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णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने नोव्हेंबर १९६९ साली हाती घेतलेल्या “मराठी 
वाङ्मयकोश” या प्रकल्पातंर्इत प्रचसद्ध होिारा हा िौथा खंड. प्रस्तावनेत नमदू करण्यात आलेल्या 
तपचशलान सार १९९४ साली स रू झालेल्या या कोशातील नोंदींच्या म द्रिप्रतीिे काम १९९८ साली पूिइ 
झाले. पि त्यानंतर चवचवध अडििी आल्याम ळे या कामािे म द्रि पूिइ होण्यास िार वर्षांिा कालावधी 
लार्ला. वाङ्मयकोशाच्या द सऱ्या आचि चतसऱ्या खंडािें काम अद्यापही मार्ी लार्लेले नाही. यािी दोन 
कारिे संभवतात : 

 
१.  कोशाच्या पचरपूिइ नोंदी चलचहिाऱ्या लेखकािंी संख्या वरिेवर कमी होत िालली आहे. 
 
२. अलीकडच्या काही वर्षांत रािकीय अस्स्थरतेम ळे मंडळाच्या अध्यक्षानंा व सदस्यानंा आपला 
कायइकाळ पूिइ करिे अवघड झालेले आहे. नव े मडंळ अस्स्तत्वात आल्यानंतर ि न्या 
प्रकल्पािी माचहती चमळचवण्याति काही कालावधी िातो. चशवाय नव े मंडळ अस्स्तत्वात 
आल्यानंतर मंडळािी दृष्टी व धोरिे बदलतात. त्यािा सपंादक मंडळावर व संपादक 
मंडळाच्या कामावर चवपरीत पचरिाम होतो. 

 
ही पचरस्स्थती लक्षात घेता अशा प्रकारिी कामे याप ढे चवद्यापीठाच्या मराठी चवभार्ावर अथवा 

साचहत्यसंस्थावंर सोपचविे उचित होइइल, असे व्यस्ततशम मला वाटते. 
 
कोित्याही कोशाच्या संपादनािे काम दीघइकाळ रेंर्ाळिे कोशाच्या हेतूला बाधा आििारे आहे. 

कारि बदलत्या पचरस्स्थतीत संदभइ बदलतात, नव ेसदंभइ अस्स्तत्वात येतात. त्यान सार नोंदी अद्ययावत 
करिे आवश्यक असते; पि तसे घडिे कठीि असते. त्याम ळे नोंदींना, त्या ज्या काळात चलचहल्या रे्ल्या 
त्या काळािी, अनेकदा मयादा पडिे शतय असते. 

 
या कोशाच्या समन्वयक सपंाचदका म्हिून डॉ. चविया रािाध्यक्ष यानंी काम केलेले आहे. या 

कोशाला पचरपूिइता लाभावी म्हिून त्यानंी घेतलेले श्रम चवशरे्ष लक्षात घेण्यासारखे आहेत. वाङ्मयकोशािे 
बह ताशं यश हे नोंदी चलचहिाऱ्या लेखकावंर अवलंबून असते. या वाङ्मयकोशाच्या नोंदी ज्या लेखकानंी 
चलचहलेल्या आहेत त्यािंी न सती नाव े निरेखालून घातली तरी वाङ्मयकोशाच्या नोंदी चलचहण्यासाठी 
एरवी ज्यानंा सवड काढिे कदापीही शतय झाले नसते, असे मान्यवर लेखक, डॉ. चविया रािाध्यक्ष आचि 
त्यािें सहकारी याचं्याम ळे या नोंदी चलचहण्यास तयार झाल्यािे िािवते. 

 
या कोशातल्या नोंदींबाबतच्या प्रचतचिया वािकानंी, अभ्यासकानंी वळेोवळेी मंडळाला अवश्य 

कळवाव्यात. वाङ्मयकोशािी स धाचरत आवृत्ती प्रकाचशत करण्यासाठी त्यािा मंडळाला अवश्य उपयोर् 
होइइल. खरे तर अशा प्रकारच्या प्रकल्पातील स धाचरत आवृत्त्या याि पद्धतीने प्रकाचशत व्हाव्यात, असे मला 
वाटते. 
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 रा. रं. बोराडे 

म ंबइइ अध्यक्ष,  
चदनाकं : ५ ऑतटोबर, २००२ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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प्रस्तावना 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने नोव्हेंबर १९६९ साली हाती घेतलेल्या ‘मराठी 
वाङ्मयकोश’ या प्रकल्पािा ‘समीक्षा-संज्ञा कोश’ हा िौथा खंड होय. ‘मराठी गं्रथकार : चवभार् पचहला 
(इ.स. १०५०-१८५७)’ हा वाङ्मयकोशािा पचहला खंड १९७७ साली प्रकाचशत झाला. ‘मराठी गं्रथकार : 
चवभार् द सरा (इ.स. १८५८-१९७५)’ हा द सरा व ‘मराठी गं्रथपचरिय’ हा चतसरा, असे दोन्ही खंड या 
प्रकल्पात समाचवष्ट आहेत. पचहल्या खंडाच्या संपादकानंी, या दोन शीर्षइकापं्रमािेि ‘साचहत्य-समीक्षा’ हे 
िौथ्या खंडािे शीर्षइकही चनचित केले होते. त्यानंी सपंादकीय प्रास्ताचवकात ‘वाङ्मयकोश’ या प्रकल्पाच्या 
‘उदे्दश व स्वरूप’ याचंवर्षयी, आचि िौथ्या संकस्ल्पत खंडाच्या रूपरेरे्षचवर्षयी चवविेन केले आहे. ती रूपरेर्षा 
प ढीलप्रमािे आहे : 

 
“खंड चौथा : मराठी वािकाला साचहत्यशास्त्र व समीक्षा ह्या चवर्षयावंरील लेखन वािताना 

ज्या सजं्ञाचवर्षयक शकंा येतील त्यािें समाधान करण्यािा प्रयत्न ह्या खंडात केला िाइइल  .मराठीत 
ह्या चवर्षयावंरील लेखन म ख्यत :इंग्रिीतील व संस्कृतातील साचहत्यशास्त्र व समीक्षा ह्यासंंबंधीच्या 

र्् रंथाचं्या आधारे होत असते  .ह्या भार्षातंील साचहत्यसमीके्षसंबधंीच्या ज्या सकंल्पना व संज्ञा 
मराठीत आल्या आहेत ककवा येिे इष्ट आहे त्यािंाि समावशे ह्या खंडात होइइल .इंग्रिी व संस्कृत 

साचहत्य-समीके्षिा संपूिइ पचरिय करून देण्यािे आमिे धोरि नाही .ह्याव्यचतचरतत  मराठीत 
साचहत्य -समीक्षा ह्याचवर्षयी स्वतंी असे िे थोडेझार लेखन झाले आहे त्यातील काही संज्ञावंरूनही 

काही नोंदी येतील .उदा. , केळकरािंी ‘सचवकल्प समाधी’, मढेकरािंी ‘भावनाचनष्ठ समतानता’ 
इत्यादी. 
 

सामान्यतम ह्या खंडात प ढील र्ोष्टी येतील. 
१. वाङ्मयप्रकार (प्रािीन व अवािीन मराठी साचहत्यातील). 
२. समीक्षापद्धती. 
३. वाद/म व्हमेंट्स (उदा., रोमॅंचटचसझम, तलाचसचसझम). 
४. संप्रदाय/ पंथ (उदा., वारकरी, महान भाव). 
५. इंग्रिी साचहत्यशास्त्रातील संकल्पना व संज्ञा (उदा., कॅथार्ससस, स्टाइल). 
६. संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील संकल्पना व संज्ञा (उदा., रस, ध्वनी). 
७. साचहत्यके्षीातील ताचत्त्वक वाद (उदा., कला व नीती). 
८. अलंकार. 
९. काव्यदोर्ष. 
१०. मराठी छंद (काही चवशरे्ष प्रकार; उदा, कदडी, साकी).” 

 
वरे्वरे्ळ्या कारिामं ळे या खंडािे काम बरीि वर्ष े सलर्पिे होऊ शकले नव्हते. या काळात 

कोशािे संपादक बदलले तसेि मंडळािे अध्यक्ष व एकंदर मंडळ यातंही बदल झाले. ऑतटोबर १९९३ मध्ये 
मंडळािे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. य. चद. झडके यानंी डॉ. चविया रािाध्यक्ष यानंा या कोशाच्या समन्वयक 
संपादक म्हिून काम करण्यािी व त्याचं्यासोबत आमच्यापैकी काही सदस्यानंा संपादक मंडळावर येण्यािी 
चवनंती केली. या कामािा व्याप िािून डॉ. झडके यानंी यथावकाश संपादक मंडळािा चवस्तार केला. नंतर 
श्री. चवद्याधर र्ोखले याचं्या कारचकदीत आिखी थोडा चवस्तार करण्यात आला. अशा तऱ्हेने प्रस्त त 
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कोशाच्या सपंादक मंडळािी रिना होत रे्ली. या संपादक मंडळाने वरील रूपरेर्षा संदभासाठी 
डोळ्यासंमोर ठेवनू हे संपादनािे, संपूिइ म द्रि-प्रत तयार करण्यािे काम सलर्पिे १९९४ ते १९९८ या 
कालावधीत पूिइ केले. 

 
हे काम करताना प्रस्त त खंडािे शीर्षइक, तसेि त्यािे स्वरूप व रिना यामंध्ये काही बदल करिे 

आवश्यक वाटले. आम्ही आमिे धोरि ठरवनू आचि समकालीन समीक्षाव्यवहारािे भान ठेवनू हे बदल 
केले. भतूकालीन कामाबद्दल आदर मनात ठेवनूि बदल करण्यािा हा चनिइय घेण्यात आला. दीघइकाळ 
खंचडत झालेले हे काम शतय चतततया लवकर मार्ी लार्ाव ेअशी मंडळािे अध्यक्ष डॉ. य. चद. झडके यािंी 
इच्छा होती. अशा स्वरूपािा कोश चवद्याथ्यांना व अभ्यासकानंा शतय तेवढ्या लवकर उपलब्ध करून 
देण्यािी चनकडही आम्हाला िािवली होती. त्यान सार हे काम स मारे पाि वर्षाच्या कालावधीत पूिइ करून 
१९९८ अखेर कोशािी म द्रिप्रत तयार करून मंडळाकडे पाठचवण्यात आली. सदर म द्रिप्रतीस मंडळाने 
मान्यता चदल्यानंतर म द्रिाच्या कामास रीतसर प्रारंभ झाला, आचि आता नोव्हेंबर २००२ मध्ये हा कोश 
प्रकाचशत करण्यािा योर् येतो आहे. 

 
धोरिात्मक णनिइय 

 
या प्रकारिा समीक्षा-संज्ञा कोश आचि समीके्षवरील गं्रथ यातंील एक महत्त्वािा भेद येथे नोंदवनू ठेविे 
आवश्यक आहे. संज्ञा कोशामध्ये समीक्षात्मक भचूमकािंी िी माडंिी असते ती प्राम ख्याने संकलनात्मक 
असते, आचि िास्तीत िास्त तटस्थपिे केलेली असते. त्याम ळे त्या भचूमकामंधील प्रिचलत व सवइमान्य 
अशा चविारािंी व तत्त्वािंी ओळख करून देिे, हा म ख्य हेतू असतो. याउलट समीके्षवरील ताचत्त्वक 
गं्रथामध्ये तटस्थ संकलनापेक्षा एखादी चवचशष्ट भचूमका घेऊन खंडन-मंडनात्मक माडंिी अपेचक्षत असते; 
लेखकािी स्वतमिी भचूमका त्यातून साकार व्हावी अशी अपेक्षा असते. समीक्षा-संज्ञा कोश ही समीक्षात्मक 
ताचत्त्वक गं्रथलेखनािी पूवइतयारी असते असे म्हिता येइइल. 

 
(अ) प्रस्तुत संज्ञा कोशाची उणिष्टे : मराठी समीक्षाव्यवहारात योिल्या रे्लेल्या ककवा आि 

प्रिचलत असिाऱ्या सवइच्या सवइ संकल्पना-संज्ञािंा पचरिय करून देिे हे कोशािे उचद्दष्ट नाही. संस्कृत 
साचहत्यशास्त्र, पािात्त्य साचहत्यशास्त्र यांमधील मराठी समीक्षाव्यवहाराशी संबचंधत तसेि मराठीत स्वतंीपिे 
रूढ अशा महत्त्वाच्या संज्ञािंा आटोपशीर पचरिय करून देिे हे या कोशािे उचद्दष्ट आहे. याबरोबरीनेि 
चवद्याथी, प्राध्यापक, अभ्यासक व समीक्षक यानंा उपय तत ठरेल असा एक संदभइगं्रथ उपलब्ध करून देिे, 
भावी काळातील अशा प्रकारच्या कायाला िालना देिे, ही आचि या प्रकारिी काही उचद्दष्टेही आमच्या 
समोर होती. 

 
(आ) नोंदींचे आकारमान : कोश आटोपशीर करण्यासाठी चनवडलेल्या संज्ञाचं्या नोंदींिे आकार 

ठरचविेही आवश्यक होते. आम्ही या नोंदींिी त्याचं्या माचहतीपर व/वा ताचत्त्वक आशयािा अंदाि घेऊन 
तीन वर्ांत चवभार्िी केली : (१) मोठी नोंद – १, ००० ते १, २५० शब्द, (२) मध्यम नोंद – ५०० ते ७५० 
शब्द, (३) लहान नोंद – २५० ते ३०० शब्द. नेमतया व काटेकोर नोंदलेखनासाठी अशा तऱ्हेिी मयादा 
घालून घेिे आवश्यक होते. ही कोशातील नोंद आहे, स्वतंी समीक्षालेख नव्हे, यािी िािीव ठेवनू बह तेक 
नोंदलेखकानंी ते बधंन पाळले. अथात, काही नोंदींबाबत शब्दसंख्येच्या मयादेिे उल्लंघन अपचरहायइ झाले. 
कारि त्या नोंदींिा ऐवि आमच्या अंदािापेक्षा अचधक कमी वा अचधक मोठा असल्यािे आमच्या ककवा 
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नोंदलेखकाचं्या ध्यानात आले. सर्ळेि नोंदलेखक त्या त्या के्षीातील नावािलेले अभ्यासक आहेत आचि 
त्यािंी आपल्या अभ्यासाचवर्षयीिी िाि पक्की आहे. त्याम ळे त्यानंी शब्दसंख्येबाबत काही चठकािी घेतलेले 
स्वातंत्र्य मान्य करण्यािोरे् होते. 

 
(र्) नोंदींची माडंिी : ही माडंिी कशी असावी व आशय कोित्या प्रकारिा असावा यासबंंधीिी 

काही मार्इदशइक तत्त्व ेनोंदलेखकानंा कळवली होती. नोंद ि न्या साचहत्यचविाराशी संबंचधत असो वा नव्या, 
ती संकलनात्मक असावी, चतच्यात नोंदलेखकािे स्वतंी मतप्रदशइन ककवा संशोधन ककवा त्याने केलेले 
मूल्यमापन नसाव,े म्हििेि ती नोंद वस्त चनष्ठ असावी, तसेि चतला प्राम ख्याने मराठी साचहत्यके्षीािा संदभइ 
असावा अशी अपेक्षा या मार्इदशइक तत्त्वातूंन व्यतत करण्यात आली होती. 

 
(र्इ) जुन्या नोंदी : या कोशािी उभारिी कशी झाली, याबद्दलिे काही तपशीलही साचंर्तले 

पाचहिेत. कायालयाने आमच्या स्वाधीन केलेल्या ि न्या कामाच्या झाइलींमध्ये समाचवष्ट असलेले 
नोंदलेखन शतयतो सत्कारिी लावायिे, त्या ि न्या कामाला सकंस्ल्पत नव्या कामात शतय तेवढे सामावून 
घ्यायिे, असे आम्ही आरंभीि ठरचवले. ि न्या तज्ज्ञ अभ्यासकािंा या कोशाशी आलेला मोलािा संबधं 
ितन करिे, हा आमिा हेतू होता. या कोशातील िवळिवळ एक ित थांश नोंदी ि न्या झाइलींमधून 
संपाचदत स्वरूपात घेतल्या आहेत. या नोंदलेखकािें आमच्यावरील ऋि झार मोठे आहे. कोशाच्या 
पायाभरिीिे काम त्याचं्या नोंदींनीि बिावले. या संदभात कोशािे मािी संपादक प्रा. म. वा. धोंड व 
भतूपूवइ संपादक कै. प्रा. वा. ल. क ळकिी आचि ससं्कृत काव्यशास्त्रािे तज्ज्ञ अभ्यासक कै. प्रा. र. पं. 
कंर्ले याचं्या ऋिािा आविूइन उल्लखे करावा लारे्ल. प्रा. क ळकिी, प्रा. कंर्ले याचं्यासारखे तज्ज्ञ 
नोंदलेखक हा कोश प्रकाचशत झाल्यािे समाधान अन भवण्यास आपल्यामध्ये राचहले नाहीत, यािे द मख 
होते. 

 
ि न्या झाइलींमधील काही नोंदी आम्ही आखलेल्या रूपरेरे्षत बसिाऱ्या होत्या. परंत  त्यािें लेखन 

झाल्यानंतर काही काळ लोटलेला होता. त्याम ळे त्या अद्ययावत करिे आवश्यक होते. त्यासाठी आम्ही 
अंमलात आिलेली प्रचिया अशी : 

 
१) काही ि न्या नोंदी त्याचं्या मूळ लेखकाकंडे संस्कारासाठी पाठवल्या. त्यानंीही आवश्यक ते 
संस्कार व प नलेखन करून सहकायइ चदले. 

 
२) काही नोंदींवर आवश्यक ते संपादकीय संस्कार करून, तर काही म ळाबरह कूम समाचवष्ट 
केल्या. 

 
३) काही संज्ञासंाठी पचहली ि नी नोंद तशीि ठेवनू द सरी, आिखी एक स्वतंी नवी नोंद 
चलचहली. प्रस्त त ज्ञानचवर्षयामध्ये पडिारी भर आचि काही संज्ञानंा असिारे चवचवध पलूै यामं ळे 
हे करिे अर्त्यािे वाटले. 

 
४) काही ि न्या नोंदींना झतत लहानमोठ्या प रवण्या िोडल्या. अद्ययावतीकरिाप्रमािेि, नवा व 
वरे्ळा दृचष्टकोि वािकासंमोर ठेविे हा यामार्ील हेतू होता. 
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५) ि न्या झाइलींमधील नोंदींिे संपादन करत असताना आलेल्या एका अडििीिा येथे उल्लखे 
केला पाचहिे. एखादी नोंद ि न्या झाइलींमध्येि अनाम होती. आिखीही काही नोंदींखाली 
लेखकािे नाव ि कीिे पडलेले असिे ककवा त्या अनाम असिे शतय आहे. ि न्या झाइली हाि 
आमिा आधार असल्याम ळे, अशी एखादी िूक अनवधानाने घडली असेल तर त्याबद्दल आम्ही 
चदलर्ीर आहोत, असे संबंचधत नोंदलेखकानंा सारं्ू इस्च्छतो. 

 
६) ि न्या झाइलींमधील काही नोंदींच्या बाबतीत नोंदलेखकाचं्या नावाबंाबत र्झलत झाल्यािेही 
चनदशइनास आले, त्या र्झलती दूर करण्यात आल्या. 

 
७) प ष्ट्कळ नोंदी वरीलपकैी कोितीही प्रचिया करूनही आमच्या समोरील कोशाच्या रूपरेरे्षत 
बसिाऱ्या नव्हत्या. अशा नोंदी नाइलािाने बािूला ठेवाव्या लार्ल्या. 

 
कोशािे काम स रू झाल्यानंतर प ष्ट्कळ मचहन्यानंी कायालयाने आिखी एक झाइल आचि काही 

नोंदींिे स टे कार्द आमच्या स्वाधीन केले. तोवर या नोंदी चलचहण्यासाठी नव्या नोंदलेखकानंा आम्ही 
चवनंती केली होती. त्यान सार काही लेखकानंी नोंदी चलहूनही पाठवल्या. परंत  ि ने काम सत्कारिी 
लावण्यािा हेतू असल्याम ळे या पचरस्स्थतीत या नव्या नोंदी बािूला ठेविे आम्हाला भार् पडले. याबद्दल 
खंत वाटते. 

 
(उ) नव्या नोंदी : मराठी समीक्षाव्यवहारािे आििे चिी डोळ्यासमोर ठेवता अलीकडच्या काळात 

समीक्षाव्यवहारात प्रचवष्ट झालेले नव े प्रवाह व नव्या संकल्पना यािंा वधे घेिाऱ्या नोंदी प्रस्त त कोशात 
समाचवष्ट होिे आवश्यक होते. त्या अन र्षंर्ाने कोशात काही नव्या संज्ञािंी भर घालण्यािे ठरवले. अन्य 
लचलतकला व मानव्यचवद्या याचं्याशी साचहत्यािी असलेली सलंग्नता, सौंदयइशास्त्रातून समीके्षत रुित 
िाललेल्या काही संकल्पना, य रोपीय समीके्षत चवकचसत झालेल्या काही नव्या ज्ञानशाखा व माडंले रे्लेले 
काही नव े चसद्धातं, ही आमच्या वधेािी प्रम ख कें दे्र होती. ती समोर ठेवनू नव्या सजं्ञािंी चनचिती केली. 
इंग्रिीमध्ये उपलब्ध असिारे बह तेक संज्ञाकोश या दृष्टीने चविारात घेतले. 

 
भारतीय काव्यशास्त्र व आध चनक पािात्त्य साचहत्यचविार या दोहोंवरील नोंदी योग्य त्या प्रमािात 

असाव्यात असाही चनिइय घेण्यात आला. या चनिइयामारे् मराठीतील प्रत्यक्ष समीक्षाव्यवहारािे भान बाळर्ले 
होते. कोश कोित्याही चवचशष्ट समीक्षाप्रवाहाकडे कललेला वाटू नये, संत लनातून संकचलत समीक्षा-चिी 
उभे कराव,े आचि वािकाच्या हाती त्याच्या साचहत्यचवर्षयक अभ्यासासाठी एक वस्त चनष्ठ स्वरूपािे 
उपय तत साधन द्याव,े अशी आमिी भचूमका होती. संज्ञा चनचित करताना आिखी एक पथ्य पाळले. ज्या 
संज्ञानंा शब्दकोशातील अथापलीकडिे अचधक असे समीक्षात्मक संदभइ नाहीत अशा संज्ञा आम्ही वर्ळल्या. 

 
कोशातील संज्ञािंी चनवड व रिना करताना अभ्यासक-समीक्षकाबंरोबरि सवइसामान्य चिज्ञासू 

वािकही आमच्या डोळ्यासंमोर होता. कोशाच्या प्रत्येक अंर्ािा चविार करताना या वािकवर्ािे भान या 
ना त्या प्रकारे ठेवले होते. एका बािूने कोशरिनाशास्त्राच्या चनयमािें पालन, आचि द सऱ्या बािूने 
वािकाशी संवाद साधण्यािा प्रयत्न, यातूंन हा समीक्षा-संज्ञा कोश आकाराला येत होता. 
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(ऊ) नोंदींचे संपादन : सजं्ञाचं्या चनचितीपासून ते नोंदींना अचंतम स्वरूप देण्यापयंतिे चवचवध 
प्रकारिे काम करण्यासाठी संपादक मंडळाच्या अनेक सभा झाल्या. या सभामंध्ये वळेोवळेी झालेल्या ििा, 
प्रकट झालेले मतभेद, माडंले रे्लेले नव ेदृचष्टकोि या सर्ळ्याि र्ोष्टी झलदायी ठरल्या. सर्ळेि मतभेद 
संपूिइपिे चनवळले असे नाही. परंत  अंचतमतम सवइ चनिइय माी एकमताने घेतले रे्ले. 

 
अनेक सपंादक व शभंराहूंन अचधक नोंदलेखक या प्रकल्पात सहभार्ी झाले. त्याम ळे चभन्न शलैी, 

चभन्न माडंिी या अंर्ानंी आलेली अनेकचवधता ही काही प्रमािात अपचरहायइ होती. माी मार्इदशइक तत्त्वािें 
पालन केल्याम ळे येिारी एकसूीताही येथे िािवले. नोंदलेखकासंमवते झालेल्या िारपाि सभा या दृष्टीने 
उपय तत ठरल्या. प्रत्येक नोंदलेखकाने कोशाच्या सवइसाधारि स्वरूपाशी संवाद राखण्यािा मनमपूवइक 
प्रयत्न केला आहे, हे आविूइन नोंदवावसेे वाटते. 

 
संज्ञािंी चनचिती झाल्यानंतर त्यािें एक स्थूल वर्ीकरि केले आचि त्या त्या वर्ान सार संबचंधत 

संपादकािंी नाव ेचनचित केली. संपादकाचं्या चवशरे्ष व्यासंर्ािे के्षी ध्यानात ठेवनू कामािी चवभार्िी केली. 
काही संज्ञा अनेक अभ्यासके्षीाशंी सलंग्न असल्याम ळे त्याचं्याचवर्षयीच्या नोंदी काही वळेा दोन ककवा तीन 
संपादकानंीही वािल्या. हीि प्रचिया स्वतम संपादकानंी चलचहलेल्या नोंदींबाबतही अंमलात आिली. 
त्याम ळे सवइ नोंदींवर चनदान एका संपादकािे आचि काही वळेा दोन, तीन सपंादकािें संस्कार झाले आहेत. 
चिचकत्सा अचधक िोखपिे व्हावी, ही या प्रचियेमार्ील भचूमका होती. 

 
लेखक–संपादक पणरचय : हा पचरिय सचंक्षप्त स्वरूपात देिे िमप्राप्त होते. त्याम ळे त्याचं्या 

कतृइत्वािा व लेखनािा सवांर्ीि पचरिय देता आला नाही. काही चनवडक लेखनािाि उल्लेख करावा 
लार्ला. 

 
पणरणशष्ट े

 
पणरभाषासूची : हे या कोशािे पचहले पचरचशष्ट आहे. या कोशात काही रूढ पाचरभाचर्षक संज्ञा 

वापरल्या आहेत. काही सकंल्पनासंाठी मराठी प्रचतशब्द उपलब्ध नसल्याम ळे, त्याचं्यासाठी नव्या संज्ञा 
घडवाव्या लार्ल्या. भार्षा संिालनालयाने प्रकाचशत केलेला साहित्य समीक्षा पहिभाषा कोश हा आम्ही 
आधारभतू मानला. परंत  िेव्हा तेथेही समाधानकारक प्रचतशब्द चदले नसल्यािे ककवा त्यािंी नोंदि 
नसल्यािे आढळले, तेव्हा त्याचं्याबद्दल स्वतंीपिे चविार करिे भार् पडले. या चविारातून घडवलेल्या 
नव्या प्रचतशब्दानंा अन्य प्रचतशब्दही असू शकतील ककवा चनमाि होऊ शकतील. पचरभारे्षिी चनर्समती ही एक 
ख ली, सतत िालू असिारी प्रचिया असते. वािकानंा स लभ व्हाव ेम्हिून मराठी-इंग्रिी व इंग्रिी-मराठी 
अशी चिभाचर्षक सूिी केली आहे. िेथे मराठी प्रचतशब्द अर्दी अपचरचित आहेत तेथे नोंदीसमोर इगं्रिी 
प्रचतशब्दािंी नोंद केली आहे. 

 
संदभइगं्रथसूची : हे या कोशािे द सरे पचरचशष्ट आहे. या सूिीत काही नोंदींखाली चदलेले संदभइ तर 

एकचीत केले आहेति, याखेरीि अभ्यासाला पूरक ठरतील अशा आिखी काही चनवडक, महत्त्वाच्या 
गं्रथािंी व कोशािंी भरही घातली आहे. 
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नोंद-णवषयसूची : या चतसऱ्या पचरचशष्टात कोशातील सवइ नोंदींिी एकचीत सूिी, त्या त्या नोंदीच्या 
पृष्ठिमाकंासह चदली आहे. ‘पद्यरिना व पद्यरिनाप्रकार’ ह्या दीघइ नोंदीतील रिनाप्रकारािंा अंतभावही 
ह्या सूिीत अकारचवल्हे केलेला आहे. 

 
दोन नमुने 

 
कोशाच्या रिना करताना आमच्या डोळ्यासंमोर दोन नम ने होते. त्यातंील एक, हा कोश ज्यािा 

एक भार् आहे, त्या वाङ्मयकोशािा पचहला खंड. प्रस्त त कोशािा आकार, स्तंभािंी चवभार्िी, माडंिी, 
टाइप इ. र्ोष्टी बव्हंशी या नम न्याबरह कूम ठेवल्या आहेत. द सरा नम ना ‘चवश्वकोश’ हा होता. चवश्वकोशाच्या 
माडंिीतील बह तेक कोशसलंग्न ताचंीक रिनासंकेत प्रस्त त कोशात पाळले आहेत. यािे कारि उघड 
आहे, कोशरिनेिा इतका मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आि द सरा नाही. त्याने चनमाि केलेली व्यवस्था 
अन सरावी हे स्वाभाचवक व उचिति आहे. 

 
उणिष्ट, स्वरूप आणि मयादा 

 
मराठी भारे्षत अशा तऱ्हेच्या कोशािंी उिीव आहे. हा कोश ती उिीव काही अंशी भरून काढेल 

इतकेि. परंत  अशा तऱ्हेिे अचधक कोश उपलब्ध होिे अर्त्यािे आहे. (त्या संदभात र्. रा. भटकळ 
झौंडेशनतझे अलीकडेि प्रकाचशत झालेल्या वाङ्मयीन संकल्पना-समीक्षा-संज्ञा कोशािा उल्लेख केला 
पाचहिे.) त्यािंी उचद्दष्ट,े रिनापद्धती, पचरपे्रक्ष्ये ही सर्ळी वरे्ळी असू शकतील. साचहत्याच्या के्षीात हा 
वरे्ळेपिा नेहमीि स्वार्ताहइ ठरतो. िे एका कोशात सापडत नाही, ते द सऱ्या कोशात सापडू शकते, 
एखाद्या कोशातील सचंक्षप्त माचहती द सऱ्या कोशात अचधक चवस्ताराने चमळू शकते, संज्ञाचं्या चनवडीत 
वरे्ळेपिा असू शकतो, आचि नोंदलेखकाचं्या दृचष्टकोिात व माडंिीतही चभन्नता असू शकते. अनेक 
कोशातूंन चभन्न दृचष्टकोि माडंले िातात तसे एका कोशातूनही अनेक दृचष्टकोि माडंले िाऊ शकतात. चभन्न 
कोशािंा उपयोर् साचहत्यचवर्षयक उदार दृचष्टकोि आत्मसात करण्यासाठी होतो. या सवांिा वािकाला 
अंचतमतम झायदा होतो. चवचवध संदभइगं्रथ पाहून आपले ज्ञान चवकचसत करण्यािी त्यािी क्षमता व चिज्ञासा 
वाढते. कोित्याही कोशकाराला असा चिज्ञासू, बह चवध दृचष्टकोि सारासार चववकेाने स्वीकारिारा वािक 
अचभपे्रत असतो. आम्हालाही तोि वािक अचभपे्रत आहे. 

 
अशा कोशािें कायइ मयाचदति असते हेही साचंर्तले पाचहिे. या कोशातून अम क एका संजे्ञिा अथइ 

काय, चतिे उपयोिन कसे केले रे्ले आहे, हे कळेल. परंत  चतच्या उपयोिनाच्या आिखी काही शतयता 
आहेत का, यासारख्या प्रश्नािंी उत्तरे माी वािकाने सतत शोधली पाचहिेत. ती पे्ररिा देण्यािे कायइ 
कोिताही िारं्ला कोश करू शकतो. 

 
इंग्रिीत अशा तऱ्हेिे अनेक कोश उपलब्ध आहेत. काही संचक्षप्त, काही चवस्तृत चवविेन करिारे, 

काही अनेक समीक्षाके्षीानंा स्पशइ करिारे, काही चवचशष्ट चवर्षयावर भर देिारे, काही लहानसहान संज्ञाही 
समाचवष्ट करिारे, तर काही संख्येिे बधंन पाळून झतत महत्त्वाच्या संज्ञावंरि लक्ष कें चद्रत करिारे असे त्या 
कोशािें ठळक प्रकार आहेत. संदभइगं्रथसूिीत यापंकैी काही कोशािंी माचहती आढळेल. वािकांनी ते 
कोशही संदभादाखल पाहावते. ज्ञानािी आस्था असिाऱ्या वािकाला एकाि कोशावर चवसबंून राहिे 
चहतावह नसते. कारि कोिताही एकि कोश सवइसमावशेक असू शकत नाही. हाही कोश सवइसमावशेक 
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नाही, तो प्राचतचनचधक व्हावा असा माी आमिा प्रयत्न होता. ही प्राचतचनचधकता िशी नोंदींच्या चनवडीत 
यावी तशी वरे्वरे्ळ्या लेखकानंी केलेल्या लेखनातही यावी, समीके्षिे चवचभन्न दृचष्टकोि वािकासंमोर 
यावते, अपचरचित संज्ञाशंीही त्यािा पचरिय व्हावा आचि त्यातून १९८० नंतरच्या समीके्षिा प्रवासही 
साधारितम कोित्या चदशनेे िालला आहे यािे त्याला भान यावे, असे आम्हाला वाटत होते. 

 
मराठी समीके्षिे रूप आि अचधक वरे्ाने बदलत आहे. चतच्यात काही प्रवाह नव्याने समाचवष्ट होत 

आहेत. त्या चनचमत्ताने काही वरे्ळे चविारमंथन होऊ लार्ले आहे. अशा पचरस्स्थतीत कोशाच्या मदतीचशवाय 
– संजे्ञिा नेमका अथइ लक्षात न घेता – समीक्षाके्षीात वाटिाल करिे हे उत्तरोत्तर अवघड होत िािार 
आहे. या नव्या प्रवाहाचं्या िाचिवतूेन केली िािारी समीक्षा वाििारा चवद्याथी आता अचधकाचधक िार्रूक 
होऊ लार्ला आहे. त्यािी अमूतइ, संकल्पनात्मक स्तरावर चविार करण्यािी प्रवृत्तीही वाढू लार्ली आहे. 
त्याम ळे आिवर मयाचदत वत इळाति चझरत राचहलेल्या या समीक्षा-संज्ञानंा आिखी मोठा परीघ लाभत 
आहे. त्या संज्ञा समीके्षच्या म ख्य प्रवाहात येत आहेत. या नव्या प्रवाहािंा स्वीकार करत असताना पारंपचरक 
संज्ञा व प्रवाह यािंी प्रस्त तता नव्या संदभात लक्षात घेिे हे संत चलत समीक्षा-व्यवहाराच्या दृष्टीने आवश्यक 
ठरते. 

 
ही आवश्यकता ध्यानी घेऊन आिच्या मराठी समीक्षाव्यवहारात प्रिचलत असलेल्या महत्त्वाच्या 

नव्याि न्या संज्ञािंा एक नकाशा वािकाचं्या डोळ्यासंमोर उभा करिे हे प्रस्त त कोशाच्या संपादनातील 
उचद्दष्ट होते. आधी म्हटल्याप्रमािे या प्रकारिे अनेक कोश तयार झाले पाचहिेत. त्यापंैकी प्रत्येकाला 
आिच्या समीक्षाव्यवहारात एक स्वतमचसद्ध स्थान असेल. या तऱ्हेिे प्रकल्प टप्प्याटप्प्यानेि पूिइ होत 
असतात. या कोशािा एखादा प रविी-खंडही तयार होऊ शकेल. यात नसलेल्या संज्ञा त्या प रविी-खंडात 
येऊ शकतील. मराठीतील एकूि कोशचनर्समतीच्या प्रचियेत सहभार्ी होण्यािा आमिा हा एक मनमपूवइक 
प्रयत्न आहे. हे काम करताना आम्हाला चमळालेला बौचद्धक आनंद या कोशाच्या वािक-अभ्यासकानंाही 
लाभेल असा आम्हाला चवश्वास वाटतो. 

 
संपादक मंडळ 
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ऋिणनदेश 
 
अनेक व्यततींच्या मोलाच्या व चिव्हाळ्याच्या साहाय्याम ळेि आम्ही हा स मारे नऊ वर्षइ िालू 

असलेला प्रकल्प पूिइ करू शकलो. त्याचं्याबद्दल मनात नेहमीि कृतज्ञतेिी भावना राहील. ती केवळ 
आभाराच्या भारे्षत सामावली िािार नाही. 

 
‘वाङ्मयकोश’ हा महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािा प्रकल्प आहे. आम्ही हे काम 

ज्यावळेी हाती घेतले त्यावळेी डॉ. य. चद. झडके हे मंडळािे अध्यक्ष होते. त्याम ळे आरंभीच्या दीड-दोन 
वर्षांत चकती र्ोष्टी स कर झाल्या, हे शब्दातं सारं्िे अशतय. ते ििू आमिे सहकारी असल्यासारखे वार्ले. 
संपादक मंडळाच्या अनेक बैठकींना ते उपस्स्थत राचहले व आपल्या अन भवसपंन्न, व्यासंर्ी मार्इदशइनािा 
लाभ त्यानंी आम्हाला सतत चदला. हा प्रकल्प पूिइ झालाि पाचहिे आचि तोही वळेेवर असा त्यािंा चनधार 
आम्हाला नेहमीि आधार देत राचहला. त्यानंी अध्यक्षपदािा रािीनामा चदल्यानंतर अध्यक्षपदावर आलेल्या 
श्री. चवद्याधर र्ोखले यानंाही या प्रकल्पात झार रस होता. ते उत्साहाने िौकशी करीत. अडििी येऊ 
देिार नाही आचि आल्याि तर त्या कशा दूर करायच्या हे मी पाहीन, या त्याचं्या ठोस आश्वासनािाही 
आम्हाला आधार चमळाला. ते हा कोश चसद्ध झालेला पाहण्यासाठी आत र होते. त्याम ळे आि या क्षिी 
त्यािंी स्मृती तीव्रतेने होते. श्री. र्ोखले याचं्या चनधनानंतर डॉ. मध कर आष्टीकर यानंी अध्यक्षपदािी सूीे 
हाती घेतली. त्यानंीही या कोशाच्या कामाबाबत आस्था दाखवली. यािी आम्ही येथे कृतज्ञतापूवइक नोंद 
करत आहोत. 

 
डॉ. अष्टीकराचं्या चनधनानंतर प्रा. द. मा. चमरासदार यानंी मंडळािे अध्यक्षपद स्वीकारले. ते 

स्वीकारल्यानंतर त्यानंी सपूंिइ प्रकल्पािी ओळख करून घेतली व त्या टप्प्यापाशी िे िे करिे आवश्यक 
होते ते ते सवइ काम आमच्या चवनंतीवरून चवनाचवलंब केले. काही ताचंीक बाबींिा र् ंताही त्यानंी नीट 
सोडवनू घेतला. त्याम ळे आम्हाला कोिताही ताि राचहला नाही. एकूि नोकरशाहीच्या तापापासून त्यानंी 
आम्हाला दूर ठेवले. एक प्रकारिी स्वायत्तताही चदली. डॉ. य. चद. झडके यानंीि पाडून चदलेले हे वळि 
प्रा. चमरासदार यानंीही कधी बदलू चदले नाही. 

 
मंडळािे चवद्यमान अध्यक्ष प्रािायइ रा. रं. बोराडे यानंी या कोशािे प्रकाशन त्वचरत व्हाव ेयासाठी 

चवचवध प्रकारिे मार्इदशइन व साहाय्य केले. त्यानंी या कामात आत्मीयतेने लक्ष घातल्याम ळेि हा कोश 
म द्रिावस्थेत अचधक न रेंर्ाळता प्रकाचशत होत आहे. 

 
या कोशािे एक मािी संपादक प्रा. म. वा. धोंड यानंी या कोशकायाला चदलेली चदशा, त्यानंी स्वतम 

चलचहलेल्या अत्यंत अभ्यासपूिइ नोंदी, चवचशष्ट नोंदींसाठी त्यानंी केलेली त्या त्या के्षीातील तज्ज्ञ व्यततींिी 
चनवड, अशा चवचवध र्ोष्टींम ळे या कोशाला एक चनचित आकार आला. त्यानंी आमच्यासमोर ठेवलेल्या या 
मूलादशाम ळेि त्यािें व प्रा. वा. ल. क ळकिी यािें काम आम्ही आत्मचवश्वासाने प ढे नेऊ शकलो. या 
संपादनकाळात प्रा. धोंड यािंा िो आधार चमळाला, त्याबद्दलिे ऋि शब्दातं व्यतत करिे कठीि. प्रा. के. 
ि. प रोचहत यानंीही वळेोवळेी मनमोकळेपिाने साहाय्य केले. अनेक बाबतींत त्याचं्याशी झालेली ििा 
मोलािी ठरली. या र्ोष्टींिा येथे कृतज्ञतापूवइक उल्लेख करायला हवा. 
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साचहत्य संस्कृती मंडळािाि हा प्रकल्प असल्याम ळे त्यािे कायालय यात सहभार्ी होतेि. 
आरंभीच्या काळात श्री. स हास साव ेव त्याचं्या चनवृत्तीनंतर श्री. उ. बा. सूयइवशंी (चवद्यमान प्रभारी सचिव) 
यानंी कायालयीन बािू आस्थेने साभंाळली. त्याचं्यासोबत श्री. ि. श.ं साळवी, श्री. द. के. िव्हाि, श्री. ि. 
ना. चनवाते, श्री. र. स . िव्हाि, श्री. द. चव. केळ स्कर ह्यानंी अनेक प्रकारिी कामे केली. त्याम ळे 
संपादकीय व कायालयीन अशा दोन्ही प्रकारच्या आघाड्ािंा सहि मेळ िमून रे्ला. 

 
साचहत्य संस्कृती मंडळाच्या कायालयातील व्यततींनी हे काम मंडळािे तत्कालीन सचिव श्री. 

िंद्रकातं वडे याचं्या नेतृत्वाखाली केले. आम्ही त्यािें मनापासून आभारी आहोत. 
 
चवश्वकोश चनर्समती मंडळािे भतूपूवइ अध्यक्ष प्रा. मे. प ं. रेरे् याचं्याम ळे वाइइ येथे असलेल्या चवश्वकोश 

कायालयाशी, गं्रथपालाशंी, म द्रिालयाशी अत्यतं चनवेध असा संपकइ  राचहला. त्याचं्या समथइ मार्इदशइनाम ळे 
चकतीतरी र्ोष्टी स कर झाल्या, आचि कामाला वरे् आला. 

 
चवश्वकोश चनर्समती मंडळािे चवद्यमान अध्यक्ष प्रा. रा. र्. िाधव यानंीही या प्रकल्पाबद्दल झार 

आस्था दाखचवली. त्यािें आम्ही मनमपूवइक आभारी आहोत. 
 
श्री. एस्. डी. इनामदार व श्री. अ. रं. क लकिी यानंी संपादनाच्या िोडीनेि अंचतम म द्रिप्रत 

तयार करण्यािी आिखी एक झार महत्त्वािी भचूमका बिावली. चवश्वकोश कायालयातील श्रीमती म. िा. 
पोळ, श्रीमती प्र. प्र. अविट व श्री. कृ. म. र्ायकवाड या संपादकीय कायइकत्यांनी उत्तराधातील सवइ कामे 
झार िबाबदारीने हाताळली. प्राज्ञ पाठशाळा मंडळािे व्यवस्थापक श्री. श्री. र्. दीचक्षत यािेंही मोलािे 
सहकायइ लाभले. तसेि श्री. संतोर्ष क लकिी व श्री. घनमश्याम िोशी यािंीही ह्या कामात मदत झाली. श्री. 
माचिक र्ोंिारी यानंी नोंद-चवर्षयसूिीिे संर्िकीकरि तत्परतेने करून चदले. ह्या सवांिे आभार ! 

 
श्रीमती ना. दा. ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ हे आमच्या कामािे कें द्र व कायालय होते. 

चवद्यापीठाच्या भतूपूवइ क लर् रू डॉ. स मा चिटिीस यानंी आम्हाला सवइ प्रकारिे साहाय्य तर केलेि, पि या 
प्रकल्पाचवर्षयी त्यानंी आत्मीयताही दाखवली. भतूपूवइ क लर् रू डॉ. मचरअम्मा वर्ीि व भतूपूवइ क लसचिव 
डॉ. हेमलता पारसनीस यानंीही झार आस्था दाखवली. या आस्थेम ळे समन्वयक सपंादकाचं्या 
सेवाचनवृत्तीनंतरही चवद्यापीठािे कायालय तऱ्हेतऱ्हेिे साहाय्य देत राचहले, याबद्दल चवद्यापीठािे चवशरे्ष 
आभार मानले पाचहिेत. ि लै १९९८ पासून समीक्षा-सजं्ञा कोशािे काम म ंबइइ चवद्यापीठाच्या काचलना 
येथील मराठी चवभार्ाच्या कायालयात िालू राचहले. या कायालयानेही आम्हाला सवइ प्रकारिी मदत 
अत्यंत तत्परतेने चदली, यािा कृतज्ञतापूवइक चनदेश केला पाचहिे. 

 
कामाच्या आरंभी श्री. रघ नाथ चदनकर भानप यानंी काडे, ततते, याद्या इत्यादी करण्याच्या 

उद्योर्ात आपली तज्ज्ञ मदत चदली. या कामात प्रा. माध री र्ोखले यानंी खूपि मोलािे साहाय्य चदले. सवइ 
नोंदींिा, त्याचं्यासबंंधीिे सवइ तपशील असलेला त्याचं्या स ंदर हस्ताक्षरातील ततता आमच्यासमोर नसता 
तर आमच्या कामात थोडा चवस्कळीतपिा येऊ शकला असता. तो ततता हे आम्हा सवांना िोडिारे एक 
महत्त्वािे सूी होते. 
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या कामात आरंभी डॉ. अनंत देशम ख व डॉ. नंदा आपटे यानंीही मनापासून मदत केली. रोचहिी 
वाघमारे व वैशाली वाघमारे यानंी या प्रकल्पाशी संबचंधत असे कोितेही काम त्यात कोितीही उिीव न 
ठेवता, तत्परतेने व खूप वळे देऊन केले. चवचवध नोंदलेखकाकंडून आलेल्या नोंदीच्या स वाच्य प्रती 
करण्यािे काम श्रीमती ऊर्समला परािंपे, श्रीमती उचदता देसाइइ, प्रा. वैशाली ताबं,े प्रा. सोनाली देशपाडें, 
श्री. ज्ञानेश्वर खोबरेकर यानंी उत्साहाने व वळेेिे भान ठेवनू केले. व्यवस्स्थत म द्रिप्रत याम ळेि तयार होऊ 
शकली. या संदभात श्री. र् रुनाथ कलमकर व प्रा. अरुिा द भार्षी यािंा चवशरे्ष आविूइन उल्लखे केला 
पाचहिे. या दोघािंी मदत केवळ स वाच्य प्रती करण्याप रती मयाचदत नव्हती, एकंदर प्रकल्पािी व्यवस्था 
त्यानंीि कायइक्षमतेने साभंाळली. प्रा. अरुिा द भार्षी यानंा आरंभापासून प्रत्येक तपचशलािी अिूक माचहती 
होती. त्याम ळे त्याचं्यावर कोित्याही कामासाठी चनमशकंपिे चवसंबता आले. श्री. र् रुनाथ कलमकर यानंी 
हे काम इततया नीटनेटकेपिाने व िोखपिे केले, की त्याम ळे चवस्कळीतपिाला िार्ाि उरली नाही. या 
प्रकल्पाला हे दोन अत्यतं कायइतत्पर, िािकार, उत्साही साहाय्यक लाभले म्हिूनि त्याला एक 
स व्यवस्स्थत आकार येऊ शकला. प्रा. मीना र्ोखले यािंा वरे्ळा उल्लखे करिे आवश्यक आहे. िेव्हा िेव्हा 
अचधक साहाय्यािी र्रि लार्ली तेव्हा तेव्हा प्रा. र्ोखले यानंी स्वतमहून साहाय्य केले. 

 
प ष्ट्कळ वळेा कार्दपी व नोंदी झेरॉतस करिेही आवश्यक होते. कारि त्याचं्या अनेक प्रती 

लार्त. या कामी साचहत्य संस्कृती मडळािे टंकलेखक व झेरॉतस मशीन यािंा उपयोर् झालाि. परंत  
अचधक मोठ्या प्रमािावर िेव्हा हे काम करावयािे होते, तेव्हा साचहत्य अकादमीिे चवभार्ीय सिीव श्री. 
प्रकाश भातंबे्रकर व मौि प्रकाशन र्ृहािे श्री. माधव भार्वत यानंी त्यािें झेरॉतस मशीन आम्हाला उपलब्ध 
करून चदले. श्री. माधव भार्वत यानंी तर काही कार्दपीािें अत्यंत अिूक म द्रिही करून चदले. 

 
या कामात खूप मोठी मदत झाली ती ‘परि रे प्रकाशन मंचदरा’िी. श्री. अप्पा परि रे व श्री. नरेंद्र 

परि रे यानंी त्यािें कायालय हे आम्हाला घरि वाटावे, इततया अर्त्याने वार्वले. सवइ सोयी उपलब्ध 
करून चदल्या. प्रत्यक्षात हे काम करिारे श्री. बाळू ड कले आचि त्यािें सहकारी यािंी या कामातील 
कायइक्षमता थक्क करून सोडिारी होती. त्यानंी चदलेल्या चवसाव्याच्या क्षिािंी आठवि चवसरिे कठीि 
आहे. 

 
इतके दीघइकालीन प्रकल्प प रे होण्यासाठी गं्रथालयािी आघाडी मिबूत असावी लार्ते. कारि 

तऱ्हेतऱ्हेिे संदभइ सतत हाताशी लार्तात. या बाबतीत आम्ही स दैवी ठरलो. कारि म ंबइइ मराठी 
गं्रथसंग्रहालय, एचशयाचटक गं्रथालय, म ंबइइ चवद्यापीठ, श्रीमती ना. दा. ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ व आय्. 
आय्. टी. पवइइ, यािंी आचि रूपारेल, कीती या महाचवद्यालयािंी गं्रथालये आम्हाला झार उपयोर्ी पडली. 
या गं्रथालयाचं्या गं्रथपालािंी िािकारी व तज्ज्ञता यामं ळे गं्रथालयािंा उपयोर् हा केवळ औपिाचरक 
पद्धतीने झाला नाही. या गं्रथपालानंी िातीने लक्ष घालून तऱ्हेतऱ्हेिी प स्तके उपलब्ध करून चदली. 

 
आिखी एका र्ोष्टीिा उल्लखे करिे आवश्यक वाटते. आम्हाला स्वतंी कायालय नव्हते. बह तेक 

बैठकी सपंादकाचं्या चनवासस्थानी घ्याव्या लार्ल्या. (आचि मोितया बठैकी श्रीमती ना. दा. ठाकरसी 
मचहला चवद्यापीठाच्या सचमती-कक्षात.) या बठैकी दीघइ असत. चनवासस्थानी िालिाऱ्या या बैठकींना 
वळेोवळेी श्रीमती लीला पाटिकर, श्रीमती चवमल भार्वत, श्रीमती स शीला नाइइक, डॉ. वासतंी झडके, 
श्रीमती शातंा रेरे्, प्रा. मं. चव. रािाध्यक्षािें क ट ंब व श्रीमती रिनी तेंड लकर यािें अर्त्यशील साहाय्य 
लाभले. हे काम िालू असताना न्या. नरेन्द्र िपळर्ावकर, डॉ. चिीा दाभोलकर, डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर 
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आचि श्रीमती माध री तळाशीकर यानंीही चवचवध प्रकारिे साहाय्य केले. ह्या सवांचवर्षयी आम्ही मनमपूवइक 
कृतज्ञता व्यतत करतो. 

 
शासनाच्या म द्रि व लेखनसामग्रीिे सिंालक श्री. प्र. श.ं मोरे याचं्या मार्इदशइनाखाली हे सवइ काम 

झाले. शवेटी उल्लखे करायिा तो वाइइ येथील शासकीय म द्रिालयािे प्रभारी व्यवस्थापक श्री. द. भा. भाव े
आचि त्यािें सहकारी यािंा. हा प्रकल्पािा शवेटिा टप्पा होता व त्या टप्प्यावर कोितीही िकू राहू नये 
यासाठी ही मंडळी दक्ष होती. त्याम ळे आम्ही चनमशकं होतो. श्री. भाव े यानंी या कामाला प्राधान्य चदले. 
त्याला वरे् येण्यासाठी सवइ प्रकारिे साहाय्य केले. त्यािें आम्ही चवशरे्षकरून ऋिी आहोत. हे काम अचंतम 
टप्प्यावर असताना वाइइ येथील शासकीय म द्रिालयािे व्यवस्थापक श्री. सं. बा. वायिळ यानंी चदलेल्या 
मोलाच्या सहकायाबद्दल आम्ही त्यािें मनमपूवइक आभारी आहोत. 

 
या खंडाच्या म खपृष्ठािे काम श्री. प. ि. र्ोसावी, व्यवस्थापक, शासकीय झोटोकझको म द्रिालय, 

प िे यानंी तत्परतेने करून चदल्याबद्दल त्यािें आभार मानतो. 
 
हा कोश आपल्या हाती देताना या सवांिी प्राधान्याने आठवि होते. परंत  आिखीही असंख्य नाव े

आहेत. त्यानंीही आपापला वाटा चनरपेक्षपिे व मनमपूवइक उिलला आहे. या संदभात आमच्या सवइ नोंद-
लेखकािंा आविूइन उल्लखे करावयास हवा. त्यानंी झतत अकेॅडेचमक हेतूने हे काम केले. या 
दृचष्टकोिाम ळेि आम्ही संपादक व हे नोंदलेखक यािंा एकोपा झाला. आमिे चनिइय, आमिी धोरिे त्यानंी 
मान्य केली. आम्ही सवांनीि आमिी स्वायत्तता सांभाळली आचि प्रकल्पाच्या सामूचहक यशािी किता 
बाळर्ली. 

 
असा दीघइ प्रवास करीत आम्ही आपल्या हाती हा कोश देत आहोत. यावळेी आमच्या भावना संचमश्र 

आहेत. एक मोठे काम संपचवल्यािा आनंद आहेि, पि हे काम संपचवताना मनात एक द मख आहे. हे पूिइ 
झालेले काम पाहण्यासाठी ज्यानंी संपादक या नात्याने या कामात तऱ्हेतऱ्हेिे, मोलािे कायइ केले, आचि 
व्यस्ततशम रस घेतला ते प्रा. मे. प ं. रेरे् व प्रा. रमेश तेंड लकर आता आमच्यात नाहीत. त्यािें स्नेहभावाने 
स्मरि करूनि आम्ही रे्ली नऊ वर्ष ेिाललेल्या आमच्या या कामािा समारोप करत आहोत. 
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वाङ्मयीन पत्रव्यविाि, गतशतकपहत्रका इत्यादी गं्रथाचं्या संपादन-लेखनामध्ये सहकायइ. 

 
प्रा. मा. ना. आचायइ, एम्.ए., अचधव्याख्याता व प्रम ख, मराठी चवभार्, िे. एस्. एम्. महाचवद्यालय, 

अचलबार्, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : प्रािीन कचवता, व्याकरि. लेखन : अनुषांग, मिाठी व्याकिि हववके, 
ज्ञानमयूिाांची कहवता, मोिोपांतकृत श्लोक-केकावली, आयाभाित : नवदशकन. 

 
डॉ. मंगला आठलेकर, एम्. ए., पीएच्.डी., अचधव्याख्याती, चवल्सन महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य. लेखन : प . भा. भाव ेवाङ्मयदशकन, जयवांत दळवींहवषयी, हतची 
कथा (संपा.). 

 
डॉ. वीिा आलासे, एम्.ए., पीएच्.डी., प्राध्याचपका, चवश्वभारती चवश्वचवद्यालय, शाचंतचनकेतन. 

अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य आचि तौलचनक साचहत्याभास. लेखन : गुलामहगिी या म. झ ले 
याचं्या प स्स्तकेिे बंर्ालीत भार्षातंर. 

 
डॉ. रेखा र्नामदार-साने, एम्.ए., पीएच्.डी., प्रपाठक, पदव्य त्तर मराठी चवभार्, श्रीमती ना. दा. 

ठाकरसी मचहला महाचवद्यालय, प िे. अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : चनवडक 
मािूस (संपा.), महाचनवाि : समीक्षा आचि संस्मरिे (सपंा.). 

 



 अनुक्रमणिका 

श्री. एस्. डी. र्नामदार, एम्. ए., चवभार् संपादक, मराठी चवश्वकोश, वाइइ, सेवाचनवृत्त. 
अभ्यासके्षी : लचलत कला, मराठी साचहत्य. लेखन : अिण्यरुदन, िांगसावल्या, नागहिक, माध्यम, 
प्राक्तनाचे वधे. 

 
डॉ. प्रभाकर म. उपाध्ये, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, संस्कृत चवभार्, साठे्य 

महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : ससं्कृत-प्राकृत-पाली व सतंवाङ्मय, प्रािीन भारतीय 
संस्कृती. लेखन : नािदाची भक्क्तसूते्र (मराठी), काही संस्कृत गं्रथािें सपंादन (सहकायाने). 

 
प्रा. महेश एलकंुचवार, एम्. ए., प्राध्यापक, इंग्रिी चवभार्, धरमपेठ महाचवद्यालय, नार्पूर, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : नाटक व रंर्भमूी. लेखन : यातनाघि, िोळी व सुलतान, गार्बो, पार्टी, 
वासनाकाांड, आत्मकथा, प्रहतबर्बर्ब, हत्र-नाट्यधािा : वाडा, हचिेर्बांदी, मग्न तळ्याकाठी, युगान्त. 

 
प्रा. ज्योणतका ओझरकर, एम्. ए., एम्. चझल ., अचधव्याख्याती व प्रम ख, श्रीमती िा.ं कह. 

मनस खानी महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : समीक्षात्मक स्झ टलेखन. 
 
डॉ. णवनायक रामचंद्र करंदीकर, एम्.ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, 

झग्य इसन महाचवद्यालय, प िे, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : प्रािीन मराठी वाङ्मय. लेखन : िामकृष्ि आहि 
हववकेानांद, ज्ञानदेवाांचा आत्मसांवाद, वधे ऋिानुर्बांधाचा. 

 
प्रा. र. पं. कंगले, एम्. ए., भतूपूवइ प्राध्यापक व प्रम ख, संस्कृत चवभार्, एस्ल्झन्स्टन महाचवद्यालय, 
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संस्कृत-प्राकृत गं्रथ-समीक्षा. लेखन : Studies in Sanskrit Sahitya Shastra, More Studies in 
Sanskrit Sahitya Shastra, Prakrit Verses in Sanskrit Works on Poetices – Vol. I & Vol. II. 

 
प्रा. मंगेश कुलकिी, एम्. ए., अचधव्याख्याता, राज्यशास्त्र चवभार्, श्रीमती ना. दा. ठाकरसी 

मचहला चवद्यापीठ, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : राज्यशास्त्र. लेखन : Yogabhrashta : A Terrorist of the Spirit 
(co. trans.), Politics in Maharashtra (co. Ed.). 

 
डॉ. गो. म. कुलकिी, एम्. ए., पीएच्. डी., मराठीिे भतूपूवइ प्राध्यापक, चविय महाचवद्यालय, 

चविापूर. अभ्यासके्षी : वाङ्मयेचतहास, समीक्षा, वाङ्मयािा सासं्कृचतक अभ्यास. लेखन : आधुहनक 
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महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : व्यतीत, हववतक, गांगाधि गाडगीळ : व्यक्ती 
आहि सृष्टी (सपंा.). 

 
श्री. राजाभाऊ गवादें, बी.ए., एल एल .बी., अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य औद्योचर्क न्यायालय. 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : कायदा व औद्योचर्क के्षीातील समस्या. लेखन : आठविींचा मोिोि, रु्टअर्डसक 
अांडिस्रॅ्टॅँबडग गाांधी (संपा.). 

 
डॉ. नीणलमा गंुडी, एम्. ए., पीएच्. डी., अचधव्याख्याती, मराठी चवभार्, स. प. महाचवद्यालय, 

प िे. अभ्यासके्षी : काव्यसमीक्षा. लेखन : आभाळाचा िळा, स्पशकिेषा, स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
प्रा. मीना गोखले, एम्. ए., अचधव्याख्याती व प्रम ख, मराठी चवभार्, रुइया महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : साचहत्यसमीक्षा. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
प्रा. माधुरी गोखले, एम्. ए., एम्.चझल., अध्यापक, झ नझ नवाला महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
श्रीमती शातंा गोखले, एम्.ए. अभ्यासके्षी : नाटक व रंर्भमूी, इंग्रिी साचहत्य व भार्षा. लेखन : 

िीर्टा वहेलिकि, उद्धध्वस्त धमकशाळा व र्बेगम र्बवे या नाटकािे इगं्रिी अन वाद, Playwright at the centre : 
Marathi drama from 1843 to the present. 

 
श्री. ल. ना. गोखले, एम्. ए., पीकार, प्राध्यापक व प्रम ख, संज्ञापन व वृत्तपीचवद्या चवभार्, प िे 

चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : पत्रकाहितेचा स्वभाव, वाटे्टल ते. 
 
प्रा. द. ग. गोडसे, एम्. ए., भतूपूवइ प्राध्यापक व प्रम ख, लचलत कला चवभार्, महारािा 

सयािीराव चवद्यापीठ, बडोदे. अभ्यासके्षी : साचहत्य, संर्ीत, चिीकला, लोकसाचहत्य, नाटक व रंर्भमूी, 
इचतहास. लेखन : पोत, शक्क्तसौष्ठव, वाक्हवचाि, समांदे तलाश, नाांगी असलेले िुलपाखरू, मस्तानी, 
िाजयाचा पुत्र अपिाधी देखा. 

 
प्रा. गंगाधर ब. ग्रामोपाध्ये, एम्. ए., प्राध्यापक व प्रम ख, पदव्य त्तर मराठी चवभार्, पििी कें द्र, 

म ंबइइ चवद्यापीठ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : प्रािीन मराठी साचहत्य, साचहत्यसमीक्षा, भार्षाचवज्ञान. लेखन : 
पेशव ेदफ्तिातील मिाठी भाषेचे स्वरूप, मिाठी आख्यानक कहवता, र्बखि वाङ्मयाचा पुनर्ववचाि. 
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प्रा. रवीन्द्र घवी, एम्. ए., अचधव्याख्याता, धेंपे महाचवद्यालय, पििी, र्ोवा, सेवाचनवृत्त. 
अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : गोमांतकीय ग्रांथकािाांच्या मिाठी ग्रांथाांची सूची, हनवडक बच. त्र्यां. 
खानोलकि (संपा.). 

 
प्रा. णव. शं. चौघुले, एम्. ए., बी.एड्., अचधव्याख्याता व प्रम ख, मराठी चवभार्, एल .िे.एन्.िे. 

मचहला महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : समीक्षा. लेखन : ग्रांथसांवाद, पिांपिा आहि 
पहिवतकन, स्त्रीमुक्तीच्या हदशनेे, लघुहनर्बांध ते मुक्तगद् (संपा.). 

 
डॉ. अशोक कृ. जोशी, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, इंग्रिी चवभार्, र्ोवा चवद्यापीठ. 

अभ्यासके्षी : समीक्षा व सौंदयइशास्त्र. लेखन : कॉडवलेचा कलाहवचाि, Aesthetics of Change : 
Christopher Caudwell as a Marxist Literary Critic, र्बेर्टोल्र्ट बे्रख्तचा नाट्यहवचाि. (अन .). 

 
प्रा. र. कृ. जोशी, िी.डी. आटइ (उपयोचित), प्राध्यापक व प्रम ख, आय्.डी.सी., आय्.आय्.टी., 

म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : स लेखनकला, मूतइकाव्य. लेखन : कचवता व स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
डॉ. सुधा जोशी, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक व प्रम ख, मराठी चवभार्, झ नझ नवाला 

महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : कथा : सांकल्पना आहि 
समीक्षा, संपादने – हनवडक गांगाधि गाडगीळ, सात मजले िास्याचे, हनवडक मिाठी एकाांहकका (सह.). 

 
श्रीमती उषा टाकळकर, एम्. ए., अभ्यासके्षी : प्रािीन साचहत्य व संशोधन. लेखन : स्झ ट 

समीक्षालेखन. 
 
प्रा. वसतं आ. डहाके, एम्. ए., मराठी चवभार्, एस्ल्झन्स्टन महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. 

अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : योगभ्रष्ट, शुभवतकमान, शुनःशपे, अधोलोक, 
प्रहतर्बद्ध व मत्यक, कहवतेहवषयी. 

 
श्री. गोववद तळवलकर, एम्. ए., संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, म ंबइइ, सेवाचनवतृ्त. अभ्यासके्षी : 

इंग्रिी व मराठी साचहत्य, राज्यशास्त्र, इचतहास. लेखन : नेिरू ते नविोजी, पुष्पाांजली, वाचता वाचता, 
हविार्ट ज्ञानी, सांत्ताांति (तीन खंड), अग्रलेख, पहिक्रमा. 

 
प्रा. णवजय तापस, एम्. ए., एम्. चझल ., अचधव्याख्याता, रुइया महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : 

कचवता, नाटक. लेखन : सपंादने—गवसलेल्या कहवता, िङ गनायक (सि.), तें आहि आम्िीं (सह.). 
 
डॉ. वसंुधरा तारकर, एम्. ए., पीएच्. डी., अचधव्याख्याती, मराठी चवभार्, चवल्सन महाचवद्यालय, 

म ंबइइ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : तुझ्या कहवता, स्झ ट समीक्षात्मक व लचलतलेखन. 
 
प्रा. रमेश तेंडुलकर, एम्. ए., भतूपूवइ प्रम ख, मराठी चवभार्, कीती महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : काव्यसमीक्षा. लेखन : गीतमान, प्राजक्त, र्बालकवी : तीन सांदभक, संपादने–आठविीतल्या 
कहवता (सह.), चौकोनी आकाश, मृण्मयी. 
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डॉ. हणरशं्चद्र थोरात, एम्. ए., पीएच्. डी., अचधव्याख्याता, कीती महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी 
: मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 

 
श्री. जया दडकर, बी.ए. अभ्यासके्षी : िचरी, समीक्षा. लेखन : एक लेखक आहि एक खेडे, बच. 

त्र्यां. खानोलकिाांच्या शोधात, काय वाटे्टल ते, कीचकवधाचा तमाशा, हव. स. खाांडेकि : सहचत्र चहित्रपर्ट. 
 
श्री. प्रशातं दळवी, बी.ए., समीक्षक व नाटककार. अभ्यासके्षी : नाटक व रंर्भमूी. लेखन : 

चािचौघी, ध्यानीमनी, चािूल. 
 
श्री. चेतन दातार, संशोधन साहाय्यक, नाटककार, चदग्दशइक, नट. अभ्यासके्षी : नाटक व 

रंर्भमूी. लेखन : सावल्या, िाधा वजा िानडे. 
 
प्रा. मीनाक्षी दादरावाला : एम्. ए., एम्. चझल ., अचधव्याख्याती, श्री. एम्. डी. शाह मचहला 

महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
श्री. कृ. द. दीणक्षत, एम्. ए., एल एल .बी., भतूपूवइ चवभार् कें द्राचधकारी, आकाशवािी, म ंबइइ; 

अचधकारी, चझल्म सेन्सार बोडइ. अभ्यासके्षी : संस्कृत, मराठी व इंग्रिी वाङ्मय, संर्ीत. लेखन : 
षर्डजगाांधाि, सिवास, अत्ति-सुगांध. 

 
प्रा. राजा दीणक्षत, एम्. ए., अचधव्याख्याता, इचतहास चवभार्, प िे चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : 

आध चनक महाराष्ट्रािा इचतहास, साचहत्यािे समािशास्त्र. लेखन : र्हतिास, समाजहवचाि आहि केशवसुत. 
 
डॉ. मनीषा दीणक्षत, एम्. ए., पीएच्. डी., अभ्यासके्षी : नाटक व साचहत्य. लेखन : स्झ ट 

समीक्षालेखन, Perspectives in Indian Aesthetics and Literature (सह. संपा.). 
 
प्रा. अरुिा दुभाषी, एम्. ए., अचधव्याख्याती, पदव्य त्तर मराठी चवभार्, श्रीमती ना. दा. ठाकरसी 

मचहला चवद्यापीठ, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : साचहत्य व समीक्षा. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
डॉ. अनंत देशमुख, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक, पदव्य त्तर मराठी चवभार्, श्रीमती ना. दा. 

ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : नाटक व साचहत्य. लेखन : नाट्यहवचाि, आधुहनक 
नाट्यहवचाि, कुसुमाग्रज / हशिवाडकि. 

 
डॉ. णशरीष गो. देशपाडें, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक, पदव्य त्तर मराठी चवभार्, श्रीमती ना. 

दा. ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : प्रािीन-आध चनक कचवता, चवज्ञान व तत्त्वज्ञान. लेखन 
: हलर्टमस, अिण्यकाांड, वैकल्य, वांदे मातिम्. 

 
प्रा. णद. य. देशपाडें, एम्. ए., प्राध्यापक, तत्त्वज्ञान चवभार्, चवदभइ महाचवद्यालय, अमरावती, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : तत्त्वज्ञान. लेखन : तत्त्वज्ञानाच्या मूलभतू समस्या, नीहतशास्त्राचे प्रश्न, 
युक्क्तवादाची उपकििे. 
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प्रा. श्रीदेवी देसार्इ, एम्. ए., एम्. चझल ., अचधव्याख्याती, एस्ल्झन्स्टन महाचवद्यालय, म ंबइइ. 
अभ्यासके्षी : कचवता. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 

 
डॉ. रमेश धोंगडे, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, भार्षाचवज्ञान चवभार्, डेक्कन 

महाचवद्यालय, प िे, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : भार्षाचवज्ञान व साचहत्य. लेखन : तेंडुलकिाांचे नार्टक : पाठ्य 
व प्रयोग, अवाचीन मिाठी, मिाठी भाषा व शलैी (सि.), आत्मलक्ष्यी समीक्षा. 

 
प्रा. म. वा. धोंड, एम्. ए., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, एस्ल्झन्स्टन महाचवद्यालय, म ंबइइ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : प्रािीन व आध चनक मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : काव्याची भषूिे, मऱ्िार्टी 
लाविी (संपा.), ज्ञानेर्श्िी : स्वरूप, तत्त्वज्ञान आहि काव्य, चांि चवथीचा, ज्ञानेर्श्िीतील लौहकक सृष्टी, 
जाळ्यातील चांि, अजून येतो वास िुलाांना. 

 
प्रा. मधुकर कृ. नार्इक, एम्. ए., पीएच्.डी. ए.एम्. (पेन् चसल्व्हेचनया). प्राध्यापक व प्रम ख, इंग्रिी 

चवभार्, कनाटक चवद्यापीठ, धारवाड, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : भारतीय इंग्रिी साचहत्य. लेखन : एहमली 
हडहकन्सन : हनवडक कहवता (अन .), A History of Indian English Litarature, Mighty Voices : 
Studies in T. S. Eliot, Mirror on the Wall : Anglo-Indian Fiction (Ed.). 

 
डॉ. राजीव नार्इक, एम्. ए., पीएच्. डी., म द्रक, नाटककार, अध्यापक, लचलत कला कें द्र, प िे 

चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : मराठी नाटक व रंर्भमूी, सौंदयइशास्त्र, भार्षाचवज्ञान. लेखन : मोकळा, नार्टकातली 
हचन्िां, ऐन वसांतात अध्या िात्री (अन .), गहॅलहलओ (अन .), अनेक अप्रकाचशत नाटके, संपादने – 
सौंदयकहवचाि, िङ गनायक, तें आहि आम्िी (सह.). 

 
श्री. कमलाकर नाडकिी, बी.एस्.सी., नट, चदग्दशइक, भार्षातंरकार, नाट्यसमीक्षक, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : मराठी रंर्भमूी, नाट्यसमीक्षा, नाट्यचदग्दशइन. लेखन : िाजा हशवछत्रपती, नानासािेर्बाांचा 
नाट्यावकाश (संपा.). 

 
डॉ. भारती णनरगुडकर, एम्. ए., पीएच्. डी., अचधव्याख्याती, महर्षी दयानंद महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
डॉ. भालचंद्र नेमाडे, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, र् रुदेव टार्ोर तौलचनक साचहत्य 

अध्यासन, म ंबइइ चवद्यापीठ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्य, भार्षाशास्त्र, तौलचनक साचहत्य. लेखन : 
कोसला, हर्बढाि, जहिला, झलू, साहित्याची भाषा, र्टीकास्वयांवि, मेलडी, देखिी. 

 
प्रा. प्रभाकर ना. पराजंपे, एम्. ए., प्राध्यापक, संज्ञापन व वृत्तपीचवद्या चवभार्, प िे चवद्यापीठ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्य, रंर्भमूी, वृत्तपीचवद्या, भार्षातंरचवद्या. लेखन : काळोखाचे थर्ब, 
हलओनादो दा बवची (अन .). 

 
श्री. दया पवार, भतूपूवइ ऑचडटर, पचिम रेल्व,े म ंबइइ, अभ्यासके्षी : दचलत साचहत्य. लेखन : 

कोंडवाडा, चावडी, र्बलुतां, हवर्टाळ. 
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डॉ. रमेशचंद्र पाटकर, एम्. ए., पीएच्. डी., िी.डी. आर् इस, प्रपाठक व प्रम ख, मराठी चवभार्, 
चवल्सन महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्य आचि कला. लेखन : कलेचा र्हतिास : 
भाितीय आहि पाश्चात्त्य. 

 
प्रा. शलैा पाटील, एम्. ए., एम्. चझल ., अचधव्याख्याती, झ नझ नवाला महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : साचहत्य. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
प्रा. मधुकर सु. पाटील, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रािायइ व प्रम ख, मराठी, चवभार्, कला, चवज्ञान, 

वाचिज्य महाचवद्यालय, मनमाड, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्यचविार व साचहत्यसमीक्षा. लेखन : 
आहदर्बांधात्मक समीक्षा, सदानांद िेगे याांचे काव्यहवर्श्, भाितीयाांचा साहित्यहवचाि. 

 
डॉ. यशवंत पाठक, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रम ख, मराठी चवभार्, पदव्य त्तर अध्ययन कें द्र, मनमाड 

महाचवद्यालय, मनमाड. अभ्यासके्षी : कीतइनपरंपरा, लोकसाचहत्य, संस्कृती, तत्त्वज्ञान. लेखन : नाच ू
कीतकनाचे िांगी, अांगिातले आभाळ, ब्रह्महगिीची सावली, येिे र्बोधे आम्िा. 

 
डॉ. वसतं पाटिकर, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक, मराठी चवभार्, म ंबइइ चवद्यापीठ, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : आध चनक साचहत्य, समीक्षा व सौंदयइशास्त्र. लेखन : हवजनाांतील कहवता, कहवता : सांकल्पना, 
हनर्वमती आहि समीक्षा, ग.स. भारे्ट : एक वाङ्मय-समीक्षक, (सांपा.), द. ग. गोडसे याांची कलामीमाांसा 
(सह. सपंा.). 

 
प्रा. सरोज पाटिकर, एम्. ए., एम्. चझल ., प्रम ख, मराठी चवभार्, भवन्स महाचवद्यालय, म ंबइइ. 

अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
डॉ. रा. भा. पाटिकर, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, इंग्रिी चवभार्, म ंबइइ चवद्यापीठ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : सौंदयइशास्त्र, साचहत्यसमीक्षा. लेखन : सौंदयकमीमाांसा, काांर्टची सौंदयकमीमाांसा, 
क्रोचेचे सौंदयकशास्त्र, कमल देसार्चें कथाहवर्श्, कथाकाि शाांतािाम, मुक्क्तर्बोधाचे साहित्य, अपूिक क्राांती. 

 
प्रा. गंगाधर पाटील, एम्. ए., प्रपाठक, मराठी चवभार्, म ंबइइ चवद्यापीठ, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. 

अभ्यासके्षी : साचहत्यशास्त्र, साचहत्यसमीक्षा. लेखन : समीके्षची नवी रूपे, सुहृदगाथा : पु. हश. िेगे याांची 
हनवडक कहवता (सपंा.) 

 
प्रा. आ. ना. पेडिेकर, एम्.ए. (इगं्रिी), एम्.ए. (मराठी, संस्कृत), बी.एड्., प्राध्यापक, इंग्रिी 

चवभार्, िे. एस्. एम्. महाचवद्यालय, अचलबार्, सेवाचनवतृ्त. अभ्यासके्षी : भार्षातंर, मराठी साचहत्य. लेखन 
: र्सापच्या हििक्या, एलैपलै, युद्ध आहि शाांती (अन .) िेडग्रीन, शलूेक. 

 
प्रा. वदगबर पाध्ये, एम्. ए., प्रम ख, मराठी चवभार्, साठे्य महाचवद्यालय, म ंबइइ. सेवाचनवृत्त. 

अभ्यासके्षी : साचहत्यसमीक्षा. लेखन : नािायि सुवे याांची कहवता, साहित्य, समाज आहि सांस्कृती. 
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डॉ. दत्ताते्रय णद. पंुडे, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक, मॉडनइ महाचवद्यालय, प िे, सेवाचनवृत्त. 
अभ्यासके्षी : वाङ्मयेचतहासािे तत्त्वज्ञान, समीक्षा, भार्षाचवज्ञान. लेखन : वाङ्मयेहतिासाची सांकल्पना, 
वाङ्मयेहतिास : सद्ःक्स्थती आहि अपेक्षा, कुसुमाग्रज/हशिवाडकि : एक शोध. 

 
प्रा. प्रभाकर पेंढारकर, बी.ए., चिीपट चदग्दशइक; उपप्रम ख चनमाता, अन बोधपट, चझल्म्स प्रभार्, 

म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : चिीपट. लेखन : अिे सांसाि सांसाि, िािांगढाांग. 
 
डॉ. बाळ फोंडके, एम्.एस् सी, पीएच्. डी., संिालक, राष्ट्रीय चवज्ञान प्रसारसंस्था, चदल्ली, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : चवज्ञानसाचहत्य. लेखन : अखेिचा प्रयोग, हवहचत्र हवज्ञान. 
 
श्री. शरच्चदं्र बडोदेकर, प्रकाशन चवभार्प्रम ख, यशवतंराव िव्हाि म तत चवद्यापीठ, नाचशक. 

अभ्यासके्षी : प्रकाशन व गं्रथव्यवहार. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
डॉ. चंद्रकातं बाणंदवडेकर, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, कहदी चवभार्, प िे चवद्यापीठ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : कहदी-मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : पे्रमचांद : व्यक्ती आहि वाङ्मय, मिाठी 
कादांर्बिी : बचतन आहि समीक्षा, देशी वाि, चानी, ऑक्र्टोपस, सौंदयकमीमाांसा इत्यादी प स्तकािें कहदी 
भारे्षत अन वाद. याखेरीि कहदीत लेखन व संपादन. 

 
प्रा. णद. के. बेडेकर, भतूपूवइ प्राध्यापक, र्ोखले इस्न्स्टटू्यट ऑझ इकॉनॉचमतस अॅंड पॉचलचटतस; 

भतूपूवइ चवभार् संपादक, मराठी चवश्वकोश, वाइइ. अभ्यासके्षी : तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र. लेखन : साहित्य : 
हनर्वमती आहि समीक्षा, केशवसुताांची काव्यदृष्टी, धमकबचतन, लहलतबचतन, िेगेल : जीवन आहि तत्त्वज्ञान. 

 
डॉ. सुचेता णबडकर, एम्. ए., बी.एड्., पीएच्. डी., अभ्यासके्षी : संर्ीत. लेखन : सांगीत 

अलांकाि. 
 
डॉ. गो. के. भट, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, संस्कृत चवभार्, एस्ल्झन्स्टन 

महाचवद्यालय, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : संस्कृत साचहत्य व समीक्षा. लेखन : भितनाट्यमांहजिी, नाट्यमांहजिी 
सौिभ, हवदूषक, सांस्कृत काव्यशास्त्राची प्रस्तावना, सांस्कृत नार्टकाांची भाषाांतिे. 

 
डॉ. तारा भवाळकर, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक व प्रम ख, मराठी चवभार्, िंपाबेन शहा 

महाचवद्यालय, सारं्ली. अभ्यासके्षी : लोकसंस्कृती व नाटक. लेखन : लोकसाहित्यातील स्त्री प्रहतमा, 
लोकसांहचत, मिामाया, हमथक आहि नार्टक, लोकनागि िांगभमूी, मिाठी नाट्यपांिपिा : शोध आहि 
आस्वाद. 

 
डॉ. णवदु्यत भागवत, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक, स्त्री अभ्यासकें द्र, प िे चवद्यापीठ, प िे. 

अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा, सामाचिक प्रश्न. लेखन : पोर्टगीचा कायदा : तितूद आहि 
वास्तव, मी र्बार्क आिे म्ििून, शतेकिी महिला आहि पांचायत िाज्य. 
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प्रा. श्री. पु. भागवत, एम्. ए., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, एस्. आय्. इ. एस्. 
महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त : संपादक मौज व सत्यकथा. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. 
लेखन : साहित्याची भमूी, गाडगीळाांच्या कथा (संपा.), आिे मनोिि तिी : वाचन आहि हववचेन (सह. 
संपा.), जी. एां. ची हनवडक पते्र (सह. संपा.), साहित्य : अध्यापन आहि प्रकाि (सह. संपा.) 

 
डॉ. रोणहिी भाटे–जठार, नतइकी, संिाचलका, नृत्यभारती कथक चवद्यापीठ, प िे. अभ्यासके्षी : 

कथक या उत्तर भारतीय अचभिात नृत्यशलैीिा पारंपचरक अभ्यास, संशोधन व त्यातून नवचनर्समचतय तत 
संरिना. लेखन : माझी नृत्यसाधना, मी : र्झाडोिा (अन .). 

 
प्रा. पुष्ट्पा भावे, एम्. ए., २८प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, रामनारायि रुइया महाचवद्यालय, 

म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा, नाटक व रंर्भमूी, सामाचिक प्रश्न. लेखन : 
वचेक पुांडलीक (संपा.), स्झ ट नाट्यसमीक्षालेखन, वाङ्मयीन व सामाचिक प्रश्नावंरील वैिाचरक चनबंध. 

 
डॉ. भास्कर ल. भोळे, एम्. ए., प्राध्यापक व प्रम ख, राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन चवभार्, नार्पूर 

चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : साचहत्य, समािकारि व रािकारि. लेखन : यशवांतिाव चव्िाि : साहित्य आहि 
िाजकािि, जोतीिाव िुले : वािसा आहि वसा. 

 
श्री. रत्नाकर मतकरी, बी.ए., नाटककार, कथाकार व कादंबरीकार. अभ्यासके्षी : नाटक व बाल 

रंर्भमूी. लेखन : मधुमांहजिी, हनम्मा हशम्मा िाक्षस, पे्रमकिािी, आिण्यक, दुभांग, लोककथा ७८, खेकडा, 
दिा जिी, िांगाांधळा, जौळ. 

 
डॉ. प्रभाकर माडें, एम्. ए., पीएच्. डी., बी.एड्., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंर्ाबाद, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : लोकसाचहत्य. लेखन : 
गावगाड्यार्बािेि, दहलत साहित्याचे हनिाळेपि, लोकिांगकला आहि नागि िांगभमूी, लोकसाहित्याचे 
अांतःप्रवाि, लोकसाहित्याचे स्वरूप. 

 
डॉ. णमवलद मालशे, एम्. ए., पीएच्. डी., इंग्रिी भार्षा व साचहत्य या चवर्षयािे प्राध्यापक 

मानव्यचवद्या व सामाचिक चवज्ञान चवभार्, आय्. आय्. टी., पवइइ. अभ्यासके्षी : समीक्षा, सौंदयइशास्त्र, 
भार्षाचवज्ञान, भार्षातंरचवद्या, संर्ीत. लेखन : साहित्याभ्यासाची शलैीलक्ष्यी पद्धत (सह.), आधुहनक 
भाषाहवज्ञान. 

 
प्रा. णदनेश द. माहुलकर, एम्. ए., भतूपूवइ प्राध्यापक, भार्षाचवज्ञान चवभार्, महारािा सयािीराव 

चवद्यापीठ, बडोदे. अभ्यासके्षी : भार्षाचवज्ञान व वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान. लेखन : पाहिहनपूवक भाषाहवज्ञान – 
अभ्यास (इंग्रिी), सामाहजक, ऐहतिाहसक भाषाहवज्ञानाच्या अभ्यासाची पद्धती (इगं्रिी), वृहद्ध : भाषेचे 
आहि भाषाभ्यासाचे हवकसन. 

 
डॉ. त्र्य.ं गो. मार्इिकर, एम्. ए., पीएच्. डी., डॉ. रा. र्ो. भाडंारकर संस्कृत अध्यासनािे भतूपूवइ 

प्राध्यापक व प्रम ख, संस्कृत चवभार्, म ंबइइ चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : संस्कृत साचहत्य आचि साचहत्यशास्त्र. 
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लेखन : Kalidasa : His Art and Thought, The Upanishads and the Sanhitas of Marathi, the 
Rigvedic Foundations of Classical Poetics. 

 
डॉ. सदानंद मोरे, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, तत्त्वज्ञान चवभार्, प िे चवद्यापीठ. 

अभ्यासके्षी : मराठी संस्कृती, इचतहास व तत्त्वज्ञान. लेखन : तुकािाम दशकन, त्रयोदशी, मांथन, उजळल्या 
हदशा, तार्टीचे अभांग (संपा.). 

 
डॉ. रत्नाकर बा. मंचरकर, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रपाठक व प्रम ख, मराठी चवभार्, पदव्य त्तर 

अध्ययन व संशोधन कें द्र, रा. ब. ना. बो. महाचवद्यालय, श्रीरामपूर. अभ्यासके्षी : मध्यय र्ीन मराठी 
वाङ्मय, नवसमीक्षा, भार्षाचवज्ञान, तौलचनक साचहत्याभ्यास, संशोधनचवद्या, धमइसपं्रदाय आचि मध्यय र्ीन 
मराठी वाङ्मय. लेखन : भाषाशास्त्रहवचाि, अनेक संपादने. 

 
डॉ. आनंद यादव, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व चवभार्प्रम ख, मराठी चवभार्, प िे चवद्यापीठ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य. लेखन : गोतावळा, झोंर्बी, नाांगििी, घिबभती, 
काचवले, साहित्यहनर्वमतीची प्रहक्रया, आत्मचहित्रमीमाांसा. 

 
डॉ. सुधीर रसाळ, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंर्ाबाद, सेवाचनवतृ्त. अभ्यासके्षी : आध चनक मराठी साचहत्य व 
समीक्षा. लेखन : कहवता आहि प्रहतमा, कािी मिाठी कवी : जाहिवा आहि शलैी, साहित्य : अध्यापन आहि 
प्रकाि (सह. संपा.), गांगाधि गाडहगळाांची समीक्षा (संपा.). 

 
डॉ. अशोक दा. रानडे, एम्. ए., पीएच्. डी., संर्ीतकार व संर्ीतसंशोधक, उपसंिालक, रंर्भमूी 

संशोधन, व संस्कृचतसरं्ीतशास्त्र चवभार्, एन्.सी.पी.ए. म बंइइ, १९८३ ते १९९३, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : 
संर्ीत, रंर्भमूी. लेखन : सांगीताचे सौंदयकशास्त्र, भाषििांग : व्यासपीठ ते िांगपीठ, भाषि व नाट्यहवचाि, 
Marathi Stage Music, Keywords and Concepts of Hindustani Classical Music. 

 
डॉ. णवजया राजाध्यक्ष, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, श्री. ना. दा. 

ठाकरसी मचहला चवद्यापीठ, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : हवदेिी, 
िुांकाि, अन्वयाथक, आिे मनोिि तिी : वाचन व हववचेन (सि. सांपा.), मढेकिाांची कहवता : स्वरूप आहि 
सांदभक, सांवाद. 

 
श्रीमती मुक्ता राजाध्यक्ष, एम्. ए., म ंबइइ चवद्यापीठ व मतॅसमास्टर य चनव्हर्ससटी, कॅनडा, माचहतीपट 

आचि दूरदशइन माचलकािंी चनर्समती व चदग्दशइन. अभ्यासके्षी : नाटक आचि चिीपट. लेखन : स्झ ट 
नाट्यचिीपट समीक्षा, Mahatma vs. Gandhi (अन .). 

 
डॉ. पुष्ट्पलता राजापुरे-तापस, एम्. ए., पीएच्. डी., अचधव्याख्याती, मराठी चवभार्, म ंबइइ 

चवद्यापीठ. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य आचि समीक्षा. लेखन : सुवे याांचे हवद्ापीठ (संपा.). 
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प्रा. मे. पंु. रेगे, एम्. ए., भतूपूवइ प्रािायइ, प्राध्यापक व प्रम ख, तत्त्वज्ञान चवभार्, कीती 
महाचवद्यालय, म ंबइइ; अध्यक्ष, प्राज्ञ पाठशाळा मंडळ, वाइइ, अध्यक्ष : चवश्वकोश चनर्समती मंडळ, वाइइ. संपादक 
: नवभाित, न्यू के्वस्र्ट. अभ्यासके्षी : भारतीय व पािात्त्य तत्त्वज्ञान, तकइ शास्त्र, साचहत्य. लेखन : आकाहिक 
तकक शास्त्र, पाश्चात्त्य नीहतशास्त्राचा र्हतिास, बिदू धार्वमक पिांपिा आहि सामाहजक पहिवतकन, र्िवाद व 
सवकधमकसमभाव. 

 
प्रा. माधव वझे, एम्. ए., अचधव्याख्याता, इंग्रिी चवभार्, नेस वाचडया वाचिज्य महाचवद्यालय, प िे, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : रंर्भमूी. लेखन : नाटक–चिीपट चवर्षयक स्झ टलेखन. 
 
डॉ. चंद्रकातं वतइक, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक आचि प्रम ख, मराठी चवभार्, श्रीमती ना. दा. 

ठाकरसी चवद्यापीठ, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्य व समीक्षा. लेखन : मनमोि, धून, भावांदे, 
वळिाविचे साकव. 

 
प्रा. जतीन वागळे, एम्. ए., अचधव्याख्याता, इंग्रिी चवभार्. एस्. आय्. इ. एस्. महाचवद्यालय, 

म ंबइइ. अभ्यासके्षी : इंग्रिी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
 
प्रा. यशवंत स. वावळबे, एम्. ए., पीएच्. डी., प्रम ख, संस्कृत चवभार्, के. सी. महाचवद्यालय, 

म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : संस्कृत काव्यशास्त्र. लेखन : मिाभािताच्या शाांहतपवातील 
िाजनीहतहवषयक सांकल्पना, मिाभािताच्या पाच पवांचे मिाठीत हचहकत्सक भाषाांति. 

 
प्रा. पु. ना. वीरकर, एम्. ए., भतूपूवइ प्राध्यापक व प्रम ख, संस्कृत चवभार्, झग्य इसन महाचवद्यालय, 

प िे. अभ्यासके्षी : संस्कृत साचहत्य व साचहत्यशास्त्र. लेखन : आनांदवधकनाचायक हविहचत ध्वन्यालोक व 
त्याविील अहभनवगुप्ताची लोचनर्टीका (सह.), भाितीय सौंदयकशास्त्र, पुस्तक १ व २. 

 
डॉ. सरोजनी वैद्य, एम्. ए., पीएच्. डी., संिालक, राज्य मराठी चवकास ससं्था, म ंबइइ, 

सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : िचरीलेखन, साचहत्यसमीक्षा, एकोचिसाव्या शतकातील सामाचिक/सासं्कृचतक 
स्स्थत्यंतरे. लेखन : माती आहि मूती, गोपाळिाव ििी, श्रीमती काशीर्बार्क काहनर्टकि : आत्मचहित्र आहि 
चहित्र, सांक्रमि. 

 
डॉ. शुभदा शेळके, एम्. ए., पीएच्. डी., अभ्यासके्षी : नाटक, नाटे्यचतहास. लेखन : कािी 

नार्टके, कािी नार्टककाि. 
 
प्रा. अभय सरदेसार्इ, एम्. ए., अचधव्याख्याता, इंग्रिी चवभार्, पी.एन्. दोशी कॉलेि ऑझ आर् इस 

अॅंड कॉमसइ, म ंबइइ. अभ्यासके्षी : इंग्रिी साचहत्य, सौंदयइशास्त्र व चिीकला. लेखन : स्झ ट साचहत्य व 
कलासमीक्षा. 

 
प्रा. म.ना. सरपटवार, भतूपूवइ प्रािायइ व प्रम ख, मराठी चवभार्, शासकीय महाचवद्यालय, 

औरंर्ाबाद. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य. लेखन : स्झ ट समीक्षालेखन. 
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डॉ. सुभाष दा. सावरकर, एम्.टेक्., एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक, चवद्य त् अचभयाचंीकी, 
शासकीय महाचवद्यालय, अमरावती. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : भलूभलैुया, 
अज्ञाताचा वधे, जनसाहित्य, वैदभी िीती. 

 
डॉ. कृ. रा. सावतं, एम्. ए., पीएच्. डी., प्राध्यापक व प्रम ख, मराठी चवभार्, चमठीबाइइ 

महाचवद्यालय, म ंबइइ, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : नाट्य आचि साचहत्य. लेखन : ि. ना. आपरे्ट याांचे कादांर्बिी 
तांत्र, िांगचया, पाश्चात्त्य िांगभमूीची वार्टचाल. 

 
प्रा. अरुि साधू, प्राध्यापक व प्रम ख, संज्ञापन व वृत्तपीचवद्या चवभार्, प िे चवद्यापीठ, सेवाचनवृत्त. 

अभ्यासके्षी : वृत्तपीचवद्या व साचहत्य. लेखन : मुांर्बर्क हदनाांक, हत्रशांकू, बसिासन, शोधयात्रा, मुखवर्टा, 
हवप्लवा. 

 
श्रीमती उषा हस्तक, साहाय्यक गं्रथपाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा चवद्यापीठ, 

औरंर्ाबाद, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : साचहत्य समीक्षा. लेखन : िहिभाऊां च्या कादांर्बिीतील व्यक्ती, 
कादांर्बिी आचि मिाठी कादांर्बिी. 

 
प्रा. म. द. हातकिंगलेकर, एम्. ए., प्रािायइ व प्रम ख, इंग्रिी चवभार्, चवकलग्डन महाचवद्यालय, 

सारं्ली, सेवाचनवृत्त. अभ्यासके्षी : मराठी साचहत्य व समीक्षा. लेखन : साहित्यातील अधोिेहखते, मिाठी 
कथा : रूप आहि पहिसि, साहित्य हववके, जी. एां. ची हनवडक पते्र (सह. सपंा.). 
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समीक्षा-सजं्ञाकोश : रचनापद्धती 
 
मराठी वाङ्मयकोश : खंड ४ िी (समीक्षा-संज्ञा) कोशरिना, नोंदींिी माडंिी, कोशसलंग्न 

ताचंीक बाबी इत्यादी संदभात मिाठी हवर्श्कोशािा नम नादशइ व रिनासकेंत बव्हंशी अन सरले आहेत. या 
कोशातील नोंदींिी अकारचवल्हे माडंिी हवर्श्कोशातील नोंदींिा िो विान िम आहे, त्यान सार केलेली 
आहे. हा विइिम प ढीलप्रमािे : 

 
अ अॅ आ ऑ इ इइ उ ऊ ऋ लृ 
 
ए ऐ ओ औ  (अन स्वार) : चवसर्इ 
 
क ख र् घ ङ; ि छ ि झ ञ; 
 
ट ठ ड ढ ि; त थ द ध न; प झ ब भ म; 
 
य र ल व श र्ष स ह ळ क्ष ज्ञ. 
 
वाङ्मयकोशातील यूरोपीय व्यस्ततनामािें उच्चार वबे्स्टरच्या िचरीकोशातील (वबे्स्र्टसक 

र्बायॉग्राहिकल हडक्शनिी) उच्चारसूिक चिन्हानं सार शतयतो चदलेले आहेत; माी मराठीत िास्त रूढ 
असलेली काही व्यस्ततनामे त्या रूढ उच्चारानं सारि ठेवली आहेत. उदा., डॉस्टोव्हस्की, टॉलस्टॉय 
इत्यादी. 

 
वाङ्मयकोशातील नोंदीत आलेले गं्रथ, चनयतकाचलके, नाटके, चिी–चशल्पादी कलाकृती यािंी 

शीर्षइके चतरप्या ठशात (इटॅचलतस) चदलेली आहेत; माी स टा लेख/कथा/कचवता इ. यािंी शीर्षइके साध्या 
ठशात व एकेरी अवतरात चदली आहेत. 

 
वाङ्मयकोशात वापरलेले मराठी संके्षप 

 
अन . अन वाद/अन वादक 
अ. भा. म. सा. सं. अचखल भारतीय मराठी साचहत्य संमेलन 
अ. चव. र्ृह अनाथ चवद्याथी र्ृह 
आवृ. आवृत्ती 
इ. इत्यादी 
इं. भा. इंग्रिी भार्षातंर 
इं. शी. इंग्रिी शीर्षइकाथइ 
इ. स. पू. इसवी सन पूवइ 
उदा. उदाहरिाथइ 
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प्रक. प्रकरि 
प्रका. प्रकाशक/प्रकाशन 
म. भा. मराठी भार्षातंर 
म. शी. मराठी शीर्षइकाथइ 
म. सा. प. महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षद 
महा. रा. लो.सा. सचमती महाराष्ट्र राज्य लोक साचहत्य सचमती 
महा. रा. सा. सं. मंडळ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
म ं. म. सा. सं. म ंबइइ मराठी साचहत्य संघ 
सं. संस्कृत 
संपा. संपादक/संपाचदत 
सह. सहकायाने 
स . स मारे 
 

र्गं्रजी संके्षप 
 

Ed. Edited / Editor 
ed. edition 
Trans. Translation / Translator 
Vol./s Volume/s 

 
पोकळ नोंदी : या कोशात काही नोंदी केवळ नाममाी / पोकळ आहेत. त्याचं्या समोर ‘पहा :’ असे 

म्हिून ज्या भरीव नोंदीिा / नोंदींिा चनदेश केला आहे, त्यात पोकळ नोंदीचवर्षयी माचहती चमळेल. उदा., 
अचभसाचरका : पहा अष्टनाचयका. म्हििे अष्टनाचयका या भरीव नोंदीत ‘अचभसाचरका’ चवर्षयी माचहती 
चमळेल. 

 
पणरभाषा : वाङ्मयकोशातील नोंदींच्या लेखनात इंग्रिी संज्ञासंाठी िे मराठी पयाय योिले आहेत, 

त्यातंील काही चनवडक पाचरभाचर्षक संज्ञािंी सूिी (मराठी–इंग्रिी; इंग्रिी–मराठी) कोशाच्या शवेटी एका 
स्वतंी पचरचशष्टात (पचरचशष्ट ि. एक) चदलेली आहे. काही चठकािी मराठी नोंदशीर्षइकापं ढेि, कंसात, 
उपशीर्षइकाने पयायी इंग्रिी संज्ञा चदल्या आहेत. उदा., उत्तर-आध चनकतावाद (पोस्ट-मॉडर्सनझम). तसेि 
काही नोंदींत पयायी इंग्रिी संज्ञा मिक राति आवश्यक त्या चववरिासह चदलेल्या आहेत. याचशवाय 
नोंदींच्या लेखनात इगं्रिी सजं्ञासंाठी मराठी पयाय वापरताना म ख्यत्व ेमिाठी हवर्श्कोश : पहिभाषासांग्रि 
(खांड १८) व भार्षा संिालनालयािा साहित्य समीक्षा पहिभाषा कोश यािंा आधार घेतला आहे. 

 
संदभइसूची : अनेक नोंदींच्या शवेटी संदभइगं्रथांिी/लेख-चनयतकाचलकािंी यादी चदलेली आहे, ती 

त्या त्या नोंदचवर्षयाच्या अचधक अभ्यासासाठी वािकानंा पूरक व उपय तत ठरावी, हा हेतू आहे. अशा 
नोंदचवचशष्ट संदभइगं्रथािंी एकचीत यादी स्वतंी पचरचशष्टात (पचरचशष्ट िमाकं दोन आ) चदली आहे. त्या 
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व्यचतचरतत सवइसाधारि संदभइगं्रथािंीही एक वरे्ळी यादी त्या पचरचशष्टात (दोन अ) चदली आहे. त्यात 
मराठीतील व इंग्रिीतील महत्त्वािे चनवडक समीक्षागं्रथ तसेि काही पािात्त्य कोश ह्यािंा अंतभाव आहे. 

 
संदभइगं्रथ देतानंा प्रथम गं्रथकत्यािे (लेखक/संपादक) आडनाव व नाव ककवा नावािंी आद्याक्षरे, 

त्यानंतर चतरप्या ठशात गं्रथशीर्षइक, मर् प्रकाशनस्थळ व शवेटी प्रकाशनवर्षइ असा िम अन सरला आहे. 
काही गं्रथाचं्या तपचशलातं प्रकाशक/प्रकाशनसंस्था यािेंही चनदेश केले आहेत. माी काही संदभइगं्रथािंी 
प्रकाशनस्थळे, प्रकाशनवर्ष ेयासंारखे तपशील उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, त्याम ळे ते देता आलेले नाहीत. 

 
नोंद-णवषयसूची : ह्या कोशात आलेल्या सवइ नोंदींिी एकचीत सूिी, त्या त्या नोंदीच्या 

पृष्ठिमाकंासह, कोशाच्या शवेटी एका पचरचशष्टात (पचरचशष्ट ि. तीन) चदलेली आहे. पृष्ठिमाकंाप ढे अ/आ 
हे िे उल्लखे आहेत, ते स्तंभािें चनदशइक आहेत. वािकाला कोितीही नोंद त्याम ळे त्वचरत व चवनासायास 
चमळू शकेल. तसेि ह्या कोशातील एकूि नोंदींिा व नोंदचवर्षयािंा व्यापक आवाका व पैस ह्यािंाही अंदाि 
येइइल. चशवाय ‘पद्यरिना व पद्यरिनाप्रकार’ ह्यासारख्या दीघइ नोंदीत आलेल्या रिनाप्रकारािंा अंतभावही 
सूिीत अकारचिन्हे केलेला आहे. तोही सत्वर संदभासाठी उपय तत ठरावा. स मारे सातशचे्या वर नोंदी व 
चवर्षय ह्यािें चनदेश सूिीत आलेले आहेत. 
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मराठी वाङ्मयकोश 
 

खंड चौथा 
 

समीक्षा-सजं्ञा कोश 
 

अकं–१ : प्रयोर्ासाठी नाटकािे केलेले चवभार्. नाट्यशास्त्रातील नाटकाच्या विइनात अंक व प्रवशेक यािें 
चवस्तृत चवविेन आहे. त्यान सार एका अंकात एका चदवसात घडिारेि कायइ दाखवाव ेव शतय तर ते त्यात 
समाप्त झालेले असाव;े कथानकािा सरस अंशि प्रत्यक्ष अंकात दाखवावा, नीरस अंश प्रवशेकाच्या िारा 
सूचित करावा; प्रत्येक अंकात नायकािी उपस्स्थती असावी व िार-पािच्या वर पाीािंी र्दी नसावी; 
अंकात िोध, प्रसाद, शोक, चववाह, अद भ त र्ोष्टी वर्ैरेंिे दशइन घडवावे; परंत  य द्ध, राज्यभ्रंश, मृत्य,ू 
नर्राला पडिारा वढेा या र्ोष्टी अकंात प्रत्यक्ष दाखव ू नयेत, प्रवशेकािारा त्या सूचित कराव्यात; दोन 
अंकाचं्या मध्ये एक मचहन्यािा ककवा झार तर एक वर्षािा काळ लोटलेला असावा, त्यापेक्षा अचधक नसावा, 
अशी बधंने आहेत. 

 
वरील तपशील ससं्कृत नाटकाचं्या संदभात तंतोतंत लार्ू पडतो. इतर भार्षातंील नाटकाचं्या 

बाबतीत अकं म्हििे प्रयोर्ासाठी नाटकाच्या कथानकािी केलेली चवभार्िी. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

अकं–२ : ‘अंक’ या संजे्ञिी समाधानकारक व्याख्या नाटकाबद्दलच्या साचहत्यात आढळत नाही. 
चिीपटातील ‘शॉट’ िी व्याख्या ‘कॅमेरा स रू झाल्यापासून बंद होइइपयंतिा भार्’ अशी केली िाते, त्या 
धतीवर ‘रंर्मंि व पे्रक्षक याचं्यामधील पडदा दूर झाल्यापासून तो परत पूवइस्स्थतीला येइइपयंतिा भार्’ अशी 
‘अंका’िी व्याख्या करता येइइल. अंकामध्ये एक ककवा अचधक प्रवशे/दृश्ये असतात. प्रवशे हा नाटकातला 
सवांत छोटा एकक मानला िातो. 

 
भरताने नाट्यशास्त्रात नाट्यरिनेिे एकूि दहा प्रकार साचंर्तले असून त्यातील एका प्रकारािे नाव 

‘अंक’ असे आहे. त्या प्रकारालाि ‘उत्सृचष्टकाकं’ असे पयायी नाव असून तो करुिरसप्रधान असतो. हा 
नाट्यप्रकार एक अंकी असतो. अशा रीतीने नाट्यरिनेिा एक प्रकार आचि नाटकािंा एक भार्, अशा दोन 
अथांनी ‘अंक’ हा शब्द संस्कृत नाट्यपरंपरेमध्ये वापरला रे्ल्यािे आढळते. 

 
अंकचवभार्िीिा संबंध नाट्यरिनेच्या पातळीवर संचवधानकाच्या चवकासातील टप्प्याशंी असतो, 

तर व्यावहाचरक पातळीवर पे्रक्षक व अचभनेते यानंा आवश्यक असिाऱ्या चवश्रातंीशी असतो. त्याम ळे चवचवध 
संस्कृतीच्या श्रद्धा व नाट्यप्रयोर्चवर्षयक संकेत यािंा नाटकातील अंकाचं्या संख्येवर प्रभाव होता, असे 
आढळून येते. ग्रीक नाटकािें प्रयोर् सलर्पिे होत, त्याम ळे त्याचं्यात अकंचवभार्िी आढळत नाही. नाटक 
शोकान्त असू नये असा संस्कृत नाट्यशास्त्रािा दंडक होता. या वस्त स्स्थतीशी शाकुां तलसारखे नाटक सात 
अंकी असण्यािा सबंंध असावा. सेनीका या रोमन नाटककाराने आपल्या नाटकािंी चवभार्िी पाि 
अंकामंध्ये केली. रािी पचहली एचलझाबेथ चहच्या काळातील (सोळाव े शतक) इंग्रिी नाटककारानंी 
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अंकचवभार्िीमध्ये सेनीकािे अन करि केले. िेकॉव्ह व इब्सेन या एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधातील 
नाटककारानंी िार अंकी नाटके चलचहली. त्यानंतरच्या काळात नाटकात तीन अकं असण्यािा संकेत 
मान्यता पावला. आता दोन अंकी व एक अंकी नाटकेही (उदा., समॅ्य एल बेकेट, एडवडइ अॅल्बी ह्यािंी 
नाटके) चलचहली िातात. िॉन किंकवॉटरिी िचरीप्रधान नाटके व टेनेसी चवल्यम्सिी नाटके यामंध्ये 
अंकाचं्या ऐविी दृश्य-शृखंला, प्रवशे-शृखंला आढळते. 

 
क शल नाटककार अंकचवभार्िीिाही नाट्यात्म उपयोर् करून घेतो. अंकाच्या अखेरीस उत्स कता 

चनमाि करिारी घटना, अनपेचक्षत कलाटिी, एखाद्या नवीन पाीािा प्रवशे इत्यादींिी योिना करून 
मध्यंतराच्या काळातही पे्रक्षकाला नाटकात मानचसक दृष्ट्ट्या र् ंतवनू ठेवण्यात त्यािे कौशल्य चदसून येते. 

 
पहा : उत्सृचष्टकाकं. प्र. ना. परािंपे 

 
अगंार्इगीते : पाळण्यास झोके देऊन, कहदोळून, िोिवनू लहान बाळास झोपचवण्यािी प्रथा चितकी ि नी व 
पारंपचरक, चततकीि देशव्यापी आहे. माता व बासंर्ोपन यातील तो एक महत्त्वािा द वा असल्याने 
चपढ्यान् चपढ्या ‘पाळिा’ म द्दाम ितन करण्यािी पद्धत आिही चटकून आहे. 

 
लहान बाळास पाळण्यात झोपवीत असताना त्यािी माता वा घरातील अन्य चस्त्रया झोतयाच्या शातं, 

संथ र्तीवर पाळण्याच्या दोरीसमवते सूर लाबंवनू, हळ वार आवािात िे र्ीत र्ातात, त्यास ‘पाळिार्ीत’ 
म्हितात. 

 
लहान म लावरिा पचहला ससं्कार म्हििे त्यािा नामकरिचवधी ककवा बारसे. या चदवशी िमलेल्या 

स वाचसनी ‘क िी र्ोकवद घ्या, क िी र्ोपाळ घ्या’ अशा अथी, पाळण्यास हलकेसे हलवीत, एकीपिे िे र्ीत 
र्ातात त्यासही ‘पाळिा’ म्हिण्यािी पद्धत आहे. 

 
पाळण्याव्यचतचरतत, माडंीवर हळ वार डोलवनू ककवा क शीत क रवाळून, थापटून-थोपटून र्ीत 

म्हित, लहान म लास झोपचवण्यािीही पद्धत आहे. अशा र्ीतास ‘अंर्ाइइर्ीत’ म्हितात. 
 
अंर्ाइइर्ीतािे प्रयोिन व मानसशास्त्र : “अंर्ाइइ र्ीता र् िर् िता, नीि आली भर्वतंा ।” असे 

म्हितात. पाळण्यािी हलकीशी र्ती (लय) व िोडीला अंर्ाइइर्ीतािी धून याने बाळािे मन व शरीर यानंा 
छानसा आराम चमळून, झोप व चवश्रातंी तसेि मनमस्वास्थ्य व शरीरस्वास्थ्य हा द हेरी हेतू साध्य होतो. तित 
एकलेपिािे भय असेलि, तर ते नाहीसे होऊन बाळाच्या चित्तवृत्ती एकाग्र होऊन, तल्लीन अवस्थेत त्यास 
चनद्राधीन करिे सोपे व सोयीिे िाते. 

 
अगंार्इगीताचे स्वरूप : 
 

हत्तरंर् हलवी िया, करुचन मृद रवा । 
ब्रह्मसर् ि बाळरूप रमत अंतरी तया ॥ 
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‘मृद रवाने रमचविे । बाळाला झोपचविे ।’ एवढ्याि हेतूने प्रत्येक माता र्ात असते. त्याम ळे अशा 
र्ीतािे स्वरूप कवी सूरदास म्हितात त्याप्रमािे “िोइइ सोइइ कछ  र्ावै” याि कोटीतील असू शकते. माी 
रिनेतील कमालीिी उत्स्झूतइता व भावनावरे्ािी आत्यंचतक उत्कटता या चठकािी उत्कर्षास पोहोिल्यािे 
चदसते. 

 
अगंार्इगीतातील भाषा : भार्षा साधी, सोपी, स टस टीत असून शलैी प्रासाचदक, भाववाही 

वातावरिचनर्समतीस पोर्षक असते. ठरावीक शब्दािंी प नरावृत्ती अटळ असली, तरी ती अथइवाही व चवलक्षि 
नादोपयोर्ी असते. 

 
अगंार्इगीताचें णवषय आणि त्याचंा वाङ्मयीन आशय : संसाराला आर्ळावरे्ळा अथइ देिाऱ्या 

बाळािे मनापासून कोडकौत क करताना ‘घननीळा, वले्हाळा, मेघश्यामा’; ‘लचडवाळा, छक ल्या, सोन ल्या’; 
‘चिमण्या, रािसा, मनमोहना’इ. शब्दाचंनशी माता बाळािे अनंत र् िर्ोडव ेर्ाते, तित कधी ‘बार् लबोवा’ 
िी भीतीही दाखवते. 

 
शूर, वीर चपत्यािे विइन ककवा कधी प रािप रुर्षािें परािमही त्याच्या कानावर िािताअिािता 

घालते. देश वा संस्कृचतपरत्व े त्यािें संदभइ कदाचित बदलत असतीलही. पि बाळासमोर र्तकाळ उभा 
करताना त्याच्या आिारचविारािंी िडिघडि संस्कारसंपन्न व्हावी व भचवष्ट्यात तेही र् िी, कतृइत्ववान, 
महापरािमी व्हाव ेही स प्त इच्छा व तळमळ त्यामारे् दडलेली असते. 

 
ग्रामदेवता, क लदेवता यानंा चवनविी होते, की ‘बाळाला स खी, स खरूप, स रचक्षत ठेव’. 

क ट ंबातील आराध्य देवताचं्या उपासनेिे प्रचतकबब त्यात अिूक उमटलेले चदसते. 
 
‘पाळख पाळिा, मोत्याने चवचियेला, मामाने घडीयेला’ म्हिताना स्त्रीस्वभावपरत्व ेमाहेरिा र्ौरव 

नकळत डोकावनू िातो. तित असे िर्ावरे्ळे चिी रंर्वत, माता बाळाच्या भावी स खसमदृ्धीच्या स्वप्नात 
रंर्ूनही िाते. ‘लक्ष्मीबाइइिा पाळिा हलतो चन झ लतो, बाइइ कििेखाली लोंबतो’, अशी र्चरबीिी व्यथा-
वदेनाही नकळत प्रर्ट होते. 

 
काऊ–चिऊ–माऊ, मोर–पोपट–मनैा इ. बाळािे सरे्सवरं्डी अंर्ाइइर्ीतात िमवनू, ती बाळाला 

चवनचवते : 
 
‘चनिले र्ोक ळ, चनिली कचपला, बाळम क ं दा, र्ोकवदारे, बाळा िो िो रे’, ‘चनिली काऊ, चनिली 

माऊ, उद्या त्यास पाहू, बाळा िो िो रे’ अशा रिना कोमल वातावरिचनर्समतीत सिीव व बोलतया होतात. 
 
अगंार्इगीताचें संगीत : अंर्ाइइर्ीतािंी स रावट झतत तीन-िार स्वरावंरि आपले काम भार्वीत 

असल्याने िालीिा ‘तोितोिपिा’ िािवल्याचशवाय राहत नाही. क्वचित रुचिपालट म्हिून एखादा अतंरा 
स रावटीत बदलतोही, वा बऱ्याि वळेा र्ीतािी धून ही सारंर् वा चपलू रार्ाशंी िवळीक साधते. या कारिाने 
‘रे’ व ‘प’ हे सारंर् रार्ातील स्वर आचि कोमल ‘र्’ व ‘चन’ हे चपलू रार्ातील स्वर वारंवार येतात. तीव्र स्वर 
टाळले िािे स्वाभाचवक आहे, कारि त्यातून र् ंर्वनू टाकिारा प्रभाव चनमाि न होता उलट व्यत्ययि 
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येइइल. तसेि रिनािें ताल सममाीेिे असतात, कारि पाळण्यािी र्ती एका कबदूकडून द सऱ्या कबदूकडे 
ठरावीक, संथ लयीने िािारी असिे अर्त्यािे असल्याने चवर्षम माीािें ताल उपयोर्ािे नाहीत. 

 
पाळणयाचंी परंपरा : दत्तिन्म, रामिन्म, कृष्ट्ििन्म या वळेिे हचरदासी िालींिे, तसेि कौसल्येिा 

पाळिा, चशवािीिा पाळिा असे इतर पारंपचरक पाळिे प्रचसद्ध आहेत. चशवाय र्ोकवदाग्रिासंारख्या 
कवींनीही पाळण्यािंी रिना प्रसंर्ोपात्त केलेली आढळते. 

 
लोकसाणहत्याचे दालन : अंर्ाइइर्ीतािंा वापर ठरावीक व चनचित कायासाठी होत असल्याने 

‘कायइर्ीते’ म्हिून त्यािंा समावशे लोकसाचहत्याच्या उपदालनात होतो. चशवाय प्राम ख्याने ही स्त्रीर्ीते 
समावशे असल्याने त्यानंा ‘अपौरुरे्षय वाङ्मय’ म्हिता येइइल. रिनाकार वा रिनाचनर्समतीिा काळ सारेि 
अज्ञात असल्याने एक अनाम, अनौपिाचरक साचहत्य व य र्ाय र्ािंी मौचखक परंपरा म्हिून त्यािें चिरंतन 
महत्त्व आहे. 

 
स िेता बीडकर 

 
अखंडाथइवाद : मम्मटाने आपल्या शब्दव्यापािहवचाि या चनबधंविा छोट्याशा गं्रथात वातयाथाचवर्षयीच्या 
ज्या िार वादािंा चविार केला आहे, त्यापंैकी एक अखंडाथइवाद. या मताप्रमािे वातय हेि वातयाथांिे 
वािक होय. अम क एक वातय ऐकताि अम क एक अथािा बोध श्रोत्याच्या मनात स्झोटाच्या योर्ाने प्रकट 
होतो. अखंड शब्दािे िसे प्रकृती, प्रत्यय यासंारखे चवभार् केले िातात, तसेि वातयािेही पदामंध्ये चवभार् 
केले िातात. भतृइहरीने आपल्या वाक्यपदीय गं्रथात आठ प्रकारिे (विइस्झोट, पदस्झोट वर्ैरे) स्झोट 
साचंर्तले असले, तरी वातयस्झोट हाि प्रधान म्हिून त्याला अचभपे्रत आहे. अखंडाथइवादािे समथइन 
करताना भतृइहरी म्हितो : ‘ब्राह्मिािे काबंळे’ या पदानंी चनर्सदष्ट होिाऱ्या वस्तूत िसा ब्राह्मिाशं म्हिनू 
काहीही नसतो, तसेि ‘देवदत्ता, बैल (अथवा र्ाय) आि’ यासारख्या वातयात स्वतंी पदाथइ म्हिनू काही 
नसतात. आपल्याला बोध होतो, तो या आचि अशा द सऱ्या वातयाचं्या अखंड अथांिा बोध होतो आचि तो 
वातयस्झोटाने होतो. द सरीकडे तो म्हितो ‘पदामध्ये (शब्दामध्ये) विइ असत नाहीत; विामध्ये विावयव 
असत नाहीत. वातयाहून शब्द काही अत्यंत चभन्न नाहीत.’ ‘शब्दात िसे विइ अथइशनू्य, तसे वातयात शब्द हे 
स्वतंीपिे अथइशनू्यि होत.’ वातयाथािा बोध वातयस्झोटानेि होतो. 

 
हा अखंडाथइवाद वैयाकरिािंा; तथाचप काही आध चनक चविान तो वदेान्त्यािंा असे मानतात. त्यािें 

हे मत भ्राचंतमलूक म्हिाव ेलारे्ल. 
 
वैयाकरिािंा अखंडाथइवाद (अथवा अखंडवातयाथइवाद) चसद्धान्त म्हिून ठीक असला, तरी 

अचवद्याकस्ल्पत व्यवहारात प्रकृचत-प्रत्यय-कल्पना ही िशी अपचरहायइ, तशी पद-पदाथइ-कल्पनाही 
वैयाकरिानंा अपचरहायइ असल्यािे मम्मटाने प्रचतपादन केले आहे. 

 
पहा : स्झोट वा. म. क लकिी 

 
अग्रलेख : अग्रलेख म्हििे संपादकाने चलचहलेला वृीपीातील प्रम ख लेख होय. याला ‘संपादकीय’ असेही 
म्हितात. अग्रलेखािारे संपादक आपली मते व्यतत करीत असतो. परंत  काही वळेा ज्या संस्थेतझे त्यािें 
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पी िालते, त्या संस्थेच्या िालकािीही मते तो व्यतत करीत असतो. मराठीत पचहल्या 
चनयतकाचलकापासून वा वृत्तपीापासून अग्रलेखािंी परंपरा स रू झाली आहे. ज्या वळेी वृत्तपी वा 
चनयतकाचलक हे चवचशष्ट मतािंा अथवा पक्षािंा प रस्कार करण्यासाठीि िालचवले िात होते, तेव्हा त्या 
मतपंथािा प्रिार व प्रसार अग्रलेखातूंनि होत होता. रािकीय प ढाऱ्यानंी यािारे आपल्या मतािंा प्रसार 
केलेला आहे. चनचित मते, लेखकािंी न्यायब द्धी, चवचवध चवर्षयातं रस, लोकानंा काही ना काही सारं्ण्यािी 
तळमळ व भार्षाशलैी यापंैकी अचधकाचधक र् ि ज्या अग्रलेखात असतील तो लोकमानसावर प्रभाव पाडतो. 
प चलट्झर पाचरतोचर्षकासाठी अग्रलेख-लेखकािी चनवड होते, तेव्हा स्पष्टता, नैचतक उचद्दष्ट, उत्तम चवश्लेर्षि 
आचि लेखकाला िी चदशा योग्य वाटते त्या चदशनेे लोकमत वळचवण्यासाठी प्रभाव टाकण्यािी शतती या 
म ख्य कसोट्या मानल्या िातात. अग्रलेखािें स्वरूप व उचद्दष्ट यानं सार त्यािंी शलैीही बदलत असते. कधी 
वािकानंा एखादा चवर्षय समिावनू सारं्ावयािा असतो; कधी घडलेली घटना, एखादा चविार इत्यादींिे 
चवश्लेर्षि करून योग्य वा अयोग्य काय याचवर्षयी मार्इदशइन करावयािे असते. काही वळेा केवळ 
उपहासानेही मतप्रदशइन होऊ शकते, तर काही वळेा अन्योतती, दृष्टान्तरूप कथा याचं्या िारे हाि पचरिाम 
साधता येतो. आपल्याकडे स्वातंत्र्यिळवळीतून वृत्तपीे चवकचसत झाल्याने अग्रलेख हे धारदार असावयास 
हवते, अशी समिूत होऊन बसली आहे. त्याम ळे देशाच्या उभारिीिे कायइ कसे वाढेल, यािे चवविेन 
करिारे अग्रलेख प ष्ट्कळदा द लइ चक्षले िातात. घिाघाती टीका करिारे, भ्रष्टािार अर्र झसविूक यावंर 
प्रहार करिारे अग्रलेख अचधक वािले िातात; परंत  त्यािें स्वरूप अचतशय तात्काचलक असते. अग्रलेखािे 
प्रम ख आकर्षइि व सार हे अनेकदा त्याच्या मथळ्यात असते. अनेक अग्रलेख त्याम ळे संस्मरिीय ठरले 
आहेत. अग्रलेखात साचहत्यर् ि अवतरतात ते या काही चवशरे्षामं ळे. अग्रलेखकािंी वैयस्ततक प्रचतष्ठा, 
बौचद्धक उंिी आचि रािकारिातील वा समािकारिातील त्यािें स्थान यामं ळे त्याचं्या अग्रलेखानंी 
ऐचतहाचसक काम केले आहे. महात्मा र्ाधंी व लोकमान्य चटळक यािें अग्रलेख ही यािी ठळक उदाहरिे. 
रे्ल्या काही वर्षांत संपादकाचं्या व्यस्ततत्वापेक्षा संबचंधत पीाच्या मताला महत्त्व देण्यात येत आहे. याम ळे 
आता व्यस्ततर्त मत व चविार यापेंक्षा संस्थारूप मत व चविार यानंा प्राधान्य आले आहे. 

 
मराठी चनबधंाला आकार आचि रूप चदले ते म ख्यतम एकोचिसाव्या शतकातील 

चनयतकाचलकामंधील संपादकीयानंी होय. 
 

र्ोकवद तळवलकर 
 

अणतनाट्य (मेलोड्रामा) :‘मेलोिंामा’ या इंग्रिी शब्दाला समाधानकारक असा प्रचतशब्द मराठीत आढळत 
नाही. ‘कृतक नाट्य’, ‘भडक नाटक’, ‘अचतरंचित नाटक’ ककवा ‘अचतनाट्य’ असे शब्द वापरले वा स िवले 
रे्ले असले, तरी प्रत्यक्षात ‘मेलोिंामा’ हाि शब्द बह शम वापरला िातो. कन्सार्ज ऑक्सिडक हडक्शनिीने 
(आवृ. १९४४) ‘मेलोिंामा’ या शब्दािे दोन अथइ चदलेले आहेत : 

 
(अ) ज्या नाटकातं र्ािी पेरलेली असतात आचि त्याच्यातील कृतीला वाद्यमेळािी साथ असते 

‘मेलॉस’ या ग्रीक शब्दािा अथइ ‘र्ािे’ असा आहे. 
 
(आ) भावनानंा तीव्र आवाहन करिारे आनंदपयइवसायी भडक नाटक. 
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यापंकैी अथइ (अ) साधारिपिे एकोचिसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत प्रिचलत होता. अशॅली ड्ूतस 
आपल्या ड्रामा या प स्तकात (पृ. ६९) म्हितात, की ‘खरा मेलोिंामा एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी व 
मध्यास अचतशय लोकचप्रय होता. हळूहळू त्याच्यातील संर्ीत बािूला पडले. आता आियइिचकत करिारे 
प्रसंर् आचि थरारक ककवा रोमािंकारी शवेट असिाऱ्या सवइि नाटकानंा ‘मेलोिंामा’ म्हटले िाते. 
त्याच्यात र्चरबीिी सद्र् िाशंी व श्रीमतंीिी द र्इिाशंी सारं्ड घातली िाते आचि ठरावीक नीचतमूल्यािंा 
त्यात आधार घेतला िातो.’ सािेबंद पाीे, चवनोदासाठी आलेला चवनोद यािंाही मेलोिंामाच्या वैचशष्ट्ट्यातं 
ड्ूतस यानंी समावशे केला आहे. चलन आल्टेनबण्डइ व लेस्ली ल इस यानंी अ िॅँडर्बकु िॉि द स्र्टडी ऑि 
ड्रामा या छोटेखानी प स्तकात म्हटले आहे. की ‘मेलोिंामािे संचवधानक म्हििे पचरिामकारक प्रसंर् व 
तीव्र भावना. पे्रक्षकानंा ज्याचं्याबद्दल सहान भतूी वाटते, अशा पाीावंर त्यात भयंकर संकटे कोसळतात; पि 
बह शम ती टळतात. हे नाटक पे्रक्षकानंा अचलप्तपिे चविार करण्यािी संधी न देता स्वतममध्ये र् तंवते, 
पाीाशंी एकरूप व्हायला लावते. काव्यात्म न्यायािा त्यात उपयोर् केलेला असतो. ते म ख्य पाीाबंद्दल 
करुिा व चवरोधी खलपाीाबद्दल िेर्षभावना चनमाि करते. त्यामध्ये म ख्य पाीानंा भयंकर झचलतानंा तोंड 
द्याव ेलार्ते; पि बह तेक वळेी ही भयंकर झचलते कृचीम व उपरी असतात आचि त्यानंा या ना त्या मार्ाने 
बर्ल चदली िाते.’ 

 
पचरिामकारकता हे मेलोिंामािे – अचतनाट्यािे – लक्ष्य असते. समूहाने बसलेल्या पे्रक्षकाचं्या 

प्रचतचियाचं्या संबधंी अंदाि बाधूंन त्यािे लेखन केले िाते आचि त्याि दृचष्टकोनातून त्यािा खेळ–म्हििे 
प्रयोर् – सादर केला िातो. यािा अथइ असा, की अचतनाट्याच्या घडिीिे, संघटनेिे–तत्त्व त्याच्या 
घटकामंध्ये अन स्यूत नसते; ते त्या घटकाचं्या बाहेर, लेखकाच्या उचद्दष्टामंध्ये सामावलेले असते. अचतनाट्य 
हे साध्य नसून एक साधन असते. कलावतं मनामध्ये साक्षात्काराप्रमािे साकारलेला िीवनान भव व्यतत 
करण्यासाठी त्यािा अवतार होत नाही; अथइप्राप्तीपासून लोकिार्ृतीपयंत कोितीही र्ोष्ट साध्य करण्यािे 
ते एक साधन असते. त्याम ळे घटना-प्रसंर्ानंा अचतनाट्यामध्ये सवाचधक महत्त्व असते. पाीाचं्या 
स्वभावातील स संर्तीपेक्षा थरारक प्रसंर्ािंी र् ंझि करिाऱ्या सचंवधानकावर अचतनाट्यािा भर (आचि 
भार) असतो. पाीे कशी आहेत यापेक्षा ती काय करतात व त्यानंा काय होते यामंध्ये अचतनाट्याला रस 
असतो. पाीाचं्या कृती व त्याचं्यावर येिारे प्रसंर् पचरिामकारक असतील, तर त्यािंी चनर्समती पाीाचं्या 
स्वभावातून अपचरहायइपिाने होते का, हा प्रश्न अचतनाट्याच्या दृष्टीने र्ौि ठरतो. पे्रक्षकाचं्या शकेंखोर 
वृत्तीला, अचवश्वासाला तात्प रते (म्हििे पे्रक्षार्ृहात असेपयंत) र्प्प बसचविारे ि िबी, थात रमात र 
स्पष्टीकरि चदले, की अचतनाट्यािे काम भार्ते. कारि एखादी असंभाव्य र्ोष्ट चतच्यातून चनमाि होिाऱ्या 
थरारक प्रसंर्ासाठी, तात्प रती का होइइना, र्ृहीत धरण्यािे आवाहन अचतनाट्य करीत असते. अश्रूांची झाली 
िुलेमध्ये प्रा. चवद्यानंदामध्ये होिारे पचरवतइन हे अशा र्ृहीत धराव्या लार्िाऱ्या र्ोष्टीिे उदाहरि आहे. हे 
पचरवतइन स्वतंीपिे एखाद्या कलाकृतीिा चवर्षय होऊ शकले असते. पि नाटककार आपले लक्ष 
पचरवतइनावर कें चद्रत न करता त्या पचरवतइनाम ळे शतय होिाऱ्या थरारक व काव्यात्म न्याय प्रस्थाचपत 
करिाऱ्या घटनावंर (धमाप्पािी शरिार्ती आचि चवद्यानंद व लाल्या हे परस्परचवरोधी भचूमकामंध्ये 
समोरासमोर येिे) कें चद्रत करतो. 

 
अचतनाट्य योर्ायोर्ािंा, योर्ायोर् म्हिूनि वापर करते. ककबह ना त्याच्यात योर्ायोर्ानंा मध्यवती 

स्थान असते. याउलट, शोकनाट्यातील योर्ायोर् अटळ चनयतीिा आचवष्ट्कार करतात आचि ती चनयती 
पाीाचं्या स्वभावाशी, व्यस्ततमत्त्वाशी एकरूप झालेली असते. पचरस्स्थती, घटना-प्रसरं्ािें स्वरूप वा िम, 
योर्ायोर् इ. र्ोष्टी बदलल्या, तरी अखेरीस पचरिती हीि वा अशीि झाली असती, असे शोकनाट्याच्या 
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बाबतीत वाटत राहते. अचतनाट्य व शोकनाट्य यामंधील या भेदािा पचरिाम त्याच्या संघटनेवरही होतो. 
कोित्याही नाट्यकृतीमध्ये अनेक प्रकारिे ताि चनमाि केले िातात. नाटकाच्या शवेटी या तािािंा चनिरा 
होतो ककवा त्याचं्यात समतोल साधला िातो आचि यामधून आपल्याला कलान भव चमळतो. 
शोकनाट्यामधील तािािी तीव्रता १ + १ अशी र्चिती पद्धतीने व वाढता १ + १ + क्ष अशा पद्धतीने वाढत 
िाते. म्हििे, शोकनाट्यातील द सऱ्या िमावरील ताि ‘द सरा’ नसतो, तर पचहल्या तािािे ते पचरष्ट्कृत 
रूप असते आचि त्यािी प्रर्ती चक्षचतिसमातंर पातळीवर होत असतानाि त्याच्या तीव्रतेिी खोलीही वाढत 
असते. याउलट, अचतनाट्यातील ताि एका सरळ चक्षचतिसमातंर पातळीवरि प्रर्ट होतात. त्यािी र्ती १ 
+ १ अशा र्चिती पद्धतीने मोििे शतय असते. एवढेि नव्हे, तर त्याच्यातील द सरा ताि चनमाि 
होण्यापूवी पचहल्या तािािा चनिरा झालेला असतो, ककवा तो चवस्मृतीत तरी रे्लेला असतो. 
अचतनाट्यातील तािािें म ख्य कायइ त्या त्या चठकािी व तेवढ्याप रते पे्रक्षकानंा र् तंचविे एवढेि असते. 
म्हिून शोकनाट्यातील तािापं्रमािे ते एकाि वळेी अनेक पातळ्यावंर पे्रक्षकानंा चभडत नाहीत. 

 
तािाचं्या या चवचशष्ट र् ंझिीम ळे एकप्रवशेी अकंापेंक्षा अनेक दृश्ये असलेली बाधंिी अचतनाट्याला 

मानवते. प्रत्येक पचरिामकारक घटनाप्रसंर्ासाठी एकेक दृश्य योिण्याम ळे एकप्रवशेी अंकाच्या 
बाधंिीसाठी आवश्यक असिाऱ्या सलर्ता, संभवनीयता, स्थलकालातील एकवातयता, हेत पूवइकता 
इत्यादींना बर्ल देता येते. टेनेसी चवल्यम्सने अ स्रीर्टकाि नेम्ड हडझायिसारख्या अनेक नाटकातं ही 
अनेक-दृश्य-प्रधान रिना पचरिामकारक रीतीने वापरली आहे. 

 
अचतनाट्यातील पाीाचं्या स्वभावचिीिावर संचवधानकाच्या र्रिािंी बंधने असतात; ती 

संचवधानकाला चदशा देऊ शकत नाहीत. त्याम ळे पत्त्यातंील रािा-रािी-र् लामाचं्या प्रमािे ती सपाट व 
दोनि चमती असलेली असतात. अशी पाीे कंटाळवािी होण्यािा धोका असतो; तो टाळण्यासाठी 
नाटककाराला अचतशयोतती, चवडंबन इत्यादींिा आश्रय घ्यावा लार्तो. अश्रूांची झाली िुलेमधील लािार 
प्राध्यापकवर्ािे चिीि अचतशयोततीच्या आधाराने चवडंबनपर करण्यात आलेले आहे. र्डकऱ्याचं्या 
नाटकातंील इंदू–कबदू–कामण्िा (भावर्बांधन), डॉतटर–वैद्य (एकच प्याला) इत्यादींिाही उल्लखे या 
संदभात करता येइइल. 

 
अचतनाट्य मलूतम साधनरूप असल्याने त्याच्यातील भार्षाही एक स्वतंी आकर्षइिचवर्षय म्हिनू 

कायइ करते. साहचिकि ती स भाचर्षतप्रि र, खटकेबाि, वततृत्वपूिइ व शलैीदार होते. पाीाचं्या 
व्यस्ततमत्वािा आचवष्ट्कार करिे, नाटकाच्या भावस्स्थतीशी एकरूप होिे, स्वतंीपिाने स्वतमिी िािीव न 
देिे अशा नाट्यभारे्षचवर्षयीच्या अपेक्षा ती पूिइ करीत नाही. 

 
अचतनाट्य प रेसे धारदार व िमकदार असेल, तर त्यािा पे्रक्षकावंर होिारा पचरिाम एखाद्या 

शोकनाट्याच्या पचरिामाप्रमािे अस्वस्थ व अतंम इख बनचविारा असू शकतो. पुण्यप्रभाव, भावर्बांधन, अश्रूांची 
झाली िुले, काचेचा चांि यािंा या संदभात उल्लखे करता येइइल. श्रेष्ठ शोकनाट्यात नेहमीि अचतनाट्यािा 
अंश असतो आचि उत्तम अचतनाट्य श्रेष्ठ शोकनाट्याच्या िवळपास येऊ पाहते. त्याचं्यातील झरकािा सबंधं 
त्याचं्या घटकाचं्या वरे्ळेपिाशी नसतो, तर कोित्या घटकावंर भर देण्यात आलेला आहे, या र्ोष्टीशी 
असतो. ईहडपस िेक्ससारख्या सवइमान्य श्रेष्ठ शोकनाट्यात अचतनाट्यािे अनेक घटक आहेत, असे 
आढळते. म्हिून झासइिे स खास्त्मकेशी िे नाते असते, तेि नाते अचतनाट्यािे शोकनाट्याशी असते, असे 
म्हटले िाते. 
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अणतवास्तवतावाद : पािात्त्य साचहत्य-कलाचवश्वात ‘सर रीअचलझम’ या नावाने ओळखली िािारी 
िीवनप्रिाली मराठीत अचतवास्तवतावाद म्हिून ओळखली िाते. १९२० ते १९४० या कालखंडातील 
य रोचपयन–म ख्यतम फ्रें ि–चिीकलेतील व साचहत्यातील एक प्रवतइन म्हिून यािी स रुवात झाली. पचहल्या 
महाय द्धानंतरच्या सामाचिक, आर्सथक, रािकीय व नैचतक चवस्कळीततेच्या काळात कला व साचहत्य या 
के्षीातं रूचढवाद, ब चद्धवाद आचि धार्समक-नैचतक मूल्यावंर आधारलेली िीवनदृष्टी–चवशरे्षतम चवज्ञान व 
वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान यातं रूढ झालेल्या प्रत्यक्षाथइवादातील तार्सकक भचूमका – याचं्याचवरुद्ध मोहीम स रू 
झाली, तीत या वादािी म ळे होती. या वादािा आधार िमइनीतील झ चरक या चठकािी आंदे्र ब्रताँ, चीस्तान 
त्सारा वर्ैरेंनी स रू केलेली ‘दादा’ नावािी मतप्रिाचलका होती. ‘दादा’ (dada) या फ्रें ि शब्दािा अथइ 
लहान म लाचं्या खेळातील लाकडी घोडा. आपल्या मतप्रिाचलकेिे नामाचभधान अशा चवचिी शब्दाने 
करण्यात या पंथाच्या मंडळींनी आपले मनोर्त व्यतत केले होते. िीवन, कला व साचहत्य या के्षीातं उच्चभ्र ू
लोकानंी िोपासलेल्या ध्येय, नीती, सदचभरुिी, संयम, ब चद्धवाद इ. मूल्यानंा झ र्ारून कलावतंाने आपले 
व्यस्ततमत्त्व व कला यानंा सपूंिइपिे चवम तत करिे हे त्यािे कतइव्य होय, असे या पंथािे म्हििे होते. 

 
अचतवास्तवतावादी मतािा पचहला िाहीरनामा १९२४ मध्ये प्रचसद्ध झाला. त्यात आपॉचलनेर 

नावाच्या कवीने आपल्या एका प्रहसनािे उपशीर्षइक ‘एक अचतवास्तवतावादी नाट्य’ अशा अथािे चदले होते. 
त्यावरून या मतप्रिाचलकेला ‘अचतवास्तवतावाद’ हे नाव पडले. चनयचमतता, तार्सककता, आकृचतबधं, 
संत लन इ. र्ोष्टींपलीकडे िीवनात िे अस्स्थर, चवस्कळीत, अव्याकरिीय, चवम तत असे आहे त्याला कलेत 
स्थान द्यावयािे, या उदे्दशाने अचतवास्तवतावादी िळवळ स रू झाली. 

 
अचतवास्तवतावादी लेखनात मानवी मनाच्या िाचिवपेलीकडील स्वप्नावस्थेतील चवश्व, अज्ञात 

लैं चर्क पे्ररिा व अभाचवत शारीचरक चिया यावंर आधारलेले िे वास्तव प्रर्ट होते, ते अचतवास्तव. या 
अचतवास्तवास चसग्मंड फ्रॉइडच्या मानसशास्त्रािा आधार आहे. १९३० नंतर य रोपात अचतवास्तवतावादािा 
प रस्कार झार िोराने करण्यात आला. परंत  याि स मारास य रोपात प नि राष्ट्रवादाने िोर धरल्याम ळे 
स्वदेशाचभमान, धमइ, िाती, क ट ंबव्यवस्था यावंरील श्रद्धा प न्हा दृढ होऊ लार्ली आचि अचतवास्तवतावादी 
लेखकाचं्या व कलावतंाचं्या तत्त्वप्रिालीिा अपेचक्षत पचरिाम झाला नाही. 

 
अचतवास्तवतावादािा अचधक पचरिाम काव्यावर झालेला चदसतो. पॉल एल्यआूरच्या ‘लारोझ 

पास्ब्लतस’ या पे्रमकाव्याला अचतवास्तवतावादी साचहत्यात मानािे स्थान चदले आहे. र्ूढ ज्ञानापयंत 
पोहोिण्यािे साधन, असा काव्याबद्दलिा दृचष्टकोन अचतवास्तवतावादातून चनमाि झाला. िेम्स िॉइस, 
व्हर्सिचनया व ल्झ, हेन्री िेम्स, डोरोथी चरिर्डसइन हे साचहस्त्यक पूिाथाने अचतवास्तवतावादी नव्हते, तरी 
त्याचं्या कादंबऱ्यातं अचतवास्तवतावादािे भरपूर दशइन घडते. र्र्ट्रइड स्टाइन या लेचखकेने भारे्षिी वैिाचरक 
घडि मोडून नेिीवपे्रचरत सहि शब्दसंहती चनमाि केली आहे, चतिीही अचतवास्तवतावादी चलखािात नोंद 
करता येइइल. काही अचतवास्तवतावादी लेखकानंी चवचशष्ट मानचसक चवकृतीत मानवाला होिारे वास्तवािे 
दशइन व प्रतीती हा चवर्षय हाताळला असून त्यासाठी त्यानंी अशा मनोचवकृत लोकाचं्या भारे्षिी ह बेहूब नक्कल 
केली आहे. ह्या पद्धतीला ‘मनोचवकृचतपद्धती’ (पॅरनोइक मेथड) असे नाव आहे. क ठल्या तरी 
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कल्पनाचतशयात (झॅं टसी) मानवी मनािा प्रवशे झाल्याचशवाय नवकलासिइन शतय नाही, या चविाराने 
आभासिनक और्षधािें साहाय्यही लेखनास घेतले रे्ले आहे. काही लेखकानंी अर्दी चवचिी आचि चवरोधी 
वाटिाऱ्या र्ोष्टींना िवळ आिनू त्याचं्या संयोर्ातून वास्तवािी अकस्ल्पत अन भतूी घडचविे हाि आपला 
कलाचवर्षय बनचवला आहे. िोन मीरो, साल्वादोर दाली, पॉल तले या चिीकाराचं्या कृतींत आढळिारी 
रबरी घड्ाळे ककवा तृिाकृतींत चदसिारी लैं चर्क मथै ने ही यािी उदाहरिे होत. कलाचवविेनात याला 
‘पार्सथव आकस्स्मकता’ (ऑब्िेस्तटव्ह हॅझाडइ) असे नाव देतात. काहींनी अत्यंत चविकट स्वरूपािा चवनोद 
वापरला आहे. याला ‘अचसत चवनोद’ (ह्यमूर नॉइर) ककवा ‘कृष्ट्ि चपत्त’ (ब्लॅक बाइल) अशी नाव ेआहेत. 

 
अचतवास्तवतावाद हा केवळ साचहस्त्यक चसद्धान्त नव्हता. त्यािा उदे्दश साऱ्या मानवी 

अस्स्तत्वाचवर्षयी एक चनराळी, नवी िािीव चनमाि करण्यािा होता. मन ष्ट्याच्या िीवनातील साऱ्या कृतींना 
ब द्धीकडून िालना चमळण्याऐविी अज्ञात, स प्त मनाच्या पे्ररिाकंडून िालना चमळायला हवी, असे या 
वादाच्या प्रिेत्यािें मत होते. मानवी मनातील काव्य ककवा कला यािें चिवतं झरे या मार्ानेि मोकळे होऊन 
वाहू लार्तील, अशी ब्रताँ व या संप्रदायािे अन्य अन यायी यािंी श्रद्धा आहे. मराठीत चनखळ 
अचतवास्तवतावादी लेखन झालेले नसले, तरी कि. त्र्यं. खानोलकर, सदानंद रेरे्, कमल देसाइइ 
इत्यादींच्या काही कथा-कचवतावंर या चविारिीिा थोडाबह त प्रभाव पडलेला िािवतो. 

 
चद. द. माह लकर 

 
पुरविी : पािात्त्य िर्ातील अचतवास्तवतावादाच्या उदयाला पचहल्या िार्चतक महाय द्धािा 

अन भव, या अन भवातून उदयाला आलेला दादावाद व फ्रॉइडिे मनोचवश्लेर्षि अशी चतहेरी पाश्वइभमूी 
लाभली आहे. चववकेाम ळे (रीझन) झालेल्या भ्रष्टीकरिातून प्रस्थाचपत व िार्ृतावस्थेतील आिारचविार 
चनमाि होत असल्याम ळे ते नष्ट करून अंतमपे्ररिात्मक सत्य िीवनदशइन घडचविारा अन भव साचहत्यातून 
व्यतत करिे, ही अचतवास्तवतावाद्यािंी प्रचतज्ञा होती आचि असा अन भव हे वास्तवािे खोल दशइन आहे, 
अशी त्यािंी धारिा होती. 

 
त्याचं्या या धारिेम ळेि त्यािें अन भव व्यतत करण्यासाठी त्यानंा रूढ सामाचिक-साकेंचतक भार्षा 

अप री वाटू लार्ली. त्यातूनि अचतवास्तवतावाद्यानंी रूढ शब्दािंी मोडतोड केली, नव ेशब्द घडचवले, नवी 
तंीे आत्मसात करून आपली नवी शलैी चनमाि केली (संज्ञाप्रवाह हे असेि एक तंी आहे). याम ळे रूढ 
अथाने द बोधता हे अचतवास्तवतावाद्यािें एक वैचशष्ट्ट्य ठरले. 

 
द सरे महाय द्ध व य द्धोत्तर काळ याचं्या संचधकालात अचतवास्तवतावादी प्रवृत्तीच्या ख िा मराठी 

साचहत्यके्षीात चदसू लार्ल्या. पािात्य िर्ातील चतहेरी पाश्वइभमूीपैकी फ्रॉइडिे मनोचवश्लेर्षि एवढे एकि 
अंर् मराठीतील अचतवास्तवतावादी प्रवृत्तीला लाभले आहे. साहचिकि पािात्त्य अचतवास्तवतावादाच्या 
त लनेत मराठीतील अचतवास्तवतावाद संक चित आहे. व्यततीच्या बाह्य व्यापारािे मळू त्याच्या र् ंतार् ंतीच्या 
आंतचरक मनोव्यापारात आहे, या र्ृहीतकृत्यातून मराठीतील अचतवास्तवतावादािा आचवष्ट्कार झाला आहे. 

 
कि. त्र्यं. खानोलकर यािंी अजगि ही कादंबरी व ‘केसाळ काळेभोर चपल्लू’ ही चदलीप चिीे यािंी 

कथा ही मराठीतील अचतवास्तवतावादािी ठळक उदाहरिे आहेत. यांचशवाय र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, िी. ए. 
क लकिी, कमल देसाइइ यासंारख्याचं्या कथात्मक लेखनात आचि आरती प्रभू, गे्रस, चदलीप चिीे 
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यासंारख्याचं्या काव्यलेखनातही अचतवास्तवतावादािी लक्षिे पाहता येण्यासारखी आहेत. मढेकर 
(िात्रीचा हदवस) व वसंत कानेटकर (घि, पांख) याचं्या कादंबऱ्यातूंन आढळिारे संज्ञाप्रवाहािे तंी 
हीदेखील अचतवास्तवतावादािीि खूि आहे. 

 
चदर्ंबर पाध्ये 

 
अणतशयोक्ती : एखाद्या धमािा परमोत्कर्षइ ककवा अचतशय यासबंंधीिी उतती म्हििे अचतशयोतती, िेव्हा 
(१) अप्रस्त ताने प्रस्त ताला पूिइपिे चर्ळून टाकलेले असते, ककवा (२) प्रस्त त हे काही वरे्ळेि आहे असे 
विइन असते, ककवा (३) एखाद्या वस्तूत िे र् ि नाहीत ते असते तर, अथवा िे आहेत ते नसते तर, अशी 
कल्पना करून विइन केलेले असते, ककवा (४) कारिानंतर कायइ हा िो स्वाभाचवक िम, तो सोडून आधी 
कायइ व नंतर कारि असे विइन असते, तेव्हा अचतशयोतती अलंकार होतो. या िार प्रकारानंा अन िमे (१) 
रूपकाचतशयोतती, (२) भेदकाचतशयोतती, (३) यद्यथाचतशयोतती, (४) 
कायइकारिपौवापयइचवपयइयाचतशयोतती अशी नाव ेआहेत. यािी उदाहरिे प ढीलप्रमािे : 

 
(१)  रूपकाचतशयोतती : 
 

संप्रचत अवर्षइिाने, तापानें कोळपून िे रे्ले,  
त्या पाचरिातकावंर झ लचतल वर्षाऋतंूत हो झेले । 
िाया करू नका हो । चहमकालीं ख ंट हे प्रहारानंीं,  
लवचतल हेि वसतंी द्राक्षाचं्या र्ोड र्ोड भारानंी । 

– ‘कचवसंदेश’, िंद्रशखेर 
 
या चठकािी पाचरिातक व ख ंट म्हििे चवपन्नावस्थेतील कवी आचि झ लािें झेले व द्राक्षांिे घोस 

म्हििे रसाळ काव्ये होत. 
 

(२)  भेदकाचतशयोतती : 
 

सौंदयािी संपदा हे चवचभन्ना 
िात यािी पद्धती तीचह चभन्ना 
लोकीं वाटे पद्यपीेक्षिा 
स्रष्ट्ट्यािी कीं सचृष्ट सामान्य नाही । 

 
– अलांकािहवकाश, वामन एकनाथ केमकर 

 
(३)  यद्यथाचतशयोतती : 

 
नाचंर्या आप चलया । कविू करी र् तक चलया । 
तचर साि बोचलया । बोलचत ते ।। 
अपानािेचन तोंडें । िचर स र्धंा येिें धडे । 
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तचर सत्य तेया ंिोडे । आस रातंें ॥ 
 

– ज्ञानेर्श्िी, अध्याय १६ 
 

(४)  कायइकारिपौवापयइचवपयइयाचतशयोतती : 
 

काव्य अर्ोदर झालें , नंतर झालें  िर् स ंदर,  
रामायि आधीं, मर् झाला राम िानकीवर. 

 
– िुलाांची ओांजळ, बी 

म. वा. धोंड 
 
अद भुतरस : (सं.). चवस्मय ह्या स्थाचयभावाच्या स्वरूपािा, तो अद भ तरस. चदव्य िनािें दशइन, 
मनोरथप्राप्ती, माया, इंद्रिाल इ. त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे); नेी चवस्झाचरत होिे, रोमािं, स्वदे, 
छान छान असे म्हििे इ. अन भाव (बाह्य पचरिाम) आचि स्तंभ, अश्र,ू र्द्र्द, रोमािं, आवरे्, संभ्रम इ. 
त्यािे व्यचभिाचरभाव होत. ‘सवइ नाटकातं शवेटी अद भ तरस योिावा’, असे भरताने नाटकािे लक्षि 
सारं्ताना म्हटले आहे. (नाट्यशास्त्र, १८·४३). 

 
र. पं. कंर्ले 

 
अद भुणतका : अद भ त म्हििे वास्तव िर्ाच्या पलीकडले. वास्तवािे चनयम अद भ ताला लार्ू पडत नाहीत. 
अस्स्तत्वात नसलेल्या, अ-वास्तव चवश्वामध्ये घडिाऱ्या घटनािें चिीि करिाऱ्या साचहत्यकृतीला 
‘अद भ चतका’ (झॅं टसी) असे संबोधले िाते. 

 
अनेकदा एखाद्या साचहत्यकृतीमध्ये अनेक घटकापंकैी एक घटक म्हिून अद भ तािा उपयोर् केला 

िातो. शतेसचपअरच्या मकॅ् बथेमध्ये अद भ तािा असा चनयंचीत उपयोर् केला रे्ला आहे. असा उपयोर् 
साचहत्यकृतीला व्याचमश्र करत असला, तरी अशा साचहत्यकृतीला ‘अद भ चतका’ म्हटले िात नाही. ज्या 
साचहत्यकृतीिे संघटनातत्त्व ‘अद भ त’ असते आचि त्याम ळे ‘अद भ ता’ला चिच्यात कें द्रवती स्थान असते, 
अशाि साचहत्यकृतीला ‘अद भ चतका’ म्हिून ओळखले िाते. या दृचष्टकोनातून पाहता, चव. वा. 
चशरवाडकरािंी कल्पनेच्या तीिावि (१९५६) ही कादंबरी अद भ चतका आहे असे म्हिता येइइल. 

 
समीक्षाव्यवहारातील एक संकल्पना म्हिून अद भ चतका या संजे्ञिा उपयोर् पािात्त्य 

साचहत्यपरंपरेमध्ये झारसा नेमकेपिाने झालेला आढळत नाही. वास्तवाच्या सादरीकरिाला महत्त्व न 
देिाऱ्या चवचवध प्रकारच्या साचहत्यकृतींिा चनदेश ‘अद भ चतका’ या संजे्ञच्या साहाय्याने केला िात असे. 
त्यात चमथ्यकथा, प रािकथा, लोककथा, परीकथा, चवज्ञानकथा, भयकथा म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या 
साचहत्यकृतींिा समावशे केला िात असे. थोडतयात, अ-वास्तव अशा चवश्वािे चिीि करू पाहिारी 
कोितीही साचहत्यकृती अद भ चतका ठरत असे. चवसाव्या शतकाच्या पूवाधामध्ये अद भ चतकेिी ही समावशेक 
संकल्पना रूढ होती. या दृचष्टकोनान सार अद भ चतकेिे महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य म्हििे वास्तवाला आचि 
संभाव्यतेला चदलेला नकार होय. संभाव्यतेिे सवइमान्य चनयम ज्या कथेत मोडले िातात, ती कथा म्हििे 
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अद भ चतका. या दृचष्टकोनान सार कथासहित्सागिातील कथापंासून ते नारायि धारप, रत्नाकर मतकरी 
याचं्या अनेक कथापंयंत चवचवध साचहत्यकृतींिा समावशे ‘अद भ चतके’मध्ये करता येतो. 

 
अलीकडच्या काळात अद भ चतकेचवर्षयी अचधक र्ंभीरपिे चविार केला िात आहे. यािा प्रारंभ 

प्रचसद्ध फ्रें ि समीक्षक तोदॉरॉव याच्या द िॅँ रॅ्टक्स्र्टक : अ स्रक्चिल अॅप्रोच रू्ट ए हलर्टििी झाांि (१९७५) या 
गं्रथापासून झाला, असे मानले िाते. अद भ चतकेबद्दलच्या अलीकडच्या चविाराला अद भ चतकेच्या बदलत 
रे्लेल्या स्वरूपािे भान आहे. चतच्या ऐचतहाचसक नकाशात एका टोकाला अचतनैसर्सर्क (स्यपूरनॅिरल), 
द सऱ्या टोकाला नैसर्सर्क, तर मध्यभार्ी चवश द्ध अद भ चतका आहे. अचतनैसर्सर्कामध्ये वास्तवाहून पूिइ 
वरे्ळ्या, अलौचकक अशा चवश्वावरिा चवश्वास अचभपे्रत असतो. चमथ्यकथा, प रािकथा, परीकथा यािंा 
समावशे यामध्ये होतो. पूिइपिे चवरुद्ध बािूला असलेल्या नैसर्सर्काच्या द सऱ्या टोकामध्ये नैसर्सर्क 
िर्ावरिा व त्याच्या चनयमावंरिा चवश्वास अचभपे्रत असतो. या टोकावरच्या कथामंध्येही अद भ त वाटिाऱ्या 
घटना घडत असतात; पि त्यािें स्पष्टीकरि चनसर्इचनयमामंध्ये सापडू शकते. मानवी मनािी असजं्ञ पातळी 
येथे चवशरे्ष महत्त्वािी ठरते. या दोन टोकाचं्या मध्यभार्ी असलेल्या अद भ चतकेमधील अद भ त घटनािें 
स्पष्टीकरि देता येत नाही. अथइचनिइयनाच्या पलीकडच्या घटना अद भ चतकेतून साकार होतात. चवश द्ध 
अद भ चतकेमधून अचतनैसर्सर्कही नाही आचि नैसर्सर्कही नाही असे अनैसर्सर्क चवश्व साकार होते. 

 
अचतनैसर्सर्क चवश्वािे चिीि करिाऱ्या कथापं्रमािे वर अचभपे्रत असलेली चवश द्ध अद भ चतका 

वास्तवाच्या चनयंीिातून पूिइपिे स टत नाही आचि वास्तवतावादी साचहत्यकृतीप्रमािे वास्तवावर पूिइपिे 
चवसंबतही नाही. चतच्यामध्ये चनसर्इचनयमाचधचष्ठत स्पष्टीकरिािी शतयता अस्स्तत्वात असते; पि या 
शतयतेच्या बािूने शवेटपयंत चनिइय घेतला िात नाही. प्रम ख पाीाबरोबर वािकही अद भ त आचि वास्तव 
याचं्यामध्ये घ टमळत राहतो. हे घ टमळिे अद भ चतकेिे खास वैचशष्ट्ट्य आहे, असे डॉस्टोव्हस्कीपासून 
तोदॉरॉवपयंतच्या अद भ चतकेबद्दल चविार करिाऱ्या अनेक लेखकानंी साचंर्तले आहे. 

 
वास्तवाशी अशा प्रकारिे र् ंतार् ंतीिे संबधं असिारी अद भ चतका साचहत्यप्रकारचवर्षयक 

संकेतव्यहूाच्या बाबतीत माी वास्तवतावादी साचहत्यकृतीला मोठ्या प्रमािात अन सरताना चदसते. 
अद भ चतकेत घडिाऱ्या घटना प्रम ख पाीाने आचि वािकाने ‘त्या खरोखर घडत आहेत’ असे मानिे 
आवश्यक असते आचि त्यािे चिीिही या दृष्टीतून होिे आवश्यक असते. या घटनािंा काव्यात्म अथवा 
रूपकात्म अथइ लावला रे्ला, तर त्यानंी य तत असलेली साचहत्यकृती ‘अद भ चतका’ राहत नाही. असे होऊ 
नये यािी काळिी अद भ चतकेिी रिना करताना घेतली िाते. िी. ए. क लकिी याचं्या अनेक कथामंध्ये 
अद भ त घटना असतात; पि त्यािें स्वरूप रूपकात्मक असते. अशा कथािंा समावशे अद भ चतकेमध्ये करता 
येत नाही. फ्राटं्स काफ्कािी ‘मेटॅमॉझइ चसस’ ही कथा अद भ चतकेिे उत्तम उदाहरि आहे. काही 
समीक्षकाचं्या मते अद भ चतकेिी संकल्पना एवढी काटेकोर करण्यािी र्रि नाही. चतच्यात अचतनैसर्सर्क 
चवश्वािे चिीि करू पाहिाऱ्या कथािंा समावशे केला िावा, अशी भचूमका त्यानंी घेतली आहे. 

 
साचहत्यप्रकाराच्या दृष्टीनेही अद भ चतका वादग्रस्त ठरली आहे. लघ कथा, कादंबरी, नाटक 

यासंारख्या साचहत्यप्रकारामंध्ये त्यािंी ओळखमोड होऊ न देता अद भ चतका प्रवशे करू शकते; म्हिून 
अद भ चतका हा उपसाचहत्यप्रकार आहे असे काही समीक्षक मानतात. तोदॉरॉवसारखा समीक्षक अद भ चतका 
हा एक महत्त्वािा साचहत्यप्रकार आहे, असे मानतो. नंतरिे काही समीक्षक अद भ चतका हा अनेक 
साचहत्यप्रकारानंा सामावनू घेिारा, साचहत्यप्रकाराहून व्यापक असलेला प्रवर्इ (मोड) आहे, असे माडंताना 
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चदसतात. अद भ चतका आचि इतर साचहत्यप्रकारामंध्ये परस्परावंर पचरिाम करिारे िंिात्मक सबंधं 
असतात, असेही म्हिता येते. नाटकासारख्या दृक्श्राव्य माध्यमातून अद भ चतका सादर होऊ लार्ली, की 
ती केवळ नाटकाच्या सचंहतेवर पचरिाम करत नाही; तर नेपथ्य, प्रकाशयोिना, पाीािें पोशाख, 
अचभनयपद्धती या घटकावंरही अद भ तािा पचरिाम होतो. 

 
अलीकडच्या काळातील पािात्त्य समीक्षा अद भ चतकेला वास्तवतावादािी द सरी बािू मानते. 

वास्तवतावादाशी समातंर अशी परंपरा अद भ चतकेलाही आहे असे र्ृहीत धरते. अद भ तािी प्रवृत्ती 
वास्तवतावादाला बािूला सारून त्यािी िार्ा घेण्याइतकी समथइ आहे, असेही काही समीक्षकािें मत आहे. 
उत्तर-आध चनक मेटॅचझतशनवरिा (अचधकथन) अद भ चतकेिा प्रभाव या संदभात चवशरे्ष अथइपूिइ ठरतो. 

 
पहा : वास्तवतावाद. 

 
संदभइ : 1. Jackson, Rosemary, Fantasy :The Literature of Sub-version, 1981. 2. Todorov, 
Tzvetan, The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre, 1975. 

 
हचरिदं्र थोरात 

 
अधमकाव्य : काव्यभेदािंा सवांत प्रथम चविार करिारा आलंकाचरक म्हििे ध्वचनकार आनंदवधइन होय. 
ध्वन्वथइ अथात सूचिताथइ, अथात व्यंग्याथइ याच्या सौंदयाच्या (रमिीयतेच्या) आधारे तो (१) ध्वनी, (२) 
र् िीभतू व्यंग्य व (३) चिी असे काव्यािे तीन भेद (प्रकार) करतो. हेि तीन भेद स्वीकारून मम्मट त्यानंा 
उत्तम, मध्यम व अवर अशी नाव ेदेतो. ‘वाच्याथापेक्षा व्यंग्याथइ हा ज्यात अचधक रमिीय – िमत्कृचतिनक 
– असतो, ते काव्य उत्तम व व्यंग्याथइ तसा नसेल तेव्हा ते मध्यमकाव्य होय आचि ज्यात केवळ शब्द ककवा 
वाच्याथइ रमिीय – िमत्कृचतिनक – असतो आचि व्यंग्याथइ नसतो ते चिीकाव्य अथवा अवरकाव्य होय. 

 
चिी म्हििे र् ि व अलंकार यानंी य तत आचि अवर म्हििे अधम. चिीकाव्यािे चववरि 

आनंदवधइन असे करतो : िे काव्य केवळ वािक शब्द व वाच्याथइ याचं्यातील िमत्कृतीच्या आधारे रिलेले 
असते, ते चभचत्तचिीासारखे भासते म्हिून ते चिी होय. ते खरेख रे काव्य नव्हे. अशी ही रिना काव्याच्या 
केवळ बचहरंर्ािी अन कृती (= अन कार, अन करि) अथवा प्रचतकृती होय. 

 
पंचडतराि िर्न्नाथ माी काव्य तीन प्रकारिे असते असे न मानता ते (१) उत्तमोत्तम, (२) उत्तम, 

(३) मध्यम व (४) अधम असे िार प्रकारिे असते असे म्हितो आचि ‘ज्या चठकािी अथइिमत्कृतीने उपकृत 
अशी शब्दिमत्कृती प्रधान असते ते अधम असे िौथ्या प्रकारिे काव्य होय’ असे अधमकाव्यािे लक्षि करतो. 
अथइचिीकाव्य हे चतसऱ्या मध्यम प्रकारिे आहे व केवळ शब्दचिी हे िौथ्या अधम प्रकारिे आहे, असे तो 
म्हितो आचि आनंदवधइन व मम्मट याचं्याशी आपला मतभेद प्रकट करतो. 

 
वा. म. क लकिी 

 
अणधकथन (मेटॅणफक्शन) : र्द्य कस्ल्पतकथेिा एक उत्तर-आध चनक अवतार. अचधकथन अनेक बाबतींत 
पारंपचरक वास्तवतावादी कादंबरीच्या चवरुद्ध चदशनेे प्रवास करते. वास्तवतावादी कादंबरी वास्तवावर 
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चवसंबते, तर अचधकथनामध्ये वास्तव हे एक ‘रिलेले कस्ल्पत’ आहे, असे र्ृहीत धरले िाते. एका परीने 
वास्तवािी अन कृती ही एक असंभाव्य र्ोष्ट आहे, हे तत्त्व अचधकथनामधून अधोरेचखत होते. पारंपचरक र्द्य 
कस्ल्पतकथेच्या म ळाशी अनेक संकेत असतात. या संकेतामंार्ील साकेंचतकता अचधकथनामधून 
िािीवपूवइकतेने उघड केली िाते. कथनरूपामध्ये समाचवष्ट होिारा आशय, कथनरूपािा घाट, 
कथनरूपातील कालान िम, पाीे व पाीचिीि या सवांच्या संदभांत अचधकथनामधून िाचंतकारक 
प्रायोचर्कतेिे दशइन घडचवले िाते. त्यात बह शम दैनंचदन वास्तव आचि अत्यद भ तािे चमश्रि असते. 
अचधकथनािे लेखन साचहत्यप्रकाराचवर्षयीच्या उत्कट भानातून होताना चदसते. बाह्य िर्ावर संदभासाठी ते 
अवलंबून राहत नाही. संदभासाठी, अथइपूिइतेसाठी अचधकथन हे त्याच्यामधून चनमाि होिाऱ्या िर्ावर 
आचि त्याच्या स्वरूपचवशरे्षावंर अवलंबून असते. याम ळेि त्यािा अथइ लावताना त्याच्या बाहेरिे वास्तव 
झारसे उपयोर्ी पडत नाही. या प्रकारिी स्व-संदभइय ततता (सेल्झ-रेझरस्न्शअचॅलटी) हा अचधकथनािा 
महत्त्वािा चवशरे्ष आहे. 

 
१९६० नंतरच्या पािात्त्य कादंबरीमध्ये अचधकथनामार्ील प्रवृत्ती अचधक प्रभावी ठरल्या असल्या, 

तरी कादंबरी या साचहत्यप्रकारामध्ये प्रारंभापासून अस्स्तत्वात असलेली एक प्रवृत्ती म्हिूनही 
अचधकथनाकडे पाचहले िाते. चतिी पाळेम ळे लॉरेन्स स्टनइ आचि सरव्हॅंटीझ याचं्यापयंत िाऊन 
पोहोितात. १९६० नंतरच्या काळात योर्इ ल इइ बोिेस, ब्लाचदमीर नबॉकव्ह, िॉन झॉवलेस, डोनाल्ड 
बाथइलेमी, म्य चरएल स्पाकइ  याचं्यासारख्या अनेक पािात्त्य कादंबरीकारानंी अचधकथनाच्या स्वरूपािे समथइ 
लेखन केले आहे. अमेचरकन, लॅचटन अमेचरकन आचि चब्रचटश लेखक या संदभात आघाडीवर आहेत. 
त्याचं्या लेखनाम ळे र्द्य कस्ल्पतकथेिा एक उपप्रकार म्हिून अचधकथन अलीकडे रूढ झाले आहे. र्द्य 
कस्ल्पतकथेच्या चनर्समतीला आचि वािनाला नव ेवळि देिाऱ्या अचधकथनािे दशइन मराठीमध्ये अिून तरी 
ठळकपिे झालेले नाही. श्याम मनोहर, रािीव नाइइक याचं्या ंकाही कथामंध्ये अचधकथनाच्या काही छटा 
आढळतात. 

 
अमेचरकन कादंबरीकार आचि समीक्षक चवल्यम एच्. र्ास याने १९७० साली प्रथम ‘मेटॅचझतशन’ ही 

संज्ञा वापरली. पारंपचरक कादंबरीिा वण्यइ चवर्षय कादंबरीबाहेरिे िर् हा असतो, मेटॅचझतशनिा वण्यइ 
चवर्षय माी कादंबरी हाि असतो, ती कादंबरीबद्दलिी कादंबरी असते, हा अथइ या संजे्ञतून व्यतत होतो. 
स्वतमच्या स्वरूपावर आचि ते अस्स्तत्वात येण्याच्या प्रचियेवर केलेले सैद्धाचंतक भाष्ट्य अचधकथनामध्ये 
र् ंझलेले असते. ते एकाि वळेी कलाकृती आचि चतिी समीक्षा होऊ पाहते. कस्ल्पतकथेिी चनर्समती आचि 
चनर्समचतप्रचियेिे स्पष्टीकरि या दोन्ही र्ोष्टी अचधकथनामध्ये एकाि वळेी अंतभूइत झालेल्या असतात. 

 
अचधकथनामध्ये कल्पनाशततीच्या सामथ्याला पराकोटीिे महत्त्व चदले िाते; तथाचप 

कल्पनाशततीच्या साहाय्याने प्रत्यक्षात येिाऱ्या अन कृतीिी अचवश्वासाहइताही अचधकथनामध्ये अचभपे्रत 
असते. वास्तव आचि कस्ल्पत याचं्या सीमारेर्षा चनचित असतात, वास्तव आचि कस्ल्पत याचं्यातील भेद 
स्वच्छपिे स्पष्ट करता येतो, तेव्हा या उभयतामंध्ये ‘स रचक्षत संबधं’ असतात असे म्हिता येते. पि वास्तव 
आचि कस्ल्पत एकमेकातं चमसळू लार्ले, त्यािंा वरे्ळेपिा स्पष्ट करिारे भेद चनसरडे होऊ लार्ले, की 
त्याचं्यातील सबंंध अस रचक्षत होऊ लार्तात. वास्तव आचि कस्ल्पत यामंधील असे अस रचक्षत संबधं हे 
अचधकथनािे महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य आहे. चवडंबर, उपरोध यानंा महत्त्व असलेली अथवा सकृद्दशइनी उथळ 
वाटिारी शलैी अचधकथनामध्ये उपयोर्ात आिली िाते. ‘लोकचप्रय’ साचहत्यप्रकारािंा िािीवपूवइक 
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केलेला उपयोर्ही त्यात आढळून येतो. या सवइ वैचशष्ट्ट्याचं्या साहाय्याने अचधकथनात्मक लेखन करिारे 
लेखक त्याचं्या मते पारंपचरक कादंबरीत असलेले व्यािर्ाभंीयइ उघडे पाडत असतात. 

 
‘समकालीन िीवनासमोर धरलेला आरसा’ हे कादंबरीिे परंपरामान्य स्वरूप अचधकथनाकडून 

नाकारले िाते, यािे एक महत्त्वािे कारि सेास्यूरपासून चनमाि झालेले भारे्षबद्दलिे आध चनक भानही आहे. 
सोस्यूरम ळे भारे्षच्या स्वायत्ततेला महत्त्व आले. त्याच्या मते ध्वचनप्रचतमा (चिन्हक) आचि संकल्पना 
(चिन्हाथइ) याचं्यातील संबधं यादृस्च्छक असतात. म्हििेि त्याचं्यात नैसर्सर्क आचि अपचरहायइ संबधं 
नसतात. हे संबधं भारे्षच्या संकेतव्यवस्थेम ळे चनमाि होतात. यािाि आिखी एक अथइ असा, की 
वास्तवातील िर् आचि भाचर्षक िर् याचं्यामध्ये अपचरहायइ संबधं नसतात. सोस्यरूपासूनच्या भारे्षबद्दलच्या 
चवविेनात भारे्षच्या सामथ्यावर भर चदला रे्ला. भार्षा केवळ बाह्य वास्तवािे प्रचतकबब पाडून घेिारे 
पारदशइक साधन राचहले नाही. वास्तवाला आचवष्ट्कृत करण्यािे कायइ भार्षा करत नाही, तर भारे्षम ळे 
वास्तवािे चवचशष्ट रूप िन्मास घातले िाते, हा भारे्षबद्दलिा दृचष्टकोि १९६० च्या आसपास प्रभावी होऊ 
लार्ला. वास्तवाला, संस्कृतीला भार्षाबाह्य अस्स्तत्व नसून भार्षाि त्यानंा चनमाि करीत असते, असे या 
दृचष्टकोिात अचभपे्रत आहे. वास्तवािी चनर्समती भारे्षमधून होते, तशीि कस्ल्पतािीही चनर्समती भारे्षमधूनि 
होते. यािाि अथइ असा, की वास्तव आचि कस्ल्पत याचं्यामध्ये मूलभतू भेद नाही. वास्तव िर् आचि 
कस्ल्पतकथा यािंा सत्ताशास्त्रीय दिा एकि असल्यािे नव ेभान सोस्यूरपासूनच्या भार्षाचविाराम ळे चनमाि 
झाले. अचधकथन या नव्या भानातून चलचहली िािारी र्द्य कस्ल्पतकथा आहे. वास्तव आचि कस्ल्पत 
याचं्यातील वरे्ळेपिा नष्ट करण्यािा िािीवपूवइक प्रयत्न अचधकथनामधून केला िातो. 

 
बाह्य वास्तवाच्या ठाम आधारावर उभ्या असलेल्या आचि त्याच्या प्रत्यक्ष अन भवचनष्ठ अस्स्तत्वावर 

चवश्वास असलेल्या पारंपचरक वास्तवतावादी कादंबरीपेक्षा अचधकथनािी िडिघडि याम ळेि वरे्ळी होते. 
संचवधानकातील स संर्ती, पाीाचं्या आिारचविारामंधील एकात्मता, घटनामंधील कायइकारिसंबधं या सवइ 
र्ोष्टींना अन सरण्यापेक्षा त्यािें चवडंबन करण्याकडे अचधकथनािा कल असतो. भोवतालिे िर् एखाद्या 
परग्रहावरील संस्कृतीिा भार् असावा, अशा पद्धतीने अचधकथन त्यािे चिीि करते. हे करताना 
साचहत्यप्रकारसंबद्ध संकेतव्यूह ती उधळून टाकते. नव्या संकेतव्यूहाच्या चनर्समतीपेक्षा उपलब्ध 
संकेतव्यवस्थेिा स स्पष्ट चवध्वसं, चवडंबन आचि चवरूपीकरि अचधकथन करीत असते. यातून चनचित 
िौकटीतून म तत असलेले, चववकेशील आकलनाच्या पलीकडिे असे एक चवश्व वािकाच्या समोर उभे 
राहते. 

 
आध चनक मानव सध्या संघर्षाच्या कालखंडातून प्रवास करतो आहे. अचनचितता, अस रचक्षतता, 

समग्र मानविातीला एकी बाधूं शकिाऱ्या मूल्यव्यवस्थेिा अभाव, पारंपचरक मूल्यव्यवस्थेिी अथइहीनता, 
सासं्कृचतक अनेकम खीपिा हे या कालखंडािे चवशरे्ष आहेत. अचधकथन या कालखंडातील अधातंरी 
मानवािी मानचसकता व्यतत करते. कादंबरी या साचहत्यप्रकारामध्ये र्र्सभत असलेल्या क्षमतािंा चवकास या 
दृष्टीनेही ते उल्लखेनीय ठरते. 

 
संदभइ : 1. Hutcheon Linda, Narcissistic Narrative, 1984. 2. McHale, Brian, Postmodernist 
Fiction, 1987. 3. Waugh, Patricia, Metafiction, 1984. 
 

हचरिदं्र थोरात 
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अनन्वय : िेव्हा प्रस्त तास त्यािीि उपमा चदली िाते, तेव्हा अनन्वय अलंकार होतो. वण्यइ वस्तूला चतिीि 
उपमा देण्यािा हेतू, ती वस्तू अन पमेय आहे, असे दाखचवण्यािा असतो. यामध्ये उपमेयािा द सऱ्या 
कोित्याही उपमानाशी संबधं लार्त नसल्याने यास अनन्वय म्हितात. उदा.,  

 
झाले बह , होतील बह , आहेतही बह , परंत  यासम हा,  
यास महादेवा दे िय, पाचहन ककव धनंियास महा. 

 
– मोरोपतं 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
अणनयतकाणलक : पहा लघुणनयतकाणलक. 
 
अनुकरिवाद : (सं.). नाटकातील पाीाच्या चठकािी असलेल्या मूळ स्थाचयभावािे नट अन करि करतो व 
त्याच्या चठकाििा अन करिरूप स्थाचयभाव म्हििे रस, असा श्रीशकं कािा चसद्धान्त. 

 
पहा : रस. र. पं. कंर्ले 

 
अनुकृती : चवचवध कलानंा योग्य ती दाद देिारे कलाचभज्ञ िरी अनेक असले, तरी कलास्वरूपाचवर्षयी 
चसद्धातंन करण्यािी क्षमता थोड्ानंाि असते. या थोड्ामंधील बह तेकिि साचहत्य/नाट्य यासंारख्या 
कलाकंडे आकृष्ट झालेले असतात. त्याम ळे ते वरील कलानंा मध्यवती स्थान देऊन एकूि कलाके्षीाबद्दल 
चसद्धान्त माडंतात. साचहत्यादींमध्ये िीवनािे चिीि कोित्या ना कोित्या तरी स्वरूपात आढळते. म्हिनू 
सवइ कला िीवनािे, वास्तवािे चिीि करतात, असा चसद्धान्त त्यानंा सहिपिे स ितो. एकूि कला 
आत्माचवष्ट्काररूप आहे, असे म्हििाऱ्याचं्या बाबतीतही हेि खरे आहे. िर कलाचसद्धान्त माडंिारे 
साचहत्याऐविी शास्त्रीय संर्ीत, वास्त कला अशा कलािें िाहते असते, तर कदाचित अन कृती, आचवष्ट्कार 
यानंा आिच्या इतके महत्त्व चमळाले नसते. 

 
वरील प्रकारच्या चसद्धातंकानंी कलेिे अन कृचतरूपत्व मान्य केले असले, तरी त्या सवांनी आपल्या 

कलाचसद्धातंात अन कृतीला कें द्रीय स्थान चदलेले नाही. उदा., भरताने नाट्यशास्त्राच्या आरंभीि नाट्याला 
‘लोकवृत्तान करिम्’, ‘सप्तिीपान करिम्’ म्हटले असले, तरी तो अन कृचतत्वाला नाट्यािे खास वैचशष्ट्ट्य 
मानीत नाही, की त्याच्या मूल्यािा एकमेव ककवा महत्त्वािा पावाही मानीत नाही. तो आचि भारतीय 
परंपरेतील अनेकिि ते स्थान रस, ध्वनी, विोतती इ. घटकानंा देतात. 

 
याच्या उलट पािात्त्य परंपरेत कलेच्या अन कृचतत्वाला झार महत्त्व प्रथमपासून चदल्यािे आढळते. 

प्लेटो हा पािात्त्य परंपरेतील पचहला कलामीमासंक.त्याने कलेतील अन कृतीचवर्षयी तत्त्वज्ञानाच्या 
पातळीवरील काही महत्त्वािे प्रश्न उपस्स्थत केलेले आहेत. त्यािें सत्ताशास्त्रीय, ज्ञानशास्त्रीय व नैचतक असे 
वर्ीकरि करता येइइल. 
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‘अन करि करिे’ या शब्दप्रयोर्ािा वापर करण्यािा प्रसंर् आपल्या सामान्य िीवनातही येतो. 
उदा., आपि म्हितो, की ‘क्ष अर्दी लहानसहान र्ोष्टींत आपल्या वचडलािें अन करि करतो’; तो सवइ 
र्ोष्टींमध्ये आपल्या वचडलासंारखा बोलतो, वार्तो असा आपला अचभप्राय असतो. हे अन करि काही वळेा 
िािीवपूवइक केलेले असते, तर इतर वळेी ते अिािता होते. बव्हंशी िािीवपूवइक केलेल्या अन करिािे 
एक उदाहरि नटामध्ये चमळते. नट हा नाटकातील पाीािें अन करि करतो, असे म्हिण्यात येते. 
नाटककाराने एखादे पाी कस्ल्पताना त्याच्यावर चवचशष्ट र् ि, लकबी इत्यादींिा आरोप केलेला असतो. 
त्या ििू आपल्याि आहेत असे नट रंर्मंिावर असताना भासचवतो. असे अन करि वारंवार केल्याने 
नटाच्या स्वतमच्या व्यस्ततत्वावर पचरिाम होऊन ते व्यस्ततत्व नष्ट होऊन त्याच्या िार्ी द सरेि व्यस्ततत्व 
प्रस्थाचपत होिार नाही का ? पे्रक्षकही नटाच्या माझइ त मूळ पाीािे मनातल्या मनात अन करि करतो, असे 
मानायला िार्ा आहे. असे असेल आचि सवइ बधंने बािूला सारून मोठ्याने आिंदन करिाऱ्या भावचववश 
अशा पाीािे नटाने व पे्रक्षकाने अन करि केल्यास तेही पाीाप्रमािे बंधनरचहत व भावचववश होिार नाहीत 
का? असा हा आके्षप आहे. 

 
प्लेटोने उपस्स्थत केलेला सत्ताशास्त्रीय आके्षप त्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या पाश्वइभमूीवरि समिू शकतो. 

त्याच्या मते वास्तव तीन प्रकारिे असते. सवइ वाघ ‘वाघ’ असतात, कारि त्याचं्या अंर्ी ‘व्याघ्रत्व’ म्हिनू 
ओळखले िािारे र् ि उपस्स्थत असतात; हे र् ि नष्ट झाले, तर ते वाघ राहिार नाहीत. ते वाघ आहेत, 
कारि त्याचं्या ठायी व्याघ्रत्व आहे; म्हििे त्याचं्या वाघ म्हिून असलेल्या सत्ताशास्त्रीय स्थानािा पाया 
त्याचं्यातील व्याघ्रत्वावर अवलंबून आहे. व्याघ्रत्व हे स्थल-कालापलीकडेि एक सामान्य आहे; पचरिामी 
त्यािा ऐचंद्रय अन भव येऊ शकत नाही. हे अमूतइ सामान्य झतत ब द्धीिा ज्ञानचवर्षय होऊ शकते. आता 
समिा, एखाद्याने स्थल-कालातील वाघािी लाकडी प्रचतकृती तयार केली. हा लाकडी वाघ डरकाळी 
झोडिार नाही, की इतरावंर हल्ला करिार नाही. खरा वाघ ज्या ज्या र्ोष्टी करतो त्यापंैकी एकही र्ोष्ट हा 
लाकडी वाघ करू शकिार नाही. म्हिनू त्यािे सत्ताशास्त्रीय स्थान स्थल-कालाच्या िौकटीतील खऱ्या 
वाघापेक्षा खाली असिार, हे उघड आहे. या सत्ताशास्त्रीय शृखंलेतील सवांत वरच्या दिािी कडी म्हििे 
व्याघ्रत्व; त्यापेक्षा कमी दिािी कडी म्हििे पृथ्वीतलावरील खरेख रे म्हिनू ओळखले िािारे वाघ; व 
सवांत कचनष्ठ दिावर असते ती द सऱ्या दिाच्या वाघािी लाकडी प्रचतकृती. प्लेटोच्या मते कलावतं 
चतसऱ्या दिाच्या र्ोष्टी चनमाि करतो. म्हिून तो कलाकृतीला अन कृतीिी अन कृती म्हितो. िी र्ोष्ट 
चतसऱ्या दिािी आहे, चतला व चतच्या चनमात्याला चकतीसे महत्त्व द्यायिे, असा त्यािा प्रश्न आहे. 

 
या य स्ततवादाशी सलंग्न असा द सरा य स्ततवाद ज्ञानशास्त्रीय आहे. 
 
प्रचतकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थान काहीही असले, तरी ती म ळातल्या र्ोष्टीिे काही प्रमािात ज्ञान देऊ 

शकते, असा आपला अन भव आहे. उदा., नकाशावरून चवचशष्ट भपू्रदेशािी माचहती चमळते, सचिी 
इचतहासावरून चवचशष्ट लढाइइ, त्यावळेिी वाहत कीिी साधने, नेपोचलयनिे व्यस्ततमत्त्व इत्यादींिी माचहती 
चमळते. प्लेटोच्या म्हिण्याप्रमािे कलाकृती ही कलाकृती आहे, म्हिूनि ती ज्ञान देऊ शकत नाही. 
कलावतंापेक्षा एखादा स तार या बाबतीत िास्त उिवा ठरतो. िर ऐचहक िर्ातील सवइ र्ोष्टींिे अस्स्तत्व 
त्याचं्यातील सामान्यावंर अवलंबून असेल, तर खरे ज्ञान म्हििे सामान्यािे ज्ञान होय. सामान्य हे केवळ 
ब चद्धर्म्य आहे आचि कलाकृती ही झतत एक ऐचंद्रय र्ोष्ट आहे. िे केवळ ऐचंद्रय आहे, त्याच्या माझइ त िे 
केवळ ब चद्धर्म्य आहे त्यािे ज्ञान होऊ कसे शकिार? स तारािी र्ोष्ट वरे्ळी. तो सामान्य ज्ञानावर अवलंबनू 
असतो व प्रत्यक्ष लाकडावर रंधा मारिे इ. प्रचिया करून िे प्रत्यक्षात वापरता येइइल असे टेबल तयार 
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करतो. चिीकार त्या टेबलािे झतत एका चठकािाहून चदसिारे चि-पचरिामी टेबल कॅन्व्हासवर सादर 
करतो. ऐचंद्रय माध्यमाच्या या मयादेम ळे तो ज्ञान देऊ शकत नाही. ज्ञानशास्त्राच्याही दृष्टीने कलाकृतीिे 
स्थान चतसऱ्या दिािे आहे. कलावतंािवळ िर आवश्यक ते ज्ञान असेल, तर तो सत्ताशास्त्रदृष्ट्ट्या चतसऱ्या 
पातवळीवरच्याि र्ोष्टी का चनमाि करतो? उदा., एखादी लढाइइ स्वतम किकण्याऐविी योद्ध्यािंी झतत 
विइने का करतो? 

 
प्लेटोने घेतलेल्या तीन आके्षपापंैकी नैचतक व ज्ञानशास्त्रीय आके्षपानंा अचॅरस्टॉटलने उत्तर चदले 

आहे. त्यातले झतत द सरे येथे प्रस्त त आहे. त्यािे प्रचतपादन असे, की कलाकृती ही एक प्रचतकृती आहे हे 
खरे; पि ती अन भवताना आपि ऐचंद्रयाच्या पलीकडे असलेल्या सामान्याच्या िवळ िातो. यािे कारि 
असे : कलाकृतीतील घटक सामान्यवत असतात व त्यािंी रिना सामान्याला अन सरून केलेली असते. 
इचतहास क्षया चवचशष्ट मािसाच्या चववचक्षत कृतींचवर्षयी माचहती देतो; याच्या उलट कला क्ष सारखी मािसे 
सामान्यपिे कशा प्रकारच्या कृती करतात, याबद्दल माचहती देतात. चनखळ सामान्याचंवर्षयीिी माचहती 
झतत तत्त्वज्ञान देते; द सऱ्या टोकाला असलेला इचतहास झतत चवचशष्टािंी माचहती देतो; कला ही 
चवचशष्टापेंक्षा सामान्यानंा महत्त्व देत असल्याने, ती इचतहासापेक्षा तत्त्वज्ञानाच्या िास्त िवळ असते. 

 
मध्यय र्ात सेंट टॉमस अक्वाय् नसने सौंदयािी व्याख्या ‘सामान्यािा प्रकाश’ (इझल्िन्स ऑझ 

झॉमइ) अशी केली आहे. ही भचूमका अॅचरस्टॉटलच्या भचूमकेशी संवादी आहे. मध्यय र्ात ॲचरस्टॉटलिा 
प्रभाव चकती मोठा होता हे लक्षात घेतले, की त्याच्या भचूमकेशी अक्वाय् नसिी भचूमका संवादी असिे 
स्वाभाचवकि वाटते. अठराव्या शतकातील डॉ. समॅ्य एल िॉन्सनसारखे लेखक कलेिे उचद्दष्ट सामान्यािे 
दशइन घडचविे हे आहे, असे प्रचतपादन करताना आढळतात. अलेतझाडंर पोप हा नव-अचभिाततावादाच्या 
काळातील प्राचतचनचधक कवी, कवीिे पयाप्त विइन म्हिून िे अनेकाचं्या मनात असते त्याला उत्तम भाचर्षक 
स्वरूप देिारा’ असे करतो. त्याच्या थोड्ाि नंतरच्या काळात वड् इस्वथइ ‘द पे्रल्यूड’ ही स्वतमच्या 
िीवनाचवर्षयीिी–म्हििे एका व्यततीचवर्षयीिी–दीघइ कचवता चलचहताना चदसतो. एकोचिसाव्या शतकात 
िीवनदशइनाचवर्षयीच्या दोन दृचष्टकोनामंधील ताि िािवतो. त्यातंील एक दृचष्टकोन वास्तवतावाद्यािंा 
(रीअचलस्ट) व िीवनात िे घडले त्यािे वतइमानपीातंील तपशीलवार वृत्तातंाप्रमािे ह बेहूब विइन 
कादंबरीत असले पाचहिे, हा द सरा यथातथ्यवादी (नॅिरॅचलस्ट) दृचष्टकोन. सजं्ञाप्रवाही कादंबरी ही 
बाहेरच्या िर्ािा नव्हे, तर पाीाचं्या अंतर्इत मानचसक िर्ािा आलेख देते. ती वरीलपैकी पचहल्यापेक्षा 
द सऱ्या दृचष्टकोनाच्या िवळ िािारी आहे. 

 
चवसाव्या शतकात वरीलपैकी काही ि न्या वादाबंरोबर काही नव े वाद चनमाि झाल्यािे चदसते. 

त्यातंील एक मातसइवादाच्या प्रभावाम ळे स रू झाला. मातसइवाद्याचं्या मते समाि र्चतमान आहे; सध्या तो 
भाडंवलदारीच्या अवस्थेत असला, तरी तो समािवादी अवस्थेकडे चनचितपिे िातो आहे. िे पचहल्या 
अवस्थेतील समािािे घटक आहेत, ते त्या समािािी चिचकत्सा करिारे चिीि करतात आचि ज्यानंा 
समािवादी समािािी िाहूल लार्ली आहे, त्यािंा दृचष्टकोन साहचिकि भचवष्ट्यलक्ष्यी असतो. समाि 
कोित्याही एका चदशनेे िात नसून त्यािा प्रवास चदशाहीन आहे, असे म्हििारे काफ्कासारखे लेखकही 
प्रभावी व प्रत्ययकारी लेखन करतात. त्याचं्या साचहत्याला वास्तवतावादी म्हिायिे, की ते एका 
अचतभौचतकीय िीवनदृष्टीिा आचवष्ट्कार करीत आहेत असे म्हिायिे, हा वादािा चवर्षय आहे. 

 
रा. भा. पाटिकर 
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अनुप्रास : एक ककवा अनेक व्यंिनािंी िेव्हा आवृत्ती होते, तेव्हा अन प्रास अलंकार होतो. या व्यिंनाशंी 
िोडलेले स्वर वरे्ळे असले, तरी हरकत नाही. ह्या अलंकारािे तीन भेद आहेत : (१) छेकान प्रास, (२) 
वृत्त्यन प्रास, (३) लाटान प्रास. 

 
छेकानुप्रास : िेव्हा एक ककवा अनेक व्यंिनािंी आवृत्ती एकवारि होते, तेव्हा छेकान प्रास होतो. हा 

छेक म्हििे ित र लोकाचं्या बोलण्यात येतो. उदा., 
 

वािी शृरं्ारखािी अवचनवचर असे िोवरी या कवीिी,  
सोडी र्वा मधो ! तंू तंवर कर बये ! शकइ रे ! तंूचह तेंिी ! 
द्राके्ष ! भक्षू त ला का ! नि त िचह स धे भासशी नीर द ग्धा ं
आम्रा ! त्वा नम्र व्हावें ! धर आचि अधरा ! 
तंू द िा मार्इम ग्धा ! 

 
– सुश्लोकगोबवद, रा. कि. श्रीखंडे 

 
वृत्त्यनुप्रास : िेव्हा एक ककवा अनेक व्यिंनािंी आवृत्ती अनेकवार होते, तेव्हा वृत्त्यन प्रास होतो. 

उदा. 
 

हंसे म तता नेली मर् केला कलकलाट काकानंीं,  
हाकानंी नभ भचरले िाय स राचं्याचह नाद हा कानीं ! 

 
– कृष्िहवजय, मोरोपंत 

 
लाटानुप्रास : िेव्हा एखादा शब्द त्याि अथी, पि चनराळ्या रीतीने अस्न्वत होऊन परत येतो, तेव्हा 

लाटान प्रास ककवा शब्दान प्रास होतो. लाट देशातील कवीवरून ह्यास लाटान प्रास असे नाव पडले आहे. 
उदा.,  

 
एका क्षिप्रभावें बनलीं अन्योन्य चमी चिवलर् तीं 
लर्बर्ती भेटाया, भेट न होता ंमनात तर्मर्ती ! 

 
- िंद्रशखेर 

 
पहा : अलंकार; शब्दालंकार. म. वा. धोंड 

 
अनुभाव : रस ककवा भाव उत्पन्न झाल्यानंतर त्यािें िे भ्रचूवके्षप, कटाक्ष, मध र हावभाव इ. बाह्य पचरिाम 
चदसून येतात, त्यानंा ‘अन भाव’ अशी संज्ञा आहे. वाचिक व आंचर्क अचभनयाच्या िारा ते रस व भाव यानंा 
पे्रक्षकाचं्या अन भतूीिे चवर्षय करतात म्हिून अन भाव, अशी त्यािंी व्याख्या केली आहे (वाङ र्ाचभनयेनेह 
यतस्त्वथोऽन भाव्यते). साचत्त्वक अचभनयाने अन भावाहूंन चभन्न असलेले साचत्त्वकभाव अचभव्यतत होतात. 
रस, स्थाचयभाव व व्यचभिाचरभाव यापंैकी प्रत्येकाच्या अन भावािंा चवस्तृत चनदेश नाट्यशास्त्रात केला आहे 
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आचि बह तेक चठकािी रसािा अथवा भार्षािा अचभनय अन भावाचं्या िारा करावा, असे म्हटले आहे 
(अन भावैम अचभनयेत्). म्हििे नाट्यप्रयोर्ात अचभनयाने अचभव्यतत झालेले अन भाव म्हििेि रसािा 
अथवा भावािा अचभनय अथवा त्याच्या आचवष्ट्कारािे साधन. 

 
पहा : भाव; रस र. पं. कंर्ले 

 
अनुणमणतवाद : नाट्यप्रयोर्ात दृष्टीस पडिाऱ्या चवभाव, अन भाव आचि व्यचभिाचरभाव ह्या हेतूम ळे नटाच्या 
चठकािी रस चवद्यमान असल्यािे अन मान पे्रक्षक करतात, असा श्रीशकं कािा चसद्धान्त. 

 
पहा : रस. र. पं. कंर्ले 

 
अनुवाद : अन वाद म्हििे मौचखक ककवा चलचखत भारे्षच्या माध्यमातून एकदा व्यतत झालेल्या आशयािी, 
त्याि भारे्षच्या ककवा द सऱ्या एखाद्या भारे्षच्या माध्यमातून प न्हा केलेली मौचखक ककवा चलचखत अचभव्यतती. 
यािा अथइ असा, की मूळ अचभव्यतता आचि प नराचभव्यतती मौचखक आहे की चलचखत, या आधारावर 
अन वादािे िार प्रकार संभवतात : 

 
(१) मौचखक → मौचखक 
(२) मौचखक → चलचखत 
(३) चलचखत → मौचखक 
(४) चलचखत → चलचखत 

 
या िार प्रकारापंकैी िौथा प्रकार सवात अचधक प्रमािात आढळतो आचि द सरा प्रकार व्यवहारात सहसा 
आढळत नाही. पचहल्या प्रकारासाठी ‘अथइचववरि’ ही संज्ञा वापरता येइइल. (आधुहनक भाषाहवज्ञान : 
हसद्धाांत आहि उपयोजन, पृ. ११९–चमकलद मालश)े. या प्रकारािे ‘िमवार’ व ‘तात्काळ’ असे दोन 
उपप्रकारही आहेत. 

 
मूळ अचभव्यतती व प नराचभव्यतती एकि भार्षा वापरतात, की चभन्न भार्षा वापरतात, या 

आधारावरही अन वादािे दोन प्रकार होतात. अन वाद–१ म्हििे मूळ अचभव्यतती व प नराचभव्यतती यामंध्ये 
एकि भार्षा असलेला अन वाद आचि अन वाद–२ म्हििे प नराचभव्यततीमध्ये मूळ अचभव्यततीपेक्षा चभन्न भार्षा 
वापरिारा अन वाद. यापंकैी अन वाद–१ साठी ‘अन वाद’ ही संज्ञा वापरावी आचि अन वाद–२ साठी 
(म्हििे चभन्न भाचर्षक अन वादासाठी) ‘भार्षातंर’ ही संज्ञा वापरावी, असे अशोक रा. केळकरानंी स िचवले 
आहे (‘भार्षातंर’, मिाठी हवर्श्कोश : खांड १२, पृ. ४७९ ते ४८१). 

 
अथाच्या दृष्टीने अन वाद–१ च्या िवळपास येिाऱ्या संज्ञा म्हििे ‘भावाथइ’, ‘र्ोर्षवारा’ व ‘साराशं’. 

या संज्ञा व अन वाद–१ यामंध्ये लाबंीच्या आधारावर झरक करता येतो. सवइसाधारिपिे मळू 
अचभव्यततीतील स्तलष्टता, कालबाह्यता काढून टाकण्यासाठीही अन वाद–१ िा उपयोर् होतो. उदा., 
लीळाचहित्र ककवा मढेकरािें सौंदयइशास्त्रावरील लेखन यािंा मराठी अन वाद. मूळ अचभव्यततीतील 
कालबाह्य भाचर्षक घटक बदलून त्याचं्या िार्ी समकालीन भाचर्षक घटक वापरण्याच्या प्रचियेला 
‘अवािीनीकरि’ अशी संज्ञा आहे. काही वळेा पद्य अचभव्यततीिा र्द्य अन वाद केला िातो. 
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काही लोक ‘अन वाद’ ही सजं्ञा ‘सैल भार्षातंर’ या अथाने वापरतात. अन वाद व भार्षातंर याचं्या 
अभ्यासातील एक म ख्य समस्या म्हििे मूळ अचभव्यतती व प नराचभव्यतती याचं्या आशयातील समरूपतेिे 
प्रमाि चकती असाव ेआचि ते कसे मोिावे, ही आहे. मूळ अचभव्यततीमधील भारे्षच्या उपयोिनािे स्वरूप, 
सामाचिक–रािकीय–सासं्कृचतक संदभइ, लेखनप्रकार, अन वादािा/भार्षातंरािा हेतू, 
अन वादािा/भार्षातंरािा लक्ष्य वािकवर्इ इ. अनेक घटकावंर समरूपतेिा प्रकार व प्रमाि हे अवलंबनू 
असतात. या बाबतीत महत्त्वािी र्ोष्ट अशी, की मूळ अचभव्यतती व प नराचभव्यतती याचं्यातील 
समरूपतेबद्दल ‘आहे/नाही’ असे चवधान करता येत नाही. समरूपता ‘कमी/अचधक आहे’ असे चवधान कराव े
लार्ते. 
 
संदभइ : १.   केळकर, अशोक रा. ‘भार्षातंर’, मिाठी हवर्श्कोश : खांड १२, १९८५. 

२. मालश,े चमकलद, आध चनक भार्षाचवज्ञान : चसद्धातं आचि उपयोिन, १९९५. 
3. Bassnett – Meguire, Susan, Translation Studies, 1980; Rev. Ed. 1991. 4. Brower, 

Reuben. Ed. On Translation, 1959. 
 

प्र. ना. परािंपे 
 
अनोखीकरि : पहा रणशयन रूपवाद. 
 
अन्योक्ती: ससं्कृत वाङ्मयातील एक लोकचप्रय काव्यप्रकार. अन्योतती म्हििे अन्यास उदे्दशून बोलिे. 
उदा.,  

 
ज्यािी स्पधा कराया, इतर र्ि कधी शतत नाहीि झाले 
सारं्ाव ेकाय ? ज्याच्या मृर्पचतचह भये रान सोडोचन रे्ले 
तो पंकामाचि आिी, र्िावर झसला, य स्तत नाही चनघाया 
अव्हेरीती पहा हे, कलकल करूनी, क्ष द्र कोल्हे तयाला 
 
या श्लोकातील मदोन्मत्त हत्तीिे चिखलात रुतिे आचि कोल्ह्यानंी त्याला चिडचविे हे अन्योततीने 

बलशाली प रुर्षािी असहाय स्स्थती व त्यािी क्ष द्र व्यततींकडून होत असिारी अवहेलना याकंडे चनदेश 
करते. 

 
हा काव्यप्रकार संस्कृतमधून मराठीत आिनू लोकचप्रय केल्यािे श्रेय कृष्ट्िशास्त्री चिपळूिकर 

याचं्याकडे आहे. 
 

म. वा. धोंड 
 
अन्न्वताणभधानवाद : (सं.). शब्दानंी बनलेल्या वातयापासून त्याच्या अथािा बोध कसा होतो, याचवर्षयीिे 
एक मत. मीमासंक प्रभाकर व त्यािे अन यायी यानंा भाट्ट मीमासंकािा अचभचहतान्वयवाद मान्य नसून 
त्याचं्या मते वातयातील शब्दािें अथइ स्वतंीपिे प्रतीत होत नाहीत, तर परस्पराशंी अन्वयाने सबंद्ध 
(अस्न्वत) अशाि रीतीने प्रतीत होतात. म्हिून शब्दाचं्या अथािा बोध झाला, की तात्काळ वातयाच्या 
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अथािा बोध झाला, की तात्काळ वातयाच्या अथािा बोध होतो. त्यासाठी तात्पयाथइ नावािा चवशरे्ष पदाथइ 
प्रमाि मानण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
पहा : अचभचहतान्वयवाद. र. पं. कंर्ले 

 
अपन्हुती : प्रस्त ताच्या खऱ्या स्वरूपािा चनरे्षध करून त्यावर अप्रस्त तािा आरोप िेव्हा केला िातो, तेव्हा 
अपन्ह ती अलंकार होतो. ‘अपन्ह ती’ म्हििे लपविूक. या अलंकारात प्रस्त ताच्या चनरे्षधाने ते लपचवण्यािा 
प्रयत्न केला िातो म्हिून ‘अपन्ह ती’.उदा.,  

 
पूिइिदं्र नचह, सहस्त्रधारा पाी रुप्यािें लटकचवलें ,  
न िंचद्रका, हें सरस्वतीनें पयोचभकसिन िालचवले 

 
– िंद्रशखेर 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 

 
अपपाठ : पहा संणहताणचणकत्सा 
 
अपभं्रश: पहा संणहताणचणकत्सा. 
 
अपणरणचतीकरि : पहा रणशयन रूपवाद. 
 
अ–पणरिाम (एणलयनेशन-र्फेक्ट) :‘वरेफे्रमड ंग्स इझेतट’ (ककवा बी-इझेतट) ह्या मूळ िमइन संजे्ञिे 
इंग्रिी भार्षातंर ‘एचलयनेशन-इझेतट’ (ककवा ए इझेतट) असे सहसा केले िाते आचि त्यािे प न्हा अक्षरशम 
भार्षातंर करून मराठीत ‘अ–पचरिाम’ असे म्हिण्यािा प्रघात आहे. अ–पचरिाम ह्यािे पूिइ रूप 
‘अपचरचितीकरि–पचरिाम’ असे धरता येइइल. 

 
मूळ िमइन शब्दािा अथइ ‘मेककर् स्रेंि’ वा ‘चवचिीीकरि’ असा आहे. ‘एचलयनेशन’ मध्ये ‘तोडिे’ 

वा ‘द रावा चनमाि होिे’ वा ‘चनखळून स टे/एकटे पडिे’ ह्या छटा येतात आचि चशवाय मातसइवादात चवचशष्ट 
तऱ्हेने ही संज्ञा वापरली िाते. त्याम ळे हे इंग्रिी भार्षातंर र्ोंधळव ूशकते. म्हिनू मराठीत ‘अचलप्तता – 
पचरिाम’ ह्याहून ‘अपचरचितीकरि–पचरिाम’ ही संज्ञा वापरिे इष्ट. 

 
बेटोल्ट बे्रख्टप्रिीत एचपक रंर्भमूीिे (कथक रंर्भमूी) एक उचद्दष्ट म्हििे समोर िालले आहे ते 

खरे मानून पे्रक्षकानंी नाटकात भावचनक रीत्या र् रझटून िाऊ नये, तर तटस्थ बघ्यािी भचूमका घेऊन 
नाटकाला वैिाचरक प्रचतचिया द्यावी. हे व्हायिे, तर ख द्द नाटकािी रिना आचि सादरीकरि-शलैी 
यामंध्येि आमलूाग्र बदल केला पाचहिे. प्रत्यक्षािे िेवढे करता येइइल तेवढे अन करि करण्यािा प्रयत्न न 
करता, नकलेमध्ये िेवढे अन करि असते चततपति केले पाचहिे, िेिेकरून ‘हे नाटक आहे’ ही भावना 
उलट सतत िार्ती राहील. मंिावर िालले आहे ते ििू काही खरेि आहे असे पे्रक्षकानंा वाटू नये, 
वास्तवािा केवळ आभास चनमाि होऊ नये, चविारशतती मारली िाऊ नये, पे्रक्षक भावचववश होऊ नयेत, 
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म्हिून म द्दामहून एक चवचशष्ट अंतर तयार कराव ेलार्ते, ‘हे नाटक आहे’ ही िािीव सतत िार्ी ठेवावी 
लार्ते, असे बे्रख्टिे म्हििे होते. ह्याकरता त्याने अ–पचरिामािा उपयोर् केला. नाटकाच्या चवचवध 
घटकामंध्ये त्यािा प ढीलप्रमािे वापर होतो : 

 
शब्दसंणहता : कोरसिा वापर, उघड चनवदेन, नटानंी काही वळेा भचूमकेतून बाहेर येिे, एका नटाने 

अनेक भचूमका करिे, स्थळकाळािा अचॅरस्टॉटलप्रिीत चनयम न पाळिे. 
 
नेपथ्य : वास्तवािा आभास टाळिे, प्रत्यक्षािी मंिावर प्रचतकृती न करिे. काही र्ोष्टी काटेकोरपिे 

खऱ्यासारख्या वापरून इतर तपशील सूिक ठेविे. पे्रक्षकाचं्या प ढ्यात नेपथ्यरिना बदलिे. 
 
प्रकाश : वास्तवसदृश प्रकाशयोिना टाळिे, काही संवादाकंडे पे्रक्षकािें लक्ष वधेण्यासाठी कृचीम 

खास योिना (रंर्ीत प्रकाश, आक ं चित झोत इ.) करिे, स्पॉट्स् आदी प्रकाश-उपकरिे पे्रक्षकानंा 
चदसतील अशी ठेविे. 

 
रंग-वेशभूषा : शलैीदार वा अचतशयोतत रंर्-वशेभरू्षा करिे, अस्सलतेिा सोस न बाळर्िे, क्कचित 

थोडे चवडंबन करिे, कधी नटानंी एरवीच्या पोर्षाखाति वावरिे, नक्कल करताना िसा थोडासाि सूिक 
बदल करण्यात येतो (एखादी टोपी घालिे, शाल पाघंरिे, केस चवस्कटिे इ.) तसा थोडासाि बदल 
करिे. 

 
संगीत : साधारिपिे िे वापरले िाइइल, स्थळकाळािा चविार करता िे ‘योग्य’, ‘संय स्ततक’ 

वाटेल वा आपलेसे, पचरियािे असेल; त्याहून चभन्न. ‘चवसंर्त’ संर्ीत वापरिे, संर्ीतातून केवळ भावचनक 
पचरपोर्ष न साधता त्यातून एखादी स्स्थती मतूइ करण्यािा प्रयत्न करिे. 

 
अणभनय : भचूमकेशी पूिइपिे एकरूप होण्यािा अट्टाहास न बाळर्िे, भचूमका िर्ण्यापेक्षा ती 

वठविे, ‘नक्कल’ करिे, अचभनयातून चनवदेन साधिे. 
 
णदग्दशइन : प्रसंर्ी अस्वाभाचवक तरीही चिीमय वाटतील असे आकृचतबधं रििे, पौवात्यइ 

लोककला, पारदर्सशका, झलक, चिीािें पट आचि घोर्षिा ह्यािंा वापर करिे, संपूिइ नाटकाला चनवदेनािे 
आचि कैचझयतीिे स्वरूप देिे आचि त्याबद्दलिा चनिइय माी उघडपिे न देता ते काम पे्रक्षकावंर सोपविे. 

 
नाटकाच्या सवइि घटकामंधून अ–पचरिाम साधला िातो, असे बे्रख्ट म्हितो. हा सवात उघडपिे 

आचि म्हिून स लभपिे शब्दसंचहतेतून साधला िातो. प्रयोर्ातल्या अचभनय सोडून इतर घटकामंधून तो 
साधिेही त्या मानाने सोपे आहे, कारि इथे नवीन सकेंतीकरि लवकर होऊ शकते (उदा., वास्तवतावादी 
नेपथ्याऐविी काय करायिे ह्यािे नवसंकेत). हा पचरिाम अचभनयातून साधिे माी अवघड आहे. एका 
बािूने नटाने पारंपचरक अचभनयि केला (िसा बे्रख्टच्या नाटकातूंन अनेकदा केलाही िातो), तर इतर 
सवइ घटकामंध्ये अ–पचरिाम साधण्यािा प्रयत्न करूनही पे्रक्षक भावचनक रीत्या र् रझटिारि; तर द सऱ्या 
बािूने अचभनय पूिइपिे भावनारचहत, कोरडा होण्यािी आचि म्हिून क ठलाि पचरिाम न साधण्यािी भीती 
आहे. बे्रख्टने ह्या प्रकारच्या अचभनयाबद्दल खूप चलहूनही ह्याबद्दल अिून संचदग्धता आहे. 
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इतर काही सकंल्पनाशंी अ–पचरिामािे नाते आहे. ‘अॅतच्य अचलसास’ वा ‘झोरग्राउंकडर्’ 
(प रोभमूीकरि) ह्यात अनपेचक्षत भाचर्षक वापराम ळे चवचशष्ट उच्चारिाकडे, भाचर्षताकडे लक्ष वधेले िाते. 
स्वाभाचवकपिे, नकळत वािक/श्रोता आशयापयंत िात नाही, तर हा आकाचरक चवशरे्ष स्वतमकडे लक्ष 
वधूेन घेतो. ह्याने अधोरेखन तर होतेि, पि लाग्याबाधं्यािें नव ेध मारेही झ टतात. ह्या भाचर्षक मोडतोडीम ळे 
नव ेसंकेत िन्माला येतात, नवी भाचर्षक चिन्हरूपे साकारतात, िी काही वरे्ळे चिन्हाथइ स िवतात. ह्या 
संकल्पनेिे ‘ऑस्रनेनी’ ह्या रचशयन रूपवादी संकल्पनेशी िवळिे नाते आहे, ज्याला प न्हा ‘चवचिीीकरि’ 
(मेककर् स्रेंि) असे म्हिता येइइल. बे्रख्टिा एचलयनेशन–इझेतट हे ह्यािेि नाटकातले चवस्ताचरत रूप 
मानता येइइल. ह्या सवइि संज्ञा एकि संकल्पना व्यतत करत नसल्या, तरी त्याचं्यात क लसाम्य आहे. 
 
बे्रख्टच्या ह्या संदभातल्या चलखािावरून प ढील र्ोष्टी िािवतात : 

* एचपक रंर्भमूीिे एक साधन म्हिून अ–पचरिामािा वापर. 
* पे्रक्षकानंी नाटकातल्या पाीाशंी भावचनक पातळीवर तादात्म्य पाव ूनये, म्हिून अ–पचरिामािा 

वापर. 
* पि अ–पचरिामाम ळे पे्रक्षकािंी सह-अन भतूी पूिइपिे र्मावली िात नाही. 
* अ–पचरिामािा लोककलामंधल्या-िीामंधल्या पेशकशी ह्यातं आढळ. 
* अ–पचरिाम सवइ नाट्य-घटकामंधून साधता येतो. 
 
चिीकलेप्रमािे नाटकातही वास्तवतावादाचवरुद्ध बंडे झाली. बे्रख्टिा एचपक रंर्भमूीिा प रस्कार 

आचि त्यासाठी एक साधन म्हिून अ–पचरिामािा वापर ह्यालाही वास्तवतावादी नाटकािंी पाश्वइभमूी 
होती. ग्रीक आचि शतेसचपअचरयन नाटकािंा तर सोडाि (द सऱ्यांना तर ‘एचपक’ असेही म्हिता येइइल); 
पि िेकॉव्ह आचि स्टॅचनस्लॅव्हस्की ह्यािंाही अनादर बे्रख्ट करत नाही. म्हििे अॅचरस्टॉटलप्रिीत 
रंर्भमूीचवरुद्ध मत नोंदवताना, ती नाकारतानाही बे्रख्टसमोर वरपारं्ी वा कृतक-वास्तवतावादी असे 
मेलोिंामाि असावते. 

 
पि कसेही असले, तरी एक वास्तवतावादी परंपरा अस्स्तत्वात असल्याने एचपक रंर्भमूीमध्ये अ–

पचरिाम शतय झाला. बे्रख्ट ज्यािा उल्लखे करतो, त्या ‘चिनी अचभनया’ने अ–पचरिाम चिनी पे्रक्षकावंर होत 
असेल का, शकंाि आहे. बे्रख्ट उल्लखे करतो तशी तंीे भारतीय प्रयोर्–कलामंधे प ष्ट्कळ आहेत. उदा., 
तमाशातली िक्कर, भारूडात ‘नायका’ने स्त्रीरूप वठविे, स्त्रीपाटी, कथकळीतली रंर्भरू्षा, संर्ीत 
नाटकातली नाचयकेने पददीपापंाशी येऊन म्हटलेली पदे आचि त्या वळेी सखी–दासीने आत िािे 
इत्यादी. पि ह्याने बे्रख्टला अचभपे्रत असलेला अ–पचरिाम साधतो का? 

 
अ–पचरिाम साधण्यासाठी ज्या र्ोष्टी करायच्या त्या आता नाटकाच्या एकंदर संकेत-व्यूहात 

चमसळून रे्ल्या आहेत. त्यािंा िािीवपूवइक वापर झाला, तर आता काटकसरीसाठी होतो, 
सिावटीसाठीही होतो. नाटकीयता वाढवण्यासाठी होतो; चवचिीीकरिासाठी झारि कमी वळेा होतो. 
ज्याने अपचरचितीकरि करायिे, तेि आता अचतपचरचित झाल्याने, संकेत–तोडीनंतर बनलेला 
नवसंकेतही आता सािेबद्ध झाल्याने, त्याने मूळ उचद्दष्ट साधेल की नाही, शकंाि आहे. आि अ–पचरिाम 
साधायिा, तर बे्रख्टने नोंदवलेल्या र्ोष्टींहून काही अन्यि र्ोष्टी कराव्या लार्तील. 
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अथात क ठल्या ना क ठल्या प्रकारिा अ–पचरिाम साधू पाहिारी नाटके वास्तववादी नाटकाहूंन 
माी चभन्नि राहतील. 
 
पहा : कथक रंर्भमूी. 

 
संदभइ : 1.    Brecht, Bertolt, Trans; Eyre, J. W. Brecht on Theatre 1964.  

2. Williams, Raymond, Drama from Ibsen to Brecht. 1978. 
 

रािीव नाइइक 
 

अपवाणरत : नाट्यसकेंतान सार रहस्य सारं्ण्यािा प्रकार. ज्याला िे साचंर्तले िाते त्याला व पे्रक्षकानंा ते 
ऐकू िाते; पि इतर पाीानंा ते ऐकू िात नाही, असे समिावयािे असते. हा िनास्न्तकासारखाि प्रकार 
आहे. 

 
पहा : िनास्न्तक र. पं. कंर्ले 

 
अपौरुषेय वाङ्मय : ही सजं्ञा वदेाचं्या संदभात वापरतात. वदे हे अपौरुरे्षय आहेत की पौरुरे्षय आहेत, 
याचवर्षयी मीमासंक व नैयाचयक याचं्यामध्ये वाद आहे. मीमासंक हे वदे अपौरुरे्षय आहेत, असे आपले मत 
आग्रहाने माडंतात; तर वदे हे पौरुरे्षय आहेत, असा नैयाचयकािंा आग्रह आहे. पूवइपक्ष व चसद्धान्तपक्ष म्हिनू 
नैयाचयक व मीमासंक यािंी मते प ढीलप्रमािे देण्यात आली आहेत : 

 
पूवइपक्षी : (१) वदे हे अपौरुरे्षय नसून प रुर्ष (इइश्वर) चनर्समति असले पाचहिेत; कारि प रुर्षाचं्या 

नावावंरून वदेातंील काही भार्ानंा नाव े चदलेली आढळतात. उदा., काठक, कौथ म इत्यादी. काठक 
म्हििे ‘कठेन प्रोततं काठकम्’ (कठक ऋर्षीने साचंर्तलेले, रिलेले). तीि र्ोष्ट कौथ माच्या बाबतीत. 
‘पाचिचनना प्रोततं पाचिनीयम्’ (पाचिनीने साचंर्तलेले, रिलेले). या चठकािी िसे पौरुरे्षयत्व प्राप्त होते, 
त्याप्रमािे काठक, कौथ म वदेशाखाचं्या बाबतींतही ह्या वदेशाखा पौरुरे्षय आहेत, अथात प रुर्षरचित आहेत, 
असे प्रतीत होते. 

 
(२) वदेातंील वातये प रुर्षप्रिीत आहेत; कारि ती वातये आहेत, काचलदास आदींच्या 

वातयापं्रमािे. काचलदासाचदकािंी वातये िशी पौरुरे्षय (प रुर्षरचित) असतात, त्याप्रमािे वदेातंील वातयेही 
पौरुरे्षयि असली पाचहिेत, असे प्रतीत होते. 

 
(३) काही पौरुरे्षय वातयातूंन ज्याप्रमािे अचनत्यत्व प्रत्ययाला येते, त्यािप्रमािे काही वैचदक 

वातयातूंहनी अचनत्यत्व प्रतीत होते. उदा. ‘क स रुचवन्द औद्दालचकरकामयत’ असे वातय वदेात येते. आता 
औद्दालकी म्हििे उद्दाचलकािे िे अपत्य, तो औद्दालकी. तेव्हा ज्या वदेात ‘औद्दालकीने इच्छा केली’ असे 
वातय आलेले आहे, तो वदेगं्रथ उद्दालकािा हा म लर्ा (औद्दालकी) िन्माला येण्यापूवी अस्स्तत्वात नसला 
पाचहिे. अथात औद्दालकीच्या िन्माच्या नंतर केव्हातरी तो वदेगं्रथ अस्स्तत्वात आला असला पाचहिे आचि 
म्हिून तो अचनत्य वदेगं्रथ कोिीतरी प रुर्षानेि चलचहलेला – रिलेला – असला पाचहिे. म्हिून वदे हे 
पौरुरे्षय आहेत, हे आमिे मत बरोबर आहे. 
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यावर णसद्धातंी उत्तर करतो : (१) काठकादी चठकािी िी नाव े त्या त्या वदेशाखानंा देण्यात 
आलेली आहेत, त्यापासून कत्यािा बोध होत नसून त्या त्या शाखेच्या अध्ययनािा सपं्रदाय त्या त्या ऋर्षींनी 
चवशरे्ष रीतीने प्रवर्सतत केला, म्हिून त्यािंी नाव ेत्या त्या वदेशाखानंा देण्यात आलेली आहेत. 

 
(२) ‘ऋर्षींनी धमइ प्रत्यक्ष पाचहला होता. धमइ म्हििे वदे हा ऋर्षींना चदसला, म्हिून त्यानंा मंीद्रष्ट े

म्हितात. वदे कोिीही रिला नाही, तो अपौरुरे्षय आहे’, अशी आयांिी र्ाढ श्रद्धा आहे. 
 
ज्या ज्या मंीािा अथइ ज्या ज्या ऋर्षीला प्रथमतम समिला व ज्याच्या आधी त्या त्या मंीािा अथइ 

कोिीही प्रकाचशत केला नव्हता, तो त्याने मंीािी व्याख्या प्रथमतम करून द सऱ्यानंा त्यािा उपदेश केला; 
म्हिून ऋर्षीिे नाव त्या त्या मंीाबरोबर अिूनही स्मरिाथइ चलचहले िाते. हे ऋर्षी त्या त्या मंीािे कते नसून 
त्याच्या अथािे प्रकाशक आहेत. 

 
(३) काचलदासाचदकािंी िशी पौरुरे्षय वातये असतात, तशी वदेातंील वातयेही असतात, म्हिून 

तीही पौरुरे्षयि असली पाचहिेत, हे म्हििे योग्य नाही. काचलदासाचदकाचं्या गं्रथातं कत्यािे नाव उपलब्ध 
होते. त्याप्रमािे वदे हाही पौरुरे्षयि असता, तर त्यािा कता गं्रथात कोठेतरी उपलब्ध व्हायला हवा होता. 
परंत  तो तसा कोठेही उपलब्ध होत नाही, म्हिून वदे हे अपौरुरे्षयि असले पाचहिेत. 

 
(४) ‘क स रुचवन्द औद्दालचकरकामयत’ इ. वातयावंरून अचनत्यत्वचवर्षयक असा िो एक आके्षप 

घेतला रे्ला आहे, त्यािे समाधान असे आहे, की यातंील अथइ हा चनत्य आहे.‘धाता यथा पूवइमकल्पयत’ 
ककवा ‘यम कल्पम सम कल्पपूवइम’ यात साचंर्तल्याप्रमािे पूवीच्या कल्पात िसे होते, तसेि प ढील कल्पामध्ये 
चनमाि केले िात असल्याम ळे प्रत्येक कल्पाच्या चठकािी मार्ून आलेला िो प्रवाह, तोि चनत्यत्वाने तसाि 
प ढे िाललेला असल्याकारिाने प्रत्येक कल्पामध्ये हे िे ‘क स रुचवन्द औद्दालचकरकामयत’ सारखे उल्लखे 
चदसून येतात, ते वदेािें अचनत्यत्व प्रस्थाचपत करू शकत नाहीत. तसेि ‘यस्य चनमश्वाचसतं वदेाम’ या 
वातयावरूनही वदे उत्पन्न झालेले आहेत, असे मानता येिार नाही, चनमश्वासाप्रमािे वदे हे ‘अप्रयत्नचसद्ध’ 
आहेत एवढेि कळते. वदेािंा कता कोि आहे, हे कोिालाही ठाऊक नसल्याम ळे (अस्मयइमािकतृइकत्वात् 
या हेतूच्या बळावर) वदे हे अपौरुरे्षयि आहेत, ही र्ोष्ट चसद्ध होते. 

 
वदे हे अपौरुरे्षयि आहेत, यािे आिखी एक बलवत्तर प्रमाि म्हििे वदेाध्ययनािी 

अनाचदकाळापासून अखंड अशी र् रु-चशष्ट्य-परंपरा िालत आलेली आहे. हे लक्षात घेता वदे हे अपौरुरे्षय 
आहेत, असाि चनष्ट्कर्षइ काढिे िमप्राप्त आहे. 

 
वा. म. क लकिी 

 
अप्रस्तुतप्रशंसा : प्रस्त तािे विइन न करता अप्रस्त त अशा वस्तूच्या विइनावरूनि प्रस्त त सूचित केले िाते, 
तेव्हा ‘अप्रस्त तप्रशसंा’ अलंकार होतो. ह्या चठकािी प्रशसंा म्हििे विइन ककवा कथन. प्रस्त त व अप्रस्त त 
ह्याचं्यामधील कायइकारिभाव, सामान्यचवशरे्षभाव व सादृश्य ह्या सबंंधावंरून ह्या अलंकारािे पाि भेद 
होतात : (१) कायइ प्रस्त त असता कारिािे विइन, (२) कारि प्रस्त त असता कायािे विइन, (३) सामान्य 
प्रस्त त असता चवशरे्षािे विइन, (४) चवशरे्ष प्रस्त त असता सामान्यािे विइन आचि (५) एक चवशरे्ष प्रस्त त 
असता तत्सदृश द सऱ्या अप्रस्त त चवशरे्षािे विइन. उदाहरिे प ढीलप्रमािे : 
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प्रकार (१)“रे्लेला परते न काय सखये । किता करंू तंू नये,  
भारी रे् कृश िाहलीस”, वदता ंमल्लोिनी नीर ये,  
तों साश्रू नयनें मला चनरख नी चमथ्या तसे हासं नी 
तन्वारं्ी स िवी, “मला मरि तें स्वीकायइ की याह नी” 

 
– काव्यप्रकाश (भार्षातंर) 

 
‘तू देशातंरास िाण्यािा बेत रचहत केलास की काय?’ असा एकाने आपल्या चमीास प्रश्न केला असता, 
त्यािे उत्तर न देता, बेत रचहत करण्यािे कारि सारं्नू कायइ – म्हििे बते रचहत करिे – त्याने वरील 
श्लोकात स िचवले आहे. 
 
प्रकार (२) मी पाचहली एक स रम्य बाला,  

विूइ कसा त्या स्मरसंपदेला ! 
वृक्षावरी वीि िधीं पडावी,  
त्याच्या स्स्थतींतचि चतिी महती पहावी. 
नेीें क्षिीं तारवटून रे्लीं,  
अंर्ें ज्वरीं त्या परतंी झालीं,  
झालों चतला मी बघता ंभ्रचमष्ट. 
श द्धी सवेचि मर् होय अहा ! चवनष्ट. 

 
येथे स रम्य बाला ही प्रस्त त. परंत  चतिे विइन न करता चतने कवीिी िी द दइशा केली, चतिे विइन करून 
चतच्या कारिािे म्हििे त्या बालेिे रूपसौंदयइ सूचित केले आहे. 

 
प्रकार (३)िम्शीद तरइ हो ज्या मध रंर् – महालीं,  

तेथेि आि वनराि आिखी पाली ! 
बचहराम चशकारी घोर पडे झोपेंत – 
चशर त्यािें वनखर त डवी टापाखंाली ! 

 
– रुर्बाया, माधव िूचलयन् 

 
मन ष्ट्य वैभवाने, अचधकाराने ककवा शौयादी र् िानंी चकतीही मोठा असला, तरी त्यािे िीचवत क्षिभरं् रि. 
मृत्यूनंतर चवस्मृती, अपमान आचि अवहेलना हीि त्याच्या नचशबी. यास्तव आय ष्ट्य असेपयंत चमळतील ती 
स खे भोर्नू घ्यावीत, हे सामान्य प्रस्त त असता िम्शीद आचि बचहराम या चवशरे्ष व्यततींिे विइन करून 
सामान्य स िचवले आहे. 
 
प्रकार (४)आहेि साहचिक धूतइपि चस्त्रयािंें 

स्वाथाथइ कैतव िनीं चकचत हो तयािंें ! 
ही य स्तत कोि चशकवी वद कोचकलातें 
अन्य चििाकंड चन पोर्षचवती चपलातंें? 
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– शाकुां तल, परश रामपंत तात्या र्ोडबोले 
 

र्रोदर शक ं तला द ष्ट्यंताकडे येते; तेव्हा त्याला चतिी चवस्मृती पडलेली असल्याम ळे ती नसते चपतृत्व 
आपल्यावर लादते आहे, या कल्पनेने तो ‘चस्त्रया स्वभावतमि लबाड असतात’, असे सामान्य चवधान करून 
‘तू लबाड आहेस’ असे सूचित करीत आहे. 
 
प्रकार (५)एथे समस्त बचहरे बसतात लोक,  

का ंभार्षिे मध र तंू कचरशी अनेक? 
हे मूखइ यासं चकमपीचह नसे चववके,  
रंर्ावरून त िला र्ितील काक ! 

 
– कृष्ट्िशास्त्री चिपळूिकर 

 
येथे कलावतं आचि अरचसक लोक हे प्रस्त त असता कोकीळ आचि बचहरे लोक या तत्सदृशािें विइन केले 
आहे. हा प्रकार ‘अन्योतती’ या नावाने प्रचसद्ध आहे. 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 

 
अभंग : पहा पद्यरचना व पद्यरचनाप्रकार. 

 
अणभजाततावाद : पािात्त्य संस्कृतीत आचि साचहत्यधारेत ‘तलाचसचसझम’ या नावाने ओळखली िािारी 
प्रिाली. 

 
‘अचभिात’ (तलाचसक) या शब्दाला इ.स. द सऱ्या शतकापासून आितार्ायत वरे्वरे्ळ्या संदभांत 

थोड्ाबह त झरकाने वरे्वरे्ळ्या अथइच्छटा प्राप्त झाल्या आहेत. इ.स. द सऱ्या शतकातील लॅचटन 
चविारवतं लेखकािें दोन वर्इ मानीत. पचहला उच्चवर्ीय लेखकािंा व द सरा इतरेिनािंा. ‘अचभिात’ हे 
चवशरे्षि उच्चवर्ीय लेखकानंा उदे्दशून वापरले िाइइ. अचभिात लेखकािंी भार्षा चशष्टािंी व लेखन मोितया 
वािकासंाठी असे समिले िाइइ. पूवइसूरींच्या उत्कृष्ट कृतींना आदशइ समिून हे चलखाि करण्यािी प्रवृत्ती 
असे. 

 
इ.स. सहाव्या शतकात या शब्दाला एक चनराळा संदभइ प्राप्त झाला. ‘अचभिात’ म्हििे ज्यािा 

चवद्यालयातूंन अभ्यास केला िातो, ते साचहत्य. वर्ांमध्ये म्हििे ‘तलासेस’ मध्ये िे आकारले िाते ते 
तलाचसक, अचभिात. 

 
श्रेष्ठ कृतींना उदे्दशून आचि त्या कृती ज्या काळात चनमाि झाल्या, त्या कालखंडाला उदे्दशून 

‘अचभिात’ हे चवशरे्षि वापरण्यािी प्रवृत्ती सोळाव्या शतकात वाढीस आलेली चदसते. प्रािीन ग्रीक आचि 
रोमन कला-साचहत्यािा उल्लखे याि अथाने ‘अचभिात’ म्हिून केला िातो. 
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प्रािीन ग्रीक व रोमन कला-साचहत्यािे चवशरे्ष ज्या साचहत्यात प्रचतकबचबत झालेले चदसतात, त्यास 
‘अचभिात साचहत्य’ असे संबोधण्यािी प्रवृत्ती आि चदसून येते. हे चवशरे्ष सामान्यतम प ढीलप्रमािे होत : 
प्रमािबद्धता व घाटदारपिा, सयंम, वस्त चनष्ठता व आत्मलोप याकंडे प्रवृत्ती, भावनेपेक्षा चविारावर चभस्त, 
औचित्य, चनमसंर्चदग्धता यावंर भर, नावीन्यापेक्षा परंपरेिे पालन, लोकचवलक्षिता, अचतशयोतती, 
अचतचरतत संवदेनशीलता व कल्पनाशतती यानंा पायबंद घालण्यािी व आदशांना अन सरण्यािी प्रवृत्ती. 

 
इंग्रिी साचहत्यात बेन िॉन्सन, अलेतझाडंर पोप, िंायडन ह्यािंा उल्लखे अचभिाततावादी कवी 

म्हिून चवशरे्ष करून केला िातो. उत्त ंर् आचि िौझेर प्रचतभेिा महाकवी चमल्टन यािी शलैीही बऱ्याि 
मोठ्या प्रमािात अचभिाततावादी म्हिनू समिली िाते. 

 
अचभिाततावादाला अचभपे्रत असलेल्या चवशरे्षािें दशइन आपल्याकडे काचलदास, भारवी, माघ व 

हर्षइ याचं्या साचहत्यकृतींत घडते. त्याम ळे त्याचं्या कालखंडािा उल्लखे ‘अचभिात वाङ्मयािा कालखंड’ 
असा काही टीकाकार करतात. मराठीतील पंचडत कवींनी ह्याि संस्कृत अचभिात साचहत्यािा आदशइ 
डोळ्यापं ढे ठेवला होता, असे चदसते. 

 
पहा : नव-अचभिाततावाद वा. ल. क ळकिी 
 
अणभधा : (सं.). ज्या शब्दशततीम ळे संकेचतत अथािा बोध होतो. ती ‘अचभधाशतती’ अथवा ‘अचभधावृत्ती’. 
प्रत्येक भारे्षत अम क शब्दािा अम क अथइ, असा संकेत प्रस्थाचपत झालेला असतो. उदा., संस्कृत भारे्षत ‘र्ो’ 
शब्दिा अथइ र्ाय असा सकेंत रूढ आहे. सकेंचतत अथइ हा शब्दािा म ख्य अथइ. त्याला ‘वाच्याथइ’ असे 
म्हितात. ह्या अथािी प्रतीती करून देिाऱ्या शब्दाला ‘वािक’ अशी संज्ञा आहे. वाच्याथािा बोध करून 
देिारी अचभधाशतती ही शब्दािी म ख्य वृत्ती. इतर वृत्ती र्ौि. 

 
मीमासंक प्रभाकराच्या अन यायाचं्या मते, ज्याप्रमापिे धन ष्ट्यातून स टलेला बाि शीूच्या 

चिलखतािा भेद, त्याच्या हृदयात प्रवशे व त्यािे प्रािहरि ह्या तीन चिया एकाि व्यापाराने घडवनू 
आितो, त्याप्रमािे अचभधावृत्तीच्याि दीघइदीघइ व्यापाराने वाच्य, लक्ष्य आचि व्यंग्य ह्या चतन्ही अथांिा बोध 
होतो, तसेि मचहमभट्ट ह्या आलंकाचरकाच्या मते शब्दाला एकि शतती – ‘अचभधाशतती’ – आहे. त्या 
शततीम ळे केवळ वाच्याथािा बोध होतो. तसा बोध झाल्यानंतर एखाद्या अचतचरतत अथवा चभन्न अथािी 
प्रतीती होत असलीि, तर ती शब्दशततीम ळे होत नसून त्या शब्दाच्या वाच्याथापासून होते. वाच्य 
अथापासून लक्ष्य ककवा व्यंग्य अथािी प्रतीती अन मानाने होते, कोित्याही शब्दशततीम ळे नाही. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
अणभनय : (सं). आचंर्क, वाचिक, साचत्त्वक आचि आहायइ ह्या िार प्रकारच्या अचभनयािे चनरूपि हा 
भरताच्या नाट्यशास्त्रािा र्ाभा आहे. नाट्यशास्त्रात नाट्याच्या अंर्ाचं्या चवविेनात अचभनयािा िम रस 
आचि भाव याचं्या नंतर लावला आहे. तथाचप त्याचं्या अचभव्यततीिे माध्यम अचभनयि. 

 
आंचर्क अचभनय म्हििे चवचवध प्रकारिे रस व भाव याचं्या आचवष्ट्कारासाठी करावयाच्या 

चनरचनराळ्या स्वरूपाच्या हालिाली. यातंील प्रत्येक प्रकारच्या अचभनयाला चवचशष्ट संज्ञा चदली आहे. 
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उदा., कातंा, भयानका स्स्नग्धा, ि द्धा, दीना इ. छत्तीस प्रकारच्या दृष्टींिे; सािी आलोचकत इ. आठ 
प्रकारच्या दृचष्टके्षपािें; पताक, चीपताक, अधइिंद्र इ. िोवीस प्रकारच्या हस्ताचभनयािे, याप्रमािे शतय त्या 
सवइ अचभनयप्रकारािें विइन नाट्यशास्त्रात आढळते, तसेि त्या सवइ प्रकारािंा कोिकोित्या प्रसंर्ी उपयोर् 
करावयािा तेस द्धा चनर्सदष्ट केले आहे. 

 
वाचिक अचभनय म्हििे संस्कृत व शौरसेनीप्रभतृी चवचवध प्राकृत भार्षा यातं असलेल्या र्द्य व पद्य 

पाठ्यािा रसभावान रूप सम चित उपयोर्. र्षर्डिादी सात स्वर, कंठादी तीन स्थाने, उदात्तादी िार विइ, 
साकाकं्ष व चनराकाकं्ष काक , दीप्तमंद्रादी सहा अलंकार आचि चवच्छेदप्रभतृी सहा अंरे् असे हे पाठ्यािे सहा 
र् ि होत. यािंा उपयोर् आचवष्ट्कृत करावयाच्या असलेल्या रसभावाला, तसेि म्हिावयािे असलेल्या 
विनाच्या अथाला अन रूप अशा प्रकारे करावयािा असतो. 

 
साचत्त्वक अचभनय म्हििे अश्रू, स्वदे, रोमािं आदी आठ साचत्त्वक भावाचं्या आचवष्ट्कारासाठी 

आवश्यक असलेला अचभनय. त्यासाठी नटाच्या चठकािी सत्त्व म्हििे ती भचूमका करीत असलेल्या पाीािा 
प्रकृचतधमइ उत्पन्न होिे आवश्यक आहे. नटाच्या मनािी एकाग्रतारूप समाधी झाली, म्हििे सत्त्व उत्पन्न 
होते व तो स्वतम द मखी नसताही अश्रूंिा अचभनय, अथवा हर्षइ झालेला नसताही रोमािंािा अचभनय करू 
शकतो. 

 
आहायइ अचभनय म्हििे चवचवध प्रकारिे नेपथ्यकमइ. त्या प स्त, सज्जीव, अलंकार आचि अंर्रिना 

ह्या िार प्रकारािंा समावशे होतो. प स्त म्हििे लाकूड, बाबं,ू िामडे, वस्त्र इत्यादींनी बनचवलेल्या रथ-
चवमानादी चनिीव वस्तंूच्या प्रचतकृती. सज्जीव म्हििे त्यािप्रमािे तयार केलेल्या पश पक्षी आदी प्राण्याचं्या 
प्रचतकृती. प्रयोर्समयी रंर्मंिावर याचं्या उपस्स्थतीिी आवश्यकता उत्पन्न होते. अलंकार म्हििे नटानंी 
धारि करावयािी क ं डले, हार, मेखला, नूप र, वलय, म क ट इ. नाना प्रकारिी आभरिे. अंर्रिनेमध्ये 
देशपरत्व ेव िाचतपरत्व ेनटाच्या शरीराला द्यावयािे रंर्, चवचवध प्रकारिी केशरिना व श्मश्रू आचि पचरधान 
करावयािे चवचवध प्रकारिे वरे्ष यांिा समावशे होतो. 

 
पहा : नाट्य र. पं. कंर्ले 

 
अणभव्यन्क्तवाद : नाट्यातील (व काव्यातीलही) रसािी प्रतीती अचभव्यततीच्या स्वरूपािी असते, म्हििे 
रस व्यंिनावृत्तीच्या व्यापाराने प्रतीत होतो असा आनंदवधइन, अचभनवर् प्त प्रभतृी आलंकाचरकािंा चसद्धान्त. 

 
पहा : रस र. पं. कंर्ले 
 
अणभसाणरका : पहा अष्टनाणयका. 
 
अणभणहतान्वयवाद : शब्दानंी बनलेल्या वातयापासून त्याच्या अथािा बोध कसा होतो याचवर्षयीिे एक मत. 
क माचरल भट्ट व त्यािें अन यायी भाट्ट मीमासंक याचं्या मते वातयातील शब्दाचं्या अथािा स्वतंीपिे बोध 
झाल्यानंतर त्या अथामध्ये परस्परासंंबधंी योग्यता, आकाकं्षा व संचनधी हे चवशरे्ष चवद्यमान असल्यािा प्रत्यय 
आल्यास वातयािी प्रमािता चसद्ध होऊन त्या अथािा परस्पराशंी अन्वय ि ळून येतो आचि त्यापासून 
शब्दाथाहून चभन्न अशा वातयाथािा बोध होतो. ह्या वातयाच्या अथाला ‘तात्पयाथइ’ असे नाव त्यानंी चदले आहे 
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[पहा : तात्पयाथइ]. शब्दानंी चनर्सदष्ट होिाऱ्या (अचभचहत) अथामध्ये अन्वय ि ळून येतो असे ते मत आहे, 
म्हिून त्याला ‘अचभचहतान्वयवाद’ म्हितात. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

अणभज्ञान : पहा शोकान्त्मका. 
 

अभ्यास : (सं.). कवी कोित्या अंर्भतू शततींम ळे काव्य चनमाि करू शकतो व िारं्ल्या काव्यचनर्समतीिे 
कारि कोिते हे सारं्ताना कचवत्वशतती, चनप िता याचं्या बरोबरि ‘अभ्यास’ यािाही उल्लखे 
साचहत्यशास्त्रावरील काव्यप्रकाशासारख्या गं्रथात केलेला आढळतो. यातील ‘शतती’ या पदाने ससं्कारप्राप्त 
सहृदयत्व व पाचंडत्य यांिा चनदेश होतो. ‘चनप िता’ या पदाने चवश्वातील व्यवहार, इचतहासादी शास्त्रगं्रथ, 
त्यािप्रमािे महाकवींच्या काव्यािें अवलोकन व त्याने येिारी चवित्ता आचि व्य त्पत्ती चनदेचशली िाते. 
यातलाि याचं्या बरोबरीनेि महत्त्वािा चतसरा घटक ‘अभ्यास’ होय. केवळ ‘अभ्यास’ या पदािा अथइ 
एखादी चिया वा र्ोष्ट प न्हा प न्हा करिे असा आहे. या चियेम ळे स्वाभाचवक रीत्याि केल्या िािाऱ्या 
चियेवर स्वाचमत्व, प्रभ त्व प्राप्त होते. काव्याच्या चनमािहेतंूच्या संदभात काव्य उत्तम प्रकारे िाििाऱ्या, 
काव्य चनमाि करू शकिाऱ्या प्रचतभावतंाचं्या मार्इदशइनाखाली, त्याचं्याि उपदेशाने स्वतम काव्य चलचहिे व 
त्यात शब्दाचं्या चभन्न चभन्न अथांच्या छटािंा चविार करून स धारिा करण्यािा सतत प्रयत्न प न्हा प न्हा करिे 
हे ‘अभ्यास’ या पदाने अचभपे्रत आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माइइिकर 
 
अथइणनिइयन व अथइणनिइयनमीमासंा : साचहत्यकृतीतील शब्द, वातये, आशयसूी, पाीे, कथानक, प्रतीक-
प्रतीमा, चमथ्यकथा आदी घटकािंा वा समग्र साचहत्यकृतीिा अथइ लावण्याच्या चियेला ‘साचहस्त्यक 
अथइचनिइयन’ (इंटरचप्रटेशन) असे म्हितात. अशा अथइचनिइयनािे स्वरूप, उचद्दष्ट,े त्यातं अंतभूइत असलेली 
तत्त्व,े संकेत इ. र्ोष्टींिी चिचकत्सा करिाऱ्या ताचत्त्वक मीमासेंला ‘अथइचनिइयनमीमासंा’ (हमीन्यचूटतस) 
म्हितात. प्रारंभी ‘हर्समन्यचूटतस’ हा शब्द र्बायर्बलमधील वातयािें, उताऱ्यािें अथइचनरूपि करण्यािे शास्त्र 
ह्या अथाने वापरण्यात येत होता. पि एकोचिसाव्या शतकापासून अचधक सामान्यपिे कोित्याही मानवी 
कृती, उतती ककवा संचहता यािें अथइचनिइयन करण्याच्या पद्धतीिी ताचत्त्वक चिचकत्सा ह्या अथाने त्यािा 
वापर करण्यात येतो. (ग्रीक प रािात देवािें संदेश मािसाकंडे आििारा दूत म्हिून हमीझ ओळखला 
िातो आचि खािाख िावंरून भचवष्ट्यात काय होइइल, हे वतइचवण्यािे कायइही तो करतो.) 

 
िमइन देवशास्त्रज्ञ (चथऑलॉचिअन) फ्रीचिंख श्लायरमाखर ह्यानंी १८१९ मध्ये चदलेल्या 

व्याख्यानसीातून आपली ‘सामान्य अथइचनिइयनमीमासें’िी (िनरल हमीन्यचूटतस) उपपत्ती प्रथम माडंली. 
ह्या उपपत्तीिे उचद्दष्ट सवइ प्रकारच्या चलचखत (ककवा मौचखक) संचहतािें ‘आकलन’ (अंडरस्टॅंकडर्) कसे 
कराव,े हे स्पष्ट करण्यािे होते. श्लायरमाखर याचं्या मतािंा चवकास प्रचसद्ध िमइन तत्त्ववतेे्त स्व्हल्हेल्म 
चडल्टाय ह्यानंी १८९० च्या स मारास केला. चडल्टाय हे चनसर्इशासे्त्र आचि मानवी शासे्त्र ह्यातं भेद करतात. 
चनसर्इशास्त्रािंा (उदा., भौचतकी, रसायनशास्त्र इ.) उदे्दश घटनािें स्पष्टीकरि (एतस् प्लनेशन) करिे हा 
असतो. चवचशष्ट घटना कोित्या सामान्य चनयमाला अन सरून घडते ककवा चवचशष्ट चनयम अचधक व्यापक 
सामान्य चनयमापासून कसा चनष्ट्पन्न होतो हे दाखवनू घटनािें, चनयमािें स्पष्टीकरि करण्यात येते. मानवी 
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शास्त्रािंा उदे्दश वरे्ळा असतो. चवचशष्ट मूतइ, ‘सिीव’ अन भवािें ‘आकलन’ करिे हा त्यािंा उदे्दश असतो. 
चवचशष्ट काळी, चवचशष्ट पचरस्स्थतीत, चवचशष्ट व्यततींनी केलेल्या कृती, भाचर्षते, इतरासंोबतिा व्यवहार, 
चवधी, समारंभ इत्यादींिे आकलन कसे कराव,े हा मानवी शास्त्रासंमोरील प्रश्न असतो. ह्या स्वरूपाच्या 
चियातं चवचशष्ट व्यततींिे आतंचरक िीवन व्यतत झालेले असते आचि ह्यािे आकलन मानवी शास्त्रातं कराव े
लार्ते. एखाद्या भाचर्षक संचहतेिे आकलन करण्यात त्या सचंहतेिे िे घटक आहेत त्यािंा अथइ समिून 
घ्यावा लार्तो; ह्या घटकातं (त्या लेखकाच्या) आतंचरक िीवनाच्या पोतािा भरघोसपिे आचवष्ट्कार 
झालेला असतो. 

 
एखाद्या सचंहतेच्या अथािे आकलन आपि कसे करतो? चडल्टाय याचं्या म्हिण्याप्रमािे एखादी 

सबंध भाचर्षक सचंहता आपि घेतली, तर त्या समग्र संचहतेच्या अथािे आपले िे आकलन असते, त्याच्या 
प्रकाशात चतच्या चवचवध भाचर्षक घटकािें अथइ आपि लावतो. पि त्यािबरोबर ह्या चवचवध भाचर्षक घटकािें 
अथइ आपि लावतो. पि त्यािबरोबर ह्या चवचवध भाचर्षक घटकािें आपि िे िे अथइ लावू, त्याचं्या 
आधारावर त्या समग्र भाचर्षक संचहतेिा अथइ चनचित होत असतो. ही प्रचिया वत इळात्मक आहे. चतला 
‘अथइचनिइयनात्मक वत इळ’ हे नाव चडल्टाय देतात. पि हे द ष्ट वत इळ (स्व्हशस सकइ ल) नाही, असे त्यािें 
म्हििे आहे. चवचशष्ट भाचर्षक घटकािंा अथइ आपि लावीत िातो, तसतसे समग्र भाचर्षक संचहतेच्या अथािी 
आपली िाि चवकचसत होत िाते आचि ह्या प्रचियेम ळे चवचशष्ट भाचर्षक घटकािंा आपि िो अथइ अर्ोदर 
लावला होता त्यात काही पचरवतइन होते, काही प्रमािात तो अथइ अचधक समृद्ध होतो. समग्र भाचर्षक 
संचहतेच्या अथािे आकलन करिे आचि चतच्या चवचशष्ट भाचर्षक चवभार्ाचं्या अथािे आकलन करिे, ह्या 
परस्परपूरक आचि परस्परावलंबी अशा प्रचिया आहेत. श्लायरमाखर यानंी अथइचनिइयनप्रचियेच्या 
स्वरूपािे िे विइन केले आहे, ते ह्याि प्रकारिे आहे. 

 
१९५० ते १९७० ह्या वीस वर्षांत अथइचनिइयनप्रचियेचवर्षयी बरेि मंथन झाले. चवशरे्षतम अमेचरकेत िी 

नवसमीक्षा (न्यू चिचटचसझम) प्रस्थाचपत झाली, चतने ह्या मंथनाला िालना चमळाली. नवसमीके्षिा मलूभतू 
चसद्धान्त असा होता, की साचहत्यकृती ही एक भाचर्षक वस्तू (कलस्ग्वस्स्टक ऑब्िेतट) आहे आचि चतच्यात 
अंतभूइत असलेल्या भाचर्षक अथांिे चनिइयन करिे, त्यािें परस्परसंबधं स्पष्ट करिे हे समीके्षिे मध्यवती 
उचद्दष्ट आहे. ह्यानंतर अथइचनिइयनमीमासेंत प्राम ख्याने दोन चविारधारा चवकचसत झालेल्या आहेत. 

 
एका चविारधारेिे प्रचतचनधी म्हिून एमील्यो बटे्टी हे इटाचलयन चविारवतं आचि इ. डी. हशइ हे 

अमेचरकन चविारवतं ह्यािंा चनदेश करता येइइल. ह्यानंी माडंलेला मध्यवती चसद्धान्त असा, की 
साचहत्यकृतीच्या लेखकाने चतच्यािारा िो अथइ व्यतत केलेला असतो, त्यािे वस्त चनष्ठ असे अथइचनिइयन 
वािकाला करता येते. ‘संचहतेिा अथइ म्हििे चतच्या लेखकाला िो अथइ अचभपे्रत होता तो’.लेखकाला 
काही चवचशष्ट भाचर्षक अथइ व्यतत करायिा असतो, हा अथइ स चनचित असतो (पि कधी कधी लेखकालाि 
संचदग्ध, अनेकपदरी अथइ व्यतत करायिा असतो) आचि काळाच्या ओघात त्या साचहत्यकृतीिा हा अथइ 
स्स्थर राहतो. चवचशष्ट भाचर्षक अथइ व्यतत करण्यािा लेखकािा हेतू आचि लेखन करण्याच्या वळेिी 
लेखकािी एकंदर मनमस्स्थती ह्यांत भेद केला पाचहिे. भाचर्षक अथइ व्यतत करण्यािा त्यािा हेतू म्हििे 
भाचर्षक प्रयोर्ाचं्या अथइवाहकतेिे िे रूढ संकेत आचि दंडक (नॉम्सइ) आहेत, त्यािंा उपयोर् करून एक 
चवचशष्ट अथइ व्यतत करिे होय. अशा भाचर्षक घटकातं हा अथइ अवतरतो, तो त्याचं्या माध्यमािारा मूतइ होतो, 
तो शब्दरूप धारि करतो, हे भाचर्षक संकेत, दंडक ज्याचं्या अंर्वळिी पडले आहेत असे वािक ह्या भाचर्षक 
अथािे आकलन करू शकतात, त्यात यथाथइपिे सहभार्ी होऊ शकतात. लेखकािे भाचर्षक हेतू ध्यानात न 
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घेता िर वािकाने साचहत्यकृती वािली, तर चतिा अथइ अचनचित राहील; म्हििे असे चभन्न वािक चतिे 
अनेक पयायी अथइ लावतील. रूढ भाचर्षक संकेत आचि दंडक याचं्यापासून लेखकािा भाचर्षक हेतू चनचित 
करण्यािी एक प्रमािपद्धती लाभते व साचहत्यकृतीिे अथइचनिइयन करता येते. दक्ष असलेला सवइसामान्य 
वािक, भाचर्षक संकेतातं अध्याहृत असलेल्या तकइ शास्त्रािा वापर असे अथइचनिइयन करताना आपोआप 
करीत असतो. अथइचनिइयनमीमासेंत हे तकइ शास्त्र स्पष्ट करण्यात येते. लेखकाच्या भाचर्षक हेतूिे यथाथइ 
आकलन करताना भाचर्षक संकेत िसे उपयोर्ी पडतात, तसेि त्याच्या साचहत्यकृतीच्या अतंर्इत असलेला 
ककवा चतला बाह्य असलेला इतर प रावाही उपयोर्ी पडतो. उदा., तो ज्याच्यात वाढला असेल तो 
सासं्कृचतक पचरसर, त्यािा िीवनचवर्षयक दृचष्टकोि ककवा त्याच्या अन भवािे ‘चक्षचति’ इ. र्ोष्टींचवर्षयीिा 
प रावा बाह्य साधनापंासून लाभ ू शकेल. पि चवचशष्ट साचहत्यकृतीत व्यतत झालेला त्यािा भाचर्षक हेतू 
नेमकेपिे ओळखायला ह्या प राव्यािा उपयोर् होऊ शकेल. 

 
चडल्टाय ह्यानंी ‘अथइचनिइयनात्मक वत इळ’ ही िी संकल्पना माडंली होती, चतिी हशइ यानंी अशी 

प नमांडिी केली आहे : भाचर्षक संचहतेिा एखादा भार् ककवा समग्र भाचर्षक संचहता याचं्या अथाचवर्षयीिे एक 
र्ृहीतक (हायपॉचथचसस) घेऊन वािक संचहतेकडे येतो. हे र्ृहीतक अंचतम नसते; त्यात बदल करून 
‘स धारिा’ करता येते. म्हििे सचंहतेिी घडि, चतच्यातील तपशील याचं्याम ळे ह्या र्ृहीतकाला प ष्टी 
चमळते; ककवा हा प रावा र्ृहीतकाशी चवसंर्त असल्यािे आढळून येते. िर र्ृहीतकािे असे खंडन झाले, तर 
वािक पयायी र्ृहीतक चवकचसत करतो. हे सचंहतेपासून लाभिाऱ्या समग्र प राव्याशी अचधक स संर्त असते. 
संचहतेिे ककवा चतच्या घटकािें वािक असे िे अथइचनिइयन करतो, त्यात त्यािे र्ृहीतक अतंभूइत 
असल्याम ळे, त्याने सचंहतेिा िो अथइ लावला असेल तो चनचितपिे प्रमाि आहे, असा चनिइय करता येत 
नाही. तो चतिा अचतशय सभंवनीय असा अथइ आहे, असे म्हिता येते. पि हा वस्त चनष्ठ असा अथइ असतो 
आचि ज्या भारे्षतील ती सचंहता असते, चतच्यात सक्षम असलेले इतर वािक चतिा अशाि पद्धतीने िो अथइ 
लावतील, त्याच्याशी ि ळिारा, असा तो अथइ असतो. म्हिून सचंहतेच्या घटकािंा आचि समग्र संचहतेिा 
स चनचित आचि स्स्थर असा अथइ असतो, असे म्हिता येते. 

 
पारंपचरक अथइचनिइयनमीमासेंत िो एक भेद करण्यात येतो, तो हशइ स्वीकारतात. हा भेद म्हििे 

संचहतेिा भाचर्षक अथइ आचि चतिी अथइपूिइता (चसस्ग्नचझकन्स) यातंील भेद.सचंहतेिा भाचर्षक अथइ म्हििे 
लेखकाला भारे्षिारा िो अथइ व्यतत करायिा आहे तो. वािकािे वास्तव िीवन, त्यािी वास्तव पचरस्स्थती, 
आकाकं्षा, श्रद्धा, मूल्ये याचं्या संदभात, हा भाचर्षक अथइ व्यतत करिारी साचहत्यकृती त्या वािकाला िे 
आवाहन करते, त्याच्यात चतिी अथइपूिइता (ककवा साथइता) सामावलेली असते. सचंहतेिा भाचर्षक अथइ स्पष्ट 
करिे हे अथइचनिइयनमीमासेंिे कायइ असते. चतच्या अनेकारं्ी साथइतेिे चवश्लेर्षि करिे, हे साचहत्यसमीके्षिे 
कायइ असते. 

 
अथइचनिइयनमीमासेंतील द सरी चविारधारा मार्सटन हायडेर्र हे अस्स्तत्ववादी चविारवतं आचि त्यािें 

अन यायी िॉिइ र्ाडामर ह्याचं्या भचूमकावंर आधारलेली आहे. हायडेर्र यािें तत्त्वज्ञान ‘डाझाइन’ – 
‘िर्ात असिे’ – ह्या संकल्पनेवर आधारलेले आहे. ही संकल्पना अशी आहे, की मािसाच्या ‘िर्ात 
असण्यात’ त्याने अचनवायइपिे धारि केलेला एक चवचशष्ट पचवीा अंतभूइत असतो. हा वतइमानकाळात ठाि 
माडंिारा, भतूकाळाकडे मारे् वळून पाहिारा आचि भचवष्ट्यकाळािा वधे घेिारा असा पचवीा असतो, 
ह्याम ळे काचलकता आचि ऐचतहाचसकता ही मानवी अन भवािी अंर्भतू वैचशष्ट्टे्य असतात. द सरी र्ोष्ट अशी, 
की मािसाला केवळ साचहत्यकृतींिे नव्हे, तर अन भवाच्या सवइ अंर्ािें आचि घटकािें अथइचनिइयन कराव े
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लार्ते. अन भवािी सवइ रूपे भारे्षने व्यापलेली असतात. र्ाडामर यािंी अथइचनिइयनमीमासेंतील भचूमका ह्या 
ताचत्त्वक चसद्धान्तावंर आधारलेली आहे. वािक साचहत्यकृतींकडे येतो तो स्वतमिे एक प्राग्-आकलन (प्री-
अंडरस्टॅंकडर्) व ‘चक्षतीि’ घेऊन येतो. आपि एक चवर्षयी (सब िेतट) आहोत आचि साचहत्यकृती हा केवळ 
एक चवर्षय, वस्तू (ऑब िेतट) आहे, अशी वृत्ती धारि करून वािकाने साचहत्यकृतीकडे येऊ नये. एका 
व्यततीिा द सऱ्या व्यततीशी होिारा संवाद आचि त्याचं्या ‘चक्षचतिा’ंिे होिारे संमीलन (फ्यिून) हे मानवी 
व्यवहारािे िे सामान्य रूप आहे, त्या स्वरूपािाि व्यवहार वािक व साचहत्यकृती याचं्यामध्ये घडला 
पाचहिे. साचहत्यकृती ही केवळ वस्तू नव्हे, ती ‘व्यतती’ आहे – व्यततीिा उद्र्ार आहे – असे चतला 
ओळखले पाचहिे. ‘मी’ आचि ‘तू’ याचं्यामध्ये िसा संवाद होतो, तसा वािक व साचहत्यकृती याचं्यामध्ये 
संवाद होतो. वािक ‘मी’ असतो, साचहत्यकृती ‘तू’ असते, ‘मी’ ‘तू’ ला काही प्रश्न करतो, त्यािंी ‘तू’ िी 
उत्तरे देते त्यािंा ‘मी’ मोकळेपिे स्वीकार करतो; पि ‘तू’ (ती साचहत्यकृती) स्वतमिे काही प्रश्न ‘मी’ ला 
चविारते आचि अशा संवादािारा ‘मी’ ने आिलेले स्वतमिे चक्षचति आचि ‘तू’ ने आिलेले स्वतमिे चक्षचति 
ह्यािें मीलन, चमलाझ होतो. 

