्तले आहे र्त. अठ्ठाहवसाव्या

अध्यायार्त स्वर, ग्राम, मूच्छव ना इत्यादींिा सामान्य हविार असून एकोणहर्तसाव्या अध्यायार्त र्तन्त्रीवादनािे ,
हर्तसाव्या अध्यायार्त वुंशवादनािे आहण एकहर्तसाव्या अध्यायार्त घन व पौष्ट्कर वाद्याुंनी उत्पन्न होणाऱ्या
र्तालप्रकाराुंिे हववेिन आहे .

प्र ेश िे प ष्ट्

प्र स दक थ न्तर ॥ २९ ॥

ग ां पञ्च धां ञे ां ध्र

ोगस व्न् त ।

प्रवेश, आक्षेप व हनष्ट्क्रमण ह्याुंच्या सुंबध
ुं ी, र्तसेि प्रासाहदक आहण आन्र्तर असे पाि प्रकारिे ध्रुवाुंनी

युक्र्त गान होय असे समजावे.
प िंस्
स

प्र ेशे भ प्रकृत्

स्थ दसूचकां

जक न्प्र त प्रस द तां प्रथ तां प्रस दग

द्गी ते तत्प्र ेशग

। रस न्तरोपिे प थथ िे पग

ग तप र

ण रूपण दर सरिः, तिं

द्गी ते तद न्तरां ग

प्र ेश द

उपच र द्ग े । प्रस दोऽस्

प्र ोज ां प्र स दक

प्रस दक
तरूपत्

त । ध्र

गीत् ध रो

। प्र िस् न्तगथत ां चत्त ृकत्त

तिः पदस ूहिः, तिं ोगे

। प िंस्

ष्ट्

णे त

। अन्तर
ष्ट्

ग

त
।

। अन् े त स स न् त् थी ां ठ ां कृत्
ज्

त

स व्न् त । तदथथप्र ध न् े

द त ग स् ग न्ध ाद्भे दिः सू चतिः ।

पात्राच्या (रुंगभूमीवरील) प्रवेशाच्या वेळी त्यािे भाव, प्रकृहर्त, अवस्था इत्यादींिे सूिन करणारे

गीर्त जे गाइले जार्ते र्ते प्रवेशगान. प्रहवष्ट झाले लया पात्रािी अन्र्तगवर्त मनःस्स्थर्ती प्रेक्षकाुंना प्रकट करून
दाखहवण्यासाठी (गाइले जार्ते र्ते ) प्रसादगान. हभन्न रसािा उपक्षेप करण्यासाठी (गाइले जार्ते र्ते )
आक्षेपगान. अन्र्तर म्हणजे गमन, पहरक्रमण, हनरूपण इत्यादीिा प्रसुंग, त्या समयी जे गाइले जार्ते र्ते

आन्र्तर गान. पात्राच्या हनष्ट्क्रमणाच्या वेळिे र्ते हनष्ट्क्रामगान. प्रवेश इत्यादी सुंज्ञा लाक्षहणक अथाने गाण्याला
लावलया आहे र्त. प्रसाद हे ज्यािे प्रयोजन आहे र्ते प्रासाहदक. पण दु सरे टीकाकार समासाला मत्वथी ठन्

प्रत्यय लावून ‘-प्रसाहदकम्’ असे वािर्तार्त. ध्रुवा म्हणजे गाण्याला आधारभूर्त असले ला हनहिर्त स्वरूपािा
शब्दाुंिा समूह. त्याच्याशी योग म्हणजे सुंबध
ुं ाने युक्र्त झाले ले असे र्ते गान. र्ते व्हा अथाला प्राधान्य
असलयामुळे हनहिर्त स्वरूपािे असर्ते म्हणून गाण्यािी गाुंधवाहू न हभन्नर्ता सूहिर्त केली आहे .

‘प्रसादहयर्तुम्’ यािा अथव ‘प्रथहयर्तुम्’ म्हणजे (स्पष्ट करून) साुंगण्यासाठी, कळहवण्यासाठी असा

केला आहे . हा या धार्तूिा नेहमीिा अथव नाही. ‘प्रसादोऽस्य प्रयोजनुं प्रासाहदकम्’– समासाच्या शेवटी
‘प्रासाहदक’ शब्द आले ला आहे त्या र्तहद्धर्त रूपािी ही व्युत्पत्ती. प्रसाद शब्दाला प्रयोजनाथी ठक् (=इक)

हा र्तहद्धर्त प्रत्यय लावला की प्रासाहदक रूप होर्ते. ह्या प्रत्ययाच्या वेळी वृद्धी होनन प्र िा प्रा होर्तो. ही
व्युत्पत्ती व हा पाठ काही टीकाकाराुंना पसुंर्त नव्हर्ते . समासाच्या फक्र्त शेवटिाि शब्द र्तहद्धर्त रूपार्त
असावा व इर्तर अगोदरिे समान शब्द मूळ रूपाुंर्ति असावेर्त हे त्याुंना हवहित्र वाटले असावे. म्हणून त्याुंनी

‘-प्रसाहदकम्’ असा पाठ स्वीकारून सवव समासाला मत्वथी ठन् (=इक) प्रत्यय लागला आहे असे मर्त

माुंडले आहे . ठन् प्रत्यय लागला र्तर वृद्धी होर्त नाही. आहण त्यामुळे हा प्रत्यय व त्यािा अथव केवळ ‘प्रसाद’
शी सुंबद्ध न रहार्ता ‘प्रवेश’ आदी समासार्तील सवव शब्दाुंशी सुंबद्ध होर्तार्त. अहभनवगुप्र्ताला हा खटाटोप
आवश्यक वाटला नाही असे हदसर्ते. त्याने प्रवेश, आक्षेप व हनष्ट्क्राम ह्याुंच्याशी गान शब्द साक्षार्त जोडू न

प्रवेशगान इत्यादी रूपे हसद्ध करून ठक् हकवा ठन् िी अनावश्यकर्ता दाखहवली आहे . ‘ध्रुवा’ –
नाट्यशास्त्रार्त बहत्तसाव्या अध्यायार्त ध्रुवाुंिी म्हणजे अथववाही गीर्ताुंिी असुंख्य उदाहरणे हदली आहे र्त.

गीर्तार्त अथाला प्राधान्य असलयामुळे र्ते गाुंधवाहू न म्हणजे (वाद्य-) सुंगीर्ताहू न हभन्न आहे . गान्धवांर्त अथववाही
शब्द नसर्तार्त.
[क घो

िर्तुरस्त्रो...त्र्यस्त्रि.]

चतरश्रो

कृिश्च रङ्गस्् श्रश्च कीर्चततिः ॥ ३० ॥

िौरस, आयर्ताकार आहण हत्रभुज अशी (र्तीन प्रकारिी) रुंगभूमी साुंहगर्तली आहे .
कक्ष्

भ गे

गत् पक रे ण स ा भ

‘ श्च प् स् गतो भ िः’ इ त, ‘तथ गम्भीरस् रत
इत

ू द्दिां कक्ष्

भ ोपक री ग

तोद्योपक री च

ण्डपिः ।

े कतपस् ’ इत्

द । रङ्गेणै च कक्ष्

थोक्त

भ गिः सांगृहीत

िः ।

कक्ष्याहवभागामुळे, गर्तीला उपकारक असलयामुळे नाट्यमुंडप सवव प्रकारच्या अहभनयाच्या

दशवनाला उपकारक आहण गायन व वाद्यसुंगीर्त याुंना उपकारक होर्तो. जसे मागे म्हटले आहे ‘जो ह्या
नटाच्या मुखावर भाव असर्तो’ आहण ‘ज्यायोगे गायनवादनार्तील स्वराुंना गुंभीरर्ता येईल’ इत्यादी. आहण
रङ्गामध्येि कक्ष्याहवभागािा सुंग्रह होर्तो म्हणून कक्ष्येिा उद्देश (स्वर्तुंत्र रीत्या) केला नाही.

र्तीन प्रकारच्या नाट्यगृहािे वणवन दु सऱ्या अध्यायार्त केले आहे . श्लोकार्तील रङ्ग शब्द नाट्यमुंडप

अथवा नाट्यगृह या अथी वापरला आहे , रुंगभूमी या मयाहदर्त अथी नाही. िर्तुरस्त्र, हवकृष्ट आहण त्र्यस्त्र हे

प्रकार नाट्यगृहािे आहे र्त, केवळ रुंगभूमीिे (stage) नाहीर्त हे दु सऱ्या अध्यायावरून स्पष्ट आहे . म्हणून
अहभनवगुप्र्ताने ‘मण्डपः’ असे म्हटले आहे . ‘कक्ष्याहवभागेन’ – पुढे रङ्गपीठ आहण मागे रङ्गशीषव हमळू न
रङ्गभूमी होर्ते; त्या हठकाणी नटाुंच्या माफवर्त अहभनय केला जार्तो. या रुंगभूमीिे नाटकाच्या हवषयाच्या

अनु रोधाने हनरहनराळ्या स्थलाुंिे हनदशवक असे हवभाग कस्लपले जार्तार्त. गृह, नगर, उद्यान, पववर्त, अरण्य
इत्यादी रङ्गभूमीच्या अमुक हवभागार्त आहे र्त हे नटाुंच्या बोलण्यार्तून व पहरक्रमणादीने कळू न येर्ते. या
रुंगभूमीच्या हवभागाुंना कक्ष्याहवभाग म्हटले आहे . कक्ष्या म्हणजे वस्र्तुर्तः खोलीसारखी स्वर्तुंत्र व हभन्न जागा.

कक्ष्याहवभागािे वणवन पुढे र्तेराव्या अध्यायार्त १–३६ श्लोकाुंर्त केले आहे . प्रस्र्तुर्त हठकाणी र्तृर्तीयेिा अथव

असा की कक्ष्याहवभाग केलयामुळे नटाुंना अहभनय करणे, गायकवादकाुंना बसणे या गोष्टी सुलभ होर्तार्त.

‘गत्युपकारे ण’ म्हणजे नटाुंना रुंगभूमीवर इकडू न हर्तकडे जाणे शक्य होर्ते म्हणून. ‘सवाहभनयानु भाव-’ या
हठकाणी अनु भाव म्हणजे अनु भहू र्त, दशवन असे समजले पाहहजे. हा अनु भाव प्रेक्षकाुंना होर्तो हे पुढील उद्धर्त
ृ
श्लोकावरून स्पष्ट आहे . ‘यिाप्यास्यगर्तो इ॰’ – दु सऱ्या अध्यायार्त आयर्ताकार हवकृष्ट मुंडपािे वणवन
करर्ताना र्तो िौसष्ट हार्त इर्तकाि लाुंब असावा, त्यापेक्षा लाुंब असू नये असे म्हटले आहे . त्यािे एक कारण
असे हदले आहे की फार दीघव मुंडपार्त नटाुंच्या िेहऱ्यावरिे भाव प्रेक्षकाुंना स्पष्ट हदसणार नाहीर्त—
श्च प् स् गतो भ ो
स ेश्

दृ िस व्न् तिः ।

िः प्रकृित् ह्रजेदव् क्तत ां पर

॥ २·२० ॥

‘गम्भीरस्वरर्ता इ॰’ – नाट्यमुंडप वार्त-रहहर्त असावा असे म्हणून त्यािे कारण असे हदले आहे की

त्यामुळे गायक आहण वादक याुंच्या स्वराुंर्तील गुंभीरर्ता नष्ट होणार नाही—
तस्

न्न तिः कतथव् िः कतृथ भ ाठ्य ांडपिः ॥ २·८१ ॥

गम्भीरस् रत

े कतपस् भ ष्ट् त । २·८२ अब

कुर्तप म्हणजे ‘सुंफेटकगायनवादकसमूहः’ असे अहभनवगुप्र्ताने साुंहगर्तले आहे . मूळार्तील ‘नानु दृष्टुं’ हकवा
सुंपादकाुंनी सुिहवले ला ‘नानु हद्दष्टुं’ हे दोन्ही पाठ अथवहीन आहे र्त. (कक्ष्यायाः) नोद्देशः हकवा नोहद्दष्टुं हकवा
नानूहद्दष्टुं असे वािले पाहहजे.
ए

े ोऽपपसूिं थो

अतिः परां प्र क्ष्

र्चदिो

ट्यसांग्रहिः ।

सूिंग्रन्थ कपप

॥ ३१ ॥

अशा रीर्तीने हा थोडक्या सूत्राुंर्त नाट्याुंच्या अुंगाुंिा सुंग्रह मी हनर्मदष्ट केला आहे . यानुंर्तर आर्ता मी

सूत्र व ग्रुंथ याुंिे द्वारा हववेिनरूप अुंश साुंगर्तो.
एतदपसांहरत् े
प्र तज ीते अतिः पर
तत्कृतां
सूिं

च
रणस् भ

त्

द

। ए

द्दे श भ गभेदे

त । सूिंां सूचकां लिणां

कपप
त

िे पप्र तस ध
क रक

त् क

सूिं प

क्ष्

िध

। ते ै
त

परीि

प्रक श न्ती

सांग्रह भध

लिणपरीिे

च क रक सांगृहीत । ग्रन्थो भ ष्ट्
रुक्तशधद च्

प्र तञ त

बहतर िे पस ध व् कलां

क्तां
।
।

शष्ट् ज ां

व्स्थतपि रूपणे ोपकरोती त भ ष्ट् स् पश्च दस् िः प ठिः ।
‘एवम्’ इत्यादी श्लोकार्त यािा उपसुंहार करर्तार्त. अशा रीर्तीने उद्देश व हवभाग या दोन प्रकारिा

सुंग्रह साुंहगर्तलयानुंर्तर ‘अर्तः परम्’ इत्यादीने लक्षण व परीक्षा साुंगण्यािे अहभविन दे र्तार्त. सूत्र म्हणजे
सूिक असे लक्षण मी साुंगणार आहे . त्यार्ति काहरकेिाही समावेश आहे . ग्रन्थ म्हणजे भाष्ट्य. त्याने केले ले

हवकलपन म्हणजे आक्षेप, प्रहर्तसमाधान या स्वरूपािे म्हणून हनरुक्र्त शब्दाने हनर्मदष्ट झाले ली परीक्षा, र्ती
साुंगण्यािे अहभविन हदले आहे . परुंर्तु सूत्रािे हववरण करण्यािे उहद्दष्ट असले ली काहरका सूत्रावर प्रकाश

पाडीर्त असर्तानाि बरे ि आक्षेप व समाधान याुंनी गोंधळले लया हशष्ट्याुंना हनहिर्त केले लया मर्तािे हनरूपण
करर्ते म्हणून र्ती भाष्ट्याच्या नुंर्तर हदली आहे .

टीकेर्त ‘अर्तः परहमहर्त’ यानुंर्तर ‘सूत्रग्रन्थहवकलपनहमहर्त’ हा अुंश मूळिा नसून र्तो सुंपादकाुंनी

घार्तले ला हदसर्तो. डॉ. मुकजींच्या प्रर्तीर्त र्तो नाही. त्या अवर्तरहणकेिी आवश्यकर्ता नाही. ‘सूिकुं लक्षणम्’
च्या ऐवजी ‘सूत्रकुं लक्षणम्’ हा पाठ सुंपादकाुंनी स्वीकारला आहे . पण र्तो बरोबर वाटर्त नाही. ‘सूिकुं
लक्षणम्’ हा मूळिा पाठ आहे . आहण वर अकराव्या श्लोकावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने ‘सूिनात्मकत्वात्

सूत्रात्’ असे म्हटले आहे . त्याने त्या पाठाला दु जोरा हमळर्तो. ‘सूत्रहववरणस्वभावा इ॰’ – पुढे जो
लक्षणपरीक्षात्मक ग्रुंथ येणार आहे त्यार्त प्रथम सूत्र, नुंर्तर भाष्ट्य आहण शेवटी काहरका असा क्रम राहाणार
आहे असे येथे साुंहगर्तले आहे . काहरकेिा उद्देश हशष्ट्याुंच्या मनार्त भाष्ट्यामुळे गोंधळ उत्पन्न झालयास र्तो दू र

करून हनधाहरर्त झाले ला पक्ष स्पष्ट शब्दाुंर्त माुंडावा असा आहे . मूळार्तील ‘-हशष्ट्यजन-’च्या ऐवजी

सुंपादकाुंनी सुिहवलयाप्रमाणे ‘-हशष्ट्यजनुं’ वािणे आवश्यक आहे . हकबहु ना ‘व्याकुलुं हशष्ट्यजनुं’ हाि पाठ

मूळिा असण्यािी शक्यर्ता आहे . पण ‘स्स्थर्त-’ च्या जागी सुंपादकाुंनी सुिहवले ला ‘स्स्थर-’ असा पाठ
स्वीकारण्यािी काहीि गरज नाही. स्स्थर्त म्हणजे ठरले ला, हनहिर्त केले ला, हनधाहरर्त केले ला या अथी
‘पक्ष’ यािे अहधक समपवक हवशेषण आहे .
तिं रस े त द द

[क घो

-वहभधास्यामः.]

भव् ख् स्

िः ।

ह रस दृते क श्चदथथिः प्र तथते ।

पैकी आम्ही प्रथम रसाुंिेि स्पष्टीकरण करणार आहोर्त. कारण रसाहशवाय (दु सऱ्या) कोणत्याही

गोष्टीिी प्रवृत्ती होर्त नाही.

ए ां सूिंां भ ष्ट् ां परीि ां च प्र क्ष्

ी त प्र तञ

रस

े

सूिंप्रभृ त प्रथ ां

प रकरबन्धां घट त ह तिंे त । ते ां रस दी ां ध् े । ए क रोऽ ध रणे । त
सूिंग्रन्थपरीि
उद्दे श

ेण

भज् ख् स्

स् ै प थ

बद्धौ व् ख् े त

ोज् त

प्र तथते,

प्रत् दृते रस त् कप्रतीत् ेकघ
जडस्
कतथव्

े । अ भ आ दतिः

हे त ह ही त । ह स् द्रसां

ऽथथिः प्र ोज ां प्री तपरस्सरव् त्प त्त

श्र न्ते स

जकलोकेऽन् ो भ
धे

प्र ध न्

चत्त ृ त्त न त् े
त रस ए

ां

भ
प्र तथते,

दरथथिः प्र भ गे बद्धौ
भ

भ

द गथस्

दरथो
तश्च रसां

तथते स थस्
भ स त्, अतो

त त्पू थ द्दि इ त तस् ै

लिण द

त त त्प थ ।
पू थिं बह च

रूपके प्र तभ त, तस् ै
ए स्

शङ्कक् परां

तश्च तां

जक भप्र ेण तस् ै

त् िं

िः ।

चत्त ृत्त् न्तरोपकृतप्रध स्थ

व् ख् तृ टस

दत

क्तव्

िं चैक च ां प्र ञ्ज स्
प भागदृश

श िः । एक ए त त्पर थथतो रसिः सूिंस्थ ी त् े

भ गिः, सोऽ प च

तदे क खप्रे ित

त तथते । एतच्चोद्दे श

भर भ हतचर , अ भध स् ते च ग्रे ।
याप्रमाणे सूत्र, भाष्ट्य आहण परीक्षा मी साुंगणार आहे अशी प्रहर्तज्ञा करून प्रथम रसाच्या सुंबुंधीि

सूत्राने सुरुवार्त करून हववेिन करावे यासाठी बद्धपहरकर व्हावे म्हणून ‘र्तत्र’ इत्यादी म्हणर्तार्त. (र्तत्र

म्हणजे) त्या रस आदींच्या मध्ये. ‘एव’ शब्द अवधारण या अथी वापरला आहे . ‘र्तावत्’ शब्द क्रमािा
हनदशवक आहे . अहभ म्हणजे सुरुवार्तीपासून (हव म्हणजे) सूत्र, ग्रन्थ आहण परीक्षा या क्रमाने हवभागणी
करून साुंगणार आहोर्त.

उद्देशार्त जो क्रम आहे त्याहवषयीि प्रश्न उपस्स्थर्त होणे शक्य आहे अशी शुंका घेनन (ठरहवले लया)

क्रमािे दु सरे कारण ‘न हह’ इत्यादी वाक्यार्त साुंगर्तार्त. ‘हह’ म्हणजे कारण, ज्या अथी रसाहशवाय हवभाव
इत्यादी पदाथव व्याख्येिा हवषय म्हणून बुहद्धगम्य होर्त नाहीर्त, आहण ज्या अथी त्याच्या हशवाय (नाट्यािा)

अथव म्हणजे प्रयोजन–आह्लादपूववक उपदे श दे ण्यािे–साध्य होर्त नाही, आहण ज्या अथी प्रेक्षक वगव रसार्त
र्तल्लीन होनन आस्वादस्वरूप प्रर्तीर्तीर्त एकहित्ताने मग्न असला म्हणजे दु सरा भाव इत्यादी पदाथव

(त्याच्या) अुंर्तःकरणार्त हवभक्र्त रूपाने असर्त नाही, कारण दु सऱ्या हित्तवृत्तींनी पुरस्कृर्त अशा स्थायी

नावाच्या मुख्य हित्तवृत्तीर्त सुंहश्लष्ट स्वरूपार्त सवव जड पदाथव – हवभाव, अनु भाव इत्यादींिा वगव – भासमान
होर्तार्त, त्या अथी व्याख्याकार, नट आहण प्रेक्षक ह्या हर्तघाुंच्याही दृष्टीने त्या रसािेि प्राधान्य आहे म्हणून

रसािाि प्रथम उल्लेख केला आहे , यास्र्तव त्यािेि लक्षण आदी साुंहगर्तले पाहहजेर्त – असे एकुंदर र्तात्पयव
आहे .

अगोदर रस शब्द बहु विनार्त असर्ता या हठकाणी एकविनार्त वापरण्यािा उद्देश असा : खरे पाहू

जार्ता रूपकार्त एकि रस सूत्राप्रमाणे भासमान होर्तो, त्यािेि भागाच्या दृष्टीने हवभाग होर्तार्त, आहण र्ते

हवभाग सुद्धा त्या एकाि रसावरील अवलुं हबत्व सोडीर्त नाहीर्त. हे आम्ही मागे उद्देशावरील व्याख्येर्त
साुंहगर्तले ि आहे , आहण पुढेही र्ते साुंहगर्तले जाईल.

‘अवधारण’ म्हणजे इर्तराुंिा व्युदास करून एकािेि ग्रहण. ‘अहभ आहदर्तः’ – सुंपादकाुंनी ‘अहभ’

च्या जागी ‘अहभर्तः’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ते बरोबर नाही. या वाक्यार्त ‘अहभव्याख्यास्यामः’ या
हक्रयापदार्तील अहभ आहण हव या उपपदाुंिे हवहशष्ट अथव करून दाखहवले आहे र्त. त्यार्त अहभ िा आहदर्तः

असा आहण हव िा हवभज्य असा अथव केला आहे . अहभर्तः म्हणजे आहदर्तः असा अथव नसलयामुळे त्या शब्दािी

आवश्यकर्ता नाही. ‘रसादृर्ते अथवः न प्रवर्तवर्ते’ ह्या भरर्ताच्या विनािे व्याख्याकार, नट आहण प्रेक्षक याुंच्या
सुंबुंधार्त लागू पडणारे र्तीन हनरहनराळे अथव अहभनवगुप्र्ताने केले आहे र्त : (१) अथव म्हणजे हवभाव इत्यादी
पदाथव; न प्रवर्तवर्ते म्हणजे व्याख्याकाराुंना व्याख्या करण्यास योग्य असे वाटर्त नाहीर्त; यािा अथव त्याुंिी
व्याख्या करणेि अशक्य होर्ते. (२) अथव म्हणजे नाट्यािे प्रयोजन – प्रेक्षकाुंना आह्लाद दे नन र्तद्द्वारा त्याुंना
उपदे श दे ण्यािे, व्युत्पन्न, सुसुंस्कृर्त करण्यािे. रस नसेल र्तर नट हे प्रयोजन साध्य करू शकणार नाहीर्त.

प्रीहर्त उत्पन्न करून व्युत्पहत्त दे णे असे काव्यािे प्रयोजन साुंहगर्तले आहे . ‘िववणाद एव प्रीहर्तव्युत्पहत्तहसद्धे ः

हकमन्यदथवनीयम्’ असे ध्वन्यालोकावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . (३) या हर्तसऱ्या व्याख्येर्त

‘रसादृर्ते’ यािी ‘रस + आदृर्ते ’ अशी फोड करून ‘रसुं प्रहर्त आदृर्ते’ म्हणजे रसाच्या आस्वादार्त मग्न
असले ले असा अथव केला आहे . प्रेक्षक ह्या स्स्थर्तीर्त असले म्हणजे भाव इत्यादी दु सरे अथव त्याुंना पृथक्पणे

प्रर्तीर्त होर्त नाहीर्त (प्रवर्तवर्ते=प्रहवभागेन बुद्धौ न वर्तवर्ते). कारण हवभाव, अनु भाव आदी सवव अिेर्तन पदाथव
स्थाहयभावार्त हवलीन झाले ले असर्तार्त. अहभनवगुप्र्ताने लावले लया या हर्तसऱ्या अथार्त स्वाभाहवकर्ता नाही हे
उघड आहे .

‘सूत्रस्थानीयत्वेन’ – सूत्र म्हणजे दोरा, रूपकाच्या हवहवध अुंशाुंना एकत्र ओवून ठे वण्याच्या कामी

उपयोगी पडणारा. ‘भागदृशा’ म्हणजे रूपकाच्या भागाुंच्या दृष्टीने. ‘हवभागः’ म्हणजे एका रसािे पोटभेद.

‘र्तदे कमुखप्रेहक्षर्ता’ म्हणजे शब्दशः त्या एका रसाच्याि र्तोंडाकडे पहाण्यािी वृत्ती; यािाि अथव त्याच्यावरि
सववस्वी अवलुं बून असण्यािा धमव. ‘उद्देश े अहभहहर्तिरम्’ – वर पुंधराव्या श्लोकावरील टीकेर्त
अहभनवगुप्र्ताने हाि हविार माुंडला आहे – ‘र्तर्ति मुख्यभूर्तात्...... भाक्यन्र्तीहर्त’ या पहरच्छे दार्त.
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याप्रमाणे क्रम ठरहवण्यािे कारण साुंहगर्तलयावर आर्ता रसािे लक्षण करणारे सूत्र साुंगर्तार्त ‘हवभाव,

अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या सुंयोगापासून रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते .’ भट्ट लोल्लट प्रभृर्ती (व्याख्याकार)
या सूत्रािा असा अथव करर्तार्त : हवभाव इत्यादींशी सुंयोग अथार्त स्थाहयभावािा, त्यापासून रसािी हनष्ट्पत्ती
होर्ते . त्याुंपैकी हवभाव स्थाहयभावात्मक हित्तवृत्तीच्या उत्पत्तीला कारणीभूर्त होर्तार्त. आहण या हठकाणी

अनु भाव रसाने उत्पन्न झाले ले र्ते अहभप्रेर्त नाहीर्त, कारण रसािे कारण म्हणून त्या अनु भावाुंिी गणना करर्ता
येणार नाही, र्तर भावाुंिेि जे अनु भाव र्ते (येथे हववहक्षर्त आहे र्त). आहण व्यहभिाहरभाव हित्तवृहत्तस्वरूप

असलयामुळे जरी स्थाहयभावाच्या बरोबर असर्त नाहीर्त र्तरी र्तो (स्थाहयभाव) वासनास्वरूपार्त असर्तो असे
येथे अहभप्रेर्त आहे . दृष्टाुंर्तार्त सुद्धा व्यञ्जन इत्यादींपैकी कोणी स्थायीप्रमाणे वासनारूपार्त असर्तो र्तर दु सरा

व्यहभिारीप्रमाणे उद्भूर्त झाले ला असर्तो. म्हणून स्थाहयभावि हवभाव इत्याहदकाुंनी उपहिर्त झाला की रस

होर्तो. अनु पहिर्त असा र्तो स्थायी. आहण हा (अनु पहिर्त आहण उपहिर्त ह्या) दोन्ही प्रकारिा (स्थायी)
ज्यािी भूहमका करावयािी त्या पात्रार्त असर्तो. आहण अनु करण (करून भूहमका) करणाऱ्यामध्ये सुद्धा
अनु सध
ुं ानाच्या बळावर (र्तो हवद्यमान असर्तो).

आहण प्रािीन आिायांिा हाि पक्ष आहे . यास्र्तव दण्डीने आपलया अलुं काराुंिे लक्षण दे णाऱ्या

ग्रुंथार्त म्हटले आहे —‘स्वरूपािे बाहु लय झालयाकारणाने रहर्त शृङ्गाराच्या अवस्थेप्रर्त पोिली’ आहण ‘परम
कोटीला पोहोिून कोप रौद्रात्मक झाला’ इत्यादी.

प्रथम काही पाठभेदाुंिा हनदे श केला पाहहजे. ‘हवभावहित्तवृत्तेः’ ऐवजी डॉ. ग्नोलींनी पसुंर्त केले ला

‘हवभावाहित्तवृत्तेः’ हा पाठ स्वीकारला आहे . ‘वासनात्मर्ते ह र्तस्य हववहक्षर्ता’ हा हस्र्तहलहखर्ताप्रमाणेि पाठ
आहे . पण बडोद्याच्या दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘वासनात्मनेह र्तस्य हववहक्षर्ताः’ अशी दु रुस्र्ती केली

आहे . र्ती अस्वीकायव आहे . पुढे हस्र्तहलहखर्तार्त ‘स्थायी भवत्वनु पहिर्तः’ असा पाठ आहे . हे मिन्द्राने ‘स्थायी
त्वनु पहिर्तः’ असा पाठ हदला आहे र्तो स्वीकारला आहे . आहण त्यानुंर्तर ‘उभयोऽहप’ असा हस्र्तहलहखर्तार्तील
पाठि पसुंर्त केला आहे . इर्तराुंच्या प्रमाणे ‘उभयोरहप’ अशी दु रुस्र्ती स्वीकारली नाही.

‘रसहवषयलक्षणसूत्रम्’ हा मूळार्तील सामाहसक शब्द र्तसाि ठे वला र्तरी िाले ल; ‘रसहवषयुं

लक्षणसूत्रम्’ अशा दु रुस्र्तीिी आवश्यकर्ता नाही. ‘अत्र भट्टलोल्लटप्रभृर्तयः इ॰’ – येथपासून रससूत्रावरील

अहभनवगुप्र्तािी सवव टीका हे मिन्द्राने काव्यानु शासनावरील हववेक नावाच्या टीकेर्त प्रायः शब्दशः उद्धर्त
ृ
केली आहे . अहभनवभारर्तीिे पाठ हनहिर्त करण्याच्या कामी र्ती काही प्रसुंगी उपयुक्र्त ठरली आहे . पण
हे मिन्द्राने क्वहिर्त हवस्र्तार केला आहे व सुंदभानुसार काही वाक्ये गाळली आहे र्त हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे.

भट्ट लोल्लट हा नाट्यशास्त्रावरील एक प्रािीन टीकाकार. र्तो काश्मीरिा रहहवासी असून र्तो इसवी सनाच्या

नवव्या शर्तकार्त होनन गेला असावा असे मानर्तार्त. ‘सुंयोगः अथात् स्थाहयनः’ – लोल्लटाच्या
म्हणण्याप्रमाणे सूत्रार्त ‘स्थाहयनः’ हे पद अध्याहृर्त आहे . केवळ हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या

परस्पर सुंयोगाने रसहनष्ट्पत्ती होणे शक्य नाही. स्थाहयभावािा त्याुंच्याशी सुंयोग होणे आवश्यक आहे .

‘हवभावाः’ असा बहु विनी पाठ आवश्यक आहे . कारण हवभाव अनेक असर्तार्त. ‘जार्तौ एकविनम्’ म्हणून
हवभावः या पाठािे समथवन करर्ता येईल. पण पुढील वाक्याुंर्त अनु भाव व व्यहभिाहरन् हे शब्द बहु विनार्त

वापरले आहे र्त. त्यावरून हवभाव शब्दही मूलर्तः बहु विनीि असावा हे उघड होर्ते . ‘उत्पत्तौ कारणम्’ –
ज्या अथी पुढे स्थाहयभाव वासनात्मक रूपाने हवद्यमान असर्तो असे म्हटले आहे त्या अथी उत्पत्ती म्हणजे
सववस्वी नवीन पदाथािी हनर्ममर्ती असा अथव न समजर्ता उद्बुद्ध करणे असा अथव केला पाहहजे. हवभाव हे

वासनारूपाने असले लया रहर्त, शोक इत्यादी स्थाहयभावाुंना उद्बुद्ध करर्तार्त. ‘अनुभावाि न रसजन्याः
भावानामे व येऽनु भावाः’– येथे भट्ट लोल्लटाने दोन प्रकारच्या अनु भावाुंिा हनदे श केला आहे . काही अनु भाव

रसहनष्ट्पत्ती झालयानुंर्तर प्रकट होर्तार्त, आहण काही त्या अगोदर प्रकट होर्तार्त; त्याुंपक
ै ी प्रस्र्तुर्त सूत्रार्त फक्र्त
दु सऱ्या प्रकारिे अनु भाव अहभप्रेर्त आहे र्त असे त्यािे म्हणणे आहे . पण हा असा भेद मानण्यास नाट्यशास्त्रार्त
काही

आधार

हदसर्त

नाही.

उदाहरणाथव,

पुढे

सुंभोगशृङ्गाररसाच्या

अनु भावाुंिा

‘नयनिार्तुयवभ्रक्ष
ू ेपकटाक्षसुंिारलहलर्तमधुराङ्गहारवाक्याहदहभः’ असा हनदे श केला आहे , र्तर सार्तव्या

अध्यायार्त रहर्तस्थाहयभावाच्या अनु भावाुंिा ‘स्स्मर्तवदनमधुरकथनभ्रूक्षेपकटाक्षाहदहभः’ या शब्दाुंर्त हनदे श
केला आहे . या दोहोंर्त हभन्नर्ता नाही. कदाहित् रसोत्पत्तीपूवी आहण रसोत्पत्तीनुंर्तर त्याुंच्या र्तीव्रर्तेर्त अगर
उत्कटर्ते र्त फरक पडण्यािा सुंभव लोल्लटाला अहभप्रेर्त असावा. पण हे ही नाट्यशास्त्रार्त सूहिर्त झाले ले

नाही. अशीही शक्यर्ता आहे की लोल्लटाच्या मर्ताप्रमाणे अनु भाव (उदा॰ कटाक्षादी) र्ते ि असर्तार्त, पण
रसोत्पत्तीच्या अगोदर प्रकट झाले र्तर र्ते स्थाहयभावािे अनु भाव ठरर्तार्त आहण नुंर्तर प्रकट होणारे अनु भाव

रसजन्य ठरर्तार्त. स्थाहयभावािा सुंयोग पहहलया प्रकारच्या अनु भावाुंशी होर्तो असे त्यािे म्हणणे आहे .
‘भावानाम्’ म्हणजे उद्बुद्ध झाले लया रहर्त, शोक आदी स्थाहयभावाुंिे. ‘व्यहभिाहरणि....न सहभाहवनः
स्थाहयना’– भट्ट लोल्लटािे म्हणणे असे आहे की हनवेद, ग्लाहन, शुंका इत्यादी व्यहभिाहरभाव हित्तवृत्तीच्या

स्वरूपािे आहे र्त. आहण स्थाहयभाव हा सुद्धा हित्तवृहत्तस्वरूप आहे . पण हित्तािा स्वभाव असा आहे की त्यार्त
एका वेळेस दोन हभन्न वृत्ती वास करू शकर्त नाहीर्त (युगपज्ज्ञानानु त्पहत्तमवनसो हलङ्गम्). म्हणून स्थाहयभाव
आहण व्यहभिाहरभाव हे एका वेळेस एकाि हित्तार्त असू शकणार नाहीर्त. मग स्थायीिा व्यहभिाहरभावाुंशी

सुंयोग कसा काय होन शकेल? याला लोल्लटािे उत्तर ‘र्तथाहप वासनात्मर्ता इह र्तस्य हववहक्षर्ता’ या शब्दाुंर्त

माुंडले आहे . व्यहभिाहरभावाच्या प्रादु भावाच्या वेळी स्थाहयभाव वासनात्मक अवस्थेर्त असर्तो, प्रकट
स्वरूपार्त नसर्तो. म्हणून त्या दोहोंिा एकाि हित्तार्त सुंयोग घडू न येण्यास अडिण पडर्त नाही, असा यािा
अथव आहे . ‘वासनात्मनेह र्तस्य हववहक्षर्ताः’ ही दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी केले ली दु रुस्र्ती ग्राह्य नाही.

या पाठाप्रमाणे ‘व्यहभिाहरभाव त्या स्थाहयभावािे वासना-रूप होर्त असे अहभप्रेर्त आहे ’ हा अथव हनष्ट्पन्न होर्तो.
पण र्तो सववस्वी अस्वीकायव आहे . हनवेद, ग्लाहन आदी व्यहभिाहरभाव रर्तीिे वासनारूप होर्त असे कोणािेही

मर्त असणे असुंभाव्य आहे . हशवाय पुढील वाक्यार्त वासनात्मकर्ता दाखहवण्यासाठी स्थायीिे उदाहरण

आहण उदभूर्तर्ता दाखहवण्यासाठी व्यहभिारीिे उदाहरण हदले आहे . आहण स्थायी यािा अथवि ‘कायमिा’
असा असलयामुळे त्याच्या बाबर्तीर्ति कधी वासनात्मकर्ता (सुप्र्तपणा) आहण कधी उद्बुद्धर्ता ह्या दोन्ही
अवस्था सुंभवर्तार्त. व्यहभिारी त्या वेळेपुरर्ते ि उद्भूर्त होर्तार्त. त्याुंना कायमपणा नसलयामुळे र्ते वासनावस्थेर्त

असर्तार्त असे मानण्यािे मुळीि कारण नाही. ‘दृष्टान्र्तेऽहप’ – रस कसा हनष्ट्पन्न होर्तो र्ते दाखहवण्यासाठी

नाट्यशास्त्रार्त प्रस्र्तुर्त सूत्रानुंर्तरि एक दृष्टान्र्त हदला आहे . व्यञ्जन, ओषधी आहण द्रव्य याुंच्या सुंयोगाने षाडव
आदी रस उत्पन्न होर्तार्त असा र्तो दृष्टान्र्त आहे . भट्ट लोल्लटािे म्हणणे असे आहे की व्यञ्जन वगैरे पदाथांपैकी

काही वासनात्मक असर्तार्त व काही उद्भूर्त झाले ले असर्तार्त; म्हणजेि काही स्थायीसारखे व काही
व्यहभिारीसारखे. र्ते दोन्ही ज्याप्रमाणे एकत्र येर्तार्त व त्याुंिा सुंयोग होर्तो त्याप्रमाणे स्थायी व व्यहभिारी

एकत्र येनन त्याुंिा सुंयोग होर्तो. ‘स्थायी एव हवभावानु भावाहदहभरुपहिर्तो रसः’ – हा भट्ट लोल्लटािा

रसहवषयक हसद्धाुंर्त. ‘स्थायी त्वनु पहिर्तः’ हा हे मिन्द्रािा पाठि अथववाही आहे . ‘भवर्तु’ िे काही प्रयोजन
नाही. कदाहिर्त ‘स्थायी भावस्त्वनु पहिर्तः’ हा डॉ. पाुंडे याुंनी सुिहवले ला पाठ मूळ असावा. उपहिर्त न

झाले ला स्थाहयभाव म्हणजे वासनारूपार्त असले ला स्थाहयभाव. हवभावाुंनी र्तो उद्बुद्ध अथवा उद्दीहपर्त होनन
अनु भाव व व्यहभिाहरभाव प्रादु भर्त
ूव झाले की स्थायी भावािेि रसार्त रूपाुंर्तर होर्ते असा हा हसद्धान्र्त आहे . ‘स
िोभयोऽप्यनुकाये’ हा हस्र्तहलहखर्तानुसारी पाठि बरोबर आहे . ‘उभयः’ हा स्थायीला उद्देशून वापरले ला

शब्द आहे . दोन्ही प्रकारिा म्हणजे अनुपहिर्त आहण उपहिर्त – स्थाहयभाव आहण रस ह्या दोन्ही स्वरूपार्त.
अनु कायव म्हणजे नाट्यार्त ज्या पात्रािे अनु करण करावयािे अथवा ज्यािी भूहमका करावयािी र्ते पात्र.

स्थाहयभाव आहण रस हे दोन्हीही पात्राच्या हठकाणी असर्तार्त असे भट्ट लोल्लटािे म्हणणे आहे . ‘उभयोरहप’

या पाठार्त उभय म्हणजे अनु कायव आहण अनु कर्ता हे दोघे समजावे लागर्तार्त. पण मग ‘सः’ ने मागच्या

वाक्यार्तील स्थायीिाि बोध होईल, रसािा बोध होणार नाही. हशवाय हा पाठ स्वीकारला र्तर ‘अनु कर्तवहर’
नुंर्तर जो दु सरा ‘अहप’ आहे त्यािी उपपत्ती लागर्त नाही, आहण सवव हमळू न शेवटिे वाक्य एकि होर्त
असलयामुळे ‘अनु सध
ुं ानबलात्’ यािा ‘अनु काये’ याच्याशीही सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त होर्तो. पण त्यािा फक्र्त
अनु करण करणाऱ्या नटाशीि सुंबध
ुं आहे . नट अनु सध
ुं ान करीर्त असलयामुळे त्याच्या हठकाणीही स्थाहयभाव

आहण रस दोन्ही हदसून येर्तार्त. अनुसुंधान म्हणजे वेष-अहभनयादी द्वारा केलया जाणाऱ्या अनु करणामुळे
उत्पन्न होणारी र्तद्रूपर्ता हकवा र्तादात्म्य. वस्र्तुर्तः ‘उभयोरहप’ ही दु रुस्र्ती हे मिन्द्रावरून घेर्तली आहे . त्याने
या वाक्याुंिा असा हविार केला आहे – ‘स िोभयोरहप मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकायेऽनु कर्तवहर ि नटे

रामाहदरूपर्तानु सध
ुं ानबलाहदहर्त ।’ आहण हा हवस्र्तार त्याने मम्मटाच्या काव्यप्रकाशावरून घेर्तला आहे . र्ते व्हा
प्रस्र्तुर्त हठकाणी त्यािा पाठ आधारभूर्त मानर्ता येण्यासारखा नाही. र्तथाहप रस मुख्यर्तः पात्राच्या ठायी

असर्तो आहण नटाच्या ठायी गौण रूपार्त असर्तो असे लोल्लटािे मर्त होर्ते याबद्दल दु मर्त नाही. आहण स्थायी

हे त्यािेि अगोदरिे रूप, त्यािीही अशीि हवद्यमानर्ता त्याला अहभप्रेर्त होर्ती यार्तही शुंका नाही. भट्ट
लोल्लटाने प्रेक्षकािा रसाशी कोणत्याही प्रकारिा सुंबध
ुं हनर्मदष्ट केला नाही असे अहभनवभारर्तीवरून हदसर्ते .

पण मम्मटाने ‘अनु काये...अनु कर्तवहर नर्तवकेऽहप प्रर्तीयमानः रसः’ अशी शब्दयोजना केली आहे , म्हणजे रस

प्रेक्षकाुंना प्रर्तीर्त होर्तो असे लोल्लटािे मर्त होर्ते असे म्हटले आहे . ‘दस्ण्डना स्वालङ्कारलक्षणेऽभ्यधाहय’ –
दण्डीच्या काव्यादशाच्या दु सऱ्या पहरच्छे दार्त अलुं काराुंिी लक्षणे दे नन त्याुंिी उदाहरणे हदली आहे र्त.
त्याुंर्त रसवत् नावाच्या अलुं कारािी हवहवध रसाुंच्या अनुरोधाने उदाहरणे दे नन त्याने त्याुंिे स्पष्टीकरण केले
आहे . त्याुंर्तून ही अवर्तरणे अहभनवगुप्र्ताने घेर्तली आहे र्त. दण्डीिे श्लोक असे–
प्र क्प्री तदथ र्चशत से ां र तिः शृ ङ्ग रत ां गत ।
रूपब हप

ोगे त ददां रस िचिः ॥ २·२८१ ॥

गृह्य केशेष्ट् कृि कृष्ट्ण

े ग्रतो

।

सोऽ ां दिःश स िः प पो लधधिः कक जी त िण ॥ २·२८२ ॥
इत् रुह्य पर ां कोकट

ोधो रौद्र त् त ां गतिः ।

भी स् पश् तिः शिं त् ेतद्रस िचिः ॥ २·२८३ ॥
याुंर्त रहर्त व क्रोध हे स्थाहयभाव उपहिर्त झाले अथवा परा कोटीला गेले म्हणजे र्ते अनु क्रमे शृङ्गाररसार्त व

रौद्ररसार्त रूपाुंर्तहरर्त होर्तार्त असे म्हटले आहे . हे ि मर्त भट्ट लोल्लटाने माुंडले आहे असा अहभनवगुप्र्ताच्या
म्हणण्यािा आशय आहे .

एतन्ने त

श्रीशङ्ककिः

।

पू थ भधे त प्रसङ्ग त्, व्स्थतदश
ोढ त् भ प्र प्तेिः, क
न्द्यदशथ ां

ोधोत्स हरती

भ

द्य ोगे

स्थ

ां लिण न्तर ै र्थ ात्,

स्थ स दशस् सांख् रसभ
स्थ थै स
थ े

[कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘स्स्थर्तदशायाुं’च्या जागी ‘स्फीतदश

ो

लङ्ग भ े

न्दतरत
त

पपत्तेिः,

भ

ध् स्र्थ द्य न्त् पत्तेिः, ह स् रसे

दप्रसङ्ग त्, शोकस्

प थ े ह्न सदशथ

गत्

प्रथ ां तीव्रत् ां क ल त्त

प थ स् दृश्

त् च्च ।

’ां असा पाठ आहे . स्फीर्तदशा म्हणजे स्थाहयभावािा उपिय होनन त्याला प्राप्र्त

होणारी रसािी अवस्था. हा पाठ ‘स्स्थर्तदशायाुं’ पेक्षा हनहिर्ति अहधक सुगम आहे .]

हे बरोबर नाही असे श्री शङ्कुकािे म्हणणे आहे . कारण हवभावादींशी सुंयोग न झालयास ज्ञापक

हे र्तूच्या अभावी स्थाहयभावाच्या ज्ञानािी उपपत्ती लागणार नाही, (रसाुंच्या) अगोदर भावाुंिे हववरण

आवश्यक होण्यािा प्रसुंग ओढवेल, स्स्थर असले लया अवस्थेर्त दु सरे लक्षण दे णे व्यथव ठरे ल, (स्थाहयभाव व
रस याुंच्या) मन्द, अहधक (मन्द), खूप (मन्द), मध्यम इत्यादी अनुंर्त अवस्था मान्य करण्यािी आपत्ती

ओढवेल, हास्यरसामध्ये सहा प्रकाराुंिा अभाव होईल, कामाच्या दहा अवस्थाुंमध्ये असुंख्य रस, भाव
आदींच्या सुंभाव्यर्तेच्या प्रसुंग येईल, आहण शोकािी प्रथम र्तीव्रर्ता पण कालान्र्तराने त्यार्त मन्दर्ते िे दशवन

र्तसेि क्रोध, उत्साह व रहर्त याुंच्या (अनु क्रमे) अमषव, स्थैयव व सेवा याुंच्या हवपयवयाने होणारे ह्रासािे दशवन
अशा रीर्तीने उलट प्रकार हदसून येर्तो.

स्थाहयभाव उपहिर्त झाले म्हणजे र्तेि रस होर्तार्त ह्या भट्ट लोल्लटाच्या हसद्धान्र्तावर श्री शङ्कुकाने

घेर्तले ले सार्त आक्षेप या पहरच्छे दार्त हदले आहे र्त. श्रीशङ्कुक हाही काश्मीरिा रहहवासी आहण त्यानेही

नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती. र्ती आर्ता उपलब्ध नाही. श्रीशङ्कुकाने घेर्तले ला पहहला आक्षेप असा :
हवभावादींशी सुंयोग झालयावर स्थायीिा रस बनर्तो हे म्हणणे ठीक आहे . पण असा सुंयोग झाला नाही

र्तरीही स्थायी अगोदरपासून असर्तो याला प्रमाण काय? सुंयोगानुंर्तर अनु भाव, व्यहभिाहरभाव याुंच्या आधारे

स्थाहयभावािे अनु मान करर्ता येर्ते; र्ते त्या अनु मानािे हे र्तू हकवा हलङ्ग असे समजर्ता येईल. पण सुंयोगापूवी
स्थाहयभावाच्या अस्स्र्तत्वाहवषयीिे अनु मान कोणत्या हे र्तूच्या आधारे करर्ता येईल? कारण त्यािी सवव हलङ्गे

अथवा हे र्तू सुंयोगोत्तरकालीन आहे र्त. आहण जर स्थाहयभावाच्या अगोदरच्या अस्स्र्तत्वाहवषयी अनु मान
करर्ता आले नाही र्तर त्यािे ज्ञान कसे होणार? आहण स्थाहयभावािे ज्ञान असलयाहशवाय त्यािा उपिय

होनन र्तो रस बनर्तो असे हवधान करणे कसे शक्य आहे ? हा आक्षेप नैय्याहयकाुंच्या दृष्टीर्तून घेर्तला आहे .

हलङ्ग म्हणजे हे र्तू, जसा अस्ग्नहवषयक अनु मानाच्या बाबर्तीर्त धूम. दु सरा आक्षेप असा : जर स्थाहयभाव
अगोदर असर्तो, त्यािा हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव याुंच्याशी सुंयोग होर्तो आहण नुंर्तरि रस हनष्ट्पन्न

होर्तो आहण स्थाहयभाव हाि पुढे रस बनर्तो असे मानले र्तर भावाुंना – हवशेषर्तः स्थाहयभावाुंना – रसापेक्षा
अहधक महत्व प्राप्र्त होर्ते . आहण मग रसाुंच्या अगोदर भावाुंिेि हववेिन करणे उहिर्त झाले असर्ते .

स्थाहयभावाुंिे स्वरूप समजलयाहशवाय त्याुंच्या उपियामुळे हनष्ट्पन्न होणाऱ्या रसाुंिी कलपना कशी येणार?
पण भरर्ताने र्तर रसाुंिेि प्रथम हववेिन केले आहे , भावाुंिे त्यानुंर्तर (सार्तव्या अध्यायार्त). यावरून
लोल्लट्टािे व्याख्यान मूळाला धरून नाही हे उघड आहे असा या आक्षेपािा आशय आहे .

हर्तसरा आक्षेप असा : स्थाहयभाव म्हणजेि रस असे मानले र्तर एकदा रसािे लक्षण हदलयावर

स्थाहयभाुंवािेही लक्षण दे णे व्यथव ठरेल. शृङ्गार रस ऋर्तुमालयादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो, कटाक्ष इत्यादी
त्यािे अनु भाव व हनवेदादी व्यहभिाहरभाव होर्त हे साुंहगर्तलयावर पुन्हा रहर्तस्थाहयभावािेही हवभाव व अनु भाव
साुंगण्यािी आवश्यकर्ता काय? ‘स्स्थर्तदशा’ म्हणजे स्थाहयभावािी कायमच्या स्वरूपािी अवस्था. त्या
अवस्थेर्तील स्थाहयभावािे लक्षण दे णे व्यथव होईल असा हा आक्षेप आहे . पण भरर्ताने र्तर भाव आहण रस ह्या
दोहोंिी लक्षणे हदली आहे र्त. िौथा आक्षेप असा : स्थाहयभावािा उपिय होनन त्यािे रसार्त रूपाुंर्तर होर्ते

ां

असे मानले र्तर स्थाहयभावािी क्रमशः वृद्धी होर्त जार्ते असा हनष्ट्कषव हनघून त्याच्या कमी र्तीव्र, र्तीव्र, अहधक
र्तीव्र अशा अनुंर्त अवस्था होर्त जार्तार्त असे मानावे लागेल. आहण र्तदनु रूप रस सु द्धा र्तशाि अनुंर्त

अवस्थाुंर्तून जार्तो असे समजावे लागेल. पण रस एकरूपि आहे हे सववमान्य आहे . ‘मन्दर्तरर्तम−’ ऐवजी
‘मन्दमन्दर्तरमन्दर्तम-’ असा पाठ डॉ. ग्नोलींनी पसुंर्त केला आहे . हे मिन्द्राने ‘मन्दर्तममन्दर्तरमन्द-’ असे
शब्द वापरले आहे र्त. ‘माध्यस्र्थय’ म्हणजे मन्द नाही आहण र्तीव्रही नाही अशी मधली स्स्थर्ती. पािवा आक्षेप
असा : वरील िौथा आक्षेप िुकहवण्यासाठी जर असे मर्त माुंडले की रसाच्या हनरहनराळ्या अवस्था होर्त

नाहीर्त, स्थाहयभावाच्या उपियािी अस्न्र्तम अवस्था हर्तलाि रस अशी सुंज्ञा आहे , र्तर दु सरा आक्षेप सुंभवर्तो.
भरर्ताने पुढे (६·५१-५२ मध्ये ) हास्यरसािे स्स्मर्त, हहसर्त इत्यादी सहा भेद साुंहगर्तले आहे र्त. जर रस एकि
असे मानले र्तर हे एका रसािे सहा भेद होन शकणार नाहीर्त. सहावा आक्षेप असा : याउलट उपिय

क्रमशः होर्त जार्तो असे मानले र्तर पुढे कामाच्या उत्तरोत्तर र्तीव्र र्तीव्र होणाऱ्या ज्या दहा अवस्था साुंहगर्तलया

आहे र्त त्या प्रत्येक अवस्थेर्त रस आहण भावाुंिे कमी अहधक प्रकषव सुंभवून अगहणर्त रस आहण भाव उत्पन्न
होर्तील. िौथा आक्षेप आहण हा आक्षेप याुंर्त मूलर्तः फरक नाही. येथे एवढे ि अहधक आहे की कामाच्या दहा

अवस्थाुंर्त उत्तरोत्तर प्रकषव असला र्तरी त्याुंर्त रसभावाुंिे दहाि आहवष्ट्कार सववमान्य झाले आहे र्त. लोल्लटािी
उपियािी कलपना स्वीकारली र्तर कामाच्या सुंबध
ुं ार्त रसभावाच्या असुंख्य अवस्था मान्य कराव्या
लागर्तील. कामाच्या दहा अवस्थाुंिा हनदे श व त्याुंिे वणवन बाहवसाव्या अध्यायार्त आहे —
प्रथ े त् भल िः स् द् िती े चन्त ां भ ेत् ।
अ स् ृ तस्तृती े त चतथे गणकीतथ
उिे गिः पञ्च े प्रोक्तो

॥ २२·१७०

ल पिः ष्ठ उच् ते ।

उन् दिः सप्त े ञे ो भ ेद् व्

धस्तथ ि े ॥ २२·१७१

े जडत चै दश े रणां भ ेत् । २२·१७२ अब.
सार्तवा आक्षेप असा : उपिय होनन रस बनर्तो यािा अथव असा की स्थाहयभाव कमी र्तीव्र वा उत्कट आहण

रस त्याहू न अहधक र्तीव्र हकवा उत्कट असर्तो. पण प्रत्यक्षार्त पहरस्स्थर्ती या उलटही दृष्टोत्पत्तीस येर्ते. शोक
प्रारुंभी अगदी र्तीव्र असर्तो पण जसजसा काळ जार्तो र्तसर्तसा त्यािा आवेग कमी कमी होर्त जार्तो.

त्यािप्रमाणे क्रोध, उत्साह आहण रहर्त हे स्थाहयभाव उद्बुद्ध झालयावरही जर अनु क्रमे अमषव, स्थैयव आहण सेवा
ह्या अनु भावाुंिा अभाव उत्पन्न झाला र्तर र्ते स्थाहयभाव ऱ्हास पावर्तार्त. अशा प्रसुंगी स्थाहयभावािा अपिय

झाले ला हदसून येर्तो. हस्र्तहलहखर्तार्त ‘कालात्तु न मान्द्य-’ असा पाठ आहे . यार्तील ‘न’ िुकीने आले ला
आहे . पहहलया आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी र्तो गाळला होर्ता. पण दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी

‘कालात्तनु मान्द्य-’ अशी दु रुस्र्ती केली. र्ती अग्राह्य आहे . वाक्यार्त ‘र्तु’ िी आवश्यकर्ता आहे . आहण ‘र्तनु’
आहण ‘मान्द्य’ ह्याुंच्या अथार्त फरक नाही.

लोल्लटाच्या भूहमकेवर शङ्कुकाने घेर्तले ले हे आक्षेप र्तार्मककाच्या दृष्टीर्तून घेर्तले आहे र्त. लोल्लटािे

मर्त भरर्ताच्या हवधानाुंशी बऱ्याि अुंशी हमळर्ते जुळर्ते आहे असे म्हणर्ता येर्ते. ‘स्थाहयभावाुंि रसत्वमुपनेष्ट्यामः’
असे भरर्ताने पुढे म्हटले आहे . त्यािा अनु वादि लोल्लटाच्या हसद्धाुंर्तार्त हदसून येर्तो.
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म्हणून प्रयत्न करून हमळहवले ले असलयामुळे कृहत्रम असले र्तरी र्तसे न भासणारे असे हवभाव

नावािे हे र्तू, अनु भावात्मक काये आहण सहिाहरस्वरूप व्यहभिाहरभाव याुंच्या योगाने (ह्याि) हलङ्गाच्या

बलावर अनु करण करणाऱ्या नटाच्या ठायी आहे असा प्रर्तीर्त होणारा जो स्थाहयभाव – प्रधान राम आदींच्या
हठकाणी असले लया स्थाहयभावाच्या अनुकरणाच्या स्वरूपािा आहण अनुकरणस्वरूप असलयामुळेि दु सऱ्या

नावाने हनर्मदष्ट झाले ला (स्थाहयभाव) – र्तोि रस. हवभाव काव्याच्या बळावर उपस्स्थर्त केले जार्तार्त,
अनु भाव (नाट्याच्या) हशक्षणामुळे आहण व्यहभिाहरभाव कृहत्रम अशा त्याुंच्या स्वर्तःच्या अनु भावाुंच्या जोरावर

(उपस्स्थर्त केले जार्तार्त.) पण स्थाहयभाव काव्याच्या बळावर सुद्धा उपस्स्थर्त करावयािा नसर्तो. रहर्त, शोक
इत्यादी (स्थाहयभाव-हनदशवक) शब्द रत्यादी स्थाहयभावाुंिा (त्या शब्दाुंनी) हनर्मदष्ट झाले ला अथव म्हणून

हनदे श करर्तार्त, वाहिक अहभनयाच्या रूपार्त (त्या स्थाहयभावाुंिी) प्रर्तीहर्त करून दे र्त नाहीर्त. शब्द म्हणजे ि
वाहिक (अहभनय) नाही, र्तर शब्दाुंनी जो उत्पन्न केला जार्तो र्तो वाहिक (अहभनय), ज्याप्रमाणे अुंगाुंच्या
हालिालींनी हनष्ट्पन्न होर्तो र्तो आहङ्गक (अहभनय). म्हणून ‘वडवानल सागराला हपनन टाकर्तो त्याप्रमाणे

क्रोध शोकाला हपनन टाकर्तो’ यार्त, र्तसेि ‘शोकाने हनःस्र्तब्ध होनन त्यािी अशी अवस्था झाली की त्यामुळे
अहधक आक्रोश करणाऱ्या (अमात्याुंनी)’ इत्यादींमध्ये शोक अहभनयाने अहभव्यक्र्त होणारी वस्र्तू नाही, र्तर
शब्दाने हनर्मदष्ट झाले ली वस्र्तू आहे . पण ‘हित्र काढर्ताना पडले ले हर्तिे अश्रू भासर्तार्त’ इत्यादी वाक्य त्यािा

वाच्य अथव प्रकट करीर्त असर्तानाि उदयनाच्या हठकाणी असले ला सुखरूप रहर्त स्थाहयभाव प्रत्ययास
आणून दे र्ते, शब्दाने साुंगर्त नाही. प्रर्तीहर्त करून दे ण्यािी शक्र्ती म्हणजे अहभनय, वािकशक्र्तीहू न हभन्न.
म्हणूनि सूत्रामध्ये स्थाहयन् हा शब्द हनराळ्या हवभक्र्तीर्त सुद्धा योहजला नाही. यास्र्तव अनु करण केली जार्त

असणारी रहर्त म्हणजेि शृङ्गाररस असे असलयामुळे र्तो रत्यात्मक आहण रत्युद्भव आहे असे मानणे उहिर्त
आहे . हमर्थयाज्ञानाने प्रयोजनहनष्ठ हक्रया सुद्धा घडर्ते असे हदसून येर्ते. आहण या हठकाणी नट हाि सुखी अशी

प्रर्तीहर्त होर्त नाही, हाि राम आहे अशीही नाही, हा सुखी नाही अशी सुद्धा नाही, हा त्याच्यासारखा आहे
अशीही नाही, र्तर जो सुखी राम र्तो हा अशा प्रकारिी प्रर्तीहर्त होर्ते . म्हणून म्हटले आहे –

‘सुंशय भासमान होर्त नाही, र्तोि असा प्रत्यय येर्त नाही, याच्या हवपरीर्त प्रत्यय येर्त नाही; र्तो हा

अशी प्रर्तीहर्त होर्ते, (पण) र्तोि हा अशी सुद्धा होर्त नाही. हवरुद्ध प्रर्तीर्तींिे हमश्रण न झालयामुळे ज्यार्त गोंधळ
होर्त नाही असा स्फुरणारा अनु भव कोणत्या युस्क्र्तवादाने सुंशयास्पद ठरहवर्ता येईल?’

या पहरच्छे दार्त श्रीशङ्कुकािे स्वर्तःिे रसाहवषयीिे मर्त माुंडून दाखहवले आहे . र्ते मर्त थोडक्यार्त असे

: स्थाहयभाव (उदा॰ रहर्त) काव्यार्तील पात्रार्त (उदा॰ रामार्त) असर्तो. प्रयोगाच्या वेळी नट (उदा॰ रामािी
भूहमका करणारा) त्या स्थाहयभावािे अनु करण करर्तो. अनु करणामुळे नटाच्या हठकाणी भासमान होणारा

हमर्थया स्वरूपािा स्थाहयभाव म्हणजेि रस (उदा॰ शृङ्गार). म्हणजे नट हा रसािे अहधष्ठान. नटाच्या ठायी
अनु करण-स्वरूपािा

स्थाहयभाव

म्हणजेि

रस

असर्तो

हे

प्रेक्षकाुंना

अनु मानाने

प्रर्तीर्त

होर्ते.

‘हे र्तुहभर्मवभावाख्यैः इ॰’ – हे हवभाव नटाच्या हठकाणी अनुकरणामुळे जो स्थाहयभाव हदसर्तो त्यािे

कारणरूप. पात्राच्या खऱ्या स्थाहयभावाशी त्याुंिा सुंबुंध नाही. र्तसेि अनु भाव आहण व्यहभिाहरभावही नटगर्त

स्थाहयभावािे कायवभर्त
ू आहण सहिाहरस्वरूप आहे र्त. ‘प्रयत्नार्मजर्तर्तया कृहत्रमैः’ – रुंगभूमीवर जे हवभाव
वगैरे हदसर्तार्त र्ते प्रयत्नाुंनी र्ते थे उपस्स्थर्त केले ले असर्तार्त. उदा॰ मालय, आभरण इत्यादी हवभाव, नटािे
स्स्मर्त, मधुरविन इत्यादी अनु भाव व हषव, औत्सुक्य, हवर्तकव इत्यादी व्यहभिाहरभाव या सवांसाठी प्रयत्न

आवश्यक असर्तार्त; म्हणून त्याुंना कृहत्रम, अस्वाभाहवक म्हटले आहे . याउलट काव्यार्तील रामाच्या रर्तीिे
हवभावादी अकृहत्रम असर्तार्त. ‘र्तथा अनहभमन्यमानैः’ म्हणजे प्रयोगार्तील हवभावादी कृहत्रम असले र्तरी र्ते

र्तसे वाटर्त नाहीर्त. र्ते स्वाभाहवकि आहे र्त असा प्रेक्षकाुंिा त्या वेळेपुरर्ता ग्रह होर्तो. ‘हलङ्गबलर्तः’ –
रुंगभूमीवर प्रर्तीर्त होणारे हे हवभावादीि हलङ्ग अथवा हे र्तू ठरून नटाच्या हठकाणी स्थाहयभाव आहे हे अनु मान

करण्यास प्रेक्षकाुंना प्रवृत्त करर्तार्त. पण हा नटाच्या हठकाणिा स्थाहयभाव अनु करणस्वरूप आहे .

काव्यार्तील पात्रािा मूळिा जो खरा स्थाहयभाव त्याहू न हा हनराळा आहे . म्हणून नटगर्त अनु करणात्मक अर्त

एव कृहत्रम अशा ह्या स्थाहयभावाला रस असे हनराळे नाव हदले आहे . ‘हवभावाः काव्यबलादनुसुंधेयाः’ –
हस्र्तहलहखर्तार्त येथे ‘काव्यबलानु-’ असा पाठ आहे . पण हे मिन्द्राला अनु सरून असमासघहटर्त पाठ पसुंर्त

केला आहे . ‘अनु सध
ुं ेयाः’ हा स्वर्तुंत्र शब्द असला म्हणजे नुंर्तरच्या ‘हशक्षार्तः’ व ‘-बलात्’ या शब्दाुंिा
त्याच्याशी अन्वय करणे सोपे जार्ते . ‘अनु सन्धे य’ म्हणजे उपस्स्थर्त केले जाण्यासारखे. प्रयोगाच्या वेळी

हवभावाुंिा आहवष्ट्कार आहण त्याने होणारी प्रेक्षकाुंना त्याुंिी प्रर्तीहर्त असा ‘अनु सुंधान’ शब्दािा दु हेरी अथव
अहभप्रेर्त हदसर्तो. आहवष्ट्कृर्त होणारे कृहत्रम हवभाव नटगर्त कृहत्रम स्थाहयभावािे कारणरूप होर्तार्त. त्या

हवभावाुंिी प्रर्तीहर्त झाली की प्रेक्षक त्या नटगर्त स्थाहयभावािे अनु मान करर्तार्त. हवभावाुंिा आहवष्ट्कार

काव्याच्या माध्यमाने होर्तो. ऋर्तु, उद्यान आदींिे वणवन काव्यार्त असर्ते . पाठ्याने नट र्ते अहभव्यक्र्त करर्तार्त.
र्ते ऐकून (व र्तदनुरूप रुंगभूमीवर उपस्स्थर्त झालयास त्या गोष्टी प्रत्यक्ष पाहू न) हवभावाुंिी प्रर्तीहर्त प्रेक्षकाुंना

होर्ते . ‘हशक्षार्तः’ म्हणजे हशकण्याने, हशकून. स्स्मर्त, भ्रूक्षेप, कटाक्ष इत्यादी अनुभाव नटाला हशकावे

लागर्तार्त. अहभनयकले च्या द्वारा अनु भावाुंिा आहवष्ट्कार होर्तो. ‘कृहत्रम-हनजानुभावाजवनबलात्’ – हनवेद,
हषव, ग्लाहन इत्यादी व्यहभिाहरभावाुंिा आहवष्ट्कार त्या त्या अनु भावाुंच्या द्वाराि होर्त असर्तो. नटाला र्ते र्ते

हवहशष्ट अनुभाव अभ्यासाने आत्मसार्त करावे लागर्तार्त. हनज म्हणजे व्यहभिारींिे स्वर्तःिे. प्रत्येक

व्यहभिाहरभाव कोणकोणत्या अनु भावाुंनी अहभव्यक्र्त होर्तो र्ते सार्तव्या अध्यायार्त साुंहगर्तले आहे . ‘स्थायी र्तु
काव्यबलादहप नानु सध
ुं े यः’ – काव्यार्तील पात्राच्या हठकाणी असले ला मूळिा स्थाहयभाव काव्याच्या
जोरावर सुद्धा आहवष्ट्कृर्त वा प्रर्तीर्त होर्त नाही असे श्रीशङ्कुकािे म्हणणे आहे . त्यािे जे कारण हदले आहे

त्यािे सार असे की कोणत्याही भावाुंिा नावाने हनदे श केलयाने त्यािी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही,
अहभव्यक्र्तीसाठी अहभनय आवश्यक आहे . शोक ह्या स्थाहयभावाच्या नावाने हनदे श असले लया दोन

काव्यपुंक्र्ती उद्धर्त
ृ करून श्रीशङ्कुकाने म्हटले आहे की त्याुंर्त शोक ह्या स्थाहयभावािी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही,

कारण त्यार्त वाहिक अहभनयाला अवकाश नाही. दोन्ही श्लोक हे मिन्द्राने पूणव स्वरूपार्त उद्धर्त
ृ केले आहे र्त.
पहहला असा–

ृद्ध त् प् ग धोऽ प दरन्तोऽ प ह
ड े े जल धिः शोकिः
[‘

प।

ोधे पी ते ॥

ृद्ध त् -’ इत् दी श्लोक कृत् र ण

च्

टक त र

च स् तिःच शोक

म्हटले आहे . (कृत्यारावणे रामेण स्वशोकस्याहभधायकमुक्र्तम् ।). हे

टक सध्

र्चदि करण र आहे असे

उपलधध

ग्रांथ त

ही.]

हे कदाहिर्त दक्षयज्ञार्त सर्तीने आत्मापवण केले त्यावेळच्या हशवाच्या मनःस्स्थर्तीिे वणवन असावे. सर्तीच्या
मृत्यूने झाले ला शोक जरी अगाध होर्ता र्तरी या प्रसुंगी त्याला आले ला क्रोध त्याहू न बलवत्तर होर्ता आहण

त्या क्रोधामुळे शोक कोठलया कोठे गडप झाला. या श्लोकार्त द्रोणवधानुंर्तर झाले लया अश्वत्थाम्याच्या

मनःस्स्थर्तीिे वणवन आहे असेही समजर्ता येईल. प्रत्यक्ष सुंदभव अज्ञार्त आहे . यार्त ‘शोक’ शब्द प्रत्यक्ष आले ला
असलयामुळे शोक स्थाहयभावािी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही असे श्रीशङ्कुकािे म्हणणे आहे . दु सरा श्लोक असा—
शोके कृतस्तम्भस्तथ व्स्थतो े

र्चधत

न्दै िः ।

हृद स्फट भ तथ रो दत भ् र्थ त
थ े स च ैिः ॥
यार्तील पाठ हे मिन्द्रािे आहे र्त. हस्र्तहलहखर्तार्त पहहलया ओळीर्त ‘कृर्तः स्र्तम्भः’ आहण ‘योऽनवस्स्थर्ताक्रन्दै ः’
असे पाठ आहे र्त. हा श्लोक र्तापसवत्सराज नाटकार्त आला आहे . लावाणकार्त अस्ग्नदाहाने वासवदत्ता

भस्मसार्त झाली हे ऐकलयावर झाले लया उदयनाच्या अवस्थेिे या श्लोकार्त वणवन आहे . त्याच्या शोकािा

आवेग इर्तका भयुंकर होर्ता की त्याला स्र्तम्भ झाला म्हणजे र्तो दगडासारखा हनिल राहहला. र्ते पाहू न

रुमण्वत् प्रभृहर्त अमात्याुंना भीहर्त वाटली की हा असाि राहहला र्तर हृदय फुटू न गर्तप्राण होण्यािा सुंभव
आहे . यावर उपाय म्हणून उदयनाने रडू न आपलया शोकास बाहे र पडण्यास मागव करून दे णे अवश्य आहे

असे ठरवून र्ते अमात्य स्वर्तः मोठ्याने आक्रोश करावयाला लागले आहण त्याुंनी त्यालाही रडण्यािी हवनुंर्ती
केली. ‘पूरोत्पीडे र्तडागस्य परीवाहः प्रहर्तहक्रया (उ. रा. ि. ३·२९)’ ह्या भवभूर्तीच्या विनार्त सूहिर्त केले

आहे त्याप्रमाणे अमात्य वागले असा यािा अथव आहे . ह्या श्लोकार्त सुद्धा ‘शोक’ शब्द प्रत्यक्ष आले ला आहे .
म्हणून येथेही उदयनाच्या हठकाणिा शोक स्थाहयभाव वाहिक अहभनयाने अहभव्यक्र्त होर्त नाही असे

श्रीशङ्कुकािे म्हणणे आहे . याउलट वाहिक अहभनयाने अहभव्यक्र्त होणाऱ्या स्थाहयभावािे उदाहरण म्हणून
हषाच्या रत्नावली नाहटकेर्तील श्लोकपुंक्र्ती उद्धर्त
ृ केली आहे . र्तो सुंपूणव श्लोक असा—
भ त प ततो लखन्त् स्तस्

ब ष्ट्प म्बसीकरकणौघिः ।

स् ेदोद्ग इ करतलसांस्पशादे

े प

॥ (रत् ॰ २·११)

दु सऱ्या अुंकार्त सागहरकेने काढले लया त्याच्या हित्रािे राजा उदयन ह्या शब्दाुंर्त वणवन करर्तो. हित्र काढीर्त

असर्ता सागहरकेच्या नेत्राुंर्तून त्याच्या आकृर्तीवर पडले ले बाष्ट्पािे र्तुषार म्हणजे जणू हर्तच्या हस्र्तस्पशाने

त्याच्या शरीरावर उद्भवले ले स्वेदकणि होर्त अशी उत्प्रेक्षा केली आहे . ह्या श्लोकार्त रहर्त स्थाहयभावािी

अहभव्यक्र्ती वाहिक अहभनयाने होर्ते असे श्रीशङ्कुकािे म्हणणे आहे . यािा अथव असा की काव्यार्त स्थायीिा
नावाने हनदे श असला र्तर त्यािी प्रर्तीर्ती होर्ते असे म्हणर्ता येर्त नाही. त्यासाठी (वाहिक) अहभनय आवश्यक
आहे . अहभनयाने व्यक्र्त होणारा स्थाहयभाव शब्दाने कथन केले लया स्थाहयभावाहू न हभन्न आहे . अहभनयाने

अहभव्यक्र्त व प्रर्तीर्त होणाऱ्या स्थायीिे अनु सध
ुं ान काव्यार्तून होर्त नाही असा श्रीशङ्कुकाच्या म्हणण्यािा

आशय हदसर्तो. ‘अवगमनशस्क्र्तर्मह अहभनयनुं वािकादन्या’– शब्दाच्या वािकशक्र्तीहू न म्हणजे

अहभधाशक्र्तीहू न हभन्न असले लया शक्र्तीला श्रीशङ्कुकाने अहभनयन असे नाव दे नन हर्तला ‘अवगमनशस्क्र्त’
म्हणजे प्रर्तीर्ती उत्पन्न करून दे णारी शस्क्र्त असे म्हटले आहे . अहभनयन म्हणजेि अहभनय. श्रीशङ्कुकाच्या

म्हणण्यािे सार असे की अहभनयाहशवाय स्थायीिा (व र्तदु द्भव रसािा) बोध होणार नाही. ‘अर्त एव
स्थाहयपदुं इ॰’ – रससूत्रार्त हनर्मदष्ट झाले ली रसहनष्ट्पत्ती नाट्यप्रयोगाच्या वेळी रुंगभूमीवर होर्ते . र्तेथे
हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव याुंच्या सुंयोगाने ही रसहनष्ट्पत्ती होर्ते . त्यार्त मूळच्या स्थाहयभावािी प्रर्तीर्ती
होर्त नाही र्तर नटाने अहभनयद्वारा केले लया त्याच्या अनुकरणािी प्रर्तीहर्त होर्ते . म्हणून रसहनष्ट्पत्तीर्त मूळच्या

स्थाहयभावाला स्थान हदले ले नाही. रससूत्रार्त स्थाहयशब्दािा कोणत्याही प्रकारे उपयोग केला नाही

यावरून हे स्पष्ट आहे असे श्रीशङ्कुकािे म्हणणे आहे . ‘र्तदात्मकत्वुं र्तत्प्रभवत्वुं ि’ यार्तील ‘र्तत्’ ने रहर्त
स्थाहयभावािा बोध होर्तो. शृङ्गारािा आत्मा रहर्त आहण रर्तीपासूनि शृङ्गारािी उत्पत्ती होर्ते . ‘अथवहक्रयाहप
हभर्थयाज्ञानाद दृष्टा’ – एका सुंभाव्य शुंकेिे हनराकरण करण्यासाठी शङ्कुकाने हे हवधान केले आहे . शुंका
अशी की रस अनु करणरूप म्हणून कृहत्रम असेल र्तर त्यािी प्रर्तीहर्त म्हणजे स्थाहयभावािी यथाथव प्रर्तीहर्त
होणार नाही. म्हणजे र्ते एक प्रकारिे हमर्थयाज्ञान ठरेल. मग त्यापासून प्रेक्षकाुंिा रसहवषयक अनु मानािा

कायवभाग कसा साधणार? यावर शङ्कुकािे उत्तर असे की केव्हा केव्हा हमर्थयाज्ञानाने सुद्धा प्रयोजनहसद्धी

होर्ते . या हवधानाच्या समथवनाथव हे मिन्द्राने उद्धर्त
व
ृ केले ला एक श्लोक सुंपादकाुंनी अहभनवभारर्तीर्त अन्र्तभूर्त
केला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त र्तो नाही. र्तो श्लोक असा—
णप्रदीपप्रभ ो थ णबद्ध्
र्थ ञ

शे ेऽ प

भध तोिः ।

शे ोऽथथ

ां प्र त ॥ २·५७

हा श्लोक धमवकीर्मर्त या प्रहसद्ध बौद्ध नैय्याहयकाच्या प्रमाणवार्मत्तक नावाच्या ग्रुंथार्तून घेर्तला आहे .
अनु मानाच्या हववेिनार्त त्याने असे म्हटले आहे की िुकीच्या ज्ञानानेही जर ईस्प्सर्त साध्य होर्त असेल र्तर र्ते

ज्ञान प्रमाण मानले पाहहजे (अहभप्रायाहवसुंवादादहप भ्रान्र्तेः प्रमाणर्ता). हे स्पष्ट करण्यासाठी वरील श्लोकार्त

एक दृष्टान्र्त हदला आहे . समजा, एका मनु ष्ट्याला रत्नािी प्रभा हदसली व दु सऱ्याला हदव्यािी प्रभा हदसली

आहण त्या दोघाुंिाही असा ग्रह झाला की त्याुंना हदसले र्ते रत्न आहे आहण म्हणून र्ते दोघेही आपापलया
प्रभेकडे धावर्त गेले, र्तर दोघाुंिेही ‘हे रत्न आहे ’ हे ज्ञान हमर्थयाज्ञान आहे (कारण रत्नािी प्रभा म्हणजे सुद्धा

काही रत्न नाही) हे खरे , पण जो रत्नाच्या प्रभेकडे जाईल त्यािे रत्नप्राप्र्तीिे प्रयोजन हसद्धीस जाईल,
हदव्याच्या प्रभेकडे जाणाऱ्यािी कायवहसद्धी होणार नाही. शङ्कुकािी दाशवहनक पाश्ववभम
ू ी नैय्याहयकािी आहे .
त्याला धमवकीर्तीिा ग्रुंथ अवगर्त असणार यार्त शुंका नाही. हमर्थयाज्ञान आहण अथवहक्रया या शब्दाुंच्या

उपयोगाने हे स्पष्ट होर्ते. र्तथाहप अहभनवगुप्र्ताने शङ्कुकाच्या टीकेर्तून हा श्लोक उद्धर्त
ृ केला होर्ता असे हदसर्त
नाही. ‘न िात्र नर्तवक एव इ॰’– या वाक्यार्त सामाहजकाुंना म्हणजे प्रेक्षकाुंना प्रर्तीहर्त कोणत्या रूपार्त होर्ते

यािे हववेिन आहे . अनेक पयाय अस्वीकायव मानून ‘काव्यार्त असले ला राम र्तो हा’ अशी नटाहवषयी होणारी

प्रर्तीर्तीि ग्राह्य ठरहवली आहे . हे मिन्द्राने ‘न िाहप र्तत्सदृशः’ याच्या अगोदर ‘नाहप रामः स्याद्वा न वायहमहर्त’
हा आणखी एक पयाय घार्तला आहे . र्तो मम्मटाच्या काव्यप्रकाशार्त आहे . अहभनवभारर्तीच्या हस्र्तहलहखर्तार्त
नसर्तानाही

सुंपादकाुंनी

र्तो

स्वीकारला

आहे .

त्याहशवाय

‘हकन्र्तु’

या

पदानुंर्तर

‘सम्यर्हमर्थयासुंशयसादृश्यप्रर्तीहर्तभ्यो हवलक्षणा हित्रर्तुरगाहदन्यायेन’ एवढा अहधक मजकूरही समाहवष्ट
केला आहे . हे शब्द मम्मट आहण हे मिन्द्र या दोघाुंच्या ग्रुंथाुंर्त आहे र्त. र्ते मूळ शङ्कुकाच्या टीकेर्त होर्ते की

नाही हे कळावयास साधन नाही. र्तथाहप हित्रर्तुरगािा दृष्टान्र्त मूळ शङ्कुकानेि हदला असण्यािी शक्यर्ता

आहे . कारण ध्वन्यालोकलोिनामध्ये अहभनवगुप्र्ताने शङ्कुकाच्या मर्तािा थोडक्यार्त हनदे श केला आहे . त्यार्त

‘हभत्ताहवव हहरर्तालाहदना अश्वावभासः’ असे शब्द आहे र्त. पण अहभनवभारर्तीर्त पुढे शङ्कुकाच्या मर्तािे खुंडन

करर्ताना ‘वणवकैहव हरर्तालाहदहभः सुंयुज्यमान एव गौः’ असे त्यािे मर्त हनर्मदष्ट केले आहे . हे शब्दि मूळ
शङ्कुकािे होर्त असे त्यापूवीच्या ‘यच्चोच्यर्ते’ यावरून हदसर्ते . लोिनार्तील सुंक्षेपार्त अहभनवगुप्र्ताने ‘गो’ ऐवजी
‘अश्व’ शब्द वापरला आहण त्यावरून मम्मटाने हित्रर्तुरगन्याय असा शब्दप्रयोग केला व त्यािेि शब्द

हे मिन्द्राहदकाुंनी उद्धर्त
ृ केले असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे , एवढे हनहिर्त की वरील अहधक मजकूर
अहभनवभारर्तीर्त नव्हर्ता. मर्ताच्या हनदे शार्त ‘र्तुरग’ आहण खुंडनार्त ‘गो’ असे असणे शक्य नाही. ‘र्तदाह’ –
‘आह’ यािा कर्ता शङ्कुकः अहभप्रेर्त आहे असे वाटर्ते . यावरून पुढील दोन श्लोक शङ्कुकाने रिले ले असावेर्त

असा हनष्ट्कषव हनघर्तो. ‘न सुंदेहः’ – श्लोकार्त सुंदेहािा हनदे श आहे म्हणून मम्मटाने ‘रामः स्याद्वा न
वायहमहर्त’ हा पयाय अहधक घार्तले ला हदसर्तो. पण श्लोकार्तील पयाय व अगोदर हनर्मदष्ट केले ले पयाय

सववथा एकि नाहीर्त ‘र्तत्सदृशः’ हा पयाय श्लोकार्त नाही. र्तसाि सुंदेहािा पयाय अगोदर हनर्मदष्ट झाले ला
नसणे असुंभाव्य नाही. ‘र्तत्त्वम्’ म्हणजे हा नट रामि आहे ही प्रर्तीहर्त. यािा हवपयवय हा नट राम नाहीि ही

प्रर्तीहर्त. ‘हवरुद्धबुद्ध्यसुंभेदाद अहववेहिर्तहवप्लवः’ हा पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त

‘बुहद्धसुंभेदाद...सुंप्लवः’ असा पाठ आहे . अन्र्तर्तः दोहोंर्तून र्तोि अथव काढर्ता येर्तो; पण हे मिन्द्राच्या
पाठाप्रमाणे र्तो अहधक सुगमपणे लागर्तो. हा श्लोकाधव प्रेक्षकाुंना येणाऱ्या अनु भवाच्या अथवा प्रर्तीर्तीच्या

वणवनपर आहे . त्या अनु भवार्त काही गोंधळ (हवप्लव) उत्पन्न झाले ला नसर्तो, कारण त्याच्याशी हवरोधी अशा
ज्या बुद्धी अथवा प्रर्तीर्ती त्या त्यार्त सुंहमहश्रर्त झाले लया नसर्तार्त (असुंभेदात्). सुंभेद म्हणजे सुंहमश्रण असा

अथव आहे . पण त्या शब्दािा ‘हभन्नर्ता’ हकवा ‘भुंजन, हवच्छे द’ असाही अथव आहे . त्या अथाशी ‘-बुहद्धसुंभेदात्’
हा पाठ जु ळर्तो. र्तथाहप हे मिन्द्रािा पाठ अहधक समपवक वाटर्तो. हवरुद्धबुद्धींच्या हवच्छे दापेक्षा त्याुंिा उद्भव
न होणे ही कलपना अहधक योग्य आहे . हवप्लव म्हणजे हवरोध, गोंधळ असे अथव आहे र्त. सुंप्लव म्हणजे पूर,

प्रािुय,व हनमज्जन असे अथव आहे र्त. हवप्लव शब्द अहधक योग्य वाटर्तो. ‘कया युक्त्या पयवनुयुज्येर्त’–पयवनुयुज्
म्हणजे प्रश्न उपस्स्थर्त करणे, हवशेषर्तः एखादे मर्त खोडू न काढण्यासाठी प्रश्न उपस्स्थर्त करणे. शङ्कुकािे
म्हणणे असे की नटाहवषयी प्रेक्षकाुंना येणाऱ्या ज्या प्रकारच्या प्रर्तीर्तीिा त्याने पुरस्कार केला आहे हर्तच्यावर

आक्षेप घेणारे प्रश्न उपस्स्थर्त करून युस्क्र्तवाद करर्ता येण्यासारखा नाही. र्ती प्रर्तीर्ती ‘हा राम आहे ’ म्हणजे
रामािे अनु करण करणारा अशी आहे , ‘हा रामि आहे ’ अशी नाही.
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पण हे सुद्धा आन्र्तहरक र्तत्त्व नसले ले आहण हववादार्त हटकू न शकणारे असे (मर्त) आहे असे

आमच्या गुरुजींनी म्हटले आहे . (आक्षेप) या प्रमाणे (आहे र्त) : रस अनुकरणस्वरूप आहे असे म्हटले आहे

र्ते प्रेक्षकाुंना होणाऱ्या प्रर्तीर्तीच्या दृष्टीने का नटाच्या दृष्टीने ? हकवा वस्र्तूच्या यथाथव स्वरूपािे हववेिन

करणाऱ्या व्याख्यात्याुंच्या कलपनेला अनुसरून, जसे की म्हटले आहे ‘व्याख्यार्ते याप्रमाणे फरक करर्तार्त’?
की भरर्तमुनीच्या विनाला अनु सरून?

येथपासून शङ्कुकाच्या मर्तािे खुंडन सुरू होर्ते . हे खुंडन अहभनवगुप्र्तािे नाट्यशास्त्रार्तील गुरु भट्ट

र्तोर्त याच्या र्तोंडी घार्तले आहे . भट्ट र्तोर्ताने नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली होर्ती असे हदसर्त नाही.

गुरुमुखार्तून ऐकले ली टीका अहभनवगुप्र्ताने येथे उद्धर्त
ृ केली आहे असे मानण्यास हरकर्त नाही. ‘हवमदव ’

म्हणजे सुंघषव. वादार्तील सुंघषव अनु मान, र्तकव याुंच्यामाफवर्त घडू न येर्तो. ‘वस्र्तुवृत्त इ॰’ –यार्त हनर्मदष्ट

झाले ले व्याख्यार्ते म्हणजे र्तत्त्वहिन्र्तक होर्त. सामान्य मनु ष्ट्य वस्र्तू हदसर्ते र्तशीि र्ती खरोखर आहे असे मानून

वागर्त असर्तो. पण र्तत्त्वहिन्र्तक वस्र्तूिे खरे स्वरूप काय यािा हविार करर्तार्त. बाह्यर्तः हदसणारे वस्र्तूिे
रूप त्याच्या खऱ्या स्वरूपावर आरोहपर्त झाले ले असर्ते असे र्ते मानर्तार्त. प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त भट्ट र्तोर्तािा प्रश्न

असा–र्तत्त्वहिन्र्तकाुंच्या हविारसरणीला अनु सरून मूळिा स्थाहयभाव हे खरे स्वरूप आहण अनु करणरूप

रस हा त्याच्यावर केले ला आरोप असे समजावयािे काय? ‘व्याख्यार्तारः खलवेवुं हववेियस्न्र्त’ यार्तील
‘एवम्’ म्हणजे वस्र्तूिे खरे स्वरूप (वस्र्तुवृत्त) व दृश्यमान रूप हे दोन हभन्न आहे र्त अशा र्तऱ्हे िा.
‘हववेियस्न्र्त’ म्हणजे त्या दोन रूपाुंर्त फरक करर्तार्त. उद्धर्त
केले ले
ृ

हे विन धमवकीर्तीच्या

प्रमाणवार्मर्तकावरील त्याच्या स्वर्तःच्या वृत्तीर्तून घेर्तले आहे . ही वृहत्त अद्याप प्रहसद्ध झाले ली नाही. डॉ.

ग्नोलींनी एका टीपेर्त याच्या पुढिा थोडा अहधक भाग हदला आहे . ‘व्याख्यार्तारः खलवेवुं हववेियस्न्र्त न

व्यवहर्तारः । र्ते र्तु स्वालम्बनमे वाथवहक्रयायोग्युं मन्यमाना दृश्यहवकलप्यावथावेकीकृत्य प्रवर्तवन्र्ते ।’ म्हणजे
सामान्य मनु ष्ट्य दृश्य रूप आहण वस्र्तुवृत्त एकि मानून व्यवहार करर्तार्त आहण त्याने त्याुंिा कायवभाग
साधर्तो. व्याख्यार्ते त्या दोहोंर्त भेद मानर्तार्त.

आद्यिः पिोऽसांगतिः । कक च द्ध प्र णे ोपलधधां तद करण
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लोक े च तद करणप्र तभ सिः ।
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(या िारपैकी) पहहला हवकलप सुसुंगहर्तरहहर्त आहे . कारण (प्रत्यक्षाहद) प्रमाणाने उपलब्ध

झाले लीि एखादी गोष्ट (दु सरीिे) अनु करण आहे . असे म्हणर्ता येर्ते. उदाहरणाथव प्रत्यक्ष पाहहले ले पयःपान
‘अशा रीर्तीने र्तो दारू हपर्तो’ याप्रमाणे सुरापानािे अनुकरण म्हणून भासमान होर्ते . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त नटाच्या

हठकाणी अशी कोणर्ती गोष्ट हदसून येर्ते की त्यामुळे र्ती अनु करण म्हणून भासमान होर्ते यािा हविार केला

पाहहजे. त्यािे शरीर, त्याच्या शरीरावरील उष्ट्णीष इत्यादी, रोमाुंि, गद्गद स्वर इत्यादी, भुजाुंिे िलन,
वलन इत्यादी, आहण भ्रूक्षेप, कटाक्ष इत्यादी रहर्त हित्तवृहत्तस्वरूप असलयामुळे हर्तिे अनु करणरूप आहे र्त

असे कोणालाही भासमान होर्त नाहीर्त. कारण र्ते अिेर्तन असलयामुळे, हनराळ्या इस्न्द्रयाुंनी ग्रहण
होण्यासारखे असलयामुळे आहण हभन्न अहधष्ठानावर अहधहष्ठर्त असलयामुळे त्या (रर्ती) पेक्षा सववस्वी हनराळ्या

प्रकारिे आहे र्त. हशवाय मुख्य वस्र्तूच्या अवलोकनानेि त्यािे अनुकरण भासमान होर्ते . आहण रामाच्या
हठकाणी असले लया रर्तीिे अगोदर कोणीही अवलोकन केले ले नाही. याि युस्क्र्तवादाने नट रामािे
अनु करण करणारा या मर्तािेही हनराकरण होर्ते .

‘आद्यः पक्षः’ म्हणजे नटाच्या हठकाणिा अनु कृर्त स्थाहयभाव हकवा शृङ्गार रस रामाच्या रर्तीिे

अनु करण आहे अशी प्रेक्षकाुंना प्रर्तीर्ती येर्ते असा हवकलप. ‘पयःपानम्’ येथे पयस् म्हणजे पाणी हा अथव
अहभप्रेर्त हदसर्तो. अहर्तहरक्र्त प्रमाणार्त सुरापान करणाराबद्दल असे उद्गार काढले की ‘र्तो असे (म्हणजे
पयःपानासारखे) सुरापान करर्तो’, र्तर पयःपान म्हणजे दु ग्धपान हा अथव हवशेष लागू पडण्यासारखा नाही हे

उघड आहे . ह्या उदाहरणािे प्रयोजन असे की अनु करण म्हणून हजला म्हणावयािे र्ती गोष्ट प्रत्यक्ष
अवलोकनार्त असली पाहहजे. ‘पयःपान’ प्रत्यक्ष पाहहलयाहशवाय र्ते सुरापानािे अनुकरण आहे असे म्हणर्ता
येणार नाही. र्तसेि नटाच्या हठकाणी काहीर्तरी अवलोकन केलयाहशवाय र्ते रर्तीिे अनु करण आहे असे

म्हणर्ता येणार नाही. ‘हक र्तद उपलब्धुं सद’ हे मिन्द्राने ‘सद’ च्या जागी ‘यद’ पाठ वापरला आहे .

अन्वयाला र्तो अहधक सोपा आहे . पण ‘सद’ नेही िाुंगली अथवहनष्ट्पत्ती होर्ते. ‘रर्ते हित्तवृहत्तर्तया’ रहर्त
स्थाहयभाव हा मनु ष्ट्याच्या मनािी वृत्ती अथवा धमव आहे . त्या उलट नटािे शरीर इत्यादी सवव गोष्टी मनाशी

असुंबद्ध अशा आहे र्त. ‘जडत्वेन’ शरीर, वेष, हावभाव, अहभनय या सवव गोष्टी अिेर्तन आहे र्त. रहर्त हित्तवृत्ती

असलयामुळे र्ती जड नाही. ‘हभन्नेस्न्द्रयग्राह्यत्वेन’ या सवव गोष्टी िक्षुरादी बाह्येस्न्द्रयाुंनी ग्रहण होण्यासारख्या

आहे र्त. याउलट रहर्त अन्र्तःकरणानेि ग्रहण होण्यासारखी आहे . ‘हभन्नाहधकरणत्वेन’ वेष, अहभनय
इत्यादींिे अहधष्ठान दे ह आहे र्तर रर्तीिे अहधष्ठान हित्त आहे . ‘मुख्यावलोकने’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे .

हस्र्तहलहखर्तार्त ‘मुख्यामुख्यावलोकने’ असे आहे . पुढील ‘र्तदनु करण’ मधील ‘र्तत्’ ने फक्र्त मुख्यािाि
हनदे श सुंभाव्य असलयामुळे ‘अमुख्य’ शब्द अगोदर वापरला असलयािी शक्यर्ता कमी आहे . ‘एर्तेन’ म्हणजे
ज्यािे अनु करण आहे असे समजावयािे र्ते अगोदर पाहहले ले असले पाहहजे ह्या युस्क्र्तवादाच्या अनु रोधाने.

रामालाही कोणी अगोदर पाहहले ले नाही. ‘रामानुकारो नटः’ हे मिन्द्रािा ‘रामानुकारी’ असा पाठ आहे . पण
अनु कार म्हणजे ‘अनु करण करणारा’ हा शब्द अगोदर आले ला (अनु कारत्वेन कस्यहित्) हे मिन्द्रार्तही
आढळर्तो. र्ते व्हा येथेही हस्र्तहलहखर्तािा पाठ ग्राह्य मानावयास हरकर्त नाही.
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यावर जर असे म्हटले की नटाच्या हठकाणी असले ली हित्तवृत्तीि प्रर्तीयमान झाली म्हणजे र्तोि

रर्तीिे अनु करण करणारा शृङ्गाररस होय, र्तर त्याबाबर्तीर्त सुद्धा र्ती (नटािी हित्तवृत्ती) कोणत्या रूपार्त

प्रर्तीर्त होर्ते यािा हविार केला पाहहजे. (शङ्कुकार्तफे) असे म्हणर्ता येईल की प्रमदादी हवभावरूप कारणे ,
कटाक्षादी अनु भावरूप काये आहण सुखादी सहिारी भाव ह्या ज्ञापक हलङ्गाुंनी लोकाुंमध्ये जी
कायवस्वरूपािी, कारणस्वरूपािी आहण सहिाहरस्वरूपािी अशी हित्तवृहत्त प्रर्तीर्त होण्यास योग्य असर्ते

हर्तच्या रूपार्त नटािी र्ती हित्तवृत्ती भासमान होर्ते . (यावर आक्षेप –) वा, र्तर मग रर्तीच्या स्वरूपार्ति र्ती
प्रर्तीर्त होर्ते . र्ते व्हा रर्तीच्या अनु करणाहवषयीिा युस्क्र्तवाद दू रि राहहला की.

(शङ्कुकािे प्रहर्तसमाधान –) पण र्ते हवभाव इत्यादी ज्यािे अनु करण करावयािे त्याच्या हठकाणी

खऱ्या अथाने असर्तार्त, परुंर्तु अनु करण करणाऱ्याच्या हठकाणी र्ते र्तसे नसर्तार्त असा फरक आहे . (आक्षेप–)
हे ग्राह्य मानू या, पण मग (असे हविारर्तो की) हे जे (नटाच्या हित्तवृत्तीिे) कारणरूप, कायवरूप आहण

सहिाहररूप नसले ले ही हवभावादी काव्य, हशक्षण इत्यादींच्या बळावर उद्भूर्त झाले ले व म्हणून कृहत्रम असे

आहे र्त र्ते प्रेक्षकाुंना कृहत्रम म्हणून प्रर्तीर्त होर्तार्त की नाही? जर कृहत्रम म्हणून प्रर्तीर्त होर्त असर्तील र्तर

त्याुंच्यापासून रर्तीिी प्रर्तीर्ती कशी होणार? (शङ्कुकािे उत्तर–) पण म्हणूनि हे जे प्रर्तीयमान होर्ते र्ते रहर्तअनु करणरूप प्रर्तीर्तीिे कारण होर्ते . (आक्षेप–) हे बरोबर नाही. कारण दु सऱ्या कारणाुंपासून (ही) उत्पन्न
होणाऱ्या कायाच्या बाबर्तीर्त र्तसे ज्ञान असलयास सुहशहक्षर्त मनु ष्ट्याने दु सऱ्या वस्र्तूहवषयी केले ले अनु मान

योग्य होईल. परुंर्तु अहशहक्षर्त मनु ष्ट्याने त्याि प्रहसद्ध कारणािे (अनु मान करणे योग्य ठरे ल). उदाहरणाथव –
एका हवहशष्ट प्रकारच्या हविवावरून गोमयािेि (अनु मान). हविवािेि र्ते (अनु मान) केवळ हमर्थयाज्ञान
होईल. आहण जेथे ज्ञापक हे र्तूिे ज्ञान हमर्थया असर्ते र्तेथे त्याच्यापासून आभासाहवषयीिे अनु मान योग्य

होणार नाही. कारण धूम म्हणून समजलया गेलेलया वाफेपासून – त्यािे अनु करणस्वरूप भासणाऱ्या

हे र्तूपासूनही – त्या (साध्या) च्या अनु करणाच्या स्वरूपािे अनु मान योग्य होणार नाही. धूमािे अनु करण
करणारे म्हणून भासमान होणाऱ्या धुक्यापासून अग्नीिे अनु करण करणाऱ्या जपापुष्ट्पाुंिी प्रर्तीर्ती होर्त
असले ली हदसर्त नाही.

याुंपक
ै ी पहहलया पहरच्छे दार्त रामाच्या रर्तीिे अनु करण म्हणजे शृङ्गार ही कलपना सोडू न दे नन

सववसामान्य रर्तीिे नटाने केले ले अनुकरण म्हणजे शृङ्गार ह्या शङ्कुकाच्या मर्तािा परामशव घेर्तला आहे .
दु सऱ्या पहरच्छे दार्त रुंगभूमीवर प्रर्तीयमान होणाऱ्या कृहत्रम हवभावादींच्यामुळे रर्तीिे अनुकरण होर्त आहे असे
अनु मान केले जार्ते या शङ्कुकाच्या हवधानािे हनराकरण केले आहे . ‘हलङ्गभूर्तैः’ – रर्तीिे कारण असले ले

हवभाव, कायव असले ले अनुभाव व सहिारी असले ले व्यहभिाहरभाव हे सवव हमळू न रर्तीच्या अस्स्र्तत्वाहवषयीिे

अनु मान हसद्ध करण्यास प्रमाणभूर्त हलङ्ग अथवा हे र्तू होर्त. ‘लौहककी’ म्हणजे सववसामान्य लोकार्त

आढळणारी. ‘प्रर्तीहर्तयोग्या’ ही हित्तवृत्ती अमुक मनु ष्ट्याच्या हठकाणी आहे असा इर्तराुंना प्रत्यय होण्याइर्तपर्त
अवस्थेपयंर्त पोिले ली. ‘र्तदात्मकत्वेन’ म्हणजे सववसामान्य रहर्तसारखीि. यावर साहहजकि भट्ट र्तोर्ताने

असा आक्षेप घेर्तला आहे की सामान्य माणसाच्या रहर्तसारखीि नटािी रर्ती प्रर्तीर्त होर्त असेल र्तर
अनु करणािा प्रश्न येर्तोि कोठे ? खरोखरिीि रहर्त प्रर्तीर्त होर्ते असे मानले पाहहजे.

‘अनु काये’ – उदाहरणाथव रामाच्या हठकाणी. ‘अर्तत्कारण- इ॰’ यार्तील ‘र्तत्’ ने नटाच्या हठकाणी

प्रर्तीर्त होणाऱ्या रर्तीिा बोध होर्तो. ‘अर्त एव’ म्हणजे रुंगभूमीवर प्रर्तीर्त होणारे हवभाव इत्यादी कृहत्रम

असलयामुळेि. ‘र्तत्प्रर्तीयमानम्’ – म्हणजे नटाच्या हठकाणी प्रेक्षकाुंना जे प्रर्तीर्त होर्त असर्ते र्ते . ‘बुद्धेः
कारणम्’ – ही बुद्धी अथवा कलपना प्रेक्षकाुंिी होर्ते . ‘नन्वर्त...कारणम्’ ह्या वाक्यानुंर्तर ‘हे बरोबर नाही

(नैर्तत् हकवा र्तन्न)’ असे वाक्य अध्याहृर्त धरणे आवश्यक आहे . कारण नुंर्तरिी वाक्ये ‘नन्वर्त...कारणम्’ ह्या
हवधानाच्या खुंडनपर आहे र्त. आिायव हवश्वेश्वराुंनी ‘र्तन्न’ अशी पूर्मर्त केली आहे र्ती स्वीकारली आहे . या

वाक्यािा हे मिन्द्राने हदले ला पाठ ‘नन्वर्त एव र्तत् प्रर्तीयमानुं रत्यनु करणुं मुग्धबुद्धेः’ असा आहे . पण र्तो
िुकीिा वाटर्तो. हवभावादी कृहत्रम आहे र्त अशी प्रेक्षकाुंना प्रर्तीर्ती आली र्तर त्यामुळे त्याुंना खऱ्या रर्तीिी

प्रर्तीर्ती कशी येणार या आक्षेपाला उत्तर म्हणून शङ्कुकार्तफे हे हवधान करण्यार्त आले आहे . हे मिन्द्रकृर्त

पाठानुसार या हवधानािा अथव होर्तो ‘हवभावादी कृहत्रम आहे र्त, त्याुंच्यापासून खऱ्या रर्तीिी प्रर्तीर्ती येणार

नाही म्हणूनि जे प्रर्तीयमान होर्ते र्ते रर्तीिे अनुकरण आहे अशी मन्दबुहद्ध मनु ष्ट्यािी कलपना होर्ते .’ पण अशा
र्तऱ्हे िे हवधान अहभप्रेर्त असणे शक्य नाही. मुग्धबुहद्ध प्रेक्षक व सुजाण प्रेक्षक याुंच्या प्रर्तीर्ती हभन्न हभन्न असर्तार्त
व रत्यनु करणािी कलपना फक्र्त मन्दबुहद्ध प्रेक्षकाुंनाि होर्ते अशा र्तऱ्हे िे शङ्कुकािे मर्त असण्यािी शक्यर्ता
नाही. पुढील हववेिनार्त सुहशहक्षर्त आहण अहशहक्षर्त असा सामाहजकाुंमध्ये भेद केले ला हदसून येर्तो हे खरे

आहे . र्तथाहप शङ्कुकािा अनुकरणािा हसद्धान्र्त मन्दबुहद्ध प्रेक्षकाुंपुरर्ताि मयाहदर्त आहे हे मान्य होण्यासारखे

नाही. हे मिन्द्राच्या पाठार्तील ही अडिण लक्षार्त आलयामुळे डॉ. ग्नोलींनी ‘मुग्धबुद्धेः’ असे स्वर्तन्त्र वाक्य
केले आहे आहण त्यािा ‘(हे हवधान) मन्दबुहद्ध मनु ष्ट्यािेि (असू शकेल)’ असा अथव करून र्ते आक्षेपकाच्या
र्तोंडी घार्तले आहे . पण शङ्कुकाच्या हवधानावर असा अहधक्षेप करणारा आक्षेप घेर्तला गेला असेल हे सुद्धा

अशक्य आहे . ‘कारणान्र्तरप्रभवेषु कायेषु’ – सामान्यर्तः एका कायािे उत्पादक कारण एकि प्रहसद्ध असर्ते.
पण काही कायांच्या बाबर्तीर्त र्ती दु सऱ्याही एका अप्रहसद्ध कारणाने उत्पन्न होर्तार्त. अशा अप्रहसद्ध कारणािे

ज्ञान सुहशहक्षर्त मनु ष्ट्याला असू शकर्ते , अहशहक्षर्ताला नाही, अशी कलपना येथे केली आहे . ‘वस्त्वन्र्तरस्य’
म्हणजे त्या दु सऱ्या अप्रहसद्ध पण सुंभाव्य कारणािे. या हठकाणी कृहत्रम म्हणून प्रर्तीर्त होणाऱ्या हवभावादी

हलगाच्या आधारे रत्यनु करणािे अनु मान होर्ते या शङ्कुकाच्या मर्तािा समािार घेर्ताना ह्या कृहत्रम
हवभावादींच्या उत्पत्तीिे कारण काय यािा हविार केला आहे . कारण, कायावरून कारणािे अनु मान केले

जार्ते, जसे धूमावरून अग्नीिे. हवभावादींिे सामान्यर्तः एकि उत्पादक कारण मानले जार्ते , रहर्त
(स्थाहयभाव). पण शङ्कुकािे मर्त ग्राह्य मानले र्तर रत्यनुकरण हे सुद्धा त्याुंिे अप्रहसद्ध असे दु सरे उत्पादक

कारण मानावे लागेल. सुहशहक्षर्ताुंना जर अशा र्तऱ्हे िे ज्ञान असले र्तर हवभावादींवरून रत्यनु करणािे

अनु मान रास्र्त ठरे ल. पण र्तसे ज्ञान सुहशहक्षर्ताुंनाही नसर्ते . ‘र्तस्यैव प्रहसद्धस्य कारणस्य’ म्हणजे प्रस्र्तुर्त
सुंदभार्त रर्तीिे, रत्यनु करणािे नाही. हवभावादींिे उत्पादक कारण रत्यनु करण असू शकेल यािी

अहशहक्षर्ताुंना र्तर कलपनाही नसर्ते . येथे हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे की रहर्त फक्र्त अनु भावाुंिेि उत्पादक कारण
आहे ; हवभाव र्तर रर्तीिेि कारण मानले आहे र्त आहण व्यहभिाहरभाव केवळ सहिारी आहे र्त. म्हणूनि या

युस्क्र्तवादािा साराुंश साुंगर्ताना हे मिन्द्राने फक्र्त अनु भावाुंिाि हनदे श केला आहे . र्तो साराुंश असा– ‘अयुं
भावः प्रहसद्धाद्रहर्तलक्षणात्कारणाद्रत्यनु करणुं नाम कारणान्र्तरुं र्तत्प्रभवािेदनु भावाः स्युस्र्तथैव ि हवशेषहवदा

यहद ज्ञायेरन्, र्तदा रत्यनुकरणलक्षणस्य वस्त्वन्र्तरस्यानु मानुं समञ्जसुं स्यात् । न िैवुं, र्तत्कथहमव

रत्यनु करणप्रर्तीहर्तः । अहवशेषहवदा ि र्तथाहवधानु भावदशवने रहर्तरे वानु मीयर्ते , र्तच्च हमर्थयाज्ञानमे व ।’
अहशहक्षर्ताने केले ले रर्तीिे अनु मान हमर्थयाज्ञान आहे , कारण र्ते अनु मान कृहत्रम हवभावादींवरून केले ले

असर्ते . खोट्या गोष्टीवरून खऱ्या गोष्टीिे अनु मान करर्ता येणार नाही. सुहशहक्षर्ताुंच्या बाबर्तीर्त हे मिन्द्राने

म्हटलयाप्रमाणे अनु भावाहदकाुंिे उत्पादक कारण रत्यनु करण असेल हे ज्ञान त्याुंनाही नसर्ते . म्हणून

त्याुंनाही रत्यनु करणािी प्रर्तीर्ती होर्त नाहीं. ‘यथा वृहिकहवशेषाद्गोमयस्यैवानु मानम्’ हे सुहशहक्षर्ताकडू न
दु सऱ्या सुंभाव्य कारणासुंबध
ुं ी केले जाण्यािी शक्यर्ता असले लया रास्र्त अनु मानािे उदाहरण आहे .

हविवाच्या उत्पत्तीिे प्रहसद्ध कारण हविू. पण हविवािी एक हवहशष्ट जार्त आहे हजिी उत्पत्ती गोमयार्तून
होर्ते . र्तसा हविू पाहू न जर जाणकार माणसाने गोमयािे अनु मान केले र्तर र्ते अनु मान बरोबर असेल.
‘वृहिकस्यैव र्तत्’ हे अजाणत्या माणसाने केले लया िुकीच्या अनु मानािे उदाहरण आहे . अजाणर्ता मनु ष्ट्य

हविू पाहू न त्यािे कारण म्हणून हविवािेि अनु मान करील. ‘र्तत्’ म्हणजे अनु मान. ‘परम्’ यािा ‘केवळ’
हकवा ‘परुंर्तु’ असा दोन्ही प्रकारे अथव सुंभवनीय आहे . ‘यत्राहप हलङ्गज्ञानुं हमर्थया इ॰’ – कृहत्रम
हवभावादींवरून रत्यनु करणािे अनु मान कसे अशक्य आहे हे येथे दाखहवले आहे . हवभावादींिे ज्ञान
कृहत्रमािे ज्ञान असलयामुळे हमर्थया आहे . म्हणून अनु मानासाठी त्या हवभावादींिा हे र्तू म्हणून उपयोग करणे

िूक ठरे ल, हवशेषर्तः ‘र्तदाभास’ हसद्ध करण्यासाठी. र्तत् म्हणजे अनु मानाने हसद्ध करावयािे साध्य; त्या
साध्यािा अनुकरणस्वरूप आभास. उदाहरणािी सुंगर्ती अशी – धूम = खरे हवभावादी; बाष्ट्प हकवा नीहार

= कृहत्रम हवभावादी; अस्ग्न = रहर्त; अग्नीसारखे हदसणारे जपापुष्ट्प = रत्यनु करण. ज्याप्रमाणे धूमसादृश्य
असणाऱ्या वाफेपासून हकवा धुक्यापासून अस्ग्नसदृश असणाऱ्या जपापुष्ट्पािे अनु मान िूक ठरे ल त्यािप्रमाणे
कृहत्रम हवभावादींपासून रत्यनु करणािे अनु मान िूक होईल.
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(शङ्कुकािे उत्तर –) पण रागावले ला नसर्ताही नट रागावलयासारखा हदसर्तो. (आक्षेप–) हे खरे

आहे , रागावले लया मनु ष्ट्यासारखा (हदसर्तो). आहण साम्य भुवया वगैरेंच्यामुळे (हदसून येर्ते) – ज्याप्रमाणे

बैलािे गव्याशी (साम्य) मुख इत्यादींनी (हदसून येर्ते) – पण म्हणून यामुळे कोणर्ते ही अनु करण होर्त नाही.
आहण हशवाय प्रेक्षकाुंना सादृश्यािा प्रत्यय येर्त नाही. आहण प्रेक्षकाुंना नटाबद्दल र्तो भावरहहर्त असलयािी

प्रर्तीहर्त होर्ते असे र्तुम्ही म्हणर्ता आहण त्यािबरोबर त्याच्या अनुकरणािी प्रर्तीहर्त होर्ते असे ही (म्हणर्ता),
यावरून हा युस्क्र्तवाद (परस्परहवरुद्ध असलयामुळे) हनरथवक आहे .

आहण हा राम आहे अशी प्रर्तीर्ती होर्ते असे जे म्हटले आहे (त्या बाबर्तीर्त असे हविारर्ता येईल की)

जर ही प्रर्तीर्ती त्या वेळेस हनहिर्त झाली असेल र्तर उत्तरकाली बाधक प्रमाण उत्पन्न न झालयास यथाथव ज्ञान
का ठरू नये? अथवा बाधक प्रमाण उत्पन्न झालयास हमर्थयाज्ञान का ठरू नये ? आहण वास्र्तहवक दृष्टीने र्तर

बाधक प्रमाण उत्पन्न न झाले र्तरीही र्ते हमर्थयाज्ञानि ठरे ल. म्हणून ‘हवरुद्ध बुद्धींिे सुंहमश्रण न झालयामुळे’
असे जे म्हटले आहे र्ते खरे नाही. इर्तर नटाबद्दलही ‘हा राम’ अशी प्रर्तीर्ती होर्ते . आहण मग ‘रामत्व’ असे
जाहर्तहनदशवक रूप हसद्ध होईल.

आहण असे जे म्हटले आहे की हवभाव काव्यापासून उपस्स्थर्त केले जार्तार्त र्ते सुद्धा आम्हाला कळर्त

नाही. कारण ही सीर्ता माझी कोणीर्तरी आहे अशी आत्महनष्ठ कलपना नटािी होर्त नाही. यावर जर असे

म्हणालार्त की अनुसध
ुं ान म्हणजे केवळ इर्तकेि की त्या (काव्या) मुळे र्ते (हवभाव) प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीसाठी
योग्य केले जार्तार्त र्तर हे असे अनुसुंधान स्थाहयभावाच्या बाबर्तीर्ति अहधक समपवक होईल. कारण र्तो
(स्थाहयभाव) ि मुख्य असलयामुळे प्रेक्षकाुंना त्यािीि ‘ह्याच्या हठकाणी हा’ असा प्रत्यय येर्तो.

पण वाक् आहण वाहिक इत्यादींच्या द्वारा हभन्नर्ते िे मोठे अवडुं बर माजवून अहभनय-स्वरूपािे आहण

अनहभनय-स्वरूपािे असा जो फरक केला आहे त्यािी ििा नुंर्तर अनु रूप जागी केली जाईल.

म्हणून प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीला अनु सरून स्थाहयभावािे अनुकरण म्हणजे रस हे खरे नाही.
‘अक्रुद्धोऽहप क्रुद्ध इव भाहर्त’ म्हणजे नटाच्या हठकाणी क्रोध हा भाव नसर्तो, र्तरीही त्याच्या हठकाणी

क्रोध आहे असे प्रेक्षकाुंना वाटर्ते . यावरून शङ्कुकाने असा युस्क्र्तवाद केला आहे की क्रोधािे अनु करण

झालयामुळे र्तसे वाटर्ते . ‘गोहरव’ हा पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . मुळार्त ‘गौहरव’ आहे . पण षष्ठीिे रूप

आवश्यक आहे . ‘न... सादृश्यमहर्तः’ – हे शङ्कुकालाही मान्य आहे . ‘न िाहप र्तत्सदृश इहर्त’ असे त्यािे मर्त
वर हदले ि आहे . ‘सामाहजकानाुं ि भावशून्या...... हरक्र्ता वािोयुस्क्र्तः’ हे सवव हमळू न एक कलपना आहे

आहण र्ती ही की शङ्कुकाच्या मर्तार्त अन्र्तगवर्त हवरोध असलयामुळे र्ते हनरथवक ठरर्ते . एका बाजूला शङ्कुकाच्या
म्हणण्यािे र्तात्पयव असे की प्रेक्षकाुंना नटाच्या हठकाणी भाव नाही अशी प्रर्तीर्ती होर्ते आहण दु सऱ्या बाजूला

असे म्हणावयािे की त्याुंना त्या भावाच्या अनु करणािी प्रर्तीर्ती होर्ते . शङ्कुकाच्या मर्ते नटाच्या हठकाणी भाव–
रहर्त, क्रोध आदी स्थायीभाव–मूळार्त नसर्तार्ति, र्ते व्हा प्रेक्षकाुंना त्याुंिी प्रर्तीर्ती होर्त नाही. पण त्याुंना
भावाच्या अनुकरणािी प्रर्तीर्ती होर्ते . यार्त सुसुंगर्तर्ता नाही असा या आक्षेपािा आशय आहे . येथपयंर्तिा अथव

डॉ. मुकजींच्या आवृत्तीर्तील पाठाला अनु सरून केला आहे . हे मिन्द्राने ‘सामाहजकानाुं ि न’ असा ‘न’
अहधक असले ला पाठ हदला आहे आहण र्तोि इर्तराुंनी स्वीकारला आहे . पण ‘प्रेक्षकाुंना नटाच्या हठकाणी
भावशून्य प्रर्तीर्ती होर्त नाही म्हणजे त्याच्या हठकाणी भावािा प्रत्यय येर्तो’ अशा अथािे हवधान शङ्कुकाने केले

असण्यािा सुंभव नाही. हे हवधान त्यािेि समजले पाहहजे; कारण, ‘इत्युच्यर्ते’ आहण ‘अथ ि’ याुंनी एकाि
व्यक्र्तीच्या दोन हनरहनराळ्या विनाुंिा हनदे श केला गेला आहे . सामाहजकाुंना स्वर्तःच्या हठकाणी भाव

असलयािा प्रत्यय येर्तो अशी शङ्कुकािी कलपना असण्यािी र्तर मुळीि शक्यर्ता नाही. र्ते व्हा ‘न’ रहहर्त पाठि
योग्य आहे . त्यािा वर हदलयाप्रमाणे अथव करणे शक्य आहे .

‘र्तदात्वे हनहिर्तुं’ – हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्तदात्वेहर्तहनहिर्तुं’ असे आहे .

‘अहर्तहनहिर्तुं’ मधील ‘अहर्त’ िी काहीि आवश्यकर्ता नाही. र्तदात्व म्हणजे प्रयोग िालू असर्तो र्ती वेळ.

‘वास्र्तवेन ि वृत्तेन’ हे सुद्धा हे मिन्द्रानु सारी आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘वृत्ते’ आहे , र्ते िूक आहे . साराुंश असा की

पुढे बाध येवो न येवो ‘हा राम आहे ’ हा समज वास्र्तहवक पहार्ता हमर्थयाज्ञानि आहे . म्हणून मागे उद्धर्त
ृ
केले लया शङ्कुकाच्या श्लोकार्त हवरुद्ध बुद्धी उत्पन्न होर्त नसलयामुळे हवप्लवरहहर्त अनु भव स्फुरर्तो असे जे

म्हटले आहे र्ते खरे नाही. ‘रामत्वुं सामान्यरूपम्’ – अनेक नटाुंच्या सुंबुंधार्त ‘हा राम आहे ’ असा प्रत्यय
आला र्तर राम हा सामान्य म्हणजे जार्तीिा वािक शब्द होईल. अनेकानु गर्त एक र्ते सामान्य अशी त्यािी
वैशहे षकशास्त्रार्तील व्याख्या प्रहसद्ध आहे .

‘स्थाहयहन सुर्तरामनु सध
ुं ानुं स्यात्’ – भट्ट र्तोर्ताच्या म्हणण्यािा आशय असा की जर अनु सुंधानाने

काव्यापासून हवभाव उपस्स्थर्त केले जार्तार्त र्तर त्याने स्थाहयभावही का उपस्स्थर्त होन नये ? अनु सध
ुं ानाने

काव्यापासून स्थाहयभावािी उपस्स्थहर्त होर्ते असे समजणेि अहधक िाुंगले होईल. ‘अस्स्मन्नयम्’ म्हणजे ह्या
नटाच्या हकवा पात्राच्या हठकाणी अमुक अमुक स्थाहयभाव आहे अशी प्रर्तीर्ती.

‘वाग्वाहिकम् इ॰’ –शङ्कुकाने प्रत्यक्ष शब्दाने साुंगणे आहण वाहिक अहभनयाने प्रर्तीर्ती आणून दे णे

याुंर्त भेद केला त्याला उद्देशन
ू हे म्हटले आहे . ‘भेदाहभधानसुंरम्भगभवमहभनयानहभनयरूपर्ताहववेकः’ हा पाठ

डॉ. मुकजींच्या आवृत्तीवरून घेर्तला आहे . इर्तराुंनी ‘-गभवमहीयानहभनयरूपर्ताहववेकः’ असा पाठ हदला

आहे . त्यार्तून अथवबोध होर्त नसलयामुळे डॉ. ग्नोलींनी ‘-गभो महीयान् अहभ-’ असे सुिहवले आहे . पण
अहभनयरूपर्ता आहण अनहभनयरूपर्ता अशा भेदािा (हववेक) हनदे श येथे अहभप्रेर्त आहे यार्त शुंका नाही.

शङ्कुकाच्या मर्ताच्या वरील उद्धरणार्त अहभधानत्व आहण अहभनयरूपर्ता याुंमधील फरकािा हनदे श आहे .

अहभधानत्व म्हणजे अनहभनयरूपर्ताि असलयामुळे हा दु सरा शब्द येथे वापरला आहे इर्तकेि. ‘गभवम्’ शेवटी
असले ला सामाहसक शब्द अव्ययीभाव समास आहे . सुंरम्भ म्हणजे उर्तावीळपणा, गडबड, हकवा खटाटोप.
‘अहभनयरूपर्ता’ म्हणजे अहभनयाने अहभव्यक्र्त होण्यािी स्स्थर्ती. ‘स्वावसरे’ वाहिकाहभनयाच्या हववेिनाला
प्रारम्भ करर्ताना िौदाव्या अध्यायाच्या सुरुवार्तीला अहभनवगुप्र्ताने शङ्कुकाच्या ह्या मर्तािी ििा केली आहे .
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आहण नटाला सुद्धा अशी जाणीव होर्त नाही की मी रामािे अथवा त्याच्या हित्तवृत्तीिे अनु करण

करर्तो. सदृश करणे या अथी अनुकरण ज्याला मूळ उपलब्ध झाले नाही अशा मनु ष्ट्याकडू न होणे शक्य

नाही. जर नुंर्तर करणे म्हणजे अनु करण असे मानले र्तर लोकाुंमध्ये अनु करणाच्या स्वरूपािे व्यवहार
सारखे होर्ति असर्तार्त. जर अमुक एका व्यक्र्तीिे अनु करण नाही र्तर उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याच्या शोकािे

अनु करण करर्तो असे (नटाला वाटर्त) असेल र्तर कशाने र्तो अनु करण करर्तो यािा हविार केला पाहहजे.

(स्वर्तःच्या) शोकाने (त्या शोकािे अनु करण करर्तो) असे म्हणर्ता येणार नाही, कारण त्या शोकािा त्याच्या
हठकाणी अभाव असर्तो. आहण अश्रुपार्त इत्यादींनी शोकािे अनु करण होन शकणार नाही, कारण र्ते

त्यापासून हभन्न आहे र्त हे वर साुंहगर्तले ि आहे . र्तथाहप इर्तपर्त सुंभाव्य असेल – उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याच्या
शोकािे जे अनु भाव आहे र्त त्याुंिे अनु करण मी करर्तो (असे त्याला वाटर्ते ). पण त्याही बाबर्तीर्त (प्रश्न येर्तो

की) कोणत्या उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याच्या (शोकाच्या अनु भावाुंिे?) कोणत्याही असे मानले र्तर हवहशष्टर्तेहशवाय

त्यािे बुद्धीने आकलन होणे कसे शक्य आहे ? ‘जो अशा प्रकारे रडर्तो र्तो’ अशी (त्याच्या हवहशष्टर्तेहवषयी)
समजूर्त झाली र्तर नट स्वर्तः या जाहणवेर्त समाहवष्ट होर्तो म्हणून अनु कायव व अनुकर्ता असा सुंबध
ुं गळू न

पडर्तो. हशवाय, नट आपलया हशक्षणाच्या जोरावर, स्वर्तःच्या हवभावाुंच्या स्मरणाच्या आधारे आहण

हित्तवृत्तीच्या साधारणीकरणाने आले लया हृदयसुंवादामुळे केवळ अनु भाव प्रदर्मशर्त करून उहिर्त अशा
काकुप्रभृहर्त पाठ्यगुणाुंच्या साहाय्याने काव्यािे पठन करर्तो – एवढ्यापुरत्याि त्याच्या प्रर्तीर्तीिी र्तो जाणीव
करून दे र्तो, अनु करणािी (जाणीव करून दे र्त) नाही. कारण रामाच्या िहरर्तािे अनु करण हप्रयकराच्या
वेषाच्या अनु करणासारखे नाही. आहण हे आम्ही पहहलया अध्यायार्त सु द्धा दाखवून हदले आहे .

या पहरच्छे दार्त नटाच्या दृष्टीने अनु करण होर्ते का या दु सऱ्या सुंभाव्य पयायािा हविार करून त्यािी

अशक्यर्ता हसद्ध केली आहे . ‘सदृशकरणुं र्तावदनु करणम्’ – अनु करणािा नेहमीिा अथव असा की एक गोष्ट
पाहू न हर्तच्यासारखी दु सरी गोष्ट करणे. यावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की पहहली गोष्ट पाहहलयाहशवाय हर्तिे
अनु करण करर्ता येणार नाही. र्ते व्हा नटाने रामाला हकवा त्याच्या हित्तवृत्तीला पाहहले असलयाहशवाय र्तो

त्याुंिे अनुकरण कसे करणार? ‘अनु पलब्धप्रकृहर्तना’ – प्रकृहर्त म्हणजे हजिे अनु करण करावयािे र्ती मूळ

वस्र्तू. ‘अथ पिात्करणमनुकरणम्’ येथे अनु-करण शब्दािा ‘मागाहू न करणे’ असा यौहगक अथव हविारार्त
घेर्तला

आहे .

अशा

अनु करणासाठी

मूळ

पाहहले ले

असण्यािी

आवश्यकर्ता

नाही.

‘लोकेऽप्यनु करणात्मर्ताहर्तप्रसक्र्ता’ म्हणजे अशा र्तऱ्हे िे अनु करण जगार्त सदा होर्त आले ले आहे . रामाच्या

हनयाणानुंर्तर त्याच्याप्रमाणे रहर्त, शोक आदी असुंख्य लोकाुंनी अनु भहवले आहे र्त. ह्या अनु करणामुळे लोकाुंिे

रहर्तशोकादी भावही रसार्त रूपान्र्तहरर्त होर्तार्त असे समजावयािे काय? आहण र्तसे असेल र्तर लोकाुंिे
अनु करण आहण नटािे अनुकरण याुंर्त काय फरक? र्ते व्हा या अथानेही नट रामािे अनु करण करर्तो असे
म्हणर्ता येर्त नाही. ‘न हनयर्तस्य कस्यहिदनुकारः’ – राम या हवहशष्ट व्यक्र्तीिे अनु करण शक्य नाही हे

दाखहवले आहे . त्यावर पूववपक्षाने हा र्तोडगा काढला आहे . रामािे नव्हे , र्तर सववसाधारण कोणाही
उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्यािे नट अनु करण करर्तो अशी ही भूहमका आहे . त्यामुळे अनुकायव व्यक्र्तीच्या उपलब्धर्ते िा

प्रश्न सुटेल आहण लोकाुंमधील बरे िसे अनु करण बाद होईल. ‘केन’ म्हणजे अनुकरणािे साधन काय?

‘र्तस्य र्तदभावात् –’ कारण नटाच्या हठकाणी त्यािा स्वर्तःिा असा शोक नसर्तो. ‘र्तद्वै लक्षण्याहदत्युक्र्तम्’ –
वर रोमािगद्गदादी जड, हभन्नेस्न्द्रयग्राह्य व हभन्नाहधकरण असलयामुळे रहर्त-हित्तवृत्तीपेक्षा अगदी हनराळ्या
स्वरूपािे आहे र्त हे दाखवून हदले आहे . ‘इयत्तु स्यात्’ म्हणजे अनु भावाुंिे अनु करण नट करर्तो एवढी गोष्ट

मान्य करर्ता येण्यासारखी आहे . ‘सोऽहप हवहशष्टर्ताुं हवना इ॰’ – काही हवशेष असलयाहशवाय वस्र्तूिे ज्ञान
होर्त नाही. वस्र्तूच्या हठकाणिे हवशेषि हर्तिे ज्ञान करून दे ण्यास साहाय्यभूर्त होर्तार्त. ‘य एवुं रोहदहर्त’ हे

नटािे शब्द त्याच्या स्वर्तःच्या रडण्यािाही ‘एवम्’ ने हनदे श करर्तार्त. रोदनहक्रयेने उत्तमप्रकृर्तीच्या एका

हवशेषािा हनदे श होनन त्यािे ज्ञान होण्यास मदर्त होर्ते हे खरे , पण त्यािबरोबर नटाच्या स्वर्तःच्या
रडण्यािाही त्यार्त अन्र्तभाव होर्त असलयामुळे एक अनु भाव दु सऱ्या अनु भावािे अनु करण करर्तो असे म्हणर्ता

येर्त नाही. र्ते व्हा अनु भावाुंच्या द्वारा स्थाहयभावािे अनुकरण करर्तो हे सुद्धा मान्य करर्ता येर्त नाही. ‘हक ि
नटः इ॰’ – या वाक्यार्त नट रुंगभूमीवर अनु भाव प्रदर्मशर्त करर्तो व त्याि वेळी काव्यािे पठन करर्तो एवढीि
त्याच्यासुंबध
ुं ी प्रर्तीर्ती होर्ते आहण आपण अनु करण करर्तो अशी त्याला जाणीव नसर्ते हे भट्ट र्तोर्तािे मर्त

माुंडले आहे . ‘स्वहवभावस्मरणात्’ – नटाला त्या हवहशष्ट स्थाहयभावाला कारणीभूर्त असले लया हवभावाुंिा

त्याला जो प्रत्यक्ष अनु भव आला असेल र्तो आठवून. यार्त नटाच्या स्वात्मानु भवािी आवश्यकर्ता सूहिर्त होर्ते.

‘हित्तवृहत्तसाधारणीभावेन हृदयसुंवादात्’ – म्हणजे हवभावस्मरणाने नटािी स्थाहयभावरूप हित्तवृहत्त जागृर्त
होर्ते, पण र्ती त्यािीि हवहशष्ट अशी न राहार्ता साधारणीभूर्त होर्ते आहण त्यामुळे नटाच्या हृदयािा सुंवाद

म्हणजे र्तन्मयर्ता हकवा एकरूपर्ता होर्ते . हा हृदयसुंवाद र्तो ज्यािी भूहमका करर्तो त्याच्याशी होर्तो.
अनु भावप्रदशवनािे प्रधान कारण हा हृदयसुंवाद असलयामुळे अनुकरणािा प्रश्न उपस्स्थर्त होर्त नाही.

‘उहिर्तकाकुप्रभृत्युपस्कारे ण’ – सुंपादकाुंनी उहिर्त- ऐवजी उपहिर्त- हा पाठ स्वीकारला आहे . पण

उहिर्तशब्दि अहधक समपवक आहे . ‘काकु’ म्हणजे आवाजािा हळू पणा - मोठे पणा, िढ - उर्तार इत्यादी.
हा एक पाठ्यगुण असून वाक्याच्या अनु रोधाने त्यािे साकाङ्क्ष व हनराकाङ्क्ष असे दोन प्रकार आहे र्त. उच्च,
दीप्र्त, मन्द्र इत्यादी पाठ्यािे सहा अलुं कार आहे र्त. त्याुंच्या सहकायाने हनरहनराळ्या अवस्थाुंमध्ये काकूने

यथोहिर्त अथव अहभव्यक्र्त होर्तो हे सर्तराव्या अध्यायार्त हवस्र्ताराने साुंहगर्तले आहे . ‘एर्तावन्मात्रेऽस्य प्रर्तीहर्त न

त्वनु कारुं वेदयत्ते’ – हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘प्रर्तीहर्त’ च्या जागी सुंपादकाुंनी ‘प्रर्तीहर्तर्’ हा पाठ स्वीकारला आहे .
पण र्तसा बदल करण्यािी आवश्यकर्ता नाही. वेदयर्ते (प्रेक्षकाुंना जाणीव करून दे र्तो) हे हणजन्र्त आहे आहण

‘अनु कारम्’ हे जसे एक कमव आहे र्तसेि ‘प्रर्तीहर्तम्’ हे ही त्यािे कमव आहे असे समजणे अहधक िाुंगले हे ‘र्तु’
च्या उपयोगाने सूहिर्त होर्ते . ‘प्रथमाध्यायेऽहप’ – पहहलया अध्यायार्तील १०७ व्या श्लोकावर टीका करर्ताना
अनु करणवादािे जोरदार खुंडन केले आहे .
प
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वस्र्तुवृत्ताच्या अनु रोधाने त्यािे अनु करण होर्ते हे सुद्धा खरे नाही. कारण ज्यािी सुंवद
े ना होर्त नाही

त्याला वस्र्तुवृत्त म्हणणे योग्य नाही. आहण वस्र्तुवृत्त कोणर्ते र्ते आम्ही पुढे दाखहवणार आहोर्त.

अनु करणाहवषयीच्या हर्तसऱ्या पयायािे हे हनराकरण आहे . ह्या पयांयािा मागे उल्लेख केला त्यार्त

‘व्याख्यार्तृबुहद्धसमवलम्बनेन’ असे आहे . व्याख्यात्याुंच्या मर्ताप्रमाणे वस्र्तुवृत्त म्हणजे वस्र्तूिे खरे स्वरूप

त्याच्या दृश्यमान रूपाहू न हभन्न असर्ते . र्तदनुसार रामगर्त रहर्त स्थाहयभाव म्हणजे वस्र्तुवृत्त आहण
अनु करणाने नटाच्या हठकाणी दृश्यमान होणारे त्यािे शृङ्गाररसात्मक स्वरूप असा भेद करून

अनु करणवादािे समथवन करण्यािा प्रयत्न व्यथव होय असे भट्ट र्तोर्तािे म्हणणे आहे . त्यािे कारण असे की
वस्र्तुवृत्त म्हणून जी गोष्ट समजावी लागर्ते – उदा॰ रामािा रहर्त-स्थाहयभाव त्यािी सुंवद
े ना कोणालाि होणे

शक्य नाही. कोणत्या र्तरी प्रकारे सुंवद
े ना झालयाहशवाय वस्र्तुवृत्तािी कलपना कशी येणार? ‘असुंवद्य
े मानस्य’
हा पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘अ’ च्या ऐवजी ‘अनु ’ आहे . अनु सुंवद्य
े मान म्हणजे
ज्यािे सुंवद
े न मागाहू न होर्ते र्ते . प्रेक्षक प्रथम नटाच्या शृङ्गार रसािे अनु मान करर्तार्त आहण र्तो रस
अनु करणस्वरूपािा आहे असे लक्षार्त आलयावर मागाहू न त्याुंना अनुकरण केलया जाणाऱ्या रामाच्या रर्तीिी

कलपना येर्ते. अशा रीर्तीने अनु सुंवद्य
े मानाने रामािी रहर्त हनर्मदष्ट आहे असे समजणे शक्य आहे . र्तथाहप हा
पाठ समपवक वाटर्त नाही. मागाहू न सुंवद
े न झाले र्तर र्ते वस्र्तुवृत्त का ठरू नये हे नीट साुंगर्ता येणार नाही.

‘यच्च वस्र्तुवृत्तम्’ – वस्र्तुवृत्ताने अहभनवगुप्र्ताला मुख्यर्तः रसािे स्वरूप अहभप्रेर्त आहे . कारण हे सवव हववेिन
रसासुंबध
ुं ी आहे . ‘दशवहयष्ट्यामः’ भट्ट नायकाच्या मर्तािा हनरास केलयावर लगेि
च
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[‘र्तदनुकारे ऽहप’ यार्तील ‘र्तत्’ ने रहर्त-स्थाहयभावािा हनदे श अहभप्रेर्त असून ह्या शब्दाुंर्त वादासाठी अनुकरण-वाद मान्य केला असलयािे या ग्रुंथार्त
म्हटले आहे . (तच्छधदे

र तिः पर ृश् ते । अभ् पग ोऽ

।). हे म्हणणे बरोबर आहे. त्याला अनुसरून भाषाुंर्तर ‘आहण त्यािे (रहर्त-

स्थाहयभावािे) अनुकरण होर्ते हे मान्य केले र्तरी कान्र्तािा वेष, गर्ती इ॰’ अशा प्रकारिे करणे आवश्यक आहे .]

आहण स्थाहयभावािे अनुकरण म्हणजे रस अशा र्तऱ्हे िे भरर्तमुनीिे विन कोठे ही नाही. आहण ह्या

सुंबुंधार्त अनु मानासाठी समथव हे र्तूही मुनीच्या ग्रुंथार्त आढळर्त नाही. उलट ध्रुवागान, हवहवध र्ताल,
उपजीवनीभूर्त लास्यािी अुंगे ह्याुंिे हनरूपण हवरुद्ध अनु मानािा समथव हे र्तू आहे हे आम्ही सुंध्यङ्गाुंवरील
अध्यायाच्या शेवटी हवस्र्ताराने दाखवून दे णार आहोर्त.

‘सार्त द्वीपाुंर्तील वृत्तान्र्तािे अनु करण (करणारे हे नाट्य होईल)’ असे जे म्हटले आहे त्यािा

दु सऱ्या र्तऱ्हे ने सुद्धा अथव लावणे शक्य आहे . आहण अनुकरणार्त – कान्र्तािा वेष, गर्ती याुंच्या अनु करणार्त
वगैरे – दु सरे नाव हदले ले कोठे आढळर्ते ?

पहहलया पहरच्छे दार्त िौर्थया पयायािे हनराकरण आहे . ‘-हनरूपणुं हवपयवये हलङ्गम्’ – जर स्थायीिे

अनु करण म्हणजे रस असे भरर्तमुनीिे मर्त असर्ते र्तर या सवव गोष्टींिे हनरूपण करण्यािी काय आवश्यकर्ता

होर्ती? या गोष्टी रसाहवष्ट्काराला आवश्यक आहे र्त. पण त्या अनु करणस्वरूप आहे र्त असे म्हणणे शक्य नाही.

त्याुंच्यामुळे अनु करणािा अभावि हसद्ध होर्तो. ‘सन्ध्यङ्गाध्याय’ हा एकोणहवसावा अध्याय आहे . त्यार्त
मुखप्रहर्तमुखाहद नाटकािे पाि सुंधी आहण त्या सवांर्त हमळू न एकुंदर िौसष्ट सन्ध्यङ्गे व शेवटी दहा लास्याुंगे
याुंिे वणवन आहे .

‘सप्र्तद्वीपानु करणुं नाट्यमे र्तद्भहवष्ट्यहर्त’ असे पहहलया अध्यायार्त (१·११७) म्हटले आहे . पण र्तेथे

अनु करण शब्दािा अथव शङ्कुक समजर्तो र्तसा नाही. जगार्त घडर्त असले लया गोष्टी नाटकार्त पहावयास

हमळर्तील एवढे ि र्ते थे अहभप्रेर्त आहे . ‘क्व नामान्र्तरुं’ – अनु करणरूप स्थाहयभावाला रस ही हनराळी सुंज्ञा
प्राप्र्त होर्ते ह्या शङ्कुकाच्या हवधानाला अनुलक्षून हा प्रश्न केला आहे . दु सऱ्या कोठलयाही अनु करणाच्या
बाबर्तीर्त अशी हभन्न सुंज्ञा प्राप्र्त झालयािे हदसून येर्त नाही.
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आहण हे जे र्तुम्ही म्हटले आहे की हरर्ताळ वगैरे रुंगाुंनी सुंयोहजर्त होर्त असले ला जो र्तो म्हणजेि

बैल, त्याबाबर्तीर्त जर अहभव्यक्र्त होर्त असले ला असा अथव अहभप्रेर्त असेल र्तर र्ते खरे नाही. कारण, शेंदूर
वगैरे पदाथांनी खऱ्याखुऱ्या बैलािी अहभव्यक्र्ती होर्त नाही, जशी र्ती हदवा वगैरेंच्या मुळे होर्ते , र्तर त्या
(बैला) सारखा एक हवशेष समूह हनष्ट्पन्न केला जार्तो. कारण र्ते ि शेंदूर आदी पदाथव बैलाच्या अवयवाुंच्या

रिनेसारख्या हवहशष्ट रिनेर्त माुंडले ले असले म्हणजे ‘बैलासारखा’ ह्या प्रर्तीर्तीिा हवषय होर्तार्त. हवभाव

आदींिा समूह याप्रमाणे रर्तीशी सादृश्याच्या प्रर्तीर्तीने ग्रहण होण्यासारखा नाही. म्हणून भावाुंिे अनु करण
म्हणजे रस हे खरे नाही.

शङ्कुकाच्या आणखी एका युस्क्र्तवादािा या पहरच्छे दार्त परामशव घेर्तला आहे . हा युस्क्र्तवाद असा :

हरर्ताळ, शेंदूर वगैरे रुंगाुंच्या सुंयोगाने खऱ्या बैलािे अनुकरण करणारे हित्र काढले जार्ते त्याप्रमाणे हवभाव

वगैरेंच्या सुंयोगाने स्थाहयभावािे अनु करण करणारा रस हनष्ट्पन्न होर्तो. हा युस्क्र्तवाद बरोबर नाही असे येथे
दाखहवले आहे . हित्रार्तील रुंगाुंनी खरोखरीच्या बैलािी अहभव्यस्क्र्त होर्त नाही. फक्र्त बैलासारख्या

हदसणाऱ्या एका आकृर्तीिा भास उत्पन्न होर्तो. पण हवभाव आदींनी रहर्तसारख्या हदसणाऱ्या दु सऱ्या एका
वस्र्तूिी प्रर्तीर्ती होर्ते असे म्हणणे शक्य नाही. म्हणून हे उदाहरण गैरलागू आहे ; अनु करणाच्या हसद्धाुंर्ताला
त्याने बळकटी येण्यासारखी नाही.

े

त् भ् ध

‘सखदिःखज

शव्क्त क्त

स ग्री ब ह्यै

– स ख्
ां दृश सखदिःखस् भ ो

रसिः – तस् ां च स ग्र ां दलस्थ ी

भ

िः, सांस्क रक

अ भ व् भच रणिः, स्थ

तत्स ग्रीजन्

िः’

इ त,

‘स्थ

आन्तर िः

इत् द पच र ङ्गीक थत

सखदिःखस् भ
ग्रन्थ रोधां स्

े

बध्

े

ते
दू ण

भ

न्

रसत्

ष्ट्करण ौख ात्प्र

प रर ित इ त क स् ोच् ते । त्त् न् त्प्रती त ै म् प्रसङ्ग द तव्त्क दिंोच् त

प े ष्ट्

स्त
िः’

णको ज िः

।

पण ज्या व्याख्याकाराने असे म्हटले आहे की ‘सुख आहण दु ःख उत्पन्न करण्यािी शक्र्ती असले ली

पदाथांिी सामग्री बाह्यि असर्ते – साुंख्याुंच्या दृष्टीने रस सुख व दु ःख या दोन्ही प्रकारिा असर्तो – आहण
त्या सामग्रीमध्ये हवभाव दलाुंच्या स्थानी असर्तार्त, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव सुंस्कार करणारे असर्तार्त, पण

स्थाहयभाव त्या सामग्रीने उत्पन्न होणारे असे आुंर्तहरक, सुखदु ःखाच्या स्वभावािे असर्तार्त;’ त्या

व्याख्याकाराने भरर्ताच्या ‘स्थाहयभावाुंना रसत्वापयंर्त नेणार आहोर्त’ या विनािा लाक्षहणक अथव स्वीकारून
आपले मर्त ग्रन्थकाराच्या मर्ताच्या हवरुद्ध आहे हे स्वर्तःि जाणले आहे व त्यामुळे (आमच्यासारख्या)
प्रमाणहनष्ठ माणसािा दु सऱ्याुंच्या दोषाुंिा आहवष्ट्कार करण्याच्या वािाळर्ते पासून बिाव केला आहे र्ते व्हा

त्याला आम्ही काय बोलणार? पण जे दु सरे प्रर्तीर्तीच्या वैषम्यािा प्रसुंग इत्यादी दोष आहे र्त र्ते हकर्ती म्हणून
येथे साुंगावयािे?

या पहरच्छे दार्त एका साुंख्यमर्तानुयायी टीकाकाराच्या मर्तािा परामशव घेर्तला आहे . या टीकाकारािे

नाव हदले ले नाही. त्याने सुंपूणव नाट्यशास्त्रावर टीका हलहहली असेलसे हदसर्त नाही. रसप्रहक्रयेहवषयीि

त्याने मर्तप्रदशवन केले असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘साुंख्यदृशा सुखदु ःखस्वभावो रसः’ हे वाक्य अस्थानी
पडले आहे . र्ते एक र्तर सवांच्या अगोदर घार्तले पाहहजे हकवा आहे र्ते थेि र्ते कुंसार्त घार्तले पाहहजे. र्ते

स्वर्तुंत्र, हसद्धान्र्तरूप वाक्य आहे . ‘दलस्थानीयाः हवभावाः, सुंस्कारका अनु भावव्यहभिाहरणः’ या विनािा
हनहिर्त अथव साुंगणे कहठण आहे . दल म्हणजे पाकळी असा अथव आहे . त्यावरून अवयव असा अथव समजर्ता

येईल. पण कशाच्या दल-स्थानी अथवा अवयव - स्थानी हवभाव आहे र्त असे समजावयािे? स्थायीच्या असे

कदाहिर्त म्हणर्ता येईल. दल म्हणजे समूह असाही अथव आहे . पण र्तो लागू होईलसे वाटर्त नाही. आिायव
हवश्वेश्वराुंनी दल म्हणजे डाळ असा अथव करून सुंस्कार म्हणजे हर्तला फोडणी वगैरे दे ण्यािी प्रहक्रया असे

मानले आहे . हे सुद्धा असमाधानकारक आहे . र्तथाहप सुंस्कार दलाुंवर केले जार्तार्त ही कलपना अहभप्रेर्त

हदसर्ते . ‘स्थाहयभावान् रसत्वमुपनेष्ट्यामः इत्यादावुपिारमङ्गीकुववर्ता’ – ‘स्थाहयभावान् इ॰’ वाक्य पुढे
पुंिेिाहळसाव्या श्लोकानुंर्तरच्या गद्यार्त आहे . साुंख्यवादी टीकाकाराने ह्या वाक्यािा लाक्षहणक अथव

स्वीकारला आहे . त्यािे कारण असे हदसर्ते की त्याच्या मर्ते रस आहण स्यायी हे दोन्ही समान, हकबहु ना
एकि आहे र्त. दोन्हीही सुखदु ःखस्वभाव आहे र्त आहण आन्र्तर म्हणजे हित्तवृहत्तरूप असून बाह्य
हवषयसामग्रीने उत्पन्न होर्तार्त. पण भरर्तािे असे मर्त आहे की स्थाहयभाव ही अगोदरिी स्स्थर्ती असून काही

प्रहक्रया घडलयानुंर्तर त्यािे रसार्त रूपान्र्तर होर्ते . साुंख्यवाद्याला रूपान्र्तरािी कलपना वाच्याथाने मान्य

नसलयामुळे र्तो लाक्षहणक अथव स्वीकारर्तो. यावर अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे असे की वाच्याथव मान्य नाही
यािाि अथव ग्रुंथकत्याच्या मर्ताशी हवरोध आहे . येथे हे साुंगणे अवश्य आहे की साुंख्यवाद्यािे मर्त त्रोटकपणे

उद्धर्त
ृ केले असलयामुळे उपिारािा लावले ला हा अथव बरोबर आहे यािी खात्री दे र्ता येर्त नाही.
‘दू षणाहवष्ट्करणमौखयात्’ – म्हणजे या मर्तािे खुंडन करीर्त बसलो असर्तो र्तर वािाळ ठरलो असर्तो. ‘मौखयात्’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘-मौख्यात्’ असा पाठ आहे . र्तो हवशेष समपवक वाटर्त

नाही. स्वर्तःच्या सुंभाव्य अशाही मूखवर्तेिा हनदे श केला असेलसे वाटर्त नाही. ‘प्रामाहणक’ म्हणजे प्रमाणाुंना
धरून हववेिन करणारा; असा मनु ष्ट्य मुखर होण्यािा अहधक सुंभव आहे . ‘यत्त्वन्यत् इ॰’ – हे शेवटिे वाक्य

सुद्धा हे मिन्द्रावरून घेर्तले आहे . ‘यत्त्वत्यन्र्तुं नः प्रर्तीहर्तवैषभ्यप्रसङ्गाहद र्तस्त्कुं यदत्रोच्यर्ताम्’ हा मूळार्तील
पाठ अशुद्ध आहे . प्रर्तीहर्तवैषम्य म्हणजे प्रर्तीर्तीिी हवषमर्ता. रस कधी सुखात्मक र्तर कधी दु ःखस्वरूप प्रर्तीर्त
होईल ह्या हवषमर्ते िा हा हनदे श हदसर्तो. हनरहनराळ्या प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीर्तील हवषमर्ता अहभप्रेर्त नसावी असे

वाटर्ते . अहभनवगुप्र्ताने जरी दोषाहवष्ट्करणािी वािाळर्ता टाळण्यािे ठरहवले र्तरी ह्या एका प्रहसद्ध दोषािा
जार्ता जार्ता हनदे श केलाि आुंहे.
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पण भट्ट नायकािे म्हणणे असे आहे – रसािी प्रर्तीर्ती होर्त नाही, उत्पत्ती होर्त नाही हकवा

अहभव्यक्र्तीही होर्त नाही. कारण (प्रेक्षकाला) स्वर्तःच्या हठकाणी रस आहे अशी प्रर्तीर्ती झाली र्तर

करुणरसाच्या प्रसुंगी दु ःखीपणा उत्पन्न होईल. आहण र्तशा प्रकारिी प्रर्तीर्ती उहिर्तही नाही; कारण सीर्ता
इत्यादी (प्रेक्षकािे) हवभाव नाहीर्त, (प्रेक्षकाच्या) स्वर्तःच्या हप्रयेिी स्मृहर्त होर्त नाही, दे वर्ताहदकाुंच्या भावाुंिे

साधारणीकरण अनु हिर्त आहे आहण समुद्रलुं घन वगैरे (प्रसुंग) असाधारण आहे र्त. आहण त्या (स्थाहयभावा)
ने युक्र्त अशा रामािी स्मृहर्त होर्ते असेही म्हणर्ता येर्त नाही, कारण र्तसा राम कोणी पाहहले ला नाही. आहण
शब्द, अनु मान इत्यादी प्रमाणाुंनी त्यािी प्रर्तीर्ती झालयास लोकाुंना त्यार्त रस वाटणार नाही. प्रत्यक्ष

प्रमाणाप्रमाणे नायकनाहयकेिे युगल प्रर्तीर्त झालयास उलट लज्जा, जु गुप्सा, स्पृहा इत्यादी ज्याला त्याला
उहिर्त अशा स्वर्तःच्या दु सऱ्या हित्तवृत्तींच्या उदयामुळे व्यग्रर्ता आलयाकारणाने रसवत्तेिी गोष्ट सुद्धा कशी

करर्ता येईल? म्हणून रसािी अनु भव, स्मृहर्त इत्यादी स्वरूपािी प्रर्तीर्ती (होर्ते असे मानणे) योग्य नाही.
(प्रेक्षकाला) दु सऱ्याच्या हठकाणी रसािी प्रर्तीर्ती होर्ते असे मानलयास (त्याच्या हठकाणी) र्तटस्थर्ताि उत्पन्न
होईल. रसािी उत्पत्ती होर्ते ह्या मर्तार्त सुद्धा हे ि दोष समान आहे र्त. अगोदर शस्क्र्तरूपाने हवद्यमान
असले लया रसािी नुंर्तर अहभव्यक्र्ती होर्ते असे मानले र्तर हवषयाच्या आकलनाच्या कमीअहधकपणािी
आपत्ती ओढवेल. आहण स्वगर्त, परगर्त इत्यादींिा हवकलप वरच्याप्रमाणेि हविारार्त घ्यावा लागेल.

म्हणून काव्यामध्ये दोषाभाव, गुण व अलुं कार हे ज्यार्त प्रकषाने आहे र्त अशा स्वरूपाच्या,

नाट्यामध्ये िार प्रकारच्या अहभनयाच्या स्वरूपाच्या, स्वर्तःच्या दाट मोहरूपी सुंकटािे हनवारण करणाऱ्या,

हवभावादींिे साधारणीकरण ज्यािे प्राणभूर्त आहे अशा व अहभधावृत्तीहू न हनराळ्या अशा दु सऱ्या भावकत्व-

व्यापाराने भाहवर्त होणारा रस, अनु भव, स्मृहर्त इत्यादींहू न हभन्न असणाऱ्या, रजोगुण व र्तमोगुण याुंच्या

हमश्रणाच्या हवहवधर्ते मुळे द्रुहर्त, हवस्र्तर आहण हवकास याुंच्या स्वरूपाच्या, सत्त्वगुणाच्या उद्रे कामुळे
प्रकाशमय, आनन्दमय अशा स्वर्तःच्या सुंहवत्तीमध्ये र्तन्मयर्ते च्या स्वरूपाच्या, आहण परब्रह्माच्या आस्वादाशी
सदृश असणाऱ्या भोगाने नुंर्तर आस्वाहदला जार्तो.

भट्ट नायक हा नाट्यशास्त्रावरील अहभनवगुप्र्तपूवव आणखी एक टीकाकार. त्यािीही टीका आर्ता

उपलब्ध नाही. त्यािे मर्त वरील दोन पहरच्छे दाुंर्त माुंडले आहे . पहहलया पहरच्छे दार्त त्याने रसाहवषयीच्या

प्रर्तीहर्तवाद, उत्पहत्तवाद आहण अहभव्यस्क्र्तवाद या र्तीन मर्ताुंिी अग्राह्यर्ता दाखहवली असून दु सऱ्या

पहरच्छे दार्त आपलया भुस्क्र्तवादािे हववरण केले आहे . ‘न प्रर्तीयर्ते’–हे शङ्कुकाच्या व र्तत्सदृश इर्तर मर्ताुंिे

हनराकरण आहे . ‘नोत्पद्यर्ते’–हे लोल्लटाच्या व त्यासारख्या इर्तर मर्ताुंिे हनराकरण आहे . ‘नाहभव्यज्यर्ते’–
अहभनवभारर्तीर्त आर्तापावेर्तो अहभव्यस्क्र्तवादािी माुंडणी केले ली नाही. शब्दाथाच्या व्यञ्जानाशक्र्तीवर

अहधहष्ठर्त असले ला हा वाद अहभनवगुप्र्ताच्या हसद्धान्र्ताला अनु सरून आहे . भट्ट नायकाला ध्वहन-हसद्धान्र्त

अमान्य आहे . ‘स्वगर्तत्वेन’ – ‘स्व’ हे सामाहजकाला अथवा प्रेक्षकाला उद्देशून आहे . ‘करुणे दु ःहखत्वम्’ –
पहरणामर्तः करुण रस असले ले नाटक पहायला कोणी जाणार नाही. स्वर्तः होनन दु ःखी होण्यास कोण

र्तयार होईल? ‘सा प्रर्तीहर्तः’ म्हणजे प्रेक्षकाच्या स्वर्तःच्या हठकाणी शृङ्गाररसािी प्रर्तीर्ती. ही योग्य नाही यािी
िार कारणे हदली आहे र्त. या रसहनष्ट्पत्तीिे हवभाव कोणर्ते असा प्रश्न केलयास सीर्ता शक्य नाही हे उघड

आहे . त्यािप्रमाणे प्रेक्षकािी स्वर्तःिी प्रेयसीही त्याच्या शृङ्गारािा हवभाव म्हणून हविारार्त घेर्ता येणार नाही.
कारण नाटक पहार्त असर्ता त्यार्त त्याला रस उत्पन्न झाला र्तर त्यावेळेस प्रेयसीिी आठवण होणार नाही.

‘दे वर्तादौ साधारणीकरणायोग्यत्वात्’–साधारणीकरणािा हसद्धान्र्त भट्ट नायकाला सुंमर्त आहे ; हकबहु ना
त्यानेि र्तो प्रथम माुंडला असे हदसर्ते . या हठकाणी त्याला असे म्हणावयािे आहे की हवभावादींिे
साधारणीकरण झाले की रस हनष्ट्पन्न होर्तो (हे त्याने पुढे म्हटले आहे ), पण हवभाव जर दे वर्ता वगैरे असेल
र्तर हर्तच्या रर्तीिे मानवाुंच्या रर्तीशी साधारणीकरण होर्ते असे समजणे अयोग्य होईल. उभयर्ताुंच्या हित्तवृत्ती

हभन्न प्रकारच्या अशी ही कलपना हदसर्ते . ‘समुद्रलङ्घनादे रसाधारण्यात्’–हनु मानाने केले ले समुद्रलुं घन ही
एक असाधारण गोष्ट आहे . त्याच्या असामान्य उत्साहािा र्तो पहरणाम आहे . कोणाही प्रेक्षकाला त्या

उत्साहाच्या साधारणीकरणाच्या जोरावर स्वर्तःच्या हठकाणी र्तशा वीररसािी प्रर्तीर्ती होणार नाही.

प्रेक्षकाला रसािी प्रर्तीर्ती शक्य नाही हे सववसाधारणपणे साुंहगर्तलयानुंर्तर ही प्रर्तीर्ती अनु भव, स्मृहर्त इत्यादी
स्वरूपािी नाही हे भट्टनायकाने दाखहवले आहे . ‘र्तद्वर्तः’–यार्तील र्तत् ने स्थाहयभावािा हनदे श होर्तो.

ध्वन्यालोकलोिनार्तील ‘न िोत्साहाहदमान् रामः स्मयवर्ते’ या अहभनवगुप्र्ताने र्ते थे उद्धर्त
ृ केले लया विनावरून

हे स्पष्ट आहे . हे मिन्द्राने ‘र्तत्त्वर्तो’ असा पाठ हदला आहे . पण र्तो बरोबर नाही. ‘शब्दानु मानाहदभ्यः’–
शब्दप्रमाण आहण अनु मान याुंनीही अनु भव प्राप्र्त होर्तो. पण जर प्रेक्षकाला रसािी प्रर्तीर्ती शब्दप्रमाणाने हकवा

अनु मानाने येर्ते असे म्हटले र्तर र्ते कसे मान्य होन शकेल? ह्या अनु भवाने ज्ञानप्राप्र्ती होईल, पण रसप्रर्तीर्ती
कशी होणार? ‘प्रत्यक्षाहदव’ प्रत्यक्ष हे अनु भवािे सवार्त महत्त्वािे प्रमाण. र्तशा अनुभवाने म्हणजे प्रत्यक्ष

प्रमाणाने रसािी प्रर्तीर्ती कशी सववथा असुंभाव्य आहे हे ‘नायकयुगलकावभासे इ॰’ वाक्यार्त साुंहगर्तले आहे .
भट्ट नायकािे म्हणणे असे की नायक-नाहयकेच्या रर्तीिे रुंगभूमीवर प्रत्यक्ष दशवन घडले र्तर प्रेक्षकाुंच्या

मनार्त लज्जाप्रभृर्ती हनराळे ि हवकार उत्पन्न होर्तील व रसाच्या प्रर्तीर्तीला अवकाश हमळणार नाही. लज्जा,

जु गुप्सा हकवा स्पृहा वाटणे हे प्रत्येक प्रेक्षकाच्या प्रकृर्तीवर अवलुं बून राहील. ‘का सरसत्वकथाहप स्यात्’ हा
पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . मुळार्तील ‘काशरसत्वमथाहप स्यात्’ हा पाठ भ्रष्ट आहे . ‘आकाशरसत्व’
म्हणजे रसशून्यर्ता हे सववस्वी असुंभाव्य आहे . ‘र्तन्न प्रर्तीहर्त....युक्र्ता’–येथपयंर्त प्रेक्षकाला स्वर्तःच्या

हठकाणी रसािी प्रर्तीर्ती होणे शक्य नाही हे दाखहवले आहे . याच्या पुढील ‘परगर्तत्वेन र्तु प्रर्तीर्तौ र्ताटस्र्थयमे व

भवेत्’ हे वाक्य मुळार्त नाही. र्ते हे मिन्द्रावरून घेर्तले आहे . हे मिन्द्राने र्ते ‘र्तन्न प्रर्तीहर्त...युक्र्ता’ ह्या

वाक्याच्या अगोदर हदले आहे . पण त्या वाक्यानुंर्तरि त्यािी योग्य जागा आहे . हे वाक्य आवश्यक आहे ,
कारण प्रेक्षक परगर्त (उदा॰ नटाच्या हठकाणी असले लया) रसािी प्रर्तीर्ती घेन शकर्तार्त ह्या पयायािे
हनराकरण करणे जरूर आहे . र्तसे हनराकरण केले ले आहे हे पुढे परगर्तत्वाच्या बाबर्तीर्तही ‘पूवववत्’ म्हटले

आहे त्यावरून स्पष्ट आहे . ‘हवषयाजवनर्तारर्तम्यापहत्तः’– अहभव्यस्क्र्तवादावर आक्षेप असा की रस सुप्र्त
स्स्थर्तीर्त असर्तो व नुंर्तर र्तो अहभव्यक्र्त होर्तो असे मानले र्तर त्या अहभव्यक्र्तीर्त कमी-अहधकपणा हदसून
येईल व रसािी एकघनर्ता नष्ट होईल. हवभावादींिा जसजसा आहवष्ट्कार होईल र्तसर्तसा रस अहभव्यक्र्त

होईल व त्यामुळे रसार्त वाढ होर्त जाईल ही कलपना रसहवषयक सववसामान्य समजु र्तीला घार्तक आहे असे
भट्ट नायकािे म्हणणे हदसर्ते .

‘र्तस्मात्काव्ये इत्याहद’ – भट्ट नायकािा स्वर्तःिा हसद्धाुंर्त थोडक्यार्त असा : शब्दाच्या भावकत्व

नावाच्या हवशेष शक्र्तीने भाहवर्त होणाऱ्या रसािा प्रेक्षक भोग नावाच्या सुंवद
े नाने आस्वाद घेर्तार्त. प्रस्र्तुर्त

वाक्यार्त भावकत्व-व्यापारािे वणवन करणारी हवशेषणे आहे र्त र्तशीि भोगािे स्वरूप हवशद करणारीही
हवशेषणे आहे र्त. भावकत्व-व्यापार श्रव्यकाव्याच्या बाबर्तीर्त आहण दृश्य नाट्याच्या बाबर्तीर्त हनरहनराळे

स्वरूप धारण करर्तो. काव्याच्या बाबर्तीर्त दोषाुंिा अभाव, गुण आहण अलुं कार ह्याुंच्या रूपाने र्तर नाट्याच्या
बाबर्तीर्त आुंहगक, वाहिक आहद िर्तुर्मवध अहभनयाच्या रूपाने भावकत्व व्यापार रस भाहवर्त करण्यािे आपले

कायव करर्तो. या भावकत्वािा आत्मा म्हणजे प्राण आहे हवभावादींिे साधारणीकरण. यािा अथव असा की
साधारणीकरणामुळेि रस भाहवर्त होर्तो. व्यक्र्तीिे स्वर्तःिे मोहादी हवकार भावकत्वामुळे दू र होर्तार्त र्ते

साधारणीकरणामुळे. हा भावकत्वव्यापार शब्दाच्या अहभधाशक्र्तीहू न हभन्न आहे हे स्पष्ट आहे . पण ह्या

व्यापाराने रस कसा भाहवर्त होर्तो हे स्पष्ट केले ले नाही. काव्यप्रकाशार्त भट्टनायकाच्या मर्तािा जो सुंहक्षप्र्त
उल्लेख आहे त्यार्त रसािा प्रत्यक्ष हनदे श नसून ‘भाव्यमानः स्थायी’ असे म्हटले आहे . यावरून असा हनष्ट्कषव
काढर्ता येईल की भट्ट नायकाच्या मर्ताप्रमाणे स्थाहयभाव भाहवर्त होर्तो आहण र्तसा र्तो झाला की त्यालाि रस
म्हणर्तार्त. ज्या अथी भोगाने आस्वाहदर्त होणारा रस प्रेक्षकाच्या हठकाणी असर्तो त्या अथी भाव्यमान होणारा

स्थाहयभावही त्यािाि (रामािा हकवा नटािा नव्हे ) असे त्यािे मर्त होर्ते असे समजण्यास हरकर्त नाही. ज्या

भोगरूप व्यापाराने रसािा आस्वाद घेर्तला जार्तो त्याच्या वणवनार्त र्तो अनु भव, स्मृहर्त वगैरे प्रमा-प्रकाराुंहून

हभन्न आहे हे प्रथम साुंगून सत्त्वगुणाच्या उद्रे कामुळे प्रकाशमय व आनुंदमय झाले लया स्वर्तःच्या सुंहवत्तीर्ति
मग्न होनन राहाण्यािी प्रहक्रया हे त्यािे स्वरूप असे म्हटले आहे . पण सत्त्वगुणािा उद्रे क झाला र्तरी त्यार्त
रजोगुण व र्तमोगुण याुंिे हमश्रण (अनु वध
े ) असर्ते ि. म्हणून ह्या भोगव्यापारामध्ये हर्तन्ही गुणाुंनी उत्पन्न

होणाऱ्या काही हित्तवृत्ती हवद्यमान असर्तार्त. रजोगुणामुळे द्रु हर्त (द्रवण, हवलय), र्तमोगुणामुळे हवस्र्तर आहण

सत्त्वगुणामुळे हवकास ह्या र्तीन हित्ताच्या अवस्था भोगामध्ये प्राणभूर्त असर्तार्त (द्रुहर्तहवस्र्तरहवकासात्मना).
र्तथाहप त्यावेळी सत्त्वगुणािा उद्रे क होर्तो म्हणून प्रकाशानुंदमय स्विैर्तन्यार्त सुंहवद मग्न होनन राहाणे
(हवश्रास्न्र्त) हे ब्रह्मानुंदािा अनु भव घेण्यासारखे आहे असे भट्ट नायकािे म्हणणे आहे .
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र्तत्र व्यज्यमानर्तया व्यङ्ग्यो लक्ष्यर्ते, अनु भवेन ि र्तहद्वषय इहर्त मन्र्तव्यम् ।
यार्तील हा पूववपक्ष भट्ट लोल्लटाच्या पक्षािा स्वीकार न झालयामुळेि स्वीकारर्ता येर्त नाही म्हणून

त्यािे दोषदशवन करणे र्तसा प्रसुंग उद्भवर्त नसलयाकारणाने अनावश्यक झाले ि आहे . प्रर्तीर्ती इत्यादी

खेरीज करून जगार्त भोग कोणर्ता र्ते आम्हाला माहीर्त नाही. भोग म्हणजे रसना असे म्हणणार असाल र्तर
रसना सुद्धा एक प्रकारिी प्रर्तीर्तीि आहे . केवळ हर्तिे साधन हनराळ्या प्रकारिे असलयामुळे हर्तला हनराळे

नाव प्राप्र्त व्हावे, ज्याप्रमाणे (साधनहभन्नर्ते मुळे) प्रत्यक्ष ज्ञान, अनु हमहर्त, शाब्द ज्ञान, उपहमहर्त, प्रहर्तभान
इत्यादी हनरहनराळी नावे (प्रर्तीर्तीला) हदली आहे र्त त्याप्रमाणे. आहण हनष्ट्पत्ती व अहभव्यक्र्ती ह्या दोन गोष्टी

जर मान्य केलया नाहीर्त र्तर एक र्तर रस हनत्य आहे , नाही र्तर र्तो असत् आहे याहशवाय हर्तसरा पयाय
राहाणार नाही. हशवाय ज्या वस्र्तूिी प्रर्तीर्ती होर्त नाही र्ती वस्र्तू व्यवहाराला हनरुपयोगी होय.

जर असे म्हणालार्त की प्रर्तीर्ती म्हणजे रसािे भोगीकरण आहण र्ते द्रु हर्त-हवस्र्तर-हवकास या

स्वरूपािे असर्ते, र्तर र्ते असो. पण र्ते र्ते वढे ि असर्त नाही. कारण हजर्तके रस आहे र्त हर्तर्तक्याि

भोगीकरणस्वभावाच्या रसनात्मक प्रर्तीर्ती आहे र्त आहण सत्त्वाहदगुणाुंच्या परस्पर प्रधान-गौण-भावसुंबध
ुं ािी
हवहवधर्ता अनुंर्त प्रकारिी कस्लपर्ता येर्त असलयामुळे र्तीनि हित्तावस्थाुंपुरर्तीि मयाहदर्तर्ता कशासाठी?

‘ज्या अथी हा शृङ्गार आदी रसाुंिा समूह सुद्धा भावनाव्यापाराने भाहवर्त होर्तो’ या शब्दाुंर्त काव्याने

रस भाहवर्त होर्तार्त असे जे म्हटले आहे त्याहवषयी (आमिे म्हणणे असे की) भावन म्हणजे हवभावादींनी

उत्पन्न केले लया िववणात्मक आस्वादरूप प्रर्तीर्तीिा हवषय करून दे णे एवढे ि जर असेल र्तर र्ते आम्ही मान्य

करर्तोि. परुंर्तु हे जे म्हटले आहे की ‘सुंवद
े न नावाच्या भावनेने व्यक्र्त होणारा, परम सुंहवत्तीिा हवषय

झाले ला, आस्वादनात्मक अनु भवाच्या स्वरूपािा रस म्हणजे काव्याथव असे म्हणर्तार्त,’ त्यार्त व्यङ्ग्य ह्या
शब्दाने अहभव्यक्र्त होण्यािी हक्रया आहण अनु भव शब्दाने हर्तिा हवषय हे लहक्षर्त होर्तार्त असे समजले पाहहजे.

‘पूववपक्षोऽयम्’ म्हणजे भट्ट नायकाने केले ले प्रर्तीहर्तवाद वगैरेिे खुंडन. ‘भट्ट लोल्लटपक्षा– इ॰’ –

ज्या कारणाुंसाठी भट्ट लोल्लटािा पक्ष अस्वीकायव ठरहवला आहे त्याि कारणाुंसाठी भट्ट नायकाने केले ले

प्रर्तीहर्तवादािे खुंडन सुद्धा अस्वीकायव आहे . भट्ट लोल्लटाच्या उपियवादार्त प्रर्तीर्तीला स्थान नाही. त्या
मर्तावर अनेक आक्षेप घेनन श्रीशङ्कुकाने प्रेक्षकाुंना (हा राम आहे वगैरे स्वरूपािी) प्रर्तीर्ती होर्ते असे म्हटले

आहे . श्रीशङ्कुकािा अनुकरणवाद जरी अहभनवगुप्र्ताला मान्य नव्हर्ता र्तरी प्रेक्षकाुंना प्रर्तीर्ती होर्ते हे मर्त

सामान्यपणे त्याला मान्य आहे ि. प्रर्तीर्तीच्या स्वरूपाहवषयी त्याुंच्यार्त मर्तहभन्नर्ता आहे इर्तकेि.

‘अनु त्थानोपहर्तम्’ म्हणजे माुंडले जाण्यािी सुंधी न हमळालयामुळे दू षणाुंिे अवर्ताहरर्ति न होणे.

‘प्रर्तीत्याहद-’ म्हणजे प्रर्तीहर्त, उत्पत्ती आहण अहभव्यस्क्र्त. ‘उपायवैलक्षण्यात्’ – रसनारूप प्रर्तीर्तीिे साधन

म्हणजे हित्तािी हवहशष्ट अवस्था. प्रर्तीहर्त, प्रमा, ज्ञान र्तत्त्वर्तः एकि. साधनहभन्नर्ते मुळे त्यािे प्रत्यक्ष, अनु हमहर्त
इत्यादी प्रकार मानले आहे र्त. र्तसाि रसना हा त्यािाि एक प्रकार. ‘हनष्ट्पादना- इ॰’ उत्पहत्तवादाच्या व
अहभव्यस्क्र्तवादाच्या खुंडनाला हे उत्तर आहे . रस हनष्ट्पन्न होर्त नाही असे मानले र्तर र्तो हनत्य आहे असे

मानावे लागेल. आहण जर त्यािी अहभव्यस्क्र्त होर्त नाही असे मानले र्तर रस म्हणून काही वस्र्तु अस्स्र्तत्वार्ति
नाही असे समजावे लागेल.

‘र्तदस्र्तु’ म्हणजे र्ते मान्य करावयाला काही हरकर्त नाही. ‘न र्तावन्मात्रम्’ म्हणजे द्रुहर्त, हवस्र्तर व

हवकास ह्या र्तीनि हित्ताच्या अवस्था रसाच्या प्रर्तीर्तीर्त असर्तार्त हे मान्य करणे शक्य नाही. यािी दोन

कारणे हदली आहे र्त. एक असे की हजर्तके रस आहे र्त हर्तर्तक्या त्याुंच्या हनरहनराळ्या भोगीकरणरूप प्रर्तीर्ती
आहे र्त असे मानावे लागेल. प्रत्येक रसाच्या आस्वादात्मक रसनेिे स्वरूप हभन्न हभन्न होईल अशी ह्या
आक्षेपामागील कलपना आहे . दु सरे कारण असे की सत्त्वाहदगुणाुंिे हनरहनराळ्या प्रमाणार्त अनुंर्त प्रकारिे

हमश्रण सुंभवर्त असलयामुळे त्याुंनी उद्भूर्त होणाऱ्या हित्ताच्या अवस्था द्रु हर्त वगैरे र्तीनि प्रकारच्या होर्तील

असे समजर्ता येणार नाही. या पहरच्छे दार्त काही पाठभेद आहे र्त त्याुंिा हनदे श केला पाहहजे. मुळार्त ‘र्तच्च
भूत्याहदस्वरूपम्’ आहे , त्याऐवजी सुंपादकाुंनी ‘रत्याहदस्वरूपम्’ सुिहवले आहे . पण हे मिन्द्रािा
‘द्रु त्याहदस्वरूपम्’ हाि पाठ बरोबर आहे यार्त शुंका नाही. ह्या र्तीन हित्तावस्था भोगाच्या प्राणभूर्त आहे र्त

असे वर म्हटले त्यािाि हा अनु वाद आहे . मुळार्त ‘र्तावन्र्त एव रसनात्मनः प्रर्तीर्तयः’ असे आहे . हे मिन्द्राने
‘र्तावत्य एव रसात्मनः प्रर्तीर्तयः’ असा पाठ हदला आहे . पण प्रर्तीहर्त हे पद स्त्रीहलगी असलयामु ळे ‘र्तावत्यः’ हे

जसे आवश्यक आहे र्तसेि त्यापुढील पद सुद्धा स्त्रीहलगी असणे आवश्यक आहे . म्हणून ‘रसनास्त्मकाः’ अशी
दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘कर्तृवत्वेन’ च्या जागी ‘का हत्रत्वेन’ ही दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनीि
हे मिन्द्राच्या आधारे केली आहे .

‘भावनाभाव्य’ इत्यादी श्लोकाधव भट्ट नायकाच्या ग्रुंथार्तून उद्धर्त
ृ केला आहे . र्तो सुंपूणव श्लोक व

त्याच्या पूवीिा श्लोक असे दोन्ही हे मिन्द्राने अगोदरि उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. नायकाने हलहहले लया
‘हृदयदपवण’ नावाच्या ग्रुंथार्तून हे श्लोक घेर्तले आहे र्त असे मानर्तार्त. हे दोन श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे र्त—
अ भध भ

च न्

अ भध ध त ां
भ

तद्भोगीकृ तरे च ।

ते शधद थालां कृती ततिः ॥

भ व् ए ोऽ प शृ ङ्ग र दगणो तिः ।

तद्भोगीकृतरूपे ण व् प् ते स द्ध न्नरिः ॥
यार्तील ‘मर्तः’ च्या जागी प्रस्र्तुर्त प्रसुंगी ‘हह यत्’ असा दु सरा पाठ हे मिन्द्रानेि हदला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त

येथे ‘भयत्’ असा अपभ्रष्ट पाठ आहे . उद्धर्त
ृ केले लया श्लोकाधािे सार अहभनवगुप्र्ताने ‘काव्येन भाव्यन्र्ते रसाः’
असे हदले आहे . भट्ट नायकाच्या मर्ताच्या ह्या साराुंशाच्या अनु रोधाने भावन म्हणजे ‘हवभावादी...आपादनम्’
हा अथव अहभप्रेर्त असेल र्तर ही भावनप्रहक्रया आम्हालाही मान्य आहे असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे .

‘सुंवद
े नाख्य- इ॰’ हा श्लोकही भट्ट नायकाच्या ग्रुंथार्तूनि उद्धर्त
ृ केला आहे . महहमभट्टाच्या व्यस्क्र्तहववेक
नावाच्या

ग्रुंथार्तही

र्तो

थोड्या

फरकाने

उद्धर्त
ृ

केले ला

आढळर्तो.

र्तेथे

पहहला

श्लोकाधव

‘भावसुंयोजनाव्यङ्ग्यपहरसुंहवहत्तगोिरः’ असा आहे . (-व्यङ्ग्यः पहर- असे असावे.) हाि पाठ मूळ भट्ट

नायकािा असण्यािा सुंभव आहे . ‘सुंवद
े नाख्यव्यङ्ग्यः’ हा येथील पाठ अथवहीन वाटर्तो. या श्लोकार्तील
‘व्यङ्ग्य’ आहण ‘अनु भव’ या शब्दाुंवर टीपा दे नन अहभनवगुप्र्ताने असे सुिहवले आहे की ह्या टीपानु सार

केले ला श्लोकािा अथव त्यालाही मान्य आहे . व्यङ्ग्य म्हणजे व्यज्यमानर्ता; यार्त व्यञ्जना-शस्क्र्त सूहिर्त होर्ते,
जी भट्ट नायक आहण महहमभट्ट दोघाुंनाही मान्य नाही. ‘र्तहद्वषयः’ यार्तील र्तत् म्हणजे व्यज्यमानर्ता.
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पण मग रसर्तत्त्वाने कसे काय राहावे? आम्ही काय करीर्त आहोर्त?
‘परुंपरागर्त शास्त्रार्त हसद्ध झाले लया सुंहवहत्तहवकासासुंबध
ुं ाने ही काय हशकले ले ि हशकण्यािी नवीन

प्रकारिी इच्छा?’ अशा रीर्तीने स्वर्तः समजण्यास सोप्या अशा बहु मोल हे र्तूुंिा हवरोध केलयाबद्दल लोक
दू षण दे णार नाहीर्त का?

श्रमािी जाणीव न होर्ता वर वर िढू न जानन बुद्धी जे वस्र्तूिे खरे स्वरूप पहार्ते र्ते अगोदरच्या

हिर्तकाुंनी र्तयार केले लया हववेकरूपी हशडीच्या पायऱ्याुंिे फल होय.

प्रमे य हसद्ध करण्यासाठी प्रथम माुंडले गेलेले मर्त हनराधार हित्रि आहे असे मला वाटर्ते . पण त्या

मागािी उपलब्धी झालयावर पूल बाुंधणे, नगर वसहवणे इत्यादी गोष्टींिा हवस्मय वाटणार नाही.

म्हणून या हठकाणी सज्जनाुंच्या मर्ताुंना दू षणे हदली नाहीर्त र्तर त्याुंिे शोधन केले आहे . अगोदर

प्रस्थाहपर्त झाले लया मर्ताुंिी उपपत्ती लावली की त्यािे फळ म्हणून मूळ हसद्धाुंर्त प्रस्थाहपर्त होर्तो असे ज्ञार्ते
लोक साुंगर्तार्त.

‘हक कुमवः’ यािा अथव ‘आम्ही काय करावे? आमिा नाइलाज आहे ’ अशासारखा नसून पूववसूरींच्या

मर्ताुंिे परीक्षण करण्यार्त आमिा उद्देश काय र्ते साुंगर्तो असा आहे . हा उद्देश पुढील िार श्लोकाुंर्त साुंहगर्तला

आहे . पूवीच्या आिायांच्या मर्ताुंिे पहरशोधन करून शुद्ध रसर्तत्त्वािे प्रहर्तष्ठापन करणे हाि आमिा हे र्तू आहे
हे िौर्थया श्लोकार्त स्पष्ट केले आहे .

‘आम्नायहसद्धे इ॰’ – ह्या पहहलया श्लोकािा अथव हर्तर्तकासा स्पष्ट नाही. िर्तुथव िरणार्त ‘लोक

दू षण दे णार नाहीर्त का?’ असा प्रश्न आहे यार्त शुंका नाही. दू षण दे ण्यािे कारण ‘स्वयुंग्राह्यमहाहव हेर्तुद्वन्द्वे न’
या शब्दार्त हनर्मदष्ट केले आहे – समजण्यास सहज सोपे व बहु मोलािे असे हे र्तू पूवीच्या आिायांनी माुंडले

असर्ताही त्याुंना हवरोध (द्वन्द्व) केला आहे म्हणून. ‘इत्थम् (= अशा प्रकारे )’ ह्या शब्दावरून असे म्हणर्ता
येर्ते की पहहलया दोन िरणाुंर्त दू षण दे र्ताना लोकाुंनी वापरण्यािा सुंभव असले ले शब्द आहे र्त. त्याुंर्तील

‘आम्नायहसद्धे ’ हे ‘सुंहवहद्वकासे’ यािे हवशेषण आहे . आम्नाय म्हणजे परुंपरे ने आले ले सनार्तन शास्त्र, प्रस्र्तुर्त
सुंदभार्त भरर्तािे नाट्यशास्त्र. ‘त्यार्त सुंहवत्तीिा हवकास हसद्धि आहे ’. यािा अथव असा हदसर्तो की

नाट्यशास्त्राप्रमाणे रस म्हणजे सुंहवहद्वकास हे स्पष्ट आहे . ‘अहधगर्तागहमत्वम्’ यािा हनहिर्त अथव स्पष्ट नाही.
अहधगर्त म्हणजे जे समजले आहे र्ते , जे अगोदरि हशकले ले आहे र्ते. ‘आगहमन्’ हा शब्द आगमय् हशकणे,
जाणून घेणे ह्या धार्तूपासून आला आहे . र्ते व्हा जे ज्ञार्त आहे र्ते जाणण्यािी इच्छा असा अथव सुंभवर्तो. हे मान्य
केले र्तर लोकाुंच्या सुंभाव्य दू षणािा आशय ‘शास्त्रार्त स्पष्ट शब्दाुंर्त रसािे स्वरूप हवशद केले असर्ता पुन्हा

पुन्हा र्ते जाणून घेण्याच्या इच्छे ने म्हणून पूवीच्या आिायांच्या मर्ताुंिे खुंडन का करीर्त बसलार्त?’ अशा
र्तऱ्हे िा समजण्यास हरकर्त नाही. पुढील र्तीन श्लोकाुंर्त ह्या सुंभाव्य आक्षेपाला उत्तर हदले आहे . पूवीच्या

आिायांनी आपलया मर्ताच्या समथवनाथव केले ले युस्क्र्तवाद स्वयुंग्राह्य आहण महाहव आहे र्त असे वाटले र्तर
त्याुंना केले ला हवरोध दू षणीय वाटे ल हे उघडि आहे .

‘फलम्’ ही हद्वर्तीय आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी केले ली दु रुस्र्ती आहे असे हदसर्ते . इर्तर सवांनी

हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘अलम्’ हाि पाठ ठे वला आहे . परुंर्तु र्तो पाठ िुकीिा आहे यार्त शुंका नाही. त्याने काही
अथवबोध होण्यासारखा नाही. ‘फलम्’ ह्या पाठानेि श्लोकािा समपवक अथव लागर्तो.

‘हित्रम्’ हा शब्द नाम आहे असे समजणे अहधक िाुंगले . र्तथाहप, ‘प्रथमावर्तारम्’ यािे हे दु सरे

हवशेषण आहे असेही समजर्ता येण्यासारखे आहे . ‘र्तन्मागवलाभे’ – दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी
‘सन्मागवलाभे’ असा पाठ हदला आहे , पण त्यािी आवश्यकर्ता नाही. ‘र्तत्’ ने ि अहधक िाुंगला अथव लागर्तो.
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र्तर मग पहरशुद्ध रसर्तत्त्व कोणर्ते र्ते साुंगा. मुनीने र्ते साुंहगर्तले ि आहे . त्यार्त नवीन काही नाही.

कारण ‘काव्याथाला भाहवर्त करर्तार्त (र्ते भाव)’ असे त्याने म्हटले ि आहे . म्हणून रस म्हणजे काव्याथव.

ज्याप्रमाणे ‘(दे वाुंनी) सत्र आरुंहभले ’, ‘(प्रजापर्तीने) र्ती (वपा) अग्नीर्त टाकली’ इत्यादी वाक्याुंर्त
अर्मथत्वाहदगुणहवहशष्ट अहधकारी मनु ष्ट्यािी प्रथम प्रवृत्त झाले लया व इहर्तवृत्तामुळे प्ररोहिर्त झाले लया केवल
स्वरूपाच्या प्रहर्तपत्तीनुंर्तर त्याहू न अहधक अशीि, (त्या वाक्यार्त) उपयोहजले लया (भूर्त) काळािा लोप

करून ‘मी (सत्र) आरुंभावे’, ‘मी (वपा अग्नीर्त) टाकावी’ इत्यादी स्वरूपािी, सुंक्रमण इत्यादी स्वभाव
असले ली, हनरहनराळ्या दशवनाुंना अनु सरून प्रहर्तभा, भावना, हवहध, उद्योग इत्यादी शब्दाुंनी ओळखली
जाणारी प्रहर्तपत्ती उत्पन्न होर्ते , त्यािप्रमाणे काव्यात्मक असले लया शब्दाुंपासूनही अहधकारी मनु ष्ट्याला
अहधक प्रहर्तपत्ती होर्ते . याबाबर्तीर्त अहधकारी मनु ष्ट्य र्तो ज्याच्या हृदयार्त हवमल स्वरूपािी प्रहर्तभा स्फुरण

पावू शकर्ते . ‘ग्रीवाभङ्गाहभरामम् इ॰’, ‘उमाहप नीलालकमध्यशोहभ इ॰’, ‘हरस्र्तु हकहित्पहरलु प्र्तधैयःव इ॰’
वाक्याुंपासून त्या वाक्याुंच्या अथािी प्रर्तीर्ती झालयानुंर्तर त्या वाक्याुंमध्ये उपयोहजले लया काल वगैरे

हवभागाुंिा जीर्त त्याग झाले ला आहे अशी मानस साक्षात्कारस्वरूपािी प्रर्तीर्ती उत्पन्न होर्ते . आहण त्या

प्रर्तीर्तीमध्ये जो हहरणशावक भासमान होर्तो त्याला हवहशष्ट असे रूप नसलयाकारणाने , ‘भ्याले ला’ ह्या
कलपनेर्त हभवहवणारा खरोखरीिा कोणी नसलयामुळे केवळ भय असेि, दे श, काल इत्यादींच्या सुंसगापासून

मुक्र्त होनन, म्हणूनि ‘मी भ्यालो आहे , हा भ्याला आहे , हा शत्रू आहे , हा हमत्र आहे , हकवा हा र्तटस्थ आहे ’
इत्यादी प्रत्ययाुंहून–दु ःख, सुख वगैरेंनी उत्पन्न होणाऱ्या हान (त्याग), उपादान इत्यादी दु सऱ्या कलपना

हनयमाने उद्भूर्त होर्त असलयामुळे ज्या हवघ्नाुंनी भरले लया असर्तार्त अशा (लौहकक) प्रर्तीर्तींहू न –सववस्वी
हभन्न, हवघ्नरहहर्त प्रर्तीर्तीने ग्राह्य, प्रत्यक्ष जणू हृदयार्त राहाणारे , डोळ्याुंसमोर जणू हफरर्त राहाणारे (असे
भय) र्तो भयानक रस. कारण र्तशा प्रकारच्या भयामध्ये आत्मा लोप पावर्त नाही हकवा हवशेष रूपाने उपसृष्ट

होर्त नाही. र्तीि गोष्ट इर्तर प्रेक्षकाुंिी. त्यामुळे साधारणीभाव केवळ मयाहदर्त नसर्तो, र्तर धूम आहण अस्ग्न
याुंच्यामधील हकवा भय आहण कुंप याुंच्यामधीलि व्याप्र्तीच्या ज्ञानाप्रमाणे हवस्र्तृर्त (सववगामी) असर्तो.

‘काव्याथान् भावयस्न्र्त’ – सार्तव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी भाव म्हणजे काय यािे हववेिन करर्ताना

भरर्ताने ‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् काव्याथान् भावयन्र्तीहर्त भावाः’ असे म्हटले आहे . त्यावर टीका करर्ताना
‘काव्यािे अथव म्हणजे रस’ असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . त्यािाि येथे अनु वाद केला आहे . अथव म्हणजे

शब्दाुंिे अथव समजावयािे नाहीर्त असा र्ते थे खुलासा केला आहे . ‘सत्रमासर्त’ – हा पाठ आिायव
हवश्वेश्वराुंिा आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘राहत्ररासर्ते’ हकवा ‘रात्रीरासर्ते’ असे आहे . पण ‘आसर्ते’ हे वर्तवमानकाळी
रूप या हठकाणी शक्य नाही. आहण ब्राह्मण ग्रुंथावरून घेर्तले लया ह्या विनार्त आस् धार्तूबरोबर सत्र शब्दि

उपयोहजला गेला असण्यािा सुंभव आहे . ‘र्ताम्’ म्हणजे ‘वपाम्’ पशूच्या आर्तड्याजवळिी िरबी. ‘अर्मथर्ता’
म्हणजे कशािी र्तरी कामना असणे. यज्ञ कोणत्या र्तरी कामनेच्या पूर्तीसाठी करर्तार्त. ब्राह्मणग्रुंथाुंर्त स्वगािी
कामना असले लयाुंसाठी यज्ञहवधीिे हनरूपण पुष्ट्कळ हठकाणी आहे . प्रस्र्तुर्त हठकाणी भूर्तकालार्त झाले लया

यज्ञाुंच्या वणवनाुंर्तून दोन वाक्ये घेर्तली आहे र्त. र्ते वणवन वािून र्तशीि कामना असले लया मनु ष्ट्याच्या मनार्तील

प्रहर्तहक्रयेिे येथे हदग्दशवन केले आहे . ‘प्रहर्तपहत्तमात्राहदहत्रवृत्प्ररोहिर्तात्’ असा हस्र्तहलहखर्तार्त अशुद्ध पाठ
आहे . सुंपादकाुंनी त्यार्त ‘प्रहर्तपहत्तमात्रादहर्तर्तीव्रप्ररोहिर्तात्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती हवशेष

समाधानकारक नाही. अहर्तर्तीव्र ह्या हक्रयाहवशेषणािे हवशेष प्रयोजन हदसर्त नाही. ‘प्रहर्तपहत्तमात्रात्’ हे नाम
असून इर्तर दोन पुंिम्यन्र्त शब्द त्यािी हवशेषणे आहे र्त हे उघड आहे र्त. त्याुंपैकी ‘प्रथमप्रवृत्तात्’ म्हणजे

वाक्ये वािलयावर हकवा ऐकलयावर प्रथम होणारी (प्रहर्तपत्ती). वाक्याच्या अथािे ज्ञान असे ह्या प्रहर्तपत्तीिे
स्वरूप असर्ते . दु सऱ्या हवशेषणाने असे साुंगावयािे आहे की मागच्या ज्या गोष्टीिे वणवन लक्षार्त आले असर्ते

या गोष्टीबद्दल रुहि उत्पन्न झाले ली असर्ते . मूळार्तील ‘हत्रवृत्’ शब्दािा यज्ञ असा एक अथव आहे . पण र्तो
अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. आहण त्यानेही पाठार्तील अशुद्धर्तेिा प्रश्न सुटर्त नाही. म्हणून
‘इहर्तवृत्तप्ररोहिर्तात्’ असा पाठ सुिहवला आहे . इहर्तवृत्त म्हणजे मागे घडले लया गोष्टी, त्याुंच्या वणवनाने

त्याुंच्याबद्दल रुहि उत्पन्न होर्ते ; त्यानुंर्तर (अनन्र्तरम्)– अशा र्तऱ्हे िा अथव अहधक सुंभाव्य वाटर्तो.

‘उपात्तकाल’ म्हणजे ‘आसर्त,’ ‘प्रादात्’ ह्या हक्रयापदाुंर्तील भूर्तकाळ. ‘आसै’ ही ‘आस्र्ते ’ यािी दु रुस्र्ती आहे .
सुंपादकाुंनी केले ली ‘आसे’ ही दु रुस्र्ती अपुरी आहे . ‘प्रददाहन’ प्रमाणे हवध्यथी रूप आवश्यक आहे .

‘सुंक्रमण’ अहधकारी मनु ष्ट्याच्या मानसार्त हे सुंक्रमण होर्ते . ‘यथादशवनम्’ – मनार्त उद्भूर्त झाले लया ह्या
प्रहर्तपत्तीला कोणी प्रहर्तभा, कोणी भावना, कोणी हवहध, कोणी उद्योग अशी नावे आपापलया र्तत्त्वज्ञानानुसार

हदली आहे र्त. भावना व हवहध ही मीमाुंसकाुंनी हदले ली नावे आहे र्त, प्रहर्तभा हे काव्यशास्त्रार्तील नाव आहे .
उद्योग हे सववसाधारण दृहष्टकोणार्तून हदले ले नाव असावे. कोठलयाही दशवनार्त प्रहर्तपत्तीला उद्योग म्हटले
असेलसे वाटर्त नाही.

