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प्रास्ताणवक 
 
  १९१४ च्या ब्रहवाळ्यात ही व्याख्याने युब्रनव्हर्ससिी कॉलेज, लंडन येथे देण्यात अली अब्रण तसा 
फारसा फरक न करता छापण्यात अली. 
 
  ऄगदी ऄलीकडेच थोर ऄब्रधकारी व्यक्ती  ―भावस्स्थती‖ या शब्दाला काही ऄथड अहे ककवा काय ऄशी 
शकंा प्रदर्सशत करताहेत (क्रोचेचे Aesthetic अब्रण प्रा. जे. ए. स्स्मथची Aristotelian Proceedings for 
1913-14 मधील चचा पहा) ऄशा वळेी मी मात्र भावस्स्थती या शब्दावर आतका जोर देत अहे, म्हणजे एक 
प्रकारे मी करंिाच ठरायचा. पण मला आतकेच फक्त सागंता येइल की, पब्रहली अब्रण महत्त्वाची गोष्ट तो 
शब्द सुचवतो ती म्हणजे ऄवघ्या ―शरीर अब्रण मनाची एकात्मता (C.P.P 7 Note),‖ ऄगदी एका साध्या 
वाक्यावर याच मानब्रसक एकात्मतेची कहाणी रचताना प्लेिो म्हणतो, “त्या माणसाच्या बोिात वदेना अहे” 
(Republic 462 D). तो ऄवघा माणूस, “शरीर अब्रण मन” ब्रमळूनचा, ज्याला ही वदेना होते अहे अब्रण 
ह्यात (ऄवस्थेत) तो एक अहे, मग ब्रतथं जरी बोिाचा ब्रनब्ररृत जागेचा ब्रनदेश ऄसला तरी जेव्हा कुठल्याही 
ऄनुभवात शरीर अब्रण मन ऄसे समग्र एक होउन ऄवघे गंुतलेले ऄसते, अब्रण तेव्हा हे ते मुख्य स्वरूप 
ऄसते, ऄसे मला वािते की, ज्या स्वरूपाला अपण भावस्स्थती ऄसे म्हणतो. गात ऄसताना, ऄथवा पे्रम 
करतानाचा, ऄथवा लढत ऄसतानाचा, तो लक्षात घ्या. कुठल्या तरी भावस्स्थतीतूनच तो एकात्म होत 
ऄसतो, ऄसे मला वािते. मग त्या शब्दाचे ब्रकतीही ऄथड ऄसेनात. ऄगदी कुठल्याही संदभात मला ती 
एकात्मताच त्या शब्दातून जाणवते. 
 
  माझ्या वैचाब्ररक भबू्रमकेच्या साधन सामग्रीला न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केलेला नाही. कारण ऄसे 
केल्याने माझ्या मयाब्रदत कके्षत ज्या ब्रवचारानंा मला न्याय द्यावयाचा होता त्याच्यावरच ऄन्याय झाला ऄसे 
झाले ऄसते. 
 
 

ऑक्सशॉि :  बनार्य बोंझणकट 

जानेवारी १९१५   
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सौंदययवृत्तीच ेसाधारण स्वरूप–चचतनशीलता आनण ननर्ममती ............................................... ९ 

व्याख्यानाांचा आराखडा, तयाांच्या आस्थेच ेस्वरूप, सौंदययनुभवाचे तीन घटक; आणखी दोन मुदे्द. भावस्स्थती 
वस्तूचे ननयम स्वीकारते; सौंदयातम भासरूपता – सौंदययवृत्तीच्या श्रेणी; ‘आकृनतबांधावर’ अवलांबनू असते. 
आकृनतबांधाचा दुपदरी अथय – आकृतीच ेभान कस ेयेते – ‘उदयाचलीचा’ नसद्ाांत. चार समीक्षा. ‘तुम्हीच 
घट होता’ कल्पनाशक्तीतनू (प्रनतभेतून) खरे स्पष्टीकरण – मुक्त मन म्हणनू नतच ेस्वरूप. ‘चचतनशीलता’ 
–  ननर्ममनतशील कलावांताच्या दृष्टीने, नृतय आनण गाणे या दृष्टीने खरी – अनभरुनच नवधान समीक्षक. खरी 
कल्पनाशील वृत्ती हीच समीक्षावृत्तीचा पाया आहे. आनवष्कार हा शब्द; तयातील धोके. 

 
(सौंदययवृनत्त–आनवष्कृत रूपबांध–‘सृष्टी’ आनण कला) ................................................... २४ 

सुगम वाट – आनवष्कारशील अनूभवपवूय; वस्तूची प्रनतकृती हा घाट एक नवाच घटक उपस्स्थत करतो; 
वस्तुस्स्थती आनण ज्ञान रूपाांतनरत होतात–घाट अनुभवातून काही तरी नमळवतात. आनण उलटही. (घनटते 
ननयमातून काही तरी  नमळवतात आनण उलटही ह्याप्रमाणे)  वास्तववादी अनुकृतीच्या  गौरवाचा खरा आधार; 
माध्यम भेदावरचा नवजय, वस्तूांच्या शरीरापासून वस्तूांचा आतमा दूर करणे. प्रनतकृतीच े मूल्य आनण तयातील 
धोके. साांनगतीक आनवष्कारावर ॲनरस्टॉटल. अनुभवपवूय आनवष्कार नवरुद् कलातील प्रनतकृती नाटकातील 
घाट. 
 लनलतकला पथृक् पथृक् का आहेत? नभन्न नभन्न माध्यमातील घाट. 
 
 प्रतयेक कलेत एक नवशेष  आदशय असते, ते तया नतच्या माध्यमातील कल्पकतेमुळे. 
 
 काव्याच ेमाध्यम–अथयगभय ध्वनी. शेलीवरचे बॅ्रडलेचे मत, क्रोचे–तयाचा खोटा नचद्वाद. तयाने 
शारीरमाध्यमाच ेमूल्य नाकारले. आतम्याला शरीर हवचे. भावस्स्थतीआनण वस्तू. कलेतील उतसववाद. 

 
सौंदयास्वादाच ेसुखकारक आनण असुखकारक प्रकार —सौंदयय आनण नवरूपता ........................... ३९ 

उपोद्घात; सामान्य माणसाच ेसौंदयय-नशक्षण (सौंदयानभरुची घडवणे) उदा. १९ व्या शतकाच्या उत्तराधापासून 
ते आजवर. परीनवश्वाकडून वास्तवाकडे. रोमान्सचे अवशेष (अद्भतुाचे अवशेष); नांतर टनयरसांबांधीचे रस्स्कनच े
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मत, कारानगराच्या आयुष्याबद्दलचे तयाचे मत. ब्राउचनग व इतर याांचे युनरनपडसबद्दलच ेमत; रॅफेलवादापवूी. 
सांस्कारवाद आनण नांतर. 

 
 उपनरननर्मदष्ट सवय सौंदयाच्या दोन अथांबद्दल आपली तयारी करते. सौंदयय दृष्या आनण प्रथमदशयनी 
आकषयक; याांपैकी व्यापक वगात आणखी दोन वगांचा समावशे व्हावयाला हवा. ‘सुगम’ आनण ‘दुगयम’. दुगयम 
सौंदयाची वनैशष्यपणूय उदाहरणे; जनटलता, ताण, सवयकषता. 
 
 आता आपण नवरूपतेच्या प्रश्नाशी नभडू शकू. ती केवळ ‘दुगयम’ सौंदयय आहे काय? – म्हणज े प्रेक्षकाच्या 
शबलतेने घडलेल्या चकुीवर ती अवलांबनू आहे काय? तयात खूप तथयाांश आहे – म्हणज े खऱ्या अथाने 
नवरूपता नसते. सुखकारक चकवा असुखकार सांवदेना ननणययाला मदत करू शकत नाही. सौंदयय हा तयाांच्या 
आधीचा घटक आहे (पवूयघटक आहे); नवरूपतेतील नवरोधाभास – चकू आनण पाप याांसारखा नतला जर काही 
अथय असेलच तर नेमकी नतच्यानवरुद् वगातच ती मोडेल; परांतु स्वतःचे अस े काही नवधायक घटक 
दशयवतानाही नदसते. ती केवळ अनानवष्कारशीलता असणे अशक्य आहे, सौंदयातम अथय नसलेली अशी; 
काही एक नवधायक स्वभाव बाळगणाऱ्या एक प्रकारच्या आघातातून नतचा अनानवष्कार आनवष्कृत व्हायला 
हवा. “Same thing looked for as in beauty and opposite found” “सुांदर वस्ततू ज्याचा शोध घेतला 
जातो तयाचाच शोध घ्यायला हवा आनण मग नवरुद् असे आढळेल.” सौंदयय ननर्ममतीच्या प्रयतनात फसल ेकी, 
खरी नवरूपता येत असेल; उदा. मनुष्याच्या कामात नवशेषतः कलेत, स्वातांत्र्य ही कलेची आनण सौंदयाची 
अट आहे. म्हणनू केवलपणा, अमूतयपणा अपशेी. कलेच्या वनैशष्यावर गटेच ेमत.  

 
पनरनशष्ट १ पनरभानषक सांज्ञा .............................................................................. ५६ 
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एक 
 

सौंदर्यवृत्तीचे साधारि स्वरूप–कचतनशीलता अणि णनर्ममती 
 

 या माझ्या तीन व्याख्यानातूंन मला आतकेच साधावयाचे अहे: (१) आतर ऄनुभवाहून, ज्ञानात्मक 
म्हणा ककवा व्यवहारात्मक म्हणा, सौंदयानुभव वगेळा अहे ऄसे जेव्हा अपण म्हणतो तेव्हा अपल्याला नक्की 
काय ऄब्रभपे्रत ऄसते त्यावर बोि ठेवणे, (२) त्याच्या वगेवगेळ्या कक्षा ऄलग ओळखण्याकब्ररता, त्यातील 
दुव े जोडण्याकब्ररता–ईदाहरणाथड सृब्रष्टसौंदयड, समग्र लब्रलतकलाब्रवरॄ अब्रण प्रत्येक लब्रलतकला, मी 
कोणते मुख्य अधार मानले अहेत त्याचंा ब्रनदेश करणे, (३) सरते शवेिी, सौंदयड अब्रण ब्रवरूपता ऄशी 
ऄब्रभधाने प्राप्त झालेल्या त्याच्या परस्परब्रवरोधी गुणधमांतील भेदाचंा अब्रण संबंधाचा मागोवा घेणे. या 
एवढ्या थोड्या ऄवकाशात अपण सवडज्ञ होण्याचा ककवा ऄसण्याचा अव अणू नये हे तर ईघडच अहे. 
अपल्या कुवतीप्रमाणे अपल्या वस्तूचे अपण सरळ ब्रवश्लेर्ण अब्रण वणडन करणार अहोत. मुख्यतः 
अपल्याला जे काही म्हणावयाचे अहे ते ऄगदी प्राथब्रमक स्वरूपाचे अहे. 
 
  या पब्रहल्या व्याख्यानात प्रथमदशडनीच जाणवणारी सौंदयडवृत्तीची कल्पना ब्रमळवण्याचा अपण 
प्रयत्न करू. सौंदयाच्या सुखकारक अब्रण समाधान देणाऱ्या ऄशा ज्या जाती अहेत त्याचं्यापरुतीच अपली 
कथा अपण मयाब्रदत करणार अहोत. ब्रवरूपता अब्रण ब्रतच्यासारख्या आतर, पुढचे प्रश्न ईपस्स्थत करतात. 
ते अपण ब्रतसऱ्या व्याख्यानात सोडव.ू 
 
  तथाब्रप, ब्रवर्याला हात घालण्यापूवी मी काही क्षण रेंगाळणार अहे. कोणत्या जातींची 
सौंदयडब्रवर्यक अस्था माझ्या रॅोत्याकंडून मी ऄपेब्रक्षतो हे मला स्पष्ट करावयाला हव.े ती तत्त्वज्ञानाच्या 
शाखेसंबधंीची अस्था अहे. अपल्या जीवनात सौंदयडवृत्ती कुठे अढळेल अब्रण रोजच्या अपल्या 
ऄनुभवातंील वृत्ती व वस्तू याचं्या मूल्यापेंक्षा ब्रतच्या मूल्याचंी ब्रवशरे् जात कोणती, ती या रोजच्या वृत्ती अब्रण 
वस्तूपेक्षा वगेळी कशी अहे याचा ब्रवचार करण्याकब्ररता ती अस्था हवी अहे. सौंदयाची ब्रनर्समती अब्रण 
कलाकृतीची समीक्षा याचें ब्रनयम घालून देण्यासाठी ती नव्हे. अब्रण पुन्हा संवदेना अब्रण कल्पना यातंील 
सुखकारकता अब्रण ऄसुखकारता याचंी ब्रवस्तृत अब्रण तपशीलवार कारणमीमांसा देणे म्हणजे वैज्ञाब्रनक 
सौंदयडशास्त्र ऄसा जर ऄथड ऄब्रभपे्रत ऄसेल, तर त्या तसल्या प्रकारची सौंदयडशास्त्रीय अस्थाही नव्हे. 
अपल्या ईदाहरणाकब्ररता, स्पष्टीकरणाकब्ररता म्हणून वारंवार घेउ. पण यापेक्षा जास्त अपल्या अस्थेचा 
ब्रवज्ञानाशी संबधं येणार नाही. परंतु ब्रवज्ञान–कायडकारणभावयुक्त स्पष्टीकरणे अब्रण सावडब्रत्रक ब्रनयम याचंा 
व्यूह–अब्रण तत्त्वज्ञान–वास्तवाच्या वगेवगेळ्या प्रकाराचें अब्रण त्याचं्या मूल्याचें ब्रवश्लेर्ण; या दोन्ही गोष्टी 
अपल्या दृष्टीने ब्रभन्न अहेत. अब्रण अपले सौंदयडशास्त्र ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा अहे. 
 
  तत्त्वज्ञानात्मक सौंदयडशास्त्र ब्रनगमनात्मक ऄसून त्यातील युब्रक्तवाद वरून खाली ऄसतो, ते 
ब्रवगमनात्मक नाही, तेव्हा त्यातील युब्रक्तवाद हा खालून वर जाणार नाही; ऄतएव ते ऄब्रतभौब्रतकीय व 
ब्रनरुपयोगी, कालबाह्य पद्धतींचा ऄवलंब करते याबद्दल खरोखरच पुष्ट्कळ बोलले गेले अहे. मी कबूल 
करतो की, तत्त्वज्ञानातील पद्धतींसंबधंीचे हे सवड बोलणे मला थोडे कंिाळवाणे अब्रण वडेगळपणाचे वािते. 
मी मात्र तत्त्वज्ञानातील एकच पद्धती जाणतो. अब्रण ती म्हणजे एकब्रत्रत केलेल्या सवड संबबं्रधत घब्रिताचंा 
संकल्पनात ब्रवस्तार करावयाचा, म्हणजे सवडसमावशेक व स्वसंवादी ऄशा या संकल्पना स्वतःच ब्रवचारानंा 
ग्राह्य होतील. 
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  अता अपण अपल्या ब्रवर्याकडे वळू. सुरुवातीला तो सौंदयानुभव एक ऄगदी साधा सुखकारक 
भावप्रत्यय ऄसतो; ककवा काही तरी सुखकारक याची तो भावस्स्थती ऄसतो – जेव्हा अपण त्याच्याकडे 
लक्ष देतो तेव्हा तो दुसऱ्यात पब्ररणत होउ लागतो. 
 
  फक्त आतकेच? नाही. त्या भावस्स्थतीचा एक ब्रवशरे् स्वभाव ककवा ब्रतचे एक ब्रवशरे् स्वरूप अहे. तो 
स्वभाव काही ब्रवशरे्ण गिानंी अपल्याला वगेळा ओळखता येतो. सौंदयड हा त्या ब्रवब्रशष्ट ब्रवशरे्ण गिाचा 
प्राब्रतब्रनब्रधक शब्द अहे. त्या ब्रवशरे् स्वभावाचे तीन मुख्य गुणधमांनी वणडन करता येइल. हे ब्रतन्ही प्रमुख 
गुणधमड एकमेकाशंी ऄगदी ब्रनगब्रडत अहेत. 
 

―ऄणिरुचीसंबंधी वाद व्र्थय‖ हे खोटे 
 

 १.   ती ऄणवनाशी स्स्थर िावस्स्थती अहे. काही तरी सुखकारक ऄसते त्यातले अपले सुख 
स्वतःच ईपशमत नाही. खाण्याब्रपण्यातील सुखाचे समाधान झाले की ते नष्ट होते. तसे वरील सुख संपत 
नाही. अपण दमतो; ईदा. एखाद्या संगीताच्या मफैलीत, पण म्हणजे संगीताचे अपल्याला ऄजीणड झाले 
ककवा ते ऄब्रत झाले म्हणून नव्हे. ती दमणूक म्हणजे अपल्या शरीरमनाने काम करण्याब्रवरुद्ध पुकारलेला 
संप ऄसतो. सौंदयड गरज ही काही संपणारी, नष्ट होणारी गरज नव्हे; की ती तृप्त होताच त्या प्रमाणात 
नाहीशी होइल अब्रण  ईरणार नाही. 
 
 २.  ती संबद्ध भावस्स्थती अहे–म्हणजे मला म्हणायचे अहे की, एखाद्या वस्तूच्या गुणधमाशी, 
स्वरूपाशी ती ब्रनगब्रडत ऄसते, जोडलेली ऄसते. त्या स्वरूपाच्या सवड तपब्रशलासंह, सवड ऄंगोपागंासंह–ती 
ब्रनगब्रडत ऄसते. आतका तो शब्द संब्रदग्ध नसता तर मी  ―सापेक्ष‖ (Relative) म्हिले ऄसते. एखादा ती एक 
ब्रवशरे् जातीची भावस्स्थती अहे ककवा एक समूतड भावस्स्थती अहे ऄसे म्हणेल. मी काही पहातो ऄथवा 
ऐकतो, तेव्हा ऄनेक कारणामुंळे (Reasons) मला सुख होइल, ईदा. जेव्हा मी जेवणाची घंिा ऐकतो. परंतु 
हा काही सौंदयानुभव नाही. माझी सुखाची संवदेना सबंद्ध झाल्याखेरीज, ऐकताना ती प्रत्यक्ष ध्वनीशी 
ब्रनगब्रडत झाली नाही तर ती सुखसंवदेना सौंदयानुभव होणार नाही. माझ्या ऄनुभव वस्तूच्या ब्रवब्रशष्ट 
स्वरूपामुळे माझ्या भावस्स्थतीच्या ब्रवब्रशष्ट स्वरूपाला अवाहन ब्रमळाले अब्रण खरे पहाता ह्या दोन्ही गोष्टी 
एकरूप अहेत, एक दुसरीशी एकरूप होते.‖ [ऄथडपूणडता, प्रब्रतकृती आत्यादी वाद अले की, या सदंभात प्रश्न ईपस्स्थत होतो. 
अपण त्याकडे वळणारच अहोत.] 
 
 ३.   ती सावयणिक भावस्स्थती अहे. तुम्ही तुमच्या त्या भावस्स्थतीत सहभागी होण्यासाठी 
आतरानंा साद घालू शकता अब्रण ऄशा भागीदारीने त्या भावस्स्थतीचे मूल्य ईणावत नाही. ―ऄब्रभरुचीब्रवर्यी 
वाद घालण्यात काही ऄथड नाही‖ या म्हणण्यात काही तथ्य एखादे वळेेस ऄसेलही, तरी सौंदयडस्वादातील 
सुखाबद्दल हे नक्कीच ऄगदी खोिे अहे. आतरत्र कुठेही ऄशी चचा फलदायी ठरलेली नाही. आतर कशात 
आतकी चचाही झालेली नाही. आतर के्षत्रातं कुठेच ऄभ्यास अब्रण ससं्कार आतके अवश्यक ककवा आतके 
पब्ररणामककारक ठरले नाहीत. संस्कृती या ऄब्रभधानाचा कस हाच की ईब्रचत अवड ब्रनवड जोपासणे हेच 
ब्रतचे साध्य ऄसते. 
  अता ऄब्रवनाब्रशत्व, संबद्धता अब्रण सावडब्रत्रकता–ह्या तीन गुणधमांत हे ऄनुस्यूत अहे की 
सौंदयडवृत्तीला एक वस्तू अवश्यक ऄसते. तो भावप्रत्यय अपण म्हणतो, तो कशाची तरी भावस्स्थती ऄसतो. 
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अपल्या शरीरातील सवडसामान्य चतैन्यशक्तीची वाढ झाल्यामुळे येणाऱ्या ब्रनरोगीपणाच्या सुखकारक 
भावासारखा, ईदाहरणाथड, हा भाव नव्हे. ह्यातही काही सौंदयडब्रवर्यक घिक एखादे वळेेस ऄसतील ककवा 
ती ब्रनरोगी ऄवस्था ऄनुकूल ऄशा सौंदयडपूणड वातावरणाला प्रब्रतसाद देण्याला अपल्याला संवदेनाशील 
बनवले. परंतु मुख्यतः ही ऄवस्था ऄतीच सामान्य अहे अब्रण ब्रतला संबद्धता ऄतीच कमी अहे (ती 
माध्यमरब्रहत अहे). सौंदयंवृत्तीत एक भावस्स्थती ऄसते, ती भावस्स्थती वस्तूत समूतड झालेली ऄसते. त्या 
वस्तूत ती कोणी तरी पहाव ेम्हणून स्स्थर होते अब्रण तत्त्वतः प्रत्येकाने पहाव ेयाकब्ररताच ती ऄसते. 
 
  सौंदयानुभवाच्या संदभात ह्यातून दोन नवचे मुदे्द समोर येतात. त्यातंील मनाची वृत्ती ―कचतनशील‖  
ऄसते अब्रण त्याची भावस्स्थतीही ―रब्रचत‖ रूपशील बनते, ―समूतड ‖ होते ऄथवा ―सशरीर‖ होते हेच अपण 
ऄशाही पद्धतीने व्यक्त करू शकू. भावस्स्थती ही  ―प्रज्ञाससं्काब्ररत‖ केली जाते. ऄथाव ―चैतन्य स्पशाने युक्त‖ 
ऄसते (ब्रतचे अदशीकरण केले जाते). परंतु या संज्ञानंी चिकन गफलत होते. 
 
 १.   ―कचतनशीलता‖ हा शब्द सौंदयडवृत्तीला नेहमी लावला जातो अब्रण तो अपल्याला तपासून 
घ्यायला हवा अहे. प्रथमदशडनी तरी ही कचतनशील सौंदयडवृत्ती ब्रवज्ञान अब्रण व्यवहार या वृत्तींशी काहीएक 
साधम्यड, काहीएक वैधम्यड दाखवते. ह्या तीन प्रकारच्या वृत्ती माणूस वस्तंूच्या संदभात घेउ शकतो, परंतु 
ब्रवज्ञानात काय ककवा व्यवहारात काय, माणूस वस्तंूवर काही तरी ब्रक्रया करतो. अब्रण त्यानंा तो बदलतो, 
फक्त सौंदयडवृत्तीत मात्र तो वस्तू बदलण्याचा प्रयत्न करत नाही. तो वस्तूकडे पहातो. पण मग सृजनशील 
कलेच्या वस्तूस्स्थतीशी याचा ताळमेळ कसा घालायचा, हे अपण खाली पाहू. परंतु एवढे मात्र अपण 
एकदम सागंू शकू की सृजनशील कलेत ब्रनर्समतीच जणू काही एक बोधनाचा (Perception) प्रकार बनते. 
एखादी गोष्ट पूणडपणे पहाणे, ऐकणे ककवा पूणडपणे साकार करणे ह्याला तो ब्रनर्समतीव्यापार दुय्यमच अहे. 
 

वस्तूचे णनर्म 
 

 २.   भावस्स्थती एक ―सेंब्रद्रय सधंात‖ बनते; ―रूपशील‖ ऄथवा ―समूतड‖ होते. भावस्स्थतीचे हे 
स्वरूप सवडतोपरी महत्त्वाचे. कारण त्या भावस्स्थतीला स्वतःचे ऄसे मूतडत्व लाभते अहे. ककवा ब्रजने 
रूपशील अकार धारण केला अहे ती भावस्स्थती एखाद्याने एकेरी शरीर अब्रण मनाने [हा वाक्यखंड, मी जसा 

ब्रलब्रहला अहे तसा ब्रलब्रहला तरच, सौंदयडशास्त्रीय चचेत महत्त्वाचा अहे. ह्यात मन ऄवघे शरीर होते अब्रण शरीर ऄवघे मन होते.]  जाता जाता 
ब्रदलेला प्रब्रतसाद होय ऄसे म्हणण्याआतकी क्षलु्लक राब्रहलेलीच नसते. प्रारंभी ईल्लेब्रखलेले वरचे तीनही  
घिक ब्रतच्यात एकाच वळेी ईठावदार होतात. समजा की कशाने तरी तुम्ही सुखी झालात ककवा दुःखी 
झालात. सामान्य जीवनात तुमचे दुःख कमी ऄब्रधक प्रमाणात बोथि वदेना ऄसते अब्रण दुःखाचा ब्रवर्य ते 
कशाब्रवर्यी अहे–हा एक त्याच्याशी ब्रनगब्रडत ऄसा ब्रवचारच रहातो. त्या संबधंातून काही ब्रनष्ट्पन्न होत 
नाही; कशाचाही ब्रवकास होत नाही. या संबधंामुळे ऄनुभवाला नवी खोली प्राप्त होत नाही. परंतु तुमच्यात 
त्या तुमच्या दुःखानुभवाला फुलब्रवण्याची ताकद ऄसेल, त्या ऄनुभव वस्तूला अब्रण त्यातील साब्रहत्याला 
कल्पनाशील ककवा प्रब्रतभापूब्ररत अकार देण्याची ताकद ऄसेल तर त्या दुःखानुभवाला रूपातंब्ररत व्हावचे 
लागते. त्या भावस्स्थतीला वस्तुरूप प्राप्त होते. ती िावस्स्थती स्वतःच वस्तूच्र्ा णनर्मांच्र्ा स्वाधीन होते. 
ब्रतला ब्रचरंतनत्व, ब्रनयब्रमतता, सुसंवाद थोडक्यात मूल्य यावयाला हव े ऄसते. ती केवळ स्वमग्न रहात 
नाही. मग ती Georgian Poetry ह्या सगं्रहातील शवेिची ती लहानशी कब्रवता ऄसो की प्रदीघड In 
Memoriam ऄसो. जेवढी म्हणून त्या भावस्स्थतीला शक्य तेवढी मूल्ये अता ब्रतथे फुलब्रवली गेली अहेत, 
अब्रण ऄब्रभव्यक्त झाली अहेत, एखाद्या ब्रहऱ्याला पलूै पाडावते अब्रण तो कोंदणात बसवावा तशी. मी जेव्हा 
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म्हणतो ―जेवढी म्हणून भावस्स्थतीला शक्य‖, तेव्हा एक वस्तुस्स्थती फक्त मी नमूद करतो की, ऄशा रीतीने 
भावस्स्थती ब्रवकब्रसत झाली अहे, केली गेली अहे, कारण, ऄथात ती रूपातंब्ररत झालेली अहे अब्रण ऄखेर 
अब्रवष्ट्कृत झालेली ऄशी भावस्स्थती एक नवब्रनर्समती ऄसते; अता ते प्रथम वािलेले भाबडे दुःख, फारशी 
व्यापक ऄथडगभडता नसलेले राहत नाही. 
 
  ऐंब्रद्रयगोचररूप तत्त्वतः ऄगदी एकच ऄसते, मग ते ब्रनसगात अढळलेले ऄसो ककवा ब्रनमाण 
केलेले ऄसो, तो डोंगर ऄसेल ककवा फूल ऄसेल. ती भावस्स्थती अब्रण ब्रतचे ऐबं्रद्रयरूप ऄसे वगेळे नसते. 
तुम्ही ऄनुभवतानाच ऐंब्रद्रयरूप सौंदयात्मक भावस्स्थती होते. 
 
  ह्यातूनच एक ब्रवरोधाभास ब्रनमाण होतो. अपण ती दोन ब्रवधाने करू शकू : 
 
  (१) सौंदयंवृत्तीत, भावस्स्थती जीमधून समूतड होते त्या वस्तूच्या स्वतःच्या तशा ऄसण्र्ामुळे ब्रतला 
मूल्य येते. 
 
  (२) सौंदयडवृत्तीत, भावस्स्थती समूतड झालेल्या वस्तूच्या ज्या णदसण्र्ाचे भान अपल्या संवदेनानंा 
अब्रण कल्पनेला येते त्या णदसण्र्ामुळेच ब्रतला मूल्य येते. 
 
  त्याचे कारण ऄसे की, सौंदयात्मक भावस्स्थतीचे ऐंब्रद्रयरूप जेव्हा अपल्या कल्पनेचा, संवदेनेचा 
ब्रवर्य ऄसते तेव्हाच ब्रतला वस्तूत्व येते. खऱ्या ऄस्स्तत्वातील काहीही ऄसो, ज्याचे अपल्याला भान येत 
नाही ककवा कल्पना येत नाही, त्याचा अपल्या भावस्स्थतीच्या ऄब्रभव्यक्तीच्या दृष्टीने काहीच ईपयोग नाही. 
तसे तर अपल्याला प्रत्यक्ष ऄस्स्तत्वातील वस्तूसंबधंी खूप माहीत ऄसते–ब्रतचा आब्रतहास, ब्रतची घडण, 
ब्रतची बाजारातील ककमत, ब्रतची कारणे अब्रण ब्रतचे पब्ररणाम. सौंदयडवृत्तीच्या संदभात हे ऄसले काय अब्रण 
नसले काय, सगळे सारखेच. ते सवड अगंतूक, प्रासबं्रगक, सौंदयडवस्तूत ते ईपस्स्थत नसते. अपल्याला 
पाहण्यासाठी जे अहे ते सोडून सवड ब्रनरुपयोगी, अब्रण तेच तेवढे अपल्या संवदेनानंा व कल्पनेला ब्रदसते जे 
फक्त साक्षात दृश्यरूप ककवा भासरूप ऄसू शकते. सौंदयात्मक भासरूपतेचा हा मूलभतु ब्रसद्धातं अहे. 
जोपयंत माणूस या भासरूपतेलाच वास्तवापेक्षाही ऄब्रधक मूल्य द्यावयाला ब्रशकत नाही, तोपयंत तो सौंदयड 
दृष्ट्या सुसंस्कृतच नव्हे, सुधारलेला नव्हे. अपण नंतर पाहूच की तेच खर रॅेष्ठतर वास्तव अहे, तेच 
वस्तूचा अत्मा प्राण अहे. वस्तूचा जो मूळ स्वभाव तो म्हणजे ही भासरूपता. 
 

सुख अणि मूल्र् 
 
 अतापयंतच्या उहापोहावरून सौंदयडवृत्ती म्हणजे ऄसे काही तरी ब्रदसते: सुखद भावस्स्थतीशी 
गंुतवणूक; ही भावस्स्थती वस्तूमध्ये मूतडरूप घेते; ब्रतचे कचतन शक्य ऄसते; अब्रण ब्रतने ब्रनमुि वस्तूचे ब्रनयम 
पाळलेले ऄसतात; अब्रण येथे वस्तू म्हणजे ब्रतचे दृश्यरूप; अपल्या संवदेनातूंन ऄथवा अपल्या कल्पनेतून 
ते अपल्यापढेु ईभे ठाकते, जे ब्रदसतच नाही, जे ऐंब्रद्रयरूप घेतच नाही ते सौंदयडवृत्तीच्या ब्रहशबेी नसते. 
 
  अता ह्यात शकंाच नाही की ही सौंदयडवृत्ती ब्रकती नानाब्रवध पातळ्यातूंन प्रत्यक्षतः हरघडी 
अपल्याला भेित ऄसते. अब्रण सीमारेरे्वरची ईदाहरणे ऄलग ओळखणेही कठीण जाते. जवळजवळ 
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सवडच्या सवड सुखकारक प्रत्ययाचं्या बाबतीत बहुधा एखादी का होइना बारीकशी सौंदयडवृत्तीची खूण ऄसतेच 
ऄसते ऄसे म्हणता येइल. अपण ईदाहरणाचं्या चढत्या रॅणेीची माब्रलका घेउ. ऄत्यंत भकेुच्या वळेी 
खातानाही एक सुखद भावस्स्थती ब्रनमाण होते. या सुखात फारच थोडे ककवा नसतातच ते गुणधमड 
ज्याचं्यावर अपण प्रारंभी जोर ब्रदला अहे. ब्रचरंतनत्व, स्स्थरता, संबद्धता अब्रण सावडब्रत्रकता. भकेुचे शमन 
होताच सुखद भाव रहात नाही; ब्रतथेच गंुतून पडाव,े कचतन कराव ेऄसे त्यात काहीच नसते; ब्रवब्रनमयाला 
ब्रतथे वाव नाही. ईलिपक्षी तहानले नसताही ऄब्रभजात मद्याची चव चाखणे, अस्वद घेणे ह्यातं त्या दुसऱ्या 
प्रकारचे पुष्ट्कळच काही अहे. मेरेब्रडथच्या Egoist मध्ये डॉ. ब्रमडलिनच्या तोंडी जी मद्याची स्तुती घातली 
अहे ती ह्या संदभात ईत्तम दाखला म्हणता येइल. वगेवगेळ्या मद्यानंा वैब्रशष्ट्यपूणड करणाऱ्या सुखाच्या 
नानापरींचे ब्रचरंतनत्व अब्रण सावडब्रत्रकता या मूल्य संज्ञातूंन तो ब्रवश्लेर्ण करू शकला अहे. हे केवळ सुखद 
भावस्स्थतीच्या पलीकडे नेते. ती अता कल्पनेच्या वस्तूला ब्रभडते अब्रण या कल्पनेतील वस्तूच्या स्वरूपाशी 
त्या भावस्स्थतीचे वैब्रशष्ट्य एकरूप होते. ईलिपक्षी शीत अब्रण ईष्ट्ण या संवदेना ऄसले काही क्वब्रचतच देउ 
शकतात. त्या संवदेनानंा व्याब्रमरॅ संधात नाही, घाि नाही, घिकाचें संबधं नाहीत की ज्याचंा अब्रवष्ट्कार 
करता येइल. प्रथमदशडनी तरी गधं संवदेनाही या प्रकारचे काहीच देत नाही अब्रण सौंदयडवृत्तीला ही संवदेना 
एखादे वळेेस साब्रहत्य पुरवते अहे ऄसे ब्रदसले तरी ऄत्यतं सुखद गंध हे ते साब्रहत्य ब्रनब्ररृत नव्हे, परंतु ज्या 
गंधाशी ऄत्यंत मनोरंजक ऄशी सहयोजने ब्रनगब्रडत अहेत तो गधं मात्र ते साब्रहत्य परुवतो– 
पालापाचोळ्याचा सडका वास ऄथवा समुद्राचा वास, ईदा. येथे अपल्याला नमूद करता येइल की आथवर 
तरी हे मूल्य खोिे अहे. कारण गधंाच्या मूल स्वरूपातून ककवा ऄंगभतू गुणधमातून काही समुद्राचे ऄथवा 
माळरानाचे सौंदयं खरोखरच प्रत्ययकारी होत नाही;  परंतु सौंदयड अब्रण गंध सवंदेना एकत्र जोडल्या 
जातात, त्याचे कारण पूवी कधी तरी या दोन्ही गोष्टी अपण एकत्र पाब्रहलेल्या ऄसतात. त्याचे स्मरण 
ऄसते. कमीऄब्रधक प्रमाणात फ्लॉरेन्सची माझी स्मृती तशीच माझ्या जुन्या पोिडमँिोशी ब्रनगब्रडत अहे. परंतु 
यासबंंधाने त्याला सौंदयडमूल्य येत नाही ककवा अलेच तर ऄगदी फारच थोडे. 
 