 
पि काचलकता आचि ऐचतहाचसकता ही मानवी अस्स्तत्वािी – िर्ात असण्यािी – िी अंर्भतू 

वैचशष्ट्टे्य आहेत ती ध्यानात घेतली तर असे चनष्ट्पन्न होते, की ‘तू’ (साचहत्यकृती) स्वतमिे म्हिनू िे चक्षचति 
घेऊन येते, ते ‘मी’ ने – आि ती साचहत्यकृती वाििाऱ्या चवचशष्ट मािसाने – काही प्रमािात चनधाचरत 
केलेले चक्षचति असते. ह्यािा अथइ असा होतो, की साचहत्यकृतीला स्वतमिा असा स्थायी, स्स्थर अथइ नसतो. 
हा स्थायी, वस्त चनष्ठ अथइ म िर करिे हे अथइचनिइयनप्रचियेिे उचद्दष्ट नसते, तर आििे ‘चक्षचति’ घेऊन 
येिाऱ्या आचि मोकळेपिे त्या साचहत्यकृतीशी संवाद साधू पाहिाऱ्या वािकाला चतच्या अथािे िे आकलन 
होते ते स्पष्ट करिे, हे अथइचनिइयनप्रचियेिे कायइ असते. 

 
पारंपचरक अथइचनिइयनमीमासेंिे र्ृहीतकृत्य असे होते, की मूळ लेखकाला स चनचित असा अथइ 

भारे्षच्या माध्यमातून व्यतत करायिा असतो आचि त्या अथािे आकलन करिे हे अथइचनिइयनप्रचियेिे उचद्दष्ट 
असते. हशइ यानंी या र्ृहीतकृत्याला स व्यवस्स्थत स्वरूप चदले. अनेक समकालीन अथइचनिइयनमीमासेंतील 
उपपत्ती हे र्ृहीतकृत्यि नाकारतात. भारे्षच्या उपयोिनामध्येि, भाचर्षक अचभव्यततीमध्येि, एक 
आत्मचवसंर्त, आत्मचवरोधी आचवष्ट्कारतत्त्व अंतभूइत असते आचि त्याम ळे भाचर्षक अथइ ‘अचनिेय’ 
(अस्न्डसाइडेबल) राहतो, अशी भचूमका काही चविारवतंानंी स्वीकारली आहे. अनेकिि असेही मत 
माडंतात, की लेखकाला अचभपे्रत असलेला अथइ िरी सचंहतेिारा प्रकट होत असला, तरी त्या संचहतेतून 
अनेक स प्त, दडलेले, प्रच्छन्न अथइ आचवष्ट्कृत होत असतात आचि त्यािंा सबंधं लेखकाचं्या अबोध 
(अन् कॉन्शस) हेतंूशी ककवा समकालीन सामाचिक िीवनातील िे वास्तव असे अन्याय्य आर्सथक सबंधं 
ककवा सत्तासंबधं दडवनू, झाकून ठेवलेले असतात, त्याचं्याशी पोहोितो. 
 
पहा : उत्तर-संरिनावाद; नवसमीक्षा; चव-रिनावाद; संरिनावाद. 
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र्ंर्ाधर पाटील; मे. प ं. रेरे् 

 
अथांतरन्यास : प्रस्त त चवशरे्ष अथािे अप्रस्त त सामान्य अथाने ककवा प्रस्त त सामान्य अथािे अप्रस्त त चवशरे्ष 
अथाने समथइन केलेले असते, तेव्हा अथांतरन्यास अलंकार होतो. अथांतर म्हििे द सरा अथइ आचि न्यास 
म्हििे ठेविे. प्रस्त त चवशरे्ष वा सामान्य अथािवळ अप्रस्त त सामान्य वा चवशरे्ष अथइ ठेवला िातो म्हिनू 
अथांतरन्यास. उदा., 
 
चवशरे्ष प्रस्त तािे सामान्य अप्रस्त ताने समथइन : 

 
पाहे स्त्री द सरीकडे तचर म्हिे स्नेहें मला पाचहलें , 
िाले मंदर्ती म्हिे र्मन हें केलें  चवलासें बळें, 
बोले रू्ि सखीसवें तचर म्हिे माझेंि काहंीं असें, 
कामी सवइ चतिे प्रकार अप ल्या साठींि मानीतसे. 

 
–शाकुां तल 

 
सामान्य प्रस्त तािे चवशरे्ष अप्रस्त ताने समथइन : 

 
सावंळा वर बरा र्ौर वध ला 
चनयम देवाचदकीं हाचि पचरपाचळला 
र्ौर तन  िानकी, राम घननीळ तो 
रुस्तमिी र्ोरटी कृष्ट्ि काळा 
श भ्र र्ंर्ा नदी सार्राला वरी 
वीि मेघास ती घाचल माळा 

 
–शािदा, र्ो. ब. देवल 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
अथालंकार : काव्यात सौंदयइ चनमाि करिाऱ्या घटकाला ‘अलंकार’ असे म्हितात. अलंकाराचं्या दोन 
प्रम ख प्रकारापंैकी एक प्रकार ‘अथालंकार’. िेथे िमत्कृचतपूिइ अथाम ळे काव्यात सौंदयइ वा वैचित्र्य 
अवतरते, तेथे अथालंकार होतो. भरतम नींनी नाट्यशास्त्रात उपमा, दीपक व रूपक असे केवळ तीनि 
अथालंकार साचंर्तले आहेत. त्याप ढे अथालंकारािंी संख्या हळूहळू िाऊन दंडीने ३५, उद भटाने ३७, 
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रुद्रटाने ५७, मम्मटाने ६१, रुय्यकाने ७५, चवश्वनाथाने ७९; तर अप्पय्य दीचक्षतानंी १२४ अथालंकारािंी ििा 
केलेली चदसते. 

 
चवचवध आलंकाचरकानंी अथालंकारािी संख्या चभन्न चभन्न मानली असली, तरी ‘उपमे’ला सवइ 

अथालंकारामंध्ये त्यानंी प्राधान्य चदले आहे. उपमा इतर सवइ अलंकाराचं्या म ळाशी असते, असा चसद्धान्त 
वामनाने माडंला आहे; तर अप्पय्य दीचक्षतानंी हचत्रमीमाांसेत चतला आपल्या चवचवध चवलासानंी रचसकािें 
मनोरंिन करिाऱ्या अचभनयक शल नटीिी उपमा चदली आहे. 

 
िेव्हा दोन चभन्न पदाथांतील रमिीय साधम्यइ दशइचवलेले वा सूचित केलेले असते, तेव्हा उपमा 

अलंकार होतो. उपमा अलंकारातूनि रिनाभेदाम ळे चभन्न चभन्न अलंकार उत्पन्न होऊ शकतात. उदा., 
िंद्रासमान म ख (उपमा); म ख म्हििे ििू काही िंद्रि (उत्पे्रक्षा); म खिदं्र (रूपक); हे म ख नाही, तर 
िंद्रि आहे (अपन्ह ती); हे म ख आहे, की िदं्र (ससंदेह); हा िंद्र आहे अशा भ्रांतीने िकोर त ा या म खामारे् 
धावत आहेत (भ्राचंतमान); (चतिे म ख पाहून) – ओहो, िंद्रोदय झाला ! (अचतशयोतती); चनष्ट्कलंक म खाने 
िंद्राला पराभतू केले (व्यचतरेक) इत्यादी. 

 
चनरचनराळ्या आलंकाचरकानंी अथालंकारािें वर्ीकरि करण्यािा प्रयत्न केला आहे. दंडीने सवइ 

अलंकारािंी स्वभावोतती व विोतती अशी चिरूप चवभार्िी केली. रुद्रटाने (१) वास्तव, (२) औपम्य, (३) 
अचतशय व (४) श्लेर्ष अशा िार वर्ात अलंकारानंा बसचवण्यािा प्रयत्न केला. अलांकािसवकस्वकाि 
रुय्यकाने अथालंकारािें प ढीलप्रमािे सात वर्इ केले आहेत : 

 
(१) सादृश्यप्रतीणतमूल : यात दोन वस्तंूतील िमत्कृचतिनक साधम्यावर आधारलेले उपमा, 

उत्पे्रक्षा, रूपक, अनन्वय, ससंदेह, भ्राचंतमान, स्मरि, मीचलत इ. अलंकार अंतभूइत होतात. अथात येथील 
साधम्यइ हे िमत्कृचतिनक असिे आवश्यक आहे. 

 
(२) णवरोधमूल : दोन वस्तंूतील साधम्याप्रमािे त्यातंील चवरोधही चकत्येकदा सौंदयइ चनमाि करतो. 

अथात हा चवरोध वास्तव नसून चवरोधािा आभास असतो. चवरोधािा आभास व त्यािा िमत्कृचतपूिइ पचरहार 
यावंर या अलंकारािे सौंदयइ आधाचरत असते. चवभावना, चवशरे्षोतती, असंर्ती, चवर्षम, अचधक, चवशरे्ष, 
व्याघात इ. अलंकार या वर्ात मोडतात. 

 
(३) तकइ न्यायमूल : काव्यकलर्, अन मान यासंारखे अलंकार कायइकारिभावावर आधाचरत आहेत. 

कायइकारिभाव हा तकइ पद्धतीिा चवशरे्ष असल्याने या अलंकारानंा तकइ न्यायमूलक मानले आहे. अथात 
काव्यातील हा तकइ  ककवा अन मान काव्यमय असिे आवश्यक आहे. 

 
(४) वाक्यन्यायमूल : वातयातील शब्दाचं्या अर्र कल्पनाचं्या िमत्कृचतपूिइ माडंिीने तयार होिारे 

अलंकार. यातं यथासखं्य, पचरसंख्या, पयाय, पचरवृत्ती इ. अलंकारािंा समावशे होतो. उदा., चवशरे्षि–
चवशषे्ट्य, उदे्दश्य–चवधेय यािंी िमवार माडंिी असली, म्हििे यथासंख्य अलंकार होतो. 
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(५) लोकन्यायमूल (लोकव्यवहारन्यायमूल) : प्रस्त त ककवा म ख्य व अप्रस्त त ककवा अप्रधान 
यातील संबधंावर आधाचरत अलंकार.सम, अन्योन्य, तद्र् ि, अतद्र् ि, मीचलत, सामान्य, प्रत्यनीक, 
प्रतीप यासंारखे अलंकार यात अंतभूइत होतात. 

 
(६) गूढाथइप्रतीणतमूल : ज्यातून आल्हाददायक अशी र्ढूाथािी प्रतीती येते असे रसवत्, पे्रयस्, 

व्यािोतती, विोतती, भाचवक, सूक्ष्म इ. अलंकार. 
 
(७) शंृखलामूल : िमत्कृचतपूिइ रिना. साखळीिा द व्याप्रमािे यातील पूवइ-पूवइ घटना उत्तरोत्तर 

घटनेशी िोडलेल्या असतात. यात एकावली, कारिमाला इ. अलंकार समाचवष्ट होतात. 
 
अथाति हे वर्ीकरि अत्यंत काटेकोरपिाने केलेले ककवा संपूिइपिे शास्त्रीय नाही. 

 
कमल अभ्यंकर 

 
अवाचीनीकरि :‘अवािीनीकरि’ म्हििे एखाद्या भाचर्षक अचभव्यततीिा त्याि भारे्षच्या अवािीन काचलक 
रूपात केलेला अन वाद. कालबाह्य भाचर्षक रूपामं ळे ज्याच्या आकलनात अडथळे येतात, असा गं्रथ 
समकालीनानंा आकलनीय बनचविे, हे अवािीनीकरिािे प्रधान लक्ष्य असते. ‘मूळिे काही िाऊ नये व 
अचधक काही येऊ नये’ असे धोरि अवािीनीकरि करताना साभंाळाव ेलार्ते, असे कवदा करंदीकरानंी 
(ज्ञानेर्श्िाांचा अमृतानुभव, पृ. २०७) म्हटले आहे. ज्ञानेश्वराचं्या अमृतानुभवािा समकालीन मराठीमध्ये 
कवदा करंदीकरानंी केलेला अन वाद हे अवािीनीकरिािे अलीकडच्या काळातील िारं्ले उदाहरि आहे. 
 
संदभइ : करंदीकर, कवदा, ज्ञानेर्श्िाांचा अमृतानुभव, १९८१. 
 

प्र. ना. परािंपे 
 

अलंकार :‘अलंकार’ हा शब्द अरम् (अलम्) +  कृ धातूपासून तयार झाला आहे. त्यािा अथइ एखाद्या 
वस्तूला इष्ट अथइ व्यतत करण्यासाठी समथइ करिे अथवा पचरपूिइ करिे, असा आहे. अलीकडेि प्रचसद्ध 
झालेल्या काव्यालांकािकाहिका नावाच्या आपल्या गं्रथात पं. रेवाप्रसाद चिवदेींनी ‘अलंकार म्हििे पयाप्ती’ 
(पूिइता) व ‘अलम्भावो ह्यलंकारम’ (अलंकार म्हििे अलम् भाव) असे म्हटले आहे. 

 
वामनाने आपल्या काव्यालांकािसूत्रात ‘सौंदयइमलङ कारम ।’ (अथात, अलंकार म्हििे सौंदयइ 

होय.) असे म्हटले आहे आचि त्यावरील वृत्तीत अलंकार म्हििे अलंकृती आचि ‘अलंचियेतेऽनेन’ या 
व्य त्पचत्तिारा अलंकार हा शब्द उपमा वरै्रे अलंकारािंा चनदशइक आहे, असे त्याने स्पष्ट केले आहे. अलंकार 
म्हििे सौंदयइ, हा अत्यतं व्यापक अथइ होय; तर अन प्रासादी शब्दालंकार, उपमादी अथालंकार हा त्यािा 
मयाचदत अथइ होय. अलंकारत्वा (अलंकारपिा) साठी सौंदयइ, शोभा, िारुता, रमिीयता, विोतती, 
अचतशयोतती, हृद्यत्व हा प्रािप्रद धमइ त्यात असिे चनतातं आवश्यक आहे. ध्वन्यालोकावरील वृत्ती (२·३६) 
िे चववरि करताना अचभनवर् प्ताने आपल्या लोचन टीकेत स्पष्ट केले आहे, की ‘िसा बलै तसा र्वय 
(रानर्वा) असतो’, ही उपमा नव्हे; ‘धान्याच्या खळ्यामधील खाबं हा यज्ञीय पशू बाधंण्यािा खाबं आहे’, हे 
रूपक नव्हे; ‘हा खाबं असेल ककवा प रुर्ष असेल’, हा ससंदेह अलंकार नव्हे; ‘धष्ठप ष्ट ककवा धट्टाकट्टा 
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(देवदत्त) चदवसा िेवत नाही’, हे पयायोतत नव्हे; ‘ही क ं डी सम द्रि आहे’, ही अचतशयोतती नव्हे. कारि या 
सवइ उदाहरिातं सौंदयािा यस्त्कंचितही लवलेश नाही – ही सवइ उदाहरिे सौंदयइशनू्य आहेत – ह्यािें ‘ती 
अत्यंत नीरस व श ष्ट्क आहेत; त्यानंा प्रचतभेिा स्पशइि म ळी झालेला नाही’ असेि विइन यथोचित होइइल. 
तेव्हा ती अलंकारािंी उदाहरिे नव्हेत, हे चनर्सववाद. 

 
दंडीने आपल्या काव्यादशात ‘काव्यशोभाकरान् धमानलंकारान् प्रिक्षते’ ((२·१) – अथात, 

‘अलंकार हे काव्याशोभाकर धमइ होत !’ असे आलंकाचरक म्हितात, असे अलंकारािे सामान्य स्वरूप 
सारं्ून, र् िानंाही या व्यापक अथाने अलंकार म्हिता येइइल, असे सूचित केले आहे. पि एवढ्यावरि न 
थाबंता, प ढे दंडीने, भरताने आपल्या नाट्यशास्त्रात वर्सिलेले सधंी, त्यािंी अंरे्, वृत्ती आचि त्यािंी अंरे्, 
लक्षिे इत्याचदकािंाही समावशे अलंकारातं केला आहे. (काव्यादशक २·३६७). भामहाने आपल्या 
काव्यालांकािात म्हटले आहे : ‘विाचभधेयशब्दोस्ततचरष्टा वािामलंकृचतम ।’ – अथात्, ‘म ख्य (वाच्य) अथइ 
आचि शब्द यानंा ‘वि’ म्हििे (सहृदयानंा) िमत्कृचत – िमत्कार – वाटेल असा वापर म्हििेि वािीिे 
– भारे्षिे – अलंकार होत !’ (१·३६). वामनाने म्हटले आहे : ‘काव्यशोभायाम कतारो धमा र् िाम । 
तदचतशयलेतवस्त्वलंकाराम ।’ (३·१·१/२) – अथात, ‘काव्यािी शोभा चनमाि करिारे िे धमइ, ते र् ि होत 
आचि ती शोभा वृकद्धर्त करिारे ते अलंकार होत !’ मग्मटाने म्हटले आहे : ‘वैचित्र्यं िालंकारम ।’ – 
अथात, ‘अलंकार म्हििे वैचित्र्य होय (उपमा प्रकरि). अलंकार म्हििे चवस्च्छचत्तचवशरे्ष’. ियरथाने 
आपल्या अलांकाि हवमर्वशनीत म्हटले आहे ‘वाच्योपस्कारकत्व ंह्यलंकारािामात्मभतूम् ।’ – अथात, ‘म ख्य 
ककवा वाच्य अथािी शोभा (िारुता) वाढचविारा धमइ असिे हीि अलंकारािी अलंकारता होय.’ (पृ. ३.). 
वस्त विइनाला अलंकारत्व येते ते त्यातील वस्त र्त धमाम ळे नव्हे, तर कचवसमर्सपत धमाम ळे येते (‘भाचवक’ 
– प्रकरि, चनमसार्र आवृत्ती, १९३९, पृ. २२९). 

 
ियरथाने काव्यकलर् ह्या अलंकारावर टीका चलचहताना म्हटले आहे ‘कचवप्रचतभात्मकस्य 

चवस्च्छचत्तचवशरे्षात्मकस्यालंकारत्वनेोततत्वात् ।’ – अथात, ‘िो कचवप्रचतभात्मक आचि वैचित्र्यरूप असेल 
तोि अलंकार होय’ (तीैव, पृ. १८१). 

 
िर्न्नाथपंचडताने आपल्या िसगांगाधिात अलंकाराला अलंकारत्व केव्हा प्राप्त होते, याचवर्षयी काही 

चठकािी प्रसंर्ोपात्त ििा केली आहे. ‘पचरकर’ प्रकरिात त्याने म्हटले आहे : ‘स ंदरत्व े
सत्य पस्कारकत्वमलंकारकत्वम्’ – अथात, ‘स ंदर असून म ख्याथ्याला उपस्कारक असेल तो अलंकार 
होय’, प न्हा ‘चवरोध’ प्रकरिात त्याने म्हटले आहे : ‘न िान्तरेि िमत्कारिनकतामलंकारो भवचत ।’ – 
अथात, ‘िो िमत्कार उत्पन्न करीत नसेल, त्याला अलंकारही म्हिता येिार नाही’ (प . ५७३) आचि 
चितीय आननाच्या प्रारंभीि त्याने िमत्कृती, अथात, िमत्कारािा अथइ साचंर्तला आहे : 
‘िमत्कृचतरानन्दचवशरे्षम सहृदयहृदयप्रमािकम ।’ – अथात, ‘सौंदयइ म्हििे िमत्कार उत्पन्न करिारा धमइ. 
िमत्कार हा आनन्दचवशरे्ष – चवचशष्ट प्रकारिा आनंद – असून, सहृदयािें (रचसकािें) हृदय हे त्यािे 
(अस्स्तत्व चसद्ध करिारे) प्रमाि’. या सवइ अवतरिावंरून आलंकाचरकाचं्या मते अलंकाराला अलंकारत्व 
कसे, केव्हा प्राप्त होते, हे स्पष्ट होइइल. 

 
भरताने साचंर्तलेल्या िार अलंकारापंासून अप्पय्य दीचक्षताने विइन केलेल्या ११५ पयंत 

अलंकारािंी संख्या वाढली. पि अलंकारािंी सखं्या सीचमत करता येिार नाही, असे पूवीि दंडीने व 
आनंदवधइनाने सारं्ून ठेवले आहे : ‘अलंकार हे काव्यशोभा (सौंदयइ) चनमाि करिारे धमइ होत. कोि त्यािें 
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साकल्याने विइन करील?’ (काव्यादशक, २·१). आनंदवधइनानेही म्हटले आहे : ‘अनन्ता चह 
वास्ग्वकल्पास्तत्प्रकारा एव िालंकाराम ।’ (ध्वन्यालोक, ३·३६ वृत्ती) – अथात, ‘कारि, बोलण्यािे प्रकार 
अनंत आहेत आचि अलंकार म्हििे त्यापंैकीि चवचशष्ट प्रकार’. तसेि ध्वन्यालोक १·१ वरील वृत्तीत 
आनंदवधइनाने म्हटले आहे : ‘सहस्त्रशो चह महात्मचभरन्यैरलंकारप्रकाराम प्रकाचशताम प्रकाश्यन्ते ि ।’ (प.ृ 
२६) – अथात, ‘…कारि द सऱ्या थोर काव्यलक्षिकारानंी अलंकारािें प्रकार हिारोंनी प्रकाशात आिले 
आहेत आचि अिूनही आिले िात आहेत…’. (हे शब्द चवरोधकाच्या तोंडी घातलेले असले, तरी 
आनंदवधइनाला ही वस्त स्स्थती अमान्य होती, असे मानायला कारि नाही.) 

 
दंडी आचि आनंदवधइन याचं्या मते अलंकाराचं्या संख्येला मयादा घालता येत नाही. प्रचतभाशाली 

महाकवी आपल्या काव्यात प्रचतभेच्या तेिाने झळाळिारे नवनव े वास्ग्वकल्प, अथात वािीिे प्रकार – 
ज्यातंील काही अलंकार पदवी धारि करण्याच्या योग्यतेिे असतात – चनमाि करीत असतात. िोपयंत 
कवीिी नवनवोन्मेर्षशाचलनी प्रचतभा समथइपिे काव्यचनर्समती करीत राहील, तोपयंत नवनव्या अलंकारानंी 
त्यािे काव्य िमकति राहील. 

 
आलंकाचरकातं एकीकडे अलंकाराचं्या संख्येत वाढ करण्यािी, तर द सरीकडे त्याचं्या संख्येत घट 

करण्यािी प्रवृत्ती आढळून येते. अलंकार ‘अलंकार’ व्हायला त्याच्या चठकािी कोिते धमइ हवते; यािा 
चविार वर आला आहे. आता अलंकारािंी संख्या घटचवण्यासाठी द सऱ्या आलंकाचरकानंी कोिते चनकर्ष 
वापरले आहेत, ते पाहिे िमप्राप्त आहे. क ं तकाने वक्रोक्क्तजीहवतात तीन घटकािंा चनदेश केला आहे : 

 
(१) िारुता अथवा सौंदयािा अभाव, अथात ‘शोभाशून्यता’. 
 
(२)भरू्षिान्तरभाव अथवा अलंकारान्तरत्व (द सऱ्या एखाद्या पूवीि मान्य केलेल्या अलंकारात 

अंतभूइत झालेला असिे). 
 
(३) स्वतमि ‘चवभषू्ट्य’, अथात अलंकायइ असिे. यापंैकी कोित्या ना कोित्या घटकाच्या आधारे 

त्याने अनेक अलंकारानंा अलंकारत्व नाकारले आहे. 
 
शोभाकराने आपल्या अलांकािित्नाकिात; ियरथाने आपल्या अलांकािहवमर्वशनीत व 

िर्न्नाथपंडीताने आपल्या िसगांगाधिात पृथर्लंकारत्वािी, अथात अलंकारभेदामार्ील तत्त्वािी 
िार्ोिार्ी ििा केली आहे. क ं तकाने आपल्या वक्रोक्क्तजीहवतात काही अलंकार हे ‘अनलंकार’ आहेत –
अथात, अलंकार नव्हेत – हे तीन तत्त्वाचं्या – चनकर्षाचं्या – आधारे ठरवले आहे. ते तीन चनकर्ष असे : 

 
(१) अलंकारान्तरत्व : भरू्षिान्तरभाव. अथात पूवीि मान्य असलेल्या द सऱ्या एखाद्या 

अलंकाराच्या पोटात अंतभूइत झालेला असा असिे. 
 
(२) शोभाशनू्यता : शोभा अथात िारुता, सौंदयइ, रमिीयता, ती अभावाने तळपिे; त्या शोभेिा 

त्याच्या चठकािी लवलेश नसिे. 
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(३)‘तथाकचथत’ अलंकार स्वभावतमि ‘अलंकायइ’ असल्याम ळे त्यािा अलंकार म्हिनू वापर करिे 
तकास – य ततीला– सोडून आहे, ब द्धीला न पटिारे आहे. 

 
उदाहरिे देतानंा क ं तकाने म्हटले आहे : पूवीच्या आलंकाचरकानंी मान्य केलेला ‘यथासंख्य’ हा 

अलंकार वरील दोन्ही (भरू्षिान्तरभाव आचि शोभाशून्यता या) कारिासं्तव अलंकार म्हिून स्वीकारता 
येिार नाही. 

 
प्रािीन आलंकाचरकानंी साचंर्तलेले पे्रयस्, ऊिइस्स्वन् इ. अलंकार हे खऱ्या अथाने अलंकार 

म्हिता येिार नाहीत. कारि ते स्वतम ‘चवभषू्ट्य’ अथात ‘अलंकायइ’ आहेत; आचि िो अलंकायइ आहे तो स्वतम 
अलंकार कसा असू शकेल? एखादा मािसू स्वतमि स्वतमच्याि खादं्यावर कसा िढू शकेल? हे िसे 
अशतय, तसेि ‘अलंकायइ’ हा स्वतम अलंकार होिे अशतय होय इ. य स्ततवाद करून क ं तकाने पे्रयस्, 
ऊिइस्स्वन् वरै्रे हे अलंकायइ आहेत, प्रािीनानंी मानल्याप्रमािे त्यांना अलंकार म्हिून मानिे य ततीला 
सोडून होइइल, असे म्हटले आहे. 

 
शोभाकराने आपल्या अलांकािित्नाकिात म्हटले आहे : ‘प्रतीचतभेदे ह्यलंकारभेदो य ततो न 

चनचमत्तभेदेऽलंकारानन्त्यप्रसङ्गात् ।’ (पृ. ५३) – अथात, ‘चवस्च्छचत्तभेद असेल, तर पृथर्लंकार 
(अलंकारभेद) होतो. चनचमत्तभेद असेल, तर पृथर्लंकार न होता प्रकारभेद होतो’. 

 
िर्न्नाथपंचडताने आपल्या िसगांगाधिात म्हटले आहे : ‘चवस्च्छचत्तचवशरे्षोऽलंकारभेदकम ।’ अथात, 

‘चवस्च्छचत्तचवशरे्ष हा पृथर्लंकारत्वािे – - अलंकारभेदािे (वरे्ळा, स्वतंी अलंकार मानण्यािे) – कारि 
होय.’ ‘चवस्च्छत्तीिे स्पष्टीकरि देताना िर्न्नाथपंचडताने म्हटले आहे : ‘चवस्च्छचत्त हा काय प्रकार आहे?’ 
(यावर उत्तर) ‘सारं्तो, ऐका : अलंकारािंा एकमेकापंासून भेद व्हायला कारि असिारी व कायइतासंबधंाने 
काव्यात उतरिारी िी कचवप्रचतभा, चतला ‘चवस्च्छचत्त : म्हिाव,े अथवा त्या प्रचतभेतून उत्पन्न होिारी िी 
िमत्काचरता, अथात िमत्कृचत (अथवा िमत्कार), चतला (अथवा त्याला) ‘चवस्च्छचत्त’ म्हिाव’े (पृ. ६२६-
२७). 

 
भामह, उद भट वरै्रे प्रािीन आलंकाचरकाचं्या मते ‘काव्ये अलंकाराएव प्रधानम् ।’ – अथात्, 

‘काव्यात अलंकार हेि प्रधान होत.’ हे मत मानिाऱ्या आलंकाचरकािंा ‘अलंकार संप्रदाय’ होय, असे 
म्हटले िाते. 

 
अलंकारािें सामान्यतम शब्दालंकार व अथालंकार असे वर्ीकरि करतात. मम्मट आचि त्याला 

अन सरिारे द सरे काही आलंकाचरक अलंकारािें वर्ीकरि असे करतात : १) अन प्रासादी शब्दालंकार, २) 
उपमादी अथालंकार, व ३) ‘प नरुततवदाभासादी’ उभयालंकार. 

 
अलंकाराचं्या या वर्ीकरिाचवर्षयी झारसा मतभेद नाही. अथालंकारािें एका चनराळ्या 

दृचष्टकोिातून काही आलंकाचरकानंी वरे्ळे वर्ीकरि केले आहे. तथाचप या वर्ीकरिाच्या बाबतीत 
मतभेदाला अवकाश आहे. 
 
पहा : अथालंकार; अलंकार संप्रदाय; शब्दालंकार. 
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य. स. वाकळब;े वा. म. क लकिी 
 
अलंकारशास्त्र : अलंकारशास्त्र ककवा साचहत्यशास्त्र हे ससं्कृत वाङ्मयातील अत्यंत समृद्ध दालन असून 
त्यािी दोन हिार वर्षांिी सलर् परंपरा आहे. वैचदक काळात चवप ल काव्यरिना झाली आचि अलंकार, 
रस, ध्वनी ह्यानंी य तत अशी कवने रिली रे्ली (इ. स. पू. २०००). परंत  त्या सूततामंारे् काव्यशास्त्रचवर्षयक 
चसद्धान्त ककवा चविार होते, असे म्हििे कठीि आहे. इ. स. पू. तीन-िार शतके हा अलंकारशास्त्राच्या 
उत्पत्तीिा काळ होता, असे वाङ्मयीन आचि चशलालेखाचं्या प राव्याच्या आधारे चदसून येते. भरताच्या 
नाट्यशास्त्राच्या काळात (इ.स.पू. द सरे शतक) काव्यशास्त्रािाही लक्षिीय चवकास झाला होता, असे 
नाट्यशास्त्रातील छंद, वृते्त तसेि उपमा, दीपक, रूपक आचि यमक हे िार अलंकार; काव्यदोर्ष, 
काव्यर् ि, नाटकािी भार्षा, रस व भाव इ. चवर्षयाचं्या चवस्तृत ििेवरून स्पष्टपिे चदसते. नंतर सातव्या-
आठव्या शतकापंासून दंडी आचि भामह यािें काव्यशास्त्रचवर्षयक गं्रथ रिले रे्ले आचि अलंकारशास्त्राला 
सैद्धाचंतक बैठक चमळाली. भामहाने तर ‘न कान्तमचप चनभूइर्षं चवभाचत वचनताम खम्’ (रमिीच्या म खािे सौंदयइ 
अलंकाराभावी उठून अथवा ख लून चदसत नाही) या शब्दातं अलंकारािें काव्यातील असाधारि महत्त्व 
प्रचतपादले आहे. प ढच्या तीन – िार शतकातं रीती, अलंकार, ध्वनी, विोतती इ. काव्यचवर्षयक चसद्धान्त 
– संप्रदाय – चनमाि झाले आचि अलंकारशास्त्रािे शास्त्रत्व पूिइपिे चसद्ध झाले. 

 
अलंकारशास्त्र हे या शास्त्रािे प्रािीन काळापासून प्रिचलत असे नाव आहे. कालातंराने काव्यशास्त्र, 

साचहत्यशास्त्र (ककवा साचहत्यचवद्या) व काव्यलक्ष्म (ककवा लक्षि), चियाकल्प इ. नावहेी ह्या शास्त्राला 
चमळाली. उदा., भामह, वामन, रुद्रट ह्यानंी आपापल्या गं्रथािे शीर्षइक काव्यालांकाि असेि चदलेले आहे. 
काव्य म्हििे शब्द आचि अथइ ह्यािें साहियइ (ककवा सचहतत्व). साचहत्य ही कल्पना ‘शब्दाथो सचहतौ 
काव्यम्’ ह्या भामहाने केलेल्या काव्याच्या व्याख्येत चदसते (काव्यालांकाि, १·१६). शब्दाथांच्या सहभावाने 
चनमाि झालेली ती साचहत्यचवद्या, असे रािशखेरही काव्यमीमाांसा ह्या गं्रथात म्हितो. बािभट्टािी ‘शय्या’ 
ककवा वामनािी ‘पाक’ ह्या संकल्पनाही हा सहभावि स िवतात. ही अनेक नाव े उपलब्ध असता 
‘अलंकारशास्त्र’ हेि नाव सवाचधक लोकचप्रय का झाले असाव,े असा प्रश्न चनमाि होतो. वस्त तम अलंकार, 
रस, ध्वनी, रीती आचि विोतती असे संस्कृत काव्यशास्त्रािे पाि संप्रदाय स स्स्थर झाले असता, ‘अलंकार’ 
ह्या नावालाि अचधक प्रचतष्ठा प्राप्त झाली, ह्यािी दोन कारिे संभवतात. पचहले कारि म्हििे अलंकार हे 
चनदान भरताच्या काळापासून प्रिचलत असलेले काव्यतत्त्व असल्याम ळे त्याला स्वाभाचवकपिेि अचधक 
लोकचप्रयता लाभली. त्याम ळे कोित्याही काव्यशास्त्रचवर्षयक शाखेशी चनर्चडत असलेला गं्रथ म्हििे 
‘अलंकारगं्रथ’ असे एक समीकरिि रूढ झाले. द सरे कारि असे, की सवइ काव्यारं्ापंैकी अलंकारािें 
सौंदयइ सवइ संप्रदायानंी मान्य केल्याम ळेही त्याचं्याशी चनबद्ध झालेला गं्रथ म्हििे अलंकारगं्रथ असे चनचित 
झाले. उदा., मम्मट ककवा िर्न्नाथ हे प्राधान्याने रसध्वचनवादी असले, तरी त्याचं्या गं्रथािंा झार मोठा भार् 
अलंकाराचं्या ििेने व्यापलेला आहे, ह्यािे कारि अलंकारािंी सावइचीक स्वीकायइता हेि आहे. 

 
ह्या अलंकारशास्त्रावरील गं्रथातं काव्याच्या सवइसामान्य स्वरूपािे आचि शब्द, अथइ, र् ि, दोर्ष, 

अलंकार, रस, ध्वनी इ. काव्यारं्ािें चवस्तृत चवविेन केले िाते. काव्यािे महत्त्व ककवा अचितीयत्व विइन 
करिे, तसेि काव्य कोित्या घटकापंासून चनमाि होते आचि काव्याच्या चनर्समतीने ककवा पचरशीलनाने 
कोिते हेतू साध्य होतात, ह्या चवर्षयािंीही ििा केलेली आढळते. कचवप्रचतभेिे श्रेष्ठत्वही स्पष्ट केले िाते. 
मम्मटासारखा गं्रथकार काव्यप्रकाशाच्या मंर्ल श्लोकाति कचवसृष्टी आचि ब्रह्मदेवाने चनमाि केलेली सृष्टी 
ह्यािंी चवस्तृत त लना करून कचवसृष्टी प्रत्येक बाबतीत श्रषे्ठ कशी आहे हे दाखवनू देतो. 
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शब्द आचि अथइ हे काव्यािे दोन प्रम ख घटक असल्याम ळे काव्याच्या लक्षिात (अथात व्याख्येत) 
त्यािें चवविेन होिे स्वाभाचवकि आहे. 

 
काव्यचसद्धी ककवा काव्यािी रिना कोित्या घटकानंी होते, हाही महत्त्वािा चवर्षय काव्यशास्त्रात 

नेहमी िर्सिलेला आढळतो. 
 
काव्यािे उचद्दष्ट ककवा प्रयोिन कोिते, कवी काव्य करण्यासाठी तसेि वािक त्यािा आस्वाद 

घेण्यासाठी प्रवृत्त होतो तो कोित्या हेतूने, ह्यािाही चविार अलंकारशास्त्रात केलेला आहे. 
 
नाट्य आचि काव्य ह्यािें संबधं अचतशय दृढ असल्याम ळे साहित्यदपकिासारख्या गं्रथात नाट्यािीही 

संपूिइ ििा केलेली आढळते. तसेि महाकाव्य, खंडकाव्य इ. काव्यािें प्रकार, कथा आचि आख्याचयका 
ह्यातंील भेद आचि अलंकारािंी प्रदीघइ ििा चवश्वनाथाने आचि इतरही आलंकाचरकानंी केली आहे. 

 
पहा : काव्यप्रयोिन; काव्यलक्षि; काव्यहेतू. य. स. वाकळब े
 
अलंकार संप्रदाय : संस्कृत काव्यशास्त्राच्या इचतहासात अलंकार, रस, ध्वनी, रीती आचि विोतती ह्या पाि 
संप्रदायािंा वारंवार उल्लखे केला िातो. काही वळेा के्षमेंद्राच्या औचित्य सपं्रदायािीही ििा केली िाते. 
ह्यापंैकी अलंकार संप्रदायाला अन सरून काव्यात शब्दालंकार आचि अथालंकार ह्यानंा सवइश्रेष्ठ स्थान चदले 
िाते. अलंकाराम ळेि काव्याला शोभा प्राप्त होत असल्याम ळे रस, ध्वनी, रीती इ. इतर काव्यतत्त्वानंा या 
संप्रदायात र्ौि मानले िाते. 

 
वर चनर्सदष्ट केलेल्या चवचवध संप्रदायापंैकी अलंकार संप्रदाय हा भामह, दंडी इत्यादींच्या 

काळापासून (इ. स. स . ७००–७५०) हे सतराव्या-अठराव्या शतकापंयंत प्रमाि मानला रे्ला आचि 
अलंकारगं्रथही रिले रे्ले. रससंप्रदायािा प्रिेता म्हिनू नाट्यशास्त्र ह्या गं्रथािा कता भरतम नी सवइमान्य 
झालेला आहे. ध्वचनसंप्रदायािे ताचत्त्वक आचि सैद्धाचंतक चवविेन आनंदवधइन आिायांनी केले आहे. 
रीचतसंप्रदायािे कतृइत्व वामनािायांकडे िाते, तर विोतती संप्रदायािे िनकत्व रािानक क ं तकाकडे 
िाते. औचित्य संप्रदायाच्या प्रिेत्यािा – के्षमेंद्रािा – उल्लेख वर आलाि आहे. हे पाि ककवा सहा संप्रदाय 
चनरचनराळ्या काळी उदयाला आले असून काव्याकडे पहाण्याच्या त्या त्या संप्रदायाच्या दृचष्टकोिािे ते 
प्रतीक आहेत, असे सामान्यतम मानले िाते. त्या दृष्टीने पाहता प्रत्येक संप्रदायािे स्वतंी वैचशष्ट्ट्य ककवा 
पृथर्ात्मत्व चदसून येते. परंत  असे वैचशष्ट्ट्य ककवा संपूिइ पृथर्ात्मत्व ह्या सपं्रदायातं नसून काव्यचवर्षयक 
अभ्यासाच्या ककवा काव्याच्या चवकासाच्या इचतहासािे ते चनरचनराळे टप्पे आहेत आचि त्याचं्यात झार मोठा 
चवरोध नाही, असेही काही चविानािें मत आहे. उदा., अलंकारवादी गं्रथकार रस ककवा ध्वनीिे अस्स्तत्व 
नाकारीत नाहीत; त्यािप्रमािे रस ककवा ध्वनीिे प रस्कते अलंकारानंा त च्छ लेखीत नाहीत. तेव्हा प्रश्न आहे 
तो एखाद्या तत्त्वाच्या प्राधान्यािा ककवा र्ौितेिा, असे म्हिता येइइल. 

 
अलंकार संप्रदायािे मूलतत्त्व म्हििे ‘अलंकार’. ह्या शब्दािे स्पष्टीकरि चनरचनराळ्या रीतीने केले 

िाते. 
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अलंकाराम ळे काव्याला शोभा प्राप्त होते ककवा काव्यािी मूलभतू शोभा वृकद्धर्त होते, ह्या चविारािा 
पचरिाम असा झाला, की उत्तरोत्तर अलंकारशास्त्रज्ञ हे अचधकाचधक शब्दालंकारािंी आचि अथालंकारािंी 
ििा करण्यात आचि द सऱ्या गं्रथकारानंी दाखचवलेले अलंकार योग्य आहेत की नाहीत, ह्यािा ऊहापोह 
करण्यात धन्यता मानू लार्ले. उदा., भरताने नाट्यशास्त्रात उपमा, दीपक, रूपक आचि यमक हे िारि 
अलंकार साचंर्तले आहेत. ही संख्या वाढता वाढता काव्यप्रकाशात एकसष्ट, चांिलोकात शभंर आचि 
कुवलयानांदात एकशपेधंरा झाली ! त्यािप्रमािे एकाि अलंकारािे पोटभेद दाखचवण्यािीही स्पधा स रू 
झाली. मम्मटाने उपमेिे पंिवीस प्रभेद दाखचवले आहेत ! ह्या सवइ ििेिा पचरिाम असा झाला, की कवीच्या 
काव्याच्या आस्वादापेक्षा त्याने योचिलेल्या अलंकाराचं्या चवश्लेर्षिाला अचधक महत्त्व आले, रचसकत्वापेक्षा 
पाचंडत्याला वरिे स्थान चमळाले. अचधकाचधक अलंकाराचं्या प्रयोर्ात कवीही धन्यता मानू लार्ले. माघािे 
हशशुपालवध तसेि श्रीहर्षािे नैषधीयचहित ह्या महाकाव्यातं हा अचभचनवशे चदसून येतो. त्याम ळे काव्यातील 
कृचीमता वाढली आचि त्या प्रमािात कचवप्रचतभेिे चवश्व मयाचदत झाले. चनरचनराळ्या अलंकारािें 
वर्ीकरि करण्यािाही प्रयत्न काव्यशास्त्रज्ञानंी केला. ह्या सवइ शास्त्रििेला पराकाष्ठेिे महत्त्व आल्याम ळे 
मध्यय र्ातील काव्यशास्त्रचवर्षयक गं्रथातं काव्यापेक्षा शास्त्राला अचधक महत्त्व चदलेले चदसते. िसगांगाधि हा 
गं्रथ तर संपूिइपिे न्यायघचटत आहे. 

 
अलंकाराचं्या ह्या साकेंचतक संकल्पनेम ळे त्याचं्या प्रयोर्ाने काव्यापासून चमळिाऱ्या आस्वादािेही 

प्रमाि घटले. प्रत्येक स्त्रीिे म ख िदं्राप्रमािे चदसले, तर त्यािी अपूवाइइ काय वाटिार? वस्त तम अलंकारािंा 
कचवप्रचतभेशी अत्यंत चनकटिा सबंंध आहे. कवीला झालेले िीवनािे दशइन ककवा त्याच्या प्रचतभेिा उत्स्झूतइ 
आचवष्ट्कार ह्या दोन र्ोष्टी काव्यसौंदयइ चनमाि करतात. काचलदासासारखा कवी ज्यावळेी एखादी उत्कृष्ट 
उपमा देतो – उदा., पावइतीच्या उमलत्या सौंदयाला चदलेली झ ललेल्या कमलािी उपमा – त्या वळेी ती 
त्याच्या प्रचतभेतून साकारलेली असते. ही उपमा आचि ओढूनतािून चदलेली साकेंचतक उपमा ह्यातंील भेद 
अस्पष्ट झाला आचि अलंकार संप्रदायािे महत्त्व उत्तरोत्तर कमी झाले व रस आचि ध्वनी हे दोन चसद्धान्त 
अचधक प्रभावी ठरले. असे असूनही काव्यशोभेिे घटक म्हिून अलंकारािंी ििा िालूि राचहली आचि 
मम्मट ककवा िर्न्नाथ ह्यासंारख्या रसध्वचनवाद्यानंीही आपापल्या गं्रथातं अलंकारािंी चवस्तृत ििा केली, ती 
म ख्यतम अलंकाराचं्या परंपरेिा मान राखण्याकरता. अलंकार हे काव्यािे बाह्य धमइ आहेत आचि रसािा 
ककवा वनीिा काव्याच्या प्राितत्त्वाशी चनकटिा संबधं आहे, हे माी रसध्वचनवाद्यानंी आविूइन स्पष्ट केले 
आहे. 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. य. स. वाकळब े
 
अलौणककत्व : संस्कृत साचहत्यशास्त्रकारानंी काव्यानंद ककवा काव्यान भतूी याला ‘अलौचकक’ म्हटले आहे 
आचि त्यासाठी कायइकारि स्वरूपािा अभाव, काव्यघटकािे अचनवइिनीय स्वरूप आचि काव्यान भतूीिे 
अचनवइिनीयत्व अशी तीन कारिे चदली आहेत. वास्तव िीवनात दृश्य बाह्य र्ोष्टी आचि आपल्या मनावर 
त्यािें होिारे संस्कार याचं्यामध्ये कायइकारिसंबधं असतो. काव्यप्रातंात हा कायइकारिभाव उपलब्ध होत 
नाही. काव्यातील व्यतती व घटना काल्पचनक असल्या, तर त्या अन भचूतचवर्षय होऊन आपल्या मनावर 
पचरिाम करीत असतात. तथाचप त्यािें भावात्मक ककवा अभावात्मक असे विइन करता येत नाही. त्यािें 
स्वरूप अचनवइिनीय असते. तीि र्ोष्ट काव्यान भतूीिी. ही अन भतूी सचवकल्प ज्ञानाच्या स्वरूपािी म्हिता 
येत नाही; कारि त्यात सचवशरे्ष वस्तूिे भान होत असते. अशा प्रकारे इंचद्रयिन्य ज्ञान, योग्यािे ज्ञान व 
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समाधी या सवांपेक्षाही काव्यान भतूी चवलक्षि असते. काव्यानंदाला लौचकक मानिाऱ्या चविारवतंािंी 
संख्याही मोठी आहे. 

 
काव्यानंद, रसानंद, रसान भतूी, रसप्रतीती ही अलौचकक असते, म्हििे लौचकक, व्यावहाचरक 

प्रतीतीहून चभन्न असते, चवलक्षि असते. ती स्मृती नव्हे; कारि चित्तात चनचद्रत–स प्त–अवस्थेत पडून 
असलेल्या संस्कारािी िार्तृी या स्वरूपािी ती नसते. ती प्रत्यक्षज्ञानही नव्हे; कारि ती इंचद्रयिन्य नसते. 
ती अन चमती पि नव्हे; कारि ती िवइिा–आस्वाद–स्वरूप असते. चवभाव वर्ैरे रसािे कारक अथवा 
ज्ञापक हेतूही नव्हेत, ते स्वतम अलौचकक असतात अथात लोकव्यवहारात ह्या चवभावादी संज्ञा कधीही 
वापरल्या िात नाहीत. साराशं, रसप्रतीती ही ‘चिीत रर्ा’ च्या प्रतीतीप्रमािे सम्यग् ज्ञान, चमथ्याज्ञान, 
सादृश्यज्ञान अथवा संशयज्ञान यापंैकी कोित्याही ज्ञानािा रूढ प्रकारात बसत नाही; म्हिून रसप्रतीती – 
रसास्वाद–रसानंद हा ‘ब्रह्मास्वादसचवध’ अथवा ‘ब्रह्मानंद सहोदर’ असतो, असे साचहत्यशास्त्रकार 
म्हितात. तेव्हा त्यानंा रसानंदािे अलौचककत्वि स िवायिे असते. 
 

त्र्यं. र्ो. माइइिकर; वा. म. क लकिी 
 
अणवश्वासाचे स्वचे्छा णनलंबन (णववलग सस्पेन्शन ऑफ णडस् णबलीफ) : खरे आचि खोटे ह्यातं भेद 
करण्यािी मानवी शतती ‘अचवश्वासािे स्वचे्छा चनलंबन’ ह्या सकंल्पनेच्या म ळाशी आहे. ही संकल्पना आपि 
अपस कपिे कादंबरी, नाटक इ. अनेक कलाप्रकारानंा लावतो. माी साक्षात अन भव देिाऱ्या 
नाटकासारख्या कलाप्रकाराबाबत हा चवशरे्ष अचधक िािवतो. नाटकाच्या पे्रक्षकाला समोर िे िालले आहे 
ते खोटे आहे, हे माहीत असूनही तो स्वतम होऊन त्यावर अचवश्वास दाखवण्यािे नाकारतो, त्याला एका 
अथाने, तात्प रते, खरे मानतो; म्हििेि अचवश्वासािे स्वचे्छेने चनलंबन करतो. 

 
अचवश्वासािे स्वचे्छा चनलंबन ही प्रचिया वास्तवतावादी आचि अ-वास्तवतावादी अशा दोन्ही 

नाटकाबंाबत घडते. उलट अ-वास्तवतावादी नाटकात, चिथे कदाचित कोितेही नेपथ्य नसेल, समोर 
क ठल्या स्थळािी प्रचतकृतीही नसेल, सवइ नाटक मोकळ्या मंिावर खेळले िात असेल, चतथे हे चनलंबन 
अचधकि तीव्र हव.े पि ह्यात र्ंमत अशी आहे, की हे चनलंबन करायला पे्रक्षकानंा िािीवपूवइक काही कराव े
लार्त नाही; अर्दी ज्या नाटकात ‘हे नाटक आहे’ ह्यावर िोर चदलेला असतो – उदा., बे्रख्टिी नाटके – 
चतथेही ही प्रचिया घडतेि. 

 
ह्या संकल्पनेिे प्रचतपादन प्रथम इंग्रि कवी व टीकाकार समॅ्य एल टेलर कोलचरि (१७७२–

१८३४) ह्याने आपल्या र्बायोग्राहिआ हलर्टिाहिआ (१८१७) ह्या प स्तकात केले, तेव्हा कचवतेच्या स्वरूपाच्या 
आचि हेतूच्या चवविेनािा सदंभइ होता. कोलचरि ह्याने कचवतेिी व्याख्या कवीच्या कायाच्या संदभात केली. 
कचवता म्हििे ते, िे कवी रितो आचि कवी म्हििे तो, ज्यात कल्पनाशतती कायइ करते. 
कल्पनाशततीच्या चसद्धान्तािे चवस्तृतीकरि हेि खरे तर कोलचरि ह्यािे वाङ्मयीन समीके्षिे योर्दान 
आहे. काटं, शकेलर् आचि कचव-टीकाकार चवल्यम वड् इस्वथइ ह्यािंा त्याच्यावर प्रभाव होता. ह्या 
कल्पनाशततीच्या चवविेनाच्या संदभाति अचवश्वासािे स्वचे्छा चनलंबन ह्या संकल्पनेिा प्रथम उल्लखे झाला. 
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वड् इस्वथइबरोबरच्या ििेत दोघेही अनेकदा कचवतेच्या दोन मलूभतू चवशरे्षाकंडे वळायिे : 
चनसर्ातील सत्यािे पालन करून वािकािी सहअन भतूी चमळवण्यािी शतती आचि कल्पनाशततीच्या 
रंर्रूप पालटवण्याच्या सामथ्याने नावीन्यािा रस चनमाि करण्यािी शतती. 

 
कोलचरिने र्बायोग्राहिआ हलर्टिाहिआमध्ये असे चलचहले आहे, की ह्या कल्पनेतूनि हलहिकल 

र्बॅलर्ड् ह्या काव्यसंग्रहािी योिना चनघाली. असे ठरले, की कोलचरि ह्याने अलौचकक, अचतमानवी वा 
चनदान ‘रोमॅंचटक’ व्यतती आचि व्यस्ततरेखा यावंर लक्ष कें चद्रत करायिे; पि आपल्या स्वभावातून एक 
मानवी रस प रवायिा आचि त्यािबरोबर खऱ्यािा असा भासही चनमाि करायिा, िेिेकरून ह्या 
कल्पनाशततीच्या ‘सावल्या’ंना क्षिभर तरी अचवश्वासािे स्वचे्छा चनलंबन लाभेल, ज्यातून काव्य-श्रद्धा 
(पोएरी-झेथ) चनमाि होते. 

 
कोलचरि ह्याच्या ह्या चसद्धान्तािा दाखला आि देिारे लोक चकत्येकदा काव्यात्म चवधानाला 

खऱ्या-खोट्यािे चनकर्ष र्ैरलार्ू आहेत, असे मानतात. 
 
अठराव्या शतकात नाटक-कचवतेच्या संदभातील चवश्वासािा प्रश्न दोन समस्याभंोवती चझरत होता 

: नाट्यप्रयोर्ाच्या वळेिी पे्रक्षकािंी मनमस्स्थती आचि अचतमानवी चवर्षय वािकाला स्वीकारायला लाविारी 
मानसशास्त्रीय स्स्थती, कोलचरिने नाटक आचि अचतमानवी चवर्षयावंरील काव्य ह्या दोन्हींबाबत 
आस्वादप्रचियेिी ििा केली. मंिीय सादरीकरिाच्या पचरिामािे स्वरूप एका तात्प रत्या अधइसत्यासारखे 
असते; एक नकारात्मक चवश्वास िािीवपूवइक िोपासला िातो. पे्रक्षकािंी मनमस्स्थती स्वप्न पाहताना 
असते तशी होते, ज्यावर आपि चवश्वासही ठेवत नाही वा अचवश्वासही दाखवत नाही; कारि होकारात्मक 
वा नकारात्मक क ठलाही चनिइय अशतय असतो. 

 
म ळात कोलचरिने ही संकल्पना काव्यातल्या अचतमानवी व्यस्ततरेखानंा उदे्दशून वापरली असली, 

तरी वास्तवतावादी प्रसंर्ानंा आचि पाीानंाही ती लार्ू होते हे उघड आहे. कोलचरि स्वतम चमल्टनच्या 
‘सेटन’ बरोबरि शतेसचपअरच्या यार्ो (ऑथेलो), एडमंड (बकग लीअि) या पाीािंाही चविार करतो. 
 

म तता रािाध्यक्ष 
 
अश्लीलता : ‘अश्लील’िा मूळ अथइ श्लील (श्रील) म्हििे शोभनीय नाही ते. भारतीय साचहत्यशास्त्रात 
अश्लीलता हा एक काव्यदोर्ष मानला आहे. ज्या शब्दाम ळे वा अथाम ळे ब्रीडोत्पादक, ि र् प्सादायक ककवा 
अमंर्ल अथइ सूचित होतो तो शब्द वा अथइ अश्लील, अशी व्याख्या काव्यप्रकाशात चदलेली आहे. हा सूचित 
अथइ प्रकृत संदभात अन चित असला, तरि अश्लीलतादोर्ष उत्पन्न होतो. उदा., ‘स मारे १२–१३ वर्षांच्या 
एका चनिलेल्या म लीस पाहून स िलेले चविार’ या कचवतेत केशवस त िेव्हा ‘पापेच्छेस चशवाय िोदक नसे 
देहीं त झं यौवन’ असे म्हितात, िेव्हा ‘िोदक’ या संस्कृत शब्दािा ‘प्रवृत्त करिारे’ हा अथइ िरी प्रकृत 
संदभात योग्य असला, तरी मराठीत त्या शब्दाने व्रीडोत्पादक अथइ सूचित होतो. चकलोस्कराचं्या सौभिात 
उर्षमकालच्या विइनात ‘थंडर्ार वात स टत’ असे िे शब्द आले आहेत, त्यातंील ‘वात स टत’ या शब्दातूंन 
ि र् प्सादायक अथइ सूचित होतो. ‘क ं कू प सले’ वा ‘मंर्ळसूी त टले’ या शब्दानंी अमंर्लाथइ सूचित होतो, 
म्हिून चस्त्रया ‘क ं कू/मंर्ळसूी वाढवले’ असा वातप्रयोर् करतात. परंत  चिथे व्रीडा, ि र् प्सा वा अमंर्ल 
अचभपे्रति असते, चतथे तद्व्यंिक शब्द वा अथइ अश्लील ठरत नाहीत. उदा., शृरं्ारात व्रीडा, बीभत्सात वा 
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वैराग्यात ि र् प्सा आचि शौयात अमंर्लता अश्लील नव्हे. याि कारिाने भारतीय साचहत्यशास्त्रात 
अश्लीलता हा चनत्यदोर्ष मानलेला नाही. अश्लीलता क्वचित र् िास्पदही होते. उदा., भतृइहरीिे शृांगािशतक 
व वैिाग्यशतक. ग्राम्यता व अश्लीलता यातंील भेद हा, की ग्राम्य शब्द वा अथइ हे स्वभावतमि अचशष्ट 
असतात, तर अश्लील शब्द वा अथइ हे बाह्यतम चशष्ट असूनही चवचशष्ट संदभात व्रीडा, ि र् प्सा वा अमंर्लत्व-
सूिक होतात. साराशं, भारतीय साचहत्यशास्त्रात अश्लीलता हा दोर्ष औचित्यचविाराशी संबद्ध आहे. 

 
अश्लीलताणवषयक कायदा : भारतात अश्लीलता हा र् न्हा मानला रे्ला तो १८६० मध्ये, भारतीय 

दंडसंचहतेच्या २९२ व २९३ या कलमानं्वये. दंडसंचहतेच्या संदभात अश्लीलता ही संज्ञा ‘ऑब्सीचनटी’ या 
इंग्रिी संजे्ञला पयाय म्हिनू योिली िात असल्याम ळे चतिा अथइ बदललेला आहे. ‘ऑब्सीन’ म्हििे 
‘ओंर्ळ, अनैचतक, कामोद्दीपक वा चवकृत आिारास प्रवृत्त करिारे’ हे सवइ अथइ लैं चर्क व्यवहाराच्या 
संदभाति घ्यायिे. स्व्हतटोचरया रािीच्या कारकीदीत इगं्लंडमध्ये सोवळेपिािा िो कहर झाला, त्यातूनि 
इंग्लंडमध्ये १८५७ िा ‘कॅम्बेल अॅतट’ या नावाने ओळखला िािारा अश्लीलताचवर्षयक कायदा िन्मास 
आला आचि चतथूनि तो १८६० साली अंमलात आलेल्या भारतीय दंडसंचहतेत समाचवष्ट झाला. या 
कलमानं्वये अश्लील साचहत्य, चिी, मूती इ. चवकिे वा चवतरिे ककवा चविीसाठी वा चवतरिासाठी आयात 
करिे वा म चद्रत करिे हा र् न्हा ठरचवण्यात आला. माी देवळातील मूती व चशल्पे ही अपवाद म्हिनू नमदू 
करण्यात आली. या कलमानं्वये अश्लील साचहत्यािा म द्रक, प्रकाशक, चवतरक व चविेता हे र् न्हेर्ार 
ठरतात; लेखक नाही, हे लक्षात घेण्यािोरे् आहे. या कायद्यात लेखकाच्या अचभव्यस्ततस्वातंत्र्यावर 
कोितेही चनयींि नसून केवळ प्रसारस्वातंत्र्यावर आहे. 

 
त्यानंतर ‘िॅंमचॅटक पर  झॉमइन्स अॅतट’ (१८७६), ‘सी कस्टम्स अॅतट’ (१८७८), ‘पोस्ट ऑझीस 

अॅतट’ (१८८८), ‘चसनेमटॅोग्राझ अॅतट’ (१९१८, १९५२) आचि ‘पे्रस ऑब्िेतशनेबल मटॅर अॅतट’ (१९५१) 
असे अन िमे नाट्यप्रयोर्, आयात, टपाली चवतरि, चिीपटप्रदशइन, वृत्तपीीय प्रकाशन इ. बाबतींतही 
अश्लील साचहत्यावर कायद्याने चनबधं घातले रे्ले. १९२२ च्या चिनीव्हाच्या ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन झॉर द 
सपे्रशन ऑझ द सतय इलेशन ऑझ, अॅंड रॅचझक इन, ऑब्सीन पस्ब्लकेशन्स’ च्या आदेशान सार १९२५ साली 
भारतीय दंडसचंहतेतील २९२ व २९३ या कलमाचं्या कक्षा चवस्तृत करण्यात आल्या. नव्या कलमानं्वये 
म द्रक, प्रकाशक, चवतरक व चविेता याचं्या माचलकेत लेखक, चिीकार हेही बसचवले रे्ले आचि 
आयातीप्रमािेि चनयातही व चविीप्रमािेि िाचहरातही र् न्हाचं्या यादीत समाचवष्ट झाली. 

 
अश्लीलता ही याप्रमािे कायद्याने दंडाइइ मानली, तरी ‘कॅम्बेल अॅतट’ ककवा ‘भारतीय दंडसंचहता’ 

यातं अश्लीलतेिी कायदेशीर व्याख्या चदलेली नव्हती. १८६८ साली इगं्लंडमध्ये चहतलीनवर झालेल्या 
खटल्यात िज्ज कोबनइ याने साचंर्तलेली कसोटी बरीि वर्ष ेइंग्लंड, अमेचरका व भारत या देशातं प्रमाि 
मानली िात असे. ती कसोटी अशी : 

 
‘ज्याचं्या मनावर अनैचतक पचरिाम सहिी होऊ शकतात आचि ज्याचं्या हाती ते लेखन पडण्यािा 
संभव आहे, अशानंा लैं चर्क अनािारास व भ्रष्टािारास िे प्रवृत्त करू शकेल, ते लेखन अश्लील 
समिाव.े’ 
 

या कसोटीन सार गं्रथातील काही भार्ािा असा पचरिाम होण्यािा संभव असला, तरीही तो गं्रथ अश्लील 
ठरत असे. 
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या कसोटीवर अनेक आके्षप घेण्यात आले. त्यातंील प्रम ख तीन याप्रमािे : 
 

(१) साचहत्य हे ज्याचं्या मनावर अनैचतक पचरिाम सहिी होऊ शकतात अशाकंचरताि खास चलचहले 
िात नाही  .अशा वािक वर्ािाि चविार करून साचहत्य चनमाि  करायिे ठरचवले, तर िौदा -एक 

वर्षांच्या वािकाला योग्य असेि साचहत्यािे स्वरूप ठेवाव ेलारे्ल.  
 
(२) कोितीही साचहत्यकृती ही एक संपूिइ कलाकृती म्हिूनि चविारात घ्यायिी असते  .त्याऐविी 

त्यातील काही भार्ािाि िर पृथक चविार करण्यात आला, तर त्याने त्या कलाकृतीला अन्याय 
होतो. 

 
(३) या कसोटीन सार चनिइय क िी घ्यायिा ?न्यायाधीशाने? ज्यूरीने? त्यानंा साचहत्यािी िाि चकतपत 

असेल? कोित्याही साचहत्यकृतीिी पारख एखाद्याने वा पािदहा अनचभज्ञ व्यततींनी करिे 
चकतपत योग्य ठरते? 
 
व्यस्ततस्वातंत्र्यािा व लेखनस्वातंत्र्यािा प रस्कार, मानसशास्त्रािा व कलर्चवज्ञानािा चवकास, 

सामाचिक आिारात व नीचतचनयमातं झालेले बदल इत्यादींम ळे अश्लीलतेच्या िे चविारमंथन झाले, त्याने 
अचश्ललताचवर्षयक कायद्यािी दृष्टी बदलली. १९५९ साली इंग्लंडमध्ये नवीन कायदा येऊन चहतलीन 
कसोटी कालबाह्य ठरली. नवीन कायद्याप्रमािे लैं चर्क अनािारास व भ्रष्टािारास प्रवृत्त करण्यािा संभव 
असलेले साचहत्य ते अश्लील साचहत्य ही व्याख्या मान्य केलेली असली, तरी (१) ज्याचं्या मनावर अनैचतक 
पचरिाम सहिी होऊ शकेल अशा वािकाऐंविी सवइसाधारिपिे िे वािक ते साचहत्य वािण्यािा संभव 
आहे, अशा वािकािंाि चविार प्रस्त त मानला आहे; (२) हा पचरिाम अिमावताना गं्रथाच्या काही 
भार्ाऐविी संपूिइ गं्रथािा चविार आवश्यक मानला आहे आचि (३) शास्त्र, साचहत्य, कला वा ज्ञान इ. 
दृष्टींनी िे समािाच्या चहतािे ते अश्लील नव्हे, असे सारं्ून त्या दृष्टीने तज्ज्ञाचं्या साक्षीिी सोय केली आहे. 
हा कायदा अमलात आल्यावर १९२८ साली चलचहली रे्लेली, पि तोपयंत इंग्लंडात संपूिइ स्वरूपात 
प्रकाचशत न होऊ शकलेली डी.एच्. लॉरेन्सिी लेडी चरॅ्टलीज लव्िि ही कादंबरी १९६० साली इंग्लंडात 
प्रकाचशत करण्यात आली. अपेके्षप्रमािे चतच्यावर खटलाही झाला. परंत  कायद्याच्या बदललेल्या दृष्टीम ळे 
ती अश्लीलतेच्या आरोपातून म तत झाली. परंत  त्याि कादंबरीच्या प्रती भारतात चविीस ठेवल्यावरून 
चविेत्यावरं १९६२ साली भारतात िो खटला झाला, त्यात चहतलीन कसोटीिाि उपयोर् करून ती 
कादंबरी अश्लील ठरचवण्यात आली, हे लक्षात घेण्यािोरे् आहे. १९६९ साली भारतीय दंडसंचहतेच्या २९२ 
व्या कलमात इंग्लंडमधील १९५९ च्या स धाचरत कायद्याच्या धतीवर अश्लीलतेिी व्याख्या समाचवष्ट 
करण्यात येऊन शास्त्र, साचहत्य, कला वा ज्ञान या दृष्टींनी िे उपय तत ते अश्लील नव्हे, असे अपवादही 
अंतभतूइ करण्यात आले आहेत. म्हििे १९६९ पासून भारतातही चहतलीन कसोटी अप्रमाि ठरून 
साचहस्त्यकािें १८६० साली रे्लेले प्रसारस्वातंत्र्य आचि १९२५ साली रे्लेले अचभव्यस्ततस्वातंत्र्यही बऱ्याि 
प्रमािात परत चमळाले आहे. 

 
साचहत्यावर अश्लीलतेिा आरोप करण्यात येतो तो बह धा (१) शृरं्ारिीडेिे विइन, (२) लैं चर्क 

अनािारािें चिीि, आचि (३) ग्राम्य भार्षा या तीन अंर्ानंी, या र्ोष्टी अश्लील का मानल्या िातात आचि 
तसे मानिे चकतपत संय स्ततक आहे यासंबधंीिी मते प ढीलप्रमािे : 
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(१) शृरं्ारिीडेिी विइने वािून वािकािंी काम क प्रवृत्ती िाळवली िाते, ते संयम सोडून 
स्वैरािारास प्रवृत्त होण्यािा संभव असतो आचि पचरिामी सवइ समािि सै्त्रि व भ्रष्ट होण्यािा धोका असतो 
म्हिून शृरं्ाचरक साचहत्य अश्लील मानाव.े यावर आके्षपकािें म्हििे असे, की कामोद्दीपन हे सदैव वाइइटि 
असते असे नाही. काम हा र्षड् चवकारापंैकी एक मानला रे्ला असला, तरी तो िार प रुर्षाथांपैकीही एक 
मानला रे्ला आहे. समािाच्या धारिेकचरता त्याप्रमािेि सातत्याकचरता काम हा चवकार आवश्यकि आहे. 
त्यािे दमन हे समािचहताच्या त्यािप्रमािे वैयस्ततक आरोग्याच्या दृष्टीनेही चहतावह नव्हे. चशवाय 
कामोद्दीपन हे साचहत्य वा इतर लचलतकला याम ळेि होते असे नाही. क िािे कामोद्दीपन कशाम ळे होइइल हे 
सारं्ता येत नाही. चशवाय सहिी कामोद्दीचपत होिाऱ्या व्यततीच्या चहताथइ इतरानंी स्वतमवर कायमिी 
चनयींिे घालून घेिे चकतपत न्याय्य व समािचहतािे होइइल? साचहत्य हे चनकोप वृत्तीच्या रचसक 
वािकाकचरता असते. स्वतमिी कामवासना िाळचवण्याकचरता क िी त्यािा द रूपयोर् करू लार्ला तर तो 
दोर्ष त्यािा, साचहत्यािा नव्हे. 

 
(२) परप रुर्ष-परस्त्री, बंध -भचर्नी, चपता-कन्या यासंारख्या अनैचतक; बलात्कार, अल्पवयीन 

म लीवर अत्यािार, पे्रतसंभोर् यासंारख्या र् न्हेर्ारी, स्वसंभोर्, समकलर्ीसंभोर्, पश संभोर् यासंारख्या 
चवकृत प्रसंर्ािें चिीि साचहत्यात आले, तर त्याने वािक आिारभ्रष्ट वा र् न्हेर्ार बनण्यािा धोका आहे, 
म्हिून ते अश्लील मानाव.े यावर आके्षपकािें म्हििे असे, की समािात स खाने राहू इस्च्छिाऱ्याने 
सामाचिक नीतीिी बंधने पाळलीि पाचहिेत, पि साचहत्याला त्यािा काि का? हा सामाचिक नीचतबंधने 
अपचरवतइनीय असतात असेही नाही. समािान सार वा कालान सार यातील काही बंधने चशचथल झालेली 
आढळून येतात. चशवाय ही बंधने न मानिाऱ्या व्यततीही समािात आढळून येतात. त्या अनैचतक वा 
र् न्हेर्ार ठरल्या तरी त्यािें चिीि साचहत्यात येऊि नये, असे कसे म्हिता येइइल? खून, दरोडा इ. 
र् न्ह्यािें चिीि साचहत्यात िालते, मर् लैं चर्क र् न्ह्यािेंि का नको? 

 
(३) ग्राम्य भार्षा ही हीन अचभरुिी दाखचवते. साचहत्यािा ससं्कृतीशी झार चनकटिा संबधं आहे. 

संस्कृतीिा दिा घसरू नये याकचरता साचहत्यािा तसाि साचहत्याच्या भारे्षिाही दिा घसरू देता कामा 
नये. चशवाय ग्राम्य भारे्षम ळे वर्सित चवर्षयािे पाचवत्र्य चवडंचबले िाते. शृरं्ारिीडेकिे विइन ग्राम्य भारे्षत केले 
तर मानवािा शृरं्ार हा पश त्वाच्या पातळीवर येतो. म्हिून शृरं्ारविइनात ग्राम्य भार्षा ही अश्लील होय. लेडी 
चॅर्टलीज लव्ििमध्ये नाचयका व चतिा चप्रयकर याचं्या शृरं्ारिीडािें विइन करताना ‘िार अक्षरी शब्द’ 
वापरले आहेत, हे ती कादंबरी अश्लील मानण्यािे एक महत्त्वािे कारि होय. यावर आके्षपकािें म्हििे 
असे, की ग्राम्य भार्षा अचशचक्षतािंी म्हिनू ती कमी प्रतीिी मानिे योग्य नाही. उलटपक्षी ती चिवतं आचि 
म्हिून चशष्ट भारे्षहून अचधक प्रत्ययकारी असते. चशवाय, एकेकाळी अचशष्ट मानली रे्लेली भार्षा आि िर 
लैं चर्केतर र्ोष्टींच्या चिीिात आके्षपाहइ मानली िात नाही, तर केवळ लैं चर्क चिीिाति चतला प्रचतबधं 
का? 

 
साचहत्यातील अश्लीलतेला कायद्याने प्रचतबधं करण्याचवरुद्ध प ढील आके्षप घेतले िातात : 
 
(१) साचहत्यात अम क र्ोष्टी येऊ नयेत. असा चनबधं घालिे म्हििे साचहस्त्यकाला लेखनस्वातंत्र्य 

नाकारिे होय. 
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(२) साचहत्य हे स्वभावतमि अश्लील ठरू शकत नाही. साचहत्यातील सवइि चिीि हे अलौचकक 
असते आचि साचहत्यािा पचरिामदेखील लौचकक स्वरूपािा नसून चनखळ आनंददायक असा रसस्वरूप 
असतो. साचहत्यािा आस्वाद घेत असता िर क िावर लौचकक स्वरूपािा पचरिाम होऊ लार्ला तर ते 
रसचवघ्न ठरते. 

 
(३) अश्लीलतेबाबतिे न्यायालयातील चनिइय हे वस्त चनष्ठ कधीि नसतात. एका देशात िे साचहत्य 

अश्लीलतेच्या आरोपातून स टते, तेि द सऱ्या देशात अश्लील ठरू शकते. एवढेि नव्हे, तर एकाि देशात 
एकदा अश्लील ठरलेले साचहत्य कालातंराने त्या आरोपातून स टतेही. लेडी चॅर्टलीज लव्िि हे यािे एक 
उदाहरि. 

 
(४) ज्या साचहत्यावर एके काळी अश्लीलतेिा आरोप करण्यात आला होता, तेि साचहत्य 

कालातंराने उत्कृष्ट साचहत्य म्हिून मान्यता पावलेलेही आढळून येते. उदा., िेम्स िॉइसिे यहूलसीझ, बा. 
सी. मढेकराचं्या कािी कहवता इत्यादी. 

 
(५) कायद्यान्वये अश्लील ठरलेल्या पि खरोखर उत्कृष्ट असलेल्या साचहत्याला तत्कालीन वािक 

म कतात एवढेि नव्हे, तर कायद्याच्या किाट्यात आपि सापडू या भीतीने लेखकही कलादृष्ट्ट्या आवश्यक 
ते चिीि करू शकत नसल्याम ळे या चनमाि होऊ न शकलेल्या साचहत्यालाही वचंित होतात. 
 

(६) अश्लीलतेबाबत खटला शासनातझे होत असला, तरी अश्लीलतेिी दखल शासन आपि 
होऊन क्कचिति घेत असते. सामान्यतम अन भव असा आहे, की समािातील सनातनी प्रवृत्तीिी काही मािसे 
समािस्वास्थ्यािी िबाबदारी आपिावरि आहे, अशा समि तीने शासनािे लक्ष काही साचहत्यकृतींकडे 
वधेचवतात आचि त्यावंर खटले करण्यास शासनास प्रवृत्त करतात. या खटल्यातून तो साचहस्त्यक चनदोर्ष 
स टला, तरी त्यास खटला लढचवण्यापायी प ष्ट्कळि पैसा खिावा लार्तो आचि मनस्तापही सहन करावा 
लार्तो. बा. सी. मढेकर याचं्यावर खटला झाला (१९४८–५२) तेव्हा ते शासकीय अचधकारी होते. 
खटल्यात ते दोर्षी ठरते तर त्यािंी नोकरी िाण्यािा धोका होता. चशवाय एखाद्या साचहत्यकृतीवर 
अश्लीलतेिा आरोप करिाऱ्यािा हेतू सदैव समािचहतािाि असतो असे नाही. वैयस्ततक हेवदेावे, 
धंद्यातील स्पधा, प्रचसचद्धलोल पता इत्यादींसारख्या हेतंूनीही या उपद्व्यापाला प्रवृत्त होिारे काही 
असताति. 

 
अश्लीलतेच्या कायद्याचवरुद्ध याप्रमािे अनेक आके्षप असले, तरी ज्यात कोिताही साचहत्यर् ि 

नाही असे चनव्वळ कामोद्दीपनाच्याि हेतूने चलचहलेले बरेि वाङ्मय बािारात उघड वा िोरून चविीस येत 
असते, ही वस्त स्स्थती आहे. समािचहताच्या दृष्टीने अशा वाङ्मयावर बंदी असावी, अशी बऱ्याि 
चविारवतंािंी धारिा आहे. परंत  याकचरता कायदा केला, की त्या कायद्याच्या अमंलबिाविीत िारं्ले 
साचहत्यही भरडून चनघते, अशी ही अडिि आहे. 

 
म द्रिपूवइ काळात साचहत्यात आके्षपाहइ मानले िात असे ते पाखंड.म द्रिाम ळे साचहत्यािा प्रसार 

वाढला. त्या काळात धमइर् रूिी सत्ता कमी होऊन रािसते्तिा प्रभाव वाढला आचि पाखंडाऐविी रािद्रोह 
हा र् न्हा ठरला. लोकशाहीच्या काळात सते्तवर टीका करण्यािे स्वातंत्र्य मान्य केले रे्ले आचि रािद्रोह हा 
र् न्हा मारे् पडून त्यािी िार्ा अश्लीलतेने घेतली. अश्लीलतेसबंंधी समािािी दृष्टी चनवळत िालली, तशी 
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या आरोपावरून साचहत्यावर खटले भरण्यािी प्रवृत्ती कमी होत िाललेली चदसते. कालातंराने पाखंड व 
रािद्रोह यापं्रमािेि अश्लीलता हा र् न्हादेखील इचतहासिमा होइइल, असे वाटते. 
 
संदभइ : १.   र्ाडर्ीळ, चव. नं. अश्लीलता आहि कायदा, १९६४. 

२. चिीे, प . आ., संपा. अहभरुहच, झेब्र . १९६७. 
3. Chandos, John. Ed. To Deprave and Corrupt, 1962. 

 
म. वा. धोंड 

 
अष्टनाणयका : नाचयकािंी पचरस्स्थती व अवस्था यावंरून संस्कृत साचहत्यात त्यािें आठ प्रकार कस्ल्पले 
आहेत : 

 
(१) वासकसज्जा : ही नाचयका चप्रयकराला भेटण्यािा संकेत चनचित झाल्याम ळे त्याच्या भेटीिी 

सारी तयारी करण्यात व्यग्र असते. चतिी मनोवृत्ती आनंदी आचि वरे्ष उज्ज्वल असतो. सौंदयइप्रसाधनािंा 
उपयोर् करून चतने आपले सौंदयइ वाढचवलेले असते आचि संकेतस्थलही कलात्मक रिना आचि 
प ष्ट्पाचदकािें स र्धं याचं्याम ळे रमिीय व उत्साहवधइक केलेले असते. 

 
(२) णवरहोत्कंणठता : नायकाच्या चवरहाम ळे ही नाचयका द मखीकष्टी व संतप्त झालेली असते आचि 

चतच्या मनात चमलनािी उत्कंठा िार्तृ झालेली असते. चतिा वरे्ष मचलन असून चतच्या चठकािी उत्कंठा व 
औदासीन्य यािें प्रचतकबब पडलेले असते. 

 
(३) स्वाधीनभतृइका : नायकाच्या (म्हििे पतीच्या) सहवासात असून िी नायकावर सवइस्वी 

आचधपत्य र्ािविारी त्यािी पत्नी ती स्वाधीनभतृइका नाचयका.ही मनस्स्वनी इतर पतींना चमळिारे स्वातंत्र्य 
आपल्या पतीला चमळू देत नाही. आचधपत्य र्ािचविारी, चवलासी, पे्रमळ तरीही आग्रही अशा स्वभावािी ही 
नाचयका आहे. ही अथाति स्वीया नाचयका असते. 

 
(४) कलहान्तणरता : नायकाशी कलह झाल्याम ळे अथवा स्त्रीस लभ इइष्ट्येम ळे चििे नायकाशी चवत ष्ट 

येते ती कलहान्तचरता. कलहाम ळे मनात द मखी असून चतिी मनोवृत्ती क्ष ब्ध असते. कलहानंतर माी 
चतच्यामध्ये पिात्तापािी भावना िार्ृत होते. हा कलह तात्काचलक असतो. 

 
(५) खंणडता : ज्या नाचयकेला चदलेले विन चप्रयकराने मोडलेले असते ती खंचडता नाचयका. 

प्रियातील संकेत नायक पाळत नाही, त्याम ळे नाचयका चनराश व द मखीकष्टी असते. नायकाच्या द सऱ्या 
स्त्रीवरील पे्रमाने ती अपमाचनत झालेली असते. रुष्ट झाल्याम ळे मनात अन रार् असूनही चनराशा व िोध यािें 
प्राबल्य अचधक असते. 

 
(६) णवप्रलब्धा : ज्या नाचयकेला नायकाने झसचवलेले असते ती चवप्रलब्धा होय. ही झसविकू 

प्रियप्रकरिामध्ये असते आचि विनभरं्, संकेतभरं् इ. प्रकारािंी असू शकते. चवप्रलब्धा आचि खंचडता 
याचं्यामध्ये झरक आहे. दोघीही प्रियभरं्ाम ळे चनराश झालेल्या असतात; तथाचप खंचडता ही नायकाच्या 
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द सऱ्या स्त्रीवरील पे्रमाने अपमाचनत – खंचडत – झालेली असते, तर चवप्रलब्धेच्या बाबतीत हीि पचरस्स्थती 
असेल असे म्हिता येत नाही. 

 
(७) प्रोणषतभतृइका : ज्या नाचयकेिा पती प्रवासाला रे्लेला आहे, अशा नाचयकेला प्रोचर्षतभतृइका 

म्हटलेले आहे. स्वाभाचवकपिेि चवरहामध्ये चतने सवइ सौंदयइप्रसाधनािंा आचि आभरू्षिािंा त्यार् केलेला 
असतो. ती उज्ज्वल वरे्षही पचरधान करीत नाही आचि औदासीन्याम ळे समािात नृत्यर्ीतादी समारंभातंही 
ती भार् घेत नाही. 

 
(८) अणभसाणरका : िी नाचयका पे्रमाचतरेकाम ळे वा भावनाचववशतेम ळे आपल्या चप्रयकरास आपि 

होऊन भेटावयास िाते, ककवा प ढाकार घेऊन चप्रयकरास भेटावयास बोलाचवते चतला अचभसाचरका 
म्हितात. या अचभसाचरकािें ज्योत्स्नी अथवा श तला आचि तमसी अथवा नीला असे दोन प्रकार मानले 
आहेत. िदं्रप्रकाशात श भ्रधवल वरे्ष धारि करून चप्रयकराकडे िािारी ती श तला अचभसाचरका आचि 
कृष्ट्िराीी कृष्ट्िवरे्ष पचरधान करून िािारी ती नीला. स्वाभाचवकपिेि आपि ओळखले िाऊ नये 
याकचरता या अचभसाचरका कंकिे, नूप राचदकािंा पचरत्यार् करतात. मृच्छकहर्टकातील (अंक ५) वसंतसेना 
ही अचभसाचरका होय. 

 
या अष्टनाचयकापंैकी स्वाधीनभतृइका आचि वासकसज्जा या िीडाप्रधान, प्रसन्न मनोवृत्तीच्या, 

चवनोदरचसक आचि आनंदी प्रवृत्तीच्या अशा असतात. अचभसाचरका ही उत्कट पे्रचमका असून धीट व 
कलारचसक अशी असते. इतर सवइ नाचयका या चनराशा, द मख, अपमान आचि झसविूक वाट्याला 
आल्याम ळे स्वतमच्याि दैवािा चविार करीत असल्याने द बळ्या आचि चनमश्वास टाकिाऱ्या अशा असतात. 
 

त्र्यं. र्ो. माइइिकर 
 
अष्टपदी : प्रािीन र्ाथाकाव्यातून ‘र्ीचतकाव्या’िी परंपरा उदय पावली. या र्ीचतकाव्यात बह धा शृरं्ाररसािे 
प्राधान्य आहे. ियदेवािी अष्टपदी हे यािे उत्तम उदाहरि आहे. गीतगोबवदािे चनचित असे बाधंलेले स्वरूप 
नाही; पाठ्य आचि र्ीत, कथाविइन व भार्षि यािंी मोठ्या कौशल्याने एका चवचशष्ट उदे्दशाने एकी र् झंि 
केलेली आहे. प्रस्त तिे काव्य सर्इ आचि प्रबंध ह्यामंध्ये चवभार्लेले आहे; प्रत्येक र्ीताला प्रबधं मानलेले 
आहे, असे एकंदरीत िोवीस प्रबंध आहेत व ते सर्ांमध्ये चवभार्लेले आहेत. सील्व्हॅं लेव्ही व चपशले याचं्या 
मताप्रमािे अष्टपदी ही र्ीचतकाव्य व नाटक याचं्यामध्ये पडते. चपशलेच्या म्हिण्याप्रमािे हे संर्ीतरूपक 
आहे. एवढे स्पष्ट चदसते, की येथे अंक, चवष्ट्कंभक वर्ैरे नाटकािी अंरे् चदसत नाहीत, तेव्हा हा नाट्यप्रकार 
नाही. तथाचप बंर्ालमध्ये होिाऱ्या ‘िाीा’ −प्रसंर्ी आचदय र्ीन स्वरूपािे िे कृष्ट्िप्रधान संर्ीत–नृत्य होत 
असे, ते ियदेवाच्या डोळ्यासंमोर असाव ेआचि म्हिनूि रार्, ताल व नृत्य याचं्याबरोबर विइन, भार्षि 
इत्यादींिा उपयोर् करून ियदेवाने आपली अष्टपदी रिली असावी. श्र चतमध र पदावली, शृरं्ार आचि 
भतती यािंा उत्कर्षइ यामं ळे गीतगोबवद हे संस्कृतमध्ये अिोड काव्य झाले आहे, यािेि अन करि प ढे 
िामसीता, हशवपावकती इ. र्ीचतकाव्ये चलचहण्यामध्ये झाले. 
 

त्र्यं. र्ो. माइइिकर 
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असंगत-नाट्य (द णथएटर ऑफ द अॅब सडइ) : एकोचिसश े पन्नासच्या आसपास चवशरे्षतम फ्रान्समध्ये 
नाटककारािंा एक र्ट असा चदसतो, की तो चवनाशाकडे िाललेल्या िर्ात मािसाच्या चनयतीवर चनयंीि 
ठेव ूपाहण्यािा व्यथइ प्रयत्न करिाऱ्या मानवतेिे व्यस्त दशइन नाटकातून सादर करण्यािा यत्न करीत आहे. 
अशा नाटककाराचं्या नाटकानंा आचि त्या संचहताच्या रंर्मंिीय अवतरिाला उदे्दशून ‘चथएटर ऑझ द 
अॅब सडइ’ ही संज्ञा मार्सटन एसलीन यानंी योिली (१९६१). ही संज्ञा अनेक चभन्न चभन्न शलैी योििाऱ्या 
नाटककारासंाठी योिल्याबद्दल त्याचं्यावर टीकाही झाली. पि त्यानंाही ही संज्ञा योिताना िािीव होती, 
की हे सवइ नाटककार कोित्याही स्वघोचर्षत नाटकीय िळवळीिे पाइइक नाहीत. ककबह ना यातला प्रत्येक 
नाटककार स्वतमला एकाकी मानतो. पि त्या सवांमध्ये एक समान सूी आहे : िर्ाच्या तकइ शनू्यतेतून, 
चनमूइलतेतून चनमाि झालेला आचधभौचतक ताप. 

 
अॅब सडइ या शब्दािा शब्दकोशातंर्इत अथइ ‘चववकेािा वा औचित्यािा सूर हरवलेले, चवर्षम, 

अतार्सकक’ असा आहे. र्चिताच्या संदभात तो ‘सामान्य अंकामध्ये संख्यामूल्य दशइचविाऱ्या आकड्ात 
चनचित स्वरूपात िे व्यतत होऊ शकत नाही ते चनरथइ’ ससा सारं्तात पि ‘द अॅब सडइ’ या स्वरूपात त्यािे 
तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूप चवशद करताना असंर्त वा चनरथइ यापेक्षा अचधक स्पष्टीकरिािी र्रि भासते. 

 
अझॅन योनेस्को या फ्रें ि नाटककाराने काफ्कावरील चनबंधात ‘अॅब सडइ’ या कल्पनेिे स्पष्टीकरि, 

‘िे हेत शनू्य आहे हे अॅब सडइ होय.. िो आपल्या धार्समक, आध्यास्त्मक आचि अचतभौचतक म ळापंासून 
उखडलेला आहे. तो मन ष्ट्य हरवलेला आहे; त्याच्या सवइ कृती चनरथइक, चनरुपयोर्ी झालेल्या आहेत’ असे 
चदले आहे. िर्ािी र्ृहीतकृत्ये आचि त्यामार्ील तकािी िौकट नाहीशी झाली आहे. या कल्पनेने 
पाचिमात्य िर्तातील, शब्द न वापरिाऱ्या कलाप्रातंातील कलावतंही पछाडलेले चदसतात. ही एका परीने 
पाचिमात्य िर्ातील चववकेाच्या आधारे मािूस सवइ काही स्पष्ट करू शकेल, सवइ ज्ञानािे व्यवस्थापन करू 
शकेल या तकावरच्या झािील चवश्वासाचवरुद्ध प्रचतचियाही होती. म्हिनू या वृत्तीच्या कलावतंानंी 
वस्त स्स्थती आचि सत्य यातंील अंतर ही कल्पना अधोरेचखत केली. पि केवळ चवचशष्ट आशयसूी म्हििे 
असंर्त-नाट्य नव्हे. िर्ािे िे वरे्ळे दशइन या नाटककारानंी घेतले, त्यािी त्यानंी रंर्मंिभार्षा चनमाि 
केली आचि ते चनरथइ-चनरालंब अन भव रंर्मंिावर अवतरले. म ळाति एका अंर्ाने हे सारे अन भव 
व्यस्ततस्वातंत्र्याच्या ताचत्त्वक भचूमकेतून घेतले असल्याने प्रत्येक नाटककारािी स्वतंी रंर्भमूी चनमाि 
झाली. 

 
या असंर्त-नाट्याच्या संदभात समॅ्य एल बेकेट, अझनॅ योनेस्को, आथइर आदामॉव्ह, झा ं झने, 

हॅरॉल्ड कपटर, अॅन नेचलको, एन्. एफ्. चसम्प सन अशा अनेक नाटककारािंा उल्लखे केला िातो. पि 
ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या िरा मारे् िाऊन आंतोन आतो आचि आपॉचलनेर याचं्या नाट्यचविारािंा आचि कृतींिा 
चविार करिे आवश्यक आहे. आपॉचलनेरच्या Les Mamelles de Tisesias (१९०७) या नाटकातील एक 
पाी पूवइरंर्ात रंर्भमूींचवर्षयीिी बंडखोर कल्पना माडंते. त्यािा मराठी ति इमा असा होइइल : ‘रंर्भमूी 
वास्तवािी प्रचतकृती असू नये म्हिून नाटककाराने त्याच्या आवातयातील सवइ िमत्कार योिावते हे य तत 
होय; त्याने अिेतन वस्तंूना बोलू चदले तरी ते य तत होय; स्थळकाळािे बंधन, त्याला वाटल्यास तो झ र्ारू 
शकतो. त्यािे नाटक हेि त्यािे चवश्व, त्यात तोि देव, तोि चनमाता – िो स्वचे्छेने नाद, हावभाव, 
हालिाली, रंर् चनमाि करतो. पि हे सारे केवळ िीवनखंडािे छायाचिी काढण्यासाठी नव्हे, तर सवइ 
सत्यासह िीवन उभे करण्यासाठी.’ असंर्तनाट्यात प्रचत-रंर्भमूी आचि प्रचत-वाङ्मयीन असे िे प्रवाह 
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आले; अथवा ‘शब्दापंासून िरा मारे् सरा’ ही वृत्ती आली, ती आतो आचि आपॉचलनेर याचं्या चविाराशंी नाते 
सारं्िारी आहे. 

 
असंर्त-नाट्यात भारे्षिा झालेला चविार, हा म ळाति मािसामािसातंील संवाद नाहीसा झालेला 

असताना औपिाचरक संवाद िालू ठेवण्याचवर्षयीच्या चतटकाऱ्यातून चनमाि झालेला आहे. पीरादेंलोच्या 
नाट्यकृतींतून सत्य-आभास यातंील नात्यािा आचि कलाचनर्समचतप्रचियेिा िो नाट्यात्म शोध स रू झाला; 
तो बेकेट, योनेस्को, कपटर, झने या सवइ नाटककाराचं्या नाटकातं चदसतो. 

 
समॅ्य एल बेकेट यानंी १९३१ मध्ये प्रूस्तच्या साचहत्यािा केलेला अभ्यास व चवशरे्षतम ‘प्रूस्त यािें 

लेखन म्हििे काळािे सशंोधन’ ही केलेली माडंिी या दृचष्टकोनातून लक्षिीय आहे. प्रूस्त याचं्या 
चवश्लेर्षिाच्या चनचमत्ताने त्यानंी पे्रमातील कूट प्रश्न, मीैीिे मायािाल, मािसाच्या चवर्षण्ितेतून चनमाि 
होिारे पे्रमकारि, मािसाच्या एकाकीपिािे कवि भेदू न शकिारे पे्रम व मीैी अशी िी अनेक सूीे माडंली, 
त्यािंी प ढे नाट्यरूपे झाली. याि चवश्लेर्षिात त्यानंी िेथे संवाद साधत नाही तेथे तो िालू ठेवण्यािा यत्न 
हा उठवळ आहे; अथवा लाकडी सामानाशी संवाद करण्यासारखा वडेेपिािा आहे असे म्हटले आहे. 
योनेस्कोने आल्फॅ्रद िारी या नाटककाराच्या ‘College de Pataphysics’ या ससं्थेतझे प्रारंभीिे बरेि 
चलखाि प्रकाचशत केले. ‘पॅटाचझचितस’ म्हििे आचधभौचतकाच्या पलीकडे िािारे. हा शब्द प्रथम िारीच्या 
यरू्बूि  वा (१८९६) या नाटकामधील यूबू या पाीाच्या तोंडी चवज्ञानाच्या चवडंबनासाठी येतो; पि नंतर िारीने 
व्यस्ततर्त तत्त्वज्ञानात त्यािे रूपातंर केले. 

 
या तत्त्वज्ञानािे प्रम ख लक्ष्य भौचतकशास्त्रातील र्ृहीतकृत्यामार्ील अचनचितता हे होते. 

कलावतंाला वा कोिाही संवदेनाक्षम मािसाला अचनचित र्ृहीतकृत्यावर आधारलेल्या पि चनचित 
चनयमानंी बाधंलेल्या कायइकारिाच्या प्रचियेने सीचमत झालेल्या िर्ात िर्िे हे चवलक्षि दडपिाखाली 
िर्ण्यासारखे वाटते. ही चवज्ञानािी ि लूमशाही आचि ‘चबर् ब्रदर’च्या कल्पनेतील दडपशाही यातं 
चनवडण्यािोर्ा झरक नाही, असे या तत्त्वज्ञानंा वाटते. त्याचं्या मते, प्रत्येक अस्स्तत्व म्हििे एक स्वतंी 
चनयम आहे. पाचिमात्य तत्त्वज्ञानामधील एक चवलक्षि अचनबधं अवस्था म्हिनूि पटॅाचझचितसिा चविार 
केला िातो. िारीने यूर्बू ि  वाच्या प्रस्तावनेत या तत्त्वज्ञानाला िे अथइहीन, असंबद्ध ते अचधक अथइपूिइ वाटते 
असे म्हटले आहे. कारि त्याला आनंद वा द मख, नैचतकता वा अनैचतकता या कल्पना व रािकीय 
प नर्सविाराचवर्षयीिी आशा मान्य नाही. योनेस्कोने वळेोवळेी चदलेल्या म लाखतींतून वरील चविारािें 
प नरुच्चारि केलेले आहे. 

 
असंर्त-नाट्याच्या पाश्वइभमूीला नव-हेरे्लवादी तकइ शास्त्रज्ञानंा िािवलेल्या अचभिात 

तकइ शास्त्राच्या मयादा आहेत. चवसाव्या शतकाच्या पूवाधातील घनवादी (तयचूबस्ट), भचवष्ट्यकालवादी 
(फ्यूिचरस्ट), आचवष्ट्कारवादी (एतसपे्रशचनस्ट), आचतवास्तवतावादी (सर  चरअचलस्ट), अस्स्तत्ववादी 
(एस्ग्झस्टॅस्न्शअचलस्ट) या तत्त्वज्ञानानंी चनमाि केलेले वातावरि आहे. ह्यामारे् चवरोधावर उभे असलेले 
तकइ शास्त्र आहे. याम ळे नाटकातंर्इत तकइ शास्त्राने चवकचसत झालेले एकसंध व्यस्ततमत्त्व असंर्त-नाट्यात 
चदसत नाही. अचतकायी (इनॉर्समटीि) स्वरूपानंा नाट्यात स्थान चमळते. भचूमचतश्रिेीने वाढिाऱ्या वस्तू 
मानवी अस्स्तत्वावंर आिमि करताना चदसतात; अथवा बेकेटच्या अनेक नाटकामंधील पाीे घर, प्रदेश, 
क ट ंब या सवइ उपाधींपासून चवलर् उभी राहतात. रस्ता, किऱ्यािी टोपी वा र्ाडलेली शरीरे अशा स्वरूपात 
ती उभी राहतात. कपटरच्या नाटकातं अवकाश–बंद अवकाश–हा नाट्यान भवािा प नमप न्हा येिारा 
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रिनाकार होतो. दैनंचदन अवस्थामंधून अिानक उभ्या राहिाऱ्या भयानक अन भवािें आकार; सैल, 
पाल्हाचळक, असंबद्ध संभार्षिािे अिानक नाट्यान भवात होिारे रूपातंर; खोलीत एकमेकानंा सामोरी 
िािारी दोन मािसे आचि खोलीबाहेरच्या िर्ािा त्या खोलीवरिा ताि वािक-पे्रक्षकानंा िािवत राहतो. 
तर झनेच्या नाटकातं भचूमका बदलिारी पाीे, म खवटे, अवकाश आचि त्याला चवरामचिन्हासंारखे असिारे 
िौकट-पडदे (स्िीन्स); एखाद्या धमइर् रूिे वततृत्व ऐकता-ऐकताि आपि वशे्यार्ृहािे दृश्य पाहतो अशी 
िािीव होिे, या सवांिा पे्रक्षकावंर होिारा पचरिाम म्हििे चनरालंबतेिी िािीव. असंर्त-नाट्य 
चलचहिाऱ्या बह संख्य नाटककारानंा परार्ंदा होण्यािा, देश बदलण्यािा, य द्धातील मािसाच्या 
सैरावैरापिािा अन भव होता, हा योर्ायोर् नव्हता. पि यािा अथइ प्राप्त चवचशष्ट लौचकक पचरस्स्थतीतून 
असंर्त – अॅब सडइ – चनमाि होत नाही. ‘अॅब सडइ’ हे एक दशइन आहे आचि या नाटककारािें वैचशष्ट्ट्य हे, 
की त्यातून त्यानंी नवा रंर्मंि उभा केला. भयानकापासून काव्यात्मापयंत प्रचतमािें नव ेिर् उभे केले. 
कारि या साऱ्यािंी प्रचतज्ञा मानवी आय ष्ट्य प न्हा एकदा सिेतन संस्कृतीच्या अन्वयाने उभे करिे ही आहे. 
म्हिून मािसािंी झ ंड चनमाि करिाऱ्या वृत्तीिा, मर् ती रािकीय दडपशाही, वा वस्तंूिे आिमि, वा 
यशािी लौचकक कल्पना असो, उपरोचधक दशइन असंर्त नाटकातं घडते. 

 
‘अवकाशातंर्इत काव्य’ ही आतोिी नाटकाचवर्षयीिी कल्पना केवळ द चेअसक (म. भा. खुच्या– रघू 

दंडवते) यासारख्या योनेस्कोच्याि नाटकात नाही, तर एकूिि असंर्त नाट्याच्या रंर्मंिभारे्षवर प्रभ त्व 
र्ािवते. असंर्ती वा चनरथइता बाधंीव य स्ततवादाने कशी माडंिार, असा या सवांिा अस्स्तत्ववादी 
नाटककारानंा प्रश्न आहे. िॉिइ स्टायनरच्या ‘सत्य आि भारे्षच्या पचरघाबाहेर आहे’ या चवधानावर त्यािंा 
चवश्वास आहे. म्हिून भार्षा मोडून प न्हा घडचवण्यािा यत्न या नाटककारानंी केला. बेकेटसारख्या 
नाटककाराने हे करताना चनभइरशील काव्यािे सचंितही वापरले. 

 
िाली िसॅ्प्लन ह्यािे चिीपट आचि ‘म्यूचझक हॉल’ परंपरा याचं्यातील काही चवशरे्ष या रंर्भमूीवरही 

आढळतात, तसेि द मस्वप्नासारखे रंर्दृश्य या नाटकातं वारंवार येते. 
 
बेकेट-योनेस्कोपासून ते एड् वडइ आल्बीपयंत हा असंर्त, चनरथइ वा न-नाट्यािा िो प्रवाह चनमाि 

झाला, त्याम ळे या य र्ातील रंर्मंिभारे्षवरि अनेक ससं्कार झाले. यांतील रंर्भमूीच्या आचि वाङ्मयाच्या 
दृचष्टकोनातून एक िारं्ला संस्कार म्हििे, कोित्याही संरिनेचवर्षयी संशय बाळर्िाऱ्या, मानवी 
स्वातंत्र्याचवर्षयी िार्रूक असिाऱ्या या वृत्तीम ळे चनखळ नैचतक प्रश्न उपस्स्थत झाले, ते चनखळ रंर्मंिीय 
भारे्षत उपस्स्थत केले रे्ले आचि ते उपस्स्थत करताना मािसािी प्रादेचशक-राष्ट्रीय अस्स्मता प सट होऊन 
तो चवश्वमानव झाला. 

 
वर केलेल्या उल्लखेानंतर मराठीत असंर्त-नाट्य आले ते केवळ अन करिाने, या चविाराला 

झारशी िार्ा नाही, हे लक्षात येइइल. प्रायोचर्क रंर्मंिावरील चदग्दशइकािें लक्ष असरं्त-नाट्याकडे िािे 
आचि प्रारंभी भार्षातंचरत रूपात ते मराठी रंर्मंिावर येिे अपचरहायइ होते. परंत  त्यानंतर अच्य त वझे, सतीश 
आळेकर याचं्या चनर्समतीत केवळ चनरथािी अथइपूिइता वा असंर्तीिी संर्ती शोधण्यािी वृत्ती चदसली असे 
नाही; तर मराठीतील परंपरेत, मराठी शब्दाचं्या िलनात असंर्त, चनरथइ चदसले. मिाहनवाि, र्बेगम र्बवे या 
सतीश आळेकराचं्या नाटकानंी मराठी परंपरा, समाि, मराठी रंर्मंिीय परंपरा, मराठी पाठ्यप स्तकातील 
भाचर्षक लय, स्वातंत्र्यपूवइ चपढीच्या भारे्षिे आिच्या चपढीसाठी अपारदर्सशत्व यातूंन त्यािंी नाट्यशलैी उभी 
केली. त्यापूवीि लेखनाला प्रारंभ केलेल्या अच्य त वझे यानंी म ंबइइसारख्या महानर्रीतील व्यततीिे 
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अमानवी होत िािे (चल िे भोपळ्या रु्टिकु रु्टिुक), समूह आचि आध चनक मािसू यािें बदलते नाते 
(साय-साखि) एका नव्या भारे्षत, नव्या रंर्भारे्षत माडंले. भारे्षच्या लयीिे प्रयोर् वझे याचं्या 
नाट्यलेखनातही िािवतात. असंर्त-नाट्यािी शलैी न घेता त्यातील रंर्भारे्षिी सामथ्यइस्थाने िंद्रकातं 
देशपाडें, शझाअत खान; तसेि दगड का माती मधील घराच्या कभती पारदशइक होत िाण्यािी कल्पना 
करिाऱ्या प्रशातं दळवी याचं्यामध्ये चदसतात. पि हा प्रभाव प्रायोचर्क वा समातंर रंर्मंिापलीकडे झार 
रे्ला नाही. 

 
मराठी रंर्भमूीला आचि पे्रक्षकानंा आिही कथेच्या पलीकडे िािे, मूलभतू नैचतक प्रश्नानंा सामोरे 

िािे, न सिवलेला थेट रंर्मंिीय प्रयोर् पाहिे अवघड िाते, हे त्यािे कारि असिे शतय आहे. माी 
रंर्भारे्षच्या शोधाला असरं्त-नाट्याने पे्ररिा चदली. पि वरे्ळ्या िीवनदशइनाअभावी काही वळेा ती 
तंीशरि झाली हेही खरे. (मराठी परंपरेत रा. र्. िाधव यानंी ‘चथएटर ऑझ द अॅब सडइ’ साठी 
‘व्यस्ततावादी रंर्भमूी’ अशी संज्ञा योिली आहे.) 

 
पहा : अस्स्तत्ववाद. 
 
संदभइ : Esslin, Martin. The Theater of the Absurd, 1996. 
 

प ष्ट्पा भाव े
 
असंगती : कारि एके चठकािी व त्यािे कायइ द सरीकडे असे विइन िेव्हा येते, तेव्हा असंर्ती अलंकार 
होतो. ह्या अलंकारातील चवरोध हा कायइकारिाच्या चभन्नदेशीय तत्त्वाप रताि मयाचदत असतो. उदा., 
  

र् लाब माा या हृदयीं झ लला,  
रंर् त ा या र्ालावर ख लला,  
काटंा माा या पायीं रुतला,  
शूल त ा या उकर कोमल का ं? 

 
—भा. रा. ताबं े

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
अन्स्तत्ववाद : चवश्वािे स्वरूप, मानवािे स्वरूप, मानवी ज्ञान, नीती इ. तत्त्वज्ञानािे िे रूढ चवर्षय आहेत, 
त्याचं्याचवर्षयी माडंण्यात आलेल्या काही चसद्धान्तािंी प्रिाली ककवा व्यवस्था असे अस्स्तत्ववादािे स्वरूप 
नाही. अस्स्तत्ववादी म्हिून ओळखण्यात येिारे आचि मान्यता पावलेले कोितेही दोन तत्त्ववतेे्त घेतले, तर 
ते काही समान चसद्धान्तािें प्रचतपादन व समथइन करीत आहेत असे आढळून येत नाही. मर् अस्स्तत्ववाद 
म्हिून िे तत्त्वज्ञानात्मक दशइन ककवा आंदोलन ओळखण्यात येते त्यािे वैचशष्ट्ट्य कशात आहे, हा प्रश्न 
उपस्स्थत होतो. त्यािे उत्तर असे, की काही चवर्षयसूीानंा अस्स्तत्ववादात मध्यवती महत्त्व आहे आचि ज्यािें 
तत्त्वज्ञानात्मक कितन, चभन्न दृचष्टकोनातूंन का होइइना, ह्या चवर्षयसूीावंर कें चद्रत झालेले असते, ते तत्त्ववतेे्त 
अस्स्तत्ववादी म्हिून ओळखण्यात येतात. 
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ह्यातंील एक सूी म्हििे मानवी व्यततीिे ‘प्राथम्य’. मानवी व्यतती हे असे अस्स्तत्व आहे, की 
कोित्याही सकंल्पनात्मक व्यवस्थेिारा चतिे चनमशरे्ष आकलन होत नाही. सरेन चककेर्ॉर ह्यानंी आपल्या 
थडग्यावर ‘ती व्यतती’ एवढेि कोरायला साचंर्तले होते. कोितेही विइन द्यायिे त्यानंी टाळले होते. 
चककेर्ॉर ह्याचं्या या भचूमकेला हेरे्लच्या चववकेवादी (रॅशनॅचलस्ट) तत्त्वज्ञानािी पाश्वइभमूी आहे. हेरे्लच्या 
मताप्रमािे वैचश्वक चववके (रीझन) ह्या तत्त्वािा समग्र चनसर्ात, मािसाच्या प्रकृतीत आचि मानवी 
संस्कृतीच्या इचतहासात आचवष्ट्कार झाला आहे. ह्याम ळे एका समावशेक आचि स संर्त अशा संकल्पनात्मक 
व्यवस्थेिारे चवश्वािे, मािसािे, इचतहासात चवकचसत झालेल्या सवइ समािव्यवस्था आचि संस्कृती ह्यािें 
यथाथइ आकलन करता येते. उदा., ग्रीक नर्रराज्यािा नार्चरक, मध्यय र्ीन सरंिामशाहीतील ‘नाइट’ 
(सरदार), त्या काळिा भदूास (सझइ ), भारतीय ब्राह्मि ककवा शूद्र इ. प्रत्येक मानवी व्यततीिे असे कोिते 
तरी सामाचिक-सासं्कृचतक असे रूप असते, मानवतेच्या ह्या प्रकारािे सकंल्पनात्मक आकलन करून 
त्यािे मूल्यमापन करता येते. प्रत्येक मानवी व्यतती अशा सामान्य स्वरूपािे एक उदाहरि असते. हे स्वरूप 
म्हििे चतिे सारतत्त्व (एसन्स) असते आचि ह्या चतच्या सारतत्त्वापासून चतिी सवइ वैचशष्ट्टे्य अचनवायइपिे 
चनष्ट्पन्न होत असतात. 

 
मानवी व्यततीकडे पाहण्यािा हा दृचष्टकोि अस्स्तत्ववाद नाकारतो. ‘अस्स्तत्व प्रथम येते आचि नंतर 

सारतत्त्व येते’ (एस्ग्झस्टन्स प्रीचसर्डस् एसन्स) हे त्यािे एक घोर्षवातय आहे. व्यततीिे अस्स्तत्व स्वतमचसद्ध 
असते, कोित्याही सकंल्पनात्मक िौकटीत ते चनमशरे्षपिे पकडता येत नाही. चवश्व म्हििे एक स संवादी, 
चववकेाचधचष्ठत (रॅशनल) अशी व्यवस्था आहे, चतच्यात व्यततीिे िे स्थान असते, त्यापासून चतिे सारतत्त्व 
चनधाचरत होते, ह्यापासून चतिी ध्येये, उचद्दष्ट,े मूल्ये, चतच्या कल्यािािा आशय हे सवइ चनष्ट्पन्न होते; ह्यापासून 
चतिे िीवन चकतपत सझल झाले हे मापण्यािा चनकर्ष प्राप्त होतो असे नाही. व्यतती प्रथम असते आचि 
चतिे स्वरूप, सारतत्त्व असेल तर चतने म ततपिे केलेल्या चनवडीम ळे ते चतला प्राप्त झालेले असते. चशवाय 
चवश्व ही स संवादी व्यवस्था आहे असे नाही. चवश्व आर्ंत क (कंकटिंट), चनरथइक, चवपरीत असे आहे. 
व्यतती आपली उचद्दष्टे, तत्त्व े घेऊन अशा चनरथइक चवश्वाप ढे ठाकलेल्या असतात, अशी मानवी िीवनािी 
वास्तव पचरस्स्थती आहे. 

 
मानवी िाचिविेे स्वरूप काय आहे ? हा अस्स्तत्ववादाप ढे असलेला द सरा मध्यवती प्रश्न आहे. 

ह्यािे अस्स्तत्ववादी िे उत्तर देतात त्याच्यावर फ्रॅं झ बे्रन्टानो आचि एटम टं ह सलइ  याचं्या रूपमाीतावादािा 
(चझनॉचमनॉलॉिी) प्रभाव आहे. रूपमाीतावादाप्रमािे मािसाला िािीव असते आचि ह्याम ळे चनसर्ात 
असलेल्या ज्या सवइ वस्तू आहेत त्याचं्याहून मािूस अलर् पडतो. कारि चनसर्ात िे असते, ते असते आचि 
िे नसते ते नसते. पि कोितीही िािीव घेतली, तर ती सचवर्षय असते. चतला कोिता तरी चवर्षय असतो. 
माझा कोिताही चविार हा कशाचवर्षयीिा तरी चविार असतो, माझा रार् कशाचवर्षयीिा तरी रार् असतो. 
पि िे वस्त तम नाही तेही िाचिविेा चवर्षय बनू शकते. उदा., पृथ्वी सपाट आहे असा माझा चवश्वास असू 
शकेल. एखाद्याने िे केले नाही त्यासाठी मी त्यािा रार् धरला असेल. म्हिून सचवर्षय िािीव 
चनसर्ापलीकडे िाते. सचवर्षयता (इंटेन्शनॅचलटी) हा िाचिविेा व्यवच्छेदक धमइ आहे आचि अशी सचवर्षय 
िािीव मािसाच्या चठकािी असल्याम ळे मािूस हे वरे्ळ्या प्रकारिे अस्स्तत्व आहे. उदा., मािसाला 
आत्मभान असते, स्वतमिी अंतर्इत िािीव असते. मािसू चवर्षयी (सब िेतट) असतो, चवर्षय (ऑब िेतट) 
असत नाही. आपि काय करावे, स्वतमला कोिते स्वरूप द्याव,े ह्यािी चनवड ज्याला करता येते आचि 
करावी लार्ते, टाळता येत नाही असा कता आपि आहोत, अशी साक्षात िािीव मािसाला असते. पि 
इतर मािसे आपल्याकडे पाहू शकतात आचि तसे केल्याने आपल्याला केवळ चवर्षयािा, वस्तूिा दिा 
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देतात, ह्यािे वैर्षम्यही मािसाला वाटत असते. इतर मािसाचंवर्षयीिा असा िेर्ष मानवी पचरस्स्थतीति 
अन स्यतू असतो. उलट मी िेव्हा एखाद्या व्यततीवर पे्रम करतो तेव्हा चतला मी आपलीशी करीत असतो. 
पि ती व्यतती असल्याम ळे ती स्वतमिी असते, सदैव चभन्न म्हिून माा या प ढे ठाकलेली राहते व ह्यातून 
पे्रमापोटी िेर्षही चनमाि होतो. 

 
अस्स्तत्ववादािे चतसरे चविारसूी हे ‘सत्’िे (बीइंर्) स्वरूप काय ? ह्या प्रश्नाशी संबचंधत आहे. िे 

आहे ते म्हििे सत् हे तकइ चवपरीत (ॲब्सडइ) आहे, हे अस्स्तत्ववादािे आिखी एक घोर्षवातय आहे. 
अस्स्तत्वात असलेले असे काहीतरी आहे, कोित्या तरी वस्तू अस्स्तत्वात आहेत हे खरे; पि असे का असाव े
? काहीि नाही, झतत शून्य आहे असे का नसाव े ? असा मूलभतू प्रश्न पािात्त्य तत्त्वज्ञानात उपस्स्थत 
करण्यात आला आहे. त्यािे एक पारंपचरक उत्तर असे, की ईश्वर अचनवायइतेने (नेसेसचरली) असतो. तो 
अचनवायइतेने िारं्ला आहे, आपल्या िारं् लपिािा भार् म्हिून तो इतर वस्तंूना अस्स्तत्व देतो, शतय चततके 
िारं्ले चवश्व तो चनमाि करतो. तेव्हा िे काही अस्स्तत्वात आहे ते का आहे, आचि ते िसे आहे तसेि ते का 
आहे ह्यािे पयाप्त (सचझचशयंट) कारि आहे. अस्स्तत्ववाद हे स्पष्टीकरि नाकारतो. सत् हे तकइ चवपरीत 
आहे, ते का आहे, ते िसे आहे तसेि ते का आहे ह्यािे काही पयाप्त कारि नसते, त्यािा अचंतम उलर्डा 
करता येत नाही, अशी त्यािी धारिा आहे. पि चवश्व असे आहे, ह्यािा अस्स्तत्ववाद तटस्थपिे स्वीकार 
करीत नाही. िड वस्तंूच्या मठ्ठ, अतीव चिवट, बेदरकार अस्स्तत्वाला तो एक चवचशष्ट भावचनक प्रचतसाद 
देतो. अस्स्तत्वािे हे रूप अस्स्तत्ववाद्याचं्या मनात चकळस (नॉचशआ), भयव्याक लता (अॅंग्झायटी) चनमाि 
करते. पि अस्स्तत्वािे द सरेही रूप आहे; ज्याला िािीव आहे असा चवर्षयी हे रूप. िे अस्स्तत्व 
‘स्वतमसाठी’ (झॉर इटसेल्झ) असते असे अस्स्तत्व आचि िे ‘स्वतमि’ (इन इटसेल्झ) असते असे अस्स्तत्व 
ह्यातं अस्स्तत्ववाद भेद करतो. भौचतक वस्तू म्हििे स्वतमि अस्स्तत्वात असलेल्या र्ोष्टी होत. उलट 
आत्मभान असलेल्या चवर्षयीिे अस्स्तत्व हे स्वतमसाठी असलेले अस्स्तत्व असते. त्या अस्स्तत्वाला स्वतमिे 
चनचित, पूवइचनधाचरत असे स्वरूप नसते, हे आपि पाचहले आहे. त्याम ळे हे वस्त तम स्वतम काहीि नसलेले 
असे शून्य (नकथर्) असते. प्रत्येक चवर्षयीला आपल्या शून्यतेिी, चरतततेिी िािीव असते. ही भयावह, 
भयव्याक ल करिारी िािीव आहे. 

 
व्यततीच्या ह्या शून्यतेतून चनवड (िॉइस) करण्यािी शतयता, स्वातंत्र्य चनमाि होते. ज्या वस्तूिे 

स्वतमिे असे चनचित स्वरूप आहे ती चनवड करू शकत नाही. चतला िे िे घडते ते चतच्या स्वतमच्या 
स्वरूपापासून (आचि चतच्यावर कायइ करिाऱ्या वस्तूच्या स्वरूपापासून) अचनवायइपिे चनष्ट्पन्न होत असते. 
आपि काय कराव ेहे ठरवायला ती स्वतंी नसते. पि स्वतमच्या शनू्यतेच्या अन भवाशी हे स्वातंत्र्य चनर्चडत 
असल्याम ळे ते भयावह असते. व्यततीला ते नकोसे असते. शनू्यतेिा अन भव झाकण्यासाठी आपले 
पूवइचनचित आचि स्वतमिे असे स्वरूप असते (उदा., मी क ट ंबप्रम ख आहे, नार्चरक आहे, चशक्षक आहे 
इत्यादी.) आचि ह्या स्वरूपापासून माझी कतइव्ये चनष्ट्पन्न होतात, ती चनष्ठनेे करण्यात माझे साझल्य असते, 
अशी बताविी व्यतती करीत असते. पि अशा रीतीने िर्िे हे कृतक (इन् ऑथेंचटक) िीवन असते. 
मािसाने आपल्या शून्यतेला आचि स्वातंत्र्याला सामोरे रे्ले पाचहिे, त्यानंा मान्यता चदली पाचहिे आचि 
म ततपिे स्वतमिे चनिइय घेऊन आपल्या िीवनाला आशय चदला पाचहिे. असे िीवन हे चनखळपिे नेक 
(ऑथेंचटक) असे िीवन असते. 

 
चककेर्ॉरिे म्हििे असे होते, की मािसाप ढे प्राम ख्याने तीन पयाय असतात : आपले स ख, आनंद 

हेि एक साध्य मानून िर्िे हा सौंदयात्मक िीवनमार्इ; आिरिािी काही तत्त्व े स्वीकारून ती चनष्ठनेे 
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पाळीत िर्िे हा नैचतक िीवनमार्इ आचि ईश्वराला शरि िाऊन िर्िे हा धार्समक िीवनमार्इ. मािसाला 
ह्यातूंन चनवड करावयािी असते आचि ती म तत चनवड असते. ह्या म ततपिािा अथइ असा, की िे चनकर्ष 
लावनू ह्यातंील एक िीवनमार्इ व्यतती चनवडते त्यािें कोित्या तरी, सवांना प्रमाि असलेल्या तत्त्वांच्या 
आधारे समथइन करता येत नाही. हे चनकर्ष व्यततीने स्वतम चनवडलेले असतात, ह्याति त्यािें प्रामाण्य 
सवइस्वी सामावलेले असते. उलट साीइिे म्हििे असे, की आपल्या प्रत्येक कृत्यामारे् अशी म तत चनवड 
असते. नाहीतर ते कृत्य कृतक-कृत्य असते. 

 
हे चनयमबद्ध असे चवश्व आहे, म्हिून त्यात स रचक्षतता लाभ ू शकते. स व्यवस्स्थत समािात 

आपल्याला स्थान आहे आचि त्याच्यापासून प्रमाि, आपल्यावर बंधनकारक असलेली अशी िर्ण्यािी एक 
रहाटी चनष्ट्पन्न होते आचि तसे िरू्न आपि आपले साझल्य साधू शकतो, अशी धारिा मािूस करून घेतो 
आचि शून्यतेिी आचदम िखम भरून काढू पहातो. पि ही आत्मविंना असते. चिवलर्ाचं्या मृत्यिूा 
अन भव, आपि अटळपिे मरिार आहोत ही िािीव, अचततीव्र शारीचरक यातना इ. टोकािे अन भव िेव्हा 
मािसाला येतात, तेव्हा स्वतमच्या शून्यतेिे साक्षात दशइन त्याला होते. ह्या सत्याच्या अचधष्ठानावर तो नेकीने 
िर्ू शकतो. 

 
ज्याच्यात चवश्व आचि मािसू ह्याचं्याचवर्षयीिी काही सत्ये संकल्पनात्मक चवधानाचं्या स्वरूपात 

माडंलेली आहेत आचि तार्सकक य स्ततवादाचं्या साहाय्याने त्यािें समथइन करण्यात आले आहे, अशा 
धाटिीिे अस्स्तत्ववाद हे तत्त्वज्ञान नाही, हे उघड आहे. ह्याम ळे अस्स्तत्ववादी तत्त्वज्ञान हे तार्सकक 
ऊहापोहाच्या माध्यमातून िेवढे माडंण्यात आले आहे, त्याहीपेक्षा कादंबरी, नाटक इ. लचलत वाङ मयाच्या 
प्रकारािंारे त्यािा आचवष्ट्कार झाला आहे. 

 
सरेन चककेर्ॉर, कालइ  यास्पसइ, मार्सटन हायडेर्र, झा ंपॉल साीइ, आल्बेअर काम्यू आचि र्ाब्रीएल 

मासेल हे प्रम ख अस्स्तत्ववादी चविारवतं म्हिून ओळखले िातात. 
 

पहा : अथेचनिइयन व अथइचनिइयनमीमासंा.  मे. प ं. रेरे् 
 
पुरविी : अस्स्तत्ववादी तत्त्वज्ञान सकंल्पनात्मक माडंिी, बौचद्धकता याचं्याऐविी चववचक्षततेवर भर 

देते. या दोन र्ोष्टींम ळे अस्स्तत्ववादाला य स्ततवाद, प राव ेयानंी केलेल्या तार्सकक माडंिीपेक्षा प्रकृतीनेि 
चववचक्षत, मूतइ, अतार्सकक वा अबौचद्धक असिारे साचहत्य अचधक िवळिे आहे. साचहत्यकृतीतील मूतइ, 
चववचक्षत अशा व्यस्ततरेखा, मनोवस्था, घटनाप्रसंर् इत्यादींमधून अस्स्तत्ववाद्यानंा झालेली मानवी 
अस्स्तत्वाच्या स्वरूपािी िािीव प्रभावीपिे व्यतत होऊ शकते. त्याम ळेि साीइसारख्या काही अस्स्तत्ववादी 
तत्त्ववते्त्यानंी ताचत्त्वक गं्रथाबरोबरीनेि कादंबऱ्या, नाटके यातंील चववचक्षत, चिवतं अशा व्यस्ततरेखा, 
घटनाप्रसंर् यािंारे अस्स्तत्ववादी चवर्षयसूीािंी माडंिी केली आहे. आल्बेअर काम्यू हा अस्स्तत्ववादी 
तत्त्ववते्ताही मूलतम साचहस्त्यक आहे. 

 
सामान्यतम १९६० नंतरच्या मराठी साचहत्यावर अस्स्तत्ववादािा काही प्रमािात प्रभाव पडलेला 

पाहावयास चमळतो. ‘अस्स्तत्व प्रथम येते आचि नंतर सारतत्त्व येते’, आपल्या ठायी असिारी शनू्यता, 
चरततता आचि शून्यतेतून अपचरहायइपिे येिारे चनवड करण्यािे स्वातंत्र्य ही अस्स्तत्ववादी तत्त्वज्ञानातील 
प्रम ख सूीे लक्षात घेतली, तर या सूीािंा आचवष्ट्कार करिारे लेखन मराठीत तरी चवरळि आहे. भाऊ 
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पाध्ये, कमल देसाई, भालिंद्र नेमाडे, अरुि कोलटकर, चकरि नर्रकर, चदलीप चिीे, चवलास सारंर् 
प्रभतृी लेखक-कवींच्या साचहत्यकृतींमध्ये परात्मभाव, असंबद्धता, संर्चतशनू्यता, चरततता, भयव्याक लता 
अशी काही अस्स्तत्ववादी चवर्षयसूीे चदसून येतात. कोित्याही व्यवस्थेच्या आहारी न िाता, कृतक िर्िे 
नाकारून नेकीने िर्िारे, स्वतंी चनवड करून कृती पाहिारे, आपल्या चनवडीच्या पचरिामािंी िबाबदारी 
स्वीकारिारे नायक र्बॅ. अहनरुद्ध धोपेर्श्िकि (भाऊ पाध्ये), कोसला (भालिदं्र नेमाडे), सात सकां  
ते्रचाळीस (चकरि नर्रकर) अशा काही कादंबऱ्यामंधून चदसून येतात. मािसाच्या समग्र स्स्थतीिे, त्याच्या 
िीवनातील अचतभौचतकीय असंबद्धतेिे भान ठेवनू िर्िारे, आपल्या अस्स्तत्वािे प्राथम्य मानिारे हे नायक 
अस्स्तत्ववादी चविारानंा िवळिे आहेत. आपल्या स्वतंी प्रकल्पातून आपला शोध घेिाऱ्या ककवा 
कोित्याही ककमतीवर आपली आत्मप्रचतष्ठा िपिाऱ्या, िीवनातील चरततता िािून त्यािा स्वीकार 
करिाऱ्या कमल देसाई याचं्या लघ कादंबऱ्यातंील व्यस्ततरेखा या याि प्रकारच्या आहेत. 

 
चिीे, कोलटकर प्रभतृींच्या कचवतामंध्ये, चवशरे्षतम चित्र्याचं्या कचवतेत वतइमानाला, प्रत्येक क्षि 

चिवतंपिे िर्ण्याला अनन्य महत्त्व प्राप्त होते. त्याचं्या कचवतेत संवदेनास्वरूप अस्स्तत्व तसेि मृत्यूिी तीव्र 
िािीव याही र्ोष्टी प्रकर्षाने पाहावयास चमळतात. आपल्या अस्स्तत्वाच्या असंबद्धतेिा तटस्थपिे, थंडपिे 
केलेला स्वीकारही येथे चदसून येतो. माी या कवींवर पािात्त्य परंपरेतील प्रतीकवादािाही प्रभाव आहे 
आचि प्रतीकवाद हा चवश्वितैन्यवादाशी / चिद वादाशी नाते सारं्िारा आहे. त्याम ळे या कवींना चनखळपिे 
अस्स्तत्ववादी म्हिता येत नाही. असंबद्धता, भयव्याक लता, चरततता, परात्मभाव इ. अस्स्तत्ववादी 
तत्त्वज्ञानातील चवर्षयसूीे अनेक मराठी लेखकाचं्या कृतींतून व्यतत होताना चदसतात. परंत  ही चवर्षयसूीे 
एकूिि आध चनकतावादी साचहत्यातही महत्त्वािी ठरलेली आहेत. त्याम ळे ही चवर्षयसूीे ज्या लेखनातून 
आचवष्ट्कृत होतात, त्या सवइि लेखनाला अस्स्तत्ववादी असे म्हििे योग्य ठरिार नाही. 
 

वसंत पाटिकर 
 
आकाशभाणषत : नाट्यातील संकेतावंर आधारलेल्या नाट्यधमीिा एक प्रकार. यात असा संकेत आहे, की 
रंर्भमूीवर उपस्स्थत असलेले एकि पाी तेथे नसलेल्या द सऱ्या पाीाशी संभार्षि करीत असता, त्या 
द सऱ्या पाीािी विने त्याला ऐकू येतात; पि पे्रक्षकानंा ती ऐकू येत नाहीत. ती विने पे्रक्षकानंा कळावीत 
ह्या उदे्दशाने ते पाी ‘कक ब्रवीचर्ष’ (काय म्हितोस?) असे म्हिून स्वतमि ती विने उच्चारते. समोर होत 
नसलेले संभार्षि होत आहे असा आभास ह्या संकेताम ळे उत्पन्न होतो. भाि नावािा रूपकप्रकार बह ताशंी 
आकाशभाचर्षताचं्या साहाय्याने पार पाडला िातो. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
आख्यानकाव्य : ‘आख्यान’ हा शब्द ‘आ + ख्या’(= कथन करिे, सारं्िे) या धातूपासून बनलेले नाम 
आहे. 

 
कथन, चनवदेन, कहािी हे यािे सामान्य अथइ असून ‘प रावृत्तकथन’ हा या शब्दािा चवशरे्ष अथइ 

आहे. 
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या आख्यानािी परंपरा थेट ऋग्वदेापयंत िाते. तेथील संवादसूतते ही एक प्रकारिी आख्यानेि 
आहेत. त्यािंी रिना धार्समक वा आध्यास्त्मक पे्ररिेतून झालेली आहे. 

 
या आख्यानािंाि प ढे नंतरच्या काळात िामायि, मिाभाित व प रािे यामंध्ये मनोरंिक चवस्तार वा 

चवकास झालेला चदसतो. 
 
प्रािीन मराठी काव्यातही याि परंपरेतून आख्याने आली. स्वाभाचवकि त्यािें स्वरूप धार्समक वा 

आध्यास्त्मक राचहले. हे कवी बव्हंशी महान भाव वा भार्वत यासंारख्या भस्ततसंप्रदायािें अन यायी 
असल्याम ळे तदन सारी तत्त्वज्ञान र् ंझिे व राम-कृष्ट्िासंारख्या पंथपूज्य दैवताचं्या कथा सारं्िे, हे या 
आख्यानािें िीचवतकायइ ठरले. 

 
मराठी आख्यानकाव्याने व्यापलेला कालखंड िवळिवळ पािश ेवर्षांिा आहे. तेराव्या शतकातील 

महदंबेच्या धवळ्यापंासून अठराव्या शतकाच्या उत्तराधातील मोरोपतंी आख्यानापंयंत हा कालखंड 
पसरलेला आहे. स्वाभाचवकि एवढ्या प्रदीघइ कालखंडात या काव्यािे स्वरूप एकसारखे राहिे अशतय 
होते. कालमान, संप्रदाय, कचववृत्ती व लोकाचभरुिी यानं सार आख्यानकाव्याच्या बाह्य रूपातं बदल होत 
रे्ले. माी त्यािी एक स्थूल िौकट कायम राचहली. चतच्या आधारे आख्यानकाव्यािा रूपबधं लक्षात घेता 
येईल. 

 
आख्यानकाव्य हे एक प्रकारिे कथाकाव्य आहे. कथाकाव्यात ‘कथा’ या घटकाला अन सरून 

घटनािें कायइकारिभावाचधचष्ठत कथन येते, त्यािप्रमािे ते ‘काव्य’ असल्याम ळे त्या घटनािें 
रूपकप्रचियेतून केलेले चिीिही येते. 

 
येथे घटना असतात त्या िामायि, मिाभाित वा भागवत यासंारख्या काव्यातूंन घेतलेल्या. कवी 

आपल्या संप्रदायान सार वा प्रकृतीन सार त्यािंी चनवड करतो आचि कालमान व लोकाचभरुिी यानंा 
अन सरून त्यािंी माडंिी करतो. त्याच्या प्रचतभेच्या वळिान सार ही माडंिी कमीअचधक काव्यमय बनते. या 
घटना बव्हंशी ख्यात म्हििे लोकप्रचसद्ध असतात. उघडि त्याचं्या नवचनर्समतीला येथे वाव नसतो. 
क शलता उरते ती केवळ चनवदेनािी. स्वाभाचवकि विइनिात यइ, नाट्यात्मकता व छंद-अलंकारामं ळे येिारे 
रिनासौष्ठव यासंारख्या उपायानंी कवी हे चनवदेन श्रोतृचप्रय करू शकतो. 

 
िो प्रकार घटनािंा, तोि व्यततींिा. याही श्रोत्याचं्या पचरियाच्याि असतात. माी कवी त्यािंी 

नव्याने ओळख करून देऊ शकतो. त्याचं्या व्यस्ततत्वािा एखादा नवा पलूैही उिेडात आिू शकतो. 
 
या सवांच्या बरोबरीनेि आख्यानकवी कालोचित भाष्ट्यही करीत असतो. हे भाष्ट्य अध्यात्मबोधािे 

असेल, नीचतपाठािे असेल वा साधी िीवनव्यवहारािंी माचहती देिारेही असेल. ही एक प्रकारिी 
िनरुचिसंवादी ससंृचतटीकाि म्हिता येईल. 

 
आख्यानकाव्यािे प्रकारचनष्ठ स्वरूप स्थूलपिे नोंदल्यानंतर मराठीमधील त्यािी कालोचित 

बदलती रूपेही लक्षात घेतली पाचहिेत. 
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तेराव्या शतकात भेटतात ती प्राम ख्याने महान भवािंी आख्यानकाव्ये. येथे संप्रदायस लभ 
श्रीकृष्ट्ििचरीावर भर आहे. या आख्यानकाव्यािें काही कवी हे ससं्कृतिे व्य त्पन्न पचंडत होते. संस्कृतातील 
चवदग्ध महाकाव्याचं्या धतीवर त्याचं्या आख्यानािें वळि रे्ले. तेथील शृरं्ारािा अचतरेकही क्वचित 
डोकावनू रे्ला. माी ही काव्ये दीघइकाळ चवचशष्ट साकेंचतक चलप्यामंध्ये बचंदस्त राचहल्याम ळे मराठी 
आख्यानकाव्यािी परंपरा स रू करण्यािे श्रये त्याचं्याकडे िात नाही. 

 
ते श्रेय सोळाव्या शतकातील एकनाथािें. भार्वत संप्रदायाला अन सरून येथे ‘शृरं्ारािा माथा 

अध्यात्मािे पाऊल’ आले. एकनाथािंी रुक्क्मिीस्वयांवि कथा अध्यात्मचिीिाने रंर्लेली आहे. नाथािें नातू 
म ततेश्वर यानंी प न्हा एकदा आख्यानकाव्य नवरसरुचिर केले. 

 
चशवशाहीमध्ये समािाला िे स्वास्थ्य चमळू लार्ले, त्याम ळे अध्यात्मचनरूपिापेक्षा मनोरंिक 

कथाश्रविािी त्यािी अपेक्षा वाढली. या काळातले पचंडत कवी आपले काव्य अचधक रंिक करण्यासाठी 
संस्कृत महाकाव्याकंडे वळले. ते सतंपरंपरेत िर्त असले, तरी सतं नव्हते. संस्कृत काव्य-नाटकाचं्या 
अन करिाने आख्यानकाव्याला त्यानंी एक कलात्मक, पाचंडत्यपूिइ व रिनास भर् असे रूप चदले. या 
रूपाला अन सरूनि या काळातील आख्यानकाव्याला ‘चवदग्ध काव्य’ ही संज्ञाही चदली िाते. येथे भतती व 
अध्यात्म यािंा सतंपे्रचरत धार्ा िरी त टला नाही, तरी क्षीि माी झाला. 

 
याि वळेी कीतइनसंस्थेने या आख्यानाचं्या चवकासाच्या काही चदशा चनचित केल्या. एकनाथ–

म ततेश्वरापंयंतिा चनवदेनस लभ असा ओवी हा छंद आता बािूला पडला. पंचडतस लभ अक्षरर्िवृते्त आली. 
रे्यतेलाही महत्त्व चमळाले. अशा प्रकारे एकनाथािंी आध्यास्त्मक रूपके व संस्कृत पंिमहाकाव्याचं्या 
अन करिातून येिारे पाचंडत्य याचं्या सयंोर्ातून या आख्यानकाव्याला एक वरे्ळेि रूप प्राप्त झाले. 

 
यानंतरच्या काळातील श्रीधरासारतया कवीने ओवीिा प न्हा अवलंब केला. श्रोतृमनोहारी भावरंिन 

व व्यावहाचरक नीचतबोध याचं्या सयंोर्ाने कथाचनवदेन करण्यािा एक नवा आदशइ त्याने लोकचप्रय केला. 
 
सतराव्या शतकाच्या अखेरीस भेटतात मोरोपंत. संतािंी भतती, पंचडतािंी चवदग्धता व प राचिकािंी 

चनवदेनक शलता यािंा एक अपूवइ संर्म त्याचं्या व्यस्ततत्वात आहे आचि तरीही आपली एक स्वतंी सरिी 
प्रस्थाचपत करिारे आख्यानकाव्य त्यानंी चलचहले. आयेसारखे वरे्ळे माीावृत्त त्यानंी अचधकाशंाने वापरले. 
त्या वृत्ताच्या चठकाििी स प्त चनवदेनशतती त्यानंी ओळखली व समथइपिे चवकचसत केली. केवळ तत्कालीन 
नव्हे, तर नंतरच्या काळातीलही कीतइनकारानंी त्याचं्या आख्यानािें सोने केले. संयम, नाट्यात्मकता, 
भावस्पशी व्यस्ततचिीि व नादस ंदर यमकरिना यािें एक बह मोल लेिे मोरोपतंानी मराठी 
आख्यानकाव्याला चदले आचि त्यािबरोबर त्याला आपल्या भस्तत-अध्यात्माच्या मूलस्रोतािा चवसर पडू 
चदला नाही. 
 
संदभइ : १. ग्रामोपाध्ये, र्ं. ब. मिाठी आख्यान-कहवता : एक अभ्यास, १९७०. २. बापट, प्र. वा. संपा. 
प्राचीन मिाठी आख्यानक कहवता, १९४१. 
 

मा. ना. आिायइ 
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आठविी : पहा आत्मचणरत्र. 
 
आतोद्य : (सं.). आतोद्य म्हििे वाद्य. नाट्याच्या अकरा अंर्ापैकी एक [पहा : नाट्य]. आतोद्य हे तत 
म्हििे तारानंी य तत (वीिादी वाद्य); अवनद्ध म्हििे िामड्ाने मढचवलेले (प ष्ट्करादी वाद्य); घन म्हििे 
तालाच्या स्वरूपािे (झािं आदी) आचि स चर्षर म्हििे चछद्रानंी य तत (विेू वर्ैरे) याप्रमािे िार प्रकारिे 
असल्यािे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 

 
र. प. कंर्ले 

 
आत्मचणरत्र : ‘ऑटोबायॉग्रझी’ या इंग्रिी संजे्ञला पयायी संज्ञा म्हिनू मराठीत ‘आत्मिचरी’ ककवा 
‘आत्मकथा’ ही संज्ञा वापरली िाते. ‘िचरी’ ही संज्ञा ‘इचतहास’ या अथानेही वापरली िाते. पि ‘कथा’ ही 
संज्ञा तशा अथाने वापरली िात नाही. िचरीात कथा अंतभूइत असते; पि कथेत िचरी अंतभूइत असेलि 
असे नाही. आत्मचनवदेनपर लेखनासाठी वृत्त, वृत्तातं, कहािी इ. संज्ञाही मराठीत वापरल्या रे्ल्या आहेत. 

 
कथा-कादंबरीप्रमािेि िचरी, आत्मिचरी हे कथनात्म साचहत्यप्रकार आहेत. आत्मिचरीात ख द्द 

लेखक स्वतमच्या र्तिीवनािी कथा स्वतमि चनवदेन करतो. मूल्यर्भइ दृष्टीने घेतलेला आत्मशोध ही 
आत्मिचरीािी मूलभतू र्रि असते. वतइमानकाळाच्या चवचशष्ट टप्प्यावरून भतूकाळािा वधे घेत 
िीवनकथेिी रिना करिे, स्व-िीवनचवर्षयक चवचशष्ट भचूमकेतून घटना-प्रसंर् इ. घचटतािंी चनवड करिे, 
स्व-िीवनाशी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे चनर्चडत असलेल्या व्यततींिे चिीि करिे आचि अथाति र्तिीवनािे 
चनवदेन करिे, हे आत्मिचरी या साचहत्यप्रकाराच्या सकेंतव्यूहामधील महत्त्वािे घटक आहेत. आत्मशोधक 
वृत्तीतून व्यतत होिारा लेखकािा चवचशष्ट िीवनचवर्षयक दृचष्टकोि आत्मिचरीातील आशयाला आकार 
प्राप्त करून देिारे एक संघटक सूी असते. 

 
एक साचहत्यप्रकार म्हिनू ज्या साचहत्यकृतीला आत्मिचरी म्हटले िाते ते आचि रोिचनशी वा 

दैनंचदनी, आठविी, संस्मरिे वा स्मचृतचिीे, कैचझयती, कब लीिबाब यासंारखे आत्मचनवदेनपर 
लेखनप्रकार यातं झरक आहे. चवचशष्ट हेतूने आचि चवचशष्ट उचद्दष्टपूतीसाठी चलचहल्या िािाऱ्या या 
लेखनप्रकारातं आत्मिचरीाप्रमािे स्व-िीवनािे सलर् कथन नसते, तसेि एकूि मानवी िीवनाच्या 
व्यापक संदभात स्व-िीवनािे वरे्ळेपि िािवनू देण्यावर भर चदलेला नसतो. आत्मिचरीात लेखक 
आपल्या र्तिीवनािी चवचशष्ट उचद्दष्टान सार ककवा चनचित सूीान सार रिना करत असतो. पि अशी रिना 
आत्मचनवदेपर लेखनप्रकारातं केलेली नसते. चशवाय आत्मिचरीलेखनामारे् अपेचक्षत असलेली, मूल्यर्भइ 
दृष्टीने घेतलेल्या आत्मशोधािी पे्ररिा आत्मचनवदेनपर लेखनप्रकारातं असेलि असे नाही. आपल्या 
अंतबाह्य िीवनािे भान राखून आचि आत्मशोधक वृत्तीतून आपल्या िीवनकथेिे चनवदेन करावे, अशी 
अपेक्षा आत्मिचरीकाराकडून केली िाते. आत्मशोधक वृत्तीतून आत्मिचरीकार स्व-िीवनातील चवचशष्ट 
टप्पे/वळिे, स्व-िीवनाशी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे संबद्ध असलेली घचटते आचि त्या संदभातील आपली 
मानचसकता यािंी अथइपूिइ संर्ती लावत आपल्या िीवनकथेिी रिना करत असतो. त्यातून तो 
स्वतमबरोबरि स्वतमच्या भोवतालच्या िीवनचवश्वाला साकार करत असतो. ‘स्व’िे भान सहितमि चवसरून 
घेतलेल्या अशा मूल्यय तत आत्मशोधािे आचि िीवनशोधािे मराठीतील एक उत्कृष्ट उदाहरि म्हिून 
लक्ष्मीबाई चटळकाचं्या स्मृहतहचत्राांिा येथे आविूइन उल्लखे करता येईल. 
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िचरीाप्रमािे आत्मिचरीातून साकार होिारे चवश्व हे कथा-कादंबरीतील चवश्वासारखे कस्ल्पत 
नसते, तर ते प्रत्यक्ष वास्तवात असलेल्या व्यततीच्या िीवनातून चसद्ध झालेले असते. त्याम ळे 
आत्मिचरीातील िीवनकथेला प्रत्यक्ष वास्तवािा एक ऐचतहाचसक संदभइ असतो. आत्मिचरी ही 
लेखनकृतीिारे केली िािारी लेखकाच्या र्तिीवनािी रिना असल्याम ळे त्यात त्यािी भावनात्मक 
र् ंतविूक असिे स्वाभाचवक ठरते. त्याम ळे त्याच्या िीवनकथेला आत्मचनष्ठतेिे पचरमाि प्राप्त होत असते. 
वतइमानकालीन िीवनाच्या चवचशष्ट टप्प्यावरून आपल्या र्तकालीन िीवनािे शोधक वृत्तीने 
आत्मिचरीकार आकलन करत असतो. या आकलनाला वर म्हटल्याप्रमािे ऐचतहाचसकतेिा वास्तव संदभइ 
असतो. त्याम ळे आत्मिचरीातील िीवनकथेला वस्त चनष्ठतेिे पचरमािही लाभत असते. त्याम ळे 
आत्मचनष्ठता आचि ऐचतहाचसकतेत अन स्यतू असलेली वस्त चनष्ठता ही आत्मिचरी या साचहत्यप्रकारािी 
अंर्भतू वैचशष्ट्टे्य ठरतात. 

 
आत्मिचरीात स्वतमच्या िीवनािी कथा स्वतम लेखकि चनवदेन करतो. त्याम ळे स्वतम लेखक 

आचि चनवदेक यातं, िचरीचवर्षय झालेली व्यतती आचि चतच्या िीवनकथेिे चनवदेन करिारा िचरीकार 
याचं्यासारखे अंतर नसते. यािा अथइ असा, की आत्मिचरीातील ‘मी’ हा चनवदेक आचि ते चलचहिारा 
लेखक या वरे्वरे्ळ्या व्यतती नसतात. म्हििेि आत्मिचरीातील चनवदेकािे अस्स्तत्व हे एकाि वळेी 
आत्मिचरीात असते आचि आत्मिचरीाच्या बाहेर, प्रत्यक्ष वास्तवात असते. 

 
लेखक स्वतमच्या िीवनकथेिे चनवदेन करत असल्याम ळे, चतच्या लेखनकृतीच्या प्रचियेतून 

आत्मिचरीात्मक लेखनसचंहता चनमाि होत असते. तसेि, स्व-िीवनातील घटना-प्रसंर्, अन भव 
इत्यादींिी चवचशष्ट हेतंून सार आचि उचद्दष्टानं सार लेखक चनवड करत असतो; चनचित केलेल्या चवचशष्ट 
सूीानं सार त्यािंी रिना, माडंिी करत असतो आचि अथाति आपल्या िीनवकथेिे चवचशष्ट शलैीत चनवदेन 
करत असतो. ही प्रचिया भाचर्षक कृतीशी संबद्ध असल्याम ळे आत्मिचरीात्मक लेखनाला साचहस्त्यक रूप 
प्राप्त होण्यािी शतयता अचधक असते. 

 
आत्मिचरीाच्या साचहस्त्यक रूपात, वर उल्लेचखल्याप्रमािे ‘इचतहास’ हा घटक अंतभूइत असतो. 

आत्मिचरी हा व्यततीच्या िीवनािा इचतहास असतो, या दृचष्टकोिाला िेव्हा प्राधान्य चदले िाते, तेव्हा 
तथ्यलक्ष्यी कथनािी ककवा सत्यकथनािी अपेक्षा बाळर्ली िाते. या अपेके्षला िेव्हा आत्मस्त ती, 
आत्मप्रदशइन ककवा आत्मसमथइन यासंारख्या हेतंूिा छेद िातो, तेव्हा सत्यासत्यतेचवर्षयीिे प्रश्न चनमाि 
होतात. माझां जीवन एक कादांर्बिी (ना. सी. झडके), नाच ग घुमा (माधवी देसाई), आिे मनोिि तिी 
(स नीता देशपाडें) ही काही आत्मिचरीे या संदभात उदाहरिे म्हिनू सारं्ता येतील. 
आत्मिचरीलेखनामारे् असलेले हेतू आचि प्रत्यक्ष आत्मिचरीािे स्वरूप याचं्यात असलेली तझावत, हे 
कारिही त्यामारे् असू शकते. आत्मिचरीात्मक लेखनाकडे ‘इचतहास’ म्हिून सामोरे िायच्या 
भचूमकेऐविी, असे लेखन एक ‘लचलत साचहत्यकृती’ असते अशी िेव्हा भचूमका घेतली िाते, तेव्हा 
लेखनाच्या सचंहतेलाि चवशरे्ष प्राधान्य चदले िाते. त्याम ळे सत्यकथनाच्या प्रश्नाला झारसे महत्त्व चदले िात 
नाही. स्वतमच्या व्यस्ततमत्त्वािा ककवा िचरीािा शोध लेखकाने कसा घेतला आहे, हा प्रश्न महत्त्वािा 
ठरतो. 

 
आत्मिचरीात्मक लेखनातून साकार होिाऱ्या लेखक/लेचखकेच्या व्यस्ततमत्त्वाला समाचिक, 

सासं्कृचतक, मानचसक संदभइ असतात. त्याम ळे त्या मलू्याचं्या संदभात चवचशष्ट भचूमकेतून अशा लेखनािे 
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चवश्लेर्षि आचि मूल्यमापन करिे शतय असते. त्याम ळे एक संदभइसामग्री ककवा दस्तऐवि म्हिनू 
आत्मिचरीाला महत्त्व प्राप्त होत असते. 

 
संपूिइ सत्यकथन करिे, स्वतमिा वस्त चनष्ठ दृचष्टकोिातून शोध घेिे, ही आत्मिचरीकाराला 

सताविारी एक समस्या असते. या समस्येतून िािीवपूवइक मार्इ काढण्यािा प्रयत्न आत्मिचरीाकार करत 
असतो. त्यासाठी एखाद्या तलृप्तीिा तो उपयोर् करतो. अशी एक तलृप्ती म्हििे लेखकाने ‘तो’ आचि 
‘मी’असा केलेला भेद. उदा., र्बलुतांमध्ये दया पवार यानंी ‘दया पवार’ आचि ‘दर्डू मारुचत पवार’ याचं्यात 
केलेला ‘मी’ आचि ‘तो’ हा भेद. असा भेद करून लेखकाने आपल्या िीवनकथेच्या चनवदेनािी एक वरे्ळी 
िौकट उभी केली आहे. आिखी एक तलृप्ती म्हििे आत्मिचरीात्मक लेखनात अपेचक्षत असिाऱ्या प्रथम 
प रुर्षी चनवदेनपद्धतीऐविी तृतीय प रुर्षी चनवदेनपद्धतीिा केला िािारा उपयोर्. उदा., चवश्राम बेडेकरािें 
एक झाड आहि दोन पक्षी, श्री. ना. पेंडसे यािें लेखक आहि मािूस ही आत्मिचरीे. आत्मिचरीातील 
िीवनकथेला भतू आचि वतइमान अशी अंर्भतू काचलक पचरमािे असल्याम ळे आत्मिचरीकाराला आपल्या 
िीवनकथेिे चनवदेन त्या दोन काळातं चझरवत ठेविे शतय होते. आत्मिचरीात्मक लेखनात सामान्यतम 
कालान िमाच्या सूीान सार िीवनकथेिे चनवदेन करण्यािा संकेत रूढ आहे. पि वर उल्लचेखलेल्या 
आत्मिचरीातं या रूढ चनवदेनपद्धतीला आचि रिनेला छेद चदला आहे. त्याम ळे त्यातून आत्मकथेच्या 
अचभव्यततीच्या नव्या शतयता सूचित झाल्या आहेत. 

 
आत्मिचरी हा साचहत्यप्रकार मूलतम व्यस्ततकें द्री असल्याम ळे व्यस्ततमनाला, स्व-चवर्षयक 

िाचिवानंा कें द्रवती स्थान प्राप्त होिे तेथे स्वाभाचवक ठरते. स्वतमिे िीवन कें द्रस्थानी ठेवनू आचि 
आत्मशोधािी र्रि म्हिनू आत्मिचरीकार स्व-िीवनाशी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे चनर्चडत असिाऱ्या 
काळाबद्दलही चनवदेन करत असतो. अशा चनवदेनातून सामाचिक-सासं्कृचतकतेिे दशइन होत असले, तरी 
ते म ख्यतम व्यस्ततिीवनाच्या संदभाति होत असते. पि अलीकडच्या काळात र्बलुतां (दया पवार), तिाळ–
अांतिाळ (शकंरराव खरात), उपिा (लक्ष्मि माने), आठविींचे पक्षी (प्र. ई. सोनकाबंळे), मुक्काम पोस्र्ट 
देवाचे गोठिे (माधव कोंडचवलकर), काट्याविची पोर्टां (उत्तम बंडू त पे) यासंारख्या दचलत 
आत्मिचरीात्मक चलखािाच्या रूपाने मराठीतील आत्मिचरी या साचहत्यप्रकाराला एक नव े पचरमाि 
लाभले आहे. या नव्या पचरमािािे एक ठळक वैचशष्ट्ट्य म्हििे आत्मशोधािी चवचशष्ट र्रि म्हिून 
लेखकाच्या व्यस्ततमनाबरोबरि, त्याच्या िीवनकथेिा अचवभाज्य भार् म्हिनू व्यतत होिारे ‘समूहमन’ 
आचि दचलत िीवनाशी प्रत्यक्ष संबंचधत असिारी सामाचिकता– सासं्कृचतकता हे होय. कारि दचलत 
आत्मिचरीात्मक लेखनाच्या चनर्समतीमार्ील पे्ररिा ही चनव्वळ व्यस्ततकें द्री नाही, तर ती व्यततीइतकीि 
समहूकें चद्रत आहे,  

 
मराठीतील आत्मिचरी या साचहत्यप्रकाराच्या स्स्थत्यंतरामध्ये दचलत आत्मिचरीात्मक 

लेखनाप्रमािेि, नाच ग घुमा, आिे मनोिि तिी, र्बांध अनुर्बांध (कमल पाध्ये) यासंारख्या चस्त्रयाचं्या 
आत्मिचरीात्मक लेखनाने आत्मिचरी या साचहत्यप्रकाराला नवी व वरे्ळी पचरमािे लाभलेली आहेत. 

 
एक साचहत्यप्रकार म्हिून असिारी आत्मिचरीािी सकंल्पना आचि नव्या नव्या रूपातं प्रकट 

होिारे मराठीतील आत्मिचरीात्मक लेखन यािें पचरशीलन आचि अभ्यास या साचहत्यप्रकारातील 
स्स्थत्यंतरािें आचि त्याच्या वैचशष्ट्ट्यािें नक्कीि दशइन घडव ूशकेल. 
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पहा : िचरी. 
 
संदभइ : १.    िोशी, अ. म. चहित्र-आत्मचहित्र (तांत्र आहि र्हतिास), १९५६. 

2. Olney, James, Ed. Autobiography : Essays, Theoretical and Critical, 1980. 
3. Pascal, Roy, Design and Truth in Autobiography, 1960. 

 
रमेशिंद्र पाटकर 

 
आत्मचणरत्रात्म कादंबरी : कथा, कादंबरी, िचरी, आत्मिचरी हे कथनात्म साचहत्यप्रकार आहेत. 
आत्मिचरीात वास्तव िर्ातील एक खरीख री व्यतती स्वतमचवर्षयी कथन करत असते. प्रत्यक्ष अन भवाला 
आलेल्या तथ्यािंी ती िोखपिे नोंद करत असते. इचतहासलेखनात ज्या तथ्यकथनािी अपेक्षा ठेवली िाते, 
तशी अपेक्षा आत्मिचरीाच्या बाबतीतही ठेवली िाते. त्याम ळे सत्यासत्यतेचवर्षयीिे प्रश्न िसे नेहमीच्या 
व्यवहारात चनमाि होतात, तसे ते आत्मिचरीाच्या संदभातही चनमाि होऊ शकतात. 

 
कादंबरीत लेखक काल्पचनक चवश्वािी चनर्समती करतो. तथ्यानंी बनलेल्या ‘वास्तवा’पेक्षा, 

त्यापलीकडे असिाऱ्या एका अचधक व्यापक ‘वास्तवा’िा वधे घेण्यािे एक उचद्दष्ट असाव,े अशी अपेक्षा 
कादंबरीच्या बाबतीत ठेवली िाते. कादंबरी ही कस्ल्पत असल्याम ळे तथ्यकथनािी अपेक्षा चतथे ठेवली िात 
नाही. त्याम ळे अथाति आत्मिचरीाच्या संदभात चनमाि होिारे सत्यासत्यतेचवर्षयीिे प्रश्न कादंबरीच्या 
संदभात चनमाि होत नाहीत. 

 
आत्मिचरीात्मक कादंबरी ही आत्मिचरीािा ‘आभास’ चनमाि करत असली, तरी कादंबरी या 

प्रकाराति ती मोडते. आत्मिचरीात लेखक स्वतमिे तथ्यलक्ष्यी िचरी सारं्त असतो. त्याम ळे त्यातील ‘मी’ 
हा चनवदेक व त्यािा लेखक हे वरे्वरे्ळे नसतात. म्हििेि आत्मिचरीातील चनवदेकािे अस्स्तत्व हे एकाि 
वळेी आत्मिचरीात असते आचि आत्मिचरीाच्या बाहेरही असते. 

 
याउलट आत्मिचरीात्मक कादंबरीतील कथनचवर्षय कस्ल्पत असतो. आत्मिचरीात आढळतो 

तसा तो प्रत्यक्षात घडून रे्लेला नसतो. त्याम ळे आत्मिचरीात्मक कादंबरीत नायकाच्या/नाचयकेच्या रूपाने 
वावरिारा ‘मी’ हा चनवदेकही कस्ल्पत असतो. यािा अथइ त्यातील ‘मी’ हा चनवदेक व कादंबरीिा लेखक या 
दोन वरे्वरे्ळ्या व्यतती असतात. उदा. कोसला या कादंबरीतील ‘मी’ म्हििे ‘पाडं रंर् सारं्वीकर’ पि 
‘पाडं रंर् सारं्वीकर’ म्हििे कादंबरीिे लेखक भालिदं्र नेमाडे नव्हेत. लेखकाने िािीवपूवइक चनमाि 
केलेले ते एक कें द्रवती कस्ल्पत पाी आहे. म्हििे कोसला ही आत्मिचरीात्मक कादंबरी ही नेमाड्ािें 
आत्मिचरी नव्हे. याि अथाने वैतागवाडी, र्बॅहिस्र्टि अहनरुद्ध धोपेर्श्िकि ह्या आत्मिचरीात्मक कादंबऱ्या 
भाऊ पाध्ये यािंी आत्मिचरीे नव्हेत. ह. ना. आपटे याचं्या पि लक्ष्याांत कोि घेतो? या कादंबरीबद्दलही 
आपल्याला असेि म्हिता येईल. यािा अथइ असा, की आत्मिचरीात्मक कादंबरीतील ‘मी’िे अस्स्तत्व हे 
झतत कथासंचहतेत असते; संचहतेबाहेर नसते. 

 
कादंबरीत नायकािे/नाचयकेिे िसे स्वतमिे असे एक भावचवश्व असते, तसे आत्मिचरीात्मक 

कादंबरीतही ‘मी’ ह्या कें द्रवती पाीािे आपले म्हिून एक भावचवश्व असते; चशवाय कादंबरीतील 
कथासचंहतेिा ते अंर्भतू घटक असते. आपली िीवनचवर्षयक िािीव कथारूपाने व्यतत करण्यासाठी 
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कादंबरीतील ‘मी’ या चनवदेक पाीािा चवचवध प्रकारे उपयोर् करू शकतो. या कें द्रवती पाीाच्या 
िीवनकथेिारे तो आत्मिचरीसदृश वास्तवािा आभास चनमाि करू शकतो आचि पचरिामही साधू शकतो. 

 
आत्मिचरीसदृश वास्तवािा आभास चनमाि करण्यािे एक सवइसामान्य तंी म्हििे 

आत्मिचरीात्मक कादंबरीतील प्रथम प रुर्षी चनवदेन. आत्मिचरीातील चनवदेनही प्रथम प रुर्षी असते. पि 
अलीकडच्या काळात काही आत्मिचरीातं हा संकेत पाळलेला आढळत नाही. उदा., चवश्राम बेडेकर यािें 
एक झाड आहि दोन पक्षी आचि श्री. ना. पेंडसे यािें लेखक आहि मािसू ही दोन आत्मिचरीे. प्रथम प रुर्षी 
चनवदेनपद्धतीच्या संकेतािे िािीवपूवइक उल्लंघन करून या आत्मिचरीकारानंी आपल्या िीवनकथेिे 
चनवदेन तृतीय प रुर्षी पद्धतीने केले आहे. आपल्या व्यस्ततिीवनािे वस्त चनष्ठ भचूमकेतून चनवदेन करता 
याव,े हा त्यामार्ील एक हेतू असावा. 

 
प्रथम प रुर्षी चनवदेनपद्धतीम ळे कादंबरी ही िरी ‘आत्मिचरीात्मक’ वळिािी वाटली, तरी 

रिनात्मक दृष्ट्ट्या ती कादंबरीि असते. इतर कोित्याही कादंबरीप्रमािे आत्मिचरीात्मक कादंबरीतही 
कथावस्तू, कथानक, व्यस्ततरेखा, वातावरि, संवाद इ. घटक आढळतात. म ख्यतम प्रथम प रुर्षी 
चनवदेनपद्धतीम ळे ‘आत्मिचरीात्मक’ वाटिारी कादंबरी ही अचंतमतम कादंबरी या साचहत्यप्रकारािाि एक 
उपप्रकार ठरते. 

 
पहा : आत्मिचरी; कादंबरी  रमेशिंद्र पाटकर 
 
आत्मणनष्ठा : लेखकािी आपल्या अन भवाशी अचविल चनष्ठा या अथी आत्मचनष्ठा ही संज्ञा वा. सी. मढेकर 
यानंी वाङ्मयीन मिात्मता या लेखमालेत प्रथम वापरली. इंग्रिीतील ‘चसन्सेचरटी’ या संजे्ञिा हा मराठी 
पयाय. 

 
या आत्मचनष्ठेने लेखनपूवइ व लेखनर्भइ असे दोन प्रकार मढेकर मानतात. लेखनपूवइ आत्मचनष्ठा 

म्हििे ‘लेख्य वस्तूबद्दल – मर् ती वस्तू व्यतती असो, प्रसंर् असो वा ताचत्त्वक कल्पना असो – लेखकािी 
िी कल्पनात्मक प्रचतचिया झाली असेल, त्याि प्रचतचियेशी बेइमान न होिे.’ या बेइमानीला त्यानंी 
आत्मविंना (इन् चसन्सेचरटी) अशी संज्ञा योिली असून, लेखनपूवइ आत्मविंनेिे (१) मूलभतू प्रचतचियेिा 
वस्त तम अभावि असून पशैाकचरता, कीतीकचरता वर्ैरे लेखन करिे, (२) कल्पनात्मक प्रचतचिया 
सकृद दशइनी पूिइपिे लेखकािी वाटली, तरी ती बह धा उष्टीि असिे, असे दोन प्रकार त्यानंी साचंर्तले 
आहेत. (इथे काहीसा वैिाचरक र्ोंधळ चदसतो. लेखकािी कल्पनात्मक प्रचतचिया म दलीि नसली ककवा 
उष्टी असली तर चतच्याशी बइेमानी होण्यािा संभवि चनमाि होत नाही. इथे लेखकािी बेइमानी होते ती 
स्वतमशी.) लेखमर्भइ आत्मचनष्ठा म्हििे प्रत्यक्ष लेकन करीत असता स्वतमच्या अन भवाशी थोडीशीही 
प्रतारिा न करिे. अशी प्रतारिा अनेक कारिानंी होऊ शकते, असे सारं्नू मढेकर त्यातंील प ढील तीन 
कारिे नमूद करतात : (१) ज्या आतंचरक अन भवापासून स रुवात करायिी त्यािी स स्पष्ट िाि नसिे, (२) 
िरी प्राथचमक स स्पष्ट िाि असली, तरी लेखन करीत असता ती िशीच्या तशी शवेटपयंत चटकवण्यािी 
मानचसक क वत नसिे, (३) चलखाि पचरिामकारक करण्याकचरता अचतशयोतत, उत्तान वा आलंकाचरक 
भारे्षिा आश्रय करिे. 
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लेखनर्भइ आत्मचनष्ठिेे एक महत्त्वािे अंर् म्हििे लेखकािे लेख्य चवर्षयाशी संपूिइ तादात्म्य. संपूिइ 
तादात्म्य म्हििे लेख्य चवर्षयाशी संबचंधत असलेल्या सवंदेना, त्यातूंन स्झ रलेले चविार, त्या चविाराशंी 
संबंचधत असलेल्या भावना, या चतहींिी लयबद्ध संघटना आचि या संघचटत आकृतीिा भावपूिइ अन भव. या 
तादात्म्यानेि लेख्य चवर्षयािी िाि स स्पष्ट होते आचि लेखनर्भइ आत्मचनष्ठिेी सारं्ता होते. 

 
मढेकरानंी आत्मचनष्ठा ही साचहत्यचनर्समतीिी आवश्यक अट मानली असली, तरी साचहत्यकृतीच्या 

श्रेष्ठतेिे ते र्मक मानलेले नाही, हे लक्षात घेिे आवश्यक आहे. त्याचं्या मते साचहत्यकृतीच्या श्रेष्ठतेिे 
एकमेव र्मक म्हििे साचहत्यन्तर्इत ‘चनमसचंदग्ध कैवल्यपूिइ मूल्यभावािी र्र्सभत सूिना’ हे. 

 
‘वाङ्मयीन महात्मता’ या लेखातील चवविेन लेखकाचभम ख आहे. मराठी साचहत्याच्या ख िेपिािी 

मीमासंा करिे आचि लेखकानंा ‘साचहत्यप्रातंातील यशािी’ सोपानपरंपरा दाखवनू देिे, हा या लेखािा 
उदे्दश असल्याम ळे, ते तसे होिे स्वाभाचवकि आहे. लेखकाने लेखनपूवइ व लेखनर्भइ आत्मचनष्ठा िपली 
पाचहिे, ही त्यािंी अपेक्षा रास्ति म्हटली पाचहिे. परंत  वािकाचं्या दृष्टीने या दोन चनष्ठानंा चवशरे्षसा अथइ 
नाही. लेखन करण्यापूवी व प्रत्यक्ष लेखन करीत असता लेखक काय करीत होता, हे समिून घ्यायिे 
कोितेही साधन त्यानंा उपलभ्य नसते. त्याचं्या समोर असते ती लेखनोत्तर चसद्ध झालेली साचहत्यकृती. 
त्या साचहत्यकृतीत व्यतत झालेला अन भव हा स्वतमशीि चकतपत प्रामाचिक आहे, हेि तो िािनू घेऊ 
शकतो. उदाहरिादाखल केलेल्या माधव िूचलयनाचं्या कचवतेच्या मीमासेंत मढेकरानंी नेमके हेि केले 
आहे. 

 
कचवतेतील आत्मचनष्ठेच्या सदंभात रेने वलेेक व ऑस्स्टन वॉरन यानंी िे तीन प्रश्न उपस्स्थत केले 

आहेत आचि त्यािें िे एक उत्तर चदले आहे, ते उद बोधक आहे. ते म्हितात : 
 
“As for ‘sincerity’ in a poem: the term seems almost meaningless. A sincere 

experession of what? Of the supposed emotional state out of which it came? Or of the state 
in which the poem was written? Or a sincere expression of the poem, i.e. the linguistic 
construct shaping in the author’s mind as he writes? Surely it will have to be the last : the 
poem is a sincere expression of the poem.”(हथअिी ऑि हलर्टिेचि, १९६३, पृ. २०८) 

 
(कचवतेतील ‘आत्मचनष्ठा’ या शब्दप्रयोर्ातील आत्मचनष्ठा ही संज्ञा िवळिवळ अथइशून्य आहे. 

आत्मचनष्ठ अचभव्यतती कशािी ? लेखनपूवइ भावावस्थेिी ? की प्रत्यक्ष करतेवळेच्या भावावस्थेिी ? की 
शब्दरूप घेत असलेल्या कचवतेिी ? कचवतेिीि म्हटली पाचहिे. कचवता ही कचवतेिीि आत्मचनष्ठ 
अचभव्यतती असते.) 
 
पहा : नवसमीक्षा; चनवदेन आचि अचभव्यतती. 
 
संदभइ : मढेकर, बा. सी. वाङ्मयीन मिात्मता, १९४१. 
 

म. वा. धोंड 
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आत्मवृत्त : पहा आत्मचणरत्र 
 
आदशइवाद : मन ष्ट्य आचि मानवी िीवन यािंी आदशइ चिीे रेखाटिे, हे कलेिे महत्त्वािे प्रयोिन मानिाऱ्या 
भचूमकेला ‘आदशइवाद’ म्हिता येईल. िामायि हे आदशइवादी साचहत्यकृतीिे उत्तम उदाहरि ठरेल. चिी-
चशल्पातंील आदशइवाद अकिठा व वरेूळ येथील चिी-चशल्पातं चदसून येतो. भारतीय साचहत्यशास्त्राच्या 
घडिीमध्ये आदशइवादी साचहत्य अध्याहृत मानलेले चदसते. त्या अन र्षंर्ानेि नायक-नाचयका इत्यादींच्या 
व्याख्या साचहत्यशास्त्रात चदलेल्या चदसतात. याि प्रवृत्तीतून नाटक, प्रहसन इ. प्रकारािें र् िचवशरे्ष व 
सामाचिक दिा यािंी ििा केलेली आढळते. या प्रवृत्तीिा पचरिाम अंचतमतम सकेंतबद्धतेत झालेला चदसतो 
व त्याम ळेि नाटक, काव्य, कथा यातंले य द्धप्रसंर्, चववाहप्रसंर्, उपवने-उद्याने यािंी विइने इत्यादींिे 
चनचित आदशइ प्रािीन साचहत्यात प नमप न्हा चदसून येतात. संस्कृत साचहत्याच्या प्रभावाम ळे मराठी 
साचहत्यातही आदशइवादी प्रवृत्ती िवळिवळ एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधापयंत चटकून राचहलेली 
आढळते. 

 
पािात्त्य परंपरेत प्लेटोने आदशइ राज्यािी संकल्पना माडूंन व त्यात काव्यािे स्थान काय असावे, हा 

प्रश्न उपस्स्थत करून आदशइवादी भचूमका स्पष्टपिे माडंली. ॲचरस्टॉटलने ‘अन करिािा चवर्षय वा लक्ष्य’ 
या संकल्पनेिी ििा करताना कलाकृतींिे तीन वर्इ केले : सवइसामान्य िीवनात मािसे असतात तशीि 
कलेत दाखचविाऱ्या कलाकृती; असतात त्यापेक्षा अचधक िारं्ली मािसे दाखचविाऱ्या कलाकृती; आचि 
असतात त्यापेक्षा अचधक वाईट मािसे दाखचविाऱ्या कलाकृती. यापंैकी द सऱ्या प्रकारच्या कलाकृती या 
अथाति आदशइवादी कलाकृती ठरतात. शोकाचंतका, महाकाव्ये ही या अथाने आदशइवादी असतात. 
आदशइवादी भचूमकेला सामाचिक व नैचतक अशी दोन पचरमािे आहेत. य रोपीय साचहत्यात औद्योचर्क 
िातंीपयंत सामाचिक पातळीवर आदशइवादि प्रभावी राचहलेला चदसतो. त्याम ळे रािे-महारािे आचि 
सरदार यािंी विइने साचहत्यात प्राम ख्याने येत. औद्योचर्क िातंीच्या आसपास मध्यमवर्इ चनमाि झाला 
आचि मध्यवर्ीय िीवन हे साचहत्यािा प्रम ख चवर्षय ठरले. ही वास्तवतावादािी स रुवात होती व त्याम ळे 
आदशइवादी प्रवृत्तीला आळा बसला, असे काही साचहत्येचतहासकारािें म्हििे आहे. 

 
आदशइवादािा आिखी एक अथइ ‘साधारिीकरि’ असाही होतो. ॲचरस्टॉटलने इचतहास आचि 

काव्य यािंी त लना करताना अशी भचूमका माडंली, की इचतहास हा प्रत्यक्ष काय घडले याचवर्षयी–म्हििे 
तथ्यलक्ष्यी वा चवचशष्टलक्ष्यी–असतो; उलट काव्यात संभवनीयतेिे वा अपचरहायइतेिे तत्त्व वापरलेले 
असल्याने ते सामान्यलक्ष्यी व पयायाने आदशइलक्ष्यी, चवश्वात्मक स्वरूपािे असते. भारतीय 
काव्यशास्त्रामध्येही रसप्रचियेमध्ये साधारिीकरिाच्या प्रचियेला महत्त्वािे स्थान आहे. 

 
सवइसामान्य वापरामध्ये इसं्ग्लशमधील ‘आय् डीअचलझम’ ही संज्ञा वर उल्लेचखलेल्या अथाने वापरली 

िाते हे खरे असले, तरी आध चनक पािात्त्य तत्त्वज्ञानामध्ये (व त्याम ळे सौंदयइशास्त्रात आचि ताचत्त्वक 
समीके्षच्या के्षीातही) ही सजं्ञा काहीशा वरे्ळ्या अथाने वापरली रे्ली आहे, हे येथे नोंदवनू ठेवले पाचहिे. 
चवश्वािे मलूभतू स्वरूप िड वास्तवरूप नसून ितैन्यरूप ककवा चित्तरूप आहे, असे मानिाऱ्या 
चविारप्रिालीला ‘आय् डीअचलझम’ म्हटले िाते. त्यासाठी मराठीमध्ये ‘िैतन्यवाद’ ककवा ‘चििाद’ या संज्ञा 
वापरल्या िातात. वर उल्लेचखलेल्या आदशइवादी वा उदात्ततावादी चविारसरिीशी या तत्त्वज्ञानािा संबधं 
नाही. काटं, चझतटे, शकेलर् व हेरे्ल हे प्रम ख चििादी तत्त्वज्ञ मानले िातात. त्याचं्या चविारामंधून चनमाि 
झालेल्या सौंदयइचविाराला ‘आय् डीअचलस्ट इस्थेचटक’ म्हटले िाते. 
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पहा : वास्तवतावाद.  वा. ल. क ळकिी; चमकलद स. मालश े
 

आणदबंध : आचदबधं (आर्सकटाइप) म्हििे एखाद्या वस्तूिे मूलरूप ककवा मूल आकृचतबंध होय. Archetype 
हा शब्द arche + typos या दोन ग्रीक शब्दानंी चमळून तयार झालेला आहे; Arche िे आचदम, आचदकारि, 
मूळ, उत्पचत्तस्थान असे अथइ आहेत; तर typos िे आकृचतबंध, नम नारूप, बंध, प्रकार असे अथइ आहेत. हे 
अथइ चविारात घेऊन archetype या संजे्ञसाठी ‘आचदबंध’ हा मराठी पयायी शब्द तयार केलेला आहे. 

 
स्वप्ने, चमथ्य, कला, धमइचवधी इत्यादींमधून मानवाच्या िीवनधमािे, वृचत्त-प्रवृत्तींिे व कृतींिे 

अनेकचवध आचदबधं प्रकट झालेले चदसून येतात. सूयािा उदयकाल, मध्यान्हकाल व अस्तकाल या 
चदवसाच्या तीन अवस्थामंधून आपल्या िीवनातील िन्म-वाढ-मृत्यू या आचदम अवस्थाबधंािा प्रतीकरूप 
अन भव मानव प्रािीन कालापासून घेत आला आहे. या सौरििातील चदनिम आचि मानवी 
िीवनििातील िीवनिम हे दोन्ही परस्पराहूंन चभन्न स्वरूपािे आहेत; परंत  त्या दोहोंमध्ये उत्पचत्त-
चवकास-लय या अवस्थािमाने य तत असलेला एक समान व मूलभतू आकृचतबधं वतइत असल्यािे चदसून 
येते. हा िीवनप्रचियेिाि आचदबंध असून तो सृष्टीिे सौरिि, ऋत िि व िीवािे िीवनिि यामंधून 
अनादी कालापासून चनरंतरपिे वतइत आला आहे. िीवनाचदबधंािी ही प्रतीकरूप िािीव मानवाने सूयइ-
िंद्राच्या कथा-चमथामंधून व नानाचवध प्रतीक-प्रचतमातूंन व्यतत केली आहे. भारतीय देवताशास्त्रातील 
चीमूतीच्या प्रतीकाच्या म ळाशी हाि िीवनप्रचियेिा आचदबंध आहे. ब्रह्मा, चवष्ट्िू, शकंर या चवचवध देवता 
पृथ्वीच्या अन िमे उत्पचत्त-स्स्थचत-लय या तीन अवस्थाचं्या अचधष्ठाीी देवता मानल्या िातात. आचदबधं ही 
पूिइतम अमूतइ व रिनामलू सकंल्पना आहे. 

 
साचहत्य, चशल्प, चिीादी झलातं िेव्हा आचदबंधािी सकंल्पना वापरली िाते, तेव्हा ती कोित्या 

तरी सावइचीक स्वरूपाच्या आचदम आकृचतबधंािा ककवा मूलरूपािा चनदेश करीत असते. आचदमत्व, 
साधारित्व व सवइस्पर्सशत्व हे र् िचवशरे्ष धारि करिाऱ्या आचि सातत्याने प नरावर्सतत होिाऱ्या पाी-
प्रचतमा, घटना-प्रसंर्, रस-भाव, वृचत्त-प्रवृचत्त, कथाबधं इत्यादींच्या मलू आकृचतबंधानंा साचहत्यर्त 
आचदबंध म्हिता येईल. साचहत्यसृष्टीत दैवी प रुर्ष, ऋचर्षत ल्य ज्ञानवतं, धीरोदात्त नायक, खलनायक, 
प्रचतनायक, प्रिचयनी नाचयका, क लवती पचतव्रता, स ष्टद ष्ट माता, श भकंर व प्रलंयकर मातृदेवता आदी 
व्यततींि-पाीािें अनेक आचदबधं आढळून येतात. िन्म-मृत्य,ू कौमायइ-कौमायइभरं्मातृत्व, ज्ञान-कमइ, 
काम-पे्रम, भस्तत-म तती, रती-चवरतती आदी सनातन चवर्षयानंा आचदबंधरूप चवर्षय म्हिता येईल. सूयइ-
िंद्र, आकाश-पृथ्वी, नदी-सम द्र, वृक्ष-पक्षी, स्वर्इ-नरक, तपोवन-नंदनवन आदींच्या सनातन प्रचतमानंा 
आचदबंधरूप प्रचतमा म्हटले िाते. तर माता-चपतरे, पचत-पत्नी, चप्रया-चप्रयकर, बहीि-भावडें आदींच्या 
भावसंबधंातूंन उद भविारे स खद मखािे प्रसंर्, ताि-तिाव यानंा आचदबधंरूप घटना म्हिता येईल. तसेि 
मानव-ईश्वर, मानव-चनयती, मानव-चनसर्इ, मानव-समाि याचं्यामधील मलूभतू संघर्षइ-संवादािें 
आचदबंधही साचहत्यात प्रकट होत असतात. 

 
आचदबंधािा हा चसद्धान्त मानवशास्त्र व मानसशास्त्र या दोन ज्ञानशाखातंील आध चनक 

चविारप्रिालींत उर्म पावनू तो आिच्या साचहत्यसमीके्षत प्रिचलत झाला आहे. हा चसद्धान्त एका चदशनेे 
त लनात्मक मानवशास्त्राच्या परंपरेतून आलेला आहे. सर िेग्स िॉिइ फे्रझर यािंा बारा खंडािंा द गोल्डन 
र्बाऊ (१९०७–१५) हा या परंपरेतील एक आधारभतू गं्रथ मानला िातो. या गं्रथातं त्यानंी िर्ातील चवचवध 
संस्कृतींत प नरावर्सतत होिाऱ्या धमइचवधी, लोककथा, चमथ्य याचं्या मलू आकृचतबधंािंा शोध घेतला आहे. 
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तसेि द सऱ्या चदशनेे हा चसद्धान्त कालइ  र् स्टाझ य रं् (१८७५–१९६१) या स्स्वस मानसशास्त्रज्ञाच्या 
नेिीवचनष्ठ मानसशास्त्राच्या (डेप्थ सायकॉलॉिी) परंपरेतून साचहत्यसमीके्षत आलेला आहे. मानसशास्त्रीय 
दृष्ट्ट्या ‘आर्सकटाइप’ म्हििे मनोवृत्तीिा ककवा िीवनािा मूल आकृचतबधं. या आकृचतबंधासाठी य ंर्ने १९१९ 
साली ‘आर्सकटाइप’ ही संज्ञा प्रथम वापरली. 

 
य ंर्िी आचदबधंािी संकल्पना मानवी मनाशी चनर्चडत आहे. त्याच्या मते मानवी मनािा व्यापार 

तीन स्तरावंरून िालत असतो : (१) िाचिविेा ककवा संजे्ञिा स्तर; ‘संज्ञा’ (द कॉन्शसनेस), (२) 
व्यस्ततर्त नेचिविेा स्तर; ‘स्वीय असंज्ञा’ (पसइनल अन् कॉन्शस), (३) सामूचहक नेचिविेा स्तर; ‘सामूचहक 
असंज्ञा’ (द कलेस्तटव्ह अन् कॉन्शस). या तीन स्तराचं्या देवघेवीतून मानवी मनािे समग्र रूप साकार होते. 
या तीन स्तरापंकैी सामूचहक नेचिवचे्या अंतभार्ात मानविातीच्या अनेक चपढ्यािें असंख्य अन भवचवशरे्ष 
साठलेले असतात. ही सामचूहक नेिीव ककवा सामूचहक असंज्ञा म्हििे आचदमानवाच्या काळापासून साठत 
आलेल्या अवशरे्षरूप (वा ससं्काररूप) अन भवािंा एक बहृद कोशि होय. 

 
या नेिीव कोशातील वा सामूचहक असंजे्ञतील अंर्ानंा व मूलभतू िीवनप्रवृत्तींना एका चवचशष्ट 

प्रचतमेत संघचटत व साकार करिाऱ्या आचदम संघटकाला वा आकृचतबधंाला आचदबंध असे म्हटले िाते 
आचि या पे्रमादी िीवनप्रवृत्तींना आचदबधंाच्या म शीतून प्रचतचमत करिाऱ्या आचदम प्रचतमेला आचदबधंात्मक 
प्रचतमा (आर्सकटायपल इमेि) असे संबोधले िाते. या प्रचतमेला आचदप्रचतमा वा आर्षइप्रचतमा असेही म्हिता 
येईल. आचदबधंािे एक टोक सहिप्रवृत्तीत खोलवर रुिलेले असते, तर द सरे टोक (आचदबंधात्मक) 
प्रचतमेत पालवलेले असते. आचदबधं हे शारीर-मानचसक स्वरूपाच्या (सायकॉइड) आचदम स्तरात वा 
भार्ात वसत असून ते शरीर आचि मन, सहिप्रवृत्ती आचि चतिी प्रचतमा याचं्यामध्ये द वा िोडण्यािे कायइ 
करीत असतात. 

 
य ंर्च्या मते कलाचनर्समतीिी प्रचिया ही एक चिवतं प्रचिया असून ती कलावतंाच्या सामूचहक 

असंजे्ञतील स्वायत्त गं्रथीमधून (ऑटॉनमस कॉम्प्लेतस) उर्म पावते व एखाद्या झाडाप्रमािे ती वाढत 
असते. ही स्वायत्त गं्रथी कलेिे उर्मस्थान आहे. 

 
य ंर्ने चवचवध प्रकारच्या आचदबंधािें स्वरूप स्पष्ट केले आहे. त्यातंील अचनमा-अचनमस, ज्ञानवदृ्ध 

(वाइि ओल्ड मनॅ), आचदमाता, चपता, छाया (शडॅो), ‘स्व’ (सेल्झ) हे आचदबंध प्रम ख मानले िातात. 
प रुर्षमनातील स्त्री-प्रचतमेला ‘अचनमा’ असे म्हितात, तर स्त्रीमनातील प रुर्ष-प्रचतमेला ‘अचनमस’ असे 
म्हितात. प रुर्षमनातील रािकन्या, राधा या ‘अचनमा’ प्रचतमा होत; तर स्त्रीमनातील रािप ी, कृष्ट्ि या 
‘अचनमस’ प्रचतमा होत. ज्ञान, ब द्धी, शहािपि, द्रष्टपेि आदी र् िािें प्रतीक असलेल्या मार्इदशइक 
चपतृप्रचतमेला ‘ज्ञानवदृ्धािा आचदबंध’ असे म्हितात. ज्ञानदेवीतील आध्यास्त्मक मार्इदशइन करिाऱ्या 
र् रूच्या चपतृप्रचतमेला ज्ञानवृद्धािा आचदबधं म्हिता येईल. व्यततीच्या तामस, अश्रेयस, नकारात्मक व 
काळ्या अंर्र् िािें प्रकटन करिाऱ्या छायारूप प्रचतमेला छायेिा आचदबंध असे म्हटले िाते. भारतीय 
प रािातील वा चमथ्यायनातील ‘संज्ञा’नामक सूयइपत्नी ही मनाच्या संज्ञ, िािीवशील, प्रकाशरूप अंर्ाशी 
चनर्चडत आहे, तर त्यािी ‘छाया’नामक द सरी पत्नी मनाच्या असंज्ञ, काळ्या, नेिीवशील, नकारात्मक 
अंर्ाशी संबचंधत आहे. काळा सूयइ ही छायेिी आचदप्रचतमा आहे. 
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संजे्ञिे नवसिइन, आत्मचवकास, िंिातीत मनोवस्था, आत्मन् आदींिे प्रकटन ‘स्व’ च्या 
आचदबंधातून व सूयइ, मंडल, वत इळासारख्या आचदप्रचतमातूंन होत असते. केशवस ताचं्या ‘झपूझा’ मध्ये 
नृत्यमंडलाच्या काव्यात्म प्रचतमेतून एक िंिातीत तन्मयी मनोवस्था प्रचतचमत झालेली चदसते. 

 
मािूस आपल्या सभोवतीच्या िरािर सृष्टीिे, पे्रमिेर्षादी मानचसक अवस्थािें, चवचवध 

समािसंस्थािें असखं्य अन भव य र्ाय र्ातूंन घेत आला आहे आचि ते आपल्या भावचवश्वात खोल अंतभार्ात 
साठवीत आला आहे. हे सारे अन भव भार्षा, चमथ्य, कला यासंारख्या प्रतीकसृष्टीिारे चपढ्याचपढ्यातूंन 
संिचमत होत होत व्यततीच्या आचि समािाच्या भावचवश्वात प्रवशे करतात व तेथे ते अर्दी खोलवर 
रुितात. अशा प्रकारे चपढ्याचपढ्यातूंन संिचमत होत आलेल्या एकाि प्रकारच्या असंख्य अन भवािें 
संस्काररूप मानचसक अवशरे्ष ककवा मलू आकृचतबधं म्हििे आचदबंध होत आचि या आचदबंधानंा मूतइ 
करिाऱ्या प्रचतमा म्हििे ‘आचदबधंरूप प्रचतमा’ ककवा ‘आचदप्रचतमा’ होत. स्त्री-प रुर्ष, माता-आचदमाता, घर-
र् हा, वृक्ष-पक्षी, देव-दैत्य इत्यादींच्या आचदबंधरूप प्रचतमा स्वप्ने, चमथ्य, दृष्टातं, साचहत्यादी कला यामंधून 
प्रकट झालेल्या चदसून येतात. आपि िेव्हा या आचदप्रचतमािें सूक्ष्म चनरीक्षि करू लार्तो, तेव्हा त्या 
आपल्या पूवइिाचं्या असंख्य अन भवानंा एक चवचशष्ट रूप देत आलेल्या आहेत, असे आपिास चदसून येते. 
म्हिूनि या आचदप्रचतमा एकाि प्रकारच्या असंख्य अन भवािें मानचसक अवशरे्ष म्हिनू वतइत असतात आचि 
िो कोिी (कवी) या आचदप्रचतमाचं्या भारे्षत बोलतो, तो स्वतमच्या सहस्त्रस्वराचंनशी बोलत असतो. 
 

र्ंर्ाधर पाटील 
 
आणदबंधात्मक समीक्षा : आचदबंधाच्या आश्रयाने साचहत्यकृतींिी वा एकंदर साचहत्यािी समीक्षा करिाऱ्या 
साचहत्यसमीके्षला आचदबधंात्मक समीक्षा असे म्हिता येईल. मॉड बॉडचकन या समीचक्षकेने य ंर्प्रिीत 
आचदबंधाच्या चसद्धान्तािा आधार घेऊन आर्वकर्टायपल पॅर्टनक र्न पोएरी (१९३४) या नावािा आचदबंधचनष्ठ 
समीक्षा करिारा गं्रथ चलचहला. या गं्रथाने अचदबधंचनष्ठ समीके्षिा पाया घातला. या गं्रथापासून 
साचहत्यसमीके्षत ‘आर्सकटाइप’ ही संकल्पना प्रिचलत झाली. बॉडचकन याचं्या मते आचदबंधाच्या आश्रयाने 
काव्यात्म अन भवािें दोन अंर्ानंी चवश्लेर्षि करता येते, एक काव्यकृतीच्या अंर्ाने व द सरे रचसकाच्या अंर्ाने 
: (१) एखाद्या समािाच्या सासं्कृचतक भावसृष्टीत व काव्यसृष्टीत सातत्याने प नरावर्सतत होिाऱ्या अनेकचवध 
आचदप्रचतमािंा शोध घेऊन त्याचं्या चवचवध रूपािंा व आकृचतबधंािंा त लनात्मक अभ्यास करता येईल. (२) 
तसेि अशा प्रकारच्या काव्यर्त आचदप्रचतमानंा प्रचतसाद देिाऱ्या रचसकाच्या मनातील आतंचरक अन भवािंा 
अभ्यास करता येईल. या आचदप्रचतमाचं्या अंर्ी सामूचहक नेचिवचे्या स्तरावरील आचदम भाववृत्ती 
कलाकृतीत मूतइ करण्यािे िसे सामथ्यइ असते, तसेि रचसकमनात तशा प्रकारच्या भाववृत्ती िार्तृ 
करण्यािेही सामथ्यइ असते. ‘आचदप्रचतमा धारि करिाऱ्या काव्यामधील पचरिामकारक प्रकटीकरिाला 
प्रचतसाद देताना रचसकमनात अर्दी आचदम स्वरूपािे (मूल भावबधंासारखे) िे काही िेतचवले-िाळचवले 
िाते’, त्यािा चनदेश करण्यासाठी बॉडचकन यानंी ‘आचदबंध’ ही सजं्ञा वापरली आहे. त्याचं्या मते 
कोलचरिच्या ‘द एन्शटं मरीनर’ या काव्यातील ‘प्रवास’ ही एक आचदबधंरूप प्रवासािी प्रचतमा आहे. 
तीमधून आत्मचवकासािा आचदबंध काव्यरूप घेऊन मूतइ झाला आहे. हा आत्मचवकासािा प्रवास अनेक 
मािसे थोड्ाझार प्रमािात अन भचवत असतात. दान्ते, शतेसचपअर, कोलचरि, कीर् स, चमल्टन, शलेी 
आदींच्या काव्यकृतींतून व नाट्यकृतींतून बॉडचकन यानंी देव, सैतान, नायक, खलनायक, स्त्री, मातृदेवता, 
वारयोचर्षता, प निइन्म, स्वर्इ-नरक, प्रवास आदी पाी-प्रचतमाचं्या आचदबधंािंा व भावनात्मक आकृचतबधंािंा 
शोध घेतला आहे. 
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 चदनिि ऋत िि िीवनिि कथािि (चमथ्य) साचहत्यप्रकार 
१. उर्षमकाल वसंत (स्स्प्ररं्) िन्म नायकािी िन्मकथा रोमान्सिा 

आचदबंध 
२. मध्यान्ह उन्हाळा (समर) लग्न, मीलन, 

चविय 
स्वर्इप्रवशेािी कथा, 
चवियािी कथा 

स खास्त्मकेिा 
आचदबंध 

३. सूयास्त पानर्ळ (ऑटम) मृत्य ू नायकािी मृत्य कथा शोकास्त्मकेिा 
आचदबंध 

४. राी चहवाळा (कवटर) चवलयािी 
अवस्था,  

प्रलयािी कथा ‘सटायर’,  

   प्रलयकाल  ‘आयरनी’ िा 
आचदबंध 

 
फे्रझर आचि य रं् याचं्या मानवशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय चसद्धान्तानंी अनेक समीक्षक प्रभाचवत झाले. 

त्याचं्या चमथ्य व आचदबंध याचं्या चसद्धान्तािें महत्त्व लक्षात घेऊन नॉर  थ्रप फ्राय या सापेक्षी समीक्षकाने 
आपल्या स्वतंी दृष्टीतून साचहत्यर्त आचदबंधासबंंधी एक नवा चसद्धान्त माडंला. हा चसद्धान्त त्यानंी 
आपल्या ‘द आर्सकटाइप्स ऑझ चलटरेिर’ (१९५१) या लेखातून प्रथम माडंला आचि नंतर आपल्या 
ॲनॅर्टॉमी ऑि हकहर्टहसझम (१९५७) या गं्रथात त्यािी शास्त्राश द्ध रीतीने माडंिी करून तो सचवस्तरपिे 
चवशद केला. 

 
मानवाच्या िीवनातील िन्म-तारुण्य, प्रौढत्व, वृद्धत्व व मरि या िार िीवनावस्था अन िमे वसतं 

(स्स्प्ररं्), उन्हाळा (समर), पानर्ळ (ऑटम; भारतात शरदापेक्षा चशचशर अचधक अन रूप), चहवाळा (कवटर) 
या िार ऋतंूच्या चमथ्यां(कथा)ंमधून व्यतत झालेल्या आढळतात. वरील िार िीवनावस्था व्यतत करिाऱ्या 
या िार ऋतंूच्या कथामंधून अन िमे स खास्त्मका, रोमान्स, शोकस्त्मका व सटायर या िार साचहत्यप्रकारािें 
आचदबंध उद भवलेले आहेत, असे फ्रायिे प्रचतपादन आहे. अशा प्रकारे त्याने िीवनावस्था, चमथ्य, ऋत िि 
व साचहत्यप्रकार याचं्यामधील परस्परसंबधं शास्त्रश द्ध रीतीने स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
चमथ्यमधील चवर्षय, आचदप्रचतमा व साचहत्यप्रकार यािें आचदबंध चनसर्ाच्या ऋत ििात अर्दी खोलवर 
रुिलेले आहेत, अशी फ्राय यािी समीक्षादृष्टी आहे आचि चतच्यामारे् त्यािे वाङ्मयीन मानवशास्त्रािे 
(चलटररी ॲन्थ्रोपॉलॉिी) प्रमेय उभे आहे. 

 
साचहत्याच्या सवइ प्रकारािें मूळ ‘के्वस्ट चमथ्य’ मध्ये ककवा ऋत कथामंध्ये आहे, असा फ्रायिा 

चसद्धान्त आहे. त्यािा चमथ्यम खी समीक्षाचसद्धान्त आिकाल ‘मायथॉलॉचिकल स्रतिरॅचलझम’ या 
अचभधानाने संबोधला िातो. 

 
आचदबंधचनष्ठ समीके्षिा मूलभतू चसद्धान्त असा आहे : काव्य ही एक प्रतीकरूप भार्षा (कसबॉचलक 

लॅंग्विे) असून ती चमथ्य, स्वप्न व लोककथा याचं्याप्रमािेि मानवी मनातील आचदम व सवइस्पशी 
भावचवश्वािा आचवष्ट्कार करीत असते. त्याम ळेि ती ििू साऱ्या मानविातीिी एक सवइकालीन, सवइस्पशी व 
स्वाभाचवक भार्षा बनली आहे. म्हिून काव्यािे आकलन हे मानवी प्रतीकसृष्टी, काव्यसृष्टी, तीमधील सकेंत 
व परंपरा याचं्या संदभात करून घेिे आवश्यक असते, अशी आचदबधंचनष्ठ समीके्षिी व्यापक भचूमका आहे. 
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तसेि साचहत्यकृती हे समग्र साचहत्यसृष्टीिे एक अंर् असते आचि प न्हा साचहत्यसृष्टी हे चवचशष्ट ससं्कृतीिे 
एक अंर् असते, असे मानून समीक्षकाने साचहत्यकृतीिे सौंदयइग्रहि व मूल्यमापन केले पाचहिे, अशी या 
समीके्षिी साचहत्यकृतीकडे पाहण्यािी दृष्टी आहे. 

 
साचहत्यकृतीच्या कें द्रस्थानी असिाऱ्या मूळ आकृचतबंधािे आचि चमथ्यच्या म ळाशी असिाऱ्या 

आचदबंधािे अर्दी चनकटिे नाते असते. याम ळे आचदबधंचनष्ठ समीक्षा ही ‘चमथ्य-समीके्ष’शी स्वाभाचवकपिेि 
सहसंबचंधत होते. 

 
कालइ  य ंर्ने मानसचनष्ठ कला (सायकॉलॉचिक आर् इस) आचि साक्षात्कारी कला (स्व्हिनरी 

आर् इस) असे कलािें दोन प्रकार मानले आहेत. मानसचनष्ठ कलाकृतींत केवळ िाचिवचे्या, संजे्ञच्या 
पातळीवरील भावचवश्व, चविारचवश्व प्रकट झालेले असते; तर साक्षात्कारी कलाकृतींत संज्ञा-असंज्ञा 
याचं्यासह समग्र मनाला स्पशइ करिारे भावचवश्व साकार झालेले असते. त्यात िािीव-नेिीव, स्त्रीतत्त्व-
प रुर्षतत्त्व, वास्तचवक-चमचथक, चविार-भावना, छाया-प्रकाश, िीवन-मरि आदी परस्परचवरोधी िंिािें व 
असंज्ञ अथइबधंािें (पॅटन्सइ ऑझ अन् कॉन्शस मीकनग्ि) समावशेन असते. हे भावचवश्व यात मय, 
चवस्मयकारक व कल्पकतापूिइ असे असते. हे कलािें वर्इ/प्रकार साचहत्यकृतींिी त लना करण्याच्या दृष्टीने 
व त्यािंी प्रतलावण्याच्या दृष्टीने साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात उपय तत ठरतात. आचदबंधात्मक समीक्षा ही 
साचहत्यकृती स्वायत्त, स्वतंी व स्वयंपूिइ आहे, असे मानीत नाही. त्याम ळे चतिी भचूमका रूपवादी / 
कलावादी समीक्षा चविाराहून चभन्न स्वरूपािी आहे. 

 
आचदबंधात्मक समीक्षा ही ऐचतहाचसक व त लनात्मक दृष्टीने साचहत्यकृतींिी समीक्षा करू शकते. 

उदा., ही समीक्षा पे्रमप्रवृत्तीला साकार करिाऱ्या राधा-कृष्ट्ि पे्रमािी प्रचतमा ियदेवादी ससं्कृत कवी, 
ज्ञानेश्वरादी संतकवी, पंतकवी, तंतकवी तसेि आध चनक कवी व नवकवी आदी कवींच्या राधेचवर्षयीच्या 
कचवतानंा एकी र् ंझून त्याचं्या बदलत्या व चववचक्षत रूपािंा ऐचतहाचसक, त लनात्मक दृष्टीने वधे घेऊ 
शकते. 

 
आि चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात व अखेरीस आचदबंधात्मक समीके्षतील ममइदृष्टींिा उपयोर् 

आंतरसचंहतात्मक (इंटर-टेतस् च्य अल) समीक्षा, प्रकारचनष्ठ समीक्षा व त लनात्मक साचहत्याभ्यास यातं 
अथइपूिइ रीतीने केला िात आहे. 

 
ॲल्फे्रड व्हाइटहेड, एन्स्टइ कासीरर, स सान लॅंर्र याचं्यासारखे तत्त्वज्ञ प्रतीकमीमासंक; िेम्स 

फे्रझर, द्यरूकेम याचं्यासारखे मानवशास्त्रज्ञ आचि फ्रॉइड, य ंर्, एचरक नॉयमान याचं्यासारखे मानसशास्त्रज्ञ 
याचं्या चसद्धानं्तानंी व चविारप्रिालींनी आचदबंधचनष्ठ समीके्षला शास्त्रीय स्वरूपािे ताचत्त्वक अचधष्ठान चदले. 
मॉड बॉडचकन, हबइटइ रीड, फॅ्रस्न्सस झग्य इसन, चरिडइ िेस, नॉरथ्रप फ्राय, आनंद क मारस्वामी इ. 
समीक्षकानंी या समीके्षला प्रचतष्ठा प्राप्त करून चदली, तर र्ास्तों बेशलार या फ्रें ि वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञाने 
य ंर्प्रिीत आचदबधंाच्या सकंल्पनेला आपल्या संज्ञामीमासेंिी (चझनॉचमनॉलॉचि) िोड देऊन या समीके्षला 
नवी चदशा चदली. 

 
र्ास्तों बेशलार या समीक्षकाने आपल्या संज्ञमीमासंीय समीके्षत य ंर्प्रिीत आचदबधंािंा उपयोर् 

करून पािी, वारा, अग्नी, अवकाश आदी पंिमहाभतूाचं्या काव्यात्म प्रचतमा आचि कवीिी कल्पनाशतती 
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याचं्या स्वरूपािा व त्याचं्या काव्यात्म कायािा वधे आपल्या द पोएहर्टक्स ऑि स्पेस, द पोएहर्टक्स ऑि 
िेव्ििी आदी गं्रथातूंन घेतला आहे. 

 
आचदबंधात्मक समीक्षा ही आचदबधं, आचदबधंात्मक प्रचतमा, चमथ्य, सामचूहक असंज्ञा यािें 

कलाचनर्समतीपूवीिे पूवइवती अस्स्तत्व मानते. त्याम ळे काव्याथािे मूळ कचवमनात नसते आचि काव्याथावर 
कवीिे चनयंीि नसते, असे ही समीक्षापद्धती र्ृहीत धरते. हा चविार आिच्या वािक-प्रचतसादम खी 
समीक्षाचविाराशी आपले नाते सारं्तो. 

 
मराठी साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात र्ंर्ाधर पाटील, म. स . पाटील आदी समीक्षकानंी ताचत्त्वक आचि 

उपयोचित अशी आचदबधंात्मक समीक्षा केली आहे. 
 

पहा : आचदबधं 
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र्ंर्ाधर पाटील 

 
आधुणनकतावाद : ‘आध चनक’ (मॉडनइ) ही संज्ञा ‘नवीन’ या अथाने वरे्वरे्ळ्या वाङ्मयीन कालखंडासंाठी 
वापरलेली आहे. ‘आध चनकता’ (मॉडर्सनटी) ही संज्ञा माी एकोचिसाव्या शतकािा उत्तराधइ ते चवसाव्या 
शतकािा पूवाधइ या चवचशष्ट कालखंडातील औद्योचर्क, आर्सथक, रािकीय व सामाचिक स्स्थत्यंतरे व 
त्यामंार्ील वैिाचरक घडामोडी यािंी चनदशइक आहे. परंत  ‘आध चनकतावाद’ (मॉडर्सनझम) ही संज्ञा 
पाचिमात्य देशातं (मलूतम य रोपमध्ये) एकोचिसाव्या शतकाच्या शवेटास स रू झालेल्या व चवसाव्या शतकात 
अत्यंत प्रभावी ठरलेल्या काव्य, र्द्य, नाट्य, संर्ीत, चिीकला, वास्त शास्त्र इ. कलानंा छेद देिाऱ्या एका 
आंतरराष्ट्रीय िळवळीिे स्वरूप चवशद करण्यासाठी वापरली िाते. हॅरल्ड रोझनबर्इ यानंी या िळवळीला 
‘नावीन्यािी परंपरा’ (द रॅचडशन ऑझ द न्यू) असे संबोधले आहे, तर हबइटइ रीड यानंी आध चनकतावाद हा 
झतत ‘बदल’ नसून, तो एक ‘उत्पात’ आहे, असे म्हटले आहे. 

 
आध चनकतावादी मानचसकता समिून घेण्याकचरता या िळवळीिी वैिाचरक, सामाचिक तसेि 

सासं्कृचतक बैठक लक्षात घेिे आवश्यक ठरते. एकोचिसाव्या शतकातील दोन महत्त्वािे तत्त्ववतेे्त व त्यािें 
चविार यािंा आध चनकतावादावर बराि मोठा पचरिाम झाल्यािे चदसून येते. िमइन चविारवतं फ्रीचिंख नीत्श े
यािें परंपरार्त नैचतकतेिे प्रचत-तत्त्वज्ञानात्मक चवश्लेर्षि व त्यािंी ‘देव मरि पावला आहे’ (र्ॉड इि डेड) 
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ही घोर्षिा यािंा आध चनकतावादावर बराि प्रभाव पडला. ‘देव’ या सकंल्पनेिी कालबाह्यता व त्याम ळे 
चनमाि झालेली अचनचितता, तसेि नैचतकतेिा शवेटिा केवल आधार ढासळल्यािी भावना यामं ळे 
आध चनक य र्ातील मानवािे िीवन एकाकी आचि चशडाचवना भरकटिाऱ्या िहािाप्रमािे चदशाहीन वाटू 
लार्ले. कालइ  मातसइ यािें भाडंवलशाही वर्ाचधचष्ठत समािािे व त्यातील शोर्षिािे आर्सथक-रािकीय असे 
िाचंतकारी चवश्लेर्षि, तसेि वर्इकलहाचं्या इचतहासाबद्दलिे त्यािें चवविेन व िातंीनंतरच्या वर्इचवहीन 
समािािे विइन या सर्ळ्यािंा झार मोठा प्रभाव आध चनक चविारावंर चदसून येतो. मातसइवादी कितनाम ळे 
तत्कालीन समािातील तथाकचथत धमइ, नीचतकल्पना व चविारप्रिाली यािंा झोलपिा व कष्टकरी वर्ांिे 
शोर्षि अबाचधत राखण्याकरता होत असलेला त्यािंा वापर िास्ति स्पष्ट होत रे्ला. बऱ्यािशा परंपरार्त 
श्रद्धा त्याम ळे अचधकि पोकळ वाटू लार्ल्या आचि िाचंतकारी चविार व लढा यािंी चनकड तीव्रतेने िािव ू
लार्ली. एकोचिसाव्या शतकाच्या शवेटास व चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात चसग्मंड फ्रॉइड यानंी आपल्या 
मनोचवश्लेर्षिात्मक माडंिीत अबोध (अन् कॉन्शस) मन व त्यािे अनेक पदर, तसेि त्यािे अिाट सामथ्यइ 
यािंी मीमासंा केली. त्यािप्रमािे नेिीव व अतंमइनातील स प्त इच्छा, आकाकं्षा व लैं चर्कता यािें स्वप्नामंध्ये 
व इतर मानवी व्यवहारातं होिारे आचवष्ट्कार याबंद्दलिे प्रभावी चविार त्यानंी माडंले. फ्रॉइड यािंी माडंिी व 
त्याम ळे चनमाि होिारे अनेकचवध प्रश्न यामं ळे परंपरार्त वास्तवतावाद व समािाच्या बाह्य स्वरूपािे 
अन करि करिारे कलाप्रकार अचधकि अचवश्वासाहइ वाटू लार्ले. एकंदरीत नीत्श,े मातसइ व फ्रॉइड या 
चविारवतंाचं्या चविारािंा या कालखंडातील मानवी िीवनावर व साचहत्यादी कलाचवश्वावर झार मोठा 
पचरिाम झाला. 

 
परंत  आध चनकतावादाि सवांत िवळिा सबंंध औद्योचर्कीकरिानंतरच्या शहरी िीवनाच्या 

अन भतूीशी आहे. आध चनक मानवाच्या रोिच्या आय ष्ट्यामध्ये आलेला एकसूरीपिा, याचंीकता व 
बकालपिा, तसेि मानवाचं्या परस्परसंबधंातंील अनैसर्सर्कतेिी वाढ यामं ळे आध चनक मािसािी त्याच्या 
भोवतालच्या चनसर्ापासून व िर्ापासून झारकत झाल्यासारखी वाटते. परंपरार्त मूल्ये व समािसंस्था 
ह्या चनरुपयोर्ी ठरल्यावर त्यािंी िार्ा घेण्यासाठी इतर क ठेही चिरस्थायी आधार चनमाि न झाल्याम ळे 
येिारी चवमनस्कता व त्याबरोबरिा वैिाचरक र्ोंधळ यािें प्रचतकबब आपल्याला आध चनकतावादात चदसून 
येते. औद्योचर्कीकरिाच्या अन भवाबंरोबरि महाय द्धािा अन भवही आध चनक मानचसकतेला हेलाविारा 
ठरला आहे. महाय द्धात झालेली प्रिंड मन ष्ट्यहानी व तंीज्ञानाम ळे चवकचसत झालेली चवघातक य द्धपद्धती 
यािंा पचरिामही आध चनकतावादात चदसून येतो. 

 
पचहल्या महाय द्धाच्या िरा आधी ककवा नंतर आध चनकतावादाच्या िळवळीने आपला उच्चाकं 

र्ाठला, असे म्हटले िाते आचि अिूनही त्या िळवळीिा शवेट झाला तर तो कधी, याबद्दल बरीि आशकंा 
आहे. य रोपभर पसरलेला आध चनकतावाद म्हििे बऱ्याि चठकािी आचि चवचवध कलाचं्या के्षीातं घडिाऱ्या 
वरे्वरे्ळ्या िळवळींिा एकचीत असा पचरिाम होता. याम ळे आध चनकतावादाि िोर चवचवध चठकािी 
वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं चदसून येतो : रचशयामध्ये िातंीच्या िरा आधी, िमइनीत एकोचिसाव्या शतकाच्या 
शवेटच्या दशकात व प न्हा पचहल्या महाय द्धाच्या आधी, तर इंग्लंडमध्ये १९०८ पासून ते पचहल्या 
महाय द्धापयंत, अमेचरकेत १९१२ नंतर आचि फ्रान्समध्ये िवळपास १९३९ पयंत, अशा या काळात 
चठकचठकािी घडिाऱ्या कलार्त स्स्थत्यतंरािंा एकमेकावंर झार मोठा पचरिाम घडला. याम ळे 
आध चनकतावाद ही एकसधं अशी िळवळ न राहता चतिे स्वरूप िास्ति व्याचमश्र असे झाले. 
यथातथ्यतावादाच्या (नॅिरॅचलझम) नंतर ज्या कलाचवर्षयक िळवळींनी परंपरार्त वास्तवतावादी घाटािंा 
त्यार् करून नवीन शलैींिा अंर्ीकार केला, त्यामंध्ये एकोचिसाव्या शतकाच्या शवेटास प्रभावी असलेल्या 
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प्रतीकवाद (कसबॉचलझम), प्रत्ययवाद (इंपे्रशचनझम) इ. िळवळींिा समावशे होतो. पचहल्या महाय द्धाच्या 
अंतापयंतच्या घनवाद (तयचूबझम), भचवष्ट्यवाद (फ्यूिचरझम), रिनावाद (कन्स्रस्तटस्व्हझम), प्रचतमावाद 
(इमेचिझम) इ. िळवळींनी व पचहल्या महाय द्धाच्या नंतरस द्धा प्रभावी ठरलेल्या आचवष्ट्कारवाद 
(एतस् पे्रशचनझम), दादावाद आचि अचतवास्तवतावाद (सर  चरॲचलझम) या िळवळींनी कलाप्रकाराचं्या 
वापरात िाचंतकारी बदल घडवनू आिले. फ्रॅं क कमोड यानंी आध चनकतावादाच्या प्रवासािे दोन टप्पे 
आखले आहेत. अचतवास्तवतावादापयंतच्या िळवळींना त्यानंी ‘पॅलीओ-मॉडर्सनझम’ (प रा-
आध चनकतावाद) असे नाव चदले, तर अचतवास्तवतावाद व त्यानंतरच्या िळवळींना त्यानंी ‘नीओ-
मॉडर्सनझम’ (नव-आध चनकतावाद) असे संबोचधले. या सवइ िळवळींमध्ये वैिाचरक दृष्ट्ट्या मोठे झरक 
िािवले, तरीही त्यामंध्ये शलैीच्या दृष्टीने बरेिसे साम्य आढळून येते. संर्ीतातील ‘अटोनॅचलझम’ 
(अस्वरता) – उदा., शनबकेइ  यािें बारा स्वरावंर बेतलेले संर्ीत; चिीकलेतील ‘अॅंटी-चरपे्रझेंटेशनॅचलझम’ 
–उदा., अमूतइ चिीकला (ॲब स्रॅतट पेंकटर्); काव्यातील म ततछंद व प्रतीकात्मता–उदा., टी. एस्. 
एचलयट व एझरा पाउंड यािंी कचवता; कादंबरी व कथा यातंील त टकता, अपूिइत्व व संज्ञाप्रवाहािे तंी–
उदा., व्हर्सिचनया व ल्झिी रू्ट द लार्र्टिाउस (१९२७) ही कादंबरी इ. शलैींिे अनेक प्रकार आपल्याला 
आध चनकतावादी साचहत्यकृतींमध्ये चदसून येतात. त्यािें वरे्ळे अस्स्तत्व िपण्याकडे ह्या िळवळीिा कल 
होता. त्याम ळे आध चनकतावादािी इतर काही लक्षिे म्हििे परंपरार्त शलैी व घाट यानंा अर्दी टोकािा 
चवरोध, नव्या घाटािंा अर्दी िािीवपूवइक केलेला प्रयोर् व आत्यंचतक प्रयोर्शीलता या कारिामं ळे 
आध चनकतावादी काव्य व र्द्य प्रकार यानंी कथन व विइन यािें परंपरार्त सािे मोडून काढले व नव्या 
शलैींिा वापर केला. र्द्यात मानवी अंतमइनाच्या कोलाहलािे विइन करण्याकचरता कधीकधी चमथकािंा 
वापर करण्यात आला. उदा., िेम्स िॉइस यािें यूहलसीझ. काव्यात्मक प्रतीकानंा पायाभतू ठेवनू कचवता 
चलचहण्यात येऊ लार्ली, उदा., एचलयट, एमी लोएल, पाउंड व इतर प्रचतमावादी कवींिी कचवता. 

 
आध चनकतावादी साचहत्य बऱ्यािदा द बोध व असंबद्ध वाटते. ही द बोधता अनेकदा अचभपे्रतही 

असते. आध चनक िीवन िसे आहे तसे प्रतीत होऊ देण्यािा, चिचीत करण्यािा व वािनाच्या प्रचियेलाि 
शह देण्यािा हा एक प्रयत्न असतो. 

 
प्राचतचनचधक आध चनकतावादी लेखक व कवी यािंा उल्लखे करिे िरी अत्यतं कठीि असले, तरी 

आवश्यक आहे. िमइन भारे्षत चलचहिारे िेकोस्लोव्हाचकयन लेखक फ्रारं् स काफ्का यािंी द रायल (१९२५) 
ही कादंबरी व ‘मेटॅमॉझइ चसस’ (१९१६) ही कथा हे महत्त्वािे आध चनकतावादी चलखाि मानले िाते. फ्रें ि 
लेखक आल्बेअर काम्यू यािंी द आउर्टसायडि (१९४२) ही कादंबरी, तसेि बोदलेअर, रॅंबो इत्यादींिी 
कचवता हे आध चनकतावादािे महत्त्वािे आचवष्ट्कार मानले िातात. इंग्रिी आध चनकतावादािी सवांत 
र्ािलेली सचंहता म्हििे टी. एस्. एचलयट यािंी द वसे्र्ट लॅँड (१९२२) ही दीघइ कचवता. इतर प्रचसद्ध 
कवींमध्ये एझरा पाउंड, येर् स, ऑडन यािंी नाव े घ्यावी लार्तील, तर िोसेझ कॉनरॅड यािंी नोस्रोमो 
(१९०४) व िेम्स िॉइस यािें यहूलसीझ (१९२२) ह्या कादंबऱ्या प्राचतचनचधक मानाव्या लार्तील. इतर 
कादंबरीकारामंध्ये व्हर्सिचनया व ल्झ चहिे स्थान महत्त्वािे आहे. चवल्यम झॉक् नर हे अमेचरकन 
कादंबरीकारस द्धा आध चनकतावादी साचहत्याच्या दृष्टीने महत्त्वािे ठरतात. 

 
मराठी साचहत्यात आध चनकतावादािी स रुवात काहीशी उचशराि झाल्यािे िािवते. अथात या 

आध चनकतावादािे स्वरूप पाचिमात्य आध चनकतावादासारखेि तंतोतंत असिे अशतय आहे. ककबह ना तशी 
अपेक्षा करिेही व्यथइ आहे. परंत  मानचसकता व शलैी याचं्या दृष्टीने पाहता काही लक्षिीय साम्य आपल्याला 
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चदसून येते. उत्साही प्रयोर्शीलता, नवनवीन घाटािंा व शलैींिा शोध घेण्यािी प्रवृत्ती, तसेि परंपरार्त 
पद्धती आचि चवश्वास यानंा तपासून त्यािंी योग्यता िोखण्याकडील कल, तर कधीकधी त्यािंा सरळ सरळ 
त्यार् करण्यापयंत रे्लेली मिल ही मराठीतील आध चनकतावादािी काही ठळक लक्षिे आहेत. मराठी 
साचहत्यातील आध चनकतावादावर पाचिमात्य आध चनकतावादािा काही चवचशष्ट प्रभाव असल्यािे िािवते. 
काही मराठी लेखकावंर व कवींवर पाचिमात्य आध चनकतावादी कलाचवष्ट्कारािंा, तर काहींवर आध चनक 
तत्त्ववते्त्यािंा प्रभाव चदसून येतो. बऱ्यािशा मराठी बंडखोर साचहत्यावर मातसइ व फ्रॉइड याचं्या माडंिीिा, 
तसेि िार्चतक साम्यवादी िळवळीिा प्रभाव चदसतो. मराठी आध चनकतावादी साचहत्यावर अश्लीलतेिे व 
द बोधतेिे आरोप करण्यात आले होते. परंत  साचहस्त्यक सिइनशीलतेम ळे हे आरोप आतापयंत काळाच्या 
ओघात वाहून रे्लेले चदसतात. 

 
मराठी काव्याच्या इचतहासात १९५० नंतर आध चनकतावाद म ळे धरू लार्ला, तो मढेकराचं्या 

कचवतेत. त्या वळेी चलचहिारे प . चश. रेरे्, मनमोहन नातू, शरचं्चद्र म स्ततबोध, वसंत हिरनीस इत्यादींिी 
कचवता आध चनकतावादाकडे बरीि झ कलेली होती. तरीही मढेकरािंी नवकचवता हीि मराठी 
आध चनकतावादी काव्यािी खऱ्या अथाने नादंी मानावी लारे्ल. आध चनक प्रचतमािंा त्यानंी केलेला वापर व 
पारंपचरक ‘रोमॅंचटक’ काव्यात्मक भारे्षिा त्यार् करून आध चनकतेिा अन भव नव्या सिइनशील घाटात 
उतरचवण्यािा त्यािंा प्रयत्न ही त्याचं्या कचवतेिी वैचशष्ट्टे्य आहेत. 

 
असो, वाचा, एकां दि, आत्ता अशा अनेक लघ चनयतकाचलकानंी एक व्यापक दृचष्टकोन ठेवनू 

प्रायोचर्क, परंपरेशी नव ेनाते िोडू पाहिाऱ्या कचवतेला मोठा वाव चदला. या चपढीतील सिइनशील कवी 
म्हििे अरुि कोलटकर व चदलीप चिीे, तसेि भालिंद्र नेमाडे, अशोक शहािे, रािा ढाले, सतीश 
काळसेकर, नामदेव ढसाळ, िंद्रकातं खोत, िंद्रकातं पाटील अशा कवी / सपंादकानंी अंतमइनचनष्ठ व 
चवद्रोही अशा कचवतेला वाव चदला. 

 
मराठी कथेच्या के्षीात नवकथा १९६० च्या आधीि आध चनकतावादािवळ रे्लेली चदसते. या दृष्टीने 

र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, अरकवद र्ोखले, प . भा. भाव,े शातंाराम, चद. बा. मोकाशी, व्यंकटेश माडरू्ळकर आदींिे 
कथासाचहत्य आध चनकतावादातील काही चवर्षय, आशयसूीे व तंीे यािंा अवलंब करताना आढळते. 
सदानंद रेरे् यािंी कथा तरल मनोवृत्ती व कल्पनािमत्कृती यािंा अवलंब करते, तर िी. ए. क लकिी 
यानंी मानवी अस्स्तत्वाचवर्षयीच्या र्ढूर्हन प्रश्नानंा वािा झोडून मराठी कथेला नव ेपचरमाि चदले. द सऱ्या 
चपढीतील चवलास सारंर्, चदलीप चिीे आदी कथाकारािंी कथा पाचिमात्य आध चनकतावादाकडे झ किारी 
असून ती िीवनातील अथइहीनता व याचंीकता प्रचतकबचबत करते. या कथावंर अस्स्तत्ववाद व असंर्तता 
(ॲब सर्सडटी) यािंा पचरिाम िािवतो. 

 
१९६० सालानंतर मराठी कादंबरी िीवनािा व मानवी अचभव्यततीिा एक नवा मूल्यचविार माडंत 

खऱ्या अथाने आध चनकतावादी बनली. लौचकक िीवनाच्या आशयाच्या अन रं्षर्ाने शलैींिे रूप बदलते, असे 
मानून नव्या प्रयोर्शील वास्तवतावादािा उपयोर् नवकादंबरीने केला. परंपरार्त साचहस्त्यक संकेत तोडून 
ह्या साचहत्यप्रकाराला बऱ्याि लेखकानंी समदृ्ध बनचवले आहे. या दृष्टीने वासूनाका (भाऊ पाध्ये), 
काळोखाचे अांग (ए. चव. िोशी), कोसला (भालिदं्र नेमाडे), सात सक्कां  ते्रचाळीस (चकरि नर्रकर), हकडे 
(अनंत कदम) आदी कादंबऱ्या महत्त्वाच्या ठरतात. 
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१९७० नंतरच्या प्रायोचर्क रंर्भमूीने मराठी साचहत्याला आध चनकतावादी नाटक चदले, असे म्हिाव े
लारे्ल. आशय, घाट, शलैी, नेपथ्य तसेि व्यस्ततरेखा अशा अनेक नाट्यपलंूैना या िळवळीने नवी पचरमािे 
चदली. चविय तेंड लकराचं्या घाशीिाम कोतवालनंतर सतीश आळेकर याचं्या मिाहनवाि, र्बेगम र्बवे तसेि 
महेश एलक ं िवार याचं्या गार्बो, वासनाकाांड इ. कलाकृतींनी नव े चवर्षय नव्या रीतींनी हाताळले. र्ो. प . 
देशपाडें यानंी उद ध्वस्त धमकशाळासारख्या नाटकामंधून मराठी रंर्भमूीला एक नवी रािकीय िाि चदली. 
 
संदभइ : 1.    Bradbury, M; McFarlane, J. Ed. Modernism : 1890-1930, 1976. 

2. Ellmann, R.; Feidelson, C. Ed. The Modern Tradition : Backgrounds of Modern 
Literature, 1965. 

3. Howe, Irving, Ed. The Idea of the Modern in Literature and the Arts, 1968. 
4. Kermode, Frank, Modernism in Modern Essays, 1971. 

 
िचतन वार्ळे 

 
आधुणनक मराठी साणहत्य : सवइसाधारिपिे इंग्रिी रािवट येथे स स्स्थर झाल्यानंतरच्या काळात, म्हििे 
एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधापासून चवसाव्या शतकाच्या मध्यापयंतच्या कालखंडात (१८७४–१९४७) 
िे लेखन झाले, त्याला ‘आध चनक मराठी साचहत्य’ असे संबोधण्यािी प्रथा आहे. महान भाव र्द्य-पद्य, संत-
काव्य, पंचडती काव्य, शाचहरी काव्य व बखर वाङ मय या साऱ्यािंा चनदेश प्रािीन ककवा मध्यय र्ीन साचहत्य 
या संजे्ञने केला िातो. त्यामार्ील पे्ररिा व त्यात आढळिाऱ्या प्रवृत्तींपेक्षा ज्याला आपि आध चनक मराठी 
साचहत्य असे म्हितो, त्यािे स्वरूप पूिइपिे चभन्न आहे. म्हिून येथे ‘आध चनक’ हे चवशरे्षि केवळ कालसूिक 
नसून प्रवृचत्तचनदशइकही आहे. 

 
सोळाव्या शतकापासून एकोचिसाव्या शतकापयंतच्या कालावधीत य रोपमध्ये िीवनाच्या सवइ 

के्षीातं िे प्रबोधन घडून आले, त्यािा प्रभाव आध चनक साचहत्यचनर्समतीवर प्राधान्याने पडला. प्रािीन मराठी 
साचहत्य अध्यात्मप्रवि व भस्ततप्रधान होते. भवसार्र तरून िािे आचि मोक्ष चमळविे ही त्या 
साचहत्यामार्ील म ख्य पे्ररिा होती. त्यासाठी देवाचदकािंी िचरीे, आख्याने व लीळा यािें चनरूपि त्यातून 
प्राधान्याने होत असे. उत्कट भततीने ईश्वरिरिी चवलीन होिे हे आय ष्ट्यािे साथइक मानल्याने कवीिे 
अस्स्तत्वही चनचमत्तमाी होते. इंग्रिाचं्या येथील आर्मनाने व्यततीिा स्वतमकडे व भोवतालच्या िर्ाकडे 
पाहण्यािा दृचष्टकोन आमलूाग्रपिे पालटला. पारलौचककापेंक्षा ‘ऐचहकतेिे स खवधइन’ साधिे महत्त्वािे 
ठरले, दैववादािी िार्ा प्रयत्नवादाने घेतली. संस्कृतीिे भौचतक अंर् िसे चवकचसत झाले, तसे धमइ, चवद्या 
व कला या के्षीातंही मलूर्ामी स्वरूपािे पचरवतइन घडून आले. स्वातंत्र्य, समता, बंध ता, व्यस्ततवाद, 
तार्सकक कारिमीमासंा व म ख्यतम स्त्रीस धारिा या मूल्यािें आग्रहाने प्रचतपादन केले िाऊ लार्ले. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यािी काचलक व्याप्ती व त्यात झालेली चवचवध स्स्थत्यतंरे ध्यानात घेऊन 

१८७४ ते १९२० व १९२० ते १९४७ अशा दोन प्रम ख टप्प्यातं या कालखंडािी चवभार्िी केली िाते. यापंैकी 
आध चनकतेिे चवशरे्ष आत्मसात करून त्यािें प्रत्ययकारी दशइन घडचविारा पचहला टप्पा मराठी साचहत्याच्या 
संदभात अचधक अथइपूिइ व वैभवशाली मानला िातो. वस्त तम उत्तरकाळािा प्रारंभ पचहल्या महाय द्धाशी 
(१९१४ – १८) आचि शवेट द सऱ्या महाय द्धाशी (१९३९ – ४४) संबंचधत आहे. रािकीय दृष्ट्ट्या या 
कालखंडािी स रुवात लो. चटळकाचं्या चनधनाने आचि र्ाधंीय र्ाच्या उदयाने होते आचि या कालखंडािी 
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िी अखेर होते, ती येथील चब्रचटशाचं्या वसाहतवादी रािवटीच्या चवसिइनाने; भारताला प्राप्त झालेल्या 
रािकीय स्वातंत्र्याने, भारताच्या झाळिीने आचि र्ाधंीिींच्या चनवािाने. इततया महत्त्वपूिइ, ककबह ना 
देशाच्या समािकारिाला व रािकारिाला चनिायक वळि देिाऱ्या, अनेक घटना घडूनही त्यािें साद-
पडसाद समकालीन साचहत्यात माी झारसे उमटलेले चदसत नाहीत. बह िन समािात चशक्षिािा प्रसार 
वाढून िार्तृी चनमाि झाली. स्वातंत्र्यािी िळवळ अचधक र्चतशील होत रे्ली. महार्ाई-बेकारीच्या 
प्रश्नानंी उग्र रूप धारि केले आचि दोन महाय द्धानंी पारंपचरक िीवनसरिीवरि आघात झाले. असे 
असताना या काळातील साचहत्य माी िीवनचवन्म ख व रंिनवादी झालेले चदसते. त्याम ळे आध चनक मराठी 
साचहत्याच्या दृष्टीने १९२० ते १९४७ या कालखंडास केवळ स धारिािें व साधारिािें य र् असेही 
संबोधण्यात आले आहे. तत्कालीन रािकीय, सामाचिक व सासं्कृचतक पचरस्स्थतीिा, तीत घडून आलेल्या 
पचरवतइनािंा, या पचरवतइनातूंन साचहत्यचनर्समतीत आलेल्या आध चनकतेच्या चवचवध रूपािंा व त्यासबंंधीच्या 
मतमतातंरािंा मार्ोवा घेतला, तर त्यातून आध चनक मराठी साचहत्यािी काही प्रम ख वैचशष्ट्टे्य प ढीलप्रमािे 
सारं्ता येतील : 

 
(१) नव्या मूल्यािें प्रकटीकरि: याआधी म्हटल्याप्रमािे इंग्रिी रािवटीच्या संपकाने येथे 

िेनविार्रि घडून आले, त्यातून लोकशाही, उदारमतवादी, व्यस्ततस्वातंत्र्य, स्त्री-प रुर्षसमानता इ. मूल्ये 
िनमानसात रुिू लार्ली. मेकॉलेच्या चशक्षिचवर्षयक धोरिािा एक पचरिाम म्हिनू िे इंग्रिी चवर्षयािे 
अध्ययन-अध्यापन स रू झाले, त्यातून अनेक पाचिमात्य चविारवतंािंा व साचहस्त्यकािंा पचरिय मराठी 
लेखकानंा झाला. स्पेन्सर, चमल, बेंथमॅ याचं्या वैिाचरक लेखनापासून वड् इस्वथइ, शलेी, कीर् स याचं्या 
रोमॅंचटक कचवतेपयंत आचि शतेसचपअरच्या नाटकापंासून स्कॉट, रेनॉल्ड् स याचं्या कादंबऱ्यापंयंत 
वरे्वरे्ळ्या साचहत्यकृतींिा प्रभाव कमी-अचधक प्रमािात मराठीतील चवचवध वाङ्मयप्रकारावंर पडलेला 
आढळतो. १८३२ मध्ये दपकि (संपा. बाळशास्त्री िाभेंकर) हे मराठीतील पचहले चनयतकाचलक चनघाले. 
त्यातून प्रचतपाद्य चवर्षयािे तकइ श द्ध य स्ततवादाच्या आधारे खंडनमंडन करिारा, वैिाचरक प्रबोधनािे िि ू
अपत्यि असा चनबधंासारखा र्द्य वाङ्मयप्रकार उदयाला आला व प ढील पन्नास वर्ष ेिोपासला रे्ला. स्व-
समािातील दोर्षािें परखड शब्दातं चदग्दशइन करिारी व आत्मपरीक्षिािी चनकड बिावनू सारं्िारी 
लोकचहतवादींिी शतपते्र; स्वदेश, स्वभार्षा आचि स्वधमइ यािंा अचभमान िार्विारी व य य त्सू राष्ट्रवादािी 
माडंिी करिारी हनर्बांधमाला (संपा. चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर); रािकीय स्वातंत्र्यािी चनभइयपिे मार्िी 
करिारे व चब्रचटश सते्तसंबधंीच्या असंतोर्षाला वािा झोडिारे लो. चटळकािें केसिीतील अग्रलेख; 
सामाचिक आचि चवशरे्षतम स्त्रीस धारिानंा अग्रिम देिारे सुधािक (संप्रा. र्ो. र्. आर्रकर), यािबरोबर 
श्रचमक, शूद्र, स्त्री व इतर द बइल समािघटकाचं्या द मखाकंडे लक्ष वधेिारे, नवसमािचनर्समतीिे स्वप्न 
पाहिारे आचि त्यासाठी अखंड कृचतशील असलेले िोचतबा झ ले यािें वैिाचरक लेखन (शतेकऱ्याचा 
असूड, र्शािा व सावकजहनक सत्यधमक पुस्तक) याि काळात झालेले आहे. चवष्ट्ि ब वा ब्रह्मिारी, चश. म. 
परािंपे, चव. का. रािवाडे, श्री. व्यं. केतकर अशी आिखीही काही नाव े येथे सारं्ता येतील. या सवांनी 
कहदू धमइपरंपरेिी कठोर व साधकबाधक चिचकत्सा केली व चविक्षि ब द्धीने त्यासंबधंी काहीएक ठाम भचूमका 
घेऊन त्यातील स्वीकायइ व अस्वीकायइ यांिे चनमसचंदग्ध शब्दातं प्रचतपादन केले. 

 
(२) रािकीय स्वातंत्र्याकाकं्षा, सामाचिक स धारिा व चवशरे्षतम स्त्रीिीवनचवर्षयक समस्यािंा 

सातत्याने केलेला पाठप रावा हे आध चनक मराठी साचहत्यािे एक महत्त्वािे लक्षि मानता येईल. केवळ 
चनबधंातूनि नव्हे, तर केशवस ताचं्या कचवतेतून, ह. ना. आपट्याचं्या कादंबरीलेखनातून, र्ो. ब. देवल व 
श्री. कृ. खाचडलकर याचं्या नाटकातूंन रािकीय पारतंत्र्याचवर्षयीिी िीड िशी तीव्रतेने प्रकट झाली, तशी 
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चस्त्रयाचं्या चशक्षिािी, प नर्सववाहािी र्रिही तळमळीने व्यतत केली रे्ली. बालचववाह व चवर्षमचववाह, 
अकाली येिारे वैधव्य, केशवपन, लग्नखिइ, ह ंडा इ. अचनष्ट िालीरीतींिे उच्चाटन करण्यावरि समाधान न 
मानता चस्त्रयानंा िीवनाच्या सवइ के्षीातं प रुर्षाचं्या बरोबरीने आत्मचवकासािी सधंी चमळावी, त्यासाठी िरूर 
ते प्रयत्न करावते, आवश्यक असेल तर कायदेही करावते, असेही आग्रहपूवइक माडंले रे्ले. पि लक्ष्याांत 
कोि घेतो? (ह. ना. आपटे), शािदा (र्ो. ब. देवल), या साचहत्यकृतींपासून वा. म. िोशी (िाहगिी, र्ांदू 
काळे व सिला भोळे, सुशीलेचा देव इ.), श्री. व्यं. केतकर (ब्राह्मिकन्या इ.), भा. चव. वरेरकर (िाच 
मुलाचा र्बाप, सोन्याचा कळस इ.) ते चवभावरी चशरूरकर (कळ्याांचे हनःर्श्ास, बिदोळ्यावि इ.) याचं्या 
लेखनापयंत एक सलर् परंपरा येथे दाखवता येते. मानवी सबंंध, मर् ते कोित्याही नात्यातील वा 
कायइके्षीातील असोत (उदा., कारखान्यातील मालक-मिूर असे, वा वशे्या-दलाल असो, वा क ट ंबातील 
पचत-पत्नी असो), त्यातं श्रषे्ठ-कचनष्ठ भाव असता कामा नये, समान पायावंर त्यािंी उभारिी व्हावी, 
कोिाही एकाच्या क िबंिेतून, कोंडमाऱ्यातून द सऱ्याने स्वाथइ साधून स ख चमळचवता कामा नये. 
प्रत्येकाच्या–चवशरे्षतम स्त्रीच्या– ठायी स्वतमच्या हक्काबंाबत िार्रूकता चनमाि व्हावी यासाठी या सवइ 
लेखक-लेचखकानंी वृचत्तर्ाभंीयाने, प्रसंर्ी समािािा रोर्ष पत्करून, साचहत्यचनर्समती केली. वास्तवाशी 
इमान राखून ज्वलंत सामाचिक समस्याकंडे वािकािें लक्ष वधेले, एवढेि नव्हे तर त्यानंा कृतीसाठी प्रवृत्त 
केले. 

 
(३) समािपचरवतइनाच्या आकाकें्षतून सहेत क लेखन करिाऱ्या काही लेखकांना चवचशष्ट रािकीय 

तत्त्वप्रिालीिे आकर्षइि वाटलेले चदसते. उदा., चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर (राष्ट्रवाद), भा. चव. वरेरकर 
(साम्यवाद), आिायइ चवनोबा भाव,े काका कालेलकर (र्ाधंीवाद) यािंा येथे चनदेश करता येईल. भा. रा. 
ताबं,े माधव िूचलयन, क स माग्रि व बा. भ. बोरकर प्रभतृींच्या कचवतेत आचि साने र् रुिी, पे्रमा कंटक, 
र्ीता साने प्रभतृींच्या कथात्मक लेखनातही र्ाधंीवादािे प्रचतकबब उमटलेले चदसते. यािबरोबर चवसाव्या 
शतकाच्या पूवाधात फ्रॉइड व रसेल यानंीही मराठी लेखकानंा प्रभाचवत केले [पहा : नवमतवाद]. या 
पाचिमात्य चविारवतंानंी माडंलेल्या ‘दशइना’ंच्या काही ख िा िरी मराठी लचलत व वैिाचरक साचहत्यात 
चदसत असल्या, तरी त्या धूसर आहेत. तसेि या प्रभावातून कसदार लेखकािंी एक सलर् परंपराही चनष्ट्पन्न 
होऊ शकली नाही. याम ळे १९२० ते १९४७ या कालखंडातील साचहत्य आध चनकतेच्या दृष्टीने क्षीिप्रभ आहे, 
असे मत बऱ्याि अभ्यासकानंी व्यतत केलेले आहे. 

 
(४) सामाचिक वास्तवतावाद व रािकीय तत्त्वप्रिालींिा वाद–प्रचतवाद करण्यापेक्षा इंग्रिी 

‘रोमॅंचटक’ साचहत्यािे चवशरे्ष मराठीत अचधक अवतरले. चनसर्इपे्रम, स्त्री-प रुर्षामंधील रम्यधूसर 
प्रियासतती, र्तकाळािी ओढ, आत्माचवष्ट्कारािी हौस, र्ूढर् ंिन, प्रस्थाचपताचवरुद्ध बंडखोरी, 
एकाकीपिा व चवर्षण्ि भाव व्यतत करिारी कचवता केशवस त, बालकवी, र्ोकवदाग्रि याचं्यापासून माधव 
िूचलयन, यशवतं व चर्रीश याचं्यापयंत आचि त्याचं्याही नंतरच्या काळात अचनल, क स माग्रि, बोरकर, 
इंचदरा याचं्यापयंत अनेकानेक कवींनी चलचहली. ककबह ना ‘रोमॅंचटचसझम’िा प्रभाव इतका सवइस्पशी व 
दीघइकाळ चटकला, की प्रस्त त कालखंडास ‘रोमॅंचटक य र्’ असे म्हटले िाते एवढेि नव्हे, तर आध चनक 
मराठी साचहत्यास आकार देिारी ती मूळ व म ख्य संवदेनशीलता मानली िाते. 

 
(५) चवशरे्षतम १९२० ते १९४७ या काळात रंिनवादी प्रवृत्तीला व त्या अन र्षंर्ाने तंीप्रधान 

रिनापद्धतीला प्राधान्य चमळाले. ना. सी. झडके, चव. स. खाडेंकर व र्. त्र्यं. माडखोलकर याचं्या 
कादंबऱ्यानंी तत्कालीन वािकाचं्या मनावर अचधराज्य र्ािवले व त्यानंा एका स खद आभासमय 
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स्वप्नसृष्टीत र् ंर्वले. तरुि स्त्री-प रुर्षामंधील प्रियलीला व त्यािंी देहचनष्ठ विइने याबंरोबर उत्कंठावधइक 
आरंभ, अनपेचक्षत कलाटिी देिारे शवेट व माझक र् ंतार् ंत चनमाि करिारी रहस्यमयता या घटकािंा 
स योग्य, स बक मेळ घालून रंिनवादी लेखकानंी आपल्या साचहत्यािा एक सािा बनवला. कथाके्षीातही 
मोपासा,ं ओ. हेन्री यािें आदशइ ठेवनू चव. सी. र् िइर, सहकारी कृष्ट्ि प्रभतृींनी कथा चलचहल्या. किमिूक, 
मनोिांजन, यशवांत, ज्योत्स्ना इ. चनयतकाचलकानंी कथाचं्या प्रकाशनास आचि प्रचसद्धीस मोठ्या प्रमािावर 
हातभार लावला. या पाश्वइभमूीवर मानवी िीवनातील कारुण्यािे व चवसंर्चत-चवरोधािें दशइन घडचविारे 
कॅ. र्ो. र्ं. चलमये व चदवाकर कृष्ट्ि यािें कथालेखन संख्येने अल्प असले, तरी चवशरे्ष उल्लेखनीय वाटते. 

 
याि काळात ‘नाट्यमन्वतंर’सारख्या नाट्यसंस्थानंी पचिमेकडे िाचंतकारक ठरलेल्या काही 

नाटकािंी (उदा., इब्सेनच्या डॉल्स िाउसिा अनंत कािेकरानंी केलेला घिकुल हा अन वाद, ककवा 
यावरूनि स्झूती घेऊन अत्र्यानंी चलचहलेले घिार्बािेि, ककवा मो. र्. रारं्िेकरचलचखत कुलवधू) रूपातंरे 
रंर्भमूीवर सादर करून मरर्ळलेल्या वातावरिात िैतन्य आिण्यािा प्रयत्न केला. पि ही नवी वळिे 
झारशी रुळली नाहीत. अचभव्यततीच्या नाना प्रयोर्ापं रतीि आध चनकतेिी कक्षा या काळात सीचमत झालेली 
चदसते. स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तीच्या रचवचकरि मंडळातील कवींनी केलेले रिनेिे नवनेव े प्रयोर् (उदा., 
भावकचवता, स नीत, खंडकाव्य, िानपद र्ीत इ.) अचधक लोकचप्रय ठरले. 

 
एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात चवनोदी लेखनालाही आरंभ झालेला चदसतो (उदा., 

श्री. कृ. कोल्हटकरािें सुदाम्याचे पोिे). प ढे चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात चवनोदी लेखनािी एक परंपरा 
बाळकराम (रा. र्. र्डकरी), कि. चव. िोशी, प्र. के. अीे, शामराव ओक प्रभतृींच्या लेखनातून चवचवध 
रूपातं चवकचसत होताना चदसते. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यात आढळिाऱ्या चवचवध व चवचभन्न प्रवृत्तींिा ओझरता परामशइ येथवर 

घेतला. आि माी प्रािीन, मध्यय र्ीन व आध चनक अशी चवभार्िी करून मराठी वाङ्मयासबंंधी चविार 
माडंिे अप्रस्त त मानले िाते. चब्रचटश वसाहतवादाने िे स्स्थत्यंतर घडून आले ते आध चनक म्हिाव ेका, देशी 
परंपरा सवइस्वी त्याज्य व टाकाऊ होती का याचवर्षयी आता अनेक मतमतातंरे आहेत. ज्ञानदेव-
त कारामादींपासून मढेकर-कोलटकर-चित्र्यापंयंत मराठी कचवतेिी आचि महान भावाचं्या र्द्यलेखनापासून 
ते आिच्या कथा-कादंबरीपयंत मराठी साचहत्यािी अखंड परंपरा सारं्ून, नवा वाङ्मयेचतहास चसद्ध 
करण्यािी र्रि आि आविूइन व आग्रहपूवइक प्रकट केली िाते. 

 
संदभइ : १.   क लकिी, र्ो. म.; क लकिी, व. चद. सपंा. मिाठी वाङ्मयाचा र्हतिास, खांड सिावा : भाग 
       पहिला, १९८८. 

२. िोर्, रा. श्री. संपा. मराठी वाङ्मयािा इचतहास, खंड पािवा : भार् पचहला व द सरा, १९७३. 
 

रेखा इनामदार-साने 
 
आरती : दैवतािी पूिा आटोपल्यावर चतला आरती ओवाळताना सामूचहक रीत्या र्ाचयले िािारे र्ीत. या 
र्ीतात त्या दैवतािी स्त ती असून आपले सकंट चनवारण्याचवर्षयी, आपल्यावर कृपा करण्याचवर्षयी, आपला 
उद्धार करण्याचवर्षयी प्राथइना असते. आरती साधारितम िार-पाि कडव्यािंी असते. चतच्यात दैवताच्या 
मूतीिे विइन, त्याच्या परािमािे पोवाडे, त्यािे वैचशष्ट्ट्य, त्यािे भततपे्रम इ. र्ोष्टी असतात. अखेरच्या 
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कडव्यात कत्यािे नाव आचि त्यािे मार्िे असून ध्र पदात ‘ियियकार’ वा ‘आरती ओवाळू...’ अशी 
शब्दयोिना असते. पूिा करिारा आरती र्ातो आचि इतर भतत त्यात सहभार्ी होतात; ककवा केवळ ध्र पद 
आळवतात. आरतीच्या र्ायनाला मृदंर्, पखवाि, टाळ व तास यािंी साथ असते. आरत्या चवचवध िालींवर 
आचि साधारितम दादरा वा केरवा तालातं र्ायल्या िातात. रिना अक्षरछंदात वा िाचतवृत्तात बसचवता 
येण्यािोर्ी असली, तरी र्ाताना शब्दािंी मोडतोड व अक्षरािें ऱ्हस्वीकरि वा दीघीकरि केले िाते. ताल 
हा म ख्य. पचरलीना िातीत बऱ्याि आरत्या असल्याम ळे ती आरतीिी िाती म्हिून ओळखली िाते. 
त्याखेरीि िंद्रकातं, दीनवत्सल, भ वनस ंदर इ. िातींतही आरत्या रिलेल्या आढळतात. म ख्य पूिेप्रमािेि 
पहाटे काकडआरती आचि राीी शिेारती र्ाचयली िाते. काकडआरती दैवताला िारे् करण्यासाठी आचि 
शिेारती झोपवण्यासाठी. दैवताप्रमािेि ज्ञानेश्वर, त काराम, रामदास इ. सतंाचं्याही आरत्या रिल्या रे्ल्या 
आहेत. महान भाव पंथात आरतीला ‘िती’ ही संज्ञा आहे. ‘िती’ हे ‘ियती’िे मराठी रूप. 
 

म. वा. धोंड 
 
आलंबनणवभाव : (सं.) स्थाचयभाव अथवा रस याच्या उत्पत्तीस व्यततीच्या स्वरूपािे चनचमत्त अथवा कारि. 
उदा., शृरं्ाररसात स्त्री व प रुर्ष हे परस्परािें आलंबनचवभाव असतात. 
 
पहा : चवभाव.  र. पं. कंर्ले 
 
आणवष्ट्कारवाद : ‘आचवष्ट्कारवाद’ (एतस् पे्रशचनझम) ही सजं्ञा चवचशष्ट कला-वाङ मयीन प्रवृत्तीिी िशी सूिक 
आहे, तशीि चवसाव्या शतकातील एका आध चनक कलासंप्रदायािीही चनदशइक आहे. कलावतंाच्या 
अंतर दृष्टीला बाह्य वस्त चवश्वािी िी साक्षात्कारी अन भतूी येते, चतिे सत्त्वरूप (एसन्स) प्रकटीकरि म्हििे 
‘आचवष्ट्कारवाद’ असे म्हिता येईल. कलावतंािा हा साक्षात्कारी आत्मप्रत्यय असल्याने त्यािे स्वरूप 
साहचिकि बाह्य वास्तवाच्या यथातथ्य अन कृतीहून, चनसर्इवादाहून सवइस्वी चभन्न असते. प्रस्थाचपत 
व्यवस्थेचवरुद्ध बंडखोरीिा सूरही त्यातून कधी उमटताना चदसतो. बाह्य वास्तवाचवर्षयीिी कलावतंािी ही 
आंतचरक अन भतूी कला-साचहत्यातून प्रकटताना त्यात मूळ अन भवचवर्षयािे काही अंशी अमूतीकरि, 
चवरूपीकरि वा रूपचवकृती घडत िाते. या आचवष्ट्कारात अन भवािे मूळ रूप बदलताना कधी ते अंशतम 
प्रकटते, कधी त्यात कल्पक भर पडते, तर कधी ते चवपयइस्त आकार धारि करते. असा आचवष्ट्कार 
अनेकदा चवचिी, चवचक्षप्त, भेसूर, िमत्कृचतपूिइ अशी नानाचवध रूपे घेतो. कलावतंाच्या या आत्मप्रत्ययचनष्ठ 
साक्षात्कारी अन भतूीिी चवलक्षि अस्वस्थ, तीव्रोत्कट भावाचभव्यतती या पंथाच्या वाङ्मयात आढळते. 

 
आचवष्ट्कारवादी वाङ्मयातील प्रचतमा या सूक्ष्म, तरल, र् ंतार् ंतीच्या, अनेकाथइसूिक असतात. या 

प्रचतमा कधी रूपकािे (इमेि ॲि मेटॅझर), तर कधी प्रतीकािे (इमेि ॲि चसम्बल) र् िधमइ धारि 
करतात. रूपकाश्रयी विइनशलैी हा आचवष्ट्कारवादािा प्रम ख चवशरे्ष मानता येईल. कलावतंाला आत्यंचतक 
आत्मचनष्ठतूेन स्झ रलेले दोन वस्त प्रचतमामंधले साधम्यइ हे अनेकदा चवलक्षि र् ंतार् ंतीिे, र्ूढ, संचदग्ध व 
अमूतइ पातळीवरिे असते. उदा., एझरा पाउंडच्या ‘इन अ स्टेशन ऑझ द मेरो’मधल्या प ढील काव्यपंतती : 
‘र्दीतल्या या िेहऱ्याचं्या मतृ छाया । ओल्या अंधाऱ्या झादंीवरच्या पाकळ्या ।’—यातंले िेहेरे व पाकळ्या 
यामंधले साम्य अर्दी धूसर, संचदग्ध आहे. तसेि टी. एस्. एचलयटच्या पु्र फ्रॉकमधल्या–‘चखडकीच्या 
तावदानावंर पाठ घासिारे चपवळे ध के’ – या प्रचतमेतील ध के व मािंर यातंले अध्याहृत साधम्यइ सूचित 
होते; पि मािंरािा प्रत्यक्ष चनदेश नसल्याने ही प्रचतमा अमूतइ बनते. अशा प्रकारे आत्यंचतक व्यस्ततचनष्ठ 
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आचवष्ट्कारवादी शलैीत प्रत्यक्ष वस्तू व वास्तवता यािंी िार्ा रूपके, चवशरे्षिे, प्रचतमा, प्रतीके घेतात व 
त्यामंारे् वास्तचवक अन भतूी अदृश्य होते. अशा रीतीने काव्यर्त प्रचतमानंा केवल रूपका-प्रतीकािें आशय 
प्राप्त झाल्याने प्रत्यक्ष वास्तवापासून दूरस्थ, वास्तवातीत असे अद भ त, प्रकल्पन (झॅं टसी) य तत भावचवश्व 
साकार होते. अशा प्रकस्ल्पत चवश्वात रूपक वा प्रचतमा ही अन कृचतिन्य (इचमटेचटव्ह) असण्याऐविी 
आचवष्ट्कारात्मक (एतस् पे्रचसव्ह) बनते. आचवष्ट्कारवादी पथंाच्या काव्यात अशी उदाहरिे चवप ल आढळतात. 
ऑस्स्रयन कवी रे्ओखइ रातलिी (१८८७–१९१४) कचवता या संदभात चवशरे्ष लक्षिीय आहे. 

 
आचवष्ट्कारवाद एक संप्रदाय म्हिून य रोपमध्ये १९१० ते १९२५ या काळात बहरास आला. िमइनी हे 

त्यािे प्रम ख कें द्र होते. चिीकलेच्या के्षीात तो प्रथम अवतीिइ झाला. दृक् प्रत्ययवादी (इंपे्रशचनस्ट) 
चिीशलैीत भावचनक र् ंतवि कीिा अभाव िािवल्याने त्याचवरुद्ध प्रचतचिया म्हिून हा पंथ उदयास आला. 
व्हान र्ॉख, पॉल र्ोर्ॅं, एडव्हटइ म ंक प्रभतृी पूवइसूरी चिीकारामंध्ये आचवष्ट्कारवादी प्रवृचत्तचवशरे्ष ठळकपिे 
िािवतात. उदा., र्ॉखिे द स्र्टािी नार्र्ट (१८८८) हे चिी म्हििे िादंण्या राीीच्या आकाशािी स खद 
अन भतूी नव्हे; तर र्ॉखच्या चवलक्षि व्याक ळ व प्रक्ष ब्ध भावस्स्थतीिा तो उत्कट प्रत्यय आहे. एडव्हाटइ 
म ंकच्या द क्राय (१८९४) या चिीातला, चखन्न ओसाड र्ारठ्याच्या पाश्वइभमूीवर आत्यचंतक भयवदेनेने 
कककाळी झोडिारा, चपळवटलेला मानवी िेहरा म्हििे अनाचमक भयभावनेिीि अमूतइ अचभव्यतती म्हिता 
येईल. या पंथािे काही चिीकार हे लेखकही होते. चिीकार कोकोश्का हा नाटककार, तर कंड्ीन् स्कई 
हा नाटककार व भावकवीही होता. एन्स्टइ बारलाख हा प्राम ख्याने चशल्पकार असला, तरी त्याने चिीे 
रंर्वली व दिेदार नाटकेही चलचहली. एमील नोल्डे, चकखइनर, मतॅस पेखस्टाइन इत्यादींनी 
आचवष्ट्कारवादी वैचशष्ट्ट्यानंी य तत अशा स्वतंी व्यस्ततमत्त्वदशी चभन्न-चभन्न शलैी चनमाि केल्या. आनइल्ड 
शनबेकइ  या संर्ीतकाराने सरं्ीताच्या के्षीात आचवष्ट्कारवादी प्रयोर् केले, चशवाय तो चिीकारही होता. ह्या 
सवांच्याि चवचवधारं्ी कलाचवष्ट्कारामंध्ये आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्ती व शलैी यािें समान सूी आढळते. 

 
साचहत्याच्या संदभात ‘इतसपे्रशचनस्मस’ ही िमइन संज्ञा हेमान बारने त्याि शीर्षइकाच्या प स्तकात 

प्रथमतम वापरली (१९१४). साचहत्यातील या सपं्रदायाच्या चविारसरिीमध्ये वास्तवतावाद व 
यथातथ्यतावाद या प्रिालींच्या चवरोधाबरोबरि तत्कालीन संस्कृतीचवर्षयीिा सवकंर्ष चनरे्षधही होता. 
नीत्शिेे दस स्पेक जिथुश्त्रमधले काव्यात्म तत्त्वकितन, फ्रॉइडिे मनोचवश्लेर्षि, बेर्इसाँिा अतंमप्रज्ञावाद, 
डॉस्टोव्हस्कीच्या कादंबऱ्या, स्स्रंडबर्इिी नाटके अशा चवचवध पे्ररिा–प्रभावातूंन या पंथािी वाङ मयीन 
िडिघडि झाली. िमइन साचहत्यातील भावकाव्य व नाटक या प्रकारातं आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्ती िास्त 
ठळकपिे चदसून येतात. िमइन कवी रे्ओखइ राल्क, फ्रारं् स व्हेझेल (१८९०–१९४५), एन्स्टइ स्टॅडलर 
(१८८३–१९१४), रे्ओर्इ हाइम (१८८८–१९१२), र्ोर् फ्रीट बेन (१८८६–१९५६) इत्यादींच्या 
भावकाव्यात आचवष्ट्कारवादी वृचत्तचवशरे्ष व शलैीप्रयोर् प्रकर्षाने आढळतात. या कवींनी पारंपचरक छंद, वृते्त, 
काव्यसंकेत यािंी मोडतोड केली. मध्यवती र्ाभ्याशी प्रतीकात्मक प्रचतमा योिून त्याभोवती काव्यािी र् ंझि 
केली. चभन्नचभन्न ऐंचद्रय संवदेनाचं्या सरचमसळीतून (चसनेस्थीा या) प्रचतमा चनमाि केल्या. बेबंद, स्वैर 
कल्पना, असंबद्ध द मस्वप्नविा प्रकल्पने, कचवमनातील आंतचरक सत्यािा आचवष्ट्कार करिाऱ्या स्वायत्त 
रूपका–प्रतीकािंी तसेि अमूतइ व चवरूप प्रचतमािंी रेलिेल ही आचवष्ट्कारवादी काव्यािी अन्य लक्षिीय 
वैचशष्ट्टे्य होत. 

 
नाटकातील आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्तींिी आद्य बीिे स्वीचडश नाटककार ऑर्स्ट स्स्रंडबर्इच्या 

(१८४९–१९१२) रू्ट दमास्कस (१८९८) सारख्या नाटकातं चदसतात. या नाटकाने यथातथ्यतावादािा 



 अनुक्रमणिका 

शवेट व आचवष्ट्कारवादािा प्रारंभ सूचित केला. या नाटकातील पाीे म्हििे मानवी आत्म्यािीि वरे्वरे्ळी 
रूपे असून, त्या प्रतीकात्मक शतती आहेत व ‘कोिी एक अज्ञात’ त्याचं्याचवरुद्ध लढतो आहे, असे या 
नाटकािे आशयसूी आहे. आचवष्ट्कारवादी पंथािे काही प्रम ख नाटककार व त्याचं्या महत्त्वाच्या नाट्यकृती 
अशा : फ्राकं व्हेदेककटिी (१८६४–१९१८) द अवकेबनग ऑि क्स्प्रांग, लू लू, पॅँडोिाज र्बॉक्स ही नाटके; 
रे्ओर्इ कायझरिी (१८७८–१९४५) गास Ⅰ, गास Ⅱ, फ्रॉम मॉनक रू्ट हमड नार्र्ट, र्बगकि ऑि कॅले; राइनहाटइ 
झॉिइिे (१८९२–१९१६) द र्बेगि; हाझेनतलेव्हरिे (१८९०–१९४०) द सन; उनरूिे (१८८५–१९७०) 
ऑहिससक; एन्स्टइ टोलरिे (१८९३–१९३९) मासेस मनॅ; कालइ  स्टनइहाइमिी (१८७८–१९४२) फ्रॉम द 
हििॉर्क लार्ि ऑि द हमड लक्लास, हनकसक इत्यादी. आचवष्ट्कारवादी पंथाच्या या नाटककारानंी चिवतं 
व्यस्ततरेखा न रंर्वता म द्दाम चननावी पाीे वा सािेबद्ध नम ने (सैचनक, कामर्ार इ.) चनमाि केले. पारंपचरक 
संचवधानकाला झाटा देऊन केवळ तीव्रोत्कट भावस्स्थतींमधले िढ उतार, झपाट्याने बदलत िािारी 
भावचनक आंदोलने, यानंा घटना-प्रसंर्ाचं्या कोंदिात बसवनू चितारले. असंबद्ध, चवस्कळीत, त टक-
ीोटक वातये, उद र्ारवािके, वातप्रिार, तारेसारखी साकेंचतक भार्षा अशा चमश्रिािंी संवादशलैी चनमाि 
केली. प्रसंर्ी पाीासंाठी म खवटे वापरले. अमूतइ कल्पनानंा मानवी रूपे चदली. पाीाचं्या हालिालींना हेत तम 
कृचीम, याचंीक, शलैीबद्ध वळिे चदली. अमूतइ धाटिीिी, उंिसखल पातळ्यािंी नेपथ्यरिना, चझरता 
रंर्मंि, ध्वचन-प्रकाशयोिनेतील भडक िमत्कृचतपूिइ पचरिाम अशा तत्कालीन नावीन्यपूिइ रंर्मंिीय 
प्रय तत्यािंा प्रभावी वापर केला. अशा नाटकातूंन कधी चनिीव वस्तंूना इच्छास्वातंत्र्य बहाल केले िाते, तर 
कधी मािसानंा याचंीक बाह ल्यािें वा कीटकसदृश रूप चदले िाते. आध चनक यंीप्रधान औद्योचर्क 
संस्कृतीत मािसािे िे अवमानवीकरि झाले आहे, त्याबद्दल चनरे्षधािा सूरही या नाटकातूंन कधी उमटतो. 
उदा., कारेल िापेकच्या R. U. R. (१९२१) नाटकातले ‘रोबो’ यंीमानव आपल्या मालकािंी हत्या 
करतात. 

 
आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्तींिी उत्कृष्ट उदाहरिे म्हििे फ्रारं् स काफ्का (१८८३–१९२४) याच्या द 

रायल, द कॅसल व अमेहिका या कादंबऱ्या होत. काफ्काच्या ‘मेटॅमॉझइ चसस’ कथेत मानवािे अिस्र 
चकड्ात होिारे रूपातंर म्हििे वाङ मयीन चवरूपीकरिािे लक्षिीय उदाहरि होय. चशकल (१८८३–
१९४०) हाही महत्त्वािा आचवष्ट्कारवादी कादंबरीकार मानला िातो. एर् चश्मटच्या लघ कथातंही 
आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्ती आढळतात. 

 
संप्रदाय म्हिून आचवष्ट्कारवादािा साधारि १९२५ नंतर अस्त झाला. या संप्रदायाला एक रािकीय 

बािूही होती. यातले काही लेखक-कलावतं साम्यवादी चविारसरिीिे होते, तर काही ज्यू होते. त्याम ळे 
नाझींनी या संप्रदायावर बंदी आिली. 