प्रस्र्तुर्त हठकाणी हे मिन्द्राने अहभनवभारर्तीर्तील उदाहरण न दे र्ता दु सरीकडू न घेर्तले ले उदाहरण

हदले आहे . र्ते अहधक व्यावहाहरक व समजण्यास सोपे आहे —
आरोन

प्त न् श म्बिः स्तत्

स् दथा ग तिः पू थ त्

दे

हपथ त ।

द च े थ ॥

ततश्चोप त्तक ल दन् क्क रे णोपज ते ।
प्र तपत्त थ स् े ां प्र तप त्त थ सांश िः ॥
िः कोऽ प भ स्करां स्तौ त स स ोऽप् गदो भ ेत् ।
तस् दह प स्तौ

रोग

थक्त े र

॥

हे श्लोक भट्ट नायकाच्या हृदयदपवणार्तील असावेर्त असा डॉ ग्नोलींिा र्तकव आहे .
‘ग्री भङ्ग भर ां हर पत त स् न्द े बद्धदृ ििः
पश्च धे प्र ििः शरपत भ द् भू स पू थक
दभैंरधा लीढै िः श्र
पश् ोदग्रप्लतत्

।

ृत खभ्रां श भिः कीणथ त् ा
ि त बहतरां स्तोक व् ां प्र

त ॥’

हा श्लोक शाकुन्र्तलार्तील पहहलया अुंकार्त (१·७) भीर्तीने पळर्त असले लया हहरणाच्या वणवनपर आहे . पुढील
हववेिन ह्याि श्लोकाच्या आधारे केले असून त्यार्त प्रर्तीर्त होर्त असले लया भयानक रसािी उपपत्ती

साुंहगर्तली आहे . नुंर्तर हनर्मदष्ट झाले ले दोन श्लोक कुमारसुंभवाच्या हर्तसऱ्या सगार्तील असून त्याुंर्त
शृङ्गाररसािा आहवष्ट्कार आहे . र्ते पूणव श्लोक असे—

‘उ

प ील लक ध् शो भ

चक र कणथच् तपल्ल े

स्त्रां स न्ती

कर्चणक र ।

ूध् ा प्रण ां ृ भध् ज

॥ (क. सां. ३·६२)

‘हरस्त कक चत्प रलप्तधै श्च
थ न्द्रोद रम्भ इ म्बर शिः ।
उ

खे बम्बफल धरोष्ठे व् प र

स

लोच

॥’ (क. सां. ३·६७)

‘अपहस्स्र्तर्तर्तद्वाक्यो- इ॰’ – हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . सुंपादकाुंनी ‘अपहस्स्र्तर्तर्तत्तद्वाक्यो-’ असा

पाठ स्वीकारला आहे . पण अगोदर ‘वाक्य’ शब्द आले ला आहे ; त्याला उद्देशन
ू ‘र्तद्वाक्य’ उहिर्त आहे .
‘र्तत्तद्वाक्य’ नाही. ‘र्तस्याुं ि’ हा हे मिन्द्रानुसारी पाठ ‘र्तस्याि’ ऐवजी सुंपादकाुंनीि स्वीकारला आहे .

‘हवशेषरूपत्वाभावात्’ म्हणजे र्तो कोणी खरोखरीिा मृगशावक नसलयामुळे. ‘त्रासक’ म्हणजे त्या मृगाच्या

हठकाणी भीहर्त उत्पन्न करणारा दु ष्ट्यन्र्त. हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘ग्राहकस्य’ च्या जागी ‘त्रासकस्य’ हा पाठही

सुंपादकाुंनी हे मिन्द्राुंवरून घेर्तला आहे . ‘भयमे व’ ह्यािा अन्वय वाक्याच्या शेवटी आले लया ‘भयानको रसः’
याच्याशी लावावयािा आहे . ‘दु ःखसुख...हवघ्नबहु लेभ्यः’ – हे नेहमीच्या प्रत्ययाुंिे वणवन आहे . त्याुंर्त
हनयमाने सुख, दु ःख आदी हमहश्रर्त असलयामुळे उपादान, हान इत्यादी कलपना उद्भूर्त होर्तार्त आहण त्यामुळे

ह्या प्रर्तीर्तींिा आस्वाद घेण्याच्या कामी हवघ्ने उपस्स्थर्त होर्तार्त. ‘हनर्मवघ्न’ कारण ह्या भयाच्या प्रर्तीर्तीर्त

सुखदु ःखादींना स्थान नसर्ते. ‘हनहवशमानुं’ हा पाठ सुद्धा हे मिन्द्रािा आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘हनधीयमानुं’
असा पाठ आहे . र्तो सुद्धा िाुंगला आहे . ‘नात्मात्यन्र्तुं हर्तरस्कृर्तः’ – कारण आत्मप्रर्तीर्तीिा सववस्वी लोप
झाला र्तर रसािा आस्वाद अशक्य होईल. ‘न हवशेषर्त उहल्लहखर्तः’ जर प्रेक्षकािा आत्मा कोठलया र्तरी

वैहशष्ट्ट्याच्या प्रर्तीर्तीने आक्रान्र्त झाला र्तर सुखदु ःखाहद हवघ्नाुंपासून र्तो मुक्र्त होणार नाही. ‘परोऽहप’
म्हणजे इर्तरही प्रेक्षक. ‘व्यास्प्र्तग्रहे इव धूमाग्न्योः’ – ‘यत्र धूमः र्तत्रास्ग्नः’ ह्या व्याप्र्तीिे ज्ञान पहरहमर्त नसर्ते ,
हवर्तर्त असर्ते, म्हणजे प्रत्येकाला अवगर्त असर्ते . त्यािप्रमाणे भयािे साधारणीकरण एकाि हकवा काही

थोड्याि प्रेक्षकाुंपुरर्ते मयाहदर्त न राहार्ता नाट्यगृहार्त उपस्स्थर्त असले लया प्रत्येक प्रेक्षकाला त्यािी अनु भहू र्त
होर्ते . अहभनवगुप्र्ताने दु सरीकडे असे म्हटले आहे की नाटक वगैरे पहार्त असर्ता सवव प्रेक्षकाुंच्या आत्म्याुंिे

र्तादात्म्य होनन त्याुंना पूणरू
व पत्वािा प्रत्यय येर्तो. ‘भयकम्पयोरे व (व्यास्प्र्तग्रहे )’ – यत्र भयुं र्तत्र कम्पः अशा
र्तऱ्हे िी व्यास्प्र्त सुद्धा पहरहमर्त स्वरूपार्त ज्ञार्त होर्त नाही, र्तर हर्तिा सवांना प्रत्यय आले ला असर्तो.
तदिं स ि त्क र
दे शक लप्र िं दी ां
। अत ए

स थस

णत् े प रपो क
हे तू

जक

स सां द त् । स च

स् ां

स्तसत ां क व् र्चपत

ां च

न् ोन् प्र तबन्धबल दत् न्त पसरणे स ए स ध रणीभ िः सतर ां पष्ट् त
े कघ तै

घ्

ट दस ग्री

प्र तपत्तेिः सतर ां प रपो

, स े

सां च्च त्क रिः । तज्जोऽ प कम्पपलकोल्लकस

द स

चिंीकृतचे तस ां

दर्च क रश्च त्क रिः ।

थ–
अज्ज

हरी च क्कइ कहकह

ण ांदरे ण द लआइां ।

चांदकल कांदलसच्छह इां लच्छीऍ अांग इां ॥
र्ते व्हा या बाबर्तीर्त साक्षात्कारासारखी प्रर्तीर्ती आणून दे ण्यास पहरपोषक अशी नटप्रभृर्ती सामग्री

असर्ते; त्या सामग्रीर्त प्रत्यक्षार्त अस्स्र्तत्वार्त असले लया आहण काव्याने उपस्स्थर्त केले लया दे श, काल,
जाणणारा वगैरे हनयहमर्त करणाऱ्या कारणाुंिा परस्पराशी हवरोध असलयामुळे सववस्वी लोप झालयावर त्याि
साधारणीभावािा हवशेष पहरपोष होर्तो. म्हणूनि सवव प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीिी एकघनर्ताि हवशेष पहरपोषास
कारणीभूर्त होर्ते; कारण अनाहद वासनाुंनी हित्त आहवष्ट झाले ले असलयामुळे सवव मनु ष्ट्याुंच्या वासनाुंमध्ये

सुंवाहदर्ता हवद्यमान असर्ते . आहण ही हवघ्नरहहर्त सुंहवहत्त म्हणजे िमत्कार. त्या सुंहवत्तीने उत्पन्न होणारे
कम्प, रोमाुंि, उल्लुकसन इत्यादी हवकारही िमत्कार होर्त. उदाहरणाथव—

‘आज सुद्धा हवष्ट्णल
ू ा िमत्कार वाटर्तो की िुंद्रकले च्या लहान र्तुकड्याुंसारखे (नाजूक असे)

लक्ष्मीिे अवयव मुंदरपववर्ताने कसे काय मोडू न टाकले नाहीर्त.’

‘साक्षात्कारायमाणत्वे’ – वर रसासुंबुंधी ‘साक्षाहदव हृदये हनहवशमानम्’ असे जे म्हटले आहे त्याला

उद्देशून हा शब्द वापरला आहे . साक्षात्कार शब्दाला क्यर् प्रत्यय लावून ‘इव’ च्या सारखा हा अथव हसद्ध

केला आहे . ही अनु भहू र्त साक्षात्कारासारखी आहे , प्रत्यक्ष स्वरूपािी प्रर्तीर्ती नाही. ‘वस्र्तुसर्ताम्’ आहण
‘काव्यार्मपर्तानाम्’ ही दोन्ही ‘दे शकालप्रमात्रादीनाम्’ ह्यािी हवशेषणे होर्त. प्रयोगाच्या वेळिे दे शकालादी
आहण काव्यार्त अहभप्रेर्त असले ले दे शकालादी दोन्ही हवलीन होर्तार्त. कारण र्ते परस्पराुंना बाधक असर्तार्त.

दे श, काल वगैरे ‘हनयमहे र्तु’ असर्तार्त. कारण अमुकि दे श, अमुकि काल अशा प्रकारे हनयमन प्रत्यक्षार्त व

काव्यार्त दोन्ही हठकाणी असर्ते . ‘एकघनर्तैव प्रहर्तपत्तेः’ हा मुळार्तील पाठि आवश्यक आहे . ‘एकघनर्तयैव
प्रहर्तपहत्तः’ अशी दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंिी दु रुस्र्ती अथाला बाधक आहे . येथे असा अथव अहभप्रेर्त आहे
की सवव प्रेक्षकाुंिी प्रहर्तपत्ती एकरूप झाली र्तरि रसपहरपोष होर्तो. अहभनवगुप्र्ताने दु सरीकडे असे म्हटले

आहे की जरी एका प्रेक्षकािी हित्तवृत्ती र्तल्लीन झाली नाही र्तरी रसपहरपोषार्त हवघ्न उत्पन्न होर्ते . सवांच्या

प्रर्तीर्तीिी एकघनर्ता उत्पन्न होणे कसे शक्य आहे या प्रश्नािे उत्तर ‘सवेषामनाहद- इ॰’ शब्दाुंर्त हदले आहे .
प्रत्येक जीवावर अनाहद कालापासून सुंस्कार होर्त आले ले आहे र्त. असा सुंस्कार नाही की जो प्रत्येक
मनु ष्ट्याच्या कोणत्या ना कोणत्या र्तरी जन्मार्त त्याच्या हित्तावर झाले ला नसर्तो. त्यामुळे नाटक पहार्ताुंना जे

अनु रूप भाव उद्बुद्ध व्हावयािे र्ते प्रत्येक प्रेक्षकाच्या बाबर्तीर्त सद्बुद्ध होण्यािी शक्यर्ता असर्ते . म्हणूनि
रामासारख्या हवभूर्तीशीही प्रत्येक प्रेक्षक समरस होन शकर्तो. ‘हित्रीकृर्त’ ज्यार्त हवहवधर्ता आली आहे असे
हित्त. ‘सा िाहवघ्ना सुंहवत् िमत्कारः’ – सुंहवद्ने प्रेक्षक करीर्त असले लया रसास्वादािा हनदे श अहभप्रेर्त

आहे . रसास्वादालाि िमत्कार हे नाव हदले आहे . ‘र्तज्जः... हवकारः’ रसास्वादाने अथवा िमत्काराने

प्रेक्षकाुंच्या दे हावर कुंप, रोमाुंि आदी हवकार अभाहवर्तपणे उद्भूर्त होर्तार्त त्याुंनाही िमत्कार म्हणर्तार्त.
‘उल्लुकसन’ हा अद्भुर्तरसािा एक अनु भाव आहे असे पुढे ७६ व्या श्लोकावरून हदसर्ते . र्ते थे अहभनवगुप्र्ताने

त्या शब्दािा अथव ‘गात्रस्योध्वं साह्लादुं धूननम् (आनन्दाने शरीरािी वर हलण्यािी हक्रया)’ असा हदला आहे .
हा शब्द हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त उल्लसन असा पाठ आहे . उल्लसन म्हणजे उल्लहसर्त

होणे. हा अथवही िाुंगला आहे . ‘अज्ज हव हरी’ इत्यादी. ही प्राकृर्त गाथा आहे . र्तीर्त हवष्ट्णूला अद्याप िमत्कार
वाटर्त असलयािा हनदे श आहे . िमत्कार वाटर्तो अशासाठी की समुद्रमुंथनाच्या वेळी मुंदरपववर्ताच्या
घुसळण्यामुळे लक्ष्मी बाहे र येर्त असर्ता हर्तच्या अहर्तकोमल अवयवाुंिे मुंदराच्या धक्क्याने र्तुकडे र्तुकडे झाले

नाहीर्त. ह्या गाथेर्तील पाठ सववस्वी शु द्ध नाहीर्त. ‘िमक्कइ’ यािी सुंस्कृर्त छाया ‘िमत्करोहर्त’ अशी दे र्तार्त.
पण ‘िमत्कृहर्तः’ अशी असण्यािा अहधक सुंभव आहे . र्तथाहप त्यासाठी हहर शब्दािे षष्ठीिे रूप पाहहजे.

प्राकृर्तार्त ‘हरी’ हे षष्ठीिे रूप नाही. ‘दहलआइुं’ च्या जागी हे मिन्द्रािा ‘कहलआई (कहलर्ताहन)’ असा पाठ
आहे . पण ‘दहलर्ताहन’ अहधक अथववाही आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त ह्या उदाहरणािी सुंगर्ती नीट लागर्त नाही.
सुंदभव आहे प्रेक्षक घेर्त असले लया रसास्वादाला व र्तज्जन्य शारीहरक अनु भावाुंना हदले लया िमत्कार ह्या

नावािा आहण उदाहरणार्त हनदे श आहे हवष्ट्णल
ू ा (म्हणजे काव्यार्तील एका पात्राला) वाटणाऱ्या
िमत्कारािा. कदाहिर्त या उदाहरणािी सुंगर्ती पुढीलप्रमाणे लावर्ता येईल. समुद्रमुंथन होर्त असर्ता र्तेथे

उपस्स्थर्त असले लया दे वदानवाुंना अक्षर्त अवयवाुंनी वर आले लया लक्ष्मीला पाहू न झाले लया हवस्मयािे अद्भर्त
ु
रसार्त पहरवर्तवन झाले व त्या रसािा आस्वाद हवष्ट्णूसह सवांनी त्यावेळेस घेर्तला. र्तो झाला त्यावेळिा

िमत्कार. पण हवष्ट्णूच्या बाबर्तीर्त ह्या िमत्कारार्त म्हणजे अद्भर्त
ु रसाच्या आस्वादार्त सार्तत्य आहे , कारण
लक्ष्मी सर्तर्त त्याच्या सहन्नध असर्ते . पहहलया सामुदाहयक रसास्वादानुंर्तर एका व्यक्र्तीला एकट्यानेि त्या

रसािा हफरून आस्वाद घेर्ता येर्तो. ही गाथा कोठू न घेर्तली आहे र्ते ज्ञार्त नाही. अमृर्तमुंथनावरील एखाद्या

नाटकार्तून र्ती घेर्तली असणे अशक्य नाही. र्तथाहप र्तीर्त हवष्ट्णल
ू ा वाटणाऱ्या िमत्कारािा साक्षार्त हनदे श
असलयामुळे प्रेक्षक अनु भवीर्त असले लया िमत्कारािे त्यार्त दशवन होर्ते असे समजणे कठीण आहे .
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म्हणजे असे – आहण र्तो (िमत्कार) म्हणजे अर्तृप्र्तीिा सववथा लोप झालयामुळे भोगामध्ये

अहवस्च्छन्नपणे हनरर्त होण्यािी हक्रया असे म्हणर्तार्त. अद्भुर्त अशा भोगाच्या स्पन्दनाने पहरप्लु र्त झाले लया भोग
करणाऱ्यािी अथात् ‘िमत्’ िी अवस्था आणण्यािी कृहर्त र्तो िमत्कार. आहण त्याला साक्षात्काररूप मानस

प्रहर्तपत्ती म्हणा हकवा सुंकलप म्हणा हकवा सामान्य स्मृहर्तसारखी न भासणारी अशी स्मृर्ती म्हणा. जसे (ह्या
स्मृर्तीिें) वणवन आहे —

‘सुुंदर वस्र्तू पाहहलयावर आहण गोड शब्द ऐकलयावर जेव्हा सुखी असले लया मनु ष्ट्यालाही हु रहु र

वाटर्ते र्ते व्हा त्याच्या मानसार्त दु सऱ्या जन्मार्तील भावबुंधनाुंनी दृढ झाले लया स्नेहाुंिी जाणीवपूववक होर्त
नसले ली स्मृर्ती हनहिर्त स्फुरर्त असर्ते .’

ही प्रर्तीर्ती सववथा आस्वादस्वरूपि असर्ते आहण हर्तच्यार्त केवळ रर्तीि भासमान होर्ते . म्हणूनि

दु सऱ्या हवशेषाुंिा सुंपकव न झालयाकारणाने र्ती (प्रर्तीर्ती) आस्वादास योग्य अशी, लौहकक स्वरूपािी नसर्ते,
हमर्थया नसर्ते, अहनवविनीय नसर्ते, लौहकक प्रर्तीर्तीसारखी नसर्ते , हर्तच्यावर आरोहपर्त वगैरे झालयासारखी

नसर्ते . आहण त्या स्वरूपार्ति उपियािी अवस्था असर्ते असे हवे र्तर म्हणा, (फक्र्त) दे शकालादींिे हनयमन
नसर्ते; अनु करण असर्ते असेही म्हणा, (फक्र्त) भावाुंच्या मागोमाग जाण्याच्या हक्रयेमुळे होणारे (अनु करण
असर्ते ); हवषयसामग्री असर्ते असेही म्हणा, (फक्र्त) हवज्ञानवादािा अवलुं ब केले ला असावा. काही झाले
र्तरी आस्वादात्मक व हनर्मवघ्न स्वरूपाच्या प्रर्तीर्तीने ग्रहण केला जाणारा भाव म्हणजेि रस.

ह्या पहरच्छे दाच्या प्रारुंभीिे ‘र्तथा हह’ हे शब्द येथे िुकून पडले ले हदसर्तार्त. ‘स ि’ ने सुरू होणाऱ्या

पुढील वाक्याच्या पूवी र्ते अनावश्यक आहे र्त. हे मिन्द्राने हे शब्द आहण र्ते वाक्य दोन्हीही उद्धर्त
ृ केले नाहीर्त.
‘सः’ म्हणजे प्रेक्षकाुंना वाटणारा िमत्कार (ज्यािे अहवघ्न सुंहवद असे अगोदरि वणवन केले ले आहे ). त्याला

आर्ता अस्च्छन्न भोगावेश असे म्हटले आहे . अस्च्छन्न होण्यािे कारण अर्तृप्र्तीिा पूणव लोप झाले ला असर्तो,
म्हणजे फक्र्त र्तृप्र्तीिीि अनुभहू र्त होर्त असर्ते . पुढील वाक्यार्त िमत्कार शब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या अनु रोधाने

त्यािे स्पष्टीकरण केले आहे . त्या वाक्यार्त मूळार्तील ‘ि मनःकरणुं’ च्या जागी ‘िमर्तः करणुं’ हा डॉ. पाुंडे व
डॉ. ग्नोली याुंिा पाठ स्वीकारला आहे . ‘मनःकरणुं’ ला प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त काही अथव नाही. आिायव

हवश्वेश्वराुंनी केले ली ‘मनिमत्करणुं’ ही दु रुस्र्तीही समाधानकारक नाही. हशवाय ह्या वाक्यार्त ‘ि’
वापरावयािाि असर्ता र्तर र्तो ‘भुञ्जानस्य’ नुंर्तर र्ताबडर्तोब वापरला असर्ता. अहभनवगुप्र्ताने पुरस्कृर्त

केले लया शैव दशवनार्त िमत्कार शब्दाला हवशेष अथव आहे . ‘िमत्कारो हह स्वात्महन अनन्यापेक्षे हवश्रमणम्

(िमत्कार म्हणजे दु सऱ्या कशािीही अपेक्षा नसले लया आपलया आत्म्यार्त हवश्रान्र्ती)’ असे त्याने अन्यत्र
म्हटले आहे . आहण त्यािे हववरण पुढीलप्रमाणे केले आहे . ‘भुञ्जानर्तारूपुं िमत्त्वुं र्तदे व करोहर्त सुंरम्भे

हवमृशहर्त नान्यत्रानुधावहर्त (िमत्त्व म्हणजे भोग करणारािी स्स्थर्ती; िमत्कार र्तीि स्स्थर्ती करर्तो, सुंरम्भ
असर्ता हवमशव करर्तो आहण दु सरीकडे धावर्त नाही).’ परम र्तत्त्वाच्या स्व-सुंहवत्तीला हवमशव असे नाव हदले

आहे आहण िमत्कार म्हणजे र्तो हवमशवि असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . या हववरणावरून हे स्पष्ट आहे

की िमत् आहण भुञ्जान हे समानाथी मानले आहे र्त व ‘भुञ्जानािी’ स्स्थर्ती उत्पन्न करण्याच्या हक्रयेला
िमत्कार हे नाव हदले आहे . िमत् हे िम् ‘िाखणे’ या धार्तूिे वर्तवमानकाळी धार्तुसाहधर्त हवशेषण अशी

व्युत्पत्ती र्ते थे अहभप्रेर्त असून र्तीि प्रस्र्तुर्त हठकाणीही हववहक्षर्त आहे असे म्हणावयास हरकर्त नाही. आहण मग

‘िमर्तः’ हाि पाठ समपवक ठरर्तो. ‘अद्भुर्तभोगस्पन्दाहवष्टस्य’-शैव दशवनार्त हित् स्पन्दरूप आहे . हर्तच्या
स्पन्दनानेि वस्र्तुजार्तािी उत्पत्ती होर्ते . भोग हा सुद्धा स्पन्दरूप आहे . कारण हा अद्भुर्त भोगि हवमशव,
आनन्द ह्या शब्दाुंनी ओळखला जार्तो. हे मिन्द्राने ‘-भोगात्मस्पन्दा-’ असा पाठ घेर्तला आहे . त्यावरून भोग

हा आत्म्यािा स्पन्द अशी कलपना करर्ता येईल. ‘स्मृहर्तवा र्तथात्वेनास्फुरन्र्ती’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आवश्यक

आहे . मुळार्तील ‘र्तथात्वेन स्फुरर्ती (हकवा स्फुरन्)’ अशु द्ध आहे . ‘र्तथात्वेन’ म्हणजे सामान्यस्मृहर्तरूपेण;
त्याच्याबरोबर ‘अस्फुरन्र्ती’ ि पाहहजे. अथव असा की नेहमीच्या स्मृर्तीला अगोदर आले लया अनु भवािी

आवश्यकर्ता असर्ते, िमत्काराशी समानाथवक स्मृर्तीला र्तसा पूवीिा अनु भव आवश्यक नसर्तो. ह्या हवहशष्ट

प्रकारच्या स्मृर्तीिे उदाहरण म्हणून शाकुन्र्तलाच्या पािव्या अुंकार्तील दु सरा श्लोक उद्धर्त
ृ केला आहे .
आपलया झाले लया उपेक्षेिे सूिक असे हुं सपहदकेिे गीर्त ऐकलयावर दु ष्ट्यन्र्ताच्या मनार्त उत्पन्न झाले लया
हु रहु रीिे कारण पूववजन्मीच्या स्नेहािी स्मृर्ती असावी असे त्याने म्हटले आहे . ही स्मृर्ती नेहमीच्या

स्मृर्तीप्रमाणे अनु भवावर अहधहष्ठर्त नाही. ‘इत्याहद’ नुंर्तर सुंपादकाुंनी ‘अत्र हह स्मरर्तीहर्त या स्मृहर्तरुपदर्मशर्ता
सा न र्तार्मककप्रहसद्धा पूववमेर्तस्याथवस्याननुभर्त
ू त्वात्, अहप र्तु प्रहर्तभानापरपयायसाक्षात्कारस्वभावेयहमहर्त (ह्या

श्लोकार्त ‘स्मरहर्त’ या पदाने ज्या स्मृर्तीिा हनदे श झाला आहे र्ती नैय्याहयकाुंनी वर्मणले ली स्मृर्ती नाही, कारण
ह्या गोष्टीिा अगोदर अनु भव आला नव्हर्ता, र्तर प्रहर्तभान हे दु सरे नाव असले ली साक्षात्कारात्मक स्मृर्ती
होय)’ एवढा अहधक मजकूर कुंसार्त दे नन र्तो मुळार्त नसून हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे हे दाखहवले आहे .

श्लोकार्तील स्मृर्तीबद्दलिा हा खुलासा हे मिन्द्राने केले ला असण्यािी शक्यर्ता आहे . र्तो आवश्यक नाही.

अहभनवगुप्र्ताने र्तो केले ला नाही एवढे हनहिर्त. ‘यस्याुं रहर्तरे व भाहर्त’–येथे रहर्त शब्द त्या नावाच्या
स्थाहयभावाला उद्देशून वापरला नसून आनन्द या अथी वापरला आहे . ही जी रसास्वादरूपी प्रर्तीर्ती होर्ते र्ती

सवव रसाुंच्या बाबर्तीर्त एकि प्रकारिी असर्ते . हनरहनराळ्या स्थाहयभावाुंच्या बाबर्तीर्त रसास्वाद हभन्न हभन्न
प्रकारे होर्तो असे समजणे शक्य नाही. आहण रहर्त, भय, शोक आदी स्थाहयभाव आस्वादावस्थेर्त भासमान
होर्तार्त असे समजर्ता येणार नाही. या प्रसुंगी ‘रहर्त’ शब्द न वापरर्ता दु सरा शब्द वापरणेि समुहिर्त झाले

असर्ते . ‘न अहनवाच्या’ ही प्रर्तीर्ती वेदाुंर्तार्तील ब्रह्माप्रमाणे अहनवविनीय नाही. म्हणजे हर्तिे शब्दाुंनी स्वरूप

हवशद करर्ता येर्ते. िववणा, रसना, आस्वाद, भोग, िमत्कार इत्यादी शब्द त्यासाठी वापरले आहे र्त. ‘न

लौहककर्तुलया’ म्हणजे लौहकक प्रर्तीर्ती आहण ही प्रर्तीर्ती याुंर्त साम्य नाही. ‘न र्तदारोपाहदरूपा’ – र्तद
म्हणजे लौहकक प्रर्तीर्ती, हर्तच्यावर आरोप हकवा अध्यवसायरूप नसले ली. ‘उपियावस्थाऽस्र्तु’ हा पाठ
हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘उपियावस्थासु’ असे आहे . त्याने अथव लागर्त नाही. या

शब्दाुंर्त भट्ट लोल्लटाच्या उपियवादािा हभन्नाथाने अङ्गीकार केला आहे . अथव असा की उपहिर्त रस

दे शकालादींच्या हनयमनापासून मुक्र्त होर्तार्त असे मानले पाहहजे. ‘अनु कारोऽप्यस्र्तु’ हा श्रीशङ्कुकाच्या
अनु करणवादािा अुंगीकार आहे . पण अनु करण म्हणजे भावाुंच्या मागोमाग होणारी प्रहक्रया एवढाि

अनु करणािा अथव समजावा. ‘हवषयसामग्र्यहप भवर्तु’ ह्यार्त साुंख्यवादी टीकाकाराच्या मर्तािा अुंगीकार
आहे . पण त्याच्या बरोबरि हवज्ञानवादािा स्वीकार करणे आवश्यक आहे . हवज्ञानवादािा अवलुं ब केला
म्हणजे बाह्य सामग्रीने सुखदु ःखमोहात्मक आुंर्तहरक स्स्थर्ती उत्पन्न होर्ते असे म्हणर्ता येणार नाही. सववि

सामग्री आुंर्तहरक व हवज्ञानस्वरूप होईल. या हठकाणी भट्ट नायकाच्या मर्तािा हनदे श केला नाही. कारण
त्याच्या साधारणीकरण व भोग याुंहवषयीच्या कलपना अहभनवगुप्र्ताला मान्य आहे र्त. र्ते व्हा त्याुंच्या हनराळ्या
स्वरूपार्तील अुंगीकारािा प्रश्न उपस्स्थर्त होर्त नाही.
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त्या सुंबध
ुं ार्त हवभाव इत्यादी हवघ्ने दू र करण्यािी साधने होर्त. त्याप्रमाणे लोकार्त सवव प्रकारच्या

हवघ्नाुंपासून मुक्र्त असले ली सुंहवत्तीि िमत्कार, हनवेश, रसन, आस्वादन, भोग, समापहत्त, लय, हवश्रास्न्र्त
इत्यादी नावाुंनी ओळखली जार्ते . हर्तच्या मागार्तील हवघ्ने– (१) प्रर्तीर्ती करण्यािी अपात्रर्ता, हजला
सुंभावनाहवरह असे नाव आहे , (२) स्वर्तःच्या हठकाणी हकवा दु सऱ्याच्या हठकाणी हनयहमर्त झालयामुळे

हवहशष्ट दे श व काल याुंनी अहभग्रस्र्त होणे , (३) स्वर्तःच्याि सुखदु ःखाहद हवकाराुंनी हववश होणे , (४)
प्रर्तीर्तीच्या साधनाुंिे वैगुण्य, (५) त्याुंिी अस्फुटर्ता, (६) अप्राधान्य, आहण (७) सुंशयािी उत्पत्ती.
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ज्या वस्र्तूिे सुंवद
े न व्हावयािे हर्तिी कलपना करू न शकणारा मनु ष्ट्य त्या वस्र्तूच्या हठकाणी आपली

सुंहवत्ती ठे वह
ू ी शकर्त नाही, र्ते थे हवश्रास्न्र्त कसिी येणार? हे पहहले हवघ्न. र्ते दूर करण्यािा उपाय
लोकार्तील सववसामान्य वस्र्तूुंच्या बाबर्तीर्त हृदयािा सुंवाद हा होय. लोकाुंमध्ये सववसाधारण नसले लया

िेहष्टर्ताुंच्या बाबर्तीर्त अखण्ड प्रहसद्धीमुळे उत्पन्न झाले लया व दृढ झाले लया प्रत्ययािा हवस्र्तार करणारा
प्रख्यार्त अशा राम इत्यादींच्या नावािा उपयोग (हे हवघ्न दू र करण्यािा उपाय होय.) म्हणूनि असामान्य

उत्कषािा उपदे श व व्युत्पत्ती हे प्रयोजन असले लया नाटक वगैरेमध्ये कथानकािा हवषय प्रख्यार्त असावा

इत्यादी गोष्टींिे हनयम म्हणून हनरूपण करण्यार्त येईल, प्रहसन इत्यादीमध्ये नाही. र्ते आम्ही यथावसर
साुंगणार आहोर्त म्हणून आर्ता पुरे.

‘असुंभावयमानः’ म्हणजे ज्याला नाटकार्त काय िालले आहे त्यािी कलपनाही करर्ता येर्त नाही.

नाटकािा हवषय त्याच्या आवाक्याबाहे रिा असलयामुळे त्याला रसास्वाद घेणे अशक्य आहे . यावर दु हेरी
उपाय साुंहगर्तला आहे . जगार्त नेहमी घडणाऱ्या गोष्टींच्या बाबर्तीर्त त्याने हृदयसुंवाद प्रस्थाहपर्त करण्यािा

प्रयत्न केला पाहहजे, म्हणजे शोक, रहर्त वगैरे भाव, त्याुंिे अनु भाव, व्यहभिाहरभाव इत्यादींिे ज्ञान करून
घेनन त्याुंच्या आहवभावार्त रस घेण्यास हशकले पाहहजे. दु सरा अलौहकक गोष्टींशी समरस होण्यािा उपाय

त्याच्यावर अवलुं बून नसून नाटककारावर अवलुं बून आहे . रामासारख्या प्रहसद्ध व्यक्र्तीच्या िहरत्रावर

नाटक रिले ले असेल र्तर वर वर्मणले लया मनु ष्ट्यालाही त्यार्तील रसािा आस्वाद घेणे जड जाणार नाही.
कारण त्या मनु ष्ट्यालाही र्ते प्रख्यार्त िहरत्र अवगर्त असर्ते व समुद्रलुं घनादी अलौहकक गोष्टींशी र्तोही पहरहिर्त
असर्तो. त्याहवषयीिे नाटक पाहर्ताना र्तो त्या गोष्टींशी समरस होन शकेल; त्याबरोबरि त्याुंच्याहवषयीच्या
त्याच्या कलपनाही दृढ होर्त जार्तील. ‘-उपदे शव्युत्पहत्तप्रयोजने’ पहहलया अध्यायाच्या शेवटी नाट्यािे जे

वणवन आहे त्यार्त ‘बुहद्धहववधवनम्’ आहण ‘लोकोपदे शजननम्’ असा त्यािा हनदे श आहे (१·११५) त्यािा हा

येथे अनु वाद आहे . सामान्यर्तः ‘व्युत्पत्ती’ मध्येि ‘उपदे शा’िा अन्र्तभाव होर्तो. ‘नाटकादौ...हनरूपहयष्ट्यर्ते’ –
अठराव्या अध्यायार्त नाटकासुंबधाने पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे –
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‘न र्तु प्रहसनादौ’ – प्रहसनार्त प्रख्यार्त कथेवर आधारले ले कथानक नसर्ते . ‘स्वावसरे ’ म्हणजे अठराव्या
अध्यायार्त दहा रूपकाुंच्या हनरूपणाच्या प्रसुंगी.
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फक्र्त आपलया स्वर्तःच्या हठकाणी असले लया सुखदु ःखाुंच्या सुंवद
े नाुंिा आस्वाद घेर्तला र्तर

पहरस्स्थत्यनु रूप र्ते (सुंवद
े न) नाहीसे होईल ह्या भीर्तीने हकवा त्यािी जपणूक करण्यार्त व्यग्र

असलयाकारणाने हकवा त्यासारखेि (दु सरे सुंवद
े न) हमळहवण्याच्या इच्छे मुळे हकवा त्यािा त्याग

करण्याच्या इच्छे ने हकवा त्यािी प्रहसद्धी करण्याच्या इच्छे ने हकवा र्ते गुप्र्त ठे वण्याच्या इच्छे ने हकवा दु सऱ्या

कोणत्या र्तरी प्रकाराने दु सऱ्या सुंवद
े नाुंिा उदय हे ि (रसास्वादाच्या बाबर्तीर्त) महान हवघ्न ठरे ल. फक्र्त

दु सऱ्याच्या हठकाणी असणाऱ्या सुखदु ःखािे सुंवद
े न होर्त असेल र्तर स्वर्तःच्या हित्तार्त इर्तर सुख, दु ःख,
मोह, र्तटस्थर्ता इत्यादी सुंवद
े नाुंिा उदय होण्यािा हमखास सुंभव असलयामुळे अवश्य हवघ्न उत्पन्न होईल.

त्यािे हनराकरण करण्यािा उपाय–‘ह्या (नृत्यगीर्ताुंच्या) बाबर्तीर्त फार हवस्र्तार करू नये ’ इत्यादी विनाुंनी

(सूहिर्त केलयाप्रमाणे) पूववरुंगावरील आवरण टाळलयामुळे आहण प्रस्र्तावनेर्त दृष्टीस पडलयामुळे जो नटस्वरूपर्तेिा प्रत्यय येर्तो त्याच्यानुंर्तर अलौहकक अशी भाषा वगैरेंिी हभन्नर्ता, लास्यािी अुंगे, रुंगपीठ,
मुंडपार्तील कक्ष्या वगैरेंिी कलपना ह्या नाट्यधमीच्या समवेर्त मुकुट वगैरेंनी (नटािे) आच्छादनरूप
वेषाुंर्तर–हा होय. त्या उपायामुळे सुख हकवा दु ःख हे ह्यािेि, ह्याि हठकाणी आहण ह्याि वेळेस अशी प्रर्तीर्ती
होर्त नाही, कारण (नटािे) स्वरूप प्रच्छाहदर्त झाले ले असर्ते आहण त्याच्यावर आरोहपर्त झाले लया दु सऱ्या

रूपािा–प्रहर्तभानरूप सुंहवत्तीमध्ये होणाऱ्या हवश्रान्र्तीच्या हवकलर्ते मुळे त्याच्या स्वरूपार्त हवश्रास्न्र्त न होर्ता–
केवळ त्या नटाच्या खऱ्या स्वरूपािे प्रच्छादन करण्यार्त शेवट होर्तो. म्हणजे असे –आसीनपाठ्य,

पुष्ट्पगस्न्धका इत्यादी (लास्याुंगे) लोकार्त दृष्टीस पडर्त नाहीर्त. आहण त्या गोष्टी नाहीर्ति असे नाही, कारण
कोणत्या प्रकारे र्तरी त्या सुंभाव्य आहे र्त. साधारणीभाव हसद्ध करून रसास्वादाला उपयोग व्हावा म्हणून ह्या

सवव गोष्टींच्या हववेिनास भरर्तमुनी बद्धपहरकर झाले आहे र्त, र्ते व्हा त्या र्ते थेि स्पष्ट होर्तील म्हणून येथे
उपस्स्थर्त करावयाला नको. असा हा केवळ स्वर्तःच्याि हकवा दु सऱ्याच्याि सुंवद
े नाुंच्या आस्वादरूपी हवघ्ने
दू र होण्यािा प्रकार साुंहगर्तला आहे .

ह्या पहरच्छे दार्त दु सरे हवघ्न आहण र्ते दू र करण्यािा उपाय ह्याुंिे वणवन आहे . ‘अर्मजजीषा’ हे अज्व

धार्तूिे सन्नन्र्त नाम आहे ; र्तसेि ‘हजहासा’ हे हा धार्तूिे व ‘प्रहिख्यापहयषा’ हे प्रख्या च्या हणजन्र्तािे सन्नन्र्त

नाम आहे . ‘कायो नाहर्तप्रसङ्गोऽत्र नृत्तगीर्तहवहध प्रहर्त’ असे पािव्या अध्यायार्त (५·१५८) पूववरुंगाच्या वणवनार्त
म्हटले आहे . त्यावरून अहभनवगुप्र्ताने असा हनष्ट्कषव काढला आहे की नृत्तगीर्तािा फार हवस्र्तार होन न

हदलयाने पूववरुंगािे स्वरूप झाकले जार्त नाही (पूववरङ्गाहनगूहन). त्यामुळे नाटक पहाण्यासाठी प्रेक्षकाुंना

उन्मुख करणे हे जे पूववरुंगािे कायव र्ते बाजूला सारलयासारखे होर्त नाही. ‘नटरूपर्ताहधगमः’ –पूववरुंगार्त
आहण प्रस्र्तावनेर्त प्रेक्षकाुंना सूत्रधार, नटी, पाहरपाश्ववक हे त्याुंच्या नेहमीच्या स्वरूपार्त म्हणजे नट म्हणून

हदसर्तार्त, नाटकार्तील पात्राुंच्या भूहमकेर्त नाही. यािा अथव प्रेक्षकाुंच्या मनावर प्रथम ‘हे नट आहे र्त’ असा
सुंस्कार होर्तो. र्तो झालयानुंर्तर (र्तत्पुरःसरः) र्ते ि नट आपापलया भूहमकाुंना अनु रूप असा वेष पहरधान

करून आले ले हदसर्तार्त. त्याुंिे नट हे रूप प्रच्छाहदर्त होर्ते . त्यािबरोबर हभन्न भाषा, लास्याुंगे, रुंगपीठ,
कक्ष्या वगैरे नाट्यसुंकेर्ताुंिा वापर प्रेक्षकाुंच्या दृष्टोत्पत्तीस पडर्तो. हे सगळे पाहहले म्हणजे आपोआपि

प्रेक्षकाुंिे सुंवद
े न केवळ आत्महनष्ठ होर्त नाही हकवा केवळ परहनष्ठ होर्त नाही, र्तर त्यािे साधारणीकरण
होर्ते . दहा लास्याुंगाुंिे वणवन एकोहणसाव्या अध्यायार्त (११९-१३५) केले आहे . नाट्यधमीिा म्हणजे

नाट्याच्या सुंकेर्ताुंिा हनदे श र्ते राव्या अध्यायार्त केला आहे (७०-८५). ‘अस्यैव’ हा हे मिन्द्रािा पाठ

मूळार्तील ‘र्तस्यैव’ पेक्षाुं अहधक योग्य आहे . त्यािप्रमाणे मूळार्तील ‘एर्तस्यैव’ च्या ऐवजी ‘एर्तह्येव’ हा

हे मिन्द्रािा पाठ आवश्यक आहे . दे शाप्रमाणे (अत्रैव) कालािाही हनदे श अपेहक्षर्त आहे . ‘स्वरूपस्य हनह्नवात्’
– नटािे स्वरूप वेषपहरधान, नाट्यसुंकेर्त आदींनी झाकले गेलेले हदसर्त असलयामुळे र्तो ज्या
सुखदु ःखादींिा अहभनय करर्तो र्ती सुखदु ःखे त्यािी स्वर्तःिी नव्हे र्त असा प्रेक्षकाुंना प्रत्यय येर्तो.

‘रूपान्र्तरस्य िारोहपर्तस्य’ हे दु सरे रूप ज्यािी भूहमका नट करर्तो त्या पात्रािे ; हे रूप नटावर आरोहपर्त
झाले ले असर्ते . ‘रूपान्र्तरस्य’ िा अन्वय ‘पयववसानात्’ शी सुद्धा लावला पाहहजे. ह्या रूपाुंर्तराच्या (उदा॰
रामाच्या रूपाच्या) स्वरूपार्त हवश्रास्न्र्त होर्त नाही म्हणून त्यािा उपयोग फक्र्त नटािे खरे रूप झाकण्याच्या

कामी होर्तो असे येथे म्हणावयािे आहे . प्रेक्षकाुंिी रामाच्या स्वरूपार्त हवश्रास्न्र्त होर्त नाही म्हणजे ही

सुखदु ःखे रामािीि आहे र्त असा प्रत्यय त्याुंना येर्त नाही, यािे कारण ‘प्रहर्तभासुंहवहद्वश्रास्न्र्तवैकलयेन’ ह्या
शब्दार्त साुंहगर्तले आहे . प्रहर्तभा शब्द प्रहर्तभान अथी वापरले ला हदसर्तो. रसास्वादार्त प्रहर्तभानरूपी सुंहवत्तीर्त
हवश्रास्न्र्त असर्ते . परुंर्तु रामािे प्रहर्तभान हवकलर्ते ने होर्ते म्हणजे पूणांशाने होर्त नाही. कारण हा प्रत्यक्ष राम

नसून एक नट आहे हे प्रेक्षकाुंना अवगर्त असर्ते . म्हणून ही सुखदु ःखे रामािी असा प्रत्यय त्याुंना येर्त नाही.
‘सत्यर्तदीयरूप-इ॰’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘सत्यम्’ असे आहे . त्यािी सुंपादकाुंनी

‘सत्ये’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण समासघहटर्त शब्द अहधक िाुंगला. ‘र्तदीय’ म्हणजे नटािे.
आसीनपाठ्य व पुष्ट्प (ष्ट्य)- गस्न्धका (हकवा - गस्ण्डका) ही लास्याच्या दोन अुंगाुंिी नावे आहे र्त. त्याुंिे
वणवन येणेप्रमाणे—
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चे ि भश्च श्र िः पांस ां िं स पष्ट् गव्ण्डक (१९·१२५-१२६).
‘लोके न दृष्टम्’ कारण ह्या गोष्टी नाट्यधमी असलयामुळे लोकव्यवहारार्त हदसर्त नाहीर्त. पण त्या असुंभाव्य

नसलयामुळे त्याुंिे दशवन व त्याने होणारे पहरणाम नाकारर्ता येणार नाहीर्त. ह्या नाट्यधमीच्या प्रभावाने

साधारणीकरण होनन रसास्वाद घेणे शक्य होर्ते . आहण म्हणूनि भरर्तमुनीने भाषा, वेष, लास्य, सुंकेर्त
इत्यादी नाट्यहसद्धीच्या आवश्यक साधनाुंिे पहरपूणव हववेिन करण्यािा िुंग बाुंधला आहे असे

अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . ‘स एष स्वपर -इ॰’ थोडक्यार्त असे म्हणर्ता येईल की ह्या दु सऱ्या हवघ्नािे

हनवारण साधारणीकरणाने होर्ते आहण हे साधारणीकरण यशस्वी नाट्यप्रयोगाने सु लभ होर्ते . प्रेक्षक

सुंस्कारक्षम असणे अथार्ति आवश्यक आहे . ‘अपसरण’ पेक्षा डॉ. मुकजीिा ‘अपसारण’ पाठ अहधक
िाुंगला. हे हवघ्न उत्तम नाट्यप्रयोगाने दू र करावयािे असर्ते .
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आपलयाि सुखदु ःखादीमध्ये हनमग्न असले ला मनु ष्ट्य दु सऱ्या वस्र्तू च्या हठकाणी आपली सुंहवद

कशी हवश्रान्र्त करू शकणार म्हणून र्ते हवघ्न दू र करण्यासाठी प्रत्येक पदाथाच्या हठकाणी असले लया, परुंर्तु
साधारणीकरणाच्या प्रभावामुळे सवांनी भोग घेण्यास योग्य झाले लया, शब्दादी हवषयाुंनी पहरपूणव असले लया,
वाद्य, गीर्त, मुंडळार्तील हवहवध पदहवन्यास, हवदग्ध गहणका इत्यादींच्या द्वारा मनोरुंजन करण्याच्या
उपायािा अवलुं ब केला आहे , ज्या योगे अरहसक मनु ष्ट्यही हृदयार्त हवमलर्ता आलयामुळे सहृदय होर्तो.
कारण (नाट्य) दृश्य आहण श्रव्य असावे असे म्हटले ले ि आहे .

प्रेक्षक नाट्यमुंडपार्त आलयानुंर्तरही आपलया स्वर्तःच्याि सुखदु ःखाच्या हविारार्त मग्न असला र्तर

त्याला नाट्यरसािा आस्वाद घेर्ता येणार नाही. र्ते व्हा रसास्वाद घेण्यास त्याला उन्मुख करावे म्हणून

पूववरुंगार्तील गायन, वादन, नृत्य याुंिी योजना करून त्यािे मनोरुंजन करण्यािी र्तरर्तूद केली आहे . व

अशा रीर्तीने त्याला स्वर्तःच्या सुखदु ःखाुंिा हवसर पडावा अशी व्यवस्था केली आहे . हर्तसरे हवघ्न ह्यामुळे दू र
होर्ते असा ह्या पहरच्छे दािा आशय आहे . ‘प्रहर्तपदाथवहनष्ठैः’ हे आर्तोद्य, गान इत्यादींिे हवशेषण आहे . हे

हनरहनराळ्या वस्र्तूुंच्या अथवा व्यक्र्तींच्या हठकाणी आहवष्ट्कृर्त होर्तार्त. र्तथाहप र्ते त्या वस्र्तूपुरर्ते ि हकवा

व्यस्क्र्तपुरर्ते ि मयाहदर्त न राहार्ता त्याुंिेही साधारणीकरण होनन नाट्यमुंडपार्तील सवव प्रेक्षकाुंनी आस्वाद

घेण्यास योग्य (भोग्य) असे होर्तार्त. मूळार्तील ‘-मण्डपपद-’ च्या जागी ‘-मण्डलपद-’ असा पाठ सुिवून
भाषाुंर्तर केले आहे . प्रस्र्तुर्त हठकाणी मण्डप (म्हणजे नाट्यगृह) अप्रस्र्तुर्त आहे . रुंगभूमीवर प्रेक्षकाुंच्या
मनोरुंजनासाठी जे प्रस्र्तुर्त केले जार्ते त्यािा येथे हनदे श आहे . त्यार्त मुंडपािा समावेश करर्ता येण्यासारखा

नाही. ‘पद’ ह्या शब्दाने पदहवन्यासािा बोध होर्तो. पािव्या अध्यायार्तील पूववरुंगाच्या वणवनार्त सूत्रधाराच्या

प्रवेशानुंर्तर पाहरपाश्ववकाुंसह त्याने हवहशष्ट प्रकारिे पाि पद म्हणजे पदहवन्यास करून व रुंगपीठाच्या
मध्यभागी असले लया ब्राह्म मण्डलार्त पुष्ट्पाुंजली अपवण करून ब्रह्मदे वाला वुंदन करावे असे म्हटले आहे

(५·६९-७३). त्याला उद्देशून ‘मण्डलपद’ असे येथे म्हटले असलयािा सुंभव आहे . म्हणून र्तो पाठ सुिहवला

आहे . हे मिन्द्राने ‘पद’ गाळू न नुसर्ताि ‘मण्डप’ शब्द ठे वला आहे . ‘गहणका’ शब्दाने पूववरुंगार्तील गाहयकाुंिा

हनदे श अहभप्रेर्त हदसर्तो. पूववरुंगाच्या अवर्तरण नावाच्या दु सऱ्या अुंगािे ‘र्तथावर्तरणुं प्रोक्र्तुं गाहयकाुंना
हनवेशनम् (५·१७)’ असे वणवन आहे . ह्या गाहयका गहणका असण्यािाि सुंभव आहे . गानािा हनदे श असर्ताही
गहणकाुंिा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श करण्यािे प्रयोजन त्याुंिे हवलोभनीय रूपही मनोरुंजक ठरर्ते हे असावे असे
वाटर्ते . आर्तोद्यादी येथे हनर्मदष्ट केले लया गोष्टी पूववरुंगहवधीच्या अुंगाुंिा बोध करर्तार्त असे समजलयाहशवाय

हवघ्न दू र करण्याच्या ह्या उपायािी उपपत्ती लागणार नाही. ‘दृश्युं श्रव्युं ि’ – ‘क्रीडनीयकहमच्छामो दृश्युं
श्रव्युं ि यद्भवेत् (१·११)’ अशी नाट्यशास्त्राच्या प्रारुंभी मुनींनी ब्रह्मदे वाला प्राथवना केलयािा उल्लेख आहे .
आर्तोद्य व गान श्रव्य आहण मण्डलपद व हवदग्धगहणका दृश्य असे समजर्ता येईल.
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हशवाय प्रर्तीर्तीच्या साधनाुंच्या अभावी प्रर्तीर्ती कशी होणार? अस्फुट अशी प्रर्तीर्ती उत्पन्न करणारे

शब्दप्रमाण आहण अनु मान जरी सुंभवनीय असले र्तरी त्यामुळे प्रर्तीर्ती हवश्रान्र्त होर्त नाही, कारण स्फुट

प्रर्तीर्तीरूप असले लया प्रत्यक्षाला योग्य अशा प्रत्ययािी त्यासाठी अपेक्षा असर्ते . म्हटले ले ि आहे – ‘ही सवव
प्रहमर्ती प्रत्यक्षावर अवलुं बून आहे .’ स्वर्तःला प्रत्यक्ष ज्ञान झाले आहे अशा बाबर्तीर्त शेकडो शब्दप्रमाणाुंनी व

अनु मानाुंनी सुद्धा त्यार्त बदल न झालयािेि स्वर्तःला सुंवद
े न होर्ते . अलार्तिक्र वगैरेच्या बाबर्तीर्त दु सऱ्या
बलवत्तर प्रत्यक्ष ज्ञानानेि त्या प्रहमर्तीिे दू रीकरण होर्ते . असा हा लोकव्यवहारार्तील क्रम आहे . म्हणून त्या
दोन्ही प्रकारिी हवघ्ने नाहीशी करण्यासाठी लोकधमी, वृत्ती आहण प्रवृत्ती याुंनी सजहवले लया अहभनयाुंना
हशरोभागी बसहवले आहे . कारण अहभनयाने होणारे दशवन शब्दप्रमाण व अनु मान ह्या दोहोंच्या व्यापाराहू न

हनराळ्याि प्रकारिे आहण प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या व्यापारासारखे आहे असे आम्ही हनहिर्तपणे दाखवून दे णार
आहोर्त.

िौर्थया व पािव्या हवघ्नाुंच्या दू रीकरणािा हविार एकत्र केला आहे . प्रर्तीर्ती न होणे हकवा

अस्फुटपणे होणे या दोहोंवर उत्कृष्ट अहभनय हा उपाय साुंहगर्तला आहे . हवघ्नाुंच्या वर हदले लया यादीर्त
‘वैकलय (हवकलर्ता, वैगुण्य)’ हा शब्द वापरला होर्ता, त्याऐवजी येथे ‘अभाव’ शब्द वापरला आहे .
‘अस्फुटप्रर्तीहर्त-’ हा पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्त या हठकाणी बरेि अशु द्ध आहे . शब्द व

अनु मान या दोन प्रमाणाुंनी होणारे ज्ञान अस्फुट असर्ते कारण र्ते प्रत्यक्ष ज्ञानासारखे साक्षात्कारात्मक नसर्ते .
आहण प्रर्तीर्ती स्फुट नसेल र्तर हर्तच्यामुळे हवश्रास्न्र्तरूप आस्वाद घेणे शक्य होणार नाही. ‘सवा िेयुं इ॰’ हे

विन न्यायसूत्रावरील (१·१·३) वात्स्यायन भाष्ट्यार्तून उद्धर्त
ृ केले आहे . फक्र्त र्तेथील ‘सा’ च्या ऐवजी

‘सवा’ हा शब्द वापरला आहे . ‘अनन्यथाभावस्य स्वसुंवद
े नात्’ ह्यािा अथव ‘अन्यथाभावस्य असुंवद
े नात्’
असाि आहे . पण बदल न होण्याच्या प्रहक्रयेवर जोर दे ण्यासाठी ह्या शब्दप्रयोगािा उपयोग केला आहे .

‘अलार्तिक्र’ म्हणजे टोकास जळर्त असले ले लाकूड जोरार्त गरगर हफरहवले असर्ता िक्राकार अग्नीिा

होणारा भास. र्ते िक्र डोळ्याुंना प्रत्यक्ष हदसर्त असलयामुळे शब्दप्रमाण व अनु मान याुंनी हकर्तीही हनराकरण
करण्यािा प्रयत्न केला र्तरी र्तो सफल होणार नाही. हनराकरण र्ते व्हाि होईल जेव्हा लाकूड गोल
हफरहवण्यािे थाुंबलयावर डोळ्याुंना अस्ग्निक्राच्या ऐवजी टोकािा केवळ अस्ग्न प्रत्यक्षपणे हदसेल.

‘र्तत्प्रहमत्यपसारणात्’ हा हे मिन्द्रावरून घेर्तले ला पाठ आहे . सुंपादकाुंनी स्वीकारले ला

‘र्तदवधारणात्’ हा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ बरोबर नाही. दु सऱ्या साक्षात्कारानेि (साक्षात्कारान्र्तरे णैव)

अलार्तिक्रािे हनहिर्त ज्ञान (अवधारण) होर्ते असे हवधान केले असणे शक्य नाही. ह्या दु सऱ्या साक्षात्कारािी

आवश्यकर्ता िक्रहवषयक ज्ञान घालहवण्यासाठी आहे . ‘लौहककस्र्तावदयुं क्रमः’ म्हणजे लोकव्यवहारार्त

हाि हनयम हदसून येर्तो की प्रत्यक्ष ज्ञानािे हनराकरण केवळ दु सऱ्या बलवत्तर प्रत्यक्ष ज्ञानानेि शक्य आहे ,
शब्द हकवा अनु मान याुंनी नाही. अहभनय, लोकधमी, वृत्ती आहण प्रवृत्ती ह्याुंिा मागे उल्लेख आले ला आहे व
त्याुंिे हववेिन नाट्यशास्त्राच्या पुढील अध्यायाुंर्त केले आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त म्हणजे प्रर्तीर्ती स्फुटपणे उत्पन्न

करण्याच्या कामी अहभनयाला प्राधान्य आहे . इर्तर लोकधमी वगैरे त्यािे अुंगभूर्त होर्त. ‘हनिेष्ट्यामः’ –
आठव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी हे केले ले असणार. पण त्या अध्यायावरील अहभनवभारर्ती उपलब्ध नाही.
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[‘अशक्तौ त अप र चत इ त चोभ प्रक र भ सां त्’ अशी ह्या ग्रुंथार्त टीप आहे . त्यावरून ‘अपहरहिर्तवस्र्तु-’ असा पाठ ग्रुंथकारापुढे होर्ता हे उघड
आहे . परुंर्तु त्याच्या अगोदरिा शब्द ‘हजगीषुः’ होर्ता की ‘आर्मजजीषुः’ हे समजण्यास साधन नाही. उत्साहािा हनदशवक असा ह्या दोहोंपैकी कोणर्ता

र्तरी एक असणारि. येथे प्रश्न असा उपस्स्थर्त होर्तो की भयाच्या हनदे शासाठी दोन विने आवश्यक का मानली असावीर्त? आहण त्या दोन विनाुंच्या
मध्ये उत्साहहनदशवक विन घार्तले असण्यािी हकर्तपर्त शक्यर्ता आहे ? र्तेव्हा ‘अपहरहिर्त-’ असा पाठ सुंभाव्य मानला र्तरी त्यािा भयाशी सुंबुंध
जोडणे कठीण आहे असे वाटर्ते.]
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आहण ज्या गोष्टीला प्राधान्य नाही त्या गोष्टीर्त कोणािी सुंहवत्ती स्स्थर होईल? कारण त्याि

(अप्रधान) गोष्टीिा प्रत्यय दु सऱ्या प्रधान गोष्टीकडे धावर्त असलयामुळे स्वर्तःच्या हठकाणी स्स्थर होर्त नाही.
म्हणून प्राधान्यािा अभाव जड अशा हवभाव आहण अनु भाव याुंच्या समूहार्त आहण िैर्तन्यमय असले र्तरी

हनयमाने दु सऱ्यावर अवलुं बून असणाऱ्या व्यहभिाहरभावाुंच्या समूहार्त सुंभवनीय असर्तो यास्र्तव त्या दोहोंहू न
हभन्न असा स्थाहयभावि (प्रधान म्हणून) आस्वादास योग्य होय. त्याुंमध्ये (ही) काही भाव पुरुषाथावर

अहधहष्ठर्त असलयाकारणाने प्रधान आहे र्त. र्ते असे – रहर्त काम आहण त्याच्या अनु षुंगाने आले ले धमव आहण

अथव याुंवर अहधहष्ठर्त असर्ते , क्रोधािी पहरणर्ती काम व धमव याुंर्त होर्त असली र्तरी र्तो अथाहधहष्ठर्त असर्तो,
उत्साह, धमव, अथव, काम ह्या सवांर्त पहरणर्त होर्तो, आहण र्तत्त्वज्ञानाने आले ला हनवेदि मुख्यत्वे असले ला

शम मोक्षािा उपाय असर्तो, या कारणास्र्तव ह्याुंना (िार स्थाहयभावाुंना) प्राधान्य आहे . जरी ह्या िार
स्थाहयभावाुंिाही परस्पराशी गुण-प्रधानभाव असर्तो र्तरी र्तो र्तो स्थाहयभाव प्रधान असले लया रूपकार्त र्तो र्तो
प्रधान असर्तो म्हणून रूपकाुंच्या भेदाुंच्या पयायामुळे ह्याुंिे प्राधान्य हदसून येर्ते. परुंर्तु दू रच्या भागाुंकडे दृष्टी

न हदली र्तर एकाि रूपकार्तही ह्याुंिे पृथक् पृथक् प्राधान्य हदसून येर्ते. त्याुंर्त हे सवव (स्थाहयभाव) सुखप्रधान
आहे र्त, कारण स्वसुंहवत्तीिा आस्वादरूप असा जो एकघन प्रकाश असर्तो त्यािे आनुंद हे ि सार आहे .

उदाहरणाथव, लोकाुंमध्ये एकघन अशा शोकसुंहवत्तीच्या आस्वादामध्येही हस्त्रयाुंिे हृदय हवश्रान्र्त होर्ते , कारण
हवघ्नरहहर्त हवश्रान्र्तर्ता हे ि (त्या आस्वादािे) रूप असर्ते . अहवश्रान्र्त असणे हे ि दु ःख. म्हणूनि दु ःख
रजोगुणािा धमव आहे असे म्हणणाऱ्या कहपलानु यायी साुंख्याुंनी िुंिलर्ता हा दु ःखािा प्राण आहे असे म्हटले

आहे . यास्र्तव सवव रस आनन्दस्वरूप आहे र्त. र्तथाहप उपरुंजन करणाऱ्या हवषयाच्या अनु रोधाने काही रसाुंना

कटु र्ते िा स्पशव होर्तो, जसा वीररसाला. कारण क्ले श सहन करणे इत्यादीि त्या वीररसािे प्राणभूर्त होर्त.
अशा रीर्तीने रहर्त आदी स्थाहयभावाुंिे प्राधान्य (हसद्ध होर्ते ). पण हास आदी स्थाहयभाव त्याुंिे हवभाव सवव

लोकाुंना सुलभर्ते ने उपलब्ध असलयामुळे खूप उपरुंजन करर्तार्त म्हणून त्याुंना प्राधान्य नाही. म्हणू नि
उत्तमप्रकृहर्त नसले लया माणसाुंमध्येि बहु र्तकरून हास वगैरे भाव उद्भवर्तार्त. सवव पामर माणसे हसर्तार्त,
शोक करर्तार्त, हभर्तार्त, दु सऱ्यािी हनदा करण्यास उत्सुक असर्तार्त आहण अलपशा सुभाहषर्तानेही सववत्र

हवस्मय पावर्तार्त. र्तथाहप रत्यादी स्थाहयभावाुंिे अुंगभूर्त असलयाकारणाने हे सुद्धा पु रुषाथाला उपयोगी
पडण्यािा सुंभव आहे . आहण ह्या (स्थाहयभावाुंच्या) गुण-प्रधानभावामुळेि दहा रूपकप्रकाराुंिे भेद केले
आहे र्त हे आम्ही साुंगणार आहोर्त.

आहण स्थाहयत्व फक्र्त एवढ्याि भावाुंना आहे . कारण जन्मास येर्ताि प्राणी इर्तक्या सुंहवत्तींनी युक्र्त

होर्तो. र्ते असे– ‘(प्रत्येकजण) दु ःखाच्या सुंस्पशािा हर्तटकारा करणारा व सुखािा आस्वाद घेण्यास उत्सुक
असर्तो’ या न्यायाने प्रत्येकजण उपभोगाच्या अहभलाषेने युक्र्त, स्वर्तःच्याि उत्कृष्टर्ते च्या समजु र्तीने

दु सऱ्याला हसणारा, आवडत्या वस्र्तूुंपासून हवयोगाने दु ःखी होणारा, त्याच्या कारणाुंबद्दल क्रुद्ध होणारा,
आहण असमथवर्तेमुळे त्यापासून हभणारा, काही हजकण्यािी इच्छा असले ला र्तरीही हजकले लया वस्र्तुहवषयी

हवमुखर्तेच्या भावनेने आक्रान्र्त होणारा, काही न आवडणारे म्हणून मानणारा, स्वर्तःच्या हनरहनराळ्या

कर्तवव्याुंच्या दशवनाने हवस्स्मर्त होणारा, आहण काही त्याग करण्यािी इच्छा असणारा असाि जन्मास येर्तो.
ह्या हित्तवृत्तींच्या वासना मुळीि नसले ला प्राणी असर्त नाही. फक्र्त एवढे ि की कोणािी एखादी हित्तवृहत्त

बलवत्तर असर्ते, दु सरी एखादी उणी असर्ते ; कोणािी हित्तवृहत्त उहिर्त वस्र्तूशी सुंबद्ध असलयामुळे त्याच्या

र्ताब्यार्त असर्ते, दु सऱ्या कोणािी असर्त नाही. म्हणून त्याुंर्तील एखादीि पुरुषाथाला उपयोगी अर्त एव
उपदे श करण्यास योग्य असर्ते . आहण त्याुंच्यामध्ये असले लया भेदाुंमुळेि मनु ष्ट्याुंबद्दल उत्तमप्रकृहर्त वगैरे हभन्न
प्रकार व्यवहारार्त येर्तार्त.

पण ह्या ज्या दु सऱ्या ग्लाहन, शुंका वगैरे हवहशष्ट हित्तवृत्ती आहे र्त त्या उहिर्त हवभावाुंच्या अभावी

सबुंध आयुष्ट्यार्तही उत्पन्न होर्त नाहीर्त. उदाहरणाथव रसायनािा उपयोग करणाऱ्या मनु ष्ट्याच्या हठकाणी
ग्लाहन, आळस, श्रम इत्यादी उद्भवर्त नाहीर्त. आहण ज्याच्या बाबर्तीर्त हवभावामुळे त्या उद्भवर्तार्त त्याच्या

हठकाणी सुद्धा कारणािा लोप झालयावर त्याही क्षीण होर्तार्त व त्याुंिे सुंस्कार हनयमाने पाठीमागे ठे वन
ू जार्त
नाहीर्त. परुंर्तु (या उलट) उत्साह वगैरे स्थाहयभाव त्याुंिे कायव साध्य झालयामुळे जरी हवलीन झालयासारखे

हदसले र्तरी सुंस्काररूपाने अवहशष्ट राहाण्याच्या मयादे बाहे र जार्त नाहीर्त, कारण दु सरी काये करावयािी

असले लया उत्साहादी हित्तवृत्तींर्त खुंड पडर्त नाही. पर्तञ्जलीने म्हटले ि आहे ‘िैत्राने एका स्त्रीवर प्रेम केले

म्हणजे र्तो इर्तर हस्त्रयाुंच्या बाबर्तीर्त हवरक्र्त असर्तो असे नाही.’ म्हणून स्थायी स्वरूपाच्या हित्तवृहत्तरूपी

सूत्रार्त ओवले ले असेि हे व्यहभिाहरभाव स्वर्तः प्रादु भाव, लोप याुंिी लाखो प्रकारिी हवहवधर्ता धारण
करणारे असे– र्ताुंबड्या, हनळ्या वगैरे रुंगाच्या दोऱ्यार्त ओवले लया व हवरळ हवरळ असलयामुळे हजारो

प्रकार सुंभाव्य असले लया स्फहटक, काि, अभ्रक, पद्मराग, महानील इत्यादींच्या मण्याुंप्रमाणे– त्या

सूत्रावर आपले हवहवध सुंस्कार आरोहपर्त न करर्ताही त्या सूत्राने केले लया उपकारािी गुुंफण धारण करणारे ,
स्वर्तः हवहवधरूप असून स्थाहयरूप सूत्राला हवहवधर्ता आणणारे , शु द्ध असले लया स्थाहयसूत्राला मध्ये मध्ये
प्राहर्तभाहसर्त होण्याला अवकाश दे र्त असर्ताही मागच्या व पुढच्या अस्स्थर रत्नाुंच्या प्रकाशाने हमखास

हवहित्रर्ता आणणारे अशा रीर्तीने प्रहर्तभासमान होर्तार्त, म्हणून त्याुंना व्यहभिाहरभाव असे म्हणर्तार्त.

उदाहरणाथव, ‘ह्याला ग्लाहन आली आहे ’ असे म्हटले असर्ता ‘कशामुळे?’ असा हर्तच्या कारणाहवषयी प्रश्न

उपस्स्थर्त झालयाने हर्तिी अस्थाहयर्ता सूहिर्त होर्ते . परुंर्तु ‘राम उत्साहशक्र्तीने युक्र्त आहे ’ असे म्हटलयास
त्याच्या कारणाबद्दल कोणी प्रश्न हविारीर्त नाही. म्हणूनि हवभाव त्याबाबर्तीर्त उद्बोधक होनन आपलया

स्वरूपाने (स्थाहयभावाुंना) उपरुंजकत्व दे नन रहर्त, उत्साह आदींिे उहिर्तत्व हकवा अनु हिर्तत्व फक्र्त प्रकट

करर्तार्त. पण त्या हवभावाुंच्या अभावी र्ते सववथा अस्स्र्तत्वहीन नसर्तार्त, कारण सवव प्राणी वासनात्मक
स्वरूपार्तील त्या भावाुंनी व्याप्र्त असलयािे म्हटले आहे . परुंर्तु स्थाहयभावाुंच्या अभावी व्यहभिाहरभावाुंिे नाव
सुद्धा नसर्ते. हे सवव आम्ही प्रसुंगानुरूप व्याख्या करर्ताना हवस्र्ताराने साुंगणार आहोर्त. अशा रीर्तीने

‘स्थाहयभावाुंना रसत्वापयंर्त नेन’ अशा शब्दाुंर्तील, (रसाच्या) सामान्य लक्षणाच्या शेषरूप अशा हवशेष
लक्षणावर अहधहष्ठर्त, स्थाहयभावाच्या हनरूपणाने भरर्तमुनीने अप्रधानत्वरूप हवघ्नािे हनराकरण केले आहे .

ह्या प्रदीघव अुंशामध्ये अप्रधानर्ता–रूप जे सहावे हवघ्न त्याच्या हनराकरणािा उपाय साुंहगर्तला आहे .

नाटकार्त प्राधान्य काही गोष्टीना हदले र्तरि रसास्वाद घेणे शक्य होर्ते ; र्ते प्राधान्य कशाला हदले पाहहजे
यािा येथे हविार केला आहे . स्थाहयभाव हे ि प्रधान होर्त, र्तथाहप त्याुंर्तही रहर्त, क्रोध, उत्साह आहण शम हे

अहधक महत्त्वािे. रूपकाुंच्या प्रकारानु रूप याुंर्तील एकाला प्राधान्य येनन इर्तर भावाुंना गौण स्थान प्राप्र्त

होर्ते . र्ते व्हा हे हवघ्न दू र करण्यािा उपाय म्हणजे प्रधान स्थाहयभावािा यथोहिर्त आहवष्ट्कार हा होय. ‘र्तस्य’
म्हणजे अप्रधान वस्र्तूिा. ‘जडे हवभावानु भाववगे’ हवभाव आहण अनुभाव सुंहवद्रूप नसलयामुळे त्याुंना जड

म्हटले आहे . आहण सुंहवत्तीच्या आस्वादाच्या सुंदभार्त जडाुंना प्राधान्य असणे शक्य नाही. ‘अन्यमुखप्रेहक्षहण’
दु सऱ्याच्या र्तोंडाकडे पहाणारे म्हणजे सववस्वी दु सऱ्यावर अवलुं बून असणारे . व्यहभिारी भाव सववस्वी

स्थाहयभावावर अवलुं बून असर्तार्त. म्हणून र्ते जरी सुंहवद्रूप असले र्तरी त्याुंना प्राधान्य प्राप्र्त होणे शक्य नाही.
‘कामर्तदनु षहङ्ग इ॰’ –हस्र्तहलहखर्तार्त ‘कामः’ असा स्वर्तुंत्र शब्द आहे . पण हे मिन्द्राप्रमाणे त्यािा

समासार्ति अन्र्तभाव करणे इष्ट आहे . ‘कामधमवपयववहसर्तः अहप’ ह्यािा अन्वय ‘क्रोधः’ शी करणे आवश्यक
आहे . ‘उत्साहः’ िे हवशेषण ‘समस्र्तधमाहदपयववहसर्तः’ हे आहे . ‘शमि’ हा शब्द हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे .
हस्र्तहलहखर्तार्त त्याऐवजी ‘हवभावो’ असे आहे . पण स्थाहयभावािे नाव असणे आवश्यक आहे . यासुंबध
ुं ार्त हे

लक्षार्त ठे वले पाहहजे की शम स्थाहयभावािा अथवा शान्र्तरसािा भरर्ताने कोठे ि हनदे श केले ला नाही.

नाट्यशास्त्रार्त मुख्य म्हणून जे िार रस साुंहगर्तले आहे र्त व ज्याुंच्यापासून इर्तर िार रसाुंिी उत्पत्ती
झालयािा हनदे श आहे (६·३९) र्ते शृङ्गार, रौद्र, वीर आहण बीभत्स हे होर्त. यावरून असे अनु मान करर्ता

येईल की खु द्द भरर्ताच्या मर्ताप्रमाणे रहर्त, क्रोध, उत्साह आहण जु गुप्सा ह्या स्थाहयभावाुंना प्राधान्य आहे .

हनरहनराळ्या रसाुंिा धमव, अथव, काम व मोक्ष ह्या पुरुषाथांशी सुंबध
ुं लावण्यािा प्रयत्न वर पुंधराव्या

श्लोकावरील टीकेर्तही केला आहे . ‘रूपकभेदपयायेण’ म्हणजे एका रूपकार्त रर्तीला प्राधान्य असेल,
दु सऱ्यार्त क्रोधाला, र्तर हर्तसऱ्यार्त उत्साहाला. ‘अदू रभागाहभहनहवष्टदृशा’ म्हणजे रूपकाच्या एका

भागाकडे ि दृष्टी हदली आहण त्यापासून दू र असले ले हविारार्त घेर्तले नाही र्तर. उदा॰ सबुंध रूपकार्त

रर्तीला प्राधान्य असले र्तरी काही लहान लहान अुंशाुंमध्ये इर्तर भावही प्रधान होर्तार्त; पण र्ते त्या त्या

अुंशाुंपुरर्तेि, सबुंध रूपकाच्या दृष्टीने त्याुंना गौण स्थानि असर्ते . ‘एकघनशोकसुंहवच्चववणेऽहप स्त्रीलोकस्य
हृदयहवश्रास्न्र्तः’–सवव रसाुंिा आस्वाद आनुंदरूप असर्तो हे दाखहवण्यासाठी प्रस्र्तुर्त उदाहरण हदले आहे .

हस्त्रया कोमलहृदय असर्तार्त, म्हणून त्याुंना होणारा शोक र्तीव्र असर्तो व त्यािी सुंहवत्ती त्याुंना ‘एकघन’ होर्ते;
अशा सुंहवत्तीर्त त्या हनमग्न असलया की ही सुंहवत्ती आस्वादरूप होर्ते व स्वर्तःर्ति स्स्थर होर्ते . शोकािी अशा
प्रकारिी अनु भहू र्त दु ःखरूप नसर्ते . आहण लौहककार्त हर्तिा प्रत्यय हस्त्रयाुंना अहधक येर्तो असा ह्या

उदाहरणािा आशय हदसर्तो. ‘अन्र्तरायशून्यहवश्रास्न्र्तशरीरत्वात्’ यार्तील ‘शरीर’ शब्द स्वरूप या अथी

वापरला आहे . ‘िािलयम्...रजोवृहत्तर्ताुं इ॰’ ििलर्ता, अस्स्थरर्ता हा रजोगुणािा धमव आहे . ‘िलुं हह रजः’
(साुंरव्यकाहरका, १३). रजोगुण आहण दु ःख याुंिे साहियव साुंख्याुंनी हनधाहरर्त केले

आहे .

‘उपरञ्जकहवषयवशात्’ म्हणजे ज्या हवहशष्ट हवभावादींमुळे र्तो रस हनष्ट्पन्न झाला असेल त्याुंच्या

वैहशष्ट्ट्यामुळे. ‘केषाम्’ म्हणजे काही रसाुंच्या बाबर्तीर्ति, सवव नाही. वीररसाच्या बाबर्तीर्त असा कडू पणािा

स्पशव होर्तो. ‘कटु हकम्नाऽस्स्र्त’ हा हे मिन्द्रावरून घेर्तले ला पाठ आहे . हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘कटु हक नास्स्र्त’

अथवहीन आहे . ‘क्ले शसहहष्ट्णुर्ताहदप्राण एव’ – रसाला क्वहित् कटु र्तेिा स्पशव होन शकर्तो आहण क्ले श,
सहहष्ट्णर्ता वगैरे वीररसािे प्राणभूर्त आहे र्त ही हवधाने जरा िमत्काहरक वाटर्तार्त. दयावीरार्त उत्साहवान्
मनु ष्ट्याला कष्ट वगैरे सोसावे लागले र्तरी त्याुंिे साधारणीकरण होर्ते व सामाहजकाला जो वीररसािा प्रत्यय

होर्तो र्तो केवल आनन्दमयि असणार अशा र्तऱ्हे िे, आग्रहािे प्रहर्तपादन सववत्र असर्ता त्याच्याशी ही हवधाने

सुसुंगर्त वाटर्त नाहीर्त. ‘रसार्त कटु र्तेिा स्पशव’ असे म्हणणे र्तरी कसे शक्य आहे ? दु सरी गोष्ट अशी की या
अध्यायार्त पुढे वीररसािे जे वणवन आहे त्यार्त कष्टसहहष्ट्णुर्ता वगैरे गोष्टींिा (ज्या येथे वीररसाच्या प्राणभूर्त

मानलया आहे र्त त्याुंिा) नामहनदे शही नाही. र्ते व्हा ही दोन वाक्ये प्रहक्षप्र्त असण्यािा सुंभव आहे . हा सुंभाव्य

प्रक्षेप हे मिन्द्राच्या अगोदरि झाला असणार. ‘रत्यादीनाम्’ म्हणजे रहर्त, क्रोध, उत्साह आहण शम या िार
स्थाहयभावाुंिे. ‘हासानाम्’ म्हणजे हास, शोक, भय, जु गुप्सा आहण हवस्मय. ‘उपरञ्जकत्व’ म्हणजे
मनोरुंजकत्व असा अथव येथे अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘न प्राधान्यम्’ यार्तील ‘न’ मूळार्त नाही व हे मिन्द्रार्तही नाही.
सुंपादकाुंनी ही दु रुस्र्ती केली आहे व र्ती आवश्यक आहे . सुंहवद पुरुषाथवहनष्ठ असली र्तर हर्तला प्राधान्य येर्ते

असे वर म्हटले आहे . हास वगैरे भावाुंिा पुरुषाथाशी सुंबध
ुं आलाि र्तर र्तो रत्यादींिे अुंगभूर्त म्हणून असे पुढे
म्हटले ि आहे . र्ते व्हा हास वगैरेंनाही प्राधान्य असर्ते असे म्हटले असण्यािी शक्यर्ता नाही. ‘अर्त एव’ म्हणजे
त्याुंना प्राधान्य नसर्ते म्हणून. रहर्त वगैरे जे प्रधान भाव आहे र्त र्ते उत्तमप्रकृहर्त माणसाुंच्या हठकाणी असर्तार्त

आहण उत्तमप्रकृहर्त माणसाुंसब
ुं ुंधीि मुख्यर्तः नाटक असलयामुळे याि रत्यादी भावाुंना प्राधान्य येर्ते असा या

हववेिनािा हनष्ट्कषव आहे . ‘परहनन्दामाहद्रयर्ते’ हे जु गुप्सेिे हनदशवन. ‘वक्ष्यामः’ अठराव्या अध्यायार्त दहा

रूपकप्रकाराुंिे वणवन आहे . पण र्ते थे रसाुंच्या गुणप्रधानर्तेमुळे र्ते प्रकार कसे उत्पन्न होर्तार्त यािे स्पष्टीकरण
अहभनवभारर्तीर्तही आढळर्त नाही.

‘जार्त एव’ येथपासून सुरू होणारा शेवटाजवळील ‘नामाहप नास्स्र्त’ येथपयंर्त वा अहभनवभारर्तीिा

भाग हे मिन्द्राने हववेकमध्ये उद्धर्त
ृ न करर्ता अलुं कारिूडामहण नावाच्या वृत्तीर्त (काव्यानु शासन २·१८

वरील) उद्धर्त
ृ केला आहे . ‘दु ःखसुंश्लेष-इ॰’ हे विन कोठू न उद्धर्त
ृ केले आहे र्ते साुंगर्ता येर्त नाही.
उत्साहािे येथे केले ले वणवन स्पष्ट नाही. ‘हकहिहज्जगीषुरहप हजर्तवस्र्तु-’ हा डॉ. दे याुंनी हदले ला पाठ
स्वीकारला आहे . त्यार्तील ‘हजगीषुः’ हे उत्साहयुक्र्त माणसािे वणवन ठीक आहे . पण नुंर्तरच्या शब्दार्त
हनर्मदष्ट

झाले ली

हजर्तवस्र्तूहवषयीिी

हवमुखर्ता

जु गुप्सेिी

हनदशवक

मानली

र्तर

पुढील

‘हकहिदनभीष्टर्तयाहभमन्यमानः’ यािी काही आवश्यकर्ता उरर्त नाही. हस्र्तहलहखर्तार्त ‘हकहिदार्मजजीषुरहप

हिर्तवस्र्तु-’ असा पाठ आहे . त्यार्तील ‘हिर्त’ च्या जागी ‘अनु हिर्त’ अशी दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनी केली आहे .
त्याने या वाक्यार्ति जु गुप्सेिे स्पष्ट हनदशवन होर्ते आहण पुढील शब्द हनहिर्तपणे अनावश्यक ठरर्तो.
‘हजर्तवस्र्तु- इ॰’ उत्साहाच्याि वणवनपर अशा अथाने मानर्ता येईल की अशा मनु ष्ट्याला हजकले लया वस्र्तूिा
लोभ नसर्तो. मागे (१५ व्या श्लोकावरील टीकेर्त) वीररसाला धमवप्रधान म्हटले आहे . त्याला अनु लक्षून हे

शब्द येथे वापरले आहे र्त. ‘स्वकर्तवव्य-’ हे मिन्द्राने ‘स्वपरकर्तवव्य-’ असे शब्द हदले आहे र्त. पर शब्द मूळिा

असण्यािी सुंभाव्यर्ता आहे . ‘काहिदे व पुमथोपयोहगनी’ रहर्त, क्रोध, उत्साह व शम हे ि पुरुषाथाशी साक्षात्

सुंबद्ध आहे र्त हे वर साुंहगर्तले ि आहे . ‘उपदे श्या’ अथार्त नाटकाच्या द्वारा. ‘र्तहद्वभागकृर्तः’ हस्र्तहलहखर्तार्त
‘हवभावकृर्तः’ आहे ; र्ते अथार्त बरोबर नाही. या हठकाणी हे पुन्हा स्पष्ट केले आहे की प्रधान भाव असणे हे
उत्तमप्रकृहर्त माणसािे लक्षण व इर्तर भावाुंिे प्राबलय असणे हे अनु त्तमप्रकृहर्त माणसािे लक्षण.

‘रसायनमुपयुक्र्तवर्तः’ ह्याच्या नुंर्तर हस्र्तहलहखर्तार्त ‘मुनेः’ असा शब्द आहे . हे मिन्द्रार्त र्तो नाही.

त्याला अनु सरून र्तो गाळला आहे . मुनी आळसावर वगैरे जय हमळहवर्तार्त र्तो रसायनाच्या जोरावर नाही र्तर

र्तपस्येच्या बळावर. जर ‘मुनेः’ शब्द ठे वावयािाि असेल र्तर त्यानुंर्तर ‘वा’ वापरणे आवश्यक आहे . ‘यथाह
पर्तञ्जहलः न हह िैत्रः इ॰’ वस्र्तुर्तः हे विन पर्तुंजलीिे नसून त्याच्या योगसूत्रावरील (२·४) व्यासकृर्त
भाष्ट्यार्तील आहे . अहभनवगुप्र्ताने दु सऱ्या एके हठकाणी सुद्धा हे विन पर्तुंजलीिे म्हणून उद्धर्त
ृ केले आहे.

डॉ. राघवन् याुंनी सुिहवलयाप्रमाणे ‘पर्तञ्जहलः’ च्या ऐवजी ‘पार्तञ्जले ’ असे वािण्यािी आवश्यकर्ता नाही.
असा क्षुल्लक घोटाळा होणे अस्वाभाहवक नाही. खु द्द व्यासािे शब्द असे आहे र्त– ‘नैकस्याुं हस्त्रयाुं िैत्रो रक्र्त
इत्यन्यासु स्त्रीषु हवरक्र्तः ।’ प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त ह्या विनावरून असा हनष्ट्कषव हनघर्तो की एका स्त्रीमुळे उद्भूर्त
झाले ली रहर्त जरी कारणवशात् लु प्र्त झाली र्तरी र्ती सुंस्काररूपाने मागे राहार्तेि व दु सरी स्त्री हवभावरूपाने

उपस्स्थर्त झाली की र्ती पुन्हा प्रादु भर्त
ूव होर्ते . म्हणून त्या रर्तीला स्थायी मानले पाहहजे. ‘र्तस्मात्स्थाहयरूप-

इ॰’ – स्थाहयभाव व व्यहभिाहरभाव याुंिे परस्परसुंबध
ुं स्पष्ट करण्यासाठी एका रूपकानु प्राहणर्त उपमे िा
उपयोग केला आहे . स्थाहयभाव हे दोऱ्यासारखे आहण व्यहभिाहरभाव हे त्या दोऱ्यार्त ओवले लया हनरहनराळ्या

प्रकारच्या मण्याुंसारखे आहे र्त ही मूलभूर्त कलपना. ‘वैहित्र्यशर्तसहस्त्र-’ यार्त अथार्त अहर्तशयोक्र्ती आहे .
‘रक्र्तनीलाहदसूत्र-’ दोरे लाल, हनळे असे हनरहनराळ्या रुंगािे हनदे हशले आहे र्त, कारण स्थाहयभाव अनेक व
हनरहनराळ्या स्वरूपािे आहे र्त. नाट्यशास्त्रार्त पुढे (६·४२-४३) रसाुंना हनरहनराळे रुंग असलयािे म्हटले

आहे . ‘भङ्गीसहस्त्र’ म्हणजे हजारो प्रकार. ‘कािाभ्रक’ हा पाठ अहनहिर्त आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘कािाभ्रामक’

आहे . काि व अभ्रक हे दोन सुंभाव्य आहे र्त. ‘गोलक’ म्हणजे मणी. ‘सुंदभव’ िा गुुंफण असा अथव आहे . ‘स्वयुं
ि हवहित्राथाः स्थाहयसूत्रुं ि हवशेषयन्र्तः’ हा डॉ. ग्नोलींनी दु रुस्र्त केले ला पाठ आहे . मूळार्त

‘हवहित्राथवस्थाहयसूत्रुं’ असा सामाहसक शब्द आहे . पण दु रुस्र्ती आवश्यक आहे हे दोनदा वापरले लया ‘ि’
अव्ययावरून स्पष्ट आहे . ‘अन्र्तरा अन्र्तरा शुद्धमहप स्थाहयसूत्रुं इ॰’ मणी हवरळ ओवले ले आहे र्त, म्हणून मधून
मधून केवळ दोरा दृष्टीस पडर्तो. त्यािप्रमाणे कधी कधी व्यहभिाहरभावािा सुंपकव नसले लया अशा केवळ
स्थायीिेि दशवन होर्ते . र्तथाहप अगोदरच्या व नुंर्तरच्या मण्याुंच्या प्रभेमुळे जसा र्तो शुद्ध दोराही शबहलर्त होर्तो

र्तसाि त्या वेळेला कोठलयाि व्यहभिाहरभावािा सुंपकव नसलयामुळे शुद्ध असले ला स्थाहयभाव सुद्धा,
अगोदरच्या व नुंर्तरच्या व्यहभिाहरभावाुंच्या प्रभेने शबहलर्त होर्तो. ‘हे र्तुप्रश्नेनास्थाहयर्तास्य’ हा हे मिन्द्रावरून
घेर्तले ला पाठ आहे . मूळार्त ‘हे र्तुप्रश्नेन स्थायी र्तस्य’ असे आहे . र्ते अथार्त अशुद्ध आहे . ‘हनरुपाख्य’ म्हणजे

प्रत्यक्ष न हदसणारे . वणवन न करर्ता येण्यासारखे असाही त्यािा अथव आहे . ‘हवर्तहनष्ट्यर्ते’ स्थाहयभाव व
व्यहभिाहरभाव याुंच्यामधील भेदािे अहधक हवस्र्तारपूववक हववेिन सार्तव्या अध्यायावरील टीकेर्त केले ले

असणे सुंभवनीय आहे . पण त्या अध्यायावरील अहभनवभारर्तीिा प्रारुंभीिा फक्र्त थोडासाि भाग उपलब्ध

झाला आहे . त्यार्त हे हववेिन नाही. ‘स्थाहयभावाुंि रसत्वमुपनेष्ट्यामः’ असे भरर्ताने पुढे ४५ व्या श्लोकानुंर्तर

म्हटले आहे . त्याला अहभनवगुप्र्ताने येथे स्थाहयभावहनरूपणा असे म्हटले आहे . ही हनरूपणा मागे हदले लया
रसाच्या सामान्य लक्षणािी शेषभूर्त म्हणजे पूर्ती करणारी असे म्हटले आहे . रसािे सामान्य लक्षण

‘हवभानुभावव्यहभिाहरसुंयोगाद्रसहनष्ट्पहत्तः’ हे आहे . आहण ही हनरूपणा रसािे जे हवशेष लक्षण त्यावर

अहधहष्ठर्त आहे . हवशेष लक्षण म्हणजे प्रत्येक स्थाहयभावािे व त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या रसािे हवहशष्ट

लक्षण. ‘मुहनना’ हा शब्द हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हनरूपणेिे शब्द भरर्तािे असलयाकारणाने ‘मुहनना’
वािणे अहधक िाुंगले .
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त्यामध्ये अनु भाव, हवभाव आहण व्यहभिाहरभाव ह्याुंिे हवहशष्ट स्थाहयभावार्ति पृथक पृथक हनयमन

झाले ले नसर्ते; कारण, अश्रू वगैरे (अनु भाव) आनन्द, नेत्ररोग वगैरे हनरहनराळ्या कारणाुंनी उत्पन्न होर्त

असले ले हदसर्तार्त, वाघ वगैरे (हवभाव) क्रोध, भय इत्यादी हनरहनराळ्या भावाुंना कारणीभूर्त होर्तार्त, आहण
श्रम, हिन्र्ता वगैरे (व्यहभिाहरभाव) उत्साह, भय आदी अनेक स्थाहयभावाुंिे सहिारी असले ले हदसून

येर्तार्त. परुंर्तु ह्या हर्तघाुंिी एकत्र उपस्स्थर्ती अहनहिर्तर्ता दू र करर्ते . उदाहरणाथव, जेव्हा बन्धुहवनाश हा
हवभाव, पहरदे वन, अश्रुपार्त वगैरे अनु भाव आहण हिन्र्ता, दै न्य इत्यादी व्यहभिाहरभाव असर्तार्त र्ते व्हा र्तो
हनहिर्त शोक स्थाहयभावि असर्तो. अशा रीर्तीने सुंशय उत्पन्न झालयास शुंकारूपी हवघ्न दू र करण्यासाठी
(रससूत्रामध्ये) सुंयोगािा अन्र्तभाव केला आहे .

सार्तवे व शेवटिे हवघ्न कोणर्ता स्थाहयभाव अहभप्रेर्त आहे याहवषयी सुंशय उपस्स्थर्त होणे. हवभाव,

अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव या हर्तहींिा सुंयोग झाला की सुंशयाला जागा राहार्त नाही. म्हणून रससूत्रार्त

सुंयोग शब्दािा उपयोग केला आहे . ‘व्याघ्रादे ि’ येथील ‘ि’ पुढील ‘श्रमहिन्र्तादे ः’ नुंर्तर वापरणे अहधक
िाुंगले . ‘सामग्री र्तु न’ हे शब्द हे मिन्द्रावरून घेर्तले आहे र्त. हस्र्तहलहखर्तार्त येथे त्रुटी आहे .

सार्त हवघ्ने व त्याुंच्या हनराकरणािे उपाय ह्याुंसुंबध
ुं ीिे हे हववेिन प्राधान्येकरून नाट्याच्या हवहवध

अुंगाुंिी आवश्यकर्ता प्रहर्तपादन करण्याच्या उद्देशाने केले ले हदसर्ते . कथानक, पूववरुंग, अहभनय, भाषाभेद,
गान, धमी, वृत्ती, प्रवृत्ती, भाव, इत्यादींमुळे रसास्वादाच्या मागार्तील हवघ्ने दू र होर्तार्त यािा अथव नाटकाच्या
प्रयोगािा प्रेक्षकाुंच्या मनावर अपेहक्षर्त पहरणाम व्हावयािा असेल र्तर या सवव गोष्टींकडे लक्ष पुरहवणे
आवश्यक आहे .
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[‘शलयभूर्त’ म्हणजे स्थायी हाि रस असा असुंभाव्य अथव त्यार्तून हनष्ट्पन्न झाला असर्ता (शप भूतां स्थ य् े रस इत् सांभ दथथस पथण त्) अशी टीप या
ग्रुंथार्त हदली आहे.]
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र्ते व्हा लोकव्यवहारामध्ये कायव, कारण आहण साहियव ह्या स्वरूपािा अनुहमहर्तहे र्तू पाहू न त्यावरून

दु सऱ्याुंच्या स्थाहयभावात्मक हित्तवृत्तींिे अनु मान करण्यार्त सवयीने कुशलर्ता प्राप्र्त झालयावर आर्ता
(नाट्यप्रयोग होर्त असर्ता) त्याि उपवन, कटाक्षदृष्टी वगैरे (हे र्तूुं) नी – लौहकक कारणाहद अवस्थेच्या

पलीकडे गेलेलया, व केवळ हवभावना, अनु भावना आहण समुपरञ्जकत्व हे ि (गुण) प्राणभूर्त असले लया,
आहण म्हणूनि अलौहकक हवभाव इत्यादी नावे धारण करणाऱ्या, अगोदरच्या कारणादी स्वरूपाच्या
सुंस्कारावर अवलुं बून असलयािे स्पष्ट करण्यासाठी हवभाव वगैरे नावाुंनी ओळखले

जाणाऱ्या,

ां

भावाध्यायार्तही ज्याुंिे स्वरूप व भेद साुंहगर्तले जाणार आहे र्त अशा, गौणभाव व प्रधानभाव याुंच्या पयायाने

प्रेक्षकाुंच्या हित्तार्त उहिर्त योग म्हणजे सुंबन्ध हकवा एकाग्रर्ता प्राप्र्त करणाऱ्या (अशा हे र्तूुंनी) – अलौहकक,
हनर्मवघ्नसुंवद
े नस्वरूप अशा आस्वादाच्या स्स्थर्तीस नेलेला जो पदाथव,– आस्वाद हे ि ज्यािे सार आहे असा

र्तथाहप हसद्धस्वरूपी नसले ला, त्यावेळेपुरर्ताि असले ला व आस्वादनकालाहू न इर्तर कालावर अवलुं बून
नसले ला, स्थाहयभावाहू न हनराळाि पदाथव – र्तो रस. पण ‘स्थाहयभावि हवभावादींनी प्रर्तीहर्तगोिर झाला
म्हणजे त्यािा स्वाद घेर्तला जार्तो म्हणून त्यालाि रस म्हणर्तार्त’ असे जे शङ्कुकप्रभृर्तींनी म्हटले आहे र्ते

बरोबर नाही. र्तसे असेल र्तर लोकव्यवहारार्तही का रस येन नये ? जेथे (नाटकार्तलया) खऱ्या नसले लया

गोष्टीर्तही रस घेर्ता येर्तो र्ते थे खरोखरीच्या गोष्टीमध्ये र्तो कसा येणार नाही? र्ते व्हा स्थाहयभावािी
अनु हमर्तीच्या स्वरूपार्त आले ली प्रर्तीर्ती म्हणजे रस नव्हे . म्हणूनि (रसािे लक्षण दे णाऱ्या) सूत्रामध्ये

स्थायीिा अन्र्तभाव केले ला नाही. उलट र्तसा अन्र्तभाव शलयासारखा झाला असर्ता. केवळ औहित्यामुळे
असे म्हटले जार्ते की स्थाहयभाव रसार्त पहरणर्त होर्तो. आहण हे औहित्य स्थाहयभावाशी कारणादी रूपाने
प्रहसद्ध असले लया गोष्टी आर्ता आस्वादाला उपयोगी झालयामुळे त्याुंना हवभावादींिे स्वरूप प्राप्र्त होर्ते

म्हणून. म्हणजे असे की लौहकक हित्तवृत्तीिे अनु मान करण्यार्त रस कसा काय येणार? र्ते व्हा अलौहकक
िमत्काराच्या स्वरूपािा रसास्वाद हा स्मृहर्त, अनु मान, लौहकक स्वसुंवद
े न याुंहून हनराळाि आहे .

कारण लौहकक अनु मानाच्या योगाने सुंस्कृर्त झाले ला मनुष्ट्य प्रमदा आदी (हवभाव वगैरे) र्तटस्थपणे

पहार्त नाही र्तर हृदयसुंवादरूप सहृदयत्वाच्या जोरावर पहरपूणव होणाऱ्या रसास्वादािा अुंकुररूप झाले लया,
अनु मान, व स्मृर्ती वगैरे पायऱ्या न िढर्ताही र्तन्मय होण्यास योग्य अशा आस्वादास प्राणभूर्त असले लया
स्वरूपार्त (प्रमादादींिी प्रर्तीर्ती त्याला होर्ते). आहण र्तो आस्वाद अगोदरच्या प्रमाणामुळे आले ला नसर्तो की

ज्यामुळे त्याला आर्ता स्मृर्ती म्हणर्ता येईल. आहण ह्या बाबर्तीर्त लौहकक प्रत्यक्षादी प्रमाणाुंिे कायव नसर्ते , र्तर
अलौहकक हवभावादींच्या सुंयोगाच्या बळावर प्राप्र्त होणारा असा हा आस्वाद आहे . आहण हा आस्वाद

प्रत्यक्ष, अनु मान, शब्द, उपमान इत्यादी लौहकक प्रमाणाुंनी उत्पन्न झाले लया रहर्त वगैरेंच्या ज्ञानापेक्षा,

योग्याच्या प्रत्यक्ष ज्ञानामुळे प्राप्र्त झाले लया र्तटस्थस्वरूपाच्या इर्तराुंच्या सुंवद
े नाुंच्या ज्ञानापेक्षा, आहण
सगळ्या हवषयावासनाुंच्या सुंपकवहवरहहर्त व शु द्ध अशा परम योग्याच्या एकघन आत्मानुंदाच्या अनु भवापेक्षा

हवशेष प्रकारिा आहे . ह्या हर्तघाुंमध्ये अनु क्रमे अजवनाहदरूप इर्तर हवघ्ने उत्पन्न होर्त असलयाकारणाने,
र्तटस्थर्तेर्त अस्फुटर्ता असलयाकारणाने आहण हवषयाच्या आवेशामुळे हववशर्ता आलयाकारणाने सौन्दयािा

अभाव असर्तो. परुंर्तु प्रस्र्तुर्त बाबर्तीर्त भाव फक्र्त आपलया एकट्याच्याि ठायी आहे र्त असे हनयमन सुंभाव्य

नसलयामुळे हवषयाच्या आवेशाने येणारी हववशर्ता नसर्ते, स्वर्तःिा त्यार्त प्रवेश असलयाकारणाने केवळ
दु सऱ्याच्या हठकाणी आहे र्त असेही हनयमन नसलयामुळे र्तटस्थर्ते िी अस्फुटर्ता नसर्ते आहण त्या

हवभावादींच्या साधारणीकरणाने उद्बुद्ध झाले लया स्वर्तःच्या उहिर्त अशा रत्यादीच्या वासनाुंच्या प्रभावामुळे
इर्तर हवघ्नाुंिा सुंभव नसर्तो हे आम्ही पुष्ट्कळ वेळा साुंहगर्तले आहे .

म्हणूनि हवभाव वगैरे रसािे उत्पादक कारण नाहीर्त, कारण र्तसे असेल र्तर त्याुंिे ज्ञान दू र

झालयावर सुद्धा रस सुंभाव्य होण्यािा प्रसुंग येईल. र्ते ज्ञापक हे र्तू सुद्धा नाहीर्त की ज्यायोगे त्याुंिी

प्रमाणाुंमध्ये गणना करर्ता येईल, कारण ज्ञानािा हवषय असले ली हसद्ध स्वरूपािी रस नावािी कोणर्तीही

वस्र्तू नाही. मग हे हवभाव वगैरे काय आहे र्त? हवभावादींिा हा अलौहकक, आस्वादाला उपयोगी असा
व्यवहार आहे . दु सरीकडे कोठे असा प्रकार हदसून येर्तो असे हविारले र्तर (आमिे उत्तर असे की) याने

अलौहककत्व हसद्ध होर्ते म्हणून हे आम्हाला भूषणभूर्ति आहे . पानकरसािा आस्वाद सुद्धा गूळ, हमरिी
इत्यादींर्त हदसर्तो का? त्यासारखेि हे आहे .

पण असे मान्य केले र्तर रस ज्ञानािा हवषय होणार नाही. (उत्तर–) होय. न होणेि योग्य आहे .

कारण आस्वाहदला जाणे हाि त्यािा प्राणभूर्त धमव आहे , ज्ञानािा हवषय होणे हा नाही. मग सूत्रार्त हनष्ट्पहत्त
होर्ते असे कसे म्हटले आहे ? ही हनष्ट्पत्ती रसािी नाही, र्तर र्तत्सुंबध
ुं ीच्या रसनेिी (आस्वादािी). पण हर्तच्या

हनष्ट्पत्तीने केवळ हर्तच्यावरि अवलुं बून असले लया रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे म्हटले र्तर त्यार्त काही दोष

नाही. आहण ही रसना प्रमाणाुंनी ज्ञाप्य नाही हकवा कारकहे र्तूुंिे कायव नाही, र्तथाहप स्वसुंवद
े नाने हसद्ध

असलयामुळे प्रमाण न मानर्ता येण्यासारखी अशी नाही. आहण रसना बोधरूपि आहे , र्तथाहप इर्तर
बोधप्रकाराुंहून सववस्वी हभन्न आहे , कारण हवभाव आदी हर्तच्या उपलब्धीिी साधने लौहकक साधनाुंहून हभन्न
आहे र्त. र्ते व्हा ज्या अथी हवभाव वगैरेंच्या सुंयोगापासून रसनेिी हनष्ट्पत्ती होर्ते त्या अथी र्तशा प्रकारच्या
रसनेिा हवषय असले ला लोकोत्तर पदाथव म्हणजे रस असे सूत्रािे र्तात्पयव आहे .

अहभनवगुप्र्ताच्या स्वर्तःच्या मर्ताप्रमाणे रस म्हणजे काय यािे येथे हववरण केले आहे . हे हववरण

भरर्ताच्या रससूत्राच्या व्याख्ये च्या स्वरूपार्त केले आहे . ‘परहित्तवृत्त्यनु मानाभ्यास-’ अमुक अमुक कारणे,
काये व सहिारी हवकार हदसले की अमुक प्रकारिी हित्तवृत्ती त्याुंच्याशी हनगहडर्त असर्ते असा वारुंवार

अनु भव आला की हित्तवृत्ती व हर्तिी कारणे वगैरे याुंिा परस्परसुंबध
ुं दृढ रूपार्त मनाुंर्त प्रहर्तहबहबर्त होर्तो.
‘उद्यान’ रर्तीिे एक कारण, ‘कटाक्षवीक्षा’ रर्तीिे एक कायव असा अगोदरि हनहिर्त ग्रह असर्तो. रुंगभूमीवर
त्याुंिे दशवन झालयावर रर्तीिा प्रत्यय येणे स्वाभाहवकपणेि अपेहक्षर्त आहे . पण आर्ता ही कारणे व काये

लौहकक स्वरूपािी नसर्तार्त (लौहककीं कारण त्वाहदभुवमहर्तक्रान्र्तैः). हवभावना, अनु भावना आहण
समुपरुंजन ही र्तीन नावे अनुक्रमे कारण, कायव व सहिारी याुंच्या रुंगभूमीवरील प्रयोजनाुंना हदली आहे र्त. ही

प्रयोजने त्याुंच्या नेहमीच्या लौहकक प्रयोजनाुंहून (उत्पन्न करणे , उत्पन्न होणे व बरोबर असणे याुंहून) हभन्न

आहे र्त. म्हणून कारण वगैरे लौहकक नावाुंिा वापर न करर्ता त्याुंच्या प्रयोजनाुंच्या अनु रोधाने हवभाव इत्यादी

अलौहकक नावे त्याुंना प्राप्र्त झाली आहे र्त. ‘प्राच्यकारणाहद- इ॰’ यािा असा अथव हदसर्तो की हवभाव वगैरे
नावे जरी त्याुंच्या अलौहकक स्वरूपािी हनदशवक असली र्तरी त्यािबरोबर र्ती कारण वगैरेशी असले ला

त्याुंिा सुंबध
ुं ही प्रदर्मशर्त करर्तार्त. पण हा सुंबुंध सुंस्कारस्वरूपािा असर्तो. पूवीच्या अनु भवाने उद्यानादी
कारण म्हणून सुंस्काररूपाने राहार्तार्त. त्या सुंस्काररूप कारणाुंमुळेि हवभावादी शक्य होर्तार्त. हवभावादी

नावे हा सुंबध
ुं प्रदर्मशर्त करर्तार्त असे म्हटले आहे . यािा अथव असा होर्तो की सामान्य व्यवहारार्तही हवभाव,
अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव या शब्दाुंनी अनु क्रमे कारण, कायव व सहिारी याुंिा बोध होर्तो. ‘भावाध्याये’

म्हणजे पुढील सार्तव्या अध्यायार्त. ‘गुणप्रधानर्तापयायेण’ म्हणजे कधी हवभावाुंना प्राधान्य असर्ते , कधी
अनु भावाुंना, र्तर कधी व्यहभिाहरभावाुंना; ज्याला प्राधान्य असर्ते त्याच्या मानाने इर्तर दोहोंना त्या प्रसुंगी
गौणत्व असर्ते . या हर्तहींिी उदाहरणे पुढे दोन र्तीन पहरच्छे दाुंनुंर्तर हदली आहे र्त. वर स्थाहयभावाुंच्या (व
रसाुंच्या) आपापसार्तील सुंबुंधाच्या गुणप्रधानभावािा हनदे श केला आहे आहण स्थाहयभावाुंच्या मानाने

हवभावादी सवव गौणि असे म्हटले आहे . या हठकाणी रससूत्रार्त हनदे हशले लया हवभाव, अनु भाव आहण
व्याहभिाहरभाव याुंच्यार्तील सुंभाव्य गुणप्रधानर्तेिा उल्लेख आहे . ‘सम्यग्योगम्’ ही सूत्रार्तील ‘सुंयोग’ शब्दािी
फोड केली आहे . ‘योग’ िा अथव ‘सुंबन्ध’ असा साुंगून शेवटी ‘ऐकाग्र्य’ हा सुंयोग शब्दािा हनष्ट्पन्न अथव हदला
आहे . ‘न र्तु हसद्धस्वभावः’ म्हणजे कायवरूप पहरहनहष्ठर्त स्वरूपािा नसले ला. ‘स्थाय्येव इ॰’ – अनु करणाने
नटाच्या हठकाणी प्रर्तीर्त होणारा स्थाहयभाव म्हणजेि रस ह्या शुंकुकाच्या मर्तािा मागे हनदे श केलाि आहे .

‘असर्तोऽहप यत्र रसनीयर्ता’ प्रेक्षक रुंगभूमीवर जे पहार्तार्त र्ते वास्र्तव नसर्ते , सवव कृहत्रम असर्ते . र्तरीही
त्यामुळे रसास्वाद घेणे शक्य होर्ते . मग लौहककार्त प्रत्यक्ष घडर्त असले लया गोष्टी पाहू न रसास्वाद का घेर्ता

येन नये? ‘र्तत्प्रत्युर्त शलयभूर्तुं स्यात्’ म्हणजे रससूत्रार्त जर स्थायीिा हनदे श केला असर्ता र्तर अडिण व

झाली असर्ती. कारण मग हा हनदे हशले ला स्थायी कोणािा – नाटकार्तील नायकािा, नटािा की प्रेक्षकािा

– असा प्रश्न उपस्स्थर्त झाला असर्ता आहण कोणाच्या स्थायीिी प्रर्तीर्ती म्हणजे रस ह्यािे स्पष्टीकरण

हमळाले नसर्ते . ‘औहित्युं र्तु इ॰’ औहित्य पुढील कारणामुळे सुंभवर्ते – पूवी स्थायीच्या कारणाहदरूप
असले लया गोष्टीि आर्ता रसाच्या आस्वादाला उपयोगी होनन हवभावाहदरूपाने प्रर्तीर्त होर्तार्त म्हणजे

कारणादींिे हवभावादींर्त रूपाुंर्तर होर्ते , म्हणून स्थायी रस बनर्तो हकवा त्यािे रसार्त रूपाुंर्तर होर्ते असे म्हणणे
अनु हिर्त नाही.

‘लौहककेन अनु मानेन सुंस्कृर्तः’ म्हणजे लौहकक व्यवहारार्त रर्तीिे अने कदा दशवन झालयामुळे

हर्तच्याहवषयी हनहिर्त कलपना असले ला मनु ष्ट्य. ‘प्रमदाहद’ याने रुंगभूमीवर दृश्यमान होणारे हवभावादी

हनर्मदष्ट केले आहे र्त. ‘र्ताटस्र्थयेन’ – लौहकक अनु मानाने होणाऱ्या प्रत्ययार्त र्तटस्थर्ता असर्ते , हृदयसुंवाद
हकवा आस्वाद याुंना त्यार्त अवकाश नसर्तो. ‘सहृदयत्व’ हृदयसुंवादामुळेि सहृदयत्व प्राप्र्त होर्ते.

‘अनारुह्यैव’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आवश्यक आहे . हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘आरुह्यैव’ हा पाठ िुकीिा आहे .
‘प्राङ्मानान्र्तरात्’ म्हणजे मागे येनन गेलेलया प्रत्याक्षादी प्रमाणाुंच्यामुळे आर्ता उत्पन्न झाले ली असे स्वरूप

असले ली (िववणा). ‘योहगप्रत्यक्षजर्तटस्थपरसुंहवहत्तज्ञानात्’– काही योगी आत्मसाक्षात्काराच्या शेवटच्या
पायरीपयंर्त न गेले र्तरी त्याुंना काही हसद्धी प्राप्र्त होर्तार्त. एक हसद्धी दु सऱ्याच्या मनार्तील हविाराुंिे प्रत्यक्ष

ज्ञान होणे ही आहे . पण दु सऱ्याच्या सुंहवत्तीिे योग्याला होणारे हे प्रत्यक्ष ज्ञान र्तटस्थ स्वरूपािे असर्तें, त्यार्त
आस्वाद असुंभाव्य आहे . ‘एर्तेषाम्’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . ‘एर्तासाम्’ हा हस्र्तहलहखर्तार्तील स्त्रीहलगी पाठ
अशक्य आहे . ‘अजवनाहदहवघ्नान्र्तरोदयात्’ – हा प्रसुंग लौहकक प्रमाणाुंनी उत्पन्न झाले लया ज्ञानाच्या
बाबर्तीर्त

येर्तो.

‘र्ताटस्र्थयास्फुटत्वेन’

हा

डॉ.

ग्नोलींनी

सुिहवले ला

पाठ

आहे .

हे मिन्द्रािा

‘र्ताटस्र्थयहे र्तुकास्फुटत्वेन’ असा पाठ आहे . त्यािा र्तोि अथव आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्ताटस्र्थये’ असा
सप्र्तम्यन्र्त शब्द असून ‘स्फुटत्व-’ िा पुढील समासार्त अन्र्तभाव केला आहे . सुंपादकाुंनी ‘स्फुटत्व’ च्या
अगोदर अवग्रह टाकला आहे . पण र्ताटस्थामुळे येणारे अस्फुटत्व ह्या योहगप्रत्यक्षाच्या वैहशष्ट्ट्यािा स्वर्तुंत्र
हनदे श आवश्यक आहे . र्तटस्थर्ते मुळे त्या ज्ञानाशी समरस होर्ता येर्त नाही म्हणून र्ते अस्फुट असर्ते.

‘हवषयावेशवैवश्येन ि’ हा हे मिन्द्रािा पाठ आहे . परम योग्याच्या बाबर्तीर्त स्वात्मानुं दरूप अनु भव असर्तो,
त्यार्त स्वर्तःिा आत्मा हा आनुंदािा हवषय असर्तो. अशा रीर्तीने त्या आनुंदार्त हवषयािा प्रवेश असलयामुळे र्तो

अनु भव हववश असर्तो म्हणजे स्वर्तःच्या आत्म्यावर अवलुं बून असर्तो. आनन्दरूप अनुभवािे एका व्यक्र्तीर्ति

केस्न्द्रर्त होणे हे सौन्दयाभावािे कारण हदले आहे . पुढील वाक्यार्त ‘न हवषयावेशवैवश्यम्’ आहण ‘न
र्ताटस्र्थयास्फुटत्वम्’ हा मजकूर हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त र्तो नाही. मूळ अहभनवभारर्तीर्त
हे शब्द होर्ते असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येण्यासारखे नसले र्तरी त्याुंच्यामुळे अथव स्पष्ट होण्यास मदर्त होर्ते .

‘न हनष्ट्पहत्तहे र्तवः’ – कारक व ज्ञापक असे दोन प्रकारिे हे र्तू हकवा कारणे असर्तार्त. हवभावादी या

दोहोंपैकी कोठलयाि प्रकारार्त मोडर्त नाहीर्त हे येथे स्पष्ट केले आहे . ‘र्तद्बोधापगमे ऽहप इ॰’ – हवभावादींना
रसािे उत्पादक कारण मानले र्तर त्याुंिा बोध न झाला र्तरी रस उत्पन्न होईल. कारण एका वस्र्तूपासून
दु सऱ्या वस्र्तूिी उत्पत्ती व्हावी यासाठी पहहलया वस्र्तूिा बोध होण्यािी आवश्यकर्ता नाही. हशवाय समजा

उत्पहत्तसमयी बोध झाला व काही वेळाने र्तो नाहीसा झाला र्तर उत्पन्न झाले ला रस त्याि स्स्थर्तीर्त

अस्स्र्तत्वार्त राहाण्यािा सुंभव आहे . ‘अलौहककत्वहसद्धे ः’ हे भूषण वाटण्यािे कारण हदले आहे . हे मिुंद्रािा
‘हसद्धौ’ असा पाठ सुंपादकाुंनी स्वीकारला आहे . पण हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘हसद्धैः’ असा पिम्यन्र्त पाठ

मम्मटाच्या काव्यप्रकाशार्त घेर्तला आहे , आहण र्तो अहधक समपवक वाटर्तो. ‘पानक’ गूळ, हमरी वगैरेच्या
हमश्रणाने बनहवले ले एक प्रकारिे पेय.

‘नन्वेवुं रसोऽप्रमेयः स्यात्’ – नैय्याहयकाुंच्या मर्ताप्रमाणे प्रत्येक पदाथव प्रमे य असर्तो. जर अप्रमे य

असे काही असेल र्तर र्ते अस्स्र्तत्वार्ति नाही असे त्याुंना वाटर्ते . अहभनवगुप्र्ताला अथार्ति हे मान्य नाही.

अप्रमे य अशाही काही वस्र्तू आहे र्त. त्याुंपैकी एक रस. ‘र्तहद्वषयरसनायाः’ यार्तील ‘र्तत्’ म्हणजे रस. हनष्ट्पत्ती

होर्ते र्ती रसनेिी म्हणजे आस्वादािी, रसािी नाही. रसािी हनष्ट्पत्ती हे लाक्षहणक अथाने म्हटले आहे ; कारण
रस सववस्वी रसनेवर अवलुं बून आहे (र्तदे कायत्तजीहवर्त)’; हर्तच्याहशवाय त्याला स्वर्तुंत्र अस्स्र्तत्व नाही. ‘न
अप्रामाहणकी’ प्रमाणाने जाणर्ता न येण्यासारखी अशी नसले ली म्हणजे लौहकक प्रमाणाुंनी ज्ञार्त

होण्यासारखी जरी वस्र्तू नसली र्तरी हर्तिे ज्ञान – स्वसुंवद
े नरूप – होर्ते ि. ‘-रसनागोिरोऽथो रसः’ – येथे
रसना आहण रस याुंर्त भेद केले ला स्पष्ट हदसून येर्तो. रस हा रसनेिा हवषय.
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हे थोडक्यार्त याप्रमाणे साुंगर्ता येईल. मुगुट, पागोटे वगैरे वेषभूषेमुळे हा नट आहे अशी बुद्धी

आच्छाहदर्त होर्ते . आहण काव्याच्या बळावर उत्पन्न केली जार्त असली र्तरी हा राम आहे अशी बुद्धी गाढ अशा

पूववकालीन सुंहवत्तींच्या सुंस्कारामुळे त्या (नटाच्या) हठकाणी स्स्थर होर्त नाही. म्हणूनि दोन्हीही

दे शकालाुंिा त्याग होर्तो. आहण रोमाुंि वगैरे (अनु भाव पूवी) पुष्ट्कळ वेळा रर्तीिी प्रर्तीर्ती आणून दे णारे असे
पाहहले ले असर्तार्त र्ते (आर्ता) त्या (नटाच्या) हठकाणी पाहहले म्हणजे र्ते दे शकालाशी सुंबद्ध नसले लया
रर्तीिा बोध करून दे र्तार्त. हर्तिी वासना स्वर्तःच्या हठकाणी असलयामुळे स्वर्तःिा आत्माही त्या रर्तीर्त प्रहवष्ट

होर्तो. म्हणूनि रर्तीिी प्रर्तीर्ती र्तटस्थर्ते ने होर्त नाही. आहण र्ती प्रर्तीर्ती फक्र्त आपलया स्वर्तःर्ति आहे अशा

हनयुंहत्रर्त स्वरूपािी नसर्ते की ज्यायोगे प्राप्र्ती, आसक्र्ती इत्यादी सुंभाव्य होर्तील. र्तशीि र्ती केवळ
दु सऱ्याच्याि हठकाणी आहे अशाही हनयुंहत्रर्त स्वरूपािी नसर्ते की ज्या योगे दु ःख, द्वे ष इत्यादी हवकार
उत्पन्न होर्तील. म्हणून साधारणीभावाने युक्र्त (व) सार्तत्याने राहाणाऱ्या अथवा एकाि सुंहवत्तीिा हवषय
झाले ली रहर्त म्हणजे शृङ्गाररस. आहण (हे ) साधारणीभवन हवभावादींच्या मुळे होर्ते .

‘गाढप्राक्र्तनसुंहवत्सुंस्कारात्’ – नटाच्या हठकाणी ‘हा राम आहे ’ अशा प्रकारिा हविार का स्स्थर

होर्त नाही यािे कारण ह्या शब्दार्त हदले आहे . राम हा फार पूवी होनन गेला व त्यािे वास्र्तव्य अयोध्यादी

हठकाणी होर्ते असे प्रेक्षकाुंना ठामपणे माहीर्त असर्ते , र्ते व्हा ह्या हठकाणी आज र्तो उपस्स्थर्त असणे शक्य नाही
हे त्याुंच्या लक्षार्त येर्ते. ‘उभयदे शकाल’ म्हणजे प्रत्यक्ष रामाच्या वेळिे आहण आर्ताच्या नाट्यप्रयोगाच्या

वेळिे. ‘र्तत्रावलोहकर्ताः’ हा हे मिन्द्रावरून घेर्तले ला पाठ आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्तत्राहप लौहककाः’ असे
आहे . पण त्यार्तून काहीि अथवबोध होण्यासारखा नाही. ‘र्तत्र अवलोहकर्ताः’ म्हणजे आर्ता नाट्यप्रयोगाच्या

वेळी नटाच्या हठकाणी दृष्टीस पडले ले (रोमाुंिादी अनुभाव). ‘र्तद्वासना-’ म्हणजे त्या रर्तीिी वासना.
‘हनयर्तस्वैकगर्तर्तया’ ही मूळार्तील ‘हनयर्तकारणर्तया’ ह्या पाठािी सुिवले ली दु रुस्र्ती असून हर्तच्याप्रमाणे

भाषाुंर्तर केले आहे . ‘हनयर्तकारणर्तया’ हा हे मिन्द्रािाही पाठ आहे . पण रर्तीिे कारण हनयर्त असले म्हणजे
प्रास्प्र्त, आसक्र्ती याुंिा सुंभव का उत्पन्न व्हावा यािी उपपत्ती लागण्यासारखी नाही. याउलट वर दु सऱ्या

हवघ्नाच्या हववेिनार्त स्वैकगर्त सुखदु ःखािी सुंहवद असली र्तर अजवनेच्छा वगैरे हवघ्ने उत्पन्न होर्तार्त असे

स्पष्ट म्हटले आहे . आहण पुढच्या वाक्यार्त केवळ परगर्त रर्तीिा हनदे श आहे त्याच्या अगोदर केवळ स्वगर्त
रर्तीिाही हनदे श अपेहक्षर्त आहे . ‘सुंर्तानवृत्तेः’ हे ‘सुंहवदः’ िे हवशेषण आहे . अशी बराि वेळ सार्तत्याने

हटकणारी सुंहवद नाट्यप्रयोगाच्या सुंदभार्त अथवा मोठ्या काव्याच्या वािनार्त अनु भवास येर्ते. ‘एकस्याः’
एखाद्या श्लोकाने अलपकालीन एकटी सुंहवद उद्भूर्त होन शकर्ते . डॉ. ग्नोली याुंनी रससूत्रावरील

अहभनवभारर्तीिे इुंग्रजी भाषाुंर्तर येथपावेर्तोच्या अुंशािेि केले आहे . हे मिन्द्राने ‘हववेक’ मध्ये उद्धर्त
ृ केले ला

सलग अुंशही येथेि सुंपर्तो. त्याच्या शेवटी त्याने म्हटले आहे ‘इहर्त श्रीमानहभनवगुप्र्तािायवः । एर्तन्मर्तमेव
िास्माहभरुपजीहवर्तहमहर्त ।’ यापुढील दोन श्लोक त्याने अलुं कारिूडामणीर्त उद्धर्त
ृ केले आहे र्त व हर्तसरा
श्लोक व हर्तन्ही श्लोकाुंवरिी हटपणे हववेकमध्ये उद्धर्त
ृ केली आहे र्त.
तिं

भ प्र ध न् े स ध रणीभ ो थ —
केलीकन्द लतस्

भ्र

धोधथ ं पस्ते दृशौ

भङ्गीभङ्गरक क थकक द भ्रू
आप ते ऽ प

थक थ

िः ।

क रक रण हो क्िं म्बजस् स िः

सत् ां सन्द र ेधस स्त्रजगतीस रस्त्

े क कृ तिः ॥

[श्लोकाच्या पहहलया िरणार्त ‘दृशौ’ हा शुद्ध पाठ आढळर्तो. हर्तसऱ्या िरणार्त ‘- क्िं धजजन् स िः’ असा पाठ आहे . हाि
मूळ पाठ यार्त शुंका नाही. र्तेव्हा टीपेर्त सुिहवले ली ‘वक्त्राम्बुजन्मासवः’ ही दु रुस्र्ती अनावश्यक आहे .]

अिं च
च भ

गो

रत् स् द

भ कृतां सौन्द ं प्र ध न् े
भङ्गी

े शृ ङ्ग रे

भ त । तद गतत् े

क र दशधदबल च्च
धे

व् भच र गथिः

च केली भ्र भङ्गर

प्र तभ तीत् त

ए

थ चो हम्
स्फटत् शङ्क िं

।

त्याुंपैकी हवभावाच्या प्राधान्यामुळे साधारणीभावािे उदाहरण—
‘र्तुझे नेत्र क्रीडे ने पल्लहवर्त झाले लया हवभ्रमरूपी वसुंर्तािे अग्रस्थानी असले ले शरीर आहे . र्तुझ्या

भुवयाुंच्या खेळकरपणािी ही पद्धर्ती म्हणजे वाकवण्यामुळे भुंगुर झाले ले मदनािे धनु ष्ट्य आहे . र्तुझ्या

मुखकमलािा आसव पहहलया क्षणी सुद्धा हवकार उत्पन्न करर्तो. हे सुुंदरी, खरोखर हत्रभुवनािे सारभूर्त अशी
हवधात्याने हनमाण केले ली र्तू एकि कृर्ती आहे स.

ह्या श्लोकार्त हवभावस्वरूप सौन्दयव मुख्यर्तया भासमान होर्ते . आहण केली, हवभ्रम, भङ्गुर, नमव ह्या

शब्दाुंच्या प्रभावामुळे अनु भाव आहण भङ्गी, क्रम, हवकार इत्यादी शब्दाुंच्या बळावर व्यहभिाहरभाव त्या
हवभावािे अुंगभूर्त म्हणून भासमान होर्तार्त; म्हणूनि रर्तीच्या आस्वादस्वरूप अशा ह्या शृङ्गारामध्ये
अस्फुटत्वािी शुंका वाटू दे न नये.

हवभावादींमुळे साधारणीकरण होर्ते असे म्हटले आहे . र्ते आर्ता उदाहरणे दे नन स्पष्ट करून

दाखहवर्तार्त. वर हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव याुंच्यार्तील गुणप्रधानर्तेिा हनदे श केला आहे , पण
त्यािबरोबर रसास्वादासाठी हर्तन्हींिी हमळू न झाले ली सामग्री आवश्यक आहे असेही म्हटले आहे . प्रस्र्तुर्त

हठकाणच्या हर्तन्ही उदाहरणाुंर्त याुंपैकी एकेकि प्रधान असले र्तरी इर्तर दोनही प्रहर्तभासमान होर्तार्त आहण
म्हणून

हर्तहींच्या

मीलनामुळे

रसास्वादाच्या

सुंभाव्यर्ते बद्दल

शुंका

राहार्त

नाही.

मुळार्तील

‘हवभावप्राधान्यस्वधामहणमया’ या अशु द्ध पाठाच्या जागी सुंपादकाुंनी ‘हवभावप्राधान्येन साधारणीभावो यथा’

अशी दु रुस्र्ती केली आहे . डॉ. दे याुंनी ‘हवभावप्राधान्युं (यथा)’ अशा स्वरूपार्त पाठ हदला आहे . श्लोकार्त
एका स्त्रीच्या सौन्दयािे वणवन आहे . पहहलया ओळीर्तील ‘दृशौ’ हा पाठ डॉ. दे याुंनी हदला आहे . इर्तराुंिा

‘दृशोः’ असा पाठ आहे . पण त्याने नीट अन्वय लागर्त नाही. ‘(लोकाुंच्या) दृष्टीला’ असा त्यािा अथव होनन
‘र्ते वपुः’ ह्या कत्यािे ‘-मधोः धुयवम्’ हे हवधे य मानावे लागर्ते . ‘(लोकाुंच्या) दृष्टीला र्तुझे शरीर वसुंर्तऋर्तूच्या

मूधवस्थानी भासर्ते’ असा अथव सुंभाव्य वाटर्त नाही. ‘दृशौ’ ह्या पाठाने ‘र्ते दृशौ’ हा कर्ता होर्तो व ‘-मधोः धुयं
वपुः’ हे त्यावर आरोहपर्त हवधे य होर्ते , व ‘र्तुझे नेत्र हवभ्रमरूपी (मधुमासािे हकवा) वसुंर्तऋर्तूिे सववश्रष्ठ
े

(शरीर म्हणजे) रूप हकवा अवर्तार होय’ हा अहधक समपवक अथव हनष्ट्पन्न होर्तो. ‘आपार्ते ऽहप’ म्हणजे
पहहलयाि क्षणाला, र्तात्काल. सुंपादकाुंनी ‘आघ्रार्तोऽहप’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण र्ती आवश्यक

नाही. ‘वक्त्राम्बुजस्यासवः’ ही दु रुस्र्ती केली आहे . मुळार्तील ‘बक्त्राम्बुजन्मासवः’ हे अशु द्ध आहे . आिायव
हवश्वेश्वर याुंनी दाखवून हदलयाप्रमाणे ‘वक्त्राम्बुजजन्मासवः’ आवश्यक आहे . पण र्ते या छुं दार्त बसर्त नाही.

‘हवभावकृर्तुं’ च्या ऐवजी ‘हवभावभूर्तुं’ अहधक योग्य झाले असर्ते . स्त्रीसौन्दयव हे हवभाव आहे . ‘नास्फुटत्वशङ्का’
हवभाव प्राधान्याने आहण इर्तर दोन गौण स्वरूपार्त हवद्यमान असलयामुळे रसाच्या आहवभावाच्या मागार्त
अस्पष्टर्ते िी अडिण उभी राहार्त नाही.
अ भ प्र ध न् ां

थ

शद्धस रस् तप्र हप िंसकल ङ्क
िश्रम्

ह णथ पू णथभ सांप द िजर जस् ेन्दर जस् —

लो कते बहशो

िःस्थे

द्ग िं ण द रद्र त प्र त द ां लू

अिं

ी लोच े

व्धज ी ल त् ।

दू ाक ण्ड डम्बकश्च

बडो त् प व्ण्ड

कृष्ट्णे ू

त स् े ै

स ौ

स

श्रम् े त बहश इ त प्र त द

भ ो

े व्स्थ तिः ॥

त च पदस र्चपतो व् भच रगणिः कृष्ट्ण इत्

गणत् े

श्र व्न्तलिणस्तम्भ लोक

ै च् ग िंत

गण्ड ोिः

दपद र्चपतश्च

प्र तभ सते
त रतम् पलक ै ण् प्र
थ भृ तस्त्

।
भ सांच िः प्रध त

।

अनु भावाुंना प्राधान्य असलयािे उदाहरण शुद्ध सारस्वर्त प्रवाहाने पहवत्र झाले लया आहण सगळ्या

वाङ्मयरूपी महाणववाला पूणव भरर्ती आणणाऱ्या हद्वजराज (िन्द्र आहण श्रेष्ठ ब्राह्मण) इन्दु राज याुंिा श्लोक–

‘थाुंबून थाुंबून (कृष्ट्णाला शोधण्यासाठी) इकडे हर्तकडे पहार्त असर्ता पुष्ट्कळ वेळा जे त्याुंिे नेत्र

अस्स्थर होर्तार्त, हदवसानु हदवस जी त्याुंिी गात्रे र्तोडले लया कमहलनीच्या दाुंड्याप्रमाणे सुकर्त जार्तार्त,
आहण दू वाकाण्डाप्रमाणे जी दाट पाुंडुर्ता त्याुंच्या कपोलाुंवर आली आहे ,– र्तरुण कृष्ट्णाच्या सुंबध
ुं ार्त
यौवनारूढ वहनर्ताुंिी र्ती ही अशीि अवस्था झाली आहे .’

या श्लोकार्त हवश्रम्य, बहु शः आहण प्रहर्तहदनुं ह्या शब्दाुंनी हनदर्मशर्त झाले ले व्यहभिाहरभाव आहण

‘कृष्ट्णे यूहन’ या शब्दाुंनी हनदर्मशर्त झाले ला हवभाव हे गौण स्वरूपार्त प्रहर्तभासमान होर्तार्त. याउलट

हवश्रान्र्तीच्या रूपार्तील स्र्तम्भ, हवलोकनार्तील वैहित्र्य, गात्राुंच्या र्तनुर्तेिा कमीअहधकपणा, रोमाुंि, पाुंडुर्ता
वगैरे अनु भावाुंिा समुदाय प्रधान स्वरूपार्त भासर्तो.

इन्दु राज हे अहभनवगुप्र्ताच्या एका गुरूिे नाव. हनरहनराळ्या शास्त्राुंच्या अध्ययनासाठी

अहभनवगुप्र्ताने हभन्न हभन्न गुरू केले होर्ते. ध्वहनहसद्धान्र्तािे अध्ययन इन्दु राजाकडे केले होर्ते असे त्याने

साुंहगर्तले आहे . त्याच्याबद्दल अहभनवगुप्र्ताला हकर्ती हनर्तान्र्त आदर वाटर्त होर्ता हे येथे केले लया त्याच्या

वणवनावरून हदसून येर्ते. ‘हद्वजराज’ शब्दार्त श्लेष आहे , त्यािबरोबर ‘इन्दु राज’ शब्दाशी त्यािा अनु प्रासही
साधर्तो. ‘हवश्रम्य’ ‘बहु शः’ आहण ‘प्रहर्तहदनम्’ या शब्दाुंनी काही व्यहभिाहरभाव सूहिर्त होर्तार्त–औत्सुक्य,

हिन्र्ता, दै न्य इत्यादी. हवश्रम्य या शब्दाने ‘स्र्तम्भ’ सूहिर्त होर्तो. हा एक साहत्त्वक भाव आहे . आहण साहत्त्वक

भाव अनु भाव स्वरूपार्त ओळखले जार्तार्त. ‘वैहित्र्य’ अस्स्थरर्ते मुळे, िुंिलर्ते मुळे आले ले . ‘पुलक’ या
अनु भावािे सूिन ‘अस्ब्जनीनालवत्’ मध्ये आहे असे म्हणर्ता येईल. कमहलनीच्या नालावर बारीक बारीक
केस उभे असर्तार्त.

व् भच रण ां त प्र ध न् ां त िभ

भ प्र ध न् कृत । तिं द्यां थ

ह क ेिः क लद सस् —

[या ग्रुंथार्त ‘ ह क ेिः क लद सस् ’ हे शब्द नाहीर्त. र्तेव्हा हस्र्तहलहखर्तार्तील हे शब्द अहभनवभारर्तीर्त नुंर्तरच्या काली प्रहक्षप्र्त झाले
असलयािा सुंभव मान्य करावयास हरकर्त असू नये.]

आत्त त्त धक न्त ितां क तर शफरश ङ्क ी जहौ ।
अञ्जलौ जल धीरलोच

लोच प्र तशरीरल व्छछत ॥

इत् िं सक रप्र द ज भू णभूतस्

व् भच र गथस्

प्र ध न् त् सौन्द ा तश कृत त् । आत्त त्त त् द्यर्चपत भ

तकथिं सशङ्क दे िः प्र ध न् ां त िभ
गथस्त तद

ां

ी।

परुंर्तु व्यहभिाहरभावाुंिे प्राधान्य त्याुंिे हवभाव व अनु भाव याुंच्या प्राधान्यामुळे उत्पन्न होर्ते . त्याुंपक
ै ी

पहहलयािे उदाहरण महाकवी काहलदासािा पुढील श्लोक—

‘िुंिल नेत्र असले लया वहनर्ते ने हप्रयर्तमावर फेकण्यासाठी ओुंजळीर्त पुन्हा पुन्हा घेर्तले ले (व)

हर्तच्या नेत्राुंच्या प्रहर्तहबबानी अुंहकर्त झाले ले पाणी (आर्त) मासे आहे र्त या शुंकेने ग्रस्र्त होनन भीर्तीने टाकून
हदले .’

ह्या श्लोकार्त सुकुमार स्त्रीजनाुंना भूषणभूर्त असले लया हवर्तकव, भीहर्त, शुंका इत्यादी

व्यहभिाहरभावाुंना प्राधान्य आहे . आहण र्ते त्याच्या हवभावाुंच्या सौन्दयाहर्तशयाने उत्पन्न झाले लया प्राधान्यामुळे
आले आहे . ‘आत्तमात्तम्’ इत्यादींनी सूहिर्त झाले ले अनु भाव त्याुंिे अुंगभूर्त होर्त.

‘महाकवेः काहलदासस्य’ – हस्र्तहलहखर्तार्त ‘काहलदासस्य’ असेि ह्या महाकवीिे नाव आहे . पण

सुंपादकाुंनी ‘कलशकस्य’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . त्यािे कारण असे हदसर्ते की रघुवश
ुं ार्त हकवा
कुमारसुंभवार्त हा जलकेहलवणवनपर श्लोक आढळर्त नाही. पण काहलदासानेि हा श्लोक रिले ला असणे

अशक्य नाही. हनदान ‘कलशक’ नावाच्या कवीिी काही माहहर्ती उपलब्ध नाही. र्तो खरोखरीि ‘महाकवी’
नावाला पात्र असर्ता र्तर त्याच्या काव्यािे आणखी थोडे र्तरी दशवन कोठे ना कोठे झाले ि असर्ते . उपहर

(वर) ह्या अथािा अहध उपसगव लागून ‘अहधकान्र्तम्’ हा अव्ययीभाव समास बनला आहे . ‘र्तहद्वभावानाुं
प्राधान्यात् सौन्दयाहर्तशयकृर्तात्’ यार्त मुळार्तील ‘प्राधान्याहद’ च्या जागी ‘प्राधान्यात्’ अशी दु रुस्र्ती

सुंपादकाुंनीि केली आहे . त्याहशवाय मुळार्तील ‘-कृर्तात्त-’ च्या जागी ‘-कृत्तात् । आत्त-’ अशी आणखी
दु रुस्र्ती करून भाषाुंर्तर केले आहे . ‘सौन्दयाहर्तशयकृर्तात्’ हे ‘प्राधान्यात्’ िे हवशेषण आहण त्याुंर्त हवभावाुंना

प्राधान्य येण्यािे कारण हनर्मदष्ट आहे . सौन्दयाहर्तशय असलयामुळे हवभावाुंना प्राधान्य आले आहे आहण

हवभावाुंना प्राधान्य असे म्हणून व्यहभिाहरभावाुंना प्राधान्य आले आहे असे येथे साुंहगर्तले आहे . ‘आत्तमात्त इ॰’
जलक्रीडे र्त हप्रयकरावर पाणी उडहवणे हा रर्तीिा एक अनुभाव आहे .

अनु भावाुंच्या प्राधान्यामुळे आले लया व्यहभिाहरभावाुंच्या प्राधान्यािे उदाहरण अहभनवगुप्र्ताने हदले

नाही. हे मिन्द्राने अलुं कारिूडामणीर्त अमरुशर्तकार्तील पुढील श्लोक उदाहरणादाखल हदला आहे —
दू र दत्सक गते
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चिजात हो प्रपञ्चचतरां ज त ग स प्रे स ॥ (अ रुशतक, ४९)
या श्लोकार्त ‘उत्सुकुं’ शब्दाने हनर्मदष्ट औत्सुक्य, ‘हविहलर्तुं’ शब्दाने सूहिर्त व्रीडा, ‘स्फाहरर्तुं’ शब्दाने

सूहिर्त झाले ली धृहर्त, ‘अरुणुं’ शब्दाने सूहिर्त झाले ला अमषव, ‘अहिर्तभ्रूलर्तुं’ शब्दाने सूहिर्त झाले ली असू

या, ‘बाष्ट्पाम्बुपूणेक्षणुं’ ने सूहिर्त झाले ली हषव–या व्यहभिाहरभावाुंना प्राधान्य आहे . हे प्राधान्य नेत्राुंिे

हविलन, स्फाहरर्त होणे, अरुण होणे इत्यादी अनु भावाुंच्या प्राधान्यामुळे आले ले आहे . ‘प्रेयहस’ ने हनर्मदष्ट
झाले लया हवभावाला गौणत्व आहे .
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अशा प्रकारे ि (हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंपैकी कोणत्याही) दोहोंिे प्राधान्य

असले ली उदाहरणे दे र्ता येर्तील. पण ह्या हर्तहींना सारखेि प्राधान्य असेल र्तरि रसास्वादािी परमावधी
होर्ते . खरे पहार्ता फक्र्त दशरूपकार्ति (अशी परमावधी होर्ते ). वामनाने म्हटले ि आहे –‘ग्रन्थाुंमध्ये

दशरूपक उत्कृष्ट. कारण हित्रपटाप्रमाणे हवषयािी सुंपूणवर्ता त्यार्त असलयामुळे र्ते वैहित्र्ययुक्र्त असर्ते .’
दीघवकाव्यामध्ये भाषा, वेष, प्रवृत्ती याुंिे औहित्य इत्यादींिी कलपना करीर्त असलयामुळे त्यािे

(दशरूपकािे) स्वरूप उभे होर्ते त्या योगाने (उत्कृष्ट रसास्वाद शक्य होर्तो), आहण त्याच्यावर अवलुं बून

असर्तो म्हणून स्फुटश्लोकामध्ये (रसास्वाद घेर्ता येर्तो). त्या सुंबध
ुं ार्त सहृदय लोक पूवीच्या व नुंर्तरच्या

सुंदभािी यथोहिर्त कलपना करून ‘ह्या प्रसुंगी अशा र्तऱ्हे िा वक्र्ता हे बोलर्त आहे ’ अशा प्रकारिी पुष्ट्कळ
पूववपीहठका र्तयार करर्तार्त. म्हणून काव्यािा अभ्यास, पूवीिे पुण्य इत्यादी कारणाुंच्या बळावर जे सहृदय

झाले ले असर्तार्त त्याुंना हवभावादींिा आहवष्ट्कार अलप प्रमाणार्त झाला र्तरी (रस-रूपी) काव्याथव
साक्षात्काराप्रमाणे अगदी स्पष्टपणे स्फुरर्तो. म्हणूनि नाट्यािी अपेक्षा नसले ले सुद्धा काव्यि त्याुंना प्रीहर्त व

व्युत्पहत्त प्राप्र्त करून दे र्ते. र्तथाहप, त्याुंच्या बाबर्तीर्तही ‘(स्वच्छ पदाथावर) पडले ले िन्द्रहकरण भास्वर
होर्तार्त’ या न्यायाने नाट्य अहधक हृदयहनमवलर्तेस कारणीभूर्त होर्ते. जे सहृदय नसर्तार्त त्याुंच्या बाबर्तीर्त र्ते

नाट्यि हनमवलर्ता उत्पन्न करर्ते , कारण र्ते थे प्रर्तीर्त झाले ले गीर्त, वाद्य, गहणका वगैरे नाट्यािे उपलक्षण
असलयाकारणाने त्याुंिे पयववसान व्यसहनर्ते मध्ये होर्त नाही.

आहण त्या प्रसुंगी नट ध्यानी लोकाुंच्या ध्यानाच्या हवषयासारखा असर्तो. कारण र्ते थे ही हसदू रादींनी

युक्र्त मूर्तीि ध्यानािा हवषय वासुदेव आहे अशी भावना नसर्ते र्तर त्या मूर्मर्तरूप साधनाच्या द्वारा अगदी स्पष्ट
झाले लया सुंकलपािा हवषय असले ला व ध्यान करणाऱ्याुंना फल दे णारा हवहशष्ट दे व (म्हणजे वासुदेव अशी

भावना असर्ते). त्यािप्रमाणे नटाच्या प्रहक्रयेच्या द्वारा उत्पन्न झाले लया अगदी स्फुट अशा प्रर्तीर्तीिा हवषय

झाले ला, हवहशष्ट दे शकालादींशी सुंपकव नसले ला ‘ह्यापासून हे फल’ असा हवधीच्या स्वरूपािा पदाथव
व्युत्पत्ती उत्पन्न करर्तो, ज्या (व्युत्पत्ती) मध्ये दृश्यासुंबध
ुं ीच्या दु सऱ्या हनयमाुंच्या वगैरे बाबर्तीर्त हकवा

हित्तवृत्ती वगैरेंच्या बाबर्तीर्त हवघ्ने उत्पन्न होर्त नाहीर्त. कारण हे सम्यग्ज्ञानस्वरूपािे पहरपूणव असर्ते . म्हणून
‘राम’ अशीि प्रर्तीर्ती असर्ते, ‘हा राम आहे ’ अशा प्रकारिी नाही. आहण हे पुढे स्पष्ट केले जाईल.

‘यदाह वामनः’ – वामनाच्या काव्यालुं कारसूत्रार्तून पुढील दोन सूत्रे (१·३·३०-३१) उद्धर्त
ृ केली

आहे र्त. ‘सुंदभव’ म्हणजे रिना, रिले ला ग्रन्थ. दु सऱ्या सूत्रार्त ‘र्तहद्वहित्रुं’ असा हस्र्तहलहखर्तािा पाठ आहे .
परुंर्तु मूळ काव्यालुं कारसूत्रार्तील हह-युक्र्त पाठ आवश्यक वाटर्तो. ‘र्तद्रूपसमपवणया’ – र्तत् म्हणजे

दशरूपक. ‘समपवणा’ असा स्त्रीहलगी शब्द सामान्य वापरार्त नाही. प्रबुंध म्हणजे दीघवकाव्य, ज्यार्त एखादी
कथा वगैरे साुंहगर्तले ली असर्ते . प्रबुंध केवळ श्रव्य असर्तो. र्तथाहप कलपनेने त्याला नाट्यरूप दे र्ता येर्ते व

त्यािा रसास्वाद घेर्ता येर्तो. ‘र्तदु पजीवनेन’ र्तत् म्हणजे प्रबन्ध. ‘मुक्र्तक’ म्हणजे सुटा, फुटकळ श्लोक. र्तो

प्रबन्धावर अवलुं बून असर्तो. कारण अलपशी का होईना पण त्याला कथेिी पाश्ववभहू म आवश्यक असर्ते.
‘पीठबन्धरूपुं हवदधर्ते’ म्हणजे बैठक हकवा भूहमका र्तयार करर्तार्त, हजच्या आधाराने इर्तर गोष्टींिी उभारणी

शक्य होर्ते . ‘प्रर्तीत्युत्पहत्तकृत्’ हा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ पहहलया आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी स्वीकारला होर्ता.
दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी त्यार्त ‘प्रीहर्तव्युत्पहत्तकृत्’ (आनुंद व बोध दे णारें ) अशी दु रुस्र्ती केली आहे .
र्ती स्वीकारली आहे . प्रीहर्त व व्युत्पहत्त असे काव्यािे हद्वहवध प्रयोजन असलयािा हनदे श मागे केला आहे .

‘हनपहर्तर्ताः स्फुहरर्ताः शहशरश्मयः’ – िन्द्रहकरण जर एखाद्या हनमवल हकवा उज्ज्वल वस्र्तूवर पडले र्तर र्ती
वस्र्तू अहधक उज्ज्वल होर्ते, र्तसेि सहृदय मनु ष्ट्यािे हनमवल असले ले हृदय नाट्यदशवनाने अहधक हनमवल

होनन र्तात्काळ रसािा आस्वाद घेर्ते. ‘अहृदयानाुं र्तदे व नैमवलयाधाहय’ म्हणजे ज्याप्रमाणे उज्ज्वल
नसले लया वस्र्तूवर िन्द्रहकरण पडले म्हणजे र्ती प्रकाहशर्त होर्ते , त्याप्रमाणे जो सहृदय नाही त्यािे हृदय
नाट्यदशवनाने हनमवल होनन रसास्वादास समथव होर्ते . केवळ प्रबन्धवािनाने हे घडू न येणे त्याच्या बाबर्तीर्त

शक्य नसर्ते . ‘यत्र प्रर्तीर्ता इ॰’ म्हणजे रुंगभूमीवरील दृश्याुंनी प्रेक्षकाला गीर्त, वाद्य, गहणका इत्यादीबद्दल
स्वहनष्ठ आसक्र्ती उत्पन्न होर्त नाही. ह्या नाट्यदशवनाने त्यािे हृदय हनमवल होर्त असलयामुळे त्यािी हित्तवृत्ती

केवळ आत्मकेंहद्रर्त राहार्त नाही, हर्तिे साधारणीकरण होर्ते . म्हणून व्यसहनर्तेला अवकाश नसर्तो.

‘नाट्योपलक्षणत्वात्’ – मुळार्त ‘नाट्योपलक्षणात्’ असा पाठ आहे . पण भाववािक नामाच्या पिम्यन्र्त

रूपाने हे र्तूिा हनदे श करणे नेहमीच्या पद्धर्तीला धरून होईल. गीर्त, वाद्य वगैरे नाट्यािे उपलक्षण

असलयामुळे म्हणजे नाट्यार्त त्याुंिा अन्र्तभाव होर्त असलयामुळे प्रेक्षकाुंर्त त्याुंच्याहवषयी स्व-हनष्ठर्ता उत्पन्न
होर्त नाही.

शेवटच्या पहरच्छे दार्त नटािे कायव व त्यािे फल याुंिे स्वरूप हवशद करण्यासाठी एका दृष्टान्र्तािा

उपयोग केला आहे . ‘नटो ध्याहयनाहमव ध्यानपदम्’ मूळार्तील ‘इदुं ’ च्या जागी ‘इव’ ही दु रुस्र्ती आवश्यक
आहे . ‘हसदू राहदमयः’ हे ध्यानासाठी वापरावयाच्या वासुदेवाच्या मूर्तीिे वणवन आहे . ‘स्मरणीयः’ म्हणजे

ध्यानािा हवषय झाले ला. ध्यै आहण स्मृ दोन्ही धार्तू समानाथवक आहे र्त. ‘नटप्रहक्रया’ म्हणजे नटािा वेष,
भाषण, अहभनय इत्यादी. ‘अध्यवसाय’ म्हणजे हनहिर्त स्वरूपािी प्रर्तीर्ती. हर्तिा हवषय झाले ला

(हवषयीभूर्तः) हे ‘अथवः’ िे हवशेषण. ‘हनयर्तदे शकालाद्यस्पृष्टः’ हे ‘अथवः’ िे दु सरे हवशेषण. त्यावरून हा अथव
साधारणीभूर्त झाले ला आहे हे स्पष्ट होर्ते . हे वणवन स्थाहयभावाला हकवा नट ज्या पात्रािी भूहमका करर्तो त्या

पात्राला (उदा॰ रामाला) लागू होण्यासारखे आहे . पुढे ‘राम इत्येव प्रर्तीहर्तः’ असे म्हटले आहे त्यावरून

आहण एकुंदर दृष्टान्र्त लक्षार्त घेर्ता असे वाटणे स्वाभाहवक आहे की हा ‘अथव’ म्हणजे नट भूहमका करीर्त

असले ले पात्र. पण ह्या अथािेि अहधक वणवन ‘अर्त इदुं फलहमहर्त हवहधस्थानीयः’ ह्या शब्दाुंर्त करून हा
‘अथव’ व्युत्पहत्त हकवा ज्ञान दे र्तो असे म्हटले आहे . ‘असे केलयाने असे फळ हमळर्ते ’ अशा हवहधवाक्याच्या
स्वरूपािा अथव हे वणवन पात्राला (उदा॰ रामाला) लागू होण्यासारखे नाही. र्ते फक्र्त नाट्याने अहभव्यक्र्त

होणाऱ्या बोधस्वरूप उपदे शालाि लागू पडण्यासारखे आहे . आहण ‘हनयर्तदे शकालाद्यस्पृष्टः’ असे ह्या
उपदे शाच्या बाबर्तीर्त सुद्धा म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . यावरून असे हदसर्ते की प्रस्र्तुर्त हठकाणी
रसास्वादाला प्राधान्य न दे र्ता र्ते नाट्यदशवनापासून प्रेक्षकाुंना प्राप्र्त होणाऱ्या व्युत्पत्तीला अथवा ज्ञानाला

हदले आहे . सुंपूणव दृष्टान्र्तािा हविार करर्ता असे म्हणर्ता येईल की प्रहर्तमा म्हणजे नट, दे वर्ता म्हणजे
नायकाहद पात्र, ध्यान म्हणजे नटािी प्रहक्रया आहण स्वगाहद ध्यानफल म्हणजे उपदे शस्वरूप नाट्यफल.

‘दृश्यान्यहनयमादौ हित्तवृत्त्यादौ न बाधकोदयः’ यार्तील दु सऱ्या पदािा अथव ‘साधारणीकरणामुळे
नाट्यापासून उपदे शस्वरूप फल हमळर्ते हा बोध झालयाने रसास्वादाला उहिर्त हित्तवृत्ती र्तयार होण्याच्या

मागार्त काही हवघ्न उत्पन्न होर्त नाही’ समजण्यासारखा आहे . पण ‘दृशान्यहनयमादौ’ यािा अथव स्पष्ट नाही.
सुंपादकाुंनी ‘दृश्येऽन्य’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण र्ती आवश्यक आहे असे हदसर्त नाही. दृश्य म्हणजे

त्यावेळेस होर्त असले ला नाट्यप्रयोग, त्याहवषयीिे दु सरे हनयम म्हणजे नाट्यार्तील हवहवध स्वरूपािे
सुंकेर्त, र्ते रसास्वादाला उपकारक होण्याच्या मागार्त काही हवघ्न उत्पन्न होर्त नाही असा अथव अहभप्रेर्त

असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘इदम्’ हे ज्ञान म्हणजे वर हनर्मदष्ट केले ली ‘अर्तः इदुं फलम्’ ही व्युत्पहत्त. हे ज्ञान

सम्यक् आहण पूणव आहे . ‘राम इत्येव प्रर्तीहर्तः न र्तु अयुं राम इहर्त’ नटाला पाहू न प्रेक्षकाुंना ‘हा राम आहे ’ असा
प्रत्यय येर्त नाही, र्तर केवळ हदक्कालाशी सुंस्पशव नसले ला ‘राम’ एवढाि प्रत्यय येर्तो, ज्याप्रमाणे मूर्तीमध्ये

‘हा वासुदेव आहे ’ असा प्रत्यय येर्त नाही र्तर केवळ ‘वासुदेव’ एवढाि प्रत्यय येर्तो. मागे शुंकुकाच्या ‘जो राम
र्तो हा (यः सुखी रामः असावयम्)’ ह्या मर्तािा हनदे श केला आहे , त्याहू न सववस्वी हभन्न असे हे मर्त आहे .
हस्र्तहलहखर्तार्त ‘न त्वयुं रामोऽयहमहर्त’ असा पाठ आहे . त्यार्त एक ‘अयम्’ अहधक आहे . दु सऱ्या आवृत्तीच्या
सुंपादकाुंनी ‘न त्वयुं न रामोऽयम्’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . र्ती सववथा अग्राह्य आहे . ‘स्फुटीकहरष्ट्यर्ते
अग्रर्तः’ पुढे कोठे स्फुटीकरण झाले ले हदसर्त नाही.
रससूत्रािी व्याख्या येथे समाप्र्त होर्ते .
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(या बाबर्तीर्त) दृष्टान्र्त कोणर्ता? र्ते साुंगर्तार्त – ज्याप्रमाणे पुष्ट्कळ प्रकारिे द्रवरूप पदाथव, औषधी

आहण द्रव्य याुंच्या सुंयोगापासून षाडव वगैरे रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त त्याप्रमाणे हनरहनराळ्या भावाुंनी आहवष्ट्कृर्त
केले ले स्थाहयभाव सुद्धा रसाच्या स्स्थर्तीला प्राप्र्त होर्तार्त.

वर स्वीकृर्त केले ला नाट्यशास्त्रािा पाठ अहभनवभारर्तीर्तील व्याख्येला अनु सरून आहे . इर्तरत्र

हदले लया पाठार्त ‘सुंयोगात्’ आहण ‘षाडवादयो’ याुंच्या मध्ये ‘रसहनष्ट्पहत्तः र्तथा नानाभावोपगमाद्रसहनष्ट्पहत्तः ।
यथा हह गुडाहदहभद्रव व्यैव्यवज्जनैरौषहधहभि’ एवढा मजकूर अहधक आहे . त्यामुळे जवळ जवळ एकाि अथािी
दोन हभन्न वाक्ये हदसून येनन पुनरुक्र्तीिा दोष टळर्त नाही. नाट्यशास्त्राच्या काही हस्र्तहलहखर्तार्त हा दोष
टाळण्यािा प्रयत्न केले ला हदसून येर्तो. उदाहरणाथव डॉ. मुकजीनी उपयोग केले लया खाटमाुंडू येथील

हस्र्तहलहखर्ताच्या प्रर्तीर्त पहहले सबुंध वाक्य नाही. आणखी एका प्रर्तीर्त त्या वाक्यािा पहहला भाग नाही, र्तर
दु सरीर्त त्यािा उत्तरभाग नाही. अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येिे हनरीक्षण केलयास त्याच्या समोर वर हदले ला
पाठि होर्ता असे हदसून येर्ते.
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त्या सुंबध
ुं ार्त हा (रसरूपी) अलौहकक अथव दृष्टान्र्तावािून हित्ताकषवक होणार नाही असे मनार्त

आणून हविारर्तार्त ‘कोणर्ता दृष्टान्र्त आहे ?’ पुष्ट्कळ वस्र्तूुंच्या सुंयोगापासून अपूवव रस उत्पन्न होर्त असले ला

कोठे पाहहला आहे असा यािा अथव. ह्या प्रश्नािे भाष्ट्यामध्ये ‘यथा’ पासून ‘आप्नु वस्न्र्त’ पयंर्तच्या अुंशार्त उत्तर
दे र्तार्त. व्यञ्जन म्हणजे वरून ओर्तण्यािे पदाथव. आहण र्ते म्हणजे गोड, आुंबट इत्यादी हवहवध भेद असले ले

दही, काुंजी वगैरे होर्त. ओषधी म्हणजे हिि, गव्हािा रवा, हळद वगैरे. द्रव्य म्हणजे गूळ वगैरे. ह्याुंच्या
एकत्र हशजहवण्याच्या हक्रयेच्या द्वारा कुशल (स्वैपाक्याुंनी) हसद्ध केले लया यथायोग्य योजनारूप

सुंयोगापासून. षाडव वगैरे म्हणजे लोकार्त प्रहसद्ध असले लया, परस्पराुंहून हभन्न असले लया, गोड, कडू ,
आुंबट, खारट, हर्तखट आहण र्तुरट ह्या रसाुंहून व त्याुंच्या हमश्रणाुंहून सववस्वी हनराळा रस षाडव नावाने

ओळखला जार्तो. र्तो ज्याुंर्त प्रधान आहे असे पुष्ट्कळ पदाथव रसास्वादास योग्य केले जार्तार्त. त्यािप्रमाणे

हवहवध प्रकारच्या हवभावादींनी उप म्हणजे जवळ, साक्षात्कारासारखे झाले ले लोकाुंच्या मानाने स्थायी
असले ले जे भाव त्याुंना आस्वाद्यत्व हे ि ज्यािे जीहवर्त आहे अशा रसत्वािी स्स्थर्ती प्राप्र्त होर्ते .

ह्यािा अथव असा. पाक-रूपी यथोहिर्त योजनेने अलौहकक असा रस उत्पन्न होर्तो. आहण त्यामध्ये

जल मुख्यत्वेकरून रस अहभव्यक्र्त करणारे असलयामुळे व्यञ्जन हे हवभावाुंच्या जागी (समजावे). हिि,
हळद वगैरे अनु भावाुंसारखे. आहण गूळ वगैरे द्रव्ये त्या हवभावाुंच्या व अनु भावाुंच्या आुंबट वगैरे रसाुंहून हभन्न

अशा मधुर वगैरे रसाुंिा योग दे र्त असलयामुळे व्यहभिाहरभावाुंसारखे होर्त. कारण त्याुंच्यावर अवलुं बून
असलयामुळे स्वर्तःच्या हठकाणी आहण स्वर्तःच्या रसािे सुंक्रमण केलयामुळे दु सऱ्याुंच्या हठकाणी र्ते वैहित्र्य

उत्पन्न करर्तार्त. ह्या बाबर्तीर्त त्याुंच्या हमश्रणाच्या वेळेला होणारा स्थायीसारखा हवहशष्ट रस हवभावसदृश
व्यञ्जनाने उत्पन्न होर्तो असे समजले पाहहजे. कारण र्तो लौहकक आहे . पण हा (षाडवाहद रस) फक्र्त कुशल

मनु ष्ट्यानेि हनष्ट्पन्न केले ला असा जाणकार माणसाुंकडू न आस्वाहदला जार्तो. म्हणून ‘अन्नेन’ हा शब्द
अध्याहृर्त धरणे योग्य नाही. ज्याप्रमाणे ज्यासाठी दृष्टान्र्त हदला त्या रस-सूत्रामध्ये स्थाहयशब्दािा उपयोग
शलयासारखा झाला असर्ता म्हणून हर्तघाुंिाि हनदे श केला आहे त्याप्रमाणे दृष्टान्र्तार्तही हर्तघाुंिाि हनदे श
योग्य आहे .

‘व्यञ्जनमुपसेिनद्रव्यम्’ – सामान्यर्तः व्यञ्जन म्हणजे मसालयािे पदाथव असा अथव आहे . पण या

हठकाणी अहभनवगुप्र्ताने र्तो दही, काुंजी याुंसारख्या द्रव पदाथांना लावला आहे . उपसेिन म्हणजे वरून

ओर्तणे, हशपडणे. यार्त सुद्धा द्रवरूपर्ताि अहभप्रेर्त आहे . ‘नानान्र्तप्रमधुर-’ असा अशुद्ध पाठ हस्र्तहलहखर्तार्त
आहे . त्यार्तील ‘न्र्तप्र’ च्या जागी सुंपादकाुंनी ‘हर्तक्र्त’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती समाधानकारक

वाटर्त नाही. हर्तक्र्त म्हणजे कडू , र्ती िव दही, काुंजी वगैरे द्रवपदाथांर्त असण्यािा सुंभव कमी. ‘न्र्तप्र’
गाळणेि अहधक िाुंगले . ‘िुक्र’ म्हणजे आुंबट. ‘िुक्राहदभेदादहध-’ हा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ सुंपादकाुंनी

र्तसाि ठे वला आहे . पण ‘-भेदुं’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक आहे हे उघड आहे . ‘गोधूमदल’ हा एक पदाथव
असावा असे वाटर्ते . गव्हािे भाग म्हणजे गव्हािा रवा असा अथव असण्यािी शक्यर्ता आहे . दल म्हणजे डाळ
असा अथव प्रहसद्ध नाही. हिि व हळद या मसालयाच्या पदाथांसमवेर्त गव्हािा ‘ओषहध’ मध्ये हनदे श व्हावा हे

जरा िमत्काहरकि. ‘र्तत्प्रधाना बहु र्तरा रसनयोग्याः हक्रयन्र्ते ’ – र्तत् म्हणजे षाडव. नाट्यशास्त्रार्तील

‘षाडवादयः’ यािी व्याख्या ‘र्तत्प्रधाना बहु र्तराः’ ह्या शब्दाुंर्त केली आहे आहण ‘रसा. हनववत्यवन्र्ते’ यािी
व्याख्या ‘रसनयोग्याः हक्रयन्र्ते ’ अशी केली आहे . ‘उपगर्ताः’ ह्यािा अथव ‘प्रत्यक्षकलपर्ताुं गर्ताः’ असा लावला

आहे . ‘लोकापेक्षया’ म्हणजे सामान्य व्यवहाराच्या मानानेः यािा अन्वय अगोदरच्या ‘प्रत्यक्षकलपर्ताुं’ शी
लावर्ता येईल हकवा ‘स्थाहयनः’ शी लावर्ता येईल. ‘स्थाहयनः’ शी अन्वय अहभप्रेर्त असावा असे वाटर्ते . ‘-

र्तैकजीहवर्तुं’ सुंपादकाुंनी ‘-जीवनुं’ हकवा ‘-जीहवनुं’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . हर्तिी मुळीि आवश्यकर्ता
नाही.

‘र्तदीय’ म्हणजे त्या हवभावाुंच्या व अनु भावाुंच्या. ‘स्वात्महन इ॰’ या वाक्यार्त गुडाहद द्रव्याुंना

व्यहभिाहरभावाुंच्या जागी का मानावे त्यािे कारण साुंहगर्तले आहे . ‘र्तदु पजीवनेन’ ह्यार्तील र्तत् म्हणजे सुद्धा
हवभाव आहण अनु भाव. व्यञ्जन व ओषहध याुंच्यावर अवलुं बून असलयामुळे द्रव्याच्या स्वर्तःच्या हठकाणी
वैहित्र्य येर्ते आहण स्वर्तःिी िव व्यञ्जन व ओषधीर्त सुंक्राहमर्त केलयामुळे द्रव्य त्याुंच्यार्तही वैहित्र्य उत्पन्न

करर्ते . आहण वैहित्र्य उत्पन्न करणे हा व्यहभिाहरभावािा धमव आहे . मुळार्त ‘र्तदु पजीवनेन’ नुंर्तरही ‘ि’ आहे .
र्तो आवश्यक नसलयामुळे गाळला आहे . ‘र्तस्न्मश्रणसमयभावी’ – हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्तस्न्मश्रणासमयभावी’
असा पाठ आहे व सुंपादकाुंनी र्तो र्तसाि ठे वला आहे . पण असमय असे अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता नाही.

र्तसे असर्ते र्तर ‘र्तस्न्मश्रणसमये अनु त्पन्नः हकवा अनुत्पद्यमानः’ अशा र्तऱ्हे िे हवधान असर्ते . हशवाय त्यावेळी

जो उत्पन्न झाला नाही (असमयभावी) त्याला ‘व्यञ्जनजहनर्तः’ असे कसे म्हणर्ता येईल? आहण (र्तत् म्हणजे)
व्यञ्जन, ओषधी आहण द्रव्य ह्या हर्तघाुंिे हमश्रण होर्ते त्यावेळेस जो रस हनष्ट्पन्न होर्तो, त्यािा हनदे श येथे
अहभप्रेर्त असून र्तो स्थाहयभावासारखा आहे असे म्हटले आहे . पण स्थाहयभावासारखा असणाऱ्या ह्या हमहश्रर्त
रसाला लौहकक म्हटले आहे . कोणाही स्वैपाक्याने हे हमश्रण करून पाक केला की त्यार्त हा रस हनमाण

होर्तो व कोणीही त्यािी िव घेन शकर्तो, ज्याप्रमाणे रहर्त हा स्थाहयभाव कोणाच्याही अनु भवािा हवषय होन

शकर्तो. पण ही िव हकवा हा अनु भव लौहकक स्वरूपािा; अलौहकक रसास्वाद त्याहू न हभन्न. ‘अयुं र्तु’
म्हणजे अलौहकक असा षाडवाहद रस. त्यासाठी हमश्रणािी द्रव्ये र्तीि असली र्तरी स्वैपाक्यािी कुशलर्ता

आवश्यक आहे . वाटे ल र्तो स्वैपाकी र्तो रस उत्पन्न करू शकणार नाही. ‘र्तहद्वदाम्’ ह्या रसािा आस्वाद

र्तज्ज्ञि घेन शकर्तार्त. र्ते नान्नेनेत्यध्याहारः’ हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्ते नानेन इत्या॰’ असे आहे . ‘अन्नेन’ आवश्यक

आहे . नाट्यशास्त्राच्या पुढच्या पहरच्छे दार्त अन्न व स्थायी याुंिी समानर्ता अहभप्रेर्त आहे . ज्याअथी वर ‘एर्ते षाुं
सुंयोगात्’ असे म्हटले आहे , त्याअथी ‘अन्नेन’ हे र्तृर्तीयान्र्त रूपि अहभप्रेर्त असले पाहहजे, ‘अन्नस्य’ असे

षष्ट्ठ्यन्र्त रूप नाही. ‘दाष्टास्न्र्तकसूत्रे’ म्हणजे रससूत्रामध्ये. ‘स्थाहयग्रहणुं शलयकलपम्’ असे हवधान वर
रससूत्राच्या व्याख्येर्त ‘स्थायीि रस म्हणून ओळखला जार्तो’ ह्या शुंकुकाच्या मर्तािे हनराकरण करर्ताना
केले आहे .
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या हठकाणी प्रश्न हविारर्तार्त, रस शब्दाच्या प्रयोगािे हनहमत्तकारण काय? साुंगर्तार्त – आस्वाद

घेण्यास योग्य असलयाकारणाने. रसािा कसा काय आस्वाद घेर्तला जार्तो? ज्याप्रमाणे नानाप्रकारच्या
व्यञ्जनाुंनी सुंस्कृर्त केले ले अन्न सेवन करणारे एकाग्र मनािे पुरुष रसाुंिा आस्वाद घेर्तार्त आहण हषव इत्यादी

प्राप्र्त करर्तार्त, त्याप्रमाणे हनरहनराळ्या भावाुंच्या अहभनयाने अहभव्यक्र्त झाले लया व वाक्, अङ्ग आहण सत्त्व
याुंनी युक्र्त असले लया स्थाहयभावाुंिा सहृदय प्रेक्षक आस्वाद घेर्तार्त आहण हषव इत्यादी प्राप्र्त करर्तार्त.
म्हणून नाट्यार्तील रस असे त्याुंना म्हटले आहे .

अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येर्त ‘इत्यहभव्याख्यार्ताः’ हे शब्द ‘र्तस्मान्नाट्यरसाः’ च्या अगोदरच्या

वाक्याच्या शेवटी अन्र्तभूर्त
व केले आहे र्त. पण मूळ नाट्यशास्त्रािा पाठ र्तसा असेलसे वाटर्त नाही.
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अिंोपसांह रिः तस् न्न ट्यरस िः ।
याप्रमाणे सूत्रािी व्याख्या केलयावर आर्ता व्याख्याहवषय असले लया (रस) शब्दािे परीक्षण

करण्याच्या हे र्तूने प्रश्न उपस्स्थर्त करर्तार्त ‘रस इहर्त कः’ इत्यादी शब्दाुंनी. हा शब्द मधुर इत्यादी (िव),
पारा, हवष, सार, जल, सुंस्कार, आग्रह, काढा, दे हधार्तूुंपैकी एक, व वृक्षािा हडक या अथीि प्रहसद्ध आहे ,
दु सऱ्या अथी नाही. र्ते व्हा शृङ्गार वगैरेंच्या बाबर्तीर्त वापरले लया रस ह्या शब्दािा अथव काय म्हणजे त्यािे ह्या

अथी हनयमन करण्यासाठी कोणर्ते प्रवृहत्तहनहमत्त साुंहगर्तले जार्ते – शब्दाने? अथवा र्तो वापरणारे व
समजणारे याुंच्यामुळे? अथव हा शब्द प्रवृहत्तहनहमत्त ह्या अथी वापरला आहे . ह्या प्रश्नािे उत्तर ‘आस्वाद्यत्वात्’
ह्या शब्दार्त हदले आहे . ज्या अथी प्रवृत्तीच्या हे र्तूहवषयी प्रश्न आहे त्याअथी उत्तर हे त्वथवपुंिमीहवभक्र्तीर्ति
हदले आहे . त्यावरून ह्या शब्दाच्या प्रवृत्तीिे हनहमत्त एक हक्रया आहे असे साुंहगर्तले आहे . ज्या टीकाकाराने

(‘रस इहर्त कः । पदाथव उच्यर्ते ’ असे) वाक्य र्तोडू न ‘रस हा कोणर्ता शब्द आहे ?’ असा प्रश्न समजून ‘(रस
हा) एक पदाथव असे म्हणर्तार्त’ हे त्यािे उत्तर मानले आहे , (त्याच्या ह्या व्याख्येवर आक्षेप असा की) ‘अनेन’
हा शब्द अध्याहृर्त धरलयावािून आहण हा शब्द प्रस्र्तुर्त पदाथािा वािक आहे ह्या र्तात्पयािी कलपना

केलयावािून हे उत्तर मुळीि सुसुंगर्त होणार नाही. आहण (नुंर्तर) प्रश्न असलयाहशवाय ‘आस्वाद्यत्वात्’ हे
जवळजवळ महत्त्वशून्य पद होईल. र्ते व्हा हे राहू द्या.

आर्ता प्रवृहत्तहनहमत्ताबद्दल प्रश्न हविारर्तार्त ‘कथमास्वाद्यर्ते ’ या शब्दाुंर्त. कारण आस्वादन म्हणजे

रसनेस्न्द्रयाने उत्पन्न होणारे ज्ञान हे प्रहसद्ध आहे असे या प्रश्नािे र्तात्पयव आहे . यािे उत्तर लाक्षहणक
हक्रयेच्या आधाराने ‘यथा नाना-’ इत्यादी शब्दाुंनी दे र्तार्त. यथा व र्तथा ह्या शब्दाुंनी सादृश्य हे येथे लक्षणेिे
कारण आहे असे दाखहवर्तार्त. त्या सुंबुंधार्त भोग्य, भोक्र्ता आहण फल याुंिे साम्य दाखहवर्तार्त. ज्याप्रमाणे

व्यञ्जनाुंनी सुंस्कृर्त केले लया अन्नार्त आस्वाद्यर्ता असर्ते आहण एकाग्र हित्ताने भोजन करणाऱ्या मनु ष्ट्यार्त
आस्वादहयर्तृत्व असर्ते – कारण दु सरीकडे हित्त असले लया मनु ष्ट्याला भोजन करीर्त असर्ताही आस्वादािी

भावना नसर्ते – आहण आनुंद, सुंर्तुष्टी, जीवनािी पुष्टी, बळ, व आरोग्य ही आस्वादािी फले असर्तार्त,
त्याप्रमाणे अहभनयाने व्यक्र्त झाले लया, स्थायी शब्दाने हनर्मदष्ट झाले लया, अहिन्त्य अशा रसार्त आस्वाद्यर्ता,

एकाग्र हित्ताने र्तन्मय झाले लया प्रेक्षकार्त आस्वादहयर्तृत्व, आहण हषवप्रधान धमादींिे ज्ञान, हवदग्धर्ता वगैरे
आस्वादािे फल होय – अशा प्रकारे कमव, कर्ता व फल याुंच्याुंर्तील सादृश्यामुळे हवभावादींच्या योगाने

उत्पन्न होणारी जी हवहशष्ट प्रकारिी प्रर्तीर्ती हर्तला रसनाहक्रया असे नाव हदले आहे हे र्तात्पयव. जेव्हा

एकाग्रहित्त पुरुष भोजन करीर्त असर्ता हषव वगैरे पावर्तार्त र्ते व्हा र्ते ‘रसाुंिा आस्वाद घेर्त आहे र्त’ या शब्दाुंनी

अहभर्तः म्हणजे सववत्र, हवशेषेण म्हणजे इर्तर भोजन करणाऱ्याुंहून अगदी हनराळे असे, आ म्हणजे सवव
बाजूुंनी, ख्यार्ताः म्हणजे प्रहसद्ध होर्तार्त. जसे हे र्तसेि प्रेक्षक सुद्धा. र्ते सुद्धा ‘स्थायींिा आस्वाद घेर्तार्त’ ह्या
शब्दाुंर्त आहभमुख्येन म्हणजे सादृश्यामुळे व्याख्यार्ताः म्हणजे आमच्याकडू न सुंबोहधले जार्तार्त. शेवटी
उपसुंहार करर्तार्त ‘म्हणून नाट्य म्हणजे रस.’

‘लक्षणपदम्’ म्हणजे ज्या रसािी व्याख्या हदली आहे त्यािा वािक ‘रस’ हा शब्द. ‘हवषे’ – मुळार्त

‘हवषये’ असे आहे त्यािी ही दु रुस्र्ती केली आहे . रस शब्दािा हवषय असा अथव नाही, पण हवष असा आहे .

रसद म्हणजे हवष दे णारा गूढपुरुष राजनीहर्तशास्त्रास पहरहिर्त आहे . ‘जले सुंस्कारे’ – मूळार्त ‘जलसुंस्कारे ’
असा समास आहे . पण जल हा स्वर्तुंत्रपणे रसािा अथव प्रहसद्ध आहे . अहभहनवेश म्हणजे आग्रह; भस्क्र्त, रुहि

असेही त्यािे अथव सुंभाव्य आहे र्त. ‘दे हधार्तौ’ – ‘रसासृङ्माुंसमे दोस्स्थमज्जाशु क्राहण धार्तवः’ ह्यार्त

हनर्मदहष्टले लया दे हार्तील सार्त धार्तूुंपक
ै ी रस एक आहे . ‘हनयास’ वृक्षािा िीक हकवा हडक. ‘पदस्य कोऽथवः’
ही नाट्यशास्त्रार्तील ‘कः पदाथवः’ ह्या शब्दाुंिी केले ली फोड आहे . त्या शब्दाुंिा ‘रस म्हणजे काय पदाथव
आहे ’ असा अथव करणे शक्य आहे . पण पुढील ‘आस्वाद्यत्वात्’ िी अहधक िाुंगली सुंगर्ती लावण्याच्या
उद्देशाने अहभनवगुप्र्ताने अथवशब्दािी हनराळी व्याख्या केली आहे . अथव म्हणजे प्रवृहत्तहनहमत्त म्हणजे अमुक

शब्द अमुक अथी वापरला जाण्यािे हनहमत्त अथवा हे र्तू. ‘स्वाहमधेयहनयमाय’ म्हणजे ज्या अथार्त र्तो शब्द

वापरला आहे त्याच्याशी त्यािा सुंबुंध प्रस्थाहपर्त करण्यासाठी. ‘शब्दे न’ म्हणजे रस हा शब्दि शृङ्गाराहद
अथाने वापरण्यािे कारण (प्रवृहत्तहनहमत्त) आहे काय? यािा अथव रस शब्दािा शृङ्गाराहद अथव आहे काय

एवढाि आहे . ‘र्तत्प्रयोक्र्तृप्रहर्तपत्तृहभः’ म्हणजे रस शब्दािा कोशार्त र्तसा अथव नसर्ताही एक प्रकारच्या
परस्परमान्य सुंकेर्ताने बोलणारे व ऐकणारे दोघाुंनाही रसशब्दाने शृङ्गारादीिा बोध होनन र्ते प्रवृहत्तहनहमत्त
होर्तार्त का?

‘हक्रया’

येथे

आस्वादनहक्रया.

रसशब्दार्त

आस्वादनहक्रया

आहे

आहण

शृङ्गारादीमध्येही

आस्वादनहक्रया आहे हे रस शब्द शृङ्गाराहद अथाने वापरण्यािे प्रवृहत्तहनहमत्त आहे . ‘यस्र्तु भङ्क्त्वा व्यािष्टे’

– हा टीकाकार कोण हे साुंगणे शक्य नाही. ‘अनेन इत्यध्याहारुं हवना’ – प्रश्न मानला आहे . ‘रसः इहर्त

कोऽयुं शब्दः’ असा. उत्तरार्त फक्र्त ‘पदाथव उच्यर्ते’ एवढे ि आहे . पण र्ते अपूणव वाक्य आहे . ‘अनेन (शब्दे न)
पदाथव उच्यर्ते’ अशी पूर्ती केली र्तरि अथवबोध होर्तो. म्हणजे ‘अनेन’ हे पद अध्याहृर्त धरणे आवश्यक आहे.
‘र्तात्पयवकलपनुं हवना’ – रस हा शब्द प्रस्र्तुर्त शृङ्गाराहद पदाथािा वािक आहे असा र्तात्पयाथव काढणेही

आवश्यक ठरर्ते . त्याहशवाय नु सत्या ‘पदाथव उच्यर्ते’ ने नीट बोध होर्त नाही. मुळार्त ‘र्तात्पयाथवकलपनुं’ च्या
अगोदर ‘न’ शब्द आहे . र्तो िूक असून त्याऐवजी ‘ि’ शब्दािी आवश्यकर्ता आहे . र्तशी दु रुस्र्ती केली आहे .

‘प्रश्नमन्र्तरे ण’ – प्रश्नािे उत्तर अगोदरि हदले गेले आहे असे मानलयामुळे ‘आस्वाद्यत्वात्’ हे उत्तर कोणत्या
प्रश्नािे हे साुंगर्ता येणार नाही. व हा शब्द र्तसाि अधाुंत्री राहू न त्यािे महत्त्व नाहीसे होईल. ‘अलप’ म्हणजे
महत्त्वशून्य.

‘उपिहरर्तहक्रयाश्रयेण’ – आस्वादनहक्रया हकवा रसनाहक्रया वाच्याथाने फक्र्त भोजनालाि लागू

पडर्ते . स्थाहयभावाच्या प्रर्तीर्तीला र्ती उपिाराने म्हणजे लाक्षहणक अथाने लागू केली आहे . ‘सादृश्यमुपिारे

हनहमत्तम्’ सादृश्यावर आधारले ली लक्षणा गौणी लक्षणा म्हणून प्रहसद्ध आहे . ‘एकाग्रमनहस’ यार्त
नाट्यशास्त्रार्तील ‘सुमनसः’ शब्दािी व्याख्या आहे . ‘अन्यहित्तस्य...भावात्’ या अुंशार्त आस्वादासाठी मन

एकाग्र असण्याच्या आवश्यकर्ते िे कारण हदले आहे . मु ळार्तील ‘आप्याय’ पेक्षा सुंर्तोष या अथी ‘आप्यायन’
शब्द अहधक प्रहसद्ध आहे म्हणून र्तो पसुंर्त केला आहे . ‘जीवनपुहष्ट’ यार्त एकाि आस्वादफलािी कलपना

अहभप्रेर्त आहे , जीवन व पुहष्ट अशा दोन हभन्न फलाुंिी नाही. मुळार्त ‘अहभनयव्यहञ्जर्ते ऽहिन्त्या
स्थाहयशब्दव्यपदे श्ये रसे आस्वाद्यर्ता’ असे आहे . त्यार्तील अहिन्त्या हे आस्वाद्यर्तािे हवशेषण समजर्ता
येण्यासारखे आहे . पण पुढे ३३ व्या काहरकेवरील व्याख्येर्त अहिन्त्याः हे स्थाहयनः िे हवशेषण म्हणून वापरले

आहे . त्याच्या अनु रोधाने येथे अहिन्त्यस्थाहय – असे सुिहवर्ता येण्यासारखे आहे . र्तथाहप या हठकाणी
स्थाहय- ‘शब्दा’ िा हनदे श असून र्तो शब्द अहिन्त्य आहे असे समजर्ता येण्यासारखे नाही. येथे रसाला

प्राधान्य आहे . म्हणून ‘अहिन्त्ये’ असे ‘रसे’ िे हवशेषण समजणे अहधक िाुंगले . र्तशी दु रुस्र्ती करून भाषाुंर्तर

केले आहे . वास्र्तहवक या हठकाणी नाट्यशास्त्रार्त रसािा हनदे श नाही. र्तथाहप स्थाहयभावाने येथे रस अहभप्रेर्त

आहे असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘-व्यहञ्जर्ते ऽहप हिन्त्या’ अशी दु रुस्र्ती
करून र्ते थे वाक्य र्तोडले आहे . र्ते सववथा अग्राह्य आहे . ‘-व्यहञ्जर्ते’ हे ‘रसे’ िे हवशेषण आहे . या हठकाणी एक

गोष्ट लक्षार्त येर्ते. नाट्यशास्त्रार्तील ‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान्’ यािी काहीही व्याख्या अहभनवभारर्तीर्त नाही.
शब्दाशब्दावर व उपसगाउपसगावर टीपा दे ण्यािी अहभनवगुप्र्तािी नेहमीिी पद्धर्ती हविारार्त घेर्ता ह्या

महत्त्वाच्या शब्दािी केले ली सुंपूणव उपेक्षा आियवकारक वाटर्ते . हा शब्द अहभनवगुप्र्ताच्या वेळेस
नाट्यशास्त्रार्त नसून र्तो त्यार्त नुंर्तर प्रहक्षप्र्त झाला असावा हा र्तकव सुंभाव्य वाटर्तो. कारण येथे

अहभनयव्यहञ्जर्तान् असे म्हटले असर्ताना पुन्हा वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् असे म्हणण्यािी आवश्यकर्ता नाही. हा

शब्द पुढे सार्तव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी भावाुंिी व्याख्या करर्ताना ‘काव्याथान्’ िे हवशेषण म्हणून वापरला
आहे – ‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् काव्याथान् भावयन्र्तीहर्त भावाः ।’ त्या हठकाणी अहभनवगुप्र्ताने काव्याथव म्हणजे

रस असा अथव हनष्ट्पन्न करून वाक्, अङ्ग आहण सत्त्व म्हणजे वाहिक, आहङ्गक व साहत्त्वक अहभनयाने
अहभव्यक्र्त होणाऱ्या स्वरूपािे (रस) अशी ह्या हवशेषणािी व्याख्या केली आहे . र्ते हवशेषण येथे (स्थाहय)

भावाला लावले जाईल ही शक्यर्ताही कमी हदसर्ते . ‘धमाहदव्युत्पहत्तम्’ म्हणजे धमव, अथव आहण काम
याहवषयीिे ज्ञान. ‘यत्तु’ असा हस्र्तहलहखर्तािा पाठ डॉ. मुकजीनी हदला आहे त्यािी ‘येन’ मध्ये दु रुस्र्ती

करण्यािी आवश्यकर्ता नाही. ‘अनेन शब्दे न’ यािा अन्वय ‘प्रहसद्धाः’ शी लावावयािा आहे . ‘अहभर्तः सववत्र
इ॰’ – ही ‘अहभव्याख्यार्ताः’ ह्या शब्दािी फोड करून केले ली व्याख्या आहे . अहभनवगुप्र्ताने हा शब्द

‘हषादींिाहधगच्छस्न्र्त’ या नुंर्तर घेर्तला असून त्यािा सुंबुंध दृष्टान्र्त व दाष्टास्न्र्तक दोहोशी जोडला आहे .
दृष्टान्र्ताच्या सुंबध
ुं ार्त अहभ = अहभर्तः, हव = हवशेषेण, आ = समन्र्तात् आहण ख्यार्ताः = प्रहसद्धाः अशी
व्याख्या केली आहे , र्तर दाष्टास्न्र्तकाच्या सुंबुंधार्त अहभ = आहभमुख्येन (म्हणजे सादृश्येन) व व्याख्यार्ताः =

व्यवहृर्ताः अशी व्याख्या केली आहे . आहभमुख्य म्हणजे सादृश्य हा अथव एकदम पटण्यासारखा नाही. आहण
ह्या हक्रयापदािा हा हद्वहवध अथव मूळ नाट्यशास्त्रार्त अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव फारि कमी आहे . हकबहु ना

ह्या हक्रयापदािे अहभनवगुप्र्ताने हनधाहरले ले स्थानही नाट्यशास्त्रार्त मान्य होण्यासारखे नाही. शेवटच्या

‘नाट्यरसाः’ ला हवधेयािी आवश्यकर्ता आहे . आहण ‘अहभव्याख्यार्ताः’ हे ि त्यािे समपवक हवधे य आहे .
नाट्यशास्त्रार्त ‘स्थाहयभावाुंच्या आस्वादािी हक्रया भोजनार्तील रसाुंच्या आस्वादासमान आहे म्हणून त्याुंना
नाट्यरस म्हटले आहे ’ असा सरळ अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. ३३ व्या काहरकेर्त ‘र्तस्मान्नाट्यरसाः स्मृर्ताः’ म्हटले

आहे , र्तो यािाि अनु वाद आहे . अहभनवगुप्र्ताने लावले ले ‘नाट्यरसा’ यािे हभन्न हभन्न अथव त्या काहरकेवरील
टीकेर्त आहे र्त. पण र्ते प्रस्र्तुर्त हठकाणी गैरलागू वाटर्तार्त. स्थाहयभावाुंना रस म्हणर्तार्त असाि अथव या
हठकाणी हनष्ट्पन्न होर्तो.
अन् े त्

दशधदे

शोक दफलां , तथ त् े

शोक दी
त्त भ

िं सांग्रहिः, स च

त्तत्प रह रप्रसङ्ग च्चे त न्

क्तिः, स

जक

ां ह ह क
थ फलां

ह ं च धगच्छन्ती त पठव्न्त ।

ट्यां

ए ां ग्रन्थ ोज

ां स्पि

रस ै े त प रहृतां च त्
ृथ

ट्य

ां

ए िं स्थ

त्कै श्चदिं चो दतां दृि न्ते आत्

रस

न्तरसां

सश्च रस स्थ ी ते त तत्स थ

न्तस्

िः स्थ ी त

िं । उपच र बीजस् स दृश् स् िं प्र त पप द

तत्

दत् स्त

श्चे त िं ां प्रकृते त
।

पण दु सरे टीकाकार ‘आहद-’ शब्दाने शोक आदींिा अन्र्तभाव होर्तो, पण र्तो उहिर्त नाही, कारण

प्रेक्षकाुंना नाट्यािे फक्र्त हषव हे ि फल हमळर्ते , शोक वगैरे नाही; कारण र्तसे शोक वगैरे फल मानण्यास

काही हनहमत्त नाही व त्यािा पहरहार करण्यािा प्रसुंग येईुंल अशा प्रकारिी हविारसरणी मनार्त आणून ‘हषं
िाहधगच्छस्न्र्त’ असा पाठ स्वीकारर्तार्त.

अशा रीर्तीने ग्रुंथािी योजना स्पष्ट असर्ता काही टीकाकाराुंनी जो युस्क्र्तवाद केला आहे की

‘दृष्टान्र्तामध्ये आत्मा रसना व मन असे र्तीन आहे र्त र्तर प्रस्र्तुर्तार्त फक्र्त रसनाि आहे ’ आहण या हवसुंवादािे
जे हनराकरण केले आहे की ‘आत्माि दु सऱ्या हठकाणी गेला की मनािी जागा घेर्तो आहण मन रसनेिी जागा
घेर्ते,’ – र्ते सवव केवळ व्यथव नाटक आहे . येथे उपिारािे कारण जे सादृश्य त्यािे प्रहर्तपादन अहभप्रेर्त आहे
इर्तकेि. असो.

‘अन्ये’ व पुढील पहरच्छे दार्तील ‘कैहित्’ म्हणजे कोणर्ते टीकाकार र्ते साुंगर्ता येण्यासारखे नाही.

‘र्तथात्वे हनहमत्ताभावात्’ म्हणजे ‘आहद’ शब्दाने शोक वगैरेिा अन्र्तभाव होर्तो असे समजण्यास कोणर्ते ही

कारण नाही. ‘र्तत्पहरहारप्रसङ्गात्’ म्हणजे शोक हे नाट्यािे फल आहे असा अथव ‘आहद’ मुळे हनघाला र्तर
त्या अथािे हनराकरण करावे लागेल. शोक नाट्यािे फल हे कोणालाही मान्य होण्यासारखे नाही. या
हविारसरणीवर अहभनवगुप्र्तािी प्रहर्तहक्रया हदले ली नाही.

‘दृष्टान्र्ते ...त्रयम्’ – भुञ्जानाः मध्ये आत्मा, आस्वादयस्न्र्त मध्ये रसना आहण सुमनसः मध्ये मन असा

हर्तघाुंिा हनदे श आहे असे या टीकाकाराुंिे म्हणणे हदसर्ते . पण दाष्टास्न्र्तकार्तही ‘सुमनसः’ ने सूहिर्त मन
असर्ताना यार्त फक्र्त रसनाि असर्ते असे र्ते कसे म्हणू शकर्तार्त हे स्पष्ट नाही. कदाहिर्त त्याुंच्या पाठार्त
‘प्रेक्षकाः’ च्या अगोदरिा ‘सुमनसः’ शब्द नसावा. ‘भुञ्जानाः’ शी समान शब्द दाष्टास्न्र्तकार्त नाही एवढे मात्र
खरे . पहरहार करर्ताना आत्माि मन होर्तो आहण मनि रसना होर्ते असा युस्क्र्तवाद स्थाहयभावाच्या

आस्वादाच्या बाबर्तीर्त केले ला हदसर्तो. म्हणजे रसनेर्ति आत्मा व मन अन्र्तभूर्त
व आहे र्त असे या टीकाकाराुंिे
म्हणणे असावेसे वाटर्ते . हा सवव खटाटोप व्यथव आहे अशी जी टीका अहभनवगुप्र्ताने केली आहे र्ती बरोबर
आहे .

अिं

ांश् ौ श्लोकौ भ तिः ।
थ बहद्रव्

तैव् ञ्ज
थ ै बथह भ त
थ
।

आस् द व्न्त भञ्ज
भ

भ

भक्तां भक्त दो ज िः ॥ ३२ ॥

सांबद्ध न् स्थ

आस् द व्न्त

भ

स्ां तथ बध िः ।

स तस् न्न ट्यरस िः स् ृत िः ॥ ३३ ॥

याहवषयी पूवप
व रुंपरे ने आले ले दोन श्लोक आहे र्त—

ज्याप्रमाणे अनेक द्रव्याुंनी व अनेक व्यञ्जनाुंनी युक्र्त असले ले अन्न सेवन करणारे अन्नािी िव

असणारे लोक त्यािा आस्वाद घेर्तार्त त्याप्रमाणे भाव आहण अहभनय याुंच्याशी सुंबद्ध असले लया
स्थाहयभावाुंिा जाणर्ते लोक मनाने आस्वाद घेर्तार्त. म्हणून त्याुंना नाट्यरस असे म्हटले आहे .
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। इदां पृथन च ां
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याप्रमाणे (अध्यायाच्या प्रारुंभी) ‘रसाुंना रस का म्हणर्तार्त’ असा जो प्रश्न हविारला होर्ता त्यािे

उत्तर हदले आहे . ‘अत्र’ म्हणजे भाष्ट्यार्त. ‘आनु वश्ुं यौ’ म्हणजे अनु वश
ुं े भवौ म्हणजे गुरु-हशष्ट्य-परुंपरे ने

(आले ले व) प्रिहलर्त असले ले , श्लोक नावािे हवहशष्ट वृत्त, सूत्रािा अथव सुंक्षेपाने प्रकट करीर्त

असलयाकारणाने काहरकाशब्दाने सुंबोहधले जाणारे (असे श्लोक) आहे र्त. ‘यथा’ इत्यादी शब्दाुंर्त र्ते उद्धर्त
ृ
करर्तार्त. गोड वगैरे हभन्न प्रकाराुंमुळे अनेक द्रव्ये गूळ इत्यादी. पुष्ट्कळ (व्यञ्जनाुंनी) म्हणजे दही, काुंजी
इत्यादींनी. याने असे सूहिर्त करर्तार्त की हवभावाुंर्तील हभन्नर्ते मुळे रसाुंिे भेद उत्पन्न होर्तार्त. ‘भुञ्जाना
आस्वादयस्न्र्त’ या शब्दाुंनी असे दाखहवर्तार्त की भोजनरूपी जो रसनेिा व्यापार आहे त्यापेक्षा अहधक असा

जो मानस व्यापार र्तोि आस्वाद होय. यािा अथव असा–रसनेिा व्यापार म्हणजे आस्वाद नव्हे र्तर मानस
व्यापार म्हणजेि आस्वाद. आहण र्तो या बाबर्तीर्त पहरपूणव असर्तो. केवळ लोकाुंमध्ये र्तो (आस्वाद) रसनेच्या

व्यापारानुंर्तर उद्भूर्त होर्तो असे प्रहसद्ध आहे म्हणून येथे उपिारािा अवलुं ब केला आहे . शु द्ध अशा त्याच्या

स्वरूपािे ज्ञान करून दे ण्यािा स्वभाव असले ले भाव म्हणजे प्रस्र्तुर्त हठकाणी हवभाव आहण व्यहभिाहरभाव

होर्त. अहभनय म्हणजे अनु भावि. प्राधान्यामुळे त्याुंिा हा पृथक्पणे हनदे श केला आहे . त्याुंनी ‘सुंबद्ध’ म्हणजे
उत्कृष्ट रीर्तीने जोडले गेले आहे र्त अथार्त हृदयसुंवादाच्या क्रमाने र्तन्मय झाले लया प्रमात्याुंच्या भूहमकेशी

एकरूपत्व पावले आहे र्त असे जे अहिन्र्तनीय स्थाहयभाव त्याुंिा ‘आ’ म्हणजे सवव बाजूुंनी साधारणीभावामुळे

हवघ्नरहहर्त प्रर्तीर्तीच्या अधीन होनन इर्तर इस्न्द्रयाुंच्या हवघ्नािी शक्यर्ता नसले लया मनाने स्वाद घेर्तार्त,
(यािा अथव - ) स्व आहण पर या भेदाुंनी रहहर्त स्वादरूपी िमत्काराच्या अधीन झालयाकारणाने अजवनप्रभृहर्त
अनेक हवघ्ने असले लया लौहकक प्रर्तीर्तीहू न आहण हवषयास्वादरहहर्त असलयामुळे रूक्ष अशा योहगप्रत्यक्षाहू न
हवलक्षणस्वरूपािी, सुखदु ःखादी हवहवध वासनाुंच्या अनुवध
े ामुळे आले लया परम आह्लादकत्वाच्या स्वरूपािी

जी सुंहवद हर्तच्या िववणात्मक स्वरूपार्त आस्वाद घेर्तार्त. ‘बुधाः’ ह्या शब्दाने या हठकाणी लौहकक
प्रत्यक्षादींिा त्याुंनी अगोदर केले ला उपयोग दाखहवला आहे .