  अता अपण स्पशड संवदेनेचा ब्रवचार करू. Relief मध्ये पृष्ठभाग अब्रण रेर्ा यावंरून बोिे 
ब्रफरब्रवताना येते ती संवदेना मला म्हणायची अहे. रॅोत्यातंील पुष्ट्कळच ह्या बाबतीत माझ्यापेक्षा जास्त 
तज्ज्ञ ऄसतील. ही स्पशड सवंदेना ब्रकतपत सौंदयडसुख देइल हा प्रश्न म्हणजेच मला वािते, स्पशड संवदेनेने 
अपल्याला वक्रतेच्या ऄथवा घािाच्या ऄथवा प्रब्रतरूब्रपत पृष्ठभागाच्या स्वरूप वैब्रशष्ट्याचे ब्रकतपत भान 
येइल हा प्रश्न होय. हालचाल केल्याब्रशवाय मला तरी काही हे शक्य ब्रदसत नाही. अंधळ्या माणसाने हात 
ब्रफरवला, ईदाहरणाथड, तर मला वािते, त्या स्पशातून त्याला सौंदयड ब्रवशरे् पुष्ट्कळच जाणवले. तत्त्वतः 
मला तरी ब्रदसतं की एखाद्या कागदाच्या दीघड सुरनळीच्या सूक्ष्म ब्रछद्राला डोळा लावनू ते ब्रछद्र एखाद्या 
ब्रचत्राच्या सबंध पृष्ठभागावर ब्रफरवत ठेवनू अस्वाद घ्यावा तसेच हे अहे. काही ऄशंापंयंत तुम्ही हे करू 
शकाल. प्रत्येक स्वतंत्र ईदाहरण ऄशा पद्धतीने तपासून ईत्तर शोधणे कठीणच, परंतु वगेवगेळ्या 
ईदाहरणाची तुलना करून, ज्यामुळे त्याचं्यातील सौंदयडब्रवशरे् बदलतो ऄशा घिकाचे स्वरूप पहाणे शक्य 
अहे. परंतु हे सवडरॅुत अहे की, सवडसामान्यपणे दृष्टी अब्रण कान ही दोन आबं्रद्रयेच फक्त सौंदयाची आबं्रद्रये 
म्हणून मानली जातात. ज्या स्वरूपब्रवशरे्ाचा अपण मागोवा घेत अहोत तो ऄग्रगण्यतेने अब्रण परम 
ईत्कर्ाने ह्याच दोन आबं्रद्रयाचं्या संवदेनात अहे यात शकंाच नाही. 
 
 आथे मग सौंदयडवृत्तीतील मलूगामी ऄशा स्वरूपब्रवशरे्ाच्या नव्याच ब्रवधानाच्या सामोरी अपण जातो. 
अतापयंत त्यासंबधंी अपण जे काही पाब्रहले त्याचा एक शब्दात अता सारसंके्षप करता येइल. जेव्हा अपण 
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म्हणतो की, सौंदयडवृत्ती ही ऐंब्रद्रयरूप भावस्स्थतीची ऄसते तेव्हा ती भावस्स्थती ―अकृब्रतबधंातून‖ अपले 
ऐंब्रद्रयरूप घेते. ही सौंदयडवृत्ती म्हणजे अकृब्रतबधंातून प्रगि झालेली भावस्स्थती. 
 

अकृणतबंधाचा णवरोधािास 
 
 हा तो अकृब्रतबंध की जो अतापयंत पाब्रहलेल्या सौंदयडवृत्तीच्या सवड ब्रवब्रवध रॅेणींमध्ये वगेवगेळ्या 
प्रमाणात ईपस्स्थत होता. अब्रण तो ब्रजतक्या प्रमाणात ऄनुपस्स्थत ब्रततक्या प्रमाणात सौंदयडवृत्तीही 
ऄनुपस्स्थत. सौंदयडब्रवर्यक ब्रसद्धातंाच्या दृष्टीने अब्रण सवड तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेही अकृब्रतबधंाची ही 
संकल्पना सवडतोपरी महत्त्वाची अहे. ती अकृब्रतबंधाची संकल्पना हाताळण्याकब्ररता यथाथड अब्रण त्याच 
वळेी पब्ररणामकारक ऄसा एखादा दृब्रष्टकोन जर फक्त अपल्या कब्जात (अणता) अला तर या 
व्याख्यानातून अपण कायम स्वरूपाचे ऄसे काही ब्रमळब्रवले ऄसे होइल. 
 
 दोन परस्परब्रवरोधी ब्रवधानापंासून अपण अरंभ करू: - 
 
 १. वस्तूचा अकृब्रतबधं म्हणजे ब्रतचे जडद्रव्य ककवा अशय नव्हे. 
 
 २. वस्तूचा अकृब्रतबधं म्हणजे केवळ ब्रतचे जडद्रव्य ककवा अशय होय. 
 
  ही दोन्ही ब्रवधाने खरी अहेत. कारण अपल्याला वस्तंूचे भान येते, परंतु त्या भानातील अपल्या 
ममडग्राही दृष्टीचे ऄथवा उमीचे प्रमाण ब्रभन्न-ब्रभन्न ऄसते. अब्रण म्हणून अपण एखादे वळेेस त्यानंा फक्त जड 
वस्तंूचा बोथि भाराच्या भारा म्हणून बघू, नाही तर ती वस्तू म्हणजे ब्रजवतं घिक अहे, ती एकात्म अहे 
अब्रण ब्रवशरे् स्वरूपाने ऄंतरबाह्य मुसमुसते अहे, ऄसे अपल्याला ब्रदसेल. एखाद्या वस्तूच्या ऄतंगडत 
रचनेतील सवांत कमी संबबं्रधत अब्रण सवात खालचा स्तर म्हणजे ब्रतचे ऄवकाशातील बाह्यरेखाकंन. ज्या 
कशाची ती जड वस्तू बनली अहे, त्याच्याशी या बाह्यरेखेला काहीच कतडव्य नसते. अब्रण द्रव्य व 
अकृब्रतबधं ह्यातंील हा एक प्राथब्रमक स्वरूपाचा ऄसा ब्रवरोध अहे. अब्रण ऄथातच, अपण कुठलीच वस्तू 
ब्रतच्या ब्रवशुद्ध रूपात, ब्रतच्या ब्रवशुद्ध शक्तीत ऄथवा चैतन्यात पूणडतया ब्रवसर्सजत करू शकत नाही, एकजीव 
करू शकत नाही, ब्रतचे ब्रवशुद्ध स्वरूप अपल्याला ब्रनब्ररृतपणे कधीच कळू शकणार नाही. नाही तर मग 
अपण देवच होउ. मग सवडच अपल्याला चैतन्यपूणड, ब्रजवतं अब्रण पब्ररपूणड ब्रदसेल; शरे् ऄसे काही 
ईरणारच नाही. परंतु एक ब्रवरोध, बाह्यरेखाकंन अब्रण जडद्रव्य यासंारखा, नेहमी, काही प्रमाणात 
अपल्याला पछाडणारच. मग अपण हे दोन घिक ऄभेद्य अहेत हे ऄसे ब्रकतीही ब्रशकलो तरी. याचा ऄथड 
प्रत्येक जडद्रव्याला त्याची म्हणून एक ब्रवशरे् बाह्यरेर्ा अहे. 
 
  म्हणून, (१) अकृब्रतबधं म्हणजे बाह्यरेर्ा, बाह्य अकार, साधारण ब्रनयम, ईदाहरणाथड, एखादे 
वाक्य ककवा एखादा युब्रक्तवाद माडंण्याकब्ररता स्वीकारलेला; ऄथवा तो म्हणजे काव्यातील छंद; ककवा 
कब्रवतेचा प्रकार, सुनीत ककवा ऄसेच काही तरी. ह्या सवांत तो काहीएक अगंतूक, सवडसाधारण अब्रण 
बाह्यरेखािनात्मक अहे. ब्ररक्त घाि, केवळ अकृब्रतबधं, औपचाब्ररक नम्रता ऄशासंारखे शब्दप्रयोग अपण 
वापरतो. हे शब्दप्रयोग अत्मा ककवा ऄंतःकरण या शब्दप्रयोगाचं्या ब्रवरुद्ध अहेत. जे काही अवश्यक, 
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पब्ररणामकारक अब्रण महत्त्वाचे, अब्रण ऄसेच पुष्ट्कळ काही–या संकल्पनेच्या ब्रवरुद्ध ऄशी ती संकल्पना 
अहे. 
 
  परंतु, (२) तुमची ममडग्राही दृष्टी जास्त सखोल करून, संबंधाचा संबबं्रधत घिकावंर होणारा 
पब्ररणाम न वगळता जेव्हा तुम्ही संगती अब्रण संबधं पहाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येइल की अकृब्रतबधं 
(एखाद्या वब्रकलाने म्हणाव े तसे) ही फार महत्त्वाची, साक्षात महत्त्वाची सकंल्पना अहे. रूपबधं म्हणजे 
केवळ बाह्यरेखाकंन ककवा अकारमात्र नव्हे. ती वस्तू, ही ती वस्तू होण्याला ज्या स्तराचंी, वैब्रवध्याचंी अब्रण 
संबंधाचंी गरज ऄसते त्याचंाच पुंज ककवा संच म्हणजे अकृब्रतबधं-जीवन, अत्मा अब्रण गती त्या वस्तूची. 
अब्रण ह्याच्यापुढे, प्रत्येक रूपबधं–जो जडद्रव्यापासून ऄलग करण्याकडे तुमचा कल ऄसतो. त्या 
जडद्रव्याचा अंतब्ररक घाि ऄसतो. अब्रण हा अंतब्ररक घाि ठरवतो, “तुम्ही त्या वस्तूचे काय करू शकता;” 
माती ककवा िाँझ, ऄथवा संगमरवर ककवा तैल ककवा जलरंग, तंतुवादे्य ककवा ग्रीक ऄथवा आंग्रजी भार्ा, ह्या 
सवांचे अंतब्ररक स्वरूप तुम्ही त्यानंा कसे हाताळावयाचे हे ठरवते. ह्या द्रव्यातंगडत घिकाचंी संगती क्रम 
अब्रण संबधं म्हणजे हा अंतब्ररक घाि होय अब्रण तुम्ही जो एक ऄब्रधक कृब्रत्रम घाि त्या द्रव्याला देणार 
अहात त्याचे ब्रनयंत्रण हा अतंब्ररक घाि करतो. कलाकृतीमध्ये हा दाखवता येइल. 
 
  हा रॅणेीभेद ध्यानात घेउन कुठल्याही ऄनुभवाच्या संदभात “अकृब्रतबंध”, “अकाब्ररक” ऄशा संज्ञा 
जेव्हा अपण वापरतो तेव्हा त्या चूक अहेत की बरोबर हे ठरव ू शकू. एखाद्या ऄनुभव वस्तूचा अस्वाद 
घेणारी तुमची ममडग्राही दृष्टी ब्रकती प्रमाणात सूक्ष्म अहे यावर ते सवड ऄवलंबनू राहील. अब्रण ऄथातच 
प्रत्यक्षतः त्या वस्तूत ब्रकती प्रमाणात ब्रजवतंपणा अब्रण रचना अहे यावरही ते ऄवलंबून अहे. तत्त्वतः 
अकृब्रतबधं अब्रण अशय एकच अहे; शरीर अब्रण अत्मा यासंारखे. परंतु अपण शरीर-अत्मा भेद करतो 
तसाच यातही भेद करीत रहातो. कारण त्याचं्यात संपूणड ऄभेद साधण्यात काही ना काही ईणीव ईरतेच. 
कदाब्रचत तो दोर् त्याचं्या स्वतःच्या बाजूने ऄसेल अब्रण अमच्या बाजूने तर तो दोर् नक्कीच अहे. 
 
  “प्रत्यक्षतः ब्रकती प्रमाणात त्या वस्तूमध्ये ब्रजवतंपणा अब्रण रचना अहे.” अपल्याला वािते की, 
सौंदयडगुणावंर याचा फार पब्ररणाम होतो. पण अपल्याला वाितो त्यापेक्षा खूप कमी पब्ररणाम होतो; त्याचे 
कारण हे – 
 
  सौंदयडवृत्तीतील ―वस्तूला‖, अपण पाब्रहलंय फक्त दृश्यरूपच, भासरूपताच ऄसू शकते. ती खरी 
वस्तू नसते, ब्रजच्याब्रवर्यी अपल्याला खूप माब्रहती ऄसते. खरी वस्तू ज्ञानब्रवर्यही होउ शकते. तशी ती 
ज्ञानब्रवर्यक नसते. अब्रण म्हणूनच अपल्या कल्पनाशक्तीला ककवा काल्पब्रनक ऄनुभतूीला वस्तंूची ब्रनवड 
करण्याला ऄक्षरशः ऄमयाद वाव अहे, कारण वस्तंूची सवड दृश्यरूपे कोणत्याही सदंभात अब्रण संबधंात 
मुक्तपणे अपल्या संवदेनानंा सामोरी येतात. अता वस्तूच्या ब्रदसण्यातून अकार घेण्याची शक्यता ब्रजतकी 
ब्रवब्रवध ब्रततकीच अकृब्रतबधं कल्पनेने ऄनुभवण्याची शक्यताही ब्रवब्रवध; ईदाहरणाथड ढग. थंड ओलसर 
वाफेचा तो पुंज अहे हे अपल्याला माहीत अहे. पण तो सूयाने प्रकाब्रशत झालेला अपण पाहतो तेव्हा 
सौंदयाकृती ऄब्रभव्यक्त करणाऱ्या खूप वगेळ्याच शक्यता अपल्याला ब्रमळतील. कारण त्यातून ती 
अरृयडकारक, ऄदु्भत संरचना सवड तऱ्हेतऱ्हेने प्रकाब्रशत झालेली ऄसते, अब्रण ऄशा तऱ्हेतऱ्हेने प्रकाब्रशत 
झालेली ती संरचनाच वस्तू ऄथवा भासरूप म्हणून महत्त्वाची ऄसते. अब्रण स्वतःच ब्रतच्याशी ब्रनगब्रडत 
होण्यासाठी, ब्रतच्यात अपला रूपबधं शोधण्यासाठी अपल्या भावस्स्थतीला ह्या भासरूपतेचीच फक्त ब्रनकड 
ऄसते. एका मनोरंजक मुद्द्याचे स्पष्टीकरण आथे ब्रमळते. सृष्टीच्या ब्रनर्समती रॅेणीतील प्राण्याचं्या 
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ब्रवकासक्रमात तुम्ही जसजसे वर जाता तसतशी त्या ब्रवकासक्रमातील सौंदयडब्रवर्यक गुणवत्ताही वरच्या 
रॅेणीची ऄसायला हवी ऄसे एक मत अहे. कारण त्या ब्रवकासक्रमात तुम्ही रॅेष्ठ संरचनेपयंत पोचता, परंतु 
वस्तुस्स्थती ऄशी अहे की, ही रॅेष्ठ संरचना, ईदा. प्राण्याचंी; एका ऄथाने तुमच्या कल्पनेला मयाब्रदत 
करते. नव्या संदभात ते आतक्या चिकन ब्रमसळत नाहीत; ब्रजतके सहज समुद्र ऄथवा ढग ब्रमसळतात. ही 
मंडळी ऄसंख्य बदलती रूपे घेउ शकतात अब्रण सौंदयानुभतूीचे हे कायडच अहे–ही ऄनुभतूी जेव्हा 
कल्पनेत ककवा प्रब्रतभेत पब्ररणत होते तेव्हा–वस्तूची ककवा भासरूपाची ब्रनवड करावयाची वस्तू ककवा 
भासरूप ब्रनमाण करावयाचे, की ज्याचं्या रूपबधंाने, अत्म्याने, ब्रजवतंपणाने भावस्स्थतीचे समाधान होइल. 
 

उदर्ाचल 
 
  अता अत्मसात करावयाला हव े ते तत्त्व म्हणजे भावस्स्थती हलके हलके फुलवणे ककवा 
भावस्स्थती ऄब्रधक काही करणे. ही सपंन्न, ऄब्रधक काही भावस्स्थतीच सौंदयानुभवात रूपबंधाच्या पब्ररपूणड 
ईत्कर्ाने अस्वाद्य बनते. वर जी ईदाहरणे ब्रदली त्यातं काही ईदाहरणानंी भर घालता येइल. त्याच 
ब्रवकासक्रमाने ती ब्रनवडता येतील. चौकोन, घन, डोब्ररक कॉलम. सूक्ष्म नक्षीने ऄलंकृत घाि. वस्तूतून 
रूपबधंाचा साक्षात्कार ब्रजतका ऄब्रधक ब्रततके भावस्स्थतीत ―ऄब्रधक काही अहे‖ ऄसे अपण म्हणतो. 
भावस्स्थतीतील हे ―ऄब्रधक काही‖ पकडून ठेवता येते. ब्रतथे रेंगाळता येते. त्यातून संवाद साधता येइल, 
ब्रवब्रनमय करता येइल. रॅषे्ठ कलाकृतीत रूपबधंाचे वगेवगेळ्या स्तरावंरचे लाखो घिक ऄब्रधकाब्रधक 
व्याब्रमरॅ व्यूहात आतके घट्ट ब्रवणले जातात की, ऄखेर भावस्स्थतीबद्दलची त्याचंी ऄपेक्षाही ऄशीच व्याब्रमरॅ; 
तीमुळे रॅेष्ठतम मनाच्या ऄवघ्या शक्तीच त्यात गंुतून राहतील अब्रण अणखीही जर काही त्या मनाला शक्ती 
ऄसतील तर त्याही गंुतून पडतील. 
 
  भावस्स्थती वस्तूत ककवा भासरूपतेत एकजीव होते, ब्रवसर्सजत होते; ब्रवशरे्तः त्याच्या रूपबधंाशी 
एकरूप होते. हा रूपबधं म्हणजे वस्तूतील सवड समावशेक, ऄन्वय साधणारे संबधं की, ज्यानंा अपण 
वारंवार वस्तूचा अत्मा ककवा जीवन म्हिले अहे. ह्या शक्ततेचे मूळ अपण अरंभीच ईल्लेब्रखलेले अहे; ते हे 
की, प्रत्येक भावस्स्थती ही  कशाची तरी भावस्स्थती ऄसते. अपल्या शरीर अब्रण मनाने एखाद्या ऄनुभवात 
अपण जगल्यामुळे अपल्या चैतन्यशक्तीला एक प्रकारचा ब्रवशरे् अगळेपणा प्राप्त होतो. ही भावस्स्थती 
वस्तूशी ऄगदी तंतोतंत एकरूप कशी होते ह्याला थोडे ऄब्रधक स्पष्टीकरण हव.े अब्रण केवळ एक ईदाहरण 
म्हणून अपण त्या ब्रसद्धातंाचा संदभड द्यायला हरकत नाही. काही वळेा हा ब्रसद्धातं अपणच जणू काही 
सवडच्या सवड सौंदयडशास्त्र अहोत ऄशा थािात ब्रमरवतो. तो ह्या प्रकारचा अहे. ब्रक्षब्रतजाशी [व्हनान ली (Vernon 
Lee) The Beautiful P-61 ft. हे ऄनुप्रवेशात्मक (empathy) ह्या ब्रसद्धातंाखाली मोडते. पण त्याची आथे हब्रकगत सागंायची नाही. ईलि त्या दृष्टीने 

त्या ब्रसद्धातंापासून हे खूपच ऄलग अहे.] तुम्ही एक डोंगर पहाता अब्रण तुम्ही म्हणता की तो सपाि मदैानावरून 
ईचलला जातो अहे, वर र चढतो अहे, ही डोंगर वरवर चढत जाण्याची कल्पना जीवन, ईत्साहशक्ती 
अब्रण धैयड ह्याचं्याशी सवड प्रकारच्या सहयोजनाशंी संबद्ध अहे. ती जी ही ईदयाल येण्याची, चढण्याची 
कल्पना–ती एकाच वळेी तुमच्यातील भावस्स्थती अब्रण डोंगरातील गुणधमड कशी होते? त्याला ईत्तर ब्रदले 
जाते की, ईंच वस्तू पाहण्याच्या तुमच्या ब्रक्रयेत तुम्ही प्रत्यक्ष तुमचे डोके ईचलता, तुमच्या डोक्याला, 
मानेला ईंचावनू ताण देता अब्रण त्यामुळे प्रयत्नपूवडक ईन्नत होण्याच्या भावनेने भरून जाता. त्याच्याशी 
संबद्ध अब्रण काल्पब्रनक ऄथासब्रहत या वर जाण्याच्या गुणधमाचा तुम्ही ऄजाणतेपणी डोंगराच्या दृश्यावर 
अरोप करता. तो डोंगर म्हणजे एक दृश्यवस्तू म्हणनू ह्या समग्र कल्पनाशृखंलेचे कारण अहे अब्रण ऄसे 
म्हणतात की ऄसेच सवडत्र घडते. वस्तूच्या कचतनात, ब्रवशरे्तः रेर्ा अब्रण अकार ह्याचं्या रचनामंध्ये तुम्ही 
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नेहमी शाब्ररब्ररक ताण व पे्ररणा ऄनुभवताच. जसे रूपबधं तुम्ही ऄनुभवत ऄसाल तसा तुमचा प्रब्रतसाद 
राहील. अकृब्रतबधंातील चढण्याला, बुडण्याला, घुसण्याला, संघर्ाला, परस्पर प्रब्रतबधंाला तुम्ही तसेच 
प्रब्रतसाद द्याल. पहात ऄसताना ते सवड तुमच्या ब्रक्रयाशंी संबबं्रधत ऄसतात. खरे तर, रूपबंधाचे ककवा 
कुठल्याही वस्तूतील संबधंाच्या ब्रनयमाचे भान, हे तुमच्या बाजूने झालेल्या शरीर अब्रण मनाच्या व्यापारावर 
ऄवलंबून अहे, ऄसे ते म्हणतात. अब्रण ऄशा या व्यापारातील ही जी भावस्स्थती अब्रण सहयोजने, याचंा 
त्याचं्याशी ब्रनगब्रडत ऄसलेल्या सवड ऄथडगभडतेसह तुम्ही न कळत भावस्स्थतीची रचना करण्याकब्ररता वापर 
करता. अब्रण ही भावस्स्थती तुमच्या दृष्टीने वस्तूची ऄसते ककवा वस्तूच मूतड भावस्स्थती होते. 
 
  भावस्स्थती अब्रण वस्तू एकरूप कशा होतात, तादात्म्य कशा पावतात ह्याचे हा ब्रसद्धातं म्हणजे एक 
ढळढळीत ईदाहरण अहे. 
 
  अब्रण ह्या ऄत्यंत मयाब्रदत स्वरूपातील ब्रसद्धातंाबाबत ज्या चार गोष्टी माझ्या ध्यानात अल्या त्या मी 
माडंतो. 
 
  (१) सौंदयात्मक कल्पनेच्या समग्र ब्रवस्तारकके्षचा ब्रवचार करता हे ऄसले ऄत्यंत ब्रवशरे्ीकृत 
स्पष्टीकरण ब्रकतपत ईपयोगी पडेल ह्याब्रवर्यी मी साशकं अहे. मी ऄशी पुस्तके पाब्रहली अहेत. काहींनी 
म्हिले अहे की, सवड शोभा देणारे नक्षीचे अलंकाब्ररक घाि हे मूलतः कमळापासून ब्रनघाले. दुसऱ्या काहींनी 
म्हिले अहे की, ते सवड घाि फुलाचं्या तािव्यातून ब्रनघाले. िोपल्या ब्रवणण्याकब्ररता स्वीकारलेल्या 
वक्ररेर्ाचें साकेंब्रतकीकरण झाले अब्रण त्या साकेंब्रतकीकरणातून घाि अले ऄसे काहींनी नमूद केले अहे. 
मी ऄसाही एक ब्रसद्धातं पाब्रहला अहे. तो सवड अब्रवष्ट्कारानंा वक्ररेर्ाचं्या ऄन्तगोल-बब्रहगोल ह्याचं्याशी 
नेउन ब्रभडवतो. ऄन्तगोल स्वीकारतात, बब्रहगोल ऄपसारतात. अणखी एक जण एका जुन्याच ब्रसद्धातंाचे 
पुनरुज्जीवन करतो अहे अज. ―वर वर चढणारा ऄधड चक्रीकार‖ ब्रसद्धातं (चक्री ब्रसद्धातं). मला वािते की, 
ऄशा सूचनाचंा साठा ऄमयाद होइल अब्रण ह्यात मला सशंय नाही की ह्या सूचना ककवा ह्यासारख्या हजार, 
चेतकानंा मलूस्त्रोत अहे. त्यातून ऄनेकवार एकाची ना एकाची प्रब्रतभा चेतवली गेली अहे. 
 
 २. ह्या प्रकारच्या स्पष्टीकरणाचा काही भाग मी ईद्धतृ करतो. “आथे [Vernon Lee Mitchell च्या Structure 

and Growth of Mind; Page 504.  ह्या पुस्तकातून ईद्धतृ केलेला.] एक कलश अहे. प्राचीन काळात अब्रण अजही तो 
कलश शतेकऱ्याचं्या वापरातला अहे. ह्या कलशाकडे पाहता अपल्याला सबधंाचे नेमकेपणाने  भान येते. 
सुरुवातीला जब्रमनीवर अपले पाय घट्ट रोवलेले ऄसतात. तेव्हा अपले डोळे कलशाच्या तळाशी जडलेले 
(अपले डोळे वरवर सरकतात.) त्याबरोबर कलशाचे शरीर वर ईचलले जाते अब्रण तसेच अपलेही शरीर 
ईचलते, त्याच वळेी कलशाच्या दोन्ही सारख्या बाजू अपल्या छातीच्या दोन्ही फुफ्फुसानंा सारख्याच 
ब्रक्रयाप्रवण करतात. डोळे कलशाच्या सवांत वरच्या िोकाला सरकतात अब्रण त्याच वळेी त्या दोन्ही बाह्य 
वक्ररेर्ाबंरोबर अपला रॄास अत ओढला जातो. हे म्हणजे जवळ जवळ ऄसेच म्हणण्यासारखे अहे की, 
समोरच्या कलशाच्या कचतनात संपूणड गढून जायचे ऄसल्यास अपण स्वतःच कलश बनायला हव!े पब्रहल्या 
प्रथम ऄसे की, ह्यामुळे रेर्ानंा अब्रण अकारानंा ऄवास्तव महत्त्व येते. सौंदयाकृतीची अवकाब्रशक 
अकाराशंी गफलत करणे चुकीचे अहे, हे जरी खरे ऄसले की, हा अकार म्हणजे अपल्या सुप्रब्रसद्ध 
अकृब्रतबधंाचा पब्रहला अधार ककवा पब्रहली पायरी ऄसण्याची शक्यता अहे, हे अपण पाब्रहले अहे. अब्रण 
अकृब्रतबधंात रंग अब्रण सूर याचं्यासारखाच रेर्ा अब्रण अकार याचंाही फारसा वािा नसतो. रंग-वैधम्यड 
अब्रण रंगरॅेणी, त्याचबरोबर छायाप्रकाशाचे संगब्रतसबंंध हे ब्रजतके अकृब्रतबंधाशी संबबं्रधत अहेत, ब्रततकेच 
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ऄवकाशातील अकार ऄथवा कालातील लय हेही संबबं्रधत अहेत. अब्रण दुसरे म्हणजे हे सवड, शारीब्ररक 
ताण अब्रण शरीराच्या हालचाली एकमेकाशंी खरे ऄसंगतच ऄसतील. अपल्या रुळलेल्या कल्पनेला ककवा 
संवदेनाशीलतेला या सवड तपब्रशलाचं्या मदतीची मुळीच गरज नसते, वास्तब्रवक त्याचंा ऄडथळाच व्हायचा. 
 
  ब्रकती प्रखर ते रुपेरी िोकदार भाले हल्ला करतात 
  ब्रजथे अल्प भेितो अकाशाला बफड मग्न। 
 
  (How sharp the Silverheads charge 
  Where Alp meets heaven in show) 
 
  ह्या ओळी अपल्याला शारीब्ररक हालचालीतून ब्रभडतात ह्यावर कुणाचा ब्रवरॄास बसणार नाही. 
 
 ३.  डोळ्याचंी हालचाल हा दाखला ह्याचे ईत्तम ईदाहरण होइल. ऄसे मानले जाते [ब्रमचेलमधून ईद्धतृ, 

Page 501] की, जेव्हा एखादी मनोज्ञ वक्ररेर्ा अपल्याला सुखदायक वािते तेव्हा अपले डोळेही तसेच 
वक्राकार गती घेतात, “की या हालचालीत सुख वािते अपल्याला ककवा सुलभतेतही, अब्रण ह्या सुखालाच 
अपण वस्तूच्या गुणधमात रूपातंब्ररत करतो, ज्या वस्तूच्या बाह्यरेर्ावंरून अपली नजर सरकलेली 
ऄसते”. पण ते मुळीच ऄसे नसते, एखाद्या वक्रावरून ब्रफरणारा डोळा हा धके्क खात सरळ रेरे्तून सरकत 
ऄसतो. “अपल्या डोळ्याचें स्नायू केवळ एका दृश्यावरून दुसऱ्या दृश्यावर सरकतात [ब्रमचेलमधून ईद्धतृ, Page 

501]”. वक्रता ही ऄनुभतूीची वस्तू अहे. अब्रण अपल्या कल्पनेने ब्रतला ब्रदलेले रूपही अपल्याच 
ऄनुभवातील कशाचे तरी अहे यात शकंाच नाही. परंतु, आतके सबंध ऄनुभवब्रवरॄ फुलब्रवण्याकब्ररता सज्ज 
ऄसता, ते रूप अपल्या डोळ्याचं्या हालचालीवािेच का यावे, ह्याला काही संभाव्य कारण नाही, अब्रण 
अपण अधीच पाब्रहले अहे की, तसे संभवत नाही. ऄथात हे सत्य ईरतेच की, अपण त्या वस्तूच्या 
तपब्रशलात जगायला हव,े जर अपली ती सुखकारक भावस्स्थती हा त्या वस्तूचा स्वभाव, वस्तूचे स्वरूप, 
व्हायचे ऄसेल तर, म्हणजे मग अपल्या सुखाचे ती (वस्तू) शरीर बनते. परंतु, हे करायला अपल्याजवळ 
कल्पनेचे–प्रब्रतभेचे एक सबधं ब्रवरॄ अहे, अता अपण सरळ त्याच्याकडे वळू. 
 
 ४.  परंतु कल्पनेबद्दल ककवा प्रब्रतभेबद्दल बोलण्यापूवी एक ताब्रत्त्वक मुद्दा नमूद करायला हवा. 
अपण तो अभासाचे साधन अहे यावर ब्रवरॄास ठेवला काय ककवा सत्याचे तो ब्रववरण करतो यावर ब्रवरॄास 
ठेवला काय दोन्ही दृष्टीने वर जो अताच संदभड ब्रदला त्या ब्रसद्धातंाला ऄगदी वगेळेच वजन  येते. तुम्ही 
नक्कीच म्हणाल–ऄरे तो ब्रसद्धातं अभासाचा ईत्कर्ड करण्यापेक्षा सत्याचे ब्रववरण करील तर ब्रनब्ररृतच 
ऄब्रधक महत्त्वाचा होइल. पण प्रत्येक बाबतीत ऄसे ऄसतेच ऄसे नाही. तो जे संक्रातं करतो ते जर सत्य 
ऄसेल– तर खरोखर सृष्टीत अब्रण ब्रवरॄात सवडभर चैतन्य अब्रण देवत्व व्यापून राब्रहले ऄसले तर सत्याच्या 
साक्षात्काराचे जे ऄनेक मागड अहेत त्या मागांच्या ऄसखं्य ईदाहरणापंैकी हा ब्रवशरे् ब्रसद्धातंही मग एक 
ईदाहरण होइल. हे बाह्य जग म्हणजे परिह्माचा अब्रवष्ट्कार अहे या ईघड्या गुब्रपतात डोकावण्याचा 
अणखी एक मागड आतकेच. परंतु तो संक्रातं जे करतो तो तत्त्वतः एक अभास ऄसेल तर अपल्या कल्पनेला 
त्याला कसलाच अधार देता येणार नाही; फक्त अपल्या ब्रक्रया व्यापाराचें वस्तुत रूपातंर करणारी यतं्रणा 
एवढेच ईरेल. परंतु अपल्या ब्रक्रया व्यापारानंा त्या वस्तूशी खरे तर काही कतडव्य नसते. हे रूपातंर शक्य 
कसे होते हे स्पष्ट करणारा हा ब्रवशरे् ब्रसद्धातं त्या बाबतीत अपल्या सौंदयडवृत्तीचे समथडन करण्याला 
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अवश्यक अहे ऄसे ब्रदसते. परंतु तो स्पष्टीकरण न देता स्पष्टीकरण कसेबसे गंुडाळतो. साक्षात्कार अब्रण 
फॅन्सी ह्यातला हा फरक अहे. 
 
  अपण वारंवार कल्पनाशक्तीचा (प्रब्रतभेचा) ईल्लखे केला अहे. कल्पनाशक्ती स्वतंत्र शक्ती 
मानण्याकडे कल अहे. प्रब्रतभा ब्रनमाण करणारी शक्ती ही वृब्रत्तसौंदयातील स्वैर, ऄसभंव कल्पकावर जास्त 
भर देते; जे काही तार्सकक सूक्ष्म तत्त्वान्वरे्ी त्यापेक्षा. परंतु हे ऄगदी शुद्ध चूक अहे, ऄसे मला वािते. 
कल्पनाशक्ती म्हणजे ऄनुभवातील परस्पर संबधंानंी सुचब्रवलेल्या शक्यताचंा शोध घेणारे, सतत तो मागड 
चोखाळणारे कायडमग्न ऄसे नेमके, सवडकर् मन. ऄथात तार्सककीय संशोधनात अब्रण ब्रनःसबं्रदग्ध ब्रवज्ञानात 
ती ईपयुक्त ठरेल–कल्पनेचा वैज्ञाब्रनक ईपयोग हा ब्रचरपब्ररब्रचत वादाचा ब्रवर्य अहे. 
 