 
आचवष्ट्कारवादाच्या उदयास्तािा काळ साधारि पचहल्या महाय द्धाच्या आसपासिा होता. पचरिामी 

वैझल्यग्रस्त तरुि चपढीिी मानचसकताही या वाङ्मयातून प्रभावीपिे व्यतत झाली आहे. पराभतू व चनऱास 
मनोवृत्तीतून आत्यचंतक द मखवेदना, आिोश, भयव्याक ळता, उन्माद, बेबंद बेहोर्षी, अर्दी टोकािी 
भावप्रक्षोभकता, उग्र ककइ शता अशा नानाचवध भावभावनािंा सचंमश्र प्रत्यय या पंथाच्या वाङ्मयातून येतो. 
चवचिी, चवचक्षप्त, भेसूर, चवपरीत, चवस्कळीत अन भतूींिी सरचमसळही आढळते. प्रस्थाचपत 
अचधकारशाहीला चवरोध व बडंखोरी, कौट ंचबक नातेसंबधंािंी उद ध्वस्तता (उदा., बाप व म लर्ा याचं्यातले 
संघर्षात्मक चपतृसत्ताक नाते व चपतृहत्या; भावाने बचहिीच्या वा म लाने आईच्या मारे् चवर्षयवासनेने लार्िे 
इ.), मन ष्ट्याने उपिीचवकेसाठी चिवतं उंदीर खािे, सारं्ाड्ािंी सैचनकी कवायत, य द्धाला अन लक्षून– 
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‘त्याने आपल्या काळ्या म ठीत िदं्र ि रर्ाळला आहे’ – अशासंारख्या प्रचतमा, प्रतीके, घटना य द्धग्रस्त 
चपढीिे मानचसक वैझल्य सूचित करतात. क्वचित काही कवींमध्ये िाचंतकारी आशावादी सूरही उमटला 
आहे. उदा., िमइन कवी रातल व हाइम याचं्या काव्यातून र्डद नैराश्य, तर स्टॅडलर व लोर् स याचं्या 
काव्यातून िाचंतकारी आशावाद व्यतत होतो. आत्यचंतक वदेनेप्रमािेि अत्यानंदाच्या भावोमीही काही 
कचवतातूंन उसळताना चदसतात. नवी दृष्टी, नवा मानव, नवी वास्तवता यािंी र्रिही काही 
साचहत्यकृतींतून प्रचतपाचदली आहे. 

 
आचवष्ट्कारवादी पंथािा भर अन भवाचं्या रूपचवकृतीतून प्रतीत होिाऱ्या भेदक सत्याच्या प्रामाचिक 

अचभव्यततीवर होता. मानवी िीवनािा अनथइकारक पि अथइपूिइ आशय चवचिी वाटिाऱ्या अचभव्यततीतून 
साक्षात प्रत्ययकारी करण्यािा या पंथािा प्रयत्न होता. या अंर्ाने आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्ती व शलैी यािंा प्रभाव 
चवसाव्या शतकातील बव्हंशी िार्चतक साचहत्यावर कमीअचधक प्रमािात चदसून येतो. चवशरे्षतम अमेचरकन 
नाटककार यूिीन ओनील (द िेअिी एप व द गे्रर्ट गॉड ब्राउन), एल्मर राइस (द ऑबडग मशीन), थॉन् इटन 
वाइल्डर (द क्स्कन ऑि अवि र्टीथ), शॉन ओकेसी (द हसल्व्िि तास्सी, हवहदन द गेट स) व टी. एस्. 
एचलयट (मडकि र्न द कॅथीड्रल)या नाटककाराचं्या नाटकातं आचवष्ट्कारवादी प्रवृचत्तचवशरे्ष कमीअचधक 
प्रमािात चदसून येतात. बे्रतख्टच्या ‘एचपक’ रंर्भमूूवरही या पंथािा प्रभाव िािवतो. १९३० च्या दशकातील 
अनेक िमइन चिीपटावंर आचवष्ट्कारवादािा प्रभाव चदसतो. द कॅहर्बनेर्ट ऑि डॉ. कॅहलगिी (१९१९) हा 
िमइन चिीपट आचवष्ट्कारवादािे उत्कृष्ट उदाहरि मानले िाते. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यात आचवष्ट्कारवाद त्याच्या मूळ रूपात प्रत्यक्षपिे कधी अवतरला नाही; 

माी त्यातील काही प्रवृचत्तचवशरे्षाचं्या खािाख िा त रळकपिे, अंशतम काही साचहत्यकृतींत उमटलेल्या 
चदसतात. लेखकाच्या आत्मान भतूीतून प्रकटिारे मानवी िीवनािे साररूपात्मक दशइन, प्रतीकात्मक 
आशयसूी, मध्यवती प्रचतमानंा कथनाच्या ओघात प्राप्त होिारे प्रतीकािें र् िधमइ, अचभव्यततीतील 
चतरकसपिा, आचवष्ट्कारलक्ष्यी रीचत/शलैीिे उपयोिन, मानवी नातेसंबधंातंील अनाकलनीयता, वैचित्र्य, 
चवपयइस्तता यािें कधी र्ंभीर तर कधी औपरोचधक पातळीवरिे चिीि यासंारखी आचवष्ट्कारवादािी 
वैचशष्ट्टे्य काही लेखकाचं्या साचहत्यकृतींत चदसून येतात. उदा., कि. त्र्यं. खानोलकर (अजगि); वसंत 
आबािी डहाके (अधोलोक); श्याम मनोहर (िे ईर्श्ििाव...िे पुरुषोत्तमिाव..., शीतयुद्ध सदानांद) तसेि 
चदलीप चिीे, चवलास सारंर् याचं्या कथा; अरुि कोलटकर याच्या कचवता यातूंनही आचवष्ट्कारवादी प्रवृत्ती 
सूचित होतात. मढेकरानंी िात्रीचा हदवससारख्या कादंबऱ्यातूंन िे संज्ञाप्रवाही चिीि केले, ते पायाभतू 
म्हिता येईल. 
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आशयसूत्र : आशयसूी (थीम) म्हििे साचहत्यकृतीच्या अन भवचवश्वािे वा आशयके्षीािे कें द्रवती ककवा 
मध्यवती सूी होय. प ष्ट्कळदा या आशयसूीाला ‘साचहत्यकृतीिी मध्यवती कल्पना’ असेही म्हटले िाते. 
साचहत्यकृतीत एक ककवा एकाहून अचधक प्रधान-र्ौि आशयसूी वसत असतात. 

 
केशवस ताचं्या ‘नवा चशपाई’ या कचवतेिे आशयसूी ‘स्वातंत्र्य, समता व चवश्वबधं ता या मूल्याचं्या 

साह्याने समािात शातंीिे साम्राज्य प्रस्थाचपत करिे हे आध चनक मानवािे ध्येय आहे, ‘ असे सारं्ता येईल. 
 
‘आशयसूी’ ही संज्ञा म ळात अर्दी सामान्य अथाने वापरली िाई. वतता आपल्या भार्षिािी र् ंझि 

व उभारिी एखाद्या चवर्षयाभोवती करीत असतो. या भार्षिचवर्षयाला आशयसूी म्हटले िाई. 
साचहत्यदृष्ट्ट्या या संजे्ञिा अथइपूिइ उपयोर् ॲचरस्टॉटलने आपल्या ऱ्िेर्टॉहिक या गं्रथात केला आहे. कवी 
ज्या चवर्षयावर वा कल्पनेवर कचवता रितो, त्या चवर्षयाला/कल्पनेला तो ‘आशयसूी’ असे म्हितो. 
प ष्ट्कळदा नीचतकथा, रूपकथा आदी कथाप्रकारातं तात्पयाच्या रूपाने आशयसूी कथेच्या प्रारंभी वा 
अखेरीस साचंर्तले िाते; तर काही वळेा कचवतेला लहानशी प्रस्तावनविा टीप िोडून कवी मध्यवती 
कल्पनेिे वा आशयसूीािे सूिन करीत असतो. उदा., केशवस ताचं्या ‘झपूझा’ या कचवतेला अशी टीप 
चलचहलेली आहे. म्हिून काही समीक्षक आशयसूी ही सकंल्पना लेखककें द्री मानतात. 

 
आशयसूी हे लेखकाला अमूतइ स्वरूपात िािवलेले असते. साचहत्यचनर्समतीत शब्दाथइमय रूपातून 

ते समूतइ होत असते. साचहत्यदृष्ट्ट्या अथइपूिइ समिल्या िािाऱ्या आशयसूीाच्या सरंिनेिे पाी, संघर्षइ व 
चनिइयपर शवेट (कॅरॅतटर, कॉन् स्फ्लतट, कन् तल्यझून) असे तीन मूलघटक असतात. उदा., तुझे आिे 
तुजपाशी या नाटकािे ‘आपला स्वभावधमइ सोडून द सऱ्याच्या स्वभावधमाप्रमािे मािूस वार्ू लार्ला, तर तो 
हास्यास्पद ठरतो, म्हिून प्रत्येकाने आपापल्या स्वभावधमाप्रमािे वार्ाव,े ‘ असे आशयसूी सारं्ता येईल. 
स्वतमच्या स्वभावधमान सार वार्िारी काकािी आदी पाीे आचि द सऱ्याच्या स्वभावधमान सार वार्िारी 
आिायादी पाीे अशा पाीाचं्या दोन वर्ांतून वरील अमूतइ आशयसूी समूतइ होऊ लार्ते. प ढे या दोन 
वर्ांतील पाीामंध्ये नाट्यात्म संघर्षइ चनमाि होऊन आपला स्वभावधमइ सोडिारी पाीे हास्यास्पद ठरू 
लार्तात. परंत  प ढे या आिायादी पाीानंा स्वधमािा सूर र्वसून अखेर ती आपल्या स्वभावधमान सार वार् ू
लार्तात. अशा प्रकारे अमूतइ आशयसूी/नाट्यबीि हे घटना, प्रसंर्, कथानक, पाीे, संवाद आदी 
नाट्यारं्ातूंन चवकास पावत व समूतइ होत सवइ नाट्यारं्ानंा एकात्म करीत असते. 

 
साचहत्यकृतीच्या सवांर्ानंा एकात्म करिारे एक संघटनातत्त्व म्हिून आशयसूी 

साचहस्त्यक/सौंदयात्म कायइ करीत असते. वस्त तम आशयसूी हे साचहत्यकृतीच्या आशयाच्या/अथाच्या 
के्षीात मोडिारे आहे; परंत  ते चतच्या रूपबधंािी एकचिनसी संघटना करिारे एक रूपतत्त्व म्हिनू 
सौंदयात्म कायइही करीत असते. 

 
चवसाव्या शतकापूवी समीक्षाव्यवहारात आशयसूीाऐविी साचहत्यकृतीच्या/कथेच्या तात्पयािा व 

नैचतक उपदेशािा वधे घेतला िाई व त्या चदशनेे साचहत्यािी समीक्षा केली िाई. तसेि आशयसूी ही 
संकल्पना लेखककें द्री मानली िाई. परंत  प ढे चवसाव्या शतकात अॅंग्लो-अमेचरकन नवसमीक्षकानंी आचि 
रचशयन रूपवादी समीक्षकानंी आशयसूीािा उपयोर् आपल्या समीके्षत नव्या चदशनेे केला. अॅंग्लो-
अमेचरकन नवसमीक्षकानंी साचहत्यकृतीच्या अनेक घटकानंा एकात्म करिारे सेंचद्रय एकतेिे एक रूपतत्त्व 
म्हिून आशयसूीािा चविार केला. पूवी लेखककें द्री असिारी ही आशयसूीािी संकल्पना त्यानंी 
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साचहत्यकृचतकें द्री व रूपलक्ष्यी केली. तात्पयइ, नैचतक संदेश या पूवीच्या संज्ञा त्यानंी नाकारल्या; कारि 
त्यात नीतीिे, उपदेशािे तत्त्व र्र्सभत होते. 

 
बरीस तोमाशवे्हस्की या रचशयन रूपवादी समीक्षकाच्या मते ‘साचहत्यकृतीच्या चवचवध घटकाचं्या 

अथांिी एकता म्हििे आशयसूी होय.’ अथइपूिइ भारे्षत चलचहलेल्या प्रत्येक भाचर्षक कृतीला आशयसूी 
असते. साचहत्यकृतीच्या अरं्ांर्ातूंन वाहिारे हे आशयसूी चतला एकात्म करीत असते. ते चतला एक 
प्रकारिी स संर्ती प्राप्त करून देत असते. 

 
आशयसूीासंबधंीिी ही रूपवाद्यािंी भचूमका मातसइवादी समीक्षक स्म्यखइल बास्ख्तन यास मान्य 

नाही. त्याच्या मते, ‘साचहत्यकृतीतील शब्दाथांिी व वातयाथांिी र्ोळाबेरीि म्हििे साचहत्यकृतीिी 
आशयसूीात्मक एकता नव्हे. आशयसूी िािून घेण्यासाठी शब्द-वातयानंी बनलेली भार्षा आपल्याला 
मदत करीत असते. परंत  आशयसूी हे केवळ भारे्षिा घटक नसून ते नेहमीि भारे्षच्या पलीकडे वसत 
असते... साचहत्यकृतीतील शब्द, वातये ही अलर् अलर् रीतीने आशयसूीािे स्वरूप चनचित करीत 
नसतात; तर कथा, कादंबरी, कचवता (चलचरक) आदी साचहत्यप्रकारािें संपूिइ-रूपि (होल) 
साचहत्यकृतीतील आशयसूीािे स्वरूप चनचित करीत असते.’ त्याचं्या दृष्टीने साचहत्यप्रकार हाि 
आशयसूीािी सेंचद्रय एकता साधीत असतो. म्हिून ‘कलावतंाने साचहत्यप्रकाराच्या डोळ्यानंी िीवनवास्तव 
पहायला चशकले पाचहिे.’ बास्ख्तनच्या दृष्टीने आशयसूीािे स्वरूप चनचित करताना लेखकािी िीवनदृष्टी, 
त्यािी कलादृष्टी, साचहत्यकृतीिा साचहत्यप्रकार आचि प्रत्यक्षातील िीवनवास्तव यािें परस्परसबंधं 
चविारात घेिे आवश्यक आहे. 

 
आशयसूी म्हििे साचहत्यकृतीिा ककवा कथानकािा साराशं नव्हे. कथेिा साराशं सारं्ण्यासाठी 

साचहत्यकृतीिा अथइ लावण्यािी र्रि असतेि असे नाही. माी आशयसूी िािून घेण्यासाठी प्रथम 
साचहत्यकृतीिे नीट वािन व अथइचनिइयन कराव े लार्ते. आशयसूीािें वािन व अथइचनिइयन यावंर 
आधारलेल्या साचहत्याभ्यासाला व साचहत्यसमीके्षला ‘आशयसूीचनष्ठ समीक्षा’ (थीमचॅटक चिचटचसझम) 
ककवा ‘आशयसूीमीमासंा’ (थीमचॅटतस) असे म्हितात. ‘थीमचॅटतस’ ही संज्ञा प्रथम बरीस तोमाशवे्हस्की या 
समीक्षकाने वापरली. आशयसूीचनष्ठ समीके्षिे दोन प्रकार मानले िातात : 

 
(१) चववरिात्मक आशयसूीमीमासंा (एतस् स्प्लकेचटव्ह थीमचॅटतस) : या समीक्षाप्रकारात एकाि 

साचहत्यकृतीत व्यतत झालेल्या एक वा अनेक प्रधान/र्ौि आशयसूीािंा अभ्यास अचभपे्रत असतो. 
साचहत्यसचंहतेतील अनेक घटकामंधील अंतर्इत संबधंािंा व त्याचं्या एकात्म संघटनेिा अभ्यास करता येतो. 
उदा., शािदा या नाटकाच्या ‘िरठक मारी चववाह’ व ‘कन्याचविय’ अशा दोन्ही आशयसूीाचं्या आधारे 
पाीादी नाट्यारं्ामंधील अतंर्इत संबधंािें व संघटनेिे चवश्लेर्षि-चवविेन करता येईल. 

 
एका साचहत्यकृतीतील एक वा अनेक आशयसूीािंा िसा शोध घेता येतो, तसेि एका 

कवी/लेखकाच्या अनेकचवध साचहत्यकृतींतील चवचवध आशयसूीािंा वधे घेऊन त्याच्या साचहत्यािी समीक्षा 
करता येते. मराठी साचहत्यसमीके्षत चविया रािाध्यक्ष यानंी मढेकराचं्या कचवतेतील अनेकचवध 
आशयसूीािंा मार्समकपिे शोध घेऊन िी काव्यसमीक्षा केली आहे, चतला ‘आशयसूीचनष्ठ समीक्षा’ असे 
म्हिता येईल. ‘स्वतमिा व परमशततीिा शोध’, ‘मृत्यू आचि िीवन’, ‘महानर्री िीवनातील याचंीकता’, 
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‘मािसािी संज्ञाशून्यता’, ‘पे्रमवचंितािी कथा’ अशा चवचवध आशयसूीािंा शोध घेत त्यानंी आपल्या 
मढेकिाांची कहवता : स्वरूप आहि सांदभक या गं्रथात ही काव्यसमीक्षा सादर केली आहे. 

 
(२) त लनात्मक आशयसूीमीमासंा (कंम्पॅरेचटव्ह थीमचॅटतस) : या प्रकारात एकि आशयसूी 

घेऊन त्याच्या आधारे अनेक साचहत्यकृतींिा त लनात्मक अभ्यास करता येतो. काही आशयसूीाने चववचक्षत 
स्थल-कालाशी चनबद्ध असतात, तर काही सावइचीक स्वरूपािी असतात. ‘आत्मचवकासािी कथा’, 
‘िीवनप्रवासािी कथा’, ‘नायकािी चवियकथा’, ‘िीवन-मृत्य’ू, ‘सिइकता’, ‘परात्मता’ आदी ‘सावइचीक 
स्वरूपािी आशयसूीे’ (यूचनव्हसइल थीम्स) िर्ातील चवचवध भार्षातंील साचहत्यकृतींत आढळून येतात. 
अशा प्रकारे एकाि ककवा अनेक ससं्कृतींतील / भार्षातंील साचहत्यकृतींत आढळून येिाऱ्या सावइचीक 
आशयसूीाचं्या आधारे साचहत्यािी िी त लनात्मक समीक्षा केली िाते, चतला ‘त लनात्मक आशयसूीचनष्ठ 
समीक्षा/मीमासंा’ असे म्हटले िाते. ही त लनात्मक आशयसूीचनष्ठ समीक्षा आचदबंधात्मक समीके्षशी 
िवळीक दाखचविारी आहे. 

 
कोितीही साचहत्यकृती एकाि आशयसूीापाशी सीचमत व बंचदस्त करता कामा नये. कारि 

अचनचिताथइता, अनेकाथइता व अथइप्रसरिता हे साचहत्यकृतीिे साचहत्यधमइ आहेत. त्याम ळे साचहत्यकृतीला 
एकाि आशयसूीापाशी बाधूंन टाकल्यास चतच्या अथाच्या शतयतावंर अन्यायकारक मयादा लादल्यासारखे 
होईल. तसेि साचहत्यकृतीच्या सचंहतेला एक अथइ अचभपे्रत असतो, तर चतिा वािक आपल्या 
दृचष्टकोनान सार चतिा द सराि अथइ लाव ू व वािू शकतो. एखादा वािक एकच प्याला या नाटकातून 
‘अचतमद्यसेवनािे द ष्ट्पचरिाम’ असे आशयसूी शोधील, तर द सरा एखादा समीक्षक/समीचक्षका स्त्रीवादी 
दृष्टीतून त्याि नाटकातून ‘प रुर्षप्रधान संस्कृतीतील पाचतव्रत्याच्या व्यािोदात्त चविारप्रिालीला बळी 
पडलेली स्त्री’ अशा प्रकारच्या सासं्कृचतक आशयसूीािा कसधूच्या संदभात शोध होईल. या चठकािी 
वािकाच्या दृचष्टकोनाला महत्त्व प्राप्त झाल्याम ळे आशयसूीािी संकल्पना ही वािककें द्री झाल्यािे आढळून 
येईल. 

 
अशा प्रकारे आशयसूी हे लेखककें द्री, साचहत्यकृचतकें द्री, तसेि वािककें द्री होऊन साचहस्त्यक 

कायइ करीत असते. त्याम ळे त्याच्या आश्रयाने केलेल्या साचहत्याच्या अभ्यासाला वा समीके्षला बह चवध 
पचरमािे प्राप्त होतात. 

 
संदभइ :  1. Bakhtin, M. M.; Medvedev, P. N. The Formal Method in Literary Scholarship, 1978. 

2. Lemon, L. T.; Reis, M. J. Russion Formalist Criticism : Four Essays, 1965. 
 

र्ंर्ाधर पाटील 
 
आस्वादक समीक्षा : इंग्रिी साचहत्यचविार आचि समीक्षा याचं्या संस्कारातून ज्या चवचवध समीक्षापद्धतींिा 
पचरिय आध चनक मराठी समीके्षला झाला, त्यापंकैी ही एक समीक्षापद्धती होय. वरे्वरे्ळ्या साचहत्यकृती 
आचि साचहत्यप्रकार यािंा आस्वादक आचि स्वार्तशील दृष्टीने चविार करून चलचहलेली समीक्षा, असे 
आस्वादक समीके्षिे सवइसाधारि स्वरूप मानलेले आहे. प्रत्यक्ष साचहत्यकृतीच्या आस्वादातून रचसक 
मनावर उमटलेल्या पचरिामािें विइनही कधी या समीके्षत चमसळून िाते, तर काही वळेा समीक्षा अचधक 
व्यस्ततर्त होत िाऊन आत्माचवष्ट्कार हेि चतिे प्रधान वैचशष्ट्ट्य िािवते. 



 अनुक्रमणिका 

आस्वादक समीके्षिा ऐचतहाचसक संदभइ, ‘रोमॅंचटक’ म्हििे चनभइरशील प्रवृत्तीच्या उदयाशी चनर्चडत 
आहे. आध चनक य रोपमधील स रुवातीच्या वाङ मयव्यवहारावर अचभिाततावादी प्रवृत्ती, अन कृचतचसद्धान्त 
आचि चनिायक टीकापद्धती यािंा प्रभाव होता. ग्रीक आचि लॅचटन भार्षा, साचहत्य, त्यातंील आदशइ यािें 
विइस्व होते. नव-अचभिाततावादातील कृचीमता, पचढकता आचि चनयमन यानंा प्रचतचिया या स्वरूपात 
चनभइरशील प्रवृत्तीिा उदय झाल्यावर आचवष्ट्कारवादी चसद्धान्त आचि आस्वादक टीका यानंा महत्त्व प्राप्त 
झाले. कलाचनर्समती आचि कलासमीक्षा याचं्या स्वातंत्र्यािा प रस्कार केला रे्ला. महाकाव्य आचि 
शोकास्त्मका यापेंक्षा भावकाव्य या वाङ मयप्रकाराच्या ििेला प्राधान्य चमळाले. काव्य म्हििे आत्माचवष्ट्कार 
हा चसद्धान्त प ढे आला. आध चनक कवींच्या काव्यािी पारख प्रािीन साचहत्यशास्त्राच्या िीिइ चनयमापं्रमािे 
करण्याला चवरोध केला रे्ला. अचभरुिीचवर्षयी बंड प कारले रे्ले, एक नवी भचूमका माडंली रे्ली. 
चनभइरशील य र्ाच्या या वातावरिात चनयमचनष्ठेपेक्षा आस्वादािे महत्त्व मानले रे्ले. चिचटचसझम’ हा शब्द 
ज्या ग्रीक धातूपासून आला त्यािा अथइ चनिइय देिे’ असा आहे. चनिायक, मूल्यमापनात्मक टीकेपेक्षा 
आपली टीका वरे्ळी आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी वॉल्टर पेटरसारख्या टीकाकाराने आपल्या टीकानंा 
‘ॲप्रीचसएशन्स’ असे नाव चदले. काहींनी ‘इंटरचप्रटेशन’ असे म्हटले. या टीकापद्धतीच्या संदभात 
‘पोएचटक’, ‘रोमॅंचटक’, ‘चिएचटव्ह’, ‘चरचिएचटव्ह’, ‘इमचॅिनेचटव्ह’, ‘इंपे्रशचनस्स्टक’ अशी चवशरे्षिे 
योिलेली चदसून येतात. मराठीत रा. श.ं वाकळबे यानंी ‘आस्वादक टीका’ (वाङ मयीन र्टीका, १९४६) असा; 
तर श्री. के. क्षीरसार्र यानंी ‘काव्यात्म टीका’(र्टीकाहववके, १९६५) असा शब्दप्रयोर् केलेला आहे. 
त्याचशवाय ‘पचरिामदशी’, ‘चनमािक’, ‘संस्कारवादी’ अशाही संज्ञा या समीक्षापद्धतीला चदलेल्या 
आढळतात. 

 
अलीकडच्या काही वर्षांत मराठीत आस्वादक समीके्षसंबधंी चवशरे्ष ििा झालेली चदसून येते. वा. 

ल. क ळकिी, र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, माधव आिवल, चवद्याधर प ंडचलक, चविया रािाध्यक्ष इ. समीक्षकांच्या 
समीक्षालेखनाला ‘आस्वादक समीक्षा’ म्हटले रे्ले आहे. आस्वादक समीके्षच्या स्वरूपािा आि चविार 
करताना, ऐचतहाचसक संदभातून चनमाि झालेली ताचत्त्वक भचूमका लक्षात घेिे महत्त्वािे आहे. र्ंर्ाधर 
र्ाडर्ीळ यानंी केलेला आस्वादक समीके्षिा प रस्कार आचि रा. भा. पाटिकर यानंी प्रचतवाद करताना 
उपस्स्थत केलेल्या शकंा या दोन्ही भचूमका आस्वादक समीके्षच्या बाबतीत प्राचतचनचधक स्वरूपाच्या आहेत. 

 
र्ाडर्ीळाचं्या आधी माधव आिवल यानंी रसास्वादाच्या स्वरूपािे सचवस्तर चवविेन केले आहे ते 

लक्षिीय आहे (िसास्वाद : वाङ मय आहि कला, १९७२). आिवलाचं्या माडंिीतील प्रम ख सूीे अशी 
आहेत : “. . . सौंदयइचनर्समती व सौंदयािा रसास्वाद यािंा मलूस्रोत एकि आहे. दोन्हीही िीवनािा 
आस्वाद घेण्याच्या वृत्तीिाि भार् आहेत... कलाकृतीच्या ककवा वाङ्मयकृतीच्या रसास्वादािा पाया 
‘स्वान भव’ हाि असतो. ‘ॲप्रीचसएशन इि नॉट अ प्रॉडतट; इट इि अ प्रोसेस’. रसास्वाद ही एका 
कलाकृतीने स्वतमला चदलेल्या अन भवािी प नरुभारिी असते – चरकन्स्रतशन असते... कलाकृतीिा 
अन भव हा कलाकृती व रचसक यातंील संवाद असतो... आचि त्यािी र् िवत्ता चितकी कलाकृतीच्या 
संपन्नतेवर अवलंबून असते चततकीि रचसक-व्यस्ततमत्त्वाच्या संपन्नतेवरही. वस्तूच्या सौंदयइरूपािा आस्वाद 
घेिे हा रचसकािा धमइ, हाि रसास्वादािा र्ाभा आहे”. आिवलाचं्या चवविेनािा चनष्ट्कर्षइ असा आहे : 
‘कला–कृतीच्या रसास्वादािा चविार, िारं्ला रसास्वाद ही एक नवचनर्समत कलाकृतीि असते या 
िाचिवशेी येऊन थाबंतो !’ 
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र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ यानंी आस्वादाच्या स्वरूपाबरोबरि आस्वादक समीके्षसंबधंीिी आपली भचूमका 
स्पष्ट केली आहे. त्यानंी प्रहतमेच्या सिवासात (१९८५) या प स्तकाच्या प्रास्ताचवकात साचहत्यसमीके्षच्या 
तीन प्रधान शाखा मानल्या आहेत : तत्त्वििा ही पचहली, वाङ्मयीन प्रवृत्तींिे चवश्लेर्षि ही द सरी आचि 
चवचशष्ट साचहत्यकृतीिा रसास्वाद व मूल्यमापन ही चतसरी. यापंैकी आस्वादक समीक्षा ही सवइ समीके्षिा 
पाया आहे, असे ते मानतात. पि मराठी साचहत्याच्या के्षीात तत्त्वििेला अवास्तव, अवािवी महत्त्व चदले 
िाते. मध्यंतरी तर सौंदयइशास्त्रात मराठी समीक्षा हरवते की काय असा धोका चनमाि झाला होता, अशी 
प्रचतचिया र्ाडर्ीळानंी व्यतत केली आहे. र्ाडर्ीळाचं्या मते : “प्रत्येक व्यततीप्रमािे प्रत्येक साचहत्यकृतीला 
स्वतमि ंअस ंस्वतंी व्यस्ततमत्त्व असतं... क ठच्याही वर्ीकरिात अर्र साचहत्यचवर्षयक सकंल्पनाव्यूहात 
ती िपखल बसत नाही... एकेका साचहत्यकृतीिा आस्वाद घेऊनि रचसक साचहत्याशी नातं िोडीत 
असतो. चतिा रचसकाचं्या मनावर होिारा अनेकचवध संस्कार आचि त्यापासून होिारा आनंद येथूनि 
सर्ळ्या साचहत्यचवर्षयक चविाराला स रुवात होते. आस्वादक समीके्षत महत्त्व असतं ते प स्तकाच्या मनावर 
होिाऱ्या ससं्काराच्या चनरीक्षिाला आचि नोंदीला. हा ससं्कार मोकळ्या मनानं स्वीकारला रे्ला पाचहिे... 
एखाद्या ताचत्त्वक भचूमकेच्या िौकटीत स्वतमला अडकवनू घेऊन चतला (साचहत्यकृतीला) सामोरे रे्ले तर 
चतच्यावर अन्याय होण्यािी शतयता असते”. 

 
रा. भा. पाटिकर यानंी कमल देसाई याांचे कथाहवर्श् (१९८४) आचि मुक्क्तर्बोधाांचे साहित्य 

(१९८६) या दोन्ही गं्रथाचं्या प्रस्तावनातं आस्वादक समीके्षचवर्षयी केलेली ििा उद बोधक आहे. आस्वादक 
समीके्षिी सवांत िारं्ली माडंिी र्ाडर्ीळाचं्या लेखनात आढळते, असे श्रेय देऊन र्ाडर्ीळाचं्या ताचत्त्वक 
भचूमकेिी मौचलक चिचकत्सा पाटिकरानंी केली आहे. र्ाडर्ीळाचं्या स्वतमच्या समीक्षालेखािें स्वरूप 
साचहत्यकृतीिे विइन, चवश्लरे्षि, मूल्यन करिे असे असले आचि त्यासाठी सकंल्पना, चनकर्ष, य स्ततवाद 
यािंा आधार त्यानंी घेतला असला, तरी त्याचं्या ताचत्त्वक भचूमकेम ळे कशालाही साचहत्यकृती मानून त्यावर 
काहीही चलचहिे/बोलिे याला प्रचतचिया, आस्वाद, आस्वादात्मक समीक्षा म्हिण्यास म भा चमळते, ही 
आपत्ती पाटिकरानंी स िवली आहे. वाङ्मयकृतीिे चनचमत्त करून समीक्षकाने खािर्ी प्रचतचिया, 
आठविी याचं्याचवर्षयी बोलण्याला प्राधान्य चमळते. अशी तथाकचथत ‘आस्वादक’ समीक्षा वततृत्वपूिइ, 
लाचडक, भाव क, िटकदार, लचलत, एकूि वाङ्मयावरील वडेी-भाबडी माया व्यतत करिारी, उपमा-
उत्पे्रक्षामंध्ये रमिारी अशी असते, अशी वस्त स्स्थतीिी िािीवही पाटिकरानंी करून चदली आहे. समीक्षा 
ही लेखक-लक्ष्मी वा समीक्षक-लक्ष्यी असण्यापेक्षा वाङ्मयकृचत-लक्ष्यी असायला हवी. त्यासाठी 
िीवनव्यवहारानंा पायाभतू ठरिाऱ्या सकंल्पनाव्यूहािंा पचरिय करून घेिे आचि त्यािंा उपयोर् करण्यािे 
कौशल्य चमळचविे आवश्यक आहे, अशी भचूमका माडूंन पाटकरानंी ‘चवदग्ध समीक्षापद्धती’िा प रस्कार केला 
आहे. 

 
आधीच्या काळातील रा. श.ं वाकळब े आचि श्री. के. क्षीरसार्र यानंीही आस्वादक समीके्षच्या 

मयादा, उिीवा, त्यातंील धोके याचंवर्षयी चवविेन केलेले चदसून येते. ससं्कारवादी टीका हा 
आत्मिचरीािाि स धारलेला प्रकार होतो, आस्वादक टीकेला स्वैर, मनमपूत स्वरूप येते, असा चविार 
वाकळब्यानंी माडंला आहे (वाङ्मयीन र्टीका, १९४६), तर श्री. के. क्षीरसार्र यानंी गं्रथ आचि गं्रथकार 
याचं्यासबंंधीच्या वतइमानपीी र्प्पानंा ‘वाङमयवाता’ असेि नाव चदले आहे. ‘आस्वादक’ या चवशरे्षिातून 
आवडिाऱ्या साचहत्यकृतीि स िवल्या िातात. ‘आस्वाद’ या संजे्ञऐविी वािन, अन भव या संज्ञा अचधक 
अथइपूिइ आहेत, अशीही ििा चदसून येते. 
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समीक्षा ही व्याचमश्र स्वरूपािी प्रवाही प्रचिया आहे. आस्वाद, चवश्लेर्षि, अथइचनिइयन, मूल्यमापन 
आचि शब्दाकंन ही साचहत्यकृतीिी प्रम ख अंरे् या प्रचियेत सामावलेली असल्याम ळे “आस्वादक समीक्षा हा 
सवइ प्रकारच्या समीके्षिा पाया नसून, आस्वाद हा सवइ समीके्षिा पाया आहे, असे म्हििे अचधक य तत 
होईल”, असे समपइक चवधान र्ंर्ाधर पाटील यानंी केले आहे (‘साचहत्यसमीके्षिे स्वरूप, ‘ अनुष्टुभ्, सप्टें-
ऑतटे. ८७). 
 

मीना र्ोखले 
 
आहायइज्ञान : (सं.) अन भवािे (ज्ञानािे) न्यायशास्त्रात दोन म ख्य प्रकार चदले आहेत : यथाथइज्ञान व 
अयथाथइज्ञान. अयथाथइज्ञानािे प न्हा दोन प्रकार साचंर्तले आहेत : (१) चनिय अथवा भ्रमस्वरूप, व (२) 
संशयस्वरूप. चनिय अथवा भ्रमस्वरूपािे प न्हा दोन प्रकार साचंर्तले आहेत : (१) आहायइ, व (२) 
अनाहायइ. स्वचे्छापूवइक व िािीवपूवइक चमथ्याज्ञान हे सत्य आहे, असे मानून अथवा र्ृहीत धरून िालिे 
म्हििेि आहायइज्ञान आचि िेव्हा चमथ्याज्ञान कोित्या तरी दोर्षाने उत्पन्न होते, तेव्हा ते अनाहायइज्ञान होय. 
अनाहायालाि ‘चवपयइय’ (चवपयास) आचि आहायइज्ञानाला ‘तकइ ’ अशा संज्ञा चदल्या आहेत. 

 
काव्याच्या प्रातंात ‘तकइ ’ स्वरूप चमथ्याज्ञान वर्ळून स्वेंच्छापूवइक आचि िािीवपूवइक चमथ्याज्ञान 

सत्य आहे, असे समिून िालिे या स्वरूपािे िे आहायइज्ञान, त्याला असाधारि महत्त्व आहे. कारि 
आहायइज्ञानाच्या अभावी काव्यािे काव्यत्वि लोपेल. कसे ते पहा : काव्यसृष्टी ही लौचककसृष्टीहून चवलक्षि 
असते. ती चनयतीच्या चनयमापासून म तत असते, केवळ आल्हादमय असते, अनन्यपरतंी (अ-पराधीन) 
असते व नवरसामं ळे स ंदर अशी असते. ती ‘अचविाचरत-रमिीय’ असते, चतच्यात स्वरूपचनबधंन नसते, तर 
प्रचतभास-चनबधंन असते. काव्ये ही लोकान भवावर आधारलेली असतात, तर शासे्त्र तत्त्वदशी असतात. 
काव्यप्रत्यक्ष आचि काव्यान मान अन िमे शास्त्रप्रत्यक्ष आचि शास्त्रान मान याहूंन चवलक्षि असतात. उदा., 
‘आकाश तलवारीच्या पात्याप्रमािे चनळे आहे. हा शब्द (आवाि) द रून ऐकू येतो. नद्यािें तेि ते पािी आहे. 
आचि काय आियइ ! सूयइ, िंद्र ह्या महाज्योती केवढ्या स्स्थर आहेत!’ (भामह, काव्यालांकाि, ५·३३·३४). 
ही विइने सत्य नाहीत. कारि शास्त्राप्रमािे आकाशाला रंर्ि नाही. शब्द (= आवाि) किइशष्ट्क लीति (= 
कानाच्या पाळीति) असतो. नद्यािें पािी क्षिोक्षिी बदलत असते आचि िदं्र, सूयइ वर्ैरे आकाशतील 
ग्रहर्ोल काही स्स्थर नसतात. परंत  लोकान भवावर आधारलेली असल्याने, काव्याच्या के्षीात ती सत्यि 
होत. 

 
काव्यान मानािे प ढील उदाहरि पहावे : ‘ज्या अथी क ररींिे (सारस अथवा िौंि पचक्षिींिे) कूिन 

ऐकू येत आहे आचि कमळािंा स र्धं पसरला आहे, त्या अथी या चवस्तीिइ वनात िवळि क ठेतरी सरोवर 
असले पाचहिे.’ या चठकािी ‘सरोवरािे अस्स्तत्व’ हे साध्य आहे आचि ‘कूिन व सौरभ’ (= स र्ंध) हा हेतू 
आहे. कूिन व सौरभ हे काही िवळच्या प्रदेशािे साक्षात धमइ नव्हेत. परंत  क ररी व कमळािंा तो प्रदेश 
अचधकरि असल्याने प्रदेश या पक्षाशी त्यािा संबधं आहेि आचि म्हिनू कूिन व सौरभ धमइस्वरूप हेतू 
िवळच्या त्या सरोवरािे अस्स्तत्व चसद्ध करतो (भामह, ५·४८-४९). 

 
‘काव्यान मान तकान मानाहून चवलक्षि (वरे्ळे) असते. कारि ते िमत्कारात, अथात आनंदात 

चवश्रान्त होते. याउलट तकान सार ककइ श न्यायस्वरूपाम ळे ककइ श (= श ष्ट्क, नीरस) असते. काव्याच्या 
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बाबतीत सहृदय रचसक अचधकारी असतो. त्याम ळे व्याप्त्याचदिारा अन मानािी योिना करून दाखचविे 
अपेचक्षत नसते’ (रुय्यक, व्यक्क्तहववके व्याख्यान, पृ. ६६, १९३६). 

 
‘काव्याच्या के्षीात रसादी व्यंग्याथािी प्रतीती खरी आहे का खोटी आहे, हे पारखून पाहिे व्यथइ 

होय. अशा व्यगं्याथािी परीक्षा द सरी (न्यायशास्त्रात साचंर्तलेली प्रत्यक्ष, अन मान वर्ैरे) प्रमािे वापरून 
करू रे्ल्यास ते लोकाचं्या उपहासालाि कारिीभतू होईल’ (ध्वन्यालोक, पृ. ४१२). 

 
लोक म्हितील, ‘हा मािसू सहृदय (रचसक) नसून केवळ श ष्ट्क तकइ  करत बसण्याच्या सवयीम ळे 

त्यािे हृदय संवदेनशून्य, रुक्ष झालेले असून काव्यानंदािा आस्वाद घेण्यास ते असमथइ आहे. अशा प्रकारे 
त्यािा उपहास होतो’ (ध्वन्यालोकलोचन, पृ. ४१७). 

 
चशवाय, उपमा, उत्पे्रक्षा, रूपक इ. शकेडो काव्यालंकारानंा, आहायइज्ञानािा आधार घेतला नाही, 

तर अलंकारत्वि प्राप्त होिार नाही. पृथ्वीवर नाचयकम ख आचि आकाशात िंद्र आहे, तर ‘म खिंद्रम’, 
‘िंद्रोऽयम्’ इत्यादींना काव्याति अथइ आहे आचि तो आहायइज्ञानािा अवलंब केल्यानंतरि. 

 
काव्याच्या के्षीाक कवी आचि सहृदय रचसक यानंाि ‘अचधकार’ आहे. एक चनमाता आहे, तर द सरा 

त्या काव्यािा आस्वादक आहे. काव्यान भव (रसान भव) हा अलौचकक आहे, आहायइज्ञानाचधचष्ठत आहे. 
मानीव अथवा र्ृहीत अशा स्वचे्छापूवइक व िािीवपूवइक चनियात्मक ज्ञानापासून, (र्ोड) भ्रमात्मक 
ज्ञानापासून, सहृदय रचसक खऱ्याख ऱ्या काव्यानंदािा, रसानंदािा आस्वाद घेतो. ‘अथइचियाचप 
चमथ्याज्ञानाद दृष्टा’ असे ‘मचिप्रदीपप्रभा दृष्टान्ता’िारा धमइकीती या बौद्ध तार्सककाने आपल्या प्रमाि-वार्वतक 
या गं्रथात म्हटले आहे. 

 
भामह, आनंदवधइन, रािशखेर, अचभनवर् प्त, मम्मट यासंारख्या आलंकाचरकािंी ही भचूमका 

काव्याच्या के्षीात आहायइज्ञानािे अनन्यसाधारि महत्त्व असल्यािेि दशइचवते. 
 

वा. म. क लकिी 
 
र्णतवृत्त : (सं.) इचतवृत्त म्हििे नाटकप्रकरिादींिे कथानक. भरताच्या नाट्यशास्त्रात कथानकाला 
म ख्यत्वकेरून हीि संज्ञा लावली आहे. नंतरच्या काळी ‘वस्त ’ ही सजं्ञा प्रिारात आली. इचतवृत्त हे नाट्यािे 
शरीर, असे भरताने म्हटले आहे आचि त्याने ‘वस्त ’ व शरीर यातं भेद केलेला चदसतो. नाट्यस्वरूपात 
अवतीिइ न झालेली कथा म्हििे ‘वस्त ’ आचि चतिे नाट्यमय रूप म्हििे शरीर अथवा ‘इचतवृत्त’ असा भेद 
अचभपे्रत असण्यािी शतयता आहे. इचतवृत्त हे शरीर, तर रस हा आत्मा अशी प स्ती अचभनवर् प्ताने िोडली 
आहे. इचतवतृ्त हे आचधकाचरक आचि प्रासंचर्क असे दोन प्रकारिे असते. नाटकाच्या शवेटी झलप्राप्तीच्या 
स्वरूपािे िे कायइ चसद्ध करावयािे असते, त्याच्याशी साक्षात संबद्ध असलेला कथाभार् म्हििे 
आचधकाचरक इचतवृत्त आचि त्याला सहायभतू होिारा कथाभार् म्हििे प्रासंचर्क इचतवतृ्त. 

 
कोितेही कायइ चसद्धीस िावयािे असले, की ते आरंभ, प्रयत्न, प्रास्प्तसंभव, चनयतास्प्त 

(चनयतझलप्राप्ती) आचि झलार्म (झलयोर्) ह्या पाि अवस्थातूंन िाते. ह्या चनयमाला अन सरून 



 अनुक्रमणिका 

कथानकातही ह्या पाि अवस्था दृष्टीस पडतात. कथानकाच्या माडंिीत सामान्यतम ह्या अवस्थाचं्या 
अन रोधाने ‘सधंी’ नावािे पाि भार् पडतात. 

 
त्याचशवाय कथानकाच्या बीि, कबदू, पताका, प्रकरी आचि कायइ अशा पाि अथइप्रकृती मानल्या 

आहेत. प्रारंभीिी मूलभतू घटना म्हििे बीि. म ख्य कथानकात खंड पडला असता, प न्हा साधंा िोडिाऱ्या 
घटना म्हििे सवइी चवख रलेले कबदू. पताका आचि प्रकरी हे प्रासचंर्क इचतवृत्तािे प्रकार. प्रासचंर्क 
इचतवृत्ताच्या काहीशा दीघइ स्वरूपाला ‘पताका’ अशी सजं्ञा आहे. उदा., रामकथेवरील नाटकातं स ग्रीव-
वालीिा वृत्तातं हा पताका होय. ‘प्रकरी’ ह्या द सऱ्या प्रकारािा चवस्तार अल्प असतो. उदा., रामकथेतील 
िटायूिा प्रसंर्. पताका व प्रकरी हे दोन्ही प्रासचंर्क प्रकार आचधकाचरक म्हििे म ख्य कथानकाला 
उपकारक असिे आवश्यक आहे. शवेटी होिारी झलप्राप्ती म्हििे कायइ. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
र्णतहास आणि साणहत्य : साचहत्य आचि इचतहास ही अचभव्यततीिी दोन स्वायत्त माध्यमे आहेत. भार्षा हे 
त्या दोहोंिेही वाहनद्रव्य, तर मानवी िीवन हे आशयद्रव्य आहे. साचहत्य आचि इचतहास यािंा परस्पराशंी 
काहीि संबधं नाही, अशी भचूमका घेतली िािे शतय आहे. चवशरे्षतम साचहत्यके्षीातील कलावादी आचि 
इचतहासके्षीातील शास्त्रवादी असा सबंंध नाकारू शकतात. परंत  साचहत्य आचि इचतहास यािें परस्परसंबधं 
आहेत, ककबह ना ते अत्यतं चनकटिे आहेत, असे मानले तर त्यािंी अनेकपदरी उकल शतय आहे. त्यासाठी 
प्रथम इचतहासािी आध चनक संकल्पना लक्षात घेिे आवश्यक आहे. 

 
इचतहास ही मानवी िीवनािी सवांर्ीि कथा आहे. व्यतती, समाि, स्थल आचि काल हे चतिे िार 

अन बधं आहेत. इचतहास ही मूलतम मानचसकता आहे. सवइ इचतहास हा चविारािा इचतहास असतो. ती 
इचतहासकाराच्या मनात झालेली र्तकालीन चविारािंी प नघइडि असते. इचतहास हे चनव्वळ घटनाविइन 
नसून ते म ख्यतम अन्वयाथी पचरशीलन असते. वादग्रस्त घचटतानंी वढेलेला अन्वयाथािा र्ाभा म्हििे 
इचतहास. भतूकाळ आचि वतइमानकाळ याचं्यात सातत्याने िाललेला तो एक सवंाद असतो. चवचशष्ट 
तात्स्त्वक अथाने सवइ इचतहास समकालीन असतो आचि इचतहास चलचहिे हाि इचतहास घडवण्यािा मार्इ 
असतो. इचतहासलेखन ही एक व्यस्ततचनष्ठ आचि मानचसक प्रचिया आहे. साधनशोध व साधनचिचकत्सा 
यासंाठी शतय तेवढी शास्त्रीयता आवश्यक असते. अन्वयाथइ हा माी खास त्या इचतहासकारािा असतो. तसे 
नसते, तर इचतहासाच्या प नलेखनािी आवश्यकताि उरली नसती. वरे्वरे्ळ्या इचतहासकारानंी एकाि 
कालखंडािा इचतहास ठरावीक साधनांच्याि आधारे चलचहला, तरी त्यानंी रेखाटलेली चिीे परस्परापेंक्षा 
चभन्न असतात. म्हिनूि इचतहास वािण्यापूवी इचतहासकाराला ओळखाव ेलार्ते. इचतहासलेखन ही अत्यतं 
सिइनशील प्रचिया आहे. या चवचशष्ट अथाने इचतहास हे एक सामाचिक शास्त्र व एक कलास द्धा आहे. 

 
साचहत्याच्या अंर्ाने चविार केल्यास, इचतहास हा साचहत्याला कथावस्तू प रविारा एक महत्त्वपूिइ 

स्रोत आहे. अनेक साचहत्यकृतींिी बीिे इचतहासात रुिलेली असतात. या संदभात शतेसचपअर, वॉल्टर 
स्कॉट, टॉलस्टॉय याचं्या साचहत्यािा चनदेश प रेसा आहे. कथाबीि इचतहासातून घेतले, तरी आपल्या 
अन भतूीच्या कलात्मक आचवष्ट्काराच्या संदभात साचहस्त्यक ते म ततपिे झ लवत असतो. त्यासाठी 
ऐचतहाचसक वास्तवािी मोडतोड करण्यािे स्वातंत्र्यही तो घेतो. संपूिइ कस्ल्पत कलाचवश्वािी उभारिी 
करण्यािे स्वातंत्र्य असूनस द्धा ऐचतहाचसक वास्तवािी भ रळ अनेक साचहस्त्यकांना पडते. मानव हा साचहत्य 
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व इचतहास या दोहोंिा कें द्रचवर्षय आहे. व्यतती, समाि, स्थल आचि काल हे इचतहासािे िार अन बधं 
साचहत्यालास द्धा लार्ू पडतात. ‘नाव आचि तारखा झतत खऱ्या असतात तो इचतहास आचि झतत 
तेवढ्याि काल्पचनक असतात आचि बाकी सवइ खरे असते ते साचहत्य’ असे म्हटले िाते. हे अर्दी शब्दशम 
खरे नसले, तरी त्यातील मचथताथइ महत्त्वािा आहे. व्यस्ततमत्त्वािे चवचवधारं्ी नम ने इचतहासात आयते 
चमळतात. ऐचतहाचसक चवभतूींिे चमथकीकरि हे त्याचं्याचवर्षयीच्या वतइमानकालीन आकर्षइिाला आचि 
पयायाने साचहत्याच्या चनर्समचतप्रचियेला पूरक असते. संघर्षइ हा कलाकृतीिा आत्मा असतो आचि 
इचतहासािा पटस द्धा चवरोधचवकासी पद्धतीने प ढे सरकत असतो. साचहस्त्यकानंा इचतहासािे आकर्षइि 
वाटण्यािे हे एक महत्त्वािे कारि असू शकेल. एक माी खरे, की या आकर्षइिाम ळे ‘ऐचतहाचसक लचलत 
साचहत्य’ (चवशरे्षतम कादंबरी व नाटक) हा प्रकार साचहत्यके्षीात चवकचसत झाला आहे. मराठीत ना. चव. 
बापट, हचरभाऊ आपटे, नाथमाधव, वास देवशास्त्री खरे, ना. ह. आपटे, चव. वा. हडप, रिचित देसाई, र्ो. 
नी. दाडेंकर, ना. सं. इनामदार, वसंत कानेटकर इ. साचहस्त्यकानंी ऐचतहाचसक लचलत साचहत्यात 
मोलािी भर घातली आहे. या यादीत समावशे नसलेल्या काही लेखकाचं्या ऐचतहाचसक लचलतकृतीस द्धा 
प्रचसद्ध आहेत. उदा., चव. ि. कीतइने (थोिले माधविाव पेशव)े, म. िोतीराव झ ले (छत्रपती हशवाजी िाजे 
भोसले याांचा पवाडा), महादेव मोरेश्वर क ं टे (िाजा हशवाजी), रा. चभ. र् ंिीकर (भोचनगड), कि. चव. वैद्य 
(दुदैवी िांगू), चव. ह. औधंकर (र्बेर्बांदशािी), स. श.ं देसाई (चांर्बळेच्या पलीकडे), चव. वा. चशरवाडकर 
(वीज म्ििाली धितीला), र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ (दुदकम्य), चशवािी सावतं (छावा), चवश्वास पाटील 
(पाहनपत) इत्यादी. घाशीराम कोतवालसारखे चविय तेंड लकरचलचखत नाटक रूढाथाने ‘ऐचतसाचहक 
नाटक’ नसले, तरी ते इचतहासाच्या कच्च्या मालािा प्रभावी वापर करिारे एक कलात्मक नाटक आहे. 
इचतहास असा वापरला िातो ही वस्त स्स्थती आहे आचि तसा तो वापरला िावा का, हा एक वादचवर्षय 
आहे. साचहत्याप्रमािेि साचहत्यमीमासंास द्धा इचतहासाशी चनर्चडत बनते. ऐचतहाचसक समीक्षापद्धती आचि 
वाङ्मयेचतहास या दोन संकल्पनािंा उल्लेख उदाहरिादाखल करता येईल. 

 
श्रेष्ठ साचहत्य हा इचतहासािा भार् बनतो आचि शलैीदार व दिेदार इचतहासगं्रथ साचहत्यचवश्वात 

सामावनू िातो. कल्हिािी िाजतिांहगिीसारखी लेखनकृती साचहत्य आचि इचतहास म्हिूनही र्िली िाऊ 
शकते. िामायि–मिाभाितािी कथानके हे ऐचतहाचसक वास्तव असो वा नसो, ख द्द िामायि–मिाभाित 
हाि सासं्कृचतक इचतहासािा भार् बनला आहे. याउलट इचतहासावरिा एखादा गं्रथ साचहत्यकृती 
म्हिूनस द्धा मान्यता पावतो. अरकवद देशपाडें यानंी सामाहजक शासे्त्र आहि साहित्य : अांतः सांर्बांध या गं्रथात 
म्हटल्यान सार, “डू्क ऑझ मालइबरोसारखा एखादा मािूस आपि आपला इचतहास शतेसचपअरच्या 
वाङ मयावरून चशकलो, अशी ग्वाही देऊ शकतो, आचि उत्कृष्ट इंग्रिी वाङ मयािा नम ना म्हिून एखाद्याला 
चवन्स्टन िर्सिलच्या हिस्री ऑि हद र्ांक्ग्लश स्पीबकग पीपल, अथवा ए. िे. पी. टेलरच्या हर्बस्माकक  : हद मनॅ 
अॅँड स्रे्टर्ट् मनकडे बोट दाखवाव ेलार्ते.” इचतहासकार आचि साचहस्त्यक याचं्या नात्यातील िवळीक 
सारं्ताना अरकवद देशपाडें उपय इतत गं्रथात म्हितात, “स्थलकालानंी बंचदस्त केलेल्या घटना वा व्यततींिी 
र्ोष्ट सारं्ण्यािा इचतहासकारािा प्रयत्न असतो. साचहस्त्यक लेखकािा प्रयत्नही असाि असतो. दोघानंाही 
एक स सूी, स संर्त अशी कथा सारं्ावयािी असते. एकािी बधंने िास्त स्पष्ट असतात; पि द सऱ्यालाही 
ती ककवा तत्सम बधंने असताति”. 

 
इचतहासाच्या अंर्ाने चविार केल्यास, साचहत्य हा इचतहासािा एक महत्त्वपूिइ साधनस्रोत आहे. 

साचहत्यािा सामाचिक संदभइ ही अथइपूिइ वस्त स्स्थती असल्याने इचतहासाच्या दृष्टीने ती महत्त्वािी ठरते. 
‘साचहत्यािे समािशास्त्र’ अशी ज्ञानशाखाि आता चवकचसत झाली आहे. ही ज्ञानशाखा इचतहास-संशोधन व 
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लेखन याचं्या कामी उपय तत आहे. साचहत्यािी चनर्समती व आस्वाद या प्रचियाशंी संबंचधत अशा भार्षा, 
लेखन, वािन व अन भव या िारही र्ोष्टी सामाचिक आहेत. साचहत्य ही सामाचिक चनर्समती आचि 
सामाचिक शततीही असते. सामाचिक अंतमसत्त्वािे चनदेशक व चनमािकते अशी द हेरी भचूमका साचहत्य पार 
पाडत असते. रचशयाच्या साम्यवादी िातंीपूवीिे रचशयन साचहत्य यािी उत्तम साक्ष देते. र्तकालीन 
चविार, मानचसकता यािंा शोध घ्यायिा असेल, तर इचतहासािी पारंपचरक साधने प रेशी ठरत नाहीत. 
इचतहास-संशोधनात भौचतक स्वरूपािे अवशरे्ष उपयोर्ी पडतात; पि या उपयोर्ालास द्धा मयादा आहेत. 
ऐचतहाचसक वास्तव समिून घेताना मानसशास्त्रीय अवशरे्ष शोधिेस द्धा आवश्यक आहे. हे अवशरे्ष 
साचहत्यात चवशरे्षत्वाने आढळतात. लेखक आचि वािक यािंी मानचसकता साचहत्यात व्यतत होते. त्या त्या 
काळातील सामाचिक वास्तव, य र्मानस, सामाचिक पे्ररिा व प्रवृत्ती साचहत्यात कमी-अचधक प्रमािात 
प्रचतकबचबत होत असतात. समािातील सत्ताधारी वर्इ वैिाचरक प्रभ त्व संपादन करण्यासाठी िे सासं्कृचतक 
िाळे पसरत असतो, त्या िाळ्यािा साचहत्य हा मोठा घटक असतो. याचवरुद्धिी बंडखोर झळी उभारताना 
समातंर सासं्कृचतक िळवळीिी चनर्समती आवश्यक असते. त्यातही साचहत्य हा एक प्रभावी घटक असतो. 
लक्ष्मि माने यानंी केलेला ‘साडेतीन टततया’ंच्या साचहत्यािा चधक्कार ककवा दचलत साचहत्यािी चवद्रोही 
िळवळ या संदभात चविार करण्यािोर्ी आहे. ‘तळाकंडून इचतहास’ हा नवा प्रवाह आता इचतहास-
लेखनात स्स्थराव ू लार्ला आहे. इचतहास ही केवळ सत्ताधारी वर्ािी कथा नसून ती साऱ्या समािािी 
सवांर्ीि कथा आहे. पि काळाच्या ओघात चटकलेली ऐचतहाचसक साधने ही माी प्रायम अचभिनवर्ीयाचं्या 
कतृइत्वािे अवशरे्ष असतात. दडपले रे्लेल्याचं्या इचतहासािी साधनेस द्धा एका अथाने दडपली रे्लेली 
असतात. त्याम ळे त्यािंा इचतहास समिावनू घेताना इचतहासाच्या प्रस्थाचपत साधनाचं्या पलीकडे िाऊन 
नव्या साधनािंा शोध घेिे आवश्यक ठरते. या दृष्टीने शोचर्षतािंी मानचसकता समिण्यासाठी लोकसाचहत्य 
हे एक महत्त्वािे ऐचतहाचसक साधन म्हिता येईल. 

 
भारतातील आयइ संस्कृतीच्या इचतहासािी इमारत म ख्यतम वैचदक वाङ मयाच्या पायावर उभी आहे. 

दचक्षि भारताच्या प्रािीन इचतहासाच्या संदभात तचमळ साचहत्यातील ‘संघम्’ कालखंडातील साचहत्यािा 
अभ्यास अथइपूिइ ठरला आहे. िादं बरडाईिे पथृ्वीिाज िासो ककवा ियराम कपड्ेिे िाधामाधवहवलासचांपू 
यासंारखी काव्ये ऐचतहाचसक साधने म्हिूनही महत्त्वािी आहेत. चशवकायािी सामाचिक संर्ती लावताना 
न्या. म. र्ो. रानडे यानंी सतंसाचहत्यािे अनन्यसाधारि महत्त्व प्रचतपादन केले आहे. आर  . सी. मि मदार, 
तारािंद, ए. एल  . बॅशम, स चमत सरकार अशा इचतहासकारानंी भारतातील चब्रचटश विइस्वकाळात झालेल्या 
िार्तृीच्या अभ्यासात साचहत्यािी दखल स्वतंीपिे घेतली आहे. आध चनक महाराष्ट्रातील प्रबोधनाच्या 
आकलनासाठी मराठी साचहत्यािीस द्धा समािशास्त्रीय िाि आवश्यक आहे. 
 
पहा : ऐचतहाचसक कादंबरी. 
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Approaches, 1977. 

 
रािा दीचक्षत 

 
ईहामृग : (सं.) दहा रूपकप्रकारापंकैी एक. यातील नायक ‘उद्धत’ असतो. तो देव असेल ककवा मन ष्ट्यही 
असेल. द ष्ट्प्राप्य अशा एखाद्या दैवी स्त्रीच्या प्राप्तीच्या चनचमत्ताने होिाऱ्या संघर्षाभोवती यािे कथानक 
र् ंझलेले असते. चतच्या प्राप्तीकरता कलह व य दे्ध होतात व शवेट नायकाच्या वधात होतो. म्हििेि यात 
वीररसािे पयइवसन करुिरसामध्ये झालेले असते. नेहमीच्या पद्धतीस अन सरून नायकािा मृत्य भार् 
पडद्याआडि घडवावा, असे म्हटलेले आहे. कथानकािा चवर्षय केवळ कचवकस्ल्पतही असू शकेल, ककवा 
परंपराप्राप्तही असू शकेल. नायकाला मदत करिारे व त्याला प्रखर चवरोध करिारे असे कमीत कमी दहा 
तरी ‘पताकानायक’ यात असतात आचि ते रंर्मंिावर येतात. एकंदर पाीसखं्या बारा असते, असे 
साहित्यदपकिकार चवश्वनाथ सारं्तो, उपलब्ध ससं्कृत वाङ्मयात ईहामृर्ािे उदाहरि नाही. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
उखािा : उखाण्यास लोकसाचहत्यािा एक प्रकार मानता येईल. खेळताना वा लग्नादी कायांत रिनू 
म्हटलेल्या ठसकेदार त कड्ासं ‘उखािे’ असे म्हितात. उखािे स्त्रीिीवनाशी चनर्चडत असल्याम ळे 
साहचिकि स्त्रीचवचशष्ट भावभावनानंा त्यातूंन वाट चमळालेली असते. 

 
चझम्मा, कोंबडा, कपर्ा, झ र्डी यासंारखे खेळ खेळताना त्या चवचशष्ट खेळािी लय पेलण्यासाठी 

लयबद्ध यमक-अन प्रासय तत शब्दािंी र् ंझि केलेली असते. अशा उखाण्यातं अथाला प्राधान्य नसते. 
उदा., ‘झ र्डी खेळू दिादिा । रुपये मोिू खिाखिा’ ककवा ‘बाभळीिी साल । माझा कंबरपट्टा लाल’. 
चकत्येकदा उखाण्यातूंन चस्त्रया िोडीदारिीिी थट्टा करतात. अशा वळेी माी उखाण्यानंा सवालिबाबािे 
स्वरूप प्राप्त होते. 

 
संिातं, चदवाळी, मंर्ळार्ौर यासंारख्या सिावारी चस्त्रया एकमेकींना उखािा घेण्यािा आग्रह 

करतात. लग्नात वधूवरानंी एकमेकािंी नाव ेउखाण्यात र् ंझून घेण्यािी प्रथा आढळते. लग्नप्रसंर्ी चवहीिी 
व करवल्या यानंीही उखािे घेण्यािी पद्धत आहे. प ष्ट्कळदा सूिक शब्दातूंन खोिकपिे टोमिे मारलेले 
अशा उखाण्यातूंन चदसून येतात. उदा.,  

 
(१)  आला आला रुखवत । 

रुखवतावर होती भातािी खरवड । 
म लीला दाचर्ने घालिाऱ्यािंी अशीि का परवड ॥ 

 
(२) आला आला रुखवत 

रुखवतावर होती बशी 
आमच्या नवऱ्या म लीप ढे सर्ळ्या करवल्या म्हशी 
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अंिली कीतइने 
 
उत्कषइसीमा : ‘तलायमतॅस’ या इंग्रिी शब्दािे मूळ असलेल्या लॅचटन शब्दािा अथइ चशडी (लॅडर) असा 
आहे. चशडीिी पायऱ्या-पायऱ्यानंी वर िढत िािारी िशी रिना असते, तशी अनेक घटना वा 
कल्पनाचविार (आयचडया) यािंी िी रिना आढळते, त्या रिनेला ‘तलायमतॅस’ हा शब्द रूढ झाला. या 
संकल्पनेतील आशयािी चवचशष्ट रिना लक्षात घेता, मराठी भारे्षत ‘तलायमतॅस’ या संकल्पनेसाठी 
‘उत्कर्षइसीमा’ ही संज्ञा योचिली िाते. 

 
उत्कर्षइसीमा ही संकल्पना कलाकृतीच्या आशयाच्या कालान िमाने होिाऱ्या रिनेशी चनर्चडत 

आहे. काही साचहत्यकृतींमध्ये घटना वा कल्पनाचविार यािंी िढत्या िमाने रिना असते आचि चवचशष्ट अशा 
अपेचक्षत पचरिामाकंडे त्यािंा रोख असतो. ज्या ज्या कलाकृतींमध्ये आशयािी अशा स्वरूपािी रिना 
असते, चतथे उत्कर्षइसीमा ही संकल्पना लार्ू पडते. 

 
महाकाव्य, कादंबरी, कथा यासंारख्या कथनपर साचहत्यप्रकारािंी आचि नाटक, चिीपट 

यासंारख्या दृक् श्राव्य कलाप्रकारािंी समीक्षा करताना उत्कर्षइसीमा या सकंल्पनेिा उपयोर् केलेला चदसून 
येतो. या कलाप्रकारामंध्ये एखाद्या घटनेिी, कल्पनाचविारािंी िढत्या िमाने रिना होत असताना त्या 
घटनेला वा कल्पनाचविाराला संपूिइ कलाकृतीिा आशय, पचरिाम या दृष्टीने लक्षिीय स्थान असलेले 
चदसून येते. आशय आचि पचरिाम यािें तीव्रीकरि साधण्याच्या दृष्टीने घटनािंा िम ध्यानात घेतलेला 
चदसून येतो. प ढे प ढे घडत िािाऱ्या घटना, त्यािें पचरिाम याचंवर्षयीच्या वाढत्या क तूहलािी चनर्समती येथे 
साधलेली असते. अशा प्रकारे आशय, पचरिाम यािें तीव्रीकरि करीत साकारलेल्या रिनेत वािक/पे्रक्षक 
यािें क तूहल तीव्र होत रे्लेले चदसते. 

 
नाटक वा कथनपर साचहत्यकृतीमध्ये एखादी घटना ही त्या साचहत्यकृतीमधील संघर्षइपूवइ प्रसंर्ािी 

उकल ककवा चनिायक स्स्थती चनचित करीत असते. पाि अंकी नाटकामंध्ये अशी स्स्थती सामान्यतम चतसऱ्या 
अंकाच्या मध्यावर ककवा त्या अंकाच्या अखेरीस येते, असे चदसून येते. उदा., शतेसचपअरच्या िॅम्लेर्ट 
नाटकातील ‘रािदरबारातील नाटकािा’ प्रवशे; ककवा बनाडइ शॉच्या सेंर्ट जोन या नाटकातील 
‘इस्न्क्वचझशन’िा (धमइन्यायपीठािा) प्रवशे. या स्वरूपाच्या नाटकाचं्या अन भवाला अनेक कें दे्र असल्याने 
उत्कर्षािी स्स्थती घटनाचं्या आधाराने तीव्र, तीव्रतर करिे शतय होताना चदसते. दोन ककवा तीन अंकी 
नाटकामंध्ये आशयािा ताि तीव्र करण्यासाठी िमािमाने, टप्प्याटप्प्याने घटनािंी रिना साधीत 
िाण्यापेक्षा स रुवातीपासून आशयातंर्इत असा भावचनक ताि िढत्या िमाने शवेटापयंत रंर्वीत नेलेला 
असतो. एखाद्या चनिायक क्षिाच्या रूपाने साचहत्यकृती उत्कर्षइसीमेपयंत आली, की नाट्यात्म संघर्षािी 
समाप्ती होते आचि पयायाने नाट्यर्त कथावस्तूलाही पूतइता प्राप्त होते. 

 
कधीकधी घटनाप्रधान महाकाव्यात्म साचहत्यकृतींमध्ये चवचशष्ट अंतराने उत्कर्षइकबदू चनमाि झालेले 

चदसून येतात आचि त्याचं्या साहाय्याने साचहत्यकृती क तूहलाच्या परमोत्कर्षांवर पोहोिलेली असते. 
त्यानंतर साचहत्यकृतीतील घटना अटळ अशा अतंाकडे, पचरिामाकडे ककवा रहस्यभेदाकडे वाटिाल करू 
लार्लेली चदसते. त्याम ळे आस्वाद आचि पचरिाम याचं्या दृष्टीने पाहता, त्या साचहत्यकृतीिे सारे शस्ततकें द्र 
क तूहलाच्या िढत्या िमाकडे आचि त्याच्या उत्कर्षाकडे खेिले िाऊ लार्ल्यािा प्रत्यय येतो. या दृष्टीने 
कथनात्म साचहत्यातील उदाहरि म्हिून हाडीच्या रे्टस या कादंबरीतील ‘कन्झेशन’िी (पापचनवदेन) 
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घटना ककवा ह. ना. आपटे याचं्या वज्राघात या कादंबरीतील ‘क ं िवनातील अखेरच्या लढाई’िी घटना 
यािंा चनदेश करता येईल.   

 
थोडतयात, घटना / कल्पनाचविारािंा िढता िम, क तूहलचनर्समती, क तूहलािा उत्कर्षइ व चनरास 

अशी ॲचरस्टॉटलप्रिीत अचभिाततावादी रिना ‘उत्कर्षइसीमा’ या संकल्पनेिे पालन करताना चदसते, तर 
य द्धोत्तर काळातील साचहत्यप्रकारािंी नवी रूपे उत्कर्षइसीमा या सकंल्पनेिा रिनेपेक्षा आशयासाठी उपयोर् 
करू लार्लेली चदसतात. त्याहीनंतर चनमाि झालेल्या साचहत्यकृती, या संकल्पनेला नव्या पद्धतीने 
वळचवण्यािा प्रयत्न करू लार्लेल्या चदसतात. यात क तूहलचनर्समती हा घटक बदललेल्या रूपातं येऊ 
लार्ला व त्याम ळे क तूहलचनर्समतीसाठी िढता िम ही कल्पनाही मारे् पडून, साचहत्यकृतीच्या 
आरंभापासूनि तीव्रतर झालेला आशय साचहत्यकृतीच्या संपूिइ रिनेत चियाशील असलेला चदसतो. अशा 
साचहत्यकृतींमध्ये उत्कर्षइसीमा या संकल्पनेिे नव ेरूप दृग्र्ोिर होऊ लार्लेले चदसते. 
 

ज्योचतका ओझरकर 
 
उत्कणलकाप्राय : छंदमशास्त्रात लयबद्ध र्द्यािे उत्कचलकाप्राय, िूिइक व वृत्तर्ंधी असे तीन प्रकार मानले 
रे्ले आहेत. दृढाक्षरी व समासाने खच्चनू भरलेली लयबद्ध र्द्यरिना ती उत्कचलकाप्राय; मृदू अक्षरे व 
लहानलहान समास असलेली लयबद्ध र्द्यरिना ती ििूइक आचि वृत्तािा आभास चनमाि करिारी लयबद्ध 
र्द्यरिना ती वृत्तर्ंधी. प्रािीन मराठी काव्यात उत्कचलकाप्राय व िूिइक या दोन्ही प्रकारिी रिना िूर्सिका 
या नावाने ओळखली िाई. ही रिना प्रासयमकय तत असे. 
 

म. वा. धोंड 
 
उत्तमकाव्य : भामह, दंडी या प्रािीन आलंकाचरकानंी छंद अथवा भार्षा अथवा वण्यइ चवर्षय, रिनेिी 
दीघादीघइता अशा तत्त्वावर काव्यािे वर्ीकरि केले. पि व्यंग्याथाच्या म्हििे सूचिताथाच्या (ध्वनीच्या) 
प्रधान र् िभावाच्या आधारे काव्यािे भेद अथवा प्रकार ठरविारा ध्वचनकार आनंदवधइन हाि पचहला 
आलंकाचरक होय. त्याने ध्वनी, र् िीभतूव्यगं्य आचि चिी असे काव्यािे तीन प्रकार ठरवले आहेत. वाच्य 
अथापेक्षा व्यंग्य अथइ ज्यात प्रधान अथात अचधक रमिीय असतो, ते ध्वनी नावािे काव्य होय आचि व्यंग्य 
अथइ हा र् िीभतू अथात द य्यम असला, तर ते र् िीभतूव्यगं्य नावािे काव्य होय आचि या दोहोंहून चनराळे 
म्हििे व्यंग्याथइहीन असे िे काव्य केवळ वािक शब्द व वाच्य अथइ याचं्यातील िमत्कृतीवर आधारलेले 
असते, ते चिी नावािे काव्य होय. ध्वन्यालोकाला अन सरून मम्मट हे तीन प्रकार देतो. चशवाय त्या तीन 
प्रकारच्या काव्यानंा अन िमे उत्तम, मध्यम व अवर (अथात अधम) अशा संज्ञा देतो. मम्मटािे हे वर्ीकरि 
व नामकरि नंतरच्या बह तेक आलंकाचरकानंी स्वीकारले आहे. एक ठळक अपवाद म्हििे पंचडतराि 
िर्न्नाथािा. तो काव्यािे उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम व अधम असे िार भेद (अथवा प्रकार) करतो. मम्मट 
ज्या काव्यप्रकाराला उत्तम म्हितो, तो पंचडतराि िर्न्नाथाप्रमािे काव्यािा उत्तमोत्तम प्रकार. ध्वचनकार 
आनंदवधइन ध्वचनकाव्यािे (ज्याला मम्मटाने उत्तम ही संज्ञा चदली आहे) लक्षि असे देतो : ‘ज्या चठकािी 
वाच्य अथइ स्वतमकडे व वािक शब्द आपल्या वाच्य अथाकडे र्ौिपिा (द य्यमपिा) घेऊन त्या व्यगं्य 
(सूचित) अथालाि (प्रधान = म ख्य म्हिनू) सूचित करतात, त्या काव्यप्रकाराला पंचडत ध्वनी (नावािा 
काव्यप्रकार) असे म्हितात.’ (ध्वन्यालोक, १·१३). 
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वा. म. क लकिी 
 
उत्तर-आधुणनकतावाद (पोस्ट-मॉडर्ननझम) : चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधातील कला, वास्त कला, 
साचहत्य व समीक्षा या के्षीातंील एक सकंल्पना आचि शलैी. द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या (१९३९–४५) कला-
साचहत्यािा चनदेशही काही वळेा या संजे्ञने केला िातो. ‘कला’चवर्षयक कोित्याही अचधकल्पनेतील 
(नोशन) वादचववादात्मक परस्परसंबधं, तसेि भव्य चसद्धान्त वा आदशइ चविारप्रिाली याबंद्दलिा 
सवइसाधारि अचवश्वास या संकल्पनेच्या र्ाभ्याशी असल्यािे चदसून येते. द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात 
पचिमी िर्ाने नाझींिी एकाचधकारशाही रािवट आचि प्रिंड प्रमािावरील नरसंहार पाचहला; अि बाँबिे 
भीर्षि पचरिाम, नैसर्सर्क पयावरिािा वाढता चवनाश ह्यािंाही अन भव घेतला. ह्याच्या पचिमी िर्ाच्या 
नीचतधैयावर झालेल्या प्रचतकूल पचरिामािे प्रत्यंतर उत्तर-आध चनकतावादी कला-वाङ्मयीन प्रवृत्तीच्या 
आचवष्ट्कारात चदसते. एका अथाने आध चनकतावादािी ती प ढिी पायरी म्हििा येईल. [पहा : 
आध चनकतावाद.] आध चनकतावादाने पचिमी कला-वाङ्मयाच्या के्षीात सकंल्पना, आशयचवर्षय, घाट, 
शलैी अशा सवइ अंर्ानंीि नव्या, वैचशष्ट्ट्यपूिइ प्रवृत्ती आिल्या. पूवोतत पचिमी कला-साचहत्य-संस्कृतीच्या 
पारंपचरक आचि साकेंचतक अचधष्ठानापंासून हेत तम झारकत घेिे, हे आध चनकतावादािे एक लक्षिीय 
वैचशष्ट्ट्य होय. उत्तर-आध चनकतावादाने हेि वैचशष्ट्ट्य कधीकधी टोकाला नेल्यािे चदसून येते. इतकेि 
नव्हे, तर िे आध चनकतावादी कला-वाङ्मयीन घाट व आचवष्ट्कार काळाच्या ओघात साकेंचतक बनत रे्ले; 
तेही उत्तर-आध चनकतावादाने त्याज्य ठरवले. आध चनकतावादातून चनष्ट्पन्न झालेला एक प्रकारिा 
अचभिनवाद व त्यािी चनदशइक अशी उच्चभ्र ूकला उत्तर-आध चनकतावादाने नाकारली. ह्या उलट बह िन 
ससं्कृतीशी चनर्चडत अशा चिीपट, दूरदशइन, वृत्तपीीय व्यंर्चिीे, िनचप्रय संर्ीतािे (पॉप म्यूचझक) 
चवचवध प्रकार ह्याचं्याशी िवळीक साधली. उत्तर-आध चनकतावादािी पृथर्ात्म वैचशष्ट्टे्य म्हििे चभन्नचभन्न 
कलाशलैी व माध्यमे यािंी हेत तम केलेली सरचमसळ; पूवोतत शलैी व कला-संकेत यािंा आत्मभानय तत 
अवलंब, ह्याबंरोबरि उत्तर-औद्योचर्क समािावर (पोस्ट-इंडस्स्रअल सोसायटी) सवकंर्ष प्रभाव 
पाडिाऱ्या िनसंपकइ  माध्यमामंधील, ग्राहकवादाशी सबंद्ध अशा प्रचतमा-प्रतीकािंा सढळपिे व वैप ल्याने 
कलाचवष्ट्कारात केलेला वापर, इत्यादी होत. उत्तर-आध चनकतावादी साचहत्यात वरे्वरे्ळे वाङ मयप्रकार, 
नानाचवध प्रकारच्या शलैी व सासं्कृचतक स्तर, र्ाभंीयइ व हलकेझ लकेपिा ह्यािंी इतकी वैचित्र्यपूिइ 
सरचमसळ केली िाते, की पारंपचरक वाङ मयीन िौकटीत त्यािें वर्ीकरि करिेही अवघड व्हाव.े 
अत्याध चनक अशा िनकला (पॉप आटइ), दृक् भ्रम कला (ऑप आटइ) या प्रकारातंही ह्या प्रवृत्तीिे समातंर 
दशइन घडते. रॉबटइ व्हेंच्य री हा उत्तर-आध चनकतावादी वास्त कलेिा आद्य प्रवतइक होय. न्यूयॉकइ  मधील At 
& T ही र्र्नि बंी इमारत (१९८४ मध्ये पूिइ) हे या वास्त शलैीिे ठळक उदाहरि. उत्तर-आध चनकतावादी 
संप्रदायातील प्रभावी साचहत्य-समीक्षकातं झा ंबॉद रीलार (१९२९– ), झा ंफ्रासं्वा ल्योतादइ (१९२४– ) हे 
चवशरे्ष उल्लेखनीय होत. उत्तर–आध चनकतावाद आचि उत्तर-संरिनावाद ह्या िळवळी एकमेकींना समातंर 
आहेत, असेही म्हिता येईल. 

 
समािात चविाराचं्या आचि अन भवाचं्या सामान्यतम स्वीकारल्या रे्लेल्या पद्धतींना धक्का देऊन 

अस्स्तत्वािी चनरथइकता िािवनू देिे, तिति आपली तथाकचथत स रचक्षततेिी भावना ज्यावंर लटकलेली 
असते त्या ख ंट्यािंा पोकळपिा दाखवनू देिे, अशी उचद्दष्टेही उत्तर–आध चनकतावादी साचहत्याच्या 
चनर्समतीमारे् काही वळेा चदसून येतात. मानवतावादाला (ह्यमूचनझम) चवरोध, तसेि चिन्हक (चसस्ग्नझायर) 
आचि चिस्न्हत (चसस्ग्नझाइड) यातंील सरळसरळ संबंधािा लोप ही उत्तर-आध चनकतावादी 
चविारप्रिालीिी दोन ठळक वैचशष्ट्टे्य होत. फ्रें ि तत्त्ववते्ता झाक देचरदा याने माडंलेली ‘चडझराँस’िी 
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संकल्पना व चमशले झूको याने केलेली ज्ञान/सत्ता याबद्दलिी मीमासंा या संदभात महत्त्वािी मानली िाते. 
िमइन तत्त्ववते्ता य र्इन हाबरमास व फ्रें ि उत्तर-संरिनावादी समीक्षक झा ंफ्रासं्वा ल्योतादइ याचं्यात घडलेला 
वाद उत्तर-आध चनकतावादाच्या चवचवध बािंूवर उद बोधक प्रकाश टाकिारा आहे. ल्योतादइच्या मते 
आिच्या औद्योचर्क दृष्ट्ट्या प्रर्त अशा राष्ट्रातंील ज्ञानािी पचरस्स्थती ही खऱ्या अथाने ‘उत्तर-आध चनक’, 
म्हििे आध चनकतेच्या पलीकडे िािारी आहे. िाचंतकारी अशा रािकीय आचि ‘आव्हा ं र्ादइ’ (कला-
वाङ्मयीन के्षीातील नवप्रवतइक, िाचंतकारी आचि प रोर्ामी िळवळीिी चनदशइक संज्ञा) िळवळींम ळे 
चनमाि झालेल्या वातावरिात आध चनकतावाद उदयास आला, तर उत्तर-आध चनकतावादािा संदभइ अशा 
प्रकारच्या िळवळींिा व एकूिि प रोर्ामी चविारपद्धतीिा लोप हा आहे. िमइन चविारवतं पेटर 
स्लॉटरचडकने अशा सद्यमकालीन मानचसकतेिे विइन ‘प्रब द्ध चमथ्या िािीव’ (एन् लाइटण्ड झॉल्स 
कॉन्शस् नेस) असे केले आहे. क ठल्याही प्रकारिी वैचश्वक माडंिी व सवइसमावशेक उत्तरे याबंद्दलिा 
खोलवरिा अचवश्वास, तसेि आतापयंतच्या अनेकचवध तथाकचथत प रोर्ामी िळवळींचवर्षयी चनमाि 
झालेला उबर् ही या मानचसकतेिी काही ठळक लक्षिे होत. आध चनकतावादातही आपल्याला काही 
वैचश्वक संकल्पनाबंद्दलिा अचवश्वास चदसून येतो. ‘देव’ही संकल्पना लोप पावल्यावर, ‘व्यस्ततर्त 
ज्ञातृचनष्ठता’ (इंचडस्व्हज्यूअल सब्िेस्तटस्व्हटी) ह्या सकंल्पनेिा प्रभाव आध चनक िीवनातून ल प्त होत आहे, 
याबद्दलिी खंत आपल्याला आध चनकतावादात चदसून येते. बरेिसे उत्तर-आध चनकतावादी माी या संपूिइ 
प्रचियेिे स्वार्त करताना चदसतात. हाबरमास अिूनही आिच्या िर्ात ‘आध चनकतेिा अप रा राचहलेला 
प्रकल्प’ (द इन् कंप्लीट प्रोिेतट ऑझ मॉडर्सनटी) महत्त्वािा मानून प रोर्ामी वैचश्वक माडंिीिा प रस्कार 
करतो. उत्तर-आध चनकतावादी चविारािंा संबधं त्याने म ख्यत्वकेरून नीत्श े व हायडेर्र ह्या, त्या त्या 
काळात तत्त्वज्ञानाच्या मूळ प्रवाहानंा चवरोध करिाऱ्या, प्रचसद्ध िमइन तत्त्ववते्त्याचं्या चविाराशंी िोडला 
आहे. नीत्शनेे अठराव्या शतकात चनमाि झालेल्या प्रबोधनाच्या (एि ऑझ एन् लाइटन् मेंट) िळवळीबद्दल 
व्यतत केलेला अचवश्वास व हायडेर्र यानंी आध चनक चवकासाला केलेला ताचत्त्वक चवरोध ह्या घटकािंा 
प्रभाव हाबरमासला उत्तर-आध चनकतावादात स्पष्टपिे िािवतो व त्यािी पचरिती आध चनक प रोर्ामी 
मूल्याचं्या व िळवळीच्या हानीत होईल, असे त्याला वाटते. 

 
सध्या सिइनशील व्यततीसमोर नानाचवध कलाप्रकार, चभन्नचभन्न शलैी, तंीे व तंीचवद्या यािें 

अनेकचवध पयाय ख ले आहेत; परंत  त्यािम ळे त्याचं्या वापराबद्दल व अस्सलपिाबद्दल त्याच्या मनात 
अचनचितता व संदेहही चनमाि झाला आहे. साचहत्यकृतीच्या अथइचनिइयनावरील अचधकारशाहीला 
(ऑथॉचरटी ओव्हर इंटरचप्रटेशन) चवरोध हे उत्तर-आध चनकतावादािे एक प्रम ख लक्षि ठरते. उत्तर-
आध चनकतावादािी काही वैचशष्ट्टे्य फे्रचिंक िेमसन या अमेचरकन चविारवतंाने नमूद केली आहेत. उपरोध, 
व्यंर् व चवडंबन यािें प्राि यइ, अवतरिािंा सढळ वापर इ. लक्षिीय वैचशष्ट्टे्य उत्तर-आध चनकतावादी 
साचहत्यात आढळतात. याचशवाय असे साचहत्य बऱ्यािदा रूढ साचहत्यप्रकारािें चनयम व संकेत न पाळिारे; 
साचहत्यकृतीला ठरावीक शवेट नसलेले व शवेटािे अनेक ख ले पयाय समोर ठेविारे (ओपन एंडेड); 
अनेकचवध दृचष्टकोिािंी एकाि वळेी सरचमसळ करिारे; ीोटक व त टक (फॅ्रर्मेंटरी); संकीिइ व अप रे 
भासिारे आचि अमूतइ स्वरूपािे असते. परंपरार्त वास्तवतावादी चिीिािा त्यार् आचि साचहत्यकृतीच्या 
घाटाबद्दलिी अचतरेकी िािीव, झतत शास्ब्दक वा वैिाचरक खेळ खेळण्यात तसेि कोडी उकलण्यात 
आनंद घेण्यािी प्रवृत्ती, केवल सत्याच्या कल्पनेबद्दलिा एक खोलवरिा संशय व त्याम ळे साचहत्याच्या 
चनखळ कस्ल्पत-रूपतेवर (चझतशनॅचलटी ऑझ चझतशन) चदलेला अनन्यसाधारि भर ही उत्तर-
आध चनकतावादी साचहत्यािी अन्य काही लक्षिे होत. काही आध चनकतावादी साचहत्यकृतींमध्येही ती 
त रळक प्रमािात िािवतात (उदा., िेम्स िॉइसिी हिनेगान्स वके ही कादंबरी). स रुवातीच्या उत्तर-
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आध चनकतावादी अमेचरकन साचहत्यकृतींमध्ये नबॉकव्ह यािी पेल िायि (१९६२), टॉमस कपिन यािी व्िी 
(१९६३), क टइ व्हॉन् र्ट यािी स्लॉर्टििाउस िार्व्ि (१९६९) इ. कादंबऱ्या उल्लखेनीय आहेत. 

 
या वाङ मयीन घडामोडींिी उकल करण्याकरता बरीि कारिे प ढे करण्यात आली. फ्रारं् स 

काफ्काच्या साचहत्यकृतींिे इंग्रिीत उशीरा झालेले आर्मन व असंर्त-नाट्यािा – चवशरे्षतम समॅ्य एल 
बेकेटिा – प्रभाव ही त्यातंील काही कारिे होत. याचशवाय आध चनक िार्चतक इचतहासातील काही घटना 
(उदा., स्व्हएटनामिे य द्ध, आस्ण्वक शस्त्रािंा प्राद भाव व नव्या डाव्या िळवळींिे चवभािन इ.) उत्तर–
आध चनकतावादी वाङ मयचनर्समतीच्या दृष्टीने झार महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. चवल्यम बरोझ यािी 
िमत्कृचतपूिइ कल्पनाशतती; डोनाल्ड बाथइलेमीिी एकाकीपिािा तीव्र प्रत्यय देिारी अमूतइ शब्दकळा व 
िॉन बाथइ याच्या शलैीतील व्याचमश्रता इ. वैचशष्ट्टे्य वरील प्रभावािी चनदशइक आहेत. इतर चठकािी – 
म ख्यतम लॅचटन अमेचरकेत – तेथील अस्स्थर रािकीय पचरस्स्थतीम ळे, तसेि चवचवधारं्ी परंपरामं ळे एक 
नवाि साचहत्यप्रकार उदयास आला. त्याला ‘मचॅिक चरॲचलझम’ (िादूई वास्तवतावाद) अशी संज्ञा आहे. 
र्ाचब्रएल र्ार्ससआ मारके्वझ यािंी वन िांडे्रड हयअसक ऑि सॉहलटू्यड (इं. भा. १९६९) ही कादंबरी िादूई 
वास्तवतावादािा सवांत प्रभावी आचवष्ट्कार मानली िाते. िमइनीमध्ये नाझीवादाकडून देिर्ी चमळालेल्या 
भारे्षच्या रिनेबद्दल िो अचवश्वास चनमाि झाला, त्यािा प्रभाव ग्य ंटर ग्रास याच्या चलखािावर िािवतो. 
इंग्रिीत उत्तर-वसाहतवादी अन भवािें चिीि करण्यासाठी उत्तर-आध चनकतावादी, तसेि िादूई 
वास्तवतावादी शलैीवैचशष्ट्ट्यािंा अवलंब करण्यात आला (उदा., सल्मान रश्दीिे हमड नार्ट स हचल्ड्रन). 
परंपरार्त प्रचतचष्ठत साचहत्यप्रकारावंरील चवश्वास उडाल्याम ळे, तसेि उत्तर-संरिनावाद व चव-रिनावाद 
यानंी प्रभाचवत केलेल्या वातावरिाम ळे उत्तर-आध चनकतावादी साचहत्य लोकचप्रय वाङ मयप्रकाराकंडे 
वळलेले चदसून येते. उदा., हेरकथा (उम्बेतो इको यािे द नेम ऑि द िोझ); चवज्ञानकथा (डोचरस 
लेकसर्िे कॅनोपस र्न आि  गॉस) आचि परीकथा (अॅंिेला काटइर चहिे चलखाि). कादंबरी आचि 
वृत्तान्तकथन (चरपोटाि) यातंील झरक ट्रुमन कापोतच्या र्न कोल्ड ब्लड (१९६६) मध्ये अस्पष्ट होत 
िातो. हाि अन भव टॉम वलू्झ याच्या नवपीकाचरतेमध्ये, तसेि रॉबटइ पचसंर् याच्या झेन अॅँड द आर्टक ऑि 
मोर्टिसायकल मेंरे्टनन्स (१९७४) या आत्मिचरीात्मक चलखािात येतो. उत्तर-आध चनकतावादी 
साचहत्यातील नव्या घडामोडींमध्ये रेमंड कॉव्हइर आचि चनकल्सन बेकर याचं्या प्रायोचर्क वास्तवतावादी 
चलखािािा समावशे होतो. अशा चलखािात वास्तवतावादाकडे परतताना एक प्रकारिी उत्तर-
आध चनकतावादािी चनदशइक अशी चवस्मयकारकता प्रत्ययाला येते. उत्तर-संरिनावादी संप्रदायातील काही 
प्रम ख समीक्षातत्त्व ेउत्तर-आध चनकतावादी साचहत्यातही ग्राह्य मानलेली चदसतात : उदा., (१) लेखक हा 
त्याच्या साचहत्यकृतीिा िनक नसतो; ककवा साचहत्यकृतीच्या अथावर त्यािी क ठल्याही प्रकारिी 
मततेदारी नसते. (२) वस्त चनष्ठ वैज्ञाचनक पचरभाचर्षते नसतात. क ठलीही अचधभार्षा (मेटालॅंग्विे) इतर 
पचरभार्षामंाझइ त अभ्यासली िाऊ शकते व या प्रचियेला अंत नाही. (३) साचहत्य आपि अन्य ज्ञानशाखाहूंन 
वरे्ळे काढू शकत नाही. साचहत्यावर नेहमी संपूिइ पचरभाचर्षताचं्या चवश्वािा प्रभाव असतो. 
 
पहा : उत्तर-संरिनावाद; चिन्हमीमासंा; चव-रिनावाद. 
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िचतन वार्ळे 

 
उत्तर-संरचनावाद : य रोपीय चविारचवश्वात १९६६ च्या स मारास भार्षाचवज्ञान, तत्त्वज्ञान, मनोचवज्ञान, 
चिन्हमीमासंा, साचहत्यमीमासंा आदी ज्ञानशाखाचं्या के्षीातं व्यतती, ज्ञाता, भार्षा, इचतहास आदी 
चवर्षयासंंबधंी संरिनावादाबरोबर/नंतर िो एक नवा चविारव्यूह उदयास आला, त्याला ‘उत्तर-
संरिनावाद’ (पोस्ट–स्रतिरॅचलझम) असे म्हटले िाते. आचि या चविारव्यूहाच्या प्रकाशात लेखक 
ज्ञाता/कता (सब्िेतट), भार्षा, साचहस्त्यक सचंहता, संचहताथइ, वािक–समीक्षा, आंतरसंचहता (इटंरटेतस्ट) 
आदी साचहस्त्यक कोटीसंबधंी (साचहत्य आचि समीक्षा याचं्या के्षीातं) िो साचहत्यचविार प्रिचलत झाला, 
त्याला ‘साचहत्यक उत्तर-संरिनावाद’ असे म्हटले िाते. 

 
साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात १९७० च्या स मारास उत्तर-संरिनावाद ही संज्ञा वापरली िाऊ लार्ली. 

अॅंग्लो-अमेचरकन साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात माी उत्तर-संरिनावादी चविारधारा (संरिनावादाबरोबर) 
१९७५ नंतर स रू झाली. 

 
उत्तर-संरिनावाद हा एखादा स संर्त, एकसधं व एकसत्त्ववादी असा चविारव्यूह नाही; तर तो 

ज्ञाता, ज्ञान, भार्षा, पचरभाचर्षत (चडस् कोसइ), संचहता, संचहताथइ, समीक्षा आदी चवर्षयासंंबंधीच्या अनेकचवध 
संकल्पना व तत्त्व ेयानंी समस्न्वत असलेला एक व्याचमश्र स्वरूपािा बह चिनसी चविारव्यूह आहे. प ष्ट्कळदा 
समीक्षाचविाराच्या के्षीात उत्तर-संरिनावाद ही चव-रिनावादाबरोबर एक समानाथी संज्ञा म्हिून वापरली 
िाते. काही वळेा ही संज्ञा उत्तर-आध चनकतावाद या संकल्पनेबरोबरही वापरली िाते. 

 
उत्तर-संरिनावादातील काही संकल्पना नीत्श,े हायडेर्र, फ्रॉइड, मातसइ आदींच्या भतूकालीन 

चविारव्यहूाशंी चनर्चडत आहेत. म्हिून ‘उत्तर’ (पोस्ट) हा उपसर्इ उत्तर-संरिनावादािा भतूकाळाशी 
असलेला संबधं सूचित करतो, तर उत्तर-संरिनावाद हा संरिनावादातील व आध चनकतावादातील 
कें द्रय तत संरिना, ज्ञाता आदी संकल्पनानंा नकार देर असल्याने ‘उत्तर’ हा उपसर्इ संरिनावादानंतर 
येिाऱ्या चविाराशी व काळाशी (वतइमान) असलेला संबधं सूचित करतो. 

 
उत्तर-संरिनावाद आचि सरंिनावाद याचं्यामधील नात्याचवर्षयी चवचवध मते माडंली िातात. 

सोस्यूरप्रिीत संरिनावादी भार्षाचविाराच्या पचरशीलनातून व चिचकत्सक समीके्षतून उत्तर-संरिनावादी 
साचहत्यचविार उचदत झाला असे एक मत माडंले िाते, तर काहींच्या मते उत्तर-संरिनावाद ही 
संरिनावादातील चवज्ञानचनष्ठ व बंचदस्त अशा चविारावरील टीका आहे. काहींच्या मते उत्तर-संरिनावाद हे 
संरिनावादािेि एक चवकचसत रूप आहे. एका अंर्ाने उत्तर-संरिनावाद हा संरिनावादातील अनेक 
चविार-संकल्पनाशंी चनर्चडत आहे; तर द सऱ्या अंर्ाने तो संरिनावादापासून दूर रे्लेला आहे. 
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उत्तर-संरिनावादी साचहत्यचविारात भार्षा आचि ज्ञाता/वतता, साचहत्यकृती आचि लेखक 
याचं्यामधील परस्परसंबधंाचंवर्षयी परंपरार्त चविाराहून एक वरे्ळा चविार माडंला िातो. उत्तर-
संरिनावादी व्यततीऐविी ज्ञाता/कता ही सकंल्पना वापरतात. मानवतावादी (ह्यमूचॅनस्ट) आचि रोमॅंचटक 
चविारप्रिालीन सार व्यततीच्या (लेखकाच्या) मनात अथइ व हेतू वसत असून ती त्यािंा भारे्षच्यािारे 
आचवष्ट्कार करीत असते; म्हिून मािूस, व्यतती, लेखक हे मानवी अथािे कारिरूप उर्मस्थान व 
कें द्रस्थान असते, असे मानले िाते. तसेि प्रत्येक व्यतती अनन्य असते आचि तरीही प्रत्येक व्यततीला एक 
साधारि मानवी स्वभाव ककवा एक सामान्य सत्त्व लाभलेले असते; ही अंतर्सवरोधी वाटिारी दोन तत्त्व े
मानवतावादाच्या व्यस्ततसंकल्पनेत अंतभूइत आहेत. या संकल्पनेन सार प्रत्येक व्यततीला स्वतमचवर्षयीिी 
आत्मिािीव, आत्मभान उपिति असते. आत्मिािीव असलेली ही स्वयंपूिइ, स्वयंभ ू व्यतती आपल्या 
अंतरात्म्यािा, आत्मतत्त्वािा आचवष्ट्कार भार्षादी भौचतक साधनािंारे करीत असते. लेखक हा अथािा 
चनमाता असून साचहत्यकृती ही त्याच्या अंतरात्म्यािा व भावनािंा आचवष्ट्कार करीत असते, अशी रोमॅंचटक 
भचूमका होती. 

 
तत्त्वज्ञान, भार्षाचवज्ञान, मनोचवज्ञान, चिन्हमीमासंा आदी ज्ञानशाखातंील नव्या ज्ञानदृष्टींम ळे, 

चवशरे्षतम ‘भार्षावैज्ञाचनक वळिा’ म ळे (कलस्ग्वस्स्टक टनइ) मानवी अस्स्तत्व, ज्ञाता, त्यािी संज्ञा व 
ज्ञातृचनष्ठता, भार्षा, सत्य, इचतहास आदी र्ोष्टींचवर्षयी एक नवा चविार माडंला रे्ला. तत्त्वज्ञानाच्या 
के्षीातील तत्त्वचविाराने मानवी संजे्ञच्या (कॉन्शस् नेस) तत्त्वज्ञानाला बािूला सारून भारे्षच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
चदशनेे िे एक वरे्ळे वळि घेतले, त्याला ‘भार्षावैज्ञाचनक वळि’ असे म्हटले िाते. परंपरार्त चविारान सार 
मानवी अथइ, संकल्पना आदींिी चनर्समती करिे हे मानवी मनािे, संजे्ञिे व ज्ञात्यािे कायइ असून भार्षा हे 
अथाचवष्ट्कारािे केवळ एक साधन वा वाहन आहे, असे मानले िाई. परंत  या भार्षावैज्ञाचनक वळिाम ळें 
मानवी संजे्ञऐविी भार्षा हीि अथइ, संकल्पना, ज्ञाता व ज्ञातृचनष्ठता यािंी चनर्समती व रिना करण्यािे कायइ 
करीत असते, असे मानले िाऊ लार्ले, त्याम ळे अथइचनर्समती करिाऱ्या मानवी मनािी, संजे्ञिी व सत्यािी 
िार्ा भार्षा, भारे्षिी कायइयंीिा व व्यावहाचरक चनयमव्यवस्था यानंी घेतली. 

 
देकातइप्रिीत काटीझन ज्ञात्याच्या संकल्पनेमारे् ‘मी चविार करतो म्हिनू मी आहे’ हे चविारसूी 

होते. त्या सूीान सार व्यततीिी िािीव/संज्ञा हीि त्याच्या व्यस्ततत्वािे, ज्ञातृचनष्ठतेिे चनधारि करते आचि 
तीि मानवी अथािी ग्वाही देत असते, अशी ज्ञात्याचवर्षयीिी भचूमका होती; परंत  फ्रॉइडप्रिीत 
नेिीवचनष्ठ/असंज्ञचनष्ठ मनोचवज्ञानाने व्यततीिे व ज्ञात्यािे हे संज्ञाचधचष्ठत अहंकें द्रि चविचलत केले. तसेि 
मातसइप्रिीत इचतहासचवर्षयक चविाराम ळे व्यतती, मािसू हा इचतहासािा कें द्रकबदू नाही, हे मत प्रचतचष्ठत 
होऊ लार्ले. झेर्सदना ं द सोस्यूरच्या आध चनक भार्षाचवज्ञानाम ळे भार्षा हीि अथािी चनर्समती व 
वतता/लेखकािी रिना करीत असते, असा िाचंतकारक चविार माडंला रे्ला. त्याम ळे भारे्षच्या व अथाच्या 
म ळाशी असलेल्या वतत्यािे, लेखकािे कारिरूप कें द्र ढळले रे्ले. सोस्यूरच्या मते, भारे्षत ‘झतत भेदि 
असतात. तीत (सत्त्वय तत अशी) भावपर पदे नसतात’ (There are only differences without positive 
terms). भार्षाव्यवस्थेतील शब्दचिन्हे ही द सऱ्या, स्वतेर चिन्हाशंी भेदमलू संबधं साधीत असल्याम ळे त्यानंा 
त्या चिन्हव्यवस्थेत अथइ व मूल्य प्राप्त होत असते. 

 
बातइ, देचरदा, लाकाँ, झूको आदी चविारवतंानंी आपापल्या ज्ञानदृष्टींन सार एकसंध, स्वायत्त 

ज्ञात्यािी (कत्यािी) संकल्पना वा प्रचतमा चविलीत केली. मािसू एक प्रािी म्हिून िन्माला येतो. 
िन्माला येत असता त्यािे व्यस्ततत्व, त्यािी ज्ञातृचनष्ठता, त्यािा अहं, त्यािी ज्ञाता-कता म्हिून असलेली 
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भचूमका ही सारी अंरे् उपिति दत्त म्हिून चदलेली नसतात, वा चवकचसत झालेली नसतात. मूल िेव्हा 
भारे्षच्या प्रतीक-व्यवस्थेत (चसम्बॉचलक ऑडइर) प्रवशे करून भार्षा बोलू लार्ते, तेव्हा बाह्य िर्ाशी सबंधं 
साधीत त्यािा अहं, ‘मी’ व ज्ञाता त्याच्या उस्तत-कृतींतून रिला, घडला िातो. 

 
लाकाँच्या मते लहान मूल काल्पचनक (इमचॅिनरी), प्रतीकरूप/भाचर्षक (चसम्बॉचलक) आचि 

वास्तचवक (चरअल) अशा तीन अवस्था-व्यवस्थामंधून चवकास पावत असते. भारे्षच्या प्रतीक-व्यवस्थेत 
वावरत असता, भारे्षिा वापर करीत असता काही घटकानंा व र्ोष्टींना भार्षाप्रवशेास प्रचतबधं केला िातो. 
त्यानंा दाबून-दडपून टाकले िाते. या दडपलेल्या-दबलेल्या व भार्षाबद्ध न झालेल्या घटकानंी म लािी 
असंज्ञा (अन् कॉन्शस) घडली, रिली िाते. अशा रीतीने ‘असंज्ञा भारे्षप्रमािे रिली िाते’. 

 
असंजे्ञिे हे पचरभाचर्षत (चडस् कोसइ) साधम्यइचनष्ठ (रूपकतत्त्व-मेटझर) आचि साचन्नध्यचनष्ठ (श द्ध 

लक्षिातत्त्व-चमटॉचनमी) अशा दोन प्रकारच्या सबंंधातूंन रिले-चविले िाते. असंजे्ञच्या या पचरभाचर्षताम ळे 
व्यततीिी, अहंिी संज्ञाश्रयी ज्ञातृचनष्ठता व एकसधंता द भरं्ली िाते. ही असंज्ञा ज्ञात्याच्या स्वायत्ततेला, 
स्वयंभपूिाला आव्हान देते. त्याम ळे ज्ञाता अस्स्थर व असमाधानी होऊ लार्तो. अशा प्रकारे संजे्ञवर 
आधारलेले ज्ञात्यािे व ज्ञातृचनष्ठतेिे कें द्र चविचलत होते. 

 
ज्याप्रमािे लहान मलू प्रतीक-व्यवस्थेत प्रवशे करताना त्यािा ‘स्व’/‘मी’ वा ज्ञाता घडला/रिला 

िातो, त्याप्रमािे साचहस्त्यक सचंहता एखाद्या साचहत्यरूपात ककवा साचहत्यप्रकाराच्या (झान् र) 
संकेतव्यवस्थेत प्रवशे करते, तेव्हा चतिा साचहस्त्यक अथइ, चतिी असंज्ञा रिली/घडली िाते. चतच्या 
साचहत्यरूपातील, साचहत्यप्रकारातील प्रवशेाबरोबरि चतिी असंज्ञा म्हििे चतिे असंज्ञ अथइबंध (पॅटन्सइ 
ऑझ अन् कॉन्शस मीकनग्ि) रिले िातात. साचहस्त्यक संचहता ही इचतहासाच्या आडव्या-उभ्या चिन्हरूप 
धाग्यानंी चविली िाते. तीत चिन्हर्िपर (पॅरॅचडग्मचॅटक) पातळीवरिे बाह्यलक्ष्यी (ऐचतहाचसक, 
अनेककाचलक) संबंध चनवडले-चविले िातात. तसेि तीत चिन्हिमपर (कसटॅग्मचॅटक) पातळीवरिे 
(एककाचलक) अतंर्इत संबधंही र् ंझलेले असतात. त्याम ळे साचहस्त्यक सचंहता म्हिून िे काही एक असते, 
ते एक इचतहासरूपि असते. तीत िे काही रिले-चविले िाते, त्या चविकामात ही इचतहासरूप असंज्ञा 
चियाशील असते. येथे इचतहास हा एखाद्या पाश्वइभमूीसारखा नसून तो साचहस्त्यक सचंहतेिा एक अचवभाज्य 
भार्ि बनलेला असतो. 

 
देचरदाच्या मते वतता/चवर्षयी भारे्षति कोरला, चलचहला िातो; म्हिून तो भारे्षिे कायइ असतो. 

त्याच्या दृष्टीने ‘िो कोिी लेखक (ऑथर) हे नाव धारि करतो आचि ज्याला लेखक हे कायदेशीर चबरुद 
लावले िाते, त्यािे अस्स्तत्व हे संचहतेम ळे चनचित-चनयत होत असते; आचि तो संचहतेम ळे व संचहतेमध्येि 
एक लेखक म्हिनू वसलेला असतो’. 

 
प्रथम संरिनावादी साचहत्यचविारािी माडंिी करिाऱ्या रॉला ंबातइ याने नंतरच्या काळात उत्तर-

संरिनावादाच्या चदशनेे लेखक, संचहता व वािक याचंवर्षयीिे चविार माडंले. त्याने लेखकाच्या 
‘मृत्य’ूचवर्षयीिी एक अचभनव संकल्पना आपल्या र्मेज–म्यूहझक–रे्टक्स्र्ट ह्या प स्तकातील ‘द डेथ ऑझ द 
ऑथर’ नावाच्या लेखात माडंली. त्याच्या मते, लेखकाच्या मनात तयार स्वरूपात असलेला एक शब्दकोश 
असतो. तीमधील शब्दािें स्पष्टीकरि व अथइचववरि हे द सऱ्या शब्दाच्या आश्रयाने केले िाते. या 
शब्दकोशात संस्कृतीच्या अनेकचवध के्षीातूंन व व्यवस्थातूंन विेलेल्या चिन्हािंा, प्रतीकािंा व उदाहरिािंा 
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खचिना भरलेला असतो. या तयार, प्रिंड शब्दकोशातून लेखक भार्षा कोरीत असतो; म्हिून समीक्षकाने 
साचहत्यकृतीिी संचहता आचि चतिे सासं्कृचतक संदभइ याचं्यावर आपले लक्ष कें चद्रत केले पाचहिे. परंपरार्त 
समीके्षने झतत लेखकावरि आपले लक्ष कें चद्रत केले. ‘साचहत्याला िर काही एक भचवष्ट्य द्यावयािे असेल, 
तर ही लेखकािी ‘चमथ’ आपि झेकून चदली पाचहिे आचि लेखकािी ककमत देऊन वािकाला िन्माला 
घातले पाचहिे’. 

 
भार्षाि अथािी चनर्समती करीत असल्याने लेखक साचहत्यकृतीिा, चतच्या अथािा कारिरूप 

चनमाता म्हिून उरलेला नसतो. उत्तर-संरिनावादी भचूमकेन सार भारे्षति, साचहस्त्यक संचहतेति लेखक 
रिला, घडला िातो. म्हिून तो भारे्षिे एक कायइरूप म्हिून उरलेला असतो. भार्षा आचि मािसू, 
साचहत्यकृती आचि लेखक याचं्यामधील कायइकारिसबंंधाचं्या या उलटापालटीत उत्तर-संरिनावादी 
साचहत्यचविारािा िन्म झालेला आहे. 

 
उत्तर-संरिनावादी समीक्षकानंी साचहत्यकृतीऐविी साचहस्त्यक ‘संचहता’ आचि ‘संचहतात्मता’ / 

‘संचहतार् िपरता’ (टेतस्च्यॲूचलटी) यासंबधंीच्या संकल्पना माडंल्या. संचहतेसंबधंीिा चसद्धान्त हा Tel 
Quel या फ्रें ि चनयतकाचलकाच्या पचरवारातील रॉला ं बातइ, झाक देचरदा, ज्यूचलया चिस्तेवा आदी 
समीक्षकानंी चवकचसत केला. रॉला ं बातइने ‘फ्रॉम वकइ  टू टेतस्ट’ (१९७१) आचि ‘चथअरी ऑझ द टेतस्ट’ 
(१९७३) असे संचहतेसंबधंी उत्तर-संरिनावादी चविार माडंिारे लेख चलचहले. संचहता ही वािक आचि 
लेखन याचं्यामधील सबंंधाच्या अवकाशात चनमाि केली िाते. संचहता म्हििे िे काही चलचखत रूपात 
असते ते होय. संचहता ही प स्तकाच्या वषे्टनाच्या आत एक लेखनरूप शरीर (बॉडी ऑझ रायकटर्) म्हिनू 
वसत असते. साचहत्यकृती ही एक पूिइ झालेली वस्तू असते. उलट, संचहता ही एखादी वस्तू वा संकल्पना 
नसते. ती सिइक वािनचियेत अन भवली िािारी र्ोष्ट असते. साचहत्यकृती आचि संचहता या दोहोंमधील 
भेद हा वस्तू आचि प्रचिया, उत्पाचदत वस्तू आचि उत्पादन/सिइक प्रचिया, चिन्हाथइ आचि चिन्हरूप 
(चसस्ग्नझाइड-चसस्ग्नझायर) याचं्यामधील भेदासारखा आहे. 

 
संचहता आचि चतिे शब्द हे एखाद्या चनचित अथापाशी स्स्थरावण्यास नकार देत असतात. त्याऐविी 

एक शब्द द सऱ्या शब्दाशंी, एक सचंहता द सऱ्या सचंहताशंी देवघेव, िीडा करण्यास व संबंध साधण्यास 
उत्स क असतात. त्याम ळे प्रत्येक संचहता ही द सऱ्या संचहतेिी एक आंतरसंचहता (इंटरटेतस्ट) असते. 
संचहतेिा अथइ अचनचित स्वरूपािा असतो. 

 
बातइने संचहतेच्या चवश्लेर्षिािे दोन प्रकार साचंर्तले आहेत. एक, संिरनावादी दृष्टीतून केलेले 

‘संरिनाचनष्ठ चवश्लेर्षि’ (स्रतिरल अनॅचलचसस) आचि द सरे, उत्तर-संरिनावादी दृष्टीतून केलेले 
‘संचहताचनष्ठ चवश्लेर्षि’ (टेतस्च्यूअल अनॅचलचसस). संरिनाचनष्ठ चवश्लेर्षि हे सवइ प्रकारच्या मौचखक 
कथनरूपाच्या संदभात केले िाते, तर संचहतात्म चवश्लरे्षि हे चलचखत कथनरूपाचं्या संदभात केले िाते. 
संरिनाचनष्ठ चवश्लेर्षि हे सचंहतेच्या संरिनेिे, चतच्या व्याकरिािे वस्त चनष्ठ विइन करते, तर (उत्तर-
संरिनावादी) संचहतात्म चवश्लेर्षि हे संचहतेच्या र्चतशील, लविीक अशा संरिनािंी चनर्समती करीत असते 
(प्रोड्ूकसर् ए मोबाइल स्रतिरेशन ऑझ द टेतस्ट). या सचंहतात्म चवश्लेर्षिात वािक/समीक्षक 
अथइसिइनाच्या व संरिनाच्या प्रचियेत स्वतमि एका नव्या सचंहतेिी चनर्समती करीत असतो. वािनचियेत 
संचहतेिे सिइन, लेखन होत असल्याने वािन आचि लेखन याचं्या सकंल्पना एकसारख्या झालेल्या 
चदसतात. बातइच्या मते सचंहतेच्या बह म खीपिािी (प्लूरॅचलटी), चतच्या अथाच्या अनेकतेिी आचि 
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अचनचिततेिी कल्पना करिे, ती प्रत्यक्षपिे अन भविे, िर्िे आचि अथइसिइनािी चनरंतरपिे िालिारी 
प्रचिया मोकळी, चवम तत ठेविे हे संचहतात्म (वा उत्तर-संरिनावादी) समीके्षिे ध्येय असते. अथांिा – 
अर्दी सचंहतेच्या अथािा – शोध घेिे हे संचहतात्म समीके्षिे ध्येय नसते. 

 
संरिनावादात संरिनेच्या संकल्पनेला चवशरे्ष महत्त्व आहे. ही संरिना समचष्टत्व (होलनेस), 

स्वचनयमन (सेल्झ-रेग्यूलेशन) आचि रिनातंरि (रान्स् झॉमेशन) या तीन र् िानंी य तत असते. असे 
असले, तरी तीवर समष्टीच्या तत्त्वािा प्रभाव अचधक असतो; कारि स्वचनयमन आचि रिनातंरि ही दोन्ही 
रिनातत्त्व ेअखेर समष्टीच्या तत्त्वाच्या आधीन होऊन कायइ करीत असतात. हे समष्टीिे तत्त्व एकीकरिािे 
तत्त्व असून ते संरिनेमधील सवइ घटकानंा व घटकामंधील संबधंानंा एकाथी, एकम खी, एकात्म करीत 
असते. म्हिनू संरिनावादाला अचभपे्रत असलेल्या या संरिनेला देचरदा ‘कें द्रचनष्ठ संरिना’ (सेंटडइ-
स्रतिर) असे संबोधतो. देचरदाच्या मते समष्टीिे हे तत्त्व वा कें द्र-संरिनेतील अनेकम खी घटकानंा 
एकम खी करून त्याचं्यामध्ये समतोल चनमाि करण्यािे कायइ करते. इतकेि नव्हे, तर हे कें द्र घटकामंधील 
भेदमूल संबधंािंी बह म खी, अनेकाथी आचि चवम तत देवघेव ककवा िीडा (फ्री प्ले) ही एकम खी, एकाथी, 
संक चित व बचंदस्त करते. हे कें द्र म ळात स्वभावतम बह म खी व अनेकाथी असलेल्या संरिनेला एकम खी, 
एकाथी, बंचदस्त करीत असल्याने देचरदा या एकतेच्या तत्त्वाला / कें द्राला व कें द्रचनष्ठ संरिनेला चवरोध 
करतो. कें द्रचनष्ठ संरिनेिा आचि चतच्या एकात्म करिाऱ्या संघटना-तत्त्वािा आपल्या सवइि 
ज्ञानव्यवहारावर इतका पर्डा पडलेला आहे, की आपि कें द्रचवरचहत संरिनेिी कल्पनाि करू शकत 
नाही. परंत  देचरदा आपल्या घटकानंा व चिन्हांना परस्परामंध्ये चवम ततपिे देवघेव करू देिाऱ्या कें द्रम तत 
संरिनेिी (डी-सेंटडइ) संकल्पना माडंतो आचि चतच्या आश्रयाने भाचर्षक सचंहतेिे व घटनेिे अथइचनिइयन 
कसे करावयािे तेही स िचवतो. 

 
त्याच्या मते कोित्याही संरिनेतील वा व्यवस्थेतील चिन्हे वा पदे भेदमूल संबंधावंर आधारलेली 

असतात. हे भेदमलू संबधं चवरोधमलू असतात, तसेि ते सादृश्यमलूही असतात. या भेदमलू संबधंावंर 
आधारलेल्या चिन्हामंध्ये स्वाभाचवकपिेि अनेकाथी देवघेव िाललेली असते. ही चिन्हे परस्परामंध्ये 
म ततपिे देवघेव-िीडा करीत अथइचनर्समती व अथइप्रसरि (चडसेचमनेशन) करण्यास स्वभावतमि सक्षम व 
समथइ असतात. कारि या भेदमूल संबधंात अभेदािे, एकतेिे तत्त्व अंर्भतूपिेि वसत नसते. म्हिनू 
कें द्रम तत संरिनेमधील चिन्हे, पदे परस्परामंध्ये म तत िीडा करीत अनेक अथांिे सिइन व प्रसरि करीत 
असतात. त्याम ळे सचंहता, संरिना बह म खी व अनेकाथी होत असतात. कें द्रम तत संरिनेिा हा चविार 
उत्तर-संरिनावादाच्या व चव-रिनावादाच्या चदशनेे वाटिाल करिारा आहे. 

 
अॅंग्लो-अमेचरकन नवसमीके्षत साचहत्यकृती ही एक कलाकृती असून चतच्या संरिनेिा सेंचद्रय 

एकता (ऑर  र्चॅनक य चनटी) हा एक अंर्भतू र् िधमइ असतो, असे मानले रे्ले आहे. या नवसमीक्षकाचं्या 
दृष्टीने सेंचद्रय एकता हा कलासौंदयािा मूल्यचनकर्ष मानला िातो. 

 
परंत  उत्तर-संरिनावाद्याचं्या मते साचहत्यकृती ही प्रथमतम एक भाचर्षक कृती असून ती 

शब्दचिन्हानंी घडलेली एक ‘संचहता’ असते आचि कोित्याही भाचर्षक कृतीमधील शब्दािंी रिना ही ‘भेद’ 
(चडझरन्स), ‘साधम्यइ’ (मेटॅझर) आचि ‘साचन्नध्य’ / ‘साहियइ’ (चमटॉचनमी) या तीन प्रकारच्या सबंंधावंर 
आधारलेली असते. भाचर्षक कृतीमधील शब्दचिन्हे ही परस्पराशंी तीन प्रकारे संबधं साधीत, म तत देवघेव 
करीत वा म तत िीडा करीत अथइचनर्समती करीत असतात. त्याचं्या मते सेंचद्रय एकता हा साचहत्यकृतीिा 
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भाचर्षक स्वरूपािा अंर्भतू र् िधमइ नसून तो चतच्यावर बाहेरून लादलेला र् िधमइ आहे; म्हिून 
साचहत्यकृतीच्या संरिनेमारे् र्ृहीत धरलेले सेंचद्रय एकतेिे तत्त्व वा कें द्र चविचलत करून भेद, साधम्यइ व 
साहियइ याचं्या आश्रयाने िाललेल्या शब्दामंधील देवघेवीला महत्त्व देऊन साचहत्यकृतीिी समीक्षा केली 
पाचहिे. ते साचहत्यकृतीच्या सेंचद्रय एकतेपेक्षा चवय तततेला (चडस् य चनटी), म तत देवघेवीला महत्त्व देतात. 
एकतेिे तत्त्व, कें द्रािे तत्त्व ही भारे्षिी, संचहतेिी कायइरूप तत्त्व े असतात; ती कारिरूप नसतात, अशी 
उत्तर–संरिनावाद्यािंी भचूमका आहे. 

 
उत्तर-संरिनावादी हे सवइि भाचर्षक कृतींना सचंहता ककवा लेखन असे मानतात. म्हिून लचलत 

साचहत्य, तत्त्वज्ञानपर लेखन, समीक्षापर लेखन या सवइि लेखनप्रकारानंा ते ‘संचहता’ असे संबोधतात. या 
सवइि संचहतामंध्ये भारे्षिा आलंकाचरक, काव्यात्म वा सिइक वापर थोड्ाझार प्रमािात होत असतोि. 
साचहत्यकृतीमध्ये त्यािे प्रमाि इतर प्रकारापेंक्षा अचधक असते, म्हिून त्यासाठी लचलत साचहत्यािा / 
लेखनािा वरे्ळा प्रकार ककवा िाती मानण्यािे कारि नाही. म्हिून या अथाने साचहत्यकृती व समीक्षा या 
वाङ मयप्रकारामंध्ये ते भेद करीत नाहीत. लचलत लेखन, तत्त्वज्ञानपर लेखन, समीक्षापर लेखन हे सवइ 
संचहताप्रकार आहेत. 

 
अशा प्रकारे उत्तर-संरिनावादी समीक्षकानंी भार्षा, लेखक, चनवदेक, संचहता, संरिना, 

आंतरसचंहता, समीक्षा आदी साचहस्त्यक कोटी व संकल्पना यासंंबधंी परंपरार्त चविाराहून एक वरे्ळा, नवा 
साचहत्यचविार माडंला. या उत्तर-संरिनावादी साचहत्यचविाराने साचहत्यसमीके्षला आचि चवशरे्षतम 
सासं्कृचतक साचहत्याभ्यासाला एक वरे्ळी चदशा व पचरमाि चदले. 
 
पहा : चिन्हमीमासंा चव-रिनावाद; संरिनावाद. 
 
संदभइ :  1.   Barthes, Roland, Image, Music, Text, 1977. 

2. Derrida, J. Writing and Difference, 1978. 
3. Eagleton, Terry, Literary Theory, 1983. 
4. Harari, Joue V. Ed. Textual Strategies, 1979. 
5. Young, Robert, Ed. Untying the Text, 1981. 

 
र्ंर्ाधर पाटील 

 
उत्पे्रक्षा : उपमेय हे ििू काही उपमानि आहे अशी िेव्हा संभावना केली िाते, तेव्हा उत्पे्रत्क्षा अलंकार 
होतो. संभावना म्हििे उत्कट कोटीिा संदेह. हा सदेंह कचवप्रचतभाचनर्समत असतो. तो दाखचवण्यासाठी 
‘ििू काय’, ‘र्मे’, ‘भासे’, ‘वाटे’ इ. शब्द योिले असल्यास ‘वाच्योत्पे्रक्षा’ व योिले नसल्यास 
‘प्रतीयमानोत्पे्रक्षा’ होते. ह्या अलंकारािे (१) स्वरूपोत्पे्रक्षा, (२) हेतूत्पे्रक्षा, (३) झलोत्पे्रक्षा, (४) मालोत्पे्रक्षा 
असे िार भेद आहेत. 

 
(१) स्वरूपोत्पे्रक्षा : प्रस्त त पदाथइ ककवा चिया ही ििू काही अप्रस्त त पदाथइ ककवा चिया आहे, 

अशी स्वरूपाचवर्षयीिी संभावना केलेली असते. उदा.,  
 



 अनुक्रमणिका 

सचरत्पाी तें स्वच्छ तैसे चवशाल,  
सदा भासले कीं द िें अंतराल,  
तती त्यावरी शोभली दीचपकािंी,  
उदेली ििो पंस्तत कीं तारकािंी. 

 
– माधवान ि 

 
(२) हेतूत्पे्रक्षा : एखादी र्ोष्ट कोित्या तरी कचवप्रचतभाचनर्समत कारिाम ळे घडून आली, असे विइन 

असते. उदा.,  
 
कैसा ऋत  मातचवता । नचलनीिें आकलर्न  न सोडी सचवता । 
भिवोचन मि पातंा । दीस  घडीले होती । 

 
–हशशुपालवध, भास्करभट्ट 

 
वसंत ऋतूत चदवस मोठे का, यािे कचवप्रचतभाचनर्समत कारि यात चदले आहे. 
 
(३) फलोत्पे्रक्षा : वस्त स्स्थतीपासून कोिते तरी कचवप्रचतभाचनर्समत झल इष्ट आहे, असे विइन 

केलेले असते. उदा.,  
 
तेव्हा धमइ खवळला, सोडी अत्यग्रबाि तो यातें । 
भेद चन महीतही चशरे, प्याया पाताळ कसध तोयातें ॥ 

 
– मोरोपतं 

 
(४) मालोत्पे्रक्षा : एकाि उपमेयावर अनेक उपमानािंी सभंावना केलेली असते. उदा.,  
 
अरुि चितारी नभमपटाला रंर्चवतो काय,  
प्रचतभापूचरत करी िर्ाला कीं हा कचवराय ? 
कीं नव य वती उर्षा स ंदरी दारी येवोनी 
रंर्वचल्लका रम्य रेचखते रािस हस्तानंी ! 

 
– बालकवी. 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार.  म. वा. धोंड 
 
उत्सवगीते : भारतीय उत्सवािें अचधष्ठान धार्समक अचधक आहे. यज्ञयार्ादीपासूनिे सवइ चवधी यात आले 
आहेत. वरवर चदसिाऱ्या सामाचिक समारंभानंा या ना त्या प्रकारे धार्समक स्वरूप असते. या वळेी िी काही 
र्ीते र्ाचयली िातात, त्यासं उत्सवर्ीते म्हितात. 
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सवइसाधारितम भचूमपूिा, कृचर्षकमे, ऋत पचरवतइन, र्िदेवता ग्रामदेवता, क लदेवता, स्थानदेवता, 
पंिमहाभतूािंी आराधना, चपतृपूिा, वीरपूिा यािें उत्सव असत. याचंशवाय काही उत्सव प्रदेशाप रते सीचमत 
असत. काही उत्सवातं चवधीिा भार् अल्प होता. उदा., होळीिा उत्सव, रंर्पंिमीिा उत्सव, आखती 
उत्सव इत्यादी. काही उत्सव चतथी-मास-नक्षीावंर ठरले. यात िनतेिे उत्सव व यज्ञसंस्थेिे उत्सव यांिी 
सरचमसळ झाली. भारतीय सिातं यािे प्रचतकबब आपिास पहावयास सापडते. काही उत्सवर्ीतातूंन 
आख्याने येतात. उदा., वटपौर्सिमेच्या उत्सवािे साचवीीर्ीत, कान्ह बाईच्या उत्सवािे र्ीत, चशवराीी 
उत्सवािे र्ीत, र्िर्ौरीव्रतोत्सवर्ीत इत्यादी. काही देवस्थानािें उत्सव असतात. त्या उत्सवाच्या प्रसंर्ी 
र्ीते म्हितात. नार्पिंमी, मंर्लार्ौर, हचरताचलका, नवराी, दसरा, चदवाळी, संिातं, रंर्पंिमी हे उत्सव 
आिही सािरे होतात. या साऱ्यािंी र्ीते म्हटली िातात. उत्सवर्ीते स्त्रीलक्ष्मी अचधक आहेत. प रुर्षािंी 
र्ीते थोडी आहेत. यातं श्रमर्ीतेही येतात. उत्सवर्ीतािंी अंतलइक्षी रिना स्त्रीप्रकृतीला िवळिी आहे. यातं 
स्त्री-आवािािा उपयोर्ही आहे. चवशरे्षतम भलूाबाईिी र्ािी, हादग्यािी र्ािी, भोंडल्यािी र्ािी या 
संदभात अभ्यासण्यािोर्ी आहेत. कोकिात भोंडला, चवदभात भ लाबाई, खानदेशात र् लाबाई यािंी र्ीते 
वरे्वरे्ळी आहेत. देवींिी चवचधवत् प्रचतष्ठापना करतात. चवचशष्ट चदवशी चवसिइन करतात. खंडोबािा र्ोंधळ, 
वाघ्या-म रळीिे िार्रि, िोचतबािे भराड, खानदेशातला भोवाडा हे चवचधवत् सािरे करतात. 

 
कोकिात लचळत होते. तेथे लचळतािी उत्सवर्ीते प्रिचलत आहेत. वारकरी नामसप्ताहात भारूड 

होते. चवदभइ आचि मराठवाड्ात रं्र्ासार्र म्हिून उत्सवप्रसंर्ी उत्सवर्ीत सादर करतात. यािा दंढार या 
लोकनृत्याशी िवळिा संबधं आहे. हे चवदभात होते. मराठी लोकसंस्कृतीत वास देव, र्ोंधळी, वाघ्या, 
भराडी, भोपे, मसििोर्ी, पोतराि, बह रूपी, पारं् ळ हे देवदेवताचं्या उत्सवातं र्ािी र्ातात. ही र्ािी त्या 
त्या प्रदेशािे वैचशष्ट्ट्य सारं्तात. मोट हाकताना, पेरिी–लाविी–ख रपिी–कनदिी–मळिी–कापिी 
करतानािी र्ीते आहेत. धान्यािी रास करून चतिी पूिा करतात. ही पूिा खानदेशात, मराठवाड्ात, 
चवदभात चवचशष्ट चतथीला उत्सवर्ीतानंी करतात. यात लहानथोर स्त्री-प रुर्ष-म ले सहभार्ी होतात. काही 
बह रूपी नंदीबलैवाले, क डम डे िोशी इत्यादींिा समावशे होतो. एक क लािार म्हिून डहाक वािचविारे 
म ंिा नरकसह, कामाई या देवताचं्या उत्सवात र्ािी र्ातात. 

 
या बह तेक उत्सवाचं्या म ळाशी चनसर्इपे्ररिा आचि कृचर्षपे्ररिा होत्या. श्रेष्ठ देवतािंा सन्मान करिे, 

क्ष द्र दैवतािंी ऐचहक कृपा संपादन करिे, अवतारािें आचि संतमहात्म्यािें प ण्यस्मरि करिे, 
पंिमहाभतूािंा आचि चनसर्ातल्या उपय तत वस्तंूिा आदर करिे, हे उत्सवर्ीतािें प्रम ख प्रयोिन आहे. 
 

यशवतं पाठक 
 
उत्सृणष्टकाकं : (सं.) दहा रूपकप्रकारापंैकी एक. यात करुिरसाला प्राधान्य असते, हे यािे वैचशष्ट्ट्य. 
त्यात चस्त्रयािें चवलाप, चनवेदय तत भार्षि इ. र्ोष्टीि म ख्यत्वकेरून असतात. यातील घटना प्रख्यात 
असावी, असे म्हटले आहे. याने मिाभाितातील स्त्रीपवामधील प्रसंर् अचभपे्रत चदसतात. हा एक अंकी 
असावा, हे नावावरूनि स्पष्ट आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
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उत्स्फूताणवष्ट्कार : पहा तत्कालस्फूती 
 
उिीपनणवभाव : (सं.) रस–भावाचं्या उत्पत्तीिी व्यतती-व्यस्ततचरतत चनचमत्त–करिे. उदा., वसंत ऋतू, 
िंद्रोदय आदी रतीिे व शृरं्ारािे उद्दीपनचवभाव. 
 
पहा : चवभाव.  र. पं. कंर्ले 
 
उिेणशका (ओड) : आध चनक मराठी कचवतेत इगं्रिी कचवतेच्या संपकातून पचरचित झालेला भावकचवतेिा 
(चलचरकिा) एक प्रकार. स्तोी, िारिर्ीत असेही प्रचतशब्द स िवले रे्ले होते. पि या संज्ञानंा मराठी 
काव्यपरंपरेत आधीिे चवचशष्ट अथइ असल्याम ळे ते पयाय स्वीकारले रे्ले नाहीत. 

 
इंग्रिीत प्रस्त त काव्यप्रकार ग्रीक कवी कपडर आचि रोमन कवी हॉचरस याचं्या रिनातूंन उत्िातं 

झाला. 
 
क ठल्या तरी सावइिचनक प्रसंर्ाच्या चनचमत्ताने (उदा., ग्रीक िीडास्पधेतील चवियी िीडापटंूिा 

र्ौरव), क िाच्या तरी र्ौरवाथइ, भारदस्त शब्दकळेत, भारदस्त छंदािा अवलंब करून, ग्रीक नाटकातील 
वृदंर्ीताच्या (कोरस) नम न्याबरह कूम चलहायिी कपडरिी पद्धती आचि हॉचरसच्या रिनेतील प्रासंचर्कतेला 
उल्लंघिारे चविारर्ाभंीयइ व आत्मपरता; या दोन्ही कवींच्या प्रवृत्तींिा प्रभाव इगं्रिी कचवतेवर पडून बने 
िॉन्सनसारखे नव-अचभिाततावादी कवी, ‘रोमॅंचटक’ (स्वच्छंदतावादी) प्रवाहातले अनेक महत्वािे कवी, 
स्व्हतटोचरयन काळातले प्रचतचष्ठत चवर्षयाकंडे वळिारे कवी यानंा ‘उदे्दचशके’तील चनरचनराळ्या वैचशष्ट्ट्यािें 
आकर्षइि वाटून, िवळिवळ दोन शतके इतका काळ, इंग्रिी कचवतेत उदे्दचशका हा काव्यप्रकार चवकचसत 
होऊन चवशरे्ष प्रचतष्ठिेा बनला होता. राष्ट्रीय, भावनात्मक, सौंदयात्मक अशा चवचवध प्रकारच्या आशयाम ळे, 
तसेि आत्माचवष्ट्कारािे एक प्रभावी माध्यम म्हिून त्यािा वापर केल्याम ळे उदे्दचशकेिे मूळ स्वरूप बदलून 
रे्ले. ‘कोिाला तरी उदे्दशून’ ही संकल्पनादेखील चनसर्ापासून अमूतइ तत्त्वापयंत व्यापक केली रे्ली. 

 
रोमॅंचटक कवींच्या हाती हा काव्यप्रकार उत्कर्षाला पोहोिला. वड् इस्वथइचवरचित ‘द इंचटमेशन ऑझ 

इम्मॉर  टॅचलटी’, कीर् सकृत ‘ऑटम’, कोलचरििी ‘चडिेतशन : ॲन ओड’, शलेीिी ‘ओड टू द वसे्ट कवड’ 
या उदे्दचशका इंग्रिीत चवशरे्ष र्ािल्या. रोमॅंचटक य र्ाच्या अस्तानंतर माी या काव्यप्रकारािे महत्त्व कमी 
होत रे्ले. 

 
आपल्याकडे धार्समक भावना, चनत्य पदेश, बोध, तत्त्वकितन इ. चवर्षयानंा आचि भारदस्त शलैीतील 

आचवष्ट्काराला प्रािीन मराठी काव्यरिनेत प्राधान्य असल्याम ळे अवािीन कवींच्या प्रारंभीच्या चपढ्यानंा 
उदे्दचशका हा प्रकार चवशरे्ष िवळिा वाटला. त्यातले चविारर्ाभंीयइ, तत्त्वकितन, भारदस्त शलैी, अचभिात 
छंदािंी योिना, क िाला तरी उदे्दशून भाष्ट्य करण्यािी पद्धती आचि भावकचवतेहून उदे्दचशकेिा असलेला 
दीघइ आकार, ही उदे्दचशकेिी वैचशष्ट्टे्य त्यानंा आकृष्ट करिारी ठरली. दत्त, रेव्ह. चटळक, िंद्रशखेर इ. 
कवींना उदे्दचशकेिे आकर्षइि होते, तर केशवस त आदी कवींच्या काव्यात या काव्यप्रकाराच्या काही छटा 
चमसळलेल्या आढळतील (उदा., केशवस ताचं्या ‘एक खेडे’, ‘नैऋइ त्येकडला वारा’ सारख्या कचवता). 
‘स्वदेशपे्रम’ (रेव्ह. ना. वा. चटळक), ‘त तारी’, ‘र्ोझि’ (केशवस त), चनझइर (बालकवी) या कचवतािंा 
उदे्दचशकािें नम ने म्हिनू उल्लखे होतो. 
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नंतरच्या, म्हििे रचवचकरि मंडळापासून प ढच्या काळात आपल्याकडेही या काव्यप्रकारािे महत्त्व 
झारसे राचहलेले चदसत नाही. आिच्या काव्यसमीके्षतदेखील उदे्दचशका हा काव्यप्रकार स्वतंीपिे 
डोळ्यासंमोर ठेवनू एखाद्या काव्यकृतीिे चवश्लेर्षि केले िाताना चदसत नाही. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
उपणचणतवाद : (सं.) चवभावानंी उत्पन्न झालेला स्थाचयभाव हा अन भाव व व्यचभिाचरभाव याचं्याम ळे उपचित 
(वृकद्धर्त अथवा पचरप ष्ट) झाला म्हििे रस चनष्ट्पन्न होतो, असा भट्ट लोल्लटािा चसद्धान्त. 

 
पहा : रस.  र. पं. कंर्ले 
 
उपमा : दोन वा अचधक चभन्न वस्तंूत साधम्यइ दाखचवलेले असते, तेव्हा उपमा अलंकार होतो. उपमेय, 
उपमान, साधम्यइ आचि उपमा प्रचतपादक शब्द हे उपमेिे िार घटक. (१) या िारही घटकािंा स्पष्ट उल्लखे 
असल्यास पूिोपमा, (२) या िारापंकैी काहींिा स्पष्ट उल्लखे नसल्यास स प्तोपमा, आचि (३) एक उपमेय व 
अनेक उपमाने असल्यास मालोपमा, असे उपमेिे तीन प्रकार आहेत. उदा.,  

 
(१) दाकळबाचिये चबयेप्रचत िैसें । झळीं वरे्ळा रस  चदसे । 
 गं्रचथिीं अक्षरें पाहावीं स रसे । तेिेंचि पाडें ॥ 

 
–रुक्क्मिीस्वयांवि, नरेंद्र 

 
(२) रुप्याच्या वाटींत । ठेवावें लाल झूल । 
 तसे रािसािे र्ाल । तान्हेयािे ॥ 
 
(३) उत्तमातें धचरिे । अधमातें अव्हेचरिे । 
 हें ककह चि नेचििे । वस धा िेकव ॥ 
 रायािे देह िालंू । रंकातें परउतें र्ालंू । 
 हें नेिे चि कृपालू । प्राि  पैं र्ा ॥ 
 र्ाइिी तृर्षा हरंु । व्याघ्रा चवर्ष होऊचन मारंु । 
 हे नेिे चि करंु । तोय िैसें ॥ 
 घचरचिया उचियेड करावा । पारखेया आधंारु होआवा । 
 हें न म्हिे चि पाडंवा । चदप  िैसा ॥ 
 ऐसी सवइ भतूमाकी । येकपिािी मीैी । 
 कृपेिी धाीी । आपि िो ॥ 

 
–ज्ञानेर्श्िी, ज्ञानदेव 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार.  म. वा. धोंड 
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उपयोणजत समीक्षा : पहा साणहत्यसमीक्षा. 
 
उपरोध (आयरनी) : उपरोध या शब्दािे शब्दकोशातील अथइ—अडथळा, संकोि, आग्रह, हट्ट आचि 
एखाद्याला वमी लारे्ल असे टोिनू बोलिे, असे आहेत. 

 
साचहत्यामध्ये ही संकल्पना एखाद्याला वमी लारे्ल असे टोिून बोलिे, या अथाने वापरली िाते. 

चशवाय, शब्दािा म ख्याथइ दडवनू ठेवनू द सऱ्या अथािा चनदेश करताना घटना, प्रसंर्, स्वभाव, सामाचिक 
िालीरीती, रूढी वा मूल्यकल्पना यातंील व्यंर्, वदतो व्याघात ककवा झोलपिा उघड करून दाखचविे, 
असा हेतू उपरोधामारे् असतो. उपरोधामारे् नैचतक, सासं्कृचतक ककवा सामाचिक मूल्यकल्पना असू शकते. 
उपरोधचनमाता व उपरोधािे लक्ष्य चवर्षय होिाऱ्या व्यतती, तसेि तो उपरोध िािून घेिारा ज्ञाता याचं्याकडे 
या कल्पना िािून घेण्यािी ज्ञानक्षमता असावी लार्ते. उपरोध चनमाि करताना व िािनू घेताना पूवोत्तर 
संदभांिे उत्तम ज्ञान असिे र्रिेिे असते. या संदभांखेरीि उपरोध हा ‘उपरोध’ म्हिून अस्स्तत्वात येऊ 
शकत नाही. 

 
प्रत्यक्षातील वास्तव आचि लेखक/वतता यानंी र्ोिर केलेले वास्तव यातंील चवरोधाभास 

उपरोधचनर्समतीला आवश्यक असतो. या चवरोधाभासात वास्तव ज्ञानाचवर्षयी हेत पूवइक अनचभज्ञता 
पाघंरलेली असते. या भचूमकेतून चनमाि झालेली चवधाने खोटी वा व्याि चवधाने नसतात. र्र्सभत अथइ 
िािीवपूवइक नाकारावयािा व शवेटी त्या र्र्सभत अथाकडेि वािक/श्रोता/पे्रक्षक यािें लक्ष वधूेन घ्यावयािे, 
अशी ही रिना असते. उदा., ‘म्हातारा इत का न अवघे पाऊिश ेवयमान !’ या वातयात झार म्हातारा नसिे 
पि वय माी ‘पाऊिश’े असिे, अशा प्रकारे चवरोधाभासात्मक रिना केली आहे. तीम ळे वास्तव वाधइतय व 
त्यािे अवघे (झतत) पाऊिश े वयमान दाखवनू तारुण्य र्ोिर करण्यािा लेखकािा प्रयत्न, वास्तव व 
त्यािे र्ोिर रूप यातंील चवरोधाभास चनदेचशत करतो. या चवधानातील कता ‘तरुि नसून पंच्याहत्तर वर्षांिा 
म्हातारा आहे’ असा वास्तचवक म ख्याथइ वािक/श्रोता/पे्रक्षक याचं्या मनातं चनमाि करण्यात लेखक यशस्वी 
होतो. 

 
उपरोधामध्ये दडवनू ठेवलेला म ख्याथइ/वाच्याथइ ककवा वास्तवाथइ चनदेचशत करिे एवढेि अचभपे्रत 

नसते, तर वातय/घटना/प्रसंर् याचं्या रिनेच्या एकाि पातळीवर द हेरी प्रकटीकरि करिे, हे महत्त्वािे 
कायइ असते. या द हेरीपिामध्ये उपरोधािे अस्स्तत्व असते. अशा द्व्यथी रिना, व्यािस्त ती, व्यािकनदा, 
व्यािनम्रता यातूंन उपरोध साधता येतो. तसेि वास्तव अथाकडे िाता येईल एवढा चवरोधाभासात्मक 
चनदेश रिनेतूनि प रचविे, त्यासाठी अत्यावश्यक पूवोत्तर संदभइ िोडिे र्रिेिे असते. ह्या पूवोत्तर 
संदभांम ळेि उपरोधाच्या रिनेिे वैचशष्ट्ट्य अधोरेचखत होते. अशा संदभांिी रिना करताना 
चवरोधाभासात्मक आशयािंा संघात (फ्यूिन) साधलेला असतो, ककवा संदभांिी उलटापालटही केलेली 
असते. 

 
साचहत्यमध्ये चवचवध प्रकारच्या उपरोधािंा वापर साचहस्त्यक पचरिाम साधण्यासाठी व चवनोद-

चनर्समतीसाठी केला िातो. उपरोधािें शब्दचनष्ठ उपरोध (व्हबइल आयरनी), रिनाचनष्ठ उपरोध (स्रतिरल 
आयरनी), नाट्यात्म/प्रसंर्चनष्ठ उपरोध (िंमचॅटक आयरनी) आचि शोकात्म उपरोध/दैवद र्सवलास (रचॅिक 
आयरनी) असे प्रम ख प्रकार साचंर्तले िातात. 
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पहा : उपहास; नाट्योपरोध.  ज्योचतका ओझरकर 
 
उपसंहार (एणपलॉग) : साचहत्यकृती वा नाटक ह्यानंा िोडलेले पूरक, समारोपात्मक लहानसे काव्य व / 
वा दृश्य म्हििे उपसंहार. इंग्रिी नाट्यवाङ मयात बने िॉन्सनने ह्यािा सातत्याने उपयोर् केला. त्याम ळे 
तो चब्रचटश नाटकातं रुिला. शतेसचपअरच्या अ हमड समि नार्ट स ड्रीममध्ये असे समारोपात्मक काव्य 
आलेले आहे. काचलदासाच्या अहभज्ञान शाकुां तलम्मध्ये रािा शवेटी महत्त्वािे मार्िे मार्तो; ‘रािाने सदा 
प्रिेच्या चहतासाठी झटाव.े ज्यानंा चवदे्यिी र्ोडी असेल, त्यानंी सरस्वतीिा मान राखावा’ इत्यादी. 

 
१८५७ ते १८६७ या कालखंडात नवचशचक्षतािंा वर्इ महाचवद्यालयातूंन िन्माला आला होता. प िे, 

म ंबई, कोल्हापूर येथे महाचवद्यालयीन रंर्भमूीवर संस्कृत व इंग्रिी नाटकािें प्रयोर् होऊ लार्ले होते. त्या 
प्रयोर्ास ‘उपोद घात’ व ‘उपसंहार’ म्हिून भार्षिािंी िोड चदली िाई. उदा., अण्िासािेर्ब हकलोस्कि याांचे 
चहित्र (१९०४), श.ं बा. म ि मदार. 

 
संस्कृत नाट्यशास्त्रान सार कथावस्तूिा चवकास पाि ‘कायावस्था’ं- मधून होतो : (१) आरंभ, (२) 

यत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) चनयताप्ती व (५) झलार्म. या पाि कायावस्थापंयंत पोहोिचवताना 
नाट्यवस्तूिे पाि चवभार् पडतात. ज्यानंा ‘संधी’ म्हटले िाते त्याही पाि आहेत. शवेटिी ‘चनवइहिसधंी’ 
म्हििे ‘समारोप’ होऊन इष्टप्राप्तीिे विइन येते. चकलोस्करािें सौभि, र्ोकवद बल्लाळ देवल यािें शापसांभ्रम 
व हवक्रमोवकशीय ह्या नाटकातं उपसंहार स्पष्ट आहे. वसंत वरखेडकर याचं्या नीिो या नाटकात चनवदेकाच्या 
तोंडी उपसहंार आलेला आहे. लेकुिे उदांड जालीमध्ये नायकािे स ंदर स्वप्न म्हिून एक स्वतंी भावकाव्य 
र्ीतरूपाने अखेरीस अवतरले आहे. चवद्याधर प ंडलीक याचं्या चावाकमध्ये िावाक स ळावर िाण्यापूवी दीघइ 
भार्षि करतो. ती एकोतती आहे, त्याप्रमािेि उपसंहारही आहे. 

 
उपसंहारातून र् िदशइन, दोर्षदशइन चवविेन इ. येतात. आथइर चमलरच्या डेथ ऑि अ सेल्समनमध्ये 

एक संपूिइ प्रवशेि उपसंहार म्हिून येतो. 
 
संस्कृत–मराठी परंपरेत भरतवातय उपसंहारािा पयाय म्हिून समिायला हरकत नाही. एखादी 

लोककथा पूिइ करण्यासाठी, त्यातले चनष्ट्कर्षइ लोकाचं्या मनावर कबबवण्यासाठीही उपसंहारविा दृष्ट्य येते. 
उदा., चर्रीश कानाड यािें ियवदन, तेंड लकराचं्या अशी पाखिे येतीमध्ये अरुि व पे्रक्षकामंध्ये बसलेले पोर 
ह्यािें शवेटिे संवाद-दृश्य म्हििे नाट्याशयाला एक नािूक कलाटिी देिारा व आशय समदृ्ध करिारा 
उपसंहारि आहे. 

 
पहा : उपोद घात; नादंी; भरतवातय  महेश एलक ं िवार 
 
उपहास (सटायर) : ‘उपहास’ हा चवनोदाप्रमािे हास्य चनमाि करीत असला, तरी चवनोदापेक्षा तो वरे्ळा 
आहे. चवनोदाम ळे चवनोदचवर्षयाबद्दल अप्रीती वाटण्याऐविी सहान भतूी वाटू लार्ते. उपहासही एका परीने 
मािसाच्या दौबइल्यािेि दशइन घडवीत असतो; परंत  त्यात उपहासचवर्षयाबद्दल सहान भतूीिी अथवा 
आप लकीिी भावना चनमाि होत नाही. उलट अवहेलनेिी भावना चनमाि होते. 
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उपहास िेव्हा केवळ एखाद्या व्यततीिा असतो, तेव्हा त्यािे खािर्ी आवाहन त्या व्यततीशी 
पचरचित असलेल्यापं रतेि मयाचदत असते (उदा., माधव िूचलयन यािें नकुलालांकाि हे खंडकाव्य). 
असल्या उपहासाला अनेकदा उपरोधािे वा र्ाचलप्रदानािे रूप येते. परंत  व्यतती ही चवचशष्ट प्रवृत्तीिी 
प्राचतचनचधक म्हिून िेव्हा उपहासचवर्षय होते, तेव्हा त्यािे स्वरूप खािर्ी राहत नाही व आवाहनही 
मयाचदत राहत नाही (उदा., ‘स्मरिशततीिा बळी’, मं. चव. रािाध्यक्ष). सामान्यतम मािूस हा स्स्थचतचप्रय 
असल्याम ळे िे िे नव े ते ते अचनष्ट अतएव उपहासयोग्य, असा त्यािा तत्सबंंधी प्रथमदशइनी समि होिे 
स्वाभाचवक आहे. त्याम ळे प ष्ट्कळसा उपहास िे अचंतमतम समािचहताच्या दृष्टीने वस्त तम अचनष्ट नसते; परंत  
िे नव ेअसते, त्यािाही होत असतो. चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर यानंी लोकचहतवादी आचि दयानंद सरस्वती 
यािंा केलेला उपहास या सदरात पडतो. या उपहासाला तात्काचलक लोकचप्रयताही लाभते. 
तरुिीहशक्षिनाहर्टका या नाटकाला लाभलेली लोकचप्रयता याि थाटािी होती. चकत्येकदा मूलतम 
समािचवघातक परंत  रूचढमान्यतेम ळे महत्त्व आलेल्या या प्रवृतींिा उपहास करताना अप्रत्यक्षपिे नव्या 
समािचहतकारक प्रवृत्तींिे स्वार्त करण्यासाठीही उपहासािा आश्रय घेतला िातो. हा उपहास लोकचप्रय 
होिे कठीि असते. उदा., श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर याचं्या सुदाम्याचे पोिेमधील पचहले काही लेख प्रचसद्ध 
होताि त्याचंवरुद्ध प्रिंड वादळ उठले ते याम ळेि. 

 
उपहासचवर्षयािे चिीि अशा प्रकारे करायिे, की त्यािे दोर्ष त्याच्या ज्या ज्या अंर्ोपांर्ामंध्ये 

चवशरे्षत्वाने चदसतात, त्या त्या अंर्ोपारं्ािें अचतशयोतत दशइन घडवावयािे, ही अनेक उपहासकारािंी पद्धत 
असते. व्यंर्चिीकार याि पद्धतीिा अवलंब करून व्यंर्चिीािारा उपहास साधीत असतात. 

 
विोतती, अचतशयोतती, पयायोतती, अन्योतती, व्यािस्त ती, व्यािकनदा, कोचटत्व, चवचवध 

प्रकारिी लक्षिा व व्यिंना या सवांिा उपयोर् करून उपहासकार चनबधंात्मक लेखनातून आपले उचद्दष्ट 
साधीत असतो. गहलव्िसक रवॅ्िल्सिा (१७२६) कता िॉनाथन स्स्वफ्ट आचि डक्न्सअडिा (१७२८) कता 
अलेतझाडंर पोप हे अठराव्या शतकाच्या स रुवातीिे श्रेष्ठ पािात्त्य उपहासकार होत. ॲहनमल िामक 
चलचहिारा िॉिइ ऑवेल आचि बे्रव्ि न्यू वल्डक चलचहिारा ऑल्डस हतसली हे चवसाव्या शतकातील महत्तर 
पािात्त्य उपहासकार. 

 
मराठीतील माधवराव िोशी यािें स्थाहनक स्विाज्य अथवा सहचत्र म्युहनहसपाहलर्टी, प . ल. 

देशपाडें यािें तुझे आिे तुजपाशी, प्र. के. अीे यािें साष्टाांग नमस्काि ही नाटके म्हििे हलतयाझ लतया 
उपहाचसकािंी उदाहरिेि आहेत. 

 
पहा : उपरोध.  वा. ल. क ळकिी 
 
उपोद घात (प्रोलॉग) : ‘उपोद घात’ म्हििे प्रास्ताचवक ककवा स रुवातीिे शब्द; नाटकाच्या आरंभािा, 
नाट्यवस्तूिी ओळख करून देिारा, पूवइसूिना देिारा भार् वा प्रवशे. काही वळेा नाटकाच्या संपूिइ 
कथावस्तूिा पाया म्हििे हा भार् असतो. ग्रीक नाटकातं एखादे पाी–बह धा देवता–रंर्मंिावर अवतीिइ 
होऊन नाटकाच्या आधीिे घचटत म्हििेि नाटकािे कारि चवस्ताराने सारं्त असे. य चरचपडीझच्या 
नाटकातं उपोद घात हा स्पष्टीकरिात्मक पचहला अंकि असे. लॅचटन (रोमन) नाटकातंील उपोद घात हे 
ग्रीक नाटकातंील उपोद घातापेंक्षा अचधक विनदार व काव्यात्म आहेत. मोल्येर व रासीन ह्यानंी आपल्या 
फ्रें ि नाटकातं उपोद घात वापरला. इगं्लंडमध्ये, मध्यय र्ात ‘चमस्टरी प्लेि’ (रहस्य नाटके) व ‘चमरॅकल 
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प्लेि’ (चिस्ती धार्समक वा अद भ त नाटके) ह्यािंी स रुवात उपोद घाताने होत असे. प ढे शतेसचपअरने माी 
उपोद घाताला रिा चदलेली चदसते (अपवाद िोहमओ अॅँड जूहलएर्टसारख्या नाटकािंा). 

 
मराठी नाटकातं स रुवातीच्या कालखंडात नादंी, नटी–सूीधार प्रवशे यातूंन नाटकाच्या भार्ािे 

प ढील पूवइसूिन केले िाई. सौभि नाटकातील नादंी शकंराच्या त्या रूपािे स्तवन करते; ज्यात इदं्र, िंद्र 
सोडून चहमालयकन्येने तप करून त्याला प्राप्त करून घेतले. सौभिमध्ये पे्रमचववाहािे िे सूी प ढे येते, 
त्याला संवादी अशीि ही नादंी आहे. त्यािप्रमािे सूीधार–नटी प्रवशेातही उपवर म लीच्या चववाहाच्या 
कितेने ग्रस्त झालेले आईवडील आहेत व ती किता प ढे नाटकात चवचवध रूपे धारि करते. 

 
शािदेच्या नादंीत ‘चवध कातंी’ने केस पाढंरे भासिारे शकंरािे रूप येते. सूीधार–नटी संवादातून 

एकदम म ख्य चवर्षयाला वाट झ टलेली चदसते. प ढे खाचडलकरानंी माी कीचकवधासारख्या र्द्य नाटकातून 
नादंी, सूीधार–नटी प्रवशे काढून टाकलेला चदसतो. तेंड लकराचं्या अशी पाखिे येतीमध्ये स रुवातीसि 
नायक पे्रक्षकाशंी संवाद साधतो व नाटकाच्या आशयािे पूवइसूिन करतो, तो उपद घात म्हिता येईल. 

 
पहा : उपसंहार; नादंी; भरतवातय.  महेश एलक ं िवार 
 
ऋचा : ‘ऋच्’ म्हििे स्त ती करिे या धातूवरून ही सजं्ञा ‘ऋच्यते स्तूयतेऽनया’ । अशी आली आहे व 
चतच्याम ळे ऋग्वदेातील एका श्लोकािा बोध होतो. ऋग्वदे म्हििे अशा ऋिािंा समहू. ते श्लोक चीष्ट भ, 
िर्ती, र्ायीी इ. छंदातं आहेत. एकाि चवर्षयाला, देवतेला अथवा दात्याला उदे्दशून असलेल्या ऋिाचं्या 
सम दायाला ‘सूतत’ म्हितात. ऋग्वदेात अशी एकंदर एक हिारावर सूतते असून ती दहा मंडलातं 
चवभार्लेली आहेत. ही सूतते अग्नी, इंद्र, वरुि, उर्षस् इ. देवतानंा उदे्दशून म्हटलेली आहेत. काहींत 
य द्धािी विइने आहेत. काही यज्ञकाली म्हिावयािी आहेत. काहींत काव्यमय संवाद आलेले आहेत. काही 
भावपूिइ र्ीते आहेत. संवादसूततामंधून प रूरवा–उवइशी, यम–यमी यािें संवाद आले आहेत. काही 
दाशराज्ञ–य द्धविइनपर आहेत, तर काहींमध्ये ऋचर्षक लािंी महती र्ाचयलेली आहे. यज्ञमग्न ब्राह्मिािे 
चवडंबन केल्यासारखे ‘मंडूकसूतत’ प्रचसद्ध आहे. चवश्वोत्पत्तीिा चविार करिारी ‘प रुर्षसूतत’, 
‘चहरण्यर्भइसूतत’, ‘नासदीय सूतत’ अशीही सूतते आहेत. ही सारी प्रािीन कवींिी उत्स्झूतइ अशी चभन्नचभन्न 
चवर्षयावंरील रिना आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
एककाणलक : पहा भाषाणवज्ञान आणि साणहत्य समीक्षा. 
 
एकपात्री सादरीकरि : ‘एकपाीी’ म्हििे एकाि पाीािारे, नटािारे चसद्ध केले रे्लेले. यात एक प्रकारिे 
एकात्म बह चवधत्व र्ृहीत धरलेले आहे. पि त्यािबरोबर एक अत्यतं सूक्ष्म असा भेदही त्यात रृ्हीत धरलेला 
आहे. ‘सादरीकरि’ असे म्हिायिे ते ह्याच्या प्रयोर्पिाला ठसवायला आचि रूढ नाटकाहून त्यािे 
वरे्ळेपि लक्षात आियला. हे सादरीकरि िेव्हा नाट्यािा, नाटकपिािा आश्रय घेते, त्या वळेी 
नाट्यघटकाचं्या सहभार्ािा या खेळात आपसूकि अंतभाव केला िातो. अन्यथा ते केवळ चनवदेनात्मक 
पातळीवर राहून व्याख्यानाकडेही झ कू शकते. 
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ऐचतहाचसक कालिमाने पाहताना या संकल्पनेिे प्रािीन रूप मराठी वाङ मयातील ‘भारूड’, 
‘कीतइन’ ककवा ‘वास देव’ या लोककलाप्रकारातं चदसेल. “खेळतो एकला बह रूपी रे । पाहता अत्यंत साके्षपी 
रे ।” हे रामदासी भारूडातील विन यािी साक्ष पटचवते. संर्ीताच्या आचि अचभनयाच्या अंर्ानेि ह्या 
खेळातील रंर्त वाढत असे. पंधराव्या शतकामध्ये िपानमध्ये ककवा अठराव्या शतकापासून पाचिमात्य 
देशामंधेही चवकचसत होत रे्लेल्या या प्रकारािे संदभइही, त्या त्या देशाचं्या धार्समक परंपराकंडेि यािे मूळ 
असल्यािे स िवतात. ‘मोनोर्ातारी’ ह्या िपानी नाट्यप्रकारात एकि प रुर्ष कलाकार घडून रे्लेली एक 
घटना सारं्तो. ‘मोनोलोचक्वस्ट’ हा पाचिमात्य परंपरेतल्या ‘प्रोलॉर्’ सादर करिाऱ्यािंाि वशंि मानला 
िातो. 

 
एखादया र् िी कलावतंाला चवशरे्ष सामग्रीचवना कोठेही आचि केव्हाही रंिनाप्रीत्यथइ वा 

उद बोधनासाठी सादर करता येण्यािोरे् हे नाट्यरूप आहे. यािे मूळ लोककलातत्त्वािे आहे असे दाखवता 
आले, तरी त्यािी आध चनक रंर्मंिीय घटकाशंी सारं्ड घालून बंचदस्त नाट्यर्ृहामंध्ये तो ‘एकपाीी प्रयोर्’ 
म्हिून सादर होऊ लार्ला, तो अलीकडेि. १९६० नंतर आपल्याला पचरचित झालेले त्यािे हे स्वरूप आहे. 
त्याम ळेि मराठीतील या नाट्यप्रकारािे नाते हे आध चनक पाचिमात्य संकल्पनाशंी अचधक िवळिे आहे. 
१९५८ साली लंडनला एमचलन चवल्यम्सच्या र्बॉय ग्रोर्ांग अप या आत्मिचरीात्मक लेखनावर आधाचरत 
झालेल्या एकपाीी सादरीकरिाने प्रभाचवत होऊन प . ल. देशपाडें यानंी र्बर्टाट्याची चाळ हा प्रयोर् मराठी 
रंर्भमूीवर सादर केला आचि ह्या नाट्यप्रकारािा मराठीत पायंडा पडला. 

 
आध चनक मराठी एकपाीी सादरीकरिाबंाबत अर्दी स रुवातीपासूनि एकाि व्यततीच्या 

दृचष्टकोिातून अनेक पाीे उभी करिे आचि म ळाति अनेक पाीे असलेल्या कथनािे एकाि पाीाने 
सादरीकरि करिे हा झरक प्राम ख्याने राचहलेला चदसेल. अन िमे प . ल. देशपाडें यािंी र्बर्टाट्याची चाळ 
आचि स हाचसनी म ळर्ावकर यािें एकपात्री सौभि ही यािी उत्तम उदाहरिे. याखेंरीि आशयान रूप 
कोित्या अंर्ावर सादरकत्यािा भर आहे, हे पाहताना या नाट्यप्रकारािे आिखीही अनेक पदर 
उलर्डतात. 

 
या नाट्यप्रकारातही वरवर पाहता सोपी वाटिारी प्रचिया चकती कष्टसाध्य आहे यािी िािीव प . 

ल. देशपाडें यानंी स्वान भवातून माडंली आहे : “एकपाीी प्रयोर् तसा िमत्काचरक असतो. सर्ळं त म्हाला 
एकट्यालाि कराव ंलार्तं. क िािी मूव्ह कशी असेल, पोि कशी ठेवावी यािी कल्पना आपिि करायिी. 
संपूिइ शरीराच्या हालिालींवर भर देऊन एखाद्या कॉम्पोचझशनला िरा इकडून चतकडे चझरवलं की िि ू
त्या चिीात चनराळाि रंर् भरत िातो. उदाहरिाथइ एखाद्या वातयािा िढ-उतार ककवा अचभनयासाठी 
स िलेला एखादा चबझनेस. हा बह रूपी खेळ म्हििे स्वतमच्या शरीरातून उभी केलेली हास्यव्यंर्चिीििं !” 
ह्या उद घृतावरून बह तेक वळेा इथे कलाकारि चदग्दशइक असतो हेही कळते. चकत्येकदा तोि लेखकही 
असत्यािे आढळते. या सादरीकरिासाठी रंर्-वशेभरेू्षत झारसा बदल न करताही नेपथ्य-प्रकाशयोिना व 
बंचदस्त नाट्यर्ृहािा आविूइन केलेला वापर, संचहतेिे िोख पाठातंर इ. नाट्यघटक या नाट्यप्रकारािे 
पाचिमात्य व्याख्येन सार रंर्मंिीय भान स्पष्ट करतात. 

 
दैनंचदन वास्तवातल्या, व्यवहारातल्या मािसाचं्या चवसंर्तींमधून मनोरंिन करण्यािी या 

नाट्यप्रकारािी वृत्ती ही मराठीमध्ये तरी एकपाीी प्रयोर् रुिवण्यास कारिीभतू झालेली चदसते. १९६० 
पासून ते आितार्ायत असंख्य र्िेशोत्सव, शारदोत्सव इ. प्रसरं्ी अनेक लहानमोठ्या कलाकारािें 
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स्वान भवकथन याि धतीवर िाललेले चदसते. प्रा. लक्ष्मि देशपाडें यािें वऱ्िाड हनघालांय लांडनला ककवा 
रंर्नाथ क लकिी यािें गिीर्ब हर्बच्चािे पुरुष यासंारख्या प्रयोर्ािंी हिारोंिी संख्या हे त्यािेि द्योतक आहे. 

 
म ळात अनेक पाीासंाठी म्हिून चलचहलेले नाटक िेव्हा एक व्यतती सादर करते, त्यावळेी उघडि 

त्या व्यततीच्या मयादा ह्या, त्या सादरीकरिाच्या मयादा अपचरहायइपिेि ठरत िातात. रंर्-वशेभरेू्षत 
झारसा बदल अपेचक्षत नसला, तरी प्राम ख्याने आवािाच्या लविीकतेवर व अचभनयावर संपूिइ नाटक 
पेलण्यािी िबाबदारी सादरकत्यावर येऊन पडते. स हाचसनी म ळर्ावकर यािें एकपाीी प्रयोर् या 
सदरातील प्रयोर्ािे उत्तर उदाहरि ठराव.े तसेि म ळाति एकाि व्यततीिे नाटक असेल, तर त्यािा एक 
वरे्ळाि आचवष्ट्कार होऊ शकतो. उदा., माध री प रंदरे यािें अन वाचदत अब्द अब्द हे नाटक. पि ह्याला 
एकपाीी सादरीकरि न म्हिता एकपाीी नाटक म्हििे संय स्ततक ठरेल. 

 
एकपाीी सादरीकरिािा महत्त्वािा चवशरे्ष एका नटाने अनेक व्यस्ततरेखा उभ्या करिे हा 

असल्याम ळे, ते ‘काय म्हिालात?’ ह्या शब्दप ंिािा आधार घेऊन उभ्या राहिाऱ्या ‘भाि’ वा ‘नाट्यछटा’ 
ह्या प्रकाराहूंनही वरे्ळे ठरते. 

 
आशयान रूप पदर पहाताना एकाि व्यस्ततरेखेि चिीि चवभचूतपूिेच्या भचूमकेतून असेल, तर 

स्वाभाचवकपिेि त्या त्या व्यस्ततरेखेिी समग्रता नखचशखान्त उभी करिाऱ्या रंर्-वशेभरेू्षवरही 
सादरकत्यािा भर असतो. इथे कलावतंाला भावलेल्या व्यततीिे ऐचतहाचसक महत्त्व, चतिे चवचवधारं्ी पलूै 
समोर याव ेहा हेतू असतो. यातूनि मर् स नीता देशपाडें ह्यािें िाजमाता हजजार्बाई; सदानंद िोशी ह्यािें मी 
अते्र र्बोलतोय ककवा क स म क ळकिी आचि स हास िोशी यािें स्मृहतहचते्र (दोन वरे्ळे प्रयोर्), स र्षमा 
देशपाडें यानंी साकारलेली साचवीीबाई झ ले व चहराबाई तमासचर्रीि अन िमे व्िय, मी साहवत्रीर्बाई 
र्बोलतेय् आचि माझ्या आठविीचा िड यामंधून पाहता येते. ही व्यस्ततचिीे आपल्या रंर्-वशेभरेू्षसह 
तत्कालीन सामाचिक िौकटही उभी करण्यािा प्रयत्न करतात. यात अथाति संवादापेंक्षा चनवदेनावर भर 
असिे साहचिक असते. मर् हे चनवदेन कधी व्यस्ततरेखेच्या प्रचतचियामंधून येते, तर कधी चतच्याबाहेर 
येऊन सादरकताि स्वतंीपिे पे्रक्षकाशंी संवाद साधून ते करतो. म्हििेि चकमानपक्षी या दोन भचूमका तरी 
वठताति. 

 
काही वळेेला वैिाचरक भचूमका पोिचवण्यािे माध्यम म्हिनूही या नाट्यप्रकारािा वापर होतो. वसतं 

पोतदार यानंी सातत्याने असा वापर केलेला चदसतो. ‘चिीमय शब्दातून भावना ओतल्याचशवाय चविार 
पोििार नाहीत’ अशी खाीी बाळर्ल्याम ळे भार्षा आचि ध्वचनवैचशष्ट्ट्यावंर भर देऊन, वशे-रंर्भरेू्षिा आसरा 
न घेता आपले योद्धा सांन्यासी, वांदे मातिम् यासंारखे प्रयोर् त्यानंी देश-चवदेशातं हिारोंच्या सखं्येने सादर 
केले आहेत. सवइस्वी वाचिक अचभनयावर चभस्त ठेवल्याम ळे हा नाट्यप्रकार कधी कधी व्याख्यानाकडेही 
झ कू शकतो. 

 
एकंदरीत चनकट नाट्यमंि (इचंटमेट चथएटर), नाट्यछटा, नकला अशा चवचवध अंर्ानंी हे 

एकपाीी सादरीकरि केले िाते. प्रस्त त चविार मराठीप रताि मयाचदत आहे. अन्यथा या नाट्यप्रकारािा 
आवाका महाकाव्यानंाही सामावनू घेण्यािा आहे, हे िलबाला वैद्य यािें िामायि, तीिनबाईनंी केलेले 
मिाभाित, तृप्ती चमीािें सीता, सावली चमीािें नाथवती अनाथवत् या अमराठी प्रयत्नामंधून चनचिति 
िािवते. तसेि या नाट्यप्रकारािे भचवतव्य कोित्या चदशनेे आहे, हेदेखील अिमावता येऊ शकते. 
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मराठीमध्ये अर्दी स रुवातीपासूनि या नाट्यप्रकारािी रंिनात्मक प्रवृत्ती राचहल्याने 
हलकेझ लकेपिा आचि चवनोद याचं्या अन करिािा सािा बनत रे्ला. लोकचप्रयतेिी र्चिते या साच्याशी 
चनर्चडत असल्यािे अन भवाला येताि, रे्ल्या ३०–३५ वर्षांत मराठी रंर्भमूीिे वैचशष्ट्टे्य ठरावे, इततया 
प्रिंड प्रमािात या नाट्यप्रकारािे सादरीकरि होत असल्यािे इचतहास नोंदवतो. परंत  केवळ संख्यात्मक 
बळावर हा नाट्यप्रकार प ष्ट न होता अंर्भतू र् िावंर बचलष्ठ व्हावा, अशी आकाकं्षा बाळर्ून सध्यािे प्रयत्न 
होताना चदसतात. 
 
पहा : एकोतती; नाटक–३; नाटकािे वर्ीकरि; नाट्यछटा. 
 

श भदा शळेके 
 
एकाणंकका : एकाचंकका हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठीतला एक महत्त्वािा नाट्यप्रकार आहे. नावातील 
चनदेशाप्रमािे हा ‘एक अंकी’ असतो. पि यािा अथइ हे अचधकाकंी नाटकाला चदलेले संचक्षप्त रूप नव्हे, 
ककवा नाटकािा कोिता तरी एक अंकही नव्हे. प्रयोर्क्षम नाट्यरूप कलाकृती म्हिनू नाटक व एकाचंकका 
यािंी मलूतत्त्व ेसमान असली, आशय व अचभव्यतती या दोन्ही स्तरावंर त्यांच्यात क लसाम्य असले, तरी या 
दोन्हींतील नाट्यािे िाचतधमइ आचि आचवष्ट्कारपद्धती चभन्न आहेत. त लनेसाठी पहायिे, तर लघ कथेिे 
कादंबरीशी िे नाते तेि एकाचंककेिे नाटकाशी आहे, असे म्हिता येईल. 

 
स्थलकालाच्या मयाचदत अवकाशात आपल्या सवइ नाट्यशतती एककें चद्रत करिारा; थोडतयात 

उत्कट, एकसधं व एकचिनसी पचरिाम साधिारा संपूिइ, स्वयंपूिइ एक अंकी नाट्यप्रकार म्हििे 
एकाचंकका; अशी एकाचंककेिी व्याख्या करता येईल. 

 
हा पचरिाम साधण्यासाठी एकाचंककेिा आशय व आचवष्ट्कार अचतशय बाधंीव आचि पीळदार असावा 

लार्तो. नाट्यचवर्षयाच्या र्ाभ्याला एकाचंकका प्रारंभापाशीि थेट चभडते आचि प ढेही त्या कें द्राला िराही 
चवसरत नाही. चतिा काल व अवकाश दोन्ही मयाचदत असल्याम ळे पचरिामािा नेमका रोख आचि त्यािी 
र्चतमानता यािें भान एकाचंककेला ठेवाविे लार्ते. सावकाश उलर्डत िािारे कथानक, उपकथानकािंी 
िोड, हळूहळू चवकसत िािाऱ्या व्यस्ततरेखा या र्ोष्टी एकाचंककेच्या प्रकृतीला मानवत नाहीत. मोठ्या 
संदभािा र्चतमान भार असलेल्या आचि अथइर्भइ नाट्याच्या शतयता असलेल्या मोितयाि घटना कमी 
कालावधीत पूिइरूपात माडूंन, िलद र्तीने तीव्र पचरिाम साधून एकाचंकका संपते. एकाचंककेच्या संदभात 
र्चतमानता, िलद र्ती हे शब्द वापरायिे, ते अथाति नाटकाच्या त लनेत. एरवी संथ र्तीिी 
एकाचंककादेखील संभवतेि. 

 
एकाचंककेच्या या स्वरूपाम ळे चतला केवळ शब्दािंाि साके्षप हवा असे नाही; तर रसाचवष्ट्कार, 

प्रसंर्, व्यस्ततरेखा, संवाद, नाट्यप्रचतमा या सवइि घटकाबंाबत चतच्यात एकरसता, साके्षप आचि 
काटेकोरपिा असावा लार्तो. हा साके्षप साभंाळताना कलात्मक संर्ती माी हरवनू िालत नाही. हे 
साधण्यासाठी स्वर्ते, मूकाचभनय, थेट पे्रक्षकानंा उदे्दशून केलेली चनवदेने यासंारख्या साधनािंाही ही 
क्वचित अवलंब करते. 
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एकाचंकका बह रूचपिी असते. चतला कोित्याही चवर्षयािे वावडे नाही. काव्यात्म, प्रहसनात्मक, 
ििात्मक, तत्त्वकितनात्मक, रहस्यमय अशा अनेक रूपातं ती अवतरू शकते. माी एकात्म पचरिामासाठी 
यापंकैी कोिते तरी एकि आशयरूप ती एका वळेी कें द्रस्थानी ठेव ू शकते. एखाद-द सरीि मध्यवती 
व्यस्ततरेखा, अथइभाचरत व नाट्यर्भइ असे मोिके संवाद, तीव्रोत्कट पचरिाम साधिारे चनवडक प्रसंर्, 
स्थल-काल व कृती यािें शतय तो राखलेले ऐतय या सवांच्या साह्याने एकाचंकका हा पचरिाम साधते. 
नाटकाच्या मानाने चतच्यात स्थल-काल यािें ऐतय आचि एकरस-पचरपोर्ष अचधक आढळतो. 

 
एकाचंकका-लेखनातील या मयादािेंि आव्हान स्वीकारून एखादा लेखक त्यािंा झायदाही करून 

घेतो आचि रंर्मंिावर प्रत्यक्ष घडिाऱ्या नाट्याच्या पलीकडला अमयाद आशय कधी ध्वचनत करून, तर 
कधी रंर्मंिीय घटकाचं्या साह्याने, तो संवदेनक्षम पे्रक्षकापयंत पोिव ूशकतो. अशा वळेी लघ त्व, स्झ टता हे 
लघ कथेप्रमािेि एकाचंककेिे सामथ्यइ ठरते. म्हिनूि अनेकदा सूक्ष्माथइसूिक नाट्यािा आचवष्ट्कार 
करण्यासाठी समथइ नाटककारालाही एकाचंककेिे माध्यम स्वीकारावसेे वाटते. 

 
एकाचंकका स . ३० ते ४५ चमचनटािंी असते, असे म्हित असतानाि ती २० वा ५० चमचनटािंीही असू 

शकते, हे लक्षात येते. नाटक २ तासािें की ५ हे िसे सारं्ता येत नाही, तसेि एकाचंककेच्या 
कालमयादेबद्दलही काही म्हिता येत नाही. चशवाय १ वा १¼ तासािाही नाट्यान भव असू शकतो. ह्याला 
एकाचंकका (वा एकाकं) म्हिायिे की नाटक (वा लघ नाटक) ? इथे माी त्याच्या आवातयावरूनि संबोधन 
ठरवाव े लारे्ल आचि एकाचंकका आचि नाटक ह्यामंधला कालमयादेव्यचतचरतत िो संकल्पनात्मक भेद 
असेल तोि महत्त्वािा ठरेल (इथे प न्हा दीघइकथा आचि लघ कादंबरी आठवतात). 

 
भारतीय साचहत्यपरंपरेत एकाकंी नाट्यरिना आहेत. संस्कृत दशरूपकातंील रूपकभेद इतर 

काही चनकर्षाबंरोबरि अकंसंख्येन सारही केलेले आहेत. या दहा भेदापंैकी भाि, अंक (ककवा 
उत्सचृष्टकाकं), व्यायोर् व वीथी हे िार एकाकंी आहेत. या प्रकारािें प्रयोर्ही होत असावते असा अंदाि 
करता येतो. चततकी नाट्यर् िसंपन्नता व प्रयोर्क्षमताही काही रिनामंध्ये आढळते. स्थल-काल व 
कथानकािी एकता साधिाऱ्या, प्रभावी व्यस्ततरेखा असलेल्या व एकसधं स्वरूपाच्या पाि स्वयंपूिइ 
एकाचंकका भास या नाटककाराने चलचहल्या आहेत. पि त्याला अन यायी चमळून एक प्रवाही परंपरा माी 
चनमाि झाली नाही. म्हिनूि आिच्या मराठी एकाचंककेच्या संदभात संस्कृत एकाकं-नाट्यरिनािंी ही 
पाश्वइभमूी अप्रस्त त ठरते. 

 
तंिावरच्या शहािीरािे भोसले यानंी चलचहलेल्या काही पौराचिक एकाकं-रिनािंीही द सरी एक 

परंपरा आहे. एकचिनसीपिा व आटोपशीरपिा ही वैचशष्ट्टे्य या रिनामंध्ये चदसत असली, तरी त्यािंास द्धा 
कोिताही संस्कार आिच्या मराठी एकाचंककेवर नाही. हा एक स्वतंी, चवलर् प्रवाह एवढेि त्यािे 
ऐचतहाचसक महत्त्व उरते. म्हििेि दीघइ-नाटकाहून वरे्ळे, प्रयोर्क्षम एकाकं-रिनाप्रकार आपल्या पौवात्य 
परंपरेत आढळत असले, तरी त्या दोन्हींिेही आध चनक मराठी एकाचंककेशी कोितेही नाते नाही. ती 
प्राम ख्याने इंग्रिीच्या असरातून िन्माला आलेली आहे. ‘एकाचंकका’ ही संज्ञाही इंग्रिीतील ‘वन-ॲतट-
प्ले’ वरून आली आहे. 

 
मोठ्या नाटकाला छोट्या नाटकािंी िोड देण्यािी परंपरा इंग्रिी रंर्भमूीवर होती. पधंराव्या 

शतकापासून मोठ्या नाटकाच्या दोन अंकाचं्या मध्ये हलकेझ लके मनोरंिन करिारे लघ नाटक करीत. 
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त्याला ‘इंटरल्यूड’ म्हित. या ‘इंटरल्यूड’ला स्वतंी नाट्यप्रकारािा दिा देिारा पचहला नाटककार िॉन 
हेव ड हा होय. 

 
कधी म ख्य नाटकाच्या आरंभीही एखादे वरे्ळे, हलकाझ लका चवनोद असलेले नाटक ‘कटइन्-

रेझ र’ या नावाने सादर होई. उशीरा येिाऱ्या पे्रक्षकामं ळे नटािंा व पे्रक्षकािंा चित्तचवके्षप टाळण्यासाठी 
त्यािा उपयोर् होई. अठराव्या-एकोचिसाव्या शतकातं हे एकाकंी-झासइ लोकचप्रय होते. अठराव्या शतकात 
इंग्लंडमध्ये पाि अंकी शोकात्म नाटकािा ताि कमी करण्यासाठी मूळ नाटकानंतरही ‘आफ्टर-पीस’ या 
नावाने असे एकाकंी-झासइ केले िात. या दोन्ही प्रकारानंा कमी दरािी चतचकटे ठेवलेली असत. 

 
या झासइिा प्रभाव मराठी रंर्भमूीवर बराि पडला. त्यानंा आपल्याकडे ‘प्रहसन’ असे संबोधन 

चमळाले. पि त्यािंा ‘प्रहसन’ या संस्कृत नाट्यप्रकाराशी (दोन्ही चवनोदी नाट्यप्रकार आहेत यापलीकडे) 
काही संबधं नाही. आपल्याकडे पौराचिक नाटकाला, एखादा सामाचिक व्यंर्ािा उपहास करिारा ‘झासइ’ 
िोडण्यािी प्रथा १८७० ते १८९० या काळात बरीि प्रिचलत होती. एकप्रकारे हे झासइ मनोरंिनाबरोबरीने 
नीचतनाटकािंी भचूमकाही बिावीत होते. बराि काळ हे झासइ अचलचखत स्वरूपात होते. प ढे तत्कालीन सवइ 
प्रम ख माचसक–प स्तकातूंन ते छापले िाऊ लार्ले. हे बह ताशंी भार्षातंचरत–रूपातंरीत स्वरूपािे होते 
आचि र्डकऱ्यासंारखा एखादा अपवाद वर्ळता, त्याचं्यात प्रयोर्क्षमताही नव्हती. सवरं्पिा आचि 
नाट्यात्म र् िािंा अभाव यामं ळे त्यानंा प्रचतष्ठाही लाभली नाही. या ‘झासइ’ना काटेकोरपिे एकाचंकका 
म्हिता येण्यासारखे नसले, तरी कथानकािा आटोपशीरपिा, रिनेिा एकचिनसीपिा व अनेक-प्रवशेी का 
होईना, पि एक अंक, या वैचशष्ट्ट्यामं ळे त्यािें एकाचंककेशी सादृश्य राचहले. 

 
मराठीत एकाचंकका हा प्रकार िािीवपूवइक चलचहला िाऊ लार्ला, तो १९३०–३५ नंतर. 

पाचिमात्य नाट्यवाङ्मयाच्या डोळस अभ्यासातून ‘एकाचंकका’ हा स्वतंी नाट्यप्रकार व त्यािी लेखनतंीे 
यािंी नवी ओळख आपल्या लेखकानंा होऊ लार्ली होती. माधव मनोहर व अनंत कािेकर यानंी 
स रुवातीच्या काळात केलेल्या पाचिमात्य एकाचंककाचं्या अन वाद/रूपातंरानंी एका नव्या अचभरुिीिे 
बीिारोपि केले. कािेकरानंी स्वतंी एकाचंककाही चलचहल्या. या लेखनप्रकारािंी स्झ टता, कथानक, 
पाीसखं्या, संर्ीत इत्यादींबाबतिा स टस टीतपिा, बेतशीरपिा, नेपथ्यातील वास्तवता या सर्ळ्यािें 
आकर्षइि आपल्या लेखकानंा वाटले आचि या नव्या नाट्यप्रकाराने मराठीत मूळ धरले. एकाचंककेला 
व्यावसाचयक रंर्भमूीवर स्थान चमळवनू देण्यािा एक प्रयत्न मो. र्. रारं्िेकरानंी ‘नाट्यचनकेतन’िारा 
केला; पि तो क्षीि ठरला. याि स मारास िन्माला आलेल्या ‘आकाशवािी’ या माध्यमाने श्र चतर् ि-प्रधान 
एकाकं-रिनािंी मार्िी केली. मढेकर, र्ाडर्ीळ; प ढे तेंड लकर, मतकरी यानंी एकाकंी ‘श्र चतका’ 
चलचहल्या. 

 
एकाचंककेिा महत्त्वपूिइ कायापालट झाला, तो १९४५–५० नंतर. नवकाव्य, नवकथा व नवसमीक्षा 

याचं्या उदयाच्या या काळात एकूि मराठी साचहत्यानेि नवी रूपे धारि केली. नवी वाङ्मयीन मूल्ये या 
काळात आली. महाय दे्ध, स्वातंत्र्यप्राप्ती, औद्योचर्कीकरि, यंीय र्, नवी मानसशास्त्रीय चविारधारा 
यासंारख्या प्रिंड पचरिामकारक घटनामं ळे कलावतंािे अन भवचवश्वही बदलले, मानवी 
व्यस्ततमत्त्वाचवर्षयीच्या िाचिवा बदलल्या. अशा या काळात िन्माला आलेल्या नवकथेशी एकाचंककेिे 
आंतचरक नाते ि ळले. ही कथा िे नव,े अथइपूिइ अन भव व्यतत करीत होती, ते एकाचंककेला आपलेसे 
वाटले. 
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काही अन भव नाटकात प रेशा उत्कटतेने, सखोलतेने व्यतत होऊ शकत नाहीत व ते एकाचंककेति 
व्यतत होऊ शकतात, ही िािीव नाटककारानंा िसिशी होऊ लार्ली, तसतशी एकाचंकका नाटकापासून 
वरे्ळी उठून चदसू लार्ली. नाटक व एकाचंकता हे नाट्यािे दोन स्वतंी घाट ककवा बंध आहेत, ती दोन 
स्वतंी अचभव्यतती-माध्यमे आहेत, ही िािीव नाटककार, चदग्दशइक, नट, नेपथ्यकार अशा सवांनाि होऊ 
लार्ली आचि एकाचंककेच्या प्रायोचर्क शतयता त्यानंी अिमावयाला स रुवात केली. त्यातून या 
नाट्यबधंािी सामथ्ये प्रकट होऊ लार्ली.‘रंर्ायन’ या संस्थेने एकाचंककािें दिेदार प्रयोर् केले. 
त्यािप्रमािे ‘भारतीय चवद्या भवन’, ‘महाराष्ट्रीय कलोपासक’ अशा काही संस्थानंी या नाट्यप्रकाराला 
स्स्थरपद केले. एकाचंकका-स्पधांनी त्याला लोकचप्रयही केले. स्पधांम ळे नाटककारानंा एकाचंकका-
लेखनािी पे्ररिा चमळाली. लेखन, चदग्दशइन, अचभनय व इतर रंर्मंिीय अंर्ाबंाबत नव े काही करून 
पहायला मोठ्या नाटकापेक्षा एकाचंकका हे माध्यम अचधक सोयीिे होते. त्याम ळे नवनव्या कल्पना 
राबवण्यासाठी चनमाि झालेली प्रायोचर्क रंर्भमूीिी र्रि एकाचंककेने प रवली. १९५५ नंतर हळूहळू 
अशाप्रकारे स्स्थरावलेल्या या नाट्यप्रकाराला अनेकारं्ानंी समदृ्ध करिारे एकाचंककाकार म्हििे प . ल. 
देशपाडें, चविय तेंड लकर, र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, माधव आिवल, रत्नाकर मतकरी, वसंत सबनीस, 
पद्माकर डावरे; प ढे महेश एलक ं िवार, सतीश आळेकर, वस धा पाटील, प्रदीप रािे, िंद्रशखेर 
झिसळकर इत्यादी. एकाचंककाचवर्षयक नव्या चविारानंी हा नाट्यप्रकार राबविारे रंर्कमी दामू कें करे, 
आत्माराम भेंडे, चविया मेहता, अरकवद देशपाडें, भालबा केळकर, रािा नातू इ. होत. एकाचंककेच्या 
पचरिामाच्या एकात्मतेला बाध न येता, चतिे आशय व आचवष्ट्कार-के्षी हळूहळू चवस्तारले. ‘शब्द’ या 
घटकािे अवडंबर कमी करून नव्या दृश्य-श्राव्य शतयतािंा शोध घेतला रे्ला. अिूनही नव्या शतयता 
सामावनू घेण्यािी लविीकता असलेल्या, िाकोरीत न साकळिाऱ्या या नाट्यप्रकाराने आता समातंर 
रंर्भमूीवरिा, पि स्वतमिा एक िोखंदळ पे्रक्षक चनमाि केला आहे. र्ावोर्ावी आयोचित केल्या िािाऱ्या 
स्पधांम ळे हा नाट्यप्रकार लोकचप्रय झाला आहे. 
 
पहा : नाटकािे वर्ीकरि. 
 
संदभइ :  १.  क ळकिी, वा. ल. ‘मराठी एकाचंकका’, वाङ मयीन र्टीपा आहि हर्टप्पिी, १९७०. 

२. चभडे, श्री. रा.; क लकिी, व. चद.; केळकर, भालबा, संपा. एकाांहकका वार्टचाल, १९६९. 
 

मनीर्ष दीचक्षत 
 
एकोक्ती (मोनोलॉग) : रंर्मंिावर एकटे असताना, वा इतर पाीे असली तरी ती मूक असताना एखाद्या 
पाीाने एकट्याने बोलत असिे. हे बोलिे इतर पाीानंा ऐकू येते (िसे स्वर्त ऐकू येत नाही हे र्ृहीत 
धरलेले असते). एकोतती साधारितम कितन, आत्मसंवाद इत्यादीसाठी वापरली िाते. प्राथइना, भावकाव्य, 
द मखाचवष्ट्कार एकोततीिारा आचवष्ट्कृत होतो (उदा., एकच प्यालामध्ये स धाकरािे दारूवरिे भाष्ट्य). 

 
एकोततीिे तीन प्रम ख प्रकार संभवतात : (१) एकपाीी नाटक, उदा., झा ंकोत्कोिे द ह्यमून 

व्िॉर्स. चदवाकराचं्या नाट्यछटा याि रूपात मोडतात. (२) दोन ककवा अनेक पाीे असून एकानेि बोलिे, 
उदा., स्स्रंडबर्इिे द स्राँगि. (३) पे्रक्षकाशंी पाीाने स्वतंी व खािर्ी बोलिे, उदा., यार्ो (ऑथेलो); 
घनश्याम (भावर्बांधन) इत्यादी. महेश एलक ं िवारकृत भग्न तळ्याकाठी नाटकाच्या अंक दोनमध्ये परार्च्या 
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तोंडी दीघइ एकोतती आहे. अनेकदा एकोतती ही नाट्यात्म कचवता वा र्ीत होऊनही येते. उदा., सतीश 
आळेकर याचं्या मिाहनवािमधील भाऊंच्या एकोतती इत्यादी. 

 
पहा : स्वर्त.  महेश एलक ं िवार 
 
ऐणतहाणसक कादंबरी : कादंबरी या र्द्य कस्ल्पतकथेिा एक उपप्रकार. कादंबरी हा साचहत्यप्रकार 
इचतहासाशी संवाद साधतो, तेव्हा ऐचतहाचसक कादंबरीिी चनर्समती होते. ऐचतहाचसक कादंबरी दूरवरच्या 
भतूकाळात घडून रे्लेल्या घटनािें चिीि करीत असते. 

 
आध चनक इचतहास घटनेच्या अनन्यसाधारितेला खूप महत्त्व देतो. भतूकाळािे वास्तव दशइन 

घडचविे ही इचतहासािी प्रचतज्ञा असते. भतूकालीन सत्यािे चनरपवाद अस्स्तत्व चसद्ध करण्यासाठी 
इचतहासाकडून चवचशष्ट पचरस्स्थती आचि घटना याचं्या चवचशष्ट अवस्थेवर भर चदला िातो. या ऐचतहाचसक 
वास्तवातील घटनामंध्ये व्यततींिा सहभार् असतो. परंत  इचतहास या व्यततींच्या िाचिवानंा बािूला सारून 
केवळ घटनावंर लक्ष कें चद्रत करतो. थोडतयात, चवचशष्ट घटना का आचि कशी घडली, हे िािनू घेण्यात 
इचतहासाला रस असतो. त्या घटनेत सहभार्ी होिाऱ्या व्यततींनी ती घटना कशी अन भवली, चतला कोिता 
भावचनक प्रचतसाद चदला, या तपचशलात इचतहास झारसा उतरत नाही. इचतहास िेथे झारसा तपचशलात 
उतरत नाही, तेथेि ऐचतहाचसक कादंबरी आपले कायइ स रू करते. ती या घटनाकंडे केवळ ऐचतहाचसक 
घटना म्हिनू न पाहता तीत सहभार्ी होिाऱ्या व्यततींच्या अन भवािंा, िाचिवािंा भार् म्हिून पाहते. 
ऐचतहाचसक घटनानंा व्यततींच्या अन भवािे पचरपे्रक्ष्य ती प्राप्त करून देते. भतूकाळातील घटनामंधील 
कायइकारिसंबधंािें स्पष्टीकरि करीत, कायइकारिसंबधंािंी ही शृखंला वतइमानापयंत आिनू चभडचवण्यािे 
कायइ इचतहास करीत असतो; तर कस्ल्पताच्या स्पशाने प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनानंा ऐचतहाचसक शृखंलेमधून 
काढून मानवी अन भवाच्या पातळीवर नेण्यािे कायइ ऐचतहाचसक कादंबरी करीत असते. ऐचतहाचसक 
कादंबरीिा इचतहासाशी संबधं असल्याम ळे चतला ऐचतहाचसक कायइकारिसंबधं पूिइपिे टाळता येत नाही; 
तथाचप ती या कायइकारिसंबधंाला मानवी अन भवािे रूप देते. 

 
ऐचतहाचसक कादंबरीमध्ये इचतहासात घडलेल्या घटनानंा आचि समस्यानंा महत्त्वािे स्थान असते. 

चतिी पाश्वइभमूी आचि काही पाीे इचतहासातील असतात. प्रत्यक्षात घडून रे्लेल्या व्यततींचशवाय काही 
कस्ल्पत पाीेही ऐचतहाचसक कादंबरीमध्ये येऊ शकतात. ही पाीे ऐचतहाचसक व्यस्ततमत्त्वावंर चवचशष्ट 
ऐचतहाचसक घटनािें झालेले पचरिाम स्पष्ट करण्यास मदत करतात. प्रत्यक्ष घडलेल्या घटना चकती 
असाव्यात, प्रत्यक्ष ऐचतहाचसक पाीे चकती असावीत, मध्ये चकती काळ रे्लेला असला की कादंबरी 
‘ऐचतहाचसक’ ठरते, हे वादग्रस्त प्रश्न आहेत. त्यािंी वरे्वरे्ळी उत्तरे चदली िातात. 

 
अथाति, केवळ एवढ्या भाडंवलावर िारं्ली ऐचतहाचसक कादंबरी चनमाि होऊ शकत नाही. 

ऐचतहाचसक कादंबरीच्या चनर्समतीसाठी इचतहासचवर्षयक र्ंभीर दृचष्टकोि लेखकािवळ असिे आवश्यक 
असते. त्यासाठी इचतहासाच्या सखोल अध्ययनािी र्रि असते. यािे कारि ऐचतहाचसक कादंबरीने चवचशष्ट 
य र्ािे प्रामाचिक आचि यथातथ्य चिी उभे करिे अचभपे्रत असते. ऐचतहाचसक कादंबरीला त्या चवचशष्ट 
य र्ाच्या समािरिनेिा संदभइ असिे आवश्यक असते. त्या य र्ाच्या आचि त्यातील घटनािमाच्या तळाशी 
असलेले ऊिास्त्रोत ऐचतहाचसक कादंबरीने स्पष्ट करिे आवश्यक असते. व्यततीच्या िीवनात घडलेल्या 
घटनानंा ऐचतहाचसक कादंबरी या संदभाति महत्त्व देते. व्यततीिा अन भव आचि ऐचतहाचसक काळातील 
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सामाचिक पचरस्स्थती याचं्यातील अन बधं शोधण्यािा प्रयत्न ऐचतहाचसक कादंबरी करीत असते. थोडतयात, 
िारं्ली ऐचतहाचसक कादंबरी म्हििे चवचशष्ट ऐचतहाचसक काळातील य र्िाचिविेी प नरइिना असते. 

 
कादंबरी या साचहत्यप्रकारातील इतर काही उपप्रकाराशंी ऐचतहाचसक कादंबरीिे भेदिचनत संबधं 

चतिी वैचशष्ट्ट्यपूिइता समिावनू घेण्यासाठी लक्षात घेिे आवश्यक ठरते. अनेकदा प्रत्यक्ष िीवनातील 
घटनािमािी वािकाने अपेक्षाि करू नये, असे अद भ तरम्य वातावरि कादंबरीत चनमाि केले िाते. म ख्य 
पाी एकाकी, सामाचिक संदभापासून त टलेले असते. हे दाखचविे सोयीिे व्हाव े म्हिून कथानकात 
दूरवरच्या भतूकाळािी योिना केलेली असते. अवास्तव आचि अचतनाट्यात्म घटनानंी ते भरलेले असते. 
दूरवरिा भतूकाळ कथानकात असल्याम ळे अशी कादंबरी सकृद्दशइनी ऐचतहाचसक भासते. तथाचप ती खऱ्या 
अथाने ऐचतहाचसक म्हिता येत नाही. इंग्रिीमध्ये अशा लेखनाला ‘प्रोि रोमान्स’ असे संबोचधले िाते. काही 
वळेा चवचशष्ट य र् आचि त्यावळेिे वातावरि द य्यम ठरून पाीाच्या मानचसक चिीिाला िास्त महत्त्व येते. 
ऐचतहाचसक पाश्वइभमूी असूनही अशी कादंबरी ‘मनोचवश्लरे्षिात्मक’ होऊ लार्ते. 

 
िारं्ली ऐचतहाचसक कादंबरी अस्स्तत्वात येण्यासाठी चतने ऐचतहाचसक काळािा वास्तवतावादी 

कादंबरीमार्ील प्रवृत्तींशी सबंंध िोडिे आवश्यक असते. वास्तवतावादी कादंबरीमार्ील प्रवृत्तींशी संबधं 
िोडिे आवश्यक असते. वास्तवतावादी कादंबरी कस्ल्पताच्या साहाय्याने वास्तवािे दशइन घडचवण्यािा 
प्रयत्न करीत असते. चतच्यातील पाीे नम न्याच्या पलीकडे िािारी, चवचवध हेतू असलेली, व्याचमश्र 
स्वरूपािी असतात. त्याचं्या इच्छा-आकाकं्षािंी म ळे सामाचिक पचरस्स्थतीमध्ये र् ंतलेली असतात. 
वास्तवतावादी कादंबरीतील या प्रवृत्ती चवचशष्ट ऐचतहाचसक य र्ाच्या संदभात कायइ करू लार्तात, तेव्हाि 
ऐचतहाचसक कादंबरीिी समदृ्ध परंपरा होण्यािी शतयता असते. 

 
हवहवधज्ञानहवस्तािमधून १८६७ साली िमशम प्रचसद्ध होऊ लार्लेली रा. चभ. र् ंिीकरािंी 

मोचनगड ही मराठीमधील पचहली ऐचतहाचसक कादंबरी मानली िाते. इचतहासािा व्यासंर्, पद्धतशीर 
चविार आचि चिीि केल्या िािाऱ्या य र्ाच्या सामाचिक पचरस्स्थतीिा संदभइ या चवशरे्षानंी ती य तत आहे. 
इचतहासचवदे्यच्या दृष्टीने एकोचिसाव्या शतकािा हा उत्तराधइ चवशरे्ष महत्त्वािा आहे. इचतहासाचवर्षयीिी 
पािात्त्य संकल्पना याि कालखंडात महाराष्ट्रात मळू धरू लार्ली होती. त्यािबरोबर पािात्त्यानंी 
महाराष्ट्राच्या इचतहासािे केलेले चवकृत चिीि खोडून काढून आपल्या इचतहासािे अचधक उज्ज्वल 
भासिारे चिी रेखाटण्यािे प्रयत्नही स रू झाले होते. पारतंत्र्याच्या र्तेत सापडलेल्या आपल्या समािाने 
इचतहासाकडे उदात्तीकरिाच्या दृष्टीने पाहिे, ही र्ोष्टदेखील साहचिकि होती. या सवइ प्रवृत्तींच्या 
चमश्रिातून स्वातंत्र्यपूवइ काळातील मराठी ऐचतहाचसक कादंबरी चनमाि झाली. या काळातील महत्त्वािे 
ऐचतहाचसक कादंबरीकार ह. ना. आपटे होत. १८९५ ते १९१५ या कालखंडात केवळ स्विाज्यासाठी, गड 
आला पि बसि गेला, मध्यान्ि, सूयोदय, सूयकग्रिि, रूपनगिची िाजकन्या, चांिगुप्त, कालकूर्ट, वज्राघात 
यासंारख्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्या आपट्यानंी चलचहल्या. मानवी स्वभावािे आचि नातेसबंंधािें खोलवरिे 
अवर्ाहन करण्याच्या प्रवृत्तीम ळे या कादंबऱ्या वैचशष्ट्ट्यपूिइ झालेल्या असल्या, तरी चवचशष्ट य र्ाच्या 
िाचिविेी प नर्सनर्समती या दृचष्टकोिातून त्या झारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. इचतहासािा व्यासंर् आचि 
चवचशष्ट य र्ातील सामाचिक पचरस्स्थती या दोन्ही संदभांतही त्या उण्या पडतात. 

 
ह. ना. आपट्याचं्या नंतरिी स्वातंत्र्यपूवइ काळातील मराठी ऐचतहाचसक कादंबरी अचधक वरे्ाने 

ऐचतहाचसक वास्तवापासून दूर चनघालेली चदसते. कि. चव. वैद्याचं्या दुदैवी िांगूचा (१९१४) काहीसा अपवाद 
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वर्ळला, तर ना. ह. आपटे, नाथमाधव, चव. वा. हडप प्रभतृी लेखकानंी ऐचतहाचसक कादंबरीला 
अद भ तरम्यता, अचतनाट्यात्मता आचि अवास्तव चिीिाच्या खूप िवळ आिून ठेवले. या लेखकानंी चवप ल 
लेखन केले. सवइसामान्य वािकामंध्ये वािनाचवर्षयी आचि इचतहासाचवर्षयी आकर्षइि चनमाि केले. तथाचप 
त्याचं्या लेखनातून ऐचतहाचसक कादंबरीिी सकस परंपरा चनमाि होऊ शकली नाही. पारतंत्र्याच्या काळात 
‘पूवइ चदव्या’ंिे अद भ त स्मरि करून देऊन अस्स्मतेिी िपिूक करण्यािे कायइ माी या कादंबऱ्यानंी केले. 
स्वातंत्र्यािा क्षि िवळ येऊ लार्ल्यानंतर आपोआपि ऐचतहाचसक कादंबऱ्यािंी चनर्समती क्षीि होत रे्ली. 

 
मराठीतील ऐचतहाचसक कादंबरीला द सरा बहर स्वातंत्र्योत्तर काळात, चवशरे्षतम १९६० नंतर 

आला. रिचित देसाईंच्या प्रिंड लोकचप्रय ठरलेल्या स्वामी (१९६०) या कादंबरीला ऐचतहाचसक 
कादंबरीच्या प नरुत्थानािे श्रये चदले िाते. स्वामीनंतरच्या काळात ना. सं. इनामदार, चशवािी सावतं, कॅ. 
वास देवराव बेलवलकर प्रभतृी लेखकानंी चवप ल लेखन केले. स्वामीनंतर हा बहर वीसेक वर्ष ेिोमदारपिे 
चटकला असला, तरी चवसाव्या शतकाच्या शवेटच्या दशकातही त्यािा काही प्रमािात प्रभाव चटकून 
असल्यािे चवश्वास पाटील याचं्या पाहनपतच्या (१९८८) यशावरून चदसून येते. 

 
पे्ररिा, प्रवृत्ती आचि स्वरूप याचं्या संदभात १९६० नंतरिी मराठी ऐचतहाचसक कादंबरी 

स्वातंत्र्यपूिइ काळातील याि उपप्रकारातील कादंबरीपेक्षा वरे्ळी आहे. आध चनक काळातील ऐचतहाचसक 
कादंबरीकारािंा इचतहासािा व्यासंर् मोठ्या प्रमािात वाढल्यािे चदसून येते. त्यानंी चवचवध प्रकारच्या 
संदभइसाधनािंा उपयोर् करून घेतला आहे. चनवदेन, विइन, पाीचिीि, दृश्य व आढावा यािंी क शल 
िोडिी, कथानकातील संघर्षािी चित्तवधेक उभारिी या तंीचवशरे्षािंा त्यानंी सझाईदार उपयोर् करून 
घेतला आहे. भारे्षिा बाि ऐचतहाचसक वळिािा राहावा, यािे िािीवपूवइक प्रयत्न त्यानंी केले आहेत. 
त्याम ळे आध चनक ऐचतहाचसक कादंबरीिे रूप अचधक रेखीव झाले आहे. 

 
चवचशष्ट य र्ािी सामाचिक पचरस्स्थती, त्या य र्ािी चवचशष्ट िािीव या अत्यतं महत्त्वाच्या र्ोष्टींना 

प रेसा न्याय या स्वातंत्र्योत्तर काळातील ऐचतहाचसक कादंबरीनेही चदला आहे, असे माी म्हिता येिार 
नाही. त्याऐविी ही कादंबरी नायककें चद्रत झाली आहे. थोरले माधवराव, चशवािी, संभािी, पचहला व 
द सरा बािीराव, महादिी कशदे, कीबकिी डेंर्ळे, यशवतंराव होळकर, सदाचशवराव भाऊ यासंारखे 
ऐचतहाचसक प रुर्ष या कादंबऱ्याचं्या कें द्रस्थानी आहेत. त्याचं्या व्यस्ततमत्त्वािें आकलन, मूल्यमापन आचि 
अनेकदा उदात्तीकरि या र्ोष्टी उचद्दष्ट म्हिून ऐचतहाचसक कादंबरीने समोर ठेवलेल्या चदसतात. वातावरि 
ऐचतहाचसक, पि मूल्यव्यवस्था आध चनक असाही प्रकार अनेकदा आढळून येतो. ऐचतहाचसक काळातील 
तपचशलािंा उपयोर् वतइमानापेक्षा असलेला वरे्ळेपिा अधोरेचखत करण्यासाठी होताना चदसतो. या 
कादंबऱ्यानंी खूप लोकचप्रयता चमळवली. वतइमानकालीन वैझल्यातून स टका करून घेण्यािी सोय, अशीही 
या लोकचप्रयतेिी मीमासंा करता येते. 

 
या लोकचप्रय ठरलेल्या कादंबऱ्याहूंन काहीशी वरे्ळी वाट िोखाळण्यािा प्रयत्न र्ो. नी. दाडेंकर 

याचं्या ऐचतहाचसक कादंबरीने केला आहे. त्याचं्या ‘कादंबरीमय चशवकाला’च्या माचलकेत र्बया दाि उघड, 
िि िि मिादेव, दयाभवानी, झुांजािमाची, िे तो श्रींची र्च्छा या पाि कादंबऱ्यािंा (१९६७ ते १९७४ मध्ये 
प्रकाचशत) समावशे होतो. या कादंबऱ्याचं्या नायकपदी एखाद्या ऐचतहाचसक प रुर्षािी प्रचतष्ठापना 
करण्याऐविी दाडेंकरानंी ते स्थान चशवकालाला चदले आहे. ऐचतहाचसक काळाच्या त्याचं्या आकलनात 
भावनाप्रधानतेिे रंर् चमसळलेले असले, तरी त्याचं्या कादंबऱ्या सामाचिक पचरस्स्थतीच्या सूक्ष्म तपचशलातं 
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उतरताना चदसतात. साध्यास ध्या लोकाचं्या श्रद्धा, चवश्वास, आकाकं्षा, त्यािंी िीवनपद्धती या र्ोष्टींना 
दाडेंकराचं्या कादंबऱ्यातं महत्त्वािे स्थान चमळाले आहे. ऐचतहाचसक काळातील सामाचिक, रािकीय 
िीवनाच्या संरिनेिे भानही या कादंबऱ्यातूंन व्यतत होते. ऐचतहाचसक कादंबरीिे यथोचित रूप कसे 
असाव,े यािे काही प्रमािात चनदेशन दाडेंकराचं्या ऐचतहाचसक कादंबऱ्यातूंन घडते, असे म्हिता येईल. 
 
संदभइ : Lukacs, Georg, The Historical Novel, 1962. 
 

हचरिदं्र थोरात 
 
ऐणतहाणसक समीक्षा : थोर साचहत्यकृती कालातीत, शाश्वत, अक्षर असतात आचि ऐचतहाचसकही असतात; 
कवी हे द्रष्टे म्हििे दूरिे पाहिारे आचि त्याचं्या काळाने उत्पन्न केलेलेही असतात. सवइ िारं्ली कला 
समकालीन असते, तसेि समकालीन कलेसह सवइ कला ऐचतहाचसक असते, अशी अतंर्सवरोधी चवधाने 
साचहत्यकृती आचि त्यािें चनमाते लेखक-कवी याचं्याबाबत केली िातात. या चवधानातंील पूवाधइ व उत्तराधइ 
हे स्थूलपिे आपल्याकडील अन िमे कलावादी व िीवनवादी वा रूपचनष्ठ व आशयचनष्ठ भचूमकाशंी चनर्चडत 
आहेत. पचहल्या भचूमकेत चवभाव-अन भावय तत, प्रचतमा-प्रतीकात्मक, लयसबंंधानंी य तत असे अन्यनू-
अनचतचरतत सेंचद्रय रूप अथवा विइ-शब्दवातय-प्रकरिादींच्या वि चवन्यासािारे अपचरचित, 
संवदेनशीलतेला तािेतवाने करिारे रूप हे अन भवाला साधारिीकृत असे कालातीत रूप देते, असे र्ृहीत 
आहे. द सरी भचूमका, साचहत्यकृती म्हििे िीवनािा आरसा, त्यािे प्रचतकबब; अथवा भौर्ोचलक, वाचंशक 
आचि य र्धमीय घटकानंी ककवा आर्सथक पायाने चनयत झालेल्या संजे्ञिा आचवष्ट्कार असतो, असे मानते. तो 
आचवष्ट्कार रूपय तत असतो असे मानिारे समीक्षक िसे आहेत, त्याप्रमािे रूपाच्या कल्पनेला महत्त्व न 
देिारेही आहेत. 

 
ऐचतहाचसक समीके्षत ही द सरी भचूमका महत्त्वािी आहे. तीप्रमािे कोितीही साचहत्यकृती ही चवचशष्ट 

स्थलकालपचरस्स्थतीत चनमाि झालेली असते. चतिा चनमाता चवचशष्ट वशंात िन्मलेला आचि चवचशष्ट 
भौर्ोचलक पचरस्स्थतीत व चवचशष्ट य र्धमाच्या संस्कारात वाढलेला मािूस असतो, असे इंग्रिी साचहत्यािा 
फ्रें ि इचतहासकार इपॉचलत तॅन मानतो. िसे झाड तसे झळ, या न्यायाने िसा चनमाता तशी त्यािी 
साचहत्यकृती, असे ही भचूमका मानते. म्हिून साचहत्यकृतीिा अथइ नीट समिून घ्यायिा असेल, तर चतच्या 
कत्यािा व त्याच्या काळािा संदभइ चतला प्राप्त करून चदला पाचहिे व त्या पाश्वइभमूीवर चतिे आकलन केले 
पाचहिे. पि वास्तवात या दृष्टीने तॅनला शतेसचपअरिा अन्वयाथइ लावता आलेला नाही आचि तॅनच्या 
ीयीपकैी वशं आचि य र्धमइ हे दोन घटक प ढील समीक्षकानंी िवळ िवळ सोडून चदलेले चदसतात. 

 
हेरे्लच्या तत्त्वज्ञानाप्रमािे चिया-प्रचतचियात्मक संघर्षातून उत्िातं होत िािाऱ्या 

चवकासप्रचियेच्या एका कबदूवर या प्रचियेच्या आतापयंतच्या सर्ळ्या पायऱ्या स्वतममध्ये सामावनू घेत 
कोितीही साचहत्यकृती अवतरत असल्याम ळे चतिा पूवापरसंबधं महत्त्वािा ठरतो. चतिे आकलन 
ऐचतहाचसक प्रचियेच्या संदभाति शतय आहे, असे ही भचूमका मानते. 

 
मातसइवादी साचहत्यचविाराप्रमािे साचहत्यािे आकलन मातसइवादी भचूमकेतून आकळलेल्या 

ऐचतहाचसक आचि सामाचिक वास्तवाच्या पाश्वइभमूीवरि करायला हव.े या वास्तवािे स्वरूप इचतहासात 
सापडते. त्यािे स्वरूप वर्ावर्ांमधील आचि उत्पादनपद्धतींमधील संघर्षइमाचलकािें आहे. उत्पादनपद्धती 
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आचि तीतून उद भविारे उत्पादनसंबधं हा समाििीवनािा पाया आहे. या पायावरि कायदा, 
चविारप्रिाली, धमइ आचि साचहत्यवादी कला या ससं्थािंा इमला उभा असतो. हा पायाि इमल्यािे स्वरूप 
चनयत करीत असल्याम ळे ते समिून घेण्यासाठी पायािे ज्ञान आवश्यक ठरते. थोडतयात, आर्सथक पाया 
आचि साचहत्यकृती यातंील संबधं पोथीचनष्ठ मातसइवादी हे कायइकारिभावािे मानतात. ग्रीक कलेबद्दल 
अचभज्ञता दाखविारा मातसइ माी त्या कलेिे ममइ हे पाया-इमला या नम नारूपाच्या आधारे उलर्डून 
दाखवता येत नसल्यािी कब ली देतो. प ढे इमल्यात समाचवष्ट असलेल्या साचहत्यासारख्या र्ोष्टी पायात 
बदल घडवनू आितात, हेही मातसइला व आपल्याला अचभपे्रत असल्यािे एंरे्ल्स सारं्तो. रे्ओखइ ल्य काि 
हा हंरे्चरयन मातसइवादीही साचहत्यकृतीतील वास्तवािे प्रचतकबब साधे, कायइकारिभावावर आधारलेले 
नसल्यािे मानतो. त्याच्या मते साचहत्यकृती केवळ त्या-त्या काळातील प्रभावी चविारधारािंा प नरुच्चार 
करीत नाही, तर ती त्यािंी मीमासंाही करते. नम नेदारपिा (चटचपकॅचलटी) हा त्याने वास्तवतावादी पाीािंा 
चनकर्ष मानला आहे. त्यािंा आंतचरक स्वभाव हा चवचशष्ट ऐचतहाचसक काळात चियाशील असलेल्या 
वस्त चनष्ठ शततींनी चनयत झालेला असतो. यासाठीि या ऐचतहाचसक काळािा संदभइ त्या साचहत्यकृतीला 
प्राप्त करून देिे र्रिेिे ठरते. 

 
साठीच्या दशकानंतर माी मातसइवादी साचहत्यसमीक्षकातंील पोथीचनष्ठा थोडीझार कमी झाल्यािे 

आढळते. या काळातील महत्त्वािा समीक्षक टेओडोर ऑडोनो हा होय. त्याच्या मते कोितीही कलाकृती 
केवळ आर्सथक पायाने नव्हे, तर अनेक घटकानंी चनयत झालेली असते आचि सापेक्षतम ती स्वायत्तही असते. 
रेमंड चवल्यम्सच्या मते साचहत्य हे व्यापक समािसंस्थेिा भार् असले, तरी केवळ त्यािारे त्या समािािे 
सपूंिइ स्वरूप चवशद होत नाही. ल्य चसयन र्ोल्डमानला सिइक संज्ञा ही भौचतक पचरस्स्थतीने पूिइतम चनयत 
होते, असे वाटत नाही. त्याच्या मते साचहत्यकृती ही त्या त्या काळात प्रिचलत असलेल्या चवश्वचवर्षयक 
दृचष्टकोनाच्या एका सामचूहक िाचिविेी संरिना आचवष्ट्कृत करते आचि थोर लेखक तर आपल्या काळाच्या 
प ढे िाऊन िीवनािी संर्ती लाविारी िािीव संरचित करतात. अशा प्रकारे नव-मातसइवाद्यानंी आर्सथक 
पाया आचि साचहत्यकृती यातंील संबधं कमीअचधक चशचथल केलेले असले, तरी साचहत्य आचि इचतहास 
याचं्यामधील सबंंधाबाबतिी त्यािंी आस्था कायम आहे. 

 
ऐचतहाचसक समीक्षापद्धतीच्या प रस्कारामार्ील आिखी एक कारि, ि न्या होत रे्लेल्या 

साचहत्यकृतींिी कमीअधीक प्रमािातील द बोधता, हे आहे. ती बरेिदा भाचर्षक असते आचि काही वळेा 
काचलक संदभांम ळे भासत असते. ती दूर करायिी, तर त्या त्या काळातील शब्दानंा असलेले अथइ, त्या 
वळेच्या श्रद्धा, समि ती, सकेंत, वाङ्मयीन परंपरा वर्ैरे र्ोष्टी उलर्डून दाखवाव्या लार्तात. चतिी 
साचहस्त्यक परंपरा आचि त्या काळातील चतच्या वािकाचं्या र्रिा समिावनू घ्याव्या लार्तात. लेखकािा 
हेतूही लक्षात घ्यावा लार्तो. या र्ोष्टी समकालीन चविारव्यूहाचं्या पाश्वइभमूीवर आचि समकालीन 
समीक्षादृष्टीिा अवलंब करून शतय होत नाहीत आचि साचहत्यकृतींिे आकलन अप रे राहते. त्यासाठी 
समीक्षकाने तत्कालीन वािकाशंी समरसून िाव,े अशी या समीक्षापद्धतीिी भचूमका आहे. 

 
या दृष्टीिा अवलंब केल्याचशवाय साचहत्येचतहासकाराला उपलब्ध साचहत्यकृतींिी आचि 

साचहस्त्यकािंी व्यवस्थाि लावता येिार नाही. त्यािंा काचलक िम ठरचविे आचि परंपरेत चलचहिारे, 
परंपरा मोडून चतला नव ेवळि देिारे, िीवनाचवर्षयी नवी ममइदृष्टी देिारे महत्त्वािे लेखक कोिते आहेत, 
कोिते नाहीत यािा चनिइय घेिे यासाठी, तसेि त्याचं्याचवर्षयी कमीअचधक चवस्ताराने चलचहताना, त्याला 
ही दृष्टी स्वीकारावी लार्ते. 
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साचहत्येचतहासकाराने उपलब्ध करून चदलेल्या माचहतीिा, इतर साधनाचं्या आधारे चलचहलेल्या 
इचतहासािा आचि ए. ओ. लव्हिॉय याने प रस्कृत केलेल्या चविाराचं्या इचतहासािा उपयोर् या पद्धतीत 
आकलनासाठी चनचित होण्यासारखा आहे. पि समीक्षकाने साचहत्यकृती ज्या वािकासंाठी चनमाि झाली 
त्याचं्या भचूमकेत स्वतमला प्रके्षचपत करिे, ही माी कठीि र्ोष्ट आहे. मूळ लेखक–वािक हे िसे एका 
ऐचतहाचसक उत्िातंीच्या कालकबदूवर िन्माला येतात, तसेि समीक्षकािेंही असते. ते एका भौचतक 
पचरस्स्थतीत वावरत असतात, त्याचं्या काळातला असा िो एक चवश्वचवर्षयक दृचष्टकोन असतो त्यािे 
संस्कार त्याचं्यावर झालेले असतात. ते झटकून टाकिे त्यानंा शतय नसते. त्यािंी समरसता 
साचहत्यकृतीतील स्वतमला चिरनूतन राखण्याच्या क्षमतेशी चनर्चडत असते आचि चतला समीक्षकाच्या 
ऐचतहाचसक व्य त्पत्तीिी िोड असेल, तर त्याला त्या साचहत्यकृतीिी मूल्यात्मकता–भावात्मक ककवा 
अभावात्मक–िािवल्याचशवाय राहिार नाही. थोडतयात, आििा समीक्षक भतूकालीन साचहत्यकृतींिे 
आकलन करताना त्यातंील ऐचतहाचसक संदभइ साचहत्यकृतींच्या घटकातं रूपातंचरत झाल्यािे, संरिनेिे 
भार् बनल्यािे मानून त्यािंी मूल्यात्मकता ठरवतो. 

 
मराठीत या प्रकारच्या समीके्षिे उल्लखेनीय उदाहरि म्हििे श्री. व्यं. केतकरकृत मिािाष्रीयाांचे 

काव्यपिीक्षि हा गं्रथ होय. माी तो चनर्समतीमधील कायइकारिभावावर भर देतो. 
 
अलीकडे इचतहासवाद वा ऐचतहाचसकतावाद (चहस्टॉचरचसझम) ही एक वरे्ळी संज्ञा वापरात 

असलेली आढळते. पि हा इचतहासवाद केवळ एकाि प्रकारिा नाही. त्यातील काही प्रकारातूंन पारंपचरक 
ऐचतहाचसक समीक्षापद्धतीिे पैलू चवकचसत झालेले आहेत. त्यात साचहत्यकृती ही चतच्या काळातील 
सामाचिक आचि सासं्कृचतक अथइ आचि मूल्ये यािंा आचवष्ट्कार मानून चतिे िे आकलन केले िाते, त्यात 
साचहत्यकृतीिा अथइ लावण्यासाठी साचहत्यबाह्य अशा ऐचतहाचसक-सासं्कृचतक संदभांिे साह्य अचधक घेतले 
िाते; चतिी साचहस्त्यकता झारशी लक्षात घेतली िात नाही. अलीकडील नव-इचतहासवाद (न्य ू
चहस्टॉचरचसझम) असे मानतो, की कवी आपल्या काळािा इचतहासकारही असतो आचि इचतहासचनमाताही; 
त्यात कलावतंाच्या चनर्समचतव्यापारािी असाधारिता आचि साचहत्यकृतीच्या संरिनेिी अनचतिम्यता यावंर 
भर आहे; त्यािप्रमािे कलावतं आचि त्यािी साचहत्यकृती या दोन्ही र्ोष्टींिी चनष्ट्पत्ती ऐचतहाचसक-
सासं्कृचतक पचरस्स्थतीतून होत असते, यािे भानही त्याला आहे. ही भचूमका ऐचतहाचसकता आचि 
कलात्मकता यातं तोल साधिारी आहे आचि या पद्धतीच्या समीके्षला साचहस्त्यक पचरिाम देिारी आहे. 
साठीनंतरच्या मातसइवादी समीके्षत यािे प्रचतकबब उमटलेले चदसते. 
 
पहा : मातसइवादी समीक्षा. 
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ओळीचे अभंग : वरे्वरे्ळ्या संताचं्या अभरं्ािें चवर्षयवार वर्ीकरि लावण्यास ‘ओळीिे अभरं्’ म्हितात. 
वारकरी संप्रदायात ‘ओळ’ या शब्दास चवशरे्ष अथइ आहे. तो म्हििे, संतानंा ज्या िमाने अभरं् स्झ रून ते 
ज्या पद्धतीने चलचहले रे्ले ती ओळ. चवठ्ठलभावािे स्झ रि म्हििे ओळ. यातून आलेले अभरं् हे तसेच्या 
तसेि घ्यायिे. त्यावर संपादिी, संस्करि करावयािे नाही. असे हे ओळीिे अभरं् ज्ञानदेवाचं्या काळापासून 
वारकरी पारंपचरक पद्धतीने म्हित. त कारामाच्या काळापासून हे अभरं् चवचवध प्रकारच्या चनमाि झालेल्या 
झडावंर म्हटले रे्ले. यातं रूपपर, नामपर, कीतइनपर, करुिापर, मार्िीपर, भततवत्सलतावर, 
श्रीचवठ्ठलपर, पंढरीपर, अिैतपर, स्स्थचतपर, उपदेशपर आदी चवचवध प्रकार पडतात. यामंध्ये चवरचहिी, 
र्ौळिी, भपूाळ्या यािंा समावशे आहे. प्रकरिवार चवभार्िीिी ही पद्धत वारकरी संप्रदायात असल्याने 
एकाि वृत्तीिा अन भव चवचवध संतािें अभरं् एकी करून घेता यावा, हा ओळीच्या अभरं्ािा म ख्य उदे्दश 
आहे. 

 
वारकरी भिनात, चवशरे्षतम ििी भिनात, ककवा वर चदलेल्या चवचवध चवर्षयावंरील मौचखक 

चनरूपिात ओळीिे अभरं् सरास रूढ झाले. वरे्वरे्ळ्या झडानंी वरे्वरे्ळे अभरं् घेतले. काही ओळींिे 
अभरं् त्या त्या चवचशष्ट वारकरी झडावर म्हितात. हा अचलचखत संकेत झाला. 

 
श्रीसकलसांतगाथेत (संपा. र्ो. श. राचहरकर) िार हिार दोनश ेशहात्तर ओळींिे अभरं् समाचवष्ट 

केलेले आहेत. त्यातं चनवचृत्तनाथ, ज्ञानदेव, म तताई, नामदेव, िनाबाई, िोखामेळा, सेना न्हावी, 
सावंतामाळी, र्ोराक ं भार, एकनाथ, भान दास, त काराम, चनळोबा आदी चवठ्ठलभतत सतं येतात. 

 
वारकरी संप्रदायात ओळीिे अभरं् मौचखक पठन-परंपरेतून येतात. प्रम ख झडकरी आधी अभरं् 

म्हिून दाखचवतात. अभरं्ातला िरि क ठे उिलायिा ते दाखचवतात. िरि उिलला, की तो तीनदा 
म्हितात. तीनदा म्हिनू उतारी घेतात. हे अभरं्ातले मध्यवती चनरूपिकें द्र असते. ते दाखवनू त्यावर 
चनरूपि होते. चनरूपि हे र्द्यात कमी असते. अभरं्ात अचधक असते. या िरिाला िोडून द सऱ्या 
अभरं्ातला िरि त ळून बघतात. आिखी चतसरा अभरं् घेतात. माी मूळ अभरं्ािे सूी क ठेही न हरवता हे 
सारे होते. उदा., ‘नामपर’ हा चवर्षय. यासाठी चनवृचत्तनाथािंा ‘नामािेचन स्मरिे चनत्पता पारिे । तेचि 
चवठ्ठलनाम नािे पंढरीये’ । हा अभरं् घेतला, की या ओळीला पूरक अशा इतर संताचं्या अभरं्ातंल्या ओळी 
म्हिायच्या. मर् यातं ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, त काराम यािें अभरं् घ्यायिे. या साऱ्याचं्या ओळीतून 
नामािा अन भव येतो. भिनी ध माळीच्या सहि लयीतून आचि िरिाचं्या आवतइनातून हे म खी होते. 

 
ओळीच्या अभरं्ात प्रासंचर्क अभरं्ही आहेत. उदा., वारी ि कली तेव्हा देवास चदलेला चनरोप, 

चनयाि इत्यादी. आशीवादपर अभरं्ही आहेत. रावि-मंदोदरी संवाद आहे. आरत्या आहेत. भिनपरंपरेस 
हे सारे आवश्यक आहे. चवठ्ठलरूपािा वधे, नामस्मरिािी अवीट र्ोडी, भिनािा आनंद, कीतइनस खािी 
देवािघेवाि हे सारे संताचं्या आत्मचवकासासह ओळीच्या अभरं्ामंधून श्रोत्यानंा अन भवावयास चमळते. 
 
संदभइ : राचहरकर, र्ोपाळ शकंर, संपा. भजनावली अथात ओळीचें भजन, १९५०. 
 

यशवतं पाठक 
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औणचत्य : काव्यात योिावयाच्या र्ोष्टींच्या संबंधातं त्यािंा योग्य अशा रीतीनेि–म्हििे रूढी, व्यवहार, 
प्रचसद्धी इत्यादींशी चवरुद्ध नसलेल्या अशाि प्रकारे – चनदेश करिे म्हििे औचित्य. काव्यर्त काही दोर्ष 
औचित्याच्या अभावाम ळेि उत्पन्न होतात. भामहाने देश, काल, कला, लोक, न्याय आचि आर्म (शास्त्र) 
यानंा चवरोधी चवधान करिे हा दोर्ष मानला आहे. त्यािे कारि त्यात अनौचित्य असते. आर्माशी चवरोधी 
अशा प्रसरं्ािे उदाहरि म्हिून त्याने श्रेष्ठ क लात िन्म पावनूही चििािे ससं्कार न झालेल्या व चववाह न 
केलेल्या नरवाहनदत्ताने वशे्येसह असलेल्या एका मन ष्ट्यािा राीी छळ केला, ह्या घटनेच्या योिनेिा चनदेश 
केला आहे. अनौचित्याम ळेि हा दोर्ष ठरतो. आनंदवधइनाने म्हटले आहे, की रसभरं्ािे एकमेव कारि 
अनौचित्य (अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारिम्). क ं तकाने ज्या तीन स क मार, चवचिी आचि मध्यम 
मार्ांिा – म्हििे काव्यशलैींिा – चनदेश केला आहे, त्या चतन्ही प्रकारातं औचित्य आचि सौभाग्य 
(कवीच्या प्रचतभाशततीने आपोआप स्झ रिारे सौंदयइ) हे दोन चवशरे्ष र् ि मानले आहेत. के्षमेंद्राने 
औहचत्यहवचािचचा नावािा स्वतंी प्रबधं चलहून औचित्य हे रसािे िीचवत, असे म्हटले आहे. त्याच्या 
स्पष्टीकरिाथइ त्याने काव्यात पद (शब्द), वातय, र् ि, अलंकार, काल, देश इत्यादींिी योिना करण्याच्या 
संबंधातील औचित्य व अनौचित्य या दोहोंिी चनदशइक अशी उदाहरिे चदली आहेत. स्त्री खरोखरि चवरहाने 
स कून रे्ली असेल, तर चतच्या संबधंात ‘तन्वी’ शब्दािा उपयोर् उचित, अन्यथा अन चित; कोचकलेिे 
आलाप वसंत ऋतूत उचित, अन्य ऋतंूत अनचित; िंदनवृक्षािा चनदेश मलय पवइतावर उचित, 
चहमालयावर अन चित इत्यादी. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
कटाव : कीतइनातील एखादे आख्यान सारं्िारी म ततपद्यसदृश प्रवाही रिना म्हििे ‘कटाव’ वा ‘कचटबंध’ 
होय. यात स रुवातीस उद्धव वा अन्य िातीतील पंततीिे वा चिपदीिे ध्र पद असून प ढे अनेक कडवी असत. 
या कडव्यातं पादाक लकाच्या, म्हििे दोन अष्टमाचीक आवतइनाचं्या रारं्ाच्या रारं्ा सलर्पिे येत. एका 
कडव्यात पादाक लकािे चकती िरि यावते, यावर चनबधं नसे. हे पादाक लक िरि बह धा यमकबद्ध असत. 
एका कडव्यात अनेक यमके येत असून िरिातंर्इत यमके व प्रासही असत. कडव्याच्या अंती माी ध्र पदाशी 
ि ळिारे यमक असे. चलचखत कटावात माीासंख्या कमीअचधक भरत असलेली चदसली, तरी म्हिताना 
न्यूनाचधक प रतेसरते करून घेतले िाई. 

 
पहा :उत्कचलकाप्राय.  म. वा. धोंड 
 
कडाका : कीतइनातील एखादे आख्यान सांर्िारी कटाव / कचटबधंासारखीि एक प्रवाही रिना. कटावात 
अष्टमाीक आवतइने असतात, तर कडातयात र्षण्माीक. एका कडव्यात चकती िरि वा र्षण्माीक आवतइने 
यावीत, यावर चनबंध नाही. रिना प्रासयमकय तत असते; पि त्यात चनयचमतता नसते. अखेरीस 
अन्त्ययमकाने बाधंलेले दोन िरि येतात. उदा.,  

 
कृष्ट्िर्ीत र्ात र्ात, समाचधस्थ उभा राहे, श भािरिासचहत 
सवइ संभार्षिे आवरोचन नभामध्ये उभाचरला भाला तटस्थ 
इभालाकर् भार देता ंनाव िशी डर्मचर्ती तेकव भचूम सचलल 
शलै कानन कंपायमान ध्यासचहत प्रािरोधें लोक सकळ चवकळ 
होऊचन वैक ं ठा शरि रे्ले . . . चदव्य र्रुडध्वि 
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ध्र वाप ढें आला हो । त्याला देव साह्य झाला हो ॥ 
 

पहा : कटाव.  म. वा. धोंड 
 
कणिका : पाि िरिाचं्या या स्झ ट काव्यप्रकारािे मूळ, िपानी भारे्षतील ‘टाकंा’ या रिनाबंधात आहे. 
बंर्ालीत रवींद्रनाथानंी या प्रकारिी प ष्ट्कळ कचवता चलचहली. त्यावरून कवी र्ोपीनाथ तळवलकर यानंी 
मराठीत हा रिनाप्रकार आिला. 

 
‘कचिके’तील पाि िरिापंकैी पचहले दोन आचि शवेटिे दोन सयमक असतात. मधली म्हििे 

चतसरी ओळ वरच्या आचि खालच्या सयमक पंततीमध्ये थोडी वरे्ळी चदसावी, अशा रीतीने थोडी उिव्या 
बािूला सरकवनू छापलेली असते. एक भावना, एक कल्पना अथवा एक चविार र्ूढ, धूसर पचरिाम करील 
अशा रीतीने त्यात ग्रचथत केलेला असतो. आशय बव्हंशी रूपकात्मक स्वरूपािा असतो. मधल्या ओळीने 
आंदोलन, सौम्य कलाटिी वा उत्कर्षइ असा ससं्कार मनावर साधला िातो. 

 
तळवलकरानंी ‘लीलारती’ या माीार्िी वृत्तािी योिना ‘कचिके’साठी केली. उदा.,  
 
काळाच्या प चलनीं ठेवा चनि पाउलें  
हे थोर िनानंी सदैव उपदेचशलें ; 
पचर चदनराीीच्या त झान लाटामंध्ये 
हे ध वचून चनघतें वाळवटं नेहमी,  
नि पदचिन्हाचं्या शाश्वततेिी हमी 

 
–र्ोपीनाथ तळवलकर 

 
परंत  ‘लीलारती’ ऐविी ‘भपूती’ या माीार्िवृत्तािा वापर अचधक प्रमािात झालेला चदसून येतो. या दोन 
वृत्तामंध्ये झारि थोडा म्हििे केवळ एका माीेिा झरक आहे. उदा.,  

 
ही वाट वनात न र्दइ भरे अंधार 
मावळे चवधूिी कधीि बाचरक कोर 
हा घ मे चपशािापरी तरुत चन वारा 
िमकती दूरवर त ा या घराचतल ज्योती 
पद प ढे ढकलतो चवसबंून त्यावरती! 

 
– क स माग्रि 

 
‘रचवचकरि मंडळ’ आचि बोरकर–क स माग्रि याचं्या प्रभावाच्या कालखंडात ‘कचिका’ हा 

काव्यप्रकार चवशरेे्षकरून बहरलेला आढळतो. अलीकडच्या काळातील कवींनी यािा वापर केलेला सहसा 
चदसून येत नाही. 
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पहा : पद्यरिना व पद्यरिनाप्रकार : ‘भपूती’, ‘लीलारती’. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
कथक : पहा णनवेदक–१. 
 
कथक रंगभूमी (एणपक णथएटर) : ‘एचपक’ ही संज्ञा पाचिमात्य परंपरेत महाकाव्य ह्या अथाने वापरली िाते. 
एचपकिा चवस्तार, ख लेपिा, स्थलकालािा मोठा पट आचि चनवदेनपरता हे चवशरे्ष महत्त्वािे मानतात. 
एचपकिी त लना नाटकाशी (िंामा) केल्यास, नाटकात त्या मानाने आटोपशीरपिा, बंचदस्तपिा, 
स्थलकालैतय आचि प्रत्यक्षािे साक्षात अन करि (माइमेचसस) महत्त्वािे ठरते. िेव्हा बेटोल्ट बे्रख्ट ‘एचपक 
रंर्भमूी’ अशी संज्ञा वापरतो, तेव्हा त्याला नाटकाच्या पारंपचरक ॲचरस्टॉटलप्रिीत संकल्पनेहून चभन्न, पि 
पारंपचरक एचपकिे काही र् ि असलेले नाटक अचभपे्रत आहे. 

 
मराठीत एचपक रंर्भमूीसाठी कथक रंर्भमूी असा प्रचतशब्द योिला िातो. पि ह्यािा अथइ ही 

रंर्भमूी केवळ ‘सारं्ते’ वा ‘कथन करते’ असा नाही. चतच्यात इतर नाटकाहूंन कोरसमाझइ त वा नटाने 
तडक पे्रक्षकानंा उदे्दशून केलेल्या भार्षिामाझइ त होिारी चनवदेने अचधक असली, तरी केवळ ह्या चवशरे्षाम ळे 
ही संज्ञा योिलेली नाही; चतिा अथइचवस्तार ह्याहून अचधक आहे. 

 
कथक रंर्भमूीिी काही वैचशष्ट्टे्य स्वतंीपिेही नोंदवता येतील : 
 
(१) स्थलकालािा ॲचरस्टॉटलप्रिीत चनयम पाळला िातोि असे नाही. 
 
(२) सादरीकरिामधून वास्तवािा आभास चनमाि करण्यािा खटाटोप केला िात नाही. 

स्टॅचनस्लॅव्हस्कीप्रिीत सादरीकरि पद्धतीहून वरे्ळी पद्धत स्वीकारली िाते, चिच्याम ळे नाटकाला काहीसे 
वृत्तातं-कथनािे वा नकलेिे स्वरूप येते. 

 
(३) प्रत्येक प्रवशे वा दृश्य हे स्वतमि एका अथाने पचरपूिइ असते आचि सर्ळ्या प्रवशेािंा चमळून 

अखेरिा इस्च्छत पचरिाम साध्य होतो. 
 
(४) पे्रक्षकािंी भचूमका कृचतशील असते. 
 
(५) वृत्तातं-कथनामारे् एक चवचशष्ट कथनकार अचभपे्रत असतो. 
 
(६) िे सहि ते आियइकारक वाटाव ेअसा प्रयत्न असतो. (अ–पचरिाम / एचलअनेशन-इझेतट) 

ह्यामार्िा उदे्दश असा, की समोर िालले आहे ते खरेि आहे असे मानून पे्रक्षकानंी त्यात र् रझटून पडू नये. 
पे्रक्षक भावचववश न होता त्याच्या चविारशततीलाही िालना चमळावी. 

 
(७) रंर्भमूी हे न्यायालय, नाटक हा खटला आचि पे्रक्षक हे चनवाडा करिारे, असे साऱ्या 

नाट्यप्रचियेिे स्वरूप असाव.े 
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(८) स्स्थचतिन्य संर्ीतािा (िेस्स्टक म्यचूझक) वापर असावा. 
 
(९) रंर्भमूीवर िंिात्मक िडवाद (डायलेस्तटक मटीचरॲचलझम), असमाधानकारक 

समािस्स्थतीिे दशइन, समािाच्या बदलािी आचि पचरवतइनािी र्रि आचि शतयता ह्यािें सूिन आचि 
ह्याला अन कूल अशी नाट्यरिना असावी. 

 
एक र्ोष्ट लक्षात ठेवली पाचहिे, की अशा प्रकारिी नाटके मंचित झाल्यानंतर त्याचं्यातले 

र् िचवशरे्ष पडताळून हे म दे्द माडंण्यात आलेले नाहीत, तर ते संकल्पनात्मक पातळीवरि कस्ल्पलेले आहेत. 
अथात स्वतम बे्रख्टिी सवइ नाटके कथक रंर्भमूीच्या ह्या संकल्पनेत बसतीलि असे नाही. मदि किेज ह्या 
बे्रख्टच्या नाटकाच्या प्रयोर्ात (अर्दी त्याने स्वतम बसवलेल्याही) पे्रक्षक भावचनक रीत्याही र् ंतले, असा 
अन भव नोंदलेला आहे. माी इथेि एक र्ोष्ट स्पष्ट केली पाचहिे, की चविाराला प्राधान्य देिारी कथक 
रंर्भमूी भावनेला सपशले नकार देते, असे अचिबात नाही. 

 
बे्रख्टने कथक रंर्भमूी ही संकल्पना चदली असे मानण्यात येत असले, तरी ह्या संकल्पनेिा खरा 

उर्म िमइन नाट्यचनमाता व चदग्दशइक अरव्हीन चपस्कटॉर ह्याच्या रंर्भमूीवरच्या प्रयोर्ातं झाला. बे्रख्टने 
चतिा व्यवस्स्थत चवस्तार आचि बाधंिी केली. प्रबोधन आचि मनोरंिन एकाि वळेी साधिे, रािकीय 
िार्तृी करिे ह्या प्रम ख उचद्दष्टांबरोबरि त्यात अपारंपचरक अशा रिनात्मक चवशरे्षािंाही समावशे होतो. 
ककबह ना हे रिनात्मक चवशरे्षि कथक रंर्भमूीिी व्यवच्छेदक लक्षिे मानावी लार्तील, कारि इतर उचद्दष्ट े
तीि बाळर्िारी; पि हे रिनात्मक चवशरे्ष नसलेली रंर्भमूी ‘कथक रंर्भमूी’ ठरिार नाही. ह्याम ळेि एक 
चववाद्य ठरू शकेल असे चवधान करता येईल : बे्रख्टने कथक रंर्भमूीिी मातसइवादाशी सारं्ड घातली 
असली, तरी ह्या संकल्पनेत बसू शकतील अशी चबनमातसइवादी नाटकेही संभवतात (उदा., घाशीिाम 
कोतवाल). माी लेर्बेन डेस गाहललाय (इं. शी. ‘द लाइझ ऑझ र्चॅललीओ’) सारख्या काही नाटकािंी 
रिनाही िंिात्मक करण्यािा यशस्वी प्रयत्न बे्रख्टने केला आहे, हे लक्षात ठेवले पाचहिे. 

 
‘एचलअनेशन–इझेतट’ ह्या सादरीकरिातल्या एका चवशरे्षािा उल्लखे कथक रंर्भमूीच्या संदभात 

सतत होत असला, तरी ह्यािा उघड वापर नसलेली नाटकेही (उदा., लेर्बेन डेस गाहललाय) ह्याि 
संकल्पनेत बसतात. (इथे वरील वैचशष्ट्ट्यापैकी सहाव्याहून द सरे महत्त्वािे ठरते आचि १, ३ आचि ४ हे 
चवशरे्ष ह्या संकल्पनेच्या र्ाभ्याकडिे ठरतात.) 

 
कथक रंर्भमूी ही संकल्पना साचहस्त्यक नाही. सादरीकरिाच्या अनेक चवशरे्षािंा चतच्यात अतंभाव 

होतो आचि िरी चतिे चवशरे्ष शब्दसंचहतेपयंत चझरपलेले असले, तरी ह्या िौकटीत न चलचहलेल्या नाटकािें 
प्रयोर्ही ह्या सकंल्पनेप्रमािे करण्यािा प्रयत्न करता येतो. 

 
चपस्कटॉरच्या प्रयोर्ाबंरोबरि रचशयन नट व चदग्दशइक मायरहोल्ट ह्याच्या प्रयोर्ािंाही ह्या 

संकल्पनेत वाटा आहे. चिनी ऑपेरािे काही चवशरे्ष ह्यात अंतभूइत केल्यािी नोंद बे्रख्टने स्वतमि केलेली 
आहे. 
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ह्या रंर्भमूीिा िर्भरच्या नाट्यलेखनावर आचि मंिनावर प्रभाव पडला. ह्यापाठिी चविारसरिी 
महत्त्वािी न मानताही चतिे रिनात्मक चवशरे्ष आत्मसात करूनि सवइसमावशेक रंर्भमूी ही संकल्पना चसद्ध 
झाली, असे म्हिता येईल. 
 
पहा : अ–पचरिाम. 
 
संदभइ : 1.    Brecht, Bertolt; Trans. Eyre, John Willet, Brecht on Theatre, 1964. 

2. Williams, Reymond, Drama from Ibsen to Brecht, 1978. 
 

रािीव नाईक 
 
कथनमीमासंा : कथनरूपाच्या र्ोष्ट, कथन / चनवदेन, पाी, घटना, वातावरि आदी मूलघटकािें स्वरूप, 
त्यािें कथात्म कायइ व मूल्य, चवचवध प्रकारिे कथासकेंत इ. बाबींच्या स व्यवस्स्थत व शास्त्रश द्ध अभ्यासाला 
वा मीमासेंला ‘कथनमीमासंा’ असे म्हटले िाते. 

 
आि य रोपीय साचहत्यचवश्वात कथनरूप साचहत्यािा अभ्यास व समीक्षा अचतशय स व्यवस्स्थत व 

सखोल रीतीने िाललेली आहे. या य रोपीय (काँचटनेंटल) कथनमीमासेंत दोन प्रभावी परंपरा आचि प्रवाह 
एकवटलेले आहेत : (१) तीत हेन्री िेम्स, पसी ल्य बक, इ. एम्. झॉस्टइर, डब्ल्यू. सी. बूथ आदी अॅंग्लो-
अमेचरकन कथामीमासंकािंा कथाचविार अंतभूइत आहे. (२) तसेि तीत रचशयन रूपवादी आचि फ्रें ि 
संरिनावादी या कथनमीमासंकािंा कथाचविार सामावलेला आहे. या द सऱ्या परंपरेतील कथाचविार हा 
प्राम ख्याने चिन्हमीमासेंतील ‘चिन्ह-संकल्पने’वर आचि साचहस्त्यक संज्ञामीमासेंतील (चलटररी 
चझनॉमेनॉलॉिी) ‘कथनरूप-अन भवा’वर आधारलेला/उभारलेला आहे. वर उल्लेचखलेल्या अॅंग्लो-
अमेचरकन कथाचविारामारे् ही ज्ञानदृष्टी नाही. हा या दोन कथाचविारातंील भेद लक्षात घेतला पाचहिे. 

 
रचशयन रूपवादी कथनमीमासंकातं प्राम ख्याने स्व्हततर श्लोव्हॅस्की, रोमान याकॉपसन आदींिा 

समावशे होतो. तर फ्रें ि कथनमीमासंकातं लेव्ही-स्त्राउस, रॉला ंबातइ, िेराडइ िेनेथ, टी. तोदॉरॉव्ह, ए. िे. 
गे्रमास, पॉल चरकर आदींिा अंतभाव होतो. या रचशयन आचि फ्रें ि कथनमीमासंकानंी या नव्या 
कथनमीमासेंिी उभारिी व चवकास केला आचि कथाचविारात अत्यतं मोलािी भर घातली. खरे म्हििे 
ज्या काळात आध चनक भार्षाचवज्ञान व चिन्हमीमासंा चवकचसत झाली, त्याि काळात नवी कथनमीमासंा 
चवकचसत झालेली चदसून येते. 

 
झेर्सदना ं द सोस्यूरच्या आध चनक भार्षाचवज्ञानाच्या दृष्टीन सार भार्षा ही एक स्वतंी चिन्हव्यवस्था 

असून तीमधील शब्द हे भाचर्षक चिन्हे होत. या भाचर्षक चिन्हव्यवस्थेला स्वतमिी एक चनयमव्यवस्था असून 
चतच्या व्याकरचिक चनयमसकेंतानं सार (लारं्) मािूस त्यािे भार्षि, लेखनादी चववचक्षत भाचर्षक व्यवहार 
(पॅरोल) करीत असतो. भार्षा-चविाराच्या वा चिन्हचविाराच्या या नव्या दृष्टीम ळे भार्षा ही एक चिन्हव्यवस्था 
असून साचहत्य वा कथनरूपे ही भारे्षवर आधारलेली एक द सऱ्या झळीवरिी (सेकंडरी) चिन्हव्यवस्था आहे, 
असे मानले िाऊ लार्ले. या भचूमकेन सार कथा वा कथनरूपे ही एक चिन्हसरिी असून चतला स्वतमिा 
असा एक कथन-संकेतव्यहू (नॅरेचटव्ह कोड) असतो. त्यातील कथासंकेताचं्या ज्ञानाच्या आश्रयाने 
कथाकार कथा चलहीत असतो, वा वािक त्यािें वािन करीत असतो. भारे्षला ज्याप्रमािे चतिे एक 
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व्याकरि/भार्षाचवज्ञान असते, त्यािप्रमािे साचहत्याला साचहत्य मीमासंा व कथेला/कथनरूपाला स्वतमिे 
एक व्याकरि वा सौंदयइशास्त्र वा कथनमीमासंा असते. 

 
सवइ कथनरूप साचहत्यप्रकारातं व कलाप्रकारातं ‘कथनर् िपरता’ (नॅरेचटस्व्हटी) हा समान र् िधमइ 

चदसून येतो. कोित्याही कथनरूप साचहत्यात ककवा कथा-कादंबरीत कोिीतरी एक चनवदेक शब्दाचं्या 
माध्यामातून कोित्या तरी श्रोत्याला कोिती तरी एक र्ोष्ट/कथा सारं्त असतो. हे कथनरूप साचहत्यािे 
वैचशष्ट्ट्य चविारात घेऊन त्यािी एक व्याख्या करता येईल : ‘एकामार्ून एक या िमाने येिाऱ्या कस्ल्पत 
घटनाचं्या अन िमाने चनवदेकाने एका चवचशष्ट दृष्टीने व रीतीने केलेले शब्दरूप चनवदेन/कथन म्हििे 
कथनरूप साचहत्य होय.’ कालाच्या दोन िमव्यवस्थािंी र् ंझि कथनरूप साचहत्यात केली िाते आचि तेि 
कथनरूप साचहत्यािे व्यवच्छेदक लक्षि मानले िाते. 

 
प्रत्यक्षात वास्तचवक घटना नैसर्सर्क कालिमान सार घडत असतात. परंत  एखादी व्यतती चनवदेक 

(वतता) बनून घडिाऱ्या ककवा घडून रे्लेल्या घटनािें श्रोत्यानंा चनवदेन करू लार्ते, तेव्हा कथनाच्या 
(सारं्ण्याच्या) चियेिा िन्म होतो. या कालात्म स्वरूपाच्या कथनचियेत कथेिा/कथासचंहतेिा िन्म 
होतो. कथनाच्या चियेला चनवदेक (कथक), कथा श्रोता आचि शब्द/चिी/अचभनय इ. कोितेतरी माध्यम 
हे िार घटक आवश्यक असतात. 

 
कालाच्या दोन क्रमव्यवस्थाचंी गंुफि : प्रत्यक्षात वास्तचवक घटना नैसर्सर्क कालिमान सार घडत 

असतात. या घटनाचं्या घडिीमारे् कालिमािे आचि कायइकारि भावािे तत्त्व असते. मािसाच्या 
िीवनकथेत िन्म → बालपि → तरुिपि → प्रौढपि → वृद्धपि आचि मृत्यू या अवस्था नैसर्सर्क 
कालिमान सार येत असतात. प्रत्यक्षात त्या उलटिमाने कधीही घडत नाहीत. प्रत्यक्षात त्या अ → आ → 
इ → ई या िमाने घडत असतात. परंत  घडून रे्लेल्या घटनािें चनवदेन करताना एखादा चनवदेक 
व्यततीच्या िीवनकथेिी स रुवात िन्मपासून करण्याऐविी त्याच्या मतृ्यूपासूनही करील (ई → इ → आ → 
अ). 

 
कथेतील चनवदेकही कथेच्या र्रिेन सार, कलादृष्टीन सार आचि श्रोत्याच्या भानान सार घटनाचं्या 

नैसर्सर्क िमव्यवस्थेत आवश्यक तो बदल करीत असतो : (१) घटना घडत असतात तेव्हा त्या नैसर्सर्क 
कालिमान सार घडत असतात. ती घटना घडण्यािी एक कालात्म चिया असते. तीत घटनािंी नैसर्सर्क 
स्वरूपािी िमव्यवस्था असते. (२) आचि घडून रे्लेल्या घटनािें िेव्हा आपि चनवदेन/कथन करीत 
असतो, तेव्हा घटनािें चनवदेन करिारी द सरी एक कालात्म चिया असते. या द सऱ्या कालात्म चियेत 
घटनािंी अनैसर्सर्क ककवा सौंदयात्म िमव्यवस्था अंतभूइत असते. 

 
कथनपर साचहत्यात व कलाप्रकारातं कालाच्या ‘नैसर्सर्क आचि सौंदयात्म स्वरूपाच्या दोन 

िमव्यवस्था अंर्भतूपिेि अन स्यतू असतात. कथनपर साचहत्यािे हे व्यवच्छेदक लक्षि होय’, असे पॉल 
चरकर हा फ्रें ि कथनमीमासंक सारं्तो. कालाच्या या नैसर्सर्क िमव्यवस्थेला ‘र्ोष्टर्त काल’ (स्टोरी 
टाइम) म्हितात; तर कालाच्या बदललेल्या, सौंदयात्म िमव्यवस्थेला ‘पचरभाचर्षत काल’ (चडस् कोसइ 
टाइम) असे म्हितात. चिन्हमीमासेंच्या पचरभारे्षन सार र्ोष्टर्त कालाला ‘चिन्हाथािा काल’ (द टाइम ऑझ 
द चसस्ग्नझाइड) व पचरभाचर्षत कालाला ‘चिन्हरूपािा काल’ (द टाइम ऑझ द चसस्ग्नझायर) असे म्हटले 
िाते. 
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चनवदेक घटनािें चनवदेन करीत असताना मूळ र्ोष्टीतील घटनाचं्या िमव्यवस्थेत बदल, 
स्थानातंर करीत असतो. घटनािें हे स्थानातंर करताना कथाकाराला कोिती घटना आधी सारं्ायिी व 
कोिती घटना नंतर सारं्ायिी, कोिती घटना कथेच्या आरंभस्थानी ठेवायिी आचि कोिती अखेरच्या 
स्थानी ठेवायिी, याचवर्षयीिी औचित्यपूिइ चनवड व मूल्यचववके करावा लार्तो. या चनवडीमारे् ज्यािी 
त्यािी मूल्यदृष्टी व कलादृष्टी असते. चनवडलेल्या घटनािंी कथासंचहतेत र् ंझि करताना त्या र् ंझिीत िर 
रूपकािे तत्त्व कायइशील असले, तर तेथेसौंदयात्म कायइ करू लार्ते. र्ोष्टीिे (कथासंचहतेत) चनवदेन 
करताना केवळ कालिमामध्ये बदल घडवनू (आधीच्या घटना नंतर व नंतरच्या आधी सारं्ून) सचंहतेत 
सौंदयइ चनमाि होत नाही; तर संचहतार्त घटनाचं्या िमव्यवस्थेत चवरोधमलू ककवा साधम्यइमूल सबंंधािें 
तत्त्व (म्हििेि रोमान या कॉपसनच्या पचरभारे्षत रूपकािे/सममूल्यतेिे तत्त्व) र् झंले रे्ले, तरि घटनािंी 
संरिना कथेत सौंदयइपूिइ कायइ करू लार्ते. आपि चिला र्ोष्ट म्हितो, ती घडून रे्लेली काल्पचनक र्ोष्ट 
म्हिून लेखकाने साचंर्तलेली असते. ती कथा सारं्ण्यापूवी प्रत्यक्षातही सत्य घटना म्हिून अस्स्तत्वात 
नसते; ककवा लेखकाच्या मनातही अस्स्तत्वात नसते. ती कथासंचहतेच्या शब्दाथाति र्र्सभत असते. 
वािकानंा प्रथम कथेिी सचंहता (चिन्हरूप) सामोरी येते आचि चतच्या वािनात व वािनानंतरच्या 
कितनचियेत ‘र्ोष्ट’ (चिन्हाथइ) उभारली िाते. म्हििे ‘कथासंचहता’ (चिन्हरूप = चसस्ग्नझायर) प्रथम 
अस्स्तत्वात असते आचि नंतर ‘र्ोष्ट’ (चिन्हाथइ = चसस्ग्नझाइड) अस्स्तत्वात येते. म्हिूनि कथेतील स्थळे, 
पाीे, घटना यािंा शोध प्रत्यक्षातील सृष्टीत ककवा लेखकाच्या लौचकक िचरीात घेिे योग्य नाही. 

 
कथासचंहता (चडस् कोसइ) आचि र्ोष्ट (स्टोरी) या मळू घटकािें स्वरूप, त्यािंी संरिना, त्यािें 

परस्परसंबधं व त्यािें उपयोर् लक्षात घेिे आवश्यक आहे. चनवदेक (आचि त्यामार्ील लेखक) चवचशष्ट 
मूल्यदृष्टीन सार त्या घटनािंा चवचशष्ट िम लावनू त्यािें शब्दातूंन चनवदेन करीत असतो. या शब्दाथइरूप 
संचहतेला कथासचंहता (नॅरेचटव्ह चडस् कोसइ) म्हटले िाते. सिइक वािन करताना वािक त्या शब्दाथइिचनत 
ज्ञानाच्या/माचहतीच्या साहाय्याने आपल्या संज्ञािक्षूंसमोर एक कस्ल्पत कथाचवश्व म्हििेि ‘र्ोष्ट’ उभारतो. 
या र्ोष्टीिे घटना, पाी आचि स्थलकालबद्ध वातावरि असे तीन घटक असतात. या र्ोष्टीला 
संज्ञामीमासेंच्या पचरभारे्षत सौंदयइवस्तू (ईस्थेचटक ऑब्िेतट), तर चिन्हमीमासेंच्या पचरभारे्षत चिन्हाथइ 
(चसस्ग्नझाइड) म्हटले िाते. चिन्हमीमासेंच्या दृष्टीने कथनरूप संचहता (नॅरेचटव्ह चडस् कोसइ/टेतस्ट) हे 
चिन्ह असून शब्दरूप चनवदेन हे चिन्हरूप/आचवष्ट्कारारं् व र्ोष्टरूप कथाथइ हे चिन्हाथइ/आशयारं् होय. 
चिन्हरूप व चिन्हाथइ यातंील हे परस्परसंबधं कथामीमासेंने सूक्ष्मपिे लक्षात घेतले आहेत. 

 
र्ोष्ट आचि कथासचंहता याचं्या घटकािें स्वरूप व त्यािें सौंदयात्म कायइ समिून घेिे आवश्यक 

आहे. (अ) गोष्ट : कथाबीि (अन भवाथइ), कथानक, पाी, वातावरि या कथारं्ानंा र्ोष्टीिे मूलघटक 
म्हटले िाते. कथेत प्राधान्याने मानवी िीवनासंबधंीिा अन भवाथइ/िीवनाथइ कल्पकतापूिइ रीतीने 
साकारलेला असतो. त्यालाि कथाथइ/कथाबीि म्हटले िाते. हे कथाबीि कथेच्या घटना, कथानक, पाी, 
वातावरि इ. अंर्ानंा सेंचद्रय एकतेच्या नात्याने एकात्म करण्यािे कायइ करीत असते. घटना व पाीे 
परस्परानंा घडवीत कथानकािी उभारिी करतात. पाीाचं्या कृतींतून घटना घडतात, तसेि नैसर्सर्क 
घटनाही पाीानंा घडवीत असतात. मानवी घटनािेंही कृचतरूप बाह्य घटना व मनोव्यापारातूंन चनमाि 
होिाऱ्या मानचसक वा कितनस्वरूप घटना असे दोन प्रकार पडतात. मानचसक घटनाही संज्ञ व असजं्ञ अशा 
दोन स्तरावंर घडत असतात. कथेतील चनवदेक या घटनािंी आपल्या चवचशष्ट मूल्यदृष्टीन सार र् ंझि करीत 
असतो आचि त्यातून कथानक चनमाि होते. 
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कथनरूप साचहत्यात ‘काल’ या घटकाला झार महत्त्व आहे. कारि काल हा ‘र्ोष्ट’ आचि ‘संचहता’ 
या दोन कथारं्ाचं्या संघटनेतील एक महत्त्वपूिइ घटक असतो. घटनाचं्या संघटनेत कालािा झार मोठा 
वाटा असतो. कथनरूप साचहत्यातील कालािी प ढीलप्रमािे व्याख्या करता येईल : कथेतील काल म्हििे 
र्ोष्ट आचि सचंहता या दोन कथारं्ामंधील कालिमािें संबंध होत. या दृष्टीने र्ोष्टर्त कालािी िमव्यवस्था 
आचि संचहतार्त कालािी िमव्यवस्था याचं्यामधील परस्परसंबधंािें स्वरूप पाहिे, हे कथनमीमासेंत 
महत्त्वािे ठरते. र्ोष्टर्त काल आचि संचहतार्त काल यामंधील कालसबंंधािें तीन प्रकार िेराडइ िेनेथने 
साचंर्तले आहेत : (१) कालिम–व्यवस्था (ऑडइर), (२) कालावधी (ड्ूरेशन), (३) कालावृत्ती 
(चफ्रक्वन्सी). 