‘रसत्वुं केन वै र्ते षाम्’ असा प्रश्न या अध्यायाच्या दु सऱ्या श्लोकार्त हविारले ला होर्ता. त्यािे उत्तर

‘हवभावानु भाव-इ॰’ रससूत्रापासून ‘नाट्यरसा इत्यहभव्याख्यार्ताः’ येथपयंर्त नाट्यशास्त्रार्त हदले आहे .
‘अनु वश
ुं ः’ म्हणजे वुंशपरुंपरा, प्रस्र्तुर्त सुंबध
ुं ार्त गुरुहशष्ट्यपरुंपरा. ‘काहरकाशब्दवाच्यौ’ – श्लोकाला काहरका

असे का म्हणर्तार्त व हर्तिे स्वरूप काय यािे हववेिन वर अकराव्या श्लोकावरील टीकेर्त केले आहे . ‘स

िात्राहवकलोऽस्स्र्त’ – सः म्हणजे आस्वादः. अत्र म्हणजे भोजनाच्या प्रसुंगी. अहवकल म्हणजे अपूणव
नसले ला, पहरपूणव. ‘उपिार इह दर्मशर्तः’ यािा अथव असा की आस्वाद शब्द वाच्याथाने रसनाव्यापारालाि
लागू पडर्तो, मानसव्यापाराला र्तो लक्षणेने लावला आहे . दोहोर्तील सुंबध
ुं पौवापयवभाव असा मानले ला

असलयामुळे हहला शुद्धा लक्षणा म्हणर्ता येईल. ‘शु द्धर्तत्स्वरूपज्ञान-’ यार्तील ‘र्तत्’ म्हणजे स्थाहयभाव.
हवभाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्यामुळे स्थाहयभावािे ज्ञान होर्ते . ‘र्तैये’ – मुळार्तील ‘र्तैयैः च्या जागी आिायव
हवश्वेश्वर याुंनी केले ली ही दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . ‘सम्यग्बद्धाः’ ही ‘सुंबद्धाः’ िी फोड केली असून त्यािी
व्याख्या ‘हृदयसुंवाद-...-मुपसुंप्राप्र्ताः’ ह्या शब्दाुंर्त केली आहे . ‘प्रमार्तृ’ म्हणजे स्थाहयभावाुंिे ज्ञान ज्याुंना
होर्ते र्ते प्रेक्षक. त्याुंिी ‘भूहम’ म्हणजे हित्तवृत्ती असा अथव येथे समपवक वाटर्तो. हवभावादींनी प्रर्तीर्त झाले ले

स्थायी व प्रेक्षकाुंिी उद्बुद्ध झाले ली हित्तवृत्ती याुंर्त साधारणीभावामुळे अभेद उत्पन्न होर्तो. ‘स्थाहयनः’ नुंर्तर
‘र्तान्’ मुळार्त नाही. पण ‘आस्वादयस्न्र्त’ ह्या हक्रयापदाला हद्वर्तीयान्र्त कमव आवश्यक असलयामुळे ‘र्तान्’
घार्तला आहे . प्रारुंभीच्या ‘ये’ ने ‘र्तान्’ िी आवश्यकर्ता दृढ होर्ते हे उघड आहे . ‘आ’ उपसगािा ‘समन्र्तात्’
असा अनु वाद करून ‘साधारणीभावेन...मनसा...सुंभावनाशून्येन’ अशी त्यािी व्याख्या केली आहे .

‘स्वादयस्न्र्त’ िी व्याख्या ‘स्वपरहववेक...भुञ्जर्ते’ एवढ्या प्रदीघव अुंशार्त आहे . ‘हवलक्षणाकार-’ यार्तील
‘हवलक्षण’ िा अन्वय ‘लौहककप्रत्ययात्’ व ‘योहगप्रत्ययात्’ या शब्दाुंशी होर्तो आहण ‘हवलक्षणाकार’ हे

समासार्त नुंर्तर आले लया ‘सुंहवद’ िे हवशेषण आहे . ह्या शब्दािे दु सरे हवशेषण ‘सुखदु ःखा-...-र्ताहर्तशय’
यार्त आहे . प्रेक्षकाुंच्या रहर्त, शोक वगैरेंच्या वासना सुखदु ःखस्वरूप असर्तार्त; पण साधारणीभावामुळे त्या
आर्ता अहर्तशय हृद्य बनर्तार्त. ही हृद्यर्ता समान असली र्तरी वासनाुंच्या हभन्नर्ते मुळे हृद्यर्तेर्त हवहवधर्ता येर्ते असे

येथे सूहिर्त केले आहे . ‘-सुंहवच्चववणात्मना भुञ्जर्ते ’ हा ‘स्वादयस्न्र्त’ िा अनु वाद. ‘पूवोपयोगः इ॰’ म्हणजे
प्रेक्षकाुंना स्वर्तःच्या व इर्तराुंच्या बाबर्तीर्त रहर्तशोकादींिे ज्ञान कारण, कायव इत्यादींच्या द्वारा प्रत्यक्षादी
प्रमाणाुंनी अगोदर झाले ले असणे आवश्यक आहे ; ‘बुधाः’ शब्दाने असे जाणकार प्रेक्षक अहभप्रेर्त आहे र्त.
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‘र्तस्मात्’ इत्यादी शब्दाुंर्त यािा उपसुंहार करर्तार्त. समुदायरूप नाट्यापासून रस (अहभव्यक्र्त

होर्तार्त असे म्हटले आहे ). अथवा नाट्य हे ि रस. कारण रसाुंिा समुदाय म्हणजे नाट्य. आहण नाट्यार्ति

रस असर्तार्त. काव्यार्त सुद्धा जेव्हा र्ते नाट्यासारखे असर्ते र्ते व्हाि रस असर्तो. कारण काव्याथाच्या

हवषयासुंबध
ुं ी साक्षात्कारासमान सुंवद
े नािा उदय झाला म्हणजे रसािा उदय होर्तो असे आमच्या गुरुजींिे
मर्त आहे . काव्यकौर्तुक नावाच्या आपलया ग्रुंथार्त त्याुंनी म्हटले आहे —

‘प्रयोगाच्या स्स्थर्तीला न पोिले लया काव्यार्त आस्वादािा सुंभव नाही.’ र्तसेि–
‘वणवन, उत्कुंठा, भोग ह्याुंच्याहवषयीच्या प्रौढत्वयुक्र्त विनाुंनी उत्तम रीर्तीने उपस्स्थर्त केले ले

उद्यान, प्रेयसी, िन्द्र इत्यादी भाव प्रत्यक्ष असलयासारखे स्पष्ट होर्तार्त.’

दु सरे लोक मात्र असे म्हणर्तार्त की काव्यार्त सुद्धा गुण व अलुं कार याुंच्या साहर्तशय सौंदयामुळे

रसािा आस्वाद घेर्ता येर्तो. पण आमिे म्हणणे पुढीलप्रमाणे आहे . काव्य म्हणजे मुख्यत्वेकरून

दशरूपकाच्याि स्वरूपािे होय. कारण त्यार्ति उहिर्त अशा भाषा, वृत्ती, काकु, नेपर्थय इत्यादींनी रसवत्ता
पूणव होर्ते . सगवबन्ध वगैरे काव्यामध्ये नाहयकेच्या सुद्धा उक्र्ती सुंस्कृर्तार्त असर्तार्त इत्यादी पुष्ट्कळ अनुहिर्त

प्रकार केवळ कवी शस्क्र्तहीन असलयाकारणाने वर्मणले जार्तार्त. ‘आहे र्ते वढ्यार्ति आहृादकत्व येर्ते’ या
न्यायाने अनुहिर्तर्ता भासर्त नाही इर्तकेि. त्यािमुळे (वामनाने) म्हटले आहे की ग्रुंथाुंमध्ये दशरूपक श्रेष्ठ.

सस्न्ध वगैरेंिी योजना असे त्यािे हवभाग असलयाहशवाय सगवबुंधापासून स्फुट श्लोकापयंर्तिे काव्यप्रकार

(सुंभाव्य) नसर्तार्त. र्तथाहप दशरूपकार्त जो प्रकार असर्तो र्तेि (खरोखर) नाट्य. पुढे म्हटले ि आहे की

‘वाक् ही नाट्यािी र्तनू’. श्रोत्याुंच्या हृदयसुंवादार्तील कमीअहधकपणामुळे त्या नाट्याने त्याुंना होणाऱ्या
आहृादािे स्फुरण स्फुटत्व-अस्फुटत्वाने खूप हनरहनराळ्या प्रकारिे होर्ते . त्या बाबर्तीर्त स्वभावर्तःि ज्याुंिे

हृदय स्वच्छ आरशासारखे असर्ते त्याुंिेि मन क्रोध, मोह, अहभलाषा या सुंसारार्तील सामान्य हवकाराुंनी

पराधीन झाले ले नसर्ते . र्ते ज्यावेळेस र्तसे दशरूपक ऐकर्तार्त त्यावेळेस त्याुंच्या बाबर्तीर्त असाधारण
रसनात्मक आस्वादाने ग्रहण करर्ता येण्यासारखा नाट्यस्वरूप रससमुदाय स्पष्टि असर्तो. परुंर्तु जे प्रेक्षक
यासारखे नसर्तार्त त्याुंना प्रत्यक्षसदृश र्तशा प्रकारच्या आस्वादािा लाभ व्हावा म्हणून नट वगैरेंच्या प्रहक्रयेिी

योजना व त्याुंच्या स्वर्तःच्या हठकाणच्या क्रोध, शोक वगैरे हृदयार्तील कठीण ग्रुंथी र्तोडण्यासाठी गीर्त

वगैरेंच्या प्रहक्रयेिी योजना मुनीने केली आहे , कारण शास्त्र सवांच्या उपयोगी पडण्यासारखे असर्ते असा

हनयम आहे . म्हणून नाट्यार्ति रस असर्तार्त, सामान्य व्यवहारार्त नाही असा एकुंदर अथव आहे . आहण काव्य
हे नाट्यि आहे .

काहरकेर्तील ‘नाट्यरसाः’ यािी व्याख्या हनरहनराळ्या प्रकाराुंनी केली आहे . ‘समुदायरूपात्’ यार्त

समुदाय म्हणजे नट, त्याुंिा वेष, अहभनय वगैरे आहण त्याुंनी प्रर्तीर्त होणारे हवभावादी या सवांिा समुदाय

असे समजर्ता येईल. ‘नाट्य एव ि रसाः’ मुळार्त या वाक्याच्या प्रारुंभी ‘न’ शब्द आहे असे हदसर्ते . पण र्तो

िुकीिा वाटर्तो. नाट्यार्ति रस आहे असे ठाम हवधान ‘नाट्यरसाः’ याच्या व्याख्येच्या हनहमत्ताने केले आहे .

त्यार्त नकारािा समावेश अस्थानी आहे . आहण नाट्यार्ति रस आहे र्त असे म्हणण्यािा उद्देश र्ते ‘लोके’
म्हणजे सामान्य व्यवहारार्त नसर्तार्त या गोष्टीवर भर दे ण्यािा आहे . या पहरच्छे दार्त शेवटी ही गोष्ट स्पष्ट

केली आहे . ‘उपाध्यायाः’ म्हणजे भट्ट र्तोर्त. नाट्यायमान काव्य म्हणजे काय र्ते भट्ट र्तोर्ताच्या शब्दार्त
साुंहगर्तले आहे . जेव्हा काव्याच्या हवषयासुंबध
ुं ी प्रत्यक्षवत् सुंवद
े न उत्पन्न होर्ते र्ते व्हा काव्य नाट्यासारखे

होनन त्यार्त रसािा उदय होर्तो. ‘काव्यकौर्तुक’ हे भट्ट र्तोर्ताच्या ग्रुंथािे नाव. त्यावर अहभनवगुप्र्ताने हववरण

नावािी टीका हलहहली होर्ती. र्ती दोन्हीही सध्या उपलब्ध नाहीर्त. ‘उत्कहलका’ म्हणजे उत्कुंठा.
‘प्रौढोक्त्या’ म्हणजे कवीच्या व्युत्पन्नर्ते िी साक्ष दे णाऱ्या विनाुंनी. भवभूर्तीने ‘यत्प्रौढत्वमुदारर्ता ि विसाम्
(मा. मा. १·७)’ यार्त र्तसाि हनदे श केला आहे . ‘गुणालुं कारसौन्दयाहर्तशयकृर्तुं रसिववणम्’ म्हणजे ह्या
लोकाुंिे म्हणणे असे की रसास्वादासाठी काव्य नाट्यासारखे प्रयोगक्षम व साक्षात्कारस्वरूप सुंवद
े न उत्पन्न
करणारे असले ि पाहहजे असे नाही. त्यार्त काव्यगुण व अलुं काराुंिे सौंदयव असले की पुरे. ‘सगवबन्ध’ हे

महाकाव्यािे लक्षण आहे . र्ते अथपासून इहर्तपयंर्त एकाि सुंस्कृर्त भाषेर्त असर्ते . त्यार्त नाहयकेच्या र्तोंडी
भाषणे असली र्तर र्ती सुंस्कृर्तार्ति असणार. त्याला अहभनवगुप्र्ताने अनुहिर्त म्हटले आहे . यािे कारण र्ते

वास्र्तवाला धरून नाही हे असण्यािा सुंभव आहे . र्ते नाट्यसुंकेर्ताुंशी हवसुंगर्त आहे असेही कारण अहभप्रेर्त

असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘शस्क्र्तरहहर्तत्वात्’ ही शक्र्ती नाटक रिर्ता ये ण्यािी. ‘र्तावर्तीव हृद्यम्’ म्हणजे

जेवढे असेल र्ते वढे ि गोड वाटर्ते . ‘न प्रहर्तभाहर्त’ हाि पाठ डॉ. मुकजीनी हदला आहे . पण सुंपादकाुंनी ‘न
प्रहर्तहाहर’ असा पाठ स्वीकारून दु सऱ्या आवृत्तीर्त ‘न प्रहर्तजहाहर्त’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण
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काव्यालुं कारसूत्रार्तील ही दोन सूत्रे वर उद्धर्त
ृ केली आहे र्त. ‘र्तदुं शसन्ध्याहदसुंघटनमुद्धत्ृ य’-र्तत् म्हणजे

दशरूपकस्वरूप नाट्य; त्यािे अुंश म्हणजे हवभाग, ज्याुंना सस्न्ध असे नाव आहे , मुखसुंहध, प्रहर्तमुखसुंहध
इत्यादी. त्या सस्न्ध वगैरेंिे सुंघटन म्हणजे सुंयोजन, योजना. र्ते सुंघटन सोडू न (उद्धत्ृ य) म्हणजे र्तशी
योजना नसले ले . ‘उद्धत्ृ य’ हा शब्द हवना या अथी वापरले ला हदसर्तो. या वाक्यािे एकुंदर र्तात्पयव असे की

प्रत्येक काव्यार्त –सगवबन्धापासून मुक्र्तकापयंर्तच्या–नाट्यािा कोणर्ता ना कोणर्ता र्तरी अुंश हवद्यमान
असर्तोि.

‘यद्वक्ष्यर्ते’ १४ व्या अध्यायार्तील २ ऱ्या श्लोकार्त. र्तो श्लोक असा–
च त् स्त कतथव् ो
अङ्ग ै पर्थ सत्त्

ट्यस् ै

त िः स् ृत ।

क् थथ व् ञ्ज व्न्त ह ॥ ( . श . १४·२).

येथे वाहिक अहभनयाला प्राधान्य हदले असून इर्तर अहभनयाुंना त्यािे साहाय्यक म्हटले आहे . असा वाहिक

अहभनय काव्यार्त शक्य नसर्तो. ‘र्तस्य’ म्हणजे नाट्यस्य, आहण त्यािा अन्वय ‘श्रोर्तृप्रीहर्तपहरस्फुरणम्’ शी

लावावयािा आहे . ह्या शब्दािा हा पाठ डॉ. मुकजीनी हदला आहे . सुंपादकाुंिा पाठ ‘श्रोर्तृप्रहर्तपत्तृस्फुरणम्’
असा आहे . पण र्तो ठीक वाटर्त नाही. ‘श्रोर्तृप्रहर्तपहत्तस्फुरणम्’ असा मूळ पाठ असण्यािा सुंभव आहे . पण
‘प्रीहर्त’ युक्र्त पाठि अहधक समपवक वाटर्तो. ‘र्तथाहवध-’ म्हणजे वर सुिहवलयाप्रमाणे उहिर्त भाषा, वृत्ती,
काकु, नेपर्थय वगैरे असले ले . ‘-समयेऽसाधारणरसनात्मकिववणाग्राह्यः’ यार्तील अवग्रह मुळार्त नाही. र्तो

घालणे आवश्यक आहे . िववणा म्हणजे आस्वाद हा साधारण हकवा लौहकक रसनाहक्रयेसारखा नाही, र्तो

असाधारण आहे हे अनेकवार साुंहगर्तले आहे . ‘सुंकट’ म्हणजे कठीण; हे ग्रुंथीिे हवशेषण. ‘काव्युं ि

नाट्यमे व’ म्हणजे हजर्तक्या अुंशार्त त्यार्त नाट्य असर्ते हर्तर्तक्या अुंशार्ति र्ते खऱ्या अथाने काव्य असर्ते .
म्हणून काव्यालाही नाट्य म्हणर्ता येईल.
अत ए

च

दे शक लप्र तृभेद

टे

रसिः । किं तर्चह ।

व्न्िंतो रस इ त के

प िं त् च् ते ।

ह प िंे

चिंपस्त द्य प च

ट्यस् ै थथभ ग भष्ट् न्दो

हृद सां दी’ इत् िं

तत्

शङ्क ।

स् ृ तशीलो

टे तर्चह क

द्य स् दिः, अ प त तदप किः । ते
क्ष्

थ

बोध् ते । उक्तां

ह

। आस् द ोप िः । अत ए

च

प्र खप िंे

।

टोप ोग इत् ल

सगथबन्ध द शधदभ ग भष्ट् न्दिः । एतच्च ‘ ोऽथो

िः ।

म्हणूनि रस नटामध्ये नसर्तो. र्तर मग र्तो कोठे असर्तो? हवस्मरणशील मनु ष्ट्याला समजावून

साुंहगर्तले पाहहजे. दे श, काल, प्रमार्ता याुंच्या भेदाुंनी हनयुंहत्रर्त न झाले ला र्तो रस असे साुंहगर्तले आहे , मग
ही शुंका कशी आली? मग नटाच्या हठकाणी काय असर्ते ? आस्वादािे साधन. म्हणूनि नटाला पात्र

म्हणर्तार्त. मद्यािा आस्वाद पात्रामध्ये नसर्तो, र्तर पात्राच्या साधनाने र्तो घेर्ता येर्तो. म्हणून प्रमुख साधन
म्हणून नटािा उपयोग होर्तो. र्ते व्हा हे आर्ता पुरे. हित्रकम, पुस्र्तकमव वगैरे सुद्धा नाट्याच्या अथात्मक

भागािा उद्रे क आहे , जसा सगवबन्ध वगैरे त्याच्या शब्दात्मक भागािा उद्रे क आहे . हे आम्ही ‘योऽथो
हृदयसुंवादी’ ह्या श्लोकाच्या व्याख्येर्त हवस्र्ताराने साुंगणार आहोर्त.

‘नटे रसः’ हे श्रीशङ्कुकािे मर्त होर्ते . ‘हवस्मृहर्तशीलो ननु बोध्यर्ते ’ – डॉ. मुकजीिा ‘ननु’ असा पाठ

आहे . सुंपादकाुंिा पाठ ‘न’ आहे . पण र्तो हर्तर्तकासा समपवक नाही. पुढील वाक्यार्त प्रत्यक्षपणे स्मरण करून

हदले ि आहे . ‘दे शकाल- इ॰’ – रस कोठलयाही दे शाशी, कालाशी अथवा व्यक्र्तीशी सुंबद्ध नसर्तो;
साधारणीभावामुळे र्तो या सवांच्या पलीकडे असर्तो. त्यामुळे नटाच्या हठकाणी रस नाही हे आपोआपि हसद्ध

होर्ते . ‘र्तदु पायकः’ म्हणजे ‘पात्रोपायकः’. ‘प्रमुखपात्रे’ –मुळार्तील पाठ ‘प्रमुखमात्रे’ असा आहे . पण त्याने

नीट अथवबोध होर्त नाही. आिायव हवश्वेश्वर याुंनी स्वीकारले लया ‘प्रमुखपात्रे’ यािा प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त अथव

लागण्यासारखा आहे . ‘हित्रपुस्र्ताहद’ हे आहायव अहभनयार्त मोडर्तार्त. ‘अथवभागाहभष्ट्यन्दः’ = अहभष्ट्यन्द
म्हणजे एखादी गोष्ट पूणव झालयावर (उदा॰ र्तळे र्तुडुुंब भरलयावर) जो अहधक अहर्तहरक्र्त भाग असर्तो र्तो.

प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा असा आशय हदसर्तो की वाहिक, आहङ्गक व साहत्त्वक या र्तीन
प्रकारच्या अहभनयाुंनीि रसािी पूणवपणे अहभव्यक्र्ती होर्ते . आहायव अहभनय केवळ शोभेसाठी अहधक

साुंहगर्तला आहे . ‘यथा सगवबन्धाहद शब्दभागाहभष्ट्यन्दः’ – सगवबन्ध म्हणजे काव्यािी सगांमध्ये बाुंधणी अथवा
रिना. काव्यार्त नाट्य असर्ते असे वर म्हटले आहे . र्ते नाट्य शब्दाुंर्त पूणवपणे हिहत्रर्त झाले ले असर्ते .
त्याहशवाय सगवबन्ध वगैरेिी रिना करून काव्याला अहधक शोभा आणली जार्ते असा या वाक्यािा अथव
अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘योऽथो इ॰’ हा श्लोक सार्तव्या अध्यायार्त आहे —
ोऽथो हृद सां दी तस् भ ो रसोद्भ िः ।
शरीरां व् प् ते ते शष्ट्कां क ष्ठ

व्न

॥ ( . श . ७·७)

‘हवर्तत्य वक्ष्यामः’ – सार्तव्या अध्यायार्तील बहु र्ताुंश भागावरील अहभनवभारर्ती उपलब्ध नसलयाने या
श्लोकािी व्याख्या कशी होर्ती हे साुंगर्ता येण्यासारखे नाही.

अन् े त् भ

दस ग्री

स् ृत इ त सांप्रद

ां ब हदृथ श्

ां

ट्यां

टक थरूप त् श े

ट्य द्रस इत् हिः ।

च्छे दां दशथ त ।

े त रत् द्य करणरूपां रस हिः अथ चोद व्न्त शोकिः कथां सखहे त र त प रहरव्न्त च अव्स्त
कोऽ प

ट्यगत

त ोती त
कक चदिं तत्त्

ां

शे

इ त, तिं चोद्यां त दसत् । शोको ह प्रती

िः, शिंदिःखे प्रह ादन् िं च
। अस् न् ते त सां ेद

े

ध् स्थत् त् । उत्तरां त भ
न्दघ

चिंत करणे र तशोक द स व् प रिः तदद्बोध े च भ

िः कक स् त्
ां

स्तस् भ

प्रत् ेतदथ िःखां
िंेणे त

स् द्यते । तिं क दिःख शङ्क । के लां तस् ै
दव् प रिः ।

दु सरे टीकाकार नाट्य म्हणजे नटािे कायव असणारी डोळ्याुंना दृग्गोिर होणारी अहभनय

इत्यादींिी सामग्री असा अथव लक्षार्त घेनन त्या नाट्यापासून रस (हनष्ट्पन्न होर्तार्त) असे म्हणर्तार्त.
(काहरकेर्तील) ‘स्मृर्ताः’ हा शब्द परुंपरे िी अहवस्च्छन्नर्ता दाखहवर्तो.

परुंर्तु जे टीकाकार रस रहर्त आदी भावाुंिे अनु करणरूप आहे असे म्हणर्तार्त आहण मग शोक कसा

सुखािे कारण होन शकेल असा आक्षेप घेनन त्यािे हनराकरण ‘नाट्यार्तील वस्र्तूुंच्या हठकाणी काही
वैहशष्ट्ट्ये असर्तार्त’ अशा प्रकारे करर्तार्त, त्याुंनी उपस्स्थर्त केले ला आक्षेपि खोटा आहे . शोकािी प्रर्तीर्ती
होर्त असर्ते र्ते व्हा र्तो (शोक) प्रर्तीर्ती करणाऱ्याच्या स्वर्तःच्या मनार्त दु ःख उत्पन्न करर्तो असा हनयम थोडाि
आहे ? शत्रूला दु ःख झाले र्तर खूप आनुंद होर्तो. आहण इर्तर प्रसुंगी ना दु ःख ना आनन्द अशी भावना असर्ते.

आहण जे हनराकरण केले आहे र्ते केवळ भावाुंच्या बाबर्तीर्त वस्र्तुस्वभावाच्या प्रहर्तपादनाने, म्हणजे त्यार्त
कोठले ही र्तत्त्व नाही. आमच्या मर्ते र्तर आनन्दघन अशा सुंवद
े नािाि आस्वाद घेर्तला जार्तो. र्ते थे दु ःखािी

शुंका कोठू न येणार? फक्र्त त्याच्यार्त वैहित्र्य आणण्यासाठी रहर्त, शोक इत्यादी वासनाुंिा व्यापार होर्तो
आहण र्ते (सुंवद
े न) उद्बुद्ध करण्यासाठी अहभनयादींिा व्यापार होर्तो.

‘अन्ये र्तु’ हे बहु र्तेक मागे हनर्मदष्ट केले ले साुंख्य टीकाकार असावेर्त. हवभावादींच्या सामग्रीने

सुखदु ःखरूप स्थायी उत्पन्न होर्तार्त या त्याुंच्या मर्तािा पूवी हनदे श केला आहे . या हठकाणी त्यासारखेि मर्त

हनर्मदष्ट आहे . ‘नटकमवरूपम्’ – ‘नटस्य कमव नाट्यम्’ ही व्युत्पत्ती अहभप्रेर्त आहे . म्हणून सुंपादकाुंनी
स्वीकारले ला ‘नटधमवः कमव रूपम्’ हा पाठ अग्राह्य वाटर्तो. ‘नटकमवरूपम्’ हा पाठ डॉ. मुकजींनी हदला आहे

आहण र्तोि समपवक आहे . ‘नाट्याद्रसाः’ म्हणजे नटाच्या व्यापारानेि रस उत्पन्न होर्तो असे या टीकाकाराुंिे
म्हणणे आहे . पण र्तो कसा उत्पन्न होर्तो व त्यािे स्वरूप काय या हवषयीच्या त्याुंच्या मर्तािे येथे स्पष्टीकरण
नाही. त्याुंच्या मर्तावर अहभनवगुप्र्ताने आपला अहभप्राय हदला नाही. र्ते त्याला मान्य नसावे.

‘रत्याद्यनु करणरूपुं रसम्’ हे श्रीशङ्कुकािे मर्त मागे माुंडले आहे . ‘भावानाुं वस्र्तुस्वभावमात्रेण’

नाट्यार्त काही वैहशष्ट्ट्य असर्ते असे जे शोक दु ःखहे र्तु नसण्यािे कारण हदले आहे त्यार्त काही र्तत्त्व हनदर्मशर्त
होर्त नाही. हवभावादींच्या हठकाणी काही वैहशष्ट्ट्य असर्ते असे म्हणणे केवळ त्याुंिे स्वरूप हनर्मदष्ट

करण्यासारखे आहे . त्याने शोक दु ःखकारक का नाही या प्रश्नािे समाधान कसे होणार? ‘र्तस्यैव’ – र्तस्य
म्हणजे सुंवद
े नस्य. ‘हित्रर्ता’ म्हणजे वैहित्र्य. ‘वासनाव्यापारः’ आस्वादार्त वैहित्र्य येर्ते र्ते साधारणीभूर्त

रहर्तशोकादींच्या वासनाुंच्या हवहित्रर्ते मुळे. ‘सुखदु ःखाहदहवहित्रवासनानु वध
े ोपनर्तहृद्यर्ताहर्तशयसुंहवच्चववणा’
असे वरि म्हटले आहे .

अिं ह – कक रसेभ् ो भ
परस्परसांबन्ध दे
भ

भ

भ

भ

ृथ त्तरुत हो भ ेभ् ो रस

त । उच् ते । के ां चन् तां

ृथ त्त र त । तन्न । कस् त् । दृश् ते ह भ ेभ् ो रस

भ

ृथ त्त थ त रसेभ् ो

ृथ त्त र त ।

या सुंबध
ुं ार्त असा प्रश्न हविारर्तार्त – रसाुंपासून भावाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते का भावाुंपासून रसाुंिी? र्ते

साुंगर्तो. हकत्येकाुंिे असे मर्त आहे की परस्परसुंबुंधापासून याुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते . र्ते बरोबर नाही. का? कारण
भावाुंपासून रसाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्त असले ली हदसून येर्ते, पण रसाुंपासून भावाुंिी हनष्ट्पत्ती हदसून येर्त नाही.
दे तदक्तां रसतत्त् ां तदे ोपशोध त प
रसेभ् ो भ
भ

िः स

जके

ते अिं ह इत्

थ करुण च्छोकिः, ततो

भ

द

चोद्य खे

द्यप चतिः स

पू ं भ िः, तत उपच े रसिः, ततोऽप् पच े भ िः, इत् े ां पििं ोत्थ

ष्ट्प द ती त

िती िः पिो

एतदप् सत् ।

हस

।

िः ।

ह लोके

रस ोप ो गत् े
भ

भ

दप्रस द द्रसिः

इतरे तर श्र
रस स् दां

टए र

ए

। इदां च सत् । ए ांभूतस्

णच

स् द तोऽ क े भ प्रती तिः प्र ोगे । लोके प्रकृती रसां

ट्य च ा भप्रेत शि स रे ण । अत ए

जकोऽ क ा कतृथ भ ग

दत्थ े तत् । कक रसेभ् ो भ

आहोशधदो भन्न
कथ

द

र कृतत् त् ।

श्रीशङ्ककस्त् ह । अ कतथ र रस

तस्

तथकगते भ् ो

जके करुणिः, इ त रस द्भ ो

द्रस इ त सांदेहिः । अत ए परस्पर प जन् क लभेदे े त तृती िः पििः ।

रसस् रूपस्

।

भ
भ

ै त । दू तश्च करण दिः ।

िः, उत

प थ िः, आहो अन् ोन् ज कत इ त िं िः प्रश् िः ।

दभ् स्त द्रस ष्ट्प त्तरुक्त । स ए
भ

द िः केच

दरूपत ां
थोक्तां

प्र तपद्यन्ते

प्र क्,

च तृती ोऽ प सांभ त ।

िती िः पिोऽभ् पगतिः पू थ

भ व्न्त, हे तक ा स्थ
तर्चह

रसप्रस द च्च

िंत् ल्लोके ते

रसप्रस द द्भ
भ

दरूपत्

भ
,

तर्चह

द िः

। एतच्च

। अथ त ए
।

अथोच् ते

परस्पर श्र त्

।

प्रकपपन्ते इत् िे पिः । अिं सद्ध न्त ह दृश् ते ही त । प्र द द िः प्रतीत िः सन्तो

दधते थोक्तां प्र क् । अतो

रसेभ् ो भ

िः ।

हे जे रसर्तत्त्व साुंहगर्तले आहे त्यािेि पहरशोधन करण्यासाठी शुंका उपस्स्थर्त करणाऱ्या ‘अत्राह’ इत्यादी

शब्दाुंनी सुरुवार्त करर्तार्त. नटाुंच्या हठकाणी असले लया रसाुंपासून प्रेक्षकाुंमध्ये भाव, उदाहरणाथव
करुणापासून शोक, नुंर्तर हवभावादींनी उपहिर्त होनन र्तो (शोक) प्रेक्षकाुंमध्ये करुण (रस), अशा रीर्तीने
रसापासून भाव आहण भावापासून रस, म्हणून सुंदेह उत्पन्न होर्तो. म्हणूनि कालभेदाने दोघाुंिी

एकमे कापासून उत्पत्ती असा हर्तसरा पयाय. अथवा नटाच्या हठकाणी हकवा रामाच्या हठकाणी प्रथम भाव,
नुंर्तर उपिय झालयावर रस, नुंर्तर अपिय झालयावर भाव अशा प्रकारे र्तीन पयाय उपस्स्थर्त होर्तार्त. पण हे
बरोबर नाही. अशा प्रकारच्या रसाच्या स्वरूपािे (मागे) खुंडन केले आहे .

श्रीशङ्कुकािे म्हणणे असे आहे – प्रयोगाच्या समयी अनु करण करणाऱ्या (नटा-) च्या हठकाणी

असले लया रसाुंिा आस्वाद घेणाऱ्या प्रेक्षकाला अनु करण केले जाणाऱ्या (रामा-) च्या हठकाणी असले लया
भावािी प्रर्तीर्ती होर्ते . सामान्य व्यवहारार्त प्रकृर्ती रस हनष्ट्पन्न करर्ते असा नाट्यािायांना अहभप्रेर्त असले लया

हशकवणीला अनु सरून दु सरा पयाय आहण यापासूनि हर्तसरा पयाय सुद्धा सुंभवर्तो. (पण) हे (म्हणणे)

सुद्धा बरोबर नाही. कारण प्रेक्षकाला अनुकायव आहण अनु कर्ता याुंच्यार्तील भेद माहीर्त नसर्तो. हशवाय
अनु करणवादार्तील दोष (मागे) दाखवून हदले आहे र्त.

म्हणून यार्तील खरा प्रकार पुढीलप्रमाणे आहे . रसाुंपासून भाव हनष्ट्पन्न होर्तार्त का याच्या उलट

प्रकार असर्तो का र्ते एकमे कापासून हनष्ट्पन्न होर्तार्त असे र्तीन प्रश्न होर्त. ‘आहो’ शब्द हभन्न पयाय दाखहवर्तो.
हवभावादींपासून रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते हे मागेि साुंहगर्तले आहे . हा दु सरा पक्ष अगोदरि स्वीकृर्त केले ला

आहे . पण हे कसे काय? सामान्य व्यवहारार्त हवभाव, अनु भाव वगैरे असे काही प्रकार नसर्तार्त, कारण
व्यवहारार्त र्ते फक्र्त कारण, कायव या स्वरूपार्ति असर्तार्त. आर्ता र्तेि रसनेला उपयोगी पडर्त असलयामुळे
हवभावादी रूप धारण करर्तार्त (असे समजले ) र्तर रसाच्या प्रसादामुळे भाव हवभावादी होर्तार्त (असे मानावे
लागेल). आहण जर मागे म्हटलयाप्रमाणे हवभावादींच्या प्रसादामुळे रस आहण रसाच्या प्रसादामुळे

हवभावादींिे रूप असे म्हणालार्त र्तर अन्योन्याश्रयत्व हसद्ध होर्ते . आहण परस्पराुंवर आहश्रर्त असले लया

गोष्टींिी हसद्धी होर्त नाही असा आक्षेप आहे . यावर हसद्धान्र्तपक्ष ‘दृश्यर्ते हह’ इत्यादी शब्दाुंर्त माुंडर्तार्त. प्रमदा

आदी हवभाव प्रर्तीर्त झाले म्हणजे रसास्वाद उत्पन्न करर्तार्त, असे मागे साुंहगर्तले ि आहे . म्हणून रसाुंपासून
भाव हनष्ट्पन्न होर्तार्त असे नाही.

‘िोद्यमुखेन’ ज्याुंर्त प्रारुंभीि शुंका माुंडली आहे अशा. हे ‘अत्राह इत्याहदना’ िे हवशेषण.

नाट्यशास्त्रार्त माुंडले ली शुंका ‘रसाुंपासून भाव की भावाुंपासून रस’ एवढ्यापुरर्तीि आहे . र्तथाहप त्या शुंकेिे
हनराकरण करर्ताना त्याुंिी परस्पराुंपासून हनष्ट्पत्ती होर्ते या हर्तसऱ्या पयायािा हनदे श केला आहे . हा पयाय
अमान्य करून भरर्ताने येथे ‘भावाुंपासून रसाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते ,’ रसाुंपासून भावाुंिी नाही’ असे स्पष्ट म्हटले
आहे . भरर्ताने उपस्स्थर्त केले लया शुंकाुंिे स्वरूप प्रािीन टीकाकाराुंनी दोन वेगवेगळ्या रीर्तीने हवशद केले

होर्ते त्यािा उल्लेख करून अहभनवगुप्र्ताने त्या दोन्ही व्याख्या अग्राह्य ठरहवलया आहे र्त. ‘नर्तवकगर्ते भ्यः इ॰’
येथपासून ‘पक्षत्रयोत्थानम्’ पयंर्तिी व्याख्या उपिय-हसद्धान्र्तवादी भट्टलोल्लटािी हदसर्ते . त्यार्तही दोन हभन्न

पयाय सुिहवले आहे र्त. पहहला पयाय असा – नटाच्या हठकाणी रस (उदा॰ करुण), त्याच्यापासून
प्रेक्षकामध्ये भाव (शोक), हे ‘रसेभ्यो भावाः’ िे हनदशवन; त्यानुंर्तर प्रेक्षकार्तील (शोक) भावािी हवभावादींच्या

उपियामुळे (करुण) रसार्त पहरणर्ती होर्ते , हे ‘ भावेभ्यो रसाः’ िे हनदशवन; असे असलयामुळे भरर्ताने प्रथम
शुंका उपस्स्थर्त केली. आहण शुंकेच्या या स्पष्टीकरणार्त उभयर्ताुंिी परस्परापासून हनष्ट्पत्ती आपोआपि हसद्ध

होर्ते . फक्र्त अशी दोहोंिी हनष्ट्पत्ती एकाि वेळी होर्त नाही इर्तकेि. ‘कालभेदेन’ म्हणजे प्रथम रसापासून भाव
उत्पन्न होर्तो आहण नुंर्तर भावापासून रस. दु सरी पयायी व्याख्या अशी – नटाच्याि हकवा रामाच्याि
हठकाणी प्रथम (शोक) भाव, नुंर्तर उपिय झालयावर (करुण) रस, आहण नुंर्तर पुन्हा अपिय झालयावर
(शोक) भाव, याप्रमाणे प्रथम भावापासून रसािी हनष्ट्पत्ती आहण नुंर्तर रसापासून भावािी हनष्ट्पत्ती होर्ते . याही

बाबर्तीर्त कालभेदाने परस्परापासून हनष्ट्पत्ती होर्ते असा हर्तसरा पक्ष सुंभवर्तो. या दु सऱ्या व्याख्येर्त भाव व रस
नटाच्याि हठकाणी असर्तार्त हकवा काव्यार्तील मूळ पात्राच्याि हठकाणी असर्तार्त अशा र्तऱ्हे िे मर्त प्रकट

झाले आहे . अहभनवगुप्र्ताला अथार्ति भरर्ताच्या विनाुंिा लावले ला हा अथव मान्य नाही. कारण
उपियवादािे मागेि खुंडन झाले आहे . ‘एवुंभर्त
ू ’ म्हणजे उपियात्मक.

‘अनु कर्तवहर रसान् इ॰’ म्हणजे श्रीशङ्कुकाच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रथम नटाच्या हठकाणी रसािा प्रत्यय

येर्तो, त्यानुंर्तर काव्यार्तील मूळ पात्राच्या भावािी प्रर्तीर्ती होर्ते , त्यामुळे ‘रसेभ्यो भावाः’ हा पहहला पयाय

सुंभाव्य होर्तो. ‘लोके प्रकृर्ती रसुं हनष्ट्पादयहर्त’ शङ्कुकाने ‘भावेभ्यो रसाः’ या दु सऱ्या पयायाच्या समथवनपर
असे हे हवधान केले आहे . त्यार्त ‘प्रकृहर्तः’ हा शब्द ‘भावः’ या अथी वापरला आहे हे उघड आहे . पण ‘लोके’

असे म्हटले आहे त्यावरून असा हनष्ट्कषव सुंभाव्य आहे की शङ्कुकाच्या मर्ते नाट्यप्रयोगाच्या वेळी भावापासून

रस हनष्ट्पन्न होर्त नाही. हे जर बरोबर असेल र्तर शङ्कुकाने केले ली ही व्याख्या जरा िमत्काहरकि वाटर्ते.
हवशेषर्तः हा दु सरा पयाय (भावाुंपासून रसाुंिी हनष्ट्पत्ती) नाट्यािायाला (म्हणजे भरर्ताला) अहभप्रेर्त आहे

असे म्हटले आहे ; र्ते व्हा नाट्याशी सुंबद्ध नसले ला पयाय भरर्ताने हविारार्त घे र्तला असेल असे शङ्कुकाला
वाटावे हे हवहित्र आहे . अथार्त अहभनवगुप्र्ताला शङ्कुकािी सववि हविारसरणी अमान्य आहे .

‘इत्थमे र्तत्’ – भरर्ताच्या विनाुंिा अहभनवगुप्र्ताने लावले ला अथव आर्ता हदला आहे . त्यािा हा

उपन्यास. ‘हवभावाहदभ्यः रसहनष्ट्पहत्तरुक्र्ता’ – हा रससूत्रािा हनदे श आहे . म्हणजे भरर्ताच्या मर्ताप्रमाणे

‘भावेभ्यो रसाः’ हाि पयाय ग्राह्य मानला पाहहजे. ‘एर्तच्च कथम्’ – भरर्ताने स्वीकृर्त केले लया पयायावर

आर्ता आक्षेप घेनन त्याला उत्तर हदले आहे . ‘न हह लोके इ॰’ नाट्यामध्ये प्रमदा रर्तीिा हवभाव म्हणून

ओळखली जार्ते . पण सामान्य व्यवहारार्त हे नाव प्रिारार्त नाही. र्ती रर्तीिे कारण आहे असे म्हणर्तार्त. र्तसेि

कटाक्ष वगैरेंना अनु भाव म्हणर्त नाही र्तर कायव म्हणर्तार्त. ‘रसप्रसादाद भावा हवभावादयः’ म्हणजे रसाशी
सुंबद्ध झालयामुळे कारण आहण कायव हवभाव आहण अनु भाव या नावाुंनी ओळखले जार्तार्त. आक्षेपकाने
‘हनष्ट्पहत्त’ वर जोर न दे र्ता ‘प्रसाद’ म्हणजे अमुक कायासाठी उपयोग हकवा प्रयोजन यािा हनदे श केला आहे

र्तो अन्योन्याश्रयािा दोष उठू न हदसावा म्हणून. हा आक्षेप हर्तसऱ्या पयायाला घेर्तला नसून दु सऱ्या पयायाला

घेर्तला आहे हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे. या आक्षेपाला उत्तर पुढे ३७ व्या काहरकेवरील टीकेर्त हदले आहे .
‘हसद्धान्र्तमाह’ – भरर्ताला दु सरा पयायि मान्य होर्ता हे या हठकाणी स्पष्ट आहे .
भ व्न्त च िं श्लोक :—
भ

सांबद्ध न् भ

स् त्तस् द ी भ

व्न्त रस
ञे

न् ।

ट्य ोक्तृ भिः ॥ ३४ ॥

द्रव् ब
ै थह धै व् ञ्ज
थ ां भ व् ते थ ।
ए ां भ

भ

व्न्त रस

भ

भ ही ोऽव्स्त रसो

िःै सह ॥ ३५ ॥

भ ो रस र्चजतिः ।

परस्परकृत स द्धस्त ोर भ

े भ ेत् ॥ ३६ ॥

व् ञ्ज ौ धसां ोगो थ न्नां स् दत ां
ए ां भ

रस श्चै भ

व्न्त परस्पर ॥ ३७ ॥

थ बीज द्भ ेद् ृिो ृि त्पष्ट्पां फलां
तथ

ेत् ।

ूलां रस िः स े ते भ् ो [क

र्तेषु; घो

थ ।
र्तर्तो.]

भ

व्

व्स्थत िः ॥ ३८ ॥

यासुंबुंधार्त (पुढील प्रािीन) श्लोक आहे र्त—
ज्या अथी हवहवध अहभनयाुंशी सुंबद्ध असले लया ह्या रसाुंना भाहवर्त करर्तार्त त्या अथी नाट्यप्रयोग

करणाऱ्याुंनी ह्याुंना भाव म्हणून ओळखावे.

ज्याप्रमाणे हनरहनराळ्या प्रकारच्या अनेक द्रव्याुंनी व्यञ्जन भाहवर्त केले जार्ते त्याप्रमाणे अहभनयाुंच्या

साहाय्याने भाव रसाुंना भाहवर्त करर्तार्त.

भावाुंहशवाय रस असर्त नाही आहण भाव रसशून्य नसर्तो. अहभनयाच्या प्रसुंगी त्या उभयर्ताुंिी

परस्परापासून हसद्धी होन शकर्ते .

ज्याप्रमाणे व्यञ्जन आहण ओषधी याुंिा सुंयोग अन्नार्त गोडपणा आणर्तो त्याप्रमाणे भाव आहण रस

एकमे काुंना भाहवर्त करर्तार्त.

ज्याप्रमाणे बीजापासून वृक्ष होर्तो आहण वृक्षापासून फुले आहण फळे , त्याप्रमाणे सवव रस म्हणजे मूळ

होर्त आहण त्यापासून भाव उपस्स्थर्त होर्तार्त.
भ शधद थथप ालोच
भ

व्न्त सांभ

चैतदे ोपपन्न

व्न्त रस स्ां तस् द्भ

न् ेतद्भ शधदप्र ृ त्त

त श्लोके ह ।

ै रत् स्

त्तां

तत्प्रकृतां

कक चदक्त त् शङ्कक्

स द्धस्त ोर भ

क श्च िभ

े भ ेत् । अ भ

दव्

े स ि त्क रे सांपन्ने तदप ो गत

भ

ेत् तथ भ

व्न्त भ

रस श्च न् ोन् ां भ

न्क थव्न्त

न् ोन् श्र त् ां दो ो

भ

त

।

चे तरे तर श्र त्

थ

भेदे ।

पट पे ि

भ ो

दू ण त् थथिः ।

व्न्त । भ

रस न् भ

व्न्त

थ परस्पर न् ोन् ां
ष्ट्प द व्न्त । रस स्त

दव् पदे श् न्क थन्तीत् थथिः । एतदक्तां भ त । एकिंैकद

च श्र रूपे ण सत व् ञ्ज सखभोन त
क रण दी

न् ील त

दव् पदे श इत् तो

दृि न्त ह व् ञ्ज ौ धसां ोग इ त । व् ञ्ज ौ धसां ोगोऽन्नां च कतृथ

क थभूतां स् दत ां

थ व् ञ्ज

दसां ोगे न्नस् म्ल दरस त्त

ते , ए ां भ ै रस्
तन्त िः पटक रण

त

ते रसैश्च

भ

त व् पदे श् िः, तन्त् पे ि

ते अन्ने
दव् पदे श् त

पटिः क िःथ ,

, तथ प्रकृते ऽ प ।
द भ ेभ् ो रस स्तर्चह कथ क्तां । ‘

ए ोद्दे श्

।

ह र इ त भ िः । अथोत्तर ह – परस्परकृत

परस्परकृत स द्धिः स भ े द त सांभ व् ते । ए ांभूत तरे तर श्र णां

न् भ

ोज त ह

दरसोऽिं भप्रेतिः । बह धै र त व् ञ्ज स् ोपलिण

भ ही ोऽव्स्त रस इ त । अिं चोद्य दी स् श

रस र्चजत इ त । लोके ह

भ

प्रकृते

शे ण ।

ए ां व्स्थतपि पसांहर त

अिंै

िःै सम् नबद्ध न् हृद ां गत न्

िः ।
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भ
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थ
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ृि ूलत् े

पू ं त
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भ
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स
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ए

च तदे
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ूलां बीजस्थ ी िः क गतो रसिः । क र्चह

। तत ए ोक्तां ‘शृ ङ्ग री चेत्क िः’ इत् द्य न्द धथ च ेण । ततो ृिस्थ ी ां क व् ां

तिं पष्ट्पस्थ ी ोऽ भ
अिं च

जक ध

शीकृतस् पश्च दपोद्ध रबद्ध्

ञ

द टव् प रिः तिं फलस्थ ी िः स

जकरस स् दिः । ते रस

दो िध भध ां स्फोटतत्त् ां सत्क थ द एकत् दशथ

ां त प्रकृत प ो गश्रतल सांदशथ

र्थ प्र ससांश्र

त द्रिव्

श ितपू र्च ण इत् स्त ां त त् ।

े

श्व ।

त के चत् ।

अन् े त बीज द भ
व् चिते
स्

।

द्रस ृििः, ततोऽप् भ

तैिः प्रकृत रुद्धां

स ं

व् ख् त

कस सन्दर त् फल
। ए ां

भ िः प्रतीत्

ह भ स् ै ोप

प थ स

भज् त इ त
र्चतत्

क्तां

दत् स्त े तत् ।
ए ां िं ोऽ प पि िः कथां चदपगत अ भप्र

ै च् ेणे त त त्प थ ।

भाव शब्दाच्या अथािे पयालोिन करून (भावाुंपासून रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त) हाि पक्ष योग्य आहे हे

(पहहलया) श्लोकार्त साुंगर्तार्त. हवहवध प्रकारच्या अहभनयाुंनी उत्तम रीर्तीने दृढ झाले लया म्हणजे हृदयार्त
जानन हभडले लया रसाुंना ‘भावयस्न्र्त’ म्हणजे अस्स्र्तत्वार्त आणर्तार्त, म्हणून त्याुंना भाव अशी सुंज्ञा आहे .

यावर ‘हे र्तर भाव शब्दाच्या उपयोगािे कारण झाले , त्यार्त प्रस्र्तुर्त हवषयासुंबध
ुं ी काहीि म्हटले

नाही’ अशी शुंका काढू न प्रस्र्तुर्ताशी त्यािा सुंबध
ुं जोडण्यासाठी ‘नानाद्रव्यैः’ हा श्लोक हदला आहे . ‘व्यज्यर्ते

(अहभव्यक्र्त केले जार्ते ) इहर्त व्यञ्जनम्’ ह्या व्युत्पत्तीला अनु सरून येथे व्यञ्जन म्हणजे अनु पान वगैरे (पेय)

रस असा अथव अहभप्रेर्त आहे . ‘बहु हवधैः’ हा शब्द व्यञ्जनािे उपलक्षण आहे . हकवा ‘अहभनयैः’ शब्दािे र्तो शब्द
हवशेषण आहे असे समजावे.

याप्रमाणे ‘भावाुंहशवाय रस असर्त नाही’ या शब्दाुंर्त स्वीकृर्त पक्षािा उपसुंहार करर्तार्त. यावर आक्षेप

घेणारे ‘भाव रसशून्य नसर्तो’ असा आपला आशय व्यक्र्त करर्तार्त. व्यवहारार्त हवभाव आदींिा वापर काही
होर्त नाही असा त्याुंच्या म्हणण्यािा अथव. यावर उत्तर ‘अहभनयामध्ये त्या उभयर्ताुंिी परस्परापासून हसद्धी

होन शकर्ते’ या शब्दाुंर्त दे र्तार्त. ‘अहभनये’ म्हणजे (रसािा) साक्षात्कार होर्तो र्ते व्हा, त्याला उपयोगी होर्तार्त
म्हणून हवभावाहद नावे अशा प्रकारे जी एकमेकापासून हसद्धी र्ती ‘भवेंत्’ म्हणजे सुंभाव्य होर्ते . अशा प्रकारिा
अन्योन्याश्रयभाव दू षणास्पद नाही.

याि सुंबुंधार्त एक दृष्टान्र्त ‘व्यञ्जनौषहधसुंयोगः’ या शब्दाुंर्त दे र्तार्त. ‘व्यञ्जनौषहधसुंयोगः’ आहण ‘अन्नुं’

हे दोन्हीही (‘स्वादु र्ताुं नयेत्’ ह्या हक्रयापदािा) कर्ता; र्ते दोन्ही ज्याप्रमाणे (त्या हक्रयापदािे) कमव असले लया
‘परस्परम्’ म्हणजे एकमे काला गोडी आणर्तार्त त्याप्रमाणे भाव आहण रस एकमे काुंना भाहवर्त करर्तार्त. भाव

रसाुंना भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे हनष्ट्पन्न करर्तार्त. पण रस भावाुंना भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे भावत्व दे र्तार्त,
हवभावादी सुंज्ञाुंस पात्र करर्तार्त असा अथव. या म्हणण्यािा अथव असा : एके हठकाणी एका वेळेस एकि हक्रया

असेल र्तर अन्योन्याश्रयभाव दोष होईल, पण दोन हभन्न हक्रया असर्तील र्तर होणार नाही. ज्याप्रमाणे व्यञ्जन
आदींच्या सुंयोगाने अन्नामध्ये आुंबट वगैरे रस उत्पन्न केले जार्तार्त आहण आश्रयरूप झालयामुळे अन्न

व्यञ्जनार्त िवीने उपभोग्यर्ता हनमाण करर्ते , त्याप्रमाणे भावाुंनी रसास्वाद्यर्ता उत्पन्न केली जार्ते आहण रस
कारणादींना हवभावादी सुंज्ञा दे र्तार्त. ज्याप्रमाणे पटाच्या दृष्टीने र्तन्र्तू पटािे कारण म्हणून सुंबोहधले जार्तार्त

व र्तन्र्तूच्या दृष्टीने पट त्याुंिे कायव आहण हा इर्तरे र्तराश्रयभाव (दोष) नाही, त्यािप्रमाणे प्रस्र्तुर्त सुंबुंधार्त
(समजावे).

यावर ‘जर भावाुंपासून रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त र्तर रसाहशवाय कोणर्ताही पदाथव असू शकर्त नाही असे

कसे म्हटले आहे ? म्हणून त्याुंिाि प्रथम हनदे श केला पाहहजे होर्ता’ अशी शुंका घेनन ‘यथा’ इत्यादी
श्लोकार्त हनवारण करर्तार्त. बीज जसे वृक्षाच्या मूलस्थानी असर्ते र्तसे रस. कारण र्ते ि आनुंदपूववक
व्युत्पन्नर्ते िे मूळ होर्त म्हणून त्याुंिेि हववरण करणे योग्य आहे . आहण काव्याला अनु सरून होणारा जो

नटािा व्यापार त्यािे मूळ कवीच्या हठकाणी असले ले साधारणीभूर्त स्वरूपािे सुंवद
े न हे होय. आहण हे

सुंवद
े न म्हणजेि खरोखर (मूळिा) रस होय. त्या रसाच्या प्रर्तीर्तीच्या अधीन झाले लया प्रेक्षकाला नुंर्तर
हववेिक बुद्धीने हवभावादींिी प्रर्तीर्ती व्हावी असे नाट्यार्त प्रयोजन असर्ते . काव्यार्त आहण प्रेक्षकाच्या

अुंर्तःकरणार्त मात्र र्तेि मूळ म्हणजे बीजस्थानी असले ला कहवगर्त रस असर्तो. कारण कवी प्रेक्षकासमानि
असर्तो. म्हणूनि आनन्दवधवनािायांनी ‘कवी जर शृङ्गारी असेल’ इत्यादी म्हटले आहे . र्ते व्हा काव्य हे

वृक्षाच्या हठकाणी, अहभनय वगैरे नटािा व्यापार हा त्यावरील फुलाुंच्या हठकाणी आहण प्रेक्षक घेर्त असले ला
रसास्वाद हा फळाुंच्या हठकाणी (असे समजावे). म्हणून जग रसमयि आहे .

या सुंबुंधार्त हवज्ञानवाद, द्वै र्तदृष्टी, स्फोटर्तत्त्व, सत्कायववाद, अद्वै र्तदृष्टी वगैरे हविारार्त घ्यावेर्त असे

काही म्हणर्तार्त. पण प्रस्र्तुर्ताला उपयोगी नसले लया र्तुटपुज्
ुं या ज्ञानािे प्रदशवन करण्यािे व्यथव श्रम करण्यास
आम्ही कधी हशकलो नाही. असो.

परुंर्तु दु सरे टीकाकार बीजासारख्या भावापासून रसरूपी वृक्ष होर्तो, अहभनयरूप फुलाुंनी सुुंदर

झाले लया त्या झाडािेि भावरूपी फळ आनुंदाने आस्वाहदले जार्ते असा या श्लोकािा अथव लावर्तार्त. त्याुंनी
ही सवव प्रस्र्तुर्ताशी हवरुद्ध अशी व्याख्या केली आहे . या व्याख्येप्रमाणे भावि प्रारुंभी व शेवटी असर्तो असे
होईल. र्ते व्हा हे असू द्या.

(या सवव हववेिनािे) र्तात्पयव असे की हनरहनराळ्या अहभप्रायाुंच्या दृष्टीने हर्तन्ही पक्षाुंना कशी ना

कशी र्तरी मान्यर्ता हदली आहे .

‘सम्यग्बद्धान्’ ही सुंबद्धान् शब्दािी फोड असून ‘हृदयुं गर्तान्’ असा त्यािा अथव केला आहे . यार्त

‘हृदयुंगम झाले ले ’ ही कलपना अन्र्तभूर्त
व आहे . ‘भावयस्न्र्त’ हे भू धार्तूच्या प्रयोजकािे रूप आहे . त्यािा मूळ
अथव ‘अस्स्र्तत्वार्त आणणे’ असा आहे . आहण सुंदभानु सार ‘उत्पन्न करणे’, ‘कारणीभूर्त होणे, हनहमत्त होणे’
इत्यादी अथार्त र्तो वापरला आहे . भाव शब्दािी ही व्युत्पत्ती नाट्यशास्त्रार्त सार्तव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी हदली
आहे .

व्यञ्जन शब्दािा मागे दही, काुंजी वगैरे असा अथव केला होर्ता, त्याहू न काहीसा हभन्न असा अथव येथे

केला आहे . ज्यािी अहभव्यक्र्ती होर्ते र्ते व्यञ्जन ह्या व्युत्पत्तीच्या आधारावर व्यञ्जन म्हणजे अनु पान स्वरूपािा

रस (हकवा अनु पानाने उत्पन्न होणारा रस) असा अथव केला आहे . यािे कारण या श्लोकार्तील दृष्टान्र्तार्त

व्यञ्जन हे दाष्टास्न्र्तकार्तील रसाच्या स्थानी आहे , नेहमीप्रमाणे रसोत्पत्तीच्या कारणाुंपक
ै ी एक कारण नाही.

‘बहु हवधैहरहर्त व्यञ्जनस्योपलक्षणम्’ – उपलक्षण म्हणजे हनदशवक हिह्न. हवशेषणाहू न हे हभन्न असर्ते.
‘बहु हवधैः’ हा शब्द र्तृर्तीयेर्त असलयामुळे त्याला ‘व्यञ्जनम्’ ह्या प्रथमान्र्त शब्दािे हवशेषण मानर्ता येर्त नाही.
म्हणून त्याला त्यािे उपलक्षण म्हटले आहे . पण ही व्याख्या हवशेषशी समाधानकारक न वाटलयामुळे

अहभनवगुप्र्ताने दु सरा अन्वय सुिहवला आहे . बहु हवधैः हे ‘अहभनयैः’ िे हवशेषण समजावे. र्तसा अन्वय

सुंभाव्य आहे . पण खरी गोष्ट अशी हदसर्ते की मूलर्तः ‘बहु हवधैः’ हे ‘नानाद्रव्यैः’ िे हवशेषण आहे . श्लोक
रिणाऱ्याने नाना आहण बहु हवध याुंर्तील पुनरुक्र्ती उपेक्षणीय मानली असावी असे हदसर्ते .

‘अत्र िोद्यवादी इ॰’ या आक्षेपकाने घेर्तले ली शुंका वर गद्यावरील टीकेर्त हवस्र्ताराने माुंडली आहे .

अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या श्लोकाच्या दु सऱ्या िरणार्त या आक्षेपकािी शुंका हनर्मदष्ट झाली असून

त्या शुंकेिे हनरसन श्लोकाच्या उत्तराधार्त केले आहे . पण श्लोकािी ही अशी व्याख्या बरोबर वाटर्त नाही.
ह्या श्लोकार्त रस आहण भाव हे एकमे कावािून असू शकर्त नाहीर्त आहण एकमेकाच्या साहाय्यानेि र्ते

नाट्यार्त प्रभावी होर्तार्त असा सलग हविारि माुंडले ला हदसर्तो. ह्या श्लोकार्तील ही भूहमका (आहण

पुढच्याही श्लोकार्तील भूहमका) नाट्यशास्त्राच्या अगोदरच्या भूहमकेशी सववथा सुसुंगर्त नाही. र्ते थे

‘अहभहनवृवहत्त’ हा शब्द वापरला आहे आहण या श्लोकार्त ‘हसहद्धः’ व पुढील श्लोकार्त ‘भावयस्न्र्त’ असे हभन्न
शब्द वापरले आहे र्त हे खरे आहे . र्तथाहप गद्यार्तील र्ती हवधाने आहण या दोन श्लोकाुंर्तील हवधाने याुंिा मे ळ

घालणे कठीण आहे . म्हणूनि अहभनवगुप्र्ताला ह्या श्लोकािी अस्वाभाहवक व्याख्या करावी लागली आहे .

‘अहभनये’ ह्या शब्दािा अथव ‘साक्षात्कारे सुंपन्ने’ असा केला आहे . साक्षात्कार अथार्त रसािाि गृहीर्त धरला
पाहहजे. भाव रसाुंच्या हनष्ट्पत्तीला कारणीभूर्त होर्तार्त, पण रस भावाुंच्या हनष्ट्पत्तीला कारणीभूर्त होर्त नाहीर्त
र्तर भावाुंना हवभाव इत्यादी सुंज्ञा प्राप्र्त व्हाव्यार्त यािे केवळ हनहमत्त होर्तार्त. यार्त श्लोकाच्या स्वाभाहवक

अथािी ओढार्ताण झाली आहे हे उघड आहे . ‘सा भवेहदहर्त’ – सुंपादकाुंनी ‘सा भद्रुं भवेहदहर्त’ असा पाठ

हदला आहे . डॉ. मुकजीनी ‘भद्रुं ’ शब्द हदले ला नाही आहण र्तो मूळार्त असण्यािा सुंभव नाही. ‘-श्रयणुं न
दू षणम्’ ही दु रुस्र्ती केली आाहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘-श्रयजदू षणम्’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . हद्वर्तीय आवृत्तीच्या

सुंपादकाुंनी ‘-श्रयजुं न दू षणम्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘एवुंभर्त
ू म्’ शी समानाहधकरण असे ‘-श्रयणुं’
हे नाम अहधक समपवक आहे .

‘व्यञ्जनौषहध- इ॰’ ह्या श्लोकाच्या पूवाधािी व्याख्या करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने ‘परस्परम्’ हा

उत्तराधार्तील शब्द अव्याहृर्त धरून त्याला ‘स्वादु र्ताुं नयेत्’ या हवधेयािे कमव ठरहवले आहे आहण त्या

हक्रयापदािा ‘व्यञ्जनौषहधसुंयोगः’ आहण ‘अन्नम्’ असा दु हेरी कर्ता मानला आहे . या अन्वयार्त कृहत्रमर्ता आहे .

आहण पूवाधािा स्वाभाहवक अथव ‘व्यञ्जनौषहधसुंयोग अन्नाला स्वादु र्ता आणर्तो’ असा आहे यार्त शुंका नाही.
र्तथाहप उत्तराधार्तील हवधानाच्या अनु रोधाने पूवाधार्तील दृष्टान्र्तािा अथव अहभनवगुप्र्ताने केला र्तोि मान्य
करणे आवश्यक आहे . अन्यथा दृष्टान्र्त उपपन्न होणार नाही. ‘भावयस्न्र्त’ या हक्रयापदािे दोन हभन्न अथव केले

आहे र्त, एक ‘हनष्ट्पादयस्न्र्त’ आहण दु सरा ‘भावान् कुववस्न्र्त’ म्हणजे ‘हवभावाहदव्यपदे श्यान् कुववस्न्र्त’. ह्या
हक्रयापदािा हा हद्वहवध अथव श्लोक रिणाऱ्याला अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव फार कमी. ‘एकत्रैकदा

हक्रयायाम्’ म्हणजे एकाि जागी आहण एकाि वेळी र्तीि हक्रया होर्त असेल र्तर. ‘हक्रया’ शब्दाला सुद्धा ‘एक’
शब्द जोडणे आवश्यक आहे . ‘अम्लाहदरसवत्ता’ – दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी यािी ‘आह्लाहदरसवत्ता’
अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती इष्ट नाही. अन्नार्त हनरहनराळे रस उत्पन्न होर्तार्त या व्यावहाहरक गोष्टींिा

हनदे श अहभप्रेर्त आहे , रसास्वादािी अलौहककर्ता येथे हविारार्त घेर्तले ली नाही. ‘व्यञ्जनसुखभोग्यर्ता’ हा डॉ.
मुकजीिा पाठ आहे . सुंपादकाुंनी ‘-योग्यर्ता’ असा पाठ हदला आहे . पण र्तो समपवक नाही. अन्नाच्या

आश्रयाने व्यञ्जन सुखाने भोग घेण्यासारखे होर्ते , त्यािा सुखाने स्वाद घेर्ता येर्तो असा अथव अहभप्रेर्त आहे .

व्यञ्जन सुखाला योग्य होर्ते याला काही अथव नाही. ‘-सुखास्वादयोग्यर्ता’ असे र्तरी हनदान पाहहजे. ‘यथा
पटापेक्षया इ॰’ – इर्तरे र्तराश्रयरूप दोष उत्पन्न होर्त नाही हे दाखहवण्यासाठी हा दृष्टाुंर्त हदला आहे . ‘र्तन्र्तवः
पटस्य कारणम्’ आहण ‘पटः र्तन्र्तूनाुं कायवम्’ असे म्हटले र्तर अन्योन्याश्रयरूप दोष उत्पन्न होर्त नाही.

त्यािप्रमाणे ‘रसा भावान् हनववर्तवयस्न्र्त’ यािा अथव ‘भाव हवभाव म्हणून ओळखले जार्तार्त त्यािे कारण रस’
असा केला म्हणजे ‘भावा रसािैव परस्परुं भावयस्न्र्त’ यार्त अन्योन्याश्रयािा दोष उत्पन्न होर्त नाही असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . परुंर्तु हा दृष्टान्र्त समपवक आहे से वाटर्त नाही. ‘र्तन्र्तवः पटकारणम्’ आहण ‘पटः
कायवः’ या दोन हवधानाुंर्त अन्योन्याश्रयभाव आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. ‘र्तन्र्तवः पटि परस्परस्य
कारणम्’ असे हवधान केले र्तरि अन्योन्याश्रयभावािा प्रत्यय येईल. पण र्तसे हवधान कोणी करील असा
सुंभव हदसर्त नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की या श्लोकाुंर्तील हवधानाुंिा वर गद्यार्त ठामपणे माुंडले लया

मर्ताशी मे ळ घालर्ता येण्यासारखा नाही. गद्यार्त परस्परापासून उत्पहत्तहवषयक मर्तािा हनषेध केला आहे .
पण हे श्लोक त्या मर्तािे समथवन करणारे आहे र्त. असा सुंभव आहे की हे दोन श्लोक मूळ भरर्तकृर्त

नाट्यशास्त्रार्त नव्हर्ते; पण दु सऱ्या ग्रुंथार्तून (ज्यार्त परस्पर उत्पत्तीच्या मर्तािा पुरस्कार केला होर्ता) या

ग्रुंथार्त प्रहक्षप्र्त केले आहे र्त. त्याुंिी भरर्ताच्या मर्ताशी साुंगड घालर्ताना अहभनवगुप्र्ताला बरीि यार्तायार्त
करावी लागली आहे .

‘र्तन्मूला हह प्रीहर्तपूर्मवका व्युत्पहत्तः’ यार्त काव्यािे हद्वहवध प्रयोजन – आह्लाद आहण उपदे शस्वरूप

ज्ञान – हनर्मदष्ट आहे . मम्मटाने साुंहगर्तले ले ‘कान्र्तासुंहमर्तर्तयोपदे शयुजे’ प्रयोजन र्ते हे ि. हे प्रयोजन साध्य

होर्ते रसामुळे. म्हणून रसाला प्रीहर्तपूववक व्युत्पत्तीिे मूळ म्हटले आहे . ‘कहवगर्त-...परमाथवर्तो रसः’ –

श्लोकार्त रसाला मूळ म्हटले आहे त्यािी उपपत्ती लावण्यासाठी अहभनवगुप्र्ताने हा युस्क्र्तवाद केला आहे .
त्यािे म्हणणे असे की रस हा खरोखर कवीच्या सुंवद
े नाच्या स्वरूपािा असर्तो. कवीिे हे सुंवद
े न त्यािे
स्वर्तःिे व्यस्क्र्तहनष्ठ नसर्ते र्तर साधारणीकरण झाले लया स्वरूपािे असर्ते . काव्यार्त ग्रहथर्त झाले लया कवीच्या

सुंवद
े नाच्या म्हणजे या मूलभूर्त रसाच्या अनु रोधाने नटािा व्यापार होर्तो. नटाच्या ह्या व्यापारामुळे प्रेक्षकाला
त्या मूलभूर्त रसािी म्हणजे कहवगर्त सुंवद
े नािी प्रर्तीर्ती होर्ते . ही प्रर्तीर्ती त्याला पूणवपणे आली म्हणजे

(र्तत्प्रर्तीत्या वशीकृर्तस्य) मग हववेिक बुद्धीच्या साहाय्याने अमुक हवभाव, अमुक अनु भाव वगैरे असा प्रत्यय
येर्तो (आहण र्तसे झाले म्हणजे साधारणीकरणाने रसास्वाद घेण्यास र्तो समथव होर्तो). अशा स्वरूपािी

हविारसरणी या हठकाणी माुंडली आहे . ‘अपोद्धारबुहद्ध’ म्हणजे एकत्र असले लया गोष्टींर्तून हनवड करून

बाजूला काढण्यािी बुद्धी असा अथव असावा असे वाटर्ते . ‘प्रयोजनुं नाट्ये’ – या हठकाणी नाट्यािे प्रयोजन
प्रेक्षकाला हवभावादींिी प्रर्तीर्ती आणून दे णे एवढे ि साुंहगर्तले आहे . रसाशी असले लया त्याुंच्या सुंबध
ुं ािा

हनदे श नाही. ‘काव्ये सामाहजकहधहय ि इ॰’ – कहवगर्त जो मूळिा बीजस्वरूपािा रस र्तो काव्यार्त प्रकट

होर्तो र्तसाि प्रेक्षकाच्या हित्तार्त अहभव्यक्र्त होर्तो. नाट्य प्रेक्षकाच्या हित्तार्तील रसाहभव्यक्र्तीला हनहमत्तमात्र.
‘कहवर्मह सामाहजकर्तुलय एव’ – दोघाुंर्तील साम्य त्याुंच्या हठकाणी रस असर्तो हे आहे . प्रेक्षकाप्रमाणे

त्रयस्थाच्या भूहमकेवरून कवी स्वर्तःच्या कृर्तीिा रसास्वाद घेन शकर्तो ही कलपना येथे अहभप्रेर्त असेलसे
वाटर्त नाही. ‘शृङ्गारी िेत् इ॰’ ध्वन्यालोकार्तील हा श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे —
शृ ङ्ग री चेत्क िः क व् े ज तां रस
सए

ां जगत् ।

ीतर गश्चे न्नीरसां स थ े तत् ॥ (ध् न् . ३·४२)

यावरील टीकेर्त अहभनवगुप्र्ताने शृङ्गार म्हणजे सवव रस समजले पाहहजेर्त (शृङ्गारपदुं रसोपलक्षणम्) असे

म्हटले आहे . ‘पुष्ट्पस्थानीयः’ – मुळार्त ‘पुष्ट्पाहदस्थानीयः’ असा पाठ आहे . पण श्लोकार्त फक्र्त ‘पुष्ट्प’ुं आहे .
‘आहद’ ने सूहिर्त होणाऱ्या काही अहधक गोष्टी अहभप्रेर्त असर्तीलसे वाटर्त नाही. नाट्यशास्त्रार्तील मूळ

श्लोकार्त ‘र्ते भ्यो (रसेभ्यः) भावा व्यवस्स्थर्ताः’ असे स्पष्ट म्हटले आहे . पण र्ते अगोदरच्या गद्य अुंशार्त
केले लया ‘न र्तु रसेभ्यो भावानामहभहनवृहव त्त’ या ठाम हवधानाशी हवसुंगर्त आहे . यार्तून मागव काढण्यासाठी

अहभनवगुप्र्ताने श्लोकार्तील बीजभूर्त रस कहवगर्त रस, प्रेक्षक आस्वाद घेर्तार्त र्तो नाही अशी व्याख्या केली

आहे . श्लोकािा हा असा अथव सुंभाव्य आहे . पण गद्यार्तील हवधानाुंना पुष्टी दे ण्याच्या उद्देशाने उद्धर्त
ृ केले लया
श्लोकाुंर्त अशा अथािा श्लोक समाहवष्ट असावा हे जरा िमत्काहरकि वाटर्ते . हशवाय नाट्यशास्त्रकार
भरर्ताला ही कहवगर्त बीजभूर्त रसािी कलपना मान्य होर्ती असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. त्याने

फक्र्त नाट्यप्रयोगाच्या वेळी हनष्ट्पन्न होणाऱ्या रसािाि हविार केला आहे . येथे उद्धर्त
ृ केले लया पाि
श्लोकाुंपैकी फक्र्त पहहले दोनि नाट्यशास्त्रकाराने ठामपणे माुंडले लया हसद्धाुंर्ताला दु जोरा दे णारे आहे र्त.

नुंर्तरिे दोन श्लोक त्याने अग्राह्य ठरहवले लया परस्परापासून दोघाुंिी उत्पत्ती या मर्तािा पुरस्कार करर्तार्त,
र्तर हा पािवा श्लोक ‘रसाुंपासून भाव हनष्ट्पन्न होर्तार्त’ या मर्तािे समथवन करणारा आहे . हे मर्तही भरर्ताला
मान्य नाही. यावरून असा हनष्ट्कषव काढला की हे शेवटिे र्तीन श्लोक मूळ नाट्यशास्त्रार्त मागाहू न घालण्यार्त

आले आहे र्त र्तर र्तो अगदीि िूक ठरणार नाही. र्ते भरर्तपूववकालीन असण्यािा मात्र सुंभव आहे . पूवीिी सवव
मर्ते त्याने उद्धर्त
ृ केली आहे र्त असे म्हणर्ता येईल.

‘अत्र’ ह्या बाबर्तीर्त म्हणजे ‘कहवगर्त रस = बीज, काव्य = वृक्ष, नटव्यापार = पुष्ट्प, आहण

प्रेक्षककृर्त रसास्वाद = फल’ या कलपनेच्या मागिी र्ताहत्त्वक बैठक काय आहे यािा हविार करावा या

उद्देशाने. ‘हवज्ञानवादः’ हा मूलर्तः बौद्धाुंिा हसद्धान्र्त आहे . प्रस्र्तुर्त सुंबध
ुं ार्त रस हे हवज्ञानािेि रूप आहण

त्यािेि काव्य, रसास्वाद वगैरे आहवष्ट्कार आहे र्त अशा र्तऱ्हे िा हविार माुंडला जाण्यािी शक्यर्ता आहे .

‘हद्वधाहभधानम्’ हा एक प्रकारिा द्वै र्तवाद असावा असे वाटर्ते . कहवगर्त रस आहण प्रेक्षकगर्त रस याुंर्त
परमात्मा व जीवात्मा याुंर्तील द्वै र्ताप्रमाणे भेद आहे अशा प्रकारिी हविारसरणी या वादार्त अहभप्रेर्त असणे

शक्य आहे . ‘स्फोटर्तत्त्वम्’ हा वैयाकरणाुंिा हसद्धान्र्त आहे . शब्दरूप ध्वनीने ज्याप्रमाणे शाश्वर्त स्फोटािी

अहभव्यक्र्ती होर्ते त्याप्रमाणे काव्य आहण नाट्य याुंच्या द्वारा रसािी अहभव्यक्र्ती होर्ते अशा र्तऱ्हे िा युस्क्र्तवाद
अवलुं हबला जाणे शक्य आहे . ‘सत्कायववादः’ हा साुंख्याुंिा हसद्धान्र्त आहे . कायव कारणार्त अपहरणर्त
स्वरूपार्त हवद्यमान असर्ते , त्यािा पुढे आहवष्ट्कार होर्तो, त्याप्रमाणे प्रेक्षकगर्त रस कवीच्या हठकाणी अथवा
काव्यार्त अगोदरि हवद्यमान असर्तो, त्यािाि प्रेक्षकाच्या हठकाणी आहवष्ट्कार होर्तो असे म्हटले गेले

असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘एकत्वदशवनम्’ हा अद्वै र्तवाद, कहवगर्त रस आहण प्रेक्षकगर्त रस अन्र्तर्तः एकि

होर्त अशी हविारसरणी समजण्यासारखी आहे . ‘द्रष्टव्यहमहर्त केहित्’ यार्तील ‘इहर्त केहित्’ हे शब्द मुळार्त

नाहीर्त. पण र्ते आवश्यक आहे र्त. र्ते नसर्तील र्तर या वाक्यार्त व्यक्र्त झाले ले ‘इहर्त द्रष्टव्यम्’ हे मर्त
अहभनवगुप्र्तािे स्वर्तःिे होर्ते असे होईल. पण र्ते अशक्य आहे . पुढील वाक्यार्त केले लया ह्या मर्ताच्या

उपहासािी मग काही उपपत्ती लागणार नाही. अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदरच्या टीकाकाराुंनी आपापलया
मर्ताच्या समथवनाथव र्ताहत्त्वक बैठक शोधण्यािे हवहवध प्रयत्न केले

असणार यार्त शुंका नाही.

‘श्रुर्तलवसुंदशवन’ – कोणत्या प्रािीन टीकाकाराुंना हा टोमणा मारला आहे हे समजण्यास काही मागव नाही.
प्रायः त्या सवांना उद्देशून असण्यािी शक्यर्ता आहे .

‘अन्ये र्तु’ हे टीकाकार कोण हे ही अज्ञार्त आहे . ‘बीजाहदव भावाद्रसवृक्षः’ – श्लोकार्त बीज कोणर्ते र्ते

स्पष्टपणे साुंहगर्तले ले नाही, म्हणून भाव म्हणजे बीज असे म्हणणे शक्य आहे . पण रस म्हणजे वृक्ष असे

म्हणणे अशक्य आहे . श्लोकार्ति रस म्हणजे मूळ असे स्पष्ट म्हटले आहे . आहण बीज आहण मूळ एकि नव्हे र्त
हे खरे असले र्तरी मूळ आहण वृक्ष एकि असे समजणे त्याहू न अहधक िुकीिे आहे .

‘त्रयोऽहप पक्षाः कथुंहिदु पगर्ताः’ वस्र्तुर्तः नाट्यशास्त्रार्त ह्या हर्तन्ही पक्षाुंिा स्वीकार केला गेला आहे

असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. फक्र्त ह्या पाि श्लोकाुंर्ति हर्तन्ही मर्ताुंिा पुरस्कार आढळर्तो.
तदे ां रस

त्प त्त णथदै त दशथ न् भव् ख् स्

िः ।

म्हणून आम्ही ह्या रसाुंिी उत्पत्ती, वणव, दै वर्त आहण हनदशवन याुंिे हववरण करणार आहोर्त.
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याप्रमाणे उद्देशार्त हनर्मदष्ट झाले लया व परस्पराुंपासून हभन्न असले लया रसाुंिे परीक्षेने पहरशोहधर्त

केले ले सामान्य लक्षण साुंहगर्तलयावर त्याच्या अनु वादाच्या अनु रोधाने हवशेष लक्षण साुंगण्यासाठी ‘र्तदे षाम्’
इत्यादी शब्दाुंर्त भूमी र्तयार करर्तार्त. ज्या अथी ह्याुंिे सामान्य लक्षण साुंहगर्तले आहे त्या अथी आर्ता हवशेष
लक्षणाच्या अुंशाुंिी पूर्मर्त करणाऱ्या उत्पत्ती वगैरे बाबींिे हववरण करणार आहोर्त. त्याुंपक
ै ी उत्पत्ती हे

उत्पादक आहण उत्पाद्य याुंिे परस्परापासून त्याुंच्या असले लया हभन्नर्ते मुळे हवशेष लक्षण होय. उत्पादकाुंिे हे

उत्पादकत्व सुद्धा त्याुंच्या (आपापलया) उत्पाद्याुंमुळे इर्तर उत्पादकाुंपासून हभन्नर्ते च्या स्वरूपािे आहे ,

त्यािप्रमाणे उत्पाद्याुंिे (हभन्न उत्पाद्यत्व) उत्पादकाुंमुळे होर्ते , म्हणून र्ते परस्पराुंिे लक्षण होर्तार्त. वणव, दै वर्त
इत्यादी र्तर स्पष्टपणे हवशेष लक्षण होर्त. पण हनदशवन म्हणजे ‘शृङ्गारो नाम’ इत्यादी वाक्याुंर्त पुढे
साुंहगर्तले ला (त्या त्या रसाच्या) हवहशष्ट हवभावादींिा सुंयोग. कारण उत्पत्तीच्या (वर साुंहगर्तले लया)

लक्षणार्त अन्योन्याश्रयािी शुंका उत्पन्न होर्ते आहण वणव आहण दै वर्त हे र्तर आगमाशी हनगहडर्त आहे र्त, म्हणजे
उत्पत्ती आदी (ह्या र्तीन) गोष्टी हनहिर्त स्वरूप स्पष्ट करण्यास साधनीभूर्त होन शकर्त नाहीर्त. पण हवहशष्ट
हवभाव आदींिा सुंयोग त्याुंच्याहू न हभन्न असलयामुळे र्तो हनदशवन असे नामाहभधान पावर्तो.

‘र्तदनु वादपूववकम्’ यार्तील र्तत् म्हणजे सामान्य लक्षण. सामान्य म्हणजे सवव रसाुंना लागू पडणारे

आहण हवशेष म्हणजे एका हवहशष्ट रसालाि लागू पडणारे . ‘पीठबन्धुं’ म्हणजे ज्याच्यावर उभारणी
करावयािी र्तो पाया हकवा िौथरा. ‘र्तत्रोत्पहत्तः इ॰’ – आठ रसाुंपैकी िार रस उत्पादक आहण दु सरे िार
रस त्याुंच्यापासून उत्पन्न होणारे अर्त एव उत्पाद्य हे लवकरि साुंगणार आहे र्त. उत्पत्ती हे ह्या दोन्ही
प्रकारच्या रसाुंिे हवशेष लक्षण आहे , कारण त्यामुळे उत्पादक रसाुंिी उत्पाद्य रसाुंहून हभन्नर्ता व उत्पाद्याुंिी

उत्पादकाुंहून हभन्नर्ता प्रस्थाहपर्त होर्ते . ‘उत्पादकानामहप इ॰’ ह्या वाक्यािा आशय असा आहे की उत्पहत्तरूप
लक्षणामुळे केवळ उत्पादक व उत्पाद्य या भेदािाि बोध होर्तो असे नाही र्तर एका उत्पादकािी इर्तर
उत्पादकाुंहून हभन्नर्ता व एका उत्पाद्यािी इर्तर उत्पाद्याुंहून हभन्नर्ता ह्याुंिाही बोध होर्तो. ही हभन्नर्ता

उत्पादकाच्या बाबर्तीर्त याच्या उत्पाद्यामुळे प्रस्थाहपर्त होर्ते आहण उत्पाद्याच्या बाबर्तीर्त त्याच्या
उत्पादकामुळे. उदाहरणाथव, शृङ्गारापासून हास्यािी उत्पत्ती होर्ते असे पुढे म्हटले आहे . त्या उत्पत्तीमुळे
शृङ्गार हा उत्पादक व हास्य हा उत्पाद्य असा त्याुंच्यार्तील भेद प्रस्थाहपर्त होर्तो. त्या हशवाय हास्य हा त्यािा

उत्पाद्य असलयामुळे शृङ्गारािी (हभन्न उत्पाद्य असले लया) रौद्रादी अन्य उत्पादक रसाुंहून हभन्नर्ता प्रस्थाहपर्त
होर्ते, र्तशीि हास्य ह्या उत्पाद्य रसािी करुणादी अन्य उत्पाद्य रसाुंहून हभन्नर्ताही प्रस्थाहपर्त होर्ते.

‘परस्परलक्षणत्वम्’ म्हणजे उत्पादक रस उत्पाद्य रसािे हवशेष लक्षण आहण उत्पाद्य रस उत्पादक रसािे
हवशेष लक्षण. ‘वणवदैवर्ताहद र्तु सुस्पष्टुं हवशेषलक्षणम्’ – मूळ पाठार्त ही दु रुस्र्ती करून भाषान्र्तर केले आहे .

हस्र्तहलहखर्तार्त ‘वणवः श्वेर्ताहद र्तु सुस्पष्टुं हवलक्षणाद्येवम्’ असा पाठ आहे . र्तो भ्रष्ट आहे . मुळार्तील दै वर्त
शब्दािा उल्लेख या हठकाणी अपेहक्षर्त आहे . आहण जर वणव शब्दािा श्वेर्ताहद असा अनु वाद खरोखरि केले ला

असर्ता र्तर दै वर्त शब्दािा रुद्राहद अशासारखा अनु वाद अहभनवगुप्र्ताने अवश्य हदला असर्ता. टीकेर्तील त्या

शब्दाच्या उपेक्षेिे काहीही कारण दे र्ता येण्यासारखे नाही. हशवाय ‘वणवदैवर्ताहद’यािे ‘वणवः श्वेर्ताहद’असा भ्रष्ट
पाठ होणे सहज समजण्यासारखे आहे . यार्तील आहद शब्दाने हनदशवनािाबोध होर्तो. या वाक्यार्तील शेवटिा

शब्द ‘हवशेषलक्षणम्’ असाि असण्यािा सुंभव आहे . वर उत्पत्तीला हवशेष लक्षण म्हटले आहे . वणव वगैरे

त्यासारखेि आहे र्त. ‘शृङ्गारो नामे त्याहदना’ – ४५ व्या श्लोकानुंर्तर ‘शृङ्गारो नाम रहर्तस्थाहयभावप्रभवः’ या
शब्दाुंनी सुरुवार्त करून शृङ्गारािे सुंपूणव लक्षण हदले आहे . र्तसेि पुढे इर्तर सवव रसाुंिे. त्याुंर्त प्रामुख्याने त्या

त्या रसाुंिे हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंिे हववेिन आहे . त्यालाि येथे हनदशवन अशी सुंज्ञा हदली

आहे . ही सुंज्ञा दे ण्यािे कारण ‘उत्पहत्तलक्षणे’ इत्यादी दोन वाक्याुंर्त साुंहगर्तले आहे . ‘अन्योन्याश्रयशङ्का’ –
शृङ्गार हास्यािा उत्पादक आहण हास्य शृङ्गारािा उत्पाद्य यार्त अन्योन्याश्रयािी शुंका सुंभवनीय आहे .

‘आगमानु हवद्धत्वम्’ – म्हणजे शास्त्रार्त साुंहगर्तले आहे म्हणून अमुक रसािा अमुक वणव व अमुक दै वर्त असे

आपण मानर्तो इर्तकेि. ‘हनियदशवनोपायत्वम्’ – हनदशवन शब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या अनु रोधाने उत्पत्ती, वणव
आहण दै वर्त याुंिा रसाच्या स्वरूपािा हनहिर्त बोध होण्याच्या दृष्टीने काही उपयोग नाही, र्तसा उपयोग
फक्र्त हवहशष्ट हवभावादींच्या सुंयोगािाि होर्तो, म्हणून त्या सुंयोगालाि हनदशवन (हनहिर्त दशवनािा उपाय)

असे नाव हदले आहे . ‘र्तद्वै लक्षण्यात्’ यार्तील ‘र्तत्’ म्हणजे उत्पत्ती, वणव आहण दै वर्त. ‘इत्युक्र्तः’ सुंपादकाुंनी
‘इत्युक्र्तम्’ असा पाठ हदला आहे . परुंर्तु ‘-सुंयोगः’ हा कर्ता असलयामुळे पुहल्लगी पाठि बरोबर वाटर्तो. डॉ.
मुकजींनी र्तो हदला आहे .
ते

त्प त्तहे त श्चत् रो रस िः । तद्यथ –शृ ङ्ग रो रौद्रो ीरो बीभत्स इ त । तिं–
शृ ङ्ग र द्ध भ ेद्ध स् ो रौद्र च्च करुणो रसिः ।
ीर च्चै द्भतोत्प त्तबीभत्स च्च भ

किः ॥ ३९ ॥

त्याुंच्या उत्पत्तीिे कारणीभूर्त िार रस आहे र्त. र्ते असे – शृङ्गार, रौद्र, वीर आहण बीभत्स.

त्याुंमध्ये–

शृङ्गारापासून हास्यरस उत्पन्न होन शकेल आहण रौद्रापासून करुण रस. वीरापासून अद्भर्त
ु ािी

उत्पत्ती होर्ते आहण बीभत्सापासून भयानकािी.
तिंोत्पकत्त
रस

त दह

त्प द्योत्प दकप्रक रो

तद क ररूपत

ते

त्

हे तत् ां शृ ङ्ग रे ण सू चत

कपपत् े भ त । तिश िभ

य् पे िक

े त हृद ां

तश्च भ सत्
तन्न व्म्
भ िः,

ै

।

ते ां

न् सांभ त स चतर्चभरे

प्रतीते च थण भ सस रिः शृ ङ्ग र भ सिः । क
स्थ

द
।

तो
भल

भ

रस
भसद भ

चन्त दै न्

च भ ज त , अ ौ चत् त्तद भ सरूपां सद् ह स्
प्रक रिः शृ ङ्ग रे ण सू चतिः । ते

ोह दको
भ रूप

।

त् । तथ ह तद भ सत् े

भ स ह्य भच ाभ स द् रत् भ से

द्य भ सत । अतश्च स्थ य् भ सत् ां रते िः

स्पृश त । तत्सांस्पशे ह्य भल ोऽस्

िःप्रकृ त रुद्धश्च

सूचक श्चत् रिः

िंरूप ह र तरिं व् भच रभ ो

ो िः क ज ोहस रत् त्, शक्तौ रूप् भ स त् ।

र ण

हे त िः

सू चत इ त

ते श्र त ’ इत् दौ र णक व् े त ती रत् भ सतै

ए ां तद भ सत

त्पत्तौ

स्थ ी । स त

तो र णस्

ली ेत ए

।

सीत िि
ी ां रक्ते त

द्य प ‘दू र क ण
थ ोह न्िं इ

े

त ह सिः स्फर त, तथ प सीत लिणो
व् भच रगणिः,
। तिक्ष् ते

अश्रप तप रदे त द

कृतपर े लां क रे त्

करुण द्य भ सेष्ट् प ह स् त् ां स े

न्तव्

द ।
।

अ ौ चत् प्र ृ त्तकृत े
व् भच रण प् े ै
। अ ोिहे त

ह ह स्

भ त्

। तच्च ौ चत् ां स थरस

ता । अत ए सां त्सतत्त्

प तद भ सत

ां श न्त भ सो ह स्

त्त् िं ह स खरत्
ए ां
ए

ो

स्

न् त्ते

त

भ

दौ सांभ व् ते । ते
ह रस्तिं तिं

ए

त् गिः स थपरु थे

लोक ए सां न् ते

। प्रहस रूपस्

ौ चत् स्

ते

गप्तस् —

द क ङ्ग द

ष्ट् ते प श्वोपपीड ह को

बन्धस्तच्छोके करुणोऽ प ह स्
े

भ

पणै श्चरां त ै रसभ तद भ सव्

व् त्प द्यिः । एतच्च लिणे क्ष् ते । तिं ह स् भ सो थ स् व्त्पतृव् स्
लोकोत्तर ण च रत

ां

।

ज हसी त ॥

ए े त स थिं

ोज्

। अत ए ोद हरण ,

थ ग्रहणां कृत ।

त्याुंपैकी ‘र्ते षाम्’ इत्यादी शब्दाुंनी प्रथम उत्पत्तीिे हववरण करर्तार्त. त्याुंच्या म्हणजे रसाुंच्या

उत्पत्तीिे िार हे र्तू म्हणजे सूिक प्रकार आहे र्त. यािा अथव असा की रसाुंिे परस्पराुंपासून उत्पत्तीिे हजर्तके

प्रकार सुंभवर्तार्त र्ते िाराुंनीि सूहिर्त होर्तार्त. उदाहरणाथव, शृङ्गाराभासाच्या रूपाने शृङ्गाराच्या
अनु करणात्मक उत्पहत्तहे र्तूिे सूिन शृङ्गाराने केले

आहे . कारण हवभावाभास, अनु भावाभास व

व्यहभिायाभास ह्याुंच्यामुळे रत्याभासािी प्रर्तीहर्त झाली म्हणजे िववणाभासरूप शृङ्गाराभास उत्पन्न होर्तो.

अशा प्रसुंगी केवळ कामना अथवा अहभलाष अशा स्वरूपािी असले ली रहर्त व्यहभिाहरभावि असर्ते ,
स्थाहयभाव नसर्ते . र्ती फक्र्त स्थाहयभावासारखी भासमान होर्ते . त्याच्या प्रभावामुळे हवभाव आदींच्या
हठकाणीही आभासर्ता येर्ते. आहण सीर्ता माझा द्वे ष करर्ते हकवा माझी उपेक्षा करर्ते असा हविार रावणाच्या

अन्र्तःकरणाला स्पशव सुद्धा करीर्त नाही या कारणास्र्तव सुद्धा रहर्त स्थाय्याभासािे स्वरूप धारण करर्ते.
कारण त्या (हविारा) िा स्पशव झालयास त्यािी अहभलाषा हवलीनि होईल. आहण ही माझ्यावर अनु रक्र्त

आहे ही भावना हशपलयाच्या हठकाणी रुप्याच्या आभासाप्रमाणे भ्रममूलक आहे , कारण कामवासनेने
आले लया मोहावर र्ती भावना अहधहष्ठर्त आहे . जरी ‘दु रून आकर्मषर्त करण्यासाठी भुरळ घालणाऱ्या

मुंत्राप्रमाणे असले ले हर्तिे नाव माझ्या कानावर पडले र्ते व्हा’ ह्या रावणाच्या काव्यामध्ये केवळ हर्तर्तकी

रत्याभासर्ताि स्फुरर्ते , हास स्फुरर्त नाही, र्तथाहप सीर्तारूप हवभाव, रावणाच्या वयाला व प्रकृर्तीला हवरुद्ध
असे हिन्र्ता, दै न्य, मोह इत्यादी व्यहभिाहरभाव व अश्रुपार्त, पहरदे वन इत्यादी अनुभाव हे अनौहित्यामुळे

आभासरूप होनन हास्यािे हवभावरूप होर्तार्त. र्तसे पुढे हवकृर्त असा दु सऱ्यािा वेष , अलुं कार इत्यादी
शब्दाुंर्त साुंगर्तील. अशा रीर्तीने शृङ्गाराने आभासत्वामुळे उत्पत्तीिा प्रकार सूहिर्त केला आहे . त्याप्रमाणे

करुण आदी सवव रसाुंच्या आभासामुळे हास्य उत्पन्न होर्ते असे समजावे. कारण अनौहित्ययुक्र्त प्रवृत्तीि

हास्यािे हवभाव होर्त. आहण र्ते अनौहित्य सवव रसाुंच्या हवभाव, अनु भाव आदींमध्ये सुंभवर्ते . म्हणून
व्यहभिाहरभावाुंिी सुद्धा हीि गोष्ट. म्हणूनि सुंवद
े नाच्या खऱ्या र्तत्त्वार्त हनपुण असणाऱ्या प्रािीन आिायांनी

हठकहठकाणी रस, भाव आहण त्याुंिे आभास याुंिा वापर केला आहे . मोक्षास कारणीभूर्त नसणाऱ्या गोष्टीच्या

बाबर्तीर्तही त्याच्या आभासासारखी स्स्थर्ती झाली र्तर शान्र्ताभास सुद्धा हास्यि. प्रहसनस्वरूपािे जे

अनौहित्य त्यािा त्याग सवव पुरुषाथांच्या बाबर्तीर्त अवलुं हबला पाहहजे. हे लक्षण दे र्ताना साुंहगर्तले जाईल.
त्याुंपैकी हास्याभास आमिे िुलर्ते वामनगुप्र्त याुंच्या पुढील श्लोकार्तलयाप्रमाणे —

‘हे लोक (आपलया) लोकोत्तर कायांना र्तसे मानीर्त नाहीर्त र्तर आम्ही काय बरे बोलावे? परुंर्तु

जेव्हा या बाबर्तीर्त त्याुंच्या र्तोंडू न हास्यािा ध्वनी हनघर्तो र्ते व्हा कोण पोट दु खेपयंर्त सारखे हसर्त राहाणार
नाही?’

त्यािप्रमाणे जो ज्यािा बन्धू नाही त्याच्याबद्दल त्याने केले लया शोकाने व्यक्र्त झाले ला करुण सुद्धा हास्यि.

अशा प्रकारे सववत्र योजना करावी. म्हणून हे उदाहरण आहे , त्याच्यावरून दु सऱ्यािे र्तसेि अनु मान करावे
यासाठी भरर्तमुनीने ‘यथा’ हा शब्द वापरला आहे .

‘हे र्तवः सूिकाः’ – हे र्तु शब्दािा अथव नेहमीप्रमाणे ‘उत्पत्तीला कारणीभूर्त होणारा पदाथव’ असा न

करर्ता ‘हवहशष्ट प्रकारिी उत्पत्ती सूहिर्त करणारा पदाथव’ असा केला आहे . शृङ्गाररस एक प्रकारिी उत्पत्ती

सूहिर्त करर्तो, रौद्ररस दु सऱ्या प्रकारिी इत्यादी–असे हे िार सूिक आहे र्त. असा अथव केलयाने एकेक

उत्पहत्तप्रकार त्या त्या रसापुरर्ताि मयाहदर्त न ठे वर्ता इर्तर रसाुंनाही लागू करर्ता आला आहे . ‘र्तदाभासत्वेन
इ॰’ – शृङ्गाररसाने सूहिर्त झले ला हा उत्पहत्तप्रकार असा – रसािे केवळ अनुकरणि होर्त असलयामुळे
रसािा आभास उत्पन्न होनन त्यापासून दु सऱ्या रसािी उत्पत्ती होर्ते ; हा दु सरा रस हास्यि असर्तो आहण र्तो
फक्र्त शृङ्गराच्याि आभासापासून उत्पन्न होर्तो असे नाही र्तर इर्तर सवव रसाुंच्या आभासापासूनही उत्पन्न
होर्तो. ‘हवभावाभासाद इ॰’ – यािा अथव हवभावापासून रसापयंर्त सवव आभासात्मकि असर्ते , म्हणजे र्ते

खऱ्या अथाने भाव अगर रस असर्त नाहीर्त. ‘कामनाहभलाषमात्ररूपा रहर्तः व्यहभिाहरभावः’ – रत्याभासािे
स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी कामना व अहभलाष हे समानाथी शब्द वापरले आहे र्त. ही रहर्त आभासात्मक
असलयामुळे हर्तला स्थाहयभाव न म्हणर्ता व्यहभिाहरभाव म्हटले आहे . आभास स्थायी अथवा हिरकाल

हटकणारा नसर्तो. ‘सा र्तु स्थाहयकलपत्वेनाभाहर्त’ – मुळार्त ‘र्तस्य र्तु’ असे आहे . दु सऱ्या आवृत्तीच्या

सुंपादकाुंनी ‘र्तस्य स र्तु’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘र्तस्य’ मूळ असण्यािा सुंभव नाही. प्रेक्षकािा अगर

ज्याच्यार्त ही आभासरूप रहर्त उत्पन्न झाली त्यािा ‘र्तस्य’ ने हनदे श असुंभाव्य आहे . ‘रहर्त’ िा हनदे श
करणाऱ्या मूळच्या ‘सा’ िा ‘स्य’ होनन त्यािी ‘र्तस्य’ अशी िुकीिी दु रुस्र्ती केली गेली असे हदसर्ते . ‘अर्ति
इ॰’ – हा रत्याभासि असण्यािे आणखी एक कारण. त्यासाठी रावणाच्या सीर्ताहवषयक अहभलाषेिा
उदाहरणादाखल उपयोग केला आहे .

‘अहभलाषोऽस्य हवलीयेर्त’ हा पाठ ध्वन्यालोकलोिनार्तील पाठावरून दु रुस्र्त करून घेर्तला आहे .

हस्र्तहलहखर्तार्त येथे ‘अहभमानः’ आहे . पण अहभमानािा येथे काही सुंबुंध नाही. अहभलाषि अहधक समपवक
आहे . आहण हक्रयापदािे ‘हवलीयेर्त’ असे हवध्यथी रूपही आवश्यक आहे .
‘महर्तिाभासत्वयोहनः

कामजमोहसारत्वात्’

–

हस्र्तहलहखर्तार्त

येथील

पाठ

‘महर्ति

ये

ह्यन्वययोहनकामृजुमोहसारत्वात्’ असा अत्यन्र्त भ्रष्ट आहे . सुंपादकाुंनी त्यािी ‘र्तु हनियो ह्यनु पयोगी
कामजमोहसारत्वात्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . हे मिन्द्राच्या हववेकमध्ये हा अुंश उद्धर्त
ृ केला आहे , त्यार्तील
पाठाला अनु सरून ही दु रुस्र्ती आहे . त्यार्तील अनु पयोगीिा अथव असा की ज्याप्रमाणे शु क्र्तीच्या हठकाणी

होणाऱ्या रजर्तािे भ्रमात्मक ज्ञान रजर्ताने साध्य होणाऱ्या कायाच्या दृष्टीने हनरुपयोगी ठरर्ते त्याप्रमाणे ‘ही
माझ्यावर अनु रक्र्त आहे ’ ही कलपना अनु रागाने साध्य होणाऱ्या कायाच्या दृष्टीने हनरुपयोगी आहे , कारण ही
कलपना म्हणजे हनव्वळ भ्रम आहे . ह्या पाठािा हा असा अथव सुंभवर्तो, र्तथाहप उपयोहगर्ते िा हकवा

हनरुपयोहगर्तेिा प्रश्न येथे अप्रस्र्तुर्त आहे से वाटर्ते . या हठकाणी ही कलपना भ्रमरूप असलयामुळे रहर्त-भाव हा

आभासरूप होर्तो एवढे ि म्हणावयािे आहे . लोिनार्त अहभनवगुप्र्तािे पुढीलप्रमाणे शब्द आहे र्त – ‘न ि

मयीयमनु रक्र्ते त्यहप हनियेन कृर्तम्, कामकृर्तात् मोहात् । अर्त एव र्तदाभासत्वुं वस्र्तुर्तस्र्तत्र स्थाप्यर्ते ।’
यावरून हे स्पष्ट आहे की अहभनवगुप्र्ताने ‘मयीयुं रक्र्ता’ ही कलपना रत्याभासत्व प्रस्थाहपर्त करर्ते अशा
र्तऱ्हे िेि हवधान येथेही केले असले पाहहजे. त्या अनु रोधानेि वर हदले ली दु रुस्र्ती सुिवून भाषाुंर्तर केले
आहे . ‘दू राकषवण- इ॰’ – सुंपूणव श्लोक हे मिन्द्राने पुढीलप्रमाणे हदला आहे —

दू र क ण
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चे तिः क लकल

प प्रसहते

व्स्थकत त ां

एतैर क लतस्

ितरते रङ्गैर ङ्ग तरै िः

।

सांपद्येत कथां तद व्प्तसख त् ेतन्न े द् स्फट ॥
रावण म्हणर्तो ‘दु रून आकर्मषर्त करण्यासाठी भुरळ घालणाऱ्या मुंत्राप्रमाणे असले ले हर्तिे नाव माझ्या

कानावर पडले त्यावेळेपासून माझे अन्र्तःकरण हर्तच्यावािून राहाणे क्षणभरही सहन करू शकर्त नाही;
कामाने हवव्हल झाले लया ह्या अुंगाुंनी व्याकुळ आहण भग्नप्रेम झाले लया मला हर्तच्या प्राप्र्तीिे सुख कसे

लाभेल हे खरोखर मला कळर्त नाही.’ हा श्लोक कोणत्या नाटकार्तून वा काव्यार्तून घेर्तला आहे हे अज्ञार्त

आहे . ‘रावणकाव्ये’ हा पाठ हस्र्तहलहखर्तार्त आहे . सुंपादकाुंनी ‘रावणवाक्ये’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . र्ती

सुंभाव्य वाटर्ते . र्तथाहप लोिनार्तही ‘रावणकाव्याकणवने’ असेि आहे . म्हणून येथेही ‘काव्ये’ राहू हदले आहे .
‘र्तावर्ती रत्याभासर्तैव’ – म्हणजे रावणािी ही उक्र्ती ऐकलयावर प्रथम प्रर्तीर्ती होर्ते र्ती रत्याभासािी.

हासािी प्रर्तीर्ती त्यानुंर्तर होर्ते . ‘सीर्तालक्षणो हवभावः’ ही दु रुस्र्ती केले ली आहे . मुळार्त ‘सीर्ताहवभावलक्षणम्’

असे आहे . पण र्ते अथवशून्य आहे . त्यािप्रमाणे ‘-हवरुद्धि’ आहण ‘ -गणो’ या दु रुस्त्या ‘-हवरुद्धुं ि’ आहण ‘गणम्’ याुंच्या जागी केलया आहे र्त. हे सवव शब्द प्रथमाहवभक्र्तीर्त असणे आवश्यक आहे . हवभावादींना
हवभावाभासत्व आदी येण्यािे कारण अनौहित्य. आहण आभासरूप झालयामुळे रत्याभासािे हे हवभावादी
आर्ता हास्यरसािे हवभाव बनर्तार्त. म्हणून शृङ्गरापासून रत्याभासद्वारा हास्यािी उत्पत्ती होर्ते असे म्हटले

आहे . ‘हवकृर्तपरवेषालुं कार-’ ‘पुढे अठ्ठे िाहळसाव्या श्लोकानुंर्तर हास्याच्या हवभावाुंच्या वणवनािी सुरुवार्त

ह्याि शब्दाुंनी केली आहे . ‘सवेषु’ – केवळ शृङ्गाराच्याि आभासाने हास्य उत्पन्न होर्ते असे नाही, र्तर
कोणत्याही रसाच्या आभासाने र्ते उत्पन्न होर्ते . आभासािे मूळ अनौहित्यार्त असर्ते आहण अनौहित्य हास्याला

कारणीभूर्त होर्ते . ‘सुंहवत्सर्तत्त्वहनपुणहै िरुंर्तनैः’ खरे रस आहण भाव याुंिी सुंहवत्ती व आभासात्मक रस आहण
भाव याुंिी सुंहवत्ती याुंच्यार्तील भेद ओळखण्यार्त हनपुण असले ले प्रािीन आिायव. ह्या आिायांर्त हनहिर्त
कोणकोणािा समावेश अहभप्रेर्त आहे र्ते साुंगर्ता येणार नाही. खु द्द भरर्तािी त्यार्त गणना करर्ता येईलसे

वाटर्त नाही. रसाभास, भावाभास हे शब्द त्याने प्रत्यक्ष कोठे वापरले ले नाहीर्त. ‘र्तदाभासर्तायाुं’ म्हणजे र्तो
मोक्षािा हे र्तु आहे असा आभास झाला र्तर. ‘र्तत्’ म्हणजे मोक्षहे र्तु. ‘सववपुरुषाथेषु’ – सवव रसाुंिा सुंबध
ुं
कोणत्या ना कोणत्या र्तरी पुरुषाथाशी आहे हे मागे दाखवून हदले आहे . म्हणून रसार्त अनौहित्य येर्ता कामा

नये. ‘लक्षणे’ म्हणजे रसाुंिे लक्षण दे र्तील त्याुंर्त. पण पुढे हदले लया रसाुंच्या वणवनार्त अनौहित्यािा त्याग

करण्याबद्दल प्रत्यक्षपणे काही म्हटले ले हदसर्त नाही. ‘लोकोत्तराहण इ॰’ हा श्लोक हे मिन्द्राने सुद्धा

हास्याभासािे उदाहरण म्हणून हदला आहे . त्यावर त्यािी स्वर्तःिी पुढीलप्रमाणे टीप आहे . ‘अत्र
यदहभनन्दनीयेऽहप वस्र्तुहन लोकस्य हासमुखरत्वुं स हास्याभासः । हकशब्दवाच्यस्य र्तु हास्यत्वमे व ।’ म्हणजे
कोणा व्यक्र्तीच्या लोकोत्तर िहरर्तािे श्रवण केलयावर अहभनुंदन करण्याऐवजी जर कोणाच्या र्तोंडावर
(अहवश्वास अथवा र्तुच्छर्ता दशवक) हास्य उमटले र्तर अनौहित्यामुळे र्तो हास्याभास ठरे ल. हास्याच्या दृष्टीने

लोकोत्तरिहरर्तश्रवण खरा हवभाव नसून हवभावाभास आहे , म्हणून र्ते हास्य खरे हास्य नसून हास्याभास
होय. पण ह्या हास्याभासामुळे जे हास्य हनमाण होर्ते व ज्यािा हनदे श श्लोकाच्या िवर्थया िरणार्त आहे र्ते

हास्य खरे हास्य आहे , हास्याभास नाही. ‘हवजाहसीहर्त’ हे हव+हस् धार्तूिे यङ्लु गन्र्तािे रूप आहे . शेवटच्या

िरणार्त ‘अहर्तहहसर्ता’िे उदाहरण आहे , ‘करोपगूढपाश्ववम्’ असे त्यािे पुढे एकुणसाठाव्या श्लोकार्त वणवन
केले आहे . ‘उदाहरणम्’ म्हणजे शृङ्गारापासून हास्य उत्पन्न होर्ते हे केवळ उदाहरणादाखल म्हटले आहे .

इर्तर रसाुंपासूनही र्ते उत्पन्न होर्ते . ‘यथाग्रहणम्’ प्रारुंभीच्या गद्यार्त ‘र्तद्यथा’ मधील ‘यथा’ शब्दािा हा हनदे श
आहे . त्यािा येथे लावले ला अथव सुंभाव्य आहे , पण मुळार्त अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही.
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ज्या रसािा पहरणाम झालयानुंर्तर दु सरा रस हटकून उत्पन्न होर्तो त्यािे उदाहरण रौद्ररस. रौद्रािा

पहरणाम वध, बन्धन इत्यादी रूपार्त होर्तो आहण हे हवभाव असर्तार्त र्ते व्हा हनयमाने करुणरस उत्पन्न होर्तो.
उदाहरणाथव वेणीसुंहार नाटकार्त (दु योधनािी उक्र्ती–)

‘आजि आम्ही दोघेजण बाबाुंना व आईला भेटून रणाुंगणावर गेलो होर्तो, आहण मी व दु ःशासन

हवनम्र उभे असर्ता त्या दोघाुंनी आमच्या मस्र्तकािे आघ्राण केले होर्ते . शत्रूने सहसा त्या लहानग्या
दु ःशासनािी ही अशी अवस्था केली असर्ता हनघृवण होनन मी आईवहडलाुंच्याकडे जानन काय बरे
बोलणार?’

यािप्रमाणे रौद्रानुंर्तर हनयमाने भयानक रस उत्पन्न होर्तो. र्तसेि शृङ्गारानुंर्तर हनयमाने करुण रस उत्पन्न

होर्तो. परुंर्तु त्यािा व्यापार त्याच्या अस्स्र्तत्वकालीि होर्तो. उदाहरणाथव र्तापसवत्सराज नाटकार्त
वासवदत्तेच्या अस्ग्नदाहामुळे वत्सराज उदयनािा (शोक). यावर शुंका अशी – त्या हठकाणी रर्तीिा

हवच्छे द झाले ला असलयामुळे शोक होर्तो र्तो बन्धुत्वामुळे. (समाधान–) हे असे नाही. (रौद्रापासून)
करुणािी उत्पत्ती होर्ते त्यावेळेसही क्रोधािा हवच्छे दि झाले ला असर्तो. कारण असे म्हटले आहे .– ‘अरींिे
शमन झालयामुळे वैराग्नी थुंड होनन पाण्डव आनुंदार्त राहोर्त.’ आहण (शोकाला) केवळ बन्धुर्ता हे ि कारण

नसर्ते . कारण र्तसे असर्ते र्तर ‘र्ते व्याकुल नेत्र सवव हदशाुंकडे हफरवीर्त’ इत्यादींर्त प्राणभूर्त असले ला ‘र्ते ’ शब्द

हनरुपयोगी ठरेल. आहण रर्तीच्या हवलापार्तील ‘र्तू माझ्या हृदयार्त वास करर्ते स’ इत्यादी विनाुंमध्ये शृङ्गार

हाि करुणािे जीहवर्त आहे . याप्रमाणेि वीररसापासून भयानक रसािी उत्पत्ती होर्ते . उदाहरणाथव–
‘कणाच्या पुत्राला आपलया समोर मारणाऱ्या अजुवनाला सवव जग भ्याले आहे .’ याबाबर्तीर्त श्रीशङ्कुकाने जे
म्हटले आहे की ‘या हठकाणी उत्साहािा व्यापारि नाही’, र्ते खरे नाही. र्तसे झाले र्तर उत्साहाला काही
हवषयि राहाणार नाही, कारण करण्यासारख्या काही कायाशी त्यािा सुंबध
ुं येणार नाही. आहण युद्धार्तील

वीररसामध्ये शत्रूिा पराजय घडवून आणणारा, प्रर्ताप हे दु सरे नाव असले ला, शत्रूच्या हृदयािा दाह
करणारा असा उत्साहि त्याच्या हस्त्रयाुंना वगैरे भीहर्तप्रद अशा भयानकािा प्राणभूर्त असर्तो. उदाहरणाथव –

‘र्तो (हवष्ट्णु) र्तुमिे रक्षण करो, ज्याने मारून उरले ले दै त्य त्याच्यासारख्या रुंगाच्या अुंजनाने शोहभर्त

केले लया आपलया हप्रयाुंच्या नेत्रकमलाुंना – जणू काही शृङ्गाराला साक्षी असणाऱ्याुंना – हभर्तार्त.’

(दु सऱ्या रसािी) उत्पत्ती हनयमाने होर्ते असे म्हटले पाहहजे. आनन्र्तयव सूहिर्त करणाऱ्या पुंिमीहवभक्र्तीर्तील
‘रौद्रात्’ शब्दानुंर्तर वापरले लया ‘ि’ शब्दाने हा हनयम हदग्दर्मशर्त केला आहे .

या पहरच्छे दार्त एका रसापासून दु सऱ्या रसाच्या उत्पत्तीच्या दु सऱ्या प्रकारािे वणवन आहे . या

प्रकारािे स्वरूप असे की एका रसािी हनष्ट्पत्ती झाली की त्यािा जो पहरणाम होर्तो त्यार्तून दु सऱ्या रसािी
उत्पत्ती होर्ते. यािे उदाहरण रौद्र रसानुंर्तर नेहमी उत्पन्न होणारा करुण रस.

‘र्तहद्वभावकेन’ म्हणजे वध, बन्धन हे हवभावरूप होनन त्याुंपासून करुण रस हनष्ट्पन्न होर्तो.
‘अद्यैवावाुं इ॰’ हा वेणीसुंहारार्तील िौर्थया अुंकार्तील पुंधरावा श्लोक आहे . दु ःशासनवधाच्या हदवशी

कणाच्या पुत्राच्या हनधनािा सुद्धा वृत्तान्र्त ऐकलयावर दु योधन रणाुंगणावर जायला हनघर्तो त्यावेळेस

धृर्तराष्ट्र आहण गान्धारी त्याला भेटावयास आले आहे र्त असा हनरोप येर्तो. त्यावेळिे दु योधनािे हे शब्द

आहे र्त. भीमसेनािा क्रोध हा स्थाहयभाव, त्यािे रौद्ररसार्त पयववसान होर्ते . ह्या रौद्ररसािे फल अथवा
पहरणाम म्हणजे दु ःशासनािा वध. हा दु ःशासनवध दु योधनाच्या शोकाला कारणीभूर्त झालयाने र्तो त्या

शोकाने हनष्ट्पन्न होणाऱ्या करुणरसािा हवभाव ठरर्तो. असा हा रौद्रानन्र्तर करुणरसाच्या उत्पत्तीिा प्रकार
आहे . ‘रौद्रानन्र्तरुं भयानकः’ दु सऱ्या उत्पहत्तप्रकारािे हे आणखी उदाहरण. रौद्रामुळे होणाऱ्या वधबन्धाुंनी

इर्तर लोकाुंना भय वाटू न त्यार्तून भयानकािा आहवष्ट्कार होर्तो. ‘शृङ्गारानन्र्तरुं हनयमे न करुणः’ या हठकाणी
शृङ्गाराने हवप्रलम्भ शृङ्गार समजला पाहहजे. सुंभोगशृङ्गारानुंर्तर करुण रसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे समजणे
शक्य नाही. हवप्रलम्भशृङ्गाराच्या बाबर्तीर्तही प्रत्येक वेळी त्यािा पहरणाम म्हणून करुणरसािी हनष्ट्पत्ती

हमखास होर्ते असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. जर हवप्रलम्भामुळे प्रेहमकाुंिी कायमिी र्ताटार्तूट झाली हकवा
एकािा मृत्यु ओढवला र्तरि करुणािी सुंभाव्यर्ता उत्पन्न होर्ते . यास्र्तव ‘हनयमे न’ हा शब्द येथे बरोबर आहे

असे वाटर्त नाही. ‘व्याहप्रयर्ते त्वसौ र्तज्जन्महन’ यार्तील असौ म्हणजे ‘करुणः’ आहण ‘र्तत्’ म्हणजे शृङ्गार.
यािा अथव असा की करुणाच्या उत्पत्तीच्या व अहभव्यक्र्तीच्या वेळेस शृङ्गार हवद्यमान असर्तो म्हणजे

रहर्तभावािा हवच्छे द झाले ला नसर्तो. ‘ननु इ॰’ – र्तापसवत्सराज नाटकार्तून हदले लया उदाहरणावर अशी
शुंका घेण्यार्त आली आहे की त्या हठकाणी रर्तीिा हवच्छे द झाला आहे म्हणजे वासवदत्तेच्या मृत्यूच्या

कलपनेने उदयनाच्या हित्तार्तील रर्तीिा अुंर्त झाला आहे . त्याच्या हित्तार्त आर्ता फक्र्त बन्धुहवनाशामुळे
होणारा शोक आहे आहण त्यािीि करुणार्त पहरणर्ती होर्ते . या शुंकेिे दोन प्रकारे समाधान केले आहे .

‘करुणोत्पहत्तकाले ऽहप क्रोधस्य हवच्छे द एव’ यार्त समाधानािा एक प्रकार आहे . रर्तीिा हवच्छे द झाला हे

मान्य केले र्तरी शृङ्गारानुंर्तर करुण येर्तो ह्या म्हणण्याला बाध येर्त नाही असा ह्या समाधानािा आशय आहे .
ज्याप्रमाणे रौद्रानुंर्तर होणाऱ्या करुणाच्या उत्पत्तीच्या वेळी क्रोधािा हवच्छे द झाले ला असला र्तरी रौद्रानुंर्तर

करुण ह्या हवधानाला बाध येर्त नाही त्याप्रमाणेि रर्तीच्या बाबर्तीर्त समजावे. क्रोधहवच्छे दाच्या बाबर्तीर्त असे
म्हणर्ता येईल की दु योधनािा शोक करुणार्त पहरणर्त होर्तो त्यावेळेस दु ःशासनवधास कारणीभूर्त होणारा

भीमसेनािा क्रोध शान्र्त झाले ला असर्तो म्हणजे क्रोधािा हवच्छे द झाले ला असर्तो. ‘यदाह हनवाणवैरदहनाः
इ॰’ – वेणीसुंहाराच्या प्रस्र्तावनेर्त कृष्ट्ण दू र्त म्हणून कौरवाुंकडे सस्न्ध करण्यासाठी गेला आहे हे ऐकलयावर
सूत्रधार प्रसन्न झालयासारखा होनन म्हणर्तो—

[कलपलर्ताहववेकमधील टीपेप्रमाणे ‘असौ’ म्हणजे शृङ्गारः आहण ‘र्तत्’ म्हणजे करुण. यािा अथव करुणाच्या हनष्ट्पत्तीला त्यािा अुंगभूर्त म्हणून शृङ्गार
उपयुक्र्त होर्तो असा केला आहे (अङ्गत

त शृ ङ्ग रिः करुणजन् न् प ज् त इत् थथिः). असाि अन्वय अहधक योग्य. र्तथाहप त्यामुळे करुणार्त रर्तीिा

हवच्छे द झाले ला नसर्तो ह्या हनष्ट्कषाला बाध येर्त नाही.]

ाण ैरदह िः प्रश दरीण ां न्दन्त प ण्डत

िः सह

ध े ।

रक्तप्रस धतभ िः ित ग्रह श्च स् स्थ भ न्त करुर जसत िः सभृत् िः ॥ (१·७)
(हा श्लोक व्ह्यथी आहे . वैरास्ग्न शान्र्त होनन उभय पक्ष शान्र्तर्ते ने नाुंदोर्त असे म्हटले असलयासारखे जरी
आपार्तर्तः हदसर्त असले र्तरी कौरव मृत्यू पावून स्वगास जावोर्त असा अथव सूहिर्त केला आहे ). ह्या

उदाहरणािी प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त उपपत्ती लावणे कठीण आहे . रौद्रानुंर्तर करुणािी उत्पर्ती होर्ते र्ते व्हा क्रोधािा
हवच्छे द झाले ला असर्तो हे दाखहवण्यासाठी प्रस्र्तुर्त श्लोकािा उदाहरण म्हणून हनदे श केला आहे . पण ह्या

श्लोकार्त क्रोधािा उपशम अहभप्रेर्त असला र्तरी त्यार्त अगोदरच्या रौद्ररसािा आहण नुंर्तरच्या करुण रसािा
लवले शही नाही. वर सुिहवलयाप्रमाणे िौर्थया अुंकार्तील श्लोकावरूनि क्रोधहवच्छे दािी उपपत्ती
लावण्यासारखी असर्ता हे गैरलागू उदाहरण का द्यावे र्ते कळर्त नाही. असा दाट सुंभव आहे की हे वाक्य

मुळार्तील नसून र्ते कोणीर्तरी मागाहू न प्रहक्षप्र्त केले आहे . वस्र्तुर्तः ह्या हठकाणी उदाहरणािी काहीि
आवश्यकर्ता नाही. पूवी हदले लया उदाहरणावरूनि येथे आवश्यक असले ला बोध सहजगत्या होन शकर्तो.

‘न ि बन्धुर्तामात्रुं हे र्तुः’ वरील शुंकेिे हे दु सरे समाधान. करुणाला केवळ बन्धुत्वि पुरे होर्त नाही, र्तर
त्यासाठी पूवी रर्ती असणेही आवश्यक आहे . ‘र्ते लोिने इ॰’ – र्तापसवत्सराज नाटकार्तील उदयनाच्या
हवलापािा पूणव श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे .

उत्कव्म्प ी भ प रस्ख लत श
ां क न्त ते लोच े प्र त दशां
ू रे ण द रुणत

सहसै दनध धू व्न् ते दह े

धरे िपन्ती ।

ी ित स ॥ (२·१६)

(यार्त धूमाने हदसर्त नसलयामुळे अस्ग्न वासवदत्तेला पाहू शकला नाही. म्हणून र्ती दग्ध झाली अशी कलपना

सूहिर्त झाली आहे ). ‘र्ते इहर्त प्राणभूर्तम्’ – या श्लोकार्त ‘लोिने’ च्या वणवनपर ‘र्ते ’ या शब्दाला असामान्य

महत्त्व आहे . र्तो शब्द नसेल र्तर हा श्लोक साध्या बन्धुत्वकृर्त शोकािे उदाहरण होईल. ज्या अथी ‘र्ते’ शब्द
वापरला आहे त्याअथी साध्या शोकाहू न अहधक काही हनदर्मशर्त होर्ते , आहण हे अहधक म्हणजे उभयर्ताुंिी
प्राक्कालीन रर्ती. कारण ‘र्ते ’ या सूिक पदाने रर्तीच्या आहवष्ट्कारार्त वासवदत्तेच्या नेत्राुंच्या महत्त्वपूणव

स्थानािा बोध होर्तो. र्ते व्हा जर शोक बन्धुत्वामुळेि होर्तो असे मानले र्तर श्लोकार्तील ‘र्ते ’ हे पद व्यथव ठरेल.
‘रहर्तप्रलापेषु इ॰’ हनर्मदष्ट श्लोक असा आहे –

हृद े ससी त व्त्प्र ां द ोचस्तद ै
उपच रपदां

चे ददां त्

कैत

।

ङ्गिः कथ ित र तिः ॥ (क रसांभ , ४·९)

यार्तही प्राक्कालीन शृङ्गाराच्या स्मृर्तीच्या अनु रोधानेि शोक व्यक्र्त झाला आहे . म्हणून शृ ङ्गाराला करुणािे
जीहवर्त म्हटले आहे . ‘एवुं वीराद भयानकोत्पहत्तः’ म्हणजे वीरािे जे फल होर्ते त्यापासून भयानकािी उत्पत्ती

होर्ते हाही उत्पत्तीिा दु सरा प्रकार. ‘कणवस्यात्मजम् इ॰’ वेणीसुंहारार्तील पािव्या अुंकार्त धृर्तराष्ट्र आहण
गान्धारी दु योधनाला पाुंडवाुंशी सस्न्ध करण्यास साुंगर्तार्त त्या समयी धृर्तराष्ट्र म्हणर्तो–
द

द

ोबथले ग णत स्तौ द्रोणभीष्ट् ौ हतौ

कणथस् त् ज ग्रतिः श
त्स

ां

ां ै र

ध े

े त्

तो भीतां जगत् फ पग त् ।
रपिः शे प्र तञोऽध

ञ्च त त पतर न्ध

ौ प ल ॥ (५·५)

यार्तील दु सऱ्या िरणार्त अजुवनाच्या वीररसािे फल म्हणून हनदे हशले ला कणवपुत्र वृषसेनािा वध इर्तर सवांना
भयप्रद वाटू न त्यामुळे भयानकािी हनष्ट्पत्ती होर्ते असे अहभनवगुप्र्ताला म्हणावयािे आहे . यावर श्रीशङ्कुकाने

असा आक्षेप घेर्तला आहे की प्रस्र्तुर्त उदाहरणार्त उत्साहािे दशवन होर्त नाही म्हणजे वीररसाच्या
आहवष्ट्काराने भयानकािी उत्पत्ती होर्ते असा प्रकार नाही. र्तर मग श्रीशङ्कुकाच्या मर्ते या भयानकािी उत्पत्ती
कशा प्रकारे होर्ते हे स्पष्ट नाही. वृषसेनािा वध हा या भयानकािा हवभाव हे त्यालाही मान्य असले पाहहजे.

पण हा वध अजुवनाच्या उत्साहाने होर्त नाही असे त्यािे म्हणणे आहे . र्ते व्हा दु ःशासनवधाला जसा भीमसेनािा
क्रोध कारणीभूर्त मानला आहे र्तसाि वृषसेनवधाला अजुवनािा क्रोध कारणीभूर्त आहे म्हणजे हे सुद्धा

रौद्रापासूनि भयानकाच्या उत्पत्तीिे उदाहरण आहे असे श्रीशङ्कुकािे मर्त असण्यािा सुंभव आहे . ‘हनर्मवषयः’
– कारण ज्या ज्या हठकाणी उत्साहािे म्हणून कायव (कर्तवव्य) दाखहवले जाईल त्या त्या हठकाणी र्ते

क्रोधािेि कायव आहे असा युस्क्र्तवाद करर्ता येईल. ‘युद्धवीरे ि इ॰’ – या वाक्यािा मुळार्तील पाठ असा
आहे ‘युद्धवीरे ि परपराजयजहनर्तः प्रर्तापापरपयायः शत्रुहृदयदाहदायी र्तद्वहनर्ताहदषु भयानक एव जीहवर्तम्

।’ हा पाठ िुकीिा आहे यार्त शुंका नाही. भयानक हा गौण रस आहे , त्याला दु सऱ्या कोणत्याही रसािे
अथवा भावािे जीहवर्त म्हटले असलयािी मुळीि शक्यर्ता नाही. ज्या रसापासून (रौद्र अथवा वीर) र्तो उत्पन्न
होर्तो त्या रसालाि भयानकािे जीहवर्त म्हणर्ता येईल, जसे वर शृङ्गाराला करुणािे जीहवर्त म्हटले आहे

र्तसे. हशवाय ‘प्रर्तापापरपयायः’ व ‘शत्रुहृदयदाहदायी’ ही दोन हवशेषणे भयानकाला उद्देशून वापरली आहेर्त
असे समजणे सववथा अशक्य आहे . र्ती वीर हकवा त्यािा स्थाहयभाव उत्साह याुंच्याि बाबर्तीर्त वापरली जाणे

शक्य आहे . आहण ह्या दोन हवशेषणाुंप्रमाणेि पहहले हवशेषणही उत्साहालाि लागू केले पाहहजे. म्हणून
त्यार्त ‘-जहनर्तः’ च्या जागी ‘-जनहयर्ता’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . हकबहु ना मागच्या वाक्यार्त हनर्मदष्ट

झाले लया उत्साहाच्या कर्तवव्याुंिा – परपराजय, प्रर्ताप, शत्रुहृदयदाह ह्या कायांिा प्रस्र्तुर्त वाक्यार्त उल्लेख
आहे . यास्र्तव या र्तीन हवशेषणाुंनुंर्तर ‘िोत्साह एव’ हे शब्द अहधक घालू न ‘भयानकस्य’ अशी दु रुस्र्ती केली
आहे . ह्या वाक्यार्त उपयोहजले ला ‘युद्धवीर’ शब्द धमववीर आहण दानवीर या इर्तर दोन प्रकाराुंहून पृथक्त्व
दाखहवर्तो. ‘स पार्तु वो इ॰’ – वीरापासून भयानकाच्या उत्पत्तीिे हे आणखी एक उदाहरण. हा श्लोक
एखाद्या नाटकािी नान्दी म्हणून रिला गेला असलयािी शक्यर्ता आहे . दै त्यसुंहारात्मक हवष्ट्णूच्या

पराक्रमािा पहरणाम त्यार्त वर्मणला आहे . ‘र्तत्तुलयवणव-’ म्हणजे हवष्ट्णूसारखे कृष्ट्ण वणािे, ‘शृङ्गारसाहक्षस्ष्ट्वव’
ही दु रुस्र्ती केली आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘शृङ्गारसाक्ष्यैव ि’ असा पाठ आहे . पण र्तो भ्रष्ट आहे . सुंपादकाुंनी

त्या ऐवजी ‘लावण्ययुक्र्ते ष्ट्वहप’ असा पाठ हदला आहे . या श्लोकार्तील कलपना अशी हदसर्ते – दै त्यहस्त्रयाुंच्या
नेत्राुंर्त कृष्ट्णवणव अञ्जन पाहू न दै त्याुंना र्ते थे हवष्ट्णि
ू ा भास होर्तो आहण नेत्रद्वारा र्तो आपला शृग
ुं ार पहार्त आहे

असे वाटू न त्याुंना त्या नेत्राुंिी भीहर्त वाटू लागर्ते . हवष्ट्णूच्या वीरापासून ही भयानकािी उत्पत्ती.

‘शृग
ुं ारसाहक्षषु इव’ यार्तील उत्प्रेक्षा अहधक िमत्कृहर्तपूणव आहे . ‘लावण्ययुक्र्ते ष्ट्वहप’ या पाठाला हवशेष

अथववत्ता नाही. हशवाय त्याने

‘र्तत्तुलयवणव-’ ह्या वणवनािी समपवक उपपत्तीही लागर्त नाही.

‘आनन्र्तयवसूिकपिम्यनन्र्तरुं प्रयुक्र्ते न’ – भरर्ताच्या श्लोकार्तील ‘रौद्रात्’ ह्या शब्दार्तील पुंिमीिा अथव नुंर्तर
असा सूहिर्त होर्तो असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . आहण सवव उदाहरणाुंर्त त्याने त्याि अथािा अवलुं ब
केला आहे . मुळार्त मात्र ‘पासून’ असा अथवि अहभप्रेर्त असण्यािा अहधक सुंभव आहे . ‘ि’ ने हनयमािा
(हटकून होण्यािा) बोध होर्तो या अहभनवगुप्र्ताच्या हवधानाला सुद्धा मुळार्त काही आधार आहे से हदसर्त
नाही.

उत्पत्तीच्या ह्या दु सऱ्या प्रकारािे दशवन फक्र्त िारि प्रसुंगी होर्ते – रौद्रानुंर्तर करुण, रौद्रानुंर्तर

भयानक, शृग
ुं ारानुंर्तर करुण आहण वीरानुंर्तर भयानक–असे या पहरच्छे दािे सार म्हणर्ता येईल. वीरानुंर्तर
करुण सुंभाव्य मानर्ता येईल, पण त्यािा हनदे श केले ला नाही.
स्त रसो रस न्तरां फलत् े
जग िस्
पर
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ह परु ोत्स हो

‘दोदथ ण्ड ञ्चतचन्द्रशेखरध दथ ण्ड भङ्गोद्यत’ इत्

प्र तथते

करुण

त

शे िः

।

दू कह सस्त

ह

द । रौद्रस्त
क ह सां
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दु सरा रस आपलया अहभव्यक्र्तीिा पहरणाम म्हणून उत्पन्न व्हावा ह्या उद्देशाने जो रस प्रवर्मर्तर्त होर्तो

त्यािे उदाहरण वीररस. कारण मोठ्या मनु ष्ट्याुंच्या उत्साहािा उद्देशि जगाला हवस्स्मर्त करावे असा असर्तो.
उदाहरणाथव– ‘(रामिन्द्राच्या) बाहु दण्डाने वाकहवले लया हशवधनु ष्ट्यािा दण्ड मोडलयामुळे उत्पन्न झाले ला

(टुं कारध्वहन)’ इत्यादी. याउलट रौद्ररस दु सऱ्यािा हवनाश हे उहद्दष्ट फल मानून प्रवृत्त होर्तो, करुणरस
फल मानून नाही हा यार्तील फरक आहे . र्तसेि हवदू षकािे हास्य नाहयकेच्या हास्याला उहद्दष्ट मानून प्रवृत्त
होर्ते असे समजले पाहहजे.

एका रसापासून दु सऱ्या रसाच्या उत्पत्तीिा हा हर्तसरा प्रकार. यार्त दु सऱ्या रसािी उत्पत्ती व्हावी या

हे र्तूनेि पहहलया रसािी योजना होर्ते. वरील दु सऱ्या प्रकारार्त असा रसोत्पत्तीिा हे र्तु नसर्तो. पहहलया रसािा
पहरणाम म्हणून दु सरा रस उहद्दष्ट नसर्ताही उत्पन्न होर्तो. हा ह्या दोन प्रकाराुंर्तील फरक म्हणून साुंहगर्तला

आहे . पण हा भेद फार सूक्ष्म स्वरूपािा आहे . भरर्ताला र्तो अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. ‘महापुरुषोत्साहः’
– म्हणजे महापुरुषाुंच्या वीरोहिर्त कृत्याने जगाला हवस्मय वाटू न अद्भुर्तरसािी उत्पत्ती होर्ते र्ती यदृच्छे ने
नव्हे र्तर र्ती व्हावी असा त्या कृत्यािा उद्देशि असर्तो. ‘दोदव ण्डाहिर्त- इ॰’ भवभूर्तीच्या महावीरिहरर्तार्तील
सुंपूणव श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे —

दोदथ ण्ड ञ्चतचन्द्रशेखरध दथ ण्ड भङ्गोद्यतिङ्क रध्

र ब
थ लच रतप्रस्त

डव्ण्ड िः ।

द्र क्प स्थ तकप लसां पट लद्रह्म ण्डभ ण्डोदरभ्र म् व्त्पव्ण्डतचव्ण्ड

कथ हो

द्य प

श्र म् त ॥ (२·५४)

येथे वीररसामुळे अद्भुर्तरसािी उत्पत्ती होर्ते हे खरे आहे . पण रामिन्द्रािा उत्साह जगाला हवस्मय वाटावा

या उद्देशाने कायवप्रवण झाला असेल असे मानणे कठीण आहे . ‘हवदू षकहासस्र्तु इ॰’ – यार्त उद्देश असर्तो,

पण दु सरा रस उत्पन्न होर्त नाही र्तर त्या पहहलयाि रसािी पुनरावृत्ती होर्ते . एकूण या हर्तसऱ्या प्रकारार्त
फक्र्त एकि उदाहरण बसर्ते .
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।
पण जो रस हवभाव समान असलयामुळे हनयमाने नुंर्तर दु सऱ्या रसाला उपलहक्षर्त करर्तो त्यािे

उदाहरण बीभत्स रस. कारण त्यािे जे रुहधरप्रभृर्ती हवभाव आहे र्त र्ते ि अवश्य भयािे कारण होर्त, आहण
त्यािप्रमाणे मृत्यु, मूच्छा, अपस्मार इत्यादी त्यािे व्यहभिाहरभाव सुद्धा (भयािे कारण होर्त). परुंर्तु मुखािे

सुंकूिन इत्यादी त्यािे अनुभाव होर्त. उदाहरणाथव, वेणीसुंहार नाटकार्तील (पुढील उक्र्ती) – ‘ठार
मारले लया दु ःशासनाच्या हपनन उरले लया रक्र्ताने न्हाले लया बीभत्स हदसणाऱ्या भीमसेनाच्या दशवनाने
हवक्लव होनन शस्त्रे हार्तार्तून गळू न पडले लया अशा व रणाुंगणार्तून पळ काढणाऱ्या सैन्याला थोपवून धरा.’

एका रसापासून दु सऱ्या रसाच्या उत्पत्तीिा हा िौथा प्रकार. यार्त दोन्ही रसाुंिे हवभाव एकि

असलयामुळे एक रस उत्पन्न झालयावर दु सराही उत्पन्न होर्तो. बीभत्स आहण भयानक याुंिे हवभाव एकि
आहे र्त. ‘हह परम्’ यार्तील ‘हह’ येथे िुकीने आला आहे असे वाटर्ते . या हठकाणी त्यािे काही प्रयोजन नाही.

‘परम्’ हा शब्द नुंर्तर या अथी वापरले ला हदसर्तो. ‘र्तथा ि इ॰’ म्हणजे बीभत्सािे जे व्यहभिाहरभाव–मृत्यु,

मूच्छा वगैरे–र्ते ही भयोत्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त. भयानकाच्या व्यहभिाहरभावाुंर्तही मृत्यु, मूच्छा, अपस्मार
याुंिा समावेश आहे . ‘र्तदनुभावास्र्तु इ॰’ म्हणजे बीभत्सािे जे अनु भाव, मुखहवकणन इत्यादी, त्याुंिा

भयानकाच्या उत्पत्तीर्त काही वाटा नाही असे म्हणावयािे आहे असे हदसर्ते . मुखहवकूणन यािा अथव
‘मुखस्येहर्त र्तदङ्गानाुं सुंकोिनम्’ असा अहभनवगुप्र्ताने पुढे हदला आहे . ‘सुंस्र्तभ्यन्र्ताम् इ॰’ वेणीसुंहाराच्या
िौर्थया अुंकाच्या प्रारुंभीि नेपर्थयार्तून ही उक्र्ती ऐकावयाला येर्ते. रक्र्ताने न्हानन हनघाले ला भीमसेन हा

बीभत्सािा हवभाव आहे , र्तसाि र्तो भयानकािाही हवभाव आहे . म्हणून बीभत्सापासून भयानकािी उत्पत्ती
होर्ते असे म्हटले आहे .

येथपयंर्तिी अहभनवभारर्तीर्तील ही व्याख्या भरर्ताच्या ३९ व्या श्लोकावर केले ली आहे .
शृ ङ्ग र कृ त ा त स [क
रौद्र [क

घो रौद्रस्याहप.]

घो हास्य इहर्त सुंहज्ञर्तः.]

ह स् स्त प्रकीर्चततिः ।

स् ै च त्क थ स ञे िः करुणो रसिः ॥ ४॰ ॥

शृङ्गारािे जे अनु करण असर्ते र्ते हास्य म्हणून प्रहसद्ध आहे . आहण रौद्र रसािेि जे कायव आहे र्ते

करुण रस म्हणून ओळखावे.

ए ां तद भ सि रे ण रस न्तर िे पकत् े शृ ङ्ग र उद हरण
ीप्स

, िती ो हे तौ । ते ै ां ोज

शे िः । तद्यथ शृ ङ्ग र आद्यिः शृ ङ्ग र त्

–

। ते

शृ ङ्ग र कृ त रत् िं तशधदो

अ कृ तिः स ह स् ो तिः प्रकीर्चततिः, ए ां भ को ह स् इ त

कृ त रत् थथिः ।

त्त् िं श्रृङ्ग र दद्भतोत्पत्तेर शङ्क ‘दृशिः पृथतरीकृत िः’ इत् दौ त न्न थूल े
ब्रह्म ण

स्

सांभ

।स च

त त्क लकत् े

। उद

ोत्तरक लकत् े , ककत पू थतर े इ त

े ह शृ ङ्ग रो
कक चदे तत्

।
परम्पर फलत् े

रस न्तर िे पे रौद्र उद हरण

त्क थ फलरूपां स ए करुणिः । ए क रे ण त् न्तव्

। रौद्रस्

त्क थ फल त् कां ध द, चक र त्तस्

हत ां परम्पर ां पर करो त ।

[‘र्तस्य’ म्हणजे ‘वधादे ः’ (कलपलर्ताहववेक).]

अशा रीर्तीने एका रसाच्या आभासाच्या द्वारा दु सऱ्या रसाच्या अहभव्यस्क्र्तहवषयक उदाहरण

शृङ्गाररस. म्हणून ‘शृङ्गारानुकृहर्तः’ याबरोबरिा ‘र्तु’ शब्द वीप्सा दाखहवर्तो आहण दु सरा ‘र्तु’ हे त्वथी वापरला

आहे . त्यामुळे असा अन्वय लावायिा– ‘ज्या अथी जी जी अनु कृर्ती र्तो र्तो हास्य म्हटले आहे ,’ म्हणजे अशा
र्तऱ्हे िा हवभाव ज्यािा असर्तो र्तो हास्यरस असा यािा अथव. मग ज्याअथी शृङ्गार पहहला रस आहे त्याअथी
शृङ्गाराने युक्र्त अनु कृर्ती असे म्हटले आहे .

या हठकाणी ‘डोळे खूप मोठे केले आहे र्त’ इत्यादी विनाुंमध्ये शृङ्गारापासून अद्भुर्ताच्या उत्पत्तीिी

आशुंका घेर्तली आहे र्ती हनराधार आहे . कारण शृङ्गार उदयनाच्या हठकाणी आहण हवस्मयािी सुंभावना
ब्रह्मदे वाच्या हठकाणी. आहण र्ती सुंभावना त्यावेळेस उत्पन्न झाले ली नसर्ते हकवा नुंर्तरच्या काली उत्पन्न
झाले ली नसर्ते, र्तर फार अगोदरि उत्पन्न झाले ली असर्ते . म्हणून हे म्हणणे हनरथवक आहे .

परुंपरे ने उत्पन्न होणाऱ्या दु सऱ्या रसाच्या अहभव्यक्र्तीिे उदाहरण रौद्ररस. रौद्रािे जे

पहरणामस्वरूप कमव, वध इत्यादी, ‘ि’ च्या उपयोगामुळे त्यािे जे फलस्वरूप कमव र्तोि करुणरस. ‘एव’
शब्द वापरून खूप लाुंबच्या परुंपरे िे हनराकरण करर्तार्त.

‘र्तदाभास-’ यार्तील ‘र्तत्’ ने शृङ्गारापासून शान्र्तापयं र्तच्या सवव रसाुंिा बोध होर्तो. म्हणजे

कोणत्याही रसाच्या आभासापासून दु सरा रस उत्पन्न होर्तो; शृङ्गारािा हनदे श केवळ उदाहरणादाखल केला

आहे . ‘र्तु शब्दो वीप्सायाम्’ - वीप्सा म्हणजे पुन्हा पुन्हा एका गोष्टीिे आवर्तवन. प्रस्र्तुर्त हठकाणी ‘अनु कृहर्तः’ या

शब्दािे पुनरावर्तवन अहभप्रेर्त आहे . श्लोकार्त हा शब्द शृङ्गाराशी जोडला आहे , पण अनु कृर्ती इर्तर सवव

रसाुंच्या बाबर्तीर्तही सुंभाव्य असलयामुळे वीप्साथी योजले लया ‘र्तु’ शब्दाच्या योगाने ‘अनु कृहर्तः’ शब्दािा इर्तर
प्रत्येक रसाशी आवर्तवनाने सुंबुंध प्रस्थाहपर्त होर्तो. म्हणजे ‘शृङ्गारानु कृहर्तः’ या शब्दाने ‘करुणानु कृहर्तः,’

‘वीरानु कृहर्तः’ इत्यादींिा बोध होर्तो. हे ‘र्तु’ ने दाखहवले आहे असा यािा अथव. ‘एवुंहवभावकः’-‘एवम्’ म्हणजे

कोणत्याही रसािी अनु कृर्ती हकवा आभास, हास्यरस उत्पन्न होर्तो र्तो या हवभावामुळे. ‘र्तद्यथा शृङ्गार आद्यः’
– जर सवव रसाुंिी अनु कृर्ती हास्य उत्पन्न करर्ते र्तर केवळ शृङ्गारानु कृर्तीिाि हनदे श का केला आहे या
सुंभाव्य आक्षेपाला हे उत्तर आहे असे हदसर्ते . सवव रसाुंर्त शृङ्गारािाि प्रथम हनदे श असलयामुळे उदाहरण

म्हणून त्यािाि उल्लेख करणे सोईिे झाले अशा प्रकारिे हे उत्तर आहे असे म्हणर्ता येईल. ‘शृङ्गारवर्ती
अनु कृहर्तः इत्यथवः’ श्लोकार्तील ‘शृङ्गारानु कृहर्तः’ या समासािी ही फोड करून दाखहवली आहे . यािा अथव
असा की अनु कृर्तीमध्ये शृङ्गारािा अुंश असर्तो. र्तसा र्तो नसेल र्तर त्याला शृङ्गाराभास म्हणर्ता येणर नाही.

‘शृङ्गारस्य अनु कृहर्तः’ असा हवग्रह केला र्तरी शृङ्गाराच्या आभासािी कलपना येन शकर्ते . पण
अहभनवगुप्र्ताला र्तो हर्तर्तकासा समपवक वाटला नाही असे हदसर्ते.

कोणी टीकाकाराने अशी शुंका काढली आहे की शृङ्गारापासून हास्यािीि उत्पत्ती होर्ते असे नाही

र्तर अद्भुर्तािीही होर्ते . त्यािे उदाहरण म्हणून रत्नावली नाहटकेर्तील सागहरकेच्या सौंदयाच्या हनर्ममर्तीनुंर्तर
ब्रह्मदे वाला वाटले लया हवस्मयािे उदयनाने केले ले वणवन उदधृर्त केले आहे –
दृशिः पृथतरीकृत जत ज धजपिंव्त्

-

श्चतर्चभर प स ध स व्ध् त खैिः स ां व् हृत ।
शर ां स च लत
ध

स्

श द् ध्र ां ेधस

लल ां जगत्िं लल भूत

॥ (२·१५)

येथे शृङ्गारापासून अद्भुर्तािी उत्पत्ती होर्ते ही कलपना अहभनगुप्र्ताने हनमूवल ठरहवली आहे . पहहले कारण

त्याने असे हदले आहे की शृङ्गार उदयनाच्या हठकाणी आहे व हवस्मय ब्रह्मदे वाच्या; त्यामुळे शृङ्गारापासून

अद्भुर्त उत्पन्न होर्तो असे म्हणर्ता येणार नाही. पण हे म्हणणे हवशेष सयुस्क्र्तक वाटर्त नाही. शृङ्गारापासून
हास्याच्या उदाहरणार्तही शृङ्गाराभास एकाच्या हठकाणी व हास्य दु सऱ्याच्या हठकाणी असर्तो; र्तसेि रौद्र

हकवा वीर एकाच्या हठकाणी व त्यापासून उत्पन्न होणारा करुण दु सऱ्याच्या हठकाणी. ‘सा ि न
र्तात्काहलकत्वेन’– अहभनवगुप्र्ताने हदले ले

हे दु सरे कारण अथार्त समपवक आहे . उदयनाच्या

सागहरकाहवषयक रर्तीिा उदय होण्याच्या हकर्तीर्तरी अगोदर सागहरकेिी ब्रह्मदे वकृर्त हनर्ममर्ती होनन हर्तच्या

सौंदयाने र्तो हवस्स्मर्त झाला असला पाहहजे. र्ते व्हा रर्तीच्या अगोदर हवस्मय प्रादु भर्त
ूव झाले ला असलयामुळे
शृङ्गारापासून अद्भर्त
ु उत्पन्न होर्तो असे म्हणर्ता येर्त नाही. या बाबर्तीर्त हे स्पष्ट आहे की हा जो कोणी प्रािीन
टीकाकार असेल त्याने रसाच्या आभासाच्या कलपनेिा आश्रय घेर्तले ला नाही.

‘िकारात् इ॰’ – श्लोकार्तील ‘ि’ शब्दाच्या उपयोगार्तून हा जो अथव काढला आहे र्तो दू रास्न्वर्त

आहे . ‘एवकारे ण इ॰’ – यािा अथव दोन रसाुंमध्ये फक्र्त एकि मधली पायरी असावी असा हदसर्तो. वस्र्तुर्तः
मुळार्त मध्ये कोणर्तीही पायरी नसावी हे ि ‘एव’ ने सूहिर्त होर्ते .
ीरस्

प च त्क थ सोऽद्भतिः प रकीर्चततिः ।

बीभत्सदशथ ां च्च ञे िः [घो भवेत्.] स त भ

किः ॥ ४१ ॥

आहण वीररसािे सुद्धा जे कायव आहे र्ते अद्भुर्त म्हणून ओळखले जार्ते . आहण बीभत्सािे जे दशवन र्तेि

भयानक म्हणून ओळखावे.
स

न्तरफलत् े

रस न्तर िे पे ीर उद हरण

। चस्सां

ोगे । ीरस्

सम् ङ

कटां

सोऽद्भतिः, प रतिः स न्त द्य कीर्चत श
थ िःप्रत परूप ततो हे तोिः । अ पशधद च्छृ ङ्ग रोऽ प ीरस्
द्रौपदीस्

रस न्तर िे पे बीभत्स उद हरण

किः, त िभ त् त् । उपच रस्
शे

न्तरां फलां

ां र दौ ।
सहभ े

भ

त्फलां

ह–अ

।

दे

सहभ प्रती तिः फल

े च आिे पिः प्रक शत् त्सांभ व् ते

बीभत्सस्
। त े

दशथ ां

भ

दरूपां स ए

चशधदो द्योत त । तिः पू थतो

त् धक इ त । स त् स् सन्नत् े ोक्तिः ।

नुंर्तर होणारा अव्यवहहर्त पहरणाम म्हणून दु सऱ्या रसाच्या अहभव्यक्र्तीिे उदाहरण वीररस. ‘ि’ शब्द

सुंहनयोग अथी वापरला आहे . वीररसािे अगदी हनकटिे जे फल र्तो अद्भुर्तरस, पहरर्तः म्हणजे सवव हदशाुंना

यश आहण प्रर्ताप या स्वरूपािी जी कीर्मर्त होर्ते त्या कारणामुळे. ‘अहप’ शब्दाने वीरािे समनन्र्तर फल शृङ्गार
सुद्धा असर्तो असे समजले पाहहजे, जसे द्रौपदीस्वयुंवर इत्यादी प्रसुंगीं.

एकत्र असण्यामुळे दु सऱ्या रसाच्या अहभव्यक्र्तीिे उदाहरण बीभत्स रस. हवभावाहदरूपार्त बीभत्सािे

जे दशवन होर्ते र्तोि भयानक रस, कारण र्ते ि त्यािेही हवभाव होर्त. (अभेद-दशवक) उपिारािे फल (त्या

दोन रसाुंच्या) एकत्र स्स्थर्तीिी प्रर्तीर्ती आणून दे णे हे होय. ‘ि’ शब्द र्तोि (सहभाव) प्रकट करर्तो. ‘र्तु’ शब्द

पूवीच्या प्रकाराुंहून यािी हवहशष्टर्ता दाखहवर्तो – हाि आक्षेप स्पष्ट असलयामुळे सुंभवर्तो, अहधक सुंभवर्त
नाही. पण र्तो ह्याच्या सहन्नध म्हणून हनर्मदष्ट झाला आहे .

या व्याख्येर्त एकदोन भ्रष्ट पाठ आहे र्त. त्याुंच्या मूळ स्वरूपािी कलपना करून पाठभेद सुिहवणे

कठीण आहे . ‘रसान्र्तराक्षेपे वीर उदाहरणम् । िस्सुंहनयोगे’ ही सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . मुळार्त

‘रसान्र्तराक्षेपेऽपीहर्त उदाहरणुं त्वस्याहनयोगो’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . इर्तर र्तीन हठकाणच्याप्रमाणे याही

हठकाणी ‘उदाहरणम्’ च्या पूवी रसािे नाव अपेहक्षर्त आहे . म्हणून ‘ऽपीहर्त’ च्या ऐवजी ‘वीर’ असा पाठ

स्वीकारला आहे . ‘िः सुंहनयोगे’ ही दु रुस्र्ती केलयास अथवबोध होन शकर्तो. ‘त्वस्या हनयोगो’ िा काहीि अथव
लागर्त नाही. श्लोकार्त वापरले लया ‘ि’ शब्दाने सुंहनयोग म्हणजे समनन्र्तरफलत्वािा बोध होर्तो असा

अहभनगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय सुंभाव्य हदसर्तो. पुढच्या वाक्यार्त ‘सभ्यर् हनकटुं यत्फलम्’ ही सम्-हनयोग शब्दािी व्याख्या आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . ‘पहरर्तः समन्र्ताद इ॰’ – ही श्लोकार्तील
‘पहरकीर्मर्तर्तः’ या शब्दािी व्याख्या आहे . ह्या व्याख्येप्रमाणे हे भूर्तकालवािक धार्तुसाहधर्त हवशेषण नसून
पहरकीर्मर्त ह्या नामािे र्तस् प्रत्यय लागून झाले ले पुंिमीिे रूप आहे . मूळ श्लोकार्त ही व्याख्या अहभप्रेर्त
असण्यािा सुंभव फार कमी.

‘उपिारस्य सहभावप्रर्तीहर्तः फलम्’– बीभत्सदशवन हाि भयानकरस ह्या हवधानार्त उपिार (जो

लक्षणेिे मूळ आहे ) आहे , कारण त्यार्त एका गोष्टीवर दु सरीिा आरोप केला आहे . ह्या आरोपरूप

उपिारामुळे त्या दोघाुंच्या सहभाहवत्वािी प्रर्तीहर्त होर्ते . ‘र्तमे व’ यार्त ‘र्तम्’ म्हणजे सहभावम्. पूववर्तः’ म्हणजे
पूवी साुंहगर्तले लया र्तीन उत्पहत्तप्रकाराुंहून. ‘अयमे व इ॰’ या शब्दाुंर्त ह्या िौर्थया प्रकारािी हवहशष्टर्ता

साुंहगर्तले ली हदसर्ते . ‘अयमे व आक्षेपः’ म्हणजे बीभत्साने होर्त असले ला भयानकािा आक्षेप. ‘न त्वहधकः’
यार्तील ‘अहधकः’ हा शब्द हवशेष समपवक वाटर्त नाही. अहभनवगुप्र्ताला येथे असे म्हणावयािे आहे की

पूवीच्या र्तीन प्रकाराुंर्त रसान्र्तराक्षेपािी एकाहू न अहधक उदाहरणे दे र्ता येर्तार्त. पण ह्या िौर्थया प्रकारार्त

आक्षेपािे हे एकि उदाहरण आहे , दु सरे नाही. ‘आक्षेपः प्रकाशात्’ ही दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनीि केली आहे .
मुळार्त ‘आक्षेपप्रकाशात्’ असा एक शब्द आहे . ‘स त्वस्यासन्नत्वेनोक्र्तः’ ही सुिहवले ली दु रुस्र्ती सुंशयापासून
मुक्र्त नाही. हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘सा त्वस्याहप सन्न नोक्र्तः’ हा पाठ इर्तका भ्रष्ट आहे की हद्वर्तीय आवृत्तीच्या

सुंपादकाुंना र्तो र्तसाि राहू दे णे इष्ट वाटले . पहहलया आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी हदले ला ‘या त्वस्याहप सा
र्ते नोक्र्ताः’ हा पाठ त्याुंनी स्वीकायव मानला नाही र्ते योग्यि आहे . मूळार्तील ‘सा’ ह्या हस्त्रहलगी सववनामाने
हनर्मदष्ट होईल असे अगोदर ‘प्रर्तीहर्तः’ हे एकि नाम आहे . पण र्ते येथे अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता हदसर्त

नाही. हशवाय ‘उक्र्तः’ ह्या पुहल्लगी हवधे याशी त्या सववनामािा अन्वय शक्य नाही. म्हणून ‘सः’ अशी दु रुस्र्ती
सुिहवली आहे . ‘सन्न नोक्र्तः’ च्या जागी ‘आसन्नत्वेनोक्र्तः’ ही दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . ‘सः’ ने मागील
वाक्यार्तील ‘आक्षेपः’ म्हणजे आहक्षप्र्त रस भयानक समजर्ता येईल. ‘अस्य’ ने बीभत्सािा बोध होर्तो असे

समजले र्तर ह्या वाक्यािा अथव ‘दु सरा आहक्षप्र्त झाले ला रस सुद्धा ह्या बीभत्साच्या सुंहनध आहे म्हणूनि
साुंहगर्तला आहे ’ असा मानर्ता येईल. पहहले र्तीन प्रकार आहण हा िौथा प्रकार याुंर्तील भेदािे स्पष्टीकरण
येथे आहे हे मान्य केले र्तर असा हनष्ट्कषव काढर्ता येईल की पहहलया र्तीन प्रकाराुंर्त दोन रसाुंमध्ये कोणत्या ना

कोणत्या र्तरी प्रकारिा कायवकारणभाव सुंबध
ुं असर्तो, पण या िौर्थया प्रकारार्त र्तो मुळीि नसून बीभत्स व
भयानक हे दोन्ही एकाि कारणापासून स्वर्तन्त्रपणे उत्पन्न होर्तार्त, त्याुंच्यार्त केवळ सहभाव अथवा साुंहनध्य
असर्ते .

े च िंोत्प त्तहे त
रञ्जक ह स द स्तद ग
एत न्त ए
द्भट्टलोल्लटे

उक्त स्ते
त् े रूपके
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।

बन्ध ी िः ।
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रू पतां तद ले पे

रूप
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त
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आहण येथे जे (रस) उत्पत्तीिी कारणे म्हणून साुंहगर्तले आहे र्त र्ते िार पुरुषाथांपैकीं आपापलया

पुरुषाथाने व्याप्र्त आहे र्त. कारण र्ते ि अहर्तशहयर्त सौंदयव उत्पन्न करणारे असे आहे . मनोरुंजन करणारे हास
वगैरे (इर्तर रस) रूपकप्रकाराुंमध्ये त्या (प्रधान) रसाुंच्या आश्रयाने आहवष्ट्कृर्त करावेर्त.

आहण हे एवढे ि रस आहे र्त असे पूवी साुंहगर्तले आहे . म्हणून भट्ट लोल्लटाने जे म्हटले आहे की

रसाुंिी सुंख्या अनुंर्त असली र्तरी र्तज्ज्ञ मुंडळीर्त प्रहसद्ध असलयामुळे फक्र्त एवढे ि प्रयोग करण्यास योग्य
आहे र्त र्ते गवामुळे हविार न केलयाकारणाने. हे आर्ता पुरे.

‘उत्पहत्तहे र्तवः’ म्हणजे शृङ्गार, रौद्र, वीर आहण बीभत्स हे िार रस. ‘यथास्वम्’– मागे ह्या रसाुंच्या

स्थाहयभावाुंहवषयी असे म्हटले आहे की रहर्त काममूल व र्तदनु षहङ्गधमाथवहनष्ठ असर्ते , क्रोध अथवहनष्ठ असर्तो व
उत्साह धमवप्रधान असर्तो. बीभत्सािा कोणत्याही पुरुषाथाशी सुंबध
ुं जोडणे शक्य नाही. आहण मोक्षरूप जो

िौथा पुरुषाथव त्याने व्याप्र्त असणारा जो शान्र्तरस त्यािा येथे भरर्ताने हनदे श केले ला नाही. त्यामुळे रस व
पुरुषाथव याुंच्यार्तील व्याप्र्ती प्रधान रसाुंच्या बाबर्तीर्त लागू करर्ताना वरील हठकाणी अहभनवगुप्र्ताने
बीभत्सािा हनदे श न करर्ता शान्र्तरसािा केला आहे . अथार्त ही अशी व्याप्र्ती भरर्ताला अहभप्रेर्त होर्ती असे

हनहिर्तपणे म्हणर्ता येर्त नाही. ‘पुरुषाथविर्तुष्ट्क’ – िार पुरुषाथांच्या हनदे शावरून अहभनवगुप्र्ताला येथेही
शान्र्तरस अहभप्रेर्त आहे हे उघड आहे . पण भरर्ताच्या येथील कोणत्याही हवधानार्त र्तो बसण्यासारखा नाही.

‘र्तहद्धः सौन्दयव-’ हस्र्तहलहखर्तार्त ‘र्तहद्ध र्तत्सौन्दयव-’ असे आहे . यार्तील दु सरा ‘र्तत्’ िुकीने आले ला हदसर्तो.
पहहलया ‘र्तत्’ ने ‘पुरुषाथवव्याप्र्तत्व’ िा बोध होर्तो असे समजर्ता येईल. पुरुषाथाने व्याप्र्त असलयामुळे ह्या

रसाुंना हवशेष सौन्दयव प्राप्र्त होर्ते असा भावाथव. या उलट हास्य वगैर ‘रञ्जक’ म्हणजे केवळ मनोरुंजन
करणारे असर्तार्त. त्याुंिा प्रधान रसाच्या आश्रयाने रूपकाुंर्त उपयोग करावयास साुंहगर्तले आहे .

‘आनन्त्येऽहप’ – भट्ट लोल्लटाच्या म्हणण्याप्रमाणे रस अनन्र्त आहे र्त. प्रत्येक भावरूप हित्तवृत्ती

स्थाहयभाव होय व अशा हित्तवृत्ती अनुंर्त प्रकारच्या असलयामुळे त्याुंनी अहभव्यक्र्त होणारे रसही अनुंर्त मानले

पाहहजेर्त अशी ही हविारसरणी हदसर्ते . ‘पाषवद’ म्हणजे पहरषदे िा सभासद. ही पहरषद नाट्य व त्यािे शास्त्र
याुंिा हविार करणाऱ्या हवद्वान व र्तज्ज्ञ लोकाुंिी हमळू न बनले ली अशी कलपना केलयास पाषवद म्हणजे

हवद्वान हकवा र्तज्ज्ञ असा अथव करर्ता येईल. ‘प्रयोज्यत्वम्’ म्हणजे रसाुंच्या सुंख्येवर मयादा केवळ प्रयोगाच्या
दृष्टीने घार्तली आहे .

अथ णािः –
श्

ो भ त शृ ङ्ग रिः सतो ह स् िः प्रकीर्चततिः ।

कपोतिः करुणश्चै रक्तो रौद्रिः प्रकीर्चततिः ॥ ४२ ॥
गौरो ीरस्त

ञे िः [क

घो कृष्ट्णिाहप.]

कृष्ट्णश्चै भ

किः ।

ील णथस्त बीभत्सिः पीतश्चै द्भतिः स् ृतिः ॥ ४३ ॥
आर्ता (ह्या रसाुंिे) रुंग (साुंगर्तो) –
शृङ्गार श्यामवणव असर्तो, हास्य पाुंढरा असे म्हटले आहे . आहण करुण कब्र्या रुंगािा व रौद्र लाल

रुंगािा असे म्हटले आहे .

वीर गौरवणव आहे असे समजावे आहण भयानक कृष्ट्णवणव. बीभत्स हनळ्या रुंगािा आहण अद्भर्त
ु

हपवळ्या रुंगािा असे शास्रार्त साुंहगर्तले आहे .
णा भध ां पू ज दौ ध्

उप ो ग । खर गे ऽपीत् न् े । स् च्छपीतौ श द्भत

त श न्त

द ां

प ठिः ।
रुंगाुंिा हनदे श पूजा वगैरे मध्ये ध्यानासाठी उपयोगी म्हणून केला आहे . (नटाुंच्या) र्तोंडाला रुंग

दे ण्यासाठी सुद्धा (र्तो उपयोगी आहे ) असे दु सरे काही टीकाकार म्हणर्तार्त. जे शान्र्तरसािा स्वीकार
करर्तार्त त्याुंिा ‘स्वच्छपीर्तौ शमाद्भर्त
ु ौ (शान्र्तरसािा रुंग शु भ्र आहण अद्भर्त
ु ािा हपवळा)’ असा पाठ आहे .

‘मुखरागे’ म्हणजे ज्या नटाच्या द्वारा एखाद्या हवहशष्ट रसािा आहवभाव करावयािा असेल त्याच्या

र्तोंडाला त्या रसाला अनुरूप असा रुंग दे र्ता यावा यासाठी. ‘शान्र्तवाहदनाम्’ ह्या टीकाकाराुंनी मुळार्तील
पाठि हभन्न करून घेर्तला आहे . मुळार्त त्याला आधार नव्हर्ता हे उघड आहे .
अथ दै त

–

शृ ङ्ग रो

ष्ट्णदै

[घो -दै वर्तो, ब -दे वत्यो,

रौद्रो रुद्र धदै त् ो करुणो
बी [

बीभत्सि.]

भत्सस्

दे वस्र्तु.]

त् ो ह स् िः प्र थदै तिः ।

दै तिः ॥ ४४ ॥

ह क लिः क लदे ो भ

किः ।

ीरो हे न्द्रदे िः स् दद्भतो ब्रह्मदै तिः ॥ ४५ ॥
आर्ता (रसाुंिी) दै वर्ते साुंगर्तो —
शृङ्गारािे दै वर्त हवष्ट्णु आहे , हास्यािे दै वर्त प्रमथ गण; रौद्रािे दै वर्त रुद्र, करुणािे दै वर्त यम;

ब्रह्मदे व.

बीभत्सािे दै वर्त महाकाल, भयानकािे दै वर्त काल; वीरािे दै वर्त महे न्द्र होय आहण अद्भर्त
ु ािे दै वर्त

तत्तद्रस सद्धौ स स दे त पू ज् े त दे त

रूपण

ीड पर िः । रुद्रस्त्रै लोक् सांह रक री, अत ए रोद ती त ।
ह क लोऽ धदै त

।

ष्ट्णिः क दे िः । प्र थ भग तो गण िः

े

ध दके सांप दते करुणिः ।

त शे िः । स ह त िभ ां कङ्क लश् श

ब्रह्म अ चन्त् द्भतस्त्रि । ‘बद्धिः श न्ते ऽधजजोऽद्भते’ इ त श न्त
परोपक रै कपरिः प्रबद्धो

द से ते ।

हे न्द्रस्त्रै लोक् र ज ।

द िः के चत्पठव्न्त । बद्धो ज िः

।

त्या त्या रसाच्या हसद्धीसाठी त्या त्या दे वर्ते िी पूजा आवश्यक आहे म्हणून दे वर्ताुंिे हनरूपण केले

आहे . हवष्ट्णु म्हणजे कामदे व. प्रमथ हे भगवान शुंकरािे खेळकर गण. रुद्र हर्तन्ही लोकाुंिा सुंहार करणारा;
म्हणूनि रोदयहर्त (रडहवर्तो) अशी (त्याच्या नावािी) व्युत्पत्ती आहे . यमाने वध वगैरे घडवून आणलयावर
करुण (आहवष्ट्कृर्त होर्तो).

‘महाकालः’ शब्दानुंर्तर ‘अहधदै वर्तम्’ ह्या शब्दाने पूर्ती केली पाहहजे. कारण र्तो त्या (बीभत्स) रसािे

हवभाव, हाडाुंिा सापळा, स्मशान इत्यादींशी सुंसगव ठे वर्तो. महे न्द्र म्हणजे त्रैलोक्यािा राजा. ब्रह्मदे व

अहिन्त्य व अद्भर्त
ु गोष्टी हनमाण करणारा. काही शान्र्तरस मानणारे ‘बुद्धः शान्र्ते ऽब्जजोऽद्भर्त
ु े (शान्र्तरसािे
दै वर्त बुद्ध व अद्भुर्तािे ब्रह्मदे व)’ असा पाठ स्वीकारर्तार्त. बुद्ध म्हणजे हजन हकवा फक्र्त परोपकारार्ति रर्त
असणारा ज्ञानी.

‘हवष्ट्णुः कामदे वः’ – हवष्ट्णु शब्दािा हा अथव प्रहसद्ध नाही. ‘अर्त एव रोदयर्तीहर्त यमेन’ ही दु रुस्र्ती

केले ली आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘अर्त एव िोदयर्तीहर्त हनयमे न’ असा पाठ आहे . त्यापासून काही बोध होर्त

नाही. हद्वर्तीय आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘अर्त एव ि यमयर्तीहर्त यमेन’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण ‘अर्त
एव’ ने हनर्मदष्ट होणारा रुद्राच्या सुंहारशक्र्तीिा पहरणाम म्हणून यम-शब्दाच्या व्युत्पहत्तद्वारा यमाच्या कायािा
हनदे श केला असेल हे असुंभाव्य वाटर्ते . रुद्र सुंहारकर्ता असलयामुळे र्तो त्यावेळेस सवांना रडहवर्तो म्हणून

‘रोदयर्तीहर्त रुद्रः’ असा त्याच्या नावाच्या व्युत्पत्तीिा हनदे श अहभप्रेर्त असणे अहधक सुंभाव्य आहे . ‘रुद्र’
नावािी ही व्युत्पत्ती ब्राह्मणग्रुंथाुंर्त आढळर्ते . ‘बुद्धो हजनः परोपकारै कपरः प्रबुद्धो वा’ यार्तील मधलया

हवशेषणािा अन्वय प्रबुद्धः’ शी लावावयािा आहे , ‘हजनः’ शी नाही. ‘हजन’ शब्दाने गौर्तम बुद्धािा बोध होन
शकेल, र्तसा र्तो महावीरािाही होन शकेल.
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याप्रमाणे आम्ही या रसाुंिी उत्पत्ती, त्याुंिे वणव व त्याुंिी दै वर्ते यािे हववरण केले आहे . आर्ता आम्ही

अनु भाव, हवभाव व व्यहभिाहरभाव याुंनी युक्र्त (अशा रसाुंच्या) लक्षणास्न्वर्त हनदशवनाुंिे हववरण करणार
आहोर्त आहण स्थाहयभावाुंना रसत्वाच्या स्स्थर्तीस नेनन सोडणार आहोर्त.
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त्याुंमध्ये उत्पहत्तद्वारा केले लया लक्षणार्त अन्योन्याश्रय असलयामुळे र्ते हनहिर्त रूप स्पष्ट करीर्त नाही,

र्तसेि वणव आहण दै वर्त ह्याुंच्या द्वारा केले ले लक्षणही शास्त्रानेि हसद्ध होर्त असलयामुळे हनहिर्त स्वरूप प्रकट

करीर्त नाही, म्हणून ‘एवम्’ इत्यादी शब्दाुंनी एकाि हवधानार्त उपसुंहार करर्तार्त. ‘एर्ते षाम्’ ह्यािा ‘सवव
रसाुंिा’ असा अथव आहे . नुंर्तर हवशेष लक्षणे साुंगण्यासाठी ‘इदानीम्’ इत्यादी शब्दाुंनी उपन्यास करर्तार्त.
हवशेष लक्षण सजार्तीय पदाथांपासून हभन्नर्ता दाखहवणारे असर्ते . हवजार्तीय वस्र्तूुंपासून हभन्नर्ता

असलयाहशवाय सजार्तीयत्व प्रस्थाहपर्त होर्त नाही. आहण सामान्य लक्षणावािून र्तो (हवजार्तीयाुंपासून

व्यवच्छे द) होर्त नाही म्हणून त्याच्या पाठोपाठ हवशेष लक्षण येर्ते हे दाखहवण्यासाठी ‘अनु भाव’ इत्यादी
शब्दाुंर्त सामान्य लक्षणािा अनु वाद करर्तार्त. लक्षणे आहण हवशेषात्मक हनदशवने; त्यामुळे प्रत्येक रसाच्या

लक्षणािे हवशेष साुंहगर्तले जार्तील असा यािा अथव. हकवा हवशेष लक्षणे ही सामान्य लक्षणािी हनदशवने होर्त;
त्या हवशेष लक्षणाुंमध्ये सामान्य लक्षण हनदर्मशर्त केले जार्ते म्हणजे योहजले जार्ते आहण उदाहृर्त केले जार्ते.

कारण त्याच्याहशवाय त्यािे उदाहरण दे णे अशक्य असर्ते . ‘ि’ काराने ही प्रहक्रया अलौहकक असलयामुळे

हर्तच्याहवषयी आदर सूहिर्त होर्तो. लोकाुंमध्ये जे हित्तवृत्त्यात्मक स्थाहयभाव–अनेक प्रकारच्या पहरश्रमाुंना
जन्म दे ण्याशी सुंबद्ध असणाऱ्या व करावयाच्या असले लया गोष्टींिे सार्तत्य प्रकट करणारे (असे जे

स्थाहयभाव)–त्याुंना सुद्धा हवश्रास्न्र्तरूप एकि स्स्थर्ती अशा स्वरूपाच्या रसाच्या अवस्थेला आम्ही वणवनाच्या

हदशेने नेणार आहोर्त. कारण अनु रूप रीर्तीने हवभाव आदी प्रस्र्तुर्त करणारे कवी आहण नट त्या स्थाहयभावाुंना

रसत्वाला नेर्तार्त. म्हटले ले ि आहे – ‘कवींिी जी एक हवशेष नवी दृष्टी रसाुंिा स्वाद घेण्यास व्यापृर्त होर्ते .’
नट र्तर त्याुंच्यावरि अवलुं बून असलयामुळे त्याुंिी नवी दृष्टी पहार्त नाही हकवा स्वाद घेर्त नाही म्हणून (या
हठकाणी) कवींच्या बाबर्तीर्त नवा असे म्हटले आहे . म्हणून रसास्वादाला उपयोगी हवभाव आदींिे औहित्य
दाखवून दे नन आम्ही स्थाहयभावाुंना रसत्वाला नेर्तो, याने लक्षणाुंच्या हनरूपणािे फल हनदर्मशर्त करर्तार्त.

‘अन्योन्याश्रयत्वात् न हनियकाहर’- हाि युस्क्र्तवाद मागे ३८ व्या श्लोकानुंर्तरच्या गद्यावरील

व्याख्येर्तही केला आहे . ‘एकप्रघट्टकेन’ म्हणजे एकाि वाक्यार्त. ‘आसूत्रयहर्त’ म्हणजे वाक्यािी रिना

करर्तार्त. ‘व्यवच्छे दः’ म्हणजे हनराळे पणा, हभन्नपणा, ‘अनु पृष्ठ’ुं ही मूळार्तील ‘ननु पृष्ठे’ िी दु रुस्र्ती करून
स्वीकारले ला पाठ आहे . ‘ननु’ ने काही बोध होण्यासारखा नाही. सुंपादकाुंनी ‘र्तत्पृष्ठ’े अशी दु रुस्र्ती
स्वीकारली आहे . पण ‘अनुपृष्ठम्’ या अव्ययीभाव समासाने अथव अहधक समपवक रीर्तीने अहभव्यक्र्त होर्तो.
‘अनु भावेत्याहदना’– रसािे सामान्य लक्षण वर रससूत्रार्त हदले आहे . त्यािा येथे अनु वाद थोड्या हनराळ्या

रूपार्त केला आहे . रससूत्रार्त ‘हवभावानु भाव-’ असे आहे , र्तर ‘अनु भावहवभाव-’ असा येथे अनु वाद आहे . हा
फरक करण्यािे प्रयोजन स्पष्ट नाही. ‘लक्षणहनदशवनाहन’ या भरर्ताने योजले लया समासािी अहभनवगुप्र्ताने

दोन प्रकारे व्याख्या केली आहे . प्रथम र्तो कमवधारय समास मानून त्यािी ‘लक्षणाहन ि र्ताहन हनदशवनाहन ि’

अशी फोड केली आहे . यार्तील हनदशवन म्हणजे हवशेष, वैहशष्ट्ट्य असा अथव केला आहे , आहण एकूण अथव
‘लक्षणरूप हवशेष’ असा केला आहे . पण ही व्याख्या समाधानकारक नाही. जर हनदशवन म्हणजे हवशेष र्तर

‘लक्षणस्य हनदशवनाहन’ असा षष्ठीर्तत्पुरुष का मानू नये? कमवधारयि मानावयािा असलयास
‘हनदशवनलक्षणाहन’ असे रूप योग्य झाले

असर्ते . अहभनवगुप्र्ताने केले लया दु सऱ्या व्याख्येप्रमाणे

‘लक्षणहनदशवनाहन’ हा षष्ठीर्तत्पुरुष आहे . लक्षण म्हणजे सामान्य लक्षण, त्यािी हनदशवने– हे हवशेषलक्षणाुंिे
वणवन अशी व्याख्या केली आहे . ‘येषु इ॰’– या वाक्यार्त हवशेषलक्षणाुंना सामान्यलक्षणािी हनदशवने का

म्हटले आहे र्ते साुंहगर्तले आहे . ‘येषु’ म्हणजे ‘हवशेषलक्षणेषु’. ‘हनदश्यवर्ते’ ही मूळार्तील ‘हनर्मदश्यर्ते’ िी
केले ली दु रुस्र्ती आहे . हनदशवन शब्दािा अथव स्पष्ट करण्यासाठी योजले ले हक्रयापद ‘हनदश्यवर्ते’ असणार हे

उघड आहे . ह्या हक्रयापदािा ‘योज्यर्ते उदाहहृयर्ते ि’ असा दु हेरी अथव हदला आहे . हवशेषलक्षणाुंमुळे
सामान्यलक्षणािे हनदशवन होर्ते म्हणजे त्यािी योजना होर्ते व त्यािे उदाहरण हदले जार्ते म्हणून

लक्षणहनदशवन म्हणजे हवशेष लक्षण अशी ही व्याख्या आहे . ‘र्तहद्वना’ यार्तील ‘र्तत्’ म्हणजे हवशेषलक्षण आहण
‘र्तस्य’ म्हणजे ‘सामान्यलक्षणस्य.’ ‘लोकोत्तरर्तया’– स्थाहयभावािे रसत्वाच्या अवस्थेस जाणे ही प्रहक्रया

लोकोत्तर आहे . ‘बहु प्रकार. - इ॰’ हा दीघव समास लौहकक स्वरूपार्तील रत्याहद स्थाहयभावाुंच्या वणवनपर

आहे . सामान्य रूपार्तील स्थाहयभाव म्हणजे ह्या हित्तवृत्ती नेहमी काही ना काही र्तरी कमव करण्याबद्दल
(कर्तवव्यर्ता) सार्तत्याने (प्रबन्ध) आग्रह धरर्तार्त (अहभधाहयनः) आहण ही कमे अनेक प्रकारच्या पहरश्रमाुंना
जन्म दे ण्याच्या प्रहक्रयेशी सुंबद्ध असर्तार्त. या सवािा अथव असा की ह्या हित्तवृत्तींमुळे मनु ष्ट्य सदा अशा

हक्रयाुंमध्ये गढू न गेलेला असर्तो की ज्याुंच्यासाठी त्याला अनेक प्रकारिे श्रम करावे लागर्तार्त.
स्थाहयभावरूप हित्तवृत्तींिी ही नेहमीिी अवस्था आहण त्याुंिी रसार्त पहरणर्ती झालयानुंर्तरिी अवस्था

याुंर्तील मूलभूर्त भेद ‘बहु प्रकारपहरश्रम’ आहण ‘हवश्रान्त्येकायर्तन’ या शब्दाुंर्त व्यक्र्त केला आहे .
स्थाहयभावाुंना रसत्वापयंर्त न्यावयािे म्हणजे पहरश्रमाशी हनगहडर्त अशा वस्र्तूिे हवश्रान्र्तीर्त पहरणर्ती
करावयािी. म्हणून ह्या प्रहक्रयेला लोकोत्तर असे म्हटले आहे . ‘र्तानहप नाम’ यार्तील ‘अहप’ आहण ‘नाम’ हे

शब्दही या दोन अवस्थाुंमधील भेदावर जोर दे र्तार्त. ‘उपदे शहदशा नेष्ट्यामः’ ही नाट्यशास्त्रार्तील ‘उपनेष्ट्यामः’
िी व्याख्या आहे . उप ह्या उपसगापासून उपदे श असा अथव हनष्ट्पन्न केला आहे . उपदे श म्हणजे हनरूपण
करणे हे भरर्तासारख्या शास्त्रकारािे काम. र्तो स्थाहयभावाला रसत्वापयंर्त नेणार र्ते हनरूपणाच्या रूपार्त.

प्रत्यक्ष रसहनष्ट्पत्ती करर्तार्त र्ते कवी आहण नट. ‘या व्यापारवर्ती इ॰’– ध्वन्यालोककार आनन्दवधवनािा हा
सुंपूणव श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे –

व् प र ती रस न् रस तां क चत् क ी ां
दृ ि ा प र
ते िे अप्
श्र न्त

ष्ठत थथ

लम्ध

श्व

ै च लधध व्धधश

ोन् े

च ैप श्चती ।

शां

थणथ न्तो

ां

त् द्भव्क्ततप ां सख ॥ (३·४३)

हवष्ट्णूच्या भक्र्तीर्त जे सुख आहे र्ते काव्य-दृष्टीने हकवा शास्त्रीय दृष्टीने जगाकडे पाहाण्यापासून

हमळण्यासारखे नाही असा यािा भावाथव. त्यार्तील काव्यदृहष्टहवषयक अुंश येथे उदधृर्त केला आहे . ‘नटानाुं
र्तु इ॰’– कहव व नट दोघेही रसत्वापयंर्त नेर्तार्त असे वर म्हटले आहे . पण त्या दोघाुंर्त फरक आहे . कवीिी
दृहष्ट नवीन हनमाण करण्यार्त व्यापृर्त असर्ते आहण कवीच्या हठकाणीि मूलर्तः रस असलयामुळे र्तोि प्रथम

रसास्वाद घेर्तो. नटािे र्तसे नाही. र्तो सववस्वी कवीच्या काव्यावर अवलुं बून असर्तो. त्याला नवी दृहष्ट नसर्ते

आहण त्यािी दृष्टी रसास्वादास समथव नसर्ते . ‘कवीनाुं नवेहर्त’ मुळार्त ‘नवेहर्त’ एवढे ि आहे . पण वाक्यार्तील
अगोदरच्या हवधानाुंशी त्यािी सुंगर्ती लागर्त नाही. ‘कवीनाुं’ शब्द अहधक घार्तला म्हणजे अथव व्यवस्स्थर्तपणे
हनष्ट्पन्न होर्तो. ‘लक्षणहनरूपणस्य’ ही मुळार्तील ‘लक्षणरूपस्य’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘लक्षणरूपस्य’ हे
हवशेषणात्मक रूप नुसर्ते ि वापरले असलयािा सुंभव कमी आहे .
तिं शृ ङ्ग रो
नास्स्र्त.]

र तस्थ

ज्ज् लां दशथ ी ां

भ प्रभ

उज्ज ल े त् किः ।

व्त्कां चल्लोके श च

तच्छृ ङ्ग रे णोप ी ते । स्त दज्ज् ल े िः स शृ ङ्ग र

े ध्

[घो उज्ज्वलुं

त् च् ते ।

त्याुंमध्ये शृङ्गार हा रहर्त स्थाहयभावापासून उत्पन्न होणारा आहण उज्ज्वलवेषाच्या स्वरूपािा रस.

जगार्त जे काही शु िी, पहवत्र, उज्ज्वल अथवा हदसण्यार्त सुुंदर आहे त्यािी शृङ्गाराशी र्तुलना करर्तार्त. ज्या
कोणािा उज्ज्वल वेष असेल त्याला ‘शृङ्गारवान्’ असे म्हणर्तार्त.
तिं

क स्

फलत् दशे हृद सां

उज्ज् ल े त् क इत् न्ते
शृ ङ्ग रो

ेत

सूिंेण । तिंे त

तद्भ ष्ट् ेण

व् चिे

दत् च्च

।

र तरे स् द्य

तद पपन्न ,

उप

कक च दत्
ोप े

।

द्ध जगव्प्सतां सांस्फटां

उप ी ते तदप ो गत
ध रण

तथ
च

तिंेत्

। एतत्सूिंे व् क्तां

स्त्रभू ण द व्ण्डतिः

भग

भ स त्

।

चर

ल्लक्ष् पदां
ते

कत् त् इ त
तस् द

िं थथिः

त् । क्व तथे त दशथ त

।

दपर ए

तष्ठते । तद स् दे चोप ो ग

ोहरां च तदपच र च्छृ ङ्ग रशधद च्

ख् ोऽथथस्तिं

द

शृ ङ्ग रिः

परिः शृ ङ्ग रीत् च् ते, स्त अजथ

ी ते लक्ष् ते इ त

शृ ङ्ग र च् ो

लि त

च तप्रसङ्गिः, आप्तोपदे शस्

ख् िः शृ ङ्ग रिः । र त स् द द्भस्तिह

द, तद श स्त्र

त द्ग्रहणे

द

ोर्च शे

स व् स ी त । स रस स् ददश लोके भ न्त् प
भ

शृ ङ्ग रां

धारणे , ए ां सतीत् थे

श च े ध् द्यप ी ते । ते ोज्ज् ल े त् के शृ ङ्ग रशधदिः,
चरन्त िः

तत्प्रध ां

थ स् ां

। तद ह
स्त

दत ।

स्ती त दशथ त स शृ ङ्ग र

त ।

तदज्ज् ल े े शृ ङ्ग रशधद उपच रत इत् ह ।
त्याुंपैकी काम फलस्वरूप आहण सवव प्राण्याुंच्या हृदयाशी सुंवाद साधणारा असलयाकारणाने र्तो

काम ज्यार्त प्रधान आहे अशा शृङ्गारािे लक्षण ‘र्तत्र’ पासून ‘उज्ज्वलवेषात्मकः’ पयंर्तच्या सूत्राने करर्तार्त.
‘र्तत्र’ हा शब्द अनु क्रम हनहिर्त करर्तो, हकवा ‘असे आहे म्हणून’ या अथी वापरला आहे . ह्या सूत्रामध्ये व्यक्र्त

झाले ला ‘शृङ्गारो नाम’ असा लक्ष्यािा हनदशवक असणारा जो शब्द त्यािी भाष्ट्यार्त ‘यस्त्कुंहित्’ इत्यादी
शब्दाुंनी व्याख्या करर्तार्त. “वस्त्र, भूषण आदींनी मुंहडर्त असले ला र्तो शृङ्गार, त्याच्याशी शुहि, मे ध्य
इत्यादींिी र्तुलना केली जार्ते . म्हणून शृङ्गार शब्द उज्ज्वल वेष असणाऱ्याुंना लावर्तार्त. आहण यामुळे

अहर्तव्याप्र्तीिा प्रसुंग येर्त नाही, कारण अहधकारी माणसाुंिी विने अथव मयाहदर्त करू शकर्तार्त” असे प्रािीन
टीकाकाराुंनी म्हटले आहे . पण र्ते उपपन्न नाही, कारण त्यार्त उपमे य आहण उपमान याुंच्या हवशेष

हवषयाुंमधील भेदािी जाणीव होर्त नाही. म्हणून या हवधानाुंिा पुढीलप्रमाणे अथव आहे . हजिा आस्वाद
घेर्तला जार्तो अशी रहर्त हाि शृङ्गार शब्दािा मुख्य अथव. रर्तीिा जे आस्वाद घेणारे असर्तार्त र्ते त्या

आस्वादाहवषयी केवळ अत्यन्र्त आदरि असणाऱ्या मनु ष्ट्याला शृङ्गारी असे म्हणर्तार्त आहण जो केवळ (त्या

रर्तीमुळे) अजवन आदीच्याि पाठीमागे लागले ला असर्तो त्याला व्यसनी असे म्हणर्तार्त. ही रसनात्मक
आस्वादािी स्स्थर्ती लोकाुंर्त उत्पन्न होर्त असली र्तरी र्ती जास्र्त वेळ हटकून राहार्त नाही. आहण त्या

आस्वादासाठी उपयोगी असे त्या त्या रसािे आपापले हवभाव वगैरे असर्तार्त, र्ते व्हा शास्त्रार्त हनहषद्ध नसले ले ,

घृणा न आणणारे , स्वच्छ आहण मनोहर जे असर्ते त्यािा शृङ्गार शब्दाने लक्षणेने बोध होर्तो. म्हणून म्हणर्तार्त
‘उपमीयर्ते,’ म्हणजे त्याला उपयोगी असलयाकारणाने त्या प्रकारे ‘मीयर्ते’ म्हणजे लक्षण केले जार्ते असा
एकुंदर अथव. कोठे र्तसा प्रकार आहे र्ते ‘यस्र्तावद’ इत्यादी शब्दाुंनी दाखहवर्तार्त. मयाहदर्त अथव हनर्मदष्ट

करणाऱ्या ‘र्तावत्’ ‘शब्दािा उपयोग करून शृङ्गार शब्दािा र्ते थे मुख्य अथव नाही हे ‘स शृङ्गारवान्’ या शब्दाुंर्त
दाखहवर्तार्त. म्हणजे शृङ्गार शब्द उज्ज्वलवेष या अथी लक्षणेने वापरला आहे असे साुंगर्तार्त.

‘कामस्य फलत्वात्’– येथे ‘फल’ च्या पूवी कोणत्या र्तरी शब्दािा लोप झाला असावा असे वाटर्ते .