सौंदर्ात्मक कल्पना प्रणतिा 
 
  फक्त भेद अहे तो हा, जेव्हा कल्पना मुक्त ऄसते, मन जेव्हा कायडमग्न ऄसते म्हणजे सैद्धाबं्रतक 
सत्यात कायडरत नव्हे; सौंदयडभावनेत कायडरत तेव्हा ज्याला अपण समग्र वास्तव म्हणतो त्याच्या ऄिींना ती 
ऄब्रजबात बाधंील रहात नाही. ज्याला अपण ऄनुभव म्हणतो, जे अपण पाब्रहलंय, जे अपल्याला 
जाणवलंय ह्याच्यापासून सुरुवात करण्याखेरीज ब्रतला गत्यंतर नसते. कारण आतर कशापासून सुरुवात 
करायला आतर काही नसतेच. परंतु ब्रतचे मागडदशडन करणारे प्रयोजन मात्र भावस्स्थतीचे समाधान करणे 
अब्रण ज्यात प्रत्येक घिकाला त्याची ऄशी ईब्रचत तार्सककीय जागा अहे ऄसा एखाद्या पद्धतीची संरचना 
करणे हा ब्रतचा हेतू नव्हे. ब्रतची कसोिी एकच, ब्रतनेच ईत्स्फूतड केलेल्या भावस्स्थतीचे ती समाधान करते की 
नाही अब्रण ब्रतची पद्धती तार्सकक ऄसण्याची गरज नाही, जरी बहुधा तशी ती ऄसते अब्रण ईत्कृष्ट 
कल्पनाशील कृतीत ती तशी ऄसते, ऄसावी ऄसे मानण्याकडे माझा कल अहे. ती तार्सकक नसली तरी 
चालेल, या माझ्या म्हणण्याचा ऄथड ऄसा की एखाद्या सूचनेचा मागोरा घेताना संबधंाचं्या मुख्य धाग्याशीच 
ब्रतने ब्रचकिून राब्रहले पाब्रहजे ऄसे नाही, स्वतःच ईपस्स्थत झालेल्या एखाद्या गौण ऄंगापासून नव्यानेच 
सुरुवात केल्याने काही ब्रबघडत नाही. व्यवहारातः कल्पनाशक्ती म्हणजे प्रचंड मयादेखाली काम करणारे 
मन त्या मयादा मनाला मुक्त सोडतात अब्रण मन प्रब्रतमाशृखंला ऄथवा पब्ररकल्पनांचा वधे घेते. जर अपण 
त्याचंी या व्यावहाब्ररक गंुताड्याशी तुलना केली तर त्या कंुठीत होतील, ब्रवकृत होतील, ब्रवरूप होतील 
अब्रण या वस्तुस्स्थतीच्या गंुताड्याशी तुलना करण्यापासून त्या मयादाच ब्रतचे संरक्षण करतात. ज्याला 
अपण प्रत्यक्ष वास्तव म्हणतो त्यापेक्षा ब्रकती ऄब्रधक खरे, ऄब्रधक भरीव अब्रण ऄब्रधक सुसंगत ऄसे ब्रवरॄ 
एखाद्या रॅेष्ठ प्रब्रतभाब्रनर्समत कलाकृतीत शक्य ऄसते हा एक गूढ प्रश्न अहे. अके्षप ऄसा येइल की, वास्तव 
अब्रण कल्पना ह्याचं्यात प्रमाणाचंाच काय तो भेद ऄसल्यामुळे कोणतीही एखादी सुसंगत सघन प्रब्रतभा 
स्वतःच शत्रूकडे धावते. त्या जगातील प्रत्यक्ष घब्रिताचं्या ब्रवरॄाची व्याप्ती वाढवते, त्या जगाला समथड करते, 
ब्रवकब्रसत करते. शके्सपीऄरच्या प्रब्रतभेने अपल्या खऱ्या मानवी मनाचे ज्ञान वाढवले हे त्याचे ईदाहरण. 
पण तुम्ही ऄसे नाही म्हण ू शकत तरीही की, शके्सपीऄरने ब्रनमाण केलेले प्रब्रतभाब्रवरॄ हे अपल्या 
वस्तुस्स्थतीच्या जगापेक्षा ऄब्रधक पब्ररपूणड, ऄब्रधक रॅेष्ठ अहे. कारण शके्सपीऄरचे कल्पनाब्रवरॄ अपल्या 
वास्तव जगात स्वतःला सामावनू घेते. खरी वस्तुस्स्थती अब्रण सत्य या व्यूहाला हे प्रब्रतभाब्रवरॄ काही दुय्यम 
नाही.  हे प्रब्रतभाब्रवरॄ ऄपर अहे. ब्रनःसंशय त्याच वस्तुस्स्थतीच्या ऄंब्रतम अधारावर घडवलेले. परंतु त्या 
प्रब्रतभाब्रवरॄाची पद्धती अब्रण हेतू त्याचा स्वतःचा अहे अब्रण त्याचे साध्य वगेळ्या प्रकारचा ऄलौब्रकक अनंद 
अहे. सत्यसंशोधनाच्या अनंदापेक्षा ती जात वगेळीच अहे. 
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  हे ऄसे ऄसल्यामुळे अपल्या परोक्ष-ऄपरोक्ष ऄनुभवाच्या संपूणड सामग्रीवर मन मुक्तपणे काम करत 
ऄसते. अपली कल्पना अपल्या सुखकारक भावस्स्थतीचे समूतड रूपच ऄशी वस्तू ईभी करते अपल्यापुढे. 
रंग, अकार, ध्वनी हे गुण वस्तूशी ब्रनगब्रडत होतात; ह्यानंा जसा एखादा खास ब्रसद्धातं नको ऄसतो तसाच 
अपली भावस्स्थती अपण वस्तूशी ब्रनगब्रडत कशी करतो ह्यालाही वगेळ्या ब्रसद्धातंाची जरुरी नाही. सोपी 
ईदाहरणे म्हणून चौकोन ककवा घन घेउ. चार बाजंूचा स्स्थर चौकोन ऄत्यंत ब्रनदोर्. सवड वाहत्या वाऱ्यानंाही 
दाद न देणारा स्स्थर चौकोन, सवड बाजूने ऄगदी सारखा, त्याची मोडणी जराही ढळणे जवळ जवळ 
ऄशक्य. अपल्याकब्ररता (तो अकार), ती अकृती पूणडपणे भावस्स्थतीपूणड होते. ज्या क्षणी अपण 
त्याच्याकडे कल्पनेतून म्हणजे मुक्तपणे पाहू लागतो. 
 
  अतापयंत अपल्याला ऄसे काही तरी ब्रमळाले; सौंदयडवृत्ती ही एक वृत्ती अहे, ब्रजच्यात अपण 
कल्पनेने वस्तूचे कचतन करतो. अपल्याच भावस्स्थतीचे ते एक समूतड रूप म्हणून त्या वस्तूचे कचतन सुरू 
होताच अपल्याला त्या वस्तूत जगता येते, अपण त्या वस्तूच जगू लागतो.  
 
  ―कचतन‖ या शब्दाबाबत मी थोडा ऄस्वस्थ अहे. मनाची व्यावहाब्ररक घडण अब्रण सैद्धाबं्रतक घडण 
अब्रण सौंदयडवृत्ती यातील भेद या शब्दामुळे फार चागंला व्यक्त होतो. कचतनशील घडणीशी तुलना करता 
सैद्धाबं्रतक अब्रण व्यावहाब्ररक घडणी सारख्या अहेत. अब्रण कचतनशील घडण त्यानंा ब्रवरोधी अहे. पण 
मला वािते, ब्रनदान या अजच्या अधुब्रनक रूढीत तरी ब्रसद्धातंस्वरूपी (Theoretic) हा शब्द सैद्धाबं्रतक 
(theoretical) या शब्दाहून वगेळा काढायला हवा. ब्रसद्धातंस्वरूपी म्हणजे ऄगदी ―कचतनशीलच‖ ईलि, 
ऄभ्युपगमे ईपस्स्थत करावयाची अब्रण वस्तुस्स्थतीशी ती पडताळून पहायची या अपल्या ईब्रद्दष्टात सैद्धाबं्रतक 
वृत्ती गकड  ऄसते. या ऄथाने तो शब्द आतक्या स्वच्छपणे ―कचतनशील‖ अब्रण ब्रसद्धातंस्वरूपी याचं्याब्रवरुद्ध 
अहे. 
 
  हा कचतनशील शब्द तीन प्रकारच्या लोकाचं्या वृत्तीला ऄगदी ब्रठक बसतो–ब्रनसगडपे्रमी, 
दृश्यकलाचंा पे्रक्षक अब्रण समीक्षक. परंतु, सौंदयडशास्त्रात ज्या व्यक्तीची खरी ऄब्रतशय कदर करायला हवी, 
ती व्यक्ती म्हणजे कलावतं, त्याच्याच वृत्तीला प्रथमदशडनी तरी तो शब्द लागू पडताना मला ब्रदसत नाही. 
अब्रण सृजनशील कलावतंाच्या वृत्तीशी सवडस्वी परकी अहे ऄशी ब्रनसगड पे्रब्रमकाचंी पे्रक्षकातील वृत्ती ही खरी 
सौंदयडवृत्ती होउ शकेल हे मला चिकन पिणार नाही. डोळ्यानंा रुचणाऱ्या, सुखावणाऱ्या कला 
अपल्यावर ऄतीच भरुळ घालतात. संगीत, नृत्य, ऄब्रभनय याचंा ब्रवचार करा, एखादे गाणे ऐकताना, खऱ्या 
काव्यात्म रब्रसकतेने एखादी कब्रवता वाचताना होणारी भावस्स्थती  लक्षात अणा. 
 
  तर अता पुनः त्या साध्या ईदाहरणाकडे परत जाउ; एखादा पवडत घ्या, ककवा वादळी समुद्र घ्या, 
जेव्हा तुम्ही त्यानंा रौद्रभव्य म्हणता. काही एका तऱ्हेने अपण नक्कीच त्या वस्तूत ब्रशरतो, अपण त्याचं्यात 
तल्लीन होतो, ते अपल्याला वाहवतात. ऄलीकडच्या काही सौंदयड शास्त्रावरच्या पसु्तकातूंन या संदभात 
मला काही ऄडचणी अढळल्या; तुम्ही कचतनशील वृत्ती जोपासायला हवी ऄसा तर त्याचंा अग्रह ऄसतोच, 
पण त्याब्रशवाय पुनः तुम्हाला गंुतवनू ठेवणाऱ्या वस्तूत तुम्ही पार बुडून पण जायला हवे; मी म्हणेन, की 
ब्रतच्याबरोबर वाहवनू जाणे- ईदा. संगीतात. 
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  ―ऄब्रभरुब्रच ब्रवधानात‖ जर तुम्ही सौंदयडवृत्तीचा शोध घ्यायला लागलात तर नेमका हाच प्रश्न ब्रतथेही 
तुम्हाला अढळेल. त्यात एक फारशी ब्रनरोगी नसलेली परंपरा ऄब्रभपे्रत अहे. ऄब्रभरुब्रच ही संकल्पना एका 
ऄसौंदयात्मक ऄशा आबं्रद्रयावर रचलेल्या रूपकातून अली अहे, हे येथे नमूद करू. दोन वस्तू एकत्र कशा 
येतात हे सुचवणारे एक ढोबळ ब्रवधान; सौंदयडब्रवर्यक ब्रवधानाचे ऄत्यंत खोचक बोचक ईदाहरण म्हणजे 
ब्रवल्यम जेम्स याचें, “कालवावर कलबू ब्रपळलं तर छान लागतं.” ऄब्रभरुब्रच ब्रवधानापासून अरंभ केला तर 
सौंदयडवृत्ती ही मुख्यतः िीकात्मक अब्रण बाह्य हीच कल्पना ईरते. काही, थोर मंडळींनी ह्या सूचनेब्रवरुद्ध 
प्रखर बंड पुकारले अहे अब्रण म्हिले अहे की, चागंली ऄब्रभरुची बहुतेक वळेा खऱ्या प्रब्रतभेला न्याय 
देण्यास ईणी पडते. 
 
  सृजनशील कलावतंाच्या अस्वादाशी पे्रक्षकाचं्या अस्वादाचा कसा सबंंध येतो. ते एकमेकाशंी 
संलग्न कसे अहेत हा प्रश्न वरच्यासारखाच अहे. नािकाचे ईदाहरण घ्या. पे्रक्षक त्यात पार रंगले 
पाब्रहजेत अब्रण तीच गती त्यानंाही यावयाला हवी परंतु वस्तूतः कलावतंाची भावस्स्थती अहे ब्रतच 
भावस्स्थती रब्रसकाचंी ऄसते पण खालच्या पातळीवरची. पण मग समीक्षकाचें काय? त्याचंीही वृत्ती तीच 
ऄसते? जर नसेल तर यथाथड वृत्ती कोणती? 
 

प्रणतिा (कल्पना) णनर्ममणत शील 
 
  आथे अपल्याला ईपयोगी पडणारा अब्रण ह्या सवड मुद्दाचें योग्य ते अकलन करण्यास मागडदशडक 
ऄसा तो शब्द म्हणजे वर ज्याची अपण एवढी चचा केली तो, प्रब्रतभा (कल्पना) हा होय. चौकोन, घन, 
खडक, प्रवाह ह्याचं्या ऄगदी साध्या संवदेनानुभवापासून ते संगीतातील, नायातील रॅेष्ठ कलाकृतींच्या 
ऄनुभवापयंत हे स्पष्ट अहे ऄसे मला वािते की, सौंदयडवृत्ती प्रब्रतभाशाली, कल्पनाशील ऄसावयाला हवी. 
म्हणजे ऄसे की कुठल्या तरी ब्रवशरे् प्रकारच्या (ऄ-लौब्रकक) अनंदाकब्ररता ऄनुभवातील तपशीलाचंी 
मुक्तपणे, कास धरणारे, तपशीलाचंा मागोवा घेणारे मन–या मनाची ती वृत्ती ऄसावयाला हवी. मात्र हा 
अनंद पब्ररपूणड अब्रण स्वतःच सुसंगत ऄशा ब्रसद्धातंाचा नसतो. भावस्स्थतीच्या पूणड ऐंब्रद्रयरूपामुळे होणारा तो 
झब्रिती, ईत्स्फूतड अनंद ऄसतो. आथे महत्त्वाचा मुद्दा मला जो वाितो तो हा की, ―कचतनशीलता‖ ह्याचा ऄथड 
―ऄचेतनता‖ नव्हे. जडता नव्हे तर सुरुवातीपासून त्यात एक ब्रनर्समतीचा घिक ऄसावयाला हवा. मी या 
व्याख्यानात अतापयंत एक शब्द िाळला अहे. माझ्या मते ऄस्सल सौंदयडशास्त्राला तो परवलीचा शब्द 
अहे. परंतु भावस्स्थती अब्रण ब्रतचे ऐबं्रद्रयरूप याचं्यातील यथाथड संबधंाबद्दल अपण पूणडपणे ब्रनःशकं 
झाल्याखेरीज, त्याबद्दल अपली ब्रनब्ररृत खात्री पिल्याखेरीज, त्या शब्दाचा वापर करणे धोक्याचे होइल, 
म्हणून मी तो िाळला. परंतु, ऄसे जर म्हिले की, सौंदयडवृत्ती म्हणजे अब्रवष्ट्काराची वृत्ती, तर मला वािते, 
या ब्रवर्याचे समग्र सत्यच त्यात अले, पण मग त्या शब्दप्रयोगाचे अकलन मात्र नेमके अब्रण यथाथड 
व्हावयाला हव.े ही भार्ा जर अपण वापरणार ऄसू, तर अपण त्यातील सामान्य ऄथाचा एक ऄंश मात्र 
काढून िाकावयास हवा. ऄसे अपण समजू नये की, प्रथम अपल्याजवळ ऐंब्रद्रयरूप नसलेली नुसतीच 
भावस्स्थती ऄसते अब्रण नंतर ब्रतला योग्य ऄसे ऐबं्रद्रयरूप शोधण्याकब्ररता अपण ब्रनघतो. एका शब्दात 
कल्पनाशील, अब्रवष्ट्कार, ब्रतचे ऐंब्रद्रयरूप घडवता घडवताच भावस्स्थतीही ब्रनमाण करतो अब्रण एकदा तसा 
तो ब्रनमाण झाला की मग दुसऱ्या कशाही तऱ्हेने तो अब्रवष्ट्कृत करता येत नाही; होउ शकत नाही ककवा 
आतकेच नव्हे तर आतर कशाही तऱ्हेने तो ऄस्स्तत्वातच येउ शकत नाही. कल्पनेला ब्रमळालेले त्याचे जे 
ऐंब्रद्रयरूप अहे त्यातून अब्रण त्यामध्येच त्याला ऄस्स्तत्व अहे. 
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णनर्ममती अणि समीक्षा 
 
  म्हणूनच अपण जेव्हा म्हणतो की, सौंदयडवृत्ती कचतनशील ऄसते तेव्हा अपल्यासमोर एक 
भासरूपता ऄसते. ह्यापेक्षा ऄब्रधक काही त्यात ऄब्रभपे्रत नसते अब्रण या भासरूपतेच्या तपशीलात, स्वरूपात 
अपल्याला ऐबं्रद्रयरूप मूतड भावस्स्थतीचे सुख लाभते. आथे कुठेही अपल्याला ते नाकारावयाचे नाही. ऄगदी 
सुरुवातीपासूनच ते शवेिपयंत, जेम्सच्या ईदाहरणापासून पुढे तो वरपयंत (हे की), प्रब्रतभा ही ब्रक्रयाशील 
अहे, ब्रनर्समतीशील अहे. दुसऱ्या शब्दात मन मुक्तपणे पनुरडचना करते, प्रब्रतरुप देत ऄसते. रुपबधं जास्तीत 
जास्त सुब्रश्लष्टपणे घडवायला अवश्यक ऄसे जे जे काही म्हणून ऄनुभतूी मनापढेु सादर करते त्यातून 
मुक्तपणे मन पुनर् ररचना करते. कलेतील कुशल व्यासगं हे प्रब्रतभेच्या ब्रनमाण क्षमतेला मुळीच ऄडथळा 
अणत नाही ऄसे मला वािते. ईलि अता अपण पाहूच, हा रॅमव्यासंग (मनातले बीज अब्रण ब्रतचा बाह्य 
अब्रवष्ट्कार व्यापार) हे ब्रतचे अवश्यक माध्यम अहे, ब्रतचा ईत्कर्ड अहे. अब्रण मला वािते कलावतंाच्या 
ब्रनर्समतीची जी बेहोर्ी, धंुदी अहे, त्याची ब्रफकि अवृत्ती ऄसते.  पे्रक्षकाचंी सौंदयडवृत्ती म्हणजे कलावतंाच्या 
धंुदीशी पे्रक्षकाचं्या सौंदयडवृत्तीचे क्षीण साम्य ऄसते. 
 
  ब्रवशुद्ध समीक्षकाची वृत्ती, अब्रण अस्वाद घेणाऱ्या पे्रक्षकाचंी वृत्ती, ब्रनमाण करणाऱ्या कलावतंाची 
वृत्ती याचं्यातील संबंधाचा प्रश्न मला तरी एकंदरीने सोपा ब्रदसत नाही. समीक्षावृत्तीचा खालचा स्तर म्हणजे 
तो पूणड प्रब्रतभाशाली ऄनुभव, तो ब्रनब्ररृतच अस्वाद घेणाऱ्या पे्रक्षकाचा ऄसतो, शक्य तेवढं ब्रनमाण करणाऱ्या 
कलावतंाचा ऄसतो, ऄसे जर अपल्याला तत्त्वतः म्हणता येइल तर मला वािते अपण योग्य मागावर 
अहोत. खरा समीक्षक तोच अब्रण फक्त तोच, जो यथाथडपणे अस्वाद घ्यावयाला ब्रशकवतो अब्रण अपण हे 
लक्षात ठेवायला हव ेकी, समाधानकारक रूपबंध शोधण्याच्या कामी जे ऄडथळे येतात, जे ऄपशश येते त्या 
बाबतीत प्रब्रतभा स्वतःच ऄत्यंत ऄब्रनवायडपणे संवदेनाशील ऄसते, पूणड जागरूक ऄसते. अब्रण ही सूक्ष्म 
संवदेनाशीलता, ईत्कि जागरूकता, मी ऄसे म्हणेन की,  खऱ्या समीक्षात्मक मूल्यनाचा पाया अहे. 
 
  परंतु, मला वािते की, समीक्षावृत्तीला पूणडत्व येण्यासाठी अणखीही कशाची तरी गरज अहे. मी 
ऄसे म्हणेन की, समीक्षकाने मागे वळून अपल्या स्मतृीत, अपल्या ब्रवचारात, तो पूणड कल्पनाशील ऄनुभव 
तपासावयाला हवा. समीक्षकाच्या भावस्स्थतीवर अब्रवष्ट्काराच्या यशापयशाचा एक खोलवर अब्रण स्पष्ट 
ठसा ईमितो, त्या यशापयशाचे जे मुदे्द, त्या मुद्द्यानंा ब्रवश्लेर्णाच्या पूणडत्वाने फुलवायला हव,े त्यावर भर 
द्यायला हवा. ऄथातच मग हे ब्रवश्लेर्ण त्या कल्पनाशील ऄनुभवाच्या ऄवघ्या अस्वादात ब्रिकू शकत नाही. 
ब्रवश्लेर्णाशी अस्वाद ब्रमळता जुळता नसतो. अब्रण हे अपण ध्यानात ठेवायला हव ेकी, समीक्षकाचें मुख्य 
कतडव्य म्हणजे कलाकृतीतील दोर्ावर बोि ठेवणे हे नव्हे. ईलि अस्वाद कसा घ्यावयाचा हे ब्रशकब्रवणे 
होय. अब्रण म्हणूनच त्याच्या दृष्टीनेही कल्पनाशील ऄनुभवाचे जास्तीत जास्त ऄवघेपण, शक्य तेवढी पूणडता 
हीच मुख्य अब्रण ऄब्रनवायड ऄि ऄसावयाला हवी. 
 
  तात्पयड हे की, अस्वाद्यतेच्या दृष्टीने पहाता सौंदयडवृत्तीचे यथाथड वणडन ऄशा काहीशा शब्दातं करता 
येइल. कल्पनेला ककवा कल्पनाशील ऄनुभतूीला सादर केलेल्या भासरूपतेतील भावस्स्थतीच्या मूतडरूपाची 
सुखद जाणीव ककवा सुखद भान होय. ऄथवा ऄगदी थोडक्यात ―केवळ अब्रवष्ट्काराकब्ररता अब्रवष्ट्कृत 
झालेली भावस्स्थती‖. 
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  पुढच्या व्याख्यानात अपण सृष्टी अब्रण कला याचं्या सबंंधाब्रवर्यी बोलू अब्रण कलाचं्या ब्रवब्रवध 
प्रकारातंील भेदही ब्रवशद करू. 
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दोन 
 

(सौंदर्यवृणत्त–अणवष्ट्कृत रूपबंध–―सृष्टी‖ अणि कला) 
 

 कोणत्याही के्षत्रातील प्रश्नानंा ब्रभडण्याचा नैसर्सगक क्रम त्या प्रश्नातील कमीऄब्रधक ऄडचणींवरून 
ठरतो. तुम्ही ऄगदी साध्यातला साधा प्रश्न सोडवता, तेव्हा तो ब्रनष्ट्कर्डच पुढच्या साध्या प्रश्नाच्या मुळाशी 
नेउन सोडतो अब्रण पुढील साधा प्रश्न सोडवण्याला पायाभतू ठरतो अब्रण ऄसेच पुढे. 
 
  म्हणूनच वस्तूच्या ऐब्रतहाब्रसक क्रमाशी आथे अपल्याला काहीएक कतडव्य नाही. अज अपल्याला 
हवी अहे ती रॅेणींची एखादी कल्पना. अपल्याला अलेल्या ऄडचणींशी मुकाबला करून, त्याचं्यावर मात 
करून, त्या ऄडचणींनुसार व्यवस्था लागलेल्या सौंदयडतत्त्वाच्या ब्रनरब्रनराळ्या यशानंी स्वीकारलेल्या 
रॅेणींची एखादी कल्पना अपल्याला घडवता येते का हे अज पहावयाचे अहे. ककवा दुसऱ्या शब्दात 
सागंावयाचे तर, ज्या प्रमाणात त्या प्रत्येकाला सौंदयडरूप प्राप्त झाले अहे त्या प्रमाणाचंी रॅेणी अब्रण त्या 
रॅेणींची कल्पना ब्रमळवणे. 
 
  सौंदयडतत्त्वाच्या ईद्गाराची सवांत सोपी ईदाहरणे, ज्याचें ऄगदी सहज भान येते, अब्रण 
स्पष्टीकरणालाही ऄगदी सोपी, यानंा मी सौंदयडतत्त्वाचंी ऄनुभवपूवड गोचररूपे म्हणावयाचे ठरवले अहे. 
ऄनुभवपूवड गोचररूपे हा शब्दप्रयोग तसा ऄगदीच भोंगळ अहे याची मला जाणीव अहे. मागच्या 
व्याख्यानात अपण चौकोन, घन याचंी ईदाहरणे पाब्रहली. चोहोबाजंूनी ते स्स्थर, भक्कम अब्रण सारखे 
ऄसतात, अब्रण हे गुणधमड त्याचं्या चेहऱ्यावर साक्षात कोरलेले; आतके स्पष्ट की तो अंतरबाह्य चौकोन अहे 
ऄसे अपण म्हणतो. शब्दानंी व्यक्त करता येइल ऄसा कोणताही ब्रवशरे् ऄथड अपण त्याचं्यावर लादत नाही. 
हे सौंदयडपूणड ऐंब्रद्रयरूप फक्त त्यातूनच, त्याच रूपबंधातून ऄब्रभव्यक्त होणे शक्त ऄसते, आतर कशातूनही, 
आतर कुठल्याही रूपबधंातून ते व्यक्त होणेच ऄशक्य. आथे अब्रण वर ज्या ईदाहरणाचंा ईल्लेख केला अहे, 
ज्यानंा अपण सतत अब्रवष्ट्कार म्हणून संबोधले अहे ती ईदाहरणे हे दाखब्रवण्यास पुरेशी अहेत की, हे 
केवळ, सुगम घाि अगदी सुस्पष्ट, ढळढळीत अहेत; ककवा केवळ, भावस्स्थतीचे ते ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कार 
अहेत. ह्याचं्या जोडीला केवळ लय, केवळ स्वरमाधुयड नृत्यातील स्पंदने अब्रण ह्यासंारख्या आतर गोष्टी 
अपण ठेवनू देउ. वस्तुतः हे सवड केवळ घाि अहेत अब्रण सवड एकमेकाशंी ईघड ईघड समांतर अहेत, 
होगाथडने ―स्स्िक ऄँड ब्ररबन ऄलंकारातील‖ (The guilloche) अपल्या अनंदाचे वणडन केले अहे; की तो 
अनंद एखादे खेडवळ नृत्य पहात ऄसताना होणाऱ्या अनंदासारखा होता. मागच्या व्याख्यानात 
ईल्लेब्रखलेल्या ईदयाचलीच्या ब्रसद्धातंाची आथे अठवण येते. 
 
  या सवड सौंदयडपूणड भावस्स्थतीच्या वस्तूतील सुखकारकता ऄनूभवपूवड ऄसते ऄसे म्हणण्याचे धाडस 
मी केले अहे, केवळ अकृब्रतब्रवशरे् ऄसे ज्याला अपण म्हणू, ऄसे काही तरी अपल्याला यातून ब्रमळाले 
अहे. सुंदर वस्तूची जी तीन वैब्रशष्ट्ये मागच्या व्याख्यानात अपण माडंली ती आथे सरळ अब्रण 
ढळढळीतपणे ब्रदसतात. स्स्थरता, संबद्धता अब्रण सावडब्रत्रकता. त्या ब्रनखळ, केवळ घािातच ही सवड 
वैब्रशष्ट्ये ऄत्यंत स्वाभाब्रवकपणे खोलवर रुजलेली. हा घाि अपण पहातो ककवा त्या घािात अपण तल्लीन 
होतो. (जसे नृत्यातील लयात अपण तल्लीन होतो). दु्रत ऄसो की ब्रधमी ऄसो, सुगम ऄसो की गंुतागंुतीची 
दुगडम ऄसो, स्वयंपूणड ऄसो की ऄडखळणारी ऄसो, हे सवड स्वभावब्रवशरे् ऄगदी साक्षात घट्ट ब्रचकिलेले 
ऄसतात त्या रेर्ानंा अब्रण त्या गतींना, त्या रंगानंा, त्या नादानंा अब्रण हे सवड स्वभावधमड एका केवळ सुगम 
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रचनाबधंात सहज बबं्रदस्त होतात. मी ऄसे यातून प्रब्रतपादन करीत नाही अहे की, हेच ते मूळ ईगमस्थान 
–नृत्याचे म्हणा, अपण ऐब्रतहाब्रसक दृष्टीने बोलत नाही अहोत. अब्रण ऄसेही शक्य अहे की, त्यानंा एखादा 
प्राब्रतब्रनब्रधक ऄथड ऄसेलही–ईदा. नृत्य–रणनृत्ये, Bear dance, (ऄस्सल नृत्य) Dionysusdance—
(डायोब्रनससचे नृत्य) ही नृत्ये आतकी प्राचीन ऄसतील की नादलयाची ही केवळ सौंदयडमूल्ये त्यावळेी 
ज्ञातही नसतील. परंतु अज अपल्याला त्याचं्याशी काहीच कतडव्य नाही. अज अपल्याला हव े अहे ते 
सौंदयडमूल्य अब्रण सौंदयडमूल्याशीच फक्त अपल्याला कतडव्य अहे. 
 
  मुद्दा एवढाच की सौंदयड ब्रसद्धातंाच्या संदभात ह्या ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कारामध्ये, अशयब्रनष्ठतेचा, 
प्राब्रतब्रनब्रधकतेचा ऄंशही नसतो ककवा जवळजवळ काही नसतो. ―जवळजवळ नसतो‖ कारण एखादा अग्रह 
धरायचा की कागदावर काढलेल्या घनाचा; त्याचे ब्रवब्रशष्ट स्वभावधमड येतील कारण लाकडातील ककवा 
दगडातील प्रत्यक्ष ठोस घनाची तो प्रब्रतकृब्रत अहे म्हणूनच अब्रण अपण जर त्याचा पवडत म्हणून ब्रवचार 
केला तर ईदयब्रगरी या रचनाबधंाबद्दलही ऄसेच ऄसेल. परंतु या प्राथब्रमक पातळीवर खरे तर त्याची काही 
अवश्यकता नाही. कागदावर काढलेला चौकोन एवढे परेु अहे. हेच रेर्ा–अकाराचं्या समप्टीबाबतही खरे 
अहे. (जसे orchomenus च्या छतावरील घािाबाबतही खरे अहे). अब्रण नृत्यातंील स्पंदनात केवळ 
जगणे हे महत्त्वाचे. 
 
  ह्याच्यापलीकडे जाउन दुगडमतेच्या अब्रण व्यब्रमरॅतेच्या मुद्द्याशी अपण येउन ठेपतो—मग त्याचें 
ऐब्रतहाब्रसक संबधं काहीही ऄसोत. आथे अपल्याला दोन घिकानंा तोंड द्यावयाचे अहे, एकाला नव्हे. 
समजा तुमच्यासमोर कागदावर काढलेला एक चौकोन घाि अहे; अब्रण एक तुमच्याजवळ–प्राचीन 
रेखातज्ज्ञाचंा तो मोठा लाडका घाि होता–कागदावरचा ककवा सोन्यावरचा घाि अहे–हा नुसता घाि 
नसून एक प्रब्रतकृतीही अहे–समजा की बैलाच्या ब्रशकारीची प्रब्रतकृती. 
 
  हा नवा घिक अहे. ह्या नव्या घिकाने कलेमध्ये नव्याच हेतूचा तर प्रवशे होतोच अब्रण ब्रशवाय 
अपल्या पब्ररचयातील सृब्रष्टसौंदयाचीही एक समग्र समस्या तो ईपस्स्थत करतो. कारण ईघडच, या 
बैलाच्या ब्रशकारीच्या रेखािनाने अपल्याला अठवतात त्या अपल्या ऄवतीभवतीच्या वस्तू, घाि नाही 
जाणवत. घाि जाणून घेण्याकब्ररता तत्त्वतः तुम्हालंा रेखातज्ज्ञाचं्या मदतीची जरुरी ऄसते; परंतु वस्तंूच्या 
संदभात, तुम्ही त्या रोज अपल्या भोवतालच्या जगात पहात ऄसता, तुम्हालंा कुणाच्या मदतीची गरज अहे 
ऄसे वाित नाही. फक्त त्या काही बघताक्षणीच केवळ घाि तुम्हाला दाखवत नाहीत, अब्रण मग 
भावस्स्थतीचा सौंदयडपूणड अब्रवष्ट्कार या नात्याने त्यानंा तुम्ही कसे तुमच्यासमोर अणाल? तुम्ही त्यानंा कसे 
ब्रक्रयाशील कराल? 
 