 
मूळ र्ोष्टीतील कालािी नैसर्सर्क िमव्यवस्था व संचहतेतील कालािी बदललेली सौंदयात्म 

िमव्यवस्था याचं्यातील परस्परसंबधंािें स्वरूप समीक्षकाने लक्षात घ्याव ेलार्ते. मूळ घटनािंा घडण्यािा 
कालावधी (र्ोष्टर्त काल) व संचहतेत त्यािें चनवदेन करताना लार्िारा संचहतार्त काल याचं्या संबधंात 
कधी सारकथनािे तंी वापरलेले चदसते, तर कधी कथाचवस्तारािे तंी अवलंचबलेले चदसते. या 
कथनतंीामंार्ील सौंदयात्म कायइ समीक्षकाने िाििे आवश्यक आहे. मूळ र्ोष्टीत घडलेली घटना कथेत 
चकती वळेा साचंर्तली िाते, ही कालावृत्तीही काही वळेा कथारं्ानंा एकटवनू टाकण्यािे/अन्य कोिते तरी 
कथात्म कायइ करीत असते. 

 
पात्र : कथाकार व्यततीच्या वृत्ती, कृती, उतती, स्मतृी, चविार, कल्पना, भावना, संवदेना, 

चविारप्रिाली, िीवनपद्धती इत्यादींच्या चिीिातून व्यततीिी िी शब्दरूप प्रचतमा कथेत चनमाि करतो, ती 
प्रचतमा म्हििे पाी होय. कथार्त पाी हे एका अंर्ाने कथासचंहतेिा अंर्भतू घटक म्हिून कायइ करीत 
असते, तर द सरीकडे मानवी भावचवश्वाशी आपले नव े संबधं व संदभइ प्रस्थाचपत करीत असते. पाी या 
कथाघटकािी पाीचिीि (कॅरॅतटरायझेशन) आचि पाीस्वरूप (कॅरॅतटर) अशी दोन अंरे् असतात. 
पाीचिीि हे कथासचंहतेिे अंर् असते. कथालेखक चनवदेनाच्या चनवदेन, विइन, संवाद व भाष्ट्य या िार 
प्रकारातूंन शब्दाचं्या साहाय्याने पाीाचं्या वृत्ती, कृती, उतती, त्यािें सामाचिक अरं्, शारीचरक-मानचसक 
अंर्, स्वभाव यािें चिीि करीत असतो. पाीचिीि करण्यािी लेखकािी चवचशष्ट पद्धत कथेन रूप बदलते. 
पाीचिीिपद्धती ही कथेच्या आचवष्ट्कारारं्ािी घटक असते. लेखकाने सचंहतेत केलेले पाीचिीि हे 
वािकाच्या अन भवािा चवर्षय होते. त्याच्या आश्रयाने व आपल्या सासं्कृचतक-साचहस्त्यक ज्ञानाच्या 
साहाय्याने, पाीाच्या कृचत-उततीिे अथइ लावनू वािक आपल्या मनात पाीािंी िी प्रचतमा चनमाि करतो, 
ती म्हििे पाीस्वरूप होय. माी पाीस्वरूप-पाीचिीि, घटना-घटनाचिीि, प्रदेश-प्रदेशचिीि, 
चनवदेक- चनवदेनािी पद्धती, चनवदेनािे प्रकार व भार्षा इ. कथारें् म्हििे कथेिे तंी नव्हे. कथनमीमासंा ही 
आशयारं् व आचवष्ट्कारारं् या दोन्हींिे द्रव्य व रिना यािंा चविार संश्लचेर्षत, समष्टीच्या स्वरूपात करते. 

 
वातयातील शब्दानंा एक ठरावीक स्थान, िम आचि कायइ असते. प्रत्येक शब्दािे वातयातील 

चियापदाशी कत्यािे-कमािे असे चवचशष्ट प्रकारिे नाते असते, तसेि कथेत घटना म्हििे एक वातयि 
असते. प्रत्येक पाीािे त्या घटनेशी कत्यािे वा कमािे असे एक चवचशष्ट प्रकारिे नाते असते. या दृष्टीने 
प्रत्येक पाीािे घटनेत – घटनारूप वातयात – एक चवचशष्ट प्रकारिे नाते असते. या दृष्टीने प्रत्येक पाीािे 
घटनेत – घटनारूप वातयात – एक चवचशष्ट स्थान, िम आचि कायइ असते. प्रत्येक पाीािे (नामािे) 
घटनेशी (= कृतीशी = चियापदाशी) चवचशष्ट प्रकारिे नाते असते. उदा., ‘रािप ीाने आपल्या सैन्याच्या 
मदतीने आपल्या शीूिा पराभव करून रािकन्येला किकून आिले.’ ही एक कथनरूप घटना आहे. हे एक 
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घटना-वातय आहे. या कथनरूप वातयात वा घटनेत (पाीाचं्या रिनेमारे्) पे्रर्षक (पे्रमेच्छा), कता–नायक 
(रािप ी), कमइ (रािकन्या), ग्राहक (रािप ी), साहाय्यक (सैन्य) आचि चवरोधक (शी-ूखलनायक) 
असे सहा वर्इ चियाशील असतात. अशा प्रकारे कोित्याही र्ोष्टीत पाीािें हे चकमान सहा वर्इ असतात. 
र्ोष्टीतील पाीाचं्या संरिनेिे हे कथन-व्याकरि (नॅरेचटव्ह गॅ्रमर) आहे. या पाीाचं्या कायािे व संरिनेिे 
स्वरूप गे्रमासप्रिीत चिन्हिौकोनात (सेचमऑचटक स्केअर) प ढीलप्रमािे दाखवता येईल : 
 

 
 

वातावरि : कथेतील घटना चवचशष्ट स्थळी व चवचशष्ट काळी घडत असतात, त्याम ळे स्थलकालबद्ध 
वातावरि हे महत्त्वािे कथारं् आहे. कथेतील घटना खेड्ात, शहरात, घरात, रस्त्यावर, नदीच्या काठी, 
शतेात कोठे तरी घडत असतात, तसेि त्या राीी, चदवसा, पहाटे, संध्याकाळी, वादळी/क ं द हवते अशा 
काहीतरी घडत असतात. हे स्थलकालबद्ध वातावरि वास्तवसदृश वाटले, तरी त्यात झरक असतो. 
वास्तवातील स्थळे ही मूल्यय तत असतात, तर कथेतील स्थळे ही सासं्कृचतक अथांनी, सौंदयात्म 
पचरिामानंी य तत असतात. कथाकाराने त्यात सामाचिक, मानचसक प्रतीकात्मक अथइ र् ंझलेला असतो. ही 
प्रदेशविइने पाीप्रचतमा घडवण्यािे/कथानक प ढे नेण्यािे/चनवदेकािी मूल्यदृष्टी व्यतत करण्यािे असे 
कोिते कथाकायइ करतात ते पाचहले िाते. 

 
(आ) णनवेदक/कथन : कथेतील चनवदेक एकीकडे कस्ल्पत कथाचवश्व चवचशष्ट दृष्टीने पाहत असतो 

[या त्याच्या चवचशष्ट पाहण्याला त्यािा दृचष्टकोि (पॉइटं ऑझ व्ह्य)ू म्हितात], तर द सरीकडे तो ती कथा 
श्रोत्यानंा सारं्त असतो [याला त्यािा ‘आवाि’ (व्हॉइस) म्हितात]. या त्याच्या दोन पद्धतींतून त्यािी 
कथनशलैी साकार होते. चनवदेक आपल्या कथार्त चवश्वाकडे सामान्यतम तीन दृचष्टकोिातूंन पाहतो. तो 
चवचशष्ट िार्ी बसून/सवइसाक्षी चनवदेक बनून पाहतो, ही त्यािी दृष्टी अवकाशसापेक्ष तसेि कालसापेक्ष 
असते, याला ‘चदक्कालात्म दृचष्टकोि’ म्हितात. काही वळेा तो पाीादी घटकाकंडे समरसून/कधी आतून 
पाहतो, तर कधी तटस्थपिे पाहतो, याला ‘मानचसक दृचष्टकोि’ म्हितात; तर कधी चवचशष्ट श्रद्धा, मूल्ये, 
िीवनचनष्ठा, मतप्रिाली याचं्या साहाय्याने कथारं्ाकंडे पाहतो, याला ‘चविारप्रिालीपर दृचष्टकोि’ 
म्हितात. चनवदेक चवचशष्ट ‘आवाि’त कथा सारं्ताना कधी बोलभारे्षिा, तर कधी प्रमािभारे्षिा, कधी 
स्त्रीच्या भारे्षिा वापर करतो. त्यातून कथनाला एक लकब, शलैी प्राप्त होते. 

 
कथेतील चनवदेकामारे् कथार्त/संचहतार्त लेखक (इंप्लाइड ऑथर) असतो; तो लौचकक 

लेखकाहून वरे्ळा असतो. कथेतील र्र्सभत लेखक हा कथेर्चिक वरे्वेर्ळी मूल्यदृष्टी, चविारप्रिाली, 
कलादृष्टी व भचूमका घेत असतो. प्रत्यक्षातील लेखक माी वरे्ळ्या मूल्यािंा प रस्कार करिारा व एकि असू 
शकतो. तो र्र्सभत वािकाशी प्रत्यक्षपिे संपकइ  साधत नसतो. र्र्सभत वािकािवळ चनवदेकाप्रमािे चवचशष्ट 
दृचष्टकोि, आवाि, शलैी इ. तंीसाधने नसतात. या दृचष्टने तो प्रत्यक्ष लेखकाहून व चनवदेकाहूनही वरे्ळा 
राहून पि चनवदेकामारे् मूकपिे/अप्रत्यक्षपिे वावरत असतो. र्र्सभत लेखकािी प्रचतमा ही सचंहता व वािक 
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याचं्या सहसिइक वािनव्यापारामध्ये चनमाि होत असते. अशा प्रकारे कथेतील चनवदेकाला चनवदेक, र्र्सभत 
लेखक व प्रत्यक्ष लेखक अशी तीन पचरमािे असतात. सीमोर िॅटमनसारख्या कथामीमासंकानंी चनवदेकािी 
व वािकािीही; खरा वािक, र्र्सभत वािक व कथार्त श्रोता अशी तीन अंरे् मानली आहेत. खरा वािक 
म्हििे प्रत्यक्षातील वास्तवात सिइनशील वािन करिारा व प्रत्यक्ष लेखकाला समातंर असिारा वािक 
होय. कथेसाठी लेखकाने र्ृहीत धरलेल्या, चवचशष्ट अचभरुिी व कलादृष्टी असलेल्या वािकाला र्र्सभत 
वािक म्हितात. प्रत्यक्षातील वािक वािनचियेत ‘द सरा अहं’ बनून कस्ल्पत चवश्वात प्रवशे करतो. हा 
र्र्सभत वािक होय. तो र्र्सभत लेखकाला समातंर असतो. कथार्त श्रोता म्हििे कथेमध्येि ज्याला उदे्दशनू 
कथा साचंर्तली िाते, तो कथेति वावरिारा श्रोता होय. हा घटक चनवदेकाला समातंर असतो. 

 
रॉला ं बातइ याने साचंर्तलेले पाि कथात्म संकेतव्यूह (नॅरेचटव्ह कोड् स) असे : (१) 

घटनािंी/कृतींिी संरिना, त्यािें कालान िम आदी र्ोष्टींशी चनर्चडत असिारा घटनािमचवर्षयक 
संकेतव्यहू (प्रोअरेचटक कोड). (२) आशयसूीे, पाीािें अथइ, त्यािंी संरिना, त्यािें स ष्टद ष्टादी 
स्वभावचवशरे्ष आदींशी चनर्चडत असिारा अर्सथमचवर्षयक संकेतव्यूह (चसचमक कोड). (३) कथारहस्ये, 
र्ूढाथइ, कूट प्रश्न आदींच्या अथइचनिइयनाशी चनर्चडत असिारा अथइचनिइयनपर सकेंतव्यूह (हमीन्यूचटक 
कोड). (४) कथेतील प्रचतमा-प्रतीकाशंी व त्याचं्या प्रतीकात्मक अथाशी चनर्चडत असिारा प्रतीकरूप 
संकेतव्यहू (कसबॉचलक कोड). (५) समाि, अथइ, चशक्षि, रािकारि आदी सासं्कृचतक व्यवस्थाशंी 
चनर्चडत असिारा सासं्कृचतक संकेतव्यूह (रेझरेन्शल कोड). 

 
अशा पाि प्रकारच्या संकेतव्यूहानंी कथात्म सचंहता रिलेली असते. प्रत्येक सकेंतव्यूहाला स्वतमिा 

एक चवचशष्ट आवाि (व्हॉइस) असून त्या आवािानंी/ध्वचनरूपानंी (चसस्ग्नझायसइ) सचंहता चविलेली असते. 
या पाि संकेतव्यूहाचं्या चविकामातून सचंहतेला आपला िीवनप्रवास करावा लार्तो. हे संकेतव्यहू 
संरिनावादी भार्षाचविारातील व्याकरचिक चनयमासंारखे (लारं्) ककवा संरिनावादी साचहत्यचविारातील 
साचहस्त्यक तत्त्वासंारखे कारिरूप व आदेशात्मक नसतात, तर ते प्रत्यक्ष भाचर्षक घटनेप्रमािे (पॅरोल) एक 
‘कायइ’ म्हिून कथासचंहतेत चियाशील असतात. मानवी ज्ञाते, कते व पाीे ही अर्सथमचवर्षयक 
संकेतव्यहूाचं्या चविकामातून चनमाि झालेली असतात आचि ती त्याति चवख रलेली व चवरघळलेली 
असतात. 

 
संचहतेच्या संकेतव्यूहानंी केलेले हे चविकाम, त्यातील (अथात्मक) िाचिवािें चवचवध प्रकारिे 

भाचर्षक आवाि, संचहतेिा इतर संचहताशंी असलेला आंतरसचंहतात्मक (इटंर-टेतस्च्यूअल) संबधं इ. 
र्ोष्टींिा वधे घेत वािक/समीक्षक स्वतमि एका नवीनि संचहतेिी चनर्समती करीत असतो. अथइसिइनाच्या व 
संरिनेच्या प्रचियेत रस घेिारी ही समीक्षा स्वतमि एक संचहतासिइनािी आचि संरिनेिी चिया (ॲतट 
ऑझ स्रतिरेशन ऑर प्रोसेकसर् ॲतट) बनते. 

 
कथनप्रकार : कथेतील चनवदेक भौचतक चवश्व (वास्तव/काल्पचनक चवश्वािी प्रचतमा) व 

अचतभौचतक चवश्व (कथार्त भौचतक चवश्वाचवर्षयीिे प्रचतचमत झालेले कितन) अशा दोन प्रकारानंी बनलेले 
अथात्मक चवश्व साकार करीत असतो. भौचतक चवश्वाला स्थल व काल अशी दोन पचरमािे असतात, तर 
अचतभौचतक चवश्वाला कितनािे एकि पचरमाि असते. कथात्मक चवश्वाच्या–भौचतक व अचतभौचतक 
चवश्वाच्या – अन भव घेण्याच्या व सारं्ण्याच्या पद्धतीतून चनवदेनािे विइन (चडस्स्िप्शन), चनवदेन 
(नॅरेशन), संवाद (डार्लॉर्) आचि भाष्ट्य (कॉमेंटरी) असे िार मूलभतू प्रकार चनमाि झालेले चदसतात. 
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कथेत अवकाशातील स्थले, प्रदेश, वस्तू याचं्या स्स्थचतदशइक चिीिाला विइन म्हटले िाते. कथेत कालात 
घडिाऱ्या घटनािें, कृतींिे, हालिालींिे स्स्थत्यंतरदशइक चिीिही केले िाते. त्यातंील पाीाचं्या शारीचरक 
कृतींिे कथन चनवदेनरूपाने केले िाते, तर शब्दरूप कृतींिे चिीि संवादाचं्या रूपाने केले िाते. चनवदेक 
या घटना, पाीे, दृश्ये यािें कितन करतो व त्यातून भाष्ट्य चनमाि होते.भाष्ट्य चनवदेकािा आवाि 
उठावदारपिे माडंते. लेखक कथेच्या र्रिेन सार या िार चनवदेनप्रकारािंा कमी-िास्त प्रमािात वापर 
करतो. 

 
वािकािी वािनचिया सचंहताखंडापासून (पाटइ) स रू होऊन संपूिइ सचंहतेपयंत (होल) िाऊन 

थाबंते आचि प न्हा ती संपूिइ संचहतेच्या समग्र अथाच्या प्रकाशात संचहतेच्या घटकािंा अथइ लावते. याम ळे 
‘अथइचनिइयन मंडल’ (हमीन्यचूटक सकइ ल) पूिइ होते. 

 
शब्दाथइमय कथासचंहतेत कथाचवश्वासंबधंीिे अथात्मक ज्ञान ग्रचथत केलेले असते. हे लेखकाच्या 

(द सऱ्याच्या = ‘अदर’ च्या) संजे्ञिे कथात्म ज्ञान असते. लेखकािे हे ज्ञान वािकाच्या ज्ञानािा चवर्षय होत 
असते. म्हििेि कथासंचहता वािताना वािकाला द सऱ्याच्या ज्ञानािे ज्ञान होत असते. अशा ज्ञात्याच्या 
ज्ञानाला ‘अचधज्ञान’ (मेटॅनॉलेि) म्हितात. गे्रमासच्या मते लेखक या कथात्म ज्ञानािे चवतरि व वाटप 
कौशल्याने करीत असतो. पाीाचं्या िीवनकथा/िन्म, घटना, प्रदेश इत्यादींसबंंधीिे ज्ञान 
पाीापंासून/वािकापंासून लपवनू ठेविे व िमािमाने उघड करीत िािे, हे कथाकथनकलेिे एक 
कौशल्य मानले िाते. अशा स्वरूपाच्या कथात्म ज्ञानाने य तत अशी सचंहता वािकाचं्या आस्वादािा चवर्षय 
होते. या वािनव्यापारात कथात्म सचंहता (आटइ ऑब्िेतट), कथासंचहता व वािक यािंी सहसिइक 
अन भवचिया (को-चिएचटव्ह ॲतट) आचि त्यातूंन चनमाि होिारी सौंदयइवस्तू (इस्थेचटक ऑब्िेतट) अशा 
तीन ध्र वातंील देवघेव सामावलेली असते. 

 
कथासचंहतेिी चनर्समती करताना लेखकाला अनेक प्रकारच्या सासं्कृचतक व साचहस्त्यक 

संकेतव्यहूािंा वापर करावा लार्तो, तसेि ही संचहता संपे्रर्षिस लभ करण्यासाठी त्या संकेतव्यूहािें ज्ञान 
असिारा, त्यात सहभार्ी होिारा नम नेदार वािक (मॉडेल रीडर) त्याला र्ृहीत धरावा लार्तो, अशी 
उम्बेतो इको वर्ैरे चिन्हमीमासंकािंी भचूमका आहे. कथेिी संचहता एका अथाने चतला अचभपे्रत असलेल्या 
नम नेदार वािकािी साचहस्त्यक व कथात्म ज्ञानक्षमता चनमाि करीत असते, असे म्हिता येईल. 

 
पहा : कथात्म साचहत्य; घटना; चनवदेक–१; पाी–१. 
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र्ंर्ाधर पाटील 

 
कथा : कथा हा कथनात्म लचलत साचहत्यािा एक प्रकार होय. तो स्झ ट स्वरूपािा असतो. कथेप्रमािेि 
कादंबरी, महाकाव्य इत्यादींिाही कथनात्म साचहत्याच्या वर्ात अतंभाव होतो. चवचशष्ट आशयसूीाने 
र् ंझल्या रे्लेल्या कस्ल्पत घटनामाचलकेिे कथन/चनवदेन हे कथनात्म/कथात्म साचहत्यािे व्यवच्छेदक 
लक्षि म्हिता येईल. कथात्म साचहत्यकृतीतील चनवदेक चवचशष्ट दृचष्टकोिातून हे चनवदेन करीत असतो. 
तसेि चतच्यात ज्या घटनािंी र् झंि केलेली असते, त्या ‘घडून रे्लेल्या’ असतात. कालान िम, 
कायइकारिभाव आदी तत्त्वानं सार ही र् ंझि होत असल्याने कथात्म साचहत्यकृतीला चवचशष्ट प्रकारिी 
िमव्यवस्था प्राप्त होत असते. घटनाचं्या, पाीाचं्या, कृतींच्या अशा िमव्यवस्थेिा चनदशइक असलेला 
चनवदेनािा भतूकाळ, हे कथात्म साचहत्यािे एक महत्त्वािे व्यवच्छेदक वैचशष्ट्ट्य होय. कथा व कादंबरी हे 
कथात्म साचहत्यप्रकार र्द्याच्या वापराम ळे महाकाव्य, आख्यानकाव्य याहूंन वरे्ळे ठरतात; तर कथा ही 
चतच्या स्झ ट स्वरूपाम ळे कादंबरी, महाकाव्य या दीघइ प्रकाराहूंन चभन्न ठरते. 

 
कथात्म साचहत्यकृतीतील अन भवाथइ/कथाथइ, आशयसूी, कथानक, पाी, वातावरि, चनवदेन व 

भार्षा हे घटक चमळून चतिी समष्टी मूतइ होत असते. चतच्यातील कथानक-पाीादी मूलघटक हे अथाति 
परस्पराश्रयी असतात. एकमेकावंर संस्कार करीत ते एकमेकािें स्वरूप चनचित करीत असतात. कथात्म 
साचहत्यकृतीतील अन भवाथइ हा या कथानक-पाीादी घटकानंा सेंचद्रयतेच्या संबधंाने एकात्म करीत असतो. 
म्हििेि एका अथाने हे सवइ घटक चमळून कथाथािी चनर्समती करीत असतात. कथात्म साचहत्यकृतीिे 
एकचिनसी स्वरूप यातूनि चसद्ध होत असते. 

 
कथात्म साचहत्यािे वरील चवशरे्ष हे सामान्य र् िधमाच्या स्वरूपािे म्हिता येईल. कथेच्या खास 

वैचशष्ट्ट्यािंा, चतच्या ‘स्व’त्वािा शोध घेण्यासाठी चतिा कादंबरीच्या त लनेत चविार करिे उपय तत ठरेल. 
कथेिी स्झ टता हे कादंबरीसारख्या दीघइ स्वरूपाच्या प्रकाराहून चतिे वरे्ळेपि ठरते. हा केवळ आकारभेद 
नसून तो प्रकारभेद आहे. 

 
कादंबरीत िीवनाच्या साकल्यािा, समग्रतेिा वधे घेण्यािा प्रयत्न असतो. कथेच्या मयाचदत 

अवकाशाम ळे कादंबरीच्या िातीिे िीवनाच्या समग्रत्वािे समावशेन चतच्यात संभवत नाही. स्थलकालािा, 
पाीािंा, घटना-प्रसंर्ािंा चवस्तीिइ पट कादंबरीत चिचीत होऊ शकतो. व्यस्ततिीवन, समाििीवन यामंध्ये 
कालर्तीने होत िािाऱ्या स्स्थत्यंतरािे चिीि चतथे शतय असते; तर कथा सामान्यतम व्यततीच्या, 
समािाच्या िीवनातील एखाद्या टप्प्यािे, अवस्थेिे, चवचशष्ट िीवनान भवािे चिीि साधताना चदसते. 
एखाद्याि भावस्स्थतीवर कें चद्रत झालेली, एखाद्याि प्रसंर्ातून आकारिारी अशीही कथा असू शकते. 
प्रत्यक्ष व्याप्ती नसली, तरी कथेतील िीवनचिीिाला व्यापक संदभइ असू शकतो, हे ध्यानात घेतले पाचहिे. 
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अन भवािे, रिनेिे एककें चद्रत्व हे कथेिे वैचशष्ट्ट्य असते; तर कादंबरी ही बह कें द्री असते, हाही 
त्याचं्यातील एक भेद सारं्ण्यात येतो. कादंबरीत अन भवाचं्या अनेकचवध संघटना असतात. त्यािंा 
परस्परान बंध असतो, तसेि त्यानंा स्वायत्त असे अस्स्तत्वही असते. त्याचं्यात स्वतंी चवकसनशीलता 
असते. याउलट कथेतील अन भव-संघटनेत ‘एक’ता असते. चतच्यातील अन भवघटक, पाी-प्रसंर्-
भाववृत्ती तसेि त्याचं्यातील परस्परसंबधं मयाचदत असतात. त्याम ळे स्वाभाचवकपिेि कथेला लघ रूप प्राप्त 
होऊन चतच्यातून सामान्यतम एकि एक ससं्कार चसद्ध होताना चदसतो. पचरिामातील अशी एकाग्रता आचि 
उत्कटता हा कथेिा खास र् िधमइ म्हिता येईल. चमतव्यय, संके्षपशीलता, संपृततता, काटेकोर नेमकेपिा, 
सूक्ष्मदर्सशत्व हे कथेच्या कलातंीािे चवशरे्ष चतच्या स्झ ट स्वरूपाशी, ससं्काराच्या एकतेशी सबंंचधत आहेत 
(या दृष्टीने कथेिी एकाचंककेशी असलेली सहधर्समता ध्यानात घेता येईल.) माी एकि एक संस्कार ककवा 
पचरिामािी एकता या संकल्पनेला बचंदस्त स्वरूप न देता चतिे ख ले, लविीक स्वरूप ओळखले पाचहिे. 
उदा., कथेत एकाि भाववृत्तीिा प्रभाव नेहमीि असतो, असावा असे नाही; परस्परचभन्न भाववृत्तींतील 
संत लनािे, त्याचं्या न्यासािे समावशेनही चतच्यात होऊ शकते. तसेि संस्कारािी एकता कथेतील 
अनेकायइतेलाही सामावनू घेिारी असते, या र्ोष्टींिे भान आवश्यक ठरते. 

 
कथा आचि कादंबरी यािें प्रकारदृष्ट्ट्या स्वतंी अस्स्तत्व ध्यानात घेतले, की कादंबरीिे लघ रूप 

म्हिून कथेकडे पाहिे िसे र्ैर, तसेि त लनेने कथेला र्ौि, द य्यम साचहत्यप्रकार मानिे हेही अप्रस्त त, हे 
स्पष्ट होते. सपंन्न कलान भव देण्यािी क्षमता कथेत आहे, यािी प्रचिती देिारे कथासाचहत्य अनेक भार्षातं 
आढळते. एकेका कथेिी िीवनदशइनािी क्षमता चतच्या स्झ ट स्वरूपाम ळे चवचशष्ट कके्षतली असली, तरी 
एखाद्या लेखकािे एकूि कथासाचहत्य एकचीतपिे चविारात घेतल्यास त्यातून एक व्यापक, अनेक 
पचरिामात्मक िीवनदशइन घडू शकते, यािी साक्ष प्रर्ल्भ, कलापूिइ अशा कथासाचहत्यातून चनचिति चमळते 
(उदा., अंतॉन, िेकॉव्हिी कथा). 

 
कहािी, लोककथा, नीचतकथा, दैवतकथा, नक्षीकथा, व्रतकथा, आख्याचयका इ. 

लोकसंस्कृतीिी िोपासना करिारी मौचखक परंपरेतील कथारूपे आध चनक कथेिे मूलस्रोत म्हिता 
येतील. अशी कथारूपे िर्ातील सवइ समािातं व संस्कृतींत प्रािीन काळापासून आढळतात. माी 
आध चनक वाङ्मयीन ससं्कृतीतील एक कलाप्रकार म्हिून कथेला सापेक्षतम दीघइ परंपरा नाही. 
एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधात िमइनी, अमेचरका, फ्रान्स आचि रचशया या देशातं कथालेखनाला प्रारंभ 
झाला. त्याआधीि म्हििे अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात एक स्वतंी साचहत्यप्रकार म्हिून कादंबरी 
अस्स्तत्वात आली होती. नथनॅ्यल हॉथॉनइ, एडर्र ॲलन पो (अमेचरका); अचलतसादं्र प चश्कन, चनकोलाय 
र्ोर्ोल (रचशया); बाल्झॅक, प्रॉस्पेअर मेरीमे (फ्रान्स); इ. टी. डब्ल्यू. हॉझमन (िमइनी) यासंारख्या 
एकोचिसाव्या शतकातील लेखकाचं्या कथालेखनापासूनि स्वतमिे स्वतंी कलासंकेत/कलातंी असलेला 
साचहत्यप्रकार म्हिून कथा आकाराला आली. 

 
याि स मारास साचहत्यव्यवहारात घडलेली एक उल्लखेनीय घटना म्हििे इंग्लंड-य रोपमध्ये 

झालेल्या चनयतकाचलकािंा उदय ही होय. कथेसारखा स्झ ट साचहत्यप्रकार या चनयतकाचलकानंा चवशरे्ष 
अन रूप ठरला. कथेच्या िडिघडिीत, चतच्यात होत रे्लेल्या वाढत्या प्रमािावरील चनर्समतीत, एक स्वतंी 
साचहत्यप्रकार म्हिून चतिे स्वत्व प्रस्थाचपत होण्याच्या प्रचियेत या चनयतकाचलक-संस्कृतीिा महत्त्वािा 
वाटा आहे, असे चदसून येते. 
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एक र्द्य कथनात्म साचहत्यप्रकार म्हिून कथेला स्वतंी अस्स्तत्व आहे, कलासंकेत आहेत ही 
िािीव साचहत्यव्यवहारात रुिू लार्ली, यािे प्रत्यंतर कथेिी तत्त्वििा होऊ लार्ली, या घटनेतूनही येते. 
अमेचरकेिा चबनीिा कथाकार पो याने कथेच्या स्वरूपलक्षिािंी माडंिी करून चतच्या तत्त्वििेिा प्रारंभ 
केला (१८४२). ब्रॅंडर मथॅ्यिूिा ‘द चझलॉसॉझी ऑझ द शॉटइ स्टोरी’ (१९०१) हा चनबधं कथेच्या अशा 
स्वतंी तत्त्वििेिा पाठप रावा करिारा आहे. एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीस िेव्हा एकूिि साचहत्य 
आचि कला याचं्या चभन्नचभन्न प्रकाराचं्या स्वतंी स्वरूपािी िािीव पक्की होऊ लार्ली, त्याि स मारास 
कथेच्या स्वत्वािे भान प्रस्थाचपत होऊ लार्ले, असे सामान्यतम म्हिता येईल. 

 
कथेच्या स्वरूपलक्षिािंा विइनात्मक परामशइ घेता येतो. तथाचप चतिी शास्त्रश द्ध, काटेकोर नेमकी 

व्याख्या करिे अवघड ठरते. यािे कारि कथासाचहत्यातून चदसून येिारे कथारूपािें वैचवध्य व वैचित्र्य हे 
होय. कथा या साचहत्यप्रकारािी संकल्पना कालौघात अचधकाचधक ख ली व लविीक होत रे्ली आहे, ही 
वस्त स्स्थती कथारूपाचं्या या चवप ल शतयतामंार्ील एक र्मक ठरते. 

 
कथा वािकाच्या मनावर एकि एक संस्कार घडवीत असते. चतच्या या मूलहेतूच्या दृष्टीने 

आवश्यक तेवढ्याि प्रसंर्ािंी योिना करिे, ककबह ना चतच्यातील पाी-वातावरिादी सवइि घटक, 
त्यातील प्रत्येक तपशील या पूवइचनयोचित संस्काराला पोर्षक असिे आवश्यक असते. यातूनि एकात्म, 
एकसधं अशी पचरिामकारक कथा चसद्ध होत असते. या आशयािे पो याने केलेले चवविेन हा कथेिे स्वत्व 
स्पष्ट करण्यािा, चतिे स्वतंी अस्स्तत्व प्रस्थाचपत करण्यािा पचहला महत्त्वािा प्रयत्न आहे. त्याने केलेल्या 
कथातंीाच्या चविारािा मोठा प्रभाव नंतरच्या काळातील कथाचनर्समतीवर व कथासमीके्षवर चदसून येतो. 
मराठीत कथेच्या तत्त्वििेला प्रारंभ करिारे ना. सी. झडके यानंी ‘कमीत कमी पाीे आचि कमीत कमी 
प्रसंर् वापरून थोड्ा वळेात पचरिामकारक रीतीने साचंर्तलेली व ऐकिाऱ्याच्या मनावर एकि एक ठसा 
उमटचविारी हकीर्त म्हििे लघ कथा होय’, अशी कथेिी व्याख्या चदली आहे, ती पो याने माडंलेल्या 
सूीािंाि पाठप रावा करिारी आहे. नंतरच्या काळात पोप्रिीत कथातंीाला नवी अथइपूिइता व दिा देिारी 
मोपासा ं यािी कथा आली. तसेि प ढे पोच्या कथादृष्टीतून वरे्ळी कथादृष्टी व्यतत करिारी, 
कथानकासबंंधीच्या रूढ सकेंतािें उल्लंघन करिारी, र्ोर्ोल व ट ग्येन्येव्ह याचं्या, व्यस्ततचिीाला देिारी 
िेकॉव्हिी कथाही प्रकटली आचि कलापूिइ कथेिा एक मानदंडि िार्चतक कथाके्षीात चनमाि झाला. 
तेव्हा आचि त्यानंतरही कथासाचहत्याच्या ऐचतहाचसक स्स्थत्यंतरिमात कथेच्या संकल्पनेिी, संकेतव्यूहािी 
िडिघडि सातत्याने होत राचहलेली आहे. 

 
कथा आचि कादंबरी ककवा महाकाव्य यामंध्ये कथानक, पाी आदी मलूघटक तेि असतात; तथाचप 

या साचहत्यप्रकारािें कलाहेतू, स्वरूप व रिनातंी चभन्नचभन्न असल्याम ळे त्यातंील या मूलघटकािें स्वरूप व 
उपयोिन यामंध्येही स्वाभाचवकपिेि चभन्नता येते. तसे पाहता घटना-प्रसंर्, पाीचिीि, चनवदेक, 
वातावरि यासंारखे घटक लघ चनबधं, व्यस्ततचिी, प्रवासलेखन, आत्मिचरी अशा इतर 
साचहत्यप्रकारातंही योिले िातात. तथाचप त्या घटकािें कलात्म प्रयोिन प्रकारान सार चभन्न असते, 
त्याम ळे त्याचं्या उपयोिनामार्ील कलात्मक संकेत स्वतंी असतात. कथेत या घटकािें प्रयोिन चवचशष्ट 
कथाथािी चनर्समती हे असते. 

 
कथा व कादंबरी या म ख्य प्रकाराबंरोबर र्द्य कथात्म साचहत्यािे दीघइकथा व 

लघ कादंबरी/कादंबचरका हे उपप्रकारही आढळतात. कथेच्या त लनेत दीघइकथेिा चवस्तार व आवाका मोठा 
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असतो. चतच्यातील अन भवघटक अचधक असतात, तसेि त्याचं्यातील परस्परसबंंध अनेकचवध असतात. 
तरीही ती प्रकृतीने कथाि असल्याने चतच्या संघटनेत कथेच्या िातीिी एककें चद्रतता असते. याउलट 
लघ कादंबरी प्रत्यक्ष आकाराच्या संदभात दीघइकथेशी त लनीय असू शकते; पि प्रकारच्या दृष्टीने ती चभन्न 
ठरते. कारि कादंबरीिी बह कें चद्रतता, व्याप्ती चतच्यात असते. 

 
त लनेने कमी प्रमािात हाताळला रे्लेला कथेिा आिखी एक उपप्रकार म्हििे माचलका-कथा 

होय (उदा., नरेश यािंा चुळचुळ मुांगी ... पळीपळी कां र्टाळा ... हा संग्रह). एकाहून अचधक कथा चमळून 
माचलका-कथा घडते. चतच्यातील प्रत्येक कथेला स्वतमिे स्वतंी, स्वयंपूिइ अस्स्तत्व असते; पि 
त्यािबरोबर माचलका-कथेिा एक घटक म्हिूनही ती कायइप्रवि, प्रयोिनपूिइ असते. माचलका-कथा 
म्हििे कथामाला नव्हे. समान पाीसंि, वातावरि व भाववृत्ती असलेल्या कथाचं्या समूहातून कथामाला 
घडते (उदा., पी. िी. व डहाउसच्या य चिि आचि िीव््ि या पाीाचं्या कथा, कि. चव. िोशी याचं्या 
चिमिरावाच्या कथा, र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळाचं्या बंडू-कथा इ.). कथामालेतील प्रत्येक कथा स्वतंी असते; पि 
चशवाय या कथानंा परस्परसंदभांिे एक अचधकिे पचरमाि असते. चवनोदी कथापं्रमािेि रहस्यकथा, 
र् प्तहेरकथा यासंारख्या प्रकारातंही कथामाला आढळतात. एकाहून अचधक कथाचं्या बंधातून आकाराला 
येिारा साखळी-कथा ककवा िौकटीिी कथा (फे्रम स्टोरी) हाही कथेिा एक उपप्रकार म्हिता येईल. एका 
कथेतून द सरी व द सरीतून चतसरी अशा पद्धतीने कथा आकाराला येिे व त्यािंी र् झंि होिे, एका म ख्य 
कथेच्या िौकटीत अनेक उपकथािंा रिनाबधं चनमाि करिे, हे कथारिनेिे तंी आध चनक-पूवइ काळातील 
कथापरंपरेतही आढळते. पांचतांत्र, अिेहर्बयन नार्ट्स, देकामेिॉन हे अशा कथािें अचभिात नम ने होत. 

 
कथेतील अन भवरूपाच्या अरं्ाने ऐचतहाचसक कथा, पौराचिक कथा, ग्रामीि कथा, चवज्ञानकथा, 

अदभ चतका (झॅं टसी), र्ूढकथा, भयकथा, रहस्यकथा आदी कथाप्रकार कस्ल्पता येतात. रिनेच्या दृष्टीने 
एक महत्त्वािा प्रकार म्हिनू रूपककथेिा उल्लखे करता येईल. मयाचदत प्रमािात हाताळला रे्लेला 
लघ तम कथा हाही एक प्रकार आढळतो. कथारूपाचं्या या वैचवध्याच्या म ळाशी एक ‘कथात्व’ि असते, असे 
म्हिता येईल. 

 
कोित्याही प्रकारातील साचहत्यकृतीमधील अन भवाथाप्रमािेि कथेतील अन भवाथइही मानवी 

िीवनासबंंधीिा असतो आचि तो कल्पकतापूिइ असतो. प्रत्यक्ष वास्तव चवश्वाच्या पाश्वइभमूीवर कथाकार एक 
कस्ल्पत कथारूप चवश्व चनमाि करीत असतो. या कस्ल्पत सृष्टीत चवचवधारं्ी असे मानवी अन भवचवश्व मूतइ 
होत असते. हे अन भवचवश्व िसे मानवी िाचिवचे्या/संजे्ञच्या पातळीवरील, तसेि ते नेचिवचे्या/असंजे्ञच्या व 
सामचूहक असंजे्ञच्या पातळीवरीलही असू शकते. असे असंज्ञ स्तरावंरील र्ूढतरल, अथारं् मानचसक 
वास्तवािे दशइन चवशरे्षत्वाने नवसाचहत्यप्रवाहातील कथातूंन झालेले आढळते. चतथे स्वाभाचवकपिेि स्वप्न, 
चमथक, झॅं टसी, आचदबधंात्मक प्रचतमा आदींिा प्रवशे होतो. म्हििेि कथेतील कस्ल्पत चवश्व िसे 
वास्तवदशी, तसेि रम्याद् भ त, झॅं टसीरूप, अचतवास्तववादी असेही असू शकते. 

 
कथार्त अन भव हा अनेकचवध स्वरूपािा असू शकतो. चनवदेकािा दृचष्टकोि, त्याच्या 

संवदेनशीलतेिा धमइ, त्यािी अन भव घेण्यािी पद्धती आचि या चनवदेकामार्ील र्र्सभत लेखकािा (इंप्लाइड 
ऑथर) कलाहेतू यानं सार कथार्त अन भवरूपािी र् िवत्ता बदलती राहते. हा अन भव काव्यात्म, 
चवनोदर्भइ, कितनात्म, उपरोधर्भइ, नाट्यात्म असा चवचवध स्वरूपािा असू शकतो. परस्परचभन्न 
प्रकृचतधमांना सामावनू घेिारा असाही तो असू शकतो. एखाद्या तरल भावस्स्थतीपासून ते एखाद्या 
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सामाचिक स्स्थत्यंतराच्या प्रचियेपयंत; अस्स्तत्ववादी प्रश्नानंा चभडिाऱ्या कितनर्भइ अन भवापासून ते 
व्यापक संदभइ असलेल्या सामाचिक, सासं्कृचतक घटनाव्यूहापयंत अनेक िातींिे व अनेक पातळ्यावंरिे 
अन भव कथाचवर्षय झालेले आढळतात. कथार्त अन भवरूपातंील हे वैचित्र्य कथेत चदसून येिाऱ्या 
रूपबधंाचं्या वैचित्र्यािे एक प्रम ख र्मक होय. 

 
सामान्यतम कोित्याही भारे्षतील कथासाचहत्यािी आद्य परंपरा मौचखक स्वरूपािी असल्यािे 

आढळते. मराठी भारे्षतही असा मौचखक परंपरेतील लोककथािंा समदृ्ध वारसा आहे. चलचखत स्वरूपातील 
लोककथा आचि लोकिीवनािे चिीि असलेले वास्तवदशी कथात्म प्रकृतीिे र्द्य लेखन महान भावाचं्या 
पंथीय साचहत्यात आढळते (उदा., लीळाचहित्र, दृष्टाांतपाठ; बाराव ेशतक). प्रािीन मराठीतील या व अशा 
प्रकारच्या इतर लेखनाला एक ऐचतहाचसक संदभइ म्हिून महत्त्व आहे. तथाचप एक आध चनक साचहत्यप्रकार 
म्हिून मराठी कथा आकारली, ती एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात, म द्रिकलेच्या उदयानंतर. या 
काळात चनयतकाचलकािंा झालेला उदय कथेच्या चनर्समतीला व वाढीला पे्ररक ठरला. अव्वल इंग्रिी 
कालखंडातील स रुवातीच्या काळात मिाठी ज्ञानप्रसािकासारख्या चनयतकाचलकातूंन भार्षातंचरत, 
रूपातंचरत व स्वतंी असे म ख्यतम बोधपर तसेि रम्यादभ त स्वरूपािे कथासाचहत्य प्रचसद्ध होत होते. 
सामान्यतम धार्समक चशक्षि, नीचतबोध व स्वप्नरंिन यािें साधन म्हिूनि तेव्हा कथेिा वापर झाला. 

 
आध चनक मराठी कथेिी परंपरा खऱ्या अथाने स रू झाली, ती ह. ना. आपटे याचं्या स्िुर्ट गोष्टींनी. 

त्याचं्या किमिूक पीातून (१८९०–१९२७) प्रचसद्ध झालेल्या या ‘आिकालच्या र्ोष्टीं’तून त्यानंी 
समकालीन मराठी िीवनससं्कृतीिे वास्तवदशी चिीि साधले आहे. महाराष्ट्रातील समािप्रबोधनाच्या या 
काळातील हचरभाऊंच्या कथालेखनामार्ील म ख्य पे्ररिा बोधवादािी होती. कथेच्या कलातंीािा त्यानंी 
साके्षपाने चविार केला होता, असे सामान्यतम चदसून येत नाही. माी कथा हे िीवनदशइनािे माध्यम आहे, ही 
िािीव त्याचं्या कथेतून प्रथमतम चदसून आली. 

 
यानंतरच्या मनोिांजन कालखंडातील (१९१०–२६) प्राचतचनचधक कथा चव. सी. र् िइर यािंी म्हिता 

येईल. त्यािंी ‘संपूिइ र्ोष्ट’ ही म ख्यतम रंिनाच्या भचूमकेतून चनमाि झाली. त्यानंी मोठ्या प्रमािावर बंर्ाली 
व इंग्रिी कथािें िे अन वाद व रूपातंरे केली, त्यातूंनही हीि दृष्टी व्यतत होते. कल्पनारम्य प्रियभावनेिे 
चिीि, उत्कंठावधइक रहस्यपूिइ कथानके हे त्याचं्या कथेिे चवशरे्ष रोिकतेच्या मूल्याशी चनर्चडत आहेत. 
वािकाचं्या मनात कथेचवर्षयी रुिी चनमाि करिे, हे कायइ एकूिि या काळातील कथेने केले. माी कथेच्या 
िीवनदशइनाच्या चवचशष्ट क्षमतेिी, चतच्या पृथर्ात्म स्वरूपािी कलात्मक प्रचिती घडविारी, खऱ्या अथाने 
आध चनक कथा प्रथमतम मराठीला चदली, ती चदवाकर कृष्ट्िानंी. बव्हंशी घटनाप्रधान असलेल्या तोवरच्या 
मराठी कथेला त्यानंी अतंम इख व अन भवाचभम ख केले; चतला काव्यात्मतेिे पचरमाि चदले. कथेला 
सृिनशील वािनािी अपेक्षा असते, ही िािीव प्रथमतमि या कथानंी चनमाि केली. 

 
चदवाकर कृष्ट्िािंी परंपरा त्यानंतरच्या ना. सी. झडके व चव. स. खाडेंकर या मराठी 

साचहत्यचवश्वावर प्रभाव र्ािविाऱ्या साचहस्त्यकानंी प ढे िालचवली नाही. झडके यानंी कलावादािा 
प रस्कार केला; पि प्रत्यक्षात त्याचं्या साचहत्यात रंिनवादी प्रवृत्तींिाि प्रभाव चदसतो, प्रसंर्ी बोधपरताही 
आढळते. बव्हंशी कल्पनारम्य, स्वप्नरंिनात्म असेि त्यािें कथाचवश्व आहे. कथेच्या कलातंीािा सिइक 
वापर नव्हे, तर तंीिडता त्याचं्या कथेत अन भवास येते. आपल्या समस्याचिीिात्मक कथेतून सामाचिक 
ध्येयवाद, आदशइवाद यािें संस्कार करण्यािी खाडेंकरािंी िीवनवादी भचूमका वरकरिी झडके याचं्या 



 अनुक्रमणिका 

भचूमकेहून चभन्न चदसते; पि खाडेंकराचं्या कथेतही भाबडे स्वप्नरंिन, ढोबळ व कृचीम चिीि, रंिनवादी 
प्रवृत्ती यािंा आढळ होतोि. कथा लोकचप्रय करण्यािे, चतिा चवस्तार करण्यािे श्रेय झडके-खाडेंकरानंा 
देण्यात येते. या दोघाचं्याही कथालेखनातून कथेच्या कलारूपािा, चतच्या िीवनदशइनाच्या सामथ्यािा 
र्ाभंीयाने शोध घेण्यािी दृष्टी माी चदसून येत नाही. 

 
ित्नाकि (१९२६-३३), यशवन्त (प्रारंभ : १९२८) यासंारख्या माचसकानंी या काळात कथेिी 

िोपासना केली. कथेिे ‘लघ कथा’ हे नाव याि काळात रूढ झाले आचि चतच्या तत्त्वििेलाही प्रारंभ 
झाला. ककबह ना एकूिि साचहत्याच्या चवचवध प्रकाराचं्या पृथर्ात्मतेिे भान तेव्हा नव्याने चनमाि झालेले 
चदसते. ना. सी. झडके यािंा प्रहतभासाधन हा गं्रथ यािेि द्योतक होय. त्यात आचि प ढे लघुकथालेखन : 
मांत्र आहि तांत्र या कथेवरील स्वतंी गं्रथात झडके यानंी कथेिी स्वरूपवैचशष्ट्टे्य व चतिा तंीचविार यािंी 
माडंिी केली. त्याचं्या कलादृष्टीच्या मयादा िशा त्याचं्या कथालेखनाला, तशाि त्याचं्या 
समीक्षाचविारालाही पडलेल्या चदसतात. परंत  त्याचं्या लेखनाम ळे कथेच्या तत्त्वििेला िालना चमळाली, 
तसेि कथेिे एक स्वतंी प्रकारचवचशष्ट असे तंी असते यािे भान चनमाि झाले, हे खरेि. 

 
तंीापेक्षा अन भव महत्त्वािा, या भचूमकेतून य. र्ो. िोशी यानंी झडकेप्रिीत तंीवादाला नकार 

चदला. माी तंीिडता र्ैर असली, तरी कथेला कलात्मक बचंदशीिी अपेक्षा असते, यािे भान त्यानंी 
राखलेले चदसत नाही. त्याम ळे त्यािंा प्रचतवाद झतत नकारात्मक राचहला, त्याला भावात्मक पचरमाि 
सामान्यतम लाभले नाही. १९३५ च्या स मारास मराठी कथाके्षीातीलि नव्हे, तर एकूिि साचहत्यके्षीातील 
चनर्समती ही सािेबंदपिा, आवतइपरता, स्स्थचतशीलता यानंी ग्रासलेली चदसते. या क ं चठततेला छेद देिारी 
कलादृष्टी मधल्या काळात क स मावती देशपाडें, वामन िोरघडे, याचं्या कथातूंन व्यतत झालेली चदसते. या 
कथेिे नाते झडके-खाडेंकराचं्या ‘लोकचप्रय’ कथेशी नव्हे, तर चदवाकर कृष्ट्िाचं्या कथेशी ि ळिारे आहे. 
कथानकवादी कथाघटकासंंबंधीिी, एकूि कथारूपासंबंधीिी ख ली संकल्पना, मनोदशइनातील नवी 
पचरमािे, कथेच्या व्यंिक र् िवते्तिे नेमके भान इ. चवशरे्षामं ळे त्यानंी कथेला अचधक प्रर्ल्भ रूप चदले. परंत  
कथाके्षीात सवकंर्ष व मूलर्ामी स्वरूपािे स्स्थत्यंतर घडवनू आिण्यािी क्षमता या प्रयत्नातं नव्हती. श्री. 
म. माटे व चवभावरी चशरूरकर याचं्या स्वतंी वळिाच्या, असाकेंचतक कथाचनर्समतीबद्दलही हेि म्हिाव े
लारे्ल. 

 
मराठी कथापरंपरेला ‘नव’चविारे असे मलूर्ामी पचरवतइन १९४० नंतरच्या दशकात र्ंर्ाधर 

र्ाडर्ीळ प्रभतृींनी घडवनू आिले. त्यानंी मराठी ‘नवकथा’ घडवली. चतच्या िडिघडिीत र्ाडर्ीळाचं्या 
िोडीने अरकवद र्ोखले, प . भा. भाव,े व्यंकटेश माडरू्ळकर यािंा प्राधान्याने सहभार् होता. शातंाराम, 
सदानंद रेरे्, याचं्या कथातूंनही नव्या वाङ्मयीन िाचिवा व्यतत झालेल्या चदसतात. माी तत्कालीन नव्या 
य र्धमािे खऱ्या अथाने प्रचतचनचधत्व र्ाडर्ीळानंीि केले. 

 
नवकथेिी चनर्समती ही बा. सी. मढेकरप्रिीत नवकाव्याच्या उदयाशी समातंर अशी घटना होती. 

नवसंवदेनशीलता, कलासौंदयािी नवी िािीव हे या दोहोंतले समान वाङ्मयीन सूी होते. महाय द्धोत्तर 
काळात मानवी िीवनसंस्कृतीत होत असलेल्या मूलभतू स्वरूपाच्या पचरवतइनातूंन नवी संवदेनशीलता 
िन्माला येत होती. चतच्या उदयाशी अनेकचवध सासं्कृचतक संदभइ िोडलेले आहेत. त्यातून उपिलेल्या 
नव्या िीवनदशइनाने नव्या कलासंकेतािंा व्यहू घडण्यास पे्ररिा चमळाली. नवसाचहत्यािी चनर्समती हा एक 
प्रकारे एका अपचरहायइ ऐचतहाचसक प्रचियेिा भार् होता. पािात्त्य नवसाचहत्य व नवसमीक्षा याचं्या 
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संस्कारािंी पे्ररिाही या प्रवतइनामारे् होती. माी नवसाचहत्यात परभतृता वा अन करिशीलता नव्हती, 
स्वतंी स्झ रि होते. 

 
नवकथेने कथेच्या प्रस्थाचपत व िड झालेल्या संकेतव्यूहािी नव्याने िडिघडि केली, कथा या 

साचहत्यप्रकारािी अचधक ख ली व लविीक संकल्पना साकारली. कथेच्या कलात्मक क्षमतेिा कस 
परोपरींनी अिमावण्यािा प्रयत्न केला. र्ाडर्ीळानंी नवसाचहत्यावरील वादििांच्या अन र्षंर्ाने समीक्षात्मक 
लेखन करून त्यामार्ील कलादृष्टीिे, मूल्यचविारािे चववरि केले. नव्या वाङ्मयीन संवदेनशीलतेच्या, 
अचभरुिीच्या, अचभसरिाच्या या प्रचियेत सत्यकथा, अहभरुची यासंारख्या चनयतकाचलकानंी चवधायक, 
चियाशील भचूमका पार पाडली. 

 
१९४५ ते १९६० हा नवकथेिा, चतच्या प्रभावािा कालखंड म्हिता येईल. नवकथेने िो नवा 

मूल्यचविार रुिवला, त्यातून प ढे मराठी कथा अनेक अंर्ानंी समृद्ध होण्याच्या शतयता चनमाि झाल्या. 
कथेच्या कलात्मक सामथ्याच्या, संपन्नतेच्या शतयता प्रत्यक्षात आिण्यािा असा एक कसदार प्रयत्न िी. 
ए. क लकिी याचं्या कथातं चदसतो. सनातन मानवी प्रश्नािंा संदभइ लाभलेल्या त्याचं्या काही कथानंी 
रूपककथा या प्रकारािा अवलंब केलेला आहे. अन भवािी कितनात्म प्रकृती, िीवनदशइनातील व्याचमश्रता 
यासंाठी त्यानंा दीघइकथा चवशरे्ष अन रूप वाटली. दीघइकथा या प्रकारात इतरही महत्त्वाच्या कथाकारानंी या 
प ढच्या काळात लेखन केलेले चदसते (उदा., चदलीप चिीे, कमल देसाई, कि. त्र्यं. खानोलकर प्रभतृी). 

 
१९६० नंतरच्या काळात महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना, चशक्षिािा सवइदूर व सवइ स्तरातंील प्रसार, 

नवीन वािकवर्इ व लेखकवर्इ यािंा उदय, दचलत, ग्रामीि, स्त्रीवादी अशा सामाचिक-साचहस्त्यक िळवळी 
यासंारख्या नव्या घडामोडींच्या अन र्षंर्ाने एकूि साचहत्यव्यवहारात आचि त्यािेि एक अंर् असलेल्या 
कथाके्षीात काही नवी वळिे पडली. उदा., दचलत कथा, ग्रामीि कथा, स्त्रीवादी कथा हे स्वतंी प्रवाह 
म्हिून चविारात घेण्यािोर्ी चनर्समती या काळात होऊ लार्ली. चवज्ञानकथेनेही आपले स्वतंी अस्स्तत्व 
चनमाि केले. या िोडीने लोकचप्रय वळिाच्या कथासाचहत्यािी चनर्समती या काळातही होत राचहली आचि 
तीही वाढत्या प्रमािात. 

 
१९६० नंतरच्या मराठी कथेतील म ख्य प्रवाहावर लक्ष कें चद्रत केले तर असे चदसते, की त्यातील 

स्वतंी वैचशष्ट्ट्यािंी काही सूीे नवकथेने घडवनू आिलेल्या प्रवतइनातून चनष्ट्पन्न झालेली आहेत; तर काही 
माी नव्या साचहस्त्यक प्रवृत्तींतून स्वतंीपिे, नव्याने आकाराला आलेली आहेत. चवद्याधर प ंडलीक, शरचं्चद्र 
चिरम ले, श्री. दा. पानवलकर प्रभतृींिी कथा पचहल्या प्रकारातील म्हिता येईल; तर द सऱ्या प्रकारातले 
म्हििे नवकथेनंतरिे मराठी कथेिे नव ेवळि म्हिून चदलीप चिीे, कमल देसाई, भाऊ पाध्ये, चवलास 
सारंर्, श्याम मनोहर प्रभतृींच्या कथासाचहत्यािा उल्लेख करता येईल. परात्मतेिे भान व्यतत करिाऱ्या, 
अस्स्तत्ववादी िाचिवाशंी नाते असलेले अन भवचवश्व साकारिाऱ्या, नवी नैचतकता व्यतत करिाऱ्या अशा 
कथातूंन रूपदृष्ट्ट्या, वाङ्मयीन शलैी व तंी या दृष्टींनी अनेक नव े कलासकेंत योिलेले आढळतात. 
आचदबंधात्मक प्रचतमासृष्टी, चमथकािे अचभनव उपयोिन, संज्ञाप्रवाहात्म चनवदेन, चनवदेक या 
कथाघटकािा अपारंपाचरक कल्पक वापर इ. अनेक वैचशष्ट्ट्यािंा या संदभात उल्लेख करता येईल. कथेिी 
अपचरचित, असाकेंचतक अशी रूपे साकारिाऱ्या आिच्या प्रर्ल्भ व कलापूिइ अशा कथाप्रवाहातूनि 
उद्याच्या कथेिी कलात्म वर्सधष्ट्ि ता आकाराला येऊ शकते, हे उघड आहे. 
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पहा : कथात्म साचहत्य; र्ूढकथा; दृष्टातंकथा; नीचतकथा; परीकथा; रहस्यकथा; रूपककथा. 
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स धा िोशी 

 
कथाकाव्य : कथाकाव्य ही संज्ञा तशी झार सचंदग्ध आचि व्यापक आहे. कथात्मता व काव्यात्मता यािें 
प्रकृचतस्वभाव िरी परस्पराहूंन चभन्न असले, तरी चवचशष्ट िातीच्या-भावाशयाच्या प्रकटीकरिासाठी 
अत्यावश्यक ठरिाऱ्या या दोहोंच्या य तीतून खरेख रे कथाकाव्य चनमाि होते. 

 
कथा म्हटली, की तीत चनचित स्वरूपािी एक ककवा एकाहून अचधक घचटते आलीि. व्यतती ककवा 

व्यस्ततसमूहाच्या मनोवृत्तीतून व कृतीतून उदभवलेली ही घचटते त्या व्यततीवर वा व्यस्ततसमूहावर आपल्या 
परीने पचरिाम करतात. या पचरिामातूंन प न्हा नवी घचटते अशी माचलका चनमाि होते. या साऱ्याचं्या 
र्चतपूिइ, नाट्यात्मक आचि सेंचद्रय व्यूहालाि ‘कथानक’ असे संबोचधले िाते. हे कथानक सूक्ष्म ककवा 
स्थूल, चवस्तृत ककवा सकें्षपशील असे अनेक घाट धारि करते आचि ते काव्यात्मतेला पोर्षक असेल तर 
कथाकाव्याच्या कके्षत समाचवष्ट होऊ शकते. 

 
अव्वल दिाच्या कथाकाव्यातील घचटते काव्यात्म स्झ रिानंा आचि ही काव्यात्म स्झ रिे कथात्मक 

प्रसरिाला प्रिोचदत करतात. तरलता, कल्पनाप्रविता, संवदेनपूिइता, भावान वर्सतत्व यासंारख्या 
काव्यघटकािंा स्पंदनशील पचरपोर्ष कथाकाव्यातील ‘कथे’िारा होत रहावा, अशी अपेक्षा असते. 

 
कथाकाव्यातील काव्यात्मतेत भावकचवतेतील आत्मचनष्ठ तरलता अचभपे्रत नसते. कथाकाव्यातील 

काव्यस्झ रि, चविारतरंर्, भावोमी, चनसर्इचिीि त्या त्या पाी-प्रसंर्ाच्या अन रोधाने प्रस्झ चरत होते आचि 
कचवर्त मूळ पे्ररिेला वस्त र्त व्यापकपि लाभते. 

 
कथाकाव्य हा केवळ उत्स्झूतइ स्वरूपािा लेखनप्रकार नव्हे. वस्त चनष्ठा, कितनशीलता, व्यापक 

सहान भतूी, सूक्ष्म चनरीक्षि, पचरश्रमशीलता, रिनाकौशल्य इ. र् िािंी कथाकाव्यचनर्समतीला आवश्यकता 
असते. रसप्रविता व रिनाप्रभ त्व यािंा येथे समसमा संयोर् व्हावा लार्तो. 

 
कथाकाव्य हे पद्यात्मकि असाव,े असा एक संकेत आहे. एक प्रकारे तो य ततही म्हिावा लारे्ल; 

अन्यथा कथा-कादंबरी आचि कथाकाव्य यातं झरकि करता येिार नाही. िारं्ल्या कथाकाव्यातील 
पद्यात्मकता केवळ उपिारात्मक ककवा संकेतविा असत नाही. ती कथावस्तूला पे्ररक िौकट प रचवते, 
लयकारी देते. या लयकारीम ळे काव्यर्त आशय तरल आचि प्रत्ययपूिइ होतो. या लयकारीतून नवनव ेताि 
चनमाि होतात, चवसिइन पावतात, आवाहन-चवसिइनािे स्पंद स रू होतात. कोितीही कथा केवळ स्थूलपिे 
पद्यबद्ध केल्याने खरे कथाकाव्य चसद्ध होत नाही. 
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आशयाप्रमािे ककवा माडंिीप्रमािे कथाकाव्यािे चवचवध आकृचतबधं तयार होतात. िामायि, 
मिाभाित यासंारख्या महाकाव्यापंासून तो एखाद्या चिम कल्या खंडकाव्यापयंतिी सारी कथाय तत कचवता 
‘कथाकाव्य’ या सदराति मोडते. प्रािीन मराठी कवींिी बरीिशी कचवता कथापरि आहे. एकनाथ, 
म ततेश्वर, वामनपचंडत, मोरोपंत इत्यादींनी रिलेल्या प रािकथा, आख्याने, पंचडत कवींिी स्वयंवरकाव्ये, 
शाचहरािें पोवाडे, आध चनक कवींनी चलचहलेली िाजा हशवाजी, ‘वनवासी झूल’, ‘काय हो िमत्कार !’, 
‘र्ोमातंक’, र्बन्दीशाळा, सुधािक, आम्र्बिाई, ‘कपटवरे्ष’ वर्ैरेंसारखी दीघइकचवता कथापरि आहे. 

 
स्थूलपिे या साऱ्यानंाि ‘कथाकाव्य’ असे संबोचधले िात असले, तरी ही सारीि काव्ये चवश द्ध 

कथाकाव्ये नव्हेत. कथेिे सवकंर्ष आकर्षइि आचि सारेि लेखन पद्यबद्ध करण्यािी म द्रिपूवइकालीन प्रथा, 
यामं ळे कथाकाव्यािी संकल्पना झारि पसरट झाली. कलाचनर्समतीच्या पे्ररिेतून स्झ रलेली कथाकाव्ये व 
साचहत्यबाह्य प्रयोिनातून िन्माला आलेले कथाबह ल पद्यात्मक वाङ्मय एक नव्हे. कथाकाव्यािे स्वरूप 
चनचित करण्याच्या दृष्टीने दीघइकाल िालू असलेली ही र्ल्लत टाळली पाचहिे. 

 
िामायि व मिाभाित यािें बाह्य स्वरूप कथाप्रि र असले, तरी आत्मा इचतहास-प रािािंा आहे. 

धमइगं्रथ म्हिूनही ते मान्यता पावले आहेत. िामायि व मिाभाित याचं्या आधारे प्रािीन मराठी कवींनी 
रिलेल्या प रािकथािें प्रयोिनही केवळ कलाचधचष्ठत नाही. व्यवहारकथन, मनोरंिन, माचहती आचि ज्ञान 
प रचविे, नीत्य पदेश, भततीिा प्रसार, हचरसंकीतइन इत्यादींसारख्या चवचवध प्रयोिनानंी ही कचवता 
र्िबिलेली आहे. यातंील काही भार् साचहत्यर् िानंी य तत असला, तरी परतत्त्वचनरूपिािे एक 
पचरिामकारक माध्यम एवढेि त्यािें महत्त्व. चवदग्ध संय तत काव्याचं्या आधारे चलचहलेल्या कथापर पंचडती 
कचवतेत माी अध्यात्मापेक्षा साचहत्यर् िानंा प्राधान्य देण्यािी भचूमका चदसते. 

 
प्रािीन कथाकाव्ये समािात प्रसृत झाली, ती मौचखक परंपरेने. कीतइन-प रािादींच्या माध्यमातूंन 

खेड्ापाड्ातंील सचंमश्र श्रोत्यासंमोर काव्यािें साक्षात व साचभनय पद्धतीने कथन होत असल्याम ळे या 
काव्यानंा एक श्रोतृसापेक्ष वाट सहेत कपिेि चदला रे्ला आहे. या काव्यातंील प नरुतती, पाल्हाळ, 
पारंपचरकता, ढोबळपिा इ. र्ोष्टींिा उर्म या पचरस्स्थतीति असावा. श्रोत्यानंा आकृष्ट करण्याच्या 
िाचिवतूेन ही कचवता यमकान प्रसानंी व चवचवध वृत्त-छंदानंी नटचवली रे्ली. उत्तरोत्तर तीतील रे्यतेिे 
प्रमाि वाढत रे्ले. बालबोध ओवीकडून वृत्ताकडे व वृत्ताकडून र्ायनी ढंर्ाकडे ही कचवता झ कत रे्ली. 
अंतरंर्सौंदयापेक्षा बाह्य खटाटोपाति या कवींिे सामथ्यइ विेले रे्ले. कथाकाराचं्या चनवदेनिात याम ळे 
त्यािंी िी रंर्त वाढली िावयािी, तीही आिच्या वािनय र्ात हरवली िाते. 

 
या मौचखक परंपरेति वाढलेला व या परंपरेिे सवइ र् िदोर्ष घेऊन अवतरलेला आिखी एक प्रािीन 

रिनाबधं म्हििे पोवाडा. पोवाडे रििारे शाहीर हे वृत्तीने व्यावसाचयक होते. त्यानंी प रािकथापेंक्षा 
इचतहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समकालीन घटनानंा प्राधान्य चदले. वीरिचरी ककवा त्यातील एखादी 
लक्षिीय घटना लोकसमूहासमोर नाट्यपूिइ व ओघवत्या शलैीने माडंिे, मद इमकीला िेताविी देण्यासाठी 
शूर मदािा पोवाडा लोकासंमोर र्ािे, हे या शाचहरी काव्यािे म ख्य सूी. यािे कथनही सावशे आचि 
साचभनय पद्धतीने केले िाई. यातं प्रसंर्ोपात्त काही उत्स्झूतइ घटकही चमसळले िात. यािी रिना कमी 
र् ंतार् ंतीिी व अनलंकृत आहे. हा रिनाबंध लोकिीवनाशी चवचवध अंर्ानंी चनर्चडत झालेला आढळतो. 
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शाचहरी कथाकाव्याने लावलेले ऐचहक वळि उत्तरोत्तर वाढत िाऊन इंग्रिी अमदानीतील 
कथाकाव्ये पूिइतया ऐचहक बनली. या कथाकाव्यावंर इंग्रिीतील वास्तवतावादी व सौंदयइवादी 
कथाकाव्यािंी छाया आहे. मध्यमवर्ीय नवचशचक्षताचं्या मनातं िार्ृत झालेल्या मानवतावादी नवचविार-
कल्पनािें दशइन या काव्यातूंन घडते. या काळातही प्रारंभीच्या कथाकाव्यािें चवर्षय इचतहासाचधचष्ठति 
राचहले. पि शाचहरी कचवतेतील इचतहासकथनाहून येथील इचतहासकथन वृचत्ततम झार वरे्ळे आहे. 
पूवेचतहासािे स्मरि करून देिे हे राष्ट्रीय वृत्ती िार्तृ करण्यािे एक प्रभावी साधन या काळात बनत 
िालले आहे. उदा., चवनायकािंी कथाकाव्ये. त्यातूनि या काळातील ऐचतहाचसक कथाकाव्ये प ढे आली. 

 
या कथाकाव्यानंा आध चनक सामाचिक िाचिवािें वाहन बनचवण्यािे व कथाकाव्यािंा रिनाबधं 

अचधक रेखीव करण्यािे काम रचवचकरि मंडळातील कवींनी आविूइन केले. माधव ज्यचूलयन यािें 
हविितिांग व सुधािक, यशवतंािें र्बन्दीशाळा, चर्रीशािें अभागी कमल व आम्र्बिाई ही रचवचकरि 
मंडळचनर्समत प्रम ख कथाकाव्ये. या कवींना कथाकाव्याच्या के्षीात काही यश चमळाले; पि ते हविितिांग 
वर्ळता, दीघइिीवी ठरले नाही. एकतर या काळात (१९२०–२२ च्या प ढे) कथा-कादंबऱ्यानंी कथनािे 
बह तेक के्षी काबीि केले आचि भावकचवतालेखन हेि कचवतेिे खरेख रे वाहन असा समि दृढ होत 
िालला. यशस्वी कथाकाव्यरिनेला लार्िारी सपंन्न, सपंृतत, वस्त चनष्ठ िीवनदृष्टी रचवचकरि मंडळातील 
कवींकडे नव्हती. याम ळे त्यािंी ककवा त्यासारख्यािंी कथाकाव्ये पद्यबद्ध र्द्यकथा ठरल्या. त्यािें िे स्वार्त 
झाले ते एक टूम म्हिनू. 

 
बदलत्या काळातील िाचिवा लक्षात घेऊन खंडकाव्याला वरे्ळे रूप देण्यािा उपिम कवी 

अचनलानंी आपल्या भग्नमरू्वतमध्ये केला. भग्नमूर्वतत कथानकाला िवळिवळ झाटा चदलेला असून यातील 
आशय कितनाच्या पातळीवर नेला आहे. भग्नमरू्वतिा रिनाबधं पूिइ यशस्वी आहे असे नव्हे; पि या 
रिनाबधंाने कथाकाव्यलेखनाला एक नवी चदशा दाखचवली, यात शकंा नाही. यातून पे्ररिा घेऊन िी 
खंडकाव्ये रचिली रे्ली, त्यातं कृ. ब. चनक ं ब यािें ‘मृर्ावतइ’ हे चवशरे्ष उल्लेखनीय. कथात्मता आचि तीतून 
उद भविारी कितनशीलता यािंा यात यशस्वी मेळ साधला आहे. 

 
आि कथाकाव्यािे तसे खास आकर्षइि राचहलेले नाही. जयमांगला ककवा गीतिामायि यासंारखे 

कथापरता आचि भावर्ीत्मता यािें चमश्रि असलेले काव्यबंध लोकचप्रय ठरले आहेत; पि या काव्यबंधानंा 
कथाकाव्ये म्हिण्यापेक्षा एका कथासूीात बाधंलेले भावर्ीतर् च्छ असे संबोधिे य तत होईल. कारि एका 
भावर्ीतािा द सऱ्या भावर्ीताशी कथादृष्ट्ट्या प्रयोिक अन बंध येथे आढळत नाही. 

 
लघ कथा नव्हे, पि लघ कथासदृश आचि भावर्ीताहून दीघइ कथा काही काव्यरिना (उदा., कवदा 

करंदीकरािंी ‘चीविेी’) कथाकाव्याला िवळिी आहे. कथाकाव्यात ‘कथे’ला अवािवी महत्त्व नसते; पि 
चतला पूिइतया डावलूनही िालत नाही. कथाकाव्यसदृश पि चनखळ कथाकाव्यात न बसिारे असे 
दीघइकचवतेिे आिखीही काही प्रातं आहेत (उदा., उदे्दचशका, कितचनका, दीघइ प्रतीकात्मक कचवता आदी). 

 
कथाकाव्य हे चवचवध रूपे घेऊन अवतरू शकते. कधी त्यात काव्यात्मता बेतािीि असून ते 

िवळिवळ पद्यात्मक कथाचनवदेन असते; तर कधी त्यात कथात्मता क्षीि असून कितनर्भइता अचधक 
असते, याम ळे कथाकाव्यािे एकि एक आचि अचंतम असे लक्षि सारं्िे अवघड आहे. 
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र्ो. म. क लकिी 
 
कथात्म साणहत्य : कथात्म (वा कथनात्म), नाट्यात्म व भावकाव्यात्म असे लचलत साचहत्यािे हे प्रम ख वर्इ 
कस्ल्पले िातात. ॲचरस्टॉटलने सिइक अन कृचतशीलता हे लचलत कलािें व्यवच्छेदक लक्षि मानले व 
भार्षा या अन कृतीच्या माध्यमाम ळे साचहत्यकला ही संर्ीतचशल्पादी इतर लचलत कलाहूंन चभन्न ठरते, असे 
प्रचतपादन केले. यानंतर साचहत्यािे मलूभतू प्रकारातं वर्ीकरि करताना त्याने अन कृतीच्या पद्धती या 
तत्त्वािा वापर केला. त्याच्या मते चनवदेनाच्या साहाय्याने अन कृती करिे हे महाकाव्यािे (म्हििेि 
पयायाने कथात्म साचहत्यािे) लक्षि होय. कथनात्मता/चनवदेनात्मता हे अशा प्रकारे कथात्म साचहत्यािे 
एक व्यवच्छेदक वैचशष्ट्ट्य म्हिता येईल. 

 
कथात्म साचहत्यकृतीत घटनामाचलकेिे कथन केले िात असते. म्हििेि घटना हा चतच्यातील 

एक लघ तम घटक ककवा एकक होय. या घटना बाह्य चवश्वातील तसेि अंतर्सवश्वातील–म्हििे मानचसक 
स्वरूपाच्याही–असू शकतात. माी त्या प्रत्यक्ष वास्तवातील नसून कस्ल्पत स्वरूपाच्या असतात. चवचशष्ट 
आशयसूीाने, संर्तीने र् ंझल्या रे्लेल्या अशा कस्ल्पत घटनामाचलकेिे चनवदेन कथात्म साचहत्यकृतीत केले 
िात असत. 

 
कथात्म साचहत्यातून कथन केल्या िािाऱ्या घटनािंा एक महत्त्वािा चवशरे्ष घटना ‘घडून रे्लेल्या’ 

असतात. याि कारिाम ळे कथात्म साचहत्यकृतीिा काळ हा ‘भतूकाळ’ असतो. चतच्यात घडून रे्लेल्या 
घटनािंी–म्हििे स्मृचतसदृश अन भवािंी–संघटना झालेली असते. कालान िम, कायइकारिभाव, 
साहियइतत्त्व यासंारख्या सघंटन-तत्त्वानं सार र् ंझलेल्या घटनाचं्या चवचशष्ट िमव्यवस्थेिा चनदशइक म्हिून 
येिारा कथनािा भतूकाळ हे कथात्म साचहत्यािे वैचशष्ट्ट्य होय. स सान लॅंर्र या समीचक्षकेने त्याला 
‘प्राचतभाचसक भतूकाळ’ (व्हच्य इअल पास्ट) असे म्हटले आहे. कारि हा भतूकाळ प्रत्यक्ष वास्तवातला 
नसतो. या चवचशष्ट भतूकाळाम ळे कथात्म साचहत्य नाट्यात्म व भावकाव्यात्म साचहत्यप्रकारापंासून वरे्ळे 
पडते. लॅंर्रच्या प्रचतपादनान सार नाट्यात्म साचहत्यातला काळ हा ‘भचवष्ट्यर्भइ वतइमानकाळ’ असतो. 
रंर्भमूीवरील वतइमानात िे घडत असते, त्यातून भचवष्ट्यात काय घडेल याचवर्षयीच्या अपेक्षा चतथे चनमाि 
होत असतात. भावकचवतेतील काळाला लॅंर्रने ‘कालातीत वतइमानकाळ’ असे संबोधले आहे. 
भावकचवतेतील अन भवचिया ही आत्मकितनात्मक स्वरूपािी आचि स्वाभाचवकपिेि वतइमानकाळी असते. 
वस्त चनष्ठ स्वरूपाच्या भतू-वतइमान-भचवष्ट्य या चीकालाच्या साखळीतून म तत या अथाने कालातीत असा हा 
आत्मचनष्ठ प्रकृतीिा वतइमानकाळ असतो [िीबलग अॅँड िॉमक (१९५३), स सान लॅंर्र]. 

 
कथात्म साचहत्यात दोन कालात्म चिया अंतभूइत असतात. घटनािें नैसर्सर्क कालिमान सार 

‘घडिे’ आचि या घडलेल्या घटनािें एखाद्यािे ‘कथन करिे’ त्या त्या दोन चभन्न स्वरूपाच्या चिया होत. हे 
कथन करिारा चनवदेक कथनचियेत काही वळेा घटनािंी नैसर्सर्क कालिमव्यवस्था बदलतो, म्हििेि 
घटनािें स्थानातंर करून त्यािंी नवी िमव्यवस्था घडचवतो. चवचशष्ट कथात्म कलात्म प्रयोिन 
साधण्यासाठी लेखक अशा प्रकारे घटनाचं्या नैसर्सर्क कालिमािे उल्लंघन करून त्यािंी सौंदयात्म 
िमव्यवस्था चनमाि करीत असतो. नैसर्सर्क आचि सौंदयात्म अशा दोन चभन्न प्रकृतींच्या कालिमव्यवस्थािें 
स्वाभाचवक समावशेन हे कथात्म साचहत्यािे एक व्यवच्छेदक लक्षि होय, अशी भचूमका पॉल चरकर या 
कथामीमासंकाने माडंलेली आहे (‘नॅरेचटव्ह टाइम’, ऑन नॅिेहर्टव्ि या डब्ल्यू. िे. टी. चमशले संपाचदत 
गं्रथात समाचवष्ट, १९८१). 
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कथात्म साचहत्यकृतीत ज्या घटनामाचलकेिे कथन होत असते, चतच्यातील घटना या प्रत्यक्ष 
वास्तवातील नसून कस्ल्पत असतात. इंग्रिी भारे्षत कथात्म साचहत्यासाठी ‘चझतशन’ ही कस्ल्पत या अथािी 
संज्ञा वापरली िाते, ती याि अचभप्रायाने. कस्ल्पतता या चवशरे्षाम ळे कथात्म साचहत्य हे िचरी, इचतहास, 
रोिचनशी यासंारख्या चनवदेनपर स्वरूपाच्या इतर लेखनाहून वरे्ळे ठरते. इचतहास-िचरीादी लेखनात 
कस्ल्पत नव्हे, तर प्रत्यक्षात घडून रे्लेल्या घटना-प्रसंर्ािें चनवदेन केले िात असे. तसे पाहता आत्मिचरी 
हेही वस्त तम एखाद्या व्यततीिे िचरीि असते. तथाचप आत्मिचरीकार िेव्हा कस्ल्पताच्या पातळीवर अन भव 
घेऊन ते व्यतत करू लार्तो, तेव्हा त्या संचहतेत वास्तव व कस्ल्पत यािंा मेळ होऊ लार्तो आचि 
कस्ल्पततेिे तत्त्व आल्याम ळे त्या संचहतेला कथात्म साचहत्यािी र् िवत्ता प्राप्त होऊ लार्ते. 

 
कथात्म साचहत्यात शब्दाथांच्या िारे कस्ल्पत वास्तवािी चनर्समती होत असते. घटना, पाीे आचि 

स्थलकालबद्ध वातावरि हे या कस्ल्पत चवश्वािे म्हििेि कथाचवश्वािे मलू घटक असतात. असे कस्ल्पत 
घटना-प्रसंर्, पाीे, त्याचं्या कृचत-उतती, ही पाीे चिथे वावरतात, िर्तात आचि हे घटना-प्रसंर् चिथे 
घडतात असा प्रदेश, अशी स्थळे तसेि कालािा अवकाश या सवांच्या चनर्समतीतून एक सलर्, एकसंध असे 
वास्तव लेखक घडवीत असतो. कथात्म साचहत्यकृतीत अशा कस्ल्पत वास्तवािी आंतचरक संर्ती 
असलेली, स्वयंपूिइ अशी रिना असते. लेखकाच्या िीवनिाचिवा, कलािाचिवा, त्यािी मूल्यदृष्टी, त्यािे 
कलाहेतू ही रिना/संघटना चनयंचीत करीत असतात. 

 
कथात्म साचहत्यातील कस्ल्पत वास्तव आचि प्रत्यक्ष वास्तव यािंा परस्परसंबधं कोिता, याचवर्षयी 

एक अन कृचतवादी भचूमका माडंण्यात येते. या भचूमकेन सार व्यस्ततसंज्ञाचनरपेक्ष असे एक प्रत्यक्ष वास्तव 
असते आचि त्यािे चिीि साचहत्यात केले िात असते. वास्तवतावादािा अथइ इथे प्रचतकबबात्मक चिीि 
असा घेतलेला चदसतो. परंत  वस्त तम वास्तव हे मानवी संजे्ञने घडवलेले एक सरंचित असते; प्रत्यक्ष 
वास्तवािी संकल्पना ही मािसाने, त्याच्या संस्कृतीने घडचवलेली असते, अशीही भचूमका माडंली िाते. या 
दृष्टीने पाहता एखाद्या लेखकािे प्रत्यक्ष वास्तवािे संकल्पन, अथइचनिइयन, त्यात र्र्सभत असलेला त्यािा 
दृचष्टकोि यानं सार त्याने चनमाि केलेल्या कथात्म साचहत्यातील कस्ल्पत वास्तवािे रूप चसद्ध होत असते, 
त्या लेखकाच्या चविारप्रिालीने, अन भव घेण्याच्या पद्धतीने, व्यूहाने तसेि त्याच्या कलादृष्टीने हे कस्ल्पत 
वास्तव रिलेले, घडवलेले असते असे म्हिता येईल. म्हिूनि प्रत्यक्ष वास्तवातील एखाद्या चवचशष्ट 
प्रदेशािा व अवकाशािा नामचनदेशासह, तपचशलासंह असा आलेख िेव्हा एखादा लेखक आपल्या 
साचहत्यकृतीत काढत असतो; तेव्हाही ते त्याच्या कल्पक संजे्ञने चनमाि केलेले, सामाचिक-सासं्कृचतक 
अथांनी भारलेले, कलात्म पचरमाि लाभलेले असे कस्ल्पत वास्तव असते. त्यािे अस्स्तत्व त्या चवचशष्ट 
साचहत्यकृतीप रते, चतच्या कके्षतले असेि असते. उदा., मराठी कथा-कादंबऱ्यातंील म ंबई ही त्या त्या 
लेखकािी चवचशष्ट कथात्म/कलात्म प्रयोिनासंाठी केलेली स्वतंी चनर्समती आहे, म ंबई महानर्रीिी 
प्रचतकृती नव्हे. 

 
काही वळेा लेखक आपल्या कथेत/कादंबरीत वास्तवािा आभास चनमाि करिारा परंत  पूिइतम 

काल्पचनक असा नवा प्रदेश, संस्कृचतपचरसर चिचीत करतो; तर काही वळेा तो केवळ अद भ त, कल्पनारम्य 
झॅं टसीिे चवश्वही चनमाि करतो. याउलट िचरीात्मक वा ऐचतहाचसक कथा-कादंबरीतील वास्तव 
उघडपिेि प्रत्यक्षात घडून रे्लेल्या घटना, होऊन रे्लेल्या व्यतती याचं्याशी िोडलेले असते. अथात 
त्यातही काल्पचनकािा, प्रसंर्ी झॅं टसीिा घटक अवतरत असतो. तथाचप कथात्म साचहत्यातील वास्तव 
अशा कोित्याही स्वरूपािे असले, तरी ते म ळात चवचशष्ट लेखकाने शब्दाथांतून उभवलेले एक कस्ल्पत 
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असते. या कस्ल्पत वास्तवािी वािक आपल्या वािनप्रचियेत स्वतमच्या साचहस्त्यक ज्ञानक्षमतेच्या 
साहाय्याने एक अथात्मक, मानचसक प्रचतमा चनमाि करीत असतो. 

 
कथात्म साचहत्यातील या कस्ल्पत चवश्वातील व्यततींच्या िीवनात, त्याचं्या मनोचवश्वात चवचवध 

घटना घडत असतात. या घटना व्यतती आचि इतर व्यतती, व्यतती आचि समाि, सामाचिक-सासं्कृचतक 
संस्था-व्यवस्था तसेि व्यतती आचि चनसर्इ इत्यादींच्या परस्परसंबंधातूंन िन्माला येत असतात. या कस्ल्पत 
वास्तवातील व्यततींभोवतालच्या नैसर्सर्क-भौर्ोचलक तसेि सामाचिक-सासं्कृचतक पचरसरातही अनेकचवध 
घटना घडून येत असतात. या बाह्य चवश्वातील घटना िशा व्यततींना घडवीत असतात, तशाि 
व्यततीदेखील आपल्या कृतींनी चवचशष्ट घटना घडवण्याला कारिीभतू ठरतात. कस्ल्पत वास्तवातील या 
बह चवध घटनाचं्या माचलकेिे कथन कथा-कादंबरीतील चनवदेक चवचशष्ट दृचष्टकोिातून तसेि चवचशष्ट 
पद्धतीने, चवचशष्ट भावचनक स रात करीत असतो. हा चनवदेक हे कथात्म साचहत्यािे एक व्यवच्छेदक 
वैचशष्ट्ट्य होय. 

 
कथा-कादंबरीतील चनवदेक ज्या दृचष्टकोिातून कथन करीत असतो, त्यामारे् त्याला चनमाि 

करिाऱ्या लेखकािा चवचशष्ट कलाहेतू असतो. या कलाहेतून सार तो चनवदेकपाीाच्या दृचष्टकोिातून 
कथात्म साचहत्यकृतीतील घटना-प्रसंर्, पाीाचं्या कृचत-उतती इत्यादींिी संघटना करीत असतो. म्हििे 
तत्त्वतम कथा-कादंबरीतील भावचवश्वािे सूीिालन लेखक करीत असतो. कथन करिारा चनवदेक हा 
िसा सवइसाक्षी, सवइज्ञ असू शकतो, तसाि तो सवांप्रमािे एक चनरीक्षकही असू शकतो. कवी तो कथा-
कादंबरीतील एक पाी असतो, तर कधी त्या कथाचवश्वाबाहेर राहून त्यातील घडामोडींिे चनवदेन करिारा 
एक ीयस्थ असतो. चनवदेक कथार्त घटना-प्रसंर्ाकंडे, पाीाकंडे चवचशष्ट मूल्यदृष्टीतून पाहून कथन 
करतो, असेही चदसून येते. चवचशष्ट दृचष्टकोिातून पाी-प्रसंर्ादींकडे पाहिारा चनवदेक त्यािें चनवदेन 
चवचशष्ट भारे्षत, चवचशष्ट पद्धतीने, चवचशष्ट शलैीत करीत असतो. यालाि चनवदेकािा ‘आवाि’ (व्हॉइस) असे 
म्हटले िाते. चनवदेकािा ‘दृचष्टकोि’ आचि त्यािा ‘आवाि’ यामंधून कथात्म साचहत्यकृतीतील कथन-
पद्धतीिे स्वरूप चनचित होत असते. चनवदेकाने स्थल-काल, घटना-प्रसंर् इत्यादींिे केलेले विइन तसेि 
चनवदेन, पाीामंधील संवादािें प्रत्यक्षपिे ककवा अप्रत्यक्षपिे केलेले कथन आचि पाी-प्रसंर् इत्यादींवरील 
त्यािे भाष्ट्य या िार चनवदेनप्रकारातूंन कथात्म सचंहता घडत असते. कथानक, पाी, वातावरि हे घटक 
त्यातूंनि मूतइ होत असतात आचि या सवांतून एकात्मपिे कथात्म साचहत्यकृतीतील अन भवाथािी चनर्समती 
होत असते. साराशं, अन भवाथइ, आशयसूी, कथानक, पाी, वातावरि, चनवदेन व भार्षा ही घटकारें् चमळून 
कथात्म साचहत्यकृतीिी समष्टी साकार होत असते. 

 
कथात्म साणहत्य : प्रकार व उपप्रकार : भारतीय साचहत्यशास्त्रपरंपरेत भामहाने कथात्म साचहत्यािे 

सर्इबंध म्हििे महाकाव्य आचि कथा व आख्याचयका हे र्द्यकाव्यािे दोन असे एकूि तीन प्रकार कस्ल्पले 
आहेत. यावर दंडीने कथा व आख्याचयका हे स्वतंी प्रकार न मानता सवइ आख्यानप्रकारािंा एकाि िातीत 
समावशे करिे योग्य, अशी भचूमका घेतली आहे. कथात्म साचहत्यािे र्द्य व पद्य असे माध्यमान सार िसे 
दोन म ख्य वर्इ कस्ल्पता येतात, तसेि स्झ ट व दीघइ असे आकारान सारही त्यािे वर्ीकरि करता येते. र्द्य 
कथात्म साचहत्यात कथा, दीघइकथा, लघ कादंबरी/कादंबचरका व कादंबरी या प्रकारािंा समावशे होतो; तर 
पद्य कथात्म साचहत्यात म्हििे कथाकाव्यात बलॅड, पोवाडा, आख्यानकाव्य, खंडकाव्य, आर्षइ महाकाव्य व 
चवदग्ध महाकाव्य इत्यादींिा अंतभाव होतो. र्द्यपद्यचमचश्रत िंपू हा माध्यमाच्या दृष्टीने सचंमश्र म्हिून एक 
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स्वतंी प्रकार मानता येईल. आकाराच्या दृष्टीने कथा, बलॅड, पोवाडा इ. स्झ ट; तर कादंबरी, महाकाव्य इ. 
दीघइ अशी कथात्म साचहत्यािी चवभार्िी कस्ल्पता येते. 

 
मराठीतील कथात्म साचहत्यािी मौचखक परंपरा र्द्य आचि पद्य अशा दोन्ही माध्यमातं आढळून येते 

आचि ती अथाति लोकसाचहत्य रूपातील आहे. दैवतकथा, व्रतकथा, कहाण्या इ. लोककथा र्द्यातील; 
तर कथनपर ओवीबधं, स्त्रीर्ीते इ. पद्यातील रिना कथात्म स्वरूपाच्या आहेत. मराठीतील चलचखत 
साचहत्याच्या परंपरेत प्रारंभकाळीि कथात्म स्वरूपािे लेखन झालेले आढळते. महान भाव पंथीयाचं्या 
लीळाचहित्र व दृष्टाांतपाठ या गं्रथातंील कथारूप लीळा व कथारूप दृष्टातं म्हििे र्द्य कथात्म साचहत्यािा 
बीिारंभ म्हिता येईल (बाराव े शतक). महान भवाचं्या साचहत्यापासूनि कथाकाव्यािी परंपराही स रू 
झाली [महदंबेिे धवळे, नरेंद्रािे रुक्क्मिीस्वयांवि (तेराव ेशतक)]. महान भावापं्रमािेि प ढे भार्वत, शवै, 
दत्त, रामदासी या संप्रदायातंील कवींनीही कथाकाव्यािी रिना केलेली आहे आचि या चनर्समतीमार्िी एक 
प्रम ख पे्ररिा अथाति धार्समक, पारमार्सथक, स्वरूपािी आहे. महान भावािंा अपवाद वर्ळता मध्यय र्ीन 
काळात एकूिि र्द्यलेखनािा पचरपाठ झारसा नसल्याने कथात्म साचहत्य सामान्यतम पद्यातून–ओवीबद्ध 
ककवा वृत्तबद्ध स्वरूपात–रिलेले चदसते. संत, धार्समक संप्रदायािें उपासक, परमाथइप्रवि भाचवक तसेि 
व्य त्पन्न पंचडत अशा व्यततींनी कथाकाव्यािी रिना केलेली आढळते. प राि–प्रविन–कीतइन या 
माध्यमातूंन ती कचवता लोकापंयंत पोहोिली. कीतइनसंस्थेसारखा माध्यमािंाही कथाकाव्याच्या 
रूपचसद्धीला हातभार लार्लेला आहे. 

 
मध्यय र्ीन मराठी कथाकाव्यािे प्रदीघइ काव्य आचि आख्यानकाव्य असे दोन म ख्य प्रकार चदसून 

येतात. तसेि सवइसामान्यानंा कथारूपाने धार्समक, आध्यास्त्मक चशकवि देण्यािी, परमाथइसाधनेिी म ख्य 
भचूमका असलेली कथात्म काव्यरिना आचि स चवद्य, काव्यममइज्ञ वािकवर्इ समोर ठेवनू केलेली, संस्कृत 
चवदग्ध महाकाव्याच्या आदशांिे अन करि करू पाहिारी पंचडती वळिािी रिना असे प्रकृचतभेदान सारही 
या कथाकाव्यािे दोन वर्इ कस्ल्पता येतात. 

 
प्रदीघइ स्वरूपाच्या कथाकाव्यात िामायि, मिाभाित या आर्षइ महाकाव्यातंील तसेि 

भागवतासारख्या प रािातंील सलर्, सपूंिइ अशी कथा कथन केलेली असते. संस्कृत कथाकाव्यािे मराठी 
अन वाद–रूपातंर असे या रिानािें स्वरूप चदसून येते. याउलट आख्यानकाव्यात देवाचदकािंी सपूंिइ 
िचरीकथा नव्हे, तर त्यामधील चनवडक प्रसंर् ककवा आख्यान यािें कथन केलेले असते. अशा पौराचिक 
आख्यानापं्रमािेि सतं व भतत यािंी िचरीेही आख्यानकचवतेिा चवर्षय झालेली आहेत. संतकाव्य आचि 
पंचडती काव्य या दोन म ख्य प्रवाहातंील, परंपरातंील कवींनी मराठीत कथाकाव्यात्म रिना केलेली आहे. 
त्या त्या कथाकवीिी चवचशष्ट मूल्यदृष्टी, त्यािे काव्यहेतू, काव्यादशइ यानं सार त्याच्या रिनेत पारमार्सथक 
पे्ररिा आचि चवदग्ध काव्यरिनेिी आकाकं्षा यािंा कमी अचधक प्रभाव चदसून येतो. या दोन पे्ररिािंा समन्वय 
साधण्याच्या प्रवृत्तीिे दशइनही अथाति घडते. महदंबा, नरेंद्र, एकनाथ, रामदास, म ततेश्वर, मोरोपतं, 
वामनपचंडत, रघ नाथपंचडत, श्रीधर, मचहपती प्रभतृींच्या रिनातूंन मध्यय र्ीन मराठी कथाकाव्यातील 
चभन्नचभन्न प्रवृचत्तपे्ररिािंा एक प्राचतचनचधक आलेख स्पष्ट होऊ शकतो. 

 
इंग्रिपूवइ कालखंडातील आिखी एक कथात्म साचहत्यप्रकार म्हििे पोवाडा होय. मराठी 

समािाच्या स्वातंत्र्योन्म ख अवस्थेत चशवकालात उदयाला आलेली ही शाचहरी परंपरेतील काव्यरिना 
आहे. ऐचतहाचसक व्यतती व रोमहर्षइक घटना-प्रसंर् याचं्यावरील ही कवने प्राधान्याने वीररसात्मक आहेत. 
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परािमािा, शौयािा र्ौरव करण्याच्या पे्ररिेतून ती चनमाि झाली. कथनात्मतेला इथे नाट्यात्मतेिी व 
सादरीकरिािी िोड चमळाली. मराठेशाहीच्या अस्तानंतर पोवाड्ािंी परंपरा क्षीि होत खंचडत झाली. प ढे 
चब्रचटशाचंवरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या पवात आचि नंतर रािकीय िळवळी, पक्षप्रिार यासंाठीही 
पोवाड्ािंी रिना झालेली आढळते. परंत  पोवाड्ािंी परंपरा आध चनक काळात िालू राचहली आहे, असे 
म्हिण्यािोर्ी ही चनर्समती नव्हे. 

 
आध चनक काळात म द्रिकलेच्या उदयानंतर र्द्यािा चवस्तार आचि चवकास झाला. कथात्म 

साचहत्यासाठी र्द्यािे माध्यम प्राधान्याने वापरले िाऊ लार्ले. इंग्रिी चवदे्यच्या, साचहत्याच्या संस्कारातूंन, 
प्रभावातून कथा व कादंबरी ह्या साचहत्यप्रकारानंी मराठीत मूळ धरले, त्यािंी परंपरा स रू झाली. तसेि एक 
स चशचक्षत असा नवीन वािकवर्इही चनमाि झाला. मध्यय र्ीन कथात्म साचहत्यातील पौराचिकता, 
पारमार्सथक पे्ररिा याऐंविी आध चनक काळातील अशा साचहत्यात प्राधान्याने सामाचिकता व इहवादी पे्ररिा 
यािें दशइन घडते. धीरोदात्त नायक, दैवी व्यस्ततरेखा याऐंविी सवइसामान्यािें, त्याचं्या िीवनवास्तवािे 
चिीि कथात्म साचहत्यातून होऊ लार्ले. वास्तवतावादािा प्रभाव चवशरे्षतम ह. ना. आपटे याचं्या कथा-
कादंबऱ्यापंासून चदसून येऊ लार्ला. 

 
त लनेने आध चनक काळात कथात्म साचहत्यासाठी पद्यािी योिना कमी प्रमािात झाल्यािे आढळते. 

कथाकाव्यािी रिना या काळात झाली, ती म ख्यतम खंडकाव्याच्या स्वरूपात. इगं्रिीतील दीघइ कथनपर 
काव्यरिनािंी एक पे्ररिाही त्यामारे् होती. एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात खंडकाव्याचं्या लेखनाला 
स रुवात झाली. िाजा हशवाजी (१८६९) हे म. मो. क ं टे यािें ऐचतहाचसक कथाकाव्य ही खंडकाव्य 
प्रकारातील पचहली स्वतंी रिना होय. चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात रचवचकरि मंडळातील कवी चर्रीश, 
यशवतं व माधव िूचलयन यानंी चलचहलेली खंडकाव्ये ही या प्रकारातील लक्षिीय व प्राचतचनचधक स्वरूपािी 
रिना म्हिता येईल. प्रदीघइ कथात्म काव्यरिनेिे मोिके नम ने आध चनक काळात आढळतात [छत्रपती 
हशविाय (१९६८), यशवतं; हशवायन (१९७१), ना. रा. मोरे इत्यादी]. त्यािंी प्रत महाकाव्यात्म रिनेिी 
नाही. महाकाव्यािे स्थान आध चनक काळात कादंबरीने घेतले. हा िर्भरािाि इचतहास आहे. 

 
आि म ख्यतम कथा आचि कादंबरी या दोन कथात्म साचहत्यप्रकारािंाि चवशरे्ष प्राद भाव चदसून 

येतो. दीघइकथा आचि लघ कादंबरी हे चवस्तार/अवकाश, व्याचमश्रता या तत्त्वानं सार कस्ल्पलेले त्यािें 
उपप्रकार होत. याचंशवाय आशयाच्या व रिनेच्या अंर्ानंीही कथा व कादंबरी यािें उपप्रकार मानता येतात. 
उदा., ऐचतहाचसक, पौराचिक, सामाचिक, प्रादेचशक, चवज्ञानाचधचष्ठत, चवनोदी, रहस्यात्म, र्ूढात्म, 
रूपकात्म, िचरीात्मक, आत्मिचरीात्मक, तत्त्वप्रधान इत्यादी. 
 
पहा : कथनमीमासंा; कथा; कथाकाव्य; कादंबरी; खंडकाव्य; पोवाडा; महाकाव्य. 
 
संदभइ : १.   पाटील, र्ंर्ाधर, ‘कथनमीमासंा’, अनुष्टुभ्, चदवाळी, १९९१. 

2. Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction, 1961. 
3. Forster, E. M. Aspects of the Novel, 1927. 
4. Lubbock, Percy, The Craft of Fiction, 1921. 

 
स धा िोशी. 
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कथानक : कथानक हा कथनात्म तसेि नाट्यात्म साचहत्यािा एक महत्त्वािा मलूघटक होय. कथानकािा 
मूलघटक ‘घटना’ हा होय. घटनाचं्या चवचशष्ट प्रकारच्या संघटनेतून कथानक आकाराला येत असते. या 
घटना बाह्य चवश्वातील, तसेि अंतर्सवश्वातील, म्हििे भौचतक-सामाचिक तसेि मानचसक स्वरूपाच्याही 
असू शकतात. अशा घटनािंी कथानकात िी र् ंझि केलेली असते, चतच्यामारे् एखादे चवचशष्ट संघटनतत्त्व 
असते. त्यातूनि कथानकाला चवचशष्ट रूप लाभत असते. प्रत्येक साचहत्यकृतीत एक अमूतइ आशयसूी 
असते. हे आशयसूी कथानकातून मूतइ होत असते. एका अथी हे आशयसूीि कथानकािी संघटना करीत 
असते, असे म्हिता येईल. 

 
घटनाचं्या र् ंझिीमार्ील सघंटनतत्त्वाच्या आधारे इ. एम्. झॉस्टइर यानंी ‘र्ोष्ट’ (स्टोरी) आचि 

‘कथानक’ (प्लॉट) यामंधील रूपभेद स्पष्ट केला (ॲस्पेक्ट्स ऑि द नॉव्िेल, १९२७). केवळ 
कालान िमाच्या तत्त्वावर आधारलेल्या घटनाचं्या र् झंिीला ‘र्ोष्ट’ म्हिता येईल; तर कालान िम व 
कायइकारिभाव, संभवनीयता या तत्त्वानं सार झालेल्या र् झंिीतून ‘कथानक’ आकाराला येते, असे झॉस्टइर 
यािें प्रचतपादन आहे. म ळात कादंबरीच्या संदभात त्यानंी केलेले हे चवविेन कथा, नाटक अशा इतर 
साचहत्यप्रकाराचं्या संदभातही प्रस्त त आहेि. 

 
आध चनक काळात य रोपीय कथनमीमासंकानंी कथनात्म साचहत्यकृतीच्या संरिनेिा चविार 

कालाच्या दोन प्रकारच्या िमव्यवस्थाचं्या आधारे केलेला चदसेल. त्याचं्या चवविेनान सार कथनात्म 
साचहत्यात घटनाचं्या कालान िमािी नैसर्सर्क िमव्यवस्था आचि सौंदयात्म िमव्यवस्था अशा दोन 
िमव्यवस्था अंतभूइत असतात. लेखक कथासचंहतेत त्या त्या साचहत्यकृतीच्या कलात्म र्रिेन सार आचि 
आपल्या सौंदयइदृष्टीन सार घटनािें स्थानातंर करून–म्हििे घटनाचं्या नैसर्सर्क कालिमािे उल्लंघन 
करून–त्यािंी एक अचभनव सौंदयइचनष्ठ िमव्यवस्था चनमाि करतो. ती रूपकतत्त्वावर आधारलेली असते. 
अपचरचितीकरि घडवनू आििाऱ्या या चनयमोल्लंघनाम ळे कथात्म साचहत्यकृतीत सौंदयात्म कायइ साधले 
िाते. साचहत्यकृतीत र्र्सभत असलेली घटनािंी नैसर्सर्क कालिमव्यवस्था म्हििे चतिी ‘र्ोष्ट’ होय. 
रचशयन रूपवादी चहला ‘झॅब्यूला’ असे संबोधतात. ही र्ोष्ट वािकाने केलेल्या संचहतेच्या सिइनशील 
वािनचियेत आकाराला येते. साचहत्यकृतीत लेखकाने चनर्समलेली कालािी नवी, सौंदयइचनष्ठ िमव्यवस्था 
म्हििे चतिी संचहता होय. रचशयन रूपवादी चहला स्यझेूट (sjuzhet) असे म्हितात. कथात्म कालाच्या 
दोन पचरमािािंी र् ंझि हे कथात्म साचहत्यकृतीच्या संरिनेिे मलूसूी, असा चविार येथे झालेला चदसेल 
(‘कथनमीमासंा’, र्ंर्ाधर पाटील; अनुष्टुभ्, चदवाळी, १९९१). 

 
कथानक आचि पाी याचं्या प्राधान्याप्राधान्याचवर्षयीिी ििा स रुवातीपासून होत आलेली आहे. 

ॲचरस्टॉटलने या दोहोंत कथानकाला अचधक महत्त्व चदले. शोकाचंतकेच्या रिनेत कथानकािे महत्त्व 
अनन्य असल्यािे त्याने प्रचतपाचदले. “तेव्हा कथानक हेि आद्यतत्त्व आचि ििू काय शोकाचंतकेिा आत्मा 
होय. स्वभावािा अन िम द सरा लार्तो” हा त्यािा अचभप्राय आहे (ॲहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र, पृ. ६८, र्ो. 
चव. करंदीकर, १९७८). कथानकापेक्षा पाीाला प्राधान्य देिारा पक्षही आढळतो; त्यािप्रमािे कथानक 
आचि पाी हे साचहत्यकृतीतील दोन प्रधान मलूघटक स्वतंीपिे महत्त्वािे असले, तरी ते परस्पराश्रयी 
असतात, अशी भचूमकाही माडंण्यात आली आहे. 

 
कथानकािी रिना व स्वरूप यासंंबधंी ॲचरस्टॉटलने साचंर्तलेली सूीे अशी : (१) कथानकािा 

आकार झार मोठा ककवा झार लहान असू नये. त्यािे घटक आचि त्याचं्या संघटनेतून मूतइ होिारा रूपबधं 
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याचं्यातील संबधंािंा प्रत्यय देिारा, म्हििे सौंदयइ प्रकट करू शकेल असा तो असावा. (२) कथानक हे 
स्वयंपूिइ असाव.े या संदभात त्याने आदी, मध्य व अंत या तीन संकल्पना माडंल्या आहेत. “ज्या घटनेच्या 
आधी कोितीही घटना नसते–म्हििे िी आधीच्या घटनापंासून अलर् करता येते आचि अशी अलर् केली 
असताही अथइपूिइ ठरते–अशा घटनेला आदी म्हिायिे. चिच्यानंतर कोितीही घटना नसते–म्हििे 
चिच्यानंतरच्या घटना चविारात घ्यायिी र्रि नसते–अशा घटनेला अंत म्हिायिे. आचि चिच्या आधी 
आचि नंतर संभवनीयतेच्या ककवा अपचरहायइतेच्या चनयमानं सार इतर घटना असतात, चतला मध्य म्हिायिे. 
व्यवस्स्थत बाधंिीिी कथावस्तू वाटेल तेथे स रू होत नाही आचि वाटेल तेथे संपत नाही. कारि ती वरील 
तत्त्वानं सार बाधंलेली असते” (सौंदयकमीमाांसा, रा. भा. पाटिकर, १९८१). (३) कथानकात सेंचद्रय 
एकात्मता असावी. त्यातील कोिताही एक घटक वर्ळला ककवा त्यािे स्थान बदलले, तर संपूिइ रिनाि 
चवस्कळीत होऊन िावी अशी र् िवत्ता म्हििे सेंचद्रय एकात्मता. ॲचरस्टॉटलने कथानकाच्या रिनेतील 
संभवनीयतेिे तत्त्व नोंदले, तसेि रूपबधंाच्या संकल्पनेला प्राधान्य चदले. 

 
कायइकारिभाव व कालान वर्सतत्व ही कथानकाच्या संघटनेतील मूलभतू तत्त्व े म्हिता येतील. 

तथाचप साचहत्यकृतीतील घटनाचं्या र् ंझिीमारे् कायइकारिभावािे तत्त्व नेहमीि चियाशील असते, असे 
नाही. कायइकारिभावाच्या, कालिमाच्या सूीािे वरे्वरे्ळ्या कारिानंी व तऱ्हानंी उल्लंघन होऊ शकते. 
उदा., अचतवास्तवतावादी प्रवृत्तीिा साचहत्यकृतीत प्रवशे झाल्यास हे घडू शकते. साचहत्यर्त अन भवातील 
काव्यात्म संर्तीम ळेही कथानकाच्या संघटनेतील तकइ चनष्ठतेिे सूी शबल होते. तसेि मानवी िािीव हेि 
नेहमी साचहत्यकृतीतील भावचवश्वािे कें द्र असते, असे नाही. िेव्हा असंज्ञ स्तरावरील मनोव्यापार सजं्ञ 
स्तरावरील मनोव्यापाराचं्या िोडीने घटना व कृती यािंी र् ंझि करीत असतात, तेव्हाही कथानकािी 
िडिघडि सरलरेर्षीय, तकइ चनष्ठ स्वरूपािी राहत नाही. चतच्यात अततयइतेिे, अनपेचक्षततेिे तत्त्व 
चियाशील होते. ‘झॅं टसी’ या प्रकारातील साचहत्यकृतींमधील कथानकरिनाही रूढाथाने अ-तार्सकक 
स्वरूपािी ठरते. स्वप्नसदृश, रम्याद् भ त पातळीवर आकारिाऱ्या झॅं टसीतील अन भवाच्या स्वतंी 
प्रकृचतधमाम ळे कथानकरिनेिे एक नव े ‘तकइ शास्त्र’ चतथे अस्स्तत्वात येते. म तत साहियाच्या तत्त्वाने 
संघचटत झालेल्या अन भवप्रवाहातून कथानक मतूइ होते, यािा प्रत्यय झॅं टसीत येऊ शकतो. चवचशष्ट 
भावाशयाच्या आकृचतबधंािे रूप हे कथानकस्वरूप असते, असे याबाबत म्हिता येईल. 

 
कथानकरिनेतील संघटनतत्त्व े आचि एकात्मता या संदभात उपकथानके असलेल्या 

कथानकािंाही चविार करता येईल. चवशरे्षतम कादंबरी आचि नाटक या प्रकारातंील साचहत्यकृतींत काही 
वळेा म ख्य कथानक आचि एक ककवा अचधक उपकथानके चमळून संपूिइ कथानकािी संघटना होताना 
चदसते. साचहत्यकृतीत कें द्रस्थानी असलेल्या म्हििेि प्रधान पाीाचं्या िीवनातील घटना-प्रसंर्, कृती 
यामंधून म ख्य कथानक आकार घेते, तर उपकथानक हे द य्यम पाीाशंी चनर्चडत असते, असे स्थूलमानाने 
म्हिता येईल. उपकथानक आपल्या परीने स्वतंी असले, तरी ते म ख्य कथानकाच्या संदभात अवतरत 
असते ते त्याच्याशी िोडलेले असते, त्याच्या िोडीनेि ते आकार घेत असते. उपकथानक म ख्य 
कथानकासबंंधीिे आपले पचरपे्रक्ष्य अचधक व्यापक करू शकते, साचहत्यकृतीतील अन भवाथािा पचरपोर्ष 
करू शकते. ते संवादाच्या व/वा चवरोधाच्या नात्याने म ख्य कथानकाला अचधक अथइपूिइ करू शकते, उठाव 
देऊ शकते, त्याला अचधक पचरमािे लाभवनू देऊ शकते. शोकात्म नाटकात उपकथानके चवनोदी, 
प्रहसनात्म अंर्ाने आकारतानाही चदसतात. पे्रक्षकाचं्या मनावरिा ताि हलका करिे हे त्यािें एक प्रयोिन 
म्हिता येईल. म ख्य कथानक व उपकथानके यािंी कलात्मक र् ंझि, उपकथानकािें कल्पक संयोिन या 
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संदभांत शतेसचपअरच्या नाट्यकृतींिा प्राधान्याने उल्लखे करता येईल. मराठी नाट्यके्षीात खाचडलकर-
र्डकरी प्रभतृींच्या नाटकातं अशा सचंमश्र कथानकरिनेिे नम ने आढळतात. 

 
कथानकाच्या िडिघडिीिे स्वरूप साचहत्यप्रकारान सारही बदलत असतात. उदा., नाटकात 

कथानकािी चनर्समती म ख्यतम पाीाचं्या संवादातूंन व कृतींतून होत असते : कथात्म साचहत्याप्रमािे इथे 
चनवदेकािे चनवदेन त्या चनर्समतीत चियाशील नसते. कथानकािी संकल्पना व वाङ्मयीन कालप्रवाहात 
बदलत िािे, संस्काचरत होत िािे स्वाभाचवकि म्हटले पाचहिे. साचहत्यकृतीमार्ील कलाहेतून सारही 
कथानकािे संकल्पन बदलत िाते. एखादा संघर्षइ ककवा समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने केलेली घटनािंी 
र् ंझि हा कथानकािा बधं लोकचप्रय धतीच्या, रंिनप्रधान साचहत्यात वरिेवर वापरलेला आढळतो. ‘प ढे 
काय?’ अशा उत्कंठेिा ताि, म ळात रहस्यािे रोपि व प ढे रहस्यािी उकल करण्याच्या दृष्टीने 
कथानकािा मार्ोवा घेत िाण्यािी पे्ररिा ककवा सूिन यासंारखे चवशरे्ष या प्रकारच्या कथाबधंािे घटक 
असतात. चनरर्ाठ-स रर्ाठ-उकल या टप्प्यानंी आकारिाऱ्या अशा कथानकािा िमत्कृचतपूिइ, 
कलाटिीच्या स्वरूपािी, चवस्मयािा धक्का देिारी अनपेचक्षत अखेरी हा एक स्वाभाचवक घटक ठरू शकतो. 
ही ककवा या िातीिी कथानके शवेटाकडे रोख असलेली (एंड-ओचरएंटेड) म्हिता येतील. प्रहसन, 
अचतनाट्य, रहस्यनाट्य अशा प्रकारातंील स बद्ध नाट्यरिनामंध्ये (वले -मेड प्लेि) अशा कौशल्यपूिइ, 
नेटतया बाधंिीला सवाचधक व स्वतंी महत्त्व चमळालेले चदसते. या प्रकारच्या रिनाबधंात तंीिडता 
येण्यािी शतयता असते. माी प्रचतभाशाली साचहस्त्यक हेि तंीसकेंत कल्पकतेने राबवनू ते ‘नव’चवतात, 
त्यािें कलात्मक उपयोिन करतात, हेही ध्यानात घेतले पाचहिे. 

 
पूवइचनचित अशा अखेरीवर रोख ठेवनू त्यान सार साचहत्यकृतीतील घटना-प्रसंर्, पाीाचं्या कृती 

इत्यादींिी संघटना करिाऱ्या कथानकापं्रमािेि चनचित स्वरूपािा शवेट नसलेली अशी कथानकेही 
आढळतात. अशी ख ला शवेट (ओपन-एंड) असलेली कथानके चवशरे्षतम आध चनक साचहत्यात चदसून 
येतात. चनचित शवेटाकडे रोख नसिे, चनष्ट्कर्षात्मकता नसिे हे अशा कथानकरिनेमार्ील एक महत्त्वािे 
सूी ठरते. मानवी मन व िीवन यासबंंधातील संचदग्धतेच्या, अचनचिताथइतेच्या िाचिवशेी या िातीिी 
कथानकरिना स संवादी ठरू शकते. 

 
नाटकात ककवा कादंबरीति नव्हे, तर कथेसारख्या स्झ ट साचहत्यप्रकारातील कृतीतही 

कथानकाला संघचटत करिारी भाववृत्ती ही नेहमी एकि असेल, असे नाही. परस्परचभन्न, प्रसंर्ी 
परस्परचवरोधी अशा एकापेक्षा अचधक भाववृत्ती कथानकाच्या संघटनेत चियाशील असू शकतात. 
अंतर्सवरोधर्भइता, असंर्तता यािें भान देिारी एक वरे्ळ्या प्रकृतीिी संर्ती अशा कथानकात संभव ूशकते. 

 
एक र्ोष्ट स्पष्टि आहे, की एखादे कथानक वािकाला/पे्रक्षकाला सारं्िे हा लेखकािा उदे्दश 

नसतो. तो साचहत्यकृतीच्या चनर्समतीतून चवचशष्ट िीवनाथािी चनर्समती करीत असतो. म्हििे चवचशष्ट 
भावाशय चनमाि करिे, तो मूतइ करिे हे इतर घटकापं्रमािेि कथानकािेही मूलभतू प्रयोिन असते. 
पाीािंा व्यस्ततचवकास, िीवनचवकास, त्यािंी िडिघडि दाखविे; कथा-कादंबरीिी, नाटकािी र्ती 
चनयचंीत करिे म्हििेि र्रिेन सार ती कमीअचधक करिे, अन भवाच्या अंर्ाने चवकसन साधिे, 
कथाथािा, नाट्याथािा पचरपोर्ष करिे या कायांिारे कथानक आपला मूळ अस्स्तत्वहेतू साध्य करीत 
असते. 
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स धा िोशी 

 
कथा व आख्याणयका : भामहाने कथा व आख्याचयका हे र्द्यकाव्यािे दोन प्रकार साचंर्तले आहेत. त्याच्या 
म्हिण्याप्रमािे आख्याचयकेमध्ये नायक स्वतम सारी कथा वा वृत्तान्त सारं्त असतो; तर कथेमध्ये हाि 
वृत्तान्त नायकाने नव्हे, पि द सऱ्या कोिी साचंर्तलेला असतो. द सरे म्हििे, आख्याचयकेिे चवभािन 
उच्छ  वासामध्ये केलेले असते आचि कथनामध्ये वती व अपर वती या वृत्तामंध्ये रिलेले व भावी घटनािें 
सूिन करिारे श्लोक उपयोर्ात आिलेले असतात. कथेमध्ये हे उच्छ  वास व अशा तऱ्हेिे श्लोक असत 
नाहीत. चतसरे म्हििे, आख्याचयकेमध्ये कन्यापहरि, संग्राम, चवयोर्, िंद्रसूयािे उदयास्त (अथवा 
नायकािा अभ्य दय) वर्ैरेंिे विइन असत नाही, तर कथेमध्ये त्यानंी बरीि िार्ा व्यापलेली असते. कथेमध्ये 
अपभं्रशािाही उपयोर् केलेला असतो. हेमिदं्राच्या मते कादम्र्बिीप्रमािे कथा र्द्यात; अथवा 
लीलावतीप्रमािे पद्यात असते आचि ती संस्कृतात अथवा प्राकृतात–मार्धी अथवा शौरसेनी अथवा अपभं्रश 
भार्षातं–असते. क्वचित प्रसरं्ी काही चवचशष्ट शब्दािंा (‘श्री लक्ष्मी’ वर्ैरे) सहेत क उपयोर् केलेला असतो. 
भामहािे हे मत दंडीला मान्य नाही. कारि केवळ या झरकावरून हे दोन चभन्न वाङ्मयप्रकारि होऊ शकत 
नाहीत. संस्कृत साचहत्यशास्त्रकारासंमोर हे प्रकार सारं्ताना बािािे कादम्र्बिी व िषकचहित हे दोन गं्रथ होते. 
कादम्र्बिी ही कथा आचि िषकचहित ही आख्याचयका आहे. साहित्यदपकि वर्ैरेंसारख्या गं्रथामंध्ये या 
चवभािनरेर्षा अस्पष्ट झाल्यािे चदसून येते. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
कमानी-मंच (प्रोसीणनअम-आचइ स्टेज) : कमानी-मंि म्हििे असा रंर्मंि की िो पे्रक्षार्ृहापासून एका 
कमानीने चवभार्ाला, अलर् केला िातो. ह्या दशइनी कमानीला ‘चिीिौकट’ (चपतिर फे्रम) असेही 
म्हितात. 

 
प्रािीन ग्रीक रंर्भमूीवर अचभनयासाठी वापरल्या िािाऱ्या िारे्ला, पीठाला स रुवातीच्या 

काळामध्ये; तर संपूिइ अचभनयके्षीाला आधार देिाऱ्या खाबंाचं्या रारं्ानंा ककवा िारमंडपाला कालातंराने 
‘प्रस्केचनअन’ (pro + skene) म्हटले िात असे. 

 
प नरुज्जीवनाच्या (रेनेसान्स) कालखंडामध्ये, इटलीत रािदरबारी दशइनी पडदा असलेल्या 

कमानीमध्ये नाट्यप्रयोर् केले िात असत. ह्या कमानीलाि ‘प्रोसीचनअम-आिइ’ असे म्हटले िात असे. 
देखाव्यािे वरे्ळेपि दाखचवण्याप रताि त्या कमानीिा उपयोर् होता. प्रयोर्ाच्या वळेी दृश्यबदल पे्रक्षकाचं्या 
देखति केले िायिे. 
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आध चनक अथाने कमानी-मंि पचहल्यादंा उभारला रे्ला (१६१८-१९) तो इटलीमध्ये, पामा या 
र्ावातील पततया बाधंकामाच्या ‘झानेस’ या नाट्यर्ृहात. 

 
इंग्लंडमध्ये रािदरबारातील ‘मास्क’ या करमिूकप्रधान प्रयोर्ािी दृश्यरिना करण्यासाठी चब्रचटश 

वास्त चशल्पज्ञ व नेपथ्यकार इचनर्ो िोन्स (१५७३–१६५२) याने कमानी-मंि उभा केला. त्यावळेी 
सभार्ृहाच्या अध्या भार्ामध्ये रंर्मंि व अध्या भार्ामध्ये पे्रक्षक अशी चवभार्िी केली िात असे. रंर्मंिाच्या 
दशइनी बािूला, पे्रक्षकाकंडे तोंड करून आि िशा कवर्ा लावलेल्या असतात, त्याप्रमािे त्यावळेी पडदे 
असायिे. त्या दशइनी कवर्ाचं्या वरील बािूस झालरीसारखी आडवी पट्टी असे. लाकडी पट्ट्यावंर कापड 
तािनू बसवनू झालर तयार होई. झालरींना ‘हेवन्स’ म्हित असत. रंर्मंिाच्या दोन्ही बािंूच्या दशइनी 
पडद्यामंारे् आिखी पडदे असायिे. दोन्ही बािंूिे पडदे व वरील बािूला असिारी झालर यामं ळे होिाऱ्या 
िौकटीत नाट्यप्रयोर् सादर होत असे. इचनर्ो िोन्सच्या अशा ‘कवर्-कटइन’ पद्धतीच्या रंर्मंिािा प्रभाव 
सवइदूर पसरला. य रोपमध्ये कमानी-मंिािा (चिीिौकटीिा) प्रभाव आता कमी होत िाललेला चदसला, 
तरी तो अिून पूिइ नाहीसा झालेला नाही. 

 
एकोचिसाव्या शतकातील वास्तववादी नाटककाराचं्या दृष्टीने कमानी-मंिाला (चिीिौकटीला) 

मोठेि महत्त्व होते. इब्सेनने (१८२८–१९०६) ‘चपतिर-फे्रम’ (चिीिौकट) असे प्रथम म्हटले. 
‘रंर्मंिावरील व्यस्ततरेखाचं्या नकळत, त्यािें नैसर्सर्क िालिे-बोलिे आपि पे्रक्षक पहात असल्यािा भास 
चनमाि करिारी एक काल्पचनक िौथी कभत’, असे ली हंट या टीकाकाराने चिीिौकटीिे विइन केले आहे. 
१८८१ मध्ये चविेच्या चदव्यािा शोध लार्ला. रंर्मंिावरील प्रकाशािे योग्य चनयंीि करता येऊ लार्ले. 
िौथ्या कभतीिी कल्पना त्याम ळे अचधकाचधक रुित रे्ली. वास्तवतावादािी पचरिती प ढे यथातथ्यवादात 
(नॅिरॅचलझम) झाली. अचतरेकी अचभनयािी िार्ा सहि अचभनयाने घेतली. ही चिीिौकटी-माडंिीिी 
िमेिी बािू. त्यािबरोबर चिीिौकटीिे द ष्ट्पचरिामही लवकरि लक्षात आले. िादूर्री-दृश्यानंा 
नाट्यप्रयोर्ात स्वतंी महत्त्व प्राप्त झाले. अचभनयामधील, त्यािबरोबर आवािामधील सहितेिेि केवळ 
कौत क होत राचहले. पचरिामी सनसनाटी, खळबळिनक, कलाहीन नाटके प ढील काही वर्षांमध्ये 
रंर्भमूीवर पहावी लार्ली. 

 
नट व पे्रक्षक यामंधील संवाद अचधक स कर करण्याच्या प्रयत्नात असिाऱ्या रंर्कमींना 

एकोचिसाव्या शतकाअखेरीस चिीिौकटीिा िाि िािवत रे्ला. आता य रोपमधील बह तेक सवइ देशामंध्ये 
कमानीरंर्मंि िाऊन त्यािी िार्ा ख ल्या रंर्मंिाने (ओपन स्टेि) घेतलेली चदसते. ‘चथएटर इन् द 
राउंड’, ‘ॲरीना स्टेि’ म्हििे थोड्ाझार झरकाने ओपन स्टेिच्याि आवृत्ती होय. या रंर्मंिाला 
पे्रक्षार्ृहापासून अलर् करिारी कमान नाही, दशइनी पडदा नाही, की पडदे, कवर्ा, झालरी याचं्या साह्याने 
चनमाि केलेली चिीिौकट नाही. रंर्मंिाच्या तीन बािंूना पे्रक्षक बसतात, त्याम ळे एकतर चवचशष्ट घनाकार 
िारे्त अचधक पे्रक्षक सामावले िातात आचि नट व पे्रक्षक यामंधील अंतर कमी झाल्याम ळे, पे्रक्षकानंा 
अचधक एकाग्रतेने प्रयोर् पहाता येतो. ख ल्या रंर्मंिावरील प्रयोर् चदसायला-ऐकायलाही अचधक सोयीिा 
ठरतो. 

 
म ंबईमध्ये व्यावसाचयक नाटके कमानी-मंिावरि होतात (उदा., ‘चशवािी मंचदर’ नाट्यर्ृह). माी 

कमानी-मंि नसलेलीही नाटकघरे म ंबईत आहेत (उदा., ‘पृथ्वी चथएटर’, ‘टाटा प्रायोचर्क नाटकघर’, 
‘टाटा चथएटर’). प्रयोर्ासाठी कमानी-मंि वापरिार की नाही, ह्याम ळे नाट्यलेखनातही झरक पडत 
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िातो. वास्तवतावादी नाटकानंा कमानी-मंि र्रिेिा वाटतो; पि चबन-वास्तवतावादी नाटकानंा तसा तो 
वाटत नाही, ककबह ना तो िािक वाटतो. ह्यातूनि ‘कमानी-मंिापलीकडे’ (बीयाँड प्रोसीचनअम) ही 
िळवळ स रू झाली. भारतातले ह्यािे उत्तम उदाहरि म्हििे बादल सरकारप्रिीत ‘चतसरी रंर्भमूी’ आचि 
‘आंर्नमंि’ ह्या संकल्पना. 

 
मराठी रंर्भमूीला चिीिौकट स रुवातीपासूनि पचरियािी होती. ती ‘बॉतस सेट’ सचहत पूिइपिे 

स्स्थरावली, ती प्राम ख्याने १९३३ मध्ये, ‘नाट्यमन्वतंर’च्या स्थापनेबरोबर. तेव्हापासून अर्दी 
आताआतापयंत आपल्या रंर्भमूीच्या म ख्यधारेने चिीिौकटीति प्रयोर् करण्यािा पचरपाठ ठेवला आहे. 
समातंर रंर्भमूीने माी आवश्यकतेन सार चिीिौकटी रंर्मंि सोडून, रंर्मंि-पे्रक्षार्हृािी हवी तशी माडंिी 
करण्यािे स्वातंत्र्य वळेोवळेी घेतले आहे. 
 

माधव वझे 
 
करीना : करीना म्हििे सतराव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या मावळातील मातबर घराण्यािा क लवृतान्त. 
करीना अथवा करीिा हा शब्द मूळिा अरबी. करीनम असे त्यािे मूळ अरबी रूप. मूळ अरबी 
उच्चाराबरहूकूमि हा शब्द मराठीने परस्पर अरबीपासून घेतलेला चदसतो. 

 
अरबी भारे्षत करीना या शब्दािा अथइ िम असा आहे. कोित्याही र्ोष्टीतील अथवा व्यवहारातील 

िमवार संर्तीला करीनम असे म्हितात. औचित्यसंर्ती व हेतू यानंा अन सरून साधलेला िमि करीन्यात 
अचभपे्रत आहे. 

 
संर्तवार साचंर्तलेला मिकूर, वृत्तान्त, हकीकत म्हििे करीना, याि अथाने हा शब्द 

चशवकालीन मराठीत रूढ होता. 
 
मराठीप्रमािेि झासीनेही करीना हा शब्द अरबीपासून घेतला असला, तरी झासी ऐचतहाचसक 

साचहत्यात करीना-लेखनािी परंपरा नाही. चशवकालीन मराठीने माी करीनम या अरबी शब्दामार्िी 
संकल्पना घेऊन घराण्यािा वृत्तान्त कथन करिारा, र्द्यलेखनािा एक स्वतंी प्रकार नव्याने प्रिचलत 
केला. त्याम ळे करीनालेखन ही चशवकालाने मराठीला चदलेली देिर्ी आहे. 

 
करीना हा घराण्यातील व्यततींिा व घटनािंा वृत्तान्त असल्याम ळे त्यात रािकीय 

व्यवहाराबरोबरि सामाचिक चनष्ठािें व िाचिवािें प्रचतकबबही पडलेले आढळून येते. त्याम ळे तत्कालीन 
लोकसमािाच्या अभ्यासािे प्रम ख साधन म्हिूनही करीन्यािे महत्त्व ऐचतहाचसक दृष्टीने चनर्सववाद आहे. 
तत्कालीन भारे्षत आचवष्ट्काचरत करण्यात आलेले कथन म्हिून साचहत्यसमीके्षच्या दृष्टीनेही करीन्यािे 
कलात्मक वैचशष्ट्ट्य नाकारता येत नाही. 

 
चशवकालीन िेधे, बादंल, घाटरे्, चशके व अन्य अनेक घराण्यािें करीने आि इचतहासािे महत्त्वािे 

साधनगं्रथ याम ळेि ठरले आहेत. त्यापंैकी भोर ताल तयातील रायरेश्वराच्या पायथ्याशी असलेल्या काही 
र्ावाचं्या िेधे-देशम खािंा करीना हा सवांत महत्त्वािा होय. 
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द. र्. र्ोडसे 
 
करुिरस : शोक स्थाचयभावापासून उत्पन्न होिारा (शोकस्थाचयप्रभवम) तो करुिरस, अशी 
नाट्यशास्त्रातील व्याख्या आहे. संकटात पडलेल्या चप्रयिनापंासून चवयोर्, वैभवािा नाश, वध, बंधन इ. 
त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे); अश्र पात, चवलाप, स्रस्त (र्चलत) र्ाीता इ. यािे अन भाव (बाह्य 
पचरिाम) आचि चनवेद, ग्लानी, किता, दैन्य इ. त्यािे अनेक व्यचभिाचरभाव यािंा चनदेश केला आहे. 

 
करुिरसाच्या आस्वादाच्या संबंधात तो आनंदरूप असतो, की द मखरूप असा वाद उत्पन्न झाला 

आहे. रसास्वाद घेऊन सहृदय (स मनसम) पे्रक्षक हर्षइ आदी प्राप्त करतात (हर्षादीिाचधर्च्छस्न्त) असे 
नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. यातील ‘आचद’ शब्दाने हर्षाच्या चवरुद्ध असलेल्या द मख, शोक यासंारख्या र्ोष्टी 
अचभपे्रत असण्यािा संभव नसल्याम ळे हर्षासारख्याि इतर र्ोष्टी अचभपे्रत आहेत, असे समििे आवश्यक 
आहे. अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येप्रमािे ‘धमाचदव्य त्पचत्त’ (धमइ आदी प रुर्षाथांचवर्षयीिे ज्ञान) आचि चवदग्धता 
या दोन र्ोष्टींिा चनदेश ‘आचद’ने अचभपे्रत आहे आचि त्याने आग्रहाने सवइी असे प्रचतपादन केले आहे, की 
सवइ रसािंा आस्वाद आनंदमयि असतो (आनंदरूपता सवइरसानाम्, सामाचिकाना ंचह हर्षकैझलं नाटं्य, न 
शोकाचदझलम् ). परंत  नाट्यदपकिकार रामिदं्र आचि र् ििंद्र (बाराव्या शतकािा अचंतम िरि) यानंा सवइ 
रस स खात्मक असतात, हे मान्य नाही. कारि हे मत अन भवाशी स संर्त नाही (तत्प्रती चतबाचधतम्), 
करुिरसात पे्रक्षकानंा द मख होते, कारि त्याचं्या नेीातं अश्रू आलेले चदसतात, असा य स्ततवाद त्यानंी केला 
आहे. अशाि प्रकारिे मत भोिािेही आहे. त्यािे म्हििे असे, की करुिरसाच्या अन भवाने पे्रक्षकाचं्या 
नेीातूंन िे अश्रू ओघळतात, ते द मखाम ळे नसून त्याचं्या चित्ताच्या पराकाषे्ठच्या द्र तीम ळे अथवा द्रवीभतू 
झालेल्या अवस्थेम ळे. द मखाचशवाय इतरही कारिानंी डोळ्यातं अश्रू येतात, हे प्रचसद्ध आहे. चशवाय 
करुिरसात िर पे्रक्षकानंा खरोखरि द मख होत असते, तर त्यािा अन भव घेण्यास कोिीही प न्हा प न्हा रे्ले 
नसते आचि रसािा आस्वाद ही एक अलौचकक अन भतूी आहे हे लक्षात ठेवले, तर लौचकक अन भवाशी 
चवसंर्ती ही अप्रस्त ति ठरेल. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
कलगी-तुरा : सवाल–िवाबािी भेचदक लाविी. लाविीिे शृरं्ाचरक व भेचदक असे दोन म ख्य प्रकार 
आहेत. एके काळी शृरं्ाचरकापेक्षाही भेचदक लाविीिे महत्त्व अचधक होते. १९१४ मध्ये हवहवधज्ञानहवस्तािात 
प ढील माचहती आली आहे : “महाराष्ट्रातं खेडेर्ावं असो ककवा शहरर्ावं असो, तेथें कलर्ी-त रेवाली मंडळी 
ही असावयािीि, इतकी यािी व्यास्प्त मोठी आहे. या र्ािाऱ्यातं दोन पक्ष आहेत. त्यातं एक आपल्याला 
कलर्ीवाले व द सरे त रेवाले म्हिवनू घेतात. कलर्ीवाल्यानंा ‘नारे्श’ व त रेवाल्यानंा ‘हरदास’ (हचरदास) 
असें म्हितात. चशमर्ा, नार्पंिमी, चदवाळी या सिाला या र्ाण्याच्या बैठकी बह तकरून होतात. त्यािा 
प्रकार असा आहे की, प्रत्येक पक्षवाला डझ, त ित िें, चधमडी व मंचिरी असे घेऊन र्ाण्याला तयार राहातो. 
नंतर र्िपतीिें स्तवन झाल्यानंतर पचहल्याने कलर्ीवाले सवाल करतात व त्यािें उत्तर त रेवाले देतात. 
याप्रमािें एकदा ंहा सामना स रू झाला म्हििे कोितातरी एक पक्ष चनरुत्तर होईपयंत हें र्ािे िालतें. ही 
बैठक एकसारखी पािं पािं सहा सहा चदवस राींचदवस असते. चनरुत्तर होऊन कोितातरी पक्ष हरला 
म्हििे बठैक संपते. . . . या कलर्ी-त ऱ्याच्या कचवतेिा चवस्तार अझाट आहे. एकट्या त ळिापूरामध्यें पािं 
हिार पदें आहेत, असें सारं्तात”. 
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सवाल-िवाबािे चवर्षय प ढीलप्रमािे असतात : चवश्वािी उत्पत्ती; चशव-शतती, अिैतमत-िैतमत, 
चवष्ट्ि -चशव, ज्ञान-भतती, स्त्री-प रुर्ष या िोडींतील श्रेष्ठ-कचनष्ठत्व; पौराचिक कथातंील तपशील; वास्तू, 
वनस्पती, ज्योचतर्ष, र्चित, संर्ीत, काम इ. शास्त्रातंील माचहती; संख्या, श्लेर्ष इत्यादींवर आधारलेली 
कोडी; आद्यतंी ठरावीक अक्षरे येतील अशी रिना इत्यादी. कलर्ी-त ऱ्यािी उपलब्ध कवने अभ्यासल्यावर 
या पक्षाचं्या तत्त्वज्ञानासबंंधी प ढील माचहती चमळते : कलर्ीवाले हे शतती, प्रकृती, माया, नारी या तत्त्वानंा 
श्रेष्ठ मानिारे, शवै, सर् िोपासक, ज्ञानमार्ी व िैती असून, त रेवाले हे चशव, प रुर्ष, ब्रह्म, नर या तत्त्वानंा 
श्रेष्ठ मानिारे, वैष्ट्िव, चनर् इिोपासक, भस्ततमार्ी व अिैती आहेत. यापंकैी कोित्याि पक्षािे तत्त्वज्ञान 
स संर्त वाटत नाही. चशव-शतती या संज्ञा शवैार्मातील, प रुर्ष-प्रकृती या साखं्यदशइनातील आचि ब्रह्ममाया 
या वदेान्तदशइनातील असून त्यािें परस्परसापेक्ष महत्त्व त्या त्या दशइनात चनमसचंदग्धपिे साचंर्तले आहे; हे 
चववाद्य म ळीि नाही. मर् श्रेष्ठकचनष्ठत्वािा वाद उपस्स्थत कसा होतो? कलर्ीवाले हे शवै व ज्ञानमार्ी 
असूनही चनर् इिोपासक व अिैती कसे? चशव-शततीच्या वादात शस्ततपक्षीय असलेले कलर्ीवाले चशवपूिक 
कसे आचि चशवपक्षीय त रेवाले चवष्ट्ि पूिक कसे? या पक्षािंी कलर्ी व त रा ही िी नाव,े त्यािंी व्य त्पत्तीही 
चववाद्य आहे. म. ना. सहस्रब दे्ध याचं्या मते कबदू, नाद, कला हा िो शवैार्मातील चवश्वोत्पत्तीिा िम 
त्यातंील कला या शब्दावरून ‘कलर्ी’ ही संज्ञा आचि िार्तृी, स्वप्न, स र्ष प्ती व त या या िार अवस्थातंील 
त या या शब्दावरून त रा ही संज्ञा आली. रा. कि. ढेरे याचं्या मते ‘तरा’ हा शब्द मलयाळम् भारे्षत व ‘कल’ हा 
शब्द कन्नड भारे्षत (वीराचं्या स्मारकािा) दर्ड या अथाने योिला िातो. या दोन शब्दावंरून कानडी भारे्षत 
‘तराकल’ हा िोडशब्द तयार झाला आचि त्याला ‘रे्’ हा ित थीिा प्रत्यय लार्नू ‘तराकलरे्’ हे रूप चसद्ध 
झाले. कालातंराने व्यत्यास होऊन ‘कलरे्तरा’ असा शब्द चनष्ट्पन्न झाला. वीराचं्या स्मारकासमोर हे सामने 
होत असल्याम ळे त्यानंा कलर्ी-त ऱ्यािे सामने हे नाव पडले. या झाल्या नावाचं्या व्य त्पत्ती; परंत  कलर्ी व 
त रा ही या पक्षािंी चिन्हेही आहेत, त्यािंी व्य त्पत्ती कोिती? कलर्ी व त रा ही दोन्ही चशरोभरू्षिािंी झासी 
नाव.े कलर्ी ही त ळशीच्या मंचिरीसारखी ऊध्वइर्ामी, तर त रा हा मतयाच्या किसातील केसासंारखा 
अधोर्ामी. वरील व्य त्पत्ती मान्य केल्या, तर आधी नाव े व नंतर केवळ ध्वचनसाम्याने चिन्हे, असे मानाव े
लार्ते. शखे महंमदाच्या योगसांग्रामात ‘सरज्या अंक श डझावरी लावनू । हाटीदाटीं उमर्ती भाडंि । िैसे 
चपसाळले श्वान । ककबोन झड घाचलत असे’ ॥ असे या कलर्ी-त ऱ्याच्या झर्ड्ािे विइन आले आहे. यातील 
अंक श व सरज्या हे कलर्ी व त रा यािें पूवावतार चदसतात. शवै संन्याशाचं्या चनशािावर चीशूळ असतो 
आचि वैष्ट्िव वैराग्याचं्या चनशािावर उलटा कलश व त्यावरून सोडलेली झ लािंी माळ असते. यावरूनि 
कालातंराने तत्सदृश कलर्ी व त रा ही चिन्हे आली असावीत. कलर्ीिे चनशाि शवै संन्याशाचं्या 
चनशािाप्रमािेि भर्व्या रंर्ािे असते आचि त ऱ्यािे वैष्ट्िव वैराग्याच्या चनशािाप्रमािे पाढंरा, चपवळा, लाल, 
चहरवा, काळा (चनळा) यापंकैी एका रंर्ािे वा क्वचित पािही रंर्ािें असते. शवै संन्यासी व वैष्ट्िव वैरार्ी 
यािें कलर्ी-त ऱ्यासारखेि आखाडे असतात आचि त्यािें झर्डेही होतात. त्यातूनि कलर्ी-त ऱ्यािे सामने 
चनघालेले चदसतात. कलर्ीवाले हे शवै व ज्ञानमार्ी आचि त रेवाले हे वैष्ट्िव व शस्ततमार्ी यािीही संर्ती 
या व्य त्पत्तीने लार्ते. चशव-शततीिा झर्डा याच्या आधीिा चदसतो. चशव(ब्रह्म)वादी, अिैती, चनर् इिोपासक 
व चपतृसत्ताक समािातील आयइ आचि शस्ततवादी, िैती, सर् िोपासक व मातृसत्ताक आयेतर याचं्या 
संघर्षातून चशव-शततीिा झर्डा उभा राचहलेला चदसतो. कालातंराने शस्ततपूिक व शवै आचि 
चशव(ब्रह्म)वादी व वैष्ट्िव हे एक झाले आचि त्यातून सध्यािी कलर्ी-त ऱ्यािी तत्त्वज्ञाने चनष्ट्पन्न झाली 
असावीत. म्हििे भारतात वळेोवळेी िे आध्यास्त्मक, ताचत्त्वक व दैवतचवर्षयक वाद झाले, त्यािें 
लोकिीवनात उमटलेले हे पडसाद चदसतात. चनर् इि ब्रह्म व सर् ि शतती; अिैतवदेान्त व िैती शाततमत; 
चपतृसत्ताक व मातृसत्ताक क ट ंबपद्धती; शवै व वैष्ट्िव; ज्ञानमार्इ व शस्ततमार्इ इ. वादािंा कालातंराने एकि 
काला होऊन त्यातून कलर्ी-त ऱ्यािा र्ोंधळ उभा राचहलेला चदसतो. त काराम, रामदास, शखे महंमद ह्या 
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संतानंी या झर्ड्ािा अचधके्षपि केला आहे. पेशवकेालात कीतइनकार ब्राह्मि, पोवाडेकार र्ोंधळी 
याचं्याप्रमािेि कलर्ी-त रेवालेही तमाशात चशरले व शृरं्ाचरक लावण्या रिू लार्ले. आििे तमासर्ीर हे 
कलर्ी वा त रा यापंकैी कोित्यातरी एका पक्षािे असतात. 
 
संदभइ : १.   क ळकिी, द. र्ा. ‘कलर्ी-त रा’, हवहवधज्ञानहवस्ताि, ि लै १९१४. 

२. ढेरे, रा. कि. ‘शाहीरीिी पूवइपीचठका’, लोकसांस्कृतीची हक्षहतजे, १९७१. 
३. धोंड, म. वा. ‘कलर्ी-त रा’, मिाठी सांशोधन पहत्रका, ऑतटो.-नोव्हें.-चडसें. १९७३. 
४. माडें, प्र. भा. मिाठवाड्यातील कलगी-तुऱ्याची आध्याक्त्मक शािीिी, १९६५. 
५. सहस्रब दे्ध, म. ना. ‘कलर्ीत रा’, मिाठी शाहििी वाङ मय, १९६२. 
६. सहस्रब दे्ध, म. ना. ‘चशवशतती, कलर्ी-त रा, र्ि-र्ौळि’, सत्यकथा, ऑर्स्ट १९५३. 

 
म. वा. धोंड 

 
कलहान्तणरता : पहा अष्टनाणयका. 
 
कला आणि काराणगरी : यातंील महत्त्वािा भेद म्हििे कला ही नवचनर्समती असते, तर काराचर्री ही 
प्रचतकृती वा अन कृती असते. प्रचतकृती म्हििे नम न्याच्या वस्तूसारखी तयार केलेली वस्तू आचि अन कृती 
म्हििे पूवइचनचित स्वरूपाशी तंतोतंत ि ळेल अशी तयार केलेली वस्तू. या दोन्ही प्रकारच्या वस्तंूिे यश त्या 
मूळ वस्तूशी वा पूवइचनचित स्वरूपाशी चकतपत ि ळतात यावंरि असते. कलाकृती ही प्रचतकृती वा अन कृती 
नसून नवचनर्समती असल्याम ळे अशा परीके्षला चतथे वावि नसतो; ककबह ना चतिे अचितीयत्व हाि चतिा 
महत्त्वािा चवशरे्ष असतो. कलावतं िेव्हा नवी कलाकृती चनमाि करण्यास उद्य तत होतो, तेव्हा त्याला 
चतच्या अंचतम स्वरूपािी काही एक कल्पना असत नाही असे नाही. परंत  ती कल्पना बरीिशी अंध कि 
असते आचि चनर्समती करीत असतानाि ती स्पष्ट होत िाते. कलाकृतीिे अचंतम रूप हाि चतिा आराखडाही 
होतो. 
 

कला आचि काराचर्री यातंील द सरा महत्त्वािा भेद म्हििे काराचर्री ही कशािे तरी साधन 
असते. ते उपिीचवकेिे, उपदेशािे वा प्रिारािे साधन असेल. काराचर्री हे ज्यािे साधन असेल, म्हििेि 
काराचर्रीिे िे साध्य असेल, ते ती चकतपत साधते यावरि चतिे यशापयश अवलंबनू. एखाद्या मूर्सतकाराने 
उपिीचवकेिे साधन म्हिून चर्ऱ्हाइकािा प तळा तयार केला आचि चर्ऱ्हाइकाच्या अपेके्षप्रमािे तो उतरला 
नाही, तर काराचर्री म्हिनू तो प तळा अयशस्वी ठरेल. परंत  कलाकृती म्हिून कदाचित तो प तळा श्रेष्ठ 
दिािाही असू शकेल. रंिनप्रधान, उपदेशपर वा प्रिारी साचहत्य कलेच्या पदवीला पोहिू शकत नाही, 
यािे कारि ते साधनरूप असते हेि. कलाकृती ही कशािेही साधन असत नाही, कला हेि चतिे साध्य 
असते. 

 
कला आचि काराचर्री यातं असे भेद असले, तरी कलेिा काराचर्रीशी काहीही संबंध असत नाही 

असे नाही. िारं्ल्या कलावतंाच्या अंर्ी काराचर्रािे कौशल्य असतेि. कलेच्या माध्यमावर प्रभ त्व 
असल्याचशवाय कोिालाही उत्कृष्ट कलावतं होता येिार नाही. हे प्रभ त्व संपादन करण्याकचरता त्याला 
काराचर्रीिा अभ्यास करिे आवश्यकि असते. पि कलाचनर्समतीच्या वळेी तो कारार्ीर राहात नाही. 
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म्हििे तो कशािीही प्रचतकृती वा अन कृती करीत नाही आचि कलाबाह्य असे कोितेही साध्य त्याला 
अपेचक्षत नसते. त्यािी काराचर्री त्याला कलाकृती चनदोर्ष होण्यास साहाय्यभतू होत असते एवढेि. 

 
कला आचि काराचर्री यािें हे नाते लक्षात घेतले, की िाचतवतं कारार्ीर हादेखील केव्हा केव्हा 

उत्कृष्ट कलाकृती चनमाि करिेही संभवनीय आहे, हे लक्षात येईल. 
 

म. वा. धोंड 
 
कलात्मक ताटस्थ्य : कलात्मक ताटस्थ्यािा वा अचलप्ततेिा चविार हा कलेच्या/साचहत्याच्या अन भतूीशी 
चनर्चडत आहे. कलावतंाला कलाचनर्समतीच्या वळेी व रचसकाला कलास्वाद घेताना कलात्मक ताटस्थ्य 
राखाव ेलार्ते. 
 

कलावतं हा सामान्य मािसापेंक्षा अचधक उत्कटतेने अन भव घेत असतो. या अन भवानंा तो 
ताबडतोब आचि िसेच्या तसे शब्दरूप देत नाही. हे अन भव त्याच्या स्मृचतकोशात साठून राहतात. अन भव 
घेताना कलावतं भारावनू रे्लेला असतो. पि अशा भारलेल्या अवस्थेमध्ये कलाचनर्समती होत नसते. 
चनर्समतीच्या चियेमध्ये कलावतंाला आपल्या अन भवाकडे अचलप्त होऊन पहाव े लार्ते. ही चनर्समतीिी 
पूवइअटि होय. 

 
पािात्त्य काव्यमीमासंक एडवडइ ब लो यानंी या अचलप्ततेलाि ‘मानचसक अतंर’ अशी संज्ञा चदली 

आहे. कलावतंाने आपल्या अन भवाकडे स्वतमच्या वैयस्ततक ककवा व्यावहाचरक अपेक्षािंा संबधं न ठेवता 
पाचहले पाचहिे. त्याच्या अन भवािे खािर्ी संसर्ात्मक रूप र्ळून रे्ले पाचहिे. त्याने एकाि वळेी 
अन भवामध्ये रस घेऊन, तसेि त्याच्याकडे तटस्थपिे पाहून चनर्समती केली पाचहिे. कलावतंाने अशा प्रकारे 
चनर्समती केली, तरि वािकालाही कलाकृतीिा अन भव चवचशष्ट मानचसक अंतरावरून घेता येिे शतय होते. 
वािकाने हे मानचसक अतंर अचधक ठेवले, तर तो थंडपिे (अचतअचलप्तपिे) पाहू लार्तो आचि हे अंतर 
झार कमी ठेवले, तर त्या अन भवात तो अवास्तव ब डून िाण्यािी शतयता असते. या दोन्ही प्रकारामंध्ये त्या 
कलाकृतीच्या सौंदयािा खरा आस्वाद घेता येत नाही. 

 
संस्कृत साचहत्यशास्त्रानेही कलात्मक ताटस्थ्यािा चविार वरे्वरे्ळ्या अंर्ानंी केलेला चदसतो. 

अचभनवर् प्ताने ‘स्वपरर्तदेशकालचवशरे्षावशे’ हे रसचवघ्न मानले आहे. रचसकाने काव्यान भवाकडे तो 
अन भव आपल्या एकट्यािा ककवा द सऱ्या कोिािा तरी ककवा चवचशष्ट देशकालातील अन भव असे समिून 
पाचहले, तर ते रसचवघ्न ठरते. हे रसचवघ्न टाळूनि रसास्वाद घेिे आवश्यक आहे. मर् वािक रसास्वाद 
कसा घेतात? तर ते लौचकक स खद मखाचं्या पलीकडे िाऊन, काव्यर्त भावाकंडे एकाि वळेी तटस्थपिे 
पि तन्मयतेने पाहून आस्वाद घेत असतात. ही मनािी समघात अवस्था होय. यालाि ‘कलात्मक ताटस्थ्य’ 
असे आस्वादकाच्या अंर्ाने म्हिता येईल. 
 

या अवस्थेिे स्पष्टीकरि करण्यासाठी मराठीत झालेल्या काव्यििेमध्येही चवचवध उपपत्ती आिवर 
माडंण्यात आलेल्या आहेत. द. के. केळकरानंी (काव्यालोचन) या संदभात स्वायत्त तादात्म्यािी संकल्पना 
माडंली आहे. त्याचं्या मते काव्यािा आस्वाद घेताना वािक त्या पाीाशी, त्याच्या स खद मखाशी तादात्म्य 
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पावतो. माी ते पाी, तो अन भव काल्पचनक आहे, यािीही त्याला िािीव असते. म्हिूनि हे तादात्म्य 
स्वायत्त असते, असे ते मानतात. 
 

न. कि. केळकराचं्या मते आस्वादचिया म्हििे ‘सचवकल्प समाधी’ होय. काव्यािा आस्वाद 
घेताना वािक आपले स्वत्व न सोडता परकायाप्रवशे करतो व अन भव घेतो. तो आपली भचूमका न सोडता, 
मनाने (प्रचतमेने) द सऱ्याच्या भचूमकेवर िाऊन अन भव घेतो व त्याम ळे त्याला रसास्वादािा आनंद चमळतो. 
न. कि. केळकरानंी काव्यान भवािे स्वरूप लौचकक अन भवाप्रमािे स खद मखरूप असते, असे मानलेले 
चदसून येते. 
 

या संदभात रा. श्री. िोर्ानंी ‘सहान भचूतपूवइक-ताटस्थ्या’िी सकंल्पना माडंली आहे. त्याचं्या मते 
वािक आपल्या पूवान भवावरून पाीाचं्या मनात असतील अशा तत्सदृश्य भावनािंी कल्पना करू शकतो. 
त्याम ळे त्याच्या मनात तत्सदृश्य भावनािंी िार्ृती होते. येथे वािक सहान भतूीच्या िोरावर, परंत  
तटस्थपिे आस्वाद घेत असतो, अशी भचूमका चदसते. माी या उपपत्तीनेही रसास्वादातील सौंदयइचनष्ठ 
अन भतूी प रेशी स्पष्ट होत नाही. 
 

कलात्मक ताटस्थ्य या सकंल्पनेिा उपयोर् कलावतंाच्या/साचहस्त्यकाच्या चनर्समचतप्रचियेच्या 
स्वरूपािा चविार करताना होतो. तसेि या सकंल्पनेच्या आधारे रचसकाच्या आस्वादप्रचियेिे स्वरूपही 
समिते. 
 
पहा : तादात्म्य. 
 
संदभइ : १.    केळकर, द. के. काव्यालोचन, १९३९. 

२. केळकर, म. म. समग्र केळकर वाङ मय, खंड १०,  १९३८. 
 

भारती चनरर् डकर 
 
कलावाद : ‘कलेसाठी कला’ या तत्त्वावर आधारलेल्या चविारप्रिालीला ‘कलावाद’ म्हितात. कलेिे 
प्रयोिन, स्वरूप, मूल्यमापन इत्यादींच्या संदभात लौचकक िीवनातील मूल्ये अप्रस्त त ठरतात; सत्य, 
नीती, उपय ततता यासंारख्या मूल्याचं्या आधारे कलेिे मूल्य ठरचवता येत नाही; लौचकक मूल्यािें पोर्षि 
करिारे एक साधन म्हिनू कला चकती उपय तत आहे, यावर चतिे चवश द्ध कलामूल्य अवलंबून नसते; कलेत 
मूलभतू ठरिारे मूल्य म्हििे ‘सौंदयइमूल्य’ होय. 
 

सत्य, चशव आचि सौंदयइ ही तीन मलूभतू आचि स्वायत्त अशी मूल्ये मानून त्यानंा िीवनािे स्वतंी 
मूलाधार मानिारे तत्त्वज्ञान म ख्यतम अठराव्या शतकाच्या अखेरीस व एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी 
य रोपात चवकचसत झाले. कलावादी भचूमका हा याि तत्त्वज्ञानािा एक भार् होय. एकोचिसाव्या शतकाच्या 
प्रारंभी फ्रान्समध्ये र्ोचतए, बोदलेअर आचि नंतर फ्लोबअेर या लेखकानंी ‘कलेसाठी कला’ या तत्त्वािा 
प रस्कार करून कलावादाला एका िळवळीिे रूप चदले. एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात इंग्लंडमध्ये 
वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, चवस्लर, सायमन्स इत्यादींनी या िळवळीिा प रस्कार केला; तर चवसाव्या 
शतकाच्या प्रारंभी ए. सी. ब्रडॅली याच्या ‘पोएरी झॉर पोएरीि सेक’ (१९०१) या व्याख्यानाम ळे/चनबधंाम ळे 
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कलावादी भचूमकेला स स्पष्टता प्राप्त झाली. कलावाद आचि सौंदयइशास्त्रीय स्वायत्ततावाद या भचूमका 
बऱ्यािशा समकक्ष आहेत. येथे आपि कलावादाच्या एका काहीशा संक चित आचि स्वायत्ततावादामध्ये न 
बसिाऱ्या अथाचवर्षयी चवविेन करू. 

 
कलाचं्या संदभात कलावादािे एक महत्त्वािे तत्त्व म्हििे, कलेतील िीवनाशयाला नर्ण्य मानून 

रूपतत्त्वाला कें द्रवती मानिे. चनसर्ािे ककवा िीवनािे अन करि करिे, हा कलेिा ककवा सौंदयािा चनकर्ष 
असूि शकत नाही, अशी धारिा यामारे् आहे. साचहत्यकला या दृष्टीने काहीशी अडििीिी ठरते, कारि 
िीवनािे चिीि टाळिारी साचहत्यकृती ही साचहत्यकृती मानली िाईल की नाही, याचवर्षयी शकंाि आहे. 
उलट संर्ीत ही कला चनसर्इचिीि वा िीवनदशइन टाळून रूपतत्त्वािा आचवष्ट्कार चवश द्ध रीतीने करू 
शकते, असे काही रूपवादी मानतात. ‘संर्ीतािी अवस्था र्ाठिे हीि सवइ कलािंी धडपड असते’ (‘ऑल 
आर् इस अस्पायर टू द कंचडशन ऑझ म्यचूझक’) हे वॉल्टर पेटरिे स प्रचसद्ध चवधान याि भचूमकेतून चनमाि 
झालेले आहे. मराठी सौंदयइशास्त्रामध्ये मढेकरानंी साचहत्यकलेला अश द्ध ठरचवले ते चतच्यातील 
िीवनाशयाम ळे आचि संवदेनाचं्या संचमश्रतेम ळे, हे येथे नोंदवायला हव.े कलावादी भचूमका ही िीवनाशय 
वा िीवनमूल्ये कलाबाह्य मानून थाबंली नाही, तर कलामूल्याम ळे िीवनािे मूल्य उंिावते, असाही दावा 
करू लार्ली (हा दावा ‘स्वायत्ततावादी’ भचूमकेत बसिारा नाही, हे उघड आहे). बोदलेअरिी धारिा अशी 
होती, की द ष्ट प्रवृत्ती या चनसर्इतम सवइि र्ोष्टींमध्ये असतात; स ष्ट प्रवृत्ती चनमाि होऊ शकतात त्या केवळ 
कलेम ळेि, कलेिा आचि सौंदयािा पाठप रावा करिे, हे िीवनातले सवइश्रेष्ठ मलू्य ठरते, ही पेटरिी 
भचूमका होती. िीवनािे अन करि कलेने करण्याऐविी िीवनानेि कलेिे अन करि केले तर िीवनािे 
मूल्य उंिावले, असा दावा पेटर आचि वाइल्ड यानंी केला. सवइ मूल्यामंध्ये कलामूल्य वा सौंदयइमूल्य हे श्रेष्ठ 
वा अंचतम असल्याने िीवनािे मूल्यमापन करण्यासाठी कलामूल्य वा सौंदयइमूल्य हा चनकर्ष वापरावा, अशी 
टोकािी भचूमका कलावादी तत्त्वामंधून चनमाि झाली. ही भचूमका म्हििे कलावादी भचूमकेिा भ्रष्ट 
आचवष्ट्कार (इस्थेचटक चडकेडन्स) होता, असे सवइसाधारिपिे मानले िाते. 
 
पहा : िीवनवाद; बोधवाद; रूपवाद; स्वायत्ततावाद. 
 
संदभइ : १.    पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 

२. मालश,े चमकलद स. ‘पेटर, वॉल्टर होरेचशओ’, मिाठी हवर्श्कोश, खांड ९ (प.ृ १०९८), १९८०. 
3. Johnson, R. U. Aestheticism, 1969. 
4. Pater, Walter, The Renaissance : Studies in Art and Poetry, 1873. 

 
चमकलद स. मालश े

 
कल्पनाशक्ती : ‘कल्पनाशतती’ व ‘कल्पकता’ हे शब्द एकाि अथाने वापरले िातात. वस्तूच्या 
अन पस्स्थतीत चतिा चविार करावयािा असल्यास त्या वस्तूिी मानचसक प्रचतमा, चतिे संवदेनाचिी आपि 
िार्तृ करतो. म्हिून वस्तंूिी मानचसक प्रचतमा घडचविारी शतती म्हििे कल्पनाशतती. 
 

उपस्स्थत नसलेल्या ककवा अज्ञात असलेल्या र्ोष्टीिी आपि िेव्हा कल्पना करतो, तेव्हा आपल्या 
समोर असलेल्या ककवा आपिास ज्ञात असलेल्या वस्तंूिा, चविारािंा आपि आधार घेत असतो. ज्ञात 
र्ोष्टींिी व्यवस्था, संर्ती लावताना काहीतरी कमी पडत असल्यािे अनेकदा आपिास िािवते. कमी 
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पडिारी ही र्ोष्ट कल्पनाशततीच्या साह्याने आपि िािनू घेऊ शकतो. िािनू घेतलेल्या या नव्या र्ोष्टींिा 
समावशे करून आपि एक नवी व्यवस्था घडचवण्यािा प्रयत्न करतो; ककवा ती व्यवस्था पूिइतेस नेत असतो. 
उदा., ज्ञात ग्रहासंबंंधीिे र्चित अल्पाशंाने ि कत होते, म्हिून नव्या अज्ञात ग्रहाच्या अस्स्तत्वािी कल्पना 
केली रे्ली व सूयइमालेतील पॉचसडॉन हा दहावा ग्रह शोधून काढला रे्ला. त्याम ळे सूयइमालेिी एक व्यवस्था 
चनमाि झाली. म्हिून वस्तंूच्या प नव्यइवस्थापनािे व प नवइर्ीकरिािे कायइ कल्पनाशतती करते, असे म्हटले 
पाचहिे आचि ही र्ोष्ट ‘चनर्समती’ असते. शास्त्रज्ञ व चविारवतं याचं्या चठकािी असलेली कल्पनाशतती या 
प्रकारिे कायइ करते. 

 
कलावतंािंी, चवशरे्षतम कवींिी चनर्समती चविारात घेऊन कोलचरिने कल्पनाशततीच्या कायािे 

चवविेन केले आहे. त्यािे हे चवविेन मूलभतू मानले िाते. तो दोन प्रकारच्या कल्पनाशतती मानतो. पचहल्या 
प्रकारिी कल्पनाशतती ही वस्त बंध घडचविारी एकमेव यंीिा आहे. चतच्याम ळे आपिास सभोवतालच्या 
वस्तंूिे ज्ञान होत असते. द सऱ्या प्रकारिी शतती ही चनर्समती करिारी शतती आहे. कोलचरिच्या मते 
साम ग्रीिे चवघटन करून चतच्यात एकात्मता चनमाि करिे आचि असंर्त, परस्परचवरोधी र्ोष्टींमध्ये 
एकात्मता, स संवाद, समतोल चनमाि करिे हे कल्पनाशततीिे कायइ आहे. 

 
नवा शोध लावताना ककवा नवा चविार माडंताना शास्त्रज्ञ व चविारवतं त्याचं्या समोरच्या साम ग्रीिे 

चवघटन करून चवघचटत घटकािें नव े व्यवस्थापन ककवा वर्ीकरि घडवनू आितात; अनेकदा त्याचं्या 
समोरील परस्परचवरोधी, असंर्त र्ोष्टींमध्ये संर्ती प्रस्थाचपत करतात. एवढ्याप रते त्याचं्या कल्पनाशततीिे 
कायइ कलावतंाचं्या कल्पनाशततीसारखेि असते. कलावतं माी आपल्यासमोरील साम ग्रीिे सशं्लेर्षि 
घडवनू आितात. त्यात एकात्मता प्रस्थाचपत करतात. हे संश्लेर्षि ककवा एकात्म बनलेली संघटना अथइपूिइ 
असते. 

 
काव्यातील प्रचतमामंध्ये ककवा अलंकारामंध्ये अनेक असरं्त वस्तू त्यानंा प्राप्त झालेल्या अथाम ळे 

एकात्म बनतात. त्यािें अथइपूिइ संश्लेर्षि घडून येते. ‘र्ंिलेल्या पत्र्याचं्या बरर्ड्ात क्षयाच्या 
खोकल्यासारखा अंधार’ येथे मािसाच्या बरर्ड्ा, र्ंिलेला पीा, क्षयािा खोकला आचि अधंार या र्ोष्टी 
एकात्म व अथइपूिइ बनवल्या आहेत. प्रचतमा, कचवतेिी लय, चविार, भावना इ. र्ोष्टींमध्ये कल्पनाशतती 
एकात्मता साधते. नाटके व कथात्म साचहत्य यातंील व्यतती ह्या अनेक चठकािाहूंन चवघचटत करून 
िमवलेल्या स्वभावचवशरे्षािें संश्लेर्षि असते. कथात्म साचहत्यातील ककवा नाटकातील घटना-प्रसंर् आचि 
एकूि कथानक हे चवघचटत साम ग्रीिे सशं्लेर्षि असते. अशा प्रकारे सचंश्लष्ट असलेल्या कथानक, 
वातावरि, व्यतती इ. र्ोष्टींिे एकात्मीकरि साधून कथात्म साचहत्य ककवा नाटक चनमाि केले िाते. 
क ठलीही साचहत्यकृती ही कल्पनाशततीने चनमाि केलेली ‘वस्तू’ होय. म्हिून साचहत्यकृतीला ककवा 
कलाकृतीला ‘कस्ल्पत वस्तू’ म्हटले िाते. 

 
चनर्समती करिाऱ्या शततीच्या िोडीला कोलचरिने िमत्कृचतशतती म्हिून आिखी एक शतती 

मानली आहे. त्याच्या मते िमत्कृचतशतती ही चनिीव व िड साम ग्रीला केवळ एकचीत करीत असते. 
‘स्थलकालाच्या बंधनातून म तत झालेली स्मृती’ असे िमत्कृचतशततीिे विइन कोलचरिने केले आहे. ही 
शतती सकृद दशइनी कल्पनाशततीसारखीि वाटली, तरी ती साम ग्रीिी केवळ ि ळिी करिारी शतती होय. 
मािसे िेव्हा कल्पनेच्या साम्राज्यात रममाि होतात, तेव्हा त्याचं्या कल्पना एकात्म झालेल्या नसतात, त्या 
स्वैरपिे एकी आलेल्या असतात. म्हिून तेथे िमत्कृचतशतती कायइ करीत असते, असे म्हिाव ेलारे्ल. 
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र्ोकवदाग्रिाचं्या ‘अरुि’ ह्याि शीर्षइकाच्या दोन्ही कचवता हे िमत्कृचतशततीिे; तर बालकवींिा ‘अरुि’ हे 
कल्पनाशततीिे उदाहरि आहे. 

 
लचलत वाङ्मयािे मूल्यमापन करताना कवीच्या कल्पनाशततीिे प्रमाि व दिा चनकर्ष म्हिनू 

वापरला िातो. कवी चकती वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या कल्पना करतो, त्याच्या लेखनात कल्पनािें प्रमाि चकती 
आहे, याला अनेकदा महत्त्व चमळते. त्याबरोबरि ज्याच्या लेखनामध्ये चभन्न स्तरावंरील, असंबचंधत वस्तू 
अनपेचक्षतपिे एकी आलेल्या असतात, त्याच्या लेखनाला अचधक मूल्य प्राप्त होते. 
 

स धीर रसाळ 
 
कणवता : पहा काव्य. 
 
कणवभेद : (स.ं) व्य त्पत्ती व प्रचतभा सवइि कवींच्या चठकािी आवश्यक असल्या, तरी प्रकृचतधमान सार व 
रिनाप्रवृत्तीन सार कवींिे तीन भेद मानण्यात आले आहेत : शास्त्रकवी, काव्यकवी आचि उभयकवी. 
श्यामदेव आिायांच्या म्हिण्याप्रमािे हे कवी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आहेत. रािशखेराच्या मते सवइिि आपापल्या 
के्षीातं सारखेि श्रेष्ठ आहेत. शास्त्रकवीिे प न्हा शास्त्र चनमाि करिारे, काव्यय तत शास्त्र चनमाि करिारे 
आचि शास्त्रय तत काव्य चनमाि करिारे असे तीन प्रकार मानले आहेत. काव्यकवीिे रिनाकवी, शब्दकवी, 
अथइकवी, अलंकारकवी, उस्ततकवी, रसकवी, मार्इकवी आचि शास्त्राथइकवी असे आठ प्रकार मानले आहेत. 
ज्या कवीच्या ठायी यातंले तीनि प्रकार असतात, तो कचनष्ठ कवी; ज्याच्या ठायी पाि असतात, तो 
मध्यमकवी आचि ज्याच्या ठायी आठही असतात, तो उत्तम कोटीिा म्हििेि महाकवी होय, असे 
रािशखेरािे म्हििे आहे. 
 

वरे्ळे चनकर्ष लावनू त्याने कवींिे आिखी वरे्ळे भेद साचंर्तले आहेत. रािशखेराच्या मते प्रचतभा 
(१) सहि, (२) आहायइ, ( ३) औपदेचशक अशी तीन प्रकारिी आहे. पूवइिन्मीच्या संस्कारानंी प्राप्त होिारी 
‘सहिा’; या िन्मातील ससं्कारानंी प्राप्त होिारी ‘आहाया’ आचि मंी-तंी (र् रूपदेश) यासंारख्या 
उपायानंी प्राप्त होिारी ‘औपदेचशकी’. या प्रचतभाप्रकाराचं्या बळावर रिना करिारे कवी (१) सारस्वत, 
(२) आभ्याचसक व (३) औपदेचशक होत. 

 
‘शब्दाथइहरिा’ च्या संदभात रािशखेराने आिखी पाि प्रकारच्या कवींिी लक्षिे व नाव े चदली 

आहेत. त्यातंील पचहले िार कवी (१) भ्रामक, (२) ि म्बक, (३) कर्षइक व (४) द्रावक-लौचकक होत, तर 
पािवा कितामिी हा अलौचकक होय (काव्यमीमासंा, पृ. ६४-६५). 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर; वा. म. क लकिी 
 

कणवव्यापार : कचवव्यापाराच्या स्वरूपाचवर्षयी चनचित, नेमके सवइमान्य असे चवविेन साचहत्यशास्त्रावरील 
गं्रथातं आढळत नाही. अचभनवर् प्ताने नाट्यशास्त्रावरील आपल्या अहभनवभािती टीकेत व 
ध्वन्यालोकाविील लोचन टीकेत प्रसंर्वशात् कचवव्यापाराच्या स्वरूपािी ििा केली आहे. 
काव्यलक्षिावंरील आपल्या टीकेत (अहभनवभािती २, पृ. ३२२) तो म्हितो : “बन्धो र् म्झो 
झ(भ)चिचतवइिोस्ततम कचवव्यापार इचत चह पयायम ।” (बन्ध, र् म्झ, भचिचत, विोस्तत व कचवव्यापार हे शब्द 
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समानाथइक आहेत). ‘विोस्तत’ शब्दाने भामहालाही कचवव्यापारि अचभपे्रत आहे, असेही तो द सऱ्या 
चठकािी (अहभनवभािती २, प.ृ २९८) म्हितो: “भामहेनाचप सैर्षा सववै विोस्ततरनयाथो चवभाव्यते (२·७५) 
इत्याचद । तेन ि परमाथे व्यापार एव लक्षिम् ...” विोततीने अथािे चवभावन कसे होते? कसे ते पहा : 
अथािे म्हििे वण्यइ चवर्षयािे िमत्कृचतपूिइ स्वरूपात दशइन घडवले िाते; तसेि प्रमदा, उद्यान वर्रेै 
वस्तंूना भावाचदकाचं्या चवभावािे स्वरूप चदले िाते. चशवाय ते चवर्षय चवशरेे्षकरून भावय तत केले िातात, 
अथात त्यानंा रसाचभव्यतती करण्यास समथइ असे स्वरूप चदले िाते (लोचन, ३·३६). प ढे अचभनवर् प्त 
म्हितो, लक्षि म्हििे कचवव्यापारि. 
 

भट्टनायकािे कचवव्यापारचवर्षयक मत उद धृत करताना अचभनवर् प्त म्हितो : ‘काव्य शब्दप्रधान 
वदेाहून व अथइप्रधान आख्याना(इचतहास-प रािा)हून चवलक्षि (वरे्ळे) आहे. कारि काव्यात शब्द व अथइ हे 
दोन्ही अप्रधान (र्ौि) असतात आचि त्यात अचभधाव्यापार प्रधान असतो.’ 

 
लोकव्यवहारातील व काव्यातील शब्द व अथइ तेि असतात; परंत  कवी (रसािे लक्ष्य दृष्टीप ढे 

ठेवनू) काव्यात त्याि शब्दाथांिी औचित्यपूिइ रिना करतात. हा (औचित्यपूिइ) चवन्यासचवशरे्ष म्हििेि 
भट्टनायकािा कचवव्यापार. परंत  काव्यात अचभधाव्यापार प्रधान असतो, ही र्ोष्ट आनंदवधइन व अचभनवर् प्त 
यानंा मान्य नाही. आनंदवधइनाच्या मते सहृदय रचसक वािकानंा आनंद देण्याच्या उदे्दशाने रस-
भावाचदकानंाि प्राधान्य देऊन त्या त्या रस-भावाचदकानंा सम चित अशा शब्दाथांिी योिना अथवा रिना 
करिे, हे कचवव्यापारािे स्वरूप होय आचि व्यंिनाव्यापार हाि काव्यात प्रधान असतो. 

 
आपल्या व्यक्क्तहववके या गं्रथात मचहमभट्ट कचवव्यापाराचवर्षयी म्हितो : चवभावाचदकािें (अथात 

चवभाव, अन भाव, व्यचभिाचरभाव व साचत्त्वक भाव यािें) सम्यग् योिन करिे – नीट रिना अथवा बाधंिी 
करिे – हेि कचवव्यापारािे एकमेव प्रयोिन असते; कायइ असते आचि अशी रिना झाली, म्हििे न ि कता 
रसािी अचभव्यतती होते (कचवव्यापारो चह चवभावाचदसंयोिनात्मा रसाचभव्यतत्यव्यचभिारी काव्यम च्यते । –
व्यक्क्तहववके १, प.ृ ९५, मचहमभट्ट). 

 
ह्या कचवव्यापाराला कोिी विोतती म्हिोत, अथवा चवन्यासचवशरे्ष म्हिोत, अथवा लक्षि म्हिोत, 

अथवा आिखी द सऱ्या कोित्या तरी (उदा., रािशखेराच्या उतती ककवा उस्ततचवशरे्ष) नावाने ओळखोत; 
पि हा कचवव्यापार कचवप्रचतभोचल्लचखत – कचवप्रचतभाचनवइर्सतत – कचवप्रचतभाचनष्ट्पन्न (कचवप्रचतभेने 
उपस्कृत केलेला, उज्ज्वचलत केलेला, उिळलेला) असला पाचहिे, या बाबतीत सवइ आलंकाचरकािें 
एकमत आहे. 

 
वा. म. क लकिी 

 
कणवणशक्षा : होतकरू कवीला यशस्वी कवी होण्यासाठी साचहत्यशास्त्रीय चवर्षयािंी ताचत्त्वक ििा सोडून, 
काव्यचनर्समतीला उपय तत अशा केलेल्या मार्समक व व्यावहाचरक सूिना म्हििे ‘कचवचशक्षा’ होय. या दृष्टीने 
पाहता, दहाव्या शतकातील रािशखेरकृत काव्यमीमाांसा हा कचवचशक्षापर आद्य गं्रथ म्हिता येईल. या 
गं्रथात ताचत्त्वक ििेबरोबरि काव्यपाक, शब्दाथइहरि, काव्यपाठ, कचवसमयकचवसकेंत, काव्यचनर्समती व 
प्रदशइन या बाबतींत मोलाच्या सूिना चदल्या आहेत. याचशवाय कचवत्वप्राप्तीसाठी करावयािे चदव्य व पौरुर्ष 
असे चवचवध उपाय, काव्यर्त िमत्कारािें चनरूपि (के्षमेंद्र, कहवकां ठाभिि), छन्दमचसद्धी, शब्दचसद्धी, 
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श्लेर्षचसद्धी, अथइचसद्धी (अचरकसह व अमरिंद्र, कहवताििस्य ककवा काव्यकल्पकता) इ. चवर्षयािंी ििाही 
कचवचशक्षापर गं्रथातं केलेली आढळते. 
 

रािशखेराच्या अन करिाने चलचहलेला के्षमेंद्रािा कहवकां ठाभिि हा या के्षीातील द सरा उल्लखेनीय 
गं्रथ होय. 

 
याखेंरीि अचरकसह व अमरिंद्र या दोघा िैन शास्त्रकारानंी चमळून चलचहलेला, वर उल्लेचखलेला, 

कचवतेिे तंी समिावनू सारं्िारा कहवताििस्य ककवा काव्यकल्पलता, त्याि धतीवर चलचहलेला 
केशवचमश्रकृत अलांकािशखेि, देवशे्वररचित कहवकल्पलता, र्ंर्ादासचनर्समत कहवहशक्षा व 
राघविैतन्यरचित कहवकल्पलता (हा गं्रथ उपलब्ध नाही) हे कचवचशक्षापर गं्रथ म्हिून सारं्ता येतील. माी 
काव्यमीमाांसा व कहवकां ठाभिि हेि या के्षीातील महत्त्वािे गं्रथ होत. 
 
पहा : कचवसमय. कमल अभ्यंकर 
 
कणवसमय : अशास्त्रीय, अलौचकक, परंपराप्राप्त अशा अथािी रिना म्हििेि कचवसमय. कचवसमय म्हििे 
कवींिा संकेत. याला मूळ स रुवात केव्हा झाली, हे सारं्ता येत नाही; परंत  सारे कवी यािा आश्रय 
करतात. काही समय प्रािीन असतात, तर काही कालधमान सार नवीनही स रू होतात, रािशखेराने 
कचवसमयािे स्वग्यइ, भौम व पातालीय असे तीन प्रकार मानले आहेत. या तीन प्रकारातं भौम हा प्रधान आहे. 
भौम कचवसमय िाचतरूप, द्रव्यरूप, र् िरूप व चियारूप असा िार प्रकारिा आहे. हे िाती, द्रव्य, र् ि व 
चिया यावंर आधाचरत असतात. उदा., हास्य व कीतीिा रंर् श तल आहे. पापािा रंर् कृष्ट्ि आहे. स्वग्यइ 
कचवसमयािे उदाहरि ‘िंद्रावरील कलंक म्हििे ससा ककवा हचरि आहे’ ही कल्पना होय. या साऱ्या 
कल्पना अशास्त्रीय होत. तथाचप यानंी काव्यािे सौंदयइ वाढते, याचवर्षयी द मत होण्यािे कारि नाही. 
रािशखेराने आपल्या काव्यमीमाांसेत १४, १५ आचि १६ या अध्यायातं या चभन्नचभन्न कचवसमयािें सोदाहरि 
चवविेन केले आहे. 
 

समय कहवकल्पनाांच्या अलौचकक सृष्टीत चनमाि होत असले, तरी सवांना ज्ञात असल्याने झटकन 
स्पष्ट रीतीने अथइप्रतीती करून देण्यास ते उपयोर्ी असतात. अलंकारापं्रमािेि काव्यािे सौंदयइ 
वाढचवण्यासही त्यािंा उपयोर् होतो. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
कणवस्वातंत्र्य : काव्यचनर्समती करताना प ष्ट्कळदा चवर्षय, आशयसूीे, प्रचतमा, काव्यभार्षा, रिनाबधं, पद्यबधं 
आदी काव्यारं्ाचं्या रूढ चनयम-संकेतािंी बधंने िािक वाटतात. अशा वळेी अपेचक्षत काव्यचनर्समती व 
काव्यात्म पचरिाम साधण्याच्या दृष्टीने कवी भारे्षच्या व काव्याच्या रूढ चनयम-संकेतािें उल्लंघन करण्यािे िे 
स्वातंत्र्य घेतो, त्याला कचवस्वातंत्र्य असे म्हटले िाते. खरे म्हििे काव्यसौंदयइ चनमाि करण्यासाठी 
भारे्षच्या व्याकरचिक व शब्दाथइचवर्षयक चनयमािें उल्लघंन करण्यािी काव्यभारे्षिी प्रवृत्ती असते. त्याम ळे 
कवी नादसौंदयइ व अथइसौंदयइ चनमाि करण्यासाठी नादरिनेच्या, शब्दरिनेच्या व वातयरिनेच्या रूढ 
चनयम-संकेतािंी मोडतोड करण्यािे स्वातंत्र्य घेत असतो. ककबह ना तो कवीिा हक्कि असून त्या 
स्वातंत्र्यािे समथइन करण्याकडे स िाि वािक-समीक्षकािंा कल असतो. 
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सतराव्या शतकातील इंग्रि कवी िॉन िंायडनच्या मते र्द्य भारे्षिा बंचदस्तपिा व कोरडेपिा 
याचं्यापासून काव्यभारे्षला म तत करण्यासाठी कवी, लेखक य र्ाय र्ातूंन अशा कचवस्वातंत्र्यािा उपयोर् 
करीत आलेले आहेत. 

 
शब्दािंी ठरावीक माडंिी, त्यािें उच्चारि, कचवतेत वापरण्यात येिारी वृते्त, िाती, सवइसामान्यपिे 

वापरण्यात येिारे भाचर्षक चनयम आदींना झ र्ारून देऊन स्वतमच्या काव्यदृष्टीला रुिेल व भावले असा 
भारे्षिा उपयोर् कवी/लेखक करू शकतो. उदा., प ढील कचवतेत कवी चवशरे्षनामाला चवशरे्षिािे कायइ 
करायला लावनू चनयमोल्लंघनािे स्वातंत्र्य घेत आहे. 

 
माझे मादागास्कर डोळे घोटाळतात 
त ा या र्ालावरच्या कटबतटभोवती 
आचि रेंर्ाळतात त ा या णजनीव्हाळ कातंीवर,  
...   ...   ...   ... ... 
 
मला उमिलेही नाही केव्हा 
तू नाहीशी झालीस णलव्हरपूल अंधारात 
—मी उरलो 
चिथे होतो चतथेि,  
णसणसफसलेला. 

 
–कहवता : १९६९ – १९८४, चवलास सारंर् 

 
१९५०-७५ या काळात चलचहिाऱ्या मराठी आध चनकतावादी कवींनी पूवापार िालत आलेल्या 

सािेबद्ध व साकेंचतक भाचर्षक उपयोर्ाच्या चवरोधात चवचवध काव्यप्रयोर् केले. अरुि कोलटकर, चदलीप 
चिीे आदी कवींनी चवरामचिन्हािें, शब्दािें, प्रचतमािें व वरे्वरे्ळ्या शब्दकळािें चवचवध उपयोर् व 
काव्यप्रयोर् केले. 

 
आध चनकतावादी व उत्तर-आध चनकतावादी कवी व लेखक आपल्या साचहत्यात या कचवस्वातंत्र्यािा 

र्ैरवापर करतात; त्याम ळे कचवस्वातंत्र्यािे रूपातंर कचवस्वैरािारात होताना चदसते, असे काही कमइठ 
समीक्षकािें मत आहे. 

 
वस्त तम कोित्याही य र्ािी नवी कचवता ही र्तय र्ातल्या कवींनी घेतलेल्या कचवस्वातंत्र्याम ळेि 

चलचहिे शतय होते, असे आपल्याला म्हिता येईल. 
 

अभय सरदेसाई 
 
कहािी : लोककथाचं्या चवचवध प्रकारापंकैी कहािी हा एक व्रतकथािंा प्रकार आहे. व्रतकथािें प्रिलन 
भारतभर सवइी असल्याने तत्संबद्ध व्रतकथा अथवा कहाण्याही सवइ भार्षातूंन आहेत. मूळ संस्कृत 
व्रतकथािंी ही प्रादेचशक भार्षातंील रूपे आपापली प्रदेशचवचशष्टता घेऊन कहाण्यातूंन व्यतत होतात. माी 
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मूळ कथेिा तपशील, आकृचतबंध समान असतो. स्थळ-व्यतती इ. नाव ेप्रादेचशक असतात. कथाचं्या म ळाशी 
असलेले व्रतपालनािे हेतू, व्रतािार, कल्पनाबंध यातं झरक नसतो. एकपरीने लोकिीवनातील धार्समक 
कथािें, धमइचवधींशी संय तत असलेले प्रादेचशक रूप म्हििे कहािी. मराठीतही कहािी हा व्रतसबंद्ध 
मौचखक कथाप्रकार अस्स्तत्वात आहे. 
 

धार्समक आिार आचि तत्त्वज्ञान साधारितम दोन स्तरावंर अस्स्तत्वात असते. भारतात औपचनर्षचदक 
तत्त्वज्ञानािे सूी चनष्ट्काम कमइयोर् व मोक्ष स्वरूपात भगवद्धगीतेने साचंर्तले आहे. धार्समक िीवनािा द सरा 
आचि अचधक व्यापक स्तर सवइसाधारिपिे लौचकक िीवनातील ‘काम्य’ व्रतािरिािंा असतो. संततीिी 
व संपत्तीिी प्राप्ती हे मानवी िीवनािे मलूाधार असल्याने त्यािंी कामना, इच्छा स्वाभाचवक ठरते. लौचकक 
व्रतािार, उपासना आचि तत्संबद्ध कथाकहाण्यातूंन या भचूमकेिा आचवष्ट्कार प्रबळपिे होतो आचि तो 
चपढ्यान् चपढ्या आपोआप बह धा मौचखक परंपरेने आिरिात, व्यवहारात चटकून राचहलेला असतो. 

 
भारतीय लोकिीवनात वर्षइभरातील प्रत्येक मचहन्यात काही ना काही सि, उत्सव, देवतोपासना व 

तत्संबद्ध व्रतािार अखंड िालू असतात. त्यातही हे व्रतािार स्त्रीिीवनात मोठ्या प्रमािावर असतात. 
प रुर्षािंी व स्त्री-प रुर्ष संय तत अशी व्रतेही असतात; पि त्यािंी सखं्या झार कमी असते. म ख्य भर चस्त्रयाचं्या 
व्रतािरिावरि असतो. व्रतसंबद्ध कथा-कहाण्यातूंन बह तेक कथासूीे स्त्री-पाीाशंीि चनर्चडत असतात. 
देवदेवतािें आचतथ्य करिाऱ्या चस्त्रया असतात. द धािा र्ाभारा भरिारी म्हातारी स्त्रीि असते (उदा., 
‘सोमवारिी कहािी’). िनकल्याि आचि व्यस्ततकल्याि साधिारे व्रत चस्त्रयाि आिरताना कहाण्यातूंन 
चदसतात. झार काय, इष्टचसद्धीसाठी स्त्रीदेवताही व्रत आिरतात (उदा., पावइती – ‘हरताचलका’). 
चवष्ट्िूच्या एकमेव कहािीतील व्रत केवळ ब्राह्मि प रुर्षाने आिरलेले आहे. त्या तपािा काळ ८८, ००० 
वर्षांिा असल्याने लौचकक िीवनात कोिा प रुर्षाकडून या व्रतािारािी अपेक्षा केलेली नाही. 

 
ही व्रते आिरण्यासाठी चवचशष्ट चदवस-चतथी-वार-बंधने असतात. व्रतात खंड पडला, तर 

इष्टदेवतेिा कोप होण्यािे भय असते. चस्त्रयािें के्षी एका चठकािी स्स्थर राहून केलेले र्ृहव्यवस्थापन हेि 
असल्याने व्रतािारािंी िबाबदारी चस्त्रयावंर पडते. त्यापेक्षाही महत्त्वािे कारि प रुर्षप्रधान व्यवस्था हे आहे. 
त्याम ळे योग्य वर चमळिे, त्याला दीघाय ष्ट्य प्राप्त होिे, त्यािी आवडती होऊन राहिे आचि प ीप्राप्ती 
होऊन अखेर अहेव मरि येिे या सवइ बाबींसाठी आिरलेल्या व्रतातूंन स्त्रीिे प रुर्षावलंचबत्वि प्रबळपिे स्पष्ट 
होत िाते. त्याम ळे प्रत्येक व्रत आचि कथा ही इस्च्छत वरप्राप्ती (हरताचलका), वैधव्य टळिे (सोमवती, 
मंर्ळार्ौर, विइसठी), नावडतेपि वा पचरत्यततावस्था संपिे (बोडि, आचदत्यरािबूाई, महालक्ष्मी) आचि 
धनलक्ष्मी प्राप्त होिे (श िवार) यापंैकी कोिती ना कोिती कामना मनात धरून केलेले असते. 

 
स्त्रीिीवनात अपत्य–चवशरे्षतम प ीप्राप्ती–हा सवाचधक महत्त्वािा भार् असूनही प ीप्राप्त्यथइ 

करावयािे एकही व्रत कहािीतून साचंर्तलेले नाही. 
 
मंर्ळार्ौर, हरताचलकेसारखी काही व्रते सामूचहक असल्याने त्याचनचमत्त एकी येिे, खेळिे, 

हळदीक ं कवासाठी घराबाहेर िािे अशा सामाचिक आचि चवरंर् ळ्याच्या बाबीही असतात. माी त्या 
आन र्षचंर्क आहेत. 
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लोकसाचहत्यात कृचतसबंद्धता अपचरहायइ असते, हेि व्रतकथावंरूनही लक्षात येते. व्रतािे स्वरूप 
समिल्याखेरीि कहािीिे स्वरूपही खऱ्या अथाने उलर्डत नाही. 

 
व्रतकथेिी सचंहता मौचखक परंपरेने िालत आलेली असल्याने चतिे स्वरूपही चवचशष्ट तऱ्हेिे झाले 

आहे. व्रतािार चपढ्यान् चपढ्या चटकिे हे उचद्दष्ट असल्याने व्रत कोिी, केव्हा, कोठे, कसे कराव ेयासंबधंीिा 
तपशील बह तेक कथातं असतो. काही कहाण्यातं व्रतािार साचंर्तलेला नसतो; तरी परंपरार्त आिार िालू 
असतो. कहािीत केवळ उद्यापनािा तपशील असतो (र्िेशािी कहािी). त्यातही आि प्रिचलत 
असलेल्या र्िेशाला चप्रय अशा द वा, लाल झ ले, मोदक यािंा उल्लखे नाही. २१ या संख्येऐविी व 
मोदकाऐंविी १८ लाडंूिा उल्लेख आहे. 

 
काही कथा व्रतािार व उद्यापनािा तपशील चदल्याने पचरपूिइ आहेत (सोळा सोमवार, धचरीी, 

झसकी इ. कहाण्या). सोमवती, ऋचर्षपंिमी इ. कहाण्यातं व्रतािार आहे; पि उद्यापनािा तपशील नाही. 
कोित्याही कहािीत व्रतचनर्समती केव्हा, कशी झाली हा तपशील नसतो. केवळ रूढ व्रतािार विइन केलेला 
असतो. 

 
प्रत्येक कहािीिा हेतू व्रतािार असल्याने अखेरीस झलचनष्ट्पत्तीही स्पष्टपिे नोंदवलेली असते. व्रत 

केले नाही, तरी केवळ ‘कहािी ऐकल्यािे झळ’ चमळते. त्याम ळे ‘वसा’ घेण्यािी ओढ वाटते. ‘मनोकामना 
पूिइ होिे, चनर्सवघ्न कायइचसद्धी होिे, संतचत-संपत्ती लाभिे, अखंड सौभाग्यप्राप्ती, नावडतीिी आवडती 
होिे’ अशा चवचवध आश्वासनािंी खैरात केवळ कहािी ऐकून आचि व्रतािरि करून होते, असे कहाण्या 
सारं्तात. 

 
एकूिि भारतीय दैवतकथा परंपरेत कथा सारं्िे, कथन करिे आचि ऐकिे, श्रवि करिे यानंा 

‘झळ’ चमळते, अशी श्रद्धा आहे. पोथ्या, स्तोीपठन, ईश्वरी लीलाकथा कथन करून ‘श्रवि केचलयािे झळ’ 
ही चमळते, अशी श्रद्धा असते. 

 
कहािी काम्यव्रतकथा असल्याने इष्टदेवतेकडे ‘िय महादेवा, घे झसकी, दे लक्ष मी’, ‘धचरीीमाय 

तूि थोर, तूि समथइ, काकिे भरल्या लेकी दे, म सळकाडं्ा दासी दे, नारायिासारखे पाि प ी दे’, 
‘नावडती आहे ती आवडती कर रे देवा’ —अशी सरळ मार्िी असते. देवाि-घेवाि स्पष्टपिे नोंदवलेली 
असते. 

 
व्रतािरि आचि कहािी हे अचवचभन्नपिे िोडलेले असतात. कहािी हा व्रतचवधीिाि एक भार् 

असल्याने ती एक चवध्यंर्ि असते, म्हिून व्रतािा चवधी योग्य झाला नाही अथवा चवस्मरि झाले, तर 
इष्टदेवतेिा कोप होऊन त्यािे भयंकर द ष्ट्पचरिामही भोर्ाव ेलार्तात. ‘उतशील, मातशील, घेतला वसा 
टाकून देशील’ अशी धोतयािी सूिनाही वसा घेण्यापूवीि चदलेली असते. कोिी व्रत चवसरले, तर त्यािी 
कशी द दइशा होते, तेही कहािीत साचंर्तलेले असते. 

 
व्रतकथा ही एकापरीने काम्य सर् िभततीिे रूप असते. पारलौचकक मोक्षािी दूरान्वयानेही इच्छा 

नसते. उलट चपढ्यान् चपढ्यािें आिरि अपेचक्षत असल्याने एक प्रकारिा आग्रहीपिा कहािीत चदसतो. 
मानवी िीवन आचि स्वभाव याचं्याशी तो संवादी असल्याने कदाचित व्रते व कहाण्या चपढ्यान्चपढ्या 
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आपोआप चटकून राचहल्या असाव्यात. एका अथी त्या ‘लोकाचभम ख’ राचहल्या असाव्यात. पारंपचरक 
र्ृहस्थाश्रम स खी आचि चनयत करिे हाि उदे्दश असावा. संकटानंा तोंड देण्यासाठी एक ‘व्याि’ 
(आभासात्मक) मार्इ कहाण्या व व्रते यानंी चवज्ञानपूवइ लोकिीवनाला चदला असावा. 

 
म द्रिपूवइ काळात कहािी सारं्िे–ऐकिे महत्त्वािे होते. त्याम ळे बह धा कहाण्या पाठ असत. 

चस्त्रयामंध्ये लेखन–वािन नव्हते. अशा वळेी कथन-श्रविावरि भर असे. त्याम ळे कहाण्यािंी भार्षा 
र्द्यपद्याच्या सीमेवरिी, छोट्या छोट्या, ताल-लयबद्ध आचि नादमय िरू्सिकासदृश वातयािंी झाली आहे. 
कता, कमइ, चियापदय तत साधी, छोटी बोलीभारे्षतील वातये असतात. ‘िालल्या पावली घरी आला. 
र् रुिींनी पाचहलं, बरोबर एक म लर्ी आहे’ (‘सोमवारिी कहािी’) अशी अर्दी छोटी वातये असतात. 

 
कहािी-कथनात संवाद भरपूर असतात. ते सलर् असतात. आशय आचि उच्चारिािी लय, 

आरोह-अवरोह यातूंन ते नाट्यपूिइ रीत्या व्यतत होतात. उदा., ‘आमच्या र्चरबाच्या म ली. त मच्या घरी 
कशा द्याव्या? त म्ही त्यानंा दासी कराल, बटकी कराल. दासी करीत नाही, बटकी करीत नाही. …’ 
(‘आचदत्यरािबूाईिी कहािी’), ‘अर् अर् दासींनो, त म्ही दासी क िाच्या? आम्ही दासी प्रधानाच्या’ 
(‘आचदत्यरािबूाईिी कहािी’). यावंरून हे व्रतािार म्हििे नाट्यमय चवधींिीि उत्तररूपे असावीत, असे 
वाटते. 

 
कहािी म खोद्र्त करूनि चटकवायिी असल्याने कथनात रे्यता येते. चलचखत रूपापेक्षा 

कहािीच्या कथनातून–आरोहावरोह, चवराम यातूंन–चतिे समग्र ‘वाङ्मयरूप’ व्यतत होते. 
 
व्रतकथेिा प्रारंभ बह धा ‘आटपाट नर्र होते’ या वातयाने व शवेट ‘ही साठा उत्तरािी कहािी पािा 

उत्तरी स झळ सपूंिइ’ या वातयाने होतो. 
 
महाराष्ट्रात प्रिचलत असलेली ही व्रते आचि तत्संबद्ध कहाण्या ह्या प्रायम ब्राह्मिी परंपरेतील 

आहेत. 
 
संदभइ : १.    कोळेकर, वैदेही, मिाठी लोककथा : स्वरूपमीमाांसा. 

२. भवाळकर, तारा, लोकसाचहत्यातील स्त्रीप्रचतमा, १९८६. 
३. माडें, प्रभाकर, लोकसाचहत्यािे स्वरूप, १९८९. 

 
तारा भवाळकर 

 
काकडआरती : पहा आरती. 
 
कादंबणरका : पहा कादंबरी. 
 
कादंबरी : र्द्य कथात्म साचहत्यािा एक प्रकार. इतर कथात्म साचहत्याशी त्यािे िवळिे नाते असले, तरी 
तो त्याचं्यापेक्षा अर्दी वरे्ळा आहे. लघ कथेपेक्षा तो चवस्ताराने मोठा आहे, तो त्यािा िीवनदशइनािा 
आवाका मोठा आहे म्हिून. हे िीवनदशइन तो घडचवतो, ते प्रत्यक्षाच्या आधारावरि; परंत  संपूिइपिे 
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कल्पनेिे िर् चनमाि करून. म्हिूनि कादंबरी ही प्रत्यक्षािेि दशइन घडव ूपाहिाऱ्या िचरी, आत्मिचरी, 
इचतहास ह्या वाङ्मयप्रकाराहूंन प्रकृतीने वरे्ळी आहे. नाटक हेही एका दृष्टीने कल्पनाचनर्समत व कथात्मि 
आहे. परंत  रंर्भमूी आचि पे्रक्षक यािंी तंीे साभंाळून ते अवतरत असते; त्याम ळे नाट्याचभव्यततीला 
स्वाभाचवकि अनेक मयादा पडतात; नाटकािा ससंार र्ोिर कृचत-उततींवर उभारायिा असतो; 
कादंबरीवर असली बंधने नाहीत. अथइपूिइ िीवनान भवािे दशइन घडचविे हा चतिा हेतू असतो; मर् तो 
िीवनान भव चकतीही सचंमश्र असो, त्याने चकतीही मोठा काळ व्याचपलेला असो; ककवा तो ज्या स्त्रीप रुर्षाचं्या 
संबंधात रूप घेत असतो त्यािंी संख्या चकतीही मोठी असो. नाटकाला अत्यावश्यक असिाऱ्या 
संवादासारख्या अचभव्यस्ततसाधनाबरोबरि नाटकाला चनचर्षद्ध असलेल्या विइन, चनवदेन इ. 
अचभव्यस्ततसाधनािंाही उपयोर् िीवनदशइनािा आपला हेतू साध्य करून घेण्यासाठी कादंबरी करीत 
असते. कादंबरी आचि आर्षइ महाकाव्य या साचहत्यप्रकारातं बरेि साम्य आहे. दोन्ही प्रदीघइ आहेत. 
कादंबरीिी शब्दसंख्या साधारितम ५०, ००० हून अचधक असते, अशी सवइसाधारि समिूत आहे. दोहोंिे 
िीवनदशइनािे सामथ्यइ झार मोठे आहे. परंत  कादंबरी ही आर्षइ महाकाव्यापेक्षा प्रकृतीने वरे्ळी आहे. 
िामायि-मिाभाितासारख्या आर्षइ महाकाव्याचं्या मूळ रिनेत कालमानाने भर पडत िाऊन ती वाढत रे्ली 
व त्यानंा आििे रूप आले आहे. आर्षइ महाकाव्ये ही प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनािंी इचतवृते्त नसली, त्याचं्या 
रिनेतही कल्पनाशततीिा उत्कृष्ट चवलास असला, तरी त्यानंा समािमनाने इचतहासािी प्रचतष्ठा चदली 
आहे. चशवाय त्यािंी छंदोबद्ध रिना ही वास्तवाशी अत्यंत िवळिे नाते सारं्िाऱ्या कादंबरीच्या 
र्द्यरिनेपासून खूप दूर आहे. या आर्षइ महाकाव्यािंा कथापट ज्या व्यस्ततिीवनाच्या चिीिातून चविला 
िातो, त्या व्यतती व त्याचं्या िीवनातील घटना या अचतमानवी असतात; तर कादंबरी ही कालच्या ककवा 
आिच्या िीवनािी वास्तव चिीे रेखाटण्यासाठी मलूतम अवतरलेली आहे. ती ज्या स्त्रीप रुर्षाचं्या िीवनािी 
चिीे रेखाटते, ते स्त्रीप रुर्ष त मच्या आमच्या भोवती वावरिाऱ्या मािसासंारखे असतात, अचतमानवी 
नसतात; म्हिूनि ती महाकाव्याप्रमािेि, बािभट्टािी कादम्र्बिी ककवा हळब्यािंी मुक्तामाला यासंारख्या 
रम्याद भ त कथात्म साचहत्यापेक्षा प्रकृतीने व प्रचतजे्ञने वरे्ळी आहे. हे रम्याद भ त कथात्म साचहत्य मध्यय र्ीन 
इंग्रिी ‘रोमान्स’ साचहत्याशी िवळीक सारं्िारे आहे. कादंबरी ही खऱ्या अथाने ‘अवािीन’ आहे. चतिा 
अवतार त्या मानाने अलीकडिा आहे. औद्योचर्क िातंीनंतर इंग्लंडमध्ये व इतरी िो प्रचतचष्ठत मध्यमवर्इ 
उदयास आला व हळूहळू रािसत्ता चनयंचीत करू लार्ला, त्याने खरे तर, कादंबरीला िन्म चदला. 
कादंबरी ही रोमान्सप्रमािे रािाराण्याचं्या, सरदारदरकदाराचं्या वा आदशइ वीरप रुर्षाचं्या रम्याद भ त 
िीवनािी रोमहर्षइक, र् लाबी चिीे न रेखाटता या नव्याने उदयास आलेल्या मध्यमवर्ीयाचं्या िीवनािी 
वास्तवचिीे रेखाटू लार्ली. चतिे कथानक या मध्यमवर्ीयाचं्या क ट ंबिीवनात व समाििीवनात िी अनेक 
प्रकारिी र् ंतार् ंत चनमाि होत असते, त्यातून उमलू लार्ले आचि या र् ंतार् तंीच्या स्वरूपावर आचि 
व्याप्तीवर चतिे स्वरूप व लाबंीरंुदी अवलंबून राहू लार्ली. स्वाभाचवकि ज्या व्यततींच्या भाविीवनािी व 
व्यवहारािंी ती चिीे रेखाटू लार्ली, त्या व्यतती व त्यािें व्यवहार हे आपल्या भोवतालच्या व्यतती व त्यािें 
व्यवहार यापेंक्षा वरे्ळे नाहीत तर अर्दी आपल्यासारखेि आहेत, ही िािीव कादंबरीच्या वािकवर्ात 
बळाव ू लार्ली. कादंबरी ही कल्पनाचनर्समत असली तरी िीवनािे वास्तवदशइन घडचवण्यासाठी चनमाि 
झाली आहे, हा समि आता दृढ झालेला आहे. म्हिनूि कादंबरी ही ज्याप्रमािे मध्यय र्ीन रोमान्सपेक्षा 
वरे्ळी झाली आहे, त्यािप्रमािे त्याच्याही अर्ोदरच्या प रावृत्तकथा, दृष्टान्तकथा, प्राचिकथा यापेंक्षाही 
वरे्ळी झाली आहे. आि महाकाव्य चनमाि झाले तर ते कादंबरीरूपानेि प्रर्टेल, असेि मत टॉलस्टॉयच्या 
वॉि अॅँड पीसिा उल्लेख करून चविारवतंाकंडून माडंले िात आहे. 
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कादंबरी म्हििे प्रसंर्वशात व दैववशात एकमेकािंवळ आलेल्या व्यततींच्या भावसंबधंातूंन आचि 
चहतसबंंधातूंन िीवन िी चवचवध अथइपूिइ रूपे घेत असते त्यािें कलात्म दशइन. व्यततींिे भावचवश्व, 
सामाचिक वास्तव आचि िीवनािे अचंतम स्वरूप ही चतन्ही अंरे् या दशइनात असतात. कादंबरीच्या 
घटकामंध्ये म्हिूनि व्यस्ततचिीिाला झार महत्त्वािे स्थान आहे. इ. एम्. झॉस्टइरने कादंबरीत 
अवतरिाऱ्या व्यस्ततचिीािंा चविार करताना त्यातंील काहींना घनता लाभते तर काही सपाट असतात, 
असे म्हटले आहे. ज्याचं्या भोवती कादंबरीिे कथानक हे म ख्यतम चविले िात असते, त्या व्यस्ततचिीानंा 
घनता लाभते व काही व्यस्ततचिीे ही कथानकाच्या दृष्टीने सपाट राहिेि आवश्यक असते, असे चदसून 
येते. कादंबरीकार त्याला अपेचक्षत असलेले वास्तवदशइन चनरचनराळ्या मार्ांिा अवलंब करून घडवीत 
असतो. काही वळेा तो ते िॉनाथन स्स्वफ्टच्या गहलव्िसक रॅव्िल्समधील ‘ब्रॉबकडर्नॅर्’ ककवा ‘चलचलप ट’ 
यासंारखे कस्ल्पत िर् चनमाि करून तद्िारा घडचवतो. अशा वळेी त्यािंा उदे्दश म ख्यतम मािसाचं्या 
आिार-चविारावंर उपहासर्भइ प्रकाश टाकण्यािा असतो; यातून िन्माला येते ती उपहासप्रधान कादंबरी. 
समॅ्य एल बटलरिी एिेव्िॉन, चव. वा. चशरवाडकरािंी कल्पनेच्या तीिावि ककवा िॉिइ ऑवेलिी अहॅनमल 
िासक या कादंबऱ्या याि उदे्दशाने चलचहलेल्या आहेत. कादंबरी कोित्याही उदे्दशाने चलचहली िावो वा 
कोितेही रूप घेवो; ती अखेर मािसािंी कथा असते. ज्या व्यततींच्या संदभात ही कथा घडत असते, त्या 
व्यततींिे चिीि हा कादंबरीच्या संबधंात प्रम ख घटक ठरतो. या व्यततींिी बोलकी चिीे रेखाटून व त्यानंा 
त्यािें स्वभावचवशरे्ष व त्याचं्या भोवतालिी पचरस्स्थती यानं सार वार्–ूबोलू देऊन त्याचं्या िीवनािे वास्तव 
ती प्रर्ट करीत असते. यातूनि कादंबरीिे ‘कथानक’ असे ज्याला म्हितात, ते रूप घेत असते. 
कादंबरीकार यासाठी कथन, चनवदेन, विइन, संभार्षि इ. अचभव्यस्ततपद्धतींिा अवलंब करीत असतो. ज्या 
िीवनान भवािे वास्तव कादंबरीकाराला प्रर्ट करायिे असते, त्या वास्तवाला सािेशी अचभव्यस्ततपद्धती 
कोिती यािी िाि कादंबरीकाराला आवश्यक ठरते. 

 
िीवनािे चवचवधरंर्ी व चवचवधढंर्ी वास्तव प्रर्ट करिे, हे इतर कथात्म साचहत्याप्रमािे कादंबरीिे 

उचद्दष्ट आहे. याि दृष्टीने आध चनक कादंबरीकारािें सतत प्रयत्न होत आहेत. मानसशास्त्रात िसिशी प्रर्ती 
होत रे्ली, तसतशी वास्तवासंबधंीिी कादंबरीकारािंी िाि अचधकाचधक प्रर्ल्भ होत रे्ली व त्याचं्या 
वास्तवदशइनाला अचधक पचरमाि लाभले. मािसाच्या िार्ृत मनाबरोबरि िर त्याच्या अधइिार्तृ व स प्त 
मनािे दशइन घडचवता आले, तर िीवनािे वास्तव अचधक यथाथइपिे हाती लार्ण्यािी शतयता आहे, हे 
त्याचं्या लक्षात आले व त्या दृष्टीने ते प्रयत्न करू लार्ले. चिला ‘संज्ञाप्रवाही कादंबरी’ या नावाने सबंोचधले 
िाते, चतिा अवतार याि नव्या िाचिवतूेन झाला. 

 
कादंबरीच्या चनवदेनपद्धतीवरून ज्याप्रमािे चतिे प्रकार संभवतात, त्यािप्रमािे ती ज्या वास्तवािे 

दशइन घडव ू पाहत असते ते वास्तव आििे, कालिे की त्याच्याही आधीिे यावरूनही चतिे प्रकार 
संभवतात. पचहल्या र्टात आत्मचनवदेनात्मक, पीात्मक, केवळ संवादात्मक, दैनंचदनीस्वरूपी, ीयस्थ 
चनवदेनात्मक इत्यादींिा समावशे केला िातो. द सऱ्या र्टात सामाचिक, ऐचतहाचसक, पौराचिक, 
भचवष्ट्यकालीन, अद भ तरम्य या नावानंी ओळखल्या िािाऱ्या कादंबऱ्यािंा समावशे होतो. या सवइि 
कादंबरीप्रकाराबंाबत काही प्रश्न चनमाि होतात; परंत  ज्या कादंबरीप्रकाराबंाबत चवशरे्ष ििा होताना 
चदसते, ते प्रकार म्हििे आत्मिचरीात्मक, ऐचतहाचसक, पौराचिक व िचरीात्मक हे होत. या िारही 
प्रकारातं प्रत्यक्ष आचि कल्पना यािंा सकंर असतो; तेव्हा यातंील प्रत्येक प्रकाराच्या संबंधात हे प्रत्यक्ष व 
कल्पना यािें प्रमाि चकती असाव,े कादंबरीकाराने प्रत्यक्षािी बधंने चकतपत पाळावीत व आपल्या 
कल्पनाशततीच्या चवलासाला चकतपत मोकळीक द्यावी, या प्रश्नाभंोवती ही ििा घोटाळत असते. 
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प्रत्यक्षावर िोर चदला तर कादंबरीिे ‘कादंबरीत्व’ कमी होण्यािी भीती असते; उलट कल्पनाशततीच्या 
चवलासाला भरपूर वाव चदला तर ऐचतहाचसक, िचरीात्मक या शब्दानंा झारसा अथइ राहत नाही. तेव्हा या 
कादंबरीप्रकारातं मोडिारे लेखन ही एक प्रकारे तारेवरिी कसरत ठरते. 

 
मराठी कादंबरीिा यमुनापयकर्टन (१८५७) ते सात सक्कां  ते्रचाळीस (१९७५) पयंतिा प्रवास या 

वाङ्मयप्रकारािी प्रकृती व त्यािे प्रयोिन यासबंंधीच्या संकल्पनातं झालेल्या उत्िातंीिा आलेख आहे. 
कादंबरी ही प्रदीघइ र्ोष्ट नव्हे, यािी िाि हळबेशास्त्री, बाबा पदमनिी यानंा नव्हती. ही िाि प्रथम चदसते, 
ती चवनायक कोंडदेव ओक याचं्या हशिस्तेदाि (१८८१) या छोटेखानी कादंबरीमध्ये. ही एका लािखाऊ 
मामलेदारािी आत्मपरीक्षिात्मक कहािी असून चतच्यात व्यतती व समाि याचं्या संबंचधत िीवनािे चिी 
आहे. परंत  कादंबरी या वाङ्मयप्रकारािे सामथ्यइ खरे ओळखले, ते ह. ना. आपटे यानंी. हचरभाऊंिी पि 
लक्ष्याांत कोि घेतो? (१८९३) ही केवळ यमिूी आत्मकथा न होता त्याबरोबरि व्यतती, क ट ंब व समाि 
यािंी कथा बनते. व्यतती, क ट ंब व समाि यािें िे अतूट परंत  सचंमश्र नाते आहे, त्यािे भान कोठेि न 
स टल्याम ळे हचरभाऊंिी कादंबरी ही खऱ्या अथाने ‘सामाचिक’ कादंबरी ठरली. हचरभाऊंनंतरच्या काळात 
वा. म. िोशी, ना. सी. झडके, चव. स. खाडेंकर, र्. त्र्यं. माडखोलकर, प . य. देशपाडें या व इतर 
लेखकानंी कादंबरीच्या लेखनतंीात, चतच्या चवर्षयके्षीात अत्यंत लक्षिीय भर घातलेली असली व चतच्या 
रूपात चवचवधता आिली असली, तरी कादंबरीिे िीवनदशइनािे सामथ्यइ खरे प्रकटले, ते हचरभाऊंच्या 
कादंबरीलेखनातून. कादंबरी ही अनेकदा सकृद दशइनी व्यस्ततिीवनािे चिी रेखाटीत असली, तरी ती 
अखेर समूहकथा ककवा समािकथा ठरते. ती ऐचतहाचसक असो, रािकीय असो ककवा तत्त्वप्रधान असो, ती 
अखेर चिी रेखाटते ते एका सामाचिक वास्तवािे, ही िाि आपल्या लेखनातून हचरभाऊंइतकी इतरानंी 
व्यतत केली असे चदसत नाही. हचरभाऊंनाही िे साधले नाही असे, वािकानंा अस्वस्थ करिारे िीवनदशइन 
वरवर पाहता हॅटा व ििधर यािंी शोकात्म पे्रमकथा भासिाऱ्या ििाांगि (१९३९) या चवश्राम बेडेकराचं्या 
छोटेखानी कादंबरीने घडचवले. दैववशात चिनीव्हाहून कहद स्थानमार्े शाघंायला िािाऱ्या बोटीत एकी 
आलेली मािसे, त्यािंा दहा-पंधरा चदवसािंा सहवास, त्यातून चनमाि झालेले भावसबंंध व चहतसंबधं यािें 
चिी रेखाटले िात असतानाि त्या चिीाच्या के्षीमयादा अर्दी सहिपिे चवस्तारत िातात व त्याला रूप 
येत िाते ते मन र्ोंधळून टाकिाऱ्या िीवनचिीािे; िीवनातील क्ष द्र व उदात्त, रम्य आचि भीर्षि, कोमल 
आचि कठोर, िूर आचि दयाशील या सवइ अंर्ािें. कादंबरी हा वाङ्मयप्रकार तसा ऐसपैस. नाटकासारखा 
अनेक बधंनानंी िखडलेला नव्हे. परंत  श्रेष्ठ दिाच्या कलावतंाच्या हाती त्यािा ऐसपैसपिा िाऊन त्याला 
अत्यंत अथइपूिइ असे िे बंचदस्त रूप येते ते चकती बोलके असते, यािा प्रत्यय ििाांगि कादंबरी वािताना 
येतो. या कादंबरीिे ििाांगि हे नाव चतच्या िारा व्यतत होिाऱ्या भीर्षिरम्य अन भवावर केवढा तरी प्रकाश 
टाकते. कादंबरी या वाङ्मयप्रकारािे िीवनदशइनािे स प्त सामथ्यइ मराठीत यथाथइपिे व्यतत केले, ते 
ििाांगिने. 

 
कादंबरी या वाङ्मयप्रकाराच्या िीवनदशइनसामथ्यािी चवशरे्ष िाि व्यतत केली, ती मढेकराचं्या 

िात्रीचा हदवस या अयशस्वी ठरलेल्या संज्ञाप्रवाही कादंबरीने. व्यस्ततदशइन हा िर कादंबरीलेखनािा प्रम ख 
घटक असेल, तर हे िीवनदशइनासाठी घडचवलेले व्यस्ततदशइन व्यततीच्या िार्ृत मनाबरोबरि चतच्या 
अधइिार्ृत व स प्तमनािेही दशइन ठरले पाचहिे, तरि ते िीवनावर खरोखर प्रकाश टाकू शकेल या 
िाचिवतूेन संज्ञाप्रवाही कादंबरीलेखनािा उदय झाला. मराठीमध्ये मढेकरापेंक्षा अचधक यशस्वीपिे हे 
संज्ञाप्रवाही कादंबरीलेखन केले वसंत कानेटकरानंी; त्यािंी घि (१९५१) ही कादंबरी या दृष्टीने महत्त्वािी 
आहे. 
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रे्ल्या पंिवीस-तीस वर्षांत कादंबरी या वाङ्मयप्रकाराच्या कक्षा चनचित चवस्तारल्या आहेत; 
कादंबरीिे कथानक, नायकनाचयका इत्यादींसंबधंीच्या पारंपचरक कल्पना बदलत आहेत. या दृष्टीने १९६३ 
साली प्रचसद्ध झालेल्या भालिदं्र नेमाडे याचं्या कोसला या कादंबरीने केलेले कायइ महत्त्वािे आहे. या 
कादंबरीला पारंपचरक स्वरूपािे कथानक नाही, नायकनाचयका नाहीत, चतिी भार्षाही चवलक्षि 
अनौपिाचरक आहे, एकाि सूीाने ती बाधंलेली आहे; तो हळूहळू भ्रमचनरास होत रे्लेल्या एका 
व्यस्ततमनािा प्रवास आहे. कोसलाने कादंबरीला चतच्या रूपचसद्धीबद्दलच्या दृढमूल झालेल्या अनेक 
संकेतापंासून म तत केले व खऱ्या अथाने िीवनान म ख बनचवले. नेमाडे याचं्या हर्बढाि (१९७५) या कादंबरीने 
कादंबरी व आत्मिचरी यामंधील सीमारेर्षा खूपि अस्पष्ट करून, कादंबरी ही सवाथाने अचधक ‘मोकळी’ 
केली आहे. 

 
कादंबरीिे कथानक, नायकनाचयका यासंंबधंीच्या रूढ कल्पनानंा कोसला या कादंबरीप्रमािेि 

परंत  थोड्ा वरे्ळ्या अथाने ियवतं दळवी यािंी चक्र (१९६३), भाऊ पाध्ये यािंी वैतागवाडी (१९६४), मध  
मंरे्श कर्सिक यािंी मािीमची खाडी (१९६९) या कादंबऱ्यानंी धक्का चदला आहे व मराठी कादंबरीला 
‘सदाचशव पेठे’तून झोपडपट्टीत आिले आहे. परंत  कादंबरी ही कोित्याही रूपाने अवतरली, तरी िीवनािे 
वास्तव प्रर्ट करण्यासाठीि चतिी धडपड आहे हेि परत एकदा चसद्ध होत आहे. आपि ज्याला वास्तव या 
नावाने संबोधतो व िे अथइपूिइ अन भवाचं्या रूपाने व्यतत होत असते असे आपि म्हितो, ते वास्तव खरोखर 
अथइपूिइ नसून अथइशनू्य आहे; घडिाऱ्या घटनािंा अथइ लावण्यािा, त्यािंा कायइकारिभाव लक्षात घेण्यािा 
आपला प्रयत्न वाझंोटा असतो; कारि अनेकदा घटना घडत असतात त्या अकारि, कायइकारि सबंंधाचवना 
ही एक नवी िािीव आहे. आचि वास्तवासंबधंीिी ही िािीव व्यतत करण्यािे प्रयत्न सध्या होत आहेत. 
भाऊ पाध्ये, चकरि नर्रकर यािें कादंबरीलेखनािे प्रयत्न या दृष्टीने महत्त्वािे आहेत. 

 
कादंबरी व काव्य हे वस्त तम चभन्न वाङ्मयप्रकार. परंत  ज्या र् िािंी अपेक्षा आपि काव्याकडून 

करतो ते कादंबरीत अवतरू लार्ले, की कादंबरी व काव्य याचं्या सीमारेर्षा प सट होत िातात व 
कादंबरीला काव्यािी कातंी येते. प . चश. रेरे् याचं्या कादंबरीलेखनाने कादंबरी आपले कथात्म रूप 
अबाचधत राखून काव्यात्म कशी बनू शकते, ते दाखचवले आहे. याि दृष्टीने वास्तवािे दशइन घडवीत 
असताि प्रतीकात्म रूप घेिारी ए. चव. िोशी यािंी काळोखािे अंर् (१९६६) ही कादंबरीदेखील लक्षात 
घेण्यािोर्ी आहे. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 

पुरविी : कादंबरी हा एक आध चनक साचहत्यप्रकार असून एकेकाळी महाकाव्याला मानवी 
संस्कृतीमध्ये असलेले स्थान आध चनक काळात कादंबरी प्राप्त करू पाहते आहे, असे मानले िाते. प्रदीघइ 
भाचर्षक अवकाश, र्द्य भार्षा आचि कस्ल्पत कथेिे चनवदेन या चवशरे्षानंी य तत असलेली साचहत्यकृती 
सवइसाधारिपिे ‘कादंबरी’ या संजे्ञतून स िचवली िाते. प्रकारचनष्ठ वर्ीकरिाच्या दृष्टीतून ‘कादंबरी’ हा 
कथनात्म साचहत्यप्रकार आहे. महाकाव्य, लघ कथा यासंारख्या कथनात्म साचहत्यप्रकाराबंरोबर कादंबरीिे 
चनकटिे सबंंध आहेत. 

 
घटना आचि त्याचं्यात सहभार्ी असलेली पाीे यानंी चमळून तयार होिारी चवचशष्ट काळात 

घडिारी ‘कथा’, प्रत्यक्ष संचहतेमध्ये िािविारी कथेिी चवचशष्ट रिना अथात ‘कथानक’, कथेच्या 
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‘चनवदेना’िी प्रचिया, या प्रचियेतून चनमाि होिारे ‘कथनरूप’, चनवदेनािी कृती करिारा ‘चनवदेक’; ही 
कादंबरीच्या रूपािी प्रम ख अंरे् होत. या अंर्ाचं्या सचंहतेमधील चवचशष्ट प्रकारच्या वतइनातून कादंबरीतील 
काळािी संरिना, पाीचिीिाच्या चवचवध पद्धती, विइने, चनवदेनािे आचि चनवदेकािे चवचवध प्रकार चनष्ट्पन्न 
होतात. 

 
कादंबरीिी कथनात्मता ही कथनात्म नसिाऱ्या काव्य आचि नाटक यासंारख्या 

साचहत्यप्रकारापंासून कादंबरीला वरे्ळे काढते. महाकाव्य आचि लघ कथा या कथनात्म साचहत्यप्रकाराचं्या 
संदभात पृष्ठस्तरावर कादंबरीिी र्द्य भार्षा चतला महाकाव्यापासून वरे्ळे काढते, तर भारे्षिा प्रदीघइ 
अवकाश चतला लघ कथेपासून वरे्ळे काढतो. हे रूपचवर्षयक भेद आहेत. ते प्रथमदशइनी िािवत असले, 
तरी याहून अचधक खोलवरिे, प्रथमदशइनी न िािविारे भेद कादंबरी आचि इतर साचहत्यप्रकारामंध्ये 
आहेत, हे लक्षात घ्याव े लार्ते. वास्तव आचि कस्ल्पत, व्यतती आचि समाि, व्यवहारभार्षा आचि 
साचहत्यािी भार्षा अशा अनेकचवध िंिाचं्या आकर्षइि-अपकर्षइिातून कादंबरीिे व्यस्ततमत्त्व चसद्ध झालेले 
आहे. या प्रचियेतून उपरोतत भेदािंी चनर्समती झाली आहे, असे म्हिता येते. 

 
परंपरेत िालत आलेली कथा, चतच्या चनवदेनाच्या परंपरेने रूढ केलेल्या पद्धती, कथानक-

पाीचिीिादी घटकाबंद्दलिे प्रस्थाचपत संकेत, प्रत्यक्षापेक्षा उच्च पातळीवरील ‘आदशइ’, कस्ल्पत आचि 
अद भ तरम्य चवश्वािे चिीि हे महाकाव्यािे चवशरे्ष नाकारीत कादंबरी या साचहत्यप्रकाराने आपला प्रवास 
स रू केला. महाकाव्याने िे वर्ळले, ते कादंबरीने आपल्या कके्षत समाचवष्ट करून घेतले. 
साचहत्यप्रकारचवर्षयक ठरीव संकेतानंा नकार, प्रत्यक्षातील िीवनचिीिावर भर, आदशापेक्षा वास्तवािा 
अन कार कादंबरीच्या संदभात महत्त्वािा ठरला. प्रकृचतधमाच्या दृष्टीने कादंबरी त्याम ळेि महाकाव्यापेक्षा 
चभन्न ठरली. 

 
लघ कथा हा कादंबरीसारखाि आध चनक कथनात्म साचहत्यप्रकार असला, तरी कादंबरी ही 

मानवाच्या समािातील िर्ण्यािे समग्रतेने दशइन घडव ू शकते. लघ कथेच्या मयाचदत भाचर्षक 
अवकाशाम ळे, एकात्मतेवरील भराम ळे हे चतला शतय होत नाही. कादंबरी स्वतममधून एक समग्र समाि 
चनमाि करण्यािा प्रयत्न करते. कादंबरी आचि चतच्या भोवतालच्या समािामध्ये याम ळे अचधक व्याचमश्र 
संबंध चनमाि होतात. 

 
कादंबरीचशवायच्या इतर साचहत्यप्रकाराचं्या बाबतीत त्याचं्या रिनाबधंचवर्षयक सकेंतावंरूनही 

साचहत्यप्रकार म्हिून त्याचं्या वरे्ळेपिािी ओळख सहिर्त्या होते. काव्याच्या बाबतीत छंद, लय, ताल, 
ओळींिी चवचशष्ट प्रकारिी माडंिी; नाटकाच्या बाबतीत संवाद, पाीािें आर्मन-चनर्इमन, प्रवशे-अंक यािंी 
योिना या प्रकारच्या र्ोष्टी स्पष्टपिे चवचशष्ट साचहत्यकृती ह्या कोित्या साचहत्यप्रकारातील आहेत, हे 
स िवीत असतात. कादंबरीच्या संदभात खास चतिा असा दशइनी सकेंत दाखचवता येत नाही. खास स्वतमिी 
म्हिता येतील अशी तंीे, भार्षाशलैी, रूपवैचशष्ट्टे्य कादंबरीिवळ नाहीत. कादंबरीमधून साकार होिारे िर् 
म्हििेि कादंबरीिे रूप वाटाव ेइतकी सहि लविीकता या साचहत्यप्रकारामध्ये आहे. 

 
कादंबरीच्या लविीकतेम ळे भोवतालच्या वरे्ाने बदलिाऱ्या वास्तवाबरोबर ती सहि संवाद साधू 

शकते. चवज्ञान, तत्त्वज्ञान, इचतहास, सामाचिक चवज्ञाने, इतर साचहत्यप्रकार आचि कलाप्रकार याचं्याशी 
संवाद प्रस्थाचपत करून कादंबरी चवचवध पचरमािानंी य तत होते. कादंबरीत समाचवष्ट होऊ शकिाऱ्या 
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आशयाच्या आचि सचंवधानकाच्या सीमारेर्षा याम ळेि चनचित करता येत नाहीत. कादंबरीिे कथानक 
शोकात्म, स खात्म, उपहासप्रधान असे कोितेही रूप धारि करू शकते. कथानकाकडे शतय तेवढे द लइक्ष 
करून पाीावंर अचधकतम भर चदला िािेही शतय असते. भाचर्षक आचवष्ट्काराच्या संदभातही पी, 
दैनंचदनी, टाििे, वृत्तान्त यासंारख्या साचहत्यबाह्य पचरभाचर्षतािंा स्वीकार कादंबरी करू शकते. 

 
या वैचशष्ट्ट्यपूिइतेम ळे कादंबरी हा साचहत्यप्रकार उपप्रकाराचं्या संदभात अत्यंत समदृ्ध ठरला आहे. 

समािशास्त्रीय कादंबरी, ऐचतहाचसक कादंबरी, तत्त्वप्रधान कादंबरी, मनोवैज्ञाचनक कादंबरी, पौराचिक 
कादंबरी यासंारखे कादंबरीिे उपप्रकार इतर ज्ञानके्षीाशंी कादंबरीने साधलेल्या संवादातून चनमाि झाले 
आहेत. पीरूप कादंबरी, िचरीात्मक कादंबरी, भावकाव्यात्म कादंबरी, रूपकात्मक कादंबरी यासंारखे 
उपप्रकार इतर साचहत्यप्रकाराशंी साधलेल्या संवादातून चनमाि झाले आहेत. चवचशष्ट भौर्ोचलक प्रदेश, 
चवचशष्ट समाि अथवा चवचशष्ट प्रकारच्या आशयामधून प्रादेचशक, ग्रामीि, वास्तवचनष्ठ, रहस्यमय यासंारखे 
आिखी काही उपप्रकार चनष्ट्पन्न होतात. पारंपचरक तंीे नाकारत कादंबरी या साचहत्यप्रकाराला नव े
पचरमाि देण्याच्या प्रयत्नातून ‘नवकादंबरी’ हा कादंबरीिा आिखी एक उपप्रकार चनमाि होतो. 

 
कादंबरीच्या वर्ीकरिामार्ील पायाभतू तत्त्व कधी चवचशष्ट आशय असते, कधी चवचशष्ट प्रकारिे 

संचवधानक असते, कधी चवचशष्ट भार्षाशलैी, तर कधी चवचशष्ट प्रकारिी संरिनाही असू शकते. या 
उपप्रकारामंध्ये श्रिेीव्यवस्था अचभपे्रत नाही. त्याम ळे चवचशष्ट उपप्रकारातील कादंबरी म्हििे ‘खरी’ 
कादंबरी, इतर उप्रकार त लनेने र्ौि, असे म्हिता येत नाही. 

 
कादंबरीलेखन प्रािीन काळापासून होत आले आहे, असे मानण्यािा प्रघात आहे. ईचिप्तमध्ये इ. 

स. पू. १२०० पासून कादंबरीलेखन होत असल्यािी माचहती चमळते. िपानमध्ये इ. स. १००० च्या अखेरीस 
कादंबरीसदृश लेखन झाल्यािा उल्लेख आढळतो. द र्ा भार्वतानंा या संदभात बािाच्या कादम्र्बिीिे स्मरि 
होते आचि चतच्या रूपाने हा साचहत्यप्रकार प्रािीन काळीि भारतामध्ये चनमाि झाला होता, असे त्या 
स िचवतात (केतकिी कादांर्बिी, प.ृ ७). 

 
कादंबरीच्या प्रािीनपिाच्या या दाव्याबंद्दल अभ्यासकामंध्ये एकमत झालेले आढळत नाही. हा 

प्रािीनपिा बह शम साचहत्यप्रकारसंबद्ध दशइनी संकेतावंर आधारलेला असतो. त्यात साचहत्यप्रकारािे समग्र 
व्यस्ततमत्त्व र्ृहीत धरलेले नसते. ते र्ृहीत धरले तर कादंबरी हा साचहत्यप्रकार मध्यय र् संपवनू आध चनक 
य र्ािा कालखंड स रू करिाच्या य रोपीय संस्कृतीने िन्माला घातला आहे, असे म्हिता येते. 

 
अठराव्या शतकातील इंग्लंडमधल्या डीझो, झीस्ल्डंर्, चरिड् इसन या लेखकानंी केलेल्या लेखनाला 

स्पष्टपिे ‘कादंबरी’ म्हिता येत असले, तरी या साचहत्यप्रकारािी िडिघडि त्याअर्ोदरिी तीन-िारश े
वर्ष ेय रोपीय संस्कृतीमध्ये होत होती. बदमाश ठर्ाच्या कृत्यािंा वृत्तान्त सारं्िाऱ्या ‘चपकरेस्क’ कादंबऱ्या, 
१६०५–१५ च्या स मारास चलचहली रे्लेली स्पेनमधल्या सरव्हॅंचटझिी डॉन हक्वक्झोर्ट; चतच्याही अर्ोदर 
स्पेन, इटली, िमइनी, फ्रान्स इ. य रोपीय राष्ट्रामंध्ये चलचहले िािारे कल्पनारम्य ‘रोमास्न्सस’; त्याहीपूवी 
इटलीमध्ये िौदाव्या शतकाच्या मध्यावर बोकािीओने चलचहलेल्या देकामेिॉनपयंत कादंबरीिी पाळेम ळे 
पसरली आहेत. िौदाव्या शतकाच्या मध्यापासून परंपरेने िालत आलेल्या कथनात्म तंीचवशरे्षावंर नव्या 
चवश्वभानािे संस्कार होऊन या साचहत्यप्रकाराच्या िडिघडिीस प्रारंभ झाला होता. इंग्लंडमधील 
चरिड् इसन, झीस्ल्डंर् यासंारख्या लेखकानंी या िडिघडिीच्या संभाव्य क्षमता िािून त्या अचधकाचधक 
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प्रमािात प्रत्यक्ष लेखनात उतरचवण्यािा प्रयत्न केला. त्याम ळे त्याचं्या लेखनास कादंबरी या 
साचहत्यप्रकारािा प्रारंभ मानले िाते. 

 
िौदाव्या ते अठराव्या शतकािंा, कादंबरी या साचहत्यप्रकाराला िन्माला घालिारा कालखंड हा 

य रोपीय इचतहासामधील अत्यंत महत्त्वािा कालखंड आहे. मध्यय र्ािा अंत होऊन आध चनक य र्ािा प्रारंभ 
िौदाव्या-पंधराव्या शतकातं झाला, असे मानले िाते. य रोपीय मनाला ढवळून काढिारी व प ढील अनेक 
िळवळींना पे्ररिा देिारी प नरुज्जीवनािी (रेनेसान्स) िळवळ िौदाव्या शतकापासून स रू झाली. धमाला 
सवइसामान्य मािसाच्या कके्षत आि ू पाहिारी धमइस धारिेिी िळवळ पाठोपाठ स रू झाली. 
सरंिामदारशाहीिा अस्त आचि व्यापारातील प्रर्ती याचं्याम ळे नवी समािरिना प्रत्यक्षात येऊ लार्ली. 
परंपरेने अचधकार चदलेल्या सरदार ककवा धमोपदेशक याचं्यापेक्षा सवइसामान्य मािसाला अचधक महत्त्व येऊ 
लार्ले. याि कालखंडात आकारास आलेल्या चवज्ञान-िातंीम ळे य रोपीय मनािा कल इहवादी 
धमातीततेकडे अचधक झ कू लार्ला. सवइसामान्य मािसानंा मोठ्या प्रमािात चशक्षि चमळू लार्ले. 

 
म द्रिाच्या िाचंतकारक शोधाम ळे गं्रथम द्रिािी व गं्रथव्यवहारािी पचरमािे याि काळात बदलली. 

धमोपदेशकाचं्या व श्रीमंताचं्य मयादा ओलाडूंन सवइसामान्य मध्यमवर्ीय वािकापयंत गं्रथ पोहोििे शतय 
होऊ लार्ले. नव्याने स चशचक्षत झालेल्या, ऐचहक िीवनात रस असलेल्या, वािनािी भकू असलेल्या 
वािकािंी नवी बािारपेठ प्रकाशकानंा आवाहन करू लार्ली. रािाच्या वर्षासनापेक्षा स्वतमच्या गं्रथाच्या 
स्वाकमत्वधनावर िर्िे शतय झालेल्या लेखकवर्ालाही त्याच्या नव्या आश्रयदात्या वर्ािा चवस्तीिइ 
िीवनपट ख िाव ूलार्ला. अद भ तापेक्षा वास्तवाला, आदशांपेक्षा यथातथ्यतेला आचि सामाचिक समग्रतेला 
आकळू पाहिारा कादंबरी हा नवा साचहत्यप्रकार अशा प्रकारे य रोपमधील बदलत्या, नव्या चवश्वभानातून 
चनमाि झाला आहे. 

 
अठराव्या शतकाच्या मध्यावर इंग्लंडमध्ये स्पष्टपिे, िािीवपूवइकतेने चलचहला िाऊ लार्लेला हा 

साचहत्यप्रकार वरे्ाने य रोपबाहेरही िाऊन पोहोिला. इगं्लंडप्रमािेि फ्रान्स आचि रचशया या राष्ट्रातंील 
कादंबरीकारानंी केलेले कादंबरीलेखन अत्यतं महत्त्वािे म्हिाव ेलार्ते. अलीकडच्या काळात अमेचरकन 
आचि लॅचटन अमेचरकन देशातंील लेखकानंी या साचहत्यप्रकारामध्ये महत्त्वपूिइ लेखन केले आहे. 

 
इहवादी वैज्ञाचनक दृचष्टकोि असलेली य रोपीय संस्कृती िेथे िाऊन पोहोिली, तेथे हा 

साचहत्यप्रकारही िाऊन पोहोिला; परंपरेने िालत आलेल्या त्या त्या चठकािच्या कथनपरंपराशंी ि ळवनू 
घेत अत्यंत सहितेने नवनव्या संस्कृतींमध्ये रुिला. भारतात हा साचहत्यप्रकार अशाि प्रकारे पािात्त्याचं्या 
संस्कृचतसपंकातून आल्यािे मानले िाते. एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी चब्रचटश चशक्षिपद्धती, इंग्रिी 
साचहत्य, िीवनाचवर्षयीिे पािात्त्य दृचष्टकोि, पािात्त्य िीवनपद्धती, नीचतमूल्ये या सवांिे खोलवरिे 
पचरिाम महाराष्ट्रावर होऊ लार्ले. या ससं्कारािंा एक पचरिाम म्हििे मराठी कादंबरीिा िन्म होय. 
१८५७ मध्ये चलचहली रे्लेली बाबा पदमनिींिी यमुनापयकर्टन ही मराठीतील पचहली कादंबरी मानली िाते. 
सवइसामान्याचं्या समस्यानंा महत्त्व असिाऱ्या नव्या चवश्वभानाशी ओळख या कादंबरीतून पटते. त्याि 
काळात चलचहलेल्या लक्ष्मिशास्त्री हळबकृेत मुक्तमाला (१८६१), चरसबूडकृत मांजुघोषा (१८६८) 
यासंारख्या कादंबऱ्या माी पारंपचरक अद भ तरम्यतेने भारलेल्या आहेत. प्रारंभीिा हा परस्परचवरोध हरी 
नारायि आपटे याचं्या कादंबरीलेखनात कलात्मक संयमासह एकात्म झाला आचि कादंबरी या 
साचहत्यप्रकाराच्या प्रर्ल्भ आचवष्ट्कारास प्रारंभ झाला. 



 अनुक्रमणिका 

मराठी कादंबरी हे पािात्त्य संस्कृचतसपंकािे झळ आहे, त्यािबरोबर मराठी कादंबरी वास्तवाशी 
घचनष्ठ नाते िोडू शकली नाही यािे कारिही पािात्त्य संस्कृचतसपंकइ  असण्यािी शतयता आहे. या 
संस्कृचतसपंकामं ळे पचरचित झालेली वास्तवािी नवी रूपे मराठी समािाच्या दृचष्टकोिातून अद भ तरम्य 
अशीि होती. ही अद भ रम्यता वास्तवाच्या पातळीवर खेिण्यािे सामथ्यइ एकाएकी चनमाि होिे कठीि होते. 
ह. ना. आपट्याचं्या कादंबरीने भोवतालच्या वास्तवाशी घचनष्ठ नाते िोडण्यािा प्रयत्न केला. त्याचं्या 
कादंबऱ्यामंधील ही प्रवृत्ती त्याचं्या नंतरच्या कादंबरीवर द दैवाने झारसा प्रभाव टाकू शकली नाही. 
अिेहर्बयन नार्ट्समधल्या अद भ तरम्य घटनाकंडे मराठी समाि ज्या दृष्टीने पाहत होता, त्याि दृष्टीने 
पािात्त्य ससं्कृचतसंपकाम ळे समोर आलेल्या नव्या वतइनप्रकाराकंडे पाहत होता. अद भ तरम्य चवश्वातील 
साहसी कथानायक आचि पािात्त्य िीवनपद्धतीिा स्वीकार करिारे उच्चचवद्याचवभचूर्षत नायक याचं्यामध्ये 
तसा झारसा मूलभतू भेद नव्हता. चव. स. खाडेंकर, ना. सी. झडके, र्. त्र्यं. माडखोलकर या लेखकाचं्या 
कादंबरीलेखनापयंत वास्तवाकडे अद भ तरम्य पचरपे्रक्ष्यातून पाहण्यािा मोठा पचरिाम िािवतो. वास्तवािी 
ही अद भ तरम्यता स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर हळूहळू नष्ट होऊ लार्ली, तथाचप चतिा प्रभाव अद्याचपही काही 
प्रमािात चटकून आहे. रिचित देसाई, ना. सं. इनामदार, चशवािी सावतं, चवश्वास पाटील इत्यादींनी 
चलचहलेल्या ऐचतहाचसक व पौराचिक कादंबऱ्यामंधून हा प्रभाव तर् धरून आहे. व्यंकटेश माडरू्ळकर, 
शरिदं्र म स्ततबोध, आनंद यादव, भालिदं्र नेमाडे, चवलास सारंर्, श्याम मनोहर यासंारख्या लेखकाचं्या 
लेखनामधून अद भ तरम्यतेच्या या कविाला तडे िाण्यास प्रारंभ झाला आहे. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील, चवशरे्षतम १९६० नंतरच्या कालखंडातील मराठी कादंबरीिे चिी अचधक 

व्याचमश्र झाले आहे. या काळात चशक्षिािा प्रवाह दूरवरच्या खेड्ापाड्ापंयंत बऱ्याि मोठ्या प्रमािात 
िाऊन पोहोिला. लेखन-वािन प्रचियेच्या कें द्रस्थानी केवळ शहरी पाढंरपेशा वर्इ राचहला नाही. 
वाढलेल्या आचि बदललेल्या वािकवर्ािे अनेकचवध पचरिाम मराठी कादंबरीवर झालेले चदसतात. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी कादंबरीत झालेल्या बदलािें एक वैचशष्ट्ट्य म्हििे अचभिात कादंबरी आचि 
लोकचप्रय कादंबरी याचं्यातील भेदरेर्षा अचधक ठळक होऊ लार्ली. रंिकतेच्या सूीास अचधकतम महत्त्व 
देिाऱ्या कादंबऱ्यािें प्रमाि या काळात वाढत िालले असून, पािात्त्य ‘बेस्ट-सेलर’ कादंबरीच्या धतीवर या 
लेखनात अचधक नेटकेपिा आिण्यािा प्रयत्नही केला िात आहे. द सऱ्या बािूला र्ाभंीयइपूवइक चलचहल्या 
िािाऱ्या कादंबऱ्यािें पाीही चवस्तारते आहे. पाढंरपेशा कें द्रािे महत्त्व उिावनू अनेककें द्री वास्तवाला 
चभडण्यािे प्रयत्न १९६० नंतरच्या कादंबरीतून प्रकर्षाने िािवतात. दचलत, ग्रामीि, प्रादेचशक, स्त्रीवादी 
असे चवचवध प्रवाह मराठी कादंबरीत या काळात चदसून येऊ लार्ले आहेत. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी समािािा अनेक बाबतींत भ्रमचनरास झाला. या भ्रमचनरासाम ळे आचि 

त्यातून चनमाि झालेल्या अस्वस्थतेम ळे अद भ तरम्यतेिे रंर् चझके होऊ लार्ले. वास्तवाला अचधक थेटपिे 
चभडण्यािे प्रयत्न मराठी कादंबरीच्या के्षीात स रू झाले. अस्स्तत्ववादासारख्या पािात्त्य तत्त्वज्ञानािा 
प्रभावही या काळात कादंबरीके्षीावर पडलेला चदसून येतो. व्यततीिा एकाकीपिा, भोवतालापासूनिे व 
सासं्कृचतक संचितापासूनिे चवयोर्ीकरि, नातेसंबधंातंील तकल पीपिा अशी आशयसूीे मराठी 
कादंबरीमधून प्रकट होऊ लार्ली. या वातावरिामधून भाऊ पाध्ये, भालिदं्र नेमाडे, चवलास सारंर्, चकरि 
नर्रकर, र्ौरी देशपाडें, कमल देसाई याचं्यासारखे नवकादंबरीकार चनमाि झाले. अर्दी अलीकडच्या 
काळात श्याम मनोहर आचि रंर्नाथ पठारे याचं्यासारखे लेखक हीि परंपरा प ढे िालवत आहेत, असे 
म्हिता येईल. 
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हचरिदं्र थोरात 
 
काणरका : सूीाच्याि स्वरूपािी पि पद्यात असलेली ती काचरका. भरताच्या नाट्यशास्त्रात काचरकेिे विइन 
केले आहे. काचरकेत थोडेि शब्द वापरून अथइ सूीरूपाने थोडतयात साचंर्तला िातो. काचरका आयावृत्तात 
अथवा अन ष्ट भ् श्लोकात रिलेली असते, तर सूी र्द्यात असते. काचरकेवरील स्पष्टीकरिात्मक टीकेला 
सामान्यतम ‘वृचत्त’ अशी संज्ञा आहे. अनेक शास्त्रकारानंी आपल्या काचरकावंर स्वतमि वृत्ती चलचहल्या आहेत. 
काव्यप्रकाश, साहित्यदपकि आदी अशा स्वरूपािे गं्रथ आहेत. 
 
पहा : वृत्ती—४; सूी. र. पं. कंर्ले 
 
कारुणय : (१) शोक हा स्थाचयभाव करुिरसात पचरित होतो. शोक या स्थाचयभावािा दैन्य, चवर्षाद, 
चनराशा इ. संिारी (व्यचभिारी) भाव आचि अश्र पात, आिंदन, भचूमपतन इ. अन भाव याचं्याशी सयंोर् 
होऊन करुिरस चनमाि होतो. शोकभावाने य तत साचहत्यकृतीिा आस्वाद रचसकाच्या मनात करुिरस 
उत्पन्न करतो. म्हििेि त्याच्या अंतमकरिातील कारुण्याला आवाहन करतो. 
 

(२) कारुण्याला साधारितम समानाथी ‘पेथॉस’ ही ग्रीक संज्ञा असून, चतिा मूळ अथइ भाव, उत्कट 
वदेना वा यातना असा आहे. प्रािीन ग्रीक ‘इथॉस’ (व्यततीिा समग्र स्वभाव वा चित्तप्रवृत्ती) संजे्ञशी चभन्नत्व 
दशइचवण्यासाठी ‘पेथॉस’ ही संज्ञा वापरली रे्ली (इथॉस म्हििे स्थायी वा आदशइ व त्याचवरुद्ध पेथॉस 
म्हििे प्रासचंर्क वा अस्थायी/क्षचिक, भावचनक र् िधमइ). आध चनक साचहत्यसमीके्षत माी पेथॉस ही संज्ञा 
काहीशा मयाचदत, चवचशष्ट अथाने वापरली िाते. एखाद्या साचहत्यकृतीमध्ये असलेला असा र् ि, की िो 
वािकाच्या मनात आस्वादोत्तर अन कंपा, किव वा करुिा, सहान भचूतपूिइ द मख वा मृद भाव िार्ृत करतो. 
क ठल्याही व्यततीला द दैवाम ळे हालअपेष्टा सोसताना पाचहल्यावर आपल्याला कारुण्यभावनेिा अन भव 
येतो. उदा., शतेसचपअरच्या बकग लीअिमधल्या कॉडेचलयाच्या असीम द मखानंा पाहून आपल्याला 
र्चहवरून येते व मनाला ि टप टही लार्ते. स्व्हतटोचरया कालखंडातील लेखकानंी आपल्या 
साचहत्यकृतींतून पेथॉस या र् िािा काहीसा भडक, अचतरंचित, भाव क वा आत्यंचतक भावचववश अशा 
प्रकारिा आचवष्ट्कार केला. उदा., िाल्सइ चडचकन्झच्या द ओल्ड क्यहूिऑहसर्टी शॉपमधील छोट्या नेलच्या 
मृत्यूिा प्रसंर्; ककवा हॅचरएट बीि स्टोच्या अांकल र्टॉम्स कॅहर्बनमधील लहानग्या ईव्हाच्या मृत्यूिी घटना. 
मराठी वाङ्मयातही अशा प्रकारच्या अचतरंचित भाव कतेिी उदाहरिे आढळतात (उदा., बाळ 
कोल्हटकराचं्या वाितो िी दुवांची जुडी, ककवा मध सूदन कालेलकराचं्या हदवा जळु दे सािी िात या 
नाटकातंील काही ‘करुिरम्य’ प्रसंर्). पि व्यततीच्या द मखयातनाचं्या तपशीलवार विइनापेक्षा त्यािंा 
सूक्ष्मसयंत व सूिक आचवष्ट्कार घडवल्यास कारुण्यािा अचधक र्चहरा पचरिाम साधता येतो, ह्यािीही 
उदाहरिे आढळतात. उदा., बकग लीअि नाटकातील रािा लीअरिी कॉडेचलयाशी अल्पशी प नभटे 
झाल्यावळेिे त्यािे संभार्षि; चवल्यम वड् इस्वथइच्या ‘मायकेल’ (१८००) मधील वृद्ध चपत्याला प ीचवयोर्ािे िे 
द मख होते, त्यािा नेमका धारदार आचवष्ट्कार. आध चनक मराठी वाङ्मयात भालिदं्र नेमाडे याचं्या कोसला 
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(१९६३, पृ. १५४) या कादंबरीत देवीच्या रोर्ाने मरि पावलेल्या छोट्या मनीिा िो प्रसंर् वर्सिला आहे, 
त्यािी सूक्ष्मसयंत अचभव्यतती त्यातील कारुण्यभाव अचधकि र्चहरा व धारदार करते. 
 

अभय सरदेसाई 
 
कालक्रणमक : पहा भाषाणवज्ञान आणि साणहत्यसमीक्षा. 
 
कालखंड, वाङ्मयीन (वाङ्मयाच्या कालखंडाचा अभ्यास) : वाङ्मयाच्या कालखंडािा अभ्यास म्हििे 
चववचक्षत कालखंडातील वाङ्मयाच्या स्वरूपािे विइन करून वाङ्मयाच्या स्स्थचतर्तीसबंंधाने कालसंर्त 
चसद्धान्तन करिे होय. वाङ्मयाच्या कालखंडािा अभ्यास हा काललक्ष्यी अभ्यास असतो. एक चववचक्षत 
कालखंड व त्यात चनमाि झालेले वाङ्मय यािंा आंतचरक नातेसबंंध शोधिे वा प्रस्थाचपत करिे, हे अशा 
अभ्यासािे ध्येय असते. 
 

वाङ्मयाच्या कालखंडािा अभ्यास हा िरी काललक्ष्यी अभ्यास असला, तरी ‘वाङ्मयेचतहासातील 
कालखंडा’हून तो वरे्ळा असतो. वाङ्मयेचतहासातील कालखंड हा संपूिइ सलर् वाङ्मयेचतहासािा एक 
घटक असतो. त्यािा अर्ोदरच्या आचि नंतरच्या (काल) खंडाशंी अन बधं असतो. वाङ्मयेचतहासामध्ये त्या 
चवचशष्ट कालखंडातील वाङ्मयािे अर्ोदरच्या व नंतरच्या वाङ्मयाशी असिारे अन संधान सारं्िे आवश्यक 
असते. त्याम ळे ‘वाङ्मयेचतहासातील कालखंडा’च्या अभ्यासात वाङ्मयािा िमवािक आचि उत्कर्षइ-
अपकर्षािे चनदान करिारा, असा अन्वयाथइ साचंर्तलेला असतो. तात्पयइ, वाङ्मयेचतहासािा घटक म्हिनू 
िेव्हा आपि कालखंडािा अभ्यास करतो, तेव्हा ऐचतहाचसक स्स्थत्यंतरािंा मार्ोवा घेण्यािा प्रयत्न असतो. 

 
चववचक्षत कालखंडािा अभ्यास करताना माी पूवोत्तर काळातील वाङ्मयाशी अन संधान 

शोधण्यापेक्षाही चविाराधीन कालखंडातील एकूि वाङ्मयािा कालसंबद्ध परामशइ घेता येिे महत्त्वािे 
असते. कारि येथे वाङ्मयाभ्यासासाठी चनवडलेला चववचक्षत कालखंड हा एक स्वायत्त घटक असतो. त्या 
चववचक्षत कालखंडािे स्वतमिे असे काही र् िधमइ असतात, त्या कालखंडाला इचतहासदत्त असे काही 
चनष्ट्कर्षइही लाभलेले असतात. अशा र् िधमांच्या व चनष्ट्कर्षांच्या प्रकाशात त्या चववचक्षत कालखंडातील 
वाङ्मयािा अभ्यास तेथे अपेचक्षत असतो. उदा., एकोचिसाव्या शतकािे स्वतमिे असे काही र् िधमइ आहेत. 
इचतहासाने हाती चदलेल्या चनष्ट्कर्षांम ळे या शतकाला एक िेहरामोहरा, एक व्यस्ततमत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 
या पाश्वइभमूीवर एकोचिसाव्या शतकातील वाङ्मयािा अभ्यास करिे हा प्रकार ‘वाङ्मयाच्या कालखंडािा 
अभ्यास’ ठरेल. अथाति वाङ्मयेचतहासाकचरता केलेल्या एकोचिसाव्या शतकाच्या अभ्यासापेक्षा येथील 
माडंिी आपोआप वरे्ळी राहील. एक नम ना म्हिून म . र्. पानसे याचं्या यादवकालीन मिािाष्र (१९६३) 
या गं्रथातील, ‘चवद्या, कला आचि साचहत्य’ या प्रकरिातील साचहत्यचवविेन पाहता येईल. 

 
वाङ्मयाच्या कालखंडािा अभ्यास हा वाङ्मयाभ्यासकाबंरोबरि अन्यशाखीय (उदा., 

समािशास्त्र, मानववशंशास्त्र, धमइशास्त्र इ.) अभ्यासकानंाही उपकारक ठरतो, हे स्पष्टि आहे. 
 
पहा : वाङ्मयेचतहासचविार. द. चद. प ंडे 
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कालणवपयास : वण्यइ काळाशी चवसंर्त अशा पूवइ वा उत्तरकालीन घटना, प्रसंर्, िालरीत, व्यवहार, 
पचरस्स्थती, चविारप्रिाली, दृचष्टकोन इत्यादींिा समावशे. व्यततीच्या िचरीात वा देशाच्या इचतहासात 
घटनािंा पौवापयइचवपयइय होिे हाही कालचवपयासि. इचतहास व िचरी यातं कालचवपयास हा दोर्षि 
मानला पाचहिे. यातंील घटना या परस्पराशंी आचि सवइि घटना काळाशी कायइकारिभावाने चनर्चडत 
असल्याम ळे कालचवपयासाने सबंध चिीिि व्यस्त होत असते. एकोचिसाव्या शतकापयंत भारतीयातं 
इचतहासदृष्टीिा अभाव असल्याम ळे इचतहासात व िचरीगं्रथातं असा कालचवपयास चवप ल प्रमािात झालेला 
आढळून येतो. मराठी बखरींतील पौवापयइचवपयइयािी कैक उदाहरिे चव. का. रािवाडे यानंी दाखवनू चदली 
आहेत. 
 

िचरीेचतहासात कालचवपयास दोर्षास्पद असला, तरी लचलत साचहत्यात तो चकतपत दोर्षास्पद 
मानावा? लचलत साचहत्यातील काळािा आभास हा व्यचथत होऊ नये इतपत काळािे अवधान राखिे 
आवश्यक असले, तरी िचरीेचतहासाएवढा काटेकोरपिा त्यात अपेचक्षिे य तत होिार नाही. म ततेश्वरी व 
मोरोपंती मिाभाितात िेव्हा टीकाकार कालचवपयासािा दोर्ष दाखचवतात, तेव्हा िामायि–मिाभाितात 
अनेक चठकािी झालेल्या कालचवपयासाकडे त्यािें द लइक्ष होते. िामायिातील हन मान कृष्ट्िावतारात 
अि इनािे र्वइहरि करतो आचि त्याच्या रथावर ध्विाच्या चठकािी आरूढ होतो; ककवा व्यास, श क, 
अर्स्ती, चवश्वाचमी, द वास इ. ऋचर्षम नी चनरचनराळ्या काळात म ततसिंार करतात हा कालचवपयासि नव्हे 
काय? वस्त्रहरिाच्या प्रसंर्ी द्रौपदीस स्वतमच्या काळातील वसे्त्र नेसचवल्याबद्दल म ततेश्वरावर ठपका ठेविारे 
आिच्या रंर्भमूीवर द्रौपदी आध चनक वसे्त्र नेसून आली आचि बािाच्या पेटीच्या साथीवर र्ाऊ लार्ली, तर 
ते चबनतिार मानून घेताना चदसतात. हवद्ाििि, भहूमकन्या सीता, कौंतेय यासंारख्या नाटकातं कि, 
सीता, क ं ती इ. पाीाचं्या तोंडी आध चनक काळालाि शोभतील असे चविार नाटककार चबनचदक्कत घालतो 
आचि पे्रक्षकही ते खपवनू घेत असतो. यात अस्वाभाचवक असे काही नाही. काही झाले तरी, वािकपे्रक्षक 
आिच्याि काळात वावरत असतात आचि आिच्या काळाच्या संदभाति ते भतूकाळातील घटना पाहत 
असतात. लचलत साचहत्य म्हििे इचतहास नव्हे, की रंर्भमूी म्हििे म्यचूझयम नव्हे. चशवाय प रािकथा या 
कालातीत असतात, म्हिूनि त्या आिच्या काळातही म ततपिे वावरू शकतात. ऐचतहाचसक कादंबरी-
नाटकातंील घटना या बऱ्यािशा कस्ल्पत असल्या, तरी काळ हा सत्य असतो; असावा. त्याम ळे त्या 
काळाशी उघडउघड चवसंर्त असे त्यात काही आले, तर त्या कादंबरी-नाटकािे ऐचतहाचसकत्वि बाचधत 
होते. िचरीात्मक कादंबरी तर चवचशष्ट काळाच्या पाश्वइभमूीवर एखाद्या व्यततीिे िीवन व कतृइत्व चिचीत 
करण्याच्या हेतूने रिली िाते. त्याम ळे चतच्यात वण्यइ काळाशी उघडउघड चवसंर्त असे काही येिे ककवा 
िचरीनायकाच्या िीवनातील प्रम ख घटनािंा कालचवपयइय होिे, हे दोर्षास्पदि मानाव ेलारे्ल. अखेरीस 
चनष्ट्काळिीपिाम ळे वा अनवधानाने लेखकाकडून कालचवपयास घडतो, की तो ब चद्धप रस्सर केलेला 
असतो हे महत्त्वािे. पचहला दोर्षास्पद ठरतो, तर द सरा कलात्मक होऊ शकतो. ‘माधवाश्रमात चशवािी’ 
या लेखात अच्य त बळवतं कोल्हटकर यानंी ब द्ध्याि कालचवपयास केला आहे. चशवकाल व आििा काल 
हे एकी आिनू आिच्या िीवनािा उपहास करिे हा त्या लेखािा हेतू. तमाशातील पौराचिक वा 
ऐचतहाचसक वर्ातं आििी भार्षा, आििे संकेत, आििे संदभइ इ. पेरून सोंर्ाड्ा हेि साधीत असतो. 
आिच्या कथासाचहत्यात तर भतू व वतइमान यािंा पौवापयइचवपयइय करून कालाचधचष्ठत साचहत्याला 
अवकाशाचधचष्ठत चिीकलेिे रूप देऊन वरे्ळाि पचरिाम साधला िातो. लचलत साचहत्यात 
कालचवपयासािा चवचवध प्रकारे कलात्मक उपयोर् करून घेण्यात येत असतो. वतइमानाच्या संदभात 
भचवष्ट्यािे चिीि करिाऱ्या चवज्ञानकथा हेदेखील कलात्मक कालचवपयासािेि एक उदाहरि. 
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म. वा. धोंड 
 
काव्य : काव्य आचि कचवता या दोन समानाथी संज्ञा असल्या, तरी त्याचं्या उपयोिनात भेद असावा, अशी 
आपली कल्पना असते. ज्यात ‘काव्य’ ही संज्ञा योचिलेली आहे आचि ज्यात ‘कचवता’ ही संज्ञा योचिलेली 
आहे, अशा काही गं्रथािंी नाव ेआपि सहि आठवनू पाचहली (उदा., काव्यप्रकाश, काव्य आहि काव्योदय, 
अवाचीन मिाठी काव्य, केशवसुताांची कहवता, र्बालकवींची समग्र कहवता, मढेकिाांची कहवता) तर 
त्यावरून आपला असा समि होतो, की ज्यात कचवतेिे ताचत्त्वक, ऐचतहाचसक वा समालोिनात्मक अंर्ाने 
चवविेन येते, त्या चठकािी ‘काव्य’ ही संज्ञा योचिली िात असावी; तर चवचशष्ट काव्यकृतीिा चनदेश ‘कचवता’ 
या संजे्ञने होत असावा. परंत  प्रत्यक्ष व्यवहारात पाचहले, तर या दोन्ही संज्ञा साळढाळपिे एकमेकींच्या 
पयायी म्हिनू योचिलेल्या चदसतात (उदा., ‘कचवतासंग्रह/काव्यसंग्रह’, ‘काव्यरती/कचवतारती’, 
‘अवािीन मराठी काव्य/ आध चनक मराठी कचवता’). चिथे या संज्ञािंा अपयायी वापर आढळून येतो, चतथे 
एक तर ती सोय असते (उदा., ‘कचवतेिी लक्षिे’, ‘कचवतेिी सकंल्पना’ याऐंविी ‘काव्यलक्षिे’, 
‘काव्यसंकल्पना’ असे सामाचसक शब्द स टस टीत वाटतात, ते ‘कचवता’ या संजे्ञने साधता येत नाहीत) ककवा 
तसा एक संकेत रूढ झालेला असतो. थोडतयात, ‘काव्य’ आचि ‘कचवता’ या समानाथी व एकमेकींच्या 
पयायी होऊ शकतात अशा संज्ञा आहेत. 
 