कामापासून हमळणारे कोणर्ते र्तरी फल अहभप्रेर्त असणार हे उघड आहे . ‘सुखफलत्वात्’ असा मूळ पाठ
असण्यािा सुंभव आहे . ‘एवुं सहर्त’ म्हणजे स्थाहयभावाुंना रसत्वाप्रर्त नेणार आहोर्त म्हणून. ‘एर्तत्सूत्रे व्यक्र्तुं

इ॰’ हा दु रुस्र्त केले ला पाठ आहे . मूळार्त ‘एर्तत् सूत्रभाष्ट्येण व्यक्र्तुं यल्लक्ष्यपदुं नामे हर्त व्यािष्टे’ असा पाठ
आहे . ‘भाष्ट्येण’ शब्दािा अन्वय ‘व्यािष्टे’ या हक्रयापदाशी केला पाहहजे, म्हणून र्ते दोन शब्द एकत्र आणणे
आवश्यक आहे . ‘भाष्ट्येण’ िा सुंबध
ुं ‘व्यक्र्तुं’ शी जोडणे शक्य नाही. पद व्यक्र्त झाले असण्यािा सुंभव आहे

र्तो सूत्रामध्ये, म्हणून ‘सूत्रे’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . आहण लक्ष्य म्हणजे ज्यािे लक्षण करावयािे र्ते पद

अथवा शब्द शृङ्गार आहे , नुसर्ता ‘नाम’ असणे शक्य नाही. म्हणून ‘शृङ्गारो’ शब्द अहधक घालू न ‘यत्’ ला
अनु रूप अशी ‘र्तत्’ शब्दाने पूर्ती केली आहे . ‘वस्त्रभूषणाहद-’ पासून ‘हनयामकत्वात्’ पयंर्तच्या अुंशामध्ये
अहभनवगुप्र्ताने प्रािीन टीकाकाराुंनी भरर्ताच्या ‘यस्त्कुंहित्’ ने सुरू होणाऱ्या वाक्यािा लावले ला अथव हदला
आहे . र्तो अग्राह्य ठरवून नुंर्तर त्याने आपला स्वर्तःिा अथव हदला आहे . प्रािीन टीकाकाराुंनी केले ला अथव

असा – शृङ्गार शब्दािा मुख्य अथव वस्त्रालुं काराुंनी भूहषर्त असले ला मनु ष्ट्य. शुहि, मे ध्य वगैरे वस्र्तूुंिी अशा
मनु ष्ट्याशी र्तुलना केली जार्ते . यावर जर कोणी आक्षेप घेर्तला की शृङ्गार शब्दािा हा मुख्याथव आहे असे

मानलयास अहर्तव्याप्र्तीिा दोष येईल, कारण त्यामुळे शृङ्गाररसाव्यहर्तहरक्र्त इर्तरही गोष्टींिा शृङ्गार शब्दाने

बोध होईल, र्तर त्याला या टीकाकाराुंनी असे उत्तर हदले आहे की या शब्दािा मुख्याथव जरी व्यापक असला
र्तरी भरर्तासारख्या आप्र्त पुरुषाुंनी र्तो शृङ्गाररस या मयाहदर्त अथाने वापरावयािे ठरहवलयामुळे

अहर्तव्याप्र्तीिा दोष उत्पन्न होर्त नाही. ‘वस्त्रभूषणाहदमस्ण्डर्तः’ हा दु रुस्र्त केले ला पाठ आहे . मूळार्त

‘हस्र्तपृष्टहाहदमस्ण्डर्तः’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . सुंपादकाुंनी या सवाच्या जागी फक्र्त ‘हाराहदमस्ण्डर्तः’ एवढे ि
सुिहवले आहे . र्ते अपयाप्र्त आहे . वर सुिहवले ली दु रुस्र्ती भ्रष्ट पाठाशी अहधक जु ळर्ती आहण समपवक आहे .
‘उपमानोपमेययोः इ॰’ प्रािीन टीकाकाराुंनी लावले ला अथव उपपन्न का नाही त्यािे कारण यार्त साुंहगर्तले

आहे . उपमान (उदा॰ िन्द्र) आहण उपमेय (उदा॰ मुख) याुंिे हवशेष हवषय असर्तार्त म्हणजे वस्र्तुर्तः र्ते दोन

हभन्न पदाथव असर्तार्त, फक्र्त त्याुंच्यार्त सादृश्य असर्ते इर्तकेि. प्रस्र्तुर्त हठकाणी उज्ज्वलवेष (मनु ष्ट्य)

उपमान मानले आहे आहण शु हि, मे ध्य व दशवनीय वस्र्तू ह्या उपमे य. पण त्या दोहोर्त हवषयहभन्नर्ता नाही,
कारण उज्ज्वलवेष मनु ष्ट्यािा शु हि, मे ध्य व दशवनीय वस्र्तूमध्येि अन्र्तभाव होर्तो. त्यामुळे या बाबर्तीर्त
उपमानोपमेयभाव सुंबध
ुं प्रस्थाहपर्त होन शकर्त नाही. समुदायाला त्याच्याि एका घटकािी उपमा दे र्ता येर्त

नाही. ‘साधम्यवमुपमा भेदे’ अशी उपमे िी व्याख्या आहे . र्ते व्हा उपमा प्रस्थाहपर्त करणारा प्रािीनाुंिा अथव ग्राह्य

मानर्ता येर्त नाही असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . ‘र्तद्बहु मानपरः’ म्हणजे ज्यािी त्या आस्वादाहवषयी

अत्युंर्त आदरािी भावना आहे असा मनु ष्ट्य. ‘यस्र्तु अजवनाहदपर एव स व्यसनीहर्त’ दु रुस्र्ती सुिवून
स्वीकारले ला हा पाठ आहे . मुळार्त ‘यस्र्तु सज्जनाहदवर एव र्तव्यसहनहर्त’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . मागे प्रत्यक्षादी

प्रमाणाुंनी उत्पन्न होणाऱ्या लौहककरर्तीच्या अवबोधार्त अजवन, अहभषङ्ग इत्यादी हवघ्नाुंमुळे आस्वाद होन

शकर्त नाही असे म्हटले आहे . र्तदनु सार येथे ‘अजवनाहदपरः’ असे म्हटले ले असणार यार्त शुंका नाही. ‘लोके
भवन्त्यहप’ – यािा अथव लोकार्त म्हणजे सुंसारार्तही रसािा आस्वाद घेर्ता येर्तो असा आहे . र्तो जास्र्त वेळ

हटकर्त नाही इर्तकेि. भरर्ताच्या ‘यस्त्कुंहिल्लोके’ या शब्दाुंिी ही व्याख्या केली आहे असे हदसर्ते . हकहित्

म्हणजे थोडा वेळ हटकणारी आस्वाददशा असा अथव केले ला हदसर्तो. ‘र्तदास्वादे िोपयोहग यथास्वुं
हवभावाहद’ - हा हकहित् शब्दािा लाक्षहणक अथव. हकहित् म्हणजे प्रथम आस्वाददशा हा अथव केलयावर
आस्वादाला उपयोगी जे हवभाव वगैरे त्याुंिाही बोध त्या शब्दापासून लक्षणेच्या साहाय्याने होर्तो असा अथव

अहभप्रेर्त हदसर्तो. नुंर्तरिी ‘शास्त्राहनहषद्धम्’ वगैरे हवशेषणे ‘हवभावाहद’ शब्दाला लावली आहे र्त. ही हवशेषणे

मुळार्तील ‘शु हि मे ध्यमुज्ज्वलुं दशवनीयम्’ ह्या शब्दाुंिी व्याख्या म्हणून हदली आहे र्त. ‘शु हि’ िा अथव
शास्त्राहनहषद्ध (हस्र्तहलहखर्तार्त ‘शास्त्रहनहषद्धम्’ असे आहे ) असा केला आहे . मे ध्यिा अजु गुस्प्सर्त, उज्ज्वल

िा सुंस्फुट आहण दशवनीयिा मनोहर. अशा स्वरूपािे हवभावाहद शृङ्गार शब्दािा लाक्षहणक अथव होय. ‘र्तत्’
म्हणजे र्ते हवभावाहद. ‘उपिारात्’ म्हणजे लक्षणेने. ‘उपमीयर्ते’ शब्दािा अथव ‘उप = उपयोहगर्तया, मीयर्ते =
लक्ष्यर्ते’ असा केला आहे . हवभावाहद उपयोगी असलयाकारणाने शृङ्गार शब्दाने त्यािे लक्षण केले आहे .
‘र्तथा’ म्हणजे ‘शृङ्गारे ण’ म्हणजे शृङ्गार ह्या शब्दाने. अहभनवगुप्र्ताच्या ह्या एकुंदर हववेिनािा अथव असा की
या वाक्यार्त काही पदाथांना शृङ्गारािी उपमा हदली आहे असा प्रकार नसून त्यार्त शृङ्गार शब्दािा लाक्षहणक

अथव ‘हवहशष्ट प्रकारिे हवभावाहद’ हा आहे असे साुंहगर्तले आहे . हा अथव त्या वाक्यार्तून काढर्ताना

अहभनवगुप्र्ताला खूपि कसरर्त करावी लागली आहे व ‘उपमीयर्ते’ िा त्याने लावले ला अथव ओढू न र्ताणून
आणले ला आहे हे उघड आहे . ‘क्व र्तथा’ म्हणजे शृङ्गार शब्दाने सुुंदर, शु हि वगैरे हवभावादीिा बोध होर्तो
असा प्रकार कोठे आहे ? ‘यस्र्तावत्’ इत्यादी भरर्ताच्या वाक्यार्त या प्रकारािे हनदशवन आहे . त्यार्त उज्ज्वल
वेष असले लया मनु ष्ट्याला शृङ्गारवान् म्हटले आहे . म्हणजे शृङ्गार शब्द उज्ज्वल वेषािा हनदशवक मानला

आहे . आहण उज्ज्वल वेष हवभावादीर्त मोडर्तो. ‘र्तत्र’ म्हणजे ‘उज्ज्वल वेष असले ला मनु ष्ट्य’ या अथी. अशा
मनु ष्ट्याला शृङ्गारवान् म्हटले आहे . यािा अथव शृङ्गार म्हणजे उज्ज्वल वेष व शृङ्गारवान् म्हणजे उज्ज्वल वेष
असले ला मनु ष्ट्य असे लाक्षहणक अथानेि म्हणर्ता येईल.
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शृङ्गार शब्द मुख्याथाने रर्तीिा आस्वाद या अथी वापरण्यािे प्रवृहत्तहनहमत्त काय अशी शुंका

उद्भवलयास त्यािे समाधान ‘यथा ि’ इत्यादी शब्दाुंनी करर्तार्त. गोत्र म्हणजे हपत्यािी वुंशपरुंपरा वगैरे. कुल

शब्द मार्ते िी वुंशपरुंपरा सुिहवर्तो. आिार म्हणजे व्यवहार, त्यापासून उत्पन्न झाले ली म्हणजे लोकाुंर्त रूढ

झाले ली. पण मुळार्त प्रारुंभीच्या आप्र्तपुरुषाुंच्या साुंगण्याप्रमाणे नामकरणरूपी सुंकेर्ताने ठरले ली. ‘पुुंसाम्’
म्हणजे मनु ष्ट्यजार्तीिी, पुरुषाुंिी व हस्त्रयाुंिी. पुरुषाुंिी हपत्याच्या वुंशाला अनु सरून हवष्ट्णुशमा इत्यादी, पण
हस्त्रयाुंिी मार्तृवश
ुं ानु सार कनकप्रभा, िन्द्रप्रभा इत्यादी. त्याप्रमाणे रस वगैरेंिी नावे र्ते शास्त्र जाणणाऱ्या
वृद्धाुंच्या व्यवहारावरून रूढ झाले ली व प्रािीन काळच्या ब्रह्मदे वाहद आप्र्त पुरुषाुंनी प्रसृर्त केले ली अशी

आहे र्त. हे ि ‘एवुं शृङ्गारो रसः’ या विनाने हनधाहरर्त करर्तार्त. र्तो (शृङ्गार शब्द) आिारामुळे म्हणजे
व्यवहारामुळे

लोकाुंमध्ये

सुद्धा

प्रहसद्ध

आहे .

कोणत्या

कारणामुळे?

मनोहर

वगैरे

वेषस्वरूप

असलयाकारणाने. यािा अथव असा. प्रत्येक शास्त्राच्या सुंकेर्ताुंना अनु सरून असले ले ही शब्द त्या त्या
शास्त्रार्तील वृद्धाुंच्या परुंपरेने लोकाुंर्त प्रहसद्ध होर्तार्त व दु सरीकडे ही त्याुंिा लक्षणेने वापर केला जार्तो.

उदाहरणाथव, ‘साुंख्यदशवनार्तील हा पुरुष काहीही करीर्त नाही’, ‘त्याने याबाबर्तीर्त माझ्यासाठी पूववरुंगािी
रिना केली’, ‘याबाबर्तीर्त एकमे काशी र्तुलनेने ह्यािी महत्ता आहे ’ इत्यादी. त्यािप्रमाणे हे शृङ्गार वगैरे शब्द
याि हवषयार्त मुख्य अथाने योहजले आहे र्त, लोकाुंमध्ये साुंख्यपुरुष वगैर शब्दाुंप्रमाणे (गौण अथाने).

पण ज्या टीकाकाराने शृङ्ग शब्दाला मत्वथीय प्रत्यय लावून शृङ्गार शब्दािी व्युत्पत्ती केली आहे

त्याला हनष्ट्पन्न रूपािीि हवस्मृर्ती झाली आहे . कारण ह्या (शृङ्ग) शब्दाला ‘आरकन्’ असा प्रत्यय लागर्तो,
ज्याप्रमाणे ‘वृन्दारक’ हे रूप हनष्ट्पन्न झाले आहे त्याप्रमाणे. म्हणूनि (शृङ्गार) हा शब्द उणाहदसूत्रार्त हनष्ट्पन्न
केला आहे .

परुंर्तु ज्या टीकाकाराने गोत्रादींनी उत्पन्न होणाऱ्या नावाुंिी व्याख्या त्याुंच्याुंर्त हभन्नर्ता हदसून येर्ते

म्हणून र्ती (नावे गोत्राप्रमाणे) पृथक् पृथक् असर्तार्त अशी केली आहे त्यािे हे हववेिन प्रस्र्तुर्त हठकाणी
हकहिर्तही उपयोगी नाही. आहण लोकाुंमध्ये आप्र्तपुरुषाुंिा उपदे श गोत्रािारार्तून उत्पन्न होणाऱ्या नावाच्या
बाबर्तीर्त हनयमन करणारा असर्तो असे नाही. असो.

‘मूले र्तु आद्याप्र्तोपदे शन
े इ॰’ – हा पाठ अहनहिर्त आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘मूले र्तु नाट्याप्र्तोपदे शन
े ’

असा पाठ आहे . पण नाट्यािा या सुंबध
ुं ार्त हनदे श असुंभाव्य आहे . पुढे उपमेयाच्या सुंदभार्त प्राक्र्तन
ब्रह्मदे वादींिा हनदे श केला आहे . र्तदनुसार उपमानार्त ही पूववजाुंिा हनदे श केला असण्यािी शक्यर्ता आहे .

हवहवध गोत्राुंर्तील मूळ पुरुषाुंनी हवहशष्ट नावे प्रसृर्त केली व र्ती पुढे रूढ झाली अशी कलपना ये थे आहे असे

गृहीर्त धरून ‘आद्याप्र्त-’ असा पाठ सुिहवला आहे . ‘नामकरणलक्षणेन समयेन’ सुंस्कारपूववक मुलािे नाव

ठे वर्तार्त र्ते व्हा त्यािा त्या नावाने हनदे श करावयािा असा सुंकेर्त ठरर्तो. ‘आिाराद्व्यवहारात्’– मुळार्त
‘आिारव्यवहारात्’ असा सामाहसक शब्द आहे . पण येथे भरर्ताच्या ‘आिारहसद्धः’ शब्दािी व्याख्या
करण्यासाठी ‘आिारात् हसद्धः’ असा हवग्रह करून ‘आिारात्’ शब्दािा ‘व्यवहारात्’ शब्दाने वरीलप्रमाणे

अनु वाद केला असणार हे ि अहधक सुंभाव्य आहे . ‘उपिारर्तोऽन्यत्राहप इ॰’ – म्हणजे शास्त्रार्तील
पाहरभाहषक शब्द लोकार्त रूढ होर्तार्त, पण र्ते थे त्याुंिा उपयोग गौण अथाने होर्तो, मुख्याथाने नाही. यािी

र्तीन उदाहरणे हदली आहे र्त. साुंख्य दशवनार्त पुरुष व प्रकृहर्त ही दोन मूलर्तत्त्वे मानली आहे र्त. त्याुंपैकी पुरुष
हा अकर्ता असून सवव कर्तृवत्व प्रकृर्तीिे असा त्या शास्त्रािा हसद्धान्र्त आहे . साुंख्याुंिा पुरुष काही करीर्त नाही

यािे ज्ञान सामान्य लोकाुंनाही वृद्धपरुंपरे ने होर्ते . मग एखाद्या आळशी मनु ष्ट्याला पाहू न कोणी र्तरी उद्गार

काढर्तो ‘हा साुंख्यपुरुष आहे . र्तो काुंहीि करीर्त नाही.’ येथे त्या मनु ष्ट्याला लावले ला ‘साुंख्यपुरुष’ शब्द
मुख्याथाने नाही, र्तर गौणाथाने वापरला आहे . दु सरे उदाहरण नाट्यशास्त्रार्तील आहे . पूववरङ्ग हा त्या
शास्त्रािा पाहरभाहषक शब्द आहे . त्यािा शास्त्रीय अथव लोकाुंना माहीर्त होर्तो. जेव्हा कोणी मूळ मुद्याला

येण्याऐवजी प्रास्र्ताहवक पालहाळ लावर्तो र्ते व्हा ऐकणारा म्हणर्तो ‘ह्याने हा माझ्यासमोर पूववरङ्ग करून
दाखहवला आहे .’ येथे पूववरङ्ग गौण अथाने वापरला आहे . हर्तसरे उदाहरण वैशहे षक दशवनार्तील आहे . त्या
शास्त्रार्त अणु महत् आहद पहरमाणवािक शब्द आहे र्त. महत् शब्दाने सापेक्ष महत्तेिा बोध होर्तो. एका

टोकाला परमाणु आहण दु सऱ्या टोकाला परममहत् ही पहरमाणे सोडलयास मधली पहरमाणे सापेक्ष असर्तार्त.

एकि पदाथव त्यापेक्षा लहान पदाथापेक्षा महत् पहरमाणािा व मोठ्या पदाथापेक्षा अणु पहरमाणािा असर्तो.
महत्ता शब्दािा हा पाहरभाहषक अथव लोकाुंना माहीर्त होर्तो. र्ते व्हा अमुक एका बाबर्तीर्त परस्पराशी र्तुलना

करर्ता एक मनु ष्ट्य दु सऱ्या मनु ष्ट्यापेक्षा महान् आहे असे कोणी हवधान केले र्तर र्ते थे महत्ता शब्दािा गौणाथाने

उपयोग केले ला हदसून येर्तो. कारण र्ते थे पहरमाणािा प्रश्न येर्त नाही. या उदाहरणार्तील ‘अन्योन्यम्’ हा
शब्द व त्यािे रूप समपवक वाटर्त नाहीर्त.

‘शृङ्गशब्दान्मत्वथीयेन व्युत्पहत्तम्’ – मुळार्त ‘शृङ्गारशब्दात्’ असे आहे . सुंपादकाुंनी ‘शृङ्गारशब्दस्य’

अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘शृङ्गशब्दात्’ अशी दु रुस्र्ती अहधक योग्य. पाहणनीिे ‘शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन्’
(५·२·१२१) असे सूत्र आहे . त्यार्त शृङ्ग व वृन्द शब्दाुंन मत्वथी आरकन् प्रत्यय साुंहगर्तला आहे . कोणी

टीकाकाराने शृङ्गार शब्दािी ही व्युत्पत्ती हदली आहे . साहहजकि अहभनवगुप्र्ताने र्ती ग्राह्य मानली नाही.

कारण त्या सूत्रानु सार शृङ्गारक असे रूप होईल, शृङ्गार असे नाही. शृङ्गार आहण भृङ्गार हे शब्द
उणाहदसूत्रार्त हसद्ध केले आहे र्त.

‘पृथग्भावेन गोत्राहदनामाहन व्यािष्टे’ – ह्यािा अथव असा हदसर्तो की ह्या टीकाकाराच्या मर्ते ज्या त्या

गोत्रािी हनरहनराळी ठराहवक नावे असर्तार्त, त्याुंपैकीि त्या गोत्रार्तील मुलासाठी नाव हनवडर्तार्त.

‘व्यावत्यवभावात्तदीहक्षर्तानीहर्त’ – मुळार्त ‘व्यावत्याभावात्’ असे आहे . पण व्यावत्यव आहण पृथक् हे समानाथी

असलयामुळे वरील व्याख्येच्या पूरक अुंशामध्ये ‘व्यावत्याच्या अभावामुळे’ असे म्हटले असण्यािा सुंभव
नाही. म्हणून ‘व्यावत्यवभावात्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . त्यानुंर्तरच्या ‘र्तदीहक्षर्ताहन’ ह्या पदािा अथव स्पष्ट
नाही. ‘त्याने पाहहले ली’ हे ‘नामाहन’ िे हवशेषण आहे . पण म्हणजे काय? ‘त्या त्या हवहशष्ट गोत्रार्ति हदसर्त
असले ली’ असा अथव सुंभवनीय वाटर्तो. पण हे पद मूळच्या दु सऱ्या एखाद्या शब्दािे भ्रष्ट रूप असण्यािा

अहधक सुंभव आहे . ‘र्तदीस्प्सर्ताहन’ हे सुंभाव्य आहे . ह्या व्याख्येच्या हनदे शािी समाप्र्ती दाखहवणारा ‘इहर्त’
शब्द मुळार्त नाही र्तो घार्तला आहे . ‘न ि गोत्रािारोत्पन्ने इ॰’ म्हणजे आप्र्त लोकाुंिे मुळीि असे साुंगणे नाही
की गोत्राच्या आिाराने हनष्ट्पन्न होणारे नावि मुलाला हदले पाहहजे, दु सऱ्या गोत्रार्तील नाव दे र्ता कामा नये.
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आर्ता सूत्रार्तील ‘रहर्तस्थाहयभावप्रभवः’ हा भाग ‘स ि’ इत्यादी शब्दाुंर्त भाष्ट्याने स्पष्ट करर्तार्त.

‘स्त्रीपुरुष’ ह्या शब्दाने परस्पर अहभलाषा व सुंभोग याुंनी लहक्षर्त झाले ली, लोकाुंमध्ये हदसून येणारी, ‘ही
ह्यािी स्त्री’ अशा प्रकारिी रहर्त हनर्मदष्ट केली आहे . त्यामुळे केवळ अहभलाष हे ि हजिे सार आहे अशा आहण

कामावस्थेनुंर्तर येणाऱ्या व्यहभिाहर-स्वरूपाच्या रर्तीपेक्षा सववस्वी हभन्न अशी ही स्थायी स्वरूपािी
प्रारुंभापासून फलावाप्र्तीपयंर्त व्यापून राहाणारी व पहरपूणव सुख हे ि हजिे फल आहे अशी रहर्त ह्या शृङ्गारािे
उद्गमस्थान आहे . कारण कवी लौहकक रर्तीच्या सुंस्काराने प्रेहरर्त होनन हवभाव वगैरे अशा रीर्तीने प्रस्र्तुर्त
करर्तो आहण नाट्य अनु भाव (अशा रीर्तीने अहभव्यक्र्त करर्ते ) की ज्यायोगे रर्तीिा आस्वाद शृङ्गारार्त पहरणर्त
होर्तो. आस्वाद घेणाऱ्याला सुद्धा अगोदरच्या प्रसुंगी रर्तीिे ज्ञान झाले ले असणे उपयोगी पडर्ते हे मागे

साुंहगर्तले ि आहे . या सवािा अथव असा – रहर्त म्हणजे कामक्रीडा. आहण वास्र्तहवक अथाने र्ती प्रेमी

युगलामध्येि सुंभवर्ते, कारण र्ते थेि सुखािी धारा हवश्रान्र्त होर्ते, परुंर्तु कवीने हनर्ममले ले मालय वगैरे हवषयाुंिे
इर्तर सौन्दयव कलपनेच्या स्वरूपािे असर्ते . दोन सुंवद
े नाुंिे परस्परार्त बुडून जाण्याच्या स्वरूपािे मीलन हे ि
सवोत्कृष्ट भोगािे नाव आहे . कारण सुंवद
े नि मुख्य आहे . इर्तर ज्या जड वस्र्तू आहे र्त त्या केवळ भोग

घेण्याच्या योग्यर्ते च्या. म्हणूनि म्हटले आहे – ‘दे हामध्ये केवळ श्वासोच्छावसाच्या त्रासामुळे होणारे कष्ट;
पण प्राण केवळ जानकी होय.’ म्हणूनि काही टीकाकाराुंनी जो आक्षेप घेर्तला आहे की रर्तीिे दोन हभन्न

आधार असलयामुळे हर्तच्यार्त हभन्नर्ता येर्ते. मग रस एक आहे असे कसे म्हणर्ता येईल, र्तो (आक्षेप)
अज्ञानामुळे (घेर्तला आहे ). कारण र्ती सवव एकि रहर्त असर्ते, जीर्त परस्परसुंवद
े ामुळेि हवभक्र्तर्ता उत्पन्न
होर्त नाही.

म्हणूनि शृङ्गारािे मूळ उत्तम श्रेणीिे व यौवनयुक्र्त मनु ष्ट्य होर्त. उत्तम पुरुष व उत्तम स्त्री या अथी

‘उत्तमौ’ हा शब्द समजावयािा. त्यािप्रमाणे (युवा पुरुष आहण युवर्ती स्त्री या अथी) ‘युवानौ’ शब्द. येथे
‘उत्तमयुव’ शब्दाने त्याुंिे सुंवद
े न हनर्मदष्ट केले आहे , त्याुंिी शरीरे नाहीर्त. कारण खऱ्या अथाने उत्तमयुवत्व

हा हवशेषगुण हित्तािाि आहे . आहण त्या अवस्थे ने युक्र्त असले ला र्तो (शृङ्गार) त्या प्रसुंगी त्या व्यवहारािा
उद्भव होर्त असलयामुळे र्तत्प्रकृहर्त (र्ती अवस्था उद्गम असले ला) होर्तो. र्ती सुंहवद आस्वादाला योग्य
झालयामुळे शृङ्गाररसार्त पहरणर्त होर्ते . उत्तम श्रेणीिे व यौवनयुक्र्त नसलयास दृढर्ता नसर्ते म्हणून र्ती

रहर्तसुंहवद नसर्ते, कारण त्यार्त हवभक्र्त होण्यािी सुंभाव्यर्ता असर्ते . पण शृङ्गारािा प्राण र्तर अहवभक्र्त अशी
सुंहवद. उदाहरणाथव–(उदाहरण म्हणून उद्धर्त
ृ केले ली प्राकृर्त गाथा सवांशाने भ्रष्ट आहे ) परस्पराबद्दलिी हे
आपले जीहवर्तसववस्व आहे ही भावना अशी शृङ्गारािी व्याख्या केली आहे .

‘वेषयहर्त’ म्हणजे व्यापावयास लावर्तो, हित्तवृत्तीला जाणीव दे नन दु सरीकडे सुंक्रमण करावयास

लावर्तो र्तो वेष हवभाव आहण अनु भाव ह्या स्वरूपािा. ‘वेषयस्न्र्त’ म्हणजे स्थाहयभावाला व्यापर्तार्त र्ते वेष

म्हणजे व्यहभिाहरभाव. र्ते (हवभाव-, अनु भाव- व व्यहभिाहरभावस्वरूप वेष) उज्ज्वल म्हणजे उत्कृष्ट ज्यार्त
आहे र्त अशा आत्म्याने युक्र्त (असा शृङ्गार असर्तो).

‘स्त्रीपुरुषशब्दे न...भवहर्त’ – यार्तील पाठ बराि दु रुस्र्त करून घेर्तला आहे . मुळार्त ‘-लक्षणया

लौहकक्या’ अशी र्तृर्तीयान्र्त रूपे असून ‘स्त्रीहर्त’च्या नुंर्तर फक्र्त ‘या’ शब्द आहे . त्याच्या जागी सुंपादकाुंनी
‘हधया’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण र्ती उपयोगािी नाही. या स्त्रीहलगी र्तृर्तीयान्र्त शब्दाुंिा कोठे ही

अन्वय लावर्ता येण्यासारखा नाही. या हठकाणी अहभनवगुप्र्ताला असे म्हणावयािे आहे की सूत्रार्तील

‘रहर्तस्थाहयप्रभवः’ या शब्दािा अथव ‘स्त्रीपुरुषहे र्तुकः’ इत्यादी शब्दाुंनी स्पष्ट केला आहे . त्याप्रमाणे ‘स्त्रीपुरुष’
ह्या शब्दाने मूळार्तील ‘रहर्तस्थायी’ िा बोध होर्तो असे त्याने या वाक्यार्त म्हटले असले पाहहजे. त्या

अनु रोधानेि त्याने वाक्यािी सुरुवार्त ‘स्त्रीपुरुषशब्दे न’ अशी केली आहे . त्या वाक्यािा शेवट ‘रहर्तरुक्र्ता
भवहर्त’ या शब्दाुंनी केला असणार याहवषयी शुंका वाटर्त नाही. आहण हे शब्द हस्र्तहलहखर्तार्त दोनर्तीन

ओळीनुंर्तर ‘हे र्तुरस्य’ या शब्दाुंच्या अगोदर आढळर्तार्त. र्ते थे र्ते अस्थानी आहे र्त. म्हणून र्ते थून काढू न र्ते ह्या

अगोदरच्या वाक्याच्या शेवटी घार्तले आहे र्त, व ‘रहर्तः’ िी हवशेषणे म्हणून ‘-लक्षणा’ व ‘लौहककी’ अशी
प्रथमान्र्त रूपे केली आहे र्त. ह्या दु रुस्र्तीने वाक्यािा व्यवस्स्थर्त अथव लागर्तो. ‘र्ते न इ॰’ – या वाक्यार्त रहर्त
ह्या स्थायी स्वरूपाच्या भावािी अहभलाष-स्वरूपाच्या व्यहभिाहरभावाहू न हभन्नर्ता प्रहर्तपादन केली असून
फक्र्त

रर्तीि

शृङ्गारािा

हे र्तु

होन शकर्ते

असे

म्हटले

आहे .

‘व्यहभिाहररूपाया’

–

मुळार्त

‘व्यहभिाहररूपाणीहर्तया’ असा पाठ आहे . र्तो असुंभाव्य आहे . ‘-पयवन्र्तव्याहपनी’ असे सामाहसक रूप

मुळार्तील ‘-पयवन्र्ता व्याहपनी’ पेक्षा अहधक समुहिर्त आहे . ‘-सुखैकफला’ नुंर्तरिे ‘रहर्तरुक्र्ता भवहर्त’ हे शब्द

येथून हलहवले असले र्तरी ‘रहर्तः’ हा एवढाि शब्द येथेही असणे अथव स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक आहे .

‘हे र्तुः’ म्हणजे मूळ, उद्गमस्थान. ‘अस्य’ म्हणजे शृङ्गारािे. ‘नाट्युं िानु भावान्’ – सुंपादकाुंनी ‘नाट्युं ि’
च्या जागी ‘नटि’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण र्ती आवश्यक नाही. नटािा व्यापार या अथी नाट्य

अनु भाव व्यक्र्त करर्ते असे म्हणणे गैर नाही. ‘प्राक्कक्ष्यायाम्’ म्हणजे नाटक पहायला येण्याच्या अगोदरच्या

नेहमीच्या स्वर्तःच्या जीवनार्त. ‘उक्र्तुं प्राक्’ रससूत्रावरील व्याख्येर्त यािा हनदे श केला आहे . ‘सुंकलपत्वात्’
यािा अथव असा हदसर्तो की रहर्त फक्र्त स्त्री व पुरुष ह्याुंच्या परस्परसुंबध
ुं ाच्या स्वरूपािी असलयामुळे हर्तच्यार्त
कहवहनर्ममर्त इर्तर सुुंदर गोष्टींिा अन्र्तभाव होर्त नाही. त्या कवीच्या कलपनाशक्र्तीने उत्पन्न केले लया

असर्तार्त. ‘सुंवद
े नहद्वर्तय’ म्हणजे स्त्रीिी सुंहवद आहण पुरुषािी सुंहवद. ह्या दोन्ही एकमे कार्त हमळू न एकरूप

झालया म्हणजेि रर्तीिे परम सुख प्राप्र्त होर्ते . ‘अन्यस्य र्तु जडस्य’ – यार्तील ‘अन्यस्य’ ही मूळार्तील
‘अन्यत्र’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘अन्यत्र’ या हठकाणी हनरथवक आहे .

‘श्वासायास- इ॰’ –हे रामाच्या सीर्ते वरील प्रेमािे वणवन आहे . हे विन कोठू न घेर्तले आहे व र्ते

कोणाच्या र्तोंडिे आहे र्ते साुंगर्ता येर्त नाही. ‘यत्कैहिदिोद्यर्त’ – हा आक्षेप कोणी घेर्तला आहे र्ते

साुंहगर्तले ले नाही. ‘रर्ते राधारभेदेन भेदात्’ – रर्तीिे दोन आधार, एक स्त्री व दु सरा पुरुष. हे हभन्न

असलयामुळे त्याुंच्या ठायीिी रहर्तही हभन्न असणार असा हा युस्क्र्तवाद आहे . ‘र्तावर्ती’ म्हणजे दोघाुंच्या ठायी

असले ली सववच्या सवव. ‘अन्योन्यसुंहवदै व हवयोगो न भवहर्त’ – मुळार्तील ‘एकहवयोगो’ च्या जागी ‘एव
हवयोगो’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘एक’ या हठकाणी समपवक नाही. हवयोग शब्द हद्वधाभाव, हवभक्र्तर्ता या
अथी वापरला आहे . परस्परहवषयक सुंहवदे मुळेि रर्तीर्त हवभक्र्तर्ता अथवा भेद उत्पन्न होर्त नाही असे त्या
आक्षेपाला हदले ले हे उत्तर आहे .

उत्तम आहण युवन् हे दोन्ही शब्द एकशेषद्वन्द्व होर्त अशी व्याख्या केली आहे . त्यामुळे स्त्री व पुरुष

दोघाुंिी शृङ्गारासाठी आवश्यकर्ता प्रहर्तपाहदर्त होर्ते . आहण हे शब्द त्या दोघाुंच्या सुंहवदे च्या वणवनपर आहे र्त ,
त्याुंच्या शरीराच्या वणवनपर नाहीर्त असे म्हटले आहे . यािा अथव असा की शृङ्गार ही मानहसक प्रहक्रया आहे ,
शारीहरक नाही. ‘हित्तस्यैव’ – हस्र्तहलहखर्तार्त ‘िैर्तसैव’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . दु सऱ्या आवृत्तीच्या
सुंपादकाुंनी त्यािी ‘िैर्तन्यस्यैव’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘हित्तस्यैव’ हकवा ‘िेर्तस एव’ अशा प्रकारिी
दु रुस्र्ती अहधक िाुंगली यार्त सुंशय नाही.

‘स ि र्तदवस्थावान् र्तत्र र्तद्व्यवहारस्योद्भूर्तत्वात् र्तत्प्रकृहर्तः’ – येथेही बरीि दु रुस्र्ती करून हा

पाठ हसद्ध केला आहे . मुळार्त ‘स िावस्थावान् र्तत्र र्तत्र व्यवहारस्य भूर्तत्वात् र्तत्प्रकृहर्तः’ असा पाठ आहे .
‘र्तत्प्रकृहर्तः’ मधील र्तत् ने ‘उत्तमयुव’ िा हनदे श केला आहे हे उघड आहे . कारण भरर्ताच्या

‘उत्तमयुवप्रकृहर्तः’ िी ही व्याख्या िालू आहे . म्हणून वाक्याच्या प्रारुंभीच्या ‘सः’ ने शृङ्गारािा हनदे श केला
आहे असे समजले पाहहजे. त्याच्या वणवनपर शब्द नु सर्ता ‘अवस्थावान्’ असण्यािी शक्यर्ता नाही. म्हणून
‘र्तदवस्थावान्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . यार्तील ‘र्तत्’ ने ‘उत्तमयुव’ िा हनदे श समजावयािा आहे . मुळार्त

‘र्तत्र र्तत्र’ अशी हद्वरुक्र्ती आहे . हर्तिे काहीि प्रयोजन नाही. त्यार्तील दु सऱ्या ‘र्तत्र’ च्या जागी ‘र्तद’ अशी
दु रुस्र्ती केली आहे . ‘र्तत्र’ म्हणजे त्या उत्तमयुव अवस्थेमध्ये. ‘र्तद्व्यवहारस्य’ – र्तो व्यवहार म्हणजे

शृङ्गाररूप व्यवहार. ‘उद्भूर्तत्वात्’ हा शब्द मुळार्तील ‘भूर्तत्वात्’ पेक्षा हनःसुंशय अहधक योग्य आहे .
‘र्तत्प्रकृहर्तः’ हा बहु व्रीहह समास असून प्रकृहर्त शब्द मूळ, उद्गमस्थान याि अथी समजला पाहहजे. र्ते व्हा ह्या

वाक्यािा एकुंदर अथव असा की शृङ्गार उत्तमयुवस्स्थर्तीर्तील स्त्रीपुरुषाुंच्या ठायी सुंभवर्तो, शृङ्गारािे व्यवहार
अशाि स्त्रीपुरुषाुंच्या बाबर्तीर्त होर्त असर्तार्त, म्हणून उत्तमयुव स्त्रीपुरुषाुंना शृङ्गारािे उद्गमस्थान म्हटले

आहे . ‘सा सुंहवद’ उत्तमयुव स्त्रीपुरुषाुंिी सुंहवद, ‘हवयोगस्य सुंभावनात्’ – येथे ही हवयोग म्हणजे
(सुंहवदे र्तील) द्वै ध, हवभक्र्तर्ता, हभन्नर्ता असे समजले पाहहजे.

‘वाहरहसहण- इ॰’ ही प्राकृर्त गाथा इर्तक्या भ्रष्ट स्वरूपार्त उपलब्ध झाली आहे की हर्तिा काहीही अथव लावर्ता
येण्यासारखा नाही. हर्तच्यार्तील काही अक्षरे गहाळ झाले ली हदसर्तार्त. दु सऱ्या व िौर्थया िरणाुंर्त अपेक्षेपेक्षा

कमी मात्रा आहे र्त. ही गाथा उद्धर्त
ृ करण्यािा उद्देश शृङ्गारािा प्राण म्हणजे स्त्री व पुरुष याुंच्या सुंहवदाुंिी
एकात्मर्ता हे दाखहवणे हा होय. ‘व्याख्यार्तः’ – कर्ता ‘शृङ्गारः’ अध्याहृर्त धरला पाहहजे.
‘वेषयहर्त इ॰’ – या पहरच्छे दार्त भरर्ताच्या सूत्रार्तील ‘उज्ज्वलवेषात्मकः’ या शब्दािा अथव स्पष्ट

करून साुंहगर्तला आहे . याच्या अगोदरच्या पहरच्छे दाुंर्त सूत्रार्तील ‘रहर्तस्थाहयभावप्रभवः’ या शब्दािी व्याख्या

केली आहे . पण त्यासाठी भरर्ताच्या भाष्ट्यार्तील ‘स्त्रीपुरुषहे र्तुक उत्तमयुवप्रकृहर्तः’ हे शब्द उपयोगी पडले .
‘उज्ज्वलवेषात्मकः’ च्या हववेिनाला भरर्ताच्या भाष्ट्यार्त काही आधार हमळाला नाही म्हणून र्ते शब्दाथाच्या

अनु रोधानेि केले आहे . वेष शब्दािी हवष् – व्यापणे ह्या धार्तूपासून दोन हनरहनराळ्या प्रकाराुंनी व्युत्पत्ती
हदली आहे व त्या शब्दािे दोन हभन्न अथव केले आहे र्त. एक अथव ‘हवभाव व अनु भाव’ आहण दु सरा अथव

‘व्यहभिाहरभाव.’ पहहला अथव धार्तूच्या हणजन्र्त रूपार्तील अथावरून हसद्ध केला आहे . ‘हित्तवृहत्तमन्यत्र
सुंक्रमयहर्त’ ही ‘व्यापयहर्त’ िी स्पष्टीकरणात्मक व्याख्या आहे . ‘ज्ञापना’ म्हणजे जाणीव करून दे णे. वेष
म्हणजे हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव असा अथव ओढू नर्ताणूनि हनष्ट्पन्न केला आहे हे उघड आहे .
तस् िे अ धष्ठ े सांभोगो

प्रलम्भश्च ।

त्या शृङ्गाराच्या सुंभोग आहण हवप्रलम्भ अशा दोन अवस्था आहे र्त.
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सूत्रामध्ये सुंक्षपाने ज्या हवभावादींिे हनरूपण केले आहे त्याुंिी पृथक्पणे व्याख्या करावयािी आहे

म्हणून ‘र्तस्य द्वे ’ इत्यादी शब्दाुंर्त शृङ्गाराच्या अवस्थाुंिे भेद साुंगर्तार्त. अहधष्ठान यािा अथव अवस्था असा
आहे . ह्याुंर्त शृङ्गाराच्या रूपार्त अवस्था अहधहष्ठर्त केली जार्ते (म्हणून अवस्थेला अहधष्ठान म्हटले आहे ).

म्हणून गाईिे शबल व बहु ल असे भेद असर्तार्त र्तशा प्रकारिे हे शृङ्गारािे भेद नाहीर्त, र्तर त्या दोन्हीही
अवस्थाुंमध्ये अनु स्यूर्त असले ली जी (परस्पराहवषयी) आस्थेच्या बन्धनाच्या स्वरूपािी रहर्त हर्तिे आस्वाद

घेर्तला जाणारे रूप म्हणजे शृङ्गार. म्हणून म्हटले ले आहे – ‘कोणी स्नेह हवरहावस्थेर्त कमी होर्तो असे

म्हणर्तार्त र्ते काहीर्तरीि. उलट भोगाच्या अभावामुळे इष्ट वस्र्तूच्या बाबर्तीर्त त्या स्नेहार्तील रसािी वाढ होर्त
जानन त्यािे प्रेमराशीर्त रूपान्र्तर होर्ते .’ म्हणून सुंभोगावस्थेर्त हवप्रलम्भाच्या सुंभाव्यर्ते िी भीहर्त आहण
हवप्रलम्भार्त सुद्धा सुंभोगाच्या मनोराज्याुंिे सुंहमश्रण असे हे शृङ्गारािे (एकि) रूप आहे . आस्थेिे बन्धनरूप

रहर्त हवद्यमान असली म्हणजे अहभलाष, ईष्ट्या, प्रवास इत्यादी अवस्थाुंिा सुद्धा यार्ति अन्र्तभाव होर्तो.
म्हणून प्रत्यक्ष भोग नसर्ताही सुंभोगशृङ्गार असे म्हणर्तार्त र्ते लाक्षहणक अथाने. म्हणूनि या दोन अवस्थाुंच्या
मीलनार्ति, खरे पाहू जार्ता, सहवशेष िमत्कार उत्पन्न होर्तो. उदाहरणाथव–

‘एकाि शयनावर हवरुद्ध हदशाुंना र्तोंड हफरवून असले लया, बोलर्त नसलयामुळे व्यहथर्त झाले लया,

परस्पराुंिा अनु नय करण्यािी इच्छा मनार्त असर्ताही आपला मान राखणाऱ्या, हळू ि अपाुंग वळहवलयामुळे
दृष्टादृष्ट झाले लया अशा दम्पर्तीिा मानाने उत्पन्न झाले ला कलह हसून एकदम हमठी मारण्याने भग्न झाला.’

कारण त्या प्रसुंगी ईष्ट्या, हवप्रलम्भ, सुंभोगमीलन याुंनी युक्र्त अशीि, एकि प्राण झाले ली, उभयर्ताुंच्या
हठकाणी असले लया हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंनी उत्कट अवस्थेपयंर्त नेलेली अशी रसािी

अनु भहू र्त प्रर्तीर्त होर्ते . म्हणून श्रीशङ्कुकाने जी शुंका उपस्स्थर्त केली आहे की पुरूरव्याच्या उन्मत्तावस्थेर्त व
उदयनाच्या र्तापसाच्या अवस्थेर्त हवप्रलम्भशृङ्गारार्त र्तरी त्याुंिा वेष अनु ज्ज्वल कसा? त्या शुंकेला अवसरि
नाही. कारण भोग म्हणजे रस नाही, ज्याप्रमाणे स्नान वगैरेिी अवस्था रस नाही त्याप्रमाणे. आहण या शुंकेिे
समाधान केले आहे की उज्ज्वल वेष नसर्ताही उत्तम पुरुष स्थैयामुळे रर्तीिा त्याग करीर्त नाहीर्त, र्ते

यक्षभाहषर्त आहे , कारण त्यामुळे उपस्स्थर्त केले लया शुंकेिे समाधान होर्त नाही. अनुज्ज्वलवेष असर्ताही
त्याला शृङ्गार कसे म्हणर्ता येईल अशी र्ती शुंका नव्हर्ती. जर असे म्हटले की हीि शुंका आहे असे मानू या
र्तर त्यािे उत्तर असे की नाही, त्यायोगे हवधानावर अथािा फार भार पडर्तो. मुनीने असे मुळीि म्हटले ले
नाही की उज्ज्वल वेष असेल र्तरि शृङ्गार, अन्यथा नाही. हे असो.

‘सूत्रे सुंहक्षप्य इ॰’ – सूत्रार्तील ‘वेष’ या शब्दाने हवभावादींिा हनदे श सुंक्षेपाने केला आहे हे

अहभनवगुप्र्ताने वर साुंहगर्तले आहे . ‘अहधष्ठाने अवस्थे इत्यथवः’ – अहधष्ठान शब्दािा मूळ अथव आहे जागा,
पाया, ज्याच्यावर दु सरी वस्र्तू अहधहष्ठर्त असर्ते . पण त्यािा स्स्थहर्त, अवस्था असाही अथव सुंभाव्य आहे . ‘अत्र’
म्हणजे ‘सुंभोगे हवप्रलम्भे ि’. ह्या दोहोंवर शृङ्गाररूपी अवस्था अहधहष्ठर्त केली जार्ते म्हणून अहधष्ठान म्हणजे

अवस्था अशी ही व्याख्या आहे . ‘शाबले यत्व’ म्हणजे शबल वणाच्या गाईुंिी जार्त आहण ‘बाहु लेयत्व’ म्हणजे
बहु ल अथवा कृष्ट्ण वणाच्या गाईुंिी जार्त. ‘गोत्व’ ह्या मुख्य गाईुंच्या जार्तीिे हे दोन भेद आहे र्त. गोत्वाच्या

त्या अवस्था नाहीर्त. याउलट सुंभोग व हवप्रलम्भ हे शृङ्गारािे भेद नसून त्याच्या अवस्था आहे र्त.
‘रहर्तरास्थाबन्धास्त्मका’ असा सुंपादकाुंनी र्तळटीपेर्त हदले ला पाठ स्वीकारला आहे . सुंपादकाुंनी ग्राह्य

मानले ला पाठ ‘रहर्तरास्वादनास्त्मका’ असा आहे . पण खु द्द रहर्त आस्वादनात्मक नसर्ते , आस्वादािा र्ती
हवषय असर्ते . हशवाय थोड्याि ओळींनुंर्तर ‘आस्थाबन्धास्त्मकायाुं रर्तौ’ हे शब्द सुंपादकाुंनी ग्राह्य ठरहवले ि

आहे र्त. त्यािप्रमाणे पुढे ही ‘दशावस्थोऽहभहहर्तः’ यावर टीका करर्ताुंना वापरले लया ‘परस्परास्थाबन्धात्मके
रहर्तरूपे’ या शब्दाुंहवषयीही काही सुंदेह नाही. आहण परस्पराबद्दलिे आस्थेिे म्हणजे प्रेमािे बन्धन हे ि
रर्तीिे योग्य वणवन होय यार्त शुंका नाही. ‘स्नेहानाहु ः इ॰’ हा मे घदू र्तार्तील श्लोक प्रहसद्ध आहे . यक्षाने

पत्नीला उद्देशन
ू पाठहवले लया सुंदेशार्तील हे शब्द आहे र्त. र्ते येथे उद्धर्त
ृ करण्यािे प्रयोजन असे की त्याुंर्त

हवप्रलम्भार्त रहर्त वृहद्धगर्त होर्ते असे म्हटले आहे , त्यावरून हर्तिे स्वरूप पालटर्त नाही आहण म्हणून सुंभोग व

हवप्रलुं भ यार्तील रर्तींर्त स्वरूपभेद नसून केवळ अवस्थाभेद आहे असे हसद्ध होर्ते . ‘अत्रैव’ म्हणजे सुंभोग व
हवप्रलम्भ या दोन अवस्थाुंमध्येि. ‘एकस्स्मन् शयने इ॰’ हा अमरुशर्तकार्तील २३ वा श्लोक आहे .

‘सुंभोगमीलन’ म्हणजे सुंभोगासाठी मीलन. ‘अनु ज्ज्वलवेषत्वुं कथुं हवप्रलम्भशृङ्गारे ऽहप’ – यावरून हे उघड
आहे की श्रीशङ्कुकाने वेष शब्दािा नेहमीिाि अथव ग्राह्य मानला आहे , हवभाव वगैरे असा अथव त्यार्तून काढला

नाही. शृङ्गार – मग र्तो कोठलयाही अवस्थेर्त असो – उज्ज्वलवेषात्मक असर्तो असे म्हटले आहे . मग

हवप्रलम्भावस्थेर्त र्तो अनु ज्ज्वलवेष का असावा अशी ही शुंका आहे . मुळार्त नसले ला ‘कथुं’ शब्द अथासाठी
आवश्यक असलयामुळे वाक्यार्त उपयोहजला आहे . ‘भोगस्य रसत्वाभावात्’ – श्रीशङ्कुकाने केले लया

अथाप्रमाणे वेष हा बाह्य वस्र्तूुंच्या भोगामध्ये मोडर्तो. पण अशा भोगािा आहण रसािा काही सुंबध
ुं नाही. रस
हा हित्तवृत्तीिा आस्वाद आहे . ‘स्नानाद्यवस्थानम्’ – जडाच्या भोगािे हे उदाहरण आहे . ‘उत्तरुं दत्तम्’ – हे
उत्तर

श्रीशङ्कुकानेि

हदले ले

आहे .

‘यक्षभाहषर्तम्’

म्हणजे

असुंबद्ध

असा

अथव

हदसर्तो.

‘न,

विनस्याहर्तभारोऽस्स्र्त’ – यार्तील ‘न’ शब्दाने शुंकेिे हे नवीन स्वरूप (अनु ज्ज्वलवेषे कथुं शृङ्गारः) अग्राह्य
ठरहवले आहे . त्यािे कारण असे हदले आहे की अशी शुंका उपस्स्थर्त केलयास भरर्तािे जे विन

‘उज्ज्वलवेषात्मकः’ त्यावर अथािा फार बोजा पडे ल. ‘उज्ज्वलवेषात्मक’ र्तो शृङ्गार इर्तकाि नाही र्तर
‘अनु ज्ज्वलवेषात्मक’ र्तो शृङ्गार नव्हे असा अहधक अथव त्यार्तून हनघर्तो असे समजावे लागेल. ‘न र्तु हवपयवये’
यार्तील ‘न’ ही मुळार्तील ‘अहप’ च्या जागी केले ली दु रुस्र्ती आहे . हर्तच्याहशवाय अथवबोध नीट होर्त
नसलयामुळे र्ती आवश्यक आहे .
तिं
ऋत प

सांभोगस्त द्
ले प लां क रे िज

रभ

ोपभोगोप

ग

भ

श्र णदशथ

ीड लील द भर्च भ ै

रुत्पद्यते ।
त्याुंपैकी सुंभोगशृङ्गार हा ऋर्तू, कुसुमे, अनु लेपन, अलुं कार, आवडर्ती माणसे, हवषय, उत्कृष्ट

भवन, – याुंिा उपभोग, उद्यानार्त जाणे, अनु भव घेणे, ऐकणे, पहाणे, क्रीडा, लीला इत्यादी हवभावाुंनी
उत्पन्न होर्तो.
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भ
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इ त क पप क लम्ब

क्व च िभ ग उक्तिः सू चतो
भ

प

द । एतच्च स स्त े

सांभ रो हृद्यत स्तत्पूणथत
क दे पू ज

व्स्

म् जगत्कृत्स् ां कक सन्ध् ां भजते र िः ॥’

एतद्दे श शे ोपलिण

स् त्

दू क दिः ।

भ

द्य ग
द

ां

। ए ां

इ त । अत ए

ां

। क्तां चैतत्, थैकिंै रूपके उद्य तथ प दी ां स े ां दशथ दे को रसिः

भेद त् ।

[कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘लील इिस्

कृ तिः’ असा पाठ आहे. त्यावरून असे हदसर्ते की मूळ पाठ ‘लीला इष्टजनस्यानुकृहर्तः’ (लीला म्हणजे

हप्रयजनािे अनु करण)’ असा होर्ता. नाट्यशास्त्रार्तील पुढील लक्षणि येथे उद्धर्त
ृ केले ले हदसर्ते –
गङ्ग लां क रै िः शिैिः प्री तप्र ो जतै थधरै िः ।
इष्टजनस्यानुकृहर्तलीला ज्ञेया प्रयोगज्ञैः ॥ २२·१४.]
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‘र्तत्र’ म्हणजें त्या दोन अवस्थाुंपैकी सुंभोगावस्था प्रथम साुंहगर्तली आहे . त्यार्त खरोखर पहार्ता स्त्री

आहण पुरुष (हे ि) एकमे कािे हवभाव होर्त. आहण र्ते उत्तम श्रेणीिे असले की ऋर्तु इत्यादी गोष्टी उपयुक्र्त

होर्तार्त; कारण, उत्तमर्ते ला अवसर नसलयास रर्तीिा अभाव असर्तो. ऋर्तू म्हणजे वसन्र्त इत्यादी. मालय
म्हणजे फुले वगैरे. अनुलेपन म्हणजे उटणे, जे जे काम उद्दीहपर्त करणारे असेल र्ते . अलुं कार म्हणजे कडे

वगैरे. इष्टजन म्हणजे हवदू षक वगैरे. ह्या (शेवटच्या) दोन गोष्टी उत्तमत्व सूहिर्त करणाऱ्या आहे र्त. कारण
म्हटले ि आहे –

‘ज्यािी जग हजकण्यािी इच्छा पूणव झाली नाही अशा उदात्त पुरुषाच्या मनार्त स्त्रीिा हविार कसा

येईल? सवव जगावर आक्रमण केलयाहशवाय सूयव सन्ध्येच्या सहन्नध जार्तो काय?’

हवषय म्हणजे गीर्त वगैरे. जरी फुले वगैरेिा त्याुंर्त अन्र्तभाव होर्त असला र्तरी प्राधान्य असलयामुळे

त्यािा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श केला आहे . वरभवन म्हणजे प्रासाद वगैरे. हे हवहशष्ट प्रकारच्या दे शािे उपलक्षण
आहे . ह्याुंिा उपभोग. उपवनािे म्हणजे उद्यानािे अनु भवन अथवा श्रवण, दु सऱ्या भवनामध्ये राहू नही. हे

कलपना वगैरेिेही उपलक्षण आहे . क्रीडा पाण्यार्त अवगाहन करणे इत्यादी स्वरूपािी. लीला म्हणजे

लोकाुंिे अनुकरण आहद शब्दाने हुं सहमथुन, हित्र, पुस्र्त याुंिे दशवन वगैरे अहभप्रेर्त आहे र्त. आहण ह्या सगळ्या
गोष्टी हमळू नि शृङ्गारािे हवभाव आहे र्त असे समजले पाहहजे. हा जो येथे पदाथांिा समूह अत्युंर्त मनोरम
असा (साुंहगर्तला आहे ) र्तो सवव पूणांशाने हवद्यमान असला र्तर उत्तम स्त्रीपुरुषाुंर्त रर्तीिा उदय होर्तो.

म्हणूनि रत्नावली नाहटकेर्त प्रासादािे वणवन, उद्यानार्त जाणे, कामदे वािी पूजा, वसन्र्त ऋर्तू वगैरे सवव
सामग्रीिा सुंग्रह ‘राज्यािे सवव शत्रू पराभूर्त झाले असून राज्यकारभार योग्य अमात्यावर सोपहवला आहे ’
इत्याहद विनाुंर्त केला आहे . आहण अशा रीर्तीने हे सगळे हमळू नि हवभाव असलयाकारणाने आलम्बनहवभाव

आहण उद्दीपनहवभाव असा भेद कालपहनकि आहे . म्हणूनि भरर्तमुनीने अशी हवभागणी कोठे ही साुंहगर्तली

नाही हकवा सूहिर्त केली नाही. आहण हे योग्यि आहे , कारण त्यायोगे रूपकामध्ये उद्यान, ऋर्तू, मालय
इत्यादी सवांिे एकत्र दशवन होर्त असलयामुळे हवभावार्त भेद नसलयाकारणाने एक रस हनष्ट्पन्न होन शकर्तो.

यावर शुंका – प्रथम जेव्हा स्त्रीिे दशवन होर्ते र्ते व्हा उद्यान, प्रासाद वगैरे उपस्स्थर्त असण्यािा सुंभव

नाही. असे कोण म्हणर्तो? जो ऐश्वयाने पहरपूणव असर्तो त्याला स्वर्तःच्या समृद्धीच्या सवव वस्र्तूुंिे

सुंस्काररूपाने ज्ञान असलयामुळे त्याच्या बाबर्तीर्त हवभावाुंिी सुंपूणवर्ताि हवद्यमान असणार. कारण ही
सुंपूणवर्ता प्राधान्येकरून असले लया रूपकाुंिी जागोजाग उदाहरणे आहे र्त. म्हणून हनराळ्या हनराळ्या
हवभावाुंशाुंिी उदाहरणे दे णे योग्य नाही.

परुंर्तु फुटकळ श्लोकामध्ये वगैरे (हवभाव अपूणव असलयामुळे) पृथक् रूपार्त हवद्यमान असर्ताही

रसािी सुंहवद उत्पन्न होर्ते त्या हठकाणी उत्तम स्त्रीपुरुषाुंच्या बाबर्तीर्त सुंपूणव हवभावािे अनुसुंधान होर्त
असलयामुळे िमत्कृहर्त उत्पन्न होर्ते . पण उत्तम नसले लयाुंच्या बाबर्तीर्त असुंपूणव उद्दीपनामुळे इर्तकाि

िमत्कार हदसर्तो. जसा ‘वर्मधर्ते लु नाहह इ॰’ व ‘कमसूपेरङ्ग’ इत्यादी गाथाुंमध्ये. त्या हठकाणी (हवभावािे)
एक अुंग जे सौभाग्य त्याला प्राधान्य असलयामुळे िमत्कृर्तीिा उदय होर्तो हे र्तात्पयव. परुंर्तु त्याच्या
अभावामुळे िमत्कृर्ती उत्पन्न होर्त नाही.

कवीने काव्यार्त ग्रहथर्त केले लया आहण नटाने साक्षात्कारर्तुलय रूपार्त प्रस्र्तुर्त केले लया ह्या हवभावाुंनी

सम्यक् म्हणजे अहवघ्नरूप अशा भोगाच्या स्वरूपािा सुंभोगशृङ्गाररस झटकन उत्पन्न होर्तो.

गमनहक्रयेप्रमाणे आस्वादनहक्रया शेवटी हनष्ट्पन्न होर्त नाही, र्तर अगदी पहहलयाि प्रसुंगाला. आहण र्तो (रस)
सात्क्षात्कारात्मकि असर्तो.

‘उपयोगीहन’ म्हणजे त्याुंिी रर्ती उद्दीहपर्त व वृहद्धगर्त करणारी. ‘एर्तदु भयमुत्तमत्वसूिकम्’- उभय

म्हणजे अलुं कार व इष्टजन. या दोन गोष्टी उत्तमत्व दाखहवर्तार्त, कारण ही ऐश्वयािी हिह्ने आहे र्त.

‘असमाप्र्तहजगीषस्य इ॰’ – हा श्लोक राजर्तरहङ्गणीर्त (४·४४२) आढळर्तो. या हठकाणी र्तो उद्धर्त
ृ करण्यािे
प्रयोजन स्पष्ट नाही. मनस्वी पुरुष हवहजगीषा पुरी झालयाहशवाय स्त्रीिा हविार करीर्त नाही असे म्हटलयाने

अलुं कार व इष्टजन उत्तमत्वािे सूिक आहे र्त या हवधानािे कसे समथवन होर्ते र्ते कळर्त नाही. जग
हजकण्यािी आकाुंक्षा व र्ती पुरी करण्यािी हजद्द हे उत्तमत्वािे लक्षण. नुंर्तर र्तो स्त्रीिा हविार करून अलुं कार
वगैरे पहरधान करील अशी काहीशी कलपना असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘उपवनस्योद्यानस्यानु भवनुं श्रवणुं वा’

– अहभनवगुप्र्ताच्या ह्या व्याख्येवरून असे हदसर्ते की मूळ नाट्यशास्त्रार्तील ‘गमन’ आहण ‘दशवन’ हे दोन शब्द
त्याच्या प्रर्तीर्त नव्हर्ते . कदाहिर्त त्याच्या टीकेर्तील हे शब्द गळू न पडले असर्तील अशी सुद्धा शक्यर्ता आहे.

पुढे रत्नावलीच्या सुंदवभार्त त्याने ‘उद्यानगमन’ असेिुं म्हटले आहे . ‘परभवनस्थस्याहप’ – सुंपादकाुंनी ‘पर’ च्या जागी ‘वर-’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण मग ‘अहप’ ला काही अथव राहार्त नाही. िारुदत्ताने

रे हभलाच्या घरी त्यािे गाणे ऐकलयाच्या मृच्छकहटकार्तील प्रसुंग अहभनवगुप्र्ताच्या नजरे समोर असावा असे

वाटर्ते . ‘पुस्र्त’ म्हणजे मार्ती वगैरेनी बनहवले ले प्राणी, पुर्तळे इत्यादी पदाथव. ‘राज्युं हनर्मजर्तशत्रु इ॰’ –
रत्नावलीर्तील सुंपूणव श्लोक असा आहे र ज् ां
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‘कालपहनकम् इ॰’ – आलम्बनहवभाव आहण उद्दीपनहवभाव असा भेद भरर्ताने केले ला नाही. र्तो

अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदर कोणी र्तरी केला होर्ता. अहभनवगुप्र्तािी त्याला मान्यर्ता नाही. पण धनुंजयाच्या
दशरूपकापासून पुढे र्तो सववमान्य झाले ला हदसून येर्तो. ‘मुहनना नाय्ुं इ॰’ – खरी गोष्ट अशी हदसर्ते की
आलम्बनहवभाव म्हणून ज्या प्रमदादींिा हनदे श केला जार्तो त्यािा भरर्ताने हवभावार्त समावेश केले लाि

नाही. स्त्री आहण पुरुष दोघाुंिा त्याने रसािे हे र्तू हकवा प्रकृहर्त असा हनदे श केला आहे . र्ते व्हा त्याुंिी हवभावार्त
गणना त्याला अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. हकबहु ना त्याने हनर्मदष्ट केले ले सवव हवभाव उद्दीपनहवभावाच्या
स्वरूपािे आहे र्त. र्ते व्हा त्याला हवभावािे दोन हभन्न प्रकार मान्य असण्यािी शक्यर्ता नाही.

‘ऐश्वयवपूणवस्य इ॰’ – यािा अथव असा की जर र्तो नायक ऐश्वयवसप
ुं न्न असेल (म्हणजेि उत्तम

श्रेणीिा असेल) र्तर उद्यान, प्रासाद वगैरे गोष्टी नाहयकेच्या प्रथमदशवनाच्या समयी अनु पस्स्थर्त असलया र्तरी

त्याुंच्या अस्स्र्तत्वाहवषयीिे व त्या गोष्टी त्याच्या स्वर्तःच्या समृद्धीिा भाग असलयाने ज्ञान त्याला
सुंस्काररूपाने असर्ते ि. र्ते व्हा सवव हवभाव पूणप
व णे एकत्र प्रर्तीर्त झाले पाहहजेर्त ह्या म्हणण्याला बाध येर्त
नाही. काही गोष्टी त्यावेळी प्रकट नसलया र्तरी त्या प्रकट होण्यािी पूणव सुंभाव्यर्ता असर्ते . रूपकार्त सवव

हवभाव प्रकट होण्यास खरा अवकाश असर्तो म्हणून र्ते थेि रसािा पू णव आहवष्ट्कार होर्तो. ‘र्तत्प्रधानुं रूपकम्’

– यार्तील ‘र्तत्’ ने हवभाववगािा अथवा त्याच्या पूणत्व वािा बोध होर्तो. ‘पृथक्पृथगुदाहरणदानमनु पपन्नम्’ –
अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदरच्या कोणी टीकाकाराने अवलुं हबले लया उदाहरण दे ण्याच्या पद्धर्तीला येथे अयोग्य
असे म्हटले आहे . र्ती पद्धर्त ‘पृथक् पृथक्’ या शब्दाुंर्त हनर्मदष्ट झाली आहे . म्हणजे सुंपूणव हवभाववगव एक असे
न मानर्ता त्यार्तील एखाददु सरी गोष्टि पयाप्र्त हवभाव आहे असे मानून त्यािी अनेक प्रकारिी हनरहनराळी
उदाहरणे द्यावयािी. अहभनवगुप्र्ताला हे मान्य नाही.

‘पृथक्र्तया भावेऽहप रससुंहवद’ – फुटकळ श्लोकार्त सबुंध हवभाववगािे दशवन घडहवणे शक्य नसर्ते .

त्यार्त एखाददु सऱ्या हवभावािाि हनदे श असर्तो. म्हणजे हवभाव हवभक्र्तपणे हवद्यमान असर्ता ही त्या श्लोकार्त

रसहनष्ट्पत्ती होर्ते. हे वर उद्धोहषर्त केले लया हसद्धान्र्ताशी हवसुंगर्त आहे , म्हणून ह्या रसहनष्ट्पत्तीिी उपपत्ती

‘र्तत्रोत्तमे ि’ इत्यादी वाक्याुंर्त साुंहगर्तली आहे . ही उपपत्ती उत्तम व अनु त्तम नायकादींच्या बाबर्तीर्त
हनरहनराळी आहे . उत्तम मनुष्ट्याुंच्या सुंबुंधार्त श्लोकार्त जरी एखाददु सऱ्या हवभावािाि हनदे श असला र्तरी

इर्तर सवव हवभावाुंिी कलपनेने त्याुंच्याशी साुंगड घालू न सुंपूणव हवभाव (र्तावर्तः हवभावस्य) उपस्स्थर्त होर्तो

(अनुसुंधान). अनु त्तमाुंच्या बाबर्तीर्त काही हवभाव-उदाहरणाथव, वरभवन, अलुं कार इत्यादी – हवद्यमान
असण्यािी शक्यर्ता नसर्ते (अपहरपूणोद्दीपनत्वेन). र्तथाहप त्याुं बाबर्तीर्तही िमत्कृर्ती उत्पन्न होन शकर्ते .

‘इयान्’ (इर्तका) ह्या शब्दाने असला िमत्कार मयाहदर्त स्वरूपािा असर्तो असे सूहिर्त केले आहे से हदसर्ते.
दु दैवाने ह्या िमत्कारािी उदाहरणे म्हणून उद्धर्त
ृ केले ले दोन गाथाुंिे अुंश इर्तक्या भ्रष्ट स्स्थर्तीर्त आहे र्त की

त्याुंर्तून काही अथवहनष्ट्पत्ती होर्त नाही. ‘ एकाङ्गस्य सौभाग्यस्य’ – सौभाग्यािा हनदे श अथवा त्यािे सूिन त्या
गाथाुंर्त असले पाहहजे हे उघड आहे . त्या सौभाग्याला येथे हवभावािे एक अुंग असे म्हटले आहे .
‘र्तदभावकृर्ता’ यार्तील ‘र्तत्’ ने सौभाग्यािा हनदे श अहभप्रेर्त आहे असे हदसर्ते . या सवव हववेिनािे र्तात्पयव असे

हदसर्ते की उत्तमाुंच्या बाबर्तीर्त सवव हवभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे आवश्यक आहे र्त. अनु त्त माुंच्या बाबर्तीर्त
त्याुंर्तील काही नसणार; र्तथाहप त्याुंच्याही सुंबध
ुं ार्त हवभावािे एक अुंग जे सौभाग्य र्ते असणे आवश्यक आहे .
वस्र्तुर्तः भरर्ताने हवभावाुंिी जी यादी हदली आहे हर्तच्यार्त सौभाग्यािा हनदे श नाही. आहण त्यापैकी कोणत्या

गोष्टींिा सौभाग्यार्त अन्र्तभाव अहभनवगुप्र्ताला अहभप्रेर्त आहे र्ते स्पष्ट नाही. हकबहु ना असा सुंभव आहे की
अहभनवगुप्र्ताच्या मनार्त सौभाग्य शब्दाने आलम्बहवभावािी कलपना प्रामुख्याने आहे . पहहलया गाथेर्तील
‘लद्धा’ म्हणजे प्राप्र्त झाली हा शब्द त्या द्दष्टीने सूिक आहे .
‘सम्यहगत्यहवघ्नभोगात्मकः’

ही

सुंभोग

शब्दािी

हवश्लेषणात्मक

व्याख्या

आहे .

‘स

ि

साक्षात्कारात्मक एव’ – हा डॉ. मुकजीच्या प्रर्तीप्रमाणे पाठ आहे . सुंपादकाुंिा ‘हवभावसाक्षात्कारात्मक’

असा पाठ आहे . पण र्तो बरोबर वाटर्त नाही. हवभावाुंिे– ऋर्तू, मालय, भवन, उद्यान, क्रीडा इत्यादींिे –
नाट्यार्त प्रत्यक्ष दशवन होर्ते , नट त्याुंना साक्षात्कारर्तुलय स्स्थर्तीला आणर्तो असे जरी म्हटले आहे र्तरी

हवभावाुंिा साक्षात्कार आहण रसािा साक्षात्कार यार्त फरक आहे . हवभावाुंिे साधारणीकरण रसािा आत्मा
असे म्हणर्ता येईल; पण हवभावाुंिा साक्षात्कार रसािा आत्मा होय हे हर्तर्तकेसे बरोबर वाटर्त नाही. हशवाय
‘सः’ एकविनार्त आहे आहण हवभावाुंिा बहु विनार्त हनदे श केला आहे .
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प्र ोक्तव् िः ।

नेत्राुंिी िार्तुरी, भ्रूक्षेप आहण कटाक्ष याुंिा उपयोग, लहलर्त व मधुर अङ्गहार आहण वाक्ये इत्यादी

अनु भावाुंच्या साहाय्याने त्या रसाच्या अहभनयािी आयोजना करावी.
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प्रारुंभीच्या प्रसुंगार्ति आस्वादाच्या कक्षेर्त आणण्यास योग्य म्हणून पसुंर्त केले लया त्या शृङ्गार

रसाच्या सन्मुख नेत्राुंिी िार्तुरी इत्यादींच्या साहाय्याने रसना वगैरे नेले जार्तार्त. म्हणूनि त्याुंना अहभनय

आहण अनु भाव असे म्हणर्तार्त. हे अहभमुख नेणे आहण अनुभव करहवणे म्हणजे रसािा आस्वाद घेण्यास समथव

करणे, उद्दीहपर्त करणे होय. म्हणूनि त्याच्या अभावी हवभावादींच्या वणवनपर अशा काव्यार्त सुद्धा िमत्कार
नसर्तो. कारण र्ते थे रसनेिा अभाव असर्तो. उदाहरणाथव कहवश्रेष्ठ भट्ट इन्दु राजािा श्लोक –

‘हे पाुंथस्थाुंनो, गोदावरीच्या पहरसराजवळिा हा मागव सोडू न दु सरा मागव शोधून काढा. कारण या

हठकाणी एका हर्ताश झाले लया प्रमदे ने रक्र्ताशोकवृक्षाला आपलया िरणकमलाच्या आघार्ताने उत्पन्न
झाले लया नव्या अुंकुराुंनी झाकून टाकले आहे .’

र्तसेि इर्तरत्रही. त्या शृङ्गाररसाच्या अहभव्यक्र्तीसाठी अहभनय इत्यादींिी योजना करावी.
शुंका – हवभाव अनेक रसाुंना समान असर्ता त्याुंिे (एकाि रसार्त) हनयमन कसे होर्ते? नाट्यार्त हे

असे नसर्ते . आहण या बाबर्तीर्त ही गोष्ट कवीच्या प्रयत्नाने साध्य केले ली असर्ते. त्यामुळे र्ती (साध्य झाले ली)
असली की (कवीिे) प्रयोजन (रसाच्या) धमांच्या उद्रे काच्या प्रकाशाच्या हवहशष्टर्तेंच्या बळावर प्रमुख

हवषयावरि हवश्रान्र्त होर्ते . उदाहरणाथव ‘हा हप्रये, हा जनकराजपुहत्र’ हे शब्द ऐकर्ताि रहर्तव्यहर्तहरक्र्त दु सऱ्या
भावाच्या हवभावािी शुंका येर्त नाही. याि युस्क्र्तवादाने हनजीव शरीर, काहमनी (एकि) अशा सुंभावनेिे ही
हनरसन होर्ते .

त्या अनु भावाुंपक
ै ी नयनिार्तुयव शब्दाने कान्र्ता दृष्टीिा बोध होर्तो. भुवयाुंच्या मुळाुंिे वर उडहवणे

म्हणजे िर्तुर असे जे पुढे म्हटले आहे त्यािा येथे भ्रूक्षेप शब्दाने हनदे श केला आहे . कटाक्ष म्हणजे हववर्तवन ही

नेत्र र्तारकाुंिी हक्रया. आहण शब्दाुंिी योजना अशी – नेत्राुंिी िार्तुरी, भ्रूक्षेप आहण कटाक्ष याुंनी जे सुंिरण
र्ते , लहलर्त म्हणजे सुंथ व मधुर म्हणजे नेत्राुंना आनुंददायक असे जे अुंगािे हवक्षेप र्ते आहण लहलर्त म्हणजे

सुकुमार शब्दाुंनी युक्र्त आहण मधुर म्हणजे श्रवणाला सुखकर अशी जी वाक्ये र्ती – याप्रमाणे उपाङ्गाहभनय,

आुंहगक अहभनय आहण वाहिक अहभनय हनर्मदष्ट झाले आहे र्त. म्हणूनि लहलर्त व मधुर शब्द आहण त्याुंिे अथव

याुंनी सामान्याहभनय नावाच्या अध्यायार्त वणवन केलया जाणाऱ्या सवव िेष्टा आहण अलुं कार याुंिा समावेश
होर्तो हे मर्त बरोबर नाही. (नाट्यशास्त्रार्तील) ‘आहद’ शब्दाने मुखराग, रोमाुंि आहद साहत्त्वक अहभनयािा

हनदे श होर्तो. हे अनु भावक असलयामुळे र्तटस्थर्ते िा पहरहार होर्तो. आहण अहभमुख नेर्त असलयामु ळे फक्र्त
स्वर्तःच्याि हठकाणी हवश्रान्र्त होण्यािी शुंका दू र होर्ते . र्तसेि पुढेही समजावे.

‘र्तस्य’ – भरर्ताच्या मूळच्या वाक्यार्तील ‘र्तस्य’ ने शृङ्गाररसािा हनदे श अहभप्रेर्त आहे याहवषयी शुंका

नाही. त्याला अनु सरून अहभनवभारर्तीर्तील ‘र्तस्य’ सुद्धा त्याि अथी समजणे आवश्यक आहे . र्तसे केले

म्हणजे या वाक्यार्त ‘रसनाहद’ हे कर्तृवरूप समजून ‘र्तस्य आहभमुख्युंनीयर्ते’ अशा र्तऱ्हे िा अन्वय स्वीकारणे
प्राप्र्त होर्ते . ‘रसनाद्याहभमुख्युं’ असे समासघहटर्त रूप मानलयास वाक्यार्त कर्ताि नाही अशी पहरस्स्थर्ती

उत्पन्न होर्ते . मूळ हस्र्तहलहखर्तार्त ‘रसनाहद’ च्या अगोदर ‘रसैः’ असा अहधक शब्द आहे . सुंपादकाुंनी त्याच्या
जागी ‘रसो’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . पण जर ‘र्तस्य’ ने रसािाि बोध होर्तो असे मानले र्तर ही दु रुस्र्ती
अग्राह्य ठरर्ते . ‘र्तस्य’ ने रहर्तस्थाहयभावािा बोध होर्तो असे कदाहिर्त म्हणर्ता येईल. र्तथहप त्यार्तील षष्ठीिा

‘रसः आहभमुख्युं नीयर्ते’ शी योग्य अन्वय लावर्ता येण्यासारखा नाही. ‘अर्त एव र्ते अहभनयाः’ – अहभनय
शब्दािी अहभ + नी धार्तूपासून व्युत्पत्ती मागील वाक्यार्त सूहिर्त झाली आहे . ‘अनु भाव’ – अनु + भू धार्तूच्या
हणजन्र्तापासून हसद्ध झाले ले हे नाम आहे . ‘समथवकरणम्’ ही मुळार्तील ‘समथविरणम्’ िी केले ली दु रुस्र्ती

आहे . सामाहजकाुंना रसास्वाद घेण्यास समथव करणे असा अथव अहभप्रेर्त आहे . ‘र्तदभावे’ म्हणजे अहभनयाच्या
अथवा अनु भावाच्या अभावी. ‘उपपहरसरुं इ॰’ ह्या श्लोकार्त फुलले ला अशोकवृक्ष असले लया मागाने न

जाण्यािा सल्ला पहथकाुंना हदला आहे . फुलले ला अशोक हा रर्तीिा उद्दीपन हवभाव आहे (त्यािे फूल

कामदे वाच्या पुंिबाणापैकी एक आहे ). र्ते व्हा हप्रयर्तमे पासून हवयुक्र्त असले लया पाुंथािी रर्ती उद्दीहपर्त होनन
त्यािी अवस्था अहधक हबकट होन नये या उद्देशाने हा सल्ला हदला आहे . या श्लोकार्त हवभावािे वणवन आहे .

पण कोठलयाही प्रकारच्या अनु भावािा अथवा अहभनयािा हनदे श नाही. म्हणून ह्या श्लोकार्त रसाच्या

आस्वादाला अवकाश नाही असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . मग्मटाने (व त्याच्या पावलावर पानल ठे नन
हे मिन्द्राने) हा श्लोक एक दोष दाखहवण्यासाठी उद्धर्त
ृ केला आहे . वहनर्ते च्या पादाघार्ताने अशोकाला फुले

येर्तार्त, अुंकुर नाही अशी कहवजनार्त प्रहसद्धी आहे . प्रहसहद्धहवरोध हा दोष या श्लोकार्त त्याुंना हदसून आला

आहे . ‘एवमन्यत्राहप’ – मुळार्त या शब्दाुंनुंर्तर ‘उपपद्यर्त इहर्त’ हे शब्द अहधक आहे र्त. पण त्याुंिे येथे काहीि
प्रयोजन हदसर्त नाही. खरे पाहार्ता ‘एवमन्यत्राहप’ या शब्दाुंिीही आवश्यकर्ता नाही. पण अनु भावाुंच्या
अभावी केवळ हवभाववणवनाने रसास्वाद उत्पन्न होर्त नाही अशी दु सरीही उदाहरणे आहे र्त असे
अहभनवगुप्र्ताने म्हटले असणे शक्य आहे . र्तथाहप ‘उपपद्यर्ते इहर्त’ हे त्यार्त बसण्यासारखे नाही. म्हणून र्ते

गाळले आहे . ‘र्तस्याहभनयाहद योजनीयम्’ – ही भरर्ताच्या ‘र्तस्य अहभनवः प्रयोक्र्तव्यः’ िी अनु वादरूप
व्याख्या आहे .

‘ननु हवभावानाुं इ॰’ –या पहरच्छे दार्त बरीि दु रुस्र्ती करून घेर्तली आहे . मुळार्तील ‘साधारण्युं’ च्या

जागी ‘साधारण्ये’, ‘हनयमम्’ च्या जागी ‘हनयमनम्’, ‘इयुं िात्र कहवप्रयत्नः समप्यवमाणाः’ च्या जागी ‘इदुं

िात्र कहवप्रयत्नसमप्यवमाणम्’, ‘प्रयोजनधमो-’ च्या जागी ‘प्रयोजनुं धमो-’, ‘-हवहशष्टसम्बलात्’ च्या जागी ‘हवहशष्टत्वबलात्’ आहण ‘हवशेषहवश्रान्र्तर्ताुं’ च्या जागी ‘हवशेषे हवश्रान्र्तर्ता’ हे पाठभेद स्वीकारून काहीसा
सुसुंगर्त अथव लावण्यािा प्रयत्न केला आहे . येथे शुंका अशी उपस्स्थर्त केले ली हदसर्ते की काही हवभाव

एकापेक्षा अहधक रसाुंना समान असर्तार्त, र्ते व्हा अमुक हवभाव अमुकि रसािा अशा प्रकारिे हनयमन कसे
करर्ता येईल? भरर्ताने हनरहनराळ्या रसाुंसाठी हनरहनराळे हवभाव साुंगून असे हनयमन केले ले हदसून येर्ते

त्यावर हा आक्षेप घेर्तले ला हदसर्तो. ‘एवुं न हह नाट्ये’ – आक्षेपाला हदले ले हे उत्तर असावेसे वाटर्ते.

नाट्यार्त असे हनयमन नसर्ते . त्यार्तील प्रधान रसािे जे हवभाव र्ते इर्तर गौण रसाुंच्या अहभव्यक्र्तीच्या वेळीही

हवद्यमान असर्तार्त असा या वाक्यािा आशय असावा. ‘इदुं ’ म्हणजे हे हनयमन. ‘अत्र’ म्हणजे काव्यार्त अथवा
नाट्यार्तही ज्या ज्या हठकाणी हनयमन हदसून येर्ते त्या त्या हठकाणी. ‘र्तद्भावात्’ यार्तील ‘र्तत्’ ने
कहवप्रयत्नसमर्मपर्तत्विा बोध होर्तो. ‘प्रमुखे एव हवशेषे’ म्हणजे त्या हवभावाच्या द्वारा ज्या हवहशष्ट रसािा

आहवष्ट्कार करण्यािा कवीिा उद्देश असेल त्याि रसाच्या हठकाणी. ‘एर्ते न कुणपुं काहमनीत्याहदसुंभावनम्’
– एका सुभाहषर्ताप्रमाणे एकाि स्त्रीकडे सुंन्यासी कुणप (हनजीव दे ह) म्हणून, कामी पुरुष काहमनी म्हणून
आहण कुत्रा भक्ष्य म्हणून पाहार्तार्त. स्त्री एकि असर्ता हर्तच्याहवषयी अनेक सुंभाव्यर्ता उत्पन्न होर्तार्त. हर्तिे

एका (कुणप, काहमनी इ॰) हवहशष्ट सुंभाव्यर्तेर्ति हनयमन होणे हर्तच्याकडे पाहाणाऱ्याच्या दृष्टीवर अवलुं बून
राहील. र्तो ठरवील र्तसे हर्तिे त्या सुंभाव्यर्ते र्त हनयमन होर्ते . – वस्र्तुर्तः हा सवव पहरच्छे द येथे अस्थानी आहे .
हवभावाच्या वरील व्याख्येर्ति र्तो उहिर्त हदसला असर्ता. प्रस्र्तुर्त अनु भावाुंशी त्यािा काही सुंबध
ुं नाही.

‘कान्र्ता दृहष्टः’ पुढे अहभनयाुंिे वणवन करर्ताना आठव्या अध्यायार्त एकूण छत्तीस प्रकारच्या दृष्टींिे

अथवा नजराुंिे वणवन केले आहे . त्याुंर्तील कान्र्ता नावाच्या पहहलया दृष्टीिे वणवन पुढीलप्रमाणे आहे –
ह प्र
थ स दज त क न्त त् थथ स न् थ ।
सभ्रूिेपकट ि च शृ ङ्ग रे दृ ि रप् ते ॥ (८·४७)

‘यत्तु भ्रुवोः इ॰’ –त्याि अध्यायार्त पुढे भुवयाुंच्या सार्त प्रकारच्या हक्रयाुंिा हनदे श केला आहे . त्यार्तील एका
श्लोकार्त भ्रुकुटी आहण िर्तुर या दोन हक्रयाुंिे वणवन येणेप्रमाणे आहे –
भ्र ोभूथलस त्िे प द् भ्रकटी प रकीर्चतत ।
चतरां कक चदच्छ स न् धर तत भ्र ोिः ॥ (८·१२१)
या श्लोकािा येथे उल्लेख करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने फक्र्त पहहला िरण व त्यालाि जोडू न ‘िर्तुरम्’ शब्द
हदला आहे . पण त्यामुळे मूळिे ‘भ्रुकुटी’ साठी हदले ले लक्षण ‘िर्तुर’ प्रकाराला लागू झाले आहे . आठव्या
अध्यायावरील अहभनवभारर्ती उपलब्ध नसलयामुळे अहभनवगुप्र्तापुढे त्या श्लोकािा दु सरा पाठ होर्ता की

काय र्ते कळावयास मागव नाही. ‘र्तद भ्रूक्षेपेण उक्र्तम्’ हस्र्तहलहखर्तार्त ‘स’ आहण ‘भाक्र्तम्’ असे आहे . पण

‘सः’ असुंभाव्य आहे आहण ‘भाक्र्तम्’ िे काही हवशेष प्रयोजन हदसर्त नाही. ‘हववर्तवनुं कटाक्षः इहर्त र्ताराकमव’
– आठव्या अध्यायार्ति नन प्रकारच्या र्ताराकमांिा म्हणजे बुबुळाुंच्या हक्रयाुंिे वणवन आहे . त्याुंर्तील एक
हक्रया हववर्तवन नाुंवािी असून कटाक्ष हे हर्तिे लक्षण केले आहे . – ‘हववर्तवनुं कटाक्षस्र्तु इ॰’ (८·१॰॰).
‘सुंिारण’ म्हणजे हालिाल. ‘लहलर्त’ आहण ‘मधुर’ या शब्दाुंिे अुंगहार आहण वाक्ये याुंना अनुरूप दोन दोन

अथव हदले आहे र्त. ‘अङ्गानाुं हरणाहन’ हे भरर्ताच्या ‘अङ्गहार’ शब्दािे हवश्लेषण आहे . ‘अङ्गहार’ हा शब्द
नाट्यशास्त्रार्त नृत्तामध्ये करावयाच्या हस्र्तपादाहदकाुंच्या हवहशष्ट प्रकारच्या हक्रयाुंना लावला आहे . िौर्थया

अध्यायार्त एकुंदर बत्तीस अुंगहाराुंिे हवस्र्तृर्त वणवन आहे . पण र्ते अुंगहार येथे प्रस्र्तु र्त नाहीर्त. नवव्या
अध्यायापासून पुढे ज्या आहङ्गक अहभनयािे अहर्त सूक्ष्म वणवन केले आहे र्तो अहभनय येथे अहभप्रेर्त आहे .
‘उपाङ्गाहभनयः’ – नेत्र, भुवया याुंना उपाङ्गे म्हटले आहे –

तस्

शरोहस्तोरिःप श्वथकटीप दतिः डङ्ग

े िंभ्रू स धरकपोल चबक न् प ङ्ग

।

॥ ( . श . ८·१४)

‘आहङ्गक’ म्हणजे या श्लोकार्तील हशरस्, हस्र्त आदींिा. ‘सामान्यहभनयाध्याय’ हा नाट्यशास्त्रार्तील

बाहवसावा अध्याय. त्यार्त हाव, हे ला, लीला, हवलास इत्यादी हस्त्रयाुंिे शृङ्गाहरक हवकार, स्त्रीपुरुषाुंिे सत्त्वज

भेद, आभ्यन्र्तर आहण बाह्य नाट्य, कामािे महत्त्व, हस्त्रयाुंच्या सत्त्वानुरूप जार्ती, राजािा कामोपभोग,
र्तदन्र्तगवर्त अष्टनाहयका, रुंगभूमीवरील कामोपिार इत्यादी अनेक गोष्टींिे दीघव हववेिन आहे . कोणार्तरी
प्रािीन टीकाकाराने लहलर्त आहण मधुर ह्या शब्दाुंिा त्या अध्यायार्त वणवन केले लया काहमजनाुंच्या िेष्टा

आहण हस्त्रयाुंिे हावहे लादी अलुं कार असा अथव केला पाहहजे असे म्हटले होर्ते. र्ते िूक आहे असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . ‘र्ताटस्र्थयपहरहारः’ – सामाहजकाुंच्या र्तटस्थर्ते िा पहरहार होर्तो, कारण
अनु भाव त्याुंना अनु भव घ्यावयास उद्युक्र्त करर्तार्त. ‘स्वात्मैक-’ हे प्रेक्षकाला उद्देशून म्हटले ले आहे . म्हणजे

रस एका प्रेक्षकाच्या ठायीि सुंकुहिर्त न राहार्ता सवव सामाहजकाुंर्त हवद्यमान असर्तो. ‘उत्तरत्र’ हास्य वगैरे
इर्तर रसाुंच्या बाबर्तीर्तही.
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याप्रमाणे हवभावाुंच्या उपस्स्थर्तीच्या वेळेसि रसास्वादास योग्य झाले लया (आहण) अनु भावाुंच्या

आहवष्ट्काराच्या प्रसुंगी हवहशष्ट अवस्थेच्या आवेशामुळे हवरसर्ते च्या स्स्थर्तीिा सुंभव उत्पन्न झाले लया

(रसािी), त्यानुंर्तर व्यहभिाहरभाव स्वर्तःिे मनोहाहरत्व प्रकट करीर्त असर्ताि, शोभा वाढहवर्तार्त म्हणून

(हवभाव व अनु भाव याुंच्या) नुंर्तर ‘व्यहभिाहरणिास्य’ इत्यादी शब्दार्त त्याुंिे हनरूपण करर्तार्त. आलस्य,
उग्रर्ता आहण जु गुप्सा हे र्तीन भाव ज्याुंमधून वगळले आहे र्त असे र्ते सवव व्यहभिाहरभाव. ‘अस्य’ यािा दोन्ही
अवस्थाुंर्तील शृङ्गारािा असा अथव आहे . जु गुप्सा हा स्थाहयभाव असर्ताही त्याला येथे वज्यव मानले आहे

त्यावरून न्यायाने हसद्ध झाले ले स्थाहयभाव सुद्धा व्यहभिाहररूपार्त दाखहवण्यास अनु ज्ञा हमळर्ते . आहण

आलस्य वगैरे भाव त्या रसाच्या स्वर्तःच्या प्रमदाहद हवभावाुंच्या सुंबध
ुं ार्ति वज्यव होर्त. त्यामुळे ‘लक्ष्मीिे
अलसत्वाने शोभायमान बाहू ुंनी युक्र्त शरीर’, र्तसेि ‘फक्र्त काही हदवस हर्तिी दृष्टी आलस्ययुक्र्त झाली
होर्ती’ इत्यादी विने हवरोधी आहे र्त असे समजू नये. याप्रमाणे नाट्यप्रयोगार्त आहण काव्यार्त हवभावादींच्या

बाबर्तीर्त ह्याि क्रमािा अवलुं ब करावा. कारण जे उत्पन्न झाले ले असर्ते त्याला स्स्थरर्ता येन शकर्ते आहण जे
स्स्थर झाले ले असर्ते त्याच्या आवर्ती भोवर्ती इर्तर गोष्टी गोळा होर्तार्त असा क्रम प्रर्तीर्त होर्तो.

‘अवस्थावेशवैरस्यास्पदस्य’ – यािा अथव असा हदसर्तो की अनुभावाुंिा आहवष्ट्कार होर्त असर्ता

काही वेळा अशी स्स्थर्ती येर्ते की रसािा पुढे पहरपोष व्हावयािी हक्रया स्थहगर्त झालयासारखी वाटर्ते . वैरस्य

म्हणजे रसहाहन असा अथव अहभप्रेर्त नसून केवळ रसपहरपोषािा अभाव असा अथवि ग्राह्य मानणे उहिर्त

होईल. ‘साहर्तशयुं’ ह्यािा ‘अस्य (रसस्य)’ शी सुंबध
ुं आहे . म्हणून ‘साहर्तशयर्ताुं’ (हकवा ‘अहर्तशयुं’) अहधक
बरे झाले असर्ते . र्तथाहप, ‘साहर्तशयुं’ नुंर्तर ‘रमणीयर्ताम्’ समजणेही शक्य आहे . ‘जु गुप्सा स्थाहयनी अहप’ –
जु गुप्सा हा बीभत्स रसािा स्थाहयभाव आहे . ‘न्याय-’ हा नाट्यशास्त्रािा हनयम होय असे म्हणर्ता येईल.
‘अनु ज्ञापयहर्त’ – म्हणजे रहर्त वगैरे स्थाहयभाव इर्तर रसाुंच्या आहवष्ट्कारार्त व्यहभिाहरभाव म्हणून

दाखहवण्यास हरकर्त नाही. ‘वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः’ – हे वेणीसुंहार नाटकाच्या काही आवृत्तींर्ति
आढळणाऱ्या एका नान्दीश्लोकार्तील शब्द आहे र्त. त्यापुढे ‘पुनार्तु’ हा शब्द असून र्तेथे श्लोकािी समाप्र्ती
होर्ते . ‘काहनहिदहाहन इ॰’ – हे हवक्रमोववशीय नाटकाच्या पािव्या अुंकार्तील पुरूरव्याच्या र्तोंडिे शब्द

आहे र्त. उववशीच्या गरोदरपणािे हिह्न त्याुंर्त हनर्मदष्ट आहे . ‘इत्याहद न हवरोधकम्’ – ही मुळार्तील
‘इत्याहदनाहप रूपकम्’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘इत्याहदना’ असे र्तृर्तीयान्र्त रूप अगोदरच्या

उदाहरणानुंर्तर ‘इहर्त’ असर्ताना सुंभवनीय नाही. आहण ‘रूपकम्’ िाही समाधानकारक अथव
लागण्यासारखा नाही. ‘क्रमः’ – प्रथम हवभाव, नुंर्तर अनु भाव आहण शेवटी व्यहभिाहरभाव असा क्रम.
‘उत्पन्नस्य’ – ही हवभावाच्या हनर्ममर्तीिी स्स्थर्ती. ‘लब्धप्रहर्तष्ठर्ता’ – ही अनु भावाुंच्या आहवष्ट्काराने आले लया
स्स्थरर्ते िी अवस्था ‘पहरवार’ ही व्यहभिाहरभावाुंिा.
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हनवेद आहद सुंभोगावस्थेर्त व्यहभिाहरभाव असू शकर्त नाहीर्त अशी शुंका उपस्स्थर्त करून

‘हवप्रलम्भकृर्तस्र्तु’ इत्यादी शब्दाुंर्त उत्तर दे र्तार्त. ‘र्तु’ शब्द हवशेषर्ता दाखहवर्तो. अगोदरच्या वाक्याशी ह्या
वाक्यािी एकाथवर्ता असलयाकारणाने दु ःखप्राय हनवेद आदी सोडू न आहण आलस्य वगैरे खेरीज करून जे
धृहर्त वगैरे सुखमय भाव र्तेि सुंभोगार्त व्यहभिाहरभाव म्हणून दाखहवले जार्तार्त असे येथे प्रकट करर्तार्त.

आहण परस्परावर अुंशर्तः अवलुं बून असणे हे ि (सुंभोग व हवप्रलम्भ) दोघाुंिे जीहवर्त होय हे दाखहवण्यासाठी
‘अस्य’ ह्या शब्दाने अहभन्नर्ता हनर्मदष्ट केली आहे . म्हणूनि भगवन्र्ताच्या अनु ग्रहाने ज्यािी वाणी पहवत्र झाली
होर्ती त्या काहलदासाने रघुवश
ुं ामध्ये सुंभोग आहण हवप्रलम्भ याुंच्या हमश्रणािा आस्वाद साध्य करण्यासाठी

हवरुद्ध गोष्टींिा हनदे श करून रामिन्द्राच्या स्वर्तःच्या कायािा पूवीच्या अवस्थेच्या वणवनाने गौरव केला
आहे .

‘सुप्र्त’ भावामध्ये जरी ‘स्वप्न’ भावािा अन्र्तभाव होर्तो र्तरी प्राधान्यामुळे त्यािा स्वर्तुंत्र हनदे श केला

आहे . ‘हे नीलकण्ठा, कोठे िाललास?’, ‘स्वप्नामध्ये सुद्धा.....स्मरण झाले ला.....रोमाुंि इ॰’, ‘हमत्राुंनी
हाक मारली असर्ताही’ इत्यादींमध्ये स्वप्नि प्राणभूर्त आहे . सुंभोगावस्थेर्त हवभाव सुंहनध असलयामुळे हनद्रा
वगैरेिा अभाव असर्तो, म्हणून हवबोध सुद्धा व्यहभिाहरभाव असर्तो. सुंभोगामध्ये सुद्धा रहर्तश्रमामुळे आले ली
हनद्रा जरी असर्ते र्तरी र्ती रर्तीर्त वैहित्र्य उत्पन्न करीर्त नाही. पण हवप्रलम्भार्त र्ते (हनद्राहद) रहर्तभावनेच्या
सुंबुंधार्ति हनर्मदष्ट आहे र्त. आहण हनद्रा वगैरे गोष्टींिे बाहु लय असलयामुळे असे म्हटले आहे .

वृद्धाुंिे असे म्हणणे आहे की उन्माद, अपस्मार आहण व्याहध याुंच्या ज्या अगदी हनकृष्ट अवस्था

नसर्तील त्याि काव्यार्त व नाट्यप्रयोगार्त दाखवाव्यार्त, पण हनकृष्ट सुंभवर्त असलया र्तरी दाखवू नये. पण
आमिे म्हणणे असे आहे की र्तसलया अत्यन्र्त हनकृष्ट प्रकारच्या अवस्थेर्त – जेव्हा स्वर्तःच्या जीहवर्तािा
हर्तरस्कार उत्पन्न होर्तो – त्या दे हािा उपभोग घेणे हे ि हजिे सार आहे अशा रर्तीच्या स्वरूपािे जे आस्थेिे
बन्धन र्ते ि र्तुटून जाईल असाि सुंभव आहे .

मरण म्हणजे थोड्याि कालानुंर्तर पुनमीलन ज्यार्त होर्ते र्ते असे या हठकाणी मानले पाहहजे , की

ज्यायोगे शोकाला अवकाशि राहाणार नाही. उदाहरणाथव–

‘जाह्नवी आहण सरयू नद्याुंच्या सुंगमाने उत्पन्न झाले लया र्तीथार्त दे हत्याग करून र्तात्काल अमत्यव

दे वाुंमध्ये गणला जानन र्तो अज पूवीपेक्षा अहधक सुुंदर झाले लया आपलया प्रेयसीबरोबर एकत्र येनन
नुंदनवनामधील क्रीडागृहाुंमध्ये पुन्हा उपभोग घेर्ता झाला.’

म्हणूनि या श्रेष्ठ कवीने मरणािा हनदे श सुद्धा दु सऱ्या शब्दाुंर्त केला आहे . आहण त्या हठकाणीि

प्रर्तीहर्त हवश्रान्र्त होण्यािे टाळण्यासाठी हर्तसऱ्या िरणार्त हवभावािे अनु सध
ुं ान दाखहवले आहे . आहण ‘पुनः’
शब्द वापरून र्तीि गोष्ट उत्कृष्ट रीर्तीने स्पष्ट केली आहे . परुंर्तु दु सरे कोणी असे म्हणर्तार्त की मरण म्हणजे

जीहवर्तापासून हवयोग नाही, र्तर प्राणत्यागाच्या कर्तृवत्वाच्या स्वरूपािी िैर्तन्यावस्थाि असर्ते ; हर्तला सुंबध
ुं
वगैरेिा अवसर हमळाला म्हणजे व्यहभिाहरभाव असे समजावे–यािे हे उत्तम उदाहरण आहे .

‘वाक्यैकवाक्यर्तया’ म्हणजे अगोदरिे ‘व्यहभिाहरणिास्य’ इत्यादी वाक्य आहण प्रस्र्तुर्तिे वाक्य याुंर्त

एकवाक्यर्ता असलयामुळे. ‘अस्येत्यहभन्नमे वोक्र्तम्’– येथे थोडी दु रुस्र्ती केली आहे . मुळार्तील ‘अनु हद्भन्नम्’
च्या जागी ‘अहभन्नम्’ पसुंर्त केले आहे . ‘अस्य’ ने सुंभोग हकवा हवप्रलम्भ यापैकी कोणािाि हभन्नपणे म्हणजे

फक्र्त एकट्यािाि हनदे श होर्त नाही, दोघाुंिा हमळू न होर्तो असे येथे म्हणावयािे आहे . त्यासाठी अनुहद्भन्न

शब्द समपवक नाही. ‘प्रत्यनीकोद्देशन
े ’ – प्रत्यनीक म्हणजे हवरोधी मनु ष्ट्य हकवा हवरुद्ध गोष्ट, व उद्देश म्हणजे
त्याुंिा हनदे श हकवा वणवन. रावणकृर्त सीर्तापहरणासुंबध
ुं ाने हे हवधान केले ले असावे असे वाटर्ते . त्यामुळे

हवप्रलम्भाच्या आहवष्ट्काराला अवकाश हमळाला अशी कलपना असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘पूवावस्था’ – ही
सीर्तेपासून हवयोग होण्याच्या पूवीिी सुंभोगावस्था असे समजर्ता येईल. रामिन्द्राच्या िहरर्तार्त सुंभोग आहण
हवप्रलम्भ या दोन्ही अवस्थाुंिे दशवन होर्ते . वस्र्तुर्तः र्तसे दशवन रामायणार्तही होर्ते . रघुवश
ुं ार्तील वणवनार्त खास
वैहशष्ट्ट्यािा प्रत्यय येर्त नाही.

‘सुप्र्तान्र्तभूर्त
व ोऽहप स्वप्नः’ – भरर्ताच्या मूळ हवधानार्त हनद्रा, सुप्र्त आहण स्वप्न अशा र्तीन भावाुंिा

हनदे श आहे . त्याुंपक
ै ी हनद्रा आहण सुप्र्त या दोहोंिी सार्तव्या अध्यायार्त व व्यहभिाहरभावाुंर्त गणना केली

आहे , स्वप्नािी नाही. हनद्रा ही झोप येन लागण्याच्या प्रारुंभीिी स्स्थर्ती; नेत्रघूणन
व , हवजृम्भण, मान्द्य,
सन्नगात्रर्ता इत्यादी हर्तिे अनु भाव. सुप्र्त हे हनद्रासमुत्थ म्हणजे झोप लागलयानुंर्तर उत्पन्न होणारी अवस्था.

इस्न्द्रयसुंमोहन, स्वप्नाहयर्त हे हर्तिे प्रधान अनु भाव (ना. शा. ७·७१–७६). त्याला अनु सरून या हठकाणी

स्वप्नािा ‘सुप्र्त’ मध्ये अन्र्तभाव होर्तो असे म्हटले आहे . ‘प्राधान्यात्’ – हवप्रलम्भावस्थेर्त स्वप्नाला फार
महत्त्व येर्ते. ‘क नीलकण्ठ इ॰’ – कुमारसुंभवार्तील श्लोक असा–
िंभ गशे स

श स च िणां

क्व ीलकण्ठ व्रजसीत् लक्ष्

ीप

े िंे सहस व् बध् त ।

गसत् कण्ठ र्चपतब हबन्ध

॥ (५·५४)

येथे पाववर्तीने स्वप्नार्त अनु भवले लया हप्रयकराच्या आहलगनािे वणवन आहे . स्वप्न या हठकाणी हवप्रलम्भाच्या
आहवष्ट्कारािा प्राण आहे . दु सरे प्राकृर्त गाथेिे उदाहरण अपूणव आहण अस्पष्ट आहे . त्यार्त स्वप्नार्त

अनु भवले लया मीलनाच्या स्मृर्तीने आले लया रोमाुंिािा हनदे श असावा असे वाटर्ते . हर्तसरे उदाहरण पूणव
रूपार्त असे–

आहू तोऽ प सह र
ै े ीत् क्त्
गन्त

अ प प थकिः सांकोचां ै

क्त द्रोऽ प ।
श थल त ॥

एका पहथकाने हमत्राुंबरोबर पुढच्या मुक्कामाला जाण्यासाठी हनघर्ताना सकाळी मला उठवा असे त्याुंना
साुंगून ठे वले होर्ते . त्याप्रमाणे त्याुंनी त्याला सकाळी हाक मारली. पण त्याि वेळी साखरझोपेर्त त्याला

स्वप्न पडू न र्तो आपलया हप्रयेच्या आहलगनािे सुख अनुभवीर्त होर्ता. त्यामुळे जरी र्तो जागा झाला व येर्तो
असे हमत्राुंना म्हणाला र्तरी त्या आहलगनािी हमठी त्याच्याच्याने सोडवेना. येथेही हवप्रलम्भाच्या

आहवष्ट्कारािा प्राण स्वप्न आहे . ‘रहर्तभावनापरत्वेनोक्र्तमे व’ – मुळार्तील ‘परस्परोक्र्तम्’ च्या ऐवजी
‘परत्वेनोक्र्तम्’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . ‘परस्पर’ ने काही अथवबोध होण्यासारखा नाही. हा समास

‘र्तत्’च्या म्हणजे ‘हनद्राहद’च्या वणवनपर आहे . हे व्यहभिाहरभाव हवप्रलम्भार्त रर्तीच्या भावनेिा आहवष्ट्कार
करणारे ि असर्तार्त, सुंभोगार्तलयाप्रमाणे रर्तीच्या आहवष्ट्काराशी असुंबद्ध नसर्तार्त असा ह्या वाक्यािा आशय
आहे . ‘इत्थमहभधानम्’ म्हणजे हनद्रा, सुप्र्त आहण स्वप्न याुंिा व्यहभिाहरभाव म्हणून हवप्रलम्भार्त हनदे श.

‘वृद्धाः’- हे वृद्ध कोण र्ते स्पष्ट नाही. अहभनवगुप्र्तािे वयाने थोडे मोठे समकालीन पुंहडर्त व

नाट्यशास्त्रािे अभ्यासक अनेक असावेर्त असा ग्रह होर्तो. पण ‘वृद्धाः’ िे बहु विन आदराथी असण्यािाही

सुंभव आहे . ‘-रत्यात्मकास्थाबन्धोऽहप हवस्च्छद्येर्त एव’– येथे ‘अवस्था’ च्या जागी ‘आस्था’ आहण
‘हवस्च्छद्यर्त’ च्या जागी ‘हवस्च्छद्येर्त’ असे दु रुस्र्त पाठ सुिहवले आहे र्त. रर्तीिे आस्थाबन्ध असे वणवन मागे

बरे िदा आले आहे . आहण हक्रयापदािे हवध्यथव रूप अहधक समपवक आहे , कारण त्यापुढे ‘इहर्त सुंभवः’ असे

शब्द आहे र्त. अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय असा की ह्या र्तीन गोष्टी (उन्माद, अपस्मार आहण व्याहध)

हवकोपाला गेलया र्तर त्यासमयी रर्तीला अवकाश न राहाण्यािाि सुंभव आहे . दे हाच्या र्तसलया अवस्थे र्त
आस्थाबन्ध हटकून कसा राहाणार? आहण रर्तीि सुंशहयर्त असेल र्तर या व्यहभिाहरभावाुंच्या प्रदशवनािा
प्रश्नि उपस्स्थर्त होणार नाही.

‘प्रत्यापहत्त’ म्हणजे पुनःप्राप्र्ती हकवा पुनमीलन. ‘र्तीथे र्तोयव्यहर्तकरभवे इ॰’ हा रघुवश
ुं ार्तील

अजहवलापानुंर्तर त्याने केले लया दे हत्यागाच्या वणवनपर श्लोक आहे (८·९५). हर्तसऱ्या िरणार्त

‘पूवाकाराहधकर्तररुिा’ असा नेहमीिा पाठ आहे . र्तो अहधक िाुंगला आहे . ‘वाक्यभेदेन’ म्हणजे र्तो
दे वत्वाप्रर्त पावला असलया शब्दाुंर्त. ‘हवभावानु सध
ुं ानम्’– हवभाव इन्दु मर्ती, हर्तिी पुनरहप प्रास्प्र्त होनन

रर्तीिी स्स्थर्ती पूवववत् िालू राहाण्यािी हक्रया ‘अनु सन्धान’ शब्दाने सूहिर्त होर्ते . ‘स एवाथवः’ म्हणजे रर्तीच्या
अनु सन्धानािी गोष्ट. ‘अन्ये त्वाहु ः’ – ह्या दु सऱ्या टीकाकाराुंिे हे हविार फक्र्त रघुवश
ुं ार्तील प्रस्र्तुर्त

श्लोकाच्या सुंदभार्ति माुंडले ले आहे र्त हे शेवटच्या ‘सुलभोदाहरणमे र्तत्’ या शब्दाुंवरून स्पष्ट आहे . त्याुंिे
असे म्हणणे हदसर्ते की अजािा मृत्यु म्हणजे जीहवर्तापासून झाले लया हवयोगाच्या स्वरूपािा नव्हर्ता, र्तर त्या

समयीही िैर्तन्यावस्था िालू ि होर्ती; कारण िैर्तन्य असलयाहशवाय प्राणत्यागािे कर्तृवत्व कोणाला दे णार? ही

िैर्तन्यावस्थाि पुढे स्वगवलोकी इन्दु मर्तीशी मीलनरूपी सुंबुंध प्रस्थाहपर्त होण्यािी सुंधी हमळालयावर
र्तत्कालीन रर्तीिा व्यहभिाहरभाव म्हणून हनदे हशली जान शकर्ते . आहण अशा रीर्तीने मरण हवप्रलम्भार्त
व्यहभिाहरभाव होन शकर्ते अशी ही हविारसरणी आहे . अहभनवगुप्र्ताला ही मान्य नसावी असे हदसर्ते.

त्याच्या स्वर्तःच्या हविारसरणीबाबर्त एक शुंका घेर्ता ये ण्यासारखी आहे . अजाच्या मरणानुंर्तर र्तात्काल
पुनमीलन झालयामुळे शोकाला अवसर हमळाला नाही ही गोष्ट खरी आहे . पण त्या अगोदर इन्दु मर्तीच्या

मृत्यूमुळे शोकाला अवसर प्राप्र्त होनन अजहवलापार्त करुण रसािा आहवष्ट्कार झाला होर्ता त्यािे काय?
अजािा मृत्यू हा हवप्रलम्भशृङ्गारािा व्यहभिाहरभाव आहण इन्दु मर्तीिा मृत्यू हा करुण रसािा हवभाव अशी
वगववारी एखादवेळेस मान्य करर्ता येईल. पण इन्दु मर्तीच्या मृत्यूने रर्तीिा हवच्छे द झाला असेि समजले

पाहहजे, अन्यथा शोकािी उपपत्ती लागणार नाही. मग अजाच्या मृत्यूच्या समयी हवप्रलम्भ कोठू न असणार
आहण त्यािे अनु सध
ुं ान कसे होणार? हवप्रलम्भ आहण करुण यार्तील भेद भरर्ताने पुढे असा साुंहगर्तला आहे

की करुणार्त हनरपेक्षभाव असर्तो म्हणजे उभयर्ताुंिे कधी र्तरी मीलन होईल अशी अपेक्षा हकवा आशा नसर्ते ;
हवप्रलम्भार्त र्ती असर्ते . अजहधलापार्त हर्तिा मागमूस नाही. हशवाय इन्दु मर्तीच्या मृत्यूनुंर्तर हकर्तीर्तरी

हदवसाुंनी अजाने दे हत्याग केला. त्या अवधीर्त हवप्रलम्भशृङ्गार अहवस्च्छन्न होर्ता असे समजणे अशक्य आहे .
खरी गोष्ट अशी आहे की मरण हा शृङ्गारािा व्यहभिाहरभाव ही गोष्टि सामान्यपणे मान्य होण्यासारखी नाही.
त्यािा करुणाशीि सुंबुंध प्रस्थाहपर्त होणार.
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डम्ब ां प्र सद्ध ’ असा पाठ आहे . आहण र्तोि मूळिा पाठ यार्त शुंका नाही. ‘हसद्धम्’ या हठकाणी अप्रस्र्तुर्त आहे.]
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‘आहद’ शब्दाने दै न्य, मोह इत्यादींिा बोध होर्तो. हे सवव व्यहभिाहरभाव सुद्धा आपापलया अनु भावाुंनी

प्रकट होनन हवप्रलम्भािा अनु भावाहवष्ट्कार करर्तार्त. म्हणून ‘अनु भावैः’ असे म्हटले आहे . पण काही
टीकाकार ‘करण’-वािी र्तृर्तीयेर्तील आहद शब्दािा आधार घेनन त्या व्यहभिाहरभावाुंच्या अनु भावाुंिे (ि)
मुख्यत्वेकरून हदग्दशवन करर्तार्त. दु सरे काही एकशेष समास मानून दोन्ही प्रकारच्या अनु भावाुंिे हदग्दशवन
करर्तार्त.

हवप्रलम्भ म्हणजे मूलर्तः फसवणूक, आशाभुंग असा अथव आहे . पण या हठकाणी लक्षणेने त्यािे फल

जो हवरह र्तो अथव स्वीकृर्त केला आहे . कारण प्रेमी जन एकमे कािी फसवणूक करीर्त नाहीर्त. त्या हवरहाने
‘कृर्तः’ म्हणजे अत्युत्तम रीर्तीने पोहषर्त झाले ला (शृङ्गार) हे दाखवून भरर्तमुनी ह्या हवप्रलम्भाहशवाय
नाट्यप्रयोगार्त काय हकवा काव्यार्त काय हृद्यर्ता उत्पन्न होर्त नाही असे दाखहवर्तार्त. त्यामुळेि सुंभोगार्तही

फक्र्त एकट्या साखरे च्याि आस्वादासमान स्स्थर्ती टाळण्यासाठी कहवलोक हप्रयेला हाक मारर्ताना होणारी

नावार्त िूक, स्पधा , हकवा दु सरे एखादे कलहाला व हवप्रलम्भाला कारणीभूर्त होणारे वैषम्य काव्यार्त ग्रहथर्त

करर्तार्त. ‘काम उलटा प्रवृत्त होर्तो’ असे वात्स्यायनप्रभृर्तींनी म्हटले आहे . भरर्त मुनी सुद्धा ‘उलटा
अहभहनवेश असर्तो र्तो (काम)’ असे साुंगणार आहे र्त.

आहण हे व्यहभिाहरभाव हवजेच्या उन्मे ष व हनमे षाच्या पद्धर्तीनिे स्थाहयभावाच्या सूत्रामध्ये प्रकट

होर्त आहण लु प्र्त होर्त त्या स्थाहयभावार्त वैहित्र्य उत्पन्न करर्तार्त, परुंर्तु हटकून राहार्त नाहीर्त. जरी स्थायी

सुद्धा हटकून राहार्त नाही र्तरी सुंस्काररूपाने आहण सर्तर्त वाहणाऱ्या सजार्तीय प्रवाहाच्या रूपाने हटकूनि
असर्तो. परुंर्तु व्यहभिाहरभाव अशा रीर्तीने क्षणभरही असर्त नाहीर्त. त्याुंच्या स्वर्तःच्या अशा सुंस्काराने सुद्धा

स्थायीच्या सुंस्कारालाि र्ते पुष्टर्ता आणर्तार्त, आहण त्याुंिे स्मरणही र्तसेि होर्ते . म्हणून काही टीकाकाराुंनी
प्रत्येक व्यहभिाहरभावािी स्वर्तुंत्रपणे उदाहरणे हदली आहे र्त र्ती गोष्ट शास्त्राच्या हनयमाुंर्त बसण्यासारखी

नाही. उदाहरणाथव, धृर्तीिे म्हणून जे ‘असुंभाव्युं दै वात्’ इत्यादी श्लोकािे उदाहरण हदले आहे त्यार्त सुद्धा

ि र्ते , माम्, वहलर्त इत्यादी शब्दाुंनी सूहिर्त झाले लया हषव, हवस्मय, गवव, महर्त इत्यादी व्यहभिाहरभावाुंिा
समुदायि आहे . आहण ‘हकमपरुं त्रैलोक्यात्’ इत्यादी उदाहरणाुंर्त दु सऱ्या वाक्याुंच्या सुरुवार्तीला सववत्र
स्मृहर्तप्रभृहर्त व्यहभिाहरभाव असर्तार्ति. कारण नाही र्तर सगळीकडे फक्र्त एकट्या धृहर्तसुंबुंधीि विने

असर्तील र्तर श्लोकाच्या अथाच्या बाबर्त र्त दृष्टी हित्रावर टाकले लयाप्रमाणे एकि गोष्ट पाहू शकेल. ‘अस्याः
सगवहवधौ’ ह्या श्लोकाुंर्त सुद्धा मधलया वाक्याुंच्या समाप्र्तीच्या वेळेस धृहर्त, हषव, हवस्मय इत्यादी
व्यहभिाहरभाव होर्तार्ति. म्हणूनि थाुंबून थाुंबून दु सरे हवर्तकव उत्पन्न होर्तार्त. पण व्यहभिारी क्षणभर ही

हटकून राहार्त नाही. ‘गुणाुंिे स्वरूप िलनशील आहे ’ असे र्तत्त्ववेत्त्याुंनी म्हटले आहे . म्हणूनि प्रयोगार्त
वैहित्र्य येर्ते. नाही र्तर वैहित्र्य नसलयास प्रयोग र्तोि र्तोि होईल. मध्ये आहण अन्र्ती (व्यहभिाहरभावाुंिे)
आश्रय स्पष्ट असर्तार्त आहण र्ते हवस्मय, धृर्ती वगैरेंना (अहभव्यक्र्त करर्तार्त). र्ते व्हा हे असू द्या.

‘एर्ते’ म्हणजे येथे हनर्मदष्ट झाले ले सवव, केवळ दै न्य, मोह नाही. ‘स्वानु भावैः’– सार्तव्या अध्यायार्त

प्रत्येक व्यहभिाहरभावासाठी हनरहनराळ्या अनेक अनु भावाुंिी यादी हदले ली आहे . उदाहरणाथव हनवेदािे

रुहदर्त, हनःश्वहसर्त, उच्छवहसर्त, सुंप्रधारण इत्यादी अनु भाव होर्त. या वाक्यािा अथव असा की हे

व्यहभिाहरभाव आपापलया अनु भावाुंनी आहवष्ट्कृर्त होर्तार्त र्ते व्हा र्ते स्वर्तः हवप्रलम्भािे अनु भाव बनून त्यािा
आहवष्ट्कार करर्तार्त. भरर्ताने व्यहभिाहरभावाुंना अनु भाव का म्हटले आहे त्यािे हे कारण साुंहगर्तले आहे .

‘आहदशब्दुं करणवाहिनमाहश्रत्य’– सुंपादकाुंनी ‘करण’ च्या जागी ‘करुण’ असा पाठ हदला आहे . पण र्तो
बरोबर नाही. करुणरसािा येथे काही सुंबध
ुं नाही. ‘आहदहभः’ या शब्दार्तील र्तृर्तीयेिा व्याकरणाच्या

हनयमानुसार ‘करण (instrument)’ असा अथव आहे असे मानून हे दु सरे टीकाकार ‘अनु भावैः’ या शब्दािा

‘हनवेदादींिे करणरूप असले ले अनुभाव म्हणजे व्यहभिाहरभावाुंिे स्वर्तःिे अनुभाव’ असा अथव करर्तार्त.
म्हणजे ह्या टीकाकाराुंच्या मर्ते व्यहभिाहरभाव हवप्रलम्भािे अनु भाव बनर्तार्त असे समजण्यािे कारण नाही.

‘र्तदीय’ म्हणजे व्यहभिाहरभावाुंिे स्वर्तःिे. ‘एकशेषेण द्वयमहप’– एकशेष हा हपर्तरौ सारख्या समासािा

प्रकार आहे . प्रस्र्तुर्त हठकाणी ‘अनु भावैः’ हे एकशेषािे उदाहरण आहे असे काही टीकाकार मानर्तार्त. त्याुंच्या
मर्ते व्यहभिाहरभाव व अनु भाव याुंिा द्वन्द्व समास अहभप्रेर्त असून एकशेष झालयामुळे व्यहभिाहरभाव शब्दािा

समासार्तून लोप झाला आहे . र्ते व्हा ‘अनु भावैः’ या शब्दािा र्ते अथव करर्तार्त र्तो असा – ‘(आपापलया
अनु भावाुंनी व्यक्र्त झाले ले ) व्यहभिाहरभाव आहण (हवप्रलम्भािे स्वर्तःिे) अनु भाव.’ हे टीकाकारही
व्यहभिाहरभाव हवप्रलम्भािे अनु भाव बनर्तार्त असे मानायला र्तयार नाहीर्त असे हदसर्ते .

‘हवप्रलम्भो इ॰’ – या पहरच्छे दार्त भरर्ताच्या ‘हवप्रलम्भकृर्तः’ िी व्याख्या केली आहे . हवप्रलम्भ

शब्दािा मूळ अथव फसवणूक असा आहे . त्याला समानाथी म्हणून हवडम्बन शब्द वापरला आहे . त्यार्तून

दु सऱ्यािा आशाभुंग करणे, त्याला हनराश करणे अशा र्तऱ्हे िा अथव हनष्ट्पन्न होर्तो. ‘हवप्रलम्भो हवडम्बनुं

हसद्धम्’ या वाक्यािी रिना सुहश्लष्ट नाही. त्यार्तून एखाद-दु सरा शब्द गहाळ झाला असावा असे वाटर्ते.
‘उपिारात्’– आशाभुंग आहण हवरह यार्त कायवकारणभाव सुंबुंध आहे (हवरह हे कारण). त्यावर अहधहष्ठर्त

लक्षणा. ‘सुष्ठुर्तमाुं पोहषर्तः’ ही ‘कृर्तः’ शब्दािी व्याख्या आहे . ‘वैषम्यम्’– सुंभोगार्त हवषमर्ता उत्पन्न करणाऱ्या

म्हणजे त्याच्या सार्तत्यार्त अडथळे उत्पन्न करणाऱ्या गोष्टी. ‘वामो हह कामः’ हे वात्स्यायनाच्या
कामसूत्रार्तील (२·७·१) विन आहे . भरर्तािा पूणव श्लोक असा—
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दलथ भत् ां च न्न ा स क स् पर र तिः ॥ ( . श . २२·२०७)
‘कामस्य वामा गहर्तः’ असे गीर्तगोहवन्दार्तही म्हटले आहे .
‘सुंस्काररूपर्तया’ स्थाहयभावाच्या स्स्थरत्वाच्या ह्या कारणािा उल्लेख मागेही केला आहे .

‘धारावाहहसजार्तीयप्रवाहरूपर्तया’ – म्हणजे स्थायीच्या जार्तीिे जे दु सरे भाव असर्तार्त त्याुंच्या प्रवाहार्त

स्थायीिेही अस्स्र्तत्व असर्ते . स्नेह, वात्सलय वगैरेंिा जो मानवी जीवनार्त प्रवाह असर्तो त्यार्त रर्तीही
हवद्यमान असर्ते अशा र्तऱ्हे िी येथे कलपना असावीसे वाटर्ते . ‘र्तथैव स्मरणात्’ – उदाहरणाथव, हनवेदािी
नुंर्तर केव्हा र्तरी स्मृर्ती झाली र्तर नु सत्याि हनवेदािी स्मृर्ती होर्त नाही र्तर हवप्रलम्भाच्या अवस्थेशी सुंलग्न

अशाि हनवेदािी स्मृर्ती होर्ते . हनवेदािा सुंस्कार हवप्रलम्भाच्या सुंस्कारािा एक भाग म्हणूनि असर्तो. ‘र्तन्त्र’
म्हणजे शास्त्र, प्रस्र्तुर्त हठकाणी नाट्यशास्त्र. ‘असुंभाव्युं दै वात्’ हा सुंपूणव श्लोक उपलब्ध नाही. म्हणून

त्यासुंबध
ुं ी अहभनवगुप्र्ताने केले ले हववेिन समजण्यास अडिण पडर्ते . कोणी र्तरी टीकाकाराने र्तो श्लोक
धृहर्त ह्या एकाि व्यहभिाहरभावािे उदाहरण म्हणून उद्धर्त
ृ केला होर्ता. त्यावर अहभनवगुप्र्तािे असे म्हणणे

आहे की त्या श्लोकार्त असे शब्द आहे र्त की ज्याुंच्यामुळे हषव, हवस्मय आदी दु सऱ्या अनेक
व्यहभिाहरभावाुंिीही प्रर्तीहर्त होर्ते . र्ते व्हा एकट्या धृर्तीिेि उदाहरण म्हणून त्यािा उल्लेख करणे बरोबर
नाही. ‘हकमपरुं त्रैलोक्यात्’–या अवर्तरणार्तील शब्दाुंिा क्रम हाि असेल र्तर हे दु सरे उदाहरण हदले ले होर्ते
असे समजावे लागेल. वृत्तभेदामुळे र्ते ‘असुंभाव्युं दै वात्’ या श्लोकािा भाग असण्यािी शक्यर्ता नाही. हे

सुद्धा धृर्तीिे म्हणूनि उदाहरण कोणी र्तरी हदले होर्ते . त्यार्त एकाहू न अहधक वाक्ये होर्ती. श्लोक उपलब्ध
नसलयामुळे दु सऱ्या वाक्याुंच्या प्रारुंभी स्मृर्ती व्यहभिाहरभाव कसा प्रर्तीर्त होर्तो र्ते साुंगर्ता येण्यासारखे नाही.

‘हित्रन्यस्र्ता इव’–हित्र पहार्त असर्ता फक्र्त एकाि गोष्टीिा सर्तर्त प्रत्यय येर्त राहर्तो. र्तसे ि श्लोकाच्या
अथापासून सारखी फक्र्त एकि प्रर्तीहर्त होर्त राहील, त्यार्त वैहित्र्य उत्पन्न होणार नाही. ‘अस्याः सगवहवधौ

इ॰’ हा हवक्रमोववशीयार्तील (१·१०) प्रहसद्ध श्लोक आहे . त्यार्त उववशीच्या रूपाने मोहहर्त झाले ला पुरूुं रवा
हर्तिी हनर्ममर्ती कशी झाली असावी याहवषयी र्तकवहवर्तकव करर्तो. त्यार्तही अनेक वाक्ये आहे र्त. ‘हवस्च्छद्य
हवस्च्छद्य’ म्हणजे एकेक वाक्य सुंपलयावर. ‘न क्षणमप्यवहर्तष्ठर्ते’ – वाक्यसमाप्र्तीच्या वेळेस अहभव्यक्र्त
झाले ला व्यहभिाहरभाव पुढच्या वाक्याच्या प्रारुंभाच्या अगोदरि नाहीसा होर्तो. ‘िलुं हह गुणवृत्तम्’ हे

साुंख्याुंिे र्तत्त्व आहे . पण ईश्वरकृष्ट्णाच्या साुंख्यकाहरकेर्त फक्र्त रजोगुणाला िल म्हटले आहे . ‘िलुं ि
रजः’(का. १३). व्यहभिाहरभाव गुण-स्वरूप आहे र्त असे येथे मानले आहे . हवप्रलम्भािे र्ते गुण होर्त अशी
कलपना हदसर्ते . ‘मध्येऽन्र्ते ि इ॰’ – ह्या वाक्यािा अथव स्पष्ट नाही. मागच्या वाक्याुंिा सुंदभव पहार्ता मध्य

आहण अन्र्त प्रयोगािे असे समजणे योग्य होईल. पण आश्रय कशािे? आहण प्रयोगाच्या मध्यावर आहण

शेवटाला आश्रय स्फुट असर्तार्त, र्तर र्ते प्रारुंभी स्फुट नसर्तार्त का? आहण नसर्तील र्तर का नसर्तार्त? हे

आश्रय व्यहभिाहरभावाुंिे असे समजर्ता येईल; हवशेषर्तः पुढे हवस्मय, धृहर्त ह्या व्यहभिाहरभावाुंिाि हनदे श
केला आहे म्हणून. मध्य आहण अन्र्त हे वर उद्धर्त
ृ केले लया हवक्रमोववशीयार्तील श्लोकाला अनुलक्षून वापरले

असण्यािाही सुंभव आहे . र्तथाहप प्रयोगाच्या मध्ये व शेवटी (अथवा वरील श्लोकाच्या मध्ये आहण शेवटी)

व्यहभिाहरभावाुंिे आश्रय स्पष्ट असर्तार्त (हकवा आहे र्त) यार्तून नीटसा अथवबोध होर्त नाही. ‘र्ते’ म्हणजे

‘आश्रयाः’ असेि समजावे लागर्ते . ‘-प्रभृर्तीहनहर्त’ हा डॉ. मुकजीनी हदले ला पाठ आहे . सुंपादकाुंिा ‘प्रभृर्तीहर्त’ असा पाठ आहे . पण हद्वर्तीया बहु विनी रूप अहधक योग्य वाटर्ते . या वाक्यार्त ‘द्योर्तयस्न्र्त’,
‘प्रकटयस्न्र्त’ अशा अथािे हक्रयापद अध्याहृर्त धरणे आवश्यक आहे असे वाटर्ते . पण हे सवव करूनहह ह्या
वाक्यािा अथव समाधानकारकपणे लागला आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही.
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रपे िभ िः , औत्सक् चन्त स त्थिः

प्रलम्भ इ त ।

या हठकाणी शुंका हविारर्तार्त. जर हा शृङ्गार रर्तीपासून उत्पन्न होर्तो र्तर त्यािे करुण रसाच्या

आश्रयाने असले ले भाव कसे होर्तार्त? यािे उत्तर दे र्तार्त. मागेि आम्ही साुंहगर्तले आहे की शृङ्गार सुंभोग
आहण हवप्रलम्भ ह्या दोन अवस्थाुंर्त असर्तो. आहण कामशास्त्रािी रिना करणाऱ्याुंनी त्याच्या दहा अवस्था

असलयािे म्हटले आहे . त्या आम्ही सामान्याहभनयाच्या अध्यायार्त साुंगू. पण करुण म्हणजे शापाच्या

क्ले शार्त सापडले लया हप्रयजनाच्या हवभवािा नाश, वध, बन्धन याुंनी उत्पन्न होणारा आशारहहर्त भाव होय

र्तर हवप्रलम्भावस्थेर्तील शृङ्गार म्हणजे औत्सुक्य आहण हिन्र्ता याुंनी उत्पन्न होणारा आशायुक्र्त भाव होय.
याप्रमाणे करुण हनराळा आहण हवप्रलम्भ हनराळा.
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वाक्याुंिी एकवाक्यर्ता असलयाकारणाने शृङ्गारािे दोन अवस्थाुंर्त ओवले ले जे स्वरूप साुंहगर्तले

आहे त्याच्या पहरशुद्धीसाठी ‘अत्राह’ इत्यादी शब्दाुंर्त पूवप
व क्ष माुंडर्तार्त. करुणाच्या सुंबुंधार्त ज्याुंिा मोठ्या

प्रमाणार्त आश्रय आहे असे भाव. म्हणूनि कमवधारय समास आहण मत्वथीय इन् प्रत्यय ह्याुंिा या हठकाणी

अवलुं ब केला आहे . कारण येथे भूम्ना (मोठ्या प्रमाणार्त) हा हनष्ट्पन्न झाले ला अथव पूववपक्षाच्या प्राणभूर्त
युस्क्र्तवादािा भार वाहार्तो.

र्तुम्ही जे हे म्हणालार्त र्ते खोटे नसेल कशावरून अशी शुंका उपस्स्थर्त करून ‘वैहशक’ इत्यादी

शब्दाुंर्त उत्तर दे र्तार्त. वेश म्हणजे वेश्यावगव, आहण त्याुंिे करण सुंभोगाच्या स्वरूपािे, र्ते प्रयोजन असले ले

शास्त्र म्हणजे कामसूत्र, त्यािी रिना ज्याुंनी केली त्याुंनी, शृङ्गार अहभलहषर्तापासून मरणापयंर्तच्या दहा

अवस्थाुंनी युक्र्त असले ला दाखहवला आहे . अवस्था शब्दािा उपयोग करून इर्तके अने क हवप्रलम्भप्रकार
आहे र्त या शुंकेिे हनराकरण करर्तार्त. त्यावरून त्याुंनी हिन्र्ता वगैरे सुद्धा रर्तीिे व्यहभिाहरभाव मानले आहे र्त

असे र्तात्पयव हनघर्ते . ‘ि’ िा पुढीलप्रमाणे अथव अहभप्रेर्त आहे – परस्पराहवषयीच्या आस्थेच्या स्वरूपािी रहर्त

हवद्यमान असली म्हणजे हर्तच्या अुंगभूर्त ज्या दहा दशा त्या हवप्रलम्भािी अुंगे होर्तार्त, ज्याप्रमाणे रत्नावली

नाहटकेर्त हित्रफलक दृष्टीस पडलयापासून उदयनाच्या अवस्था (हवप्रलम्भािी अुंगे) आहे र्त. (शुंका–) पण
त्या हठकाणी रहर्त नाहीि, कारण त्याच्या हवषयािे (त्यावेळी) ज्ञान नव्हर्ते . (यावर उत्तर–) केवळ हित्रि

(हनदशवक) असर्ते असे नाही, र्तर नहलनीपत्राुंिी शय्या वगैरे साक्षीही हवद्यमान असर्तार्त, आहण शय्येवर
उमटले लया आकृर्तीने कामयमानावस्थेिे औहित्य लक्षार्त येर्ते. जर त्यानुंर्तरिे त्यावेळेस ज्ञार्त नसेल र्तर र्ते

प्रकृर्त प्रसुंगाला उपयोगी असेि आहे . परुंर्तु ज्यावेळेस या दशा हवप्रलम्भािी अुंगे म्हणू न नसर्तार्त र्ते व्हा त्या
स्वर्तन्त्र असर्तार्त; उदाहरणाथव रावणाच्या दशा. म्हणून आमिे उपाध्याय भट्ट र्तोर्त याुंनी म्हटले आहे –
‘स्वर्तुंत्रपणे प्रवृत्त झालयास (या अवस्था) सवव प्राण्याुंच्या हठकाणी सुंभवर्तार्त.’

याप्रमाणे व्यहभिाहरभावाुंर्त भेद नसलयामुळे करुणरसािा हवप्रलम्भापासू न भेद कसा करर्ता येईल

अशी शुंका घेनन ‘करुणस्र्तु’ इत्यादी शब्दाुंर्त उत्तर दे र्तार्त. अधम प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याच्या बाबर्तीर्त र्तर
हवप्रलम्भि असर्त नाही, कारण स्थायीिा अभाव असर्तो. त्यािा अभाव हवभावसामग्रीच्या अपूणत्व वामुळे

होर्तो. त्याुंच्या बाबर्तीर्त करुणरस पृथक्पणेि प्रहर्तष्ठा पावर्त असर्तो. उत्तमप्रकृर्ती मनुष्ट्याच्या बाबर्तीर्त सुद्धा

रर्तीच्या हवपरीर्त असले ला शोक करुणरसािा स्थायी असर्तो. म्हणूनि म्हणर्तार्त ‘हनरपेक्षभावः’ म्हणजे
हनरपेक्ष अथार्त बन्धुजन वगैरेंच्या हवषयी जी अपेक्षा – रर्तीमध्ये आलम्बनािी असर्ते र्तशी – उदाहरणाथव
‘हस्त्रयाुंच्या कुसुमसदृश हृदयाला आशेिा बन्ध’ इत्यादी – त्या अपेक्षेच्या पलीकडे गेलेला शोक नावािा भाव

ज्यार्त असर्तो असा (हनरपेक्षभाव करुण). शापाच्या क्ले शार्त सापडले लया इष्टजनािा जो हवभवनाश, वध
अथवा बन्ध त्यापासून ज्यािी उत्पत्ती होर्ते असा (करुण). शापािा हनदे श करून त्यािा प्रहर्तकार करणे

शक्य नसर्ते म्हणून हे उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याच्या बाबर्तीर्त शोकाच्या उत्पत्तीिे हनहमत्त होय असे दाखहवर्तार्त.
र्तसे नसर्ते र्तर र्ते उत्साह, क्रोध इत्यादी स्थायींिे हवभाव झाले असर्ते . आहण शोकत्व टाळण्यासाठीि

कहवकुलिक्रवर्ती काहलदासाने हवक्रमोववशीयार्त उववशीला झाले ली शापािी प्राप्र्ती पुरूरव्याला अज्ञार्त
असले ली दाखहवली आहे . याप्रमाणे (करुणाच्या बाबर्तीर्त) हवभाव आहण स्थायी याुंिे हभन्नत्व स्पष्ट केले

आहे . आहण हे जे हनवेदादी व्यहभिाहरभाव आहे र्त र्ते सुद्धा रर्तीशी असुंबद्ध असलयास हनरपेक्ष शोकापासून
उत्पन्न होर्तार्त र्ते व्हा र्ते हनराळे ि असर्तार्त. म्हणून सुद्धा ‘हनरपेक्षभावः’ असे म्हटले आहे .

याप्रमाणे प्रसुंगवशात् करुणािे स्वरूप काय र्ते साुंहगर्तलयावर त्यािी प्रस्र्तुर्ताशी योजना ‘औत्सुक्य’

इत्यादी शब्दाुंर्त करर्तार्त. हिन्र्ता शब्द हनवेद आहद सवव व्यहभिाहरभावाुंिे उपलक्षण आहे . औत्युक्य ज्याुंर्त

प्रधान आहे असे जे हिन्र्तादी व्यहभिाहरभाव त्याुंच्यापासून सम्यक् म्हणजे िाुंगलया प्रकारे उत्थान म्हणजे

हवजृम्भ अथार्त आहवष्ट्कार ज्यािा होर्तो असा (हवप्रलम्भ शृङ्गार). म्हणूनि ज्यार्त सापेक्ष असा रहर्त नावािा

भाव असर्तो (र्तो हवप्रलम्भ). आहण र्ते (औत्सुक्यादी) सापेक्ष अशा रहर्त नावाच्या भावापासून उत्पन्न होर्तार्त.
कारण हवप्रलम्भार्त हवभाव व स्थायी सुंभोगाहू न हभन्न नसर्तार्त. र्तो एकि (शृङ्गार) आहे असे पुष्ट्कळदा

साुंहगर्तले आहे . म्हणण्यािा आशय असा की औत्सुक्य म्हणजे हवषयाकडे उन्मुख होणे , र्ते व्हा हवषयि नष्ट
झालयास र्ते सुंभवनीय होणार नाही.

‘करुणहवषये आश्रयणुं हवद्यर्ते ये षाुं भूम्ना’– भरर्ताच्या ‘करुणाश्रहयणः’ ह्या समासािी ही फोड केली

आहे . प्रथम ‘करुणहवषये आश्रयः करुणाश्रयः’ असा कमवधारय समास करून नुंर्तर त्याला मत्वथी इन् प्रत्यय

लावून ‘करुणाश्रहयन्’ असे रूप हसद्ध केले आहे . ‘भूम्ना’ शब्दाने मर्तुबादी प्रत्ययाुंिा ‘अहर्तशायन’ असा जो

अथव आहे त्यािा हनदे श केला आहे . ‘अर्त एव’ म्हणजे भूम्ना शब्दाच्या अथािा अन्र्तभाव आवश्यक
असलयामुळे. ‘समाहश्रर्तम्’– ही मूळच्या ‘नाहश्रर्तम्’च्या जागी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . वरील शब्दािी

फोड कमवधारय आहण मत्वथव प्रत्यय याुंच्या साहाय्याने केली असर्ता त्याुंिा ‘आश्रय घेर्तला नाही’ असे येथे
म्हटले असणे शक्य नाही. कमवधारय आहण मत्वथव प्रत्यय वापरण्यािे कारण ‘भूमन्’ हकवा ‘अहर्तशायन’ ह्या
अहधक अथािी हनष्ट्पत्ती व्हावी म्हणून. नाही र्तर ‘करुणाश्रयाः’ (करुणः आश्रयः येषाुं र्ते ) अशा बहु व्रीहह
समासानेि काम भागले असर्ते . हकबहु ना, व्याकरणाच्या हनयमानु सार बहु व्रीहीिा उपयोगि रास्र्त झाला

असर्ता. त्याि अथािा बहु व्रीहहसमास होण्यासारखा असेल र्तर कमवधारय करून त्याला मत्वथव प्रत्यय लावू
नये (न कमवधारयान्मत्वथीयः बहु व्रीहहिेत्तदथवप्रहर्तपहत्तकरः) असा व्याकरणािा हनयम आहे . अहभनवगुप्र्तािे

म्हणणे आहे की प्रस्र्तुर्त हठकाणी बहु व्रीहीने त्याि अथािी (‘भूम्ना’ने युक्र्त अथािी) प्रहर्तपत्ती झाली नसर्ती.

र्तो अथव ‘करुणाश्रहयणः’ या रूपापासूनि हनष्ट्पन्न होर्तो. ‘भूम्ना वहहर्त ह्यत्र पूववपक्षस्य प्राहणर्तम्’ – म्हणजे
करुणाश्रहयन् हे कमवधारय व मत्वथव याुंनी युक्र्त रूप वापरलयामुळे जो ‘भूम्ना’ असा अहधक अथव हनष्ट्पन्न होर्तो

र्तो पूववपक्षाच्या युस्क्र्तवादािा प्राण आपलया खाुंद्यावर वाहार्तो. यािा अथव असा की हा अहधक अथव हनघाला

नाही (आहण ‘करुणाश्रयाः’ असे बहु व्रीहह रूप वापरले असर्ते र्तर र्तो हनघाला नसर्ता) र्तर पूववपक्षाच्या

युस्क्र्तवादार्तील प्राणि नाहीसा होईल. पूववपक्ष्याने उपस्स्थर्त केले ली शुंका ही – हवप्रलम्भ रर्तीपासून उत्पन्न
झाला असर्ता त्यािे व्यहभिाहरभाव करुणार्त आहे र्त हे कसे? या शुंकेच्या वाक्यार्त ‘करुणाश्रयाः’ असे

बहु व्रीहह रूप वापरले असर्ते र्तर शुंका उपस्स्थर्त झाली असे म्हणर्ताि आले नसर्ते. कारण करुणार्त जे भाव
आहे र्त र्ते दु सऱ्या रसार्त आढळण्यास काही प्रत्यवाय नाही. असे अनेक व्यहभिाहरभाव आहे र्त की जे एकाहू न

अहधक रसाुंर्त आढळर्तार्त. परुंर्तु जर कमवधारय-मर्तुप्-युक्र्त ‘करुणाश्रहयणः’ असे रूप वापरले र्तर ‘भूम्ना’
असा अहधक अथव हनष्ट्पन्न होनन ‘करुणािे जे बहु र्तेक भाव आहे र्त र्ते ’ हा अथव त्यार्तून हनघर्तो. मग करुणािे
जे बहु र्तेक व्यहभिाहरभाव आहे र्त र्ते या रहर्तप्रभव हवप्रलम्भार्त कसे अशी शुंका उपस्स्थर्त करणे रास्र्त ठरर्ते.

म्हणून ‘भूम्ना’ या शब्दाच्या अथावर पूववपक्षािी मदार आहे असा अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येिा आशय आहे .
सूक्ष्म हिहकत्सेिे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे .

‘त्वयोक्र्तम्’ हे भरर्ताच्या ‘पूववमेवाहभहहर्तुं इ॰’ वाक्याला उद्देशून म्हटले आहे . ‘र्तत्करणुं ि’– मुळार्त

‘करणुं ि’ असे आहे . पण ‘करण’ िा अगोदरच्या ‘वेश’ शी सुंबुंध असलयाहशवाय नीट अथव लागर्त नाही.
करण म्हणजे साधन. वेश आहण त्यािी साधने यािे हववेिन करण्याच्या हे र्तूने रिले ले शास्त्र र्ते वैहशक अशी

या शब्दािी व्युत्पत्ती हदली आहे – वेश+ठक् (= इक) प्रत्यय. प्रत्ययािा अथव प्रयोजन. ‘अहभलहषर्ताहदहभः
इ॰’ कामशास्त्रार्त हनदे हशले लया दहा अवस्था पुढीलप्रमाणे आहे र्त–
प्री तिः प्रथ ां चत्त सङ्गस्ततोऽथ सांकपपिः ।
द्र च्छे दस्त त

ृ त्तस्त्रप

शिः ॥

उन् दो ूच्छा ृ त रत् ेत िः स् रदश दशै स् िः ।
यार्त पहहलया अवस्थेिे नाव अहभलहषर्त नाही हे लक्षार्त ठे वण्यासारखे आहे . भरर्ताने बाहवसाव्या
सामान्याहभनयावरील अध्यायार्त दहा अवस्था साुंहगर्तलया आहे र्त त्या अशा–

प्रथ े त् भल िः स् द् िती े चन्त ां भ ेत् । अ स् ृ तस्तृती े त चतथे गणकीतथ
उिे गिः पञ्च े प्रोक्तो

ल पिः ष्ठ उच् ते । उन् दिः सप्त े ञे ो भ ेद् व्

॥

धस्तथ ि े ॥

े जडत चै दश े रणां भ ेत् । (२२·१७०–१७२)
याुंर्त अहभलाष हे पहहलया अवस्थेिे नाव आहे . हशवाय भरर्ताच्या आहण कामशास्त्रार्तील अवस्था एकरूप
नाहीर्त. दोहोंर्त बराि फरक आहे . भरर्ताला दु सरे एखादे कामसूत्र पहरहिर्त असण्यािा सुंभव आहे .

‘िकारे ण’ – नाट्यशास्त्रार्त ‘वैहशकशास्त्रकारै ः’ नुंर्तर वापरले ला ‘ि’ शब्द. ‘हवप्रलम्भाङ्गम्’ – म्हणजे ह्या
दाही दशा रर्तीिी अुंगे आहे र्त यािा अथव र्ती फक्र्त हवप्रलम्भािी अुंगे आहे र्त; सुंभोगावस्थेर्त त्याुंना काही
स्थान नाही. ‘यथोदयनस्य’ – हे रत्नावली नाहटकेच्या दु सऱ्या अुंकार्तील प्रसुंगािे हदले ले उदाहरण आहे .

हित्रफलकावर सागहरकेने काढले ले राजािे हित्र व त्याच्या शेजारी सुसुंगर्तेने काढले ले सागहरकेिे हित्र
असर्ते . हा हित्रफलक कदलीकुुंजार्त राजाच्या हार्ती पडर्तो व सागहरकेिे हित्र पाहू न त्याच्या मनार्त

हर्तच्याहवषयी अहभलाषा उत्पन्न होर्ते व नुंर्तर इर्तर काही कामावस्थाुंिेही दशवन होर्ते. राजािी ही अवस्था

हवप्रलम्भािी असून अहभलाषादी अवस्था त्या हवप्रलम्भावस्थेिी अुंगे होर्त हे दाखहवण्यासाठी हे उदाहरण
येथे हदले आहे . ‘ननु र्तत्राहप न रहर्तः र्तदास्य इ॰’ – मुळार्तील ‘क्वास्य’ च्या जागी ‘र्तदास्य’ अशी दु रुस्र्ती

केली आहे . ‘न’ आहण ‘क्व’ दोन्ही असणे शक्य नाही. सुंपादकाुंनी ‘न’ गाळण्यािी सूिना केली आहे . पण
‘न’ राखणे अहधक योग्य वाटर्ते . ‘अस्य’ म्हणजे ‘हित्रफलकस्य’ असे समजर्ता येईल. त्यािा हवषय म्हणजे
सागहरकेच्या हठकाणी झाले ला प्रेमािा उदय. उभयर्ताुंिे परस्परावर प्रेम असले र्तरि रहर्त स्थाहयभाव
अहभव्यक्र्त होर्तो. र्ते व्हा पूववपक्षार्त अशी शुंका उपस्स्थर्त केली आहे की सागहरकेिे आपलयावर प्रेम आहे हे

राजाला अद्याप अवगर्त झाले ले ि नव्हर्ते , मग रर्तीिा उदय झाला व येथे हवप्रलम्भाच्या अुंगाुंिे दशवन होर्ते

असे कसे म्हणर्ता येईल? ‘न हह हित्रमात्रम्’ – यािी पूर्मर्त ‘सागहरकेच्या प्रेमािे हनदशवक’ अशा अथाच्या
विनाने करर्ता येईल. ‘नहलनीसुंस्र्तर’ आहण त्यावर उमटले लया सागहरकेच्या ‘आकृर्ती’ िे वणवन राजाने
पुढील शब्दाुंर्त केले आहे —

प रम्ल ां पी स्त जघ सङ्ग दभ त–
स्त ो थध् स् न्तिः प र ल

प्र प् ह रत ।

इदां व् स्तन् सां श्लथभजलत िे प ल ै िः
कृश ङ्ग िः सांत पां द त

ल ीपिंश

॥ (रत् . २·१२)

‘यहद परुं नाम र्तदा न ज्ञार्तुं र्तत्प्रकृर्तोपयोगीहर्त’ – डॉ. मुकजींिा पाठ दोन हठकाणी थोडा दु रुस्र्त करून –
‘र्तदानु ज्ञार्तुं’ ऐवजी ‘र्तदा न ज्ञार्तुं’ आहण ‘र्तत्कृर्तो-’ च्या ऐवजी ‘र्तत्प्रकृर्तो-’ – स्वीकारला आहे .

सुंपादकाुंनी ‘यहद परुं नाम न ज्ञार्तुं र्तत्कुत्रोपयोगीहर्त’ असा पाठ सुिहवला आहे . पण प्रश्नाथवक ‘कुत्र’ शब्द
येथे वापरला असेल असे वाटर्त नाही. ह्या वाक्यािा अथव असा हदसर्तो की सागहरकेच्या प्रेमािे हे साक्षी
साुंहगर्तले आहे र्त. त्यापेक्षा अहधक काही ठानक नाही ही गोष्ट प्रकृर्ताला म्हणजे हवप्रलम्भाच्या काही

अुंगाुंच्या आहवष्ट्काराला उपयोगी ठरली आहे . कारण नुंर्तर अहधक ज्ञान होनन सागहरकेिे प्रत्यक्ष दशवन

होर्ते र्ते व्हा हवप्रलम्भ सुंपुष्टार्त येर्तो. ‘यदा र्तु हवप्रलम्भाङ्गर्ता न भवहर्त’ म्हणजे वर हनर्मदष्ट केले लया दहा

अवस्था हवप्रलम्भािे अुंग म्हणून अस्स्र्तत्वार्त येर्त नसर्तील र्तर. ‘रावणस्याहप’ – सीर्ते कडू न प्रहर्तसाद न
हमळालयामुळे रावणािा भाव रहर्त-स्थाहयभाव होर्त नाही. म्हणून हवप्रलम्भ अशक्य आहे . र्तेव्हा रावणाच्या
अहभलाषादींना हवप्रलम्भािी अुंगे म्हणर्ता येर्त नाही. र्ते रहर्त अथवा शृङ्गार याुंच्याशी असुंबद्ध असे स्वर्तन्त्र
भाव आहे र्त.

‘अधमप्रकृर्ते ः इ॰’ – अधमप्रकृर्ती लोकाुंिे वैहशष्ट्ट्य येथे असे साुंहगर्तले आहे की त्याुंच्या बाबर्तीर्त

शृङ्गारि सुंभवनीय नसर्तो. कारण त्याुंच्या हठकाणी रहर्त स्थाहयभावि नसर्तो. आहण रहर्त नसण्यािे कारण
हवभावाुंिी कमर्तरर्ता. उद्यान, मालय, अलुं कार, वरभवन वगैरे उद्दीपन हवभाव अधमप्रकृर्तींना सवांशाने

कोठू न उपलब्ध असणार? अधमप्रकृहर्त आहण उत्तमप्रकृहर्त याुंर्तील फरक स्वभावार्तील दु ष्टर्ता–सुष्टर्ते वर
आधाहरर्त नसून मुख्यर्तः साधनसमृद्धी व हर्तिा अभाव यावर अवलुं बून आहे . ‘आशाबन्धः कुसुमसदृशुं प्रायशो

ह्यङ्गनानाुं सद्यःपाहर्त प्रणहय हृदयुं हवप्रयोगे रुणहद्ध’ हे मे घदू र्तार्तील (श्लोक १०) विन रर्तीमध्ये हवयोगाच्या
काळी आलम्बनािी अपेक्षा असर्ते यािे उदाहरण म्हणून उद्धर्त
ृ केले आहे . या उदाहरणार्त आशाबन्ध रर्तीिे

आलम्बन म्हणून हनर्मदष्ट आहे . ‘हनरपेक्षभावः’ या शब्दािी फोड ‘हनष्ट्क्रान्र्तः अपेक्षायाः इहर्त हनरपेक्षः, हनरपेक्षः
(शोकाख्यः) भावः यस्स्मन् सः (करुणः)’ अशा प्रकारे केली आहे . ही फोड करीर्त असर्ता मध्येि रर्तीच्या

आलम्बनािे उदाहरण–अपेक्षा शब्दािा अथव स्पष्ट करण्याच्या उद्दे शाने–हदले आहे . ‘शापक्ले शे इ॰’ –
भरर्तािा समास येथे सोडवून दाखहवला आहे . त्यावरून असे वाटर्ते की वध आहण बन्धन सुद्धा शापामुळेि

झाले ले असणे अहभप्रेर्त आहे . ‘अन्यथा’ म्हणजे जर हवभवनाश, वध अथवा बन्धन प्रहर्तकायव असेल र्तर.
‘पुरूरवस उववशीशापप्रास्प्र्तरनु पलहक्षर्तत्वेन हनबद्धा’ – स्वगार्तील नाट्यप्रयोगार्त केले लया िुकीबद्दल

भरर्तमुनीने उववशीला शाप हदला होर्ता. या शापािे ज्ञान पुरूरव्याला झाले ले जर दाखहवले असर्ते र्तर र्ते

त्याच्या शोकाला कारणीभूर्त होनन करुणरसािी हनष्ट्पत्ती झाली असर्ती. र्ते टाळण्यासाठी काहलदासाने

त्याला या बाबर्तीर्त अज्ञानार्त ठे वले आहे . ‘हवभावस्थाहयहवभेदः’ – हवभवनाश, वध, बन्ध हे हवभाव
हवप्रलम्भाच्या हवभावाुंहून हभन्न आहे र्त आहण शोक हा स्थाहयभाव हवप्रलम्भाच्या स्थायीहू न हभन्न आहे .

‘रत्यननु गह
ृ ीर्ताः’ – करुणार्तील हनवेद वगैरे व्यहभिाहरभाव रर्तीशी असुंबद्ध असर्तार्त; त्याुंिी उत्पत्ती
हनरपेक्ष अशा शोकापासून होर्ते . म्हणून हवप्रलम्भार्त उत्पन्न होणाऱ्या त्याि हनवेदादी नावाच्या

व्यहभिाहरभावाुंपेक्षा र्ते हभन्न स्वरूपािे असर्तार्त (अन्ये एव). ‘र्तर्तोऽप्याह हनरपेक्षभावः इहर्त’ या हठकाणी
‘हनरपेक्षात् (शोकात्) (व्यहभिाहरणाुं) भावः यस्स्मन् सः (करुणः)’ अशा र्तऱ्हे िी या शब्दािी फोड अहभप्रेर्त
आहे .

‘औत्सुक्यप्रधाना इ॰’ –ही भरर्ताच्या सामाहसक शब्दािी व्याख्या आहे . ‘हवजृम्भः’ शब्द ‘उत्थान’

शब्दािा अथव साुंगण्यासाठी योहजला आहे . ‘हवषयौन्मुख्यम्’ यार्तील हवषय म्हणजे इष्टजन – स्त्री अगर
पुरुष. ‘नष्टे हवषये’ – हे करुणार्त घडू न येर्ते, हवप्रलम्भार्त नाही. या वाक्यावरून अशी समजूर्त होणे

स्वाभाहवक होईल की करुण रसार्त औत्सुक्य सुंभवणारि नाही. पण पुढे करुणाच्या व्यहभिाहरभावाुंर्त
औत्सुक्यािाही समावेश केला आहे . र्ते औत्सुक्य हवषयौन्मुख्य नसून हनराळ्या स्वरूपािे आहे असे समजले
पाहहजे.

ए

े स थभ सां क्तिः शृ ङ्ग रो भ त ।

अपच
सखप्र

[घो

े सांपन्न ऋत प

-प्रायेष्टसुंपन्न.]

दसे किः ।

परु िः प्र द क्तिः शृ ङ्ग र इ त सां ञतिः ॥ ४६ ॥
अशा प्रकारे हा शृङ्गार सवव भावाुंनी युक्र्त असा असर्तो. हशवाय,

सुखप्रधान अशा वस्र्तूुंच्या बाबर्तीर्त सुंपन्न असले ला, ऋर्तु, मालय इत्यादींिा सेवन करणारा, (व)

प्रमदे सहहर्त असणारा पुरुष शृङ्गार या सुंज्ञेने हनदे हशला आहे .
ए ां परीक्ष् परीि फल पसांहर त ए
ए ां

सूिं थे

परीक्ष्

स्थ पते

सूिंस ीपे ऽप् प चतप ठ ां क रक ध
स च्च थथिः । ए ां स थिं न्तव्
भोक्तै च स्थ

े इ त । शृ ङ्ग र इत् ेक च े ै क ए शृ ङ्ग र इत् पसांहृत ।
तदथथस्

पठ त अ प चे त ।

परु िः’ इ त । ए ां प्र द प । तिं भोक्तृत् े परु स्
शृ ङ्ग रभङ्ग इ त दर्चशत

त

सूिं थथ

रणरूपत् त्

के लां सूिंां परीि प

द ां क रके त

। त ां क रक ां पठ त सखे त । परु इ त भोक्त सां ेद त् कोऽ भप्रेतिः ।

सां द्रूपिः, व् भच रणस्त भोगस् भ

तस् परतन्िंीकरण

सखग्रहण थथ

क न्तर ोगे ऽ प
। अत ए

स दतस् ै

भ त् ां दशथ त ।

दशथ त ।

सांभ रपू णथत भ

स्थ
भ
जै

िः । ते
प्र ध न्

शृ ङ्ग रह

र तरे

सिः । तथ चोक्त

, प्र द

स्त भोन त्

िः । भोगस्

र तरु चत । एतदथथ े

‘ई रसस्स कण्ण रअणस्स’ इ त चैतत्स थसांपन्नत्

े

क

। प्र ध न् दे

ोऽ ां
च

त प रतन्् दे न् सां ील े

भेदिः शङ्क ी िः । सखप्र े सांपन्न इत्

दी ां रसोद े स् दै श्च भोक्तरी त

‘श्रद्ध

द परु

शे णत् े

न त् े भोक्तृप्रध त् ां च

‘जस्स अहां त दे ण दण्ण ’ इ त,

िः प्रदर्चशत

। अन् थ

ोत्त त् ां स् त् ।

जज तकल रूपसांपदभ े
प्रती त ैरस् स्

न्तरां सांभ

त

परु थथरूपत् े

पदे श्

।

अत

ए

तिं

स थस्

त श्लोकस् त त्प ाथथिः ।

स ग्रीसांपूणो रस इ त
भ्र व्न्तज किः । सां ञत इत्

र तिः

े

े

न् न्ते ते ां भ्र व्न्तक रण

ां श्लोकिः । स चेत्थां व् ख् तो

न् थथत ां पर करो त । तथ ह उण द शृ ङ्ग रशधदो

प तत इ त ।

अशा रीर्तीने (शृङ्गाराच्या लक्षणािी) परीक्षा केलयावर शेवटी परीक्षेिे फल ‘एवमे ष’ इत्यादी शब्दाुंर्त

साुंगर्तार्त. शृङ्गार शब्द एकविनार्त वापरून शृङ्गार एकि आहे असा उपसुंहार केला आहे .

याप्रमाणे सूत्रािा अथव परीक्षा करून हनहिर्त केलयावर अथव अनायासेन लक्षार्त राहावा म्हणून

सूत्राच्या अथाच्या हववरणाच्या स्वरूपािी असलयामुळे सूत्राजवळ असर्ताही अहधक पाठ असले ली काहरका
आर्ता ‘अहप ि’ शब्दाुंनी हनर्मदष्ट करर्तार्त. ही काहरका केवळ सूत्रि नाही र्तर सवव परीक्षा सुद्धा आह असा ह्या

समुच्चयदशवक अव्ययाुंिा अथव. असे सवव हठकाणी समजले पाहहजे. ‘सुख’ इत्यादी शब्दाुंर्त र्ती काहरका
दे र्तार्त. पुरुष म्हणजे या हठकाणी सुंवद
े न-स्वरूपािा भोक्र्ता अहभप्रेर्त आहे . आहण भोक्र्ताि स्थाहयसुंहवद्रूप

असर्तो आहण व्यहभिाहरभाव भोगरूप असर्तार्त. त्यामुळे र्तो रर्तीि असर्तो. असे म्हटले ले ि आहे की हा पुरुष
श्रद्धामय आहे . त्यािप्रमाणे स्त्री सुद्धा (रर्तीि असर्ते .) त्याुंर्त भोक्र्तृत्वामध्ये पुरुषाला प्राधान्य असर्ते आहण
स्त्रीला भोग्यत्व. प्राधान्य असलयामुळेि त्याला परर्तन्त्रर्ता येर्त नाही आहण म्हणून त्यािा दु सऱ्या नाहयकेशी

सुंयोग झाला र्तरी शृङ्गारािी हानी होर्त नाही. परुंर्तु भोग्य असले लया स्त्रीच्या परर्तन्त्रर्तेमुळेि दु सऱ्या पुरुषाशी

मीलन झालयास शृङ्गार भग्न होर्तो असे दाखहवले आहे . म्हणूनि स्थायीमध्ये हभन्नर्ता असर्ते अशी शुंका घेणे

योग्य नाही. ‘सुखप्रायेषु सुंपन्नः’ इत्यादी ‘पुरुषः’ िी सवव हवशेषणे हमळू नि हवभाव होर्तार्त हे दाखहवर्तार्त.
आहण रसोदयामुळे आहण आस्वादाुंच्या योगाने हवभावादी भोक्त्यामध्ये म्हणून हनमग्न होर्त असलयाकारणाने

भोक्त्यािे प्रधानत्व दाखहवर्तार्त. सवव हवषयाुंच्या पूणर्त
व े च्या हनियार्तून उत्पन्न झाले ली रर्तीि उहिर्त आहे .

याि कारणासाठी ‘मला र्तार्ताुंनी ज्याला अपवण केली’, ‘अशा कन्यकारत्नािे’ ह्याुंर्त नाहयकेिी सवव

बाबर्तीर्तली सुंपन्नर्ता असले ली दाखहवली आहे . नाही र्तर हर्तिे उत्तमत्व हसद्ध झाले नसर्ते . स्वर्तःिी जाहर्त,
कुल याुंना अनु रूप अशी सुंपदा नसेल र्तर पुरुषाथवरूपार्त रर्तीिा आहवष्ट्कार करू नये. म्हणूनि र्तसे केलयास
सवांनाि नुंर्तर प्रर्तीर्तीच्या हवरसर्ते िा सुंभव उत्पन्न होईल असा या श्लोकािा र्तात्पयाथव आहे .

हवषयसामग्रीने सुंपूणव असर्तो र्तो रस असे जें मानर्तार्त त्याुंच्या मनाुंर्त हा श्लोक भ्रास्न्र्त उत्पन्न

करील. पण वरीलप्रमाणे त्यािी व्याख्या केली र्तर भ्रास्न्र्त उत्पन्न होणार नाही. ‘सुंहज्ञर्तः’ सुंज्ञा असले ला या
शब्दाने शृग
ुं ार शब्द अन्वथव आहे या मर्तािे हनराकरण करर्तार्त. कारण त्यािसाठी शृग
ुं ार शब्द
उणाहदसूत्राुंमध्ये समाहवष्ट केला आहे .

‘सूत्रसमीपेऽप्युपहिर्तपाठाुं’–हा डॉ. मुकजींिा पाठ आहे . सुंपादकाुंनी ‘-पाठात्’ असा पुंिम्यन्र्त

पाठ हदला आहे . पण येथे पुंिमीिे प्रयोजन हदसर्त नाही. या शब्दाुंिा अथव असा आहे की काहरकेिा पाठ

म्हणजे हर्तच्यार्तील मजकूर सूत्रार्तील मजकुराच्या मानाने वाढले ला म्हणजे अहधक आहे , आहण यािे कारण

र्ती सूत्राच्या हववरणाच्या स्वरूपािी सुद्धा आहे . सूत्रार्त ‘रहर्तस्थाहयभावप्रभवः, उज्ज्वलवेषात्मकः’ एवढे ि
आहे . त्याच्या हववरणात्मक ह्या काहरकेर्त बऱ्याि अहधक गोष्टींिा हनदे श आहे . ‘समुच्चयाथवः’ मुळार्तील ‘अहप

ि’ या समुच्चयवािक शब्दाुंच्या उपयोगामुळे हा समुहच्चर्त अथव काढर्ता आला आहे . ‘सववत्र’ म्हणजे पुढे जेथे
जेथे सूत्रानुंर्तर काहरका येईल र्ते थे. ‘भोक्र्ता सुंवद
े नात्मकः’ म्हणजे पुरुष शब्दाने त्यािा दे ह समजावयािा

नसून सुंवद
े नस्वरूप मानस वृत्ती समजावयािी. असा हविार मागेही माुंडण्यार्त आला आहे .
‘स्थाहयसुंहवद्रूपः’ यािा अथव असा की स्थाहयभावािे सुंवद
े न हकवा सुंहवत्ती हे ि भोक्त्यािे स्वरूप. म्हणून

स्थाहयभाव आहण भोक्र्ता याुंिे ऐक्य प्रस्थाहपर्त होर्ते . ह्या हवधानाच्या समथवनाथव ‘श्रद्धामयोऽयुं पुरुषः यो
यच्रद्धः स एव सः’ ही प्रहसद्ध उक्र्ती उद्धर्त
ृ केली आहे . ज्यावेळेस मनु ष्ट्यािी जी भावना अत्युंर्त प्रबल असर्ते

त्यावेळेस र्तो र्तद्रूप बनून जार्तो असा त्या उक्र्तीिा भावाथव आहे . ‘एवुं प्रमदाहप’ म्हणजे स्त्री सुद्धा रहर्तरूप
झाले ली असर्ते . ‘इहर्त दर्मशर्तम्’ भरर्ताने ‘प्रमदायुक्र्तः पुरुषः’ असा शब्दप्रयोग करून पुरुषािे प्राधान्य आहण
स्त्रीिे गौणत्व हनर्मदष्ट करून त्याुंिे अनु क्रमे स्वार्तन्त्र्य व पारर्तन्त्र्य प्रस्थाहपर्त केले आहे आहण पहरणामर्तः स्त्री
बदलली र्तरी शृङ्गार अहवस्च्छन्न राहार्तो, पण पुरुष बदलला र्तर शृङ्गार सुंपुष्टार्त येर्तो असे दाखवून हदले आहे

हा अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येिा आशय आहे . ‘स्थाहयभेदः’ म्हणजे पुरुषाच्या हठकाणिी रहर्त आहण स्त्रीच्या

हठकाणिी रहर्त या हभन्न आहे र्त अशा र्तऱ्हे िा हविार. ‘हवभावादीनाुं इ॰’–मुळार्त येथील पाठ असा आहे –
‘हवभावादयो रसोदयुं हवनास्वादै ि भोक्र्तरीहर्त हनमग्नत्वे’. त्यार्तील ‘हवभावादयः’ ह्या प्रथमान्र्त रूपािा

हनमग्नत्वेशी अन्वय लागर्त नाही. र्ते षष्ट्ठ्यन्र्त केलयास अन्वय सोपा होर्तो. ‘रसोदयुं हवना’ म्हणजे ‘रसािा
उदय झालयावािून’ या हठकाणी अहभप्रेर्त असणे सववथा अशक्य आहे . त्याच्या हवरुद्ध अथािा ‘रसोदयेन’

असा शब्द आवश्यक आहे . आहण ‘हनमग्नत्वे’ या सप्र्तम्यन्र्त रूपाऐवजी ‘हनमग्नत्वेन’ हे र्तृर्तीर्तान्र्त रूप
हे र्तुदशवक म्हणून आवश्यक आहे . या वाक्यािा आशय असा आहे की ह्या सवव समुहदर्त हवभावाुंमुळे रसोदय व

आस्वाद हनष्ट्पन्न होर्तार्त; रस आहण आस्वाद भोक्त्याशी सुंबद्ध आहे र्त; म्हणून रस व आस्वाद याुंच्या द्वारा

हवभाव ज्यार्त हनमग्न होर्तार्त र्तो भोक्र्ता असे ठरर्ते , आहण भोक्त्यार्त म्हणून (भोक्र्तहर इहर्त) हनमग्न होर्तार्त
त्यावरून भोक्त्यािे प्राधान्य हसद्ध होर्ते . ‘अहभमान’ म्हणजे दृढ कलपना अथवा हवश्वास, खात्री. ‘जस्स अहुं
इ॰’ हे रत्नावली नाहटकेच्या पहहलया अुंकार्तील सागहरकेिे विन आहे . ज्यािी वासवदत्तेने पूजा केली र्तो

कामदे व नसून राजा उदयन आहे असे कळलयावर र्ती म्हणर्ते ‘हा र्तो राजा उदयन काय की ज्याला मला

दे ण्यािे बाबाुंनी ठरहवले होर्ते ?’ ‘ईहरसस्स इ॰’ रत्नावलीच्या दु सऱ्या अुंकार्तील हे वाक्य ‘ईहरसस्स
कण्णपूरदुं सण’ अशा भ्रष्ट स्वरूपार्त उद्धर्त
ृ झाले आहे . सागहरकेच्या प्रेमािी गोष्ट कळलयावर सुसुंगर्ता हर्तला

म्हणर्ते ‘सहह मा लज्ज । ईहरसस्स कण्णारअणस्स अवस्सुं एव्व ईहरसे वरे अहहलासेण होदव्वुं (सहख, लाजू

नकोस. असे कन्यारत्न अवश्य अशाि वरािी अहभलाषा धरणार).’ सागहरकेहवषयीच्या या व इर्तर
हनदे शाुंवरून कुल, सौन्दयव इत्यादी उत्तम नाहयकेच्या हठकाणी आवश्यक असले ली सुंपदा हर्तच्या ठायी आहे

हे हसद्ध होर्ते . ‘पुरुषाथवपत्वेनानु पदे श्या’– मुळार्तील पाठ ‘-रूपत्वानु पदे श्या’ असा आहे . सुंपादकाुंनी त्यािी

‘-रूपत्वाभावादनु पदे श्या’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . ह्या दु रुस्र्तीर्त अहभप्रेर्त असले लया अथासाठी ‘रूप’
अनावश्यक आहे , ‘पुरुषाथवत्वाभावात् (ही रहर्त पुरुषाथव नसलयाकारणाने)’ एवढे पुरे झाले असर्ते . म्हणून
‘पुरुषाथवरूपत्वेन अनु पदे श्या’ ही दु रुस्र्ती अहधक समपवक वाटर्ते .

‘हवषयसामग्रीसुंपूणो रसः’– मागे रससूत्रावरील व्याख्येर्त ज्या साुंख्य टीकाकाराुंच्या मर्तािा

परामशव घेर्तला होर्ता त्याुंिा हा हनदे श आहे . त्याुंच्या मर्ताप्रमाणे बाह्य हवषयसामग्रीमु ळे सुखदु ःखस्वरूपािा
रस उत्पन्न होर्तो. प्रस्र्तुर्त श्लोकामुळे ह्या टीकाकाराुंच्या मनार्त गोंधळ उत्पन्न होईल. कारण यार्त सुंपण
ू व

हवषयसामग्रीिा हनदे श नाही; हशवाय पुरुषािा शृङ्गाररस म्हणून हनदे श केला आहे . ‘र्ते षाुं भ्रास्न्र्त-’ मुळार्त
‘र्ते षामभ्रास्न्र्त-’ असे आहे . पण येथे भ्रास्न्र्त-’ असे वािलयाहशवाय पुढील वाक्यािी उपपत्ती लागणार नाही.

‘इत्थुं व्याख्यार्तः’ म्हणजे ‘हवषयसुंभारपूणवर्ता’, ‘सववसुंपन्नत्व’, ‘समुहदर्तस्य हवभावत्व’ इत्यादी हनदे शाुंनी

हवषयसामग्रीिा बोध होर्तो अशा प्रकारिी व्याख्या करून. ‘अन्वथवर्ताम्’ म्हणजे व्युत्पत्तीच्या द्वारे शब्दाच्या
अवयवाुंच्या अथाला अनु सरून होणारा अथव. शृङ्गार शब्दािी र्तशी व्युत्पत्ती होर्त नाही हे मागेि साुंहगर्तले
आहे . उणाहदसूत्राुंर्त शृङ्गार आहण भृङ्गार ह्या शब्दाुंिा एका सूत्रार्त हनदे श आहे .

अ प च िं सूिं था

[

द्धे आ े भ तिः –

घो -नुबद्धे .]

ऋत प लां क रै िः प्र ज ग न्ध थक व् से
उप

ग

भिः ।

ह रै िः शृ ङ्ग ररसिः स द्भ त ॥ ४७ ॥

द प्रस दै िः व्स् त धर चोधृ तप्र ोदै श्च ।
धरै श्च ङ्ग

[

घो -हवकारै -.]

ह रै स्तस्

भ

िः प्र ोक्तव् िः ॥ ४८ ॥

हशवाय याहवषयी सूत्राच्या अथाने पूणव अशा दोन आया आहे र्त—
ऋर्तु, मालय आहण अलुं कार, हप्रयजन, गान्धवव आहण काव्यसेवा, उपवनाला जाणे, हवहार करणे या

गोष्टींनी शृङ्गाररस उत्पन्न होर्तो.

नेत्र आहण वदन याुंिी प्रसन्नर्ता, स्स्मर्त, मधुर भाषण, धृहर्त, प्रमोद आहण अुंगाच्या मधुर हालिाली

याुंच्या साहाय्याने त्या शृङ्गाररसािा अहभनय योजावा.
के लां श्लोक ृत्त दां सूिं था
ज ो

द्धे

दू क दिः । ग न्ध थशधदो गीत दहृद्य

लि त ।

द े अपी त ‘अ प च’ इत् स्
ोपलिण

स्त् ह क व् थीभूत द्रस त्क व् थथ दो भ

रस इ त स प्रत् क्तिः ।

ह

एक ए च पर थथतिः शृ ङ्ग र इत्

भन्न

। क व् से शधदे

स् थथिः । प्र ो

सांकपपां

भ त् े

न्तरां प्र दभथ त, अतिः सखज कत् त्क व् थो

स ग्री रस इ त पू ं दर्चशत । धृ तप्र ोदशधदे व् भच रणो लि त ।
भप्र ेण द

स्थोपलिणि रे ण स थ ए ोपसांहृतो न्तव् िः ।

केवळ श्लोकार्ति असा अथव आहे असे नाही र्तर सूत्राच्या अथाने भरले लया अशा दोन आया सुद्धा

आहे र्त असा हभन्न क्रम दाखहवणाऱ्या ‘अहप ि’ िा अथव आहे . हप्रयजन म्हणजे हवदू षक वगैरे. गान्धवव शब्द

गीर्त वगैरे आलहादकारक हवषयाुंिे उपलक्षण आहे . काव्यसेवा शब्दाने हवषयािा सुंकलप हवभाव म्हणून
हनर्मदष्ट करर्तार्त. पण जे असे म्हणर्तार्त की ‘काव्यािा अथव झाले लया रसापासून काव्यािा अथव जाणणाऱ्याला
दु सऱ्या भावािा प्रादु भाव जाणवर्तो, म्हणून सुख उत्पन्न करणारा असलयामुळे काव्याथव म्हणजे रस’ त्याुंना हे

प्रत्युत्तर आहे . हवषयाुंिी सामग्री म्हणजे रस नाही हे पूवीि दाखहवले आहे . धृहर्त आहण प्रमोद शब्दाुंनी
व्यहभिाहरभाव हनर्मदष्ट करर्तार्त. आहण खऱ्या अथाने एकि शृङ्गार आहे हा आशय मनाुंर्त ठे वन
ू प्रथम (दोन)
अवस्थाुंच्या उपलक्षणाच्या द्वारा सुंपूणव शृङ्गारािाि उपसुंहार केला आहे असे समजावे.

‘काव्यसेवा’ म्हणजे काव्यािे वािन. त्यापासून मनार्त रहर्तहवषयक हविार (सुंकलप) उद्भवर्तार्त. र्ते

रर्तीिे उद्दीपन करर्तार्त म्हणून त्याुंिी हवभावाुंर्त गणना होर्ते . ‘यस्त्वाह इ॰’– हा सुद्धा साुंख्य

टीकाकाराच्याि मर्तािा हनदे श आहे . त्यािे म्हणणे असे की काव्यािा अथव म्हणजे रस; काव्यािा अथव

ज्याला समजला त्याला त्यापासून म्हणजे रसापासून दु सऱ्या भावािी–या हठकाणी सुखािी – प्राप्र्ती होर्ते .
रसाप्रमाणे काव्याथव सुखजनक आहे म्हणून काव्याथव म्हणजे रस. हे मर्त अहभनवगुप्र्ताला अथार्ति मान्य

नाही. ‘काव्यसेवा’ शब्दािी व्याख्या करर्ताना काव्याच्या पहरशीलनाने उत्पन्न होणाऱ्या मानहसक प्रहक्रयेला
प्रस्र्तुर्त प्रसुंगार्त हवभाव ठरहवले आहे , र्ते व्हा काव्यािा अथव रसस्वरूप असणे शक्य नाही असा हा युस्क्र्तवाद
आहे . ‘पूवव दर्मशर्तम्’–रससूत्रावरील व्याख्येर्त ह्या साुंख्यवादी हविारसरणीिे खुंडन केले आहे .

‘आदाववस्थोपलक्षणद्वारे ण’ सुंभोग व हवप्रलम्भ ह्या दोन अवस्थाुंिे उपलक्षण (म्हणजे सूहिर्त केले ला
हनदे श) प्रारुंभी केले आहे असे येथे म्हटले आहे . पण ह्या आयांच्या प्रारुंभी हवप्रलम्भािे उपलक्षण आढळर्त

नाही. दोन्ही आया सुंभोगाच्याि वणवनपर आहे र्त. दोन्ही हमळू न एकि अवस्था असे समजर्ता येईलसे वाटर्त

नाही. एकाि अवस्थेच्या हनदे शाने सवव शृङ्गाररसािा बोध होर्तो अशी कलपना अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता
आहे .

अथ

ह स् ो

ह सस्थ

भ

त् किः

।

स

च

कृत

[घो

-पर-

पर े लां क रध ष्ट्ट्यथलौप कहक सत्प्रल पव् ङ्गदशथ दो ोद हरण द भर्च भ ैरुत्पद्यते

।

र्तस्यौष्ठदशननासा-.]

तस् ोष्ठ स कपोलस्पन्द दृ िव् कोश कञ्च स् ेद स् र गप श्वथग्रहण द भर भ ैर भ
व् भच रणश्च स्
स्

हत्थ लस् तन्द्र

द्र स् प् प्रबोध सू द िः । ि धश्च

नास्स्र्त.]
[घो

िः प्र ोक्तव् िः ।

त् स्थिः परस्थश्च ।

द

ां हस त तद त् स्थिः । द त परां ह स त तद परस्थिः ।
आर्ता हास्य नावािा रस हासस्थाहयभावात्मक आहे . आहण र्तो हवकृर्त असा दु सऱ्यािा वेष व

अलुं कार, धृष्टर्ता, िुंिलर्ता, खोडकरपणा, असत्य, बडबड, व्युंगदशवन, दोषाुंिे वणवन इत्यादी हवभावाुंनी

उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय ओठ, नाक व गाल याुंिे स्पुंदन, दृष्टीिा हवस्र्तार व आकुुंिन, स्वेद, मुखािा
रस्क्र्तमा, पाश्ववभाग दाबून धरणे इत्यादी अनु भावाुंच्या साहाय्याने करावा. आहण यािे व्यहभिाहरभाव

आकारप्रच्छादन (अवहहत्थ), आलस्य, र्तन्द्रा, हनद्रा, स्वप्न, प्रबोध, असूया इत्यादी होर्त. आहण हा

आत्मस्थ आहण परस्थ असा दोन प्रकारिा आहे . जेव्हा मनु ष्ट्य स्वर्तः हसर्तो र्ते व्हा हास्य आत्मस्थ असर्तो.
पण जेव्हा र्तो दु सऱ्याला हसहवर्तो र्ते व्हा र्तो परस्थ असर्तो.

अथ ह स् ां लि त ह–अथे त । आत् शधदे े द ह–र तर स् द ख् ां प्रतीकत
र तरूप े
स

धत्ते, प्र खे

जक न्प्र त

भ

लोक ृत्ते

दौ अस ध रण् त् । ह से त
ह सहे तते त

ह स त् करस ख् च थण च थणी त स्
ध र रूढसखदिःखरूपत् े
प्रभ ग्रहणां कृत
सांग्र स्

। अन् े

।

िःस ध रण त् ी त्
त

भ े स ध रण् सांभ

भ स ध रण् ि रे ण
र तशोक ोरे

त ां

कृत े दी ां

तदे कस् भ

ए ेत

पर तज्ज ती सां द स् दौ

ग्रहगृहीतहे तबल दे ोत्पद्येते
त् तद त् कग्रहण ,

कांक ल दे रपू थस्त श्च स ान्प्र त उत्स ह ोधभ जगप्स

इत् लां बह

आस् दिः सोऽ प

दध

स्

हे तत् े

तिः, अतोऽ
दे रन्

ो थ
क रणिः

स ध रण भ त् त्

।

आर्ता हास्यरसािे लक्षण करण्यासाठी ‘अथ’ इत्यादी शब्दाुंनी सुरुवार्त करर्तार्त. आत्मशब्द वापरून

पुढीलप्रमाणे साुंहगर्तले आहे . रर्ती ज्यावेळेस आस्वादन नावािी प्रर्तीर्ती आणून दे र्ते त्यावेळेस र्ती रर्तीच्या
रूपार्ति आणून दे र्त नाही, कारण हर्तच्या प्रमुख हवभावादींमध्ये सववसाधारणर्ता नसर्ते . याउलट हासामध्ये

जो आस्वाद असर्तो र्तो सुद्धा, – हवकृर्त वेष वगैरे प्रेक्षकाुंच्या बाबर्तीर्त (सुद्धा) लौहकक रीर्तीने हासास
कारणीभूर्त होर्तार्त या कारणाने, – हवभावाुंच्या सववसाधारणर्ते च्या द्वारा त्या एका हासाच्याि स्वभावािा
असर्तो, म्हणून हा आस्वाद हासात्मक रसना नावाच्या िववणेने िर्मवला जार्तो. ज्याअथी फक्र्त रहर्त आहण

शोक याुंिेि परमोच्च, र्तज्जार्तीय सुंहवत्तींिे आस्वाद, धाराप्रवाही सुखरूप आहण दु ःखरूप असलयामुळे,
असाधारण, फक्र्त स्वर्तःशीि सुंबद्ध असण्याच्या हनयमाने हनधाहरर्त केले लया हे र्तूच्या जोरावरि उत्पन्न

होर्तार्त, त्याअथी ह्या दोहोंच्या बाबर्तीर्त मुनीने ‘प्रभव’ शब्दािा उपयोग केला आहे . दु सऱ्या स्थाहयभावाुंच्या

बाबर्तीर्त हवभावाच्या हठकाणी सववसाधारणर्ता सुंभवर्त असलयामुळे ‘र्तदात्मक’ अशा र्तऱ्हे िा शब्दप्रयोग केला

आहे ; कारण नय-हवनय आदी, अन्यायकारी, सुंग्राम, अस्स्थपुंजर आहण अपूवववस्र्तू या गोष्टी सवांच्याि
बाबर्तीर्त अनु क्रमे उत्साह, क्रोध, भय, जु गुप्सा आहण हवस्मय याुंना कारणीभूर्त झालयाकारणाने त्या
सववसाधारण हवभाव बनर्तार्त. इर्तका हवस्र्तार पुरे.

‘आत्मशब्दे नेदमाह’– रसाुंच्या ह्या व्याख्याुंमध्ये थोडी हभन्नर्ता आढळू न येर्ते. शृङ्गार आहण करुण

याुंच्या व्याख्याुंर्त ‘-स्थाहयभावप्रभवः’ असे म्हटले आहे र्तर इर्तर रसाुंच्या व्याख्याुंमध्ये ‘-स्थाहयभावात्मकः’
असा शब्दप्रयोग केला आहे . असा फरक करण्यािे प्रयोजन काय यािा या हठकाणी नहापोह केला आहे .

‘प्रमुखे हवभावादौ असाधारण्यात्’– मुळार्तील ‘साधारण्यात्’ च्या जागी ‘असाधारण्यात्’ हा पाठ आिायव
हवश्वेश्वराुंना अनुसरून स्वीकारला आहे . रर्तीिा प्रमुख हवभाव म्हणजे प्रमदा. र्ती फक्र्त नायकाच्या

बाबर्तीर्ति रर्तीिा हवभाव असर्ते , इर्तर कोणाच्या बाबर्तीर्त नाही, म्हणजे हा हवभाव सववसाधारण असर्त नाही.
‘साधारण्यात्’ हा पाठ स्वीकारला, र्तर साधारण्य म्हणजे साधारणीकरण (जे रसोत्पत्तीला आवश्यक मानले

आहे ) असा अथव करर्ता येण्यासारखा आहे . पण प्रस्र्तुर्त पहरच्छे दार्त र्तो अथव अहभप्रेर्त नाही. येथे साधारण्य

म्हणजे सवांना साधारण हकवा समान असणे हाि अथव गृहीर्त धरावा लागर्तो. म्हणून ‘असाधारण्यात्’ असा
पाठ आवश्यक आहे . ‘हवकृर्तवेष’ हा हासािा हवभाव आहे . र्तो नाट्यप्रयोगार्तही हासािे कारण बनर्तो र्तो

‘लोकवृत्तेन’ म्हणजे लौहकक रीर्तीनेि, अलौहकक प्रकाराने नाही. म्हणून हा हवभाव सववसाधारण ठरर्तो.
याउलट प्रमदे मुळे रहर्त एकाि मनु ष्ट्याच्या अुंर्तःकरणार्त उदय पावर्ते , सवव सामाहजकाुंच्या मनार्त नाही.
‘र्तदे कस्वभावः’ यार्तील र्तत् म्हणजे हास. यािा अथव हास आहण त्यािा आस्वाद ही एकरूप होर्त.

‘हास्यात्मकरसनाख्यिववणािववणीयर्तास्य’– मुळार्तील ‘-िववणीयत्वािास्य’ च्या जागी ‘-िववणीयर्तास्य’
अशी दु रुस्र्ती केली आहे . मुळार्तील हे त्वथव पुंिमीिा अन्वय नीट लागण्यासारखा नाही. ‘अस्य’ म्हणजे

आस्वादस्य. ह्या शब्दसमूहािा अथव ‘हासाच्या आस्वादािी िववणा हासात्मक असर्ते ’ एवढाि हदसर्तो.
‘रहर्तशोकयोरे व’ ही सुद्धा मुळार्तील ‘रहर्तशोकावेव’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . प्रथमान्र्त पाठ स्वीकारलयास

‘रहर्तशोकौ एव उत्पद्येर्ते’ असा अन्वय प्रस्थाहपर्त होनन ‘रहर्तप्रभवः शृङ्गारः’ हकवा ‘शोकप्रभवः करुणः’
यार्तील प्रभव शब्दाच्या उपयोगािी जी उपपत्ती येथे हदली आहे हर्तच्याशी हवसुंगर्त असे हवधान केलयासारखे

होईल. हशवाय, पुढे ‘अन्येषु (स्थाहयषु)’ पदार्त जशी सप्र्तमी आहे र्तशीि र्ती ‘रहर्तशोकयोः’ मध्येही असणे

आवश्यक आहे . ‘सुखदु ःखरूप-’ रर्तीिा आस्वाद सुखरूप आहण शोकािा दु ःखरूप. ‘हनःसाधारण’ म्हणजे
सववसाधारण स्वरूपािा नसले ला (आस्वाद). ‘आत्मीयत्व इ॰’ म्हणजे ज्याच्या हठकाणी रहर्त अथवा शोक
उत्पन्न झाला असेल त्याच्या हठकाणी असावयािा अशा हनयमाने मयाहदर्त होनन उत्पन्न होर्तो असा

आस्वाद. ‘साधारण्य-’ म्हणजे सववसाधारणत्वि. ‘नयहवनयादे ः इ॰’ या हठकाणी उत्साह, क्रोध, भय,
जु गुप्सा आहण हवस्मय या पाि स्थाहयभावाुंच्या काही हवभावाुंिा हनदे श केला आहे . पुढे वीररसाच्या
हववेिनार्त उत्साहाच्या हवभावाुंर्त नय आहण हवनय याुंिा हनदे श आहे . नय म्हणजे राजनीहर्त. अन्यायकाहरन्

मनु ष्ट्य क्रोधास कारणीभूर्त होर्तो, म्हणून त्यािा येथे क्रोधािा हवभाव म्हणून हनदे श केला आहे . ‘सुंग्रामस्य
कुंकालादे ः’ ही मुळार्तील ‘समानुं कालादे ः’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . मूळ पाठािा काहीि अथव
लागण्यासारखा नाही. येथे भय व जु गुप्सा याुंच्या हवभावाुंिा हनदे श अपेहक्षर्त आहे . भयानकाच्या हवभावाुंर्त

(श्लोक ६९ मध्ये) सुंग्रामािा हनदे श आहे . कुंकाल हे जु गुप्सेिे प्रहसद्ध कारण आहे . ‘साधारणहवभावत्वात्’–
येथेही ‘साधारण्य-’ ऐवजी ‘साधारण-’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . त्याने अथव सरळ लागर्तो.
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त्यार्त वेष म्हणजे केश वगैरेिी रिना, अलुं कार म्हणजे कडे वगैरे. आहण र्ते दोन्हीही हवकृर्त म्हणजे

दे श, काल, प्रकृर्ती, वय अथवा अवस्था याशी हवसुंगर्त असले ले हास्यािे हवभाव होर्त. यामुळे सवव रस

हास्यार्त अन्र्तभूर्त
व आहे र्त असे दाखहवर्तार्त. आर्ता हवदू षक सुद्धा त्यािा वष धारण करर्तो र्ते व्हा हास्यािा
आभास उत्पन्न करर्तो हे आम्ही मागेि साुंहगर्तले आहे . दु सऱ्याहवषयीिे र्ते पर. दे वदत्तािा वेष अशा र्तऱ्हे िा

आहे हकवा त्यािे हे अलुं कार आहे र्त असे उद्धट्टक भाुंडाुंच्या नृत्यामध्ये वगैरे दाखहवले गेले की हास्य उत्पन्न

होर्ते . वेष आहण अलुं कार िालण्यािी ढब वगैरेिेही उपलक्षण आहे र्त. धाष्ट्ट्यव म्हणजे हनलव ज्जर्ता. लौलय

म्हणजे हवषयाुंच्या बाबर्तीर्त हनहिर्तर्ते िा अभाव. कुहक म्हणजे काख, मान वगैरे हठकाणी स्पशव करण्यािा,
मुलाुंमध्ये प्रहसद्ध असले ला हवस्स्मर्त करण्यािा प्रकार. व्यङ्ग म्हणजे एखाद्या अवयवाने हवरहहर्त असणे, जसे
नासाहवहीनर्ता इत्यादी. या सवांिे दशवन असा समास आहे . दोष म्हणजे र्तसा स्वभाव नसले लयालाही भय

वगैरे वाटणे आहण करू नयेर्त त्या गोष्टी करणे वगैरे; अथवा दोष म्हणजे हवकृर्त वेष वगैरे हे ि. त्याुंिे
उदाहरण म्हणजे वणवन. आहद शब्दाने सुंकलप, स्मृर्ती वगैरे समजावेर्त.

ओष्ठप्रभृर्ती शब्दाुंिा स्पन्दन शब्दाशी अन्वय आहे . व्याकोशन म्हणजे हवकसन आहण हनमीलन. पण

आकुुंिन हकहित् असर्ते . याुंिा दृष्टीशी अन्वय लावावयािा. आस्यराग म्हणजे मुखािा रस्क्र्तमा. शरीराच्या

बाजूुंिे ग्रहण म्हणजे पीडन. र्तन्द्रा शब्दाने मोहािा बोध होर्तो. आहण हे हवभाव, अनु भाव आहण
व्याहभिाहरभाव र्तीन हभन्न प्रकृर्तींच्या मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त जे स्स्मर्त वगैरे सहा भेद साुंहगर्तले जाणार आहेर्त
त्याुंच्यार्त यथोहिर्त रीर्तीने योहजर्त करावेर्त.

‘सवे रसा हास्येऽन्र्तभूर्त
व ाः’– कोणत्याही स्थाहयभावािे हवकृर्त स्वरूपार्त–नेहमीच्या पेक्षा हवपरीर्त

रूपार्त– दशवन झाले की त्यामुळे हास्य उत्पन्न होर्ते . ‘र्तद्वे ष’ुं यार्तील ‘र्तत्’ ने हवदू षकािाि हनदे श होर्तो.

‘स्ववेष’ुं अहधक बरे झाले असर्ते . ‘हास्याभासम्’– हवदू षकाच्या वेषामुळे हास्यािा आभास उत्पन्न होर्तो,
हास्य नाही. यािे कारण खऱ्या हास्याला वेषािी हवकृर्ती आवश्यक आहे . हवदू षकािा वेष त्यािा स्वाभाहवक

वेष असर्तो, हवकृर्त नसर्तो. र्तथाहप हास्याभास सुद्धा हास्यास कारणीभूर्त होर्तो. कारण प्रत्येक रसािा

आभास हास्य उत्पन्न करर्तो हे मागे – रसाुंच्या उत्पहत्तहवषयक श्लोकाुंवरील व्याख्येर्त – साुंहगर्तले आहे .
‘उद्धट्टकभाण्डनृत्तादौ’ – भाण्ड म्हणजे नकलाकार; उद्धट्टक हा त्याि प्रकारिा कलाकार असावा असे
वाटर्ते . सुंपादकाुंनी नाट्यशास्त्रार्तील ४·१८७ या श्लोकािा हवाला हदला आहे . पण त्यार्त उद्धहट्टर्त नावाच्या
एका अङ्गहारािे वणवन आहे . त्या एका हवहशष्ट अङ्गहारार्त होणाऱ्या हस्र्तपादाुंच्या हालिालीर्त कोणािी

नक्कल अहभप्रेर्त आहे असे मुळीि हदसर्त नाही. ‘हवषयेष्ट्वहनयर्तर्ता’ म्हणजे एकाि हवषयाच्या हठकाणी स्स्थर
न होणे, िुंिलर्ता. ‘कुहकुं’ या शब्दािा धूर्तवपणा, लबाडी असाही अथव आहे . येथे दु सरा गैरसावध असर्ता

त्याला स्पशव करून हवस्स्मर्त करणे असा अथव केला आहे . जर हवस्मापनच्या ऐवजी स्मापन (हसहवणे) असा

पाठ घेर्तला र्तर ‘गुदगुलया करणे’ असा अथव होईल. ‘हवखु न’ – कोशार्त हवखु, हवख या शब्दाुंिा ‘नाक
नसले ला’ असा अथव हदला आहे . र्तोि हवखु न शब्दािाही असण्यािा सुंभव आहे .

‘प्रकृहर्तत्रयभेदेन’– उत्तम, मध्यम व अधम ह्या मनु ष्ट्याुंच्या र्तीन हभन्न प्रकृर्ती.
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तस् द

ां हस त स तस् त् स्थिः, दे ीं च

भ िः स् त् । एतच्च रत्

द

पश् न्न प हसन् लोके दृििः । तथ
तत्िणां

ह स शे िः

सांपद्यत

आत् स्थिः,

स ेष्ट् प् व्स्त ।
भ

ददशथ े ऽ प

ए ेत

णस् भ ोऽन् िं प दन्तोदक क र रूपदशथ दे

स् भ िः
सां

।

त ए ां

णशील इ त ।

हा (हास) दोन प्रकारिा आहे असे म्हटले आहे . ‘स्वर्तःच्या हठकाणी असले लया हवकृर्त वेष वगैरे

हवभावाुंनी हवदू षक स्वर्तः हसर्तो र्तो त्यािा आत्मस्थ हास आहण र्तो राणीला हसहवर्तो हा हर्तिा परस्थ हास,’
असे जे (काही टीकाकाराुंनी) म्हटले आहे र्ते बरोबर नाही. अशाने हवभावाुंिा आत्मस्थ आहण परस्थ असा

भेद होईल, हासािा नाही. हशवाय, धन्यािा शोक त्याच्या नोकराुंर्त शोक उत्पन्न करर्तो म्हणून परस्थर्ता
सगळीकडे ि होईल. जर असे म्हटले की स्वयुंहसद्ध असले ला हास दु सरीकडे राणी वगैरेच्या हठकाणी

व्यक्र्त म्हणून र्तो परस्थ, र्तर (त्याला उत्तर असे की) गुंभीर प्रकृर्तीच्या धन्यािा नोकराुंच्या अनु भावाुंनी
व्यक्र्त झाले ला क्रोध सुद्धा परस्थ ठरे ल. ‘त्यािेि हवभाव असले ला र्तो आत्मस्थ आहण त्यािे हवभाव
नसले ला र्तो दु सरा (म्हणजे परस्थ)’ हे मर्त सुद्धा बरोबर नाही. कारण त्याच्या हासािा दु सऱ्यािा हास

सुद्धा हवभाव होईल. आहण हे रहर्त वगैरे सवांच्या बाबर्तीर्त सुद्धा असर्ते . म्हणून यािा हा अथव आहे . दु सऱ्याला
हसर्ताना पाहू न स्वर्तःला हवभाव हदसर्त नसर्ताही मनु ष्ट्य हसर्त असले ला या जगार्त हदसर्तो. त्यािप्रमाणे

हवभावादी हदसर्त असर्ताही गाुंभीयामुळे हास उत्पन्न न झाला र्तरी दु सऱ्याला हसर्ताना पाहू न त्याि वेळी

हवशेष प्रकारिे हास्य उत्पन्न होर्ते ि असा मनु ष्ट्यस्वभाव आहे . ज्याप्रमाणे आुंबट डाहळब वगैरेच्या रसािा
आस्वाद सुंक्रमणस्वभाव असलयामुळे दाुंर्त, (र्तोंडाला सुटले ले ) पाणी याुंच्या अनु रूप दशवनानेि दु सरीकडे
सुंक्रान्र्त होर्तो, त्यािप्रमाणे हास सुंक्रमणशील आहे .