  अब्रण लब्रलतकला व्यापाराची एक समग्र मोठी शाखा (अशययुक्त कलाचंी) ब्रतलाही  हीच ऄडचण 
लागू पडते. ब्रतने तुमच्यापढे रेखािलेले ऄसो बैलाच्या ब्रशकारीचे ब्रचत्र ककवा ते Phoebus Apollo चे ब्रशल्प 
ऄसो, ककवा तुमच्याकब्ररता गाब्रयलेले रॉयच्या कथेचे गाणे ऄसो. ज्याला अपण सौंदयाब्रवष्ट्काराचा 
ऄनुभवपूवड अकार म्हिले अहे, त्याहून ऄगदी वगेळ्या पातळीवर ही सवड ईदाहरणे अहेत. ऄशी एक प्रवृत्ती 
की केवळ वस्तुस्स्थतीच एकब्रत्रत अणायची, नमूद करायची, ती प्रब्रतकृती मग तुमच्या वास्तवाच्या ज्ञानाने 
पारखायची अब्रण ह्या कसोिीला ती पुरी ईतरायला हवी ऄशी ऄपेक्षा करायची अब्रण ऄसेसुद्धा म्हणायचे, 
एवढेच नव्हे तर की ही स्वतंत्र घब्रिते अब्रण माणसे ऄत्यंत प्रामाब्रणकपणे अब्रण संपूणडतया तुमच्यापुढे या 
प्रब्रतकृतीतून सादर करणे यातच त्याचे खरे सौंदयडमूल्य अहे. थोडक्यात, ज्ञानदृष्ट्या अब्रवष्ट्कार दुय्यम 
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ठरब्रवण्याची ही दृष्ट प्रवृत्ती अहे. याचा ऄथड ऄसा की, सौंदयात्म भासरूपतेच्या तत्त्वावरची अपली पकड 
अपण ब्रढली करणे होय. सौंदयडमूल्याच्या संदभात हे भासरूपतेचे तत्त्व महत्त्वाचे अब्रण तेच अवश्यक 
ऄसते. (सौंदयडमूल्याच्या सदंभात) ऐबं्रद्रयरूप देण्याच्या कामी;  जे दृश्यरूप नाही त्याचा, त्या वस्तूच्या 
भागाचा अपल्याला काही ईपयोग नाही;  त्याची अपल्याला गरजही नाही;  हे अपण मागे पाब्रहलेच अहे. 
ह्या दृश्यरूपातूनच मनाने मुक्तपणे सौंदयडपूणड रूपबंध घडब्रवलेला ऄसतो. हे दृश्यरूपच वस्तूचा अत्मा 
ऄसते, ज्यात त्यानंा अपण ब्रजवतं करतो, अब्रण अपण त्यात जगतो. 
 
  आथे या मुद्द्याशी संपन्न सामग्रीच्या ऄस्ताव्यस्त गंुतागंुतीमुळे ती कलात्मक समस्या ईद्भवते. केवल 
अब्रण ठसठशीत अब्रवष्ट्काराच्या तुलनेने लहान ऄशा के्षत्रातून, सौंदयडमूल्यावर अपलाही हक्क सागंण्याऱ्या 
ऄफाि ऄशा समग्र संवदेनाशील, कल्पनाशील ब्रवरॄात अपण फेकले जातो. अब्रण आथे काहीएक प्रकारे 
अब्रण काहीएक ऄंशाने तरी ज्ञान अब्रण वस्तुस्स्थती यानंा अब्रवष्ट्काराची साधने म्हणून कलेच्या ब्रवरॄात 
अपल्याला प्रवशे द्यावा लागतो ऄसे ब्रदसते; भावस्स्थतीला समाधानकारक प्रब्रतसाद देणाऱ्या रूपबधंाचा 
शोध घेण्यासाठी अपल्या प्रब्रतभेला मदत करणाऱ्या, वस्तंूच्या प्रत्यक्ष अब्रण वास्तब्रवक स्वभावाचा अब्रण 
गुणधमाचा जो अपला ऄनुभव त्याला अपल्याला वठेीला धराव ेलागते. 
 
   अपल्याला जे काही ब्रमळाले त्यावरची अपली पकड सैल होउ द्यायची नाही हे तर सरळच अहे;  
केवल घाि, केवल लय यानंा अपण ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कार ऄसे म्हणण्याचे धाडस केले अहे. प्रत्येक सुंदर 
वस्तू अब्रण प्रत्येक कलाकृतीच ब्रतच्या पृष्ठभागावर ऄसा एक घाि सादर करीत ऄसते ऄसे म्हणता येइल. 
परंतु वस्तंूच्या प्रब्रतकृतीच्या कके्षपयंत हे तत्त्व कसे ब्रवस्तारता येइल याचा वधे घेण्याचा अपण प्रयत्न 
करायला हवा; ऄनुभवाने जेवढे ब्रशकवले तेवढेच वरवर तरी वस्तंूच्याबद्दल अपल्याला माहीत ऄसते; 
भावस्स्थती व्यक्त होण्याला मदत करणाऱ्या कुठल्याही स्वभाव ब्रवशरे्ाचा, गुणधमाचा, वस्तूच्या बाह्यरूपाशी 
संबंध घडण्यास, नाते जोडण्यास ऄब्रनवायड ऄथवा अवश्यक काय ऄसते याबद्दल अपल्याला काहीच 
माहीत नसते. ईदा. एखाद्या माणसाचे हसणे हे त्याच्या वदेनेचा अब्रवष्ट्कार ऄसेल, ऄथवा रागाचाही 
ऄसेल, पण ते अणखीच काही तरी अहे हे, जर अपल्या ऄनुभवाने अपल्याला ब्रशकवले नसेल, तर 
ओळखणे कठीण जाइल. ब्रहरवी झाडे वाळणारी ऄसतील, अब्रण तपब्रकरी झाडे फोफावणारी ऄसतील. 
मानवी शरीराच्या ब्रवशरे् ऄनुभवाखेरीज त्याचे बाह्यरूप कसे अब्रण केव्हा चैतन्यशक्तीचे द्योतक ऄसते ऄथवा 
शीलाचे, व्यब्रक्तत्वाचे द्योतक ऄसते हे तुम्हालंा कळणार नाही; प्राण्याचं्या ऄनुभवाखेरीच बैलाच्या ब्रशकारीचे 
ब्रचत्र, ब्रक्रया, धैयड, भयंकरपणा यापंकैी कशाचे ब्रनदशडक अहे हे तुम्हालंा कळणार नाही. नुसत्या घािातून 
ककवा रंगबधंातून या गोष्टी ऄलग करून सुया ऄशा तुम्ही वाचू शकणार नाही. ऄखेर वस्तुस्स्थतीच्या 
ज्ञानापासून सुरुवात करून तुम्हालंा ब्रतथवर (घािापयंत) यावयाला हवे. तुम्ही जेव्हा माणसाच्या ब्रचत्राकडे 
वळता तेव्हा त्याचा चेहरा वाचताना तुम्हालंा भूब्रमतीतील रेर् अकाराचं्या गुणधमाची ऄगदी मुळीच मदत 
होणार नाही; ककवा झालीच तर फारच थोडी मदत होइल. जीवनाच्या शाळेत ब्रगरवलेल्या ब्रवशरे् 
धड्यावरच तुम्हालंा ब्रवसंबायला हव.े 
 
  अपल्यासमोर ऄसलेली हीच ती ऄडचण अहे ऄसे मला वािते. ब्रतची थोडीशी ऄत्युक्ती मी 
हेतुपुरस्सरच केली. 
 
  वैज्ञाब्रनक के्षत्रात ब्रनब्ररृत स्वरूपाचे ज्ञान अपल्याला कुठवर ब्रमळू शकते या ऄडचणीशी ऄनन्यपणे 
समातंर ऄशी ही ऄडचण अहे हे चिकन प्रथम अपल्याला जाणवते. गोलाचे ककवा ब्रत्रकोणाचे गुणधमड जसे 
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तुम्ही पाहू शकता, तसे काही वस्तूतील रासायब्रनक गुणधमड पाहू शकणार नाही. ज्या घब्रितानंा 
गुरुत्वाकर्डणाचा ब्रनयम लागू पडतो, त्या घब्रिताचंा त्या ब्रनयमामुंळे ऄथड लागल्यासारखा वाितो. ह्या 
दाव्यापलीकडे जाउन गुरुत्वाकर्डणाचा ब्रनयम प्रस्थाब्रपत करणे तुम्हालंा ऄशक्य अहे. (गुरुत्वाकर्डणाचा 
ब्रनयम खरा अहे याचे एवढेच समथडन देता येइल). परंतु तरीही प्राकृब्रतक ब्रवज्ञान म्हणून काही एक शास्त्र 
अहे, अब्रण त्यातही ऄब्रनवायडतेच्या पातळ्या (ब्रनब्ररृत ज्ञानाच्या) गाठता येतात. अब्रण काहंी गोष्टी 
चागंल्याच पूणडपणे अब्रण सावडब्रत्रकपणे प्रस्थाब्रपत झाल्या अहेत अब्रण त्या ज्या कशास लागू पडतात त्यावर 
त्या स्वच्छ प्रकाश िाकतात; अब्रण पुनः काही ऄगदी ब्रनव्वळ ब्रनरीक्षणे ऄसतात. त्याना ंकारणे देता येत 
नाहीत ककवा एखाद्या सामान्य संभाव्यतेने ती ब्रसद्धही करता येत नाहीत. 
 

घाट अणि ऄन्वर् णववरि 
   
 तर ऄशा काहीशा पद्धतीने मला वािते की तो प्रश्न अपण समजून घ्यावयाला हवा. तो प्रश्न 
म्हणजे प्रब्रतकृतीला अब्रवष्ट्काराचे साधन करणे हा होय. मी Discobolos चा पतुळा पहातो. तबकडी 
फेकणाऱ्या माणसाची ती प्रब्रतकृती अहे ऄसे मला ब्रदसते. अता या प्रब्रतकृतीत जरा मला जगायचे ऄसेल 
तर प्रथम मला माणूस म्हणजे काय याचा ब्रवचार करावा लागेल. अब्रण माणसाचे शरीर कायड कसे करते, 
तोल कसा साभंाळते आत्यादी गोष्टींचे मला ज्ञान हव.े पुतळ्यातील आतर सवड गोष्टी बाद करून, दूर सारून, 
तो पुतळा म्हणजे संगमरवरातील एक ब्रनव्वळ घाि म्हणनू मला त्याचा ब्रवचार करता येणार नाही. तोच जर 
संगमरवरातील घन ककवा ऄधडगोल ऄसता तर तसे करणे शक्य होते. प्रब्रतकृतीच्या सदंभात ऄशीही ऄडचण 
ब्रनमाण होते. 
 
  परंतु प्राकृब्रतक ब्रवज्ञानाशी केलेली तुलना दाखवतेच की ती थोडी ऄत्युक्तीच होती. कारण ब्रवब्रशष्ट 
बैठकीतील माणसाचे शरीर चैतन्याच्या एका ब्रवब्रशष्ट ऄंगाचा एक प्रकारचा ब्रनदेश करते; हे काही माझ्या 
ऄनुभवाचे ब्रनव्वळ मृतघब्रित नव्हे. हे खरे की त्यात पूणडतया मला जगावयाचे ऄसेल तर तसे करण्यापूवी 
मनुष्ट्याच्या देहाचे काही तरी ज्ञान मला हवचे. परंतु जेव्हा मी तसे करतो (त्या कलाकृतीत जगतो), तेव्हा 
माझ्या भावानुभवाच्या दृष्टीने तबकडी फेकणाऱ्याच्या देहाची वृत्तीही, देहाचा रोखही, अवश्यक ऄसते; 
अब्रण ती एक केवळ संबधंरब्रहत घिना नसते. माझी जुनी शब्दसंब्रहताच वापरून म्हणावयाचे, तर त्यात 
ऄनुभवपूणड अब्रवष्ट्कार तत्त्वाचे काही तरी ऄसते. जेव्हा तुम्हालंा त्याची (पुतळ्याची) संरचना कळते तेव्हा 
त्याची बैठकही ऄपब्ररहायड होते. अशयप्रधान कलाकृतीची अब्रभव्यब्रक्त  ही चौकोनासारख्या घािाच्या 
ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्काराच्या पातळीवर अणणे व्यथड अहे. बरोबर हीच गोष्ट सृष्टीच्या कचतनशीलतेबद्दलही 
खरी अहे. कारण तेथेही हाच प्रश्न ब्रनमाण होतो. (अस्वादाच्या संदभात) वस्तूचे ऐबं्रद्रयरूप म्हणजेच ती 
वस्तू ऄसे तत्त्वतः मानावयाला हव.े वस्तूची ही भासरूपताच, हे दृश्यरूपच भावस्स्थतीचे समाधानपूवडक 
गोचररूप व्हावयाचे ऄसेल तर ते एक ब्रनव्वळ घाि म्हणून ककवा ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कार म्हणनू 
समाधानकारक ऄसायलाच हव.े परंतु, एवढेच नव्हे तर, अणखी त्याच्या जोडीला या समाधानकारकतेशी 
सुसंवादी ऄशी, ती कलावस्तू ज्या कशाची प्रब्रतकृती ऄसेल त्याच्या साक्षात व्यब्रक्तत्वाचा, वैब्रशष्ट्याचा ती 
समाधानकारक अब्रवष्ट्कारही व्हावयाला हवी, मानवी देहाच्या तुमच्या ऄनुभावातून तुम्ही Discabolos च्या 
पुतळ्याचे ब्रववरण करावयाला हव,े त्याचा ऄन्वय लावायला हावा अब्रण मला वािते की, केवळ घािातील 
जीवनाची तुमची जाणीवच स्वतः साक्षात ब्रवस्तारेल, तीव्र होइल, ह्या गाढ ऄनुभवाने. ह्या वस्तुस्स्थतीच्या 
ब्रवरॄात प्राकृब्रतक ब्रवज्ञानातील अवश्यकता (ऄब्रनवायडतेचे तत्त्व) ज्याप्रमाणे खोल डोकावते, ब्रवस्तारते, 
त्याचप्रमाणे, मला वािते, केवळ घािाचा अब्रवष्ट्कारही प्रब्रतभेच्या कामी ईपयोगात ऄनुभवाच्या सहाय्याने 
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मनुष्ट्याच्या अब्रण ब्रनसगाच्या प्रातंात खोल डोकावतो त्या प्रातंावर स्वतःच ब्रवस्तारतो, मूलतः जो 
प्रब्रतकृतीचा भाग त्यावर ताबा ब्रमळवतो, अब्रण त्याच वळेी गूढ, खोल ऄशी ऄथडगभडता त्यापासून ब्रमळवतो. 
ग्रीकाचंी डे्रपरी (चणुीदार वस्त्रप्रावरणे) ज्या पद्धतीने हाताळली गेली, ती शलैी एकाच वळेी घाि म्हणनू 
स्वतःच अनंददायक अहे, अब्रण गाढ अब्रवष्ट्कारशीलही अहे, म्हणजे गतीचा अब्रवष्ट्कार अहे; हे वरील 
मुद्दयाचे चागंले ईदाहरण अहे. अपणाला हव्या ऄसलेल्या अब्रवष्ट्कारशील संबधंातूंन (हे संबधं ऄब्रनवायड 
ऄसतात) ब्रनव्वळ सहयोजने अपण वगळतो हे ध्यानात धरावयाला हव.े रूपबंधातच काही ऄंशाने 
अब्रवष्ट्कारशीलता ऄंगभतू ऄसावयाला हवी; ककवा मी ज्यानंा ऄनुभवपूवड म्हिले ते काही ऄंशाने 
अकृब्रतबधंात ऄसावयाला हव.े ब्रनव्वळ सहयोजने अपल्याला एकदम वस्तुस्स्थतीच्या ज्ञानात्मक पातळीवर 
अणतात. माझ्या पोिडमिँोने मला फ्लॉरेंसची अठवण ब्रदली होती. 
 
  अब्रण पुढे अपल्या मनावर ऄत्यंत यशस्वी प्रब्रतकृतींचा जो एक ब्रनःसंशय पब्ररणाम होतो, त्या समथड 
पकडीत मला तरी शकंा नाही, की रॅेष्ठ प्रतीच्या सौंदयडमूल्याच्या तत्त्वाचा भाग ऄसतो; तेच तत्त्व त्यातही 
कायडरत ऄसते. मात्र कौशल्यापूणड ऄनुकृतीचे महत्त्व वाढवीत ऄसताना हे तत्त्व चुकीने लावले जाते, 
ब्रवरूब्रपत केले जाते. 
 
  ईदाहरणच द्यावयाचे झाले तर मी मलाच पुनः एकदा ईद्धतृ करीन. एकदा मागे फार वर्ांपूवी मी हे 
ईदाहरण ब्रदले होते. मी कबूल करतो की ते ईदाहरण मला फार अवडते. माझ्यातूनच मी ब्रनलडज्जपणे 
ईद्धतृ करतो अहे, परंतु ते पारृात्त्य साब्रहत्यातील सवांत प्राचीन सौंदयडब्रवधान ऄसाव.े ऄब्रकलसच्या 
ढालीवरील, रॅमदेवतेच्या खोदकामातील धातूच्या काराब्रगरीच्या होमरच्या वणडनात ते अहे. त्या 
काराब्रगराने खूप खोलवर नागंरलेले शते अब्रण नागंरणारे लोक याचंी प्रब्रतकृती धातूत खोदली अहे. अब्रण 
कवी त्यावर म्हणतो, ―अब्रण नागंराच्या पाठीमागे भइु काळीशार गदड होते. ती सोन्यात घडवलेली खरी, पण 
ब्रदसली मात्र नागंरलेल्या भइुसारखी काळीशार, तीच तर त्याच्या काराब्रगरीची, कलातंत्राची ब्रकमया 
होती‖. 
 
  ईत्स्फूतड अनंदाने होमरने अरोळी ठोकावी ऄशी मग त्यात ब्रकमया तरी कोणती होती? हे नव्हेच 
खात्रीने की, एक नागंरलेला तुकडा तुमच्याजवळ अहे अब्रण त्याच्यासारखा दुसरा तुम्ही बनव ूशकता. हे 
तर रोजच चालते जेव्हा एखादा शतेकरी शते नागंरतो. ऄथवा ज्याने कुणी वास्तव पाब्रहले ऄसेल त्यानेही ते 
त्याच्यापेक्षा (अस्वादकाला, कलावतंाला ह्या ब्रशल्पात ब्रदसले त्यापेक्षा) जास्त चागंले पाब्रहले नसेल; 
त्यातल्या धुराचे जे ऄनुकरण होते त्याने डोळे व नाक ह्या आबं्रद्रयाचंी साक्ष परस्परब्रवरोधी ठरली म्हणनू ते 
खरे अहे का याचा संभ्रम पडला ऄसे ईद्गार पगेिरीमधल्या संगमरवरी ब्रशल्पाबद्दल डािेंला कशामुळे 
काढाव ेलागले ऄसतील? 
 
  खरे तर, खात्रीनेच, ब्रकमया यात अहे की, होमर जेव्हा म्हणतो– ―जरी ते सोन्याने घडवलेले 
होते‖, तेव्हा तो ह्यावर (सोन्याने) जोर देतो. वास्तवातील समग्र ब्रनसगड प्रब्रक्रया अब्रण जड द्रव्य 
याचं्याखेरीज माणसाच्या मनात एक जादू ऄसते. त्या जादूने तो प्रत्यक्ष वस्तूतील ऄथवा घिनेतील 
प्राणतत्त्व शोर्नू घेतो. अब्रण त्याला सोयीस्कर वािेल त्या माध्यमात ते प्राणतत्त्व ओततो. ती मग गुहेची 
कभत ऄसेल, सोन्याची तबकडी ऄसेल ऄथवा कागदाचा कपिा ऄसेल. अब्रण जेव्हा हे थोर कवी 
ऄनुकृतीतील सारखेपणावर भर देतात, त्याचा अग्रह धरतात तेव्हा, मला वािते, त्याच्या मुळाशी ऄसते ती 
माध्यमातील भेदावर मात करण्याची खरी  अस्थाच. म्हणून या यशस्वी ऄनुकृतीच्या भाबड्या स्तुतीत खरे 
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तर, जर अपण नीि वाचले तर, नेमके कलात्मक भासरूपतेच्या मलूगामी ब्रसद्धातंाचे बीजच अपल्याला 
ब्रमळते. म्हणजे ऄसे की, महत्वाचे जे काही ऄसते ते ती वस्तू नव्हे, तर ते ऐंब्रद्रयरूपच, जे तुम्ही अत्मसात 
करता, वस्तूला वगळून त्या ऐंब्रद्रयरूपाशीच तुम्ही स्वतःला गंुतून घेता अब्रण नवी रचना, नव-ब्रनर्समती 
करता अब्रण ऄनुकरणाच्या ऄगदी ग्राम्य गौरवातील खरा डंख हा की तुम्ही वस्तूचे शरीर मागे िाकून नेमके 
त्या वस्तूचे अत्मतत्त्व अत्मसात करू शकलात हा चमत्कार होय. या ब्रकमयेबद्दल गैरसमज होणे ऄगदी 
स्वाभाब्रवक अहे; जणू काही शरीराच्या शक्य ब्रततक्या जवळ येणारी ऄनुकृती करणे यातच सारी गुणवत्ता 
ऄसते ऄशी गफलत होते. परंतु ऄत्युकष्ट ऄवस्थेतील शरीर म्हणजे अत्मा ऄशी जर तुमची धारणा ऄसेल, 
तर कलात्मक भासरूपतेच्या चचेतील प्रब्रतकृतीच्या समस्येबद्दलचा हा काही फारसा वाइि दाखला नव्हे. 
पहा ना कशी ब्रवलक्षण ऄथडगभड स्तुती अहे ऄनुकरणाची; त्याच पब्ररच्छेदात डािें म्हणतो की, ह्या 
खोदकामाने लाज अणली अहे, ―केवळ पॉब्रलक्लीिसलाच नव्हे तर सृष्टीलासुद्धा.‖ ―सृष्टी रागंते अहे‖ ह्या 
स्व्हसलरच्या ईक्तीमागेही हेच तत्त्व अहे. ऄसे काही ब्रवलक्षण सुंदर तुम्ही ऄनुकरण करता की ऄस्सलपेक्षा 
नक्कलच ऄब्रधक सुंदर होउन ईठते. 
 
  अता प्रब्रतकृतीचे सौंदयाच्या के्षत्रातील स्थान व मूल्य समजून घेण्याआतपत अपण तयार झालो 
अहोत. ह्या सौंदयडशास्त्रात प्रब्रतकृती ही एक सदैव ताब्रत्त्वक ऄडचण राब्रहलेली अहे हे प्रब्रतकृतीचे ब्रवरॄ 
भावस्स्थतीच्या मूतड स्वरूपाचे ईत्सुक साधन म्हणून, वरवर तरी, अशययुक्त नसलेल्या घाि-
कलाकुसरीच्या ब्रवरॄापेक्षा केवढे तरी ब्रवशाल, गंभीर ब्रवरॄ अपल्या समोर खुले करते. परंतु ऄडचण ऄशी 
की, ब्रनव्वळ वस्तुस्स्थतीचे ब्रवरॄ या नात्याने ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्काराचे सामथ्यडच त्यात नसते. अब्रण 
अब्रवष्ट्काराच्या हेतुकब्ररता त्या ब्रवरॄाचा वापर करणे, वस्तुस्स्थतीचा कल्पनाशील ईपयोग करणे ह्यातून 
ऄसंख्य धोके ब्रनमाण होतात, ते या ऄकलात्मक अस्थेमुळेच ब्रनमाण होतात. ह्या सवड अस्था प्रत्यक्ष 
वास्तवाशी स्वतःला बाधूंन घेतात अब्रण त्यामुळेच वास्तवाच्या ऄनुकरणाशीही त्या स्वतःला बाधूंन घेतात. 
कशासाठी, ईदाहरणाथड, दुष्टपणाचे प्रवशे अब्रण कथा वाढवावयाच्या? जगात अधीच तो परेुसा नाही 
काय? तुम्हाला अढळते त्याची ती जर फक्त नक्कलच ऄसेल, त्यातून जर कसलीच नवी खोली, नवा तीव्र 
भाव प्रगि होत नसेल तर हा प्रश्न (वरील) ऄनुत्तब्ररतच राहील. 
 
  ऐब्रतहाब्रसक दृब्रष्टकोन वापरणअर नाही ऄसे मी अरॄासन ब्रदले होते; परंतु  ॲब्ररस्िॉिलच्या पक्षी ती 
एक ऄनन्यसाधारण दूरदृष्टी होती ऄसे मी म्हणेन. त्याने मूलतः प्लेिोचाच मागोवा घेतला अहे; त्याचाच 
साराशं ब्रदला अहे. जेव्हा तो म्हणाला की संगीत ही सवात ऄब्रधक ऄनुकृतीशील अहे, याचा ऄथडच ऄब्रधक 
अब्रवष्ट्कारशील अहे, तेव्हा नेमके याच अधारावर त्याने हे म्हिले होते की, ती कमीत कमी ऄनुकरणशील 
ऄसते. त्याचा (संगीताचा) अब्रवष्ट्कार ऄसे म्हणता  येइल की, ज्याला अपण ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कार 
म्हणण्याचे धाडस केले अहे, त्याच्या ऄगदी जवळ जाउन ब्रभडतो. त्यातील लय अब्रण त्यातील स्वरमेळ 
सरळ भावगभालाच ब्रभडतात. ॲब्ररस्िॉिल म्हणतो की, ही साक्षात भावसाम्ये अहेत. म्हणजे बाहेरच्या 
नामरूपात्मक जगातील कशाचाही द्राब्रवडी प्राणायामाने संबधं न जोडता ऄसणारी प्रत्यक्ष, साक्षात 
भावसाम्ये. मला वािते हेच ते अज सवडसामान्यपणे स्वीकारले गेलेले संगीतातले अब्रवष्ट्कार तत्त्व ऄसाव.े 
 
  सौंदयानुभवातील प्रब्रतकृतीचे स्थान काय अहे हे सागंतानाच सौंदयाच्या के्षत्रातील 
ब्रनसगडसौंदयाबद्दलच्या पे्रमाच्या स्थानाबद्दल जे काही महत्त्वाचे तेही सवड साबं्रगतले गेले अहे. कृब्रत्रम 
वस्तूपासून माणसापयंत शक्य तेवढ्या ऄफाि ऄशा चढ-ईतारात ही सृष्टीच प्रब्रतकृती ब्रनमाण 
करण्याकब्ररता योग्य ऄशा वस्तू पुरवते. ह्यात अणखी फक्त एकाच गोष्टीची भर घालायची. कलेच्या दृष्टीने 
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सृष्टी म्हणजे अत्म्याची पब्ररपूणडता, बाह्यवस्तंूची भासरूपता. ही भासरूपता, पब्ररपूणडता कल्पनाशील 
ऄनुभतूी मुक्तपणे ग्रहण करते. अब्रण भावस्स्थतीच्या अस्थेतून व भावस्स्थतीच्या अस्थेमुळे ह्या ग्रहण 
केलेल्या सृष्टीची कल्पनाशील ऄनुभतूी पनुरडचना करते. अपण जो वर हा सृष्टीचा ऄथड घेतला तो कमी 
करून प्राकृब्रतक ब्रवज्ञानाने ब्रनमाण केलेल्या क्षीण ऄशा रचनापंुरता मयाब्रदत करण्याची जरुरी नाही. 
प्राकृब्रतक ब्रवज्ञानातंील या रचना म्हणजे सृष्टीची भासरूपे ककवा दृश्यरूपे नव्हेत. ब्रनसगाच्या भासरूपाचें, 
दृश्यरूपाचें अपल्याला कौतुक ऄसते. अब्रण हेच ते बाहेरचे ब्रजवतं ब्रवरॄ की जे अपण अपल्या पूणड 
कल्पनाशील ऄनुभतूीत पुनः ब्रजवतं करतो. 
 
  हे सुपब्ररब्रचतच अहे की, त्याच्या पब्ररपूणडतेचा हा दृब्रष्टकोन ऄसा अहे की ब्रवकास पावायला त्याला 
वळे लागतो. ―सृष्टीची चारूता‖ हे अधुब्रनक ऄथाने, मला वािते, प्रथम ईद्गार काढले ते एका ऄलेक्झाबं्रड्रयन 
कवीने, ब्रतसऱ्या शतकात केव्हा तरी (काढले); “घरी तुम्हालंा ब्रवरॅातंी ब्रमळते अब्रण घराबाहेर ब्रनसगाची 
चारुता.” [ Mackail, select-Epigrams P. 278.] 

 
  अब्रण अपण पाब्रहलंय की, कल्पनाशील ऄनुभव हा प्रत्यक्ष वास्तवाच्या कके्षत येत नसला तरी तो, 
सैद्धाबं्रतक सत्याच्या स्वरूपाचा नसला तरीसुद्धा अपल्या वस्तूच्या एकूण ज्ञानात तो बदल घडव ू शकेल 
अब्रण एकूण ज्ञानही त्यात बदल घडव ू शकेल. ब्रनसगाकडे पहाण्याच्या अपल्या धारणेप्रमाणे ब्रनसगाची 
प्रब्रतकृती, ऄनुकृती अब्रण अदशीकरण ह्या गोष्टी ब्रभन्न होतात. अपली धारणा ऄशी ऄसेल की ब्रनसगात 
जीवन अहे, चैतन्य अहे अब्रण ते प्रगि होण्याची धडपड करते, तर मग अदशीकरण म्हणजे ब्रनसगामध्ये 
जाणवलेल्या गाढ सौंदयाचे भान साक्षात करण्याचा एक ब्रवधायक प्रयत्न होय– ऄथवा अपली धारणा ऄशी 
ऄसेल की सृष्टी ब्रतच्या बुडाशी एक जड याबं्रत्रक व्यूव्ह अहे तर अदशीकरण ऄशा काही हाताळण्याच्या 
पद्धतीमध्ये कुठे तरी येते की त्यामुळे त्याचा पब्ररणाम क्षीण होतो, तो फार सवडसामान्य होतो; अब्रण त्याचे 
संपूणड व्यब्रक्तत्व ऄसेल त्यापेक्षा तो अब्रवष्ट्कार कमी करतो, त्याहून ऄब्रधक नाही करत. सत्याचा शोध घेणारा 
बुब्रद्धव्यापार कल्पनाशील ऄब्रभव्यक्तीचा तार्सकक ब्रनष्ट्कर्ड म्हणून स्वीकार करीत नाही, ह्यात शकंाच नाही. 
परंतु या बुब्रद्धव्यापाराला कल्पनेला अढळलेल्या ऄनुभवातील वस्तुस्स्थतीची, जी वस्तुस्स्थती कल्पनेनेच 
रचलेल्या भावस्स्थतीच्या ऄसीम मूतड रूपाचे साधन बनते, ब्रतची दखल घ्यावीच लागेल. कलात्मक प्रब्रतभा 
अब्रण तार्सकक ब्रसद्धातं या परस्परान्वयी शक्ती अहेत. एक दुसरीचे कायड करू शकणार नाही. परंतु दोर्ीही 
अपापल्या पद्धतीने कशाचा तरी अब्रवष्ट्कार करतात. 
 
  अपण पाब्रहलय की ज्यानंा अपण केवल ऄथवा ऄनुभवपूवड अब्रवष्ट्कार म्हणू, ते काही  कलात्मक 
अब्रवष्ट्कारानेच फक्त प्राथब्रमक अब्रण सवांत ब्रवशुद्ध वैब्रशष्ट्य ऄसते ऄसे नाही. तर ब्रजथे कलात्मक यशाने 
ऄत्युच्च ब्रशखर गाठणे अहे ब्रतथेही तो पुनःपुन्हा अवृत्त होताना अढळतो—जसे संगीत कलेत होते. 
ह्यामुळेच अपल्या लक्षात येते की ब्रकती लहरीपणाने हे प्रब्रतकृतीचे तत्त्व कलाचं्या रॅणेीत ईपस्स्थत होताना 
ब्रदसते. स्थापत्यकलेत ते क्वब्रचतच ईपस्स्थत ऄसते. ब्रशल्पात अब्रण ब्रचत्रकलेत ते प्रमुख ऄसते. हक्क म्हणून 
संगीतात त्याला जागाच नाही ककवा ऄसलीच तर फारच दुय्यम. अब्रण काव्यात ते तत्त्व पुनः एकदा अपली 
सत्ता ऄगदी प्रामुख्याने प्रस्थाब्रपत करते.  सौंदयडवृत्तीच्या दोन बाजंूत काही ऄंशाने सघंर्ड अढळतो. लयातून 
अब्रण संवदे्य बंब्रदशातून होणारा साक्षात अब्रवष्ट्कार ही एक बाजू. अब्रण दुसरी बाजू, जरी अब्रवष्ट्काराला 
ब्रतची ऄप्रत्यक्ष मदत ऄसते, ब्रतचा अब्रवष्ट्कारातील वािा ऄप्रत्यक्ष ऄसतो, तरी कल्पनाशील ब्रवरॄाच्या 
ऄवघ्या सामग्रीला ती अपल्याबरोबर ऄखेर दृब्रष्टपथात अणते. अपण पाब्रहल्याप्रमाणे या प्रश्नाचा ऄचूक 
ब्रवचार करावयाचा ऄसेल, अपल्याला तर कुठल्या तरी एकाच घिकावर पूणडपणे ब्रवसंबणे ऄशक्य अहे 
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अब्रण त्या घिकानंा ऄलग ऄसे कलात्मक ऄस्स्तत्व खरोखरच नाही. परंतु, ईदाहरणाथड, संगीतामध्ये 
अपल्याला अब्रवष्ट्कारशीलतेचा ब्रवशुद्ध, केवल प्रकार ब्रमळतो, त्या ब्रदशनेे जाण्याची प्रत्येक कलेने ईमेद 
बाळगायला हवी ऄसे म्हणण्याच्या पाठीमागे ही कल्पना अहे की, कला चैतन्याची अंतब्ररक पे्ररणा ऄशा 
प्रकाच्या ईद्गाराकडे झुकते की जो ईद्गार प्रब्रतकृतीने ओझावलेला [सी.पी.– पेिरने जे रंगाबाबत म्हिले अहे ते हे की, 

―वस्तूवर एक अत्मतत्त्व ऄसते ज्यामुळे त्या वस्तू चैतन्याला अब्रवष्ट्कारशील होतात.] नाही. अपल्याला म्हणायचे अहे आतकेच की 
वरवर ब्रदसणाऱ्या या संघर्ाचे ब्रनब्ररृत मूळ दाखवण्याचा प्रयत्न अम्ही केला अहे अब्रण हे स्पष्ट करावयाचे 
अहे की, सौंदयडवृत्तीच्या सपूंणड ब्रवकासात प्रब्रतकृतीच्या या घिकाला जरी स्वतंत्र समथडनीय स्थान नसले 
तरी त्याच्या जागी तो घिक ऄसणे हे ऄत्यंत अवश्यक अहे. 
 
  नाही तरी, ईदाहरणाथड, नािकात ऄब्रभव्यक्त होणाऱ्या माणसाचे स्वभावब्रचत्रण अब्रण त्याचा संघर्ड 
अपण पनु्हा प्रत्ययकारी करू शकतो. त्या ऄब्रभव्यक्तीमागे ऄब्रनवायडता ऄसते. लय ककवा ऄलंकृत घािाचं्या 
केवळ भारे्त सामावलेल्या ब्रवरॄापेक्षा ही  ऄब्रभव्यक्तीची ऄब्रनवायडता ऄब्रधक ब्रवशाल, ऄब्रधक सखोल ऄसे 
ब्रवरॄ सामावनू घेते, एवढेच नव्हे तर ते त्याच्या ऄनुक्रमात ऄब्रधक ऄचूक, ऄब्रधक नेमके ऄसते. जणू काही 
अपलेच मन ब्रवस्तारल्यासारखे एकूण माणसाचे मन अपल्यासमोर ईभे ऄसते. त्या मनाला एक ऄब्रनवायडता 
अहे. ऄवघ्या ब्रवरॄाच्या चेहऱ्यावरच, पृष्ठभागावरच मनाची ऄब्रनवायडता अपले महान घाि ब्रवणते अब्रण या 
घािातूनच ते खरे तर जीवनाचेच घाि ऄसताता— त्या पब्ररपूणड भावस्स्थतीला ऐंब्रद्रयरूप अढळते, मूतड रूप 
ब्रमळते. 
 