काव्याच्या संकल्पनेबाबत एकवातयता आढळून येत नाही. व्यावहाचरक, आकृचतक आचि 
कलात्मक अशा तीन चभन्नचभन्न पातळ्यावंरिे अर्चित आचवष्ट्कार ‘काव्य’ या एकाि स्थूल आचि सामान्य 
संजे्ञने संबोधले रे्लेले आढळतात. पे्ररिा, प्रयोिन, चनर्समती यानं सार वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं 
काव्यचवर्षयक संकल्पना, सकेंत, समि ती, भचूमका ह्यातं बदल झाले, तरी ‘काव्य’ ही संज्ञा तीि राहते. 
त्याम ळे क ठे पराकोटीिी एकारलेली संकल्पना, तर कोठे एकाि पातळीवरील आचवष्ट्कारके्षीात 
परस्परचवरोधी सकंल्पना असाही प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतो. त्याम ळे ‘काव्य’ ही सजं्ञा एकाि वळेी एका 
बािूला अत्यंत व्यापक, स्थूल, समावशेक, सवइसंग्राहक, अचतव्याप्त, ऐसपसै अशी; तर द सऱ्या बािूला 
क ठल्या तरी एकाि पलूैभोवती वा घटकाभोवती कें चद्रत होऊन अचतसचंक्षप्त, संक चित, कमालीिी अ-
व्याप्त वा आग्रही होताना चदसते. 

 
माी अशी वस्त स्स्थती असूनही केवळ रचसकालाि नव्हे, तर सवइसामान्य व्यततीलादेखील ‘काव्य’ 

ही संज्ञा ओळखीिी आचि िवळिी वाटते. काव्याचवर्षयीिे एक धूसर कल्पनाचिी त्याच्या त्याच्या परीने 
प्रत्येक व्यततीच्या मनात असते. द सऱ्या कोित्याही वाङ्मयप्रकाराच्या बाबतीत असे चदसून येत नाही. 
‘काव्य’ या संजे्ञिे हे एक वैचशष्ट्ट्यि म्हिाव ेलारे्ल. 

 
यािे कारि मानवी संस्कृतीच्या अर्दी प्रारंभकालापासून ‘काव्य’ ही संज्ञा आपल्या िीवनाला 

सवांर्ाने व्यापून राचहली आहे. कचवतेिा िन्मि म ळी भारे्षबरोबर झाला, असे मानले िाते. 
 
मानवी वािीिा हा पचहला आचवष्ट्कार पूिइतम सिइनशील स्वरूपािा होता. काव्य या संकल्पनेिी 

बीिे मलूतम या सिइनशील प्रकारच्या आचवष्ट्काराशी चनर्चडत आहेत. तथाचप मानवी वािी अखंडपिे, 
सवइकाळ केवळ सिइनशील या एकाि पातळीवर राहू शकलेली नाही. सिइनशीलतेच्या िोडीला चतने 
स्स्थचतशील, चशलीभतू (झॉचसलाइज्ड); साकेंचतक रूपही धारि केले. चनत्याच्या व्यवहारासंाठी हेि रूप 
िलनी ठरले. ही वािी केवळ मौचखक न राहता चतला चलचखत रूपही प्राप्त झाले. भारे्षिी र्द्य-पद्य अशी 
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चवभार्िी झाली. चतच्या मूळ सिइनशील रूपात चनवदेन, विइन, कथन, चववरि, तकइ , कल्पना, संस्मरि 
इ. चवचवध पे्ररिा आचि उचद्दष्टाशंी संबद्ध असलेले घटक आचि त्या अन र्षंर्ाने घडलेले भाचर्षक चवशरे्ष 
चमसळून रे्ले. मूळ सिइनशील झऱ्यानंा पोटात घेिारा प्रिंड पद्यचवस्तार भारे्षत चनमाि झाला. हा 
पद्यचवस्तार आर्षइ महाकाव्यािे महासार्रासारखे चवशाल रूप धारि करता झाला. या प्रचियेत चनमाि 
झालेले चवचवध लहानमोठे आचवष्ट्कार चनरचनराळी नामरूपे धारि करून, पि ‘काव्य’ या एकाि स्थूल 
आचि व्यापक संजे्ञखाली नादूं लार्ले. या चवचवध रूपातंील साम्यभेदाचं्या सीमारेर्षा धूसर होत्या. त्यामंध्ये 
म ततपिे अचभसरि घडून येत होते. छंदोमयता हे या सवइ आचवष्ट्कारानंा व्यापिारे एक सवइसामान्य 
काव्यतत्त्व होते; मर् ते आचवष्ट्कार रे्य असोत वा पाठ्य. 

 
या आचवष्ट्कारातंील िानपद काव्यदृष्टी म तत, खेळती आचि सासं्कृचतक िीवनाच्या चवचवध 

व्यवहारामंध्ये – चवशरे्षतम सामूचहक स्वरूपाच्या व्यवहारामंध्ये – प्रत्यक्षतम चमसळलेली राहून त्यातून भारे्षिी 
आचदमता साभंाळिारा ‘लोकर्ीते’ हा रिनाप्रकार लोकसंस्कृतीत बहरास आला [पहा : लोकर्ीते]. या 
प्रवाहाच्या म तत अचभसरिाच्या प्रवृत्तीम ळे उच्च विीय चस्त्रयािें सि, व्रतचवधींिी र्ािी, म्हिी, उखािे आदी 
उत्स्झूतइ रिनामंध्येदेखील लोकरिनेच्या सरिीिे आचदम चवशरे्ष प्रकट होताना चदसतात. 

 
अचभिनािंी काव्यदृष्टी कचवतेकडे एक ‘कला’ या दृष्टीने पाहती झाली. चनर्समती, पे्ररिा, 

प्रयोिनादी अंर्ानंी काव्याच्या मलूतत्त्वािंा शोध व चिचकत्सा यानंा प्रारंभ होऊन त्यातून ‘काव्यशास्त्रा’िा 
उर्म झाला. सौंदयइशास्त्रानेदेखील ‘काव्या’ कडे ‘कला’ म्हिूनि पाचहले. 

 
काव्यचवर्षयक संकल्पना आचि त्यातंील स्स्थत्यतंरे यासंबंंधीिा चविार आपि म ख्यतम याि 

दृचष्टकोनातून करीत असतो. 
 
काव्यचवर्षयक सकंल्पनातंील बदलािे वा स्स्थत्यतंरािे टप्पे सवइि भार्षामंध्ये–कालखंड थोडे 

मारे्प ढे झाले तरी – िवळिवळ सारखेि असलेले चदसून येतील. प्रत्येक भारे्षच्या, ती भार्षा बोलिाऱ्या 
समािाच्या सासं्कृचतक पयावरिान सार, प्रयोर्शील कवींच्या प्रचतभाधमान सार आचि त्या त्या भारे्षतील 
साचहत्यचविाराच्या पचरस्स्थतीन सार त्या स्स्थत्यतंरािें काही रंर्, काही रंर्च्छटा थोड्ा चनराळ्या चदसतील 
एवढेि. येथे आपि म ख्यतम मराठी कचवतेिा वािक डोळ्यासमोर ठेवनू त्या दृष्टीने आवश्यक तेवढे ससं्कृत 
व इंग्रिीमधील काव्यचवर्षयक संकल्पनािें संदभइ आधाराला घेिार आहोत. 

 
कचवता र्ीतातून उत्िातं झाली. एक सचंमश्र कला म्हिून िन्माला आलेले र्ीत नृत्यवाद्यादी 

साधनाचं्या साथीचशवाय केवळ शब्दाथातून आशय व्यतत करू लार्ले, आपले रूप संघचटत करू लार्ले, 
सवइस्वी शब्दाथइचनष्ठ बनले, तेव्हा र्ीतािे ते ‘वाङ्मयीन’ रूप ‘काव्य’ म्हिून ओळखले िाऊ लार्ले. 
साहचिकि काव्याच्या पचहल्या संकल्पना मूलतम र्ीताशी चनर्चडत राचहल्या. आचदर्ीतामधील शब्दािंी 
आचदमता आचि मंीशतती कचवतेने स्वतममध्ये सामावनू घेतली. र्ीतामध्ये शब्दाचं्या चठकािी असलेल्या 
सिइक शतती कचवतेत प्रचतमा, प्रतीक, रूपक (मेटॅझर), प्राक् कथा (चमथ) अशा चवचवध घटकाचं्या रूपाने 
वाढीस लार्ल्या. माी काव्यचनर्समतीत या घटकानंा असलेले स्थान आचि त्यािें महत्त्व यािें बौचद्धक भान 
कवींना ककवा शास्त्रकारानंा दीघइकाळपयंत आले नाही. सवइ भर राचहला, तो छंदोमयता या काव्यतत्त्वावर. 
पद्य आचि काव्य यातं भेद केला िात होता, तसेि भारे्षच्या व्यावहाचरक आचि लचलत पातळीवरील 
आचवष्ट्कारािी प्रयोिने चभन्न असतात, त्यात शब्दशतती (अचभधा, लक्षिादी) चनराळ्या तऱ्हेने कायइप्रवि 
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होतात, यािी कल्पना साचहत्यशास्त्राला होती. पि हे सर्ळे लचलत आचवष्ट्कार ‘काव्य’ या एकाि व्यापक 
संजे्ञखाली त्यानंी समाचवष्ट केले होते. या दृष्टीतूनि संस्कृत साचहत्यशास्त्राने काव्यािी ‘र्द्य’, ‘पद्य’ आचि 
‘चमश्र’ अशीि म ळी चवभार्िी केली आहे. 

 
संस्कृत काव्यशास्त्राने काव्यतत्त्वािा शोध घेताना “शब्दाथौ सचहतौ काव्यम्” या व्याख्येत शब्द 

आचि अथइ या दोन घटकाचं्या साहियाखेरीि अन्य कोिताही आर्ंत क घटक (नृत्य, संर्ीत, अचभनय 
आदी) कचवतेत अंतभूइत नसतो, हे स्पष्ट करून र्ीताहून कचवतेिे शस्ततस्थान वरे्ळे म्हििे केवळ शब्दाथइ 
संघटनेत असल्यािे स्पष्ट केले. शब्दाथाच्या चदशनेे वाच्याथइ, लक्ष्याथइ, व्यंग्याथइ या वाटानंी िािारी ही 
तत्त्वििा एका बािूने ‘ध्वचनचसद्धान्ता’ पयंत पोिते, तर द सऱ्या बािूला तो अथइ हा ‘भावाथइ’ म्हििे 
भावनात्मक आशयाशी चनर्चडत असतो, या चदशनेे ‘रसतत्त्वा’पयंत पोिते. ‘शब्द’-चविाराच्या अंर्ाने 
विोतती, रीती, अलंकार या चसद्धान्तािंी चनष्ट्पत्ती होते. साराशं, ‘रमिीयाथइप्रचतपादको शब्दो काव्यम्’ 
आचि ‘वातयं रसात्मकं काव्यम्’ या दोन व्याख्यामंध्ये संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील काव्यचवर्षयक संकल्पनािंा 
चविार सूीरूपाने पाहता येतो. 

 
आपल्या प्रािीन मराठीतील कचवतेला संस्कृत साचहत्यशास्त्रातून प्रसृत झालेल्या काव्यचवर्षयक 

संकल्पनािंाि म ख्य आधार होता. अध्यात्म आचि भस्ततभावनेच्या प्रयोिन-पे्ररिाशंी ह्या सकंल्पना 
एकवटून रे्ल्याम ळे या संकल्पनािें दशइनी रंर् थोडे चनराळे वाटले, आचि या चनर्समतीतील सतंकवींिी काही 
स्झ ट रिना प ढील काळातील ‘रोमॅंचटक’ (स्वच्छंदतावादी) काव्यातील आत्माचवष्ट्काराला िवळ िािारी 
भासली, तरी काव्यसकंल्पनेच्या अंर्ाने मलूभतू बदल घडवनू आिण्यािी दृष्टी प्रािीन मराठी कचवतेने 
बाळर्ली नव्हती. संत साचहत्याच्या लोकाचभम ख वृत्तीम ळे िरी लोकभारे्षच्या देशी वािात संस्कृतमधील 
आर्षइ, पौराचिक आचि चवदग्ध रिनामंार्ील सकेंतसकंल्पनािें धारे् र् ंझले िाऊन त्यातूंन मराठी कचवतेच्या 
आचवष्ट्कारािा एक वरे्ळाि पोत चनमाि झाला आचि सवइ प्रकारच्या प्रािीन मराठी कचवतेवर िरी त्यािा 
प्रभाव पडलेला चदसत असला, तरी या घटनेिा धक्का रूढ काव्यसंकल्पनानंा बसला नाही. 

 
साराशं, दीघइकालपयंत – अनेक शतके – कचवता छंदोमयतेच्या संकल्पनेला प्राधान्य देऊन 

रे्यतेशी सख्यत्व करून राचहली. चतच्या चनरचनराळ्या रूपातंील आचवष्ट्कारामंध्ये छंदोमयतेच्या समान 
तत्त्वाम ळे झार अंतर वा दरी चनमाि झाली नाही. त्याम ळे आिदेखील ‘कचवता’ हा शब्द उच्चारताि आपल्या 
अंतमिक्षूंसमोर कचवतेिे िे मनोमय रूप सहिर्त्या उभे राहते ते छंदोमयि असते. दीघइकालपयंत हा 
छंदोमयतेच्या संकल्पनेिा प्रभाव राचहल्याम ळे अक्षर-र्िवृते्त, िाचतरिना आचि छंद या तीन 
पद्यरिनाप्रकारातं चवचवधता आचि वैचित्र्य यानंी समदृ्ध असलेली चितकी चवप ल रिना प्रािीन काळातील 
कचवतेत आपिास पाहावयास चमळते, चततकी नंतरच्या काळात चदसत नाही. या छंदोमयतेच्या तत्त्वाला 
अन सरूनि शब्दकळा, काव्यशलैी आचि अचभव्यततीचवर्षयीिे चवचवध संकेत प्रािीन काळातील कचवतेत 
चनमाि झालेले चदसतात. या संकेतामं ळेि आपल्या नेहमीच्या बोलण्यातल्या भारे्षहून कचवतेच्या 
भार्षाशलैीसंबधंीिी वरे्ळी सकंल्पना अस्स्तत्वात आली. 

 
या सवइ संकल्पनातं महत्त्वािे बदल घडून येऊ लार्ले, ते इंग्रिीतील स्वच्छंदतावादी कचवतेच्या 

कालखंडात. इंग्रिी अमदानीत चनमाि झालेल्या आध चनक मराठी कचवतेच्या प्रवाहाला पे्ररिा चमळाली, ती 
म ख्यत्व ेया स्वच्छंदतावादी काव्यसंकल्पनेतून. 
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इंग्रिीतील स्वच्छंदतावादी कचवतेच्या उत्कर्षइकाळात काव्यसकंल्पना कें चद्रत झाली, ती ‘चलचरक’ 
भोवती (भावकचवता). कवीिे व्यस्ततमत्त्व, आत्माचवष्ट्कार, भावनेिी उत्कटता (चलचरक इटेंस्न्सटी), 
आचवष्ट्कारातील उत्स्झूतइता ही अंरे् कचवतेच्या सकंल्पनेत अग्रभार्ी आली. भाववृत्तीिी उत्कटता अल्पकाळ 
चटकिारी असते. साहचिकि भावनावरे् स्वाभाचवकपिे चटकवनू धरू शकेल एवढ्याि शब्दावकाशाच्या 
लहान, स्झ ट, आटोपशीर आकाराला या काव्यसकंल्पनेत असाधारि महत्त्व प्राप्त झाले. तोवर 
दीघइकथात्म असिाऱ्या भारदस्त ‘नॅरेचटव्ह एचपक’भोवती इंग्रिीतली काव्यसंकल्पना बाधंली रे्ली होती. 
स्झ ट रिनािंी ‘चिटोरी’ (पेपर ऑझ व्हर्ससस) अशा उपहासर्भइ शब्दातं संभावना व्हायिी. आता पचरस्स्थती 
नेमकी याच्या उलट झाली. ‘दीघइकचवता’ ही ‘कचवता’ असिेि अशतय आहे, तो शब्दप्रयोर्ि म ळी 
वदतोव्याघातािा प्रकार होय (...“the phrase ‘a long poem’ is simply a flat contradiction in 
terms”— एडर्र अॅलन पो), अशी आता दीघइकाव्यािी हेटाळिी होऊ लार्ली. 

 
या स्वच्छंदतावादी कचवतेला चवज्ञानपे्रचरत, आध चनक, भौचतक िर्ािी पाश्वइभमूी लाभली होती. 

व्यतती, समाि आचि चनसर्इ यातं प्रािीन काळी असलेली एकतानता आता भरं्ली होती. त्यातंील 
परस्परसंबधं र् ंतार् ंतीिे, िचटल आचि परस्परानंा चवलर् करिारे ठरत होते. पचरिामी ही एकतानता, एक 
लय साभंाळिारे रे्य रिनेिे पारंपचरक सािे या बदललेल्या पचरस्स्थतीत आत्माचवष्ट्काराच्या दृष्टीने 
चनरुपयोर्ी वाटू लार्ले. याखेरीि काव्य आता ं चनत्याच्या िीवनातील अन भव चिचीत करण्याकडे 
वळल्याम ळे र्द्य-पद्याच्या भारे्षत भेद करिे कृचीम वाटू लार्ले आचि कचवता ही ‘कसकर्र् लाइन’पेक्षा 
‘स्पीककर् लाइन’िा अचधकाचधक आश्रय करू लार्ली. म द्रिकलेिा शोध, गं्रथचनर्समती, चनयतकाचलकािंा 
उदय इ. घटनािें अनेक प्रकारिे पचरिाम संस्कृती आचि समािव्यवस्थेवर झाले. कचवतेच्या बाबतीत ती 
आता केवळ कानानंी ऐकायिी बाब राचहली नव्हती; डोळ्यानंीही वािली िात होती. कचवतेला दृक् 
पचरमाि प्राप्त झाले. या पाश्वइभमूीवर म ततछंदादी प्रयोर्ानंा िालना चमळाली. कचवता ही र्ीतर् िापेक्षा 
(साँर्) केवळ शब्दाथांिा अंतर्इत नाद आचि लय यावंर चभस्त ठेवनू संघचटत होऊ लार्ली. शब्दािें 
नादमूल्य आचि या नादमूल्याच्या आधारे संघचटत होिारी आशय वा अथइवाहक नादाकृती हीि कचवतेिी 
सारं्ीचतक आकृती बनली. 

 
या वळिावर कचवतेिी रूढ प्रकारच्या रे्यतेपासून झारकत झाली. र्ीतकार आचि कवी हे दोन 

वरे्ळ्या कोटींतले कलावतं मानले िाऊ लार्ले. रे्यतेपासून कचवतेिी झालेली झारकत ही काव्यकलेच्या 
चवकासाला उपकारक ठरिारी काव्यके्षीातली एक घटना म्हिून पाचहली िाऊ लार्ली. 

 
आध चनक काळात धमइभावनेिी िार्ा शास्त्र, कला आचि सौंदयइचविार (इस्थेचटतस) यानंी घेतली. 

संर्ीत, काव्य, चिी, चशल्प, नृत्य इ. कलािंा लचलत कला या एकाि र्टाखाली सौंदयइशास्त्रीय दृष्टीतून 
चविार स रू झाला. या वातावरिात एकोचिसाव्या आचि चवसाव्या शतकातं फ्रान्स आचि इंग्लंड या देशामंध्ये 
चनमाि झालेल्या प्रतीकवादी (कसबॉचलस्ट), प्रचतमावादी (इमेचिस्ट), मूतइकलावादी (काँिीट पोएरी) इ. 
िळवळींिा झार मोठा प्रभाव काव्यसंकल्पनावंर झाला. पचरिामी अन्य कलाचं्या कल्पनासाभ्यावर 
(अॅनॅलॉिी) आधाचरत सौंदयइघटकािंी संघटना हे कचवतेने आपले आदशइ रूप मानले. म द्रिाम ळे आता 
कचवतेला ‘दृश्य’ रूप प्राप्त झाले होते; ‘श्राव्य’ रूप आधीपासून होतेि. त्याम ळे चिीकला आचि संर्ीत या 
दोन लचलत कलाशंी काव्यकलेिे नाते िोडण्याच्या भचूमकेतून काव्यके्षीात चवचवध प्रयोर् केले िाऊ 
लार्ले. चिी हे ‘सायलेंट पोएरी’ तर काव्य हे ‘स्पीककर् चपतिर’ ह्या दृचष्टकोिातून प्रचतमावादी कवींनी 
चिीकलेशी आपले नाते िोडले; तर आपिास पचरचित असलेले कचवतेिे रे्य वा छंदोमय रूप नव्हे, तर 
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र्ायनकलेतील श द्ध ध्वचनरूप – र्चित आचि र्ूढवाद (मथेॅमचॅटतस आचि चमस्स्टचसझम) ह्या संकल्पनािें 
चमश्रि, हा पाया असलेले ध्वचनरूप – हे प्रतीकवादी कवींनी आदशइ मानले होते. कचवतेला ‘अथातीत’ 
आचि ‘चनहेत क’ करिे हे समान असे अचभनव उचद्दष्ट मानून नेिीव, अंतमइन, स्वप्न संर्ीत, ऐंचद्रय संवदेना, 
संवदेनासंभ्रम यासंारख्या र्ोष्टींना या सवइ कवींनी आशयािे मूलभतू घटक म्हिून आपल्या काव्यरिनेत 
स्थान चदले. त्यािंा प्राम ख्याने भर काव्य ही वस्त चनष्ठ, स्वावलंबी, स्वयंपूिइ आचि स्वायत्त कलाकृती असते, 
या भचूमकेवर होता. या अचभव्यततीिी कलात्मक पचरपूती त्यानंी ‘सेंचद्रय घाट’ (ऑर  र्चॅनक झॉमइ) या 
संकल्पनेत कस्ल्पली. कचवतेच्या चनरचनराळ्या ंघटकानंा नवनवीन कलात्मक ‘चमती’ (डायमेन्शन्स) प्राप्त 
करून देण्यािी दृष्टी त्यानंी बाळर्ली. 

 
एका बािूला सौंदयइिाचिवतूेन काव्यके्षीात वरील प्रकारिे प्रयोर् होत असताना, याि शतकामंध्ये 

चवज्ञान, तंीज्ञान आचि सामाचिक शासे्त्र यातंील संशोधनाला आलेला प्रिंड वरे्, यंीसंस्कृतीिी 
ऑतटोपससारखी िर्ावरिी वाढती पकड, दोन िार्चतक महाय द्धासंारख्या भीर्षि घटना, 
अस्स्तत्ववादासारखी उदयाला आलेली नवीन तत्त्वज्ञाने या सर्ळ्यानंी मानवाच्या आिवरच्या संचिताला, 
त्याच्या सासं्कृचतक चवश्वाला प्रिंड हादरे बसून ते मोठ्या प्रमािात उद्ध्वस्त झाले. व्यस्ततिीवन आचि 
समाििीवन यातं प्रिंड उलथापालथी घडून येऊन मानवी अन भवािे पूिइतम वरे्ळेि रसायन तयार झाले 
आचि त्याबरोबरि त्या अन भवािें आकलन करण्यािी एक वरे्ळी दृष्टी – मानसशास्त्र, मानववशंशास्त्र आदी 
सामाचिक शास्त्राचं्या योरे् मानवािे अप्रकट मन, संज्ञाप्रवाह, सामूचहक िािीव, आचदबंध इत्यादींचवर्षयक 
झालेल्या संशोधनातून – मानवाला प्राप्त झाली. 

 
हे चवदारक वास्तव, त्याच्या आकलनासाठी संवदेनशीलतेला लाभलेली शास्त्रपूत दृष्टी आचि वर 

चनर्सदष्ट केलेले कलेच्या के्षीातील सौंदयाचवष्ट्कारािे प्रयोर् यािंी एकी सारं्ड घालून साचहत्यािा 
कायापालट घडवनू आिण्यािी अपचरहायइता मानिारी एक प्रवृत्ती या शतकाच्या द सऱ्या दशकाच्या 
आरे्मारे् उदयास आली. त्यात कथा आचि काव्य या के्षीामंधले प्रयोर् अगे्रसर ठरले. ‘मॉडनइ शॉटइ स्टोरी’, 
‘मॉडनइ पोएरी’ या संज्ञानंी ते ओळखले िाऊ लार्ले. ‘मॉडनइ’ हे केवळ चवशरे्षि न राहता ‘मॉडनइ’, 
‘मॉडर्सनटी’ या शब्दानंा सकंल्पनात्मक संज्ञािंा आशय प्राप्त झाला. एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधात 
इंग्रिी अमदानीबरोबर आपल्या साचहत्यात आचि समाििीवनात आलेल्या प्रवाहानंा उदे्दशून ‘आध चनक’ ही 
संज्ञा मराठीत आपि योिू लार्ल्याम ळे ‘मॉडनइ’ या सजें्ञसाठी ‘नव’ ही संज्ञा प ढे आली. आपि ‘नवकथा’, 
‘नवकाव्य’ असे या प्रवाहानंा संबोधू लार्लो. 

 
आध चनक य र्ािा व्याचमश्र अनेकपदरी आशय – वास्तवातील आतंचरक संघर्षइ आचि िंि, 

अन भवातील ताि, अंतर्सवरोध, भावनात्मक प्रचतचियानंा लार्लेला बौचद्धकतेिा (सेचरब्रल) अंश, मनािे 
असंज्ञ पातळीवरिे र्ूढ व्यापार आचि मानवी वतइनावर त्यािे चदसून येिारे पचरिाम, यंीय र्ीन संस्कृतीत 
भारे्षला प्राप्त झालेली संज्ञाहीनतेिी अवकळा आचि व्यवहारानंा प्राप्त झालेली याचंीकता, मानवािे 
त टलेपि, िीवनातील अचंतम चवसंर्तीिी, चनरथइकतेिी, असंबद्धतेिी झालेली िािीव इ. असंख्य घटक 
आचि प्रवृचत्तपे्ररिाचवशरे्ष यातूंन चनमाि झालेला अनेकपदरी आशय – चतततयाि प्रर्ल्भ झालेल्या 
कलात्मक िाचिवतूेन, चतच्यात अंतभूइत असलेल्या चवचवध कलात्मक घटकातूंन आचि चमतींमधून 
अपचरहायइतेने सेंचद्रय घाट (ऑर  र्चॅनक झॉमइ) धारि करिारा एक चिवतं अन भव म्हिून साकार करता 
यावा, या कारिासंाठी कचवतेला थेट शब्दाचं्या उर्मकालीन (चप्रचमचटव्ह) अवस्थेकडे िाण्यािी र्रि 
िािव ूलार्ली. या दृष्टीने आचदम र्ीतातील शब्दािंी आचदमता, मंीशतती तसेि प्रचतमा, प्रतीक, रूपक, 
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प्राक् कथा इ. रूपातूंन प्रकट होिारी भारे्षिी सिइक शतती या र्ोष्टींना मारे् म्हटल्याप्रमािे, दीघइकालानंतर, 
नव्या पचरस्स्थतीत आचि नव्या संदभात असाधारि महत्त्व प्राप्त झाले. मनोव्यापाराचं्या संज्ञाप्रवाही तंीातून 
चिीि करण्यासाठी सहिारी कल्पना (असोचसएशन्स), श्र तयोिन (अॅल्यूिन्स), अनेकाथइता 
(अॅंचबग्यइूटी) इ. काव्यतत्त्वािंा अवलंब करण्यािी र्रि कचवतेला वाटू लार्ली. आयरनी, पॅरॅडॉतस या 
तत्त्वानंा काव्यघटकािें स्थान प्राप्त झाले. चवडंबन, चवरूपािा (अॅबसडइ) कचवता चवशरे्ष आश्रय करू 
लार्ली. सेंचद्रय घाट, ‘ितस्टापोचझशन’, ‘स परपोचझशन’ आदी अन्य कलाके्षीातंल्या संकल्पना, त्याचं्याशी 
चनमाि झालेल्या कल्पनासाम्यात्मक (अनॅॅलॉचिकल) सबंंधातूंन, कचवतेतदेखील आल्या. 

 
या नव्या प्रवृत्तींनी आपि वर पाचहलेल्या काव्यचवर्षयक सकंल्पनाशंी पूिइतम झारकत करून घेतली 

होती. प्रचतमा, अथइचवहीनता, आकृचतबधं यासंारख्या क ठल्यातरी एकाि घटकावर काव्यसंकल्पना उभी 
करण्यािी वृत्ती चनधाराने या प्रयोर्ातं आढळून येते. “A poem is as a flower is : it does not mean” हे 
मतॅलीश यािे चवधान; ककवा “It is better to present one image in a lifetime than to produce 
voluminous works”, हे एझरा पाउंड यािें उद्र्ार हे याि प्रवृत्तीिे द्योतक आहेत. 

 
आपि संकल्पनातंील बदल आचि त्यामंार्िी पाश्वइभमूी तेवढीि येथे चविारात घेत आहोत. 

त्याचं्यासंबधंीिे वाद, मयादा, टीकाप्रचतटीका यािंा चविार येथे प्रस्त त नसल्याम ळे तो केलेला नाही. 
उत्तर-आध चनकतावादाच्या (पोस्ट-मॉडर्सनझम) कालखंडात वरील चिी प न्हा बदलते. यावरून 
कोित्याही कालखंडातील काव्यसंकल्पना कायमच्या स्स्थर होऊन राचहलेल्या नाहीत, संकल्पनाबंाबतिा 
‘शवेटिा शब्द’ त्या ठरलेल्या नाहीत, एवढाि चनष्ट्कर्षइ आपि काढू शकतो. 

 
काव्यसंकल्पनािंा एक चवशरे्ष म्हििे त्या केवळ विइनात्मक नसतात, र् िचवशरे्षचनदशइक नसतात, 

तर त्या मूल्यर्भइही असतात; काव्यािी श्रिेीदेखील त्या ठरवनू टाकतात. ‘नॅरेचटव्ह एचपक’ आचि ‘चलचरक’ 
यासंबंंधी आपि मारे् पाचहलेले परस्परचवरोधी पचवीे ककवा अम क एक कलावतं ‘र्ीतकार’ आहे, ‘कवी’ 
नव्हे; यासंारखे अचभप्राय त्या चवधानातं दडलेला श्रेिीभावि व्यतत करत असतात. त्याम ळे प्रयोिन-
पे्ररिािंा पचरिाम िसा नव्या काव्यसंकल्पना घडवण्यास कारिीभतू होतो; तसाि त्या त्या कालखंडात 
प्रभावी बनलेल्या काव्यसंकल्पनािंा पचरिाम त्या कालखंडातील काव्यचनर्समतीवरही होत असतो. 

 
चवचवध काव्यसंकल्पना आचि त्यामंधील मूल्यर्भइ श्रिेीभाव लक्षात घेतला, की त्यातं एकवातयता 

साधिे चकती अवघड आहे, हे स्पष्ट होते. या सवइ संकल्पनािंी मोट बाधूंन एक व्याख्या करायिा अट्टाहासि 
केला, तर ती व्याख्या चनचिति रंर्रूपहीन, आशयहीन, आकारहीन बनेल व तो प्रयत्नि हास्यास्पद 
ठरेल. 

 
अशा पचरस्स्थतीत स्व्हर् रे्न्स्टाइन यािंी ‘क लसाम्यािी संकल्पना’ आपल्या मदतीस येते. त्या 

संकल्पनेत एकि व्याख्या करण्यािा अट्टाहास आपिास करावा लार्त नाही. माी चवचवध सकंल्पनातं 
आचि काव्याच्या चवचवध आचवष्ट्कारातं काही नाते, क लसाम्य (झॅचमली चरझेंब लन्स) आढळून ह्या संकल्पना, 
हे आचवष्ट्कार नातेसंबधंाच्या संकल्पनेने एकी बाधंले िाऊ शकतात. या क लसाम्याच्या संकल्पनेच्या 
आधारे कचवतेच्या मूळ तत्त्वाकडे िाण्यािा आपला मार्इ बरािसा स कर होतो. 
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या दृष्टीने पाहता, भावकचवतेला कचवतेिा मलूादशइ (एग्झंप्लाद) मानता येते. काव्यसंकल्पनेिा 
चविार करताना कचवतेिे हे रूप आधारभतू ठरू शकते. र्ीतातून ती उत्िातं झाली असल्याम ळे ‘र्ीत’ या 
संकल्पनेच्या रे्य, छंदोमय अंर्ाशंी ती दीघइकालापयंत चनर्चडत होतीि; पि द सऱ्या टोकाच्या अर्दी 
‘चवश द्ध’, ‘मूतइकाव्या’ंपयंतच्या र्ीततत्त्वापासून झारकत घेतलेल्या ‘नव’-प्रवाहातंील आचवष्ट्कारामध्येही 
क ठल्या ना क ठल्या रूपात भावकचवतेच्या अस्स्तत्वाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ख िा आपिास िािवतात. 
अशा रीतीने कचवतेच्या सवइ आचवष्ट्काराचं्या बाबतींत यािा पडताळा आपिास घेता येतो. एक उदाहरि 
म्हिून कथाकाव्यामधली “तेव्हा कोठे रे्ला होता राधास ता त झा धमइ” सारखी ओळ आपि र्द्याच्या 
मोडिीने चलहून पाचहली (राधास ता, त झा धमइ तेव्हा कोठे रे्ला होता?) तर ती नीट उभीि राहात नाही, 
पचरिामशून्य बनते. यािाि अथइ, ती त्या कथाकाव्यात केवळ ‘पद्यरूप र्द्य’ अशा स्वरूपात अवतरलेली 
नसते. शब्दकळा, नाद, लय आदी भावकचवतेच्या चवशरे्षानंी संस्काचरत झाल्याम ळेि चतच्यात कचवतेला 
आवश्यक असे प्राितत्त्व अवतरलेले असते. काही प्रकारच्या आचवष्ट्कारामंध्ये एखाद्या व्यततीिे अस्स्तत्व 
चतच्या अन पस्स्थतीम ळे िािवाव,े त्या िातीिे भावकचवतेिे अस्स्तत्व कचवतेच्या त्या रूपामंध्ये िािवते 
(उदा., मूतइकाव्य). 

 
भावकचवतेिे रूप कें द्रस्थानी ठेवनू चवचवध आचवष्ट्कारामंध्ये भावकचवतेच्या चवशरे्षानंी ससं्काचरत 

झालेले त्या त्या आचवष्ट्कारात कायइप्रवि असिारे अन्य प्रबळ घटक चविारात घेत चवचवध काव्यरूपािंी 
माडंिी केली, तर त्या चवचवध रूपामंध्ये नातेसंबधं शोधिे आपिास सहि शतय आहे. 

 
कचवता ही अखेर वािीिा सिइनशील आचवष्ट्कार आहे, एक चनर्समती आहे; आचि चनर्समतीिे घटक वा 

वस्त चनष्ठ चनकर्ष सारं्ता येिे म श्कील असते. रचसकाला ती ‘भावते’ हीि त्या चनर्समतीिी साक्ष पटचविारी 
एक खूि म्हिता येईल. त्याम ळे कदाचित स्पष्टपिे झालेल्या या िाचिवतूेन नसेल; पि अप्रत्यक्षपिे ह्याि 
कल्पनेतून प्रािीन काळापासून कवींनी आचि साचहत्यशास्त्रानेही रचसकतेिा आदर केला आहे. भवभतूीने 
रचसकाला ‘समानधमा’ संबोधले आहे. ‘अरचसकेर्ष  कचवत्वचनवदेनम्’सारख्या विनातूंनही एक प्रकारे 
रचसकतेिेि महत्त्वािे स्थान अधोरेचखत केले रे्ले आहे. आध चनक साचहत्यमीमासेंने साचहत्यकृतीच्या 
आचवष्ट्कारात वािकािा मकू सहभार्, सहसिइन (को-िीएशन) या व्यापारानंा साचहत्यकृतीच्या 
घटकाइंतकेि प्रािभतू तत्त्व ेम्हिून स्थान चदले आहे. त्या दृचष्टकोनातून, काव्यकृती ही एक अंशतम वस्तू 
(के्वसी ऑब िेतट) मानण्यात आली आहे. 

 
परंत  ‘चनर्समती’प्रमािेि रचसकतेिेही वस्त चनष्ठ चनकर्ष ठरचविे अवघड असते. चशवाय अचभरुिी, 

संस्कार, संवदेनशीलतेिी उपित प्रकृती इ. र्ोष्टींम ळे रचसकतादेखील एकाि प्रकारिी असू शकत नाही. 
त्याम ळे सवइ काव्यसंकल्पना चिच्यात सामाव ूशकतील, अशा रचसकतेिी संकल्पनाही आपिास सारं्ता येिे 
अशतय आहे. चनर्समती आचि रचसकता या दोन्ही के्षीातं कृतक आचि अस्सल यातं होिारी र्झलत अनेकदा 
त्या त्या वळेी उघडकीस येत नाही. 

 
त्याम ळे कचवतेचवर्षयीिी उपित िाि याि म द्यावर आपि येऊन पोितो. ही उपित िाि 

कचवतेच्या रचसकापाशी असावी लार्ते, ककबह ना ती असते म्हिूनि तो ‘रचसक’ या संजे्ञस पाी ठरतो. ही 
उपित िाि काव्यसंकल्पनेिा पायाभतू आधार ठरते. व्यवहारात ‘समितं पि उमित नाही’ अशी 
अनेकदा आपली अवस्था असते. परंत  कला वा काव्यसकंल्पनेच्या बाबतीत नेमकी त्याच्या उलटी म्हििे 
‘उमितं पि सारं्ता येत नाही, स्पष्ट करता येत नाही’ अशी पचरस्स्थती असते. 
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आपिास येिारा हाि प्रत्यय फे्रचिंक पॉटक यानंी प ढील शब्दातं साचंर्तला आहे : “If you ask me 
what is poetry I don’t know but if you don’t ask, well, I know...” 

 
अथाति हे उद्र्ार केवळ वाच्याथाने घेण्यासाठी नाहीत, ही र्ोष्ट उघड आहे. केवळ ‘उपित 

िाि’ या एका र्ोष्टीवर चभस्त ठेवनू मोकळे होण्यासाठी ते नाहीत. उलट, इचतहासकाळापासून घडत, 
बदलत आलेल्या काव्यसंकल्पनािें मंथन करून त्या योरे् आपली उपित िाि पचरपक्व आचि प्रर्ल्भ 
झाल्यानंतर, त्या प्रचियेत चनमाि होण्यािी शतयता असलेले सवइ प्रकारच्या साकेंचतकतेिे ओझे झ र्ारून, 
काव्यसंकल्पनेच्या म ळाशी असलेल्या ‘चनर्समती’ वा ‘सिइनशीलता’ या र्ूढ तत्त्वािी बिू राखण्यासाठी 
आपली उपित िाि प न्हा पचहल्यासारखीि तािी, टवटवीत, संवदेनशील राचहली आहे, यािा चनवाळा 
पटवनू देिे, हेि या उद्र्ारािे खरे प्रयोिन ठरते. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
काव्यगत न्याय (पोएणटक जन्स्टस) : काव्यर्त न्याय ही संकल्पना सवांत प्रथम टॉमस रायमर याने 
सतराव्या शतकात रचॅिडीि ऑझ द लास्ट एि (१६७८) मध्ये वापरली. सतराव्या शतकाच्या अखेरीस 
त्या संकल्पनेला अनेकानंी चवरोध केला आचि ती मारे् पडली. 
 

साचहत्यकृतीतून साकारिाऱ्या मानवी िीवनव्यवस्थेत सामाचिक न्यायान्यायाला व सामाचिक 
नैचतकतेला अनन्यसाधारि महत्त्व असाव,े अशी अनेक वािकािंी अपेक्षा असते. त्याचं्या मते सद्र् िी, 
सद धमी व लोककल्यािासाठी अनंत हालअपेष्टा सहन करिाऱ्या साचहत्यर्त पाीािा साचहत्यकृतीच्या 
अखेरीस चविय व्हावा, साचहत्यर्त समािव्यवस्थेकडून अशा पाीािा सन्मान व्हावा आचि द र् इिी, अधमी व 
स्वाथासाठी इतरािें आय ष्ट्य उद्ध्वस्त करू पाहािाऱ्या साचहत्यर्त पाीािा साचहत्यकृतीच्या अतंी पराभव 
व्हावा, त्याच्या द ष्ट वतइनाबद्दल त्याला शासन व्हाव,े साचहत्यर्त समािव्यवस्थेत अशा पाीाचं्या वाट्याला 
अवहेलना यावी, अपमाचनत चििे याव ेआचि ती पाीे पराभतू व्हावीत. प्रत्यक्ष मानवी िीवनात माी असे 
झार क्वचित घडते. त्याम ळे एखादा लेखक िेव्हा वािकाचं्या अशा अपेक्षा लक्षात घेऊन वरील 
न्यायान्यायास अन कूल अशा पद्धतीिे समाििीवन साचहत्यकृतीत चनमाि करतो, तेव्हा ते समाििीवन 
प्रत्यक्ष समाििीवनाशी चवश्वासाहइ नाते िोडू शकत नाही. 

 
साचहत्यकृतीच्या वािनाने समािमनावर त्यातील चविारािंा, चवकारािंा, तार्सककतेिा व 

अतार्सककािा थेट पचरिाम होत असतो, अशी काही वािकािंी धारिा असते, असे वािक िारं्ल्यास िारं्ले 
व वाईटास वाईट अशा प्रकारच्या न्यायान्यायािा आग्रह धरतात. पचरिामी अनेक साचहत्यकृतींतून 
सद्र् िानंी पचरपूिइ, धीरोदात्त, त्यार्ास सदैव तत्पर अशा आदशइवादी नायकािंा, नाचयकािंा िन्म होतो. 
‘रोमॅंचटक’ साचहत्यकृतींतून आदशइवादी, उमद्या स्वभावािे धीरोदात्त नायक चवप लतेने आढळतात. 

 
साराशं, कोित्याही साचहत्यकृतीतील िी पाीे सद्र् िी, सद धमी, सद वतइनी, त्यार्ी, ध्येयवादी, 

न्यायचप्रय वर्ैरे असतात, त्यानंा साचहत्यर्त समाििीवनात मानसन्मान चमळिे, त्यािंा चविय होिे, 
त्याचं्या िारं्ल्या वतइनािा प्रत्यक्ष समािावर प्रभाव असिे; आचि िी पाीे द र् इिी, अधमी, द वइतइनी, अन्यायी 
वर्ैरे असतात, त्यानंा साचहत्यर्त समाििीवनात उपेक्षा व अवहेलना सहन करावयास लार्िे, त्यािंा 
पराभव होिे व समािाने त्यािंा चधक्कार करिे म्हििे ‘काव्यर्त न्याय’ होय. 
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काव्यर्त ककवा साचहत्यर्त न्यायािे वरे्ळे रूप शोकास्त्मकामंध्ये पाहावयास चमळते. 
शोकास्त्मकेतील प्रम ख पाी हे बह ताशंी सद वतइनी, सद धमी व सद्र् िी असते. तरीही ह्या पाीाच्या 
वाट्याला द मखर्भइ व वदेनार्भइ िर्िे येते आचि त्याति त्यािा शोककारक अंत होतो. उदा., चनरार्स 
पे्रमळ डेस्स्डमोना ऑथेलोने र्ळा दाबल्याने मरते, चवर्षाम ळे हॅम्लेटला मरि येते, तर ज्यूचलएटला मरि 
टाळता येत नाही. यातंील प्रत्येक पाीाच्या वाट्याला िो शोककारक अंत आलेला आहे, त्या अतंाला ते 
पाी व्यस्ततशम पूिइपिे िबाबदार असलेले चदसत नाही. त्या पाीाच्या िीवनात प्रारब्धािा प्रभाव ठळकपिे 
िािवतो. ते ह्या प्रारब्धर्तीला थोपव ूशकत नाहीत आचि स्वतमिा शोककारक अंत टाळूही शकत नाहीत. 
त्याचं्या िीवनात ज्या घटना घडतात, त्या केवळ एक ‘अपघात’ असतात. हे अपघात नाट्यमयतेच्या 
दृचष्टकोिातून नाट्यपूिइ व अथइपूिइ असतात. पि हे अपघात िारं्ल्या, र् िी पाीािा चविय; व सद्र् िी, 
सरळ मनाच्या व्यततीच्या िीवनात अनथइ व चवनाश घडवनू आििाऱ्या वाईट, द र् इिी पाीािा पराभव अशा 
प्रकारच्या आदशइवादी, रोमॅंचटक काव्यर्त न्यायािा दावा करू शकत नाहीत. 

 
शोकास्त्मकेतील सद वतइनी पाीािें मृत्य -प्रसंर् रंर्मंिावर िेव्हा घडत असतात, तेव्हा पे्रक्षक त्या 

पाीाचं्या वाट्याला येिाऱ्या द मखाने हतबलतेिा अन भव घेत असतो. िारं्ल्या व्यततीस शासन होते, द मख 
भोर्ाव ेलार्ते, पराभतू होऊन अपमाचनत व्हाव ेलार्ते; तर वाईट व्यततीस सन्मान प्राप्त होतो, आनंद 
भोर्ता येतो, चविय प्राप्त होतो, ही िािीव पे्रक्षकानंा प्रकर्षाने होत राहते. कठोर वास्तवािे कठोर दशइन 
त्याला होते. पचरिामी पे्रक्षकािंी सवइ सहान भतूी नाट्यर्त पराभतू पाीास चमळते, कारि त्याच्या मनातही 
न्यायान्यायािी एक चवचशष्ट कल्पना वसत असते. अशा रीतीने वािक, पे्रक्षक याचं्या मनातील 
न्यायान्यायाच्या कल्पनेशी संबंध राखीत तसेि वािकाचं्या, पे्रक्षकाचं्या भावचनकतेशी व वैिाचरकतेशी नाते 
सारं्त वािकर्त, पे्रक्षकर्त, काव्यर्त न्याय अचधक उन्नत व उदात्त रूपात शोकात्म साचहत्यकृतींतून 
अन भवास येतो. 

 
शोकात्म साचहत्यकृतींतून मानवी िीवनािे कठोर, र्ंभीर, सौंदयइर्भइ आचि अथइर्भइ दशइन घडते, 

म्हिून शोकात्म साचहत्यकृतींतून िािविाऱ्या काव्यर्त न्यायाला र्ंभीर, सौंदयइपूिइ व अथइपूिइ छटा प्राप्त 
होते. 

 
साराशं, आपल्या साचहत्यकृतीतील समाििीवनात कोित्या पाीाला साचहत्यर्त िीवनव्यवस्थेत 

एक व्यतती म्हिून चकती व कसा न्याय द्यायिा, हे त्या साचहत्यकृतीिा चनमाता ठरवीत असतो, म्हिून 
‘साचहत्यर्त न्याय’ ह्या संकल्पनेिा िसा वािकसापेक्ष/पे्रक्षकसापेक्ष चविार करता येतो, तसा 
लेखकसापेक्षही चविार करता येईल. 
 
संदभइ :  1.   Hugh, Holman C.; Harmon, William, A Hand Book to Literature. 

2. Yelland, H. L.; Jones, S. C.; Easton, K. S. W. (Comp.), A Hand Book of Literary 
Terms. 

 
प ष्ट्पा रािाप रे 

 
काव्यगुि : ‘काव्यर् ि’ ही संज्ञा भरताच्या नाट्यशास्त्राइतकी ि नी आहे. त्यात व त्यानंतरच्या काही गं्रथातं 
श्लेर्ष, प्रसाद, समता इ. दहा काव्यर् ि साचंर्तले आहेत, तर पचहला काव्यशास्त्रकार भामह, त्यानंतर 
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ध्वन्यालोककार आनंदवधइन, काव्यप्रकाशकार मम्मट इत्यादींनी माध यइ, ओिस् व प्रसाद असे तीनि र् ि 
वर्सिले आहेत. ध्वन्यालोकापूवीच्या शास्त्रकारानंी त्या त्या र् िािंी लक्षिे व उदाहरिे चदली असली, तरी 
र् िािें सवइसाधारिपिे स्वरूप काय, ते अलंकाराहूंन वरे्ळे कसे, हे सारं्ण्यािा पचहला मान 
ध्वन्यालोककार आनंदवधइनािा (८५०–९००). त्याने र् िािें लक्षि असे केले आहे : काव्यािा आत्मा 
असलेल्या रसाच्या आश्रयाने िे असतात, ते र् ि. पि ‘अंर्ा’च्या म्हििे काव्यािे शरीर िे शब्द आचि 
वाच्याथइ, त्याच्या आश्रयाने असिारे, ते अलंकार समिावते — ज्याप्रमािे हातातली काकिे, कानातली 
क ण्डले, त्याप्रमािे. 
 

यािाि अथइ, र् ि हे रसािे धमइ व अलंकार हे बाह्य. मन ष्ट्यातस द्धा र् ि श्रेष्ठ की अलंकार श्रेष्ठ, हे 
सारं्ण्यािी िरूर नाही. 

 
पि काव्यातील र् ि म्हििे नक्की काय? काव्यातील म ख्य रसािा पूिइपिे आस्वाद घेिे शतय 

होण्यासाठी रचसकािी चित्तवृत्ती चवचशष्ट प्रकारिी, त्या रसाच्या आस्वादाला अन कूल व्हावी लार्ते. उदा., 
शृरं्ार, करुि ककवा शातं रसाच्या आस्वादासाठी िी मनोवृत्ती योग्य, तीि वीर ककवा रौद्ररसापूवी होऊन 
िालिार नाही. हा म द्दा समिण्यासाठी आपि माध यइ, ओिस् व प्रसाद या तीन र् िािंी स्वरूपे कोिती, ते 
पाहू. माध यइ म्हििे मनािी द्रवल्यासारखी स्स्थती होिे. कोमल विइ योििे, किइकठोर विइ ककवा िं, ष्ट्र 
अशी िोडाक्षरे टाळिे, तरि शृरं्ार, करुि यासंारख्या रसािंा आस्वाद पूिइपिे घेता येतो. माी वीर, रौद्र 
यासंारख्या रसाचं्या आस्वादाला अशीि मनोवृत्ती िालिार नाही. त्या रसािंी र्ोडी िाखण्यास चित्तािी पेट 
घेतल्यासारखी अवस्था व्हायला पाचहिे. नाचशकिे प्रचसद्ध शाहीर र्ोकवद अझझलखानाच्या वधाचवर्षयीच्या 
आपल्या पोवाड्ाच्या शवेटी वािकानंा चविारतात : 

 
“स्वातंत्र्यािी कथा त म्हाला रुिली का सारं्ा । 
सारं्ावयाला नकोि, त मिे बाह  कचरचत दंर्ा ॥” 
 
तेव्हा वीर ककवा रौद्र रसप्रधान काव्ये वािताना बाहू झ रझ रतील, अशीि मनािी अवस्था झाली 

पाचहिे. 
 
‘प्रसाद’ र् िािे स्वरूप िे सवइसाधारिपिे समिण्यात येते, त्यापेक्षा थोडे वरे्ळे आहे. 

सवइसाधारिपिे असे वाटते, की ज्या वातयािा अथइ सवांना सहि समितो, त्या वातयात ‘प्रसाद’र् ि 
असतो. 

 
पि ध्वन्यालोकाने काव्यातला प्रसादर् ि म्हििे कोित्याही रसाबाबत ‘समपइकत्व’ (तो रस 

रचसकाला उत्तम तऱ्हेने अपइि करिे) असे म्हटले आहे. 
 
तात्पयइ, काव्यात कोितातरी रस ककवा भाव म ख्य पाचहिे आचि ‘र् ि’ म्हििे त्या रसाच्या 

आस्वादाला अन कूल अशी रचसकमनािी वृत्ती िार्ृत करण्यािे सामथ्यइ असले पाचहिे, तरि रचसक रसािा 
एकाग्रपिे आस्वाद घेऊ शकतो. 
 

प . ना. वीरकर 
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काव्यगोष्ठी : काव्यर्ोष्ठी ही चवदग्धर्ोष्ठी म्हिनू अचधक ज्ञात होती. ‘र्ोष्ठी’ म्हििे मंडळ, सभा, कवींच्या 
नवीन नवीन कचवतािें अशा मंडळात पठन-वािन ते ते कवी करीत. त्यावर र् िदोर्षदृष्टीने ििा होत असे, 
काव्यािी परीक्षा होत असे व र् िवते्तच्या चनकर्षावर त्या काव्यािी कनदा–स्त ती होत असे, काव्यािा 
रसास्वाद घेतला िात असे, म्हिून अशा मंडळानंा काव्यर्ोष्ठी म्हित. चवदग्ध म्हििे चविान, सभ्य नार्रक 
– नर्रात राहिारा स चवद्य स संस्कृत स खवस्तू र्ृहस्थ. असे चविान आचि साचहत्यशास्त्रज्ञ आचि साचहत्यात 
रस घेिारे नार्रक अशा मडंळात एकी िमून काव्यावर अथवा नाट्यावर ििा करीत असत, म्हिून ह्या 
मंडळानंा चवदग्धर्ोष्ठी हे नाव पडले असले पाचहिे. पूवी त्या काळात काव्यािा प्रसार करण्यािा आचि 
कीती चमळवण्यािा नवीन उदयोन्म ख कवींना तोि एक मार्इ होता. या र्ोष्ठीत कवीिे काव्य रचसक 
चविानापं ढे येत असे. िारं्ल्या काव्यािे सहृदय रचसकाकंडून कौत क होत असे आचि तेथे िमिाऱ्या स्त्री-
प रुर्षाकंरवी मौचखक परंपरेने त्या काव्यािा प्रसार होत असे. कीती पसरल्यावर कवीला रािाश्रय चमळिे 
शतय होत असे. 
 

चवदग्धर्ोष्ठीत भार् घेता येिे, ही र्ोष्ट प्रचतष्ठेिी मानली िात असे. उदयोन्म ख कवींना त्याचं्या 
काव्यििेतून मार्इदशइन लाभत असे. चवदग्ध नार्रक तेथे िमत असल्याम ळे त्या र्ोष्ठीत प्रहेचलका, 
काव्यसमस्या, प्रश्नोत्तरे यासंारखे चवनोदािे आचि मनोरंिनािे कायइिमही होत असत. प ढे प ढे माी 
प्रहेचलका, प्रश्नोत्तर हे व ह्यासंारखे प्रकार ‘कष्टकाव्य’ व केवळ िीडा हेि झल देिारे म्हिनू 
साचहत्यशास्त्रकाराचं्या दृष्टीने र्ौि ठरले. कामशास्त्रात व शृरं्ारप्रकाशसारख्या साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथात 
‘र्ोष्ठीचवहारा’िे विइन आहे. 
 

वा. म. क लकिी 
 
काव्यदोष : भरताने नाट्यशास्त्रात (अध्याय १६·८७–९५) सवइप्रथम काव्यदोर्षािें चनरूपि केले आहे. 
र्ूढाथइ, अथांतर, अथइहीन इ. दहा दोर्ष त्याने पचरर्चित केले असून, प्रत्येकािे स्वरूप संके्षपाने त्याने 
साचंर्तले आहे, पि उदाहरिे चदलेली नाहीत. तथाचप भामहानेि आपल्या काव्यालांकािात दोर्षचवविेनाला 
प्राधान्य देऊन दोर्षािें सचवस्तर चवविेन केले आहे. हे दोर्ष ३६ असून त्याचं्या चवविेनाने गं्रथािा दोन 
पंिमाशं भार् व्यापला आहे. कवीने आपल्या काव्यात एकही पद सदोर्ष येऊ देऊ नये, असे त्याने बिावले 
आहे (काव्यालांकाि १·११). भामहाप्रमािेि दंडीनेही आपल्या काव्यादशात, काही तपशील आचि 
मतभेदािंा अपवाद करता, दोर्षचवविेन केले आहे. भामहाप्रमािे त्यानेही कवीला बिावले आहे, की ‘अर्दी 
अल्प दोर्षािीही त्याने उपेक्षा करता कामा नये; कारि असा दोर्ष म्हििे स ंदर रमिीच्या म खावरील 
कोडािा डार्ि होय’. वामनाने दोर्षािें लक्षि “र् िचवपयइयात्मानम दोर्षाम ।” असे केले आहे. र् ि हे 
‘शोभािनक धमइ होत’, साहचिकि त्याउलट ‘दोर्ष हे शोभानाशक धमइ होत’. वामनाने दोर्षािें पददोर्ष, 
पदाथइदोर्ष, वातयदोर्ष व वातयाथइदोर्ष असे स्पष्ट िार चवभार् केले असून, त्या सवांत चमळून एकूि २२ 
दोर्षािें चवविेन केले आहे. दोर्षािें असे स्पष्ट वर्ीकरि वामनानेि सवइप्रथम केले आहे. भामहाने मेधावी 
(मेधावीरुद्र) नावाच्या काव्यमीमासंकाने सवइप्रथम साचंर्तलेले ‘उपमादोर्ष’ ही आपल्या गं्रथात चववचेिले 
आहेत. वामनानेही या उपमादोर्षािें प्रचतपादन केले आहे. भामह व वामन यानंी प्रचतपाचदलेल्या दोर्षापंैकी 
अनेक दोर्ष रुद्रटाने ‘शब्ददोर्ष’ आचि ‘अथइदोर्ष’ म्हिून चनरूचपले आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

या पद–पदाथइ–वातय–वातयाथइ–दोर्षाचं्या चवविेनात रसदोर्षाचं्या चवविेनािी भर घालिारा 
सवइप्रथम काव्यमीमासंक म्हििे आनंदवधइन होय. रसभरं् हेतंूिे ‘अनौचित्य’ हे सामान्य लक्षि सारं्िारे 
आनंदवधइनािे प ढील विन झार प्रचसद्ध आहे : 
 

अनौणचत्यादृते नान्यद रसभङ्गस्य कारिम् । 
प्रणसद्धौणचत्यबन्धस्तु रसस्योपणनषत् परा ॥ 

 
ध्वन्यालोक ३·१४ नंतरिा र्द्यभार्,  
प.ृ ३३० (बालचप्रया आवृ., १९४०). 

 
अथात ‘रसभरं्ािे कारि अनौचित्याचशवाय द सरे नाही. िेवढे परंपरेला अथवा सहृदयानंा मान्य 

असेल, असे औचित्य पाळिे हे रसाच्या पचरपोर्षािें परमरहस्य होय’. 
 
यानंतर रािानक मचहमभट्ट (स . १०२० ते ११०० या दरम्यान) या काश्मीरी पंचडताने आपल्या 

चवख्यात व्यक्क्तहववके या गं्रथात काव्यदोर्षािें ममइग्राही चनरूपि केले आहे. आपला व्यक्क्तहववकेािा द सरा 
चवमशइ त्याने दोर्षचनरूपिाला वाचहला आहे. आनंदवधइनाप्रमािेि काव्यदोर्षािे अनौचित्य असे सामान्य 
लक्षि म्हिा, विइन म्हिा, त्याने केले आहे आचि त्यािे स्पष्टीकरि ‘चववचक्षत रस वर्ैरेंच्या प्रतीतीत चवघ्न 
– अंतराय – चनमाि करिे’, असे चदले आहे. त्याने दोर्षािें दोन चवभार् केले आहेत. ‘अंतरंर्दोर्ष’ (अथात 
अथइदोर्ष) आचि ‘बचहरंर्दोर्ष’ (अथात शब्ददोर्ष). अंतरंर्दोर्षातं चवभाव वर्ैरेंिी अन चित योिना येते. त्यािे 
चनरूपि प्रािीनानंी (आनंदवधइन वर्ैरेंनी) केले असल्यािे सारं्ून, त्याने बचहरंर्दोर्षािेंि प्रचतपादन केले 
आहे. हे दोर्ष पाि आहेत : (१) चवधेयाचवमशइ, (२) प्रिमभेद, (३) िमभेद, (४) पौनरुतत्य, आचि (५) 
वाच्याविन. या पाि दोर्षाचं्या सचवस्तर प्रचतपादनाने समग्र गं्रथािा चनम्म्याहून अचधक भार् व्यापला आहे. 
चवविेनाच्या ओघात काचलदासासारख्या महाकवींिे दोर्षही त्याने दाखवले आहेत. दोर्ष चवविेनाच्या दृष्टीने 
हा सवइ भार् अचतशय महत्त्वािा आहे. मम्मट, हेमिंद्र यासंारख्या नंतर झालेल्या आलंकाचरकावंर या 
चवविेनािा प्रभाव पडलेला स्पष्ट चदसून येतो. 

 
मम्मटानंतर होऊन रे्लेल्या साचहत्यशास्त्रकारानंी सवइसाधारिपिे मम्मटाच्या काव्यप्रकाशातील 

‘दोर्षदशइन’ हा सातवा उल्लास प ढे ठेवनू दोर्षचवविेन केले आहे. तेव्हा हाि उल्लास प ढील प्रचतपादनािा 
आधार मानून अचतशय संके्षर्षाने काव्यदोर्षािें दशइन घडविे इष्ट वाटते. 

 
‘म ख्याथइहचतदोर्ष : ज्याम ळे म ख्य अथाच्या प्रतीतीत अंतराय अथवा चवघ्न येते, तो दोर्ष होय. म ख्य 

अथइ म्हििे रसादी प्रधान अथइ. दोर्षािें तीन वर्इ होतात : (१) रसादी दोर्ष, (२) अथइ - (वाच्याथइ) दोर्ष 
आचि (३) शब्दादी दोर्ष. पददोर्ष, पदैकदेशदोर्ष, वातयदोर्ष, समासदोर्ष हे सवइ शब्ददोर्षातं अंतभूइत होतात. 
१६ शब्द(पद)दोर्ष प ढीलप्रमािे आहेत : (१) श्र चतकटू, (२) च्य तसंस्कृती, (३) अप्रय तत, (४) असमथइ, 
(५) चनहताथइ, (६) अन चिताथइ, (७) चनरथइक, (८) अवािक, (९) अश्लील, (१०) संचदग्ध, (११) 
अप्रतीत, (१२) ग्राम्य, (१३) नेयाथइ, (१४) स्तलष्ट, (१५) अचवमृष्टचवधेयाशं, आचि (१६) चवरुद्धमचतकृत. 

 
यातील सवइ दोर्षाचं्या व्याख्या व उदाहरिे येथे देिे अशतयि आहे. केवळ एकदोन उदाहरिे देऊन 

समाधान मानिे भार् आहे. (१) श्र चतकटू (परुर्षविइय तत) : उदा., ‘काताथ्यइम्’ (कृताथइता या अथी) हे 
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पद. (४) असमथइ : चववचक्षत अथािा बोध करून देण्यास समथइ नसलेले. िसे ‘हस्न्त’ (‘र्च्छचत’ या अथी) 
हे पद. (७) चनरथइक : अथात पादपूरिाथइक. (११) अप्रतीत : चववचक्षत अथाने केवळ शास्त्रात प्रचसद्ध. 
उदा., ‘आशय’ हा शब्द ‘वासना’ या अथाने केवळ योर्शास्त्रात प्रचसद्ध आहे. (१४) स्तलष्ट म्हििे द बोध, 
उदा., ‘अचीलोिनसंभतूज्योचतस्’ म्हििे िदं्र (अचीम नींच्या नेीातून चनमाि झाली आहे ती ज्योती —
‘अचीनेीसम द्भवम’ असे प रािविन आहे). (१६) चवरुद्धमचतकृतम उदा., ‘र्ळाचमठी’ अथइ अचभपे्रत असता 
‘कण्ठग्रह’ शब्द न वापरता ‘र्लग्रह’ हा शब्द वापरला तर हा दोर्ष येतो, कारि ‘र्लग्रहा’िा अथइ ‘मानर्टू 
धरिे’ असा आहे. 

 
मम्मटाने एकवीस वातयदोर्षािें सोदाहरि चवविेन केले आहे. हे दोर्ष िमशम प ढीलप्रमािे आहेत : 

(१) प्रचतकूलविइ, (२) अपहतचवसर्इ, (३) ल प्तचवसर्इ, (४) चवसंचध, (५) हतवृत्त, (६) न्यूनपद, (७) 
अचधकपद, (८) कचथतपद, (९) पतत्प्रकर्षइ, (१०) समाप्तप नरात्त, (११) अधान्त रैकवािक, (१२) 
अभवन्मतयोर्, (१३) अनचभचहतवाच्य, (१४) अस्थानस्थपद, (१५) अस्थानस्थसमास, (१६) संकीिइ, 
(१७) र्र्सभत, (१८) प्रचसचद्धहत, (१९) भग्नप्रिम, (२०) अिम, आचि (२१) अमतपराथइ. स्थलाभावी 
यातंील १–२ दोर्षािंाि चविार येथे करता येिे शतय आहे. 

 
‘हतवृत्त’ म्हििे छन्दमशास्त्रचनयमािंा भरं् करिे, अथाला अन कूल नसलेल्या वृत्तािंा प्रयोर्, वर्ैरे. 

‘प्रचसचद्धहत’ म्हििे अम क शब्द अम क संदभात योिावा अशी प्रचसद्धी आहे. उदा., मञ्जीराचदर्ष  रचितप्राय ं
पचक्षर्ष  ि कूचित प्रभचृत...(न प राचं्या संदभात रुि झ ि , पक्ष्याचं्या संदभात कूचित (कूिन) वर्ैरे. 
बेडकाच्या वर्ैरे ओरडण्याला ‘रव’ असा शब्द वापरण्यािी प्रचसद्धी आहे, तो ‘रव’ शब्द रिारं्िावरील प्रिंड 
कोलाहलाला उदे्दशून वापरला असता हा दोर्ष येतो. ‘अिम’ म्हििे िमभेद हा दोर्ष. वातयात एका 
पदानंतर िे द सरे उचित पद येिे आवश्यक असते, ते तेथे न योिता द सरीकडे योििे म्हििे िमभेद. 
उदा., ‘कपाली’ – कपाल (डोतयािी करटी) धारि करिाऱ्या चशवाच्या सहवासािी अचभलार्षा बाळर्िारी 
ती िाचंतमती (आचि लोकाचं्या नेीानंा आल्हाद देिारी) िंद्रकला आचि (लावण्यवती व) लोकाचं्या 
नेीानंा आल्हाद देिारी तू, हे पावइती, अशा दोघी ‘शोिनीय’ –करुिास्पद – झाला आहात. काचलदासाने 
आपल्या मूळ श्लोकाति हे सम च्चयवािक अव्यय त्व ं(तू) च्या लरे्ि नंतर न योिता प ढे अन्यी (‘अस्य 
लोकस्य’ च्या प ढे) योिले आहे. त्याम ळे येथे अिम अथात िमभेद हा दोर्ष येतो. (मूळ श्लोक–
कुमािसांभव ५·७१). 

 
यानंतर मम्मटाने प ढील तेवीस अथइदोर्षािें सोदाहरि चववरि केले आहे : (१) अप ष्ट, (२) कष्ट, 

(३) व्याहत, (४) प नरुतत, (५) द ष्ट्िम, (६) ग्राम्य, (७) संचदग्ध, (८) चनहेतू, (९) प्रचसचद्धचवरोध, (१०) 
चवद्याचवरोध, (११) अनवीकृत, ( १२) सचनयमपचरवृत्त, (१३) अचनयमपचरवृत्त, (१४) चवशरे्षपचरवृत्त, (१५) 
अचवशरे्षपचरवृत्त, (१६) साकाकं्ष, (१७) अपदय तत, (१८) सहिरचभन्न, (१९) प्रकाचशतचवरुद्ध, (२०) 
चवध्यन वादाय तत, (२१) अन वादाय तत, (२२) त्यततप नमस्वीकृत, (२३) अश्लील. िारे्अभावी या तेवीस 
अथइदोर्षापंकैी एक-दोन दोर्षािंीि कल्पना, उदाहरिे देऊन स्पष्ट करिे शतय आहे. 

 
‘सहिरचभन्न’ : एका काव्यात श्र ताने (शास्त्रश्रविाने) ब द्धी, िंद्राने चनशा (यौवन), मदाने नारी, 

िलप्रवाहाने नदी (अलंकृत केली िाते) अशा उत्कृष्ट सहिराचं्या – िोड्ाचं्या – पंततीत (द्यतू वर्ैरे) 
व्यसनाने मखूइता (अलंकृत केली िाते) — ‘व्यसन-मूखइता’ ही चनकृष्ट िोडी आली आहे, म्हिून येथे 
‘सहिरचभन्न’ हा दोर्ष येतो. 
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‘प्रचसचद्धचवरोध’ : कवीने आपल्या एका काव्यात स ंदरीच्या मनर्टावरिा चबलवर हे मदनािे िि 
अशी कल्पना केली आहे. पि इचतहासप रािादी गं्रथातं चवष्ट्िू िसा ‘ििधर’ – ििधारी – म्हिून प्रचसद्ध 
आहे, तसा मदन काही ‘ििधर’ म्हिून प्रचसद्ध नाही. (मदन प ष्ट्प – धन्वा म्हिनू प्रचसद्ध आहे.) तेव्हा 
प्रचसचद्धचवरोध हा दोर्ष या चठकािी उद्भवला आहे. 

 
यानंतर मम्मटाने रसदोर्षािें चववरि केले आहे. रसदोर्ष प ढीलप्रमािे आहेत : (१–३) 

व्यचभिाचरभाव, रस आचि स्थाचयभाव यािंा स्वशब्दानंी, त्याचं्या नावानंी चनदेश. (४–५) अन भाव व 
चवभावािी प्रतीती झटकन न होता कोिता चवर्षय प्रस्त त आहे, संदभइ कोिता आहे इ. र्ोष्टींिा चविार 
केल्यानंतर चवलंबाने होिारी प्रतीती. (६) प्रचतकूल-चवभावाचदग्रह : प्रस्त त रसाला चवरोधी असिाऱ्या 
रसािे िे चवभाव वर्ैरे, त्यािें विइन करावयास घेिे. (७) रसािी प न्हा प न्हा दीप्ती : रसािा पचरपोर्ष 
झाल्यावरही तो रस प न्हा प न्हा उद्दीचपत करिे. उदा., कुमािसांभवातील रचतचवलाप. (८) रसािे अिानक 
– आकस्स्मक – चवस्ताराने विइन. उदा., विेीसांिािातील द सरा अंक. चतकडे रिारं्िावर वीरािंा संहार 
होत असताना इकडे द योधनािा भान मतीशी शृरं्ार. (९) रसािा आकस्स्मक चवच्छेद : प्रस्त त रसािा 
पचरपोर्ष करण्यािे काम एकाएकीि – कारि नसतानाि – सोडिे. (१०) (अप्रधान) अंर्ािे 
अचतचवस्ताराने विइन. (११) प्रधान (अंर्ी) रसािे चवस्मरि : उदा., हर्षइकृत ित्नावलीच्या िौथ्या अंकात 
रािा उदयनािा तरपाल िो बाभ्रव्य त्याच्या प्रवशेानंतर नाचयका सार्चरकेिा चवसर. (१२) प्रकृचतचवपयइय : 
काव्यर्त व्यततीिा स्वभाव चभन्नचभन्न असतो. उदा., चदव्य, अचदव्य, चदव्याचदव्य, धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीरलचलत, धीरप्रशातं, उत्तम, मध्यम, अधम वर्ैरे. हे स्वभावचवशरे्ष लक्षात घेऊन त्या त्या व्यततीिे रस, 
भाव वर्ैरे चिचीत करिे. ही र्ोष्ट चवसरून चिीि केल्यास रसभरं् होतो. (१३) अंर्भतू नसलेल्यािे 
चवस्ताराने विइन वा चिीि हे रसाला उपकारक होत नाही. 

 
वरील दोर्षातंील काहींिे दोर्षत्व हे पचरस्स्थचतसापेक्ष आहे. अथात, चवचशष्ट पचरस्स्थतीत ते दोर्ष 

ठरतात, तर अन्यी ते अदोर्ष ककवा र् ि ठरतात. आनंदवधइनाने ध्वन्यालोकावरील (२·१२) वृत्तीत म्हटले 
आहे : ‘श्र चतद ष्टादी दोर्ष िे अचनत्य असल्यािे (भामहाने) स िचवले आहे, ते ध्वनीिा आत्मा असलेल्या 
म्हििे अंर्ी (प्रधान) म्हिनू अचभव्यतत होिाऱ्या शृरं्ाराति वज्यइ म्हिनू साचंर्तले आहेत; नाहीतर ते दोर्ष 
अचनत्य असिारि नाहीत’. आचि यावरील आपल्या लोिन टीकेत अचभनवर् प्ताने असे चववरि केले आहे : 
‘श्र चतद ष्ट’ म्हििे असभ्य र्ोष्टींिी आठवि करून देिाऱ्या ‘वान्त’ वर्ैरे शब्दािंा वापर; ‘अथइद ष्ट’ म्हििे 
वातयाच्या अथाच्या सामथ्याने िे अश्लील अथािा बोध करून देतात (म्हििे संपूिइ वातयािा अथइ 
कळल्यावर); ‘कल्पनाद ष्ट’ म्हििे दोन पदापंैकी पचहल्यािे शवेटिे व द सऱ्यािे पचहले अशी दोन अक्षरे 
मध्ये न थाबंता िोडून उच्चारल्याम ळे होिारी अश्लील अथािी स्मृती. िसे ‘क रु रुचिम्’ या पदािंा िम 
उलट केल्यास (होिारी अश्लील अथािी स्मतृी) … शृरं्ार हा शब्द तत्सम (म्हििे ज्यामध्ये श्र चतद ष्टादी 
दोर्ष वज्यइ केले पाचहिेत असे) रस यािे उपलक्षि समिावा, कारि वरील दोर्ष वीर, शातं, अद भ त 
इत्यादींच्या बाबतींतही वज्यइि आहेत… बीभत्स, हास्य, रौद्र इ. रसामंध्ये ‘श्र चतकष्ट’ इत्यादींिा उपयोर् 
आम्ही स्वीकाराहइ मानीत असल्याम ळे आचि शृरं्ारादी रसाचं्या बाबतीत हे दोर्ष वज्यइ करावते असे आम्ही 
मानीत असल्याम ळे ह्यािें चठकािी अचनत्यत्व व दोर्षत्व या दोहोंिेही समथइनि झाले’. 

 
वर चनदेश केलेल्या दोर्षािंी प्रिंड संख्या क िािीही, चवशरे्षतम नव्या कवीिी, छाती दडपून 

टाकिारी आहे, हे चनमसंशय. तथाचप साचहत्यशास्त्रकारानंी केलेले हे चवस्तृत दोर्षचवविेन नव्या कवींना 
मार्इदशइक व्हाव ेआचि त्यानंी शतयतो चनदोर्ष काव्य रिाव ेया हेतूनेि केले आहे, हेही चनमसंशय. 
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य. स. वाकळब े
 
काव्यनाट्य (पोएणटक ड्रामा) : संपूिइतया ककवा चनदान प्रकर्षाने काव्याच्या माध्यमातून अचभव्यतत होिारे 
नाट्य म्हििे काव्यनाट्य. टी. एस्. एचलयट यानंी म्हटल्याप्रमािे काव्यािी वािा तीन प्रकारानंी उमटते : 
कवी स्वतमशी बोलतो तेव्हा भावकाव्य, तो अन्याशंी सवंाद साधतो तेव्हा कथनकाव्य व तो एखादे पाी 
चनमाि करून त्याला बोलते करतो तेव्हा काव्यनाट्य चनपिते. काव्यनाट्य म्हििे केवळ पद्यशलैीतील 
नाट्य नव्हे. िीवनािा सखोल वधे घेण्यािा त्यािा प्रयास केवळ काव्य-माध्यमातून सझल होतो; ककबह ना 
र्द्य नाट्यापेक्षा काव्यनाट्यि िीवनातील चिरंतन समस्यािंी िीवघेिी आव्हाने प ऱ्या समथइपिे पेलू शकते. 
कारि अशा समस्याशंी झर्डताना नाट्यातील पाीानंी अन भचवलेला तीव्र मानचसक क्षोभ व भावचनक 
कल्लोळ केवळ काव्यातूनि समाधानकारक रीत्या अचभव्यतत होऊ शकतो. तेथे र्द्य – मर् ते चकतीही 
कायइक्षम असो – अखेर चथटे पडते. आि आध चनक नाट्यातही य र्धमाम ळे अपचरहायइ ठरिारा 
वास्तवतावाद र्द्यशलैीच्याि उपयोर्ावर भर देत असला, तरीही या र्द्याला प्रतीकात्मक प्रचतमासृष्टी व 
लयबद्धता याचं्या साह्याने साधेल तेवढी काव्यमयता प्राप्त करून घेण्यािा प्रयत्न करावाि लार्तो. 
 

काव्यनाट्यािी बीिे सवइप्रथम वदेातंील संभार्षिात्मक ऋिातं आढळतात. संस्कृतमधील 
स रुवातीिे काव्यनाट्य म्हििे स बंधू (इ. स. पू. ३ रे शतक) व भास (इ. स. पू. ४ थे शतक) यािंी नाटके. 
भास, काचलदास (इ. स. ४ थे शतक) व भवभतूी (इ. स. ७ व ेशतक) याचं्या र्द्यपद्यचमचश्रत नाटकातं 
नाट्य व काव्य यानंा सारखाि न्याय चमळालेला आहे. 

 
ग्रीक काव्यनाट्याच्या शोकास्त्मका व स खास्त्मका या दोन्ही प्रकारािंा उद्र्म इ. स. पू. सहाव्या 

शतकाच्या उत्तराधात डायोनायसस देवाच्या उत्सवप्रसरं्ी केल्या िािाऱ्या वृदंर्ायनातून झाला. इ. स. पू. 
पािव्या शतकात एस्स्कलस, सॉझोतलीझ व य चरचपडीझ या तीन महान शोकास्त्मकाकाराचं्या कृती सादर 
झाल्या. त्या आर्षइ ग्रीक चमथ्यकथावंर आधाचरत असल्या, तरी पाप-प ण्य कल्पना, मानवािी 
स्खलनशीलता, चनयतीिा खेळ आचि व्यस्ततसमष्टींिे परस्परसंबधं या चिरंतन चवर्षयािंा त्यातं समथइ 
परामशइ घेतलेला आढळतो. उदात्तता हे एस्स्कलसच्या, तर प्रसाद व भावपूिइता ही अन िमे सॉझोतलीझ व 
य चरचपडीझ याचं्या काव्यशलैीिी वैचशष्ट्टे्य ठरतात. ग्रीक स खास्त्मकाकारातं अचॅरस्टोझेनीस (इ. स. पू. स . 
४४८ – ३८०) अग्रर्ण्य होता. समकालीन सामाचिक, रािकीय व साचहस्त्यक प्रश्नावंर केलेली खोिक 
चटप्पिी व कल्पनारम्यता हे त्याच्या नाटकािें प्रम ख चवशरे्ष, चमनॅंडर (इ. स. पू. स . ३४२ – २९२) याच्या 
स खास्त्मकातंील समाििीवनािे यथाथइ चिीि व पे्रमसाझल्यपर कथानके, यामं ळे आध चनक य रोपीय 
स खास्त्मकेवर प ढे त्यािंा मोठाि प्रभाव पडला. 

 
रोमन काव्यनाट्यकारानंी उघडउघड ग्रीकािें अधंान करि केले. सेचनकाने (इ. स. पू. ४ – इ. स. 

६५) य चरचपडीझच्या नाट्यातील सनसनाटी घटकावंर अचधकि भडक रंर् िढचवले. कहसािार व ‘रािा 
भीमदेवी’ आिस्ताळेपिाने लडबडलेल्या त्याच्या सूडरंचित व भ ताखेतानंी झपाटलेल्या भयनाट्याने प ढे 
शतेसचपअरसह बह धा साऱ्याि य रोपीय काव्यनाट्यप्रकारावंर भलतीि छाप टाकली. परंत  सेचनकािी 
नाटके बह धा प्रयोर्क्षम नव्हती, हेही लक्षात ठेवायला हव.े प्लॉटस (इ. स. पू. २५४–१८४) व टेरेन्स (इ. 
स. पू. स . १८५ – १५९) या रोमन स खास्त्मकाकारानंी चमनॅंडरिाि चकत्ता चर्रचवल्याम ळे प ढील य रोपीय 
स खास्त्मकाकारानंी त्यािे अन करि केले. 
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प्रािीन य रोपीय काव्यनाट्यािा अंत पोपने इ. स. पािव्या शतकात नटावंर व सहाव्या शतकात 
नाट्यर्ृहावंर बंदी घातल्यावर झाला. परंत  यानंतर स . पािश े वर्षांनी नाट्यािे प नरुत्थान झाले, ते 
चखस्तधमीय पूिाचवधींतूनि. चिस्तिन्म व तत्सम प्रसंर्ािें नाट्यरूपसादरीकरि करण्याच्या प्रयत्नातूंन 
मध्यय र्ीन धार्समक काव्यनाट्य िन्मले. िौदाव्या शतकात चिस्तिीवन व सतंिचरीे यावंर आधारलेली व 
‘चमरॅकल’ ककवा ‘चमस्टरी’ या नावानंी प्रचसद्ध बनलेली छोटी नाटके धार्समक सिाचं्या प्रसंर्ी सादर केली 
िाऊ लार्ली. पंधराव्या शतकात ‘मोरॅचलटी’ म्हिून संबोधलेले नव्या प्रकारिे काव्यनाट्य उदयाला आले. 
त्यात प्राम ख्याने पाप-प ण्य कल्पनािंी मूतइ रूपे रंर्मंिावर येत. 

 
सोळाव्या शतकात य रोपात प नरुत्थानािे (रेनेसान्स) य र् अवतरल्यावर नाट्यकलेने उत्त ंर् झेप 

घेतली आचि या व प ढील शतकात अनेक उत्तमोत्तम नाटककार देशोदेशी िमकले. िसे स्पेनमध्ये झर  नॅदो 
द रोिस, लोपे दे व्हेर्ा (याने १, ७०० नाटके चलचहली, त्यातंील ४७० आि उपलब्ध आहेत.), द मॉचलना, 
काल्देरॉन; इटलीत आचरऑस्तो; इंग्लंडमध्ये मालो व शतेसचपअर; हॉलंडमध्ये व्हॉदल (याच्या ल चसझर या 
नाटकािा चमल्टनच्या पॅिडार्ज लॉस्र्ट या महाकाव्यावर प्रभाव पडला) व फ्रान्समध्ये कोनेय, रासीन व 
मोल्येर. 

 
रािी एचलझाबेथ (पचहली) च्या य र्ात इंग्रिीतील काव्यनाटकाने शतेसचपअरच्या शोकास्त्मकातं 

यशािी पचरसीमा र्ाठली. त्यातं काव्य व नाट्य यािें अिोड सतं लन आढळते. तसेि त्यातंील चनयइमक 
पंिाघाती वृत्त (पेंटॅमीटर) बोलभारे्षशी सपूंिइ इमान राखूनही हव े तेथे भावोत्कटतेिी उंि पातळी 
र्ाठण्यासही सक्षम ठरते. माी केवळ घटनाकथन व चवनोदचनर्समती यासंाठी र्द्यािाही रास्त उपयोर् त्यातं 
केलेला आहे. 

 
इंग्लंडमध्ये १६६० साली रािेशाहीिी प नस्थापना झाल्यानंतरिे िंायडन आदी नाटककार नव-

अचभिाततावादाकडे (चनओ - तलाचसचसझम) वळले. चनयइमक शलैी अव्हेरून बंचदस्त सयमक वृत्तामंध्ये 
चलचहलेले त्यािें नाट्य सहिता माी र्मावनू बसले. 

 
अठराव्या शतकातही इंग्रिी काव्यनाट्यात काहीि मोलािी भर पडली नाही. पि या शतकाच्या 

उत्तराधात य रोपभर स्वच्छंदतावादािे (रोमॅंचटचसझम) वारे वाहू लार्ल्यावर इटलीत आल्फ्येअरी आचि 
िमइनीत र्टे व त्यािा स्नेही चशलर (याने शतेसचपअरकडून स्झूती घेतली) यासंारखे समथइ नाटककार प ढे 
आले व र्टेिे झाउस्ट हे महान काव्यनाट्य िन्मले. 

 
एकोचिसाव्या शतकात फ्रान्सने नाट्यके्षीात मोठीि आघाडी घेतली. शतकाच्या स रुवातीला 

स्व्हतटर ह्यरू्ो व अखेरीस रॉस्ता ंयािंी स्वच्छंदतावादी पठडीतली काव्यनाटे्य र्ािली. फ्रें िमध्ये चलचहिारा 
बेस्ल्िअन नाटककार माटरकलक आचि स्पॅचनश कवी व नाटककार लॉका यािें योर्दानही लक्षिीय ठरते. 
इंग्लंडमध्ये माी काव्यनाट्यािा द ष्ट्काळ सरला नाही. वड् इस्वथइ, कोलचरि, शलेी, बायरन व कीट्स हे 
स्वच्छंदतावादी व नंतरिे टेचनसन, ब्राउकनर् व आनइल्ड हे स्व्हतटोचरया-य र्ीन कवी यशस्वी काव्यनाट्य 
प्रसचवण्यास असमथइ ठरले. कारि त्यानंी केवळ शतेसचपअरिी री ओढण्यािा केलेला चवझल प्रयास. 

 
चवसाव्या शतकात नॉवेचिअन नाटककार इब्सेन याच्या प्रभावाखाली म ख्यतम सामाचिक 

समस्यावंर लक्ष कें चद्रत करिारे र्द्य नाट्य सवइमान्य झाले; पि ख द्द इब्सेनच्या र्द्य नाटकातंही प्रचतमाचं्या 
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िारे नाट्यातील काव्यमयता थोड्ाझार प्रमािात चटकून राचहली. स्कॅं चडनेस्व्हअन नाटककार स्स्रंडबर्इ, 
रचशयन नाटककार िेकॉव्ह यािंी र्द्य नाटे्यही यािी साक्ष देतात. इंग्लंडमध्ये या शतकात काव्यनाट्यािे 
प नरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात येट्स यािी आयचरश चमथ्यकथावंर बेतलेली आचि इतर प्रतीकात्मक 
नाटके, टी. एस्. एचलयट याचं्या धमइकितनपर नाट्यकृती व चिस्टोझर फ्राय याच्या कल्पनारम्य आचि 
शलैीदार स खास्त्मका यानंा मयाचदत यश चमळाले. 

 
मराठीत अण्िासाहेब चकलोस्कराचं्या शाक ं तल आदी नाटकापं ढे संस्कृत नाट्यािा आदशइ होता. 

र्द्य व पद्य याचं्या अिोड समंीलनािा आदशइ म्हििे त्यािें सौभद्र हे नाटक. यातील पद्य केवळ संर्ीताच्या 
सोयीसाठी आलेले नाही; ते नाट्यवस्तूच्या प्रर्तीलाही योग्य तो हातभार लावते. द दैवाने र्द्य-पद्यामंधील 
हे संत लन प ढील मराठी नाटकात क्वचिति राखले रे्ले. परंत  मराठी संर्ीत नाटक ही काव्यनाट्याहून एक 
वरे्ळीि पठडी मानावी लार्ते, िी ‘म्यूचझकल’ ह्या संकल्पनेच्या िास्त िवळिी आहे. 

 
संस्कृत नाट्यपरंपरेत नाटकाला दृश्यकाव्य मानण्यात येते आचि ‘काव्येर्ष  नाटकम रम्यम’ सारखी 

वातये वारंवार उद धृतही होतात. ससं्कृत नाटकातं र्ायले िािारे श्लोकही असत. पि म्हिून सवइि 
संस्कृत नाटकानंा काव्यनाट्य म्हिता यायिे नाही. इथे थोडा आशयािाही चविार करावा लारे्ल. अथात 
म द्राराक्षस वा मृच्छकचटक यापेंक्षा स्वप्नवासवदत्त वा शाक ं तलमध्ये ह्या दृष्टीने पाहता काव्यनाट्यािे र् ि 
िास्त प्रमािात आहेत, असे म्हिता येईल. 

 
कलाव्यापारातील अनेक सजं्ञापं्रमािे काव्यनाट्य हीदेखील एक स्वभावतम वादग्रस्त संकल्पना 

आहे. क ठल्याही प्रकारिी पद्यरिना –अर्दी म ततछंदही – नसलेल्या चकमान काही नाटकानंा तरी 
काव्यनाट्य म्हिता येईल का? इथे प्रतीकात्मक प्रचतमासृष्टी, रूपकािें उपयोिन आचि र्द्य असूनही 
भारे्षिी लयबद्धता हे आधी पाचहलेले चवशरे्ष महत्त्वािे ठरतील. ह्या संदभात रवींद्रनाथ टार्ोरािंी नाटके 
महत्त्वािी ठरावीत. र्डकऱ्याचं्या रािसनं्यासिी भार्षा काव्यात्म आहे, असे आपि म्हितो. पि 
रािसनं्यासला काव्यनाट्य माी म्हटले िात नाही. काव्यात्म नाटक (पोएचटक िंामा) आचि काव्यनाट्य 
(व्हसइ िंामा) ह्यातं झरक करून, द सऱ्यात क ठल्या ना क ठल्या रूपातली पद्यरिना अचनवायइ मानावी का? 
काव्यनाट्यािी व्याख्या करताना आशयसूीािंा चकतपत चविार होईल? —अशासंारखे प्रश्न लक्षात घेता 
काव्यनाट्य ही शोकास्त्मका वा झासइ ह्याहूंन बरीि संचदग्ध संकल्पना ठरते. माी दैनंचदन संभार्षिात तसेि 
समीक्षा-व्यापारातही ह्या सजें्ञिा वापर होत आला आहे. मराठीत प . चश. रेरे् ह्याचं्या माधवी : एक 
देिेसारख्या नाचटका आचि कि. त्र्यं. खानोलकराचं्या प्रचतमासारख्या नाटकािंाही काव्यनाट्याच्या संदभात 
उल्लेख करता येईल. उत्कट भावनािें प्रकटीकरि करण्याच्या प्रसंर्ी काव्यात्मतेिा प्रभावी उपयोर् चव. वा. 
चशरवाडकराचं्या नटसम्राटमध्ये आढळतो. 
 
पहा : नाटकािे वर्ीकरि. म. कृ. नाईक 
 
काव्यप्रयोजन : कवी काव्यचनर्समती करण्यास कोित्या उदे्दशाने प्रवृत्त होतो, म्हििेि काव्यािे प्रयोिन 
काय, यािा चविार प्रािीन आलंकाचरकानंी केला आहे. त्या संबधंात भामहाने म्हटले आहे, की िारं्ले 
काव्य रििारे कवी चदवरं्त झाले, तरी काव्यरूपी त्यािें शरीर मारे् राहतेि. यास्तव शाश्वत कीती 
चमळचवण्यािी इच्छा करिाऱ्या चविान मन ष्ट्याने काव्यचनर्समती करण्यािा प्रयत्न करावा, यािा अथइ कीतीिा 
लाभ व्हावा, ही इच्छा हे काव्यरिनेिे प्रधान प्रयोिन होय. धमइ, अथइ, काम व मोक्ष या िार प रुर्षाथांच्या 
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सेवनात नैप ण्य; चवचवध कलामंध्ये नैप ण्य व प्रीती म्हििे आनंद हे इतर लाभही काव्यापासून होतात. 
वामनाने काव्यािे दृष्ट आचि अदृष्ट याप्रमािे दोन प्रकारिे झल असल्यािे म्हटले आहे. प्रीती हे दृष्ट झल 
आचि कीती हे अदृष्ट झल (काव्यं तद दृष्टादृष्टाथइम् प्रीचत-कीर्सतहेत त्वात्). येथे प्रीती म्हििे 
काव्यचनर्समतीिा आनंद हाि अथइ अचभपे्रत असण्यािी शतयता आहे. 
 

काव्यापासून प रुर्षाथाच्या सबंंधात आचि कलाचं्या संबधंात नैप ण्यािा लाभ होतो, असे भामहाने 
म्हटले आहे. त्यािा अथइ वािकाला ह्या र्ोष्टींचवर्षयी बोध अभाचवतपिे चमळतो. ज्याप्रमािे प्रथम मध 
िाटचवला असता लोक कडू और्षध चपतात, त्याप्रमािे मध र अशा काव्यरसाने चमचश्रत झाले, की शास्त्रस द्धा 
लोकाचं्या र्ळी उतरते, असा दृष्टातं भामहाने चदला आहे. 

 
मम्मटाने यशमप्राती, द्रव्यलाभ, व्यवहारज्ञान, अश भचनवारि, परम आनंद आचि कातेंप्रमािे 

उपदेश, अशा सहा काव्यप्रयोिनािंा चनदेश केला आहे (काव्यं यशसे, अथइकृते, व्यवहारचवदे, 
चशवतेरक्षतये, सद्यम परचनवृइतये, कान्तासचंमततयोपदेशय िे). यापंैकी पचहली दोन व िौथे या प्रयोिनािंा 
लाभ कवीलाि होतो, असे अचभपे्रत आहे. इतर तीन र्ोष्टींिा लाभ काव्यवािनाने वािकाला होतो. 
मम्मटाच्या सहा प्रयोिनापंकैी हेमिदं्राने आनंद, यश आचि कातेंप्रमािे उपदेश ही तीनि स्वीकायइ मानली 
आहेत. साराशं, कवीला यशमप्राप्ती आचि वािकाला आनंद व स खद मार्ाने बोध यािंा लाभ, हीि 
सामान्यतम काव्यािी प्रधान उचद्दष्ट ेअथवा प्रयोिने मानली रे्ली आहेत. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
काव्यलक्षि : लक्षि म्हििे व्याख्या. काव्यािी व्याख्या चनरचनराळ्या प्रकारे करण्यात आली आहे. ‘शब्दाथौ 
सचहतौ काव्यम्’ अशी भामहाने काव्यािी व्याख्या केली आहे आचि चतिाि अन वाद नंतरच्या बऱ्याि 
आलंकाचरकानंी केला आहे. ह्या व्याख्येप्रमािे शब्द आचि अथइ यानंा समान प्राधान्य असते. ही व्याख्या 
अप री वाटून नंतरच्या आलंकाचरकानंी चतला प स्ती िोडिे आवश्यक मानले आहे. शब्द आचि अथइ यािंी 
िमत्कृचतपूिइ अशी बाधंीव रिना झाल्याम ळे ज्यापासून रचसकानंा आल्हाद प्राप्त होतो ते काव्य (शब्दाथौ 
सचहतौ विकचवव्यापारशाचलनी । बन्धे व्यवस्स्थतौ काव्यं तचिदाल्हादकाचरचि ।) याप्रमािे क ं तकाने व्याख्या 
केली आहे. दोर्षरचहत, र् िानंी य तत, सामान्यतम अलंकारानंी य तत, परंत  क्वचित तसे नसलेलेस द्धा शब्द 
आचि अथइ म्हििे काव्य (तद्दोर्षौ शब्दाथौ सर् िावनलंकृती प नम क्वाचप ।) अशी मम्मटािी व्याख्या आहे. 
मम्मटाच्या या व्याख्येवर चवश्वनाथाने आके्षप घेतले आहेत. एक आके्षप असा, की काव्य दोर्षरचहत असलेि 
पाचहिे असे मानल्यास बऱ्याि रिनानंा काव्य ही संज्ञा लावता येिार नाही. एकस द्धा दोर्ष नाही असे काव्य 
द मीळ. द सरा आके्षप असा, की माध यादी र् ि रसाशी संबद्ध असतात; शब्द आचि अथइ याचं्याशी नाही. 
शवेटी ज्यात अलंकार स्झ ट नाही त्या काव्यािे मम्मटाने िे उदाहरि चदले आहे, त्यात अलंकार चवद्यमान 
आहेि, असे चवश्वनाथाने दाखचवले आहे. 
 

दंडीने काव्यािे शरीर आचि काव्यािे अलंकार अशा चवभार्िीिा चनदेश करून काव्यशरीरािी 
व्याख्या ‘अचभपे्रत असलेल्या अथाने चनयचमत होऊन त्यािा आचवष्ट्कार करिारा शब्दसमूह’ (शरीरं 
तावचदष्टाथइव्यवस्च्छन्ना पदावली ।) अशी केली आहे. िवळिवळ याि स्वरूपािी व्याख्या िर्न्नाथाने चदली 
आहे : रमिीय असा अथइ प्रचतपादन करिारे शब्द म्हििे काव्य (रमिीयाथइप्रचतपादकम शब्दम काव्यम् ।). 
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काव्याच्या शरीरािा चनदेश झाला, तेव्हा त्यािा आत्मा अथवा िीचवत यासंबधंी चविार व्हावा हे 
अपेचक्षति होते. क ं तकाने शब्द आचि अथइ एकी असतात ते काव्य, असे म्हटले असले, तरी ‘विोतती’ हेि 
काव्यािे िीचवत असे आग्रहाने प्रचतपादन केले आहे. क ं तकाच्या पूवी वामनाने ‘रीती म्हििेि शलैी हाि 
काव्यािा आत्मा’, असे म्हटले होते. तसेि आनंदवधइनाने ‘ध्वनी म्हििे व्यंिनावृत्तीने सूचित होिारा व्यंग्य 
अथइ हाि काव्यािा आत्मा’, असे म्हटले होते. त्यासबंंधात चवश्वनाथािी स्वतमिी व्याख्या ‘वातयं रसात्मकं 
काव्यम्’ अशी आहे. म्हििे त्याने रसालाि काव्यािा आत्मा मानला आहे. ज्यात रसािा आचवष्ट्कार नाही, 
ते काव्यि नाही असे त्यािे मत. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
काव्यसंकेत : पहा कणवसमय. 
 
काव्यहेतू : काव्यचनर्समतीसाठी कवीच्या चठकािी आवश्यक असलेले घटक वा कारिे म्हििे ‘काव्यहेतू’. 
काव्यशास्त्राच्या चवविेनातील हा एक महत्त्वािा चवर्षय असून बह तेक सवइि आलंकाचरकानंी या चवर्षयावर 
ििा केली आहे. 
 

सवइसाधारिपिे प्रचतभा, व्य त्पत्ती व अभ्यास या तीन घटकानंा चनरचनराळ्या काव्यशास्त्रज्ञानंी कमी-
अचधक महत्त्व चदलेले चदसून येते. 

 
दंडीच्या मते वरील तीन घटक चमळून ‘काव्यचनर्समचतकरि’ बनते; तर मम्मटाने हे तीन घटक 

चमळून एकि ‘काव्यहेतू’ – कारि व हेतू हे समानाथइकि शब्द आहेत – होतो, असे म्हटले आहे. चवद्याधर 
(एकावली), वाग्भट (वाग्मभर्टालांकाि), केशवचमश्र (अलांकािशखेि) इत्यादींनीही असेि प्रचतपाचदले 
आहे. 

 
प्रचतभा म्हििे नैसर्सर्क कचवत्वशतती. भट्टतौताने काव्यकौतुकात चतिे ‘प्रज्ञा नवनवोन्मेर्ष 

(पाठभेद- ‘नवनवोल्लखे’) शाचलनी प्रचतभामता’ –चनत्यनूतन उन्मेर्षानंी शोचभवतं अशी, अथवा वण्यइ वस्तूिी 
नवीन नवीन चिीिे रंर्चविारी प्रज्ञा म्हििेि प्रचतभा – असे विइन केले आहे, तर अचभनवर् प्ताने 
‘अपूवइवस्त चनमािक्षमा प्रज्ञा’–अलौचकक कल्पनानंा अथवा आशयाला िन्म देण्यास समथइ अशी प्रज्ञा 
म्हििेि प्रचतभा – असे विइन केले आहे. 

 
रुद्रट, मम्मट यानंी ‘शस्तत’ हा शब्द प्रचतभेिाि पयाय म्हिून वापरला आहे. मम्मटाने शततीिे 

महत्त्व ‘चिच्यावािून काव्य चनमािि होिार नाही व झालेि तर ते उपहासास्पद होईल’, अशा शब्दातं विइन 
केले आहे. 

 
रुद्रटाने प्रचतभेिे ‘सहिा’ (नैसर्सर्क) व ‘उत्पाद्या’ (अचधकाचधक पचरश्रमानंी सपंादन करता येईल 

अशी) असे दोन प्रकार साचंर्तले आहेत. परंत  शवेटी ‘सहिा’ प्रचतभा हीि श्रेष्ठ, अशी कब लीही त्याने चदली 
आहे. आनंदवधइनाने प्रचतभा सवांत महत्त्वािी आहे, असे प्रचतपाचदले आहे. 
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रािशखेराने शतती हा प्रम ख काव्यहेतू मानला आहे. त्याच्या मते प्रचतभा व शतती एक नाहीत. 
शतती ही प्रचतभा व व्य त्पत्ती यािंी िननी आहे. त्याला शतती हा शब्द ब चद्धमत्ता, मनमशतती या व्यापक 
अथाने अचभपे्रत असावा, असे चदसते. 

 
िसगांगाधिकार िर्न्नाथाने केवळ प्रचतभेलाि काव्यहेतू म्हटले आहे. 
 
व्य त्पत्ती म्हििे बह श्र तपिा. अनेक शास्त्रािें पचरशीलन. दंडीने याला ‘बह चनमइलं श्र तम्’ असे 

म्हटले आहे. रुद्रटाने चवचवध शासे्त्र, कला, लोकव्यवहार इत्यादींच्या पचरशीलनाने प्राप्त झालेला 
‘य तताय ततचववके’ अशी व्य त्पत्तीिी व्याख्या केली आहे. रािशखेरानेही यात ‘उचितान चितचववके’ म्हििे 
व्य त्पत्ती असा केवळ शब्दािाि झरक केला आहे. मम्मटाने लोकव्यवहार-चनरीक्षि, चवचवध शासे्त्र, अन्य 
कवींिी काव्ये याचं्या अभ्यासाने येिारे पाचंडत्य म्हििे ‘चनप िता’ असे व्य त्पत्तीिे विइन केले आहे. 

 
नैसर्सर्क प्रचतभा व व्य त्पत्ती यातं प्रचतभा श्रेष्ठ असली, तरी महाकवी होऊ इस्च्छिाऱ्या कवीला 

चवचवध शास्त्रािें, कलािें, काव्यािें ज्ञान, लोकव्यवहार-चनरीक्षि यामं ळे प्राप्त होिारा बह श्र तपिा आवश्यक 
आहे, हे मत योग्यि आहे. 

 
चतसरा काव्यहेतू म्हििे ‘अभ्यास’ ककवा काव्यचनर्समतीिा चनरंतर केलेला व्यासरं्. दंडीने यािे 

‘अमन्दम अचभयोर्म’ म्हििे सतत केलेला (काव्यरिनेिा) उद्योर् अथवा अभ्यास असे विइन केले आहे, तर 
वामनाने ‘अभ्यासो चह कमइिा ं कौशलमादधाचत’ –अभ्यासानेि कामामंध्ये कौशल्य येते – या शब्दातं 
अभ्यासािे महत्त्व विइन केले आहे. मम्मटाने यािे ‘काव्यज्ञचशक्षयाभ्यासम’ असे स्पष्टीकरि चदले आहे. 
त्याला ‘काव्यज्ञ’ या शब्दात काव्यचनमाते कवी व काव्यपरीक्षक –सहृदय टीकाकार – हे दोन्ही अचभपे्रत 
आहेत. त्याचं्या मार्इदशइनाखाली कवीने काव्यरिनेिा व्यासंर् करिे आवश्यक आहे, असे त्यािे मत आहे. 

 
उत्तम काव्यचनर्समतीस प्रचतभा, व्य त्पत्ती व अभ्यास या चतन्ही घटकािंी आवश्यकता असते, हे मत 

योग्यि होय. 
 

कमल अभ्यंकर 
 
काव्याची शब्दकळा : शब्दकळा म्हििे कवीने केलेली शब्दािंी चनवड. कचवता ही सवइस्वी आचि सवाथाने 
‘भार्षा-रूप’ असल्याम ळे भारे्षिा आचि पयायाने शब्दकळेिा चविार कचवतेच्या संदभात होिे स्वाभाचवकि 
आहे. पूवी तो शलैीच्या अरं्ाने, शलैीला आशयापासून अलर्, स्वतंी करून, चशवाय ढोबळ स्वरूपात 
व्हावयािा. पािात्त्य काव्यचविारात लॅचटनप्रि र शलैी, आर्षइ शलैी अशा पद्धतीने; तर आपल्याकडे 
संस्कृतप्रि र, आर्षइ, प्राकृतचनष्ठ, र्ौडी, वैदभी अशा वर्ीकरिातून हा चविार होत असे. काव्यािी भार्षा 
नेहमीच्या बोलण्यातल्या भारे्षपेक्षा वरे्ळी असावी, चशवाय देवाचदक आचि लोकोत्तर व्यस्ततसंबचंधत चिीि 
त्यात असल्याम ळे ती भारदस्त, चशष्ट, अचभिात असावी, सामान्य िनाचं्या बोलीपासून कटाक्षाने दूर 
ठेवलेली असावी, असा दृचष्टकोि असायिा. काव्यात योिावयाच्या भारे्षचवर्षयीच्या वरील प्रकारच्या अनेक 
संकेतातूंन ‘काव्यात्म शब्दकळा’ (पोएचटक चडतशन) ही संकल्पना चनमाि झाली. 
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रोमॅंचटक (स्वच्छंदतावादी) य र्ात, कचवतेत भावनेच्या उत्स्झूतइ आचवष्ट्काराला प्राधान्य देिाऱ्या 
वड्इस्वथइने वरील संकेतातूंन चनमाि झालेल्या काव्यात्म शब्दकळेवर ‘कृचीम’, ‘अनैसर्सर्क’ असा आरोप 
करून ‘र्द्याच्या आचि पद्याच्या भारे्षत काही मूलभतू भेद असतो’, ही कल्पनाि खोडून काढली. ‘कचवतेिी 
भार्षा हा झाडािे लाकूड हे िसे झाडािा अंर्भतू भार् असते, तसा कचवतेिा अंर्भतू भार् असतो’ ही 
कल्पना स्वच्छंदतावादी कालखंडात मोठ्या प्रमािात रुिली. त्याम ळेही कचवतेच्या भारे्षकडे पाहण्याच्या 
दृचष्टकोिात मोठा झरक घडून आला. 

 
प ढील काळात नवकाव्य, नवी समीक्षा आचि भार्षावैज्ञाचनक दृचष्टकोि यामं ळे शब्दकळेला 

काव्यचविारात असाधारि महत्त्व प्राप्त झाले. शब्दकळा हे कचवतेिे प्रािभतू तत्त्व मानले रे्ले. ‘कचवता ही 
एक सिइनशील, स्वयंपूिइ, स्वयंचसद्ध, भाचर्षक कृती असते’ हा चविार त्यामारे् होता. ‘काव्याथइ’ आचि 
‘कचवतेिा घाट’ उत्पन्न होतात ते सवइस्वी कचवतेच्या शब्दव्यापारातून–शब्दािंा नाद, रंर्, र्ंध (अरोमा), 
लय, विन, अथाशी असलेले र्ढू नाते, व्यंिकता, संचदग्धता अशा अनेक घटकानंी चसद्ध होिाऱ्या 
शब्दव्यापारातून. क स माग्रिाचं्या ‘अचह-नक ल’ या कचवतेत साप-म ंर् स या शब्दाऐंविी अचह-नक ल या 
शब्दािंी योिना, आचि कचवतेिी एकूिि शब्दकळा त्या कचवतेत चिचीत झालेल्या सघंर्षाला एका अद भ त, 
असामान्य आचि प्रतीकात्मक पातळीवर नेते. त्या संघर्षािे सनातन, अचभिात आचि चवराट स्वरूपािे दशइन 
घडचवते. ‘रे नकूल आला –आला देख नकूल!’ या ओळीतील ‘नकूल’, ‘देख’ (पहा, बघा ऐविी) हे शब्द, 
‘नकूल’ शब्दािी चिरुतती, शब्दिम, लय, नाट्य ह्या मूलतम ‘शब्दचनष्ठ’ प्रत्ययातून सारे भव्य पचरिाम 
मनावर संस्काचरत होतात. मढेकराचं्या ‘दो चमचनटािंी सडी शातंता’ या र्ाधंीवधाच्या घटनेवरील 
कचवतेतील ओळीत दोन चमचनटाऐंविी ‘दो चमचनटे’ येिारा शब्दप्रयोर् (कोइबी माल उठाओ, दो दो आना) 
आिच्या मलू्यचवहीन संस्कृतीिी बकालता, बािारीपिा, नकलीपिा, भावनेिा कोरडेपिा या सर्ळ्याला 
शहरी िीवनािी असलेली पाश्वइभमूी (पयायाने औद्योचर्क उलाढालींिे अमान र्ष, चबनिेहऱ्यािे िर्) अशी 
अथािी अनेक वलये उपहासािा प्रत्यय देत मनात पसरतात – ‘दोन’ चमचनटे ककवा घटका, पळे या 
शब्दानंी हा आशयि िन्माला आला नसता. ताबं्याचं्या कचवतेत माी ‘िन पळभर म्हितील हाय! हाय!’ 
असा ‘पळभर’ हा शब्द येिेि स्वाभाचवक. त्यातली आतइता, व्याक ळता वरे्ळ्या िातीिी. शब्दकळा हे 
कचवतेिे प्रािभतू तत्त्व मानले रे्ले ते या अथाने. हा ‘काव्याथइ’ आचि कचवतेिा ‘घाट’ शब्दकळेतून 
‘स्झ रलेला’ असतो – ‘पूवइचनचित’ नसतो. शब्दकळेतून कवीिे व्यस्ततमत्त्व, त्यािी संवदेनशीलता (त्यािा 
‘आवाि’) यािंाही प्रत्यय येत असतो. त्याम ळे काव्यकृती आचि कवीिे व्यस्ततमत्त्व अशा दोन्ही अंर्ािंा 
चविार शब्दकळेच्या आधारे होऊ शकतो. नवसमीके्षने शब्दकळेवर अचतचरतत भर देऊन कचवतेच्या इतर 
अंर्ािंी उपेक्षा केली आहे, असा आरोप नवसमीके्षवर होत असतो. तरीदेखील नवसमीके्षने शब्दकळेला 
काव्यचनर्समतीत आचि काव्यचविारात प्रािभतू तत्त्व म्हिनू चदलेले स्थान अबाचधत राहिारे आहे. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
काव्यात्म कादंबरी : भावकचवतेच्या वैचशष्ट्ट्यािंा खोलवर पचरिाम झालेला, कादंबरी या र्द्य 
कस्ल्पतकथेिा एक उपप्रकार. आपल्या लविीक ख लेपिाम ळे कादंबरी केवळ स्वतमशी साम्य असलेल्याि 
नव्हे, तर चवरोधी प्रकृतीच्या साचहत्यप्रकाराशंीही संवाद साधू शकते, यािे काव्यात्म कादंबरी हे उत्तम 
उदाहरि आहे. 
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भावकचवता हा साचहत्यप्रकार कादंबरीच्या त लनेने खूप कमी भाचर्षक अवकाश व्यापतो. 
भावकचवतेिी भार्षा लयीने य तत, साचहस्त्यकतेिे भान िपिारी, अन भवाबरोबर पचरभाचर्षतािी एकात्मता 
राखिारी असते. कादंबरीिा भाचर्षक अवकाश प्रदीघइ असतो. चतिी भार्षा र्द्य, एकमेकाशंी संघर्षइरत 
असिाऱ्या पचरभाचर्षतानंा एकी आििारी, व्यावहाचरक भारे्षशी िवळीक साधिारी असते. भावकचवतेच्या 
कें द्रस्थानी व्यततीिा भावान भव असतो, तर कादंबरी या साचहत्यप्रकारामारे् समािाच्या समग्रतेला 
आकळून घेण्यािी पे्ररिा असते. अशी परस्परचवरोधी वैचशष्ट्टे्य असूनही या दोन साचहत्यप्रकाराचं्या 
संकरामधून काव्यात्म कादंबरी हा उपप्रकार चनमाि झाला आहे. दोन्ही साचहत्यप्रकाराचं्या र् िधमांिा तोल 
साभंाळता येिे कठीि असल्याम ळे या उपप्रकारािी उदाहरिे झार कमी प्रमािात आढळतात. 

 
कथा, पाीे, चनवदेन, चनवदेक, र्द्य भार्षा ही कादंबरीिी सवइ वैचशष्ट्टे्य उपस्स्थत असूनही 

भावकवीच्या प्रचतभादृष्टीमधून कादंबरीिी चनर्समती होते, तेव्हा चतला ‘काव्यात्म’ म्हिता येते. माी केवळ 
भार्षा काव्यात्म असली, की कादंबरीला काव्यात्म म्हिता येत नाही. कादंबरी काव्यात्म होण्यासाठी 
कादंबरी आचि भावकचवता यािें अचधक खोलवरिे सबंंध चनमाि होिे आवश्यक असते. 

 
सवइसाधारिपिे कादंबरी सादर करीत असलेले िर् एक प्रकारे वस्त चनष्ठ स्वरूपािे असते. 

लेखक आचि वािक याचं्या िर्ाहून त्यािा वरे्ळेपिा स्पष्ट असतो. चवचशष्ट व्यततीच्या व्यस्ततमत्त्वापासून, 
संवदेनान भवापासून ते स्वतंी झालेले असते. या चवश्वािा अन भव एखादे पाी घेत असले, अथवा हे चवश्व 
एखाद्या पाीाच्या दृचष्टकोिातून साकार होत असले, तरी ते पाी त्या चवश्वािा एक भार् असते. 

 
अन भव घेिारे पाी आचि त्याच्या भोवतालिे चवश्व याचं्यातील संबध कादंबरीमध्ये भावकचवतेच्या 

र् िधमांनी प्रवशे केल्यावर बदलू लार्तात; बाह्य िर्ािी वस्त चनष्ठा आचि अन भव घेिाऱ्या व्यततीला 
सामावनू घेण्यािी त्यािी क्षमता संप ष्टात येते. त्याऐविी हे िर् त्या व्यततीिा अन भव होऊ लार्ते. 
वस्त चनष्ठ िर्ापेक्षा अन भव घेिाऱ्या ‘मी’ला महत्त्वािे स्थान प्राप्त होते. व्यततीच्या भावान भवािा 
आचवष्ट्कार म्हिनू कादंबरीतील िर्ािी चनर्समती होऊ लार्ते, तेव्हा साहचिकि चनवदेनातील घटना, पाीे, 
त्याचं्या कृती, विइने, वातावरि याचं्या उपयोिनािे हेतू बदलून त्यानंा प्रचतमािें स्वरूप प्राप्त होऊ लार्ते. 
काळामधून प ढे सरकिाऱ्या घटनाचं्या िमािे चनवदेन हे कादंबरीिे स्वरूप न राहता, त्यापलीकडे िाऊन 
काव्यात्म दृचष्टकोिातून कादंबरीच्या संरिनाचवशरे्षािें उपयोिन होऊ लार्ते. काव्यात्म पचरिाम आचि 
वातावरिािी चनर्समती यानंा अचधक महत्त्व येते संपूिइ कादंबरी म्हििे एकमेकाशंी बाधंलेल्या प्रचतमािंा व्यहू 
होतो. चवश्राम बेडेकराचं्या रिारं्िमधील सम द्रािी चवचवध रूपे, आर्बोट व चतच्यातील प्रवासी, फ्रान्समधले 
रेल्वमेार्ाच्या कडेने पसरलेले असखं्य थडग्यािें स्मशान बाह्यचवश्वािा एखादा भार् असण्यापेक्षाही 
ििधराच्या भावान भवािा आकार धारि करतात. व्यततीिा भावान भव व्यतत करिाऱ्या अशा प्रचतमा 
कोठल्याही कादंबरीत येऊ शकतात. तथाचप ती कादंबरी भावकाव्यात्म होण्यासाठी चतच्यातील 
प्रचतमाव्यूहामध्ये एकात्मता येिे आवश्यक असते. 

 
याम ळेि काव्यात्म कादंबरीमध्ये पाीे, घटना आचि त्यािें खरेख रे भासिे या र्ोष्टींना चवशरे्ष महत्त्व 

नसते. प . चश. रेरे् यािें कादंबरीलेखन, चवशरे्षतम त्यािंी साचवीी ही कादंबरी या सदंभात लक्षिीय आहे. 
साचवीी आचि चतिे इतर पाीाशंी असलेले संबधं भावान भवाच्या घाटाच्या दृष्टीने अचधक महत्त्वािे आहेत. 
घाटाच्या संदभाचशवाय या भावसंबधंािंा चविारि करता येिार नाही. साचवीी आचि चतच्यासारखी 
कोितीही काव्यात्म कादंबरी चवचशष्ट व्यततीच्या भावान भवािा आचवष्ट्कार म्हिून साकार होत असल्याम ळे 
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भावान भवािी सौंदयइय तत रिना चतच्यात महत्त्वािी ठरते. यातून प्राप्त होिाऱ्या घाटािी अनन्यसाधारिता 
काव्यात्म कादंबरीिा वरे्ळेपिा अधोरेचखत करते. या अनन्यसाधारितेम ळे सवइसाधारिीकरि नाकारले 
िाते. स्वतमिा सिइनशील वरे्ळेपिा िपिाऱ्या व्यस्ततचवचशष्ट भावान भवाशी काव्यात्म कादंबरीिा सबंधं 
िोडला िातो. कमल देसाई याचं्या काळा सूयइ आचि हॅट घालिारी बाई, चव. ि. बोरकराचं्या माती आचि 
आदेउश, मनोहर शहािे यािंी इहयाीा या कादंबऱ्या याम ळेि काव्यात्म कादंबरी या उपप्रकाराशी नाते 
सारं् ूशकतात. 

 
भावकचवतेिे र् िधमइ िसे कादंबरीच्या संरिनाचवशरे्षावंर पचरिाम करतात, तसेि कादंबरीिे 

र् िधमइही भावकचवतेच्या वैचशष्ट्ट्यानंा बदलू पाहतात. काव्यात्म कादंबरीतील िर् चवचशष्ट व्यततीच्या 
भावान भवािा आचवष्ट्कार असते, ही र्ोष्ट खरी आहे. माी या िर्ाच्या चनर्समतीबरोबर उलटी प्रचियाही स रू 
होते. व्यततीच्या भावान भवातून चनमाि झालेले हे िर् अन भव घेिाऱ्या व्यततीलाही स्वतमच्या कके्षत 
सामावनू घेऊ पाहते. ते व्यततीच्या भावान भवाच्या चनयंीिात आचि मयादेत राहत नाही. याम ळेि काव्यात्म 
कादंबरी हा ‘व्यतती → चतिा अन भव → िर्’ असा एकचदश आचि ‘स्व’ कें चद्रत प्रवास राहत नाही. उलट्या 
चदशनेेही प्रवास स रू झाल्याम ळे व्यस्ततअन भवकें चद्रततेबरोबर िर्ाच्या समग्रतेिे पचरमािही काव्यात्म 
कादंबरीला लाभ ूशकते. भावकचवतेिी उत्कट तरलता आचि कादंबरीिे ठोस वास्तवात उभे असिे येथे 
एकी आलेले असते. 
 
संदभइ : Freedman, Ralph, The Lyrical Novel, 1963. 
 

हचरिदं्र थोरात 
 
काव्यानंद : (स.ं). कीती, द्रव्यप्राप्ती, व्यवहारज्ञान, अमंर्ल अथवा अनथइ (संकट, आपत्ती) – चनवारि, 
तत्काळ परमानंदािी प्राप्ती व कातेंप्रमािे र्ोडी चनमाि करून उपदेश, अशी काव्यािी प्रयोिने 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाने पचरर्चित केली असून या सवांत परमानंदप्राप्ती हे सवइश्रषे्ठ 
‘सकलप्रयोिनमौस्ततभतू’ –सवइ प्रयोिनामंध्ये म क टस्थानी–आहे, असे म्हटले आहे. शृरं्ार, हास्य वर्ैरे 
आठ (शातं धरून नऊ) काव्यरस आहेत. हा काव्यानंद काव्यरसास्वादापासून तत्क्षिीि – रसास्वादाशी 
समकालीनि, रसास्वाद घेत असतानाि – रचसकाच्या अन भवाला येतो. ही परमानंदािी अन भतूी अत्यतं 
उत्कट व अलौचकक असते. ती इतकी उत्कट व लौचककाच्या पलीकडिी असते, की ह्या अन भतूीच्या प ढे 
द सरे सवइ ज्ञानािे चवर्षय चवर्चलत होतात, चवल प्त होतात, लोप पावतात. रचसकािे, सहृदयािे स्वतमिे 
देहभानही संपूिइ हरपून िाते. 
 

रसास्वादाचवर्षयी, रसाच्या भोर्ाचवर्षयी बोलताना भट्टनायकाने त्यािी त लना परब्रह्मास्वादाशी 
सवइप्रथम केली. ‘परब्रह्मास्वादसचवधम’ –परब्रह्मानंदाच्या िवळपास िािारा – अशा शब्दातं त्याने ती 
केली आहे. अथाति त्याच्या मते काव्यानंद परब्रह्मानंदासारखा असतो. अचभनवर् प्ताने लोचनात म्हटले 
आहे, की ‘रसािा आस्वाद परब्रह्माच्या आस्वादासारखा असतो हे भट्टनायकािे म्हििे मान्य करावयास 
आमिी हरकत नाही’. हे चविारात घेऊन मम्मटाने काव्यप्रकाशात (उल्लास–४) 
“ब्रह्मानन्दास्वादमन भावयन् अलौचकक िमत्कारकारी’ –रस हा ब्रह्मानंदाच्या आस्वादािा साक्षात्कार 
घडचविारा, अलौचकक (लोकोत्तर) िमत्कारािा (आनंदािा) अन भव आिनू देिारा असा आहे, असे 
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म्हटले आहे. चवश्वनाथानेही आपल्या साहित्यदपकिात काव्यानंदान भवाला ‘ब्रह्मास्वादसहोदरम’ –म्हििे 
ब्रह्मसाक्षात्कारािे सख्खे भावडं –या शब्दातं र्ौरचवले आहे. 

 
काव्यरसास्वाद हा लौचकक अथवा व्यवहारातील चवर्षयाचं्या आस्वादाहून चनराळा आहे. कारि 

लौचकक चवर्षय हे बाह्य व िड (अथवा अिेतन) असतात. याउलट रसास्वाद हा सहृदयाच्या अतंमकरिात 
िार्तृ झालेल्या त्याच्या स्वतमच्याि रती वर्ैरे स्थाचयभावािंा आस्वाद होय. तसेि काव्यरसास्वाद हा 
ब्रह्मास्वादाहून एका दृष्टीने चनराळा आहे. काव्यरसास्वादात ‘मी’ व चवभावाचदकामं ळे िार्ृत झालेला 
स्थाचयभाव हे िैत चटकून राहते. याउलट ब्रह्मास्वादात ज्ञाता व जे्ञय या िैतािा मार्मूसही नसतो. सवइी 
एकि एक परब्रह्म असते. आिखी एका दृष्टीनेही तो वरे्ळा आहे. काव्यरसास्वादात भावनात्मक ओलावा व 
रंर्दारपिा ककवा सौंदयइ असते. तसे सौंदयइ ब्रह्मास्वादात नसते. ‘ब्रह्मास्वादपरुर्ष’ म्हििे एकदम रूक्ष व 
सौंदयइशनू्य असतो. द सऱ्या एका दृष्टीने काव्यरसास्वाद हा ब्रह्मरसास्वादासारखा असतो. दोन्ही 
आस्वादाचं्या वळेी आपल्या रोिच्या वैयस्ततक िीवनातील चवविंनािंा आपल्याला सपूंिइतया चवसर पडतो. 

 
काव्यरसास्वाद म्हिा, ककवा काव्यरसानंद म्हिा, काव्यमीमासंकानंी त्याला अलौचकक म्हिाव,े 

ब्रह्मास्वादसहोदर म्हिून र्ौरवाव,े ही र्ोष्ट आध चनकानंा पसंत नाही. तो चनमस्वाथइ, चनखळ, चनरामय व 
चवश द्ध स्वरूपािा आहे आचि लौचकक चवर्षयाचं्या आस्वादापेक्षा उच्च दिािा आहे, असे म्हििे त्याचं्या 
दृष्टीने यथाथइ ठरेल. 
 
संदभइ : १.  अि इनवाडकर, कृष्ट्ि श्रीचनवास; मंर्रूळकर, अरकवद, संपा. मम्मर्टभट्टहविहचत काव्यप्रकाश, 
       १९६२. 

२. वीरकर, प . ना.; पटवधइन, मा. वा. संपा. व अन . श्री आनन्दवधकनाचायकहविहचत ध्वन्यालोक व 
त्यावरील अचभनवर् प्तािंी लोचनर्टीका, प्रथम खांड, १९८३. 

 
वा. म. क लकिी 

 
कीतइन : हा शब्द ‘कृत्’ म्हििे र्ौरव वा स्त ती करिे, कथन वा चनवदेन करिे या धातूपासून आलेला असून 
त्यािा अथइ चवष्ट्िूच्या स्त चतपर पदािें र्ायन वा त्याच्या कथािें चनवदेन असा आहे. “श्रवि ंकीतइनं चवष्ट्िोम 
स्मरिं पादसेवनम् । अिइनं वदंनं दास्यं सख्यमात्मचनवदेनम् ॥” या नवचवधा भततीतील पचहले दोन प्रकार 
कीतइनाशी संबचंधत आहेत. श्रवि म्हििे कीतइनािे श्रवि. 
 

कीतइन या शब्दािा धात्वथइ लक्षात घेतला, की देवाच्या समोर स्वतम वा द सऱ्याने रिलेली देवाच्या 
स्त तीिी वा आळविीिी पदे म्हििे, हा कीतइनािा एक प्रकार संभवतो. नामदेव, एकनाथ, त काराम, 
रामदास इत्याचदकानंी अशी अर्चित अभरं् व पदरिना केली आहे. “वीिा घेऊचनया करी । उभा राउळा 
माझारीं । तहान भकू हरपली । छंद लार्ला चवठलीं ॥” (नामदेवर्ाथा – १७१७) हे या प्रकरातील कीतइन. 
म ख्य र्ायकाखेरीि इतर भततही या कीतइनात सामील होत असतात. यातूनि वारकरी भिनािंा प्रकार 
चनघाला. या भिनात म ख्य र्ायक अभरं् वा पद र्ातो आचि त्यािे ध्र पद सवइ चमळून र्ातात. साथ मृदंर् व 
टाळ यािंी असते. 
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िामायि, मिाभाित, भागवत यासंारखे ससं्कृत आचि पाांडवप्रताप, िहिहवजय, िामहवजय 
यासंारखे प्राकृत गं्रथ प राचिकबोवा अथइ स्पष्ट करून, चनरूपि करून आचि प्रसरं्चवशरे्षी अचभनय करून 
वािून दाखचवतात, हाही कीतइनािाि एक प्रकार. याला व्याससंप्रदायी कीतइन म्हितात. दासोपंतानंी 
सोळाव्या शतकातील प राचिकािे व्यस्ततचिीि केले आहे, ते या दृष्टीने पाहाण्यािोरे् आहे (मिािाष्र 
सािस्वत, आवृ. ६, पृ. २२८–२३४). 

 
महाराष्ट्रात माी कीतइन या संजे्ञने ओळखले िातात, ते प्रकार याहून वरे्ळे आहेत. त्यापंकैी एकास 

‘वारकरी कीतइन’ आचि द सऱ्यास ‘नारदीय कीतइन’ म्हितात. 
 
वारकरी कीतइन हे चनरूपिात्मक असते. यात कीतइनकार वारकरी संतािा एखादा अभरं् 

चनरूपिासाठी घेतो आचि संतवाङ्मयातील चवचवध विने उद धत करून आचि पौराचिक कथािें व 
संतिचरीािें दाखले देऊन त्या अभरं्ािे चववरि करतो, प्रचतपादनसमयी कोिाही सतंाच्या विनािा उल्लखे 
आला, म्हििे साथीसाठी उभे असलेले टाळाचं्या र्िरात ते सतंविन र्ाऊन कीतइनकारास साथ करतात. 
अधूनमधून भिन व नामघोर्ष, पि म ख्यतम चनरूपि असे हे वारकरी कीतइन असते. “कृष्ट्िचवष्ट्ि र्ोकवद । एया ं
नामािे चनचखल प्रबंध । माचझ आत्मििा चवशद । उदंड र्ातंी ॥” (ज्ञानेर्श्िी – ९•२०९). “नाि ूकीतइनािे 
रंर्ी । ज्ञानदीप लाव ूिर्ी ॥” (नामदेवर्ाथा – १३९२) यात अचभपे्रत असलेले कीतइन या प्रकारिे आहे. 

 
नारदीय कीतइनात पूवइरंर् व उत्तररंर् असे दोन भार् असतात. पूवइरंर्ात एखाद्या अभरं्ाच्या, 

गीतेतील श्लोकाच्या वा अन्य विनाच्या आधारे अध्यात्मचनरूपि असते. त्याकचरता उपचनर्षदे, प रािे, 
संतवाङ्मय इत्यादींतून आधार चदले िातात आचि दृष्टातंाच्या स्वरूपाच्या लहानसहान कथाही साचंर्तल्या 
िातात. उत्तररंर्ात याि अध्यात्मचविाराशी संबचंधत असे पौराचिक आख्यान रंर्चवले िाते. यात 
कीतइनकार अचभनय व र्ानकौशल्य दाखचवतो. कीतइनकार कथेतील सवइि पाीािंा प्रसंर्ान सार अचभनय 
करीत असल्याम ळे हे एकनटी नाटकि होत असते आचि तेही संर्ीत. यातील चनरचनराळ्या पाीाचं्या 
तोंडिी पदे कीतइनकार ध्र पद, ख्याल, टप्पा, लाविी इ. चवचवध ढंर्ातं वाद्याचं्या साथीवर रार्दारीत र्ातो. 
भस्ततपर पदे नृत्य करीत र्ातो. पाीाचं्या संवादाबरोबरि कथेिे चनवदेनही असते. त्याकचरता आया, 
साकी, कदडी, श्लोक, कटाव वर्ैरे छंदातंील रिना आचि उपदेशाच्या चनचमत्ताने अभरं्, झटके यासंारखी 
रिना र्ाचयली िाते. अखेरीस पूवइरंर्ाच्या चनरूपिावर येऊन कथा संपचवली िाते. पूवइरंर् व उत्तररंर् 
याचं्यामध्ये काही काळ चवराम असतो. त्या वळेी कीतइनकारास हार घालण्यात येतो आचि श्रोत्यातं ब तयािे 
तबक चझरचवले िाते. हे होत असता कीतइनकार, त्यािें साथीदार आचि क्वचित श्रोत्यातंीलही कोिी यासं 
आपले खास र्ायनवादनकौशल्य दाखचवण्यास म भा असते. कीतइनात मधूनमधून नामािा र्िर होतो. त्यात 
सवइि श्रोते सहभार्ी होत असतात. उत्तररंर्ानंतर आरती होते आचि नंतर आरतीिे तबक श्रोत्यातं 
चझरचवले िाते. या वळेी श्रोते कीतइनकारास धनधान्यादी चबदार्ी देतात. वारकरी कीतइनात ही चबदार्ीिी 
प्रथा नाही. 

 
रामदासी कीतइन नारदीय कीतइनासारखे असते. परंत  यात म ख्यत्व ेरामदासािंीि विने र्ाचयली 

िातात. यातूनि प ढे राष्ट्रीय कीतइने चनघाली. 
 
प्रािीन मराठीतील बरीिशी रिना कीतइनाच्या चनचमत्तानेि झालेली आहे. नामदेव-त कारामादी 

संतािंी देवािंी आळविी व स्त ती करिारी अभरं्ादी पदरिना ही चवठ्ठलसंकीतइनाच्या आचि उपदेशपर 
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रिना ही चनरूपिात्मक वारकरी कीतइनाच्या चनचमत्ताने झालेली आहे. वामनपचंडत, आनंदतनय, अमृतराय 
इत्यादींिी आख्यानक कचवता आचि त्यािंी व मध्वम नी, देवनाथ इत्यादींिी पदे कीतइनस खाथइि झालेली 
आहेत. रामिोशी, अनंतझंदी इ. शाचहरानंी झटके, तीथइविइने, उपदेशपर लावण्या यासंारखी रिनाही 
कीतइनात र्ाण्यासाठीि केली आहे. मोरोपंताचं्या रिनेवर कीतइनािा चवशरे्षि प्रभाव पडलेला चदसून येतो. 
आयावृत्त आचि कथाचनवदेनात नाट्यपूिइ प्रसरं्ानंा व संवादानंा चदलेले प्राधान्य यावंरून मोरोपंतानंी 
कीतइनाकचरताि महाभारतािी रिना केली असावी, असे वाटू लार्ते. 
 

प राचिकािें प रािवािन व चववरि, वारकऱ्यािंी भिने आचि हचरदासािंी कीतइने या 
म द्रिपूवइकालातील वाङ्मयप्रकाशनसंस्थाि होत. िामायि, मिाभाित, भागवत यासंारखे संस्कृत गं्रथ 
आचि त्यावंर आधारलेले मराठी गं्रथ, संतकाव्य, पंचडतकवींिी आख्याने, श्लोक, आया, पदरिनाकारािंी 
पदे इ. वाङ्मय महाराष्ट्रात सवइी पसरचवण्यािे मोलािे कायइ या कीतइनससं्थानंी केले. वामनपंचडत व 
मोरोपंत यािंी ससं्कृतप्रि र रिनाही कीतइनकारानंी चतच्यातील अथइसौंदयइ व काव्यर् ि चवशद करून 
आबालवृद्धासं पचरचित करून चदली आचि त्याम ळे महाराष्ट्रातील चनरक्षर िनताही बह श्र त झाली. आि 
स चशचक्षत व अचशचक्षत याचं्यात ज्ञानाच्या दृष्टीने िी प्रिडं दरी चनमाि झालेली आढळते तशी त्या काळी 
नव्हती, यािे श्रये कीतइनसंस्थानंाि चदले पाचहिे. 

 
आध चनक मराठी नाट्यचनर्समतीिे श्रेयही नारदीय कीतइनसंस्थेकडेि िाते. स रुवातीच्या मराठी 

नाटकािें नारदीय कीतइनाच्या उत्तररंर्ाशी चवलक्षि साम्य आहे. चकलोस्कराचं्या नाटकातंील पदािंी 
रिना, त्याचं्या िाली व त्यािंी र्ायनपद्धती ही सवइि तत्कालीन नारदीय कीतइनातून झालेली आहेत. 

 
संर्ीताच्या के्षीातही नारदीय कीतइनकारानंी केलेले कायइ मोलािे आहे. िौदाव्या शतकात 

नामदेवानंी “रािसी तामसी िे र्ाि । तोडी ताल तोडी मान । ख्याल र्ाये कंपस्वर चरझवी दास्यािे अंतर 
॥” आचि अठराव्या शतकात मध्वम नीश्वरानंी “कथेमध्ये र्ाऊचन ख्याल टप्पा । सेठी प ढे माचरती झार र्प्पा 
।” असा कीतइनकारािंा अचधके्षप–ख्याल, टप्पा या प्रकारािंी त्या काळी अप्रचतचष्ठत र्ायकी कीतइनात आिली 
म्हिून –केला असला, तरी त्या र्ायकीिे रंिकत्व िािनू कीतइनकारानंी ख्याल-टप्पाि नव्हे, तर 
लाविीही कीतइनात आिली आचि ही र्ायकी ऐकण्याकचरता कोठीवरील र्ाचयकाचं्या बठैकीला िाण्यािे 
प्रयोिनि नष्ट केले. मध्यमवर्ीयाला संर्ीतािी र्ोडी लावण्यािे झार मोठे कायइ या कीतइनकारानंी केले. या 
कीतइनसंस्थेने ज्याप्रमािे तमाशासंस्थेला अनंतझंदी, रामिोशी यासंारखे शाहीर चदले, त्याप्रमािेि भारतीय 
संर्ीताला चवष्ट्िू चदर्ंबर पल सकरासंारखे र्ायकही चदले. 

 
काव्य, नाट्य, संर्ीत या लचलत कलापं्रमािेि तमाशा, लचळत, दशावतार या लोककलावंरही 

नारदीय कीतइनािा प्रभाव पडलेला आढळून येतो. तमाशातील र्ि, र्ौळि, रंर्बािी आचि वर् या िार 
अंर्ािेंि नव्हे, तर ती ज्या िमाने येतात त्या िमािेही नारदीय कीतइनाशी साम्य चदसून येते. र्िात 
कीतइनारंभीिे नमन, र्ौळिीत पूवइरंर्ातील अध्यात्म, रंर्बािीत मध्यरंर्ातील र्ायन-वादन आचि वर्ात 
उत्तररंर्ातील आख्यान याचं्या छाया स्पष्टपिे चदसून येतात. ‘आतमधी कीतइन वरुनी तमाशा’ असे पठे्ठ 
बापूरावानंी तमाशासंबधंी म्हटले आहे, ते याि अथाने. लचळतातील संवाद आचि दशावतारातील कथा 
यावंरही नारदीय कीतइनािी अशीि छाया पडलेली आढळून येते. 
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कीतइनकार हे आध्यास्त्मक चनकर्षावंर तत्कालीन आिारचविारािंी परीक्षा करीत असल्याम ळे 
समािातील ढोंरे्, नैचतक अवनती, धार्समक उदासीनता यावंर टीका करून धार्समक वृत्तीिी व नैचतक 
आिरिािी चशकवि देण्यािे कायइ त्याचं्याकडून होत आले आहे. परंत  कीतइनकार हे मूलतमि सनातनी 
वृत्तीिे असल्याम ळे नवचविारानंा त्याचं्याकडून चवरोध होत राचहला, हेही समिण्यािोरे् आहे. चब्रचटश 
आमदानीत स्वातंत्र्याच्या आदंोलनात राष्ट्रीय कीतइनकार उदयाला आले. त्यानंी कीतइनाच्या माध्यमातून 
राष्ट्रीय चविारािंा प्रिार केला. कीतइनािे भिन, प राि, वारकरी कीतइन आचि नारदीय कीतइन हे िार 
संप्रदाय आिही रूढ आहेत. परंत  साक्षरताप्रसार, म चद्रत गं्रथ व चनयतकाचलके आचि करमि कीिी व 
ज्ञानप्रसारािी–नाटक, चिीपट, आकाशवािी, चिीवािी यासंारखी – नवनवी साधने यामं ळे स चशचक्षत वर्इ 
प राचिकािंी प्रविने व नारदीय कीतइने यापंासून द रावत आहे. वारकरी भिने व कीतइने माी आिही 
पूवीच्याि िोमाने िालू आहेत. संत र्ाडरे् महाराि व संत कैकाडी महाराि यानंी वारकरी कीतइनाच्या िारे 
केलेले समािप्रबोधनािे कायइ या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे. 
 

म. वा. धोंड 
 
कुलकथा : पािात्त्य साचहत्यपरंपरेतील ‘सार्ा’ या संजे्ञला पयायी म्हिनू मराठीत ‘क लकथा’ ही संज्ञा 
वापरली िाते. प्रािीन नॉसइ भारे्षत ‘सार्ा’ यािा अथइ कथा-कहािी हा आहे. या कथा-कहाण्या म ळात 
आइसलॅंड व स्कॅं चडनेस्व्हया येथे नवव्या शतकापासून बाराव्या शतकापयंत मौचखक परंपरेने िालत 
आलेल्या होत्या. नंतर मध्यय र्ात (बाराव े ते िौदाव े शतक) ‘सार्ा’ हा प्रकार चलचखत स्वरूपात 
आढळतो. हा लेखनप्रकार आख्यानात्मक, कथनात्मक स्वरूपािा असून तो म ख्यतम र्द्यप्रकार आहे. यािा 
चवर्षय प्रािीन काळाशी चनर्चडत असतो. त्यात आइसलॅंड व स्कॅं चडनेस्व्हया येथील एक ककवा अचधक शूरवीर 
प रुर्षाचं्या परािमािी चिीे रेखाटलेली असतात. या देशातंील वचरष्ठ क ळािंा वा रािािंा पारंपचरक 
इचतहास, वीरप रुर्षाचं्या दंतकथा, आख्याचयका असे त्यािे स्वरूप असते. सार्ािें ऐचतहाचसक, पौराचिक, 
रोमॅंचटक व इतर अशा िार प्रकारातं वर्ीकरि केले िाते. ‘सार्ा’ हा प्रकार प्रािीन काळाशी संबंचधत 
असल्याम ळे त्याला सामान्यतम आध चनकतेिा स्पशइ नाही, असे म्हिता येईल. माी इंग्रिीत एखाद्या 
क ट ंबाच्या दोन वा अचधक चपढ्यािंी कथा सारं्िाऱ्या प्रदीघइ कादंबऱ्याचं्या संदभात या संजे्ञिे उपयोिन 
केले रे्ले आहे (उदा., िॉन र्ॉल्सवदीिी झोरसाइट सार्ा ही कादंबरी). 
 

मराठीमध्ये काटेकोरपिे क लकथा म्हिता येईल, असे लेखन दाखचवता येत नाही. 
 

अनंत देशम ख 
 
कुलसाम्य : लूटस्व्हख स्व्हर् रे्न्स्टाइन या तत्त्वज्ञाने माडंलेली एक सकंल्पना. पारंपचरक म्हििे 
अॅचरस्टॉटलच्या पद्धतीने एखाद्या संकल्पनेिी व्याख्या करिे म्हििे चतिे सत्त्व सारं्िे होय. एखाद्या 
वर्ातील सवइ र्ोष्टींमध्ये समान असलेला, सावइचीक असा एक र् िचवशरे्ष ककवा र् िचवशरे्षािंा समूह म्हििे 
हे सत्त्व असते. एखाद्या वर्ातील वस्तू त्या चवचशष्ट वर्ाच्या सभासद ठरतात, ते या सत्त्वाम ळे. परंत  
प्रत्यक्षात असा अन भव येतो, की सवइि संकल्पनािंी पारंपचरक पद्धतीने, म्हििे सत्त्व/व्यवच्छेदक तत्त्व 
सारं्ून व्याख्या करता येत नाही. या संकल्पनािंी एक वरे्ळी व्यवस्था कल्पावी लार्ते. स्व्हर् रे्न्स्टाइनने 
माडंलेली क लसाम्यािी (झॅचमली चरझेंब लन्स) संकल्पना या संदभात मार्इदशइक म्हिनू वापरता येईल. 
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सत्त्व सारं्ून ज्यािें स्वरूप स्पष्ट होत नाही, अशा प्रकारच्या संकल्पनािें एक उदाहरि म्हिून 
स्व्हर् रे्न्स्टाइनने ‘खेळ’ (रे्म्स) या सकंल्पनेिी ििा केली आहे. त्याने बोडइ रे्म्स, काडइ रे्म्स, बॉल रे्म्स व 
ऑकलचपक रे्म्स यािंी त लना करून असे दाखचवले, की या सवांमध्ये एक र् िचवशरे्ष वा र् िचवशरे्षािंा 
एखादा समूह समान नाही. या सवइ खेळामंध्ये आपल्याला चदसते ते परस्परव्यापी, परस्परछेदक अशा 
साधम्यािे एक र् तंार् तंीिे िाळे. त्याचं्यामध्ये काही चठकािी सवांर्ीि स्वरूपािी, तर काही चठकािी 
तपचशलािंी साधम्ये असतात. यालाि स्व्हर् रे्न्स्टाइन ‘क लसाम्य’ म्हितो. कारि एखाद्या क ट ंबातील 
वरे्वरे्ळ्या मािसामंध्ये ज्याप्रमािे बाधंा, िेहरा, डोळ्यािा रंर्, िाल, स्वभाव इ. र्ोष्टींिी परस्परानंा 
व्यापिारी व छेदिारी साधम्ये असतात, त्याप्रमािेि खेळातील ही साधम्ये असतात. त्या सवांमध्ये समान 
असे कोितेही सत्त्व नसते. 

 
रेनझडइ बाम्बरो याने स्व्हर् रे्न्स्टाइनिी ही कल्पना प ढीलप्रमािे अचधक स्पष्ट केली आहे. तो 

म्हितो, की एखाद्या वर्ात अ, आ, इ, ई, उ अशा पाि वस्तू आहेत. या पाि वस्तंूमध्ये प्रत्येकी िार र् ि 
आहेत असे मानू. 
 

अ आ इ ई उ 
आइईउ इईउअ ईउअआ उअआइ अआइई 

 
वरील माडंिीप्रमािे या कोित्याही दोहोंत तीन र् ि समान आहेत. परंत  हे तीन र् ि प्रत्येक िोडीत चभन्न 
आहेत. म्हििेि या सवइ वस्तंूत समान असा एकही र् ि नाही. या उदाहरिातील वस्तंूिी व र् िािंी संख्या 
अचधक वाढवता येईल. काही संकल्पनानंी चनदेचशत केल्या िािाऱ्या वस्तंूमध्ये असे साम्यभेदात्मक नाते 
असते. बाम्बरोच्या मते तत्त्वज्ञानंा ीस्त करिारा सत्त्वािा प्रश्न स्व्हर् रे्न्स्टाइनने सोडचवला आहे. एखाद्या 
संकल्पनेला ज्या चवचशष्ट नावाने संबोधले िाते, त्या नावापलीकडे चतच्यात काही समान नसते, ही 
नाममाीवाद्यािंी भचूमका आचि एखाद्या संकल्पनेला चवचशष्ट नावाने संबोधले िाते त्या नावाखेरीि चतच्यात 
काहीतरी समान असते, ही वास्तवतावाद्यािंी भचूमका या दोन्ही भचूमका स्व्हर् रे्न्स्टाइनच्या क लसाम्याचं्या 
संकल्पनेत नाकारल्या िातात. स्व्हर् रे्न्स्टाइन असे म्हितो, की खेळामंध्ये ते ‘खेळ’ असण्यापलीकडे 
काहीही समान नाही. म्हििे त्याच्या चवविेनात वास्तवतावाद्याचं्या ‘खेळा’ सारख्या संकल्पनेबाबतिा 
वस्त चनष्ठ समथइनािा दावा आचि नाममाीवाद्यािंा या सकंल्पनेने चनदेचशलेल्या र्ोष्टींत काहीही समान नाही 
हा दावा, या दोहोंिे एकाि वळेी प्रचतपादन केले िाते. 
 

कला, साचहत्य या व अशा के्षीातंील अनेक संकल्पनाबंाबत स्व्हर् रे्न्स्टाइनिी क लसाम्यािी 
संकल्पना एक प्रचतमान म्हिून वापरता येते. त्याम ळे सवइि कलामंध्ये वा साचहत्यामध्ये कोिते तरी एक 
समान सत्त्व असते आचि हे सत्त्व शोधून या संकल्पनािंी व्याख्या करता येते, ही पारंपचरक भचूमका 
घेण्यापेक्षा कलामंध्ये वा साचहत्यामध्ये क लसाभ्यािें साम्य-भेदात्मक नाते असते, ही भचूमका घेता येते. 
सवइि कलानंा कोित्या तरी एका समान सत्त्वात बाधंण्यािा प्रयत्न करताना आपि या चवचवध कलािंी िी 
वैचशष्ट्टे्य असतात, ती निरेआड करतो. याउलट कलामंध्ये, साचहत्यामध्ये क लसाम्यािे, म्हििेि 
परस्परानंा व्यापिाऱ्या व परस्परानंा छेदिाऱ्या र्ोष्टींिे साधम्यइ आहे असे म्हटले, म्हििे प्रत्येक कलेिे 
द सऱ्या कलेशी असलेले साधम्यइ व वैधम्यइ –म्हििेि त्यािंी वैचशष्ट्ट्यपूिइता – यािें एकी भान येऊ शकते. 
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मराठीमध्ये कला-साचहत्याच्या संदभात क लसाम्याच्या प्रचतमानािा उपयोर् सवइप्रथम रा. भा. 
पाटिकर यानंी आपल्या सौंदयकमीमाांसा या गं्रथात केला आहे. या प्रचतमानावरील एका संभवनीय 
आके्षपािाही त्यानंी चविार केला. त्याचं्या मते, क लसाम्याने एकी येिाऱ्या र्ोष्टींमध्ये केवळ मयाचदत, 
वरवरिे साम्यभेदात्मक नाते असेल, तर िर्ातील सवइ र्ोष्टी एकाि क ळातील आहेत असे चसद्ध करिे 
शतय आहे. आचि असे झाले तर ही संकल्पना चनरुपयोर्ी होईल. त्याम ळे ही सकंल्पना अथइपूिइ रीतीने 
वापरण्यासाठी मूलदशाच्या (एग्झेम्प्लर ककवा पॅरडाइम) कल्पनेला चतच्यात स्थान द्यावयास हव.े त्या 
चवचशष्ट क ळाच्या मूलादशाशी असलेले साम्यभेदात्मक नाते पाहून एखादी र्ोष्ट त्या क ळात मोडते ककवा 
नाही, हे ठरचवता येऊ शकते. 

 
पाटिकरानंी क लसाम्याच्या प्रचतमानाच्या आधारे असे दाखचवले आहे, की सवइ कलामंध्ये वा 

काव्यामध्ये एकि एक सत्त्व असते, हे दाखचवण्यािे प्रयत्न झोल आहेत. माी यािा अथइ असा नव्हे, की या 
आधीच्या लोकानंी चदलेल्या कलेच्या व्याख्या सवइस्वी ि कीच्या होत्या. पाटिकराचं्या मते, कलादी 
संकल्पनािंारा चवचवध र् िचवशरे्षािें िे व्याचमश्र िाळे उभे राहाते, त्यातील चववचक्षत भार्ावर आपले लक्ष 
कें चद्रत करण्यािे, एका चवचशष्ट अंर्ािे, र् िचवशरे्षािे प रस्कार व/वा चदग्दशइन करण्यािे कायइ अशा व्याख्या 
करत असतात. मराठीत क लसाम्याच्या प्रचतमानािा कलेच्या संदभात पाटिकराखेंरीि अन्य कोिी 
समीक्षकानंी उपयोर् केल्यािे चदसत नाही. 
 
संदभइ : १.   पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 

2. Bambrough, Renford, ‘Universals and Family Resemblances,’ Proceedings of the 
Aristotelian Society, Vol. LⅪ, 1960-61. 

3. Wittgenstein, Ludwig; Trans. Anscombe, G. E. M. Philosophical Investigations, 
1954. 

 
वसंत पाटिकर 

 
कौटंुणबक नाटक : पािात्त्य ककवा आातंरराष्ट्रीय नाट्यवाङ्मयात ‘िंॉइंर्रूम कॉमेडी’ आहे; पि ‘झॅचमली 
िंामा’ नाही. कौट ंचबक नाटक ही सकंल्पना प्राम ख्याने मराठी नाटकाच्या संदभाति वापरलेली आढळून 
येते. इंग्लंड-अमेचरकेत क ट ंबव्यवस्थेिेि चवघटन होत असल्याम ळे आचि सहिीवनापेक्षा व्यस्ततर्त 
िीवनािा, त्यातील एकाकीपिािा, मानचसकतेिा शोध घेण्यात पािात्त्य नाटककाराला अचधक रस 
असल्याम ळे कदाचित कौट ंचबक नाटक तेथे अचधक प्रभावीपिे अस्स्तत्वात आले नसाव.े 
 

भारतीय ससं्कृतीत क ट ंब हा आिही एक अचवभाज्य घटक मानला िातो. एवढेि नव्हे, तर 
कौट चबक असिे हे आदशइ असते. या क ट ंबाच्या संकल्पनेत एकी राहिे, एकाि छपराखाली राहिे एवढेि 
अचभपे्रत नाही; तर शरीराने व मनाने एकमेकाशंी ‘बाधंले’ राहिे, हेही र्ृहीत धरले िाते. म्हिूनि 
क ट ंबातील क िािे एकािे द मख वा आनंद त्या एकट्यािाि राहत नाही. त्याच्या प्रचतचिया क ट ंबातील 
अन्य मंडळींवरही उमटत असतात. 

 
तशी मराठीतील बह ताशंी नाटके क ट ंबाति घडतात, म्हिून कौट ंचबकि असतात. अण्िासाहेब 

चकलोस्करािें सौभि, राम र्िेश र्डकऱ्यािें एकच प्याला, भावर्बांधन यापंासून ते ऐचतहाचसक समिल्या 
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िािाऱ्या वसंत कानेटकराचं्या िायगडाला जेव्िा जाग येतेसह आिच्या प्रशातं दळवींच्या ध्यानीमनीपयंतिी 
सवइ नाटके सकृत् दशइनी कौट ंचबकि आहेत. 

 
आपल्या सवइ चवनोचदका आचि झासेसही क ट ंबाति धावपळ करतात. सूयास्त ककवा आमदाि 

सौभाग्यवती यासंारख्या नाटकानंा रािकीय व्यततींिे वा चवर्षयािे प्रचतचनचधत्व करण्यासाठी क ट ंबािाि 
आश्रय घ्यावा लार्तो आचि उद्धध्वस्त धमकशाळासारख्या नाटकालाही चपता-प ीातील संघर्षािे कौट ंचबक 
अस्तरि रािकीय चवर्षयाच्या प्रचतपादनासाठी वापराव ेलार्ते. वृद्धािंी समस्या, अपत्यहीनतेिी समस्या या 
तर क ट ंबातल्याि; पि वयात येिाऱ्या म लाचं्या समस्येच्या नाटकातही ती म ले घरातल्या मािसापं ढेि 
प्रश्नचिन्हे उभी करतात. (रत्नाकर मतकरींिे खोल खोल पािी.) 

 
बदलिाऱ्या क ट ंबािे चिी नाटकातूंन उमटले. मोठ्या क ट ंबापासून छोट्या क ट ंबापयंत नाटकाने 

प्रवास केला. अंर्िपडवीपासून ते िाळीच्या खोलीतून फ्लॅटमध्येही आले. वास्त रिना बदलली; पि क ट ंब 
राचहलेि. नोकरी करिाऱ्या स्त्रीिे चिीि करताना ती स्त्री किेरीत ककवा बाहेरच्या समािात चवशरे्ष 
दाखवली रे्ली नाही. िनसमूहाशी, समािाशी अचधकाचधक संबधं येिाऱ्या रािकीय व्यततींिे दशइन त्या 
समािासकट घडले नाही. आमदार–खासदार लोकसभाचवधानसभेत चदसले नाहीत, पक्षश्रेष्ठींच्या 
केचबनमध्येही चदसले नाहीत. स्त्री-म ततीिी ललकारीही झतत क ट ंबाति झाली. थोडतयात, सवइि म ख्य 
आशयप्रवाह कौट ंचबक नाटकाच्या पाघंरुिाखालीि वावरत आले. ‘स्थळ-चदवािखाना’ हा नेपथ्यचवशरे्षि 
सवांिा आधारस्तंभ ठरत आला आचि ह्या चदवािखान्यात वावरिाऱ्या क ट ंबानेि अवघे मराठी नाटक 
चनयचंीत होत राचहले. 

 
‘कौट ंचबक चिव्हाळ्यािे नाटक’ हे कौट ंचबक नाटकापासून वरे्ळे मानायला हव.े या नाटकािे लक्ष्य 

क ट ंबातील नातेसंबधं व त्यातूंन चनमाि होिाऱ्या भावभावनािें र्डद आचि भडक चिीि हे असते. 
काळ्याक ट्ट आचि पाढंऱ्या श भ्र रंर्ातंल्या व्यस्ततरेखाचं्या भावचनक संघर्षातून पे्रक्षकानंा अश्र चवमोिन 
करायला भार् पाडिे, हेि या नाटकािे ििू उचद्दष्ट असते. याि नाटकानंी ‘मेलोिंामा’ला व्याि अथइ प्राप्त 
करून चदला. अशा अचतरंचित आचि अवास्तव नाटकाचं्या प्रयोर्ातील अचभनयशलैीही चततकीि भडक व 
अवास्तव झाली. चवचशष्ट काळात त झान लोकचप्रय झालेल्या अशा नाटकािंा प्रारंभ नारे्श िोशी याचं्या 
देवमािूस (१९४५) या नाटकाने केला आचि बाळ कोल्हटकर, मध सूदन कालेलकर हे ह्या प्रवाहािे अध्वयूइ 
ठरले. लोकचप्रयतेच्या मोहाने वास्तव नाट्यचनर्समतीिी क्षमता असलेल्या नाटककारानंीही या बािािाि, 
पि अचधक सराईतपिे वापर केला. अथात ‘कौट ंचबक नाटक’ ही विइनात्मक संज्ञा असली, तरी ‘कौट ंचबक 
चिव्हाळ्यािे नाटक’ ह्यातून माी नकारात्मक मूल्याकंन होते. 
 
पहा : नाटकािे वर्ीकरि. कमलाकर नाडकिी 
 
क्राणंतरस : ‘िाचंतरस’ ही संकल्पना १९४९ मध्ये प िे येथे भरलेल्या मराठी साचहत्य संमेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरून बोलताना आिायइ श.ं द. िावडेकर यानंी माडंलेली आहे. 
 

या सकंल्पनेला त्या काळािा व र्ाधंीतत्त्वज्ञानािा सदंभइ आहे. महात्मा र्ाधंींच्या आत्मबलचनष्ठ 
सत्याग्रही मार्ाने लढून भारत न कताि स्वतंी झाला होता. िर् त्याि वळेी दोन महाय द्धामंधून होरपळून 
बाहेर पडले होते. सवांनाि शातंता हवी होती. अशा वळेी, “आत्मबलािे अचधष्ठान देिारा भारत आध चनक 
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आचशयात लोकशाही समािवादािी स्थापना करील व रचशयात प्राप्त झालेले, रततपाती िातंीतून चनमाि 
होिारे ह कूमशाही स्वरूप त्याला येऊ देिार नाही”, असा आत्मचवश्वास िावडेकरानंी या भार्षिाच्या 
आरंभीि व्यतत केला आहे (मिाठी साहित्य सांमेलन–अध्यक्षीय भाषिे, खांड दुसिा, १९७२). 

 
या पाश्वइभमूीवर त्यानंी आपली िाचंतरसािी कल्पना माडंली आहे. ते म्हितात, “भारतीय संस्कृती 

ही आता भस्ततय र्ाकडून िाचंतय र्ात िात आहे. … भस्ततय र्ात ज्याप्रमािे भतती नावािा नवा रस मराठी 
वाङ्मयात चनमाि झाला, त्याप्रमािे आि मराठी वाङ्मयात िाचंतरस नावािा नवा रस चनमाि होत आहे, 
असे मला केशवस तािें काव्य वािीत असताना वाटते” (प.ृ १२१). या संदभात त्यानंी केशवस ताचं्या 
‘स्झूती’ व ‘नवा चशपाई’ या कचवतातंील काही ओळीही उद धृत केल्या आहेत (पृ. १२२). 

 
िावडेकराचं्या मते, “भस्ततय र्ानंतरच्या सवांर्ीि सामाचिक िातंीच्या कालातील हा आद्य मराठी 

कवी. ब्राह्मि, कहदू ककवा चवचशष्ट पंथ यािंा अहंकार सोडून, उच्च व नीि, साधू व अधम, दूर व िवळ अशी 
सवइ िंिे उल्लंघून सवइ िर्ात शातंीिे साम्राज्य स्थापन करू पाहिारा सवोदयकारी चशपाई बनला आहे” (पृ. 
१२२). 

 
िावडेकरानंी िरी भस्ततरसाच्या अपेके्षने िाचंतरसािी कल्पना माडंली असली, तरी 

रसचसद्धातंाच्या पचरभारे्षत ती बसवनू दाखचवलेली नाही. ते झतत तत्कालीन वाङ्मयचनर्समतीला अपेचक्षत 
असलेल्या एका चवचशष्ट मनोवृत्तीिा उदाहरिासह उल्लेख करतात. 

 
माी या िाचंतरसािा रूढ रसव्यवस्थेच्या पचरभारे्षत चविार करावयािा झाल्यास त्यािा ‘वीररसा’

मध्ये समावशे करता येईल. स्वतम िावडेकरानंी उपरोतत सवोदयकारी चशपायािे चिी रेखाटताना म्हटले 
आहे : “त्याचं्या अंतमकरिात तत्त्वज्ञानातील ज्ञानचनष्ठािंी शातंी, भततािी भतूदया, आचि कमइयोर्ी 
िाचंतकारकािी वीरवृत्ती यािंी एकी वसती आढळते” (पृ. १४५) … “योग्याला समाधी अवस्थेत प्राप्त 
होिारी शातंी, भतताला भतूमाीावर पे्रम करण्यात लाभिारे भस्ततस ख व रिारं्िात शौयइ र्ािचविाऱ्या 
कमइयोग्याला लाभिारा वीररसात्मक आनंद या सवांिा एकी अन भव (त्याला) घेता येतो” (पृ. १४६). 

 
िावडेकरािें हे चवविेनही पारंपचरक रसव्यवस्थेतील वीररसचवविेनाशी चवसंवादी नाही. 
 
‘उत्साह’ हा वीररसािा स्थाचयभाव आहे. या उत्साहािे प्रकार सारं्नू तदन सार वीररसािे दानवीर, 

दयावीर, य द्धवीर व धमइवीर असे प्रम ख प्रकार संस्कृत साचहत्यशास्त्रामध्ये साचंर्तले रे्ले आहेत. 
िर्न्नाथपंचडताने रसर्ंर्ाधरात याचशवाय ‘सत्यवीर’, ‘पाचंडत्यवीर’, ‘क्षमावीर’ व ‘बलवीर’ यािंाही 
उदाहरिासंह उल्लखे केला आहे. ‘वळेी प्राित्यार्ही करीन परंत  सत्यापासून चविचलत होिार नाही’, असे 
म्हििारा तो ‘सत्यवीर’. िावडेकरानंी ज्या सत्याग्रही िाचंतवीरािा उल्लखे केला आहे, तो याि प्रकारात 
समाचवष्ट होऊ शकेल. 
 
संदभइ : १. आठवले, रा. ब. अन . पांहडतिाज जगन्नाथ याांचा िसगांगाधि, खांड - १, १९५३. 
 

मा. ना. आिायइ 
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णक्रयाकल्प : पहा अलंकारशास्त्र. 
 
क्रौयइनाट्य (णथएटर ऑफ कू्रएल्टी) : ‘िौयइनाट्य’ ही संकल्पना आतंोन आतो (१८९६–१९४८) या फ्रें ि 
अचतवास्तवतावादी नाटककार - चदग्दशइकाने प्रथम माडंली. आतोने रंर्भमूीसंबधंी अत्यतं महत्त्वािा व 
अपारंपचरक असा चविार केला आहे. द हथएर्टि अॅँड र्ट्स डर्बल (१९३८; इं. भा. १९५८) या त्याच्या 
प स्तकात त्यािे रंर्भमूीचवर्षयीिे लेख व व्याख्याने संकचलत केलेली आहेत. सचंहताचनष्ठ शब्दानंा अचतशय 
महत्त्व देिाऱ्या व दैनंचदन िीवनातील वास्तवतेिी मानचसक चिचकत्सा करिाऱ्या तत्कालीन पाचिमात्य 
रंर्भमूीचवर्षयी तीव्र असमाधान व्यतत करिारा आतो रंर्भमूी हे पचरवतइनािे, वदेनेतून म तती चमळवण्यािे 
साधन मानतो. त्यासाठी रंर्भमूीवरील प्रत्येक दृश्यबधंाच्या म ळाशी िौयािा घटक असला पाचहिे, असे तो 
म्हितो. ‘िौयइ’ हा शब्द आतोने झार व्यापक अथाने वापरला आहे. त्याच्या मते िौयइ म्हििे अहेत क 
शारीचरक छळ ककवा चनघृइि रततपात नव्हे; तर वैचश्वक दृढता, अिल व्यग्रता, चनिइय, आत्मसयंम, प्रयास 
आचि िीवनािी अचभलार्षा म्हििे िौयइ; सर्ळ्या बंधनाचं्या पलीकडिे, छळिारे आचि सर्ळ्या र्ोष्टींना 
त डवनू टाकिारे िीवन – त्यािी केवळ अपचरहायइ िािीव म्हििे िौयइ; आचि रंर्भमूी म्हििे वधस्थान, 
खंदक ककवा िौयइ; असे म्हििारा आतो रंर्भमूीिा झार वरे्ळ्या पातळीवरून चविार माडंतो. रंर्भमूीशी 
चनर्चडत असिाऱ्या दृश्यबधं, वशेभरू्षा, प्रकाशयोिना, सरं्ीत व संचहता या सवइ घटकािंा चविार आतोने या 
दृचष्टकोिातून केला आहे. सामाचिक वा मानचसक म खवट्यामंारे् दडवलेले अस्स्तत्वचवर्षयक भय प्रकट 
करिारे नाट्य ते िौयइनाट्य. या िौयइनाट्यात संवादानंा वा सचंहतेला झारसे महत्त्व नसते. आचवभाव, 
ध्वनी, शब्द, िीत्कार, प्रकाश, काळोख ही रंर्भमूीिी भार्षा असावी, असे आतोिे म्हििे आहे. संजे्ञिे 
काळोखे स्तर रंर्मंिावर प्रकाचशत करण्यासाठी मनािे द बोध अप्रकट भार् वास्तव, शारीचरक 
अचभव्यततीतून प्रकट करिे, आतोच्या मते अचधक प्रभावी ठरते. 
 
संदभइ :  1.   Artaud, Antonin, Trans. The Theatre and its Double, 1958. 

2. Esslin, Martin, Artaud, 1976. 
 

प्रभा र्िोरकर 
 
खंडकाव्य : ‘खंडकाव्य’ हीं संस्कृतमधून मराठीत आलेली संज्ञा. ससं्कृत साचहत्यशास्त्राने खंडकाव्यािी िी 
लक्षिे साचंर्तली आहेत, तीवरून महाकाव्याच्या कके्षत न येिारे सारे कथात्मक काव्य, ‘खंडकाव्य’ या 
नावाने ओळखले िाते. संस्कृतमध्ये ‘महाकाव्यस्य एकदेशान सारी’ असे खंडकाव्यािे लक्षि चदलेले असून, 
उदाहरिादाखल काचलदासाच्या मेघदूतािा चनदेश केलेला आहे. महाकाव्याच्या चवर्षयापंैकी एक चवर्षय 
घेऊन त्यावर चलचहलेले अलर् असे एकाि खंडािे, पि झार मोठे काव्य म्हििे खंडकाव्य, असे वरील 
लक्षिावरून सूचित होते. “सलर् काव्याथइ सारं्िारी, झार मोठी नव्हेत, पि झार लहान नव्हेत, अशा 
प्रकारिी सारी काव्ये, खंडकाव्ये या प्रकारात र्िली िात”, असे रा. श्री. िोर् म्हितात. (अहभनव 
काव्यप्रकाश, आवृ. चतसरी, पृ. २९०). 
 

खंडकाव्याच्या अन रोधाने केले रे्लेले वरीलसारखे चवविेन अप रे आहे. मेघदूतािे वारंवार चदले 
रे्लेले उदाहरिही र्ोंधळाति टाकते. मेघदूताला खंडकाव्यािा आदशइ मानल्यास कथाचवरलता हे 
खंडकाव्यािे एक महत्त्वािे लक्षि मानाव े लार्ते आचि खंडकाव्ये म्हिनू र्िलेली बह संख्य काव्ये तर 
कथाप्रि र आहेत. ससं्कृतमधील खंडकाव्याच्या चविारातील ही सचंदग्धता मराठीतील खंडकाव्यचवर्षयक 
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चविारातही अवतीिइ झाली आहे. इंग्रिीतील ‘लाँर्र नॅरेचटव्ह पोएरी’- शीदेखील खंडकाव्यािे चततकेि 
चनकटिे नाते आहे. मेघदूताइतकेि टेचनसनच्या हप्रन्सेसिे कान्होबा रिछोडदास कीर्सतकरानंी केलेले 
र्ांहदिा (१८८४) हे भार्षातंरदेखील खंडकाव्यािा एक नम ना म्हिून आपल्या कवींच्या समोर होते. 
पचरिामी, मराठीतील चवचवध प्रकारच्या दीघइकाव्यानंा उदे्दशून खंडकाव्य ही सजं्ञा उपयोचिली िाते. 
चर्रीशािें अभागी कमल (१९२३) व आम्र्बिाई (१९२८); यशवतंािें र्बन्दीशाळा (१९३२), माधव िूचलयनािें 
सुधािक (१९२८) यासंारखी दीघइ कथाकाव्ये; वास देवशास्त्री खरे यािें यशवांतिाय मिाकाव्य (१८८८) 
सारखी महाकाव्यसदृश रिना, ककवा अचनलाचं्या भग्नमूर्वत (१९४०), मृगावतक (१९७१) यासंारख्या दीघइ 
कितचनका खंडकाव्य या नावानेि ओळखल्या िातात. याम ळे खंडकाव्यािी संकल्पना व्यवच्छेदकपिे स्पष्ट 
होत नाही. 

 
वरीलप्रमािे या संजे्ञिे चवचवध अथांनी होिारे उपयोिन चविारात घेता खंडात्मकता, कथापरता 

आचि काव्यात्मता या चतहींच्या य तीतून खंडकाव्य चसद्ध होते, असा चनष्ट्कर्षइ काढता येईल. खंड म्हििे 
अंश, भार्, घटक. महाकाव्याप्रमािे िीवनाच्या सवांर्ीि ककवा बृहत् चिीिाकडे न वळता, िीवनाच्या 
चनवडक भार्ावर कटाक्षाने भर देऊन खंडकाव्यात चिीि केलेले असते. चवस्तृत िीवनदशइनापेक्षा 
िीवनाच्या चवचशष्ट अंर्ावर येथे भर असतो. खंडकाव्यात िीवनाच्या एरव्हीच्या र् तंार् ंतीच्या व्यापारातूंन 
काही व्यापार अलर् करून त्यावंरि आपले लक्ष कें चद्रत केलेले असते. कलेच्या प्रातंात नेहमीि प्रस्त त 
असिारी ही चनवड येथे अचधक िािीवय तत होते. 

 
कथापर चिचीत िीवनपट िेव्हा झार ी चटत व एकपेडी असतो, तेव्हा ते ‘आख्यान’ ठरते (उदा., 

‘चिलयाख्यान’, ‘ध्र वाख्यान’, मोरोपंतािंी ‘हंसकाकीय कथा’). हा पट चवस्तृत होत िालला, की 
खंडकाव्यािा प्रातं स रू होतो. महाकाव्यात यालाि चवशाल रूप प्राप्त होते. खंडकाव्यातील इतर घटक 
कथाकाव्यािेि असतात. खंडकाव्यात सामान्यतम महाकाव्यािी खोली आचि व्याप्ती नसते. घटनासंख्याही 
त लनेने झार मोठी नसते. िघुवांशािी र्िना महाकाव्यात होते; कारि त्यातील िीवनपट साऱ्या रघ क लाशी 
चनर्चडत आहे; पि यातील ‘अिचवलापा’ सारखा भार् बािूला काढून त्यािी स्वयपूंिइ, काव्यात्म रिना 
केल्यास ‘अिचवलापा’ िे खंडकाव्यात रूपातंर होऊ शकेल. िामायि-मिाभाितातील ककवा भागवतातील 
पाी-प्रसंर् या प्रकारे अलर् करून त्यावर खंडकाव्यलेखन केले रे्ले आहेि. 

 
महाकाव्यापंैकी चवदग्ध महाकाव्ये आकाराने खंडकाव्याला िवळ येतात; पि त्यािंी व्याप्ती 

खंडकाव्याहून मोठी असते. नरेंद्राच्या रुक्क्मिी स्वयांविािी र्िना चवदग्ध महाकाव्यात होते आचि दामोदर 
पंचडताच्या वछािििाला खंडकाव्य म्हितात. महाकाव्य आचि खंडकाव्य याचं्या कक्षा ठरचवताना म ख्यतम 
त्यािंा एकंदर आटोप लक्षात घ्यावा लार्तो. महाकाव्य आपल्या पचरघाने ओळखू येते. उरते ती याहून कमी 
आटोपािी दीघइकचवता. यातील िदं्रशखेरािें काय िो चमत्काि! (१९११) व उपय इतत र्बन्दीशाळा, अभागी 
कमल यासंारखी कथापर दीघइकाव्ये उघडपिे खंडकाव्य या सजें्ञला पाी ठरतात. भग्नमूर्वत ककवा मृगावतक 
यासंारख्या दीघइ कितनपर काव्याचं्या बाबतीत त्या कितनािा आशय आचि चिीिािी पद्धती यािंारे 
कथापरसदृश ससं्कार वािकाचं्या मनावर होत असतो, म्हिून त्यािंी र्िना खंडकाव्यात होत असावी, 
असे मानता येईल. 
 

र्ो. म. क लकिी 
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खंणडता : पहा अष्टनाणयका. 
 
खलनायक : ‘खल’ म्हििे क चटल आचि ‘नायक’ म्हििे प्रम ख पाी. नाट्यर्त/कथा-कादंबरीर्त 
वास्तवात क चटल स्वभावचवशरे्ष असलेली एक ककवा एकापेक्षा अचधक पाीे असू शकतात. साचहत्यकृचतर्त 
वास्तवात िे पाी क चटल, कपटी कृत्ये करीत असते, त्यास खलनायक/खलनाचयका म्हिून सबंोचधले 
िाते. तसेि एखाद्या साचहत्यकृतीतील वास्तवात एकापेक्षा अचधक क चटल स्वभावचवशरे्षािंी पाीे असतील, 
तर त्यापंैकी इतर खलपाीािें नेतृत्व करिारे, सवांत महत्त्वािे िे पाी असते, त्या पाीास 
खलनायक/खलनाचयका असे म्हितात. साचहत्यकृचतर्त वास्तवात नायकपदी असिाऱ्या पाीाच्या 
सत्प्रवृत्तीला, त्याच्या सत्कायाला व्यस्ततर्त कारिासंाठी ककवा अत्यतं छोट्या समूहाच्या स्वाथइपूतीसाठी 
चवरोध करिे, त्यासाठी क चटल कारस्थाने करिे, मूल्यहीनि नव्हे, तर प्रसंर्ी िूर, पाशवी, अमान र्ष अशा 
र्ोष्टींिा अवलंब करिे हे खलपाीाच्या ठायी प्रबलत्वाने चदसिारे चवशरे्ष असतात. प्रत्येक मानवाच्या मनात 
र् िावर् िािें संचमश्र रसायन अस्स्तत्वात असते. स ष्ट-द ष्ट, सत्-असत्, श भकारी-चवनादाकारी वृत्तींनी 
मािसािी मनोभमूी घडलेली असते. िीवन िर्ण्याच्या प्रचियेत वा घटनेत कधी श भकारी र् िािंा, तर 
कधी चवनाशकारी र् िािंा आश्रय मािूस घेत असतो. नायक-प्रचतमा ही प्राधान्याने स ष्ट, सत् व श भकंर 
प्रवृत्तीिा आचवष्ट्कार करते, तर खलनायक-प्रचतमा द ष्ट, असत् व चवनाशकारी प्रवृत्तींिा आचवष्ट्कार करते. 
यािा अथइ, खलनायकाच्या ठायी नादंिारे अवर् ि नायकामध्ये नसतात, असे नाही. पि त्याला आपल्या 
ठायी नादंिाऱ्या अवर् िािंी िािीव असते आचि तो िािीवपूवइकतेने त्यािंा अव्हेर करण्यािा प्रयत्न करीत 
असतो; उलट खलनायक स्वतमच्या ठायी वसलेल्या अवर् िािंा ‘हत्यारा’सारखा वापर करतो व स्वठायी 
नादंिाऱ्या सद्र् िािंा तो अव्हेर करतो. व्यस्ततर्त स्वाथाच्या पचरपूतीसाठी तो व्यापक कल्यािाच्या, 
नीतीच्या आचि चववकेाच्या संकेतािंी व शततींिी पायमल्ली करिे, हाि आपला अस्स्तत्वधमइ मानताना 
चदसतो. 
 

भारतीय साचहत्यपरंपरेतील प्रारंभीिा खलनायक म्हिून मिाभाितातील ‘शक नी’िा व 
िामायिातील ‘मंथरा’ व ‘कैकयी’ यािंा प्रारंभीच्या खलनाचयका म्हिनू उल्लखे करता येईल. ग्रीक 
रंर्भमूीवर कपट-कारस्थान करिारे पाी मानवरूपात आढळत नाही. सामान्यतम चनयती हीि ती भचूमका 
बिावताना चदसते. शतेसचपअरने माी त्याच्या अनेक नाटकामंधून वैचवध्यपूिइ खलनायक व खलनाचयका 
चनमाि करून स्वतमच्या नाटकानंा अचधक मानवीय व अचधक चवश्वासाहइ केलेले आहे. ‘यार्ो’ हा खलनायक 
डेस्स्डमोना व ऑथेलो याचं्या नाशास कारिीभतू ठरला. यार्ो हे पाी हेत रचहत खलत्वािे उदाहरि मानले 
िाते. या दोघाचं्या चवनाशात त्यािा कोिताही उघड स्वाथइ साधिारा हेतू नसला, तरी एका 
समािसमूहािा सदस्य म्हिनू ऑथेलोच्या चवनाशात त्याला आनंद होिार होता, असे म्हिता येते. यार्ो हा 
प्रचतचष्ठत सरदार घराण्यातील होता, तर ऑथेलो हा रािकीय दृष्ट्ट्या व सामाचिक दृष्ट्ट्या प्रचतष्ठाहीन 
असिाऱ्या वर्ातून आलेला होता. तो स्वपरािमाने सेनापती झाला होता आचि स्वकतृइत्वाने तो 
सरसेनापती-पदाकडे वाटिाल करीत होता. शतेसचपअरच्या काळातील सामाचिक/सासं्कृचतक 
उलाढालींिा संदभइ ध्यानात घेतला, तर यार्ोच्या मानचसकतेिी व त्याच्या कारस्थानािी कल्पना येऊ 
शकते. वैयस्ततक स्वाथइ साधण्यािी आकाकं्षा नसलेला, एकच प्यालामधील ‘तळीराम’ हा मराठी 
रंर्भमूीवरील उल्लखेनीय खलनायक आहे. त्याने स धाकरािा चवनाश घडचवण्यािे ठरचवले नव्हते. त्यािी 
दारूवर अपार श्रद्धा होती आचि दारूि मािसाला द मखम तत करू शकते, असा त्यािा चवश्वास होता, 
म्हिूनि अपमानाच्या क्षिी एकाकी पडलेल्या द मखी पि अहंकारी स धाकराला तो दारूिा पेला आग्रहाने 
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देतो. याउलट लेडी मकॅ् बथे स्वतमच्या महत्त्वाकाकें्षच्या अनावर प्रपातात मकॅ् बेथिा व स्वतमिाही चवनाश 
ओढवनू आिते. 

 
समािाच्या स्स्थचतर्तीतील बदलान सार ‘नायक’ या संकल्पनेत बदल होत रे्ले. ‘नायक’ 

संकल्पनेत िसे बदल झाले, तसेि ते स्वाभाचवकपिे ‘खलनायक’ / ‘खलनाचयका’ या संकल्पनेतही 
झालेले चदसतात. 
 
पहा : नायक–२. प ष्ट्पलता रािाप रे–तापस 
 
गझल : र्झल (र्िल) हा मूळ अरबी शब्द; पि हा काव्यप्रकार झासी भारे्षतून उदूइत आचि चतथून कहदी, 
मराठी, र् िराती आदी भारतीय भार्षातं पसरला. र्झलिी मूळ प्रकृती शृरं्ारकाव्यािी. ‘पे्रयसीबरोबर 
केलेल्या र् िर्ोष्टी’ (महबूबासे बात करना) हा या शब्दािा कोशर्त अथइ. र्जाल म्हििे ‘हरीि’ या 
अथािी नािूक छटादेखील या शब्दात चमसळलेली आहे. प ढील काळात माी भतती – अध्यात्मापासून ते 
सामाचिक, रािकीय, राष्ट्रीय स्वरूपािे चवर्षयही र्झलमध्ये येऊ लार्ले. 
 

र्झलिी बाधंिी प ढील सकेंतानं सार होत असते : 
 
शेर : दोन–दोन ओळींिी कडवी. असे कमीत कमी पाि ते सात शरे असाव ेलार्तात. 
 
काणफया-रदीफ : चवचशष्ट प्रकारिी यमकयोिना, ओळीतील शवेटिा, न बदलिारा, 

यमकासारखा प्रत्येक शरेात प नरावृत्त होिारा शब्द म्हििे रदीझ. त्याच्या आधीिा बदलिारा पि 
यमकासारखा येिारा शब्द म्हििे काचझया. पचहल्या शरेात – त्याला मतले का शरे म्हितात – दोन्ही 
ओळींना काचझया-रदीझिे बधंन असते. नंतरच्या शरेात झतत द सऱ्या ओळीला हे बंधन असते. 

 
मतले का शेर/मतला : पचहला शरे. 
 
मक्तअ : शायरािे उपनाव वा टोपिनाव (तखल्ल स) र् ंझलेला शवेटिा शरे. 
 
र्झलमधील प्रत्येक शरे स्वयंपूिइ, स्वतंी असतो. त्याम ळे तो वरे्ळा काढून स भाचर्षतासारखा 

वापरता येतो. 
 
वृत्तािंी चवचशष्ट बाधंिी, मराठी छंदाप्रमािे लघ -र् रू अक्षरे वा माीा याचं्याऐविी शब्दोच्चार व 

उच्चारािे विन यानंा वृत्ताच्या बाधंिीत असलेले स्थान, काचझया-रदीझ अशी द हेरी यमक-योिना ही 
र्झलिी दशइनी वैचशष्ट्टे्य होत. 

 
प्रािीन मराठी कवींमध्ये सतं रामदासानंी र्झलिा वरे्ळा ढंर् आचि प्रभाव ओळखून त्याला 

सािेशी वृते्त चनवडून शब्दकळा, उच्चारलय यामंध्ये र्झलसदृश खडा सूर भरलेला िािवतो. अमृतराय, 
देवनाथ आदी पदकारानंी प्रारंभीिी ओळ (‘मतले का शरे’च्या दोन ओळींऐविी) पदाच्या सरिीला 
अन सरून केवळ एका ओळीच्या ध्र वपदािी ठेवनू बाकीच्या कडव्यािंी बाधंिी र्झलच्या थाटािी केली 
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आहे. ‘िर्व्यापका हरीला नाही कसे म्हिाव’े (अमृतराय) हा मराठीत उपलब्ध असलेला पचहला र्झल 
मानला िातो. ‘रसने, न राघवाच्या, थोडी यशास र्ोडी’ या मोरोपतंाचं्या प्रचसद्ध र्झलािी बाधंिी 
िाचतवृत्तात केलेली आहे. 

 
आध चनक काळात संर्ीत रंर्भमूीवर ‘पाडंवा सम्राटपदाला–’ इ. र्ािलेल्या नाट्यपदामं ळे 

र्झलािी ऐट मराठी मनाला आकर्षूइन घेऊ लार्ली. तथाचप रचवचकरि मंडळाच्या कतृइत्वाच्या काळात 
माधव िूचलयन यानंी साके्षपी वृत्तीने या काव्यप्रकारात केलेले प्रयोर् – गज्जलाांजहल (१९३३) या प स्तकात 
संर्ृहीत – र्झलािी लोकचप्रयता कवी आचि रचसकामंध्ये वाढवण्यास मोठ्या प्रमािात कारिीभतू झाले. 
माधव िूचलयन यानंी र्झलािा र्ायकीच्या अंर्ाने चविार न करता र्झलरिनेसाठी योिल्या िािाऱ्या 
चवचवध वृत्तािंा उपयोर् भाववृत्तींिा सलर् आचवष्ट्कार करण्यासाठी करून घेतला. र्झलािी अल्पाक्षरी 
माडंिी, नाट्य, खटका, रिनेत िािविारा म ततपिा, शब्दािंी ऐटबाि झेक, उत्तानता, शब्दोच्चारािे 
चवचशष्ट विन इ. चवचवध वैचशष्ट्ट्यामं ळे मराठी कचवतेच्या आचवष्ट्काराला नाचवन्यािी झळाळी प्राप्त झाली. 
यशवतं, चर्रीश, मायदेव इ. त्या काळातल्या आचि नंतरच्या कवींकडून मराठीत र्झलरिनेिी वाढ झाली 
ती याि चदशनेे, म्हििे भावकचवतेच्या अंर्ाने. त्याम ळेि र्झलािा ‘र्ायकी’च्या आचि ‘शरे’ आदी चवचशष्ट 
बाधंिीच्या अंर्ाने चविार करिाऱ्यानंा माधवरावािें र्झलच्या के्षीातले कतृइत्व मान्य नाही. अलीकडच्या 
काळात स रेश भट यानंी केलेली र्झलरिना त्यानंा मराठीत खरीख री र्झल समथइपिे उभी करिारी 
वाटते. स रेश भट याचं्या र्झलािंा बाि त्यानंा अस्सल वाटतो. स रेश भट यानंी मराठीत र्झलरिनेिी एक 
िळवळि उभारली. 

 
माी कवदा करंदीकर–पाडर्ावंकरापंासून आरती प्रभूपंयंतिी मराठीतील चवप ल र्झलरिना माधव 

िूचलयनप्रिीत र्झलाच्या चदशनेेि प ढे िािारी आहे. माधव िूचलयन आचि त्याचं्या र्झलरिनेत एक 
लक्षिीय झरक चदसून येतो. तो म्हििे, ‘र्झल हे केवळ वृत्त नाही, तो एक वृत्तीही आहे’, असे िे कवी 
अचनल म्हित (म्हटल्यास त्यात चनवृत्तीही आहे, ही प . ल. देशपाडं्ािंी प स्ती) ते ‘वृत्ती’ असल्यािे भान 
प ढील काळातील कवींनी अचधक िािीवपूवइक बाळर्लेले आढळून येते. यािे श्रये नवकाव्याने चनमाि 
केलेल्या संवदेनशीलतेत शोधता येईल. या कवींच्या काही ओळी उदूइ र्झलातंील शरेाप्रमािे खटकेबाि 
स भाचर्षताचं्या थाटाच्या असल्या, तरी एकूि मराठी र्झल ‘शरे’, ‘काचझया-रदीझ’ या बाधंिीत र् ंतून न 
राहता भावकचवतेच्या अंर्ाने चवकचसत झाली आहे. त्यातूंन मराठी र्झलेला चतिा स्वतमिा एक घाट प्राप्त 
झाला आहे. 
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गि – १ : पहा तमाशा. 
 
गि – २ : पहा पद्यरचना व पद्यरचनाप्रकार : ‘अक्षरगिवृत्त’. 
 
गद्य (पद्यरचनेच्या संदभात) : ‘र्द’= बोलिे यावरून बोलण्याच्या पद्धतीला अन सरून चलचहलेले ते ‘र्द्य’ 
ही संज्ञा रूढ झाली. आपि बोलतो तेव्हा म खातून काही एका िमाने शब्द येऊन त्यािंी अथइ व्यतत 
करिारी वातये तयार होतात. शब्द वरे्ळे वरे्ळे म्हििे अलर् अलर् आपि उच्चारतो; पि शब्दातील अक्षरे 
माी एकी म्हििेि सलर् उच्चारतो. याि तऱ्हेने र्द्यात एक वा अनेक अक्षरे चमळून तयार झालेले अथइपूिइ 
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शब्द, एक वा अनेक शब्द काही एका िमाने येऊन त्यातून तयार झालेली अथइ व्यतत करिारी वातये आचि 
एक वा अनेक वातयातूंन तयार होिारा कल्पना वा चविारदृष्ट्ट्या पचरपूिइ असा पचरच्छेद, या पद्धतीने र्द्यािे 
लेखन होत असते. शब्दातील अक्षरे सलर्, तर शब्द माी अलर् अलर् चलचहलेले असतात. शब्द, वातये, 
पचरच्छेद सरळ एकाप ढे एक अशा पद्धतीने चलचहली िातात. पचरच्छेदािंी, पचरच्छेदातंील वातयािंी वा 
वातयातंील अक्षरािंी संख्या, अक्षरािंा ऱ्हस्व-दीघइ या दृष्टीने चवचशष्ट िम (लर्िम), चवरामस्थाने या दृष्टीने 
र्द्यावर कसलेही चनबंध नसतात. 
 

आपल्या बोलण्यात शब्दािें िढउतार, िोर, चवराम तसेि चनरचनराळे भाव प्रकट होत असतात. 
र्द्य लेखनातही ते दृग्र्ोिर व्हावते यासाठी, र्द्य रिनेत स्वल्पचवराम, अधइचवराम, पूिइचवराम आदी 
चवरामचिन्हे योचिली िातात. 

 
र्द्य आचि पद्य हे वािीिे दोन आचवष्ट्कार प्रािीन काळापासून – अर्दी भारे्षच्या उर्मकाळापासून–

सारखेि रूढ असले, तरी प्रािीन आचि मध्यय र्ीन काळात आपल्या अनेक व्यवहारके्षीातं र्द्यापेक्षा पद्यािा 
र्िबिाटि िास्त चदसून येतो. संस्कृतमध्ये धमइ, तत्त्वज्ञान, काव्य आदी चवर्षयािंी तार्सकक चिचकत्सा 
करिारे शास्त्रीय गं्रथ आचि काही नीचतबोध करिाऱ्या कथा-कहाण्यािंा अपवाद केल्यास र्द्यापेक्षा पद्य 
आचि काव्य यािंीि प्रचतष्ठा मोठी असलेली आढळेल. छंदमशास्त्राने लयबद्ध र्द्य चविारात घेऊन त्यािे 
उत्कचलकाप्राय, िूिइक व वृत्तर्ंधी असे तीन प्रकारही कस्ल्पले आहेत. [पहा : उत्कचलकाप्राय]. ‘र्द्य ं
कवीना ंचनकर्ष ंवदस्न्त’, ‘काव्येर्ष  नाटकं रम्य.ं..’ यासंारखी विने याि वस्त स्स्थतीिी द्योतक आहेत. 

 
प्रािीन मराठीतदेखील पद्यचवस्ताराच्या त लनेने र्द्य झारि मयाचदत स्वरूपािे आढळते. 

चशलालेख, महान भावािें गं्रथ, बखरी, पीव्यवहार अशा मोितयाि स्वरूपातं ते सापडते. कहाण्या आदी 
मौचखक आचवष्ट्कारावंर तर पद्यशलैीिे दाट ससं्कार आहेत. 

 
र्द्यािे वैभव चवचवधता, वैचित्र्य आचि चवप लतेने प्रकट व्हायला आध चनक काळात अन रूप 

वातावरि तयार झाले. म द्रिकलेिा शोध, चवज्ञानािा उदय, भौचतकशास्त्रािंा चवकास, तकइ , ब चद्धवाद यािंा 
प्रभाव, औद्योचर्क िातंी, लोकशाही, वृत्तपीे, गं्रथचनर्समती या चवचवध आचि परस्पराशंी संबद्ध अशा 
घटनातूंन रे्ल्या शतकाच्या उत्तराधात िे मन्वतंर घडून आले, श्रद्धाय र्ातून मानवाला बाहेर काढिारे िे 
नव ेय र् चनमाि झाले, त्यातून ‘र्द्य’ या लेखनप्रकाराला वैिाचरक आचि लचलत पातळीवर अनेक ध मारे 
झ टले. चवचवध र्द्य वाङ्मयप्रकारानंी पद्यप्रकारावंर आिमि करून त्यातंले अनेक पद्यप्रकार खाऊन 
टाकले. पद्यािे के्षी चवलक्षि संक चित करून टाकले. आधीच्या य र्ाच्या नेमकी उलटी स्स्थती चनमाि 
झाली. आता पद्यावर (पयायाने काव्यावरही) र्द्यशलैीिा प्रभाव पडू लार्ला. या पाश्वइभमूीवर म ततछंदादी 
काव्यप्रयोर् या चदशनेे स रू झाले आचि रुिलेही. र्द्य इतके सवकंर्ष होऊन बसले. 
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गद्यकाव्य : र्द्यकाव्य या वाङ्मयप्रकारािा उर्म रवींद्रनाथ टार्ोर याचं्या गीताांजलीिे िे थोडेसे तालबद्ध 
र्द्यात इंग्रिीत आचि त्यावरून मराठीत अन वाद झाले, त्यातं आढळतो. ‘र्द्यर्ीत’ म्हिूनही तो ओळखला 
िातो. 
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शलैीसाठी प्रचसद्ध असिाऱ्या चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर, चशवरामपंत परािंपे, सावरकर, र्डकरी 
याचं्या लेखनातून वततृत्वपूिइ व समतोल वातयरिनेिी शलैी वािकाचं्या पचरियािी झालेली होती; परंत  
रवींद्रनाथाचं्या काव्याच्या अन वादासाठी तशा प्रकारच्या शलैीिा उपयोर् केला रे्ल्याम ळे चतिा प्रभाव 
कचवतेच्या अंर्ाने स्वतंीपिे लक्षात आला व ‘र्द्यकाव्य’ या वाङ्मयप्रकारािा िन्म झाला. १९२५ ते ३६ या 
काळात बळवतं र्िेश खापडेकृत सवकस्वाची गद्गािी (१९२५), श्यामस ंदरकृत भावनातिांग (१९३४), 
शकंर साठेचवरचित लिि (१९३५), शशाकं यािी मिीहचका (१९३६) असे काही र्द्यकाव्यसंग्रह प्रचसद्ध 
झाले. खलील चिब्रानच्या अन वादाचं्या चनचमत्ताने त्यात नवी भर पडली. र् िरातीत नानालाल यानंी याि 
धतीिी ‘डोलनशलैी’ चनमाि केल्यािा चनदेश छंदमशास्त्रज्ञ डॉ. ना. र्. िोशी यानंी केला आहे (मिाठी 
छांदोिचना, पृ. ३८०, १९५५). 

 
र्द्यकाव्य हा र्द्य-पद्याच्या सीमेवरिा रिनाबधं मानावा लार्तो. पद्यरिनेप्रमािे त्यात अक्षर-र्ि-

माीादी बधंने नसतात, ककवा म ततछंदाप्रमािे िरिक ककवा चनयत माचीक आवतइनािे खंडही नसतात. 
असे असले, तरी र्द्यसदृश वाटिाऱ्या ओळींिे खंड र्द्यरिनेच्या तत्त्वानंी पडत नाहीत; ते खंड 
आरोहावरोहात्मक आंदोलनावंर (अॅसोनन्स) आधाचरत असतात, काचलक आवतइनािी वळिेही त्यात प्रतीत 
होतात. डॉ. ना. र्. िोशी यानंी म ततपद्यातंर्इत आघातात्मक म ततशलैीिा एक खैर पद्यप्रकार मानून 
र्द्यकाव्याच्या मोडिीिे छादंस अंर्ाने खंड पाडून दाखचवले आहेत. प . चश. रेरे्, कातंी ब धे, क स माग्रि, 
मनमोहन, ना. र्. िोशी आदी कवींनी या लेखनप्रकारात लक्षिीय लेखन केले आहे. 

 
म ततछंदािा प्रसार आचि लघ चनबधंाला प्राप्त झालेले लविीक रूप (लचलत लेख) यामं ळे 

र्द्यकाव्य या लेखनप्रकारािा प ढील काळात क िी झारसा अवलंब केलेला चदसत नाही. 
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गाधंीवाद आणि साणहत्य : कोित्याही य र्प्रवतइक चविारप्रिालीिा साचहत्यावर अनेक प्रकारे प्रभाव पडत 
असतो. चवसाव्या शतकात मातसइवाद, राष्ट्रवाद, र्ूढवाद इ. चविारप्रिालींिा सवइि भारतीय भार्षातंील 
साचहत्यावर कमी अचधक प्रमािात व अनेक प्रकारे प्रभाव पडला आहे. र्ाधंीवादािाही भारतीय भार्षातंील 
साचहत्यावर अनेक प्रकारे प्रभाव पडलेला चदसतो. महात्मा र्ाधंीिींिे व्यस्ततमत्त्व, चविार व कृती यािंा 
अनेक भारतीय लेखकावंर प्रभाव पडला आचि त्याचं्या साचहत्यातील सवइि घटक, चवशरे्षतम आशयात्मक 
घटक, त्याम ळे संस्काचरत झाले. 
 

महात्मा र्ाधंीिींिी समग्र िीवनाकडे पाहण्यािी एक चवचशष्ट दृष्टी होती. त्यािंा धार्समक व नैचतक 
दृचष्टकोि, त्यािंी आिारधमािी कल्पना, त्यािंी समािकारि, रािकारि, चशक्षि इ. िीवनाच्या 
अंर्ाचंवर्षयीिी धारिा या सर्ळ्या र्ोष्टींिा समावशे त्याचं्या िीवनदृष्टीत होतो. त्याचं्या या िीवनदृष्टीला 
‘र्ाधंीवाद’ असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. र्ाधंीिी मूलतम धार्समक वृत्तीिे होते. परंत  त्याचं्या धमइचविारात 
सवइ संप्रदायाचं्या मूलतत्त्वािंा समावशे होतो. त्याम ळेि ते सवइ संप्रदायानंा सामावनू घेिारा धमइचविार माडूं 
शकले. त्याचं्या दृष्टीने सत्य हे िीवनातील सवांत महत्त्वािे मूल्य होते. साधनाचं्या श चितेचशवाय सत्याकडे 
िाता येत नाही, अशी त्यािंी धारिा असल्याम ळे साधने ही साध्यािाि भार् ठरतात. या अथाने साध्य-
साधन यामंध्ये अभेद असतो. ककबह ना साधनािंी श चिता व साध्य-साधन-अभेद हा त्याचं्या िीवनदृष्टीिा 
महत्त्वािा पाया होता. ते असे मानत, की अकहसा हे सत्याकडे नेिारे एक साधनमूल्य आहे आचि व्यापक 
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अथाने ब्रह्मियइ हा एक महत्त्वािा आिारधमइ आहे. ईश्वरावर चनतातं श्रद्धा आचि चनभइयता या बाबी 
र्ाधंीिींना अत्यंत महत्त्वाच्या वाटत. त्यािंा मूल्यव्यूह आस्त्मकतावादी असल्याम ळे िडवादी मूल्यानंा, 
चवशरे्षतम ऐचंद्रय संवदेनािें स ख अंचतम प्राप्तव्य मानिाऱ्या स खवादी चविारानंा, त्यािंा चवरोध होता. 
िौयइकमइ (स्तेय); आर्सथक-सामाचिक-धार्समक चवर्षमता व शोर्षि; चस्त्रयाबंद्दलिे अन दार चविार; िात, विइ, 
संप्रदाय, धमइ, वशं, राष्ट्र या कल्पनाचं्या आधारे चनमाि होिारी असचहष्ट्ि ता आचि एकूिि मािसाला हीन 
लेखिाऱ्या कोित्याही र्ोष्टी र्ाधंीिींना अमान्य होत्या. ही िीवनमूल्ये आधारभतू मानून व्यततीिे व्यस्ततर्त 
आिरि, तसेि समािकारि, रािकारि व्हावयास हव,े असा त्यािंा आग्रह होता. याि कारिाम ळे त्यािें 
स्वतमिे रािकारि हे धमाचधचष्ठत होते. त्यािंी ही धार्समक, नैचतक दृष्टी त्याचं्या सवइ िीवनव्यवहाराच्या 
म ळाशी होती. 

 
चवज्ञानािा आचि चवज्ञानप्रिीत यंीचवदे्यिा चवकास िर अंचतम दृष्ट्ट्या मानवी कल्यािास चवरोधी 

ठरत असेल, तर तो र्ाधंीिींना मान्य नव्हता आचि मोठ्या यंीावंर आधाचरत समािव्यवस्थेत शहराकंडून 
खेड्ािें शोर्षि केले िाते, त्याम ळेि या यंीाचधचष्ठत संस्कृतीला, चपळवि कीवर आधारलेल्या 
समािव्यवस्थेला त्यािंा चवरोध होता. या कारिानेि त्यानंा अथइव्यवस्था, समािसंघटन इ. र्ोष्टींमध्ये 
चवकें चद्रतता हवी होती. भारतािी समािव्यवस्था ग्रामाचधचष्ठत असली, की समािाचवर्षयीिी कतइव्यभावना 
सवइसामान्य व्यततींपयंत पोहोिेल असे त्यानंा वाटत होते. 

 
र्ाधंीिींिा प्रिचलत चशक्षिव्यवस्थेला चवरोध होता. यािे म ख्य कारि ही व्यवस्था चवद्याथ्यांच्या 

मनावर संस्कार करिारी, त्यािें शीलसंवधइन करिारी नसून त्यानंा आिूबािूच्या वास्तवापासून, 
समािापासून, लोककल्यािाच्या उदे्दशापंासून दूर नेिारी आहे असे र्ाधंीिींना वाटत होते. ते भारतीय 
भार्षािें समथइक होते. भारतीय भार्षािंी अस्स्मता िार्ती ठेवण्यात त्यािंा झार मोठा वाटा होता. सवांना 
मातृभारे्षतून चशक्षि द्यायला हव ेआचि सवइ भारतीय भार्षानंा िोडिारी संपकइ भार्षा कहदी असावी, अशी 
त्यािंी भचूमका होती. 

 
र्ाधंीिींिी साचहत्यचवर्षयक दृष्टी प ढीलप्रमािे होती : त्यानंी सत्य व चशव यानंा सवांत अचधक 

महत्त्व चदलेले असल्याम ळे सौंदयइ हे त्याचं्या दृष्टीने सत्यािे ककवा चशवत्वािे आकलन अचधक िारं्ल्या 
रीतीने करून घेण्यािे एक साधन होते. म्हिूनि त्यानंा कामपे्ररिेसंबधंी यस्त्कंचितही स्खलनशील वृत्ती 
अमान्य होती. स्त्री-प रुर्ष संबधंाचंवर्षयी त्यानंी नैचतक मूल्यािंा आग्रह धरला होता. या बाबतीत त्यानंा पती-
पत्नींच्या संबधंातील परंपरार्त नैचतकता मान्य होती. (आध चनक लेखकािंी बरीिशी बंडखोरी या 
कामिचनत समस्यािंा ऊहापोह करताना उिंबळून येते. अथात, व्यस्ततवादी दृचष्टकोिातून माडंिी केलेले 
कामचवर्षयक प्रश्न र्ाधंीिींच्या मूल्यव्यूहाशी चमळतेि ळते नाहीत.) साचहत्य हे आत्माचवष्ट्काराच्या स्वरूपािे 
असते, हे त्यानंा मान्य असले तरीही साचहत्याच्या म ळाशी असिारा त्यानंा अचभपे्रत असलेला आत्मा हा 
अत्यंत पचवी व वासनािें उदात्तीकरि झालेला, अहंकाररचहत झालेला, तपमपूत असा होता. र्ाधंीिींना 
साचहत्यात या स्वरूपाकडे िािारी आस्त्मक प्रवासािी धडपड चदसायला हवी होती. (त्याचं्या स्वतमच्या 
आत्मकथेत ही धडपड चदसते.) साचहत्यावरील र्ाधंीवादािा प्रभाव िोखताना हा चनकर्ष महत्त्वािा ठरावा. 
या बरोबरीनेि त्यानंा साचहत्यकृतीतील भार्षा ही सरळ, साधी, थेट हृदयाला चभडिारी, प्रभावी असावी असे 
वाटत होते. (त्यािंी स्वतमिी अशी एक भारे्षिी शलैी होती.) लेखकाच्या अनलंकृत, संवाद साधू पाहिाऱ्या 
भारे्षतून झळझळिारी भावनात्मक सिोटी त्यानंा महत्त्वािी वाटे. लेखकािे व्यस्ततमत्त्व हे स्वातंत्र्य, 
चनभइयता, करुिा, त्यार्, सेवा, अन्यायचवरोधासाठी आत्मतलेश, आत्मबचलदान या प्रकारच्या 
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िीवनमूल्यानंी प्रभाचवत असेल आचि वर साचंर्तलेल्या िीवनदृष्टीिा लेखकाने स्वीकार केला असेल, तर 
त्याच्या व्यस्ततमत्त्वातून सहिपिे व अपचरहायइपिे र्ाधंीवादाने भारलेले साचहत्य चनमाि होऊ शकेल. 

 
मराठी साचहत्यािा चविार करताना एक र्ोष्ट लक्षात येते ती ही, की र्ाधंीवादािा मराठी 

वाङ्मयावर प्रभाव पडला; पि तो चिततया सखोलपिे अपेचक्षत होता चततका तो पडलेला चदसत नाही. 
महात्मा र्ाधंींच्या चविारािंा मार्ोवा घेिारे आचि ते अचधक संपन्न करिारे चविारवतं महाराष्ट्रात झाले; 
परंत  सिइनशील साचहत्यात तो प्रभाव बह धा वरवरिाि आढळतो. आिायइ चवनोबा भाव,े आिायइ भार्वत, 
आिायइ िावडेकर, आिायइ दादा धमाचधकारी, त्र्यं. र. देवचर्रीकर, प . य. देशपाडें, आप्पासाहेब पटवधइन, 
आिायइ काका कालेलकर, साने र् रुिी इ. चविारवतंानंी महात्मा र्ाधंींिा मूलभतू चविारव्यूह स्वीकारून 
त्यािा रािकीय, सामाचिक, आर्सथक आचि सासं्कृचतकदृष्ट्ट्या अचधक सूक्ष्म चविार केला. र्ाधंींच्या 
चविारािें अचधक विेकपिे चवश्लेर्षि ना. र्. र्ोरे, एस्. एम्. िोशी, पा.ं वा. र्ाडर्ीळ, प्रभाकर पाध्ये, मधू 
चलमये, र्ोवधइन पारीख, नचलनी पंचडत प्रभतृी चविारवतंानंी केले. महात्मा र्ाधंींच्या चविारातला सत्याशं 
आपल्या भारतीय संदभात चकतपत ग्राह्य होईल आचि मातसइवादाशी त्यािा समन्वय कसा साधता येईल 
यािाही चविार रं्. बा. सरदार, चद. के. बेडेकर यानंी केला. भदूान आंदोलन चविार (चवनोबा भाव)े, 
सत्याग्रही समािवाद (आिायइ िावडेकर), चवज्ञानामार्ील आध्यास्त्मक पे्ररिा (आिायइ िावडेकर), 
स्त्रीचवर्षयक िीवनदृष्टी (दादा धमाचधकारी) हे चविार या संदभात महत्त्वािे वाटतात. 

 
महाराष्ट्रात र्ाधंीचविारािा िसा मौचलक व सूक्ष्म चविार झालेला चदसतो, तसा त्यानंा वैिाचरक 

चवरोधही तीव्रपिे झालेला चदसतो. कहद त्ववादी चविारसरिीने भारलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
लोकमान्य चटळकाचं्या चविारानंी प्रभाचवत झालेला ब चद्धवादी वर्इ आचि कट्टर मातसइवादी चविारवतं 
र्ाधंींच्या चवरोधात सतत चलहीत होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आचि डॉ. भीमराव आंबेडकर यानंीही 
र्ाधंींच्या चविारानंा आपापल्या दृचष्टकोिातूंन प्रखर चवरोध केला. यािबरोबर न. कि. केळकर, लालिी 
पेंडसे, डॉ म ंिे, एस्. ए. डारें्, भा. ब. भोपटकर यािंी नाव ेउल्लखेनीय आहेत. या वैिाचरक वादी-संवादी 
बािंूिे भान असेल, तरि र्ाधंीिींच्या चविारािें नेमके स्थान चनधाचरत करिे शतय होईल. 

 
लचलत साचहत्याकडे वळताना आरंभीि नमूद कराव ेलार्ते, की र्ाधंी-चविारव्यूहाशी चनष्ठा राखून 

साचहत्यचनर्समती करिारे एकि व्यस्ततमत्त्व महाराष्ट्राला लाभले आचि ते म्हििे साने र् रुिी यािें होय. 
अन्य अनेक लेखकानंी र्ाधंीवादी चविारािंा आचि िीवनप्रिालींिा उपयोर् आपल्या साचहत्यात केला. 
काहींनी र्ाधंीवादािी साचहत्याच्या माध्यमातून चिचकत्सा केली. 

 
वा. म. िोशी याचं्या र्ांदू काळे व सिला भोळे या कादंबरीिा नायक चवनायकराव भोळे ही 

र्ाधंीवादी चविारानंी प्रभाचवत झालेली व्यतती आहे. वरेरकर यानंी िार्टकी वाकळ, मी–िाम जोशी या 
कादंबऱ्यातूंन र्ाधंीवादाच्या ताचत्त्वक अंर्ाला न चभडता र्ाधंीिींच्या ‘खेड्ाकडे िला’ या आदेशापासून 
पे्ररिा घेऊन त्याचं्या रिनात्मक कायइिमािा पाठप रावा केला आहे. माी खेड्ातील वास्तव वरेरकराचं्या 
हातून चनसटलेले चदसते. त्यानंी र्ाधंीवादाच्या बाह्य अरं्ालाि र्ाधंीवाद मानलेले आढळते. र्ाधंीवादािा 
अचधक सखोल चविार चव. स. खाडेंकरानंी केला असला आचि त्यािें व्यस्ततमत्त्व र्ाधंीवादाशी संवादी 
असले, तरी वैिाचरक दृष्ट्ट्या त्यानंी र्ाधंीवादािा पूिइतम स्वीकार केलेला चदसत नाही. काांचनमृगापासून 
दोन धु्रवापयंत ते र्ाधंीवादाने भारावलेले चदसतात. प ढे खाडेंकर क्रौंचवधमध्ये प न्हा र्ाधंीवादाकडे वळलेले 
चदसतात. भोर्वादाला ते चवरोध करतात. एकूि खाडेंकरािंा भावनात्मक कपड र्ाधंीवादाला कवटाळतो; 
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पि ब चद्धवादी मन र्ाधंीवादातील अनेक महत्त्वाच्या तत्त्वासंंबधंी व कायइिमासंंबधंी चिधा मनमस्स्थतीत 
चदसते. यातून मराठीतील एकूि सृिनशील लेखकाचं्या र्ाधंीवादाच्या संदभातील मानचसकतेवरही प्रकाश 
पडतो. 

 
साने र् रुिी आचि पे्रमा कंटक याला अपवाद आहेत. पे्रमा कंटक याचं्या काम आहि काहमनी व 

अक्ग्नयान या दोन्ही कादंबऱ्यानंा र्ाधंीवादी बैठक आहे. कथा, वातावरि, समस्या, पाीरिना इ. सवइ काही 
र्ाधंीवादाशी नाते सारं्िारे आहे. अक्ग्नयानमध्ये र्ाधंींच्या रिनात्मक कायइिमािे प्रत्ययपूिइ चिीि आहे. 
साने र् रुिींिे व्यस्ततमत्त्व खऱ्या अथाने र्ाधंीवादाला अन कूल होते. क्राांती, िासाचा शलेा, धडपडिािी 
मुले, श्याम, श्यामची आई या कादंबऱ्यातूंन साने र् रुिींिे र्ाधंीिींनी भारावलेले व्यस्ततमत्त्व प्रकट होते. 
कलाकाराला आवश्यक अशी तटस्थता साने र् रुिींपाशी नव्हती. हृदयातल्या भावधारा ओसंडून 
टाकण्यासाठी ििू ते आपली पाीे चनमाि करतात. कादंबरी आचि स्मचृतचिीे याचं्या सीमारेरे्षवर उभी 
असलेली श्यामची आई ही साने र् रुिींिी एकमेव साचहत्यकृतीि सवाथाने र्ाधंीवादी कृती वाटते. चव. वा. 
चशरवाडकराचं्या वैष्िवमधल्या नायकाच्या मनािी बैठक र्ाधंीवादाशी संवादी असली, तरी तोही शवेटी 
शस्त्रासे्त्र धारि करतो. 

 
र्ाधंीवादाला प्रचतकूल अशी चविारसरिीही मराठी कादंबरीत व्यतत झाली आहे. ना. सी. झडके 

याचं्या उन्माद, समिभमूी, आशा या कादंबऱ्यातं र्ाधंीवादी आंदोलनानंी भारलेल्या वातावरिािा उपयोर् 
करून घेतला आहे; पि र्ाधंीिींच्या तत्त्वज्ञानाला चवरोध नोंदवला आहे. र्. त्र्यं. माडखोलकरानंी तर 
मुखवरे्ट व काांता या कादंबऱ्यातूंन र्ाधंीवादािे वाभाडे काढलेले आहेत. मराठीत र्ाधंीिींच्या िीवनावरही 
कादंबऱ्या चलचहल्या रे्ल्या. मृिाचलनी देसाई यािंी पुत्र मानवाचा र्ाधंीिींच्या अंतमसघंर्षावर माी चततकासा 
प्रकाश टाकत नाही. वर उल्लेचखलेल्या काही कादंबरीकाराचं्या लघ कथातूंनही र्ाधंीवादी प्रभाव चदसतो. 
वामन िोरघडे व महादेवशास्त्री िोशी यािंा उल्लखे या सदंभात करिे आवश्यक आहे. 

 
मराठी कचवतेतही र्ाधंीिींिे व्यस्ततमत्त्व आचि कतृइत्व यािंा प्रभाव चदसून येतो. िवळिवळ सवइि 

भारतीय भार्षाचं्या साचहत्यात र्ाधंीिींच्या व्यस्ततमत्त्वावर बरीि कचवता चलचहली रे्ली आहे, तशी ती 
मराठीतही चलचहली रे्ली. या कचवतेत र्ाधंीिींना र्ौतम ब द्ध, येश ू चिस्त यानंंतरिा सवांत महान मानव 
म्हिून मानले रे्ले आहे. उदा., भा. रा. ताबंे यािंी ‘वाटले नाथ ही त म्ही उतरता खाली’, बा. भ. बोरकर 
याचं्या अनेक कचवता इत्यादी. बोरकरानंी मिात्मायन नावािे महाकाव्य चलचहण्यािा संकल्प सोडला. 
संकस्ल्पत १८ हिार िरिबंधापंैकी १, ५०० िरिबंध चलहून झाल्यावर हा प्रयत्न खंचडत झाला. माधव 
िूचलयन यानंी ‘महात्मा काय करील एकटा?’ नावािी कारुण्यपूिइ कचवता चलचहली. १९३४ मध्ये झालेल्या 
बाँबहल्ल्याच्या घटनेने पे्रचरत होऊन मनमोहन नातू यानंी र्ाधंींवर एक प्रभावी कचवता चलचहली. र्ाधंीिींच्या 
िीवनातील प्रसंर्ावंर र्. चद. माडरू्ळकर यानंीही काव्यलेखन केले (‘र्ीत मोहन’). बा. सी. मढेकरािंी 
र्ाधंीवधाच्या घटनेशी सबंंचधत ‘झ टेल (होती वडेी आशा)’ ही कचवता उल्लखेनीय आहे. मराठीतील 
िवळिवळ सवइ महत्त्वाच्या कवींनी र्ाधंीिींसबंंधीिी आपली आदरािी भावना काव्यातून व्यतत केली. 
वसंत पालेकर यािें र्ाधंीिींच्या िीवनावरील मिात्मायन नावािे महाकाव्यही उपलब्ध आहे. 

 
मराठी नाटककारही महात्मा र्ाधंीिींच्या व्यस्ततमत्त्वाने काही प्रमािात भारले रे्ले होते. अनेक 

मराठी नाटककारानंी र्ाधंीवादाच्या प्रभावातून नाटके चलचहली. खाचडलकर प्रारंभी चटळकािें अन यायी 
होते; परंत  प ढे र्ाधंी व र्ाधंीवाद्यािंा प्रभाव त्याचं्यावर पडला. त्यानंी सवती मत्सि, सत्त्वपिीक्षा या 
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पौराचिक नाटकातूंन र्ाधंीवादी तत्त्वज्ञानािी भलावि केली. भा. चव. वरेरकरानंी खादीप्रिार, 
असहकाचरतेिी िळवळ, दारूबंदी, अस्पृश्योद्धार, कहद -म सलमान ऐतय इ. समस्या नाटकातूंन हाताळल्या 
(तुरुां गाच्या दािात, सते्तचे गुलाम, स्वयांसेवक, कोिडी किामत, बसगापुिातून, अ-पूवक र्बांगाल). आिायइ अीे 
याचं्या वांदे मातिम्वर अस्पृश्यतेच्या समस्येिा प्रभाव चदसतो. 

 
र्ाधंीवादाला चवरोध करिारीही नाटके चलचहली रे्ली. त्यातं चव. दा. सावरकर यािें सांन्यस्त 

खड ग महत्त्वािे आहे. यात र्ाधंीिींच्या अकहसेच्या तत्त्वाचवरुद्धिी भचूमका प्रभावीपिे व्यतत केली रे्ली 
आहे. प . ल. देशपाडें याचं्या तुझे आिे तुजपाशी या नाटकात र्ाधंीवादाच्या नावावर होिाऱ्या अचतरेकी 
ऐचहकताचवरोधी कायइिमावर उपहास, चवडंबन यािंारे हल्ला िढचवला आहे. या नाटकािे रंर्मंिीय मूल्य 
मोठे असले, तरी र्ाधंीवादािे काही प्रमािात भ्रष्ट रूप त्यात व्यतत झालेले चदसते. 

 
साराशं, मराठी लचलत लेखकापेंक्षा चविारवतंानंी र्ाधंीिींच्या चविारप्रिालीिा अचधक कसून 

चविार केलेला चदसतो. अनेक लचलत लेखक र्ाधंीवादाने भारावले; परंत  त्याचं्या तत्त्वज्ञानािे काही 
प्रमािात चवरूपीकरि त्याचं्या साचहत्यात झालेले चदसते. अनेक लेखकानंी र्ाधंीवादाच्या बाह्यारं्ावर 
अचधक लक्ष चदले; पि र्ाधंीवादािा आत्मा त्याचं्या हाती लार्ला नाही. र्ाधंीिी व त्यािें तत्त्वज्ञान 
याचंवर्षयी अन्य भार्षातूंन बरेि साचहत्य मराठीत अन वाचदत झाले आहे. मराठी साचहस्त्यकानंी र्ाधंीिींच्या 
व्यस्ततमत्त्वाशी समरसून लेखन केले आहे, असे चदसत नाही. साने र् रुिी यािंा अपवाद वर्ळता, 
र्ाधंीिींच्या िीवनातील अतंमसंघर्षावर व रािकीय दृष्ट्ट्या चनिइयात्मक प्रसंर्ावंर दृष्टी कें चद्रत करून 
त्यातंील नाट्य झारसे प ढे आले नाही. 
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िंद्रकातं बाचंदवडेकर 

 
गीत : र्ीत हे प्राक् काळात आचदमानवाच्या नृत्यातून भारे्षच्याही पूवीच्या अवस्थेत िन्माला आले, असे 
मानले िाते. र्ीतािा इचतहास इतका प्रािीन आहे. भारे्षिा िन्मि म ळी र्ाण्यातून झाला, अशी एक 
उपपत्ती भार्षावते्त्याकंडून माडंली िाते. पृथ्वीतलावर असा एकही मानवी भाचर्षक समूह नसेल, की ज्याला 
त्यािी स्वतमिी र्ािी नाहीत. वाद्यादी नादाचं्या पाश्वइभमूीवर हावभावय तत हालिालींच्या नृत्यव्यापारात 
मग्न असलेल्या आचदमानवाला कंठातला आवाि व त्या आवािािे िढ-उतार यािंा शोध लार्ल्यावर 
आवािातील स्वरानंा शब्दािंी पालवी झ टली आचि शब्दय तत र्ीत साकार झाले. शब्द, शब्दपंतती, 
कडवी, धृपद, छंद या िमाने पूिइ आकारािे आचदर्ीत (चप्रचमचटव्ह साँर्) चवकचसत झाले असाव,े अशी 
कल्पना मानववशंशास्त्रीय भार्षावतेे्त आचि कलासमीक्षक यानंी केली आहे. मनाला उल्हचसत करिाऱ्या 
िीडावृत्तीतील आनंदाबरोबरि सृष्टी आचि भोवतालच्या वास्तवाचवर्षयीच्या अंतमपे्रचरत प्रचतचिया व्यतत 
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करण्यािी अनावर ओढ आचदमानवाच्या या नृत्यव्यापारात होती. त्याच्याि शब्दरूपातूंन र्ीते साकार 
झाली. 
 

र्ीत हे अशा रीतीने सचंमश्र कला म्हिनू िन्माला आल्याम ळे र्ीतातील शब्द हे नाद, लय, ताल 
यातं घोळलेले; भावपे्रचरत, उत्कट, चिीमय, संवदेनाप्रधान आचि श्रविस भर् बनले. झ लामंध्ये वास 
दवइळावा, तसे त्यात सूर भरून राचहले. नृत्यातील भावसूिक म द्रा आचि शरीराच्या हालिाली यानंा पोर्षक 
ठरिारी र्चतशील, िोमदार उच्चारलय त्या अचभव्यततीला लाभली होती. 

 
बाल्यावस्थेतील मानवाच्या सृष्टीसबंंधीच्या वा भोवतालच्या वास्तवासंबधंीच्या प्रचतचिया सरळ, 

साध्या, एकरंर्ी होत्या. त्यािें अन भवचवश्व मयाचदत होते, स टस टीत होते. त्यात झारशी र् ंतार् ंत नव्हती. 
पि त्या चवश्वाला लाभलेली नवलाई, थरार, उत्कटता, आत रता, र्ोिरता, चनमइळता, चवचशष्टता केवळ 
अपूवइ होती. एकावळेी एकिएक भाव प्रकट करण्यािी र्ीतािी प्रकृती त्याला लोभस रूप प्राप्त करून देत 
होती. र्ीतािा मूलाकार आचि र्ीतचवर्षयक सकंल्पना आचदर्ीताच्या या वैचशष्ट्ट्यातूंनि अस्स्तत्वात आल्या. 

 
आचदर्ीतात स्वर आचि शब्द यािें अतूट नाते होते. त्यातून स्वराच्या अंर्ाने संर्ीतकलेिा, तर 

शब्दाच्या अंर्ाने काव्यकलेिा अशा दोन कलाशाखािंा स्वतंीपिे चवकास झाला. 
 
र्ीत िेव्हा शब्दचनष्ठ झाले, म्हििेि नृत्यवाद्यादी अन्य साधनाचं्या साहाय्याचशवाय उभे राहू 

लार्ले, केवळ शब्दाथाच्या आधारे आशय व्यतत करत आपले रूप संघचटत करू लार्ले; तेव्हा ते ‘काव्य’ 
म्हिून ओळखले िाऊ लार्ले. या प्रचियेत शब्दाच्या चठकािी असलेल्या सिइक शतती ह्या प्रचतमा, प्रतीक, 
रूपक, प्राक्कथाचनर्समती (चमथ) अशा चवचवध रूपामंध्ये वरे्ाने प्रकट होऊ लार्ल्या. तरीदेखील प्राथचमक 
अवस्थेत आचि नंतरही दीघइकाळपयइत–चवशरे्षतम धमइश्रद्धाचं्या य र्ात – कचवतेच्या चवचवध रूपामंध्ये शब्द 
आचि सूर ककवा संर्ीत यािें साहियइ प्रािभतू तत्त्वासारखे राचहले. यािा पचरिाम म्हििे काव्य, र्ीत आचि 
र्ािे या संज्ञा एकमेकींच्या पयायी म्हिनू दीघइकाळपयंत वापरात राचहलेल्या चदसतात (उदा., मराठीतील 
रोमॅंचटक कचवतेिे प्रवतइक केशवस त ‘ओसाडीत चदशाचंिया भटकता ंर्ािीं मला लाभली’, ‘र्ािें मनात मर् 
होय सवचेि िार्ें’ असे शब्दप्रयोर्, प ढे ‘भावकचवता’ म्हिून रूढ झालेल्या संजे्ञच्या अथाने योितात. कवी 
भा. रा. ताबंे आपली काव्यचवर्षयक भचूमका स्पष्ट करताना ‘I am essentially a Maker of Songs’ असे 
चलचहतात). कवीला उदे्दशून वाग्रे्यकार अशी शब्द आचि सूर यािें साहियइ दर्सशत करिारी एक संज्ञा 
प्रािीन काळी अस्स्तत्वात होती. छंदोबद्ध रिनेत ‘रे्य’ आचि ‘पाठ्य’ असे भेद प्रािीन काळापासून मानलेले 
चदसतात. ‘रे्य’ ही र्ळ्यावर म्हिण्यासारखी रिना म्हिनू र्ीतामध्ये सहि समाचवष्ट होिारी; ‘पाठ्य’ ही 
त्या त्या वृत्ताच्या िालीवर म्हिता येण्यासारखी असली, तरी र्ीताप्रमािे चतच्यात सारं्ीचतक कल्पनाचं्या 
चवस्ताराला वाव वा अन कूलता नसायिी. ती अथइसघनतेकडे अचधक झ कलेली असायिी. 

 
लोकमानसाशी चनर्चडत असिे, हा र्ीतािा प्राकृचतक र् िधमइि होय. प्रािीन मराठी कचवतेत 

संतकवींनी आध्यास्त्मक आचि भस्ततपर रिना करताना लोकोद्धाराच्या तळमळीतून लोकमानस हेि 
कें द्रस्थानी ठेवल्याम ळे र्ीतर् ि आचि काव्यर् ि एकवटलेली चवप ल आचि चवचवध प्रकारिी स्झ ट रिना 
त्याचं्या हातून चनमाि झाली आचि पदकार व शाहीर यानंी त्यात चततकीि मोलािी भर घातली. त्याम ळे 
प्रािीन मराठीतील र्ीतभाडंार संस्कृत भारे्षतील स्झ ट रिनेपेक्षाही संपन्न आचि समदृ्ध झाले आहे. 
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अवािीन मराठी कचवतेच्या कालखंडात ‘र्ीत’ या संजे्ञला थोडे वरे्ळे संदभइ प्राप्त होत रे्ले. 
त्याम ळे मध्यंतरीच्या काळात या सकंल्पनेने थोडी वरे्ळी वाटा-वळिे घेतली. इगं्रिीतील ज्या ‘रोमॅंचटक’ 
कचवतेच्या प्रभावाने मराठी कचवतेने नव ेवळि घेतले, त्यातील ‘चलचरक’ या काव्यप्रकारासाठी रचवचकरि 
मंडळाच्या काळात ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा प ढे आली. अक्षरर्िवृत्तातील स्तलष्ट, िड रिनेपेक्षा र्ीत या 
रिनाबधंाला अन कूल असिारी माीावृत्तातली ककवा िातीतली प्रवाही ि ळिी ही चलचरकमधील 
आत्माचवष्ट्कारचनष्ठ आशय भाववाहक होण्याच्या दृष्टीने सोयीिी होय, अशी चविारसरिी ‘भाव’ आचि ‘र्ीत’ 
हे शब्द एकी आिण्यामारे् होती. येथे र्ीताच्या सारं्ीचतक अंर्ापेक्षा भाववाहक होण्यािी त्यािी क्षमता 
चविारात घेतली रे्ली होती. थोडतयात ‘र्ीत’ हे नव्या (रोमॅंचटक) काव्यसकंल्पनेिी वैचशष्ट्टे्य घेऊन आता 
‘भावर्ीत’ बनले होते. याि काळात कवींनी केलेल्या ‘काव्यर्ायना’िी प्रथा स रू झाली. अचनल याचं्या 
िुलवात (१९३२) या काव्यसंग्रहाच्या शवेटी याि हेतूने स्वररिना (नोटेशन) चदलेली आढळते. प ढे काही 
र्ायकानंी या कचवता िाली लावनू र्ायला स रुवात केली. हा प्रयोर् त्या काळात कमालीिा लोकचप्रय 
झाला. यािा पचरिाम म्हििे केवळ र्ाचयल्या िाण्याच्या दृष्टीने सोयीच्या अशा असंख्य रिना तयार होऊ 
लार्ल्या आचि त्या र्ाचयल्या िाण्याच्या र्रिेतून खास त्यासाठीि र्ळा असिारे काही नव ेनव ेर्ािारे प ढे 
आले. या साऱ्या रिना ‘भावर्ीत’ या एकाि संजे्ञने ओळखल्या िाऊ लार्ल्या. यातं बऱ्यावाईट दोन्ही 
प्रकारच्या रिना होत्या. तोि प्रवाह र्ायकाचं्या बाबतीतही होता. अशा प्रकारच्या ‘भावर्ीता’ंिी एक मोठी 
लाटि त्या काळात येऊन रे्ली. 
 

‘भावर्ीत’ ही संज्ञा म ळात ज्या कारिासंाठी चनमाि झाली, त्यातं यातल्या बऱ्यािशा रिना 
बसेनात. काव्यचनर्समती आचि काव्यचवर्षयक िाि िसिशी प्रर्ल्भ होत रे्ली, तसतशी ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा 
या पचरस्स्थतीत कचवतेच्या दृष्टीने अचधकि ख पू लार्ली. तेव्हा ‘चलचरक’ या काव्यकृतीसाठी ‘भावकचवता’ 
ककवा ‘भावकाव्य’ ही नवी सजं्ञा प ढे आली. आिदेखील हीि संज्ञा रूढ आहे. ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा द य्यम, 
हलतयाझ लतया, केवळ र्ोड र्ोड र्ाण्यािंी चनदशइक ठरून रे्ली आचि आधी ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा ज्या 
काव्यरिनासंाठी योचिली िात होती, त्या काव्यरिनािंा चनदेशही प ढील काळात ‘भावकचवता’ ककवा 
‘भावकाव्य’ या संजे्ञने केला िाऊ लार्ला. ‘भावर्ीत’ ही संज्ञाि कचवतेच्या के्षीातून बाद झाली. 

 
कचवतेच्या चवकासाच्या प ढील टप्प्यावर ‘र्ीत’ हे म ळातूनि कचवतेपासून त टले. त्या दोन स्वतंी 

संज्ञा बनल्या. ‘र्ीत’ ही र्ौि प्रकारिी रिना मानण्याकडे प्रवृत्ती बळावली. ‘नवकाव्या’च्या प्रभावाच्या 
काळात तर ‘र्ीतकार’ आचि ‘कवी’ या उच्च-नीिभेददशइक संज्ञा म्हिनू योिण्यात येऊ लार्ल्या. ताबं्यािंी 
कचवता ‘रे्य’ होती, या कारिासाठी अनेकदा या काळात ती टीकेिे लक्ष्य बनली. 

 
मधल्या काळातील या घडामोडींमध्ये म ळातली ‘र्ीत’ ही संकल्पना िमत्काचरक रीतीने भरडून 

चनघाली. कचवता स्झ रते, र्ीत घडवले िाते, ‘पाडता’ येते; कचवता ‘ओचरचिनल’ आचि अचभव्यततीच्या 
पातळीवर सूक्ष्म, तरल असते; र्ीत स्थूल, बटबटीत, साकेंचतक असते; कवीला ‘व्यस्ततमत्त्व असते, 
र्ीतकाराला ते नसते’, असे अनेक अपसमि त्यातून प्रसतृ झाले. 

 
या प्रकारच्या अपसमि तींतून आचि अनेक भ्रामक कल्पनामंधून र्ीताला बाहेर काढून त्यािी 

प्रचतष्ठा प न्हा प्रस्थाचपत करण्यािे प्रयत्न म ख्यतम साचहत्याबरोबरि अन्य कलािंी चततकीि प्रर्ल्भ िाि 
असिाऱ्या काही कलावते्त्यानंी केला. त्यािे प्राचतचनचधक स्वरूप साचहत्य, संर्ीत आचि एकूिि मौचखक 
आचवष्ट्काराचं्या परंपरा आचि सादरीकरिाच्या कला यातं िाि आचि रस असिारे डॉ. अशोक रानडे 
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याचं्या भचूमकेतून आपिास समिावनू घेता येईल. डॉ. रानड्ाचं्या मते, र्ीत हे मूलतम सारं्ीचतक 
आचवष्ट्काराशी संबद्ध असल्याम ळे त्यािी अथइव्यतती कचवतेतील अथाचवष्ट्काराच्या तत्त्वानंी न होता स्वर–
लय–बंदीश या सारं्ीचतक तत्त्वानंी होत असते. या तत्त्वानं सार : १. र्ीतातील शब्दयोिना स्वराचवष्ट्काराला 
योग्य असावी लार्ते. (आ, ई इत्यादी दीघइ स्वर सारं्ीचतक स्वरािें ओझे पेलतात; ऱ्हस्व स्वर व व्यिंने 
शब्दािंी नादाकृती चबघडचवतात. म्हििेि पयायाने र्ीतपातळीवरील अथइचनष्ट्पत्तीला असमथइ वा कष्टसाध्य 
बनवतात.) २. शब्दािें पौवापयइ तालवत इळ चनमाि करिारे असले पाचहिे. ३. र्ीतािी बंदीश ककवा 
सारं्ीचतक रूप िनमानस व त्याच्या तळाशी संस्काररूप होऊन राचहलेल्या संकेतावलीतून चसद्ध व्हावयास 
हव.े यासाठी स्वरयोिनेिे सूिन होईल अशी शब्दरिना र्ीताला आवश्यक ठरते. साराशं, र्ीतरिनेत शब्द 
हा कें द्रस्थानी राहून वरीलप्रमािे चवचवध प्रकारिे काव्यव्यापार करतो. 

 
र्ीतािे हे सारं्ीचतक घडिचवशरे्ष डोळ्यासंमोर ठेवनू त्यातूंन कचवतेकडे पाचहले तर र्ीताच्या 

त लनेत लक्षात येते की, १. कचवतेत स्वर नसून नाद असतो. २. लय नसून कालर्त चनयचमतता असते. 
आचि, ३. बंदीश असते ती अथाच्या पातळीवरिी. कचवतेतील सारं्ीचतकतेिे रततािे नाते असते ते 
बोलभारे्षतील नादसृष्टीशी; संर्ीतातील स्वरसृष्टीशी नव्हे. 

 
र्ीत आचि कचवता या रिनाबधंातंील वरील प्रकारच्या प्रकृचतभेदाम ळे िनमानस कें द्रस्थानी 

ठेविारे व मूलतमि चवस्तृत िनसम दायाशी आवाहन असलेले र्ीत आशयदृष्ट्ट्या ‘साकेंचतक’ आचि 
अचभव्यततीच्या पातळीवर स्थूलपिाकडे झ किारे असिे हे त्यािें वैर् ण्य नसून र्ीताच्या संकल्पनेति 
अन स्यतू असलेले त्यािें एक प्राकृचतक वैचशष्ट्ट्य होय, तर अथइदृष्ट्ट्या सूक्ष्म, घन व अचधक व्यस्ततर्त 
होण्यास कचवतेत (भावकचवतेत) चतच्या प्रकृचतवैचशष्ट्ट्यामं ळेि खास अवसर चमळतो. अथाच्या पातळीवर िे 
र्मावले िाते, त्यािी भरपाई र्ीतात स्वरपातळीवर होते. 

 
र्ीतासंबधंीच्या अनेक भ्रामक कल्पना दूर करायला डॉ. रानडे यािें वरील चवविेन साहाय्यभतू 

होते. र्ीत आचि कचवता या दोन चभन्न कोटींतील रिनाबंधािंा उच्च-नीि या दृष्टीने चविार करिे तर र्ैर 
ठरतेि; पि चशवाय र्ीत िारं्ले की वाईट हे कचवतेच्या नव्हे, तर र्ीताच्याि चनकर्षावर तपासले रे्ले 
पाचहिे, हेदेखील त्यातून स्पष्ट होते. 

 
र्ीत आचि कचवता यातं प्रकृचतभेद असला, तरी या दोन कप्पेबंद कोटी नाहीत. दोघािंी वाटिाल 

स्वतंीपिे होत असली, तरी दोघािेंही परस्परावंर दाट संस्कार होत आले आहेत. कचवता ही र्ीतातूनि 
उत्िातं झाली असल्याम ळे र्ीतािे कचवतेवर संस्कार व्हावेत, यात नवल नाही; पि त्याबरोबरि द सऱ्या 
बािूने कचवतेच्या चवकचसत आचि प्रर्ल्भ रूपािे र्ीतावरदेखील चततकेि लक्षिीय ससं्कार झाले आहेत. या 
संस्कारातूंन र्ीतालादेखील व्यस्ततर्त, आत्मकें द्री, हळ वार, तरल, अंतम इख वृत्तीिा आशय आचि काही 
एका मयादेपयंत सचंमश्र भावच्छटािंा आचवष्ट्कार आपली सारं्ीचतक प्रकृती साभंाळून करण्यािी क्षमता 
लाभलेली आपिास चदसून येते. संर्ीतकार ककवा संर्ीतचदग्दशइक या आध चनक य र्ात नव्याने उदयाला 
आलेल्या संस्थेने र्ीताच्या अंर्ाने चविारात घ्यायला अशतयप्राय वाटिाऱ्या चकत्येक काव्यकृतींतील 
सारं्ीचतक आशय आचि आकार ह डकून ते प्रभावीपिे पेश केले आहेत (उदा., ‘चवसरशील खास मला’ हे 
संर्ीतकार यशवतं देव यानंी ि. के. उपाध्ये याचं्या एका अलचक्षत कचवतेला चदलेले चवलक्षि हृदयंर्म 
र्ीतरूप). ‘नक्षीािें देिे’ हा भास्कर िंदावरकर यानंी सारं्ीचतक अंर्ाने आरती प्रभूचं्या काव्यसृष्टीवर 
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आधाचरत सादर केलेला कायइिम लक्षात घेतला, की या चदशनेे संर्ीतकार कचवतेच्या के्षीात चकती दूरच्या 
पल्ल्यापयंत पोहोिू शकतो, यािी कल्पना येते. 

 
र्ीत आचि कचवता यािंी काही रूपे (सर्ळीि नव्हेत) परस्पराशंी वरील पद्धतीने सख्यत्व राखून 

राचहलेली चदसून येतात. या संबंधातूंन र्ीतािी अनेक प्रकारिी ख लावट आपिास पाहावयास चमळते. ना. 
घ. देशपाडें याचं्या रिनेत कचवता व र्ीत ही दोन्ही रूपे एकवटून रे्लेली असल्याम ळे त्यातील र्ीतारं्ाला 
वरे्ळेि र्चहरे रंर् प्राप्त झाले आहेत. ताबं्याचं्या कचवतेत ही दोन्ही रूपे एकमेकानंा ख लवतात. शृरं्ाररसात 
तर रे्यतेच्या अंर्ाने माडरू्ळकराचं्या र्ीतातंील आशय चवलक्षि दळदार आचि सघन बनतो. 

 
एका टप्प्यावर, वर उल्लेचखल्याप्रमािे, र्ीत हे कचवतेपासून त टले, वरे्ळे झाले (खरें तर, कचवता 

र्ीतापासून त टली असे म्हििे सय स्ततक ठरेल). तरी त्याम ळे दोहोंत वैरभाव उत्पन्न झाला, असे माी 
घडून आले नाही. उलट, दोन्ही रूपानंा आपापले प्रकृचतभेद िोपासायला, चवकचसत करायला त्या 
घटनेिी मदति झाली. त्याम ळे या दोन्ही माध्यमाचं्या चभन्नतेिे भान आलेल्या आिच्या एखाद्या कलावतंाला 
त्या दृष्टीतून एकाि वळेी या दोन माध्यमातंील शतयतािंा वधे घ्यायला प्रवृत्त व्हावसेे वाटले, तर त्यात 
नवल नाही र्ीतकार माडर्ळूकरानंा काव्य या माध्यमािा चवचशष्ट आशयाच्या आचवष्ट्कारासाठी अवलंब 
करावासा वाटतो; तर शातंा शळेके, वसंत बापट, मंरे्श पाडर्ावकर आदी कवींनी उत्कृष्ट काव्यरिनेच्या 
िोडीला स्वतंीपिे लक्षात घ्यावी इतकी चवप ल आचि वैचशष्ट्ट्यपूिइ र्ीतरिना केली आहे. या व्यापारात 
र्ीत आपल्या मूळ संकल्पनेशी नव्या संदभात आपला धार्ा िोडताना चदसून येते. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
गुजगोष्ट : पहा लणलत णनबंध. 
 
गूढकथा : र्ूढकथा हा कथा या साचहत्यप्रकारािा एक उपप्रकार होय. िी अखेरीपयंत कोित्या तरी 
स्वरूपाच्या व पातळीवरील र्ूढतेिी प्रतीती देते; र्ूढ, चवलक्षि अशा अन भव-पाी-प्रसंर्-वातावरिादींतून 
चिच्यातील कथाथािी चनर्समती होते, ती र्ूढकथा असे सामान्यतम म्हिता येईल. बाह्य चवश्वात आचि 
मािसाच्या आंतचरक चवश्वात, त्याच्या मनोवास्तवात िे िे अनाकलनीय, अघचटत, रू्ढ संभवते ते ते 
र्ूढकथेिा चवर्षय होऊ शकते. व्यापक अथाने हे कोित्याही कथेिे वैचशष्ट्ट्य म्हिता येईल; तथाचप 
र्ूढकथेिे स्वतंी, व्यवच्छेदक वैचशष्ट्ट्य हे, की र्ूढता हे चतिे चनर्समतीिे माध्यम असते. 
 

ज्यानंा मराठीत रहस्यकथा म्हिून संबोधले िाते, अशा र् प्तपोचलसी कथा, हेरकथा तसेि 
रभ्याद भ त कादंबऱ्या (रोमान्स) यासंारख्या रहस्यप्रधान साचहत्यकृती या र्ूढकथाहूंन वरे्ळ्या ठरतात 
र्ूढता व रहस्यमयता या दोहोंतही ब द्धी क ं चठत करण्यािा र् िधमइ असतो. तथाचप रहस्यामध्ये काहीतरी 
झाकलेले, लपवलेले असते; तर र्ूढता हा चवचशष्ट घटना, वस्तू आदींिा प्रकृचतधमइ असतो. िे 
आवरिाआड असते, लपवनू ठेवलेले असते व म्हिनू अज्ञात, रहस्यमय असते ते ब चद्धिात यइ, साहस, 
योिनाबद्ध प्रयत्न याचं्या साहाय्याने उघडकीस आिता येते. क्वचित ते आपिहून, अभाचवतपिेही उघडे 
पडू शकते; तथाचप अशा प्रकारे र्ूढतेिा चनरास होऊ शकत नाही. रहस्याबद्दलिे क तूहल, उत्कंठा, 
रहस्यािी उकल करण्यािी इच्छा याचं्या पूतीिे समाधान रहस्यकथेच्या वािनातून चमळते. तकइ शततीला 
चवशरे्ष िालना चमळण्यािा बौचद्धक पातळीवरिा अन भवही त्यातून चमळू शकतो. रम्याद भ त कादंबरीतही 
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रहस्यमयतेला स्थान असते; परंत  रहस्यकथेप्रमािे तेि चतिे एकमेव लक्ष्य वा ईस्प्सत नसते; रहस्यािी 
चनर्समती, उत्कंठेिा ताि व रहस्यािी उकल हीि केवळ चतच्या रिनेमार्ील सूीे नसतात. इतर भावघटक, 
संघटनतत्त्व ेयानंाही रम्याद भ त कथात्म साचहत्यात स्थान असते; एवढेि नव्हे, तर ते अचधक महत्त्वािेही 
असू शकते. र्ूढकथा या दोन्हींहून स्वतंी प्रकृतीिी असते. 

 
ज्ञात िर्ापलीकडच्या अनाकलनीय, अततयइ अशा लोकचवलक्षि वास्तवािे अस्स्तत्व हे र्ूढकथेिे 

अचधष्ठान असू शकते. तकाने, ब चद्धचनष्ठेने ज्यािें स्पष्टीकरि देता येत नाही असे अन भव, अशा घटना 
इत्यादींिे चिीि र्ूढकथेत अनेकदा आढळते. र्ूढकथा ही अशा प्रकारे अततयइ आचि म्हिून र्ूढ अशा 
अन भव-घटनादींवर आधारलेली असली, तरी चतथे महत्त्व केवळ अतार्सककतेला, त्यातून उद भविाऱ्या 
चवलक्षिपिाला नसून लेखकाने कोिते कथात्म प्रयोिन त्यातून साधले आहे, त्यािारे कोित्या कथाथािी 
चनर्समती केली आहे या र्ोष्टींना असते. 

 
िीवनातल्या न उलर्डिाऱ्या र्ूढतेिी िािीव र्ूढकथेच्या म ळाशी असते. उदा., मृत्यूिे, 

मरिोत्तर अस्स्तत्वािे, चनयतीिे र्ूढ मािसाला नेहमीि आवाहन करीत आले आहे. अशा र्ूढतेिा वधे 
घेिाऱ्या कथेिे उचद्दष्ट केवळ भयािे उद्दीपन, चित्तथरारक रोमािंकाचरता इत्यादींिा अन भव देिे हेि नसते. 
र्ूढतेिी चवचवध स्तरावंरील िािीव, चतिी अथइपूिइता, व्याचमश्रता साकार करू शकिाऱ्या र्ूढकथेत 
लचलतचनर्समतीच्या अनेकचवध शतयता असतात. प्रचतभावतं साचहस्त्यकानंी आपल्या लेखनातून हे दाखवनू 
चदले आहे. माी या कथाप्रकारात लोकचप्रय वळिािे, रंिनपधान, काराचर्रीवर चवसंबिारे असे लेखनही 
होत असल्याने तेि त्यािे प्राचतचनचधक रूप असे मानण्यािी र्झलत संभवते. 

 
र्ूढतेच्या प्रतीतीत अंतम इखता, कितनात्मता संभवते तसेि आपल्या बौचद्धक असहायतेिी िािीव 

होऊन अस रचक्षततेिा व भयािा अन भवही येतो. त्यातही या र्ढूतेम ळे मानवी िीवनालाि धोका उत्पन्न 
होण्यािी शतयता चनमाि झाली, तर अर्चतकतेिा भाव तीव्र होऊन भीतीही र्डद होऊ लार्ते. भीती आचि 
अर्चतकता यापं्रमािेि चवस्मय आचि करुिा हे भावही या अन भवाशी िोडलेले असतात. भीती आचि 
अर्चतकता यानंाि प्राधान्य देिाऱ्या कथा ‘भयकथा’ या सदरात मोडतात ‘चवलक्षि कथा’ असेही र्ूढकथेिे 
एक रूप मानता येते. यात पाी-प्रसंर्-वातावरि इत्यादींच्या चवलक्षिपिावर म ख्य भर असतो. 
चवस्मयाच्या आवाहनाला इथे प्राधान्य असते, असे म्हिता येईल. 

 
र्ूढकथेतील रूपचभन्नता चतच्यातील अन भवरूपाच्या, आशयाच्या अंर्ानेही चविारात घेता येते. ज्या 

अज्ञाताचवर्षयीिे क तूहल, त्यातील र्ूढतेिे आवाहन ही र्ूढकथेच्या चनर्समतीमार्िी एक पे्ररिा असू शकते, 
ते अज्ञात चभन्न चभन्न स्वरूपािे व स्तरावंरील असिे संभवते. अचतमान र्षी योनी/अस्स्तत्व हे अज्ञातािे एक 
के्षी म्हिता येईल. अतींचद्रय अन भव हेही तकइ शततीला अनाकलनीय असे असतात. मानवी मनातील 
असंजे्ञिा, तसेि सामूचहक असंजे्ञिा र्ृढ प्रदेश हे तकाचधचष्ठत संर्ती नसलेले आिखी एक के्षी होय. 
अद्ययावत चवज्ञानाला अद्याप न उलर्डलेली चवश्वातील रहस्ये हे असेि एक मानवी ब द्धीला कोड्ात 
टाकिारे अज्ञात होय. या अन र्षंर्ाने अचतमान र्षी, मानसशास्त्रीय, अतींचद्रय अन भवाचधचष्ठत व चवज्ञानाचधचष्ठत 
असे र्ूढकथेिे प्रकार स्थूलमानाने कस्ल्पता येतील. यापंैकी चवज्ञानाचधचष्ठत र्ूढकथा ही ‘चवज्ञानकथा’ या 
स्वतंी उपप्रकारात समाचवष्ट होते. वरील वर्ीकरि अथाति चवविेनाच्या सोयीसाठी आहे. आशयाच्या 
अंर्ाने कस्ल्पलेली र्ूढकथेिी ही रूपे स्वतंीपिेि आकारतात असे नाही. ती परस्परातं चमसळलेली अशीही 
संभवतात (उदा., अचतमान र्षी व मानसशास्त्रीय). 
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र्ूढकथेिे एक लक्षिीय रूप म्हििे अचतमान र्षािी कथा होय. अचतमान र्षािी योिना परीकथेतही 
असते; परंत  चतच्यात स खकर व श भकंर रूपातील अचतमान र्षािा (उदा., देवदूत, परी) प्रभाव असतो. 
भयंकर, चवनाशकारी अचतमान र्षावर मात करण्यािी क्षमता त्याच्यात असते. परीकथा ही स्वप्नरंिनात्मक, 
इच्छापूतीिा आनंद देिारी, काव्यर्त न्याय प्रस्थाचपत करिारी अशी असते. चशवाय परीकथेत वास्तव व 
अद भ त यािंी स्पष्ट झारकत असते. र्ूढकथेत वास्तव व अद भ त यािंा असा मेळ साधलेला असतो, की 
त्याचं्यातल्या सीमारेर्षा प सल्या िातात. अचतमान र्षािी कथा ससं्कृतीच्या प्राथचमक अवस्थेति प्रिचलत 
होती, असे नाही. आिही ती अस्स्तत्वात आहे. आध चनक स चशचक्षत, स ब द्ध मािसू िाचिवचे्या पातळीवर 
अचतमान र्षािे अस्स्तत्व नाकारत असला, तरीही अचतमान र्षाचवर्षयीिी आशकंा, क तूहल, भय या भावना 
त्याच्या नेचिवचे्या पातळीवर अस्स्तत्वात असिे संभवनीय ठरते. आिच्या अधंश्रद्ध नसलेल्या वािकाला 
अचतमान र्षाच्या अद भ त चवश्वात र् ंतवण्यासाठी नेहमीच्या पचरचित वास्तवापासून टप्प्याटप्प्याने दूर नेऊन 
अचतमान र्षािा तो उत्स्झूतइतेने, स्वाभाचवकपिे स्वीकार करील अशा भावस्स्थतीत नेऊन ठेवण्यािे कसब 
कलापूिइ र्ढूकथेत चदसून येते. माी इथे अद भ त हे प्रत्यक्ष वास्तव तर नव्हे, असा भयािा थरारक प्रत्यय 
देिे एवढेि मयाचदत ईस्प्सत नसते. या अन भवाच्या माध्यमातून लेखक चवचशष्ट कथाथािी चनर्समती करीत 
असतो. 
 

आध चनक काळात फ्रॉइड आचि य ंर् यासंारख्या मनोवैज्ञाचनकानंी केलेल्या नव्या संशोधनानंतर 
मानवी मनोव्यापाराचं्या िचटल, र्ूढ चवश्वािे भान चनमाि झाले. मनोवैज्ञाचनक र्ूढकथेिा उदय या 
अन र्षंर्ाने झाला. मािसाच्या असंजे्ञत खोलवर दडपलेल्या वासना-पे्ररिा, अशा अ-सामाचिक, चनचर्षद्ध 
प्रवृत्तींच्या दमनातून उद भविारे मनोर्ंड, मािसाच्या व्यस्ततर्त व सामचूहक असंजे्ञतील अततयइ र् ंतार् तंीिे 
व्यापार यामंधून अशा मनोवैज्ञाचनक अचधष्ठान असलेल्या कथेतील र्ूढता, भयावहता साकार होऊ लार्ली. 
अचतमान र्षाच्या कथेिेही एक नव े रूप त्यातून चनमाि झाले. अशा र्ूढकथेतील अचतमान र्ष हे मानवी 
असंजे्ञतील मनोर्ंडािें, मािसाच्या इच्छा-वासना-पे्ररिािें आकार धारि करून प्रतीकात्म पातळीवर 
अवतरले. 

 
र्ूढता वा भयावहता ही नेहमीि इंचद्रयर्म्य स्वरूपात, मूतइपिेि प्रकटते असे नाही. ती अमूतइ 

पातळीवरही अवतरू शकते. अतींचद्रय अन भवातूंन आकारिारी र्ढूकथा हे यािे उदाहरि म्हिून सारं्ता 
येईल (हेन्री िेम्सचलचखत ‘टनइ ऑझ द स्िू’) अशा र्ूढकथेतील अन भव अचधक सूक्ष्म तसेि अचधक र्चहरा 
आचि वािकाच्या कल्पक सवंदेनशीलतेच्या सहकायािी चवशरे्ष अपेक्षा करिारा असा असू शकतो. 

 
र्ूढकथेच्या या आचि अशा चवचवध रूपातूंन चतिे स्वरूप, चतिी रिना यािें काही सामान्य चवशरे्ष 

नोंदता येतील. उदा., झॅं टसीच्या तत्त्वािे उपयोिन चतच्यात अनेक प्रकारे होताना चदसते. स्वप्न, दृष्टातं, 
चमथ्य इ. घटक चतच्या रिनेत अतार्सककतेिे तत्त्व आितात. प्रतीकात्मता, आचदबधंात्मक प्रचतमा हे 
शलैीचवशरे्षही चतच्यात चवशरेे्षकरून आढळतात. वातावरिाच्या घटकाला र्ूढकथेत अचधक चियाशील, 
प्रभावी भचूमका असल्यािे चदसून येते. नाट्यात्मता हा र्ूढकथेिा एक प्रधान धमइ म्हिता येईल. परंत  प्रसरं्ी 
ती काव्यात्म अंर्ानेही आकारताना चदसते. 

 
र्ूढ कथात्म लेखन दीघइकथा व कादंबरी या प्रकारातंही होऊ शकते. तथाचप सामान्यतम र्ूढतेच्या 

व भयाच्या अन भवातला ताि, त्यािा तीव्र, र्चहरा पचरिाम यासंाठी कथेसारखा स्झ ट प्रकार अचधक 
अन कूल ठरलेला चदसतो. र्ूढकथा ही प्रत्यक्षाच्या पातळीवरील र्ढूतेच्या माध्यमािारे वािकाला ताचत्त्वक 
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पातळीवरील र्ढूतेकडे नेऊ शकते. लोकचवलक्षि अशा अन भवानंा सामोरे नेऊन भय, चवस्मय, करुिा 
याचं्या प्रत्ययातून वािकाला व्यस्ततमनाच्या, मानवी िीवनाच्या, चनयतीच्या, अजे्ञयाच्या र्ूढतेकडे नेण्यािी 
क्षमता र्ढूकथेत संभवते. 

 
र्ूढकथा हा प्रकार आध चनक काळातला असला, तरी त्यािे बीिस्वरूप प्रािीन लोकसाचहत्यात 

आढळून येते. अज्ञाताचवर्षयी वाटिारे र्ूढ, त्याचं्याशी सबंद्ध भय, क तूहल आदी भावना या 
मानवसमािाच्या प्रारंभीच्या काळापासूनच्या म्हिता येतील. िर्ातील सवइि संस्कृतींतील प्रािीन 
लोकसाचहत्यात अचतमान र्षाच्या कथा, अद भ त आख्याचयका, दंतकथा आढळून येतात, हे यािेि र्मक 
होय. 

 
र्ूढकथेिा मलूस्रोत असा प्रािीन असला, तरी एक आध चनक साचहत्यप्रकार म्हिून ती 

एकोचिसाव्या शतकात आकाराला आली. आध चनक कथेिा प्रिेता एडर्र अलॅन पो या अमेचरकन लेखकाने 
या के्षीात पायाभतू स्वरूपािी कामचर्री केली. आध चनक कथा घडविे आचि र्ूढकथा व रहस्यकथा यानंा 
कलापूिइ साचहत्यािा दिा लाभवनू देिे असे त्यािे द हेरी कतृइत्व आहे. पािात्त्य साचहत्यात नंतरच्या 
काळात र्ूढकथा या प्रकारात सातत्याने लेखन होत आलेले आहे. एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकातंील 
अनेक मातबर साचहस्त्यकानंी र्ढूकथेतील कलात्मक चनर्समतीच्या शतयतािंा समथइपिे वधे घेतलेला 
आढळतो. 

 
मराठी साचहत्यात र्ढूकथा आपले स्वतंी अस्स्तत्व, स्वत्व याचंनशी १९६० नंतरि प्रकट झाली, 

असे म्हिता येईल. द. पा.ं खाबंेटे यािें या प्रकारातील काही लेखन आढळते. तथाचप र्ूढकथा, भयकथा 
या सदंभात आविूइन उल्लेख केला पाचहिे, तो रत्नाकर मतकरी व नारायि धारप या कथाकारािंा. या 
दोघानंीही सातत्याने याि प्रकारात लेखन केले आहे. नारायि धारप यािें लेखन चवप ल तसेि वैचवध्यपूिइ 
आहे; तर रत्नाकर मतकरींनी र्ूढभयचिीिातील चवचवध कलात्मक शतयतािंा वधे घेत, र्ूढकथा हा प्रकार 
अचधक लविीक, ख ला व कलापूिइ होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वािी कामचर्री केलेली आहे, असे म्हिता येईल. 
 
पहा : रहस्यकथा. 
 
संदभइ : Penzoldt, Peter, The Supernatural in Fiction, 1952. 
 

स धा िोशी 
 
गूढवाद : ऐंचद्रय संवदेना व तार्सकक आकलन याचं्या पलीकडिी, ब्रह्म, सर् ि ईश्वर ककवा सचृष्टतत्त्व 
याचं्याशी एकरूप पावल्यािी अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) अन भतूी, मत (चसद्धान्त) म्हििे र्ूढवाद. ही अन भतूी 
म्हििे चवश्वाच्या रहस्यािीि प्रतीती असल्याम ळे हे मत ‘रहस्यवाद’ म्हिूनही ओळखले िाते. या 
व्यचतचरतत ‘अंतमप्रतीचतवाद’ व ‘साक्षात्कारवाद’ या संज्ञाही याि अथाने योिल्या िातात. 
 