‘एवुं हह हवभावानाम् इ॰’ – हवकृर्तवेषादी हे हवभाव हवदू षकाच्याि हठकाणी म्हणून र्ते आत्मस्थ,

राणीच्या हठकाणी नाहीर्त म्हणून परस्थ. ‘आत्मस्थपरस्थत्वहवभागः’ यार्त मुळार्त नसले ला ‘परस्थ’ शब्द
आवश्यक म्हणून घार्तला आहे . ‘परस्थर्ता सववत्र’– धन्याच्या हठकाणी आत्मस्थ शोक व नोकराुंच्या हठकाणी

परस्थ शोक. म्हणजे भरर्ताने म्हटलयाप्रमाणे आत्मस्थ-परस्थ भेद हास्यापुरर्ताि मयाहदर्त न राहार्ता
इर्तरत्रही लागू होन शकेल. (भरर्ताने हा भेद हास्यरसािा असे म्हटले आहे . अहभनवगुप्र्ताने र्तो

हास्यस्थाहयभावािा आहे असे व्याख्येर्त गृहीर्त धरले आहे . हास्य हासात्मक आहे असे म्हटले ले असलयामुळे

फलर्तः काही फरक पडर्त नाही.) ‘स्वयुंभर्मू ह इ॰’– परस्थः शब्दािी ही एक हनराळी उपपत्ती कोणी र्तरी

हदली आहे . यािा अथव असा हदसर्तो की हास्य हवदू षकाच्या हठकाणी स्वयुंहसद्ध असर्ते , पण र्ते त्याच्या

हठकाणी व्यक्र्त न होर्ता दु सरीकडे राणीच्या हठकाणी व्यक्र्त होर्ते , र्ते व्हा हवदू षकािे र्ते हास्य परस्थ असे
समजावे. हा अथव या मर्ताच्या खुंडनासाठी हदले लया उदाहरणाच्या अनु रोधाने केला आहे . र्ते उदाहरण असे
– धन्याला क्रोध आले ला असर्ताही गुंभीर प्रकृर्तीमुळे र्तो हदसून येर्त नाही. पण नोकराुंच्या वागणुकीवरून हे

स्पष्ट होर्ते की धनी त्याुंच्यावर रागावला आहे . धन्यािा क्रोध त्याच्या स्वर्तःच्या हठकाणी व्यक्र्त न होर्ता
दु सऱ्याुंच्या हठकाणी व्यक्र्त होर्तो. पण म्हणून धन्यािा क्रोध परस्थ असे म्हणर्ता येर्त नाही. त्यािप्रमाणे

हवदू षकािे राणीच्या हठकाणी व्यक्र्त झाले ले हास्य परस्थ असे म्हणर्ता येणार नाही. ‘र्तहद्वभाव आत्मस्थः
अर्तहद्वभावकस्त्वन्यः’ –मुळार्तील ‘अर्तोहवभा-’ िी ‘अर्तहद्वभा-’ अशी दु रुस्र्ती करणे आवश्यक आहे .
याबाबर्तीर्तील आणखी एक मर्त. म्हणजे हवकृर्तवेषादी हवभाव असर्तील र्तर र्तो आत्मस्थ आहण र्ते नसर्तील

र्तर परस्थ. हे मर्त अथार्ति मान्य झाले ले नाही. ‘परहासोऽहप र्तद्धासे हवभावः स्यात्’–म्हणजे आत्मस्थ हास
हा परस्थ हासािा हवभाव होन शकेल. पण हासािा हवभाव हास हे भरर्ताच्या हववेिनाला धरून होणार
नाही. ‘एर्तच्च रत्याहदषु इ॰’ –एर्तत् म्हणजे ‘र्तहद्वभावकः आत्मस्थः’ इत्यादी. यािा अथव रहर्त वगैरेच्या
बाबर्तीर्त सुद्धा आत्मस्थ आहण परस्थ असा भेद करावा लागेल. पण र्तसा र्तो करणे हनरथवक आहे .

‘दन्र्तोदकहवकारानु रूपदशवनादे व’–मुळार्त अनुरूप च्या नुंर्तर असले ला सुंक्रम शब्द गाळला आहे . या

समासार्त त्यािी िुकीने पुनरावृत्ती झाली आहे हे उघड आहे . या शब्दाुंिा अथव असा की जो मनु ष्ट्य आम्ल
रसािा आस्वाद घेर्त आहे त्यािे हशवहशवले ले दार्त व त्याच्या र्तोंडाला सुटले ले पाणी हे त्याच्यार्त घडले ले

हवकार पाहू नि दु सरा मनु ष्ट्य त्या रसािा आस्वाद घेन शकर्तो. म्हणजे रसास्वादािे एका माणसाकडू न
दु सऱ्या माणसाकडे सुंक्रमण होर्ते . र्तसेि हासािे एका माणसाकडू न (ज्याच्या हठकाणी र्तो आत्मस्थ असर्तो)

दु सऱ्या माणसाकडे सुंक्रमण होर्ते र्ते व्हा र्तो परस्थ होर्तो. हास र्तोि असर्तो, र्ते व्हा त्यािे हभन्न हवभाव असणे
शक्यि नाही.
अिं

ांश् े आ े भ तिः –
परीत लां क रै र्च कृत च र भध

े ैश्च ।

कृतै [ब -रथवहवशेष-ै .] रङ्ग क रै हथसती त रसिः स् ृतो ह स् िः ॥ ४९ ॥
कृत च रै ाक् रै ङ्ग क रै श्च

कृत े ैश्च ।

ह स त ज ां स् त्तस् ज्ञे ो रसो ह स् िः ॥ ५॰ ॥
यासुंबुंधार्त परुंपरेने आले लया दोन आया आहे र्त –
हवपरीर्त अलुं कार, हवकृर्त आिार, हवकृर्त विन, हवकृर्त वेष आहण हवकृर्त अुंगहवक्षेप या कारणाुंनी

मनु ष्ट्य हसर्तो म्हणून त्या रसाला हास्य म्हटले आहे .

हवकृर्त आिार, हवकृर्त वाक्ये, हवकृर्त अुंगहवक्षेप आहण हवकृर्त वेष याुंच्या योगाने लोकाुंना हसहवर्तो

म्हणून र्तो हास्य रस असे जाणावे.

ह्या आयांिी अहभनवगुप्र्ताने दखल घेर्तले ली नाही. असे सहसा घडर्त नाही. ह्या आयांर्त अनु क्रमे

आत्मस्थ हास्य आहण परस्थ हास्य याुंिे लक्षण केले आहे . त्यािबरोबर हास्य शब्दाच्या उभयहवध

व्युत्पत्तीिेही (हसर्तीहर्त हास्यः आहण हासयर्तीहर्त हास्यः) सूिन केले आहे . दोन्हीकडे हवभाव समान आहे र्त,

र्ते व्हा पहहलया आयेर्त सुंपादकाुंनी स्वीकारले लया ‘अथवहवशेषैः’ ह्या पाठापेक्षा ‘अङ्गहवक्षेपैः’ हाि पाठ अहधक

योग्य आहे . आत्मस्थ हास्य आहण परस्थ हास्य यार्तील फरकािे जे स्वरूप अहभनवगुप्र्ताने वर हवशद केले

आहे त्याला या आयांर्त पुहष्ट हमळर्ते असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. ह्या आया अहभनवगुप्र्ताच्या कालानुंर्तर
नाट्यशास्त्रार्त समाहवष्ट केलया गेलया असण्यािा सुंभव आहे .
स्त्री ीचप्रकृत े भू ष्ठां दृश् ते रसिः ।
ड् भेद श्च स्

ञे

व्स् त थ ह सतां

स्त श्च
ां
क्ष् म् हां प िः ॥ ५१ ॥

ह सत पह सतां च पह सत तह सत ।

िौ िौ भेदौ स् त त्त

[क घो

-मध्यमाधम-.]

ध् ध प्रकृतौ ॥ ५२ ॥

तिं –
व्स् तह सते ज् ेष्ठ
अध

ां ध्

ां

ह सतोपह सते च ।

पह सतां ह्य तह सतां च प

ञे

॥ ५३ ॥

हा रस हस्त्रया आहण कहनष्ठ प्रर्तीच्या लोकाुंर्त सवार्त मोठ्या प्रमाणार्त हदसर्तो. आहण यािे सहा प्रकार

आहे र्त असे जाणावे व र्ते मी आर्ता साुंगणार आहे .

स्स्मर्त आहण हहसर्त, हवहहसर्त आहण उपहहसर्त, व अपहहसर्त आहण अहर्तहहसर्त असे दोन दोन

प्रकारिे भेद अनु क्रमे उत्तम, मध्यम व कहनष्ठ प्रकृर्तीमध्ये होर्तार्त.
त्याुंपैकी

स्स्मर्त आहण हहसर्त श्रेष्ठ मनुष्ट्याुंि,े हवहहसर्त आहण उपहहसर्त मध्यम पुरुषाुंिे आहण अपहहसर्त व

अहर्तहहसर्त कहनष्ठ माणसाुंिे (हास्य) असे जाणावे.
क स्
भ त रतम्

भू ष्ठत

।

भेद

इत् ह

–

त् दी त के चत् । तत्त् सत्, भेद न्तर ण

व्स् तां ह दत्त प्रकृतौ तत्सां

ड्

भेद श्चे त

।

िौ

प प्रसङ्ग त् । तस् त्तत्सां

न्तां ह सतां सांपद्यते । अत ए ्

ि

त

थ

ां

ण भप्र ेणैतत् ।

स्थो ह स इ त क्ष् ते । ड स्थो ह्यन् थ

स् त् ।
[कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘ न् ेकिः स्थ ी त क भू ष्ठतेत् ह– ड्भेद श्चे त’ असे आहे . हास हा स्थाहयभाव एकि असर्ता त्यापासून हास्यरसािे अनेक
प्रकार असे उद्भवर्तार्त अशा स्वरूपािा हा प्रश्न अहधक समपवक आहे हे उघड आहे . र्तेव्हा असाि पाठ मूळ असण्यािा सुंभव आहे .]

व्स् तस् े त्त

ां ह सत , ततो

अन् दपह सत , अ तश े

शे ेण

ह सत , ततोऽ प परस्

स ीपगत पह सत ,

तह सतां चे त् पसगथभेद दथथभेदिः ।

ह्या हास्यरसािी भूहयष्ठर्ता कोणर्ती? हजच्यार्त हवहवध भेद आहे र्त अशा प्रकारिी हे ‘षड भेदाि’ ह्या

शब्दाुंर्त साुंगर्तार्त. ‘द्वौ द्वौ’ या शब्दाुंनी अनु क्रमे हवभावाुंिी र्तारर्तम्यर्ता वगैरे हनर्मदष्ट होर्ते असे काही टीकाकार

समजर्तार्त. पण र्ते िूक आहे , कारण इर्तर भेद मान्य करण्यािाही प्रसुंग येईल. म्हणून त्याच्या सुंक्रमणाला
उद्देशून हे (द्वौ द्वौ) म्हटले आहे . उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्याच्या हठकाणी जे स्स्मर्त असर्ते त्यािे सुंक्रमण झाले की र्ते

हहसर्त होर्ते . म्हणूनि हासाच्या र्तीन अवस्था आहे र्त असे साुंगणार आहे र्त. नाही र्तर ह्याच्या सहा अवस्था
झालया असत्या.

स्स्मर्त थोडे असले म्हणजे हहसर्त, त्याहू न हवशेष असले की हवहहसर्त, त्यापेक्षाही दु सऱ्याच्या जवळ

झाले ले र्ते उपहहसर्त, दु सऱ्याि प्रकारिे र्ते अपहहसर्त आहण अहर्तशय प्रमाणार्त र्ते अहर्तहहसर्त, याप्रमाणे
उपसगाच्या हभन्नर्ते मुळे हनरहनराळे अथव होर्तार्त.

‘कास्य भूहयष्ठर्ता’– एकावन्नाव्या श्लोकार्त ‘भूहयष्ठुं दृश्यर्ते रसः’ असे म्हटले आहे त्याला उद्देशन
ू

व्याख्येर्तील हे शब्द आहे र्त. या शब्दाुंिा पूवीच्या पहरच्छे दाशी काही सुंबुंध नाही. हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘काष्ठ-’

शब्दािी ‘कास्य’ अशी दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनीि केली आहे . नाना र्तऱ्हे िे भेद असणे हीि या रसािी भूहयष्ठर्ता
असे या प्रश्नािे उत्तर आहे . ‘हवभार्तारर्तम्यम्’– म्हणजे स्स्मर्त आहण हहसर्त या जोडीच्या बाबर्तीर्त हवभाव

कमी प्रमाणार्त असर्तील र्तर स्स्मर्त, अहधक प्रमाणार्त असर्तील र्तर हहसर्त. र्तसेि इर्तर जोड्याुंच्या बाबर्तीर्त.

‘भेदान्र्तराणाम्’– हवभावाुंच्या कमीअहधकपणामुळे दोनि भेद का समजायिे? हा कमी-अहधकपणा अनेक

हनरहनराळ्या प्रमाणाुंर्त सुंभवनीय असलयामुळे हर्तर्तके हास्यािे भेद होर्तार्त असे समजावे लागेल. ‘स्स्मर्तुं यद
इ॰’– उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्यािे स्स्मर्त उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्यार्ति सुंक्रान्र्त होनन त्यािे हहसर्त होर्ते. म्हणजे

आत्मस्थ व परस्थ हास्यािे प्रकार मनु ष्ट्याच्या प्रकृर्तीप्रमाणे हभन्न हभन्न असर्तार्त असा यािा अथव आहे .
‘वक्ष्यर्ते’– श्लोक ६१ मध्ये साुंहगर्तले जाईल.

‘स्स्मर्तस्येषत्तायाुं इ॰’ या वाक्यािा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ बराि अशुद्ध आहे . वर हदलयाप्रमाणे

त्यािी दु रुस्र्ती केलयास अहभप्रेर्त अथव होन शकर्तो. स्स्मर्तािेि सुंक्रमण होनन हहसर्त उत्पन्न होर्ते, म्हणून
त्यार्तही स्स्मर्तािी ईषत्ता असर्ते . हवहहसर्तमधील ‘हव’ उपसगािा ‘हवशेषेण’, उपहहसर्तमधील ‘उप’ िा
‘समीपगर्तम्’, अपहहसर्तमधील ‘अप’ िा ‘अन्यद’ आहण अहर्तहहसर्तमधील ‘अहर्त’ िा ‘अहर्तशयेन’ असे अथव
केले आहे र्त असे म्हणर्ता येईल.
अिं श्लोक िः ।
ई िक सतैगथण्डै िः कट िै िः सौष्ठ व्न् तैिः ।
अल ित िजां धीर त्त
उत्फल्ल

े [क

ां व्स् तां भ ेत् ॥ ५४ ॥

घो - ेिंैस्त-.]

िंां त गण्डै र्च क सतैरथ ।

कक चल्ल ितदन्तां च ह सतां त िधी ते ॥ ५५ ॥
याहवषयी हे श्लोक आहे र्त–
हकहिर्त हवकहसर्त झाले ले गाल व सौष्ठवयुक्र्त कटाक्ष याुंच्या द्वारा प्रकट होणारे , दार्त अदृश्य

असले ले व धीर असे हास्य र्ते उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याुंिे स्स्मर्त होय.

पण ज्यार्त मुख आहण नेत्र फुलले ले आहे र्त, हशवाय गाल हवकहसर्त झाले आहे र्त आहण दार्त हकहिर्त

हदसर्तार्त असे हास्य हहसर्त म्हणून हनदे हशले जार्ते .

सौष्ठ

पबणत । िज दन्त िः । धीर

त न्थरां कृत्

क सतै र त । अथे त व्स् त न्तरां सां

ई त्त्

ाहिः ।

णक ल इत् थथिः । त द त व्स् त े

सां

न्तां

सदे ांरूपत े तीत् थथिः ।
सौष्ठव म्हणजे भडकपणा नसणे. हद्वज म्हणजे दार्त. धीर म्हणजे सुंथ याने थोडे पणािे कायव साधर्ते .
हवकहसर्त झाले लया (गालाुंनी). अथ म्हणजे स्स्मर्तानुंर्तर सुंक्रमणाच्या वेळी असा अथव आहे . ‘र्तत्’िा

स्स्मर्ति सुंक्रान्र्त झाले म्हणजे हे (हहसर्तािे) रूप धारण करर्ते असा र्तात्पयाथव.

‘उलबण’ म्हणजे फार भडक, जे योग्य त्यािी मयादा ओलाुंडून गेलेले . वस्र्तू अशी नसली म्हणजे

र्तीर्त सौष्ठव असर्ते असा अथव. ‘ईषत्त्वहनवाहः’ म्हणजे ईषत्त्वािे काम भागवणे. धीर शब्दाने ईषत्त्वािे कायव
साधर्ते, म्हणजे त्यािा बोध होर्तो.

‘हवकहसर्तैहरहर्त’ ह्या अवर्तरणावरील टीकेिा शब्द गहाळ झाला आहे असे हदसर्ते . श्लोकार्तील शब्द

उद्धर्त
ृ केलयावर त्याच्यावर काही र्तरी टीका करण्यािी अहभनवगुप्र्तािी नेहमीिी पद्धर्त आहे . नु सर्ताि शब्द
उद्धर्त
ृ केले ला कोठे हदसून येर्त नाही.
अथ ध्

–
आक ञ्चत िगण्डां त्स [क
क ल गतां स स् र गां तिै
उत्फल्ल
[घो

सकां [क

घो सस्वरुं.]

ां धरां तथ ।

ह सतां भ ेत् ॥ ५६ ॥

घो यच्च.]

-हनहहिर्ताुंस-.]

स्

त्त जह्मदृ ि री ित ।

क ञ्चत स
ां क शरस्तच्चोपह सतां भ ेत् ॥ ५७ ॥

आर्ता मध्यमप्रकृहर्त मनु ष्ट्याुंिे (हास्यप्रकार साुंगर्तो).
ज्यार्त नेत्र व गाल आकुुंहिर्त होर्तार्त, जे आवाजाने युक्र्त व मधुर असर्ते , जे योग्य वेळी उद्भवर्ते व

ज्यार्त मुख रक्र्त होर्ते र्ते हवहहसर्त होय.

पण ज्यार्त नाहसका उत्फुल्ल होर्ते , हजह्म दृष्टीने हनरीक्षण केले जार्ते , खाुंदे आहण मस्र्तक हनकुहिर्त

होर्तार्त र्ते उपहहसर्त होय.
जह्म ख्

भ

न्

दृष्ट्ट्य

रीिणां िं । क ल उ चतां, ते स् स्थ

दौ ।

हजह्म (वक्र) नाव असले लया भावयुक्र्त दृष्टीने (केले ले ) हनरीक्षण ज्यार्त असर्ते (असे हास्य). त्या

काली उहिर्त, त्यामुळे स्वर्तःच्या स्थानी वगैरे (ही उहिर्त).
अहभनवगुप्र्तािा

‘हजह्मदृहष्टहनरीक्षणम्’ असा

पाठ होर्ता

असे

हदसर्ते . अहभनवभारर्तीच्या

हस्र्तहलहखर्तार्त ‘हजह्माख्याया’ असे आहे ; त्याला अनु सरून सुंपादकाुंनी ‘दृष्ट्ट्याः’ असे षष्ट्ठ्यन्र्त रूप हदले

आहे . पण र्तृर्तीयान्र्त रूपे आवश्यक आहे र्त हे उघड आहे . दृष्टीला हजह्म हे नाव आहे असे म्हटले आहे .

आठव्या अध्यायार्त ज्या एकुंदर छत्तीस दृष्टींिे वणवन आहे त्यार्तील एकीिे हजह्मा असे नाव आहे . हर्तिे वणवन
पुढीलप्रमाणे आहे –

लव्म्बत क ञ्चतपट श ै व्स्त ङ
थ
रीिणैिः ।
गूढ गूढत र च जह्म दृ िरुद हृत ॥ (८·७३)
त्या हजह्मदृष्टीिा येथे उल्लेख आहे . ‘भाहवन्या’ म्हणजे भावयुक्र्त, अमुक भावाशी हनबद्ध अशी. हजह्मा दृहष्ट

असूया, जडर्ता व आलस्य या व्यहभिाहरभावाुंर्त उपयोहजली जार्ते असे भरर्ताने म्हटले आहे – ‘हजह्मा
दृहष्टरसूयायाुं जडर्तालस्ययोस्र्तथा । (८·९१). ‘काल उहिर्तम्’ हे अगोदरच्या श्लोकार्तील ‘कालागर्तुं’ ला
उद्देशून म्हटले ले हदसर्ते . येथे दोन हवधाने मागे पुढे झाली आहे र्त असे वाटर्ते . या टीकेवरून असाही सुंभव

वाटर्तो की ‘कालागर्तुं’ ऐवजी अहभनवगुप्र्तािा ‘कालोहिर्तुं’ हा पाठ होर्ता. ‘स्वस्थानादौ’ – मुळार्त
‘सुंस्थानादौ’ असे आहे , पण त्यािा काही अथव लागण्यासारखा नसलयामुळे ही दु रुस्र्ती केली आहे .
अथ ध

–
अस्थ ह सतां त्त [क

घो सास्र-.]

स श्र े िंां तथै च ।

उत्कव्म्पत स
ां क शरस्तच्च पह सतां भ ेत् ॥ ५८ ॥
सांरधधस

[क घो -सास्र-.]

श्र े िंां च

[ब हवकृष्ट-.]

िस् र द्धत ।

करोपगूढप श्वं च तच्च तह सतां भ ेत् ॥ ५९ ॥
आर्ता अधमप्रकृहर्त मनु ष्ट्याुंिे (हास्यप्रकार) –
पण जे भलत्याि हठकाणी उत्पन्न होर्ते असे हास्य, र्तसेि ज्यार्त नेत्राुंर्तून पाणी येर्ते, खाुंदे आहण

मस्र्तक वर-खाली हलर्तार्त र्ते अपहहसर्त होय.

ज्यार्त नेत्र प्रक्षोहभर्त व पाण्याने युक्र्त आहे र्त, ज्यार्त ककवश आवाज उत्पन्न होर्तो, जे मोठ्याने केले

जार्ते आहण ज्यार्त हार्ताने (शरीराच्या) दोन्ही बाजू दाबून धरलया जार्तार्त र्ते अहर्तहहसर्त होय.
अस्थ

इत् क ले शोक द्य सरे ।

िां श्र णकट ।

अस्थाने म्हणजे अवेळी, शोक वगैरेच्या प्रसुंगी. हवक्रुष्ट म्हणजे कानाला र्तापदायक.
ह स् स्थ
उत्त ध

स् िः क ोत्पन्न
ध्

े ां त

टके ।

प्र ोज ेत् ॥ ६० ॥

नाटकामध्ये कायववशात् उत्पन्न झाले ले , उत्तम, मध्यम व अधम प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त जे

हास्यािे प्रसुंग असर्तील त्याुंिी अशा प्रकारे योजना करावी.
टक इ त

टकशधदो रूपक िं ृ त्तिः ।

‘नाटके’ यार्तील नाटक शब्द सवव रूपकप्रकाराुंसाठी वापरला आहे .
इत् े स् स त्थस्तथ परस [ब -समुत्थि-.] व्त्थतश्च
ि ध स्त्रप्र [घो -प्रकृहर्तकः षडभेदोऽथ रसः स्मृर्तः] कृ तगतस््

ञे िः ।
स्थभ ो रसो ह स् िः ॥ ६१ ॥

याप्रमाणे हा हास्य रस स्वर्तःपासून उत्पन्न होणारा व दु सऱ्यापासून उत्पन्न होणारा असा दोन

प्रकारिा, र्तीन प्रकृर्तींच्या मनु ष्ट्याुंर्त आहण र्तीन अवस्थाुंर्त असले ला असा आहे असे जाणावे.

दु सऱ्या िरणार्त ‘परसमुत्थि’ ह्या पाठामुळे एक मात्रा कमी पडर्ते , म्हणून ‘परसमुस्त्थर्ति’ हा डॉ.

मुकजींिा पाठ स्वीकारला आहे .
स् स त्थ

इत् सां

न्तिः

ह सतोपह सत तह सतरूपिः
र त ोधशोक दे स्त
भ त ेत।
स े

सां

ततए

।

व्स् त ह सत पह सतलिणिः
ह सत दरूपे

सां

ण त्कृि दप्रकृतौ

णां भ तीत् क्त े । तिं ह गपदे स ए
भ

स्तस्

चत्त ृकत्त प्रस्तू सां

।

परस त्थिः

सां

व्स् त दरूपस्

भ िः, त च्चत्त ृ त्त न्

न्तोऽन् स् प्रस्त व्न्त ह स

त् स्थपरस्थभेदलिण े त दत् न् े । एतच्च सत् । अ भ सद्ध े

न्तो
।
परु ो

।

हीदां ह सिः सां

ती त

भ त रतम् द् िरूपिः, प र त् स्थपरस्थत् े

िधे त

।
अन् स्त् ह – तसृ प्रकृ त ्
ि दशभेदोऽ

त क रक त त्प थ

स्थो,

त । अिं च पृथव्न भ

प भ त । तत्त् तप्रसङ्ग हां तन् त

त

ोद हृत ।
स्वसमुत्थ म्हणजे सुंक्रान्र्त न झाले ला, स्स्मर्त, हवहहसर्त आहण अपहहसर्त ह्या स्वरूपािा. परसमुत्थ

म्हणजे सुंक्रान्र्त झाले ला, हहसर्त, उपहहसर्त आहण अहर्तहहसर्त ह्या स्वरूपािा. स्स्मर्त वगैरे स्वरूपाच्या

हास्यािे उत्तम वगैरे प्रकृर्तींच्या बाबर्तींर्त हहसर्त आदी रूपाुंर्त सुंक्रमण होर्ते . परुंर्तु रहर्त, क्रोध, शोक आदींिे
सुंक्रमण होर्त नाही हे मागे साुंहगर्तले ि आहे . कारण त्याुंच्या सुंबुंधार्त एकाि वेळी र्तोि हवभाव असर्तो हकवा
र्ती हित्तवृत्ती असले ला पुरुष हवभाव बनर्तो. परुंर्तु असे होर्त नाही की र्ते ि हवभाव एकाच्या हठकाणी हित्तवृत्ती

उत्पन्न करून मग सुंक्रमण करून दु सऱ्याच्या हठकाणी र्ती उत्पन्न करर्तार्त, जसे (परस्थ) हास उत्पन्न
करर्तार्त र्तसे.

दु सरे टीकाकार असे मानर्तार्त की आत्मस्थ आहण परस्थ याुंच्यार्तील भेदािी ही व्याख्या सवव

स्थाहयभावाुंना लागू आहे . पण हे खरे नाही. कारण हास (ि) सुंक्रहमर्त होर्तो ही अनु भवहसद्ध गोष्ट आहे .

दु सरा एक टीकाकार र्तर म्हणर्तो – र्तीन प्रकृर्तींमध्ये म्हणून र्तीन अवस्थाुंनी युक्र्त, हवभावाुंच्या

कमी-अहधकपणामुळे दोन स्वरूपािा आहण हशवाय आत्मस्थ व परस्थ असलयामुळे आणखी दोन प्रकारिा,
अशा रीर्तीने ह्या रसािे एकुंदर बारा भेद आहे र्त असे ह्या काहरकेिे र्तात्पयव आहे . ह्या व्याख्येर्त हवभाव सुद्धा
हनरहनराळे मानले आहे र्त. पण हे त्यािे मर्त मूलाथाच्या पलीकडे जाणारे आहे म्हणून र्ते हनर्मदष्ट केले नाही.

‘परसभुत्थः’ – अहभनवगुप्र्तािाही हाि पाठ हदसर्तो. र्तसे असेल र्तर दु सऱ्या िरणार्त अठरा मात्रा

पूणव करण्यासाठी मुळार्त ‘र्तथा’ नुंर्तर ‘हह’ हा शब्द अहधक होर्ता असे समजर्ता येईल. ‘हहसर्ताहदरूपे

सुंक्रमणमुत्कृष्टाहदप्रकृर्तौ स्स्मर्ताहदरूपस्य’– यार्त बरीि दु रुस्र्ती केली आहे ‘-रूपसुंक्रमणयीत्कृष्टप्रकृर्तौ
स्स्मर्ताहदरूप’ असा मुळार्त पाठ आहे . ‘स्स्मर्त’ व ‘हहसर्त’ नुंर्तर ‘आहद’ आहे म्हणून ‘उत्कृष्ट’ नुंर्तरही ‘आहद’

आवश्यक आहे . आहण सुंक्रमणार्त स्स्मर्तािी षष्ठी व हहसर्तािी सप्र्तमी असणेि अपेहक्षर्त आहे . ‘युगपदे व स
एव हवभावः’– उदाहरणाथव, एकाि गोष्टीने दोघाुंना क्रोध आला, र्तर र्तो दोघाुंना एकाि वेळेस येर्तो आहण
त्या क्रोधािे कारण एकि असर्ते . मुळार्त ‘युगपदे व’ नुंर्तर ‘वा’ आहे . र्तो र्ते थे असुंभाव्य असलयामुळे गाळला

आहे . ‘र्तहच्चत्तवृहत्तमान् वा’–उदाहरणाथव एकाला क्रोध आले ला पाहू न दु सऱ्याला – क्रोधािे कारण
त्यासमयी उपस्स्थर्त नसर्ताही – क्रोध येर्तो, र्ते व्हा पहहला क्रुद्ध मनु ष्ट्य हाि दु सऱ्या मनु ष्ट्याच्या क्रोधािा

हवभाव बनर्तो. यार्त हवभावभेद होर्तो, क्रोधािे सुंक्रमण होर्त नाही. ‘सुंक्रामन्र्तोऽन्यस्य प्रस्र्तुवस्न्र्त’ ही
मुळार्तील ‘सुंक्रमयाद्यस्य प्रस्र्तुवर्तो’ ह्या भ्रष्ट पाठािी केले ली दु रुस्र्ती आहे .

‘अहर्तप्रसङ्गावहम्’– भरर्ताने हवभाव हभन्न होर्तार्त असे कोठे म्हटले ले नाही; म्हणून दोन हवभाव

मानणे हे भरर्ताच्या हवधानाच्या पलीकडे जाण्यासारखे आहे . ‘न उदाहृर्तम्’ यािा ‘अहधक हविार केला
नाही’ अशा र्तऱ्हे िा अथव अहभप्रेर्त असावा. कारण त्यािा हनदे श र्तर प्रत्यक्ष केले लाि आहे .
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आर्ता करुण नावािा रस शोक स्थाहयभावापासून उत्पन्न होर्तो. आहण र्तो शापाच्या सुंकटार्त

पडले लया हप्रयजनािा हवयोग, हवभवािा नाश, वध, बन्धन, दे शहवभ्रम, इजा, व्यसन याुंच्याशी सुंयोग
इत्यादी हवभावाुंमुळे उत्पन्न होर्तो. त्याच्या अहभनयािी योजना अश्रुपार्त, शोक करणे, मुखािा शु ष्ट्कपणा,
हववणवर्ता, गहलर्तगात्रर्ता, हनःश्वास, स्मृर्तीिा लोप इत्यादी अनु भावाुंनी करावी. आहण यािे व्यहभिाहरभाव

हनवेद, ग्लाहन, हिन्र्ता, औत्सुक्य, आवेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय, हवषाद, दीनर्ता, व्याहध, जडर्ता, उन्माद,
अपस्मार, त्रास, आलस्य, मरण, स्र्तम्भ, कम्प, हववणवर्ता, अश्रू, स्वरभेद इत्यादी होर्त.
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आर्ता क्रमाने प्राप्र्त झाले लया करुणािे लक्षण ‘अथ करुणो नाम’ या शब्दाुंर्त करर्तार्त. ‘अथ’ शब्द

क्रमवािक आहे . एका टीकाकाराने असे म्हटले आहे – ‘या हठकाणी क्रमािी उपपत्ती पुढीलप्रमाणे आहे .
सुंभोगशृङ्गाराने त्यािा अङ्गभूर्त म्हणून हास्यरस अपेहक्षर्त होर्ता, आहण व्यहभिाहरभाव समान असलयामुळे
हवप्रलम्भाने आर्ता करुणरस अपेहक्षर्त होर्तो.’ पण हे पूवापरहवरुद्ध आहे . आम्ही र्तर उद्देशावरील भागार्त
क्रमािी उपपत्ती दाखवून हदली आहे .

त्याच्या अहभनयािी योजना करावी ज्याला आस्वाद घेर्तला जार्त असर्ता करुण हे नाव हदले जार्ते .

श्रीशङ्कुकािे म्हणणे असे – ‘करुणा म्हणजे दयेने पूणव अुंर्तःकरण असणे हे लोकाुंर्त प्रहसद्ध आहे . आहण

अनु करण करणाऱ्या नटामध्ये शोकािा प्रत्यय ज्याुंना येर्तो त्या प्रेक्षकाुंच्या ठायी र्ती (करुणा) असर्ते , म्हणून
करुण हे नाव हदले आहे .’ पण हा त्याने अगोदर काय म्हटले होर्ते र्ते हवसरून गेलयािा प्रर्ताप आहे . कारण,
त्याच्या मर्ताप्रमाणे करुणरस म्हणजे शोकािे अनु करण. आहण दया म्हणजे र्तर दु सऱ्यािे सुंरक्षण करण्यािी

इच्छा. हर्तला शोकािे अनु करण कसे म्हणर्ता येईल? आहण त्या सामाहजकाुंिी कशाहवषयी दया हे आम्हाला
समजर्त नाही.

म्हणून करुण ही मागे साुंहगर्तले लया पद्धर्तीने शोकािे साधारणीकरण होनन त्यािा आस्वाद घेर्तला

जार्त असर्ता त्याला हदले ली सुंज्ञा होय. त्यािसाठी ‘नाम’ शब्द वापरला आहे . शोकापासून करुण कसा
उत्पन्न होर्तो ह्यािी शृङ्गाराच्या उत्पत्तीप्रमाणे व्याख्या करावी.

‘एर्तच्च पूवापरहवरुध्दम्’– टीकाकाराच्या म्हणण्यार्तील अन्र्तर्मवरोध हास्य हा सुंभोग शृङ्गारािा

अुंगभूर्त, पण करुण हा हवप्रलम्भािा अुंगभूर्त नसून केवळ व्यहभिाहरभाव समान आहे र्त एवढाि त्या दोघार्त
सुंबुंध आहे अशा स्वरूपािा अहभप्रेर्त आहे से वाटर्ते .

‘र्तस्याहभनयः प्रयोज्यः’ – करुण ह्या नावािी उपपत्ती साुंगण्याच्या उद्देशाने भरर्तािे हे शब्द उद्धर्त
ृ

केले आहे र्त. ह्या शब्दािी यौहगक व्युत्पत्ती दे नन त्याच्या प्रस्र्तुर्त अथािी समपवकर्ता दाखहवर्ता येण्यासारखी

नाही. अनु कर्तवहर’– नट हा अनु करण करणारा, खरा शोक काव्यार्तील पात्राच्या हठकाणी, अनु करणामुळे र्तो
नटाच्या हठकाणी प्रर्तीर्त होर्तो. ह्या अनु करणात्मक शोकाला करुण नाव आहे असा श्रीशङ्कुकािा हसद्धान्र्त

आहे . पण या हठकाणी त्यािे असे म्हणणे उद्धर्त
ृ केले आहे की प्रेक्षकाुंच्या हठकाणी करुणा उत्पन्न होर्ते म्हणून
करुण रस असे नाव हदले आहे . त्याच्या म्हणण्यार्तील ह्या पूवापरहवरोधािा अहभनवगुप्र्ताने हनदे श केला

आहे हे साहहजकि आहे . ‘शोकप्रहर्तकृहर्तस्र्तस्य’– मुळार्त ‘शोकुं’ असा स्वर्तुंत्र शब्द आहे ; पण र्तो िूक आहे .

सुंपादकाुंनी केले ली ‘शोकप्रकृहर्तकस्य करुणा’ ही दु रुस्र्ती अथवहीन आहे . ‘र्तस्य’ म्हणजे ‘श्रीशङ्कुकस्य,’
आहण प्रहर्तकृहर्त हा शब्द अनुकृहर्त या अथी वापरला आहे .

मुळार्तील ‘शोकः’ च्या जागी ‘शोकस्य’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . ‘सववसाधारणत्वेन’–यार्त

साधारणीकरणािी प्रहक्रया अहभप्रेर्त आहे हे उघड आहे . ‘सुंज्ञा’ – यावरून व्युत्पत्ती दे णे शक्य नाही असे
सूहिर्त होर्ते.
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[ह्या ग्रुंथार्तील येथील पाठ ‘उपघ तिः पिं द रण ’ असा आहे . ‘अग्न्याहद-’ पेक्षा पुत्राहद-’ हनहिर्ति अहधक समुहिर्त आहे . पुढच्या वाक्यार्तील
‘अग्नाहद-’ िी येथे िुकीने पुनरावृत्ती झाले ली हदसर्ते.]

शाप शब्द वापरून ज्याुंिा प्रहर्तकार करणे शक्य नाही अशा कारणाुंिा हनदे श केला आहें . शापाच्या

क्ले शामध्ये पडले लया हप्रयजनाुंिे जे हवयोग वगैरे र्ते . त्याुंपक
ै ी हवप्रयोग म्हणजे समागमािा अभाव.

हवभवनाश वगैरे प्रहसद्ध आहे र्त. हवद्रव म्हणजे दे शार्तून हद्दपारी. हवयोग असर्ताही ही हद्दपारी हे येथे हवशेष
आहे . उपघार्त म्हणजे अस्ग्न आदीने आले ला मृत्यू. हवद्रव म्हणजे अस्ग्न आदीने झाले ली हानी आहण

उपघार्त म्हणजे िोर वगैरेंनी केले ले नु कसान ही व्याख्या बरोबर नाही, कारण या गोष्टी हवभवनाशार्त
अन्र्तभूर्त
व आहे र्त. व्यसनाशी म्हणजे मृगया, द्यूर्त वगैरे अनथवकारक गोष्टींशी सुंयोग. हवभवनाश वगैरे गोष्टी

सुद्धा जर स्वर्तःच्या बाबर्तीर्त असर्तील र्तर त्या उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्याला शोककारक होणार नाहीर्त, पण
मध्यम व अधम प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंना शोककारक होर्तीलि हे दाखहवण्यासाठी ‘आहद’ शब्द वापरला आहे .
पहरदे वन म्हणजे स्वर्तःच्या दै वाला आहण दु सऱ्याच्या दै वाला दोष लावणे. हनःश्वास शब्दाने त्यानुंर्तर

होणाऱ्या आर्त श्वास जोरार्त घेणाऱ्या उच्छ्वासािाही हनदे श होर्तो. स्मृहर्तलोपाने स्र्तम्भ आहण प्रलय याुंिा

हनदे श होर्तो. वैवण्यव, अश्रू आहण स्वरभेद हे ह्या हठकाणी बाहे र प्रकट होणाऱ्या हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे अशा

अथी वापरले आहे र्त. कारण लोक असे म्हणर्तार्त ‘ह्यािा कुंठ अश्रून
ुं ी भरले ला आहे , पण नेत्राुंर्त र्तर पाणी
नाही.’ हे अश्रु-प्रभृर्ती व्यहभिाहरभाव आहण अहभनय ह्या दोहोंना आधारभूर्त आहे र्त हे दाखहवण्यासाठीि मध्ये
हनर्मदष्ट केले आहे र्त असे आम्ही साुंहगर्तले आहे आहण पुढेही साुंगूि. त्यामुळे पुनरुक्र्तीिा दोष येर्त नाही.
असेि दु सरीकडे ही समजावे. उन्माद आहण अपस्मार याुंिी व्याधीहू न हभन्नर्ता आम्ही पुढे साुंगणार आहोर्त.

‘हवद्रवो दे शादु च्चाटनम्’ – हवद्रविा नेहमीिा अथव आहे राज्यार्त होणारी उलथापालथ, बुंडाळी

इत्यादी. येथे र्तो एवढा समपवक वाटर्त नाही. ‘अग्न्याहदकमरणम्’ – वासवदत्तेिा अग्नीर्त दाह झाला या

समजु र्तीिा हनदे श येथे अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘आहदग्रहणम्’ – आहद शब्दाच्या उपयोगािी ही उपपत्ती अभूर्तपूवव

अशी आहे . ‘स्र्तम्भप्रलयौ’ अश्रु आहण वैवण्यव याुंप्रमाणे स्र्तम्भ व प्रलय हे ही साहत्त्वक भाव आहे र्त.

‘बहहरुहद्भन्नस्वभावाः हित्तवृत्त्यात्मानः’ – यािे अश्रूच्या सुंबुंधार्त जे उदाहरण हदले आहे – अश्रू आर्त कुंठार्त
आहे र्त, बाहे र नेत्राुंर्त नाहीर्त–त्यावरून असे वाटर्ते की ‘बहहरनुहद्भन्नस्वभावाः’ असा पाठ आवश्यक आहे .
पण वैवण्यव आहण स्वरभेद याुंच्या बाबर्तीर्त र्ते बाहे र प्रकट न झाले र्तरी त्याुंिी अुंर्तःस्थर्ता लक्षार्त येन शकेल

असे वाटर्त नाही. बहहरुहद्भन्न झालयाहशवाय वैवण्यव व स्वरभेद लक्षार्त कसे यावेर्त? र्ते व्हा या शब्दाुंिा अथव
एवढाि हदसर्तो की ह्या र्तीन शब्दाुंनी र्ते व्यक्र्त करीर्त असले लया हित्तवृत्त्यात्मक भावाुंिा बोध होर्तो.

‘अश्रुप्रभृर्तयः’ प्रत्यक्षार्त अश्रु आहण वैवण्यव ह्याुंिाि दोन्हीकडे –अनु भावाुंर्त व व्यहभिाहरभावाुंर्त–हनदे श आहे .
‘उपजीवनाय’ – अश्रु वगैरे गोष्टी व्यहभिाहरभाव म्हणून आहण अनु भाव म्हणून दोन्ही रूपार्त करुणाच्या
आहवष्ट्काराला आवश्यक आहे र्त. ‘अवोिाम’ – मागे कोठे साुंहगर्तले आहे र्ते स्पष्ट नाही. ‘वक्ष्यामि’ हे

सार्तव्या अध्यायार्तील साहत्त्वक भावाुंवरील टीकेला उद्देशून म्हटले असले पाहहजे. पण र्ती टीका आर्ता
उपलब्ध नाही. ‘व्याधेः इ॰’ – सार्तव्या अध्यायार्तील व्याहध वगैरे शब्दाुंवरील टीकाही उपलब्ध नाही.
अिं ां े भ तिः ।
इि धदशथ ि
ए भभा
सस्

प्र

च स् सांश्र ि प ।

शे ैिः करुणरसो

सांभ त ॥ ६२ ॥

रु दतै ोह ग ैश्च प रदे तैर्च ल पतैश्च ।

अ भ े िः करुणरसो दे ह

स भघ तैश्च ॥ ६३ ॥

याहवषयी दोन आया आहे र्त –
हप्रयजनािा वध पाहू न हकवा अहप्रय विन ऐकून, अशा ह्या हवहशष्ट भावाुंच्या योगाने करुण नावािा

रस उत्पन्न होर्तो.

आवाज काढू न रडणे, मूच्छा येणे, पहरदे वन, आहण हवलाप, दे हाला कष्ट दे णे आहण मारणे – याुंच्या

द्वारा करुण रसािा अहभनय करावा.
धशधदो बन्ध दे रप् लिण
चे िज स्

भ

श द दृश्

।

ां श्रू

ए भ रत् े ांप्रक रै िः । भ शधदोऽिं ा ां
अ भ

स्ां तद्ि रे ण

प्रकृ तदे शक लदश हे त्
दे हस्

स ां प त

ेि

दभेदे

च

प्र

िज

णां
भ

क

ध द

े

क् े ोच् ते तस्

श्र ण त् । ते

भिः करुण भ त् े ोप बन्ध ी

त त त्प थ

।

ची ।

व् भच रणोऽप् पलि त

ान्तरां

सस्

े त्

द

।

बह च ां

े कप्रक रत् ञ प थथ । ोहो जडत ते न् े व् भच रण उपलक्ष् न्ते ।

द, अ भघ त उरस्त ड

द । एते च भ

िः प्रकृ तभेदे

थ ोगां

भज ी िः

।
वध शब्द बन्धन इत्यादींिाही उपलक्षण आहे . हवहप्रय म्हणजे हप्रयजनािा वध वगैरे ज्या वाक्यार्त

साुंहगर्तले जार्ते र्ते ऐकून. यािे र्तात्पयव असे की कवींनी हप्रयजनाुंिा हवभवनाश इत्यादी प्रत्यक्ष हदसर्त
असले लया हकवा कानावर आले लया गोष्टी करुण रसािे हवभाव म्हणून आपलया काव्याुंर्त ग्रहथर्त कराव्यार्त.
‘एहभः’ म्हणजे अशा प्रकाराुंनी, ह्या आयेमध्ये भावशब्द हवभावाुंिा वािक आहे .

अनु भाव व त्याुंच्या द्वारा व्यहभिाहरभाव सुद्धा उपलहक्षर्त करण्यासाठी ‘सस्वन’ इत्यादी दु सरी आया

आहे . बहु विन प्रकृहर्त, दे श, काल, अवस्था, कारण इत्यादी भेदाुंमुळे अनेक प्रकार होर्तार्त हे साुंगण्यासाठी

(वापरले आहे ). मोह म्हणजे जडर्ता. त्याने इर्तर व्यहभिाहरभावाुंिाही बोध होर्तो. दे हािे आयासन म्हणजे
पाडणे. जखडणे इत्यादी, अहभघार्त म्हणजे नर बडवणे वगैरे. आहण ह्या अनु भावाुंिी प्रकृहर्तहभन्नर्ते प्रमाणे
योग्य र्तशी हवभागणी करावी.

‘बहु विनुं’ – ‘रुहदर्तैः’ इत्यादी शब्दाुंर्तील बहु विनािा हा हनदे श आहे . पहरदे हवर्तार्त दै वाला दोष

दे र्तार्त असे वर म्हटले आहे . हवलहपर्तार्त र्तो नसर्तो असे समजावे. ‘वेष्टन’ म्हणजे आखडू न, मुटकुळी बाुंधून
बसणे असा अथव हदसर्तो.
अथ रौद्रो

ोधस्थ

ोध ध ण
थ धिे प

[क

त् को रिोद

ृत च ोपघ त क्प रुष्ट्

त ड प ट पीड च्छे द भेद
प श्च रक्त

भ

[

-भेदन- नस्स्र्त.]

ोद्धत

भद्रोह त्स ा द भर्च भ ैरुत्पद्यते

।

प्रहण हरणशस्त्रसांप तसांप्रह ररु धर क ण
थ द्य

भ्रकटीकरणदन्तोष्ठपीड गण्डस्फरणहस्त ग्र ष्ट्पे

व्यहभिाहरणिास्य.]

ष्ट् प्रकृ तिः सांग्र हे तकिः । स च

श्च स् सां ोहोत्स ह ेग

द भर भ ैर भ

तस्

च

क ाण।

िः प्र ोक्तव् िः । भ

च
थ पलतौग्र स् ेद ेपथरो श्चगद्गद द िः ।

आर्ता रौद्र नावािा रस क्रोध स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा, राक्षस, दानव आहण उद्धर्त मनु ष्ट्य हे

मुळाशी असले ला आहण युद्धास कारण होणारा असा आहे . आहण र्तो क्रोध, आधषवण, हनन्दा, अपमान,
असत्यविन, इजा, शब्दाुंनी र्ताडन, द्वे ष, मत्सर इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. आहण मारणे , फाडणे,
पीडा दे णे, कापणे, र्तोडणे, आयुधे आणणे, शस्त्र िालहवणे, त्याने प्रहार करणे, रक्र्त काढणे ही त्यािी कमे

होर्त. हशवाय डोळे लाल करणे , भुवई िढहवणे, दार्त ओठ खाणे, गाल स्फुरण पावणे, हार्ताुंिी अग्रे

एकमे कावर घासणे इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा. ह्यािे भाव मोहािा अभाव, उत्साह, आवेग,
अमषव, िपलर्ता, उग्रर्ता, स्वेद, कम्प, रोमाुंि, गद्गद स्वर इत्यादी होर्त.
अथ रौद्रां लि त अथ रौद्रो
। आत् ग्रहणस्

े त । करुणो रौद्र दत् क्त , स कीद्दग् रौद्र इ त

श िः । अन्

ोरथैर प रु धरप
तृप् ते ।’ ह क

प

क रत प्र ध न् े

ोधस्

द्र ते । तथ च ह लोकिः – ‘त द्दशो

भ से
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िंेत गां

त द्ध

ै थली स
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द र ण स् क ां
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ह स्
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तृव्प्तग ी ॥

ोध य् े े त तद्रस च थणो रौद्रिः

ोध त् क ए

। उ द्रक्तां

हन्तृत् ां े ां त उद्धत िः तिे ध रणो े ट स्ते प्रकृ तिः च थणोद हे तरस् ।
अिं व् चिते ‘ द्धहे तक उद्धत
स् भ रौद्र ’ इ त । तदसत् । भी स्
ह्यसौ
र्चणत

ष्ट् े

रु धरप ां

भी से

द

रु धरप
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प थ ेण । उद्धतस् भ त् दे

ोधपर शिः सन्न चत प प्र तञ त न् । त न्न ाह ै

च र िस धष्ठ

। तस् त्स थ ए ैते स् भ

टे रौद्र आस् द्य इ त स तस्

सांग्र हे तक इ त च
ोधिः । तथ च प्र ध न् े

थथिः ।
द्धे

ोध िः । तद क र ण
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प्रकृ तिः ।

ो हे तकिः कव्त्सतहे तिः । ीरो ह तस् ो चतो हे त थ

आर्ता ‘रौद्रो नाम’ इत्यादी शब्दाुंर्त रौद्रािे लक्षण साुंगर्तार्त. ‘करुण रौद्रापासून उत्पन्न होर्तो असे

म्हटले आहे . त्या रौद्रािे स्वरूप काय (असा प्रश्न येर्तो) म्हणून (करुणानुंर्तर रौद्रािा) क्रम’ असे काही
टीकाकार म्हणर्तार्त. ‘आत्म’ शब्द वापरण्यािा उद्देश हा – अन्यायी वागणूक मुख्यत्वेकरून क्रोधािा हवषय
असर्ते . र्तशी वागणूक असले लया मनु ष्ट्याहवषयी सववजण मनार्त र्तरी त्यािे रक्र्त सुद्धा हपण्यािे ठरहवर्तार्त.

लोक असे म्हणर्तार्ति – ‘जर र्तसा मनु ष्ट्य सापडला र्तर त्यािे रक्र्त हपनन सुद्धा र्तृस्प्र्त होणार नाही.’
महाकवी भासाने सुद्धा आपलया ग्रुंथार्त म्हटले आहे –

‘त्रेर्तायुग आर्ता नाही, आहण रामाच्या अनु रागािे स्थान र्ती सीर्ता व त्यािे दयाद्रव अुंर्तःकरणही आर्ता

नाहीर्त. पण जर रावण लोकाुंच्या हार्ती पडला र्तर त्याच्या शरीरािे हर्तळाहर्तळाएवढे र्तुकडे केलयाहशवाय
त्याुंिे समाधान होणार नाही.’

म्हणून हास्याप्रमाणेि हवभाव सववसाधारण असलयामुळे रसास्वाद सुद्धा क्रोधमयि असर्तो, यास्र्तव

त्या आस्वादािा िववणरूप रौद्र क्रोधात्मकि असर्तो. ज्याुंिी हननशस्क्र्त प्रमाणाबाहे र असर्ते र्ते ‘उद्धर्त’ पुरुष
होर्त; त्याुंिा वेष धारण करणारे जे नट र्ते प्रकृहर्त म्हणजे ह्या रसािा आस्वाद होण्यािे कारण होर्त.

काही टीकाकार ह्यािी अशी व्याख्या करर्तार्त– ‘(रौद्र रस) युद्धामुळे उत्पन्न होणारा, भीमसेन

आदी उद्धर्त मनु ष्ट्याुंमध्ये रुहधरपान वगैरे स्वरूपािा असर्तो. राक्षस व दानव र्तर स्वभावर्तःि रौद्र असर्तार्त.’
र्ते बरोबर नाही. भीमाने केले ले रुहधरपान युद्धािा पहरणाम म्हणून झाले ले नसर्ते , र्तर या उलट स्स्थर्ती
असर्ते . कारण उद्धर्त स्वभाव असलयामुळेि क्रोधाच्या आहारी जानन त्याने र्तशी अनु हिर्त प्रहर्तक्षा केली

होर्ती. आहण र्ती पूणव करण्यासाठीि वेणी सुंहार नाटकार्त कवीने त्याच्या शरीरार्त राक्षसाुंच्या अहधष्ठानािे
वणवन केले आहे . म्हणून हे सववि जण स्वभावाने रागीट आहे र्त. आहण त्याुंिे अनु करण करणाऱ्या नटाच्या

हठकाणी रौद्र रसािा आस्वाद घ्यावयािा असर्तो म्हणून र्तो रस त्या रसािी प्रकृर्ती. आहण ‘सुंग्रामहे र्तुकः’ िा
अथव हा असा आहे – युद्धािा कवी व नट याुंनी दाखहवला जाणारा हे र्तुक म्हणजे अप्रशस्र्त हे र्तु. कारण
त्यािा (युद्धािा) उहिर्त हे र्तु वीर आहे , क्रोध नाही. आहण त्याला अनुसरून युद्धाने मुख्यत्वेकरून
वीररसािाि हनदे श केला जाईल.

‘करुणो रौद्राद.......... केहिदाहु ः’ हे वाक्य हस्र्तहलहखर्तार्त ‘अथ रौद्रुं इ॰’ वाक्याच्या अगोदर

आढळर्ते, व सुंपादकाुंनी र्ते करुण प्रकरणाच्या शेवटी हदले आहे . पण त्यािा करुणाशी काही सुंबुंध नसून

करुणानुंर्तर रौद्रािा क्रम का लावला आहे याहवषयी एका मर्तान्र्तरािा त्यार्त हनदे श आहे . रौद्राच्या व्याख्ये िी
अवर्तरहणका हदलयानुंर्तरि क्रमािा प्रश्न उपस्स्थर्त करणे उहिर्त म्हणून ह्या दोन वाक्याुंच्या जागाुंिी
अदलाबदल केली आहे . अहभनवगुप्र्ताला अथार्त हे मर्तान्र्तर मान्य नाही. त्याने क्रमाहवषयीिी त्यािी
उपपत्ती उद्देशाच्या प्रसुंगीि साुंहगर्तली आहे .

‘सवोऽहप...आहद्रयर्ते’– मुळार्त ‘आहद्रयन्र्ते’ बहु विनार्त आहे . र्तदनुसार सुंपादकाुंनी ‘सवेऽहप अशी दु रुस्र्ती

सुिहवली आहे . पण एकविनाने वाक्य अहधक जोरदार बनण्यािा सुंभव आहे . ‘स्वप्रबन्धे’ – भासाच्या
कोणत्या प्रबन्धार्तून हा श्लोक घेर्तला आहे हे कळण्यास साधन नाही. त्याच्या नावाने हत्रवेंद्रमहू न प्रहसद्ध
झाले लया प्रहर्तमा आहण अहभषेक या दोन रामकथेवरील नाटकाुंर्त र्तो नाही आहण त्याुंर्त र्तो असण्यािी

शक्यर्ताही नाही. राम ज्या युगार्त होनन गेला त्या नुंर्तरच्या दु सऱ्या युगार्तील एका मनु ष्ट्याच्या र्तोंडी हे शब्द

घार्तले आहे र्त. ‘त्रेर्तायुग’ुं – प्रथम िरणार्तील पािवे, सहावे आहण सार्तवे या र्तीन लघु अक्षराुंिा लोप

झालयामुळे वसन्र्तहर्तलका वृत्तािा हा पाद र्तोकडा आहे . ‘न खलु ’ ही र्तीन अक्षरे असण्यािा सुंभव आहे . ‘न’
र्तर अत्युंर्त आवश्यक आहे . ‘साधारणहवभावत्वात्’ – म्हणजे ज्या अन्यायमूलक गोष्टी लोकार्त (बाहे रच्या

जगार्त) क्रोध आणर्तार्त, त्या नाट्यगृहार्त प्रेक्षकाुंनाही क्रोधि आणर्तार्त. ‘र्तद्रसनािववणो’ – मुळार्त
‘र्तद्रसनािरणौ’ असे आहे . सुंपादकाुंनी त्याऐवजी ‘र्तद्रसनाशरणो’ असा पाठ सुिहवला आहे . र्तो हर्तर्तकासा

समपवक वाटर्त नाही. ‘रसनािववणः’ मध्ये हद्वरुक्र्ती वाटे ल, पण र्ती िालण्यासारखी आहे . हास्यावरील

व्याख्येर्त ‘रसनाख्यिववण’ असा शब्दप्रयोग आहे ि. ‘ये नटास्र्ते प्रकृहर्तः िवणोदयहे र्तुः’ – भरर्ताच्या
विनामध्ये नटाुंिा हनदे श करणारा शब्द नसर्ताही अहभनवगुप्र्ताने त्याुंच्यामुळे रौद्रािा आस्वाद घेर्ता येर्तो
असे म्हटले आहे यािे कारण रौद्र रसािा आहवष्ट्कार नटामाफवर्ति होर्त असर्तो हे हदसर्ते .

‘युद्धहे र्तुकः’ – हे टीकाकार ‘सुंग्रामहे र्तुकः’ हा बहु व्रीहह समास आहे असे मानर्तार्त. ‘हनवाह’ म्हणजे

प्रहर्तज्ञेिी पूर्ती. ‘अस्य’ भीमसेनस्य. ‘सवे एव’ म्हणजे राक्षस, दानव आहण उद्धर्त मनुष्ट्य. ‘र्तदनु काहरहण’ ही
मुळार्तील ‘र्तदनुसाहरहण’ िी दु रुस्र्ती आहे . नटाच्या बाबर्तीर्त अनु -सृ पेक्षा अनु-कृ धार्तू अहधक योग्य आहे .

‘स र्तस्य प्रकृहर्तः’ ऐवजी सुंपादकाुंिा ‘मनु ष्ट्यप्रकृहर्तः’ हा पाठ बरोबर नाही. उद्धर्त मनु ष्ट्य ही एक सलग
कलपना आहे . ‘मनु ष्ट्य’ ने नट अहभप्रेर्त नाही. ‘युद्धस्य इ॰’ – अहभनवगुप्र्ताने ‘सुंग्रामस्य हे र्तुकः’ असा षष्ठी
र्तत्पुरुष समास सोडवून अथव केला आहे . हे र्तुकमधील कन् प्रत्यय कुत्साथी समजून त्या शब्दािा

‘कुस्त्सर्तहे र्तुः’ असा अथव हदला आहे . हे र्तुकः आहण कुस्त्सर्तहे र्तुः हे दोन्ही शब्द प्रथमे र्त असणे आवश्यक आहे .

रौद्र रस सुंग्रामािा कुस्त्सर्त हे र्तू आहे . मुळार्त ‘-प्रदश्यवमानहे र्तुक-’ असे सवव एकरूप झाले ले आहे .

प्रदश्यवमान हे युद्धाच्या वणवनपर नसून रौद्राच्या वणवनपर आहे म्हणून ‘-प्रदश्यवमानः’ अशी दु रूस्र्ती केली

पाहहजे, सुंपादकाुंना अनु सरून ‘-प्रदश्यवमानस्य’ अशी नाही. ‘कुस्त्सर्त हे र्तु-’ च्या पुढे डॉ. मुकजीनी
हदले लया पाठार्त ‘धीरो हह र्तस्योहिर्तः’ असे शब्द आहे र्त. त्याुंर्त ‘धी’ च्या जागी ‘वी’ हे अक्षर घार्तले की

अहभनवगुप्र्तािा मूळ पाठ आपोआप हसद्ध होर्तो. सुंपादकाुंनी ‘धीरोहहर्तः । र्तस्योहिर्तः’ असा पाठ दे नन
‘हर्तरोहहर्तः’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . हर्तला काही अथव नाही.
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हे (राक्षस वगैरे) स्वभावर्तःि रागीट असर्ताही त्याुंना उद्दीपनािी अपेक्षा असर्ते काय? होय असे

यािे उत्तर ‘स ि’ इत्यादी शब्दाुंर्त दे र्तार्त. क्रोध वगैरे गोष्टी दु सऱ्याुंनी केले लया असे समजावयािे. आधषवण

म्हणजे पत्नीिी वगैरे खोडी काढणे. अहधक्षेप म्हणजे दे श, जार्त, उच्च कुल, हवद्या व कमव याुंिी हनदा. अनृर्त

म्हणजे कोणर्ती र्तरी खरी नसले ली गोष्ट, र्ती बोलणे; उपघार्त म्हणजे घर, नोकर वगैरेंना इजा करणे.
वाक्यारुष्ट्य म्हणजे वध वगैरेच्या हनदे शाने धाक दाखहवणे. अहभद्रोह म्हणजे मारण्यािा बेर्त. मात्सयव म्हणजे
गुणाुंबद्दल असूया. आहदशब्दाने राज्यािे अपहरण इत्यादी गोष्टी समजाव्यार्त. कवीने ह्याुंिे हवभावाच्या
स्वरूपार्त वणवन केले की त्याुंच्यामुळे रौद्ररस उत्पन्न होर्तो.

ह्या रसािी र्ताडन इत्यादी काये आहण रक्र्तनयन इत्यादी अनु भाव असे हनरहनराळे हनरूपण यासाठी

की दोन्हीही सारखेि अनु भावरूप असले र्तरी त्याुंिी हवहशष्टर्ता स्पष्ट व्हावी. काही टीकाकाराुंिे म्हणणे असे

आहे – ‘दोहोंर्तील हवहशष्टर्ता ही की पहहलयाुंिे केवळ शब्दाुंनी वणवन केले ले असर्ते , कारण रुंगभूमीवर र्ते
प्रत्यक्ष दाखहवर्ता येर्त नाही. पुढे म्हटले ि आहे –

युद्ध राज्यापासून पदच्युर्ती, मृत्यू आहण नगराला वेढा ह्या गोष्टी प्रत्यक्ष दाखवू नयेर्त, प्रवेशकाुंच्या

द्वारा त्याुंिी योजना करावी.

(या उलट) रक्र्तनयन वगैरे गोष्टी प्रत्यक्ष दाखवावयाच्या असर्तार्त. प्रहरण शब्द पहहलया यादीर्त िुकून
पडला आहे .’ परुंर्तु दोघाुंिा स्वर्तुंत्र हनदे श करण्यासाठी हे क्षुल्लक कारण आहे . ह्यार्तील आशय पुढीलप्रमाणे

आहे . राक्षस, दानव आहण उद्धर्त मनु ष्ट्य हे उद्दीपन करणारी कारणे नसर्ताही जे कोणर्ते ही िेहष्टर्त करर्तार्त –
थट्टा-मस्करी सुद्धा – त्यार्त र्ताडन वगैरे मुख्य असर्तार्त. र्ते ि पुढे ‘र्ते जे काही करर्तार्त’ इत्यादी शब्दाुंर्त
साुंगणार आहे र्त. उद्दीपनािा सुंभव असला म्हणजे र्ताडन इत्यादींर्त ग्रस्र्त असले लया व्यक्र्तीच्या हठकाणीि
रक्र्तनेत्र इत्यादी गोष्टी अहधक होर्तार्त. म्हणूनि पुनः शब्द वापरला आहे . त्याुंपक
ै ी र्ताडन म्हणजे र्तळहार्ताने

मारणे वगैरे. पाटन म्हणजे दोन र्तुकडे करणे. पीडन म्हणजे दाबणे. छे दन म्हणजे कापणे, भेदन म्हणजे
हमत्र वगैरेंना एकमेकाुंपासून दू र करणे. (या सवव शब्दाुंर्त) भाववािक लयुट (= अन) प्रत्यय शेवटी आहे .
प्रहरणाुंिे आ म्हणजे सवव बाजूुंना हरण म्हणजे नेणे. शस्त्रािे िालहवणे जखम न करर्ताही आहण वार करणे

म्हणजे जखम करण्यासाठी िालहवणे. त्यामुळे रक्र्त काढणे. राक्षस वगैरे थट्टे र्त सुद्धा मारर्तार्त, पण र्ते फक्र्त
रक्र्त येईपयंर्ति, जास्र्त नाही. रक्र्तनयन म्हणजे लाल नेत्र. भ्रुकुटी म्हणजे भुवयाुंिा मूलाकडील भाग वर

उडहवणे. दार्त आहण ओठ याुंिे यथोहिर्त पीडन. हार्ताुंच्या पुढील भागाुंिे सुंघषवण म्हणजे एकमे कावर
घासणे.

भावाः म्हणजे व्यहभिाहरभाव. असुंमोह म्हणजे सुंमोहाच्या हवपरीर्त. हवरोध या अथी नत्र् (= अ)

वापरला आहे . त्या सुंमोहार्त नसणे, त्याने आक्रान्र्त न होणे म्हणजे छान शु द्धीवर असणे. उत्साह ह्या

हठकाणी व्यहभिाहरभाव, कारण प्राधान्येकरून क्रोध आस्वादािा हवषय आहे . स्वेद वगैरे बाहे र व्यक्र्त
झाले ले आन्र्तहरक साहत्त्वकभाव नसर्ताही हवषािा स्पशव, र्ताप इत्यादींनी उत्पन्न होर्तार्त. म्हणून र्ते
अव्यहभिारी नसर्तार्त. आर्तील भाव प्रमाणाबाहे र गेलेले नसले की र्ते पुंख्यािा उपयोग इत्यादींनी व्यक्र्त

होर्तार्त आहण प्रमाणाबाहे र गेलयास बाह्य स्वरूपाच्या स्वेद आदींनी व्यक्र्त होर्तार्त, म्हणून ह्याुंिा
व्यहभिाहररूपार्त हनदे श केला आहे .

‘हवशेषस्र्तु पूवेषाुं इ॰’ – येथून ‘केहित्’ च्या मर्तािा हनदे श सुरू होर्तो. ‘युद्धुं राज्यभ्रुंशो इ॰’ – हा

नाट्यशास्त्रार्तील (१८·३८) श्लोक आहे . र्तृर्तीयिरणािा र्ते थील पाठ ‘प्रत्यक्षाहण र्तु नाङ्के ’ असा आहे . ‘प्रहरणुं
र्तु पूववत्र प्रमादपहठर्तम्’ – प्रहरण म्हणजे मारण्यािे साधन, शस्त्र वगैरे. हे प्रहरण रुंगभूमीवर दाखवायला

काहीि हरकर्त नाही. मग त्यािा समावेश ‘कमे’ साुंगणाऱ्या यादीर्त कसा काय केला आहे ह्या प्रश्नािे उत्तर

हे टीकाकार असे दे र्तार्त की त्या यादीर्त हा शब्द िुकून पडला आहे . ‘इदुं ....र्तुच्छुं प्रयोजनम्’ – ‘इदम्’
म्हणजे ह्या टीकाकाराुंनी साुंहगर्तले ले रुंगभूमीवर न दाखहवण्याजोग्या व र्ते थे दाखहवण्याजोग्या गोष्टी असा

फरक करणे हे प्रयोजन. ‘यस्त्कुंहिदारभन्र्ते इ॰’– हे वाक्य रौद्ररसाच्या हववेिनार्ति पुढे आले आहे .

‘परस्परुं हमत्राहदहवयोजनम्’ – मुळार्त ‘परस्परहमत्याहदहवयोजनम्’ असे आहे . त्यािी सुंपादकाुंनी

‘परस्परमैत्र्याहदहवयोजनम्’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . परुंर्तु ‘हमत्राहदहवयोजनम्’ हे अहधक समपवक
वाटर्ते . ‘रक्र्ते ि र्ते नयने’ म्हणजे हा कमवधारय समास आहे . ‘भ्रुवोमूवलसमुत्क्षेपो भ्रुकुटी’ – या हठकाणी
८·१२१ मधील हे विन बरोबर उद्धर्त
ृ केले आहे .

‘उत्साहोऽत्र व्यहभिारी’ – वीररसार्त उत्साह हा स्थाहयभाव असर्तो. येथे र्तो रौद्राच्या

व्यहभिाहरभाव आहे . ‘स्वेदादयो बाह्याः इ॰’ – प्रस्र्तुर्त हठकाणी स्वेद, वेपथु आहण रोमाुंि हे रौद्रािे
व्यहभिाहरभाव होर्त असे म्हटले आहे . वस्र्तुर्तः हे साहत्त्वक भाव असून त्याुंच्याहवषयी असे म्हटले आहे की
सत्त्व हे समाहहर्त अवस्थेर्तील मनापासून उत्पन्न होर्ते आहण नटािे मन त्या अवस्थेला पोिले म्हणजे

साहत्त्वक भाव त्याच्या हठकाणी अहभव्यक्र्त होर्तार्त (इह हह सत्त्वुं नाम मनःप्रभवम् । र्तच्च

समाहहर्तमनस्त्वादु त्पद्यर्ते ।....इह हह नाट्यधमीप्रवृत्ताः सुखदु ःखकृर्ता भावास्र्तथा सत्त्वहवशुद्धाः काया यथा

सरूपा भवस्न्र्त । ना. शा. ७·९३ गद्य) मग रौद्रार्त हे स्वेद वगैरे व्यहभिाहरभाव आहे र्त असे कसे म्हटले आहे ?

ह्यािे दोन प्रकारे उत्तर हदले ले हदसर्ते . स्वेद वगैरे साहत्त्वक भावरूपार्ति प्रगट होर्तार्त असे नाही र्तर
हवषस्पशव, ज्वर इत्यादी कारणाुंनीही शरीरावर हदसून येर्तार्त. रौद्रार्तील स्वेद वगैरे ह्या बाह्य स्वरूपािे ,
म्हणून त्याुंना व्यहभिाहरभाव म्हटले आहे . ‘अनैकास्न्र्तकाः’ – न्यायशास्त्रार्त अनैकास्न्र्तक हे सव्यहभिार
हे त्वाभासािे दु सरे नाव आहे . सपक्ष व हवपक्ष ह्या दोहोंर्तही हवद्यमान असणारा म्हणजे साध्याच्या हवपरीर्त
असले ली गोष्टही हसद्ध करू शकणारा हे र्तू अनैकास्न्र्तक. स्वेद सववदा भावरूप नसर्तो असा यािा अथव.

‘आन्र्तरा अनु हद्रक्र्ताः इ॰’ – ह्या स्वेद वगैरे भावाुंिी ‘अनु हद्रक्र्त’ आहण ‘उहद्रक्र्त’ अशी हवभागणी करून
पहहलयाला आन्र्तर असे म्हटले आहे . म्हणजे जोपयंर्त हे भाव प्रमाणाबाहे र गेलेले नसर्तार्त अथवा सौम्य
स्वरूपार्त असर्तार्त र्ते व्हा त्याुंिे स्वरूप बाहे र व्यक्र्त झाले ले हदसून येर्तेि असे नाही. अशा वेळी पुंख्यािा

वगैरे उपयोग करून अहभनयाने हे भाव व्यक्र्त करर्ता येर्तार्त. पण जेव्हा भाव उहद्रक असार्तार्त – आहण
रौद्रार्त र्ते सामान्यर्तः र्तसे असर्तार्त–र्ते व्हा र्ते स्वेदाहद रूपार्त बाहे र अहभव्यक्र्त होर्तार्त. हे भावि या रूपार्त

प्रगट झाले ले असर्तार्त, पण र्ते स्थायी नसलयामुळे त्याुंना व्यहभिाहरभाव म्हटले आहे . असे हे दु सऱ्या
प्रकारिे उत्तर हदसर्ते .

अिं ह –

द भ हतां रिोद

दी ां रौद्रो रसिः, क न् े ां

व्स्त । उच् ते – अस्त् न् े

प

रौद्रो रसिः ककत् धक रोऽिं गृह्यते । ते ह स् भ त ए रौद्र िः । कस् त् ।
बहब ह ो बह ख िः प्रोद्धू त कीणथ पङ्गल शरोज िः ।
रक्तोद् ृत्त लोच भी

सतरू पणश्चै ॥

च्च कक चत्स रभन्ते स् भ चे ितां
ते ां च

[क िानुगाहमनो.]

गङ्ग दकां तत्स ं रौद्र े ै

क रणो े परु स्ते

। शृ ङ्ग रश्च तैिः प्र शिः प्रसभां सेव् ते ।

प सांग्र सांप्रह रकृतो रौद्रो रसोऽ

न्तव् िः ।

येथे असा प्रश्न करर्तार्त – हे जे म्हटले आहे की राक्षस, दानव आदींिा रौद्र रस असर्तो, र्तर र्तो

इर्तराुंच्या हठकाणी नसर्तो काय? साुंगर्तो. इर्तराुंच्याही हठकाणी रौद्र रस असर्तो पण येथे फक्र्त अहधकारािा
हनदे श केला आहे . कारण र्ते स्वभावर्तःि रौद्र असर्तार्त. कोणत्या कारणामुळे?

(कारण) त्याुंना पुष्ट्कळ बाहू व पुष्ट्कळ र्तोंडे असर्तार्त, त्याुंिे केस उभे, हपजारले ले व हपगट

असर्तार्त, त्याुंिे डोळे लाल व वर िढवले ले असर्तार्त आहण त्याुंिे रूप भयुंकर व कृष्ट्णवणव असर्ते .

आहण वाहिक, आहङ्गक इत्यादी जी काही स्वाभाहवक हक्रया र्ते करर्तार्त र्ती त्याुंिी सवव हक्रया रौद्रि असर्ते.
आहण शृङ्गार सुद्धा र्ते बहु र्तकरून धसमुसळे पणाने सेवन करर्तार्त. त्याुंिे अनुकरण करणारे जे पुरुष आहे र्त
त्याुंच्या सुंबध
ुं ार्त सुद्धा युद्ध आहण प्रहार याुंनी उत्पन्न झाले लया रौद्र रसाला अनु मर्ती दे णे योग्य आहे .
एष्ट् े

रौद्रो रस इत् भप्र ां गृहीत्

भ त् े ेत् भप्र ेण ह अस्त् न् े
अ धक रोऽ
भ त् े ेत्

च्छे द ए

अन् थ स् भ रौद्र ए
सद

सू चतिः । स्

व्क्त ते ही त । स् भ शधद न्तर े क रे ण
प रज े

श

द त । अिंोत्तरां बहब ह इ त लोकप्र सद्ध क र परीतो ह

भसां धज तां तपश्च ा दकां दिां

ोध त् कोऽ भसां धगथम् त इ त स

त् ोधक ले दृिां तत्सदै ते

क रे ऽ प

च्चे ितां

चकां क

दक्तां तत्स्फट त शृ ङ्ग रश्चे त । शृ ङ्ग रशधदे
जथ

प तग थ भ्र भरभ्र म् द्भ्र’ इत् द्यद हरण
दत्त’ इ त रौद्ररसत् े । कद चद

प्र ते । अतस्त दृशे

न्तदृथ श् ते रौद्र स् दिः । ते
लोच

च्चे ित प तदी ां दृश्

गङ्गे आदी क रणे

िंौग्र स्

क थ ते ां व्
, अत ए भी

च र ग दकां

सतां कृष्ट्णां सदै रूपां

बहव्री हरिं कृतिः ।

के लां क स्तदी इत्थां
प्र ोगे च रौद्र स् दहे तिः ।

जक

। उद्धृत्तां त रक ो रक्तां

ोगे इ िः । अत ए च

सेव् ते

।

बहब ह ख द । तिं र िस द ोऽ प

स ए

ू र क रत

व्

ां सांबन्धी जन् त् े

रक्त ि द भर भ े िः स् त्

दृिे

स् भ े े त चत्तस्

ट भ् ां प्र ज्

रौद्रो

रुद्धिः ।

क रिः । तिं च पर

त्

त । सद्ध न्ती त् े

ां तत इत् थथिः । ते ङ्गरौद्रोपन् सोऽप्

द्ध इ त प्रती न्त इत् श े ह कस्

।

। एतदे

द भ हत

ां ते ां भ

ते

े

त । अन् े ां क

ृ त्तिः । अिंे त र िस द
ोगव्

चोदक आह

स्

ां रौद्र स् दज क े े त दशथ त च्चे त

कां

तदे ां त ड

।

सां त चे ित प्रत् ित् न्नोक्त

िं त िभ िः प्र दोद्य

दप्रध

त दृश्

। स थ

त

दिः । सोऽ प तैिः प्रसभ

त

क्तां, कक प रन् द त च-शधदस् थथिः । तथ
। तथ

दे से

प ‘ग ढ म्रे डां

े पी त दशथ त प्र श इ त ।

ां क व् े

ल

‘आिः सीते

रुतिः शृ ङखल द

ूद्धत
र िस दी

ष्ट् े

कथां रौद्र द क रिः,

क रण इ त त सप्रकृ तत

सांग्र े त । सांप्रह रग्रहणे
गङ्गेचे िते
अन् े त

ोधो चते

ीरप्रध

र िस दी

ह ते बहब हत्
तत्सदृश िः, अ ग

पू ोक्तां त ड प ट
रौद्रप्रकृत

द गृह्यते । ते

इ त लक्ष् न्ते । ए ां रिोद

अश्वत्थ ज दनन् प्रभृत िः, ते

क रण हम्

द क्त िः इत् शङक् ह ते ां चे त ।
त् े

न्तव्
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दसदृश स्तन्
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कक चद द्य ।

फक्र्त ह्याुंच्याि हठकाणी रौद्र रस असर्तो अशी समजूर्त करून घेनन पूववपक्षी ‘यदहभहहर्तम्’ इत्यादी

शब्दाुंर्त शुंका घेर्तार्त. पण हसद्धान्र्ती ह्याुंच्या हठकाणी रौद्ररस असर्तोि हा अहभप्राय मनार्त धरून
‘अस्त्यन्येषाम्’ इत्यादी शब्दाुंर्त उत्तर दे र्तार्त. दु सऱ्या म्हणजे कवी आहण नट याुंनी प्रस्र्तुर्त केले लया पात्राुंच्या

सुंबुंधार्त (रौद्र रस असर्तो), कारण र्तो त्याुंच्या हठकाणी उत्पन्न केले ला असर्तो. ‘अहधकार’ म्हणजे सर्तर्त
हवद्यमान असणे. ‘अत्र’ म्हणजे राक्षस वगैरेंच्या हठकाणी. हे ि ‘र्ते हह’ इत्यादी शब्दाुंर्त स्पष्ट करर्तार्त.

‘स्वभाव’ शब्दानुंर्तर वापरले लया ‘एव’ शब्दाने ‘(रौद्र रस) असर्तोि’ असे दाखवून दोघाुंिा अर्तूट सुंयोग
सूहिर्त केला आहे . (स्वभाव म्हणजे) त्याुंिे स्वर्तःिे अस्स्र्तत्व, त्यापासून असा अथव आहे . म्हणून अुंगरूपार्त
रौद्रािा उपन्यास करणे गैर नाही. नाही र्तर फक्र्त स्वभावरौद्रािाि लाल नेत्र वगैरेंनी अहभनय करावा

लागेल आहण अनेक बाहू , मुख वगैरेिा (अहभनय करावा लागणार) नाही. त्यार्त पुन्हा राक्षस वगैरे सुद्धा

आपलया नोकरिाकराुंवर सदा रागावले ले नसर्तार्त अशी प्रर्तीर्ती येर्ते हे मनार्त आणून हविारर्तार्त ‘कोणत्या
कारणामुळे?’ यािे उत्तर ‘बहु बाहवः’ इत्यादी शब्दाुंर्त हदले आहे . कारण लोकाुंर्त प्रहसद्ध असले लया

आकाराच्या उलट त्याुंिा आकार असर्तो आहण त्या आकाराच्या हठकाणी दु सऱ्यािा नाश करण्याच्या
हनियार्तून उत्पन्न झाले ली र्तपियादी हकवा एखादे दु ष्ट कमव याुंिा उद्योग र्ते िालू ठे वर्तार्त. म्हणजे र्तशा

प्रकारिे प्राणी दृष्टीस पडले की र्तोि क्रोधात्मक हनिय लक्षार्त येर्तो म्हणून प्रेक्षकाुंमध्ये रौद्ररसािा आस्वाद
हदसून येर्तो. आहण म्हणून जे रक्र्तर्ता आदी क्रोधाच्या वेळीि (सामान्यर्तः) हदसून येर्ते र्ते त्याुंच्या बाबर्तीर्त

नेहमीि हवद्यमान असर्ते . (उद्धत्त
ृ म्हणजे) वर हफरहवले लया र्तारकाुंनी युक्र्त असे लाल नेत्र, म्हणूनि
भयुंकर, अहसर्त म्हणजे कृष्ट्णवणव असे नेहमीि ज्याुंिे रूप असर्ते र्ते . हनत्य योग दाखहवण्यासाठी इन्-प्रत्यय
लावला आहे . आहण म्हणूनि येथे बहु व्रीहह समास केले ला नाही.

त्याुंिे केवळ शरीरि ह्या प्रकारिे असर्ते असे नाही र्तर त्याुंिे हदसून येणारे सवव िेहष्टर्त रौद्रािा

आस्वाद उत्पन्न करणारे ि असर्ते हे ‘यच्च’ इत्यादी शब्दाुंर्त दाखहवर्तार्त. ‘स्वभावेन’ म्हणजे हित्तामध्ये काही
हवकार झाले ला नसर्ताही जे वाहिक आहण शारीहरक ‘िेहष्टर्त’ असर्ते र्ते ह्याुंच्या बाबर्तीर्त र्ताडन वगैरेला
प्राधान्य दे णारे ि असे हदसून येर्त असले ले काव्यार्त आहण नाट्यप्रयोगार्त रौद्राच्या आस्वादाला कारणीभूर्त

होर्ते . वाक् आहण अङ्ग हे आदी म्हणजे कारण आहे र्त ज्यािे (र्ते वागङ्गाहदक). मानहसक िेहष्टर्त हदसून येर्त

नसलयामुळे त्यािा हनदे श केला नाही. सवव (िेहष्टर्त) असे जे म्हटले आहे र्ते ‘शृङ्गारि’ इत्यादी शब्दाुंर्त स्पष्ट

करर्तार्त. शृङ्गार शब्दाने या हठकाणी प्रमदा, उद्यान इत्यादी त्यािे हवभाव समजावयािे. र्तो सुद्धा र्ते ‘प्रसभम्’
म्हणजे क्रूर स्वरूपार्त सेवन करर्तार्त, जेथे उग्रपणा वज्यव म्हणून साुंहगर्तला आहे र्ते थे सुद्धा, मग इर्तर

बाबर्तीर्त काय बोलणार? असा ‘ि’ शब्दािा अथव आहे . त्यािे ‘आः सीर्ते, हजच्या भुवया पर्तीबद्दलच्या
गवाच्या हवभ्रमाच्या भाराने वरखाली होर्त आहे र्त’ इत्यादी उदाहरण होय. र्तसेि हवहवध दे वर्ताुंिी सेवा सुद्धा
‘मलयाहनलाला गाढ साखळदुं डाने करकिून बाुंधा’ अशी रौद्ररसात्मक असर्ते . कधी कधी अनु नयाने सुद्धा
सेवन करर्तार्त हे ‘प्रायशः’ शब्दाने दाखहवर्तार्त.

उद्धर्त मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी रौद्र वगैरे हवकार कसे उत्पन्न होर्तार्त, कारण र्ते र्तर पुष्ट्कळ बाहू वगैरेंनी

युक्र्त नसर्तार्त अशी शुंका घेनन ‘र्ते षाुं ि’ इत्यादी शब्दाुंनी समाधान करर्तार्त. राक्षस वगैरेंिे अनु करण
करणारे म्हणजे र्तामस स्वभावािे असलयामुळे त्याुंच्या मागोमाग जाणारे असे समजावे असा अथव. हे कसे र्ते

‘सुंग्राम’ इत्यादी शब्दाुंर्त साुंगर्तार्त. सुंप्रहार शब्दाने पूवी साुंहगर्तले ले र्ताडन, पाटन वगैरे समजावयािे
आहे र्त. म्हणून पुष्ट्कळ बाहू वगैरे नसर्ताही उद्धर्त मनु ष्ट्य वाक् आहण अुंग याुंच्या क्रोधार्त उहिर्त अशा

िेहष्टर्तामुळे रौद्र प्रकृर्तीिे असले ले हदसून येर्तार्त. अशा रीर्तीने राक्षस आहण दानव इत्यादींच्या बाबर्तीर्त

रौद्रािा अहवस्च्छन्न सुंयोग हनहिर्त केला आहे ; पण इर्तर जे वीररसप्रधान अश्वत्थामा, परशु राम वगैरे,
त्याुंच्या हठकाणी कारणपरत्वे रौद्राच्या आस्वादाला योग्य असा क्रोध उत्पन्न होर्तोि. आहण राक्षस वगैरेंना

सुद्धा हास, शोक वगैरे भाव आपापलया कारणाुंनी उत्पन्न होर्तार्त व त्यावेळेस क्रोध दाबून ठे वला जार्तो आहण
अशा रीर्तीने त्याुंिा हास्य, करुण इत्यादी रसाुंशी सुंयोग होर्तोि. म्हणून ह्याुंिा एकि रौद्र रस असे नाही.

र्तशा प्रकारिे राक्षस वगैरे पाहू न प्रेक्षकाुंना क्रोधस्वरूप आस्वाद कसा घेर्ता येर्तो (अशी शुंका).

साुंगर्तो. आस्वाद म्हणजे हृदयािा सुंवाद आहण क्रोधामध्ये र्तामस प्रकृर्तीच्या प्रेक्षकाुंिाि हृदयसुंवाद होर्तो
म्हणून र्ते दानवाहदसदृश व र्तन्मय होननि अन्याय करणाऱ्याबद्दलच्या क्रोधािा आस्वाद घेर्तार्त यार्त
दोषास्पद असे काहीही नाही.

‘सुंबन्धी’ हे रसः िे हवशेषण, येथे हवधे य म्हणून वापरले आहे . ‘जन्यत्वेन’ जन्य रौद्र स्वभावरौद्राहू न

हभन्न. जन्य कारणपरत्वे उद्धर्त मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणीि हदसर्तो. सुंपादकाुंनी हदले लया ‘सुंबस्न्धजन्यत्वेन’ ह्या
सामाहसक पाठापासून काही अथवबोध होर्त नाही. ‘अत्रेहर्त राक्षसाहदषु’ असा असाधारण अथव करण्यािी
आवश्यकर्ता होर्तीसे हदसर्त नाही. ‘अयोगव्यवच्छे दः’ – योगाच्या म्हणजे सुंयोगाच्या व्यवच्छे दािा

(हवस्च्छर्तीिा) अभाव, अथार्त अर्तूट सुंबुंध. ‘स्वयुं र्ते षाुं भवनुं र्तर्तः’ हे मुळार्तील ‘स्वभावर्तः’ शब्दािे हवश्लेषण

आहे . ‘अङ्गरौद्र’ म्हणजे बहु बाहु त्वादीमुळे शरीरार्त हदसून येणारा रौद्र, स्वभावरौद्राहू न हभन्न. ‘अन्यथा’
म्हणजे अङ्गरौद्रािा उपन्यास न करर्ता फक्र्त स्वभावरौद्रािाि आहवष्ट्कार केला र्तर. ‘अहभनेयः’ ही मुळार्तील

‘अहभधे यः’ िी आवश्यक दु रुस्र्ती आिायव हवश्वेश्वराुंना अनु सरून केली आहे . ‘अहभधे यः’ ने काही सुसुंगर्त
अथव लागर्त नाही. ‘न बहु बाहु मुखाहद’ यानुंर्तर ‘अहभनेयुं स्यात्’ ने पहरपूर्मर्त केली पाहहजे. यािा अथव असा
हदसर्तो की रौद्रप्रकृहर्त दानवाहदकाुंच्या फक्र्त स्वभावहवशेषाुंिेि अहभनयद्वारा आहवष्ट्करण होर्ते असे नाही

र्तर बहु बाहु त्वाहद अुंगवैहशष्ट्ट्याुंिेही आहायव अहभनयाच्या साहाय्याने दशवन घडवावयािे असर्ते. ‘कस्मात्’ हा

नाट्यशास्त्रार्तील प्रश्न त्याच्या अगोदरच्या ‘स्वभावर्तः’ शब्दाने उपस्स्थर्त झाले ला दाखहवला आहे . ‘बहु बाहव
इहर्त’ – नाट्यशास्त्रार्तील हे वाक्य मुळार्त एक आया आहे यार्त शुंका नाही. त्याप्रमाणे ग्रोस्सेच्या व डॉ.
मुकजींच्या प्रर्तींर्त हा अुंश आया म्हणूनि छापला आहे . इर्तराुंनी गद्यार्त हदला आहे . अहभनवगुप्र्ताला सुद्धा

ही आया म्हणून अवगर्त असावी; कारण हद्वर्तीयाधार्त-हवलोिना येथे समास र्तोडू न र्ते दानवाुंिे हवशेषण न
मानर्ता त्याने ‘-हवलोिनुं अर्त एव भीमम्’ अशी सुंपूणव समास एक कलपून व्याख्या केली आहे . वर हा अुंश
आया म्हणून छापला आहे . पण त्याला श्लोकािा क्रमाुंक हदला नाही. र्तसे केले असर्ते र्तर यापुढील

श्लोकाुंच्या क्रमाुंकार्त बडोदा प्रर्तीशी एकरूपर्ता राहहली नसर्ती. ‘र्तत्र’ म्हणजे त्या आकारार्त. ‘अहभसुंहध’

म्हणजे हनिय, प्रहर्तज्ञा वगैरे. ‘दु ष्ट’ुं ही मुळार्तील ‘दृष्टुं’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . दृष्ट कमाला प्रस्र्तुर्त

हठकाणी काही अथव नाही. ‘सामाहजकानामन्र्तर्’ – मुळार्त ‘सामाहजकानाुं नान्र्तर्’ असे आहे . त्यार्तील ‘न’
िूक आहे . सुंपादकाुंनी सुिहवले लया दु रुस्र्तीर्तील (‘सामाहजकानाुं र्तु’) ‘र्तु’ िे काही प्रयोजन हदसर्त नाही.
‘रागाहदकम्’ यार्तील राग रक्र्तनेत्रािा सूिक आहे . ‘हनत्ययोगे इहनः’ कमवधारय समासाला मत्वथी इन्

प्रत्यय लावून ‘-भीमाहसर्तरूहपन्’ असे रूप हसद्ध केले म्हणून ‘हनत्ययोग (नेहमी त्याने युक्र्त असणे)’ हा
अहधक अथव हनष्ट्पन्न होर्तो. बहु व्रीहीने हा अहधक अथव हनष्ट्पन्न झाला नसर्ता.

‘आदी कारणे’ – आहद शब्दािा ‘कारण’ असा हवलक्षण अथव करण्यािे प्रयोजन मानस िेहष्टर्तािा

समावेश होन नये हे होय. ‘आः सीर्ते इ॰’ – प्रथमावृत्तीच्या सुंपादकाुंनी हा श्लोक भोजाच्या शृङ्गारप्रकाशार्त
असून र्तो र्ते थे मायुराजाच्या उदात्तराघव नाटकार्तून उद्धर्त
ृ केला असावा असे म्हटले आहे . र्तो श्लोक असा
–

आिः सीते प तग थ भ्र भरभ्र न्तभ्र द्ब न्ध प्रध् ांसव्स् तक व्न्त त्त तद ज तां दे तन् ख ।
सांप्रत् े हठ त्तदे करुते केशोच्च क ण
थ िंस्तोत्त

तलोललोच पतद्ब ष्ट्पप्लतां र णिः ॥

यार्त सीर्तापहरणाच्या वेळिा प्रसुंग असण्यािा सुंभव आहे . मद्बान्धव म्हणजे खर, दू षण वगैरे.
‘नानादे वसेवाऽहप’ – मुळार्त ‘-सेवाहव’ असा भ्रष्ट पाठ आहे . दे वाुंशी सुद्धा हे दानव आडदाुंडपणे

वागर्तार्त. ‘गाढाम्रेडुं इ॰’ ही राजशेखराच्या बालरामायण नाटकार्तील रावणािी उस्क्र्त आहे . सबुंध श्लोक
असा –

प द घ तैिः सर भर भतिः सत् रां त ड ी ो
ग ढ म्रे डां ल

रुतिः शृ ङ्खल द

दत्त ।

क र ग रे िपत तरस पञ्च ां र गर जां
चन्द्रां चूणीकरुत च शल पट्टके पि बम्ब ॥ (ब लर

. ५·५१).

कामाने हवह्वल झाले ला रावण सुरहभमास, मलयमरुत्, िन्द्र इत्यादी दै वी उद्दीपन हवभावाुंना जबर हशक्षा
दे ण्यास पहरजनाुंना साुंगर्तो.

‘र्तत्सदृशाः अनु गाहमत्वेन मन्र्तव्याः’ – दोघार्त सादृश्य आहे म्हणून उद्धर्त मनु ष्ट्याुंना दानवाुंिे

अनु कारी व अनुयायी म्हटले आहे . ‘कथहमत्याह सुंग्रामे हर्त’ – मुळार्त सुंग्राम शब्द पुढील ‘सुंप्रहार’ ला
जोडला आहे . र्ते िूक आहे . त्यानुंर्तर ‘इहर्त’ घालू न ‘आह’ मुळे आवश्यक असणारे अवर्तरण पूणव केले आहे .

‘अयोगव्यवच्छे दः’ – हा शब्द वर आला आहे . ‘हास्यकरुणाद्यैिेह योगः’ – सुंपादकाुंच्या ‘-करुणादे िह
े ’

ह्या षष्ठीयुक्र्त पाठापेक्षा र्तृर्तीयायुक्र्त पाठ अहधक िाुंगला. डॉ. मुकजींच्या ‘-करणाद्यिेह’ या अपभ्रष्ट
पाठावरून र्तो सहज सुिण्यासारखा आहे .

‘क्रोधे ि हृदयसुंवादः र्तामसप्रकृर्तीनामे व सामाहजकानाम्’ – यािा अथव असा होर्तो की रौद्ररसािा

आस्वाद फक्र्त र्तामस प्रकृर्तीिे प्रेक्षकि घेन शकर्तार्त. मग प्रश्न उपस्स्थर्त होर्तो की साहत्त्वक आहण राजस

प्रकृर्तीच्या प्रेक्षकाुंिे काय? क्रोधाहवष्ट्कारािा त्याुंच्यावर काही पहरणाम होर्त नाही असे समजावे काय? का
त्याुंच्यार्त हजर्तक्या प्रमाणार्त र्तमोगुणािा अुंश असेल हर्तर्तक्या प्रमाणार्त र्ते ह्या रसािा आस्वाद घेन शकर्तार्त

असे समजावे? ‘अन्यायकाहरहवषयुं क्रोधम्’ –दानवसदृश असले ले लोकि अन्याय्य वर्तवणुकीबद्दल क्रोधािा
आस्वाद घेर्तार्त हे हवधानही िमत्काहरक वाटण्यासारखे आहे . जे र्तामस प्रकृर्तीिे नसर्तील त्याुंना अन्याय

पाहू नही क्रोध येणार नाही, कदाहित् दु सरे काही भाव त्याुंच्या मनार्त उठर्त असर्तार्त – अशा प्रकारिी ही
हविारसरणी हदसर्ते .
अिं

ांश् े आ े भ तिः –
[क सत्त्वप्रहार-.]

सांग्र

द्धप्रह रघ त

[क -सुंभ्रमोत्थै-.]

प्र [क

द रणैश्चै ।

सांभ्र द्यैरे भिः सांज ते रौद्रिः ॥ ६४ ॥

-प्रहरणसुंकुल-.]

ए भश्च थथ शे ैरस्

कृतच्छे द

भ

हरण ोिै िः शरिःकबन्धभजकतथ ै श्चै ।
िः प्र ोक्तव् िः ॥ ६५ ॥

याबाबर्तीर्त परुंपरे ने आले लया दोन आया आहे र्त –
युद्धार्तील प्रहार, मारणे, हवद्रूप स्वरूपार्त र्तोडणे आहण फाडणे , र्तसेि सुंग्रामार्तील घाई इत्यादींमुळे

रौद्र रस उत्पन्न होर्तो.

हवहवध प्रकारिी शस्त्रे िालहवणे , मस्र्तक, कबन्ध आहण हार्त कापून टाकणे, या हवशेष प्रकारच्या

गोष्टींनी ह्या रसािा अहभनय योजावा.
कृतां
पर ोध दे र्च भ त्
अ भ

च्छे द ां व् ङ्ग दकरण
क्त । सांग्र
ह

ेत ।

।

द्ध द त परे ण

णौ चत्

। ते

द्ध द्य

तस्

सांभ्र िः शस्त्र हरणे त् र ।
रणप्र ध न् ां

प्रहरणे

दशथ त । शरिःकतथ

द

ृतशरीरस्

प

ोध तश ां सूच न् ीर द्भे द ह । द्ध ीरे ऽ प ह तन्न व्स्त । इह त क्ष् ते उग्रक े त ।
हवकृर्त करणारे असे र्तोडणे म्हणजे व्युंग वगैरे उत्पन्न करणे. युद्धामुळे असे म्हटलयाने दु सऱ्याने

केले लया ह्या गोष्टी (हवभाव म्हणून) उहिर्त ठरर्तार्त. म्हणून युद्ध वगैरेवरून ज्याुंिे अनुमान केले जार्ते अशा
दु सऱ्याुंिा क्रोध वगैरे गोष्टी हवभाव म्हणून साुंहगर्तलया आहे र्त. सुंग्रामासाठी सुंभ्रम म्हणजे शस्त्रे आणण्यािी
उर्तावीळ.

‘नाना’ इत्यादी शब्दाुंर्त अनुभाव साुंगर्तार्त. हवहवध शस्त्राुंच्या हनदे शाने मारण्याला प्राधान्य आहे हे

दाखहवर्तार्त. मस्र्तक कापणे वगैरे – मृर्तशरीराच्या बाबर्तीर्त सुद्धा – क्रोध खूप आले ला आहे हे सुिवून ह्या
रसािी वीररसापासून हभन्नर्ता असलयािे साुंगर्तार्त. युद्धवीरार्त सुद्धा ह्या गोष्टी नसर्तार्त. पण ह्या रसाच्या
बाबर्तीर्त ‘उग्रकमा’ ह्या शब्दार्त पुढील श्लोकार्त साुंगर्तील.

‘युद्धाहदहर्त इ∘’– युद्ध शब्दािा समासार्तील इर्तर सवव शब्दाुंशी सुंबध
ुं आहे . म्हणजे प्रहार वगैरे

युद्धार्तील. र्ते दु सऱ्याने केले ले असले र्तरि र्ते क्रोधािे यथोहिर्त कारण होर्तार्त. ‘युद्धानु हमर्तस्य
परक्रोधादे र्मवभावत्वम्’– दु सऱ्यािा क्रोध हा हवभाव व त्यामुळे उत्पन्न झाले ला स्वर्तःिा क्रोध हा रौद्रािा
स्थाहयभाव.

‘मृर्तशरीरस्याहप’– मुळार्तील ‘हृर्त-’ िी आिायव हवश्वेश्वराुंनी केले ली ही दु रुस्र्ती आहे . ‘हृर्त’ ला

काही हवशेष अथव नाही. ‘युद्धवीरे ऽहप’ – पुढे ७९ व्या श्लोकार्त वीररसाच्या दानवीर, धमववीर आहण युद्धवीर

अशा र्तीन प्रकाराुंिा हनदे श आहे . त्याुंपैकी पहहलया दोहोर्त हशरःकर्तवनाहद सववथा असुंभाव्य, पण
युद्धवीरार्तही र्ते सुंभवनीय नसर्ते , असा ‘अहप’ िा अथव.

इ त रौद्ररसो दृिो रौद्र गङ्गचे ितिः ।
शस्त्रप्रह रभू ष्ठ उग्रक थ

त् किः ॥ ६६ ॥

याप्रमाणे हा रौद्ररस रौद्रस्वरूपाच्या वाहिक व काहयक िेहष्टर्ताने युक्र्त, शस्त्राुंिे प्रहार खूप मोठ्या

प्रमाणार्त असले ला आहण उग्रस्वरूपािी काये करण्यािा स्वभाव असले ला असा आहे .
भरत
शरिःकतथ दी

स्त् ेके
ते ां

श्लोके ोपसांहर त इ त रौद्ररस इ त । उग्र ण औग्र प्रध
अ भ ी तिः स आत्

प्रध ां स् े त ।

पण भरर्तमुनी ‘इहर्त रौद्ररसः’ इत्यादी एका श्लोकार्त उपसुंहार करर्तार्त. उग्र म्हणजे उग्रर्ताप्रधान

अशी हशरःकर्तवन वगैरे कमे , त्याुंिी जी हक्रया म्हणजे करून दाखहवणे, र्ती ज्यार्त आत्मा म्हणजे प्रधानरूप
आहे असा (रौद्ररस).

अहभनवभारर्तीर्तील ही दोन वाक्ये मागेपढ
ु े झाली आहे र्त. आिायव हवश्वेश्वराुंना अनुसरून र्ती योग्य

क्रमार्त लावली आहे र्त. ‘अहभनीहर्तः’ म्हणजे अहभनय असा अथव शक्य आहे . पण ‘करणे, पार पाडणे’ अशा
प्रकारिा व्यापक अथव अहभप्रेर्त असण्यािा अहधक सुंभव आहे .
अथ
लपर

ीरो

ोत्त प्रकृ तरुत्स ह त् किः । स च सां ोह ध्

शव्क्तप्रत पप्रभ

द भर्च भ ैरुत्पद्यते

स्थै ध
थ ै श
थ ौ त्थ ग ैश रद्य द भर भ ैर भ
धृ त तग [क

घो -गवववेगौ-.]

ा ेगौग्र

िः प्र ोक्तव् िः । भ

स

ब

[क -बहु ल-.]

।
[क

तस्
घो सिाहरभावा-.]

श्च स्

स्थ ृ तरो ञ्च द िः ।

आर्ता वीर नावािा रस उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याुंर्त असले ला आहण उत्साहस्वरूप असा आहे . आहण र्तो

जागरूकर्ते ने घेर्तले ला हनणवय, राजनीर्तीिे उपाय, हवनय, सैन्य, पराक्रम, शक्र्ती, प्रर्ताप, प्रभाव इत्यादी
हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. स्स्थरर्ता, धैय,व शौयव, त्याग, हवशारदर्ता इत्यादी अनु भावाुंनी त्याच्या अहभनयािी

योजना करावी. आहण ह्यािे व्यहभिाहरभाव धृहर्त, महर्त, गवव, आवेग, उग्रर्ता, अमषव, स्मृहर्त, रोमाुंि इत्यादी
होर्त.

प्र प्तां
ीरे ऽ जघ स
ां ेत्
क व् े
ए

ीरां

न्त थ थशधदे

ट्ये च प्र ज्

चतष्ट् थ प

ककत्

इत्

लि त

के

अथ

ह । उत्त

ीर

धीरत्

त् े

स ो ह

दी ां त च रत पदे श हं ते

स्ततत्त्

सांग्र प्रहरण ोगो

द । तिं स ो ज
चत ए

परकी

ण्डल द्य

। प्रभ ोऽ भज ध
उत्त स्
।सच

िः

।

श्च

इव्न्द्र ज ो

इत

न्िंशव्क्तदथ र्चशत । असिस्त् भ

िः

।

बलां

व्न्िंसांपद् । आ दग्रहणे

े

द्यप चतष्ट्कस् एक ि िंचतर दभेदै थ
थ

। शौ ं
ां

ोज

।

दगण

ां

पर

िः

े सांत पक रणी प्र स द्धिः
ए

के थ ोगां स च गत अप् ेते न्तव् िः । प्र त

। धै ं ग म्भी क
थ ृ तां सां रण

ेशोऽसां ोहो

भ िः । सांध्

हस्त् श्वरथप द त

शिःप्रभृ त । एते च सांपूणथस् भ

ते उत्स हव् ञ्जक इ त थ ोगां व् स्तस स्तभेदकपप ां क

स

दरे

कद चत्क श्चद धक इ त पृथक्पृथगद हरण सत् । स्ततो ह्यिंोद हरणां स थ े

स्थै थ चल

उत्स ह

सरे उत्स ह भव् व्क्तिः ।

े ण स्कन्दिः । द्ध दके स र्थ ं शव्क्तिः । प्रत पिः शिं

त्त सद्धौ च त्सर जप्र े

द

भ त् े ोप दि ।

र ण दगत उत्स हक रीत् सत्, अशधद थथत् त् । तिं प च पर
सम् क्प्र ोगो

रौद्रे ऽपी त

णा ां ह स थिंोत्स ह आस् द्यो भ त । अत

क्ष् ते धीरोद त्त इत्

उ चतत् ां च सरस् सां ोह दसांप त्त र त सै
ध्

।

ां प्रकृ तिः स् भ ो त उत्स होऽतो ीररसोऽ प तथ ।

उत्त िः प्रकृ तहेत स्थ । उत्त

पदे श् च रतिः ।

असां ोहे

इत

भ

भ व्न्त ।

र

दच रत

कगत अ प च

क थ ।
द्ध द

। त् गो द

।

ैश रद्यां

।

क्रमानु सार आले लया वीररसािे ‘अथ वीरः’ इत्यादी शब्दाुंर्त लक्षण करर्तार्त. युद्ध आहण शस्त्रे

याुंच्याशी योग रौद्रार्तही असर्तो. पण वीरार्त मारण्यािी इच्छा नसर्ते म्हणून त्यानुंर्तरिा क्रम ‘अथ’ शब्दाने

हनर्मदष्ट केला आहे . ज्याअथी उत्साह उत्तम श्रेणीच्या मनुष्ट्याुंिी प्रकृहर्त म्हणजे स्वभाव आहे , त्याअथी वीर
रस सुद्धा र्तसाि आहे . हकवा काव्यार्त आहण नाटकार्त उपयोगार्त आणर्तार्त र्ते व्हा उत्तम मनु ष्ट्य ज्यािी प्रकृहर्त
म्हणजे कारण असर्तो असा (वीर रस). कारण उत्कृष्ट वणांर्तील मनु ष्ट्याुंिा उत्साह सववत्र आस्वाद घेण्यास

योग्य असर्तो. म्हणूनि िारही प्रकारच्या नायकाुंच्या बाबर्तीर्त धीरोदात्त इत्यादी नावार्त धीरत्वािा अन्र्तभाव
पुढे केला जाईल. त्यार्तही सवव जण उत्साहाने युक्र्त असर्तार्ति, पण र्ते काव्यािा हवषय न झालयामुळे त्याुंिे
िहरत्र बोध दे ण्यासारखे नसर्ते . परुंर्तु ज्याुंिे िहरर्त बोधप्रद असर्ते त्याुंच्या बाबर्तीर्त सुद्धा योग्य अवसर असेल

र्ते व्हाि उत्साह अहभव्यक्र्त होर्तो. आहण अवसरािे औहित्य म्हणजे असुंमोह इत्यादी गोष्टींिी सुंपूणवर्ता म्हणून
त्या सुंपूणर्त
व े िाि येथे हवभाव म्हणून हनदे श केला आहे .

सुंमोहहवरहहर्त होनन केले ला हनधार म्हणजेि वस्र्तूच्या सत्य स्वरूपािे हनहिर्त ज्ञान, याने

मन्त्रशक्र्तीिा हनदे श केला आहे . ‘असत्य गोष्टीहवषयीिा हनधार म्हणजे असुंमोह र्तो रावण वगैरेंच्या हठकाणी

असला म्हणजे त्याुंच्यार्त उत्साह उत्पन्न करर्तो’ – हे मर्त बरोबर नाही; कारण त्या शब्दािा असा अथव नाही.
हशवाय त्याुंच्या बाबर्तीर्तही पराक्रम, नय इत्यादीि हवभाव होर्त. नय म्हणजे सुंहध, हवग्रह आदी सहा गुणाुंिा

योग्य रीर्तीने उपयोग. हवनय म्हणजे इस्न्द्रयाुंवर र्ताबा. बल हत्ती, घोडदळ, रथ आहण पायदळ असे िार
प्रकारिे. पराक्रम म्हणजे शत्रूिे प्रदे श वगैरेवर आक्रमण करून हल्ला करणे. शस्क्र्त म्हणजे युद्ध वगैरेच्या

बाबर्तीर्त सामर्थयव. प्रर्ताप म्हणजे शत्रूच्या राज्यार्त उद्वे ग उत्पन्न करणारी प्रहसद्धी. प्रभाव म्हणजे उच्च कुलार्त
जन्म, धन आहण मुंत्री याुंिी समृद्धी. ‘आहद’ शब्द वापरून यश वगैरेंिा बोध केला आहे . आहण ह्या गोष्टी
सुंपूणव स्वरूपार्त असलया र्तरि हवभाव होर्तार्त. उत्तम पुरुषाच्या बाबर्तीर्त कधी कधी एखादी गोष्ट अहधक

असर्ते म्हणून प्रत्येक गोष्टीच्या सुंबध
ुं ार्त हनरहनराळे उदाहरण दे णे बरोबर नाही. कारण खरे पाहू जार्ता ह्या
बाबर्तीर्त राम आदींिे सववि िहरर्त उदाहरण होय. जेव्हा नायक बहु र्ताुंशी वत्सराज उदयनाप्रमाणे

कायवहसद्धीसाठी मुंत्र्याुंवर अवलुं बून असले ला असा असर्तो र्ते व्हा हे हवभाव लागू होर्तील त्याप्रमाणे
मुंत्र्याुंच्याही बाबर्तीर्त मानावेर्त. आहण प्रहर्तनायकाच्या बाबर्तीर्तही र्ते उत्साहजनक असर्तार्त म्हणून कवीने
ह्याुंिी जमेल त्याप्रमाणे सुट्या हकवा एकत्र अशा हभन्न रूपाुंर्त कलपना करावी.

स्थैयव म्हणजे न ढळणे. धैयव म्हणजे गाुंभीयामुळे केले ले (भावाुंिे) गोपन. शौयव म्हणजे युद्ध

वगैरेर्तील कमव. त्याग म्हणजे दान. वैशारद्य म्हणजे साम, दान, भेद आहण दण्ड या िार उपायाुंिा
एकेकट्यािा, दोघादोघाुंिा, हर्तघाहर्तघाुंिा आहण िौघािौघाुंिा ह्या प्रकाराुंनी हवषयाच्या अनु रोधाने
हवहनयोग करणे.

‘अथ वीर इहर्त’ हे शब्द हस्र्तहलहखर्तार्त नाहीर्त. त्याऐवजी ‘युद्धवीरे हह’ हे शब्द आहे र्त. सुंपादकाुंनी

र्ते र्तसेि ठे नन त्याुंच्या अगोदर ‘अथ वीरे हर्त’ असा अहधक पाठ सुिहवला आहे . मुळार्तील ‘अथ वीरो नाम

इ∘’ यार्तील अवर्तरहणकेिे शब्द आवश्यक आहे र्त यार्त शुंका नाही. पण हे शब्द गहाळ झाले ले नसून ‘अथ
वीरे हर्त’ यािेि भ्रष्ट रूप ‘युद्धवीरे हह’ असे झाले आहे अशी कलपना करर्ता ये ण्यासारखी आहे . यार्तील ‘हह’
ला काही अथव नाही, आहण याि वाक्यार्त पुढे ‘वीरे ’ आले ले असलयामुळे प्रारुंभी ‘युद्धवीरे’ िी आवश्यकर्ता
नाही. ‘अथ’ शब्दािी उपपत्ती साुंगण्याच्या हनहमत्ताने रौद्रानुंर्तर वीरािा क्रम लागण्यािे कारण असे हदले

आहे की दोघाुंर्त सुंग्राम व प्रहरण याुंच्याशी सुंबध
ुं येर्तो. पण वीरार्त रौद्रार्तलयाप्रमाणे हजघाुंसा नसर्ते . ‘वीरे ’ व
‘हजघाुंसा’ ह्याुंच्यामध्ये अवग्रह अत्युंर्त आवश्यक म्हणून घार्तला आहे . ‘उत्तमप्रकृहर्तः’ यािा दोन प्रकारे अथव
केला आहे – (१) उत्तमानाुं (मनु ष्ट्याणाुं) प्रकृहर्तः (स्वभावः) (ष. र्त.) आहण (२) उत्तमः (मनु ष्ट्यः) प्रकृहर्तः

(हे र्तुः) यस्य (बहु व्रीहह). ‘धीरत्वम्’ – हे उत्साहािे प्रधान लक्षण मानले आहे हे उघड आहे . धीरोद्धर्त,
धीरलहलर्त, धीरोदात्त आहण धीरप्रशान्र्त अशा िार प्रकारच्या नायकाुंिा हनदे श नाट्यशास्त्रार्त २४· १७-१९
ह्या श्लोकाुंर्त आहे . ‘अहवषयः’ म्हणजे काव्यािा हवषय न झाले ला. ‘अनु पदे श्यिहरर्तः’ म्हणजे ज्यािे िहरर्त

असे नाही की र्ते साुंहगर्तलयास लोकाुंना त्यापासून काही बोधप्राप्र्ती होईल. हे ‘अहवषय’ होण्यािे कारण
मानणे शक्य आहे . र्तथाहप ‘सवव जण’ काव्यािे हवषय होन शकर्त नाहीर्त हे मूलभूर्त कारण म्हणून येथे

हनदे हशले आहे . ‘अनु पदे श्यिहरर्तत्व’ हा त्यािा पहरणाम. मुळार्त पाठ ‘-िहरर्ता’ आहे . त्यािे सुंपादकाुंनी ‘िहरर्तर्ता’ केले आहे . पण ‘-िहरर्तः’ अहधक योग्य वाटर्ते .

‘मन्त्रशस्क्र्तः’ – राजनीहर्तशास्त्रार्त मन्त्रशस्क्र्त, प्रभुशस्क्र्त आहण उत्साहशस्क्र्त अशा राज्याच्या र्तीन

शक्र्ती मानलया आहे र्त. ‘ज्ञानबलुं मन्त्रशस्क्र्तः’ अशी मन्त्रशक्र्तीिी व्याख्या कौहटलीय अथवशास्त्रार्त हदली

आहे . ‘असद्वस्त्वहभहनवेशः’ – कोणी प्रािीन टीकाकाराने ‘असुंमोह’ शब्दािा हा असा अथव लावून असुंमोह
एकटाि उत्साहािा हवभाव (रावण वगैरेच्या बाबर्तीर्त) बनर्तो असे म्हटले होर्ते. अहभनवगुप्र्ताने र्ते म्हणणे

िूक ठरहवले आहे , कारण असुंमोह शब्दािा ‘असद्वस्र्तूबद्दल अहभहनवेश’ असा अथव करणे शक्य नाही.

‘र्तत्राहप’ म्हणजे रावण वगैरेंच्या बाबर्तीर्तही. ‘सन्ध्याहदगुुंणानाम्’ – सस्न्ध, हवग्रह, आसन, यान, सुंश्रय
आहण द्वै धीभाव हे सहा गुण म्हणजे परराज्याशी ठे वावयाच्या सुंबध
ुं ािे प्रकार. ‘परकीयमण्डलाहद-’ यार्तील
मण्डल म्हणजे प्रदे श एवढाि अथव हदसर्तो. ‘पृथक्पृथगुदाहरणमसत्’ – सुंपादकाुंनी ‘असत्’ शब्द गाळला
आहे . पण र्तो आवश्यक आहे . अहभनवगुप्र्ताला असे म्हणावयािे आहे की नय, हवनय इत्यादी एकेकट्या

गोष्टीने उत्पन्न झाले लया उत्साहािे पृथक पृथक उदाहरण दे णे बरोबर नाही. सवव हमळू न हवभाव होर्तार्त.
‘प्रहर्तनायक’ उदा∘ वेणीसुंहारार्त दु योधन.

‘एकहद्वहत्रिर्तुराहदभेदैः’ – म्हणजे एका वेळी िार उपायाुंपक
ै ी एकेकि वापरावयािा असे िार

प्रकार, एकाि वेळी दोन दोन वापरावयािे र्ते सहा प्रकार, एकाि वेळी र्तीन र्तीन वापरावयािे असे िार

प्रकार आहण एकाि वेळी िारही उपाय वापरावयािे र्तो एक प्रकार, हमळू न हे िार उपाय वापरण्यािे एकुंदर
पुंधरा प्रकार आहे र्त असे कौहटलीय अथवशास्त्रार्त म्हटले आहे . र्ते केव्हा कसे वापरावेर्त हे जाणणारा र्तो
नीहर्तहवशारद.

[क अत्रानुवुंश्ये आये भवर्तः, घो अत्राये भवर्तः, भ अत्राये.]
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उत्साह आहण अध्यवसाय, हवषादािा अभाव, हवस्मयािा आहण मोहािा अभाव, अशा हनरहनराळ्या

अथवहवशेषाुंपासून वीररसािी उत्पत्ती होर्ते.

स्थैय,व धीरर्ता, वीयव, गवव, उत्साह, पराक्रम आहण प्रभाव आहण आक्षेप करणारी वाक्ये ह्या

अनु भावाुंनी वीररसािा यथायोग्य अहभनय करावा.
धां ध ा दलिण

अथथ ी

शे

भसांध

अ

श्च िः स चोत्स ह तीत् त्स हिः । एतदक्तां भ त । आपत्पङ्क
स्तत्त्
ोह स्

श्च िः स ए ोत्स हहे तिः प्रध त
प्र ध न्

द ोह च्च

न त ां स् पपे सांतो ां

ोऽध्

स ो

र्थ ञ ां च प स्

त त िःप्र ध न् दश स्त्रक

चत द्ध द्यपी त

।

व्स्थ तिः स्थै थ
ण्णप्र स् ोत्तेज ां
ोद्धव्

। रौद्रे

दत् द स्

त बलस्

।

ी ं शौ थ

। ग थपदे

थ सेतबन्धक व् े । पर
व् प रण द तकतथव् त

सूच ां ते कृत

तत्प्रध

हवहवध

म्हणजे

क्
धमव

वगैरे

ां भृत्

तद भ ो लक्ष् ते । उत्स ह
िः पर
ां प्रभ

ण । इत्थ िं भ द्भर सतव्
प्रभ सांप द

ी त गम्भीरदर ग ह थथत् ां
स्वरूपाच्या

काुंहक्षर्त

त्स हिः बलस्

क्

असले लया

इत्थां

। आिे पो स्त् न्तरस्
त् क्त ।

हवहशष्ट

वस्र्तूच्या

सुंबुंधार्त

हवषण्णर्ताहवरहहर्त, आियवरहहर्त आहण मोहरहहर्त होनन जो अध्यवसाय म्हणजे हनिय केले ला असर्तो र्तो

उत्साहहर्त करर्तो म्हणून र्तो उत्साह होय. यािा अथव असा – आपत्तीच्या पुंकार्त हनमग्न होणे, थोडक्यार्त
सुंर्तुष्ट होणे आहण िुकीिे ज्ञान असणे ह्या र्तीन गोष्टींिा त्याग करून जो सत्य स्वरूपाबद्दल हनिय होर्तो र्तोि
मुख्यत्वेकरून उत्साहािा हे र्तू असर्तो. या उलट रौद्रार्त र्तमोगुणाला प्राधान्य असलयामुळे शास्त्राला असुंमर्त
असले लया अनु हिर्त अशा युद्ध वगैरे गोष्टीही असर्तार्त म्हणून मोह व हवस्मय याुंिे प्राधान्य असर्ते .

स्स्थहर्त म्हणजे स्थैयव. वीयव म्हणजे शौयव. गवव शब्दाने त्यािे अनु भाव अहभप्रेर्त आहे र्त. उत्साह म्हणजे

उत्साहहर्त करणे, जवळजवळ हवषण्ण झाले लया सैन्याला उत्तेहजर्त करणे , जसे सेर्तुबन्धकाव्यार्त हदसून
येर्ते. पराक्रम म्हणजे शत्रूवर आक्रमण करणे. ‘र्तुम्ही येथे याप्रमाणे थाुंबावे, असे लढावे’ अशा प्रकारे सैन्यािी

योजना करून भृत्याुंना त्याुंच्या कर्तवव्यार्त प्रभाहवर्त करणे असा प्रभावसुंपादन यािा अथव. आक्षेप म्हणजे

दु सऱ्या गोष्टीिे सूिन करणे , त्याने केले ली म्हणजे र्ते सूिन ज्याुंर्त प्रधान आहे अशी वाक्ये , यावरून
वाक्याुंिा अथव गहन व समजण्यास कठीण असर्तो असे म्हटले आहे .

‘रसहविार’ हे एखाद्या प्रािीन ग्रुंथािे नाव असावे हकवा ‘रसहविारमुख’ हे नाट्यावरील ग्रुंथार्तील

एका प्रकरणािे नाव असावे. भरर्ताच्या पहहलया आयेर्त ‘उत्साहाध्यवसायात्’ असा पाठ आहे . पण
अहभनवगुप्र्ताने स्वीकारले ला पाठ ‘उत्साहोऽध्यवसायः’ असा आहे . कारण अध्यवसाय मनु ष्ट्याला उत्साहहर्त

करर्तो म्हणून र्तो उत्साहािा हे र्तू असलयामुळे र्तोि उत्साह होय अशी त्यािी व्याख्या आहे . परुंर्तु इर्तर उद्धर्त
ृ

केले लया आयांकडे पहार्ता असे हदसून येर्ते की सामान्यर्तः पहहलया आयेर्त हवभावाुंिी यादी हदले ली असर्ते व
दु सरीर्त अनु भावाुंिी ह्या आयेर्त सुद्धा सवव पुंिम्यन्र्त शब्दाुंनी हवभावाुंिा हनदे श केला आहे असे समजर्ता
येईल. उत्साह हा वीररसािा स्थाहयभाव असला र्तरी त्यापासून वीररस उत्पन्न होर्तो असे हवधान गैर
ठरणार नाही. अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येप्रमाणे उत्साहः असा प्रथमान्र्त पाठ घेर्तला र्तर आयेच्या प्रथमाधािा

हद्वर्तीयाधाशी अन्वय प्रस्थाहपर्त होणार नाही आहण उत्साह व वीररसािी उत्पत्ती याुंच्यार्तील सुंबध
ुं ािा काही

हनदे श आढळणार नाही. ‘उत्साहाध्यवसायात्’ ह्या एक सामाहसक शब्दापेक्षा ‘उत्साहादध्यवसायात्’ असे
दोन स्वर्तुंत्र शब्द अहधक िाुंगले झाले असर्ते . पण त्यामुळे एक मात्रा अहधक होनन वृत्तभङ्ग झाला असर्ता.

त्याि कारणास्र्तव प्रथमाधाच्या शेवटीही ‘अहवस्मयादमोहात्’ ऐवजी ‘अहवस्मयामोहात्’ असे सामाहसक रूप
वापरले आहे . दोन्ही हठकाणी समाहारद्वन्द्व आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे .

‘हवहवधुं धमाहदलक्षणम्’ – मुळार्त ‘हवहवधधमाहद-’ असा एक शब्द आहे . पण आयेर्तील हवहवध

शब्दािा अथव ‘धमाहदलक्षणम्’ असा फोड करून साुंहगर्तला आहे . हवहवध हे धमादीिे हवशेषण नाही. म्हणून

‘हवहवधम्’ असा स्वर्तुंत्र शब्द असणे आवश्यक आहे . ‘धमाहद’ मधील ‘आहद’ ने अथव व काम याुंिा बोध होर्तो.
‘अथवनीय’ हा आयेर्तील ‘अथव’ शब्दािी व्याख्या करण्यासाठी वापरले ला शब्द आहे . अथंनीय म्हणजे जे
हमळावे अशी इच्छा असर्ते र्ते . ‘आपत्पङ्कहनमग्नर्ताम्’ हा हे मिन्द्रावरून घेर्तले ला पाठ आहे . मुळार्त
‘आपद्यङ्गकहनमग्नर्ताम्’ असे यािे भ्रष्ट रूप झाले आहे . ‘हवषाहदत्व’ शब्दािा अथव स्पष्ट करण्यासाठी हा

शब्दप्रयोग केला आहे . ‘स्वलपे सुंर्तोषम्’ – ज्याच्या हठकाणी ‘हवस्मय’ आहे अशा मनुष्ट्यािे हे लक्षण. असा
हवस्मय नसणे हा वीररसािा एक हवभाव (हकवा अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येप्रमाणे अध्यवसायािे एक कारण).

‘हमर्थयाज्ञान’ हे मोहािे अथवा सुंमोहािे लक्षण. ‘र्तमःप्राधान्यात्’ – हे मिन्द्रािा ‘ममर्ताप्राधान्यात्’ असा पाठ
आहे . रौद्रार्त ‘अहुं कार’ प्रधान असर्तो असे कोठे म्हटले ले नाही. वर रौद्राच्या हववेिनार्त उद्धर्त मनु ष्ट्याुंना

वगैरे ‘र्तामसप्रकृहर्त’ म्हटले आहे . र्तेव्हा ‘र्तमः’ युक्र्त पाठि बरोबर आहे . ‘-युद्धाद्यहप’ हा पाठ हे मिन्द्रावरून
घेर्तला आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘-बन्धाद्यहप’ असे आहे . ‘अशाहस्त्रक’ म्हणजे शास्त्राला धरून नसले ले हे
हवशेषण बन्धापेक्षा युद्धाला अहधक उहिर्तपणे लागू पडण्यासारखे आहे .

‘र्तदनु भावः’ गवव ह्या व्यहभिाहरभावािे असूया, अवज्ञा, आधषवण, वाक्पारुष्ट्य वगैरे अनु भाव सार्तव्या

अध्यायार्त साुंहगर्तले आहे र्त. ‘यथा सेर्तुबन्धकाव्ये’ प्रवरसेनकृर्त ह्या प्राकृर्त महाकाव्यार्त समुद्रहकनारी येनन

पोिले ले वानरसैन्य सागर ओलाुंडून लुं केर्त जाणे अशक्य वाटू न हनरुत्साह होर्ते र्ते व्हा त्याुंना उत्साहहर्त
करण्यासाठी रामाच्या र्तोंडी अनेक विने घार्तली आहे र्त. ‘आहसर्तव्यम्’ याि षाङ्गुण्यापैकी आसन गुणािे

सूिन आहे . ‘योद्धव्यम्’ च्या पूवीही ‘इत्थम्’ आवश्यक म्हणून घार्तला आहे . ‘इहर्तकर्तवव्यर्तायाुं’ ही मुळार्तील
‘इहर्तकर्तवव्यानाुं’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘इहर्तकर्तवव्य’ असे ‘भृत्य’ िे हवशेषण असणे सुंभवनीय कमी.
‘गम्भीरदु रवगाहाथवत्वम्’ – आक्षेपवाक्याुंिा अथव गहन व समजण्यास कठीण यािे कारण आक्षेप अथवा

दु सऱ्या वस्र्तूिे सूिन उघडपणे केले ले नसर्ते , केवळ ध्वहनर्त केले ले असर्ते . वीररसाच्या अहभनयार्त अशा

वाक्याुंना स्थान आहे . आक्षेप म्हणजे हनन्दा असाही अथव आहे . पण ‘उत्तमप्रकृहर्त’ शी र्तो हवसुंगर्त म्हणून
कदाहिर्त अहभनवगुप्र्ताने हा हनराळा अथव केला असावा.
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आर्ता भयानक नावािा रस भय स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा आहे . आहण र्तो हवकृर्त आवाज,

हपशािाुंिे दशवन, शृगाल, घुबड, भीहर्त, उद्वे ग, हरकाम्या घरार्त हकवा अरण्यार्त जाणे, स्वजनािा वध हकवा
बुंधन पहाणे, ऐकणे हकवा त्यािी गोष्ट स्मरणे इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय कापणारे

हार्तपाय, नेत्राुंिे िलन, रोमाुंि, िेहरा हफकट पडणे, आवाज बदलणे इत्यादी अनु भावाुंनी प्रयोहजर्त

करावा. आहण ह्यािे व्यहभिाहरभाव स्र्तम्भ, स्वेद, गद्गद विन, रोमाुंि, कुंप, आवाजार्तील बदल, मुखािी
हववणवर्ता, शुंका, मोह, दै न्य, िपलर्ता, जडर्ता, त्रास, अपस्मार, मरण इत्यादी होर्त.
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वीर भ्याले लयाला अभय दे ण्याच्या स्वरूपािा असलयामुळे ‘अथ’ इत्यादी शब्दाुंनी भयानकािे लक्षण

करर्तार्त. हवकृर्त आवाज म्हणजे अट्टहास वगैरे. सत्त्वाुंिे म्हणजे हपशािाुंिे दशवन. त्रास (भीहर्त) आहण उद्वे ग

दु सऱ्याुंच्या हठकाणी हदसर्तील र्ते . हरकाम्या घरार्त हकवा अरण्यार्त जाणे म्हणजे त्याुंिी प्रास्प्र्त होणे.

स्वजनािे जे वध आहण बन्धन त्याुंिे दशवन म्हणजे प्रत्यक्ष पहाणे , श्रवण म्हणजे आप्र्तवाक्य ऐकणे, कथा
म्हणजे या गोष्टी मागेि घडू न गेलेलया असर्ताना सुद्धा पुन्हा त्याुंिे अनु सध
ुं ान करून स्मरण करणे.

थरथर कापायला ज्याुंिी सुरवार्त झाली आहे असे कर आहण िरण. प्रारुंभीिे कमवि भयािी

अहभव्यस्क्र्त करणारे आहे , कारण त्यामुळे व्याधी वगैरेहूनिी हभन्नर्ता सूहिर्त होर्ते . पुलक म्हणजे केस उभे
रहाणे. स्वरािा भेद म्हणजे त्याच्या स्वरूपार्त उलटापालट.

‘भीर्ताभयप्रदानत्वात्’ – मुळार्तील ‘अवयव’ च्या जागी ‘अभय’ ही आवश्यक दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनीि

केली आहे , पण ‘प्रधानत्वात्’ हा पाठ त्याुंनी र्तसाि राहू हदला आहे . पण त्या जागी ‘प्रदानत्वात्’ पाठ

स्वीकारला पाहहजे हे वर पुंधराव्या श्लोकावरील अहभनवभारर्तीवरून स्पष्ट आहे . ‘आगमे न’ – आगम
म्हणजे वस्र्तुर्तः शास्त्र असा अथव आहे . आप्र्तवाक्य असा अथव येथे अहभप्रेर्त असणे शक्य आहे . ‘कथा

अहर्तक्रान्र्तयोरहप’ – डॉ. मुकजींिा ‘कथाहवदाहदक्रान्र्तयोरहप’ असा हस्र्तहलहखर्तावरून घेर्तले ला पाठ भ्रष्ट

आहे . सुंपादकाुंिा ‘कथाहद अहर्तक्रान्र्तयोरहप’ हा दु रुस्र्त केले ला पाठ हदसर्तो. त्यार्तील ‘आहद’ सुंभवनीय
वाटर्त नाही. कथा शब्दािीि ही व्याख्या केली आहे . ‘अहर्तक्रान्र्तयोः’ हे ‘वधबन्धयोः’ िे हवशेषण आहे .

‘आहदकमैव भयव्यञ्जकम्’ – वेहपर्त ह्या रूपार्त वेपू धार्तूला क्र्त प्रत्यय लागला आहे . ‘आहदकमवहण

क्र्तः’ ह्या हनयमाप्रमाणे क्र्त-प्रत्ययािा येथे प्रारुंभीिे कमव असा अथव आहे . सुरुवार्तीपासूनि हार्तपाय
कापायला लागणे हे भीर्तीिे हिह्न आहे . व्याहध वगैरेर्त असे होर्त नाही. म्हणून भीर्तीने होणारे थरथर कापणे

दाखहवण्यासाठी आहदकमाच्या अथािा क्र्त (र्त) प्रत्यय वापरला आहे असा अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येिा
आशय आहे .
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ह्या सुंबध
ुं ार्त (पुढील) आया आहे र्त –
हवकृर्त आवाज, भुर्ताुंिे दशवन, युद्ध, अरण्य, हरकामे घर या हठकाणी जाणे याुंपासून उत्पन्न झाले ला

आहण गुरुजन व राजा याुंच्या केले लया अपराधामुळे कृहत्रम असा उत्पन्न झाले ला भयानक रस असे जाणावे.

अवयव, मुख व दृष्टी याुंच्यार्तील बदल, नरुस्र्तम्भ, दू र पहाणे, उद्वे ग, गात्रशैहथलय, र्तोंडाला

कोरड, हृदयािे धडधडणे, आहण रोमाुंि याुंनी भयािा अहभनय करावा.

हे स्वाभाहवक कारणाुंनी होईल. साहत्त्वक भावाने उत्पन्न होणारे त्यािप्रमाणे दाखवावे. सौम्य

स्वरूपार्तील ह्याि अनु भावाुंनी कृर्तक भयानकािा अहभनय करावा.

हार्तपायाुंिे थरथर कापणे, स्र्तम्भ, गात्राुंिा सुंकोि, हृदयािी धडधड, शु ष्ट्क झाले ले ओठ, टाळू

आहण घसा याुंनी भयानकािा नेहमी अहभनय करावा.
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‘गुरुनृपयोः’ असे म्हणण्यािा अहभप्राय असा – भय हे हस्त्रया, कहनष्ठ प्रर्तीिे लोक, मुले इत्यादींच्या

हठकाणी असर्ते, उत्तम आहण मध्यम प्रकृर्तीच्या पुरुषाुंच्या हठकाणी नसर्ते हे पुढे (सार्तव्या अध्यायार्त)

साुंहगर्तले जाईल. परुंर्तु र्ते सुद्धा गुरुजनाुंिे आहण राजािे भय दाखवू शकर्तार्त, जरी प्रत्यक्ष र्ते (भय) वाटर्त
नसले र्तरी. त्या योगाने त्याुंिे उत्तमत्व उत्कृष्टर्ते ने हसद्ध होर्ते आहण अमात्याुंच्या हठकाणी स्वाहमत्व

नसलयािे स्पष्ट होर्ते . उदाहरणाथव यौगन्धरायण म्हणर्तो – ‘स्वर्तःच्या मजीप्रमाणे वागर्त असलयामुळे मला
भीहर्त वाटर्तेि आहे .’ त्या प्रसुंगी अनु भाव प्रत्यक्षार्त इर्तक्या योग्य रीर्तीने केले जार्तार्त की हा खरोखरि

भ्याला आहे असा गुरुजनाुंना वगैरे प्रत्यय येर्तो. आहण त्यार्त स्वाभाहवकपणा नसलयामुळे कृहत्रमपणा असर्तो.

पुष्ट्कळ वेळ राहार्त असलयामुळे आहण आस्वाद घेण्यासारखा असलयामुळे त्याला रसत्व प्राप्र्त होर्ते . आहण
त्याला व्यहभिाहरत्व येर्त नाही. र्ते र्ते व्हाि आले असर्ते जर स्वाभाहवकपणेि र्ते (भय) काही अगदी थोडा
वेळपयंर्त उत्पन्न झाले असर्ते .

गात्र वगैरेंिा भेद म्हणजे त्याुंिा रुंग, त्याुंिी हक्रया, त्याुंिी स्स्थर्ती, याुंच्यार्त बदल. जी वस्र्तू

पहावयािी हर्तच्या पलीकडे पहाणे र्ते अहर्तवीक्षण, भयाकुल झालयामुळे कोठे ही दृष्टी स्स्थर होर्त नसलयाने
उत्पन्न होणारे (अहर्तवीक्षण). उद्वे ग म्हणजे िळवळ. साद म्हणजे गात्राुंिी हशहथलर्ता. मुखािा टाळू च्या

हठकाणी शोष. हृदयािे स्पन्दन अहर्तशय वेगाने. या हठकाणी आले लया ‘भयम्’ शब्दािा वीररसावरील
आयेमध्ये आले लया ‘अहभनेयम्’ या शब्दाशी अन्वय होर्तो. कारण, ह्या सवव आया पूवीच्या आिायांनी एके
हठकाणीि सवव रसाुंिे लक्षण करण्यासाठी हदलया होत्या. पण भरर्तमुनीने त्याुंिे सुखाने ग्रहण व्हावे म्हणून
योग्य स्थानी ठे हवलया आहे र्त.

‘सत्त्वसमुत्थम् िा अथव – सत्त्व म्हणजे मनािी समाहहर्त अवस्था, हर्तच्यापासून उत्पन्न झाले ले . हा

नटाला उद्देशून केले ला उपदे श आहे . हा उपदे श सवव हवषयाुंना लागू आहे ’ असे एका टीकाकारािे म्हणणे

आहे ; पण र्ते बरोबर नाही. कवी आहण नट याुंना हशक्षण दे ण्यासाठीि हे सवव प्रकरण आहे ; कारण,
लोकाुंमध्ये हवभाव, अनु भाव, अहभनय इत्यादी प्रकारिा व्यवहार नसर्तो. म्हणून ह्या आयेिा पुढीलप्रमाणे

अथव आहे – हा भय हवकार स्वभावहसद्ध म्हणजे राजस आहण र्तामस प्रकृर्तीच्या कहनष्ठ लोकाुंर्त असर्तो असा

अथव. आहण जे सत्त्वगुणप्रधान प्रकृर्तीिे लोक असर्तार्त त्याुंच्या बाबर्तीर्त (हे भय) सत्त्वसमुत्थ म्हणजे
प्रयत्नपूववक उत्पन्न केले ले असे ह्याि अनु भावाुंच्या साहाय्याने दाखवावे, परुंर्तु सौम्य िेहष्टर्ताने, कारण र्ते
कृर्तक असर्ते . ‘पुनः’ हा शब्द ह्या भयािे वैहशष्ट्ट्य दाखहवर्तो. (शुंकाः) राजा वगैरे गुरुजनादींच्या बाबर्तीर्त

कृर्तक भय का दाखहवर्तार्त? दाखहवर्ताना गात्राुंिा कम्प वगैरे सोम्य का प्रदर्मशर्त करर्तार्त? भयानक रसार्ति
कृर्तकत्व का? सवव रसाुंर्ति कृर्तकत्व सुंभवर्ते , उदाहरणाथव धनाच्या अहभलाषेने वेश्या कृर्तक रर्तीिा

आहवभाव करर्ते–अशा प्रकारच्या शुंका घेनन सववसाधारण उत्तर ‘र्तथैव कायवम्’ या शब्दाुंर्त दे र्तार्त. कारण
भयािे प्रदशवन केले म्हणजे हवनीर्त मनु ष्ट्य गुरूच्या लक्षार्त येर्तो. आहण त्यािे िेहष्टर्त सौम्य असलयाकारणाने

र्तो कहनष्ठ प्रर्तीिा असे गुरु समजर्त नाही. वेश्येला ज्यािा उपदे श केला आहे त्या कृर्तकशृग
ुं ारापासून

कोणर्तीही पुरुषाथािी हसद्धी होर्त नाही. म्हणूनि साुंहगर्तले लया पद्धर्तीने (भय) दाखवावे, हवशेष पुरुषाथािा
लाभ होर्तो.

परुंर्तु ज्या प्रसुंगी राजा दु सऱ्याुंवर अनु ग्रह करण्यासाठी कृर्तक नव्हे (र्तर स्वाभाहवक) असे क्रोध,

हवस्मय वगैरे प्रगट करर्तो त्या प्रसुंगी त्याुंना स्थाहयभावत्व येर्त नाही हे सूहिर्त करणारी दु सऱ्या गुरुवुंशार्त

प्रहसद्ध असले ली ‘करिरण-’ इत्यादी आया उद्धर्त
ृ करर्तार्त. हनत्य म्हणजे कृर्तक असर्ताना आहण कृर्तक
नसर्तानाही.

‘वक्ष्यर्ते’ – सार्तव्या अध्यायार्त ‘स्त्रीनीिप्रकृहर्तकम्’ असे भयािे लक्षण केले आहे . ‘र्तदभावेऽहप’

यार्तील ‘र्तत्’ म्हणजे स्वाभाहवकपणेि वाटणारे भय. ‘अप्रभुत्वम्’ – भयािे प्रदशवन केलयामुळे अमात्य हे प्रभू

हकवा स्वामी नाहीर्त हे हदसून येर्ते. हे मिन्द्रािा ‘प्रभुभक्र्तत्वम्’ असा पाठ आहे . ‘स्वेच्छािारी इ∘’ –
रत्नावली नाहटकेच्या पहहलया अुंकाच्या प्रारुंभी अमात्य यौगन्धरायण हसहलराजकन्या रत्नावली हहच्याशी

उदयनािा हववाह घडू न यावा म्हणून स्वर्तः केले लया खटपटीिा उल्लेख करून शेवटी म्हणर्तो ‘हे सवव
राजाच्या भलयासाठी केले आहे खरे , पण त्याला न कळवर्ता स्वर्तःच्या हहमर्तीवरि केले आहे म्हणून त्यािी

प्रहर्तहक्रया कशी होईल यािी भीर्ती वाटर्ते ’ (रत्नावली, १·७). ‘हश्लष्ट’ म्हणजे सवांशाने खऱ्या अनु भावाुंशी

हमळर्ते जु ळर्ते असे. पण हे अनु भाव स्वाभाहवक नसर्तार्त म्हणून र्ते व त्याुंनी अहभव्यक्र्त झाले ले भय कृर्तक
होर्त. ‘बहु र्तरकालानु वर्तवनेन’ – गुरुजनाुंिे व राजािे वाटणारे भय बराि काळ हटकणारे असर्ते. म्हणजे र्ते

स्थाहयभावाच्या स्वरूपािे असर्ते , म्हणून आस्वाद्य असा भयानक रस उत्पन्न होर्तो. हे कृर्तक भय

व्यहभिाहरभाव नाही. ‘र्तद’ म्हणजे व्यहभिाहरत्व. ‘स्वभावर्त एव’ म्हणजे कृहत्रमपणे आणले ले असे नाही.
यानुंर्तर मुळार्त ‘न’ हा शब्द अहधक आहे . र्तो गाळावा अशी सुंपादकाुंनी केले ली सूिना योग्यि आहे .

मुळार्तील ‘हकहित् काललवम्’ मध्ये ‘कुंहित्’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . लव शब्द पुहल्लगी आहे .
‘उत्पद्यर्ते’ – मुळार्तील ‘उत्पाद्यर्ते’ हे प्रयोजकािे रूप सुंभवनीय नाही. थोडाि वेळ हटकणारे आहण
स्वभावर्तः उत्पन्न होणारे र्ते व्यहभिारी. कृर्तक भय बराि वेळ रहार्ते आहण र्ते स्वभावर्तः उत्पन्न होर्त नाही
म्हणून र्ते व्यहभिारी नाही.

‘अहर्तवीक्षण’ असा अहभनवगुप्र्तािा पाठ होर्ता हे स्पष्ट आहे . पण नाट्यशास्त्रािा पाठ (डॉ. मुकजींिी

प्रर्त खेरीज करून) ‘अहभवीक्षण’ असा आहे . ‘िोहीकडे दृष्टी हफरहवणे’ असा त्यािा अथव ग्राह्य मानर्ता येईल.

अहर्तवीक्षणािा अथव अहभनवगुप्र्ताने ‘वीक्ष्यमहर्तक्रम्य अहर्तवीक्षणम्’ असा स्पष्ट केला आहे . वीक्ष्य म्हणजे
हजच्याकडे पाहावयािे र्ती वस्र्तू. ‘कास्न्दशीक’ म्हणजे (भीर्तीने गाळण उडू न) वाट फुटे ल त्या हदशेला पळू न

जाणारा; यारून भीहर्तग्रस्र्त असा त्यािा अथव झाला आहे . ‘हनलव क्ष’ म्हणजे लक्ष्यावर स्स्थर न होणारा (िक्षू).

‘सादः’ – नाट्यशास्त्राच्या सवव प्रर्तीर्त ‘सन्न’ असा पाठ आहे . अहभनवगुप्र्तािा ‘सादः’ असा पाठ असावा असे

वाटर्ते . र्तो पाठ अहधक िाुंगला. ‘सन्न’ या धार्तुसाहधर्त हवशेषणािा ‘सन्नर्ता’ असा अथव समजण्यापेक्षा ‘साद’
सारख्या नामािाि स्वीकार करणे अहधक उहिर्त. ‘इह भयम् इ∘’ – ह्या आयेर्त आले लया ‘भयम्’ ला हवधेय
हनर्मदष्ट केले ले नाही. म्हणून अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की वर ६८ व्या आयेर्त वीररसाच्या सुंबुंधाुंर्त जो
‘अहभनेयः’ शब्द आले ला आहे र्तोि येथे हलङ्गव्यत्ययाने हवधे य म्हणून अध्याहृर्त धरावयािा आहे .

‘एकप्रघट्टनया’ हा डॉ. मुकजींिा पाठ ‘एकप्रघट्टकर्तया’ पेक्षा अहधक िाुंगला आहे . ‘यथास्थानम्’ म्हणजे
त्या त्या रसाच्या हववेिनार्त.

‘सत्त्वसमुत्थहमहर्त इ∘’ येथपासूनि टीकाकारािे मर्त माुंडण्यास प्रारुंभ होर्तो. ह्या टीकाकाराने सत्त्व

शब्दािा अथव भरर्ताने पुढे सार्तव्या अध्यायार्त साहत्त्वक भावाुंच्या सुंदभार्त जो केला आहे (इह हह सत्त्वुं नाम

मनःप्रभवम्, र्तच्च समाहहर्तमनस्त्वादु त्पद्यर्ते ) र्तो येथे गृहीर्त धरला आहे . त्या सत्त्वापासून उत्पन्न झाले ले व
र्तदनु सार नटाने अहभनीर्त केले ले भय र्ते सत्त्वसमुत्थ भय. आहण भयािे ह्या शब्दाने वणवन करण्यािे कारण
असे की नटाने अहभनय सत्त्वपूववक करावा हे त्याने लक्षार्त ठे वावे (नटस्येयुं हशक्षा). त्या टीकाकाराने पुढे

असे म्हटले आहे की नटाला केले ला हा उपदे श सवव हवषयाुंना लागू आहे . यािे दोन अथव सुंभवर्तार्त. (१) हा
उपदे श कृर्तक भयालाि नाही र्तर स्वाभाहवक भयाला सुद्धा लागू पडर्तो. हकवा (२) हा उपदे श भयालाि
केवळ लागू नसून इर्तर भावाुंच्या अहभनयालाही लागू पडर्तो. दु सरा अथव अहभप्रेर्त असण्यािा अहधक सुंभव

आहे . ‘कहवनटहशक्षाथवमेव’– अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्यािा आशय असा हदसर्तो की ह्या सववि रसप्रकरणािा उद्देश कवींना आहण नटाुंना याबाबर्तीर्त मागवदशवन करावे असा आहे . र्ते व्हा फक्र्त येथेि नटाला

उपदे श केला आहे असे समजणे हकवा नटाला फक्र्त हा एवढाि उपदे श केला आहे असे मानणे बरोबर

नाही. ‘प्रकरणम्’ म्हणजे हे रसहवषयक प्रकरण. ‘लोके हवभावा- इ∘’ – हे रसप्रकरण कवी व नट याुंनाि
उद्देशून आहे यािे कारण यार्त हनर्मदष्ट झाले लया हवभाव वगैरे गोष्टी फक्र्त काव्यार्त व नाट्यप्रयोगार्त

आढळर्तार्त, इर्तरत्र कोठे ही नाही. ‘स्वभावजुं’ ह्या आयेर्तील शब्दािा अथव पूणव करण्यासाठी
‘रजस्र्तमःप्रकृर्तीनाुं नीिानाम्’ हे शब्द वापरले आहे र्त. ‘सत्त्वसमुत्थम्’ यािा अहभनवगुप्र्ताने केले ला अथव
‘प्रयत्नकृर्तम्’ असा आहे . सत्त्व म्हणजे सत्त्वगुण असा अथव केला आहे . ह्या सत्त्वगुणापासून प्रयत्नाच्या

बळावर कृर्तक भय उत्पन्न झाले ले दाखहवर्ता येर्ते असे त्यािे म्हणणे आहे . ‘एहभरे व’ म्हणजे स्वभावज भयािे

जे अनु भाव साुंहगर्तले आहे र्त. (७० व ७२ आयांर्त) त्याि अनु भावाुंनी कृर्तक भयािेही प्रदशवन करावे. ‘हवशेष’
– स्वभावज भयाहू न या कृर्तक भयािी हवहशष्टर्ता. ‘कृर्तकत्वुं सुंभवहर्त’ हा हे मिन्द्रावरून घेर्तले ला पाठ
आहे . ‘कृर्तकत्वमुक्र्तुं भवहर्त’ हा मुळार्तील पाठ असुंभाव्य आहे . सवव रसार्त कृर्तकत्व कोठे ही साुंहगर्तले ले

नाही. ‘र्तथैव कायवम् इहर्त’ – मूळ आयेर्त ‘र्तथैव कर्तवव्यम्’ असे शब्द आहे र्त. ‘एनुं न गणयहर्त’ – मुळार्त ‘न’

नाही. पण र्तो अत्युंर्त आवश्यक आहे . ‘कृर्तकशृङ्गारात् वेश्योपहदष्टात्’ मुळार्त ‘कृर्तकशृङ्गारा वेश्योपहदष्टानाुं’
असा पाठ आहे . सुंपादकाुंनी ‘-शृङ्गारात्’ ही दु रुस्र्ती केली आहे , पण दु सरा शब्द र्तसाि राहू हदला आहे .

परुंर्तु त्यार्तील षष्ठीिा काही अन्वय लागण्यासारखा नाही. पुंिम्यन्र्त करून त्याला ‘कृर्तकशृङ्गारात्’ िे

हवशेषण केले की अथव व्यवस्स्थर्त लागर्तो. ‘उक्र्ते न प्रकारे ण’ म्हणजे त्याि अनु भावाुंनी, पण मृदु अशा

िेहष्टर्ताुंनी. ‘कायवम्’ हा डॉ. मुकजींिा पाठ आहे आहण र्तो आवश्यक आहे . कारण, ‘भयम्’ हा कर्ता आहे .
‘पुरुषाथंहवशेषः’ – उदाहरणाथव गुरुजनािी मान्यर्ता, राजािा अनु ग्रह वगैरे.

‘न कृर्तकुं’ ह्या शब्दाुंनुंर्तर ‘भयम्, अहप र्तु’ हे शब्द अध्याहृर्त धरले म्हणजे अथव स्पष्ट होर्तो. भय

कृर्तक असले र्तरी त्याला स्थाहयभावर्ता येनन भयानक रसािा पहरपोष होर्तो. परुंर्तु क्रोध, हवस्मय हे जरी
मूलर्तः स्थाहयभाव असले र्तरी जर त्याुंिा दु सऱ्याुंवर उपकार करण्यासाठी (कृहत्रमपणे) र्तात्पुरर्ता उपयोग

झाला र्तर र्ते स्थाहयभाव म्हणून राहार्त नाहीर्त (व रौद्र व अद्भुर्त रसािा पहरपोष करीर्त नाहीर्त;) र्ते केवळ
व्यहभिाहरभाव म्हणूनि रहार्तार्त. अशा प्रकारिा अथव शेवटच्या आयेर्त सूहिर्त झाला आहे असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . पण प्रत्यक्ष त्या आयेर्त असे काही सूिन आहे से हदसर्त नाही. ‘गुरुवुंशान्र्तर-’
ही आया दु सऱ्या वुंशपरुंपरेने आली आहे असे म्हणण्यािे कारण ७० व्या आयेर्त भयाच्या अहभनयाहवषयी
काही हभन्न गोष्टींिा हनदे श करून र्ते थे र्तो हवषय सुंपहवला आहे .
अथ बीभत्सो
ब -िोष्ट्या-.]

चोि

जगप्स स्थ

िश्र णदशथ कीतथ

घो -मुखनेत्रहवकूणनोल्लेखन-.]

भ

त् किः । स च हृ

द भर्च भ ैरुत्पद्यते । तस्

ख कूण ोल्लेख

ष्ठी

श्च स् अपस् रोिे ग ेग ोहव्

व्यहभिाहरभावा-.]

[

ोिे ज

-हृद्याप्रशस्र्ताहप्रया-.]

स ाङ्गसांह र

द भर भ ैर भ

द्य प्र

[क

-वेक्षा-,

[क -मुखनेत्रहवघूणवनुं हृल्लेख-,

िः प्र ोक्तव् िः । भ

[क घो

ध रण द िः ।

आर्ता बीभत्स नावािा रस जु गुप्सा स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा आहे . आहण र्तो मनाला अप्रसन्न

करणाऱ्या, न आवडणाऱ्या, अस्वच्छ आहण अहनष्ट अशा गोष्टी ऐकणे, पहाणे, साुंगणे इत्यादी हवभावाुंनी

उत्पन्न होर्तो. त्याच्या अहभनयािी योजना सवव अवयव आखडू न घेणे, मुखािा सुंकोि, खाजवणे (?वाुंर्ती?),
थुुंकणे, उद्वे जन इत्यादी अनु भावाुंनी करावी. आहण ह्यािे व्यहभिाहरभाव अपस्मार, उद्वे ग, आवेग, मोह,
व्याहध, मृत्यू इत्यादी होर्त.

अ सरप्र प्तां बीभत्सां लि त अथे त । अहृद्यां हृद्य प कक चत्कस् च न्नसगथतोऽप्र तां भ त
लश

िज

ल द्यपहत
सांकोच

। अ प्र ां ज त्

। अ िां

। उल्लेख

िं

ल्ल घिः ।

ददो द्

थ श्लेष्ट् ोपहतस्

शां भक्तत् े े च्छ
ष्ठी

ां कफ र स

िीर

। अचोिां स् रूपे ण दि प त

ृत्त । सांह रिः पण्डीकरण
। उिे ज ां ग िंोद्धू

।

खस् े त तदङ्ग

ां

।

क्रमप्राप्र्त बीभत्सािे ‘अथ’ इत्यादी शब्दाुंर्त लक्षण करर्तार्त. अहृद्य म्हणजे पसुंर्त असली र्तरी एखादी

गोष्ट एखाद्याला हनसगवर्तः अपहवत्र असणे, उदाहरणाथव, ब्राह्मणाुंना लसूण. अहप्रय जाहर्त आहद दोषाुंमुळे

झाले ले , उदाहरणाथव, श्लेष्ट्महवकाराने ग्रस्र्त झाले लयास दूध. अिोक्ष म्हणजे स्वभावर्तः वाईट नसले ले , परुंर्तु
मळ वगैरेनी दू हषर्त झाले ले . अहनष्ट म्हणजे एकसारखा उपभोग घेर्तलयामुळे ज्याच्या हवषयीिी इच्छा नाहीशी

झाली आहे असे. सुंहार म्हणजे मुटकुळी करणे. मुखािे म्हणजे त्याच्या अवयवाुंिे सुंकोिन. उल्लेखन
म्हणजे उल्लाघ. हनष्ठीवन म्हणजे कफ बाहे र टाकणे. उद्वे जन म्हणजे गात्रे हलहवणे.

‘अहृद्युं हृद्यमहप’ ही मुळार्तील ‘हृदयस्याहप’ ह्यािी केले ली दु रुस्र्ती आहे . नेहमीप्रमाणे अथव

साुंगण्यासाठी नाट्यशास्त्रार्तून ‘अहृद्यम्’ शब्द उद्धर्त
ृ केला असणार हे उघड आहे . आहण ‘अहप’ वापरला
आहे त्याअथी त्याच्या अगोदर ‘हृद्यम्’ असावे असे स्वाभाहवकपणेि ठरर्ते . ‘हनसवगर्तः’ म्हणजे त्या वस्र्तूच्या

स्वभावहवशेषामुळे. ‘अप्रयर्तम्’ म्हणजे अपहवत्र. सुंपादकाुंनी सुिहवले ली ‘अहप्रयम्’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक

नाही. लसूण नु सर्ता अहप्रय नसून र्तो हनहषद्ध मानला आहे . ‘जात्याहददोषात्’ येथे मूळिा पाठ
‘व्याध्याहददोषात्’ असा असण्यािा फार सुंभव आहे असे हदले लया उदाहरणावरून म्हणर्ता येर्ते. पण

‘जात्याहददोषात्’ असुंभाव्य नसलयामुळे र्तो पाठ र्तसाि राहू हदला आहे . ‘अिोक्षम्’– या अवर्तरहणकेवरून

हे स्पष्ट आहे की नाट्यशास्त्रार्त ‘-हप्रयािोक्षाहनष्ट-’ हाि पाठ स्वीकारला पाहहजे, -िोष्ट्या- हकवा -वेक्षाअसा नाही. अिोष्ट्य ‘िोखण्यास अयोग्य’ असुंभाव्य आहे . ‘र्तदङ्गानाम्’– मुखािे अवयव नाक, ओठ, भुवया

वगैरे. उल्लेखनािा अथव उल्लाघ असा हदला आहे . पण उल्लाघ शब्दािे जे ‘आजारार्तून उठले ला’, ‘शु द्ध’,
‘सुखी’, ‘दु ष्ट’, ‘काळा’ असे अथव हदले आहे र्त त्याुंपैकी कोणर्ताि येथे उहिर्त वाटण्यासारखा नाही. उल्लेखन

शब्दािा नेहमीिा अथव खरडणे , घासणे, खाजवणे इत्यादी आहे . त्यािा ‘वमन’ असाही एक अथव आहे . र्तो
येथे अहभप्रेर्त असणे अशक्य नाही. मग उल्लाघ शब्दािाही र्तोि अथव मानर्ता येईल.
अिं

ांश् े आ े भ तिः —
अ भ तदशथ े च गन्धरसस्पशथशधददो ैश्च ।
उिे ज ै श्च बह भबीभत्सरसिः स द्भ त ॥ ७३ ॥
ख े िं कू [क

-हवघूणवननयननासा-.]

ण

स प्रच्छ द

त स् िःै ।

अव् क्तप दपत ै बीभत्सिः सम् ग भ े िः ॥ ७४ ॥
या सुंबध
ुं ार्त परुंपरागर्त आले लया दोन आया आहे र्त —
न आवडणाऱ्या गोष्टीच्या दशवनाने आहण गन्ध, रस, स्पशव व शब्द याुंच्यार्त दोष उत्पन्न होण्याने आहण

अनेक उद्वे ग आणणाऱ्या गोष्टींपासून बीभत्स रस उत्पन्न होर्तो.

मुख व नेत्र याुंिा सुंकोि, नाक बुंद करणे, र्तोंड खाली वळहवणे, जपून पावले टाकणे याुंनी

बीभत्सािा योग्य प्रकारे अहभनय करावा.
स प्रच्छ द ां

दगथन्धप्र े

ऽव्स्थकङ्क ल द्य कले पतृ

दृि

।

े सांचरतोऽस्फ टत

प्र तघ त दव् क्त
प दपत

प द ोिः

पत

।

क्व चद्दीघा ण अन् िं हृस्

द

ीत।

नाक बुंद करण्यािी हक्रया जेथे दु गंध फार असर्तो र्ते थे पहाण्यार्त येर्ते. अडथळा झालयामुळे अस्पष्ट

असे पावलाुंिे पडणे. हकवा हाडे , हाडाुंिे सापळे याुंनी भरले लया स्मशानभूमीर्त सुंिार करणाऱ्यािी अस्पष्ट
अशी पावले पडणे, कुठे लाुंब लाुंब, कुठे जवळ जवळ अशी.

‘प्रहर्तघार्त’ म्हणजे अडथळा. ‘अव्यक्र्त’ हकवा ‘अस्फुहटर्त’ म्हणजे ठामपणे न टाकले ली, जपून

टाकले ली.

अथ द्भतो
.]

प्त् प
स्त र

स्

दे कल दग

स्थ

भ

सभ

त् किः । स च दव् ज दशथ े व्प्सत
ेन्द्रज लसांभ

ह द चे ल ङ्ग लभ्र ण द भर भ ैर भ

[क घो -वाप्त्युत्तमभवन-

द भर्च भ ैरुत्पद्यते

े प्रेिणरो ञ्च श्रस् द
े ह स
थ ध दद प्रबन्धह ह क रब

करबाहु वदनिेलाङ्गुहल-.]

ोरथ

[क

िः प्र ोक्तव् िः । भ

श्च स् स्तम्भ श्रस् ेदगद्गदरो ञ्च ेगसांभ्र जडत प्रल प द िः ।

।

-करिरणाङ्गुहल-,

तस्
घो

-

[क घो -व्यहभिाहरभावा-.]

आर्ता अद्भर्त
ु नावािा रस हवस्मय स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा आहे . आहण र्तो हदव्य जनाुंिे दशवन,

इस्च्छले लया आहण मनोरथ केले लया वस्र्तूिी प्राप्र्ती, उपवन, दे वकुल वगैरेमध्ये जाणे, सभा, हवमान, माया,
इन्द्रजाल याुंिी सुंभावना इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्याच्या अहभनयािी योजना नेत्राुंिा हवस्र्तार,
अहनमे ष दृष्टीने पहार्त राहाणे , रोमाुंि, अश्रू, स्वेद, हषव, छान छान असे म्हणणे, दान, सर्तर्त हा हा असे
ओरडणे, बाहु , मुख, वस्त्र आहण बोटे हफरहवणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावी. आहण ह्यािे व्यहभिाहरभाव
स्र्तम्भ, अश्रू, स्वेद, गद्गदवाणी, रोमाुंि, आवेग, सुंभ्रम, जडर्ता, प्रलाप इत्यादी होर्त.
स थिं न्ते ऽद्भत इत् क्तां लि त ह अथे त । दव्
ोरथिः, त ोिः प्र व्प्तिः । उप
क्व चद् दृि

े दे कले च ग

। सभ गृह शे िः ।

न्िंद्रव् हस्त क्त्

द

दी

असांभ िस्तप्रदशथ

द ां स ध दिः । द ां ध दे िः । प्रबन्धां सततां कृत्

गन्ध ाद िः । ईव्प्सतिः शक् प्र व्प्तरथथिः, अन् ो

। तस् द्भत भ त् ां
दव् रथ िः ।
। तस् ेत् द्भतस्

े

तिंत् ां सरिःसां

रूपप र तथ
। ह श
थ धदे

ेश द

दक । इन्द्रज लां

िं तद भ

िः । स व्ध् त

ह ह शधदस् करण । चे लस् अङ्गले श्च भ्र ण ।

सवव नाटकाुंर्त शेवटी अद्भुर्त रस योजावा असे म्हटले आहे , त्या अद्भर्त
ु ािे लक्षण ‘अथ’ इत्यादी

शब्दाुंर्त करर्तार्त. हदव्यजन म्हणजे गुंधवव वगैरे. ईस्प्सर्त म्हणजे ज्यािी प्राप्र्ती होणे शक्य आहे र्ते , याहू न हभन्न

र्तो मनोरथ; त्या उभयर्ताुंिी प्राप्र्ती. उपवनार्त आहण दे वळार्त जाणे. त्याला अद्भर्त
ु ािे हवभावत्व येर्ते, कारण
र्ते थील र्तलाव, रिना वगैरे अन्यत्र कोठे हदसर्त नाहीर्त. सभा म्हणजे एक प्रकारिे घर. हवमान वगैरे म्हणजे

हदव्य रथ. माया रूपार्त पहरवर्तवन घडवून आणणारी. इन्द्रजाल म्हणजे मन्त्र, द्रव्य व हार्त याुंिा युक्र्तीने

उपयोग इत्यादीच्या साह्याने असुंभाव्य वस्र्तू उत्पन्न करून दाखहवणे. र्तस्य म्हणजे अद्भुर्तािा. हषव शब्दाने

येथे त्यािे अनु भाव समजावयािे. ‘साधु (छान)’ असे म्हणणे म्हणजे साधुवाद. दान धन इत्यादीिे. ‘प्रबन्धुं’
म्हणजे सर्तर्तपणे हा हा असे शब्द काढणे (म्हणजे हाहाकार). वस्त्रािे आहण बोटािे भ्रमण.

‘सववत्रान्र्ते ऽद्भुर्त इत्युक्र्तम्’ – पुढे अठराव्या अध्यायार्त नाटकाच्या शेवटच्या हनववहण सुंधीमध्ये

अद्भर्त
ु ािी योजना करावी असे म्हटले आहे . (हनववहणे कर्तवव्यो हनत्युं हह रसोऽद्भर्त
ु स्र्तज्ज्ञैः । ना. शा. १८·४३)
त्याला उद्देशून हे शब्द आहे र्त. ‘उपवने’– मुळार्त येथे ‘उपियनम्’ असा पाठ आहे . ‘प्रास्प्र्तः’ शब्दािा अथव
साुंगण्यासाठी र्तो वापरला आहे असे समजून सुंपादकाुंनी त्यािा मागच्या वाक्यार्त अन्र्तभाव केला आहे . पण

उपियन म्हणजे वाढ होणे, प्राप्र्ती नव्हे . हशवाय ‘दे वकुले ’ नुंर्तर आले लया ‘ि’ वरून हे स्पष्ट आहे की

‘दे वकुले ’ च्या अगोदर दु सरा एक सप्र्तम्यन्र्त शब्द असला पाहहजे. आहण नाट्यशास्त्रार्तील ‘उपवन’ शब्दािा
‘गमन’ शीि अन्वय होर्त असलयामुळे ‘उपवने’ अशी दु रुस्र्ती स्वाभाहवक ठरर्ते. हर्तला हे मिन्द्रािाही आधार

आहे . ‘अद्भुर्तहवभावत्वम्’ असे भाववािक नाम ‘अद्भुर्तहवभावः’ ह्या मुळार्तील पाठाच्या जागी आवश्यक आहे .

‘सरःसुंहनवेशाहद’ हा डॉ. मुकजींिा पाठि योग्य आहे . सरस् हे उपवनार्त आहण सुंहनवेश (वास्र्तुरिना)

दे वकुलािी असा सुंबध
ुं आहे . सुंपादकाुंिा ‘सरसहनवेशाहद’ हा पाठ साथव नाही. दे वळार्त हनवेश (रहाणे ,
रहाण्यािी जागा) सरस असे म्हटले असण्यािा सुंभव नाही. सरस शब्दािा असा उपयोग शक्य वाटर्त

नाही. ‘मन्त्रद्रव्यहस्र्तयुक्त्याहदना’ हा पाठ सुद्धा डॉ. मुकजींिा आहे . सुंपादकाुंच्या पाठार्त ‘हस्र्त’ च्या जागी

‘वस्र्तु’ शब्द आहे . पण ‘द्रव्य’ शब्द असर्ताना हशवाय ‘वस्र्तु’ ही वापरला असेल असा सुंभव फार कमी.
हशवाय इन्द्रजाल मध्ये ‘हस्र्तयुस्क्र्त’ म्हणजे हार्तिलाखी अपेहक्षर्तही आहे . हे दोन्ही पाठ हे मिन्द्रार्त असेि

आढळर्तार्त. ‘असुंभववस्र्तु-’ (डॉ. मुकजी) पेक्षा ‘असुंभवद्वस्र्तु-’ (सुंपादक) अहधक सुंभाव्य आहे .
‘र्तदनु भावाः’ – नयनवदनप्रसाद, हप्रयभाषण, आहलङ्गन इत्यादी हषाच्या अनेक अनुभावाुंिा हनदे श सार्तव्या

अध्यायार्त केला आहे . ‘प्रबन्धुं सर्तर्तुं कृत्वा’ – ‘प्रबन्ध’िा सुंर्तर्तपणे असा अथव केला आहे . त्या वरून त्यािा

अन्वय ‘हाहाकार’शी करणे अहभप्रेर्त आहे , ‘दान’ शी नाही हे उघड आहे . सर्तर्त दान दे र्त रहाण्यािी कलपना

सुंभवनीय नाही. ‘िेलस्य इ∘’ – भरर्ताच्या ‘बाहु वदन’ ह्या शब्दाुंिी अहभनवगुप्र्ताने दखल घेर्तले ली नाही.

त्याला िेल व अङ्गुहल ह्या दोहोंिेि भ्रमण अहभप्रेर्त आहे से हदसर्ते . वदनािे भ्रमण म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही.
यावरून असा ग्रह होर्तो की ‘बाहु वदन’ हे शब्द भरर्तार्त प्रहक्षप्र्त असावेर्त. आहण काही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त र्ते

आढळर्त नाहीर्त. दु सऱ्या काही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त ‘करिरणाङ्गुहल-’ असा ‘िेल’ शब्दही नसले ला पाठ आहे .
र्तो अथार्ति स्वीकारर्ता येर्त नाही. नाट्यशास्त्राच्या सवव गद्य हवभागाुंर्त खूपि पाठभेद आहे र्त.
अिं

ांश् े आथे भ तिः–
त्त् तश थथ क्तां

क् ां श [क

घो शीलुं ि कमव रूपुं ि.]

[क घो एहभस्त्वथवहवशेषै रसोऽद्भुर्तो नाम हवज्ञेयः.] तत्स

पपां च क थरूपां

थ द्भतरसे

।

भ रूपां ह

ञे

॥ ७५ ॥

स्पशथग्रहोल्लकस ै हाह क रै श्च स ध दै श्च ।
ेपथगद्गद च ै िः स् ेद द्यैर भ

स्तस् ॥ ७६ ॥

या सुंबध
ुं ार्त दोन परुंपरागर्त आया आहे र्त —
नेहमीपेक्षा वरिढ अशा अथाने युक्र्त वाक्य हकवा प्रशस्र्त कमव असले ले हशलप जे असेल र्ते सवव

अद्भुर्त रसार्त हवभावरूप होय असे जाणावे.

स्पशािी जाणीव, गात्राुंिे आह्लादाने हलणे, हाहाकार, साधुवाद, कम्प, गद्गदविन, स्वेद

इत्यादींनी त्यािा अहभनय करावा.

अ तशेत इत् तश ोऽन् पेि
प्रशस्तक ात् क । प्रशांस

ोऽथथ उत्कृििः ते

ां रूपप् । स थ त् े ांप्रक र

स्पशथग्रहशधदे तद्भ

द िः । अ भ

कक चद क ञ्चते े िंे कृत्

ो क्ष्

ल्लकस

त

क्तां

ि क् ां

च्च शपपां क थरूपां

त् ।

णो लक्ष् ते —

भ्रूिेप े च ।

तथ स
ां गण्ड ोिः स्पशात्स्पशथ े ां
ग िंस् ोध् ं स ह्ल दां धू

च् भूते

िपे त् ॥ ( . श . २२·८३) इ त ।

। बह च ां प्रकृ तभेदे प्रक र ै च् ां सूच त ।

जो वरिढ असर्तो र्तो अहर्तशय म्हणजे दु सऱ्याुंहून उत्कृष्ट असा जो अथव त्या वाच्याथाने युक्र्त असे जे

वाक्य आहण जे हशलप कमवरूप म्हणजे प्रशस्र्त कमाच्या स्वरूपािे आहे र्ते . प्रशुंसा या अथी रूपप् प्रत्यय
लावला आहे . सवव म्हणजे अशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी.

‘स्पशवग्रह’ शब्दाने त्यािे भाव वगैरे समजावयािे. त्यािा पुढील शब्दाुंर्त साुंहगर्तला जाणार आहे र्तो

अहभनय हनर्मदष्ट होर्तो –

‘नेत्र थोडे आकुुंहिर्त करून, भुवया वर उडवून, र्तसेि खाुंदे व गाल याुंना स्पशव करून स्पशव झाला

असलयािे दाखवावे.’

गात्रािे आह्लादपूववक वर हलहवणे म्हणजे उल्लुकसन. बहु विनाने प्रकृहर्तहभन्नर्ते मुळे (या अहभनयाुंिे)

हनरहनराळे प्रकार होर्तार्त हे सूहिर्त केले आहे .

‘कमवरूपम्’ हे ‘हशलपम्’ िे हवशेषण आहे . ह्या शब्दानुंर्तर हस्र्तहलहखर्तार्त ‘कमात्मकम्’ एवढे ि आहे .

पण पुढच्या वाक्यार्त प्रशुंसाथी रूपप् प्रत्यय लावला आहे असे म्हटले आहे . त्यावरून हे उघड आहे की

‘प्रशस्र्तकमात्मम्’ असा मूळिा पाठ होर्ता. र्तो पाठ स्वीकारला आहे . पाहणनीच्या सूत्रार्तील ‘रूपप्’ िेही येथे
‘रूपम्’ असे भ्रष्ट रूप झाले आहे (‘प्रशुंसायाुं रूपप्’ पाहणनी, ५·३·६६). आयेर्त असले लया ‘वा’ शब्दािी
अहभनवगुप्र्ताने दखल घेर्तली नाही. त्याच्या पाठार्त ‘वा’ च्या जागी ‘ि’ असण्यािा सुंभव आहे .

‘स्पशवग्रहशब्दे न र्तद्भावादयः’ – मुळार्त ‘र्तहद्वभावादयः’ असे आहे . पण स्पशािे हवभाव हनर्मदष्ट झाले

असण्यािा सुंभव नाही. कारण स्पशव स्वर्तः स्थायी अथवा व्यहभिारी असा कोणत्याि स्वरूपािा भाव नाही.
र्तो एक इस्न्द्रयाथव आहे . शब्दस्पशादी पाि इस्न्द्रयाथांिा भावाुंनी म्हणजे अनु भावाुंनी अहभनय कसा करावा र्ते

२२ व्या सामान्याहभनय अध्यायार्त साुंहगर्तले आहे . ‘इस्न्द्रयाणीस्न्द्रयाथांि भावैरहभनयेद्बुधः (२२·८१) असे

म्हणून उद्धर्त
ृ केले लया ८३ व्या श्लोकार्त स्पशाच्या भावाुंिा हनदे श केला आहे . र्तदनुसार येथे ‘र्तद्भावादयः’
अशी दु रुस्र्ती केली आहे . उद्धर्त
ृ श्लोकार्त नाट्यशास्त्रािा ‘हवहनर्मदशेत्’ असा पाठ आहे . ‘प्रकृहर्तभेदेन’ म्हणजे
उत्तम, मध्यम व कहनष्ठ प्रकृहर्तधमाप्रमाणे त्याि अनु भावाुंिी अहभव्यक्र्ती हनरहनराळ्या प्रकारे होईल.
शृ ङ्ग रां िं धां

द्य ि ङ्क े प [ब -नैपर्थय-.] र्थ

अङ्ग े प [ब -नैपर्थय-.] र्थ

त् क ।

क् श्च
ै ह स् रौद्रौ िंध स् ृतौ ॥ ७७ ॥

शृङ्गार वाक्, नेपर्थय आहण हक्रया याुंच्या स्वरूपािा असा र्तीन प्रकारिा आहे हे जाणावे. आहण अुंग,

नेपर्थय व वाक्य ह्याुंच्या योगाने हास्य व रौद्र र्तीन र्तीन प्रकारिे साुंहगर्तले आहे र्त.
अथ

प्रध भूत भ

गणभ प्र तप द ां

क् रौद्रो ह तिं स् भ रौद्र इ त व्

ह रष्ट् ते, स् भ

भेदप्रदशथ व् जे

करो त

शृ ङ्ग र त्

द

।

स रत् ि क् स् ।

आर्ता भेद दाखहवण्यािे हनहमत्त करून ‘शृङ्गारम्’ इत्यादी श्लोकाुंर्त रसाुंिे प्रधानभूर्त जे हवभाव

त्याुंना अनु गुण असले लया इर्तर भावाुंिे प्रहर्तपादन करर्तार्त. वाक्यरौद्र म्हणजे स्वभावरौद्र असा त्याबाबर्तीर्त
व्यवहार केला जाईल, कारण वाक्य हे स्वभावािे अनुसरण करणारे असर्ते .

नाट्यशास्त्रार्त या हठकाणी एकुंदर सहा श्लोकाुंमध्ये प्रत्येक रसाच्या र्तीन र्तीन हकवा दोन दोन

प्रकाराुंिा हनदे श केला आहे . अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे असे की हे केवळ हनहमत्त (व्याज) आहे . भरर्तािा उद्देश

त्या त्या रसाच्या हवभावाुंशी जु ळर्तील अशा भावाुंिे म्हणजे अनु भावाुंिे प्रहर्तपादन करणे असा आहे .

वाक्शृङ्गार, नेपर्थयशृङ्गार व हक्रयाशृङ्गार असे शृङ्गारािे भेद ज्याुंच्या आधारावर केले आहे र्त त्या वाक्य,
नेपर्थय (वेष) आहण हक्रया ह्या गोष्टी शृङ्गाराच्या प्रमदोद्यानादी हवभावाुंना अनुरूप अशाि आहे र्त. पण

त्याुंच्यार्त आपसार्त हभन्नर्ता असलयामुळे शृङ्गारािे हभन्न प्रकार मानले गे ले आहे र्त एवढे ि. शृङ्गारािे हे र्तीन
प्रकार सहज समजण्यासारखे आहे र्त. हास्याच्या र्तीन प्रकाराुंपैकी अुंगहास्य म्हणजे शारीहरक हवकृर्तीमुळे
उत्पन्न होणारे हास्य. र्तसेि अङ्गरौद्र म्हणजे बहु बाहु मुखादींनी अहभव्यक्र्त झाले ले रौद्र. वाक्यरौद्र आहण

स्वभावरौद्र एकि. कारण स्वभावािेि प्रहर्तहबब वाक्यार्त पडर्ते असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे .
‘व्यवहहरष्ट्यर्ते’ – स्वभावरौद्र असा शब्दप्रयोग नाट्यशास्त्रार्त पुढे कोठे र्तरी केले ला असण्यािा सुंभव आहे .
ध ोपघ तजश्चै त [क

घो र्तथा त्वपियोद्भवः.]

थ थापच ोद्भ िः ।

तथ शोककृतश्चै करुण स्त्र धिः स् ृतिः ॥ ७८ ॥
धमाच्या हवनाशामुळे उत्पन्न झाले ला आहण अथाच्या ऱ्हासामुळे उत्पन्न झाले ला र्तसेि शोकाने उत्पन्न

झाले ला असा र्तीन प्रकारिा करुण साुंहगर्तला आहे .
ध ोपघ तज उत्त
ध थशधदे

व्न िो

द

प शोभ हे तत् त् । शोकशधदे
। अत एतद्यज

द

े

भ

स् ज

द शश्च । एते िं ो

त् क , प्र त

कगतां त

भ

िः ।

भ रूप प

।
धमाच्या हवनाशामुळे उत्पन्न झाले ला करुण उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणीही असर्तो, कारण र्तो

िाुंगलया प्रकारिा हे र्तू आहे . शोकशब्दाने स्वजन वगैरेंिा नाश समजावयािा. हे र्तीन हवभाव होर्त. धमव

शब्दाने अस्ग्नष्टोम इत्यादी हक्रयाकमव समजावयािे. म्हणून हे यजन वगैरे कमव हनयमाने अनु भावरूप नसर्ते ;
परुंर्तु प्रहर्तनायकाच्या हठकाणी र्ते असलयास त्याला हवभावािे सुद्धा स्वरूप येन शकर्ते .

श्लोकार्तील ‘शोक’ शब्दािा ‘स्वजनाहदनाश’ असा अथव करण्यािे कारण त्याला ‘कृर्तः’ शब्द

जोडला आहे . आहण धमोपघार्त, अथापिय आहण शोक हे र्तीन हवभाव होर्त असे म्हटले आहे . र्ते व्हा नेहमीिा

शोकरूप स्थाहयभाव हा अथव येथे लागू पडर्त नाही हे ओघानेि आले . अहभनवभारर्तीर्तील शेवटच्या वाक्यािा

पाठ आहण अथव दोन्ही अहनहिर्त आहे र्त. ‘यजनादीहन’ च्या जागी ‘यजनाहद न’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे .
‘यजनाहद’ हे सुंपादकाुंनीि सुिहवले आहे . पण ‘न’ सुद्धा आवश्यक आहे असे वाटर्ते . यज्ञहक्रया ही
अनु भावाुंर्त मोडर्त नाही असा म्हणण्यािा आशय असावा. र्ती हनयमाने अनु भावाुंर्त मोडर्ते असा आशय

असण्यािा सुंभव नाही. ‘प्रहर्तनायकगर्तुं’ हे ‘यजनाहद’ िे हवशेषण. ‘हवभावरूपम् अहप’– यािा असा अथव
होर्तो की प्रहर्तनायकाने यज्ञ वगैरे केलयास र्तो नायकाच्या करुणाला हवभावरूप होर्तो. पण र्ते कसे काय हे
मुळीि स्पष्ट नाही. या विनािा करुणाशी काही सुंबध
ुं नसावा अशीही कलपना मनार्त येनन जार्ते .
द

ीरां ध थ ीरां द्ध ीरां तथै च ।

रसां ीर प प्र

[क घो

प्राहु स्र्तज्ज्ञाहस्त्रहवध-.]

ह ब्रह्म िं ध े

ह ॥ ७९ ॥

दानवीर, धमववीर आहण र्तसेि युद्धवीर याप्रमाणे ब्रह्मदे वाने वीररस सुद्धा र्तीन प्रकारिा असाि

साुंहगर्तला आहे .

या श्लोकार्तील कोठलयाही शब्दावर टीका हलहहण्यािी आवश्यकर्ता अहभनवगुप्र्ताला वाटली नाही.
व् ज च्चै पर ध च्च
प भथ

कां चै

िं सतक े च ।

[क घो िाहप.]

द्य त् िं ध े

ह [क

घो

ि.]

॥ ८० ॥

सोंग आणलयामुळे, अपराध केलयामुळे आहण खूप घाबरलयामुळे असा भयानक रस सुद्धा र्तीन

प्रकारिा आहे असे जाणावे.

व् ज द त कृतक इत् थथिः । अ े
स् भ िंस्तहृद

भ

दथ ां दर्चशत । अपर ध् न्तीत् पर ध िः चोर द िः । त्त

ां स्त्रीब ल दी ां तृणेऽ प कम्प

िं सतो ब ल दिः । तत्प्रकृ तत् द्भ

े भ ां त ििं सतक

कां तथोक्त । ततिः सांञ

।

शे ेण िं स् त इ त

ां कन् ।

व्याजात् म्हणजे कृर्तक (भय) असा अथव. याने अनु भावाुंिी मृदुर्ता दाखहवली आहे . जे अपराध

करर्तार्त त्याुंना ‘अपराध’ म्हणर्तार्त, जसे िोर वगैरे. परुंर्तु, स्वभावर्तःि जे हभत्रे असर्तार्त, हस्त्रया, मुले वगैरे,
त्याुंना गवर्त हलले र्तरीही वाटणारे भय र्ते हवत्राहसर्तक. हवशेषेकरून हभर्तार्त र्ते ‘हवत्राहसर्त’, मुले वगैरे.
त्याुंच्या स्वभावरूप असले लया भयानकाला सुद्धा र्ते ि (हवत्राहसर्त) म्हणर्तार्त. नुंर्तर सुंज्ञाथी कन् प्रत्यय
लागला आहे .

‘अपराधात्’ यार्तील अपराध शब्दािा ‘गुन्हा करणारा मनु ष्ट्य’ असा अथव केला आहे . गुरूच्या

केले लया अपराधापासून ह्यािी हभन्नर्ता दाखहवण्यासाठी असे केले आहे . भयानक ‘हवत्राहसर्त’ लोकाुंिी
प्रकृर्ती असर्ते, म्हणून भयानकाला सुद्धा हवत्राहसर्त म्हणर्तार्त. त्याला कन् म्हणजे क प्रत्यय लावला आहे .
ग ाद्यपर ध त्पर थथतोऽप् त्त
सांभ त । तथ च भ ां

ां भ

स्त्री ीचप्रकृ तक

ेश इ त त् सत् । भ ां ह
तस

शशङ्क त् कां

ोत्त े

न् े लक्ष् ते ।

गुरु आदींिा अपराध केलयामुळे उत्तम प्रकृर्तीच्या लोकाुंर्तही खरोखरि भयािा प्रादु भाव होर्तो असे

जे मर्त आहे र्ते बरोबर नाही. कारण, हवनाशाच्या शुंकेिे स्वरूप असले ले भय उत्तमाुंच्या हठकाणी सुंभवर्त
नाही. हशवाय भय हे स्त्री आहण कहनष्ठ याुंिा स्वभावधमव असे सामान्यपणे त्यािे लक्षण केले जाणार आहे .

‘सामान्येन लक्ष्यर्ते’ – सार्तव्या अध्यायार्त २१ व्या श्लोकानुंर्तरच्या गद्यार्त ‘भयुं नाम

स्त्रीनीिप्रकृहर्तकम्’ असे भयािे सामान्य लक्षण केले आहे . र्ते व्हा सुंपादकाुंनी सुिहवले ली ‘सामान्ये वक्ष्यर्ते’
अशी दु रुस्र्ती मुळीि आवश्यक नाही.

बीभत्सिः िो [ब क्षोभजः.] भणिः शद्ध उिे गी [क
ष्ठ कृ

घो

स्यात्तृर्तीयकः.] स्

द् िती किः ।

भरुिे गी [ब क्षोभजो.] िोभणो रु धर दजिः ॥ ८१ ॥

बीभत्स क्षोभण नावािा शुद्ध होय. व उद्वे गी (नावािा अशुद्ध) हा दु सऱ्या प्रकारिा होय. हवष्ठा, कृमी

याुंनी उत्पन्न झाले ला र्तो उद्वे गी आहण रक्र्त वगैरेंनी उत्पन्न होणारा र्तो क्षोभण.
रु धर न्िं ददशथ द्यो बीभत्सिः स िोभणत् च्छद्धिः ।
अशद्धोऽशद्ध भ कत् त् । उप ध्
सांस र ट्य

कर गप्र तपित

‘ तकथब ध े प्र तपिभ
दलथ भत् े प्र च ं सूच त ।

स्त

स्त् ह । बीभत्सस्त
ोिस ध त् च्छद्धिः –

’ इ त – ते

ष्ठ दभ् िः स उिे गी हृद चल तिः,
िभ

शे द्

ि धिः ।

िं त

द हिः ‘शौच त्स् ङ्गजगप्स ’ इ त, तथ

सोऽ प पर थथत स्त्र ध ए

। िती क इत्

े

तस्

रक्र्त, आर्तडी वगैरेंच्या दशवनाने जो बीभत्स रस उत्पन्न होर्तो र्तो क्षोभकारी असलयामुळे शु द्ध. परुंर्तु

जो हवष्ठा आदींनी उत्पन्न होर्तो र्तो उद्वे गी, हृदयार्त िलहबिल होर्त असलयामुळे; र्तो अशु द्ध होय, कारण
त्यािे हवभाव अशुद्ध होर्त. परुंर्तु आमच्या उपाध्यायाुंिे म्हणणे असे – बीभत्स हा हवभावाुंच्या हभन्नत्वामुळे दोन

प्रकारिा आहे . पण जेथे सुंसाररूपी नाट्यािा नायक जो राग त्याला हवरोध करून मोक्षािे साधन बनले ला
बीभत्स शुद्ध स्वरूपार्त असर्तो–जसे योगसूत्राुंर्त ‘शौि ह्या हनयमािी हसद्धी झाली की स्वर्तःच्या

अवयवाुंबद्दल घृणा उत्पन्न होर्ते ,’ र्तसेि ‘हवर्तकांच्या योगे अडथळा उत्पन्न झालयास उलट भावना करावी’

असे म्हटले आहे –त्यावरून खरोखर पहार्ता बीभत्स सुद्धा र्तीन प्रकारिाि आहे . ‘हद्वर्तीयक’ हा शब्द
वापरून त्या हर्तसऱ्या प्रकारच्या दु लवभर्ते मुळे र्तो फारसा आढळर्त नाही असे सुिहवर्तार्त.

‘क्षोभणः’ – नाट्यशास्त्रार्तील श्लोकार्त सुंपादकाुंनी ‘क्षोभणः’ च्या ऐवजी ‘क्षोभजः’ हा पाठ पसुंर्त

केला आहे . पण र्तो योग्य नाही. बीभत्स रुहधरादींच्या दशवनाने उत्पन्न होर्तो, क्षोभामुळे नाही; उलट र्तो

क्षोभकारक असर्तो. अहभनवगुप्र्तापुढे ‘क्षोभणः’ असाि पाठ होर्ता हे स्पष्ट आहे . ‘हृदयिलनर्तः’ ही
सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . डॉ. मुकजींनी ‘हृदयुं िलनयः’ असा अशु द्ध पाठ हदला आहे . ‘हृदयुं िलयहर्त’
असा पाठ सुंपादकाुंनी हदला आहे . पण ‘उद्वे गी’ हे नाव दे ण्यािे कारण या शब्दाुंर्त हनदे हशले असण्यािा

सुंभव असलयामुळे हे त्वथव पुंिमीयुक्र्त प्रयोग सुंपूणव वाक्यापेक्षा अहधक सुंभाव्य वाटर्तो. ‘उपाध्यायः’ मागे भट्ट
र्तोर्तािा हनदे श करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने ‘उपाध्यायाः’ असे आदराथी बहु विन वापरले होर्ते . या हठकाणी
एकविनार्ति हनदे श केला आहे .

‘हवभावहवशेषाद हद्वहवधः’ – ही केले ली दु रुस्र्ती आहे . मुळार्त ‘हवभावहवशेषाहद’ असे आहे .

सुंपादकाुंनी शेवटच्या ‘हद’ च्या जागी ‘त्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती अपुरी आहे . या हठकाणी
‘हद्वहवधः’ शब्द घार्तलयाने हे वाक्य र्तर पूणव होर्ते ि, पण हशवाय पुढील वाक्यार्तील ‘बीभत्स सुद्धा हत्रहवध

आहे ’ या हवधानािी उपपत्ती सुलभपणे लागर्ते . ‘राग’ म्हणजे आसक्र्ती, द्वे षाच्या हवरुद्ध. ‘शौिात् इ∘’
पर्तञ्जलीच्या योगसूत्राुंर्तील हे सुंपूणव सूत्र असे आहे – ‘शौिात्स्वाङ्गजु गुप्सा परै रसुंसगवः’ (२·४०).
योगसाधनेला प्रारुंभीि आवश्यक असले लया पाि हनयमाुंपैकी एक शौि आहे . त्यािी हसद्धी झाली म्हणजे

योग्याला स्वर्तःिे अवयव अशु हि वाटू न त्याुंच्याबद्दल त्याला जु गुप्सा उत्पन्न होर्ते , आहण दु सऱ्यािा सुंसगव
त्याला सहन होर्त नाही. जु गुप्सा बीभत्सािा स्थाहयभाव असलयामुळे हा बीभत्स मोक्षािे साधन ठरर्तो व अशा
प्रकारे हा बीभत्सािा हर्तसरा प्रकार हसद्ध होर्तो. दु सऱ्या सूत्रािा भावाथव असा आहे की यमहनयमाहदकाुंच्या

द्वारे योगसाधना करू पहार्त असर्ता साधकाच्या मनार्त अनेक हवर्तकव उत्पन्न होनन साधनेर्त व्यत्यय येण्यािा
सुंभव असर्तो. त्यावर उपाय त्या हवर्तकािी जी उलट बाजू (प्रहर्तपक्ष) असेल हर्तिी भावना करावी.

व्यासभाष्ट्यामध्ये ‘मी याला मारीन’, ‘मी खोटे बोलू इस्च्छर्तो’ इत्यादी अहहसा, सत्य वगैरे यमाुंिा भुंग

करणारे हविार हवर्तकांिी उदाहरणे म्हणून हदले आहे र्त. प्रहर्तपक्षभावनेिे उदाहरण ‘मी हवर्तकांिा त्याग
केले ला असर्ताही त्याुंिे पुन्हा ग्रहण करर्तो त्या अथी मी कुत्र्यासारखा वागर्तो; कुत्रा वमन केले ले खार्तो
र्तसाि मी’ असे व्यासभाष्ट्यार्त हदले आहे (२·३३ वर व्यासभाष्ट्य). उपाध्यायाुंच्या मनार्त बीभत्साच्या

हनर्ममर्तीसाठी व्यासभाष्ट्यार्तील हे उदाहरण होर्ते हे उघड आहे . बीभत्सािे उपाध्यायकृर्त र्तीन प्रकार
अहभनवगुप्र्तालाही मान्य असणे शक्य आहे . पण नाट्यशास्त्राच्या श्लोकािा र्तसा अथव लावणे सुंभाव्य नव्हर्ते.

‘हद्वर्तीयकः’ शब्दामुळे श्लोकार्ति र्तीन प्रकार शोधर्ता येर्त नाहीर्त. नाट्यशास्त्राच्या काही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त
‘र्तृर्तीयकः’ असा पाठ आहे व काही प्रर्तींर्त र्तो स्वीकारला आहे . पण र्तो पाठ मूळ नाही हे
अहभनवभारर्तीवरून स्पष्ट आहे .

दव् श्च न्दजश्चै

िध ख् तोऽद्भतो रसिः ।

दव् दशथ जो दव् ो ह ाद न्दजिः स् ृतिः ॥ ८२ ॥
हदव्य आहण आनन्दापासून होणारा असा दोन प्रकारिा अद्भुर्त रस साुंहगर्तला आहे . हदव्य वस्र्तूच्या

दशवनाने होणारा र्तो हदव्य आहण हषामुळे होणारा र्तो आनन्दज असे म्हटले ले आहे .
दव्

इत

िं सभ

द ो

भ

िः । आ न्द तीत्

न्दो

ोरथ

प्त्

दिः । स ए

ह थ ती त ह िःथ ।
हदव्य म्हणजे जेथे सभा, हवमान इत्यादी हवभाव असर्तार्त र्तो. मनोरथािी प्राप्र्ती इत्यादी जे

आनन्ददायी असर्ते र्ते आनन्द (असे येथे समजावे). र्ते ि हषवदायक असर्ते म्हणून र्ते हषव (असे समजावे).

‘हवभावाः’ – मुळार्त या हठकाणी ‘ऽनु भावाः’ असा पाठ आहे . पण सभा, हवमान या हदव्य गोष्टींिा

अहभनय करावयाच्या अनु भावाुंमध्ये अन्र्तभाव केले ला असणे शक्य नाही. मागे त्याुंिा हवभावाुंर्ति अन्र्तभाव

केले ला आहे . ‘आनन्दयहर्त इहर्त आनन्दः’ – अद्भुर्तािे कारण म्हणून आनन्दािा हनदे श केला असलयामुळे
आनन्द व हषव म्हणजे आनन्ददायक गोष्टी असा अथव केला आहे .
ए च शृ ङ्ग र त्

द श्लोके चक र

भ

भ

न्तर र सशङ्क ां पर कतथ , ए क र इ न्त

ए ते ां ख् त् े सांगत इ त दशथ थािः, तथ शधद अ क्त भ

द्यूह था इ त थ ोगां ोज्

।

आहण ह्या ‘शृङ्गारम्’ प्रभृर्ती सहा श्लोकाुंमध्ये आले ले ‘ि’ शब्द दु सऱ्या हवभावाुंिे व अनु भावाुंिे

हनराकरण होर्ते ही शुंका दू र करण्यासाठी, ‘एव’ शब्द इर्तकेि फक्र्त मुख्यत्वेकरून त्याुंच्याशी सुंबद्ध आहे र्त
हे दाखहवण्यासाठी आहण ‘र्तथा’ शब्द न साुंहगर्तले ले हवभाव वगैरेही उपलहक्षर्त व्हावेर्त यासाठी वापरले
आहे र्त असे योग्य असेल त्याप्रमाणे हनरहनराळ्या हठकाणी समजावे.

‘-हनरासशङ्काुं पराकर्तुवम्’ – ि-कार नसेल र्तर फक्र्त एवढे ि हवभाव वगैरे आहे र्त, दु सरे असणार

नाहीर्त अशी शुंका उद्भवेल. र्तशी र्ती उद्भवू नये म्हणून ‘ि’ िा उपयोग केला आहे असे समजावे. याउलट

‘एव’ ने एवढे ि हवभाव वगैरे होर्त असा अथव हनष्ट्पन्न होर्तो; पण र्ते थे ही ‘मुख्यत्वेन’ अशी अथािी पूर्ती करून
इर्तर हवभावादींना अवसर प्राप्र्त होणे शक्य आहे असे समजावे. ‘र्तथा’ ने हे इर्तर हवभाव सुद्धा लक्षार्त
घ्यावयािे आहे र्त. ह्या अव्ययाुंिे हे अथव जेथे समपवकपणे लागू पडर्तील र्ते थे र्ते र्तसे समजावेर्त असे
अहभनवगुप्र्ताने शेवटी म्हटले आहे .
[अ
तत्त् ञ

[क घो

शान्र्तरसहवषयकोंऽशो नास्स्र्त.]

ैर न श शद्ध्
ध् त् ध्

व् भच रणश्च स्

द भर्च भ ैिः

ध रणोप स स थभूतद

थ श न्तो

श स्थ

भ

त् को

स त्पद्यते
लङ्गग्रहण द भर्

ोिप्र तथकिः । स त

।
अ भ ैर भ

िः

तस्
प्र ोक्तव् िः

।

ेदस् ृ तधृ तस ाश्र शौचस्तम्भरो ञ्च द िः ।]

[आर्ता शान्र्त नावािा रस शम स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा आहण मोक्षािा प्रवर्तवक आहे . र्तो र्तत्त्वज्ञान,

वैराग्य, हित्तशुद्धी इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्याच्या अहभनयािी योजना यम, हनयम, आत्म्यािे

हिन्र्तन, धारणा, उपासना, सवव प्राहणमात्राुंहवषयी दया, सुंन्यास ग्रहण करणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावी.
आहण ह्यािे व्यहभिाहरभाव हनवेद, स्मृहर्त, धृहर्त, स्र्तम्भ, रोमाि इत्यादी होर्त.]