  अब्रण यानंतर जर अपण कलाचं्या वगीकरणात ऄनुस्यूत ऄसलेल्या एखाद्या सूत्रासंबधंी बोलू 
लागलो तर ते बोलणे केवळ काही एका ब्रवब्रशष्ट व्यवस्थेचा परुस्कार करण्याकब्ररता होइल ऄसे नाही. 
ब्रनव्वळ वगीकरण हा नेहमी ब्रनरथडक ऄभ्यास ऄसतो. परंतु नात्याच्या सबंंधातील सारख्या वस्तंूमधील 
पृथगात्मतेच्या सावडब्रत्रक ऄिी अब्रण प्राणतत्त्व त्या वस्तंूच्या अतंब्ररक स्वभावावर चागंलाच शोधक प्रकाश 
िाकतात. 
 
  तर मग वगेवगेळ्या कला का अहेत? ह्याचे ऄगदी साधे ईत्तरही मला वािते, कलात्मक 
अब्रवष्ट्कारशीलतेच्या ऄवघ्या तत्त्वाच्या नेमक्या मुळाशी, ईगमाशी अणून सोडते. अब्रण ह्या तत्त्वाचे 
ऄगोदरच अपण ऄब्रधक सावडब्रत्रक संज्ञातून ब्रवश्लेर्ण केले अहे. 
 
  माझी ऄगदी खात्रीच झाली अहे की, अपल्याला सुरुवात करायला हवी ती सवांत ऄगदी सुगम 
घब्रितापासून. कलावतं वगेवगेळे घाि का ब्रनमाण करतो?  ककवा एकच घाि कलावतं वगेवगेळ्या तऱ्हेने 
का हाताळतात? लाकडातील कोरीव काम म्हणा ककवा मातीचे प्रब्रतरूब्रपत काम ककवा ब्रबडातील ओतीव 
काम घ्या. अपल्याला जर या प्रश्नाचे पूणडपणे ईत्तर देता अले तर माझी खात्री अहे की, कलाचं्या 
वगीकरणाचे, भावस्स्थती देहीभतू होण्याच्या प्रब्रक्रयेचे रहस्य अपल्याला ईलगडेल, म्हणजेच एका शब्दात 
सौंदयाचे रहस्य समजेल. 
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माती ककवा धातू हाताळण्र्ातील अनंद 
 
 तर मग, सवडसाधारणपणे, ब्रबडात काम करणाऱ्या काराब्रगरापेक्षा मातीत काम करणारा कारागीर 
वगेळे ऄलंकृत घाि का बाधंतो? या प्रश्नात मला ईदाहरणासब्रहत अब्रण तपब्रशलासह ब्रशरावयाला 
अवडेल. पण तसे करण्याची क्षमता माझ्यात नाही हे मी कबूल करतो, तरी या प्रश्नात मला खूप अस्था 
अहे हेही खरे अहे. परंतु सवडसाधारणपणे ह्या प्रश्नाचे काय ईत्तर येइल याब्रवर्यी मला ब्रनब्ररृतच शकंा 
नाही. तुमचे कौशल्य, सामथ्याचा पल्ला वगळल्यास तुम्ही एकच वस्तू मातीत जशी घडवाल तशीच ब्रबडात 
घडव ूशकणार नाही. मला वािते की प्रत्येक माध्यमात काम करताना स्पशातून त्या माध्यमाचा शोध घेणे हे 
संपूणडतया ब्रभन्न ऄसते. ब्रवतळलेल्या काचेच्या संदभात बोलताना ब्रवल्यम मॉब्ररसने म्हिल्याप्रमाणे (काम 
करण्यासाठी वापरला जाणारा) धातू तुम्हालंा अव्हान देतो, तुमच्याशी लाडीगोडी करतो अब्रण 
तुमच्याकडून त्यातून एक ब्रवब्रशष्ट वस्तू घडवनू घेतो, अब्रण त्यातूनच त्याच्या  ब्रनग्रहीपणाचे रूपशीलतेचे 
भान तुम्हालंा येते. अब्रण पनु्हा मला ऄसे वािते की, ज्या कुणाला मातीब्रवर्यी ब्रवशरे् ओढ, जाण अहे, 
त्यानंा माती हाताळण्यात ब्रवशरे् अनंददायक वािेल. परंतु ऄथातच ब्रबडातील घडणीच्या कसबापेक्षा माती 
हाताळण्यातील कसबाचा अनंद वगेळा. मातीचा पृष्ठभाग वळवावयाला सुलभ कसा ऄसतो ककवा स्वतःला 
मातीच चाकावर झोकून कशी देते, प्रब्रतरूब्रपत होण्यासाठी स्वाधीन कशी होते, ह्यात एक मोठी जादू ऄसली 
पाब्रहजे मातीच्या संदभात. अता ह्यातून काय ककवा दुसऱ्या कशातून काय, जे ऄलंकृत घाि तयार केले 
जातात, एखाद्या रेखातज्ज्ञाला ते घाि कागदावर सुचवता येतील, परंतु ते बाह्य ठरतील. अब्रण 
कागदावरच्या केवळ रेर्ा ह्या नात्याने त्याचें ऄसे सवड प्रकारचे गुणधमड अब्रण अस्था त्या रेर्ातं ऄसतील. 
पण तुम्ही जेव्हा ते सावडब्रत्रक घाि माध्यमातून व्यक्त करण्यास ईदु्यक्त होता, तेव्हा ते घाि जर ईब्रचत 
ऄसतील, त्यानंा कौशल्याने रूपातंब्ररत करण्यात जर तुम्ही यशस्वी ठरलात, तर माती ऄथवा धातू लाकूड 
ऄथवा ब्रवतळलेली काच हाताळण्यातील तुमच्या शरीर अब्रण मन याचंा पूणड अनंद व अस्था देहीभतू 
होण्याच्या प्रब्रक्रयेतील प्रत्येकी एक वगेळे स्वरूप ठरेल. ते माध्यम तुमच्या हातात सजीव होत ऄसते, 
अकारातून त्याचे चैतन्य फुलत, ब्रवकसत ऄसते ककवा अवगेाने कोंभ फुिावा तशा ब्रकमयेने ते अकारते 
अब्रण हा अकार जणू त्या माध्यमाला ऄब्रनवायडपणे हवा होता, त्या अकाराचे त्या माध्यमालाही स्वतःमध्ये 
भान अले होते. अब्रण तुम्हालंाही त्या माध्यमातील त्या हव्या ऄसलेल्या अकाराची ऄब्रनवायडता जाणवली 
होती. माध्यमाचे जाण-भान, त्या माध्यमातून काय नेमके ईब्रचत ऄसे करता येइल ऄथवा ते दुसऱ्या 
कुठल्याच माध्यमातून आतक्या ईत्तम तऱ्हेने करता येणार नाही याबद्दलची जाणीव (सूक्ष्म संवदेनशीलता), 
तसे ते करण्यातील ब्रकमया, मोब्रहनी– हे सवड म्हणजे माझ्या मते, सौंदयातील मलूगामी प्रश्नाचे खरे सूत्र 
अहे; ते अहे भावस्स्थती अब्रण शरीर ही एकमेकानंा कशी ऄगदी ऄनुरूप, एकमेकाकंब्ररताच ब्रनमाण झाली 
अहेत. एकूण तत्त्वज्ञानात जो एक प्रश्न अहे– अत्म्याला शरीर का ऄसते? या प्रश्नाशी समातंर ऄसाच 
तोही प्रश्न अहे. ईदयब्रगरीच्या ब्रसद्धातंाच्या जातीचीच एक प्रकारे हीही गोष्ट अहे. पण यात लहरीपणाला 
कमी वाव अहे. कारण ती सवडच्या सवड एक वस्तुस्स्थती अहे. रेर्ा अकाराचें ऄथड स्पष्ट करणे एवढेच काम 
ती कब्ररत नाही तर लब्रलतकला ब्रवरॄातील कलात्मक प्रब्रतमेचे समग्र कायड अब्रण कक्षा, ऄवाका ह्याचेंही 
स्पष्टीकरण ती करते, लब्रलतकला हा ब्रतचा ब्रवशरे् प्रातं अहे. 
 
  ह्याच ब्रसद्धातंाशी तो एक ऄत्यंत पब्ररणामकारक अधुब्रनक वाद ब्रनगब्रडत अहे. तो वाद म्हणजे 
काराब्रगराचे जीवन सुंदर काराब्रगरी याचं्यातील संबधं होय – ती कृती अब्रण त्याच्या शरीर अब्रण मनाचा 
अब्रवष्ट्कार या नात्याने तो संबंध. ऄलीकडचे ऄब्रत अधुब्रनक कलेचे समीक्षक रस्स्कनची िर ईडवतील 
तरीसुद्धा अपण हे लक्षात ठेवायला हव े कीस, रस्स्कननेच ह्या ब्रसद्धातंाचा समथडपणे प्रथम ईत्स्फूतड 
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पुरस्कार केला म्हणूनच तो ब्रसद्धातं अपल्या ओळखीचा झाला. ह्या दृष्टीने ह्याचे रॅये रस्स्कनकडे जाते. 
ब्रवल्यम मॉब्ररसने ईदाहरणाथड, ह्याच संदभात त्याला अपला गुरू मानले होते. 
 
  थोर कलातंील भेद, हे मातीला अकार देणे, लाकडातील खोदकाम ककवा ब्रबडातील ओतीव काम 
–ह्याचं्यातील माध्यमातील फरकाचा ऄसतो केवळ अब्रण त्यातून ब्रनमाण होणाऱ्या कलात्मक 
कल्पनाशक्तींच्या ब्रवब्रवध के्षत्रावंर होणाऱ्या ऄपब्ररहायड पब्ररणामाचंा ब्रवशाल ऄवतार होय. 
 
  कारण ही एक सवांत महत्त्वाची वस्तुस्स्थती अहे. प्रत्येक कारागीराला, अपण पाब्रहलय की, 
अपल्या माध्यमात एक ब्रवब्रशष्ट अनंद वाितो अब्रण अपल्या माध्यमाच्या ब्रवब्रशष्ट कायडक्षमतेचा तो अस्वाद 
घेत ऄसतो. कारागीर जेव्हा प्रत्यक्ष त्या माध्यमात काम करीत  ऄसतो तेव्हा त्या क्षणापरुताच तो अनंद, ती 
त्या सामथ्याची जाण मयाब्रदत नसते. अपल्या माध्यमाच्या सामथ्यात प्रब्रतभावतंाची मोहावलेली प्रब्रतमा 
ब्रजवतं होते, जगते. त्या माध्यमाच्या संजे्ञतून तो ब्रवचार करतो, त्या संजे्ञतूनच त्याला भान येते (तो पुलब्रकत 
होतो), त्याच्या कलात्मक प्रब्रतभेचे ते वैब्रशष्ट्यपूणड शरीर ऄसते अब्रण त्याची प्रब्रतभाच–अब्रण आतर काहीच 
नव्हे –त्या शरीराचा ब्रवब्रशष्ट अत्मा ऄसते. 
 
  ऄशा रीतीने स्वतःचे व्यब्रक्तत्व ऄसलेल्या ब्रभन्न ब्रभन्न परंपरा वाढतात. कल्पनाशील ब्रवचार अब्रण 
भावना याचें समग्र ऄलौब्रकक ब्रवरॄ ज्यातून थोर कल्पनाशील कलानंा त्याचें जीवन अब्रण त्याचें ऄस्स्तत्व 
लाभते. 
 
  ह्यातूनच अपण एका प्रश्नाकडे जातो. कलेतील अदशड म्हणजे काय हा तो प्रश्न होय. सृष्टीच्या 
अदशीकरणाबद्दल बोलताना अपण पाब्रहलंय की, महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अदशीकरणाचा कल ऄसा ऄसू 
नये की, ऄवघ्या कलात्मक अब्रवष्ट्काराशी ह्या अदशाच्या प्रब्रक्रयेने नकारात्मक ऄंगाने ब्रनगब्रडत ऄसू नये. 
अदशाच्या पाठीमागची मूळ कल्पना ऄशी की, वस्तंुच्या मुळाशी अब्रण त्यातंील ब्रनयमाशी ब्रभडणे म्हणजे 
एक सवडसाधारण समान घिक ब्रमळवणे, की ब्रजथे त्याचें एकमेकाशंी साधम्यड ऄसते. परंतु अपण पाब्रहलंय 
की, सृष्टीच्या संदभात अदशाला जर काही ऄथड ऄसेल तर तो ऄसा की अदशड म्हणजे व्यब्रक्तत्व, ऄस्स्मता, 
वैब्रशष्ट्यपूणडता याचंा ईत्कि अब्रवष्ट्कार. ह्याच्यामागे रॅद्धा ऄसते ती, सजीवपणावर, चैतन्यावर, ज्यानें 
बाहेरचे जग मुसमुसत ऄसते, ज्याचा बाहेरच्या जगात साक्षात्कार होत ऄसतो. 
 
  अपला कलाब्रसद्धातं अदशडब्रवर्यीची हीच सकंल्पना माडंतो. प्रत्येक कलेतील अदशड हे त्या त्या 
कलाचं्या वैब्रशष्ट्यातूनच अब्रवष्ट्कृत व्हायला हवे, ऄसे मला वािते. कलावतंाचं्या प्रब्रतभेने अजपयंत जे जे 
अपल्या माध्यमातून घडवले, अब्रण अजही जे घडवले जात अहे, त्या घडवण्याच्या धडपडीमागे हे अदशड 
तत्त्व अहे अब्रण भावस्स्थतीला मूतडरूप अपल्या माध्यमात देण्याच्या मागेही हेच तत्त्व अहे. हे ते ब्रवरॄ ऄसते 
की, ज्याच्यात त्याला त्याच्या कलेमधूनच प्रवशे ब्रमळतो, त्याच्या कलेमधूनच त्याला हे जग ब्रदसते. हे जग 
त्याच्या कोणत्याही कलाकृतीपेक्षा मोठे अहे ऄसे त्याला वािेल. पण हे जग त्या कलाकृतीतच ऄस्स्तत्वात 
ऄसते; अब्रण त्या कलाकृती घडब्रवण्यामागील ऄवघ्या प्रयत्नातून ते ऄस्स्तत्वात येते. येथे धोका ऄसा की, 
अपण त्याच्या कुठल्याही माध्यमातील यशस्वी अब्रवष्ट्कारापेक्षा त्याच्या पब्रररॅमाचेचा, कौशल्याचेच एक 
वगेळे ब्रचत्र तयार करण्याचा प्रयत्न करणे, जे काहीच नसते. (नुसतीच कौशल्यपूणडता ही पोकळ 
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संकल्पना) मग अपल्या हाती एक क्षीण झालेले तत्त्व, अदशड येइल. ह्या अदशातून सवड व्यब्रक्तत्व व 
ऄस्स्मता वगळलेले ऄसते. 
 
  अपण अता एक ब्रवब्रशष्ट ईदाहणरच घेउ. जर कलेतील भेदाचें अब्रण संबधंाचें बाबतीतील अपले 
मत बरोबर ऄसेल अब्रण तो भेद म्हणजे प्रत्येक कलेने स्वीकारलेल्या माध्यमाच्या कुवतीनुसार ऄसेल, तर 
मग काव्याच्या पृथगात्म स्वरूपाबाबत काय म्हणता येइल?  एका ऄथाने ऄसे ब्रदसते की, काव्याला काही 
भौब्रतक घिकच नाहीत. ज्यात कसल्याही मध्यस्थीब्रशवाय, ऄगदी सरळ सरळ प्रब्रतभेला कायड करता येइल 
ऄसा भौब्रतक घिकच त्याला नसतो की, ज्यातून काल्पब्रनक वस्तंूशी संवाद साधता येइल. भार्ा ही आतकी 
पारदशडक अहे की, स्वतःच्या ऄथातच ती जणू काही सरळ नाहीशी होते अब्रण अपल्या हातात गुणधमांनी 
युक्त वैब्रशष्ट्यपूणड माध्यम ऄसे काही ईरतच नाही. 
 
  मला नाही वाित की, खऱ्या दृब्रष्टकोनाब्रवर्यी आथे काही शकंा ऄसावी. काव्यालासुद्धा, आतर सवड 
कलासंारखेच प्राकृब्रतक ककवा कमीत कमी ऐबं्रद्रय माध्यम अहे अब्रण हे माध्यम म्हणजे ध्वनी होय. हा ध्वनी 
ऄथातच ऄथडगभड अहे. अब्रण ध्वनींच्या साक्षात घािातून रूपशील अब्रवष्ट्काराचा घिक, भारे्तील ऄथाच्या 
द्वारा ब्रसद्ध झालेला प्रब्रतकृतीचा घिक हे दोन्ही घिक कब्रवतेत एकजीव होतात. ब्रशल्पात अब्रण ब्रचत्रात 
ज्याप्रमाणे माध्यम एकाच वळेी अब्रण एकाच दृश्यात रूपशील घाि ऄथडपूणड घािाशी एकजीव करते ऄगदी 
त्याचप्रमाणे काव्यातील माध्यमात घडते. दोन भार्ाचंी तुलना करून, ईदा. ग्रीक अब्रण लॅिीनमधील 
चौपदी अब्रण र्ट्माब्रत्रक पदे हे घाि पब्रहले तर, वगेवगेळे घाि ब्रभन्न ब्रभन्न भार्ातं कसे वगेवगेळे रूपबधंात 
घेतात ते लक्षात घेता ऄसे सहज ब्रदसेल की, भार्ा म्हणजे ब्रतचे गुणधमड अब्रण व्यब्रक्तत्व ऄसलेले एक 
भौब्रतक घब्रित अहे. मातीत ककवा लोखंडात ऄलंकृत घाि घडब्रवण्याचे काम हे जसे वगेवगेळ्या कौशल्याचे 
काम अहे तसेच वगेवगेळ्या भार्ातं कब्रवता करणे हे वगेवगेळ्या कौशल्याचे काम अहे. ईदा. फ्रें च ककवा 
जमडन भारे्त काम करणे, ब्रचत्रात ज्याप्रमाणे रंग, अकार अब्रण मतूड भावस्स्थती एकजीव ऄसतात, 
एकमेकापंासून ऄलग करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे कब्रवतेमध्ये ध्वनी, वृते्त अब्रण ऄथड ह्यानंीच काव्यवस्तू 
बनते. ह्या गोष्टी पूणडपणे एकजीव ऄसतात, त्या ऄलग करता येत नाहीत. कब्रवतेत ऄथडपूणड वाक्ये ऄसतात 
अब्रण म्हणूनच कब्रवता वाचत ऄसताना कब्रवतेचा जो ऄथड अहे तो कब्रवतेतील ब्रवब्रशष्ट शब्दाचं्या बाहेरही 
तसाच राहातो, त्या ऄथाशी अपला सबंंध येतो ऄसे मानणे भ्रममूलक अहे. (ब्रचत्र पहात ऄसताना त्यातील 
एखादे झाड ककवा एखादा माणूस अपण ओळखला ऄसे तुम्हालंा वािते) ब्रचत्रातील हे झाड ककवा हा 
माणूस अब्रण अपल्या घरगुती संदभातील झाड अब्रण माणूस हे एकच अहेत ऄसे मानणेही भ्रममूलकच 
ऄसते. कब्रवतेचा गद्यात ऄन्वय केला तर ब्रतचा ऄथड ब्रशल्लक रहात नाही. ती कब्रवता ईरत नाही व एखादे 
ब्रचत्र ककवा सोनािा त्याच्या छापलेल्या त्रोिक ब्रवश्लेर्णात, यादीत ककवा छापलेल्या कायडक्रमात अपला 
ऄथड देत नाहीत. त्यात ऄथडपूणड ब्रचत्र ब्रशल्लकच ईरत नाही. 
 
  प्रा. िडॅलीच्या मताने वर ज्याचा ईल्लेख केला त्यासारखीच एक जाणीव शलेीमध्ये होती. त्याच्या 
मते काव्य हे पूणडपणे ईब्रचत, पारदशडक, त्याचे स्वतःचे गुणधमड नसलेल्या माध्यमानंा काम करते. म्हणून ते 
जवळजवळ माध्यम नसल्यासारखेच अहे. परंतु ते प्रब्रतभेच्या ईपयोगाकब्ररता प्रब्रतभेनेच शून्यातून ब्रनमाण 
केलेले माध्यम होय. आतर कलातं वापरली जाणारी माध्यमे जडस्वरूपी; प्राकृब्रतक, त्या माध्यमानंा त्याचें 
स्वतंत्र गुणधमड ऄसतात. शलेीला माध्यमाचे  हे स्वरूप म्हणजे अब्रवष्ट्कारातील ऄडथळेच वािले–म्हणजे 
ती नेमकी साधने होण्याऐवजी अब्रवष्ट्कारात ऄडथळेच ब्रनमाण करतात, ऄसे त्याला वािावयाचे. ह्या 
मताला अपण वर ईत्तर ब्रदलेच अहे. 
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  माध्यमाचें गुणधमडच एखादी भावस्स्थती त्याचं्यामधून मूतड करण्याला त्यानंा समथड करतात. 
नादमधुर भार्ा ही कब्रवतेचे माध्यम अहे. ह्या माध्यमालाही आतर कलाचं्या माध्यमासारखीच नेमकेपणाने 
स्पष्ट वैब्रशष्ट्ये अहेत, ब्रनब्ररृत शक्ती अहे. 
 
  ह्या ब्रठकाणी बेनेडे्डिो क्रोचेपासून मोठ्या खेदाने बाजूला होण्याब्रशवाय मला गत्यंतरच नाही. बहुधा 
त्याच्या बाबतीत नेहमी घडते तसेत आथेही घडते; क्रोचे एका मूलभतू केवळ सत्याने पछाडलेला अहे. 
आतका तीव्र पछाडलेला अहे की, त्या सत्याच्या अब्रवष्ट्कारासाठी ऄब्रधक कशाची तरी ब्रनतातं अवश्यकता 
अहे हे तो समजूच शकत नाही. ह्याचे त्याला मुळी भानच येणे ऄशक्य झाले अहे. त्याला हे समजले अहे 
की, सौंदयड मनात ऄसते, अब्रण मनाकब्ररता ऄसते. कल्पनेने न पाब्रहलेल्या न जाणलेल्या ऄशा एखाद्या 
प्राकृब्रतक वस्तूला खऱ्या ऄथाने सुंदर वस्तू म्हणताच येणार नाही. पण मला वािते तो सरळ ब्रवसरला अहे 
ह्या सगळ्यात की, मूतड रूपाला जशी भावस्स्थतीची अवश्यकता अहे, तशीच भावस्स्थतीलाही मूतडरूपाची 
अवश्यकता अहे. कारण सौंदयात मन ऄब्रभपे्रत अहे म्हणून ती अंतब्ररक ऄवस्था अब्रण ब्रतचे प्राकृब्रतक रूप 
हे काही तरी दुय्यम, अगंतुक अहे अब्रण केवळ सावडब्रत्रकतेकब्ररता, सातत्याकब्ररता या प्राकृब्रतक रूपाला 
ऄस्स्तत्वात अणले अहे ऄसे म्हणणे म्हणजे मला वािते की, ही एक गाढ ताब्रत्त्वक चूक अहे. हा खोिा 
ब्रचद्वाद अहे. क्रोचेच्या सैद्धाबं्रतक व्यूहात ही चूक सवडत्र अढळते. त्याच्या मते प्राब्रतभज्ञान–कवीचा 
अंतब्ररक साक्षात्कार–हाच खरा अब्रवष्ट्कार. बाह्या माध्यमे, तो धरूनच चालतो की, ही ऄगदी खरे तर 
ऄवातंर, अगंतुक ऄसतात अब्रण म्हणूनच अब्रवष्ट्काराच्या एका पद्धतीतून दुसरी पद्धती वगेळी अहे ऄसे 
म्हणण्याला काही ऄथडच नाही. (ब्रचत्र, संगीत सूर अब्रण भार्ा ह्या माध्यमातं काही वगेळेपणा नाही.) म्हणनू 
कलाचें वगीकरणही नाही; ककवा एखादी कला दुसऱ्या कलेपेक्षा काय जास्त चागंले काही करू शकेल 
ह्याबद्दलची ईपयुक्त ऄशी चचाही ऄशक्य अब्रण सौंदयडशास्त्र—अब्रवष्ट्काराचे तत्त्वज्ञान व भार्ाशास्त्र–वाणीचे 
तत्त्वज्ञान–ही दोन्हीही एकच अहेत. वाब्रचक अब्रवष्ट्कार अब्रण अब्रवष्ट्काराच्या आतर पद्धती ह्याचं्यात काही 
फरक ऄसतात ह्याला काहीच ऄथड नाही. ऄथात त्याने जर ऄसे म्हिले ऄसते की, भार्ा हाच अब्रवष्ट्कार 
काही अब्रवष्ट्काराचा एकीएक प्रकार नाही, ईलि प्रत्येक कला अपल्या स्वतःच्या भारे्तून अपल्याशी 
बोलते, मग त्याच्या बाजूने पुष्ट्कळ बोलता अले ऄसते. पण मला नाही वाित की त्याला ऄसे काही 
म्हणावयाचे अहे. 
 
  त्याची कल्पना सैद्धाबं्रतकानंा नवी नाही. एका ताब्रत्त्वक घोडचुकीत ब्रतची मुळे खोलवर रुजली 
अहेत. एखाद्याने ऄसे दाखब्रवले की, सवड वस्तू स्वतःच पब्ररपूणड नसतात अब्रण त्या सवडगुणसंपन्न नसतात, 
पण अपण जेव्हा मनाने त्याचंा अस्वाद घेतो तेव्हाच त्या तशा होतात, तर हे एकदम स्पष्ट होइल यात 
शकंाच नाही. ऄसे अहे हे एकदा नीि लक्षात अल्यानंतर अपण पुढे जाउन ऄसे म्हणण्याची शक्यता 
ऄसते की वस्तू तुमच्या मनात ऄसतात अब्रण त्याना मनाबाहेर प्राकृब्रतक ऄस्स्तत्व नसते तरच अब्रण तेव्हाच 
त्या पब्ररपूणड ऄसतात, ज्या गुणाचंी ऄपेक्षा ऄसते ते गुण त्याचं्यात ऄसतात अब्रण तुम्हालंा त्या मनात 
ऄसणेच अवडेल. परंतु चकू तर आथेच अहे की, वस्तंूच्या प्राकृब्रतक ऄस्स्तत्वाखेरीज अपण मनात त्या 
वस्तंूचा ब्रवचार करू शकतो ऄसे वािणे अब्रण ह्या चुकीमुळेच कलावतं ऄशारीर माध्यमात कला व्यापार 
करू शकतो ऄसे म्हणायला बरे वािते. “अदशड” वािते की, ब्रवशुद्ध ब्रवचाराच्या ककवा कल्पनेच्या ऄशारीरी 
माध्यमातं कलावतंाचा ब्रनर्समतीव्यापार घडतो. अब्रण आहजगातील प्राकृब्रतक वस्तू संवदेनाचंी चेतके 
एवढ्याचपरुती प्राकृब्रतक ब्रनब्रमत्तमाते्र अहेत. कलावतंाने अपल्या अब्रवष्ट्कारासाठी वापरलेल्या 
संस्कारशीलतेत त्या प्राकृब्रतक ब्रनब्रमत्तानंा प्रवशे नसतो. काव्याच्या बाबतीत ऄसे बोलणे एका दृष्टीने 
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स्वाभाब्रवक होइल. कारण भारे्ची प्राकृब्रतक बाजू अपण जमेस धरत नाही. अपण शब्दावरून नजर 
ब्रफरवतो अब्रण ते ईच्चारत नाही अब्रण ऄसेच काही तरी शलेीला म्हणावयाचे होते. 
 
  ह्या समग्र कल्पनेच्या अरंभीच पाब्रहले अहे की, ब्रतथे एक चूक अहे. वस्तू मनाब्रशवाय पूणड नाहीत 
हे खरेच. परंतु पुनः हेही खरेच की, मनेही वस्तूब्रशवाय पूणड नाहीत. जसे अपण शरीराखेरीज मन पूणड होत 
नाही ऄसे म्हणतो. संवदेनाचं्या बाबतीतली जी अपली सामग्री अहे; सुखकारक ऄथवा ऄसुखकारक 
भावस्स्थतीच्या संदभात अपले जे ऄनुभव अहेत–ते सवड अपला वस्तूशी घडणाऱ्या समागमातून अपण 
ब्रमळब्रवलेले अहेत. कल्पना व्यापारात व ब्रवचारात ते सवड वस्तंूचे गुणधमड व वैब्रशष्ट्ये मानली जातात. 
संगीतात हे ब्रवशरे्त्वाने ब्रदसते. संगीत ही एक ऄशी कला अहे की जी ऄशा साब्रहत्यातूनच–सुरेल स्वर–
यातूनच घडवली अहे; एखादा म्हणेल की हे सूर–यानंा या बाहेरच्या प्राकृब्रतक सृष्टीत ऄस्स्तत्वातच नाही; 
अब्रण प्राकृब्रतक वस्तूच्या नवनवोन्मेर्ी अब्रण कल्पनाशील ऄशा अपल्या हाताळण्यामुळेच सुराचंा एक 
संपूणडतया नवाच जन्म झाला ऄसावा, नवी ब्रक्षब्रतजे धंुडाळण्याच्या या ब्रनमाणशील प्रब्रक्रयेचा मागोवा घेताना, 
ऄचानक घडणाऱ्या एखाद्या ऄपघातासारखेच हे दालन अपल्यासमोर ईघडले ऄसावे [एखाद्या गाण्याच्या 

ब्रवकासालासुद्धा हे लाग ूपडते; ऄथात त्या गाण्यात ब्रजथवर सगंीत-व्यूह (बंब्रदशी) ऄसेल ब्रतथवर ही अपल्याकब्ररता तयार काव्यच ऄसते.] जड 
वस्तूवरील अपल्या या प्रब्रतभेची प्रब्रक्रया बाजूला सारली तर अपल्या कल्पनेला संगीत ब्रवरॄात काही एक 
करता अले नसते. 
 
  अब्रण ताब्रत्त्वक दृष्ट्या सवड कलाचं्या बाबतीत हे सारखेच अहे. कलावतं जी सवड सामग्री वापरतो 
अब्रण प्राकृब्रतक प्रब्रक्रयाचंा ईपयोग करतो—अपल्या कब्रवतेत वापरलेली आंग्रजी भार्ाच घेउ या, 
ईदाहरणादाखल–ती सामग्री ब्रवस्तारलेली अहे, घरंदाज बनली अहे, युगाचं्या वापरानंी अब्रण प्रयोगानंी 
ती पुनीत झालेली  अहे, भावनेत ती पूणडतया ब्रमसळली अहे, एकजीव झाली अहे; अब्रण (प्रब्रतभावतंाच्या) 
युगाचं्या रॅमाचें, कष्टाचें ब्रजवतं रक्तच ब्रतच्या धमन्यातूंन वाहाते अहे; म्हणून तर पुनः पुन्हा अपण म्हिले, 
भावस्स्थतींना ऐंब्रद्रयरूप लाभते तर ऐबं्रद्रयरूपाला भावस्स्थती लाभते. तुम्ही जर तुमच्या ब्रवचारानंा, तुमच्या 
कल्पनानंा, ज्यातूंन ब्रचते्र, काव्यकल्पना अकार घेतात त्या सामग्रीच्या शरीरापासून तोडलेत तर तुम्ही 
तुमच्या कल्पनेला दब्ररद्री कराल, ब्रतच्या प्रगतीला, वाढीला ऄडथळा कराल अब्रण ब्रतला रक्तहीन ब्रनजीव 
सावली ईरवाल. ऄगदी नेहमीची ऄब्रत प्रचारातली शब्दसंब्रहताही ईच्चारताच–ह्यासारखी ―Rule Britannia‖ 
(राज्य कर हे ब्रििाब्रनया)–त्यातंील ध्वनींच्या प्रत्यक्ष लहरी, ते ईच्चारत ऄसतानाचा शारीर ऄनुभव–जो 
आंग्लंडचा आब्रतहास रूढ शब्दातं अब्रण भारे्च्या घडणीत ईतरला अहे त्या आब्रतहासामुळे ब्रजवतं झालेला तो 
ऄनुभव शब्दात ईतरला त्यामुळे भार्ा रुळली, मळली, भार्ा घडली. एका ब्रवब्रशष्ट कबदूपयंत भार्ा ही 
अपल्याकरता तयार काव्यच ऄसते. 
 

अत््र्ाला शरीर हवे ऄसते 
 
  अब्रण मला वािते ब्रचत्रकार जेव्हा प्रत्यक्ष कंुचला हाताळतो तेव्हा, हात व डोळे ह्याचं्यातील 
सहकायात त्याच्या अयुष्ट्यभरच्या ऄनुभवाने ब्रदलेली ऄथाची जाण अब्रण औब्रचत्य एकजीव झालेली 
ऄसतात अब्रण ते सवड ब्रनर्समब्रतप्रब्रक्रयेच्या अनंदाशी एकरूप झालेले ऄसते. कंुचल्याच्या एका फिकाऱ्यातही 
अनंद अहे. तो अनंद म्हणजेच माध्यमाचा यशस्वी वापर केल्याची जाणीव व जो पब्ररणाम साधावयाचा, 
बरोबर तोच पब्ररणाम साधल्यामुळे ब्रनमाण होणाऱ्या ऄथाब्रच जाणीव होय. अपणा सामान्यानंाही ह्याच्याशी 
ब्रमळताजुळता ऄनुभव येत ऄसतो. अपल्याला एखाद्या क्षणी एकदम नेमका शब्द सुचतो, हा ऄगदी दुर्समळ 
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क्षण ऄसतो. तो अपण अनंदाने ऄनुभवतो. ऄशा शोधात एक ब्रनर्समब्रतऄंश ऄसतो. नेमकेपणाने सागंावयाचे 
तर एक शब्द त्याच ऄथाने दुबार कधीच वापरला जात नाही. 
 