वरील व्याख्येवरून ही अन भतूी आध्यास्त्मक स्वरूपािी असते, हे स्पष्ट होते. कहदू, ज्य,ू चििन, 
म स्स्लम, चिनी ताओ पंथ इत्यादींतील धमइचनष्ठ तत्त्ववते्त्यानंी धमइ म्हिूनि र्ूढवादािा प रस्कार व प्रसार 
केला. यातंील ब्रह्माशी एकरूपता पाविे ही चशकवि अिैत वदेान्तािी आचि सचृष्टतत्त्वाशी एकरूपता साधिे 
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ही चशकवि ताओ पंथािी. सर् ि ईश्वराशी एकरूप होिे हे कदाचित ज्यू, चििन, म स्स्लम इ. धमांच्या िैती 
भचूमकेशी चवसंर्त वाटेल. कमइठ चििन व म स्स्लम धमीयानंी र्ूढवाद पाखंडी मानलाही होता. अल -हलाि 
(८५४–९२२) हा सूझी र्ूढवादी स्वतमला ईश्वरी अवतार मानू लार्ला, म्हिून त्यािा चशरच्छेदही करण्यात 
आला. परंत  िैती भचूमका व ईश्वराशी एकरूपता यातंील चवसंर्तीिा पचरहार अनेक य स्ततवादानंी केला 
िातो. एकरूपता म्हििे ईश्वराच्या अस्स्तत्वािी अखंड िािीव, ईश्वराच्या सतत साचन्नध्यािा प्रत्यय, सबधं 
चवश्वात ईश्वर भरून राचहलेला असून आपि त्या चवश्वािाि एक भार् आहोत यािी प्रतीती, आपि 
ईश्वररूप झालो तरी ईश्वर काही आपल्याप रताि सीचमत होत नाही, त्यािे पृथक् अस्स्तत्व उरतेि, हे 
त्यातंील काही य स्ततवाद. कहदू वैष्ट्िव मते ही िैती असली, तरी भततीने मािसाला ईश्वरािे अखंड साचन्नध्य 
लाभते आचि िैताति तो अिैतािा अन भव घेतो, असेही ती सारं्तात. 

 
हा अन भव येण्याकचरता कोित्या मार्ािा अवलंब करावा लार्तो? वदेान्ती ज्ञानमार्ािा प रस्कार 

करतात. ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम श्रोतव्यो मन्तव्या ं चनचदध्याचसतव्य इचत ।’ असे उपचनर्षदे सारं्तात. 
‘चित्तवृचत्तचनरोधा’िा मार्इ सारं्ून त्याकचरता योर्ी यम, चनयम, आसन, प्रािायाम, प्रत्याहार, धारिा, ध्यान, 
समाधी अशा अष्टारं्योर्ािा प रस्कार करतात. यमचनयमाचदकानंी शरीर आचि मन यावंर ताबा चमळवल्यावर 
इंचद्रये बाह्य चवर्षयावरून परावृत्त करून अंतमकरिोन्म ख करावी आचि धारिा व ध्यान याचं्या योर्ाने समाधी 
साधावी, म्हििे िीवचशवाच्या ऐतयािा प्रत्यय येईल असे त्यािें सारं्िे आहे. चििन व सूझी संत वैराग्य व 
भतती यािंा प रस्कार करतात. वैष्ट्िव आिायइ भततीिा व ईश्वरसंकीतइनािा मार्इ सारं्तात. या संकीतइनात 
संर्ीत व नृत्य यािंाही अतंभाव होतो. सूझी पंथानेही ही साधने मानलेली आहेत. वल्लभािायांच्या 
प चष्टमार्ात र्ोपींिा श्रीकृष्ट्िाशी शृरं्ार हा आदशइ मार्इ मानला आहे. मध राभततीत यािा प रस्कार केला 
िातो. ताओ पंथीयाचं्या मताने सचृष्टतत्त्वाशी एकरूप व्हायिे असेल, तर चनसर्ाप्रमािेि मािसानेही 
नैष्ट्कम्यइ व िेष्टालाघव यािंा अवलंब करायला हवा. याचशवाय ताचंीकानंी मद्य, मासं, मथै न इ. चनचर्षद्ध 
र्ोष्टींिा उपभोर्; तर चकत्येकानंी र्ािंा, अझू, मेस्कॅचलन, एल .एस्.डी. आदी ‘नाशी नशा’ आििाऱ्या (वा 
भ्रमिनक) द्रव्यािें सेवन ही साधने साचंर्तली आहेत. 

 
र्ूढवादी अन भव हा साक्षात्कारािा, एकतेिा अन भव असल्याम ळे तो आध्यास्त्मक अन भव असतो. 

ही एकता सवइव्यापी असल्याम ळे हा अन भव साकल्यािा असतो. एखाद्या व्यततीचवर्षयी वा देशाचवर्षयी असा 
एकरूपत्वािा अन भव हा लौचकक अन भव होय; आध्यास्त्मक नव्हे. कारि तो मयाचदत असतो; साकल्यािा 
नसतो. हा अन भव उत्कट आचि शरीर व मन यानंा संपूिइ व्यापिारा असतो; तसाि तो आनंददायक 
असतो. ‘आनंदािे डोही आनंद तरंर् । आनंदचि अंर् आनंदािे’ असे त कारामानंी त्यािे विइन केले आहे. हा 
अन भव घेतला, की साधक पूवीिा राहत नाही. ब्रह्म, सर् ि ईश्वर वा सृचष्टतत्त्व सन्म ख उभे राहते आचि ते 
कवळण्यािा िेव्हा तो प्रयत्न करतो, तेव्हा ‘के्षम देऊ रे्ले तव मीि मी एकटी । भीतरीं पासट  झाला’ असा 
प्रत्यय त्याला येतो. बाह्य रूप अंतयामी चवलीन होते आचि साधक सवइ िड उपाधींपासून म तत होतो. या 
म ततीनंतर एका चदव्य शातंीने अंतमकरि व्यापले िाते आचि त्याच्या वृत्ती सकरुि व पे्रममय होतात. म्हिनू 
तर सवइ धमांतील सतंानंी या र्ूढवादािा प रस्कार केलेला आढळतो. ब्रह्म काय, सर् ि ईश्वर काय, की 
सृचष्टतत्त्व काय, यातंील क िाशीही एकरूप होतो तो अंती चवश्वाशीि एकरूप होतो. हा अन भव अचनवइिनीय 
असतो. 

 
हा अन भव एकाएकी येत नाही. वरीलपकैी कोित्याही मार्ाने साधक रे्ला, तरी (१) साध्यािा 

सतत वधे – उदा., ‘कोिे र्ावीं आहे सारं्ा हो चवठ्ठल’, ककवा ‘ऐसें भाग्य कई ंलाहाता होईन । अवघें देखें 
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िन ब्रह्मरूप’, (२) तीव्र साधना – उदा., ‘राीी चदवस आम्हा ंय द्धािा प्रसंर्’, (३) नवी िाि – उदा., 
‘िेथें िातों तेथें तंू माझा सारं्ाती’, (४) उते्तिक अन भव – उदा., ‘त ि मि नाहीं भेद । केला सहि 
चवनोद’, (५) व्याक ळ करिारा संदेह – उदा., ‘कान्हो एकली रे’, असे अनेक टप्पे त्या मार्ावर लार्तात. 
या टप्प्यािंाही समावशे र्ूढवादाति होतो. 

 
र्ूढवादाच्या मार्ावरील या टप्प्यािंा अन भव शब्दानंी व्यतत करता येिे शतय आहे; पि 

एकरूपतेिा िो अचंतम अन भव, तो शब्दाचंकत कसा करायिा, ही र्ूढवादातील सवांत मोठी समस्या आहे. 
तो अन भव अचनवइिनीय म्हिायिा व शब्दानंी व्यतत करायिी हाव बाळर्ायिी हा एक चवरोधाभास आचि मी 
(अन भव घेिारा) व तो (अन भव) अशा िैती भारे्षत तो व्यतत करण्यािा खटाटोप करायिा, हा द सरा 
चवरोधाभास. या अडििींतून स टण्याकचरता र्ूढवादी कवी रूपक/प्रतीकािा व चवरोधाभासािा आश्रय 
करतात. अिैत वदेान्ती नदी-सम द्र, भस्ततवादी राधाकृष्ट्ि, सूझी संत मद्यपान वा पे्रयसी-चप्रयकर अशी 
रूपके योितात ती याम ळेि, ज्ञानेर्श्िीच्या सहाव्या अध्यायात ज्ञानदेवानंी योर्ान भवािे उत्कृष्ट चिीि केले 
आहे, तेही असेि रूपकाचं्या आश्रयाने. ‘आप लें  मरि पाचहलें  म्या डोळा’ं, ‘तरुिीि झाली नर’, ‘शून्यातं 
पराधे भरलीं’ यासंारखी चवरोधाभासात्मक भार्षा र्ढूवादी काव्यात योिली िाते तीही याम ळेि. रूपक व 
चवरोधाभास या दोहोंिाही उपयोर् केला, तर काव्य कूटात्मक बनते. उदा., ‘म ंर्ी उडाली आकाशीं । चतनें 
चर्चळलें  सूयाशी’. योग्यानंी तर क ं डचलनी, र्षट्ििे, िंद्र-सूयइ, सहस्रारकमल, नाद, कबदू इ. स्वतंी 
पचरभार्षाि चनमाि केली आहे. 

 
मराठी काव्यािा उर्मि म ळी र्ूढवादात आहे. ज्ञानेर्श्िी ही बाह्यतम गीतार्टीका असली, तरी 

चतच्यात ज्ञानदेवानंी अिैत वदेान्त व भतती यािंा उत्कृष्ट मेळ घातल्याम ळे आचि सवइ चववरि स्वतमच्या 
अन भवाच्या अंर्ाने केल्याम ळे र्ूढवादी काव्यािे खंड वारंवार भेटतात. अनुभवामृत हा गं्रथ तर अथपासून 
इचतपयंत र्ढूवादानेि व्यापलेला आहे. ‘आता ंअमोद स नास िालें ’ ह्या अखेरच्या भार्ात तर र्ूढवादाच्या 
अंचतम अमृतान भवािे उत्कृष्ट विइन आले आहे. म तताईिी कूटरिना, िनाबाईिे अभरं्, एकनाथाचं्या 
र्ौळिी इ. स्झ ट रिनादेखील र्ूढवादीि होय. ‘अन भव ंआलें  अंर्ा । तें या िर्ा देतसे’ म्हिून अभरं्रिना 
करिाऱ्या त कारामाचं्या स्झ ट रिनेत र्ूढवादाच्या मार्ावरील चवचवध टप्प्यािंा उत्कृष्ट आचवष्ट्कार झालेला 
आढळतो, हे वर चदलेल्या काही उदाहरिावंरून सहि कळून येते. कीतइनकारानंीही ‘अचि म्या ं ब्रह्म 
पाचहलें ’ ककवा ‘सािंिी लार्चल मिला चनि’ यासंारखी र्ढूवादी पदे रिली आहेत. आध चनक कवींत 
केशवस तािंी ‘हरपलें  श्रेय’, र्ोकवदग्रिािंी ‘म रली’.  ‘बीं’िी ‘िाझा’ व ‘कपर्ा’ इ. कचवता र्ूढवादाति 
मोडतात. 
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म. वा. धोंड 
 
गोंधळ्याची गािी : मराठी लोकससं्कृतीत आचि लोकधमात ‘र्ोंधळ’ या क ळािारास अनन्यसाधारि 
महत्त्व असून लग्न, म ंिी यासंारख्या श भप्रसंर्ी र्ोंधळ्यानंा पािारि करून देवीिा र्ोंधळ घातला िातो. 
‘र्ि’ र्ािारे ‘दल’ म्हििेि ‘र्ोंधळ’ अशी र्ोंधळािी व्य त्पत्ती लोकनाट्यािे अभ्यासक चव. कृ. िोशी यानंी 
केलेली असली, तरी यादवकालीन संर्ीत–नृत्यचवर्षयक गं्रथातं र्ोंधळािा उल्लखे ‘शौंडली नृत्य’ या नावाने 
केलेला आहे. र्ोंधळािे ‘र्ौंडली’, ‘र् ंडली’, र्ोंडली’, ‘क ं डली’ असे अनेक नामपयाय आढळतात. सांगीत 
ित्नाकि, सांगीत समयसाि, नृत्यित्नावली, औमापतय्, भितािकव आदी गं्रथातं र्ौंडली नृत्यािा उल्लखे 
आहे. भतूमातेच्या महोत्सवात र्ौंडली नृत्य सादर केले िात असे. 
 

वरंर्ळच्या र्िपती काकतीयािा र्िसेनाप्रम ख िायि याने इ. स. १२४० मध्ये रिलेल्या 
नृत्यित्नावलीत कल्यािीिा िाल तय रािा सोमेश्वर तृतीय (भलूोकमल्ल) याने आपल्या रािधानीत 
र्ोंधळािा कायइिम भतूमातृ महोत्सवाच्या प्रसंर्ी केल्यािा उल्लखे केला आहे. 

 
र्ोंधळी हे रेि का व त ळिाभवानी या शस्ततदेवतािें लोकदीचक्षत आहेत; त्याम ळे र्ोंधळािी 

प्रािीनता या देवताचं्या उपासनेशी चनर्चडत आहे. त ळिाभवानीिी उपासना इ. स. १००० पूवीही होत असे. 
रेि का त्याहूनही प्रािीन आहे. आमहलका ग्राम मािात्म्य (आििे माहूर) या नावाच्या अप्रकाचशत संस्कृत 
गं्रथात तीन अध्यायातं रेि केच्या उपासनेतील र्ौंडली नृत्यािे विइन आहे. 

 
कवड्ाचं्या माळा घालून, चदवटी घेऊन र्ोंधळ घालावा, असा उल्लखे या अध्यायात असून 

मातृवाद्य, ताळ, वशंवाद्य, मृदंर्, चीवळी, वीिा, िंडक, म रि आदी र्ौंडली नृत्यातील वाद्यािेंही विइन 
आहे. र्ौंडवृलंीदािे उत्तम, मध्यम व कचनष्ठ असे तीन प्रकार साचंर्तले असून, उत्तम वृदंात ३२ मािसे 
असतात असे साचंर्तले आहे. र्ौंडली नृत्य व र्ोंधळात एक म ख्य झरक असा आहे, की र्ौंडली नृत्यात 
नृत्यप्रधानता, तर र्ोंधळात र्ानप्रधानता आहे. 

 
र्ोंधळ्याचं्या दोन उपिाती असून रेि केच्या उपासकानंा ‘रेि राई’ र्ोंधळी तर त ळिाभवानीच्या 

उपासकानंा ‘कदमराई’ म्हितात. र्ळ्यात चवचधपूवइक ‘रे्नमाळ’ घातल्यानंतर, दीक्षा घेतल्यानंतरि र्ोंधळ 
हे चवचधनाट्य सादर करण्यािा अचधकार र्ोंधळ्यानंा प्राप्त होतो. रेि काप ी परश राम याने पंि हंकारातून 
र्ोंधळी चनमाि केले. स्वतम परश राम चदवट्या झाला व त्याने शस्ततदेवतेिा र्ोंधळ घातला. त्याम ळे 
परश राम हा पचहला र्ोंधळी असल्यािी र्ोंधळ्यािंी धारिा आहे. 

 
रेि का व त ळिाभवानीिे उपासक रेि राई व कदमराई ‘र्ोंधळ’ चवचधनाट्य सादर करतात, तेव्हा 

पाि ऊसाचं्या मखरात देवीिा घट भरून चदवटी प्रज्वचलत करून र्ोंधळािी ‘भचूम’ अथवा रंर्स्थळ 
अचभमंचीत केले िाते. कदमराई र्ोंधळ्यानंा हरदास र्ोंधळी म्हितात, कारि ते राीभर एखाद्या हरदासी 
कीतइनकारासारखी कथा लावून र्ोंधळ सादर करतात. आख्यानािा र्ोंधळ कदमराई र्ोंधळ्यािंा, तर 
आरतीिा र्ोंधळ रेि राई र्ोंधळ्यािंा असतो. ‘संबळ्या र्ोंधळ’ व ‘काकड्ा र्ोंधळ’ असे र्ोंधळािे दोन 
प्रकार आहेत. संबळ, त ित िे, मंचिरी ही र्ोंधळािी तीन प्रम ख वादे्य असतात. र्ि, र्ौळि, रंर्स्थळी 
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देवतेला आवाहन, देवीिी स्झ ट पदे, देवीच्या अवतारािी कथा व आरती, असा र्ोंधळ या चवचधनाट्यािा 
स्थूल आचवष्ट्कारिम असून र्ोंधळात स्त्री कलावतं नसतात. 

 
र्ि सादर करताना म ख्य नाईक र्ोंधळी र्िेशाच्या िन्मािी कथा सारं्ताना ‘शकंर-पावइतीच्या 

लग्नात कोिता र्िपती प िला महारािा?’ असा सवाल श्रोत्यानंा करतो व ‘स पारीच्या र्िपतीिी पूिा 
झाली बरं का बाबानंो’ असे स्वतमि सारं्ून टाकतो. 
 

‘नाित आले हो र्िपती । पायी घार् ऱ्या वािती ॥’ 
 

यासारखा र्िेशािा विइनपर अभरं्ही र्ोंधळी सादर करतो व ‘पायी घार् ऱ्या वािती’ म्हिताना 
पायीिे िाळ वािवीत हलके छ म छ म नृत्य करतो. पायघोळ अंर्रखा, म ंडासे, उपरिे, धोतर, र्ळ्यात 
अंबेिी अथवा त ळिाभवानीिी कवड्ािंी माळ, कपाळाला हळदीक ं कवािा मळवट, असा म ख्य नाईक 
र्ोंधळ्यािा थाट असतो. र्ि सादर करताना नृत्य अथवा कथन मोिकेि असले, तरी र्िानंतर र्ौळि 
सादर करताना र्ोंधळी आहायइ, वाचिक, आचंर्क अशा अचभनयािे दशइन घडचवतो. ‘राधा चवलास’ ही 
र्ौळि सादर करताना नाईक र्ोंधळी स्वतमि राधा, कृष्ट्ि, यशोदा आदी रूपे आपल्या र्ीत-अचभनयातून 
साकार करतो. ‘राधा’ झालेला र्ोंधळी खादं्यावरिे उपरिे हातावर घेऊन त्यािा पाळण्यासारखा उपयोर् 
करीत िोिवण्यािा आचवभाव करतो. राधेिी लज्जा, यशोदेिे वात्सल्य, कृष्ट्िािे पौरुर्षत्व व शशैव या 
सवांिी अन भतूी र्ोंधळी घडचवतो. कृष्ट्िाला स्तनपान देिारी राधा, कृष्ट्ि मोठा होताि स्त्री-स लभ लजे्जने व 
प्रियरंर्ाने उद्दीचपत होते. ह्या सवइ भावच्छटा र्ोंधळी आपल्या र्ायनातून, िेहऱ्यावरील ‘अदा’ ककवा 
‘भावकामातून’ उभ्या करतो व लाविी नृत्यािी आठवि होईल असे नृत्यही करतो. 

 
र्ोंधळी रंर्स्थळी अनेक देवतानंा आवाहन करतो. अनेक शस्ततदेवतानंा र्ोंधळासाठी पािारि 

करिारा र्ोंधळी बह श्र त असतो. त्याम ळे िेथे र्ोंधळ माडंला, त्या पचरसरातील देवतािंा नामोल्लेख तो 
आविूइन करतो. यात र्ोंधळािा कायइिम आयोचित केलेल्या मालकाला प्रसन्न ठेवण्यािाही त्यािा उदे्दश 
असतो. र्ोंधळािी स्झ ट पदे माी देवी-माहात्म्यािी पदेि असतात. या विइनपर पदाचं्या वळेी अचभनय 
आचि नृत्य अपेचक्षत नसते. एखाद्या वारकरी अथवा हरदासी कीतइनकाराने कीतइनािा अभरं् लावावा, तसे 
पद म ख्य नाईक र्ोंधळी म्हितो व त्याला साथीदार र्ोंधळी साथ देतात. 

 
अंबेिा, रेि केिा मचहमा र्ािारे र्ोंधळ्यािे हे पद भार्वत संप्रदायी संताचं्या धाव्याच्या 

अभरं्ासारखे आहे. देवीिा धावा करिारा र्ोंधळी देवीभतताचं्या वतीने देवीला साकडे घालतो आहे. 
 
भार्वत संप्रदायी सतंाचं्या रूपकाश्रयी, भारूडसदृश रिनािंा मोठा प्रभाव र्ोंधळ्यावंर होता; 

त्याम ळेि र्ोंधळी-र्ाण्यातं पिंमहाभतेू, पंितत्त्व,े चनर् इि–चनराकार, िौदेह आदी उल्लेख येतात. 
 
कदम र्ोंधळी स्झ ट पदानंतर एखादी कथा लावतात व िौकािौकाचं्या र्ायनानंतर मधूनमधून 

संवादरूप चनरूपि करीत कथा रंर्वतात. सामान्यतम देवीिे अवतार-माहात्म्य, रामायि, महाभारतातील 
कथा ते सादर करतात. ‘िाभंळूाख्यान’ हे र्ोंधळ्यािें आवडते आख्यान असून, त्यात द्रौपदी र्वइहरिािी 
कथा आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

या आख्यानात श्रीकृष्ट्ि पाडंवाचं्या चविनवासात खाली पडलेले िाभंळू प न्हा झाडावर लावण्यािा 
सल्ला द्रौपदीला देतो. िाभंळू झाडावर लार्ले नसल्याने द्रौपदी किता करते व आपल्या पाचतव्रत्यािा हवाला 
देते, तेव्हा चतच्या मनात किािा ककतू आल्यािे चतच्या नंतर लक्षात येते व ती खिील होते. द्रौपदी र्वइहरि 
अथात िाभंळूाख्यान सादर करताना द्रौपदीच्या रूपािे विइन करिारा र्ोंधळ्यािा िौक लाविीसारखा 
वाटतो. 

 
देवीिे विइन करिारे पद रूपाच्या अभरं्ासारखे, देवीिा धावा करिारे पद एखाद्या भावोत्कट 

अभरं्ासारखे, देवीिे ध्यान र्ािारे पद ध्यानपद अभरं्ासारखे, दैत्यमदइनािे विइन करिारे पद 
पोवाड्ासारखे, द्रौपदीसारख्या पचतव्रतेच्या रूपािे विइन करिारे पद लाविीसारखे; िसे पद तशी 
संपादिी व तशाि भावच्छटा, ही र्ोंधळी-र्ाण्यािी वैचशष्ट्टे्य होत. 

 
र्ोंधळ्याच्या र्ाण्यानंी मराठी मौचखक वाङ्मयािे दालन समृद्ध केले आहे. इतकेि नव्हे, तर या 

र्ाण्याचं्या, आख्यानाचं्या सादरीकरिाने प्रयोर्ात्म कलाचं्या सादरीकरिािे अनेक पदर उलर्डून 
दाखचवले आहेत. 
 

प्रकाश सहदेव खाडंरे् 
 
गौळि : र्ोपींिे कृष्ट्िपे्रम व्यतत करिारी र्ीते. ही दोन प्रकारिी असतात : कृष्ट्िाच्या बालिीडा, खोड्ा 
वर्ैरेंचवर्षयीिी वत्सलर्ीते आचि त्याच्या शृरं्ारिीडा, त्याच्या भेटीिी उत्स कता, त्याकचरता केलेली 
साहसे, सोसलेले िनापवाद, चवरहद मख इत्यादींचवर्षयीिी शृरं्ारर्ीते. यशोदा, सखी वा कृष्ट्ि यानंा उदे्दशून 
चनरचनराळ्या प्रसंर्ान रोधाने ही र्ीते र्ोपींनी र्ाचयलेली असल्याम ळे त्यातं नाट्य अवतरलेले असते. ही 
र्ीते र्ाताना प्रसंर्ान रूप अचभनय आचि शब्दोच्चार अचभपे्रत असतात. यातंील शृरं्ारर्ीतातं र्ोपींिी 
मध राभतती व्यतत झालेली असते. कृष्ट्िलीलावंर कीतइनकारानंी रिलेली ही पदे र्ािे वा ऐकिे ही कीतइन 
श्रविभतती. यातील वात्सल्य वा रती हे भाव र्ोपींिे आचि भतती हा भाव र्ायकािा वा श्रोत्यािा. संतानंी 
ज्या र्ौळिी रिल्या आहेत, त्या स्वतम र्ोपींिी भचूमका घेऊन. त्यातील वत्सल वा शृरं्ारभाव हा 
रूपकात्मक असून त्यातून ते आपले भस्ततचवर्षयक वा आध्यास्त्मक अन भव व्यतत करीत असतात. श्रीकृष्ट्ि 
म्हििे परब्रह्म आचि र्ोपी म्हििे भतत – म्हििे स्वतम – असे हे रूपक असते. संतानंी देवाशी माता, 
चपता, सखा ही िशी नाती लावली आहेत, तशीि प ी व चप्रयकर ही नाती. ही चवचवध नाती लावनू त्यानंी 
भततीिा र्ोडवा व्यतत केला आहे. त्यािप्रमािे ‘के्षम देऊ रे्ले तव मीि मी एकली । भीतरी पालट  िाला’ 
अशी ब्रह्मभतू अन भतूीही व्यतत केली आहे. आपली रिना ही रूपकात्मक आहे, याच्या ख िा संतानंी अशा 
मधूनमधून दाखचवल्या आहेत. शाचहरािंी र्ौळि ही बाह्यतम कीतइनकाराचं्या र्ौळिीसारखीि असली, तरी 
सादर करण्यािा ढंर् माी वरे्ळाि असतो. तमाशातील र्ौळि ही नृत्य व अचभनय यासंह र्ाचयली िाते. 
बाह्यतम ती रंर्मंिावरील कृष्ट्िाला उदे्दशून र्ाचयली िात असली, तरी चतिे लक्ष्य पे्रक्षक हेि असते. नृत्य, 
अचभनय व र्ीत यानंी पे्रक्षकानंा वा पे्रक्षकापंैकी काहींना घायाळ करिे हेि चतिे उचद्दष्ट असते; कृष्ट्िर्ोपी या 
केवळ बतावण्या. 
 

म. वा. धोंड 
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ग्रामीि साणहत्य : ग्रामीि साचहत्यािा उल्लखे ‘िानपद साचहत्य’ असाही केला िातो. चवशरे्षतम १९४० पूवी 
ग्रामीि साचहत्याला ‘िानपद साचहत्य’ असे म्हटले िात असे. त्यािा शब्दशम अथइ या देशातील 
िनसामान्यािें साचहत्य असा होतो. आपल्या देशातील ७० ते ७५ टके्क सामान्य िन सवइसाधारिपिे ग्रामीि 
चवभार्ात राहतात, हे ध्यानात घेता ग्रामीि साचहत्य आचि िानपद साचहत्य हे समानाथी शब्दप्रयोर् 
ठरतात. १९४० नंतरच्या काळात माी ग्रामीि साचहत्य हाि शब्दप्रयोर् रूढ झालेला चदसतो. ग्रामीि 
साचहत्य असा वरे्ळा साचहत्यप्रकार नाही. तो एक वरे्ळा असा साचहत्यप्रवाह मानता येईल. 
 

ग्रामीि चवभार्ाशी संबचंधत असे िीवनान भव ग्रामीि साचहत्यातून व्यतत होतात. ‘ग्राम’ म्हििे 
खेडेर्ाव, तेथील िीवनपद्धती, तेथील समाि, त्या समािािी कृचर्षप्रधान संस्कृती, तेथील चवचशष्ट 
चनसर्ाशी, मातीशी त्यािा असलेला वैचशष्ट्ट्यपूिइ सबंंध, त्या संस्कृतीला लाभलेली इतर वैचशष्ट्टे्य, तेथील 
मानवी िीवनाला त्या प्रदेशान सार लाभलेली आर्सथक, सामाचिक, धार्समक, ज्ञानात्मक, औद्योचर्क 
वैचशष्ट्टे्य आचि त्याचं्याशी सबंंचधत प्रश्न आचि समस्या; तसेि कालौघात होत िािाऱ्या स्स्थत्यंतरािें तेथील 
िीवनसंस्कृतीवर होिारे ससं्कार यािंा आचवष्ट्कार ग्रामीि साचहत्यात होत असतो. 

 
‘ग्रामीि साचहत्य’ या शब्दप्रयोर्ातील ‘ग्रामीि’ हे चवशरे्षि त्या साचहत्यातील अन भवद्रव्याशी 

संबंचधत आहे. वस्त स्स्थती अशी असल्याम ळे ग्रामीि साचहत्यािा आस्वाद घेताना ककवा त्यािी समीक्षा 
करताना चिस्तरीय चनकर्षव्यवस्था अवलंबावी लार्ते : (१) त्या साचहत्यातून व्यतत झालेल्या अन भवातील 
ग्रामीिता समिावनू घ्यावी लार्ते आचि चतिे मूल्यमापन कराव ेलार्ते. (२) चशवाय त्या साचहत्यकृतीिी 
एक कलाकृती म्हिनू कलामूल्याचं्या अंर्ाने तपासिी करून योग्यता ठरवावी लार्ते. या दोन 
चनकर्षव्यवस्थािंा सबंंध पूवोत्तर मानावा लार्तो. म्हििे प्रथम त्या साचहत्यािी ग्रामीिता तपासून नंतर 
त्यािें साचहत्यपि तपासाव ेलार्ते. 

 
इ. स. १८७० च्या आसपास आध चनक मराठी साचहत्यचनर्समतीला खऱ्या अथाने प्रारंभ झाला, असे 

वाङ्मयािे इचतहासकार मानतात. महात्मा िोतीराव झ ले यािें िनसामान्याचं्या भावभावना आचि समाि-
िीवन प्रकट करिारे महत्त्वािे वाङ्मय (उदा., छत्रपहत हशवाजी िाजे भोसले याांचा पवाडा, ब्राह्मिाांचे 
कसर्ब, गुलामहगिी, शतेकऱ्याचा असूड) या प्रारंभकाळाच्या आसपासि िन्माला आलेले आहे. आध चनक 
ग्रामीि साचहत्यािी प्रभावी र्ंर्ोीी म्हिनू या साचहत्याकडे पाहता येते. 

 
प्रारंभकाळापासून ‘सत्यशोधक समािा’तील तसेि या समािाबाहेरील साचहस्त्यकानंीही ग्रामीि 

साचहत्यािी चनर्समती त रळक प्रमािात केलेली चदसून येते. उदा., केशवस त यािंी ‘एक खेडे’ (१८८७) 
सारखी कचवता; ह. ना. आपटे यािंी ‘काळ तर मोठा कठीि आला’ (१८९७ मध्ये पडलेल्या 
द ष्ट्काळावरील) ही कथा; धन धारी ऊझइ  रा. चव. चटकेकर यािंी हपिाजी पार्टील (१९०३) ही ग्रामीि 
िीवनावरील छोटेखानी कादंबरी यासंारखे साचहत्य म्हििे तत्कालीन ग्रामीि साचहत्याच्या पाऊलख िाि 
होत. तथाचप भारतीय लोकिीवनािा महत्त्वािा भार् ग्रामीि असूनही आध चनक मराठी साचहत्यात ग्रामीि 
िीवन माी १९२५ पयंत तरी अभावानेि चदसून येते. 

 
महात्मा र्ाधंीिींच्या उदयानंतर मराठी साचहत्यात झालेल्या महत्त्वाच्या पचरवतइनािा एक भार् 

म्हििे ग्रामीि साचहत्यािी १९२५ नंतरच्या काळात होऊ लार्लेली लक्षिीय स्वरूपातील चनर्समती. ग्रामीि 
साचहत्यचनर्समतीिा १९२५ ते १९४० हा द सरा टप्पा मानता येईल. या काळात ग्रामीि साचहत्यात कचवता, 
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कथा, कादंबरी या प्रकारातं चनर्समती झाली. या ग्रामीि साचहत्याच्या पे्ररिा एकूिि मराठी साचहत्याच्या 
पे्ररिाचं्या स्वरूपाशी व त्याचं्या स्स्थचतर्तीशी समातंर असलेल्या चदसून येतात. इंग्रिी वाङ्मयातील 
‘पास्टोरल पोएरी’ िा, तसेि चनसर्ाकडे पाहण्याच्या काव्यात्म रोमॅंचटक वृत्तीिा, एकूिि मध्यमवर्ीय 
नार्रदृष्टीिा पचरिाम ग्रामीि कचवतेवर चवशरे्षतम झालेला चदसतो. ग्रामीि कथा - कादंबरीवर 
र्ाधंीचविारातील चनसर्ाच्या माहात्म्यािा, ‘खेड्ाकडे िला’च्या िळवळीिा, िनसामान्याकडे 
दचरद्रीनारायि म्हिून पाहण्याच्या प्रवृत्तीिा; तसेि समािवाद, साम्यवाद, ना. सी. झडके यािंी 
आनंदवादी व मनोरंिनवादी वाङ्मयीन दृष्टी, चव. स. खाडेंकर यािंा ध्येयवाद यािंा पचरिाम चवशरे्ष 
झालेला चदसतो. 

 
ग्रामीि साचहत्यािा चतसरा टप्पा १९४० ते १९५० असा दहा वर्षांिा मानावा लार्तो. १९४० नंतरिे 

उल्लेखनीय ग्रामीि साचहत्य म्हििे श्री. म. माटे यािें उपेहक्षताांचे अांतिांग व मािुसकीचा गहिवि हे 
कथासंग्रह; र. वा. चदघे याचं्या पािकळा व सिाई या कादंबऱ्या आचि र्. ल. ठोकळ, म. भा. भोसले, चव. 
वा. हडप, बी. रघ नाथ प्रभतृींिे कथात्म साचहत्य. माटे व चदघे याचं्या लेखनातून या टप्प्यावरील ग्रामीि 
साचहत्यातील दोन प्रम ख प्रवृत्ती व्यतत होतात. माटे याचं्या लेखनािी प्रवृत्ती प्रबोधनात्मक व वास्तवदशी 
आहे; तर चदघे याचं्या लेखनािी प्रवृत्ती रंिनात्मक व रोमॅंचटक स्वरूपािी आहे. या दोघाचं्या प्रयत्नाम ळे 
ग्रामीि साचहत्याला वाङ्मयीन प्रचतष्ठा चमळण्यास प्रारंभ झाला. 

 
िौथा टप्पा सवइसाधारिपिे १९५० ते १९६० असा मानला िातो. हा प्राधान्याने नवसाचहत्यािा, 

नव्या कलािाचिवाचं्या उदयािा कालखंड होय. या नव्या साचहत्यदृष्टीिा संस्कार त्या काळातील ग्रामीि 
साचहत्यावरही झाला आहे. व्यंकटेश माडर्ूळकर, शकंर पाटील, रिचित देसाई, द. मा. चमरासदार प्रभतृी 
या काळातील महत्त्वािे ग्रामीि लेखक होत. ग्रामीि वास्तवािे सूक्ष्म भान, अन भवाकडे अन भव म्हिनू 
पाहण्यािी दृष्टी, भारे्षसबंधंीिी आध चनक कलात्मक िािीव यामं ळे त्यानंी घडचवलेले ग्रामीि 
व्यस्ततिीवनािे व समूहिीवनािे चिीि चवशरे्ष मूल्यय तत ठरले. यािम ळे या लेखकािें ग्रामीि साचहत्य 
पूवइसूरींपेक्षा वरे्ळेपिाने उठून चदसते. 

 
ग्रामीि साचहत्यािा पािवा टप्पा १९६० च्या आसपास स रू झाला, असे मानाव ेलार्ते. चवदभातील 

उद्धव ि. शळेके, मनोहर तल्हार; मराठवाड्ातील रा. रं. बोराडे, भास्कर िंदनचशव; पचिम 
महाराष्ट्रातील आनंद यादव, िंद्रक मार नलरे्, महादेव मोरे, सखा कलाल, िारुता सार्र; कोकिातील 
मध  मंरे्श कर्सिक, हमीद दलवाई प्रभतृी लेखक या टप्प्यावर लेखन करताना चदसतात. ग्रामीि 
महाराष्ट्राच्या चवचवध प्रम ख प्रदेशातूंन ही साचहस्त्यक मंडळी प ढे आलेली चदसतात. त्याम ळे ग्रामीि 
साचहत्यात चवचवध प्रदेशातंील ग्रामीि िीवनािे प्रचतकबब ठळकपिे पडण्यास आचि साचहत्यात एक प्रकारिे 
प्रादेचशक आचि ग्रामीि सतं लन चनमाि होण्यास स रुवात झालेली चदसते. माडर्ूळकर, चमरासदार, 
पाटील, देसाई हे ग्रामीि समािाच्या वरच्या स्तरातून आलेले साचहस्त्यक होते; परंत  १९६० च्या आसपास 
िे नव्या दमािे ग्रामीि साचहस्त्यक लेखन करू लार्ले, ते ग्रामीि समािाच्या खालच्या स्तरातून आलेले 
होते. त्याचं्या ग्रामीि साचहत्यात िनसामान्याचं्या िीवनािे र्ाभंीयाने आचि सूक्ष्मतेने चिीि झालेले चदसते. 
त्यात बोलींच्या व अन भवरूपाचं्या दृष्टीने अचधक वैचित्र्यपूिइता आली. याि काळात आनंद यादव, ना. धों. 
महानोर, चवठ्ठल वाघ यािंी वरे्ळी ग्रामीि कचवताही चलचहली िाऊ लार्ली. १९७० च्या आसपास याि 
चपढीतील यादव, बोराडे याचं्यासारखे लेखक आपल्या कादंबऱ्यातूंन बदलत्या ग्रामीि िीवनािा वधे 
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घेताना चदसतात (यादवािंी गोतावळा, बोराड्ािंी पाचोळा), प्राम ख्याने याि लेखकियाने नव्या चपढीला 
हाताशी धरून ग्रामीि साचहत्यािी िळवळ स रू केली. 

 
१९६० नंतर महाराष्ट्रीय समाििीवनात महत्त्वािे स्स्थत्यंतर घडू घातले. त्यािे पचरिाम १९६५ 

नंतरच्या मराठी साचहत्यावरही चदसू लार्ले. १९६० साली महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाल्यावर महाराष्ट्र 
सरकारने आर्सथक दृष्ट्ट्या द बइल घटकानंा सवइ प्रकारिे चशक्षि िवळिवळ मोझत केले. त्याम ळे आिवर 
चशक्षिापासून वचंित असलेल्या ग्रामीि समािातील चवचवध स्तरातूंन नवचशचक्षत तरुिािंी चपढी तयार होऊ 
लार्ली. ही चपढी झपाट्याने आर्सथक, सामाचिक, शकै्षचिक दृष्टींनी तसेि एकूिि िीवनमानाच्या 
संदभातही वरे्ळेपिाने उठून चदसू लार्ली. ग्रामीि चवभार्ात एक नव-िार्रूक, स चशचक्षत वर्इ तयार होऊ 
लार्ला. 

 
या िारृ्तीिे पचरिाम साचहत्यके्षीात चदसू लार्ले. दचलत साचहत्यािी िळवळ १९६७ च्या 

आसपास स रू झाली. ग्रामीि साचहत्यािी चनर्समती पूवीपासूनि होत होती; परंत  चतला नव ेपचरमाि देण्यािी 
र्रि चनमाि झाली होती. ग्रामीि समािातील पचरवतइनाम ळे हे नव ेपचरमाि देिे अत्यावश्यक झाले होते. 
त्याच्या पाऊलख िा १९७० पासून तोपयंतच्या ग्रामीि साचहत्याच्या समीके्षतून चदसू लार्ल्या. यािा अचंतम 
पचरिाम १९७७ पासून अचधकृतपिे ग्रामीि साचहत्यािी िळवळ आकाराला येण्यात झाला. ग्रामीि 
साचहत्यािा हा सहावा टप्पा मानावा लार्तो. 

 
ग्रामीि साचहत्यािी िळवळ ही प्राम ख्याने सामाचिक व सासं्कृचतक स्वरूपािी होती. त्या त्या 

समािात चनमाि होिाऱ्या साचहत्यात त्या समािािे सवांर्ीि प्रचतकबब पडाव,े असे या िळवळीिे म ख्य सूी 
होते. या िळवळीिी प्रम ख उचद्दष्ट ेप ढीलप्रमािे होती : पूवइसूरींच्या साचहत्यािे नव्याने मूल्यमापन; वतइमान 
समािािे बदलते वास्तव, त्याचवर्षयीिे प्रश्न, समस्या यािें चववरि; सवांर्ीि लेखनासाठी लेखकाला 
कोित्या स्वरूपािे आत्मभान येण्यािी र्रि आहे त्यािी मीमासंा; नव्या ग्रामीि साचहत्यािी चदशा काय असू 
शकेल त्यािा आलेख काढिे; नव्या लेखकाचं्या िाचिवा अचधक समदृ्ध करण्यासाठी लेखन-चशचबरे, 
समीक्षा-चशचबरे, मेळाव,े साचहत्य संमेलने भरचविे; नवपे्ररिािें साचहत्य व समीक्षा प्रचसद्ध करण्यासाठी 
माध्यमे उपलब्ध करून देिे इत्यादी. यातूंन स्वातंत्र्योत्तर बदलत्या ग्रामीि समािवास्तवािे चिीि 
करिारी एक नवी चपढी चसद्ध झाली. १९८० च्या आसपास ती या नव्या पे्ररिानंी लेखन करू लार्ली. 
मराठीतील एकूिि नव्या ग्रामीि साचहत्यावर या िळवळीिा पचरिाम प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष स्वरूपात झालेला 
चदसतो. 
 
पहा : प्रादेचशक साचहत्य. 
 
संदभइ :  १.   यादव, आनंद, ग्रामीिता– साहित्य आहि वास्तव,  १९८१. 

२. यादव, आनंद, ग्रामीि साचहत्य : स्वरूप आचि समस्या, १९७९. 
३. यादव, आनंद, मराठी साचहत्य–समाि आचि संस्कृती, १९८५. 

 
आनंद यादव 
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घटना : घटना म्हििे ‘िी घडते ती’ असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. िेव्हा काहीही घडते, तेव्हा 
पचरस्स्थतीत कोित्यातरी स्वरूपािा बदल काही ना काही प्रमािात घडून येतो. या अथाने एका स्स्थतीतून 
द सऱ्या स्स्थतीत होिारा बदल म्हििे घटना असे तत्त्वतम म्हिता येईल. 
 

घटना हा कथात्म साचहत्यातला एक लघ तम घटक, एक एकक (य चनट) होय. अशा अनेक 
घटनाचं्या र् ंझिीतून कथा-कादबरी इ. कथात्म साचहत्यकृतींतील कथानक आकाराला येत असते. या 
प्रचियेत घटनाचं्या िोडीने पाीघटकही सहभार्ी असतो. पाीे आपल्या कृचतउततींनी घटना घडवीत 
असतात, त्यािप्रमािे घटनािंाही पाीावंर पचरिाम घडून येत असतो, म्हििेि पाीाचं्या िडिघडिीत 
घटनाही चियाशील असतात. 

 
भकंूप, पूर, द ष्ट्काळ इ. नैसर्सर्क घटना आचि पाीानंी/मािसानंी घडवलेल्या म्हििे मानवी घटना 

असे कथात्म साचहत्यातील घटनािें दोन म ख्य प्रकार सारं्ता येतील. मानवी घटनािेंदेखील बाह्य आचि 
आंतचरक असे स्वरूपान सार दोन प्रकार संभवतात. या िर्ात िर्त असताना, त्याच्याशी सबंंध साधत 
असताना मािसे ज्या प्रत्यक्ष कृती करतात, त्यानंा बाह्य घटना म्हिता येईल. याखेरीि मािसाचं्या मनात 
या अन र्षंर्ाने व स्वतंीपिेही िर्ातील चवचवध घडामोडींसंबंधी, र्ोष्टीसंबधंी कितनदेखील स रू असते. या 
प्रकारिे कितनात्मक तसेि भावचनक, कल्पनाशील असे िे मानवी मनोव्यापार त्याही घटनाि होत. त्यानंा 
मानचसक ककवा आंतचरक घटना म्हिता येईल. या मानचसक घटना मानवी मनाच्या िाचिवचे्या 
पातळीवर/संज्ञ स्तरावर तसेि नेचिवचे्या पातळीवर/असजं्ञ स्तरावर घडिाऱ्या असतात. स्वप्न, झॅं टसी इ. 
मनोव्यापार नेचिवचे्या पातळीवरील होत. िाचिवनेे दडपलेल्या वासना-पे्ररिा त्यातूंन प्रकट होत असतात. 
संज्ञ व असंज्ञ या दोन स्तरावंरील मनोव्यापारािंा अथाति परस्पराशंी अन बधं असतो. 

 
कथा-कादंबरीतील कथाथाच्या संदभान सार या चवचवध प्रकारच्या व स्वरूपाच्या घटनािें प्रधान व 

र्ौि असेही दोन प्रकार संभवतात. प्रधान घटना या कथानकाला र्ती व चदशा देिाऱ्या असतात. पाीाचं्या 
वृत्तीत व वतइनात त्या पचरवतइन घडवनू आिू शकतात. प्रधान घटनानंी घडवनू आिलेल्या पचरवतइनात पूरक 
अथइ भरिे हे र्ौि ककवा द य्यम घटनािें कायइ असते. अशा प्रकारे प्रधान घटनाचं्या आश्रयाने र्ौि घटना 
कथाथाच्या चनर्समतीत चियाशील असतात. 

 
कथात्म साचहत्यकृतीतील या अनेकचवध घटनानंा स्थळकाळपचरस्स्थतीिा संदभइ असतो. अशा 

संदभांचकत घटनािें चवचशष्ट दृचष्टकोिातून व पद्धतीने चनवदेन केले िात असते आचि त्यािंी र् ंझि साधली 
िात असते. घटनाचं्या अशा र् ंझिीतून, प्रधान घटनानंी कथाप्रवाहात घडवनू आिलेले बदल आचि र्ौि 
घटनानंी त्यातं भरलेला पूरक अथइ यामंधून कथात्म साचहत्यकृतीतील कथानकािी रिना होत असते. 
 
पहा : कथानक. 
 
संदभइ : पाटील, र्ंर्ाधर, ‘कथनमीमासंा’, अनुष्टुभ्, चदवाळी १९९१. 
 

स धा िोशी 
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घटनानाट्य (हॅपवनग) : घटनानाट्य म्हििे असा प्रयोर्, की ज्यात चकत्येक प्रकारिी दृक्-श्राव्य साम ग्री 
एकचीत करून, अमूतइ तऱ्हेने पेश केली िाते; ज्यातून रचसकाला बौचद्धक िाचिवचे्याि नव्हे, तर नेचिवचे्या 
पातळीवर चभडण्यािा प्रयत्न व हेतू असतो. 
 

‘घटनानाट्य’ ह्या प्रकारािा िन्म िॉन केिच्या १९५० मधल्या ‘ब्लॅक माउंटन कॉलेिा’त केलेल्या 
प्रयोर्ातून झाला. ह्यात त्याने वरे्वरे्ळ्या माध्यमािंा एकचीत उपयोर् केला होता. त्याने वरे्वरे्ळ्या 
संर्ीतकारानंा, चिीकारानंा व लेखकानंा वरे्वरे्ळ्या रारं्ामंध्ये व पयायाने वरे्वरे्ळ्या पे्रक्षकासंमोर आपले 
काम एकाि वळेी सादर करायला लावले होते. िाकोरीबद्ध अन भवानंा तोडून चिीचवचिी संवदेनानंा 
िार्तृ करिे, हाि त्यािंा हेतू होता. 

 
‘हॅपकनर्’ ह्या संजे्ञिा उपयोर् प्रथम ॲलन कॅपरॉव ह्या चिीकाराने १९५९ मध्ये केला. कॅपरॉव 

आचि तलाउस ओ डेनबर्इ ह्याचं्या न्यूयॉकइ मधल्या घटनानाट्यािा संबधं १९६० मधल्या ‘पॉप आटइ’ 
(िनकला) िळवळीशी होता. 

 
य रोपमध्ये ‘स्व्हएन्ना ग्रूप’ नावाच्या एका समूहातील लेखकानंी व कलाकारानंी स्व्हएन्ना शहरात 

१९५२ ते १९६० पयंत चकयेक प्रकारिी घटनानाटे्य पेश केली. ह्या समूहात लेखक आचि भार्षातज्ज्ञ हान्स 
कालइ  आटइमन, वास्त शास्त्रज्ञ फ्रायडचरि आखलायटनर, मूतइरिनाकार (काँिीट) कवी िेरहाडइ रूहम्, 
िॅझ सरं्ीतकार ऑझवल्ड वायनर आचि प्रायोचर्क र्द्यलेखक कॉनरॉड बायर ह्यािंा समावशे होता. ह्याि 
वळेी अमेचरकेत चकत्येक प्रकारिे नतइक, रंर्कमी आचि त्यािें कलाकार - समूह तसेि अनेक कलावतं 
(व ल्झ वॉस्टेल व इतर) हे सवइ नवकालवाद (फ्यूिचरझम), दादावाद व िौयइनाट्य (चथएटर ऑझ 
िूएल्टी) यासंारख्या चवचवध परंपरातूंन बह चवध तऱ्हानंी घटनानाट्यासाठी स्झूती घेत होते. 

 
केवळ आकाचरक (झॉमइल) दृष्टीने बघायिे झाले, तर घटनानाट्यामध्ये चकत्येक कलाकृत्ये एकाि 

वळेी आचि एका पाठोपाठही पेश केली िातात, तर ‘घटने’त (इव्हेंट) झतत एकि कृत्य समाचवष्ट असते. 
चकत्येकदा ह्या एकाि कृत्यािी वारंवार प नरावृत्ती केली िाते. 

 
१९६०–७० ह्या कालावधीत आपल्याकडे र. कृ. िोशींनी अनेक घटनानाटे्य सादर केली. 

पचरसरािा व भोवताली असलेल्या वरे्वरे्ळ्या वस्तंूिा ‘िार्ािंा हेत मप रस्सर उपयोर् केल्याम ळे 
घटनानाट्यािे पचरसर रंर्भमूीशी व सवइसमावशेक रंर्भमूीशीही नाते आपल्याला सारं्ता येते. 
 

अभय सरदेसाई 
 
घाट, साणहत्यकृतीचा : साचहत्यकृतीच्या सौंदयइमीमासेंत योिली िािारी एक संज्ञा. इंग्रिीतील ‘झॉमइ’ या 
संजे्ञिा पयाय म्हिून ही संज्ञा योिण्यात येत असली, तरी ‘झॉमइ’िे सवइि अथइ या सजें्ञत अचभपे्रत नाहीत. 
या संजे्ञत अचभपे्रत असलेले अथइ प ढीलप्रमािे : 
 

(१) ‘या कथानकाला नाटकाच्यापेक्षा कादंबरीिा घाट अचधक मानवला असता’ यासारख्या 
शब्दप्रयोर्ात ‘घाट’िा अथइ वाङ्मयप्रकार असा केला िातो. सवइि नसल्या तरी काही वाङ्मयप्रकारानंा 
स्वतमिा असा चवचशष्ट घाट असतो ही र्ोष्ट खोटी नाही, स नीत हे िौदा ओळींिे, शादूइलचविीचडत वृत्तातले 
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आचि १२–२ ककवा ८–६ अशा दोन भार्ािें असून वृत्तीने ते चविारप्रधान असते, असे त्यािे लक्षि साचंर्तले 
िाते. म्हििे या वाङ्मयप्रकारात आशयािे स्वरूप व त्यािी माडंिीि नव्हे तर िरिसंख्या, प्रत्येक 
िरिातील अक्षरसंख्या व त्यािंा लर्िम, िरिान्तीिी यमके हीदेखील बंचदस्त आहेत. तीि र्ोष्ट स्तोी, 
आरती, घनाक्षरी, र्झल इ. स्झ ट काव्यप्रकारािंी तशीि झासइ, खंडकाव्य, शोकाचंतका, चवदग्ध महाकाव्य 
इ. वाङ्मयप्रकारािंीही. या प्रत्येक वाङ्मयप्रकारािी बंदीश म्हििेि साचहत्यकृतीिा घाट. िेवढे 
वाङ्मयप्रकार तेवढे साचहत्यकृतीिे संभाव्य घाट. साचहत्यकृतीच्या आशयास अन रूप असा एकि एक 
वाङ्मयप्रकार असतो, असे या चविारसरिीत मानले िाते. परंत  वाङ्मयप्रकारािंी संख्या काही चनयचमत 
नाही. नवनेव ेवाङ्मयप्रकार उदयाला येत असतात, तसेि चवलयही पावतात आचि रूढ वाङ्मयप्रकारािंी 
बंदीशही बदलत असते, एवढेि नव्हे, तर एखादी साचहत्यकृती ही नेमतया कोित्या वाङ्मयप्रकारात 
मोडते, याचवर्षयीही वाद माितात. म्हिून वाङ्मयप्रकार म्हििेि साचहत्यकृतीिा घाट ही कल्पना भोंर्ळ 
ठरते. 

 
(२) ‘घाट’ यािा द सरा अथइ आकार. ‘स रईिा घाट (आकार)’ ककवा ‘नटरािाच्या मूतीिा घाट 

(ठाि)’ या शब्दप्रयोर्ात घाटािा िो अथइ, तोि या चठकािी अचभपे्रत असतो. आता स रई, मूती इ. 
अवकाशाचधचष्ठत असल्याम ळे त्यानंा िसा आकार असतो, तसा कालाचधचष्ठत साचहत्यकृतीला आकार असू 
शकतो का? आनातॉल फ्रासंच्या ताईस या कादंबरीतील धार्समक प्रवृत्तीिा नायक एका वशे्येिा उद्धार 
करण्याकचरता आपल्या वाळवटंातील मठीतून चतच्या शहरातील कोठीवर येतो. त्याच्या प्रयत्नाला यश 
येऊन चतिी वृत्ती पालटते व ती चवरार्ी होते; पि त्या प्रयत्नात यािीही वृत्ती पालटू लार्ून तो चवलासी 
वृत्तीिा बनतो. दोन टोकाहूंन चनघनू एकी आलेली ही दोन मािसे चतथून परत दोन टोकानंा िातात. यात 
इ. एम्. झॉस्टइरला वाळूच्या घड्ाळािा बधं चदसतो. तसाि िोमन हपक्चसक या पर सी लबकच्या नाटकात 
त्याला द व्याने िोडलेल्या हारािा बधं चदसतो. काचलदासाच्या शाक ं तल नाटकातील १–७, २–६ व ३–५ 
हे अंक संवादी असून, ते सबधं नाटक एका समचिभ िचीकोिात बाधंले िाईल, अशा रीतीने रिलेले आहे 
आचि िौथा अंक हा त्या चीकोिाच्या चशरोकबदूच्या चठकािी आहे, असे रा. र्. र्डकरी म्हित असत, असे 
न. र्. कमतनूरकरानंी वाग्वैियंतीच्या प्रस्तावनेत साचंर्तले आहे. फ्रायटाक या िमइन लेखकाने असा बधं 
हे नाटकाच्या रिनेिे तत्त्व म्हिून त्या आधीि साचंर्तले होते. त्यािे नाटक हे पाि अंकी असून या 
चीकोिाला तो चपरॅचमड म्हितो एवढाि भेद. साचहत्यकृती ही कालाचधचष्ठत कलाकृती असते. संपूिइ नाटक 
पाहायला साधारिपिे तीन ते सात तास लार्तात, तर प्रदीघइ कादंबरी वािायला कमीत कमी तेवढेि 
चदवस लार्तात आचि सावकाश वािली, तर तेवढे आठवडे वा मचहनेही लार्तील परंत  नाटक पाहून 
झाल्यावर वा कादंबरी वािनू झाल्यावर िेव्हा आपि त्यातील सर्ळ्या घटना, म्हििेि संपूिइ कथानक, 
मनासमोर आितो; तेव्हा असा काही बधं लक्षात येतो. पि अशा बधंाम ळे त्या कलाकृतीला सौंदयइ प्राप्त होते 
असे म्हटले िाते, ते चकतपत य तत आहे? एखाद्या वशंवृक्षाम ळे चकत्येक शतकािंा काळ व्यापिारे घरािे 
एका दृचष्टके्षपात निरेसमोर येते, त्याप्रमािे अशा बधंाम ळे सबंध साचहत्यकृती एकावळेी मनासमोर आिता 
येते, ही या बधंािी उपय ततता मान्यि करायला हवी. परंत  त्याम ळे साचहत्यकृतीला सौंदयइ कसे प्राप्त होते 
ते कळत नाही. वरील साचहत्यकृतीत चदसलेले बधं हे वशंवृक्षासारखेि कस्ल्पत बंध आहेत. वाळूच्या 
घड्ाळािा आकार स ंदर चदसतो ही र्ोष्ट खरी. पि ताईस कादंबरीतील कथानकािा बधं वाळूच्या 
घड्ाळाच्या आकारािा न मानता साध्या झ लीच्या आकारािाही मानता येईल आचि झ लीिा आकार 
क िाला स ंदर चदसेल असे वाटत नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

(३) साचहत्यकृतीला अवकाशाचधचष्ठत कलेिे रूप देण्यािे दोन प्रयत्न या चठकािी नमूद करता 
येतील : एक संस्कृत साचहत्यातील अग्लानपंकिमालाबंध, व्यिनबधं, र्ोमूचीकाबधं इत्यादींसारखा 
चिीबधंािा आचि द सरा मूतइ कचवतेिा. हे दोन्ही कचवताप्रकार िमत्कृतीच्या स्वरूपािे आचि एका पृष्ठावर 
माव ूशकतील एवढ्या लहान आकारािे. घाट ही संज्ञा त्याचं्याप रतीि योिायिी ठरचवली, तर चतिा अथइ 
झारि मयाचदत करावा लार्तो. 

 
(४) साचहत्यकृतीला अवकाशाचधचष्ठत कलेिे रूप देण्यािा आिखी एक प्रयत्न लक्षात घेण्यािोर्ा 

आहे. भावकचवतेत एका चवचशष्ट क्षिािी मनमस्स्थती चिचीत केली िात असल्याम ळे कचवतेिी लाबंी 
केवढीही असली, तरी चतच्या वािनाने वािकािी िी मनमस्स्थती होते चतला कालािे पचरमाि लार्ू पडत 
नाही; अन भतूी म्हिून ती अवकाशाचधचष्ठत मानता येते. भावकचवतेिा हा िो पचरिाम, त्यासारखाि पचरिाम 
कथा-कादंबरीनेही साधण्यािा प्रयत्न होत असतो. त्याकचरता कथा-कादंबरीतील घटना-प्रसंर्ािें 
कालान िमाने चनवदेन न करता एका चवचशष्ट प्रसंर्ाभोवती आधीिे व नंतरिे घटना-प्रसंर् चिचीत करून 
बऱ्याि मोठ्या कालावधीत घडून रे्लेल्या घटना-प्रसंर्ानंा मध्यवती घटना-प्रसंर्ाच्या संदभांत स्स्थर रूप 
चदले िाते. मुांर्बई हदनाांक या कादंबरीतील घटना-प्रसंर् दीघइ कालावधी व्यापिारे असले, तरी त्यािें दशइन 
घडते ते एका चवचशष्ट चदवसाच्या वतइमानपीातील चवचवध बातम्याचं्या संदभात. या सवइ बातम्या एका 
दृचष्टके्षपात वािल्या िातात, तेव्हा या दीघइ कालावधीतील घटना-प्रसंर् निरेसमोर उभे राहून त्या सवांना 
एका क्षिचिीािे रूप प्राप्त होते. भतू व वतइमान कालातील घटना-प्रसंर्ाचं्या चनकट न्यासाने त्याचं्यातील 
कालान बधं नाहीसा करून त्या चठकािी नवा भावान बंध चनमाि करण्यािे हे तंी प्रूस्त, िेम्स िॉइस इ. 
कादंबरीकारानंी उत्कृष्टपिे वापरले आहे. या चठकािी हे लक्षात घेिे आवश्यक आहे, की कालान िमाने 
घटनाप्रसंर् चनवचेदल्या रे्लेल्या कथा-कादंबऱ्याही वािनू संपवल्यावर वािकाला त्यातंील घटना-प्रसंर् 
आठवतात ते कालान िमाने नव्हे. प्रूस्तिी कादंबरी वाितेवळेी वािकािी िी मनमस्स्थती असते, तशाि 
स्वरूपािी मनमस्स्थती चडचकन्झच्या कादंबऱ्या वािून झाल्यावर झालेली असते. म्हिून तर (२) मध्ये 
साचंर्तलेला बधं कस्ल्पिे शतय होते. 

 
(५) साचहत्यकृती ही कालाचधचष्ठति असते असे मानून चतच्यात काही घाट पाहिे शतय आहे 

काय? अॅचरस्टॉटलने तो आचद–मध्य–अंत या स्वरूपािा असतो असे साचंर्तले आहे. कोितीही 
साचहत्यकृती वािण्यास स रुवात करण्याआधी काहीही घडलेले नसते आचि वािनू सपंवली की त्यानंतरही 
काही घडत नसते, त्याम ळे साचहत्यकृतीला आदी व अंत ही अवश्यमेव असतात. या दोन टोकाचं्या दरम्यान 
ज्या घटना घडतात, त्या कायइकारिभावानेि नव्हे; तर संभवनीयतेच्या तत्त्वाने परस्पराशंी िोडलेल्या 
असतात आचि त्या घटनावंर पाीाचं्या ज्या प्रचतचिया होतात, त्या मन ष्ट्यस्वभावान सार होत असतात. 
कायइकारिभाव, संभवनीयता व स्वाभाचवकता यानंीि आदी व अत यामधील भार् चनयत होत असल्याम ळे 
तीि साचहत्यकृतीच्या िडिघडिािी तत्त्व े होत. या मधल्या भार्ाला आिखी आटोपशीर आकार 
देण्याकचरता अचॅरस्टॉटलने स्थल-काल-पचरिाम याचं्या एकात्मतेिी आवश्यकता साचर्तली आहे. या 
स्वरूपाच्या बाधंिीलाही घाट ही संज्ञा लावली िाते. 

 
(६) अवकाशाचधचष्ठत कलाकृतीिा घाट कालाचधचष्ठत साचहत्यकृतीत न पाहाता अन्य कालाचधचष्ठत 

कलाकृतीिा घाट साचहत्यकृतीत पाहाण्यािा प्रयत्न काही समीक्षकानंी केला आहे. ही कालाचधचष्ठत अन्य 
कलाकृती म्हििे संर्ीत. संर्ीतातील रिना ही साधारिपिे पाि ते तीस चमचनटािंी असल्याम ळे 
चतच्यातील संघटनातत्त्व–म्हििेि चतिा बधं–सहि िािवतो. संर्ीतािी झारशी िाि नसलेल्यानंाही या 
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बंधािा सहि िािविारा भार् म्हििे त्या रिनेतील लय. संर्ीतात ज्याप्रमािे लयीिी एक बंदीश असते 
तशीि बंदीश स ंदर साचहत्यकृतीत असते, असे बा. सी. मढेकर यािें म्हििे. त्याचं्या मते ही लयीिी बंदीश 
म्हििेि साचहत्यकृतािा घाट. बालकवींच्या ‘खेड्ातंील एक राी’ या कचवतेच्या उदाहरिाने आपली 
घाटचवर्षयक भचूमका त्यानंी स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला आहे. इ. एम् झॉस्टइरने कादंबरीसारख्या मोठ्या 
साचहत्यकृतीत काही झरकाने प नरावर्सतत होिाऱ्या घटना-प्रसंर्ाचं्या रूपाने अशी लय प्रतीत होते असे 
साचंर्तले आहे. परंत  वर (२) मध्ये साचंर्तलेला बधं व आता साचंर्तलेली लय हे दोन्ही झॉस्टइरच्या मते 
अत्यंत स्थूल स्वरूपािे घाट होत. श्रेष्ठ साचहत्यकृतीत याहून वरे्ळ्या प्रकारिी लयीिी बंदीश असते, असे 
म्हिून त्याने चतिी बेथोव्हनच्या हिफ्थ बसिनीत िािविाऱ्या अस्झ ट लयीच्या बदंीशीशी त लना केली 
आहे. 

 
(७) घाटािा आिखी एक अथइ म्हििे सेंचद्रय घडि. चनसर्ातील वनस्पती, पश,ू पक्षी, मानव 

इत्याचदकािंा आकार हा त्याचं्या प्राकृचतक र्रिेने चनचित होत असतो. वनस्पतींिे बीि आपल्या 
र्रिेप्रमािे आंब्यािा, वडािा, नारळीिा वा अशोकािा आकार धारि करते. तीि र्ोष्ट हत्ती, चिराझ इ. 
प्राण्यािंी आचि बर्ळा, घ बड इ. पक्ष्यािंी. साचहत्यािा आशयही असाि आपला घाट शोधीत अचभव्यतत 
होत असतो. आशय व त्यािी अचभव्यतती यािंी सारं्ड िेव्हा उत्कृष्ट िमते, तेव्हा साचहत्यकृतीला स ंदर 
घाट येत असतो. या घाटािे र्मक हे की, त्या साचहत्यकृतीत ‘न्यून ते प रते’ ककवा ‘अचधक ते सरते’ करून 
घ्याव ेलार्त नाही. 

 
घाट या संजे्ञिे वर िे चवचवध अथइ साचंर्तले, ते परस्पराहूंन चभन्न असले, तरी परस्परपूरकि 

आहेत. या चवचवध दृष्टींनी साचहत्यकृतीकडे पाहाण्याने चतच्या बंदीशीिी िाि अचधक िारं्ल्या प्रकारे होऊ 
शकते, हे मान्य करायला हव.े माी साचहत्यकृतीच्या संदभात घाट ही संज्ञा लाक्षचिक अथांनी योिली िात 
असते, याकडे द लइक्ष होऊ नये. 
 
संदभइ :  १.   पाटिकर, रा. भा. ‘कला व रूप’ (पृ. ३८२–४२८), सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 

२. मढेकर, बा. सी. ‘वाङ्मय आचि सौंदयइशास्त्र’; ‘लचलत वाङ्मयकृतीिा घाट’ (पृ. ९६–१३१), 
सौंदयक आहि साहित्य, १९६०. 

३. म स्ततबोध, शरिदं्र, सृष्टी, सौंदयक आहि साहित्यमूल्य, १९७८. 
4. Forster, E. M. Aspects of the Novel (PP. 151–170), 1965. 
5. Frank, Joseph, ‘Spatial Form in Modern Literature’, (PP. 579–592), Criticism : 

The Foundation of Modern Literary Judgment, Ed, Sehorer, Mark and Others, 
1948. 

 
म. वा. धोंड 

 
चंपू : ससं्कृतमधून प्रािीन मराठी साचहत्यात आलेला एक काव्यप्रकार. र्द्य-पद्यचमचश्रत असिे हे त्यािे 
वैचशष्ट्ट्य. ‘र्द्यपद्यमयम् काव्यम्’ (चवश्वनाथ), ‘र्द्यपद्यमयी वािी’ (दंडी) असे िंपूिे लक्षि ससं्कृत 
साचहत्यशास्त्रात साचंर्तले आहे. र्द्य व पद्य हे संस्कृत नाटकातदेखील असतेि; परंत  ते ‘संवाद’रूप असून 
त्यातून कथा प ढे सरकते. िंपूकाव्यातील र्द्य आलंकाचरक तसेि अन प्रास, लय इ. काव्यारं्ानंा धरून 
आलेले असून त्यानंा ‘िूर्सिका’ असे संबोधले िाते. िंपूकाव्य विइनात्मक ककवा चनवदेनात्मक असते. र्द्य व 
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पद्य या दोन्ही अंर्ानंी प्राधान्याने काव्यािे सौंदयइ आचवष्ट्कृत करण्याकडे िपूंकाव्यािी प्रकृती असते. 
हवर्श्गुिादशकचांपू, भाितचांपू, िामायिचांपू, नळचांपू इ. िंपूकाव्ये संस्कृतमध्ये प्रचसद्ध आहेत. 
चनरंिनमाधवकृत सुभिाचांपू हे प्रािीन मराठी कचवतेिे एक भरू्षि ठराव,े अशा योग्यतेिे आहे. 
रघ नाथपंचडताने दमयांतीस्वयांविाख्यानात िूर्सिका या रिनाप्रकारािा वापर केला असला, तरी त्या 
काव्यािी बाधंिी िंपूकाव्यािी नाही. िपूंकाव्यात िरू्सिका (र्द्य) व पद्य यािंा ठसा सारखाि प्रभावी असावा 
लार्तो. 
 

चश. र्ो. देशपाडें 
 
चमत्कृती (फॅन्सी) : साचहत्याच्या चनर्समचतप्रचियेत लेखकापाशी असलेल्या मनमशततींिा चविार केला 
िातो. त्यापंैकी कल्पनाशतती, िमत्कृती, प्रचतभा व स्झूती या काही प्रम ख मनमशतती आहेत. 
 

िमत्कृतीिा चविार हा कल्पनाशततीच्या चविाराशी चनर्चडत आहे. त्याम ळे चतिा चविार नेहमी 
कल्पनाशततीच्या संदभात केला िातो. कोलचरििा कल्पनाशततीिा चसद्धान्त हा टीकाशास्त्राच्या 
इचतहासात महत्त्वािा मानला िातो त्याने (१) िमत्कृचतशतती, (२) प्रथमश्रेिीिी कल्पनाशतती, व (३) 
चितीयश्रेिीिी कल्पनाशतती अशा तीन मनमशतती कस्ल्पल्या आहेत. या चतन्ही शतती सशं्लेर्षिािे कायइ 
करतात. यापंकैी िमत्कृतीिे ‘एकीीकरि’ सवांत कमी महत्त्वािे असते. कोलचरिच्या मते कल्पनाशतती 
ही दोन प्रकारिी असते. प्रथमश्रेिीिी व चितीयश्रिेीिी. यापंकैी प्रथमश्रेिीिी कल्पनाशतती सवइ इचंद्रयिन्य 
ज्ञानात उपस्स्थत असते. सषृ्टीतील सिइनािी प्रचतकृती येथेि चमळते. चितीयश्रेिीिी कल्पनाशतती ही 
ब चद्धचनष्ठ इच्छाशततीच्या समवते सापडते. माी या दोहोंिे कायइ एकाि प्रकारिे असून त्याचं्यात भेद केवळ 
प्रमािािा व कायइपद्धतीिा असतो. चितीयश्रिेीिी कल्पनाशतती आपल्याप ढील सामग्रीिे चवघटन करते. 
परंत  ती हे सवइ प नर्सनर्समतीसाठी करते. वस्तू ह्या िड असतात; परंत  कल्पनाशतती सिेतन असते. त्याम ळे 
िडाच्या चवचवधतेला िास्तीत िास्त सिेतन व एकसंध बनचवण्यािा ती प्रयत्न करते. उलटपक्षी 
िमत्कृचतशततीिवळ केवळ िड सामग्री असते आचि चतिी एकीीकरिािी प्रचियादेखील िडि असते. 
ती िड यदृच्छेच्या समवते व चतने ससं्काचरत झालेली सापडते. यावरून चतिी प ढीलप्रमािे एक व्याख्या 
करता येईल : ‘स्थलकालाच्या व्यवस्थेतून म तत झालेली, स्मृतीिाि एक प्रकार असलेली, ब चद्धचनष्ठ िड 
सामग्रीच्या समवते सापडिारी व साहियाच्या चनयमान सार अचनबधं, याचंीक असे संवदेनािें सशं्लेर्षि 
करिारी िी एक मनमशतती, चतला िमत्कृचतशतती असे म्हिता येईल’ 

 
कोलचरि म्हितो : ‘The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated 

from the order of time and space’. 
 
कोलचरिच्या उपरोतत चवविेनावर काटंच्या चविारािंा प्रभाव आहे. मानवी ज्ञान कसे चनमाि होते, 

हे स्पष्ट करताना काटं म्हितो, ज्ञानान भवात दोन घटक आवश्यक असतात : (१) अन भविन्य ऐचंद्रय 
संवदेना, (२) अन भवपूवइ मनमस्झूतइ कोटी. संवदेनाशततीकडून संवदेना प्राप्त होतात, तर 
संकल्पनाशततीकडून अन भवपूवइ संकल्पना चनमाि होतात. म्हििे ज्ञानान भवात या दोन शतती कायइकर 
असतात. या दोन शतती पूिइतम चभन्न आहेत. संवदेनाशतती िड आहे व संकल्पनाशततीत उत्स्झूतइता आहे. 
या चभन्न शततींत सहकायइ चनमाि करिाऱ्या आिखी एका मनमशततीिी प्रचतस्थापना काटं करतो. ती शतती 
म्हििे कल्पनाशतती होय. संवदेनािंी सामग्री र्ोळा करण्यािे व एकदा अन भवलेल्या ऐचंद्रय संवदेना 
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प नमप्रत्ययासाठी मनात साठचवण्यािे कायइ करिाऱ्या कल्पनाशततीस काटं प नमप्रत्ययकारी कल्पनाशतती 
असे म्हितो. 

 
अशा प्रकारे संवदेनाशतती, संकल्पनाशतती व कल्पनाशतती या तीन मनमशततींिारा मानवी ज्ञान 

चनमाि होते. संकल्पनाचं्या साहाय्याने येथे संवदेनािें संश्लेर्षि होते. ही िशी एकीीकरिािी एक रीत 
आहे, तशी िमत्कृचतशततीिीही एक रीत आहे. िमत्कृचतशतती व काटंिी प नमप्रत्ययकारी कल्पनाशतती 
याचं्यात झार साम्य आहे. 

 
िमत्कृचतशततीिे स्वरूप कसे असते व ती काव्यचनर्समतीच्या व्यापारात कोिते कायइ करते, ते आता 

पाहता येईल : िमत्कृचतशतती नवचनर्समती करू शकत नाही. माी स्मरिशततीप्रमािेि िे पूवी अन भवले ते 
प न्हा मनासमोर आिण्यािे कायइ ती करू शकते. यात एक प्रकारिे एकीीकरि अचभपे्रत आहे. ते म्हििे 
साहियादी याचंीक चनयमानं सार झालेले एकीीकरि होय. या चनयमाचं्या उपयोर्ाने आपल्याला चवचवध 
कल्पना स ितात. पि त्यानंा एकी करून एखादा सिेतन बंध चनमाि करायला हे चनयम उपयोर्ी पडत 
नाहीत. या कल्पनातूंन चिवतं, अथइपूिइ व एकात्म रूप ती चनमाि करू शकत नाही. कल्पनाचं्या आकर्षइक 
परंत  अचनबंध चवलासािे येथे दशइन घडते. 

 
कल्पनासाहियाकडून िशी स्मरिशततीला सामग्री प रचवली िाते, तशी िमत्कृचतशततीलाही 

प रचवली िाते. येथे कवीिे पूवान भव साहियाने, तकाने िार्ृत होतात. ते प्राम ख्याने ब द्धीशी संबचंधत 
असतात, तर कल्पनाशततीिा चवलास हा भावनेशी संबचंधत असतो. त्याम ळे या दोन शततींत भेद असल्यािे 
तो मानतो व त्यािंा चनदेश करण्यासाठी दोन वरे्वरे्ळ्या सजं्ञा वापरतो. ‘वडे’ व ‘वात’ याचं्यात चितका 
मोठा झरक, चततकाि मोठा झरक या दोन शततींत आहे. वात झालेल्या मािसाच्या बोलण्याला बधंन 
नसते. तो भरकटल्यासारखा बोलतो. वडे लार्लेल्या मािसाच्या बोलण्यात एक प्रकारिी ि कीिी का 
होईना संर्ती असते; वातात ती नसते. वात म्हििे स्थलकालािी बंधने तोडून भरकटिारी स्मतृी असते व 
िमत्कृतीिे स्वरूप असेि असते. एका मार्ोमार् एक अशी प्रचतमािंी उधळपट्टी काव्यामध्ये चदसून येते. 
एकदा िे अन भवले त्यािा प नमप्रत्यय करून देण्यािे कायइ िमत्कृचतशततीकडून होते. कल्पनाचदकािंी 
चवप लता व चवचवधता चनमाि करण्यािेही कायइ ती काव्यामध्ये करीत असते. 
 
पहा : कल्पनाशतती. 
 
संदभइ :  १.   पाटिकर, रा. भा. काांर्टची सौंदयकमीमाांसा, १९७७. 

२. पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९८१. 
3. Abraham, M. H. The Mirror and the Lamp : Romantic Theory and the Critical 

Tradition, 1958. 
 

शलैा पाटील 
 
चरि : ससं्कृतात वदेकालीन छंदाहूंन वरे्ळ्या बाधंिीिी िी पद्यरिना आकाराला आली, चतिे स्वरूप 
आि ज्यानंा आपि िार ओळींिा ‘श्लोक’ समितो, तसे होते. त्यातील ओळींिे पृथक् ककवा स्वतंी 
अस्स्तत्व सहि लक्षात येई. त्यावरून ओळ हेि त्या पद्यबधंािे मूल पचरमाि असल्यािे स्पष्ट झाले. श्लोकात 
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एकूि िार ओळी म्हिनू प्रत्येक ओळ म्हििे श्लोक या पद्यबधंािा ‘पाव’ चहस्सा ककवा ‘िौथा’ भार् ठरतो. 
त्यातून ओळीसाठी ‘पाद’ ककवा ‘िरि’ या संज्ञा प्राप्त झाल्या व ते पद्यािे पचरमाि मानण्यात आले. या 
संज्ञािंा शास्ब्दक अथइ ‘पाव’ चहस्सा ककवा ‘िौथा’ भार् असाि आहे. 
 

परंत  प ढे सवइि प्रकारच्या – म्हििे सम, अधइसम, चवर्षम अशा स्वरूपाच्या – पद्यरिनािें पचरमाि 
दाखवण्यासाठी याि संज्ञा योिल्या िाऊ लार्ल्या. ित िरिी श्लोकातील ‘पाव’ चहस्सा ककवा ‘िौथा’ भार् 
हा मूळ अथइ र्ळून पडून त्या व्यापक बनल्या. सवइि पद्यरिनासाठी पद्यािे पचरमाि म्हिून रूढ झाल्या. 

 
हे लक्षात घेऊन, ‘पद्यातील लघ र् रू अक्षरे (वृत्त), माचीक आवतइने (िाती), चवलंचबत अक्षरावतइने 

(छंद) यािें लाबंीच्या दृष्टीने र्ृहीत पचरमाि’ अशी िरि/पाद या संज्ञािंी व्यापक व्याख्या करता येईल. 
 
थोडतयात, िरि/पाद म्हििे पद्यािी ओळ, चतच्यासाठी या चवचशष्ट संज्ञा चनमाि झाल्या, त्या 

वरील संदभात. 
 
संदभइ : िोशी, ना. र्. मिाठी छांदोिचनेचा हवकास, १९६४. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
चरिोत्सेक : िरि/पाद हे पद्यािे मूळ पचरमाि मानले िाते. पद्याच्या या िरिाला ‘पूिइ वातय हव’े असे 
र्द्याच्या व्याकरिािे चनयम लार्ू नसले, तरी अथइपूिइ वातयाशं (कसटॅस्तटक यचूनट) त्यात अपेचक्षत असतो. 
आपि त्याच्या अन रोधानेि कचवतेच्या भावाथािे ग्रहि करीत असतो. उदा., ‘मना सज्जना भस्ततपथेचि 
िाव’े; ‘चहरव ेचहरव ेर्ार र्ाचलिे’; ‘ऐल तटावर पैल तटावर चहरवाळी घेउन’ या तीन िरिातंील पचहल्या 
िरिात वातय पूिइ आहे; पि नंतरच्या दोन उदाहरिातं अथइपूिइ वातयाशं आहे. परंत  असा अथइपूिइ वातयाशं 
िरिात प रा होत नाही, प ढल्या िरिात उसळत पसरतो; तेव्हा ‘िरिोत्सेक’ मानला िातो. उदा.,  
 

आम्ही कोि म्हिनू काय प ससी?– आम्ही असूं लाडके– 
देवािे, चदधलें  असे िर् तयें आम्हासं खेळावया 
 
या ओळी वािताना पचहला िरि प ढल्या ओळीतील ‘देवािे’ हा शब्द वािेपयंत अथइपूिइ 

वातयाशंाच्या दृष्टीने अधातंरी राहतो. 
 
‘िरिोत्सेक’ हा कवीच्या भारे्षवरील वा छंदावरील प्रभ त्वािे वैर् ण्य दशइविारा नसतो. चवचशष्ट 

पचरिाम साधण्यासाठी योिलेला तो एक तंीचवशरे्ष (चडव्हाइस) असतो. वरील उदाहरिामध्ये ‘लाडके…’ 
नंतर िरि प रा होऊन चवराम चनमाि झाल्याम ळे ‘क िािे लाडके?’ असे क तूहल चनमाि होते, त्या 
पाश्वइभमूीवर ‘देवािे’ हा शब्द ठसठशीतपिे मनावर कबबून त्यातून कचवत्वशततीच्या अलौचककतेिा प्रत्यय 
रचसकानंा चदला िातो. एकाि िरिात हा वातयाशं आला असता, तर हा सर्ळा पचरिाम साधला रे्ला 
नसता. मढेकरानंी र्ाधंीवधावरील कचवतेत 

 
दो चमचनटािंी सडी शातंता 
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शहारली अन् चमटेली लब्ध- 
प्रचतचष्ठतावंर 
 
असा ‘लब्धप्रचतचष्ठत’ शब्द तोडून िरिोत्सेक साधला आहे व त्यातून शोकसभेच्या उपिारातील 

साऱ्या पोकळपिािा चवदारक उपहास केला आहे. िरिोत्सेक असा चवचवध हेतंूनी साधला िातो. 
एरव्हीदेखील िरिोत्सेक हा छंदातंर्इत म तत आचवष्ट्कार म्हिूनही कचवतेत अवतरू शकतो. 
 
पहा : िरि. रमेश तेंड लकर 
 
चणरत्र : कथा, कादंबरी, आत्मिचरी या चनवदेनात्मक साचहत्यप्रकारापं्रमािे िचरी हा एक महत्त्वािा 
साचहत्यप्रकार आहे. 
 

आत्मिचरीाप्रमािे िचरीातही प्रत्यक्ष वास्तवात होऊन रे्लेल्या व्यततीिी िीवनकथा साचंर्तलेली 
असते. आत्मिचरीाप्रमािे िचरीािे स्वरूपही द हेरी असते. त्यात प्रत्यक्षात होऊन रे्लेल्या व्यततीच्या 
िीवनकथेिे चनवदेन असल्याम ळे एका अंर्ाने िचरी हे त्या व्यततीच्या िीवनािा इचतहास असते. 
व्यस्ततिीवनातील घटना-प्रसंर्, त्यािंी आशसूीान सार केलेली चनवड, व्यस्ततरेखा, चनवदेनशलैी 
यासंारख्या घटकामं ळे द सऱ्या अंर्ाने िचरीला साचहत्यरूपही प्राप्त होत असते. 

 
कथा, कादंबरी, आत्मिचरी या साचहत्यप्रकारािें स्वरूप प्राधान्याने आत्मचनष्ठ आहे; परंत  

व्यस्ततिीवनािा इचतहास आचि सामाचिकसासं्कृचतक वास्तव या दोन घटकानंा, िचरीात चवशरे्ष महत्त्व 
प्राप्त होत असल्याम ळे, िचरीािे स्वरूप वस्त चनष्ठ बनते. त्याम ळे कथा, कादंबरी यासंारख्या चनव्वळ 
कल्पनाप्रधान साचहत्यकृतींच्या स्वरूपाहून िचरी या साचहत्यकृतीिे स्वरूप स्वाभाचवकि चभन्न ठरते, 
आत्मचनष्ठतेपेक्षा वस्त चनष्ठतेला प्राधान्य असल्याम ळे तृतीयप रुर्षी चनवदेनपद्धती हा िचरीािा एक चवशरे्ष 
बनतो. स्वरूपतम िचरी वस्त चनष्ठ असले, तरी िचरीचवर्षय झालेल्या व्यततीचवर्षयी असिारी आस्था आचि 
वाटिारी आत्मीयता, चतच्या व्यस्ततमत्त्वािे व भाविीवनािे केले िािारे चिीि यामं ळे आत्मपरतेिा स्पशइ 
िचरीाला लाभिे शतय असते. काशीबाई काचनटकरानंी चलचहलेले प. वा. सौ. डॉ. आनंदीबाई िोशी यािें 
िचरी, कवी चर्रीशानंी चलचहलेले स्वप्नभचूम हे माधव िूचलयनािें िचरी यासंारख्या िचरीािंा या संदभात 
उल्लेख करता येईल. 

 
वास्तवात होऊन रे्लेल्या व्यततीच्या िीवनकथेिे चनवदेन िचरीात केलेले असले, तरी िचरी 

म्हििे चनव्वळ इचतहास नव्हे. कारि िचरीात व्यततीच्या संपूिइ िीवनािी ककवा िीवनाच्या काही भार्ािंी 
िशी सलर् कथा असते, तशी इचतहासात व्यस्ततिीवनािी कथा सलर्पिे चनवदेन केलेली नसते. 
िचरीात व्यतती कें द्रस्थानी असते; परंत  इचतहासात कोितीही व्यतती कें द्रस्थानी नसते. इचतहासात 
व्यततीच्या भाविीवनाला स्थान नसते; परंत  िचरीात व्यस्ततिीवनातील घटनाप्रसंर्ाचं्या अन रोधाने 
लेखकाला िािविाऱ्या िचरी-नायकाच्या/नाचयकेच्या भाविीवनाला स्थान असते. चवशरे्ष म्हििे 
व्यस्ततिीवनातील घटना-प्रसंर्, व्यततीच्या कृचत-उतती, िीवनाच्या चवचशष्ट के्षीातील चतिे कतृइत्व आचि 
या सवांमधून र्ोिर होिारे चतिे व्यस्ततमत्त्व यानंा िचरीात महत्त्वािे स्थान असते. 
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िचरीात प्रत्यक्षात होऊन रे्लेल्या व्यततीिी िीवनकथा असल्याम ळे त्याकडून सत्यकथनािी 
अपेक्षा केली िाते. त्याम ळे िचरीचवर्षय झालेली व्यतती, चतिे िीवन, कालखंड आचि चवचशष्ट कायइकतृइत्व 
यािें साकल्याने आकलन करून घेण्यासाठी िचरीलेखकािवळ इचतहासकाराप्रमािे संशोधनािी दृष्टी व 
वृत्ती असिे अपचरहायइ ठरते. त्यासाठी दैनंचदनी, आठविी, पीव्यवहार, म लाखती, आत्मिचरीपर लेखन 
इ. साधनािंा आधार घेिे आवश्यक ठरते. व्यतती आचि चतिे कायइकतृइत्व यािें सत्यदशइन घडवण्यासाठी, 
तसेि घटना-प्रसंर्ािंा, व्यस्ततकतृइत्वािा आचि कालखंडािा अन्वयाथइ लावण्यासाठी हे संशोधन उपय तत 
ठरते. 

 
एक साचहत्यकृती म्हिून िचरीात व्यततीिे व्यस्ततमत्त्व, चतिा कालखंड आचि िीवनाच्या चवचशष्ट 

के्षीातील चतिे कायइकतृइत्व यािंा अथइपूिइ तोल साभंाळिे महत्त्वािे असते. परंत  व्यस्ततमत्त्व, कायइकतृइत्व या 
घटकापेंक्षा कालखंड या घटकाला चवशरे्ष प्राधान्य चमळाले, तर त्या कृतीला िचरीाऐविी इचतहासािे रूप 
प्राप्त होते. न. कि. केळकराचं्या चीखंडात्मक चटळकिचरीािा या संदभात चनदेश करता येईल. 

 
िचरीलेखनामारे् असलेला हेतू हा िचरीािे चवचशष्ट स्वरूप घडवण्यास साहाय्यकारी ठरतो. 

पक्षाचभचनवशेाच्या भचूमकेतून चनमाि झालेली िचरीे र्ौरवाकडे ककवा समथइनाकडे झ कत असतात. त्याम ळे 
साहचिकि वस्त चनष्ठतेिी आचि सत्यकथनािी िचरीाकडून केली िािारी अपेक्षा ती पूिइ करू शकत 
नाहीत आचि अथाति ती वादग्रस्त ठरतात. 

 
कथा-कादंबरीप्रमािे पूिइ स्वातंत्र्य घेऊन घडवलेली िचरी ही काही नवचनर्समती नसते, तर 

वास्तवात असलेल्या व्यततीच्या िीवनकथेिी घडवलेली ती प नर्सनर्समती असते. त्याम ळे िचरीात म ळाति 
कस्ल्पताला वाव नसतो. कस्ल्पताला िरी वाव नसला, तरी लेखकाच्या कल्पनाशततीला माी 
िचरीलेखनात वाव असतो. वस्त चनष्ठतेला आचि सत्यकथनाला बाध न आिता व्यस्ततमनािे आचि चतच्या 
भाविीवनािे आकलन करून घेण्यासाठी, तसेि व्यस्ततिीवनाच्या संदभात संर्ती लावण्यासाठी 
िचरीकार कल्पनाशततीिा वािवी उपयोर् करू शकतो. त्याम ळे िचरीचवर्षय झालेल्या व्यततीच्या 
व्यस्ततमत्त्वािे आचि िीवनािे चिवतं व प्रत्ययकारी दशइन घडिे शतय होते. या दृष्टीने डॉ. द. न. र्ोखले 
याचं्या डॉ. केतकि या िचरीािा उल्लखे करता येईल. 

 
िचरी ही व्यस्ततिीवनािी प नर्सनर्समती असल्याम ळे सत्यकथनाबरोबरि, त्यात येिाऱ्या व्यतती 

आचि घटना-प्रसंर् यािें चिीि, मानवी वृचत्त-प्रवृत्तींिे दशइन, वातावरिचनर्समती, आत्मपरतेिा लाभलेला 
स्पशइ, सूिकता यासंारख्या पैलंूम ळे िचरी ही साचहत्यकृती लाचलत्यपूिइ बनिे शतय असते. उदा., साने 
र् रुिींनी चलचहलेली नामदार र्ोखले, इचतहासािायइ रािवाडे यािंी िचरीे ककवा ना. सी. झडके यानंी 
चलचहलेले दादाभाई नौरोिी यािें िचरी. परंत  चनव्वळ व्यस्ततिीवनािा इचतहास या भचूमकेतून िर 
िचरीािी चनर्समती झालेली असेल, तर ती कृती साचहत्यकृती असण्याऐविी इचतहासािी एक शाखा ठरू 
शकते. िचरीाच्या चवचशष्ट स्वरूपवैचशष्ट्ट्यामं ळेि िचरी हा साचहत्यप्रकार लचलत, लचलतेतर, की त्याचं्या 
सीमारेरे्षवर असिारा प्रकार, असा प्रश्नही काही वळेा उपस्स्थत केला िातो. 

 
मराठी साचहत्याला िचरीात्मक लेखनािी दीघइ परंपरा आहे. महान भाव पंथीयाचं्या िचरीात्मक 

लेखनाने या परंपरेिा प्रारंभ झाला. प्रािीन काळातील िचरीात्मक लेखनामारे् पंथ आचि भतती या दोन 
महत्त्वाच्या पे्ररिा होत्या. तत्कालीन पौराचिक संकेतािंा, अवतारकल्पनािंा िचरीात्मक लेखनावर प्रभाव 
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पडलेला चदसून येतो. िचरीचवर्षय झालेल्या व्यस्ततचवर्षयीच्या आख्याचयका, दंतकथा, आठविी इत्यादींिा 
िचरीात्मक लेखनािी साधने म्हिून उपयोर् केलेला आढळतो. पंथप्रवतइक, संत, भतत, ऐचतहाचसक 
व्यतती याचं्याकडे सामान्यतम एक ‘अलौचकक’ व्यतती म्हिून पाहण्यािी िचरीकारािंी भचूमका होती. 
पंथीय चविारसरिीिा, भस्ततमार्ािा, तत्कालीन िीवनमूल्यािंा प्रसार करण्यािे, तसेि ईश्वरभततीिे एक 
साधन आचि आपल्या भस्ततभावनेिा आचवष्ट्कार करण्यािे एक माध्यम म्हिून िचरीात्मक लेखनाकडे 
पाचहले िात होते. ही िचरीे र्द्य ककवा पद्य स्वरूपात आहेत. मकहद्रभटािे लीळाचहित्र (ििधरािे िचरी); 
नामदेवािी ‘आचद, समाधी आचि तीथावळी’ ही अभरं्ात्म प्रकरिे (ज्ञानेश्वरािें िचरी); सरस्वती र्ंर्ाधरािें 
गुरुचहित्र (श्रीपादवल्लभािें िचरी); महीपती ताहराबादकरािें भक्तहवजय, सांतहवजय यासंारखे ओवीबद्ध 
िचरीपर लेखन (नामदेव, कबीर, एकनाथ, त काराम, रामदास इत्यादींिी िचरीे); कृष्ट्िािी अनंत 
सभासदािी सभासदी र्बखि (चशवािी महारािािें िचरी) यासंारख्या काही ठळक िचरीात्मक लेखनािा 
या संदभात चनदेश करता येईल. 

 
आध चनक काळात पािात्त्य साचहत्याच्या संपकाम ळे आचि प्रभावाम ळे साचहत्याकडे पाहण्यािा एक 

नवा दृचष्टकोन आकार घेऊ लार्ला होता. िचरी हा एक वाङ्मयप्रकार आहे, ही िािीव हळूहळू चनमाि 
होऊ लार्ली होती. राष्ट्रीय भावना, र्तेचतहासाचवर्षयीिे क तूहल, सामाचिक, रािकीय चविारप्रवाह, 
चवचवध के्षीातंील व्यततींिे िीवन व त्यािें कायइ-कतृइत्व इ. पे्ररिा या काळातील िचरीात्मक लेखनामारे् 
असलेल्या आढळतात. आठविी, दैनंचदनी, पीव्यवहार, म लाखती इ. उपय तत संदभइलेखनािा 
िचरीात्मक लेखनािे साधन म्हिून या काळात उपयोर् केला िाऊ लार्ला. िचरीकार आपापले हेतू 
आचि उचद्दष्ट े यानं सार, चवचशष्ट आशयसूीान सार, िचरीचवर्षय झालेल्या व्यततींच्या िीवनातील घटना-
प्रसंर्ािंी चनवड करून चतच्या कायइकतृइत्वािा अन्वयाथइ लावनू सत्यशोधनािा प्रयत्न करत होते. 
िचरीचवर्षय झालेल्या व्यततीच्या िीवनातील मानवी वृचत्त-प्रवृत्तींिे चिीि करत होते. वस्त चनष्ठतेबरोबरि 
आत्मपरतेिा स्पशइ िचरीलेखनाला होऊ लार्ला होता. व्यततीच्या िीवनकथेतून चतच्या व्यस्ततमत्त्वािे 
आकलन करण्यािा आचि त्यािे चिीि करण्यािा प्रयत्न केलेला आढळतो. एक वाङ्मयप्रकार म्हिनू 
मराठी िचरीात्मक लेखनािी आध चनक काळात िी चवचवध रूपवैचशष्ट्टे्य आढळतात त्या संदभात 
चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकरािें डॉ. जॉन्सन याांचे चहित्र; काशीबाई काचनटकरािें प. वा. सौ. डॉ. आनांदीर्बाई 
जोशी याांचे चहित्र; अवचंतकाबाई र्ोखल्यािें मिात्मा गाांधी याांचे चहित्र; न. कि. केळकरािें चीखंडात्मक 
चटळकिचरी; रं्. र्. िाभेंकरकृत बाळशास्त्री िाभेंकर यािें िचरी; न. र. झाटककृत न्या. रानडे यािें 
िचरी; रं्. दे. खानोलकरािें माधव जूहलयन; अ. म. िोशी यािें वहडलाांचे सेवशेी; द. न. र्ोखले यािें डॉ. 
केतकि यासंारख्या िचरीगं्रथािंा उल्लखे करता येईल. 
 
संदभइ :  १.   िोशी, अ. म. चहित्र-आत्मचहित्र (तांत्र आहि र्हतिास), १९५६. 

२. रावते, र्. का. मराठी िचरी : मूलतत्त्व ेव समीक्षा, १९८५. 
3. Garraty, John A. The Nature of Biography, 1958. 
4. James, L. Clifford, Ed. Biography as on Art, 1962. 
5. Maurios, Andre; Trans, Roberts, S. C. Aspects of Biography, 1929. 
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चणरत्रात्मक कादंबरी : िचरीात्मक कादंबरी म्हििे प्रत्यक्षात होऊन रे्लेल्या एका व्यततीिे िीवन चिचीत 
करिारी कादंबरी. काल्पचनक व्यततीिे िीवन चिचीत करिाऱ्या प ष्ट्कळि कादंबऱ्या चलचहल्या रे्ल्या 
आहेत. उदा., यशवांतिाव खिे (ह. ना. आपटे), प्रवासी (ना. सी. झडके). परंत  काल्पचनक व्यततीच्या 
िचरीाला ‘िचरी’ ही संज्ञा लाविे िसे अयोग्य, तसेि काल्पचनक व्यततीिे िीवन चिचीत करिाऱ्या 
वरील प्रकारच्या कादंबरीला िचरीात्मक कादंबरी म्हििे अय तत. तीि र्ोष्ट वास्तचवक व्यततीिे नावर्ाव 
व इतर तपशील पूिइपिे बदलून चतला काल्पचनक रूप देऊन चतच्या िीवनावर रिलेल्या कादंबरीिी. 
हीदेखील िचरीात्मक कादंबरी नव्हे. 
 

िचरीात्मक कादंबरीिा नायक हा आध चनक म्हििे साधारिपिे रे्ल्या िार-पाि चपढ्यातंील 
(उदा., िघुनाथाची र्बखि – श्री. ि. िोशी), ऐचतहाचसक (उदा., श्रीमान योगी–रिचित देसाई), वा 
पौराचिकही (उदा., मृत्युांजय – चशवािी सावतं) असू शकतो. कालान सार अशा कादंबरीला ऐचतहाचसक 
वा पौराचिक अशीही संज्ञा लावण्यात येते. 

 
िचरीात्मक कादंबरीिे नाते िचरी व कादंबरी या दोन साचहत्यप्रकाराशंी लार्त असल्याम ळे िचरी 

व िचरीात्मक कादंबरी आचि कादंबरी व िचरीात्मक कादंबरी या दोन्ही दृष्टींनी या साचहत्यप्रकारािा 
चविार करायला हवा. 

 
िचरीकारािी भचूमका सत्यान्वरे्षकािी असते. संशोधनाने उपलब्ध झालेल्या माचहतीच्या 

आधारावरि तो िचरीािी इमारत उभारीत असतो. िचरीनायकाशी दीघइ पचरिय असलेल्या 
िचरीकारालाही हे संशोधन टाळता येत नाही. या माचहतीत िी ी टी असेल, ती तो आपल्या 
कल्पनाशततीच्या साहाय्याने भरून काढीत असतो. पि इथेही त्यािी कल्पनाशतती स्वैर चवहार करू शकत 
नाही. मार्ल्याप ढल्या, आिूबािूच्या प राव्याच्या बचंदस्त िौकटीति िेवढे स्वातंत्र्य घेिे शतय व आवश्यक 
असते तेवढेि ती घेते. याउलट िचरीात्मक कादंबरीकार उपलब्ध माचहतीशी प्रतारिा होिार नाही इतपत 
सावधचर्री बाळर्ून आपल्या कल्पनाशततीला स्वैर सोडू शकतो. 

 
कोित्या ना कोित्या के्षीात ज्याने चवशरे्ष कायइ केलेले असते, त्यािेि िचरी चलचहण्याकडे 

िचरीकारािी सामान्यतम प्रवृत्ती असते आचि म्हिनू त्या कायाच्या संदभात तो िचरीनायकाकडे पाहत 
असतो. पचरिामी िचरीात िचरीनायकाएवढेि त्याच्या कायालाही महत्त्व प्राप्त होते. चकत्येक िचरीातं 
िचरीनायकाच्या कायािे महत्त्व एवढे वाढते, की त्यात तो स्वतमि हरवनू िातो. िचरीात्मक कादंबरीत 
िचरीनायक हाि स रुवातीपासून अखेरपयंत वावरत असता. त्यािे कायइ हे केवळ पाश्वइभमूी म्हिून येते. 

 
िचरीाप्रमािेि िचरीात्मक कादंबरीिा नायक व संबंचधत व्यतती ही खरीख री होऊन रे्लेली 

मािसे असतात आचि त्याचं्या िीवनातील घचटते ही बह शम सवइपचरचित असतात; त्याम ळे िचरीात्मक 
कादंबरीकाराच्या सिइनशततीवरही प ष्ट्कळि बंधने पडतात. स रुवातीला आशयवस्तू चनचित करून चतला 
अन रूप अशी कथावस्तू चनमाि करण्याऐविी चसद्ध अशा व्यस्ततिीवनातूनि आशयवस्तू व कथावस्तू ही 
दोन्ही चनचित करावी लार्तात. या कादंबरीतील महत्त्वािी पाीे ही कादंबरीकारािा मानस-अपत्ये 
नसतात; ती कादंबरीकाराच्या इच्छेन सार वावरायला तयार नसतात. उलट कादंबरीकारालाि त्यानंा 
पूिइपिे िािून घेऊन त्याचं्या कृचत-उततीिे समिूतदारपिे दशइन घडचविे प्राप्त असते. त्यानंा पूिइपिे 
िािनू घेण्याकचरता त्याचं्या संपूिइ िीवनािा शतय तेवढा पचरिय करून घेिे अत्यावश्यक असते. त्यािें 
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रूप, लकबी, बोलिेिालिे, आवडीचनवडी, वस्ती-राहिी, हेवदेाव,े हर्षामर्षइ, आशा-आकाकं्षा, त्यािें 
क ट ंबाशी, स्नेह्याशंी, समािाशी असलेले भावबधं, त्यािें कायइके्षी, त्यात त्यानंी केलेले कायइ, त्या 
कायामार्ील पे्ररिा, त्यािंी चविारपद्धती व कायइपद्धती, ते कलावतं असल्यास त्यािंी चनर्समचतप्रचिया वर्ैर 
वर्ैरे. त्याचं्या व्यस्ततमत्त्वाच्या सवइच्या सवइ चवशरे्षाशंी समरसून त्यािंा प्रत्यय घेतल्याचशवाय त्या व्यततींिी 
चिवतं प नर्सनर्समती करि अशतय. याकचरता चवलक्षि पचरश्रम घेिे आवश्यक ठरत. चशवाय त्या व्यतती ज्या 
कालखंडात होऊन रे्ल्या, त्या काळाच्या पाश्वइभमूीवरि हे सवइ चिचीत करायिे म्हििे त्या काळािीदेखील 
पूिइ िाि हवी. असे असले, तरीही िचरीात्मक कादंबरीकारािी भचूमका िचरीकारापेक्षा चनचिति वरे्ळी 
असते. ‘नामूलं चलख्यते ककचित्’ ही िचरीकारािी भचूमका असते. िचरीात्मक कादंबरीकार माी ही 
भचूमका बािूस ठेवनू सवइसाक्षी सिइकािी भचूमका घेतो. येथे तो िचरीकारापेक्षा कादंबरीकाराच्या अचधक 
िवळ िातो. सवइ-संिारािे स्वातंत्र्य असल्याने तो पाीाचं्या अबोध मनातील संघर्षइ, मानचसक आंदोलने, 
सूक्ष्माचतसूक्ष्म हालिाली यािंा वधे घेऊ शकतो. कादंबरीकाराप्रमािे त्याच्या स्वतमच्या कल्पनाशततीलाही 
अशा चठकािी वाव चमळतो. चशवाय पाीािें चिीि र्चहरे व्हायलाही त्यािी मदत होते. िचरीकाराप्रमािे तो 
पाीापासून दूर उभा राहून त्यािे चिीि करीत आहे असे वाटत नाही. 

 
अथात काहीही झाले तरी कादंबरीकाराइतके स्वातंत्र्य िचरीात्मक कादंबरीकाराला कधीि चमळू 

शकत नाही. त्याच्या स्वतमच्या कल्पनाशततीला चमळिारा वाव एका मयादेपयंति असू शकतो. नायकाच्या 
िचरीाच्या सीमारेर्षा साभंाळत–साभंाळति त्याला कादंबरीिे रूप तो देत असतो. िचरीनायकाच्या 
आय ष्ट्यातील महत्त्वाच्या घटना-प्रसंर्ातं, व्यततींत तो झेरझार करू शकत नाही. िचरीात्मक कादंबऱ्या 
िचरीावर आधारलेल्या असल्याने त्यातं िन्मापासून मतृ्यूपयंतिे व्यस्ततिीवन चिचीत केले िाते. प्रारंभ 
क्वचित तारुण्याच्या स रुवातीपासून होतो; पि अंत सहसा मृत्यूनेि होतो. चशवाय हे चिीि कालिमान सार 
केले िाते. या कालान िमािे बंधनही नाही म्हटले तरी पडतेि. या पद्धतीतून एक प्रकारिा नीरसपिा, 
श ष्ट्कपिा येण्यािी शतयता असते. 

 
िचरी व कादंबरी यातंील अंतर कमी करण्यािे चलटन स्रेिी, आंदे्र मोवा, श्टेझान त्स्वाइख इ. 

पाचिमात्य िचरीकारानंी िे प्रयोर् केले, त्यातूंनि िचरीात्मक कादंबरी हा साचहत्यप्रकार आकाराला 
आलेला चदसतो. ज्यानंा िचरी म्हिाव े की कादंबरी, असा संभ्रम पडावा अशी अनेक िचरीे इंग्रिी व 
य रोपीय भार्षातं चलचहली रे्ली आहेत. 

 
िचरीात्मक कादंबरीिी चनर्समती मराठीत अलीकडेि होऊ लार्ली आहे. स्वामी (रिचित देसाई), 

आनांदी गोपाळ (श्री. ि. िोशी), दुदकम्य (र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ) या त्यातंील काही लक्षिीय कादंबऱ्या होत. 
 
पहा : आत्मिचरीात्मक कादंबरी; िचरी. म. वा. धोंड 
 
चणरत्रात्मक समीक्षापद्धती : साचहत्यसमीके्षच्या चवचवध पद्धतींपैकी ही एक पद्धती आहे. या समीक्षापद्धतीत 
साचहत्यकृती ही स्वायत्त, स्वयंपूिइ वस्तू नसून एका चवचशष्ट स्थल-काल-पचरस्स्थतीत िन्मलेल्या व िीवन 
िर्िाऱ्या लेखकािी चनर्समती आहे आचि तीमधून त्याच्या भावभावनािंा, तृष्ट्िावासनािंा, िीवनाकडे 
पाहण्याच्या दृचष्टकोनािा आचि िीवनातील घटनािंाही आचवष्ट्कार होतो; म्हिून साचहत्यकृतीिे आकलन 
आचि अथइचनिइयनि नव्हे, तर मूल्यमापनही चतच्या चनमात्याच्या िचरीाच्या पाश्वइभमूीवर शतय होते, असे 
मानले िाते. स्वाभाचवकि ही समीक्षापद्धती लेखककें द्री आहे. सॅंत-बव्ह हा एकोचिसाव्या शतकातील फ्रें ि 
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समीक्षक या पद्धतीिा उद्र्ाता होय. यासाठी िो लेखकािा अभ्यास करायिा, त्यात सॅंत-बव्हच्या मते 
लेखकािी वशंावळ, त्यािे हयात क ट ंब, बालपि, वातावरि इ. घटकािंा समावशे होतो. िसे झाड तसे 
झळ, असे येथे अचभपे्रत असल्याने साचहत्यकृतीच्या मूल्यमापनात िचरीाबरोबर िाचरत्र्यािा संदभइही 
महत्त्वािा मानला िाऊ शकतो. साचहत्यकृतीिे धारे्दोरे लेखकाच्या िचरीात आचि िचरत्र्यात शोधले 
िातात. त्याने केलेली आशयसूीािंी चनवड योर्ायोर्ान सारी नसते. र्टेसारखा लेखक, कला आिारातून 
िन्म घेते आचि कलाचनर्समती हा एक झासण्या देण्यािा (ब्लड लेकटर्) प्रकार असल्यािे मानतो. टोमास 
मानच्या दृष्टीने कला म्हििे आिार, त्यािी नोंद आचि त्यातून बरे होिे होय. आपल्याकडील चदलीप चिीे 
याचं्यासारख्या कवीला आिही स्वतमिे काव्यरूप िचरी आचि िाचरत्र्य चनखळपिे, पारदशइकपिे, 
प्रामाचिकपिे वािकापं ढे ठेविे ही र्ोष्ट शलैीपेक्षा, सौंदयइशास्त्रापेक्षा ककवा अन्य क ठल्याही वाङ्मयीन 
मूल्यापेक्षा मलूभतू महत्त्वािी वाटते. या दृष्टीने एकूि कहवता हे माझे आय ष्ट्यातले म ख्य चवधान आहे, असे ते 
म्हितात. 
 

ही समीक्षापद्धती रोमॅंचटक काळात उदयास आली. या काळातील महत्त्वािा साचहत्यप्रकार 
भावकचवता आचि चतिा चनवदेक सामान्यतम प्रथमप रुर्षी असल्याने तीमधील भावाचवष्ट्कारािंा संबधं कवीच्या 
व्यस्ततर्त िीवनाशी िोडला रे्ला व त्या पाश्वइभमूीवर त्यािें मूल्यमापन झाले. असा संबधं िोडता येिे 
म्हििे कलात्मक अन भवािा अस्सलपिा, त्यािी सिोटी शाबीत करिे होय आचि ते वाङ्मयीन मूल्य 
आहे, असे त्या काळाति नव्हे, तर आिही मानिारे वािक आढळून येतात. रोमॅंचटक साचहत्यातील 
उत्स्झूतइतेिा व उत्कटतेिा संबंध बरेिदा व्यस्ततर्त अन भवाशी व सिोटीशी िोडला िातो आचि त्यात 
पाी म्हिून येिारा काव्यातंर्इत वतता हा कवीि समिला िातो. या प्रकारिे लेखन शलेी, वड् इस्वथइ, 
कोलचरि, बायरन यासंारख्या समथइ कवींनी केल्याम ळे त्या काळात सिोटी, उत्स्झूतइता व भावोत्कटता हे 
वाङ्मयीन चनकर्ष बनलेले आढळतात. 

 
आपल्याकडे या प्रकारिी समीक्षा अचधकतर र्ोकवदाग्रि, बालकवी, माधव िूचलयन, कि. त्र्य.ं 

खानोलकर, इंचदरा सतं यासंारख्या रोमॅंचटक असलेल्या कचवलेखकािंी झालेली आहे. रा. श.ं वाकळबे, श्री. 
के. क्षीरसार्र यासंारखे समीक्षक चतिे समथइक आहेत. आपल्याकडील चकतीतरी अभ्यासकानंी 
संशोधनातील पदवीसाठी ‘व्यतती आचि वाङ्मय’ अशा उपशीर्षइकािे प्रबधं चलचहलेले असले, तरी त्यानंा 
कचवलेखकािंी िचरीे आचि त्यािें साचहत्य यािंा संबधं िोडून त्यािें मूल्यमापन समाधानकारकपिे करता 
आल्यािे झारसे चदसत नाही, ही र्ोष्ट त्याचं्या लेखनातील अंदाि व्यतत करिाऱ्या चवधानावंरून स्पष्टपिे 
चदसून येते. 

 
या समीके्षत साचहत्यकृती ही िचरीािी आतंरसंचहता (इटंरटेतस्ट) मानून आकळली िाते. अशा 

आकलनासाठी ही समीक्षा साहाय्यभतू होत असल्यािे भासते खरे; पि त्याि वळेी ती साचहत्यकृतीला एका 
चनचित संदभाशी बाधूंन टाकताना चतच्या व्यिंकतेला मयादा घालते. म ळात िचरीािंी उभारिी करताना 
लेखकािे साचहत्य हे िचरीािे साधन म्हिनू वापरले िाते. त्या साचहत्यािे मूल्यमापन िचरीाच्या आधारे 
करिे, हा मर् वत इळाकार प्रवास ठरतो. िचरीातील घटनािंा उपयोर् काही लेखक आशयद्रव्य म्हिनू 
करीत असले, तरी चनर्समचतप्रचियेतील प्रचतभाव्यापाराने, साचहत्यप्रकाराला सािेसे साचहस्त्यक 
संकेतव्यहूान सार होिारे त्यािें रूपातंर वा साधारिीकरि लक्षात घेतले िात नाही. अशा घटना एका 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ संरिनेिा भार् बनताना चवरूचपत होऊन चतच्या संकेतव्यूहान सार नव्याने संघचटत होत 
असतात. अशा संरिनेच्या चनवदेकािे बोलिे लेखकिचरीाशी िोडिे म्हििे साचहत्यकृती 
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साचहत्यके्षीाबाहेर नेऊन तपासिे होय. अशा तपासिीत प न्हा साचहत्यकृतीपेक्षा लेखकाचवर्षयीि बरेिदा 
अचधक बोलले िाते. 

 
लेखकाला महत्त्व देण्यािी ही प्रवृत्ती अॅंग्लो-अमेचरकन नवसमीक्षा (न्यू चिचटचसझम) आचि 

रचशयन रूपवाद याचं्या उदयाबरोबर पािात्त्य समीके्षत मारे् पडली. संरिनावादाने साचहत्यकृतीला 
एकसधंता देिारा आचि चतच्या अथािा मूलस्रोत मानला िािारा लेखक प सूनि टाकला. रॉला ंबातइ या 
फ्रें ि समीक्षकाने ‘लेखकािा मृत्यू’ि िाहीर करिारा लेख (द डेथ ऑझ द ऑथर) चलचहला. त्याने 
साचहत्यकृतीिी िार्ा सचंहतेला (टेतस्ट) चदली. सचंहता म्हििे अवतरिचिन्हचवरचहत अवतरिािें िाळे 
होय. ती कोण्या एका लेखकािी चनर्समती नाही. यात लेखक म्हििे चवचवध सासं्कृचतक कें द्रातूंन घेतलेली 
अवतरिे एकचीत होण्यािी िार्ा होय. अशा रीतीने झालेले लेखन आचि वािक याचं्या संबधंातून सचंहतेिी 
चनर्समती होते. 

 
लेखकािी लौचककता अशी प सली िात असताना अलीकडील समीके्षत र्र्सभत लेखकािा चविार 

केला िातो. हा लेखक म्हििे वािकाने सचंहतेच्या आधारे चनमाि केलेली लेखकािी प्रचतमा. हा लेखक 
संपे्रर्षिाच्या प्रचतरूपातील संचहतेिाि एक घटक असतो आचि त्यािे स्वरूप या प्रचतरूपातील इतर 
घटकानंी (वािक, संदभइ, संकेतव्यहू, माध्यम आचि उतती वा अचभप्राय) चनयत होते. या लेखकाचवर्षयीि 
चवधाने ही सचंहतेसंबंधीिी चवधाने असतात. या चवधानािंा संबधं लेखकाच्या खािर्ी िीवनाशी िोडिे 
त्याच्यावर अन्याय करिारे ठरेल. उलट लेखकाच्या लौचकक िीवनासंबधंीिी काही चवधाने सचंहतेत 
प्रचतध्वचनत होण्यािी शतयता असली, तरी ती अनेक ‘अवतरिा’ंपैकी काही अवतरिे असतात आचि त्यानंा 
प्राप्त होिारी अथइपूिइता अवतरिाचं्या संपूिइ िाळ्याच्या म्हििे सचंहतेच्या पाश्वइभमूीवर लाभत असते; 
िचरीाच्या पाश्वइभमूीवर नव्हे, हे लक्षात घेतले पाचहिे. 
 
संदभइ :  १.   पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 
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म. स . पाटील 

 
चचानाट्य (णडस्कशन प्ले) : रंर्भमूीबद्दलच्या कोित्याही शब्दकोशात वा ज्ञानकोशात ििानाट्य वा 
ििानाटक ह्या संजे्ञिी व्याख्या आढळत नाही. तेव्हा ििानाट्य हा रंर्भमूीच्या इचतहासात स्वतमिी िार्ा 
बाळर्ून असलेला रूपबंध नाही, असेि म्हिाव ेलारे्ल. पाचिमात्य रंर्भमूीवरील एकाि नाटककाराचं्या 
कलाकृतींबाबत हा विइनात्मक शब्द वापरल्यािे आढळते. तो म्हििे डस्ब्लनमध्ये िन्मलेला आचि 
लंडनच्या रािकीय-सासं्कृचतक वातावरिात कीतीस आलेला नाटककार िॉिइ बनाडइ शॉ (१८५६–
१९५०) होय. 
 

शॉने नाटक हे आपल्या रािकीय आचि सामाचिक चविारािें प्रचतपादन करण्यािे माध्यम म्हिून 
वापरले. त्याने खूप नाटके चलचहली. त्यापंैकी मनॅ अॅँड सूपिमनॅ, सेंर्ट जोन, हपग्मेहलयन, मेजि र्बािर्बिा ही 
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चवशरे्ष वाखािली िातात. ही नाटके वाििे म्हििे शॉिा मानवी िीवनाचवर्षयीिा आचि तत्कालीन 
रािकीय व सामाचिक पचरस्स्थतीबद्दलिा दृचष्टकोन िािनू घेिे होय. 

 
शॉच्या मते पाचिमात्य रंर्भमूीवर होऊन रे्लेल्या दोनि नाटककाराचं्या हाती रंर्भमूीच्या 

भचवष्ट्यािी चकल्ली होती : चरखाटइ व्हाग्नर (१८१३–८३) ज्याने ‘ऑपेरा’ ह्या संर्ीत-नाट्यप्रकारास एक 
नवीन पातळी चमळवनू चदली आचि हेचन्रक इब्सेन (१८२८–१९०६) ज्याने नीचततत्त्वािंा शोध घेिारी 
‘चविार-नाटके’ चलचहली. शॉ आपली नाट्यकृती इब्सेनच्या नाटकाशंी िोडतो. द बक्वरे्टसांस ऑि 
र्ब सेहनझम ह्या त्याने १८९१ साली चलचहलेल्या गं्रथात त्याने १९१२ साली दोन अचधक प्रकरिािंी भर 
घातली. ह्या प्रकरिामंध्ये ‘ििानाटक’ ही संज्ञा त्याने वापरली आहे. ििानाटकाचवर्षयी त्यािे म्हििे असे 
आहे, की त्यात नाटककार नीचततत्त्वािंा शोध घेत असतो. इतर तत्कालीन नाटकाचं्या कत्यांनी प्रस्थाचपत 
नीचततत्त्व ेमानलेली असल्याकारिाने त्या नाटकािें रूप बाह्यारं्ी असिे अपचरहायइ आहे. म्हिून कथासूीात 
वळिे-आडवळिे, घटनािंी र्दी, संघर्षइ इ. चवशरे्ष त्यात आढळतात. िो नाटककार नीचततत्त्वािा शोध 
घेण्यासाठी नाटक चलचहतो, त्याला ते नाटकातील पाीामंध्ये घडिाऱ्या ििेच्या िारेि हाती लार्ते. म्हिनू 
ििात्मक संवाद हे अशा नाटकािंा र्ाभा असतात. 

 
मराठी रंर्भमूीवर आध चनक काळात आलेले महत्त्वािे ििानाटक म्हििे र्ो. प . देशपाडें ह्यािें 

उद्ध्वस्त धमइशाळा होय. 
 
पहा : नाटकािे वर्ीकरि. शातंा र्ोखले 
 
चवइिा : संस्कृत √ िर्वइ (प्रथमर्ि) या धातूपासून ‘िवइिा’ शब्द चसद्ध झाला आहे. या धातूिा अथइ ‘खािे, 
िघळिे, िाविे’ असा आहे. 
 

िवइिा, रसना व आस्वाद हे समानाथइक शब्द होत. लौचकक व्यवहारात हा शब्द साक्षात अन्नसेवन 
करण्याच्या संदभात, तर काव्याच्या-नाट्याच्या के्षीात तो मानचसक आस्वादन-चियेच्या संदभात येतो. 
भरताने नाट्यशास्त्रात उद धृत केलेल्या दोन पारंपचरक श्लोकातं (६·३२–३३) आस्वादन-चियेिे हे दोन्ही 
अथइ आले आहेत : 

 
‘ज्याप्रमािे अनेक द्रव्यानंी व अनेक व्यिंनानंी य तत असलेले अन्न अन्नािी िव असिारे लोक िवीने 

खातात, त्याप्रमािे ित र्सवध अचभनयाने अचभव्यतत झालेल्या – अथात रंर्भमूीवर – रचतशोक वर्ैरे 
स्थाचयभावािंा (अथात रसात पचरित झालेल्या) िािते (रसज्ञ) रचसक (सहृदय) मनाने आस्वाद घेतात, 
म्हिून त्यानंा नाट्यरस असे म्हटले आहे’. 

 
रसिवइिा (ककवा रसास्वाद) ही प्रतीती आहे, की द सरे काही आहे याचवर्षयी वाद आहे. 

भट्टनायकाच्या मते आस्वाद म्हििे भोर् होय; प्रतीती नव्हे. अचभनवर् प्ताप्रमािे भोर् हा प्रतीतीिाि एक 
प्रकार होय. तो अन मान, उपमान, प्रत्यक्ष इ. द सऱ्या प्रतीचतप्रकाराहूंन चभन्न असला तरी तो प्रतीतीहून 
वरे्ळा ठरत नाही. हा भोर्, हा आस्वाद, ही प्रतीती लौचकक प्रतीतीहून चवलक्षि आहे, अलौचकक आहे. 

 
तेव्हा रसिवइिा म्हिा, रसास्वाद म्हिा, रसप्रतीती म्हिा ही एकि होय. 
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पहा : रस. वा. म. क लकिी 
 
णचणकत्सक आवृत्ती : संचहताचिचकत्साशास्त्राच्या पद्धतीने आचि प्रचियेने अन मानपूवइक प नरइचित केलेल्या 
संचहतेच्या म चद्रत संपादनास ‘चिचकत्सक आवतृ्ती’ म्हितात. 
 

लेखकाने चसद्ध केलेली संचहता काळाच्या ओघात चनरचनराळ्या कारिानंी व प्रकारानंी बदलत 
िाण्यािी शतयता असते : काही भार् वर्ळला िािे, काही भार् नव्याने समाचवष्ट होिे, रिनािमात बदल 
होिे, पाठातंरे चनमाि होिे, अपपाठ घ सिे, या प्रचियामं ळे संचहतेत चवरोध, चवसंर्ती, द बोधता येऊ शकते. 
त्याम ळे मूळ लेखकाला नेमके काय म्हिावयािे होते याचवर्षयी संभ्रम चनमाि होतो. अशा वळेी अपभ्रष्ट 
संचहतािें शोधन आचि श द्धी करून लेखकािी ककवा त्याला अचभपे्रत असलेली, चनदान चतच्या िवळ 
िािारी संचहता अन माचनत करावी लार्ते. उपलब्ध भ्रष्ट संचहताचं्या छाननीतून मळू संचहतेिी प नरइिना 
करावी लार्ते. 

 
त्यासाठी संचहताचिचकत्साशास्त्रातील चवचशष्ट संपादनपद्धती वापरावी लार्ते. या पद्धतीत उपलब्ध 

हस्तचलचखत आचि म चद्रत प्रती यािें सकंलन करून त्यातील पाठािंी नोंदिी करावी लार्ते. या पाठभेदािें 
चनरीक्षि व अभ्यास करून प्रतींिे परस्परसबंंध दाखचविारा क लवृक्ष तयार करावा लार्तो. त्याम ळे प्रतींिे 
संबंध, त्यािंी चवश्वसनीयता व तौलचनक महत्त्व स्पष्ट होते. पाठािंी चिचकत्सा व त लना करून पाठचनचिती 
करण्यास आधार प्राप्त होतो. या म ख्य साधनाबंरोबरि मूळ गं्रथातील विेे, अवतरिे, त्यावरील टीका, 
त्यािी भार्षातंरे, त्यािें सार सारं्िारे लेखन इ. पूरक साचहत्यािी बाह्य प्रमािेही लक्षात घ्यावी लार्तात. 
त्याचं्या प्रकाशात उपलब्ध सामग्रीिा साधकबाधक प्रमािानंी चवमशइ करावा लार्तो आचि चिचकत्सापूवइक 
पाठचनचिती करावी लार्ते. या प्रचियेतून ज्या एका अन पलब्ध मूलरूप ककवा क लमलू प्रतीवरून उपलब्ध 
प्रती तयार झालेल्या असतात, त्या प्रतीिी सचंहता अन माचनत केली िाते. 

 
या मूलरूप प्रतीतील अपपाठ द रुस्त करून लेखकाला अचभपे्रत असू शकिारी मूळ संचहता 

अन मानपूवइक प नरइचित केली िाते. संचहताचनचितीच्या प्रत्येक टप्प्यावर उपलब्ध सामग्रीिी छाननी, 
तपासिी व संत लन कराव ेलार्ते. त्याम ळे या प्रचियेत चिचकत्सा सवइी अन स्यूत असते. म्हिनू सचंहतेच्या 
अशा संपाचदत आवृत्तीस चिचकत्सक आवृत्ती असे म्हितात. 

 
चिचकत्सक आवृत्तीत स्वीकृत संचहता देऊन तळटीपा, पचरचशषे्ट यातूंन अस्वीकृत पाठ, संचहतेिे 

अंश प्रतींच्या संकेताक्षरासंह नोंदचवले िातात. सचंहताचिचकत्सेिी पद्धती, प्रचिया व तत्त्व े याचंवर्षयीिे 
संपादकीय धोरि, चिचकत्सक सामग्रीिा तपशीलवार पचरिय, शब्दाथइ, वािकाला संचहता स र्म व्हावी 
म्हिून आवश्यक तेथे प रचवलेली माचहती, केलेले स्पष्टीकरि याही बाबी अशा चिचकत्सक आवृत्तीत 
असतात. त्याम ळे वािकाला संचहतेिे आकलन होण्यासाठी योग्य संदभइिौकट प्राप्त होते. 
 
पहा : सचंहताचिचकत्सा. 
 
संदभइ : दावतर, वसंत, सांहितासमीक्षा आहि पाहिभाहषक सांज्ञा, १९८७. 
 

र. बा. मंिरकर 
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णचत्रकला आणि साणहत्य : साचहत्य, चिी, चशल्प, वास्तू, संर्ीत, नृत्य व नाट्य या कलांिा चनदेश 
सामान्यतम ‘लचलत कला’ या संजे्ञने केला िातो. साचहत्यासारख्या कला या ‘प्रतीकात्मक’ (कसबॉचलक 
आर् इस) व चिी, चशल्प इ. कला या ‘प्रचतरूपात्मक’ ककवा ‘िीवनदशइनात्मक’ (चरपे्रझेंटेशनल आर् इस) 
आहेत, असे वर्ीकरि िरी काही समीक्षकानंी केलेले असले, तरी साचहत्याप्रमािे चिी-चशल्पादी कला 
केवळ प्रचतरूपात्मक वा प्रचतचिीिात्मक नसून त्या प्रतीकात्मक अथइचनष्ट्पत्तीही करू शकतात. 
 

साचहत्यािे माध्यम शब्द ककवा भार्षा आहे; तर रंर्, रेर्षा हे चिीकलेिे माध्यम आहे. चितीय माध्यम 
ककवा साधन म्हिनू क ं िला, चिीझलक (कॅन् व्हास), कार्द, पेस्न्सल इत्यादींिा उल्लेख केला िातो. 
‘चिी’ या संजे्ञने अनेक र्ोष्टींिा चनदेश केला िातो. उदा., रेखाचिी, रंर्चिी, क चट्टमचिी (मोझेइक) 
इत्यादी. आकार, रंर्, रेर्षा, रंर्ािंा उठाव (टोन), पचरमाि ककवा चमती, आकारमान (साइझ व्हॉल्यूम), 
छाया-प्रकाश, अवकाश, पोत, तोल, लय इ. चिीातील दृश्यात्मकतेिे घटक आहेत. चिीातून प्रत्ययाला 
येिाऱ्या दृश्यरूपािी िी चवचशष्ट रिना झालेली असते, त्या रिनेत आपल्याला हे घटक ककवा त्यापंैकी 
काही घटक आढळतात. 

 
ध्वनी हा भारे्षिा अंर्भतू घटक असला, तरी भारे्षप्रमािे तो स्वतमि अथइय तत नसतो. त्यािप्रमािे 

रंर्, रेर्षा वा पोत यासंारखे चिीािे घटकही स्वतमि अथइय तत नसतात. पि चिीिौकटीत ककवा चवचशष्ट 
अवकाशात त्यािंी िी योिना केली िाते, त्याम ळे चिीाकृतीच्या संदभात त्यानंा चवचशष्ट कलात्मक अथइ 
प्राप्त होत असतो. साचहत्यातील शब्द स्वतमि अथइय तत असले, तरी साचहत्यकृतीत त्यािंी चवचशष्ट प्रकारे 
योिना केली िाते, त्याम ळे त्यानंा चवचशष्ट कलात्म अथइ प्राप्त होत असतो. 

 
चिीात चवचवध प्रकारिा आशय असू शकतो. तसेि िीवनदशइनात्मक व िीवनदशइनरचहत वा अमूतइ 

(अॅब स्रॅतट) अशा दोन्ही प्रकारिे चिीि चिीात शतय असते. साचहत्यात िीवनदशइनात्मक चिीि असते; 
पि ज्या अथाने चिीात अमूतइ रिना असते त्या अथाने ती साचहत्यात नसते. िर यदाकदाचित तशी 
असली, तर ती अपवादात्मक स्वरूपािी म्हिावी लारे्ल. 

 
साचहत्याप्रमािे चिीातही चवचवध प्रकारिे चवर्षय येऊ शकतात. अद भ तरम्य चिीिापासून ते 

वास्तवतावादी वा अचतवास्तवतावादी चिीिापयंत आशयािी व्यापक कक्षा दोहोंतही दाखवता येते. 
साचहत्यात भावाशयातील स्स्थत्यंतरे िशी प्रभावीपिे चिचीत करिे शतय असते, तशी सामान्यतम चिीात ती 
चिचीत करिे अचतशय कठीि असते. पि असे िरी असले, तरी चभचत्तचिीमाचलकेत माी भावाशयातील 
स्स्थत्यंतरे चिचीत झालेली आढळतात. उदा., अकिठ्यािी चभचत्तचिीे. 

 
साचहत्यात शब्दािंारे चवचवध प्रकारच्या संवदेनािंी मनोमय प्रतीती करून देण्यािी क्षमता असते. 

पि केवळ संवदेनािें चवश्व चनमाि करण्यापेक्षा भावना-चविारािें चवश्व चनमाि करण्यावर साचहत्यात चवशरे्ष 
भर असतो. पि चिीाला अंर्भतू दृश्यरूप असल्याम ळे त्याला प्रत्यक्ष वा साक्षात इंचद्रयर्ोिरता असते. 
त्याम ळे चिीात दृक् संवदेना महत्त्वाच्या ठरतात. या दृक् संवदेनाचं्या िारे इतर संवदेनानंा आवाहन करिे 
शतय असते. प्रारंभी कलेच्या वर्ीकरिाच्या संदभात म्हटल्याप्रमािे साचहत्यात, चवशरे्षतम काव्यात, 
शब्दािंारे इंचद्रयसंवदेनािंा प्रत्यय येत असला, तरी चिीाप्रमािे त्याला प्रत्यक्ष इंचद्रयर्ोिरता नसते. 
प्रत्ययाला येिारी इचंद्रयर्ोिरता ही मानसपातळीवर असते, उदा., बालकवींिी ‘औद ंबर’ कचवता वािताना 
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एक स ंदर व संवदे्य चनसर्इदृश्य आपल्या मनिक्षूंसमोर उभे राहते. पि एखाद्या चिीातील चनसर्इदृश्य 
पाहताना िसा प्रत्यक्ष इंचद्रयर्ोिर प्रत्यय येतो, तसा तो नसतो. 

 
साचहत्य आचि चिीकला याचं्या परस्परसंबधंाचं्या संदभात चविार करताना आिखी एक म द्दा 

उपस्स्थत करता येतो आचि तो म्हििे ‘वादा’िा (इझम). वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं साचहत्य व कला या 
के्षीातं िे ‘वाद’ झाले ककवा ज्या वरे्वरे्ळ्या चविारप्रिाली चनमाि झाल्या, त्यािंा त्या दोहोंवर प्रभाव 
पडलेला चदसून येतो, हे वाद म ख्यतम पािात्त्य साचहत्यपरंपरेत व कलापरंपरेत चनमाि झाले आहेत. चिया-
प्रचतचियात्मक सूीाने बाधंल्या रे्लेल्या या वादािंा त्या त्या काळातील साचहत्य व कला यावंर प्रभाव पडला 
आहे. उदा., अचभिाततावाद, स्वच्छंदतावाद, वास्तवतावाद, अचतवास्तवतावाद, आचवष्ट्कारवाद इत्यादी. 

 
कलेच्या इचतहासात खऱ्याख ऱ्या अथाने ‘वास्तवतावाद’ ही संज्ञा फ्रें ि चिीकार र् स्ताव क बे याच्या 

चिीानंा अन लक्षनू वापरण्यात आली; तर द सरा एक फ्रें ि चिीकार दलाक्र्वा हा स्वच्छंदतावादािा 
(रोमॅंचटचसझम) प्रवतइक मानला रे्ला. आचवष्ट्कारवादािी ही संकल्पना प्रथम साचहत्यात नव्हे, तर 
चिीकलेत वापरली रे्ली. अचतवास्तवतावादाला िन्म देिारी ‘दादावाद’ ही िळवळ पािात्त्य साचहत्य व 
कला या दोन्हींना व्यापून टाकिारी होती. अचतवास्तवतावादािा लचलत कलेतील सवांत प्रभावी आचवष्ट्कार 
चिीकलेत पहावयास चमळतो. फ्रॉइडच्या मानसशास्त्रीय चविारांिी पे्ररिा त्यामारे् होती. वस्तूच्या 
दृश्यरूपापेक्षा अंतमइनात स्झ रिाऱ्या चतच्या प्रचतमारूपािा आचवष्ट्कार चिीातून व्यतत करण्यािी आकाकं्षा 
अचतवास्तवतावादी चिीकारािंी होती. साल्वादोर दाली, मतॅस अन्स्टइ, पॉल तले यासंारख्या चिीकारािंा 
या संदभात उल्लेख करता येईल. 

 
साचहत्य आचि चिीकला याचं्या परस्पर प्रभाव-पे्ररिाचं्या संदभात काही र्ोष्टींिा उल्लेख करता 

येईल. उदा., बोदलेअर या कवीच्या काव्यात रंर्ािंी िी चवलक्षि व उत्कट संवदेनक्षमता चदसते, चतिे 
चिीरूप आचवष्ट्कार र्ोर्ॅंच्या आचि रंर्भारवादी (झॉचवझम) चिीकारांच्या चिीातं आढळतात. रॅंबो या 
कवीच्या काव्यातील दृक् सवंदे्य िाचिवािंा प्रभाव मेंतस अन्स्टइ या चिीकारावर झालेला आढळतो; तर 
नैसर्सर्क दृश्यवस्तूिे आकार खंचडत करण्यािी ‘घनवादा’मारे् (तयूचबझम) असलेली िािीव मालामे या 
कवीच्या काव्यात व्यतत झालेली आढळते. 

 
काही वळेा चिी, चशल्प, वास्तू याचं्यापासून पे्ररिा घेऊन साचहत्यचनर्समती होते. उदा., चपकासोच्या 

अॅक्रोर्बॅट्स या चिीावर प्रचसद्ध िमइन कवी चरल्के याने रिलेले काव्य; सदानंद रेग्यािंी ‘ब्राकं शीिा पक्षी’ ही 
कॉन्स्टॅंचटन ब्राकं शी या रूमाचनयन चशल्पकाराच्या र्बडक र्न स्पेस (अवकाशातील पक्षी) या चशल्पावरील 
कचवता; ककवा ना. धों. महानोराचं्या अकिठ्यावरील कचवता. साचहत्यकृतींपासूनही चिीचशल्पचनर्समतीला 
पे्ररिा चमळाली आहे. उदा., ियदेव, केशवदास, सूरदास याचं्या काव्यापासून पे्ररिा घेऊन काढलेली 
चिीे. 

 
चवचशष्ट चवर्षय ककवा आशय यािंा चनरचनराळ्या कलामंधून आचवष्ट्कार होत असतो आचि त्या आधारे 

आपि त्या त्या कलािें नातेसंबंध शोधतो. उदा., राधा व कृष्ट्ि यािें भावसंबधं हा भारतीय साचहत्य, चिी, 
चशल्प, नृत्य, संर्ीत इ. कलािंा परंपरार्त चवर्षय आहे. या भावसंबधंािंी चवचवध रूपे त्या त्या कलामंधून 
व्यतत झाली आहेत. ग्रीक चमथ्यकथा, र्बायर्बलमधील कथा यािंा पािात्त्य साचहत्याप्रमािे चिीकलेतही 
आचवष्ट्कार झाला आहे. आपल्याकडेही ‘छदं्दत’ सारख्या िातककथािंा साचहत्यात, चिीातं व चशल्पातं 
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आचवष्ट्कार झाला आहे. तसेि िामायि, मिाभाित ककवा प रािकथा यातंील घटना-प्रसंर्ावंर व्यततींवर 
चवचवध काळातं चिीकारानंी चिीचनर्समती केली आहे. 

 
साचहत्यकृतींनी चिीचनर्समतीला ककवा चिीाकृतींनी साचहत्यचनर्समतीला पे्ररिा चमळालेली असली, 

आचि चवर्षयसंदभाप रते त्यातं काही ना काही साम्य आढळत असले, तरी साचहत्यकृती व चिीकृती यािंी 
चनर्समती त्या त्या कलािें चवचशष्ट संकेत व तत्त्व ेयानं सार झालेली असते. त्याम ळे त्याचं्या अंचतम रूपचसद्धीत 
झरक पडतो. कारि रंर्, रेर्षा, आकार, अवकाश, पोत, छाया-प्रकाश इ. चिीाच्या मूलघटकािंी संघटना 
ही समानता, समारं्ता, चवरोध, संत लन, लय इ. तत्त्वानं सार होते. कलेतील चवचवध संप्रदायानं सार वा 
शलैींन सार या तत्त्वानंा कमी-अचधक महत्त्व चमळते, ककवा त्यातं बदल होत िातो. 
 

रमेशिंद्र पाटकर 
 

पुरविी : चिीकला व साचहत्य या के्षीातंील काही समान चनर्समचततत्त्व,े कलाचसद्धातं, शलैी-
अचभव्यततीिी काही खास अंर्ोपारें् याचं्यातले आदानप्रदान, परस्परसंपकइ  व परस्परप्रभाव या प्रचिया 
आध चनक काळात चवशरे्षत्वाने व िािीवपूवइक घडत आल्या आहेत. वरे्वरे्ळे कलासंप्रदाय व िळवळी, 
संकल्पना, आचवष्ट्कारािे प्रकार-उपप्रकार अशा अनेक सदंभांत हे प्रकर्षाने लक्षात येते. त्यातून चिीकला व 
साचहत्य याचं्यातील परस्परसंबंधािें स्वरूप अचधक व्याचमश्र, बह चमतीय व अनेकस्तरीय झाले आहे. 
 

परंपरार्त अचभिात, स्वच्छंद व वास्तव या कलाके्षीातील शाश्वत मनोवृत्ती असून, त्यािंी 
अनेकचवध आचवष्ट्काररूपे वरे्वरे्ळ्या कालखंडातंील अनेक लेखक-चिीकारानंी आपापल्या कलाकृतींतून 
साकार केली आहेत. 

 
आध चनक काळातील ‘इंपे्रशचनझम’ हा पचहला कलासंप्रदाय एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात 

कला व साचहत्य या दोन्ही के्षीातं अवतीिइ झाला. कलावतंाच्या दृक् वास्तवाच्या प्रतीतीिे तत्त्व दोहोंत 
समान असले, तरी त्यािंी आचवष्ट्काररूपे माी चभन्नचभन्न आहेत. चिीकलेत कलावतंाच्या दृष्टीला प्रत्यक्ष 
चदसिारी व प्रकाशाच्या बदलत्या अवस्थानं सार क्षिोक्षिी पालटिारी चनसर्ािी िंिल, चवभ्रमी रूपे 
रंर्रेर्षािंारा कॅन् व्हासवर चिचीत केली िात असल्याने, चतथे कलावतंािा साक्षात दृक् प्रत्यय चनर्समतीला 
िालना देिारा ठरतो. म्हिनू तो ‘दृक् प्रत्ययवाद’ म्हिता येईल. साचहत्यात लेखकाच्या मनावर होिारे 
भोवतालच्या दृश्य वास्तवािे संस्कार शब्दबद्ध केले िात असल्याने चतथे ‘संस्कारवाद’ ही संज्ञा िास्त 
समपइक ठरेल. र्ाँकूर बंधू, फ्लोबेअर याचं्या कादंबऱ्यातंील काही विइनातं ससं्कारवादी शलैीिी बीिे 
आढळतात, एकोचिसाव्या शतकातील नैसर्सर्कतावादी (नॅिरॅचलस्ट) व दृक् प्रत्ययवादी पंथाचं्या 
चिीकारािंी अनेक चिीे ही एचमल झोला, र्ाँकूर बधूं, मोपासा,ं दोदे, ह्यसू्मान्स प्रभतृींच्या प स्तकाचं्या 
चिीसिावटीसाठी शोभली असती, इतके त्याचं्या आशयचवर्षयातं साधम्यइ होते. ‘संस्कारवाद’ हा संप्रदाय 
म्हिून िमइन साचहत्यात चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी उदयास आला. या पंथािी उचद्दष्टे व भचूमका हेमान 
बारने माडंली. चरखाटइ डेमेल हा कवी, तसेि चलचलएनिोन, झोंटेन, मोम्बटइ इ. ससं्कारवादी साचहस्त्यक 
उल्लेखनीय आहेत. 

 
प्रतीकवाद (चसम्बॉचलझम) हा एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधातला कला-साचहत्यचवर्षयक 

द सरा संप्रदाय होय. शालइ  बोदलेअर (१८२१–६७) हा कवी प्रतीकवादीिा िनक. र्ंध, स्वर, रंर् यािें 
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चनकटवर्सतत्व ‘कॉरेस्पाँदासं’ (परस्परसंबंध) या स नीतात त्याने सूचित केले. त्याच्या या ‘संवदेनाचं्या 
संवदेना’ला चवरोधी प्रचतचिया म्हिनू रॅंबोने ‘संवदेनािें अरािक’ ही कल्पना माडंली. व्हलेअन, मालामे, 
रॅंबो हे महत्त्वािे प्रतीकवादी कवी; तर पॉल र्ोर्ॅं, मॉरीस दनी, आचदलाँ रदाँ, होर्डलर, मूंक हे प्रतीकवादी 
चिीकार होत. व्यस्ततर्त भावान भतूी, कल्पना, चविार यानंा अन रूप असा प्रतीकात्मक आशय दृश्य 
आकृचतबधंातून व्यतत करता येतो, अशी त्यािंी धारिा होती. प्रतीकवादामध्ये काव्य व चिी हे स्वैर, बेबंद, 
उन्म तत कल्पना, स्वप्ने यािें वाहक म्हिून आचवष्ट्कार धारि करीत असल्याने परस्पराचं्या िास्त चनकट 
साचन्नध्यात आले. ‘सौंदयइकल्पना हीि मूलभतू असून सवइ कला चतिेि प्रकटीकरि होत’ – हा 
बोदलेअरिा चविार कलाचं्या एकात्मतेच्या म ळाशी होता, ‘मालामे हा अशा एका प स्तकािे स्वप्न पाहत 
होता, की िे एकाि वळेी ‘चिी’ म्हिून आचि ‘चसम्झनी’ म्हिूनही रिलेले असेल’ – या आदें्र झीदच्या 
उद्र्ारात हेि एकात्मतेिे ममइ सामावलेले आहे. 

 
चवसाव्या शतकातील घनवादी संप्रदायाच्या (तयचूबझम) साचहत्यात घनवादी चिीकलेतील 

बह कोनीय यथादशइन आचि अनेकचवध स्तरपातळ्यािें सशं्लेर्षि या कलातत्त्वािंा ठसा उमटलेला चदसतो. 
समग्र वास्तवािा वधे अनेकारं्ी दृचष्टकोिातून चवचवध स्तरावंर एकाि वळेी घेऊन, त्याच्या चवश्लेर्षि-
संश्लेर्षिाच्या प्रचियािंारा त्यािे चिीि करण्यािे कसब घनवादी साचहत्यातही चदसते. उदा., पीरादेंलोिे 
हसक्स कॅिेक्र्टसक र्न सचक ऑि ॲन ऑथि हे नाटक; आदें्र झीदिी द काउांर्टििीर्टसक ही कादंबरी इत्यादी. 
समग्र मानवी िीवनान भतूीिे बह रूपदशी पचरपे्रक्ष्य व त्यान सार साधलेली संचश्लष्ट रिना, असे या 
वाङ्मयीन प्रयोर्ािे विइन करता येईल. चपकासो हा चिीकलेतील या पंथािा िनक. चिीकलेतून ही 
प्रिाली साचहत्यात प्रचवष्ट झाली. 

 
अचतवास्तवतावादी िळवळीत (सर  रीअचलझम) मानवी अबोध मनातील संज्ञाप्रवाहाला, चवशरे्षतम 

आंदे्र ब्रताँप्रिीत स्वयलेंखन तंीाला (ऑटोमचॅटक रायकटर्) खास स्थान आहे. अबोध मनातील स्वैर, बेबंद, 
चवस्कळीत, उनाड कल्पनातरंर्; तकइ म तत, चवचक्षप्त व तऱ्हेवाईक प्रकल्पने (झॅं टसी), द मस्वप्ने 
(नाइटमेअर) यािें दृश्य आचवष्ट्कार म ख्यत्व े साल्वादोर दालीच्या चिीातूंन प्रचतमा-प्रतीकािंारा प्रकट 
होतात. तर वाङ्मयीन आचवष्ट्कार आदें्र ब्रताँ, झा ं कोततो, पॉल एल्यआूर, र्ीयोम आपॉचलनेर याचं्या 
काव्यात आढळतात. स्पचॅनश कवी लॉकाने साल्वादोर दालीवर एक उदे्दचशका रिली. तो स्वतम चिीकार 
होता व त्याच्या काव्यात रंर्संवदेनेला असाधारि स्थान आहे. 

 
आचवष्ट्कारवादात (एतस् पे्रशचनझम) कोित्याही चवर्षयािा कलावतंाला िो अंतमप्रत्यय येतो, त्यािी 

प्रामाचिक, सारमय अचभव्यतती साधली िाते. हा अतंमप्रत्यय िसा प्रत्येक कलावतंार्चिक चभन्नचभन्न असू 
शकेल, तसाि तो चवर्षयाच्या इंचद्रयर्ोिर वास्तव रूपापेक्षाही वरे्ळा असू शकेल. वास्तचवकापासूनिे हे 
वरे्ळेपि व आत्मप्रतीतीिे सारमय रूप प्रकट करण्यासाठी कलावतं वरे्वरे्ळ्या आचवष्ट्काररीतींिा आश्रय 
घेतो. त्यातून भाचर्षक पातळीवरिी आंचशक अमूतीकरिे व चवरूपीकरिे साधली िातात. माी भार्षा हे 
मूलतम अथइवाही माध्यम असल्याने अशा प्रयोर्ावंर काही स्वाभाचवक मयादाही येतात. अचतवास्तवतावादी 
पंथाच्या संज्ञाप्रवाही व स्वयंलेखन तंीातही भारे्षिी अमूतइ व चवरूप आचवष्ट्काररूपे आढळतात. 
आचवष्ट्कारवादी र् िधमइ व शलैीचवशरे्ष स्स्रंडबर्इ, व्हेझेल, होलर, बे्रख्ट, काफ्का प्रभतृी आध चनक 
लेखकाचं्या साचहत्यात आढळून येतात. मराठीतील भाचर्षक अमूतीकरिािी काही उदाहरिे मढेकराचं्या 
िात्रीचा हदवस या कादंबरीत आढळतात; तर मानवी िीवनान भतूीिे चवरूपीकरि कि. त्र्यं. खानोलकर 
(अजगि, एक शनू्य र्बाजीिाव); चदलीप चिीे (‘केसाळ काळंभोर चपल्ल’ू, ‘टाइपरायटर’ इ. कथा); सतीश 
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आळेकर (मिाहनवाि); चकरि नर्रकर (सात सक्कां  ते्रचाळीस) प्रभतृी लेखकाचं्या साचहत्यात पहावयास 
चमळते. माी साचहत्यातील अमूतीकरि व चवरूपीकरि हे चिीकलेतील तत्सम आचवष्ट्काराप्रमािे दृश्य व 
साक्षात प्रत्ययी नसेल, हे उघड आहे. माध्यमचभन्नतेम ळे आचवष्ट्काराच्या धाटिीत हा झरक पडतो. 
साचहत्यातील भावप्रतीतीिे सामथ्यइही काही चिीातूंन िािवते. अशा चिीानंा ‘साचहस्त्यक मूल्य’ संभवते. 
उदा., रेम्ब्रटॅिे नार्र्टवॉच; व्हॉन र्ॉखिे पोरॅ्टर्टो र्र्टसक; चपकासोिे गेनीका इत्यादी. माी ही भावप्रतीती रंर्-
रेर्षा-आकारातूंन घडत असल्याने ती भाचर्षक अचभव्यततीप्रमािे प्रत्ययक्षम व ‘अथइ’ पूिइ असिार नाही. चतिे 
स्वरूप इचंद्रयर्ोिर संवदेनक्षमतेच्या पातळीवरिे असेल. भारे्षिी अथइ व्यतत करण्यािी सरळ प्रवृत्ती तीत 
असिार नाही. 

 
चिीकला व साचहत्य याचं्यातल्या नातेसंबधंाबाबत आिखीही एक चविार म ख्यतम माध्यमचभन्नतेच्या 

अन र्षंर्ाने माडंला िातो, तो असा की, या दोहोंत झारसे समान र् िधमइ पायाभतू असू शकत नाहीत. 
त्याम ळे त्याचं्यातले सहसबंंध हे केवळ वरवरिे आचि पृष्ठस्तरीय असतात. भाचर्षक व दृश्यात्मक 
अन भतूींमध्ये अर्दी परस्परचभन्न व असंबद्ध सूचिताथइ दडलेले असतात. ‘साचहस्त्यक मूल्य’ असलेले चिी 
सौंदयइमूल्याचं्या दृष्टीने अर्दी कमक वत असू शकेल, तसेि सौंदयइदृष्ट्ट्या श्रेष्ठ प्रतीच्या चिीात 
साचहत्यमूल्यािंा अभावही असेल, चिीािे िे दृश्य संवादािे मयादाके्षी, त्याति त्यािी अथइवत्ता 
सामावलेली असते. म्हिनूि प्रतीकवादी चिीकार आचदलाँ रदाँ याने म्हटले आहे, की ‘चविार हा लचलत 
साचहत्य वर्ळता अन्य के्षीातं कलाकृतीिे रूप धारि करू शकत नाही’. भारतीय कलापरंपरेतही चवचवध 
कलािें परस्परावलंचबत्व व परस्परसंबधं यावंर मौचलक चविारमंथन झाले आहे. हवष्िुधमोत्ति पुिािाच्या 
द सऱ्या अध्यायात चवचवध कलामंधल्या आंतचरक नातेसंबधंावंर मार्समक भाष्ट्य आले आहे. सोळाव्या 
शतकातील रार्माला चिीामंध्ये रार्संर्ीत, रार्ािंी काव्यविइने व त्यातंील संकेतावंर आधाचरत चिीे असा 
चीविेी संर्म आढळतो. 

 
मराठी साचहत्यातही चिीकला व साचहत्य याचं्यातील परस्परसंवादािी काही ठळक लक्षिीय 

उदाहरिे आढळतात. व्यंकटेश माडरू्ळकर, सदानंद रेरे्, र. कृ. िोशी, अरुि कोलटकर, प्रकाश सतं 
प्रभतृी साचहस्त्यक हे चिीकारही असल्याने त्याचं्या साचहत्यात ‘दृश्य’ र् िधमांिा प्रत्यय प्रकर्षाने येतो. र. 
कृ. िोशी याचं्या मूतइ कचवताचं्या प्रयोर्ात दृश्य, ध्वनी या वाङ्मयेतर कलातत्त्वािंा िािीवपूवइक उपयोर् 
करून घेतल्यािे चदसते. हस्ताक्षरािंी चवचवध वळिे, टंकािें लहानमोठे, ठळक, चतरपे ठसे व त्यािंा 
प्रयोिक वापर; अवतरिचिन्हे, चवरामचिन्हे यािंा स प्त, अध्याहृत अथइप्रकटनासाठी केलेला वापर; अक्षर-
शब्दसमूहािी दृश्यरिनात्मक माडंिी, संर्ीतातील ध्वचनतत्त्व े इ. वैचशष्ट्टे्य त्याचं्या काव्याचभव्यततीत 
आढळतात. वसतं आबािी डहाके यानंी योर्भ्रष्टमध्ये काव्याच्या आशयाला अन रूप असे म खपृष्ठ व रेखाटने 
केली आहेत. नामदेव ढसाळ यानंी स्वतम केलेले त्याचं्या र्ोलचपठा काव्यसंग्रहािे म खपृष्ठ आशयदृष्ट्ट्या 
प्रतीकात्मक आहे. अलीकडच्या चकत्येक मराठी प स्तकािंी म खपृष्ठे कलात्मक सौंदयाइतकीि 
आशयदृष्ट्ट्याही अथइपूिइ असतात. भाचर्षक आशयािे दृश्यरूप त्यात र्ोिर करण्यािा प्रयत्न असतो. या 
दृष्टीने स भार्ष अविट, वसतं सरवटे, पद्मा सहस्रब दे्ध, बाळ ठाकूर इ. चिीकारानंी केलेली अनेक 
प स्तकािंी म खपृष्ठे लक्षिीय आहेत. नारायि स वे याचं्या कचवतावंर आधाचरत एम्. एफ्. ह सेन यानंी 
काढलेली रेखाचिीेही काव्याशयािे दृश्य वाहक या स्वरूपािी आहेत. 
 

एस्. डी. इनामदार 
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णचत्रकाव्य : साचहत्यशास्त्राच्या इचतहासात आनंदवधइनाने सवइप्रथम काव्यािी प्रतवारी त्यात आढळिाऱ्या 
व्यंग्याथाच्या प्रधान-र् िभावावर ठरवली आहे. व्यंग्याथइ हा काव्यािा प्राि. व्यंग्याथइ (वाच्याथापेक्षा अचधक 
स ंदर म्हिून) म ख्य असेल, तर ते ध्वचनकाव्य, व व्यंग्याथइ (वाच्याथापेक्षा कमी स ंदर म्हिून) र्ौि असेल 
तर ते र् िीभतू व्यंग्य काव्य. त्याहून इतर िे असेल, त्याला ‘चिी’ म्हितात. ध्वन्यालोकाने त्याला ‘काव्य’ 
म्हटलेले नाही. अशा रिनेला केवळ ‘चिी’ि म्हटले आहे. कोठेही त्याला काव्य हे चवशरे्षि िोडलेले 
नाही. ध्वन्यालोकाच्या वृत्तीतही ‘चिी’ रिनेचवर्षयी “न तन्म ख्यं काव्यम् । काव्यान कारो ह्यसौ ।” असे 
स्पष्टपिे म्हटले आहे – अथात ते खरेख रे काव्य नव्हे. ती काव्याच्या केवळ बचहरंर्ािी प्रचतकृती (नक्कल) 
होय. अचभनवर् प्तानेही आपल्या लोिनटीकेत यािे चववरि करताना म्हटले आहे : “आलेख्यप्रख्यचमचत । 
रसाचदिीवरचहतम् म ख्यप्रचतकृचतरूपं िेत्यथइम ।” अथात एखाद्या चिीासारखे–म्हििे ज्यात रस, भाव वर्ैरे 
स्वरूपािा ‘िीव’ नाही असे, मूळ वस्तूच्या प्रचतकृतीच्या स्वरूपािे असलेले असे. 
 

चिी हे शब्दचिी व अथइचिी या प्रकाराम ळे दोन प्रकारिे आहे. यमक, ििबंध वर्रेै रिना चिी 
म्हिून प्रचसद्ध आहेत. ह्या कृचीम रिना शब्दचिी होत. अथइचिी हे शब्दचिीाहून वरे्ळे, व्यंग्याथािा स्पशइ 
नसलेले व िे कवीला म ख्य म्हिून अचभपे्रत असते, ज्यातून रस, भाव वर्ैरेंपैकी कशािीही प्रतीती होत 
नाही असे असते ते. उदा., उत्पे्रक्षा वर्ैरे. 
 

मम्मटाने ध्वन्यालोकािा आधार घेऊन काव्यािे वर्ीकरि प ढीलप्रमािे केले आहे : (१) उत्तम 
ककवा ध्वनी, (२) मध्यम अथवा र् िीभतू व्यंग्य, (३) अपर अथवा अव्यंग्य. मम्मटाने वृत्तीत म्हटले आहे 
“अवरम् अधमम् ।” अथात अवर म्हििे अधम. 
 

मम्मटािे वर्ीकरि बह तेक आलंकाचरकानंी स्वीकारले आहे. ठळक अपवाद म्हििे 
िसगांगाधिकार पंचडतराि िर्न्नाथािा. त्याने काव्यािे िार भेद अथवा प्रकार साचंर्तले आहेत : (१) 
उत्तमोत्तम, (२) उत्तम, (३) मध्यम, व (४) अधम. 
 

मम्मटािे ‘उत्तम’ ते िर्न्नाथािे उत्तमोत्तम काव्य. मम्मटािे अथइचिी ते िर्न्नाथािे चतसऱ्या मध्यम 
प्रकारिे; व मम्मटािे केवळ शब्दचिी ते िर्न्नाथािे िौथ्या अधम प्रकारिे. माी मम्मटािेि वर्ीकरि 
सवांत अचधक प्रचसद्ध आहे. 
 
पहा : अधमकाव्य; उत्तमकाव्य. वा. म. क लकिी 
 
णचन्हमीमासंा : समािातील व संस्कृतीमधील चिन्हािें स्वरूप, त्यािंी रिना, त्यािंा अथइ व कायइ आदी 
र्ोष्टींिा शास्त्रश द्ध रीतीने अभ्यास वा मीमासंा करिाऱ्या चवज्ञानाला ‘चिन्हचवज्ञान’ वा ‘चिन्हमीमासंा’ 
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(सेचमऑचटतस/सेचमऑलिी) असे म्हितात चिन्हमीमासेंच्या दृष्टीतून रिलेल्या साचहत्यशास्त्राला 
‘साचहस्त्यक चिन्हमीमासंा’ (चलटररी सेचमऑचटतस/सेचमऑलिी) असे म्हटले िाते. 
 

पदाथइचवज्ञानात अििूी, िीवचवज्ञानात िीवपेशीिी संकल्पना मलूभतू मानली िाते, त्या धतीवर 
मानवी चवज्ञानात चिन्हािी संकल्पना ही मलूभतू मानली िाते. मानवी मन चिन्हाच्या आश्रयाने चविार, 
कितन, सिइन व संदेशन करीत असते. मानवी संस्कृती ही चिन्हे व चिन्हव्यवस्था यावंर आधारलेली आहे. 
मानवी संस्कृतीमधील धमइ, रािकारि, अथइकारि, चशक्षि, भार्षा, साचहत्य, कला, न्याय इ. चवचवध 
प्रकारच्या संस्था या चिन्हव्यवस्थावंर आधारलेल्या असतात. या संस्थाचं्या प्रत्यक्ष व्यवहारामारे् िे 
संकेतव्यहू व मूल्यव्यहू असतात, त्या खरे पाहता चिन्हव्यवस्थाि असतात. या चिन्हव्यवस्थाचं्या चनयमािें 
पालन (ककवा प्रसंर्ी उल्लंघन) करीत या संस्थािंा व्यवहार िालू असतो. अशा प्रकारच्या चिन्हव्यवस्था 
मानवी संस्कृतीिी िडिघडि करीत असतात. 

 
चिन्हचविारािे मूळ प्रािीन संस्कृतींत असले, तरी आध चनक चिन्हमीमासंा ही दोन 

चिन्हमीमासंकाचं्या चविारामंधून चवकचसत झाली आहे. स्स्वस भार्षावैज्ञाचनक झेर्सदना ंद सोस्यूर (१८५७–
१९१३) आचि अमेचरकन तत्त्वज्ञ सी. एस्. पसइ (१८३९–१९१४) या दोघाचं्या चविारामंधून आध चनक 
चिन्हमीमासेंिा पाया घातला रे्ला. प ढे चतिी उभारिी व चवकास यान म कारोवस्की, रोमान याकॉपसन, 
तलोद लेव्हीस्त्राउस, एचमल बावंाचनस्त, रॉला ंबातइ, ए. िे. गे्रमास, ज्यूचलया चिस्तेवा, उम्बेतो इको, य री 
लॉटमन आदी अभ्यासकानंी केला. 

 
मानवी चिन्हव्यापारािा एक महत्त्वािा र् िधमइ असा, की येथे चिन्हािें भौचतक र् िधमइ महत्त्वािे 

नसतात, तर त्यािें सामाचिक-सासं्कृचतक अथइ महत्त्वािे असतात. स पारी, नारळ, हळद, तसेि हळदीवर 
रासायचनक प्रचिया करून तयार केलेले क ं कू या भौचतक वस्तू असून त्यानंा भौचतक र् िधमइ असतात. परंत  
भारतीय ससं्कृतीमध्ये मारं्ल्यसूिन वर्ैरे चवचशष्ट अथइ त्यानंा प्राप्त झालेले आहेत; म्हििेि त्यािंा वापर 
केवळ वस्तू म्हिून होत नसून सासं्कृचतक चिन्हे म्हिनू होतो. 

 
मानवी भारे्षिे स्वरूप स्पष्ट करताना सोस्यूरने असा चविार माडंला, की भार्षा ही दोन पातळ्यावंर 

वावरत असते. एक म्हििे चतिे प्रत्यक्ष, चववचक्षत, मूतइ, वतइनात्म रूप (पारोल), तर द सरे या वतइनात्मक 
रूपामारे् असिारे व्यवस्थात्मक रूप (लारं्). मानवी भार्षा ही मूलतम एक चिन्हव्यवस्था असते. उदा., 
भारे्षतील शब्द म्हििे चिन्हे होत. भाचर्षक चिन्हािें दोन पैलू असतात. आपि ‘झाड’ हा शब्द घेऊ. या 
चिन्हािे दोन पैलू म्हििे : (१) झ, आ, ड् हे इंचद्रयर्ोिर ध्वनी (व चलचखत भार्षा घेतल्यास चलचखत अक्षरे) 
म्हििे ‘चिन्हक’ (चसस्ग्नझायर) होय, तर (२) या शब्दाने िो चवचशष्ट अथइ वा संकल्पना चनदेचशत होते ते 
‘चिस्न्हत’ वा ‘चिन्हाथइ’ (चसस्ग्नझाइड) होय. भाचर्षक चिन्ह म्हििे चिन्हक व चिस्न्हत याचं्यातील सबंंधातूंन 
तयार होिारे एक संपूिइरूप (होल) होय. हे संबधं मूलतम चनसर्इदत्त वा तार्सकक स्वरूपािे नसून यादृस्च्छक 
(आर्सबररी) असतात. म्हििेि ते मलूतम साकेंचतक स्वरूपािे असतात. 

 
चिन्हक आचि चिस्न्हत वा चिन्हाथइ या दोन चिन्हारं्ामंध्ये ज्या प्रकारिे संबधं प्रस्थाचपत झालेले 

असतात, त्याचं्या आधारे चिन्हािें वर्ीकरि करता येते. पसइच्या मते चिन्हे तीन प्रकारिी असतात : (१) 
प्रचतरूपचिन्ह (आयकॉन), (२) दशइकचिन्ह (इंडेतस), व (३) प्रतीकचिन्ह (चसम्बल). प्रचतरूपचिन्हामध्ये 
चिन्हक व चिन्हाथइ याचं्यामध्ये साधम्यािे नाते असते. उदा., एखाद्या मािसािे वा घरािे चिी वा 
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छायाचिी, एखाद्या देशािा नकाशा, ही दृश्यचिन्हे, त्यािप्रमािे ‘घन  वािे घ िघ िा’ हे नादान कारी शब्द, 
या साऱ्यानंा प्रचतरूपचिन्हे म्हिता येईल. चिी, चशल्प, नाट्य, चिीपट आदी दृश्यकलामंध्ये, त्यािप्रमािे 
काव्यामध्ये या प्रकारच्या चिन्हािंा उपयोर् मोठ्या प्रमािावर होतो. दशइकचिन्हामध्ये चिन्हक आचि चिन्हाथइ 
या दोन अंर्ातं कायइकारिभावािा संबधं असतो. उदा., धूर या चिन्हकावरून अग्नीिे अस्स्तत्त्व या 
चिन्हाथािे सूिन होते, िेहऱ्यावरील हावभाव हे व्यस्ततमनातील भावनाचं्या ख िा असतात. ही दशइकचिन्हे 
होत. अचभनयकलेत प्राम ख्याने या प्रकारिी चिन्हे वापरलेली असतात. काही चिन्हाचं्या बाबतीत चिन्हक 
आचि चिन्हाथइ यामंध्ये साधम्यािेही नाते नसते, वा कायइकारिभावािेही नाते नसते. उदा., ‘झाड’ या 
शब्दामध्ये येिारे ध्वनी आचि या शब्दािा अथइ यामंध्ये सादृश्यािे नाते नाही, वा कायइकारिभावािेही नाते 
नाही; येथे चिन्हक व चिन्हाथइ यातंील सबंंध अंर्भतू नसून पूिइपिे यादृस्च्छक असा असतो आचि तो केवळ 
सामाचिक संकेताने व साहियाने चनचित झालेला असतो. या चिन्हानंा प्रतीकचिन्हे म्हितात. भाचर्षक चिन्हे 
ही प्राम ख्याने या प्रकारिी असतात. 

 
भाचर्षक चिन्हािंा वापर हा चवचशष्ट चनयमाचं्या आधारे िाललेला असतो. या चनयमव्यवस्थेलाि 

व्याकरचिक चनयमव्यूह (कलस्ग्वस्स्टक/ग्रमचॅटकल कोड) असे म्हितात. ध्वनी, शब्द, वातय आचि अथइ या 
पातळ्यावंर भारे्षिी चनयमव्यवस्था वावरत असते. या चनयमव्यूहािी घडि ककवा संरिना दोन अक्षावंर 
झालेली असते. एक म्हििे आडवा, शृखंलाचनष्ठ (कसटग्मचॅटक) अक्ष. एकाप ढे एक येिारी चिन्हे चवचशष्ट 
चनयमानंी परस्पराशंी िोडली रे्लेली असतात. ‘म लाने झाड पाचहले’/ ‘म लाने झाडे पाचहली’ या भाचर्षक 
रिनािंी त लना केली, तर चिन्हामंधील हे शृखंलाचनष्ठ संबंध सहि लक्षात येतात. घडिीिा द सरा अक्ष 
म्हििे उभा, र्िचनष्ठ (पॅरचडग्मचॅटक) अक्ष होय. वरील भाचर्षक रिनामंध्ये ‘म लाने’ या कतृइवािक शब्दाच्या 
स्थानी इतर अनेक शब्द (म लीने, लोकानंी इ.) येऊ शकतात, म्हििेि कतृइवािक शब्दािंा एक र्ि 
असतो, त्यािप्रमािे कमइवािक शब्दािंा आिखी एक र्ि (झूल, रान इ.), चियापदािंा आिखी एक र्ि 
(उदा., तोडिे, चितारिे इ.). अशा उभ्या सबंंधाचं्या संरिनेला र्िचनष्ठ संरिना म्हितात. 

 
शृखंलाचनष्ठ संबधंामध्ये घटकाचं्या परस्परसाचन्नध्याला वा सामीप्याला महत्त्व असते. रोमान 

याकॉपसन या अभ्यासकाने वापरलेल्या पचरभारे्षन सार चिन्हरिनेच्या या तत्त्वाला ‘चमटॉचनमी’ म्हितात; 
संस्कृतमधील पचरभार्षा वापरायिी तर हे श द्धा लक्षिेिे तत्त्व म्हिता येईल. र्िचनष्ठ संबधंामध्ये 
घटकामंधील साधम्याला वा वैधम्याला, म्हििेि त्याचं्यातील सममूल्यतेला महत्त्व असते. याकॉपसनने या 
प्रकारच्या चिन्हरिनातत्त्वाला ‘रूपक’ (मेटझर) म्हटले आहे. 

 
भाचर्षक चिन्हव्यवस्था ही सपें्रर्षिािे वा संदेशनािे (कम्यूचनकेशन) माध्यम असते. त्याम ळे भाचर्षक 

संपे्रर्षिािे स्वरूप उलर्डून सारं्िे, हा चिन्हमीमासेंिा एक महत्त्वािा पलूै आहे. याकॉपसन याने या 
संदभात केलेल्या चवविेनामधून चिन्हव्यवस्थाचं्या कायािा चविार स रू झालेला आहे. कोित्याही भाचर्षक 
घटनेत वा प्रयोर्ामध्ये सहा मूलघटक असतात : (१) पे्रर्षिकती व्यतती (अिेंसर), (२) ग्रहि करिारी 
व्यतती (चरसीव्हर), (३) संपे्रर्षिािा संदभइ (काँटेतस्ट), (४) संपे्रर्षिािे माध्यम (मीचडयम) म्हििेि 
भाचर्षक चनयमव्यवस्था, (५) पे्रर्षक व ग्रहिकती व्यतती याचं्यातील संपकइ  (काँटॅतट), आचि (६) अचभप्राय 
वा संदेश (मेसेि). हे सहा घटक प्रत्येक भाचर्षक प्रयोर्ामध्ये उपस्स्थत असतात, माी त्यातंल्या कोित्या 
घटकावर संपे्रर्षिािा भर आहे यावरून संपे्रर्षिािे स्वरूप बदलते. (१) पे्रर्षिकत्या व्यततीवर भर असेल 
तर तेथील भारे्षच्या कायाला आचवष्ट्कारात्मक (इतस् चसव्ह) कायइ म्हितात; येथे पे्रर्षिकत्या व्यततीच्या 
मनातील भावभावना व मूल्यदृष्टी यािंा आचवष्ट्कार करिे, हा म ख्य हेतू असतो. (२) ग्रहिकत्या व्यततीवर 



 अनुक्रमणिका 

पचरिाम करण्यािे म ख्य कायइ असेल तर त्याला प्रभावपर (कोनेचटव्ह ककवा पस्वेचसव्ह) कायइ म्हितात. 
उदा., िाचहरातींमध्ये हे कायइ महत्त्वािे असते. (३) सपें्रर्षिािा भर िेव्हा एकूि संदभावर वा संदभइचनष्ठ 
घटकावंर असतो, तेव्हा त्या कायाला वाच्याथइपर वा विइनात्मक (रेझरेन्शल) कायइ म्हितात. (४) 
संपे्रर्षिािा भर िेव्हा प्राम ख्याने संपकावर असतो त्यावळेी त्या कायाला सपंकात्मक (झॅचटक) कायइ 
म्हितात; या चठकािी संभार्षि िालू आहे हवापाण्याचवर्षयी, परंत  हेतू आहे एकमेकाशंी संपकइ  साधण्यािा, 
असा प्रकार असतो. (५) भारे्षचवर्षयी म्हििेि संपे्रर्षिाच्या माध्यमाचवर्षयीि िेव्हा आपि संपे्रर्षि करू 
लार्तो तेव्हा त्याला अचधभार्षात्म (मेटॅकलग्वल) कायइ म्हितात; भारे्षिे स्वरूप सारं्िारे कोितेही वातय हे 
या प्रकारिे कायइ बिावीत असते. (६) संपे्रर्षिािा भर हा िेव्हा संदेशावर, ककवा अचभप्रायाच्या चववचक्षत 
स्वरूपावर असतो त्यावळेी त्यािे कायइ काव्यात्म वा सौंदयात्म (पोएचटक वा इस्थेचटक) म्हटले िाते. 
उदा., ‘झाडे द मखमोर आहेत’ या भाचर्षक प्रयोर्ामध्ये सदेंशाच्या चववचक्षत स्वरूपाकडे आपले लक्ष खेिले 
िाते. 

 
भार्षाचवज्ञानाच्या आश्रयाने झालेला चिन्हचविार हा वातयाच्या पातळीवर सीचमत झालेला होता व 

त्याम ळे साचहत्यचविारासाठी प रेसा नव्हता. साचहत्याच्या चिन्हमीमासेंसाठी ‘संचहता’ (टेतस्ट) ही संकल्पना 
चवकचसत होिे आवश्यक होते. भार्षा ही प्राथचमक स्वरूपािी चिन्हव्यवस्था असून साचहत्य ही तीवर 
आधारलेली द य्यम स्वरूपािी चिन्हव्यवस्था आहे, हा चविार साचहस्त्यक चिन्हमीमासेंमारे् आहे. 
साचहत्यकलेला स्वतमिा सकेंतव्यूह (चलटररी कोड/लारं्) असून त्यातील सकेंतािें पालन-उल्लंघन करीत 
साचहत्यसचंहता अवतरत असते. साचहत्यप्रकारािंा सकेंतव्यूह हा संकेतव्यूहािा एक महत्त्वािा घटक 
असतो. कथन, भावकाव्य, नाट्य इ. साचहत्यप्रकारािें संकेत सचंहतेच्या घडिीमध्ये कायइरत झालेले 
असतात. सवइसामान्य भाचर्षक वापरामध्ये चनयमाचं्या पालनाला महत्त्व असते, तर साचहत्यासारख्या 
कलात्मक व्यवहारामध्ये उल्लंघनाला महत्त्व असते. त्याम ळे साचहत्यकलेिा सकेंतव्यूह हा भाचर्षक 
संकेतव्यहूाच्या त लनेत खूपसा अस्स्थर, िल वा पचरवतइनशील स्वरूपािा असतो. माी भाचर्षक 
व्यवहारामारे् िसा व्याकरचिक सकेंतव्यूह असतो, तसाि साचहत्यसचंहताचं्या मारे् साचहस्त्यक संकेतव्यूह 
असतो. त्यािी स स्पष्ट माडंिी करिे हे काम साचहत्यशास्त्रािे वा साचहत्याच्या चिन्हमीमासेंिे असते. 

 
वर आपि याकॉपसनने माडंलेली सामीप्याचधचष्ठत व सममूल्यताचधचष्ठत अशी दोन प्रकारिी 

चिन्हरिनातत्त्व ेपाचहली. साचहत्यसचंहताचं्या चवचवध घटकािंा चविारही याि प्रकारे करता येतो. घटकािंी 
रिना प्राम ख्याने सामीप्याचधचष्ठत असेल तर ती संचहता वास्तवतावादी स्वरूपािी असते; येथे घटक 
एकाप ढे एक अशा िमाने येिे, ही रिना महत्त्वािी असते. उदा., वास्तवतावादी पद्धतीने झालेल्या 
कथनामध्ये कालघटक हे िमचनष्ठ स्वरूपात अवतरतात. उलट घटकािंी रिना प्राम ख्याने 
सममूल्यताचधचष्ठत असेल तर वास्तवतावादी चिीिापेक्षा वरे्ळ्या स्वरूपािी संचहता चनमाि होते; येथे 
घटकाचं्या नेहमीच्या िमािी मोडतोड होते आचि घटकाचं्या सामीप्यापेक्षा त्याचं्यातील अदलाबदल 
महत्त्वािी ठरते. उदा., काव्यसचंहतामंध्ये उपमा, रूपके इत्यादींमधून होिारी घडि ककवा कथनात्म 
सचंहतामंध्ये िमचनष्ठ रिनेिी केलेली मोडतोड, यामं ळे वास्तवतावादी चिीिापेक्षा अर्दी वरे्ळ्या स्वरूपािे 
कायइ घडून येत असते. 

 
आतापयंत आपि माडंलेली चिन्हमीमासेंिी तत्त्व े ही प्राम ख्याने संरिनावादी भार्षाचवज्ञानामधून 

प्राप्त झालेली होती. परंत  साचहत्यसचंहताचं्या बाबतीत िी अनेकाथइता संभवते चतला कोित्याही मयादा 
नसतात, या प्रकारिा चविारही प ढे आलेला आहे. या चविारान सार कोितीही सचंहता ही स्वायत्त वा 
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स्वयंपूिइ नसते तर इतर सचंहता, साचहत्यसकेंत, वािकाचं्या वािनचिया इ. इतर घटकावंर ती अवलंबनू 
असते. रॉला ंबातइने असा चविार माडंला आहे, की साचहत्यसचंहता हा एक अवकाश असून त्यात सभंाव्य 
अथांिे अमयाद असे मार्इ एकमेकानंा भेटत वा छेद देत असतात; म्हिून संचहतेच्या वािनात व समीके्षत 
वािक/समीक्षक एकाथािी व एकोततीिी कास सोडून अथाच्या अमयाद अनेकतेिी, अथाच्या अि रिनािी 
(सेमॅंचटक व्हायबे्रशन्स) आचि चनरंतर अथइसिइनािी वाट िोखाळीत एका नवीन सचंहतेला रचित असतो. हा 
चविार प्राम ख्याने उत्तर-संरिनावादी (पोस्ट-स्रतिरॅचलझम्) चसद्धान्तामधून आलेला आहे. 
 
पहा : उत्तर-संरिनावाद; भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यसमीक्षा; संरिनावाद. 
 

र्ंर्ाधर पाटील 
 
चूर्निका : प्रािीन मराठी काव्यात उत्कचलकाप्राय आचि िूिइक या दोन्ही प्रकारिी रिना ‘िूर्सिका’ या 
नावाने ओळखली िाई. ही रिना प्रासयमकय तत असे. उदा., “िैसे सकल क लािल चमळाले एतया 
स्थळीं, कीं लक्षावचध प्लव वाराचंनचधिळीं, कीं कामरूप पन्नर्भार पाताळीं, कीं नानाचवमानसंघ र्र्नमंडळीं, 
कीं नानाझलसमूह टाहळीं, तेकव म क टारं्दकेयूरकटकम तताहारतोडरनूप रहंसकाचद भरू्षिीं चवरािमान 
भपूाल, िनकसभामंडळीं, सकळही एकवटले”. 
 

िूर्सिका या कीतइनात म्हटल्या िात. आनंदतनय, अमृतराय इत्याचदकानंी अशा कीतइनोपयोर्ी 
िूर्सिका रिलेल्या आहेत. लोकसाचहत्यातील कहाण्या-कथातं िरू्सिकेिी शलैी आढळून येते. उदा., 
सूयाच्या तेिािी, म ठीच्या मेिािी, सूया उर्व ूनको. िदं्रा मावळू नको. पायीं पद म,ं बोंबीं रतनं, मरव्यािी 
ि डी, दवण्यािी काडी, रेशमािी घडी, बत्तीसलक्षिी प तळी, बोरीिी कीड. 
 
पहा : उत्कचलकाप्राय. म. वा. धोंड 
 
चेतनगुिोक्ती : पहा चेतनोक्ती. 
 
चेतनोक्ती : आध चनक काळात इंग्रिीतून मराठीत काही अलंकार आले, त्यातंला हा एक. 

 
अिेतन सृष्टी ककवा अमूतइ कल्पना यावंर मानवी भावभावनािें, चविारािें, व्यवहारािें आरोप केले 

िातात तेव्हा िेतनोतती हा अलंकार मानला िातो. उदा.,  
 
(१) इंद्रनील िदं्रकातं साधं्यस दरी ही 
       येइ हंसत मध र मंद चवश्वमंचदरी ही ॥ धृ. ॥ 

क रवाळ चन बोलचव ही बोबड्ा खर्ानंा 
लाव चन र्ालासं बोट ख लचव वल्लरींना 

        एक एक नवलचदवा लाचव अंबरी ही । 
– ‘साधं्यस ंदरी’, बा. भ. बोरकर 

(दूधसागि, १९४७) 
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(२) वल्लींनो! ही स बक स मनें काय आम्हासं होत? 
       य ष्ट्मद्र्ानें मध र, खर् हो! या िना ंकाय होत? 

– ‘एका भारतीयािे उद्र्ार’, केशवस त 
(केशवसुताांची कहवता, १९३८) 

 
वरील पचहल्या उदाहरिात ‘संध्याकाळ’ ही ‘स ंदरी’ मानून चतच्या चवचवध लीला-चवभ्रमािें विइन 

केले आहे, तर द सऱ्या उदाहरिात वलेी, पक्षी याचं्यावर मानवी भावनािें आरोप करून त्यानंा सबंोधून 
उद्र्ार काढले आहेत. 

 
यािी उदाहरिे संस्कृत आचि प्रािीन मराठी कचवतेतही आढळतात. परंत  ही विइने अलंकार 

म्हिून ओळखली िाऊ लार्ली, ती आध चनक काळात. रमेश तेंड लकर 
 
चैतन्यारोप (पॅथेणटक फॅलसी) : चनिीव अशा वस्त िातावर मानवी भावनािें आरोप करण्याच्या प्रवृत्तीला, 
इंग्रि साचहस्त्यक व समीक्षक िॉन रस्स्कन (१८१९–१९००) याने ‘पॅथेचटक झॅलसी’, (िैतन्यारोप) असे 
नाव १८५६ मध्ये चदले. ‘र्ािारे झाड’, ‘हसिारा झरा’ अशा प्रकारिे काव्यमय शब्दप्रयोर् ितैन्यारोपािी 
उदाहरिे होऊ शकतात. साचहत्याने वास्तवदशइन घडवावे, या मतािा आग्रहीपिे प रस्कार करिाऱ्या िॉन 
रस्स्कन याने िरी अशा प्रकारच्या काव्यमय आचि कल्पनापूिइ शब्दप्रयोर्ानंा तकइ प्रमाद मानले, तरी 
आध चनक साचहत्यशास्त्र माी त्यानंा तकइ प्रमाद मानीत नाही. चनिीव वस्त िातावर मानवी भावनािें आरोप 
करण्यािे काम िवळिवळ साऱ्याि िारं्ल्या कवींनी केले आहे. रचसक व समीक्षक यानंी कवींच्या अशा 
स्वरूपाच्या कतइबर्ारीिे नेहमीि कौत क केले आहे. प्रचतमा, रूपके, िमत्कृचतपूिइ शब्दप्रयोर् यानंा महत्त्व 
देिाऱ्या आध चनक समीके्षने ितैन्यारोपािे कौत क कराव,े यात काही आियइ नाही. अशोक िोशी 
 
चौथी वभत : पहा कमानी-मंच. 
 
छाया : संस्कृत नाटकातं तसेि साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथातं ‘छाया’ संजे्ञिा संबंध येतो. भरताने नाटकातील 
वरे्वरे्ळ्या पाीासंाठी संस्कृत आचि प्राकृत भार्षाचं्या वापरासाठी चनयम घालून चदले आहेत. प्राकृत भार्षिे 
कळावीत म्हिून प्रािीन काळापासून नाटकाचं्या हस्तचलचखत प्रतींत त्या भार्षिािें ‘संस्कृतीकरि’ अथवा 
संस्कृतात रूपातंर केलेले आढळते. अलंकार अथवा साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथातं चठकचठकािी प्राकृत र्ाथा 
व पदे्य उदाहरिे म्हिून उद धत केलेली आढळतात. त्या र्ाथेखाली अथवा पद्याखाली त्यािे संस्कृत 
रूपातंर चदलेले असते. कंसामध्ये आचि कंसाबाहेर ‘इचतच्छाया’ हे शब्द चलचहलेले आढळतात. अशी छाया 
स्वतम कवी अथवा गं्रथकार चलहीत असावते ककवा दोन्ही भार्षािें िािकार टीकाकार अथवा पंचडत अशा 
छाया चलहून काढत असण्यािाही संभव नाकारता येिार नाही. प्राकृतािे संस्कृतीकरि करताना अनेक 
अवधाने ठेवावी लार्तात : एका प्राकृत शब्दाच्या स्थानी पयायाने एकाहून अचधक संस्कृत शब्द येण्यािी 
शतयता, पयायी पदच्छेद, ससं्कृत-प्राकृत भार्षाचं्या चवभस्ततप्रत्ययािंी अन रूप योिना इत्यादी. ही अवधाने 
स टली, तर अथािा अनथइही होऊ शकतो. ससं्कृत कवी (नाटककार) तसेि प्राकृत कवी या दोघािें दोन्ही 
भार्षावंर सारखेि प्रभ त्व असल्याने त्यानंी प्राकृतािी संस्कृतात केलेली रूपातंरे यथाथइ असतात. 
 

येथे अलंकारशास्त्रावरील प्रािीन गं्रथातील एक र्ाथा उदाहरि म्हिून घेऊ : 
 



 अनुक्रमणिका 

लच्छी द चहदा िामाउओ हरी तस्य घचरचिआ र्ंर्ा । 
अचमअ-चमअंक अ स आ अहो क ट ंब महोअचहिो ॥ 
 
[लक्ष्मीद इचहता िामात् को (= िामाता) हचरस्तस्य र्चृहिी र्ङ र्ा । 
अमृत-मृङ्कौकेि स तौ, अहो क ट ंबं महोदधेम ॥] इचतच्छाया ॥ 
 
भावाथइ : “(सवइ लोकानंा हवीशी वाटिारी) लक्ष्मी ही म लर्ी, (आपल्या भततानंा सवइ सासंाचरक 

स खे आचि मोक्ष चमळवनू देण्यात सतत मग्न असलेला) चवष्ट्ि  हा िावई, तसेि (सवइ हव्या असिाऱ्या र्ोष्टी 
चमळवनू देण्यािे अक ं चठत सामथ्यइ असिारी) र्ंर्ा ही र्ृचहिी आचि अमृत व िंद्र ही अपत्ये – चकती 
आियइकर (अद भ त) हे महासार्रािे क ट ंब!” 
 

वा. म. क लकिी 
 
छेकापन्हुती : प्रस्त त आाचि अप्रस्त त या दोहोंसही लार् ूपडेल, अशा चश्लष्ट शब्दानंी प्रस्त तािे विइन करून, 
ऐकिारा िेव्हा वण्यइ वस्तू प्रस्त ति आहे काय, अशी पृच्छा करतो; तेव्हा प्रस्त तािा चनरे्षध करून 
अप्रस्त तािेि आपि विइन करीत होतो, असा आव िेव्हा बोलिारा आितो; तेव्हा छेकापन्ह ती अलंकार 
होतो. छेक म्हििे ित र लोकाचं्या बोलण्यात ही अपन्ह ती म्हििे लपविूक येते ती; म्हिून छेकापन्ह ती.  
 
उदा., अंबरर्त पचर पयोधराते रर्ड चन पळतो द री,  

काय हा धीट म्हिावा तरी! 
तो नंदािा मूल काय रे् सारं् कन्हया हरी 
नव्हे रे् मारुत मेघोदरी. 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
जनसाणहत्य : भतूकालीन साचहत्यपरंपरेत आधार शोधू पाहिारी पि म ख्यतम भचवष्ट्यकाळात बहरू 
शकिारी साचहत्यधारा म्हिनू िनसाचहत्याकडे पाहता येते. नार्पूरहून १९६९ च्या स मारास चनघालेल्या 
अहभजात या चनयतकाचलकात त्यािी बीिे चदसतात. ते बंद पडल्यावर जनसाहित्य हे अचनयतकाचलक 
१९८४ पयंत अधूनमधून प्रकाचशत होत राचहले. नार्पूरच्या पचहल्या िनसाचहत्य समेंलनाने (१९८४) या 
िळवळीस र्ती चमळाली. तेव्हापासून या िळवळीिी सामाचिक आघाडी र्बिुजनसांघषकने, तर वाङ्मयीन 
आघाडी अक्षरवैदभीने साभंाळली. 
 

‘िनसाचहत्या’िी सकंल्पना िमािमाने चवकचसत होत रे्ली, म्हिून चतिा एकि एक अथइ सारं्ता 
येत नाही. कधी संक चित वृत्तीने चतिा अथइसंकोि करण्यात आला, तर कधी अथइचवस्ताराने चतला पायघोळ 
स्वरूप प्राप्त झाले. 

 
िनसाचहत्य म्हििे िनानंी चनर्समलेले साचहत्य, हा अथइ लोकसाचहत्याशी िवळीक दाखचविारा 

आहे. समूहाने सामूचहक िािीवनेचिवचे्या केलेल्या आचवष्ट्कारापेक्षा िनसाचहत्यािे स्वरूप चनराळे आहे. 
दचलत, ग्रामीि, मातसइवादी इ. समकालीन पचरवतइनवादी साचहत्यधारातंील प ष्ट्कळशा साचहत्यातील 
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संक चितपिा, चवभािनवादी वृत्ती, आशयािा चकरटेपिा आचि कलादृष्ट्ट्या िािविारा उिेपिा यािंी 
प्रचतचिया म्हिून िनसाचहत्य प ढे आले. त्याम ळे १९६९ ते १९८४ या आरंभकाळात एक नवा साचहत्यप्रवाह 
म्हिून त्याकडे पाचहले रे्ले. ‘िन’ म्हििे बह िन म्हिून िनसाचहत्य म्हििे बह िनाचं्या चिव्हाळ्यािे, 
त्यािें प्रबोधन करिारे साचहत्य. अचभिनाचं्या साचहत्यधारेिे प्रचतिंिी म्हिनू ते प ढे आले. ग्रामीि 
साचहत्यिळवळीशी असलेल्या सबंंधावरून ग्रामीि साचहत्य उिे बोलीभार्षा म्हििे िनसाचहत्य, असे 
स लभीकरिही करण्यात आले. कधी चर्चरिनािें साचहत्य, असाही त्यािा अथइ लावला रे्ला. िनांच्या 
शोर्षिािे चिीि करिारे व म ततीच्या मातसइवादी चदशा दाखचविारे प रोर्ामी साचहत्य, असाही 
िनसाचहत्यािा अन्वयाथइ लावला रे्ला. पि प ढे अशा साचहत्यासाठी ‘िनवादी’ ही संज्ञा राखून ठेवनू 
‘िनसाचहत्य’ या संजे्ञने आपले वरे्ळेपि स्पष्ट केले. त्याम ळे कहदीतील िनवादी साचहत्यिळवळीशी त्यािा 
संबंध िोडता येत नाही. 

 
मातसइवादी, दचलत आचि ग्रामीि या साचहत्यप्रवाहाचं्या तळाशी असलेल्या िीवनमूल्याशंी झारकत 

न घेता स्वतमिे स्वतंी व्यस्ततमत्त्व घडचविे िनसाचहत्याला कठीि होते (यशवतं मनोहर) या धाराचंशवाय 
स्वतंी व वरे्ळे अस्स्तत्व शोधिे म्हििे ‘िनसाचहत्य’ या सकंल्पनेला सीचमत करिे होय, तेव्हा या 
पचरवतइनवादी धाराचं्या सकंचलत रूपात िनसाचहत्यािी संकल्पना माडंिे अचधक योग्य होईल, असे 
स िचवले रे्ले (र. बा. मंिरकर). यानंतर प्रस्थाचपत स्स्थचतवादी साचहत्यािा प्रचतिंिी अशा पचरवतइनवादी 
महाप्रवाहाच्या रूपात िनसाचहत्यािी सकंल्पना माडंण्यािे प्रयत्न झाले. 

 
“िनसामान्याचं्या िीवनािा िनचनष्ठ िाचिवानंी घेतलेला कलात्मक वधे म्हििे िनसाचहत्य.” 

या. वा. वडस्कराचं्या या व्याख्येमारे् साचहत्य आचि िीवन याकंडे पाहण्यािी पचरवतइनवादी आचि 
मानवपे्रमी भचूमका चदसून येते. िनसाचहत्यािा स्रोत िनिीवनाच्या भमूीत आचि िनचनष्ठेच्या िाचिवते 
आहे. दास्य, दाचरद्र्य, चनयचतवाद, श्रचमकािें चवभािन करिारी िाचतव्यवस्था, मािसाला वस्त वत 
करिारी प्रभ वर्ािी प्रस्थाचपत व्यवस्था याचंवरुद्ध चवद्रोह करून िनवादी साचहत्य सामान्य मािसािा कैवार 
घेते आचि साधनवचंित, श्रमिीवी, शोचर्षत वर्ािे चिीि करते. िनचनष्ठा म्हििे िडवादी िािीव अशी 
भचूमका येथे आहे (यशवतं मनोहर). आर्सथक-सामाचिक चनयततत्त्ववादाच्या मयादेत आपले िीवन 
बदलण्यािे मािसाला आचंशक का होईना स्वातंत्र्य आहे (या. वा. वडस्कर), िनतत्त्वाच्या 
सावइभौमत्वावरील, चशवत्वावरील व स्वातंत्र्यावरील चनष्ठा म्हििे िनचनष्ठा. िननायकाचं्या संघर्षातून 
आचि िनिीवनाच्या प्रवाहातून प्राप्त झालेल्या मूल्यभावाने वतइमान वास्तवािा व्यापक िीवनवधेी अथइ 
लावण्यािा िनसाचहत्यािा प्रयत्न असतो. असे िनचनष्ठ साचहत्य समता, एकात्मता व मानवता यािें पूिक 
असते. द सऱ्या बािूने ते िनिीवनातील चविेर्ष, चवभािक अहंता व संक चितता यािें चनदालन करिारे 
बंडखोर, िाचंतवादी पि नीचतधमीं साचहत्य असते (स भार्ष सावरकर). पचरवतइनवादी प्रवाहामंध्ये मानवी 
अन भवािें, व्यथािें, चवद्रोहािें व स्वप्नािें त्या त्या वर्इ-िातीपचरसर यापं रते चवभािन झालेले आहे. 
िनसाचहत्यािी भौचतकवादी, समताचनष्ठ, मानवकें द्री िािीव त्यानंा संकचलत रूप देऊ शकते (र. बा. 
मंिरकर). 

 
एकारं्ी आचि संक चित अशा प्रस्थाचपत साचहत्यावर दचलत, ग्रामीि इ. पचरवतइनवादी 

साचहत्यधारािंा रोख आहे. साचहत्याने सामाचिक पचरवतइनाला र्ती चमळते, असा त्यािंा चवश्वास आहे. त्या 
आधारावर एका समान साचहत्यचवर्षयक भचूमकेिी उभारिी करिे शतय आहे. तथाचप या 
साचहत्यप्रवाहामार्ील आधारभतू सामाचिक चविारधारा वरे्वरे्ळ्या आहेत. त्यािंा समन्वय साधिारा 
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मूल्यव्यूह चसद्ध करता आलेला नाही. त्याम ळे िनसाचहत्य कोित्याही चवचशष्ट तत्त्वसरिीशी बाधूंन न घेता 
व्यापक िनचनष्ठिा ढोबळ उच्चार तेवढा करताना चदसते. 

 
िीवनवादी भचूमका स्वीकारताना िनसाचहत्याने कलामलू्यानंा, सौंदयइमूल्यानंा नाकारलेले नाही. 

स्थूलमानाने ही भचूमका आशयरूपवादी आहे. आशय आचि आकृती याचं्या एकात्मतेत ती साचहत्यकृतीिे 
अस्स्तत्व आचि श्रेष्ठत्व शोधू पाहते. नव्या सौंदयइशास्त्रािी िनसाचहत्यािी मार्िी प रेशी समथइन केलेली 
ककवा चसद्ध झालेली नसली, तरी ते त्या चदशनेे प्रयत्नशील आहे. 

 
चनयचमत संघटन, चनचित उचद्दष्ट ेआचि नेमकी चदशा याचं्या अभावी िनसाचहत्यािी िळवळ व चतिी 

संकल्पना धूसर वाटते. त्यािप्रमािे ब द्धापासूनच्या िळवळींशी अन बंध िोडण्यािा चतिा खटाटोप 
बादरायिी वाटतो (भा. ल. भोळे). र् िसंग्राहक वृत्तीने वाङ्मयपरंपराकंडे पाहून अचभिनाचं्या आचि देशी-
परदेशी अक्षरवाङ्मयाच्या परंपरेशी नाते िोडण्याच्या प्रयत्नाबद्दलही असेि म्हिता येईल. समावशेकता 
आिण्याच्या प्रयत्नात िनसाचहत्याच्या सकंल्पनेत अनेक अंतर्सवरोध चनमाि झालेले चदसतात. 

 
चनरचनराळ्या कारिामं ळे िनसाचहत्याला सासं्कृचतक व वाङ्मयीन िळवळीिे भरीव रूप येऊ 

शकलेले नाही. साचहत्यकृतीच्या चवश्लेर्षिातून आचि प्रत्यक्ष समािवास्तवाच्या मीमासेंतून िनसाचहत्यािी 
संकल्पना आकाराला आलेली चदसत नाही. र. बा. मंिरकर 

 
पुरविी : साचहत्य हे केवळ स्वान्तमस खाय असू शकत नाही. िनसंस्कृतीिे संरक्षि व संवधइन हे 

त्यामार्िे प्रयोिन असते, ही भचूमका घेऊन ‘िनसाचहत्य’ हा एक अचभनव साचहत्यचविार वैदभीय 
साचहस्त्यकाचं्या प्रयत्नातूंन मराठी साचहत्यात या शतकाच्या अचंतम ित थइकात चनमाि झाला. 

 
‘िनसाचहत्य’ म्हििे िनचनष्ठ िाचिवनेे िीवनवास्तवािा घेतलेला कलात्मक वधे होय. या 

व्याख्येतील ‘िन’ म्हििे देशकाल, धमइपंथ, विइवर्इ, िातकलर् आदी भेदमूलक उपाधींच्या पलीकडिा 
चनखळ मािूस असून, िनतत्त्व म्हििे हे मािूसपिि होय. या मािसाने िीवनसंघर्षाच्या ओघात 
अंर्ीकारलेल्या श्रद्धामूल्यािंा चवध्वसं करून नव्हे; तर श्रद्धास्थानानंा य र्ान कूल नवा अथइ देऊन आचि नव्या 
चवधायक श्रद्धा रुिवनूि िनमानसात पचरवतइन घडचवता येऊ शकते, अशी िनसाचहत्यािी धारिा आहे. 
‘िनचनष्ठा’ म्हििे िनतत्त्वाच्या सावइभौम सामथ्यावरील चनष्ठा, ही िनसाचहत्यात लेखकाच्या आत्मचनष्ठेिेि 
सहि चवकचसत होिारे प्रर्ल्भ रूप मानले िाते. िनसाचहत्याच्या दृचष्टकोिातून ‘कलात्मकते’िा संबधं 
अथइर्भइ आशयबीिाचं्या सहि चवकासाशी व त्यातून आकारास येिाऱ्या प्रकृचतचसद्ध रूपाशी असून ही 
प्रकृती िनससं्कृतीने व िनाचभरुिीने प्रभाचवत असते. अशा व्यापक िनचनष्ठ भचूमकेम ळे मराठीतील सवइि 
पचरवतइनवादी साचहत्यप्रवाहामंधील आशय व शलैीचवशरे्ष यािें आत्मीयतेने स्वार्त करण्यािी आचि सवइ 
प रोर्ामी साचहत्यप्रवाहानंा एकात्मतेच्या सूीात ओवण्यािी क्षमता िनसाचहत्य-चविारात आहे. 

 
नार्प रात १९७० च्या स मारास प्रचसद्ध झालेल्या िनसाचहत्य या, या. वा. वडस्करसंपाचदत 

अचनयतकाचलकातून ‘िनसाचहत्य’ ही संज्ञा प्रिारात आल्यापासून, प ढे १९८४ पयंत बह िनम तती व 
मातसइवादी समािदृष्टी हे दोन पदर त्या संजे्ञशी चनर्चडत होते. िनसाचहत्याच्या चदशनेे (१९८९) या 
वडस्कराचं्या लेखसंग्रहातही ‘िनवादी’ संजे्ञिी अशीि सरचमसळ झालेली चदसून येते. माी अक्षरवैदभी या 
वाङ्मयीन चनयतकाचलकातून १९८४ ते १९९३ दरम्यान झालेल्या चविारमंथनातून वरील अप्रस्त त 
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संकल्पनािें पदर वरे्ळे काढण्यात येऊन िनसाचहत्य (स भार्ष सावरकर, १९९३) या गं्रथातून 
िनसाचहत्यािी व्यवच्छेदक भचूमका प्रथमि चनमसचंदग्ध स्वरूपात माडंण्यात आली. 

 
‘िनसाचहत्य’ ही संज्ञा केवळ विइनात्मक नसून ती साचहत्यमूल्यात्मकही आहे. विइनात्मक दृष्ट्ट्या 

पाहता कोित्याही िनचवभार्ाला न वर्ळिारी अशी ती सवइसमावशेक संज्ञा आहे. व्यापक, संचश्लष्ट मानवी 
िाचिवतूेन व िनचनष्ठ अथइबीिाच्या सहि प्राकृचतक चवकासातून साकार होिाऱ्या आशयरूपाम ळे ती 
साचहत्यमूल्यचनदेशकही ठरते. अथात, सवइि आध चनक साचहत्यप्रवाहामंधून, सावइचीक आवाहन असिारी 
अशी िारं्ली साचहत्यकृती िन्मास येऊ शकते. उदा., दचलत साचहत्यप्रवाहामधून िहकिा, सूड या 
कादंबऱ्या; ग्रामीि साचहत्य प्रवाहामधून धग, िथचक्र, मािूस, आिुती या कादंबऱ्या; तसेि र्बहििार्बाईांची 
गािी या कचवता; िनवादी साचहत्यप्रवाहामधून ‘माझे चवद्यापीठ’, ‘देवदूत’ या कचवता; अचभिन 
साचहत्यप्रवाहामधून स्मृहतहचते्र हे आत्मिचरी या व अशा आिखीही काही चनवडक साचहत्यकृती 
िनसाचहत्याच्या पदवीला येऊन पोहोिल्या आहेत. मध्यय र्ीन साचहत्यकृतींपैकी लीळाचहित्र, 
‘पसायदान’, ‘त कारामािे अभरं्’; अव्वल इंग्रिीतील म. झ ले यािें अांखांड ककवा आध चनक 
संतसाचहत्यातील ग्रामगीता या साचहत्यकृती तर काळाच्या चनकर्षावरदेखील िनसाचहत्यकृती ठरल्या 
आहेत. 

 
संस्कृतींच्या संदभातील िन × अचभिन हे िंि िनसाचहत्यात महत्त्व पावते आचि त्यातूनि 

उद भविारे िनचनष्ठ × िनचवरोधी हे िंि चतथे अथइपूिइ ठरते िनससं्कृतीिे संरक्षि व संवधइन करिारी 
िनचनष्ठ िािीव ही या चविारातील सवाचधक महत्त्वािी बाब होय; तर अचभिन संस्कृतीिी अहंमन्यता ही 
उघडपिे िनचवरोधी ठरिारी र्ोष्ट होय. 

 
िनसाचहत्यचविारात पोथीचनष्ठ भचूमकेला वाव नाही. कोिाही एका वा अचधक तत्त्वकितकाचं्या 

दाविीला बाधूंन न घेता, प्रदीघइ इचतहासप्रवाहात ज्यानंी ज्यानंी मानवकल्यािाच्या व्यापक चविाराने 
समािात पचरवतइन घडवनू आिले, त्या त्या सवइ सासं्कृचतक बंडखोराचं्या आिारचविारावंर पोसलेल्या 
िनचनष्ठ िाचिवनेे िीवनवास्तवािा वधे घेिे व िनसंस्कृतीिी समदृ्धी साधिारी साचहत्यचनर्समती करिे, 
हीि िनसाचहत्यािी सृिन रीती आहे. म्हिूनि िनसाचहत्य हा सवइ पचरवतइनवादी प्रवाहाचं्या तळाशी 
संथपिे वाहिारा मानवतावादी अंतमप्रवाह आहे. स भार्ष सावरकर 
 
संदभइ :  १.   वडस्कर, या. वा. जनसाहित्याच्या हदशनेे, १९८९. 

२. सावरकर, स भार्ष, जनसाहित्य, १९९३. 
३. सावरकर, स भार्ष, वैदभी िीती, १९९३. 

 
जनान्न्तक : (सं.). नाट्यसंकेतावर आधाचरत नाट्यधमींिा एक प्रकार. यात दोन पाीािें आपसातं 
िाललेले बोलिे पे्रक्षकानंा स्पष्ट ऐकू येते; पि रंर्भमूीवरील इतर पाीानंा ते ऐकू िात नाही, असे 
समिावयािे असते. िनास्न्तकात बोलिारी पाीे व इतर पाीे याचं्यामध्ये ‘चीपताककरा’च्या साहाय्याने 
एक काल्पचनक कभत उभी केली िाते. ‘चीपताककर’ म्हििे अनाचमका वि करून अंर् ष्ठाव्यचतचरतत तीन 
बोटे उभी करिे. 
 
पहा : अपवाचरत. र. पं. कंर्ले 
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जानपद साणहत्य : पहा ग्रामीि साणहत्य. 
 
णजज्ञासापूती : भारतीय काव्यमीमासंक मम्मटाने यश, अथइप्राप्ती, व्यवहारज्ञान, अश भचनवारि, तत्काल 
होिारा उच्च आनंद व कातंासस्म्मत उपदेश अशी सहा काव्यप्रयोिने साचंर्तली आहेत. भामहाने धमइ, अथइ, 
काम, मोह ह्या ित र्सवध प रुर्षाथांिा काव्यप्रयोिन म्हिून उल्लेख केला आहे. तसेि िौसष्ट कलामंध्ये प्रर्ती 
होऊन प्रीती व कीती यािंा काव्यरिनाकारास लाभ होतो असे म्हटले आहे; तर वामनाने कीती व प्रीती ही 
दोन काव्यप्रयोिने नमूद केली आहेत. 
 

भारतीय संस्कृत साचहत्यशास्त्राच्या अभ्यासकानंी प्रािीन काव्यमीमासंकानंी नमूद केलेल्या 
काव्यप्रयोिनाबंरोबर पलायनवाद, इच्छापूती, आत्माचवष्ट्कार, उद बोधन, चिज्ञासापूती इत्यादींिा 
साचहत्यप्रयोिने म्हिनू चनदेश केला आहे. रा. श्री. िोर् चिज्ञासापूती हे काव्यप्रयोिन अचधक योग्य 
काव्यप्रयोिन असल्यािे म्हितात. 

 
काव्यप्रयोिनािंी ििा करताना काव्यमीमासंकानंी एखादे काव्यप्रयोिन रचसकर्त आहे की 

कचवर्त आहे; तसेि ते झलस्वरूपी आहे की पचरिामस्वरूपी आहे, याचवर्षयी चवविेन केलेले आहे. ह्या 
साचहत्यप्रयोिनािाही कचवर्त व रचसकर्त अशा दोन्ही अंर्ानंी चविार करता येईल. तसेि प्रस्त त प्रयोिन 
हे झलस्वरूपी आहे की पचरिामस्वरूपी आहे, यािा चविार करता येईल. कवीच्या अंर्ाने चविार करीत 
असता चिज्ञासापूतीिा संबधं काव्यचनर्समतीशी िोडिे आवश्यक ठरते; तर रचसकाचं्या अंर्ाने चविार करीत 
असता चिज्ञासापूतीिा संबधं काव्यास्वादाशी व काव्यानंदाशी आहे, असे म्हिता येईल. ‘चिज्ञासा’ हा 
तत्सम शब्द असून त्यािा अथइ ज्ञानािी इच्छा, ज्ञानाचवर्षयीिे क तूहल असा आहे. ‘पूती’ म्हििे पूिइ होिे. 
यावरून ज्ञानािी इच्छा पूिइ होिे, असा ‘चिज्ञासापूती’ ह्या शब्दािा अथइ घेता येतो. मानवाच्या ठायी 
‘चिज्ञासा’ ही पे्ररिा अत्यतं प्रबळपिे नादंत आली आहे, ह्या पे्ररिेम ळेि मािसाने वरे्वरे्ळ्या ज्ञानशाखाचं्या 
आधारे िर्ािा िेहरामोहरा बदळून टाकला आहे. 

 
कवी ह्या सिइनशील असतो. तो आपल्या सिइनािारे त्याच्या सभोवतालिे चनसर्इचनर्समत व 

मानवचनर्समत चवश्व समिून घेण्यािा प्रयत्न करतो. समिून घेतलेले हे चवश्व सिइनाच्या पातळीवर 
कल्पकतेने साकारतो. अशा रीतीने सभोवतीिे चवश्व समिून घेऊन त्यािी सिइक व कल्पक माडंिी 
करण्यात कवीच्या ठायीच्या चिज्ञासेिी पूती होत असते. 

 
रचसक/वािक वरे्वरे्ळ्या पे्ररिामं ळे व कारिामं ळे साचहत्यकृतीिे वािन करीत असतो. 

साचहत्यकृतीच्या वािनामारे् चिज्ञासापूती ही एक प्रबळ पे्ररिा असल्यािे चदसते. अवतीभवतीिे 
चनसर्इचनर्समत व मानवचनर्समत िीवन साचहत्यकृतीच्या वािनातून िािून घेण्यािा तो प्रयत्न करतो. म्हिनूि 
‘चिज्ञासापूती’ हे काव्यप्रयोिन वािकर्त आहे, असे मानले िाते. 

 
कवी व रचसक/वािक ह्या दोहोंच्या वृत्तींिा चविार करता चिज्ञासापूती हे काव्यप्रयोिन दोघाचं्याही 

दृष्टीने झलस्वरूपी आहे, असे म्हिता येते. 
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साचहत्यकृतीतून वरे्वरे्ळ्या चवर्षयाचं्या अन रोधाने, पाीाचं्या माध्यमातून चनरचनराळ्या मानवी 
वृचत्तप्रवृत्तींिे प्रकट - अप्रकट कितन व्यतत होत असते. वािकाला साचहत्यकृतीिारेही मानवी िीवन कळत 
असते. म्हिनू मािसािा मािसाकडे बघण्यािा दृचष्टकोि साचहत्यकृतीम ळे प्रर्ल्भ होत असतो. 
 
पहा : काव्यप्रयोिन. प ष्ट्पा रािाप रे 
 
जीवनवाद : समग्र मानवी िीवनात, अन भवातं सौंदयािे, कलेिे वा साचहत्यािे स्थान काय, कलेिा हेतू 
कोिता, म्हििेि कलेिा िीवनाच्या अन्य अंर्ाशंी संबधं काय या मूलभतू प्रश्नावर ज्या दोन परस्परचवरोधी 
भचूमका घेतल्या िातात, त्यातूंनि िीवनवाद व कलावाद हे दोन सकंल्पनाव्यहू, सैद्धाचंतक दृचष्टकोि चसद्ध 
झाले आहेत. कलेच्या प्रकृतीति या दोन्ही संकल्पनाव्यहूानंा आधार आहे. मराठीत िीवनवादाला पयायी 
म्हिून ‘लौचककतावाद’ ही संज्ञाही रूढ आहे. 
 

कलामूल्य, कलास्वरूप व कलान भव यासंंबधंी िीवनवादी भचूमका प ढीलप्रमािे आहे : कलेिे (वा 
साचहत्यािे) कला म्हिनू असिारे मूल्य केवल, स्वयंभ,ू साध्यात्मक नसून चतिा ज्ञान, व्यवहार/नीती व 
रोिकता या िीवनाच्या अन्य के्षीाशंी सबंंध असून या संबंधावर चतिे मूल्यही अवलंबून आहे. कलेिे मूल्य 
केवळ सौंदयात्मक/कलात्मक मूल्यानंीि नव्हे, तर या अन्य के्षीातंील मूल्यसंकल्पनानंीही चनधाचरत केले 
िाते. या अन्य के्षीातंील सकंल्पना कलेच्या, साचहत्याच्या के्षीातही प्रस्त त ठरतात. कलेिी मूल्यय ततता 
ही कलाचनयमापं्रमािेि िीवनाच्या मूल्यय तततेच्या चनयमानंीही चनधाचरत होते. कलेिे चवश्व हे पूिइपिे 
स्वायत्त नसून ज्ञान, नीती या अन्य के्षीापं्रमािेि कलेलाही झतत मयाचदत स्वायत्तता असते. कलेिा हेतू 
केवळ सौंदयइचनर्समती करिे हा नसून िीवनसंवधइन करिे हाही चतिा एक प्रम ख हेतू आहे. साचहत्यासारख्या 
मानवी िीवन-आशयप्रधान/िीवनदशइनात्मक कलामंध्ये यािा चवशरे्ष प्रत्यय येतो. साचहत्यातून मानवी मन, 
अनेकचवध मानवी संबधं, समाि-संस्कृती व एकूिि चवचवध स्तरावंरील आतंचरक व बाह्य िीवन यािें ज्ञान 
होते आचि त्यािंारे साचहत्य िीवनावर प्रकाश टाकते, आपल्याला िीवनाचवर्षयी वरे्वरे्ळ्या ममइदृष्टी देते, 
साचहत्याम ळे आपल्याला िीवनातील नैचतक प्रश्नािंी िािीव होते, आपल्या सध्याच्या पारंपचरक, नैचतक 
िाचिवािंा आपि झेरचविार करतो; या आचि अशा ज्ञानात्मक व नैचतक चनकर्षावंरही साचहत्यािे मूल्य 
चनचित होत असते. 

 
िीवनवाद्याचं्या दृष्टीने कलेिे इंचद्रयर्ोिर रूप, म्हििेि ती चदसते कशी हे महत्त्वािे असले, तरी 

चतच्यात काय आहे याला – आशयालाही महत्त्व असते. हा आशय म्हििे कलावादी म्हितात त्याप्रमािे 
कलाकृतीिे केवळ साधन नव्हे. कलाचनयमाबंरोबरीनेि िीवनाच्या अन्य के्षीातंील अन भवािें ज्या 
चनयमानंी, तत्त्वानंी चनयमन होते त्या चनयमानंी, तत्त्वानंी कलेिेही चनयमन होत असते. 
आशयप्रधान/िीवनदशइनात्मक कलामंध्ये कलाकृतीिी िडिघडि अलौचकक तत्त्वाबंरोबरीनेि अटळपिे 
लौचकक म्हििे ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक/नैचतक, ऐंचद्रय स खात्मकता या तत्त्वानं सारही होते. उदा., 
िीवनदशइनािा बाह्य वास्तवाशी पडिारा मेळ, औचित्य, साध्य-साधन इत्यादी. कला व िीवन यातंील या 
चनयमामंध्ये झरक असतो, तो बह धा र् िात्मक स्वरूपािा नसून सखं्यात्मक स्वरूपािा असतो. 
कलाकृतीतील अन भव हा नेहमीच्या अन भवापेक्षा अचधक समृद्ध, संपन्न वा उत्कट-तीव्र स्वरूपािा असतो. 
कलाकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थान लौचकक वस्तंूपेक्षा वरे्ळे असले, तरी कलाकृतीच्या संदभात 
आस्वादकाच्या ज्या मानसप्रचतचिया असतात, त्या केवळ अ-लौचकक नसतात. अ-लौचकक 
तत्त्वाबंरोबरीनेि लौचकक तत्त्वहेी येथे कायइरत असतात. 
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कलान भव व िीवनान भव यातं भेद असला, तरी तो कोटीिा/िातीिा नसून संख्यात्मक स्वरूपािा 
आहे. नेहमीिाि िीवनान भव हा उत्कट, तीव्र, समृद्ध, स संघचटत अशा स्वरूपात आला की कलाकृती 
चनमाि होते. कलान भवात नेहमीच्या िीवनातील व्यस्ततसंबद्धता र्ळून साधारिीकृत स्वरूपािा अन भव 
येत असल्याने आचि कलाकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थान वास्तवातील र्ोष्टींपेक्षा वरे्ळे असल्याने िीवनात 
घडते तशी प्रत्यक्ष चिया/कृती येथे घडत नसली, तरी येथे कोितीि कृती नसते असे नाही. 
कलान भवातील आपल्या लौचकक स्वरूपाच्या मानचसक प्रचतचिया या अप्रत्यक्ष कृतीि म्हिता येतील. 
तसेि कलान भव–चवशरे्षतम साचहत्यासारख्या कलेिा अन भव – हा नेहमीि आनंदरूप, स खरूप असतो 
असे नाही. तो स खद मखरूप असाही असतो. 

 
एका अथाने स्वायत्ततावादाला चवरोध करिारे सवइि समीक्षक िीवनवादी म्हटले िातात. त्याम ळे 

िीवनवादी वा लौचककतावादी म्हिचविाऱ्यामंध्ये एक चवस्तृत कक्षा चदसून येते. साचहत्याला ज्ञानािे वा 
नैचतकतेिे, चवचशष्ट धार्समक वा सामाचिक-रािकीय प्रिारािे साधन मानिारे बोधवादी याचं्यापासून ते 
साचहत्याला मयाचदत स्वायत्तता देिारे साध्यवादी हे सवइ िीवनवादी मानले िातात. त्याम ळे बोधवादी, 
प्रिारवादी, मातसइवादी, दचलत साचहत्यािे प रस्कते, िनवादी हे सवइि िि आपि िीवनवादी असल्यािा 
दावा करतात. या अथाने िीवनवाद ही एक पायघोळ संज्ञा ठरते. आपल्याला कोित्या प्रकारािा 
िीवनवाद अचभपे्रत आहे ते कलेच्या, साचहत्याच्या प्रकृतीच्या संदभात चनचित कराव ेलार्ते. 

 
संस्कृत साचहत्यमीमासेंमध्ये ‘रस अचभव्यतत’ होती असे मानिाऱ्या अचभव्यस्ततवाद्यािंी, रस हा 

नेहमीि आनंदरूप असतो असे म्हििाऱ्यािंी म्हििेि अ-लौचककतावाद्यािंी परंपरा प्रभावी असली, तरी 
स्थायी हा व्यस्ततसंबद्ध असून त्यािा पचरपोर्ष, उपचिती म्हििे रस असे मानिारी भट्ट, लोल्लट प्रभतृींिी 
पचरप चष्टवादी वा लौचककतावादी परंपराही अस्स्तत्वात आहे. या परंपरेन सार चवभावाचदक हे स्थायीिा 
पचरपोर्ष करिारी सामग्री होत. रसाला ते लौचकक स्थायीिा पचरपोर्ष मानत असल्याम ळे त्याचं्या दृष्टीने 
रसही लौचककि ठरतो. तो स्थायीहून मलूतम वेर्ळा ठरत नाही. त्याम ळे लौचकक अन भव व मूल्य आचि 
साचहत्यािा अन भव व मूल्य यातं कोटीिा नसून संख्यात्मक स्वरूपािा भेद आहे असे ठरते. रस हा 
स खद मखरूप असाही असू शकतो. 

 
द सरे असे, की ससं्कृत साचहत्यपरंपरेतील प्रयोिनचविार पाचहला, तर भरतापासून िर्न्नाथापयंत 

आनंद या काव्यप्रयोिनाबरोबरीने बोधालाही त्याबरोबरीिे वा द य्यम स्थान चदले रे्ले आहे. 
अचभनवर् प्तानेही प्रीतीबरोबरि व्य त्पत्तीिा समावशे द य्यम प्रयोिन म्हित केला आहे. 
अलौचककतावाद्यानंी काव्य आस्वाद्य ठरण्यासाठी ते प रुर्षाथइचनष्ठ असिे आवश्यक मानले आहे. 
अचभनवर् प्ताने रसािी कसोटी आस्वाद्यत्व व प रुर्षाथइचनष्ठा अशी चिचवध मानली आहे. शातंरसािा संबधं तो 
मोक्षाशी िोडतो. त्याम ळे संस्कृत परंपरेतील अ-लौचककतावादी साचहत्यमीमासंकानंीही साचहत्याच्या 
संदभात केवल अ-लौचककतावादी भचूमका घेतलेली चदसत नाही. 

 
पािात्त्य साचहत्यपरंपरेत प्लेटोपासून ते अठराव्या शतकापयंत लौचककतावादी परंपरा प्रभावी 

आहे. प्लेटोने साचहत्यािे मूल्यमापन उघडपिे नैचतक चनकर्षावंर केले. कलेच्या आनंदासाठी सत्य व नीती 
यािंा बळी देिे अमान्य असल्याम ळे त्याने आपल्या आदशइ राज्यात कलावतंानंा स्थान चदले नाही. याउलट 
अॅचरस्टॉटलने कलासाचहत्यािे भावनात्मक पचरिाम हे व्यततीच्या िीवनाला कसे पोर्षक असतात, ते 
त्याला प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे नीचतसन्म ख कसे करतात, ते ‘कॅथार्ससस’ (चवरेिन) या सकंल्पनेिारे दाखचवले 
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आहे. तसेि त्याने अन कृतीच्या संकल्पनेला प्लेटोपेक्षा वरे्ळा अथइ देऊन कला चवश्वात्मकािे, सत्त्वािे दशइन 
कसे घडचवते, तेही दाखचवले आहे. अॅचरस्टॉटलनंतर हॉचरसने साचंर्तलेले ‘नीचतचशक्षि व आनंद’ 
(य चटचलटी अॅंड चडलाइट) हे उदे्दश अठराव्या शतकापयंत प्रभावी होते. इंग्रिी परंपरेत सर चझचलप 
चसडनी, डॉ. िॉन्सन हेही वरे्वरे्ळ्या प्रकारे लौचककतावादी परंपरेिी माडंिी करत होते. पािात्त्य परंपरेत 
एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकातं कलावादािा प्रभाव असतानाही चवचवध लौचककतावादी भचूमका माडंल्या 
रे्ल्या आहेत. एकोचिसाव्या शतकातील वर्डस्वइथइ, शलेी, मथॅ्यू आनइल्ड प्रभतृींिी भचूमका ही 
लौचककतावादीि आहे. कलेला िीवनसंवधइनािे साधन मानिारा टॉलस्टॉयिा भावनासंिमिािा चसद्धान्त 
ककवा प्रारंभकालीन प्रिारात्मक मातसइवादी भचूमका यापंासून ते कलान भव हा मूल्यय तततेिे साधन नसून 
तो स्वतमि मूल्यय तत असतो, असे मानिारा आय्. ए. चरिर्डसइिा पे्ररिासंत लनािा चसद्धान्त हे सवइ 
चसद्धान्त लौचककतावादी परंपरा आिही अस्स्तत्वात आहे, असे दाखचविारे आहेत. 

 
मराठी साचहत्यचविारात १८५० पासून ते स्वातंत्र्यपूवइ काळापयंत म ख्यत्व ेिीवनवादी परंपरा हीि 

प्रभावी आहे. मराठीत एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात बोध व मनोरंिन ही साचहत्यप्रयोिने ठळकपिे 
चदसून येतात. माी सनातनी, स धारक व राष्ट्रवादी यानंा अचभपे्रत असलेला ‘बोध’ या संकल्पनेिा आशय 
वरे्वरे्ळा आहे. या काळात ‘बोधा’िे लोकचशक्षि, लोकमतास वळि लाविे, माचहती देिे, संसारदशइन 
घडविे, नीत्य पदेश करिे, उद बोधन करिे, सनातन नीचततत्त्वािंा बोध करिे, स्वदेशप्रीती वाढचविे असे 
काही अथइ आहेत. नंतरच्या टप्प्यावर ह. ना. आपटे यानंी चशक्षि व श द्ध आनंद हा प्रत्यक्ष हेतू आचि 
सत्यदशइन हा अप्रत्यक्ष हेतू साचंर्तला आहे. चव. का. रािवाडे यानंी कादंबरीच्या संदभात चलचहताना 
साचहत्य हे चनहेत क नसून त्यातून समािाच्या आशा-आकाकं्षा-भावना व्यतत व्हाव्यात, त्याने समािािे 
र् िदोर्ष विावते, मतप्रसार करावा, समािात उत्कृष्ट चविारािंा, प रुर्षाथाच्या कल्पनािंा प्रसार करावा, 
अशा अपेक्षा व्यतत केल्या आहेत. डॉ. श्री. व्यं. केतकरानंीही साचहत्याने राष्ट्रोन्नती, समािोद्धार, उदात्त 
र् िािंी िोपासना करावी, यावंर भर चदला. आिायइ िावडेकर, काका कालेलकर, साने र् रुिी प्रभतृी 
र्ाधंीवाद्यानंी साचहत्याच्या प्रयोिनाबाबत आयइता, उदात्तता, सवइमंर्ल कल्यािािी भावना, िीवनश द्धी, 
आत्मोन्नती, प रुर्षाथइ तसेि मारं्ल्यादी र् ि यािंा प रस्कार केला; तर लालिी पेंडसे, भा. चव. वरेरकर, 
अनंत कािेकर प्रभतृी मातसइवादी वळिाच्या लेखकानंी साचहत्यािी सामाचिक उपय ततता महत्त्वािी 
मानली. या संदभात त्यानंी साचहत्याने प्रर्चतपर, प रोर्ामी, िाचंतप्रवि असाव,े श्रमिीवींच्या चवकासाला 
हातभार लावावा इ. अपेक्षा व्यतत केल्या आहेत. 

 
वा. म. िोशी यानंी सत्य, चशव व सौंदयइ हे अन्योन्यसापेक्ष, अन्योन्याश्रयी व अन्योन्यससं्कारक 

आहेत, साचहत्याम ळे अन भव समृद्ध होतो, िीवनाचवर्षयी ममइदृष्टी लाभते, आत्मोन्नती व समािोन्नती हे 
साचहत्यािे कायइ आहे, अशी भचूमका घेतली आहे. त्याचं्या मते कला हे उच्चतम िीवनािे एक अंर् आहे. 
‘कारिाना ंअनेकता’ हे त्याचं्या भचूमकेिे म ख्य सूी आहे. चव. स. खाडेंकरािंी भचूमकाही अशाि प्रकारिी 
आहे. त्याचं्या मते सौंदयइ हे सत्यमय असल्याम ळे त्यािा व्यापक नीतीला चवरोध नसतो. साचहत्यवािनाने 
वािक नकळतपिेि सत्य, न्याय व सौंदयइ याचं्या बािूिा होतो. क स मावती देशपाडें यानंीही 
अनेकचनकर्षतेिा स्वीकार केला आहे. त्याचं्या मते सत्य, चशव व सौंदयइ ही िीवनािी चीर् िात्मक अरें् 
आहेत. ती िीवनसापेक्ष आहेत. साचहत्यान भव हा मानवी अन भतूीिे चक्षचति चवस्तारतो, मन ष्ट्याच्या 
र्ाभ्याला आवाहन करतो. रचसकाच्या अंतमकरिावर संस्कार करून त्याच्या अन भवािी पातळी उंिावतो. 
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स्वातंत्र्योत्तर काळातील िीवनवादी समीक्षकामंध्ये चद. के. बेडेकर, शरचं्चद्र म स्ततबोध, द. र्. 
र्ोडसे, नरहर क रंुदकर, रा. भा. पाटिकर, भालिंद्र नेमाडे प्रभतृींनी माडंलेल्या िीवनवादी भचूमका या 
महत्त्वाच्या आहेत. यापंैकी बेडेकर, म स्ततबोध याचं्या भचूमका मातसइवादाच्या प्रभावाखालील आहेत. 
बेडेकराचं्या मते कलाकृती घडविारे कलावतंािे व्यस्ततमत्त्व व वास्तव हे घटक समािसापेक्ष असल्याने 
कलेिा व नीतीिा अप्रत्यक्षपिे संबंध येतो. िारं्ल्या कलाकृतीत मानवी मनाला उन्नत करण्यािे सामथ्यइ 
असते, कला ही चवज्ञानाप्रमािे ज्ञान देत नसली, तरीही ती वास्तवािे, िीवनािे, माि सकीच्या अथािे 
आकलन व्यतत करते. म स्ततबोधानंी साचहत्याच्या कलात्मक मूल्यकसोट्या नाकारून आपली मान र्षतेिी 
कल्पना माडंली. त्याचं्या मते मान र्षता हे सामाचिक मानवािे ‘आंतचरक असिे’ (इसेन्स) आहे, बदलत्या 
सामाचिक मूल्यािेंही ते अचधष्ठान आहे. ‘मान र्षता’ हे साचहत्यािे संघटक तत्त्वही आहे. द. र्. र्ोडसे यानंी 
चवचशष्ट कालखंडातील एकूि सामाचिकसासं्कृचतक पचरस्स्थती व त्या कालखंडातील कलाचवष्ट्कार याचं्यात 
एक चनचित नाते र्ृहीत धरून ‘पोत’, ‘शस्ततसौष्ठव’ इ. संकल्पना वापरून स्वतंी रीतीने केलेली माडंिीही 
िीवनवादी आहे. नरहर क रंुदकरानंी कलावतंाच्या मनात असिारी सासं्कृचतक मूल्ये, त्याच्या चनष्ठा यािंा 
साचहत्याशी संबधं असतो, असे प्रचतपादन करून कलावतंाच्या नैचतक दृचष्टकोिाला महत्त्व चदले. 
नेमाड्ानंी ‘वैयस्ततक वा नवीन नैचतकता’ या संकल्पनानंा कें द्रस्थानी ठेवनू आपल्या िीवनवादी चविारािंी 
माडंिी केली आहे. 

 
मराठी समीके्षत िीवनवादी दृचष्टकोिािी सचवस्तर, अचतशय काटेकोरपिे व ताचत्त्वक अचधष्ठान 

देऊन माडंिी प्रथम रा. भा. पाटिकरानंी केली आहे. त्यानंी कलेच्या चिध्र वात्मकतेिा चसद्धान्त माडूंन 
साचहत्य ही कला लौचककतेच्या ध्र वाकडे कशी झ कली आहे, ते दाखचवले आहे. त्याचं्या मते त्याम ळे 
साचहत्यात केवळ सौंदयात्मि नव्हे तर ज्ञानात्मक, नैचतक तत्त्वानं सारही संघटन होत असते. साचहत्य हे 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे नैचतकतेिा पचरपोर्ष करते, नैचतक प्रश्न उभे करते, िीवनदशइन घडवते, िीवनाचवर्षयी 
ममइदृष्टी देते आचि या व अशा नैचतक-ज्ञानात्मक र्ोष्टींवर चतिे मूल्य अवलंबून असते. त्यानंीही 
अनेकचनकर्षतेिा प रस्कार केला. 

 
मराठीत रे्ल्या दोन-तीन दशकामंध्ये माडंल्या िािाऱ्या दचलत साचहत्यशास्त्र, ग्रामीि 

साचहत्यशास्त्र, िनवादी साचहत्य या भचूमकाही कलेच्या स्वायत्ततेला चवरोध करिाऱ्या व ज्ञानात्मक, नैचतक 
चनकर्षावंर कलेिे मूल्यमापन करू पाहिाऱ्या आहेत. या अथाने त्या भचूमका लौचककतावादीि म्हिावयास 
हव्यात. 
 
पहा : स्वायत्ततावाद. 
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णडम : (सं.). दहा रूपकप्रकारापंैकी एक. या नाट्यप्रकारात िार अकं असतात, त्यािप्रमािे पाि सधंींपकैी 
िार संधी असतात. र्भइ-सधंी यात नसतो. यात रौद्ररस प्रधान असतो व त्याम ळेि बह धा शृरं्ार वा हास्य 
यानंा यात स्थान नसते. एकापेक्षा एक उद्धत व प्रमाथी अशी सोळा पाीे यात असतात. ही पाीे बह धा देव, 
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यक्ष, राक्षस, चपशािे वा पे्रत या वर्ांपकैी असतात. सात्त्वती आचि आरभटी वृत्तींिा येथे म तत आचवष्ट्कार 
असून माया, िादू, संघर्षइ व रोमािंकारी प्रसंर् यािंी रेलिेल असते. उल्कापात, िंद्रसूयइग्रहिे यािेंही 
चिीि येथे असते. एकंदर कथानकािा काळ िार चदवसािंा असून तो िार अंकावंर चवस्तारलेला असतो. 
कथानक ‘ख्यात’- प्रकारिे असते व रिनेत प्रवशेक, चवष्ट्कंभकादींना स्थान नसते. चीप रदाह या उल्लेखनीय 
चडमावरून यािी थोडी कल्पना येऊ शकेल. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
डोहाळे : पहा स्त्रीगीते. 
 
तंत्र : ‘तंी’ हा शब्द इंग्रिीतील ‘टेक् नीक’ या शब्दाला पयाय म्हिनू मराठीत योिला िातो. ‘टेतनीक’ या 
शब्दािे सवइसाधारि अथइ एखाद्या कलेतील कौशल्य वा वापरलेली पद्धती असे केलेले चदसतात. लचलत 
साचहत्याच्या संदभात िेव्हा ‘तंी’ हा शब्द योिला िातो; त्यावळेी त्यामध्ये प्रचिया, कौशल्य, पद्धत या 
वरील अथांबरोबरि लेखकाने योिलेली ‘साधने’ असाही अथइ समाचवष्ट होताना चदसतो. 
 

मराठीत ना. सी. झडके यानंी ‘लेखनकलेच्या तंीा’िा तपशीलवार चविार केलेला चदसतो. 
वािकािे बौचद्धक रंिन हे झडके याचं्या दृष्टीने लचलत साचहत्यािे उचद्दष्ट असल्याम ळे ते साध्य करण्यासाठी 
कोिकोिती तंीे योिावीत, यािे चदग्दशइन झडके यानंी केलेले चदसते. 

 
बा. सी. मढेकरानंी आपल्या साचहत्यचविारात ‘तंी’ हा शब्द वापरलेला नाही; पि तंीािा चविार 

त्यानंी ‘अचभव्यस्ततसाधने’ म्हिून केला आहे. ‘भार्षा, अलंकार, पद्यमय वा र्द्यमय रिना इ. अनेक 
साधनािंा उपयोर् करून लेखक आपल्याला िे व्यतत करायिे आहे ते व्यतत करीत असतो; पि एखाद्या 
चलखािात चकती आचि कोित्या प्रकारच्या अचभव्यस्ततसाधनािंा उपयोर् केला रे्ला आहे, ह्यावरून त्या 
चलखािािी कलात्मकता, त्यािे सौंदयइ ठरविे चकती अप्रस्त त आहे, हे न सारं्ताही पटण्यासारखे आहे’, 
अशी मढेकरािंी भचूमका आहे. ‘शब्दािंी चनवडक योिना, चनरचनराळ्या अलंकारािंा उपयोर् इ. शलैीत 
अंतभूइत होिाऱ्या र्ोष्टी ह्या साधनात्मक असतात’, असे म्हित असताना मढेकरानंी तंी आचि शलैी यातं 
झारसा भेद केलेला नाही असे चदसते. 

 
‘अचभव्यतती’च्या – ‘झॉमइ’च्या – संदभात रा. भा. पाटिकरानंी तंीािा चविार केलेला चदसतो. 

साचहत्यकृतीिे आशय व अचभव्यतती असे चवभािन केल्यास अचभव्यततीला ‘झॉमइ’ म्हििे योग्य ठरते आचि 
‘झॉमइ’मध्ये अचभव्यततीिे ऐंचद्रय माध्यम, अचभव्यततीिे तंी व शलैी यािंा समावशे करावा लार्तो, असे 
पाटिकर म्हितात. प ढे शलैी व तंी याचं्या आशयाशी असलेल्या सबंंधािा सोदाहरि चविार करून 
पाटिकर म्हितात, की “एका बािूला आशय आचि द सऱ्या बािूला कलाकृतीिे ऐचंद्रय स्वरूप, तंी, शलैी 
इ. र्ोष्टी याचं्यामध्ये परस्परावलंबी साध्यसाधनािे, औचित्यािे व अन रूपतेिे नाते असते”. 

 
अशोक केळकर यानंी शलैी आचि तंी या दोन वरे्ळ्या संकल्पना मानल्या आहेत. तंीािा चविार 

एकेका साचहत्यकृतीच्या बाबतीत करता येतो, तसा शलैीिा करता येत नाही. त्यासाठी चकमान दोन 
साचहत्यकृतींिी आवश्यकता असते असे ते म्हितात; पि तरीही ‘तंीािा चविार शलैीचविारापासून अलर् 
करीत राहिे व्यवहायइ नाही’, अशी त्यािंी भचूमका आहे. चवचशष्ट काम साधण्यािी चवचशष्ट पद्धत हा 
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‘टेक् नीक’िा सवइसाधारि अथइ तंी या शब्दाला आहे असे म्हिून साचहत्याच्या/कलेच्या संदभात ‘तंी’ ही 
संकल्पना स्पष्ट करताना केळकरानंी चतला संस्कृत साचहत्यचविारातील ‘अलंकार’ या संजे्ञशी संवादी 
मानले आहे. ‘अलंकारा’ िा ि ळते आचि प रेसे करून घेिे’ हा व्यापक अथइ घेऊन तोि अथइ त्यानंी ‘तंी’ या 
शब्दाला चदलेला चदसतो. 

 
मराठीत साचहत्याच्या संदभात अशा तऱ्हेने ‘तंी’ या शब्दािा वरे्वरे्ळ्या दृष्टींनी चविार केलेला 

चदसतो. तो लक्षात घेऊन असे म्हिता येईल, की आपली उचद्दष्टे अचधकाचधक प्रभावीपिे आचि 
पचरिामकारकपिे साध्य करण्याकचरता लेखकाने योिलेली साधने आचि ती पद्धतशीरपिे योिण्यािे 
कौशल्य म्हििे तंी होय. ही साधने आचि त्यामार्ील योिकतेिे कौशल्य साचहत्यकृतीत एकरूपतेने प्रकट 
होत असते. लेखक तंीािी योिना आपल्या उचद्दष्टपूतीसाठी िािीवपूवइक करीत असतो. परंत  प्रत्यक्ष 
साचहत्यकृतीच्या आस्वादामध्ये माी ही िािीवपूवइकता आचि तंीािे साचहत्यकृतीच्या अन भवापेक्षा वरे्ळे 
असे अस्स्तत्व िािवता कामा नये; तसे ते िािवले तर ते लेखकािे अपयश होय, असे मानले िाते. 

 
तंीाला ठरीवपिा आला असता त्यािे उपयोिन चनष्ट्झळ ठरण्यािी शतयता अचधक असते; पि 

तरीही साचहत्याच्या संदभात काही तंीे वारंवार यशस्वीपिे योिलेली चदसतात. उदा., छंद, वृते्त, 
अलंकार, चवडंबन, चवरूपीकरि, संज्ञाप्रवाह, चनयमोल्लघंन इ. तंीे सारं्ता येतील. (रचशयन रूपवाद्याचं्या 
दृष्टीने ‘डी-झॅचमचलअरायझेशन’ म्हििे ‘अपचरचितीकरि’ –हे सवइ लचलत कलेिे तंी आहे.) याचशवाय 
प्रत्येक वाङ्मयप्रकारािी स्वतमिी अशी तंीेही असतात. उदा., संवाद, चनवदेक, कथनपद्धती, पाीचिीि 
इत्यादी. 

 
असे असले, तरी तंी ही चनत्य बदलत राहिारी र्ोष्ट आहे. भारे्षिा वापर करताना लेखक 

स्वतमच्या कल्पनाशततीच्या साहाय्याने नवी तंीे चनमाि करीत असतो. त्यापंैकी काही साचहत्यव्यवहारात 
प्रभावी ठरतात, रूढ होतात, लोकचप्रय तंीािी उसनवारीही द य्यम दिाच्या साचहत्यलेखनात होऊ लार्ते; 
पि तोवर नवी तंीे चनमाि झालेली चदसतात. अरुिा द भार्षी 
 
तत्कालस्फुरि : पहा तत्कालस्फूती. 
 
तत्कालस्फूती : ‘इंप्रोव्हायिेशन’ या इंग्रिी संजे्ञने सूचित होिारी संकल्पना. तत्कालस्झूतीिा बराि 
बोलबाला होण्यािे कारि असे, की चतिा उद भवि दाठर, याचंीक आचि ‘तोि तो’पिािे नम ने चनमाि 
करिाऱ्याचंवरुद्ध बंड प कारण्यातून झाला. कलाचवष्ट्कारािे अंचतमतम अचभपे्रत रूप काय, कलाकारानंी 
त्यासाठी काय कराव े वर्ैरेंबाबतिा नकाशा देिे आवश्यक व संभवनीय आहे, अशा भरवशातून नाटक, 
संर्ीत, नृत्य इत्यादींिे चलचखत/म चद्रत आलेख तयार करण्यावर भर देण्यािी वृत्ती निीकच्या भतूकाळात 
िोरावर होती. तीवर उतारा शोधिारी प्रचिया तत्कालस्झूतीम ळे िमते, अशी भचूमका रे्ल्या शतकात 
आकाराला आली. रे्ल्या काही वर्षांत भारतीय कलासंर्ीत, िॅझ संर्ीत, चवचवध लोकसंर्ीत - परंपरा 
तत्कालस्झूतीिे उदाहरि प रचवतात, असे प्रचतपादन या पाश्वइभमूीवर झाले. 
 

तत्कालस्झूती म्हििे साध्या शब्दातं सारं्ावयािे तर, ऐन वळेेस सादर करिे वा सादरीकरिात 
बदल घडचविे. संबचंधत कलेच्या स्वरूपान सार तत्कालस्झूतीिे घटक थोड्ाझार प्रमािात चनरचनराळे 
असतात; पि काही समान घटकािंी नोंद करिे शतय आहे : 
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(१) सादरीकरि म्हिून ज्या आचवष्ट्कारािें विइन करता येईल, त्यात तत्कालस्झूतीिे प्रमाि 
अचधक. 

 
(२) संर्ीत-नृत्य-नाट्यादी प्रयोर्कलातं तत्कालस्झूती हे व्याख्याकारी लक्षि असते. 
 
(३) कलाचवष्ट्काराच्या पूवइचनयोचित नकाशात थोडाझार वा आमूलाग्र, सहेत क, र् िात्म झरक 

घडवनू आिण्याच्या उचद्दष्टाने केलेल्या ऐन वळेेच्या बदलासही प्रयोर्कत्यािी शतती/वृत्ती कारिीभतू होत 
असते. 

 
(४) श्रोत्यािंी संख्या वा त्यािंा मर्दूर, आश्रयदात्यािी इच्छा वा त्यािा आग्रह, आधी होऊन 

रे्लेल्या सादरीकरिािे स्वरूप व पचरिाम यासंारख्या ‘कलाकार’बाह्य घटकानंा प्रचतसाद देण्याकचरता 
तत्कालस्झूती साहाय्यक ठरते. त्यािप्रमािे संबचंधत कलाकारािंी आंतचरक ऊमी, आपल्या 
सादरीकरिक्षमतेचवर्षयीिा चवचशष्ट प्रसंर्ीिा अंदाि यासंारखे अतंर्इत म्हिण्यासारखे घटकही 
तत्कालस्झूतीला कायास्न्वत करू शकतात. 

 
(५) उत्स्झूतइता म्हिनू ओळखल्या िािाऱ्या संकल्पनेपेक्षा तत्कालस्झूती चनराळी होय. 

लविीकपिा, तािेपिा, अनपेचक्षत सौंदयइ वर्ैरे कलाचवष्ट्कारात संभवाव े म्हिून वापरावयािे तंी म्हििे 
तत्कालस्झूती हे ध्यानात घेिे िरूरीिे आहे. 

 
(६) तत्कालस्झूतीिे एक प्रम ख लक्षि असे, की श्रोते-पे्रक्षकािंा चवचशष्ट प्रचतसाद व त्याम ळे 

कलाकाराने कलाचवष्ट्कारात घडवनू आिलेला बदल याचं्या दरम्यान कालावधी िास्त नसावा. 
 
तत्कालस्झूतीिी काहीं साचहत्यसबंंचधत उदाहरिे नोंदता येतील : 
 
(अ) सादरीकरि चिथे होते ती स्थले, आश्रयदात्याचवर्षयीिा तपशील; य द्ध, चनसर्इ वर्ैरेंिी 

अन रूप विइने, पोवाडे, आख्यानकाव्ये वा तत्सम प्रकार सादर करिारे ऐन वळेी र् ंझतात. 
 
(आ) नाट्याच्या अंर्ाने िािाऱ्या सादरीकरिात समकालीन घटना, व्यतती, चिया इत्यादींच्या 

संबंधात शरेे, उल्लखे, टीका-चटप्पिी तत्कालस्झूतीम ळे येतात. 
 
(इ) सादरीकरिात भाचर्षक घटकाबंरोबर येिाऱ्या चनभाचर्षक घटकािें (उदा., हावभाव, 

हालिाल, वशेभरू्षा, केशभरू्षा) प्रमाि, स्वरूप व वापर तत्कालस्झूतीन सार संभवतो. 
 
(ई) श्रोत्याचं्या पसतंी-नापसंतीन सार सादरीकरि आटोपते घेिे, ककवा प नरावतृ्ती इत्यादींच्या 

मार्े त्यािा चवस्तार करिे तत्कालस्झूतीम ळे िमते. 
 
(उ) कथाकथन, काव्य/वािन/पठि/र्ायन यासंारख्या आि मान्य असलेल्या साचहत्य-

सादरीकरिात तत्कालस्झूतीिी भचूमका महत्त्वािी ठरते. 
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(ऊ) साचहत्यरिनेत/चनर्समतीत योर्ायोर्, यदृच्छा यानंा भरपूर वाव देण्यािे यत्नही 
तत्कालस्झूतीला आवाहन करण्यािाि (कमी कष्टािा!) मार्इ होय. ‘एचलएटरी चप्रस्न्सपल’, ‘ऑटोमचॅटक 
रायकटर्’, ‘कर्अप’ यासंारख्या पािात्त्य खटाटोपािंी इथे आठवि व्हावी. 
 

अशोक दा. रानडे 
 
तत्त्वप्रधान कादंबरी : कादंबरी या र्द्य कस्ल्पतकथात्मक साचहत्यप्रकारािा एक उपप्रकार. आपल्या 
लविीकपिाम ळे कादंबरी अनेक ज्ञानशाखाशंी संवाद साधू शकते. कादंबरीने तत्त्वज्ञानाशी साधलेल्या 
संवादातून तत्त्वप्रधान कादंबरी चनमाि होते. ताचंीक दृचष्टकोिातून तत्त्वज्ञान म्हिता येईल असा भार् 
कादंबरीत मोठ्या प्रमािात येऊ लार्ला, की कादंबरीिे स्वरूप तत्त्वप्रधान होऊ लार्ते. काही वळेा 
तत्त्वज्ञानािा हा भार् उघड असतो. कादंबरीतील पाीे तत्त्वज्ञानाच्या के्षीातील चवचशष्ट भचूमका घेऊन 
बोलत असतात. त्याचं्या बोलण्यात तत्त्वज्ञानातील कोटींिा आचि तत्त्वज्ञानाच्या माडंिीिा सढळ उपयोर् 
केलेला असतो. वा. म. िोशी यािंी िाहगिी ही कादंबरी या प्रकारािे उत्तम उदाहरि आहे. चतच्यातील 
पाीे प्लेटोपासून बेर्इसाँपयंतिे आचि वदेापंासून आध चनक तत्त्वचिज्ञासूंपयंतिे दाखले देत य स्ततवाद 
करतात. 
 

काही वळेा तत्त्वज्ञानािा हा भार् अप्रत्यक्ष स्वरूपात येतो. पाीाचं्या अथवा चनवदेकाच्या 
बोलण्यामध्ये तत्त्वज्ञानािे प्रचतकबब स स्पष्ट स्वरूपात आढळून येत नाही. असे असले, तरी पाीाचं्या कृती, 
व्यस्ततमत्त्व ेयाचं्यामारे् चवचशष्ट ताचत्त्वक भचूमका असतात. श्याम मनोहराचं्या िे ईर्श्ििाव… िे पुरुषोत्तमिाव… 
या कादंबरीमध्ये चनवदेक आचि पाीे दैनंचदन अन भवातील छोट्यामोठ्या घटनाबंद्दल बोलतात. त्यािें 
बोलिे तत्त्वज्ञानाशी ककवा चवचशष्ट ताचत्त्वक भचूमकेशी सबंद्ध आहे, असे वरकरिी तरी, वाटत नाही. अचधक 
तपचशलात िाऊन अथइचनिइयन केल्यास या कादंबरीिे तत्त्वप्रधान स्वरूप स्पष्ट होते. 

 
अंचतम सत्यािे ज्ञान प्राप्त करिे, हा तत्त्वज्ञानािा हेतू असतो. इचंद्रयर्ोिर चवश्वाच्या म ळाशी 

पोहोिण्यािा प्रयत्न तत्त्वज्ञान करत असते. इचंद्रयर्ोिराच्या पलीकडे पोहोिण्यासाठी तत्त्वज्ञानाला 
अपचरहायइपिे अमूतइ व्हाव े लार्ते. प्रत्यक्षातील घचटतापेंक्षा त्यामारे् असलेल्या अमूतइ संकल्पनाचं्या 
चवश्लेर्षिािा प्रयत्न तत्त्वज्ञानात अचभपे्रत असतो. समग्र चवश्वािी स संर्त अशी व्यवस्था लावण्यािा प्रयत्न 
तत्त्वज्ञान करत असते. तत्त्वज्ञानाच्या या ध्येयाम ळे त्याच्याशी चनर्चडत असलेला बौचद्धक व्यापार 
अचधकाचधक सवइसाधारिीकृत आचि अमूतइ पातळीवरिा होत िािे अपचरहायइ असते. 

 
तत्त्वज्ञानािे हे चवशरे्ष तत्त्वप्रधान कादंबरीच्या चवचवध घटकावंर मलूभतू पचरिाम करतात. समग्र 

कादंबरीमधून तत्त्वज्ञानाच्या के्षीात सामाव ू शकेल, असा चसद्धान्त माडूंन तत्त्वज्ञानाशी नाते िोडण्यािा 
प्रयत्न तत्त्वप्रधान कादंबरी करीत असते. त्यािबरोबर ही कादंबरी आपले कथनात्म स्वरूपही िपत असते. 
तत्त्वप्रधान कादंबरीतील घटनािम, घटनामंधील संबधं, वातावरि, कथात्म प्रदेश, पाीे, पाीचिीि या 
सवइ र्ोष्टी तत्त्वज्ञानातील चवचशष्ट भचूमकेच्या ककवा भचूमकाचं्या माडंिीसाठी अवतरत असल्याम ळे 
वास्तवाच्या अन कृतीपेक्षा चभन्न असे स्वरूप या घटकानंा प्राप्त होते. तत्त्वप्रधान कादंबरीतील पाीे बह धा 
तत्त्वज्ञानातील चवचशष्ट भचूमकािें प्रचतचनचधत्व करिारी असतात. ती मानवी व्यस्ततमत्त्वािी अमूतीकरिे 
असतात. मानवी भावनाचं्या सखोल आचवष्ट्काराच्या हेतूने येथे पाीचिीि केले िात नाही. पाीचिीिािा 
उदे्दश चवचवध संकल्पनािंी तकइ स संर्त व्यवस्था लाविे हा असतो. वास्तवतावादी कादंबरीतील घटना 
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आचि त्याचं्यामधील संबधं भोवतालच्या िर्ाच्या अन कृतीवर अवलंबनू असतात. तेथे संभाव्य असेल तेि 
वास्तवतावादी कादंबरीत घेतले िाते. भोवतालच्या लौचकक िर्ातील कायइकारिसंबंध वास्तवतावादी 
कादंबरीतील घटनामंध्ये असतात. तत्त्वप्रधान कादंबरी लौचकक िर्ातील संभाव्यता आचि 
कायइकारिसंबधं यानंा अन सरण्याऐविी तत्त्वज्ञानाच्या चवचशष्ट माडंिीला अन सरत असते. चतच्यातील 
घटना तत्त्वज्ञानातील चसद्धान्ताच्या स्पष्टीकरिासाठी येतात. अशा प्रकारे तत्त्वप्रधान कादंबरीच्या 
कथानकरिनेवर तत्त्वज्ञान पचरिाम करते. एऱ्हवी असभंाव्य वाटिाऱ्या घटना तत्त्वप्रधान कादंबरीच्या 
कथानकात प्रवशे करू शकतात वास्तवतावादी कादंबरीला लावल्या िािाऱ्या वास्तवान कृतीच्या, तसेि 
शतयाशतयतेच्या कसोट्या तत्त्वप्रधान कादंबरीच्या संदभात काही प्रमािात चशचथल कराव्या लार्तात. 
अशा घटनािंी अथइपूिइता तत्त्वप्रधान कादंबरी माडंत असलेल्या चसद्धान्ताच्या संदभात शोधावी लार्ते. वा. 
म. िोशी याचं्या राचर्िीमध्ये नरभक्षक िमातीच्या संदभातील काही घटना आल्या आहेत. डार्सवनी 
उत्िाचंतवादाच्या संदभात या घटनािंी अथइपूिइता शोधली, तरि त्यािंी कथानकामधील अपचरहायइता 
लक्षात येऊ शकते. 

 
तत्त्वप्रधान कादंबरीवर तत्त्वज्ञानािा अशा प्रकारे खोलवरिा पचरिाम होत असला, तरी अखेरीस 

ती कादंबरीि असते. तत्त्वज्ञानािी चवश द्ध स्वरूपातील माडंिी तत्त्वप्रधान कादंबरीतून शतय होत नाही. 
तत्त्वज्ञानाम ळे सवइसाधारिीकरि आचि अमूतीकरि या प्रवृत्ती तत्त्वप्रधान कादंबरीमध्ये प्रभावी ठरत 
असल्या, तरी चववचक्षत, मूतइ वास्तवाशी असलेला सबंंध ती पूिइपिे तोडू शकत नाही. उलट ती 
तत्त्वज्ञानाला अमूताच्या पातळीवरून मूताच्या पातळीवर आिण्यािा प्रयत्न करते. अमूतइतेबरोबरि 
तत्त्वज्ञानािी व्यस्ततचनरपेक्ष चनरुपाचधकताही याम ळे काही प्रमािात क्षीि होते. चवश्वाकडे पाहण्यािा आचि 
चवश्वािी व्यवस्था लावण्यािा एक एकात्म आचि स संर्त प्रयत्न हा तत्त्वज्ञानािा दिा तत्त्वप्रधान कादंबरीत 
अबाचधत राहू शकत नाही. तत्त्वज्ञानािा कादंबरीमध्ये होिारा समावशे एखाद्या पाीािा िर्ाकडे पाहण्यािा 
दृचष्टकोि, एखाद्या पाीाने आपल्या परीने लावलेली चवश्वािी व्यवस्था म्हिून येऊ शकतो. या 
दृचष्टकोिाच्या चवरोधी दृचष्टकोिही आपोआप कादंबरीमध्ये प्रवशे करतो. अंचतम सत्यािे स्पष्टीकरि 
करण्यािा प्रयत्न, असे त्या तत्त्वज्ञानािे स्वरूप न राहता; एखाद्या पाीाने त्याच्या भोवतालच्या 
पचरस्स्थतीम ळे घेतलेला एक मयाचदत, सान्त दृचष्टकोि असे स्वरूप त्याला त्या कादंबरीप रते प्राप्त होते. 
तत्त्वप्रधान कादंबरीतील तत्त्वज्ञानाला कादंबरीच्या चवश्वात वावरिाऱ्या चवचवध व्यततींिे हेतू, कृती, 
आकाकं्षा यािंा स्पशइ होतो. तत्त्वज्ञानामध्ये तत्त्वज्ञानेतर कोटी चमसळू लार्तात. तत्त्वज्ञानािी साकंल्पचनक 
पातळी आचि पाीाचं्या अन भवािी, िाचिविेी पातळी एकमेकातं चमसळतात. तत्त्वप्रधान कादंबरीमध्ये 
तकइ श द्ध, स संर्त आचि अमूतइ तत्त्वज्ञानाला िर्ण्यािी आचि िाचिविेी चवचवध पचरमािे प्राप्त होतात. 

 
एका बािूला तत्त्वज्ञानािे सवइसाधारिीकृत, अमूतइ व सकंल्पनात्मक स्वरूप आचि द सऱ्या बािूला 

प्रत्यक्षातील वास्तव िीवनािी व्याचमश्र रहाटी या दोहोंमधील प्रदेशात तत्त्वप्रधान कादंबरी वावरत असते. 
या दोन परस्परचवरोधी ध्र वाकंडे ती सतत खेिली िात असल्याम ळे ती चवचवध रूपे धारि करू शकते. 
साचहत्यप्रकार म्हिून चतिी सवइ वैचशष्ट्टे्य नेमकेपिाने व अचधक समग्रतेने नोंदचविे याम ळेि काहीसे कठीि 
होते. 

 
मराठी कादंबरीच्या संदभात वा. म. िोशी यािंी राचर्िी तत्त्वप्रधान कादंबरीिे उत्तम उदाहरि 

आहे. तत्त्वज्ञानाच्या माडंिीिा प्रभाव तर राचर्िीवर आहेि, त्याचशवाय चतच्यात स संर्त असा ताचत्त्वक 
चसद्धान्त माडंण्यािा प्रयत्नही झालेला आहे. राचर्िीनंतरच्या मराठी कादंबरीमध्ये तत्त्वज्ञानाला एवढे 
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स स्पष्ट प्राधान्य चमळालेले चदसत नाही. तसे पाचहले, तर तत्त्वज्ञानातील चवचवध चविारसरिींिा पचरिाम 
मराठी कादंबरीवर झाला आहे. मातसइवाद, र्ाधंीवाद आचि १९६० नंतरच्या काळात अस्स्तत्ववाद या 
ताचत्त्वक भचूमकानंी मराठी कादंबरीवर आपापला ठसा उमटचवला आहे. भा. चव. वरेरकर, शरचं्चद्र 
म स्ततबोध याचं्या कादंबऱ्यावंर मातसइवादािा पचरिाम िािवतो; तर साने र् रुिी, पे्रमा कंटक याचं्या 
कादंबऱ्यावंर र्ाधंीवादी िीवनदृष्टीिा प्रभाव चदसून येतो. भाऊ पाध्ये, चकरि नर्रकर, भालिंद्र नेमाडे, 
मनोहर शहािे, वसंत आबािी डहाके प्रभतृींच्या कादंबऱ्यावंर अस्स्तत्ववादी तत्त्वज्ञानािा पचरिाम झाला 
आहे. 

 
माी केवळ तत्त्वज्ञानाच्या ककवा चवचशष्ट चविारसरिीच्या पचरिामाम ळे कादंबरीला ‘तत्त्वप्रधान’ 

म्हिता येिार नाही. येथे कादंबरीतील कस्ल्पत चवश्वाच्या चिीिािा कशावर भर आहे, हा प्रश्न महत्त्वािा 
ठरतो. चवचशष्ट चविारसरिीच्या दृचष्टकोिातून िीवनािे चिीि करताना िीवनचिीिावर भर असेल, तर 
त्या कादंबरीला तत्त्वप्रधान कादंबरी म्हिता येिार नाही. माी ताचत्त्वक चविारसरिीवर भर असेल आचि 
िीवनचिीिािा उपयोर् चवचशष्ट तत्त्वप्रिालीच्या माडंिीसाठी केला िात असेल, तर त्या कादंबरीला 
तत्त्वप्रधान म्हिता येईल. या दृष्टीने पाचहल्यास िाहगिी आचि िे ईर्श्ििाव …िे पुरुषोत्तमिाव …याचं्या 
िोडीने र्बहॅिस्र्टि अहनरुद्ध धोपेर्श्िकििा समावशे तत्त्वप्रधान कादंबरीच्या वर्ात करता येईल. वर 
उल्लेचखलेल्या लेखकाचं्या याचंशवायच्या कादंबऱ्यावंर चवचशष्ट तत्त्वप्रिालींिा पचरिाम झालेला असला, तरी 
त्यािंा भर तत्त्वज्ञानापेक्षा िीवनचिीिावर असल्याम ळे त्यािंा तत्त्वप्रधान कादंबरीमध्ये समावशे करता 
येिार नाही. 
 