शान्र्तरसावरील हा सवव भाग प्रहक्षप्र्त आहे . नाट्यशास्त्राच्या एखाददु सऱ्या हस्र्तहलहखर्तार्ति र्तो

आढळर्तो. भरर्ताला आठि रस मान्य होर्ते हे उघड आहे . पण त्याच्या नुंर्तरच्या काळार्त शान्र्त ह्या नवव्या
रसािा पुरस्कार केला गेला र्ते व्हा कोणी र्तरी इर्तर रसाुंप्रमाणेि याही रसािा वणवन करणारा हा अुंश रिून

र्तो या हठकाणी घुसडू न हदला आहे . हे अहभनवगुप्र्ताच्या अगोदरच्या कालार्त घडू न आले ले हदसर्ते.

अहभनवभारर्तीर्त सवांशाने व शब्दशः ह्या भागािी दखल घेर्तले ली हदसर्त नसली र्तरी येथील दोन श्लोक
टीकेर्त उद्धर्त
ृ झाले आहे र्त. यम, हनयम, ध्यान, धारणा हे योगशास्त्रार्तील शब्द आहे र्त. ‘हलङ्ग’ म्हणजे
कषायवस्त्र, दण्ड वगैरे सुंन्यासािी हिह्ने . ‘सवाश्रमशौि’ हे व्यहभिाहरभावाुंर्त िुकीने पडले ले हदसर्ते.

सवाश्रम प्रस्र्तुर्त हठकाणी अथवहीन आहे . आहण शौि हा एक हनयम असू न त्यािा अनु भावाुंर्त अन्र्तभाव
केले लाि आहे . भाषान्र्तरार्त हे शब्द गाळले आहे र्त.
[अिं ािः श्लोक श्च भ व्न्त –
ोि ध् त् स त्थस्तत्त् ञ

थथहेतसां क्तिः ।

ै िःश्रे सोप दििः श न्तरसो

सांभ त ॥

बद्धीव्न्द्र क े व्न्द्र सांरोध ध् त् सांव्स्थतोपे तिः ।
स थप्र णसख हतो श न्तरसो
िं दिःखां

सखां

िे ो

ञे िः ॥
प त्सरिः ।

स िः स े भूते स श न्तिः प्र थतो रसिः ॥
भ

क र रत् द्य िः श न्तस्त प्रकृ त थतिः ।
क रिः प्रकृते जातिः प स्तिंै ली ते ॥

स् ां स् ां
प र्च

त्त स द्य श न्त द्भ िः प्र तथते ।
त्त प े च श न्त ए ोपली ते ॥]

[ह्या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहण श्लोक आहे र्त –
मोक्ष आहण अध्यात्म याुंपासून उत्पन्न होणारा, र्तत्त्वज्ञानरूपी हे र्तूने युक्र्त व मोक्षप्राप्र्तीसाठी

उपदे हशले ला असा शान्र्त नावािा रस सुंभवर्तो.

बुद्धीस्न्द्रये व कमेस्न्द्रये याुंिा हनरोध व अध्यात्मािी स्स्थर्ती याुंनी युक्र्त आहण सवव प्राण्याुंना सुखकर

व हहर्तकर असा शान्र्त नावािा रस जाणावा.

ज्यार्त दु ःख नाही, सुख नाही, द्वे ष नाही आहण मत्सरही नाही आहण सवव प्राण्याुंच्या हवषयी सारखीि

भावना असणारा र्तो शान्र्तरस म्हणून प्रहसद्ध आहे .

रहर्तप्रभृहर्त भाव हे हवकार होर्त, पण शान्र्त त्याुंिा प्रकृहर्तरूप मानला आहे . मूलप्रकृहर्तपासून उत्पन्न

झाले ला हवकार पुन्हा र्ते थेि हवलीन होर्तो.

आपापले हनहमत्त प्राप्र्त झालयावर भाव शान्र्तापासून हभन्नपणे प्रवृत्त होर्तो. आहण हनहमत्त नाहीसे

झालयावर पुन्हा शान्र्तामध्येि हवलीन होनन जार्तो.]

‘मोक्षाध्यात्मसमुत्थः’ ह्यािा अथव होर्तो मोक्ष आहण अध्यात्म ह्याुंपासून उत्पन्न होणारा. र्ते व्हा मोक्ष

आहण आत्मज्ञान हे शान्र्तरसािे हवभाव म्हणून हनर्मदष्ट आहे र्त असे म्हणर्ता येईल. मोक्ष म्हणजे मुमुक्षा असा

अथव अहभप्रेर्त असावा. अहभनवभारर्तीर्त हा श्लोक पुढे उद्धर्त
ृ केला आहे . त्यार्त ‘मोक्षाध्यात्महनहमत्तः’ असा
पाठभेद आहे , त्यािाही अथव असाि केला आहे . ‘नैःश्रेयसोपहदष्टः’ – अहभनवभारर्तीर्त ‘हनःश्रेयसधमवयुर्तः’
असा पाठ असून त्या शब्दाने अनु भावाुंिा हनदे श होर्तो असे र्ते थे म्हटले आहे .

‘अध्यात्मसुंस्स्थर्तोपेर्तः’ – सुंस्स्थर्त मध्ये ‘भावे क्र्तः’ आहे असे मानून सुंस्स्थहर्त असा अथव समजणे
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जे ‘नव रसाः’ असा पाठ स्वीकारर्तार्त त्याुंच्या मर्ते शान्र्तरसािे स्वरूप साुंगर्तो. त्या सुंबुंधार्त कोणी

असे म्हणर्तार्त – शान्र्त रस शम स्थाहयभावाच्या स्वरूपािा, र्तपिया, योगी लोकाुंशी सुंपकव इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय काम, क्रोध इत्यादींिा अभाव अशा स्वरूपाच्या अनु भावाुंनी करावा.
त्यािे व्यहभिाहरभाव धृहर्त, महर्त वगैरे.

दु सऱ्या टीकाकाराुंना हे मान्य नाही. कारण, (त्याुंच्या मर्ते ) शम आहण शान्र्त ह्या दोन्ही शब्दाुंिा

अथव एकि आहे , आहण (शम स्थाहयभाव मानलयास) भावाुंिी एकूणपन्नास सुंख्या आहे या (भरर्ताच्या)

हवधानािा त्याग होईल. हशवाय, ऋर्तु, मालय वगैरे हवभाव त्याुंच्यानुंर्तर र्तात्काल उत्पन्न होणाऱ्या शृङ्गार
वगैरे रसाुंशी सुंबद्ध होर्तार्त र्ते योग्य आहे . पण र्तपिया, अध्ययन वगैरे गोष्टी शान्र्ताला हकवा शमनाला

कारणीभूर्त होर्त नाहीर्त. र्तत्त्वज्ञानाच्या नुंर्तरिे (र्तप, अध्ययन वगैरे) हे र्तू होर्त असा युस्क्र्तवाद केला र्तर त्या
अगोदर उत्पन्न झाले लया र्तत्त्यज्ञानाला सुद्धा प्रयोजकर्ता प्राप्र्त होनन र्तप, अध्ययन इत्यादींच्या

हवभावत्वािा त्याग होईल. काम वगैरेंिा अभाव सुद्धा अनु भाव होन शकणार नाही, कारण ज्यार्त शाुंर्त नाही
असे जे हवपक्ष त्याुंर्त अहवद्यमान असा नसलयामुळे र्तो शान्र्तािा ज्ञापक हे र्तू होर्त नाही, आहण प्रयोगासाठी र्तो
सोईस्कर नाही. कारण िेहष्टर्त बुंद करणे हे प्रयोगास योग्य नाही. सुप्र्त, मोह इत्यादी (भाव) सुद्धा

हनःश्वास, खाली पडणे, जहमनीवर झोपणे, इत्यादी िेहष्टर्ताुंनीि अहभव्यक्र्त केले जार्तार्त. धृहर्त, महर्त हे भाव
सुद्धा हवषयाुंच्या उपभोगाशी सुंबद्ध असर्ता शान्र्तामध्ये कसे असू शकर्तील? आहण केवळ सववथा हनस्ष्ट्क्रय
राहाणे हाि र्तत्त्वज्ञानािा उपाय असा साधकाुंना बोध केला जार्त नाही. आहण हे दु सऱ्याुंच्या दु ःखाने स्वर्तः

दु ःखी झाले ले हदसर्तार्त र्ते सम्यग्दशवनाने साम्यावस्थेला पोिलयानुंर्तर नाही, र्तर सुंसारार्त असर्तार्त
र्तोपयंर्ति. या सवव कारणाुंसाठी शान्र्त रस नाही.

अहभनवभारर्तीर्तील शान्र्तरसाच्या ह्या हववेिनािा काही अुंश हे मिन्द्राने आपलया हववेकमध्ये उद्धर्त
ृ

केला आहे . पाठ ठरहवण्याच्या कामी त्यािा उपयोग होर्तो. हा सवव भाग डॉ. व्ही. राघवन् याुंनी आपलया ‘हद
नुंबर ऑफ रसाज’ ह्या ग्रुंथार्त नव्याने सुंपादन करून छापला आहे . त्यार्त सुिहवले लया बऱ्याि दु रुस्त्या
ग्राह्य वाटण्यासारख्या आहे र्त.

‘नव रसाः इहर्त पठस्न्र्त’ – वर १५ व्या श्लोकार्त ‘नव नाट्यरसाः स्मृर्ताः’ आहण १६ व्या श्लोकार्त

‘एर्ते नव रसाः प्रोक्र्ताः’ असे पाठभेद आहे र्त त्याला उद्देशून हे शब्द आहे र्त. ‘र्तपस्यायोहग- इ∘’ – वर
नाट्यशास्त्रार्तील प्रहक्षप्र्त भागार्त र्तत्त्वज्ञान, वैराग्य आहण आशयशुहद्ध या हवभावाुंिा हनदे श आहे .
अहभनवगुप्र्तासमोर त्या गद्य भागाहू न हनराळा गद्यभाग होर्ता असे हदसर्ते . अनु भाव व व्यहभिारी सुद्धा दोहोर्त
बऱ्याि अुंशी हभन्न आहे र्त.

‘अपरे इ∘’ – शान्र्त रस ज्याुंना मान्य नाही त्याुंनी घेर्तले ले आक्षेप या पहरच्छे दार्त माुंडले आहे र्त.

‘पयायत्वात्’ – म्हणजे हे दोन्ही शब्द समानाथीि असलयामुळे त्याुंपक
ै ी एकाला स्थायी व दु सऱ्याला

त्यापासून हनष्ट्पन्न होणारा रस असे समजणे बरोबर नाही. ‘सुंख्यात्यागात्’ – सार्तव्या अध्यायार्त भरर्ताने

‘एकोनपिाशहदमे यथावद्भावास्त्र्यवस्था गहदर्ता मयेह’ (७·१०८) असे स्पष्ट म्हटले आहे . शम हा स्थाहयभाव

आहे असे मानलयास भावाुंिी सुंख्या पन्नास होनन भरर्ताच्या हवधानाला बाध येईल. ‘न शान्र्तस्य शमनस्य वा

हे र्तवः’ – मुळार्त ‘वा’ च्या जागी ‘ये’ आहे . त्याने अथव लागर्त नाही म्हणून ही दु रुस्र्ती केली आहे . डॉ.

राघवन्नी ‘शमनस्य ये हे र्तवः’ च्या जागी ‘समनन्र्तरहे र्तवः’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण समनन्र्तर हे ‘हे र्तु’
िे हवशेषण होन शकणार नाही. हे र्तूच्या नुंर्तर होणाऱ्या ‘कायव’ िे समनन्र्तर हे यथाथव हवशेषण होईल. आहण

समनन्र्तर यािा ‘र्तत्पूवीिा’ असा अथव करर्ता येण्यासारखा नाही. ‘शान्र्त’ शब्दाने हनष्ट्पन्न झाले ले कायव व

‘शमन’ शब्दाने त्या हनष्ट्पत्तीिी िालू ‘हक्रया’ असा अथवभेद लक्षार्त आणलयास ‘वा’ िी आवश्यकर्ता
पटण्यासारखी आहे . ‘र्तत्त्वज्ञानस्यानन्र्तरहे र्तवः’ – शान्र्तवादी असे म्हणून शकेल की र्तत्त्वज्ञान झालयानुंर्तर

जे र्तप, अध्ययन वगैरे केले जार्ते र्ते शान्र्तािे हे र्तू होर्त असे समजावे. र्तत्त्वज्ञान झाले नसेल र्तर र्तप,
अध्ययन वगैरेंनी हवकाराुंिे सववथा दमन होर्त नसलयामुळे शान्र्त उत्पन्न होर्त नाही हा प्रहर्तपक्ष्यािा आक्षेप

मान्य करून त्यावर र्तोड म्हणून शान्र्तवादी हे हवधान करू शकेल. ‘र्तत्त्वज्ञानादनन्र्तरा हे र्तवः’ अशा पाठाने

अथव अहधक स्पष्ट झाला असर्ता. पण आहे त्या पाठार्तूनही इष्ट अथव हनघू शकर्तो. ‘पूववर्तरोहदर्त-’ असा डॉ.
मुकजींनी हदले ला पाठ आहे . आहण र्तोि मूळ आहे यार्त शुंका नाही. ‘पूववकरोहदर्त-’ व ‘पूववरोहदर्त’ ही त्यािी
भ्रष्ट रूपे होर्त. त्याुंिी ‘पूवोहदर्त’ ही दु रुस्र्ती अपुरी आहे . ‘प्रयोजकर्ता-’ ही मुळार्तील ‘प्रयोज्यर्ता’ च्या जागी

केले ली दु रुस्र्ती आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त ‘उत्पन्न करण्यािी शक्र्ती, कारणस्वरूपर्ता’ असा अथव आवश्यक
असलयामुळे ‘प्रयोजकर्ता’ असाि पाठ स्वीकारला पाहहजे. प्रहर्तपक्ष्याला असे म्हणावयािे आहे की

र्तत्त्वज्ञानानुंर्तरच्या र्तप, अध्ययन आदींना शान्र्तािे हवभाव मानण्यापेक्षा त्याुंिेही कारण जे र्तत्त्वज्ञान त्यालाि

शान्र्तािा हवभाव मानणे अहधक उहिर्त होईल. ‘अशान्र्ताहद्वपक्षादव्यावृत्तेरगमकत्वात्’ – ही हद्वर्तीय
आवृत्तीच्या सुंपादकानी केले ली दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . मुळार्त ‘शान्र्ताहद्वपक्षाद’ असे आहे . प्रहर्तपक्ष्यािे

म्हणणे असे की कामक्रोधाहदकाुंिा अभाव हा शान्र्तािा ज्ञापक हे र्तु (गमक) होन शकर्त नाही. यािे कारण

अनु मान प्रमाणभूर्त व्हावे म्हणून ज्या गोष्टी आवश्यक आहे र्त त्याुंपैकी हे र्तूिी ‘हवपक्षाद व्यावृहत्तः’ या हनयमािा
भुंग झाले ला हदसून येर्तो. कामक्रोधाद्यभाव हा हे र्तु व शान्र्त हे साध्य. जेथे शान्र्त हनहिर्तपणे असर्तो र्तो सपक्ष

व जेथे शान्र्त हनहिर्तपणे नसर्तो र्तो हवपक्ष (हनहिर्तसाध्याभाववान् हवपक्षः). ‘अशान्र्त’ म्हणजे शान्र्त खेरीज
इर्तर रस, भाव वगैरे हे प्रस्र्तुर्त सुंबुंधाुंर्त हवपक्ष ठरर्तार्त. त्या हवपक्षापासून कामक्रोधाद्यभाव हा हे र्तु व्यावृत्त
नाही, म्हणजे र्तो त्या हवपक्षार्तही आढळू न येर्तो. उदाहरणाथव, वीरार्त कामक्रोधादींिा अभाव असर्तो.

‘हवपक्षाद व्यावृहत्त’ नसेल र्तर ‘यत्र शान्र्तः नास्स्र्त र्तत्र कामक्रोधाद्यभावः अहप नास्स्र्त’ ही व्यहर्तरे कव्यास्प्र्त
खोटी ठरून हे अनु मान साधारण सव्यहभिार हे त्वाभासािे उदाहरण होईल व र्तो हे र्तु ‘अगमक’ म्हणजे

काही हसद्ध करण्यास असमथव ठरे ल. पण यावरून प्रहर्तपक्ष्याने जो हनष्ट्कषव काढला आहे की ‘यास्र्तव
कामक्रोधाद्यभाव हा शान्र्तािा अनु भाव आहे असे म्हणर्ता येर्त नाही’ र्तो बरोबर नाही. भ्रूक्षेप, स्वेद, रोमाुंि
इत्यादी अनेक अनु भाव एकाहू न अहधक रसाुंशी सुंलग्न आहे र्त. त्याुंच्यार्त अन्वयव्यहर्तरे की सुंबध
ुं नाही.

‘असमवाहय-’ म्हणजे ‘बरोबर न जाणारा, न जु ळणारा, गैरसोईिा.’ अभावािा अहभनय कसा काय करणार
अशी ही शुंका आहे . ‘भूशयनाहदहभः’ – पहहलया आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ही दु रुस्र्ती केली असर्ताही दु सऱ्या
आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी ‘-भूषणाहदहभः’ हा हस्र्तहलहखर्तार्तील असुंभाव्य पाठ का स्वीकारला आहे र्ते समजणे

कहठण आहे . ‘प्राप्र्तहवषयोपभोगः’ – धृहर्त म्हणजे मनािे समाधान, सुंर्तुष्टी, हकवा धीरर्ता, धैय.व कोणर्ताही

अथव घेर्तला र्तरी धृर्तीिा हवषयाुंच्या अनुभवाशी सुंबध
ुं येर्तो. सार्तव्या अध्यायार्त ‘प्राप्र्तानाुं हवषयाणामुपभोगः’
यािा धृर्तीच्या अनु भावाुंर्त समावेश केला आहे (७·५५ नुं. गद्य). शान्र्तामध्ये र्तर सवव हवषयाुंिा उपरम होर्तो.

र्ते व्हा धृहर्त शान्र्तािा व्यहभिारी असू शकणार नाही. ‘न ि अहकहित्करत्वमात्रेण इ∘’ – या वाक्याच्या शेवटी

‘उत्पाद्यन्र्ते हवनेयाः’ असा डॉ. राघवन्नी दु रुस्र्त केले ला पाठ स्वीकारला आहे . मुळार्त ‘हवनेये’ असे रूप

आहे . ‘हवनेयाः’ म्हणजे ज्याुंना र्तत्त्वज्ञानाच्या प्राप्र्तीिा उपाय साुंगावयािा आहे असे साधक-हशष्ट्य. ‘न
व्युत्पाद्यन्र्ते’ म्हणजे त्याुंना व्युत्पन्न केले जार्त नाही हकवा हशक्षण हदले जार्त नाही. ‘न िैर्ते’ – मुळार्त ‘िैर्ते’
एवढे ि आहे . डॉ. राघवन्नी ‘नैर्ते’ असा पाठ हदला आहे . पण ‘ि’ सुद्धा आवश्यक आहे असे वाटर्ते . मागील
वाक्याहू न हभन्न असा नवा युस्क्र्तवाद या वाक्यार्त केला आहे . र्तो युस्क्र्तवाद असा की हे र्तत्त्वज्ञानािी प्राप्र्ती

करू पहाणारे लोक (एर्ते) जोपयंर्त सुंसारार्त असर्तार्त र्तोपयं र्ति दु सऱ्याच्या दु ःखाने स्वर्तः दु ःहखर्त होर्तार्त;
पण सम्यग्ज्ञान होनन साम्यावस्था प्राप्र्त झालयावर र्ते असे परदु ःखाने दु ःहखर्त होर्त नाहीर्त. धृहर्त वगैरे
शान्र्तािे व्यहभिाहरभाव होन शकणार नाहीर्त हे दाखहवण्यासाठी हा युस्क्र्तवाद केला आहे असे हदसर्ते . धृहर्त

वगैरे भावाुंर्त परदु ःखदु ःहखत्व असर्ते, पण शान्र्तार्त हे दु ःहखत्व असू शकर्त नाही, कारण त्यावेळेस सम्यग्ज्ञान
प्राप्र्त होनन मन साम्यावस्थेर्त असर्ते . धृहर्त आहण परदु ःखदु ःहखत्व याुंिा काही परस्परसुंबुंध असलयािा

कोठे हनदे श नाही हे खरे आहे . पण येथे लावली आहे र्तशी उपपत्ती लावलयाहशवाय प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त दु सरा
काही अथव करर्ता येईलसे वाटर्त नाही. परदु ःखदु ःहखत्वार्त व्यक्र्त झाले ली भावना अनु कम्पा, हर्तिा भरर्ताने
भावाुंर्त समावेश केले ला नाही. र्तत्सदृश भावना दया, हहिाही भरर्ताने हनदे श केला नाही. पण अहभनवगुप्र्त

व नुंर्तरच्या आलुं काहरकाुंनी हर्तला उत्साहािा एक प्रकार मानला आहे . दया म्हणजे एक प्रकारिा उत्साह,
त्या उत्साहार्त धैयाला म्हणजे धृर्तीला प्राधान्य आहे , म्हणून धृर्तीिा व दयेिा (म्हणजे परदु ःखदु ःहखत्वािा)
सुंबुंध अशा र्तऱ्हे िी कलपना अहभनवगुप्र्ताच्या मनार्त असणे अशक्य नाही.
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यािे उत्तर असे. या जगार्त धमव, अथव आहण काम ह्या हत्रवगाप्रमाणेि मोक्ष सुद्धा पुरुषाथव म्हणून

शास्त्रग्रुंथ आहण स्मृहर्तग्रुंथ, इहर्तहासग्रुंथ इत्यादींमध्ये प्रधानत्वेकरून त्याच्या उपायाुंच्या द्वारा प्रहर्तपाहदर्त
केला जार्तो हे सुप्रहसद्ध आहे . आहण ज्याप्रमाणे काम वगैरेंच्या बाबर्तीर्त रहर्त वगैरे शब्दाुंनी ओळखलया

जाणाऱ्या समुहिर्त हित्तवृत्ती कवी आहण नट याुंच्या व्यापारामुळे आस्वादाला योग्य अशा स्स्थर्तीला
पोिहवलया जानन र्तद्द्वारा त्याुंच्याशी हृदयािी एकर्तानर्ता झाले लया प्रेक्षकाुंना शृङ्गार आदी रूपार्त रसार्त
पहरणर्त केलया जार्तार्त त्याप्रमाणे मोक्ष नावािा जो सववश्रेष्ठ पुरुषाथव त्याला समुहिर्त असले ली हित्तवृत्ती

रसार्त पहरणर्त का केली जान नये यािे उत्तर हदले पाहहजे. आहण ही जी त्या प्रकारिी हित्तवृत्ती र्तीि ह्या
बाबर्तीर्त स्थाहयभाव होय.

परुंर्तु हा हविार केला पाहहजे की ह्या स्थाहयभावािे नाव काय? काहीजण म्हणर्तार्त की र्तत्त्वज्ञानाने

उत्पन्न झाले ला हनवेद हा (शान्र्तािा स्थाहयभाव होय). यािे स्पष्टीकरण असे की दाहरद्र्य वगैरेमुळे येणारा
जो हनवेद त्याहू न हा हभन्न आहे , कारण त्यािे कारण जे र्तत्त्वज्ञान र्ते सववथा हभन्न प्रकारिे आहे . आहण याि

कारणासाठी भरर्तमुनीने ह्या हनवेदािे नाव स्थाहयभाव व व्यहभिाहरभाव ह्याुंच्या मध्यावर घार्तले आहे , एरव्ही
मुंगलाहवषयी आदर आसणाऱ्या मुनीने र्ते त्या हठकाणी घार्तले नसर्ते . आहण शृङ्गाररसार्त जु गुप्सेिा हनषेध
करणारे मुनी सववि भावाुंच्या सुंबुंधार्त समुहिर्तर्ते प्रमाणे होर्त असणाऱ्या व शब्दाथाच्या जोरावर आकृष्ट

होणाऱ्या अशा स्थाहयभाव, व्यहभिाहरभाव, साहत्त्वकभाव व अनु भावाुंर्त हवद्यमानर्ता ह्या अवस्था सुंभवर्तार्त
असे सूहिर्त करर्तार्त. आहण र्तत्त्वज्ञानापासून उत्पन्न होणारा हनवेद इर्तर स्थाहयभावाुंिा उच्छे दन करणारा
आहे . कारण, अनेक हवहवध प्रकारिे भाव सामानन घेणाऱ्या रहर्त वगैरे स्थाहयभावाुंपेक्षाही जो परमोच्च
स्थायी स्वभावािा आहे र्तोि इर्तर स्थाहयभावाुंिा उच्छे द करू शकेल.

पहहलया पहरच्छे दार्त मोक्ष या पुरुषाथाशी सुंबद्ध असले लया स्थायी हित्तवृत्तीिी सुद्धा रसार्त पहरणर्ती

होर्ते (म्हणजे शान्र्त रस उत्पन्न होर्तो) असे मानणे आवश्यक आहे हे प्रहर्तपादन केले आहे . रसाुंिी या ना त्या

पुरुषाथाशी साुंगड घालण्यािा प्रयत्न अहभनवगुप्र्ताने मागेि केला आहे . दु सऱ्या पहरच्छे दार्त शान्र्तािा

स्थाहयभाव र्तत्त्वज्ञानज हनवेद हा पक्ष माुंडला आहे . ‘उपायर्तः व्युत्पाद्यर्ते ’ – म्हणजे मोक्षप्राप्र्तीिे उपाय
कोणर्ते र्ते साुंगन
ू र्तद्द्वारा मोक्षािे प्रहर्तपादन केले आहे . ‘र्तथाहवधहृदयसुंवाद-’ म्हणजे र्तो आस्वाद घेण्याला
योग्य अशी हृदयािी एकर्तान झाले ली अवस्था.

‘स्थाहयसुंिाहरमध्ये’ म्हणजे आठ स्थाहयभावाुंिी नावे साुंहगर्तलयावर व्यहभिाहरभावाुंिी नावे

साुंगर्ताना पहहलया प्रथम (हनवेदािे नाव आहे ). ‘माङ्गहलकः इ∘’ – यािा आशय असा की हनवेद ही गोष्ट

मुंगल नाही. र्ते व्हा व्यहभिाहरभावाुंच्या यादीर्त पहहले नाव हनवेदािे घालणे एरव्ही अमुंगल मानले गेले

असर्ते . पण हनवेदाला हे स्थान दे ण्यार्त भरर्तािा वर साुंहगर्तलयाप्रमाणे उद्देश असलयामुळे मुंगल अमुंगलािा प्रश्न गौण ठरर्तो. ‘जु गुप्साुं ि इ∘’ – हनवेदािा व्यहभिाहरभावाुंर्त अन्र्तभाव केला असर्ता त्याला

स्थाहयभाव कसे म्हणर्ता येईल या आक्षेपाला हदले ले हे उत्तर आहे . शृङ्गाराच्या व्यहभिाहरभावाुंिा हनदे श
करर्ताना भरर्ताने ‘आलस्यौग्र्यजु गुप्सावज्याः’ असे म्हटले आहे . वस्र्तुर्तः जु गुप्सा हा बीभत्सािा स्थाहयभाव
आहे . शृङ्गारार्त व्यहभिाहरभाव म्हणून त्यािा हनषेध केला आहे . पण ह्या हनषेधावरूनि असा हनष्ट्कषव हनघर्तो

की जु गुप्सा व्यहभिाहरभाव होन शकर्ते हे भरर्ताला मान्य होर्ते . यापुढेही जानन प्रस्र्तुर्त हठकाणी असा

हनष्ट्कषव काढला आहे . की एकूणपन्नास भावाुंपैकी प्रत्येक भाव योग्यर्ते नुसार व शब्दाथाच्या बळावर

स्थाहयभाव होन शकेल, हकवा व्यहभिाहरभाव होन शकेल, इत्यादी. ‘-हित्तोपात्तत्व-’ येथील पाठ फार
अशु द्ध आहे . हस्र्तहलहखर्तार्त ‘हिन्र्तर्तात्तापत्व’ हकवा ‘हिन्र्तनात्तावत्व’ असे आहे . साहत्त्वक भावाुंच्या

वणवनात्मक हा शब्द आहे . हे भाव मनाच्या समाहहर्त अवस्थेमुळे उत्पन्न होर्तार्त असे पुढे म्हटले आहे . म्हणून
डॉ. राघवन्नी ‘हित्तर्तत्ताजत्व’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती इर्तकी बोजड आहे की मूळ पाठ र्तसा

असण्याच्या सुंभव फार कमी आहे . ‘हित्तोपात्तत्व’ हे ही सुंशहयर्ति आहे . ‘अनु भावस्थत्वाहन’ – सुंपादकाुंनी व
डॉ. राघवन्नी यार्तील ‘स्थ’ िा लोप केला आहे . पण हे भाव नयनहवभ्रम, भ्रक्षेप इत्यादी अनु भावाुंमध्ये

हवद्यमान असर्तार्त असा अथवही सुंभवनीय आहे . र्तथाहप भावि अनु भाव होर्तार्त हे अनेक रसाुंच्या वणवनावरून
स्पष्ट आहे .

‘उपमदव कः’ म्हणजे त्याुंना दाबून टाकणारा, त्याुंिा हनग्रह करणारा, त्याुंना नामशेष करणारा.
‘भाववैहित्र्यसहहष्ट्ण’ु ह्या हवशेषणाने रहर्त वगैरे भावाुंिे स्थाहयत्व मयाहदर्त आहे हे सूहिर्त केले आहे .

या उलट हनवेदार्त दु सऱ्या कोठलयाही भावािे साहियव नसर्ते ; म्हणून र्तो परम स्थायी. ‘परमस्थाहयशीलः’
डॉ. राघवन्नी केले ली ‘परमः स्थाहयशीलः’ ही दु रुस्र्ती आवश्यक आहे से वाटर्त नाही.
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ह्या मर्तािे सुद्धा खुंडन करर्तार्त. र्तत्त्वज्ञानापासून उत्पन्न झाले ला हनवेद हा स्थायी असे म्हटलयाने

र्तत्त्वज्ञानि ह्या रसािा हवभाव असे म्हटलयासारखे होर्ते . पण वैराग्यािे बीज इत्यादी हठकाणी हवभावत्व कसे

असू शकेल? (वैराग्यप्राप्र्तीिा) उपाय असलयामुळे असे म्हटले र्तर कारणािे जे कारण त्याला हवभाव

म्हणर्तार्त असे होईल आहण र्तसे करणे (लक्षणािे) उल्लुंघन केलयासारखे होईल. हशवाय, हनवेद म्हणजे
सववत्र ज्यािा नको नकोसा प्रत्यय येर्तो असा हवरस्क्र्तस्वरूपािा भाव, आहण र्तो र्तर उलट र्तत्त्वज्ञानप्राप्र्तीला
उपयोगी असर्तो. कारण हवरक्र्त झाले ला मनु ष्ट्य असे प्रयत्न करर्तो की ज्यामुळे त्याला र्तत्त्वज्ञानािी प्राप्र्ती

होईल. कारण र्तत्त्वज्ञानाने मोक्ष हमळर्तो. असे नाही की र्तत्त्व जाणलयावर हनवेद येर्तो आहण हनवेदाने मोक्ष

हमळर्तो. कारण ईश्वरकृष्ट्णाुंनी साुंख्यकाहरकेर्त म्हटले आहे , ‘वैराग्यामुळे प्रकृर्तीर्त हवलीन होण्यािी अवस्था
प्राप्र्त होर्ते .’ (शुंका :) र्तत्त्वज्ञान झाले लया मनु ष्ट्यािे वैराग्य अहधक दृढ झाले ले हदसर्ते . हशवाय पर्तञ्जलीने
सुद्धा म्हटले आहे , ‘पुरुषािे ज्ञान झालयामुळे प्रकृर्तीच्या गुणाुंच्या बाबर्तीर्त जी हवर्तृष्ट्णर्ता उत्पन्न होर्ते र्ते

उत्कृष्ट वैराग्य होय.’ हे बरोबर आहे , पण त्या प्रकारिे वैराग्य म्हणजे र्तत्त्वज्ञानािीि परमावधी असे भगवान्
पर्तञ्जलीनेि साुंहगर्तले आहे . आहण म्हणून र्तत्त्वज्ञानाच्या माहलकेने वृहद्धगर्त होर्त जाणारे हे र्तत्त्वज्ञानि
आहे ; यास्र्तव हनवेद हा स्थायी नव्हे र्तर र्तत्त्वज्ञानि स्थायी होईल.

परुंर्तु पुढे व्यहभिाहरभावाुंिी व्याख्या करण्याच्या प्रसुंगी, पुष्ट्कळ वेळपयंर्त भ्रमार्त राहू न फसवणूक

झाले लया माणसाला एखादी वस्र्तू अग्राह्य वाटावी यासाठी उत्पन्न होणाऱ्या ज्या यथाथवज्ञानािा हनदे श केला
जाणार आहे , उदाहरणाथव,

‘कृपण व गुणाुंिी कदर नसले लया अशा र्तुला प्रहणपार्त करून मी मूखाने (जणू काही) स्र्तनभाराने

वाकले ली गाय समजून दीघवकाल बैलािे वृथा दोहन केले , युवर्ती समजून लावण्यहीन षण्ढाला आहलगन
हदले , हकरणाुंनी िकाकणाऱ्या कािेच्या हठकाणी वैडूयािी आशा केली,’

र्ते (यथाथवज्ञान) खेदरूपी हनवेदािा हवभाव (म्हणजे कारण) म्हणून (हनर्मदष्ट केले जाणार आहे ).

आहण हे आम्ही र्ते थेि साुंगणार आहोर्त.

(शुंका :) आिायव अक्षपादाने दु ःखजन्म-प्रभृहर्त सूत्रार्त हमर्थयाज्ञानमूलक हवषयसुंसगव र्तत्त्वज्ञानामुळे

प्रशम पावर्तो असे म्हणर्त असर्ता हमर्थयाज्ञान दू र होण्यािे कारण जे र्तत्त्वज्ञान र्ते दोषापायरूप वैराग्यािे

कारण आहे असे म्हटले आहे . (उत्तर :) पण म्हणून काय हसद्ध होर्ते ? (पूववपक्षी) हे वैराग्य म्हणजेि हनवेद.
(हसद्धान्र्ती) असे कोण म्हणर्तो? कारण हनवेद म्हणजे शोकाच्या सर्तर्त वाहाणाऱ्या प्रवाहाच्या रूपािी एक

हवहशष्ट हित्तवृत्ती; या उलट वैराग्य म्हणजे आसक्र्ती वगैरेंिा नाश. बरे , घटकाभर वैराग्य म्हणजेि हनवेद
असे समजू या. र्तथाहप र्ते वैराग्य कारणपरत्वे मध्यभागी असले र्तरी आिायव अक्षपादाने मोक्षहसद्धीसाठी र्ते
सूत्रस्थानी आहे असे प्रहर्तपादन केले ले नाही.

हशवाय र्तत्त्वज्ञानापासून उत्पन्न झाले ला हनवेद म्हणजे शमालाि हे हनवेद नाव हदले आहे असे

होईल. शम आहण शान्र्त हे एकमे कािे पयायवािक आहे र्त हा आक्षेप हास आहण हास्य याुंच्या उदाहरणाने

दू र होईल. एक हसद्ध, दु सरा साध्य, एक लौहकक, दु सरा अलौहकक, एक साधारण, दु सरा असाधारण
अशा रीर्तीने शम व शान्र्त याुंच्यार्तील हभन्नर्ता ही सुलभपणे लक्षार्त येईल. म्हणून हनवेद हा स्थायी नव्हे .

हनवेद हा शान्र्तरसािा स्थाहयभाव या मर्तािे येथे खुंडन केले आहे . ‘र्तत्त्वज्ञानमे व हवभावत्वेन उक्र्तुं

स्यात्’ – ज्याप्रमाणे रहर्त-स्थाहयभावाला उत्पन्न करणारे प्रमदादी शृङ्गाररसािे हवभाव ठरहवले आहे र्त,
त्याप्रमाणे हनवेद स्थाहयभाव मानलयास त्याला उत्पन्न करणारे र्तत्त्वज्ञान शान्र्तरसािा हवभाव ठरे ल.

‘वैराग्यबीजाहदषु र्तु’ – यार्तील ‘र्तु’ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . आक्षेप घेण्यासाठी र्तो आवश्यक आहे . ह्या

आक्षेपािा आशय असा की वैराग्यािे जे बीज आहे (उदा∘ र्तत्त्वज्ञान) र्ते शान्र्तािे हवभाव (म्हणजे कारण)
कसे होन शकेल? रहर्त व शृङ्गार याुंमध्ये असले लया सुंबध
ुं ापेक्षा हनवेद (अथवा वैराग्य) आहण शान्र्त याुंमधील

सुंबुंध हभन्न प्रकारिे मानलयामुळे हा आक्षेप घेर्ता आला आहे . ‘वैराग्यबीजाहदषु’ ऐवजी डॉ. राघवन्नी
‘वैराग्यसबीजाहदषु’ असा पाठ घेर्तला आहे . पण प्रस्र्तुर्त वाक्यार्त र्तत्त्वज्ञान हवभाव कसे काय होन शकेल

अशा अथािा आक्षेप घेर्तला आहे . र्ते व्हा ‘वैराग्यसबीज’ हे र्तत्त्वज्ञानाच्या वणवनपर आहे असे समजावे लागर्ते.
परुंर्तु वैराग्यािे व र्तत्त्वज्ञानािे एकि बीज (सबीज=समानबीज) असा कोणर्ता पदाथव असण्यािा सुंभव

आहे ? आहण र्तो हवभाव असू शकेल की नाही हा प्रश्न येथे हविारला असणे हकर्तपर्त शक्य आहे ? हे मिन्द्रािा
‘स’ हवरहहर्ति पाठ आहे . ‘उपायत्वात्’ – र्तत्त्वज्ञान वैराग्यािा (म्हणजे हनवेदािा) उपाय (हकवा कारण)

आहे म्हणून त्याला हवभाव म्हणर्ता येईल, हे पूववपक्षीिे वरील आक्षेपाला उत्तर आहे . ‘अहर्तप्रसङ्गावहः’ – जे
कारण असेल र्ते हवभाव; पण जे कारणािे कारण र्ते हवभाव असे म्हटले र्तर हवभावाच्या व्याख्येिा अथव

अहर्तव्याप्र्त केलयासारखे होईल. ‘प्रत्युर्त’ – र्तत्त्वज्ञानापासून हनवेद उत्पन्न होर्तो असे नसून खरा प्रकार
उलट आहे . वैराग्याने र्तत्त्वज्ञानप्राप्र्ती शक्य होर्ते .

‘वैराग्यात् प्रकृहर्तलयः’ हे

ईश्वरकृष्ट्णाच्या

साुंख्यकाहरकेर्तून (४५ वी काहरका) घेर्तले ले शब्द आहे र्त. र्तत्त्वज्ञान झाले र्तरि मोक्ष प्राप्र्त होर्तो. जर अुंगी
वैराग्य बाणले असेल पण र्तत्त्वज्ञान झाले नसेल र्तर मोक्षािी प्राप्र्ती न होर्ता त्याच्याहू न हभन्न अशी

प्रकृहर्तलयािी अवस्था प्राप्र्त होर्ते , व नुंर्तर पुन्हा सुंसारार्त प्रवेश होर्तो. र्ते व्हा र्तत्त्वज्ञानाने वैराग्य व

वैराग्यामुळे मोक्ष हमळर्तो हे खरे नाही. ‘र्तत्परुं इ∘’ हे योगसूत्रार्तील (१·१६) सूत्र आहे . ‘ज्ञानस्यैव परा काष्ठा’
हे त्या सूत्रावरील व्यासभाष्ट्यार्तून घेर्तले ले शब्द आहे र्त. या हठकाणीही व्यासभाष्ट्यार्तील शब्द खु द्द सूत्रकार

पर्तञ्जलीिे होर्त असा िुकीिा हनदे श केला आहे . भगवान् भुजङ्गहवभु हे पर्तञ्जलीिे वणवन आहे . र्तो शेषािा
अवर्तार होर्ता अशी समजूर्त आहे .

‘व्यहभिाहरव्याख्यानावसरे वक्ष्यर्ते ’ – सार्तव्या अध्यायार्त पहहलया क्रमाुंकािा व्यहभिाहरभाव जो

हनवेद त्यािी व्याख्या करण्याच्या ओघार्त अहभनवगुप्र्ताने केले ले काही हववेिन येथे उद्धर्त
ृ केले आहे . त्या
हठकाणी भरर्ताने हनवेदाच्या अनेक हवभावाुंसमवेर्त र्तत्त्वज्ञानािाही समावेश केला आहे . र्ते थे र्तत्त्वज्ञान
म्हणजे आत्मज्ञान नसून भ्रमहनरास झालयावर कोणत्याही गोष्टीिे होणारे सम्यग्ज्ञान अथवा यथाथवज्ञान असा

आहे ; ह्या ज्ञानाने मनु ष्ट्याला खेद ह्या अथी हनवेद उत्पन्न होर्तो; अशा र्तऱ्हे िी व्याख्या करून अहभनवगुप्र्ताने

र्तशा ज्ञानाने होणाऱ्या खेदािे उदाहरण म्हणून ‘वृथा दु ग्धो इ∘’ श्लोक उद्धर्त
ृ केला होर्ता (सुभाहषर्तावली,
४४९). अहभनवभारर्तीिा र्तो भाग उपलब्ध नाही. पण हा सवव अुंश त्या हठकाणी होर्ता याहवषयी शुंका घेण्यािे

कारण नाही. मुळार्त ‘र्तहच्चरकाल-’ व ‘यत्सम्यग्ज्ञानम्’ असे आहे . पण त्याुंर्तील ‘र्तत्’ व ‘यत्’ िुकीने

पुनरावृत्त झाले आहे र्त. हे मिन्द्रार्त र्ते नाहीर्त. वाक्याच्या प्रारुंभीिा ‘यत्’ व श्लोकाच्या नुंर्तरिा ‘र्तत्’ एवढे ि
पुरे आहे र्त. ‘उपादे यत्वहनवृत्तये’ – (श्लोकार्तील हनदे शार्त) प्रणाम करण्यािी गोष्ट उपादे य हकवा ग्राह्य वाटू

नये या उद्देशाने. ‘सम्यग्ज्ञानम्’ – र्तू कृपण, अगुणज्ञ आहे स हे ज्ञान व त्यामुळे आले ले स्वर्तःच्या मूढर्तेिे

ज्ञान. ‘गौहरहर्त हिरुं’ – ‘हिरुं’ हा पाठ हे मिन्द्रावरून घेर्तला आहे . मुळार्तील ‘परुं’ ह्या पाठाला हवशेष अथव
नाही. ह्या सवव हववेिनािे सार असे की र्तत्त्वज्ञानज हनवेद म्हणून जो भरर्ताला अहभप्रेर्त आहे त्यािे स्वरूप
अगदी हनराळे आहे . त्याला शान्र्तािा स्थायी मानर्ता येण्यासारखे नाही. र्तसे असर्ते र्तर ह्या श्लोकाने
शान्र्तरसािी हनष्ट्पत्ती झाली असर्ती.

‘दु ःखजन्मसूत्रेण’ – अक्षपाद म्हणजे गौर्तम, त्याच्या न्यायसूत्राुंर्तील हे सुंपूणव सूत्र पुढीलप्रमाणे

आहे – ‘दु ःखजन्मप्रवृहत्तदोषहमर्थयाज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये र्तदनन्र्तरापायादपवगवः (१·१·२)’. या सूत्राप्रमाणे

र्तत्त्वज्ञानाने प्रथम हमर्थयाज्ञानािा नाश होर्तो, हमर्थयाज्ञानािा नाश झाला की दोषाुंिा नाश होर्तो इत्यादी.

पूववपक्षीिे म्हणणे असे की रागद्वे षादी दोषाुंिा नाश म्हणजे ि वैराग्य, आहण र्ते हमर्थयाज्ञाननाशाने म्हणजे
र्तत्त्वज्ञानाने उत्पन्न होर्ते. यािा अथव र्तत्त्वज्ञानाने वैराग्य उत्पन्न होर्ते या हसद्धान्र्ताला गौर्तमाच्या ह्या सूत्रार्त

आधार सापडर्तो. ‘स्वकारणवशात् मध्यभाहवनः अहप’ – गौर्तमाच्या वरील सूत्रामध्ये दोषापाय म्हणजे

वैराग्याला जे स्थान हदले ले आहे र्ते मधले (हमर्थयाज्ञाननाशानुंर्तर व प्रवृत्त्युपरमापूवी) आहे , कारण त्या
हठकाणीि त्यािे प्रयोजन आहे . ‘सूत्रस्थानीयर्ता’ ज्याच्यावर इर्तर सवव गोष्टी अवलुं बून असर्तार्त असे

माळे र्तील सूत्रासारखे. ‘प्रत्यपाद्यािायेण’ ही डॉ. राघवन् याुंनी मुळार्तील ‘त्यपादािाहरव’ िी केले ली
दु रुस्र्ती आहे आहण र्ती आवश्यक आहे हे स्पष्ट आहे .

‘हसद्धसाध्यर्तया लौहककालौहककर्तया साधारणासाधारणर्तया’ – हा दु रुस्र्त पाठ हे मिन्द्रानुसारी

आहे . या जोड्याुंर्तील पहहली गोष्ट शमाला लागू व दु सरी शान्र्ताला असे म्हणर्ता येण्यासारखे आहे . रसाच्या
बाबर्तीर्तील साधारणीभावािी कलपना येथे अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही.
अन् े
क थत भ
स्थ ी । तिं

न् न्ते

रत् द

ए िौ

क्तश्रत द्यलौ कक भ
हत न्द

स् त्

शे सांश्र
र तरे

चिं ए

ोिस ध

श्च त् र तरे स् द त् तृप्तश्च

स तश

सां ोहप्रध ां

प्र द दे जथगप्स
स्

ां ैकृतां पश् तिः,

न्त

स् ,
न् त स्

अपू थस् त्
स्थ

त् ां

ए

त त्, ततश्च तन् ध् दे न् त ोऽिं

त सैब श न्ते स्थ

लोक तिः, स स
ां रकां च

स थस्

ि

तश ल भ द्
रूपणी

त

ी त । थोक्त –

द्यते ॥ इ त ।

श्वां च शोच् ां
श्रत तिः,

उक्त िः,

िः ।

आत् न् े च सांतिस्तस् क ं
ए ां स स्त

चत्त ृ त्त शे

।

स थाद्
स्

चैतन्

ृत्त न्त पक रत् े

बभ् तिः,
स्

े थ सां त ।

स थलोकस्पृहणी द प

ोि स द्ध र त
दे

पश् तिः,

ह

ह स दी ां

शि न्

भ

न्

प रगण त आ दशधदे
रत् दी

ज
ए ां

स्थ

त्

च तत्प्रक र े न् न् सांगृह्णीते त दे

त् े प गथ

त्

द ां त परस्पर े

त् प् च्

तह्य त रक्त लौ ककहे तूप त

ां

।
च र त े कस्

प्रगण े , स्थ

भेदे

स्थ

त् ां

शी त
थ ए

प्र तपरु ां रसस् प्

। तदप भेद त्तस्

न्त् पत्तेिः ।

तस्

ोिै कहे तत् दे को रस

इ त चे त् ि क
ै फलत् े ीररौद्र ोरप् ेकत् ां स् त् ।
अन् े
चत्त ृत्ती

त

प करस द भ गां

गपद्भ

द्, अन् ोन् ां च

प्र प्त िः

रोध दे तद प

स थ

ए

रत् द ोऽिं

स्थ

इत् हिः

।

ोञ ।

दु सऱ्या टीकाकाराुंिे मर्त आहे की रहर्त वगैरेि जे आठ हित्तवृत्तीिे प्रकार साुंहगर्तले आहे र्त र्तेि

(मागे) साुंहगर्तले लया हवभावाुंहून हनराळ्या अशा श्रुर्त वगैरे अलौहकक हवभावहवशेषाुंिा आश्रय झाला म्हणजे

हनराळ्या स्वरूपािे होर्तार्त, आहण मग त्याुंच्यापैकीि एक प्रस्र्तुर्त सुंबध
ुं ार्त स्थायी होर्तो. त्या सुंबुंधार्त
अप्रहर्तहर्त आनन्दाच्या स्वरूपाच्या स्वर्तःच्या आत्म्याहवषयीिी रहर्त हीि मोक्षािे साधन म्हणून र्तीि
शान्र्तरसािी स्थायी होय. गीर्ते र्त म्हटले आहे –

‘ज्या मनु ष्ट्याला आत्म्याच्या हठकाणी रहर्त उत्पन्न झाली असेल, ज्याला आत्म्यार्ति र्तृस्प्र्त वाटर्त

असेल आहण जो आत्म्यार्ति सुंर्तुष्ट असेल, त्याला काही करण्यासारखे असर्त नाही.’ त्यािप्रमाणे सवव
हवषयाुंच्या हठकाणी हवकृहर्त पहाणाऱ्या, सवव जग शोिनीय आहे असे मानणाऱ्या, सुंसारार्तील सवव गोष्टी

अपकार करणाऱ्या आहे र्त असे वाटणाऱ्या, असुंमोह प्रधान असले लया उच्चर्तम हवनयािा आश्रय घेणाऱ्या,
सवव हवषयसमूहािे भय बाळगणाऱ्या, सवव लोकाुंना स्पृहणीय अशा प्रमदाहदकाुंबद्दलही घृणा वाटणाऱ्या आहण
अपूवव अशा स्वर्तःच्या आत्म्याच्या सवोत्कृष्ट लाभामुळे हवस्मय पावणाऱ्या मनु ष्ट्याला मोक्षहसद्धी होर्ते म्हणून

हासापासून हवस्मयापयंर्तच्या स्थाहयभावाुंपैकी एकेकािे शान्र्तािा स्थाहयभाव म्हणून हनरूपण करर्ता येईल.
आहण हे भरर्तमुनीला सुंमर्त नाही असे म्हणर्ता येणार नाही. ज्यावेळेस भरर्तमुनी प्रत्येक रसाच्या हवहशष्ट

हवभावाुंिी यादी दे नन गणना करर्तार्त आहण ‘आहद’ शब्द वापरून त्याि प्रकारच्या अन्य हवभावाुंिाही

समावेश करर्तार्त त्यािवेळेस त्याुंच्याहू न हभन्न अशा अलौहकक कारणाुंनी उद्भूर्त झाले लया रहर्त वगैरेंिा हवषय
मोक्ष होय या मर्ताला र्ते सुंमर्ती दे र्तार्ति.

परुंर्तु हे असे मर्त प्रदर्मशर्त करून परस्पराुंिा हविार करणाऱ्याुंच्या दृष्टीने कोणा एकािे स्थाहयभावत्व

आहे ही कलपनाि लयास जार्ते . (मोक्षािी) साधने हभन्न हभन्न असलयामुळे र्ते र्ते हभन्न स्थाहयभाव होर्तार्त असे
जरी म्हटले र्तरी र्ते योग्य नाही, कारण प्रत्येक पुरुषाला हनराळा स्थाहयभाव असे होनन शान्र्त रस सुद्धा

अनुंर्त प्रकारिा असे मानण्यािी आपत्ती येईल. मोक्ष ह्या एकाि फलािे कारण असलयामुळे (स्थाहयभाव हभन्न
हभन्न असले र्तरी) रस एकि असे म्हटले र्तर क्षय हे एकि फल असलयामुळे वीर आहण रौद्र सुद्धा एकि
ठरर्तील.

परुंर्तु दु सरे कोणी असे म्हणर्तार्त की हे सवव रहर्त वगैरे भाव हमळू न पानक रसाप्रमाणे अहवभक्र्त न

होर्ता एकहत्रर्तपणेि शान्र्तािा स्थाहयभाव होर्त. परुंर्तु सवव हित्तवृत्ती एकाि वेळेस उपस्स्थर्त होर्त
नसलयाकारणाने आहण त्याुंच्यार्त परस्परहवरोध असलयाकारणाने हे मर्त सुद्धा पटण्यासारखे नाही.

इर्तर रसाुंिे रहर्त वगैरे जे आठ स्थाहयभाव आहे र्त र्ते ि एकेकटे हकवा सवव हमळू न एकहत्रर्तपणे

शान्र्तािे स्थाहयभाव होर्त ह्या मर्तािा येथे परामशव घेर्तला आहे . ‘कहथर्तहवभावहवहवक्र्तश्रुर्ताहद-’ मुळार्त ‘-

हवहवक्र्तया’ असे आहे . पण डॉ. राघवन् व आिायव हवश्वेश्वर याुंनी दु रुस्र्त केलयाप्रमाणे ‘हवहवक्र्त’ शब्द
समासार्त अन्र्तभूर्त
व करणे आवश्यक आहे . हवहवक्र्त म्हणजे हभन्न, हनराळे . ‘कहथर्त’ वर प्रत्येक रसाच्या

सुंबुंधार्त हवभावाुंिा हनदे श केला आहे . ‘श्रुर्त’ म्हणजे श्रुर्तीिे ज्ञान. ‘हवहित्राः’ म्हणजे नेहमीच्या स्वरूपाहू न
सववस्वी हभन्न अशा स्वरूपािे. यािा अथव श्रुर्त वगैरे अलौहकक हवभावाुंनी उत्पन्न होणारी रहर्त ही नेहमीच्या

रर्तीपेक्षा हभन्न स्वरूपािी असर्ते . र्तीि गोष्ट मोक्षास कारणीभूर्त होन शकणाऱ्या इर्तर सार्तही स्थाहयभावाुंिी.

‘अनाहर्त’ िी सुंपादकाुंनी ‘अव्याहर्त’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे , पण र्ती आवश्यक वाटर्त नाही.

‘यिात्मरहर्तरे व इ∘’ श्लोक भगवद्गीर्ते र्तील (३·१७) आहे . ‘एवुं समस्र्तहवषयुं वैकृर्तुं पश्यर्तः’ ह्यािा सुंबध
ुं
‘मोक्षहसहद्धः’ शी लागर्तो. हवकृर्तीने हास उत्पन्न होर्तो. जेव्हा सववि वस्र्तूुंच्या हठकाणी हवकृर्ती हदसर्ते र्ते व्हा

उत्पन्न होणारा हास मोक्षास कारणीभूर्त होर्तो. म्हणून हा हास शान्र्तािा स्थाहयभाव असे म्हणर्ता येईल.

‘हवश्वुं शोच्युं हवलोकयर्तः’ म्हणजे हवश्वाबद्दल उत्पन्न होणारी शोकािी भावना मोक्षास कारणीभूर्त होर्ते ,
म्हणून शोक हा शान्र्तािा स्थाहयभाव असे म्हणर्ता येईल. ‘अपकाहरत्वेन’ – सुंसारार्तलया सवव गोष्टी
आपलयाला अपकार करणाऱ्या आहे र्त यािी जाणीव झाली की क्रोध स्वाभाहवक आहे . हा क्रोध

मोक्षहसहद्धकर ठरून र्तो शान्र्तािा स्थाहयभाव असे म्हणर्ता येईल. ‘हवनयमाहश्रर्तवर्तः’ – डॉ. राघवन्नी
‘हवनयम्’ च्या जागी ‘वीयवम्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे व दु सऱ्या आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी र्ती स्वीकारली
आहे . पण र्ते बरोबर नाही. वीयािा हनदे श वीररसाच्या सुंदभार्त आले ला नाही. त्याला फार र्तर शौयव या

अथी अनु भावािे स्थान दे र्ता येईल. पण प्रस्र्तुर्त हठकाणी अन्यत्र एक र्तर स्थायीिे सूिन (हबभ्यर्तः,
जु गुप्समानस्य इ∘) केले आहे हकवा हवभावािा हनदे श (वैकृर्तम्, अपकाहरन्) केला आहे . आहण हवनय हा

वीररसािा एक हवभाव आहे हे मागे आले ि आहे . ‘मोक्षहसहद्धः’ यािा सुंबध
ुं मागील सार्तही वाक्याुंशाुंशी
जोडावयािा आहे . ‘हासादीनाम्’ – डॉ. राघवन्नी ‘रहर्तहासादीनाम्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे व दु सऱ्या
आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी र्ती स्वीकारली आहे . पण हे ही बरोबर नाही. रहर्तसुंबुंधीिे हववेिन मागील वाक्यार्त

स्वर्तुंत्रपणे केले असून ह्या वाक्यार्त फक्र्त इर्तर सार्त स्थाहयभावाुंच्या सुंबधीिे हववेिन आहे हे प्रारुंभीच्या

‘एवम्’ वरून स्पष्ट आहे . ‘हवहशष्टान् हवभावान्’ – शृङ्गारािे वेगळे , हास्यािे वेगळे असे प्रत्येक रसािे

हनरहनराळे हवभाव. ‘आहदशब्दे न’ – हवभावाुंिी यादी दे र्ताना प्रत्येक वेळी समासाच्या शेवटी ‘आहद’ शब्द
घार्तला आहे . ह्या ‘आहद’ शब्दामुळे इर्तर लौहकक (र्तत्प्रकार) हवभाव व काही अलौहकक हवभाव याुंिा बोध

होन शकर्तो असा येथे युस्क्र्तवाद केला आहे . डॉ. राघवन्नी ‘रत्याहदशब्दे न’ अशी दु रुस्र्ती करून त्यानुंर्तर

‘िशब्दे न’ हा पाठ अहधक घार्तला आहे . रत्याहद अशी दु रुस्र्ती असुंभाव्य आहे . आहण ‘िशब्दे न’ हे अहधक
घालणेही बरोबर नाही. सववत्र हवभावाुंिी पहरगणना एका मोठ्या समासानेि केली आहे . ‘ि’ कोठे ही
वापरले ला नाही. ‘अलौहककहे र्तूपनर्तानाुं रत्यादीनाम्’ – हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे की रहर्त वगैरे जेव्हा
मोक्षाला कारणीभूर्त होर्तार्त र्ते व्हा त्याुंिे हवभाव नेहमीपेक्षा हभन्न व अलौहकक असर्तार्त आहण त्याुंिे स्वरूप
सामान्य रहर्त वगैरे स्थाहयभावाुंपेक्षा सववस्वी हभन्न असर्ते .

‘परस्परमे व हविारयर्ताम्’ – केवल परस्पराुंच्या सुंबधाुंिा जे हविार करर्तार्त त्याुंच्या दृष्टीने. यािा

अथव असा हदसर्तो की हे लोक मोक्षप्राप्र्तीशी हव्या त्या हित्तवृत्तीिा सुंबुंध जोडर्तार्त– रहर्त, हास, शोक
इत्यादींिा. त्यामुळे मोक्षािे एकि कारण नाही अशी कलपना होनन मोक्षािा (हकवा शान्र्तािा) एकि

स्थाहयभाव आहे ह्या हविारालाि धक्का बसर्तो. डॉ. राघवन्नी ‘हवशारयर्ताम्’ असा पाठ हदला आहे . पण ह्या
मर्तािे लोक आपापलया एकेक स्थाहयभावाला हिकटू न इर्तर सार्त स्थायींना हवशीणव करर्तार्त अशा र्तऱ्हे िी
कलपना येथे अहभप्रेर्त आहे असे वाटर्त नाही. प्रसुंगानुरूप हे आठही शान्र्तािे स्थाहयभाव होन शकर्तार्त असे

याुंिे मर्त आहे . म्हणून त्याुंच्या मर्तावर ‘स्थाहयभाव एक या हसद्धान्र्ताला बाध येर्तो’ असा आक्षेप या हठकाणी

घेर्तला आहे . येथे वापरले ला ‘परस्परम्’ शब्द हवशेष समपवक नाही हे मात्र खरे . ‘अप्रगुणम्’ – हा पाठ
आिायव हवश्वेश्वराुंना अनुसरून स्वीकारला आहे . मुळार्त ‘प्रगुणम्’ आहे . त्यािी डॉ. राघवन्नी ‘प्रत्युक्र्तम्’
अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘अप्रगुणम्’ म्हणजे अयोग्य, समुहिर्त नसले ले हा पाठ हनहिर्त अहधक िाुंगला

आहे . ‘स्थाहयभेदेन इ∘’ पुढील शब्दाुंनी हे र्तूिा झाले ला हनदे श अप्रगुणत्व दाखहवण्यास अहधक योग्य,
प्रत्युक्र्तत्व दाखहवण्यास कमी. ‘प्रहर्तपुरुषुं इ∘’ – प्रत्येक पुरुषािा शान्र्ताच्या बाबर्तीर्तील स्थाहयभाव रहर्त,
हास, शोक इत्यादी प्रकारिा हभन्न हभन्न होनन त्या स्थाहयभावाुंनी हनष्ट्पन्न होणारे शान्र्त रस सुद्धा हभन्न हभन्न

प्रकारिे होर्तील आहण हजर्तके पुरुष हर्तर्तके शान्र्तरस असा प्रसुंग ओढवेल. ‘क्षयैकफलत्वे’ ही मुळार्तील
‘क्षमैकफलत्वे’ िी डॉ. राघवन्नी केले ली दु रुस्र्ती आहे . रौद्रािा ‘क्षमा’ शी काही सुंबध
ुं असण्यािी शक्यर्ता
नाही. युद्धवीरार्त रौद्राप्रमाणेि शत्रूिा क्षय होर्तो असे मानर्ता येईल.

‘पानकरस’ हे हनरहनराळे पदाथव हमश्र करून बनहवले ले पेय आहे . र्ते सवव पदाथव हमळू न हमहश्रर्त

झालयावर रस हनष्ट्पन्न करर्तार्त. त्याप्रमाणे हे रत्याहद आठ भाव हमहश्रर्त होनन त्याुंिा एक स्थाहयभाव बनर्तो

व त्यापासून शान्र्तरसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते अशी ही हविारसरणी आहे . हर्तिे खुंडन करणे सोपे होर्ते . र्ते शेवटच्या
वाक्यार्त केले आहे .
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र्तर मग ह्या सुंबुंधार्त स्थायी कोणर्ता? साुंगर्तो. ह्या जगार्त र्तत्त्वज्ञान हे ि मोक्षािे साधन आहे म्हणून

र्ते र्तत्त्वज्ञानि मोक्षािा स्थायी मानणे उहिर्त आहे . आहण र्तत्त्वज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, आत्म्याच्या
(इर्तराुंहून) हभन्न असले लया स्वरूपािेि ज्ञान. कारण अशा रीर्तीने आत्मा आत्म्याहू न हभन्न वस्र्तूुंच्या पलीकडे
असले ला असेि (प्रर्तीर्त) होईल. आमच्या गुरुजींनी यािा प्रपुंि केला आहे . आहण आम्ही यािे दु सरीकडे

हवस्र्तृर्त हववेिन केले आहे म्हणून या हठकाणी फार जोर हदला नाही. म्हणून ज्ञान, आनन्द इत्यादी हवशुद्ध

धमांनी युक्र्त असले ला आहण उपस्स्थर्त असले लया हवषयाुंच्या उपभोगापासून अहलप्र्त असा आत्माि ह्या
(शान्र्तरसाच्या) बाबर्तीर्त स्थायी होय. आहण हा स्थायी आहे म्हणून ह्याला स्थायी हे नाव दे र्ता येर्त नाही.

कारण रहर्तप्रभृर्ती त्या त्या वेगवेगळ्या कारणाुंच्या उद्भवामुळे व लयामुळे उत्पन्न होर्त आहण लु प्र्त होर्त
असणाऱ्या हित्तवृत्ती काही वेळ अपेक्षा असलयाप्रमाणे स्थायी स्वरूपाच्या आत्म-रूप हभर्तीच्या आश्रयाने

असर्तार्त र्तेव्हा त्याुंना स्थायी म्हणर्तार्त. परुंर्तु र्तत्त्वज्ञान हे इर्तर सवव भावाुंना आधारभूर्त हभर्तीसारखे , (व)
सवव स्थायींपेक्षा अत्युत्कृष्ट स्थायी असे असून रहर्त वगैरे सवव स्थायी हित्तवृत्तींना व्यहभिारींच्या अवस्थेप्रर्त
नेर्ते म्हणून र्ते स्वभावर्तःि हसद्धस्थाहयभाव आहे , म्हणून त्याला र्ते नाव दे ण्यािी आवश्यकर्ता नाही. म्हणून
ह्या (र्तत्त्वज्ञाना) िी (स्थाहयभाव म्हणून) स्वर्तुंत्रपणे गणना करणे योग्य नाही. खञ्ज आहण मुण्ड याुंच्या

बरोबर हर्तसऱ्या गोत्व ह्या प्रकारािी गणना करीर्त नाहीर्त. म्हणून भाव एकूणपन्नास ह्या हवधानाला बाध येर्त
नाही. पण ह्यािी स्वर्तुंत्रपणे गणना का केली नाही असे हविारले र्तर आम्ही म्हणर्तो की स्वर्तुंत्रपणे आस्वाद

घेण्यासारखा र्तो नाही म्हणून. कारण रहर्त वगैरे भाव दु सऱ्या कशाशी सुंपकव न झाले लया स्स्थर्तीर्त जसे प्रर्तीर्त
होर्तार्त र्तसे वर वणवन केले ले आत्मस्वरूप लोकाुंच्या प्रत्ययाला येर्त नाही. त्यािे स्वर्तःिे हवकलपरहहर्त रूप
सुद्धा समाधी उर्तरण्याच्या वेळेस अनु सध
ुं ान केले असर्ता दु सऱ्या (कोणत्या र्तरी) हित्तवृत्तीने हमहश्रर्त झाले ले

असेि भासर्ते . हकवा (इर्तर स्थायींप्रमाणेि) र्ते (आत्मरूप) र्तसेि (अहमहश्रर्त) भासर्ते असे घटकाभर मानू
या. पण र्तरी सुद्धा केवळ सुंभाव्यर्ता असले लया स्थायींिी गणना केले ली नाही, कारण जे रस साुंहगर्तले ले

आहे र्त त्याुंच्या सुंबध
ुं ार्त र्ते हनरुपयोगी आहे र्त; उलट र्ते व्यहभिारी असलयाकारणाने (स्थायी म्हणून) त्यािे

लक्षण करर्ता येर्त नाही असे समजून येर्ते. कारण त्या योगाने ‘एकूणपन्नास भाव’ या बुंहदस्र्त हवधानािी

उपपत्ती लागर्ते . आहण ह्या आत्म्याच्या स्वरूपाला व्यहभिाहरत्व आहे असे नाही, कारण र्ते सुंभवनीय नाही.
त्यामुळे काही वैहित्र्य उत्पन्न होर्त नाही आहण त्यार्त अनुहिर्तर्ता ही आहे . आहण हा आत्म्यािा स्वभाव मुनीने

‘शम’ शब्दाने हनर्मदष्ट केला आहे . परुंर्तु जरी र्तो शमशब्दाने हनर्मदष्ट केला हकवा हनवेद शब्दाने हनर्मदष्ट केला

र्तरी काही हरकर्त नाही. केवळ शमािी दु सरी हित्तवृत्ती असा जो हनवेद र्तो सुद्धा दाहरद्र्य वगैरे इर्तर
हवभावाुंनी उत्पन्न होणाऱ्या हनवेदाच्या समान जार्तीिा असर्त नाही, र्तर त्या (शमाच्या) ि जार्तीिा असर्तो.
हे र्तू हभन्न असर्ताही त्याि नावाने व्यपदे श केला गेला आहे र्तो रहर्त, भय इत्यादींच्या बाबर्तीर्त केला जार्तो
त्याप्रमाणे.

या पहरच्छे दार्त र्तत्त्वज्ञान हकवा आत्मज्ञान म्हणजे पहरशु द्ध असे आत्मस्वरूप हाि शान्र्तरसािा

स्थाहयभाव आहे असे प्रहर्तपादन करून इर्तर स्थाहयभावाुंच्या र्तुलनेने ह्या स्थाहयभावािे वैहशष्ट्ट्य दाखवून
हदले आहे . यार्तील पाठ बऱ्याि हठकाणी अशु द्ध आहे र्त. त्यामुळे काही हठकाणी अथव बरोबर लागला आहे
अशी खात्री दे र्ता येर्त नाही.

‘आत्मनि व्यहर्तहरक्र्तस्वरूपस्यैव ज्ञानम्’ – मुळार्तील ‘व्यहर्तहरक्र्तस्यादयस्यैव’ िी ह्या पाठार्त

दु रुस्र्ती केली आहे . डॉ. राघवन्नी ‘व्यहर्तहरक्र्तस्य हवषयस्यैव’ असा पाठ हदला आहे . त्यार्त ‘आत्मनः’ आहण
‘हवषयस्य’ याुंिे सामानाहधकरण्य मानले पाहहजे. ‘परो ह्येवमात्मा अनात्मन एव स्यात्’ – मुळार्त
‘आत्मनात्मैव स्यात्’ असे आहे . डॉ. राघवन्नी त्यािी ‘आत्मा अनात्मैव स्यात्’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण
पर आत्मा अनात्माि होईल (हकवा अनात्माि पर आत्मा होईल) हे कसे काय र्ते लक्षार्त येर्त नाही. आिायव

हवश्वेश्वराुंनी ‘अनात्मनैव’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण ‘परः’ आहे त्यािा अन्वय र्तृर्तीयान्र्त रूपापेक्षा

पिम्यन्र्त रूपाशी करणेि िागले . म्हणून ‘अनात्मन एव’ असे सुिहवले आहे . ‘अन्यत्र’ – अहभनवगुप्र्ताच्या
भगवद्गीर्ते वरील व्याख्येर्त असे सुंपादकाुंनी म्हटले आहे . आत्मानात्महववेकािा नहापोह भगवद्गीर्तेर्ति

केले ला आहे . ‘पहरकस्लपर्त’ म्हणजे हसद्ध केले ले , उपभोगासाठी र्तयार केले ले (हवषय). ‘न िास्य

स्थाहयर्तया स्थाहयत्वुं विनीयम्’ – आत्मा स्थाहयभाव आहे असे म्हणर्ता र्तर स्थाहयभावाुंच्या यादीर्त त्यािा

समावेश नाही हे कसे या शुंकेिे हनराकरण येथे केले आहे . आत्मा स्थायी म्हणजे कायम हटकणारा हे खरे ;
पण त्यामुळे (स्थाहयर्तया त्याला ‘स्थाहयभाव’ म्हणून रहर्त आदी इर्तर स्थाहयभावाुंच्या पुंक्र्तीला ने नन
बसहवणे िूक होईल. यािे कारण आत्म्यािे स्थाहयत्व स्वर्तःहसद्ध आहे , र्तर रहर्त वगैरे भाव स्थायी स्वरूपािे
व्हावेर्त यासाठी त्याुंना हभर्तीसारखा आत्म्यािा आधार आवश्यक असर्तो. आत्मा नसेल र्तर रहर्त वगैरेच्या

उद्भवाला अवकाशि राहाणार नाही. ‘आपेहक्षकर्तया’ – रहर्त वगैरेंना आश्रयािी अपेक्षा असर्ते.
‘सववस्थाहयभ्यः स्थाहयर्तमुं’ – रहर्त वगैरे ‘स्थाहय’ भावही आत्म्याच्या मानाने फारि थोडा वेळ हटकर्तार्त.

आत्मा हा हिरकाल हटकणारा स्थायी आहे . ‘व्यहभिारीभावयन्’ – आत्मा हिरकाल हटकणारा म्हणून

स्थाहयभाव असे म्हटले की त्या मानाने अत्युंर्त अलपकाल हटकणारे असे रहर्त वगैरे केवळ व्यहभिाहरभाव
ठरर्तार्त. ‘हसद्धस्थाहयभावम्’ म्हणजे ज्यािे स्थाहयभावत्व स्वर्तःहसद्ध आहे असा. जो स्वर्तःहसद्ध स्थाहयभाव
दु सऱ्या स्थाहयभावाुंिे व्यहभिाहरभावाुंर्त रूपाुंर्तर करू शकर्तो त्याला त्या दु सऱ्या स्थाहयभावाुंच्या पुंक्र्तीला

नेनन कसे बसहवर्ता येईल? म्हणून इर्तराुंबरोबरि त्यालाही स्थाहयभाव म्हणणे बरोबर हदसले नसर्ते म्हणून

आत्म्यािा स्थाहयभावाुंच्या यादीर्त समावेश केले ला नाही, अशा र्तऱ्हे िा युस्क्र्तवाद येथे केला आहे .

‘खञ्जमुण्डयोमवध्ये र्तृर्तीयुं गोत्वम्’ – वैशहे षकाुंच्या पहरभाषेर्त गोत्व हे सामान्य सवव गो-जार्तीिे हनदशवक आहे .
सवव प्रकारच्या गाई-बैलाुंिा त्याने हनदे श होर्तो. त्या गाईबैलाुंिी अहधक वगववारीही र्ताुंबडे , पाुंढरे,
हबनहशगािे इ∘ प्रकारे करर्ता येर्ते. प्रस्र्तुर्त हठकाणी खञ्ज म्हणजे लुं गडे व मुण्ड म्हणजे हशगे नसले ले अशा

दोन अपर सामान्याुंिा हनदे श केला आहे . काही र्तरी व्युंग असले ले असे हे बैलाुंिे वगव केले आहे र्त. हे वगव
खालच्या श्रेणीिे व सववस्वी गोत्व ह्या परसामान्यावर अवलुं बून आहे र्त. म्हणून खञ्ज, मुण्ड अशी वगववारी
करावयास घेर्तली असर्ता गोत्व हा सुद्धा त्याुंच्यासारखाि एक वगव आहे असे कोणी मानीर्त नाही.

त्यािप्रमाणे आत्म्यावर सववस्वी अवलुं बून असणाऱ्या रहर्त वगैरे बरोबर त्याुंच्या सारखाि म्हणून आत्म्यािीही
गणना करणे योग्य झाले नसर्ते . मुळार्त ‘खञ्ज’ च्या जागी ‘खण्ड’ असा पाठ आहे . पण त्यािा

समाधानकारक अथव लागर्त नसलयामुळे ‘खञ्ज’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक मानली आहे . ‘न पृथग्गणना’

यार्तील ‘न’ डॉ. राघवन्नी घार्तला आहे आहण र्तो आवश्यक आहे . त्याला अनु सरून ‘आस्वादायोगात्’ ही
दु रुस्र्तीही त्याुंनी केली आहे . र्ती सुद्धा आवश्यक आहे . मुळार्त ‘आस्वादयोगात्’ असे आहे . ‘इर्तरासुंपृक्र्तेन
वपुषा’ – रहर्त वगैरे भाव जेव्हा प्रर्तीर्त होर्तार्त र्ते व्हा दु सऱ्या कशाशी सुंसगव न होर्ता एकटे ि प्रर्तीर्त होर्तार्त.
परुंर्तु आत्म्यािे स्वरूप दु सऱ्या कशाशी र्तरी सुंसगव झालयाहशवाय लोकाुंर्त प्रर्तीर्त होर्त नाही. दु सऱ्या

कोणाच्या आत्म्यािी प्रर्तीर्ती होर्ते र्ती त्याच्या हित्तवृत्ती, आिार, हविार इत्यादीद्वारा. ‘स्वगर्तम् अहप’ –
दु सऱ्याच्या आत्म्याच्या प्रत्ययाच्या बाबर्तीर्ति हे खरे आहे असे नाही र्तर स्वर्तःच्या आत्म्यािा प्रत्यय

येण्यासाठीही आत्म्यािा कोणत्या र्तरी हित्तवृत्तीशी सुंसगव असणे आवश्यक आहे . ‘अहवकलपरूपम्’ –
हनर्मवकलप समाधीमध्ये आत्म्यािे असले ले हवशुद्ध रूप. ‘व्युत्थान’ – समाहध पूणव झालयावर पुन्हा नेहमीच्या

जीवनार्त येणे. ‘अनु सध
ुं ीयमानम्’ – त्या रूपािा हविार, हिन्र्तन, स्मृहर्त वगैरे करू लागले की स्मृहर्त वगैरे
ह्याि हित्तवृत्तींशी त्यािा सुंसगव होर्तो व र्ते आत्म-रूप शुद्ध स्वरूपार्त भासर्त नाही.

‘भासर्ताुं वा लोके र्तथा’ – र्तथा म्हणजे रहर्त वगैरे प्रमाणेि असुंपृक्र्त रूपार्त. वादासाठी घटकाभर

मानू या की आत्मा सुद्धा दु सऱ्या कशाच्या सुंसगाहशवायही लोकाुंना भासमान होर्तो. त्यावरून असा हनष्ट्कषव
हनघर्तो की इर्तर स्थाहयभावाुंसारखाि होण्यािी शक्यर्ता आत्म्याच्या हठकाणी सुद्धा आहे . याला उद्देशून
अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे की स्थाहयभाव होण्यािी सुंभाव्यर्ता असली की त्यािी स्थाहयभावाुंर्त गणना

केलीि पाहहजे असे नाही. ‘रसेषक्
ू र्ते ष्ट्वनु पयोगात्’ – यावरून भरर्ताने आठि रस साुंहगर्तले आहे र्त असे
अनु मान हनघर्ते . कारण नववा शान्र्त रसही त्याने साुंहगर्तला असर्ता र्तर आत्म्यािा स्थाहयभाव म्हणून हनदे श

अनु पयोगी कसा झाला असर्ता? शान्र्तरसािी र्तरफदारी करून त्याच्या स्थाहयभावाच्या हववेिनाच्या ओघार्त

त्या रसाच्या अहनदे शािे सूिन थोडे हवसुंगर्ति होय. ‘अहप र्तु व्यहभिाहरत्वाल्लक्षणीयत्वुं नेहर्त हवज्ञायर्ते ’ –
मुळार्तील ‘हवज्ञायर्ते नेहर्त’ या शब्दाुंिी उलटापालट केली आहे . ह्या वाक्यािा अथव असा असावा की आत्मा

हा सुंभवन्मात्रस्थायी असे म्हटले की वस्र्तुर्तः र्तो व्यहभिाहरभावि ठरर्तो (कारण असुंपक्
ृ र्त आत्म्यािी प्रर्तीर्ती

झालीि र्तर क्वहिर्ति आहण हकहित्कालि होणार), र्ते व्हा स्थाहयभाव म्हणून त्यािे लक्षण करणे शक्य

नव्हर्ते . डॉ. राघवन्नी ह्या वाक्यािी अशी दु रुस्र्ती केली आहे ‘अहप र्तु व्यहभिाहरत्वेन लक्षणीयत्वुं हवज्ञायर्ते ,
नेर्तरथा.’ पण ‘व्यहभिारी असेल र्तरि त्यािे लक्षण करर्ता येईल, एरव्ही नाही’ ह्या हवधानाला आधार काय
र्ते कळण्यासारखे नाही. स्थायी व साहत्त्वक याुंिीही लक्षणे हदले लीि आहे र्त. र्तथाहप आत्म्यािे लक्षण

करावयािे झाले र्तर र्ते व्यहभिारी म्हणून, स्थायी म्हणून नाही असा अथव डॉ. राघवन्ना अहभप्रेर्त असणे

सुंभाव्य आहे . ‘व्यहभिाहरत्वमसुंभवात्’ – मध्ये ‘म’ घालू न केले ली ही दु रुस्र्ती डॉ. राघवन्िी आहे . वर
सूहिर्त झाले लया आत्म्याच्या व्यहभिाहरत्वािे येथे हनराकरण केले आहे . ‘स िात्मस्वभावः शमशब्दे न मुहनना

व्यपहदष्टः’ – मुळार्तील भ्रष्ट पाठ ‘समात्मस्वभावस्य दमशब्दे न मुहनव्यवपहदष्टः’ असा आहे . डॉ. राघवन्िी
दु रुस्र्ती ‘शम आत्मस्वभावः स शमशब्दे न मुहनना व्यपहदष्टः’ अशी आहे . वस्र्तुर्तः आत्मस्वभावाला शम शब्द
भरर्तमुनीने कोठे लावला आहे र्ते हनहिर्तपणे साुंगर्ता येणार नाही. शान्र्तरसहवषयक जो अुंश नाट्यशास्त्राच्या

काही हस्र्तहलहखर्तार्त आढळर्तो त्यार्तील ‘शमस्थाहयभावात्मकः’ मधील ‘शम’ प्रस्र्तुर्त हठकाणी हनर्मदष्ट आहे

असे समजर्ता येईल. पण र्तो अुंश प्रहक्षप्र्त असला र्तरी र्तो हकवा त्याच्याि सारखा दु सरा अुंश
अहभनवगुप्र्ताला पहरहिर्त होर्ता यार्त शुंका नाही. आहण हा अुंश भरर्तकृर्ति आहे अशीही त्यािी कलपना

असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘न कहिद्बाधः’ मुळार्तील ‘भावः’ च्या जागी ‘बाधः’ ही दु रुस्र्ती डॉ. राघवन् याुंिी
आहे . ‘शमस्य हित्तवृत्त्यन्र्तरुं’ ही मुळार्तील ‘शमहित्तवृत्त्यन्र्तुं’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . डॉ. राघवन् याुंनी

‘शमहित्तवृत्त्यन्र्तरुं’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . अहभनवगुप्र्ताला येथे असे म्हणावयािे आहे से हदसर्ते की

शमािी दु सरी हित्तवृत्ती म्हणजे शमि ज्या दु सऱ्या नावाने ओळखला जाईल र्तो हनवेद , दाहरद्र्य वगैरेने
होणाऱ्या हनवेदाच्या जार्तीिा असणार नाही, र्तर त्या शमाच्याि जार्तीिा असेल. ‘शमस्य नामान्र्तरुं (हकवा

अहभधानान्र्तरुं)’ असा पाठ असर्ता र्तर अथव अहधक स्पष्ट झाला असर्ता. मुळार्तील ‘न भवहर्त’ च्या जागी डॉ.
राघवन् याुंनी ‘स भवहर्त’ असा पाठ घेर्तला आहे . पण र्तो बरोबर वाटर्त नाही. शान्र्ताशी सुंबद्ध हनवेद हा

दाहरद्र्याहदकाने उत्पन्न होणाऱ्या हनवेदासमानि आहे असे हवधान केले असण्यािा सुंभव नाही. ‘र्तज्जार्तीयः’
यार्तील र्तत् म्हणजे शम. ‘हे र्तुभेदेऽहप इ∘’ हनवेदािी दोन हनरहनराळी कारणे (दाहरद्र्य वगैरे आहण
हमर्थयाज्ञाननाश) असर्ताना हनवेद हे एकि नाव का वापरले आहे या प्रश्नािे हे उत्तर आहे . हनरहनराळ्या

कारणाुंनी उत्पन्न होणाऱ्या रहर्त, भय वगैरे हवकाराुंना रहर्त, भय वगैरे नावेि हदली जार्तार्त, र्तसा हा प्रकार
आहे . ‘रहर्तभयाहदहरव’ – मुळार्त ‘-भयाहदहभहरव’ आहे . त्यािी डॉ. राघवन्नी केले ली ही दु रुस्र्ती आहे .
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ेदधृ तिं सह ा व् भच रणोऽ प प्र ध न् े

त, थ च रौद्रे
भ सन्ते, तथ

श न्ते

जगप्स द्य िः,

स थथै

र गप्र तपित् त्

।

तथ

ह

ह व्रते

ृकप ल दध रण सभ ा दसां द द स्त रसांिेप दक ीकृ तर्चह ध ो जगप्स हे तत् े ै , घृत भ् ञ्ज ां च
दे र त्पिंजन् न् प दि
परोपक र

।

स् त्

ेच्छ प्र त् रूपो

ए ैतह्य भच रबल त्के चद्द

च

कृतकृत् स्

पर थथघट

द परप ा ोऽभ् धकोऽन्तरङ्ग

े ोद्य

उत्स होऽस्

।

अत

ीरत् े व् प दशव्न्त, अन् े ध थ ीरत् े ।

म्हणून हे आत्मस्वरूप म्हणजेि र्तत्त्वज्ञान आहण शमावस्था, ज्यार्त आत्म्याला हवहशष्ट प्रकारे

कलु हषर्तर्ता आणणारे रहर्त इत्यादी भाव असर्तार्त. पण त्याुंिा सुंपकव झालयावर सुद्धा हनरुपाहध समाधीच्या
बळावर ह्याच्या शु द्ध रूपार्त हवश्राुंर्त झालयानुंर्तर समाहध सुंपर्तानाही प्रशान्र्तर्ता हटकून राहर्ते . पर्तञ्जलीने
म्हटले ि आहे ‘सुंस्कारामुळे प्रशान्र्तपणे वाहणारी स्स्थर्ती प्राप्र्त होर्ते .’

आहण र्तत्त्वज्ञानस्वरूप स्थायीच्या दृष्टीने लौहकक व अलौहकक हित्तवृत्तींिा हा सवव समूह

व्यहभिाहरभाव बनर्तो. त्याुंिे जे अनु भाव र्ते ि यम, हनयम आदींनी सुसुंस्कृर्त झाले की ह्यािेही अनु भाव
होर्तार्त आहण उपाङ्गाुंच्या अहभनयावरील अध्यायार्त जे स्वाभाहवक अहभनय साुंहगर्तले जाणार आहे र्त (र्ते ही
ह्यािे अनुभाव होर्त). म्हणून र्ते ह्याच्या सुंबध
ुं ार्ति आहे र्त. कारण हाि त्याुंिा स्वभाव आहे . त्यािे हवभाव

सुद्धा ईश्वरािा अनु ग्रह इत्यादी आहण क्षय होण्याच्या र्तयारीर्त असले ले रहर्त वगैरे या बाबर्तीर्त आस्वाद

घेण्यासारखे असर्तार्त. फक्र्त एवढे ि की ज्याप्रमाणे हवप्रलम्भशृङ्गारार्त औत्सुक्य हकवा सुंभोगशृङ्गारार्तही
‘प्रेमािा उत्सव कधी सुंपर्त नाही’ या म्हणण्याप्रमाणे उत्सुकर्ताि, ज्याप्रमाणे रौद्रार्त उग्रर्ता आहण ज्याप्रमाणे
करुण, वीर, भयानक आहण अद्भुर्त याुंमध्ये अनु क्रमे हनवेद, धृहर्त, त्रास आहण हषव हे भाव व्यहभिारी असले

र्तरी मुख्य असलयाप्रमाणे भासर्तार्त, त्यािप्रमाणे शान्र्तार्त जु गुप्सा वगैरे प्रामुख्याने भासर्तार्त; कारण र्ते सवव
प्रकारे आसक्र्तीला हवरोध करणारे आहे र्त. उदाहरणाथव, महाव्रर्त हवधीमध्ये मनु ष्ट्यािी कवटी धारण

करणे....इत्यादी धमव जु गुप्सा उत्पन्न व्हावी म्हणून, र्तसेि हदरापासून पुत्रोत्पत्तीसाठी घृर्ताने अभ्यञ्जन
साुंहगर्तले आहे र्त. आहण जो आपलया स्वर्तःच्या बाबर्तीर्त कृर्तकृत्य झाला असेल त्याच्या हठकाणी दु सऱ्याुंच्या

हहर्तासाठी करावयािा उद्यम म्हणजे परोपकारासुंबध
ुं ीिी इच्छा व प्रयत्न याुंिे स्वरूप असले ला आहण दया

दु सरे नाव असले ला उत्साह आणखी अहधक वास करीर्त असर्तो. म्हणूनि ह्या व्यहभिाहरभावाच्या जोरावर
कोणी ह्याला दयावीर म्हणून सुंबोधर्तार्त, र्तर दु सरे धमववीर म्हणून.

ह्या अुंशामध्ये आत्मस्वरूप हाि स्थाहयभाव मानलयास शान्र्तािे व्यहभिाहरभाव, हवभाव आहण

अनु भाव कोणर्ते यािा हविार केला आहे . येथेही हस्र्तहलहखर्त बरे ि अशु द्ध आहे . पण हे मिन्द्राने यार्तील

बराि भाग उद्धर्त
ृ केला असलयामुळे पाठशु हद्ध करणे सोपे झाले आहे . त्याने उद्धर्त
ृ न केले लया एकदोन
हठकाणिे पाठ मात्र र्तसेि भ्रष्ट स्वरूपार्त राहू द्यावे लागले आहे र्त.

पण

‘शमर्ता ि’ या मुळार्तील पाठाच्या जागी ‘शमः र्तथा ि’ अशी डॉ. राघवन् याुंनी दु रुस्र्ती केली आहे .

‘शमर्ता’

असा

पाठ

सुंभाव्य

आहे .

पुढच्याि

वाक्यार्त

‘प्रशान्र्तर्ता’

िा

हनदे श

आहे .

‘यत्कालु ष्ट्योपरागहवशेषाः’ – शु द्ध असे जे आत्मस्वरूप त्यािा रहर्त वगैरे हित्तवृत्तींशी सुंपकव झाला र्तर र्ते

कलु हषर्त होर्ते . ही कलु हषर्तर्ता आणणाऱ्या हवशेष प्रकारच्या हित्तवृत्ती म्हणजे रहर्त वगैरे. पण या हठकाणी
असा युस्क्र्तवाद केला आहे की हनर्मवकलप समाधीर्त हवशुद्ध आत्मस्वरूपािा साक्षात्कार झालयानुंर्तर समाधी

उर्तरलयावर जरी आत्म्यािा ह्या हित्तवृत्तींशी सुंपकव झाला र्तरी र्तो मग कलु हषर्त होर्त नाही व त्याच्या प्रशान्र्त
स्वरूपार्त काही फरक पडर्त नाही. ‘अव्यवधान’ जीर्त काही अडथळा नाही अशी म्हणजे हनर्मवकलप.

‘अहधशय्य’ – डॉ. राघवन् नी याच्या जागी ‘अहधगम्य’ असा पाठ घेर्तला आहे . पण त्यािी आवश्यकर्ता
हदसर्त नाही. अहध + शी हवश्रान्र्त होणे ह्या हक्रयापदािा अथव येथे अहधक समपवकपणे लागू होण्यासारखा

आहे . ‘प्रशान्र्तवाहहर्ता इ∘’ पार्तञ्जल योगसूत्राुंर्तील सूत्र (३·१०) आहे . ‘सुंस्कारात्’ जो सुंस्कार समाधीच्या
अवस्थेर्त झाले ला असर्तो त्याच्यामुळे.

‘र्तदनु भावाः’ म्हणजे त्या लौहकक व अलौहकक हित्तवृत्तींिे आपापले जे अनु भाव असर्तार्त र्ते ि ह्या

शान्र्तािेही अनु भाव बनर्तार्त, फक्र्त हे अनु भाव आर्ता यम, हनयम इत्यादी योगाच्या अुंगाुंच्या अनु रोधानेि
अहभव्यक्र्त होर्तार्त. त्याहशवाय शान्र्तािे स्वर्तःिे काही अनु भाव असर्तार्त, र्ते म्हणजे उपाङ्गाहभनयावरील
आठव्या अध्यायार्त वर्मणले ले स्वभावाहभनय. नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल आहण हिबुक ही सहा उपाङ्गे होर्त

(८·१४). या प्रत्येकािे अनेक प्रकारिे अहभनय र्ते थे वर्मणले आहे र्त. त्यार्त सववत्र स्वभावज अहभनयािाही

समावेश आहे – ‘प्राकृर्तुं र्तु स्वभावजम् (र्ताराकमव), ८·१०१’; ‘समर्तारुं ि सौम्युं ि यदद्दष्टुं र्तत्समुं स्मृर्तम्,
८·१०७’; ‘समुं स्वाभाहवकुं स्मृर्तम् (पुटकमव), ८·११३’; ‘सहजार्तुं र्तु सहजुं कमव स्वाभाहवकुं स्मृर्तम् (भ्रूकमव),

८·१२३’; (नाहसका) समा स्वाभाहवकी स्मृर्ता, ८·१३२’; ‘(गण्डुं ) समुं प्राकृर्तमुच्यर्ते, ८·१३८’; (मुखरागः)
स्वाभाहवकस्र्तु कर्तवव्यः स्वभावाहभनयाश्रयः, ८·१६२’; ‘समा स्वाभाहवकी (ग्रीवा), ८·१७१’ इत्यादी. ही जी
ह्या अवयवाुंिी स्वाभाहवक स्स्थहर्त त्याला स्वभावाहभनय म्हटले आहे . हे स्वभावाहभनय म्हणजे ि शान्र्तरसािे

हवशेष अनु भाव. ‘उपाङ्गाहभनयाध्याये’ असाि पाठ स्वीकारणे आवश्यक आहे . ‘-ध्यायत्रये’ बरोबर नाही.
कारण ह्या हवषयाला वाहहले ला हा आठवा एकि अध्याय आहे . ‘एर्ते’ म्हणजे स्वभावाहभनय. ‘एर्तहद्वषयाः’

यार्तील एर्तद म्हणजे शान्र्त. ‘स्वभावः’ शान्र्त हा त्या अहभनयाुंिा स्वभाव आहे . ‘परमे श्वरा-’ आहण
‘प्रक्षयोन्मुखाि’ ह्या हे मिन्द्राला अनु सरून केले लया दु रुस्त्या आहे र्त. हस्र्तहलहखर्तार्त ‘कथमीश्वरा-’ आहण
‘वृक्षयोि’ असे आहे . ‘रत्यादयोऽत्रास्वाद्याः’ – रहर्त वगैरे शान्र्तािे व्यहभिारी असे वर म्हटले आहे . हे भाव
आर्ता क्षय होण्याच्या मागावर असर्तार्त; त्यावेळी र्ते आस्वाद्य होर्तार्त असे येथे म्हटले आहे . पण यावरून
शान्र्तरस स्वर्तः आस्वाद्य आहे असे म्हणर्ता येईल की नाही र्ते स्पष्ट नाही. त्यािा स्थायी जो आत्मा त्यािा

साक्षात्कार व त्यामुळे होणारा आनुंद याुंिी प्राप्र्ती थोड्याि लोकाुंना होणार. पण इर्तराुंना त्या स्स्थर्तीशी
समरस होनन हर्तिा आस्वाद घेर्ता यावा असे वाटर्ते . ‘केवलुं यथा इ∘’– शान्र्तरसार्त रत्यादी भाव आस्वाद्य

होर्तार्त असे म्हटले त्यार्त ही सुधारणा केली आहे . या रसार्त जु गुप्साप्रभृहर्त काही भावाुंनाि प्राधान्य असर्ते.
कारण त्याुंच्यामुळेि राग हकवा आसक्र्तीिा नायनाट होनन शान्र्त सुं भाव्य होर्तो. इर्तर रसाुंच्या बाबर्तीर्तही

काही व्यहभिारी भावाुंना असेि प्राधान्य असर्ते , उदाहरणाथव हवप्रलम्भार्त औत्सुक्य इत्यादी. ‘सुंभोगेऽहप’

यानुंर्तर ‘औत्सुक्यम्’ हे अध्याहृर्त धरावयािे. ‘प्रेमासमाप्र्तोत्सवम्’ – र्तापसवत्सराज नाटकार्तील हा सुंपूणव
श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे –

तिक्िंेन्द लोक े

द सो ीतिः प्रदो स्तथ

तद्गोष्ट्ठ्यै

श प न् थकृतोत्स हैस्तदङ्ग पथ णैिः ।

त ां सांप्रत् प

गथदत्त

ां द्रिां प्र ृत्तस्

बद्धोत्कण्ठ दां प िः क थ

े

प्रे स प्तोत्स

॥ (१·१७).

वासवदत्तेच्या सहवासािे सुख भोगीर्त असर्ता हवरहावस्था नसर्ताही हर्तच्या मीलनािी सर्तर्त उत्कुंठा वाटर्त
राहावी हे पाहू न वत्सराज म्हणर्तो की प्रेमाच्या उत्सवािी कधी समाप्र्ती होर्त नाही. येथे सुंभोगार्तही

उत्कुंठे ला म्हणजे औत्सुक्यालाि प्राधान्य असर्ते असे दाखहवले आहे . ‘नृकपालाहद’ या शब्दाुंिा अथवबोध
होन शकर्तो, पण ‘असुभायाहद’ ने सुरू होणारा जो लाुंब समास त्यापासून काही अथव काढणे कठीण आहे .

हे मिन्द्राने हे वाक्यि गाळले आहे . ‘असुभायाहद’ यािे मूळ ‘अशु भकायाहद’ असे असणे शक्य आहे . पण
सुंमद (सुंपद) म्हणजे काय व त्यािा हवस्र्तार आहण सुंक्षेप म्हणजे काय समजावयािे हे साुंगर्ता येर्त नाही.

समासाच्या शेवटिे ‘कमीकृहर्तः’ हे शब्द अशा स्वरूपार्त मूळ असणे असुंभाव्य आहे . ‘धमे’ यािी मात्र ‘धमो’

अशी दु रुस्र्ती करणे आवश्यक वाटर्ते . त्यािा मग ‘उपहदष्टः’ शी व्यवस्स्थर्त अन्वय लागर्तो. ‘घृर्ताभ्यञ्जनम्’ ही
‘हनजाभ्यञ्जनम्’ िी दु रुस्र्ती आहे . हनयोगाच्या प्रथेप्रमाणे भावजईला पुत्र व्हावा म्हणून हर्तच्याशी सुंभोग

करण्यापूवी हदराने आपलया सवांगाला र्तूप िोपडावे असे मनु स्मृर्तीर्त (९·६०) साुंहगर्तले आहे . जर ‘हनज’
राहू हदले र्तर स्त्रीच्या अुंगाला अभ्यञ्जन करावे असे होईल. ह्या उदाहरणाने रर्तीच्या वेळीही जु गुप्सेला

प्राधान्य येर्ते आहण त्याने शान्र्तरसािी हनष्ट्पत्ती होर्ते हे दाखहवले आहे . ‘स्वात्महन इ∘’ शान्र्तरसार्त
जु गुप्सेहशवाय उत्साहालाही प्राधान्य असर्ते असे येथे म्हटले आहे . आत्मस्वरूपािे ज्ञान झाले लया मनु ष्ट्याला

सुंपूणव कृर्तकृत्यर्ता आले ली असर्ते , त्याला स्वर्तःसाठी म्हणून काही करावयािे राहहले ले नसर्ते . आर्ता त्यािा
जो उद्यम िालू असर्तो र्तो परोपकारासाठी. हा उद्यम त्याच्या उत्साहािा पहरणाम होय. म्हणून उत्साह ह्या

व्यहभिाहरभावाला सुद्धा शान्र्तार्त प्राधान्य असर्ते . ‘एर्तह्यहभिाहरबलात्’ अशी डॉ. राघवन्नी केले ली दु रुस्र्ती

आवश्यक आहे . ‘केहित्’ – ह्याुंना शान्र्तरस मान्य नसावा असे हदसर्ते . त्याऐवजी र्ते ‘दयावीर (अथवा
धमववीर)’ हे नाव ह्या रसाला दे णे पसुंर्त करर्तार्त.
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(शुंका -) पण उत्साहािा अहुं कार हा प्राण आहे , उलट शान्र्तामध्ये अहुं कार हशहथल झाले ला

असलयामुळे र्तो त्या (उत्साहा) च्या हवरुद्ध स्वरूपािा आहे हे कसे? (उत्तर -) पण म्हणून काय झाले ?
कारण हवरुद्ध असले ला भावही व्यहभिारी होण्यार्त काही अनु हिर्तर्ता नाही, उदाहरणाथव रर्तीमध्ये हनवेद
वगैरे असर्तार्त. ‘शय्या शाद्वलम्’ ह्या श्लोकामध्ये परोपकार करण्यासाठी उत्साहािाि प्रकषव हदसून येर्तो.

आहण उत्साहरहहर्त अशी कोणर्तीही अवस्था असर्त नाही, कारण इच्छा व प्रयत्न याुंिा अभाव असलयास
पाषाणािी अवस्था प्राप्र्त होईल. आहण ज्याअथी उत्कृष्ट (आत्मस्वरूप) व हनकृष्ट (इर्तर गोष्टी) याुंर्तील

भेदािे सम्यग्ज्ञान झाले असलयामुळे स्वर्तःसाठी म्हणून काही करावयािे बाकी राहार्त नाही, त्या अथी
हृदयािी शास्न्र्त प्राप्र्त झाले लयाुंनी परोपकारासाठी स्वर्तःिे शरीर, सववस्व आदीिे दान करणे शान्र्ताला
हवरोधी होर्त नाही. ‘स्वर्तःिे रक्षण करावे’ इत्यादी शब्दाुंनी जे कृर्तकृत्य झाले ले नाहीर्त त्याुंना शरीररक्षण

करण्याबद्दल उपदे श केला आहे , कारण सुंन्याश्याुंना र्ते (शरीर) रक्षण करावे असे साुंहगर्तले असण्यािी
शक्यर्ता नाही. उदाहरणाथव –

‘धमव, अथव, काम आहण मोक्ष याुंच्या सुंस्स्थर्तीिे कारण प्राण; त्यािा वध करणारा कशािा वध करीर्त

नाही? त्यािे रक्षण करणारा कशािे रक्षण करीर्त नाही?’ यार्त सुप्रहसद्ध अशा िार पुरुषाथांच्या हसद्धीिे
साधन म्हणूनि दे हािे रक्षण हे कारण साुंहगर्तले आहे . जो कृर्तकृत्य झाला आहे त्याच्या बाबर्तीर्त सुंन्यासी

अवस्थेर्त ‘जलार्त, अग्नीर्त हकवा खोल गर्तेर्त स्वर्तःला फेकून द्यावे’ असे साुंहगर्तले आहे . र्ते व्हा कसा र्तरी

शरीरािा त्याग करावयािा असर्ता जर त्यािा इर्तराुंच्यासाठी त्याग केला र्तर काय हमळवलयासारखे होणार
नाही? जीमूर्तवाहन वगैरे सुंन्यासी नव्हर्ते असा आक्षेप घेर्तला र्तर त्यािे आम्हाला काय? त्याुंच्या हठकाणी
र्तत्त्वज्ञाहनत्व र्तर अवश्य आहे , नाही र्तर दे ह म्हणजेि आत्मा असे मानणारे र्ते असे ठरून दे ह हे ि त्याुंिे

सववस्व होनन धमादींिा हविार मनार्त न आणर्ता इर्तराुंसाठी र्ते दे हािा त्याग करर्तील हे सुंभवनीय नाही.
युद्धामध्ये सुद्धा उद्यम असर्तो र्तो शरीरािा त्याग करण्यासाठी नसर्तो, र्तर दु सऱ्यावर हवजय हमळहवण्याच्या
उद्देशानेि युद्ध सुरू झाले ले असर्ते . कडे लोट वगैरे मध्ये सुद्धा दु सरा अहधक शु भ दे ह सुंपादन करण्यािी

इच्छाि अहधक प्रकट होर्ते . म्हणून स्वाथवहनरपेक्षपणे दु सऱ्यािे हहर्त साधण्यासाठी उपदे श दे ण्यापासून
दे हत्याग करण्यापयंर्त जे जे िेहष्टर्त होर्ते र्ते सवव ज्याुंना आत्म्याच्या र्तत्त्वािे ज्ञान झाले नाही अशाुंच्या

बाबर्तीर्त असुंभाव्य आहे म्हणून र्ते सुद्धा र्तत्त्वज्ञानीि. ज्ञानी मनु ष्ट्याुंना सवव आश्रमाुंर्त मुक्र्ती हमळर्ते असे
स्मृहर्तग्रुंथाुंर्त व श्रुर्तीर्त साुंहगर्तले आहे . उदाहरणाथव –

‘र्तत्त्वज्ञानहनष्ठ असला र्तर दे वाुंिी पूजा करण्यार्त रममाण होणारा, अहर्तथींिा सत्कार करणारा,

श्राद्ध करून दान करणारा असा गृहस्थाश्रमी सुद्धा मुक्र्त होर्तो.’

फक्र्त एवढे ि की दु सऱ्याुंिे हहर्त करण्यािा हनधार केलयामुळे उत्पन्न झाले लया व परोपकार हे ि फल ठरवून

केले लया दृढहनियरूपी धमापासून, र्तत्त्वज्ञान झाले असले र्तरी बोहधसत्त्वाुंना, पुनरहप त्यासाठी उहिर्त अशा
दे हािी प्राप्र्ती होर्ते .

शान्र्तरसार्त उत्साहाला प्राधान्य कसे काय येणार या आक्षेपािे हनराकारण करण्याच्या हनहमत्ताने

आत्मज्ञान झालयावरही परोपकारािी कृत्ये करीर्त राहाणे हा त्याुंिा स्वभावधमव बनर्तो आहण र्तसे करर्ता यावे
म्हणून र्तत्त्वज्ञानी होननही बोहधसत्त्व पुन्हा जन्मास येण्यािा हनधार करर्तार्त असे येथे प्रहर्तपादन केले आहे .

‘-शैहथलयात्तहद्वरुद्धात्मकः’ ही मूळच्या ‘-शैहथलयाद द्वै हवध्यात्मकः’ िी दु सऱ्या आवृत्तीच्या

सुंपादकाुंनी केले ली दु रुस्र्ती आहे . डॉ. राघवन्नी हे मिन्द्रािा ‘-शैहथलयात्मकः’ हा पाठ घेर्तला आहे . पण
उत्तरार्त ‘हवरुद्ध’ हनर्मदष्ट आहे ; र्ते व्हा आक्षेपार्तही त्यािा हनदे श आवश्यक वाटर्तो. यापुढील ‘ननु हकमर्तः’ हे
शब्द हे मिन्द्रावरून घेर्तले आहे र्त. त्याुंच्यामुळे आक्षेपाच्या हनराकरणास प्रारुंभ झाले ला कळू न येर्तो. मुळार्त

र्ते नाहीर्त र्तरी र्ते आवश्यक वाटर्तार्त. ‘शय्या शाद्वलम् इ∘’ हा श्लोक हषाच्या नागानन्द नाटकार्तून घेर्तला
आहे –
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ह्या नाटकाच्या िौर्थया अुंकाच्या प्रारुंभी मलयवर्तीशी हववाहबद्ध झाले ला नायक जीमूर्तवाहन

हमत्रावसूबरोबर समुद्रकाठी येर्तो त्यावेळिे त्यािे हे उद्गार आहे र्त. हनसगापासून प्राप्र्त होणारे सवव वैभव

(झोपावयाला र्तृणाच्छाहदर्त भूमी, बसावयाला हशलाखण्ड, र्तरुमूल हे ि घर इत्यादी) त्याला हमळाले आहे ;
पण या हठकाणी कोणी काही मागावयाला येण्यािा सुंभव नसलयामुळे परोपकार करण्याला सुंधी नाही

म्हणून त्याला आपले जीहवर्त व्यथव वाटर्ते. ‘न र्तूत्साहशून्या’ हा हे मिन्द्रािा पाठ स्वीकारलाि पाहहजे.
हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘ननु’ ने अथवसुंगहर्त लागर्त नाही. ‘पहरदृष्टपरावर-’ ज्याला र्तत्त्वज्ञान झाले आहे त्याच्या

सुंबुंधार्त हे हवशेषण वापरले आहे . र्ते व्हा परावर म्हणजे आत्मर्तत्त्व असा अथव करर्ता येईल. ‘र्तस्स्मन् दृष्टे
परावरे ’ असे मुण्डकोपहनषदार्त म्हटले आहे (२·८·८). हकवा पर म्हणजे आत्मा आहण अवर म्हणजे अनात्मा
याुंिे हभन्न स्वरूप असेही समजर्ता येईल. ‘धमाथव- इ∘’ हा श्लोक हहर्तोपदे शार्त (१·८३) आढळर्तो.

‘धमाद्यनु द्देशन
े ’ म्हणजे हा त्याग धमव वगैरेच्या प्राप्र्तीसाठी केले ला नसर्तो. ‘युद्धेऽहप हह न शरीरस्य
त्यागायोद्यमः’– डॉ. राघवन्नी हे मिन्द्रािा ‘युद्धेऽहप हह न वीरस्य दे हत्यागायोद्यमः’ असा पाठ स्वीकारला
आहे . र्तो हनहिर्त अहधक िाुंगला आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही.

‘र्ते ऽहप र्तत्त्वज्ञाहननः’ – र्ते म्हणजे ज्याुंना ‘जलार्त, अग्नीर्त, गर्तेर्त पडावे, कड्यावरून खाली उडी घ्यावी’
अशा र्तऱ्हे िा उपदे श केला आहे र्ते . र्ते केवळ सुंन्याशी असले की पुरे हा हविार िुकीिा असून र्ते प्रथम

र्तत्त्वज्ञानी असणे आवश्यक आहे , र्ते सुंन्याशी न झाले र्तरी मोक्षप्राप्र्तीला काही प्रत्यवाय येर्त नाही. ‘श्राद्धुं

कृत्वा ददद द्रव्यम्’ ही हर्तसऱ्या पादािी दु रुस्र्ती हे मिन्द्रावरून केले ली आहे . मुळार्त ‘श्राद्धी िरे दहवद्याहवत्’
असा भ्रष्ट पाठ आहे . ‘बोहधसत्त्वानाुं र्तत्त्वज्ञाहननाम्’ – बौद्ध धमार्तील महायानपुंथार्त बोहधसत्त्वाुंना अत्युंर्त

महत्त्वािे स्थान हदले आहे . त्याुंना र्तत्त्वज्ञान प्राप्र्त झाले ले असर्ते व त्यामुळे मोक्षप्राप्र्ती होनन
पुनजवन्मापासून त्याुंिी सुटका होन शकर्ते . पण परोपकारबुद्धीने प्रेहरर्त होनन इर्तराुंना ज्ञानािा उपदे श
करर्ता यावा म्हणून र्ते आणखी एकदा जन्म घेण्यािा हनधार करर्तार्त. स्वर्तःच्या मोक्षप्राप्र्तीपेक्षा परोपकार
करणे ही गोष्ट र्ते अहधक महत्त्वािी मानर्तार्त. ‘अहभसुंहध’ म्हणजे दृढ हनिय हकवा हनधार.
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(रसाच्या) अुंगभूर्त अुंशामध्ये सुद्धा स्वभावाच्या उहिर्तर्ते मुळे हवश्रान्र्तर्ता प्राप्र्त होर्ते , उदाहरणाथव

हपत्यािी आज्ञा पालन करणाऱ्या रामाच्या बाबर्तीर्त वीराच्या (हवनय नावाच्या) अुंगामध्ये. त्यािप्रमाणे शृङ्गार
आदींच्या अुंगाुंमध्येही (हवश्रान्र्तर्ता प्राप्र्त होर्ते) असे समजावे. म्हणूनि शान्र्त स्थायी असला र्तरी त्याला

प्राधान्य नाही, कारण जीमूर्तवाहनाच्या बाबर्तीर्त परोपकार मुख्य असले ली धमव, अथव व काम या हत्रवगािी
सुंपन्नर्ताि फलस्वरूप आहे . आहण हाि आशय मनार्त योजून पुढे नाटकािे लक्षण करर्ताना भरर्तमुनी

साुंगर्तील ‘ऋहद्ध हवलास इत्यादी गुणाुंनी (युक्र्त)’. यार्त असे प्रहर्तपादन केले आहे की ज्यामध्ये ऋहद्ध व
हवलास याुंना प्राधान्य आहे म्हणजे अथव व काम मुख्य असले ले सवव िहरर्त सवव लोकाुंच्या हृदयाशी सुंवाद
घडवून आणण्यािे उत्कृष्ट साधन म्हणून नाटकार्त अवश्य समाहवष्ट करावे. आहण हे आम्ही त्याि हठकाणी

वणवन करून साुंगणार आहोर्त. आहण हाि आशय मनार्त योजून भरर्तमुनीने शान्र्ताच्या सुंबुंधार्त कोणत्याही

जात्युंशािा हनदे श केला नाही. म्हणून जात्युंशािा हवहनयोग नाही म्हणून शान्र्तरस नाही ह्या मर्तािेही
हनराकरण होर्ते .

शान्र्तरसार्त उत्साह ह्या व्यहभिाहरभावालाि प्राधान्य येर्ते व स्थायी जो आत्मा अथवा शम याला

गौणत्व येर्ते र्ते का हे येथे साुंहगर्तले आहे .

‘दृष्टः अङ्गे ष्ट्वहप’ – हे शब्द हस्र्तहलहखर्तार्त नाहीर्त. पण हे मिन्द्राने र्ते हदले आहे र्त. र्ते आवश्यक

असलयामुळे डॉ. राघवन्नी र्ते घेर्तले आहे र्त र्ते योग्यि आहे . ‘अङ्ग’ म्हणजे रसािा एखादा व्यहभिाहरभाव
हकवा हवभाव. ‘हवश्रास्न्र्तलाभः’ म्हणजे त्याि अुंगार्त रसाला स्स्थरर्ता लाभणे. उदाहरणाथव रामाच्या

हठकाणिा वीररस हपत्राज्ञा पालन करण्याच्या प्रसुंगी उत्साह ह्या स्थाहयभावाहू न हभन्न अशा ‘हवनय’
नावाच्या एका हवभावरूप अुंगार्त स्स्थर झाले ला हदसून येर्तो. त्यािप्रमाणे शान्र्तरस सुद्धा त्यािा
व्यहभिाहरभाव जो उत्साह (जो त्यािे केवळ एक अुंग आहे ) त्यार्त हवश्रान्र्त होर्तो असे म्हणावयास काही
हकरर्त नाही असा हा युस्क्र्तवाद आहे .

‘हत्रवगवसुंपत्तेरेव फलत्वात्’ – यािा अथव असा की नागानन्द नाटकामध्ये उत्साहप्रधान शान्र्तािे दशवन होर्त
असले र्तरी जीमूर्तवाहनाला धमव, अथव व काम याुंिी प्राप्र्ती झालयािे दाखहवले आहे . हवद्याधराुंिे िक्रवर्मर्तत्व
आहण मलयवर्तीशी हववाह याुंनी अथव व कामाच्या बाबर्तीर्त त्याच्या जीवनािी सफलर्ता झाले ली हदसून येर्ते.

परोपकाराला नाटकार्त सववत्र प्राधान्य आहे . पण अथव व काम याुंिी समृद्धीही नाटकार्त होर्ते . आहण या दोन

गोष्टींिी नाटकार्त समृद्धी होणे आवश्यक आहे हे भरर्तािे मर्त उद्धर्त
ृ करून साुंहगर्तले आहे . नाट्यशास्त्रार्तील
र्ती आया अशी –

भू त भ त
थ ृ द्ध ल दस द भगथणैश्चै ।
अङ्कप्र ेशक र्ढ्ां भ त ह तन्न टकां

॥ (१८·११).

यार्तील ऋहद्ध हे अथवसमृद्धीिे व हवलास हे कामसमृद्धीिे हनदशवक आहे . आहण सववसाधारण लोकाुंना या
दोन गोष्टींर्ति मुख्यर्तः रस घेर्ता येर्तो (सकललोकहृदयसुंवाद) आहण म्हणून नाटकार्त त्याुंिेि प्रामुख्याने

दशवन घडवावे असे भरर्तािे साुंगणे आहे . त्याला अनुसरून नागानन्दार्तही अथव व काम याुंिी समृद्धी
दाखहवली आहे . ‘जात्युंशकः’ – नाट्यशास्त्राच्या अठ्ठाहवसाव्या अध्यायार्त सार्त स्वर आहण त्याुंिे षड्ज व

मध्यम ग्राम याुंच्यापासून उत्पन्न झाले लया षड्जमध्यमा, षड्जकैहशकी, उदीच्यवा, रक्र्तगान्धारी, कामारवी
इत्यादी नावे असले लया एकुंदर अठरा जार्तींिे वणवन हवस्र्ताराने केले आहे (२८·३७–१४१). याुंपक
ै ी
कोणत्या जार्ती व त्याुंिे अुंश कोणत्या रसार्त उपयोगार्त आणावेर्त हे एकोणहर्तसाव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी

साुंहगर्तले आहे (२९·१-१३). त्याहठकाणी ‘अुंश’ शब्दि वापरला आहे , ‘अङ्ग’ नाही. म्हणून ‘जात्यङ्गक’ ही
डॉ. राघवनिी
् दु रुस्र्ती स्वीकायव नाही. जार्तींच्या त्या प्रकाराुंच्या व अुंशाुंच्या सुंदभार्त भरर्ताने फक्र्त आठि
रसाुंिा उल्लेख केला आहे , शान्र्तािा केले ला नाही. शान्र्तािा र्ते थे हनदे श न करण्यािे कारण अहभनवगुप्र्ताने

साुंहगर्तले आहे र्ते असे की इर्तर रसाुंर्त अथव-कामािी समृद्धी असर्ते म्हणून जाहर्त-रूप गायनाला अवकाश
असर्तो. पण जेव्हा शान्र्तािेि प्राधान्य होर्ते र्ते व्हा गायनादीला अवकाशि नसलयामुळे कोणत्याही जात्युंशािा

त्या रसाशी सुंबुंध जोडर्ता आला नसर्ता. ‘र्तदसत्त्वम्’ – ज्याुंना शान्र्तरस मान्य नाही र्ते असा युस्क्र्तवाद
करर्तार्त की भरर्ताला र्तो रस मान्य असर्ता र्तर जार्तींच्या सुंबुंधार्त त्यािाही हनदे श केला असर्ता.
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परुंर्तु दु सरे कोणी असे म्हणर्तार्त की ‘हे पुत्रा, र्तुझे कोण रक्षण करील?’ ह्या शब्दाुंर्त (शङ्खिूड

नागाच्या) वृद्ध मार्ते ने रक्षणासाठी प्राथवना केली र्ते व्हा जीमूर्तवाहनाने हर्तिेि रक्षण केले , आहण त्याला
कसलीही शक्र्ती नव्हर्ती व दु सऱ्या कोणािी काही हहसाही झाली नाही. हे मर्त आम्हाला मान्यि आहे .
कारण अनुसध
ुं ानाने हमळाले ला बोहधसत्त्वाुंिा जन्म पुन्हा उद्योग करण्यासाठी नसर्तो आहण त्याुंना काही

शक्र्तीही आले ली नसर्ते . आहण शास्त्रािा उपदे श काकर्तालीयन्यायाने केले ला नसर्तो. र्ते व्हा दयेच्या
स्वरूपािा उत्साहि प्रस्र्तुर्त सुंबुंधार्त मुख्य असर्तो हे हसद्ध होर्ते .

इर्तर व्यहभिाहरभाव जसे जुळण्यासारखे असर्तील र्तसे अहभव्यक्र्त होर्तार्त. कारण (योगसूत्राुंर्त)

म्हटले आहे – ‘त्याुंमधील अवकाशाुंमध्ये सुंस्काराुंमुळे इर्तर प्रत्यय येर्तार्त.’ म्हणून शान्र्तार्त िेहष्टर्त
नसलयामुळे अनु भावाुंिा अभाव असर्तो या मर्तािेही हनराकरण होर्ते . परुंर्तु जेव्हा (शान्र्ताच्या) शेवटच्या

अवस्थेिा लाभ झालयावर अनु भाव हशल्लक राहार्त नाहीर्त र्ते व्हा र्तो (रस) प्रयोग करण्यास योग्य नसर्तो,
कारण रहर्त, शोक इत्यादींच्या बाबर्तीर्तही अखेरच्या अवस्थेर्त प्रयोग करणे योग्य नसर्ते . (शान्र्तरसाशी)

हृदयािा सुंवाद सुद्धा र्तशा प्रकारच्या र्तत्त्वज्ञानाच्या बीजाच्या सुंस्काराने भाहवर्त झाले लयाुंच्या बाबर्तीर्त

उत्पन्न होर्तोि. पुढे म्हणणारि आहे र्त ‘जे हवरक्र्त झाले ले आहे र्त त्याुंना मोक्षाने सुंर्तोष होईल.’ सववि
मनु ष्ट्याुंिा काही सवव रसाुंशी हृदयसुंवाद होर्त नाही, उदाहरणाथव धीरप्रकृहर्त मनु ष्ट्यािा भयानकार्त र्तो होर्त

नाही. (शुंका–) मग र्तशा प्रयोगार्त धीरप्रकृहर्त मनु ष्ट्याला कोणर्ता आस्वाद प्राप्र्त होईल? साुंगर्तो. ज्या
प्रयोगार्त ह्या (भयानका) िे ग्रथन केले ले असर्ते त्या प्रयोगार्त पुरुषाथाला उपयोगी अशा शृङ्गार, वीर
इत्यादींपैकी एका रसािा अवश्य पहरपोष असर्तो, त्याच्या आधाराने त्याुंना आस्वाद घेर्ता येर्तो. प्रहसनाहद
ज्या प्रयोगाुंर्त हास्य वगैरेंना प्राधान्य असर्ते र्ते थेही त्यानुंर्तर हनष्ट्पन्न होणाऱ्या इर्तर रसावरि आस्वाद

प्रहर्तस्थाहपर्त होर्तो. काही टीकाकार असे म्हणर्तार्त की रूपकाुंिे हभन्न प्रकार करण्यािे कारण म्हणजे
हनरहनराळ्या प्रकृर्तीच्या व्यक्र्तींिी आस्वाद घेण्यािी क्षमर्ता हे ि होय.

आहे —

‘कस्र्ते पुत्र इ∘’ – नागानन्दाच्या िौर्थया अुंकार्त जीमूर्तवाहनाच्या र्तोंडी पुढील श्लोक घार्तला

ूढ

हरश्रसांत त चिः कृत्

प्रल प न् बहू न्

कस्त्र त त पिंके त कृपणां दि िपन्त्
अङ्के

तरुप गतां शश

ां त् क्त्

दृश ।

घृण श्रत-

श्चञ्च थ खग धपस् हृद ां ज्रे ण न् े कृत ॥ (४·९).
या श्लोकार्त शुंखिूडाच्या आईच्या हवलापाुंनी करुणा उत्पन्न झालयामुळे जीमूर्तवाहन बहलदानास प्रवृत्त होर्तो
असे सूहिर्त केले आहे . त्यावरून ह्या टीकाकाराुंनी असे अनु मान केले आहे की हे बहलदान त्या वृद्धेच्या
पहरत्राणाच्या उद्देशाने केले गेले. म्हणजे परोपकारािे हे कृत्य शुंखिूडािे रक्षण करावे या उद्देशाने केले ले

नसून त्याच्या मार्ते च्या पहरत्राणासाठी केले आहे . ‘शस्क्र्तिास्य न काहित्’ – दु सऱ्याच्या हललयापासून
कोणािे रक्षण करावयािे झालयास शक्र्तीिा वापर करणे आवश्यक असर्ते . पण शङ्खिूडािे रक्षण

करण्यासाठी म्हणून जीमूर्तवाहनाने शक्र्तीिा काहीि उपयोग केले ला नाही. ‘परहहसा ि न’– शक्र्तीिा

वापर करून रक्षण केले असर्ते र्तर दु सऱ्यािी हहसा झाली असर्ती. र्तशी र्ती या हठकाणी घडले ली नाही. ह्या
टीकाकाराुंच्या म्हणण्यािा आशय असा हदसर्तो की उत्साहाला प्राधान्य आहे असे म्हटले र्तर त्याच्या

अनु षुंगाने शक्र्तीिा उपयोग, परहहसा ह्या गोष्टी अपहरहायव होर्तार्त. पण त्या प्रस्र्तुर्त उदाहरणार्त हदसून येर्त

नाहीर्त. ‘र्तच्चानु मर्तमे व’ – जे अनु मर्त आहे र्ते एवढे ि की शक्र्ती आहण परहहसा याुंिे येथे दशवन होर्त नाही.
उत्साहि नाही असा त्यार्तून हनघणारा ध्वनी मात्र मान्य नाही. ‘उत्थानात्मकुं जीहवर्तम्’ – उत्थान म्हणजे
सर्तर्त उद्योग करीर्त रहाण्यािी प्रहक्रया. बोहधसत्त्व अहभसुंहध करून केवळ परोपकाराथव पुन्हा जन्म घेर्तार्त

र्तो सर्तर्त उद्योग करीर्त राहावे म्हणून नाही. हकवा अशा उद्योगासाठी त्याुंना शक्र्तीही आले ली नसर्ते . ‘न ि
काकर्तालीयवृत्त्या शास्त्रमुपहदशहर्त’ – काकर्तालीय म्हणजे केवळ योगायोगाने, आकस्स्मकपणे घडू न

येणारी गोष्ट. बोहधसत्त्वाुंना नुंर्तरच्या जन्मार्त रक्षण करण्यािी शक्र्ती येणे ही योगायोगािी गोष्ट आहे ,
अहनवायवपणे त्याुंना प्राप्र्त होणारी अशी गोष्ट नाही. र्ते व्हा शास्त्र असे साुंगर्त नाही की बोहधसत्त्वाुंना रक्षणािी
शक्र्ती प्राप्र्त होर्ते . र्ते एवढे ि साुंगर्ते की परोपकारासाठी र्ते आपला दे ह हझजहवर्तार्त.

‘अन्ये’ म्हणजे उत्साहखेरीज करून इर्तर व्यहभिाहरभाव. ‘र्तस्च्छद्रे षु इ∘’ – हे पार्तञ्जल

योगसूत्राुंर्तून (४·२७) घेर्तले आहे . र्तत् म्हणजे समाहध अवस्था. त्यािे हछद्र म्हणजे दोन समाधींच्या मधील

हबनसमाधीिा काळ. ‘पयवन्र्तभूहमकालाभेऽनु भावाभावः’ ही डॉ. राघवन्नी केले ली दु रुस्र्ती आहे . मुळार्तील ‘-

लाहे र्तुभावाभावः’ हा भ्रष्ट पाठ कसा उत्पन्न झाला असावा हे सहज समजण्यासारखे आहे . शान्र्तािी अस्न्र्तम

स्स्थर्ती म्हणजे परब्रह्मार्त हवलीन होणे. त्यािा रुंगभूमीवर प्रयोग असुंभव आहे . पण रहर्त-शोकाच्याही अस्न्र्तम
अवस्था रुंगभूमीवर दाखहवणे अनु हिर्त होईल. ‘हृदयसुंवादोऽहप’ – प्रेक्षकाुंना आत्मज्ञानरूपी शान्र्तािा
आस्वाद कसा काय घेर्ता येणार ह्या प्रश्नािे हे उत्तर आहे . प्रत्येक मनु ष्ट्याच्या अुंर्तःकरणार्त र्तत्त्वज्ञानािे बीज
सुंस्काररूपार्त हवद्यमान असर्ते . प्रयोगार्तील शान्र्ताच्या आहवष्ट्काराने हा सुंस्कार जागृर्त होनन पहरणामर्तः
त्याला शान्र्तािा आस्वाद घेर्ता येर्तो. ‘मोक्षे िाहप इ∘’ – पूणव श्लोक असा –
तष्ट् व्न्त तरुण िः क े
अथेष्ट् थथपर श्चै

दनध िः स

ोिे च थ

व्न् ते ।

र गणिः ॥ ( . श . २७·५८).

‘सववस्य न सववत्र’ ही डॉ. राघवन् याुंनी केले ली दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . मुळार्त ‘सववस्य र्तु इत्यत्र’ आहण
त्यानुंर्तर ‘हृदयसुंवादुं (हकवा -दे )’ असे आहे . पण त्याने अथवबोध होण्यासारखा नाही. ‘र्तादृहश’ म्हणजे
भयानकािा ज्यार्त आहवष्ट्कार केला जार्तो असा प्रयोग. ‘धीरप्रकृर्ते ः’ ही मुळार्तील ‘वीरप्रकृर्तेः’ िी केले ली
दु रुस्र्ती आहे . र्तसेि पुढील ‘वीरस्य’ ऐवजी ‘धीरस्य’ हा पाठ स्वीकारला आहे . अहभप्रेर्त अथासाठी वीर पेक्षा

धीर अहधक योग्य आहे हे उघड आहे . ‘अयुं’ म्हणजे भयानकः. ‘शृङ्गारवीराद्यन्यर्तमम्’ – सामान्यर्तः शृङ्गार,
वीर आदी अथव, काम आदी पुरुषाथव साधर्तार्त यास्र्तव हे ि नाटकार्त प्रधान रस म्हणून असर्तार्त. भयानक
प्रधान रस म्हणून असर्त नाही. र्ते व्हा एखाद्या नाटकार्त भयानकािा थोडा आहवष्ट्कार असला र्तरी नाटकािा

प्रधान रस हनराळाि असलयामुळे धीरप्रकृहर्त मनु ष्ट्यालाही त्यार्तील रसािा आस्वाद घेण्यास मुळीि अडिण

पडणार नाही. ‘अनु हनष्ट्पाहदरसान्र्तर’ – हास्य हा सुद्धा गौण रस आहे . र्तो इर्तर रसाुंच्या–मुख्यत्वेकरून
शृङ्गाराच्या–आश्रयाने असर्तो. र्ते व्हा प्रयोगार्त ह्या मुख्य रसाच्या आश्रयानेि त्यािा आस्वाद घेर्ता येर्तो.
म्हणून प्रहसनार्त जरी हास्याला प्राधान्य असले र्तरी खरा रसास्वाद त्याला आधारभूर्त असले लया
शृङ्गारादीिाि घेर्तला जार्तो अशी हविारसरणी येथे माुंडली आहे .

‘हभन्नहभन्नाहधकायास्वादोद्देश एव रूपकभेदहिन्र्तने हनहमत्तहमहर्त केहित्’ ही डॉ. राघवन् याुंनी केले ली
दु रुस्र्ती आहे . मुळार्त ‘हभन्नहभन्नाहदकायं... हधकादे ऽप्युद्देश े दे वरूपकभेदहिन्र्तनुं हनहमत्तहमहर्त केहित्’ असे
आहे . ह्या वाक्यािा आशय समजणे कठीण नाही. काही टीकाकाराुंच्या मर्ते हभन्न हभन्न प्रकृर्तीच्या लोकाुंना

नाट्यप्रयोगार्त रसास्वाद घेर्ता यावा म्हणूनि रूपकािे दहा प्रकार केले आहे र्त असा र्तो आशय. हा आशय
डॉ. राघवन् याुंच्या पाठाने अहभव्यक्र्त होन शकर्तो म्हणून र्तो स्वीकारला आहे . येथे हनर्मदष्ट केले लया ह्या

मर्तावर अहभनवगुप्र्ताने स्वर्तःिा अहभप्राय हदले ला नाही. त्याला र्ते सववस्वी मान्य नसण्यािा सुंभव आहे .
रूपकाुंिे भेद केवळ रसहभन्नर्ते मुळेि अस्स्र्तत्वार्त आले असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही.
तस् दव्स्त श न्तो रसिः । तथ च चरन्त पस्तके
‘श न्तो
ेभ् ो
पू थ भध
ेचके

श स्थ

भ

त् किः’ इत्

प र ृत्त्

। तन् ख् त ल भिः के लां

। लोके च पृथक् पृथक् स
पृथगे

गण ी

त

इ तह सपर ण भध कोश दौ च
[कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘

‘स्थ

भ

न् रसत्

द श न्तलिणां पठ्यते । तिं स थरस
न् स्

ेचक भ तस

प े ष्ट्

िः’ इत्

ां श न्तप्र

स न्तरोप हत इ त । अतिः स थप्रकृ तत्
गण

त स्थ य् स्

पृथङ ोक्तिः । स

जक स् दलिणप्रती त

त

न्तरां

ए स् दिः
भध
न्

पत

स पृथनभूत ए

।

ै रस िः श्रू न्ते, श्री व्त्सद्ध न्तश स्त्रे ष्ट् प । तथ उक्त –

प र ृत्त् ऽन्त थखत ल भे ’ असा पाठ आहे . आहण र्तोि हनःसुंशय बरोबर आहे. सवव रसाुंिा आस्वाद शान्र्तप्राय का

असर्तो र्ते ह्या पाठार्त अहधक योग्य शब्दाुंर्त माुंडले ले आढळर्ते. हवषयाुंपासून परावृत्त झालयामुळे हा आस्वाद अन्र्तमुवख होर्तो म्हणून र्तो शान्र्तप्राय

असर्तो ही उपपत्ती हनहिर्ति समाधानकारक आहे . फक्र्त ह्या पाठार्तील शेवटच्या ‘-लाभेन’ च्या ऐवजी हस्र्तहलहखर्तार्तील ‘-लाभात्’ असेि मुळार्त

असण्यािा सुंभव आहे . र्तेव्हा ‘-लाभः’ अशी दु रुस्र्ती करण्यािी हकवा ‘र्तन्मुख्यर्ता + अलाभः’ असा अस्वाभाहवक हवग्रह स्वीकारण्यािी आवश्यकर्ता
नाही.]

‘अि

ह दे

ां शृ ङ्ग र दीन् प्रदशथ ेत् ।

ध् े च दे दे स् श न्तां रूपां प्रकपप ेत् ॥’ इ त ।
तस्

च ैर न सांस रभीरुत द ो
ेद तस् ृ तधृत् द ो

भ

िः । स ह तैरुप बद्धै र्च ञ ते ।

व् भच रणिः

स् ृ त तधृत् त्स ह द्य प्र िे अस् ै ङ्ग

।
त

अत

ए

त ोिः पृथग्रसत् े गण

ोिश स्त्र चन्त द ोऽ भ

ईश्वरप्र णध

े

िः ।

भव्क्तश्रद्धे

।

अिं सांग्रहक रक –
ोि ध् त्

त्तस्तत्त् ञ

िःश्रे सध थ तिः श न्तरसो
भ स्थ य्

भ

ोगिः

इत्

द

ञे िः ॥

िशे णिं ेण दर्चशतिः ।

स् ां स् ां
प र्च

थथहेतसां क्तिः ।

त्त स द्य श न्त द्भ िः प्र तथते ।
त्त प े त श न्त ए प्रली ते ॥

रस न्तरप्रकृ तत्

पसांहृत ।

म्हणून शान्र्तरस (मानणे आवश्यक) आहे . आहण त्याप्रमाणे प्रािीन हस्र्तहलहखर्ताुंर्त ‘स्थाहयभावाुंना

रसत्वाला नेन’ या वाक्यानुंर्तर ‘शान्र्त नावािा शमस्थाहयभावात्मक रस’ इत्यादी शान्र्तािे लक्षण पठन
केले ले आढळर्ते. त्या पाठार्त सवव रसाुंिा आस्वाद हवषयाुंपासून झाले लया परावृत्तीमुळे बहु र्ताुंशी शान्र्तस्वरूप
होर्तो, परुंर्तु र्तो (शान्र्त) इर्तर वासनाुंनी झाकले ला असलयामुळे त्याला मुख्यत्वािा लाभ होर्त नाही इर्तकेि.
म्हणून सवव रसाुंिा हा प्रकृहर्त आहे हे साुंगण्यासाठी त्यािा प्रथम नामहनदे श केला आहे . आहण लोकाुंमध्ये

सामान्यािी स्वर्तुंत्रपणे गणना करीर्त नाहीर्त म्हणून ह्याच्या स्थायीिा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श केला नाही. परुंर्तु

सामान्य असले र्तरी हववेिक मनु ष्ट्याने त्यािी स्वर्तुंत्र गणना केली पाहहजे , यास्र्तव हववेिक म्हणून अहभमर्त
असले लया प्रेक्षकाुंच्या आस्वादरूपी प्रर्तीर्तीिा हवषय बनलयाकारणाने र्तो (इर्तर रसाुंहून) हनराळा होर्तोि.

आहण इहर्तहास, पुराण, शब्दकोश इत्यादींमध्ये नन रस साुंहगर्तले ि आहे र्त, र्तसेि हसद्धान्र्तशास्त्रार्त सुद्धा.
र्ते थे म्हटले आहे –

येथे आठ दे वर्ताुंच्या बाबर्तीर्त शृङ्गार आदी रस दाखवावेर्त. आहण मध्ये दे वाहधदे व महादे वािे शान्र्त

रूप प्रहर्तष्ठाहपर्त करावे.

आहण त्या शान्र्तािे वैराग्य, सुंसाराबद्दल भीरुर्ता इत्यादी हवभाव होर्त. कारण र्ते दृढबद्ध झाले की त्यािे ज्ञान

होर्ते . मोक्ष व शास्त्र याुंिे हिर्तन वगैरे अनु भाव होर्त आहण हनवेद, महर्त, स्मृहर्त, धृहर्त वगैरे व्यहभिाहरभाव होर्त.
म्हणूनि ईश्वरप्रहणधानािा हवषय झाले लया भक्र्ती आहण श्रद्धा, स्मृहर्त, महर्त, धृहर्त, उत्साह इत्यादींर्त
समाहवष्ट झालयाकारणाने ह्या (शान्र्ता) च्याि अुंगभूर्त होर्त म्हणून त्या दोघींिी रस म्हणून स्वर्तुंत्र गणना
होर्त नाही.

यासुंबुंधार्त सुंग्रह करणारी पुढील काहरका आहे —

मोक्ष आहण अध्यात्म हे कारण असले ला, र्तत्त्वज्ञानरूपी हे र्तूने युक्र्त आहण हनःश्रेयस धमाने युक्र्त

असा र्तो शान्र्त नावािा रस जाणावा.

र्तीन हवशेषणाुंनी क्रमशः हवभाव, स्थायी आहण अनु भाव याुंच्याशी सुंयोग दाखहवला आहे .
आपापले कारण हमळालयावर भाव शान्र्तापासून उद्भव पावर्तो आहण कारण दू र झालयावर पुन्हा

शान्र्तामध्येि हवलीन होर्तो.

इत्यादी शब्दाुंर्त शान्र्त इर्तर रसाुंिी प्रकृर्ती आहे असा उपसुंहार केला आहे .
‘हिरन्र्तनपुस्र्तकेषु’– भरर्त नाट्यशास्त्राच्या ह्या प्रािीन पुस्र्तकाुंपैकी म्हणजे हस्र्तहलहखर्ताुंपैकी

सध्या एकही उपलब्ध नाही. कारण ह्या प्रािीन प्रर्तींर्त शान्र्ताहवषयीिे हववेिन इर्तर सवव रसाुंच्या आधी

केले ले होर्ते असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . पण हल्ली ज्या एखाददु सऱ्या प्रर्तीर्त शान्र्तासुं बुंधीिा मजकूर
आहे त्यार्त सववत्र र्तो सवव रसाुंच्या नुंर्तर आढळर्तो. शान्र्तािे हववेिन भरर्तानेि केले होर्ते असा हनवाळा जरी

अहभनवगुप्र्ताने हदला असला र्तरी मूळ नाट्यशास्त्रार्त र्ते हववेिन होर्ते अशी खात्री पटण्यासारखी नाही. ‘र्तत्र
इ॰’– सवव रसाुंच्या आधी शान्र्तािे हववेिन करण्यािे कारण यार्त साुंहगर्तले आहे . ज्यावेळेस प्रेक्षक

कोणत्याही रसािा आस्वाद घेर्तो त्यावेळेस र्तो हवषयािा उपभोग घेर्त नसर्तो, र्तर हवषयापासून परावृत्त
झाले ला असा आस्वाद घेर्त असर्तो. स्व-गर्त, नट-गर्त हकवा नायक-गर्त रर्तीिी म्हणजे हवषयािी हनवृत्ती
होनन साधारणीभूर्त रर्तीिा म्हणजे शृङ्गारािा आस्वाद घेर्त असर्तो. हवषयहवमुक्र्त असलयामुळे हा आस्वाद

शान्र्तप्राय असर्तो. मुळार्त ‘हवषयेभ्यः’ च्या अगोदर असले ला ‘न’ डॉ. राघवन् च्या प्रमाणे गाळणे आवश्यक

आहे हे उघड आहे . ‘र्तन्मुख्यर्तालाभः’ ही सुद्धा त्याुंनीि केले ली ‘-लाभात्’ यािी दु रुस्र्ती आहे . इर्तर
रसाुंच्या आहवभावाुंच्या प्रसुंगी शान्र्ताला मुख्यत्व (प्राधान्य) का लाभर्त नाही. (र्तन्मुख्यर्ता + अलाभः) त्यािे

कारण र्तो त्यावेळेस रहर्त आदी इर्तर वासनाुंनी झाकले ला असर्तो म्हणून. ‘अत्र’ ह्या मूळपाठाच्या जागी

‘अर्तः’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . वाक्यार्त ‘पूववम्’ असर्ताना ‘अत्र’ आनावश्यक आहे . हशवाय ‘अर्तः’ आवश्यक
आहे . सुंपादकाुंनी ‘अस्य’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘सामान्यस्य’– वैशहे षकाुंिे सामान्य. शान्र्त इर्तर रसाुंिे
मूळ म्हणून र्तो सामान्य व इर्तर रस त्यािे भेद. भेदाुंच्या समवेर्त सामान्यािी कोणी गणना करीर्त नाही.

खञ्ज, मुण्ड इत्यादी भेदाुंच्या बरोबरि गोत्वािी गणना कोणी करीर्त नाही हे उदाहरण वर हदले ि आहे . पण
त्यािबरोबर हे ही खरे की भेदाुंिी गणना केलयावर सामान्यािी स्वर्तुंत्रपणे सुद्धा कोणी गणना करीर्त नाही.

म्हणजे रहर्त वगैरेंिा हनदे श केलयावर त्या सवांिे मूळ अथवा सामान्य जो शान्र्त त्यािा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श

करण्यािी आवश्यकर्ता नव्हर्ती. म्हणून त्यािा स्थायी जो शम त्यािा स्वर्तुंत्र हनदे श भरर्ताने केला नाही.

भरर्ताने शमािा हनदे श केला नाही हे मान्य करणे भागि होर्ते . कारण पुढील अध्यायार्त ज्या भावाुंिे –४९ ह्या
सुंख्याहनदे शाने–हवस्र्तृर्त हववेिन आहे , त्यार्त शमाला स्थान नाही व र्ते थे त्याला स्थान दे णेही ४९ ह्या
सुंख्येमुळे अशक्य होर्ते . र्ते व्हा शान्र्तरस हा ‘सामान्य’ म्हणून त्याच्या स्थाहयभावाच्या स्वर्तुंत्र हनदे शािी
आवश्यकर्ता नव्हर्ती असा युस्क्र्तवाद केला आहे . ‘हववेिुंक’ म्हणजे सामान्य आहण त्याच्या पोटजार्ती

याुंच्यार्तील हभन्नर्ता लक्षार्त घेनन त्याुंच्यार्तील फरकािी जाणीव असणारा मनु ष्ट्य. ‘सः’ म्हणजे त्या
स्थायीपासून हनष्ट्पन्न झाले ला शान्र्तरस. ‘हसद्धान्र्तशास्त्र’ म्हणजे अहभनवगुप्र्ताला मान्य असले ले

प्रत्यहभज्ञाशास्त्र. ‘उत्साहाद्यनु प्रहवष्टे अस्यैवाङ्गम्’ ही मुळार्तील ‘-उत्साहान्यनु प्रहवष्टेभ्यः अन्यथैवाङ्गम्’ िी
केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘अन्यथा’ िे प्रस्र्तुर्त सुंबध
ुं ार्त काही प्रयोजन नाही आहण अस्य (म्हणजे शान्र्तस्य) हे

आवश्यक आहे . भस्क्र्त आहण श्रद्धा ईश्वरप्रहणधानहवषयक असलया र्तर त्या शान्र्तािे अुंग होर्त, त्याुंना
स्वर्तुंत्रपणे रसत्व प्राप्र्त होर्त नाही येथे म्हटले आहे .

‘सुंग्रहकाहरका’–ही व या पुढिी दु सरी काहरका वर नाट्यशास्त्रार्त प्रहक्षप्र्त म्हणून आढळर्तार्त.

पहहलीर्त थोडे पाठभेद आहे र्त. ‘मोक्षाध्यात्महनहमत्तः’ यार्त हवभावाुंिा हनदे श आहे असे यावर अहभनवगुप्र्ताने
म्हटले आहे . त्यािबरोबर हर्तसऱ्या हवशेषणार्त हनर्मदष्ट झाले ले हनःश्रेयस म्हणजे मोक्ष हा अनु भाव होय असे

म्हटले आहे . र्ते व्हा ‘मोक्षाध्यात्म’ म्हणजे मोक्षाच्या प्राप्र्तीसाठी आत्मज्ञानािी र्तीव्र इच्छा अशी एकि कलपना

अहभप्रेर्त असण्यािाही सुंभव आहे . ह्या दोन काहरका येथे उद्धर्त
ृ केलया आहे र्त त्या वरील प्रहक्षप्र्त अुंशार्त
आहे र्त. यावरून असे अनु मान हनघर्ते की त्या अुंशासारखाि दु सरा अुंश अहभनवगुप्र्ताला अवगर्त होर्ता.
दु सरा असे म्हणण्यािे कारण त्यार्त हनर्मदष्ट झाले ले हवभाव व अनु भाव अहभनवगुप्र्ताने येथे साुंहगर्तले लया
हवभाव व अनु भावाुंहून बऱ्याि अुंशी हभन्न आहे र्त.
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परुंर्तु हडम नावाच्या रूपकप्रकाराच्या वणवनार्त हास्य व शृङ्गार हे रस टाळू न सहा रस असावेर्त असे

जे साुंगणार आहे र्त त्यािा आशय असा. ‘दीप्र्तरसाने युक्र्त अशा काव्यापासून उद्भूर्त होणारा’ अशा प्रकारच्या
केले लया लक्षणामुळे रौद्ररस प्रधान असले लया हडमामध्ये त्याच्याशी हवरुद्ध असले लया शान्र्तािा सुंभव सुद्धा

नाही, र्ते व्हा त्यािा हनषेध कसा करणार? पण शान्र्तािा सुंभव नसेल र्तर ‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ ह्या शब्दाने

कशािे हनवारण होर्ते? कारण शृङ्गार व हास्य खेरीज करून आहण सहा रसाुंनी युक्र्त असे म्हटलयानुंर्तर त्या
(हनवारणा) िा प्रसुंग येर्तोि कोठे ? (पूववपक्षी) ह्या शब्दाने करुण, बीभत्स व भयानक ह्याुंच्या प्राधान्यािे
हनवारण होर्ते . (उत्तर) असे नाही. (हडम) सात्त्वर्ती व आरभटी ह्या वृत्तींनी सुंपन्न असर्तो या विनानेि त्या
(र्तशा प्राधान्या) िे हनवारण होर्ते . परुंर्तु शान्र्तार्त सात्त्वर्ती वृत्तीि असर्ते म्हणून (दीप्र्तरसकाव्ययोहनः) हे

विन शान्र्तािेि हनवारण करणारे आहे . त्यावरून हडमािे लक्षण उलट शान्र्तरसाच्या अस्स्र्तत्वािा
ज्ञापकहे र्तूि आहे . परुंर्तु (हडमार्त) जबरीने उपभोहगला जाणारा शृङ्गार आहण त्यािे अुंग म्हणून हास्य दोन्ही
सुंभाव्य आहे र्त, म्हणून र्ते प्राप्र्त असलयामुळे त्याुंिाि प्रहर्तषेध केला आहे .

आहण शान्र्तरस इर्तर सवव रसाुंना समान असलयामुळे त्यािा हवहशष्ट वणव व दे वर्ता याुंिा हनदे श

उहिर्त नसला र्तरी त्याच्या बाबर्तीर्त त्याुंिी कलपना केली आहे असे समजावे. परुंर्तु शान्र्तािी सुद्धा उत्पत्ती

दाखवून हदलीि आहे . शान्र्तािा आभास म्हणजे हास्य; आहण वीर व बीभत्स याुंिे याच्याशी समान हवभाव
असर्तार्त. म्हणूनि यम, हनयम, ईश्वरप्रहणधान इत्यादींिा उपदे श अनु सरलयास त्यापासून हमळणाऱ्या

फलािी श्रेष्ठर्ता, सवांमध्ये त्यािे प्राधान्य आहण सवव कथानकभर त्यािी व्यापकर्ता या गोष्टी उपपन्न होर्तार्त.
र्ते व्हा हे इर्तकेि पुरे.

हडम या रूपकप्रकाराच्या लक्षणार्त पुढील विने आहे र्त –
ड्रसलिण क्तश्चतरङ्को ै ड िः क िःथ ॥ ८४ ॥
शृ ङ्ग रह स्
दीप्तरसक व्
... ोडश

जथिः शे ैिः स थ रसैिः स
ो

क्तिः ।

ा भ ोपसांपन्निः ॥ ८५ ॥.....

कबहलिः स त्त् त् रभ ट ृ त्तसांपन्निः ।

क ो ड िः प्र त् न्न

श्र भ सांपन्निः ॥ ८८ ॥

यावरून कोणी टीकाकाराने अशी भूहमका घेर्तले ली हदसर्ते की भरर्ताला शान्र्त रस मान्य नव्हर्ता. कारण

शृङ्गार व हास्य हे दोन रस वज्यव साुंगून इर्तर रसाुंिी सहा ही सुंख्या त्याने साुंहगर्तली आहे , र्ते व्हा त्याला

आठि रस मान्य होर्ते असे अनु मान हनघर्ते. यावर जर शान्र्तवादी असे म्हणेल की ‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ या
शब्दार्त शान्र्तािा प्रहर्तषेध अहभप्रेर्त आहे र्तर र्ते म्हणणे या टीकाकाराने अगोदरि खोडू न काढले आहे . ह्या

शब्दाने हडमािे रौद्रप्रधानत्व प्रस्थाहपर्त केले आहे . जे रौद्रप्रधान आहे त्यार्त शान्र्तािी सुंभाव्यर्ताि नाही मग
त्यािा प्रहर्तषेध केला गेला आहे असे कसे म्हणर्ता येईल असा या टीकाकारािा पूववपक्ष ‘हक हनषेधेन’
पयंर्तच्या वाक्यार्त माुंडले ला हदसर्तो. ‘शान्र्तासुंभवे र्तु इ॰’ यार्त शान्र्तवादी हसद्धान्त्यािी भूहमका माुंडली

आहे . त्यार्त हे गृहीर्त धरले आहे की ‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ या शब्दाने कोणत्या र्तरी रसािा प्रहर्तषेध अहभप्रेर्त
आहे – दीप्र्त रसािा खास हनदे श आहे त्यावरून दीप्र्त नसले ले रस प्रहर्तहषद्ध ठरर्तार्त ह्या अनु मानाच्या

जोरावर. ‘व्यवच्छे द्यम्’ म्हणजे ज्यािा प्रहर्तषेध करावयािा र्तो रस. ‘कस्र्तत्र प्रसङ्गः’ – ‘कः’ हा हद्वर्तीय
आवृत्तीच्या सुंपादकाुंनी अहधक घार्तले ला शब्द आहे . येथे प्रश्न हविारला आहे . र्तो प्रश्न असा की

‘शृङ्गारहास्यवजवम्’ याच्याबरोबरि ‘षड्रसयुक्र्तः’ असेही म्हटले आहे ; मग पूववपक्ष्याने मानले लया आठही

रसाुंिा अशा रीर्तीने हहशोब लागला असर्ताना ‘दीप्र्तरस-’ इत्यादीने त्याुंच्यापैकीि कोणािा हनषेध
करण्यािा प्रसुंग कसा उद्भवेल? डॉ. राघवन् याुंनी ‘नाहर्तप्रसङ्गः’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण र्ती

हर्तर्तकीशी समपवक वाटर्त नाही. ‘ननु करुण- इ॰’ –पूववपक्ष्याला सुद्धा हे मान्य आहे की

‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ ह्याने कशािा र्तरी प्रहर्तषेध होर्तो. त्याच्या मर्ते प्रहर्तषे ध होर्तो र्तो हडमार्त करुण, बीभत्स
व भयानक याुंना प्राधान्य असावे या गोष्टीिा. ‘र्तहन्नरासात्’– हवसाव्या अध्यायार्त वृत्ती आहण रस याुंिे सुंबध
ुं

साुंगर्ताना ‘सात्त्वर्ती िाहप हवज्ञेया वीराद्भुर्तशमाश्रया ॥ ७३ ॥ रौद्रे भयानके िैव हवज्ञेयारभटी बुधैः । ७४ ।’ असे
म्हटले आहे . ह्या दोन वृत्ती हवद्यमान असलया म्हणजे करुण व बीभत्स रसाुंच्या प्राधान्यािे हनराकरण होर्ते

असे म्हटले आहे र्ते ठीक आहे . पण भयानकार्त आरभटी हवद्यमान असर्ते , र्ते व्हा ‘सात्त्वत्यारभहटवृहत्तसुंपन्नः’
ने भयानकाच्या प्राधान्यािे हनराकरण कसे होर्ते र्ते स्पष्ट नाही. ‘शान्र्ते र्तु सात्त्वत्येव वृहत्तः’– वर उद्धर्त
ृ
केले लया २०·७३ ह्या श्लोकार्त सुंपादकाुंनी स्वीकारले ला ‘शमाश्रया’ हा पाठ अहभनवगुप्र्ताला अहभप्रेर्त होर्ता

हे उघड आहे . त्या हठकाणी असे म्हटले आहे ‘अत्र शमशब्दः शान्र्तरसपहरग्रह इहर्त र्तद्वाहदनो मन्यन्र्ते ।
समाश्रयेत्यन्ये पठस्न्र्त ।’ पण यार्त शुंका नाही की भरर्तािा मूळिा पाठ ‘-समाश्रया’ असाि होर्ता.
शान्र्तवाद्याुंनी जसे अन्यत्र पाठ बदलले र्तसाि येथीलही पाठ बदलला. ‘समा-’ िे शमा-’ करणे फारि सोपे
होर्ते .

‘र्तद्यवच्छे दकमे वैर्तत्’– एर्तत् म्हणजे ‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ हे विन. ह्या शब्दाुंच्या पूवी डॉ. राघवन् याुंनी

‘न’ अहधक घार्तला आहे . पण र्तसे केलयास एर्तत् ने ‘सात्त्वत्यारभहटवृहत्तसुंपन्नः’ यािा बोध होर्तो असे

समजावे लागेल. हशवाय ‘एव’ ला काही हवशेष अथव राहाणार नाही. आहण दीप्र्तरस- इत्यादी शब्दामुळेि

शान्र्तािा हनषेध अहभप्रेर्त आहे असा हविार या हववेिनािा हनष्ट्कषव आहे हे उघड आहे . ‘सद्भावे हलङ्गम्’ हजिा

प्रहर्तषेध केला जार्तो र्ती अस्स्र्तत्वार्त आहे असे मानले ि पाहहजे. हडमाच्या लक्षणार्त ‘दीप्र्तरसकाव्ययोहनः’ ह्या
शब्दाने शान्र्तािा हनषेध अहभप्रेर्त आहे ; त्यावरून त्यािे अस्स्र्तत्व मान्य केले ि पाहहजे असा हा युस्क्र्तवाद
आहे .

‘सववसाम्यात्’– शान्र्तरस इर्तर सवव रसाुंिी प्रकृर्ती असलयामुळे र्तो त्या सवांच्या बाबर्तीर्त

एकसारखाि असर्तो. म्हणून त्यािे स्वर्तःिे असे वणव, दै वर्त वगैरे आहे र्त असे समजणे उहिर्त नाही. र्तथाहप

त्याुंिी कलपना केली आहे . वर ४२-४५ श्लोकाुंवर व्याख्या करर्ताना ‘स्वच्छपीर्तौ शमाद्भर्त
ु ौ’ व ‘बुद्धः
शान्र्ते ऽब्जजोऽद्भर्त
ु े’ असे शान्र्तवाद्याुंिे पाठ आहे र्त असे अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे . अहभनवगुप्र्ताच्या

अगोदरपासूनि शान्र्तािा ‘स्वच्छ’ हा वणव आहण ‘बुद्ध’ हे दै वर्त हनहिर्त झाले होर्ते हे उघड आहे . ‘उत्पहत्तः’–
मुळार्तील ‘उपपहत्तः’ च्या जागी डॉ. राघवन् याुंनी केले ली ही दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . मागे वणव आहण दै वर्त
याुंच्याबरोबर रसाुंच्या उत्पत्तीिेही हववरण केले आहे . र्ते व्हा येथेही उत्पत्तीिा हनदे श अपेहक्षर्त आहे .

‘दर्मशर्तैव’– रसाच्या उत्पहत्तप्रकाराुंच्या सुंदभार्त अहभनवगुप्र्ताने ३९ व्या श्लोकावरील व्याख्येर्त
‘अमोक्षहे र्तावहप र्तदाभासर्तायाुं शान्र्ताभासो हास्यः’ असे म्हटले होर्ते, त्यािा हा हनदे श आहे . र्तदनु सार या

हठकाणी ‘शान्र्ताभासो हह हास्यः’ असा दु रुस्र्त पाठ स्वीकारला आहे . मुळार्तील ‘सत्त्वाभावो हह हास्यः’ हा

पाठ अथववाही असला र्तरी प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव नाही. डॉ. राघवन् याुंनी ‘सत्त्वभावो हह
हास्यः’ असा पाठ हदला आहे . परुंर्तु हास्यरस व सत्त्व याुंिा काही हवशेष सुंबुंध असेलसे वाटर्त नाही.

‘सहहवभाहवनौ’ ही मुळार्तील ‘सहहवभाहवत्वेन’ िी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . शान्र्त आहण वीर-

बीभत्स याुंिे हवभाव समान आहे र्त असा हा त्याुंिा उत्पहत्तप्रकार येथे हनदर्मशर्त केला आहे . उत्साह आहण
जु गुप्सा याुंना उद्देशून वापरले ला हवभाव-शब्द काटे कोरपणे वापरला नाही. वीर आहण बीभत्स याुंिे र्ते

अनु क्रमे स्थाहयभाव आहे र्त र्तर शान्र्तार्त र्ते प्राधान्य असले ले व्यहभिाहरभाव आहे र्त. मुळार्तील पाठार्तूनही

हाि अथव काढर्ता येण्यासारखा आहे , पण ‘सहहवभाहवनौ’ ने हवधे य साक्षार्त हनर्मदष्ट होर्ते म्हणून अथव
समजण्यास सोपे जार्ते . डॉ. राघवन् याुंनी ‘हवभावत्वेन’ असा पाठ पसुंर्त केला आहे . पण वीर व बीभत्स ह्या

रसाुंनाि शान्र्तािे हवभाव मानर्ता येईलसे वाटर्त नाही. ‘अर्त एव’ म्हणजे इर्तर रसाुंप्रमाणे उत्पहत्त, वणव, दै वर्त
वगैरे असले ला, र्तथाहप त्या सवांना समान असलयाकारणाने.

‘-द्युपदे शानु योहगर्तया’ ही मुळार्तील ‘-द्युपदे शोऽनुपयोहगर्तया’ िी दु रुस्र्ती आहे . आिायव हवश्वेश्वर

याुंनी ‘-दे शोऽनुयोहग-’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . त्यावरून ही सुिली आहे . ‘अनु पयोगी’ हे शान्र्तरसािे
अथवा त्याच्या साधनािे वणवन असण्यािा सुंभव मुळीि नाही. ‘अनु योहगन्’ म्हणजे त्या उपदे शाशी सुंबध
ुं
असणारे अथवा अनु सरून असणारे . यमहनयमादीिा उपदे श अनु सरलयामुळे शान्र्ताला महाफलत्व वगैरे
प्राप्र्त होर्ते असा अथव आहे . ‘इहर्तवृत्त’ म्हणजे नाटकािे कथानक.
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[कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘लोकोत्तर न्दघ

’ अशा पाठार्त शब्द उद्धर्त
शे ण ’ अशी टीप हदली आहे .
ृ करून त्यावर ‘एतदे कां हृद स्
‘लोकोत्तरानन्दानयनुं’ पेक्षा ‘लोकोत्तरानन्दघनुं’ असा पाठ अहधक अथववाही आहे यार्त शुंका नाही. ह्याच्या अगोदरच्या ‘अन्र्तमुवखावस्थाभेदेन’ या

अुंशािी व्याख्या जरा हनराळी करणे आवश्यक आहे . अन्र्तमुवख अवस्था ही प्रेक्षकािी असे न समजर्ता ज्यािे वणवन प्रस्र्तुर्त आहे त्या आत्मस्वरूपािी
असे समजले पाहहजे. आत्मस्वरूपाच्या अन्र्तमुवख अवस्थेच्या भेदामुळे (भेदेन) म्हणजे इर्तर अवस्थाुंहून असले लया हर्तच्या हभन्नर्तेमुळे त्या अवस्थेर्त
प्राप्र्त होणारा आनन्द लोकोत्तर असर्तो अशी कलपना आहे .]

ह्याच्या सत्य स्वरूपािा आस्वाद कशा प्रकारिा असर्तो? साुंगर्तो. उपरुंहजर्त करणाऱ्या उत्साह,

रहर्त वगैरे (हित्तवृत्तीं) नी रुंहजर्त झाले ले जे आत्म्यािे स्वरूप र्ते ि हवरळ हवरळ गुुंफले लया रत्नाुंमधील
जागाुंर्त भासमान होणाऱ्या अहर्तशु भ्र दोऱ्याप्रमाणे भासमान होनन रहर्त वगैरे सगळ्या उपरागदायी वृत्ती त्या

स्स्थर्तीर्त असर्ताही एकदा भासमान झालयावर हा आत्मा आहे ह्या न्यायाने भासमान होणारे (असे

आत्मस्वरूप), दु सऱ्याुंच्या कडे उन्मुख होण्याच्या अवस्थेर्तील सवव दु ःखसमूहाने हवरहहर्त होनन, परम
आनुंदाच्या लाभाच्या जाहणवेच्या एकरूपर्ते मुळे काव्यप्रयोग आहण काव्यप्रबुंध ह्याुंच्या द्वारा साधारण

स्वरूपार्त भासमान होनन, अन्र्तमुवख अवस्थाुंच्या हभन्नर्तेमुळे लोकोत्तर आनन्द उत्पन्न करून हृदयाला सुद्धा
त्याि प्रकारिे करून सोडर्ते .

‘र्तत्त्वास्वादः’ – शान्र्तामध्ये र्तत्त्वज्ञान हकवा आत्मज्ञान हकवा आत्मा स्थायी म्हणून हनदे हशले

आहे र्त. त्याुंिी शान्र्तरसार्त पहरणहर्त होर्ते र्ते व्हा त्या स्थायीिा आस्वाद कसा घेर्तला जार्तो याहवषयीिा हा

प्रश्न आहे . म्हणजे प्रेक्षक या रसािा आस्वाद कसा घेन शकर्तार्त असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे . सामान्य

प्रेक्षकािे आत्मस्वरूप रहर्त वगैरे हित्तवृत्तींनी उपरुंहजर्त, कलु हषर्त हकवा हमहश्रर्त झाले ले असर्ते . ‘र्तदे व’

म्हणजे हे नेहमीिेि उपरुंहजर्त असले ले आत्मस्वरूप. ‘हवरलोस्म्भर्त’ – उभ्, उम्भ् म्हणजे जोडणे, भरणे,

ओवणे असा अथव आहे . ‘सूत्रवदाभार्तस्वरूपुं’ हा हे मिन्द्रानु सारी पाठ आहे . मुळार्त ‘सूत्रुं यदाह र्तत्स्वरूपुं’
असा भ्रष्ट पाठ आहे . डॉ. राघवन् याुंनी त्यािी ‘सूत्रवद यदाहहर्तर्तत्स्वरूपुं’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . पण

हे मिन्द्रािा पाठ अहधक िाुंगला यार्त शुंका नाही. आत्म्याच्या मधून मधून भासमान होणाऱ्या (आभार्त)
स्वरूपािा हनदे श अहभप्रेर्त आहे . ‘र्तथाभावेन’ म्हणजे उपरञ्जकभावेन. यानुंर्तर ‘हवद्यमानेषु’ हा शब्द अध्याहृर्त
धरला म्हणजे अथव स्पष्ट होईल. ‘सकृहद्वभार्तोऽयमात्मा इहर्त न्यायेन भासमानुं ’– कोणत्याही एका प्रसुंगी
रत्यादी वृत्तींर्त अनुस्यूर्त असले ला आत्मा भासमान झाला की नुंर्तर हा आत्मा अशी ओळख र्ताबडर्तोब पटर्ते .
रत्यादी

वृत्ती

असर्ताही

मधूनि

आत्मस्वरूप

भासमान

होर्ते .

त्यावेळेस

र्ते

आत्मस्वरूप

‘परोन्मुखर्तात्मकसकलदु ःखजालहीन’ असर्ते . पर म्हणजे बाह्य हवषय. ह्या पाठाला हे मिन्द्रािा दु जोरा

असलयामुळे डॉ. राघवन् प्रमाणे ‘पराङ्मुखर्ता-’ अशी दु रुस्र्ती करण्यािे कारण नाही. आहण र्ती दु रुस्र्ती
अथाला अनु कूल अशीही नाही. येथपावेर्तो वणवन केले लया आत्मस्वरूपािा अनुभव असले ला प्रेक्षक
शान्र्तरसप्रधान प्रयोग पहाण्यास येर्तो र्ते व्हा त्याला आत्मस्वरूपािा आस्वाद कसा घेर्ता येर्तो र्ते आर्ता

‘परमानन्द-’ पासून पुढे साुंगर्तार्त. ‘सुंहवदे कत्वेन’ यािा अन्वय ‘साधारणर्तया हनभासमानुं’शी लागर्तो. सवव
प्रेक्षकाुंिी परमानन्दप्राप्र्तीिी जाणीव एकरूपि असर्ते . म्हणून प्रयोगाच्या द्वारे हकवा प्रबन्धाच्या द्वारे जे

आत्मस्वरूप भासमान होर्ते र्ते एकट्या दु कट्या प्रेक्षकािे नसून असा अनु भव असले लया सवव प्रेक्षकाुंना
साधारण अथवा समान असर्ते . प्रबन्धाने काव्यवािनािा हनदे श होर्तो. ‘अन्र्तमुवखावस्थाभेदेन’– हनरहनराळ्या
प्रेक्षकाुंिी अन्र्तमुवख अवस्था हनरहनराळी असू शकेल, पण त्या सवांना जो आनुंद प्राप्र्त होर्तो र्तो लोकोत्तर

हकवा अलौहकक असाि असेल. अन्र्तमुवख अवस्था हभन्न हभन्न असण्यािे कारण प्रत्येकाच्या उपरञ्जक
वृत्तींच्या हभन्नर्ते मुळे आत्मस्वरूपावर सामान्यर्तः असणाऱ्या उपरागाच्या हभन्न हभन्न छटा असे म्हणर्ता येईल.

‘लोकोत्तरानन्दनयनुं’ हे सुद्धा ‘र्तदे व आत्मस्वरूपम्’ शीि अन्वयाने सुंबद्ध आहे . ‘र्तथाहवधहृदयुं’ अशा

सामाहसक रूपाऐवजी ‘र्तथाहवधुं हृदयुं (हवधत्ते)’ हे अहधक िाुंगले म्हणून र्तशी दु रुस्र्ती केली आहे . आनुंदाने
पूणव अशा आत्म्याने हृदयही र्तसेि (लोकोत्तर आनन्दाने पूणव) केले म्हणजे शान्र्तािा आस्वाद घेर्तला जार्तो
असे वरील प्रश्नािे उत्तर हदले आहे .
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याप्रमाणे र्ते ननि रस आहे र्त, कारण पुरुषाथाला उपयोगी म्हणून हकवा अहधक मनोरुंजक म्हणून

इर्तकेि हनरूपण करण्यास योग्य आहे र्त. त्यामुळे ‘इर्तर रस सुंभवनीय असले र्तरी सभासदाुंमध्ये प्रहसद्ध
असलयाकारणाने (रसाुंिी) सुंख्या हनयहमर्त केली आहे ’ असे जे दु सऱ्या टीकाकाराुंनी म्हटले आहे त्यािे
हनराकरण होर्ते . आहण भावाध्यायार्त सुद्धा हे साुंहगर्तले जाईल. आद्रव र्ता स्थाहयभाव असले ला स्नेह हा

(स्वर्तुंत्र) रस आहे हे मर्त र्तर बरोबर नाही. कारण स्नेह म्हणजे आसक्र्ती. आहण त्यािे सवव प्रकार रहर्त,
उत्साह इत्यादींमध्येि पयववहसर्त होर्तार्त. उदाहरणाथव, बालकािा मार्ताहपत्याबद्दलिा स्नेह भयार्त हवश्रान्र्त
होर्तो, युवकािा हमत्राबद्दलिा स्नेह रर्तीमध्ये, लक्ष्मणादीिा भावाबद्दलिा स्नेह धमववीरामध्येि (हवश्रान्र्त
होर्तो). यािप्रमाणे वृद्धाच्या पुत्र वगैरेबद्दलच्या स्नेहािे समजावे. लोभ स्थाहयभाव असले लया लौलय रसाच्या

हनराकरणासाठी हीि हविारसरणी अनु सरावी, कारण हासामध्ये हकवा रर्तीमध्ये हकवा अन्यत्र त्यािे
पयववसान होर्ते . यािप्रमाणे भक्र्तीच्या बाबर्तीर्त सुद्धा समजावे.

‘पाषवदप्रहसद्ध्या इ॰’ – वर ४१ व्या श्लोकावरील व्याख्येर्त हे मर्त भट्टलोल्लटािे होर्ते असे साुंहगर्तले

आहे . ‘भावाध्याय’ म्हणजे यानुंर्तरिा सार्तवा अध्याय. त्या अध्यायावरील उपलब्ध अहभनवभारर्तीच्या भागार्त

प्रस्र्तुर्त हववेिन आले ले नाही. ‘मार्ताहपत्रादौ स्नेहो भये हवश्रान्र्तः’– मुळार्तील ‘स्नेहोदये’ िी ही दु रुस्र्ती

हे मिन्द्राला अनु सरून आहे . हे ‘भय’ गुरुजनाुंहवषयी वाटणारे कृर्तक भय होय. पुढे ‘यूनोः’ च्या जागी
‘यूनो’, ‘लक्ष्मणादौ’ च्या जागी ‘लक्ष्मणादे ः’ आहण ‘धमवहवरस’ च्या जागी ‘धमववीर’ ह्या दु रुस्त्या

हे मिन्द्रानु सारी आहे र्त. त्यािप्रमाणे ‘गन्ध’ च्या ऐवजी ‘गधव-’ लाही हे मिन्द्रािा आधार आहे . ‘भक्र्तौ’– ही
भस्क्र्त मनु ष्ट्या-मनु ष्ट्यामधील भक्र्ती होय. दे वाुंच्या हवषयीच्या भक्र्तीिा शान्र्तरसािे अुंग म्हणून वर हनदे श
केला आहे .
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याप्रमाणे लक्षण दे नन व्याख्या केले ले असे हे आठ रस जाणावेर्त. आर्ता यानुंर्तर मी भावाुंिी सुद्धा

लक्षणे साुंगणार आहे .
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प्रस्र्तुर्त अध्यायािा उपसुंहार करून व आगामी अध्यायाला अवकाश प्राप्र्त करून दे नन दोहोंर्तील

सुंगर्ती स्पष्ट करण्याच्या उद्देशाने ‘एवमे र्ते रसा ज्ञेया नव’ इत्यादी शब्दाुंर्त हनरूपण करर्तार्त. ‘रसपूणव गीर्त’

इत्यादी हवधाने यावरूनि उत्पन्न झाले ले औपिाहरक प्रयोग होर्त असे दाखहवर्तार्त. ‘लक्षणलहक्षर्ताः’ यािा
अथव असा – भावाुंिे लक्षण सुद्धा रसाुंच्या लक्षणािीि पूर्ती करर्ते . कारण, हवभाव, व्यहभिाहरभाव आहण
अनु भाव याुंिे लक्षण केलयाने रसाच्या लक्षणािीि पहरपूर्ती होर्ते . शृङ्गार हा रहर्त स्थाहयभावापासून उत्पन्न

होर्तो ऋर्तु, मालय इत्यादी त्यािे हवभाव होर्त आहण नयनिार्तुरी वगैरे त्यािे अनु भाव होर्त असे म्हटले र्तरी
आकाङ्क्षा उत्पन्न होर्ते ि – रहर्त हा भाव कसा असर्तो, हवभाव कोणर्ता आहण अनु भाव कोणर्ता याहवषयी.
म्हणून जरी सकृद्दशवनी भावाध्यायार्त भावाुंिेि हे लक्षण आहे असे भासर्ते र्तरी वाक्याुंिी एकवाक्यर्ता
(समजणे आवश्यक) असलयाकारणाने हे रसाुंिेि लक्षण होय असा ‘अहप’ शब्दािा अथव आहे . इहर्त हशवम्.

नाट्यशास्त्रार्तील श्लोकार्त ‘ज्ञेयास्त्वष्टौ’ असा पाठ आहे . पण अहभनवभारर्तीर्त ‘ज्ञेया नव’ असा

हदला आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभािा हविार करर्ता अहभनवगुप्र्ताने र्तोि स्वीकारला असावा हे उघड आहे . ‘भाहवनः’
यानुंर्तर ‘अध्यायस्य’ हा शब्द अध्याहृर्त आहे . ‘रसवद गीर्तम्’– जर रस ननि आहे र्त र्तर ‘रसवद गीर्तम्’
इत्यादी वाक्प्रयोगार्त रस शब्दािा काय अथव समजावयािा या प्रश्नािे उत्तर असे की त्या हठकाणी रस शब्द

उपिाराने म्हणजे गौण, लाक्षहणकुं अथाने वापरला आहे . ‘-व्यपदे शास्त्वेर्तन्मूला’ ही मुळार्तील
‘व्यपदे शात्स्र्तूयर्ते मूला’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . एर्तन्मूलाः म्हणजे रसािा प्रस्र्तुर्त प्रकरणार्त जो अथव आहे

त्यावर आधाहरर्त. रस शब्दािा लाक्षहणक अथव आहण मूळिा वाच्याथव यार्त सादृश्य-सुंबध आहे . आनन्द
दे ण्यािी क्षमर्ता हे त्या दोहोंमधील सादृश्य. र्ते व्हा ‘नन रस आहे र्त’ असे म्हटलयाने वाच्याथाने रस शब्द ह्या

नवाुंच्या बाबर्तीर्ति योग्य, पण लक्षणेने ‘रसवद गीर्तम्’ इत्यादी वाक्प्रयोगार्त वापरला जार्तो हे ‘नव’ ह्या
सुंख्येच्या हनदे शाने दाखहवले आहे (दशवयहर्त) असा या व्याख्येिा महथर्ताथव आहे . ‘इहर्त दशंयहर्त’ या शब्दाुंिा
सुंबुंध पुढील ‘लक्षणलहक्षर्ता इहर्त’ शी जोडणे शक्य नाही. रसवग्दीर्त यार्तील लक्षणा आहण लक्षणलहक्षर्ताः

यार्त कोणत्याही प्रकारिा सुंबुंध नाही. ‘लक्षणलहक्षर्ताः’ िा अथव ‘(भावाध्याये हक्रयमाणेन भावानाुं) लक्षणेन
लहक्षर्ताः (रसाः)’ असा करून र्तो कसा सुंभाव्य आहे हे नुंर्तरच्या हववेिनार्त स्पष्ट केले आहे .

‘हवभावव्यहभिायव- इ॰’ या समासार्त स्थाहयभावाुंिाही समावेश आवश्यक आहे असे वाटर्ते . ‘भावाध्याये’–
मुळार्त ‘महािाया’ असा पाठ आहे . त्यािा समुहिर्त अथव लागण्यासारखा नसलयामुळे हद्वर्तीय आवृत्तीच्या

सुंपादकाुंनी ‘साहियात्’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . साहियव रस आहण भाव याुंिे समजर्ता येईल. पण

मग हा शब्द ‘र्तथाहप’ नुंर्तर पाहहजे आहण ‘वाक्यैकवाक्यर्तया’ नुंर्तर एक ‘ि’ पाहहजे. र्तसे केलयास ही
दु रुस्र्ती स्वीकारर्ता येण्यासारखी आहे . ‘भावाध्याये’ ही दु रुस्र्ती सुंभाव्य म्हणून सुिहवली आहे . रसहवषयक
वाक्ये आहण भावहवषयक वाक्ये एकाि हवषयासुंबध
ुं ी असलयामुळे त्याुंच्यार्त एकवाक्यर्ता आहे असे मानले
पाहहजे. ‘इहर्त हशवम्’ हे समाप्र्तीिे हनदशवक मुंगल शब्द आहे र्त.
इ त भ रती े

ट्यश स्त्रे

[क घो

रसहवकलपो नाम षष्ठोऽध्यायः.]

येथे भरर्तकृर्त नाट्यशास्त्रािा सहावा रसाध्याय समाप्र्त होर्तो.

रस ध्

िः ष्ठिः ।

काही हस्र्तहलहखर्ताुंर्त ‘रसहवकलप’ असे या अध्यायािे नाव आढळर्ते .
रत्

दशक्त् िक ध्

स्थ ी श श्चे त स ते

ृ त्त स्थ स् हृन् ण्डलसांप्र ोज् िः ।
ृ त्तिः कृत रस ध्

इह

ेण ॥

इहर्त महामाहे श्वराहभनवगुप्र्तहवरहिर्तायाुं नाट्यशास्त्रहववृर्तौ
अहभनवभारत्याुं रसाध्यायः षष्ठः ।

रहर्त वगैरे आठ शक्र्तींच्या मध्ये वास करणारा आहण स्वर्तःच्या हृदयमुंडलार्त सुंयोहजर्त करावयास

योग्य असा हशव ज्याच्या हित्तार्त स्थायी स्वरूपार्त आहे त्या (अहभनवगुप्र्ता) ने रसाध्यायावर ही वृत्ती क्रमाने
केली आहे .

अशा रीर्तीने महान् माहे श्वर अहभनवगुप्र्ताने रिले लया अहभनवभारर्ती
नावाच्या नाट्यशास्त्रावरील व्याख्येिा
सहावा रसाध्याय समाप्र्त झाला.

‘रत्याहद-’ ही मूळच्या ‘इत्याहद-’ िी सुंपादकाुंनी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . ‘इत्याहद’

अशक्य आहे . रहर्त वगैरे आठ शक्र्ती असून त्याुंर्त हशव वास करर्तो असे येथे म्हटले आहे . ह्या आठ शक्र्ती

आहण हशवाच्या प्रहसद्ध आठ र्तनू ह्याुंिा काही परस्परसुंबध
ुं नाही. आठि शक्र्तींिा हनदे श आहे , र्ते व्हा असा
ग्रह होण्यािा सुंभव आहे की शान्र्तािा येथे अन्र्तभाव केले ला नाही. पण हशव हा शान्र्ताशी एकरूपि आहे व

र्तो या आठही वृत्तींर्त अनु स्यूर्त आहे अशीि अहभनवगुप्र्तािी भावना होर्ती यार्त शुंका नाही. वर

हसद्धान्र्तशास्त्रार्तून उद्धर्त
ृ केले लया ‘अष्टानाहमह दे वानाम्’ इत्यादी श्लोकावरून हे स्पष्ट आहे . ‘सुंप्रयोज्यः’
म्हणजे योजना हकवा स्थापना करावयािी असले ला.

सत

अध्

प्र स्त

क

सार्तव्या अध्यायािे नाव भावव्यञ्जक हकवा भावव्यञ्जन असे असून त्यार्त हवहवध भावाुंिे हववेिन केले

आहे . सहाव्या अध्यायाच्या प्रारुंभी रस, भाव, अहभनय इत्यादी नाट्याच्या अकरा अुंगाुंिा सुंग्रह हदला आहे .
(६·१०). त्याुंपैकी रसािे पहरपूणव हववेिन सहाव्या अध्यायार्त केलयानुंर्तर आर्ता ह्या अध्यायार्त दु सरे अुंग जे

भाव त्यािे हववेिन केले आहे . त्यार्त प्रथम ह्या शब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या आधारे वाहिक, आुंहगक आहण
साहत्त्वक अहभनयाुंनी युक्र्त असले ले काव्यािे अथव प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीस आणून दे र्तार्त र्ते भाव (काव्याथान्

भावयन्र्तीहर्त भावाः) अशी व्याख्या केली आहे . काव्यािे अथव म्हणजे काय यािे थोडे अहधक स्पष्टीकरण

उद्धर्त
ृ केले लया एका पारुंपहरक श्लोकार्त आढळर्ते . कवीच्या मनार्त असले ला भाव प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीस
आणून दे र्तो र्तो भाव असे त्यार्त म्हटले आहे (७·२). अहभनवगुप्र्ताने काव्यािे अथव म्हणजे रस असे म्हटले

असून कवीच्या मनार्तील भाव म्हणजे असामान्य प्रहर्तभेमुळे त्याच्या हित्तार्त स्फुरणारी व साधारणीकरणामुळे

प्रेक्षकाुंनी आस्वाद घेण्यास योग्य होणारी हित्तवृत्ती अशी व्याख्या केली आहे . रसािे मूळ अहधष्ठान कवी,
र्ते थून र्तो त्याच्या काव्यार्त अहभव्यक्र्त होनन नटाने केले लया अहभनयाच्या द्वारा प्रेक्षकाुंच्या प्रर्तीर्तीिा अथवा

आस्वादािा हवषय होर्तो ह्या हविारसरणीच्या अनु रोधाने केले ली ही व्याख्या आहे . रस काव्यार्त असर्तार्त हे
भरर्तालाही

मान्य

आहे .

भाव

हे

काव्यार्तील

रसाच्या

अहभव्यक्र्तीला

कारणीभूर्त

होर्तार्त

(काव्यरसाहभव्यस्क्र्तहे र्तवः) आहण त्याुंच्यापासून रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त असे त्याने पुढे म्हटले ि आहे (७·६

नुंर्तरिे गद्य). आहण उद्धर्त
ृ केले लया दु सऱ्या एका पारुंपहरक श्लोकार्त ‘रसान् भावयस्न्र्त इहर्त भावाः’ अशीि
व्युत्पत्ती हनर्मदष्ट केली आहे (७·३). त्यावरून काव्याथव म्हणजे रस ही अहभनवगुप्र्ताने केले ली व्याख्या
नाट्यशास्त्राशी सुसुंगर्ति आहे असे म्हणावयास हरकर्त नाही.

भाव रसाुंना अहभव्यक्र्त करर्तार्त हकवा हनष्ट्पन्न करर्तार्त. परुंर्तु स्वर्तः भाव कोणत्या प्रकारे अहभव्यक्र्त

अथवा हनष्ट्पन्न होर्तार्त? या प्रश्नािे उत्तर उद्धर्त
ृ केले लया आणखी एका पारुंपहरक श्लोकार्त हदले आहे . भाव
हवभावाुंच्या मुळे उत्पन्न होर्तार्त आहण अहभनयाच्या द्वारा प्रकट होणाऱ्या अनु भावाुंच्या मुळे प्रेक्षकाुंना र्ते भाव

प्रर्तीर्त होर्तार्त असा त्या श्लोकािा आशय आहे (७·१). हवभाव व अनु भाव या सुंज्ञा सहाव्या अध्यायार्तील

रसाुंच्या हववेिनार्तही वापरलया आहे र्त. हकबहु ना रससूत्रार्ति त्याुंिा हनदे श आहे . र्तथाहप त्या अध्यायार्त ह्या

दोन सुंज्ञाुंिे स्पष्टीकरण न करर्ता र्ते प्रस्र्तुर्त अध्यायार्त केले आहे . हवभाव आहण अनु भाव ह्या दोन्ही शब्दाुंर्त
‘भाव’ हा अुंश अन्र्तभूर्त
व आहे आहण सवव प्रकारच्या भावाुंिे हववेिन प्रस्र्तुर्त भावव्यञ्जक अध्यायार्त करावयािे

योहजले ले होर्ते म्हणून ह्या दोन सुंज्ञाुंिे स्पष्टीकरण अगोदर न करर्ता ह्या हठकाणी केले आहे असे हदसर्ते.

परुंर्तु हे लक्षार्त ठे वणे आवश्यक आहे की हवभाव आहण अनु भाव याुंिा खऱ्या अथाने भावाुंर्त समावेश होर्त

नाही. भाव फक्र्त स्थाहयभाव, व्यहभिाहरभाव आहण साहत्त्वक भाव असे र्तीन प्रकारिेि होर्त आहण एकुंदर
भावाुंिी सुंख्या एकूणपन्नासि आहे .

भाव म्हणजे काय र्ते साुंगर्ताना एका पारुंपहरक श्लोकार्त हवभाव आहण अनु भाव याुंिा हनदे श आहे ,

म्हणून ह्या शब्दाुंिा अथव स्पष्ट करून साुंहगर्तला आहे . ज्याच्यामुळे वाहिक, आहङ्गक आहण साहत्त्वक अशा
र्तीन प्रकारच्या अहभनयािी प्रर्तीर्ती होर्ते र्तो हवभाव अशी व्याख्या केली असून हवभावय् म्हणजे ज्ञान करून

दे णे ह्या धार्तूपासून हवभाव शब्द हनष्ट्पन्न झाला आहे असे हनर्मदष्ट केले आहे . अहभनयािी प्रर्तीर्ती करून दे र्तार्त
म्हणजे अहभनयाने अहभव्यक्र्त होणाऱ्या गोष्टींिी प्रर्तीर्ती करून दे र्तार्त हे पारुंपहरक श्लोकार्त स्पष्ट झाले आहे

(७·४). अहभनयाने अहभव्यक्र्त होणाऱ्या गोष्टी म्हणजे मुख्यर्तः स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव. यािा अथव

असा की हवभावाुंमुळे ह्या भावाुंिी प्रर्तीर्ती होर्ते . हवभाव भावाुंच्या प्रर्तीर्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त यािे कारण
मूलर्तः र्ते भावाुंच्या उत्पत्तीस कारणीभूर्त झाले ले असर्तार्त. कोणत्या हवहशष्ट हवभावाुंपासून कोणर्ता हवहशष्ट
भाव उत्पन्न होर्तो र्ते सवव भावाुंच्या सुंबध
ुं ार्त साुंहगर्तले आहे . लोकव्यवहारार्त ज्याुंना कारण म्हणून सुंबोहधले

जार्ते त्याुंनाि नाट्यप्रयोगाच्या सुंदभार्त हवभाव अशी हवहशष्ट सुंज्ञा हदली आहे असे अहभनवगुप्र्ताने

रससूत्रावरील व्याख्येर्त एके हठकाणी म्हटले आहे . नाट्यशास्त्रार्त सुद्धा प्रस्र्तुर्त अध्यायार्त हवभाव, कारण,
हनहमत्त आहण हे र्तू हे शब्द समानाथवक आहे र्त असे एक हवधान आहे .

हवभाव भावाुंच्या उत्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त र्तसे र्ते रसाुंच्या उत्पत्तीसही कारणीभूर्त होर्तार्त.

यास्र्तव सहाव्या अध्यायार्त प्रत्येक रसाच्या सुंबध
ुं ार्त र्तो रस उत्पन्न करणाऱ्या हवभावाुंिी यादी हदली आहे .

र्ते थे हनर्मदष्ट झाले ले रसािे हवभाव आहण प्रस्र्तुर्त अध्यायार्त त्या रसाशी सुंबद्ध असले लया स्थाहयभावािे

हनर्मदष्ट झाले ले हवभाव याुंर्त पुष्ट्कळ प्रमाणार्त एकरूपर्ता आढळर्ते . र्ते साहहजकि आहे . कारण,
स्थाहयभावाुंनाि रसत्व प्राप्र्त होर्त असलयामुळे एखाद्या गोष्टीने एखादा स्थाहयभाव उत्पन्न होनन त्यािी

रसार्त पहरणर्ती झाली र्तर त्या रसाच्या हनष्ट्पत्तीलाही र्तीि गोष्ट कारणीभूर्त होर्ते असे मानणे आवश्यक ठरर्ते.
भावाुंच्या अहभव्यक्र्तीच्या द्वाराि हवभाव रसहनष्ट्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त.

हवभाव हे जसे भाव आहण रस याुंिे कारणरूप आहे र्त र्तसे अनु भाव हे त्याुंिे कायवरूप आहे र्त. एखादा

भाव अथवा रस उत्पन्न झाला म्हणजे त्यािे जे बाह्य पहरणाम झाले ले दृष्टीस पडर्तार्त त्याुंना नाट्यप्रयोगाच्या
सुंदभार्त अनु भाव अशी सुंज्ञा हदली आहे . ही सुंज्ञा दे ण्यािे कारण असे साुंहगर्तले आहे की ह्याुंच्यामुळे
प्रेक्षकाुंना अहभनयािी अनु भर्त
ू ी होर्ते म्हणून ह्याुंना अनुभाव म्हटले आहे . अहभनयािी अनु भर्त
ू ी म्हणजे

अहभनयाच्या द्वारा अहभव्यक्र्त होणाऱ्या भावािी अनु भर्त
ू ी असा उद्धर्त
ृ केले लया पारुंपहरक श्लोकािा आशय
आहे (७·५). अनु भाव हे नेहमी हवहवध प्रकारच्या अहभनयानेि अहभव्यक्र्त होर्तार्त आहण र्ते अहभव्यक्र्त झाले
म्हणजेि प्रेक्षकाुंना भावाुंिा प्रत्यय येणे शक्य होनन रसहनष्ट्पत्तीस साहाय्य प्राप्र्त होर्ते .

भावाुंच्या हसद्धीस हवभाव आहण अनु भाव दोन्ही आवश्यक आहे र्त. परुंर्तु वर म्हटलयाप्रमाणे र्ते स्वर्तः

भावस्वरूप नाहीर्त. अहभनवगुप्र्ताने त्याुंर्त असा भेद केला आहे की भाव हे हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे म्हणजे

आुंर्तहरक मनोधमवरूप आहे र्त र्तर पुष्ट्कळसे हवभाव आहण अनु भाव हे बाह्य स्वरूपािे असून जड स्वभावािे

आहे र्त. र्ते व्हा भाव म्हणजे आठ स्थाहयभाव, र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव आहण आठ साहत्त्वक भाव असे एकुंदर
एकूणपन्नास इर्तकेि. ह्या एकूणपन्नास भावाुंपक
ै ी प्रत्येक भावािे हवभाव म्हणजे त्याच्या उत्पत्तीिी कारणे

आहण अनु भाव म्हणजे अहभनयाच्या द्वारा प्रर्तीर्त होणारे त्यािे बाह्य पहरणाम ह्याुंिा हनदे श करणे हे प्रस्र्तुर्त
सार्तव्या अध्यायािे प्रधान उहद्दष्ट.

र्तीन प्रकारच्या भावाुंमधील भेदािी हिहकत्सा नाट्यशास्त्रार्त केली आहे . सवव प्रकारिे भाव

रसहनष्ट्पत्तीस आवश्यक असर्ता फक्र्त स्थाहयभावि रसत्व प्राप्र्त करर्तार्त र्ते का असा प्रश्न उपस्स्थर्त करून
एका दृष्टान्र्ताच्या आधारे त्यािे उत्तर हदले आहे . ज्याप्रमाणे कुलशीलादी हवहशष्ट गुणाुंनी युक्र्त असा मनु ष्ट्यि
राजपदास प्राप्र्त ठरर्तो आहण इर्तर सामान्य माणसे त्यािे अनु यायी होण्याच्याि योग्यर्तेिे असर्तार्त त्याप्रमाणे

फक्र्त स्थाहयभावि स्वामीच्या जागी असर्तार्त आहण इर्तर भाव पहरजनाप्रमाणे त्याुंच्या आश्रयाने असर्तार्त.
हवभाव, अनु भाव आहण व्यहभिाहरभाव ह्याुंिा पहरवार त्याच्या सभोवर्ती असर्तो म्हणून स्थाहयभावाला रस हे

नाव प्राप्र्त होर्ते असे म्हटले आहे . स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्यार्तील भेद त्याुंच्या नावाुंवरूनही

सूहिर्त होर्तो. रहर्त, शोक, उत्साह आदी आठ भाव स्थायी म्हणजे कायमच्या स्वरूपािे, पुष्ट्कळ वेळ

हटकणारे असे असर्तार्त, र्तर हनवेद, ग्लाहन, शुंका आदी र्ते हर्तीस भाव व्यहभिारी म्हणजे प्रकट झालयावर

अलपावधीर्त हनघून जाणारे, अलपकाळि हटकणारे असे असर्तार्त. आहण कोणर्ता र्तरी स्थायी उद्बुद्ध झाले ला
असलयाहशवाय व्यहभिाहरभाव स्वर्तुंत्रपणे प्रकट होर्त नाहीर्त.

स्थाहयभाव रहर्त, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जु गुप्सा आहण हवस्मय असे आठि आहे र्त, आहण

त्याुंिी अनु क्रमे शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आहण अद्भर्त
ु ह्या रसाुंर्त पहरणर्ती होर्ते.
भरर्ताला हे आठि रस मान्य आहे र्त यार्त शुंका नाही. नवव्या शान्र्त रसािे अस्स्र्तत्व आग्रहाने प्रहर्तपादन
करणाऱ्या अहभनवगुप्र्ताला त्या रसािा स्थाहयभाव कोणर्ता र्ते ठरहवर्ताना बरीि यार्तायार्त करावी लागली

आहे . भरर्ताने हनदे हशले लया एकूणपन्नास भावाुंपैकी कोणत्याही भावाला शान्र्तरसािा स्थाहयभाव म्हणून
समजर्ता येण्यासारखे नाही.

नाट्यशास्त्रावरून असे हदसर्ते की रहर्त, हास आहण शोक हे र्तीन खेरीज करून इर्तर पाि स्थाहयभाव

व्यहभिाहरभावाच्या स्वरूपार्त प्रकट होन शकर्तार्त. उदाहरणाथव, रौद्ररसािा स्थाहयभाव क्रोध वीररसािा

एक व्यहभिाहरभाव होर्तो हकवा वीररसािा स्थाहयभाव उत्साह रौद्रार्त व्यहभिारी म्हणून दृग्गोिर होर्तो.
इर्तकेि काय, काही व्यहभिाहरभावाुंच्या अनु भावाुंमध्ये स्थाहयभावाुंिा हनदे श केले ला आढळर्तो.
उदाहरणाथव, क्रोध हा स्थाहयभाव असूया ह्या व्यहभिाहरभावािा एक अनु भाव असलयािे म्हटले आहे . हकवा
आवेग ह्या व्यहभिाहरभावाच्या अनु भावाुंर्त भय आहण हवस्मय ह्या स्थाहयभावाुंिा हनदे श आहे . अनु भाव हे

व्यहभिाहरभावाुंहून हभन्न, अहभनयाने व्यक्र्त करावयाच्या गोष्टी होर्त हे खरे आहे . र्तथाहप, स्थाहयभाव म्हणून
अहभप्रेर्त नसले ले असे क्रोध, भय अथवा हवस्मय जर अहभव्यक्र्त झाले र्तर त्याुंिी त्या समयी

व्यहभिाहरभावाुंर्त गणनाुं करण्यास हरकर्त असू नये. र्ते व्हा अहभनवगुप्र्ताने म्हटले आहे त्याप्रमाणे स्थाहयभाव
कधी कधी व्यहभिारी होर्तार्त (स्थाहयनो हह व्यहभिाहरर्ता भवहर्त) हे भरर्ताला अमान्य होर्ते असे समजण्यािे
कारण नाही.