  क्रोचे म्हणतो, खरोखर की, बाह्य अब्रवष्ट्कार पूणड झाल्यानंतर जेवढा पब्ररपूणड कंुचल्याचा फिकारा 
ऄसतो, तेवढाच प्रत्येक कंुचल्याचा पब्ररपूणड फिकारा ब्रचत्रकाराच्या मनातही ह्या बाह्य अब्रवष्ट्कारपूवीही 
ऄसतो. ह्यातील सूचना ऄशी की, कंुचला वापरण्याने ब्रचत्रकर नवीन काहीच भर घालीत नसतो, त्याच्या 
अंतब्ररक ऄथवा मानब्रसक कलाकृतीमध्ये. हा माझ्या मते खोिा ब्रचदवाद अहे. प्राकृब्रतक वस्तू ब्रनव्वळ 
कल्पनेला, स्फुतीला खूपच काही नवीन देतात. गुणवते्तची अब्रण संबधंाची संपन्नता यानंा प्राप्त होते. अपण 
जर अपल्या ब्रवरॄाची शारीर बाजू काढून िाकली तर अपल्याला अढळेल की ब्रनव्वळ मनाची बाजू शून्य 
ईरली अहे. 
 
 अब्रण म्हणूनच जेव्हा अम्ही म्हिले की, तुम्ही एखाद्या वस्तूचा अत्मा घेउन शरीराला तसेच मागे 
सोडू शकता, परंतु तसे करताना तो अत्मा दुसऱ्या कुठल्या तरी नव्या शरीरात घातला पाब्रहजे हे अम्ही 
नेहमीच साबं्रगतले अहे. तुमची कल्पना ही कशाची तरी कल्पना ऄसावी लागते. अब्रण त्या कशाला तरी 
एक नेमके जडणघडण, एक नेमका रूपबधं देण्याचे तुम्ही नाकारले तर तुम्ही कलात्मक, सौंदयडपूणड 
भासरूपातून केवळ ऄमूतड ब्रवचारात ब्रशरता. मी ध्वनींना प्राकृब्रतक वस्तू म्हिले अहे. जर ही ऄडचण ऄसेल 
तर ध्वनीला नुसते ऐबं्रद्रय म्हणणे पुरेसे अहे. साक्षात अब्रण प्राकृब्रतक धमाशी अब्रण ऄनुभवाशी ब्रनगब्रडत 
ऄसलेल्या स्वरूपाचीच  ऐबं्रद्रयता अहे हेच संगीताला अब्रण भारे्ला लागू पडते. 
 

प्रचंर् काही तरी 
 
  माध्यमाच्या अब्रण तंत्राच्या महत्त्वापासून सुरू होणाऱ्या अपल्या ह्या सवड नंतरच्या युब्रक्तवादाचा 
ईदे्दश सौंदयडवृत्तीत ऄनुस्यूत ऄसलेल्या ब्रनर्समब्रतप्रब्रक्रया अब्रण कचतनशीलतेची प्रब्रक्रया ह्याचंी समग्र दुहेरी 
प्रब्रक्रया ईकलून दाखवणे हा होता. ह्यातील कुठलाही एखादा घिक दुसऱ्या घिकापासून दूर काढणे 
ऄशक्य अहे. अब्रण हा तोच प्रश्न अहे–दुसऱ्या शब्दातं साबं्रगतलेला–भावस्स्थतीला वस्तुरूप कसे प्राप्त 
होइल–सौंदयडवृत्तीतील ती मध्यवती समस्या अहे अब्रण अपण पाब्रहलंय की, हा प्रश्न सोडब्रवण्याची 
ईत्कृष्ट सामग्री, कलावतं नसलेल्या अपणाला अपल्याच हाताशी ऄसलेल्या लहानशा ऄनुभवातून ब्रमळते, 
की ज्यात भावस्स्थतीला अब्रवष्ट्कृती लाभल्याचे अपल्याला भान येते. अपण केवळ अिड गलॅरीमधील 
ब्रचत्राचा फक्त ककवा मुब्रझयममधील पुतळ्याचंाच फक्त ब्रवचार करावयाचा नसतो, तर गाणे, नृत्य, 
नायवाचन, संगीतात ब्रशरणे, एखाद्या क्षुल्लक कलेत सामग्रीचे येणारे भान ककवा ऄगदी साधारणपणे, सहज 
नेमका शब्द सुचण्याचा ब्रनमाण क्षण, त्याचा शोध, ह्या सवांचा ब्रवचार करावयाचा ऄसतो. 
 
  कला ही सामाब्रजक ईत्सवाच्या वळेी ब्रनमाण होणारी गोष्ट अहे ऄसा ब्रसद्धातं येथे अपल्याला 
ईपयुक्त ठरेल. समजा की, एखादी रानिी िोळी ककवा राष्ट्र यानंा जय ब्रमळाला अहे, “त्यानंा प्रचंड थोर 
वाितंय अब्रण त्यानंा प्रचंड थोर काही तरी ब्रनमाण करावयाचे अहे”. ऄसे एका तज्ज्ञाने म्हिलेले मी ऐकले 
अहे. ही रुखी, ओबडधोबड कहाणी म्हणजे सौंदयडवतृ्तीची सुरुवात होय. अब्रण त्याचं्या कुवतीनुसार, 
त्यानंी गाठलेल्या संस्कृतीच्या पातळीनुसार ते मग शत्रूंच्या मंुडक्याचं्या माळाचं्या माळा रचतील ककवा 
Parthenon बाधंतील. सौंदयडवृत्तीतील महत्त्वाचा मुद्दा ब्रतथे अहे ब्रजथे शरीर व अत्मा पुरेशी एकरूप होतात 
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भावस्स्थती  हा अत्मा अहे अब्रण (माध्यमात) अब्रवष्ट्कार हे शरीर अहे. दोन्ही एकरूप होतात. शरे् ऄसे 
काही ईरत नाही. 
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तीन 
 

सौंदर्ास्वादाचे सुखकारक अणि ऄसुखकारक प्रकार —सौंदर्य अणि णवरूपता 
 
 ह्या व्याख्यानाच्या अरंभी प्रास्ताब्रवकाचे काही शब्द प्रसंगोब्रचत ठरतील, त्यामुळे एक तर कुवतीच्या 
प्रश्नाबाबतचा अपला दृब्रष्टकोण स्पष्ट होइल, अब्रण दुसरे म्हणजे प्रथमदशडनी तरी ह्या प्राँतात एक ब्रवशरे् 
ममडग्राही दृष्टी हवी ऄसे वािते अब्रण जी एक सवडसामान्य ब्रदशा अपण स्वीकारणार अहोत ब्रतच्या 
संबंधानेसुद्धा अपल्याला स्वतःला तयार करणे हेही कायड ह्या प्रास्ताब्रवक शब्दानंी साधेल; अब्रण या 
सवडसाधारण ब्रदशकेब्ररताच फक्त ऄवधान अब्रण सहानुभतूी कें ब्रद्रत करण्याचे धाडस मी करणार अहे. एक 
ब्रवशरे् प्रकारची सवकंर् सुसगंतता ह्याब्रशवाय, वगेळे, एकदम नवीन ऄसे त्या ब्रदशते काही नाही. परंतु मला 
वािते ती महत्त्वाची अहे अब्रण अपल्या मागच्याच युब्रक्तवादातून ती ब्रनघते व त्या युक्तीवादाचा ती साराशं 
देते; अब्रण बऱ्याचशा ऄडचणी ती दूर करते. 
 
  तेव्हा प्रास्ताब्रवकाचे चार शब्द म्हणून मी सौंदयातील ब्रशक्षणाबद्दल, संस्काराबद्दल सागंणार अहे; 
१९ व्या शतकाच्या ईत्तराधापासून ते अजतागायत वाढणाऱ्या सामान्य माणसाच्या संस्काराबद्दल अब्रण 
ऄगदी ऄलीकडच्या चळवळीशी त्या संस्काराच्या ऄसलेल्या संबधंाबद्दल (मी बोलणार अहे). मला वािते 
की, काही ऄंशानंी ते सवड कालाच्या सामान्य माणसाला लागू पडते. माझा हा माफक दावा त्याच्या 
तकड शास्त्राशी सुसंगत अहे ऄशी मी अशा करतो. मी ऄसे म्हणत नाही की, ऄशा माणसाच्या सौंदयातील 
ऄनुभवाची नोंद अहे, तीमुळे एखाद्या क्षणी त्याने सौंदयाच्या प्रश्नाबद्दल कमडठ होणे समथडनीय ठरेल. पण 
मला जे मान्य करणे भाग पडले अहे. ते हे की, सामान्य व्यक्तीतील दीघड मेहनतीचा ऄनुभव अब्रण 
स्वाध्याय, जर ईदार ब्रवशाल, प्रामाब्रणक ऄसेल तर, जी भबू्रमका प्रारंभापासूनच ऄत्यंत दैवी देणगी 
लाभलेला प्रब्रतभावतं ईत्स्फूतडपणे त्याच एका भबू्रमकेवर तो स्वाध्याय त्या व्यक्तीला नेतो.  
 
 तर मग, गेल्या ऄधडशतकात त्याने स्वतःकब्ररता त्याच पद्धतीने ते ईचलले ऄसतील, सौंदयातील 
सामान्य माणसाच्या मनावर घडणारे संस्कार सोनेरी परीभबू्रमतूनच सुरू होण्याची शक्यता अहे ऄसे मी 
सुचब्रवतो. Poets of our day (अपले अजचे कब्रव) ह्या पुस्तकात एक श्लोक अहे अब्रण जो बदल मला 
ऄब्रभपे्रत अहे त्याच स्वरूपाचा बदल त्या श्लोकातून व्यक्त झाला अहे. पब्रहल्या तीन ओळींत त्याचा अरंभ, 
तर चौथ्या चरणात ऄखेर अहे : 
  
  माकडे अब्रण हस्स्तदंत, मंुडकी अब्रण गुलाब, हाँगकाँगच्या जुन्या जहाजात । 
  हलकेच अवाज न करता, कुणाला न ब्रदसता सरकते अहे । 
  स्वप्न समुद्रावरून गाण्याच्या झपािलेल्या ब्रकनाऱ्याकडे । 
  त्याची सोन्याची डोलकाठी अब्रण रेशमी ब्रशडे दूर पूवेकडे चमकताहेत । 
  ऄरे, पे्रमाला अता तुझी गरज फार थोडी अहे अपल्या हृदयाच्या ईत्सवासाठी ।। 
 
  मला वािते, सौंदयड, ऄत्युक्त कल्पना अब्रण काव्यात्म प्रब्रतभा ह्या सवड गोष्टी एखाद्याला त्याच्या 
बालवयात काही तरी फार दूरचे, ऄस्पशड ऄसे वािले ऄसाव े अब्रण सवडसामान्य भावनेने त्या रॅदे्धला 
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जोपासले ऄसाव.े ह्या मुद्याचे एक चिकन नजरेत भरणारे ईदाहरण म्हणजे गेल्या शतकातील, ऄगदी 
जवळजवळ सावडब्रत्रकच ऄसा, वडडस्वथडच्या त्या थोर ओळीसंबधंी ऄसलेला प्रशसंापूणड गैरसमज होय. 
 
   तो प्रकाश की जो कधी सागरावर नव्हता ऄथवा भमूीवर नव्हता । 
   तो पुनीत अब्रण तो कवीचे स्वप्न ।। 
 
  या कब्रवतेचे एकूण नैब्रतक ममड माझ्या मुद्याशी खरेच ऄगदी ब्रमळतेजुळते अहे. 
 
  १९ व्या शतकाच्या मध्यात अपल्याजवळ ऄदु्भत परीकथाचें पुरातन ऄवशरे् अहे. ईदा. हळवे 
जमडन पोवाडे, ही खरे तर अमच्या ब्रजवतं पोवाड्याचंी क्षीण नक्कल होती. गिेची अब्रण हायनेची (Heine) 
गाणी ह्या वगातून वगेळी काढायला हवीत. अपल्या जवळ सदेच्या पूवेकडच्या ब्रवब्रचत्र परीकथा होत्या. 
मला अठवते, हॅरोत अम्हालंा ―केहामाचा शाप‖ ईतरवनू काढावयाला लावले होते. ह्याचा ऄथड ऄसा होता 
की, त्या कथेशी अम्ही पब्ररब्रचत ऄसणे ऄपेब्रक्षत होते. वॉल्िर स्कॉिच्या The lay of the last Ministrer 
(भरती ओहोिीचे भतू) मधील ऄदु्भत भोवताल अब्रण शलेीमधील त्यातल्यात्यात ऄत्यद्भतू भाग, सर नोएल 
पेिन (Noel Paton) चे धार्समक चमत्कार अब्रण परीप्रवशे, पॅरेडाआझ लॉस्िसुद्धा जेव्हा रब्रववारच्या 
वाचण्याकब्ररता मुलानंा देण्यात अले तेव्हा तेही ऄसेच ऄदु्भत होउन पब्ररष्ट्कृत झालेले ऄसे. 
 
  अब्रण जेव्हा तुम्हाला शके्सपीऄरपयंत नेण्यात अले, तेव्हा त्याच्याजवळही तुम्ही, त्या झगझगीत 
तुकड्यातून, ढगात गडद बुडालेल्या मनोऱ्यातून ऄथवा स्क्लओपात्राच्या नावतूेन पोचलात अब्रण जेव्हा त्या 
रॉयल ऄकादमीतील (दरबारी ज्ञानपीठातील) ब्रचत्राकडे तुम्ही दृष्टी िाकता तेव्हा ही दूरच्या घडामोडी 
अब्रण ब्रववश, हळव्या प्रवशेाचं्या त्या ऄदु्भत ऄशा पब्ररनगरीतून तुम्ही जात ऄसता अब्रण कोणीतरी तुम्हालंा 
ते कशाबद्दल अहे हे समजून सागंाव ेऄशी आच्छा होते. 
 
  ऄथात मोलाची गोष्ट ऄजूनपयंत तरी अपल्या चागंली ठीक अवाक्यात होती. एब्रलझाबेथच्या 
काळातील भावगीतापयंत पोचायला प्रवशेद्वार म्हणून गोल्डन रेझरी होती, ब्रकट्स होता, एशिं मबॅ्ररनर 
होता, वॉल्िर स्कॉिच्या कादंबऱ्या होत्या अब्रण प्राचीन काळातले थोर कलावतं होते. परंतु हे नंतरचे. 
काहीएक प्रकारचे मागडदशडन नसेल तर तऱ्हेवाइक अब्रण ऄद्भतू-गूढ वािेल. मला वािते की अपली ऄशी 
धारणा झाली अहे की, सौंदयड म्हणजे परस्थ, ऄनोळखी अब्रण कब्रवप्रब्रतभा म्हणजे ऄनोख्या, सुरेख ऄशा 
कशाची तरी ऄत्युक्त कल्पना करणे. अपल्या पब्ररचयाच्या अब्रण ऄब्रधक खऱ्या, ऄब्रधक घरेलू वस्तूत 
एखादा रस घ्यायचा. परंतु त्याला सौंदयड म्हणता येइल हे कदाब्रचत त्याला माहीत नसाव े ककवा ऄशा 
वस्तंूना प्रब्रतभेची गरज ऄसेल हेही त्यानंा कळत नसाव.े 
 
  बहुधा एक मोठा साक्षात्कारच झाला ऄसावा. ऄनेक व्यक्तींना या तीन प्रभावाखंाली अल्याने : 
रस्स्कन त्याच्या िनडरच्या ब्रववरणामुळे अब्रण कलावतंाच्या जीवनाचा अब्रवष्ट्कार म्हणजे सौंदयड ह्या त्याच्या 
ब्रसद्धातंामुळे, युब्ररब्रपडसच्या ब्रववरणाला सुरवात िाडकनगने केली अब्रण प्राध्यापक जी. मरेने तर जास्तीत 
जास्त ममडग्राही अब्रण सखोल ब्रववरण ब्रदल्याने ग्रीक नािक अब्रण अधुब्रनक नािक याचें पुनर्समलन घडले 
त्याचं्यात अब्रण (अधुब्रनक) नािकात एक सुसंवादी पुनरडचना प्रस्थाब्रपत झाली. चमत्काब्ररक खरेच, परंतु 
आंस्ग्लश ब्रचत्रातील प्रीरॅफेब्रलि चळवळीने वॉल्िर स्कॉि अब्रण ब्रवल्यम मॉब्ररस ह्याचं्यासारख्या कलावतंाचंी 
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ब्रनभडरशील पे्ररणा सपंुष्टात अणली अब्रण भाबडा मानवतावाद अब्रण पब्ररहासवाद या जीवनदशडन दृष्टीच्या 
ईगवत्या पे्ररणाशंी त्याचंा सबंंध घडवनू अणला, प्रीरॅफेब्रलिमध्ये सवड तऱ्हेचे ब्रनभडरशील गुणधमड होते ह्यात 
शकंाच नाही, परंतु बनेजोन्सकडूनच अपणापंैकी काहीजण तरी ब्रनब्ररृतच ब्रशकले की, जुन्या ब्रविाचंी कभत 
वास्तब्रवक कशी ब्रदसते–अब्रण ऄथातच, मुळातले ब्रनभडरशीलवाद अब्रण यथाथडवाद हे दोन्ही वाद 
प्रतीकवादात [प्रतीकवाद ऄसे म्हणताना मला कोणताही ताब्रत्त्वक ब्रसद्धातं ऄब्रभपे्रत नाही. परंतु सपूंणड भासरूपतेतून प्रगिणारी अस्त्मक 

एकात्मतेची जाणीव.] एक होतात, म्हणूनच अपल्याला भान अले, जेव्हा अपण खरोखरच शके्सपीऄरला 
ब्रभडलो अब्रण अपण पाब्रहले की तीच एक ब्रन एक भव्योदात्त काव्यात्म प्रब्रतभा अहे, ब्रजने ब्रनमाण केली 
िायिाब्रनया, अब्रण खोलवर डूब घेउन बॉिम ब्रवणकर घडब्रवला, हॅम्लेि एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला 
फॉलस्िाफ ऄसलेला एक ब्रवशाल पि ईभा केला. 
 
  दृश्यकलातून झालेला नंतरचा ब्रवकास डोळ्यातं भरणारा अहे. ब्रवल्यम मॉब्ररसने अपल्या कला 
अब्रम काराब्रगरी (Arts and crafts) या ब्रनबंधात संस्कारवादाब्रवरुद्ध वादंग सुरू केले, ही खेदाची गोष्ट 
होती. परंतु ह्या शब्दाला आतकी ऄथाची वलये ऄसतील की, एखाद्याने ह्यावरच फार भर देउ नये. 
स्िीव्हनसनच्या Velasquez त ऄब्रभपे्रत ऄसलेला ऄथड घेतला तर, तो म्हणजे एक साक्षात्कारच ऄसे 
ब्रदसेल. सामान्य माणसाच्या ऄभ्यासाचा मागोवा घेता अपल्याला अढळते, मी म्हणेन की, दृश्यकलेतील 
ऄगदी ऄलीकडच्या चळवळीने ब्रकमानपक्षी ह्याही ब्रवकासिप्प्याचा ऄंतभाव केला की, ज्या िप्प्यानंी 
सामान्य  माणसाला अपल्या ऄब्रधक ब्रवशाल व ऄब्रधक ममडग्राही प्रब्रतभेने ब्रवरॄ पहायला समथड केले. ज्याने 
कशाने म्हणून त्याला दृष्टीची नवी देणगी ब्रदली ऄसेल, ती एक त्याची नवी कमाइच अहे ऄसे त्याने 
मानावयाला हव ेऄसे मला वािते. नवकला अब्रम नाय अब्रण ग्रीक ह्याचं्यातील परस्पर संवादामुंळे अब्रण 
मीलनामुळे, रंगभमूीवरच्या सहाय्यक घिकाच्या व नव्या नायात्मक घािाच्या ऄब्रधकाब्रधक (केवल) 
सुगमपणाकडे झुकणाऱ्या ह्या समग्र चळवळीतून घडलेल्या पुनरडचनेचा ऄलीकडे भव्य ब्रवशाल ब्रवकास 
झाला अहे. ग्रीक कला प्रामाब्रणकपणे सरळ ब्रभडणारी मानवी ऄसल्याचे, अपल्याला भान येउ शकले 
अहे. अपण पाहू शकलो अहोत. अपल्या दाराशीच अढळणाऱ्या साक्षात अब्रण तीव्र भावनेचा अब्रवष्ट्कार 
यात ब्रतचा वािा ऄसल्याचे अपण पाब्रहले अहे. अपल्या गळी ईतरलेला हा एक फार मोठा धडा अहे की, 
सवड कला एक ऄसते. चीन-जपानकडील कलाचें जे एक नव े दालन अपल्याकडे ईघडले अहे त्याचंा 
ऄलीकडचा अब्रवष्ट्कारही या ब्रदशनेे फार तीव्र पब्ररणामकारक ठरला अहे. 
 
  तर मग मी ऄसे माडंतो, की सामान्य माणसाचा सौंदयातील ऄभ्यास, १८६० पासून म्हणा—म्हणजे 
परीभमूीतून साध्या जीवनदशडनाच्या अब्रण मानवतावादाच्या घरी परतण्याचा समग्र प्रवास होय अब्रण ऄथात 
तो अपले परीब्रवरॄ साभंाळेल, अब्रण जेव्हा त्याच्या कल्पनाशक्तीला त्या पब्ररभमूीलाही घरेलू करण्याचे 
ब्रशक्षण ब्रमळेल तेव्हा त्याच्या अस्वादात अणखीच रसपूणडता येइल. अपल्याला Mid-summer Night‖s 
Dream कब्ररता तयार केलेली रॅी. रॅकहॅमची सजावि अठवावयाला हरकत नाही. ज्या कलावतंानंा 
प्रब्रतभापूब्ररत जीवनदशडनाची देणगी होती त्यानंा जे प्रथमपासूनच स्पष्ट माहीत होते; ते फक्त ह्यावर 
ईल्लेब्रखलेल्या सवांतून तो ब्रशकला अहे. मनाच्या दोन घडणींचा हा ब्रमलाफ अहे; त्या घडणी आतक्या 
ऄगदी ब्रभन्नपणे सपंाब्रदल्या अहेत–एक मन दीघड ईद्योगशील ब्रशस्तीने घडलेले अहे, तर दुसरे ब्रनसगडदत्त 
ममडग्राही दृष्टीने घडले अहे; हा ब्रमलाफ मोठा मनोरंजकही अब्रण ब्रवरॄासाहडही ब्रदसतो. 
 
  अता ही प्रस्तावना सौंदयाच्या कमीजास्त व्याप्तीच्या ऄथाच्या समस्येशी संबबं्रधत अहे अब्रण पढेु 
ब्रवरूपता अब्रण सौंदयड ह्या ऄत्यंत ऄवघड समस्येशीही ती अपल्याला अणून सोडते. 
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  जोपयंत सामान्य माणसू ऄस्स्तत्वात राहील, तोपयंत सौंदयाच्या कमीजास्त व्याप्तीचा ऄथड 
ऄसणारच अब्रण सौंदयांचे ब्रवब्रवध प्रकार ऄसणे ह्यातच एकप्रकारे (सौंदयाच्या कमीजास्त व्याप्तीचा ऄथड 
कसा ऄसतो) याचे समथडन अहे. 
 
  १.  कलात्मक दृष्ट्या ईत्कृष्ट ऄसे अपण म्हणतो, त्याला एक सवडसामान्य शब्द ऄसावयाला 
हवा, प्रत्येक वस्तुत जर काही एक ब्रववकेशीलता, ब्रनयब्रमतता ऄसेल, तर कलात्मक दृष्ट्या ईत्कृष्ट 
ह्यालाही मग एक काही साधारण धमड, साधारण ब्रववकेशीलता, ब्रनयब्रमतता ऄसायला हवी, अब्रण ह्या 
साधारण धमाकब्ररता अपल्याला एकच शब्द ईपलब्ध होउ शकेल; तो शब्द म्हणजे सुंदर अब्रण अपण 
अता पहाणारच अहोत की (सुंदर ह्या शब्दाबद्दलच्या) भाब्रर्क रूढीतील रॅेणी, त्यातील बदलते ब्रवब्रवध 
पैलू ह्या सवांमुळे सुंदर काय अब्रण सुंदर काय नाही ह्यामध्ये एखादी नेमकी रेर्ा ओढणे ऄखेर केवळ 
ऄशक्य होइल. कला दृष्ट्या ईत्कृष्ट याचा हा एवढा ब्रवशाल पसारा अहे अब्रण माझं म्हणणं, मग ऄसं की, 
―सुंदर‖ या शब्दाचा हा आतका व्यापक वापर हाच ऄखेर यथाथड वापर होय. 
 
 २.   परंतु पनुः जोपयंत सामान्य माणसू ब्रजवतं अहे तोपयंत सौंदयड दृष्ट्या प्रथमदशडनी 
सुखदायक ककवा सामान्य संवदेनाशीलतेला सुखकारक, ह्यालाही अपल्याला एक शब्द लागेल अब्रण 
ह्याकब्ररताच नेहमीचा भाब्रर्क रूढीतील ―सुंदर‖ हा शब्द अपल्याला िाकता यावयाचा नाही. अपण जर 
ऄसे म्हिले की, ब्रवराि हासुद्धा एक सुंदराचाच प्रकार अहे तर अपल्याला नेहमीच ब्रवरोध होइल अब्रण 
अपण जेव्हा कठोर, भयंकर, ब्रवरूप, ब्रवनोदी याचं्यापयंत येउन ठेपतो, तेव्हा त्यानंाही जर अपण सुंदर 
म्हणू लागलो तर (सुंदर ह्या शब्दाबद्दलच्या) भाब्रर्क रूढीशी अपला ब्रनब्ररृतच संघर्ड होइल अब्रण मला 
वािते की कोणतीही एक सुंदर गोष्ट अब्रण ब्रवराि ह्यातील फरक हा ईपजातीमधील ऄवच्छेदक फरक 
अहे. 
 
  म्हणून तर, अपल्याला ऄसे म्हणता येइल की, एका ब्रवशालतर ऄथाने सौंदयड—जो पुनः ऄब्रधक 
ऄचूक ऄथड अहे – अब्रण जो ऄथड ऄभ्यासामुळे येतो अब्रण ब्रनसगडदत्त ममडग्राही सौंदयडदृष्टी लाभलेल्यानंी जो 
ऄथड ब्रनवडलेला अहे—या ब्रवशालतर ऄथाने सुंदर म्हणजेच कलात्मक दृष्ट्या ईत्कृष्ट. परंतु योग्य भाब्रर्क 
रूढीनुसार ब्रवशालतर ऄथाने सौंदयड म्हणजेच सौंदयड दृष्ट्या ईत्कृष्ट या ऄथडकके्षत दोन ऄथडवगड सामावलेले 
अहेत, ऄसे म्हिले पाब्रहजे, एक सुगम (केवल) सौंदयड अब्रण दुसरा दुगडम (व्याब्रमरॅ) सौंदयड, ह्यातच 
ऄनुक्रमे ब्रवरािता (ईदात्तता) अदींचा समावशे होतो. 
 
 १.   ईदाहरण देणे हे धोक्याचे होइल एखादे वळेेस, एखाद्याची रॅद्धा याने दुखावले. परंतु 
सुगम सौंदयाचा स्वभाव मला वािते चिब्रदशी ओळखता येतो. ऄशाशी ते एकरूप ऄसते की, जे जवळ 
जवळ कोणालाही प्रथमदशडनी सुखद वािते, मात्र ही सुखदता, सौंदयड दृष्ट्या ऄप्रस्तुत म्हणता येइल ऄशा 
कारणावर अधारलेली नसावी. एक केवळ सूर; एक केवळ ऄवकाशलय, एखाद्याच्या फायरप्लेसमधील 
फरशीसारखी; गुलाब, तरुण चेहरा; ऐन ईमेदीतला माणसाचा देह; ह्या सवांतून सामान्य देह अब्रण मनाला 
एक प्रकारचे केवळ, सरळ प्रामाब्रणक सुख ब्रमळते. ही यादी लाबंब्रवण्यात काही हशील नाही. 
 
  अता आथे एका मनोरंजक अब्रण महत्त्वाच्या ब्रनरीक्षणाशी अपली गाठ पडते. अपण जे भेद केले 
अहेत त्याच्याब्रवरुद्ध म्हणूनही हा मुद्दा माडंता येइल. सवांत मोठ्या यशस्वी कलाकृती, ब्रनसगातील सवांत 
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सुंदर अब्रण भव्य वस्तू, सवांनाच, सामान्यानंाही अब्रण आतरानंाही, अकर्ूडन घेतात अब्रण म्हणनू सुंदर 
गोष्टींतील लोकानंा अकर्ूडन घेण्याच्या शक्तीची सावडब्रत्रकता हे वैब्रशष्ट्य त्याचं्यातील क्षुल्लक अब्रण अगतुंक 
स्वभावाचा ब्रनदेश करते ऄसे अपल्याला नमूद करता यावयाचे नाही. म्हणजे ऄसे की, ऄसे ब्रदसते, 
जणूकाही, काही सुगम सुंदर वस्तंूना ऄजून ऄत्युच्च सौंदयाचा दजा प्राप्त व्हावयाचा अहे. 
 
  ह्याला ईत्तर म्हणून माझ्या ब्रवचाराचंा कल ऄसा झुकतो की, सुगमतर सौंदयाचे प्रकार अब्रण 
ज्यानंा अपण केवळ ब्रवजयी कला ककवा जयघोर्-ब्रननादी सौंदयड म्हण–ूया सौंदयात भेद करावयाला हवा; 
व्हीनस डी मेब्रडसी (The Venus dei Medici) अब्रण व्हीनस ऑफ ब्रमलो ह्याचं्यात भेद करावयाला हवा; 
Marmion चा अरंभ अब्रण Agamemnon मधील पब्रहले समूहगीत ह्यात भेद करावयाला हवा. सवड थोर 
कलाकृतींमध्ये ऄसे काही सुगम पैलू ऄसतात, बहुधा, ज्याचें सावडब्रत्रक अकर्डण ऄसते, ऄसे मला वािते; हे 
अकर्डण काही ऄंशी चागंल्या कारणाकब्ररता ऄसते, तर काही ऄंशी कमी चागंल्या कारणाकब्ररता ऄसते. 
खाली अपण एक चागंले कारण पाहू. 
 
  यामुळे मला ऄसे वाित नाही की जयघोर् ब्रननादी सौंदयाचे ऄस्स्तत्व, सुगम सौंदयाचा वगड ऄसतो 
या वस्तुस्स्थतीला खोडून काढत नाही. 
 
  म्हणून, मला वािते की, ऄब्रधक सुगम सुंदर अब्रण ऄब्रधक दुगडम सुंदर ऄसा फरक करण्यावाचून 
अपल्याला गत्यंतर नाही. मी अधी दुसऱ्याकडे वळतो म्हणजे मग माझ्या मनात काय अहे ते ब्रवरोधाने 
ऄब्रधक नेमकेपणे मला स्पष्ट करता येइल.  
 
  २.   दुगडमता, जी काही माणसानंा सरळ ऄनाकर्डक वािते, ही ऄशा सौंदयात ऄसते की, ज्याचे 
अकर्डण ऄत्यतं दुर्समळ ऄसते. हे दुगडम सौंदयड ऄनेक प्रकारातूंन व्यक्त होइल. तीन प्रकार मी सुचवीन. मी 
ऄसे म्हणत नाही की हे वगीकरण सवडसमावशेक अहे.  
(ऄ) जब्रिलता, (ब) तणाव, (क) ब्रवशालता. 
 
 (ऄ) जब्रिलतेची गोष्ट मोठी ईद्नोधक अहे. कारण याचे ते एक प्रात्यब्रक्षक अहे ऄसे बहुधा तुम्ही 
दाखवनू देउ शकाल की, ऄब्रधकतर जब्रिल सुंदर वस्तूत, सुगम वस्तूत ऄसते ते तर सवड ऄसतेच, 
त्याब्रशवाय अणखी खूप काही ऄसते. साकेंब्रतक घािातूनसुद्धा तुम्ही हे दाखव ू शकाल.  Orchomenus 
मधील खब्रजन्यातल्या छतावरच्या नक्षीकामात सवडसाधारणपणे नेहमीच सापंडणारे नागमोड पंजाच्या 
घािातसुद्धा गंुतवले अहेत. अब्रण मला वािते हीच गोष्ट संगीतात पब्ररपूणडतेने दाखवता येइल. संगीतात 
ब्रजथे रचना कमालीच्या गंुतागंुतीची ऄसते की काही एका मयादेनंतर ब्रतथवर पोचणेच ऄशक्य होते अब्रण 
त्यामुळे रचनेचा अस्वाद घेणे दुरापास्त होते. तुम्ही सोडव ू न शकलेल्या ऄडचणीबद्दल तुमच्या मनात 
ब्रनब्ररृतच एक घृणा ब्रनमाण होणे, मग ऄगदी शक्य अहे. सौंदयाच्या ऄभ्यासात हे ऄगदी सहज लक्षात 
येण्यासारखे अहे, की ऄब्रतशय गंुतागंुतीच्या वस्तूचा अस्वाद घ्यावयाला ब्रशकवताना, ते रसग्रहण ऄलग 
तुकड्यातून सुरू होते. हे ऄलग तुकडे अपल्याला त्या ब्रवणीतील सवडदूर पसरून व्यापणाऱ्या सुंदर गुणाचंी 
ओळख करून देतात की ज्याच्या ऄनुभतूीकब्ररता अपण धडपडत ऄसतो. एखाद्या जुन्या आिॅब्रलऄन 
ब्रचत्रातील मनोज्ञब्रप्रय चेहरा –त्यातील ऄवकाशाचे सगंीत पकडण्याला अपण तयार होण्यापूवीचा; 
―सॉरडेलो‖ मधील गढूगंभीर ब्रद्वपदी–आंस्ग्लश भारे्तील ऄत्यंत ऄब्रभजात ब्रद्वपद्या या कब्रवतेत साधल्या अहेत 
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ककवा एखाद्या महान् कसफनीमधील एक केवळ मधुर स्वरमाला ऄशा पद्धतीने जेव्हा ईदाहरणाने प्रत्यक्ष 
दाखवले जाते की प्रत्येक लहानसहान तपब्रशलातील वीण ऄशी ऄनन्य ऄनुपम सुदंर अहे, अब्रण ऄसेच 
नेहमी ऄसल्या कलाकृतींच्या बाबतीत घडते, ज्या कलाकृती अपल्या अस्वादाच्या ऄत्युच्च दुर्समळ 
पातळीची कसोिी ठरतात. डािेंचे आनफनो अपल्याला अठवले. तेव्हा मग एखाद्याला समग्राची पकड घेता 
येत नाही, हे त्याचे ऄपयश म्हणजे त्याच्या ऄवधानातल्या कुवतीचाच फक्त एक दोर् होय, ह्यावर अपला 
जास्त लवकर ब्रवरॄास बसतो. अब्रण एखाद्याच्या ब्रशक्षणातील ब्रवकास हा ब्रवकास दृढ करतो. दुगडम सौंदयड 
तुम्हाला एका क्षणीच आतके खूप काही नुसते देत ऄसते, जर तुम्ही ते सवडच्या सवड घेउ शकलात तरच 
त्याचा पब्ररपूणडतेने अस्वाद घेण्याची तुमची तयारी राहील. 
 