संदभइ : Kuadera, Milan, The Art of the Novel, 1988. 
 

हचरिदं्र थोरात 
 
तत्त्वज्ञान आणि साणहत्य : लचलत कलातील एक प्रकार म्हिून लचलत साचहत्याकडे िेव्हा आपि पाहतो, 
तेव्हा अशा साचहत्यािे स्वरूप काय असते; त्यािी उचद्दष्टे, पद्धती, प्रकार कोिते असतात आचि त्याच्या 
र् िवते्तिे चनकर्ष कोिते असतात इ. प्रश्न उपस्स्थत होतात. ह्या चवर्षयािी ििा सौंदयइशास्त्रात ककवा 
साचहत्यशास्त्र हा सौंदयइशास्त्रािा िो प्रातं आहे त्याच्यात होते; आचि सौंदयइशास्त्र ही तत्त्वज्ञानािी एक शाखा 
आहे. प्रस्त त नोंदीत साचहत्य आचि (सौंदयइशास्त्र वर्ळून उरिारे) तत्त्वज्ञान याचं्यामधील संबधंािे चववरि 
केले आहे. 
 

तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेकडे पाचहले, तर चवश्वािे साकल्याने स्वरूप काय आहे, मािसािे चवश्वात 
स्थान काय आहे, चवश्व व मािूस याचं्यामधील नाते काय आहे ह्या प्रश्नािंा शोध त्याच्यात घेतला िातो असे 
आढळून येते. तत्त्वज्ञानातील द सऱ्या प्रकारिे प्रश्न मानवी ज्ञानाचवर्षयीिे प्रश्न आहेत. मानवी ज्ञानािे 
स्वरूप काय आहे, त्यािी व्याप्ती चकती, त्यािे प्रकार कोिते, ज्ञान चमळचवण्याच्या पद्धती कोित्या, त्याच्या 
प्रामाण्यािे चनकर्ष काय आहेत ह्या स्वरूपािे हे प्रश्न असतात. तत्त्वज्ञानातील चतसऱ्या प्रकारिे प्रश्न हे 
मूल्याचंवर्षयीिे प्रश्न असतात. नैचतक आचि इतर मूल्ये कोिती, त्यािें परस्परसंबधं काय आहेत, त्याचं्या 
प्रामाण्यािे स्वरूप आचि आधार काय असतात, िारं्ल्या मानवी िीवनािे स्वरूप काय असते इ. प्रश्न. 
(सौंदयइ हे एक मूल्य असल्याम ळे सौंदयइशास्त्र ही तत्त्वज्ञानािी एक शाखा आहे.) 
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चवश्वाच्या समग्र स्वरूपािी कल्पना मािूस िेव्हा करतो, तेव्हा चतला – चवश्वाचवर्षयीच्या अशा 
दशइनाला–तो भावचनक आचि वैिाचरक प्रचतसाद देतो. ह्या भावचनक प्रचतसादात चवस्मय, भीती, 
पूज्यभावना, चवश्वसौंदयािा रसान भव इ. घटक उत्कटतेने वसत असतात. असे दशइन घेिे ककवा घडचविे 
ही एक स्वाभाचवक मानवी प्रवृत्ती आहे. त्याला तो देत असलेला प्रचतसाद अनेकदा काव्याच्या स्वरूपात 
व्यतत होतो. उदा., आि उपलब्ध असलेला प्रािीनतम गं्रथ िो ऋग्वदे त्यातील ‘नासदीय सूतत’ 
(१०•१२९). चवश्व चनमाि होण्यापूवीिी स्स्थती काय होती, ते कसे अस्स्तत्वात आले असेल, ह्या प्रचियेिे 
ज्ञान क िाला असेल, क िाला होऊ शकेल का इ. तत्त्वज्ञानात्मक प्रश्न हा ह्या सूततािा चवर्षय आहे. पि 
त्याचं्याचवर्षयीच्या कितनािा आचवष्ट्कार ‘सूतता’तून म्हििे कचवतेिारा झाला आहे. उपचनर्षदामंध्ये 
चवश्वाचवर्षयीिे िे दशइन ककवा दशइने माडंण्यात आली आहेत, त्यािंा आचवष्ट्कार ज्याप्रमािे चवविेक र्द्यातून 
होतो; त्याप्रमािे काव्य, संवाद, कहाण्या, चमथ्यकथा ह्याचं्या िाराही होतो. असे साचहत्य एका अंर्ाने 
तत्त्वज्ञानात्मक असते; पि द सऱ्या अंर्ाने लचलत असते. 

 
प्रािीन काळातील अशी चवश्वदशइने बह धा धार्समक-आध्यास्त्मक असतात. तसेि ती चवश्वाच्या 

पसाऱ्यात नादंिाऱ्या एका चवचशष्ट समािाचवर्षयीिी असतात. हा समाि (उदा., वैचदक, ग्रीक, यह दी इ.), 
त्यातील श्रेष्ठ व्यतती यािें देवाचदकाशंी, त्याचं्या पलीकडला परम-देव, चनयतीिे तत्त्व याचं्याशी िे संबधं 
याचं्याचवर्षयीिे एकात्म दशइन, असे त्यािें स्वरूप असते. ह्या दशइनािंा साचहस्त्यक आचवष्ट्कार अनेकदा 
महाकाव्याचं्या स्वरूपात झालेला आढळतो. उदा., िामायि, मिाभाित, र्हलअड, ओहडसी इत्यादी. तसेि 
ती धमइगं्रथातूंनही व्यतत होत असतात. उदा., वदे, बायबलमधील ‘ि ना करार’ इत्यादी. असे साचहत्य 
एकाि वळेी श्रदे्धय धार्समक साचहत्य, लचलत साचहत्य आचि तत्त्वज्ञानात्मक असते. ते धार्समक-आध्यास्त्मक 
असते. पि एका मूतइ समािाच्या िीवनािे चिीि करीत असल्याम ळे ऐचहकही असते. ह्या स्वरूपाच्या 
साचहत्यािे एक उत्कृष्ट उदाहरि म्हििे श्रीमद भगवद्धगीता. हा धार्समक-आध्यास्त्मक गं्रथ आहे, 
तत्त्वकितनात्मक आहे; पि चशवाय मािसाच्या नैचतकतेला अंचतम आव्हान देिाऱ्या एका शोकात्म प्रसरं्ी, 
मिाभाितातील दोन पाीािंा, िीवनािा अथइ शोधिारा सवंाद, म्हिून ते एक काव्यही आहे. 

 
असे साचहत्य आचदम कालात ककवा त्याच्या निीकच्या कालाति चनमाि होते असे नाही. त्यािी 

परंपरा आितार्ायत िालत आलेली चदसून येते. एस्स्कलस, सॉझोतलीझ व य चरचपडीझ याचं्या ग्रीक 
शोकास्त्मका ह्या अचभिात नाट्यकृती आचि तत्त्वकितनात्मक कृतीही आहेत. र्बायर्बलिा ‘नवा करार’ हा 
मूलतम धमइगं्रथ आहे; तो तत्त्वकितनशील आहे; पि लचलत साचहत्यातही त्याला श्रेष्ठ स्थान आहे. 
ऑर्स्टीनिी कन्िेशन्स, दान्तेिी हडव्िार्न कॉमेडी, शतेसचपअरच्या शोकास्त्मका, र्टेिे िाउस्र्ट, 
डॉस्टोव्हस्कीच्या कादंबऱ्या, टी. एस्. एचलअटिे द वसे्र्ट लॅँड व िोि क्वारे्टट्स, समॅ्य अल बकेेटिी नाटके 
इ. साचहत्यकृती अशा संचमश्र स्वरूपाच्या आहेत. भारतीय परंपरेतही शकंरािायांिी स्तोीे, ज्ञानेर्श्िी आचि 
सामान्यतम संतसाचहत्य अशाि प्रकारच्या साचहत्यकृतींिी उदाहरिे आहेत. लचलतकृतीच्या स्वरूपात 
व्यतत होिारे चवश्वदशइन नेहमीि आध्यास्त्मक-धार्समक असते असे नाही. ल्यूिेशसिे हड िेसम नारु्टिा (म. 
शी. वस्तंूच्या प्रकृतीचवर्षयी) हे लॅचटन दीघइकाव्य िडवादािे, परमाि वादािे प्रचतपादन करते; ती एक श्रेष्ठ 
साचहत्यकृती र्िली िाते. 

 
आध चनक काळात मािसाच्या मनावरील धमािा प्रभाव ओसरू लार्ल्यानंतर श्रदे्धवर आधारलेल्या 

चवश्वदशइनािी िार्ा वरे्वरे्ळ्या तत्त्वप्रिालींनी (आयचडओलॉिी) घेतली. चववकेवाद (रॅशनॅचलझम), 
स्वच्छंदतावाद (रोमसॅ्न्टचसझम), मातसइवाद, अस्स्तत्ववाद इ. आध चनक चविारप्रिाली आपल्या पचरियाच्या 
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आहेत. अशा चविारप्रिालींत दृष्टी चवश्वाच्या स्वरूपाऐविी मािसािी पचरस्स्थती आचि मािसािे भचवतव्य 
ह्यावंर कें चद्रत झालेली असते. ह्याम ळे अशा चविारप्रिालींिा आचवष्ट्कार स्वाभाचवकपिे लचलत साचहत्यात 
होतो. उदा., व्हॉल्तेअरिी कादंीद ही कादंबरी मानवी िीवनाकडे पाहण्यािी सशंयवादी, चववकेवादी दृष्टी 
व्यतत करते. चवल्यम ब्लेक, वड् इस्वथइ, कोलचरि, शलेी इ. इंस्ग्लश स्वच्छंदतावादी कवींच्या कृतींतून 
चनसर्इ, मािसू, मानवी िीवन ह्याचं्याचवर्षयीिे एक चवचशष्ट तत्त्वज्ञान काव्यरूपाने प्रकट झाले आहे. त लनेने 
अलीकडच्या असलेल्या मातसइवाद ककवा अस्स्तत्ववाद ह्या दशइनािंीही अशीि र्ोष्ट आहे. मातसइवादी ककवा 
अस्स्तत्ववादी चसद्धान्तािंा तार्सकक ऊहापोह करिारे र्द्य साचहत्य हा वैिाचरक साचहत्यािा एक प्रकार; पि 
समािाकडे ककवा व्यस्ततिीवनाकडे पाहण्यािा मातसइवादी ककवा अस्स्तत्ववादी दृचष्टकोन 
लचलतकृतींिाराही प्रकट करण्यात येतो. उदा., बे्रख्टिी ककवा साीइिी नाटके आचि ह्या स्वरूपािे इतर 
लचलत साचहत्य. 

 
पि असे चवश्वदशइन ककवा िीवनदशइन अनेक प्रकारे प्रकट होत असले, तरी तत्त्वज्ञानात – 

तत्त्वज्ञान ह्या ज्ञानशाखेत–त्यािी माडंिी चसद्धान्ताचं्या स्वरूपात, सत्य म्हिून माडंलेल्या चवधानाचं्या 
स्वरूपात होत असते. ज्ञानमीमासंा आचि मूल्यमीमासंा ह्या तत्त्वज्ञानाच्या शाखाचं्या बाबतींत ही र्ोष्ट 
अचधकि खरी आहे. ह्या चसद्धान्तािंा आशय नेमकेपिे माडंण्यािा प्रयत्न करिे, त्याचं्या समथइनासाठी 
प रावा, य स्ततवाद, अन माने प ढे करिे, त्याचं्यावर घेण्यात आलेल्या ककवा घेता येतील अशा सभंाव्य 
आके्षपािें खंडन करिे ह्या स्वरूपािा तार्सकक प्रपंि हे तत्त्वज्ञानािे वैचशष्ट्ट्य आहे. चवज्ञान, सामाचिक शासे्त्र 
इ. ज्ञानशाखािें चमळून िे क ट ंब बनते, त्यािा तत्त्वज्ञान एक सदस्य आहे. र्द्य हे तार्सकक व्यवहारािे 
स्वाभाचवक माध्यम आहे. सकंल्पना स्पष्ट करिारे, चभन्न संकल्पनामंधील तार्सकक संबंधािंा शोध घेिारे, 
त्यािें खंडनमंडन करिारे हे र्द्य असते. प्रािीन काळी तत्त्वज्ञान सोयीसाठी अनेकदा पद्यात माडंलेले 
आढळते. उदा., ईश्वरकृष्ट्िािी साांख्यकाहिका ककवा क माचरल भट्टािे श्लोकवार्वतक ककवा झीनॉझानीझ 
आचि एम्पेडोतलीझ ह्यािंी काव्ये. पि प्रािीन काळापासूनि भारतात आचि अन्यीही र्द्य हे तत्त्वज्ञानािे 
स्वाभाचवक माध्यम म्हिून स्स्थरावले आहे. 

 
नेमकेपिा आचि स स्पष्टपिा ककवा असंचदग्धता हे चवविेक र्द्यात अपेचक्षत र् ि असतात. 

चवविेकािी वृत्ती तटस्थ, चनर्सवकार असते. त्यािी भार्षा वस्त चनष्ठ, कोरडी, वस्त स्स्थतीवर नेमकेपिे 
बेतलेली असते. वस्त स्स्थतीिे ह बेहूब विइन करिे, संकल्पनािें चबनिूक चवश्लेर्षि करिे, हे त्याने हाती 
घेतलेले काम असते. चवज्ञान ज्या भारे्षत चलचहले िाते, चतच्यात ह्या र् िािंा उत्कर्षइ झालेला असतो. भारे्षिी 
वस्त चनष्ठता ककवा वस्त तंीता िारं्ल्या प्रकारे साधण्यासाठी एक खास पचरभार्षा आचि चिन्हव्यवस्था 
घडचवली िाते. ह्या स्वरूपाच्या र्द्यात चलचहलेले, ज्ञानािी माडंिी करिारे चलखाि अत्यंत व्यापक अथाने 
घेतलेल्या साचहत्यात समाचवष्ट करता येिार नाही. तत्त्वज्ञान ही ज्ञानशाखा असल्याम ळे तत्त्वज्ञानावरील 
अत्यंत श्रेष्ठ गं्रथािंीही साचहत्यकृतीत र्िना होत नाही. त्यािें स्वरूप वैज्ञाचनक गं्रथाचं्या स्वरूपासारखे 
असते. उदा., वात्स्यायनािे न्यायभाष्य, अॅचरस्टॉटलिे गं्रथ, काटंिे हक्रर्टीक ऑि प्युअि िीझन इत्यादी. 
परंत  एक ज्ञानशाखा म्हिनू तत्त्वज्ञानािे काही वैचशष्ट्ट्य आहे. मानवी िीवनातील अंचतम, मध्यवती, 
सवइव्यापी प्रश्नाशंी तत्त्वज्ञान चभडत असते. ह्या प्रश्नानंा देण्यात येिाऱ्या उत्तराशंी मानवी भावना चनर्चडत 
झालेल्या असतात. चशवाय ही उत्तरे नेहमी चववाद्य असतात (ज्या प्रश्नानंा सवइमान्य उत्तरे चमळतात, ते प्रश्न 
तत्त्वज्ञानातून र्ळून पडतात). ह्याम ळे तत्त्वज्ञान हे नेहमी तत्त्ववते्त्याने स्वतमसाठी स्वीकारलेले असते. 
त्याच्यामारे् वैयस्ततक चनिइय असतो. त्यािे समग्र व्यस्ततमत्त्व त्याने स्वीकारलेल्या तत्त्वज्ञानात प्रचतकबचबत 
झालेले असते. आपल्या चवविेनात तो केवळ आपल्या मतािंी माडंिी करीत नाही. ती स्वीकारण्यासाठी तो 
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वािकािें मन वळवीत असतो. ह्या कारिामं ळे तत्त्वज्ञानपर चलखािात शलैीला स्थान असते. तत्त्ववते्त्यािी 
िर समथइ शलैीवर ह कमत असली, तर त्यािे गं्रथ वैज्ञाचनक वाङ्मय आचि साचहत्यकृती याचं्या सीमारेरे्षवर 
असतात. प्लेटो, शकंरािायइ, वािस्पचतचमश्र, देकातइ, बतली, ह्यमू, रसेल, ए. िे. एअर यािें गं्रथ ह्या 
स्वरूपािे आहेत. मराठीत गीताििस्य, तसेि वामन मल्हार िोशी यािें तत्त्वज्ञानात्मक चलखाि ह्या 
स्वरूपािे आहे. 
 

मे. प .ं रेरे् 
 
तमाशा : र्ायन, वादन, नृत्य व नाट्य यानंी य तत असा लोकनाट्यािा आचवष्ट्कार. ‘तमाशा’ ही संज्ञा अरबी 
असून चतिा अथइ दृश्य, िीडा, खेळ, नाट्यप्रयोर् असा आहे. हल्ली या नाट्यािे प्रयोर् बंचदस्त नाट्यर्ृहात 
होत असले, तरी ते म ख्यतम र्ावोर्ाव भरिाऱ्या िीातं, उघड्ावर वा तात्प रत्या उभारलेल्या मंडपात होत 
असतात. रंर्मंिावर पडदे वा इतर नेपथ्य झारसे नसते. नाट्यप्रयोर्ातील प्रम ख प रुर्षपाीे नेहमीच्याि 
वरे्षात असतात. चस्त्रयािंी वशेभरू्षा माी शतय तेवढी आकर्षइक व उद्दीपक असावी, असा कटाक्ष असतो. 
र्ायक, वादक, स रत्ये इ. सवइ सदैव मंिावरि असतात आचि त्यातंीलि चकत्येक नाट्यातील द य्यम 
भचूमकाही करतात. र्ायनाला साथ असते ती ढोलकी, कडे, तंब री, झािं, रॅंर्ल यािंी. हल्ली बािािी 
पेटीही असते, तमासचर्रास चबदार्ी चमळते ती र्ावाकडून वा कंीाटदाराकंडून. पे्रक्षकाकंडून कोिी 
दौलतिादा केला, तर ती िादा कमाई. तमाशातील र्ौळिी व लावण्या या बाह्यतम मिंावरील प रुर्षपाीास 
उदे्दशून र्ाचयल्या िात असल्या, तरी त्यािें लक्ष्य पे्रक्षक हेि असते. 
 

र्ि-र्ौळि, रंर्बािी आचि वर् असे तीन चभन्न प्रकारािें नाट्य तमाशात सादर केले िाते. 
 
गि : र्ि म्हििे र्िपतीिे आवाहन. नाट्यप्रयोर् चनर्सवघ्नपिे पार पडावा, म्हिनू केलेला हा 

धार्समक चवधीि होय. तमाशािा सरदार, म्हििेि मालक, हा र्ि म्हितो आचि मंिावरील इतर सवइ 
साथीदार त्यािे धृपद आळचवतात. हे सवइ िढ्या आवािात होते. धृपदाच्या अंतीिा सूर स रत्ये झेलतात व 
आिखी खूप उंि नेतात. 

 
गौळि : र्ि संपल्यावर काही काळ कडे व ढोलकी यािें वादन व सवालिवाब (ि र्लबंदी) 

होऊन ती लय अंर्ात चभनल्यावर, तमाशातील चस्त्रयािें नृत्य होते. या नृत्यानंतर र्ौळिीिे र्ायन स रू होते. 
हा भस्ततर्ीतािा प्रकार श्रीकृष्ट्िाच्या र्ोक ळातील लीलाचं्या रूपाने भतती व अध्यात्म यानंा आचवष्ट्कार 
करिारा. वारकरी भिनात र्ोळिी भततीच्या अंर्ाने म्हटल्या िातात, तर तमाशात त्या शृरं्ारािा पचरपोर्ष 
करीत नृत्यासह र्ाचयल्या िातात. या र्ायनाला संवादािी िोड असते. र्ोक ळाच्या र्ौळिी डोकीवर 
द धालोण्यािे माठ घेऊन मथ रेच्या बािाराला चनघाल्यािी बताविी करीत मंिावर मंडलाकार चझरतात. या 
र्ोपींच्या मेळ्यात एक ‘मावशी’ असते. ही मावशी म्हििे धोतरािा सोर्ा पदरासारखा डोकीवर नेत प ढे 
सरसावलेला मंिावरील एक साथीदार. या र्ौळिींना कृष्ट्ि व त्यािे सवरं्डी अडवतात. या सवरं्ड्ातंील 
पेंद्यािे काम सोंर्ाड्ा करतो. र्ौळिी व मावशी आचि र्ौळिी व पेंद्या याचं्यात िे संवाद होतात, ते 
पे्रक्षकानंा खदखदून हसविारे असतात. या नृत्यर्ीतसवंादािंा प्रसंर् पौराचिक व आशय आध्यास्त्मक 
असला, तरी पौराचिक कालाला आध चनक संदभइ आचि आध्यास्त्मक आशयाला शृरं्ाचरक रूप चदल्याम ळे 
यात हास्य व शृरं्ार रसािंाि चवम तत आचवष्ट्कार होत असतो. संताचं्या आध्यास्त्मक र्ौळिींिे हे लौचकक 
चवडंबनि होय. या चवडंबनातून सूचित होिारा अथइ बह धा संभोर्सूिक असतो. 



 अनुक्रमणिका 

रंगबाजी : र्ौळिीनंतर शृरं्ाचरक लावण्यािें नंृत्यासह िे र्ायन होते, त्याला ‘रंर्बािी’ म्हितात. 
या लावण्या र्ािाऱ्यािें अनेक झड असले, की त्यानंा ‘संर्ीतबारी’ असे म्हटले िाते. एक रंरे्ल भामटा व 
अंतरी नाना कळा असलेला पि बाहेरून बावळट वाटिारा त्यािा चमी अशी दोन प रुर्षपाीे आचि तीन 
र्ािाऱ्या व नाििाऱ्या म ली व त्यािंी पोतत आई अशी िार स्त्रीपाीे या प्रवशेात असतात. यातील रंरे्ल 
भामटा व त्यािा चमी यांिी झार चदवसानंी भेट होते. ते दोघे मन रमचवण्याकचरता कोठीवर िातात आचि 
चतथे त्या तीन म लींिा नृत्यर्ायनािा कायइिम होतो. अशी या प्रवशेािी भचूमका असते. यातील लावण्या 
उघडउघड शृरं्ाचरक असतात आचि नृत्य व हावभाव यानंी त्या शृरं्ारािी ख लावट केली िाते. परंत  
त्याबरोबरि यातील सोंर्ाड्ा कोठीवरील बेर्डी श्रीमंती, रचसकता, प्रियभावना व अदब यािंा िो 
मधूनमधून दंभस्झोट करीत असतो, त्यानेि हा कायइिम चवशरे्ष रंर्तो. 

 
वग : ‘वर्’ या संजे्ञिी व्य त्पत्ती सारं्ता येत नाही. यात एखादी कथा नाट्यरूपाने सादर केली िाते. 

हे नाट्य बह धा ‘मीहना-छेलबटाऊ’, ‘चमठारािी’ अशा लोककथावंर ककवा लोककथेिा रंर् घेिाऱ्या 
‘उमािी नाईक’, ‘तंट्या चभल्ल’ अशा घटनावंर आधारलेले असे. प ढे पौराचिक कथाही वर्ातं आल्या; पि 
तत्पूवी पौराचिक कथा ‘दशावतार’, ‘बोहाडा’ इत्यादींत आचि लोककथा वर्ात अशी चवभार्िी होती. हल्ली 
ऐचतहाचसक कथाही वर्ात सादर केल्या िातात. परंत  कथा वतइमानकालीन, ऐचतहाचसक वा पौराचिक 
कशीही असली, तरी चतिा ढंर् लोककथेिाि असतो. या कथातंील संवाद हे चलचखत नसून पाीानंी 
समयान सार स्वतमच्याि ब द्धीने करायिे असतात. मंिावर सदैव हिर असलेले सूीधार व त्यािे साथीदार 
हे धावत्या लाविीत मधूनमधून कथाभार् चनवचेदत असतात. या लाविीप्रकाराला वर्ािी लाविी म्हितात. 
चतला कड्ा-ढोलकीिी साथ असते आचि पोवाड्ाप्रमािेि झीलकरी िौकाच्या अतंी ‘िी िी रं िी िी’ 
अशी झील धरतात. वर्ािे चवशरे्ष अंर् म्हििे सोंर्ाड्ा. हा बह धा नेहमीच्याि पोर्षाखात असतो आचि 
वर्ात पडेल ते काम करतो. पि इतराचं्या संवादाचं्या वळेी तो िे प्रश्न चविारतो वा शरेे मारतो, त्यानंी तो 
त्या पाीािंाि नव्हे, तर समािातील अनेक दंभािंा स्झोट करतो. सोंर्ाड्ा हा उत्कृष्ट नकलाकारही 
असतो. तो पे्रक्षकािंी भरपूर करमिूक तर करतोि; पि त्याचशवाय समोर घडिारे प्रसंर् हे खरेख रे नसून 
नाटकी आहेत यािी िाि देिे, त्या प्रसंर्ािी वतइमानाशी सारं्ड घालिे, सद्य िीवनावर भाष्ट्य करिे, 
प्रचतचष्ठतािंा दंभस्झोट करिे; एवढेि काय, प्रसंर्ी सादर होत असलेल्या नाट्यािेि चवडंबन करिे, ही 
महत्त्वािी कायेही तोि करीत असतो. म. वा. धोंड 

 
तकइ प्रमाद (फॅलसी) : अन माने करण्यात ककवा चवधाने वातयािारा व्यतत करण्यात 

सवइसाधारिपिे ज्या ि का करण्यात येतात, त्यािें वर्ीकरि ‘तकइ प्रमाद’ ह्या सदराखाली पािात्त्य 
तकइ शास्त्रात करण्यात येते. काही तकइ प्रमाद आकाचरक– ‘झॉमइल’ –असतात. म्हििे एखाद्या अन मानािा 
तार्सकक आकारि असा असतो, की ते अन मान प्रमाि असू शकत नाही. म्हििे त्यािंी आधारचवधाने सत्य 
असली, तरी त्यािा चनष्ट्कर्षइ असत्य असू शकतो. उदा., प ढील अन मान घ्या : 

 
िर तो बलै असेल तर तो पश ूअसला पाचहिे. 

 
तो पश ूआहे 
∴ तो बलै आहे. 
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ह्या आकारािे तार्सकक अन मान अप्रमाि असिार हे उघड आहे. तेव्हा असे अन मान हे तकइ प्रमादािे एक 
उदाहरि आहे, असे म्हिण्यात येते. 
 

आकाचरक तकइ प्रमादावं्यचतचरतत िे इतर तकइ प्रमाद तकइ शास्त्रात ओळखण्यात येतात, त्यानंा 
आशचयक (मटीचरअल) तकइ प्रमाद म्हितात. अचॅरस्टॉटलपासून ते चवसाव्या शतकापयंत असे चभन्नचभन्न 
तकइ प्रमाद ओळखून त्यानंा नाव ेदेण्यात आली आहेत व त्यािें वर्ीकरि करण्यात आले आहे. 

 
म ळात तकइ शास्त्रात बचंदस्त असलेल्या तकइ प्रमाद ह्या संकल्पनेिा प ढे चवस्तार झाला आचि 

कोित्याही िकू असलेल्या (ककवा वाटिाऱ्या) दृचष्टकोिाला ककवा तत्त्वाला, चसद्धान्ताला ‘तकइ प्रमाद’ असे 
म्हिण्यात येऊ लार्ले. ह्या संदभात साचहत्यसमीके्षत ‘िैतन्यारोप’ (पॅथेचटक झॅलसी), ‘पचरिामचनष्ठता 
प्रमाद’ (अॅझेस्तटव्ह झॅलसी) आचि ‘हेत्वारोप प्रमाद’ (इन्टेन्शनल झॅलसी) हे शब्दप्रयोर् चवशरेे्षकरून रूढ 
आहेत. त्यािें चवविेन ह्या कोशात त्या त्या नोंदीखाली आले आहे. 
 
पहा : िैतन्यारोप; पचरिामचनष्ठता प्रमाद; हेत्वारोप प्रमाद. 
 

मे. प .ं रेरे् 
 
तात्पयाथइ : प्रतीत होिाऱ्या वातयाथाला ‘तात्पयाथइ’ ही संज्ञा भट्ट मीमासंकानंी चदली आहे. ‘पािी कशपडतो’ 
यातील दोन शब्दातं परस्परयोग्यता आहे (‘अग्नी कशपडतो’ यात ती नाही). न सताि ‘पािी’ हा शब्द 
उच्चारला, तर ‘त्यािे काय’ म्हिून उत्पन्न होिारी चिज्ञासा ‘कशपडतो’ ह्या शब्दाच्या उच्चारिाने पूिइ होते. 
म्हिून ते दोन शब्द परस्पराचंवर्षयीच्या आकाकें्षने य तत अथवा साकाकं्ष असल्यािे प्रतीत होते. ‘संचनधी’ 
म्हििे मध्ये वळे िाऊ न देता शब्द एकामार्ोमार् उच्चारिे. ‘पािी’ हा शब्द उच्चारल्यानंतर बऱ्याि वळेाने 
‘कशपडतो’ हा शब्द उच्चारल्यास त्या दोहोंत अन्वय प्रस्थाचपत न होऊन वातय म्हिून त्याचं्या अथािी प्रतीती 
होिार नाही. यास्तव तात्पयाथाच्या बोधासाठी शब्दाथाच्या योग्यता, आकाकं्षा व संचनधी ह्या चतन्ही 
चवशरे्षािंी प्रतीती आवश्यक मानली आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
तादात्म्य : ‘तादात्म्य’ म्हििे ‘तत्स्वरूप होऊन िाण्यािा भाव’ (तद/स आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावम ।). 
 

काव्यबंधामध्ये वर्सिलेल्या व्यस्तत-प्रसंर्ाशंी एकरूप वा तन्मय होिे, असा यािा स्थूल अथइ सारं्ता 
येईल. 

 
काव्यािा आस्वाद घेताना रचसक याप्रमािे तन्मय होतो, म्हिूनि त्याला ‘सहृदय’ म्हटले िाते. 

त्यािे लक्षि करताना अचभनवर् प्ताने, ‘विइनीयतन्मयीभवनयोग्यता’ या घटकािा उल्लेख केला आहे  
(ध्वन्यालोक – उद्योर् १ वरील लोिन). 
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या तन्मयीभवनाम ळे वा तादात्म्याम ळे रचसकाला काव्यास्वादापासून आनंद होतो. ‘चवभाव, अन भाव 
व व्यचभिाचरभाव याचं्या संयोर्ाने रसचनष्ट्पत्ती होते’ –या भरताच्या प्रचसद्ध रससूीातही हाि आनंद र्ृहीत 
आहे. हे कसे घडते? 

 
चवभाव म्हििे स्थाचयभावाला िार्तृ करिारी कारिे (उदा., रती या स्थाचयभावाच्या संदभात पे्रमी 

य र् ल वा त्यानंा चमळालेला एकातं हे चवभाव), स्थाचयभाव िार्ृत झाल्याम ळे चदसिारे पचरिाम ते अन भाव 
(उदा., रतीच्या संदभात कटाक्षादी मध र हावभाव). अन र्षंर्ाने प्रकट होिारे इतर भाव ते व्यचभिाचरभाव 
(उदा., िीडा, औत्स तय, हर्षइ, किता इ. रतीिे व्यचभिाचरभाव). या सवांच्या उचित संयोर्ाने रसचनष्ट्पत्ती 
होते; म्हििे त्या त्या स्थाचयभावाला रसािी स्स्थती प्राप्त होते (उदा., रती या स्थायीला शृरं्ार रसािी 
स्स्थती प्राप्त होते). या चनष्ट्पन्न रसािा आस्वाद रचसक घेतो व आनंचदत होतो. या प्रचियेत त्यािे तादात्म्य 
र्ृहीत आहे. 

 
मराठी समीके्षत या तादात्म्यािी ििा चनरचनराळ्या सकंल्पनाचं्या आधारे करण्यात आलेली आहे. 
 
न. कि. केळकर यानंी १९२१ मध्ये बडोदे साचहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना या 

संदभात ‘सचवकल्प समाधी’िी सकंल्पना माडंली. ते म्हितात, “रसपूिइ असे काव्य वािताना िो आनंद 
होतो तो आत्मौपम्य ब द्धीम ळेि. कोित्याही रसािा स्थाचयभाव क्षिभर द सऱ्यािा घेऊन आपलासा 
केल्याचशवाय रसप्रतीती होत नाही… येथे एकाऐविी दोन भचूमका होतात. वािक आपली भचूमका न सोडता 
मनाने द सऱ्या भचूमकेवर संिमि करतो व प्रचतभेने अन भव घेतो” (मिाठी साहित्य सांमेलन, अध्यक्षीय 
भाषिे, खंड १, १९७१). येथे प्रचतभेने अन भव घेण्यािा िो उल्लेख केळकर करतात, त्यामध्ये वािकािी 
कल्पनाशतती र्ृहीत आहे. 

 
िर्न्नाथ पंचडताने िसगांगाधिात भरताच्या रससूीावरील चवचवध मतािंी नोंद करताना 

नवमीमासंकािें म्हिून एक मत चदले आहे. त्यामध्ये ‘कल्पनेच्या बळावर नाट्यप्रसंर्ातील व्यततींशी रचसक 
समरस होतो’, असा चनदेश आहे. 

 
यािाि उल्लेख करून द. के. केळकर यानंी ‘स्वायत्त तादात्म्या’िी उपपत्ती माडंली आहे. ते 

म्हितात, “काव्यास्वादकाळी त्या त्या पाीाशी तादात्म्य पावत असता हा अन भव काल्पचनक आहे, यािी 
चवस्मृती रचसकाला पडत नाही. म्हििेि हे तादात्म्य मयाचदत व स्वायत्त असे असते” (काव्यालोचन, 
१९४५). 

 
तादात्म्यािी चिचकत्सा करताना के. ना. वाटव े यानंी, “काव्यनाटकातंील व्यततींच्या 

मनोचवकाराशंी समरस होिे” असा एक अथइ चदला आहे (िसहवमशक, १९६१). 
 
‘तादात्म्य’ या संकल्पनेिा अथइ लावण्याच्या मराठी समीके्षतील या सवइ प्रयत्नातं एक र्ोष्ट समान 

आहे ती अशी : येथे रचसक हा क िातरी व्यततीशी/चतच्या स्थाचयभावाशी/मनोचवकाराशी तादात्म्य पावतो, 
असे र्ृहीत धरून चवविेन केलेले आहे. या सवइि उपपत्ती मराठी समीके्षत टीकेिे लक्ष्य बनल्या आहेत. 
त्याम ळे तादात्म्यािी मूळ सकंल्पना अचधकि पयाक ल (र्ोंधळात टाकिारी) झाली आहे. 
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वस्त तम अशा प्रकारिी व्यस्ततसंबद्धता हे अचभनवर् प्ताच्या पचरभारे्षत एक रसचवघ्न आहे. त्याच्या 
मते रसास्वाद ही एक चनर्सवघ्न प्रतीती आहे. ही कशी घडते? भरताच्या रससूीािे त्याने चदलेले स्पष्टीकरि 
प ढीलप्रमािे माडंता येईल : लौचकक िीवनात रती इ. स्थाचयभावािंा अन भव पे्रक्षकाला असतोि. त्यािी 
कारिे, पचरिाम व आन र्षचंर्क चित्तवृत्तीही त्याच्या पचरियाच्या असतात. िेव्हा रंर्भमूीवर तो याि र्ोष्टी 
पाहतो, तेव्हा त्या अन िमे चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव या स्वरूपात असतात. या सवांच्या उचित 
संयोर्ाने पे्रक्षकाला ज्या रसादी स्थायीिी प्रिीती येते, त्यािे साधारिीकरि झालेले असते. म्हििे तो 
स्थायी चवचशष्ट देशकालाचं्या मयादातूंन म तत असतो. अशा साधारिीकृत स्थायीमध्ये पे्रक्षकािा आत्मा 
प्रचवष्ट होतो. हा साधारिीभतू स्थायी म्हििे रस. त्यािा आस्वाद रचसक घेतो. 

 
अशा प्रकारे व्यस्ततचनरपेक्ष स्थायीमधील आत्मप्रवशे हा तादात्म्याच्या संकल्पनेत म ळात अचभपे्रत 

आहे. 
 
पहा : कलात्मक ताटस्थ्य. मा. ना. आिायइ 
 
तालणचते्र : कवी कवदा करंदीकर याचं्या प्रयोर्शील प्रचतभेने चनमाि केलेल्या काही चवचशष्ट प्रकारच्या 
बंचदशींिे ‘तालचिीे’ असे स्वतम कवीनेि नामकरि केले आहे. धृपद (१९५९) या त्याचं्या काव्यसंग्रहात 
अशा एकूि सात कचवता एकचीत केलेल्या असून अन्यी एका लेखात स्वतम कवीनेि आपल्या या प्रयोर्ािी 
मार्समकपिे उकल केली आहे. 
 

संर्ीतातील तालािंा कवीला भावलेला स्वभाव (उदास, प्रसन्न, शृरं्ाचरक, कितनशील इ.) 
त्याच्या–म्हििे तालाच्या नव्हे, तर तालाच्या स्वभावाच्या–चिीरूप िाचिवशेी सहकंप पाविाऱ्या प्रचतमा, 
लय आचि भाववृत्ती या तीन र्ोष्टींिे एकात्मीकरि साधण्यािा अनोखा प्रयोर् करंदीकरानंी या 
काव्यरिनातूंन केला आहे. भावकचवतेिा हा एक वरे्ळ्या िातीिा प्रकार म्हिता येईल. झ मरा तालातील 
दीड माीेिे विन व्यतत करण्यासाठी ‘र्र्नर्ंभीर डोह’ ही प्रचतमा त्यानंा स्झ रते. रूपकािे विन त्याि 
तालािी ‘ती’, ‘धी’ अक्षरे घेऊन येिाऱ्या ‘ती अधीम धी राी, स्वप्नधीर’ या ओळीत आिण्यािा प्रयत्न ते 
करतात. र्ैशाच्या र्ालावरील पंख्याने दादऱ्याच्या वृत्तीिी िात ते सूचित करू पाहतात. आचदतालात 
त्यानंा आचदम आचि सवइव्यापी लय प्रतीत होते. त्यासाठी आचदम पे्ररिेतून स्झ रिाऱ्या सौंदयाच्या 
प्रचतमाप्रतीकािंी योिना ते करतात. ‘काल’ (तालाच्या एकूि माीाचं्या चनम्म्या अतंरावर येिारी माीा), 
‘सम’ (तालाच्या प्रत्येक आवतइनािी पचहली माीा) इ. पाचरभाचर्षक संज्ञािंा िीवनातील चवचशष्ट अवस्थाशंी 
त्यानंी संदभइ िोडला आहे. ‘आचदताल’मधील ‘काल’ आचि ‘सम’ या शब्दािें संदभइ या दृष्टीने लक्षात घेता 
येतात. आडािौतालात तीनदा येिारा काल िीवनात चनरचनराळ्या टप्प्यावंर घडिारी मृत्यूिी दशइने आचि 
मूल्ये यािंा सूिक असल्यािे त्यानंा भावते. झपतालातील दहा माीाचं्या कालात िोवीस माीा वािवण्यािी 
तबलावादनातील अवघड करामत आचि तालािी िलद लय यािें प्रचतकबब दहा झ टी खोलीच्या संसारात 
चदवसाच्या ं िोवीस माीा (तास) बसविाऱ्या कायइमग्न र्ृचहिीच्या झपझप वावरण्यात आचि वावरताना 
आपल्या व्यस्ततत्वािी चवचवध रूपे सहिपिे प्रकट करिाऱ्या चतच्या चकमयेत त्यानंा चदसून येते. 

 
करंदीकरानंी त्याचं्या ‘म ततस नीता’च्या के्षीातील प्रयोर्ासंारखाि प्रसरिशील पि बाधेंसूद घाट, 

चनयइमक पि रिनाचशल्पािी घनता, सूीबद्धता, िमपूिइता साधिारी, आघात-आंदोलनय तत शलैी आचि 
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आटोपशीर आकार याचं्या बळावर तालचिीाचं्या बचंदशीला स बक रूप प्राप्त करून चदले आहे. रमेश 
तेंड लकर 
 
तौलणनक साणहत्याभ्यास : ‘तौलचनक/त लनात्मक साचहत्य’ ही संकल्पना १८४८ च्या आसपास मथॅ्य ू
आनइल्ड यानंी वापरली, त्यातूनि साचहत्याकडे पाहण्यािा एक दृचष्टकोन चनमाि झाला आचि तौलचनक 
साचहत्याभ्यास या के्षीािा उदय झाला. माी या संकल्पनेला िन्म देण्यािे श्रेय फ्रें िानंी मादाम स्तेल या 
चवद र्षीला, तर िमइनानंी र्टे या महाकवीला चदलेले आहे. सामान्यतम दोन वा अचधक राष्ट्रीय साचहत्यािंा 
त लनात्मक दृष्टीने केलेला अभ्यास, अशी या के्षीािी व्याख्या ढोबळपिे देता येईल. माी ज्यािंी त लना 
करायिी, त्या साचहत्यपरंपरा परस्पराशंी संपकइ  आलेल्या असायलाि हव्यात, की संपकइ  न येताही साम्य 
आढळिाऱ्या साचहत्यपरंपराचं्या त लनात्मक अभ्यासािा अंतभावही यात करावयािा, याचवर्षयी मतभेद 
आहेत. प्रत्यक्ष संपकात आलेल्या साचहत्यपरंपराचं्या त लनात्मक अभ्यासामध्ये परस्परावंरील प्रभाव, 
त्यातंील साम्य-भेद, लेखकािें प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे झालेले स्वार्त, शब्दसंपदेपासून साचहस्त्यक आशयापयंत 
चवचवध बाबतींत झालेली देवाि-घेवाि या पलंूैिा अभ्यास होतो. प्रत्यक्ष सपंकात न आलेल्या 
साचहत्यपरंपरामंध्ये साम्ये आढळली, तर त्याला मानवी मनाच्या सावइचीक प्रचिया कारिीभतू धरून 
त लनात्मक अभ्यास करावा लार्तो. प . चश. रेरे् याचं्या कादंबरीतील िपानी प्राध्यापक ककवा र्ौरी देशपाडें 
याचं्या कादंबरीतील िपानी मािसे वा कवी बा. भ. बोरकर यानंी ‘िपानी रमलािी राी’ ही कचवता या 
साचहत्यकृतींच्या पलीकडे मराठी आचि िपानी साचहत्य यांिा झारसा संपकइ  मराठीच्या बािूने तरी आलेला 
नाही. परंत  तरीही मानवी मनािे दशइन, साचहत्याला आधारभतू असलेला लोकसाचहत्यािा किा, 
चनयतीच्या आव्हानानंा तोंड देण्यािे मािसािे सामथ्यइ, अततयइ, घटनामं ळे चनमाि झालेली द मखे व त्यािंा 
प्रचतकार, ईश्वर, मृत्य,ू मानवी िीवनातील िौयइ व करुिा, साहसचपपासा, पे्रम, आत्मकें द्रीपिा व 
आत्मत्यार् इ. भावनािंा कल्लोळ, िीवनािे पे्रय व श्रेय इ. प्रश्नाबंद्दलिी सवइि मािसानंा असलेली 
उत्स कता व त्यािे साचहत्यात होिारे क तूहलपूिइ कितन–यासंारख्या र्ोष्टी सावइचीक असतात व 
त्याचं्याम ळे साचहत्यातही काही समान बधं चनमाि होतात. अशा दूरस्थ, प्रत्यक्ष संपकात न आलेल्या 
साचहत्याचं्या त लनात्मक अभ्यासाने साचहत्यािी एकूि िाि वाढते. इतकेि नव्हे, तर त्याम ळे साचहत्यािा 
मूलभतू स्रोत प्रभावीपिे स्पष्ट होतो. 
 

य रोपात भार्षािें व साचहत्यािे आदान-प्रदान अनेक शतके इततया मोठ्या प्रमािावर िालू आहे, की 
तेथील अग्रिी समीक्षकानंा व साचहत्यकितकानंा तीन-िार य रोपीय भार्षा व त्यामंधील साचहत्ये यािंी उत्तम 
िाि असलेली आढळते. ग्रीक व लॅचटन या प्रािीन भार्षाचं्या अभ्यासािी परंपरा तर चिवतं आहेि; चशवाय 
इंस्ग्लश, फ्रें ि, िमइन, इटाचलयन यासंारख्या भार्षामंध्ये वैिाचरक व साचहस्त्यक आदान-प्रदानािी परंपराही 
मोठी आहे. महाकवी र्टे याला अनेक भार्षा येत होत्या. इतकेि नव्हे, तर य रोपाबाहेरच्या साचहत्याबद्दलही 
त्याला क तूहल होते. ‘चवश्वसाचहत्य’ (वल्डइ चलटरेिर) ही त लनात्मक साचहत्याभ्यासामधील महत्त्वािी 
संकल्पना ही र्टेिीि देिर्ी आहे. अनेक भार्षातंील श्रषे्ठ वाङ्मयकृतींिे चनमपक्षपिे रसास्वादन केलेल्या 
प्रचतभाशाली कितकाच्या मनात महान वाङ्मयािे काही समान आवाहक र् ि िािवत राहावते, त्यातंील 
वैचवध्यातूंनही एकतेिा प्रत्यय त्याला यावा, हे स्वाभाचवकि म्हिायला हव.े मिाभाित, िामायि, चझदौसी 
व होमर यािंी महाकाव्ये, शतेसचपअरिी नाटके, डॉस्टोव्हस्की व टॉलस्टॉय याचं्या कादंबऱ्या, ज्ञानेश्वर व 
रवींद्रनाथ टार्ोर यािें वाङ्मयीन कायइ, र्ाचलब व इतबाल यािें काव्य – अशा साचहत्यािे अवर्ाहन 
केल्याने महानतेिे वाङ्मयीन संस्कार होतात, ही ‘चवश्वसाचहत्य’ या संकल्पनेमार्िी म ख्य धारिा आहे. 
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त लनात्मक साचहत्याच्या अभ्यासामध्ये ‘सवइसमावशेक साचहत्य’ (िनरल चलटरेिर) ही 
संकल्पनाही महत्त्वािी ठरलेली आहे. सवइसमावशेक साचहत्याला राष्ट्रीयतेने रेखाचंकत केलेली के्षीसीमा 
नसते. राष्ट्रीय वा भौर्ोचलक के्षीसीमािंा चविार न बाळर्ता, एखाद्या प्रवृत्तीच्या वा साचहत्यप्रकाराच्या 
केलेल्या अभ्यासाला सवइसमावशेक साचहत्याभ्यास म्हिता येईल. साचहत्यातील र्ूढर् ंिनात्मक प्रवृत्तीिा 
चविार करताना भारतीय साचहत्य, पर्सशयन साचहत्य, अरबी साचहत्य, तसेि पािात्त्य साचहत्य या सवांिा 
चविार केल्यास तो सवइसमावशेक अभ्यास ठरेल. र्झल या काव्यप्रकारािा अभ्यास करताना पर्सशयन व 
अरबी संदभइ लक्षात घेऊन उदूइ, र् िराती, कहदी व मराठी या भार्षातंील र्झलािंा अभ्यास केल्यास तोही 
सवइसमावशेक साचहत्यािा अभ्यास म्हिावा लारे्ल. 

 
त लनात्मक साचहत्याभ्यास हा चकमान दोन राष्ट्रीय साचहत्याचं्या संदभात–ककबह ना दोन भार्षाचं्या 

संदभात–केला िातो. सामान्यतम प्रत्येक राष्ट्रािी आपली अशी वरे्ळी भार्षा असते. या भारे्षला पृथर्ात्मता 
प्राप्त होते, ती त्या राष्ट्राच्या वरे्ळ्या भौर्ोचलक, सासं्कृचतक, ऐचतहाचसक, शकै्षचिक वैचशष्ट्ट्यामं ळे. माी 
एक भार्षा व एक राष्ट्र असे समीकरि चनरपवादपिे आढळत नाही. स्स्वत्झलंडमध्ये तीन भार्षा सारख्याि 
प्रमािात वापरल्या िातात. भारतात सोळा-सतरा भार्षामंधील समदृ्ध साचहत्यपरंपरा चवकचसत होत 
आलेल्या आहेत. तीि पचरस्स्थती रचशया हे एक राष्ट्र असताना होती. याउलट इसं्ग्लश भार्षा अनेक राष्ट्रातं 
बोलली िाते व अनेक राष्ट्रामंध्ये ती साचहत्यचनर्समतीसाठीही वापरली िाते. दोन वा अचधक भार्षातंील 
साचहत्याच्या त लनात्मक दृष्टीने केलेल्या अभ्यासात त्या त्या साचहत्यपरंपरािंी पृथर्ात्म वैचशष्ट्टे्यही ध्यानात 
ठेवावी लार्तात. चशवाय त लना ही सामान्यतम समान दिाच्या वा शततीच्या साचहत्यकृतींिी वा 
साचहत्यपरंपरािंी केली, तर साथइ ठरते. आि तरी कोकिी साचहत्य व मराठी साचहत्य यािंी त लना 
औचित्यपूिइ ठरिार नाही. 

 
मानवी मनाच्या सारखेपिाम ळे साचहत्यािे भावनात्मक आचदबंध समान असलेले आढळतात. 

आईचवर्षयी उत्कट पे्रम, बापाचवर्षयी भय, रार् व ईर्षा, प्रियातील िेर्ष व संशय, वासनेतील िौयइ, 
सत्ताचपपासेतील कहसा, भावनाप्रदशइनातील ढोंर्, मूल्यासंाठी आत्मसमपइि व त्यार् अशा चकतीतरी 
भावनात्मक बधंािें असंख्य र्ोझ साचहत्यात प्रकट होत असतात. िेव्हा एक चवचशष्ट वाङ्मयीन प्रवृत्ती अनेक 
देशातूंन साधारिपिे एकाि कालखंडात उत्पन्न होऊन चवकचसत होते, त्यावळेी त लनात्मक साचहत्याच्या 
अभ्यासकाला त्यािी दखल घ्यावीि लार्ते. िवळिवळ सवइि भारतीय साचहत्यातं स्वच्छंदतावादाकडून 
वास्तवतावादाकडे साचहत्यप्रवृत्तींिी वाटिाल झालेली चदसते. मराठीतील दचलत साचहत्यािी लाट 
अनन्यसाधारि स्वरूपािी असली, तरीस द्धा रे्ल्या वीस–पंिवीस वर्षांत चनरे्षध व चवद्रोह यािंा चवस्झोट 
सवइि भारतीय साचहत्यात आढळतो, हे नाकारता येत नाही. साचहत्यकृतींिे अन भवचवश्व, चविारव्यूह, 
िीवनदृष्टी यामंध्ये िसे साम्य आढळते, तसेि रिनावैचशष्ट्टे्य, प्रचतमा व प्रतीके यािें चवचनयोिन, भार्षाशलैी 
यातंही ते आढळू शकते. भारतामध्ये आध चनक य र्ात चनसर्ाकडे पाहण्यािी दृष्टी बदलली वा वैचदक-
औपचनर्षचदक वाङ्मयातील चनसर्इदृष्टीिे नूतनीकरि झाले; यािे प राव े बंर्ाली, कहदी, मराठी व अन्य 
भारतीय भार्षामंधील साचहत्यात आढळतात. चवचवध भार्षातंील साचहत्यातील भावनात्मक आचि 
संरिनात्मक आचदबधंामंधील साधम्यामार्च्या स्रोतािंा अभ्यासही त लनात्मक साचहत्यात होतो. चनसर्ावर 
चविय चमळचवण्यािी सत्ताचपपासू आकाकं्षा भारतीय भार्षातंील साचहत्यात झारि अपवादात्मक आहे. या 
साधम्यांिा शोध घेताना तौलचनक अभ्यासकाला औपचनर्षचदक तत्त्वज्ञानापयंत िाऊन त्यामार्िा स्रोत 
तपासावा लारे्ल हे उघड आहे. 
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प्रभावािंा अभ्यास हाही त लनात्मक साचहत्याभ्यासात अत्यंत महत्त्वािा मानला िातो. एखाद्या 
साचहत्यकृतीिा, लेखकािा वा साचहस्त्यक प्रवृत्तीिा प्रभाव चवचशष्ट कालखंडातील साचहत्यावर असू शकतो, 
तसेि साचहत्यबाह्य व्यस्ततत्वािा ककवा चविारसरिीिा प्रभावही साचहत्यावर असू शकतो. मराठी 
साचहत्यामध्ये ज्ञानेश्वरी ही साचहत्यकृती, ना. सी. झडके ककवा बा. सी. मढेकर हे लेखक, आचि 
स्वच्छंदतावाद ही साचहस्त्यक प्रवृत्ती चकती प्रमािात व कोित्या प्रकारे प्रभावशाली ठरलेली आहे, यािा 
शोध घेण्यासारखा आहे. त्यािप्रमािे महात्मा र्ाधंी हे साचहत्यबाह्य व्यस्ततमत्त्व व मातसइवाद ही 
चविारसरिी याचं्या प्रभावािाही वधे घेिे आवश्यक आहे. अन्य भारतीय भार्षातंील साचहत्याच्या प्रभावािा 
चविार करता कोल्हटकर-खाचडलकरावंरील संस्कृत साचहत्यािा प्रभाव, ताबं्यानंी स्वतमि मान्य केलेले 
मीरा व कबीर यािें ऋि, बोरकरावंरील सूरदास, मीरा व टार्ोर यािंा प्रभाव यासंारखी उदाहरिे देता 
येतील. चवदेशी भार्षातंील साचहत्याच्या प्रभावािा चविार करता शतेसचपअरपासून साीइपयंत अनेक 
लेखकािंा उल्लेख मराठी साचहत्याच्या संदभात करता येईल. र्डकऱ्याचं्या नाटकावंरील शतेसचपअरिा 
प्रभाव, आर्रकराचं्या लेखनावरील इंग्रिी चविावतंािंा प्रभाव, महात्मा झ ल्यावंरील तत्कालीन चिस्ती 
प्रभाव, मढेकर-करंदीकरावंरील आध चनक पािात्त्य साचहत्यािा प्रभाव यािंा अभ्यास हा त लनात्मक 
साचहत्याभ्यासािी उत्तम उदाहरिे ठरू शकतील. अथात ‘प्रभाव’ या संकल्पनेिा चविार करताना 
‘उिलेचर्री’ चकती आचि मूळ चवदेशी कृतींना देशी रूप देऊन उत्कटता वाढचवण्यािा प्रयत्न चकती, हेही 
ठरचविे आवश्यक आहे. 

 
प्रभाव-अभ्यासािाि एक भार् म्हििे एखाद्या साचहत्यकृतीिे वा लेखकािे द सऱ्या भारे्षत कशा 

प्रकारे स्वार्त झाले आहे, हे पाहिे. मराठीतून तचमळ, र् िराती व म ख्यतम कहदी या भार्षातं झडके, 
खाडेंकर याचं्या कादंबऱ्या, चवश्राम बेडेकरािंी ििाांगि ही कादंबरी, चविय तेंड लकरािंी नाटके यासंारखे 
साचहत्य रे्लेले आहे. त्यािें या इतर भार्षातंील भाग्य (चलटररी झॉच्य इन) तपासिे हा प्रभाव-अभ्यासि होय. 

 
परभारे्षत लेखन करिाऱ्या लेखकािंा अभ्यास हाही त लनात्मक साचहत्याभ्यासाच्या मयादेत येतो. 

काका कालेलकरानंी मातृभारे्षत खूपि कमी चलचहले; परंत  र् िरातीतले ते एक प्रम ख लेखक मानले 
िातात. बेंदे्र मराठी भाचर्षक; परंत  कन्नड साचहत्यातील आघाडीच्या िार-पाि लेखकातं नाव घेण्याइतकी 
त्यािंी कामचर्री महत्त्वािी. चवनोबा भाव े आचि र्िानन माधव म स्ततबोध यािंी नाव े अशीि कहदी 
साचहत्याच्या संदभात घेता येतात; तर अरुि कोलटकरािें नाव इंग्रिीच्या संदभात घ्याव ेलार्ते. या सवइ 
लेखकािें स्वार्त त्या त्या भारे्षच्या मातृभार्षकानंी कसे केले, त्यािप्रमािे त्यािंा मराठी भार्षा, संस्कृती व 
साचहत्यपरंपरा याचं्याशी काय संबंध आहे, या प्रश्नािंा वधे घेिे त लनात्मक साचहत्याभ्यासाच्या समस्यावंर 
प्रकाश टाकिारे ठरू शकेल. 

 
काही लेखक स्वतमच्याि भारे्षत परंत  परकीय संस्कृतीचवर्षयी लेखन करतात. या प्रकारच्या 

साचहत्यािा अभ्यास ही त लनात्मक साचहत्यािी आिखी एक चदशा होय. अनेक पािात्त्य लेखकानंी भारतीय 
समािािे चिीि करिाऱ्या कथा-कादंबऱ्या चलचहलेल्या आहेत. इ. एम्. झॉस्टइरिी पॅसेज रु्ट र्ांहडया ककवा 
पॉल स्कॉट याचं्या कादंबऱ्या, ककवा नायपॉल यािें लेखन, या इंस्ग्लश भारे्षतील लेखनामधील चिीि 
वरवरच्या बाह्यात्कारी समाििीवनािे आहे, की या लेखकानंा खरोखर भारतीय मन समिले आहे, हा 
त लनात्मक साचहत्याभ्यासकासमोर उभा ठाकिारा अत्यतं मौचलक प्रश्न आहे. त्यािा चनिइय करताना आर . 
के. नारायि याचं्यासारखा इगं्रिीत लेखन करिारा भारतीय लेखक, तसेि भारतीय भार्षामंधील रवींद्रनाथ 
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टार्ोर, शरत् िंद्र ितिी, पे्रमिंद, वात्स्यायन, चनमइल वमा, चशवराम कारंथ याचं्या लेखनाशी त्यािंी 
त लनाही करावी लारे्ल. 

 
त लनात्मक साचहत्याभ्यासामार्िे एक महत्त्वािे र्ृहीतकृत्य असे, की साचहत्यात एका बािूला 

स्थल-कालाच्या सीमारेर्षा उल्लंघून भावनात्मक दृष्ट्ट्या सावइचीकता उत्पन्न केली िाते, तर द सऱ्या बािूला 
त्यातील व्यततींना व घटनानंा स्थल-कालािी पचरमािे देऊन अचधक ठोस व पृथर्ात्म व्यस्ततमत्त्व चदले 
िाते. आचदकालापासून अनेक स्थानीय संस्कार घेऊन मानवी िीवन व संस्कृती यािें आचदबधं साचहत्यात 
कसे रूपातंचरत होत िातात, हे तपासताना त लनात्मक दृष्टी साचहत्यव्यापारातील सूक्ष्मतेिा वधे घेते. 
चवचवध परंपरामंधील साचहत्यकृतींमधील साम्य-भेदािंाि त लनात्मक अभ्यास हा साचहस्त्यक रेरे्षवर स रू 
होतो आचि सासं्कृचतक पचरघापयंत चवस्तारत िातो, हे लक्षात ठेविे आवश्यक आहे. 
 
पहा : अस्स्तत्ववाद; र्ाधंीवाद आचि साचहत्य; भार्षा आचि भार्षाभ्यास; मानसशास्त्रीय समीक्षा; मातसइवादी 
समीक्षा; वाङ्मय; वास्तवतावाद; शलैी; स्वच्छंदतावाद. 
 
संदभइ :  १.   िहाचर्रदार, िंद्रशखेर, संपा. तौलहनक साहित्याभ्यास : तत्त्व ेआहि हदशा, १९९२. 

2. Bassnett, Susan, Comparative Literature : A Critical Introduction, 1993. 
3. Prawer, S. S. Comparative Literary Studies, 1973. 
4. Wellek, Rene; Austin, Warren, Theory of Literature, 1963. 

 
िंद्रकातं बाचंदवडेकर 

 
त्रय (णरलॉजी) : डायोनायसस या ग्रीक देवाच्या वार्सर्षक उत्सवाच्या चनचमत्ताने नाट्यमहोत्सवािी स रुवात 
ग्रीसमध्ये इ. स. पू. पािव्या शतकामध्ये झाली. एकाि चवर्षयाबद्दलिी ककवा व्यस्ततरेखेबद्दलिी ककवा 
क ट ंबाबद्दलिी िार नाटके, त्यातंील तीन शोकास्त्मका व उरलेले शवेटिे एक प्रहसन (सचॅटर) – असे 
ित ष्टक (टेरलॉिी) हे त्या नाट्यमहोत्सवािे एक वैचशष्ट्ट्य होते. 
 

ग्रीक नाटके लहान असत व साधारितम एक ित ष्टक ६, ००० पंततींपेक्षा मोठे नसायिे. 
शतेसचपअरिे हॅम्लेट ८, ००० पंततींिे आहे, हे लक्षात घेतले असता ित ष्टक झाले तरी ते झार लाबंत 
नसिार हे स्पष्ट होते. 

 
ित ष्टकामधील अखेरिे नाटक (सचॅटर) आधीच्या तीन नाटकातंील चवर्षयाबंद्दलिेि असले, तरी 

हास्यकारकतेम ळे ते वरे्ळे समिले िात असे. सवाचधक महत्त्व असायिे ते स रुवातीच्या तीन 
शोकास्त्मकानंा–नाट्यीयाला वा ीयीला. 

 
या नाट्यीयीच्या चनयमानंा अन सरून लेखन केले, ते एस्स्कलसने (इ. स. पू. ५२५–४५६) होय. 

त्यािी ओिेस्रे्टर्आ (इ. स. पू. ४५८) ही नाट्यीयी अस्सल मानली िाते. एस्स्कलसनंतर प ढे 
नाटककारानंी नाट्यीयी ककवा नाट्यित ष्टके चलचहली, तरी ती चनरचनराळ्या चवर्षयावंरील असल्याने 
नाट्यीयीला अपेचक्षत ती एकसंधता त्यानंा लाभली नाही. नाट्यीयीमधील तीन नाटकािंा चमळून िसा 
सलर् अन भव येतो, त्याप्रमािे तीनही नाटकािंा स्वतंीपिे अन भव घेता येतो, हे ‘ीयी’िे वैचशष्ट्ट्य आहे. 
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एस्स्कलसच्या ओिेस्रे्टर्आ या नाट्यीयीत अॅगमेम्नॉन, केिोिे व युमेहनडीझ अशा तीन नाटकािंी 
र् ंझि असून, तीत य द्धभमूीवरून चवियी होऊन अॅर्मेम्नॉन परतल्यानंतर त्याच्या पत्नीने व चतच्या 
चप्रयकराने त्यािा केलेला खून, या ख नािा सूड घेण्यासाठी अॅर्मेम्नॉनच्या म लाने – ओरेस्टीझने – 
स्वतमच्या आईिी केलेली हत्या, मातृहत्येबद्दल त्याला शासन व्हाव,े असा आलेला प्रस्ताव व अखेरीला 
त्यािी म ततता, असे प्रदीघइ कथानक सामावले आहे. 
 

याि प्रकारिे कथानक घेऊन पि तत्कालीन अमेचरकन समािाच्या िीवनशलैीिा संदभइ देऊन 
अमेचरकन नाटककार यूिीन ओनील (१८८८–१९५३) याने मोहनंग हर्बकम्स र्लेक्रा (१९३१) ही 
नाट्यीयी चलचहली. िोम कबमग, द िांरे्टड, द िाँरे्टड ही त्या नाट्यीयीमधील तीन नाटके. आनइल्ड वसे्कर 
(१९३२–) या चब्रचटश नाटककाराने हचकन सूप हवथ र्बाली (१९५८), रूट्स (१९५९) व आय ॲम र्टॉबकग 
अर्बाउर्ट जेरूसलेम (१९६०) अशी नाट्यीयी चलचहली. ज्यू कम्य चनस्ट क ट ंबाभोवती ही नाट्यीयी र् ंझली 
आहे. 

 
मराठीमध्ये वसंत कानेटकर (१९२२–) यानंी चशवकालावर चलचहलेल्या नाटकािें स्वरूप काहीसे 

नाट्यीयीसारखे आहे. िायगडाला जेव्िा जाग येते (१९६२), र्थे ओशाळला मतृ्यू (१९६८) आचि तुझा तू 
वाढवी िाजा (१९६९) ही त्यािंी तीन नाटके एकचीतपिे शल्य या शीर्षइकाखाली प्रचसद्ध झाली आहेत. ती 
न सतीि कालदृष्ट्ट्या एकमेकातं र् झंलेली नाहीत, तर एका अथाच्या सूीातही र् ंतलेली आहेत, असे स्वतम 
कानेटकरानंी शल्यच्या चनवदेनामध्ये म्हटले आहे. ‘नाट्यीय’ या संकल्पनेिा माी चतथे उल्लखे नाही. 

 
नाटककार महेश एलक ं िवार यानंी आधी वाडा हचिेर्बांदी (लेखन १९८२; प्रयोर् १९८५) चलचहले. 

त्यानंतर मग्न तळ्याकाठी व युगान्त ही नाटके चलहून नाट्यीयी (प्रयोर् १९९४; प्रकाशन १९९७) चसद्ध 
केली. ‘आचवष्ट्कार’ नाट्यससं्थेने ह्या नाट्यीयीला ‘चीनाट्यधारा’ असे म्हटले व तीनही नाटकािें सलर् 
प्रयोर् करण्यािा धाडसी प्रयोर् करून पाचहला. 

 
ही तीन नाटके एका चवर्षयाबद्दलिी – एका क ट ंबाबद्दलिी–एकी असल्याम ळे कानेटकरािंी 

शल्य ककवा एलक ं िवारािंी वाडा हचिेर्बांदी ह्यानंा नाट्यीयी म्हिायिे. एलक ं िवाराचं्या वाडा हचिेर्बांदी ह्या 
नाट्यीयीमधील झतत पचहले नाटक स्वतंीपिे वािता – करता – पाहता येऊ शकते. बाकीच्या मग्न 
तळ्याकाठी व युगान्त या दोन नाटकानंा स्वतंीपिे आस्वादिे कठीि आहे. 

 
नाट्यीयीप्रमािेि एकाि चवर्षयसूीाने सलर्ता व एकसंधता लाभलेल्या तीन कादंबऱ्याचं्या 

समूहालाही ‘ीय’ असे म्हटले िाते. या चतन्ही कादंबऱ्यािंा एकात्म कृती म्हिनू स्वतंीपिे अन भव घेता 
येिेही शतय असते. मराठीमध्ये शरचं्चद्र म स्ततबोधाचं्या हक्षप्रा (१९५४), सििद्द (१९६१), जन िे वोळतु जेथे 
(१९६९) या तीन कादंबऱ्यानंा ‘ीय’ म्हटले रे्ले आहे. चबशूच्या (चवश्वास) िन्मापासून ते नोकरी 
लारे्पयंतच्या िीवनकथेिे वरे्वरे्ळे टप्पे या चतन्ही कादंबऱ्यातूंन उलर्डत िात असल्याम ळे या चतन्ही 
कादंबऱ्यानंा एकाि चवर्षयसूीािी एकसंघता व सलर्ता प्राप्त झाली आहे. भालिंद्र नेमाडे याचं्या हर्बढाि 
(१९७५), जिीला (१९७७), झलू (१९७९) या तीन कादंबऱ्यानंाही चवर्षयसूीाच्या सलर्तेम ळे ीय म्हिता 
येिे शतय आहे. 
 

माधव वझे 
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दत्तसंप्रदाय : दत्ताीेय हे दैवत, श्रीपाद श्रीवल्लभ (स . १३३०–१३६०) व नृकसहसरस्वती (स . १३८० – 
१४५८) हे दत्तावतार, ह्याचं्या चनवासाने प नीत झालेली र्ािर्ापूर, नरसोबािी वाडी व औद ंबर ही 
तीथइस्थाने आचि नृकसहसरस्वतींच्या लीला विइन करिारा र् रुिचरी (१५५८) हा गं्रथ, यािंी उपासना 
करिाऱ्या कमइमार्ी भततािंा संप्रदाय, हा दत्तसंप्रदाय म्हिून ओळखला िातो. नृकसहसरस्वतींच्या 
कृपाप्रसादाने व चशकविीने हा संप्रदाय प्रवर्सतत झाला आचि सरस्वती र्ंर्ाधराच्या गुरुचहित्राने प्रचतचष्ठत 
झाला. 
 

या संप्रदायाच्या खूप आधीपासून दत्ताीेय ही देवता चवष्ट्िूिा अवतार म्हिून प रािात मान्यता 
पावलेली होती. अचीऋर्षींच्या तपाने प्रसन्न होऊन ब्रह्मा, चवष्ट्िू व महेश या चतन्ही देवानंी अनसूयेच्या पोटी 
िंद्र, दत्त व द वास असे िन्म घेतले. पैकी िदं्र व द वास लवकरि चपत्यािा आश्रम सोडून रे्ले आचि दत्त 
हाि अचीनंदन म्हिून मारे् राचहला. 

 
देव अवतार घेतात ते हेत पूवइक, चवचशष्ट कायाकचरता. उदा., नृकसहावतार प्रल्हादाच्या 

रक्षिाकचरता, रामावतार राविवधाकचरता, कृष्ट्िावतार कंसवधाकचरता. अवतारकायइ साधले, की क्वचित 
तत्काल, क्वचित काही कालातंराने अवतारसमाप्ती होते. दत्तावतार हा तसा कोित्याि कायाकचरता 
नसल्याम ळे त्या अवताराच्या समाप्तीिा प्रश्नि उद भवत नाही. म्हिून आीैय दत्तािा अवतार अिूनही 
िालूि आहे. प रािे, उत्तरकालीन उपचनर्षदे व इतर मध्यय र्ीन गं्रथ यातं दत्त हा अवधूत, योर्ी, चसद्ध, 
शातत इ. चवचवध रूपानंी वावरताना भेटतो, स रापानरत व र्ीतवाद्याचदवाचनता भोर्ससंर्इदूचर्षत असूनही तो 
पृथ्वीप्रमािे अनघ आहे, असे माकंण्डेयपुिािात म्हटले आहे. तो क्षमाशील असून त्याने वदे, यज्ञ, 
िात वइण्यइ, सत्य व धमइ हे नष्ट, चशचथल व आक ल झाले असता प न्हा प्रचतचष्ठत केले, असे ब्रह्मपुिािात 
साचंर्तले आहे. तरुि, चिि, अक तोभय व िरन्त अवधूत असे यािे भागवतपुिािात विइन आहे आचि देही 
असून चवदेही व ब्रह्मानंदे ड ल्लत अशी त्यावंर एकनाथािंी टीका आहे. या दत्ताीेयापासून अलकइ , परश राम, 
प्रल्हाद, यदू यानंा ब्रह्मज्ञान व योर्चवद्या ही प्राप्त झाली. हा प रािकालापासून मराठवाड्ातील सह्याद्री 
पवइतावर कहडत असून साधकानंा अिानक दशइन देऊन त्यािंी साधना पूिइ करतो, अशीि यािी ख्याती 
आहे. यावरून दत्त हा र् रूदेव म्हिूनि प्रख्यात असलेला चदसतो. प रािातील अलकइ , यदू इत्यादींप्रमािेि 
र्ोरक्षनाथ, िारं्देव राऊळ, िनादइन, एकनाथ इत्यादींनाही दत्ताीेयाने चसद्ध, व्याघ्र, मलंर् इ. रूपानंी 
दशइन देऊन त्याचं्यावर अन ग्रह केल्याच्या कथा आहेत. दत्तसंप्रदाय, नाथ, महान भाव, आनंदसंप्रदाय 
यातंही दत्ताीेय पूज्य मानला आहे. परंत  बारकाईने पाचहल्यास चशव, चवष्ट्िू, कृष्ट्ि, राम इत्यादींसारखी दत्त 
ही देवता नसून, ते र् रूिे प्रतीक असाव,े असे वाटते. 

 
सवइ चवद्यािंा उर्म चशवापासून झाला, असा आर्मािंा संकेत आहे. चशवापासून उर्म पावलेली 

चवद्या मानवापंयंत येऊन पोहोिण्यास कोिातरी मध्यस्थािी आवश्यकता आहे. क्षीरकसधूच्या पचरसरात 
चशवाने शततीच्या किइक हरात िी शाभंवी चवद्या साचंर्तली, ती मकरोदरात र् चपत असलेल्या मत्स्येंद्राने 
ऐकली आचि त्याचं्याकडून र्ोरखर्चहनी–चनवृत्ती–ज्ञानदेव अशी आपिापयंत येऊन पोहोिली, असे 
ज्ञानदेवानंी साचंर्तले आहे. परंत  प्रत्येक वळेी चतथे मत्स्येंद्रनाथ हिर असिे कठीि आचि असला, तरी तो 
ती चवद्या आपल्या संप्रदायाबाहेर प्रवर्सतत करिे अशतय. म्हिून प्रत्येक सपं्रदायाला आपला मत्स्येंद्र चनचित 
करिे आवश्यक झाले. चशवोत्पन्न चवद्या मानवापयंत प्रवर्सतत करिारा म्हिून दत्तािी योिना त्या पदावर 
सहिपिे होऊ शकली. अचीऋर्षीच्या आदेशावरून दत्ताने र्ौतमीच्या तीरावर चशवािी आराधना केली 
आचि चशवाने त्याला ब्रह्मचवद्या चदली, असे ब्रह्मपुिािात साचंर्तले आहे. हीि चवद्या त्याने प ढे अलकइ , यदू 
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इत्यादींस चदली. त्याम ळे चशवचनर्समत चवद्या आचि त्यािें पृथ्वीवरील प्रवतइक यांतील मध्यस्थािे स्थान 
दत्ताीेयाकडे सहिि येऊ शकले. चशव–दत्ताीेय–चशविैतन्य–र्ोपाळ िैतन्य अशी ितैन्यसंप्रदायािी 
परंपरा साचंर्तली िाते. दत्ताीेय–सदानंद–रामानंद–अमलानंद अशी आनंदसपं्रदायािी परंपरा आहे. 
यावरून र् रुपरंपरा िेथपयंत उपलब्ध होते तेथपयंत नेऊन शवेटी, म्हििे परंपरेच्या आचदस्थानी–अज्ञात 
र् रूच्या चठकािी–दत्ताीेयािा चनदेश करण्यािा प्रघात असावा, असे वाटते. एकनाथानंी तर दत्ताीेय–
िनादइन–एकनाथ अशी आपली र् रुपरंपरा दोन चपढ्यातंि दत्ताीेयाला चभडचवली आहे. महान भाव हे एका 
श्रीकृष्ट्िालाि ईश्वरािा अवतार मानतात. त्याचं्या मते चवष्ट्िू हीही एक देवता, ईश्वर नव्हे. असे असूनही 
श्रीकृष्ट्ि, िारं्देव, र्ोकवद प्रभ ूव ििधर याचं्याबरोबर दत्ताीेयािाही समावशे त्यानंी पंिकृष्ट्िातं केला आहे 
आचि तोही प्रथम िमाकंाने. का, तर दत्ताीेयाने िारं्देवानंा व्याघ्ररूपाने दशइन चदले आचि त्याचं्या 
मस्तकावर पंिा ठेवनू त्यानंा पर व अपर शतती प्रदान केल्या म्हिून. याम ळेि ‘या मार्ाचस श्रीदत्ताीेयप्रभ  
आचदकारि’, आचदनाथ–मत्स्येंद्रनाथ–र्ोरखनाथ अशी नाथसंप्रदायािी र् रुपरंपरा असली, तरी या 
संप्रदायािा प्रवतइक र्ोरखनाथ याला अवध ताकडून ज्ञान प्राप्त झाल्याच्या कथा आहेति. एविं, या सवइ 
संप्रदायािंा आचदर् रू तोि दत्ताीेय. 

 
इथे र् रू ही संज्ञा स्पष्ट केली पाचहिे. कोित्याही ज्ञानािे वा चवदे्यिे िे शास्त्र असते ते चशकचविारा 

तो आिायइ. या आिायापाशी अध्ययन केले, की ते शास्त्र अवर्त होते. परंत  अनेक वर्ष ेअध्ययन करून व 
शास्त्रपारंर्त होऊनही बऱ्याि वळेा त्या ज्ञानािे वा चवदे्यिे रहस्य अवर्त होत नाही. ‘बोला ब द्धीसी अटक’ 
असलेले हे रहस्य अवर्त होण्यास एखादा र् रू भेटावा लार्तो. साधकािी पूवइतयारी असल्याम ळे असा 
र् रू भेटताक्षिीि त्याला त्या ज्ञानािा वा चवदे्यिा साक्षात्कार होतो. ‘र् रू असती बह त । काळिमिा तेथ । 
तैसे नव्हे दत्तमत । स्वप्रतीत रोकडी ॥’ (दत्तमािात्म्य, ६·२०) असे दासोपतं म्हितात, ते याि अथाने. या 
प्रतीतीकचरता साधक कहडत असता त्याला ती प्रतीती िो घडचवतो तोि दत्ताीेय, अशी समिूत आहे. तो 
क िाला योग्याच्या, तर क िाला अवध ताच्या, क िाला चदर्ंबराच्या, तर क िाला मलंर्ाच्या रूपात भेटला, 
म्हिून ही सवइ दत्ताीेयािी रूपे मानली रे्ली. असे र् रू आिवर साधकानंा भेटत रे्ले, प ढेही भेटतील आचि 
तोवर दत्तावतार िालूि राहील. 

 
दत्ताीेयािे र् रू म्हिनू माहात्म्य िरी प रािकालापासून मान्य झाले असले, तरी त्याला 

उपास्यदैवतािे स्थान महाराष्ट्रात तरी िौदाव्या शतकाति चमळालेले चदसते. दत्तशततीिा पचहला मराठी 
गं्रथ सह्याहिविकन हा १३५०–६० च्या दरम्यानिा. त्याि स मारास श्रीपाद श्रीवल्लभािें चनवाि झाले, हा 
योर्ायोर् लक्षिीय आहे. तत्पूवी दत्त हा अवधूत योर्ी इ. म्हिनूि चनदेचशलेला आहे. स्थानपोथीत 
श्रीदत्ताीेयप्रभचू्या र् ंझेिा चनदेश आहे, दत्तमंचदरािा नाही. ‘पैल मेरूच्या चशखरी …’ या ज्ञानदेवकृत 
दत्तचवर्षयक एक लत्या एका अभरं्ात दत्ताीेयािा योर्ी म्हिूनि र्ौरव आहे. नृकसहसरस्वती हे 
दत्तसंप्रदायािे िरी प्रवतइक मानले रे्ले असले, तरी त्यानंी दत्तािी उपासना साचंर्तलेली नाही; साचंर्तली 
आहे ती म ख्यतम चशवािी. दत्तसंप्रदायातील आरत्यातं सरस्वचतर्ंर्ाधराने रिलेली आरती 
नृकसहसरस्वतींिी आहे; ‘चीर् िात्मक ीैमरू्सत दत्त हा िािा’ ही आरती एकनाथानंी रिलेली आहे. यावरून 
चीम खी दत्ताीेयािी उपासना सरस्वचतर्ंर्ाधरानंतरिी चदसते. दत्ताीेय हा ब्रह्मा, चवष्ट्ि,ू महेश या या 
चतघािंा एकचीत अवतार ही श्रद्धा रूढ झाल्यावरही, दत्त हा चनत्य भटकिारा व साधकाला अवचित दशइन 
देऊन त्याला ब्रह्मज्ञान व योर्चवद्या यािंा साक्षात्कार घडचविारा अवधूत, योर्ी इ. ही कल्पना चटकूनि 
होती. एकनाथ, त काराम, कल्यािस्वामी, रंर्नाथस्वामी इत्यादींच्या पदातं हीि भावना व्यतत झालेली 
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चदसते. प रािकालात केवळ अवधूत, योर्ी इत्यादींत वावरिारा दत्ताीेय एकनाथकालापासून देवता 
म्हिूनही पूज्य मानला िाऊ लार्लेला चदसतो. 

 
पूवापार िालत आलेला पि मध्यंतरी बंद पडलेला संन्यासमार्इ शकंरािायांनी प न्हा प्रस्थाचपत 

केला होता. कली प्रबळ झाल्याम ळे परत बंद पडण्याच्या मार्ास लार्लेल्या या संन्यासमार्ािा 
नृकसहसरस्वतींनी उद्धार केला, असे गुरुचहित्रात साचंर्तले आहे. परंत  अिैत-वदेान्तािी व संन्यासधमािी 
चशकवि या गं्रथात नाही. नृकसहसरस्वतींकडे आलेल्या अनेक आतइ भततािंी साकंडी त्यानंी कशी झेडली, 
याच्याि कथा त्यात आहेत. क िािा महारोर् बरा केला, क िािा मृत पती चिवतं केला, क िािे 
िन्मदाचरद्र्य नाहीसे केले, क िा साठ वर्षांच्या वधं्येस कन्याप ी चदले, तर क िािी वाझं म्हैस द भती केली, 
अशा िमत्काराचं्या कहाण्या त्यात आहेत. याबरोबरि त्यानंी या भततानंा आिारधमािाही उपदेश केला 
आहे. त्यानंी ब्राह्मिाच्या सबधं चदनियेिे चनयम घालून चदले आहेत. त्यातं स्नान, भस्मलेपन, संध्या, पूिा 
इत्यादींसंबधंीि नव्हे; तर भोिन, शयन, शौि इत्यादींसबंंधीही तपशीलवार चनयम चदले आहेत. चिीाह ती 
कशा घालाव्यात, पचहला घास कोिता घ्यावा, भोिनािी अखेर कशी करावी इत्यादींप्रमािेि िाभंई वा 
कशक आल्यास चकती आिमने घ्यावीत, अधोवाय शब्द झाल्यास चकती, शौिािी िार्ा कशी चनवडावी, 
चदवसा कोित्या चदशसे तोंड करून बसाव,े राीी कोित्या, वर्ंरे वर्ैरे चनयमही झार बारकाव्याने साचंर्तले 
आहेत. हे झाले प रुर्षाकंचरता. चस्त्रयािें सवाष्ट्िपिी आिरि कसे असाव,े वैधव्य आल्यास सहर्मन क िी 
कराव,े क िी करू नये, न केल्यास चवधवा धमइ कोिता, यािाही उपदेश दोन अध्यायातं केला आहे. 
याचशवाय काम व रुद्राक्ष, औद ंबर व अश्वत्थ, र्ोकिइ महाबळेश्वर व श्रीशलै, चशवराीी व अनंतव्रत 
इत्यादींिे माहात्म्य व झल ही तत्संबधंीच्या कथा सारं्ून सचवस्तर वर्सिली आहेत. 

 
या गं्रथात दत्ताीेयािी उपासना कोठेही साचंर्तलेली नाही, याबद्दल आियइ व्यतत केले िाते. परंत  

नृकसहसरस्वती हे दत्ताीेयािे अवतार, त्यािंी भतती व सेवा करावी, असे वारंवार सारं्नू सबंध गं्रथ 
र् रुभततीलाि वाचहल्यावर, दत्ताीेयािी उपासना वरे्ळी सारं्ण्यािा प्रश्नि उद भवत नाही. नरसोबािी 
वाडी, र्ािर्ापूर, औद ंबर ही स्थाने दत्ताीेयािी म्हिनू पावन नव्हेत, तर नृकसहसरस्वतींच्या वास्तव्याने 
प नीत झालेली म्हिून. हा गं्रथ दत्तोपासनेिा नसून र् रुभततीिा आहे. इथे र् रू या संजे्ञिा परत नव्याने 
चविार करायला हवा. 

 
चवद्या देिारा आचि रहस्य प्रकट करिारा असे र् रूिे दोन प्रकार आपि पाचहले. पचहल्याला 

आिायइ ककवा चवद्यार् रू म्हितात, द सऱ्याला रहस्योद भेदक र् रू म्हिता येईल. त्याला एक संज्ञा मोक्षर् रू 
अशी आहे. आिायइ ककवा चवद्यार् रू याच्याशी संवादी संज्ञा चशष्ट्य ही, तर रहस्योद भेदक ककवा मोक्षर् रू 
याच्याशी संवादी संज्ञा चिज्ञासू, साधक वा म म क्षू ही. र् रुिचरीात र् रू ही संज्ञा या दोहोंहून वरे्ळ्या अथाने 
आली आहे. चतथे र् रू ही संज्ञा आली आहे, ती अवतारी प रुर्ष या अथाने आचि त्याच्याशी संवादी संज्ञा 
आतइ, अथाथी वा पीचडत भतत ही आहे. हा भतत र् रूला अनन्यभावाने शरि येतो वा त्यािी सेवा करतो 
आचि र् रू त्यािी पीडा दूर करतो. ईस्प्सत प रे करतो. कातइवीयइ सहस्राि इन व रािा आयू हे असेि 
दत्ताीेयाला शरि आले आचि त्यानंी अन िमे हिार व शभंर वर्ष ेत्यािी सेवा केली. त्या सेवनेे प्रसन्न होऊन 
दत्ताीेयाने त्यानंा ऐश्वयइ, सामथ्यइ, प ी इ. चदले. रवळोव्यासाने सह्याहिविकनात दत्ताीेयािा “ऐसा दशइने 
भोर् मोक्ष । देता न चदसे आचिक  । तो एक  कैवल्यनाएक  । श्रीदत्तावािंौचन ॥” (१३६) असा दत्ताीेयािा 
मचहमा वर्सिला आहे. टीपकाराने ‘भोर् तो सहस्राि इना : मोक्ष तो आलाकासी ।’ असे स्पष्टीकरि चदले आहे. 
यावरून या चतसऱ्या वर्ातील र् रूला भोर्र् रू म्हिता येईल. र् रुिचरीातील र् रू व भतत या चतसऱ्या 
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वर्ातील आहेत. श्रीपाद श्रीवल्लभानंी त्यािंी सेवा करिाऱ्या रिकाला वैभवािी वाछंा उत्पन्न होताि प ढील 
िन्मी म्लेंछ रािा होशील, असा वर चदला. त्यावळेी श्रीपाद श्रीवल्लभ त्याला म्हिाले, “चनववावी इचंद्रये 
सकळ । नातरी नव्हे मन चनमइळ । बाधा कचरती प ढे केवळ । िन्मातंरी पचरयेसीं ॥” (९–२९). 

 
नृकसहसरस्वतींच्या काळात महाराष्ट्र-कनाटकात म स्स्लमािें राज्य होते. दत्ताीेयाचं्या मूतीऐविी 

त्याच्या पाद कािंी पूिा करिे, दत्ताीेयाने मलंर्रूपानेही भततानंा व साधकानंा दशइन देिे आचि 
म स्स्लमानंीही या संप्रदायातील र् रूिी भतती करिे, यावंरून या संप्रदायावर म स्स्लम धमािी छाया 
पडलेली चकत्येकासं चदसून येते. याउलट नृकसहसरस्वतींनी सायंदेवाला म्लें च्छािी सेवा करू नको म्हिनू 
साचंर्तले आचि सनातन कमइठ धमािा प्रिार केला, यावरून म स्स्लमाचं्या धार्समक आिमिािा प्रचतकार 
करण्याकचरता हा संप्रदाय स्थापन केला रे्ला, असे मत चकत्येकानंी माडंले आहे. ही दोन मते 
परस्परचवरुद्ध असली, तरी सारखीि भ्रातं आहेत. पाद कािंी पूिा ही भारतात म स्स्लम यायच्या आधीपासून 
प्रिचलत होती. भरताने रामाच्या पाद कासं राज्यासनावर ठेवनू “आध्या राज्ये स्स्थतो धमइम पाद काभ्या 
र् रोमइम” (‘अयोध्या’, ११६·३६) या भावनेने अयोध्येिे राज्य केले नव्हते काय? देवािी मूती पूितात, तशी 
पूज्य व्यततींच्या पाद कािंी पूिा करतात. दत्ताीेयाच्या म्हिून ज्या पाद का प िल्या िातात, त्या श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचं्या, नृकसहसरस्वतींच्या ककवा त्यासंारख्या अवतारी प रुर्षाचं्या असतात. ते दत्तािे अवतार या 
भावनेने त्या दत्ताीेयाच्या पाद का एवढेि. म स्स्लमाचं्या आर्मनानंतर दत्ताीेय मलंर्रूपानेही दशइन द्यायला 
लार्ला; यातही चवशरे्ष नवल नाही; तर पूवी तो अवधूत, यती इ. रूपाने दशइन देत असे. म स्स्लमाचं्या 
आर्मनानंतर त्याला घ्यायला मलंर्ािे एक नव ेरूप उपलब्ध झाले एवढेि. भततानंा वा साधकानंा दशइन 
देिारा खरोखरिा एखादा मानवि असला तर तो अवधूत, यती इत्यादींप्रमािेि मलंर्ही असायला हरकत 
कोिती? म स्स्लमातंही असे धमातीत वृत्तीने वावरिारे चवरार्ी साधू प रुर्ष नव्हते का? तीि र्ोष्ट या 
संप्रदायातील र् रंूिी म स्स्लमाने भतती करण्यासंबधंी. या म स्स्लम भततापंैकी बरेि मूळिे कहदूि होते. 
चशवाय आतइ, पीचडत मािूस िेव्हा द मखचनवारिाथइ कोिा र् रूला शरि िातो, तेव्हा तो त्याच्या धमािी 
कशाला िौकशी करील? कहदंूनी साईबाबासंारख्या म सलमानािंा दत्तावतार मानिे आचि म स्स्लमानंी 
माचिकप्रभ ूवा अक्कलकोटकर स्वामी या दत्तावताराचं्या भिनी लार्िे, दोहोंमार्ील कथेिे स्वरूप एकि 
आहे. म स्स्लमाचं्या धार्समक आिमिाला प्रचतकार करण्याकचरता हा संप्रदाय चनघाला असण्याऐविी 
सनातन धमइकाडं व संन्यासधमइ याचं्यावर हल्ले िढचविाऱ्या आचि चनष्ट्काम कमइयोर्ािी चशकवि देिाऱ्या 
भार्वत धमाचवरुद्ध ती प्रचतचिया असावी, असे वाटते. “या कचलय र्ी सनं्यास म्हिोन । कनदा कचरती सकळे 
िन । स्थापना करिार कवि । न चदसती भमूीवरी ॥” (१२·९२) म्हिून नृकसहसरस्वतींिा अवतार झाला. 
संन्यास, विाश्रम, कमइमार्इ यानंा म स्स्लमापंासून धोका नव्हता, वारकरी संप्रदायापासून होता. 
दत्तसंप्रदायािी चशकवि ही वारकरी संप्रदायाच्या चशकविीशी चवरोधी होती, हे घ्याव ेतेवढे लक्षात घेतलेले 
चदसत नाही. 

 
महाराष्ट्र-कनाटकािा सीमाप्रदेश हे नृकसहसरस्वतींिे सिंारके्षी, र् रुिचरीकार सरस्वचतर्ंर्ाधर 

हा कनाटकी आचि कनाटकात शवै व वैष्ट्िव याचं्यात तीव्र चवरोध, या र्ोष्टी लक्षात घेतल्या, की या 
संप्रदायात शवै व वैष्ट्िव उपासनािंा िो मेळ घातला रे्ला आहे, तो अथइपूिइ वाटतो. नृकसहसरस्वती हे 
‘चशवव्रती’; पि त्यानंी चशवािी उपासना व व्रते याबंरोबरि अनंतव्रतािाही मचहमा साचंर्तला आहे. 
र् रुिचरीात “वैष्ट्िव अथवा शवैासी । िे सेचवती चनत्य त ळसीसी । आज्ञा माझी आहे ऐसी । तयाशंी बाधंूं नको 
॥” (२·१२५) अशी ब्रह्मदेवाने कलीला आज्ञा केल्यािे साचंर्तले आहे. चवशरे्ष महत्त्वािी र्ोष्ट म्हििे या 
संप्रदायािे उपास्य दैवत दत्ताीेय हा चवष्ट्िूिा अवतार. हे सवइ पाचहले, की या प्रदेशातील शवै-वैष्ट्िवािंा 
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झर्डा चमटचवण्यािा हा प्रयत्न वाटतो. परंत  हे करीत असतानाि चशवािे महत्त्व कमी न होऊ देण्यािी 
खबरदारी या संप्रदायाने घेतलेली चदसते. श्रीकृष्ट्िम खाने साचंर्तलेल्या अनंतव्रतमाहात्म्यात “अनंत मीि 
िािसी । संशय न धरी मानसी । ीैमूती मीि सवाशी । ब्रह्मा-चवष्ट्िू-महेश्वर ।” (४२·३७), असा अनंतात 
चशवािा समावशे करण्यास आचि चवष्ट्ििेू माहात्म्य दोन-तृतीयाशंाने कमी करण्यास सरस्वचतर्ंर्ाधर 
चवसरलेले नाहीत. या संप्रदायाने दत्त चीम खी मानला आहे, यातीलही रहस्य हेि असाव.े एकम खी दत्त हा 
संपूिइपिे चवष्ट्िूिाि अवतार होऊ शकतो. तो चीम खी मानला, की त्यात चशवािा समावशे सहिि होतो. 
त्यातही शवै दत्तोपासक दत्ताच्या तीन म खापंकैी मधले म ख चशवािे मानतात आचि त्याच्या कपाळावर 
भस्मािे आडव े तीन पटे्ट ओढून आचि िटेत िंद्र व र्ंर्ा िडवनू ते स्पष्ट करतात. याउलट वैष्ट्िव 
दत्तोपासक एकम खी दत्तािी उपासना करतात, ककवा चीम खातंील मधले म ख चवष्ट्िूिे मानून त्याच्या 
कपाळावर उभे र्ंध रेखतात. 

 
वैष्ट्िव दैवतापं्रमािेि भार्वत धमातील भततीिाही समावशे या संप्रदायात करण्यात आला आहे. 

परंत  ती भतती दैवतािी नसून र् रूिी आहे. “र् रू कोपेल एखाद्यासी । ईश्वर न राखे पचरयेसी । ईश्वरू 
कोपेल िरी त्यासी । श्रीर् रू राखेल चनचित ॥” (२-१२६) याप्रमािे र् रू हा ईश्वराहूनही श्रेष्ठ मानला आहे. 
गुरुचहित्रातील र् रू या संजे्ञत चवद्यार् रू व मोक्षर् रू हे समाचवष्ट असले, तरी म ख्यतम भोर्र् रूिी भतती 
अचभपे्रत आहे. या भततीस या संप्रदायात ‘सेवा’ ही संज्ञा असून, ईस्प्सत स खािंी प्राप्ती, हे चतिे झल आहे. 

 
सरस्वचतर्ंर्ाधराने या संप्रदायाला प्रचतष्ठा प्राप्त करून चदली, ती गुरुचहित्र या गं्रथाच्या पठन-

श्रविािे झल सारं्ून. गं्रथाच्या स रुवातीसि चतसऱ्या अध्यायात “भ स्तत-म स्तत परमाथइ । िें िें वाछंी मनीं 
आतइ । त्वचरत होय साध्यंत । गुरुचहित्र ऐकता ं॥ धनाथ्यासी अक्षयधन । प ीपौीाचद र्ोधनें ॥ कथा ऐकता ं
होय िािे । ज्ञानचसचद्ध तात्काळी ॥ िे भततीने सप्तक एक । पठती ऐकती मन ष्ट्य लोक । काम्य होय 
तात्काचलक । चनप चीका प ी होती । ग्रहरोर्ाचदपीडन । नव्हती व्याचध कधीं िाि । िरी मन ष्ट्या असे बंधन । 
त्वचरत स टे ऐकता ं॥ ज्ञानवतं शताय र्षी ऐकता ंहोय भरंवसीं । ब्रह्म इत्याचद पाप नाशी । एकचित्तें ऐकता ं॥” 
(६–९–१३), असे गं्रथ पठनािे व श्रविािे झल साचंर्तले आहे. हा गं्रथ म ळात एकावन्न अध्यायािंाि 
होता, असे म्हितात. प ढे त्याला बावन्नावा अध्याय ज्याने िोडला त्याने व्रतस्थ राहून, ‘प स्तकरूप श्रीर् रुव’े 
आचि ब्राह्मिािें पूिन करून, रोि ठरीव अध्याय असे एका सप्ताहात सपूंिइ वािनू, ब्राह्मि, स वाचसनी 
भोिन घालून चवचधय तत सारं्ता केल्यािे झल साचंर्तले आहे. हे झल केवल वािनािे आहे, श्रविािे 
नाही. एक वाििारा व अनेक ऐकिारे यानंा िे झल चतसऱ्या व एकावन्नाव्या अध्यायात साचंर्तले होते, ते 
पूरचिकेत केवळ वाििाऱ्यास चमळिारे आहे. पचरिामी या गं्रथास मंीािे स्वरूप आले. हा गं्रथ र् रुस्वरूप 
मानून त्यािे पूिन कराव,े असे साचंर्तल्याम ळे त्यास देव्हाऱ्यात स्थान प्राप्त झाले. हा गं्रथ चस्त्रयानंी 
वािावयािा वा ऐकावयािाही नाही, असा चनरे्षध कालातंराने आल्याम ळे त्याला वदेािी योग्यता लाभली. 
गं्रथािी प्रचतष्ठा अशी उत्तरोत्तर वाढत रे्लेली चदसते. 

 
एकनाथािें र् रू िनादइनस्वामी, ख द्द एकनाथ आचि दासोपंत हे दत्तोपासक खरे; पि केवळ 

त्याम ळेि ते दत्तसंप्रदायी ठरू शकत नाहीत. नृकसहसरस्वतींना उदे्दशून रिलेले िौदा अभरं् िनादइनाचं्या 
नावावर आहेत; पि तो िनादइन म्हििे िनादइनस्वामी नव्हेत, हे त्या अभरं्ावंरून स्पष्ट होते. एकनाथ व 
दासोपंत यानंी दत्तभस्ततपर रिना केलेली असली, तरी त्यातं नृकसहसरस्वतींिा चनदेश नाही. स रुवातीस 
दत्तसंप्रदायािी िी लक्षिे साचंर्तली आहेत, त्यातंील दत्तोपासनेखेरीि इतर कोितीही खूि त्याचं्या 
दत्तचवर्षयक रिनातं चदसून येत नाही. ककबह ना १८६० पयंतच्या मराठी वाङ्मयात क्वचित नृकसहसरस्वती 
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ककवा र् रुिचरी यािंा चनदेश आढळला, तरी दत्तसंप्रदायी म्हिता येईल अशी रिना र् रुिचरीाखेरीि 
द सरी कोितीही झालेली आढळत नाही. 

 
अलीकडच्या काळात होऊन रे्लेले माचिकप्रभ ू (१८१७–६५), अक्कलकोटिे स्वामी (? – 

१८७८) आचि वास देवानंदसरस्वती (१८५४–१९१४) हे या संप्रदायात दत्तािे अवतार मानले िातात. 
त्याखेरीि नारायिमहाराि मालविकर, नारायिमहाराि केडर्ावकर, रामिदं्रमहाराि पेडर्ावकर, 
साईबाबा, उपासनीमहाराि, पंतमहाराि बाळेक ं द्रीकर, र् ळविीमहाराि इ. अनेक सत्प रुर्षािंी नाव े
भततीने घेतली िातात. गुरुचहित्राखालोखाल अनंतस त चवठ्ठलबोवा ऊझइ  कावडीबोवाकृत दत्तप्रर्बोध 
(१८६०), वामनबोवाकृत र् रुलीलामतृ (१८६२) आचि वास देवानंदसरस्वचतकृत दत्तमािात्म्य (१९११) हे 
तीन गं्रथ या संप्रदायात मान्यता पावले आहेत. दत्तप्रबोधात दत्तावतारािे िचरी आचि मत्स्येंद्र, र्ोरख, 
िनादइनस्वामी, एकनाथ इत्यादींच्या कथा आहेत. र् रुलीलामृतात अक्कलकोटकर स्वामींिे िचरी व त्यानंी 
केलेले िमत्कार वर्सिलेले आहेत. दत्तमािात्म्यात सहस्राि इन, अलकइ , आयू व यदू याचं्या कथा असून 
दत्ताीेयाने त्यानंा केलेला उपदेश सचवस्तर साचंर्तलेला आहे. नृकसहसरस्वतीनंतर साडेतीनश ेवर्षांनी नव े
दत्तावतार व्हावते आचि र् रुिचरीानंतर तीनश ेवर्षांनी या संप्रदायातील गं्रथािंी रिना होण्यास स रुवात 
व्हावी, हे लक्षिीय आहे. पधंराव्या-सोळाव्या शतकातं उदयास आलेला हा संप्रदाय स्वराज्यात झारसा 
चवकास न पावता, साडेतीनश ेवर्षांनी, चब्रचटश अमदानीत, प न्हा बहरास का येऊ लार्ावा, यािी चिचकत्सा 
होिे आवश्यक आहे. ती चिचकत्साि, कदाचित, म स्स्लम रािवटीत या संप्रदायािा उदय का झाला, यावर 
प्रकाश टाकू शकेल. 

 
या संप्रदायाने साचहत्यचनर्समतीस चवशरे्ष िालना चदली नसली, तरी त्यािा प ढील मराठी 

साचहत्यावर दोन प्रकारिा प्रभाव पडलेला चदसून येतो. पचहला प्रकार िमत्कारािंा. पेशवकेालीन 
संतिचरीे व बखरी यातं िे नाना अद भ त िमत्कारािें विइन येते, त्यावर गुरुचहित्रािी छाया पडलेली 
चदसून येते. रामदासानंी एका द ष्ट्काळात रामनवमीच्या चदवशी घरात द र्सभक्ष्य असताना ब्राह्मिभोिनाच्या 
पंतती उठवल्या आचि द सऱ्या एका प्रसंर्ी एका तरुि स्त्रीिा मृत पती चिवतं केला, या कथा सारं्त 
असताना दासहवश्रामधामकारानंी (स . १८०५) गुरुचहित्रातील तत्सम कथािंा हवाला चदला आहे (पहा 
४·५८ आचि २०·६३). द सरा प्रभाव झलश्र तींिा. पेशवकेालीन धार्समक गं्रथातं प ी, पौी, आय ष्ट्य, धन 
इत्यादींच्या प्राप्तीसंबंधी झलश्र ती चदलेली असते, ती र् रुिचरीातील झलश्र तीम ळे त्या गं्रथाला िी 
लोकचप्रयता लाभली, ती आपल्याही गं्रथाला लाभावी या अपेके्षनेि असावी. सभासदाच्या हशवाजी चहित्राची 
र्बखि चहच्या अखेरीस िो झलश्र तीिा भार् नंतर िोडण्यात आलेला चदसतो, चतच्यात “चनप चीकासं प ी 
होतील व दचरचद्रयासं लक्ष्मीवतं होतील व अपेचशयासं यशवतं होतील व प ण्यश्लोक परािमी होतील. िे 
प ीवतं असतील त्यासंही प ी होतील. िे लक्ष्मीवतं असतील ते चवशरे्ष भाग्यवतं होतील” असे 
िचरीवािनािे झल साचंर्तले आहे. गुरुचहित्रपूवइ गं्रथातं अशा स्वरूपािी झलश्र ती सहसा आढळत नाही.  
 

म. वा. धोंड 
 
दणलत रंगभूमी : दचलत साचहत्याच्या उर्माबरोबरि ‘दचलत रंर्भमूी’ ही संज्ञाही वापरली रे्ली. डॉ. 
बाबासाहेब आबंेडकर याचं्या चविारातून या रंर्भमूीला पे्ररिाबीिे चमळाली आहेत. ब चद्धचनष्ठा, तकइ श द्धता, 
अंधश्रदे्धला आचि व्यस्ततपूिेला कडवा चवरोध हे डॉ. आबंेडकराचं्या चविारसरिीिे महत्त्वािे चवशरे्ष आहेत. 
मािूस म्हिून िर्ण्यािा हक्कही नाकारिाऱ्या संस्कृतीला आचि परंपरेला त्यानंी आव्हान चदले. अन्यायािा 
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प्रचतकार आचि न्यायािी प्रचतष्ठापना हा त्यािंा महत्त्वािा हेतू होता. ह्याि पे्ररिेतून दचलत रंर्भमूीसंबधंी 
मूल्यसंकल्पना माडंली रे्ली. दचलत रंर्भमूीिी संकल्पना स्पष्ट करताना डॉ. भालिंद्र झडके म्हितात : 
“दचलत रंर्भमूी अन नयासाठी अथवा लोकरंिनासाठी नसून ती िािीवसेाठी आहे. हीि वरे्ळी 
चदशावास्तवतावादी चदशा. समािव्यवस्था बदलण्यासाठी हातभार लावला पाचहिे. कलेिा बािार माडूं 
नये. अन्यायातून चनमाि झालेल्या चठिर्ीिे रूपातंर कृतीत झाले पाचहिे. त्याला तकइ शास्त्र चदले पाचहिे. 
का? व कसे? यािे प्रत्यंतर चदसायला हव.े चविाराला ताचत्त्वक अचधष्ठान चदले पाचहिे. चवज्ञानचनष्ठा मान्य 
केली पाचहिे. पारंपचरक प्रवाहातून म तत व्हायला पाचहिे. स्वतमच्या मातीमध्ये स्वतमच्या िर्ण्यािे आदशइ 
शोधले पाचहिेत. मािूस बदलण्यािे आव्हान दचलत रंर्भमूीने स्वीकारले पाचहिे”. 
 

उत्पादन-साधनापंासून ज्या ज्या समूहािंी भारतीय समािव्यवस्थेने झारकत केली, त्याचं्यापयंत 
दचलत रंर्भमूीिी नाळ पोहोिते. ‘बामना घरी चलव्हनं, क िब्या घरी दानं, आचि महारा घरी र्ािं’ ह्या 
मराठी भारे्षतील म्हिीत यािी प्रचिती येते. आिच्या दचलत रंर्भमूीला तमाशा-लोकनाट्य अशी दीघइ 
परंपरा आहे. आिच्या सारखा प्रखर चवद्रोह अथवा नकार त्यावळेच्या वर्ात नव्हता. तरी स प्त चवद्रोह 
अथवा नकारािी बीिे चवडंबनाच्या अंर्ाने त्या काळी चदसून येतात. स मारे पन्नास-साठ वर्षांपूवी दचलत 
तमासर्ीर हचरभाऊ वडर्ावकर यानंी सावळा कुां भाि ऊिक  गाढवाचे लग्न हा वर् चलचहला. हा वर् केवळ 
मनोरंिनाप रता मयाचदत नव्हता, तर दचलत िीवन आचि महािनअचभिन ह्यातंील सासं्कृचतक िाचिवािंा 
टकराव समथइपिे व्यतत केला रे्ला. मोिना र्बर्टाव हा वर् चलचहिारा साबळिकर ककवा ‘भाऊ झक्कड’ 
याच्या रिना ह्या संदभात अभ्यासण्यासारख्या आहेत. 

 
आिवर म ख्य धारेतल्या मराठी नाटकातं दचलतािें िे चिीि आले आहे, ते केवळ झाडलोट 

करण्याप रते, ख च्या-टेबले प सण्याकचरता अथवा रानटी, िूर, हास्यास्पद, दयेला पाी अशा अथानेि 
व्यतत झाले आहे. दचलत िाचिविेे अस्सल प्रचतकबब चदसण्यासाठी दचलत रंर्भमूी चनमाि झालेली चदसते. 

 
दचलत रंर्भमूीिी िाचंतकारक िािीव १९३० च्या आरे्मारे् आंबेडकरी िलशापासून स रू झाली. 

महात्मा झ ले याचं्या सत्यशोधक िलशापासून आंबेडकरी िलशाने पे्ररिा घेतली. उदा., चकसन झार् िी 
बनसोडे यािंा सनातनी धमाचा पांचिांगी तमाशा व त्यािेंि सांत चोखामेळा हे नाटक. चवदभात धमांतिाची 
घोषिा चलचहिारे आंबेडकरी िलशािे लेखक र् रुदास ढेमरे आघाडीवर होते, तर पचिम महाराष्ट्रात 
आंबेडकरी िलश े चलचहिारे भीमराव धोंडीबा बारडकर, रामिंद्र बनसोडे, शाहीर घेर्डे, बळवतं तपासे, 
बाबूराव घोलप, ‘िाचंतकारक िलसा मंडळ’, चसन्नरिे चहरामि िाधव आचि चकसन िाधव इ. िलसाकार 
र्ािले होते. शाहीर अण्िाभाऊ साठे यानंी तमाशािा घाट घेऊन वर् चलचहले. पि पारंपचरक तमाशातील 
शृरं्ार वर्ळून लोकनाट्य त्यानंी सादर केले. त्याचं्या र्ािलेल्या ‘अकलेिी र्ोष्ट’ ह्या वर्ात वर्इकलह 
पहावयास चमळतो. आबंेडकराचं्या संदेशािे वाहक म्हिून खेड्ापाड्ापयंत िलशाने महत्त्वािे कायइ 
केलेले चदसते. 

 
मिािाची सून हे मोरेश्वर ताबंे यािें नाटक १९४० च्या दरम्यान म ंबईत र्ािले. त्या काळात सदर 

नाटकािे १२५ प्रयोर् झाल्यािी नोंद सापडते. प रािकथेिा वरे्ळ्या अंर्ाने चविार करिारे िाजा सुदास 
(चव. त . िाधव) हे नाटक ह्याि दरम्यान चलचहले रे्ले. 
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दचलत रंर्भमूीिी खऱ्या अथाने स रुवात १९६०–६५ च्या दरम्यान झाली, ती औरंर्ाबाद येथील 
चमकलद महाचवद्यालयामध्ये. आिवर सविइ-दचलत अशा दोन रंर्ातंि नाटके चलचहली िायिी. प्रािायइ म. 
चभ. चिटिीस याचं्या युगयात्रा ह्या नाटकाने ही कोंडी झोडली. िामायिातील सासं्कृचतक संघर्षइ आचि 
शबंूक हा दचलत नायक चनमाि करून चवद्रोह आचि नकारािे तत्त्वज्ञान सदर नाटकात माडंले रे्ले. १९५६ 
साली चनमाि झालेल्या या नाटकाला ऐचतहाचसक महत्त्व आहे. ह्याि नाटकाकडून पे्ररिा घेऊन प ढील 
काळात महाराष्ट्रभर दचलत रंर्भमूीला िैतन्य चमळाल्यासारखे चदसते. प्रकाश चीभ वन चलचखत थाांर्बा, 
िामिाज्य येत आिे ह्या नाटकाने चदल्लीपयंत धडक मारली. काळोखाच्या गभात (चभ. चश. कशदे), वार्टा-
पळवार्टा (दत्ता भर्त), र्बामन वाडा (रामनाथ िव्हाि), घोर्टभि पािी (एकाचंकका) आचि तन माजोिी 
(पे्रमानंद र्ज्वी) इ. नाटके लक्षिीय ठरतात. 

 
अलीकडे व्यावसाचयक मराठी रंर्भमूीने दचलत रंर्भमूीला मान्यतेिी पावती चदली, ती दोन 

नाटकासं ळे. पे्रमानंद र्ज्वी यािें चकरवतं आचि सिंय पवार यािें कोि म्िितो र्टक्का हदला? ह्या दोन्ही 
नाटकानंी दचलत िाचिविेी संज्ञा व्यापक केली. दचलत िािीव ही एका िातीप रती नसून मानव्यािा तो 
शोध आहे, हे या लेखकानंी उत्कटतेने साचंर्तले. अचभव्यतती आचि आशय ह्यातंील संपन्नतेम ळे दचलत 
रंर्भमूी मराठी रंर्भमूीवर आर्ळावरे्ळा ठसा उमटवीत आहे. 
 
पहा : दचलत साचहत्य. दया पवार 
 
दणलत साणहत्य : दचलत साचहत्य म्हििे दचलत िाचिवतूेन चनमाि झालेले दचलत िीवनचवर्षयक साचहत्य. 
दचलत साचहत्य म्हििे दचलतोद्धारािे साचहत्य नव्हे, तसेि दचलत लेखकानंी दचलत िीवनाचवर्षयी अन कंपा 
चनमाि करण्यासाठी केलेले लेखनही नव्हे. दचलत असिे आचि दचलत िािीव असिे या दोन चभन्न र्ोष्टी 
आहेत. दचलत िािीव म्हििे पारंपचरक विाचधचष्ठत समािरिनेम ळे होिाऱ्या अन्यायािे सततिे भान व 
अन्याय स्वीकारण्यास चदलेला नकार. 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी महाराष्ट्रात िे सवकंर्ष बंड आचि वैिाचरक आंदोलन दचलत 
समािात उभारले, त्यातून दचलत साचहत्यािा िन्म झाला. डॉ. आंबेडकरांनी १९३५ मध्ये चदलेली 
धमांतरािी हाक आचि १९५६ मध्ये त्यानंी बौद्ध धमात केलेला प्रवशे यातूंन महार वर्ाच्या िाचिवा आपोआप 
बदलत रे्ल्या. ह्या कालखंडात स चशचक्षत तरुिािंी नवी चपढी उदयाला आली. चतिा पाढंरपेशा वर्ाशी 
िाचिवचे्या पातळीवर अटळ संघर्षइ स रू झाला. समािािी िडिघडि, िाचतव्यवस्था, त्यातील 
अस्पृश्यतेिी भीर्षिता, चतिे दारुि स्वरूप, उदयाला येिारा नवा सत्ताधीश वर्इ व त्याच्याकडून 
खेड्ापाड्ातं दचलतावंर होिारे अत्यािार इत्यादींिे दशइन या चपढीतील लेखकाला घडले. यापूवीच्या 
साचहत्यातील दचलतािें चिीि हे खूपि चवकृत, भाबडे, सहान भचूतपूिइ अथवा स्वप्नरंिनात्मक असे होते. 
मातसइवादातून स्झ रलेले दचलत िीवनचवर्षयक प रोर्ामी साचहत्य हे मिूर आचि भाडंवलदार ह्या िंिाति 
र् रझटलेले होते. िाचतव्यवस्थेिे भीर्षि स्वरूप त्यात व्यतत झालेले नव्हते. हे सवइ लक्षात घेऊन दचलत 
लेखकानंी आपली अस्स्मता व्यतत करिारी िळवळ चनमाि केली. ‘दचलत’ ह्या शब्दािा परंपरार्त अथइ 
लक्षात न घेता त्या शब्दािा वरील अथइ त्यानंी स्वीकारला. त्याम ळे दचलत लेखकािी िािीव व अन्यवर्ीय 
लेखकािंी दचलत िीवनासबंंधीिी िािीव या चभन्न चदसतात. वतइमानाशी व भतूकाळाशी दचलत लेखकािंा 
असलेला संबधं इतर लेखकाहूंन चभन्न आहे. त्याम ळे दचलत लेखकािें आकलन, त्यानंा र्वसिारा 
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िीवनािा र्र्सभताथइ व त्यािें द मखही चभन्न आहे. दचलत साचहत्य म्हििे केवळ आर्सथक वा सामाचिक लढा 
नाही, तर तो सासं्कृचतक नीचतमूल्यािंा लढा आहे. 

 
‘दचलत साचहत्य’ हा शब्दप्रयोर् १९५४ सालापासून प्रिारात आलेला चदसतो. ह्यापूवी दचलत 

साचहत्य हा शब्दप्रयोर् आढळत नसला, तरी अस्पृश्यतेिी स्पष्ट िािीव तेराव्या शतकात सतं िोखामेळा 
याचं्या ‘चवटाळाच्या अभरं्ा’ंत चदसून येते. पि ही िािीव सामाचिकतेच्या संदभात चवद्रोहािी नव्हती. 
प निइन्मािा झेरा आचि मोक्षािी कल्पना ह्या िाचिवचे्या मयादेति िोख्यािे अभरं् व्यतत होतात. १८९० 
च्या दरम्यान र्ोपाळ बाबा वलनकर, पंचडत कोंचडराम ह्याचं्या लेखनात चवद्रोही सूर सापडतो. १९०१ च्या 
दरम्यान चकसन झार् िी बनसोडे आचि चशवराम िानबा काबंळे ह्यानंी आपल्या लेखनात िातीय 
व्यवस्थेचवरुद्ध घिाघाती चविार माडंले आहेत. १९११ ते १९२८ ह्या दरम्यान चलचहलेली कल्लप्पा यशवतं 
ढाले यािंी डायरी प्रकाशात आली आहे. ह्या डायरीत त्या काळातील दचलताचं्या हृदयद्रावक िीवनािे, 
आपसातंील यादवीिे, चशक्षि घेताना भोर्लेल्या हालअपेष्ठािें विइन आले आहे, हे पचहले दचलत 
आत्मकथन म्हिता येईल. 

 
दचलत साचहत्याच्या िळवळीला १९५४ पासून १९६७ च्या प्रारंभापयंत िालना चमळू शकली नाही. 

स रुवातीच्या काळात अण्िाभाऊ साठे, शकंरराव खरात, बंध माधव याचं्या लेखनािे अपवाद वर्ळता, 
दचलत साचहत्याला िळवळीिे स्वरूप आले नव्हते. १९६७ सालानंतर दचलत लेखकाचं्या वरे्ळ्या िाचिवा 
ठसठशीतपिे व्यतत होऊ लार्ल्या. अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाकडे वािकािे खरे लक्ष वधेले. ते बाब राव बार्लू 
याचं्या जेव्िा मी जात चोिली िोती, मिि स्वस्त िोत आिे ह्या कथासगं्रहानंी. नकार, चवद्रोह, चवज्ञानचनष्ठा 
याचं्या ख िा असलेले साचहत्य हे दचलत साचहत्य म्हिनू ओळखले िाऊ लार्ले. अक्स्मतादशक, आम्िी, 
हविोि, हनकाय, समुहचत इ. दचलतानंी िालचवलेल्या चनयतकाचलकामं ळे प्रचसद्धीिी होिारी कोंडी झ टली. 
चनग्रो (ब्लॅक) साचहत्याच्या अभ्यासाम ळे दचलत लेखकािें स प्त अन भवचवश्व िारे् झाले. ह्या सवइ लेखनातून 
नव्या सासं्कृचतक मूल्यािंा शोध घेतला रे्ला. 

 
दचलत साचहत्यातील झार मोठी िार्ा कचवतेने व्यापली आहे. आत्मचनष्ठ िाचिवानंा कचवता हा 

साचहत्यप्रकार अचधक िवळिा असल्याम ळे असे घडले असाव.े रे्ल्या तीन दशकातं दचलत साचहत्यात 
लक्षिीय काव्यलेखन करिारे अनेक कवी चदसून येतात. नामदेव ढसाळ, यशवतं मनोहर, केशव मेश्राम 
प्रभतृी कवी ह्या दृष्टीने महत्त्वािे आहेत. प रुर्षप्रधान संस्कृतीत दचलत स्त्री ही दचलत प रुर्षापेक्षाही िास्त 
दबलेली होती. दचलत चस्त्रयाचं्या द मखाला वािा झोडिारे कवचयीींिे काही मोिकेि संग्रह प्रचसद्ध झाले 
आहेत. चहरा बनसोडे, ज्योती लािेंवार, प्रज्ञा लोखंडे यािंा येथे प्राम ख्याने उल्लखे करता येईल. लोकभार्षा, 
लोकिीवनातील म्हिी, प्रचतमा, नवी चमथ्ये याचं्या उपयोर्ाम ळे आिकालच्या मराठी कचवतेत दचलत 
कचवतेिे वरे्ळेपि उठून चदसते. 

 
अण्िाभाऊ साठे, शकंरराव खरात, बंध माधव, बाब राव बार्ूल, योचर्राि वाघमारे, वामन होवाळ, 

अि इन डारं्ळे, केशव मेश्राम हे दचलत साचहत्यातील आघाडीिे कथालेखक होत. िाचतचवचशष्ट अशा 
लहानशा र्टािे लेखन असे दचलत कथेिे रूप नाही, तर त्या कथा दाचरद्र्य, द मख, दास्य, शोर्षि, 
अत्यािार इ. व्याधींनी ग्रासलेल्या मािसाचं्या कथा आहेत. वासनेच्या भ केपेक्षा पोटाच्या भ केिे चिीि 
दचलत कथेत मोठ्या प्रमािात चदसते. ही कथा आत्मटीकाही चनभीडपिे करते. दचलत साचहत्यातील 
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कादंबरी प्रकारातील लेखन माी समाधानकारक नाही. सूड (बाब राव बार्ूल), पोखिि (केशव मेश्राम), 
शूि (स धाकर र्ायकवाड) ह्या कादंबऱ्यािंा अपवाद करता, नाव घेण्यािोग्या कादंबऱ्या चदसत नाहीत. 

 
दचलत साचहत्यातील समृद्ध दालन म्हििे दचलत आत्मकथने होत. दया पवाराचं्या बल तंपासून 

दचलत साचहत्यात आत्मिचरीािंी लाट आली, असे एक सवइसाधारि मत आहे. आत्मिचरीात्मक लेखन हे 
दचलत साचहत्यािेि नव्हे, तर एकूि मराठी साचहत्यािेही बलस्थान ठरले आहे. महाराष्ट्रातील अस्पृश्य 
वर्ापैकी केवळ पूवाश्रमीच्या महार िातीतील लेखक हे अन भव प्रारंभी माडंत होते. परंत  आता मातंर्, 
िमइकार, भटतया िमाती, आचदवासी या िाचतिमातींतील लेखक आपले अन भव प्रािंळपिाने माडंत 
आहेत. आठविींचे पक्षी (प्र. ई. सोनकाबंळे), र्बलुतां, उपिा (लक्ष्मि माने), आभिान (पाथइ पोळके), 
काट्याविची पोर्टां (उत्तम बडूं त पे), तिाळ अांतिाळ (शकंरराव खरात), मुक्काम पोस्र्ट देवाचे गोठिे (माधव 
कोंडचवलकर), अक्किमाशी (शरिक मार कलबाळे), उचल्या (लक्ष्मि र्ायकवाड), गर्बाळ (दादासाहेब 
मोरे), आमचा र्बाप अन् आम्िी (नरेंद्र िाधव) कोल्िाट्याचां पोि (चकशोर शातंाबाई काळे) ही काही 
महत्त्वािी आत्मकथने होत. दचलत चस्त्रयानंी चलचहलेली आत्मकथने म्हिनू हमर्टलेली कवाडे (म तता 
सवइर्ोड), माज्या जल्माची हचत्तिकथा (शातंाबाई काबंळे), अांतःस्िोर्ट (प्रा. क म द पावडे), आमचा जनम 
ह्यािंा उल्लखे करता येईल. 

 
दचलत साचहत्याच्या संदभात प्रथम आंबेडकरी चविारािी माडंिी झाली आचि त्यातून पे्ररिा घेऊन 

नंतर दचलत साचहत्य र्चतमान झाले, असे चदसते. प ढे दचलत साचहत्य व दचलत िळवळ यासंंबधंीिी 
वैिाचरक भचूमका म. ना. वानखडे, िनादइन वाघमारे, रा. र्. िाधव, रं्. बा. सरदार, भालिंद्र झडके, 
रावसाहेब कसब,े रािा ढाले प्रभतृी दचलत, दचलतेतर चविारवतंाचं्या लेखनातून चसद्ध होत रे्ली आहे. हे 
सवइ लेखन मराठी वैिाचरक साचहत्यातील एक महत्त्वािी भर आहे. 

 
पारंपचरक ससं्कृतीिे व कथाकाव्यािें मलूबंध नाकारण्याच्या ककवा त्यानंा नवा अथइ देण्याच्या ककवा 

त्यािंा चवरुद्धाथाने वापर करण्याच्या दचलत लेखकाचं्या वृत्तीम ळे मराठीत प्रथमि ‘चमथ्य’च्या संदभात 
नव्याने प्रश्न उपस्स्थत झाले आहेत. 
 
पहा : दचलत रंर्भूमी. दया पवार 
 
दशपदी : दशपदी ही संज्ञा कवी अचनल यानंी त्याचं्या स्वतमच्याि काही नव्या बाधंिीच्या कचवतासंाठी 
योिली आचि ती रूढ झाली. 
 

अचनलानंा स्वतमच्या कचवतेतील नवनव्या प्रयोर्ाइंतकेि भारतीय आचि पािात्त्य काव्यशास्त्र, 
छंदमशास्त्र, लचलत कला, घाटािी संकल्पना, आशय आचि रूप (झॉमइ) यातंील संबधं, त्यािंी 
प्रकटनप्रचिया अशा काव्य आचि कलेसबंंधीच्या अनेक र्ोष्टींमध्ये सिइनशील वृत्तीिे क तूहल असल्याम ळे 
स्वतमच्या कचवतेिे, चतच्या चनर्समचतप्रचियेिे, नवनव्या प्रयोर्ािें, रूपबंधािें सूक्ष्मपिे आचि सहृदयतेने 
मार्समक चवश्लेर्षि करण्यािी ओढ त्याचं्या चठकािी चदसून येते. दशपदी या रूपबंधािीदेखील त्यानंी याि 
साके्षपी वृत्तीने स्वतमि उकल करून ठेवली आहे. 
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अचनलाचं्या हातून १९५९ पासून एका चवचशष्ट कालावधीत वरे्ळ्या बाधंिीच्या काही कचवता चनमाि 
झाल्या. तशा प्रकारच्या पाि-सहा कचवता चलहून झाल्यावर या नद्या बाधंिीिे भान येऊन त्या सर्ळ्या दहा 
िरिाचं्या म्हिनू त्यानंा ते ‘दशपदो’ म्हिू लार्ले. १९६१ साली प्रचसद्ध झालेल्या साांगाती या काव्यसगं्रहात 
अशा प्रकारच्या तेरा रिना समाचवष्ट आहेत. त्या संग्रहाला ‘अचनल – एक अभ्यास’ या िोडलेल्या 
प्रास्ताचवकात प्रा. मंरे्श चवठ्ठल रािाध्यक्ष यानंी ‘एक नवी बाधंिी’ असा या दहा िरिाचं्या कचवतािंा उल्लखे 
करताना अचनलािंा ‘दशपदी’ हा शब्द वापरला. १९७६ साली दशपदी या नावािा संग्रहि अचनलानंी प्रचसद्ध 
केला, त्यात एकूि एकोििाळीस कचवता आहेत. साांगाती संग्रहातील वर उल्लचेखलेल्या तेरा कचवताही 
दशपदी संग्रहात प न्हा घेतल्या आहेत. 

 
भारतीय परंपरेत पद्यबधंनानंा चिपदी, चीपदी, ित ष्ट्पदी, पंिपदी, र्षट्पदी, सप्तपदी, अष्टपदी 

अशी नाव ेआधीि चदली रे्ली आहेत. त्याि परंपरेला धरून अचनलानंा ‘दशपदी’ हे नाव आपल्या पद्यबधंाला 
द्यावसेे वाटले. “ियदेवाच्या अष्टपदीनंतरिा टप्पा म्हिनू दहा िरिाचं्या पद्यबंधाला ‘दशपदी’ म्हििेि 
योग्य आचि परंपरेला धरून आहे” असे उद्र्ार अचनलानंी काढले आहेत. 

 
परंत  ‘परंपरेला धरून’ हे झतत नावाच्या बाबतीति आहे, दशपदीिे बचहरंर् आचि अतंरंर् वरील 

परंपरेपेक्षा सवइस्वी वरे्ळे आहे. 
 
पचहली र्ोष्ट म्हििे ‘अष्टपदी’ म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या पद्यरिना नावावरून वाटतात तशा 

आठ ओळींच्या नसतात – आठ चिपदींच्या म्हििे आठ कडव्याचं्या (सोळा ओळींच्या) असतात, तोि 
प्रकार पंिपदी, र्षट्पदी वर्रेै पारंपचरक पद्यरिनाचं्या बाबतीत आढळून येतो. याच्या उलट दशपदी दहा 
ओळींिी आहे. दहा चिपदींिी म्हििे वीस ओळींिी नव्हे. चशवाय दशपदीतील दहा ओळी सलर् असतात. 
हे दशपदीिे अष्टपदीच्या त लनेत अत्यंत महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य आहे. या दहा ओळींच्या पाि चिपदी, ककवा पाि 
कडवी होऊ शकत नाहीत, ककवा ‘स नीता’च्या धतीवर दोन ित ष्ट्पदी, एक चिपदी अथवा दोन पंिपदी असे 
त्या दहा िरिािें खंड पडू शकत नाहीत. “‘दशपदी’ म्हििे सलर् अशा प्रवाही दहा ओळींिा एक स्तंभ 
आहे”, असे अचनलानंी यासबंंधी म्हटले आहे. 

 
‘स्तंभ’ हा शब्द अचनलानंी इगं्रिीतील ‘स्टॅंझा’ या अथाने योिला आहे. श्लोक, कडव,े िौक यापेक्षा 

‘स्तंभ’ हा शब्द इंग्रिी स्टॅंझामधील कल्पना व्यतत करण्यास योग्य ठरेल असे वाटल्यावरून 
म ततछंदासंबधंी चवविेन करताना त्यानंी ‘स्तंभ’ या शब्दािी योिना प्रथम केली. त्याचं्या मते ‘दशपदी’ हा 
एक स्तंभ – एक स्टॅंझा आहे. याि कारिासाठी खंड चदसतील अशा तऱ्हेने दशपदी म चद्रत करू नये, असा 
त्यािंा आग्रह आहे. 

 
सबंध दशपदी हाि, अचनलाचं्या मते, ‘एक उद्र्ार’ असतो. स्वतमिा स्वतमशी उद्र्ार अशी 

दशपदीिी अचभव्यतती असते. यािे चनदशइक म्हिनू प्रत्येक दशपदीच्या शवेटी उद्र्ारचिन्ह येते. या एका 
चवरामचिन्हाखेरीि दशपदीत कोितीही चवरामचिन्हे येत नाहीत, पूिइचवरामदेखील. वातय क ठे संपते ते 
वािनात सहिपिे िािवते, म्हिून पूिइचवरामािी वरे्ळी आवश्यकता नाही. “दशपदीतील चवशरे्षिे, 
चियाचवशरे्षिे आचि चियापदेही अचभव्यततीच्या वळेी मार्ल्या तशा प ढल्या शब्दाशी संबंध ठेवत आल्याम ळे 
ती देहलीदीपासारखी आतबाहेर, मारे्प ढे प्रकाश टाकिारी असतात” असे अचनलानंीि या बाबतीत 
स्पष्टीकरि केले आहे. 
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‘स नीता’सारखा दशपदी हा बंचदस्त रिनाबधं नाही. चवचशष्ट वृत्त, िाती, छंद वा म ततछंद, िरिात 
ठरावीक अक्षरसंख्या, चवचशष्ट यमकयोिना ककवा सयमक/चनयइमक असा कसलाही आग्रह ‘दशपदी’च्या 
रिनाबधंाबाबत नसतो. त्यातील आशय दहा िरिातं संपूिइपिे अचभव्यतत होिारा असावा आचि तसाि 
प्रत्यय रचसकाला दशपदी वािताना यावा, एवढीि म्हिायिी झाली तर दशपदीिी अट असते. केवळ िौदा 
ओळींम ळे ‘स नीत’ होत नाही, तसेि केवळ दहा ओळींिी रिना म्हििे ‘दशपदी’ नव्हे. 

 
अचनलाचं्या दशपदी संग्रहातील बह संख्य कचवता सयमक म ततछंदात (‘मानवता’ ककवा 

‘पे्रमिीवन’) आहेत, तर उरलेल्या बऱ्यािशा भृरं्ावतइनी िातीतील आहेत. कदाचित अग्न्यावतइनी वा 
भृरं्ावतइनी–चवर्षमिरिी ककवा अक्षराचं्या उच्चारिकालान सार हरावतइनी, भृरं्ावतइनी असेही काही प्रयोर् 
दशपदीत आहेत. उदूइतल्या काही र्झला दहा िरिाचं्या म्हििे पािं स्वयंपूिइ चिपदी ककवा शरे असलेल्या 
असतात. आशयािा सलर् प्रवाह चनमाि झाल्याम ळे त्यानंा प्राप्त झालेला ‘दशपदी’िा रूपबधं हा प्रकारही 
दशपदी संग्रहातील काही पद्यरिनामंध्ये चदसून येतो. 

 
अचनलाखेंरीि मराठी कचवतेत द सऱ्या कोिी हा पद्यबधं िािीवपूवइक हाताळलेला चदसून येत 

नाही. परंत  एक लक्षिीय रूपबंध म्हिनू अचनलाचं्याि नव्हे, तर एकूिि मराठी कचवतेत दशपदीिे स्थान 
महत्त्वािे ठरते. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
दशरूपक (दशरूप) : प्रबंधात्मक काव्यािे ‘पे्रक्ष्य’ आचि ‘श्रव्य’ असे दोन भेद करतात. पे्रक्ष्य हे अचभनेय, तर 
श्रव्य हे अनचभनेय होय. अचभनेय म्हििे वाचिक, आंचर्क, आहायइ व साचत्त्वक अशा िार प्रकारच्या 
अचभनयाने रंर्भमूीवर प्रदशइन करण्यास योग्य. अनचभनेय म्हििे केवळ विइनात्मक. पे्रक्ष्यािे प न्हा पाठ्य 
आचि रे्य असे दोन भेद करतात. नाटक, प्रकरि वर्ैरे दहा रूपके (नाचटका व सट्टक ही चमळून काहींच्या 
मते बारा रूपके) वातयाथाचभनयात्मक अथात ‘रस’प्रधान असतात, तर डोस्म्बका वर्ैरे पदाथाचभनयात्मक 
अथात ‘भाव’प्रधान रे्य रूपके होत. या रे्य रूपकातं (या रे्य रूपकानंा ‘उपरूपक’ अशीही संज्ञा आहे.) 
र्ीत व नृत्य ही प्रधान असतात. 
 

भरताने ‘रूप’ शब्दािी व्याख्या न देता एकदमि दहा ‘रूपा’ंिे विइन करावयास स रुवात केली 
आहे. यावरून भरताने नाट्यशास्त्र चलचहण्यापूवी ‘रूप’ हा शब्द लोकातं रूढ झालेला होता, त्याम ळे त्यािी 
व्याख्या करण्यािी त्याला र्रि भासली नसावी, असे वाटते. नाट्यशास्त्राच्या अठराव्या अध्यायाच्या 
समास्प्तश्लोकात (तसेि एकोचिसाव्या अध्यायाच्या समास्प्तश्लोकात) भरताने ‘दशरूपचवधान’ असे म्हटले 
आहे. अथात त्याला ‘दशरूप’ हेि नाव अचभपे्रत होते. दशरूपक हे नाव धनंियाने आपल्या गं्रथाला चदले 
आचि तेि नाव प्रिारात रूढ झाले. दशरूपकावरील आपल्या अवलोक टीकेत धचनकाने धनंियाच्या १•७ 
िमाकंाच्या श्लोकािे चववरि करताना नाट्य, रूप, व रूपक असे तीन वरे्वरे्ळे शब्द एकाि अथाने कसे 
वापरले आहेत ते स्पष्ट केले आहे : “काव्यात विइन केलेल्या धीरोदात्त वर्ैरे अवस्थािें अन करि, अथात 
(आचंर्क, वाचिक, आहायइ व साचत्त्वक या िार प्रकारच्या) अचभनयाने रामाचदरूपतेिे प्रदशइन (नटाने 
आपले रामाशी तदू्रप–एकरूप–असल्यािे सोंर् बेमालूम वठचविे) म्हििेि नाट्य होय. ते ‘दृश्य’ 
असल्याम ळे त्याला ‘रूप’ म्हितात आचि िसा म खावर िंद्रािा ‘आरोप’, तसा नाट्यप्रयोर्ात नटावर 
रामाचदरूपािा आरोप करण्यात येत असल्याम ळे नाट्यालाि ‘रूपक’ असे म्हितात. वास्तचवक इंद्र ही 
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एकि देवता. परंत  त्या इदं्र देवतेलाि ‘इंद्र’, ‘प रंदर’, ‘शि’ अशी वरे्वरे्ळी नाव े प्रवृचत्तचनचमत्तभेदाम ळे 
िशी प्राप्त होतात, तसेि हे होय.” 

 
अचभनवर् प्ताने नाट्यशास्त्र (१८·१) वरील आपल्या अहभनवभाितीमध्ये ‘रूपा’च्या दोन व्य त्पत्ती 

चदल्या आहेत : “रूप्यते प्रत्यक्षीचियते योऽथइस्तिािकत्वात् काव्याचन रूपाचि ।” अथात (१) ‘िो पदाथइ 
रूप्यते म्हििे प्रत्यक्ष चदसतो (ती रूप आचि) त्यािी वािक असल्याम ळे काव्यानंा रूप अशी संज्ञा आहे’, 
ककवा (२) ‘रूप्यन्ते’ म्हििे अचभनयाने व्यतत केली िातात म्हिनू काव्यानंा प्रत्यक्षि रूप अशी संज्ञा आहे. 

 
भरताने आपल्या नाट्यशास्त्रात (१८·४) म्हटले आहे : ‘सवइि काव्यािें उद्र्मस्थान (भारती, 

सात्त्वती, आरभटी व कैचशकी या िार) वृत्ती होत, असे (शास्त्रकारानंी) प्रकट केले आहे. कारि हे रूपकािें 
दहा प्रकार प्रयोर्ाच्या (रंर्भमूीवर प्रदर्सशत करण्याच्या) उदे्दशाने ह्याचं्या (ह्या िार वृत्तींच्या) पासून चनष्ट्पन्न 
झाले’. 

 
यावरून भरताच्या मते वृचत्तभेदाम ळे रूप (अथवा रूपक) भेद होतात. धनंियाने माी आपल्या 

दशरूपकात (प्रकाश १·११) “वस्त  नेता रसस्तेर्षा ं भेदको (वस्त  ि चिचवधा) ।” अशी रूप(रूपक)भेदािंी 
कारिे चदली आहेत. अथात ‘(कथा-) वस्त  (अथवा इचतवृत्त) नायक व रस-भेदामं ळे रूपकािें हे दहा भेद 
होतात.’ 

 
ही सवइ दहा रूपके अन कारात्मक, अन कृचतरूप, अथात अन करिरूप आहेत. साहचिकि सवांिे 

एकि अन करिात्मक असे स्वरूप असल्याने त्याचं्यात अभेद आहे. तथाचप (कथा-)वस्त , नायक व रस हे 
प्रत्येकात चभन्नचभन्न असल्याकारिाने त्याचं्यामध्ये अन्योन्य (परस्पर) भेद आहे भरताने रूपकािें हे दहा 
प्रकार प ढीलप्रमािे साचंर्तले आहेत : (१) नाटक, (२) प्रकरि, (३) अंक (= उत्सृचष्टकाकं), (४) 
व्यायोर्, (५) भाि, (६) समवकार, (७) वीथी, (८) प्रहसन, (९) चडम, व (१०) ईहामृर्. 

 
वामन या चवख्यात आलंकाचरकाने “संदभरे्ष  दशरूपकं श्रयेम । तचिचिीं चिीपटवद चवशरे्षसाकल्यात् 

।” (सू. १·३·३०-३१) असे म्हटले आहे – अथात प्रबंधातं/गं्रथातं दशरूपक श्रेष्ठ अथवा उत्तम अथवा उत्कृष्ट 
होय. कारि चिीपटाप्रमािे चवर्षयािी संपूिइता त्यात असल्याम ळे ते वैचित्र्यय तत असते (आचि त्यात 
रसास्वादािी परमावधी होते). 

 
(प्रस्त त वाङ्मयीन संज्ञा कोशात रूपकाच्या दहाही प्रकारावंर स्वतंी नोंदी आहेत. तेव्हा त्यािें 

स्वरूप आचि लक्षि िािनू घेण्यासाठी त्या त्या नोंदी पहाव्यात.) 
 

वा. म. क लकिी 
 
दशावतार : दचक्षि कोकिातील लोकनाट्यािा एक प्रकार. तीनश-ेसाडेतीनश े वर्षांपूवी हा नाट्यप्रकार 
र्ोरे नावाच्या ब्राह्मिाने कनाटकातून आिला व ब्राह्मिानंी तोंडाला रंर् झासिे चनचर्षद्ध मानले िात 
असल्याम ळे, र्ोऱ्यानंी देवदासी समािातल्या प रुर्षवर्ाकडून हा नाट्यप्रकार कोकिात प्रथम सादर केला. 
आिही या नाट्यप्रयोर्ात भार् घेिारे बह संख्य कलाकार हे देवदासी समािातील आहेत. तसेि चस्त्रयाचं्या 
भचूमका आिही प रुर्षि करतात. 
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या नाट्यप्रकाराच्या प्रारंभीच्या काळात चवष्ट्िूच्या दहा अवताराचं्या लीला नाट्यरूपाने दाखचवल्या 
िात असाव्यात. परंत  कालातंराने प्रयोर्ात चवचवधता यावी, म्हिून प्रयोर्ाच्या स रुवातीला मत्स्यावतार 
दाखवनू त्यानंतर पौराचिक कथा सादर करण्यािी प्रथा रूढ झाली असण्यािी शतयता आहे. प्रयोर्ाच्या 
शवेटी श्रीकृष्ट्िावतारातील दहीहंडी झोडण्यािा कायइिम होऊन प्रयोर्ािी सारं्ता होते, म्हिून हा 
नाट्यप्रकार कोकिात सवइी ‘धयकालो’ (दहीकाला) म्हिूनही ओळखला िातो. 

 
चदवाळीनंतर िीािंा मोसम स रू झाला, की दशावतारी मंडळी खेळ करत चझरू लार्तात. 

पावसाळा स रू झाला, की त्यािंी भ्रमंती थाबंते. 
 
देवस्थानाच्या उत्सवाचनचमत्त हे खेळ होत असल्याम ळे या खेळािें प्रयोर् देवळाच्या सभामंडपात 

देवाच्या मतूीला सामोरे ठेवनू केले िातात. रंर्मंिाच्या अवतीभवती पे्रक्षक बसलेला असतो. ज्या चठकािी 
सभामंडपािी सोय नसते, अशा माळरानावरील देवताचं्या उत्सवप्रसंर्ी चतन्ही बािंूनी बंद असलेला 
झापािंा रंर्मंि तात्प रता उभारण्यात येतो. रंर्मंिावर पाीाचं्या हालिालींना प रेसा वाव चमळावा, म्हिून 
सूीधार उिव्या बािूच्या कोपऱ्यात झािं घेऊन उभा असतो. त्याच्या शिेारी मृदंर्ी व पायपेटीवाले 
बसतात. रंर्मंिावर झतत एक बाकडे ठेवलेले असते. या बाकड्ािा उपयोर् कसहासन, पलंर्, पवइतािे 
चशखर इ. चवचवध प्रकारानंी केला िातो. 

 
प्रयोर्ािी स रुवात राीी दहा-अकराच्या स मारास होते. प्रयोर्ाच्या आधी रंर्मंिावर 

ऋचद्धचसद्धींसमवते र्िपतीिे आर्मन होते. मार्ून भटिीही येतो. पूिा आटोपते, प्रयोर् चनर्सवघ्नपिे पार 
पडावा असे र्ाऱ्हािे घातले िाते. चवघ्नहता आशीवाद देऊन चनघून िातो. त्यानंतर मयूरारूढ सरस्वती 
नृत्यािे बाळबोध पदन्यास करून िाते. ‘आता कोि याव ेहो’ म्हिून सूीधार प कारा करतो आचि अंर्ात 
काळा डर्ला, डोळ्याचं्या चठकािी दोन भोके ठेवनू संपूिइ िेहरा काळ्या चीकोिी टोपीने झाकलेला, सझेद 
रंर्ाच्या िाडिूड चभवया व हन वटीपयंत लोंबिारी लालभडक िीभ, हातात आंब्यािे टाळ अशा वशेात 
शखंासूर पे्रक्षकामंधून आरोळ्या ठोकत प्रवशे करतो. नाट्यप्रयोर्ात हे असे एकि पाी आहे, की िे 
कोकिीमधून बोलते. ब्रह्मा-चवष्ट्िूिी टर उडवताउडवता तो पे्रक्षकािंीही रेवडी उडवत असतो. अखेर चवष्ट्ि ू
आचि शखंासूर यािें य द्ध होऊन शखंासूर चवष्ट्िूला शरि िातो आचि िोरून आिलेले वदे ब्रह्मदेवाला परत 
करतो. या प्रवशेाला ‘आडदशावतार’ असे म्हितात. 

 
आडदशावतारानंतर आख्यानाला – म ख्य कथाभार्ाला – स रुवात होते. आख्यान िामायि-

मिाभाितादी पौराचिक कथानकावंरि आधारलेले असते. दशावतारी मंडळींमध्ये सूीधार व म ख्य भचूमका 
करिारे काही नट हे कथा-प रािे ऐकिारे बह श्र त असतात. ते आख्यानात कोिकोिते प्रसंर् दाखवायिे ते 
ठरवनू त्याप्रमािे सवइ नटानंा कथानकािा आराखडा समिावनू सारं्तात. त्यािबरोबर नटानंी करावयाच्या 
भचूमका व त्यािें संवाद यािेंही ि िबी स्वरूप सारं्तात आचि नट स्वयंस्झूतीने संवाद म्हितात. 
कथानकातील द व ेिोडण्यािे काम सूीधार करतो. सूीधार व प्रम ख नट र्ािारे असतात. त्याचं्या तोंडिी 
बह तेक पदे ही संर्ीत नाटकामंधून उिललेली असतात. क्वचित प्रसंर्ी लोकचप्रय भावर्ीतािंाही वापर 
केला िातो. प्रयोर् संपण्याच्या स मारास नवचशका स्त्रीनट (चबलीमार) आरती घेऊन पे्रक्षकामंधून चझरतो. 
शवेटी कृष्ट्िाच्या सोंर्ाने दह्यािी हंडी झोडल्यावर नाट्यप्रयोर् संपतो, तेव्हा चदशा उिळत असतात. िया 
दडकर 
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णदग्दशइक : रंर्मंिीय घटनेला योग्य आकार देण्यासाठी कोिा मध्यस्थािी, अथात चदशा दाखविाऱ्यािी वा 
चदग्दशइकािी आवश्यकता िािवत असते हे खरे; पि नाट्यप्रयोर्ािा स्वभावि प्रचियात्मक असल्याम ळे, 
उत्तम चदग्दशइन हे केव्हाही प्रचियेमधूनि चनमाि होते. सवइ नाट्यघटकाचं्या स सूीीकरिासाठी, 
एकीकरिासाठी, एकसधंता साधण्यासाठी, प्रचियेतील इतर सहभार्ींना उते्तिन देण्यासाठी, चशस्त 
लावण्यासाठी स्वतंीपिे नेतृत्वािी आवश्यकता असते. सामूचहक रीत्या उभारल्या िािाऱ्या 
नाट्यप्रयोर्ाच्या प्रचियेमध्येही, प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे कोिािे तरी नेतृत्व असिे हे केवळ सोयीिेि नाही, तर 
आवश्यकही असल्यािा अन भव येतो. त्या कोिाला चदग्दशइक असे औपिाचरकपिे म्हटले नसेलही 
कदाचित. चदग्दशइकािे, खेळाच्या संघाच्या कप्तानाशी ककवा िहािावरील कप्तानाशी साम्य असल्यािे 
म्हटले िाते. 
 

‘चदग्दशइक’ म्हििे चदशा दाखविारा—नटानंा, इतर नाट्यघटक साभंाळिाऱ्यानंा, पयायाने 
प्रयोर्ाला, बह तेक वळेा चलचखत सचंहतेिे अथइचनिइयन करून त्याला उचित अशी प्रयोर्शलैीही तो चनवडतो 
आचि चतिी अंमलबिाविी आपल्या सहकाऱ्याकंडून करून घेतो. चलचखत संचहतेत काटछाट करण्यािा 
त्यािा अचधकार बह तेकानंा मान्य असतो; पि चतच्यात तो सहसा भर माी घालत नाही. पि 
संचहतेखेरीिच्या इतर नाट्यचिन्हािें (नेपथ्य, प्रकाश, रंर्वशेभरू्षा, आकृचतबंध, अचभनय इ.) स्वरूप आचि 
मेलन ह्याबंद्दलिा चनिइय माी चदग्दशइकािाि असतो. क्वचित प्रसंर्ी चलचखत सचंहता नसतानाही चदग्दशइक 
प्रयोर् उभा करू पाहतो. 

 
नाटककारािे आचि नाट्यसचंहतेिे महत्त्व मान्य करूनही प्रयोर्ातून उभा राहिारा अचंतम नाट्याथइ 

चदग्दशइकाच्या सचंहतेबद्दलच्या अथइचनिइयनावर आचि त्यान सार त्याने चनवडलेल्या प्रयोर्रूपावर अवलंबनू 
असतो. एकाि नाट्यसचंहतेच्या दोन चदग्दशइकानंी उभ्या केलेल्या दोन प्रयोर्ामंधून ह्यािे प्रत्यतंर येऊ 
शकते. 

 
नाट्यप्रयोर्ाच्या प्रचियेमध्ये स्वतंीपिे हस्तके्षप करण्यािा खास अचधकार आताआतापयंत म्हििे 

एकोचिसाव्या शतकापयंत होता, तो नाटककाराला ककवा नटाला. कधीकधी नाटककार व नट, दोन्ही 
एकि व्यतती असलेली चदसते. उदा., मोल्येर, ग्रीक रंर्भमूीवर, नाट्योत्सवाच्या चनचमत्ताने नाट्यप्रयोर्ािंी 
उभारिी व चदग्दशइन केले िात असे, ते प्रायम नाटककाराकंडून. पि त्या रंर्भमूीवर, प्रम ख नटानंीि 
चदग्दशइकािा अचधकार रद्द केला. मध्यय र्ीन रंर्भमूीवर, चहशोब ठेविाराि कोिी नाट्यप्रयोर्ाच्या 
तयारीिी व प ढील प्रयोर्ािंी िबाबदारी घेत असे. इंग्लंडमध्ये सोळाव्या शतकात लहान र्ावामधील 
नाट्यप्रयोर्ाच्या वळेी, शहरामधील नटानंा आचि वस्तूिी माडंिी करिाऱ्यानंा बोलावनू घेतले िात असे. 
प्रयोर्ासाठी साचहत्य प रचवण्यािे व एकंदरीने लक्ष देण्यािे काम ते करीत. ज्येष्ठ नटानंा महत्त्व असायिे. 
त्याचं्यावर भरवसा ठेवण्यालाही कारि होते; बह तेक इतर नट तालीम न करताि रंर्मंिावर येत असत. 
ज्येष्ठ नट प्रयोर्ािी डार्ड िी करायिे, तेदेखील स्वतमच्या भचूमकेवर पचरिाम होिार नाही, अशी 
खबरदारी घेऊनि. ह बेहूब देखाव े उभे करण्यािे प्रस्थ िसे वाढत रे्ले, तसतसे पािात्त्य रंर्भमूीवर 
रंर्मंि-व्यवस्थापनाला अचधकाचधक महत्त्व येत राचहले. 

 
प्रदीघइ व बारीकसारीक र्ोष्टींमध्ये लक्ष घालून तालमी व्हाव्यात, अशी मार्िी प्रथमि केली ती 

मादाम व्हेस्रीस (१७९७–१८५६) या चब्रचटश अचभनेीीने. चतच्याबरोबर दीअन ब्यूचसको (१८२२–९०) हा 
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आयचरश नाटककार-नट नाट्यप्रयोर्ाच्या प्रचियेत सहभार्ी झाला व चतिीि पद्धत त्याने प ढे अमेचरकेमध्ये 
रुिवली. 

 
नाटककार, नट, व्यवस्थापक यािें अपार महत्त्व असिाऱ्या रंर्भमूीवर चदग्दशइकालाही स्वतंी 

स्थान व महत्त्व प्राप्त झाले; त्याला चवचशष्ट पचरस्स्थती कारि ठरली. 
 
मातसइ, डार्सवन याचं्या तत्त्वप्रिालींिा आचि चसग् मंड फ्रॉइड, चककेर्ॉर याचं्या चसद्धान्तािंा सवइदूर 

पचरिाम व चवचवध ‘वादा’ंच्या पाश्वइभमूीवर देशोदेशींच्या रंर्कमींनी रंर्भमूीबद्दलिे स्वतमिे असे तत्त्वज्ञान 
माडंले व रंर्भमूीवरील असंख्य प्रयोर्ामंधून त्यािा मार्ोवा ते घेत राचहले. परस्परचवरोधी अशा 
िीवनचवर्षयक व रंर्भमूीबद्दलच्या चवचवध प्रिालींिे उन्मेर्ष, हे एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकातंील 
रंर्भमूीिे मोठेि र् िवैचशष्ट्ट्य होय. 

 
रंर्भमूीवर चविेच्या चदव्यािंा उपयोर् प्रथमि १८८१ मध्ये करण्यात आला. तोपयंत केवळ लाबंी-

रंुदी असिाऱ्या रंर्मंिाला खोली प्राप्त झाली व एक नव े पचरमाि चमळाले. रंर्मंिावरील अवकाश 
चवस्तारला व रंर्भमूीच्या इचतहासामध्ये िािीवपूवइक रंर्मंिीय चव-रिनािंी शतयता स्पष्ट झाली. या 
िाचंतकारी घटनेिा नेमका अथइ चदग्दशइकानंी, प्रकाशयोिकानंी ओळखला व ‘प्रकाशयोिना’ ही संकल्पना 
प ढे आली. प्रकाशयोिनेबरोबरि, नेपथ्य-रंर्भरू्षा-वशेभरू्षा-संर्ीत यािंाही डोळसपिाने चविार होऊन, ती 
केवळ स चवधा न राहता, त्यानंा ‘रंर्भमूीिी भार्षा’ मानले रे्ले; त्या चवचवध घटकािें एकमेकाशंी असलेले 
संबंध समिून घेतले रे्ले व नाट्यप्रयोर्ाच्या एकसधं स्वरूपािा, िीवनान भवािे नाट्यान भवात संिमि 
होते, यािा आग्रह धरला िाऊ लार्ला. 

 
िीवनाबद्दलच्या व रंर्भमूीबद्दलच्या आपापल्या िाचिवाशंी व धारिाशंी इमान ठेवनू, आपापल्या 

शलैीिे ठसे त्या त्या वळेी उमटवीत राचहलेल्या सिइनशील चदग्दशइकािंी देशोदेशी असिारी प्रभावळ, हा 
आध चनक रंर्भमूीिा आिखी एक र् िचवशरे्ष. 

 
र्ालामे, आल्फॅ्रद िारी, ड्ूक ऑझ मायचनन्िेन, आंदे्र आतं्वान, स्टॅचनस्लॅव्हस्की, र्ॉडइन िेर्, 

व्हाग्नर, आडॉल्झ आप्प्या, आंतोन आतो, राइनहाटइ, मायरहोल्ट, ली स्रासबर्इ, एचलया कझान, तलर्इन, 
बेसील डीन, टायरोन र्थ्री, ग्रोटार्व स्की, पीटर ब्रकू, पीटर हॉल, िोन चलट्लव ड, बेटोल्ट बे्रख्ट, रोिे 
प्लाँशा, य चिचनओ बाबा या व इतर चकतीतरी चदग्दशइकानंी आध चनक िार्चतक रंर्भमूी समृद्ध केली आहे. 

 
मराठी रंर्भमूीवर स रुवातीपासून महत्त्व होते (व आिही आहे) ते नाटककाराला. चकलोस्कर, 

देवल, खाचडलकर, र्डकरी या व इतर नाटककारािंी नाटके नाटकमंडळी करीत, तेव्हा प्रायम 
नाटककारि नटानंा सचंहतेिी संथा देत असे. नाटक करायिे यािा अथइ नाटक ‘म्हिायिे’ असा होता. ‘तू 
कोित्या शलैीने भचूमका करतोस?’ असा प्रश्न नाटककार देवलानंी चविारल्यािे नटवयइ कितामिराव 
कोल्हटकरानंी बह रूपीमध्ये म्हटलेि आहे. स धाकर अिून ‘म्हटला’ नसल्याम ळे कितामिरावानंी 
स धाकरािी भचूमका स्वीकारताना आढेवढेे घेतल्यािे, प . ल. देशपाडें यानंी एका लेखामध्ये नोंदचवले आहे. 
तालमीसाठी नटानंा एकी आिनू, नाटक िोख म्हिण्यािी संथा देिारा ‘तालीम मास्तर’ ही आपल्या 
रंर्भमूीवर एक स्वतंी ससं्थाि होती. 
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तालीम मास्तरािी िार्ा, नाट्यप्रयोर्ाच्या एकसधंतेिा चविार करिाऱ्या चदग्दशइकाने घेतली, 
त्याला तसा उशीरि झाला. ‘नाट्यमन्वतंर’ने १९३३ मध्ये व त्यानंतर, नाट्यप्रयोर्ातील चवचवध घटकािंा 
योग्य मेळ िमचवण्यािा आग्रह धरला. मो. र्. रारं्िेकरानंी ‘नाट्यचनकेतन’ (१९४१)च्या 
नाट्यप्रयोर्ावंळेीही तोि दृचष्टकोन स्वीकारला व स चवचहत नाट्यप्रयोर्ािंी स रुवात करून चदली. मराठी 
रंर्भमूीवर सवइ घटकािंा स मेळ िमलेले स चवचहत नाट्यप्रयोर् नेहमी पहायला चमळतात. क्वचित कोिा 
चनमाता-चदग्दशइकाच्या आग्रहाम ळे ककवा अज्ञानाम ळे नाट्यप्रयोर्ामध्ये एखाद्या-द सऱ्या घटकाने क रघोडी 
केल्यािे लक्षात येते. नाटकाच्या चनवडीपासून पाीयोिना, नेपथ्यरिना, प्रकाशयोिना, पाश्वइसंर्ीत, 
रंर्भरू्षा-वशेभरू्षा आचि अचभनय या सवइ घटकाचं्या सामथ्यािे व सौंदयािे आकलन असिारा आचि 
नाट्यप्रयोर्ाच्या स्वरूपाबद्दलिा चनिइय घेण्याच्या स्वतमच्या स्वातंत्र्यािी िपिूक करिारा चदग्दशइक माी 
चवरळाि आहे. व्यावसाचयक मराठी रंर्भमूीिा एकूि व्यवहार ज्या रीतीने-पद्धतीने िालतो, तो पाहता 
चदग्दशइकाच्या स्वातंत्र्यािा सकंोि व्हावा, हे साहचिक आहे. 

 
स्वातंत्र्योत्तर हौशी – प्रायोचर्क–समातंर रंर्भमूीवर चनष्ठापूवइक सातत्याने वरे्वरे्ळ्या प्रकारिे 

प्रयोर् करीत आलेल्या रंर्कमींमधूनि सिइनशील चदग्दशइक प्रकाशामध्ये आले. भालबा केळकर, दाम ू
कें करे, सत्यदेव द बे, चविया मेहता, रािा नातू, अरकवद देशपाडें, कमलाकर सारंर्, अमोल पालेकर, 
िब्बार पटेल याचं्या बरोबरि चदलीप कोल्हटकर, वामन कें दे्र, चविय कें करे, िंद्रकातं क ळकिी ही काही 
चदग्दशइकािंी नाव.े वरे्वरे्ळ्या प्रकारिी, चनरचनराळ्या शलैींिी नाटके अनेक प्रचसद्ध चदग्दशइकानंी वळेोवळेी 
केली असली, तरी पािात्त्य रंर्भमूीवरील काही धडाडीच्या चदग्दशइकापं्रमािे, रंर्भमूीबद्दलिी अर्दी 
स्वतंी संकल्पना मराठी चदग्दशइकापंैकी कोिी माडंली आहे, असे माी चदसत नाही. 

 
अनेक ‘समातंर’ नाट्यसंस्थानंी १९७०–९० या दोन दशकामंध्ये चवचवध प्रकारिे प्रयोर् केले. 

अमोल पालेकर यानंी त्याचं्या र्ोिी या नाट्यप्रयोर्ाच्या चनचमत्ताने ‘चनर्समती संकल्पन’ ही कल्पना प्रसृत 
केली. ह्यात इतर सहभार्ी सृिनशील कलावतंािें योर्दान (उदा., नेपथ्यकार) हे अंमलबिाविीप रते 
मयाचदत होते. 

 
‘आदशइ चदग्दशइक कोिाला म्हिाव?े’ असा प्रश्न उभा करून एका ज्ञानकोशाने म्हटले आहे, की तो 

नट, चिीकार, वास्त चशल्पज्ञ असायला हवा. त्याला चविेच्या कायइपद्धतीिे ज्ञान असायला हव.े इचतहास–
भरू्ोलािा तो तज्ज्ञ असावा. वशेभरू्षा, नेपथ्यरिना, चवचवध स चवधािें ज्ञान त्याला असले पाचहिे आचि 
मानवी स्वभावािे आकलनही त्याला हव!े 

 
‘चदग्दशइक’ ही संज्ञा आता िर्भर पचरियािी असली, तरी १९५६ पयइत इंग्लंडमध्ये चदग्दशइकाला 

‘प्रोड्ूसर’ म्हटले िात होते. अमेचरकेतल्याप्रमािे ‘चदग्दशइक’ ही संज्ञा इंग्लंडने स्वीकारली व आता 
‘चदग्दशइक’ि म्हटले िाते, उपखंडामध्ये चदग्दशइकालाि ‘रेचिसर’ या नावाने ओळखले िाते. माधव वझे 
 
दीघइकथा : पहा कथा. 
 
दुबोधता : साचहत्य हे प्रसन्न असाव ेअशी वािकािंी अपेक्षा असते आचि याम ळे ते िेव्हा त्याला द बोध होते, 
तेव्हा स्वाभाचवकपिेि तो ते सदोर्ष मानतो. परंत  द बोधता ही नेहमीि दोर्षास्पद असते, असे नाही. ती 
दोर्षास्पद केव्हा ठरते आचि केव्हा ठरत नाही, हे समिून घेण्याकचरता लेखक, लेखन व वािक हे िे 
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साचहत्यव्यवहारािे तीन घटक, त्या प्रत्येकाच्या अंर्ाने साचहत्यातील द बोधतेिा चविार करिे आवश्यक 
आहे. 
 

लेखकाच्या असमथइतेम ळे िेव्हा त्यािे लेखन द बोध होते, तेव्हा ती द बोधता दोर्षास्पदि मानली 
पाचहिे. ही असमथइता दोन प्रकारिी : (१) लेखक िो आशय व्यतत करू पाहत असतो, त्यािे त्यालाि 
नीटसे आकलन झालेले नसिे आचि/ककवा (२) अनन्वथइक शब्दयोिना, स्तलष्ट, दूरास्न्वत पदरिना 
इत्यादींम ळे तो आशय स्पष्टपिे व्यतत करू न शकिे. लेखकािी अन भवावर आचि/ककवा भारे्षवर पक्की 
पकड नसल्याम ळेि ही द बोधता चनमाि होते आचि म्हिनू ती दोर्षास्पद. 

 
लेखनाच्या अंर्ाने पाचहले, तर द बोधता हा काही साचहत्यप्रकारािंा अपचरहायइ चवशरे्ष असतो; काही 

साचहत्यकृतींच्या श्रेष्ठत्वािे ते लक्षि असते; तर काही साचहत्यकृतींच्या नवीनतेिा तो पचरिाम असतो, असे 
आढळून येते. द बोधता हा कूटकाव्यािा अपचरहायइ चवशरे्ष होय. ते स बोध झाले, तर त्यािे कूटत्वि नाहीसे 
होईल. तीि र्ोष्ट आध्यास्त्मक अन भचूतपर काव्यािी. हे काही कूटकाव्य नव्हे; परंत  आध्यास्त्मक अन भतूी ही 
अलौचकक असल्याम ळे या प्रकारिे काव्य हे द बोधि असिार. कूटकाव्य व आध्यास्त्मक अन भचूतपर काव्य 
यातंील भेद हा, की कूटकाव्य एकदा उलर्डले की त्यातील कूटत्व नाहीसे होते, तर आध्यास्त्मक 
अन भचूतपर काव्यािा अथइ कळल्यासारखा वाटला, तरी तो धूसरि राहतो आचि दर वािनाला नव ेनव ेरूप 
घेतो. चनत्य नूतन रूप हे आध्यास्त्मक अन भचूतपर काव्यािेि नव्हे, तर सवइि श्रेष्ठ साचहत्यािे लक्षि होय. 
साचहत्याला एकि एक अथइ असावा आचि तो चनमसचंदग्धपिे प्रतीत व्हावा अशी ज्यािी अपेक्षा, तो अनेकाथी 
साचहत्य द बोधि मानतो. परंत  ‘हरपले श्रेय’, ‘िाझा’ यासंारख्या कचवताि केवळ नव्हेत; तर िॅम्लेर्ट, वबेर्टग 
िॉि गोदो यासंारखी श्रेष्ठ नाटके आचि डॉन हक्वक्झोर्ट, मॉर्बी हडक यासंारख्या श्रेष्ठ कादंबऱ्याही 
अनेकाथइसूिक आहेत, ककबह ना त्यािें श्रेष्ठत्व हे त्याचं्या अनेकाथइसूिकत्वाति आहे. अनेकाथइसूिकता 
म्हििे द बोधता नव्हे. नव ेसाचहत्य द बोध होते ते याहून वरे्ळ्या कारिाने. साचहत्यात िर आिपयंत व्यतत 
न झालेला असा वरे्ळाि अन भव लेखकाने व्यतत केला असला, तर त्याच्या नवीनतेम ळेि वािक ब ितो. 
मढेकरािंी कचवता प्रथम प्रचसद्ध झाली, तेव्हा ती तत्कालीन वािकानंा द बोध वाटली ती याम ळेि. मढेकर 
आचि त्याचं्यामारू्न आलेले कवी व कथाकार याचं्या कचवताकथामंधून हे अन भव िसिसे वािकानंा 
पचरचित होऊ लार्ले, तसतशी मढेकराचं्या कचवतेतील द बोधता कमी कमी होत रे्ली. नव े अन भव हे 
बह तेक वळेा िीवनाकडे नव्या दृष्टीने पाचहल्याम ळे आलेले असतात. डार्सवनिा उत्िाचंतवाद, मातसइिा 
समािवाद, फ्रॉइडिे मनोचवश्लेर्षिशास्त्र, चककेर्ॉर-हायडेर्र यािें तत्त्वज्ञान इत्यादींनी साचहस्त्यकांना 
लाभलेल्या नव्या दृष्टीम ळेि चनसर्इवाद, समािवादी वास्तवतावाद, संज्ञाप्रवाह, अचतवास्तवतावाद, 
अचतत्ववाद इ. साचहचयक प्रवतइने उद भतू झाली. या नव्या दृष्टींच्या म ळाशी असलेली नवी चविारसरिी 
कळल्याचशवाय नव्या साचहत्यािे रहस्य कळिे कठीि. या नव्या साचहत्यातील केवळ अन भवि नवा असतो 
असे नाही, तर तो व्यतत करिारी भार्षाही. लेखकाला िेव्हा नवा आशय व्यतत करायिा असतो, तेव्हा त्या 
आशयाला अन रूप अशी भार्षाही त्याला घडवावी लार्ते. ि नी, रूढ भार्षा नवा आशय समथइपिे व्यतत करू 
शकत नाही. याकचरता लेखक नव ेशब्द व वातप्रयोर् तयार करतो, ि न्या शब्दानंाि नव ेअथइ देतो, शब्दािंी 
रूपे, पदािंा अन्वय, वातयािंी रिना यािंी वरे्ळीि घडि करतो; नव ेछंद, नव्या प्रचतमा चनमाि करतो. या 
प्रकारे नवा आशय व तदन रूप नवी भार्षा यािंा िेव्हा उत्कृष्ट मेळ िमतो, तेव्हा वािकास ते लेखन अचधकि 
द बोध होते. आधी भारे्षिीि मोडिी उमर्त नाही आचि त्या अर्म्य भारे्षत ि नाि पचरचित आशय 
शोधण्याच्या खटाटोपात त्यािा र्ोंधळ अचधकाचधक वाढति िातो. परंत  या प्रकारिी द बोधता हा त्या 
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लेखनािा दोर्ष नसून त्यािा अपचरहायइ चवशरे्षि मानला पाचहिे. द बोधता हेि नवसाचहत्यािे व्यवच्छेदक 
लक्षि, असे िे म्हटले िाते ते या अथाने. 

 
आता द बोधतेिा वािकाच्या अंर्ाने चविार करता, शालेय िीवनात आधीच्या एकदोन चपढ्यातंील 

लेखकािें व त्यानंतर समकालीन लेखकािें साचहत्य यावंरि सवइसामान्यपिे वािकािा साचहत्यकपड 
पोसला रे्लेला असतो. याम ळे ते साचहत्य िरी त्याला चवनासायास कळते, तरी त्याहून प्रकृतीने वरे्ळे असे 
प्रािीन वा नवसाचहत्य कळत नाही. प्रािीन साचहत्य कळायला तत्कालीन चविारसरिी व भार्षा समिून घेिे 
िेवढे आवश्यक, तेवढेि नवसाचहत्य कळायला नवी चविारसरिी व नवी भार्षा समिून घेिे आवश्यक. 
प्रािीनाबंद्दल आदर असल्याम ळे ते द बोध वाटले, तर आपली पूवइतयारी उिी पडली, असे तो सहिि 
मानतो; परंत  नवीनाबद्दल चततका आदर नसल्याम ळे ते द बोध वाटले, तर तो लेखकािाि उिेपिा 
मानण्याकडे प्रवृत्ती होते. िसा पूवइतयारीिा तसाि पूवइग्रहरचहत दृष्टीिाही अभाव साचहत्याच्या 
आकलनाच्या आड येत असतो. प्रत्येक िारं्ल्या साचहत्यकृतीत स्वतमिे असे एक वरे्ळेपि असते. 
साचहत्याच्या स्वरूपाचवर्षयीिे आपले सवइ पूवइग्रह बािूस ठेवनूि उत्स क वृत्तीने िो त्या कृतीला सामोरा 
िातो, त्यालाि ती आपले हृद्र्त सारं्ते. यािा अथइ असा नव्हे, की साचहत्यातील द बोधतेला केवळ 
वािकािे उिेपि कारिीभतू होते; लेखकािे उिेपिही त्याला कारिीभतू असण्यािा संभव दृष्टीआड 
करता येत नाही. 
 

म. वा. धोंड 
 
दूरदशइननाट्य : दूरदशइनिी व्याप्ती आचि लोकचप्रयता अझाट असूनही अिून पूिइपिे स्स्थरावलेल्या आचि 
रुळलेल्या माध्यमातं िमा नाही. माध्यमचवचशष्ट सकंल्पनात्मक चविारािे भाग्य त्याला लाभायिे आहे. तेव्हा 
नाट्यासारख्या मूलतम व्याचमश्र आचवष्ट्काराला दूरदशइन कोिते रूप देते वर्ैरे प्रश्नाला ठाम उत्तरे न 
चमळाल्यािे आियइ नाही. समीके्षला दूरदशइन हे माध्यम व त्यावरिे चवचवध साचहत्याचवष्ट्कार नव्याने 
तपासायला हवते; कारि दूरदशइन, दृक् चिीझीत, सी. डी. रॉम वर्ैरे संज्ञापनमार्इ सवइव्यापी होत आहेत. 
अनेक कारिामं ळे दूरदशइनवरील नाट्यातं प रेशी चवचवधता, सहेत कता, मनमपूवइकता, माध्यमचनष्ठा आचि 
नेमकेपिा आढळत नाही. पचरिामतम संबचंधत समीक्षाव्यवहारात चनकर्ष, संज्ञा, उपपत्ती आचि ििेिा 
अभावि चदसतो. या पचरस्स्थतीत दूरदशइननाट्यािी स्वरूपलक्षिे व संबचंधत समीक्षाचनकर्ष सूीरूपाने 
नोंदिे इष्ट होय. 
 

(१) प्रस्त त माध्यमामध्ये दृश्य व श्राव्य आचवष्ट्कार अकल्पनीय बारकाव्यासंकट ग्राहकापंयंत 
पोहोिचवता येतात. समीपता त्यातं भर घालते. अथइ/आशय-वहनाच्या दृष्टीने पाहता स्स्थती पूिइतम बदलते. 
सवइ तऱ्हेिा दृश्य-श्राव्य तपशील पोहोिचवण्यािी ताचंीक क्षमता आि तरी वास्तवतावादी सादरीकरिािी 
भकू अचधकाचधक वाढचवते आहे. पचरिामतम वास्तवतावादी चिीिािा प रावा चितका अचधक, चततके 
सादरीकरि प्रभावी असे समि दृढ होत आहेत. हे अपचरहायइ नाही; पि काही प्रमािात अटळ होय. 

 
(२) ग्राहक हा समूहातील एक, म्हिून अन भतूीिे ग्रहि करीत नसून, तो क ट ंब-कचबल्यासह वा 

एकट्याने माध्यमसंदेश घेत असतो. समूहमनािे दडपि वा त्यािा पाकठबा कमी प्रत्यक्ष असल्याकारिाने 
ग्राहकािे व्यस्ततर्त संवदेन-प्रचतसाद अचधक मोकळेपिे उभरू शकतात. असे प्रचतसाद अचधक मवाळ, 
चवचवध, अचनबधं, क्षचिक आचि मार्इच्य त (डीस्व्हअटं) संभवतात. समीक्षाव्यवहारात यािें ग्रथन करिे 
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आवश्यक असले, तरी अवघड आहे. दूरदशइननाट्य सामचूहक संज्ञापनापेक्षा व्यस्ततमने वळचवण्याच्या 
अंर्ाने िाऊ शकतात. दोन प्रचिया चनराळ्या आहेत आचि त्यािें आपापले झायदे-तोटेही. चवर्षय, 
कथावस्तू, कथानक, पाीचिीि वर्ैरे सवइ बाबतींत नाट्याप ढे प्रस्त त माध्यमाने नव्या शतयता समोर 
ठेवल्या आहेत. 

 
(३) शब्द/भार्षा वा स्वर/सरं्ीत यातं न बसिारे ध्वचनपचरिाम, िमत्कृती, चवचवधता व झपाट्याने 

बदलू शकिारे रंर् वर्ैरे दृश्य पचरिाम ह्यामं ळे सहि चवश्लेर्षि न करता येिारा संचमश्र आशय 
दूरदशइननाट्यात सहिशतय आहे. याि चवशरे्षािंा द रूपयोर्ही होऊ शकतो आचि सािेबंद अन भव वर्ैरेंना 
बटबटीतपिे सादर करता येते. आिच्या अस्स्थर माध्यम-पचरस्स्थतीत असे होत आहे. अनेक अंर्ानंी िाऊ 
शकिाऱ्या चनकर्षािें अनेक संि समीके्षला वापराव े लार्तील आचि ते सोपे नाही. सादरीकरिाच्या 
आडाति अिून प रेसे पािी नाही, तेव्हा समीके्षच्या पोहऱ्यात क ठून याव,े असे म्हिता येईल. 

 
(४) सादरीकरि दृश्य प्रचतमािें प्रके्षपि करून, चिचमतींमध्ये आचि पाहिाऱ्याच्या चनयंीिाखाली 

असते. यािे पचरिाम कसे होतात ते नोंदण्यासारखे आहे. एक तर बह तेक वळेा उत्कर्षइकबदूकडे िाण्यािी 
सादरकत्यांना घाई स टली असल्यािे िािवते. द सरे म्हििे समीपदृश्यातूंन पचरिामकारकता साधण्यािा 
प न्हा प न्हा यत्न. या ना त्या मार्ाने प्रत्यक्षसादृश्यता राखावी, कारि त्याम ळे नाट्यान भव ‘खरा’ ठरतो, 
अशी श्रद्धा हा चतसरा पचरिाम. शवेटी प्रतीकानंा चनचित, सहिर्म्य अथइ देत राहण्यािी धडपड–एक 
प्रकारच्या अधीरपिातून. 

 
(५) एका बािूने रंर्रृ्हात सादर होिारे, श्रोते-पे्रक्षकानंा प्रत्यक्ष आचि सामूचहक अन भतूी देिारे 

नाटक आचि द सऱ्या बािूने पे्रक्षार्ृहातील पडद्यावर प्रके्षचपत आचि सवइ मार्ांनी वाढचवलेल्या प्रचतमातूंन 
चसद्ध चिीपट-आचवष्ट्कार–या दोहोंपासून चनराळे राहण्यािा ताि दूरदशइननाट्यावर पडत असतो. आि 
तरी (माध्यम प रेसे चवकचसत न झाल्याकारिाने) दोन प्रकारच्या सादंीत सापडलेला प्रकार, अशी 
दूरदशइननाट्यािी अवस्था झाली आहे. चवर्षयािंी चनवड, ताचंीक हाताळिी, आशय स िचवण्यािे मार्इ ते 
िाचहरातीपयंत सवइ बाबतींत दूरदशइननाट्य काीीत सापडले असल्यािे िािवते. अिूनही दूरदशइन-
चिीपट (टेली-चझल्म) आचि दूरदशइननाट्य (टेली-प्ले) अशा संज्ञा वापरल्या िातात, हे लक्षात ठेवले 
पाचहिे. 

 
(६) साचहत्याच्या अंर्ािा चवशरे्ष चविार करताना ध्यानात येिारी र्ोष्ट अशी, की दूरदशइननाट्यास 

स्वतमिी खास शास्ब्दक भार्षा लार्ते! दृश्याशी (सवइ प्रकारच्या) संबधं राखिारी, हालिालींिे भान 
ठेविारी, हावभावानंा प्रचतसाद देिारी. नाट्याने कथनािी व चिीपटाने नाट्यािी भाचर्षक माडंिी चनदान 
आपापल्या आरंभीच्या काळात स्वीकारली होती. अशा नाटकािें, चिीपटािें साचहस्त्यक मूल्य सहि 
उमिण्यासारखे असे, कारि त्यािंा प्रर्टनमार्इ शब्दावलंबी असे. तसे दूरदशइननाट्यािे नाही. पि तरीही 
भाचर्षक/साचहस्त्यक मार्ांना डावलून आशयघन राहिे कसे िमाव?े – या अथाने शास्ब्दक भारे्षिीही नवी 
मोडिी आवश्यक ठरते, तशी ती अिून िमली नाही. 
 

अशोक दा. रानडे 
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दूरीभवन : पहा परात्मभाव, साणहत्यातील. 
 
दृष्टातं : उपमेय वातयातील उपमेय व त्यािा धमइ हा उपमान वातयातील उपमान व त्यािा धमइ ह्यातं 
प्रचतकबचबत झालेला चदसतो, तेव्हा दृष्टातं अलंकार होतो. उपमेय व उपमान यातंील सामान्यधमइ िेव्हा 
एकि असतो, तेव्हा उपमा अलंकार होतो. परंत  िेव्हा उभयतािंा धमइ एकि नसून कबब-प्रचतकबब 
भावासारखा असतो, तेव्हा दृष्टातं अलंकार होतो. ‘दृष्टम अन्तम चनियम यी’ तो दृष्टातं. ह्या अलंकारात 
प्रस्त ताच्या अथािी उदाहरिादाखल साचंर्तलेल्या अप्रस्त तात खाीी पटते, म्हिून दृष्टातं असे अन्वथइक 
नाव चदले आहे. ह्या अलंकारािे दोन भेद आहेत : (१) साधम्यावर आधाचरत, (२) वैधम्यावर आधाचरत. 
उदाहरिे प ढीलप्रमािे : 
 
प्रकार (१) ती सीता तंू राम तोि मी, त्याि आि माता,  

परी िे रे्ले चदन ते सीते! येचतल का हाता? 
कशास आशा नसती आता–ंझालें  तें रे्लें ; 
स कलें  झूल न देत वास िरी अश्रूंनीं चभिलें ! 

– र्ोकवदाग्रि 
 
प्रकार (२) प्रभो । शरि आचलयावचर न व्हा कधीं वाकडे । 

म्हिोचन इत केिी हे स्वचहतकृत्य िीवाकंडे ॥ 
प्रसाद कचरता ंनसे पळ चवलंब बापा! खरें । 
धनावं  न पडे म खीं उघचडल्याचवना पाखंरें ॥ 

– मोरोपतं 
 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
दृष्टातंकथा : दृष्टातं/दाखला देऊन साचंर्तलेली कथा ती दृष्टातंकथा. धमोपदेशक, कीतइनकार, प राचिक 
यानंा र्हन चवर्षय सोपा करून सारं्ण्यासाठी दाखल्यािी र्रि भासते. धमइतत्त्वे, नीचततत्त्व े चवशद 
करण्यासाठी दृष्टातंािंी मदत घेतल्यािी इचतहासात अनेक उदाहरिे सापडतात. उदा., बौद्ध धमीयाचं्या 
काही िातककथा, महान भावीयाचं्या दृष्टातंकथा इत्यादी. येशू चिस्त, ब द्ध, श्रीििधर यासंारख्या 
धमोपदेशकानंी स्वधमइप्रिारासाठी समािातील काही पचरचित लोककथािंा दृष्टातं म्हिून उपयोर् केल्यािे 
चदसते. यावरून, चवचवध दाखले म्हििेि दृष्टातं देऊन काही कथा साचंर्तल्या िातात, यालाि दृष्टातंकथा 
म्हटले िाते. महान भावीय लेखक केसोबास याचं्या दृष्टांतपाठ या गं्रथात “दृष्टािा अंती अदृष्ट ब झवीलें  
म्हिौचन दृष्टातं बोचलिे” अशी दृष्टातंािी व्याख्या केलेली आहे. अज्ञात तत्त्व कळाव ेम्हिून ज्ञात व लौचकक 
र्ोष्टींिा िो दाखला देतात त्यास दृष्टातं म्हिाव,े असा या व्याख्येिा अथइ होतो. महान भावीय गं्रथकारािंी 
दृष्टातंािी कल्पना अशी आहे. उदा., परमेश्वर ‘परदशी’, ‘अवरदशी’ व ‘परावरदशीं’ कसा असतो हे अज्ञात 
तत्त्व चवशद करण्यासाठी महान भावीयानंी ‘घरातील मािूस’, ‘घराबाहेरील मािसू’ व ‘उंबरठ्यावरील 
मािूस’ असे ज्ञात र्ोष्टींिे तीन दृष्टातं चदले आहेत. 
 

दृष्टातंकथा अनेक चवशरे्षानंी य तत असते. ही कथा सामान्यतम आकाराने लहान असून स टस टीत, 
सोप्या भारे्षत साचंर्तली िाते. घटना-प्रसंर्ािंी चवप लता व र् ंतार् ंत चतच्यात नसते. चतच्या सचंक्षप्त व 
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चमताक्षरी रिनेम ळे बह धा त्या कथेला व्यिंकता प्राप्त होते. दृष्टातंकथेतील अनेक दृष्टातं समािातील 
पचरचित अशा लोककथा असतात. स्वाभाचवकि लोककथािें काही र् िचवशरे्ष दृष्टातंातं सापडतात. उदा., 
लोककथािंी लौचकक व्यवहारािी भार्षा व सवइपचरचितता, काही दृष्टातंाचं्या भारे्षत तत्कालीन भारे्षतील 
वाक् प्रिार येतात. उदा., महान भावीयाचं्या दृष्टातंातं ‘आधा दाती सीस घेिे’, ‘पालवा चपळा देिे’ असे 
वाक् प्रिार येतात. चनरचनराळ्या व्यावसाचयकाचं्या बोली, समािात रूढ असलेले त्या त्या भारे्षतील आर्षइ 
शब्द, चिरुस्ततवािक शब्द, नादान कारी शब्द यानंी दृष्टातंकथा समदृ्ध असलेली चदसते. धमोपदेशक 
धमइतत्त्वािें चनरूपि करण्यासाठी रूढ, पचरचित दृष्टातंािंा उपयोर् करीत असले, तरी अशा कथावंर 
कथाचनमात्याच्या व्यस्ततमत्त्वािा, त्याचं्या भारे्षिा, त्याच्या चवचशष्ट चनवदेनशलैीिा प्रभावही चदसून येतो. 
उदा., श्रीििधरानंी साचंर्तलेल्या दृष्टातंकथा. 

 
प्रिारात असलेले अनेक न्याय – उदा., हंसक्षीर न्याय, देहलीदीप न्याय, अंधर्िन्याय–

इत्यादींिा उपयोर् दृष्टातंकथातं सहिपिे होताना चदसतो. काही दृष्टातंकथातं रािहंस, िातक, िंद्र इ. 
कचवसंकेतािंा वापरही केलेला आढळतो. 

 
दृष्टातं देण्यात रूपकभाव असतो हे खरे असले, तरी रूपकाहून दृष्टातंािे स्वरूप वरे्ळे असते. 

दृष्टातं देण्यामार्ील चवचशष्ट प्रयोिनाने दृष्टातंकथेिे स्वरूप चनचित होत असते. र्हन धमइतत्त्वािें, 
नीचततत्त्वािें सहि सोपे स्पष्टीकरि करण्यासाठी दृष्टातंािंा आधार घेतला िात असतो. त्याम ळे ईश्वरािे 
स्वरूप, ज्ञान, िन्म-मृत्य,ू पाप-प ण्य, सदािार, सितइन यासंारखे चवर्षय दृष्टातंकथेत येतात. काही 
दृष्टातंकथातूंन मानवी स्वभावािे, िीवनािे ममइ उलर्डले िाते (उदा., छदं्दत िातककथा), 
दृष्टातंकथेिारा केला िािारा बोध स स्पष्ट असावा लार्तो. त्या आधारेि दृष्टातंकथेिे मूल्यमापन होते. 
दृष्टातंकथेला साधनमूल्य असून चतच्या चवचशष्ट प्रयोिनाम ळे चतला आध्यास्त्मक, नैचतक संदभइ प्राप्त होतात. 

 
येश ू चिस्ताने साचंर्तलेल्या र्बायर्बलमधील काही कथा, बौद्धाचं्या काही िातककथा (इ. स. पू. 

पािव ेशतक), श्रीििधरानंी चदलेले काही दृष्टातं (इ. स. तेराव ेशतक) या काही प्रचसद्ध दृष्टातंकथा म्हिनू 
सारं्ता येतील. 
 
संदभइ : त ळप ळे, श.ं र्ो. दृष्टाांतपाठ, १९८९. सरोि पाटिकर 
 
देशीयतावाद (नेणटन्व्हझम) : ही मूलतम समािशास्त्र आचि मानववशंशास्त्र यामंध्ये उपयोर्ात आिली 
िािारी सकंल्पना आहे. अमेचरकन मानववशंशास्त्रज्ञानंी अमेचरकेतील मूळ रचहवासी (रेड-इंचडयन) आचि 
तत्सम आचदम िमातींिा अभ्यास एकोचिसाव्या शतकात स रू केला. परतया, आध चनक िीवनप्रिालीच्या 
रेट्याम ळे आपली पारंपचरक संस्कृती नष्ट होईल, अशी भीती या िमातीमधील लोकानंा वाटत असे. 
आिमक पािात्त्य ससं्कृतीला प्रभावी चवरोध करिेही त्यानंा शतय होत नसे. या भीतीमधून आचि 
वैझल्यामधून परसंस्कृतीिा पराभव आचि स्वसंस्कृतीिा चविय स िचविारी चमथक-स्वप्ने या आचदम 
िमातींच्या समूह-मानसात चनमाि होत. त्याचं्या आधाराने परसंस्कृतीला चवरोध करिाऱ्या आचि 
स्वसंस्कृतीिे अथवा चतच्या भतूकाळािे उदात्तीकरि करिाऱ्या िळवळी संघचटत होत असत. या 
िळवळींमार्ील िाचिवलेा अमेचरकन मानववशंशास्त्रज्ञानंी ‘देशीयतावाद’ असे नाव चदले. चवचशष्ट चवधी 
केल्यानंतर िहािामंधून आपल्या पूवइिािें मृतात्मे परतून येतील आचि र्ोऱ्या लोकानंा हाकलून देऊन 
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त्यािंी मालमत्ता आपल्या हवाली करतील, अशा आचि यासंारख्या श्रद्धा देशीयतावादी िळवळींमध्ये 
अचभपे्रत असत. 
 

एल . एच्. मॉर्इन, िेम्स म नी हे देशीयतावादी िळवळींिे एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधातील 
महत्त्वािे अभ्यासक होत. १९४३ साली राल्झ कलटन या अमेचरकन मानववशंशास्त्रज्ञाने देशीयतावादावर 
एक चनबधं चलहून अभ्यासचवर्षय म्हिून या वादाच्या सीमारेर्षा काटेकोरपिे स्पष्ट केल्या. 

 
समािशास्त्राच्या दृचष्टकोिातून देशीयतावादािा समावशे समािात बदल घडवनू आिू पाहिाऱ्या 

सामाचिक िळवळींमध्ये केला िातो. देशीयतावाद ही चवचशष्ट सामाचिक िळवळ दोन चभन्न संस्कृतींच्या 
प्रत्यक्ष, सततच्या आचि िवळच्या सपंकाम ळे चनमाि होते. चतला संस्कृचतसंपकातून होिाऱ्या सासं्कृचतक 
बदलािी (अकॅल्िरेशन) घटना म्हिता येईल. देशीयतावादाच्या या आकलनाम ळे देशीयतावादी िळवळी 
केवळ आचदम िमातींप रत्या मयाचदत राहत नाहीत. श्रेष्ठकचनष्ठ भाव असलेल्या कोित्याही दोन 
संस्कृतींच्या संपकामधून देशीयतावादी िळवळ चनमाि होऊ शकते. पािात्त्याचं्या वसाहतवादाम ळे अशा 
प्रकारच्या अनेक संपकइ -स्स्थती चनमाि झाल्या आहेत. 

 
देशीयतावादी िळवळींिे मूळ, संपकात आलेल्या दोन संस्कृतींमधील चवर्षमतेमध्ये असते. ही 

चवर्षमता ससं्कृतीबद्दलच्या श्रेष्ठ-कचनष्ठ भावाला िन्म देते. यामध्ये प्रत्यक्ष विइस्वािे संबंध चमसळलेले 
असल्यास देशीयतावादी िळवळ चनमाि होण्यािी शतयता अचधक असते. 

 
परसंस्कृती स्वसंस्कृतीला नष्ट करून टाकील, अशी भीती प्रथम समािातील काही व्यततींच्या 

मनात चनमाि होते. परसंस्कृतीिा प्रभाव असलेली प्रस्थाचपत व्यवस्था अशा व्यततींना असमाधानकारक 
वाटू लार्ते. व्यवस्थेला मान्य नसलेली कृत्ये करून या व्यतती आपला चनरे्षध व्यतत करतात. ही बंडे 
वैयस्ततक पातळीवरील असतात. हळूहळू हा वैयस्ततक पातळीवरील चनरे्षध सामचूहक िळवळीिे रूप धारि 
करतो. यािे एक महत्त्वािे कारि, व्यततींच्या मनातील असंतोर्षाला स संघचटत रूप देिारा, िळवळीला 
चदशा देिारा पे्रचर्षत उदयाला आलेला असतो. हा पे्रचर्षत चशष्ट्यपचरवार र्ोळा करतो, अंतर्इत चवरोधकानंा 
नमवतो आचि व्यवस्थेतील असमाधानकारक भार्, परसंस्कृतीिे संस्कार दूर करून स्वससं्कृती श द्ध 
करण्यािा प्रयत्न करतो. परसंस्कृतीशी संपकइ  येण्याअर्ोदरच्या भतूकाळािे प नरुज्जीवन ककवा श द्ध 
राचहलेल्या वतइमान संस्कृचतघटकानंा चिरस्थाचयत्व देिे, या प्रयत्नामंध्ये अचभपे्रत असते. यासाठी मोितया 
संस्कृचतघटकािंी चनवड केली िाते. 

 
राल्झ कलटन यानंी देशीयतावादी िळवळींिे वर्ीकरि करताना त्याचं्यातील िार प्रवृत्ती स्पष्ट 

केल्या आहेत. त्या अशा : (१) भतूकाळािे प नरुज्जीवन करू पाहिारा देशीयतावाद, (२) वतइमान 
चिरस्थायी करू पाहिारा देशीयतावाद, (३) मंीतंीात्मक देशीयतावाद, व (४) चववकेाचधचष्ठत 
देशीयतावाद. चवश द्ध स्वरूपात या प्रवृत्ती सापडिे कठीि असले, तरी या िार वर्ांच्या ि ळिीमधून 
देशीयतावादी िळवळीिे स्वरूप स्पष्ट करता येते, असे कलटन यािें मत आहे. 

 
देशीयतावादी िळवळी नेहमीि मंीतंीाशंी आचि अधंश्रद्धाशंी चनर्चडत असतात, असे म्हिता येत 

नाही. अनेकदा भतूकाळातील अथवा वतइमान संस्कृचतघटकािंा उपयोर् समािातील सदस्यािंा स्वाचभमान 
प नमप्रस्थाचपत करण्यासाठी होतो. चवपरीत पचरस्स्थतीला तोंड देण्यािे सामथ्यइ समािामध्ये चनमाि 
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करण्यािा हेतू देशीयतावादी िळवळीमारे् असू शकतो. संस्कृतीमधील भतूकालीन ककवा समकालीन 
पैलंूना चिरस्थाचयत्व देण्यािा प्रयत्न करून स्वतमला वढूेन असलेल्या परसंस्कृतीमध्ये चमसळण्यास ठाम 
चवरोध करिे, हे देशीयतावादी िळवळीिे महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य असते. 

 
मराठीमध्ये १९८० पासून भालिदं्र नेमाडे यानंी साचहत्यव्यवहाराशी संबंचधत देशीयतावादी भचूमका 

आग्रहाने माडंण्यास प्रारंभ केला. कन्नड, र् िराती आचि चवशरे्षतम इगं्रिीमधून देशीयतावादी भचूमका याि 
स मारास माडंण्यास प्रारंभ झाला. इगं्रिाचं्या भारतावरील प्रदीघइ रािवटीिा आचि उत्तर-वसाहतकालीन 
अस्स्मताशोधािा संदभइ या भचूमकेला आहे. इंग्रिी रािवटीम ळे झालेले सासं्कृचतक ससं्कार–चवशरे्षतम 
साचहत्यके्षीातील संस्कार–नाकारून; स्वसंस्कृतीमधून बळ घेऊन चनमाि होिारे साचहत्य आचि 
साचहत्यचविार चवकचसत करिे, हे या देशीयतावादी भचूमकेिे उचद्दष्ट चदसते. या दृचष्टकोिातून मराठी 
साचहत्यातील चवचवध प्रवृत्तींिा, साचहत्येचतहासािा आचि समीक्षापद्धतींिा प नर्सविार देशीयतावादी भचूमका 
करू पाहते. साचहत्यािे पािात्त्य मानदंड नाकारून स्वपरंपरेमध्ये मानदंडािा शोध घेऊ पाहते. चवचशष्ट 
भपू्रदेशािी त्यािी अशी वरे्ळी संस्कृती या कल्पनेला मराठीतील देशीयतावादी भचूमकेमध्ये महत्त्वािे स्थान 
आहे. याबरोबरि भाचर्षक वरे्ळेपिा आचि चवचशष्ट भारे्षच्या साचहत्यपरंपरेलाही महत्त्व चदले िाते. पारंपचरक 
आचवष्ट्कारपद्धती, कथनरूपे, पािात्त्याशंी सबंंध येण्यापूवीच्या काळातील सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या महत्त्वपूिइ 
घटना कें द्रस्थानी आिून परंपरेबद्दल प नर्सविार केला िातो. 

 
मराठीतील देशीयतावादी साचहत्यचविार भचूमचनष्ठा आचि खास मराठी परंपरेवर भर देत असला, 

तरी त्यािे नाते आंतरराष्ट्रीय सासं्कृचतक वातावरिाशीही आहे. चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात अनेक 
पािात्त्य वसाहती पािात्त्याचं्या विइस्वाखालून म तत होण्यािा प्रयत्न करू लार्ल्या. स्वतंी होऊ लार्ल्या. 
पािात्त्याचं्या सासं्कृचतक दडपिातून म तत होण्यािे प्रयत्न तेथील चविारवतं करू लार्ले. अमेचरकेतील 
काळ्या लोकासंमोरही असेि प्रश्न होते. यामधून फ्राटं्स झॅनन, सी. एल . आर . िेम्स, ए. काब्राल, एमी 
सेझेयर यासंारख्या लेखकािें लेखन चनमाि झाले होते. एडवडइ सैद यानंी ओहिएांरॅ्टहलझम (१९७८) या 
आपल्या गं्रथामंधून वरील लेखकाचं्या िाचिवलेा चविच्चिेच्या कें द्रस्थानी आिले. या गं्रथाच्या 
प्रचसद्धीनंतरि मराठीमध्ये देशीयतावादी भचूमका माडंली रे्ली, ही र्ोष्ट लक्षिीय आहे. 

 
प्रत्येक संस्कृती द सऱ्या कोठल्याही संस्कृतीपेक्षा चभन्न असते आचि त्याम ळे चवचवध संस्कृतींना 

आपल्या कके्षत घेिारे मूल्यव्यूह शतय नसतात हे देशीयतावादी भचूमकेमार्ील र्ृहीततत्त्व आहे. त्यािबरोबर 
देशीयतावादी भचूमकेत स्वसंस्कृतीिे उदात्तीकरि करण्याच्या, भतूकाळात रमिाऱ्या प नरुज्जीवनवादी 
प्रवृत्तीही प्रभावी ठरू शकतात. याम ळे स्वसंस्कृतीबद्दल टीकात्मक दृचष्टकोि घेिे कठीि होते. साचहत्य 
आचि ससं्कृतीबद्दलच्या परसंस्कृचतसबंद्ध अशा प्रश्नािंा परामशइ देशीयतावादी भचूमकेतून घेता येत नाही. 
सवांत महत्त्वािी र्ोष्ट म्हििे, वरे्ाने िवळ येत िाललेल्या िर्ात सासं्कृचतक श द्धतेिा आग्रह धरिारी 
भचूमका चटकिे कठीि होते. 
 
संदभइ :  १.  नेमाडे, भालिंद्र, र्टीकास्वयांवि, १९९०. 
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हचरिदं्र थोरात 

 
दैनंणदनी : रोिच्या रोि, तारीखवार केलेले चदनिमािे चटपि म्हििे दैनंचदनी ककवा रोिचनशी. काही 
व्यतती दैनंचदनीमध्ये त्या त्या चदवशी घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना, प्रसंर्, ककवा प्रभाचवत करून रे्लेल्या 
व्यतती यािंी नोंद करतात. चलचहिारी व्यतती व चतिे कायइके्षी यानं सार या पडसादािें स्वरूप बदलत 
िाते. काही व्यततींच्या दैनंचदनीत असे घटनािें केवळ चिीि नसते, तर त्या चनचमत्ताने मनात स रू झालेले 
िीवनचवर्षयक व ‘स्व’चवर्षयक कितनही प्रकट केलेले चदसते. दैनंचदनी लेखनािा कालखंड प ष्ट्कळदा 
मयाचदत वर्षांिाि असतो. 
 

व्यततीला स्वतमशीि संवाद करण्यािी र्रि असते. दैनंचदनी ही झतत आपल्या स्वतमसाठी आहे, 
इतरानंी ती वािू नये, अशीि अनेकदा चलचहिाऱ्या व्यततीिी भचूमका असते. असे असूनही दैनंचदनी ही 
अनेकदा प्रचसद्ध झालेली चदसते. ‘मी’ ने ‘मी’साठी चटपि करिे या आत्मशोधात दोन मोह संभवतात : (१) 
प्रचसद्धीिे भान ठेवनू चलचहिे. (२) स्वतमिीि एक मोहक प्रचतमा चनमाि करिे. हे दोन मोह टाळून 
आत्मशोधाथइ आचि आत्मस खाथइ चलचहल्या िािाऱ्या दैनंचदनीिे स्वरूप माी ‘आप लाचि वाद आपिाचंस’ 
असे असते. अथात, यासाठी स्वतमपासून अचलप्त होऊन स्वतमिे रूप प्रामाचिकपिे न्याहाळण्यािे सामथ्यइ 
असले, दैनंचदनी लेखकािे व्यस्ततमत्त्व प्रर्ल्भ व संपन्न असले, तर साचहत्यलेखनािा हेतू नसूनही 
दैनंचदनीला साचहत्यकृतीिा दिा प्राप्त होिे शतय असते. 

 
आत्मशोधाऐविी ककवा आत्मशोधाबरोबरि, बचहम इख होऊन सामाचिक घडामोडींिे कितन, 

अवलोकन करिाऱ्या, समािातील चवचवध प्रश्नातं रस असलेल्या व्यततींच्या दैनंचदनीला रािकीय, 
ऐचतहाचसक, सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या, एकंदरि समािशास्त्रीय दृष्ट्ट्या संदभात्मक महत्त्व प्राप्त होते. उदा., 
समॅ्य एल पेचपसिी िर्प्रचसद्ध दैनंचदनी. िचरीलेखन करतानाही चवचशष्ट व्यततीिी दैनंचदनी (प्रत्यक्ष 
िचरीचवर्षय असलेल्या व्यततीिी ककवा ह्या व्यततीच्या एखाद्या अत्यतं चनकटवतीयािी) ही िचरीातील 
महत्त्वािे द व,े टप्पे शोधण्यासाठी ककवा पडताळून पाहण्यासाठी एक अथइपूिइ साधन ठरते. उदा., महात्मा 
र्ाधंींिे चनकटवती महादेवभाई देसाई यािंी दैनंचदनी. 

 
आपल्याकडील कितामिराव पटवधइन यािंी चडसेंबर १८४६ – ि लै १८५१ या कालखंडातील 

दैनंचदनी ही समािेचतहासाच्या दृष्टीने मराठीतील एक उत्कृष्ट दैनंचदनी म्हिावी लारे्ल. तत्कालीन 
लोकभ्रम, समि ती, करमि कीिी साधने, सामाचिक व्यवहार इत्यादींिे दशइन रोिचनशीत घडते. चशवाय 
त्यातून लेखकाच्या धार्समक, चिज्ञासू, रचसक व चदलदार मनािेही दशइन घडते. 

 
या पद्धतीच्या नंतरच्या काळातील महत्त्वाच्या रोिचनशा म्हििे ना. र्. र्ोरे यािंी कािागृिाच्या 

बभती, काकासाहेब कालेलकरािंी आांति जगातील यात्रा, दादासाहेब मावळंकरािंी कािी पाऊले आचि 
आिीबािीच्या काळातील ियप्रकाश नारायि यािंी स्वगत (इंग्रिीतून अन वाचदत) ह्या होत. अिंली 
कीतइने 
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दोलामुणद्रते : दोलाम चद्रते हा ‘इन्तय नाब्य ला’ या लॅचटन शब्दािा भारतीय पयाय. ‘इन्तय नाब्य ला’ िे 
एकविन ‘इन्तय नाब्य लम्’ असे असून, त्यािा अथइ ‘पाळण्यातील (तान्ह ले)’ असा आहे. कोित्याही नव्या 
र्ोष्टीच्या स रुवातीच्या रूपाला ही संज्ञा देतात. साचहत्यके्षीात स रुवातीच्या काळातील म चद्रत गं्रथानंा ही 
संज्ञा चदली रे्ली. य रोपमध्ये पंधराव्या शतकात गं्रथम द्रिाला स रुवात झाली, म्हिून इ. स. १५०० पयंतिे 
म चद्रत गं्रथ ‘इन्तय नाब्य ला’ म्हिून ओळखले िातात. भारतात पचहला गं्रथ म चद्रत झाला, तो १५५६ मध्ये. 
तेव्हापासून अठराव्या शतकाच्या अतंापयंत काही त रळक गं्रथ म चद्रत झाले असले, तरी भारतीय भार्षातंील 
गं्रथ म चद्रत व्हावयाला खरी स रुवात झाली, ती एकोचिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून. य रोपमध्ये िशी 
१५०० ही दोलाम चद्रतािी मयादा मानतात, त्याप्रमािे इ. स. १८६७ ही मयादा भारतीय दोलाम चद्रताकचरता 
मानावी, असे अ. का. चप्रयोळकर यानंी स िचवले. त्यािे कारि ते असे देतात, “त्या साली प स्तकासंंबंधीिा 
पंिचवसावा अॅतट पास झाला, आचि प ढील वर्षापासून प्रचसद्ध होिारी प स्तके सरकारकडे िमा होऊन 
त्याचं्या ीैमाचसक याद्या प्रचसद्ध होऊ लार्ल्या. १८६७ सालापूवी िी प स्तके प्रचसद्ध झाली होती ती 
व्यवस्स्थत र्ोळा झाली नाहीत, ककवा त्यािंी पद्धतशीर नोंद झाली नाही. म्हिून १८६७ च्या अर्ोदरिी 
म चद्रत प स्तके िास्त महत्त्वािी मानून त्यानंा दोलाम चद्रते म्हिावे” (मिाठी सांशोधन पहत्रका, वर्षइ १२ अंक 
२). दोलाम चद्रते ही संज्ञादेखील त्यािंीि. मराठीत अशी प स्तके दीड हिारांवर असावीत असा 
चप्रयोळकरािंा अंदाि आहे. भारतात दोलाम चद्रतािंी नामावली तयार करण्यािा पचहला प्रयत्न झाला तो 
मराठीत. १९४९ साली म ंबई मराठी गं्रथसगं्रहालयातील मराठी दोलाम चद्रतािंी विइनात्मक नामावली प्रचसद्ध 
झाली, त्यात २९३ दोलाम चद्रतािंी नोंद आहे. १९६१ साली स . आ. र्ावस्कर यानंी त्यािी द सरी आवृत्ती 
संपाचदत केली, ती इतर गं्रथालयातंील व खािर्ी संग्रहातंील दोलाम चद्रतािंा समावशे करून. चतच्यात 
८४४ गं्रथािंी नोंद आहे. 
 
संदभइ :  १.   र्ावस्कर, स . आ. संपा. मिाठी दोलामुहिते, आवृ. २ री, १९६१. 

२. चप्रयोळकर, अ. का. ‘मराठी दोलाम चद्रते’, मिाठी सांशोधन पहत्रका, िाने. १९६५. 
३. म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय, मुांर्बई मिाठी ग्रांथसांग्रिालयाांतील मिाठी दोलामुहितें, १९४९. 
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म. वा. धोंड 
 
दं्वद्वगीत : नाट्यात्म र्ीतािा ककवा नाट्यर्ीतािा (िॅंमचॅटक चलचरक) एक प्रकार; म्हिून पयायाने 
‘चलचरक’िी वैचशष्ट्टे्य घेऊन आलेला. 
 

दोन व्यततींच्या संवादातून िंिर्ीतातील भावपचरपोर्ष होतो हे िंिर्ीतािे वैचशष्ट्ट्य होय. ताबं्यािंी 
‘तर मर् र्ट्टी कोिाशी?’ ही कचवता हे िंिर्ीतािे स ंदर उदाहरि आहे. 

 
िंिर्ीतात दोन व्यततींिा प्रत्यक्ष सहभार् आचि त्यातून होिारी संवादािी र् ंझि हा भार् महत्त्वािा 

असतो. लक्ष्मीबाई चटळक याचं्या ‘मी त झी मावशी त ला न्यावया आले’ या भावरम्य कचवतेत ‘तू’ िे म्हििे 
त्या मावशीच्या भािीिे लोभस चिी कचवतेत उमटते; पि संवादाच्या िारे होिारा चतिा प्रत्यक्ष सहभार् 
नाही म्हिनू त्या कचवतेला िंिर्ीत म्हिता येिार नाही. ते स ंदर नाट्यर्ीत आहे. िंिर्ीत संवादाच्या 
माध्यमातून अवतरते. 
 



 अनुक्रमणिका 

पहा : नाट्यर्ीत; भावर्ीत. रमेश तेंड लकर 
 
धमइ अणि साणहत्य : आपले अन भवचवश्व व्यतत करण्यािे माध्यम म्हिनू मानवी िीवनाच्या सवइ के्षीािंा 
आचि चवशरे्षतम सासं्कृचतक के्षीािा साचहत्याशी अतूट सबंंध असिे स्वाभाचवक आहे. परंत  साचहत्य व धमइ 
याचं्यामध्ये याहूनही अचधक घचनष्ट ऐचतहाचसक सबंंध आढळून येतो. चवशरे्षतम काव्य व नाटक या दोन 
साचहत्यप्रकारािंा उर्मि धार्समक िीवनात आहे, असे प ष्ट्कळ चविान मानतात. 
 

आचदम मानवापासून धमइ हा मानवी िीवनािा एक अचवभाज्य भार् आहे. िीवनात मंर्ल, पचवी व 
श भ शततीिा ककवा शततींिा अमंर्ल, अपचवी व अश भ शततीशी ककवा शततींशी झर्डा स रू असतो. त्यात 
शवेटी पचवी शततीिाि चविय होतो, अशी श्रद्धा म्हििे धार्समक श्रद्धा. अशा पचवी शततीशी अन कूल व 
घचनष्ठ संबधं प्रस्थाचपत करिारी वैयस्ततक अथवा सामाचिक मनमप्रवृत्ती व त्यान सार आिरिपद्धती म्हििे 
धमइ व त्या शततीशी प्रचतकूल मनमप्रवृत्ती व आिरिपद्धती म्हििे अधमइ असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. 

 
प्रािीन काळी हा श भाश भातील झर्डा, देव व दानव, स र व अस र याचं्यामधील लढा असल्यािे 

मानले रे्ले. राक्षस, दानव वा अस र िूर, चवकारी व द ष्ट असले, तरी सामथ्यइवान आहेत. देव व देवता 
याचं्यामध्येही चवकार व द र् इि असले, तरी त्या एकूि न्याय्य व नैचतक बािू घेिाऱ्या, मानवािे चहतसंवधइन 
करिाऱ्या आचि त्याला सत्कमांत मदत करिाऱ्या आहेत. मानवी िीवनातही हा झर्डा अचनवायइ आहे. 
परंत  मानव स्वसामथ्यावर द ष्ट शततींिा चनमपात करू शकत नसल्याम ळे तो अचतमानवी पचवी शततींिी 
प्राथइना करतो; त्यानंा संत ष्ट करतो; त्यानंी घालून चदलेल्या चनयमािें पालन करतो. तसेि तो आपल्या मृत 
चपतरािें साहाय्य घेतो. असे धार्समक िीवनािे स्वरूप आहे. 

 
चवश्वामध्ये आढळिारी व मानवी िीवनाला पोर्षक व स खचविारी व्यवस्था आचि चनयमबद्धता, 

तसेि मानवाला भयग्रस्त व अर्चतक करिारे भकंूप, पूर, अवर्षइिे, ज्वालाम खी इ. उत्पात या सवांच्या मारे् 
अदृश्य व अलौचकक शतती आहे, अशी प्रािीन मानवािी श्रद्धा होती. या अदृश्य शततीचवर्षयी मानवाच्या 
मनात कृतज्ञता व आदर चनमाि होतो. द रािाराम ळे ती शतती रार्ावते व उत्पात घडतात, असे समिून 
चतच्याचवर्षयी भीती आचि चवचधचनरे्षध पालनािी ब द्धी चनमाि होते. प्राथइना, मंी, तंी, कमइकाडं अशा चवचवध 
मार्ांनी मानव त्या शततीशी संबधं प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न करतो. अशा धमइभावनेतून व धार्समक 
आिरिािा भार् म्हिनू काव्य व नाट्य यािंी चनर्समती झाली असावी, असे तज्ज्ञािें मत आहे. 

 
िवळिवळ सवइ प्रािीन संस्कृतींमध्ये काव्य व नाट्य यािंा धार्समक भावना आचि कमइकाडं याचं्याशी 

ऐचतहाचसक घचनष्ठ सबंंध आढळून येतो. म्हिूनि य रोपिी अडीि हिार वर्षांिी समृद्ध साचहत्यपरंपरा 
समिण्यासाठी ग्रीक प रािकथा आचि चविार, चहब्र ू वीरकथा आचि प्रज्ञा, तसेि चिस्ती प्रतीके व 
पाचवत्र्याच्या कल्पना समिून घेिे आवश्यक ठरते. या तीन धार्समक परंपराचं्या अध्ययनाचशवाय य रोपच्या 
साचहत्यपरंपरेिे आकलन एकारं्ी, उथळ व अधइवट राहील. िीनमध्येही ताओ पंथ, बौद्ध धमइ आचि 
कन्फ्यूशस या तीन धार्समक परंपरानंीि चिनी वाङ्मय घडचवले आहे. भारतीय परंपरेत तर साचहत्यािा 
आशय आचि आकृचतबधं दोन्ही धमािीि देिर्ी आहे, असे अभ्यासक मानतात. भारतीय साचहत्यािे एक 
र्ाढे अभ्यासक एडवडइ सी. चडमॉक (ज्यूचनअर) याचं्या मते भारतीय परंपरेत अर्दी आध चनक काळापयंत 
धार्समक प्रमािभतू वाङ्मय आचि लौचकक साचहत्य असा भेद करिे सोपे नाही. यािे कारि धार्समक मते व 
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मूल्ये समािावर लादली िात होती असे नसून धमइ हा एकूि सवइ िीवनव्यवहाराशी आचि साचहत्याशी 
इतका एकिीव झाला आहे, की त्याला बािूला काढिे शतय होत नाही. 

 
भारतीय वाङ्मयािी स रुवात वदेवाङ्मयापासून झाली. ते वदे वाङ्मय धार्समक दृष्ट्ट्या प्रमािभतू–

वैचदक धमािे मूळ (वदेोऽचखलं धमइमलूम् ।) – मानले िाते तसेि ते उत्कृष्ट काव्यही आहे. 
वदेवाङ्मयातील संचहता हा भार् देवदेवतािंी स्त ती व प्राथइना करिारा आचि ब्राह्मि हा भार् यज्ञयार्ािंी 
माचहती देिारा आहे; तर उपचनर्षदामंध्ये र्ढूान भतूीिी अचभव्यतती आहे. यानंतरिे िामायि, मिाभाित व 
भागवतादी प रािे हे सवइ वाङ्मय धार्समक आहे, तसेि ते काव्यही आहे. ही परंपरा अर्दी प्राकृत प्रादेचशक 
वाङ्मयापयंत िालत आलेली चदसते. 

 
प्रािीन मराठी साचहत्याकडे दृष्टी टाकल्यास आपल्याला असे आढळते, की म्हाइंभट्टािें 

लीळाचहित्र, ऋहद्धपूिलीला ककवा स्मृहतस्थळ हे र्द्य िचरीगं्रथ असोत, ककवा महान भावपंथीय ‘साती गं्रथ’ 
या नावाने प्रचसद्ध असलेले पद्यवाङ्मय असो; ज्ञानदेवािंा अमृतानुभव ककवा भावाथकदीहपका असो, ककवा 
म क ं दरािािंा हववकेबसधु असो; या सवांमध्ये धम लोकाचभम ख करण्यािी, संस्कृत भारे्षतील बचंदस्त 
धमइचविार सामान्याचं्या भारे्षत आिण्यािी पे्ररिा साचहत्यचनर्समतीस कारि ठरली आहे. केवळ पे्ररिाि नव्हे, 
तर त्या साचहत्यािा चवर्षयही धार्समक-आध्यास्त्मक आहे. मराठीत ‘ब्रह्मचवदे्यिा स काळू’ करण्यािी 
ज्ञानदेवािंी प्रचतज्ञा होती. या साचहत्यािे प्रयोिनही केवळ मनोरंिन ककवा करमिूक नसून लोकानंा 
धमइप्रवि करिे हे होते. एकूि र्द्य व पद्य या दोन्ही वाङ्मयप्रकारािंी पे्ररिा, प्रयोिन व आशय या सवइ 
दृष्टींनी साचहत्य व धमइ यािंी र् ंझि झाल्यािे आढळते. 

 
अशा तऱ्हेने साधारि बाराव्या शतकापासून अठराव्या शतकापयंत संत आचि पंत कवींनी धार्समक 

काव्य चलचहले. एवढेि नव्हे, तर भतती, शातंरस हे त्यानंी श्रेष्ठ काव्यािे लक्षि मानले. ज्ञानदेवानंी “वािे 
बरव ेकचवत्व । कचवत्वीं बरव े रचसकत्व । रचसकत्वी परतत्त्व । स्पश इ िैसा ॥” (ज्ञानेर्श्िी, १४।३४७) असे 
म्हिून सरस काव्यालाही परतत्त्व स्पशइ असावा, असे स िचवले. रामदासानंी दासर्बोध दशक १४ समास ३ 
मध्ये कचवत्वािी लक्षिे आचि काव्यािे धीट, पाठ व प्रासाचदक असे तीन प्रकार साचंर्तले आहेत. धीट आचि 
पाठ हे दोन प्रकारिे काव्य उत्स्झूतइ नसून काराचर्री असते. त्यािें चवर्षय लौचकक असतात; शृरं्ार, हास्य, 
वीर इ. रसािंा त्यातं पचरपोर्ष केलेला असतो आचि त्यािे प्रयोिन केवळ करमिूक असते. असे लौचकक 
काव्य चनकृष्ट असल्यािे रामदास सारं्तात. प्रासाचदक काव्य उत्स्झूतइ असते. ते भस्ततपे्रमातून 
स्वाभाचवकपिे स्झ रते म्हिून ती काराचर्री नसते. त्यात शातंरसािा, भस्ततपे्रमािा पचरपोर्ष केलेला असतो 
आचि त्यािे प्रयोिन केवळ करमिूक नसून लोकानंा सन्मार्इवती करिे हे असते. म्हिून ते श्रेष्ठ काव्य होय. 

 
नाटक हा साचहत्यप्रकार केवळ वािनािा व ऐकण्यािा चवर्षय नसून पाहण्यािाही आहे. म्हिनू 

त्याला ‘दृश्यकाव्य’ असेही म्हितात. नट अचभनयािारे नाट्यरसाचवष्ट्कार करून पे्रक्षकापंयंत पोहोिचवतो. 
त्यासाठी तो भचूमकेला अन रूप असा पोर्षाख, म खवटा, रंर्रंर्ोटी, हावभाव, संर्ीत, नृत्य इत्यादींिा वापर 
करतो. नट एखादी व्यतती, प्रािी, देवदेवता, राक्षस यािंी रूपे घेऊन त्याचं्या िीवनातील घटना व प्रसंर् 
सादर करतो. अशा या साचहत्यप्रकारािा उर्म धार्समक कमइकाडंातून झाला असावा, असे प ष्ट्कळ 
अभ्यासकािें मत आहे. लोक मनोरंिनासाठी आचि सामचूहक चवचधिारा झलप्राप्ती व्हावी, या उदे्दशाने 
एकी येत आचि नाट्य सादर केले िाई. त्याम ळे नाट्यात मनोरंिन आचि कमइकाडं यािें स ंदर चमश्रि होत 
असल्यािे आढळते. 



 अनुक्रमणिका 

ग्रीकानंी स खास्त्मका व शोकास्त्मका अशा दोन्ही प्रकारिी नाटे्य केली. अचॅरस्टॉटलच्या 
पोएहर्टक्सवरून असे चदसते, की डायोनायससच्या पूिाचवचधप्रसंर्ी ‘चडचथरॅम’ (मद्यदेवतेच्या वदेीवर बळी 
चदलेल्या बोकडाभोवती म्हिायिे र्ािे) वृदंर्ीते र्ायली िात. त्यातून शोकास्त्मकािंा िन्म व चवकास 
झाला. ग्रीक स खास्त्मकािंा संबंध प्रिनन आचि स झलता यासंबधंींच्या चवधीशी लावला िातो. 

 
संस्कृत नाटकािा उर्म चविानानंी थेट ऋग्वदेाच्या संवादसूततापंयंत नेऊन चभडचवला आहे. इदं्र 

आचि मरुत्, यम आचि यमी, प रुरवस् व उवइशी इ. सूततातं आढळिाऱ्या संवादातं भावनेिी उत्कटता, 
व्यततींिे स्वभावचदग्दशइन, हर्षइमर्षादी भावािें व चवकारािें दशइन हे नाट्यर् ि भरपूर प्रमािात आढळतात. ही 
सूतते दीघइसीाच्या मध्यतंरीच्या चरकाम्या वळेात म्हटली िात. त्याचं्या िोडीला र्द्यभार् िोडून ग्राचंथक 
लोक तो संपूिइ पयाय म्हित. ‘श नमशपे आख्यान’ (ऐतिेय ब्राह्मि, ७–१३) हे यािे एक उत्तम उदाहरि 
आहे. िहिवांशात ‘कंसवध’, ‘प्रलंबवध’ आचि ‘िािूरमदइन’ या तीन नाट्यप्रयोर्ािंा व रामिचरीािे 
नाट्यप्रयोर् झाल्यािा स्पष्ट उल्लेख सापडतो. हे चवर्षय राम व कृष्ट्ि या देवताशंी चनर्चडत आहेत. 

 
भरतम नीच्या नाट्यशास्त्रातील उपपत्तीन सार, ब्रह्मदेवाने ऋग्वदेापासून ‘पाठ्य’ (संभार्षि), 

यजुवेदापासून ‘अचभनय’, सामवदेापासून ‘र्ान’ व अथवकवदेापासून ‘रस’ घेतला व एक नवीन ‘नाट्यवदे’ 
चनमाि केला व या नवीन वदेाच्या अन रोधाने इंद्रध्वि महोत्सवप्रसंर्ी अमृतमांथन व हत्रपुिदाि या नाटकािें 
प्रयोर् करण्यात आले. अशा तऱ्हेने संस्कृत भारे्षत नाटकािा उर्म धार्समकतेशी चनर्चडत असल्यािे चदसते. 

 
मराठी नाटकािी बीिेही दशावतार, खेळे, तमाशा, र्ोंधळ, वास देव, कीतइन, लचळत इ. धार्समक 

िीवनाशी चनर्चडत लोककलाप्रकारातं आढळतात. व्यकंोिीरािािें प ी शाहराि वा शहािीरािे याचं्या 
नाटकािें चवर्षयही बव्हंशी धार्समक-पौराचिक होते. 

 
काव्यािा व नाटकािा उर्म िरी प्राथइना आचि कमइकाडंातं झाला असला, तरी वैज्ञाचनक 

प्रर्तीबरोबर मािसािी अदृश्य  शततीवरील श्रद्धा कमी होऊ लार्ली आचि त्याबरोबरि काव्य व नाटक 
यामंार्ील धार्समक पे्ररिा व प्रयोिन कमी होऊ लार्ले. साचहत्य अचधक ऐचहक, लौचकक व धमइचनरपेक्ष होऊ 
लार्ले. कादंबरी हा साचहत्यप्रकार काव्य, नाटक व कथा याचं्या त लनेने आध चनक आहे आचि त्यािा उर्म 
धार्समकतेत चदसून येत नाही. अशा तऱ्हेने साचहत्य व कला यािंी धमइ व नीती याचं्यापासून झारकत होऊन 
ती स्वायत्त बनू लार्ली. कलेसाठी कला ककवा काव्यासाठी काव्य ही स्वायत्ततावादी भचूमका आचि 
लोकानंा सन्मार्इवती बनचवण्यािे साधन म्हिनू साचहत्य व कला ही िीवनवादी भचूमका ही दोन टोकािी 
मते सोडल्यास आपल्याला चवश्वात व मानवी िीवनात िे भव्य-चदव्य आहे त्यािा आचवष्ट्कार उि प्रकारच्या 
साचहत्यकृतींत अिूनही आढळतो. अिूनही राम, कृष्ट्ि इ. देवदेवतािंी िचरीे काव्य-नाट्याला चवर्षय 
प रवीत असल्यािे चदसते आचि अिूनही धार्समक सि, उत्सव, समारंभ यातं रामलीला, रासिीडा, 
कृष्ट्िलीला इ. काव्य, नाट्य, नृत्य यािंारा देवालयातूंन सादर केली िात आहेत. भव्य, चदव्य, उदात्त, 
मंर्ल यािंा शोध व आचवष्ट्कार या अथाने उच्च धमइ आचि उच्च साचहत्य परस्पराशंी चनर्चडत आहेत. 
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चश. स. अंतरकर 

 
धमी (लोकधमी–नाट्यधमी) : धमी (स्त्री.) ही नाट्यशास्त्रातील पाचरभाचर्षक संज्ञा होय. ही धमी दोन 
प्रकारिी आहे : (१) लोकधमी व (२) नाट्यधमी. लोकधमी लोकचसद्ध असते. नाट्य हे सप्तिीपान करि 
अथवा लोकवृत्तान करि अथवा सवइ ीैलोतयातील भावान कीतइन असून त्यात सत्त्व, रिस् तमस् या 
चीर् िातूंन उद भविाऱ्या लोकिचरतािे व नाना भावभावनािें-रसािें चिीि असते; त्यात लोकव्यवहारािे व 
लोकाचं्या नानाचवध चित्तावस्थािें अन करि असल्यािे चदसून येते. अथात त्यात चवचवध प्रकारच्या लोकाचं्या 
वास्तव िीवनािे, त्यािें वतइन–बोलिे, िालिे, वार्िे, त्यािें आहार-चवहार, पोर्षाख, वरे्षभरू्षा, 
रीचतचरवाि, त्यािें मनोव्यापार–इत्याचदकािें प्रचतकबब अपचरहायइपिे पडलेले चदसून येते. या लोकधमाला 
– लोकस्वभावाला –व्यवहाराला अन सरून नाटकात आढळिारी ती लोकधमी. चवचवध भावभावना प्रकट 
करण्यासाठी नट लौचकक वृत्तीला अन सरून अन भावािंा अचभनय करतो, हा अचभनय लोकधमी होय. 
 

याउलट कल्पनाशततीच्या आधारे अथवा प्रचतभेच्या बळावर कवी नाट्यात सौंदयइचनर्समती करून ते 
नाट्य मनोहर, चित्ताकर्षइक, आल्हादक करतो व नट िार प्रकारच्या अचभनयाने ते सौंदयइ पे्रक्षकाच्या, 
रचसकाच्या, सहृदयाच्या हृदयात संिचमत करून त्याला आनंचदत करतो. रंर्भमूीवर नटाच्या अचभनयाला 
र्ीतािी, पाश्वइसंर्ीतािी, िारी, ध्र व यािंी साथ चदली िाते. लौचकक िीवनात या र्ोष्टी अशा स्वरूपात 
कधीही आढळत नाहीत; पि नाट्यात अशा सवइ र्ोष्टी अलौचकक सौंदयइ व आल्हाद चनमाि करून प्रक्षकािें 
रंिन करतात. या सवइ र्ोष्टी नाट्यधमीि होत. भरताने म्हटलेि आहे : ‘स खद मखचियात्मक लोकस्वभाव 
िेव्हा र्ीतासारख्या अरं्ानंी आचि अचभनयाने अस्न्वत – य तत होतो, तेव्हा तो नाट्यधमीि होतो’. 
अचभनवर् प्ताने नाट्यधमी ही नाट्यािा प्रािि असते, असे म्हटले आहे. चिीाला कभतीिा आधार लार्तो हे 
खरेि; पि त्यािबरोबर चिी कभतीला सौंदयइ प्राप्त करून देते, हेही खरे. तीि र्ोष्ट नाट्यधमी व 
लोकधमीला तंतोतंत लार्ू आहे. नाट्यधमीला लोकधमीिा आधार लार्तो आचि लोकधमीिा सौंदयइमय 
आचवष्ट्कार नाट्यधमींिाराि होतो. रंर्भमूीवरील भव्य देखावे, िार प्रकारिा (वरे्षभरू्षा, शरीरिेष्टा, 
बोलण्यािा प्रकार; अश्र , रोमािं इ. साचत्त्वक भाव हा) अचभनय नाट्यधमीि होय. 

 
तसेि स्वर्त, आकाशभाचर्षत, िनास्न्तक, अपवाचरत, िारी, ध्र वा, पाश्वइसंर्ीत वर्रेै सवइ कृचीम 

संकेत म्हििे नाट्यधमीि होत. उदा., नाट्यातील ‘स्वर्त’ म्हिून समिले िािारे भार्षि रंर्भमूीवरील 
नटानंा व पे्रक्षकानंाही ऐकू येत असते; पि बोलिारा तो स्वतमशीि बोलला असे सवइ मानतात, म्हिनू 
स्वर्त हा कृचीम संकेत नाट्यधमीि होय. 

 
काव्याच्या प्रातंात अशा संकेतानंा स्थानि नाही. तेथे लोकधमी हा प्रकार स्वभावोततीच्या रूपात 

आढळतो, तर नाट्यधमी हा प्रकार (कचवसमय, लक्षिा, अचतशयोतती इ.) विोततीच्या स्वरूपात 
आढळतो, असे अचभनवर् प्ताने ध्वन्यालोकावरील आपल्या लोिन टीकेत प्रचतपादन केले आहे. 
 
संदभइ : श्रीसयािी साचहत्यमाला, नाट्यशास्त्रम्, खांड २ (अध्याय १३, श्लोक ७०–८५), १९३४. 
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वा. म. क लकिी 
 
धवळे : धवळे हा प्रािीन काळापासून आंध्र, कनाटक व महाराष्ट्र या प्रदेशातं लोकर्ीतपरंपरेत प्रिचलत 
असलेला एक मंर्लर्ीतप्रकार आहे. 
 

धव = वर त्याला ल हा स्वाथे प्रत्यय लार्नू ‘वरचवर्षयक’ (र्ीते) असा अथइ कोशकारानंी चदला 
आहे. धवलर्ीते लग्नप्रसंर्ी चस्त्रया र्ातात, त्याही वधूपक्षाकडील असे समिले िाते. धवलर्ीते र्ािारीस 
‘धवळारी’ म्हितात. 

 
चववाहप्रसंर्ी िसे धवळेर्ायन होई, तसेि राज्याचभरे्षकसमयीही होई. रािा दरबारात प्रवशे 

करताना त्यािे स्वार्त ‘धवळमंर्ळर्ीता’ने होई. 
 
द्राचवडी भार्षातूंन चववाहाबरोबरि उपनयन, राज्याचभरे्षक, रािस्वार्त, भपूाळी, अपत्यिन्म अशा 

चवचवध प्रसंर्ी धवळमंर्ळर्ीते र्ाचयली िात. प्रयोिनपरत्व े त्यािें सीमतंधवळ, िातकमइधवळ, 
उपनयनधवळ असे प्रकार पडतात. यावरून धव = पती = स्वामी हा देव, रािा या सवांना सामावनू घेिारा 
व्यापक अथइ अचधक योग्य वाटतो. र् िरातमध्ये धवळर्ीतांना ‘धौळर्ीते’ म्हििे भस्ततर्ीते असे म्हिण्यािा 
प्रघात आहे. देवानंा पाळण्यात झलू्यावर – ‘दोला’वर–बसवनू आंदोलर्ीते, प्रधौलर्ीते म्हटली िातात. 
त्याम ळे धवल > धौलिा ‘दोल’शी संबधं असावा, अशी शतयताही माचिक धनपलवार हे संशोधक 
नोंदवतात. 

 
धवल ही लोकर्ीतरिना असल्याने तो ‘लौचककप्रबधं’ असल्यािे सोमेश्वराने साचंर्तले आहे. 
 
भारतीय परंपरेतील लोकाचवष्ट्कारािंी (उदा., कथा, र्ीते, िालीरीती, रूढी) प्रवृत्ती 

उदात्तीकरिाकडे, उन्नयनाकडे िािारी आहे. त्याम ळे लोकपरंपरेतील मंर्लप्रसंर्ी र्ावयािी र्ीते 
उदात्तीकृत होत. ती रािदरबारी आचि प ढे कथा, नाटक, अचभिात कवींिे काव्य या रिनाप्रकारातं 
अवतरली असली, तर ते अर्दी स्वाभाचवक आहे. 

 
मराठीत महदंबेपासून सतं व पंचडत साचहत्यापयंतिे धवळर्ीतािें उल्लखे ज्ञात आहेत. त्यातंही 

झतत महदंबेिी रिना धवळर्ीतसरिीिी आहे. एकनाथ, दासोपंत आदींिी रिना धवळर्ीतािंी नसून 
चववाहप्रसंर्ी धवळे र्ाचयले रे्ल्यािे झतत उल्लखे त्यानंी केले आहेत. 

 
काही आचदवासी िमातींत चववाहात प रोचहत म्हिनू चस्त्रया असण्यािी आचदम प्रथा आहे. त्या 

प रोचहत स्त्रीला ‘धवलेरी’ म्हितात. 
 
धवलेरी म्हित असलेली ही र्ीते चववाहचवधीिा अपचरहायइ भार् असतो. ििू ते चववाहचवधीिे मीं 

असतात. चववाहसमारंभातली घािा भरिे, उंबरमेढ रोविे, हळद लाविे व उतरविे, अंतरपाट धरिे, 
वधूिा र्ृहप्रवशे या व अशासारख्या सवइ प्रसंर्ी चस्त्रयानंी र्ािी म्हिण्यािी प्रथा अिूनही आहे. प्रत्येक 
प्रसंर्ातील आचदवासी र्ीतािें आचदवासींखेरीिच्या िातींत र्ाचयल्या िािाऱ्या र्ीताशंी चवलक्षि साम्य 
आहे. 
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तारा भवाळकर 
 
धीरलणलत नायक : पहा नायक–१. 
 
धीरशातं नायक : पहा नायक–१. 
 
धीरोदात्त नायक : पहा नायक–१. 
 
धीरोद्धत नायक : पहा नायक–१. 
 
धु्रवपद : रे्य पद्यबंधात, चवचशष्ट िरिर्टानंतर, म्हििे प्रत्येक कडव्यानंतर, प न्हा प न्हा घोळून म्हटल्या 
िािाऱ्या भार्ाला धृवपद (ध्र वपद) असे म्हितात. उदा., ‘श्रीरंर्ा कमलाकातंा हचर पदराते सोड’. 
अक्षरवृत्तापेंक्षा िाचतरिना रे्यतेला आचि ध्र वपदाला अचधक अन कूल असते. 
 

ध्र व म्हििे स्थायी, अिल. ध्र वपद प न्हा प न्हा आळवले िाते म्हिून त्याला पाल पद ककवा अक्कि 
कडव ेअसेही म्हितात. 

 
सामान्यपिे ध्र वपद पद्यबधंाच्या प्रारंभी येते; पि तसा चनरपवाद चनयम नाही. कडव्याच्या शवेटीही 

ते येऊ शकते. बह ताशंी आरत्यािंी ध्र वपदे पचहल्या कडव्याच्या शवेटी प्रथम स रू होतात. 
 
ध्र वपद सामान्यतम एक ककवा दोन िरिािें असते. िरि लहान ककवा मोठा, दोन असल्यास 

त्यातला कोिताही एक लहान आचि एक मोठा ककवा दोन्ही सारखे असू शकतात. 
 
ध्र वपदात बीिरूपाने ककवा सूीरूपाने असलेला आशय कडव्यातूंन चवस्तारत प न्हा ध्र वपदाशी धार्ा 

िोडत राहतो. त्यातून पद्याला स संघचटत, बाधेंसूद रूप प्राप्त होते. त्यािा एकस रीपिा मोडतो. त्याबरोबर 
पद्यबधं एककें द्री बनतो. 

 
काव्यचवर्षयक कल्पनातंील बदलामं ळे आिच्या कचवतेत रूढ प्रकारिी ध्र वपदी रिना द मीळ झाली 

आहे. तथाचप ध्र वपदामार्ील काव्यतत्त्व चनराळ्या तऱ्हेने आिच्या कचवतेत अतंभूइत झालेले चदसून येते. 
क स माग्रिाचं्या ‘स्मृचत’ (हवशाखा) कचवतेतील प्रत्येक कडव्यातील चतसरी ओळ (‘पचर स्मरते आचिक…’) 
धृवपदासारखीि कचवतेत वावरत भाववृत्तीच्या छटा र्चहऱ्या करीत, चतिा उत्कर्षइ साधत प न्हा चतला 
एकात्म करते. मढेकरादी नवकवींच्या रिनेत प्रारंभीच्या ओळी अखेरीस तशाि ककवा थोड्ा बदलून 
येतात, तेव्हा ध्र वपदामार्िेि काव्यतत्त्व कचवतेच्या घाटासाठी वरे्ळ्या पद्धतीने योिले रे्ल्यािे िािवते. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
ध्वनी : सवांत श्रेष्ठ प्रतीच्या काव्याला ‘ध्वचन’ अशी संज्ञा आहे. याचवर्षयीिा चसद्धान्त प्रथम आनंदवधइनाने 
(नवव्या शतकािा उत्तराधइ) ध्वन्यालोकात चवस्ताराने माडंला आहे. त्या गं्रथात ध्वनी शब्द अनेक अथांनी 
वापरला आहे. उच्चारला िािारा शब्द, त्या शब्दािा वाच्याथइ, सूचित होिारा व्यंग्याथइ, व्यंिनावृचत्तरूप 
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व्यापार आचि व्यगं्याथाला ज्यात प्राधान्य आहे असे श्रषे्ठ प्रतीिे काव्य, याप्रमािे पाि अथांनी. त्यांपकैी 
शवेटिा अथइ म ख्य. ध्वनी आचि स्झोट यातं व्यिंक आचि व्यंग्य अशा स्वरूपािा संबंध आहे. तसाि संबधं 
उत्कृष्ट प्रतीिे काव्य व त्याने अचभव्यतत होिारा व्यंग्याथइ यातं आहे. म्हिून अशा प्रकारच्या काव्याला 
‘ध्वचन’ ही संज्ञा चदली आहे. तथाचप अनेक प्रसंर्ी ध्वनी म्हििे व्यंग्याथइ, अशीि कल्पना असलेली चदसते. 
शाब्दी व्यिंनेत शब्द आचि आथी व्यिंनेत अथइ हे व्यंग्याथइ अचभव्यतत करतात [पहा : व्यंिना] म्हिून शब्द 
व अथइ यानंास द्धा ध्वनी संज्ञा लावता येते आचि व्यिंनावृत्तीिा व्यापार ध्वननाच्या स्वरूपािा आहे, म्हिून 
त्यालास द्धा ध्वनी म्हिता येते. 
 

काव्यात िो व्यंग्याथइ प्रतीत होतो, तो वस्त ध्वनी, अलंकारध्वनी आचि रसाचदध्वनी असा तीन 
प्रकारिा असल्यािे आनंदवधइनाने म्हटले आहे. वस्त ध्वनीत व्यंग्याथइ वस्तूच्या स्वरूपािा असतो. म्हििे 
त्यात केवळ एक चवधान प्रतीत होते. उपमादी अलंकारािी अथवा शृरं्ारादी रसािी प्रतीती होत नाही. 
ज्यात उपमादी अलंकार सूचित होतो तो अलंकारध्वनी आचि रसाचदध्वनी म्हििे ज्यात रस, भाव, 
रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावप्रशम इ. सूचित होतात. यापंैकी रसालाि सवइतोपरी प्राधान्य 
असल्याम ळे ह्या प्रकारािा सामान्यतम रसध्वनी असाि उल्लेख केला िातो. ससं्कृत साचहत्यात शृरं्ार, वीर, 
करुि आदी रसािंी अचभव्यतती ज्यातं होते अशी काव्ये चवप ल आहेत. ती सवइ रसध्वनीिी उदाहरिे, तसेि 
रसाच्या अन र्षंर्ाने हर्षइ, व्रीडा (अथात लज्जा), आवरे्, चवर्षाद, र्वइ इ. व्यचभिाचरभाव अचभव्यतत करिाऱ्या 
काव्योततीही चवप ल आहेत. ती भावध्वनीिी उदाहरिे [पहा : भाव; रस]. 

 
या तीन प्रकारापंैकी वस्त ध्वनी आचि अलंकारध्वनी ह्या दोहोंतील व्यंग्याथइ लौचकक स्वरूपािा, तर 

रसध्वनीतील व्यगं्याथइ अलौचकक स्वरूपािा, असा अचभनवर् प्ताने भेद केला आहे. तसेि व्यंग्याथािी 
तत्काल प्रचिती व कालातंराने प्रचिती याला अन िमे असंलक्ष्यिम व संलक्ष्यिम ध्वनी असे त्याने म्हटले 
आहे. 

 
िेथे व्यंग्याथइ वस्तूच्या अथवा अलंकाराच्या स्वरूपािा असून र्ौि असतो, तेथे त्या काव्याला 

ध्वचनरूपता प्राप्त होण्यािी अथाति शतयता नाही. त्याला र् िीभतू व्यंग्य असे म्हितात. ह्या 
ध्वचनचसद्धान्ताला प्रारंभी थोडा चवरोध केला तो भट्टनायक, मचहमभट्ट यासंारख्या आलंकाचरकानंी; परंत  
अचभनवर् प्ताच्या प्रभावाने ध्वचनचसद्धान्तालाि नंतरच्या काळी प्रचतष्ठा लाभनू तो प्रायम सवइमान्य झाला. 
पािात्त्य वाङ्मयसमीके्षतस द्धा काव्याच्या व्यिंनशततीला (पॉवर ऑझ सिेशन) महत्त्वािे स्थान आहे. र. 
पं. कंर्ले 
 
नट–१ : नर् = ‘अचभनय करिे’ या धातूपासून हा शब्द बनला आहे. त्यािा अथइ अचभनय करिारा, नतइक. 
नटािा अचभनय व नृत्य या दोहोंशीही संबधं असतो. नृत्यामध्ये भावानंा अचधक महत्त्व असते, तर नाटकात 
रसाला व त्याच्या अन र्षंर्ाने अचभनयाला प्राधान्य चमळते. नट हा ित र्सवध अचभनयािारे पे्रक्षकापंयंत 
नाट्यसचंहता व चतिा आशय पोहोिवीत असतो व पे्रक्षकाला रसास्वाद घेिे शतय करतो. याम ळेि नटाला 
‘पाी’ म्हिण्यात येते. नटाला आवश्यक असिारे र् ि सारं्ताना भावप्रकाहशकेत म्हटले आहे, की त्याला 
चनरचनराळ्या अंर्चवके्षपानंी, म दे्रवरील भावानंी व चवचवध हालिालींनी मनातील भावना व भाव कसे व्यतत 
करावयािे यािे ज्ञान हवे; चनरचनराळ्या स्वभावधमांच्या व्यतती कशा वार्तात, यािे ज्ञान हव;े त्याला इतर 
कलािें ज्ञान हव.े चशवाय नायकाशी व इतर भचूमकाशंी तादात्म्य पावण्यािी शतती हवी. चनरचनराळे विइ व 
त्यािें चमश्रि यािेंही ज्ञान हव.े 
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त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
नट–२ (पात्र/भूणमका) : नाटकामध्ये व्यतती असतात; पि त्याचं्या अस्स्तत्वािी पातळी वास्तव िीवनाच्या 
अस्स्तत्व-पातळीपेक्षा चभन्न असते. नाटकातील व्यतती ह्या नाटकातील स्थळ व काळ याचं्या सीमेत बद्ध 
असतात. आभासात्मक अस्स्तत्वाच्या सीमा ओलाडूंन नाटकातील व्यतती वास्तव िीवनात प्रवशे करू 
शकत नाहीत. नाटकातील आभासात्मक चवश्वामध्ये ज्यािें अस्स्तत्व सीचमत असते, अशा व्यततींना ‘पाी’ 
ककवा ‘भचूमका’ म्हितात. यािा अथइ असा, की पाी ककवा भचूमका या संकल्पना असतात आचि नाटकातील 
शब्दामंध्ये बद्ध असतात; त्या शब्दापंलीकडे त्यानंा अस्स्तत्व नसते. यािी द सरी बािू अशी, की नाटकातील 
पाीामंध्ये मानवी भावना, चविार, प्रवृत्ती, आकाकं्षा यािंा अकइ  वापरला िात असल्याम ळे ती पाीे ‘चिवतं’ 
वाटतात, कालातीत वाटतात, नाटकाबाहेरही त्यानंा अस्स्तत्व असाव,े असा समि होऊ शकतो. त्याम ळे 
मकॅ् र्बेथमधील लेडी मतॅबेथला चकती म ले होती?’ ककवा िॅम्लेर्टमधील ‘हॅम्लेटला आपल्या आईबद्दल 
ईचडपस-र्ंड होता का?’ असे व्याि-प्रश्न उपस्स्थत केले िातात. 
 

नाटकातील पाीािा अचभनय करिाऱ्याला नट (नटी) ककवा अचभनेता (अचभनेीी) म्हटले िाते. 
रंर्मंिावरील स्थळ व काळ या दोन्ही चमती आभासात्मक असतात. त्यानंा वास्तव घटकाशंी िोडून 
इंचद्रयर्ोिर करण्यािा प्रयत्न नेपथ्य व नट याचं्या साहाय्याने केला िातो. म्हििे अचभनय व नेपथ्य यांिी 
िोड चमळाल्याने नाटकातील शब्दानंा ‘शरीर’ लाभते. नाटकाच्या सकंल्पनात्मक अन भवाला दृक् श्राव्य 
पचरमाि लाभते. 

 
नटाने भचूमकेशी एकरूप व्हावे, की भचूमकेपासून अचलप्त राहाव?े या प्रश्नाला देण्यात आलेल्या 

वरे्वरे्ळ्या उत्तरातूंन अचभनयाच्या चभन्न शलैी चनमाि झाल्या आहेत. अचभनय प्रभावी असेल, तर तो नट 
म्हििेि ते पाी, असा अप्रर्ल्भ पे्रक्षकािंा समि होतो, मर् नाटकातील पाीाला रंर्मंिाच्या बाहेर 
अस्स्तत्व नसते, या वस्त स्स्थतीिा चवसर पडून पे्रक्षार्ृहातील चस्त्रया रंर्मंिावर सती िावयास चनघालेल्या 
‘रमाबाई’िी ओटी भरतात, रामाच्या भचूमकेतील नटाच्या पाया पडतात आचि चनवडि कीत त्याला मतेही 
देतात! 

 
अशा रीतीने नट व भचूमका याचं्या नात्यामध्ये वास्तव व आभास यामंधील ताि र् ंतलेले असतात. 

त्यािंा क शल उपयोर् कलाचनर्समतीसाठी, वास्तवाच्या चवचवध पातळ्यािंा अन भव पे्रक्षकाला देण्यासाठी 
नाटककारानंी वळेोवळेी केला आहे. पीरादेंलोिे नार्टककािाच्या शोधात सिा पाते्र (मराठी अन . माधव 
वाटव)े आचि कि. त्र्यं. खानोलकरािें एक शनू्य र्बाजीिाव या नाटकािंा या संदभात उल्लेख करता येईल. 
नटाने िी साकारायिी, आकाराला आिायिी ती ‘भचूमका’; ककवा िे वठवायिे ते ‘पाी’. अथात ज्या क्षिी 
आपि ‘पाी’ वा ‘भचूमका’ म्हितो, तेव्हाि कोिीतरी नट काचयक-वाचिक अचभनयाच्या साहाय्याने चतला 
मूर्सतमंत करिार आहे, हे उघड होते. म्हिूनि नाटकाच्या (वा चिीपटाच्या) बाबतीत ‘व्यस्ततरेखा’ ही संज्ञा 
अप री ठरते. एका अथाने कथा-कादंबरीमधली व्यस्ततरेखा स्वयंपूिइ असते, चतिे मन आचि शरीर 
लेखकानेि उभे केलेले असते. ह्या उलट नाटकातली ‘व्यस्ततरेखा’ ही ‘भचूमका’ वा ‘पाी’ ही असल्याने 
चतिे चनदान शारीचरक अस्स्तत्व (आचि शरीरािारे सूचित होिाऱ्या भावना, वृत्ती, मानचसकताही) नटावर 
अवलंबून असते. 
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अर्दी नाटकाच्या सचंहता-समीके्षतही ‘हॅम्लेटिी भचूमका पेलायला अवघड’ असे अपेचक्षत 
अचभनयाबद्दल, नटाच्या ताकदीबद्दल शरेे येतात. कथन-साचहत्य-समीके्षत ‘देवदास’ ही चकती कठीि 
भचूमका आहे’, असे कोिी म्हििार नाही. 

 
नाट्यप्रयोर्ात प्रत्यक्षातला चशवािी, संचहतेतला चवचशष्ट वातये उच्चारिारा चशवािी आचि मंिावर 

‘एंरी-एस्ग्झट’ घेिारा चशवािी (मा. दत्ताराम), अशा तीन चशवािींिे एकीीकरि होते. ‘पाी सामाचिक-
कस्ल्पत असले, तरी चनदान दोन रूपािें एकीीकरि होतेि. 

 
‘पाटइ’, ‘सोंर्’ अशासंारख्या संबोधनानंी ‘पाी’पि अधोरेचखत होते. 

 
पहा : पाी–१. प्र. ना. परािंपे 
 
न-नाट्य : पहा असंगत-नाट्य. 
 
न-नायक (अणँट-हीरो) : आध चनक काळातील नाटक, कादंबरी, कथा या प्रकारातंील साचहत्यकृतींतील 
चवचशष्ट र् िवत्ता धारि केलेल्या प्रम ख पाीाला ‘न-नायक’ असे म्हटले िाते. ज्या र् िवैचशष्ट्ट्यानंी नायक 
संपन्न झालेला असतो ती याच्यात नसतात, म्हिून त्याला न-नायक असे म्हितात. असे असले, तरी ह्या 
न-नायकाच्या भोवती नाट्यबीि, कथाबीि र् झंलेले असते. सवइसाधारिपिे परंपरार्त नायक हा उमदा, 
चहमती, शूर, ह शार, य स्ततबाि, परोपकारी, कोितेही सत्कृत्य करण्यास आत र व समथइ असलेला, 
आदशासाठी झटिारा असा असे. असे नायक प्रत्यक्षात कधीतरी अस्स्तत्वात असतील का, अशी शकंा घेता 
येईल, इतके ते ‘दैवी’ व ‘पे्रचर्षत’ भासत (उदा., ‘रोमान्स’ या पािात्त्य साचहत्यप्रकारातील नायक). काही 
नायक िीवनात चवचशष्ट मलू्यसरिी स्वीकारून त्या मूल्यासंाठी िर्िारे असत. आध चनक काळात 
साचहत्यकृतीमधून सवइसामान्य क ट ंबातील व्यतती ‘नायक’पदी स्थानापन्न झालेली चदसते. वरील 
नायकापेंक्षा ‘न-नायक’ वरे्ळा असतो. मराठी साचहत्यचवश्वात िसे ‘न-नायक’ अवतरले, त्याप्रमािे ‘न-
नाचयका’ ही अवतरल्या. साचहत्यकृतीच्या कें द्रस्थानी असलेल्या ह्या पाीािंी र् िवत्ता बऱ्याि अंशी सारखी 
असलेली चदसते. चवचशष्ट र् िानंी य तत अशा ह्या प्रम ख पाीािंा नवा मूल्यव्यूह, नवा बंध मराठी साचहत्यात 
चनमाि झालेला चदसतो. 
 

अलीकडच्या काळापयंत मानवाला ‘ईश्वरा’िा आधार वाटत होता. ‘ईश्वर’ या अमूतइ तत्त्वाच्या 
आधारे िीवन व्यतीत करिाऱ्या मानवाला हळूहळू ‘ईश्वर’ ही संकल्पना झोल वाटू लार्ली. चवसाव्या 
शतकात मािूस मािसाला, त्याच्यातील मािूसपिाला द रावल्याने त्यािा मािूसपिावरील चवश्वास 
डळमळीत झाला. मािूस सवंदेनाशून्य िीवन कंठू लार्ला. आपि व आपल्या भवतीिी मािसे ‘परात्म’ 
झाली आहेत, ही िािीव काही सिइनशील व्यततींना या काळात झाली. ह्या िाचिवतूेन त्यानंी सिइनाच्या 
पातळीवर परात्मतेतून स टू पाहिारे ‘चिवतं’ पाी िन्माला घातले. अशा वैचशष्ट्ट्यपूिइ पाीाला ‘न-नायक’, 
‘न-नाचयका’ असे म्हटले िाऊ लार्ले. 

 
मािूस स खी व्हावा, या इच्छेतून मानवाने रािसंस्था, समािसंस्था, धमइसंस्था यासंारख्या चवचवध 

संस्था-व्यवस्था उभारल्या. ह्या संस्थाव्यवस्था स रळीत िालाव्यात म्हिून त्याने चनयम बनचवले. पि 
हळूहळू ह्या संस्था-व्यवस्था चवचवध सत्तािें कें द्र बनल्या आचि त्यािें ‘कल्यािकारी’ रूप हळूहळू नाहीसे 
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होऊ लार्ले. संस्था-व्यवस्था व त्यािें चनयम मािसासंाठी असतात; मािसे संस्था-व्यवस्थासंाठी व 
चनयमासंाठी असत नाहीत, यािे भान त्याचं्या िालकानंा राचहले नाही. मािसापेक्षा ससं्था-व्यवस्था बलाढ्य 
झाल्या, आिमक झाल्या, त्या ‘भ्रष्ट’ही झाल्या आचि मािसािे शोर्षि करू लार्ल्या; मािसािे ‘स्वत्व’ 
शोधून त्याला मृतवत्, संज्ञाशून्य आय ष्ट्य िर्ण्यास भार् पाडू लार्ल्या. संस्था-व्यवस्थािें हे बदललेले 
रूप, मािसािा बदललेला वतइमान, त्यातील भयावहता व शोककारकता ज्या सिइनशील लेखकानंा 
िािव ूलार्ली, त्यानंी स्वतमच्या व इतराचं्या मृतवत्, चनमसत्त्व, परात्म िर्ण्याला चवरोध करिाऱ्या पाीानंा 
िन्म चदला; तेि न-नायक होत. 

 
कालहत मूल्यव्यवस्था स्वीकारल्याम ळे िसा मािूस परात्म झाला, तसाि तो अन्य कारिामं ळेही 

परात्म होत रे्लेला चदसतो. औद्योचर्कीकरिाम ळे िे यंीय र् उदयाला आले, त्याम ळे मानवाच्या 
चवकासाच्या आचि स खाच्या कक्षा रंुदावल्या; पि हळूहळू मािूस कळत-नकळतपिे यंीवत् आय ष्ट्य िर् ू
लार्ला. या यंीवत् िर्ण्याने त्याला प रते परात्म बनचवले. तो संज्ञाशनू्य झाला. वस्तंूच्या देवघेवीत मािसू 
आपले ‘स्वत्व’ अपचरहायइपिे र्माव ू लार्ला. पचरिामी मािसू स्वत्वशून्य होऊन मृतवत् िीवन िर् ू
लार्ला. ह्या स्वत्वशून्य व मतृवत् िर्ण्यातील व्यथावदेना साकार करिारा नायक हा साचहत्यसृष्टीत न-
नायक ठरला. असा हा न-नायक ‘स्व’च्या व स्वतेराचं्या परात्म, स्वत्वशून्य, संज्ञाशून्य िर्ण्याला ठामपिे 
नकार देऊ लार्ला. 

 
आध चनक काळातील लेखकाचं्या साचहत्यकृतींिा अभ्यास व वािन करताना ‘परात्मभाव’ ही 

संकल्पना उपयोर्ी ठरते; त्यािप्रमािे मार्ीलािंा नव्याने अभ्यास व वािन करतानाही प्रस्त त संकल्पनेिा 
वापर करता येिे शतय आहे. या दृष्टीने बाळकराम यािंा ‘मूकनायक’ (१९०५) व कि. चव. िोशी यािंा 
‘चिमिराव’ (१९३२) हे दोघे मराठीतील पचहले न-नायक म्हिता येतील. तसेि ‘बाई मृतािे धमइम चिवता ं
प्रचत कैसे चनरुपाव े॥’ असे सूीरूपाने महदाइसेला प्रश्न चविारिारे ििधर हे ‘परात्मभावा’िे सूिन करिारे 
पचहले तत्त्ववतेे्त म्हिता येतील. अथात, न-नायकािी बीिे अशी काही ि न्या कलाकृतींत आढळली, तरी 
न-नायक ही संकल्पना िर्भरच्या साचहत्यात रे्ल्या ५० वर्षांति मूतइ झाली, असे म्हिाव ेलारे्ल. 

 
कि. त्र्य,ं खानोलकराचं्या एक शून्य र्बाजीिाव (१९६६) मधील बािीराव, अवघ्य (१९७२) मधील 

र्ंर्ाधर, सांगीत अभोगी (१९७६) मधील चवदूर्षक; भालिदं्र नेमाडे याचं्या कोसला (१९६३) मधील पाडं रंर् 
सारं्वीकर; ियवतं दळवी याचं्या स्वगत (१९६८) मधील चशवबा; भाऊ पाध्ये याचं्या र्बहॅिस्र्टि अहनरुद्ध 
धोपेर्श्िकि (१९६७) मधील अचनरुद्ध, अगे्रसि (१९६९) मधील वैिू; कमल देसाई याचं्या काळा सूयक व िॅर्ट 
घालिािी र्बाई (१९७५) मधील नाचयका या सवइ व्यस्ततरेखािंा न-नायक व न-नाचयका म्हिनू उल्लखे 
करता येईल. 

 
मानवचनर्समत समािव्यवस्थेत चनमसत्त्व आय ष्ट्याला नकार देिारा, पारंपचरक, कालहत मूल्यानंा 

ठोकरिारा व त्यासाठी बंडखोरीिा आश्रय घेिारा नायक हा न-नायक असतो. अथात, न-नायक हा 
नेहमीि बंडखोर असतो असे नाही. उदा., ‘मूकनायक’मधील चविातं आचि चिमिराव हे बंडखोरीिा 
आश्रय घेत नाहीत. काही न-नायक हे नव्या मूल्यर्भइ तत्त्वािंा स्वीकार करतात; त्यािंा पाठप रावा करतात, 
तर काही साचहत्यकृतींतील न-नायक प्रस्थाचपत व्यवस्थेला शरि िाऊन पराभतू िीवनािा स्वीकार 
करतात आचि स्वतमला चनमसत्त्व व्यवस्थाचं्या ख ंट्यानंा टारं्नू घेतात. काही काळ कृचतशील असलेला न-
नायक आपले उवइचरत आय ष्ट्य कृचतशनू्य होऊन िर्तो, असेही चदसते. कधीकधी त्याच्या काही कृती 
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वडेर्ळ मािसासारख्या वाटतात; पि त्या वडेर्ळ कृतींतून सूचित होिारा र्र्सभत अथइ त्यािें वरे्ळेपि 
ठळक करीत राहतो. न-नायकाच्या कृचत-उतती ह्या त्याच्या तीव्र संजे्ञच्या, प्रजे्ञच्या प्रतीक असतात, असे 
चदसते. 

 
नाटक, कादंबरी, कथा ह्या साचहत्यप्रकारातूंन न-नायक ठळकपिे साकारला. न-नायक हा 

कितनशील, अंतम इख असतो. तो स्वतमला तपासत असतो. बोिऱ्या, उपरोधपूिइ व उपहासर्मइ शलैीिा 
आधार घेिारा न-नायक कधीकधी काव्यात्म शलैीिाही आधार घेतो. उदा., कोसलामधली सारं्वीकरिी 
डायरी. न-नायक हा िर्ाच्या चबघडलेल्या अवस्थेपेक्षा व िर्ातील ‘अस्वस्थते’पेक्षा स्वतमच्या चबघडलेल्या 
अवस्थेला व स्व-ठायी नादंिाऱ्या अस्वस्थतेला अचधक महत्त्व देतो. िर्ातील द ष्ट्प्रवृत्तींशी म काबला 
करण्याऐविी तो स्वतमत नादंिाऱ्या द ष्ट्प्रवृत्तींशी म काबला करतो. तो प्रस्थाचपत व्यवस्थेला व कालहत 
मूल्यानंा शरि िातो; पि द ष्ट्प्रवृत्तींना, भोर्लोल पतेला माी शरि िात नाही. उदा., एक शनू्य 
र्बाजीिावमधील बािीराव हा आप्पासाहेबािंा ख र्षमस्कऱ्या होण्यापेक्षा र्ौरीने चदलेला चवर्षािा पेला कळत 
असूनही सहिपिे चपतो व मरिाला कवटाळतो. 