क्रोध, भय, हवस्मय आदी स्थाहयभाव व्यहभिाहररूपार्त प्रकट होर्तार्त यािा अथव त्याुंिा उद्भव

र्तात्काहलक असर्तो, पहरपोष होनन रसार्त त्याुंिी पहरणर्ती होण्यास अवकाश नसर्तो. ह्या दृष्टीने

स्थाहयभावाुंर्त दोन प्रकार सुंभवर्तार्त असे म्हणर्ता येईल – कधीही व्यहभिारी स्वरूपार्त न हदसणारे रहर्त व
शोक हे दोन भाव एक प्रकारिे आहण इर्तर भाव दु सऱ्या प्रकारिे. रहर्त आहण शोक याुंच्या मुळाशी अनु क्रमे

सुख आहण दु ःख ह्या मूलभूर्त मानवी प्रवृत्ती आहे र्त. ह्याि प्रवृत्ती उत्पन्न झालयावर काही काळ हटकणाऱ्या
अशा आहे र्त. म्हणून त्याुंच्या अनु षुंगाने अहभव्यक्र्त होणारे रहर्त आहण शोक हे दोन भावि खऱ्या अथाने

स्थाहयभाव होर्त असे म्हटलयास िूक होणार नाही. त्याुंना व्यहभिाहरभावािी अवस्था कधीि प्राप्र्त होर्त
नाही. याउलट भय, हवस्मय आदी स्थाहयभाव म्हणून गणलया गेलेलया हित्तवृत्ती आहण हषव, हनवेद आदी
व्यहभिाहररूप हित्तवृत्ती याुंर्त र्तत्त्वर्तः फरक नाही. र्तथाहप प्रसुंगहवशेषी पहरपोष होनन रसार्त पहरणर्त

होण्यािे सामर्थयव भयहवस्मयादी हित्तवृत्तींर्ति असर्ते , हषवहनवेदादी हित्तवृत्तींर्त नाही हा नाट्याच्या दृष्टीने त्या
दोहोंमधील महत्त्वािा फरक आहे हे उघड आहे .

परुंर्तु असे एक मर्त आहे की हनवेदादी व्यहभिाहरभाव सुद्धा रसार्त पहरणर्त होन शकर्तार्त. रुद्रटाने

आपलया काव्यालुं कार ग्रुंथार्त असे म्हटले आहे की ह्या भावाुंिा सुद्धा आस्वाद घेर्तला जार्तो म्हणून त्याुंना
रसत्व प्राप्र्त होर्ते, र्ते व्हा र्ते सुद्धा रसि होर्त. यासारखेि मर्त असणाऱ्या काही टीकाकाराुंिा अहभनवगुप्र्ताने

उल्लेख केला आहे . त्याुंिे म्हणणे असे की व्यहभिाहरभावाुंिे सुद्धा व्यहभिाहरभाव असर्तार्त. व्यहभिाहरभावाुंना

हवभाव आहण अनु भाव असर्तार्ति, त्याुंिा आहण ह्या व्यहभिाहरभावाुंिा सुंयोग झाला की रससूत्रानुसार
रसहनष्ट्पत्ती होर्ते अशी ह्या टीकाकाराुंिी हविारसरणी हदसर्ते . अहभनवगुप्र्ताने टीकाकाराुंिे हे मर्त अग्राह्य
ठरहवले आहे र्ते नाट्यशास्त्राला धरूनि आहे . व्यहभिाहरभावािे व्यहभिाहरभाव असू शकर्तार्त ही कलपना
भरर्ताला मान्य असण्यािा सुंभव नाही. त्याने त्याुंिा कोठे ि हनदे श केले ला नाही. अहभनवगुप्र्ताने म्हटले

आहे की हनवेदासारखा व्यहभिाहरभावािा हिन्र्ता हा व्यहभिाहरभाव असे मानले र्तर हनवेद हा स्थाहयभाव

आहे असे ठरे ल. परुंर्तु प्रसुंगपरत्वे काही स्थाहयभाव व्यहभिाहरभावाुंच्या स्वरूपार्त आहवष्ट्कृर्त होर्त असले र्तरी
याउलट कोणर्ताही व्यहभिाहरभाव स्थायीच्या रूपार्त अहभव्यक्र्त होर्त नाही. व्यहभिाहरभावािे स्थायीर्त
रूपाुंर्तर होर्ते हे मान्य केले र्तर रसाुंिी सुंख्या आणखी र्ते हर्तीसनी वाढले ली स्वीकारावी लागेल. पण

नाट्यशास्त्रार्त फक्र्त आठि रस असलयािे स्पष्ट म्हटले आहे . प्रत्येक भाव रसार्त पहरणर्त होन शकर्तो ही
रुद्रटािी हविारसरणी नुंर्तर कोणीही पुरस्कृर्त केली नाही.

व्युत्पत्तीच्या आधारे व्यहभिाहरभावाुंिे स्पष्टीकरण करर्ताना नाट्यशास्त्रार्त म्हटले आहे की र्ते

रसाुंमध्ये हवहवध प्रकारे (हव) आहण अहभमुख होनन (अहभ) वावरर्तार्त (िरस्न्र्त) म्हणून त्याुंना व्यहभिारी ही
सुंज्ञा प्राप्र्त झाली आहे . यािा अथव रसािा यथोहिर्त पहरपोष होण्यास व्यहभिाहरभावाुंिा आहवष्ट्कार

आवश्यक आहे . स्थाहयभाव उद्बुद्ध झाला र्तर त्यािे अनुभाव आपोआप प्रकट होर्तार्त. परुंर्तु पहरपोष होनन

त्या स्थाहयभावािी रसार्त पहरणर्ती व्हावी यासाठी सहिाहररूपार्त व्यहभिाहरभाव अहभव्यक्र्त झाले पाहहजेर्त.
यािे अहधक स्पष्टीकरण करण्यासाठी एका दृष्टान्र्तािा उपयोग केला आहे . ज्याप्रमाणे सूयव हदवसाला अथवा

नक्षत्राला नेर्तो (नयहर्त) म्हणजे र्तडीस नेर्तो, पार पाडर्तो त्याप्रमाणे व्यहभिाहरभाव रसाला नेर्तार्त (नयस्न्र्त)

म्हणजे हसद्ध करर्तार्त. यािा अथव असा की अनुरूप व्यहभिाहरभावाुंिा आहवष्ट्कार झालयाहशवाय रसािी
हनष्ट्पत्ती होर्त नाही.

नाट्यशास्त्रार्त र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभावाुंिे हवभाव व अनु भाव याुंिा हवस्र्तृर्तपणे हनदे श केला आहे . ह्या

र्ते हर्तीसपैकी बहु सुंख्य भाव अहभनवगुप्र्त म्हणर्तो त्यप्रमाणे हित्तवृहत्तरूप आहे र्त यार्त शुंका नाही. परुंर्तु काही
व्यहभिाहरभाव असे आहे र्त की त्याुंिा मनोवृत्तीशी सुंबध
ुं असला र्तरी र्तो क्षीण असर्तो. उदाहरणाथव , हनद्रा,
सुप्र्त, हवबोध, व्याहध, मरण हे भाव प्राधान्येकरून शारीहरक अवस्थाुंिे हनदशवक आहे र्त. सामान्यर्तः त्याुंना

हित्तवृहत्तरूप मानणे कठीण आहे . परुंर्तु अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे असे की ह्या भावाुंच्या सुंबुंधार्त त्या समयीिी
शारीहरक अवस्था अहभप्रेर्त नसून त्या अवस्थेर्त मनािी होणारी स्स्थर्ती म्हणजेि त्या वेळिी हित्तवृत्ती
अहभप्रेर्त आहे . या सुंबुंधार्त हे लक्षार्त ठे वले पाहहजे की भाव हित्तवृत्तीच्याि स्वरूपािे असर्तार्त असे भरर्ताने
स्वर्तः कोठे ि म्हटले ले नाही. र्तथाहप सवव भाव हित्तवृहत्तरूप आहे र्त हे मर्त सामान्यर्तः स्वीकृर्त झाले आहे .

हनर्मदष्ट झाले लया र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभावाुंर्त र्तात्काहलक स्वरूपाच्या प्रायः सवव सुंभाव्य हित्तवृत्तींिा

समावेश झाला आहे असे समजण्यास हरकर्त हदसर्त नाही. स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या

स्वरूपार्त केले ले मनोव्यापाराुंिे व र्तदनु सार होणाऱ्या िेहष्टर्तािे हे हवश्लेषण शास्त्रशुद्ध नसेल कदाहिर्त, पण

नाट्यप्रयोगाच्या दृष्टीने र्ते उपयुक्र्त आहे यार्त शुंका नाही. त्या दृष्टीने हनद्रा, व्याहध, मरण अशा मूलर्तः
मानहसक नसले लया गोष्टींिा भावाुंर्त समावेश अनु हिर्त वाटणार नाही.

एका गोष्टीिा हनदे श केला पाहहजे. या हठकाणी मरण हा एक व्यहभिाहरभाव म्हणून गणला असून

हवषपान, व्याहध, शस्त्राघार्त, सपवदुंश इत्यादींनी येणाऱ्या मृत्यूिा अहभनय हनरहनराळ्या प्रकारे कसा करावा

त्यािे वणवन केले आहे . त्यावरून रुंगभूमीवर मरण आले ले दाखहवण्यास भरर्तािी अनु मर्ती आहे असा

हनष्ट्कषव हनघर्तो. परुंर्तु पुढे अठराव्या अध्यायार्त नाटकािे वणवन करर्ताना ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष दाखवू नयेर्त असे
म्हटले आहे त्याुंर्त मरणािा समावेश आहे (युद्धुं राज्यभ्रुंशो मरणुं नगरोपरोधनुं िैव । प्रत्यक्षाहण र्तु नाङ्के

प्रवेशकैः सुंहवधे याहन ॥ १८·३८). असे समजर्ता येईल की या बाबर्तीर्त प्रािीन काळी दोन हभन्न मर्तप्रवाह
प्रिहलर्त होर्ते . र्तथाहप अहभनवगुप्र्त म्हणर्तो त्याप्रमाणे मरण म्हणजे साक्षार्त मृत्यू नसून त्या काळिी मनोवृत्ती
हे मान्य केले र्तर त्या दोन हवधानाुंर्त हवरोध नाही असे समजर्ता येईल.

स्र्तम्भ, स्वेद, रोमाि, स्वरभेद, वेपथु , वैवण्यव, अश्रु आहण प्रलय ह्या आठ साहत्त्वक भावाुंिे हववेिन

करण्यापूवी साहत्त्वक या सुंज्ञेिी उपपत्ती साुंहगर्तली आहे . सत्त्वाच्या योगाने ज्याुंिा अहभनय केला जार्तो र्ते

साहत्त्वक भाव ही व्युत्पत्ती ध्यानार्त घेनन असा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे की इर्तर भावाुंच्या अहभनयासाठी

सत्त्वािी आवश्यकर्ता नसर्ते का आहण म्हणून केवळ याुंनाि साहत्त्वक ही सुंज्ञा हदली आहे ? यािे उत्तर
दे र्ताना असे म्हटले आहे की मन समाहहर्त झाले र्तरि नटाच्या हठकाणी सत्त्वािी हनष्ट्पत्ती होर्ते आहण

सत्त्वहनष्ट्पत्ती झाली र्तरि अश्रु, रोमाुंि इत्यादी भावाुंिा अहभनय करणे त्याला शक्य होर्ते . सामान्य
व्यवहारार्त मनु ष्ट्य दु ःखी झाला की त्याच्या नेत्राुंर्त अश्रू येर्तार्त आहण त्याला आनुंद झाला की र्तो रोमाुंहिर्त
होर्तो. नाट्यार्त जेव्हा दु ःखािे अथवा आनुंदािे प्रसुंग दाखवावयािे असर्तार्त र्ते व्हा त्यावेळी अश्रू आले ले

अथवा शरीर रोमाुंहिर्त झाले ले दाखहवणे आवश्यक होर्ते . नाही र्तर दु ःखािे अथवा आनुंदािे दशवन
यथाथवपणे होणार नाही. परुंर्तु हे दशवन घडहवण्यािी कामहगरी ज्याला पार पाडावयािी असर्ते र्तो नट स्वर्तः

त्या समयी दु ःखी अथवा आनुंदी नसर्तो, म्हणून अश्रू अथवा रोमाुंि त्याच्या हठकाणी स्वाभाहवकपणे प्रादु भर्त
ूव

होणार नाहीर्त. त्यासाठी त्याच्या हठकाणी सत्त्व हनष्ट्पन्न होणे आवश्यक आहे . म्हणून अश्रू, रोमाुंि, स्वेद
वगैरे आठ भाव साहत्त्वक होर्त असे म्हटले आहे . वस्र्तुर्तः हे आठ भाव अनु भावाुंच्या स्वरूपािे आहे र्त. कारण,

अश्रू, स्वेद वगैरे एखाद्या भावािे बाह्य पहरणाम म्हणून दृग्गोिर होर्तार्त, आहण इर्तर अनु भावाुंप्रमाणे याुंिाही
अहभनय करावयािा असर्तो. म्हणूनि अनेक स्थाहयभाव व व्यहभिाहरभाव याुंच्या अनु भावाुंच्या हनदे शार्त
साहत्त्वक भावाुंिा समावेश केले ला आढळर्तो. इर्तर अनु भाव आहण हे साहत्त्वक भाव याुंच्यार्त फरक असा की

दु सऱ्या अनु भावाुंिा अहभनय केवळ बाह्य प्रयत्नाने करणे शक्य आहे , पण साहत्त्वक भावाुंिा अहभनय बाह्य
प्रयत्नाने होण्यासारखा नसून त्यासाठी सत्त्वहनष्ट्पहत्त झाले ली असणे आवश्यक आहे . इर्तर अनु भावाुंिा

अहभनय वाक् आहण अङ्ग याुंच्या द्वारा होर्तो आहण वाहिक व आहङ्गक अहभनय अशी त्याला सुंज्ञा आहे .
अश्रुरोमाुंिादी भावाुंच्या अहभनयाला साहत्त्वक अहभनय अशी सुंज्ञा आहे .

मनािी समाहहर्त अवस्था झाली म्हणजे सत्त्व हनष्ट्पन्न होर्ते असे म्हटले आहे . मन समाहहर्त होणे

अथवा मनािी समाहध म्हणजे भूहमकेशी नटािे एकरूप होणे , र्तादात्म्य पावणे असा अथव अहभप्रेर्त आहे . र्तशी
समरसर्ता झाली र्तर त्याच्या हठकाणी सत्त्व उत्पन्न होर्ते म्हणजे त्या पात्राच्या प्रकृहर्तधमानु सार वागणे त्याला

सहजसाध्य होर्ते . नाट्यशास्त्रार्त पुढे बाहवसाव्या अध्यायार्त नाना प्रकारिे सत्त्व असले लया मनु ष्ट्याुंिे,
हवशेषर्तः हस्त्रयाुंिे हवस्र्तृर्त वणवन आहे . त्या हठकाणी सत्त्वाच्या हभन्नर्ते मुळे त्याुंिे शील हभन्न हभन्न प्रकारिे होर्ते

असे म्हटले आहे (नानाशीलाः हस्त्रयो ज्ञेयाः स्वुं स्वुं सत्त्वुं समाहश्रर्ताः । –२२·१४५). यावरून सत्त्व म्हणजे
मनु ष्ट्यािा मूळ प्रकृहर्तधमव असा अथव अहभप्रेर्त असलयािे हदसर्ते . र्ते व्हा साहत्त्वक अहभनय करर्ताना नटाच्या

हठकाणी सत्त्व उत्पन्न होर्ते यािा अथव भूहमकेशी र्तादात्म्य पावलयामुळे पात्रािे प्रकृहर्तधमव त्याच्या हठकाणी
प्रकट होर्तार्त आहण मग एखाद्या पहरस्स्थर्तीर्त र्ते पात्र ज्या रीर्तीने वागण्यािी सुंभाव्यर्ता आहे र्तसा र्तो नट

आपोआपि वागेल असा होर्तो. साहत्त्वक अहभनयािे मूळ भूहमकेशी होणाऱ्या र्तादात्म्यार्त आहे हे उघड आहे .

असा साहत्त्वक अहभनय केवळ साहत्त्वक भावाुंच्या अहभव्यस्क्र्तसाठीि उपयुक्र्त आहे असे समजण्यािे कारण
नाही. त्याि अध्यायार्त प्रारुंभी म्हटले आहे की नाट्य सत्त्वावर अहधहष्ठर्त असर्ते म्हणून नटाने सत्त्व आपलया

हठकाणी हनष्ट्पन्न होईल यासाठी प्रयत्न केला पाहहजे (सत्त्वे कायवः प्रयत्नस्र्तु नाट्युं सत्त्वे प्रहर्तहष्ठर्तम् । –
२२·१).

कोणकोणत्या प्रसुंगी हे आठ साहत्त्वक भाव उत्पन्न होर्तार्त र्ते साुंगन
ू म्हणजे त्याुंच्या हवभावाुंिा

हनदे श करून त्याुंिा अहभनय कोणत्या अनु भावाुंच्या साहाय्याने करावा र्ते साुंहगर्तले आहे . इर्तर दोन प्रकारिे

भाव आहण हे साहत्त्वक भाव याुंच्या हववेिनपद्धर्तीर्त थोडा फरक आहे . इर्तर भावाुंच्या सुंबुंधार्त त्याुंच्या
हवभावाुंिा व अनु भावाुंिा हनदे श प्रथम गद्यार्त करून नुंर्तर त्यािाि थोडक्यार्त अनुवाद करणाऱ्या प्रािीन

आया आहण क्वहिर्त श्लोक उद्धर्त
ुं ार्त गद्यात्मक हववेिन मुळीि
ृ केले आहे र्त. परुंर्तु साहत्त्वक भावाुंच्या सुंबध
नाही. त्याुंच्या हवभावाुंिा हनदे श उद्धर्त
ृ केले लया प्रािीन आयांर्ति आढळर्तो. अनु भावाुंिा हनदे श मात्र अनु ष्टुभ

श्लोकाुंर्त केला आहे . हे श्लोक प्रािीन नसून भरर्तकृर्त आहे र्त असे १०० व्या श्लोकावरून (कमव िैषाुं
प्रवक्ष्याहम) हदसर्ते .

काही स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या सुंबध
ुं ार्त र्ते कोणत्या प्रकारच्या पात्राुंच्या हठकाणी

उद्भूर्त होर्तार्त त्यािा हनदे श केला आहे . नाट्यशास्त्राच्या िोहवसाव्या अध्यायार्त उत्तम मध्यम आहण अधम
अथवा नीि अशा र्तीन प्रकारच्या पात्राुंिा हनदे श आहे . असा भेद मुख्यर्तः पात्राुंच्या सामाहजक दजाच्या
अनु रोधाने केले ला हदसून येर्तो. प्रस्र्तुर्त हठकाणी काही भावाुंच्या सुंबध
ुं ार्त त्या वगीकरणािा हनदे श केला
आहे . उदाहरणाथव, उत्साह हा स्थाहयभाव उत्तमप्रकृहर्त पात्राुंच्या हठकाणी स्वाभाहवक असलयािे म्हटले

आहे , र्तर भय आहण जु गुप्सा हे स्थाहयभाव हस्त्रया व नीिप्रकृहर्त पात्राुंच्या सुंबध
ुं ार्त स्वाभाहवक मानले आहे र्त.

शोक स्थाहयभाव सुद्धा हस्त्रया व नीिप्रकृहर्त मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी अहधक र्तीव्रर्तेने प्रकट होर्तो, र्तर उत्तम व

मध्यम प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी त्यािा आहवष्ट्कार धैयाने होर्तो असे म्हटले आहे . काही

व्यहभिाहरभावाुंच्या सुंबध
ुं ार्तही असाि भेद केले ला आढळर्तो. उदाहरणाथव, हनवेद हा हस्त्रया, नीिप्रकृहर्त
आहण हीनसत्त्व मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी स्वाभाहवक, र्तर शङ्का व आलस्य हे भाव हस्त्रया व नीिप्रकृहर्त याुंना

उहिर्त असे मानले गेले आहे से हदसर्ते . मद, आवेग आहण हवषाद हे र्तीन व्यहभिाहरभाव सवव प्रकारच्या
मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी उत्पन्न होर्तार्त, परुंर्तु उत्तम व मध्यम प्रकृर्तीच्या मुनष्ट्याुंमध्ये आहण नीिप्रकृहर्त
मनु ष्ट्याुंमध्ये त्याुंिा आहवष्ट्कार हभन्न प्रकारे होर्तो असे म्हटले आहे . हवहवध भावाुंिा आहवष्ट्कार मनु ष्ट्याच्या
स्वभावधमानुसार हभन्न हभन्न प्रकारे होर्तो हे अनुभवहसद्ध आहे .

याप्रमाणे स्थाहयभाव, व्यहभिाहरभाव आहण साहत्त्वक भाव हमळू न एकुंदर एकूणपन्नास भावाुंिे वणवन

त्याुंिे हवभाव व अनु भाव याुंच्या द्वारा केलयानुंर्तर प्रत्येक रसार्त कोणकोणर्ते भाव अहभव्यक्र्त करणे उहिर्त

होईल त्यािा हनदे श केला आहे . हा भाग श्लोकात्मक पद्यार्ति आहे . हवभाव व अनु भाव याुंच्या सुंबुंधार्त
ज्याप्रमाणे प्रथम गद्यार्त वणवन करून नुंर्तर प्रत्येक हठकाणी आधारादाखल प्रािीन पद्ये उद्धर्त
ृ केली आहे र्त

र्तसा प्रकार या सुंबुंधार्त नाही. हे श्लोक भरर्तकृर्ति आहे र्त, प्रािीन ग्रुंथार्तून उद्धर्त
ृ केले ले नाहीर्त हे उघड
आहे .

शेवटी नाट्यरूप काव्यार्त हवहवध भावाुंिे आहण रसाुंिे दशवन घडवावे, काव्य केवळ एकाि रसावर

अहधहष्ठर्त करू नये असे साुंगन
ू अध्यायािी समाप्र्ती केली आहे .

प्रस्र्तुर्त अध्यायािे भाषाुंर्तर करर्ताना नाट्यशास्त्राच्या िार प्रर्तींिा उपयोग केला आहे –बडोदे येथून

प्रहसद्ध झाले लया पहहलया खुंडािी दु सरी आवृत्ती (= ब), हनणवयसागर प्रेसमधील दु सरी आवृत्ती (=

),

काशी सुंस्कृर्त सीहरज्मध्ये प्रहसद्ध झाले ले नाट्यशास्त्रािे सुंस्करण (= क ) आहण डॉ. मनोमोहन घोष याुंनी
सुंपाहदर्त केले ला नाट्यशास्त्रािा प्रथम खुंड (= घो). ह्या अध्यायाच्या बाबर्तीर्त ह्या हनरहनराळ्या प्रर्तींमध्ये
हवशेष महत्त्वािे असे पाठभेद आढळू न येर्त नाहीर्त. पाठभेदाुंिे स्वरूप बहु र्ताुंशी हवभाव व अनु भाव याुंच्या
हनदे शार्त हभन्नक्रमर्ता, क्वहिर्त कमीअहधकपणा अशा प्रकारिे आहे . अध्यायाच्या अखेरीअखेरीस मात्र बडोदे

प्रर्तीर्त आहण त्या प्रर्तीच्या आधारे हनणवयसागर प्रर्तीर्त दु सऱ्या दोन प्रर्तींर्त नसलें ले अनेक श्लोक आढळर्तार्त.
हे श्लोक मूळिे नसावेर्त यािी जाणीव सुंपादकाुंना असलयािे र्ते कुंसार्त घार्तले आहे र्त व त्याुंना क्रमाुंक
हदले ले नाहीर्त यावरून स्पष्ट आहे . हे श्लोक मूळिे नाहीर्त याहवषयी शुंका घेण्यािे कारण नाही. हा

सुंशयास्पद अुंश र्तळटीपाुंर्त दे णे अहधक उहिर्त म्हणून प्रस्र्तुर्त हठकाणी र्तसे केले आहे . असे हदसून येर्ते की

बडोदे व हनणवयसागर प्रर्तींर्तील पाठाुंर्त बऱ्याि प्रमाणार्त एकरूपर्ता आहे , आहण डॉ. घोष याुंिी प्रर्त मुख्यर्तः

काशी प्रर्तीला अनुसरून र्तयार केली आहे . भाषाुंर्तरासाठी सामान्यर्तः बडोदे प्रर्तीिा अवलुं ब केला आहे ,
र्तथाहप काही थोड्या हठकाणी इर्तर प्रर्तींर्तील पाठ स्वीकारले आहे र्त. फक्र्त एका हठकाणी (७·९३ नुंर्तरच्या
गद्यार्त) कोणत्याही प्रर्तीर्त नसले ला हभन्न पाठ सुिवून दु रुस्र्ती केली आहे .

प्रस्र्तुर्त सार्तव्या अध्यायावरील अहभनवगुप्र्तकृर्त टीकेिा अत्युंर्त अलप अुंशि उपलब्ध झाला आहे .

बडोदे प्रर्तीवरून र्तो येथे उद्धर्त
ृ करून त्यािे भाषाुंर्तर केले आहे . काही हठकाणी पाठशुद्धी करणे आवश्यक
झाले आहे हे टीपाुंवरून स्पष्ट होईल.

थोड्या वषांपूवीं अहमदाबादच्या लालभाई दलपर्तभाई हवद्यामुंहदरार्तफे कलपलर्ताहववेक नावािा

एक काव्यशास्त्रावरील टीकात्मक ग्रुंथ प्रहसद्ध झाला. त्यार्त नाट्यशास्त्राच्या सार्तव्या अध्यायावरील
अहभनवभारर्तीिा पुष्ट्कळ अुंश शब्दशः उद्धर्त
ृ झाले ला आढळू न येर्तो हे प्राध्यापक व्ही. एम्. कुळकणी याुंनी
दाखवून हदले आहे . असे हदसर्ते की गुजरार्तेर्तील हसद्धराज राजािा मुंत्री अुंबाप्रसाद याने कलपलर्ता नावािा

काव्यशास्त्रावर ग्रुंथ हलहू न त्यावर पल्लव नावािी स्वर्तःिी वृहत्त हलहहली होर्ती. अुंबाप्रसादच्या ह्या कृर्ती सध्या
उपलब्ध नाहीर्त. पण त्याुंवर हलहहले ली कलपलर्ताहववेक नावािी टीका आर्ता प्रहसद्ध झाली आहे . र्ती

हलहहणाऱ्यािे नाव अज्ञार्त आहे . पण मूळ ग्रुंथ व त्यावरील ही टीका बाराव्या शर्तकाच्या पूवाधार्त हलहहली

गेली हे स्पष्ट आहे . ह्या टीकेिे वैहशष्ट्ट्य हे की हर्तच्यार्त अनेक हठकाणी पूववकालीन ग्रुंथाुंर्तील उर्तारे शब्दशः
उद्धर्त
ृ केले ले आढळर्तार्त.

कलपलर्ताहववेकमध्ये नाट्यशास्त्र व अहभनवभारर्ती याुंर्तील उर्तारे अथवा अहभनवभारर्तीवर टीपा

पुढीलप्रमाणे आढळर्तार्त–

(१) हवभावािी व्याख्या करणाऱ्या नाट्यशास्त्रार्तील ७·४ वरील अहभनवभारर्तीिा काही अुंश आहण

अनु भावहवषयक ७·५ वरील अहभनवभारर्तीच्या काही अुंशावर टीपा (कलपलर्ताहववेक, पृष्ठ २८६, ओळी १२
– २१).

(२) र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभावाुंिे हववरण करणारा नाट्यशास्त्रािा भाग, त्यावरील अहभनवभारर्तीसह

सुंपूणव (क. ल. हव. २८६, २२ र्ते ३०३, ३)

– २२).

(३) सार्तव्या अध्यायार्तील प्रारुंभीच्या हर्तसऱ्या वाक्यावरील अहभनवभारर्ती (क. ल. हव. ३०८, ११

(४) सहाव्या अध्यायार्तील रससूत्रावरील अहभनवभारर्तीवर टीपा व शेवटी ‘हवभाव-प्राधान्युं यथा –

केलीकन्दहलर्तस्य इ॰’ (वर पृ. १८०) पासून ‘पीठबन्धरूपुं हवदधर्ते’ (वर पृ. १८३) पयंर्तिा अुंश सुंपूणप
व णे
उद्धर्त
ृ (क. ल. हव. ३०३, ३ र्ते ३०८, १० आहण ३०८, २३ र्ते ३११, २५).

(५) सहाव्या अध्यायार्तील ३९ व्या श्लोकापासून अुंर्तापयंर्तच्या नाट्यशास्त्रावरील अहभनवभारर्तीवर

टीपा (क. ल. हव. ३११, २६ र्ते ३१६, २).

ज्या हठकाणी अहभनवभारर्तीवर केवळ टीपा आहे र्त त्या हठकाणी पल्लव नावाच्या मूळच्या वृत्तीर्त

अहभनवभारर्तीिा र्तो र्तो भाग शब्दशः उद्धर्त
ृ झाला होर्ता असे समजले पाहहजे. पूवीच्या ग्रुंथाुंर्तील उर्तारे
शब्दशः उद्धर्त
ृ करणे गैर मानले जार्त नव्हर्ते हे हे मिन्द्राच्या उदाहरणावरून स्पष्ट आहे .

सहाव्या अध्यायावरील अहभनवभारर्तीवर टीपा हलहहण्यासाठी कलपलर्ताहववेकमध्ये जी प्रर्तीके

उद्धर्त
ृ झाली आहे र्त त्याुंच्या आहण अहभनवभारर्तीिा जो सलग अुंश उद्धर्त
ृ झाला आहे त्याुंच्या अनु रोधाने

त्या अध्यायावर काही अहधक टीपा दे णे आवश्यक झाले . र्तशा टीपा प्रस्र्तुर्त ग्रुंथाच्या शेवटी ‘पुरवणी टीपा’
म्हणून जोडलया आहे र्त.

सार्तव्या अध्यायार्तील व्यहभिाहरभावाुंिे हनरूपण करणारा नाट्यशास्त्रािा सुंपूणव भाग त्यावरील

अहभनवभारर्तीसह कलपलर्ताहववेकमध्ये उद्धर्त
ृ केला आहे . काही हकरकोळ स्वरूपािे पाठभेद वगळर्ता
नाट्यशास्त्रािा हा भाग सध्या ज्ञार्त असले लया नाट्यशास्त्राशी हमळर्ताजु ळर्ता असाि आहे . प्रत्येक
व्यहभिाहरभावाच्या भरर्तकृर्त हनरूपणानुंर्तर जो त्यावरील टीकेच्या स्वरूपािा भाग आहे र्तो आर्तापावेर्तो

अनु पलब्ध असले ला अहभनवभारर्तीिाि अुंश होय यार्त मुळीि सुंशय नाही. ही अशी खात्री वाटलयामुळे
प्रस्र्तुर्त ग्रुंथार्त अहभनवभारर्तीिा हा भाग समाहवष्ट करून त्यािे भाषाुंर्तर केले आहे . व्यहभिाहरभावाुंच्या

अभ्यासकाला हे लाभदायक होईल अशी आशा आहे . त्यािप्रमाणे हवभावहवषयक श्लोक ७·४ वरील
अहभनवभारर्तीिा सुद्धा समावेश केला आहे . प्रारुंभीच्या एका गद्य वाक्यावरील अहभनवभारर्तीच्या
पाठशुद्धीसाठी कलपलर्ताहववेकमधील उद्धरण उपयुक्र्त ठरले आहे .

प्राध्यापक व्ही. एम्. कुळकणी याुंनी हलहहले लया दोन ले खाुंच्या मुळे मला कलपलर्ताहववेकिी

माहहर्ती हमळाली. माझ्या लक्षार्त हा ग्रुंथ आणून हदलयाबद्दल मी त्याुंिा आभारी आहे .
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आर्ता आम्ही भावाुंच्या व्याख्या करणार आहोर्त. या हठकाणी प्रश्न उपस्स्थर्त करर्तार्त – ‘भाव असे

कोणत्या कारणास्र्तव म्हणर्तार्त? र्ते अस्स्र्तत्वार्त येर्तार्त (हकवा उत्पन्न होर्तार्त) म्हणून त्याुंना भाव म्हणर्तार्त
की र्ते हनष्ट्पन्न करर्तार्त म्हणून त्याुंना भाव म्हणर्तार्त?’ साुंगर्तो. वाक्, अङ्ग आहण सत्त्व याुंनी युक्र्त असे
काव्यािे अथव र्ते हनष्ट्पन्न करर्तार्त म्हणून त्याुंना भाव असे म्हणर्तार्त.

स्थ ी प्रबद्धहृद े व् भच रभूतिः
क
अन्तर्च भ

कल स ज त स ह भ िः ।
ो रस िं ूर्चतिः

श्री न् प्रसन्नहृद ोऽस्त

िं े िंिः ॥

ज्याुंना बोध झाला आहे अशाुंच्या अुंर्तःकरणाुंर्त स्थायी रूपार्त वास करणारा, कामाने व्याकुल

झाले लया मनु ष्ट्याुंर्त अस्स्थर झाले ला, महान् प्रभाव असले ला, अुंर्तःकरणार्त हिर्तनािा हवषय होणारा, केवळ
रसािी (अमृर्तािी) मूर्ती असले ला असा (िन्द्रस्वरूपी) श्रीमान् हत्रनयन हशव माझ्यावर हृदयाने प्रसन्न होवो.

सार्तव्या अध्यायावरील टीकेच्या प्रारुंभीच्या ह्या मुंगलश्लोकार्त अहभनवगुप्र्ताने िन्द्र-मूर्मर्त हशवािी

प्राथवना केली आहे . ह्या अध्यायार्त भावाुंिे हववेिन असलयामुळे स्थायी, व्यहभिाहर-, अनु भाव, हवभाव आहण
रस ह्या शब्दाुंिा हश्लष्ट अथी उपयोग करून िन्द्रस्वरूपी हशवािे वणवन करण्यार्त औहित्य साधले आहे असे

म्हणर्ता येईल. ‘व्यहभिाहरभूर्तः’ – ह्यािा अन्वय हद्वर्तीय िरणार्तील ‘जनर्तासु’ शी लावावयािा आहे .

व्यहभिारी म्हणजे नेहमी वास न करणारा असा अथव हदसर्तो; स्थायीच्या उलट र्तो व्यहभिारी असे अहभप्रेर्त
आहे . व्यहभिारी म्हणजे अयथाथव, अस्वाभाहवक, हवकृर्त स्वरूपार्त भासमान होणारा असाही अथव सुंभाव्य

आहे . परुंर्तु र्तो अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. िन्द्राच्या सुंबुंधार्त र्तो शक्य असला र्तरी हशवाच्या सुं बध
ुं ार्त र्तो
उहिर्त ठरणार नाही.
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‘भावाहनदानीम्’ इत्यादी. येथे घेर्तला गेलेला आक्षेप – मागच्या अध्यायाच्या शेवटीि ह्या गोष्टीिा

हनदे श केले ला आहे र्ते व्हा हे पुन्हा साुंगण्यािे प्रयोजन काय? आहण ‘भाव सुद्धा ह्या सुंज्ञेने कसे हनदे हशले

जार्तार्त?’ या हठकाणीि प्रश्न हविारले ला असर्ता पुन्हा ह्या अध्यायार्त ‘र्ते अस्स्र्तत्वार्त येर्तार्त म्हणून का’
इत्यादी कोणत्या उद्देशाने म्हटले आहे ?

अध्यायाच्या प्रारुंभी भावाुंिे हववेिन करण्यािी जी प्रहर्तज्ञा केली आहे र्ती अनावश्यक आहे असा

आक्षेप येथे हनर्मदष्ट केला आहे . मागच्या अध्यायाच्या अुंर्ती ‘अर्त नध्वं प्रवक्ष्याहम भावानामहप लक्षणम्
(६·८३)’ ह्या शब्दाुंर्त र्तशी प्रहर्तज्ञा अगोदरि केली आहे , र्ते व्हा येथील प्रहर्तज्ञेर्त पुनरुक्र्ती असलयामुळे र्ती

अनावश्यक आहे असे ह्या आक्षेपािे स्वरूप आहे . दु सरा आक्षेप असा की ‘हक भवन्र्तीहर्त भावाः’ इत्यादी
शब्दाुंर्त जो प्रश्न या हठकाणी उपस्स्थर्त केला आहे र्तो पूवी सहाव्या अध्यायार्ति हविारले ला असलयामुळे

येथेही पुनरुक्र्ती आहे . ‘भावािाहप कथुं प्रोक्र्ताः’ हा प्रश्न मागे सहाव्या अध्यायार्तील हर्तसऱ्या श्लोकार्त
हविारला आहे . र्तोि प्रश्न ‘हक भवन्र्तीहर्त भावाः’ इत्यादी हभन्न स्वरूपार्त या हठकाणी हनर्मदष्ट झाला आहे असे
आक्षेपकािे म्हणणे आहे .
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या सुंबध
ुं ार्त काही टीकाकाराुंिे म्हणणे असे – मागील अध्यायाच्या प्रारुंभीच्या ‘भाव सुद्धा’ इत्यादी

विनार्त आहण त्या अध्यायाच्या अुंर्तीच्या ‘भावाुंिे सुद्धा लक्षण’ इत्यादी विनार्त हवभाव आदी सवांच्या
सुंबुंधार्त सववसाधारणपणे (अनु क्रमे ) प्रश्न हविारला आहे आहण प्रहर्तज्ञा केली आहे . परुंर्तु आर्ता हवभाव

आदींिे हववरण करणे प्राप्र्त असर्ता त्याुंपैकी हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे असले ले स्थाहयभाव आहण
व्यहभिाहरभाव याुंना प्राधान्य असलयामुळे प्रथम त्याुंिे लक्षण केले पाहहजे म्हणून त्याुंच्याहवषयीि ही प्रहर्तज्ञा
केली आहे आहण हा प्रश्न उपस्स्थर्त केला आहे .

‘केहित्’– हे टीकाकार कोण र्ते अहभनवगुप्र्ताने साुंहगर्तले नाही. ‘सवेषाुं साधारण्येन’ मूळ

हस्र्तहलहखर्तार्त ‘सवे साधारण्येन’ असे आहे . ‘सवेषाुं’ ही दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनी केली आहे . ह्या टीकाकाराुंच्या

साुंगण्यािे र्तात्पयव असे की सहाव्या अध्यायार्तील प्रहर्तज्ञा व प्रश्न हवभाव, अनु भाव यासुंह सवव भावाुंच्या
हवषयी आहे र्त र्तर प्रस्र्तुर्त प्रहर्तज्ञा व प्रश्न फक्र्त स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव याुंच्या हवषयी आहे र्त.
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परुंर्तु यासुंबध
ुं ी आमिे म्हणणे असे – भाव ह्या शब्दाने फक्र्त हवहशष्ट प्रकारच्या हित्तवृत्तीि अहभप्रेर्त

आहे र्त आहण त्या अनु रोधानेि ‘एकूणपन्नास भावाुंच्या योगे ’ इत्यादी विनार्त फक्र्त त्याुंिाि हनदे श करून

समारोप करर्तील. परुंर्तु योग्य असेल त्याप्रमाणे आहण जसा सुंबध
ुं असेल त्याप्रमाणे त्या हित्तवृत्तींिी स्थायी,
व्यहभिारी, हवभाव आहण अनुभाव अशी रूपे सुंभवर्तार्त. परुंर्तु हे जे सववस्वी जड स्वभावािे ऋर्तू , मालय आदी
हवभाव आहण बाष्ट्पप्रभृर्ती बाह्य स्वरूपािे अनु भाव आहे र्त त्याुंिा भाव ह्या शब्दाने हनदे श अहभप्रेर्त नाही.

‘एकोनपिाशर्ता भावैः’ हे विन पुढे सार्तव्या श्लोकानुंर्तरच्या गद्यार्त प्रारुंभी आले आहे . सवव प्रर्तींर्त

त्या हठकाणी ‘एकोनपिाशद्भावैः’ असा पाठ आहे . र्तथाहप अहभनवगुप्र्ताने येथे हनर्मदष्ट केले ला पाठ काही
हस्र्तहलहखर्ताुंर्त आढळर्त असलयािे बडोदे प्रर्तीर्त नमूद आहे .

‘र्ते षा’ म्हणजे ‘हित्तवृहत्तहवशेषाणाुं’. ‘स्थाहयसुंिाहर- इ॰’ – यार्त साहत्त्वक भावाुंिा हनदे श नाही. र्तथाहप

स्वेद, अश्रु वगैरे आठ साहवक भावाुंना भाव ही सुंज्ञा लावली आहे असे पुढे स्पष्ट म्हटले आहे . आहण
एकूणपन्नास भावाुंर्त साहत्त्वक भावाुंिा समावेश होर्तो यार्त शुंका नाही. काही हवभाव व अनु भाव हित्तवृत्तींच्या

स्वरूपािे असलयाकारणाने त्याुंिा येथे अन्र्तभाव केला आहे . र्तथाहप, अनेक हवभाव आहण अनु भाव बाह्य
असलयामुळे जड म्हणजे अिेर्तन स्वरूपािे असर्तार्त. हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे र्ते नसर्तार्त म्हणून वस्र्तुर्तः
अशा हवभावाुंना व अनु भावाुंना भाव ही सुंज्ञा लावणे बरोबर नाही असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . वर
हनर्मदष्ट केले लया टीकाकाराुंच्या मर्तानु सार सवव हवभावाुंना व अनु भावाुंना भाव ही सुंज्ञा लावली आहे . म्हणून
त्याुंनी सहाव्या अध्यायार्त प्रारुंभी व अुंर्ती वापरले लया भाव शब्दाने हवभाव व अनु भाव ह्याुंिाही बोध होर्तो असे

मानले आहे . परुंर्तु अहभनवगुप्र्ताच्या मर्ताप्रमाणे अिेर्तन हवभाव व अनु भाव सुद्धा भाव होर्त असे मानणे बरोबर

नाही. र्ते व्हा सहाव्या अध्यायार्तील भाव शब्द आहण प्रस्र्तुर्त हठकाणी वापरले ला भाव शब्द याुंच्या अथांर्त
काही हभन्नर्ता आहे असे समजण्यािे कारण नाही असा त्याच्या म्हणण्यािा आशय आहे .
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यावर आक्षेप : रससुंहवत्तीच्या स्वरूपाहवष्ट्कारार्त हे हवभाव आहण अनु भाव अन्र्तभूर्त
व होनन त्यामुळेि

र्ते प्रकट होर्तार्त, यास्र्तव र्ते सुद्धा सुंहवत्तीच्या स्वरूपािे होर्त. याला उत्तर : असे समजले र्तर औपिाहरक

अथाने अथवा हवज्ञानवादािा आश्रय घेनन त्याच्या आधारे सवव जगि भावस्वरूप आहे असे ठरून अहभनय,
धमी इत्यादी गोष्टींच्या वेगळे पणािी उपपत्ती लावर्ता येणार नाही. म्हणून स्थायी, व्यहभिारी आहण साहत्त्वक
एवढे ि भाव ह्या सुंज्ञेस पात्र होर्त. हवभाव आहण अनुभाव ह्याुंिी लक्षणे (भावाुंिे लक्षण करण्याच्या)
प्रसुंगाहनहमत्त केली आहे र्त. आहण हे आम्ही पुढे साुंगणार आहोर्त.

‘ननु इ॰’ – अिेर्तन हवभाव आहण अनु भाव हे हित्तवृहत्तरूप भाव नाहीर्त ह्या हवधानावर हा आक्षेप

घेर्तला आहे . रसािी सुंहवत्ती ही मानसी प्रहक्रया असलयामुळे हर्तच्यार्त स्थायी व व्यहभिारी ह्या हित्तवृत्तींना

प्रधान स्थान असले र्तरी त्या सुंहवत्तीच्या हनष्ट्पत्तीर्त हवभाव व अनु भाव ह्याुंिा महत्त्वािा भाग असर्तो, र्ते व्हा
त्याुंनाही सुंहवद्रूप म्हणजे हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे मानण्यास काय हरकर्त आहे असा ह्या आक्षेपािा आशय
आहे . ‘रससुंहवत्स्वभावे’ यार्तील स्वभाव शब्द स्वरूप हकवा स्वरूपाहवष्ट्कार ह्या अथी वापरले ला हदसर्तो.
‘हनमज्जन’ आहण ‘उन्मज्जन’ हे शब्द हवभाव व अनु भाव ह्याुंिा सुंहवत्तीशी असले ला गाढ सुंबुंध अहभव्यक्र्त

करण्यासाठी योहजले आहे र्त. ‘उपिारात्’– जगार्तील प्रत्येक गोष्टीिा कोणत्या र्तरी हित्तवृत्तीशी सुंबध
ुं

जोडणे शक्य असलयामुळे औपिाहरक अथवा लाक्षहणक अथाने प्रत्येक गोष्ट भाव-स्वरूप आहे असे
समजण्यािा प्रसुंग येईल आहण मग स्थायी, व्यहभिारी इत्यादी व अहभनय, नाट्यधमी इत्यादी याुंमध्ये काही

हभन्नर्ता हदसून येणार नाही असे ह्या आक्षेपाला अहभनवगुप्र्तािे उत्तर आहे . नाट्यधमी म्हणजे जनास्न्र्तक,
आकाशभाहषर्त इत्यादी हवहवध प्रकारिे नाट्यसुंकेर्त. अहभनय आहण नाट्यधमी हे सुद्धा भावस्वरूप ठरले

र्तर त्याुंच्यार्त व स्थाहयभाव वगैरेर्त काही फरक राहाणार नाही असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे .
‘हवज्ञानवादाश्रयाद्वा’ – जगार्तील प्रत्येक गोष्ट हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािी आहे ह्या मर्ताला आधार बौद्धाुंच्या
हवज्ञानवादार्त हमळण्यासारखा आहे . त्या मर्ताप्रमाणे बाह्य पदाथांना वास्र्तहवक अस्स्र्तत्व नसून सवव काही
हवज्ञान-स्वरूप आहे , म्हणजेि सवव वस्र्तू भावस्वरूप आहे र्त.
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हशवाय येथे पुनरुक्र्ती आहे असा जो आक्षेप घेर्तला आहे र्तो हनमूवल आहे . यािे स्पष्टीकरण असे –

सहाव्या रसहवषयक अध्यायाच्या प्रारुंभी अशी शुंका उपस्स्थर्त केली होर्ती की नाट्याच्या अुंगाुंिा हनदे श

करर्ताना भावाुंिा हनदे श केले ला नसर्ताही नुंर्तर जागजागी त्याुंिा उल्लेख केला आहे र्तो कसा काय? त्या
शुंकेिे हनराकरण करण्यासाठी प्रस्र्तुर्त हठकाणी ‘भावाुंच्या व्याख्या करणार आहोर्त’ असे म्हटले आहे . ज्या
अथी मागच्या अध्यायाच्या शेवटी भावाुंिे लक्षण म्हणजे वस्र्तुर्तः रसािेि लक्षण होय (असे दशवहवले आहे )

त्या अथी आर्ता म्हणजे उपस्स्थर्त केले ला शुंकेिा भाग दू र झाला आहे अशा वेळी भावाुंिे वणवन करणार
आहोर्त, कारण (प्रत्यक्ष भावाुंिा नसला र्तरी त्याुंच्याशी एकरूप असले लया) रसाुंिा नाट्याच्या अुंगाुंमध्ये
उल्लेख केला आहे .

‘रसाध्यायप्रारम्भे’ म्हणजे सहाव्या अध्यायार्तील ‘भावािाहप कथुं प्रोक्र्ताः’ ह्या हर्तसऱ्या श्लोकार्त.

‘अङ्गमध्ये’– नाट्यवेदाच्या उत्पत्तीिे वणवन करर्ताना पहहलया अध्यायार्त पाठ्य, गीर्त, अहभनय आहण रस ही

नाट्यािी िार अुंगे िार वेदाुंपासून हनमाण केली असलयािे म्हटले आहे (ना. शा. १·१६–१७). त्या
नाट्याुंगाुंर्त भावाुंिा समावेश केले ला नाही. ‘र्तत्र र्तत्र’ – ‘हखन्नानाुं रसभावेषु (ना. शा. ५·१५९)’ यासारख्या
विनाुंर्त. ‘अर्तीर्ताध्यायान्र्ते’ म्हणजे ६·८३ ह्या श्लोकार्त. त्या श्लोकार्तून अहभनवगुप्र्ताने असा अथव हनष्ट्पन्न
केला आहे की स्थाहयभाव वगैरे भावाुंच्या व्याख्या रसाच्या व्याख्येला पूरक असलयामुळे भावाुंच्या व्याख्या

म्हणजे रसािीि व्याख्या. त्यावरून ह्या हठकाणी असा युस्क्र्तवाद केला आहे की रसाुंिा नाट्याङ्ग म्हणून

हनदे श केला आहे , र्ते व्हा त्याुंच्याशी एकरूप असले लया भावाुंिा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श करण्यािी आवश्यकर्ता

नव्हर्ती; या कारणास्र्तव वरील शुंकेला अवसर नाही. ‘रसलक्षणमे व’– ह्या शब्दानुंर्तर ‘इहर्त प्रहर्तपाहदर्तम्’
अशा अथािे विन अध्याहृर्त धरणे सोईिे आहे . ‘इदानीं हवगर्तिोद्याुंशकेऽवसरे ’ हा र्तळटीपेर्त हदले ला पाठ

आहे . सुंपादकाुंनी ‘इदानीमहप गर्त-’ असा पाठ स्वीकारला आहे . त्यार्तील ‘अहप’ िे काही प्रयोजन हदसर्त
नाही. भरर्ताने वापरले ला ‘इदानीम्’ शब्द उद्धर्त
ृ करून अहभनवगुप्र्ताने ‘हवगर्तिोद्याुंशके अवसरे ’ असे त्यािे
स्पष्टीकरण केले आहे . ‘िोद्य’ म्हणजे वर उल्लेहखले ली शुंका. ६·८३ ह्या श्लोकामुळे र्ती दू र झाली आहे
(हवगर्त) र्ते व्हा आर्ता.

चत्त ृत्त् त्
प्रक ग
थ तश्च प र भध
भ

श्चत्त ृत्त् त्

ए

चेद्भ

त् । ते

िः (अ भ ञ स्

स्तह्येते

ेऽन्तरतिः अपू थत ै
प र तक लभ

हृद ां व् न्प न्ती त । ततश्च व् त्प त्ति सांभ
इ त प्रश् ोऽ क्त इत् भप्र ेण
भ व्न्त भ

व्न्त

।भ

व् त्प त्ति

प सांभ व् ते । भ तरभूतप्र दभा े ।
प्र दभथ व्न्त (

त् त्) ।

द

त्कथां भ व्न्त इ त पि

द्भन्न थं प्रश् स् ोद्भे द न् प्रश् थथ े

न्ती त च क े तत् क थव्न्त व् प्

व्न्त

भ

त िणां व्

तष्ठते ) ते

व्न्त आस् द ां क थव्न्त

शङ्क ै ‘कक

ते भ

भ ते कक भ न्तीत्

व्न्त’

द । कक

। तिं च ि ेऽ प कक क थ ।

शुंका : जर भाव हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे आहे र्त र्तर त्याुंच्या सुंबध
ुं ार्त दोन प्रकारच्या व्युत्पत्ती

सुंभवर्तार्त. म्हणजे असे – भू ‘भवहर्त’ धार्तूिा अभूर्तप्रादु भाव (अगोदर अस्स्र्तत्वार्त नसले लया पदाथािा

उदय) म्हणजे उत्पन्न होणे असा अथव आहे . आहण प्रकृष्ट गर्ती असाही अथव पुन्हा हनर्मदष्ट केलयामुळे. म्हणून
जे अुंर्तरार्त (अुंर्तरात्म्यार्त) अगोदर अस्स्र्तत्वार्त नसर्ता नव्यानेि उदयास येर्तार्त र्ते भाव हित्तवृत्तीच्या

स्वरूपािे. अथवा (दु सरी व्युत्पत्ती–) भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे आस्वादन हनमाण करर्तार्त हकवा अुंर्तःकरण

व्यापर्तार्त म्हणून (त्याुंना भाव म्हणर्तार्त). याप्रमाणे दोन व्युत्पत्ती सुंभाव्य असर्ता ‘भवस्न्र्त’ पासून होणाऱ्या
व्युत्पत्तीिी शुंका न घेर्ताि ‘अथवा र्ते काय भाहवर्त करर्तार्त?’ हा प्रश्न अयोग्य होय असा अहभप्राय मनार्त

आणून त्या प्रश्नार्त प्रकट न झाले ला अथव प्रकट करून ‘हक भवस्न्र्त’ इत्यादीर्त प्रश्नािा अथवि (समग्र
रूपार्त) पुन्हा माुंडर्तार्त. र्ते उत्पन्न होर्तार्त म्हणून की भाहवर्त करर्तार्त म्हणून भाव (असा र्तो समग्र प्रश्न).

आहण भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे काय? उत्पन्न करर्तार्त असा यािा अथव की व्यापर्तार्त असा? आहण त्या दोन्ही
अथी (भावयस्न्र्त ह्या हक्रयापदािे) कमव कोणर्ते ?

‘हक भवन्र्तीहर्त भावाः’ इत्यादी अुंशावर टीका करण्याच्या उद्देशाने अहभनवगुप्र्ताने एका सुंभाव्य

शुंकेिा येथे हविार केला आहे . ही शुंका ६·३ ह्या श्लोकार्तील ‘हक वा र्ते भावयन्त्यहप’ ह्या विनाच्या सुंबध
ुं ार्त
उपस्स्थर्त केली आहे . भाव शब्दािी व्युत्पत्ती दोन प्रकारे सुंभाव्य असर्ता त्या हठकाणी फक्र्त एकाि प्रकारच्या
व्युत्पत्तीशी सुंबद्ध असा प्रश्न का हविारला आहे अशी ही शुंका आहे . अहभनवगुप्र्ताने हर्तिे हनराकरण असे
केले आहे की प्रस्र्तुर्त हठकाणी दोन्ही व्युत्पत्तींिा हनदे श करून पूवीिा प्रश्न आर्ता पूणव स्वरूपार्त माुंडला

आहे . ‘भवहर्तरभूर्तप्रादु भावे’–मुळार्तील ‘भवहर्तरहर्तभूर्त-’ ह्या पाठािी ही दु रुस्र्ती आहे . त्या पाठार्त ‘हर्त’ या

अक्षरािी िुकीने पुनरावृत्ती झाली आहे . भू धार्तूिा ‘अभूर्तप्रादु भाव’ हा अथव प्रहसद्ध आहे . ‘अहर्तभूर्त-’
असुंभाव्य आहे . ‘प्रकषवगहर्ति’–ह्या शब्दाुंिा अथव व प्रयोजन स्पष्ट नाही. भू धार्तूिा आणखी एक अथव
साुंगण्याच्या उद्देशाने र्ते वापरले आहे र्त असे हदसर्ते . प्रकषवगहर्त म्हणजे प्रकषवयुक्र्त अथवा प्रकृष्ट स्स्थर्ती असा

भू धार्तूिा अथव सुंभाव्य आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त त्यािा हनदे श करण्यािे प्रयोजन असे हदसर्ते की, भाव प्रादु भर्त
ूव

होर्तार्त र्ते अुंर्तरात्म्यार्त म्हणजे प्रकृष्ट स्स्थर्तीर्त. यानुंर्तरच्या वाक्याुंर्त गोंधळ झाले ला हदसर्तो. ‘न र्तु क्षणुं
व्यवहर्तष्ठर्ते’ आहण ‘अनु भावज्ञानस्य पहरहमर्तकालभाहवत्वात्’ ह्या वाक्यखुंडाुंिा प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त सुसुंगर्त अथव
लागर्त नसलयामुळे त्याुंिे भाषाुंर्तर केले नाही. बाकीच्या अुंशाुंिा ‘पुनरहभधानात्’ । र्ते न येऽन्र्तरर्तः अपूववर्तयैव

प्रादु भव
व स्न्र्त र्ते भावाहित्तवृत्त्यात्मानः’ अशा पाठार्त अन्वय लावून भाषान्र्तर केले आहे . मूळच्या ‘येन

र्तरर्तमपूवव ’ ह्या भ्रष्ट पाठािी ‘येऽन्र्तरर्तः अपूव-व ’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली आहे . र्तसेि मुळार्तील ‘प्रादु भव
व हर्त’
िी ‘प्रादु भव
व स्न्र्त’ अशी दु रुस्र्ती आवश्यक मानली आहे . भाव शब्द बहु विनार्त आहे , र्ते व्हा हक्रयापदही

बहु विनीि पाहहजे. त्यािप्रमाणे ‘र्ते भ्यो’ च्या जागी ‘र्ते ’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘पुनरहभधानात्’ िा सुंबध
ुं

‘प्रकृष्टगहर्ति’ शी जोडर्ता येईल. भू-धार्तूिा धार्तुपाठार्त पुन्हा हनदे श आहे असे अहभप्रेर्त असावे. ‘भवस्न्र्त इहर्त
भावाः’ ह्या व्युत्पत्तीिे स्पष्टीकरण भाषाुंर्तहरर्त अुंशार्त सापडण्यासारखे आहे . भाषाुंर्तर न केले लया कोणत्याही
अुंशािा ह्या स्पष्टीकरणाच्या कामी उपयोग होण्यासारखा आहे से हदसर्त नाही. त्यापैकी ‘न र्तु क्षणुं व्यवहर्तष्ठर्ते

(केवळ क्षणभरि हटकर्ते असे नाही)’ ह्या वाक्यािा ‘अनु भावज्ञानस्य पहरहमर्तकालभाहवत्वात्’ (कारण
अनु भावाुंिे ज्ञान काही वेळ अस्स्र्तत्वार्त असर्ते )’ ह्या अुंशाशी सुंबध
ुं असण्यािी शक्यर्ता आहे . त्यार्त बौद्धाुंच्या
क्षहणकवादािे खुंडन असावेसे वाटर्ते . र्तसे असले र्तरी र्ते सवव अप्रस्र्तुर्त आहे हे उघड आहे . ‘हक वा र्ते

भावयस्न्र्त’ हा ६·३ मध्ये हविारले ला प्रश्न आहे . ‘हक भवस्न्र्त भावयस्न्र्त वा’ यार्तील ‘हक’ र्तळटीपेर्तील
पाठभेदावरून घेर्तला आहे . वाक्य प्रश्नाथवक असणे आवश्यक आहे . श्लोक ६·३ वरील व्याख्येर्त हे सवव प्रश्न
त्या श्लोकार्त अहभप्रेर्ति आहे र्त असे दाखहवण्यािा प्रयत्न अहभनवगुप्र्ताने येथे केला आहे .
ए ां प्रश् थथ

भ ष्ट् ोत्तर ह

गङ्गसत्त् ोपे त

त्

द । कोिः क ते ा क

ी ां क व्

। तिं च

पद थथ क् थौ रसेष्ट् े प थ स् ेत इत् स ध रण् त्प्र ध न् च्च क व् स् था रस िः । अर्थ न्थ ते प्र ध न् े े त् थािः
।

त् थथशधदोऽ भधे

ची । स् शधद

भधे त् ां ह रस दी ां ध्

त ि रण त्सहृद लोकलोच द ध रणी

क र द भदथ र्चशत

। तच्च

दी दे

। इह त थ सरां क्ष् त ए ।

याप्रमाणे प्रश्नािा अथव पुन्हा साुंहगर्तलयानुंर्तर ‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान्’ इत्यादी शब्दाुंर्त त्यािे उत्तर

दे र्तार्त. कु हकवा कव (शब्द करणे) ह्या धार्तूपासून उच्चारण्यास योग्य या अथी काव्य शब्द हनष्ट्प न्न झाला
आहे . आहण त्यार्त शब्दाुंिे व वाक्याुंिे अथव ह्या दोहोंिे रसाुंमध्येि पयववसान होर्ते म्हणून असामान्य
असलयामुळे आहण प्रधान स्वरूपािे असलयामुळे रस हे काव्याथव. त्याुंच्या हसद्धीसाठी मुख्यत्वेकरून यत्न

केला जार्तो म्हणून रस हे अथव होर्त. अथव म्हणजे शब्दािा अथव असे येथे समजावयािे नाही. कारण रस

आदींिा प्रत्यय त्याुंच्या नामहनदे शाने येर्त नाही हे ध्वहनकारप्रभृर्तींनी दाखवून हदले आहे . आहण मीि
हलहहले लया सहृदयालोकलोिन नावाच्या ध्वन्यालोकावरील हववेिनावरून ही गोष्ट समजून घेर्ता
येण्यासारखी आहे . या ग्रुंथार्तही प्रसुंग ये ईल र्तसे हे स्पष्ट करणार आहोर्ति.

‘कोः कवर्ते वा’ – पाहणनीच्या धार्तुपाठार्त कुर् शब्दे (प्रथम गण आत्मनेपद – कवर्ते ), कु शब्दे

(हद्वर्तीय गण परस्मैपद – कौहर्त) आहण कुर् शब्दे (षष्ठ गण आत्मनेपद – कुवर्ते ) अशा र्तीन स्वरूपार्त कु
हा धार्तू हनर्मदष्ट आहे . कव ह्या रूपािा स्वर्तुंत्र हनदे श नाही. परुंर्तु कोशाुंमध्ये त्याला स्वर्तुंत्र स्थान दे नन

त्यािे ‘स्र्तुर्ती करणे,’ ‘(काव्यािी) रिना करणे’ असे हवहशष्ट अथव हदले ले आढळर्तार्त. कु अथवा कव

धार्तूपासून बनले ले काव्य हे हवध्यथी कमवहण कृदन्र्त रूप आहे . बडोदे प्रर्तीर्तील ‘पयववस्यर्त’ ही छपाईर्त
झाले ली िूक असावी. हद्वविनी रूप आवश्यक आहे .

‘काव्यस्याथा रसाः’– नाट्यशास्त्रार्त येथे काव्याथव हा शब्द रस ह्या अथी वापरला आहे असे

अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . ‘अहभधे य’ म्हणजे शब्दािा अहभप्रेर्त असले ला अथव. ‘स्वशब्द’ म्हणजे शृङ्गार,
करुण इत्यादी रसवािक शब्द. त्याुंिा उपयोग केलयाने रसहनष्ट्पत्ती होर्त नाही. त्यासाठी हवभाव आदींिी

योजनाि आवश्यक आहे . ‘ध्वहनकार’ म्हणजे ध्वन्यालोकािा कर्ता आनन्दवधवन. ध्वन्यालोकािे
सहृदयालोक असेही नाव आहे . त्या ग्रुंथावरील लोिन नावािी अहभनवगुप्र्तकृर्त व्याख्या प्रहसद्ध आहे .

‘पदाथववाक्याथौ’ येथपासूनिा अहभनवभारर्तीिा काही अुंश कलपलर्ताहववेकमध्ये शब्दशः उद्धर्त
ृ केले ला
आढळर्तो.
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द

गङ्गे त

ङ्गके न्तबथ हर त्

स त्त् के करणभूते ोपे त न् सांबद्ध न् ।
ह्याप्रमाणे भाव काव्याथव असे जे रस त्याुंना भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे हनष्ट्पन्न करर्तार्त. कारण

स्थाहयभाव आहण व्यहभिाहरभाव ह्याुंच्या समूहाच्या योगानेि आस्वादास योग्य असा अलौहकक अथव (जो रस

र्तो) हनष्ट्पन्न केला जार्तो. कारण, प्रेक्षकाुंना प्रथम स्थायी आदींिे ज्ञान होर्ते आहण मग र्ते सवांना समान अशा
स्वरूपार्त त्याुंिा आस्वाद घेर्तार्त. म्हणून प्रथम ज्ञानािा हवषय होनन नुंर्तर उपस्स्थर्त होणाऱ्या आस्वाद्यािा

भावक म्हणजे हनष्ट्पन्न करणारा र्तो भाव असे म्हणर्तार्त. म्हणून भाहवर्त करर्तार्त र्ते भाव. ‘वागङ्ग-’ इत्यादी
शब्दाुंर्त करणािा हनदे श करर्तार्त. वाक् आदी शब्द त्याुंिे जे कायव त्या अथाने योहजले आहे र्त. म्हणून
वणवनाच्या स्वरूपािा वाहिक अहभनय, ठे वण, िलनवलन इत्यादी स्वरूपािा आुंहगक अहभनय आहण
आुंर्तहरक व बाह्य स्वरूपािा साहत्त्वक अहभनय ह्या करणाने युक्र्त म्हणजे सुंबद्ध (असे काव्याथव हनष्ट्पन्न
करर्तार्त).

ह्या पहरच्छे दार्त ‘भावयस्न्र्त’ म्हणजे ‘कुववर्ते’ हनष्ट्पन्न करर्तार्त असा अथव करून व्याख्या केली आहे .

‘सववसाधारणर्तया’– यार्त साधारणीभावािी कलपना अहभप्रेर्त आहे से हदसर्ते . सवव प्रेक्षक समानर्ते ने आस्वाद

घेर्तार्त ही कलपना कमी सुंभाव्य आहे . ‘आस्वाद्यस्य’– आस्वाद्य म्हणजे आस्वादािा हवषय होणारा रस.
‘करणुं दशवयहर्त’ – मुळार्त ‘करणे’ असे सप्र्तमीिे रूप आहे . त्यािा अन्वय नीट लागण्यासारखा नाही.
‘र्तत्कमवसु’ म्हणजे वाक्िे कमव वाहिक अहभनय इत्यादी. ‘-वलनादीना-’ हा छापील पाठ मुद्रणदोष असावा.
करणां ह क थ ण कतथ र च
दशथ तां तृती

र्चदश् ते

द्य प सांबध् ते तथ पीह स्

गङ्ग खर गे णे त ।

प्र ध न् त्तत्सांबद्धां दर्चशत

। करणत्

े

जरी करणािा कमव आहण कर्ता याुंच्याशी सुंबध
ुं जोडला जार्तो र्तरी या हठकाणी ह्या रसाला प्राधान्य

असलयामुळे र्ते (करण) त्याच्याशी सुंबद्ध दाखहवले आहे . (वाक् इत्यादी) करणि होर्त हे दाखहवण्यासाठी
(पुढे श्लोक २ मध्ये) ‘वागङ्गमुखरागेण’ असा र्तृर्तीया हवभक्र्तीर्त त्याुंिा हनदे श केला आहे .

काव्याथांना म्हणजे रसाुंना वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् असे का म्हटले आहे त्यािे हे स्पष्टीकरण आहे .

वागङ्गसत्त्व हे करण होर्त असे वर म्हटले आहे . पण करण हे कर्ता व कमव याुंच्याशी सुंबद्ध असर्ते . ‘हपर्ता
हस्र्ते न पुत्रुं परामृशहर्त’ यार्तील हस्र्त हे करण हपर्ता कर्ता व पुत्र कमव ह्या दोहोंशी सुंबद्ध आहे . परुंर्तु

‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान्’ यार्त वाक् आदी करण कर्ता व कमव याुंशी सुंबद्ध दाखहवले नसून र्ते रसाुंशी सुंबद्ध आहे र्त
असे म्हटले आहे र्ते कसे अशी शुंका उपस्स्थर्त करून रसाुंना प्राधान्य असलयामुळे करणािा सुंबध
ुं त्याुंच्याशी

जोडला आहे असे हनराकरण केले आहे . प्राधान्यात्तत्सुंबद्धुं दर्मशर्तम्’ ही कलपलर्ताहववेकमधील पाठाला
अनु सरून

केले ली

दु रुस्र्ती

आहे .

मुळार्त

‘प्राधान्यात्सुंबन्धदृहश’

असा

भ्रष्ट

पाठ

आहे .

येथे

कलपलर्ताहववेकमध्ये उद्धर्त
ृ केले ला अुंश समाप्र्त होर्तो. ‘वागङ्गमुखरागेणेहर्त’– हा पुढील दु सऱ्या
श्लोकार्तील विनािा हनदे श आहे . र्ते थे र्ते र्तृर्तीया हवभक्र्तीर्त वापरले असलयामुळे वाक् आदी करण होर्त
याहवषयी शुंकेस जागा राहार्त नाही.
अिं ह ं
चक दी
ते

स्

ोप द

त

द्य प

े न्तरङ्गत । तथ

ृत् कल ध्र प त ोरन्तरङ्गां

तथ प

ह क व् द प रस स् दो भ तीत् क्त

तद न्तर चत्त ृत्त्

। तिं च

पू णथत ह स्थ

गतौ
।

।

या हठकाणी जरी आहायव अहभनय नृत्यकला आहण ध्रुवापार्त याुंर्त अन्र्तरङ्गरूप असर्तो र्तरी त्या

नुंर्तरच्या हित्तवृत्तीच्या प्रर्तीर्तीर्त वाहिक आदी (र्तीन) अहभनयप्रकाराुंिीि अन्र्तरङ्गर्ता असर्ते. म्हणजे असे
की काव्यापासूनही रसािा आस्वाद घे र्ता येर्तो असे म्हटले आहे , आहण त्यार्त आहायव अहभनयािी पहरपूणवर्ता
नसर्ते . म्हणून त्यािा (येथे) समावेश केला नाही.

अहभनयािे िार प्रकार असर्ता ‘वागङ्गसत्त्वोपेर्तान्’ या विनार्त फक्र्त र्तीनि प्रकाराुंिा हनदे श केला

आहे , आहायव अहभनयािा नाही त्यािी उपपत्ती ह्या पहरच्छे दार्त लावली आहे . आहायव अहभनयार्त रुंगभूमीवर

उपस्स्थर्त करावयाच्या वस्र्तू आहण वेष, अलुं कार आदी नेपर्थय याुंिा समावेश होर्तो. ‘अत्र’ ही मूळ ‘अर्त’ िी
सुंपादकाुंनी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . हा शब्द पुढे ‘र्ते नास्य’ नुंर्तर अहधक योग्य हदसला असर्ता.

‘नृत्यकलाध्रुवापार्तयोरन्र्तङ्ग’ ही सुद्धा सुंपादकाुंनीि सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘नयत्कलाध्रुवयार्तोरङ्गमत्’
हा हस्र्तहलहखर्तार्तील पाठ अगदीि भ्रष्ट आहे . दु रुस्र्त केले ला पाठही हवशेष समाधानकारक नाही.

नृत्यकला आहण ध्रुवापार्त याुंच्या प्रयोगार्त नेपर्थय हे आवश्यक अुंग आहे असा त्यािा अथव हदसर्तो. नृत्य आहण
ध्रुवागीर्ताुंसमवेर्त होणारे सूत्रधारािे र्तालबद्ध पदहवन्यास (पार्त) ह्या दोन गोष्टींिे दशवन पूववरुंगार्त होर्ते .

त्यावेळेस नेपर्थय असर्ते , पण इर्तर मुख्य अहभनयप्रकार पुढे नाट्यप्रयोगार्ति उपयोगी पडर्त असलयामुळे र्ते ि
रसास्वादािे करण अथवा साधन होर्तार्त असा येथील म्हणण्यािा आशय हदसर्तो.

‘काव्यादहप इ॰’– सहाव्या अध्यायार्तील रससूत्रावरील व्याख्येच्या शेवटी अहभनवगुप्र्ताने यासुंबध
ुं ी

हववेिन केले आहे . प्रयोगक्षम नसले लया सगवबन्धादी काव्यापासूनही रसास्वाद घेणे शक्य आहे असे र्तेथे
म्हटले आहे .

एतदक्तां
स् त्

भ त

लौ ककदश

–

चत्त ृत्त

ए

लौ कक

स् द्यां क थन्तीत् तस्त ए भ

चक द्य भ

प्र

रूढत

िः ।

ह्या सवािे सार असे – लौहकक स्वरूपार्तील हित्तवृत्तीि वाहिक व इर्तर अहभनयाुंच्या प्रहक्रयेने

हवकहसर्त होनन स्वर्तःला अलौहकक स्स्थर्तीर्त आस्वादास योग्य करर्तार्त म्हणून त्या हित्तवृत्ती म्हणजेि
भाव.

प्रस्र्तुर्त

वाक्यार्त

‘एवालौहकका’

च्या

जागी

‘एव

लौहकका’

आहण

‘स्वात्मानुं

लौहककदशायामनास्वाद्युं’ च्या जागी ‘स्वात्मानमलौहककदशायामास्वाद्युं’ याप्रमाणे नञथव अव्ययािी
अदलाबदल करून अथव केला आहे . अथासाठी असे पाठ स्वीकारणे आवश्यक आहे हे उघड आहे . हित्तवृत्ती
स्वर्तःला अनास्वाद्य करर्तार्त म्हणून त्याुंना भाव ही सुंज्ञा हदली आहे असे म्हटले असणे शक्य नाही.
[क भाव इहर्त कारणसाधनुं, घो भाव इहर्त कारणसाधनुं.]
(क ⁰त्यथा⁰).]

प्र सद्ध

तथ च भ

‘अहो

तां

सतां कृत त्

[क घो ह्यन्योन्यगन्धेन.]

ह्य े

भू इ त करणे ध तिः, [क

थान्तर । लोकेऽ [क
गन्धे

रसे

घो यथा भाहवर्तो वाहसर्तः कृर्त इत्यनथान्र्तरम्

घो लोकेऽहप हसद्धुं,

स थ े

भ

लोकेऽहप च हसद्धम्.]

त ’ इत ।

[क घो अहप ि.]

पच
तच्च

व् प्त् थथ ।
भू धार्तूिा अथव ‘करणे’ असा आहे , आहण म्हणूनि भाहवर्त, वाहसर्त आहण कृर्त ह्याुंच्या अथांमध्ये

काही फरक नाही. आहण लोकव्यवहारार्त सुद्धा ‘ओहो! ह्या गन्धाने अथवा ह्या रसाने सवव काही भाहवर्त झाले
आहे ’ अशा प्रकारच्या उक्र्ती प्रहसद्ध आहे र्त. आहण र्ते थे व्यास्प्र्त असा अथव अहभप्रेर्त आहे .

भ तर्चह ण् न्तिः प्रकृतां करोत् थथ हे त दशथ त भू इती त । तक र उच्च रण थथिः । णच सांबन्धे े त
इक रप्रत्

े स त भूध तिः करोत् थे तथते । एतदे ोपसांहर त भ

त

त । अ थान्तर

त एकोऽथथ इ त

त् ।
हणजन्र्त अथवा प्रयोजक रूपार्त असले लया भू धार्तूिा ‘करणे’ हा प्रस्र्तुर्त अथव आहे हे ‘भू इहर्त’ या

शब्दाुंर्त दाखहवर्तार्त. र्त-कार उच्चारासाठी जोडला आहे . ‘हणच्’ शी सुंबध
ुं असलयामुळे ‘इहर्त’ म्हणजे इकार
प्रत्यय लावला असर्ता भू धार्तूिा ‘करर्तो’ असा अथव होर्तो. ह्यािाि उपसुंहार ‘भाहवर्तम्’ इत्यादीर्त करर्तार्त.
‘अनथान्र्तरम्’ म्हणजे त्या सवांिा एकि अथव आहे .

‘भू इहर्त’ मधील ‘इहर्त’ िा अहभनवगुप्र्ताने हनराळाि अथव केला आहे . प्रयोजकािे रूप बनहवर्ताना

हक्रयापदाला जो इ (हणच्) प्रत्यय लागर्तो त्यािा येथे इत् हनदे श करून इहर्त हे त्यािे सप्र्तमी एकविनािे

रूप मानले आहे व त्यार्त सहर्त सप्र्तमीिा प्रयोग असलयािे दाखवून ‘भू इहर्त’ म्हणजे ‘भू धार्तूला प्रयोजकािा
इ प्रत्यय लावला असर्ता’ असा अथव केला आहे . हा अथव भरर्ताला अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. र्तथाहप

त्यानेही ‘कृर्त’ शी समानाथवक म्हणून भाहवर्त असे प्रयोजकािेि रूप हनर्मदष्ट केले आहे . र्ते व्हा

अहभनवगुप्र्तकृर्त व्याख्या गैरलागू आहे असे म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. ‘र्तकार’ च्या जागी ‘िकार’ अशी
दु रुस्र्ती सुंपादकाुंनी सुिहवली आहे , र्ती बरोबर नाही. िकारिा येथे मागमूस नाही. ‘इ’ प्रत्ययाला
उच्चारणसौकयासाठी ‘त्’ हा अनु बन्ध लावून ‘इत्’ असे रूप होर्ते असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे .

त्यािप्रमाणे ‘सुंबन्धेनेहर्त’ च्या जागी सुंपादकाुंनी सुिहवले ली ‘सनाद्यन्र्ते हर्त’ ही दु रुस्र्ती सुद्धा अथव लक्षार्त न
आलयािा पहरणाम आहे . ‘इकारप्रत्यये’ ही ‘इहर्त’ ह्या सप्र्तम्यन्र्त शब्दािी व्याख्या आहे .
न् स् द्य न्तर न्तभाव् े

चक दौ

व् त्पत्त् न्तरां दशथ न् प्र ह लोकेऽ प चे त ।
एतद प चे त्

करण

के लां भ

तकतथव् त श
ां े
तां कृत

क्तव्

त् शङ्क

तलोके प्र सद्धां

तन्िंेण

द् व् प्त त् प ।

े ोक्त । स थ त् ेतद्रन्धरस प ।

आस्वादास योग्य अशा रसाुंच्या हनष्ट्पत्तीर्त अन्र्तभूर्त
व करावयािे असले ले व इहर्तकर्तवव्यर्तेच्या

स्वरूपािे जे वाहिक आदी अहभनय त्याुंिी प्रहक्रया साुंहगर्तली पाहहजे अशी शुंका घेनन ‘लोकेऽहप ि’ यार्त
र्तन्त्राने दु सऱ्या व्युत्पत्तीिा हनदे श करून र्ती प्रहक्रया साुंगर्तार्त. लोकाुंमध्ये भाहवर्त म्हणजे कृर्त एवढाि केवळ

अथव प्रहसद्ध आहे असे नाही र्तर व्याप्र्त असाही अथव प्रहसद्ध आहे . हे ‘अहप ि’ च्या उपयोगाने स्पष्ट केले आहे .
‘सवव’ यािा अथव गन्ध आहण रस सुद्धा.

‘आस्वाद्यान्र्तरान्र्तभाव्ये’ हा पाठ बरोबर नाही असे वाटर्ते . आस्वाद्यान्र्तर (म्हणजे दु सरे रस) असे

अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव नाही. आस्वाद्यान्र्तर् (म्हणजे रसाुंच्या आर्त) असा शब्द समजणे शक्य आहे . पण

पुढे अन्र्तभाव्ये असलयामुळे यार्तील अन्र्तर्िी आवश्यकर्ता उरर्त नाही. ‘आस्वाद्यान्र्तभाव्ये’ असा मूळ पाठ
असण्यािी शक्यर्ता आहे . रसाच्या हनष्ट्पत्तीर्त अहभनय अन्र्तभूर्त
व असर्तार्त असे येथे म्हणावयािे आहे से हदसर्ते.

‘करणम्’ – अहभनयाुंच्या सुंबुंधार्त करण म्हणजे त्याुंच्या द्वारा होणारी प्रहक्रया असा अथव आहे . ही प्रहक्रया
व्याप्र्तीच्या स्वरूपािी असे येथे स्पष्ट केले आहे . ‘इहर्तकर्तवव्यर्ताुंश’े हा मीमाुंसाशास्त्रार्तील शब्द आहे .

रसहनष्ट्पत्तीर्त अहभनय हे साधनरूप असलयामुळे त्याुंना इहर्तकर्तवव्यर्ता-रूप अुंश असे म्हटले आहे . ‘र्तन्त्रेण’
हा सुद्धा मीमाुंसाशास्त्रार्तील शब्द आहे . एकाि गोष्टीने दोन हकवा अहधक काये साध्य झाली म्हणजे त्याला
र्तन्त्र म्हणर्तार्त. ‘लोकेऽहप ि प्रहसद्धम्’ ह्या एकि हवधानाने कृर्त आहण व्याप्र्त हे दोन्ही अथव हनर्मदष्ट होर्तार्त
म्हणून हे र्तन्त्रािे उदाहरण. ‘अहप ि’ च्या उपयोगामुळे हा हद्वहवध हनदे श होर्तो असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे

आहे . ‘गन्धरसमहप’ यािा अथव मूळिा गन्ध अथवा रस सुद्धा ह्या नवीन गन्धाने अथवा रसाने व्याप्र्त होर्तो
असा हदसर्तो.

तिं प कृत त् े थोऽव्स्त् त् शङ्क ह तच्च व् प्त् थथ
तद्गन्धां
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स्त्र दौ च

न्ते िः ।
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प्र प्त िः

स
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जकज
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ां दे शक ल शे गतत् े

दे रपर थथसत्त् त् भ्र व्न्तञ
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णस् भ ां स्त्र दकेऽ प तथ

िः प्र खदश

प

स्त्रां

ृग द ोद दश

भ

च्च
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तत ां
व्न्त

िः ।

पण त्या हठकाणी सुद्धा ‘भाहवर्त’ िा ‘कृर्त’ असाि अथव समजावा अशी शुंका घेनन हर्तच्या

हनराकरणाथव ‘र्तच्च व्याप्त्यथवम्’ असे म्हणर्तार्त. कारण कस्र्तुरीच्या वासाने वस्त्र त्या वासाने युक्र्त केले जार्ते

असे नाही, कारण गुण (एका द्रव्यापासून दु सऱ्या द्रव्याकडे ) सुंक्रान्र्त होर्त नाही. आहण त्यासारखाि गुण

वस्त्रार्त उत्पन्न होर्तो असेही नाही, कारण गन्ध आदी गुण द्रव्य अस्स्र्तत्वार्त असेर्तोपयंर्त हवद्यमान असर्तार्त,
पण वस्त्र आदीच्या हठकाणी (कालान्र्तराने कस्र्तुरीसारखा वास) सुंपुष्टार्त आलयािी जाणीव होर्ते . फक्र्त

एवढे ि घडर्ते की कस्र्तुरी हे द्रव्यि सवव वस्र्तूुंर्त व प्रदे शार्त आपलया िैर्तन्याच्या द्वारा आक्रमण करण्याच्या

स्वभावाने युक्र्त असलयामुळे वस्त्र आदीच्या हठकाणी सुद्धा र्तशा प्रकारिा प्रत्यय आणून दे र्ते. प्रस्र्तुर्त
बाबर्तीर्तही र्तसेि घडर्ते . र्तेि वाहिक आदी अहभनय जरी प्रथमर्तः हवहशष्ट दे श व काल याुंच्याशी सुंबद्ध असे

भासर्तार्त र्तरी नटािे स्वर्तःिे रूप नेपर्थय आदीने झाकले गेले असलयामुळे, राम आदी खरोखरीिे
नसलयामुळे आहण हा सवव भ्रम आहे असा प्रत्यय होर्त नसलयामुळे (र्ते अहभनय) आपलया हनयर्त स्वरूपािा
त्याग करून साधारण स्वरूपािे होर्तार्त आहण कस्र्तुरीच्या सुवासाप्रमाणे प्रेक्षकाुंनाही त्याुंच्या हित्तवृत्तींना
व्यापून र्तद्द्वारा व्यापर्तार्त. म्हणून प्रेक्षकाुंिे हित्त भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे व्यापर्तार्त म्हणून त्याुंना भाव म्हटले
आहे .

‘न हह इ॰’– म्हणजे कस्र्तुरीिा सुवासि वस्त्राच्या हठकाणी सुंक्रान्र्त होर्तो आहण त्यामुळे वस्त्र

सुवाहसर्त होर्ते असे म्हणर्ता येर्त नाही. द्रव्यािा कोणर्ताही गुण त्या द्रव्याच्याि हठकाणी असर्तो, र्ते थून र्तो
दु सरीकडे जान शकर्त नाही. ‘यावद्द्रव्य- इ॰’ म्हणजे द्रव्य असेल र्तोपयंर्त त्यािे गुण हटकून राहार्तार्त.
वस्त्रार्त कस्र्तुरीच्या वासासारखा वास गुण म्हणून उत्पन्न होर्तो असे मानले र्तर र्तो गुण वस्त्र असेपयंर्त हटकला
पाहहजे.

परुंर्तु

वस्त्राला

येणारा

वास

काही

वेळाने

नष्ट

झालयािे

प्रत्ययास

येर्ते.

‘र्तावद्रूपदे शिैर्तन्याक्रमणस्वभावम्’ यार्तील ‘रूप’ िा अथव स्पष्ट नाही. पदाथव असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो.

कस्र्तुरी आपलया िैर्तन्याने आक्रमण करर्ते असे लाक्षहणक अथाने म्हटले आहे . ‘प्रमुखदशायाम्’ म्हणजे

प्रयोगािा सकृद्दशवनी पहरणाम होर्तो त्या स्स्थर्तीर्त. ‘नटस्य हनगुण
व ाहदह न र्तत्त्वात्’ असा हस्र्तहलहखर्तार्त भ्रष्ट
पाठ आहे . सुंपादकाुंनी ‘हनगुण
व त्वाहदहर्तत्त्वात्’ असा पाठ सुिहवला आहे . परुंर्तु त्याने हवशेष सुधारणा होर्तेसे

हदसर्त नाही. नटाला ‘हनगुण
व ’ का समजावयािे र्ते स्पष्ट नाही. आहण त्यामुळे र्तो ‘हर्त’ होर्तो म्हणजे नक्की
काय होर्ते? सहाव्या अध्यायार्तील रससूत्रावरील व्याख्येच्या शेवटी अहभनवगुप्र्ताने साधारणीभावाच्या

प्रहक्रयेिे हवस्र्तृर्त वणवन केले आहे . त्यार्त ‘मुकुटप्रहर्तशीषवकाहदना र्तावन्नटबुहद्धराच्छाद्यर्ते’ असे हवधान आहे .
त्यािा अथव नेपर्थयामुळे हा नट नाही (र्तर र्तो ज्यािी भूहमका करर्तो र्ते पात्र आहे ) अशी कलपना होर्ते असा

आहे . र्तोि अथव येथे अहभप्रेर्त असण्यािा दृढ सुंभव असलयामुळे ‘नेपर्थयाहदना स्वरूपाच्छाहदर्तत्वात्’ अशा
अथािा मूळ पाठ कलपून भाषाुंर्तर केले आहे . भ्रष्ट पाठार्त त्याला आधार नाही. ‘रामादे रपरमाथवसत्त्वात्’ ही
मूळच्या ‘रामादे ः पर-’ िी सुंपादकाुंनी केले ली दु रुस्र्ती आवश्यक आहे . रुंगभूमीवर खरोखरीिा राम नाही ही
जाणीव प्रेक्षकाुंना असर्ते . ‘भ्रास्न्र्तज्ञानाभावाच्च’– रुंगभूमीवर जे काय िालले आहे र्तो केवळ एक भ्रम आहे

असे प्रेक्षकाुंना वाटर्त नसेल र्तरि त्याुंच्या हित्तवृत्ती भाहवर्त होन शकर्तील. ‘हनयर्तर्ता’ म्हणजे नट व राम ह्या

दोहोंच्या स्थलकालाशी असले ला सुंबध. ‘स्वहित्त-’ यार्तील स्व म्हणजे सामाहजकजन, अहभनय नाही.
‘र्तहच्चत्त-’ अहधक बरे झाले असर्ते .
श्लोक श्च िं–
[क घो

गङ्गसत्त्

हवभावैराहृर्तो.]

भ

िःै स भ
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भ े हृतो ोऽ [क

इ त सां ञतिः ॥ १ ॥
भ

े च।

न्भ ां उच् ते ॥ २ ॥

[क घो -सुंबन्धान्.] सांबद्ध

स् त्तस् द ी भ

घो योऽथवस्त्वनुभावेन.]

ञे

न्भ

व्न्त रस

ट्य ोत्कृ भिः ॥ ३ ॥

आहण या सुंबध
ुं ार्त (पारुंपहरक) श्लोक आहे र्त –

न् ।

थो ह्य भ ैस्त गम् ते ।

हवभावाने हनष्ट्पन्न केला जार्तो, परुंर्तु वाहिक, आहङ्गक व साहत्त्वक अहभनयरूप अनुभावाुंनी प्रर्तीर्त

होर्तो असा जो पदाथव त्याला भाव अशी सुंज्ञा हदली आहे .

वाहिक व आुंहगक अहभनय, मुखािा वणव आहण साहत्त्वक अहभनय याुंच्या योगाने कवीच्या मनार्त

असले ला भाव प्रर्तीहर्तयोग्य करर्तो म्हणून त्याला भाव असे म्हणर्तार्त.

हवहवध प्रकारच्या अहभनयाशी सुंबद्ध असले लया ह्या रसाुंना ज्या अथी हे भाहवर्त करर्तार्त त्या अथी

नाट्यािा प्रयोग करणाराुंनी हे भाव होर्त असे जाणावे.
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आर्ता दु सरी सुद्धा एक व्युत्पत्ती हनर्मदष्ट करण्यासाठी आहण पूवीच्या व्युत्पत्तीिा सुंग्रह करण्यासाठी

‘श्लोकािात्र’ हे हवधान करर्तार्त. हवभाव म्हणजे हवषय, त्याने जो आहृर्त म्हणजे हनष्ट्पन्न केले ला. म्हणून

हवभावाच्या दृष्टीने भाव्यर्ते म्हणजे उत्पन्न केला जार्तो म्हणून त्याला भाव म्हणर्तार्त. अनु भावाुं िेि हववरण
‘वागङ्ग-’ इत्यादीर्त करर्तार्त. परुंर्तु इर्तर काही टीकाकार पुढीलप्रमाणे व्याख्या करर्तार्त : वाहिक, आहङ्गक,
साहत्त्वक आदी अहभनय ज्याुंिे आहे र्त र्ते असा र्तद्गुणसुंहवज्ज्ञान बहु व्रीहह समास असून आपापलया

अहभनयासह असले ले व्यहभिाहरभाव असा त्या समासािा अथव आहे . अशा व्यहभिाहरभावाुंनी भाहवर्त होर्तो

म्हणजे हमहश्रर्त केला जार्तो, म्हणजेि व्यहभिाहरभावाुंिे सुद्धा व्यहभिाहरभाव असर्तार्त, उदाहरणाथव
हनवेदािा हिन्र्ता, श्रमािा हनवेद इत्यादी. पण ही व्याख्या िूक आहे . स्थाहयभावािे व्यहभिाहरभावार्त रूपाुंर्तर
होर्ते, परुंर्तु व्यहभिाहरभावाुंिे स्थाहयभावार्त रूपाुंर्तर होर्त नाही. कारण र्तसे झाले र्तर त्याुंच्या आस्वादार्त
इर्तर रसाुंिी हनष्ट्पत्ती होर्ते असेही होईल. हशवाय ज्या हठकाणी एका व्यहभिारीच्या अनु षुंगाने इर्तर

व्यहभिारी सुंभाव्य असर्तार्त – जसे पुरूरव्याच्या उन्मादार्त र्तकव, हिन्र्ता इत्यादी – त्या हठकाणी सुद्धा रहर्त
स्थाहयभावािाि इर्तर व्यहभिारींशी योग होर्तो. केवळ अमात्याच्या जागी असले लया उन्मादाने र्तो उपरुंहजर्त
होर्तो इर्तकेि. आहण हे आम्ही पुढे ‘यथा नरे न्द्रः’ यावरील व्याख्येर्त स्पष्ट करणार आहोर्त.

‘व्युत्पत्त्यन्र्तरम्’ म्हणजे ‘भाव्यर्ते हक्रयर्ते इहर्त भावः’ ही नवीन व्युत्पत्ती. र्तसेि ‘भाव्यर्ते गम्यर्ते

(ज्ञायर्ते ) इहर्त भावः’ म्हणजे अनु भावाुंच्या योगे ज्यािे ज्ञान होर्ते र्तो भाव अशीही व्युत्पत्ती अहभनवगुप्र्ताला

अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव आहे . ‘अनु भावैस्र्तु गम्यर्ते’ ह्या अुंशािी व्याख्या गहाळ झाले ली हदसर्ते . हर्तच्यार्त

ह्या व्युत्पत्तीिा हनदे श असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘हवषयः’ – अहभनवगुप्र्तानेि पुढे ‘हित्तवृत्युद्भवहे र्तुर्मवषयः’
असे यािे स्पष्टीकरण केले आहे . हवषय म्हणजे हित्तवृत्ती उत्पन्न करणारी गोष्ट. ‘अनु भावानेव’ ही
‘अनु भावानेभ्यो’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . ‘एभ्यः’ ने ‘वागङ्गसत्त्व’ िा हनदे श केला आहे असे मानले र्तरी र्तो
असा अगोदर केला असण्यािी शक्यर्ता कमी. आहण अनु भाव व अहभनय एकरूपि मानले आहे र्त.

‘र्तद्गुणसुंहवज्ज्ञानेन बहु व्रीहहणा’– बहु व्रीही समासाच्या ह्या प्रकारार्त एकुंदर समासाने हनष्ट्पन्न होणाऱ्या

अथाबरोबर त्याच्या अवयवाुंिा अथवही अहभप्रेर्त असर्तो. ह्या टीकाकाराुंिे म्हणणे असे की वागङ्गसत्त्वाहभनयैः
हा कमवधारय समास न समजर्ता बहु व्रीही समास समजावा. र्तो समास व्यहभिाहरभावाुंच्या वणवनपर असून
त्याने त्या भावाुंिा बोध होर्तो व त्यािबरोबर समासार्त असले लया वाहिकादी अहभनयाुंिा अथव सुद्धा अहभप्रेर्त

आहे असे बहु व्रीहीच्या ह्या प्रकारावरून ठरर्ते . म्हणजेि ह्या विनािा अथव उहिर्त अशा अहभनयाने युक्र्त

असले ले व्यहभिाहरभाव असा त्याुंनी केला आहे . नुंर्तर ह्या र्तृर्तीयान्र्त शब्दािा ‘भाव्यर्ते’ शी अन्वय लावून
त्यािा ‘हमश्रीहक्रयर्ते’ असा अथव केला आहे . आहण त्यावरून त्याुंनी असा हनष्ट्कषव काढला आहे की
व्यहभिारींिेही व्यहभिाहरभाव असू शकर्तार्त. ‘व्यहभिाहरणामहप’– यानुंर्तरिा ‘ि’ आवश्यक नाही.

‘र्तद्यथा’ यार्तील ‘र्तत्’िी सुद्धा आवश्यकर्ता नाही. ‘यथा नरे न्द्रः’ इत्यादी वाक्य पुढे सार्तव्या श्लोकानुंर्तरच्या
गद्य अुंशार्त शेवटी आले आहे . त्यावरील अहभनवभारर्ती उपलब्ध नाही.
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याप्रमाणे लोकप्रहसद्धीच्या अनु रोधाने कवी आहण नट याुंना मागदशवन करण्यास उपयोगी पडणाऱ्या

विनार्त नवीन एक व्युत्पत्ती हनर्मदष्ट केलयावर प्रेक्षकाुंच्या दृष्टीने दोन व्युत्पत्तींच्या साह्याने हनरूपण केले ला
जो अथव त्यािा सुंग्रह ‘वागङ्गमुखरागेण’ इत्यादी दोन श्लोकाुंर्त करर्तार्त. वाहिक, आहङ्गक आहण मुखराग हे

अहभनय आहण सत्त्वस्वरूपािा अहभनय ह्या साधनभूर्त करणाच्या द्वारा असामान्य वणवन करण्यार्त हनपुण

असले लया कवीच्या मनार्त उत्पन्न होणारा, अनादी अशा पूवींच्या सुंस्कारामुळे प्रहर्तभेने युक्र्त असा, परुंर्तु
लौहकक हवषयामुळे उत्पन्न न होणारा असा जो भाव र्तोि दे श , काल आदींच्या हभन्नर्तेिा अभाव असलयामुळे

सववसाधारण झालयाकारणाने आस्वादास योग्य असर्तो, त्याला ‘भावयन्’ म्हणजे आस्वादास योग्य करणारा
र्तो भाव – हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािाि – असे म्हणर्तार्त. सत्त्व म्हणजे हित्तािी एकाग्रर्ता आहण त्याने उत्पन्न

होणारी कृहत्रम अश्रू आदींच्या उद्गमाच्या स्वरूपािी अवस्था असे सुंदभानुरूप समजावे. वैवण्याच्या

स्वरूपाच्या मुखरागािा जरी त्यार्त अन्र्तभाव असला र्तरी त्याला प्राधान्य असलयामुळे त्यािा पुन्हा स्वर्तुंत्र
हनदे श केला आहे . पुढे याप्रमाणे साुंगणारि आहे र्त –

शाखा, अङ्ग आहण उपाङ्ग ह्याुंच्या योगाने उत्कृष्ट अहभनय केला र्तरी र्तो मुखरागाने रहहर्त असलयास

मुळीि शोभायुक्र्त होणार नाही.

‘लोकानु सारे ण’– पहहलया श्लोकार्त हनर्मदष्ट झाले ली ‘भाव्यर्ते (हक्रयर्ते ) इहर्त भावः’ ही व्युत्पत्ती

लोकार्त प्रहसद्ध आहे असा यािा अथव हदसर्तो, कारण यािा सुंबध
ुं ‘व्युत्पत्त्यन्र्तरमहभधाय’ शी आहे . पण हे

लक्षार्त ठे वले पाहहजे की खुद्द नाट्यशास्त्रार्त वर ‘भाहवर्त’ िा ‘व्याप्र्त’ असा अथव लोकार्त प्रहसद्ध असलयािे
म्हणजेि ‘भावयहर्त (व्याप्नोहर्त) इहर्त भावः’ अशी व्युत्पत्ती त्याुंना अहभप्रेर्त असलयािे म्हटले आहे . ‘कहवनटइ॰’– हवभाव आहण अनु भाव ह्याुंच्या कायािा हनदे श कवी आहण नट याुंना उपयुक्र्त होण्यासारखा आहे . ह्या

दोन्ही र्तृर्तीयान्र्त हवशेषणाुंसाठी ‘विनेन्’ हे नाम अध्याहृर्त धरणे आवश्यक आहे . ‘व्युत्पहत्तद्वयम्’– वस्र्तुर्तः
‘भावयस्न्र्त इहर्त भावाः’ अशी एकि व्युत्पत्ती आहे . पण ‘भावयस्न्र्त’ िे कुववर्ते व व्याप्नु वस्न्र्त असे दोन हभन्न अथव
करून ‘रसान्’ व ‘सामाहजकहृदयम्’ असे त्यािे दोन हभन्न कमव असलयामुळे ह्या दोन हभन्न व्युत्पत्ती होर्त असे

मानले आहे . ‘कवेरसाधारणवणवनाहनपुणस्य’ ही सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . मूळ पाठ ‘कवेः साधारणुं र्तदाहप
वणवनाहनपुणस्य’ असा आहे . सुंपादकाुंनी ‘कवेः साधारणस्याहप वणवनाहनपुणस्य’ अशी दु रुस्र्ती सुिहवली

आहे . पण कवीला साधारण हे हवशेषण लावले असेल असा सुंभव कमी. ‘रागः स एव’ ही मूळच्या ‘रागान्र्त
एव’ िी सुंपादकाुंनी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . राग ही श्लोकार्तील भाव शब्दािी व्याख्या आहे .

बाष्ट्पाहदप्राप्त्यवस्थात्मकम्’– ह्यानुंर्तर सुंपादकाुंनी ‘व्यहभिाहरपराहर्तशयप्राप्त्यहर्तशयात्मकुं’ एवढा

अुंश कुंसार्त हदला आहे . सामान्यर्तः कुंसार्तील शब्द म्हणजे अगोदरच्या शब्दाुंच्या जागी सुिहवले ला दु रुस्र्त
पाठ असे समजावयािे असर्ते. पण कुंसार्तील हे विन अशा दु रुस्र्तीच्या स्वरूपािे नाही. अशी शक्यर्ता आहे

की र्ते मूळ हस्र्तहलहखर्तार्त असावे, पण दु बोध वा असुंबद्ध वाटलयामुळे र्ते कुंसार्त घार्तले आहे . ‘वैवण्यात्मा
मुखरागः’– वस्र्तुर्तः वैवण्यव (म्हणजे भीर्ती वगैरेमुळे िेहरा पाुंढराफटक पडणे) आहण मुखराग हे एकि

नाहीर्त. आठव्या अध्यायार्त स्वाभाहवक, प्रसन्न, रक्र्त आहण श्याम अशा िार प्रकारच्या मुखरागाुंिा हनदे श

असून कोणत्या रसार्त कोणर्ता मुखराग उहिर्त साुंहगर्तले आहे (८·१६१–१६४). त्यानुंर्तर मुखरागािे महत्त्व

दाखहवणारा त्या अध्यायार्त एक श्लोक आहे (८·१६५). र्तोि ‘शाखाङ्गोपाङ्गसुंयुक्र्तः’ इत्यादी श्लोक
अहभनवगुप्र्ताने ह्या हठकाणी उद्धर्त
ृ केला आहे . परुंर्तु त्यार्तील मुखराग म्हणजे वैवण्यव असे समजर्ता
येण्यासारखे नाही. त्या दोहोर्त साम्य एवढे ि की अहभनयाच्या बळावर मुखाच्या रुंगार्त पहरवर्तवन घडवून
आणावयािे असर्ते . म्हणजे मुखरागालाही सत्त्व आवश्यक असर्ते असे मानर्ता येईल.

‘शाखाङ्गोपाङ्गसुंयुक्र्तः’– शीषव, हस्र्त, उरःस्थल, पाश्वव, कटी आहण पाद ही सहा मुख्य अुंगे आहण

नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल आहण हिबुक ही सहा उपाुंगे ह्याुंनी आहङ्गक अहभनय करावयािा असर्तो

(८·१३). त्या अहभनयािे शाखा, अङ्कुर आहण नृत्त असे र्तीन प्रकार असलयािे म्हटले आहे (८·१४).
नाटकार्त मुख्यत्वेकरून होणारा अहभनय र्तो शाखाहभनय असे अहभप्रेर्त हदसर्ते .
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आर्ता इहर्तकर्तवव्यर्ते िे हनरूपण करण्यासाठी ‘नानाहभनय’ इत्यादी सुंग्रहश्लोक उद्धर्त
ृ करर्तार्त.

(भाव) आस्वादास योग्य असले लया हवहशष्ट हित्तवृत्तींना भाहवर्त करर्तार्त म्हणजे त्याुंिे ज्ञान करून दे र्तार्त,
बोध करून दे र्तार्त, बुद्धीिा हवषय करर्तार्त. इमान् म्हणजे प्रेक्षकाुंना. भावय् धार्तू बुद्धयथव असलयामुळे

हद्वकमवक आहे . अहभनयसहहर्त यािा अथव अहभनय सुद्धा बुहद्धगम्य केले जार्तार्त. आहण ही अहधवासनेच्या

स्वरूपािी भावना रसाुंना म्हणजे आस्वादास योग्य असले लया हित्तवृत्तींना स्वर्तःच्या योग्य रूपाने अशा

रीर्तीने भाहवर्त करर्ते की (उदाहरणाथव) रहर्त हनवेदाने उपरुंहजर्त, औत्सुक्याने उपरुंहजर्त अशी होर्ते , र्तसेि
रसाुंना म्हणजे अलौहकक आस्वादािे हवषय होणाऱ्या स्थाहयभावाुंना अहधवाहसर्त करर्ते . कारण लौहकक
रर्तीच्या वासनेने सुंसृष्ट असा शृङ्गाररस असर्तो इत्यादी.
‘इहर्तकर्तवव्यर्ता’

म्हणजे

रसाच्या

हनष्ट्पत्तीसाठी

घडू न

येणारी

प्रहक्रया.

‘रसनयोग्यान्’

हित्तवृहत्तहवशेषान्’ ही श्लोकार्तील ‘रसान्’ िी व्याख्या आहे . ‘भावयस्न्र्त’ िा प्रस्र्तुर्त हठकाणी बुहद्धगम्य
करर्तार्त असा अथव केला आहे . परुंर्तु सामान्यर्तः अहभनवगुप्र्ताच्या मर्ताप्रमाणे रस हा बुद्धीने प्राप्र्त होणाऱ्या

ज्ञानािा हवषय नसून हृदयाने घ्यावयाच्या आस्वादािा हवषय असर्तो. र्ते व्हा येथेही ‘प्रत्यय आणून दे र्तार्त’
अशा र्तऱ्हे िाि अथव अहभप्रेर्त असावा. ‘इमान् सामाहजकान्’ – ‘इमान्’ िा हा अथव मूळ श्लोकार्त अहभप्रेर्त

असेलसे वाटर्त नाही. र्तो शब्द ‘रसान्’ शीि सुंबद्ध हदसर्तो. ‘अहधवासनात्मा भावना’ – ‘भाव’ िे स्पष्टीकरण
करण्यासाठी हे शब्द वापरले आहे र्त. भावना म्हणजे प्रत्येक मनु ष्ट्याच्या हठकाणी असणारी वासनामय

हित्तवृत्ती. प्रस्र्तुर्त हठकाणी ह्या शब्दाने फक्र्त व्यहभिाहरभावाुंिाि हनदे श अहभप्रेर्त आहे . स्थाहयभावाुंिा हनदे श
नुंर्तरच्या ‘रसान्’ शब्दार्त आहे . हे भावनारूप व्यहभिाहरभाव अहधवासनाच्या स्वरूपािे असलयािे म्हटले

आहे . अहधवासन म्हणजे स्वर्तःच्या स्वभावहवशेषाने दु सऱ्याला उपरुंहजर्त करणे. व्यहभिाहरभाव
स्थाहयभावाुंना उपरुंहजर्त करर्तार्त. उदाहरणाथव, रहर्त स्थाहयभाव हनवेद, औत्सुक्य आदींनी उपरुंहजर्त केला

जार्तो. श्लोकार्तील ‘भावयस्न्र्त रसान्’ यािी ही थोडी हनराळी व्याख्या. ‘र्तथा र्तथा’ – हद्वरुक्र्ती अनावश्यक
आहे . ‘स्थाहयनः अहधवासयहर्त’ – यार्त वरील व्याख्येिेि स्पष्टीकरण आहे . ‘लौहककरहर्तवासनानुहवद्धो हह
शृङ्गाररसः’ – यािा अथव असा हदसर्तो की रस म्हणजे आस्वाद्य होणारे स्थाहयभाव हे लौहकक व्यवहारार्तील
वासनारूप स्थाहयभावाुंहून हभन्न नसून त्याुंिेि उपरुंहजर्त स्वरूप असर्तार्त.
[क ‘अथ’ नास्स्र्त.]

हे त र त प ा िः ।
ञत

अथ

भ

भ व् न्ते ऽ े

[क -त्यथान्र्तरम्.]

त्

इ त कस् त् । उच् ते ।
गङ्गसत्त्

भ

भ ो

[क घो

ञ

इहर्त हवभावः.]

थथिः ।

इत् तो

भ िः क रणां
भ िः । थ

त्तां
भ

तां

थान्तर ।

आर्ता हवभाव असे कोणत्या कारणास्र्तव म्हटले आहे ? साुंगर्तो. हवभाव शब्दािा हवज्ञान असा अथव

आहे . हवभाव, कारण, हनहमत्त आहण हे र्तू हे पयायवािक शब्द आहे र्त. ह्याच्या योगाने वाहिक, आहङ्गक आहण
साहत्त्वक अहभनय याुंिे हवशेष ज्ञान होर्ते म्हणून त्याला हवभाव म्हटले आहे . कारण हवभाहवर्त आहण हवज्ञार्त
याुंच्या अथार्त फरक नाही.

भ े हृत इत् क्त । तिं द्य प प्रकरण च्चत्त ृत्त् द्भ हे तर्च
तथ प तिं प्र ृ त्त
भ शधदे
स्थ
अ भ
भ

क

व् भच रण ां

त्तां जञ स

प्रश्

त

त व् प दि इ त भ िः । अिंोत्तरां
ते

े कहे तजत्
त्त झ डत् े

स्तदे

ग द्य भ

स हत

भ शधदस् थथ इ त ञ त ,

इती त । कस् त् ऋत प द ोऽिं

भ व् न्त इत्

द ।

शित

ञ न्ते

ग द ोऽ भ
स्ै ते

े ां
िः

।

। तद्यथ ह ा दभ् ो ह सघ थधू रोग दभ् ो ब ष्ट्पिः । तद्ब ष्ट्प व्त्कां प्रती त

।

श्च िः । अत ए .....

भ व् न्ते

भ

ो

भ

हवभावाने हनष्ट्पन्न केले ला असे वर म्हटले आहे , त्या हठकाणी जरी सुंदभावरून हवभाव शब्दािा

हित्तवृत्तीच्या उद्भवास कारणीभूर्त होणारी गोष्ट हा अथव लक्षार्त येर्तो र्तरी र्तो अथव प्रवृत्त होण्यािे कारण काय

र्ते जाणण्याच्या इच्छे ने ‘हवभाव इहर्त’ इत्यादीर्त त्यासुंबध
ुं ीि प्रश्न करर्तार्त. कस्मात् म्हणजे ऋर्तू, मालय आदी

पदाथांना या हठकाणी हवभाव असे का म्हटले आहे ? ह्यािे उत्तर ‘हवभाव्यन्र्ते’ इत्यादी शब्दाुंर्त दे र्तार्त. वाहिक
आदी अहभनय ज्या स्थायी आहण व्यहभिारी भावाुंिे असर्तार्त र्ते ज्याुंच्या द्वारा वाहिकादी अहभनयाुंनी युक्र्त

असे हवभाहवर्त होर्तार्त म्हणजे हवहशष्ट प्रकारे ज्ञार्त होर्तार्त र्ते हवभाव. अनु भाव अनेक कारणाुंनी उत्पन्न होर्तार्त.

उदाहरणाथव हषव इत्यादीमुळे, र्तसेि हास्य, उष्ट्णर्ता, धूर, रोग इत्यादींनी अश्रू उत्पन्न होर्तार्त. र्ते व्हा
अश्रूुंवरून कशािी प्रर्तीर्ती होणार? परुंर्तु हवभावामुळे झटकन हनिय होर्तो. म्हणूनि ......

‘अत्रोत्तरुं’– नाट्यशास्त्रार्त प्रथम आले लया ‘हवभावो....पयायाः’ ह्या अुंशािा अहभनवभारर्तीर्त उल्लेख

नाही. त्यार्तील ‘हवभावः कारणुं हनहमत्तुं हे र्तुहरहर्त पयायाः’ हे दु सरे वाक्य प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त असुंगर्त वाटर्ते.
हवभावािा हवज्ञान हा अथव साुंहगर्तलयावर ‘हवभाव्यन्र्ते’ इत्यादी वाक्याुंर्त त्यािे स्पष्टीकरण आहे . मध्येि
आले लया

ह्या

हभन्न

अथाच्या

वाक्यामुळे

दु वा

र्तुटलयासारखा

वाटर्तो.

नाट्यशास्त्राच्या

एका

हस्र्तहलहखर्तसमूहार्त हे वाक्य आढळर्त नाही असे बडोदे प्रर्तीवरून हदसर्ते . अहभनवगुप्र्ताने त्यािी दखल

घेर्तली नाही ही गोष्ट सुद्धा त्याबरोबरि हविारार्त घेर्तली र्तर हे वाक्य मूळिे नसून नाट्यशास्त्रार्त र्ते मागाहू न

घालण्यार्त आले आहे असे समजणे िूक ठरणार नाही. ‘वागादयोऽहभनया येषाुं इ॰’– प्रस्र्तुर्त हठकाणी

अहभनवगुप्र्ताने ‘वागङ्गसत्त्वाहभनयाः’ हा र्तद्भण
ु सुंहवज्ज्ञान बहु व्रीही समास आहे असे मानून र्तो स्थायी व
व्यहभिारी भावाुंिा हनदशवक आहे असे म्हटले आहे . ह्या व्याख्येला नुंर्तर उद्धर्त
ृ केले लया श्लोकार्त आधार
सापडण्यासारखा आहे . ‘अनु भावानाम्’ ही मूळच्या ‘अहभनयानाम्’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . हवभाव आहण
अनु भाव याुंच्यार्तील फरक येथे दाखहवला आहे , हवभाव आहण अहभनय याुंच्यार्तील नाही. उदाहरणादाखल

हनदे हशले ले बाष्ट्प अनु भाव आहे , अहभनय नाही. अहभनय हे अनु भाव प्रकट करण्यािे साधन. ‘हषादीनाुं हासः

धमव- इ॰’ मुळार्तील पाठािी ‘हषाहदभ्यो हासधमव-’ अशी दु रुस्र्ती करून भाषाुंर्तर केले आहे . ‘र्तद्वाष्ट्पात्
इ॰’– अनु भावािे ज्ञान झाले की त्याच्या हवहशष्ट स्थायीिा अथवा व्यहभिारीिा हनहिर्त बोध होर्तोि असे

नाही. हवभाव मात्र सुंबद्ध भावािा हनहिर्त बोध करून दे र्तार्त. ‘अर्त एव’ या हठकाणी अहभनवभारर्ती खुंहडर्त
झाली असून ह्या अध्यायािा शेष भाग आहण सुंपूणव आठवा अध्याय ह्याुंवरील अहभनवगुप्र्तकृर्त ही व्याख्या

अद्याप उपलब्ध झाली नाही. र्तथाहप, कलपलर्ताहववेकमध्ये व्यहभिाहरभावाुंवरील ही व्याख्या शब्दशः उद्धर्त
ृ
झाले ली आढळर्ते . हर्तिा पुढे योग्य हठकाणी समावेश केला आहे .
अिं श्लोकिः –
बह ोऽथा
अ े

भ व् न्ते

स् त्ते

ां

गङ्ग भ [क
भ

घो -नयाहश्रर्ताः.]

श्र िः ।

इ त सां ञतिः ॥ ४ ॥

या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
ज्या अथी ह्याच्या योगाने वाहिक आहण आहङ्गक अहभनयाच्या आश्रयाने (प्रकट होर्त) असले लया

पुष्ट्कळ पदाथांिे हवहशष्ट ज्ञान होर्ते त्या अथी ह्याला हवभाव अशी सुंज्ञा हदली आहे .

‘बहवोऽथाः’– यार्त स्थाहयभाव व व्यहभिाहरभाव याुंिा हनदे श अहभप्रेर्त आहे . ‘वागङ्गाहभनयाश्रयाः’ हे

विन ह्या भावाुंच्या वणवनपर आहे . त्यार्त सत्त्वािा हनदे श नाही, त्यािे कारण छुं दोभुंगािी शक्यर्ता हे असावे.

ह्या श्लोकावरील अहभनवभारर्तीिा काही अुंश कलपलर्ताहववेकमध्ये पुढीलप्रमाणे उद्धर्त
ृ केले ला
आढळर्तो –
आश्र िः इ त ।
इत।
।

ग द्य भ

द ह

गङ्ग भ

स हत िः इ त ।

ग द्य भ

ि रे णै स्थ
ग द्य भ

शित

व् भच रण ां प्रतीते िः । अत ए व् चिे प्रती तहे त िः

श्र

ए सन्तो

ञ न्ते तद स्थ

भ व् न्ते ,

त

व् भच रणोऽ प तथ

र श्र

एकक इत् थथिः

ञ न्त इ त ।

‘आश्रयाः’ असे म्हटले आहे , कारण वाहिक आहण आहङ्गक अहभनयाच्या द्वाराि स्थायी आहण

व्यहभिारी ह्याुंिी प्रर्तीर्ती होर्ते . म्हणूनि ‘प्रर्तीर्तीिे हे र्तू’ अशी त्याुंिी व्याख्या केली आहे . वाहिक आदी

अहभनयाुंनी युक्र्त असा यािा अथव. वाहिक आदी अहभनयाुंिा आश्रय असेल र्तरि त्याुंिे हवहशष्ट ज्ञान होर्ते ,
जर असा आश्रय नसेल व र्ते एकाकीि असर्तील र्तर (असे ज्ञान) होणार नाही. कारण जर वाहिक आदी
अहभनय हवहशष्ट रूपार्त ज्ञार्त झाले नाहीर्त र्तर स्थायी आहण व्यहभिारी सुद्धा र्तसे ज्ञार्त होर्त नाहीर्त.

टीकेिा प्रारुंभीिा काही भाग उपलब्ध झाला नाही. त्यार्त श्लोकार्तील ‘अथाः’ म्हणजे स्थाहयभाव

आहण व्यहभिाहरभाव अशी व्याख्या केली असणार हे उघड आहे . ‘व्यािष्टे प्रर्तीहर्तहे र्तवः इहर्त’– अहभनयाुंिी

‘प्रर्तीर्तीिे हे र्तू’ अशी व्याख्या नाट्यशास्त्रार्त केली आहे असे येथे म्हटले आहे . ‘वागाद्यहभनयसहहर्ताः इहर्त’ ही
श्लोकार्तील ‘वागङ्गाहभनयाश्रयाः’ िी समारोपात्मक व्याख्या आहे . ‘र्तथा’ म्हणजे ‘हवहशष्टर्तया’. ‘हवभाव्यन्र्ते’
िी ‘हवहशष्टर्तया ज्ञायन्र्ते ’ अशी व्याख्या केली आहे .
अथ भ
[क घो -सत्तैः कृर्तो.]

इ त कस् त् । उच् ते ।

सत्त् कृतोऽ भ

[क यदयमनुभावयहर्त नानाथाहभहनष्ट्पन्नौ वाग-.]

अ भ व् ते ऽ े

गङ्ग

इत।

अिं श्लोकिः –
गङ्ग भ

े े ह तस्त् थोऽ भ व् ते ।

[क घो वागङ्गो-.]

श ख ङ्गोप ङ्गसां क्तस्त्

भ स्ततिः स् ृतिः ॥ ५ ॥

आर्ता अनु भाव असे कोणत्या कारणास्र्तव म्हटले आहे ? साुंगर्तो. ह्याच्या योगाने वाहिक, आहङ्गक

आहण साहत्त्वक अहभनयािी अनु भर्त
ू ी होर्ते म्हणून (त्याला अनु भाव म्हणर्तार्त).
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

ज्या अथी वाहिक आहण आहङ्गक अहभनयाने प्रस्र्तुर्त प्रसुंगी शाखा, अङ्ग आहण उपाङ्ग याुंच्याशी सुंबद्ध

असले लया गोष्टीिी अनु भर्त
ू ी उत्पन्न केली जार्ते त्या अथी त्याला अनु भाव असे म्हटले आहे .
‘शाखाङ्गोपाङ्ग–’ वर दु सऱ्या श्लोकाच्या व्याख्येवरील टीप पहावी.
कलपलर्ताहववेकमध्ये अनु भावहवषयक अुंश पुढीलप्रमाणे आहे –
अ भ न् इ त स्थ
इत

–

पू ं

व् भच रलिणां चत्त ृ त्त शे स ि त्क थन्, स ि त्क त
थ े , इत् थथिः ।
ह

स

जकिः

प्र ोज्

उक्तिः,

इद ीं

त

स

द

जकगतिः

स्थ
इत।

व् भच रलिण श्चत्त ृ त्त शे िः । स ए च स
े

इ त व् ख्

गङ्गसत्त्

भ

चक दर भ

ि ेऽ प सांबन्ध ी
र
ै भ

प्रक रे ण

प्रक रोऽ भ

जकस्

, सोऽ भ

स ि द्भ न्, स ि द्भ व् ते स ि व्त्

इ त । तस्

दत् थथलधध

स् दथोऽ भ व् ते

। ते े त्थां

ोज

तस् ि गङ्गोप ङ्गसां क्तिः

ते
–
स

इत् थथिः ।

हा अहभनवभारर्तीर्तून उद्धर्त
ृ केले ला उर्तारा नसून त्या व्याख्येवर हलहहले लया टीपाुंच्या स्वरूपािा
आहे . ज्या पल्लव नावाच्या वृत्तीवर ही हववेक नावािी टीका आहे त्या वृत्तीर्ति अहभनवभारर्तीिा येथील अुंश
उद्धर्त
ृ झाला होर्ता. त्या अुंशावर ह्या टीपा आहे र्त. टीपाुंसाठी ‘अनु भवन्’ ‘यहद वा’, ‘येन’ हे

अहभनवभारर्तीर्तील शब्द प्रर्तीक म्हणून उद्धर्त
ृ केले आहे र्त. ह्या टीपाुंवरून असे हदसर्ते की अहभनवगुप्र्ताने

‘अनु भाव्यर्ते’ िी दोन प्रकारे व्याख्या केली होर्ती – ‘साक्षात्कायवर्ते’ आहण ‘साक्षास्त्क्रयर्ते’ अशी. पहहलया

व्याख्येर्त ‘सामाहजकः’ हा कर्ता आहण दु सरीर्त ‘हित्तवृहत्तहवशेषः’ हा. पहहलया व्याख्येर्त ज्या प्रेक्षकाुंना अनु भव
येर्तो त्याुंिा हनदे श आहे र्तर दु सरीर्त ज्याुंिा अनु भव घेर्तला जार्तो त्या भावाुंिा हनदे श अहभप्रेर्त आहे .
टीपाुंवरून श्लोकार्त ‘वागङ्गसत्त्वाहभनयैः’ आहण ‘वागङ्गोपाङ्गसुंयुक्र्तः’ असे पाठभेद सूहिर्त होर्तार्त.
[क घो ‘एवुं र्ते ... हसहद्धभववहर्त’ नास्स्र्त.]

भ

ां स द्धभथ त ।

[क घो एर्तेषाुं.]

लिण दशथ न् भव् ख् स्

ए ां ते

भ

तस् दे ां

भ सां क्त भ

इ त व् ख् त िः । अतो ह्ये ां

[क घो ‘भावनाुं’ नास्स्र्त.]

भ

ां

भ

भ सां क्त

िः ।

याप्रमाणे हवभाव आहण अनु भाव याुंच्याशी सुंबद्ध असले ले र्ते भाव अशी व्याख्या केली आहे . कारण

याुंच्यापासून हे भाव हसद्ध होर्तार्त. म्हणून हवभाव व अनु भाव याुंनी सुंयुक्र्त अशा ह्या भावाुंच्या लक्षणाुंिे हवशेष
आम्ही स्पष्ट करणार आहोर्त.

‘लक्षणहनदशवनाहन’– सहाव्या अध्यायार्तील ४५ व्या श्लोकानुंर्तरच्या गद्यार्त हे विन आले आहे . त्या

हठकाणी अहभनवगुप्र्ताने त्यािा ‘लक्षणहवशेष’ म्हणजे हवहशष्ट लक्षण असा अथव केला आहे . र्तोि येथेही

समजावयास हरकर्त नाही. ‘हवभावानु भावसुंयुक्र्त’ हे सवव भावाुंिे सामान्य लक्षण असून यापुढे प्रत्येक भावािे
स्वर्तुंत्र असे हवहशष्ट लक्षण साुंगण्यार्त येणार आहे असे समजावे.
तिं
घो -च्चैषाुं-.]

भ

भ ौ लोकप्र [क

त ोलथ िणां ोच् ते ऽ तप्रसङ्ग

घो -प्रहसद्धावेव.]

ृ [क

सद्धौ । लोकस् भ

घो -वृत्त्यथं ि.]

[क घो -भावोपगर्त-.]

गतत् च्च [क

त्त् थथ ।

भ त च िं श्लोकिः –
लोकस् भ सां सद्ध लोक िं ग
अ भ

[क घो -भावहवभावाि.]

भ

िः ।
श्च ञे स्त् भ [क

घो -नयैबुवधैः.]

े बधै िः ॥ ६ ॥

त्याुंपैकी हवभाव आहण अनु भाव लोकार्त प्रहसद्ध आहे र्त. आहण र्ते लौहकक स्वभावधमाला अनुसरून

असलयामुळे अहर्तप्रसुंग टाळण्यासाठी त्याुंिी लक्षणे साुंगर्त नाही.
आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

ां

लोकस्वभावानुसार हसद्ध होणारे आहण लोकव्यवहाराला धरून असणारे असे अनु भाव व हवभाव

अहभनयार्त प्रर्तीर्त होर्तार्त असे सुज्ञ माणसाुंनी जाणावे.

‘लोकप्रहसद्धौ’– ऋर्तू, मालय आदी हवभाव आहण भ्रूक्षेप, कटाक्ष आदी अनु भाव हे लौहकक

व्यवहारार्त जसे दृष्टोत्पत्तीस येर्तार्त र्तसेि त्याुंिे दशवन नाट्यार्त घडवावयािे असर्ते. आहण ह्या सवव गोष्टी
प्रेक्षकाुंच्या पहरियाच्या असर्तार्त. र्ते व्हा त्याुंिे वणवन करण्यािी आवश्यकर्ता नाही.

‘अहर्तप्रसङ्ग’ म्हणजे अनावश्यक हवस्र्तार. ‘अहभनये’– नाट्यप्रयोगार्त हवभावाुंिे व अनु भावाुंिे दशवन

होर्ते र्ते अहभनयाच्या द्वारा.
तिं िौ भ
ए

िः स्थ

िः, िं कस्त्रशद् व् भच रणिः, अिौ स त्त् क

े ते क व् रस भव् व्क्तहेत

एको पञ्च शद् भ

िः प्रत्

[

इहर्त हत्रभेदाः.]

गन्तव् िः । एभ् श्च स

इ त भेद िः ।

न् गण ोगे

रस

ष्ट्पद्यन्ते ।
अिं श्लोकिः –
ोऽथो हृद सां दी तस् भ ो रसोद्भ िः ।
शरीरां व् प् ते ते शष्ट्कां क ष्ठ

व्न

॥७॥

त्याुंपैकी आठ भाव स्थायी, र्ते हर्तीस व्यहभिारी आहण आठ साहत्त्वक अशा प्रकारे हभन्न आहे र्त.

याप्रमाणे हे काव्यार्तील रसाच्या अहभव्यक्र्तीस कारणीभूर्त होणारे एकूणपन्नास भाव आहे र्त असे जाणावे.
आहण ह्याुंच्यापासून समानरूप गुणाच्या योगाने रस हनष्ट्पन्न होर्तार्त.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे —
जी गोष्ट हृदयार्त सुंवाद उत्पन्न करणारी असर्ते हर्तिा भाव म्हणजे रसािा प्रादु भाव. वाळले ले

लाकूड ज्याप्रमाणे अग्नीने व्यापले जार्ते त्याप्रमाणे सवव शरीर त्या रसाने व्यापले जार्ते.

‘सामान्यगुणयोगेन’– यािा अथव असा हदसर्तो की हर्तन्ही प्रकारच्या भावाुंर्त रस हनष्ट्पन्न करण्यािा

गुण समान आहे . साधारणीकरणािी कलपना येथे अहभप्रेर्त असेलसे वाटर्त नाही. ‘र्तस्य भावः’ या हठकाणी
भाव म्हणजे अस्स्र्तत्व, उपस्स्थहर्त हा अथव अहधक समपवक होईल.
अिं हस

न् गण ोगे

स

[क

घो

भ ष्ट्पद्यन्ते रस िः तत्कथां स्थ

लिण स्तप प णप दोदरशरीर िः

[क

कलशील द्य क थ शपप चिणत् द्र जत्
भ
[

द क व् थथसां श्रतैर्च भ

यदान्योन्याथवसहुं श्रर्तैर्.]

भ व् भच रणिः स्थ

ब स्थानीयपुरुषगुणभूर्ता.]

त्स्थ

रसत्वमाप्नुवस्न्र्त’ इत्यहधकम्.]।

भ
प

प्

ए
घो

भ

रसत्

समानप्रत्यया.]

व्न्त तिंै

स

भ व् ञ्जतैरेको पञ्च शद्भ ैिः
प्

व्न्त । उच् ते –
ङ्गप्रत् ङ्ग

च न् ेऽपपबद्ध स्ते

े

भभूत िः स्थ

गणभूत अन् े भ

आश्र न्ते

प रज भूत व् भच रणो भ

िः ।

ह

परु िः

चर भ व्न्त तथ

प श्रत भ व्न्त । बह्व श्र त् त्स्
स्त न् गणत

अप

थ

ोभ

िः । ति

[ब एर्तदनन्र्तरुं ‘स्थाहयभावा

येथे कोणी असा प्रश्न उपस्स्थर्त करर्तार्त – जर काव्याच्या आश्रयाने असणाऱ्या आहण हवभाव व

अनु भाव याुंच्या द्वारा अहभव्यक्र्त होणाऱ्या एकूणपन्नास भावाुंच्या मुळे समानरूप गुणाच्या योगाने रस हनष्ट्पन्न

होर्तार्त असे आहे र्तर फक्र्त स्थाहयभावि रसाुंर्त पहरणर्त होर्तार्त हे कसे? साुंगर्तो. ज्याप्रमाणे इर्तराुंप्रमाणेि
लक्षण असले , त्याुंच्यासारखेि हार्त, पाय, उदर व शरीर असले आहण त्याुंच्याप्रमाणेि अुंग, प्रत्युंग असले

र्तरी काही पुरुषि कुल, शील, हवद्या, कमव व हशलप याुंर्तील कौशलय ह्या गुणाुंमुळे राजािे पद प्राप्र्त करर्तार्त

आहण त्याि प्रसुंगी कमी बुद्धी असले ले इर्तर त्याुंिेि अनु यायी होर्तार्त त्याप्रमाणे हवभाव, अनु भाव आहण
व्यहभिाहरभाव स्थाहयभावाुंच्या आश्रयाने असर्तार्त. इर्तर पुष्ट्कळ भावाुंना आश्रय दे णारे असर्तार्त म्हणून
स्थाहयभाव हे स्वामीच्या जागी होर्त. त्याप्रमाणे स्थाहयशरीरार्त गुणरूपाने असले ले इर्तर भाव अप्रधानर्ते ने
त्याुंच्या आश्रयाने राहार्तार्त. व्यहभिाहरभाव हे पहरजनाुंप्रमाणे होर्त.

‘एकोनपिाशद्भावैः’– मागे हे विन उद्धर्त
ृ करर्ताना अहभनवगुप्र्ताने ‘एकोनपिाशर्ता भावैः’ असा
पाठ हदला आहे . ‘र्तद्वत् स्थाहयहन वपुहष गुणभूर्ता’ हा काशी प्रर्तीर्तील पाठ आहे . हनणवयसागर व बडोदे

प्रर्तींर्तील पाठ ‘र्तद्वत्स्थानीयपुरुषगुणभूर्ता’ असा आहे . दोन्ही पाठाुंर्तील ‘र्तद्वत्’ प्रस्र्तुर्त हठकाणी अथवहीन

आहे . हकबहु ना त्यापुढील दोन्हीकडील शब्दही अनावश्यक वाटर्तार्त. त्यार्तलया त्यार्त स्थायीिा हनदे श
असले ला काशीपाठ अहधक सुंभाव्य आहे , ‘पुरुष’ िा हनदे श असले ला दु सरा पाठ अप्रस्र्तुर्त आहे . ‘आश्रयन्र्ते’
नुंर्तर बडोदे प्रर्तीर्त असले ले ‘स्थाहयभावा रसत्वमान्पुवस्न्र्त’ हे वाक्य फक्र्त एकाि हस्र्तहलहखर्तसमूहार्त
आढळर्ते आहण र्ते मूळ नसण्यािाि सुंभव आहे .
[क घो ‘अत्राह’ नास्स्र्त.]

ए

लभते

अिं ह को दृि न्त इ त । थ

न् िः स ह

प परु िः तथ

भ

रे न्द्रो बहज प र रोऽ प [ब ‘सन्’ नास्स्र्त.] सन् स

भ व् भच रप र ृतिः स्थ ी भ ो रस

लभते ।

भ त च िं श्लोकिः –
थ

र ण ां ृप तिः शष्ट् ण ां च थ गरुिः ।

ए ां ह स थभ

ां भ िः स्थ ी ह

ह॥८॥

येथे हविारर्तार्त याला दृष्टान्र्त कोणर्ता? (उत्तर–) ज्याप्रमाणे पुष्ट्कळ मनु ष्ट्याुंिा पहरवार असर्तो

म्हणून राजाि त्या पदवीिी प्राप्र्ती करर्तो, दु सरा मनु ष्ट्य हकर्तीही मोठा असला र्तरी (र्ती पदवी प्राप्र्त करीर्त)
नाही त्याप्रमाणे हवभाव, अनु भाव व व्यहभिाहरभाव ह्याुंिा पहरवार असले लया स्थाहयभावालाि रस हे
नामाहभधान प्राप्र्त होर्ते .

आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
ज्याप्रमाणे मनु ष्ट्याुंमध्ये राजा आहण ज्याप्रमाणे हशष्ट्याुंमध्ये गुरू त्यािप्रमाणे प्रस्र्तुर्त प्रसुंगी सवव

भावाुंमध्ये स्थाहयभाव श्रेष्ठ.

‘-पहरवारोऽहप सन्’– यार्तील ‘अहप’ िा अथव सुंदभार्त बसण्यासारखा नाही ‘इह’ म्हणजे

नाट्यप्रयोगाच्या प्रसुंगी.

लिणां खल पू थ भ हत े ां
भ स

न् लिण भध स्

िः । [

[क

ब र्तत्र.]

घो -मेर्तेषाुं.]

तिं दौ स्थ

रससांञक
भ

न् [क

।

[क

घो व्याख्यास्यामः.]

घो

इदानीं र्तु.]

क्ष्

इद ीं

िः ।

रस ही सुंज्ञा प्राप्र्त झाले लया ह्या भावाुंिे लक्षण पूवीि साुंहगर्तले आहे . आर्ता आम्ही भावाुंिे सामान्य

लक्षण साुंगणार आहोर्त. त्याुंपैकी प्रथम स्थाहयभावाुंिे वणवन करणार आहोर्त.
‘रससुंज्ञकानाम्’– हे वणवन फक्र्त स्थाहयभावाुंनाि लागू आहे .

‘पूववम्’ म्हणजे सहाव्या अध्यायार्त. र्ते थे रसाुंिे हववेिन केले आहे . ‘सामान्यलक्षणम्’– वस्र्तुर्तः

यापुढे ज्या व्याख्या दे णार आहे र्त त्याुंना सामान्य लक्षण म्हणर्ता येण्यासारखे नाही. प्रत्येक भावािी र्ती
हवहशष्ट लक्षणे होर्त. याि सुंबध
ुं ार्त वर ‘लक्षणहनदशवनाहन’ असे विन वापरले आहे र्ते अहधक उद्बोधक आहे .
रत ा
प्र ज

रभ

व्स् त द

[क

घो

आमोदात्मको

भ

प्र तकूप

भावः.]

प्र ोद व्त् क

द भर्च भ ौिः

ऋत प

ले प भरण

स त्पद्यते

[

।

ब

त

-भोजन-.]

भ

ेत्

धरकथ भ्रूिेपकट ि द भर भ ैिः ।

भ त च िं श्लोकिः –
इि थथ

प्र प्त्

सौम् त् द भ े

[क ब रहर्तहरत्युपजायर्ते.]

स

र तिः स पज ते ।

ङ्कभ ध ाङ्गचे ितैिः ॥ ९ ॥

रहर्त ही आहृादात्मक असून र्ती (वसुंर्तादी) ऋर्तू, फुले , अनु लेपन, अलुं कार, हप्रय माणसे, उत्कृष्ट

भवन याुंिा अनु भव, प्रहर्तकूलर्ते िा अभाव इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हसरा िेहरा, मधुर भाषण, भुवया
उडहवणे, कटाक्ष इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
इष्ट अथव असले लया हवषयाच्या प्राप्र्तीमुळे रहर्त उत्पन्न होर्ते . र्ती सौम्य असलयामुळे हर्तिा अहभनय

वाणीिी मधुरर्ता आहण अवयवाुंिी (मधुर) हालिाल ह्याुंनी करावा.

‘ऋर्तुमालया- इ॰’– सहाव्या अध्यायार्त शृङ्गार रसािे हवभाव म्हणून ह्याि गोष्टींिा हनदे श आहे . र्ते

स्वाभाहवकि आहे . रर्तीिीि पहरणर्ती शृङ्गार रसार्त होर्ते. ‘हप्रयजन-’ या ऐवजी ‘-भोजन-’ हा पाठ समुहिर्त
नाही. शृङ्गाराच्या वणवनार्त ‘इष्टजन’ असेि आहे . हवदू षक वगैरे अशी अहभनवगुप्र्ताने त्यािी व्याख्या केली
आहे .

[क

घो

अथ

हक सांबद्धप्रल पपौरोभ न
नास्स्र्त.]

र भ ैिः ।

हासो.]

ह सो

परचे ि करणक

ौख् ा द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । त भ

[क

घो

‘कहक’

ेत् पू ोक्तैहथ सत द भ

नास्स्र्त.]

[क घो ‘अनुभावैः’

भ त च िं श्लोकिः –
परचे ि करण द्ध सिः स पज ते ।
व्स् तह स तह सतैर भ े िः स पव्ण्डतैिः ॥ १० ॥
हास हा दु सऱ्याच्या िेहष्टर्तािे अनु करण, गुदगुलया असुंबद्ध भाषण, आगुंर्तुकपणा, मूखवर्ता इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. पूवी वणवन केले लया हहसर्त आदी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

दु सऱ्याच्या िेहष्टर्ताच्या अनुकरणामुळे हास उत्पन्न होर्तो. हवद्वानाुंनी त्यािा अहभनय स्स्मर्त, हास

आहण अहर्तहहसर्त याुंच्या द्वारा करावा.

‘कुहक’ िा गुदगुलया असा अथव हास्यरसावरील अहभनवभारर्तीला अनु सरून केला आहे . त्या

शब्दािे इुंद्रजाल, माया हकवा दुं भ, फसवणूक असेही अथव आहे र्त. ‘पौरोभाग्य’ शब्दािा दोषैकदृष्टी असाही

दु सरा अथव आहे . ‘पूवोक्र्तैः’– ६·५३-५९ ह्या श्लोकाुंर्त सहा प्रकारच्या हास्यािे वणवन आहे . ‘स्स्मर्तहासा-’
यार्तील ‘हास’ म्हणजे हहसर्त.
शोको
[क

र्तस्याश्रु-.]

इिज

ोग भ

श ध [क

घो -बन्धन-.]

बन्धदिःख भ

तस् स्त्रप तप रदे त ल पत ै ण् स्थ रभेदस्त्रस्तग िंत भू
पत सस्

पार्ताक्रस्न्दर्तदीघव-.]

रु दत

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते ।
[क -पार्ताक्रस्न्दर्तहविेहष्टर्तदीघव-, घो -

व्न्दतदीघथ िःश्व सतजडतोन् द ोह रण द भर भ ैर भ

िः

प्र ोक्तव् िः ।
शोक हा हप्रयजनापासून हवयोग, वैभवािा नाश, वध, बन्धन, दु ःखािा अनु भव, इत्यादी हवभावाुंनी

उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय आसवे गाळणे, शोक करणे, हवलाप करणे, मुखािी पाुंडुरर्ता, आवाज बदलणे,
गहलर्तगात्र होणे, जहमनीवर पडणे, गळा काढू न रडणे, आक्रोश करणे, दीघव उसासे टाकणे, जाड्य, वेड,
मूछा, मरण इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.

‘पहरदे हवर्त’ आहण ‘हवलहपर्त’ दोन्ही एकि. कमी अहधक र्तीव्रर्ते नुसार त्याुंच्यार्त भेद कस्लपर्ता येईल

इर्तकेि. ‘जडर्ता’ वगैरे व्यहभिाहरभाव असून त्याुंिे वणवन पुढे येणार आहे . र्तसेि अश्रु, वैवण्यव व स्वरभेद हे
साहत्त्वक भाव आहे र्त. त्याुंिेही पुढे वणवन आहे .

रु दत िं िं ध – आ न्दज र्चतज ीष्ट् ास [क
भ व्न्त च िं ािः –

घो -समुत्थुं.]

[ब एर्तदनन्र्तरम् ‘आनन्दे ष्ट्यार्मर्तकृर्तुं हत्रहवधुं रुहदर्तुं सदा बुधैज्ञेयम् । र्तस्य त्वहभनययोगान् हवभावगहर्तर्तः

प्रवक्ष्याहम ॥’ इत्यहधकुं हवनाक्रमाङ्क कोष्ठान्र्तगवर्तम्.]

ह ोत्फल्लकपोलां
रो

द्भ ां चे त ।

[क घो सानुस्मरणुं ि वागहनभृर्तास्त्रम्.]

स स् रण दप ङ्ग सृत स्त्र ।
ञ्च ग िं

[क घो रोमािाहिर्तगात्रुं (क -गण्डुं) रोदनमानन्दजुं भवहर्त।]

भृत

न्दस द्भ ां भ त

॥ ११ ॥
प ाप्त
भू
१२ ॥

क्तस्त्रां सस्
प

स् स्थग िंग तचे ि ।

[क घो -हनपाहर्तर्तिेहष्टर्त-,

ब -हनपार्तहनवर्मर्तर्त-.]

त

र्चतत ल पत त् र्चतजां भ त ॥

प्रस्फ रतौष्ठकपोलां स शरिःकम्पां तथ स िःश्व स ।
भ्रकटीकट िक टलां स्त्रीण ीष्ट् ाकृतां भ त [क
वीररसान्र्तरिारी कायवः कृर्तको भवेच्छोकः ॥’ इत्यहधकम्.]

स्त्री ीच [

ब -प्रकृहर्तष्ट्वेष.]

धै ेणोत्त

ध्

ां ीच

एर्तदनन्र्तरम् ‘कारणमपेक्षमाणः प्रायेणायासहलङ्गसुंयुक्र्तः ।

॥ १३ ॥

प्रकृ तह्ये शोको व् स सांभ िः ।
ां रु दते च ॥ १४ ॥

रुहदर्त येथे र्तीन प्रकारिे – आनन्दामुळे उत्पन्न होणारे , दु ःखामुळे उत्पन्न होणारे आहण ईष्ट्येमुळे

उत्पन्न होणारे असे असर्ते.

आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे र्त –
आनन्दामुळे उत्पन्न झाले लया अश्रुपार्तार्त गाल हषाने प्रफुहल्लर्त होर्तार्त, नुंर्तर स्मरण झालयामुळे अश्रू

अपाुंगार्तून ओघळर्तार्त, गात्रे रोमाुंहिर्त होर्तार्त आहण र्तो अश्रुपार्त उघडपणे होर्तो.

दु ःखाने होणाऱ्या रुहदर्तार्त पुष्ट्कळ आसवे गळर्तार्त, रडण्यािा आवाज होर्तो, शरीर अस्वस्थ होर्ते

आहण गर्ती व िेहष्टर्त नेहमीसारखे राहार्त नाहीर्त आहण जहमनीवर पडू न व लोळू न हवलाप केला जार्तो.

ईष्ट्येमुळे झाले लया हस्त्रयाुंच्या रुहदर्तार्त ओठ व गाल फुरफुरर्तार्त, मस्र्तक हलहवले जार्ते र्तसेि

उसासे टाकले जार्तार्त आहण भुवया व कटाक्ष वक्र होर्तार्त.

सुंकटाने उत्पन्न होणारा हा शोक हस्त्रया व कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या लोकाुंिा स्वभावधमव होय. उत्तम व

मध्यम प्रकृर्तीिे लोक धैयाने आहण कहनष्ठ प्रकृर्तीिे रडण्याने (त्यािा आहवभाव करर्तार्त).

‘अनु स्मरण’ म्हणजे ज्या गोष्टीने आनुंद झाला हर्तिे नुं र्तर पुन्हा पुन्हा होणारे स्मरण. ‘-हववर्मर्तर्त-’ हा

अनेक हस्र्तहलहखर्ताुंर्त आढळणारा पाठ ‘-हनवर्मर्तर्त-’ च्या ऐवजी पसुंर्त केला आहे . हनवर्तवनािी म्हणजे परर्त
हफरण्यािी कलपना अहभप्रेर्त असणे सुंभाव्य नाही. शेवटच्या श्लोकाच्या उत्तराधार्त काही शब्द अध्याहृर्त
धरावे लागर्तार्त. अकराव्या आयेच्या पूवी बडोदे प्रर्तीर्त आणखी एक आया क्रमाुंक न दे र्ता कुंसार्त छापली
आहे . बहु सुंख्य हस्र्तहलहखर्ताुंर्त आढळर्त नसलयामुळे हर्तला सुंशयास्पद मानले आहे र्ते योग्यि आहे .

हर्तच्यार्त पुनरुक्र्ती व अनावश्यक प्रहर्तज्ञा आहे . शेवटच्या श्लोकाच्या अगोदर काशी प्रर्तीर्त आणखी एक
आया आहे . हर्तच्यार्त कृर्तक शोकािा हनदे श आहे . र्तो मूळ असेलसे वाटर्त नाही.
ोधो
।

आध ण
थ

कृि स पटोिृत्त

र [क

िकलह

दप्र तकूल द भर्च भ ैिः स त्पद्यते ।

सांदिोष्ठपटगण्डस्फरण द भर भ ैर

अयुं श्लोको नास्स्र्त.]

भृत् जिः कृतकश्चे त

[क घो र्तमहभनयेत्.]

[क घो ‘अहभनयः प्रयोक्र्तव्यः’]

पजो गरुजश्चै प्रण प्रभ स्तथ ।
ोधिः पञ्च धिः स् ृतिः ॥ १५ ॥

भ

अस्

िः प्र ोक्तव् िः

क्रोध हा अपकार, दु रुक्र्त, कलह, वाद, प्रहर्तकूलर्ता इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. ह्यािा

अहभनय फुगवले लया नाकपुड्या, वर हफरहवले ले डोळे , िावले ले ओठ, फुरफुरणारे गाल इत्यादी
अनु भवाुंच्या द्वारा करावा.

शत्रूमुळे आले ला, गुरुजनामुळे आले ला, प्रेमाच्या माणसामुळे आले ला, नोकरावर आले ला आहण

लटका असा पाि प्रकारिा क्रोध मानला आहे .

‘आधषवण’ िे हल्ला करणे, इजा करणे, अपकार करणे, आगळीक करणे इत्यादी हवहवध अथव आहे र्त.

‘आक्रुष्ट’ म्हणजे वाक्र्ताडन, दु रुक्र्तविन इत्यादी. ‘हरपुजो इ॰’– हा श्लोक काशी प्रर्तीर्त नाही.
अिं ा भ व्न्त –
भ्रकटीक टलोत्कट [ब -मुखः सुंद-.] खसांदिोष्ठिः स्पृशन् करे ण कर ।
[क स्पृष्टभुजहशरवक्षाः, घो धृष्टभुजहशखरवक्षाः क घो शत्रोर्मवहनयन्त्रणुं कुप्येत् ।]

द्धिः स् भजप्रेिी शिंौ

न्थ िंणां रुष्ट् ेत् ॥ १६ ॥
कक चद ङ्क खदृ ििः [ब सास्त्रस्वेदाप-, क

घो हकहित्स्वेदाप-.]

अव् क्तोपबणचेिो [क

गरौ

अपपतरप्र च रो

घो गुरोर्मवहनयन्त्रणुं.]

प्रेिणैश्च
क रण [क
ी [क

घो प्रणयाहभगर्ताुं.]

प्रण ोपगत ां प्र ां रुष्ट् ेत् ॥ १८ ॥

अथ प रज े त रो स्तजथ

धै [क

घो र्तस्याहभनयः प्रयोक्र्तव्यः.]

घो -मपेक्षमाणः.]

घो उभयरसा-.]

व्न्िंतो रुष्ट् ेत् ॥ १७ ॥

करन्नश्रूण् प ङ्ग िे पैिः ।

सभ्रकटीस्फ रतोष्ठिः [क
[क घो यः पहरजने.]

स स्त्रिः स् ेद प जथ परश्च ।

ि
े
णिः प्र ेण

भथत्सथ

ि स्त रै िः ।

र भ े िः ू रत र हतिः ॥ १९ ॥
स लङ्गसां क्तिः ।

ररस न्तरच री क िःथ कृतको [क

घो भवेद्रोषः.]

भ त कोपिः ॥ २० ॥

या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे र्त–
वक्र भुवयाुंनी उग्र मुख करून, दार्त ओठ खानन, हार्तावर हार्त घासून, स्वर्तःच्या भुजाुंकडे पहार्त

क्रोध आले लया माणसाने शत्रूवर अहनयुंहत्रर्तपणे राग प्रकट करावा.

दृष्टी हकहित् खाली वळवून, अश्रू गाळू न, सारखा घाम पुशीर्त राहू न अस्फुट व अनु द्धर्त अशा

िेहष्टर्ताने हवनयाच्या हनयुंत्रणाखाली राहू न गुरुजनावर राग प्रकट करावा.

अगदी थोडी हालिाल करीर्त, अश्रू गाळीर्त, कटाक्ष टाकीर्त, भुवयाुंसह ओठ फुरफुरवून प्रणयाने

जवळ आले लया हप्रयेवर रोष प्रकट करावा.

परुंर्तु नोकरिाकराुंवरील रागािा अहभनय धमकी, हनभवत्सवना, डोळे वटारणे, आहण हवहवध प्रकारिे

दृहष्टक्षेप याुंच्या द्वारा क्रौयवहवरहहर्त असा करावा.

कोठले र्तरी हनहमत्त लक्षार्त घेणारा, बहु र्ताुंशी मुद्दाम यत्न केला असलयािे हिह्न दाखहवणारा आहण

वीररसाच्या अन्र्तगवर्त असले ला असा लटका राग दाखवावयािा असर्तो.

‘प्रहविार’ म्हणजे हालिाल असा अथव अहधक सुंभाव्य आहे . ‘हवहकरन्नश्रूहण’– हप्रयेवरील रोषार्त

हप्रयकराने अश्रू गाळावेर्त हे हकहित् अस्वाभाहवक वाटर्ते .

‘कारणम्’ म्हणजे लटके रागावण्यास कारणीभूर्त होणारे हनहमत्त. ‘वीररसान्र्तरिारी’– लटका राग

वीररसाच्या सुंदभार्ति का असावा र्ते स्पष्ट नाही. ‘उभयरसान्र्तरिारी’ असा पाठभेद आहे . त्यार्तील दु सरा

रस रौद्र असावा. हाि श्लोक ‘कोपः’ च्या जागी ‘शोकः’ ह्या पाठभेदाने काशी प्रर्तीर्त वर १४ व्या श्लोकाच्या
पूवी पुनरुक्र्त झाला आहे .
उत्स हो
तस् धै थ [

उत्त प्रकृ तिः । स च

दशव्क्तधै श
थ ौ [क

ब धैयात्याग-, क धैयत्व यागारम्भ-, घो स्थैयवत्यागारम्भ-.]

-शौयवत्यागाहदहभर्.]

ा द भर्च भ ैरुत्पद्यते ।

त् ग ैश रद्य द भर भ ैर भ

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं श्लोकिः –
असां ोह द भव् क्
थ तो व्
उत्स हस्त् भ े [क

स

त् किः ।

घो -नेयोऽसावप्रमादहक्रयाहदहभः.]

िः स् दप्र दोव्त्थत द भिः ॥ २१ ॥

उत्साह हा उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्याुंिा स्वभावधमव. आहण र्तो हवषादािा अभाव, शक्र्ती, धैय,व शौयव

इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय धैयव, त्याग, िार्तुयव इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

सुंमोहािा अभाव इत्यादींनी व्यक्र्त होणाऱ्या, उद्यमशीलर्ता व नय असे स्वरूप असले लया

उत्साहािा अहभनय अप्रमत्तर्ता, उत्थान आदींनी करावयािा असर्तो.

‘धैयत्व याग-’– ‘अत्याग’ युक्र्त पाठ असुंभाव्य आहे . वीररसािा एक प्रकार दानवीर आहे (६·७९).

‘नय’ हा राजनीर्तीर्तील शब्द आहे . सुंहध, हवग्रह आदी षाङ्गुण्यािा सम्यक प्रयोग म्हणजे नय. ‘उस्त्थर्त’
म्हणजे उत्थान. हा सुद्धा त्याि शास्त्रार्तील शब्द आहे . उत्साहयुक्र्त उद्यमशीलर्ता असा त्यािा अथव.
भ ां

स्त्री ीचप्रकृ तक , गरुर ज पर ध

[क घो. ‘श्वापद-’, ‘-गहनगजाहह-’, ‘-कान्र्तार-’ इहर्त न सस्न्र्त.]

श्व पदशू न् ग र ट ीप थतग [क

घो. ‘श्वापद-’, ‘-गहनगजाहह-’, ‘-कान्र्तार-’ इहर्त न सस्न्र्त.]

घो.

‘-गहनगजाहह-’,

क न्त रदर्चद

‘-श्वापद-’,

‘-कान्र्तार-’

ह गज हदशथ

इहर्त

श न्धक रोलू क क्तांचर र श्र ण द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस्

प्र े पतकरचरणहृद कम्प स्तम्भ खशो जह्व प रले ह स् ेद ेपथिं
पहरलाभान्वेषण-, घो -पहरत्राणमन्वेषण-.]

प रिं ण न् े णध

[क

ोत् ि द भर भ ैर भ

भथत्सथ

न
[

[क
सस्न्र्त.]

ब

घो ‘-त्रास-’ नास्स्र्त.]

प्रकस्म्पर्त-.]

स

[क

-

िः प्र ोक्तव् िः ।

भय हे हस्त्रया व कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंिा स्वभावधमव आहण र्ते गुरुजन, राजा याुंिा केले ला

अपराध, हहस्त्र प्राणी, हरकामे घर, अरण्य, पववर्त, दाट झाडी, हत्ती, साप याुंिे दशवन, हनभवत्सवना, अरण्य,
पावसािा हदवस, रात्र, अुंधकार याुंर्त घुबड व इर्तर रात्री हफरणारे प्राणी याुंिे आवाज कानावर येणे इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . त्यािा अहभनय हार्तपाय लटपटणे , छार्तीर्त धडधड, शरीरािा र्ताठपणा, र्तोंडाला
शोष पडणे, जीभ ओठाुंवरून हफरहवणे, घाम, कम्प, त्रस्र्तर्ता, सुंरक्षणािा शोध, धावणे, मोठ्याने ओरडणे
इत्यादी अनु भवाुंनी करावा.

ह्या व इर्तर अनेक भावाुंच्या बाबर्तीर्त हवभाव व अनु भाव याुंच्या याद्याुंर्त भर पडर्त गेली हे उघड आहे .

‘गहन’– याच्या जागी मूळ पाठ ‘गमन’ असावा. अटवी वगैरेशी त्यािा अन्वय सुगम होर्तो. अटवी वगैरेशी
‘दशवन’ िा अन्वय हर्तर्तकासा समपवक नाही.
अिं श्लोक िः –
गरुर ज पर धे रौद्र ण ां च प दशथ त् ।
श्र ण द प घोर ण ां भ ां ोहे ज ते ॥ २२ ॥
[क घो गात्राहदकम्प-.]

ग िंकम्प

िं सै थक्िंशो णसांभ्र ैिः ।

स्फ रते िणैिः क थ भ े [क
[क -र्तत्र हवत्रा-.]

स्त्रस्त ङ्ग ि

सत्त्

िं स ोद्भू तां भ

े ैस्त [क

गणैिः ॥ २३ ॥

-नेयः हक्रया-, घो -नेयुं हक्रया-.]

त्पद्यते ृण

।

-ि व्यहभनेयस्र्तु, घो -िाप्यहभनेयत्तु (? यन्र्तु?).]

द भ े ां त तथकैिः ॥ २४ ॥

अिं ा –
करचरणहृद कम्पै [क
[क

घो

सांभ्र न्त द

घो

स्र्तम्भनहजह्वोपले हमुखशौषेः.]

स्त्रस्र्तसुहवषण्णगात्रैरस्या

ेपथसांिं सकृतैर भ

(क

ोऽस् ॥ २५ ॥

थखशो ण द ले ह स्तम्भैिः ।
स्र्तस्या)

हभनयः

प्रयोक्र्तव्यः.]

या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे र्त –
गुरुजन, राजा याुंिा अपराध केलयाने, उग्र वस्र्तूुंिे दशवन झालयामुळे, घोर आवाज ऐकलयामुळे

सुद्धा सुंभ्रमाने भय उत्पन्न होर्ते .

शरीरािा कम्प, त्रस्र्तर्ता, र्तोंडाला कोरड, सुंभ्रम, हवस्फाहरर्त नेत्र ह्या अहभनयास योग्य अशा

हक्रयाुंच्या सौष्ठवाने र्ते भय प्रकट करावे.

क्रूर प्राण्याुंच्या भयप्रदर्ते मुळे उत्पन्न होणारे भय मनु ष्ट्याुंना वाटर्ते . नृत्य करणाराुंनी त्यािा अहभनय

अुंग हशहथल करून व नेत्र हमटू न करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –

हार्त, पाय व हृदय याुंिा कुंप, र्तोंडाला कोरड, जीभ ओठाुंवरून हफरहवणे, शरीरािा र्ताठपणा,

सुंभ्रमयुक्र्त िेहरा, शरीरािा कुंप, सुंत्रस्र्तर्ता याुंनी ह्या भयािा अहभनय करावा.

‘मोह’ आहण ‘सुंभ्रम’ हे मनािा उडाले ला गोंधळ या अथी वापरले आहे र्त. हनरहनराळ्या प्रकारच्या

भीर्तीिा अहभनय हनरहनराळ्या प्रकारे करावयािा असर्तो हे येथे सूहिर्त केले आहे . ‘नर्तवकैः’– पारुंपहरक
श्लोकार्तील ह्या हनदे शावरून असे अनु मान करणे शक्य आहे की अहभनयािी ही हशकवण मूलर्तः नृत्यासाठी
योहजली होर्ती, आहण त्यावरूनि नाट्यप्रयोगार्तील अहभनय घेण्यार्त आला.

जगप्स
स त्पद्यते

स्त्री ीचप्रकृ तक । स

।

तस् िः

स ाङ्गसां

कूण हृल्लेख द भर भ ैर भ

[क या.]
[ब

च हृद्यदशथ

-सुंकोि-.]

[

कोच

-श्रवणपहरकीर्तवना-.]

ष्ठी

ख

श्र ण द भर्च भ ैिः
[क

-हवघूणवन-.]

िः प्र ोक्तव् िः ।

भ त च िं श्लोकिः –
स प्रच्छ द े े ह [क
[क उद्वे जनैि हृल्लेखैः.]

-दनेनाहप.]

ग िंसांकोच े च ।

उिे ज ै िः सहृल्लेखैजथगप्स

[क जुगुप्सामहप.]

भ र्चदशेत् ॥ २६ ॥

जु गुप्सा ही हस्त्रया व कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंिा स्वभावधमव. आहण र्ती मनाला अप्रसन्न करणाऱ्या

गोष्टी पहाणे, ऐकणे इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हर्तिा अहभनय सवव अुंग आखडू न घेणे, थुुंकणे, र्तोंड
वाकडे करणे, हृदयार्त दु ःख इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
आहण या सुंबध
ुं ार्त श्लोक आहे –
नाक झाकून घेनन, शरीरािा सुंकोि करून आहण हृदयार्त दु ःख व उहद्वग्नर्ता दाखवून जु गुप्सेिी

अहभव्यक्र्ती करावी.

‘हवकूणन’ म्हणजे मूलर्तः ‘सुंकुहिर्त करणे’ असा अथव आहे . ‘हृल्लेख’ म्हणजे हृदयार्तील दु ःख

म्हणजेि मानहसक अस्वस्थर्ता.
स्

ो

ेन्द्रज ल

हवद्याहित्रपुस्र्तस्च्छलपाहर्तशयाद्यैर्.]
[क घो - प्रेक्षण-.]

क ा तश च

िंपस्त शपप द्य तश

ितभ्रूिेपरो

[क घो -रोमहषवसाधु-.]

[क

-हवहित्रवपुस्र्तस्च्छलपाहर्तशयाद्यैर,्

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस्
ह ण
थ शरिःकम्पस ध द द भर भ ैर भ

स्त र

घो

-

े प्रे

िः प्र ोक्तव् िः

।
भ त च िं श्लोकिः –
क ा तश

ृथत्तो

स्

ोह स
थ ांभ िः ।

स द्धस्थ े त् सौ स ध् िः [क

हषाश्रुप्रलयाहदहभः.]

प्रह प
थ लक द भिः ॥ २७ ॥

हवस्मय हा माया, इुंद्रजाल, मनु ष्ट्याुंनी केले ले असामान्य कमव, हित्र, पुस्र्त, हशलप, हवद्या याुंर्त

अलौहकक कर्तृवत्व इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. नेत्राुंिा हवस्र्तार, अहनमे ष दृष्टी, भुवया उडहवणे,
रोमाुंहिर्त होणे, मस्र्तक हलहवणे, ‘छान’ असे म्हणणे इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
आहण या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
असामान्य कमामुळे उत्पन्न होणारा व हषास कारणीभूर्त होणारा असा हा हवस्मय हसद्धीच्या प्रसुंगी

प्रहषव, रोमाुंि इत्यादींनी साध्य करावा.

‘पुस्र्त’ म्हणजे लाकूड, बाुंब,ू कापड, लाख आदींच्या साहाय्याने पदाथव बनहवण्यािी कला. आहायव

अहभनयार्त हर्तिा उपयोग होर्तो.

‘हषवसुंभवः’ ह्यािा ‘हषवस्य सुंभवः यस्मात्’ असा हवग्रह करणे अहधक िाुंगले . ‘हसहद्ध-’ ही त्या

असामान्य कमािी.
ए

े ते [क

घो स्थाहयभावाः प्रत्यव-.]

व् भच रण इद ीं
अ भ इत् ेत पसगौ,
ध

हवहवधमहभमुखेन.]

[क घो वक्ष्यामः.]

[क घो

भ ख् े

ती त ।

च ते

द ां

रसे

रससांञ िः प्रत्

व् ख् स्

ब हभ् ां स्कन्धे

ती त । ए

े ते

[

गन्तव् िः ।

िः । अिं ह - व् भच रण इ त कस् त् । उच् ते ।

चर इ त गत् थो ध तिः ।

चरन्ती त व् भच रणिः ।

[क घो िरस्न्र्त नयन्र्तीत्यथवः । कथुं.]

क सद्ध न्त ए िः थ सू थ [क

गृहीर्तास्त्रयहस्त्रशद्भावाः । र्तान् वणव-,

णथ ष्ट्

ोभ

िर गर्तौ धार्तुः.]

प्र ोगे रस न्न न्ती त व् भच रणिः ।
घो ‘लोकहसद्धान्र्त एषः’ नास्स्र्त.]

स्थ

घो

[क वागङ्गसत्त्वोपेर्तान् हवहवधमहभमुखेन, घो

अिं ह कथां

ी ते । कक त लोकप्र सद्ध े तत्

र्त इह...भावास्र्तान् वणव-.]

त

न्ती त । उच् ते । लो

यथा सूयव इदुं नक्षत्रममुुं वासरुं नयर्तीहर्त.]

-मेर्ते प्रयोगुं नयन्र्तीहर्त व्यहभ-.]

गङ्गसत्त् ोपे त िः

[क घो एर्तद्वाक्युं नास्स्र्त.]

[क घो यथायुं.]

व् भच रण इत्

[क

इदां द ां ििंां
थे दां सू ो

गन्तव् िः ।

ििंां

[क घो इमे एवुं

ह सांग्रह भ हत स्त्र
ां
कस्त्रशद्ि भच रणो भ

न्

िः ।
याप्रमाणे हे स्थाहयभाव, ज्याुंना रस ही सुंज्ञा प्राप्र्त होर्ते र्ते जाणून घ्यावेर्त.
आर्ता आम्ही व्यहभिाहरभावाुंच्या व्याख्या करणार आहोर्त. या हठकाणी प्रश्न हविारर्तार्त –

व्यहभिारी असे कोणत्या कारणास्र्तव म्हणर्तार्त? साुंगर्तो. हव आहण अहभ हे दोन उपसगव, िर् हा गत्यथवक

धार्तु. रसाुंमध्ये हवहवध प्रकारे त्याुंना अहभमुख होनन सुंिार करर्तार्त म्हणून र्ते व्यहभिारी. वाहिक, आुंहगक
व साहत्त्वक अहभनयाुंनी युक्र्त होनन प्रयोगसमयी र्ते रसाुंना ‘नेर्तार्त’ म्हणून र्ते व्यहभिारी. येथे प्रश्न
हविारर्तार्त–नेर्तार्त कसे काय? साुंगर्तो. लोकामध्ये हा हसद्धान्र्त प्रिहलर्त आहे की सूयव ह्या हदवसाला अथवा

नक्षत्राला ‘नेर्तो’. आहण र्तो काही त्याुंना स्वर्तःच्या हार्तावर अथवा खाुंद्यावर वाहू न नेर्त नाही. परुंर्तु
लोकामध्ये असे प्रहसद्ध आहे की सूयव ह्या नक्षत्राला अथवा हदवसाला नेर्तो. याप्रमाणे हे व्यहभिारी होर्त असे
समजावे. सुंग्रहश्लोकाुंर्त हनर्मदष्ट केले लया त्या र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभावाुंिे आम्ही आर्ता वणवन करणार आहोर्त.

‘रससुंज्ञाः’– हा शब्द मूळ नसण्यािा सुंभव आहे . येथे ज्या स्वरूपार्त स्थाहयभावाुंिे वणवन आहे

त्यार्त रस सुंज्ञेच्या प्राप्र्तीला अवकाश हदसर्त नाही. ‘नयस्न्र्त’ ही ‘हव-अहभ-िरस्न्र्त’ िी दु सरी व्याख्या केली

असावी. नेर्तार्त म्हणजे पार पाडर्तार्त, र्तडीस नेर्तार्त अशा र्तऱ्हे िा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘सुंग्रह’ म्हणजे
६·१८-२१ हे र्ते हर्तीस स्थाहयभावाुंिा नामहनदे श करणारे श्लोक.
तिं
द रद्र्यव् ध्
स्त्री ीचकसत्त्

ेदो
धिे प

ि ोधत ड े िज

[क

ोगतत्त् ञ

घो

द भर्च भ ैिः

ां रु दत िःश्व सतोच्छ सतसांप्रध रण द भर भ ैस्त भ

[ब ‘भवहर्त ि’ नास्स्र्त.]

भ त च िं श्लोकिः –

दाहरद्र्योपगमाहधक्षेपा-.]

स त्पद्यते
ेत् ।

।

द रद्र्येि [क

-हनयोगैि, घो -हवयोगैि.]

सांप्रध रण िःश्व सैस्तस् त् भ
अिं

ोग द्यैर्च

ेदो

ज ते ।

ो भ ेत् ॥ २८ ॥

ांश् े आ े भ तिः –
इिज [

-जनस्य हवयोगाद.]

[क घो पर कृ द्ध वा दृष्टाव.]

ब ष्ट्पप रप्लत
ोगी ध्

प्र ोग द्द रद्र्य ि

ऋकद्ध परस् दृि

िः प श्च

परो भ त ह

िःश्व स [क

धतस्तथ दिःख त् ।

ेदो
-दीघव-.]

दी

सांभ त ॥ २९ ॥
ख े िंिः ।

ेद न् परु िः ॥ ३० ॥

त्याुंपैकी हनवेद हा दाहरद्र्य, व्याधी, अपमान, दोषारोप, हशवीगाळ, क्रोध, र्ताडन, हप्रयजनापासून

हवयोग, सत्य स्स्थर्तीिे ज्ञान इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. हस्त्रया, कहनष्ठ प्रकृर्तीिे आहण दु ष्ट सत्त्व
असले ले मनु ष्ट्य याुंच्या सुंबुंधार्त रडणे, हनःश्वास व उच्छावस टाकणे, हविार करणे इत्यादी अनु भावाुंनी
त्यािा अहभनय करावा.

या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
दाहरद्र्य, हप्रयजनािा हवयोग इत्यादीमुळे हनवेद उत्पन्न होर्तो. हविार करणे आहण हनःश्वास याुंच्या

द्वारा त्यािा अहभनय होर्तो.

या बाबर्तीर्त दोन पारुंपहरक आया आहे र्त –
हप्रयजनाच्या हवयोगामुळे, दाहरद्र्यामुळे, व्याधीमुळे, र्तसेि दु ःख झालयामुळे, दु सऱ्यािे ऐश्वयव पाहू न

हनवेद नावािा भाव उत्पन्न होर्तो.

हनवेदाने युक्र्त झाले लया मनुष्ट्यािे नेत्र आसवाुंनी डबडबले ले असर्तार्त आहण हशवाय हनःश्वासामुळे

त्यािे मुख आहण नेत्र दीन होर्तार्त आहण र्तो योग्याप्रमाणे ध्यानमग्न होर्तो.

‘र्तत्त्वज्ञान’– मोक्षप्राप्र्तीिे साधन असणारे र्तत्त्वज्ञान येथे अहभप्रेर्त नसून भ्रमहनरास झालयामुळे

एखाद्या गोष्टीच्या सत्यस्वरूपािे होणारे ज्ञान असा अथव अहभप्रेर्त आहे यािा हनदे श सहाव्या अध्यायार्तील

शान्र्तरसाच्या हनरूपणार्त अहभनवगुप्र्ताने केला आहे . मोक्षसाधन र्तत्त्वज्ञानािे हनवेद हे कारण असर्ते , र्तर
येथील र्तत्त्वज्ञान हनवेदास कारणीभूर्त होर्ते . ‘हनःश्वास’ आहण ‘उच्छावस’ याुंर्तील भेद कमीअहधक र्तीव्रर्ते वर
अवलुं बून असावा.

ेद इ त द रद्र्यव् ध्
भ
धङ

शे िः । शे ेष्ट् प् े ां
ां ृथ भ्र न्त

त

दक रणजन् ो रु दत िःश्व सत दी ां क रणां

ृ तिः । तत्त् ञ ां चरां भ्र न्त्
ेदां ज

ग णतह ोप द

त। थ –

ृथ दनधोऽ ड न् स्त भर त गौ र त चरां
प रष्ट् क्तिः ण्ढो

त र त ल ण् र हतिः ।

दप्रबन्धस्

ो क रो दिःखरूपो
भ्र

ृत्तौ सत् ां

कृत

ैडू ाश

कच करणे क चशकले
ूढे त् ां कृपण गणञां प्रण त ॥

सांप्रध रणां

द्य प

तको भ

न्तरां तथ प तद भ

िं भ त् ां

न्तव्

।

त व् भच री

व् भच न्थ तरे ण ज् ते इ त ।
दृि
ेद न् परु

ेदिः सांभ ती त कृदन्त
इत

तप इदां दशथ त

र्च ण्ण इत् श्र प रतन्् ेणै ,
ए

न् िं । अ ां च

प्रभ तीत् न्

ेदिः स्

ेदशधद न्तगथत
खप

ी

पे िां दृशेस्तप कतृथकत्
ेद द

इदां त

त क्त् प्रत्

घट द द भ सन्ते ऽ प त अहां

के तूद् ध्र न्ते - व्स् न् सत् े ां प्रती तिः स आन्तरो
ां परु थथ सद्ध े ोत्स हरत्

खप्रे िकत् द् व् भच े । ए ां शे ेष्ट् प

च्

िः ।

द दत् न्त रञ्ज

क रो

ह स स्

ेदिः ।
द न्न

।

हनवेद म्हणजे दाहरद्र्य, व्याधी इत्यादी कारणाुंनी उत्पन्न होणारा, रडणे, उसासे इत्यादींना

कारणीभूर्त होणारा मनोहवकार, दु ःखाच्या स्वरूपािा हवहशष्ट भाव. इर्तर व्यहभिाहरभावाुंच्या सुंबध
ुं ार्त सुद्धा

असेि हववरण करावे. (येथील) र्तत्त्वज्ञान हिरकाल भ्रमार्त राहहलयामुळे पुष्ट्कळ प्रमाणार्त हानी, लाभ आदी

प्राप्र्त झाले लया मनु ष्ट्यार्त भ्रमािा हनरास झालयानुंर्तर ‘हधक्कार असो मला; उगािि भ्रमार्त राहहलो’ अशा
र्तऱ्हे िा हनवेद उत्पन्न करर्ते . उदाहरणाथव –

कृपण व गुणाुंिी कदर नसले लया अशा र्तुला प्रहणपार्त करून मी मूखाने (जणू काही) स्र्तनभाराने

वाकले ली गाय समजून दीघवकाल बैलािे वृथा दोहन केले , युवर्ती समजून लावण्यहीन षण्ढाला आहलगन
हदले , हकरणाुंनी िकाकणाऱ्या कािेच्या र्तुकड्याच्या हठकाणी वैडूयािी आशा केली.

सुंप्रधारण म्हणजे जरी हवर्तकव हा हनराळा भावि, र्तरी त्या हवर्तकािे जे अनु भाव र्तेि येथे अनु भाव असे
समजले पाहहजे, एका व्यहभिारीिा दु सऱ्या व्यहभिारीशी योग होर्तो असे नाही.

‘दृष्टाव हनवेदः सुंभवहर्त’ यार्त हनवेद ह्या कृदन्र्त नामार्त जी हक्रया अन्र्तभूर्त
व आहे हर्तच्या दृष्टीने दृश्

धार्तूिा एकि कर्ता आहे म्हणून त्वा-प्रत्यय लावला आहे . ‘हनवेदवान् पुरुषः’ यार्तील मत्वथी प्रत्ययाने असे

दाखहवर्तार्त की हे हनवेद आदी भाव घट आदीप्रमाणे ‘हे येथे’ अशा स्वरूपार्त भासमान होर्त नाहीर्त र्तर ‘मी

हनर्मवण्ण झालो आहे ’ असे आश्रयावर अवलुं बून राहू नि, परुंर्तु हविार केलयावर हे भाव हनधाहरर्त होर्तार्त–जो
असलयामुळें अशा र्तऱ्हे िी प्रर्तीर्ती होर्ते र्तो अन्र्तगवर्त हवकार म्हणजे हनवेद. यािप्रमाणे इर्तर भावाुंच्या बाबर्तीर्त

समजावे. आहण हा हनवेद स्वर्तः उत्साह, रहर्त आदीप्रमाणे पुरुषाथाच्या हसद्धीस अथवा हास, हवस्मय
आदीप्रमाणे केवळ मनोरुंजन करण्यास समथव नसर्तो म्हणून इर्तराुंच्या मुखाकडे पहाणारा असलयाकारणाने
व्यहभिारीि होय (स्थायी नाही). इर्तराुंच्या बाबर्तीर्तही असेि समजावे.

व्यहभिाहरभावाुंवरील अहभनवभारर्ती कलपलर्ताहववेकमधून घेर्तली आहे . ‘र्तत्त्वज्ञानुं इ॰’–

हनवेदाला हवभावरूप असले ले र्तत्त्वज्ञान म्हणजे भ्रमहनरास झालयामुळे पहरस्स्थर्तीिे होणारे वास्र्तव ज्ञान.

सहाव्या अध्यायार्तील शान्र्तरसाच्या हनरूपणार्त अहभनवगुप्र्ताने प्रस्र्तुर्तच्या ह्या टीकेिा हनदे श करून ‘वृथा

दु ग्धो इ॰’ श्लोकही र्ते थे उद्धर्त
ृ केला आहे (वर पृ. ३२१). ‘सुंप्रधारणुं इ॰’– हनवेदाच्या अनु भावाुंच्या यादीर्त
सुंप्रधारणिा समावेश आहे . पण सुंप्रधारण म्हणजे हवर्तकव आहण हवर्तकव हा स्वर्तःि एक व्यहभिाहरभाव आहे .

एक व्यहभिाहरभाव दु सऱ्या व्यहभिाहरभावािा अनु भाव कसा होन शकेल? म्हणून अहभनवगुप्र्ताने सुंप्रधारण
म्हणजे हवर्तकािे अनु भाव समजावेर्त असे म्हटले आहे .

‘दृष्टाव हनवेदः इ॰’– व्याकरणािा असा हनयम आहे की त्वा-प्रत्यय ज्याला लावला असेल र्तो धार्तु

आहण वाक्यार्तील मुख्य हक्रयापदार्त असले ला धार्तु ह्या दोहोंिा कर्ता एकि असणे आवश्यक आहे . पण ह्या

श्लोकार्त ‘दृष्टाव’ िा कर्ता पहाणारा मनु ष्ट्य आहे , र्तर ‘सुंभवहर्त’ ह्या हक्रयापदािा कर्ता हनवेद आहे .

अहभनवगुप्र्ताने ह्यािे समाधान असे केले आहे की हनवेद ह्या नामामध्ये जो हनर्-हवद धार्तु आहे र्तो आहण दृश्

धार्तु ह्या दोहोंिा कर्ता एकि आहे , र्ते व्हा दृश्ला त्वा प्रत्यय लावला त्यार्त काही िुकले नाही. ‘हनवेदवान्
पुरुषः इ॰’– हा असा शब्दप्रयोग करण्यािे कारण अहभनवगुप्र्ताने असे हदले आहे की एखाद्या मनु ष्ट्याच्या

हनवेदािी प्रर्तीर्ती होर्ते र्ती त्या भावािे प्रत्यक्ष दशवन होर्ते म्हणून नाही, र्तर त्या मनु ष्ट्याला हनर्मवण्ण अवस्थेर्त
पाहहलयावर हविाराुंर्ती त्याच्या हठकाणी हनवेद आहे अशी जाणीव होर्ते म्हणून. हनवेद हा आन्र्तहरक हवकार

आहे . त्यािे दशवन मनु ष्ट्याच्या द्वाराि होणार, स्वर्तुंत्रपणे नाही. हे स्पष्ट करणे हे मत्वथी प्रत्ययाच्या

उपयोगािे प्रयोजन आहे . ‘एवमन्यत्र’ म्हणजे मनोहवकाररूप असले ले इर्तर भावही स्वर्तुंत्रर्तया प्रर्तीर्त होर्त

नाहीर्त, र्तर कोणा र्तरी मनु ष्ट्याच्या द्वाराि. ‘अयुं ि हनवेदः इ॰’– ह्या भावाला (व इर्तरही भावाुंना)
व्यहभिाहरभाव का म्हणर्तार्त र्ते येथे साुंहगर्तले आहे . र्ते दु सऱ्यावर म्हणजे कोणत्या र्तरी स्थाहयभावावर

अवलुं बून असर्तार्त. काही स्थाहयभावाुंप्रमाणे त्याुंिा पुरुषाथवहसद्धीस उपयोग होर्त नाही हकवा इर्तर काही
स्थाहयभावाुंप्रमाणे र्ते मनोरुंजनही करीर्त नाहीर्त. दु सऱ्याुंच्या आश्रयाने असर्तार्त म्हणून त्याुंना व्यहभिाहरभाव
म्हटले आहे .
नल
सेवाहर्त-.]

ि

प तश

ा

[क वार्त-.]

द

द्यसे

क्

न्त

रक्तव्

तव्

[क

धतपो

ध् ग

ोप स

िव्त्पप स

त्स हत ग िं ै

[क

[क घो -स्र्तापाहर्तपानमद्य (घो -मदन-)

द्र च्छे द द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस् िः

-कपोलमन्दपदोपरामानुत्साह-,

कपोलोदर न्दपदोत्िे पण प
े

स्त
घो

घो -वैवण्याहदहभर्.]

-कपोलमन्दपदोपक्रमानुत्साह-.]

ण् स्थ रभेद द भर भ ैर भ

िः

प्र ोक्तव् िः ।
अिं े भ तिः –
[क वार्त-.]

न्त

क श् े स भ े

रक्तव्

ध तपस जरस च ज ते नल

[क घो मन्दक्रमणानुकम्पेन,

ब मन्दभ्रमणेन कम्पेन.]

िः ।
न्द

णे कम्पे ॥ ३१ ॥

ग दतैिः ि ि ै े िं क रै श्च दी सांच रै िः ।
श्लथभ

[क घो -भावाच्चाङ्गानाुं.]

े ङ्ग

ां ह थहर्च र्चदशेद् नल

॥ ३२ ॥

ग्लाहन ही उलटी, जुलाब, व्याधी, र्तप, हनयम, उपास, मनस्र्ताप, मदनािे व मद्यािे अहर्तहरक्र्त

सेवन, खूप व्यायाम, दीघव प्रवास, भूक, र्तहान, हनद्रानाश इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हर्तिा अहभनय
खोल गेलेले आवाज, नेत्र, गाल आहण उदर, हळू पाय उिलणे, कापणे, उत्साहािा अभाव, बारीक झाले ले
शरीर, मुखािी पाुंडुरर्ता, आवाजार्त बदल इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –

उलट्या, जु लाब, व्याधी ह्याुंच्या प्रसुंगी, र्तसेि र्तपियेने आहण म्हार्तारपणामुळे ग्लाहन उत्पन्न होर्ते.

कृशपणाने, मुंद िालीने आहण शरीराच्या कुंपाने हर्तिा अहभनय करावा.

अगदी क्षीण आवाजार्तील बोलणे, दृष्टीिे हवकार, अगदी मुंद िाल आहण सवव अवयवाुंिी हशहथलर्ता

याुंनी वारुंवार ग्लानीिी अहभव्यक्र्ती करावी.

३१ व्या आयेर्तील ‘मन्दक्रमणेन’ हा पाठ कलपलर्ताहववेकवरून घेर्तला आहे . त्याला काशी प्रर्तीिा

अप्रत्यक्ष आधार आहे . ‘-भ्रमणेन’ पेक्षा ‘-क्रमणेन’ हनहिर्त अहधक योग्य.
न्तां
क् स्
न्ते त्
चर

रक्त

त भ े क्तिः ।

ि त् ां स् रस्

द से

ीचत् त् ।

द

त्तसप्त ी ।
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त सूच त ।

ां सरतसे

न्दां

कृत्

।

क् ां

पदोत्िे पणां

े कपोलौ चे त ि
तत्सहच रतां

ण ।

िे पण प ।

ह थह र त सज ती चत्त ृ त्तप्र ह िंे व् भच रण ां भ त् प

ै कस्

वान्र्त, हवहरक्र्त याुंर्त र्त-प्रत्यय भाववािक आहे . मदनसेवन म्हणजे रहर्तक्रीडे िा उपभोग. विन, नेत्र

आहण गाल हे हर्तन्ही खोल गेलेले . विनािे खोल जाणे आवाज खाली गेलयामुळे.हळू पणे पाय उिलणे,
र्तसेि त्याबरोबर असले ले (पाय) खाली टाकणे हे सुद्धा. ‘वान्र्त’ इत्यादीर्त सप्र्तमी हनहमत्त या अथी.
‘मुहुमुवहुः’ याने असे सूहिर्त केले आहे की व्यहभिाहरभावाुंच्या केवळ समानजार्तीय हित्तवृत्तींिाि प्रवाह िालू
असर्तानाही एकि व्यहभिाहरभाव फार वेळ हटकून राहार्त नाही.

‘कपोलौ ि’ – अहभनवगुप्र्ताच्या पाठार्त कपोलनुंर्तर उदर शब्द नव्हर्ता हे उघड आहे .

‘हनहमत्तसप्र्तमी’ – आयेर्तील ‘वान्र्तहवहरक्र्तव्याहधषु’ मधील सप्र्तमीहवषयी हे हवधान आहे . ‘-प्रवाहमात्रे
भवहर्त’ ही सहर्त सप्र्तमी आहे .
शङ्क

[

ब

‘सुंदेहास्त्मका

स्त्रीनीिप्रभवा’

इत्यहधकम्,

घो

चौ ाद्य भग्रहण ृप पर धप पक थकरण द भर्च भ ैिः स त्पद्यते स
न्दे ह व्त् क स्त्री ीच
कण्ठ
.]

। त

खशो ण जह्न प रले ह

सस धम् ा द भर भ ैर [क

[क

घो सा ि.]

स्

ह थहर लोक

ख ै ण् स्थ रभेद ेपथशष्ट्कोष्ठ
घो -रहभनीयर्ते.]

भ

[घो

[

‘सन्दे हास्त्मका

स्त्रीनीिानाुं’

इत्यहधकम्.]

ब ‘सन्दे हास्त्मका स्त्रीनीिानाम्’ नास्स्र्त.]
[क

घो -वकुस्ण्ठर्त,

-वगुण्ठन-.]

ब कण्ठायाससाधम्याहद-, क घो कण्ठावसादाहद-

िः प्र ोक्तव् िः ।

चौ ा दज त शङ्क प्र िः क ा भ

के ।

प्र व् लीकज त तथ शृ ङ्ग रणी त ॥ ३३ ॥
अिं क रसां रण प के च दच्छव्न्त । तच्च कशलै रुप ध भ र ङ्गतैश्चोपलक्ष्

।

अिं े भ तिः –
ि ध शङ्क क ा ह्य त् स त्थ च परस त्थ च ।
तिं परस त्थ स ञे
कक चत्प्र [क

दृ िचे ि भिः ॥ ३४ ॥

प्रवेहपर्ताङ्गो मुहुमुवहुर,् घो प्रवेहपर्ताङ्गो र्तथोन्मुखो.]

े पत ङ्गस्त् धो खो ीिते च प श्वा

।

गरुसज्ज

जह्रिः श्

स् िः श ङ्कतिः परु िः ॥ ३५ ॥

शुंका ही सुंशयाच्या स्वरूपािी हस्त्रया व कहनष्ठप्रकृहर्त मनु ष्ट्याुंच्या हठकाणी िोरी वगैरेसाठी पकडले

जाणे, राजािा केले ला अपराध, पापकमािे आिरण इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . वारुंवार इकडे हर्तकडे

पहाणे, थबकर्त िालणे, घशाला कोरड, जीभ ओठाुंवरून हफरहवणे, मुखािा पाुंढरे फटकपणा, आवाजार्त
बदल, शरीरािा कुंप, सुकले ले ओठ, कावळ्याशी साधम्यव इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.

िोरी इत्यादीमुळे उत्पन्न होणारी शुंका बहु र्ताुंशी भयानक रसाुंर्त योजावी. र्तसेि हप्रयजनाच्या

अपराधामुळे उत्पन्न होणारी शुंका शृङ्गार रसार्त उहिर्त मानली आहे .

या सुंबध
ुं ार्त (मुखावरील) भाव गुप्र्त ठे वावेर्त असे सुद्धा काहींिे मर्त आहे . आहण र्ते कुशल मनु ष्ट्याुंनी

गूढ उपाय आहण हालिाल याुंनी हनदर्मशर्त करावे.
याहवषयी दोन आया आहे र्त –

स्वर्तःमुळे उत्पन्न होणारी आहण दु सऱ्यामुळे उत्पन्न होणारी अशा दोन प्रकारच्या शुंकाुंिी योजना

करावी. त्याुंपैकी जी दु सऱ्यामुळे उत्पन्न होर्ते र्ती दृष्टी व िेहष्टर्त याुंनी जाणावी.

शुंकायुक्र्त मनु ष्ट्यािे र्तोंड काळसर होर्ते , जीभ जड होनन हिकटर्ते , शरीराला हकहित् कुंप सुटर्तो

आहण खाली दृष्टी करून र्तो आजुबाजूला पहार्तो.

येथील काही पाठ – हवशेषर्तः ‘वायससाधम्याहदहभः’ आहण ‘या र्तत्र परसमुत्था’ –

कलपलर्ताहववेकवरून

घेर्तले

आहे र्त.

त्याुंना

अहभनवभारर्तीिा

आधार

आहे .

३३

वा

श्लोक

कलपलर्ताहववेकमधील नाट्यशास्त्राच्या पाठार्त नाही आहण अहभनवभारर्तीर्तही त्यावर टीका नाही. र्तो श्लोक
प्रहक्षप्र्त असण्यािाि सुंभव आहे . त्याने अनु भावाुंच्या हववेिनार्त खुंड पडला आहे .
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‘िौयाहभग्रहण’ यािी व्याख्या – जेव्हा िोरीसाठी दु सरे पकडले गेले आहे र्त असे माहीर्त होर्ते र्ते व्हा

त्यावेळेस पकडला न गेलेलया अशाही त्याुंच्या साहथदाराच्या मनार्त अनथािा सुंशय अशा र्तऱ्हे िी शुंका

उत्पन्न होर्ते . िौयािा हनदे श अकायाच्या उपलक्षणात्मक आहे . म्हणजे ज्याुंनी सारखेि अकायव केले असेल

त्याुंच्यापैकी एखादा पकडला गेलयास दु सऱ्याच्या मनार्त–जरी र्तो र्तसाि आहे हे उघडकीस न आले र्तरी–
शुंका उत्पन्न होर्ते असे म्हणण्यािे र्तात्पयव. म्हणून राजािा अपराध इत्यादीिी माुंडणी हा यािाि हवस्र्तार.

‘स्त्रीनीिानाम्’ यािी व्याख्या – उत्तम प्रकृर्तीच्या हस्त्रयाुंच्या बाबर्तीर्त जरी अकायव सुंभवर्त नाही आहण
कहनष्ठप्रकृहर्त हस्त्रयाुंिा ‘नीि’ मध्ये अुंर्तभाव होर्तो र्तरी हस्त्रयाुंिा हनदे श पाप न करणाऱ्या हस्त्रयाुंच्या सुद्धा

मनार्त अन्यत्र कोणी अपराधी पकडला गेलयास शुंका उत्पन्न होर्ते ि – कारण शुंका ही भीर्तीच्या पोटी उत्पन्न
होर्ते आहण हस्त्रया स्वभावाने हभत्र्या असर्तार्त – हे दाखहवण्यासाठी केला आहे . हस्त्रया व कहनष्ठप्रकृर्ती याुंिी
शुंका अशा हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते हे दाखवून दु सऱ्या नाहयकेशी पहरिय इत्यादी (नायकाच्या ) अपराधाने
उत्पन्न होणारी शुंका उत्तम हस्त्रयाुंच्या बाबर्तीर्त सुद्धा सुंभवर्ते हे दाखहवर्तार्त. कारण ह्या बाबर्तीर्त हवभाव हे

एवढे ि असा काही हनयम नाही. हकवा ह्या हवभावाुंपासून शुंकाि उत्पन्न होर्ते हकवा ह्याुंच्यापासून शुंका उत्पन्न

होर्ते ि असाही नाही. परुंर्तु शुंका आपलया सामग्रीर्तून प्रत्येक आत्म्याला ज्ञार्त होर्त अशी उत्पन्न होर्ते , आहण
त्या सामग्रीमध्ये ह्या हवभावाुंिा समावेश होर्तो म्हणून त्याुंिा येथे हनदे श के ला आहे . म्हणूनि दु सऱ्याच्या
हवषयीिी जी शुंका – जशी समुद्रदत्तािी नन्दयन्र्तीबद्दल र्ती दु सऱ्यावर अनु रक्र्त आहे अशी हकवा

दु योधनािी भानु मर्तीबद्दलिी – हर्तिा सुद्धा या हठकाणी अन्र्तभाव होर्तोि, केवळ त्यार्त नायकािे अत्यन्र्त
अनु हिर्त वर्तवन म्हणून र्तशा प्रकारिी गोष्ट वणवनास उहिर्त होर्त नाही.

‘एवुंहवभाहवका’ म्हणजे िौयाहभग्रहण इत्यादी हनर्मदष्ट हवभाव हजला कारणीभूर्त आहे र्त अशी शुंका.

‘स्वसामग्रीर्तः प्रत्यात्मवेद्या जायर्ते ’ – यािा अथव असा हदसर्तो की शुंका उत्पन्न होण्यािी अनेक कारणे

(म्हणजे हवभाव) सुंभवर्तार्त. त्या समग्र हवभावाुंर्तून प्रत्येकाच्या शुंकेिे कारण वेगवेगळे असू शकेल. ‘एषाम्’
म्हणजे नाट्यशास्त्रार्त हनर्मदष्ट केले लया हवभावाुंिा. ‘समुद्रदत्तस्य इ’ – अप्रहसद्ध असले लया पुष्ट्पदूहषर्तक
नावाच्या प्रकरणार्त नायक समुद्रदत्ताने नाहयका नन्दयन्र्ती हहच्या िाहरत्र्याबद्दल शुंका घेर्तली होर्ती असे

अहभनवगुप्र्ताने अन्यत्रही (ना. शा. १८·४५ वरील टीकेर्त) म्हटले आहे . ‘दु योधनस्य इ॰’ – वेणीसुंहार
नाटकाच्या दु सऱ्या अुंकार्तील प्रसुंगािा हा हनदे श आहे .

‘वणवनोहिर्तुं’ – ‘वणवनाय उहिर्तम्’ अशा र्तऱ्हे िा हवग्रह अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘वणवनमुहिर्तम्’ अशी

दु रुस्र्तीही सुंभाव्य आहे .
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‘आकारसुंवरणम्’ यािी व्याख्या – अवहहत्थामध्ये जे पुष्ट्कळ प्रमाणार्त हदसर्ते र्ते येथे सुद्धा असे

म्हणून त्याच्या अनु भावाुंशी योग असलयािे साुंगर्तार्त. अथवा अवहहत्थ या प्रसुंगी होर्ते असे दाखहवर्तार्त. जेथे

स्थाहयभावार्त शुंका व्यहभिाहररूपार्त असर्ते र्ते थे हनयमाने अवहहत्थ सुद्धा प्रदर्मशर्त होर्ते , एका
व्यहभिाहरभावार्त दु सरा व्यहभिाहरभाव प्रदर्मशर्त होर्तो असे नाही. कारण, र्तसे झाले र्तर त्या व्यहभिारीर्त

आणखी दु सरा व्यहभिारी अशा प्रकारच्या साखळीने र्तो पहहला व्यहभिाहरभाव स्थायी होईल, जसे शुंकेर्त
हिन्र्ता, हर्तच्यार्त हनवेद, त्याच्यार्त ग्लाहन, हर्तच्यार्त आलस्य इत्यादी. व्यहभिाहरभावाच्या व्याख्येर्त जेथे
दु सऱ्या व्यहभिाहरभावािा हनदे श असेल त्या सवव हठकाणी यािप्रमाणे अथव करावा. ‘केहित्’ म्हटले आहे

त्यािा अथव असा – खरे पहार्ता हा शुंकेिा अनु भाव नाही, र्तर अवहहत्थािा; केवळ त्यािा आहण शुंकेिा

स्थायी एक इर्तकेि. मुखहवकाराुंिे गोपन शुंकेिा प्रत्यय कसा काय आणून दे र्ते अशी शुंका घेनन ‘र्तच्च’
इत्यादीर्त हनराकरण करर्तार्त. उपाधी म्हणजे गोपनािे उपाय, बोलर्त असर्ता मध्येि र्तोडणे, खूप बोलणे
इत्यादी. ज्याुंनी प्रस्र्तुर्त गोष्ट उपाहहर्त म्हणजे आच्छाहदर्त केली जार्ते र्ते उपाधी. अथवा दु सऱ्या प्रस्र्तुर्तार्त जे

उपाहहर्त म्हणजे योहजर्त केले जार्तार्त र्ते . इुंहगर्त म्हणजे अुंग व उपाुंग याुंिे सूक्ष्म पहरस्पन्द – ज्याुंना झाकणे

शक्य नसर्ते आहण जे झाकण्यािी इच्छा असर्ताही झाकण्याच्या अगोदर प्रादु भर्त
ूव होर्तार्त र्ते – अहभप्रेर्त
आहे र्त. त्या उपाधी आदी करण असले लया साधनाुंच्या द्वारा कर्ता असले लया कुशल मनु ष्ट्याुंनी केले ले
त्याुंच्या मुखहवकाराुंिे गोपन शुंकेिा अनु भाव म्हणून उपलहक्षर्त करणे शक्य असर्तेि.