 (ब)   हेच भावस्स्थतीच्या तीव्र तणावाबद्दल खरे अहे. एका ऄब्रतशय सूचक शब्दसबं्रहतेत 
ॲब्ररस्िॉिल ―पे्रक्षकाचं्या शबलतेचा‖ ब्रनदेश करतो, जी शोकाबं्रतकेच्या सारतत्त्वापासून अक्रसते, कच खाते. 
दुसऱ्या शब्दात, आतक्या प्रखर तणावातील भावप्रत्यय तोलून धरण्याचे अब्रण त्याचा अस्वाद घेण्याचे 
सामथ्यड हे काहीसे दुर्समळच ऄसते. जब्रिलतेमध्ये जे तत्त्व अहे तेच आथेही अहे. परंतु आथली गोष्ट थोडी 
वगेळी अहे. ऄशी भावस्स्थती संरचनेत समूतड केली जाइल; ईदा. ब्रदसायला साध्या ब्रदसणाऱ्या शब्दातून 
परंतु त्याचे जाण-भान यावयालाही तशाच गाढ्या प्रयत्नशीलतेची अब्रण गाढ्या एकाग्रतेची ऄपेक्षा ऄसते. 
 
  ह्या ब्रवब्रशष्ट गोष्टीच्या मयाब्रदत के्षत्रात एक ऄपवाद, एक चागंले ईदाहरण देउन जाइल; ज्याला मी 
जयोद्घोर्ी सौंदयड म्हिले. हे सौंदयड ऄत्यंत ऄनन्य ब्रवलक्षण गुणधमाने युक्त ऄसते तरी ते सवांनाच अकर्ूडन 
घेउ शकते. जेव्हा एखाद्या पब्ररच्छेदातील अत्यबं्रतक ताण-तणावाची भावस्स्थती सरळ अब्रण साक्षातपणे 
अब्रवष्ट्कृत होते तेव्हा त्यात दैवाचे अब्रण गुणाचे ब्रमरॅण ऄसते अब्रण हे ब्रमरॅण मानवतेच्या एखाद्या महान 
ब्रवलक्षण नाडीचा ठेका पकडते अब्रण ऄशा रीतीने जनतेची मने कजकून घेते. प्लेिोपासून बालझेंकपयंतच्या 
सवड थोर कलावतंानंी ह्या शक्यतेवर भर ब्रदला अहे. ब्रनदान बालझॅक तरी ऄसा नव्हताच नव्हता, 
कशालाही कलेत ब्रशरायची सवलत देइल अब्रण कलेच्या ब्रतच्या ब्रनखळ राज्यापासून खाली खेचनू ब्रतची 
प्रब्रतष्ठा कमी करेल. ऄसा मनुष्ट्य मला ऄजून भेिला नाही, स्त्री ककवा पुरुर्, ज्याला Kniidos च्या ब्रडब्रमिरने 
अकर्ूडन घेतले नाही. अब्रण ह्याला काही दशडनी सौंदयड म्हणून हीन खात्रीने लेखता यायचे नाही 
अपल्याला. 
 
  परंतु साधारणतः एखादा ऄसे म्हणेल की, सवडसामान्य मनाला अब्रण काही वळेा अपण सवांचीच 
मने सवडसामान्य मन होते–फार मोठ्या प्रयत्नशीलतेचा ऄथवा एकाग्रतेचा तीव्र संताप येतो, अब्रण त्याच 
कारणाकब्ररता सौंदयाचे जे सुगम अब्रण कमडठ रूपबधं अहेत त्याचाही राग येतो कारण त्याचं्यामध्येच बहुधा 
ही एकाग्रता ऄत्यतं रेखीवपणे समूतड होउन येते. पेिर म्हणतो त्याप्रमाणे थोर अब्रवष्ट्कारशीलतेचे अरॄासन 
देणारे रूपबधं ते अरॄासन प्रखर एकाग्रतेने त्यानंा प्रब्रतसाद देणाऱ्या लोकाचं्या बाबतीतच फक्त ते पाळतात. 
ऄसा प्रब्रतसाद ही त्याचंी ऄि ऄसते. ज्या प्रकारच्या प्रयत्नशीलतेची गरज ऄसते ती काही नुसती बौब्रद्धक 
मेहनत नव्हे, त्याहून ऄब्रधक काही तरी ती प्रब्रतभापूब्ररत प्रयत्नशीलता ऄसते. म्हणजे ऄसे की, अपण मागे 
पाब्रहल्याप्रमाणे ह्या प्रयत्नात नेहमीच्या स्वीकृत साकेंब्रतक ज्ञानासारख्या ब्रनब्ररृत सैद्धाबं्रतक व्यूहावर शरीर 
अब्रण मन ऄवलंबून न रहाता, ते प्रब्रतभापूब्ररत प्रयत्नशीलतेवर ब्रवसंबते. या कल्पनाशील प्रयत्नातून शरीर 
अब्रण मन स्वतःकब्ररता रूपबंध घडवते अब्रण ज्याच्या ऄनुभवात ते ब्रजवतं होते जेव्हा  ककग जॉन ह्यबूिडला 
एकच शब्द सागंतो, ―मृत्य‖ू तेव्हा तो शब्द एका ऄथाने सहज जाणवतो; परंतु त्या ऄडखळत्या, मोडलेल्या 
ईद्गाराच्या पाठीमागे समग्र माणसाच्या ह्या ऄवस्थेत ब्रशरावयाला अपल्या मानब्रसक वृत्तीचे पूणड रूपातंर 
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व्हाव ेलागेल. अब्रण ऄसे हे रूपातंर सोपेही नसेल ककवा सुखावहही नसेल. एखाद वळेेस ते भयंकरसुद्धा 
ऄसेल. म्हणनूच की काय ॲब्ररस्िॉिलची शब्दसबं्रहता ―पे्रक्षकाचंी शबलता‖ ते दौबडल्य कच खाते. सवड थोर 
कलानंा ककवा कोणच्याही जातीच्या थोर गोष्टींना ह्याच कारणासाठी ककवा तसल्या दुसऱ्या एखाद्या 
कारणासाठी हे ऄगदी थेि लागू पडते. अपण त्या महात्मतेपयंत पोचू शकलो नाही, तर त्या महात्मतेचा 
संताप येतो. मी माझा मुद्दा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो अहे की, हे सवड दुगडम सौंदयड, जे ब्रभत्र्या अब्रण 
अळशी मनाच्या दृष्टीने सुखावह, त्या सुखाच्या ऄतीत जाते; त्या सवड दुगडम सौंदयात दुसरे काही नसते तर 
फक्त त्याच सौंदयाचे अब्रधक्य ऄसते जे प्रथमदशडनी अपल्याला सुखकारक वािते. परंतु अता ते तीव्र 
झालेले ऄसल्याने रूपातंब्ररत झालेले ऄसते. परंतु सुंदर अहे म्हणून ओळखण्याला प्रब्रतबधं करण्यास तेवढे 
पुरेसे अहे. मात्र स्वार्सजत ब्रशक्षण ऄसेत ककवा दैवदत्त ममडग्राही दृष्टी ऄसेल तर मात्र त्या सौंदयाची ओळख 
पिते. 
 
 (क) ऄजून एका दुगडमतर सौंदयाबाबत मी एक पब्ररमाण सुचवले होते, ब्रवशालतेच्या नावाखाली. 
 
  ही एक लक्षणीय अब्रण काहीशी चब्रकत करणारी वस्तुस्स्थती अहे की, ऄसे काही सौंदयाचे 
जाब्रतवतं पुजारी ऄसतात, चागंले व्युत्पन्न ऄसतात ते, परंतु त्यानंा ॲब्ररस्िॉफेनीस ककवा रॅबलेे याचंा खऱ्या 
ऄथाने अस्वाद घेता येत नाही ककवा फॉलस्िाफच्या प्रवेशाचंाही रब्रसकतेने ते अस्वाद घेउ शकत नाहीत. 
मी ह्यालाही ―पे्रक्षकाचंी शबलता‖ ऄसे म्हणण्याचे धाडस करतो. प्रखर ब्रवनोदात ककवा सुखास्त्मकेत अपल्या 
भोवतालच्या ब्रवरॄाचा एक प्रकारे चक्काचरू झालेला ऄसतो अब्रण ऄशी साकेंब्रतक ब्रवरॄाची पूणड मोडतोड ही 
तुम्हालंा सहन करावी लागते. साऱ्या गंभीरपणाने स्वीकारलेल्या वस्तू ईलयापालया दाखब्रवल्या 
जातात, त्या गंभीर वस्तंूत सीब्रमत, रूढ ऄथाने जे सुंदर ऄसते तेही ईलिेपालिे होते. सुखास्त्मकेचे तत्त्व 
सवड चागंल्या वस्तंूच्या मोबदल्यात स्वतःची करमणूक ब्रमळवते. सवड चागंल्या वस्तू ते खची घालते स्वतःच्या 
करमणुकीकब्ररता. पक्ष्याचं्या हवचे्या अजे्ञनुसार, ब्रजच्यावर देवाचें जीवन त्या यज्ञातील वाफेची रसद 
तोडून, सवड देवानंा ईपशी ठेवले जाते अब्रण त्यानंा तडजोडीच्या ऄिी स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. 
िायिाब्रनअ बॉिमसारख्या ब्रवणकराच्या पे्रमात पडते. आंग्लंडच्या मुख्य न्यायाब्रधशालाच फॉलस्िाफ मूखड 
बनवतो. 
 
  ह्या सवांना गरज ऄसते ती एका ब्रवब्रशष्ट शक्तीची, की जी त्याचा ऄवघा ब्रवशाल ब्रवस्तार 
सहानुभतूीने कवते घेण्यास समथड ऄसते. त्यात सवांत तुम्हालंा एक प्रकारच्या मुक्तीचे भान यावयाला हव,े 
हे काहीसे एखाद्या डोंगरात ईपभोगलेल्या सुिीसारखे ऄसते; ककवा समुद्रावरच्या सफरीसारखे ऄसते. 
प्रत्येकाचेच एक रूढ माप मूल्य ऄसते, ते आथे रूपातंब्ररत होते अब्रण तुमचा तुम्हालंाही एखादे वळेेस 
साक्षात्कार होउन जातो; कदाब्रचत की तुम्ही म्हणजे एखाद्या क्षुद्र ब्रकड्यासारखे अहेत ककवा नैब्रतक दृष्ट्या 
भपंक अहात. 
 
  अब्रण हे येथे लक्षात ठेवायला हव ेकी, कें द्रकबदूवरची अपली पकड जराही ब्रढली न करता ह्या सवड 
ब्रवशालतेला अपल्या ब्रमठीत घेणारी शक्ती तुम्हालंा हवी ऄसते. ज्या वस्तू अपण सुखास्त्मकेत 
ईलयापालया झालेल्या पहातो, त्या वस्तंूबाबतचा अपला नेहमीचा दृब्रष्टकोण सुिला तर सुखास्त्मका 
ठार मेलीच म्हणून समजा. ह्या ब्रवरोधामुळेच ब्रवनोद ब्रनमाण होतो. जर धमड ही तुम्हालंा गंभीर गोष्ट नसेल 
तर मग त्याची थट्टा करण्यात तुम्हालंा काहीच स्वारस्य रहाणार नाही. 
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  ह्या प्रातंात, तो जो ब्रवनोदाचा अब्रवष्ट्कार अहे मला वािते, ऄब्रनवायडपणे ऄब्रत व्याब्रमरॅ होतो, 
त्यातून मूतड होणाऱ्या भावस्स्थतीच्या प्रमाणात अब्रण भावस्स्थतीसारखाच. हा एक प्रकारे प्रब्रत-अब्रवष्ट्कार 
ऄसतो–समग्र ऄब्रवकृत ऄसे रोजचे जीवन तर ऄसतेच, ऄब्रधक एक पलीकडचा दृब्रष्टकोण, ब्रवडंबनात्मक, 
ब्रवकृत प्रभावाने भाब्रवत ओझावलेला, भारावलेला ऄसा दृब्रष्टकोण. 
 
  ऄशा प्रकारे, सौंदयाच्या सवडसामान्य ऄब्रवकृत ऄनुभवाशी तुलना करता तुम्हालंा ऄब्रधक काही तरी 
आथेसुद्धा ब्रमळते. तुमच्यासमोर प्रकाराचंा ब्रवशाल अवाका पसरलेला ऄसतो. ते सवड प्रकार साकेंब्रतक, 
साचेबद्ध दृष्टीच्या संदभात वगेळे दृब्रष्टकोण घेतल्याने ऄलग ओळखता येतात, त्याचं्या-त्याचं्यात फरक 
करता येतो अब्रण साकेंब्रतक दृब्रष्टकोण अब्रण ते दृब्रष्टकोण यातंही फरक करता येतो. हा दृब्रष्टकोण मागणी 
करतो ती व्याब्रमरॅ अब्रवष्ट्काराची अब्रण व्याब्रमरॅ मनोवस्थाचंी – ऄशा दोहोंचीही; हे अब्रवष्ट्कार अब्रण ह्या 
मनोवस्था गंभीर जीवनाच्या सामान्य मनोवस्थेच्या अब्रण गंभीर सौंदयानुभवाच्या रेरे्पासून खूपच दूर गेलेले 
ऄसतात. सुखास्त्मका नेहमीच पुष्ट्कळ लोकानंा धक्का देते. 
 
  दुगडम सौंदयडब्रवर्यी आतके परेु. अता सौंदयाच्या ह्या दोन स्तरावंर ऄशा प्रकारे भर देण्याचा ईदे्दश 
दुहेरी होता. 
 
  एक, सौंदयड दृष्ट्या ईत्कृष्ट जे जे अहे ब्रतथवर सौंदयड ही संज्ञा का ताणावयाची याचे समथडन, ती 
फक्त सोयीची अहे म्हणूनच नव्हे, तर ती यथाथड अहे म्हणूनही करावयाचे. प्रब्रतभावतंाचंी ममडग्राही दृष्टी ह्या 
सवांनाच एकच मानते अब्रण या सौंदयाच्या एकात्म स्वभावाची (सामान्याला) ओळख पिण्यासाठी 
(त्याच्या) प्रामाब्रणक स्वाध्यायाच्या एकूण सातत्यातील प्रश्न अहे तो केवळ कमीऄब्रधक प्रमाणातील 
एकाग्रपणा अब्रण कल्पनाशील प्रयत्न याचंा. सुगम सौंदयड अब्रण दुगडम सौंदयड ह्यातं एखादी स्स्थर रेर्ा 
अखता येणार नाही. अब्रण मला वािते की, अपणा सवांच्या अता हे लक्षात अले ऄसाव,े एव्हाना, 
संवदेनाशील सौंदयडस्वादाच्या देणगीला स्वरूपाच्या प्रामाब्रणकपणाशी जेवढे कतडव्य ऄसते तेवढे काही 
बौब्रद्धक कुवतीशी कतडव्य नसते. थोर सौंदयडवस्तंूचा (कलाकृतीचा) अस्वाद हा खूपसा संस्कार क्षमतेवर, 
स्वयंकें ब्रद्रततेच्या अभावावर अब्रण िीकेब्रवर्यी ईत्सुक ऄसण्यावर ऄबलंबनू ऄसतो. 
 
  अब्रण दुसरा ईदे्दश–खरी ब्रवरूपता ऄसे म्हणताना अम्हालंा काय ऄब्रभपे्रत ऄसते ह्या मूलगामी 
समस्येपयंत पोचण्याकब्ररता अपली तयारी करणे. कारण, सौंदयाचे प्रातं अब्रण त्यातंील रॅेणी याबद्दलचे 
वर जे ब्रववचेन ते काही ब्रवब्रशष्ट मयादेपयंत सौंदयड व ब्रवरूपता याचं्यातील सध्या मानला जात ऄसलेला 
संघर्ड खाउन िाकते. 
 
  जब्रिलता, तणाव अब्रण ब्रवशालता (ह्या सवड गोष्टी) तथाकब्रथत ब्रवरूपतेच्या केवढ्या तरी मोठ्या 
भागाबद्दल स्पष्टीकरण देतात–म्हणजे ऄसे की, बहुतेकानंा ते (सौंदयड) धक्का देते ककवा त्यानंा 
संतापजन्यपणे ते ब्रनरस वािते ककवा त्यानंा ते ऄब्रधक ताण देते ककवा ते ऄवास्तव वािते. हे सवड ब्रवरूपतेचे 
भाग ब्रदसतात याचे कारण पे्रक्षकाचंी शबलता, मग त्या पे्रक्षकासमोरची सुंदर वस्तू ही सृष्टी ऄसो ऄथवा 
कला ऄसो. ब्रकती सावकाश (केवढा तरी कालावधी लागला) ईदाहरणादाखल बोलावयाचे तर, 
म्हातारपणाचे सौंदयड म्हणजे मला सुरकुतलेले वास्तव म्हातारपण ऄब्रभपे्रत अहे, ते खानदानी देखणे 
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वृद्धपण नव्हे. ब्रशल्पात मान्यता पावले हे बघण्यासारखे अहे. मला नाही वाित की, ॲलेक्झाबं्रड्रन काळाच्या 
अधी ते मान्यवर होते ब्रशल्पात. 
 
  पुढे जाण्यापूवी पुनः एकदा एका मूलभतू मुद्द्याशी मागे येउन तो ऄगदी स्पष्ट करणे बरे. पब्रहल्या 
व्याख्यानात अपण सुरुवात केली ती ऄशा अब्रण ऄशा प्रकारची सुखकारक भावस्स्थती सौंदयडवृत्तीत 
ऄनुस्यतू ऄसते या वणडनाने. परंतु अता अपण पाब्रहलय की, सौंदयास्वादाशी एकरूप ऄसणारी ही 
सुखकारक भावस्स्थती सौंदयाची काही सवडप्रथम ऄि नव्हे. सौंदयास्वादात सुखकारकता ही अस्वादापूवी 
येणारी पायरी नसते. ते ऄसते प्रथम दुसऱ्या काही कारणामुंळे ब्रमळालेले सुख अब्रण नंतर ते अब्रवष्ट्कृत 
झाल्याने सुंदर होते ऄसेही नव्हे. परंतु ते सुख अस्वादातून ईत्पन्न होणारे अब्रण अस्वादामुळेच ईत्पन्न 
होणारे ऄसते. अब्रण मनाच्या मुक्तीमुळे ककवा ब्रवस्तारामुळे ते येते. हे मुक्त मन अस्वाद व्यापारात रस घेते, 
हा अस्वाद व्यापार त्याच्या भावस्स्थतीला पुरेसे मूतड रूपबंध देतो ककवा त्या व्यापारात त्याला तो ब्रमळतो. 
अब्रण ऄशा प्रकारे ती भावस्स्थती जी काही ऄसते ते ब्रतचेपण ब्रतला ब्रमळवनू ब्रदले जाते त्या मतूडरूपातून. 
अब्रण म्हणूनच ती सुखकारकता ही सौंदयाची पूवड ऄि मानावयाचे काही कारण नाही. ईलि अस्वाद 
सुखपूवडतेची हे सौंदयड ही ऄि अहे. सौंदयड हे प्राधान्याने मूलतः अस्वादले जाते. सुखास्वादाच्या काही 
ब्रवब्रशष्ट प्रकारातंच ते सजीव होते. आतर कुठल्या सुखास्वादाच्या प्रकारातून तुम्हाला ते ब्रतथवर ईंचावणे, 
सजीव करणे शक्य होणार नाही. 
 
  अता खऱ्या ब्रवरूपतेब्रवर्यी : जर काही ह्याला ऄथड ऄसेल तर ऄगदी ऄकजक्य ब्रवरूपता ती 
ऄसावयाला हवी की, कुठल्याही शहाण्या, समंजस प्रब्रतभेला सुंदर म्हणनू ब्रतच्याकडे पहाता यावयाचे 
नाही. दुगडम सौंदयापासून ती ऄगदी ब्रभन्न ऄसावयाला हवी. 
 
  खऱ्या ब्रवरूपतेच्या प्रश्नाबाबत एक सवडसाधारण ब्रवरोधाभास अहे. बौब्रद्धक के्षत्रातील चुका, नैब्रतक 
दुष्टता ह्याचं्या समान प्रश्नानंाही तो ब्रवरोधाभास लाग ू पडतो. त्यातील ताब्रत्त्वक अस्थेमुळे मी अधी तो 
सामान्य भारे्त सागंतो. 
 
  सौंदयड भावस्स्थती रूपशील होण्यात अहे. ज्या वस्तूचा सौंदयाशी संघर्ड होतो, जी वस्तू सौंदयाच्या 
पब्ररणामाच्या नेमका ब्रवरुद्ध पब्ररणाम ब्रनमाण करते, –ब्रजला अपण ब्रवरूपता म्हणतो– ती वस्तू स्वतः 
एकतर रूपशील (अब्रवष्ट्कारशील) ऄसेल ककवा रूपशील नसेल. 
 
  जर ती रूपशील नसेल म्हणजे ऄसा ज्याला अब्रवष्ट्कारशील रूपबधं नसेल की ज्यातून काही तरी 
समूतड होते, तर मग सौंदयड दृष्ट्या ती गोष्ट शून्य होय, काहीच नाही. परंतु ती जर रूपशील ऄसेल, म्हणजे 
अब्रवष्ट्कारशील रूपबंध ऄसेल अब्रण म्हणनू त्यातून भावस्स्थती मूतडरूप घेत ऄसेल तर ती स्वतःच 
सौंदयाच्या सामान्य व्याख्येत मोडेल. सौंदयड म्हणजे– जे काही सौंदयड दृष्ट्या ईत्कृष्ट. 
 
  तुम्हाला ईत्तर देण्याचा मोह पडेल–ऄहो, परंतु ब्रवरूपता काही तरी ऄसुखकारक ऄसेत अब्रवष्ट्कृत 
करते. परंतु ह्याचा काहीच कसा ईपयोग व्हायचा नाही हे अपण अधीच पाब्रहले अहे. एखादी वस्तू 
सौंदयाच्या व्याख्येत बसली (ऄथात ती व्याख्या योग्य ऄसे मानले तर) तर ब्रतचे ऄसुखकारक ऄसणे 
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म्हणजे केवळ अपल्यातला दुबळेपणा अब्रण ऄभ्यासाचा ऄभाव होय. अब्रण मग ते दुगडम सौंदयाच्या कके्षत 
मोडेल. 
 
  तर मग अता अपण त्या ब्रवरोधाभासाकडे परत जाउ. जर (वस्तूला) त्याला अब्रवष्ट्कारशील 
रूपबधं नसेल तर सौंदयड दृष्ट्या ते काहीच नसते, शून्य होय. अब्रण जर त्याला अब्रवष्ट्कारशील रूपबधं 
ऄसेल तर त्याचा ऄंतभाव सुंदरतेत होइल. हा नुसता शब्दच्छल नव्हे. ही एक मलूभतू ऄडचण अहे–  
सौंदयातील, ब्रशवातील अब्रण सत्यातील. पब्ररपूणड होण्यावर ब्रवसंबनू ऄसलेल्या कोणत्याही वस्तूच्या बाबत 
तुम्ही ब्रवरूद्ध बाजू माडंलीत की ती ऄडचण ईद्भवते. तुम्ही पे्रम-दे्वर्ाचे दं्वद्व पहा. दे्वर् हा पे्रमाचा ऄगदी 
ब्रवरुद्ध भाव ऄसावयाला हवा. बरं, तर मग, कशाचा तुम्ही दे्वर् करता अब्रण का? कशावर तुमच्या दे्वर्ाचा 
रोख ऄसतो? त्याला लक्ष्यच नाही, काही ऄसे होणार नाही. काही तरी ब्रनब्ररृतावर त्याने बोि ठेवायला हव े
अब्रण त्याला काही कारणे हवीत. अब्रण ही कारणे कशाचा तरी स्वभाव हवीत, की जो स्वभाव तुम्हाला 
ऄत्याचाराला प्रवृत्त करतो–तुमच्यावर ऄत्याचार करतो–काहीएक प्रकारे तुमचा हेतू, तुमची अवड ह्यानंा 
धक्का पोचवतो; म्हणजे या सवड गोष्टी जेव्हा तुम्ही संकल्पनेत भराल, लक्षात घ्याल अब्रण तुमच्या दे्वर्ाचे 
लक्ष्य काय अहे हे पूणडपणे बघाल, तेव्हा तुमचा दे्वर् मग एक प्रकारच्या पे्रमात रूपातंब्ररत होणार अहे. ती 
एक ब्रवधायक भावोत्किता अहे ब्रजला दुसरे काही तरी ऄडथळा करते. चुकाचं्याबाबतही बरोबर हाच 
ब्रवरोधाभास अहे. 
 
  ऄशा प्रकारे ब्रवरूपता हा कशाचा तरी पब्ररपूणड अब्रवष्ट्कार करते ऄसे तुम्हाला म्हणताच येणार नाही. 
जर तो तसा ऄसेल (पब्ररपूणड अब्रवष्ट्कार), तर वस्तुस्स्थतीमुळे ते एक प्रकारच्या सौंदयातच मोडेल. अब्रण 
जर हेच मत तुम्ही राखलेत तर तुम्ही ―पे्रक्षकाचंी शबलता‖ ह्या ब्रसद्धातंाचा पूणडतया अरॅय घ्याल. अब्रण मग 
तुम्ही ऄकजक्य ब्रवरूप ऄसे काहीच नाही ऄसा साराशं द्याल. मी ह्या मताकडे ऄब्रधक झुकतो; परंतु अणखी 
ऄब्रधक काही तरी ब्रवचारात घ्यायला हव.े  
 
  कारण, स्वतः बाह्य ब्रवरूपतेचेच केवळ ईदाहरण घ्या. जे अपल्यातील ऄवधानाच्या ऄथवा 
कल्पनेच्या दौबडल्यामुळे अलेले हा खरे तर, ब्रवधायक सौंदयात्मक पब्ररणाम ब्रदसतो. अब्रण हा जर 
जवळपास मूलगामी अब्रण ऄकजक्य ठरेल तर मात्र ह्याबद्दल अपल्याला स्पष्टीकरण द्याव े लागेल, ही 
जवळपास जाणारी मयादा अपल्याला ब्रहशबेात घ्यावी लागेल, एखादे ब्रदसणे जेव्हा ब्रवरूप अहे ऄसा 
अपण ब्रनणडय देतो, जरी ऄखेर अपण चूक ठरणार ऄसलो तरी, तसा ब्रनदेश करताना अपल्याला काय 
ऄब्रभपे्रत ऄसते? 
 
  एखादा म्हणेल, एखादे दृश्यरूप ब्रवरूप अहे, ज्या रूपाला प्रत्येकाला ऄसतोच तसा अकार 
ऄसतो. एका ऄथाने, अत्माब्रवष्ट्कार ऄसतो. परंतु तो अकार ऄसा की, त्यातून जणू रूपब्रहततेचा भाव 
प्रत्ययाला येतो. जमडन ―रूपाभाव‖ हे मोठे सूचक अहे. या मुद्याबाबत प्रथमतः अकाराचा ऄभाव सुचवणारे 
नंतर त्यातून ब्रवरूपतेचा ऄब्रभप्राय सुचवनू जाइल; जेव्हा अपण म्हणतो, ईदा. – ―ती ब्रवरूप हॅि अहे, ती 
पूणडपणे अकारहीन अहे‖ तेव्हा आथे अपल्याला वरचाच वाक प्रचार वापरता येइल. परंतु याचा ऄथड एवढाच 
होइल की, सकृतदशडनी अपल्याला ऄपेब्रक्षत ऄसा घाि त्या वस्तूला नाही. अब्रण जरी ऄनाब्रवष्ट्काराचाच तो 
अब्रवष्ट्कार अहे ऄसे म्हिले, तर एका ऄथाने ब्रवनोदाचे अब्रण ईदात्ततेचेच ऄत्यतं सवोच्च ऄसे संपादलेले 
यशच तुम्हाला त्यात सापडायचे. ईदात्ततेकरता जॉबमधील तो प्रब्रसद्ध ईतारा घ्या ककवा ब्रमल्िनने केलेले 
मृत्युचे वणडन घ्या. ते तुमच्या कल्पनेसमोर काही तरी करतात, ते आतके भयकंर ऄसते की अकारात प्रत्यक्ष 



 ऄनुक्रमणिका 

प्रत्ययकारी होणेच त्याच्या कलात्मक रूपाला ऄशक्य होते. हे शास्ब्दक वणडन त्याचे कलात्मक मूतडरूप अहे 
याची जाणीव होत नाही. ककवा ब्रवनोदाच्या प्रातंात, कुठल्याही एका मुद्द्याब्रशवाय गोष्ट सागंणे हे एक वळे 
ऄब्रतशय सोपे ऄसते. परंतु ज्याला मुद्दाच नाही ऄशा मुद्द्यावर गोष्ट सागंणे हे फार हुर्ारीचे ऄसते, ऄवघडही 
ऄसते. केवळ कुठल्याही एका ब्रनब्ररृत अकारात न जाणे याचा अब्रवष्ट्कार म्हणजे ब्रवरूपता ऄसे होणे शक्य 
नाही. दुगडम सौंदयाबाबतच्या घृणेतसुद्धा एक बदसूरपणाचा ऄस्स्तपक्षाचा गुणधमड ऄसतो, पण कदाब्रचत 
त्यावर अपल्याला मात करावी लागते. 
 
  अपल्याला पुनः प्रयत्न करायला हवा. दोन सुंदर अब्रवष्ट्काराचं्या सयंोगाचंा ब्रवचार एखाद्याच्या 
मनात येइल, ते अब्रवष्ट्कारच परस्परब्रवरोधी ऄसल्यामुळे, तो एकूण संयोगच, ती समष्टीच ब्रवरूप होइल, 
म्हणजे एकसंघ भावस्स्थतीचा ऄवघा रूपबधं म्हणून समूतड होण्याला तो ऄसमथड ठरेल. ऄथात त्यातले भाग 
व्यब्रक्तशः स्वतंत्रपणे सुंदर ऄसतील. ही मात्र एक प्रकारे अब्रवष्ट्काररब्रहतता ऄसेल–म्हणजे अब्रवष्ट्कारातील 
संघर्ड, बदसूरपणा अब्रण ही चूक चढत्या रॅेणीने वाढत जाइल. व्यब्रक्तशः प्रत्येक सुदंर ऄसलेल्या ऄनेक 
सुंदर भागाचंा एकत्र समुदाय ऄसेल, पण तो एकसघंपणे समूतड होण्याकरता एकत्र यायचं एकदम 
नाकारेल. मला वाितं की ऄशा गोष्टी जरूर घडतात अब्रण एखादा ऄसं म्हणू शकणार नाही की ती केवळ 
सौंदयाची ऄनुपस्स्थती ऄसते. त्याचंा पब्ररणाम स्वच्छ  धक्कादायक ऄसतो ह्यात शकंाच नाही. परंतु त्या काय 
ऄसतील हे अपण पहातो. ते ऄसते ते काही नव े नव्हे, परके नव्हे अब्रण सौंदयाच्या के्षत्राखेरीज आतर 
कुठूनतरी अणलेले ऄसे नव्हे. चुकीच्या जागी ऄसलेल्या सौंदयात ते सामावलेले ऄसते. नैब्रतक वाइिपण 
म्हणजे चुकीच्या जागी ऄसलेल्या ब्रशवाचे ऄनुमान ऄसते, त्याला समातंर ऄसे हे वरचे ईदाहरण अहे. 
मनुष्ट्याच्या अकृतीतील ऄवयवाचं्या चुकीच्या ईपयोगातून एखादी नवी कल्पना तुम्ही सहज करू शकाल. 
त्या ऄवयवाच्या जागी एखाद्या खालच्या पातळीवरच्या प्राण्याचा ऄवयव ठेवनू एक नवाच प्राणी तुम्ही 
कल्पनेत घडव ू शकता–जसे मध्ययुगीन सैतान, राक्षस ककवा फ्रान्सकस्ल्पत देवता. मूळचे कान काढून 
एखाद्या सुंदर मानवी चेहऱ्यात सुंदर डॅशुिं कुत्र्याचे मखमली कान ठवले तर–मला वािते ब्रकती भयंकर 
ब्रहडीस ब्रदसेल ती वस्तू. तत्त्वतः हे खरेखुरे ब्रवरूपतेचे ईदाहरण होइल, ऄसे मला वािते. परंतु सौंदयाला 
त्याचा ब्रवरोध ब्रकती मयाब्रदत स्वरूपाचा अहे हे अपण पहातो. नंतर तुम्हाला एक प्रश्न पडतो, कस्ल्पताच्या 
समग्र संदभात हा बदसूर स्वतःच अब्रवष्ट्कारशील न होता अब्रण ऄशा प्रकारे सौंदयाच्या संदभात स्वतःला 
दुय्यम करतो –जसे काही भरुळ पाडणाऱ्या पब्ररकथेत घडते. ऄसे जर ऄसेल, तर मग ऄवघ्या सौंदयाचा 
तो एक वास्तब्रवक भाग बनतो की नाही ते पहा. ह्याला ब्रवरूप म्हणावयाचे म्हणजे प्रकाशाला ईठाव 
ब्रमळण्यासाठी काळोख, तशी सौंदयाला ईठाव ब्रमळण्यासाठी ही ब्रवरूपता अहे ऄसा तडीला जावयाला 
कचरणारा तो ब्रसद्धातं होइल. 
 
   ऄजूनही अपल्याला अपली खरी ब्रवरूपता ऄथवा ऄंब्रजक्य ब्रवरूपता भेिली नाही. अपण ब्रतच्या 
जवळपास गेलो अहोत. कारण अपल्याला ब्रतच्या जवळपास येणारी ―अब्रवष्ट्कार-रब्रहतता‖ ही वस्तू 
सापडली अहे. परंतु ती ऄकजक्य ब्रवरूपता काही ऄजूनपयडन्त अपल्याला भेिलेली नाही. 
 
  क्रोचेला वािते ब्रवरूपता म्हणजे ब्रवशुद्ध ऄनाब्रवष्ट्कारशीलता. पण ऄगदी कािेकोरपणे हे शक्यच 
नाही हे अपण पाब्रहलय. 
 
  जर अत्मव्याघात करावयाचा नसेल तर जे ऄनाब्रवष्ट्कारशील अहे ते ऄस्स्तत्व शनू्य होय हे मान्य 
करावयाला हव.े कारण कोणतेही दृश्यरूप अब्रवष्ट्कारब्रवरब्रहत कसे ऄसेल? त्यात काही दोर् ब्रदसलाच तर 
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ती ईणीव अपल्या सहानुभावंी, ममडग्राही दृष्टीची दुसऱ्या पद्धतीने माडंावयाचे तर जर ब्रवरूपता ऄसंुदर 
अहे, ठीक, तर मग ती ऄब्रजबात सुंदर नाही अब्रण मग ब्रतच्याशी अपल्याला काहीच कतडव्य नाही. ऄशा 
प्रकारे या ऄब्रतरेकी िोकापयंन्त अपण येउन पोचू. सौंदयड दृष्ट्या ज्याचे मूल्यमापन करता येते, जो केवळ 
अपल्या कल्पनेने ब्रदलेला दगा नसतो, ऄसे खरेखुरे जर ब्रवरूप ऄसेल, तर मग ते ऄसे दृश्यरूप 
ऄसावयाला हव े की जे एकाच वळेी अब्रवष्ट्कारशीलही ऄसते अब्रण ऄनाब्रवष्ट्कारशीलही ऄसते, सौंदयड 
दृष्ट्या मूल्यमापन झालेले अब्रण तरीही ऄसंुदर. “सुंदरतेत ज्याचा शोध घेतला जातो त्याचाच शोध 
घ्यावयाला हवा (अब्रण ऄसा शोध घेताना) त्याच्याब्रवरुद्ध अढळते” (Solger) म्हणजे ऄसे की भावस्स्थतीचे 
पुरेसे मूतडरूप ते दृश्यरूप सुचवते अब्रण त्याच वळेी त्या मूतडरूपाला कंुठीत करते. एखादी कल्पना ब्रवब्रशष्ट 
ब्रदशनेे ईद्दीब्रपत केली जाते, अब्रण त्याचवळेी, त्याच ब्रदशनेे ब्रतला प्रब्रतबधं होतो. सगंीतातील बदसूराची 
वदेना; ऄसे सागंतात की डोक्यातच बेरीज करणाऱ्या प्रयत्नात ऄसतानाच तो अकडा फार मोठा अहे हे 
समजताच जी वदेना होते त्यासारखीच ही वदेना ऄसते. फडफडती ज्योत हे याचे अणखी एक साधे 
ईदाहरण. ते फडफडणे डोळ्याला अता नुके्त कुठे सुखवायला लागते न लागते तोच त्या ब्रक्रयेला ऄवरोध 
व्हायचा हे फार ब्रवलक्षण क्लेशकारक ऄसते. 
 
  ईदयाचलीचा अपला ऄनुभव अब्रण त्या भावस्स्थतीचे मूतडरुप या अपल्या मागच्या वृत्तातंाकडे 
अपण अता पुन्हा वळू. घािात एकदम ऄवरोध करणारी अब्रण घािाला मोडणारी कुठलीही ब्रक्रया म्हणजे 
ईघड ईघड सुसंवादाचा ऄभाव जर कल्पनेला त्याचा ऄथड लावता अला नाही तर हा सुंसवादाचा ऄभाव. 
एकाच वळेी एका ब्रवब्रशष्ट ब्रदशनेे मन ईंचावतो अब्रण त्याच वळेी त्याच ब्रदशनेे मनाला प्रब्रतबधं पण करतो. हा 
जो दुहेरी पब्ररणाम त्याला अपण ऄनाब्रवष्ट्कारशीलतेच्या सामान्य वगात घालू. परंतु ऄथात ही काही ब्रनव्वळ 
ऄनाब्रवष्ट्कारशीलता नव्हे. ऄनाब्रवष्ट्कारशून्यता म्हणजे कमीत कमी सौंदयड दृष्ट्या तरी ते ऄस्स्तत्व शनू्य 
(नास्स्तत्व) ऄसायला हवे; ऄसे अपण सवडत्र म्हणून ठेवले अहे, तो एक अब्रवष्ट्काराचाच प्रकार अहे, 
ज्याच्या ईदे्दशाचा माग घेता येइल, पुष्ट्कळदा दुसऱ्या एकाद्या यशस्वी अब्रण ईत्कृष्ट अब्रवष्ट्काराची तो स्मृती 
ऄसतो, परंतु प्रत्यक्ष ऄंमलात येत ऄसताना मात्र स्वतःचा ईदे्दशच गमावलेला ऄसतो. ऄशा प्रकारे तुम्हाला 
दोन्हीही घिक यात ब्रमळतात. जे अपण अवश्यक धरले अहेत, अब्रवष्ट्कारशीलतेची सूचना अब्रण 
ब्रतच्याशी संघर्ड करत ऄखेरीला ब्रतची प्रब्रतरोधरूप ब्रक्रया. ती एक कथा ऄसायला हवी ब्रजला सूत्र नाही, 
सूत्र नसलेल्या कथेचे ते ब्रवडंबन ऄसता नये; कारण मग त्यात दोर्ालाच सवोत्कृष्ट बनवले जातो; परंतु तरी 
ती कथा ऄसते.  
 
 तत्त्वतः ह्यात अब्रण दोन सुदंर अब्रवष्ट्कारातील संघर्ाची बाब ब्रजच्याब्रवर्यी अपण मागे बोललो 
अहोत ह्यामध्ये काही फार व्यापक फरक नाही, कारण अपण अपले ब्रनरीक्षण काही सोडू शकत नाही की 
प्रत्येक रूपबधं कशाचा तरी अब्रवष्ट्कार करत ऄसतो. फरक हा की या बाबतीत सौंदयाचे सूचन 
अब्रवष्ट्काराने ब्रनष्ट्फळ होते. या अब्रवष्ट्कारात ऄडथळे ऄसतात, जे करायचे त्याची स्पष्ट िाळािाळ ऄसते. 
सूचनातंील गढूाथांना नकार ऄसतो. एक साधा ब्रवसंवाद, ऄगदीच ऄनुते्तब्रजत ऄसा, अपण म्हणू की त्याचे 
प्राब्रतब्रनब्रधक ईदाहरण होइल. 
 
  ज्याच्यावर मात करता येत नाही, ऄशा ब्रवरूपतेचा शोध घ्यावयाचा प्रमुख प्रातं तोच की ब्रजथे 
जाणीवपूवडक सुंदर अब्रवष्ट्काराचा प्रयत्न झालेला ऄसतो (पण तो फसतो). ह्या सामान्य ब्रनष्ट्कर्ापयंत 
अपण ऄशा प्रकारे येउन पोहचतो. एकाच शब्दात, ऄप्रामाब्रणक अब्रण कृब्रत्रम कलेचा प्रातं. येथे तुम्हाला 
ब्रवरूपतेचे ब्रनखळ मूळच ऄगदी जरूर ब्रमळेल. ती ब्रवरूपता ब्रनखळ अब्रवष्ट्काराचा अव अणते की ज्या 
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अब्रवष्ट्कारातच स्वच्छ अब्रण स्पष्ट ऄपयश येणे शक्य ऄसते. सृष्टीच्या दृश्य गोष्टीतसुध्दा ऄसा पब्ररणाम 
ऄसणे शक्य अहे. ऄसे मला वािते. अब्रण म्हणनू सृष्टीतसुद्धा ऄगदी खरीखुरी ब्रवरूपता ऄसणे शक्य अहे. 
परंतु या दोन प्रातंातं तत्त्वाचाच फार मोठा फरक अहे. कारण सृष्टीवर अपण जाणीवपूवडक सुंदर 
अब्रवष्ट्काराचा प्रयत्न हा अरोप लादू शकत नाही अब्रण म्हणून ब्रवब्रशष्ट संदभात जेव्हा अपल्याला तसा 
प्रयत्न ऄसफल होताना ब्रदसतो ऄसे वािते तेव्हा ते नेहमी अपलेच ब्रनवडणे ऄसते. तो ब्रवरूप पब्ररणाम जो 
ऄसतो, तो त्या वस्तूचा स्वभाव ऄसतो ऄसे म्हणण्यापेक्षा, काही ऄंशाने अपल्याच चुकीच्या ब्रनवडीतून 
त्यावर लादलेला ऄसतो हे म्हणणे ईब्रचत होइल. जरी ऄथात, एकादा ऄसा युक्तीवाद करेल की सृष्टीला 
जाणीवपूवडक ब्रनवड करता येत नाही म्हणून का केवळ ब्रतने अपल्या ब्रवरूप दृश्य गोष्टींबद्दल लाछंन 
स्वीकाराव े ककवा अपल्या सुंदर दृश्याबद्दल रॅेय स्वीकाराव.े ह्यावर दुसरा प्रत्युत्तर करील, “होय, परंतु 
ब्रतच्या ऄनंत, ऄपब्ररब्रमतसपंन्न संदभात अब्रण दृश्यस्वरूपात सुंदर रूपबधंाची ब्रनवड करण्याला खूप वाव 
अहे म्हणून ब्रतला ब्रवरूप म्हणून ब्रहणवण्याचा काहीच ऄब्रधकार अपल्याला नाही, कारण ती खरी ब्रतची 
स्वतःची ब्रवरूपता नसून अपल्याच मयादेतून ईद्भवलेली ऄसते.” यावर तुम्हाला ईत्तर देता येइल की, 
अपल्यावरच सोपवले तर सौंदयड पहावयाला जसा खूप वाव हे सृष्टीत तसाच ब्रवरूपता पहायला पण खूप 
वाव अहे आथे. परंतु मी साशकं हे याबद्दल. सुंदर होण्याचा हेतूपुरस्सर ही जर मुख्य ऄि ऄसेल ब्रवरूपतेची, 
तर मग सृष्टीतही मुख्य ऄि ब्रनब्ररृतच ऄनुपस्स्थत ऄसते. ईलिपक्षी रूपबधं अब्रण ब्रनयब्रमतता (संवाद) याचे 
ऄमाप भाडंारच सृष्टी त्याचं्यापुढे ईभे करते ज्यानंा ते फुलवता येते. 
 
  ईपयुक्त वस्तंूच्या ब्रवरॄालाही हेच मोठ्या प्रमाणावर लाग ू पडते. मात्र जोपयडन्त त्या वस्तू अहेत 
त्यापेक्षा जास्त काही ऄसण्याचा दावा करत नाहीत, अव अणीत नाहीत. जोपयडन्त त्या फसव्या नाहीत, 
अब्रण त्याचं्यातील हेतूच्या दृढतर साधेपणामुळे तुम्हाला त्याचं्यातील सौंदयड पहाणे शक्य होते, तोपयडन्त, 
खरे बोलायचे तर, त्याचं्या एकब्रनष्ठेमुळे त्याचंा रूपबधं एकात्म, एकसंघ ऄसा सुसवंादी अब्रवष्ट्कार ठरतो. 
ईलि त्याचं्या हेतुशी ब्रवसवंादी ऄसलेले कुठलेही ब्रनव्वळ ऄलंकृत ऄसे कृब्रत्रम सौंदयड त्याचं्यावर 
लादण्याचा तुमचा कुठलाही प्रयत्न त्यानंा एकदम स्वच्छ, सरळ ब्रवरूप करील. 
 
  ब्रवरूपता ही सवडच्या सवड माणसाची करणी अहे, सषृ्टीची नव्हे, या प्रचब्रलत मताचे यथाथड 
मूल्यमापन करण्यास हा वरील धागा अपल्याला मदत करील. अपण ब्रनदोब्रशत केलेल्या वस्तुस्स्थतीवरच 
तत्त्वतः हे अधारलेले अहे ऄसे ब्रदसते की, माणसातच फक्त, केवळ अब्रवष्ट्काराकब्ररता अब्रवष्ट्कार, हे यश 
संपादण्याचा प्रयत्न करण्याची कुवत फक्त माणसातच अहे. दुसऱ्या शब्दात, सौंदयाकरता सौंदयड अब्रण 
म्हणूनच माणूस ऄसे दृश्यरूप घडब्रवण्याची शक्यता जास्त अहे की, ज्यात प्रयत्न व ऄपयश एकत्र होतात. 
अब्रण हेच, अपण पाब्रहले अहेच, ब्रवरूपतेचे सार अहे. 
 
  या सावडब्रत्रक शब्दसंब्रहतेमधील अणखी एक संब्रदग्धता स्पष्ट करण्याजोगी अहे. सौंदयड हे कलेचे 
साध्य अहे काय? ―कलेकब्ररता कला‖ या परवलीच्या शब्दसंब्रहतेत काही सत्य अहे का? 
  
  मला वािते अपण जी ब्रदशा घेतली अहे, ब्रतचे महत्त्व अता अपल्याला कळेल, कारण 
ब्रतच्यामुळेच या संकल्पनानंा हाताळणे सुलभ झाले अहे. सौंदयड, अपण पाब्रहलय, ही एक फार संब्रदग्ध 
संज्ञा अहे. सौंदयड म्हणजे जर एखादा ब्रदलेला अदशड ऄसेल, तर तो अदशड व्यक्तीत्त्वपूणड 
अब्रवष्ट्कारशीलतेवर, सुगम सौंदयाच्या स्वरूपाचे काही तरी त्यावर (ब्रनर्समती) पूवड ब्रनयंत्रण घालतो. की 
ज्या ब्रनयतं्रणामुळे ब्रदलेल्या क्षणी कवेत घेण्याच्या अपल्या कुवतीपलीकडचे काही तरी डावलेले जाते. ऄशा 
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ऄथाने तर सौंदयड हे कलेचे साध्य ऄसे म्हणणे फार धोक्याचे होइल. अपले सौंदयड कोणत्या प्रकारचे ककवा 
साच्याचे घडणार अहे हे जर अपल्याला (ते अपल्यासमोर येण्या पूवीच) कळलेले ऄसणार ऄसे त्या 
अदशाने ऄब्रभपे्रत ऄसेल तर तेही भयावह. कारण सौंदयड म्हणचे सवडप्रथम ब्रनर्समती होय; एक नवा 
व्यब्रक्तत्त्वपूणड अब्रवष्ट्कार की ज्यातून नवी भावस्स्थती ऄस्स्तत्वात येते अब्रण या ऄथाने सौंदयाचे अपल्याला 
अकलन झाले तर सौंदयड हे कलेचे ध्येय ऄसे म्हणण्याला काही फारसा ऄथड ईरणार नाही. कारण त्यामुळे 
ते काय होणार ऄसेल हे अपल्याला त्याच्या ब्रनर्समतीपूवीच कळलेले ऄसणार नाही. परंतु याहून ब्रभन्न ऄथाने 
सौंदयाचे अपल्याला अकलन झाले, म्हणजे त्या शब्दाचा ऄथड पूवीच घालून ब्रदलेला ब्रनयम ऄसा गृब्रहत 
धरला, तर मग, अब्रवष्ट्काराकब्ररता पूणड अब्रण मुक्त अब्रवष्ट्कार ह्या कल्पनेला ती शब्दसंब्रहता प्रब्रतकूल 
ठरेल. या दृष्टीने कलेचे साध्य हे पूणड साध्य होणार नाही तर ती ईरेल फक्त ईदे्दशपूणं कला. अब्रण ही 
घातकी फारकत अहे. 
 
  ―कलेकब्ररता कला‖ याचाही समाचार ऄशाच िीकेने घेता येइल, कारण याबाबतच्या ऄशा िीकेत 
काही तथ्य अहे. जे काही कलेने खरोखरीच साध्य करण्याचे ठरब्रवले अहे तेच ब्रतचे ध्येय ऄसे जर ती 
ईक्ती सागंत ऄसेल, तर ती तुम्हाला काहीच सागंत नाही. परंतु या ब्रसद्धातंाने ऄसे ऄब्रभपे्रत ऄसेल की, 
कला म्हणजे काही एक मयादा घालणारी संकल्पना, काही सामान्य मानदंड पूवीच स्वीकारलेला, तर मग 
मी म्हणेन की तो (ब्रसद्धातं) ऄत्यंत सब्रक्रयपणे खोडसाळ होइल. कलेचे साध्य म्हणजे ऄवघे स्वयबं्रवकासी. 
तत्त्व ऄसे काही एक ईरतच नाही, हे ब्रतचे खरे साध्य अहे. कारण कला ही केवल संकल्पना म्हणनू 
साध्याच्या पब्ररकल्पने िाकली जाते, अब्रण ब्रतच्याबरोबर ऄसते घातकी, अब्रण ब्रनयंब्रत्रत करणारी स्वय ं
जाणीव. यथाथडतेने एखादी पद्धत ककवा एखादे तत्त्व ऄमंलात अणताना, त्या पद्धतीचा ककवा तत्त्वाचा 
ऄलग ऄसा ब्रवचार तुम्ही करत नाही. तुम्ही ब्रवचार करता कृतीचा अब्रण सजीव करता ती पद्धती ककवा ते 
तत्त्व, त्यात जगता. कला, ज्ञानासारखीच ब्रनर्समतीशील अब्रण व्यब्रक्तत्त्वपूणड अहे, (व्यक्तीब्रनष्ठही अहे) 
अब्रण म्हणून त्यानंी तुम्हाला कुठे घेउन जाव ेहे तुम्ही अधीच ठरव ूशकणार नाही. अब्रण तुम्ही तसा प्रयत्न 
केलाच तर त्याचं्या स्वातंत्र्यावर तुमची ब्रनष्ठा राहणार नाही. 
 
  माझ्या ह्या व्याख्यानामधून, सौंदयाच्या प्रकाराचंा–ईदाहरणाथड शोकात्म अब्रण ब्रवराि ह्यासारख्या ं
–पद्धतशीर अढावा घेण्याचा ककवा कलेच्या ब्रवकासाचा ऐब्रतहाब्रसक वृत्तातं नमूद करण्याचा प्रयत्न मी 
केला नाही. माझी आच्छा आतकीच की एकाच प्रमुख संकल्पनेवर लक्ष कें ब्रद्रत कराव–ेरीतीच्या संकल्पनेवर 
–ज्या रीतीतून काल्पब्रनक वस्तू भावस्स्थती अब्रवष्ट्कारशील बनवले अब्रण ज्या अब्रवष्ट्कार रीतीचा ऄशा 
प्रकारे अब्रवष्ट्कृत झालेल्या भाव प्रत्ययावर पब्ररणाम होइल. नास्तीपक्षी मला हे संपादन करणे अवडेल, 
ऄथात माझा हा नकारात्मक दृष्टीकोण अजही काही एका ब्रवब्रशष्ट मयादेपयडन्त अवश्यक अहे की, तो 
नकली पडदा, भरुळ घालणारा म्हणा हव े तर, जो त्या सौंदयाच्या चेहऱ्यावर लोंबतो अहे अब्रण ज्याने 
सौंदयाची जीवनापासून फारकत केली अहे, तो पडदा िरकावणे. वास्तवादाच्या गैरसमनाचा अपण 
पुरस्कार करीत नाही अहोत, कल्पनाशील साक्षात्काराचे अपले ब्रववचेन त्या वास्तववादाला हास्यास्पद 
बनवले. परंतु मी हे ब्रसद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो अहे, नुसते ब्रसद्धच नव्हे तर, सौंदयाचे ऄवघे ब्रवरॄच 
साक्षात प्रत्ययकारी व्हाव ेयासाठी सहाय्य घ्याव ेऄसा माझा प्रयत्न अहे, एका बाजूला तो ग्रीक प्रमुख घाि 
अब्रण दुसऱ्या बाजूला पडणाऱ्या पाण्याच्या वक्राबद्दलचे अपले नवल ह्यापंासून ते थोर स्थापत्यातील 
जब्रिलतेपयंत ऄथवा शके्सपीऄरच्या शोकाबं्रतकेतील ताणापयडन्त, सवड प्रकारे हे सौंदयड ब्रवरॄ एकाच पे्ररणेचा 
व्यब्रक्तत्त्वपूणड व्यापार ऄसतो, हा पे्ररणा व्यापार पे्रक्षकात अब्रण ब्रनर्समतीशील कलावतंात, समान, एकच 
ऄसतो. सामान्य ब्रनयती अब्रण शोकात्म संघर्ड ह्याचं्या बुरख्याअड दडलेल्या शक्तीच्या अब्रण थोरवीच्या 
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गाभ्यात जेव्हा अपण डोकावतो तेव्हा त्या कलाब्रवरॄाची अब्रण त्या पे्ररणेची ऄत्यतं ईत्कि अब्रण स्वच्छ 
ओळख पिते. तेव्हा ब्रतथे ते सोनेरी धुके नसते, जे धुके अपल्या अळसाला अब्रण ब्रवलासाला सुखब्रवणारे 
ऄसते, गोंजारणारे ऄसते अब्रण अता, नेहमीप्रमाणेच, एखाद्याचे शब्द म्हणजे ममडस्थल सापडत नसलेली 
(ब्रजला ममडस्थल सदाच गंुगारा देते) ऄथडहीन कथा ब्रदसते. गिेच्या प्रारंभीच्या ब्रनबंधातील ईताऱ्याने मला 
ह्याचा शवेि करू दे. मी जे अतापयंत सागंत अहे ते ऄगदी थोडक्यात ब्रतथे साबं्रगतले अहे अब्रण गेली 
शभंर वर्ड सौंदयडशास्त्र जे अपल्याला ब्रशकब्रवत अहे त्याचे मला वािते अहे बीज त्यात अहे. फक्त आथे मला 
एक लहानसा आशारा द्यावासा वाितो की, सौंदयड ही संज्ञा काही काही वेळा तो सुगम सौंदयड या ऄथाने 
वापरतो, पण तोही माझ्यासारखाच या संजे्ञच्या, ह्या वापराच्या ब्रवरूद्ध अहे. 
 
  तर तो पब्ररच्छेद स्वतःच ब्रववरण करेल. 
 
  जेव्हा मी ते कॅथेडे्रल प्रथम बघायला गेलो, तेव्हा चागंल्या ऄब्रभरूचीबद्दलच्या सवडसामान्य 
कल्पनानंी माझे डोके ब्रगचब्रमडून गेले होते. घनाचंा सुसंवाद अब्रण अकाराची ब्रवशुद्धता ह्यानंा, जनरीतीच्या 
अपाततः अलेल्या ब्रशकवणुकीमुळे, मी फार मानीत ऄसे अब्रण गोब्रथक ऄलंकरणातील दुबोध, 
गंुतागंुतीच्या तऱ्हेवाइक लहरींचा मी कट्टा शत्रू होतो. शब्दकोशात जशी एखाद्या शब्दाखाली ऄथाची 
लाबंलचक यादी ऄसते तसे ―गॉब्रथक‖ या मथळ्याखाली माझ्या डोक्यात अजवर जेवढे म्हणून साचंले तेवढे 
सवड चुकीचे समानाथडक शब्द मी एकत्र केले होते–ऄस्ताव्यस्त, ऄस्वाभाब्रवक, संकीणाचा ढीग, ब्रठगळकाम 
नको आतके ओझावलेले. 
 
  परंतु मी जेव्हा त्या आमारतीसमोर ईभा राब्रहलो तेव्हा त्याच्या दशडनाने चब्रकत झाल्यामुळे माझी 
भावस्स्थती ब्रकती ऄनपेब्रक्षत होती! माझा अत्मा एका थोर अब्रण पब्ररपूणड संस्कारानंी भरून गेला, कारण 
हजारो सुसंगत तपशीलानंी त्याचा रचनाबंध घडब्रवलेला होता अब्रण मला त्यात रस वािला, त्याचा मी 
सुखास्वाद घेउ शकलो, परंतु मला ते मुळीसुद्धा अकलन झाले नाही ककवा मी ते स्पष्ट करू शकलो नाही. 
ह्या ऄधडस्वगीय सुखाचा अस्वाद घेण्याकब्ररता मी ब्रकतीदा तरी ब्रतकडे वळलो ऄसेन, ऄशाकब्ररता की, 
अमच्याच पूवडजाचं्या ऄब्रतमानवी ऄशा ब्रवशाल अत्म्याचे त्याचं्याच कृतीतून अकलन करून घ्याव.े जेव्हा ते 
व्याब्रमरॅ भाग एका पब्ररपूणड सघनतेत ब्रवसर्सजत होत होत, ब्रवतळत जात जात, ऄगदी साधे अब्रण थोर 
होउन माझ्या अत्म्यापुढे ईभे ठाकले अब्रण माझ्यातल्या शक्ती त्यातील अस्वाद घेण्यास, त्यानंा समजून 
घेण्यास एकदम अनंदाने सजग होउन ईठल्या तेव्हा वधे घेणाऱ्या एकिक नजरेने रॅातं-ब्रशणलेल्या माझ्या 
डोळ्यानंा स्नेहशील ब्रवरॅातंी देत देत ब्रकतीतरी वळेा त्या संध्याकाळच्या संधीप्रकाशाने मला ऄडथळा केला 
ऄसेल! ब्रकती ताज्या, िविवीतपणे सकाळच्या तेजात त्यानंी माझे स्वागत केले ! ऄनंत सृष्टीतील कृतीत 
ऄसतात त्याप्रमाणे, त्याच्या चैतन्यप्रद झालेल्या ऄगब्रणत सूक्ष्म ऄंगागातूंन ती महान सुसंवादी घनता, सवड 
एकअकारमय, त्या संबधंावर अधारलेले अब्रण संबधंात ब्रवलोप पावणारे, ऄखेर त्या सवांचा शवेि त्या 
ऄवघ्या समष्टीत होत ऄसताना मी ब्रकती अनंदाने सुक्ष्म ब्रनरखली! ती पायाशी ठासून ऄसलेली ऄवाढव्य 
ब्रवशाल आमारत हवते कशी हलकेच ईभी राब्रहली. ब्रठकब्रठकाणी ब्रकती भग्न होती ती! अब्रण तरीही ब्रकती 
ब्रचरंतन! एखाद्या जमडन कला पंब्रडताला या कृतीमुळे लाभलेला अपला रॅेष्ठपणा अकलन झाला नाही, 
अब्रण या कृतीची ऄनाकलनीय ऄशा गोब्रथक या संजे्ञने त्याने संभावना केली म्हणून मी राग करू नये हे बरे 
!...... 
 



 ऄनुक्रमणिका 

  परंतु तू, रे ब्रप्रय तरुणा माझा सोबती होशील. तुझ्या अत्म्यातील परस्पर ब्रवरोधाचं्या संघर्ाने 
समाधान कसे होइल, त्याचं्यात संवाद कसा घडेल हे न समजल्याने भाबंावनू जाउन भावनाशीलतेने ब्रतथे 
ईभा अहेस. तुला अता त्या महान समष्टीतील न थोपवता येणाऱ्या शक्तीचा प्रत्यय अला अहे अब्रण मी 
स्वप्नाळू अहे, ऄशी तू तक्रार करतो अहेस, कारण मी त्यातले सौंदयड पहातो अहे तर तुला फक्त ब्रदसते  
ती शक्ती, त्यातील राकिपणा, रासविपणा. 
 
  परंतु कोणत्याही तऱ्हेचा गैरसमज अपल्यात येउ देउ नकोस, या ऄथडगभड राकिपणाचा अस्वाद 
घेताना दुबळा करणारा अधुब्रनक सौंदयडवैदंूचा क्षीण ब्रसद्धातं अपल्यामध्ये येउ दे नको. नाही तर ऄखेर त्या 
क्षीण ब्रसद्धातंाने क्षीण  बनलेल्या तुमच्या भावनानंा तो ऄथडहीन गुळगुळीतपणा याखेरीज काहंीच पेलवणार 
नाही. लब्रलतकलाचंा ईगम अपल्या भोवतालचे जग सुंदर करण्याच्या अपल्या तथाकब्रथत प्रवृत्तीतून होतो 
ह्यावर ब्रवरॄास बसावा ऄसा तो वैदू प्रयत्न करतात. पण हे खरे नव्हे.  
 
  सुंदर ऄसण्यापूवी ब्रकती तरी अधीपासून कला रूपशील अहेत. अब्रण (जेव्हा त्या रूपशील 
ऄसतात) तेव्हाच सत्य अब्रण थोर कला ऄब्रधक सत्य अब्रण ऄब्रधक महान ऄसतात या सुंदर कलापेंक्षा. 
कारण माणसात रूपशील ऄसण्याचा स्वभाव ऄसतो. अब्रण माणसाचे ऄस्स्तत्व थोडेसे सुरब्रक्षत होताच 
त्याच्या ब्रक्रया व्यापारातून ती रूपशीलता डोकावते. (ती स्वतःच रूप घेते). काळजीपासून अब्रण 
भीतीपासून मुक्त होताच ब्रवरॅातं ऄवस्थेत ब्रक्रयाशील होणारा तो ऄधामुधा देवमाणसू अपल्या चतैन्याचा 
अब्रवष्ट्कार करावयाला योग्य वस्तूचा शोध घेत चाचपडतो (ज्यातून चतैन्य मुसमुसेल) अब्रण रानिी 
माणूस, चमत्काब्ररक फिकाऱ्याचंी (रेखाचंा) भयकंर अकाराची अब्रण गावढंळ अब्रण भरड रंगाची 
पुनरडचना करतो, ब्रपसानंी अपले शरीर-डोके मढवतो अब्रण जरी ही कल्पनासृष्टी ब्रवलक्षण तऱ्हेवाइक 
रूपबधंानंी भरलेली ऄसे, अब्रण अकृतीत प्रमाणबद्धता नसे, तरीही त्याचें घिक एकमेकातं ब्रमसळून जात. 
कारण वैब्रशष्ट्यपूणड ऄशा एकात्म भावस्स्थतीने त्यानंा व्यब्रक्तत्त्वपूणड समब्रष्टत घडवलेले ऄसते. 
  
 “अता ही व्यब्रक्तत्त्वपूणड (रूपशील) कला हीच खरी कला होय. सभोवतालच्या पसाऱ्यावर जेव्हा ती 
अतून ब्रक्रया करते, तेव्हा ती ब्रक्रया ही अतल्या एका वैब्रशष्ट्यपूणड, व्यब्रक्तत्त्वपूणड अब्रण स्वतंत्र ऄशा 
भावावस्थेतून ब्रनमाण झालेली ऄसते. अब्रण त्या भावस्स्थतीला परके जे जे ऄसते त्या सवांबाबत ती 
ईदासीन ऄसते अब्रण ऄज्ञानीसुद्धा ऄसते एकाद वळेेस. मग ती रानिी, रागंड्या ऄवस्थेतून जन्मली ऄसो 
ऄथवा सुसंस्कृत ऄशा संवदेनाशीलतेतून जन्मली ऄसो, ती ऄवघी ऄसते, ब्रजवतं ऄसते देशादेशातूंन अब्रण 
व्यब्रक्तव्यक्तीतून ह्या कलेच्या ऄनंत रॅेणी तुम्हाला सांपडतील. 
 
  “ब्रजतके हे सौंदयड मनाच्या गाभ्यात खोल रुजेल, त्याच्या मुळाशी नाते सागंणारे ब्रदसेल, की 
त्यामुळे अता मनाला दुसरे काहीच सहन होत नाही, की त्यामुळे मन अता दुसरे काही ब्रनमाणच करू 
शकत नाही, ब्रततका तो कलावतं ऄत्युच्च सुखी.”? [(पान ११६ वरची ही िीप.) 
 
  ―दुगडम‖ सौंदयातील सुचवलेले तीन ईप-प्रकार धरून, ―सुगम‖ अब्रण ―दुगडम‖ ऄशा सौंदयाच्या दोन पैलंूतील सबंधाबाबत पान ८५ वर जी 
चचा केली; सौंदयाच्या ब्रवब्रवध ईपजाती – जशी की ईब्रचत सौंदयड, ब्रवरािता अब्रण आतर –आथे ब्रतथे सबं्रहतेत ज्याचंा ईल्लखे अहे परंतु पद्धतशीर 
चचा मात्र केलेली नाही, याचं्यातील परस्पर सबंंधाबाबत वाचकाचंा गोंधळ होइल. 
 
  मला हे स्पष्ट करावयाला हवे की, सौंदयाच्या जाती ईप-जातीबद्दलचे पद्धतशीर ब्रववेचन करण्याचे हाती घेणे हे या व्याख्यानाचं्या 
मयादेत बसण्यासारखे नव्हते, ऄसे मला वािले. अब्रण म्हणून सवडसामान्यपणे अज ज्याला सुदंर म्हिले जाते त्याच्या पलीकडे खरे सौंदयड कसे 



 ऄनुक्रमणिका 

जाते ह्याचे स्पष्टीकरण देण्यापुरतेच मी स्वतःला सीब्रमत केले. ८५ अब्रण ८७ पानावंर जे प्रकार, ईप-प्रकार नमूद केले अहेत ते जाती, ईप-
जातींच्या जवळ जातात परंतु त्या नेमक्या जाती, ईप-जातीच ऄशा प्रकारे समान नाहीत. 
 
 From Goethe‖s Von deutscher Baukunst – Written when he was twenty four. Werke ed stuttagart 1858 Bd 25 S.L. The 
Subject is strasbwrg cathedral.] 

 
 हेच, स्त्री-पुरुर्हो, मी जे सागंावयाचा प्रयत्न कब्ररत होतो, ऄगदी तेच हे सवड अहे. 
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पणरणशष्ट १ पणरिाणिक सजं्ञा 
 
Aesthetic : सौंदयडशास्त्र 
Aesthetic Attitude सौंदयडवृत्ती 
Aesthetic Achievement कलात्मक ककवा सौंदयात्मक यश 
Aesthetic Excellent सौंदयड दृष्ट्या ककवा कला दृष्ट्या ईत्कृष्ट 
Aesthetic experience सौंदयानुभव 
Aesthetic Feeling सौंदयडपूणड ककवा कलात्मक भावस्स्थती 
Appearance भासरूपता, दृश्यरूप, बाह्यरूप 
A Priori ऄनुभवपूवड 
Aesthetic Semblence सौंदयात्मक ककवा कलात्मक भासरूपता 
Aesthetic Value सौंदयडमूल्य 
Body-and-Mind शरीर-अब्रण-मन 
Community सावडब्रत्रकता, संवाद 
Difficult  दुगडम 
Education in Beauty सौंदयातील ऄभ्यास, संस्कार, ब्रशक्षण 
Expression अब्रवष्ट्कार 
Expressive अब्रवष्ट्कारशीलता 
Feeling भावस्स्थती 
Feeling embodied in Form रूपबधंात ककवा अकृतीत समूतड, ऐंब्रद्रयरूप घेणे 
Fine Arts लब्रलतकला, ऄब्रभजात कला 
Idealised अदशीकृत 
Intricacy जब्रिल, गंुतागंुतीचे, व्याब्रमरॅ 
Insight ममडग्राही, दृष्टी 
Interest अस्था, रस 
Intuition प्राब्रतळ ज्ञान, प्रब्रतभान 
Natural Insight ब्रनसगडदत्त ममडग्राही दृष्टी 
Plastic  रूपशील 
Rationalised प्रज्ञासंस्काब्ररत, ब्रववकेशील, ब्रनयब्रमतता 
Relavance संबद्धता 
Rising mountain ईदयाचलीचा ब्रसद्धातं 
Simple  सुगम, केवळ 
Tension तणाव 
Triumphant Beauty जयघोर् ब्रननादी, जयोद घोर्ी  सौंदयड 
Ugliness ब्रवरूपता 
Victorious Beauty जयी सौंदयड 
Width ब्रवशालता 
    

 शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मंुबइ  