अवहहत्थ हा पुढे वणवन केले ला एक हनराळा व्यहभिाहरभाव. मनार्तील हवकार आदी बाहे र उघड

होन न दे णे हे त्यार्त अहभप्रेर्त असर्ते . ह्या प्रहक्रयेला (इुंहगर्त व) आकार याुंिे सुंवरण असे म्हटले आहे .
‘र्तदनु भाव-’ म्हणजे अवहहत्थािे जे अनु भाव पुढे साुंगणार आहे र्त र्ते ि शुंकेच्या बाबर्तीर्तही समजावेर्त असा

‘आकारसुंवरणम् इच्छस्न्र्त’ यािा अथव. ‘अथवा इ॰’ – ‘आकारसुंवरणम्’ यावरून दु सरा असा अथव काढला
आहे की ज्या स्थाहयभावाुंच्या सुंदभार्त शुंका उत्पन्न होन शकर्ते त्या सवव प्रसुंगी अवहहत्थ उत्पन्न होर्ते . परुंर्तु

हे दोन्ही त्या स्थायीिे स्वर्तुंत्र व्यहभिाहरभाव, एक दु सऱ्यािा व्यहभिाहरभाव असे समजावयािे नाही. ‘यथा
शङ्कायाुं इ॰’ – शुंका उत्पन्न झाली र्तर हिन्र्ता उत्पन्न होर्ते , हिन्र्ते र्त हनवेद इत्यादी व्यहभिाहरभावाुंिी माहलका
लागून त्यार्त पहहला व्यहभिाहरभाव जो शुंका र्तो स्थायी असे ठरेल. म्हणून हिन्र्ता हा शङ्के िा व्यहभिाहरभाव

असे न समजर्ता र्ते दोन्ही एकाि स्थाहयभावािे व्यहभिारी आहे र्त असे समजावे. ‘एवम्’ म्हणजे त्या दु सऱ्या
व्यहभिाहरभावािे अनु भाव पहहलयािे अनु भाव असे.

‘अहर्तकथन’ म्हणजे फार बोलणे, आवश्यकर्ता नसर्ताही बोलर्त राहाणे. ‘सुंहववरीहषर्ताः’ हे सुं-वृ

धार्तूच्या सन्नन्र्तािे कमवहण भूर्तकालवािक धार्तुसाहधर्त हवशेषण. ‘उपाहधहभः’ इत्यादीर्त र्तृर्तीया
करणहनदशवक आहण ‘कुशलै ः’ यार्त कत्यािी हनदशवक.

३३ व्या श्लोकावर अहभनवभारर्तीर्त टीका नाही. र्तो श्लोक अहभनवगुप्र्ताच्या कालानुंर्तर

नाट्यशास्त्रार्त घालण्यार्त आला हे हनहिर्त.
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‘हद्वहवधा’ इत्यादीिी व्याख्या – इर्तर टीकाकाराुंनी जे म्हटले आहे की ‘ह्या हठकाणी ज्या

हद्वहवधर्ते िा हनदे श केला आहे र्ती सवव व्यहभिाहरभावाुंच्या बाबर्तीर्त असर्ते . उदाहरणाथव, स्वर्तःच्या हठकाणिा
हनवेद कधी कधी दु सऱ्याच्या हठकाणी त्यािी दृष्टी, िेहष्टर्त इत्यादींनी हदसून येर्तो; कारण मी हनर्मवण्ण आहे ,
हा हनर्मवण्ण आहे असे (हभन्न) प्रत्यय येर्तार्त.’ र्ते बरोबर नाही. म्हणून या हठकाणी पुढीलप्रमाणे अथव आहे .
आत्म शब्द स्वर्तःच्या हठकाणिा अपराध या अथी वापरला आहे आहण पर शब्द दु सऱ्याच्या हठकाणिा

अपराध या अथी. त्याुंपक
ै ी दु सऱ्याच्या हठकाणिा अपराध सुंभाव्य नसर्ताही कोठलया र्तरी कारणामुळे
सुंभाव्यर्ते च्या स्स्थर्तीस आला असर्ता जी शुंका – जशी नन्दयन्र्तीहवषयीिी – र्ती येथे परसमुत्थ शब्दाने
हववहक्षर्त आहे . यािे र्तात्पयव असे–जे हवभाव स्वर्तःबद्दल सुंभाव्य असले लया हशक्षा वगैरे हवषयीिी शुंका

उत्पन्न करर्तार्त र्ते ि हवभाव कधी कधी (दु सऱ्यािे) स्वरूप आहण कमव याुंहवषयी शुंका उत्पन्न करर्तार्त, हा
िोर असेल काय अशी. र्तरीही दु सऱ्याच्या बद्दल िोरी वगैरेिी शुंका कशी उत्पन्न होर्ते त्यािे उत्तर

‘दृहष्टिेष्टाहदहभः’ यार्त दे र्तार्त. कारण ज्यावेळेस र्तो दु सरा अपराध्यासारखा पहार्तो अथवा िेहष्टर्त करर्तो –
कोणत्या र्तरी अप्रगलभर्ता, हभत्रेपणा या स्वभावहवशेषासारख्या हनहमत्तामुळे – र्ते व्हा र्तो अपराधी असो वा

नसो त्याच्याहवषयी िोरी आदी अपराधािी शुंका उत्पन्न होर्ते . ‘पाश्वाहन’ यार्तील शस्-प्रत्यय पुन्हा पुन्हा
पहाण्यािी हक्रया दाखहवर्तो. आहण हे ि कावळ्याशी अहभप्रेर्त असले ले साम्य.

कलपलर्ताहववेकमधील प्रारुंभीच्या पाठार्त थोडी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘अत्र’ च्या जागी ‘यदत्र’ असा

पाठ घेर्तला आहे व ‘प्रत्ययात्’ नुंर्तर ‘र्तदसत्’ एवढा मजकूर अहधक घार्तला आहे . ‘यदन्यैः’ मधील यदूिा
अन्वय ‘र्तदसत्’ मधील र्तद शी लावावयािा आहे . अन्य टीकाकाराुंनी केले ली व्याख्या अहभनवगुप्र्ताने

त्याज्य ठरहवली आहे . र्ते व्हा नेहमीप्रमाणे त्याने ‘र्तदसत्’ हकवा ‘र्तच्चासत्’ असे म्हटले असले पाहहजे यार्त
शुंका नाही. इर्तकेि नाही र्तर र्ती व्याख्या का बरोबर नाही यािे कारणही त्याने साुंहगर्तले असले पाहहजे.

‘र्तस्मादयमत्राथवः’ यावरून हे स्पष्ट आहे . त्याज्य मानण्यािे कारण साुंगणारा अुंश गहाळ झाला आहे .
आत्मगर्त हनवेद आहण परगर्त हनवेद याुंर्त र्तत्त्वर्तः भेद नाही म्हणून हे द्वै हवध्य इर्तर व्यहभिाहरभावाुंच्या

बाबर्तीर्त गैरलागू आहे असे त्याने त्यार्त म्हटले असण्यािी शक्यर्ता आहे . ‘स्वरूपकर्ममकाम्’ म्हणजे

स्वरूपाहवषयी आहण कृत्याहवषयीिी शुंका. िोर हे स्वरूप आहण िौयव हे कमव. ‘पाश्वाहन इहर्त शसा’ – शस्
हा हद्वर्तीया हवभक्र्तीच्या बहु विनािा प्रत्यय. पाश्वव ह्या नपुुंसकहलगी नामाला र्तो लावला म्हणजे आदे श वगैरे

होनन पाश्वाहन हे हद्वर्तीया बहु विनािे रूप हसद्ध होर्ते . ‘शसा’ हे शस् िे र्तृर्तीयेिे एकविन.
‘वायससाधम्यवम्’– ह्यािा अनु भावाुंच्या यादीर्त शेवटी हनदे श आहे . र्ते थे हाि पाठ योग्य हे उघड आहे .
असू

पर धिे परै श्व स
थ ौभ न

[क

लील द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस् श्च प र द दो प्र
घ ते ष्ट् ाचििःप्रद

धो खभ्रकटी

अिं े भ तिः –

ञ कत्स

‘-मेधा-’ नास्स्र्त.]

ेघ

[क घो -ख्यापनुं-.]

ख् प गणोप

द भर भ ैर भ

द्य

िः प्र ोक्तव् िः ।

[क

घो -लीलाहवद्या-.]
[क -घार्तनािक्षुः.]

परसौभ न ेश्वरत े घ लील
उत्पद्यते ह्यसू

स च्र न् दृि

।

कृत पर धो भ ेद्यश्च ॥ ३६ ॥

भ्रक टक टलोत्कट
गण श

[क घो -समुच्रयुं-.]

िे ै [क

[क -मुखसेष्ट्या-.]
घो -रस्याहभनयः.]

खैिः सेष्ट् ा ोधप र ृत्त े िंैश्च ।

स्तिं भ

िः प्र ोक्तव् िः ॥ ३७ ॥

असूया ही हवहवध प्रकारिे अपराध, द्वे ष, दु सऱ्यािे ऐश्वयव, सौभाग्य, बुद्धी, हवद्या, लीला इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . आहण हर्तिा अहभनय सभेमध्ये दु सऱ्यािे दोष दाखहवणे , गुणाुंिी अवहे लना करणे,
ईष्ट्यायुक्र्त नजरे ने पहाणे, खाली पहाणे, भुवया उडहवणे, अवज्ञा करणे, हनदा करणे इत्यादी अनु भवाुंनी
करावा.

या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
दु सऱ्यािे सौभाग्य, ऐश्वयव, बुद्धी, लीला याुंर्तील उत्कषव पाहू न असूया उत्पन्न होर्ते , र्तसेि ज्याने

अपराध केला असेल त्यालाही असूया वाटर्ते .

भुवया वक्र करून र्तोंड उग्र करणे , ईष्ट्यायुक्र्त क्रोधाने डोळे हफरहवणे, दु सऱ्याच्या गुणाुंना क्षुद्र

ले खणे, द्वे ष करणे, याुंनी त्या प्रसुंगी अहभनयािी योजना करावी.
गणो

श् ते दो ी

ते े

च े तत्तथोक्त , थ तपोजप

ते द व्म्भकोऽ

त।

ज्या विनाने गुणािा नाश केला जार्तो म्हणजे र्तो दोषरूपार्त दाखहवला जार्तो त्या विनाला र्तसे

(गुणनाशन) म्हटले आहे . उदाहरणाथव, र्तपिया, जप आदी हनयमाने करणाऱ्याबद्दल ‘हा ढोंगी आहे ’ असे
विन.

[क घो अथ मदो नाम.]

दो

द्योप ोग दत्पद्यते । स च िं धिः पञ्च धभ श्च । अिं ा भ व्न्त

–
[क घो हत्रहवधस्र्तु मदः कायवस्र्तरुणो.] ञे

स्त द स्त्र धस्तरुणो ध् स्तथ कृिश्च ।

करणां पञ्च धां स् त्त [घो र्तस्याहभनये प्रयोक्र्तव्यम्.] स्
क श्चन् त्तो ग
परु

च
च

भध ी क श्चत्क श्चत्तथ स् प त ॥ ३९ ॥
प्रकृ तिः ।

धरर गो हृ [क

धृष्ट-.]

ित िः कक चद क लत क् िः ।

द्धग तस्तरुण दस्तूत्त प्रकृ तिः ॥ ४१ ॥

स्ख लत घूर्चणत
क टलव्

त च ध्

भध ी रो दत् प च ध प्रकृ तिः ॥ ४० ॥

व्स् त [ब -विन-.] द
सक र

िः स्त्रस्तव् क लतब ह िे पिः ।

द्धग त थध्

दो ध्

प्रकृ तिः ॥ ४२ ॥

िस् ृ तहथतग तश्छर्चदत हक्क कफैिः सबीभस्तिः ।
गरुसज्ज

िः प्र ोक्तव् िः ॥ ३८ ॥

त रो द त क श्चत्तथ हस त क श्चत् ।

उत्त सत्त् िः शेते हस त च ग
परु

भ

जह्नो

ष्ठी त च घ प्रकृ तिः ॥ ४३ ॥

रङ्गे पबतिः क ा द ृ द्ध ाट्य ोग स द्य ।
क ो दि ो ै िः खल पीत्
सांिं स च्छोक ि
उत् म्
ए भभा

प्र ििः स् त् ॥ ४४ ॥

[क घो भयप्रकषाच्च.] भ

त्प्रह ाच्च क रणोप [ब -पगर्तात्.] गतिः ।

प ह क ो दप्रण शस्तथ तज्ञैिः ॥ ४५ ॥
शे े थदो द्रतां सांप्रण श प

अभ् द्यसखै [क

घो

वाक्यैस्र्तथैव.]

त।

ाक् ै थ
थ ै शोकिः ि ां

त ॥ ४६ ॥

मद हा मद्याच्या उपयोगाने उत्पन्न होर्तो. त्यािे र्तीन प्रकार असून पाि प्रकारिे आहवष्ट्कार आहे र्त.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे र्त –
सौम्य, मध्यम आहण हनकृष्ट असा र्तीन प्रकारिा मद असर्तो असे समजावे. पाि प्रकारच्या त्याच्या

हक्रया आहे र्त, त्याुंिा अहभनय करावा.

मद्य प्यालयावर कोणी गार्तो, कोणी रडर्तो, कोणी हसर्तो, कोणी कठोर विन बोलर्तो आहण कोणी

झोपी जार्तो.

उत्तम प्रकृर्तीिा मनु ष्ट्य झोपी जार्तो, मध्यम प्रकृर्तीिा हसर्तो आहण गार्तो आहण कहनष्ठ प्रकृर्तीिा

मनु ष्ट्य कठोर विन बोलर्तो आहण रडर्तो सुद्धा.

उत्तमप्रकृर्ती मनु ष्ट्यािा मद सौम्य असर्तो, र्तो हसर्तमुख असून त्यािे भावहवकार मधुर असर्तार्त,

त्यािे शरीर रोमाुंहिर्त होर्ते , त्यािी वाक्ये हकहित् अडखळलयासारखी होर्तार्त आहण त्यािी िाल काहीशी
अस्स्थर होर्ते .

मध्यमप्रकृर्ती मनु ष्ट्यािा मद मध्यम स्वरूपािा असर्तो, त्यािे नेत्र अस्स्थर होनन गोल हफरर्तार्त,

हशहथल आहण अस्स्थर बाहू इर्तस्र्तर्तः हलर्तार्त आहण त्यािी पावले वाकडी व अडखळर्त पडर्तार्त.

अधमप्रकृर्ती मनु ष्ट्यािी स्मृर्ती नष्ट होर्ते , त्याला िालर्ता येर्त नाही, उलटी, उिकी आहण कफ याुंनी

र्तो अगदी हकळसवाणा होर्तो, त्यािी जीभ जड होनन टाळू ला हिकटर्ते आहण र्तो थुुंकर्त राहर्तो.

नाट्यािा प्रयोग िालू असर्ता रुंगभूमीवर मद्य हपणाऱ्यािा मद वृहद्धगर्त होर्त असले ला दाखवावा,

आहण ज्याने दारू हपनन रुंगभूमीवर प्रवेश केला असेल त्यािा मद कमीकमी होर्त गेलेला दाखवावा.

सुंत्रस्र्तर्ता, शोक, भीहर्त, अत्यानुंद ह्या करणाुंमुळे वरील क्रम सोडू नही र्तज्ज्ञ मनु ष्ट्याुंनी मद

उर्तरले ला दाखवावा.

ह्या हवहशष्ट भावाुंमुळे मद लवकरि नाहीसा होर्तो, ज्याप्रमाणे अभ्युदय झालयाच्या सुखकर वाक्याुंनी

शोक झटकन नाहीसा होर्तो र्तद्वत्.

अ कृिो
ए

कृि इत् थथिः । करणां

च भ शधदे
दे ै कस्थ

चे ि । ते

ै पञ्च ध चे ि स ए

सूिंे क थतिः । तच्चेि पञ्चक ह क श्च दत्

कत् ां दशथ त । प्रकृ तभेदे उत्त स्तरुण द ए

अध प्रकृ तरे त िस् ृत्

दस् भ

इत।अ े

ध्

द
स्

च तरुणो दिः स े

दस्

भ

िः । स

। ह श
थ ोकह स ोध ोह
ध्

ां

इत् िं

िः क श्चत् ।

ो ध्

ीच ोिः, उत्कृिो

, ध्

ीचस् ै े त दर्चशतां भ त । शेत इत् तप े सतीत् थथिः । हृि सरो ञ्च त रस् । सक रां कृत्

आ द्ध

ई त्स्खलन्तीत् थथिः ।
क

टोपदे श

ह रङ्गे पबत इ त । क रण

उपगत आ तिः । एतदक्तां भ त – िं स द
स् त्तस्

न्न त्तप रञ ां

त् तो

धे

प्रेरण
त्त े

त । द्रत त्

प्र त् कृत

सांिं स द

द दज न् कथां िं स द
े ोत् म् े त दर्चशतां

प्रसङ्ग दन् द प ए ांज ती कां दशथ त अभ् द सखै र त । अभ् द े

च् े

त्तञ प
िीण दिः

त् गां व् चिे ।

सख न्ती त तथोक्त

।

क् ग्रहणां प्र णोपलिण ।
अवकृष्ट म्हणजे हनकृष्ट असा अथव. करण म्हणजे हक्रया, िेष्टा. म्हणून पाि प्रकारच्या ज्या िेष्टा त्या

म्हणजेि मदािा अहभनय. आहण त्यािाि सूत्रार्त भावशब्दाने हनदे श केला आहे . ‘कहित्’ इत्यादी श्लोकार्त
त्या पाि िेष्टा साुंगर्तार्त. हषव, शोक, हास, क्रोध आहण मोह ह्या पािाुंिा आहण मदािा स्थाहयभाव एकि

असर्तो हे दाखहवर्तार्त. प्रकृहर्तहभन्नर्ते नुसार उत्तमािा मद र्तरुणि, मध्यमािा मध्यम असा काही हनयम नाही,

परुंर्तु अधमप्रकृर्तीिाि नष्टस्मृहर्त इत्यादी स्वभाव होर्तो. यावरून र्तरुण मद सवांच्या बाबर्तीर्त, मध्यम मद
मध्यम व कहनष्ठाुंच्या बाबर्तीर्त आहण अहर्तहरक्र्त मद फक्र्त कहनष्ठाुंच्या बाबर्तीर्त असे दाखहवले आहे . झोपी

जार्तो र्तो अहर्तपान केले असर्ता असा अथव. हृष्ट म्हणजे रोमाुंहिर्त झाले आहे शरीर ज्यािे र्तो. सुकुमार असून
आहवद्ध म्हणजे हकहिर्त अडखळणारी असा अथव.

कवी आहण नट याुंना उपदे श दे ण्यासाठी ‘रङ्गे हपबर्तः’ इत्यादी साुंगर्तार्त. कारणेने म्हणजे सुंत्रस्र्तर्ता

आदी कारणाुंिे ज्ञान करून दे णाऱ्या प्रयत्नाने केले लया प्रेरणेने उपगर्त म्हणजे आले ला. यािे र्तात्पयव असे –
मदामुळे त्रास आदी कारणाुंिी जाण नसणाऱ्या मनु ष्ट्यािा मद त्रास आदीमुळे क्षीण कसा व्हावा म्हणून

हनहमत्ताुंिे ज्ञान प्रयत्नपूववक करून द्यावे. ‘उत्क्रम्य’ यार्त हनर्मदष्ट झाले ला क्रमािा त्याग ‘द्रु र्तम्’ ने स्पष्ट केला
आहे . प्रसुंगोपात्त ह्याि जार्तीिी दु सरीही गोष्ट ‘अभ्युदयसुखैः’ इत्यादीर्त दाखहवर्तार्त. वाच्य असले लया

अभ्युदयाने सुखहवर्तार्त र्ती वाक्ये ह्या शब्दाने हनर्मदष्ट केली आहे र्त. वाक्यािा हनदे श इर्तर प्रमाणाुंिे उपलक्षण
होय.

‘भावशब्दे न सूत्रे’ म्हणजे ‘पिहवधभावः’ यार्त. ‘हषवशोक इ॰’ – म्हणजे अहभनवगुप्र्ताच्या मागील

व्याख्येप्रमाणे ह्या पािाुंिे जे अनु भाव र्ते मदािे अनुभाव एवढे ि समजावयािे. ‘उत्कृष्टः’ हा शब्द हनकृष्ट ह्या
अथी समजला पाहहजे हकवा त्याऐवजी िुकून पडला आहे असे मानले पाहहजे.

‘कारणया’ – अहभनवगुप्र्ताच्या व्याख्येप्रमाणे ‘कारणोपगर्तः’ यार्तील पहहला शब्द ‘कारणा’ असा

स्त्रीहलगी असून त्यािा अथव प्रयत्नपूववक केले ली ‘प्रेरणा’ असा आहे . आयेर्त मदप्रणाश सुंत्रास इत्यादींनी
होर्तो असे म्हटले आहे . परुंर्तु ज्या मनु ष्ट्यावर मदािा अुंमल आहे त्याला ह्या सुंत्रास वगैरेिी जाणीव

सहजासहजी कशी होणार आहण र्तशी जाणीव झालयाहशवाय त्यािा मद कसा उर्तरणार? ही जाणीव व्हावी
यासाठी प्रयत्नपूववक प्रेरणा आवश्यक आहे . ह्या प्रेरणेमुळे त्या मनु ष्ट्याला सुंत्रास वगैरेिी जाणीव होर्ते व मग

सुंत्रास वगैरे हनहमत्ताुंमुळे त्यािा मद उर्तरर्तो. मदामुळे इर्तर भावाुंिी जाणीव होर्त नाही. म्हणून र्ते भाव

प्रयत्नपूववक त्याच्या हठकाणी उद्भूर्त केले र्तरि मद उर्तरे ल असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . हे कदाहिर्त

खरे मानर्ता येईल, पण ‘कारणोपगर्तः’ िा अथव अस्वाभाहवकपणे लावला आहे हे उघड आहे . ‘वाच्येन’
म्हणजे वाक्याुंिा वाच्याथाने. ‘प्रमाण’ प्रत्यक्ष, अनु मान आदी.
श्र ो
घो

[क घो अध्वगहर्तव्यायामसेवाहदहभर्.]

‘-पहरमदव न-’

प र दथ सां ह

नास्स्र्त.]

से

िःश्व सत

[क

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस् ग िं
- ख घूणथ जृम्भण ङ्ग दथ

जृव्म्भत न्दपदोत्िे पण

मुखहवकूणनजृम्भणाङ्गमदव मन्दपादो-.]

द

अध् व्

कूण सीत्क र द भर भ ैरभ

[क

घो

न्दप दो-,

घो

[क
-

-नयनहवघूणवन-.]

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं ा –
[क घो अध्वगहर्तव्यायामैर.]
्

िःश्व सखेदग

ृत्त ध् व्

ै स्तस्

भ

न्नरस् सांज ते श्र ो

।

िः प्र ोक्तव् िः ॥ ४७ ॥

श्रम हा प्रवास, व्यायाम करणे इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय अवयवाुंिे मदव न व

सुंवाहन, हनःश्वास, जाुंभया, हळू पानल उिलणे, नेत्र व वदन याुंिा सुंकोि, सीत्कार इत्यादी अनु भावाुंनी
करावा.

या सुंबध
ुं ार्त आया आहे –
नृत्त, प्रवास, व्यायाम याुंमुळे मनु ष्ट्याला श्रम उत्पन्न होर्तो. हनःश्वास आहण हखन्न गर्ती याुंनी त्यािा

अहभनय करावा.

श्रमाच्या ह्या वणवनार्त टीका करण्यासारखे अहभनवगुप्र्ताला काही आढळले नाही असे हदसर्ते.

कलपलर्ताहववेकमध्ये यावर अहभनवभारर्ती नाही.
आलस् ां

[

स त्पद्यते स्त्री ीच
द्र तन्द्रीसे

ब

खेदव्याहधगभवस्वभावश्रमसौहहत्याहदहभर्.]

। तद भ

ेत् स थ

[क घो -कमवप्रद्वे ष-.]

स् भ खेदव्

क ा भल श

धसौ हत् गभा द भर्च भ ैिः
स

[क घो -र्तन्द्राहनद्रा-.]

द भर भ ैिः ।

अिं ा –
आलस् ां त् भ े ां खे [क
आह र र्चजत

घो खेदव्याहधस्वभावजुं.]

रम्भ ण

दोपगतां स् भ जां

प।

रम्भ त् ॥ ४८ ॥

आलस्य हे स्वभाव, खेद, व्याधी, पहरर्तृप्र्तर्ता, गभारपण इत्यादी हवभावाुंनी हस्त्रया व कहनष्ठ पुरुष

याुंर्त उत्पन्न होर्ते . कोणर्ते ही काम करण्यािी इच्छा नसणे , पडू न राहाणे, बसून राहाणे, झोपणे, आळसावणे
इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.

या सुंबध
ुं ार्त आया आहे –
खेदाने आले लया आहण स्वभावार्ति असले लया आळसािा अहभनय आहार खेरीज करून इर्तर सवव

उद्योग करण्यािे टाळू न करावा.
खेद इ त श्र ो
सौ हत्

ततृप्तत

ितिः । ते

।

आह र र्चजत

आरम्भ श्चत थगोप प्र ृत्त िः ते

भ ो भ
त

।

न्तरे

भ त ां प्र तपद्यत ए े त दर्चशत

अलसोऽ प

रम्भेण आरम्भव् त रक्ते श

से

ह्य श्

ह रां

।

करोत् े

।

द े त् थथिः ।

खेद ह्या शब्दाने श्रम हववहक्षर्त आहे . त्याने एक भाव दु सऱ्या भावािा हवभाव होर्तोि हे दाखहवले

आहे . सौहहत्य म्हणजे अहर्तशय र्तृप्र्त होणे. ‘आहारवर्मजर्तानाम्’ म्हणजे आळशी मनु ष्ट्य आहार अवश्य
करर्तोि. आरम्भ म्हणजे िार पुरुषाथांच्या हसद्धीिे उपाय असणारी कृत्ये, त्याुंच्या अनारम्भाने म्हणजे
काहीही करण्यािे टाकून हबछान्यावर पडू न राहाण्याने वगैरे असा अथव.

‘खेद इहर्त श्रमः’ – यावरून हे स्पष्ट आहे की खेद आहण श्रम हे दोन्ही शब्द असले ला बडोदे

प्रर्तीर्तील पाठ बरोबर नाही.
दै न् ां

दौगथत्

[क -मनःसुंर्तापा-.]

गात्रस्र्तम्भमनःस्र्तम्भमृजापहरवणवना-,

िंगौर न्

स्कत ृज प र जथ

स्त प द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस् धृ त शरोरोगग
द्यो

द भर भ ैर भ

[क -

-गात्रस्र्तम्भमृजापहरवजवना-.]

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं ा –
चन्तौत्सक् स त्थ
स थ ृज

[

[

ब दु ःखाद्या.]

दिःख ि भ त दी त पांस

-पहरमाजवनैहवहवधैरहभनयस्र्तस्य.]

प रह रै र्च

धोऽ भ

।

ो भ ेत्तस् ॥ ४९ ॥

दै न्य हे हलाखीिी स्स्थर्ती, मनस्र्ताप इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . त्यािा अहभनय धैयािा अभाव,

डोकेदु खी, शरीरािा जडपणा, हवमनस्कर्ता, शरीर स्वच्छ करण्यािे टाळणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –

हिन्र्ता व उत्सुकर्ता याुंमुळे हकवा दु ःखामुळे मनु ष्ट्याुंर्त दै न्य उत्पन्न होर्ते . सवव प्रकारच्या स्वच्छर्तेिा

पहरहार करून त्यािा हवहवध प्रकारिा अहभनय करावा.

श्लोकार्त दीनर्ता हा स्त्रीहलगी शब्द आहे , र्ते व्हा त्याला अनु रूप असा ‘र्तस्याः’ शब्द अपेहक्षर्त होर्ता.

परुंर्तु सवव प्रर्तींर्त ‘र्तस्य’ ि आहे . कलपलर्ताहववेकमध्ये मात्र ‘अस्याः’ पाठ आहे . र्तेथे हद्वर्तीयाधव ‘सववमृजानाुं
पहरवजवनैि हवहवधैरहभनयोऽस्याः’ असा आहे . र्तोि मूळ असण्यािा सुंभव आहे .
ृज शरीरसांस्क रिः ।

मृजा म्हणजे शरीरशुद्धीसाठी आवश्यक हक्रया.
नाट्यशास्त्रार्तील ‘र्तस्याधृहर्तहशरोरोग-’ च्या जागी कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘र्तच्चावृर्तहशरो-’ असा पाठ

असून पुढे ‘अहभनेर्तव्यम्’ आहे . हशरोरोग फारसे सुंभवनीय नसलयामुळे हा पाठ अहधक िाुंगला ठरर्तो.
चन्त
त

भ

ऐश्व थ

[क

-भ्रष्टेष्ट-.]

े न्निःश्व सतोच्छ सतसांत पध्

भ्रांशेिद्रव् पह रद रद्र्य द भर्च भ ैिः

धो ख चन्त

[क घो -र्तनुकाश्याहदहभर्.]

स त्पद्यते

।

क श् ा द भर भ ैिः ।

अिं े भ तिः –
ऐ

[क घो ऐश्वयेष्टद्रव्यापहारजहनर्ता बहु -,

ऐश्वयवभ्रुंशष्ट
े द्रव्यक्षयजा जहनर्ता बहु -.]

श्व भ्र
थ ांशेिद्रव् ि ज

बहप्रक र त ।
हृद

तकोपगत

[क घो हिन्र्ता र्तु नृणाुं,

हिन्र्ता नृणाुं.]

सोच्छ सैर्च िःश्व सतैिः सांत पैश्चै हृद शू न् त
अ भ े तव्

चन्त

ृज

ही ै रधृत्

ृण ां चन्त स द्भ त ॥ ५० ॥

।

च ॥ ५१ ॥

हिन्र्ता ही ऐश्वयव नष्ट होणे, आवडत्या वस्र्तूिा अपहार, दहरद्रर्ता इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते.

हर्तिा अहभनय हनःश्वास, उच्छावस, सुंर्ताप, ध्यान, खाली मान घालू न हिर्तन करणे , कृशर्ता इत्यादी
अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
ऐश्वयािा भ्रुंश, आवडत्या वस्र्तूिा हवनाश याुंच्यामुळे मनार्त हवर्तकाने युक्र्त अशी नानाप्रकारिी

हिर्ता मनु ष्ट्याुंना उत्पन्न होर्ते .

उच्छावस, हनःश्वास, मनस्र्ताप, हवमनस्कर्ता, स्वच्छर्ते िा अभाव आहण धैयािा अभाव याुंनी हिन्र्ते िा

अहभनय करावा.

ऐश्व भ्र
थ ांशस्त त्क लकिः । द रद्र्यां त कल
न्तव्

।

चन्त

त स् ृतेरन् ै

ह्यथोऽन् ोन् तो भद्यत ए
खेल

। तथ

।

त प भ ती त

च त स् ृत्

ह खेलृ गत

त्
त

िं । ए

न् िं धे

चन्त

िः पू ोत्तरकक्ष्

। हृद े

त

द त् दू र प्रक ण
े थथ दे शिः । स थध तू ां
द्य प पठ्यते तथ प स ल सग

त प्र सद्धां खे खेलग ीत् दौ । ग्रस ां च अ

त् द

शे िः । चन्त ां स् रण

कग थ ोध ेश भथर गरण

तकथस् ोपग ो स् िः सक श द्

े

शिां

शि द ां

तकािोपग ो स् िः । अ े

ोर्च तको भ ती त शि त ।

ऐश्वयवभ्रुंश हा र्तात्काहलक स्वरूपािा. परुंर्तु दाहरद्र्य हे कुलक्रमाने सुद्धा आले ले असर्ते हा फरक.

हिन्र्तन म्हणजे स्मरण असे समजावे. परुंर्तु हिन्र्ता ही स्मृर्तीहू न हभन्न. हित्-धार्तु स्मृहर्त ह्या अथी साुंहगर्तला

आहे त्यार्त फार दू रिे नसले ले स्मरण हा अथव हनर्मदष्ट आहे . कारण सवव धार्तूुंिे अथव परस्पराहू न हभन्न
असर्तार्ति. उदारहणाथव, खेल् धार्तु जरी गत्यथी साुंहगर्तला आहे र्तरी खेलन म्हणजे हवहशष्ट असे

हवलासयुक्र्त गमन असाि अथव ‘खे खेलगामी (आकाशार्त हवलासाने भ्रमण करणारा)’ इत्यादीर्त प्रहसद्ध

आहे . र्तसेि ग्रसन म्हणजे क्रम सोडू न, गवव, क्रोध याुंच्या आवेशाने पूणव होनन हगळण्याच्या हक्रयेने हवहशष्ट

असे खाणे, केवळ खाणे असा अथव नाही. यािप्रमाणे इर्तरत्र समजावे. (‘हृदयहवर्तकोपगर्ता’ म्हणजे)
हजच्यापासून हृदयार्त हवर्तकािा प्रादु भाव होर्तो र्ती अथवा हवर्तकापासून हजिा उद्गम होर्तो र्ती. याने
हिन्र्ते च्या पूवी आहण नुंर्तर दोन्ही बाजूला हवर्तकव असर्तो ही हशकवण दे र्तार्त.

‘हिन्र्ता र्तु स्मृर्तेरन्यैव’ ही कलपलर्ताहववेकमधील ‘हिन्र्तानु स्मृर्तेरन्यैव’ ह्या पाठािी केले ली दु रुस्र्ती

आहे . अनु स्मृहर्त येथे अहभप्रेर्त असण्यािा सुंभव नाही. हिन्र्तनिा स्मरण असा अथव केले ला असला र्तरी

हिन्र्ता आहण स्मृहर्त याुंर्त फरक आहे . हिन्र्ता हवर्तकाने युक्र्त असर्ते , स्मृहर्त र्तशी नसर्ते असा अहभनवगुप्र्ताच्या
म्हणण्यािा आशय हदसर्तो. दोन धार्तूुंिा र्तोि अथव हदले ला असला र्तरी त्यार्त हभन्न हभन्न छटा असर्तार्त हे

दोन उदाहरणे दे नन अहभनवगुप्र्ताने प्रस्थाहपर्त केले आहे . हित् धार्तूिा स्मृहर्त असा अथव आहे , परुंर्तु र्ती फार
दू रवरिी स्मृहर्त नाही (अदू रहवप्रकषेण) असे त्याने म्हटले आहे . म्हणजे हिन्र्ते र्त एखाद्या मागील गोष्टीिी

आठवण होर्ते असा प्रकार नाही. ‘अक्रमक’ म्हणजे ज्या हगळण्यार्त नेहमीिा खाण्यािा क्रम पाळला जार्त
नाही र्ते .

ोहो
स त्पद्यते

दै ोपघ तव्
।

[क घो -व्यसनव्याहध-.]

तस्

श्चै तन् भ्र णपत घूणथ दशथ

[क

घो

स

भघ तव्

धभ

हनिेहष्टर्ताङ्गभ्रमणपर्तनघूणवन

द भर भ ैर भ

ेगपू थ ैरस् रण द भर्च भ ैिः
(घो

-र्तना-)

दशवना.-]

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं श्लोकस्त द ा च –
अस्थ े तस्कर न् दृि
तत्प्रतीक रशू न् स्
व् स

[क घो

िं स ै र्च

धै र प ।

ोहिः स पज ते ॥ ५२ ॥

भघ तभ पू थ ैरसां [क

स ेव्न्द्र सां ोह त्त [क

त्रासनैवा पृथस्ग्वधैः.]

घो -स्मरणजो भवहर्त,

घो -दस्याहभनयः.]

स्

भ

ब -स्मरणरोगजो,]

स् रणरोगजो ोहिः ।

िः प्र ोक्तव् िः ॥ ५३ ॥

मोह हा दै वािा आघार्त, सुंकट कोसळणे, व्याधी, भय, आवेग, पूवीच्या वैरािे स्मरण इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय िेर्तनारहहर्त होणे , हफरणे, खाली पडणे, डोळे हफरहवणे, काही न
हदसणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त एक श्लोक व एक आया आहे –
अस्थानी िोराुंना पाहू न आहण हवहवध प्रकारच्या भीहर्तग्रस्र्तर्ते मुळे प्रहर्तकार करण्यास असमथव

मनु ष्ट्याला मूच्छा येर्ते.

सुंकटािा र्तडाखा, भीहर्त, पूवीच्या वैरािे स्मरण, रोग याुंनी मूच्छा येर्ते. सवव इस्न्द्रये हनिेष्ट करून

हर्तिा अहभनय करावा.

दै ोपघ तोऽनन् दक द्यपद्र िः । व् स ां पीड द । तत्कृतोऽ भघ त इ त के चत् । अ भघ तस्त
थप्रह र दिः पृथगे पष्ट्कल थथिः । भ

न्तर प

भ त े तीत् श े ह भ े त । व् भच र ण च स्थ ी

भ ो

प

दे हस्

भ

ए तथ प भ ग्रहणां भ े ोहस् ब हप सूच थथ । भ्र ण

। तत्प्रतीक रशू न् स् ेत्

स ेव्न्द्र सां ोह दत्

े

े

ोहस्

प्र ग स्थ ां कककतथव् त लिण

न्तरस् सां ेद स्

ूढेऽप्

ित ां दशथ न् ोहस्

प

स्थ ां चत्तस् , घूणथ ां त
ोहशधद च् ां दशथ त ।

चत्त ृ त्तरूपत

ह।

दै वािा उपघार्त म्हणजे आग, पूर इत्यादीिा उपद्रव. व्यसन म्हणजे पीडा वगैरे. त्याने झाले ला

अहभघार्त अशी काहीजण व्याख्या करर्तार्त. परुंर्तु अहभघार्त म्हणजे ममवप्रहार इत्यादी असा स्वर्तुंत्र अथवि
अहधक िाुंगला. दु सरा भाव सुद्धा हवभाव होर्तो ह्या अहभप्रायाने भय यािा हनदे श करर्तार्त. व्यहभिारीच्या

सुंबुंधार्त स्थाहयभाव जरी हवभावि असर्तो र्तरी भयािा हनदे श भयार्त मोहािे बाहु लय असर्ते हे सुिहवण्यासाठी

केला आहे . भ्रमण म्हणजे हित्तािी अनवस्स्थर्ती, परुंर्तु घूणवन हे शरीरािे. ‘त्यािा प्रहर्तकार करण्यास
असमथव’ हे विन मोह शब्दाने मोहाच्या पूवीच्या हककर्तवव्यर्तारूप अवस्थेिा सुद्धा बोध होर्तो हे दाखहवर्ते.

‘सवव इुंहद्रयाुंच्या सुंमोहाने’ ह्या विनाने मोहावस्थेर्तही आुंर्तहरक सुंवद
े न नष्ट होर्त नाही हे दाखवून मोह हा
हित्तवृहत्तरूप आहे हे साुंगर्तार्त.

वर ५३ व्या आयेिा प्रथमाधव थोडा दु रुस्र्त करून घेर्तला आहे . दु सऱ्या पादार्त मात्राुंिी पूर्ती

करण्यासाठी ‘स्मरण’ च्या जागी ‘सुंस्मरण’ शब्द घार्तला आहे . र्तो कलपलर्ताहववेकवरून घेर्तला आहे . र्ते थे
त्या पादािा शेष भाग काशी प्रर्तीर्तलयाप्रमाणे आहे . त्यार्त रोगािा हनदे श नाही. त्या ग्रुंथार्तील सूत्रार्त व्याहध
शब्द सुद्धा नाही. र्तेि पाठ मूळ असण्यािा सुंभव आहे .
स् ृ त ा

सखदिःखकृत

स् स्र्थ जघन् र िं द्र च्छे दस
त

भ

ेव्च्छरिःकम्प

ां

भ

सखदिःख त

।

स

[क

‘सा

दशथ ोद हरण चन्त भ् स द भर्च भ ैिः

लोक भ्रूस न्न

[क घो अत्र श्लोकाये.] अिं

स् रण

[क -मनप्रहषाहदहभ-.]

ि’

नास्स्र्त.]

स त्पद्यते

च
।

द भर भ ैिः ।

े भ तिः –
न्तां तथ

त भ

[क घो हवस्मृर्तुं ि यथावृत्तुं स्मरे द्यः स्मृहर्तमानसौ.]

तां [क

घो ‘यथावृत्तम्’ नास्स्र्त.]

थ ृत्त ।

चर स् ृतां स् र त िः स् ृ त

त े दतव् ोऽसौ ॥

५४ ॥
स् स्र्थ भ् सस त्थ श्र तदशथ सांभ
शरउि ह कम्पैभ्रथू [ क

घो भ्रूहवक्षेपैः साहभ-,

स् ृ तर्च पणैिः ।
भ्रूक्षेपैः साहभ-.]

िे पैश्च भ े तव्

॥५॥

स्मृहर्त म्हणजे सुखकर आहण दु ःखकर गोष्टींिे नुंर्तर होणारे स्मरण आहण र्ती स्मृहर्त स्वास्र्थय,

उत्तररात्री हनद्राभुंग, सदृश वस्र्तूिे दशवन, उदाहरण, हिन्र्ता, अभ्यास इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते.
मस्र्तक हलहवणे, एकसारखे पहाणे, भुवया िढहवणे इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –

मागे होनन गेलेलया सुखदु ःखाच्या गोष्टी, र्तसेि मनाने कस्लपले लया व प्रत्यक्ष घडले लया परुंर्तु बराि

काळ हवस्मरण झाले लया गोष्टी याुंिे ज्याला स्मरण होर्ते र्तो स्मृहर्तमान् आहे असे समजावे.

स्वास्थ अथवा अभ्यास याुंनी उत्पन्न होणाऱ्या, र्तसेि काही ऐकून अथवा पाहू न उत्पन्न होणाऱ्या

स्मृर्तीिा अहभनय कुशल नटाुंनी मस्र्तक हलहवणे व कम्प आहण भुवया िढहवणे याुंनी करावा.
सखदिःख ोिः कृतां

ष्ट्प त्त त
थ स्ते

त्

े

स् ृतेरशे

र िंेभागिः । ध तस म् क री त स् ृ तहे त थ
थ ोक्त र िं
। सदृशस्

दशथ ां श्र णां

सदृशस् । सखदिःख

। चन्त प्र णध

त तज्ज क त् थथिः ।

व् पकत

ह । जघन् िः प श्च ो

स्तरी िः क ल इ त ।

द्रोच्छे दोऽधथर िं द

। अभ् सिः प िः प िः प रशील
भ

त

त पटप्रत्

गृहीतत्

। अ लोक

प
त

ह।

‘सुखदु ःखकृर्तानाम्’ म्हणजे सुख आहण दु ःख याुंिे कृर्त म्हणजे हनष्ट्पत्ती ज्याुंच्यापासून होर्ते त्या

गोष्टींिी – याने स्मृहर्त झाडू न सवव हवषयाुंना व्यापर्ते असे साुंगर्तार्त. जघन्य म्हणजे शेवटिा रात्रीिा भाग.

धार्तूुंिी साम्यावस्था हनमाण करणारी आहण स्मृर्तीस कारणीभूर्त होणारी (अशी ही वेळ असर्ते ); म्हटले ि
आहे ‘रात्रीिा िवथा याम हा काल.’ हनद्रे िा उच्छे द मध्यरात्री सुद्धा. सादृश्य असले लया वस्र्तूिे दशवन हकवा
श्रवण. हिन्र्ता म्हणजे हविारमग्न होणे. अभ्यास म्हणजे पुन्हा पुन्हा पहरशीलन. अवलोकन सादृश्य

असले लया वस्र्तूिे. सुखदु ःख म्हणजे हे दोन उत्पन्न करणाऱ्या गोष्टी. हवभाहवर्त शब्दाने स्पष्ट बोध होण्यािी
हक्रया हनर्मदष्ट केली आहे .

‘धार्तुसाम्यकारी’ – रस, असृक्, माुंस इत्यादी शरीरार्तील सार्त धार्तूुंिी साम्यावस्था उत्तर रात्री

होर्ते . ‘राहत्रयामः इ॰’ – हे विन कोठू न घेर्तले र्ते साुंगर्ता येर्त नाही. ‘हनद्रोच्छे द’ हा अहभनवगुप्र्तािा पाठ

कलपलर्ताहववेकमधील नाट्यशास्त्रार्तही आहे . ‘श्रवणुं वा’ – वस्र्तुर्तः मुळार्त ‘उदाहरण’ आहे . त्यािा अथव
उच्चारण असा आहे . उच्चारले ले कानावर पडर्ते म्हणून अहभनवगुप्र्ताने श्रवणािा हनदे श केला आहे .
धृ त ा
धक

शौ थ ञ श्र त भ शौच च रगरुभक्त्

ोरथ थथल भ ीड द भर्च भ ैिः
ण पभोग दप्र प्त तीतोपहत

स त्पद्यते
ि

शोच

[क

।

घो

त

भ

-हधकाथवलाभ-.]

ेत्

प्र प्त

द भर भ ैिः ।

अिं े भ तिः –
ञ शौच भ श्र तशव्क्तस द्भ
भ शोक
प्र प्त

धृ तिः स द्भिः ।

द द्यै र हत त सद प्र ोक्तव्
पभोगिः शधदरसस्पशथरूपगन्ध

[क अप्राप्र्ते नहह, घो अप्राप्र्तौ नहह.] अप्र

प्तैश्च

॥ ५६ ॥
।

शोको स् ां ह भ ेद् धृ तिः स त ॥ ५७ ॥

धृहर्त ही शौयव, हवज्ञान, हवद्वत्ता, वैभव, हवशु द्धर्ता, सदािार, गुरुभक्र्ती, मनोरथाहू न अहधक वस्र्तूिा

लाभ, खेळ इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हर्तिा अहभनय प्राप्र्त हवषयाुंच्या उपभोगामुळे, प्राप्र्त न झाले लया,
होनन गेलेलया, बाहधर्त झाले लया, नष्ट झाले लया अशा गोष्टींहवषयी शोक न करणे इत्यादी अनु भावाुंनी
करावा.

या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –

ां

हवज्ञान, शु हिर्ता, वैभव, हवद्वत्ता, शस्क्र्त याुंनी उत्पन्न होणाऱ्या धृर्तीिी योजना सज्जनाुंनी नेहमी भय,

शोक, हवषाद इत्यादींनी हवरहहर्त अशा प्रकारे करावी.

प्राप्र्त झाले लया शब्द, रस, स्पशव, रूप आहण गन्ध ह्या हवषयाुंिा उपभोग हजच्यार्त आहे आहण न

हमळाले लया गोष्टींहवषयी हजच्यार्त शोक नाही र्ती धृहर्त.

धृहर्त म्हणजे सुंर्तुष्टर्ता, समाधानी वृत्ती. कलपलर्ताहववेकमध्ये प्रारुंभीिा शौयव शब्द नाही आहण दोन्ही

हठकाणी ‘श्रुहर्त’ ऐवजी ‘श्रुर्त’ आहे . र्तोि अहभनवगुप्र्तािाही पाठ आहे .
ञ ां
ोरथ

ेकञ ां,

स् ल भिः

अिं कस् च ि

श्रत भ ो

ोरथस् च थथस् ल भिः ।

शौच चरणां

तपिःसे

ोरथ ईव्प्सतिः ।

द,

दप्र प्त दी

शोच ां

भ

तद द भर भ ै र त

त् क्तां भ त,

व्स्थतोऽ प त ि

ञ श्रत भ दे र
सांबन्धिः

अ धकस् थथस्

ए रथिः प्र प्त् प ो व्स् न् ।

त , ईव्स्पतल भे ह धृतो भ त सांतित् त् । कस् चत्करणत ,

दिः खतो धृकत लभते । कस् चदभ रूपत
स े

ब हश्रत् ,ां

। प्र प्त

ां

।

ते

ीड
ण पभोग

ो

लम्ध

प्र प्तोपभोगपू थकत् ां

त पृथनभ त प्र प्तभोगस् । अप्र प्तिः व्स्थतोऽ प तस्

दपगतिः, उपहतो जीणा दरूपत ां प्र प्तिः,

ोद्य

िः, अतीतिः

िो ध् स्तिः ।

हवज्ञान म्हणजे हववेकाने आले ले ज्ञान. श्रुर्तहवभव म्हणजे बहु श्रुर्तपणा. शौिािरण म्हणजे र्तप करणे

इत्यादी. अहधक अथािा म्हणजे मनोरथािा हवषय न झाले लया वस्र्तूिा लाभ आहण मनोरथ अथािा लाभ.

मनोरथ म्हणजे इस्च्छले ला. मन हाि रथ म्हणजे प्राप्र्तीिा उपाय ज्यार्त आहे असा. याुंर्तील काही

हवषयस्वरूप आहे र्त, कारण इस्च्छले लया वस्र्तूिा लाभ झाला म्हणजे सुंर्तुष्ट झालयामुळे मनु ष्ट्य धृहर्तयुक्र्त

होर्तो; काही साधनरूप आहे र्त, दु ःखी मनु ष्ट्यािे क्रीडे ने मनोहवनोदन झाले म्हणजे त्याला धृहर्त प्राप्र्त होर्ते ;

काही हवज्ञान, श्रुर्तहवभव आदीप्रमाणे दोन्ही स्वरूपािे आहे र्त. प्राप्र्त झाले लया हवषयाुंच्या उपभोगािा आधार
घेनन प्राप्र्त न झाले लयाहवषयी खेद न मानणे र्ते वगैरे अनु भाव, त्याुंनी असा अन्वय. याने सवव अनु भावाुंच्या
पूवी प्राप्र्तािा उपभोग असर्तो असे साुंहगर्तले आहे . प्राप्र्तािा उपभोग हा स्वर्तुंत्रर्तया भाव नाही. अप्राप्र्त

म्हणजे अस्स्र्तत्वार्त असूनही त्यािा हवषय न झाले ला, अर्तीर्त म्हणजे अस्स्र्तत्वार्त असूनही त्याच्या
हवषयापासून दू र झाले ला, उपहर्त म्हणजे जीणव वगैरे अवस्थेला पोिले ला, हवनष्ट म्हणजे ध्वस्र्त झाले ला.

‘मनोरथ ईस्प्सर्तः’ – सूत्रार्तील ‘मनोरथाथव’ यार्त मनोरथ हे अथविे हवशेषण अशी व्याख्या करून

अहभनवगुप्र्ताने त्यािी व्युत्पत्ती हदली आहे . प्राप्र्त झाले लयािा उपभोग हा अनुभाव नसून त्याच्यामुळे जे
अननु शोिन होर्ते र्तो अनु भाव असे अहभनवगुप्र्ताने स्पष्टीकरण केले आहे . ‘र्तस्य’ म्हणजे उपभोगस्य.
व्रीड
ज्ञानाहनववहण-,

अक क
थ रण व्त् क ।
घो

-ज्ञाहनववहण-.]

गूढ द धो ख चन्त ो ीले ख
कृन्त

द भर भ ैर भ

[क घो ‘सा ि’ नास्स्र्त.]

ञत

स्त्र ङ्गली क

स च गरुव् त

थहणपश्च त्त प द भर्च भ ैिः
[क

घो

-सुंस्पशवन-.]

स्पशथ

स त्पद्यते
ख

ेत् ।

अिं े भ तिः –
कक चदक ं [क

घो कुववन् यो हह नरो.]

ण ञ प्र त

क थन्ने ां ो दृश् ते श च भरन् िःै ।

[

।

[क -

त ां

-हनस्र्तोदना-.]

पश्च त्त पे
लज्ज

तो व्री डत इ त े दतव् ोऽसौ ॥ ५८ ॥

गूढ द ो भूक

स्त्र ङ्गली क

लखन्न [क

नखैि.]

ख श्च
ां

कृन्तन् ।

ां सांस्पशं व्री डतिः क ात् ॥ ५९ ॥

व्रीडा ही अनुहिर्त कायव करण्यामुळे होर्ते. आहण र्ती गुरुजनाुंिे उल्लुंघन, त्याुंिी अवज्ञा, प्रहर्तज्ञा पार

न पाडणे, पिात्ताप इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . र्तोंड झाकणे , खाली मान घालणे, हिन्र्तन करणे,
जहमनीवर रे घोट्या ओढणे, वस्त्र व आुंगठी याुंच्याशी िाळा करणे, नखे कुरर्तडणे इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा
अहभनय करावा.

या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
काही अनुहिर्त कायव करीर्त असर्ता जो इर्तर शुद्ध आिरणाच्या मनु ष्ट्याुंच्या दृष्टीस पडर्तो र्तो

पिात्तापाने युक्र्त झाला म्हणजे लहज्जर्त झाला आहे असे समजावे.

लहज्जर्त झाले लया मनु ष्ट्याने लाजेने र्तोंड झाकून घेर्त, भूमीवर रे घोट्या ओढीर्त आहण नखे कुरर्तडीर्त

वस्त्र व अुंगुलीयक याुंच्याशी िाळा करीर्त राहावे.

‘उवींले खन’ च्या जागी कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘हवले खन’ आहे . अहभनवगुप्र्तािाही र्तोि पाठ आहे .
अक क
थ रणशधदे तज्ञ

च् ते । अकरणी ां

स्त्रीब ल दे रपू थपरु सां धौ लज्ज दृि
च गरुव् त
पू ापर

ण द प्रपञ्च िं

ेकशू न् ां

अक क
थ रण ां त
कृतस् ोत्पांस
ख दी

।

प् क क
थ रण त् । अक क
थ रण द्य त्
त्पू ं स्

ां लोकिः कल ती त ।
ध् े

ै क ं कृत

ोग त्के लां त प त् े
कृन्त त स्त्र दी

ै ां कृत त् े ांभूत ञ स् भ त्े थथिः । अत ए

।

त

ां त् क्तां पश्च त्त पां करो त ततो

स्

इत् न् े । तत्पिे

ेक तो लज्ज भ त

ले ख ां भूम् दे िः । श च भ रत् चतक क
थ र भ रत् थथिः ।
भ त सां त् । पश्च द्यस्त पो
कृन्तन् क ा द त

िं शिं अ भ

सो

ेकिः स ह तद

ौगपद्यां द्योत् ते ककत

स्पृशतीत् े ांपर े तत् ।

‘अकायवकरण’ शब्दाने त्यािे ज्ञान असा अथव अहभप्रेर्त आहे . करू नये र्ती गोष्ट मी याप्रमाणे केली

अशा र्तऱ्हे िे ज्ञान हजिे स्वरूप आहे र्ती (व्रीडा). म्हणूनि अकायव केले नसर्ताही अनोळखी पुरुषाच्या

सुंहनधीर्त हस्त्रया, मुले आदींच्या हठकाणी लज्जा दृष्टीस पडर्ते . अकायवकरण इत्यादी हजिा आत्मा र्ती (व्रीडा)
असे दु सरे हटकाकार म्हणर्तार्त. आहण त्या व्याख्येनुसार गुरुव्यहर्तक्रमण इत्यादी त्यािा केवळ

उदाहरणात्मक प्रपुंि. जे पूवी सोडू न हदले असर्ता नुंर्तर मनस्र्ताप उत्पन्न करर्ते र्ते पिात्ताप, त्याने हववेकी
मनु ष्ट्याला ‘लोक मला मागिा पुढिा हविार न करणारा समजर्तार्त’ अशा र्तऱ्हे िी लज्जा वाटर्ते . रे घोट्या
ओढणे जहमनीवर वगैरे. शुिींनी म्हणजे उहिर्त कायव करणाराुंनी असा अथव. परुंर्तु जे अकायव करणारे

असर्तार्त त्याुंच्यामध्ये असलयास ‘मी हे अकायव केले आहे ’ अशी जाणीव होर्त नाही. नुंर्तर होणारा जो र्ताप
म्हणजे मनार्तील हववेक र्तो त्यावेळेस केले ले उत्सन्न होण्यािा सुंभव नसलयामुळे केवळ र्तापि दे र्तो.

‘हवहनकृन्र्तन् कुयात्’ यार्त शर्तृ-प्रत्ययाने अनु भाव एकाि वेळेस होर्तार्त असे दाखहवले ले नाही, र्तर नख वगैरे
कुरर्तडर्तो हकवा वस्त्रादींना स्पशव करर्तो अशा अथी हे विन वापरले आहे .

‘अकायवकरणाद्यात्मा’ ही मुळार्तील ‘अकायवकरणादात्मा’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . पुंिमीिे रुप

वापरले असण्यािा सुंभव नाही. ‘यत्पूवं इ॰’– ही हवभावाुंर्त हनर्मदष्ट झाले लया पिात्तापािी व्याख्या आहे .

‘उत्पुुंसन’ शब्द उत्सादन, नाहीशी करणे या अथी वापरुंलेला हदसर्तो. र्तो फारसा प्रिारार्त नाही. ‘शत्रा’–
वर्तवमानकालवािक धार्तुसाहधर्त हवशेषणािा शर्तृ-प्रत्यय; त्यािे हे र्तृर्तीयेिे एकविन. हनयमाप्रमाणे ह्या
हवशेषणार्तील हक्रया व मुख्य हक्रयापदार्तील हक्रया दोन्ही एकाि वेळेस घडणे अपेहक्षर्त आहे . येथे र्ते अहभप्रेर्त
नाही. ही हक्रया हकवा र्ती असे अहभप्रेर्त आहे .
चपलत

र गिे

त्स ा

ष्ट्याहदभत्सवनसुंप्रहारवधबन्धर्ताडनज्ञापनाहद-,

ष्ट्

भथत्सथ

धबन्धसांप्रह रत ड

ष्ट्े ाप्र तकूल द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस् श्च
घो

द भर भ ैर भ

क्प रु

[क -

-ष्ट्यहनभत्सवनसुंप्रहारवुंधबन्धर्ताडनाहद-.]

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं ा भ त –
अ

ृश् त िः क ं परु ो [क

अ

धत ड ां स रभते ।

वधबन्धनाहदकुं-.]

श्चतक रत् त्स त खल चपलो बधै ञे िः ॥ ६० ॥

िपलर्ता ही प्रेम, द्वे ष, मत्सर, अमषव, ईष्ट्या, प्रहर्तकूलर्ता इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . आहण

कठोर विन, हनभवत्सवना, वध, बन्धन, प्रहार करणे, मारणे इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –

जो मनु ष्ट्य हविार न करर्ता वध अथवा र्ताडन करर्तो र्तो अगोदर न ठरहवले ली गोष्ट करीर्त

असलयामुळे िपल वृत्तीिा आहे असे शहाण्या माणसाुंनी जाणावे.
िपल म्हणजे अहविारी, साहसी वृत्तीिा.
धत ड
ते

त

त्प परूपां सहस

ृश् प ालोच् क क
थ रणां च पप

करण हं तदपीत्
त

े न् द प सू चत

। स खल चपल इ त

त् ।

वध, र्ताडन म्हणजे जे पापरूप असलयामुळे एकदम करणे योग्य नाही र्ते सुद्धा, याने इर्तरही (र्तशाि

प्रकारिे) सूहिर्त होर्ते . ‘स खलु िपलः’ यावरून हविार न करर्ता, मागील पुढील धोरण न पहार्ता एकादी
गोष्ट करणे म्हणजे िापलय असा अथव हनष्ट्पन्न होर्तो.
ह ो
भेिज स ग

ोरथल

[क

िःप रतो दे गरुर जभतृथप्रस दभोज

च्छ द ल भोपभोग द भर्च भ ैिः
कण्टहकर्तास्त्रस्वेदोद्गमनलहलर्तर्ताडनाहदहभर्,

स त्पद्यते

।

त भ

[क

ेन्न

ब -कण्टहकर्तपुलहकर्तास्त्रस्वेदाहदहभर्.]

-लाभेस्प्सर्ताप्र्तीष्ट-.]
घो

-च्छादनधनलाभो-.]

द प्रस द प्र भ ण लङ्ग
कण्ट कत स्त्रस् ेद द भर भ ै ।

अिं े भ तिः –
[क प्राप्र्ते वाऽप्राप्ये वा, घो प्राप्ये वाप्राप्ये वा.] अप्र

प् े प्र प् े

लधधे ऽथे प्र स ग े

प।

[क

-

हृद

ोरथल भे ह िःथ सांज ते पांस
द प्रस द प्र भ

॥ ६१ ॥

लङ्ग ै श्च रो ञ्चैिः ।

ल लतैश्च ङ्ग ह रै िः स् ेद द्यैर भ

स्तस् ॥ ६२ ॥

हषव हा मनोरथािी प्राप्र्ती, हप्रयजनाशी समागम, मनािा सुंर्तोष, दे वर्ता, गुरुजन, राजा, स्वामी हे

प्रसन्न होणे, भोजन, आच्छादन याुंिा लाभ व उपभोग इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. नेत्र आहण वदन याुंिी
प्रसन्नर्ता, मधुर भाषण, आहलगन, रोमाुंि, अश्रू, स्वेद इत्यादींनी त्यािा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
न हमळण्यासारखी हकवा हमळण्यासारखी वस्र्तू प्राप्र्त झाली असर्ता, हप्रयजनािा समागम झाला

असर्ता, अुंर्तःकरणार्तील मनोरथािी प्राप्र्ती झाली असर्ता, मनु ष्ट्याुंना आनुंद होर्तो.

नेत्र व मुख याुंिी प्रसन्नर्ता, प्रेमािे भाषण, आहलगन, रोमाुंि, अवयवाुंिी नाजूक हालिाल, स्वेद

इत्यादींनी त्यािा अहभनय करावा.

‘कण्टहकर्त’ आहण ‘पुलहकर्त’ याुंर्त अथवहभन्नर्ता नसलयामुळे बडोदे प्रर्तीर्तील पाठ स्वीकारला नाही.

पण कलपलर्ताहववेकमध्येही हे दोन्ही शब्द आहे र्त. त्या ग्रुंथार्त दु सरी ६२ वी आया आढळर्त नाही. र्तथाहप र्ती
प्रहक्षप्र्त आहे असे समजण्यािे कारण नाही.
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पहरर्तोष म्हणजे पुत्र आदींना झाले ला हषव. हा हषािे कारण होय असे म्हणून भरर्तमुनी दु सऱ्याच्या

हठकाणी असले ला सजार्तीय भाव सुद्धा भावािे कारण होर्तोि – जसे रामाच्या हठकाणिे हनवेद, हिन्र्ता
वगैरे लक्ष्मणाच्या हनवेद हिन्र्तादीच्या उत्पत्तीस कारणीभूर्त होर्तार्त – असे सुिहवर्तार्त. अप्राप्य म्हणजे

ज्यािी प्राप्र्ती सुंभवनीय नाही असा. हृदय म्हणजे जे ज्या वस्र्तूमध्ये सारभूर्त (सवोत्कृष्ट) असर्ते र्ते, त्यािा
लाभ झाला र्तर हषव उत्पन्न होर्तो. उदाहरणाथव, सुवणाच्या प्राप्र्तीसाठी हनरहनराळ्या दे शाुंर्त भ्रमण करणाऱ्या

मनु ष्ट्यास अनन्र्त सुवणाच्या हकमर्तीच्या रत्नािा लाभ झाला र्तर. ‘मनोरथाच्या हृदयािा हनदे श आुंहगक

व्यापाराुंिा अन्र्तभाव होन नये यासाठी’ ही व्याख्या बरोबर नाही, कारण र्ते व्यापार मनोरथाुंच्या बाबर्तीर्त
असुंभाव्य आहे र्त.

अहभनवगुप्र्ताच्या पाठार्त ‘पहरर्तोष’ च्या पूवी ‘मनः’ शब्द नाही. आहण त्याने ‘पहरर्तोष’ िा सुंबध
ुं

अगोदरच्या ‘इष्टजन’ शी जोडू न ‘पुत्राहदगर्त’ हषव असा त्यािा अथव केला आहे .

‘हृदयुं इ॰’ – हृदय हा शब्द स्वर्तुंत्र समजून कोणत्याही वस्र्तूर्तील सारभूर्त म्हणजे श्रेष्ठर्तम अुंश

असा त्यािा अथव केला आहे . ‘हृदयुं मनोरथस्य’ असा अन्वय अग्राह्य ठरहवला आहे र्ते योग्यि आहे . पण
‘हृदये’ (स्स्थर्तः) मनोरथः’ अशी व्याख्या का सुंभाव्य मानली नाही र्ते स्पष्ट नाही.
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आवेग हा उत्पार्त, वारा, पानस, आग, हत्तीिे स्वैर भ्रमण, हप्रय अथवा अहप्रय वार्ता कानावर पडणे,

सुंकट कोसळणे इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्याुंपक
ै ी उत्पार्ताने उत्पन्न होणारा आवेग म्हणजे वीज,
उलका पडणे, र्तारा हनखळणे, िन्द्रग्रहण, सूयवग्रहण, धूमकेर्तू याुंच्या दशवनाने उत्पन्न होणारा. सवव अवयवाुंिी
हशहथलर्ता, हवमनस्कर्ता, मुख हववणव होणे, हवषाद, हवस्मय इत्यादींनी त्यािा अहभनय करावा. वाऱ्यामुळे

होणाऱ्या आवेगािा अहभनय सुंकोिन, डोळे पुसणे, वस्त्र लपेटून घेणे, जलद िालणे इत्यादींनी करावा.
पावसामुळे होणाऱ्या आवेगािा अहभनय सवव अुंग गोळा करणे , धावणे, आच्छाहदर्त आसऱ्यािा शोध करणे

इत्यादींनी करावा. आगीमुळे होणाऱ्या आवेगािा अहभनव नेत्र धुराने पीहडर्त होणे , गात्र सुंकुहिर्त करणे व
हलहवणे, ओलाुंडून जाणे, दू र जाणे इत्यादींनी करावा. मोकळा हफरणाऱ्या हत्तीमुळे होणाऱ्या आवेगािा

अहभनय जलद दू र होणे, िपळ िाल, भीहर्त, स्र्तुंभ, कुंप, मागे वळू न पहाणे, हवस्मय आदींनी करावा. हप्रय

वार्तेच्या श्रवणाने होणाऱ्या आवेगािा अहभनव बसलया जागेवरून उठणे , आहलगन, वस्त्रे, भूषणे याुंिे दान,

अश्रू, रोमाुंि इत्यादींनी करावा. अहप्रय गोष्टीच्या श्रवणाने होणाऱ्या आवेगािा अहभनय जहमनीवर पडणे, उुं ि
सखल भूमीवर लोळणे, धावणे, हवलाप करणे, रडणे इत्यादींनी करावा. सुंकट कोसळलयामुळे होणाऱ्या

आवेगािा अहभनय एकदम दू र सरणे , शस्त्र, ढाल, हिलखर्त धारण करणे, हत्ती, घोडा, रथ याुंवर बसणे,
हवमशव करणे इत्यादींनी करावा.

याप्रमाणे आठ प्रकारिा मानहसक गोंधळाच्या स्वरूपािा हा आवेग उत्तम आहण मध्यम प्रकृर्तींच्या

मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त हधमे पणाने आहण कहनष्ठप्रकृर्ती मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त पळू न जाण्याने (व्यक्र्त करावा).
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –

अहप्रय हनवेदन ऐकलयामुळे हकवा शत्रूने विन एकाएकी कानावर आलयामुळे हकवा शस्त्राच्या फेकीने

वाटणाऱ्या भयामुळे आवेग उत्पन्न होर्तो.

अहप्रय हनवेदनामुळे जो आवेग उत्पन्न होर्तो त्यािे अनु भाव हवषाद ह्या भावाच्या आश्रयाने योजावेर्त.

जर एकाएकी शत्रूिे दशवन झालयामुळे आवेग उत्पन्न झाला र्तर र्तो शस्त्र घट्ट पकडू न व्यक्र्त करावा.
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ज्याुंिे हृदय आवेगयुक्र्त झाले आहे असेि प्रयोगार्त योग्य असलयामुळे सववत्र आवेगि प्रयोगािा

प्राण अशा अहभप्रायाने प्रत्येक हवभावार्त ह्यािे हभन्न हभन्न अनु भाव होनन प्रयोगार्त वैहित्र्य येर्ते हे

‘र्तत्रोत्पार्तकृर्तो नाम’ इत्यादीच्या द्वारा दाखहवर्तार्त. अहर्तक्रान्र्त आहण अपक्रान्र्त हे दोन िारीिे प्रकार,

त्याुंच्या उपयोगाने दू र जावे असा अथव. मयादे च्या पलीकडे गेलेले भ्रमण र्ते उभ्द्रमण. ‘अहप्रय ऐकलयावर
कोणाकोणाला आवेग येर्तो आहण त्या वेळेस शोकािे अनु भावि एकामागून एक प्रकट होर्तार्त आहण लवकर

नाहीसे होर्तार्त आहण मग शोक होर्तो, परुंर्तु जे धीरािे असर्तार्त त्याुंना प्रथमि शोक होर्तो’ असे श्रीशङ्कुकाने

म्हटले आहे . पण र्ते बरोबर नाही. कारण र्तसे झाले र्तर आवेगि स्थायी होईल आहण शोक व्यहभिाहरभाव.
म्हणून अधीर प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्यालाही शोक उत्पन्न होर्ताि दु सऱ्याि क्षणी र्तो आवेगाने आक्रान्र्त होर्तो. परुंर्तु

धीरप्रकृर्तीच्या बाबर्तीर्त आवेग उत्पन्न होर्त असला र्तरी अवहहत्थाला उहिर्त अशा धैयाने झाकला जार्तो, र्तो

उत्पन्न होर्त नाही असे नाही. पुढे साुंगणारि आहे र्त ‘उत्तम आहण मध्यम याुंच्या बाबर्तीर्त स्स्थरर्ते ने.’
व्यहभिारीिे साहियव नसले ली अशी स्थायीिी कोणर्तीही अवस्था नाही. आहण स्थाहयरूप हभर्तीिा सुंभव

नसेल र्तर व्यहभिाहररूप हित्राला स्थान हमळणार नाही. ‘अपसपवणःै ’ यार्तील बहु विनाने प्रकार सूहिर्त

होर्तार्त, पलायन आदी प्रकाराुंनी असा अथव. हत्ती, आग आदींनी केले लया आवेगार्त अपसपवण पुष्ट्कळ
प्रमाणार्त होर्ते म्हणून त्यािा समावेश केला आहे . अहप्रय हनवेदनामुळे जो आवेग त्यािे अनु भाव हवषादाच्या

आश्रयाने असावेर्त असे म्हणून एका व्यहभिारीिी दु सऱ्या व्यहभिाहरभावार्त अशी स्स्थर्ती होर्ते हे दाखहवर्तार्त.

आहण हे आम्ही प्रारुंभीि दाखवून हदले आहे . ‘सहसा’ यािा अथव असा की अगोदर ज्यािे आगमन समजून
आले नाही असा शत्रू हदसलयास जो आवेग सुंभवर्तो त्यार्त शस्त्रािे पहरघट्टन म्हणजे िलन करावे.

प्रारुंभी ‘आहवग्न-’ ऐवजी ‘आहवष्ट’ असे छापले आहे . र्तो मुद्रणदोष असावा. ‘िायौ’– िारी म्हणजे

हवहशष्ट प्रकारिे पदहवन्यास करण्यािे प्रकार. त्याुंिे वणवन नाट्यशास्त्राच्या दहाव्या अध्यायार्त आहे . त्या
हठकाणी अहर्तक्रान्र्ता आहण अपक्रान्र्ता ह्या दोन िारींिे पुढीलप्रमाणे वणवन आहे –
क ञ्जतां प द व्त्िप् परतिः सांप्रस र ेत् ।
उव्त्िप् प त ेच्चै

त

ऊरुभ् ां ल ां कृत्

क ञ्चतां प द द्धरे त् ।

प श्वे

िपे च्चै

प

न्त त स स् ृत ॥
न्त त स स् ृत ॥ १०·३०-३१.

शङ्कुकाच्या मर्ते अधीरप्रकृहर्त मनु ष्ट्याच्या बाबर्तीर्त प्रथम आवेग उत्पन्न होर्तो आहण मग शोक.

अहभनवगुप्र्ताने यावर आक्षेप घेर्तला आहे की र्तसे मानले र्तर आवेग हा स्थाहयभाव व शोक त्यािा
व्याहभिाहरभाव असे ठरे ल. ‘अपसपवणुं ि इ॰’– श्लोकार्त इर्तर अनु भावाुंिा हनदे श न करर्ता फक्र्त

अपसपवणािाि का केला आहे त्या शुंकेिे हे समाधान. ‘दर्मशर्तुं िैर्तद’– वर शुंकेवरील व्याख्येर्त व
हनवेदावरील व्याख्येर्तही.
जडत
नयेत्कथनाभाषण-,

े

स थक ाप्र तप त्तिः इि

िश्र णदशथ व् ध्

-नयेदकथनाहभभाषण-, ब -नयेदकथनाहवभाषण-.]

रीिणपर शत्

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । त

ेदकथ भ णतूष्ट्णींभ

भ

[क -

[ब -भावाप्रहर्तभाहनमेष-.]

द भर भ ैिः ।

अिं ा भ त –
इिां

िां

स [क

घो सुखदु ःखुं.]

खदिःखे

तूष्ट्णीकिः पर शगो भ त स जड [क

घो -सुंज्ञकः.]

े त्त ो ोह त् ।
सां ञतिः परु िः ॥ ६६ ॥

जडर्ता म्हणजे कोणर्ते ही कायव करण्यास असमथवर्ता, इष्ट अथवा अहनष्ट गोष्ट ऐकणे हकवा पहाणे,

व्याधी इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हर्तिा अहभनय न साुंगणे , सुंभाषण न करणे, िूप राहाणे, अहनहमष
नेत्राुंनी पहाणे, परावलुं हबत्व इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –

ज्याला मोहामुळे इष्ट हकवा अहनष्ट, सुख हकवा दु ःख कळर्त नाही आहण जो बोलर्त नाही व

दु सऱ्यावर अवलुं बून असर्तो त्या मनु ष्ट्याला जड अशी सुंज्ञा आहे .

अप्रहर्तभा हा अहधक अनु भाव फक्र्त बडोदे प्रर्तीर्त आहे . कलपलर्ताहववेकमध्येही र्तो नाही. र्तो मूळ

नसण्यािाि सुंभव आहे .
क थ

ेऽप्र तप त्त रत्

े

ेक भ ो जडत । चिभ् ा प पश् तिः श्रोिं भ्

प शृ ण् त इ त

दशथ न् ोह दस् िः स् रूप न्तरां दशथ त । अकथ ां प्रश् े कृते ऽप् त्तरस् , अभ णां त स
च स् प्र तथ

। ोह द त ोह त्पू ं परतो

न् े

सहृद दौ

भ ती त सांबन्धिः ।

कायाच्या सुंबध
ुं ार्त काही न सुिणे – याने हविार करण्याच्या शक्र्तीिा अभाव म्हणजे जडर्ता असे

साुंगर्तार्त. डोळ्याुंनी पहार्त असर्ताही, कानाुंनी ऐकर्त असर्ताही असे म्हणून मोहाहू न यािे हभन्न रूप
दाखहवर्तार्त. अकथन म्हणजे प्रश्न हविारला असर्ताही उत्तर न दे णे, परुंर्तु अभाषण म्हणजे सामान्यर्तः हमत्र
वगैरेशी बोलणे सुरू न करणे. ‘मोहात्’ म्हटले आहे त्यावरून मोहाच्या पूवी हकवा नुंर्तर हा होर्तो असा सुंबध
ुं
जाणावा.

ग ो
तस् सू
हस

ऐश्व क
थ लरूप ौ

ञध ण
थ
त्तरद
क्प रुष्ट्

द्य बलध ल भ द भर्च भ ैिः स त्पद्यते ।

सांभ ण

[क घो -गुववहर्त-.]

[क

गरुव् त

घो

-णाुंसावलोकन-.]

ण धिे

ङ्ग लोक

[क घो -हधक्षेपाहदहभर्.]

प च

भ्र प

[क
[घो

घो र्तस्यावज्ञा-.]
-हसनपारुष्ट्य-.]

च्छे द द भर भ ैर भ

िः

प्र ोक्तव् िः ।
अिं ा भ त –
[क -हवद्यायौवनरूपात्.]

ग थिः खल ीच

द्य

प्ते रूप दै श्व ादथ ध ग ि प ।

ां [घो दृष्ट्ट्याङ्ग-.] दृष्ट्ट्यङ्ग

[

-हविालनैः.]

च रणैिः क िःथ ॥ ६७ ॥

गवव हा ऐश्वयव, कुल, रूप, यौवन, हवद्या, बल, धनािा लाभ इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा

अहभनय असूया, अवज्ञा, अपकार, उत्तर न दे णे, न बोलणे, स्वर्तःच्या शरीराकडे ि लक्ष दे णे, हवभ्रम,
कुस्त्सर्त हसणे, कठोर विन, गुरुजनाुंिे उल्लुंघन, अपमान, दु सऱ्यािे वाक्य र्तोडणे इत्यादी अनु भावाुंनी
करावा.

या सुंबध
ुं ार्त एक आया आहे –
हवद्येच्या अजवनामुळे, रूपामुळे, ऐश्वयामुळे आहण धनलाभामुळे कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंच्या

सुंबुंधार्त गवव दृष्टी आहण अवयव याुंच्या हालिालीने दाखवावा.
भ्र िः स्त्रीण ां ग थऽ भ िः । तस् लिण –
ध

था ां

गङ्ग ह स
थ त्त्

क्त

।

दर गह ज
थ
तो व् त् सो
द दे रुपलिणत् द्ग ोऽप् िं गृहीत ए
ीच
धर

ां तद प्तौ ग थ ए
हत

भ्र ो ञे िः ॥

भ त । स चे त चोऽ ध रणे ।

भ त । भ त् ेत च दृष्ट्ट्यङ्ग

स ते ां तष्ठ त । उत्त

च
ां

धै रे

ां त िणद्य त द् भ त् े ेत्

े पू ं

द्य दष्ट्

ोन स्ते ां

क रपू थकैिः सांच रणै र त । ते

े दत े ।

हवभ्रम हा हस्त्रयाुंच्या बाबर्तीर्त गवािा अनु भाव. त्यािे लक्षण –
वाक्, अुंग, आहायव आहण सत्त्व याुंनी युक्र्त अशा हवहवध वस्र्तूुंिी मद, अनु राग आहण हषव याुंनी

उत्पन्न होणारी अदलाबदल म्हणजे हवभ्रम असे जाणावे.

मद इत्यादी उपलक्षणात्मक असलयामुळे गवािा सुद्धा यार्त अुंर्तभाव होर्तो. ‘स ि’ यार्तील ‘ि’ अवधारणाथी
आहे . जे अगोदर हवद्या वगैरेच्या बाबर्तीर्त अयोग्य अशा कहनष्ठ मनु ष्ट्याुंना त्याुंिी प्राप्र्ती झालयास गववि होर्तो.

आहण र्तो होर्तोि – दृष्टी आहण अवयव याुंच्या हवहवध अशाि हवकारयुक्र्त हालिालींनी. म्हणून र्तो त्याुंच्या
हठकाणी सर्तर्त एकसारखा हटकून राहार्तो. परुंर्तु उत्तमाुंच्या बाबर्तीर्त र्तो क्षणभर िमकलयासारखा होर्तोि हे
साुंहगर्तले आहे ि.

‘हवहवधानाम् इ॰’ हा नाट्यशास्त्र, २२·१७ येथील श्लोक आहे . ‘अत्र’ म्हणजे हवभ्रम उत्पन्न करणाऱ्या

गोष्टींर्त. ‘स िेहर्त’ – नाट्यशास्त्रार्तील आयेर्त ‘गववः स ि नीिानाुं’ असा अहभनवगुप्र्तािा पाठ आहे .
‘दृष्ट्ट्यङ्गानाुं ि’ यार्तील ‘ि’ वरून ‘दृष्टेरङ्गानाुं िुं’ असे मूळ असावेसे वाटर्ते .
दो
सह

क

न् े णोप

[क

घो

द्र

िःश्व सतध्

[क

घो

चन्त ोत्स ह घ त ै

हन

पहरधावना-.]

कायारम्भाहन-.]

स्

प रध

ा स्तरणदै व् प त्तस त्थिः

िःश्व सत द भर भ ैरुत्त
लोक

ध्

खशो णसृक्कप रले ह

।

त भ

। अध
[क

ेत्

ां त

-हनद्राश्वहसर्त-.]

द भर भ ैिः ।

अिं ाश्लोकौ –
क ा

[क

घो

हनस्र्तरणकृर्तिौ

(क

-शौ-)

याहदग्रहणराजदोषाद्यैः.]

स्तरण ि

चौ ा भग्रहणर जदो ि ।
दै

[ब दै वादथवहवपत्तेभव
व हर्त हवषादः सदा पुुंसाम्.]

ै च [क
द्र

हवहित्रोपाय-.]

िःश्व सतध्

त्त् ोप

ै रध

दिो ोऽथथस्तदसांप्र प्तौ

चन्त भ् ां [क

घो

कायवमुत्तम-.]

दिः स् त् ॥ ६८ ॥

क थ उत्त

ध्

ोिः ।

ां त ोज ेत् ॥ ६९ ॥

हवषाद हा कायव हसद्धीस न जाणे, दै वी सुंकट याुंनी उत्पन्न होर्तो. उत्तम आहण मध्यम प्रकृर्तीच्या

मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त त्यािा अहभनय साह्य करणाराुंिा शोध, उपाय शोधून काढण्यासाठी हिन्र्तन, उत्साहार्त
प्रहर्तबुंध, हवमनस्कर्ता, हनःश्वास इत्यादी अनु भावाुंनी करावा. परुंर्तु कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त

इकडे हर्तकडे धावणे, पहाणे, घशािी कोरड, हजवणीच्या टोकाुंवरून जीभ हफरहवणे , हनद्रा, हनःश्वास,
हिर्तन इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त एक आया आहण एक श्लोक आहे र्त –
कायव र्तडीस न गेलयामुळे, िोरीसाठी पकडले गेलयामुळे, राजािा अपराध केलयामुळे अथवा दै वाने

इस्च्छले ली वस्र्तू प्राप्र्त न झालयामुळे हवषाद उत्पन्न होर्तो.

उत्तम आहण मध्यम मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त र्तो हवमनस्कर्ता आहण उपायाुंिे हिर्तन याुंनी दाखवावा,

परुंर्तु कहनष्ठ मनु ष्ट्याुंच्या बाबर्तीर्त हनद्रा, हनःश्वास आहण ध्यान याुंच्या द्वारा त्यािी योजना करावी.
उप र
ै प्

न्तस्

क स्थ

दै व् पत्तेरदृिप्र तकूलत
भ त् े
थ र

सूच त ।

द इत

ोधे ऽ ां

अ स्तरणां

फल सांप त्त त
थ स्तथ भूत

दन् दै दो ज ां सदप ेभ् ोऽ प फल सांपकत्त

व् भच री त के चत् । तदसत् । दृश् ते ह रौद्रप्रकृती

प

दस्
दिः ।

भ् द े –
एतत्त ि त त ो त

सो िज्रध र ङ्कते

ौ थच्छ प्रण िः प्र ङ्ग खरै िः प्र प्तिः प्रहस्तोर स । इ त ।
िःि तर्चह दौ थ स् ां
ौ ेच्छै

चत

फल सांप त्त रत्

।
भ

द भ िः ।

े च प्र ङ्ग िः पल

कन्त तदी िः प्रण ो
उक्तिः ।

चैत ि दस्

ै कशरण िः पश स्ते

े ां धे प्रहस्तोर स

द भल त स्तप रपू णथते त दै कृते ां सदप े
ोधव् भच रत् ां क्त् ग

प

भ ैर्च रुध् त इत् ल ।

साधनाुंच्या साहाय्याने प्रारुंभ केले ले असेही कायव र्तडीस न जाणे म्हणजे त्यािे फल न हमळणे हे

हजच्यामुळे होर्ते अशा दै वव्यापत्तीपासून म्हणजे अदृष्टाच्या प्रहर्तकूलर्ते पासून हवषाद उत्पन्न होर्तो असे म्हणून
(भरर्त मुनी) उत्तम उपाय योहजले असर्ताही दै वी प्रहर्तकूलर्ते मुळे होणारा फलप्राप्र्तीिा अभाव हा हवषादािा

हवभाव असे सुिहवर्तार्त. क्रोधार्त हा व्यहभिाहरभाव नसर्तो असे काही म्हणर्तार्त. पण र्ते बरोबर नाही. कारण
रौद्रप्रकृर्ती मनु ष्ट्याुंर्तही हवषाद हदसून येर्तो, उदाहरणाथव – रामाभ्युदय नाटकार्त –

परुंर्तु वज्राच्या धारे ने हिहह्नर्त झाले लया प्रहस्र्ताच्या वक्षःस्थलावर क्रौयवकमव करण्यािी वानराुं च्या

नखाुंिी इच्छा फलद्रूप झाली ह्यानेि मनावर आघार्त होर्त आहे .

कारण मनावर आघार्त म्हणजे मनािी दु ःस्स्थर्ती हा हवषादािा अनु भाव होय. आहण पलायन करणे हाि
एकमात्र आधार असले ले पशू जे वानर त्याुंना अशा प्रकारच्या प्रहस्र्ताच्या वक्षःस्थलावर क्रौयवकमािी इच्छा

होणे हे ि अनु हिर्त. र्तशार्त त्या इच्छे िा प्रणय म्हणजे इस्च्छले लया वस्र्तूच्या प्राप्र्तीिी पहरपूणवर्ता, याप्रमाणे

उत्तम उपाय योजनेनुंर्तरही दै वयोगाने झाले ली फलािी अप्राप्र्ती अशाने उप्र्तन्न झाले लया (मनःक्षहर्त ह्या)

अनु भावािा हनदे श केला आहे . आहण हवषाद हा क्रोधािा व्यहभिाहरभाव आहे ह्या हवधानाला र्तकव, शास्त्र व
अनु भव याुंिा हवरोध नाही. हे आर्ता पुरे.

नाट्यशास्त्रार्तील विनार्त ‘हजच्यामुळे कायव हसद्धीस जार्त नाही अशी दै वी आपत्ती’ असा एकि

हवभाव अहभप्रेर्त आहे या प्रकारे अहभनवगुप्र्ताने व्याख्या केली आहे . परुंर्तु नुंर्तरच्या एका आयेर्त
‘कायाहनस्र्तरण’ आहण ‘दै वाहदष्टाथवस्याप्रास्प्र्त’ याुंिा स्वर्तुंत्र रूपार्त हनदे श आढळर्तो.

‘एर्तत्तु इ॰’ हे रावणािे विन आहे . ‘प्रवङ्ग’– नेहमीिे रूप ‘प्लवङ्ग’ असे आहे . येथील रूप

ले खनदोषाने आले ले असावे. ‘फलासुंपहत्तहरत्यनु भाव उक्र्तः’– यािा अथव फलािी अप्राप्र्ती हाि अनु भाव
असा नसून हर्तच्यामुळे झाले ली जी ‘मनःक्षहर्त’ र्तो अनु भाव. ‘फलासुंपहत्त’ हा हवभाव असे वर म्हटले ि आहे .
औत्सक् ां

इिज

दीघथ िःश्व सत धो ख
भ ैर भ

चन्त

ोग स् रणोद्य दशथ

द्र

[क

द भर्च भ ैिः
भल

स त्पद्यते

-र्तन्द्रा-.]

तन्द्रीश

द भर

स्

ोग दौत्सक् ां ज ते ह्य स् ृत्

[क घो

।

तस्

‘अनुभावैः’ नास्स्र्त.]

िः प्र ोक्तव् िः ।
अिं ा भ त –
इिज [क
चन्त

घो -जनाहदहवयोगा-.]

द्र त [क

-र्तन्द्रा-.]

न्द्रीग िंगरुत् ैर भ

[क

-नयो ह्यस्य.]

।
ोऽस् ॥ ७० ॥

औत्सुक्य हे हप्रयजनाुंिा हवयोग, त्याुंिी आठवण, उद्यानािे दशवन इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते.

त्यािा अहभनय दीघव उसासे, खाली मान घालू न हिर्तन, झोप, आळसावणे, पडू न राहण्यािी इच्छा इत्यादी
अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –
हप्रयजनािा हवयोग, झालयास त्याच्या आठवणीने औत्सुक्य उत्पन्न होर्ते . हिन्र्तन, हनद्रा,

आळसावणे, शरीरािा जडपणा याुंनी त्यािा अहभनय करावा.
उत्सू ते इत् त्सूशधदे
रूप

। तस्

भ

स् ृतेस्तूद्दीप त्

औत्सक्

ङ्कर द्य भ खीभूतो बीज दिः । तिं प्र तकृ तके केऽणो ह्रस् े उत्सक इ त
।

ोगग्रहणां

त स् रणग्रहणे दशथ त । श

प्रलम्भेऽस्
भल ो

प्र ध न् ां ख् प त । इिज स् लम्ब त
प

द्र्य भ ती त भेदे ोप त्तिः ।

जो ‘उत्सूयर्ते’ प्रसवाहभमुख होर्तो र्तो ‘उत्सू’. म्हणून ह्या शब्दाने अुंकुर आदीच्या उत्पत्तीस हसद्ध

असणाऱ्या बीज आदीिा बोध होर्तो. त्याला प्रहर्तकृहर्त ह्या अथी ‘क’ प्रत्यय लावला असर्ता अन्त्य न ह्रस्व
होनन उत्सुक हे रूप हसद्ध होर्ते . त्यािे भाववािक नाम औत्सुक्य. हवयोगािा हनदे श हवप्रलम्भशृङ्गारार्त

ह्यािे प्राधान्य दाखहवर्तो. स्मरणाच्या हनदे शाने हप्रयजन हे आलुं बन (हवभाव) आहण स्मृहर्त ही उद्दीपन
(हवभाव) हे दाखहवर्तार्त. शयनािी अहभलाषा हनद्रे हशवायही होर्ते म्हणून हर्तिा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श केला आहे .

‘केऽणः’ हे अष्टाध्यायीर्तील ७·४·१३ हे सूत्र आहे . क प्रत्यय लावला असर्ता अन्त्य आ, ई आहण न

ह्रस्व होर्तार्त असा त्यािा अथव.
द्र

दौबथप श्र क्ल

स त्पद्यते । त

भ

ेिद गौर

[

[क

‘-क्लम-’

नास्स्र्त.]

ब -शरीरावलोकन-.]

गात्रहवजृम्भण-, क घो -जृम्भणगात्रहवमदो (क -दव नो-) च्छवहसर्त-.]
मीलनसुंमोहाहदहभर्.]

ल

द भर भ ैिः ।

द लस् चन्त त् ह रस् भ

ग िंप रलोड

े िं

[क घो -हवघूणवन-.]

जृम्भण न्द्योच्छ सतसन्नग िंत ि

द भर्च भ ैिः
घूणथ
ी

[ब -

[क घो -

अिं े भ तिः –
आलस् द्दौबथप त्क्ल च्र
र िंौ ज गरण द प
त ां

च्चन्त त्स् भ

द्र परु स् सांभ त ॥ ७१ ॥

[क

खगौर

र्तस्या.]

ग िंप्र तलोल
जृम्भणग िं

च्च ।
[क

-गात्रैनवयनहनमीलनहवघूणवनजडत्वैः.]

ील जडत् ैिः ।
दथ र भ ै [क

-रहभनयः प्रयोक्र्तव्यः.]

रभ

ेत्प्र ञिः ॥ ७२ ॥

हनद्रा ही दु बवलर्ता, श्रम, थकवा, मद, आळस, हिन्र्ता, अहर्तहरक्र्त आहार, (झोपाळू ) स्वभाव इत्यादी

हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . मुखािा जडपणा, शरीरािे डु लणे, डोळे हफरहवणे, जाुंभया दे णे, मन्दपणा,
हनःश्वास, अवयवाुंिी हशहथलर्ता, डोळे हमटणे इत्यादी अनुभावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –

आळसामुळे, दु बवलर्ते मुळे, थकव्यामुळे, श्रमामुळे, हिन्र्तनामुळे, र्तसा स्वभाव असलयामुळे आहण

रात्रीच्या जाग्रणाने सुद्धा मनु ष्ट्याला झोप येर्ते.

हवद्वान माणसाने हर्तिा अहभनय वदनािा जडपणा, शरीरािे डु लणे, डोळे हमटणे व र्ते जड होणे,

जाुंभया, शरीरािे मदव न ह्या अनु भावाुंनी करावा.
दौबथप ां व् ध्

द

िीणबलत् ां क्ल ो घ ा दकृतिः ।

दौबवलय म्हणजे व्याधी आदीमुळे आले ली क्षीणर्ता, क्लम हा उष्ट्मा वगैरेमुळे आले ला.
नाट्यशास्त्रार्त ‘गात्रपहरलोडन’ हा काशी प्रर्तीर्तील पाठ पसुंर्त केला आहे . त्याला नुंर्तरच्या आयेर्त

आधार आहे . ‘हशरोलोलन’ म्हणजे डु लक्या घेणे हा कलपलर्ताहववेकमधील पाठ त्याहू न अहधक अथववाही
आहे . प्रस्र्तुर्त सुंदभार्त ‘शरीरावलोकन’ ह्या बडोदे प्रर्तीर्तील पाठाला हवशेष अथव नाही.
अपस् रो

दे

[क

घो

दे वनागयक्षराक्षसहपशािादीनाुं

ि गब्रह्मर िसभूतप्रेत पश चग्रहण स् रणोव्च्छिशू न् ग रसे
कान्र्ताराहर्तपार्तधार्तुवैषम्यहदहभर्.]
घो

स्तम्भ

ल न्तर तप तव् ध्

स्फुहरर्तकस्म्पर्तहनःश्वहसर्तधावन-.]

द फे जह्व प रले ह

श चक

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते । तस्

स्फ रत िःश्व सतोत्कव्म्पतध
द भर भ ैर भ

[

ग्रहणादनुस्मरणादु स्च्छष्ट-.]
ब -कालान्र्तरापहरपर्तन-, क -

[क दु हरर्तकस्म्पर्तहनःश्वहसर्तधावन-.

पत स् ेद

[क

घो

िः प्र ोक्तव् िः ।

अिं े भ तिः –
भूत पश च [क

-स्मरणग्रहणानुस्च्छष्ट-.]

क ल न्तर तप त दशचे श्च [क
सहस भू ौ पत ां [क

ग्रहण स् रणोव्च्छिशू न् गृहग

घो भवेदप-.]

घो प्रकम्पनुं.]

भ त् पस् रिः ॥ ७३ ॥

प्र ेप ां द फे

िःसांञस् ोत्थ ां रूप ण् ेत न् पस् रे ॥ ७४ ॥

ोिश्च ।

त् ।

-स्वेदवदन-.]

अपस्मार हा दे व, यक्ष, नाग, ब्रह्मराक्षस, भूर्त, प्रेर्त, हपशाि याुंनी झपाटले जाणे, त्याुंिी आठवण

होणे, उष्टे खाणे, हरकाम्या घरार्त राहाणे, अस्वच्छर्ता, वेळ टळू न जाणे, व्याधी इत्यादी अनु भावाुंनी उत्पन्न

होर्तो. त्यािा अहभनय स्फुरण, हनःश्वास, कुंप, धावर्त सुटणे, जहमनीवर पडणे, घाम फुटणे, र्तोंडाला फेस
येणे, जीभ ओठाुंवर हफरहवणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
भूर्त, हपशाि याुंिी बाधा, त्याुंिी आठवण, उस्च्छष्ट सेवन, हरकाम्या घरार्त प्रवेश, वेळ टळू न जाणे,

आहण अशुद्धर्ता याुंमुळे अपस्मार होर्तो.

एकाएकी जहमनीवर पडणे, कापरे भरणे, र्तोंडार्तून फेस येणे, आहण सुंज्ञाहीन असर्ताही उठणे अशा

ह्या अपस्मारार्त अवस्था होर्तार्त.
दे

द भिः पश च द्यन्तैग्रथहै द
थ स् रण धष्ठ

ग्रहणां त प्रतीत
ब द्धस्थ े स

। ही सत्त् ो

। अशचे िः सतिः क ल तप त श्चर स्थ

त न् स् रन्नपस् री भ त ।

। ध तू ां

त पत्तश्लेष्ट् ण ां

ै म् े स त

ृते सत् पस् रिः, द हिः ‘तच्च धीसत्त् सांप्ल त्’ (इ त) ।

दे वप्रभृर्ती हपशाि आदी पयंर्तच्या ग्रहाुंनी (मानवशरीरार्त) अहधष्ठान करण्यासाठी जे स्मरण केले

जार्ते र्ते . अथवा कमकुवर्त मनािा मनु ष्ट्य त्याुंच्या स्मरणाने अपस्मारी होर्तो (असे समजावे). ग्रहण (झपाटले

जाणे) यािा अथव प्रहसद्ध आहे . अस्वच्छ असर्ता वेळ होणे म्हणजे पुष्ट्कळ वेळ राहाणे. धार्तूुंच्या – वार्त, हपत्त
व श्लेष्ट्म याुंच्या – हवषमर्तेमुळे बुहद्धस्थान झाकले गेले असर्ता अपस्मार होर्तो. कारण म्हटले ि आहे –
‘आहण र्ते बुद्धी आहण सत्त्व याुंच्या पहरक्षयामुळे होर्ते .’

‘कालाहर्तपार्तः’ असा अहभनवगुप्र्तािा पाठ हदसर्तो. र्तो अहधक अथववाही आहे यार्त शुंका नाही.

‘कालान्र्तराहर्तपार्त’ ह्या पाठाने हवशेष अथवबोध होर्त नाही. र्तथाहप, नुंर्तरच्या आयेर्त र्तोि पाठ आहे , आहण
र्ते थे त्यािा ‘अशु हि’ शी काही सुंबुंध आहे से हदसर्त नाही. ‘र्तच्च इ॰’ हे आयुवेदावरील ग्रुंथार्तील विन असावे.
सप्तां
भ

[क

ोपग
द्र स त्थ

ोह ि ततलश
। तद

सुंमोहोत्स्वप्नाहदहभर्.]

[क

[घो

त द भर भ ैर भ

[घो -भवेस्न्द्रयहवषयो-,

-नुत्कषवणा-.]

च्छ सतसन्नग िं ि

ील स ेव्न्द्र सां

ेत् ।

द्र भभ व्े न्द्र ोप [घो -गमन-.] र ण ोह ै भथ ेत्सप्त ।

ीलोच्छ स ै िः स् प्

सोच्छ सैर्च िःश्व सै थन्द ि
स ेव्न्द्र सां ोह त्सप्तां [क

तजव्पपतैिः क िःथ ॥ ७५ ॥
ील े

श्चे ििः ।

घो स्वप्नैः प्रयुञ्जीर्त-.]

-भवः इस्न्द्रयहवषयो-]

क ण
थ द भर्च भ ैिः

े भ तिः

[क इयमाया नास्स्र्त.]

अि

प्रस रण

घो उच्छवहसर्तहनःश्वहसर्त-.]

ोह ोत्स् प्

[क अत्राया.] अिं

द्र भ

‘हनद्राहभ- ...समुत्पद्यर्ते’ नास्स्र्त.]

स् प् ै श्च ञ्जीत ॥ ७६ ॥

स त्पद्यते
[क

घो -

सुप्र्त हे झोपेने घेरणे , हवषयाुंिे सेवन, मोहवश होणे, जहमनीवर हबछाना पसरणे, हबछाना फरपटणे

इत्यादी हवभावाुंनी झोपेर्त उत्पन्न होर्ते. हनःश्वास, गात्राुंिी हशहथलर्ता, डोळे हमटणे, सवव इुंहद्रयाुंिी हनिेष्टर्ता,
झोपेर्त बडबडणे इत्यादी अनुभावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
झोपेने घेरणे, इस्न्द्रयाुंनी घेर्तले ला हवषयोपभोग, मोहवश होणे याुंनी स्वप्न पडर्ते . त्यािा अहभनय

डोळे हमटणे, श्वास घेणे, स्वप्नार्त बडबडणे याुंनी करावा.

श्वास घेनन, उसासे टाकून, मन्दपणे डोळे हमटू न, हनिेष्ट पडू न आहण सवव इस्न्द्रये हनःसुंज्ञ करून,

स्वप्नाुंच्या द्वारा सुप्र्तािी योजना करावी.
द्र स त्थ त्
स् रूप ह । स् प्
स् प् स्

त

े

द्र

ए

त प्रलप

ग ढ स्थ सप्त

त दशथ न्नद्र

ेभ्

त लोके प्र सद्धां स् प् दस ध रणत त्क लक

अ तां प्रती त त
थ िः । स् प् े ह्य स् रन् कक चत्तथ प्रलप त प्रल प च्च तस्

उप ररां स त् कां
ञ

द्भन्न े ,

तथ स् ृ तर

ी ते

लोकैिः ।
‘हनद्रासमुत्थम्’ ह्या विनाने हनद्रे िीि गाढ अवस्था म्हणजे सुप्र्त असे दाखवून हनद्रे िे हवषयाुंपासून

इस्न्द्रयव्यापार थाुंबहवण्यािी इच्छा अशा प्रकारिे स्वरूप असलयािे साुंगर्तार्त. स्वप्नाहयर्त म्हणजे (झोपेर्त)
बडबडणे असे लोकाुंर्त प्रहसद्ध असले ले , स्वप्नाहू न म्हणजे असाधारण असे र्तात्काहलक स्वरूपािे हवषयाुंिे
जे ज्ञान त्याहू न हभन्न असेि – ज्यापासून स्वप्नािे अहयर्त म्हणजे प्रर्तीहर्त होर्ते र्ते . कारण स्वप्नामध्ये स्मरण
होनन मनु ष्ट्य थोडे से र्तसा बडबडर्तो आहण त्याच्या बडबडण्यावरून त्याला र्तसे स्मरण झाले असलयािे
लोक अनु मान करर्तार्त.

काशी प्रर्तीर्त र्तसेि कलपलर्ताहववेकमध्ये हवभावाुंिा हनदे श करणारा ‘हनद्राहभभव-.......

समुत्पद्यर्ते’ हा अुंश नाही. फक्र्त ‘सुप्र्तुं नाम हनद्रासमुत्थम्’ एवढे ि आहे . त्यािप्रमाणे ७५ वी आया सुद्धा
दोन्हीकडे नाही. र्ते ि पाठ मूळ असण्यािा सुंभव आहे . अहभनवगुप्र्त म्हणर्तो त्याप्रमाणे सुप्र्त म्हणजे गाढ

हनद्रा असे असेल र्तर ‘हक्षहर्तर्तलशयनप्रसारण’ व ‘शयनानु कषवण’ हे त्यािे हवभाव असण्यािी शक्यर्ता कमी

आहे . हकबहु ना हनद्रे िीि एक अवस्था सुप्र्त, त्याला दु सऱ्या बाह्य कारणािी आवश्यकर्ता नसावी. ‘स्वप्नस्य
अहयर्तुं यर्तः’ – स्वप्नाहयर्त शब्दािी ही व्युत्पत्ती व त्यािी व्याख्या नवीन आहे र्त.
बोधो
[क

[क घो हनद्राच्छे दाहारहवपहरणाम-.]

-शब्दरूपाहदहभर्.

त भ

ब

-शब्दस्पशवश्रवणाहदहभर्.]

ेज्जृम्भण िप

[क घो -मदव न-.]

िण द भर भ ैिः [क

घो -भावैरहभनयेत्.]

आह रप रण

[क घो -दु ःस्वप्न-.]

धदस्पशा द भर्च भ ैिः स प्तद्यते ।

र दथ श

ो

[क

घो

प् न्ततीव्रश
र्त

जृम्भणा-.]

[घो -मोक्षाहदहभर्. क -मोक्षाङ्गवदनभुजावक्षेपणाङ्गुहलत्रोटनाहदहभर्.]

।

अिं ा भ त –
आह र प रण

द्र च्छे दस्

च्छधदस्पशा द भश्च सांभूतिः ।

प्र तबोधस्त् भ े ो जृम्भण [क

-वलनाहक्ष-.]

द

िप र दथ िः ॥ ७७ ॥

हवबोध हा आहारािे पिन, हनद्राभुंग, स्वप्नािा शेवट, मोठा आवाज, र्तीव्र स्पशव इत्यादी हवभावाुंनी

उत्पन्न होर्तो. जाुंभया, डोळे िोळणे, हबछान्यािा त्याग करणे इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील आया आहे –

आहारािे पिन झालयामुळे आहण आवाज, स्पशव इत्यादींनी आले ली जाग जाुंभया दे णे, र्तोंड व डोळे

िोळणे याुंच्या द्वारा अहभनयाने दाखवावी.
द्र
स् प् स्

त

ाद श द ह रप रण

द

प छे दो भ ती त पृथग्

द्र च्छे द उक्तिः ।

ोऽन्तिः प रस व्प्तिः । शधद द स्तन्दत ए े त घण्टकिः । ब ह्य ए े त क्ततर ।
हनद्रे िी कालमयादा ठरले ली असलयामुळे आहारािे पिन इत्यादी कारणाुंहशवायही हनद्रे िी समाप्र्ती

होर्ते म्हणून हनद्राच्छे दािा स्वर्तुंत्रपणे हनदे श केला आहे . स्वप्नािा जो अन्र्त म्हणजे पहरसमाप्र्ती. शब्द आदी
हे त्या स्वप्नार्तीलि असे घण्टु कािे म्हणणे आहे . परुंर्तु बाह्य शब्द आदी समजणेि अहधक योग्य.

कलपलर्ताहववेकमध्ये अनु भावाुंच्या यादीर्त ‘शयनमोक्षण’ नुंर्तर ‘अङ्गवलनभुजाक्षेपाङ्गुहलत्रोटन’ हे

आणखी अनु भाव समाहवष्ट आहे र्त. काशीप्रर्तीर्तील पाठही त्यासारखाि आहे . हे अनु भाव सुंभाव्य असलयामुळे
हा पाठ मूळ असण्यािी शक्यर्ता आहे . घण्टु क ह्या टीकाकाराहवषयी काही माहहर्ती दे र्ता येण्यासारखी नाही.
अ

ो

स त्पद्यते । [क

[ब हवद्यैश्वयवशौयवबला-, क घो हवद्यैश्वयवधनबला-.]
र्तस्य हशरः-, घो र्तुं हशरः-.]

त भ

घो -हवहिन्र्तनाध्यवसायध्यानोपायान्वेषण हदहभर्]
प्रयोक्र्तव्यः, घो -भावैरहभनयेत्]

द्यैश्व ब
थ ल धकैर ध िप्तस्

ेव्च्छरिःकम्प प्र [क

चन्त ध्

ध्

-स्वेदाधो-, घो -प्रस्वेदाधो-.]

स ोप सह

तस्

स् ेद धो ख [क

न् े ण द भर भ ैिः

[क -भावैरहभनयः

।

अिं श्लोकौ –
आ िप्त
ृण त्स
उत्स ह ध्

ां सभ ध् े
[

द्यैश्व ब
थ ल धकैिः ।

ब क घो -सुंयोगादमषो.]

स

भ्

धो ख

हसांपन्नो ह्य

ो

ज ते ॥ ७८ ॥

चन्त ै िः ।

शरिःप्रकम्पस् ेद द्यैस्तां प्र ञ्जीत [क

घो नाट्यहवत्.]

पव्ण्डतिः ॥ ७९ ॥

अमषव हा हवद्या, ऐश्वयव, बल याुंमध्ये वरिढ असले लयाुंकडू न पाणउर्तारा झाले लया अथवा अपमान

झाले लया मनु ष्ट्यार्त उत्पन्न होर्तो. मस्र्तक हलहवणे, घाम फुटणे, खाली मान घालू न हिर्तन करणे, ध्यान
करणे, हनणवय घेणे, उपाय आहण मदर्तनीस याुंिा शोध करणे इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन श्लोक आहे र्त –

हवद्या, ऐश्वयव अथवा बल याुंर्त वरिढ असले लया व्यक्र्तींकडू न सभेमध्ये पाणउर्तारा झाले लया

मनु ष्ट्याुंना उत्साहाने युक्र्त असा अमषव उत्पन्न होर्तो.

हवद्वान मनु ष्ट्याने त्यािी योजना उत्साह, हनिय, खाली मान घालू न हिर्तन, मस्र्तक हलहवणे, स्वेद

इत्यादींनी करावी.
अ

थ इ त प्र तकरणे च्छ रूपोऽ ां

उत्स हसांपन्न इ त

रुत्स ह

ां प्र कृत

ोध दन् ए । ध्
ां

ां

लथ ित

भ तीत् थथिः । उत्स ह ध्

स्थ

त चन्त तो भद्यते ।

स शधदे तद भ

िः ।

अमषव हा बदला घेण्याच्या इच्छे च्या स्वरूपािा क्रोधाहू न हनराळा असाि. ध्यान म्हणजे कोठे ही लक्ष

नसले लया स्स्थर्तीर्त राहाणे, हे हिन्र्ते हून हभन्न आहे . उत्साहसुंपन्न म्हटले आहे त्यावरून हनरुत्साही सामान्य

माणसाुंना हा होर्त नाही असा अथव हनघर्तो. उत्साह आहण अध्यवसाय शब्दाुंनी त्याुंिे अनु भाव अहभप्रेर्त
आहे र्त.

‘उत्साहाध्यवसाय- इ॰’– उत्साह हा एक स्थाहयभाव आहे . त्यािे अनु भाव समजर्ता येर्तील. पण

अध्यवसाय हा कोणत्याही प्रकारिा भाव नाही. र्ते व्हा त्यािे अनु भाव कोणर्ते समजावयािे र्ते स्पष्ट नाही.
अ हत्थां
। तस् न् थ कथ

आक रप्रच्छ द त् क
[क घो हवलोहकर्त-.]

। तच्च लज्ज भ पज गौर जैह्म

लो कतकथ भङ्ग

[क -कृर्तैरनुभावैः.]

द भर्च भ ैिः स त्पद्यते

कृतकधै ा द भर भ ैर भ

िः

प्र ोक्तव् िः ।
अिं श्लोको भ त –
धि ज
थ ैह्म
तच्च गण

दसांभूत
क ं [क

हत्थां भ त् क ।
र्ताहन िोत्तर-, घो

नाहर्त िोत्तर-.]

ती ोत्तरभ ण त् ॥ ८० ॥

अवहहत्थ हे आकाराच्या गोपनाच्या स्वरूपािे असर्ते . आहण र्ते लज्जा, भय, पराजय, मोठे पणा,

वाकडे पणा इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . त्यािा अहभनय भलर्तेि साुंगणे, हनराळ्या रीर्तीने पहाणे, बोलणे
अध्यार्त थाुंबहवणे, खोटा आव इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
धीटपणा, कपटीपणा इत्यादीमुळे र्तसेि भयामुळे अवहहत्थ उत्पन्न होर्ते . आहण बेपवाईने व

उत्तरादाखल फारसे न बोलण्याने त्यािा अहभनय करावा.

‘आकार’ म्हणजे मनार्त असले ली गोष्ट उघड करून दाखहवणारे िेहऱ्यावरील भाव. र्ते हदसू न दे णे

व मनार्तील गोष्ट उघड होन नये असा प्रयत्न म्हणजे अवहहत्थ.
आ

तें

ब हिःप्रक श् ते

च्चत्त ृ त्तरुपां तद हत्थ

।

चत्त ृ त्त थस्ते ां
ब हिःस्थां

चत्तां

भ्रू क र खर ग दी ां
े ेत

सां रण च्छ द क र

रुक्तां पृ ोदर दत् च्च रूप त् हिः ।

जैहृ

गोप ी ेऽ प गोप े च्छ क टल श त्

सलज्जोऽ प ह्यप्रगपभो

ज

तस् थथस्

।

ले पे स्थ प

। प्रगपभो ह्य क रां सां रीतां ज

त । ते

ध ष्ट्ट्यं स थ भ ेष्ट् स्

ीत

ती त ध ष्ट्ट्यथग्रहण
न्तव्

।

। अगण

‘आहक्रयर्ते’ म्हणजे बाहे र प्रकट केली जार्ते हित्तवृत्ती ज्याुंच्यामुळे त्या भ्रूहवकार, मुखराग इत्यादींिे

सुंवरण म्हणजे त्याुंना झाकून टाकणारे असे जे हित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे र्ते अवहहत्थ. ज्यामुळे हित्त बाहे र
राहार्त नाही र्ते अशी त्यािी व्युत्पत्ती व पृषोदरादीप्रमाणे रूप हसद्ध होर्ते असे म्हणर्तार्त. ‘जैहृय’ म्हणजे गुप्र्त
राखण्यासारखी नसले ली गोष्टही गुप्र्त राखण्यािी इच्छा, अथार्त कुहटल आशय असणे. प्रगलभ मनु ष्ट्यि
‘आकार’ झाकण्यािी कला जाणर्तो म्हणून धाष्ट्ट्यािा हनदे श केला आहे . अप्रगलभ लहज्जर्त झाला र्तरी

जाणर्त नाही. म्हणून सवव हवभावाुंर्त धाष्ट्ट्यव ह्यािा अनु यायी असर्तो असे समजावे. अगणना म्हणजे एखादी
गोष्ट गवामुळे र्तुच्छ ले खणे.

‘यहच्चत्तवृहत्तरूपुं’– अहभनवगुप्र्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे सवव भाव हित्तवृहत्तरूप आहे र्त. अवहहत्थ

शब्दािी व्युत्पत्ती अ + बहहः + स्थ अशी हदली आहे . हनयमाुंना अनुसरून नसले ली अशी रूपे पृषोदराहद

गणार्त घालण्यािी प्रथा आहे . ‘स्थापनम्’– ह्याच्या पूवी ‘लघुत्वेन’ अशासारखा एखादा शब्द गहाळ झाला
असावेसे वाटर्ते .
[क

घो अथोग्रर्ता.]

उग्रत

चौ ा भ

स त्पद्यते । त ां च धबन्ध त ड

भथत्सथ

ग्रहण ृप पर ध सत्प्रल प द भर्च भ ैिः

[घो -हभग्रहनृपा-.]

द भर भ ै र भ

ेत् ।

अिं ा भ त –
चौ ा भ

[क िौयवग्रहणहनरोधान्, घो

त्तथोग्रर्ता.]

थोग्रत भ त ।

धबन्धत ड

िौयाहभग्रहयोगान्.]

द भर भ ैर भ

ग्रहण श न्नृप पर ध द

[क -त्तर्तोग्रर्ता, घो

-

स्तस् िः ॥ ८१ ॥

उग्रर्ता ही िोरीसाठी पकडणे, राजािा अपराध करणे, खोटे बोलणे इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते .

वध, बन्धन, र्ताडन, हनभवत्सवन इत्यादी अनु भावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

िोरी करर्ताना कोणी पकडला गेलयास अथवा राजािा अपराध केलयास उग्रर्ता उत्पन्न होर्ते . वध,

बन्धन, र्ताडन इत्यादींनी हर्तिा अहभनय करावा.
चौ थ पलिण क ाण
र जन् पर ध् त । असत्प्रल प

।

त न्न त्तां

र्थ दो

द

गृहीते

ज े

र ज दी

ौग्र ां

दथ त्

।

ए ां

।

िौयव (इर्तर सवव) दु ष्ट्कृत्याुंिे उपलक्षण आहे . त्यासाठी कोणी पकडला गेलयास राजा आदींना

उग्रर्ता म्हणजे हनदव यर्ता उत्पन्न होर्ते . र्तसेि राजािा अपराध केला असलयास. असत्प्रलापी म्हणजे खोटा
आळ घेणारा, त्याच्या बाबर्तीर्त.

त ा
त

भ

श

[क

घो

-शास्त्राथवहिन्र्तनो-.]

ेव्च्छष्ट् ोपदे श थथ कपप सांश च्छे

स्त्र

चन्त ोह पोह द भर्च भ ैिः

[क घो -च्छे दनाहदहभर.]

स त्पद्यते

।

द द भर भ ैिः ।

भ त च िं श्लोकिः –
श

[क घो -शास्त्रहवहनष्ट्पन्ना.]

स्त्र थथबोधे

शष्ट् ोपदे श थथकृतस्तस् स्त् भ

तिः सांज ते ृण

।

ो भ ेत् ॥ ८२ ॥

महर्त ही हवहवध शास्त्राुंिे हिर्तन, नहापोह इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्ते . हशष्ट्याला उपदे श करणे ,

अथािा हविार करणे, सुंशय दू र करणे इत्यादी अनुभावाुंनी हर्तिा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

हवहवध शास्त्राुंच्या अथािा बोध झालयाने मनु ष्ट्याुंर्त महर्तप्रगलभर्ता उत्पन्न होर्ते . हशष्ट्याुंना उपदे श दे नन

व अथव साुंगून हर्तिा अहभनय करावा.

त रत् पू थप्र तभ रूप । ऊह पोह न्
।

श स्त्र ण ां

ोऽथथिः प्र ोज ां

दे ह क र भ्रूत्िे प द स्तैरस्

व् तरे कप्रत्

ौ

ध

ेध

ौ

सांभ

ेकल भस्ततिः सांपन्न ज त । शष्ट् ोपदे शलिणे

अभ

प्रत्

प्र ोज े

ौ
े

िः ।

महर्त ही अपूवव अशा प्रहर्तभेच्या स्वरूपािी. नहापोह म्हणजे साधक आहण बाधक असे हविार अथवा

हवहध आहण हनषेध याुंच्या सुंभाव्यर्ते िे हविार. हवहवध शास्त्राुंिा अथव म्हणजे प्रयोजन अथात् हववेकािा लाभ,
त्यापासून सुंपन्न म्हणजे उत्पन्न झाले ली (अशी महर्त). हशष्ट्याला उपदे श करावयाच्या हनहमत्ताने होणारे जे
दे हािे हवकार – भुवया िढहवणे वगैरे – त्याुंनी हहिा अहभनय करावा.

‘र्तर्तः सुंपन्ना’– श्लोकार्तील पहहलया िरणार्त ‘नानाशास्त्राथवसुंपन्ना’ असा अहभनवगुप्र्तािा पाठ होर्ता

असे हदसर्ते . कलपलर्ताहववेकमध्ये ‘नानाशास्त्राथवहनष्ट्पन्ना’ असा पाठ आहे .
व्

ध ा

त पत्तकफसां प तप्रभ िः । तस्

ि धिः सशीतिः सद हश्च ।

[क

घो सशीर्तस्र्तावत्.]

कुहिर्तहनुिलननासाहवघूणवनमुखशोषणरोमािानेकपहरदे वनाहदहभर्,

ञ्च नन् भल रो ञ्चह
घो

-नये

प्रयोक्र्तव्यः.]

।

ल

[क

प्त स्त्रकरचरणभूम् भल
िान्येऽहप.]

न् े

स

कूण

सदाहः

पुनः,

तिं सशीतो
घो

[क घो ज्वरस्र्तु खलु .]

प्र े पतस ाङ्गोत्कम्प

सद हो

ि

[

सामान्यर्तस्र्तु.]

खल

ख

[क

द भर भ रै भ े िः ।

स सतस्त व् धी ां कतथव् ोऽ भ

स्रस्त ङ्गग िं िे पैस्त [क

क

[क

-

घो रुजा मुखहवघूणवनैः.]

थ

ो बधै िः ।

ख कूण ै िः ॥ ८३ ॥

[क -नयः प्रयोक्र्तव्यः,
ब

खशो ोत् ि द भर भ ैिः ।

अिं श्लोको भ त –
[क घो

ज् रस्त

-कुहिर्तहनुिलननासाहवकूणनमुखशोषणरोमािपहरदे हवर्ताहदहभर्.]

सदाहस्र्तु.]

ले प शीत भल प रदे

कूण ग िंस्तम्भ िःश्वस स्त तोत् ि ेप

शे िः ।

खशो णप रदे त द भर भ ैर भ े िः

घो

व् ध स्ते ऽ प

ज् र द ो

घो

हवहक्षप्र्ताङ्गकर-.]

े च

[क

घो

-हवघूणवन-.]

व्याहध हा वार्त, हपत्त आहण कफ ह्याुंच्या एकत्र दू हषर्त होण्यामुळे उत्पन्न होर्तो. ज्वर आदी त्यािे भेद

होर्त. ज्वर दोन प्रकारिा, थुंडी वाजून येणारा आहण दाह करणारा. त्याुंपैकी थुंडी वाजून येणाऱ्या र्तापािा

अहभनय हु डहु डी भरणे, सवव अुंगािा कुंप, त्यािे आखडणे, अग्नीिी अहभलाषा, रोमाुंि, हनु वटी हलणे,

नाहसकेिे सुंकुिन, मुखािा शोष, हवलाप इत्यादी अनुभावाुंनी करावा. दाहयुक्र्त ज्वरािा अहभनय वस्त्र
फेकून दे णे, हार्तपाय झाडणे, जहमनीवर लोळण्यािी इच्छा, अनु लेपन, थुंड पदाथांिी अहभलाषा, हवलाप,
मुखािा शोष, मोठ्याने ओरडणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा. आहण जे इर्तर व्याधी आहे र्त त्याुंिा सुद्धा

अहभनय मुखािे सुंकुिन, शरीर र्ताठ, होणे, हनःश्वास टाकणे, आरडणे ओरडणे, कापरे भरणे इत्यादी
अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
थोडक्यार्त सुज्ञ माणसाुंनी व्याधींिा अहभनय अुंगािी हशहथलर्ता, अयवाुंिी इर्तस्र्तर्तः हालिाल,

र्तसेि मुखािे सुंकुिन याुंच्या द्वारा करावा.
ज् रस्

स थव्

तत्तह्य धस चत
स् रूपे ण

ध ध् े प्रध त् दप द

व्

,

ध त श्चत्त ृ त्तिः सै ेह व्

द

क रे च ज् रस्

धशधदे

ित

सांभ त् । व्

। व्

धस

धसां धौ

ह

ेच
चत्तां

तष्ठत इ त ।

सवव व्याधींमध्ये ज्वरािे प्राधान्य असलयामुळे आहण कामहवकारार्त त्यािा सुंभव असलयामुळे ज्वरािे

वणवन केले आहे . रोग झाला असर्ता त्या त्या रोगार्त समुहिर्त अशी जी रोग्यािी हित्तवृत्ती र्तीि या सुंदभार्त
व्याहधशब्दाने अहभप्रेर्त आहे . कारण व्याधी झाला म्हणजे हित्त स्व-स्स्थर्तीर्त राहार्त नाही.

‘व्याहधसमये इ॰’ – व्याहध हा भाव आहे आहण सवव भाव हित्तवृहत्तरूप असलयािे अहभनवगुप्र्तािे मर्त

आहे . म्हणून हे हवधान.
उन् दो
शव् स
त
[क

इिज

[ .

भघ त त पत्तश्लेष्ट् प्रकोप द भर्च भ ैिः
त्तह सतरु दतोत् ि सांबद्धप्रल पश

घो

ोग भ

-पाुंश्वव-.]

घटकप लशर

स्

धूल तृण

भरणध रणोपभोगै

व्स्थतैश्चेि करण द भर भ ैर भ

[क

घो

तोप िोव्त्थतप्रध

-शयनो-.]

अन्यैि.]

[क

-घटशरावाभारणा-,

र े कैश्च

[क

।
त ृत्तगीतप ठतभस् प ां

घो

ध
अ
अन् श्च
ै

भ

ेत् ।

श द भघ त ि त पत्तकफकोप त् ।

[क हवहवधात् हपत्त-.]

च्चत्त क र दन् दो

सांभ त ॥ ८४ ॥

त्तह [ब -रुहदर्तहहसर्तो-.] सतरु दतोप िगीतप्रध
क रकृतैरुन् दां सांप्र ञ्जीत ॥ ८५ ॥

-घटवक्त्रशरावाभारणा-.]

-हहर्तिेष्टा-,

अिं े भ तिः –
इिज

-नाशाहभघार्त-.]

स त्पद्यते

ाप कचे लचीर
[क

ब

तोत् िैिः ।

घो

-स्स्थर्तिेष्टा-.]

उन्माद हा हप्रयजनािा हवयोग, वैभवािा नाश, सुंकटािा आघार्त, वार्त, हपत्त आहण कफ याुंिा

प्रकोप इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. कारण नसर्ताही हसणे , रडणे, मोठ्याने ओरडणे, असुंबद्ध बडबड,
हनजणे, बसणे, उठणे, धावणे, नािणे, गाणे, पाठ्य म्हणणे, राख व धूळ अुंगावर उडहवणे, गवर्त, हनमालय,

घाणेरडे व फाटके कपडे , मार्तीच्या घड्यािे फुटके र्तुकडे , मार्तीिी थाळी हे अलुं कार म्हणून धारण करणे व
त्याुंिा उपभोग घेणे आहण अनेक प्रकारिी अस्स्थर िेहष्टर्ते करणे इत्यादी अनु भावाुंनी त्यािा अहभनय करावा.
या सुंबध
ुं ार्त दोन आया आहे र्त –
हप्रयजनािा मृत्यू, वैभवािा नाश, आघार्त, वार्त, हपत्त व कफ याुंिा प्रकोप, आहण हित्ताच्या हवहवध

प्रकारच्या हवकृर्तीमुळे वेड लागर्ते .

कारणाहशवाय हसणे, रडणे, बसणे, गाणे, धावणे, ओरडणे आहण इर्तर हवकृहर्तपर िेहष्टर्ताुंनी

उन्मादािी योजना करावी.
इिज

ोग दत्त स्

शोके व् भच री । अत ए

प
भ

टीक क र िः । भट्टतोतस्त चत्तस्
। तथ ह परूर सो झ ट त प्र
ज ग रतां क कलच
व् ध न्तभूथतोऽप् न् दो
च्

। स ह बीभत्सभ

र्चत

प्रलम्भे भ त् न् दिः परूर स इ
िः प्रकृत् ौ चत् े
ो

क रो

भज ी िः । चत्तां

कीणथत एकिं

श्र ण

प्रलभ्भ दौ प्र ोगसौन्द ं
क दे थ च्

द

। अ

भ

श त्त्

त्त स्

भ न्

करोती त चत्त क र इ त
श्च े स त तत उन् दो भ ती त

पश् तस्त न्न त्तां च कक चदप् लभ
तष्ठेत्कोप श दत्

।

त्तत

स् ोन् दिः । एतदे
च प्र सद्ध

त्त भ

चिंचे ि भिः करोती त पृथगप त्तिः । ए

च प्र त
त् ।
पस् रे

हिः ।

हप्रयजनापासून हवयोग झालयामुळे हवप्रलम्भावस्थेर्त उत्तमप्रकृहर्त मनु ष्ट्यालाही उन्माद होर्तो

पुरूरव्याप्रमाणे. परुंर्तु वैभवाच्या नाशामुळे र्तो उत्तमप्रकृहर्त नसले लया मनु ष्ट्याुंना होनन शोकार्त व्यहभिारी

होर्तो. म्हणूनि अनु भावाुंिी प्रकृर्तींच्या उहिर्तर्ते प्रमाणे हवभागणी करावी. हित्तार्त हवकृहर्त घडवून आणर्तो र्तो

हित्तहवकार अशी टीकाकाराुंिी व्याख्या आहे . परुंर्तु भट्टर्तोर्ताच्या मर्ते हित्तािा जो हवकार म्हणजे हवकीणवर्ता,
हनिय न झालयामुळे एके हठकाणी स्स्थर न होणे , त्यापासून उन्माद होर्तो. उदाहरणाथव, हप्रयर्तमा एकाएकी
हदसेनाशी झाली व त्यािे काहीही कारण आढळले नाही र्ते व्हा पुरूरव्याला उन्माद झाला. याि बाबर्तीर्त

कहवकुलिक्रवर्ती काहलदासाने ‘हर्तष्ठेत्कोपवशात्’ इत्यादी श्लोकार्त जागरूकर्ता दाखहवली आहे .
अहनहमत्तर्ता ही नेहमीच्या प्रहसद्ध अशा कारणाुंच्या अभावामुळे प्रर्तीर्त होर्ते . उन्मादािा व्याधीर्त अुंर्तभाव

होर्तो, र्तथाहप हवप्रलम्भ आदीमध्ये र्तो हवहित्र िेष्टाुंच्या द्वारा प्रयोगार्त सौंदयव उत्पन्न करर्तो म्हणून त्यािा

हनराळा हनदे श केला आहे . असेि अपस्माराच्या बाबर्तीर्त समजावे. कारण र्तो बीभस्र्त, भयानक आदीमध्ये
वैहित्र्य उत्पन्न करर्तो.

‘भवन् शोके’ ही ‘भवनशोके’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . र्तसेि पुढे ‘-सौन्दयववैहित्र्य-’ िी ‘-सौन्दयं

हवहित्र-’ अशी दु रुस्र्ती केली आहे . ‘प्रकृत्यौहित्येन’ म्हणजे मनु ष्ट्याुंच्या उत्तम, मध्यम व कहनष्ठ अशा
प्रकृर्तींच्या अनु रोधाने. ‘टीकाकाराुंच्या मर्ते हित्तहवकार हा उपपद र्तत्पुरुष आहे , र्तर भट्ट र्तोर्ताच्या मर्ते र्तो

षष्ठीर्तत्पुरुष आहे . हव-कृ आहण हव-कृ असे त्या उभयर्ताुंिे धार्तूही हभन्न आहे र्त. ‘हर्तष्ठेत् इ॰’–
‘हर्तष्ठेत्कोपवशात्प्रभावहपहहर्ता दीघव न सा कुप्यहर्त, स्वगायोत्पहर्तर्ता भवेन्महय पुनभावाद्रव मस्या मनः । र्ताुं हर्तुं

हवबुधहद्वषोऽहप न ि मे शक्र्ताः पुरोवर्मर्तनीं सा िात्यन्र्तमगोिरुं नयनयोयार्तेहर्त कोऽयुं हवहधः ॥’ हा

हवक्रमोववशीयाच्या िौर्थया अुंकार्तील श्लोक (४·९) आहे . त्यार्त उववशीच्या अदशवनाच्या कोप, स्वगाय
उत्पर्तन, असुरैः हरण ह्या प्रहसद्ध कारणाुंिा हनदे श करून प्रस्र्तुर्त समयी र्ती असुंभाव्य असलयािे पुरूरवा

म्हणर्तो. कारणाुंहवषयीिा त्यािा अहनिय म्हणजेि त्याच्या हित्तािी हवकीणवर्ता असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे
आहे .
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[ब भवेत्]
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।

॥ ८८ ॥

अिं ा भ त –
श्व पदगजत [क

-र्तुरगोद्भवपशु-.]

शस्त्रित त्क ाद
[

इत्येव.] इत्
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स्थ न्तर त् क ।

[क घो यथावागङ्ग-.]

थभ

ङ्गचे ितैिः ॥ ९० ॥

मरण हे व्याधीमुळे येर्ते हकवा अहभघार्तामुळे येर्ते. त्याुंपैकी जे आर्तडी, यकृत् याुंिा शूल, हत्रदोष,

हवषमर्ता, फोड, पुळ्या, र्ताप, अहर्तसार इत्यादी हवभावाुंनी येर्ते र्ते व्याधीमु ळे घडू न येणारे मरण. परुंर्तु

अहभघार्तामुळे येणारे मरण म्हणजे शस्त्र, सपवदुंश, हवषपान, वन्य पशूि
ुं ा हल्ला, हत्ती, घोडा, रथ, बैलगाडी

याुंवरून खाली पडू न होणारी दु खापर्त याुंमुळे येर्ते. त्या दोहोंिे हभन्न अहभनयप्रकार आर्ता साुंगर्तो. त्याुंपक
ै ी

व्याधीने आले लया मरणािा अहभनय शरीरािा अवसाद, आखडले लया अवयवाुंनी हालिाल, हमटले ले डोळे ,
उिकी, श्वास, आजूबाजूच्या मुंडळीकडे लक्ष नसणे, अस्पष्ट शब्दाुंर्त बोलणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
व्याधींिी एकरूपर्ता म्हणजे मरणािा अहभनय असे म्हटले आहे – हनिेष्ट अशा हशहथल अवयवाुंनी

आहण सुंज्ञारहहर्त इस्न्द्रयाुंनी (केला जाणारा).

परुंर्तु अहभघार्ताने होणाऱ्या मृत्यूच्या अहभनयािे हवहवध प्रकार आहे र्त. उदाहरणाथव, शस्त्राने जखमी

होनन आले लया मृत्यूिा अहभनय एकदम जहमनीवर पडणे , कुंप, स्फुरण इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.

सपवदुंश आहण हवषपान याुंिा अहभनय हवषवेगाुंनी करावा – जसे कृशर्ता, कुंप, दाह, उिकी, फेस, मान
मोडणे, र्ताठपणा आहण मृत्यू हे आठ हवषािे वेग होर्त.

या बाबर्तीर्त परुंपरे ने आले ले दोन श्लोक आहे र्त –

करावी.

पहहलया वेगामध्ये कृशर्ता, र्तसेि दु सऱ्यार्त कुंप, हर्तसऱ्यार्त दाह आहण िौर्थयार्त उिकी याुंिी योजना

पािव्या वेगार्त र्तोंडार्त फेस आले ला दाखवावा, सहाव्यार्त मान पडले ली दाखवावी, सार्तव्या वेगार्त

शरीरािा र्ताठपणा आहण आठव्यार्त मृत्यू आले ला दाखवावा.
या सुंबध
ुं ार्त एक आया आहे –

वन्य पशू, हत्ती, घोडा, रथ याुंनी आले लया र्तसेि बैलगाडीर्तून पडलयामुळे ओढवले लया मृत्यूिा

अहभनय शस्त्रप्रहाराने होणाऱ्या मृत्यूच्या अहभनयाप्रमाणे अवयवाुंिी हालिाल न करर्ता दाखवावा.

याप्रमाणे मरण हवहवध अवस्थाुंर्त घडू न येणारे असर्ते असे समजावे आहण ज्ञार्ते लोकाुंनी त्यािा

अहभनय यथोहिर्त भाव आहण अुंगािे िेहष्टर्त याुंनी िाुंगलया प्रकारे करावा.
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व्याधींिा एकभाव म्हणजे त्याुंिे एकत्वाने म्हणजे एकसारखेपणाने असणे – याने सवव व्याधींनी

येणाऱ्या मरणािा अहभनय एकसारखाि केला जार्तो हे साुंहगर्तले आहे . हकवा (दु सरा अथव) व्याधींिी जी

एकत्वाने म्हणजे र्तो प्रहर्तस्पर्मधहवरहहर्त आहे अशी जाणीव, ‘हा व्याधी आर्ता माझ्यापासून हटणार नाही’ अशा
र्तऱ्हे िी भावना. ह्यालाि मरणािा अहभनय म्हणर्तार्त. कारण ही भावना म्हणजेि प्राणािा त्याग. म्हणून मरू

घार्तले लयािी हित्तवृहत्तरूप अवस्थाि ह्या हठकाणी अहभप्रेर्त आहे , मृर्त झाले लयािी अवस्था नाही, कारण
त्या अवस्थेर्त अनुभाव आदीिा अभाव असर्तो. हवषण्ण आहण म्हणून हनिेष्ट अशी गात्रे त्याुंनी. इस्न्द्रयाुंनी
हवरहहर्त अहभनय म्हणजे सवव इस्न्द्रयाुंिी मोहावस्था हनर्मदष्ट आहे . हवष प्याला आहे जो र्तो हवषपीर्त असा

समास. ‘जाहर्तकालसुखाहदभ्यः’ ह्यानु सार कमवहण भूर्तकालवािक धार्तुसाहधर्त हवशेषण समासार्त उत्तरपदी
आले आहे .

मरणािी भावाुंर्त गणना केली आहे , म्हणून मरणकाली होणारी हित्तवृत्ती त्या शब्दाने अहभप्रेर्त आहे

असे अहभनवगुप्र्तािे म्हणणे आहे . ‘जाहर्तकालसुखाहदभ्योऽनाच्छादनात्क्र्तोऽकृर्तहमर्तप्रहर्तपन्नाः’ असे

पाहणनीिे सूत्र (६·२·१७०) आहे . वस्र्तुर्तः त्या सूत्रार्त बहु व्रीहह समासार्तील उत्तरपदी असले लया र्तप्रत्ययान्र्त धार्तुसाहधर्त हवशेषणािा अन्त्य स्वर उदात्त होर्तो या हवषयीिा हनयम आहे .
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द भर्च भ ैरुत्पद्यते

ेत्सां िप्त ङ्गोत्कम्प

।

[क

घो

[क -सत्त्वदशवनपश्वारावाहद-, घो -महासत्त्वदशवनपश्वारावाहद-.]
‘र्तमहभनयेत्’

ेपथस्तम्भरो ञ्चगद्गदप्रल प द भर

नास्स्र्त,
[क घो

‘अहभनयेत्’
-भावैरहभनयेत्.]

नास्स्र्त.]

भ ैिः ।

अिं श्लोकिः –
ह भैर
स्रस्त ङ्ग

द द्यैस्त्र सिः स पज ते ।
[क घो -ङ्गाधवहनमेषाद्यैस्र्तस्य.]

ि

े ैश्च तस् त् भ

ो भ ेत् ॥ ९१ ॥

त्रास हा वीज, उलकापार्त, गडगडाट, वादळ, मे घ, मोठे पशू याुंिा आवाज इत्यादी हवभावाुंनी

उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय सुंकोि पावले लया अवयवाुंिा कुंप, शरीरािा कुंप, स्र्तम्भ, रोमाुंि, गद्गद
भाषण इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.

या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –
अहर्तभयानक आवाज इत्यादींनी त्रास उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय हशहथल गात्रे आहण हमटले ले

डोळे याुंनी करावा.

कारण.

त्रास म्हणजे एकाएकी वाटणारी भीर्ती. भयानक आवाज सहसा कानावर पडणे हे हर्तिे मुख्य

भीरूञ्ज स्त्र
ां स ती त भैर िः । शे
भ त्पू ापर च रपू थक दन् ए ेत् ि

इत् ण् । इ ट त

धू

क री च त्कृ तस् भ स्त्र सो

े ै र त बह च े सूच त ।

हभत्र्या मनु ष्ट्याुंना हभवहवर्तो र्तो भैरव. शेष अथी अ-प्रत्यय लावला आहे . एकाएकी कापरे भरावयास

लावणारा, िमत्काराच्या स्वरूपािा त्रास हा पुढिा मागिा हविार ज्यार्त अगोदर केला जार्तो त्या भयाहू न
हनराळा आहे हे ‘अहक्षहनमे षःै ’ यार्तील बहु विनाने सुिहवर्तार्त.

‘शेषे’ हे पाहणनीिे ४·२·९२ सूत्र आहे . त्रासन हा शेष अथांपैकी एक व त्या अथी अण्प्रत्यय लागला

आहे असे समजावयािे.
तको
त भ

ेि

सांदेह

[क

घो

[क -हवमशवप्रत्यया-,
ब

प्रश् सांप्रध रण न्िंसांगूह

-हद्वहवध-.]

ब -हवमशवहवप्रहर्तपत्त्या-.]

हृत च रत

[क

शथ प्रत्

घो

-सुंज्ञा-

द भर्च भ ैरुत्पद्यते ।
(-प्रश्न-

इत्यस्य

स्थाने).]

द भर भ ैिः ।

अिं श्लोको भ त –
च रण दसांभूतिः [क
त [क
क्षेप-.]

घो सुंदेहजननात्मकः,

घो हवर्तकवस्त्वहभनेयः स्यात्,

ब सुंदेहाहर्तशयात्मकः.]

हवर्तकवस्त्वहभनेयो वै.]

ससांदेहो

त्क िः ।

कथिः सोऽ भ े स्त शरोभ्रूप [क

-पक्ष-,

ब-

क्ष् कम्प ै िः ॥ ९२ ॥

हवर्तकव हा सुंदेह, हविारहवमशव, हवप्रत्यय इत्यादी हवभावाुंनी उत्पन्न होर्तो. त्यािा अहभनय मनािा

गोंधळ, हविार करणे, प्रश्न नीट लक्षार्त घेणे, मसलर्त गुप्र्त राखणे इत्यादी अनु भावाुंनी करावा.
या सुंबध
ुं ार्त पुढील श्लोक आहे –

हविारहवमशव आदीपासून उत्पन्न होणारा, सुंदेहयुक्र्त असले ला आहण नयाच्या स्वरूपािा असा

हवर्तकव असर्तो. त्यािा अहभनय मस्र्तक, भुवया व पापण्या याुंच्या हालिालीने करावा.

‘हवहृर्त-’ आहण ‘ससुंदेहो नयात्मकः’ हे पाठ अहभनवभारर्तीला अनु सरून कलपलर्ताहववेकवरून

घेर्तले आहे र्त.

सांदेहिः ककव्स् दत् भ
ब धकप्र णे

लम्बी प्रत्

पि न्तर भ प्रती त िंां

िः सांश रूपिः ।
प्रत्

िः,

एकतरपिशै थप द ी पि न्तरां तप कक्ष् भ
सांश त्पृथगे । सांश े
प स्त् गप्र प्ती

िते

पौ ाप ा दपर शथिः

।

न्िंसांगूह ग्रहणे

आ दग्रहणे

च रण दपू थक इत् क्त ।

स्

न् उन् न त न् स्

शादे िः स् ीक रे ऽ प क
प्रत्

इत् हिः ।

स्

हत्थे

ब धकप्र ण द,
ङ्गण् प्र ोगस् त् ,

ह स ो

ी तप्र ोगिः । तथ च दै

स स्तां व्

ह र ह । उक्तां च भट्टतोते –
सांभ

च्च्

शथिः, भ्र व्न्तञ ां
।

शे प्रतीत् क ङ्क्ष व्त् क इच्छ ।

प्र तप त्त ा । एभ् ोऽ न्तरां भ तव् त प्रत्

तत्त् बभत्स दरूपस्

अन् े त धर्च ण सांदेहो ध े त

शो

ततो

दशथ स्ां तकथिः । स च

शि थं भङक्त्

हृते त ध

तप स्थ
ह्येकपिस्

कत

इत

रूपण

क क
थ लप
ह

शै थप ां

तिः अन् पिबल त्त् गत त्सांभ

चन्त् ां परु क रस्त चन्त्

स् भ

।

।

ां प िः
च रण

ज त
प्रत्

इत
दे

दन् च णक् च स्थ तकथपू थक े

प्र णो ह तीक्ष्णप्रञोऽ प िदे त् ।

ग व् प्तां भोऽम्भोदै रम्बभ र तै र त ॥ (इ त ।)
सुंदेह म्हणजे ‘हे की र्ते ?’ असा दोन हवकलपाुंना धरून असणारा सुंशयाच्या स्वरूपािा प्रत्यय.

हवमशव म्हणजे हवशेष प्रर्तीर्तीच्या आकाुंक्षेच्या स्वरूपािी इच्छा. हवप्रत्यय म्हणजे बाधक प्रमाणाने दु सऱ्या

पक्षाच्या केवळ अभावािी जाणीव, हकवा हवरुद्ध (खोटी) प्रर्तीर्ती. ह्याुंच्या नुंर्तर एका पक्षार्त दु बल
व र्ता उत्पन्न
करणारा, त्या पक्षाला र्तुलयबलर्ते च्या स्स्थर्तीवरून खाली पाडणारा व दु सऱ्याला वर आले ला दाखहवणारा

असा, जे व्हावयािे त्यािी प्रर्तीर्ती असे स्वरूप असले ला, जो र्तो र्तकव. आहण र्तो सुंशयाहू न हभन्नि आहे .
सुंशयाने र्तत्त्व जाणण्यािी इच्छा वगैरे स्वरूपाच्या हवमशव आदींिा बोध होर्त असला र्तरी कवींना मागवदशवन
करण्यासाठी हवभक्र्त करून त्याुंना हनदे श केला आहे . दु सरे टीकाकार म्हणर्तार्त की सुंदेह हा द्रव्याहवषयी

असर्तो, हवमशव त्याच्या धमासुंबुंधी आहण हवप्रत्यय म्हणजे हमर्थयाज्ञान. हवहृर्त ह्या शब्दाने कायवसमूहािे
बुद्धीच्या द्वारा पुनः पुनः त्याग व स्वीकार हववहक्षर्त आहे र्त. मन्त्र गुप्र्त राखण्याच्या हनदे शाने अवहहत्थ व हा

भाव याुंिे स्थाहयभाव समान असलयािे साुंगर्तार्त. हविारणा म्हणजे पुढिा-मागिा इत्यादीिा परामशव.
‘आहद’ च्या हनदे शाने बाधक प्रमाण आदी अहभप्रेर्त आहे र्त, कारण त्यामुळे एका पक्षािी दु बवलर्ता प्रस्थाहपर्त
होर्ते . म्हणून ‘हविारणाहदपूवक
व ः’ असे म्हटले आहे . नयािा म्हणजे षाङ्गुण्यािा आत्मा. कारण राजनीर्तीिे

सवव प्रयोग एका पक्षाच्या बलवत्तरपणाच्या सुंभाव्यर्ते च्या जाहणवेनेि केले जार्तार्त. म्हणून दै व अहिन्त्य,
परुंर्तु पुरुषकारािी कलपना करणे शक्य आहे असे म्हणून आिायव िाणक्याने सवव व्यवहार र्तकवपूववकि केले
जार्तार्त हे साुंहगर्तले आहे . आहण भट्ट र्तोर्ताने म्हटले आहे –

र्तीक्ष्ण बुद्धीिा मनु ष्ट्यही जेव्हा असे म्हणर्तो की ‘जान नकोस; आभाळ पाण्याच्या भाराने वाकले लया

ढगाुंनी भरून आले आहे ,’ र्ते व्हा र्तो सुंभाव्यर्ता हे ि प्रमाण मानर्तो.

‘हकस्स्वद’ ही ‘हकहिद’ िी केले ली दु रुस्र्ती आहे . हकहित् हे ह्या सुंदभार्त बसण्यासारखे नाही.

‘हवप्रत्यय’ हाि अहभनवगुप्र्तािा पाठ आहे . त्यािे त्याने दोन अथव हदले आहे र्त.

‘भहवर्तव्यर्ता’ म्हणजे सुंशयहनवृत्ती होनन हविाराुंर्ती ज्या हनणवयाप्रर्त मनु ष्ट्य येनन पोिर्तो र्तो असा

अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. ‘पक्षान्र्तरुं’ हा शब्द ‘एकर्तरपक्ष’ याि अथी समजावा लागर्तो, कारण नुंर्तर ‘अन्यस्य’
असे आहे . ‘सुंशयेन इ॰’– यािा अथव असा की सुंदेह उत्पन्न झाला की हवमशव वगैरे आपोआप केले जार्तार्ति.
‘हवहृर्तेहर्त’- हविार करीर्त असर्ता एखाद्या गोष्टीबद्दल एकदा र्ती बरोबर एकदा र्ती िूक असे वारुंवार वाटर्त

राहाणे आहण हे असे अनेक गोष्टींबद्दल वाटणे ही हवहृर्त शब्दािी व्याख्या केली आहे . मनािा उडाले ला

गोंधळ याने सूहिर्त होर्तो. ‘हविारणाहदपूववक इत्युक्र्तम्’– वस्र्तुर्तः श्लोकार्त ‘हविारणाहदसुंभर्त
ू ः’ असा पाठ
आहे आहण र्तोि छन्ददृष्ट्ट्या सुंभाव्य आहे . ‘अन्यपक्ष-’ यार्तील अन्य शब्द ‘अन्यर्तर’ या अथी वापरला आहे .

‘दै वमहिन्त्युं इ॰’– कौहटलीय अथवशास्त्रार्तील विन पुढीलप्रमाणे आहे – ‘दै वमानु षुं हह कमव लोकुं यापयहर्त ।
अदृष्टकाहरर्तुं दै वम् । ... दृष्टकाहरर्तुं मानु षम् । ... र्तहच्चन्त्यम् । अहिन्त्युं दै वम् । (६·२·७-१२)’.
ए

े ते

िं कस्त्रशव्द्य भच रणो

[क

स्थ रूप् ेण त् गतपरगत ध् स्थ उत्त
स् प्र ोग श दप [क

घो उत्पाद्याः.]

ध्

हवभावा.]

ध ैिः

भ

दे शक ल

[क

घो

[क स्त्रीपुुंनपुस
ुं कैः पुरुषप्रयोग-, घो स्त्रीपुुंसैः प्रयोग-.]

प द्य िः ।

िं कस्त्रश द े भ

ञे

व् भच रणिः ।

स त्त् क स्ां त प भा न्प्र [क

-नुगर्तमध्यमाधमोत्तमैः.]

घो व्याख्यास्याम्यनु-.]

क्ष् म्

पू थशिः ॥ ९३ ॥

स्त्रीपांसैिः

याप्रमाणे हे र्ते हर्तीस व्यहभिाहरभाव उत्तम, मध्यम आहण कहनष्ठ प्रकृर्तीच्या स्त्रीपुरुष पात्राुंनी आपला

प्रयोग करीर्त असर्ता दे श, काल व अवस्था याुंना अनुरूप अशा रीर्तीने स्वर्तःच्या हठकाणी असले ले ,
दु सऱ्याच्या हठकाणी असले ले अथवा मध्यस्थ असे उपपन्न करावेर्त.

आहे .

हे र्ते हर्तीस भाव व्यहभिारी होर्त असे समजावे. आर्ता मी साहत्त्वक भावाुंिे अनु क्रमाने वणवन करणार

एतदपसांहर त िं कस्त्रशद ी भ
ेदे ित्तृष्ट्ण दे नला ौ । ए
त र्चककतर्चकत त् गण

न् दप् ह्य
ू

के

भ

ए । उक्त ए

भ गण

ां

के ल तप्र सद्धत् त्क

। अपरे त

स थसांग्रहे क
स

सू चत िः

न्
।

भ
तथ

टोप ो ग लिण े ां

प्र ोगे सौन्द ं भ त । तथ ह्येत त्स् े
भ त । एके त न् न्ते एते त

िञे

त । अथ क
े

दप्रत्

चति े

ट शि थथ े त तो

रूपण , अपरे

परु प्र द गतभ चेि लां क र रूपणे
ह

नल ौ

ित्तष्ट्ण ोर भध ां

ती ोप ज् त इ त

सहच रष्ट् स्थ

िः, एतज्ञ

हत्थे उिे गस्

न् न्ते किः खल चत्त ृत्तीगथण तां स थथिः, गण े

स ख्
ां सांख् तब द्धध ािक प थ

श क् श ित चत्तचैत्ति भेदे
तर्चह क्तव्

इ त । अन् े ां त् िंै न्तभा िः । तद्यथ दम्भस्

शे े

। इह प

भ त् े

।

ल ित िः । अन् े त् हिः इ त े

प्र ोगे प्रदर्चशते

दश त् न् े ां लिण ूह्य

स्थ ी च थण ोन ो

त।

ह्या सवािा उपसुंहार ‘त्रयहस्त्रशदमी भावाः’ या विनार्त करर्तार्त. इर्तर भावाुंिा याुंर्ति अन्र्तभाव

होर्तो. उदाहरणाथव दम्भािा अवहहत्थामध्ये, उद्वे गािा हनवेदामध्ये, भूक आहण र्तहान याुंिा ग्लानीमध्ये.

याप्रमाणे इर्तराुंिीही कलपना करावी. परुंर्तु इर्तर टीकाकाराुंिे मर्त असे आहे – सवव हित्तवृत्तीिी गणना
करण्यास कोण समथव आहे ? आहण गणना करर्ताना नैयाहयकाुंनी मानले लया आत्म्याच्या नन गुणाुंमध्ये
अथवा साुंख्याुंनी हनदे हशले लया बुद्धीच्या धमव आदी आठ प्रकारच्या कायार्त व हवपयवय आदी िार प्रत्ययाुंर्त

अथवा बौद्धाुंनी साुंहगर्तले लया हित्त व िैत्त या दोन भेदाुंर्त सवव हित्तवृत्तींिा सुंग्रह होर्त असर्ता ह्या एवढ्या
भावाुंिे हनरूपण का केले आहे ? जर कवी आहण नट ह्याुंच्या मागवदशवनासाठी एवढ्याुंिे हनरूपण केले आहे ,
र्तर इर्तराुंिाही हनदे श केला पाहहजे होर्ता. (याला उत्तर -) परुंर्तु त्याुंिा हनदे श भरर्तमुनीने सामान्य

अहभनयावरील अध्यायार्त पुरुष व हस्त्रया याुंिे भाव, िेष्टा व अलुं कार याुंच्या वणवनाने केला आहे ि. आहण
प्रस्र्तुर्त हठकाणीही हवभाव व अनु भाव याुंिी गणना करर्ताना त्याुंिे सूिन केले आहे . उदाहरणाथव भूक व
र्तहान याुंिे ग्लानीमध्ये हवभाव म्हणून. केवळ या गोष्टी अगदी प्रहसद्ध असलयामुळे त्याुंिे लक्षण कवी व नट

याुंना फारसे उपयोगी नाही म्हणून र्ते केले नाही. परुंर्तु दु सरे टीकाकार म्हणर्तार्त की ह्या एवढ्या भावाुंमुळेि
प्रयोगार्त सौंदयव येर्ते. कारण ह्या एवढ्याि हवहशष्ट अवस्था प्रयोगार्त सहिाहररूपार्त दाखहवलया असर्ता

स्थाहयभाव िववणेस योग्य होर्तो. परुंर्तु काही असे मानर्तार्त की एवढे भाव ज्ञान करून घेण्यास योग्य होर्त,
त्या ज्ञानाच्या अनु रोधाने इर्तर हित्तवृत्तींच्या लक्षणािी कलपना करर्ता येईल.

‘अमी’ – ‘इमे ’ च्या जागी ‘अमी’ असा अहभनवगुप्र्ताच्या पाठ आहे . ‘र्तार्मककर्तर्मकर्त- इ॰’–

नैय्याहयकाुंच्या मर्ते बुहद्ध, सुख, दु ःख, इच्छा, द्वे ष, प्रयत्न, सुंस्कार धमव, अधमव हे आत्म्यािे गुण होर्त. त्याुंर्त
सववि हित्तवृत्तींिा समावेश होर्तो. र्ते व्हा ह्या एवढ्या र्ते हर्तीसि हित्तवृत्तींिे हनरूपण करण्यािे काय प्रयोजन

असा प्रश्न आहे . ‘साुंख्यसुंख्यार्त- इ॰’– महत् अथवा बुद्धीिे धमव, अधमव, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य,
ऐश्वयव व अनैश्वयव असे अष्ट-हवध कायव आहे आहण हवपयवय, अशस्क्र्त, र्तुहष्ट व हसहद्ध हे िार प्रत्यय आहे र्त असे

साुंख्य मर्त आहे . त्याुंर्त सवव हित्तवृत्ती अुंर्तभूर्त
व होर्तार्त असे म्हणर्ता येईल. ‘शाक्य-’ ही मुळार्तील ‘शोच्य-’ िी

प्राध्यापक कुळकणी याुंनी सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . र्ती आवश्यक आहे हे उघड आहे . सौत्रास्न्र्तक बौद्धाुंच्या
मर्ते एकुंदर पाि स्कन्धाुंपक
ै ी हवज्ञानस्कन्ध हा हित्तात्मक स्वरूपािा आहण रूप, वेदना, सुंज्ञा व सुंस्कार हे

स्कन्ध िैत्त (हित्तहवकार) स्वरूपािे. हित्त आहण िैत्त या दोहोंर्त सवव सुंभाव्य हित्तवृत्तींिा अन्र्तभाव होर्तो
असे म्हणर्ता येईल. ‘सामान्याहभनये’ म्हणजे बाहवसाव्या अध्यायार्त.
अिं ह – क न् े भ
स् दच् न्ते
स

हत

सत्त्

एते

स त्त् क

स्त् दत्पद्यते ।

च

थ भ ोपगतिः

स

लोकस् भ

करणत् च्च

अत्रोच्यर्ते.]

दृि न्तिः । इह ह

भावस्र्तथा.]

त भ

स्तथ सत्त्

सरूप भ व्न्त । तिं दिःख

भ ी न्ते

इ त । अिंोच् ते

[क

ष्ट्प त्तभथ त । तस्

लिणो

िः सत्त् े
िःस ध

ट्यस् सत्त्
ट्यध

– इह

दृश्यर्ते

मनसा,

घो

ीव्प्सत । को [क

[क -धमवः प्रवृत्तः,

स त्त् क भ

इत् भव् ख् त िः । त [क

स्तम्भिः स् ेदोऽथ रो ञ्चिः [क

शद्ध िः क ा थ

ै ण् थ श्र प्रल इत् िौ स त्त् क

ञ्च श्र ै ण् ा द

[क घो -हदको न.]

शक् ोऽन्

स

कतथ

ीप्र ृत्त िः सखदिःखकृ

[क स्वरूपो भवहर्त, घो

[क घो सुखुं प्रहषा-.]

स खते

र्तत्र इमे .]

स्वरसादोऽथ.]

सिः स धौ
त

अिं ह को दृष्टान्र्त इहर्त िेत् अत्रोच्यर्ते, घो को दृष्टान्र्त इहर्त िेत्

भ े

श्ररो ञ्चौ दशथ तव् ौ

घो ‘त’ नास्स्र्त,

। तच्च

सद्यो हनवृहव र्त-).]

शक्यर्तेऽन्यमनसा.]

रोद त् कां तत्कथ दिः खते
स खते

िःप्रभ

-धमवप्रवृत्ताः, ब -धर्ममप्रवृत्ताः.]

[क -हवशुद्धाहधहष्ठर्तः कायो.]

ददिः खते

घो यर्त एर्ते साहत्त्वका इत्युच्यन्र्ते.]

ह सत्त् ां

[क स्र्तम्भस्वेदरोमािा-.]

असुहखर्तेनाहभनेर्तुुं शक्यर्ते इहर्त सत्त्वमीस्प्सर्तहमहर्त कृत्वा साहत्त्वको नाम इहर्त भावः.]
ब यहु ःहखर्तेन सुहखर्तेन.]

यस्मादु च्चर्ते, क

च्च सत्त्वहनवृहत्तभववहर्त (घो -हनष्ट्पहत्त-,

ोऽसौ स् भ ौ रो
[क

[

[क -कृर्तो

स्वरूपा भवस्न्र्त.]

सखां च प्रह ात् क
। एतदे स् सत्त् ां

[क घो इहर्त व्याख्यार्तम्.]

[क घो
[क घो

इ त कृत्

इ े–

स् रभेदोऽथ ेपथिः ।

त िः [क

घो स्मृर्ताः.]

॥ ९४ ॥

येथे कोणी प्रश्न उपस्स्थर्त करर्तार्त की इर्तर भावाुंिा अहभनय सत्त्वाहशवाय केला जार्तो काय आहण

म्हणून याुंनाि साहत्त्वक ही सुंज्ञा हदली आहे ? यािे उत्तर दे र्तो. सत्त्व हे या हठकाणी मनापासून उत्पन्न होर्ते.
मन एकाग्र असले म्हणजे त्यािी उत्पत्ती होर्ते . मन समाहहर्त झाले म्हणजे सत्त्वािी हनष्ट्पत्ती होर्ते . त्या

सत्त्वािा भावाला अनुरूप असा रोमाुंि, अश्रू, वैवण्यव इत्यादी स्वरूपािा जो हा आहवष्ट्कार र्तो मन व्यग्र
असले ला नट करणे शक्य नसर्ते म्हणून आहण नाट्य हे लौहकक स्वभावािेि अनुकरण करणारे असर्ते

म्हणून त्यार्त सत्त्व इष्ट आहे . याला दृष्टान्र्त कोणर्ता? या हठकाणी नाट्यधमीने प्रवृत्त होणारे सुखदु ःखात्मक

भाव सत्त्वाने हवशुद्ध अशा रूपार्त असे दाखवावेर्त की र्ते (त्याुंच्या लौहकक आहवभावाुंशी) समानरूप होर्तील.
त्याुंर्त दु ःख हे रडण्याच्या स्वरूपािे त्यािा अहभनय दु ःखी नसले लया नटाने अथवा प्रहषाच्या स्वरूपािा

सुखािा अहभनय सुखी नसले लया नटाने कसा करावा? हे ि त्यािे सत्त्व की दु ःखी अथवा सुखी नसर्ताही
त्याला अनु क्रमे अश्रू आहण रोमाुंि याुंिे दशवन घडवावयािे असर्ते आहण म्हणून याुंना साहत्त्वक भाव असे
म्हटले आहे . र्ते साहत्त्वक भाव पुढीलप्रमाणे–

आहे र्त.

स्र्तम्भ, स्वेद, रोमाुंि, स्वरभेद, वेपथु, वैवण्यव, अश्रू आहण प्रलय हे आठ साहत्त्वक भाव मानले

नटाच्या हठकाणी सत्त्व उत्पन्न झाले र्तरि अश्रू, रोमाुंि इत्यादी आठ भावाुंिा अहभनय त्याला शक्य

होर्तो. म्हणून ह्या भावाुंना साहत्त्वक भाव म्हटले आहे असा ह्या प्रहर्तपादनािा आशय आहे . सत्त्व म्हणजे काय
हे येथे स्पष्ट केले ले नाही. मन एकाग्र झाले म्हणजे सत्त्व उत्पन्न होर्ते असे म्हटले आहे . वर दु सऱ्या

श्लोकावरील व्याख्येर्त अहभनवगुप्र्ताने सत्त्व म्हणजे हित्तैकाग्र्य असा अथव हदला आहे . परुंर्तु नाट्यशास्त्रार्त
प्रस्र्तुर्त हठकाणी त्या दोहोंर्त भेद मानला आहे . हित्ताच्या एकाग्रर्ते िे सत्त्व हे कायव. सत्त्व म्हणजे ज्या पात्रािी
भूहमका करावयािी त्याला प्रकृहर्तधमव असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. मनाच्या एकाग्रर्तेमुळे सत्त्व उत्पन्न झाले

की नट त्या पात्राच्या प्रकृहर्तधमाशी एकरूप होर्तो आहण मग त्या प्रकृहर्तधमािा स्वाभाहवक आहवष्ट्कार अश्रू ,
रोमाुंि इत्यादी रूपाने त्याच्या हठकाणी हदसून येर्तो. ‘लोकस्वभावा- इ॰’– यािा अथव असा की नाट्यार्त

दाखवावयािे भाव लोकाुंर्त हदसून येणाऱ्या भावाुंहून हभन्न नाहीर्त. र्ते व्हा दु ःख झाले की लोक अश्रू गाळर्तार्त,
म्हणून नाट्यार्त सुद्धा दु ःख झालयावर अश्रू आले ले दाखहवले पाहहजेर्त. ‘यददु ःहखर्ते नासुहखर्ते न वा’ ही

नाट्यशास्त्राच्या पाठार्त सुिहवले ली दु रुस्र्ती आहे . सवव प्रर्तींर्तील पाठ ‘यद्दुःहखर्ते न सुहखर्ते न वा’ असा आहे .
परुंर्तु मागील वाक्यािा आशय व ह्या वाक्यािा एकुंदर रोख पहार्ता सुिहवले ला पाठि मूळ असण्यािा सुंभव

आहे . ‘अस्य’ म्हणजे ‘नटस्य’ असेि समजले पाहहजे, र्ते व्हा र्तो नट दु ःखी अथवा सुखी असर्तो असे हवधान

केले असण्यािी शक्यर्ता नाही. या सुंबध
ुं ार्त हे लक्षणीय आहे की डॉ. घोष ह्याुंच्या प्रर्तीर्तील पाठ ‘दु ःहखर्तेन
सुहखर्ते न’ असा आहे , र्तरी त्याुंनी केले ले भाषाुंर्तर ‘अदु ःहखर्तेन असुहखर्ते न’ अशाि पाठाला अनुसरून
केले ले हदसर्ते .

[क घो ‘अत्रायाः’ नास्स्र्त.] अिं

ािः । तिं –

ोधभ ह ल
थ ज्ज दिःखश्र रोगत पघ ते भ् िः ।
व्

क्ल घ [क

ह भ
थ शो [क

घो -धमात्.]

क स्

घो -रोग-.]

शीतभ ह र
थ ो स्पशथ [क
आ न्द

थिः स् ेदिः सांपीड च्चै ॥ ९५ ॥
[क घो -हवषादमदरोषसुंभवः.]

घो -जरासुंभवः.]

ाभ् ां धू ञ्ज

दसांभ िः स्तम्भिः ।

जर रोगजिः कम्पिः ॥ ९६ ॥

[क -जृम्भणभयाच्च, घो -जृम्भणाद्भयाच्च.]

[क घो शोकाहनहमषप्रेक्षण-.] अ

दरो

े प्रेिणतिः शीत द्रोग द्भ े [ क

जृम्भण द्भ च्छोक त् ।
घो -दस्त्रम्.]

दश्र ॥ ९७ ॥

शीत ोधभ श्र रोगक्ल त पजां च ै ण् थ ।
स्पशथभ शीत [

-हषैः.]

ह ात्

स् रभेदो भ ह थ ोध [क
श्र

ोध द्रोग च्च रो ञ्चिः ॥ ९८ ॥

घो -ज्वररोगमद-.]

जर रौक्ष् रोग दज तिः ।

ूच्छा द द्र भघ त ोह द भिः प्रल िः ॥ ९९ ॥

या सुंबध
ुं ार्त आया आहे र्त. त्याुंर्त –
क्रोध, भय, हषव, लज्जा, दु ःख, श्रम, रोग, सुंर्ताप, इजा, व्यायाम, थकवा, उन्हाळा याुंच्यामुळे र्तसेि

िेंगरलयामुळे घाम येर्तो.

हषव, भय, शोक, हवस्मय, हवषाद, रोष इत्यादींमुळे शरीरािा र्ताठपणा उत्पन्न होर्तो. थुंडी, भय, हषव,

रोष, स्पशव, म्हार्तारपण, रोग याुंनी कुंप उत्पन्न होर्तो.

आनन्द, अमषव, धूर, अुंजन, जाुंभई, भीर्ती, शोक, एकटक पहाणे, थुंडी आहण रोग याुंमुळे डोळ्यार्त

अश्रू येर्तार्त.

थुंडी, क्रोध, भीर्ती, श्रम, रोग, थकवा, र्ताप याुंमुळे िेहरा पाुंढरा पडर्तो. स्पशव, भीर्ती, थुंडी, हषव,

क्रोध आहण रोग याुंमुळे अुंगावर काटा उभा राहार्तो.

भीर्ती, हषव, क्रोध, म्हार्तारपण, रूक्षर्ता, रोग, मद याुंनी आवाजार्त बदल उत्पन्न होर्तो. श्रम, मूच्छा,

मद, हनद्रा, दु खापर्त, मोह इत्यादींनी हनःसुंज्ञर्ता उत्पन्न होर्ते .
ए

े ते बधथ ञे

भ

क थ चै ां प्र क्ष्

ह्यिौ त स त्त् क िः ।
[क घो ह्यनुभावानु -.]

रसभ

भ क ॥ १०० ॥

याप्रमाणे हवद्वान माणसाुंनी हे आठ साहत्त्वक भाव जाणून घ्यावेर्त. आर्ता रस आहण भाव याुंिा

अनु भव करून दणारे असे ह्याुंिे कायव मी साुंगणार आहे .
[क घो

हनिेष्टो.]

िःसांञो

ष्ट्प्रकम्पश्च व्स्थतिः शू न् जड कृ तिः ।

[क हनःसुंज्ञस्र्तब्धगात्रुं ि, घो हनःसुंज्ञः स्र्तब्धगात्रि.] स्कन्नग

िंत

चै स्तम्भां त् भ

ेहधिः ॥ १०१ ॥

हवद्वान नटाने स्र्तम्भािा अहभनय सुंज्ञाहवरहहर्त होनन, हबलकूल हालिाल न करर्ता शून्य आहण

जड अवस्थेर्त राहू न अवयव अवसन्न झाले ले दाखवून करावा.
[क

स् ेदस्

अयुं श्लोकः १०१ र्तमात् श्लोकात् पूवव पठ्यर्ते.] व्

भ

ो ोज् स्तथ

ज ग्रहण च्च प स् ेद प

े च।

त भल तिः ॥ १०२ ॥

पुंखा घेनन आहण घाम पुशीर्त राहू न, र्तसेि वाऱ्यािी अहभलाषा दाखवून स्वेदाच्या अहभनयािी

योजना करावी.

हिः कण्ट कतत् े तथोल्लकस े च ।
रो [ब पुलकेन ि रोमािुं गात्रस्पशेन दशवयेत्.]

ञ्चस्त् भ े ोऽसौ [

वै.]

ग िंसांस्पशथ े च च ॥ १०३ ॥

वारुंवार अुंगावर काटा उभा राहहले ला दाखवून र्तसेि उल्लहसर्त होनन आहण गात्राुंना स्पशव करून

रोमाुंिािा अहभनय करावा.

‘उल्लुकसन’ म्हणजे शरीरािे आलहादयुक्र्त वर हलहवणे असा अथव अहभनवगुप्र्ताने ६·७६ वरील

व्याख्येर्त हदला आहे .
[क

अयुं श्लोकः १०३ र्तमात् श्लोकात् पूवव पठ्यर्ते, श्लोकाधवयोि पौवापयव दृश्यर्ते.]

भेदोऽ भ े तव् ो भन्नगद्गद

[घो -हवस्वरैः.]

स्

स् र

[क घो

भेदुं र्तथा िैव.]

ै िः ।

ेप त्स्फरण त्कम्पिे पथां सांप्रदशथ ेत् ॥ १०४ ॥
बदलले लया आहण गद्गद झाले लया आवाजाने स्वरभेदािा अहभनय करावा. थरथर कापून , स्फुरण

पावून आहण कुंहपर्त होनन वेपथूिे दशवन घडवावे.

वेपन, स्फुरण आहण कुंप हे कमीअहधक र्तीव्रर्ते नुसार समजावयािे आहे र्त.

[‘नेत्रसुंमाजवनैबाष्ट्पैरस्त्रुं त्वहभनयेद्बध
ु ः’ इत्ययुं श्लोकाधवः क
श्लोकादनन्र्तरुं वर्तवर्ते]

ख णथपर ृत्त्

ै ण् थ भ े तव् ां प्र त् त्त [क

डीपीड

घो

-दङ्गसुंश्रयम्.]

पुस्र्तकयोः अस्मात् श्लोकात् पूववम्, घो पुस्र्तके अस्मात्

ोगतिः ।

द्ध दष्ट्कर ॥ १०५ ॥

नाड्याुंवर दाब आणून प्रयत्नाने िेहऱ्यावरच्या रुंगार्त बदल घडवून वैवण्यािा अहभनय करावा.

कारण र्ते साध्य करणे कठीण आहे .
[क घो

अयुं श्लोको नास्स्र्त.] ब

हरश्रकण प तैरस्त्रां त् भ

ष्ट्प म्बप्लत े िंत् न्ने िंसां जथ े च ।
ेहधिः ॥ १०६ ॥

नेत्र पाण्याने डबडबले ले करून, डोळे पुशीर्त राहू न आहण वारुंवार अश्रूुंिे कण गाळू न हवद्वान नटाने

अश्रूुंिा अहभनय करावा.

श्चे िो [क

अयुं श्लोकाधो नास्स्र्त.]

[क घो मेहदनीपर्तनाच्चाहप.]

ष्ट्प्रकम्पत् दव् क्तश्व सत द प ।

ही पत च्च प प्रल

भ

ो भ ेत् ॥ १०७ ॥

हनिेष्ट होनन, हबलकूल हालिाल न करून, श्वासोच्छावस अस्पष्ट करून आहण सहसा जहमनीवर

कोसळू न प्रलयािा अहभनय करावा.

एको पञ्च श द े थ द्
[क भावा व्यवस्था.] भ
[क घो येषाुं ि.]

स््

स्थ ग दत

भू श्च े िं रसे

त न् श्रोत हथव्न्त च

[ क घो

मया वः.]

ेह ।

ोज् िः

प्र ख् िः ॥ १०८ ॥

हे श्रेष्ठ हवप्राुंनो, हे एकूणपन्नास भाव र्तीन प्रकारिे असले ले मी या हठकाणी योग्य रीर्तीने साुंहगर्तले

आहे र्त. आर्ता कोणत्या भावाुंिी कोणत्या रसार्त योजना करावी र्ते ऐकून घ्या.
आलस् ौग्र जगप्स भभा ैस्त प र र्चजत िः ।
[क घो

इर्तः पूवं ‘ग्लाहनः शङ्का ह्यसूया ि श्रमिपलर्ता र्तथा ।

सुप्र्तुं हनद्रावहहत्थुं ि शृङ्गारे वेपथुस्र्तथा ॥’ इत्यहधकुं वर्तवर्ते.

(हन ‘अिं श्लोक िः’ इत् प तत्पू ं दृश् ते ; ब पस्तके त –
‘अत्र श्लोकाः –

शङ्का व्याहधस्र्तथा ग्लाहनहिन्र्तासूया भयुं र्तथा ।
हवस्मयि हवर्तकवि स्र्तम्भिपलर्ता र्तथा ॥
रोमािहषौ हनद्रा ि र्तथोन्मादमदावहप ।

स्वेदिैवावहहत्थुं ि प्रयलो वेपथुस्र्तथा ॥

हवषादश्रमहनवेदा गवावेगौ धृहर्तः स्मृहर्तः ।

महर्तमोहो हवबोधि सुप्र्तमौत्सुक्यवर्मजर्ते ॥

क्रोधामषौ ि हासि शोकोऽपस्मार एव ि ।
दै न्युं ि मरणुं िैव रहर्तरुत्साहवर्मजर्ता ॥

त्रासवैवण्यवरुहदर्तैः स्वरभेदः शमोऽहप ि ।

जडर्ता ि र्तथा षट ि ित्वाहरशत्प्रकीर्मर्तर्ताः ॥’

इत्येर्तत् हवना क्रमाङ्कुं कोष्ठान्र्तगवर्तमहधकुं वर्तवर्ते.]

[ब -जुगुप्साख्यैरेवुं भावैस्र्तु वर्मजर्ताः.]

उद्भ

व्न्त शृ ङ्ग रां स े भ

िः स् सांञ

॥ १०९ ॥

आलस्य, उग्रर्ता आहण जु गुप्सा हे र्तीन भाव खेरीज करून इर्तर सवव भाव शृङ्गार रसािा आपापलया

हवहशष्ट सुंवद
े नाच्या द्वारा पहरपोष करर्तार्त.

ह्या श्लोकाच्या पूवी बडोदे प्रर्तीर्त कुंसार्त छापले ले पाि श्लोक मूळिे नाहीर्त यार्त शुंका नाही. र्तीन

वगळर्ता उरले लया शेहेिाळीस भावाुंिी पुन्हा यादी दे ण्यािी काहीि आवश्यकर्ता नाही. इर्तर र्तीन प्रर्तींर्त

प्रस्र्तुर्त श्लोकाच्या पूवी आढळणारा ‘ग्लाहनः शङ्का इ॰’ श्लोक सुद्धा मूळिा असण्यािा सुंभव फार कमी.

शृङ्गारार्त योग्य अशा ज्या भावाुंिा त्या श्लोकार्त हनदे श आहे त्याुंिा अगदी र्तसाि हनदे श पुढे हास्य रसाच्या
सुंबुंधार्त केला आहे . आहण दोहोंिे भाव इर्तके अगदी एकसारखे अहभप्रेर्त असण्यािी शक्यर्ता कमी. हशवाय
प्रस्र्तुर्त १०९ व्या श्लोकार्त शृङ्गाराच्या भावाुंिा सुंपूणव हनदे श आहे ि.
नल

िः शङ्क ह्यसू

च श्र श्चपलत तथ ।

[ब इर्तः प्राक्-

‘यथावसरमेर्ते हह स्थाहयसुंिाहरसत्त्वजाः ।
उद्दीपयस्न्र्त शृङ्गारुं रसमासाद्य सुंहज्ञर्तम् ॥’

इत्यहधकुं कोष्ठान्र्तगवर्तुं क्रमाङ्कुं हवना.]
[क घो सुप्र्तहनद्राव-.] सप्तां

आहे र्त.

द्र

हत्थां च ह स् े भ

िः प्रकीर्चतत िः ॥ ११० ॥

ग्लाहन, शुंका, असूया, श्रम, िपलर्ता, सुप्र्त, हनद्रा आहण अवहहत्थ हे भाव हास्य रसार्त साुंहगर्तले

बडोदे प्रर्तीर्त ह्या श्लोकाच्या पूवी आणखी एक श्लोक कुंसार्त हदला आहे . र्तो वरील पाि श्लोकाुंशी

सुंबद्ध असून त्याुंच्याप्रमाणेि र्तोही मूळिा नाही हे उघड आहे . ‘ग्लाहन इ॰’– याुंपक
ै ी बहु र्तेक भाव
अहर्तहहसर्तािे पहरणामरूप उत्पन्न होर्तार्त असे हदसर्ते .
ेदश्चै
जडत

चन्त च दै न् ां [क
रणां चै व्

घो दै न्यग्लान्यस्त्र-.]

धश्च करुणे स् ृत िः [क

नल न्

[

घो रसे.]

॥ १११ ॥

ब -न्यास्त्र-.]

स्त्र े च ।

हनवेद, हिन्र्ता, दै न्य, ग्लाहन आहण अश्रू र्तसेि जडर्ता, मरण आहण व्याधी हे भाव करुण रसार्त

साुंहगर्तले आहे र्त.

[क

अस्मात् श्लोकात्पूवं ११३, ११४ र्तमौ श्लोकौ पठ्येर्ते.]

दोत्स ह

ेगोऽ

ोधश्चपलतौग्र ां [क

ग ोऽसू

[क घो

र्तथोत्साह आवेगो मद एव ि.]

थए च।
घो

-र्ता हषो रौद्रे र्तू (हन िो-) ग्रत्वमेव ि.]

च

ञे

रौद्रसांभ िः ॥ ११२ ॥

गवव, असूया, मद, उत्साह, आवेग, अमषव, क्रोध, िपलर्ता आहण उग्रर्ता हे रौद्र रसार्त उत्पन्न होणारे

भाव समजावर्ते .

बडोदे प्रर्तीर्तील ‘अमषव’ इर्तर र्तीन प्रर्तींर्त नाही. त्याऐवजी त्या प्रर्तींर्त ‘हषव’ समाहवष्ट आहे . अमषव

अहधक सुंभाव्य वाटर्तो. ‘क्रोध’ हा रौद्रािा स्थाहयभाव आहे . वीर रसािा स्थाहयभाव ‘उत्साह’ ह्या रसार्त
व्यहभिारी होर्तो.

असां ोहस्तथोत्स ह [घो आवेगोऽमषव.] आ ेगो ह थ ए च ।
तश्चै तथोग्र [क
रो ञ्चिः [क
ग थश्चै

घो -ग्रत्वुं हषव उन्माद एव ि.]

घो प्रहर्तबोधि.]

तकथश्च ीरे भ

स् रभेदश्च [क

त्

ो द ए च ॥ ११३ ॥

घो क्रोधासूये.]

भ व्न्त ह [

वै.] ॥

ोधोऽसू

धृ तस्तथ ।

११४ ॥

सुंमोहािा अभाव, उत्साह, आवेग, हषव, महर्त, उग्रुंर्ता, अमषव, मद, रोमाि, स्वरभेद, क्रोध, असूया,

धृहर्त, गवव आहण हवर्तकव हे भाव वीर रसार्त असर्तार्त.

काशी व घोष प्रर्तींर्त ‘मद’ नाही. त्यऐवजी ‘उन्माद’ आहे . वीर रसार्त उन्माद सुंभाव्य वाटर्त नाही.

र्तसेि त्या प्रर्तींर्त ‘स्वरभेद’ च्या जागी ‘प्रहर्तबोध’ आहे . ‘असुंमोह’ असा भाव अन्यत्र हनर्मदष्ट नाही. फक्र्त

‘मोह’ हा व्यहभिाहरभाव आहे . ‘उत्साह’ हा वीर रसािा स्थाहयभाव आहे . रौद्रािा स्थाहयभाव ‘क्रोध’ वीर
रसार्त व्यहभिारी होर्तो.

स् ेदश्च ेपथश्चै रो ञ्चो गद्गदस्तथ ।
िं सश्च रणां चै

ै ण् ं च भ

के ॥ ११५ ॥

स्वेद, वेपथु , रोमाुंि, गद्गद शब्द, त्रास, मरण आहण वैवण्यव हे भयानक रसार्तील भाव होर्त.
याुंर्तील बहु सुंख्य भाव साहत्त्वक भाव आहे र्त. ‘गद्गद’ हा स्वरभेदािा प्रकार.
अपस् रस्तथोन् दो
[क मृत्युव्याधी भयुं.]

होर्त.

दो द ए च ।

ृत् व् ा धभथ ां चै भ

बीभस्त [क

घो

-सुंहश्रर्ताः.]

सांश्र िः ॥ ११६ ॥

अपस्मार, उन्माद, हवषाद, मद, मृत्यु, व्याहध आहण भय हे बीभस्र्त रसाच्या आश्रयाने असणारे भाव

याुंपक
ै ी भय हा भयानक रसािा स्थाहयभाव आहे . बीभत्सार्त र्तो व्यहभिारी होर्तो.
स्तम्भिः स् ेदश्च ोहश्च रो ञ्चो

स्

स्तथ ।

आ ेगो जडत ह ो ूच्छा चै द्भत श्र िः ॥ ११७ ॥
स्र्तम्भ, स्वेद, मोह, रोमाुंि, हवस्मय, आवेग, जुंडर्ता, हषव, आहण मूच्छा हे भाव अद्भुर्त रसाच्या

आश्रयाने असर्तार्त.

याुंपक
ै ी हवस्मय हा अद्भर्त
ु ािा स्थाहयभावि आहे . व्यहभिाहरभावाुंच्या यादीर्त त्यािा समावेश करणे

जरा िमत्काहरकि.

े त् ेते स त्त् क भ
रसेष्ट् ेते

[क

भ

सां श्रत िः ।

घो सवेषु हवज्ञेया नाट्ययोक्र्तृहभः, ब सवे र्ते ज्ञेया नाट्यप्रयोक्र्तृहभः.]

स े

ते ञे

ट्य ोक्तृ भिः ॥ ११८ ॥
आहण हे जे हवहवध प्रकारच्या अहभनयाच्या आश्रयाने असणारे साहत्त्वक भाव आहे र्त र्ते ह्या सवव

रसाुंमध्ये असर्तार्त असे नाट्यािी योजना करणाराुंनी जाणावे.

सवव रसाुंमध्ये आठही साहत्त्वक भावाुंिा आहवभाव होर्तो असा यािा अथव नसून प्रत्येक रसार्त काही

साहत्त्वक भावाुंिा आहवष्ट्कार होर्तो असा अथव अहभप्रे र्त असावा. म्हणून बडोदे प्रर्तीर्तील ‘सवे र्ते ’ हा पाठ
उहिर्त वाटर्त नाही.

ह्येकरसजां क व् ां कक चदव्स्त प्र ोगतिः ।
भ ो

प रसो

प प्र ृ त्त ृथ त्तरे

[ब ि.]

॥ ११९ ॥

प्रयोगाच्या दृष्टीने कोणर्ते ही काव्य एकाि रसाने हनष्ट्पन्न झाले ले असे असर्त नाही, हकवा त्यार्त

एकि भाव, एकि रस, एकि प्रवृहत्त हकवा एकि वृहत्त असर्त नाही.

भारर्ती, सात्त्वर्ती, कैहशकी व आरभटी अशा िार वृत्ती आहे र्त आहण आवन्र्ती, दाहक्षणात्या,

ओड्रमागधी व पािालमध्यमा अशा िार प्रवृत्ती आहे र्त (ना. शा. ६·२४-२६). मागच्या श्लोकार्त रसाुंिा हनदे श
आहे म्हणून प्रयोगार्तील रसाुंच्या आहवष्ट्कारासुंबुंधी काही हवधाने ह्या आहण पुढच्या श्लोकार्त केली आहे र्त.
[

ब बहू नाुं.

स े ां स

ेत

ब पुस्र्तकयोः अयुं श्लोकः अनन्र्तरैः साधवसप्र्तहभरन्यैः श्लोकैः साधव हवना क्रमाङ्कुं कोष्ठे हनहक्षप्र्तो वर्तवर्ते.]

ां रूपां स् भ ेद्बह ।

स न्तव् ो रसिः स्थ ी शे िः सांच रणो त िः ॥ १२० ॥
सवव भाव एकत्र आले असर्ता ज्यािा पुष्ट्कळ प्रमाणार्त आहवष्ट्कार होर्तो र्तो रस कायमिा असे

समजावे आहण बाकीिे सुंिारी असे मानले आहे .

बडोदे प्रर्तीर्त हा श्लोक धरून एकुंदर साडे आठ श्लोक क्रमाुंक न दे र्ता कुंसार्त छापले आहे र्त व र्ते

मूळ नसावेर्त असे सूहिर्त केले आहे . त्याुंपैकी काही श्लोक मूळिे नाहीर्त यार्त शुंका नाही. परुंर्तु प्रस्र्तुर्त
श्लोक प्रहक्षप्र्त आहे असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता येर्त नाही. नाटकार्त अनेक रसाुंिी योजना केले ली असर्ता

त्याुंपैकी प्रधान रस कोणर्ता मानावा र्ते ह्या श्लोकार्त हवशद केले आहे . वरील ११९ व्या श्लोकार्तून हा प्रश्न
उपस्स्थर्त झालयामुळे त्यािे समाधान ह्या श्लोकार्त केले आहे . यार्तील ‘स्थायी’ शब्द स्थाहयभाव या अथी

वापरला नसून ‘पुष्ट्कळ वेळ हटकून राहाणारा’ असा त्यािा अथव आहे . त्याच्या उलट ‘सुंिारी’ म्हणजे अलप
काळ हटकणारा. ही दोन्ही रसािी हवशेषणे.

भ
[

भ

[हन - क्तो.]

तो ह्यङ्ग स्तस श्र िः ।

ब एर्तस्मात् श्लोकात्पूवव –

‘दीपयन्र्तः प्रवर्तवन्र्ते ये पुनः स्थाहयनुं रसम् ।

र्ते र्तु सुंिाहरणो ज्ञेयास्र्ते हह स्थाहयत्वमागर्ताः ॥’ इत्यहधकम्.]

सांच र भस्त सां क्तिः स्थ य् े त रसो भ ेत् ॥ १२१ ॥
हवभाव आहण अनुभाव याुंनी युक्र्त असले ला, नाटकािी अुंगे आहण कथानक याुंच्या आश्रयाने

असले ला आहण सुंिाहरभावाुंनी युक्र्त होणारा स्थाहयभावि रसत्वाला पोिर्तो.

‘अङ्गवस्र्तु–’– वस्र्तु म्हणजे नाटकािे कथानक; र्तदनु सार अङ्गे म्हणजे नाटकािी अुंगे अथवा भाग

असे समजर्ता येईल. पण अशीही शक्यर्ता आहे की मूळ ‘अहङ्गवस्र्तु-’ (म्हणजे मुख्य कथानक) असा पाठ
होर्ता. बडोदे प्रर्तीर्त हा श्लोकही सुंशयास्पद ठरहवला आहे . परुंर्तु र्तो प्रहक्षप्र्त आहे असे हनहिर्तपणे म्हणर्ता

येण्यासारखे नाही. त्या प्रर्तीर्त ह्या श्लोकाच्या पूवीं ‘दीपयन्र्तः इ॰’ हा आणखी एक श्लोक आहे . त्यािी
प्रहक्षप्र्तर्ता अहधक सुंभाव्य आहे .
स्थ ी सत्त्

तरे केण प्र ोक्तव् िः प्र ोक्तृ भिः ।

सांच ाक र िंेण स्थ ी स्

[ क घो यस्माद्व्यवस्स्थर्तः.]

द व्स्थतिः ॥ १२२ ॥

प्रयोग करणाराुंनी स्थायीिा आहवष्ट्कार सत्त्वाच्या अहर्तरे काने करावा आहण सुंिाहरभावािा

आहवष्ट्कार केवळ बाह्य आकाराने करावा. कारण स्थायी हा दीघवकाल हटकणारा असा आहे .

सत्त्व हे मनाच्या एकाग्रर्ते वर अवलुं बून असर्ते हे वर आले ि आहे . आकार म्हणजे मनार्तील हविार

उघड करणारे बाह्य भाव. त्याुंना मनाच्या एकाग्रर्ते िी मुळीि आवश्यकर्ता नसर्ते . इच्छा नसर्ताही र्ते प्रकट

होण्यािा सुंभव असर्तो. बडोदे प्रर्तीर्त ह्या श्लोकािाही सुंशयास्पद अुंशार्त समावेश केला आहे . परुंर्तु र्ते
हनहिर्त नाही.

चिं ण
[

रज् न्ते लोके चिंां ह दलथ भ ।

ब अस्य श्लोकस्य स्थाने –

‘ये त्वेर्ते साहत्त्वका भावा नानाहभनययोहजर्ताः ।
रसेष्ट्वर्त
े ेषु सवेषु र्ते ज्ञेया नाट्यकोहवदै ः ॥

न ह्येकरसजुं काव्युं नैकभावैकवृहत्तकम् ।
हवमदे रागमायाहर्त प्रयुक्र्तुं हह प्रयत्नर्तः ॥
भावा वाहप रसा वाहप प्रवृहत्तवृवहत्तरे व वा ।

बीभस्र्ताद्भुर्तशान्र्तानाुं त्रैहवध्युं नात्र कर्थयर्ते ॥
षण्णाुं रसानाुं त्रैहवध्युं नानाभावरसास्न्वर्तम् ।
सत्त्वप्रयोहजर्तो ह्यथवः प्रयोगोऽत्र हवराजर्ते ॥

हवहदत्वा हह हवराजन्र्ते लोके हित्रुं हह दु लवभम् ।’

इत्येर्तावत् हवना क्रमाङ्कुं कोष्ठान्र्तगवर्तुं वर्तवर्ते.]

दो र ग

त [क

प्रयुक्र्तमहप यत्नर्तः.]

प्र क्तो ह प्र त् तिः ॥ १२३ ॥

हवहवधर्ता असले लया वस्र्तूबद्दल मनु ष्ट्याुंना अरुहि उत्पन्न होर्त नाही. कारण जगार्त हवहवधर्तेने युक्र्त

अशी वस्र्तू दु र्ममळ आहे . प्रयत्नपूववक योहजले ला सुंगम आहृाद उत्पन्न करर्तो.

हा श्लोक वरील ११९ व्या श्लोकाच्या अथािी पूर्ती करणारा आहे असे हदसर्ते. त्या श्लोकार्त एकि

रस हकवा भाव नाट्यरूप काव्यार्त असणे उहिर्त नाही असे म्हटले आहे . त्यालाि अनु सरून ह्या श्लोकार्त
हवहवधर्ते मुळे – हवहवध गोष्टींिा एकत्र हमलाप झालयास – प्रयोग लोकाुंना आवडर्तो असे हवधान केले ले

असावे. हे मान्य केले म्हणजे स्थाहयभावासुंबुंधीिे मधले १२१–१२२ हे दोन श्लोक दु वा र्तोडर्तार्त असे ठरर्ते .

र्तथाहप त्यामुळे र्ते प्रहक्षप्र्त आहे र्त असे समजण्यािे कारण नाही. श्लोक वरखाली झाले असलयािी शक्यर्ता
दृष्टीआड करर्ता येन नये. बडोदे प्रर्तीर्त प्रस्र्तुर्त श्लोकािे दोन अधे भाग (पाठभेदाुंसह) हनरहनराळ्या

हठकाणी हवखु रले ले आढळर्तार्त. त्याखेरीज कुंसार्त जो इर्तर अुंश आहे त्यार्त दोन श्लोक म्हणजे ११८ व
११९ श्लोकाुंिी पुनरुक्र्तीि आहे . ‘बीभत्साद्भुर्त- इ॰’ हा एका श्लोक िुकीने प्रस्र्तुर्त हठकाणी आला आहे .
त्यािी योग्य जागा ६ व्या अध्यायार्तील ८२ व्या श्लोकानुंर्तर आहे . परुंर्तु त्यार्त शान्र्तरसािा हनदे श

असलयामुळे र्तो भरर्तकृर्त असण्यािा सुंभव नाही. राहहले ला ‘सत्त्वप्रयोहजर्तो ह्यथवः प्रयोगो (? गे ?) ऽत्र
हवराजर्ते’ हा श्लोकाधव अधाुंर्तरीि असलयासारखा आहे . र्ते व्हा हे साडे र्तीन श्लोक कुंसार्त अुंर्तभूर्त
व केले
आहे र्त. र्ते योग्यि आहे .

[क घो नानाथवभावहनष्ट्पन्ना.]
[क घो पुुंसानुकीणाः.]

भ

थथसांपन्न िः स्थ

पष्ट्प कीणािः कतथव् िः [क

[क घो -सत्त्वहविाहरणः.]

सत्त्

भच रणिः ।

काव्ये सत्त्वरसाश्रये, घो काव्येषु हह रसाश्रयाः.]

क व् े

ह

रस बधै िः ॥ १२४ ॥
हवहवध प्रकारच्या भावाुंनी आहण अथांनी समृद्ध झाले ले , स्थाहयभाव आहण सत्त्व याुंिे प्रसरण

असले ले रस हवद्वान मनु ष्ट्याुंनी काव्याुंमध्ये फुलाुंप्रमाणे जागजागी पसरवावेर्त.

‘स्थाहयसत्त्वाहभिाहरणः’– बडोदे प्रर्तीर्तील वरील पाठाप्रमाणे हे ‘रसाः’ िे हवशेषण आहे , पण डॉ.

घोष याुंच्या पाठाप्रमाणे हे नाम ठरून ‘रसाश्रयाः’ हे त्यािे हवशेषण होर्ते . र्तो पाठ स्वीकारलयास सत्त्व म्हणजे

साहत्त्वक भाव आहण अहभिाहरन् म्हणजे व्यहभिाहरभाव असे समजावे लागर्ते . परुंर्तु ह्या भावाुंिे

‘नानाभावाथवसप
ुं न्नाः’ असे दु सरे हवशेषण आहे . भाव भाव-सुंपन्न असावेर्त ही कलपना हृद्य नाही. र्ते हवशेषण
‘रसाः’ लाि अहधक समुहिर्त आहे . ‘पुष्ट्पावकीणाः’– माळे र्त हवहवध प्रकारच्या फुलाुंिी गुुंफण करर्तार्त र्तशी

नाटकार्त हवहवध रसाुंिी योजना करावी असा अथव अहभप्रेर्त हदसर्तो. डॉ. घोष याुंनी ‘पुुंसानु कीणाः’ हा पाठ
स्वीकारून र्तीन प्रकारच्या भावाुंिी पुरुष पात्राुंच्या हठकाणी योजना करावी असे भाषाुंर्तर केले आहे , व
टीपेर्त सुंस्कृर्त नाटकाुंर्त भावाुंिा आहवष्ट्कार मुख्यर्तः पुरुष पात्राुंच्या द्वारा होर्त असलयािे हदसून येर्ते असे

म्हटले आहे . परुंर्तु हा अथव स्वीकारर्ता येण्यासारखा आहे से वाटर्त नाही. पात्राच्या अथवा नटाच्या सुंबधार्त
‘पुमन्’ शब्द वापरला असण्यािी शक्यर्ता फारि कमी आहे . हशवाय त्याने करावयाच्या भावाुंच्या
आहवष्ट्काराुंिा हनदे श ‘अनु कीणाः कर्तवव्याः’ या शब्दाुंर्त केला असेल हे सुंभाव्य नाही.
[

अस्मात् श्लोकात् प्राक् ‘सवेषाुं समवेर्तानाुं’ इत्याहदः १२०-र्तमः श्लोक पुनः पठ्यर्ते.]

व्यवस्था.] ्

ए
इतभ

[

स्थ

े त ञ्ज

ब श्रीभारर्तीये.]

ए ां रस श्च भ

टके स् ृत िः ।
त स गच्छे त् स द्ध त्त

रती े

ट्यश स्त्रे भ व्

॥ १२५ ॥
[

-व्यञ्जनो.]

ञ्जको

सप्त ोऽध्

िः ।

श्च

[क घो

याप्रमाणे नाटकार्त रस आहण र्तीन प्रकारिे भाव साुंहगर्तले आहे र्त. जो हे या प्रकारे जाणर्तो त्याला

उत्तम प्रकारिी हसद्धी प्राप्र्त होर्ते .

‘हसहद्ध’ म्हणजे नाट्यप्रयोगािी यशस्स्वर्ता.
याप्रमाणे भरर्तमुहनप्रणीर्त नाट्यशास्त्रार्तील भावव्यञ्जक नावािा
सार्तवा अध्याय समाप्र्त झाला.