 
न-नायक खलनायकाप्रमािे वैयस्ततक स्वाथासाठी माी आदशांना व कालबाह्य व्यवस्थेला 

ठोकरत नाही. खलनायक भोर्लोल प व स्वाथांध असतो, तसा न-नायक असत नाही. न-नायक ध्येयवादी 
वृत्तीला, आदशांना व आंधळेपिाने िोपासलेल्या मूल्यानंा, िालीरीतींना हास्यास्पद ठरवतो. न-नायक हा 
ध्येयवादी, र् िसंपन्न नायकासारखा वा कपट, क चटल कारस्थानािंा आधार घेऊन सद्र् िी, केवळ 
तत्त्वासंाठीि िर्िाऱ्या व्यततींना नेस्तनाबूत करू पाहिाऱ्या खलनायकासारखा आत्मविंनेत िर्त नाही. 
न-नायकािे िर्िे क िा एका व्यततीम ळे शोकर्मइ होते असे नाही, तर परात्मता, मृतवतता नाकारण्याच्या 
त्याच्या चवचशष्ट वृत्तीम ळे त्यािे िर्िे शोकर्भइ होते. पि तरीही त्यािे ते िर्िे उत्कट असते, तसेि ते 
सिइनशीलही असते. इथे अवध्यमधील र्ंर्ाधरच्या सिइनशीलतेिा उल्लखे करता येईल. तसेि 
कोसलामधील मनीच्या मतृ्य प्रसंर्ािा संदभइ देता येईल. 

 
न-नायकाला केवळ वतइमानकालीन िीवनातील परात्मतेिे भान येिे प रेसे नसते; तर त्याला 

त्याच्या व इतराचं्या भचवष्ट्यकालीन िीवनातील परात्मतेिे भान येिे आवश्यक ठरते. परात्मतेिे भान 
आल्यानंतर परात्मतेला ठामपिे नकार देत न-नायक िर् ूपाहतो. स्वतमच्या भचवष्ट्यकालीन परात्मतेिे भान 
आलेल्या न-नायकास प्रस्थाचपत समािरिनेत अटळपिे व्यवस्थेला शरि िाव ेलार्ते. शरिार्तीनंतर तो 
चियाशून्य, चनरथइक आय ष्ट्य िर्ू लार्तो. इच्छा नसताना, बलाढ्य संस्था-व्यवस्थानंा, त्यातंील चनयमानंा 
अपचरहायइपिे शरि िाण्यात वदेना आहे, प्रत्यक्ष मृत्यतूही नसलेली एक वरे्ळी उद्ध्वस्तता आहे, हे न-
नायकाच्या िीवनकथेतून प्रतीत होते. 

 
मराठी साचहत्यात िेव्हा हा न-नायक प्रकटला, तेव्हा त्याच्या असाकेंचतक व अपचरचित रूपाम ळे 

त्याच्याचवर्षयी चभन्नचभन्न अचभप्राय व्यतत झाले. वीस–पंिवीस वर्षांपूवी मराठी वािकानंा-पे्रक्षकानंा व 
समीक्षकानंा अपचरचित असलेल्या न-नायकाच्या/न-नाचयकेच्या रूपबंधाला मराठी मन आता पूिइ सरावले 
आहे. 
 
पहा : नायक - २. प ष्ट्पा रािाप रे-तापस 
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नभोनाट्य (श्रुणतका) : नमोवािीवरून सादर करण्याकचरता रिलेले नाटक. रंर्मंिावर घडिाऱ्या 
नाटकापेक्षा अनेक बाबतींत वरे्ळे. केवळ ध्वनी हाि नभोनाट्यािा प्राि असतो. नाटकात पाीे, देखाव ेही 
प्रत्यक्ष स्वरूपात अवतरतात. नभोनाट्यािा श्रोता माी कल्पनाशततीच्या साहाय्यानेि मनोमिंावर हे सवइ 
उभे करतो. म्हिून नभोनाट्यातील शब्दाच्या आचवष्ट्कारासाठी श्रोत्यािी कल्पनाशतती व चनरचनराळे 
ध्वनीचवर्षयक स्मरि याि र्ोष्टी आवश्यक असतात. शब्दािंी अथइवधेी योिना व उच्चार हे या माध्यमािे 
बलस्थान आहे. 
 

नभोनाट्याच्या यशस्वी आचवष्ट्कारासाठी काही र्ोष्टींिा आधार लार्तो. त्यापंैकी एक आधार 
म्हििे संर्ीत. प ष्ट्कळदा सरं्ीतयोिना नभोनाट्याचं्या संचहतेति अन स्यतू असते. 

 
नभोनाट्यािा द सरा आधारभतू घटक म्हििे योग्य चठकािी मौन/स्तब्धता. अथात ही केवळ काही 

सेकंदािंीि असते. काही वळेा ही स्तब्धता कथानकाच्या ओघात अचतशय पचरिामकारक, तसेि श्रोता व 
नट याचं्या परस्परसबंंधाला एक वरे्ळे पचरमाि देिारी ठरते. 

 
नभोनाट्यात अनेक पाीे सहसा असत नाहीत. कारि आवाि ही एकि पाीचनदशइक र्ोष्ट असते, 

तसेि त्याला अनेकपदरी कथानकहीं भावत नाही. साधारितम सवइ प्रवशेानंा िोडिारे सूी असाव ेलार्ते. 
थोडतयात, नभोनाट्यािा आकृचतबधं हा सचंहता, संर्ीत, ध्वचनसंकेत, चनमशब्द क्षि या सवांिा चमळून 
बनतो. माी यात ध्वनी हे प्राितत्त्व असल्याने संर्ीतप्रधान कथानकाला खूपि वाव असतो. 
 

कृ. द. दीचक्षत 
 
नव-अणभजाततावाद : िौदाव्या, पंधराव्या व सोळाव्या शतकातं पािात्त्य देशातं प्रािीन ग्रीक साचहत्याच्या 
आचि चवद्याचं्या प नरुज्जीवनामधून चनमाि झालेल्या काही प्रवृत्तींचवरुद्धिी प्रचतचिया. या प्रवृत्ती 
आत्मसामथ्यािी िािीव, मानवतेवर चवश्वास, उदंड उत्साह, चवम तततेिा आनंद इत्यादींच्या द्योतक 
होत्या. या प्रवृत्तींना चिस्ती धमइके्षीात मार्सटन ल्यूथरने प कारलेल्या बंडाम ळे अप्रत्यक्षपिे खतपािी प रचवले 
होते. ििइिी िािक बंधने चशचथल झाली होती. म द्रिकलेिा शोध लार्ला होता. र्चॅललीओ, कोपर्सनकस 
यानंी खर्ोलशास्त्रात िातंी केली होती व एक प्रकारे चवलक्षि उत्साहािे वारे वाहू लार्ले होते. 
व्यापारधंद्यात प्रिंड वाढ झाल्याम ळे इंग्लंड हे िर्ातील एक प्रबळ राष्ट्र बनले होते. स्वाभाचवकि 
मािसािा आपल्या सामथ्यावरिा चवश्वास शतर् चित झाला होता. त्याि वळेी इंग्लंडमध्ये शतेसचपअर, 
स्पेन्सर यासंारख्या लेखकानंी नाटक व काव्य या प्रातंातं अभतूपूवइ यश सपंाचदले होते. 
 

परंत  सतराव्या शतकात रािा िेम्स याच्या कारकीदीति या अचतरेकी व्यस्ततवादाला व अचनबंध 
उत्साहाला हळूहळू पायबंद बसू लार्ला आचि पचहल्या िाल  इसच्या वधानंतर िॉमवलेच्या कारकीदीत तो 
पूिइ बसला व अचनबधं व्यस्ततवादािी िार्ा हळूहळू चशस्तबद्ध आिार - चविारानंी घेतली िाऊ लार्ली. 
साचहत्याच्या के्षीात ग्रीक आचि लॅचटन साचहत्याने चनमाि केलेले लेखनादशइ डोळ्याप ढे ठेवनू तदन सार 
लोकभार्षातंील साचहत्यचनर्समती करण्यािे प्रयत्न होऊ लार्ले व त्यानंा प्रचतष्ठा लाभली. यातून नव-
अचभिाततावादािा उदय झाला व सतराव्या आचि अठराव्या शतकातं त्याला चवलक्षि प्रचतष्ठा प्राप्त झाली. 
हा काळ य रोपीय वाङ्मयेचतहासात ‘ब चद्धवादी य र्’ म्हिनू ओळखला िातो. 
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र्ूढर् ंिनाबद्दल अप्रीती, अिूकपिा, तकइ श द्धता, चनयंचीत भावाचवष्ट्कार, ग्रीक व रोमन 
लेखनादशांबद्दलिी अचभरुिी, स व्यवस्था यानंा महत्त्व आले. साचहत्य हे साधनरूप बनले. साचहत्यािे मूल्य 
ते मािसाला चकतपत उपय तत ठरते, यावरून िोखले िाऊ लार्ले. यािा पचरिाम असा झाला, की 
रेनेसान्स काळात नाट्य आचि काव्य यानंा आलेला भर ओसरला, त्यात एक प्रकारिा कृचीमपिा आचि 
चनिीवता आली. ब चद्धपे्रचरत, तकइ -अन मानादींवर चभस्त ठेविारे चविारप्रधान लेखन करण्याकडे प्रवृत्ती 
होऊ लार्ली. भावनाप्रधानता ही द बळी ठरू लार्ली आचि विोततीला पोर्षक ठरिारी चिचकत्सक वृत्ती 
चशष्टमान्यता पावली. स्वाभाचवकि हा काळ उपकारक ठरला तो चनबधंाला, चवडंबनाला, उपहासाला. 
स्स्वफ्ट, अलेतझाडंर पोप, अॅचडसन, िॉन्सन याचं्या लेखनात यािीि प्रतीती येते. या प्रवृत्तीच्या 
अचतरेकािी प्रचतचिया म्हििेि अठराव्या शतकाअखेर स रू झालेले स्वच्छंदतावादी प्रवतइन. 

 
आपल्या वाङ्मयेचतहासाच्या संदभात संस्कृत काव्याला आदशइ मानून चलचहलेल्या पचंडतकाव्यािे 

स्वरूप नव-अचभिाततावादी आहे, असे म्हिता येईल. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 
नवकथा : पहा नवसाणहत्य. 
 
नवकाव्य : पहा नवसाणहत्य. 
 
नवनाट्य : पहा नवसाणहत्य. 
 
नवमतवाद : सामान्यतम १९३० नंतरच्या दहा–पंधरा वर्षांच्या कालखंडात मराठी साचहत्य, वैिाचरक चवश्व 
व एकूिि िीवन यामंध्ये नव्या चविारािंा प रस्कार करिारी एक मतप्रिाली. एका चवचशष्ट तत्त्वव्यहूािा वा 
चविारप्रिालीिा आधार या मतप्रिालीला नाही. नवमतवाद हा समाििीवनात नव्या नीतीिा प रस्कार 
करिारा असल्याम ळे त्याला पयायी म्हिनू ‘नवनीचतवाद’ ही संज्ञाही काही वळेा वापरली रे्ल्यािे चदसते. 
या कालखंडातील सवइि के्षीातंील स्स्थत्यतंरानंा, नवपेिाला नवमतवाद असे अनेकदा म्हटले रे्ले आहे. 
त्याम ळे ‘नाट्यमन्वतंर’ या संस्थेने नाट्यके्षीात आिलेले नवपेि नवमतवादी ठरले; ककवा ना. सी. 
झडतयासंारख्यानंी संर्ीतातील नवपेिाला ‘संर्ीतातील नवमतवाद’ असे म्हटले. म्हिूनि वा. म. िोशी 
याचं्यासारख्या तत्कालीन चविारवतंाने अशी भचूमका घेतली, की ‘नवमतवाद हा ध तयासारखा अस्पष्ट आचि 
अचनचितरूप आहे’. मातसइवादातील आर्सथक सबंंधािंा तसेि सामाचिक समतेिा चविार, फ्रॉइडिे मनाच्या 
घडिीचवर्षयीिे व लैं चर्कतेचवर्षयीिे चसद्धान्तन आचि रसेलिे मिेॅज ॲण्ड मॉिल्स या व इतर गं्रथातंील 
चववाहससं्थेचवर्षयीिे चविार या तीन र्ोष्टी नवमतवादामध्ये पायाभतू स्वरूपाच्या आहेत. 
 

न. कि. केळकरासंारख्या तत्कालीन चविारवतंानंी नवमतवाद यािा अथइ म ख्यतम मातसइवाद व 
कम्य चनझम असा घेतला आहे. कम्य चनझमिा रािकीय, सामाचिक व आर्सथक अशा तीन अंर्ानंी चविार 
करिारे त्यािें लेखन हतिांगी नवमतवाद (१९३७) या नावाने प्रचसद्ध आहे. वा. म. िोशी यानंीही 
नवमतवादाच्या संदभात मातसइवादािी ििा केली आहे. अनंत कािेकर प्रभतृी प रोर्ामी साचहस्त्यक याि 
कारिाम ळे नवमतवादी मानले रे्ल्यािे चदसते. नवमतवादातील हे आर्सथक, सामाचिक समतेिे चविार 
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तत्कालीन समािात झारसे चववाद्य ठरले नाहीत. कारि या चविारामं ळे तत्कालीन समािव्यवस्थेला झार 
मोठे धके्क बसण्यािी शतयता नव्हती. 

 
नवमतवादािी मातसइवादापेक्षा वरे्ळा आधार घेत िी माडंिी झाली, तीत समािापेक्षा व्यततीला 

अचधक महत्त्व होते. व्यस्ततचवकासािा आचि त्यासाठी अमयाद व्यस्ततस्वातंत्र्यािा आग्रह येथे होता. अशा 
प्रकारिा नवमतवाद हा म ख्यतम फ्रॉइड व रसेल याचं्या चविारािंा प रस्कार करिारा होता. या नवमतवादी 
भचूमकेमार्ील प्रम ख सूी असे, की सापं्रतिी सवइ समािव्यवस्था मानवी स्वभावाशी चवसंर्त असल्याम ळे या 
व्यवस्थेत मन ष्ट्याच्या सहिप्रवृत्ती सतत दडपल्या िात असतात. त्यातूनि अनेक सामाचिक व वैयस्ततक 
चवकृती चनमाि होतात. त्या दूर करावयाच्या असतील, तर मन ष्ट्याच्या साहचिक पे्ररिानंा उदात्त वळि 
लावील अशी समािव्यवस्था रििे आवश्यक आहे. समािािी उभारिी शास्त्रश द्ध व तकइ श द्ध पायावर 
करायला हवी. नवमतवाद्याचं्या मते प्रिचलत चववाहसंस्था, नैचतक संकेत यामं ळे मन ष्ट्याच्या लैं चर्क भावना 
दडपल्या िाऊन चवचवध प्रकारच्या लैं चर्क, मानचसक चवकृती चनमाि होतात. त्या दूर करण्यासाठी 
प्रिचलत लैं चर्क नीतीिी बधंने झ र्ारून देिे, वैवाचहक नीतीिा कमइठपिा कमी करिे आवश्यक आहे. माी 
यािा अथइ असा नव्हे, की समािात लैं चर्क स्वैरािार असावा. नवमतवाद्याचं्या मते लैं चर्क संबधं िोडताना 
स्त्रीप रुर्षानंा स्वातंत्र्य असिे आवश्यक आहे. लैं चर्कतेवर भर असल्याम ळे नवमतवादी व्यस्ततस्वातंत्र्य हे 
सामान्यतम कामस्वातंत्र्याशी िोडले रे्ले. या कालखंडातील नवमतवादावर प्रहतभा, जोत्स्ना इ. 
चनयतकाचलकातूंन झालेली उलटस लट ििाही बह धा याि संदभातील आहे. 

 
या काळाति महाराष्ट्रातील, चवशरे्षतम म ंबईतील, मध्यमवर्ीय ब चद्धिीवी वर्ात रसेल, हॅवलॉक 

एचलस प्रभतृींच्या चविारािंा प्रसार होऊ लार्ला. यािा साचहत्यचनर्समतीवर असा पचरिाम झाला, की 
आधीच्या त लनेने स्त्रीप रुर्षसंबंधािें, कामपे्ररिेिे अचधक स्पष्टपिे चिीि करिारे लेखन होऊ लार्ले. 
उदा., कळ्याांचे हनःर्श्ास, बिदोळ्यावि यासंारख्या साचहत्यकृती. लैं चर्क स्वातंत्र्यािा प रस्कार करिारी 
साचहत्यचनर्समती होऊ लार्ली. साचहत्यातील वास्तवता हीही नवमतवादािे एक रूप ठरली. ‘सहचववाहा’िी 
कल्पना, संतचतचनयमनासंाठी कृचीम उपकरिािंा प रस्कार इ. र्ोष्टींम ळे समािात खळबळ चनमाि झाली. 
नव्या लैं चर्क नीतीिे समथइन करिाऱ्या नवमतवाद्यावंर परंपरावाद्याकंडून तर हल्ले झालेि; परंत  
उदारमतवादी भचूमका घेिाऱ्यानंीही नवमतवादी म्हटल्या िािाऱ्या लैं चर्क चिीिावर आके्षप घेतले आहेत. 
यािे एक कारि नवमतवादाच्या नावाखाली तत्कालीन नैचतक सकेंतानंा धके्क देिारे लैं चर्क चवकृतींिे 
चिीि करिारे लेखन अचधक प्रमािात झाले आहे. प्र. के. अीे याचं्यासारख्या प रोर्ामी साचहत्यािा 
प रस्कार करिाऱ्या साचहस्त्यकाने नवमतवादािे समथइन करताना केवळ कलर्वाद असलेला नवमतवाद 
नाकारला आहे. नवमतवादावरील उलट स लट ििा ही प्राम ख्याने या वादग्रस्त संदभात झालेली 
असल्याम ळे नवमतवादी म्हििे लैं चर्क स्वातंत्र्यािा प रस्कार करिारे, असेि सवइसाधारिपिे र्ृहीत धरले 
रे्ले. या मतप्रिालीतील अन्य अंरे् द लइ चक्षत राचहली. १९४५ च्या आसपास िे नव ेसाचहत्य चनमाि होत 
होते, त्या संदभात ‘नवमतवाद’ ही संज्ञाही कालबाह्य ठरली. 
 
संदभइ :  १.   केळकर, न. कि. हतिांगी नवमतवाद, १९३७. 

२. िोशी, वा. म. हवचाि-हविाि, १९४४. 
३. पाध्ये, प्रभाकर; चटकेकर, श्री. रा. आजकालचा मिािाष्र, १९३५. 

 
वसंत पाटिकर 
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नवसमीक्षा : इंग्लंडमध्ये १९२० च्या स मारास स रू झालेल्या उपयोचित समीके्षिे अमेचरकेतील चवकचसत 
रूप. आय्. ए. चरिड् इस, चवल्यम एम्प्सन, टी. एस्. एचलयट आचि ईव्हॉर चवण्टसइ याचं्या उपयोचित 
समीके्षवर चवविेन करिाऱ्या िे. सी. रॅन्सम याच्या न्यू हक्रहर्टहसझम (१९४१) या चिचकत्सक गं्रथावरून 
अमेचरकेतील उपयोचित समीके्षला हे नाव पडले. तलीन्थ ब्र तस, रॉबटइ पेन वॉरन, अॅलन टेट, आर . पी. 
ब्लॅकमॉर, िे. सी. रॅन्सम, चवल्यम के. चवमसटॅ (ज्यू.) हे काही प्रम ख नवसमीक्षक. 
 

कोित्याही साचहत्यकृतीला (१) चनर्समचतकालीन सामाचिक, रािकीय, धार्समक, वैिाचरक 
पचरस्स्थती इ., (२) चनमात्यािे िीवन, त्याच्या इच्छा-आकाकं्षा, त्यािा िीवनान भव, त्यािे यशापयश, 
त्यािे मनोव्यापार, त्यािा चनर्समचतहेतू इ., आचि (३) चनमात्याला अचभपे्रत असलेला वािक-श्रोतृवर्इ व 
त्याचं्यावर त्या साचहत्यकृतीिा होिारा पचरिाम, असे तीन संदभइ असतात. पचहल्या संदभावर भर देिारी 
समीक्षा ऐचतहाचसक समीक्षा या सजें्ञने, द सऱ्यावर भर देिारी िचरीात्मक समीक्षा या सजें्ञने आचि 
चतसऱ्यावर भर देिारी स्वच्छंदतावादी वा संस्कारवादी समीक्षा या संज्ञानंी ओळखली िाते. यापंैकी 
कोित्याही संदभावर भर चदला, की साचहत्यकृती द लइ चक्षत राहून साचहत्यबाह्य र्ोष्टींिाि ऊहापोह होऊ 
लार्तो. म्हिनू नवसमीक्षा या तीन संदभांना चवशरे्ष महत्त्व न देता केवळ साचहत्यकृतीवरि आपले संपूिइ 
लक्ष कें चद्रत करते. 

 
कोितीही साचहत्यकृती ही एका चवचशष्ट काळािी चनर्समती असते; चतिा चनमाता, चतिी भार्षा, 

चतच्यातील संकेत ही सवइ त्या काळाशी चनर्चडत असतात आचि ती कृती तत्कालीन वािक-श्रोतृवर्ाकचरता 
चनमाि झालेली असते, हे सवइ खरे असले तरी आििा वािक ती आिच्याि संदभात वाििार. ज्ञानदेव, 
एकनाथ, त काराम, होनािी, केशवस त, मढेकर इ. कवी चभन्नचभन्नकालीन असले, तरी वािकाच्या दृष्टीने 
त्यािंी सवइ रिना सद्यमकालीनि, ती सवइि त्याला आि उपलब्ध आहे. तानािीने कोंढािा सर केला ही 
घटना िशी ऐचतहाचसक, तशी त कारामािी अभरं्रिना नव्हे. कोंढाण्यािी लढाई वािकाला केवळ 
कल्पनेनेि डोळ्यासमोर उभी करावी लार्ते, तर त कारामािंी रिना चतच्या चनर्समचतकाळाएवढीि – 
ककबह ना काहीशी अचधकि–चिवतं व रसरशीतपिे त्याला सन्म ख होते. ऐचतहाचसक समीके्षतून दशइन घडते 
ते इचतहासािे; साचहत्यकृतीिे नव्हे. प्रािीन साचहत्यातील शब्दािें अथइ, भारे्षिे व्याकरि, सामाचिक, 
भाचर्षक व वाङ्मयीन संकेत वर्ैरे कळण्याकचरता समािािा, भारे्षिा व साचहत्यािा इचतहास िािनू घेिे 
आवश्यक असले, तरी चवचशष्ट साचहत्यकृतीिा आस्वाद घेतला िातो तो सद्यमकालीन साचहत्याचभरुिीच्याि 
िारे. या कारिाने नवसमीक्षक साचहत्यकृतीच्या ऐचतहाचसक वा सामाचिक संदभाला प्राधान्य न देता 
भारे्षच्या माध्यमातून चनमाि केलेली एक कलाकृती म्हिनूि चतिी समीक्षा करतात. 

 
साचहत्यकृतीच्या चनर्समतीला िसा ऐचतहाचसक - सामाचिक संदभइ असतो, तसाि चतच्या कत्याच्या 

िीवनािा व मनोव्यापारािाही असतो. कोितीही िारं्ली साचहत्यकृती म्हििे चतच्या कत्यािा 
आत्माचवष्ट्कार ही र्ोष्ट खरीि. पि ती कृती चनमाि झाल्यावर चतिी नाळ त टते आचि चतला स्वतमिे असे 
स्वयंभ ू रूप प्राप्त होते. कत्यािे नावर्ावही माहीत नसलेल्या रिनादेखील संपूिइपिे आस्वाद्य होऊ 
शकतात, त्या या त्याचं्या स्वयंभ ू रूपाम ळेि. कत्यािे िचरी ककवा त्यािी कलाचनर्समचतप्रचिया िािनू 
घेण्याकचरता त्यािे साचहत्य उपयोर्ी पडतही असेल. परंत  साचहत्यकृतीिा कता ककवा त्यािी 
साचहत्यचनर्समचतप्रचिया हा समीके्षिा चवर्षय नसून चवचशष्ट साचहत्यकृती हाि असतो. साचहत्यकृती आस्वाद्य 
होते, ती चतच्या अंर्भतू र् िामं ळे; चतच्या चनमात्याम ळे नव्हे, की चतच्या चनर्समचतप्रचियेम ळेही नव्हे, म्हिनू 
नवसमीक्षा कत्याच्या िीवनाला व त्याच्या मनोव्यापारानंा डावलून प्रत्यक्ष कृतीलाि चभडू पाहते. 
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साचहत्यकृतीच्या चनर्समतीमारे् चतच्या कत्यािा काही हेतू असतो, असे मानून त्या हेतूच्या संदभात 
त्या साचहत्यकृतीिे स्वरूप समिून घेण्यािा िे प्रयत्न करतात, त्यािंी चदशाभलू होण्यािा संभव दाडंर्ा 
असतो. कत्याने स्वतम साचंर्तलेला हेतू चवझल झालेला असूनही एखादी साचहत्यकृती उत्कृष्ट उतरलेली 
चदसून येते. कलाकृतीिी चनर्समती ही िाचिवपेेक्षा नेचिवतेि चवशरेे्षकरून होत असल्याम ळे कत्यालाही चतिा 
चनर्समचतहेतू संपूिइ आकळला असेल, असेही खाीीपूवइक म्हिता येत नाही. म्हििे कोित्याही 
साचहत्यकृतीिा चनर्समचतहेतू हा चतच्या रूपावरूनि िािनू घेिे शतय आहे. चनर्समचतहेतू िर असा 
झलान मेयि असेल, तर त्यािी उठाठेव समीक्षकानंी का करावी? चकत्येक वळेा तर कत्यािा चनर्समचतहेतूि 
कालबाह्य झालेला असतो. अशा वळेीही ती कृती आस्वाद्य ठरत असेल, तर चनर्समचतहेतू व कलाकृती यािंा 
तसा अथाअथी काही चवशरे्ष संबंध नाही, असेि म्हिाव ेलारे्ल. म्हिून नवसमीक्षा कत्यािी चववक्षा लक्षात 
घेत नाही. 

 
चववचक्षत साचहत्यकृतीिा समकालीन, उत्तरकालीन वा सद्यमकालीन वािक-श्रोत्यावंर पडलेला 

प्रभावही नवसमीक्षा चविारात घेत नाही. एकाि गं्रथाच्या प्रभावाला चनरचनराळ्या काळातं भरती-ओहोटी 
लार्लेली चदसून येते. कोितीही साचहत्यकृती ही प्राधान्याने समकालीनाकंचरताि असते आचि म्हिून 
चतिा समकालीनावंर पडलेला प्रभाव हाि चविारात घ्यायिा असे मानले, तर चकत्येक श्रेष्ठ साचहत्यकृतींना 
समकालीनाकंडून दाद न चमळाल्यािी उदाहरिे थोडीथोडकी नाहीत. समीक्षा ही प्रभावान सारी झाली, तर 
चनरचनराळ्या काळी चनरचनराळी समीक्षा होईल, एवढेि नव्हे तर सद्यमकालातही वािकान सार समीक्षा 
बदलत िाईल. प्रभावान सारी समीके्षतील मोठा धोका म्हििे अशा समीके्षिे लक्ष्य साचहत्यकृतीऐविी 
वािक-श्रोतृवर्इ हे होते, म्हििे प्रभावािे कारि िी साचहत्यकृती चतच्याकडे द लइक्ष होऊन कायािा 
म्हििेि प्रभावािा चविार अचधक होतो. समीक्षक स्वतमवर पडलेल्या प्रभावािेि िेव्हा विइन करू लार्तो, 
तेव्हा तर ती समीक्षा सपूंिइपिे आत्मचनष्ठ बनते. समीक्षा ही शतय तेवढी वस्त चनष्ठ असावी, असा नवसमीके्षिा 
आग्रह आहे. 

 
इथपयंत नवसमीक्षा कोिकोित्या र्ोष्टी टाळते, ते साचंर्तले. आता ती कोित्या र्ोष्टी साधते ते 

पाहू. 
 
कोितीही साचहत्यकृती हा एक स्व-तंी व स्वयंपूिइ वार्थइबंध असतो असे मानून शतय तेवढ्या 

वस्त चनष्ठ दृष्टीने चतिे चवश्लरे्षि नवसमीके्षत केले िाते. शब्द, त्यािंा नाद, शब्दबधंातून चनष्ट्पन्न होिारा 
नादबधं, शब्दबंधात शब्दानंा प्राप्त होिाऱ्या अथइच्छटा, शब्दाथांिी अनेकाथइता, प्रतीके, प्रचतमा व 
प्रचतमान्यास यातूंन सूचित होिारा आशय, प्रास, यमक इत्यादींिे बंध आचि अथइबधंाशी िडलेले त्यािें नाते 
वर्ैरेंिा सूक्ष्म अभ्यास नवसमीक्षा करते. या सूक्ष्म अभ्यासाच्या िारे सबधं साचहत्यकृतीत व्यतत होिारा 
उपरोध, चवरोधाभास, संचदग्धता आचि या सवांतून चनमाि होिारा ताि नवसमीक्षा िािनू घेते. या सवइ 
र्ोष्टींिा चविार करीत असता सबधं साचहत्यकृती ही एक स्वयंपूिइ कलाकृती आहे, यािे अवधान स टू न 
देता या सवइ र्ोष्टींिा चविार नवसमीक्षा सबधं कलाकृतीच्या संदभाति करते. आशय व अचभव्यतती यािें 
िैत ती मानीत नाही. चतच्या दृष्टीने आशय व अचभव्यतती या र्ोष्टी अचभन्न असून आशयान सारि 
अचभव्यततीिे रूप बदलत असते– नव्हे अचभव्यतती हाि कलाकृतीिा आशय असतो. अनेकाथइता, 
संचदग्धता, चवरोध, चवसंर्ती, उपरोध ही सवइ साचहत्यकृतीच्या संपूिइ आशयािी व्याचमश्र एकसंघताि 
अचभव्यतत करीत असतात आचि अशी व्याचमश्र पि एकसंध साचहत्यकृती हीि श्रषे्ठ साचहत्यकृती अशी 
नवसमीके्षिी धारिा आहे. 
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पहा : रूपचनष्ठ समीक्षा; रूपवाद. म. वा. धोंड 
 
नवसाणहत्य : चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभकाळात साचहत्यके्षीात एक नवी संवदेनशीलता, एक नवी 
वाङ्मयीन प्रवृत्ती उदयाला आली. या वाङ्मयीन प्रवृत्तीने प्रभाचवत झालेल्या साचहत्याला ‘नवसाचहत्य’ असे 
म्हटले िाते. ‘नवसाचहत्य’ या संजे्ञला संचहत्यव्यवहारात एक चवचशष्ट अथइ आचि चवचशष्ट पाश्वइभमूी प्राप्त 
झालेली आहे. साचहत्याच्या इचतहासातील चवचशष्ट कालखंड नवसाचहत्यािा कालखंड म्हिून ओळखला 
िातो. उदा., य रोपीय साचहत्यातील १८९० ते १९३० हा कालखंड. आध चनकतावाद (मॉडर्सनझम) ही या 
कालखंडावर प्रभाव र्ािविारी महत्त्वािी प्रवृत्ती होय. 
 

मराठीत केशवस तापंासून (काव्यरिनाकाल : १८८५ ते १९०५) ‘आध चनक’ काव्यािी, साचहत्यािी 
परंपरा स रू झाली, असे मानण्यात येते. ही परंपरा अथाति ‘आध चनकतावादा’च्या प्रभावातून चनमाि 
झालेल्या साचहत्यपरंपरेहून चभन्न प्रकृतीिी आहे. पाचिमात्य साचहत्यातील ‘आध चनकतावाद’ आचि १९४० 
नंतरच्या दशकातंील मराठी साचहत्यातील ‘नवसाचहत्यवाद’ या संवादी आचि समानधमी प्रवृत्ती म्हिता 
येतील. 

 
पाचिमात्य साचहत्यातील ‘मॉडर्सनझम’च्या कालखंडातील एक कें द्रवती व िाचंतकारक स्वरूपािी 

ऐचतहाचसक महत्त्वािी घटना म्हििे पचहले िार्चतक महाय द्ध होय (१९१४ ते १९१८). मॉडर्सनझम ही 
संकल्पना कला-साचहत्यातील ज्या एका चवचशष्ट प्रवृत्तीला अन लक्षून योिली िाते, ती एक आंतरराष्ट्रीय 
प्रकृतीिी प्रवृत्ती होती. इंग्लंड, अमेचरका, फ्रान्स, िमइनी, रचशया आदी राष्ट्रातं ती चवचशष्ट काळात उदयाला 
आली आचि चवकास पावली. ही प्रवृत्ती म्हििे चवसाव्या शतकातील मानवी मनािी एक नवी िािीव, एक 
नूतन अवस्था म्हिता येईल. नवकलेने, नवसाचहत्याने चतिाि वधे घेतला आहे; चतिीि प्रतीती चदली आहे. 
िीवनचवर्षयक नवी िाि आचि कलासौंदयइचवर्षयक नव े भान नवसाचहत्याच्या सकंल्पनेत अचभपे्रत आहे, 
असे साररूपाने म्हिता येईल. 

 
वरील कालखंडात अनेक लेखकानंी आपल्या साचहत्यातून या ‘नव’ कलाप्रवृत्तीिा आचवष्ट्कार केला 

आचि ‘आध चनकतावादा’िी िडिघडि केली. प्रयोर्शीलता हा त्यािा एक लक्षिीय प्रकृचतधमइ म्हिता 
येईल. साचहत्यर्त अन भवरूपे, रूपबधं, आचवष्ट्कारशलैी आदींच्या संदभातील नव्या िाचिवातूंन या 
लेखकानंी आपल्या चनर्समतीत नवनव े प्रयोर् केले आचि त्यामंधून कचवता, कथा, कादंबरी, नाटक आदी 
प्रकारातंील साचहत्यात मूलर्ामी असे पचरवतइन घडून आले (उदा., हेन्री िेम्स, टोमास मान, मासेल प्रूस्त, 
िेम्स िॉइस, आंदे्र झीद, फ्राटं्स काफ्का प्रभतृी कादंबरीकार; डब्ल्यू. बी. येट्स, टी. एस्. एचलयट, एझरा 
पाउंड, आर , एम्, चरल्के, आंदे्र ब्रताँ प्रभतृी कवी; ऑर्स्ट स्रींडबर्इ, लूइिी पीरादेंलो, बेटोल्ट बे्रख्ट प्रभतृी 
नाटककार), नवसाचहत्य प्रकाचशत करून, त्याला प्रोत्साहक असे वातावरि चनमाि करून वाङ्मयीन 
चनयतकाचलकानंीही या पचरवतइनाच्या प्रचियेत महत्त्वािी कामचर्री बिावली. 

 
आध चनकतावाद ही िशी एक कलाप्रवृत्ती होती, तशीि ती एक वाङ्मयीन िळवळही होती. चवचशष्ट 

सासं्कृचतक पाश्वइभमूीवर व चवचशष्ट सामाचिक वर्ात/लोकसमूहात ती चनमाि झाली. कोितीही वाङ्मयीन 
व्यवस्था ही ज्ञानचवज्ञान, कला, धमइ, रािकारि, अथइकारि इ. अनेक व्यवस्थानंी चमळून घडलेल्या 
सासं्कृचतक चवश्वािे एक अचवभाज्य अंर् असते. स्वाभाचवकपिेि वाङ्मयीन व्यवस्थेतील पचरवतइनािे, 
नवतेच्या प्राद भावािे नाते समग्र सासं्कृचतक चवश्वातील घडामोडींशी, प नरइिनेशी िडलेले असते. 
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नवसाचहत्यािा उदय व त्यािी िळवळ या घटना या दृष्टीनेही समिावनू घेता येतील. महाय द्धाच्या 
घटनेच्या िोडीनेि ज्ञानचवज्ञानातील नव े मलूभतू संशोधन, तंीज्ञानािा चवकास, औद्योचर्कीकरिातून 
झालेली यींय र्ािी चनर्समती, महानर्री ससं्कृतीिी नव्याने होऊ लार्लेली िडिघडि या घटनािंा 
संदभइही इथे प्रस्त त ठरतो. चवशरे्षतम रािकीय रािधानी असलेल्या, बह चिनसी व बह ढंर्ी अशा नव्या 
संस्कृतीिी कें दे्र बनलेल्या लंडन, पॅचरस, बर्सलन, न्ययूॉकइ , प्रार् आदी शहरातं ही नवसाचहत्यािी िळवळ 
चवशरे्ष िोमाने प्रसार पावली. 

 
आध चनकतावादाच्या उद भवामार्िे एक पे्ररक कारि ठरलेली औद्योचर्कीकरिािी प्रचिया चवचवध 

देशातं चभन्नचभन्न कालखंडातं घडलेली आहे. या प्रचियेच्या कालिमान सार त्या त्या देशात 
आध चनकतावादािी प्रवृत्ती व िळवळ यािंा उदय झालेला चदसतो. तसेि आध चनकतावाद हा आतंरराष्ट्रीय 
स्वरूपािा असला, तरी प्रत्येक देशाच्या सासं्कृचतक, वाङ्मयीन परंपरा व पे्ररिा यानं सार तो त्या त्या 
देशात चवचशष्ट रूप धारि करून प्रकटला, हेही ध्यानात घेतले पाचहिे. भारतात ही प्रचिया द सऱ्या 
महाय द्धानंतरच्या काळात १९४०-४२ च्या स मारास घडू लार्ली, असे चदसते. म्हििे इंग्लंड-फ्रान्ससारखे 
पाचिमात्य देश आचि भारत यामंधील नवसाचहत्योदयाच्या घटनामंध्ये काही दशकािें अंतर आहे. 

 
दोन महाय द्धातं घडलेल्या सवकंर्ष चवध्वसंािा दूरर्ामी पचरिाम िर्ातील सवइि देशातंील मानवी 

िीवनावर व संस्कृतीवर झाला. प्रस्थाचपत मूल्यव्यवस्थेचवर्षयीिी आशकंा, अश्रद्धा हे त्यािे एक झचलत 
होते. या कालखंडात चवचवध ज्ञानके्षीातं झालेल्या नव्या िाचंतकारी संशोधनाम ळे प्रस्थाचपत ज्ञानव्यूहातं िे 
स्स्थत्यंतर घडून आले, त्यातून मािसाच्या स्वतमचवर्षयीच्या तसेि भोवतालच्या चवश्वाचवर्षयीच्या िाचिवातं 
मूलभतू पचरवतइन झाले. या सवांतून िीवनवास्तवािी सकंल्पना नव्याने घडत रे्ली आचि नव्या कलात्मक 
वास्तवाच्या चनर्समतीला त्याम ळे एक प्रकारे पे्ररिा चमळाली, असे म्हिता येईल. 

 
अंतर्सवरोधर्भइता हे या नव्या वास्तवािे, तसेि नवसंवदेनशीलतेिे एक अतंमसूी मानले िाते. 

“भाडंवलशाहीने चनर्समलेली एकारं्ी स बत्ता आचि सामान्य मािसािंी झालेली अमयाद चपळविूक, वैज्ञाचनक 
प्रर्तीने चनर्समलेल्या र्र्नि बंी अपेक्षा आचि महाय द्धानंी घडवलेला महान अपेक्षाभरं्, स्थूल धार्समक 
िीवनपद्धतीिा सवकंर्ष ऱ्हास आचि संवदेनाक्षम मनानंा अस्वस्थ करिारी आध्यास्त्मक ओढ, आंतरराष्ट्रीय 
चविारसरिीिा वाढता प रस्कार आचि राष्ट्रवादाने स्वीकारलेले आिमक स्वरूप, सामाचिक सहकारािा 
अटळ आश्रय आचि व्यततीच्या अचंतम एकलेपिािी तीव्र िािीव, चवश्वावर अंमल बसव ूपाहिारा चवराट 
अहंकार आचि स प्त मलूप्रवृत्तींच्या सामथ्याप ढे हतबल असल्यािा अन भव — या व अशासंारख्या अनेक 
अंतर्सवरोधानंी द भरं्लेले मानवी व्यस्ततत्व हो या य र्ािा स्थायीभाव आहे” (परंपरा आचि नवता, र्ो. चव. 
करंदीकर, १९६७). या य र्मनािाि आचवष्ट्कार नवसाचहत्यातून झालेला चदसतो. 

 
मािसािे स्वत्व हरवल्यािे ककवा परात्मतेिे भान हादेखील या नवसंवदेनशीलतेिा एक महत्त्वािा 

प्रकृचतधमइ होय. नवसाचहत्यातील ते एक प्रधान आशयसूी म्हिता येईल. अि य र्ात मानवचनर्समत वस्तंूिे, 
संस्था-व्यवस्थािें िर् अचधकाचधक व्याचमश्र व अनाकलनीय होत रे्ले. या वस्त व्यवस्थावंरील मािसािे 
चनयींि स टत िाऊन उलट त्याि मािसावर सत्ता र्ािव ूलार्ल्या. यातून मािसाला असहायता आली, 
एकाकीपि आले. आपि स्वतमि नव्हे, तर सवइ मानवसमूहि वस्त रूप, यंीवत, परात्म झाला आहे, अशी 
िािीव त्याला होऊ लार्ली. आपले स्वत्व हरपल्यािी ही िािीव म्हििे मानवी परात्मभाव होय. या 
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िाचिवतूेन चनमाि होिारी अस्वस्थता, वदेना आचि त्यातूंन िन्माला येिारी बंडखोरी, प्रस्थाचपत 
मूल्यव्यवस्थेला चदलेला नकार व धक्का यािें दशइन नवसाचहत्यात घडते. 

 
मािसाच्या मन ष्ट्यत्वािी, स्वत्वािी िपिूक करण्यािी, त्यािे मोल ितन करण्यािी प्रवृत्ती 

नवसंवदेनशीलतेच्या कें द्रस्थानी होती. या प्रवृत्तीला मारक ठरिाऱ्या, मािसािे स्वत्व, व्यस्ततत्व नष्ट करू 
पाहिाऱ्या सवइि र्ोष्टींना (उदा., चवज्ञानािी चवध्वसंकता, ब चद्धवादािा एकारं्ीपिा, अचतरेक इ.) केलेला 
चवरोध, चदलेले आव्हान नवसाचहत्यातून चदसून येते. 

 
आध चनकतावादािा उद भव, नवसाचहत्यािी चनर्समती हा अशा प्रकारे एका चवचशष्ट ऐचतहाचसक 

प्रचियेिा भार् आहे. िीवनाच्या तसेि कलेच्या संदभातील नव्या य र्िाचिवा या प्रचियेतूनि आकाराला 
आल्या. कलाचनर्समतीच्या िोडीनेि कलेच्या तत्त्वििेचवर्षयीिे अर्त्य, कलाचनर्समतीतील समस्यािंी, 
आव्हानािंी तीव्र िािीव तसेि कलावतंािे या संदभातील आत्मभान या र्ोष्टींिाही नवसाचहत्याच्या 
कालखंडाच्या संदभात आविूइन उल्लेख केला पाचहिे. 

 
ज्या वास्तवािा कलावतं अन भव घेतो, ते वास्तव एका अथाने कलावतंािी संज्ञाि घडवीत असते, 

या िाचिवतूेन कलावतंािी संज्ञा कलाचनर्समतीत िी भचूमका बिावते, चतच्यावर नव्या कलाचविाराने लक्ष 
कें चद्रत केले. नवसाचहत्यात आत्मचनष्ठावादाला (सब्िेस्तटस्व्हझम) चमळालेल्या प्राधान्यािा या िाचिवशेी 
अन बधं ि ळतो, असे म्हिता येईल. या आत्मचनष्ठावादाम ळे तसेि फ्रॉइड आचि य ंर् याचं्या मानवी 
मनाचवर्षयीच्या नव्या संशोधनाम ळे केवळ संज्ञ/िािीवशील व्यापारावर कें चद्रत झालेली मानचसक व 
सामाचिक वास्तवासंबधंीिी संकल्पना अप री व एकारं्ी वाटू लार्ली आचि लेखकािी प्रचतभा 
िाचिवपेलीकडील नेचिवचे्या/असंजे्ञच्या के्षीातील वृचत्तप्रवृत्तींिा, अंतर्सवश्वािा वधे घेऊ लार्ली. 
वास्तवतावादाच्या मयादािें नव े भान यातून आले; पारंपचरक वास्तवतावादी आचवष्ट्कारपद्धतींच्या 
अप रेपिािी िािीव तीव्र झाली. 

 
वास्तवतेिी बदललेली सकंल्पना व प्रत्यक्ष वास्तवात घडून आलेले बदल तसेि कलामूल्ये, 

सौंदयइमूल्ये यासंंदभातील नव्या िाचिवा यामं ळे नवसाचहस्त्यकानंा पारंपचरक साचहस्त्यक सरिी (मोर्डस), 
माध्यमे, शलैीचवशरे्ष इत्यादींचवर्षयी असमाधान वाटू लार्ले. पचरिामी, रूढ साचहत्यसंकेतािें उल्लंघन करिे 
त्यानंा आवश्यक वाटले. त्याचं्या नवचनर्समतीमार्िे हे र्मक आहे. अन भवािें स लभीकरि या साचहस्त्यकानंी 
टाळले; साचहत्यकृतीच्या रिनेतील संर्तीिी, एकात्मतेिी सकंल्पना ख ली, लविीक केली. अन भवािंी 
संघटना पूवीहून वरे्ळ्या तत्त्वाचं्या आधारे करून आपली कलात्मक उचद्दष्टे त्यानंी साध्य केली. 

 
नवचनर्समतीच्या प्रचियेत या साचहस्त्यकानंी साचहत्यप्रकारािें संकेतव्यूह नव्याने घडवले. नायक-

नाचयका, कथानक, चनवदेक आदींिे संकेत त्यानंी मलूतम बदलले; रूढ नीचतसकंल्पना, मूल्यसंकल्पना 
बदलल्या. प्रस्थाचपत साचहत्य-संस्कृतीतील औचित्यकल्पना, शलैीिे आदशइ, रूढ भार्षासरिी तसेि 
चनवदेनातील प्रवाहीपिा, स संर्तता यासंंबधंीिे स्वीकृत चनकर्ष इत्यादींना आव्हान देऊन नवसाचहस्त्यकानंी 
नव्या अचभव्यस्ततसरिींिा वधे घेतला. चनवदेनािी संज्ञाप्रवाहात्म आचि अन्य अपारंपचरक रूपे, अपचरचित, 
अचभनव प्रचतमासृष्टी, असाकेंचतक भाचर्षक वापर, लाचलत्य, काव्यात्मता यासंंदभातील नवा मूल्यचविार 
यासंारख्या वैचशष्ट्ट्यामं ळे नवसाचहत्याने प्रस्थाचपत साचहत्य-संस्कृतीला आव्हान चदले. स्वाभाचवकपिेि 
त्यातून दोन चभन्न अचभरुिींिा संघर्षइ उद भवला; नवसाचहत्यावर द बोधता, अश्लीलता, अकलात्मकता यािें 
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आरोप करण्यात आले. कालातंराने वादििांच्या प्रचियेतून पारंपचरक अचभरुिीवर नव्या मूल्यचविारािे 
संस्कार घडत रे्ले, ती अचधक प्रर्ल्भ व ख ली होत रे्ली; नवसाचहत्यातील ‘नवता’ परंपरेत सामावली 
रे्ली. 

 
मराठीत नवसाचहत्यािा प्राद भाव द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या काळात, १९४० नंतरच्या दशकात 

झाला. यींय र्ीन महानर्रीकरिाच्या प्रचियेत सापडलेले म ंबई शहर हे त्यािे उर्मस्थान होते. बा. सी. 
मढेकर याचं्या कचवतेतून प्रथमतम नवी य र्िािीव आचि नवी कलादृष्टी यािंा आचवष्ट्कार झाला. ‘नवकाव्य’ 
ही चवचशष्टाथी संज्ञा त्याचं्या काव्याम ळे मराठीत चनमाि झाली व रूढ झाली. मानवतावादी तत्त्वज्ञाने, 
पारंपचरक नैचतक मूल्ये, धमइश्रद्धा यानंा आलेली वाझंोटेपिािी कळा, आध चनक य र्ातील अस्वस्थ करिारे 
अंतर्सवरोधात्म वास्तव आचि त्यातून आिच्या मानवाच्या वाट्याला येिारे अधातंरीपि, अर्चतकता यािें 
भेदक दशइन त्याचं्या कचवतेने घडवले. परात्मतेिी ही वदेनामय िािीव व्यतत करिाऱ्या त्याचं्या 
कचवतेतील अन भव घेण्यािी पद्धती, रिनातत्त्व, शलैी, भार्षारूपे, प्रचतमासृष्टी हे सवइ काही अपारंपचरक 
आचि प्रस्थाचपत काव्यसकेंतव्यूहाला धक्का देिारे होते. मढेकराचं्या कचवतेने मराठी साचहत्यात िे नवतेिे 
प्रवतइन घडवनू आिले त्यािे महत्त्व हे, की ते चवचशष्ट व्यतती आचि साचहत्यप्रकार याचं्याप रते मयाचदत न 
राहता, त्याला अचधक व्यापक व वस्त चनष्ठ असे स्वरूप प्राप्त झाले. लचलत चनर्समतीच्या िोडीने मढेकरानंी 
नवा कला-साचहत्य-सौंदयइचविार माडंला आचि मराठी समीके्षला नवीन वळि चदले. 

 
याि स मारास र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळािंी ‘नवकथा’ आकाराला आली. अरकवद र्ोखले, प . भा. भाव,े 

व्यंकटेश माडरू्ळकर प्रभतृींिाही मराठी नवकथेच्या िडिघडिीत सहभार् असला, तरी तत्कालीन नव्या 
वाङ्मयीन य र्धमािे खऱ्या अथाने प्रचतचनचधत्व र्ाडर्ीळानंीि केले. या बाबतीत तेि मढेकरािें समानधमी 
ठरतात. अथइशून्य संघर्षात मािसािे स्वत्व हरपत िालल्यािे भान, र्दीच्या संस्कृतीत मानवी 
एकाकीपिाला प्राप्त होिारी नवी पचरमािे, मूल्यापकर्षइ आचि संज्ञालोप यािंी अस्वस्थ करिारी िािीव 
यासंारखी समान आशयसूीे या उभयताचं्या साचहत्यात आढळतात. त्यािप्रमािे छद्मर्भइ (आय् रॉचनक) 
िीवनदशइन, काव्यात्मता व उपरोध यासंारख्या परस्परचभन्न संकेतािें मेलन, असाकेंचतक, अचभनव 
प्रचतमासृष्टी या त्याचं्या शलैीचवशरे्षातंील साम्यही लक्षात घेण्यािोरे् आहे. श द्धतेच्या साकेंचतक कल्पनामं ळे 
पारंपचरक साचहत्यात नैचतक दृष्ट्ट्या िो पोकळपिा चनमाि होत होता, त्यालाही या दोघानंी नकार चदला. 
साचहत्यप्रकारािें रूढ संकेतव्यूह अप रे, िािक वाटल्याने आपल्या सृिनशील प्रयोर्ानंी त्यानंी ते नव्याने 
घडवले. मढेकर आचि र्ाडर्ीळ या दोघाचं्याही नवचनर्समतीमारे् पाचिमात्य नवसाचहत्य व नवसमीक्षा याचं्या 
संस्कारातूंन चमळालेली पे्ररिा चनचिति होती; तथाचप त्यािंी चनर्समती अन करिात्म वा परधार्सििी नव्हती. 
परकीय साचहत्यातील नवतेिे स्वरूप आत्मसात करून ते आपल्या साचहत्यपरंपरेत सामावनू घेण्यािी व 
स्वतंी प्रकृतीिे मौचलक साचहत्य चनमाि करण्यािी क्षमता हे या उभयतािें एक बलस्थान होय. 

 
मढेकराचं्या कचवतेने घडवनू आिलेल्या मन्वतंरानंतर मराठी काव्यके्षीात ‘मढेकरी य र्’ स रू 

झाले. कवदा करंदीकर, इंचदरा संत, सदानंद रेरे्, शरचं्चद्र म स्ततबोध प्रभतृींिी नवकचवता मढेकरानंी िे 
कलास्वातंत्र्यािे नव े वातावरि चनमाि केले होते, त्यात िन्माला आलेली आहे. आपापले स्वतंी 
प्रचतभाधमइ असलेल्या या कवींिी रिना मूलतम मढेकरी परंपरेशी नाते सारं्िारी आहे. नंतरच्या चपढीतील 
आरती प्रभ,ू अस्स्तत्ववादी िाचिवािें पचरमाि लाभवनू देिारे चदलीप चिीे, अरुि कोलटकर तसेि वसतं 
आबािी डहाके, चवश द्ध कचवतेिा वधे घेिारे गे्रस, सामाचिक िाचिविेी नवी अन भवके्षीे काव्यात आििारे 
नारायि स वे आचि नामदेव ढसाळ प्रभतृींिी कचवता पृथर्ात्म प्रकृतीिी असली, तरी नवकाव्याच्या 
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प्रवाहातलीि ती चवचवध वळिे आहेत. मढेकरािें समकालीन प . चश. रेरे् यािें श्रेय असे, की त्यानंी 
मढेकराचं्या िोडीनेि पि समातंरपिे मराठी नवकचवतेिे एक स्वतंी रूप साकारले. स्त्रीप रुर्षसंबधं, काम, 
पे्रमभाव आदी मूलभतू प्रवृत्तींकडे नव्या कलादृष्टीने पाहिारी तसेि काव्यभारे्षिा, नादलयीिा व छंदािंा 
नवा आचवष्ट्कार करिारी कचवता त्यानंी चलचहली. 

 
नवकाव्याच्या िोडीनेि नवकथेिा प्रवाहही आकाराला आला. शातंाराम, सदानंद रेरे् हे र्ाडर्ीळ 

प्रभतृींिे समकालीन आचि शकंर पाटील, शरचं्चद्र चिरम ले, चवद्याधर प ंडलीक, श्री. दा. पानवलकर, ए. 
चव. िोशी, कि. त्र्यं. खानोलकर प्रभतृी नंतरिे कथाकार यािें कथासाचहत्य म्हििे नवकथेच्या प्रवाहािाि 
अनेकारं्ी चवस्तार होय. नवकथेिी चवचवध रूपे त्यातून साकार झाली. नवकथेम ळे कथा या 
साचहत्यप्रकारातील कलात्मक सामथ्याच्या व संपन्नतेच्या सूचित झालेल्या शतयता प्रत्यक्षात आिण्यािा 
एक कसदार प्रयत्न िी. ए. क लकिी याचं्या कथेत चदसतो. तत्त्वकितनािे पचरमाि लाभलेल्या त्याचं्या 
कथातंील अन भवचवश्वािा सदंभइ व्यापक मानवी प्रश्नािंा असतो. त्यानंी भारतीय कथापरंपरेतील संकेतािें 
अपारंपचरक, सिइनशील उपयोिन केले; रूपककथा या प्रकारािे नव े रूप आकाराला आिले. १९६० 
नंतरच्या कालखंडात कमल देसाई, चदलीप चिीे, चवलास सारंर्, नरेश, श्याम मनोहर, अचनल डारें् 
प्रभतृींच्या कथेने नवी, स्वतंी वळिे घेतली आचि प्रसंर्ी सारंर्ासंारख्यानंी आपल्या चपढीिे कथात्म 
साचहत्य हेि वस्त तम ‘नव’कथात्म साचहत्य होय, अशी भचूमकाही घेतली (मिाठी नवकादांर्बिी, चवलास 
सारंर्, १९८३). तरीही ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या पाहता र्ाडर्ीळाचं्या नवकथेनेि प्रथमतम परंपरािड मराठी 
कथेला मलूतम ‘नव’चवले आचि चनर्समतीच्या नव्या वाटासंाठी अन कूल असे स्वातंत्र्यािे वातावरि चनमाि 
केले, ही वस्त स्स्थती आहे. 

 
मराठी साचहत्यात १९४० नंतरच्या दशकात हे िे ऐचतहाचसक महत्त्वािे स्स्थत्यतंर घडून आले, 

त्यात अहभरुची, सत्यकथा यासंारख्या वाङ्मयीन चनयतकाचलकानंीही महत्त्वािी कामचर्री बिावली. नव्या 
वाङ्मयीन मूल्याचं्या अचभसरिात, नव्या वाङ्मयीन अचभरुिीच्या िडिघडिीत त्यािंा सचिय सहभार् 
होता. मराठीत नवसाचहत्य प्रथम चनमाि झाले, ते कचवता आचि कथा या स्झ ट साचहत्यप्रकारातं. 
नवकादंबरी माी १९६० नंतरच्या दशकात म्हििे काही कालावधीने आकाराला आली. त्याआधी 
मढेकरािंी िात्रीचा हदवस (१९४२) आचि वसंत कानेटकरािंी घि (१९५०) या कादंबऱ्यातूंन संज्ञाप्रवाहात्म 
चनवदेनािी योिना करण्यात आली होती. परंत  या नव्या प्रयोर्ातून नवकादंबरीिी िडिघडि झाली 
नाही, चतिी परंपरा चनमाि झाली नाही. भालिदं्र नेमाडे यािंी कोसला (१९६३) हीि मराठीतील पचहली व 
ऐचतहाचसक महत्त्व असलेली नवकादंबरी होय. आध चनक य र्ातील मानवािी परात्मतेिी िािीव 
चतच्यातूनि प्रथमतम व्यतत झाली. कादंबरी या साचहत्यप्रकारािे नव े रूप चतच्यातून साकार झाले. 
कथानक, पाीचिीि, चनवदेक, चनवदेनपद्धती, भार्षा यासंबंंधातील प्रस्थाचपत सकेंतव्यूह इथे नाकारला 
रे्ला; वास्तवतेिी रूढ संकल्पना बािूला सारली रे्ली; प्रचतनायकािी प्रचतमा नव्याने आकाराला आली. 
मराठी कादंबरीतील िीवनाथइ आचि चतिे रूपचवशरे्ष यातं मूलभतू स्वरूपािे स्स्थत्यतंर घडवनू आििाऱ्या 
नवकादंबरीिी परंपरा कोसलानंतर चनमाि झाली. प्रस्थाचपत मूल्यव्यवस्थेिा दंभस्झोट करिारा, 
समािापासून अलर् पडलेला असा प्रचतनायक भाऊ पाध्ये याचं्या र्बॅ. अहनरुद्ध घोपेर्श्िकि (१९६७) या 
कादंबरीतूनही आढळतो. प्रचतनाचयकेिी चनर्समती करिाऱ्या कमल देसाई (काळा सूयक, १९६८; िॅर्ट 
घालिािी र्बाई, १९७०), चकरि नर्रकर (सात सक्कां  ते्रचाळीस, १९७४), श्याम मनोहर (िे ईर्श्ििाव, िे 
पुरुषोत्तमिाव, १९८३), चवलास सारंर् (एन्कीच्या िाज्यात, १९८३) प्रभतृींच्या कादंबऱ्यातूंन नवकादंबरीिी 
चवचवध रूपे साकार झाली. पाध्ये, देसाई, मनोहर, सारंर् यािें, तसेि चदलीप चिीे, रंर्नाथ पठारे प्रभतृींिे 
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कथालेखनही १९६० नंतरच्या मराठी ‘नव’ कथात्म साचहत्यािे प्राचतचनचधक दशइन घडविारे आहे. पािात्त्य 
नवसाचहत्यातील अस्स्तत्ववादी आचि अचतवास्तवतावादी पे्ररिाप्रवृत्तींिा संस्कार या काळातील कादंबरी व 
कथा या दोन्ही प्रकारातंील साचहत्यावर चदसून येतो. 

 
नवकादंबरीिे एक स्वतंी रूप प . चश. रेरे् याचं्या साहवत्री (१९६२), अवलोहकता (१९६४) या 

काव्यात्म (चलचरकल) कादंबऱ्यातूंन मूतइ झाले. मानवी संजे्ञच्या उत्िमिािे, ‘स्व’च्या नवसिइनािे 
आशयसूी असलेली साहवत्री ही कादंबरी आहे. “…मानवी चवश्वाच्या प्रर्ल्भ ज्ञानािी – आकलनािंी आचि 
आपल्या अस्स्तत्वाच्या ‘चनखळ मानवी भानािी’ महान समस्या आिच्या मानवासमोर उभी आहे… 
साहवत्रीसारखी काव्यात्म कादंबरी या आव्हानाला सामोरे िाण्यािा व स्वतमिा मार्इ िोखाळण्यािा प्रयत्न 
करताना चदसते…” (समीके्षची नवी रूपे, र्ंर्ाधर पाटील, १९८१). 

 
कादंबरीप्रमािेि मराठी नाट्यके्षीातील नवतेिे प्रवतइनही १९६० नंतरच्या दशकाति घडू लार्ले. 

मराठी नवकाव्य व नवकथा यानंी घडवलेली नवी कलाचभरुिी, नवी वाङ्मयीन संस्कृती यािें वातावरि 
नवकादंबरीप्रमािेि नवनाट्य, प्रायोचर्क रंर्भमूी याचं्याही िडिघडिीसाठी अन कूल ठरले. पाचिमात्त्य 
प्रायोचर्क रंर्भमूी, नाट्यलेखन यािंा ससं्कार हाही या संदभातला एक चियाशील घटक होय. पाचिमात्य 
रंर्भमूीवरील ‘चथएटर ऑझ द अॅब्सडइ’ (असंर्त-नाट्य) या नव्या प्रवाहातील चनर्समतीच्या प्रभावािा इथे 
उल्लेख करता येईल. मािसामािसातंील परस्परसंवादातील अटळ वैझल्यािी िािीव, मानवी िीवन-
व्यवहारातील असंर्ततेिी िािक प्रतीती, मानवी परात्मभाव, तसेि वास्तवतावादाला, तकइ संर्ततेला 
आव्हान, प्रतीकात्मतेच्या सकेंतािा प्रभाव आचि रूढ कथानक-रिनेच्या, र्ोष्ट सारं्ण्याच्या िौकटीतून 
म ततता, पाीचिीि, संवादसरिी इत्यादींसंबधंीच्या प्रस्थाचपत संकेतािें उल्लंघन (उदा., संवादाचं्या 
तकइ चनष्ठ बाधंिीला छेद), एकूिि रंर्भमूीवरील रूढ संकेतव्यहूाला नकार व धक्का असे नवनाट्यािे, 
प्रायोचर्क रंर्भमूीिे चवशरे्ष स्थूलमानाने नोंदता येतील. पारंपचरक मराठी नाटक प्राधान्याने कौट ंचबक 
भावसंबधंाचं्या चिीिाति र् तूंन पडले होते. ही िौकट भेदून, त्यापलीकडे िाऊन नवनाट्याने मराठी 
नाट्यके्षीात मूलभतू पचरवतइन घडवनू आिले. 

 
मराठी प्रायोचर्क रंर्भमूीच्या, नवनाट्याच्या िडिघडिीत पूिइ लाबंीच्या नाटकाइंतकेि 

एकाचंकका या प्रकारातील चनर्समतीिे योर्दान महत्त्वािे ठरलेले आहे. एवढेि नव्हे, तर एकाचंककेने 
प्रयोर्शीलतेच्या, नवचनर्समतीच्या संदभात अनेकदा अग्रदूतीिी भचूमका बिावलेली चदसते (उदा., चविय 
तेंड लकर, रत्नाकर मंतकरी, महेश एलक ं िवार प्रभतृींच्या एकाचंकका). या संदभात ‘रंर्ायन’, ‘प्रोगे्रचसव्ह 
िॅंमचॅटक असोचसएशन’, ‘आचवष्ट्कार’, ‘चथएटर अकॅॅडमी’, ‘आंतरनाट्य’ इ. नाट्यसंस्था आचि संबचंधत 
रंर्कमी याचं्या योर्दानािंाही आविूइन उल्लेख केला पाचहिे. 

 
आध चनक य र्ातील मानवाच्या परात्मभावािे व असंर्ततेच्या िाचिविेे समथइ चिीि करिारे 

नवनाट्य म्हिनू कि. त्र्यं. खानोलकर याचं्या एक शनू्य र्बाजीिाविा (प्रयोर् : १९६६) उल्लेख केला पाचहिे. 
त्यातील बािीराव हा मराठी नाटकातील एक लक्षिीय प्रचतनायक होय. ही परात्मतेिी िािीव चविय 
तेंड लकराचं्या हगधाडे (प्रयोर् : १९७०) तसेि शाांतता! कोर्टक चालू आिे (प्रयोर् : १९६७) मधूनही प्रभावीपिे 
चिचीत झाली. नवनाट्यािी ही परंपरा प ढे महेश एलक ं िवार (पार्टी–प्रयोर् : १९७६), अच्य त वझे (चल िे 
भोपळ्या रु्टिुक रु्टिकु–प्रयोर् : १९७४), सतीश आळेकर (मिाहनवाि–प्रयोर् : १९७४; र्बेगम र्बवे–प्रयोर् : 
१९७९), श्याम मनोहर (यकृत–प्रयोर् : १९८३; हृदय–प्रयोर् : १९८४) प्रभतृींच्या नाट्यलेखनातून घडत 
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रे्ली, ती आपापल्या पृथर्ात्म अशा नाट्यशलैीतून. नव्या चपढीतील रािीव नाईक (साांधा–प्रयोर् : 
१९९०), शझाअत खान (भहूमतीचा िासक–प्रयोर् : १९८८), मकरंद साठे (ठोंब्या–प्रयोर् : १९९६), 
िंद्रशखेर झिसळकर (रॅ्टक्स फ्री, १९७५) यासंारखे प्रायोचर्क रंर्भमूीवरील नाटककार नव्या य र्ातील 
नैचतक पेिप्रसंर्ानंा सामोरे िाताना वरे्ळ्या िाचिवा व्यतत करीत आहेत, असंर्तनाट्याच्या प्रवाहापासून 
वरे्ळे होऊन नवा मार्इ शोधू पाहत आहेत, नव्या नाट्यशलैीिा, रंर्शलैीिा वधे घेत आहेत. 

 
नवनाट्यािी इतर रूपे ककवा नवनाट्यािे उपप्रवाह म्हिून चमथक नाट्य, काव्यनाट्य तसेि 

रािकीय नाटक यािंा उल्लखे करता येईल. मानवी मन व मानवी संबंध याचंवर्षयीच्या नव्या िाचिवाचं्या 
आचवष्ट्कारासाठी प्रािीन चमथािें केलेले उपयोिन, या दृष्टीने त्यािें केलेले नवसिइन प . चश. रेरे् 
(कालयवन, १९५८), रत्नाकर मतकरी (आिण्यक–प्रयोर् : १९७४), रािीव नाईक (अखेिचां पवक– प्रयोर् 
: १९९२) याचं्या नाट्यलेखनात चदसून येईल. काव्यनाट्याच्या संदभातील नव ेप्रयोर् म्हिून प . चश. रेरे् 
यािें िांगपाांचाहलक (१९५८) आचि कि. त्र्यं. खानोलकर यािें प्रहतमा या नाटकािें श्रये नोंदता येईल. र्ो. 
प . देशपाडें याचं्या उद्धध्वस्त धमकशाळा (प्रयोर् : १९७४) या ििानाट्याने रािकीय नाटकािा एक नवा 
संकेतव्यहू घडवला, यािाही चनदेश आवश्यक आहे. 

 
कोित्याही चनर्समचतके्षीातील नवता ही परंपरेला नववनू शवेटी परंपरेिाि भार् बनते, चतच्याति 

सामावली िाते आचि या प्रचियेतूनि प न्हा चनर्समतीच्या नव्या वाटा शोधण्यािे आवाहन लाभत राहते. 
मराठी नवसाचहत्याच्या संदभातही अथाति हा चविार प्रस्त त ठरतो. 
 
पहा : आध चनकतावाद; आध चनक मराठी साचहत्य; प्रायोचर्क रंर्भमूी. 
 
संदभइ :  १.  करंदीकर, र्ो. चव. पिांपिा आहि नवता, १९६७. 

२. पाटील, र्ंर्ाधर. समीके्षची नवी रूपे, १९८१. 
3. Faulkner, Peter, Modernism, 1977. 

 
स धा िोशी 

 
नादंी : हे पूवइरंर्ािे िौदाव ेअंर्, आशीवइिन व नमस्कार यानंी य तत; पठन करावयािा श्लोक, नादंी बारा 
पदानंी ककवा आठ पदानंी अलंकृत असावी, असे भरताने म्हटले आहे. पि नाट्यशास्त्रात िार श्लोकानंी 
चमळून बनलेली एक नादंी आढळते, चतच्यात हा चनयम पाळलेला चदसत नाही. चतच्यात ‘सवइ देवानंा 
नमस्कार असो, चििातींिे श भ होवो, रािा अचखल पृथ्वीवर राज्य करो, रंर् समृद्ध होवो, पे्रक्षकािंा धमइ 
वृकद्धर्त होवो, नाटककाराच्या यशातं भर पडो’ अशा प्राथइना आहेत. पूवइरंर्ाशी नाटककारािा संबधं नसे, 
तेव्हा नादंीशीही त्यािा सबंधं नसे हे उघड आहे. सापं्रतच्या संस्कृत नाटकातं प्रारंभी िे नाटककारकृत 
मंर्लश्लोक आहेत, ते मूलतम नादंीश्लोक नाहीत. पि कालातंराने पूवइरंर्ािा सकें्षप होऊन नादंी ह्या 
त्याचं्या चवचशष्ट अंर्ािी स्मृती चशल्लक राचहली. अशा स्स्थतीत नादंीसारख्या चदसिाऱ्या ह्या श्लोकानंाि नादंी 
समिण्यािा प्रघात पडला असावा. नादंीिे स्वरूप नंतरच्या शास्त्रकारानंी अचधक चवशद केले आहे. ‘नन्द’ 
म्हििे आनंचदत होिे, ह्या धातूपासून हा शब्द बनला असून नादंीम ळे देवतानंा आनंद होतो (नन्दस्न्त 
देवताम अस्मात्) असे त्यात अचभपे्रत असल्यािे म्हटले आहे. तदन सार नादंीश्लोकात देवानंा नमन आचि 
त्यािंी स्त ती असावी ककवा त्याचं्या आशीवादािी अभ्यथइना असावी, असे चतच्या व्याख्येत साचंर्तले आहे. 
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त्याचशवाय हा श्लोक काव्याथइसूिक असावा; म्हििे त्यात नाटकातील कथानकािे अथवा पाीािें 
अप्रत्यक्षपिे सूिन केलेले असाव.े अष्टपदी अथवा िादशपदी नादंीिे पठन सूीधाराने मध्यम स्वरात करावे, 
असेही म्हटले आहे. ससं्कृत नाटकातंील प्रारंभीच्या श्लोकानंा हे विइन बह ताशंी लार्ू पडते, असे 
म्हिावयास हरकत नाही. चकलोस्कर, देवल इ. नाटककाराचं्या मराठी नाटकातंही नादंीिे हे स्वरूप 
चदसते. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

नाटक–१ : पचरपूिइ स्वरूपािा म ख्य रूपकप्रकार, भारती, सात्त्वती, आरभटी व कैचशकी या िारही वृत्ती 
आचि म ख, प्रचतम ख, र्भइ, चवमशइ व चनवइहि हे पािही संधी यानंा यात अवसर असतो, म्हिून हा पचरपूिइ 
प्रकार. तसेि यात म ख्य कथानकाबरोबर उपकथानकालाही अवकाश असतो. नाटकाच्या विइनात भरताने 
म्हटले आहे, की त्यािे कथानक प्रख्यात असाव,े त्यािा नायक श्रेष्ठ रािर्सर्षक लातील उदात्तप्रकृती रािा 
असावा. त्यात नाना प्रकारिे वैभव, समृद्धी, चवलास यािें दशइन व्हावे, स ख आचि द मख या दोहोंच्या 
उत्पत्तीने ते य तत असाव,े त्यात चवचवध रसािंा आचि भावािंा आचवष्ट्कार करिारी िेचष्टते असावीत इत्यादी. 
कथानक प्रख्यात असाव े यािा अथइ ते िामायि, मिाभाित इत्यादींतील एखाद्या प्रचसद्ध प्रसंर्ावर 
आधारलेले असाव.े नाटकािा नायक रािाि असावा, ह्या चनयमाला साहित्यदपकिकार चवश्वनाथाने अशी 
प स्ती िोडली आहे, की चदव्य प रुर्षस द्धा नाटकािा नायक करण्यास हरकत नाही. नाट्यशास्त्रात 
धीरोद्धतादी िार प्रकारच्या नायकािें विइन आहे. तेथे रािे धीरलचलत प्रकृतीिे असतात असे म्हटले आहे, 
पि त्यािा अथइ असा नाही, की नाटकािा नायक रािा लचलत प्रकृतीिाि दाखचवला पाचहिे. 
अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे, की लचलत प्रकृती कोिािी दाखवावयािी असेल तर ती रािािीि दाखवावी, 
इतर कोिािी नाही असा त्यािा अथइ. रसाचं्या संबधंात नंतरच्या गं्रथकारानंी नाटकात प्रधान रस म्हिनू 
शृरं्ाररसािी अथवा वीररसािी योिना करावयास साचंर्तले आहे. भरताने शवेटच्या चनवइहिसधंीत 
अद भ तरस आवश्यक मानला आहे. यािा अथइ कथानकािा शवेट चवस्मयिनक घटनानंी झालेला दाखवावा 
असे अचभपे्रत आहे. नाटक अंक व प्रवशेक यानंी भरर्च्च (आढ्य) असाव ेअसे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 
पाि ते दहा इतके अंक नाटकात असावते आचि चितके अंक चततकेि प्रवशेक योिावते असे यािे 
स्पष्टीकरि [पहा : अंक–१; प्रवशेक]. नाटकाच्या विइनात नाचयकेिा साक्षात चनदेश केला नसून अंकाचं्या 
विइनात इतराबंरोबर देवीिा (रािीिा) ओझरता उल्लखे आहे, हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. 
 

र. पं. कारं्ले 
 
नाटक–२ : नाटक हा एक रंर्भमूीशी चनर्चडत असलेला वाङ्मयप्रकार आहे. ‘नटामंाझइ त रंर्मंिावर 
पे्रक्षकासंमोर सादर करण्यासाठी रिलेली बव्हंशी संवादय तत कथा’ अशी नाटकािी एक व्याख्या करता 
येते. हा वाङ्मयप्रकार अन्य वाङ्मयप्रकारापं्रमािे स्वतंी व स्वावलंबी नाही. 
 

नाटकािे एक माध्यम शब्द हे असून कथा, कादंबरी ककवा कथाकाव्य याचं्याप्रमािे नाटकात पाीे 
असतात. त्यािें एकमेकाशंी संबंध येतात. या संबधंातूंन कथानक आकार घेते आचि कथानकात कोिती ना 
कोिती चविारवस्तू वा अन भव असतो. परंत  नाटक हे प्रयोर्प्रधान आहे. त्यातील पाीे-प्रसंर् नटामंाझइ त 
रंर्मंिावर पे्रक्षकासंमोर सादर करावयािे असतात. त्याम ळे नाटकात वतइमानाला ककवा प्रत्यक्षतेला महत्त्व 
असते. चनवदेनात्मक वाङ्मयप्रकारािंी र्ोष्ट याहून चभन्न असते. तेथे प्रायम एका व्यततीने केलेले भतूकालीन 
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घटनािें कथन असते. िरी क्वचित वतइमानािा उपयोर् केला रे्ला, तरी तो त्या वाङ्मयप्रकाराच्या 
प्रकृतीला चततकासा मानविारा नसतो. याउलट नाटक म्हििे पाीाचं्या कृचत-उतती माझइ त परस्पर 
घडचवलेले एका अन भवािे दशइन असते. चनवदेनात्मक वाङ्मयप्रकाराच्या लेखकाप्रमािे नाटकाच्या 
लेखकाला सवइर्ामी, सवइसाक्षी भचूमकेतून आपल्या कथानकात वावरता येत नाही. त्याला आपले अस्स्तत्व 
र् प्त ठेवाव ेलार्ते. पाीाचं्या कृचत-उततींच्या िारे अन भवािे चिीि करिे व एकंदर अचभप्राय ककवा चनष्ट्कर्षइ 
वािक-पे्रक्षक याचं्यावर सोपचविे हे त्यािे कायइ असते. तरीही नाटकात अन्य वाङ्मयप्रकारातंील कथन, 
कितन, प्रबोधन ह्या चवशरे्षािंा कौशल्याने उपयोर् केला िातो. 

 
नाटक म्हटले, की सतत काही घडाव ेलार्ते. वतइमानाकडून भचवष्ट्याकडे वाहिारा कृतींिा तो 

एक प्रवाह असतो. अशा रीतीने एका प्रसरं्ातून द सरा प्रसंर् या िमाने नाटकात प्रसंर्ािंी ककवा घटनािंी 
सलर् माचलका तयार होते. त्यात बाह्य हालिालींबरोबर आंतचरक घडामोडींिाही समावशे असतो. या 
कृतींतून नाटक प्रकट होत असते. कथा-कादंबरीत चनवदेन िे कायइ करते, ते कायइ नाटकात कृती करते. 
नाटकातील संवाद हे बोलण्यासाठी असतात, त्या अथाने तेही कृतीि होत. 

 
नाट्यातंर्इत कृतीत संघर्षइ असावा लार्तो. तो कधी स्झ ट असतो, तर कधी अस्झ ट असतो. संघर्षइ 

म्हििे दोन चवरोधी शततींिा सामना. व्यतती चवरुद्ध व्यतती, व्यतती चवरुद्ध पचरस्स्थती आचि एकाि 
व्यततीच्या अंतमइनातील दोन चवरोधी प्रवृत्ती, असे संघर्षािे तीन ठळक प्रकार आहेत. यातंील कोित्याही 
एका प्रकारािे अस्स्तत्व नाट्यकृतीत प्रकर्षाने िािवते. हा संघर्षइ सामान्यतम प्रम ख पाीाचं्या संदभात 
िािवतो. द सरे म्हििे, केव्हाकेव्हा नाटकात दोन चवरोधी शततींिा सरळसरळ सामना चदसत नाही. 
त्यातून पूवइकालातील संघर्षात्मक घटनाचं्या पचरपाकाला ककवा पचरितीला प्राधान्य चदले िाते. तरीही 
अशा नाटकाच्या कथावस्तूतून संघर्षािे अस्स्तत्व िािवत असते. चवचशष्ट पचरस्स्थतीत पाीाचं्या 
प्रचतचियातूंन ते चवशरे्षत्वाने प्रत्ययास येते. 

 
संघर्षाप्रमािे नाट्यात्मक पचरिामासाठी नाट्योपरोध, उत्कंठा आचि चवस्मय या घटकानंाही 

नाटकात महत्त्व आहे. नाटकातील एक व्यतती ककवा अनेक व्यतती यानंा आपल्या द दैवािी ककवा 
संकटकालािी कल्पना नसते; परंत  पे्रक्षकानंा ती असते, तेव्हा नाट्योपरोध चनमाि होतो. कथानकािा 
चवकास होत असता, चवशरे्षतम सहान भचूतयोग्य पाीाचं्या संदभात ‘आता प ढे काय घडते’ अशी भयय तत 
अचनचिततेिी िािीव पे्रक्षक वा वािक याचं्या मनाला िेव्हा िाटून िाते, तेव्हा उत्कंठा चनमाि होते आचि 
कल्पना असते, त्यातूनही अर्दीि वरे्ळे परंत  तरीही अंती मनाला पटिारे असे घटना-प्रसंर् िेव्हा 
घडतात, तेव्हा चवस्मय चनमाि होतो. नाटकाच्या रंर्तीत यािे कायइ झार मोलािे आहे. 

 
नटामाझइ त रंर्मंिावर पे्रक्षकासंमोर साक्षात दृश्यरूपाने अवतरण्यासाठी नाटकािे लेखन होत 

असल्याम ळे नाटकावर अनेक बंधने वा मयादा पडतात. अचभनयसापेक्षतेम ळे मािसािेि चिीि करिे, 
रंर्मंिीय मयादामं ळे सादर करण्याच्या दृष्टीने शतयाशतय घटनाचंवर्षयी चववके बाळर्िे, पे्रक्षकसन्म खतेम ळे 
प्रयोर्ाच्या अखंचडततेिा तसेि प्रयोर्कालाच्या मयादेिा चविार करिे आचि दृश्यात्मक पचरिामाच्या 
प्रभावाम ळे उचितान चित घटना पारखून घेिे, ही यातंील काही महत्त्वािी बधंने वा मयादा आहेत. प्रत्येक 
कलाप्रकाराला त्याच्या माध्यमारून प काही बंधने ककवा मयादा पडतात व कलात्मक संकेतािंी चनर्समती 
करून त्या बधंनावंर मात करिे, यात त्या कलाप्रकारािे ‘कलापि’ असते. नाटक या वाङ्मयप्रकारावर 
पडिारी चवचवध प्रकारिी बधंने ककवा मयादा लक्षात घेता नाटकात या र्ोष्टीला चवशरे्ष महत्त्व आहे. सवांत 
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महत्त्वािी र्ोष्ट म्हििे चवचशष्ट िौकटीत ठरावीक वळेात पे्रक्षकासंमोर नट या माध्यमाच्या िारे नाटक उभे 
व्हायिे असल्याम ळे नाटकात वास्तवचनर्समतीच्या आग्रहाला स्थान नसते. नाटक हे एक प्रकारच्या 
स्वीकृताभासावर (मेक चबलीव्ह) आधारलेले असते. अशा स्वीकृताभासाला अन रूप असे वातावरि चनमाि 
करिे हे नाटककारािे काम असते. हे कायइ नट व पे्रक्षक याचं्या कल्पनाशततीला म तत अवसर देिाऱ्या 
कलात्मक संकेताचं्या चनर्समतीने साधते. वरे्वरे्ळ्या काळातंील नाटककारानंी या कायासाठी कधी 
सवइसामान्य अशा, तर कधी अर्दी पूिइतम चभन्न स्वरूपाच्या संकेतािंा उपयोर् केला आहे. वृदं, चवष्ट्कंभक, 
काव्यात्म संवाद, स्वर्त, िनास्न्तक, प्रतीक, अदृश्य कभत (ककवा कभती), स्थलातंर व कालातंर या 
प्रकारच्या या ना त्या संकेतािंा वापर नाटक या वाङ्मयप्रकाराला करावा लार्लेला चदसतो. रंर्भमूीच्या 
चवचवध घटकािें भान ठेवनू नाट्यलेखन कराव ेलार्त असल्याम ळे नाटकात रिनेिे महत्त्व खूप असते. 

 
अन्य काही वाङ्मयप्रकारापं्रमािे कथानक, पाी आचि चविारवस्तू ककवा अन भव हीि नाटकािी 

मूलद्रव्ये असून त्यातून नाटकािे रूप चसद्ध होते. परंत  कथा, कादंबरी ककवा चनवदेनात्मक काव्यात त्यािंा 
चवकास प्राम ख्याने शब्द या माध्यमातून चनवदेन, विइन ककवा भाष्ट्य या अंर्ाने होतो; तर नाटकात त्यािंा 
चवकास प्राम ख्याने कृतीला अवसर देिाऱ्या संवाद या माध्यमाच्या िारे होत असतो. संवादाप्रमािे संर्ीत 
(स्वरमेळ, लयबद्धता इ.) आचि दृश्यचवलास (रंर्मंिािा दृश्य भार्, नेपथ्य, प्रकाश, रंर्भरू्षा इ.) यानंाही 
नाटकािी माध्यमे म्हिता येईल. 

 
नाटकाच्या प्रयोर्सापेक्षतेिा सवांत मोठा पचरिाम नाटकाच्या रिनेवर होतो. अंकात वा प्रवशेात 

केलेली चवभार्िी, तसेि प्रारंभ, र् ंतार् ंत आचि उकल या स्वरूपािी माडंिी यानंा नाटकात चवशरे्ष महत्त्व 
असते. या दृष्टीने बह धा नाटकािे आदी, मध्य आचि अंत असे तीन भार् कस्ल्पले िातात. पचहल्या भार्ात 
चवशरेे्षकरून महत्त्वािी पाीे, त्यािें परस्परसंबधं ककवा पूवइस्स्थती, तसेि नाटकािे स्थल, काल व चवर्षय 
इत्यादींसंबधंी कथानकाच्या दृष्टीने आवश्यक अशी व आवश्यक तेवढीि माचहती चदली िाते. 
नाट्यचवर्षयािा प्राथचमक पचरिय होत असताना कथानकात संघर्षािी चिथे प्रथम चठिर्ी पडते, चतथून 
उत्कर्षइसीमेपयंतिी र् ंतार् ंतय तत घटनाश्रेिी म्हििे कथानकािा मध्य होय. उत्कर्षइकबदूपयंत घडलेल्या 
घटनाचं्या पचरितीिा प्रत्यय अंत या भार्ात येतो. या अखेरच्या भार्ात पूवइतिावािे शमन होऊन 
नाट्यातंर्इत कृतीला पूिइत्व येते. 

 
नाटकातील पाीचनर्समतीिे कायइ चबकट असते. घटनाचं्या चवचशष्ट माडंिीतून कथानक तयार होत 

असले, तरी घटनानंा मूलतम कारि पाीेि असतात. त्यािंी चनर्समती शारीर, सामाचिक, मानचसक आचि 
नैचतक अशा िार प्रकारच्या पातळ्यावंरून केली िाते. शारीर पातळी म्हििे देहरूपािा तपशील; 
सामाचिक पातळी म्हििे व्यवसाय, धमइ, आर्सथक स्स्थती, दिा, कौट ंचबक संबधं यािंी माचहती; मानचसक 
पातळी म्हििे िीवनचवर्षयक दृचष्टकोि, स्वभाविन्य लकबी वा सवयी, आवडीचनवडी वा इच्छा-आकाकं्षा; 
आचि नैचतक पातळी म्हििे चवचशष्ट प्रसंर्ातले चनिइय वा प्रत्यक्ष कृती. यातंील काही माचहती रंर्सूिनातूंन 
देता आली व काहींिा चविार चदग्दशइक आचि नट याचं्यावर सोपचविे भार् असले, तरी त्या सवांिे प्रकटन 
वा संसूिन प्राम ख्याने संवादामंधूनि व्हाव ेलार्ते. तसेि या पातळ्यािंा कमी-अचधक अवलंब नाटकाच्या 
प्रकृतीशी संबचंधत असतो. उदा., र्ंभीर नाटकात नैचतक पातळीवर भर देिे य तत असले, तरी हास्यप्रि र 
नाटकात त्याकडे सोयीस्करपिे द लइक्ष कराव ेलार्ते. 
 



 अनुक्रमणिका 

स्वभावदशइनािी िार साधने आहेत. पचहले, रंर्सूिना ककवा प्रस्तावना ककवा अन्य 
स्पष्टीकरिात्मक चनवदेने वा विइने (कृती ककवा संवाद यािा भार् म्हिून येतात व त्याव्यचतचरतत); द सरे, 
पाीािे बोलिे; चतसरे, अन्य पाीाचं्या प्रचतचिया आचि िौथे (सवांत महत्त्वािे म्हिता येईल असे) पाीािी 
प्रत्यक्ष कृती. नाटकात पाीानंा न सतेि र् िचवशरे्ष बहाल करून िालत नाही. ते र् िचवशरे्ष कृतीतून व्यतत 
व्हाव े लार्तात. नाटकाच्या प्रयोर्प्रधानतेम ळे पाीािे स्वभाव त्याच्या कृचत-उततींमधून पे्रक्षकानंा सतत 
आचि परस्पर प्रतीत होिे आवश्यक असते. ही बाब सोपी नव्हे. कारि एक तर पाीासबंंधीिी माचहती 
इतस्ततम चवख रलेली असते आचि द सरे म्हििे, पाीे िशी असतात तशीि ती इतरासंमोर वार्तात असे 
नव्हे. उलट बऱ्यािदा या ना त्या कारिासाठी ती आपली वरे्ळीि प्रचतमा इतरासंमोर ठेवीत असतात. 
त्याम ळे इतर पाीािंाही र्ैरसमि होत असतो. अशा पचरस्स्थतीत पाीाचं्या खऱ्याख ऱ्या स्वभावावर प्रकाश 
टाकिारी चवधाने अथवा कृती हेरण्यािे कायइ पे्रक्षकानंा कराव ेलार्ते आचि म्हिनूि पे्रक्षकाचं्या या कायािे 
भान ठेवनू नाटककाराला तशा िार्ािंी नीट योिना करावी लार्ते. 

 
नाटकातील पाीे एकाि वळेी स्वाभाचवक आचि क तूहलोत्पादक असावी लार्तात. याकचरता 

त्याचं्या स्वभावदशइनात मािसू म्हिून साधम्यइ आचि व्यतती म्हिनू वैधम्यइ प्रतीत व्हाव ेलार्ते. द सरे म्हििे 
नाटकात स ष्ट त्यािप्रमािे द ष्ट प्रवृत्तीिी मािसे असतात. सामान्यतम प्रत्यक्ष िीवनात ज्या र् िािंी प्रशसंा 
होते ते र् ि पाीाचं्या चठकािी कल्पून सहान भतूी आचि ज्या र् िािंा चधक्कार होतो ते र् ि पाीाचं्या चठकािी 
कल्पून चतरस्कार पैदा केला िातो. परंत  सहान भतूी वा तचिरुद्ध भाव चनमाि करताना पाीािे एकिात सवइ 
र् ि िारं्ले ककवा एकिात सवइ र् ि वाईट असा एकारं्ी प्रकार ठीक नाही. अशी पाीे ठोकळेबाि होतात व 
म्हिून सूज्ञ पे्रक्षकास ती खोटी ककवा कृचीम वाटतात. अथात हा ग्राह्याग्राह्यचविार बऱ्याि अंशी नाटकाच्या 
प्रकारावर अवलंबून असतो. उदा., अचतनाट्य (मेलोिंामा) व झासइ यामंधील पाीे काहीशी ढोबळ ककवा 
ठोकळेविा असिे प्रस्त त असते; तर शोकास्त्मका व स खास्त्मका यामंधील पाीे तशी असून िालत नाहीत. 
शोकास्त्मकेत व काही प्रमािात स खास्त्मकेत नैचतक पातळीवरील चिीिाला अग्रस्थान प्राप्त होत 
असल्याम ळे अशा कृतीतील चनदान प्रम ख पाीािें स्वभावदशइन तरी व्याचमश्र ककवा पृथर्ात्म स्वरूपािे 
असाव ेलार्ते. द सरे म्हििे श्रेष्ठ नाटकातंील पाीे ही केवळ मािसेि राहत नाहीत, ती शाश्वत मूल्यािंी 
प्रतीके होतात. ईचडपस, हॅम्लेट, ब्रान्द यासंारख्या व्यस्ततरेखावंरून हे स्पष्ट होते. 

 
नाट्यातंर्इत कृतीला एकात्म रूप प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने नाटकािें चवर्षयसूी ककवा 

चविारवस्तू चवशरे्ष महत्त्वािी असते. नाटक हे कृचतरत मािसािे चिीि करीत असल्याम ळे प्रत्येक नाटकात 
काही ना काही चविारवस्तू असते. नाटकािे चवर्षयसूी वा आशयसूी म्हििे एकंदर कृतीतून व्यतत होिारा 
अथइ ककवा िीवनचवर्षयक अन भव होय. तो चवश्वात्मक तसाि अनन्यसाधारि असावा लार्तो. 
चवश्वात्मकतेम ळे त्याला स्थलकालािे बंधन नसते व अनन्यसाधारितेम ळे तो कधीही चिवतं व वधेक 
वाटतो. 

 
नाटकािा चवर्षय नाटकाच्या रिनेति र्र्सभत असतो, पाीािें परस्परसबंंध, त्याचं्याशी चनर्चडत 

असलेल्या कल्पना, संघर्षइ आचि त्यािंी पचरिती यातूंन तो अचभव्यतत होतो. काही नाटकातं चवर्षय 
उघडपिे आचि असचंदग्ध रीतीने स्पष्ट व्हावा, अशी अपेक्षा असते. अशी नाटके बह धा समस्याप्रधान ककवा 
प्रिारकी असतात. या नाटकातंील हेत प्रधानता कधीकधी कलात्मकतेला बाधक ठरण्यािी शतयता असते. 
सवइ काही अर्दी स्पष्ट व साधेसरळ असाव ेहा आग्रह कलेत वा नाटकात इष्ट नाही. िीवन असे साधे, सरळ 
कधीि नसते. ते व्याचमश्र असते. साहचिकि चवचवध अथइ प्रकट करण्यािी क्षमता कलाकृतीत असावी 
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लार्ते. अमूक एका अथािे र्चिती पद्धतीने केलेले मंडन सूज्ञ पे्रक्षकानंा खोटे व कृचीम वाटते. म्हिनूि 
िीवनसदृशतेच्या संदभात आशयसमृद्धता व चवश्वात्मकता यानंा महत्त्व आहे. चविारवस्तू ककवा चवर्षय 
याचं्या प्रके्षपिासाठी नाटककार वृदं, स्वर्त, प्रकट चवधान, रूपक आचि प्रतीक इ. वरे्वरे्ळ्या साधनािंा 
उपयोर् करीत असला, तरी त्यािा म ख्यतम कल चविारवस्तू ककवा कल्पना नाट्यकृतीच्या रिनेत र्र्सभत 
ठेवण्याकडेि असतो. 

 
कथा, पाी आचि चवर्षय यािंी अचभव्यतती बव्हंशी नाटक या वाङ्मयप्रकारात संवादातूंन होत 

असल्याम ळे संवाद हे मूलद्रव्य अथाति चवशरे्ष महत्त्वािे ठरते. हे संवाद कथा-कादंबरीतल्या संवादाहूंन 
चभन्न असतात. ते कृती सूचित करतात, इतकेि नव्हे तर कृतीच्या अंर्ाने व्यतत होण्यासाठी चलचहले 
िातात. अशा रीतीने रंर्भमूीवर अचभनय, नेपथ्य, प्रकाश, ध्वनी इ. अन्य घटकािें साहाय्य संवादाला 
चमळाव ेअशी अपेक्षा असली, तरी मलूभतू संकल्पनेिा आचवष्ट्कार बव्हंशी संवादातूनि व्हावा लार्तो. पूरक 
माचहतीिे चनरूपि; व्यस्ततदशइन; भाव व चविार यािें प्रकटन; र्ती, लय, आघात यािें प्रस्थापन; तसेि 
नाट्यप्रकार व आचवष्ट्कारशलैी यािें संसूिन असे चवचवध प्रकारिे कायइ संवादामाझइ त साधाव ेलार्ते. 

 
नाटकातील संवाद नेटका व उत्कट असावा लार्तो. वास्तवदशी नाटकातील संवादही चनत्याच्या 

संभार्षिासारखा वाटला, तरी प्रत्यक्षात तो तसा नसतो. अवास्तवदशी नाटकात तर शलैीवर भर 
असल्याम ळे भार्षाचवलासाला चवशरे्ष अवसर चमळतो. उत्कट भावनेच्या आचवष्ट्कारासाठी रूपक, प्रचतमा, 
पद्यात्मक रिना यािंा उपयोर् होत असल्याम ळे या प्रकारच्या नाटकातही शब्दाचं्या चनवडीला महत्त्व 
असते. वस्त तम नाटक हे कलाप्रकार म्हिूनि नव्हे, तर वाङ्मयप्रकार म्हिूनही वास्तव पूिइ चिीिाला 
अन रूप नाही आचि म्हिून नाटकातील संवाद हे कादंबरी वा चिीपट यातंील संवादाहूंन अचधक आखीव, 
रेखीव आचि टोकदार असाव ेलार्तात, तसेि ते काव्यात्मकही असाव ेलार्तात. अपेचक्षत भावस्स्थती व 
वातावरि चनमाि करण्याच्या दृष्टीने प्रचतमा, नाद आचि लय यािंा झार उपयोर् होत असतो. काव्यात्म 
नाटकात यानंा चवशरे्ष महत्त्व असते. 

 
नाटकाच्या संवादात स बोधता आचि वैचित्र्य या दोहोंिाही चमलाझ असावा लार्तो. पचरचित 

शब्दातूंन स बोधता यावी परंत  रटाळपिा येऊ नये, तसेि अपचरचित शब्दातूंन वैचित्र्य याव ेपरंत  द बोधता 
येऊ नये, अशी काळिी घेत दोन्ही प्रकारिे शब्द योिून संवादलेखन कराव ेलार्ते. द सरे म्हििे हे संवाद 
बोलण्यासाठी असतात. रंर्मंिावर नटाचं्या आवािािी िोड चमळताि समोरच्या पे्रक्षकसमूहाच्या कानाला 
ते कसे वाटतील यािाही चविार संवादलेखनात महत्त्वािा असतो. असे संवाद चवचवध प्रकारिे असतात. 
लहान-मोठे, नार्र-ग्रामीि, र्द्य-पद्य, साधे-आलंकाचरक असे काही नामचनदेश करता येतील. संवाद 
उत्तम ठरायला तो नाट्यदृष्ट्ट्या उचित असावा लार्तो व त्यािे उचितपि पाी, प्रसंर्, नाटकािा प्रकार 
आचि आचवष्ट्कारशलैी यावंर अवलंबून असते. 

 
श्राव्य मूल्याइतकेि नाटककाराला दृश्य मूल्यावर लक्ष द्याव े लार्ते. नाट्यचनर्समतीत अचभनय, 

नेपथ्य, प्रकाशयोिना, वशेभरू्षा, रंर्भरू्षा इ. रंर्भमूीच्या घटकातूंन दृश्य मूल्य उपलब्ध होते. नाटकाच्या 
वािनात माी त्यासाठी वािकानंा आपल्या कल्पनाशततीिे साहाय्य घ्याव ेलार्ते. कृती, पाीे, वशेभरू्षा, 
पाश्वइभमूी, सामानस मान आचि स्थलसंबधं यािंी कल्पना देण्यासाठी चकत्येकदा चवस्तृत रंर्सूिना चदल्या 
िातात. माी नाटकाच्या वािनात कल्पनाशततीप्रमािेि रंर्भमूीच्या ज्ञानािीही आवश्यकता असते. 
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रंर्भमूीच्या दृश्य घटकािें कायइ चवचवध प्रकारिे आहे. स्थलकालािी कल्पना देिे, व्यस्ततचिीिास 
मदत करिे, वातावरिचनर्समती साधिे आचि आचवष्ट्कारपद्धती प्रस्थाचपण्यास साहाय्य करिे, हे या घटकािें 
महत्त्वािे कायइ असते. हे घटक नाटकािा प्रकार व आचवष्ट्कारशलैी याचं्याशी स सरं्त असाव ेलार्तात. 
तसेि त्यातं स्पष्टता, वैचित्र्य आचि प्रयोर्ान कूलता हे र् िही असाव ेलार्तात. नाटक हा वाङ्मयप्रकार 
रंर्भमूीशी चनर्चडत असल्याने दृश्य मूल्यािे भान डोळ्याआंड करता येत नाही. 

 
प्रािीन ग्रीक व भारतीय नाट्यचवमशइकानंी संर्ीतािाही नाटकािे एक मलूद्रव्य म्हिनू उल्लेख केला 

आहे. संर्ीतािे प्राबल्य संर्ीतक ककवा संर्ीत नाटक यासंारख्या काही प्रकारातं आढळले, तरी बऱ्याि 
नाटकातं संर्ीताला महत्त्वािे स्थान नसते. शब्दािें नाद, संवादातील लय, स्वरसंर्ीत, ध्वचनयोिना 
यासंारख्या संर्ीताशी चनर्चडत असलेल्या र्ोष्टींिा उपयोर् भावस्स्थती व वातावरि याचं्या पचरपोर्षासाठी 
नाटकात करावा लार्त असल्याने त्यािे भान नाटककारास असाव ेलार्ते. 

 
नाटकािे अनेक प्रकार असले, तरी शोकास्त्मका आचि अचतनाट्य (मेलोिंामा) हे र्भंीर स्वरूपािे 

आचि स खास्त्मका व झासइ हे चवनोदी स्वरूपािे चिीि करिारे िार प्रम ख प्रकार सामान्यतम मानले 
िातात. 

 
उपलब्ध रंर्मंि, रूढ संकेत ककवा प्रिचलत अचभरुिी यािंा नाटककाराच्या अचभव्यततीच्या 

पद्धतीवर नेहमीि प्रभाव पडतो. याला ‘नाट्यशलैी’ म्हितात. र्ंभीर ककवा चवनोदी असा एकात्म प्रत्यय 
आिनू देण्यासाठी प्रसतृ असलेल्या चनयमािें काटेकोरपिे पालन करिारी अचभिात शलैी आचि रं्भीर व 
चवनोदी असा सचंमश्र प्रत्यय आिून देण्यासाठी पूवइसूरींिे चनयम ध डकाचविारी स्वच्छंद शलैी या प्रािीन 
काळातील आचवष्ट्कारशलैी होत. त्यानंतर वास्तवािे बऱ्याि प्रमािात िशास तसे चिीि करिाऱ्या 
आध चनक कालातील वास्तवतावादी शलैीिा उपयोर् होऊ लार्ला. परंत  तसे चिीि करीत असता, त्या 
शलैीच्याही मयादा िािवनू अलीकडे चवचवध अ-वास्तवतावादी शलैींिा उपयोर् होऊ लार्ला आहे. 
सवइसामान्यतम वास्तवतावादी व अ-वास्तवतावादी शलैींतील नाटकानंा अन िमे ‘आभासात्मक’ व 
‘दशइनात्मक’ नाटके म्हटले िाते. आभासात्मक नाटकािंा पे्रक्षकानंा सत्याभासािी प्रचिती देण्याकडे, तर 
दशइनात्मक नाटकािंा पे्रक्षकानंा सरळ सरळ चवश्वासात घेण्याकडे कल असतो. एकात रंर्मंिावर घडते ते 
प्रत्यक्ष असे भासवण्यािा कटाक्ष असतो, तर द सऱ्यात ते नाटकि आहे यािी सतत िािीव अबाचधत 
ठेवण्यािा प्रयत्न असतो. एकंदरीत लौचकक िीवनाच्या प्रिंड पसाऱ्यात लपलेल्या खऱ्याख ऱ्या वास्तवािा 
प्रत्यय रंर्भमूीच्या प्रत्यक्षरूप माध्यमािारे देिे, हेि या सवइ शलैींतील नाटकािें कायइ असते. 

 
नाटक हे रंर्भमूीसाठी असते व रंर्भमूी ही संचमश्र कला आहे. सामान्यतम साचहत्य, संर्ीत या 

श्राव्य; आचि चिी, चशल्प, नृत्य, अचभनय या दृश्य अशा चवचभन्न कलाचं्या सम च्चयातून ती साकार होते. या 
घटक-कलाचं्या परस्परसंबधंाचं्या तसेि चनर्समचतकायाच्या स्वरूपभेदावरून ज्याला आपि ‘नाटक’ असे 
म्हितो, त्याव्यचतचरतत संर्ीचतका, नृत्यनाट्य, मूकनाट्य, लोकनाट्य असे काही अन्य नाट्यकलाप्रकार 
चनमाि झालेले असून, त्यातं बव्हंशी साचहत्येतर कलानंा चवशरे्ष प्राधान्य असल्यािे चदसते. संर्ीचतकेत 
संर्ीताला, तर नृत्यनाट्यात नृत्याला प्राधान्य असते. नृत्यनाट्यात साचहत्याला कधी थोडे स्थान असते, 
तर कधी म ळीि नसते. मकूनाट्यात माी साचहत्याला अचिबात स्थान नसते. मूकनाट्यात सवइ भर 
अचभनयावर असतो. लोकनाट्यात अम कि एका कलाचवशरे्षावर भर आहे असे सारं्ता आले नाही, तरी तो 
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कलाप्रकार बरािसा म तत व उत्स्झूतइ आहे असे म्हिता येते. उदा., दहीकाले, रामलीला, भवाई, िाीा, 
कीतइन, लचळते, तमाश ेककवा वर्, यक्षर्ान, कळसूीी बाह ल्यािें खेळ, बह रूपी, र्ोंधळी इत्यादी. 

 
नव्या िीवनान भवाचं्या सदंभात अचभव्यततीच्या स्वरूपातील बदलही अपचरहायइ असतो, 

चवज्ञानाच्या प्रर्तीबरोबर िीवनाकडे पाहण्याच्या मानवाच्या दृचष्टकोिान सार नवनव े रंर्ाचवष्ट्कार चनमाि 
झालेले चदसतात. आध चनक काळात असे प्रयत्न चवशरे्षत्वाने होत आहेत. यातंील समािप्रबोधनावर भर 
देिारे बे्रख्टिे कथक नाट्य (एचपक चथएटर), िीवनातील तकइ चवसरं्तीिे दशइन घडचविारे बेकेट, 
योनेस्को यािें असंर्त-नाट्य (चथएटर ऑझ द अॅब्सडइ) आचि मािसाच्या मलूभतू पाशवी वासनानंा 
आवाहन करिारे आतोिे िौयइनाट्य (चथएटर ऑझ िूएल्टी) हे महाय द्धोत्तर काळातील काही लक्षिीय 
रंर्ाचवष्ट्कार आहेत. या सवइि प्रकारच्या नाटकानंी रंर्भमूीच्या कक्षा चवस्तारण्यास मदत केली आहे. यातंील 
प ष्ट्कळशी नाटके कमानीरंर्मंिािा त्यार् करून पे्रक्षकवचेष्टत रंर्मंिािा स्वीकार करीत आहेत. त्यािंा 
कटाक्ष पे्रक्षक-सहभार्ावर असतो. त्याकचरता काही नाटके तर नाट्यर्ृहे सोडून रस्त्यावरही होऊ लार्ली 
आहेत. यावरून त्यािंी लोकाचभम खता िशी स्पष्ट होते, तशीि अचभव्यततीच्या दृष्टीने लविीक व म तत 
होण्यािी ईर्षाही प्रकट होते. 

 
नाटक या कलाप्रकाराच्या थोडेझार सचन्नध येिारे म्हिून चिीपट, दूरदशइन-नाट्य आचि 

नभोनाट्य यािंाही उल्लखे करता येईल. चिीपट प्राधान्याने दृश्य, तर आकाशवािी पूिइतम श्राव्य असते. या 
दोहोंच्या मानाने दूरदशइन-नाट्य काहीसे सारखेि दृश्य व श्राव्य असल्याने नाटकाच्या अचधक िवळ येते. 
तरीही या तीनही कलाप्रकारातं नट आचि पे्रक्षकसमूह यािंा साक्षात संबधं येत नसल्याने त्यािंी र्िना 
रंर्भमूी-कलाप्रकारात करता येत नाही. 

 
नाटक हे रंर्भमूीसाठी असते आचि म्हिनू नाटक स्वतंी व स्वावलंबी वाङ्मयप्रकार नाही, हे खरे 

असले तरी वाङ्मयीन महात्मता लाभलेली नाटके काही कमी नाहीत आचि याहूनही महत्त्वािी बाब म्हििे 
पौरस्य तसेि पाचिमात्य वाङ्मयीन टीकाशास्त्रािे मूळ नाटकाति आहे ही होय. कृ. रा. सावतं 
 
नाटक–३ : नाटकाच्या क ठल्याही व्याख्येला भक्कम अपवाद भेटतात : नाटक ही कचवतेप्रमािेि एक 
स्वभावतम वादग्रस्त संकल्पना आहे. 
 

शब्दसंचहता, नेपथ्य, रंर्-वशेभरू्षा, प्रकाश, संर्ीत/पाश्वइसंर्ीत, अचभनय हे नाटकािे घटक 
मानण्यात येतात; पि ह्यातंला एकही घटक अपचरहायइ, अचनवायइ नाही (शब्दसंचहता आचि अचभनयचवरचहत 
नाटकािे उदाहरि म्हििे समॅ्य एल बेकेट ह्यािें बे्रथ). ह्या साऱ्या घटकाचं्या साहाय्याने एक र्ोष्ट 
साचंर्तली िाते, ही कल्पना तर चकत्येक आध चनक नाटकातं रद्दबातलि झाली आहे. कथानकाला प्राधान्य 
न देिारी अनेक नाटके असतात, तर काही नाटकातं कथानक िवळिवळ नसतेि. नाटकात सतत काही 
घडाव े लार्ते, ही अपेक्षाही सरसकटपिे बाळर्ता येत नाही. चकत्येकदा ‘उत्कंठा’ टाळण्यावर काही 
नाटकािंा कटाक्ष असतो (उदा., बे्रख्टिी नाटके). ‘प्रत्यक्षािा तंतोतंत आभास’ चनमाि करण्यािा प्रािीन 
काळातल्या (ससं्कृत आचि ग्रीक) वा मधल्या काळातल्या (शतेसचपअचरअन) नाटकािंा कधीि पि नव्हता; 
आचि ह्या शतकातल्या चकत्येक महत्त्वाच्या नाटकािंा (योनेस्को वा बे्रख्ट ह्यािंी नाटके) देखील ती नाही. 
पोएहर्टक्समधली ‘मायमेचसस’ आचि नाट्यशास्त्रातली ‘अन करि’ ह्या संकल्पनाही ‘प्रत्यक्षािा तंतोतंत 
आभासा’पासून खूपि वरे्ळ्या आहेत. कोरस, दीघइ चनवदेने, स्वर्ते, ‘रूपयचत-नाट्यचत’ सारख्या 
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रंर्सूिना, धमी, कक्षा-चवभािन इ. अनेक र्ोष्टींवरून ग्रीक आचि संस्कृत नाटके चबलकूल वास्तवतावादी 
नव्हती हे उघड होते. चशवाय शब्दसंचहतेहून प्रयोर्मंिन चकतीतरी पटीने अचधक ‘नाटकीय’ असे, हाही 
लक्षिीय म द्दा आहे. वास्तवतावादी नाटक हा नाटकािा केवळ एक आचि खूप मयादा असलेला प्रकार 
आहे. वास्तवतावादािे बंधन नसल्यावर सादरकत्यांना काय वाटेल ते दाखवता येते. त्याम ळे ‘सादर 
करण्याच्या दृष्टीने शतयाशतय घटनाचंवर्षयी’ धास्ती बाळर्ावी लार्त नाही (मृच्छकहर्टकम्मधला पाऊस वा 
बकग हलअिमधला कडा). प्रयोर्काल काही सेकंदापंासून (बे्रथ) बारा तासापंयंत असू शकतो (पीटर ब्रकू 
ह्यािें मिाभाित) आचि नाटक सलर् सादर न करता दोन चदवसही सादर होऊ शकते (वाडा हचिेर्बांदी 
ीयी), नाटक स्वीकृताभासावरि आधारलेले असते असे नाही, उलट ‘समोर िालले आहे ते खरे नाही, 
नाटक आहे’ ह्यािी िािीव पे्रक्षकाचं्या मनात िार्ी रहावी, असा काही नाटकािंा प्रयत्न असतो (बे्रख्टिी 
नाटके). 
 

‘संघर्षइ हा नाटकािा आत्मा आहे’ ह्यासारखी चवधानेही तपासून घ्यावी लार्तात. कारि एकतर ह्या 
ना त्या प्रकारे हरएक कलाकृतीत संघर्षइ असतो असे म्हिता येते, तर उलट चकत्येक नाटके संघर्षइपूवइ वा 
संघर्षोत्तर बाबींवरि िोर देतात. चकत्येक नाटकािें ‘पचरिय–र् ंतार् ंत–उत्कर्षइकबदू-चनराकरि’ ह्या 
तऱ्हेच्या स लभीकृत बढतीच्या टप्प्यांनी स्पष्टीकरि होऊि शकत नाही. नाटकािी चनर्समचतप्रचिया 
नाटककारापासून स रू होऊन चदग्दशइक–नट–तंीज्ञ ह्याचं्यामाझइ त पे्रक्षकापंयंत पोहोिते, ह्या समिालाही 
तडा रे्ला आहे (उदा., बादल सरकारप्रिीत सवइ नटानंी चमळून नाटककाराचशवाय उभी केलेली काही 
नाटके) आचि कमानी-मंिातून नाटक बाहेर पडून र्ल्ल्या-रस्त्यावंर तर आलेलेि आहे. रस्ता-नाटक 
आचि पचरसर रंर्भमूी ह्या सकंल्पना रूढ झाल्या आहेत. 

 
नाटक सादर माी व्हाविे लार्ते. ह्या सादरीकरिात िे कोिते घटक असतील त्याचं्या मेलनातून 

हा कलान भव चसद्ध होतो. नाटक ही एक प्रयोर्-कला, समूह-कला आचि सचंमश्र-कला आहे. 
 
बह तेक वळेा नाट्यप्रयोर्ाला एका चलचखत-भाचर्षक-रिनेिा आधार असतो, िी बह धा एका 

मािसाने चनमाि केलेली असते. ह्यात बह तेक वळेा काही पाीािें संवाद आचि चनभाचर्षकाबद्दलच्या 
रंर्सूिना ह्यािंा समावशे असतो. 

 
असे नाटक िोपयंत सादर होत नाही, तोपयंत केवळ चलचखत शब्दसचंहता असते. चतच्या 

वािनातून काही एक संपे्रर्षि िरूर होते; पि त्यािी त लना प्रत्यक्ष प्रयोर्ाच्या अन भवाशी होऊ शकत 
नाही. ककबह ना वरे्वरे्ळ्या चदग्दशइकानंी चदग्दर्सशत केलेल्या एकाि शब्दसचंहतेच्या वरे्वरे्ळ्या प्रयोर्ािंा 
अन भव एकसारखा तर कधीि नसतो, उलट त्यात मोठा झरकही पडू शकतो आचि ह्यािे कारि 
चदग्दशइकाने योिलेल्या (शब्दसंचहता सोडून) नाट्यघटकाचं्या चनवडीत आचि चवचशष्ट तऱ्हेच्या मेलनात 
असते. 

 
चनभाचर्षकाच्या सूिना िेव्हा रंर्सूिनामंधून नाटककार देतो, तेव्हा तोही आपला अन भव व्यतत 

करण्यासाठी शब्दाखेंरीि इतर नाट्यघटकािंा वापर करत असतो (उदा., समॅ्य एल बेकेट ह्याच्या वबेर्टग 
िॉि गोदोचा शवेट–शब्द : ‘लेट्स र्ो’; रंर्सूिना : ‘दे डोंट मूव्ह’), तरीही सवइ रंर्सूिना नाटककार 
चलहीत नाही, चलहू शकत नाही आचि िरी चलचहल्या, तरी त्यािंी अंमलबिाविी चशल्लक उरतेि. 
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नाटक ही संकल्पना ख ली आहे. त्यातल्या नृत्य, संर्ीत, अचभनय इ. घटकावंरिा िोर वाढला 
आचि शब्दसचंहतेवरिा कमी झाला, तर ते नृत्यनाट्य, संर्ीचतका, मूकनाट्य ह्याकंडे सरकू लार्ते. नाटक 
हे कचवता वा चनरूपि ह्याकंडेही सरकू शकते, ज्यातून काव्यनाट्य, ििानाट्य चनमाि होते. 

 
नाटक ह्या सचंमश्र प्रयोर्-कलेत बह तेकदा कथनात्मक साचहत्यात आढळतात, तशा व्यस्ततरेखािंा 

उपयोर् केलेला असतो; पि केवळ सारं्ण्यापेक्षा इथे दाखवण्यािा करार असतो. कथनात्मक 
साचहत्याप्रमािे नाटकातही पाीे बोलतात, संवाद असतात; पि अवतरि चिन्हाबंाहेरिी कथनात्मक 
साचहत्यातली चनवदेने माी नाटकात नसतात. असलीि तर सूीधारामाझइ त वा कोरसमाझइ त ती केली 
िातात; पि ह्यािें प्रमाि खूपि कमी असते. 

 
नाटक ही एक संचमश्र-कला असल्याने चतच्यातल्या वरे्वरे्ळ्या घटकािंा चविार समीके्षत व्हावा 

लार्तो, ती एक समूह-कला असल्याने श्रेयसािा एकारं्ी चविार टाळून अनेकििािें योर्दान लक्षात घ्याव े
लार्ते आचि ती एक प्रयोर्-कला असल्याने केवळ एक साचहत्यप्रकार म्हिून चतिा पूिइत्वाने चविार होऊि 
शकत नाही. 
 

रािीव नाईक 
 
नाटकाचे वगीकरि : क ठलेही वर्ीकरि केवळ सोयीसाठी असते असे म्हिता येईल; पि आपि 
वर्ीकरि करतो आचि त्या वर्ािे नाव घेतल्याने ऐकिाऱ्याला बोधही होतो. अथात त्या वर्ािी व्याख्या 
करता येईलि असे नाही. नाटकाच्या बाबतीत काही पचरमािे/चमती (पॅरामीटसइ) ह्याचं्या साहाय्याने असे 
वर्ीकरि संभवते आचि त्यावरून स्थूलमानाने त्या नाटकाच्या स्वरूपािी कल्पना येते. 
 

काळाचे पणरमाि : प्राम ख्याने नाट्यप्रयोर्ाला लार्िारा काळ आचि त्या काळािी प्रवशे-अंक 
भार्ातं चवभार्िी केली आहे की नाही ह्यावरून केलेले वर्ीकरि. नाट्यछटा काही चमचनटािंी, एकाकंकका 
स . तीस ते पंिेिाळीस चमचनटािंी, दीघांक अंकचवभािनाखेरीि सव्वा ते दीड तासािंा (ह्याला 
लघ नाटकही म्हितात, पि चतथे असे अंतर्इत चवभािन असेलही), नाटक स . तीन/साडेतीन ते 
पाि/साडेपाि तासािें, आता दोन तासािेंही. पीटर ब्रकूने सादर केलेल्या मिाभािताला दीघइ नाटक 
म्हिता येईल (प्रयोर् कालावधी नऊ तास). तीन नाटकाचं्या प ंितयाला ‘नाट्यीयी’ म्हितात. 

 
अथात काळाच्या पचरमािाखेरीि (कदाचित त्याम ळे असेलही) ह्या वर्ांिी इतर स्वरूपवैचशष्ट्टे्यही 

संभवतात. उदा., एकाचंककानाटक ह्यामंध्ये आवातयािा आचि रीतीिाही प्रश्न येतो, तर नाट्यछटेत एकि 
पाी असते आचि एकभाचर्षत वा स्वर्ताच्या ती िवळ िाते, वर्ैरे. 

 
नाट्यातंगइत काळाचे पणरमाि : नाटकातला काळ कोिता आहे ह्यावरून केलेले वर्ीकरि. उदा., 

पौराचिक (सौभि), ऐचतहाचसक (भाऊर्बांदकी), सामाचिक (तुझे आिे तुजपाशी), भचवष्ट्य-नाटक 
(फ्यूिचरस्ट प्ले; चािश ेकोर्टी हवसिभोळे) इत्यादी. ह्यातही कोिी पौराचिक (मायथॉलॉिीकल) आचि 
चमथकाधाचरत (चमथ बेस्ड) ह्यातं भेद करेल. उदा., सौभि आचि ययाती; तर घाशीिाम कोतवालला 
अनैचतहाचसक-ऐचतहाचसक असे म्हिावसेे वाटेल. शािदा हे सामाचिक खरे; पि या नाटकाला आि 
चवचशष्ट-काळ-नाट्य (पीचरअड प्ले) म्हिावसेे वाटेल. भचवष्ट्य-नाटकाला काही वळेा ‘झॅं टसी’ तर काही 
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वळेा चवज्ञान-नाटक म्हिता येईल. शलैीदारपिा, वास्तवतावादािी परी, स्वाभाचवक/आलंकाचरक भारे्षिे 
प्रमाि, अचभनयािी रीत–ह्या साऱ्या बाबतींत ह्या नाटकामंध्ये खूप झरक पडतो. 
 

अणभजात / जानपद पणरमाि : अचभिात नाटक हे बह तेकदा झार पूवीच्या काळी चलचहलेले असते 
(उदा., ग्रीक वा संस्कृत नाटके). ती सादरीकरिाच्या, रिनेच्या, चनचित चनयमानंी बह धा बद्ध असतात. 
ह्या परंपरेतील सवइि नाटके श्रेष्ठ असतात, असे नाही. (ज्याला ‘मॉडनइ-तलाचसक’ म्हितात त्या नाटकािंा 
माी ह्या परंपरेशी संबंध नसतो, तर आध चनक पि स्थलकालातीत ठरेल अशा नाटकािा ह्या संजे्ञतून चनदेश 
होतो.) िानपद अथवा लोकनाट्य हे आििेही असू शकते (तमाशा, दशावतार), माी त्यािीही परंपरा 
ि नी असते. ही नाटके बह धा अचलचखत आचि सादरीकरिाच्या, रिनेच्या दृष्टीने खूप मोकळी आचि 
लविीक असतात. ह्यात समकालीन संदभइ िास्त प्रमािात येऊ शकतात आचि परंपरा िार्ती असल्याने 
ती चवर्षयाच्या दृष्टीने पूिइ बंद होत नाहीत. ह्या दोहोंतही शलैीदारपिा आचि नृत्यसंर्ीतािा समावशे असतो, 
पेशकश चबनवास्तवतावादीि असते. 

 
णवधी रंजन पणरमाि : झार पूवी मानव चनसर्ावर मात करायला, त्याला प्रसन्न करून घ्यायला 

आचि प्रिोत्पत्ती व्हावी म्हिून काही चवधी करत असे. हे यात चवधी होत. कालातंराने हे चवधी काहीसे 
चनयमबद्ध झाले. त्यातील घटक-चिन्हानंा नेमका प्रतीकात्म अथइ प्राप्त झाला. साऱ्या चवधीला एक नाट्य 
प्राप्त झाले आचि त्यातूनि चवचधनाटे्य िन्मली. ह्या चवचध-नाट्यामंध्ये केवळ वस्तंूहून मािसाच्या कृतीिा, 
वािेिा भार् अचधक होता, चशवाय काही ‘पाहिारे’ ही असत. िसिसे ‘करिारे’ आचि ‘पाहिारे’ हा भेद 
ठसठशीत होत रे्ला, करिाऱ्याला ‘सादर करिाऱ्यािे’ स्वरूप आले, तसतसे ‘पाहिारे’ रंिन अपेक्ष ू
लार्ले. ह्यातूनि लोकनाट्य िन्मले. पि लोकनाट्यालाही धार्समक बािू होतीि. ती र्ळून पडून तेव्हा 
केवळ लौचकक रंिनािीि अपेक्षा उरली, तेव्हा नाटक िन्मले. 

 
गद्य-पद्य/संगीत पणरमाि : नाटक रोिबोलीत असू शकते, तसे त्यात िािीवपूवइक यमके, 

म ततछंदात्मक संवादही असू शकतात. काही वळेा प्रचतमामयता आचि छंदोबद्धता हे नाटकािे चवशरे्ष पूिइ 
नाटकभरही आढळतात, अशा वळेी त्याला काव्य-नाट्य म्हटले िाते. काही वळेा नाटकात िालीवर 
म्हिायिे श्लोक असतात, नाटकात संर्ीत असते. काही वळेा नाटकात पदे/र्ािी असतात. आपले 
कीतइन/ससं्कृत नाटक ह्या परंपरेशी नाते सारं्िारे संर्ीत नाटक हे एक उदाहरि; तर पाचिमात्य देशातंील 
‘म्यूचझकल’ हे द सरे. पाचिमात्य देशामंध्ये ह्याखेरीि र्द्यसंवादचवरचहत केवळ संर्ीतमय अशा ‘ऑपेरा’ वा 
संर्ीचतकािंीही परंपरा आहे. अशा प्रकारे संर्ीतािा सहभार् असलेली बह तेक नाटके आशयदृष्ट्ट्या 
काहीशी रम्याद भ तवा झॅं टसीकडे कल असलेली असली, तरी बे्रख्टीय नाटकामंध्ये आचि सवइसमावशेक 
रंर्भमूीवर संर्ीत खूप प्रमािात असूनही ते नाटक लौचकक समस्यावंर आधाचरत राचहले आहे. 

 
तत्कालस्फूतीचे पणरमाि : काही नाट्यप्रयोर्ानंा चवचशष्ट संचहता असते, काहींना नसते. अचभिात 

नाट्यपरंपरेत चलचखत परंपरा होती आचि नाटककारािा मान मोठा होता. केवळ संचहतािंाही अभ्यास होत 
असे/होतो. लोकपरंपरेत चलचखत सचंहता नसतेि, नाटककारि नसतो. नटि ऐनवळेी संवाद 
रितो/म्हितो. ह्या प्रयोर्ावंर नटािंा ठसा असला, तरी एका चनमात्यािी सही नसते. आििी आध चनक, 
नार्र रंर्भमूी अचभिात नाट्यपरंपरेशीि ह्याबाबत नाते सारं्ते. माी हलतयाझ लतया चवनोदी नाटकात 
पदरिी वातये ‘घ सडिारे’ नट माी लोकपरंपरेच्या सोंर्ाड्ाशीि संबधं सारं्तात. तालमी घेऊन बाधंलेला 
प्रयोर् असला, तरी एका नाटककाराने चलचहलेली पक्की आधारभतू संचहता नसिे, हे बादल सरकाराचं्या 
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‘चतसऱ्या रंर्भमूी’च्या काही नाट्यप्रयोर्ािंा, तसेि अनेक रस्ता-नाटकािंा (पथनाट्यािंा) एक चवशरे्ष 
आहे. 

 
प्रयोगस्थळाचे पणरमाि : नाटक क ठे सादर होते, ह्यावरूनही त्यािे वर्ीकरि संभवते. कमानी-

मंिािे नाटक बाधंीव नाट्यर्हृात होते आचि कमानीम ळे मंि व पे्रक्षार्ृह चवभार्ले िाते. कमानीम ळे चनमाि 
होिाऱ्या चिीिौकटीिा उपयोर् ‘बॉतस-सेट’ असलेल्या वास्तवतावादी नाटकानंा खूप होतो. काही वळेा 
नाटक लहानशा पे्रक्षार्ृहात वा एखाद्या छोट्या हॉलमधे होते, ह्याला ‘चनकट-मंि’ (इंचटमेट चथएटर) 
म्हितात. म ंबईतील समातंर नाटकािंी नाट्यर्ृहे एकतर चबनकमानी-मंिािी आहेत वा चनकटमंिािी 
आहेत. लोकनाटे्य देवळात, पटारं्िात, िीेत, झाडाच्या परावर वा तंबूतही होतात. त्यानंा नेपथ्यािी 
चवशरे्ष र्रि नसते. प्रयोर्स्थळावरून ओळखले िािारे काही अन्य नाट्यप्रकार म्हििे रस्ता-नाटक आचि 
पचरसर-रंर्भमूी होय. नाटके र्च्चीवर, घरात, अंर्िातही केली रे्ली आहेत. प्रयोर्स्थळावरून नाटकािे 
महत्त्वािे रिनात्मक चवशरे्ष तर ठरताति, पि चकत्येकदा त्यापाठिी चविारसरिीही (आयचडऑलॉिी) 
िािवते. 

 
गाांभीयक-गांमत पहिमाि : शोकास्त्मका (रचॅिडी), स खास्त्मका (कॉमेडी), अचतनाट्य (मेलोिंामा), 

प्रहसन (झासइ) हे वर्ीकरि प्रचसद्ध आचि मूलभतू आहे. या प्रत्येक प्रकारावर ह्या कोशात यथास्थळी 
स्वतंी नोंदी आहेत. 

 
व्यन्क्त-समूह पणरमाि : नाटक व्यस्ततकें द्री आहे, की समूहकें द्री ह्यावरूनही वर्ीकरि संभवते. 

माी व्यस्ततकें द्री नाटकात समूह-स्पंदने आचि समूहकें द्री नाटकात व्यततीिी स खद मखे र्ैरहिर नसतात. 
व्यस्ततमनािे चवश्लेर्षि करू पाहिारी नाटके ‘मानसशास्त्रीय’; सामाचिक समस्यावंरिी नाटके 
‘सामाचिक’; तर समूहकें द्री वा व्यस्ततकें द्री पि सते्तिा चविार आचि चविारसरिी ह्यावंर भर देिारी ती 
‘रािकीय’ आचि मािसािा अस्स्तत्वहेतू काय, ह्या समष्टीशी त्यािे नाते काय ह्यासंारखे प्रश्न माडूं पाहिारी 
बव्हंशी व्यस्ततकें द्री नाटके ‘अचतभौचतकीय’ म्हिता येतील. इथे वर्ीकरि मानसशास्त्रीय, सामाचिक, 
रािकीय, अचतभौचतक असे; पचरमाि व्यस्तत-समूह-समष्टी असे. 

 
कोिासाठी? : िर बालासंाठी असेल, तर बाल-रंर्भमूी; प्रौढासंाठी असेल, तर प्रौढ-रंर्भमूी असे 

दोन ठळक प्रकार तरी सभंवतात. ह्यात कायद्यािा प्रश्न लार्ू नाही, कारि ‘झतत प्रौढासंाठी’ असा 
दाखला चमळालेली नाटके ही काही ह्या वर्इवारीन सार केलेली नव्हेत. 

 
कोिी सादर केले? : ह्यातले ठळक प्रकार म्हििे चवद्यार्सथ-रंर्भमूी (िी प्राम ख्याने 

आंतरमहाचवद्यालयीन स्पधांत चदसते) व कामर्ाररंर्भमूी. ही मराठीत तरी (महाराष्ट्रात तरी) चवर्षयावरून 
ठरत नाही. चवद्यार्सथ-रंर्भमूीवर म्हाताऱ्याबंद्दलिी नाटके, तर कामर्ार-रंर्भमूीवर राक्षसाबंद्दलिी नाटके 
झाली आहेत! 

 
नागर-ग्रामीि पणरमाि : हे संभवनीय पचरमाि प्रत्यक्षात अस्स्तत्वात नाही. माी लोकनाटकाचं्या 

चवरोधात अचभिात रंर्भमूीऐविी इथे नार्र-रंर्भमूी असलेली चदसते. ऊिा, पे्ररिा, रीत साऱ्यातंि भेद 
आढळतो. माी एऱ्हवी आि ग्रामीि भार्ातूनही नार्र-नाटकेि खेळली िातात, त्याम ळे हा भेदि चदसत 
नाही. 



 अनुक्रमणिका 

रंजन-प्रबोधन पणरमाि : बह तेक साऱ्या प्रचतचिीिात्मक कलानंा हे पचरमाि लावले िाते, त्यात 
कलावाद, िीवनवाद ह्यािें पडसादही उठतात. चनखळ करमिूक करिारी नाटके ही लोकचप्रय 
साचहत्यासारखी वा पळवाटखोर साचहत्यासारखी असतात. द सऱ्या बािूला प्रबोधनात एखाद्या सवइमान्य 
र्ोष्टीिा प्रसार (उदा., अस्पशृ्यता चवरोध) ते चवचशष्ट र्ोष्टीिा प्रिार (उदा., एखादी चविारप्रिाली) अशा 
अनेक बाबी येतात. रंिन-प्रबोधनािी िािीवपूवइक सारं्ड घालण्यािा बे्रख्टने प्रयत्न केला; पि इतरही 
रंिनपर नाटकातं िातािाता वा िािीवपूवइक एखादी समस्या माडंण्यात येते. तसेि ठरवनू प्रिारकी 
असलेल्या नाटकातंही काही एक रंिनमूल्य असाव ेलार्तेि (उदा., रस्ता-नाटकातंली र्ािी). प्रसार-
प्रिार करिाऱ्या नाटकािंीही प न्हा वर्इवारी संभवते. 

 
वेतनाचे पणरमाि : नाटक सादर करिारे कलावतंादी लोक कामािा मोबदला वा वतेन घेतात की 

नाही, ह्यावरून त्या त्या रंर्भमूीला व्यावसाचयक वा धंदेवाईक (प्रोझेशनल) आचि हौशी (अॅमटॅर) रंर्भमूी 
असे म्हितात. चनम-व्यावसाचयक रंर्भमूीही संभवते. 

 
पे्रक्षकानुनय-स्वाणभव्यक्तीचे पणरमाि : अचधकाचधक पे्रक्षकानंा रुिेल, पिेल, आवडेल म्हिूनि 

सादर केलेली नाटके म ख्य धारेत होतात; तर स्वतमला पटलेले, उमर्लेले व्यतत करू पाहिारी नाटके 
समातंर रंर्भमूीवर होतात. 

 
प्रायोणगकतेचे पणरमाि : काही संकेतािें पालन केल्याचशवाय नाटक वा क ठलीही कलाकृती 

चसद्धि होिार नाही. पि आशय-अचभव्यततीमधली नवीनता, संकेतोल्लंघन ह्यामं ळे प्रायोचर्कतेिी पातळी 
ठरते. उलट तोि तो आशय आचि तशीि अचभव्यतती ह्याने सािेबद्धता, िाकोरीबद्धता वाढत िाते. ह्या 
पचरमािाच्या परींबद्दल बोलाव ेलार्ते. 

 
कथानकाचे पणरमाि : ह्यातून वर्ीकरिािे थेट पचरमाि चमळते की नाही, हे चववाद्य ठरेल; पि 

अचभनयीत र्ोष्ट सादर करिारी नाटके प्राम ख्याने कथानकािे खटके, एकेका प्रसंर्ाच्या उतरंडीतला 
संघर्षइ; उत्कर्षइकबदू, उत्कंठा (सस्पेन्स), उकल ह्यावंर अवलंबून असतात; तर स रचित कथानकावर भर न 
देिारी नाटके काही वळेा प्रचतमाचं्या वापराने काव्य-नाट्याच्या िवळ िातात. कधी वैिाचरक संघर्षाच्या 
उपयोिनाने ििा-नाट्याकडे सरकतात, कधी कथानकातील, व्यस्ततरेखेतील, भारे्षतीलही 
अतार्सककतेम ळे असंर्त-नाट्याकडे सरकतात. 

 
वस्तुदशइक-वस्तुसूचकतेचे पणरमाि : वास्तवतावादी आचि चबनवास्तवतावादी असाही हा झरक 

नोंदवता येईल. अथात वास्तवतावादाच्याही परी असतात, चवशरे्षतम सादरीकरिात. उदा., एखाद्या 
वास्तवतावादी नाटकाला यथातथ्य, खऱ्यासारखे नेपथ्य नसून रंर्वलेले पडदेि असतील; पि तरी ते 
वस्त दशइकि ठरतील, तरीही नेपथ्यअचभनयादी घटकामंध्ये वस्त सूिक नाटकात असा खऱ्यािा प्रचतकबब 
दाखवण्यािा अट्टाहासि नसतो. त्याम ळे लोकनाटे्य, अचभिात नाटके, असंर्त-नाटे्य वर्ैरे वस्त सूिक 
नाटकातं शलैीदारपिा, प्रतीकयोिन इ. वास्तवतावादी, वस्त दशइक नाटकाहूंन अचधक असते. 

 
नाटकानंा आिखी काही चवशरे्षानंीही संबोधले िाते; पि ते चवशरे्ष महत्त्वािे असले, तरी स टे 

राहतात. आधी पाचहल्याप्रमािे (चिध्र वात्मक) पचरमािे चसद्ध होत नाहीत. उदा., दचलत रंर्भमूी, ब्लॅक 
रंर्भमूी, स रचित नाटक (वले-मेड-प्ले), समस्याप्रधान नाटके, भय-नाटे्य इत्यादी. 
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रािीव नाईक 
 
नाणटका : उपरूपक म्हिून मानण्यात आलेला एक प्रकार, भरताच्या नाट्यशास्त्रात नाचटकेिे विइन आहे. 
चतिे कथानक प्रकरिातल्याप्रमािे उत्पाद्य म्हििे कचवचनर्समत असाव ेव चतिा नायक नाटकातल्याप्रमािे 
रािा असावा, अशा प्रकारे त्या दोन रूपकप्रकारािंा संर्म चतच्यात चदसून यावा. नाचटकेिी नाचयका 
अंतमप रातील संर्ीतज्ञ कन्या असावी. नाचटकेत बह संख्य स्त्रीपाीे असून लचलत अचभनय, नृत्त, र्ीत, शृरं्ार 
यानंा अवकाश असावा, तसेि िोध, प्रसादन, दंभ यािेंही दशइन घडचवले िाव,े नाचयकेव्यचतचरतत 
रािीिाही तेथे चनदेश आहे. त्याम ळेि िोध वर्ैरे संभवतात. नाचटकेत िारि अंक असावते, असे म्हटले 
आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
नाट्य : (सं.), भरताने नाट्यशास्त्रात ज्या नाट्यािे चनरूपि केले आहे, त्यािी अकरा अंरे् असल्यािे 
म्हटले आहे. रस, भाव, अचभनय, धमी, वृत्ती, प्रवृत्ती, चसद्धी, स्वर, आतोद्य, र्ान आचि रंर् ही ती अकरा 
अंरे्. म्हििे शृरं्ार, करुि आदी रस; स्थाचयभावादी भाव; आंचर्क, वाचिक आदी अचभनय; लोकधमी व 
नाट्यधमी हे दोन धमी; भारती, कैचशकी आदी वृत्ती; आवन्ती, दाचक्षिात्या आदी प्रवृत्ती; प्रयोर्ािी चसद्धी; 
र्षड् िादी सात स्वर; वीिा, विेू आदी आतोद्य; प्रावचेशकी आदी ध्र वािें र्ान आचि चवकृष्ट आदी तीन प्रकारिे 
रंर्मंडप या सवइ र्ोष्टी नाट्यात अंतभूइत आहेत. त्यापंकैी भावाचं्या आचवष्ट्काराने रसािी चनष्ट्पत्ती करून ती 
पे्रक्षकाचं्या आस्वादािा चवर्षय करून देिे हे नाट्यप्रयोर्ािे परम उचद्दष्ट. त्या प्रयोर्ासाठी आवश्यक असे 
स्थान म्हििे रंर् अथवा नाट्यर्ृह व त्यातील रंर्भमूी. अचभनय, स्वर, धमी, वृत्ती आचि प्रवृत्ती ही 
भावाचवष्ट्कारािी साधन. त्यातं अचभनय प्रधान असून इतर त्यास साहाय्यक होतात. आतोद्य म्हििे 
वाद्यवादन आचि ध्र वािें र्ान ही प्रयोर्ाच्या उचद्दष्टाशी साक्षात संबद्ध नसून प्रयोर्ािी रंिकता 
वाढचवण्यासाठी उपय तत होतात. उरलेले चसद्धी हे अंर् प्रयोर्ाच्या सझलतेसंबधंी असून नाट्यात त्यािा 
अंतभाव अप्रत्यक्षपिेि होतो. 
 

मन ष्ट्यािंी स खद मखात्मक िी अवस्था चतिे नाट्यात दशइन होते, तसेि चनरचनराळ्या अवस्थामंध्ये 
त्यािें िे स्वभावचवशरे्ष प्रकट होतात, त्यािेंही अचभनयाच्या िारा दशइन घडचवले िाते. अशा नाट्याच्या 
दशइनाने अनेक प्रकारिी झलप्राप्ती होत असल्यािा नाट्यशास्त्रात चनदेश आहे. यात नाट्यप्रयोर्ाच्या दोन 
प्रधान उचद्दष्टािंा चनदेश अचभपे्रत आहे. लोकािंी करमिकू होऊन त्यानंा िीवनातील तलेशािे थोडा वळे 
तरी चवस्मरि व्हाव ेआचि थोडा वळे का होईना स खप्राप्ती व्हावी ही एक उदे्दश, आचि त्याचं्या ब द्धीला 
िालना चमळून त्यानंा बोध प्राप्त व्हावा हा द सरा. स्थूलमानाने हीि नाट्यािी प्रयोिने असे म्हिता येईल. 
अचभनवर् प्ताने यानंा अन िमे ‘प्रीचत’ आचि ‘व्य त्पचत्त’ अशा संज्ञा चदल्या आहेत. प्रीती म्हििे आनंदप्राप्ती 
आचि व्य त्पत्ती म्हििे बोधािा लाभ. नाट्यातील बोध साक्षात् केला िात नसून आनंदप्राप्ती होत असताि 
अभाचवतपिे पे्रक्षकाचं्या मनावर त्यािा ठसा उमटतो. म्हििे व्य त्पत्ती ही प्रीतीच्या िाराि प्राप्त होते. म्हिनू 
प्रीती हेि नाट्यािे प्रधान प्रयोिन, असे अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे. इतर काव्याचं्या संबधंातही हीि 
चविारसरिी मान्यता पावली. रसास्वादरूपी आनंदप्राप्ती हे िसे नाटकािे, तसे इतर काव्यप्रकारािेंही 
सवइश्रेष्ठ प्रयोिन मानण्यात आले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
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नाट्यकाल : मानवी िीवन कालबद्ध असल्याने मानवचनर्समत कलाकृतीिा ‘काळ’ या पचरमािाशी अतूट 
आचि व्याचमश्र संबधं असतो. तत्त्वज्ञान, मनोचवज्ञान, सौंदयइमीमासंा, कलामीमासंा अशा चवचवध ज्ञानशाखा 
या संबधंािे विइन, व्याख्या व चवश्लेर्षि करण्यािा प्रयत्न करताना चदसतात. कलाकार काळािे अपत्य 
असतो, तर कलाकृती कलाकारािे अपत्य असते. त्याम ळे कलाकृती काळाला त्याचं्या चवचवध रूपातं 
स्वतममध्ये सामावनू घेते; अमूतइ काळािी ती मूतइ चिन्ह असते. माी चतिी आकाकं्षा काळाच्या बंधनापलीकडे 
झेपावण्यािी, ‘कालातीत’ होण्यािी असते. ककबह ना कालातीतता हे कलाकृतीच्या श्रेष्ठत्वािे एक लक्षि 
असते. 
 

नाटक व काळ यामंधील सबंंध बह चवध व बह स्तरीय असतो. नाटकातील कथेला चवचशष्ट काळािे 
आवरि असते. ती समकालीन, ऐचतहाचसक, पौराचिक, ककवा काल्पचनक असते. साहचिकि 
‘नाट्यकथेच्या काळा’शी नाटकािा अन बधं असतो. तरीही, नाटक ज्या काळात चलचहले िाते त्या काळािा 
ठसा नाटकावर उमटिेही अपचरहायइ असते. समकालीन िीवनमूल्ये, िीवनशलैी, सामाचिक व भाचर्षक 
संकेत याचं्याशी िोडलेली नाळ तोडिे नाटककाराला शतय नसते. त्याम ळे त्या ‘नाट्यलेखनाच्या 
काळा’शी नाटकािा अन बधं असतो. सॉझोतलीझ, काचलदास, शतेसचपअर इ. नाटककारािंी नाटके अनेक 
शतकानंीही सादर होत असलेली/वािली िात असलेली चदसतात. त्यािंा पे्रक्षक/वािक त्याच्या स्वतमच्या 
काळािे अपत्य असल्याम ळे त्याच्या अचभरुिीवर, अपेक्षावंर आचि पचरिामतम त्याच्या नाट्यान भवावर 
त्याच्या काळािा पचरिाम होतो. म्हििे नाटक ज्या काळात सादर केले िाते/वािले िाते, त्या 
काळाशीही, ‘आस्वाद काळा’शीही, नाटकािा अन बधं असतो. 

 
नाटक ज्या चवचशष्ट ‘कालावधी’त सादर केले िाते/वािले िाते त्या कालावधीतील 

पे्रक्षकािी/वािकािी भौचतक व मानचसक अवस्था त्याच्या नाट्यान भवावर पचरिाम करत असते. म्हिनू 
नाटकािा त्या चवचशष्ट कालावधीशी अन बंध असतो. याचशवाय, नाटकातील घटनाप्रसंर्ाचं्या िमबद्धतेतून 
नाटकाच्या ‘र्ती’िा भावचनक अन भव पे्रक्षकाला/वािकाला येत असतो. नाटकािा त्या र्तीशीही घचनष्ठ 
अन बधं असतो. अशा रीतीने आपल्याला नाट्यकालािी पाि रूपे चदसतात : (१) नाटकातील कथेिा 
काळ, (२) नाट्यलेखनािा काळ, (३) वास्तव िर्ातील काळ/आस्वाद काळ, (४) नाट्यर्ृहातील काळ, 
(५) पे्रक्षकाला भाविारा मानचसक काळ/नाटकािी र्ती. 

 
यापंकैी पचहले कालरूप द सऱ्या आचि/ककवा चतसऱ्या कालरूपापेक्षा चभन्न असेल, तर त्याच्या 

चभन्नपिावर नाटककाराने अचतचरतत भर देऊन िालत नाही; त्यािप्रमािे त्या चभन्नपिाकडे अचिबात 
द लइक्ष करूनही िालत नाही. उदा., आि चलचहलेल्या/सादर होिाऱ्या चशवािीवरील नाटकात झतत 
चशवकालीन भार्षा वापरण्यािा अट्टाहास धरला, तर ते नाटक आिच्या पे्रक्षकाला समििार नाही. याउलट 
आिच्या चरवािाप्रमािे चशवािीने नाटकात भार्षा वापरली, तर त्या काळािे सूिन होिार नाही. म्हिनू 
चभन्न कालरूपामंध्ये पूल बाधंण्यािे काम नाटककाराला/सादर करिाऱ्याला कराव ेलार्ते. 

 
नाटकाच्या संचवधानकात अचभपे्रत असलेला कालावधी (तास, चदवस, मचहने, वर्ष)े आचि 

नाट्यान भवातील मानचसक काळ याचं्यामध्ये संबधं असतो. हे दोन्ही काळ शतयतो एकरूप असावते असा 
संकेत ग्रीक नाट्यशास्त्रात रूढ होता, असे अचॅरस्टॉटलच्या ‘काव्यशास्त्रा’ (पोएहर्टक्स) वरून चदसते. त्याला 
‘कालैतय’ (‘यूचनटी ऑझ टाइम’) संकेत म्हिनू संबोधले िाते. नाट्यान भव एकात्म असावा. नाटकाच्या 
मानचसक काळात चवके्षप येऊ नये, खंड पडू नये असा या संकेतामार्ील उदे्दश असावा. कालातंराने या दोन 
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कालरूपाचं्या स्तरातंील भेद लक्षात आला आचि नाटककारानंी हे बंधन झ र्ारले, तरीही शतेसचपअरनेस द्धा 
आपल्या नाटकामंध्ये (हमर्डसमि नार्ट्स ड्रीम, द रे्टम्पेस्र्ट) या सकेंतािे पालन केले असल्यािे आढळते. 

 
नाट्यर्ृहातील काळ म्हििे नाटक सादर करावयास लार्िारा कालावधी (एक, दीन, तीन, नऊ 

तास), त्यालाि व्यावहाचरक काळ असेही म्हिता येईल. त्यािे एक ककवा अनेक खंड (अंक, प्रवशे, दृश्य) 
पाडून नाटककार नटािंी, पे्रक्षकािंी व्यावहाचरक सोय पाहतो, त्यािप्रमािे नाटकाच्या ‘र्ती’िे क शल 
चनयींि करून मानचसक काळाला कलान भवाच्या पातळीवर नेण्यािा प्रयत्न करतो. नाटकािी र्ती, 
पे्रक्षकाला येिारा नाटकािा मानचसक कालान भव हे नाटकाच्या संघटनेिे आचि पचरिामकारकतेिे 
प्राितत्त्व असते. या संदभात शतेसचपअरच्या िॅम्लेर्ट व ऑथेलो या नाटकािंा उल्लेख करता येईल, 
हॅम्लेटमधील घटनानंा लार्िाऱ्या कालावधीिे चवश्लेर्षि केले, तर तो अपेके्षपेक्षा दीघइ आहे असे चदसत 
नाही. पि काळ-पचरमािाच्या नाटककाराने केलेल्या क शल हाताळिीम ळे (घटनािंी सामान्य र्ती आचि 
मानचसक काळािी मंद र्ती यामंधील चवरोधाला उठाव चदल्याम ळे) िॅम्लेर्टिी मनमस्स्थती अचनियी 
असल्याम ळे कृती करण्यास त्याला दीघइ कालावधी लार्तो आहे, असा भावचनक पचरिाम पे्रक्षकावर होतो. 
त्याम ळे िॅम्लेर्टच्या व्यस्ततचिीिाला तत्त्वज्ञानािी, चविारवतंािी डूब लाभते आचि हॅम्लेटिा कलान भव 
संपन्न व व्याचमश्र होण्यास साहाय्य होते. याउलट ऑथेलोमधील घटनानंा बराि कालावधी लार्तो, असे 
चवश्लेर्षिातून आढळते, पि पे्रक्षकावंर होिारा भावचनक पचरिाम माी घटना वरे्वान असल्यािा, ऑथेलो 
अचविारीपिाने तडकाझडकी चनिइय घेत असल्यािा होतो. घटनािंा अपेके्षपेक्षा दीघइ कालावधी आचि 
वरे्वान मानचसक काळ याचं्या चवरोधातून शतेसचपअरने हा पचरिाम साधला आहे. राम र्िेश र्डकऱ्यानंी 
एकच प्यालामध्ये आचि चव. वा. चशरवाडकरानंी नर्टसम्रार्टमध्ये सचंवधानकािा कालावधी आचि 
नाट्यान भवातील मानचसक काळ याचं्या चवरोधातून काही अंशी असाि पचरिाम साधला आहे. 

 
मािसाशी, कलाकृचत-चनर्समतीशी आचि कलान भवाशी काळािे व्याचमश्र व अनेकपदरी नाते असते. 

त्याम ळे अनेक कलावतं ‘काळ’ या संकल्पनेशी खेळण्यािा, काळािी चवचवध रूपे न्याहाळण्यािा प्रयत्न 
करताना आढळतात. पीरादेंलोिे िेन्री द हिफ्थ, िे. बी. प्रीस्टलीिी ‘काल-नाटके’ (टाइम प्लेि) आचि 
चविय तेंड लकरािें शाांतता, कोर्टक चालू आिे या नाटकािंा या संदभात उल्लखे करता येईल. 
 

प्र. ना. परािंपे 
 
नाट्यगीत : नाट्यर्ीत हा ‘िॅंमचॅटक चलचरक’साठी आध चनक मराठी कचवतेत योचिला रे्लेला प्रचतशब्द. 
नाट्यर्ीत हा ‘चलचरक’िा एक प्रकार मानला रे्ल्याम ळे भावोत्कटता, उत्स्झूतइता, सहिता, स्झ ट आकार, 
मनाला िटका लाविारी पचरिामकारकता इ. चलचरकिी [पहा : भावर्ीत] वैचशष्ट्टे्य घेऊनि ते िन्माला 
येते. ‘चलचरक’मध्ये कवीच्या अंतमसृष्टीला महत्त्व असते व तीि त्याच्या ‘चलचरक’मध्ये प्रचतकबचबत झालेली 
असते, तर स्वतमच्याि अंतमसृष्टीतून परंत  बचहमसषृ्टीतील व्यततींच्या भावभावनािें, स खद मखािें 
परचित्तप्रवशे करून कवी चिीि करू लार्तो, तेव्हा ‘नाट्यर्ीत’ िन्माला येते. कल्पनेने अन्य व्यततीच्या 
भावभावनाशंी समरस होता येिे आचि ते चिीि करताना नाट्यारं्ािें आवश्यक ते भान साभंाळता येिे, 
यावर नाट्यर्ीतािे यश अवलंबून असते. ‘डोळे हे ि स्ल्म र्डे, रोख चन मि पाह  नका’ या ताबं्याचं्या प्रचसद्ध 
नाट्यर्ीतावरून यािी कल्पना येईल. 
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ज्याप्रमािे केवळ चशशूच्या तोंडी घातलेल्या चविार, कल्पना, भावना यामं ळे ‘चशश र्ीत’ चनमाि होत 
नाही; त्याप्रमािे केवळ अन्य व्यततीिी वा पाीािी योिना केल्याम ळे यशस्वी ‘नाट्यर्ीत’ चनमाि होत 
नाही. याच्या उलट काल्पचनक ‘मी’च्या िारेही उत्तम नाट्यर्ीत चनमाि होऊ शकते (उदा., ताबंे यािंी 
‘पन्नास वर्षांनंतर’ ही कचवता). 

 
नाट्यर्ीतात ‘नाट्य’ येिे स्वाभाचवक असले, तरी ‘नाट्य’ आले, की ती कचवता नाट्यर्ीति असते 

असे नाही. क स माग्रिाचं्या ‘अचहनक ल’, ‘सात’ या कचवतामंध्ये प्रभावी ‘नाट्य’ आहे; पि त्यानंा नाट्यर्ीते 
म्हिता येिार नाही. प्रािीन कवींमध्ये एकनाथाचं्या स्झ ट रिनामंध्ये चवप ल ‘नाट्य’ आहे; पि ती नाट्यर्ीते 
ठरत नाहीत. नामदेवािंी बोबडा (क त्ना थमाल रे थमाल अप ल्या र्ाई) ही माी आध चनक नाट्यर्ीताच्या 
संकल्पनेशी िवळ िािारी रिना म्हिता येईल. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
नाट्यछटा : नाट्यछटा हा आकाराने लहान असिारा पि स्वयंपूिइ असा साचहत्यप्रकार आहे. क ठल्या तरी 
एखाद्या व्यापक अन भवािी एखादी छटा चतच्यात पकडलेली असावी, तसे चतिे लघ -स्वरूप नाही. हे 
लेखन म्हििे आपल्या मनात उमटिारी एखाद्या नाट्यात्मक अन भवािी छाया असावी, तसे असून 
तेवढ्याप रते पचरपूिइता असलेलेि आहे, अशी त्याबाबत नाट्यछटाकार चदवाकरािंी (शकंर काचशनाथ र्रे् 
: १८८९–१९३१) धारिा आहे. त्यात त्या प्रसंर्ाशी संबंचधत वस्त चनष्ठ स्वरूपािे नाट्य िेवढे आहे, तेवढेि 
ते अन भविाऱ्या लेखकाच्या मनािे – आत्मपरतेिेही – अप्रत्यक्षपिे दशइन आहे. लेखकाच्या आचि 
लेखनातील पाीाचं्या मनातील सूक्ष्म, क्षचिक भावतरंर्ापासून स्थूल स्वरूपाच्या चवरोधचवसंर्तीपयंतिे 
अनेक भार्षाचवष्ट्कार चतच्यातून एकाि वळेी व्यतत होऊ शकतात, हा चतिा चवशरे्ष आहे. हे चलखाि र्द्य आहे 
पि काव्यासारखे अथािे अनेक पदर त्याला आहेत. स्वतमच्या लेखनािे हे द पदरी मूळ स्वरूप 
ओळखिाऱ्या चदवाकरानंी त्यासाठीि लेखक म्हिून स्वतमिी िात ‘नाट्यकवी’िी आहे असे ‘मी–
माा याशी’ या आत्मसंवादमालेत चलहून ठेवले आहे. म्हििे त्याचं्या दृष्टीने नाट्यछटा हे केवळ लहानसे 
नाटक नाही आचि श द्ध भावकाव्यही नाही. ते त्या दोन वाङ्मयर् िािें हेत पूिइ संमीलन आहे. वािकानंी हे 
लेखन वािनसंबचंधत इतर साचहत्यप्रकारापं्रमािेि मनातल्या मनात वािून त्यािा आस्वाद घ्यावयािा आहे. 
रंर्भमूीवरील प्रयोर्सापेक्षता त्यात अचभपे्रत नाही (तथाचप प ढील काळात शालेय रंर्भमूीवर चदवाकराचं्या 
नाट्यछटा वरिेवर सादर झाल्यािेही आढळते). 
 

चदवाकर यानंी १९११ साली नाट्यछटालेखनास स रुवात केली आचि १९१३ ते १९३१ या काळात 
एकूि ४९ नाट्यछटा केसिी, मनोिांजन, ित्नाकि आदी चनयतकाचलकातूंन प्रचसद्ध केल्या. त्यानंतर 
त्याचं्याइततया दिेदार रीतीने हा साचहत्यप्रकार कोिीि न हाताळल्याने ‘नाट्यछटाकार’ म्हिून चदवाकर 
ओळखले रे्ले व त्याचं्या त्या लेखनावरूनि नाट्यछटा ही संज्ञा स्पष्ट होत राचहली. 

 
चदवाकराचं्या वािनात रॉबटइ ब्राउकनर् (१८१२–८९) या इंग्रि कवीिे ‘िॅंमचॅटक मॉनलॉग्ि’ 

(नाट्यात्मक एकभाचर्षते) १९११ मध्ये आले. स्वतमच्या हळ वार आचि सौंदयासतत संवदेनशीलतेला 
लहानसहान प्रसंर्ी िािविारे नाट्यात्मक िीवनान भव अचभव्यतत करण्यासाठी ब्राउकनर्िी 
आचवष्ट्कारपद्धती योग्य ठरेल, असे वाटून चदवाकरानंी त्या पद्धतीने ‘महासपइ’ ही त्यािंी पचहली नाट्यछटा 
चलहून पाचहली (१९११). ब्राउकनर्च्या काव्यातील पािात्त्य िीवनाशी संबंचधत असिारा आशय आचि 
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त्यािी चविारर्भइ काव्यात्मता दोन्ही चदवाकरानंी मनमपूवइक अभ्यासली; पि सवइ लक्ष माी आपल्या 
मध्यमवर्ीय िीवनान भवावरि आचि िाचिवावंर कें चद्रत केले. स रुवातीला आपि ब्राउकनर्च्या पद्धतीने िे 
चलहून पाहतो आहोत त्याला मराठीत नेमकी कोिती संज्ञा वापरावी, असा प्रश्न चदवाकरानंा पडल्यािे 
त्याचं्या रोिचनश्यावंरून लक्षात येते. त्यासाठी त्यानंी ‘नाट्यप्रसंर्’, ‘िॅंमचॅटक शडॅो’ असे शब्दप्रयोर् 
चतच्यात चटपून ठेवले आहेत. परंत  कालातंराने लेखनािे काही नम ने वािल्यावर चदवाकरािें ज्येष्ठ स्नेही 
आचि स प्रचसद्ध समीक्षक प्रा. वास देव बळवतं पटवधइन यानंी ह्या लेखनप्रकारािे ‘नाट्यछटा’ असे 
नामाचभधान केले आचि तेि प ढील काळात रूढ झाले. 

 
नाट्यछटेमध्ये चदवाकरािंा िीवनान भव एखाद्या प्रसंर्ाच्या वा एखाद्या व्यस्ततरेखेच्या आधारे िसा 

व्यतत झाला आहे, तसा कधी आत्मकितनाच्या स्वरूपात एखाद्या स्वर्तासारखाही प्रकटला आहे. 
बोलिारी व्यतती चदवाकराचं्या दृष्टीने पूिाकृती नसते आचि चतच्या भरीव रेखाटनासंारखीही नसते. चतिे 
त्यानंी केलेले चिीि चतिे व्यस्ततत्वचवशरे्ष ठळकपिे दाखवनू देिाऱ्या एखाद्या रेखाचिीाप्रमािे असते. ज्या 
एका प्रसंर्ाचं्या चनचमत्ताने लेखकािा भावाथइ व्यतत होतो, तो प्रसंर् कधी लेखकाच्या वा त्याने चनर्सभलेल्या 
व्यस्ततरेखेच्या प्रत्यक्ष िीवनात वास्तव स्वरूपात त्यानंी अन भवलेला असतो, ककवा तो त्याच्या 
मनोचवश्वातही घडत असतो. त्या प्रसंर्ात बोलिारे पाी एखादीि लहानशी कृती करीत असते. उदा., 
किर्ीिी आई एका मचहन्याच्या किर्ीला माडंीवर घेऊन चतच्या प ढील िीवनाबद्दलिे आपले स्वप्नरंिन 
प्रकट करीत असते (‘किर्ी मचहन्यािी …’). हलवाई आपल्या द कानात चविीसाठी ठेवलेल्या साखरेच्या 
चिीाबद्दल रावसाहेबाशंी र्ोडपिे बोलता बोलता, घरातल्या बायका-म लावंर खेकसत असतो (‘एका 
हलवायािे द कान’). याप्रमािे बोलिारी एकि व्यतती, चतच्या आय ष्ट्यातील एखादाि प्रसंर्, चतिे त्या 
क्षिीिे भावचवश्व आचि त्या चनचमत्ताने स्वतमच्याही काही मोितया प्रचतचिया स िवीत लेखकाने अन भवलेले 
एखादे एक-पचरमािी चविारर्भइ नाट्य, हे सवइसाधारिपिे नाट्यछटेिे चवशरे्ष म्हिनू सारं्ता येतील. 

 
नाट्यछटातंील पाीे मानवी आचि अ-मानवी अशा दोन्हीही रूपातं असतात. नाट्यछटामंध्ये पतंर्, 

महासपइ, मािंर िेव्हा बोलते; तेव्हा ते प्रचतमा, प्रतीक, रूपक म्हिून चदवाकरानंी योिले आहे हे वािकाला 
समिते (‘बाळ, या नारळाला…’, ‘पाण्यातील ब डब डे’). नाट्यछटामंधील ढोबळ स्वरूपाच्या चवरोध-
चवसंर्तीवर आधारलेली, वास्तव प्रकट करिारी नाट्यात्मकता सवइसामान्य वािकामंध्ये चवशरे्ष लोकचप्रय 
झाली (‘चशचव कोिा देऊ नये’). तेव्हा स्वतम चदवाकरानंीि म्हटले आहे, “िे लोकानंा आकर्सर्षत करून 
रे्लेले चलखाि आहे त्यात य तत्या आहेत, टातया आहेत, र्ाभा नाही!” 

 
कमीत कमी शब्दातं अचधकाचधक आशय नाट्यपूिइ रीतीने व्यतत करण्यासाठी चदवाकरानंी त्यािंी 

र्द्य लेखनशलैी िास्तीत िास्त सूिक आचि लविीक करण्यािा प्रयत्न केला. त्यासाठी बोली वळिािी 
भार्षा आचि चवचवध भाव स िचविारी चवरामचिन्हे त्यानंी िािीवपूवइक योिली; पि असे करताना काही 
चठकािी त्याचं्या लेखनातील सहिताही कमी होत रे्ली. 

 
कोिाही लेखकाला िािविाऱ्या स्वतमच्या आशयाच्या चवचशष्ट र्रिेतून साचहत्यके्षीात नवा 

साचहत्यप्रकार िसा िन्माला येतो, तसेि नाट्यछटेबाबतही झाले. चदवाकराचं्या काळातील काव्य छंदोबद्ध 
आहे. त्यात अद्याप म ततछंदािा उदय झालेला नाही; समकालीन नाटक भरिरी अशा भव्य-चदव्य 
िीवनान भवात व भरघोस शब्दचवलासात रमिारे असल्याने त्यात सवइसामान्याचं्या लहानसहान 
स खद मखातंील नाट्य प्रकट करिे अप्रस्त ति ठरिारे होते. कथा-कादंबरीला त्या काळात ‘स्झ ट र्ोष्टी’िे 
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रूप प्राप्त झालेले होते, चतच्यातून लघ कथेिा िन्म अद्याप झालेला नव्हता. समकालीन वाङ्मयीन 
पचरस्स्थतीच्या या सवइ मयादामंधून चदवाकरानंी स्वतमच्या र्रिेतून, िी स्वतमप रती वाट शोधली ती 
‘नाट्यछटा’ ही होती. पि नंतर चतलाही सािेबंदपिा येतो आहे असे लक्षात येऊ लार्ताि त्यानंी त्यािें या 
प्रकारिे चलखाि थाबंवनू लघ कथा, एकाचंकका ककवा लचलतर्द्य याचं्या चदशनेे आपली पावले वळवली. 
त्याम ळे नाट्यछटा नामशरे्ष झाली नाही. चतने इतर साचहत्यप्रकारांत चवलीन होऊन त्यानंा संपन्नता प्राप्त 
करून चदली, असे म्हिता येते. 
 
संदभइ : १. लार्,ू रा. कृ. संपा. नाट्यछर्टा, १९३३. १. वैद्य, सरोचिनी, संपा. समग्र हदवाकि, १९९६. 
सरोचिनी वैद्य 
 
नाट्यधमी : पहा धमी. 
 
नाट्यप्रयोजन : (सं.). भरताने नाटकािे प्रयोिन प्राम ख्याने चवनोदन असे साचंर्तले आहे. नाटक 
पाहिाराचं्या मध्ये सवइ वयािें, सवइ आश्रमामंधले पे्रक्षक असतात. या पे्रक्षकामंध्येही िारं्ले रचसक, मध्यम 
प्रवृत्तीिे आचि उदासीन असे तीन प्रकार असतात. नाट्यािे यश याि सम दायाच्या मतावर अवलंबनू 
असते. यामध्ये िारी विांमधील लोक असत. त्याम ळे विाच्या परस्परसंबधंावर आघात होईल, असे 
नाटकातं काही असू नये. चशवाय ससं्कृत नाटकािें प्रयोर् हे देवालयामध्ये, याीाप्रसंर्ाने ककवा एखाद्या 
रािदरबारी होत असत, हेही ध्यानात घ्यावयास हव.े मृच्छकहर्टक नाटकासंबधंी चवविेन करीत असता 
रामिंद्र र् ििदं्राने नाट्यदपकिामध्ये स्पष्टि म्हटले आहे, की ‘हे नाटक द मखपयइवसायीही होऊ शकले 
असते; तथाचप काही प्रसरं्ी दैव प्रचतकूल झाले असले तरी अंती सत्प्रवृत्तींिा िय होतो, हे पे्रक्षकाचं्या 
मनावर कबबवायिे असल्याम ळेि शूद्रकाने िारुदत्तािा अभ्य दय दाखचवलेला आहे. सत्प्रवृत्तीसंबधंी अश्रद्धा 
उत्पन्न होत नाही हे लेखकाने पहावयास हव’े. नाट्यदपकिािे हे म्हििे झार महत्त्वािे आहे. कारि वरवर 
शृरं्ारप्रधान, रसप्रधान अशा नाटकाचं्या मारे् काही एक चवचशष्ट सामाचिक दृष्टी व प रुर्षाथइवधइनािी दृष्टी 
आहे असे चदसते. पे्रक्षकानंा आनंद देिे हे म ख्य ध्येय ठेवल्याम ळे ही नाटके एका चवचशष्ट साच्यािी 
बनल्यासारखी वाटतात; तथाचप त्या सवांिे प्रयोिन मन ष्ट्याला आनंदमार्ी, नीचतप्रधान, कतइव्यतत्पर 
बनचवण्यािेि होते. भरताने स्पष्टि म्हटलेले आहे, की तापसी, कृचर्षवल आचि र्ृहस्थ हे सारखेि 
आपापल्यापरीने श्रान्त असतात आचि या श्रान्तानंा चवनोदन करून िीवनाचवर्षयी उत्साह देिे, हे नाटकािे 
म ख्य प्रयोिन आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
नाट्यरस : ‘चवभावान भावव्यचभिाचरसंयोर्ाद्रसचनष्ट्पचत्तम’ म्हििे चवभाव, अन भाव आचि व्यचभिाचरभाव 
ह्याचं्या संयोर्ापासून रसचनष्ट्पत्ती होते [पहा : अन भाव; चवभाव; व्यचभिाचरभाव]. हा प्रचसद्ध रसचसद्धान्त 
भरताने नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या अध्यायात माडूंन त्यािे चवस्तृत चवविेनही केले आहे आचि 
अचभनवर् प्तासारख्या चविान भाष्ट्यकारानंी त्याला ताचत्त्वक अचधष्ठानही प्राप्त करून चदले आहे. हे चवविेन 
चवशद करण्यासाठी भरताने एक समपइक दृष्टातंही चदलेला आहे. रसाला ‘रस’ म्हिण्यािे कारि त्यािा 
आस्वाद प्रत्यक्ष घेतला िातो (‘रस्यते इचत रसम’) तो असा, की ज्याप्रमािे चवचवध िचवष्ट पदाथांनी य तत 
असलेल्या अन्नािा उपभोर् िवीने घेिाऱ्या प रुर्षानंा त्या रसािा आस्वाद घेता येतो आचि आनंद, हर्षइ इ. 
भावनािंीही प्रतीती येते, त्यािप्रमािे चवचवध प्रकारािें भाव आचि त्यािें अचभनय ह्यानंी व्यतत झालेल्या 
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स्थाचयभावािंा प्रसन्नचित्त (सहृदय) िािते पे्रक्षक मनाने आस्वाद घेतात, म्हिून त्यानंा ‘नाट्यरस’ असे 
म्हटले आहे. 
 

‘आस्वाद’ हा शब्द वाच्याथाने रसनाव्यापारालाि लार्ू पडतो. मानसव्यापाराला तो लक्षिेने 
लावलेला आहे. रसािंा आस्वाद आचि अन्नािा आस्वाद ह्याचं्या ह्या साम्याम ळे चवभावादींनी चनमाि 
होिाऱ्या चवचशष्ट प्रतीतीला ‘रसनाचिया’ हा शब्द वापरला आहे. म्हिूनि भरताने ‘नाट्यरस’ (नाट्य 
म्हििेि रस) असा शब्दप्रयोर् केला आहे, असे अचभनवर् प्ताने आपल्या टीकेत स्पष्ट केले आहे. 

 
अचभनवर् प्ताने नाट्यरसािे आिखीही स्पष्टीकरि चदलेले आहे. नाट्य हे सम दायरूप, म्हििे 

नट, त्यािंा वरे्ष, अचभनय, नेपथ्य आचि त्यािें चवभावादी चमळून होिारे असते. तेव्हा त्यापंासून चनमाि 
होिारे रस म्हििे नाट्यरस, असे म्हिता येईल. ककवा नाट्य म्हििेि रस, असेही म्हिता येईल. ह्या 
रसािंा सम दाय म्हििेि नाट्य ककवा नाट्याति रस असतात; लौचकक िीवनात नसतात आचि 
काव्यातही रस चनष्ट्पन्न होतात, िेव्हा ते नाट्यासारखे असते. काव्याथापासून साक्षात्कार-समान संवदेनेिा 
उदय झाला, म्हििे रसािा उदय होतो असे भट्टतोतािे मत आहे. आपल्या काव्यकौत क नावाच्या गं्रथात 
त्याने म्हटले आहे, ‘प्रयोर्ाच्या अवस्थेस न पोिलेल्या काव्यात आस्वादािा संभव नाही. विइन, उत्कंठा, 
भोर् ह्याचं्याचवर्षयीच्या प्रौढ विनानंी उत्तम रीतीने उपस्स्थत केलेले उद्यान, कातंा, िंद्र वर्ैरे भाव प्रत्यक्ष 
असल्यासारखे (मनमिक्षूंसमोर) उभे राहतात’. आचि (असले) काव्य म्हििे नाट्यि होय. भावाथइ असा, 
की ‘म्हिून नाट्याति रस असतात; लौचकक िीवनात, व्यवहारात चबलकूल नाही.’ 
 

य. स. वाकळब े
 
नाट्यशास्त्र : भरतािे नाट्यशास्त्र इ. स. पू. द सरे-पचहले शतक आचि इ. स. पचहले-द सरे शतक ह्याचं्या 
दरम्यान रिले रे्ले असाव.े भरताने केलेल्या पूवइसूरींच्या उल्लखेावरून नाट्यशास्त्र हा नाट्यचवर्षयक 
लेखनपरंपरेिा पचरपाक आहे, असे म्हिता येईल. प्रािीन भारतीय नाट्यपरंपरेिा आचि नाटकाच्या 
प्रयोर्मूल्यािंा इतका सखोल चविार करिारा द सरा संस्कृत गं्रथ नाही. नाट्यशास्त्राच्या पचहल्याि 
अध्यायात भरताने नाट्याच्या उत्पत्तीसबंंधाने ज्या आख्याचयका चदल्या आहेत, त्यावरून भरताच्या 
नाट्यचवर्षयक दृचष्टकोनावर िारं्लाि प्रकाश पडतो. अचतप्रािीन काळी चीभ वनातील सवइ मानवािंा नैचतक 
ऱ्हास झाला होता आचि ते असंस्कृत आिरि करून इतरानंा द मख देत होते. अशा वळेी महेंद्र आचि इतर 
देवाचं्या चवनंतीवरून ब्रह्मदेवाने नाटक हे एक िीडेिे साधन (िीडनीयक) चनमाि केले, ते म्हििेि 
नाट्यवदे. हे सवइ वदेािें सार असून त्यात सवइ चवद्या, सवइ कला, सवइ शासे्त्र, ककबह ना सवइ मानवी िीवनािे 
प्रचतकबब पडले आहे. ते ीैलोतयािे अन कीतइन आहे. 
 

नाट्यशास्त्राच्या द सऱ्या अध्यायात भरताने नाट्यर्ृहािे ‘चवकृष्ट’ (आयत), ित रस्र (िौरस) आचि 
त्र्यस्र (चीकोिी) असे तीन प्रकार वर्सिले आहेत आचि प न्हा त्या प्रत्येकािे िेष्ठ, मध्यम आचि कचनष्ठ असे 
उपप्रकार साचंर्तले आहेत. त्यािप्रमािे नाट्यमंडपाच्या स्थापनेिे व स्तंभ, मत्तवारिी, रंर्शीर्षइ, दारुकमइ, 
चभचत्तकमइ, चिीकमइ इत्यादींिे बारीकसारीक तपशीलही चदले आहेत. चतसऱ्या अध्यायात रंर्दैवताचं्या 
पूिेिा चवधी चवस्तृत रीतीने वर्सिलेला आहे. ह्यात देवािंी साहाय्याथइ प्राथइना, ििइरचवधी, देवािें पूिन, 
हवनचवधी इ. महत्त्वािा तपशील असून ह्या पूिेिे झलही साचंर्तले आहे. िौथ्या अध्यायात अमृतमंथन ह्या 
समवकाराच्या आचि हत्रपुिदाि ह्या चडमाच्या प्रयोर्ािे विइन असून ताडंवनृत्यािे बत्तीस अंर्हार, एकशआेठ 
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करिे, रेिक आचि कपडीबधं ह्यािंी ििा केली आहे. पािव्या अध्यायात पूवइरंर्चवधीिे विइन असून 
पूवइरंर्ािी व्याख्या, त्यािी अरें्, नादंी, सरोिना, ध्र वा, िारी, प्रस्तावना इत्यादींिे विइन आहे. 

 
नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या (रसाध्याय) आचि सातव्या (भावाध्याय) ह्या दोन महत्त्वपूिइ अध्यायातं 

भरताने रसचसद्धान्तािी चवस्तृत ििा केलेली आहे. नाटकािा प्रयोर् पाहिाऱ्या रचसक पे्रक्षकानंा त्या 
प्रयोर्ातून रसप्राप्ती कशी होते, ह्यािे उत्कृष्ट विइन भरताने केले आहे [पहा : रस]. चवभाव, अन भाव, 
व्यचभिाचरभाव, आठ ककवा नऊ रस, त्यािें स्थाचयभाव, साचत्त्वक भाव, आंचर्क, वाचिक, साचत्त्वक आचि 
आहायइ असा ित र्सवध अचभनय, चवचवध धमी, वृत्ती आचि प्रवृत्ती, आतोद्य आचि र्ान, रस आचि भाव, त्यािंा 
संबंध, रसािें विइ आचि दैवते ह्यािंी ििा सहाव्या अध्यायात आलेली आहे. सातव्या अध्यायात भाव, 
चवभावादींच्या व्याख्या, स्थाचयभावािंी लक्षिे, तेहतीस व्यचभिाचरभाव, साचत्त्वक भाव ह्या सवांिा 
रंर्भमूीवरील अचभनयाच्या दृष्टीने चविार करण्यात आला आहे. रसचनष्ट्पत्ती हे नाटकािे अचंतम उचद्दष्ट 
असल्यािे भरताने साचंर्तले आहे. 

 
नाट्यशास्त्राच्या आठ ते तेरा ह्या अध्यायातं भरताने चवचवध प्रकाराचं्या अचभनयािी ििा केलेली 

आहे. आठव्या अध्यायात अचभनयािी व्य त्पत्ती आचि व्याख्या देऊन ित र्सवध अचभनय वर्सिला आहे. शारीर, 
म खि आचि िेष्टाकृत असे आंचर्क अचभनयािे तीन प्रकार आहेत. मस्तकाच्या तेरा हालिाली वर्सिल्या 
आहेत, तर चनरचनराळ्या रसानंा पचरपोर्षक अशा चवचवध दृष्टी साचंर्तल्या आहेत. नवव्या अध्यायात सयं त 
(िोड), असंय त आचि नृत्तहस्तािंी ििा केलेली आहे. दहाव्या अध्यायात ऊर, पाश्वइ, कटी, िंघा, पाद 
इत्यादींिा अचभनय वर्सिला आहे. अकराव्या अध्यायात भौमी (भमूीवरील) आचि आकाचशकी िारींिे 
(पचवीा, हालिाल) विइन केले आहे. बाराव्या अध्यायात भौम आचि आकाशर्ामी मंडलािंी (वत इळाकार 
हालिालींिी) ििा केलेली आहे. तेराव्या अध्यायात उत्तम, मध्यम आचि अधम पाीाचं्या हालिाली, 
रसापं्रमािे बदलिाऱ्या र्ती, आकाशर्मन, आरोहि आचि अवरोहि, नौकारोहि, अश्वारोहि, कंि की, 
वृद्ध, तरुि, स्थूल, वामन, चवदूर्षक, पक्षी, श्वापदे, तरुि चस्त्रया, नप ंसक ह्याचं्या र्ती, स्त्रीने प रुर्षािा ककवा 
प रुर्षाने स्त्रीिा केलेला अचभनय साचंर्तला आहे. 

 
िौदाव्या अध्यायाच्या प्रारंभी भरताने द सऱ्या अध्यायात साचंर्तलेल्या नाट्यमंडपािे वरे्वरे्ळे 

चवभार् आचि त्याचं्या कक्षा साचंर्तल्या आहेत. त्या भारतवर्षातील आचि इतरही देशातंील प्रयोर्ानंा लार् ू
आहेत. संर्ीत आचि वादे्य, तसेि घरे, उपवने, पािी आचि भमूी इत्यादींसाठी ह्या कक्षा आहेत. त्याचशवाय 
भरताने आवतंी, दाचक्षिात्या, पािंाली आचि औिं मार्धी ह्या िार प्रवृत्तीही लोकव्यवहाराला अन सरून 
वर्सिलेल्या आहेत. तसेि स क मार आचि आचवद्ध रूपके, लोकधमी आचि नाट्यधमीही साचंर्तले आहेत. 
पंधराव्या अध्यायापासून वाचिक अचभनयािी ििा आहे. त्यात वाचिकाचभनयािी व्याख्या, संस्कृत आचि 
प्राकृत असे चिचवध पाठ्य, स्वर, व्यंिने, वृते्त, र्ि ह्यािंी माचहती आहे. सोळाव्यातही वृते्त आहेत. सतराव्या 
अध्यायात अचभनयाथइ रिलेल्या काव्यािी छत्तीस लक्षिे, त्याचं्या व्याख्या, उपमा, दीपक इ. नाट्यािे 
अलंकार, काव्यदोर्ष आचि र् ि ह्यािंी ििा आहे. अठराव्या अध्यायात नाटकातील संस्कृत आचि प्राकृत 
बोलिाऱ्या पाीािें चनयम, शौरसेनी, मार्धी इ. भार्षा साचंर्तलेल्या आहेत. एकोचिसाव्या अध्यायात पाीािें 
संभार्षि, त्यािंी नाव,े स्वर, विइ, काक  ह्यािंा चविार केलेला आहे. 

 
चवसाव्या आचि एकचवसाव्या अध्यायातं रूपकािें दहा प्रकार आचि नाटकाच्या कथानकाच्या चवचवध 

अवस्थािंी ििा आहे. लास्यांर्ािंीही माचहती चदलेली आहे. एकचवसाव्या अध्यायात म ख, प्रचतम ख इ. पाि 
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संधी; आरंभ, प्रयत्न इ. पाि अवस्था; बीि, कबदू इ. पाि अथइप्रकृती; पताकास्थानक, संधींिे भेद, 
चवष्ट्कम्भक, प्रवशेक इ. पाि अथोपके्षप इत्यादींिी ििा केलेली आहे. बाचवसाव्या अध्यायात भारती, 
सात्त्वती इ. िार वृत्तींिी उत्पत्ती आचि त्यािें भेद वर्सिले आहेत. वृत्तींिा रसाशी संबंध िोडला आहे. 
तेचवसाव्या अध्यायात आहायइ अचभनयािी ििा केली आहे. ह्यात नेपथ्य, प स्त (आकृती), चवचवध आभरू्षिे, 
झ लाचं्या माळा, स्त्रीप रुर्षािें प्रसाधन, उपकरिे, म क ट साचंर्तले आहेत. िोचवसाव्या अध्यायात सामान्य 
अचभनय म्हििे नाटकातील सत्त्वािे प्राधान्य आचि त्यािे भेद; चस्त्रयाचं्या लीला आचि चवलास, शोभा, 
कातंी इ. नैसर्सर्क अलंकार; सहा प्रकारािंा शारीर अचभनय; देव, अस र इत्यादींच्या चस्त्रयािें चवचवध 
स्वभाव; दहा कामावस्था; अष्टनाचयका ह्यािंी रसान कूल ििा केलेली आहे. पिंचवसाव्या अध्यायात 
‘वैचशका’िे म्हििे चस्त्रयानंा वश करिाऱ्या नायकािे र् ि; दूतींिे प्रकार आचि र् ि; चस्त्रयाचं्या उत्तम-
मध्यमादी प्रकृती आचि यौवनावस्था, प रुर्षािें पाि प्रकार; चस्त्रयानंा वश करण्यािे उपायही साचंर्तले 
आहेत. 

 
सस्व्वसाव्या अध्यायाला ‘चिीाचभनय’ असे शीर्षइक चदले आहे. ह्यात चनरचनराळ्या र्ोष्टींिा अचभनय 

कसा करावा, ते साचंर्तले आहे. उदा., प्रभातकाल, राी, चदवस, आकाश, ऋतू, अरण्ये, िलाशय, 
पृथ्वीवरील पदाथइ, िंद्रसूयइ, तारे, अग्नी, पश,ू चस्त्रयािंा आचि प रुर्षािंा चभन्न अचभनय, मरि, स्वप्न, 
आकाशविन, िनास्न्तक इत्यादी. सत्ताचवसाव्या अध्यायात मान र्षी आचि दैवी चसद्धी (प्रयोर्ातील यश), 
तसेि वाङ्मयी आचि शारीरी चसद्धी, चनरचनराळे घात आचि आघात, पे्रक्षकािें र् ि, प्राचश्रकािें (परीक्षकािें) 
भेद आचि प्रयोिने, पे्रक्षकािंी आसनव्यवस्था, पताकादान (श्रेष्ठत्व), प्रयोर्ासाठी चनचर्षद्ध काल ह्यािंी ििा 
केली आहे. 

 
अठ्ठाचवसाव्या अध्यायात घन, अवनद्ध, तत् आचि स चर्षर ही िार प्रकारािंी वादे्य, र्ाधंवािी म्हििे 

संर्ीतािी व्याख्या, त्यािे स्वरर्त, तालर्त आचि पदर्त असे प्रकार, सात स्वर, श्र ती इत्यादींिा ऊहापोह 
केलेला आहे. एकोिचतसाव्या अध्यायात तंत वाद्यािंी माचहती, रससंबद्ध िाती, तीन वृत्ती, तंत वाद्यािें 
ीैचवध्य इ. चवर्षय आले आहेत. चतसाव्या अध्यायात स चर्षर ककवा बासरीसारख्या सस्च्छद्र वाद्यािंा चविार 
केला आहे. एकचतसाव्या अध्यायात संर्ीतातील तालािंी व लयींिी ििा आहे. बत्तीसाव्या अध्यायात 
ध्र वािंी ििा आचि र्ायक व वादक ह्यािें र् ि साचंर्तले आहेत. तेहचतसाव्या अध्यायात अवनद्ध 
(भेरीसारखी) वादे्य, िाती, आतोद्यािें आचि त्याचं्या वादकािें लक्षि साचंर्तले आहे. 

 
िौचतसाव्या अध्यायात उत्तमादी तीन प्रकृती (म ख्यतम चस्त्रयाचं्या), नायकािें धीरलचलतादी िार 

भेद, अंतमप रातील चस्त्रया इ. र्ोष्टी िर्सिलेल्या आहेत. पस्स्तसाव्या अध्यायात चवचवध भचूमकातंील पाीे, 
सूीधारादींिे र् ि, चवदूर्षक, नट इत्यादींिी वैचशष्ट्टे्य साचंर्तली आहेत. छचत्तसाव्या अध्यायात ऋर्षींिे प्रश्न, 
पूवइरंर्चवधान, नाट्यशास्त्रािा भतूलावर अवतार, त्यािे माहात्म्य ह्यािें विइन केले आहे. नाट्यशास्त्र हा 
नाट्यािा एक ज्ञानकोशि आहे. तसेि सौंदयइशास्त्रासंबधंीिा सवांत प्रािीन असा गं्रथ आहे. 
 

य. स. वाकळब े
 
नाट्यशैली : नाट्यशलैी ही संज्ञा नाट्यािी (१) लेखनातंर्इत वैचशष्ट्ट्यपूिइ अचभव्यतती व (२) प्रयोर्ातंर्इत 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ आचवष्ट्कारपद्धती या दोन अथांनी वापरली िाते. नाटककारािी िीवनाकडे पाहण्यािी दृष्टी व 
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तदन रूप साधनानंी केलेली अचभव्यतती आचि चदग्दशइकािी संचहतेकडे पाहण्यािी दृष्टी व त्याने 
अचभव्यततीसाठी चनवडलेली सामग्री यानं सार या शलैी चनचित होतात. 
 

साचहत्यात आचि इतर कलाके्षीातं अनेक प्रवतइने अस्स्तत्वात आली आचि त्यानंी आपापले 
वृचत्तचवशरे्ष मारे् ठेवले. हे वृचत्तचवशरे्ष म्हििेि शलैी. नाटक या संचमश्र कलेवर साचहत्यातील आचि इतर 
कलाके्षीातंील प्रवतइनािंा प्रभाव पडून अचभिाततावादी, स्वच्छंदतावादी, नव-अचभिाततावादी, 
वास्तवतावादी, स्वाभाचवकतावादी, दृक् प्रत्ययवादी, झॅं टस्स्टक, प्रतीकवादी, अचभव्यस्ततवादी, रिनावादी, 
अचतवास्तवतावादी इ. नाट्यशलैी अस्स्तत्वात आल्या आहेत. ह्या नाट्यशलैी लेखनात आढळतात, तज्ञा 
सादरीकरिातही आढळतात. 

 
सामान्यतम नाट्यलेखनाच्या दोन प्रम ख पद्धती चदसतात : (१) वस्त दशइक, (२) वस्त सूिक. 

वस्त दशइक नाटके िीवनािी प्रचतकृती उभी करण्यािा प्रयत्न करून आभासात्मक प्रत्यय आिून देतात. 
त्याम ळे या नाटकानंा प्रचतचिीिात्मक (रेपे्रझेंटेशनल) नाटके म्हितात. वस्त सूिक नाटके िीवनािी 
प्रचतकृती उभी न करता एक प्रत्यय आिनू देतात. त्याम ळे या नाटकानंा चिीिात्मक वा अ-
प्रचतचिीिात्मक (पे्रझेंटेशनल वा नॉन-रेपे्रझेंटेशनल) नाटके म्हितात. 

 
रंर्भमूीच्या इचतहासात य र्ारंभक ठरिाऱ्या नाट्यकृतींवरून अचभिाततावादी आचि 

स्वच्छंदतावादी या दोन नाट्यशलैी कस्ल्पल्या आहेत. ह्या दोन्ही वस्त सूिक होत. बंचदस्त रिना, भव्य व 
उत्कट चिीि, एकि एक भावस्स्थती, स्थल-काल-कृती या चवचवध एकतािंा तसेि वृदं, म खवटे, 
काव्यात्म भार्षा इ. संकेतािंा स्वीकार हे अचभिाततावादी नाट्यशलैीिे चवशरे्ष. उदा., ग्रीक व रोमन नाटके. 
याउलट म तत रिना, कल्पनाप्राबल्य, उपकथानकािंा अवलंब, चवचवध भावस्स्थतींिे चमश्रि, चीचवध 
एकतािंा अभाव हे स्वच्छंदतावादी नाट्यशलैीिे चवशरे्ष. उदा., शतेसचपअरिी नाटके. फ्रें ि नाटककारानंी 
स्वच्छंदतावादी नाट्यशलैीिी चवरोधी प्रचतचिया म्हिनू प्रािीन ग्रीक नाट्यचनयमािंा अत्यंत काटेकोरपिे 
अवलंब करण्यास स रुवात केली आचि त्यातून नव-अचभिाततावादी नाट्यशलैी अस्स्तत्वात आली. 
रासीनिी िेिा ही शोकास्त्मका या नाट्यशलैीतील उत्कृष्ट नाट्यकृती समिली िाते. 

 
वस्त दशइक पद्धतीच्या नाटकाचं्या वास्तवतावादी (चरअॅचलस्स्टक), स्वाभाचवकतावादी 

(नॅिरचलस्स्टक) व दृक् प्रत्ययवादी (इंपे्रशचनस्स्टक) अशा तीन नाट्यशलैी कस्ल्पल्या िातात. िीवनािे 
वस्त चनष्ठ दशइन हा हेतू असल्याम ळे दैनंचदन िीवनातील तपचशलावंर भर देऊन क रूपता व सौंदयइ या 
दोहोंिेही केलेले चिीि, चनत्याच्या िीवनातील व्यतती घेऊन त्याचं्या आय ष्ट्याशी चनर्चडत असलेल्या 
महत्त्वपूिइ प्रश्नािंी केलेली चिचकत्सा आचि उत्कट पचरिाम साधण्याच्या दृष्टीने कथानकािी केलेली 
एककें द्री रिना, हे वास्तवतावादी नाट्यशलैीिे चवशरे्ष आहेत. अ डॉल्स िाउस, घोस्ट्स, अॅन एहनमी ऑि 
द पीपल िी इब्सेनिी नाटके या शलैीतील उदाहरिे होत. वरे्वरे्ळ्या घटना व प्रसंर्, बारीकसारीक 
तपचशलावंर भर देऊन साधलेली वातावरिचनर्समती हे स्वाभाचवकतावादी नाट्यशलैीिे प्रम ख चवशरे्ष आहेत. 
मसॅ्तझम र्ॉकीिे द लोअि डेप्थ स हे नाटक या नाट्यशलैीिे उत्तम उदाहरि. स्वाभाचवकतावादाला 
वास्तवतावादािे काटेकोर वा टोकािे रूप मानता येईल. ‘दृक् प्रत्ययवादी’ नाट्यशलैीिा उर्म 
चिीकलेच्या प्रभावातून झाला असून चतिे स्वरूप सवंदेनाचनष्ठ आहे. बदलते भाव, सूक्ष्म तपशील, 
एकमेकातं चमसळिारे संवाद हे या नाट्यशलैीिे काही चवशरे्ष. द थ्री हसस्र्टसक, द चेिी ऑचडक ही िेकॉव्हिी 
नाटके या नाट्यशलैीतली मानली िातात. 
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वस्त दशइक पद्धतीच्या नाटकािंी चवरोधी प्रचतचिया म्हिून प न्हा एकदा अस्स्तत्वात आलेल्या 
वस्त सूिक नाटकाचं्या झॅं टस्स्टक, प्रतीकवादी, अचभव्यस्ततवादी, रिनावादी, अचतवास्तवतावादी तसेि 
महाकाव्यात्मक वा कथक नाट्य (एचपक चथएटर), असरं्त-नाट्य (चथएटर ऑझ द अॅब्सडइ), िौयइनाट्य 
इ. नाट्यशलैी कस्ल्पल्या िातात. झॅं टस्स्टक नाट्यशलैी पूिइतम कल्पनाचधचष्ठत अशा सृष्टीिे दशइन घडचवते. 
प्रतीकवादी नाट्यशलैी िीवनातंर्इत र्ूढतेिा प्रत्यय आिून देते. सूिक प्रतीके आचि काव्यात्म संवाद हे 
चतिे महत्त्वािे चवशरे्ष. मॉचरस माटरकलक हा या पद्धतीने लेखन करिारा श्रेष्ठ नाटककार समिला िातो. 
अचभव्यस्ततवादी नाट्यशलैी अंतर्सवश्वातील चवकारचविाराचं्या स्झोटातून सवइसामान्य स्वरूपािे चनष्ट्कर्षइ 
अचभव्यतत करण्यासाठी योचिली िाते. याचंीक हालिाली, त टक तसेि अल्प संवाद, वरे्वरे्ळ्या प्रकारिे 
ध्वनी आचि सवइ प्रकारिे नाटकीय संकेत व शलैीदारपिा यानंा चदलेला म तत अवसर हे या नाट्यशलैीिे 
चवशरे्ष. या नाट्यशलैीिा उर्म स्स्रंडबर्इच्या ड्रीम प्ले या नाटकातून झाला. एल्मर राइसिे दी ॲबडग मशीन 
हे या नाट्यशलैीतील उत्तम नाटक समिले िाते. रिनावादी नाट्यशलैीिा प्रवतइक आहे रचशयन चदग्दशइक 
मायरहोल्ट. नटाचं्या कसरतप्रधान हालिाली, यंीाच्या सारं्ाड्ासारखी रंर्मंिावरील रिना व ताचंीक 
उपकरिािें ख ले प्रदशइन हे त्याच्या नाट्यशलैीिे चवशरे्ष. बे्रख्ट व अन्य काही िमइन रंर्भमूी कलाकारानंी 
अस्स्तत्वात आिलेल्या कथक वा महाकाव्यात्मक रंर्भमूीिी पे्ररिा या नाट्यशलैीत आहे. तत्कालीन चवर्षय 
अ-वास्तव पद्धतीने सादर करिे व त्यातून परात्मभावात्मक पचरिाम साधिे हे या रंर्भमूीिे कायइ. त्यासाठी 
पूवइकालातील ककवा अन्य देशातंील घटनािंा; चवचवध प्रकारच्या चनवदेनािंा ककवा भाष्ट्यािंा; कोित्याही 
ताचंीक साधनािंा; नृत्य, संर्ीत, चिी यासंारख्या कोित्याही व चकतीही कलािंा ही रंर्भमूी स्वीकार 
करते, अचतवास्तवतावादी नाट्यशलैीिे प्रयोिन स प्त मनातील तकातीत, र्ूढ, द बोध ककवा चवरूप 
प्रचतमासृष्टी अचभव्यतत करिे हे असल्याने या प्रकारच्या आचवष्ट्कारपद्धतीत वास्तव व स्वप्न, िािीव व 
नेिीव याचं्या सीमारेर्षा नष्ट झाल्यािे चदसते. यािा पचरिाम असंर्त-नाट्यावर झालेला आहे. साीइ व 
काम्यू या फ्रें ि अस्स्तत्ववादी नाटककारािंी नाटके आशयदृष्ट्ट्या असंर्चतसूिक असली, तरी त्याचं्या 
लेखनािी शलैी अशी नाही. याउलट बेकेट व योनेस्को यानंी असंर्त आशयाला असंर्ति रूप चदले. 
बेकेटिे वबेर्टग िॉि गोदो, योनेस्कोिे चेअसक ही या शलैीतील प्रचसद्ध नाटके, अचतवास्तवतावादी 
नाट्यशलैीिा प्रभाव िौयइनाट्य या रंर्भमूी कलाप्रकारावरही झालेला आहे. या रंर्ाचवष्ट्कारािा प्रिेता 
म्हििे फ्रें ि नाटककार आंतोन आतो. पे्रक्षकाचं्या अंतमइनातील दडपून टाकलेल्या चवकारवासनानंा 
मोकळीक करून देिे हे चतिे कायइ. नाट्यघटनेत पे्रक्षकािंा पूिइ सहभार् आचि नाट्यसचंहतेिे विइस्व 
झ र्ारून ध्वनी, हावभाव, प्रचतमािें प्रके्षपि यानंा चदलेला वाव हे या रंर्ाचवष्ट्कारािे चवशरे्ष. 

 
प्रािीन पौवात्य रंर्भमूीवरील नाटके वस्त सूिक पद्धतीिी आहेत. नृत्य, संर्ीत, मूकाचभनय यानंा 

या रंर्भमूीवर महत्त्वािे स्थान असून ती चवचवध प्रकारच्या नाटकीय सकेंतािंा भरपूर उपयोर् करते. 
भरतप्रिीत ‘वृत्ती’ या तत्कालीन नाट्यशलैीि असाव्यात. 

 
महाराष्ट्रातील दशावतारी खेळ, तमाशा आचि अलीकडिी वर्नाटे्य हे लोकनाट्यािे रंर्ाचवष्ट्कार 

चवचवध प्रकारच्या संकेतािंा आचि शलैीदारपिािा प्रच्छन्नपिे उपयोर् करतात आचि म्हिून वस्त सूिक 
नाटकािीि उदाहरिे ठरतात. बह धा शलैीत चवचशष्ट प्रकारिा आशय आचि चवचशष्ट प्रकारिी अचभव्यतती 
अचभपे्रत असली, तरी वास्तवतावादी शलैीत ग्रीक नाटक, शतेसचपअरच्या नाटकाला रिनावादी नेपथ्य असे 
प्रयोर्ही झाले आहेत. 
 

कृ. रा. सावतं 
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नाट्यसंकेत (स्टेज कन्व्हेन्शन्स) : ‘संकेत म्हििे एक स्थाचपत रीत’ असे म्हिता येईल. मािसाच्या एकूि 
िीवनव्यवहाराकडे, त्याच्या आिारचविाराकंडे अर्दी ढोबळपिे पाचहले, तरी त्यात चवचवध प्रकारिे सकेंत 
चदसू लार्तात. ‘िीवनाच्या सवइ स्तरावंर वावरताना स्वचनर्समत सकेंतािें पालन करिारा प्रािी म्हििे 
मानवप्रािी होय’ असेही व्याख्यारूप चवधान केले िाऊ शकते. मािूस िशी स्वप्ने रितो, प्रतीके रितो, 
चिन्हे रितो, तसेि तो सकेंत रितो. मानवािी प्रत्येक चपढी पूवइिानंी घालून चदलेल्या वा आिारचविारातं 
रूढ केलेल्या पूवइ-संकेतािें पालन करीत असतेि; पि र्रिेन सार नव े संकेतही चनमाि करीत असते. 
संकेतपालन आचि संकेतचनर्समती या दोन्ही प्रचिया एकाि वळेी अव्याहतपिे कायइरत असतात. या 
प्रचियेच्या बरोबरीनेि संकेतािें उल्लंघन करिे, संकेतानंा नाकारिे, संकेत धूसर करिे यािंीही प्रचिया 
कायइरत असते. प्रत्येक व्यवस्थेिे चनयम हे चनयचमत स्वरूपाम ळेि संकेत बनतात. संकेत अथइवाही असतात 
आचि चवचशष्ट व्यवस्थेत त्यानंा नेमके अथइपूिइ स्थान असते. प्रत्येक कला ही एक स्वतंी आचि स्वत्वपूिइ 
व्यवस्था असल्याने प्रत्येक कलाव्यवस्थेत खास त्या कलेिा म्हिूक एक संकेतव्यूह चदसतो. संर्ीत, 
चिीकला, चशल्पकला, नृत्यकला याचं्याप्रमािेि साचहत्यकला ही एक व्यवस्था असल्याने चतला स्वतमिा 
संकेतव्यहू आहे. 
 

साचहत्यव्यवस्थेत साचहत्यप्रकारािंी संकल्पना अंतभूइत आहे. कचवता, कथा-कादंबरी, िचरी-
आत्मिचरी, एकाचंकका-नाटक या हरेक साचहत्यप्रकारात एक स्वतंी वैचशष्ट्ट्यपूिइ संकेतव्यवस्था 
आढळते. ज्याप्रमािे कचवतेत छंद, यमके, कडवी हे संकेत आढळतात; त्याप्रमािे कथेत चनवदेन-बंध, 
कादंबरीत दृचष्टकोन, कथानक, पाीे व घटना-प्रसंर्ािंी अनेकता-बह म खता हे संकेत आढळतात. 

 
नाटक ही एक प्रयोर्कलाही असल्याने चतच्यात सकेंतािें संकेतपि ककवा त्यािें अस्स्तत्व 

चवशरे्षत्वाने निरेत भरते; कानानंा ऐकू येते. नाट्यसकेंत नाटकािा आशय आचि बाि या दोन्हींतही 
आढळतात. नाटक कोित्याही प्रकारिे असले, तरी काही सकेंत सवइसामाचयक स्वरूपािे असतात (उदा., 
पे्रक्षकाला नटाने सहसा पाठ न दाखविे, नाट्यकायाखेरीि इतर लौचकक व्यवहार रंर्मंिावर न करिे, 
एकाि वळेी अनेक – एकाहून अचधक – पाीानंी भार्षि न करिे इत्यादी.) 

 
भरतािे नाट्यशास्त्र हे एका अथाने सवइ उपलब्ध नाट्यसंकेतािंी दीघइ सूिीि आहे, आचि प्रत्यक्ष 

संस्कृत नाट्यसचंहतामंध्ये त्यािें पालन झाल्यािेही आढळते. क ठल्या प्रकारच्या नाटकात चकती अकं 
असावते, नायक-नाचयकािें प्रकार, क ठल्या पाीाने क ठली भार्षा बोलावी, कोिी र्ाव,े संबोधन-रीत, 
कक्षा-चवभािन इ. असंख्य नाट्यसंकेत ह्यात आहेत. भरताच्या नाट्यशास्त्राच्या बाचवसाव्या अध्यायात 
मंिावर कोित्या र्ोष्टी कधीि करू नयेत ते नमूद केले आहे. रंर्मंिावर चनद्रा, दंतच्छेद, नखे क रतडिे, 
ि ंबन-आकलर्न देिे, िेविे-खािे, मथै नचिया या र्ोष्ठी त्याज्य वा वज्यइ मानण्यात आल्या होत्या. हे संकेत 
देण्यािे कारिही तेथे चदले आहे. ‘चपताप ीस्न र्षाश्वश्रूदृश्यं यस्मात  नाटकम्’ असे असल्याने वरील र्ोष्टी 
टाळिे बधंनकारक मानले रे्ले. 

 
नाट्यसकेंतामंध्ये स्वर्त, िनास्न्तक यािंा उल्लखे अग्रिमाने होतो. अंकातील अखेरिा प्रवशे 

उत्कंठावधइक असावा हा िसा सकेंत, तसाि नाट्यारंभी नादंी व अखेरीस भरतवातय असावे, हाही सकेंत 
होय. नाट्यशास्त्रात प्रत्येक चवर्षयािी ििा करताना त्या त्या चवर्षयातील संकेतािंी नोंदही करण्यात 
आलेली चदसते. नाट्यर्ृहाच्या आकारािी ििा करताना आदशइ नाट्यर्ृह कसे असावे, यािी करण्यात 
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आलेली ििा म्हििे नाट्यर्ृह-बाधंिीिे सकेंत स िविारी सूीीि आहे. ‘नाट्यर्द्य’ या शीर्षइकातंर्इत 
झालेला चविार (नाट्य) सकेंत माडंिाराि ठरतो. 

 
नाट्यर्द्याच्या संदभात हे संकेत िसे रूढ झालेले होते, तसेि वशेभरू्षा, रंर्भरू्षा, केशरिना, 

नेपथ्यादी ताचंीक अंरे् यातंही अनेक संकेत रूढ होते. पूवइसंकेतांिे पालन करतानाि नव्या संकेतािें 
रूढीकरि होत रे्ले असले पाचहिे. ‘नाटक’ हे शोकपयइवसायी नसाव,े हा संकेत संस्कृत वा भारतीय 
रंर्भमूीवर रूढ असल्यानेि संस्कृतमध्ये शोकास्त्मकािंी चनर्समती झाली नसावी, असे म्हिता येईल. मराठी 
रंर्भमूीच्या प्रारंचभक अवस्थेतील नाटकातूंनही शृरं्ार व वीर रसािंी िेवढी रेलिेल चदसते, तेवढी 
शोकभावनेिी चदसत नाही. यािेही कारि तेि असाव ेअसे वाटते. 

 
नाट्यसकेंतातंील काही सकेंत देशकालचनरपेक्ष स्वरूपािे असतात (उदा., स्वर्त आचि 

िनास्न्तक); तर काही सकेंतानंा देशकालािी सापेक्षता असते, तशीि नाटकाच्या बािािीही सापेक्षता 
असते. उदा., काही संस्कृचतचनष्ठ नाट्यसंकेत असे : ‘कथकली’ मधल्या रंर्भरेू्षिा आचि पाीस्वभावािा 
मेळ; ‘काब की’मधील काळ्या वशेभरेू्षतली मािसे नाटकातील पाीे नसून केवळ मदतनीस असिे; तमाशात 
पाीाने झेरी मारली, की स्थळ बदलिे; बीकिर् ऑपेरामध्ये झेंडाधारी एका पाीाने सैन्यािे सूिन करिे 
इत्यादी. 

 
कोित्या बािाच्या नाटकात कोित्या संकेतािें दशइन घडेल हे िसे सारं्ता येते, तसेि 

संकेतावंरून नाटकािी पठडीही लक्षात येते. म ख्य धारेतल्या नाटकातील संकेतव्यवस्था आचि समातंर 
धारेतल्या नाटकातील सकेंतव्यवस्था केवळ वरे्ळ्या वा चभन्न असतात असे नव्हे, तर त्यानंा स्व-
धमइपालनािे प्रयोिन असते. नाट्यसंकेतािें प्रमाि आचि त्यािी चदग्दशइकाने वा लेखकाने केलेली चनवड 
नाटकािी नाटकीयता वाढवतेि; पि त्यातून त्यािंी लोकान नय वा लोकान नयचवरोधी दृष्टीही व्यतत होत 
असते. 

 
नाट्यसकेंत चकत्येकदा संस्कृचतचनष्ठ असतात. चवशरे्षतम चबनवास्तवतावादी नाट्यपठडीमध्ये हे 

चवशरे्षत्वाने िािवते. इथे हे संकेत पूिइतम मानण्यावर आधारलेले असतात. उदा., नृत्य-म द्रा. त्या मानाने 
वास्तवतावादी नाटकातले संकेत हे रूढीने वा सातत्यपूिइ वापराने चनमाि होतात. उदा., िाचंतसूिक 
लाल प्रकाश. असे म्हिता येईल, की पचहल्या प्रकारिे सकेंत एका अथाने र्ृहीत – चदलेले – असतात, ते 
खेळाच्या चनयमाप्रमािे असतात; तर द सऱ्या प्रकारिे संकेत अचतवापराम ळे चझिट होण्यािी शतयता 
अचधक. उदा., तमाशा करताना स्थळबदलसूिक झेरी मी वापरिार नाही, कारि तो संकेत चझिट झाला 
आहे असे कोिी म्हििार नाही, कारि त्या चवशरे्षाचशवाय तमाशा उभाि राहिार नाही; पि िाचंतसूिक 
लाल प्रकाश चझिट म्हिून सहि अव्हेरता येईल. 

 
प्रकाशयोिनाकारानंी काही संकेत रूढ केलेले चदसतात; उदा., स्वप्नदृश्यता = चझकट चनळा 

प्रकाश; भय – अत्यािार = लाल प्रकाश; स्वर्त = एकाि व्यततीला प्रकाशमान करिारा तीव्र प्रकाशािा 
झोत इत्यादी. पाश्वइसंर्ीतातील संकेतही लक्षात घेण्यासारखे आहेत. उदा., शोक = सारंर्ीिे सूर; पहाट 
= बासरीिे सूर, पक्ष्यािंा आवाि, ‘मंर्लप्रभात’ कायइिमािे संर्ीत इत्यादी. नाटकाच्या सवइ अंर्ोपारं्ातूंन 
सकेंत डोकावत असतात. हे संकेत पे्रक्षकानंा आकलनीय झाले व त्यािंा रूढाथइ त्याचं्या मनात चझरपत 
रे्ला, की त्यानंा नाटक अचधक आकलनस लभ होते असे चदसते; माी संकेत िेवढे चझिट होत िातात, 
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तेवढी त्यािंी पचरिामकारकता उिावते. म्हिनू रूढ संकेतािें उपयोिन करण्यात सोय असली, तरी 
धोकाही असतो. यासाठीि चदग्दशइकाला रूढ संकेत अपचरचित शलैीने वापरण्यािी कल्पकता दाखवावी 
लार्ते आचि नव ेसकेंत घडवनू रुळवावहेी लार्तात. 

 
नाट्यसकेंत स्वतम अथइपूिइ, अथइवाही आचि अथइचनमािक्षम असाव े लार्तात. या संकेतािंा धमइ 

ककवा त्यािें नाट्यात्म कायइ हे नाट्याथ्यािी उभारिी करण्याच्या प्रचियेत सहभार्ी होिे आचि नाट्याला 
सौंदयइपूिइ करिे हेि असते. असाकेंचतक नाटकही पूिइपिे संकेतचवहीन नसते. नाटक आचि त्यातील 
संकेत वा चवचशष्ट संकेतव्यवस्थेतून उलर्डत िािारे नाटक यािें अचभन्नत्व नाट्यरचसकाला भावते आचि 
अथइचनिइयनात तेि त्याला साह्यकारी होत असते. 
 

चविय तापस 
 
नाट्योपरोध (डॅ्रमॅणटक आयरनी) : ‘लेकी बोले स ने लारे्’ ह्या म्हिीत नाट्योपरोध वा नाट्यछद्म दडलेले 
आहे. र् न्हा स नेिा असून सासूने आपल्या लेकीस त्या र् न्ह्याबद्दल बोलिे हे दोन प्रकारे होऊ शकते : र् न्हा 
स नेिा आहे हे माहीत नसून आचि माहीत असून. पचहला प्रकार र्ैरसमि तीतून उद भवतो. द सरा प्रकार 
सासूच्या छद्मीपिातून वा उपरोधातून. तरीही हा नाट्योपरोधािा नम ना होऊ शकत नाही. तो तसा 
होण्यासाठी एक ‘आधंळा’ आचि एक ‘डोळस’ अशा दोन व्यततींच्या सहभार्ािी र्रि आहे. ह्या छोट्याशा 
नाट्यातली आधंळी व्यतती म्हििे सून. सासूने चतच्या हातून र् न्हा घडताना पाचहले आहे. पि ह्याबद्दल 
नाटककाराने ह्या आपल्या पाीाला अधंारात ठेवले आहे. डोळस व्यतती म्हििे पे्रक्षक. त्याला घडलेला 
सवइ प्रकार चदसला आहे. ह्या दोन व्यततींच्या सहभार्ाम ळे छद्मी बोलण्यािे नाट्यछद्मात वा उपरोधािे 
नाट्योपरोधात रूपातंर होते. 
 

छद्मी बोलिे छद्मी ठरण्यासाठीस द्धा िाित्या ‘पे्रक्षका’िी र्रि आहे. एखाद्या श्रीमंत मािसाने 
स्वतमिा उल्लेख र्रीब मािसू म्हिून करून घेिे हे छद्मी केव्हा ठरते, िेव्हा समोरिा मािसू ‘कसि ं
कसि’ं ककवा तत्सम उद्र्ार काढतो तेव्हा. पि समोरच्या मािसास खरी पचरस्स्थती माहीत नसून तो िर 
म्हिाला, “अहो, र्रीबी हा क िािा र् न्हा ठरू शकत नाही”, तर बोलिाऱ्याने योिलेला नाट्योपरोध 
झसतो. 

 
नाट्योपरोध हास्यनाट्यापासून शोकात्म नाटकापयंत प्रत्येक नाट्यप्रकारात वापरला िातो. बाप 

र्ावाहून घरी आलेला आहे, हे माहीत नसताना (आचि पे्रक्षकास ते सरळ चदसत असताना) बापाला 
नापसंत असलेल्या पे्रयसीस नायक खूप उत्साहात घरी आितो, हा प्रसंर् नाट्योपरोधािा नम ना आहे. 

 
शोकात्म नाट्योपरोधािे भयंकर चवदारक उदाहरि द्यायिे झाले, तर ते ग्रीक नाटककार 

सॉझोतलीझच्या ‘ईचडपस’िे. ईचडपस हे एका ग्रीक चमथ्यकथेतील पाी आहे. त्याच्या िन्मसमयी 
त्याच्याचवर्षयी असे भचवष्ट्य वतइवले िाते, की तो आपल्या बापाला ठार मारेल आचि आपल्या आईशी त्यािे 
लग्न होईल. ह्यासाठी त्याला थीब्ि राज्यातून दूर पाठवले िाते. पि ज्या एका प्रवाशाशी त्यािे भाडंि 
होऊन तो त्याला मारतो, तोि त्यािा बाप लाओस असतो. आचि ह्यानंतरच्या घटनाचं्या साखळीत अडकून 
तो थीब्ििा रािा बनतो आचि िोकास्टा ही त्यािी आई असल्यािे माहीत नसल्याम ळे तो चतच्याशी लग्न 
करतो. 



 अनुक्रमणिका 

ह्या कथेवर आधारलेल्या नाटकात पे्रक्षकास िोकास्टा व ईचडपसिे माय-लेकािे नाते माहीत 
असते. त्याम ळे चनयतीच्या खेळात र् रझटलेल्या ह्या दोन चनष्ट्पाप िीवावंर ओढविाऱ्या भयानक शवेटाच्या 
चविाराने तो पचहल्यापासून अस्वस्थ झालेला असतो. आपल्या ‘आंधळेपिा’ िी िेव्हा ईचडपसला िािीव 
होते, तेव्हा आता डोळस बनलेला ईचडपस स्वतमिे डोळे झोडून घेऊन आधंळा होतो. 

 
मराठी रंर्भमूीवर समथइ असे शोकात्म नाटक चलचहले रे्ले नाही, असे अनेक मान्यवर अभ्यासकािें 

म्हििे आहे. शतेसचपअरच्या बकग हलअिमधील शोकात्म नाट्योपरोध त्या नाटकावर आधारलेल्या 
चशरवाडकराचं्या नर्टसम्रार्टमध्ये नाही. चलअर आपल्या राज्यािे वाटप करतो तेव्हा पे्रक्षकास चदसत असते, 
की त्याचं्यावरील आपल्या पे्रमािे विइन करिाऱ्या त्याच्या दोन थोरल्या म ली धादातं खोटे बोलत आहेत 
आचि िी अत्यतं सडेतोडपिे आपल्या पे्रमाच्या विइनाबरोबर या पे्रमास असलेल्या मयादेिाही उल्लखे करते, 
ती धाकटी कॉडीचलया सत्य बोलत आहे. पि पे्रक्षकास िे चदसत असते ते ज्या मानचसक पचरस्स्थतीत त्या 
समयी चलअर असतो, त्याम ळे त्याला चदसत नाही. इथून त्याच्या शोकात्म शवेटास स रुवात होते. तो 
थोरल्या म लींकडून पूिइतम नार्वला िातो आचि पे्रमाने, आदराने भारावलेली धाकटी त्याला भेटेतोपयंत 
चतिी मरिघचटका िवळ आलेली असते. 

 
चलअर चनयतीिा बळी नसून स्वतमच्या अहंकारािा बळी असतो. ह्या नाटकातदेखील मूळ 

नाट्योपरोधास अधोरेचखत करिारा उपनाट्योपरोध असा आहे, की स रुवातीस शहािा समिल्या िािाऱ्या 
चलअरला एक प्रकारिे वडे लार्लेले असते. शवेटी तो िर्ाच्या मानाने वडेा होतो, तेव्हा तो खरा शहािा 
झालेला असतो, कारि तेव्हा त्याला त्याचं्या थोरल्या म लींिा खोटेपिा व धाकटीिा खरेपिा लक्षात 
आलेला असतो. 

 
नाट्य ह्या प्रकारावंर भाष्ट्य करिारे नाट्योपरोधािें उदाहरि म्हििे रािीव नाईक ह्यािें साांधा. ह्या 

नाटकात स्वतमला शोकात्म समििारा नायक कसा हास्यास्पद ठरतो आचि स्वतमला चवनोदी समििारा 
नायक कसा दयनीय ठरतो, हे दाखवले आहे. 

 
नाट्योपरोधािे र् ंतार् ंतीिे उदाहरि म्हििे कि. त्र्यं. खानोलकर ह्यािें एक शनू्य र्बाजीिाव. ह्या 

नाटकात केवळ द सरे नाटक अंतर्इत केलेले नाही, तर त्या नाटकािा पे्रक्षकही अतंर्इत केला आहे. त्याम ळे 
म ख्य नाटकािा पे्रक्षक म ख्य नाटक, पोट-नाटक आचि पोट-नाटक पाहात असिारा पे्रक्षक ह्या तीन 
स्तरावंर िाललेल्या खेळािे चनरीक्षि करतो. ह्या चतन्ही स्तरावंर नट आळीपाळीने नाटकातील पाीे म्हिनू 
व खािर्ी व्यतती म्हिून वावरतात. त्याम ळे पे्रक्षकाच्या डोळ्यादेंखत अनेक धाग्यािें एक उपरोधी िाळेि 
चविले िाते. 

 
नाट्योपरोध कधी एका वातयातून िािवतो, कधी कथानकातल्या एखाद्या प्रसंर्ातून, तर कधी 

संपूिइ नाटकाच्या रिनेतून व आशयातून िािवतो. 
 

शातंा र्ोखले 
नाथ संप्रदाय : नाथ संप्रदाय हे एक संपूिइ भारताला व्यापिारे घचटत आहे. माी त्याच्याचवर्षयी प्रिचलत 
असिाऱ्या असखं्य र्ूढाद भ त चमथकाचं्या वलयाने त्यािे ऐचतहाचसक आचि ताचत्त्वक स्वरूप झाकोळून 
रे्लेले आहे. अथात तरीही काही सवइमान्य तथ्ये उरतात. हा पंथ एक शवै पंथ आहे. चशव हे त्यािे केवळ 
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उपास्य दैवति नाही, तर पंथप्रवतइक आचदर् रू आहे. नाथ पंथािी र् रुपरंपराि चशवापासून स रू होते. 
म्हिून चशवाला आचदनाथ असे म्हटले िाते. द सरे असे, की नाथ पंथाला अचभपे्रत असलेले चशवतत्त्व हे 
शस्ततय तत आहे. तसेि हे तत्त्व दैवताच्या स्वरूपात अवतीिइ असते, तेव्हाही शतती ही भवानीच्या अथवा 
पावइतीच्या स्वरूपात त्याच्या समवते असते. “शभं ू तेथे अंचबका” असे ज्ञानदेवानंी म्हटले आहे ते याि 
अथाने. ककबह ना चशवाने पावइतीला केलेला उपदेश मत्स्येंद्रनाथानंी धारि केल्याम ळेि या पंथािी चनर्समती 
होऊ शकली, असे नाथपरंपरेत मानले िाते. 

 
व्यापक भारतीय पातळीवरून नाथ पंथाकडे पाचहले तर असे चदसते, की हा पंथ बौद्ध धमाच्या 

अखेरच्या काळात उदयाला आला. या काळात बौद्ध धमामध्ये तंीमार्इ व वामािारही घ सला होता. 
पंथातील िौऱ्याशंी चसद्धािंी ओळख धूसर असून, त्याचं्यामधील अनेक बौद्ध आचि नाथपरंपरामंध्ये साधारि 
आहेत. स्वतम मत्स्येंद्रनाथािंी पूिा नेपाळमध्ये अवलोचकतेश्वराच्या रूपात केली िाते. अवलोचकतेश्वर हे 
ब द्धािेही रूप आहे, हे वरे्ळे सारं्ायला नको. चसद्धपरंपरेिे वैचशष्ट्ट्य असे, की हे चसद्ध वरे्वरे्ळ्या 
िाचतमाितींमधून आलेले असून परमाथइ मार्ात िाचतबंधने पाळण्यािी र्रि नाही, असा त्यािंा संदेश 
होता. त्यािप्रमािे आपला उपदेश सवइसामान्य स्त्रीप रुर्षापंयंत पोहिावा, म्हिून त्यानंी लोकभारे्षतून रिना 
केल्या. अथात या रिनामंध्ये अथवा दोह्यामंध्ये काही र्ढू असे सापं्रदाचयक साधनेिे संकेतही असल्याम ळे 
प ष्ट्कळदा त्या संचदग्ध, धूसर, प्रसंर्ी अर्दी उलट अथाच्या असतात. उलटाबाँसी ककवा सधंा भार्षा हे शब्द 
या संदभात रूढ आहेत. मराठीमध्ये रूढ असलेल्या कूटाचं्या पूवइसूरी याि रिना असाव्यात. 

 
नाथ पंथ हा म ख्यत्व े साधनामार्इ आहे. ही साधना चवशरेे्षकरून योर्साधना असून पारमार्सथक 

शततीचशवाय वरे्वरे्ळ्या चसद्धीही त्याम ळे प्राप्त होतात, असे मानले िाते. तत्त्वज्ञानाच्या प्रातंात असे 
चदसते, की काश्मीर शवै परंपरेत प्रिचलत असलेल्या चविारािंी छाप नाथ पंथाच्या तत्त्वज्ञानावर आहे 
(उदा., चशव व शतती यािंा संबंध, सदतीस तत्त्व ेइत्यादी). अथात शवै पंथाच्या इतर शाखा, इतकेि काय 
शाततादी ताचंीक पंथ हे अंचतमतम ज्या एका व्यापक क लात मोडतात, त्याि क लािा नाथ पंथ हाही एक 
घटक असल्याम ळे त्याचं्याशीही साम्य असिाऱ्या चविार-आिारातील बाबी याही पंथात कमी अचधक 
प्रमािात चदसून आल्या, तर ते स्वाभाचवकि आहे. 

 
िौऱ्याशंी चसद्धापं्रमािेि नवनाथािंी कल्पनाही सवइप्रिचलत आहे. अथात या सवांमध्ये पचहली 

ऐचतहाचसक व्यतती म्हििे मत्स्येंद्रनाथ हीि होय. र्ोरक्षनाथ हे मत्स्येंद्रनाथािें चशष्ट्य, रूढ 
आख्याचयकावंरून असे चदसते, की मत्स्येंद्रप्रिीत तत्त्वज्ञानात व साधनेत ताचंीक वामािारािा अंश होता. 
व्यस्ततशम ते कदलीबनातील योचर्नीकौल नावाच्या ताचंीक संप्रदायाच्या आहारी रे्ले होते. र्ोरक्षनाथानंी 
त्यािंी व पयायाने नाथचविारािी त्यातून स टका करून नाथ पंथािे श द्धीकरि केले. र्ोरक्षनाथाचं्या नैचतक 
चविारािंा प्रभाव ज्ञानदेव, कबीर, नानक अशा उत्तरकाचलकावंर पडल्यािे आढळते. यािा अथइ असा नव्हे, 
की नाथ पंथ वामािारापासून कायमिा आचि पूिइपिे म तत झाला. महान भावाचं्या लीळाचहित्र या गं्रथात 
नाथयोर्ीयोचर्नींच्या ज्या आख्याचयका ििधरानंी साचंर्तलेल्या आहेत आचि नाथ पंथाबद्दल िी मते व्यतत 
केलेली आहेत, त्याचं्यावरून हा वामािार पूिइपिे बंद झाला नव्हता व होण्यािी शतयताही नव्हती, असेि 
म्हिाव े लार्ते. अथात स्वतम ििधरानंा र्ोरक्षनाथाचंवर्षयी आदर होता व काचनझनाथासंारख्याचंवर्षयी 
नव्हता असेही चदसते. नाथ पंथामंधील वज्रोली आचि चसद्धोली या परंपरािंा उल्लखे ििधर करतात, 
वरे्वरे्ळ्या चसद्धीही त्यानंी साचंर्तल्या आहेत. 
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र्ोरक्षनाथ हे धमइ आचि साधना या के्षीातं संपूिइ भारतावर प्रभाव पाडिारे व्यस्ततत्व होते. काशमीरी 
शवै परंपरेतील िौल देशीय महेश्वरानंद आचि र्ोरक्षनाथ हे एकि, असे काही चविान मानतात. पि ही 
एकरूपता संशयास्पद आहे. र्ोरक्षनाथाचं्या नावावर हसद्धहसद्धाांतपद्धहत, हसद्धहसद्धाांतसांग्रि इ. संस्कृत गं्रथ 
मोडतात. गोिक्षअमिसांवाद आचि गोिक्षगीता हे मराठी गं्रथ त्यािें असल्यािे सारं्ण्यात येते. पि 
गोिक्षअमिसांवाद हा अमरनाथािंा असिे अचधक शतय आहे. 

 
मराठीमध्ये नरहरी मालू यािें नवनाथ भक्क्तसाि आचि आचदनाथ भरैवकृत श्रीनाथलीलामृत या 

दोन कृती प्रम ख नाथचसद्धािंी माचहती देिाऱ्या असल्या, तरी त्या बऱ्याि उत्तरकालीन म्हििे 
एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधाला स्पशइ करिाऱ्या आहेत आचि त्यािंा भर ऐचतहाचसक माचहती देण्याऐविी 
दंतकथा सारं्ण्यावर व िमत्कारविइने करण्यावर आहे. त्याम ळे त्यािंा झारसा उपयोर् होत नाही. 
दत्तसंप्रदाय आचि नाथ पंथ यािेंही िवळिे नाते असले, तरी दत्तसापं्रदाचयक साधनामंधूनही काही चवशरे्ष 
माचहती चमळत नाही. त्याम ळे ज्ञानदेवादी वारकरी सतंािंाि आधार घ्यावा लार्तो. महाराष्ट्रात ज्ञानदेवानंी 
प्रवर्सतत केलेल्या वारकरी सपं्रदायाच्या धारेिा मलूस्त्रोत नाथ पंथ हाि आहे. र्ोरक्षनाथािें चशष्ट्य र्चहनीनाथ 
यािंा ज्ञानदेवाचं्या मात ल घराण्याशी पूवइपचरिय होता. त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मचर्रीवर र्चहनीनाथानंी 
चनवृचत्तनाथानंा उपदेश चदला. चनवृचत्तनाथानंी ज्ञानदेवावंर अन ग्रह केला. या संदभातील ज्ञानदेवािें अभरं् 
चविारात घेतले तर असे म्हिता येते, की नाथ पंथामध्ये कृष्ट्िोपासनेिा व पे्रमभततीिा भार् प्रचवष्ट करण्यािे 
श्रेय र्चहनीनाथानंाि द्याव ेलारे्ल. ज्ञानदेवानंी व त्याचं्या भावडंानंी नाथ पंथाला वारकरी पंथाकडे वळवले. 
ज्ञानेर्श्िीच्या अखेरीस आपली र् रुपरंपरा सांर्ताना ज्ञानदेव मत्स्येंद्रनाथािें चशष्ट्य िौरंर्ीनाथ यािंा उल्लखे 
करतात व त्यािें चछन्न शरीर मत्स्येंद्रकृपेने पूिइवत् झाल्याच्या कथेिीही नोंद करतात. र्ोरक्षनाथानंा ते 
‘चवर्षयचवध्वसैंकवीरू’ असे चवशरे्षि लावतात. ते अर्ोदर उल्लेचखलेल्या र्ोरक्षनाथाचं्या वामािारचवरोधाशी 
स संर्त आहे. 

 
ज्ञानदेव असेही सारं्तात, की कलीने ीस्त झालेल्या लोकानंा समाधान आचि शातंी लाभावी या 

हेतूने र्चहनीनाथानंीि चनवृचत्तनाथानंा आपल्या परंपरेतील बोध म तत हस्ताने द्यायला साचंर्तला. या बोधािे 
वाङ्मयीन झळ म्हििे ज्ञानेर्श्िी ग्रांथ. ज्ञानेर्श्िीमधील खास नाथ पंथािा म्हिता येईल असा भार् म्हििे 
सहावा अध्याय होय. मूळ गीतेमधील योर्प्रचियेिे विइन करताना ज्ञानदेवानंी िो क ं डचलनी मार्इ साचंर्तला 
आहे, तो पातंिलयोर् आचि हठयोर् याचं्यापेक्षा वरे्ळा असून खास नाथ पंथीय आहे. कपड आचि ब्रह्माडं 
याचं्यारिनेमध्ये असिाऱ्या मळू साम्याम ळे मानवी देहामध्येही (कपडात) चशव आचि शतती ही तत्त्व ेअसतात. 
मस्तकातील सहस्त्राधार िि हे चशवािे, तर माकडहाडाखालील मलूाधार िि हे शततीिे म्हििेि 
क ं डचलनीिे स्थान होय. योर्ाच्या प्रचियेने स प्त असलेली क ं डचलनी शतती िार्ृत होते आचि चतिा 
ऊध्वइप्रवास स रू होतो. ती सहस्त्राधार ििातील चशवत्वापयंत पोहोिून त्याच्याशी सामरस्य पावते. हीि 
नाथ पंथामधील अचंतम चसद्धी होय. अशा योग्याला अन्य िमत्कार करण्याच्या चसद्धीही प्राप्त होतात; पि 
त्या र्ौि होत. 

 
नाथ पंथ आचि चवठ्ठलोपासक वारकरी पंथ यािंा समन्वय करताना ज्ञानदेवानंी तो झार ख बीने 

केलेला चदसतो. चवठ्ठल हे कृष्ट्िािेि रूप होय, अशा मूळच्याि वारकरी धारिेला अन सरून त्यानंी 
श्रीकृष्ट्िाने साचंर्तलेल्या गीतेवरील केलेले मराठी भाष्ट्य ज्ञानेर्श्िी हे वारकरी पंथात सहि मान्य होऊ 
शकते. त्यािप्रमािे नाथ पथंाच्या आचदर् रू चशवाने भवानीला केलेला उपदेश म्हििे गीतेचेि तत्त्वज्ञान 
होय व श्रीकृष्ट्िानेही अि इनाला “कपडे कपडािा ग्रास ” हा “नाथसकेंतीिा दंश ”ि साचंर्तला, असे ऐतय 
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ज्ञानदेवानंी प्रस्थाचपत केले. त कोबाचं्या समकालीन असिाऱ्या आचि त कोबािंा प्रत्यक्ष सहवास व उपदेश 
लाभलेल्या बचहिाबाई चसऊरकर त कोबािंी िैतन्य परंपरा नाथ पंथातूनि चनघाली असे सारं्तात. 
आचदनाथ → मत्स्येंद्रनाथ → र्ोरक्षनाथ → र्चहनीनाथ → चनवृचत्तनाथ → ज्ञानदेव → चवश्वंभर → 
राघविैतन्य → केशविैतन्य → बाबािी → त काराम → बचहिाबाई अशी ही परंपरा आहे आचि ती 
उत्तरकालीन चनळोबानंी साचंर्तलेल्या वरे्ळ्याि परंपरेपेक्षा अचधक चवश्वसनीय मानली पाचहिे. यािाि अथइ 
असा होतो, की चनवचृत्त-ज्ञानदेवापंासून त कोबापंयंत वारकरी संप्रदाय हे नाथ पंथािेि रूप राचहले आहे 
आचि या अथाने नाथ पंथािी व्याप्ती व वाङ्मय वारकरी पंथाच्या व्याप्तीइतके व वाङ्मयाइतके आहे. 
एकनाथी परंपरा ही एका बािूला दत्त परंपरा असली आचि ती आचदनारायिापयंत पोहित असली, तरी 
दत्तपंथही नाथ पंथाशी संबधं राखून होताि. 

 
ज्ञानदेवानंी केलेल्या हचरहर समन्वयािे वारकरी पथंात पडलेले प्रचतकबब म्हििे वारकरी 

मत्स्येंद्रनाथ, र्ोरक्षनाथ, र्चहनीनाथ, चनवृचत्तनाथ आचि ज्ञानदेव यानंा आलटून पालटून नारायिचवष्ट्ि ू
आचि चशव यािें अवतार मानतात. 

 
ज्ञानदेवानंी नाथ पंथाला वारकरी पंथाच्या महाप्रवाहात चवलीन केले, हे एका अथाने खरे असले, 

तरी त्याम ळे महाराष्ट्रातील नाथ पंथ संप ष्टात आला असे माी नाही. चवशरे्षतम नर्र चिल्ह्यात नाथ पंथािी 
स्थाने त्याचं्याशी चनर्चडत असलेल्या आख्याचयकासंह आिही पाहायला चमळतात. पि अर्दी चविाराचं्या 
व वाङ्मयचनर्समतीच्या पातळीवरही ज्ञानदेवािंीि नाथपरंपरा सारं्त, परंत  वारकरी पंथापेक्षा वरे्ळे अस्स्तत्व 
राखून अनेक शाखा अस्स्तत्वात आल्या. त्यातंील ज्ञानदेव → सत्यामळनाथ → र्ैबीनाथ → र् प्तनाथ 
(र्ंर्ाबाई) → उद बोधनाथ → केसरीनाथ → चशवदीननाथ → नरहरीनाथ ही एक होय (याचं्यापैकी र्ैबीनाथ 
हे सोचहरोबा आंचबये यािें साक्षात्कारी र् रू. सोचहरोबा उत्तम पदकार होते). चशवदीननाथािें 
कितामिीनाथनामक चशष्ट्य होते. त्यािंी ज्ञानकैवल्य ही रिना आहे. ते असे सारं्तात, की पैठि येथील 
ब्रह्मवृदंाने ज्ञानदेवादी भावडंािें श्रेष्ठत्व मान्य केले; पि तरीही धमइगं्रथात त्यानंा विइव्यवस्थेत स्थान 
देण्यािी तरतूद न आढळल्याम ळे ज्ञानदेवानंी विइव्यवस्थाि न मानिारा नाथ पंथ स्वीकारला. 
उद बोधनाथानंीहीं ज्ञानेश्वर िचरीपर अभरं्रिना केली आहे. 

 
ज्ञानदेव → सदाचशव → र्िेश → उद्धव → केशव → बाळनाथ → श्रीनाथ अशी परंपरा सारं्िारे 

श्रीनाथ हे वारकरीबाह्य ज्ञानदेव परंपरेतील आिखी एक महत्त्वािे नाथ सापं्रदाचयक होत. त्यानंी 
अनुभवामृतामधील ओव्यानंा ब्रह्मसूीापं्रमािे सूी मानून त्यािे सूत्रकल्प तयार केले. ते स्वतम चिद चवलासािे 
प रस्कते असून अिातवाद आचि चववतइवाद या वदेान्ती तत्त्वािें चवरोधक होते. या कल्पाला अन सरूनि 
त्यािें चशष्ट्य हचरहरेंद्र यानंी िाष्रभाष्य रिले. 

 
प्रख्यात म स्स्लम मराठी शाहीर सर्नभाऊ हा चसद्धनाथ राऊळािा चशष्ट्य असून आपली आध्यास्त्मक 

परंपरा ज्ञानदेवापंयंत नेिारा होता. एकूिि मराठी शाचहरीमधील भेचदक या प्रकारावर नाथ पंथाच्या र्ढू 
तत्त्वािंा प्रभाव पडलेला चदसतो. 

 
याचशवाय ज्ञानदेवाचं्या नाथंपरंपरेपेक्षा वरे्ळी र् रुपरंपरा सारं्िाऱ्या नाथ पंथाच्या शाखाही 

महाराष्ट्रात आहेत. िशी आचदनाथ → उमा (पावइती) नाथ → ब्रह्मनाथ → िौरंर्ी → र्िपती → नार्नाथ → 
मत्स्येंद्रनाथ → र्ोरक्षनाथ → अवघड िालंधर → र् लाब → र्रीब → चिदू्रप → िींदडनाथ → चिदाबंरी → 
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चवश्वनाथ → बाळनाथ शकंरानंद. ही शाखा आिखीही एका दृष्टीने महत्त्वािी आहे, ती िालंधरनाथािंा 
उल्लेख ‘अवघड’ असा करते. नाथ पंथािे कानझाटे आचि औघंडे असे दोन उपसंप्रदाय आहेत. पैकी 
कानझाटे कानाला चछद्र पाडून त्यात म द्रा धारि करतात, तर औघडे कान कवधीत नाहीत. कदाचित अकवध 
अशा इस्लामी अन यायानंा प्रवशे करता यावा, म्हिूनही ही शाखा चनघाली असेल. आिही अनेक चठकािी 
नाथ पंथ आचि इस्लामी सूझी संप्रदाय याचं्या स्थलामंध्ये व सत्प रुर्षामंध्ये सामाचयकता आढळते (उदा., 
नर्र चिल्ह्यातील मढी येथील िालंधरनाथ). भारतीय धमइिीवनात कहद -म स्स्लम समन्वयाच्या प्रयत्नातही 
नाथ पंथािी कामचर्री उल्लखेनीय आहे. 
 

सदानंद मोरे 
 
नायक–१ : (स.ं). नाटकातील म ख्य कथानकात अतंभूइत असलेल्या प्रयत्नािें व चियािें झळ ज्याला 
चमळते तो नायक ककवा नेता होय. सवइ प्रयत्न, चिया आचि भावनाचवष्ट्कार प्राम ख्याने याच्या िाराि होत 
असतात, म्हिूनि याला रसािे आलंबन असेही म्हटले आहे. नायक हा उदार, उदात्त, उच्चक लीन, 
चववकेी, शूर आचि धमइचप्रय असतो. तो साहसी, पापभीरू व स्वकतइव्यदक्ष असतो. कशर्भपूालाने 
संवादकौशल्य, कृतज्ञता, म त्सद्दीपिा, आत्मचवश्वास, उज्ज्वलता या नायकाच्या आिखी काही र् िािंा 
उल्लेख केला आहे. चवश्वनाथाच्या म्हिण्याप्रमािे (साहित्यदपकि, ३·३०) नायक हा त्यार्ी वृत्तीिा, यशस्वी, 
क लीन, प्रसन्न दशइनािा, रूपवान, यौवन व उत्साह यानंी संपन्न, दक्ष, लोकचप्रय, तेिस्वी, चविान व 
िाचरत्र्यसपंन्न असा असावा. दशरूपककार धनंियाने नायकाच्या या साऱ्या र् िातं ‘शास्त्र-दृष्टी’ या र् िािी 
भर घातली आहे. 

 
नायकाचे चार प्रकार : नायकाच्या चठकािी सामान्यतम शोभा, चवलास, माध यइ, र्ाभंीयइ, धैयइ, तेि, 

लाचलत्य आचि औदायइ हे आठ र् ि वास करीत असतात. परंत  त्याचं्या चवचशष्ट प्रकृचतधमान सार धीरोदात्त, 
धीरलचलत, धीरोद्धत आचि धीरशातं असे त्यािें िार प्रकार कस्ल्पण्यात आले आहेत. िौघानंाही धीरत्व 
आवश्यक आहे. आन वचंशकता, सामाचिक पचरस्स्थती, िीवनातील स्थान ह्यावंर िरी नायकाच्या चिया व 
मनोवृत्ती अवलंबून असल्या, तरी प्रत्यक्ष कथानकाच्या वळेिी त्यािी मनमस्स्थती, चविारधारा आचि 
चियापद्धती यावंरून हे िार प्रकार कस्ल्पण्यात आले आहेत : 

 
(१) धीरोदात्त : या नायकाच्या अंर्ी क्षमा, अचतर्ंभीरता, आत्मश्लाघेिा अभाव, चियेमध्ये स्स्थरता 

हे र् ि असावते. ह्यािे चित्त समाधात, महासत्त्वशील व अहंकार-रचहत असाव.े (तो कृपावान असावा असेही 
चवद्यानाथाने प्रतापरुिीयात म्हटले आहे.) 

 
(२) धीरलणलत : कोित्याही कितेपासून म तत, चवलासी, नृत्यर्ीतवादनादी कलािंा पे्रमी, स खी 

आचि सौम्य प्रकृतीिा नायक धीरलचलत होय. तो शृरं्ाररसाकडे चवशरे्ष आकृष्ट असतो. वािीिे माध यइ, 
दाचक्षण्य, उज्ज्वल अचभरुचिचनदशइक वशे हे त्यािे इतर र् ि होत. 

 
(३) धीरशातं : शातं वृत्तीिा, सरळ, साध्या मार्ाने िािारा नायक धीरशातं वा धीरप्रशातं होय. तो 

चवनयी, ित र, दयाळू, सौम्य, नीचतमान, चववकेी, स्स्थतप्रज्ञ आचि सत्यचप्रय असतो. 
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(४) धीरोद्धत : हा सवइ नायकापंासून वरे्ळ्या मनोवृत्तीिा नायक आहे. ईर्षा, आत्मश्लाघा, 
अचधकारलोल पता, िािंल्य, आवरे् आचि शीघ्रकोप असे यािे र् ि साचंर्तले आहेत. याला आत्मप्रशसंा चप्रय 
असते, हा साहसी असतो. अद भ त, असामान्य काहीतरी करून दाखवाव,े अशी यािी इच्छा असते. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
नायक–२ : कथा, कादंबरी यासंारख्या कथनात्म साचहत्यात आचि एकाचंकका, नाटक यासंारख्या 
प्रयोर्ात्म साचहत्यात अनेकदा एक पाी ‘म ख्य’ असते. साचहत्यकृचतर्त ‘प्रधान’ व ‘उप’ अशा दोन्ही 
कथानकािंा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबधं या म ख्य पाीाच्या व्यस्ततत्वाशी व िडिघडिीशी असतो. उदा., 
एकच प्याला या नाटकातील तळीराम, र्ीता, रामलाल व शरद या पाीाचं्या नाट्यर्त िीवनािा संबधं 
स धाकर - कसधू याचं्या नाट्यर्त िीवनिचरीाशंी आहे. नाट्यवस्तूिे/कथावस्तूिे भरिपोर्षि ज्या 
घटनाचं्या चनर्समतीतून होत असते, अशा घटनापंैकी काही महत्त्वाच्या घटनािें ‘घडिे’ व ‘घडचविे’या म ख्य 
पाीाच्या चियाशीलतेतून ककवा चनस्ष्ट्ियतेतून व त्याच्या कृचतउततींतून आकारास येत असते. म्हििेि 
‘म ख्य’ म्हिून उदयास येिारे हे पाी त्या त्या साचहत्यकृतीिे कें द्र असते. अशा या साचहत्यकृतीच्या कें द्रवती 
असिाऱ्या म ख्य पाीाला नायक/नाचयका म्हिनू संबोचधले िाते. नायक/नाचयका हे साचहत्यर्त वास्तवात 
केवळ एकमेवाचितीय असत नाहीत. माी त्यानंा अन्य पाीाचं्या संदभात वरे्ळेपि लाभते, हे लक्षात घेतले 
पाचहिे. 

 
नाट्यप्रकारान सार (स खपयइवसायी व शोकपयइवसायी) नायकािे/नाचयकेिे र् िचवशरे्ष बदलतात. 

अॅचरस्टॉटलने या दोन प्रकारातंील व्यस्ततरेखाचंवर्षयी प ढील चवधान केले आहे, ‘स खाचंतकेिे लक्ष्य मािसे 
प्रत्यक्ष िीवनात असतात त्याहून अचधक वाईट दाखचवण्याकडे असते, तर शोकाचंतकेिे अचधक िारं्ली 
दाखचवण्याकडे असते.’ स खाचंतकेतील नायक सरळ-साधे, चनरार्स िसे असतात, तसेि ते धादंरट, 
संशयी, मूखइ, बेंर्रूळ पि पापभीरू असेही असतात. उदा., झाल्र् नराव/कृचत्तका (सांशयकल्लोळ). 
अॅचरस्टॉटलने करुिा व भीती याचं्या संदभात शोकाचंतकेच्या पचरिामािा चविार करताना शोकाचंतकेतील 
व्यतती उत्कटत्वाने िारं्ली व न्यायी नसते, असे म्हटले आहे. अशा व्यततीवरील चवपत्ती द र् इिामं ळे ककवा 
द रािरिाम ळे ओढवत नाही. चतच्या चठकािी असिारी प्रमादशीलता, स्खलनशीलता, संशयी वृत्ती, 
अहंकार, उग्रता, महत्त्वाकाकं्षा व नीचतचवर्षयक चवशरे्ष सिर्ता ह्याही र्ोष्टी नाट्यर्त िीवनिचरीातून 
अधोरेचखत होऊन प्रत्ययास येतात. हा सवइ र् िावर् िािंा सम च्चय एकाि नायकचिीात एकवटून येतो असे 
माी नाही. अचॅरस्टॉटलने शोकनाट्यािा नायक हा अत्यंत चवख्यात व वैभवसंपन्न असायला हवा, असे 
म्हटलेले असले तरी सवइसामान्य िीवन िर्िारा मािसू आध चनक शोकनाट्यािा नायक झाल्यावर ही 
भचूमका मारे् पडलेली चदसते. 

 
ग्रीक नाटकामंधून म ख्य पाीाइंतकेि स्वतंी व महत्त्वािे पाी म्हिून सूीधारािे पाी साकारलेले 

चदसते. या सूीधारास वा म ख्य पाीास ‘प्रोटॅर्ॉचनस्ट’ म्हित आचि अन्य महत्त्वाच्या पाीास ‘अॅंटॅर्ॉचनस्ट’ 
म्हित. अॅंटॅर्ॉचनस्ट म्हििे, ‘प्रम ख पाीाच्या खालोखाल असलेले महत्त्वािे पाी’ होय. नाट्यपूिइ 
घटनाचं्या कें द्रवती असिाऱ्या पाीास अॅंटॅर्ॉचनस्ट म्हिायिे, तर ईहडपसमध्ये ईचडपस अॅंटॅर्ॉचनस्ट ठरतो. 
प ढच्या काळात नाटकातून सूीधारािे महत्त्व कमी झाले. त्याम ळे िॅम्लेर्टमध्ये ख द्द हॅम्लेट प्रोटॅर्ॉचनस्ट 
ठरतो, तर त्यािा काका तलॉचडअस अॅंटॅर्ॉचनस्ट, हॅम्लेटच्या खालोखाल महत्त्वािे पाी ठरते, असे मानता 
येईल. 
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मानवी िीवनाच्या सामाचिक-सासं्कृचतक स्स्थतीशी व पचरवतइनाशी नायक-संकल्पनेिा चनकटतम 
संबंध आहे. टोळीने िर्िाऱ्या मानवी समूहाने टोळीिे नेतृत्व करिाऱ्या व्यततीमध्ये न्याय, शौयइ, 
संघटनािात यइ आदी र् िािंी अपेक्षा केली असिे स्वाभाचवक आहे. प ढील काळातील ‘रािा’ या 
व्यततीकडूनही याि वा अशाि उदात्तता, किखरपिा याचं्याशी नाते सारं्िाऱ्या अन्य र् िािंी अपेक्षा होत 
राचहली. समूहाच्या या अपेक्षािंी पूतइता करण्यािी क्षमता असिारी आदशइ पाीे त्या काळातील 
साचहत्यकृतींमधून ‘नायक’ पदी चवरािमान झालेली चदसतात. उदा., िामायिातील राम. राम ही नायक-
प्रचतमा तत्कालीन समािाच्या सामूचहक मनािी चनर्समती आहे, असे म्हिता येईल. अथात, मािसू केवळ 
र् िानंीि संपृतत असतो असे नाही. त्याच्या ठायी अवर् िही असतात. तो अतंर्सवरोधानंी य तत असतो. तो 
िंिमलू आय ष्ट्य िर्त असतो आचि ही िंिमलूता त्याच्या मनाच्या तळाशी तसेि त्याच्या प्रत्यक्ष 
िर्ण्यातही असते, यािे भान मिाभाितकार त्याचं्या वास्तवपूिइ पाीरेखाटनातूंन व्यतत करताना 
चदसतात. र् िावर् िािंी प्रचतमा झालेले नायक/नाचयका त्याचं्या कलाकृतीत साकार झालेल्या असून या 
पाीाचं्या बरोबरीनेि त्यानंी रािनीचतज्ञ, य द्धनीचतज्ञ, द ष्ट-संहारक, स ष्टािंा तारक, प्रीतीत रमलेला 
श्रीकृष्ट्िही ‘चमथक-नायक’ म्हिून साकारला. मिाभाितकारानंी साकारलेली नायक-प्रचतमा हा केवळ 
सामचूहक मानचसकतेिा आदशइ आचवष्ट्कार नसून तो मानवी मनाच्या िन्मिात िंिमूलतेिा आचवष्ट्कार आहे, 
असे म्हिता येईल. संस्कृत नाट्यपरंपरेत नायकािे चिीि ‘आदशइवादी’ि होते. धीरलचलत, धीरप्रशान्त, 
धीरोदात्त, धीरोद्धत अशा नायकाच्या वर्इवारीवरूनही हे लक्षात येते. माी वसतंसेनेसारखी र्चिकाही 
मृच्छकहर्टकम्िी नाचयका होऊ शकते. 

 
मराठी रंर्भमूीच्या प्रारंभकाळातील नाट्यवस्तू प रािकथावंरि पोसलेल्या–वाढलेल्या होत्या. 

त्याम ळे आदशांिे पालन करिारा, भव्यचदव्यतेिी आस धरिारा असा नायक रंर्भमूीवर आला. 
 
मराठी साचहत्यातील स्वातंत्र्यपूवइ काळातील नायक-प्रचतमेिी र् िवैचशष्ट्टे्य सारं्ताना चटळक, 

आर्रकर, र्ाधंी, सावरकर याचं्या चविारािंा व्यस्ततमनावरील व समािमनावरील प्रभाव लक्षात घ्यावा 
लार्तो. या काळात राष्ट्रवाद-स धारिावाद िोमाने माडंला िात होता. त्यावर चिया-प्रचतचिया, मते-
मतातंरे व्यतत होत होती. त्या काळातील सिइनशील नाटककार, लेखक हे यातंील एका वादािा पक्ष 
घेऊन आपल्या नाट्यवस्तू व नायक-प्रचतमा उभारत रे्लेले चदसतात. राष्ट्रवादािा प रस्कार करिारा 
नायक आदशांिा पाठप रावा करिारा, ऊिइस्वल स्वातंत्र्यासाठी प्रािापइिास चसद्ध असिारा, अन्यायािे 
चनदालन करिारा, लढवय्या व त्यार्मूती असा आहे. उदा., खाचडलकराचं्या कीचकवधमधील भीम. तसेि 
राष्ट्रवादािा प रस्कार करताना काही नायकानंी स धारिावादािी चखल्ली उडवलेली चदसते. स धारिावादी 
नायक हा चस्त्रयािंा कैवार घेिारा, संवदेनशील, उदारमतवादी, प्रसंर्ी उग्र मूर्सतभिंक, समिूतदार पि 
आग्रही असा आहे. उदा., र्ो. ब. देवलाचं्या शािदातील कोदंड. केशवपन इ. रूढींचवरुद्ध िर्िाऱ्या 
नाचयका कशा स्वैरािारी आहेत, यािेही विइन स धारिाचवरोधी नाटकामंधून झालेले चदसते. स्वातंत्र्यपूवइ 
काळातील साचहत्यकृतींतील नायक हे समािाच्या इच्छा-आकाकं्षा, चविार व मते, आग्रह व स्वप्ने 
यािेंवाहक झालेले चदसतात. कारि हा समािाच्या सामचूहक मनािाि आचवष्ट्कार होता. याि काळातील 
साचहत्यकृतींमधील नाचयका म्हििे भारतीय परंपरेने मान्य केलेल्या व चतला हव्याशा वाटिाऱ्या 
स्त्रीरूपािाि आचवष्ट्कार होता. त्यार्, समपइि, वात्सल्य, आज्ञाधारकपिा, अन्नपूिा हीि चतिी वैचशष्ट्टे्य 
होती. स्वतंी चविारशतती, स्वत्वािे भान, संघर्षइमयता हे र् ि चतच्या ठायी िवळपास नव्हतेि. मो. र्. 
रारं्िेकरािंी कुलवधूमधील भानूदेखील यास अपवाद नाही. यमुनापयकर्टनमधील यम ना महाराष्ट्रभर 
चझरून तत्कालीन महाराष्ट्रातील कहदू चवधवा चस्त्रयािंी सवइस्तरीय परवशता कथन करते; पि अशी 
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परवशता आपली होऊ नये म्हिून चवधवा यमू परधमािा आधार घेते आचि संघर्षइि नाकारते. हचरभाऊंिी 
यम;ू वा. म. िोशी याचं्या स शीला, राचर्िी; केतकरािंी ब्राह्मिकन्या या नाचयका स्वतमला शोधू पाहत 
होत्या, नवा चविार करू पाहत होत्या; पि त्यािवळेी त्या पारंपचरक मूल्यसंकल्पनामंध्येि बचंदस्त झाल्या 
होत्या. ही नाचयका-प्रचतमाही त्या काळातील उच्च व मध्यम वर्ांतील चस्त्रयाचं्या िंिमूल सामचूहक मनाशी 
नाते सारं्िारी आहे. सामचूहक मनािा आचवष्ट्कार करिाऱ्या या नायक-प्रचतमा व नाचयका-प्रचतमा 
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील साचहत्यकृतींमधूनही आपली परंपरा राखताना चदसतात. चव. वा. चशरवाडकर, 
श्री. ना. पेंडसे, वसंत कानेटकर, बाळ कोल्हटकर प्रभतृींिे नायक/नाचयका या दृष्टीने चविारात घेता 
येतील. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील साचहत्यकृतींमधून खऱ्या अथाने नायक/नाचयका-प्रचतमा बदललेली 

चदसते, ती १९५५–६० नंतरच्या कालखंडात होय. लोकसत्ताक शासनसंस्थािें आचि औद्योचर्क-आर्सथक 
स्तरावंरिे देशस्स्थतीिे चिी झपाट्याने बदलत रे्ल्याने आचि नवी िीवनचवर्षयक धारिा येथे रुित 
रे्ल्याने पारंपचरक मूल्यसरिींना आपला पूवइकाळातील प्रभाव चटकवता आला नाही. ‘रािकीय 
स्वातंत्र्यप्राप्ती’सारखे सामाचयक असे ध्येय स्वातंत्र्योत्तर काळातील चपढ्यापं ढे राचहले नाही. त्याम ळे 
साचहत्याच्या सवइ प्रकारातं सामूचहक मनापेक्षा व्यस्ततमनाच्या आचवष्ट्काराला प्राधान्य चमळत राचहले. 
आध चनक आिारचविार व मलू्यसरिी आचि पारंपचरक आिार-चविार व मूल्यसरिी याचं्यातील संघर्षातून 
भोवतीिे समाििीवन व त्यािी शलैी चवरुद्ध एकेका व्यततीिी िीवनशलैी, िीवनाथाबद्दलच्या बदललेल्या 
कल्पना अशा घचटतामंधून नव ेनायक/नव्या नाचयका चनमाि होत रे्ल्या. या नायक/नाचयका-प्रचतमा तीन 
प्रकारच्या आहेत : 

 
(१) पारंपचरक मूल्ये, िीवनाथािी कल्पना यासंाठी संघर्षइ करिारे. उदा., चव. स. खाडेंकर, ना. 

सी. झडके, चव. वा. चशरवाडकर, श्री. ना. पेंडसे, प . भा. भाव,े र्ो. नी. दाडेंकर, रिचित देसाई, वसंत 
कानेटकर प्रभतृींनी आपल्या साचहत्यकृतींमधून या प्रकारिे नायक चनमाि केले. त्याचं्या नाचयकािंी 
र् िवैचशष्ट्टे्य नायकाहूंन झारशी वरे्ळी नाहीत. 

 
(२) पारंपचरक मूल्ये व िीवनशलैी यािंी कालबाह्यता िािूनही बाह्य घटकाचं्या प्रभावाम ळे आचि 

आंतचरक द बइलतेम ळे शरिार्तता स्वीकारिारे, उदा., शरचं्चद्र म स्ततबोध, ियवतं दळवी, कि. त्र्यं. 
खानोलकर, अरुि साधू, स भार्ष भेंडे प्रभतृींच्या साचहत्यकृतींतील नायक/नाचयका या प्रकारात मोडतात. 

 
(३) पारंपचरक मलू्याचं्या कालबाह्यतेिी, आदशांच्या शून्यतेिी, सवइ स्तरावंरच्या दाचंभकतेिी, 

िर्ण्यातील चनरथइकतेिी आचि मािसािें मन ष्ट्यत्व लयाला िात असल्यािी िािीव बाळर्िारे, या 
पचरस्स्थतीत पचरवतइन घडवनू आिू पाहिारे सचिय / चनस्ष्ट्िय नायक / नाचयका. उदा., भाऊ पाध्ये, 
भालिंद्र नेमाडे, चदलीप चिीे, चवलास सारंर्, र्ौरी देशपाडें, कमल देसाई, र्ो. प . देशपाडें, चविय 
तेंड लकर, सतीश आळेकर, श्याम मनोहर प्रभतृींच्या साचहत्यकृतींमधून प्रस्त त प्रकारच्या 
नायकािंा/नाचयकािंा प्रत्यय येतो. 
 
पहा : खलनायक; न-नायक. 
 
संदभइ : करंदीकर, र्ो. चव. ॲहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र, द सरी आवृ., १९७८. 
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प ष्ट्पा रािाप रे-तापस 
 
नाणयका : (सं.). नाचयकेच्या अंर्ी नायकाप्रमािेि उच्च क लीनत्व, उदात्तता, शारीचरक सौंदयइ या र् िािंी 
तर अपेक्षा आहेि; पि त्यािबरोबर या दोघानंाही आवश्यक म्हिून शोभा, चवलास, र्ाभंीयइ, स्थैयइ, तेि, 
लचलत, औदायइ व माध यइ हे आठ साचत्त्वक र् ि साचंर्तलेले आहेत. याचंशवाय चतिे व्यस्ततमत्त्व अचधक 
आकर्षइक करिारे असे चतिे अलंकार उल्लचेखले िातात. या अलंकारामंध्ये काही अलंकार िसे शोभा, 
कातंी, दीप्ती, माध यइ, प्रर्ल्भता, औदायइ व धैयइ हे सात स्वाभाचवक अलंकार म्हिनू साचंर्तलेले आहेत. तर 
लीला, चवलास, चवस्च्छत्ती, चवभ्रम वर्ैरे शृरं्ार नावाच्या अन र्षंर्ाने येिारे असतात. भाव, हाव व हेला हेही 
चतिे अलंकारि होत. भाव म्हििे मनात उत्पन्न होिारी शृरं्ारादी भावना. भाव नेी, भ्रलूता इत्यादींच्या 
िारा व्यतत होऊ लार्ला, म्हििे त्यास ‘हाव’ असे म्हितात. यािाि पचरिाम िो शारीचरक हालिालींत 
होतो त्यासं ‘हेला’ म्हितात. चवस्च्छत्ती म्हििे उच्च अचभरुिीच्या सभ्य स्त्रीिी स्वभाचवक ऐट होय. चवभ्रम, 
लाचलत्य व मद हे चतिे सौंदयइ वाढचविारे र् ि होत. 

 
नायकाशी नाचयकेच्या असलेल्या नात्यावरून त्यािे स्वीया, परकीया व साधारिा असे भेद केले 

आहेत. नायकािी पत्नी ही ‘स्वीया’ नाचयका. उदा., उत्तििामचहितातील सीता. नाचयका क मारी असली, 
तर ती ‘परकीया’ होय. उदा., शाकुां तलातील शक ं तला. र्चिका ककवा नृत्यारं्ना ही ‘साधारिा’ नाचयका 
होय. उदा., मृच्छकहर्टकातील वसंतसेना, ‘साधारिा’ नाचयका सामान्यतम ‘प्रकरि’ व ‘प्रहसन’ या 
नाट्यप्रकारातं आढळून येतात. र्चिकामंध्येही वसतंसेनेसारखी असामान्य नाचयका असू शकते. 
नाचयकाचं्या वयोमानावरून व तदन र्षंर्ाने चदसिाऱ्या स्वभावचवशरे्षावंरून त्यािें ‘म ग्धा’, ‘मध्या’ आचि 
‘प्रर्ल्भा’ असेही वर्ीकरि केलेले आढळते. ‘म ग्धा’ ही नवयौवना, लज्जावती आचि िोधामध्येही सौम्य अशी 
असते. या अवस्थेतून पलीकडे रे्लेली, चधटाई प्राप्त झालेली, आपले चविार व भावना स्पष्टपिे व्यतत 
करिारी ती ‘मध्या’ नाचयका होय. आपले चवकार, चविार व याप्रमािेि नायकावरही चििे पूिइ आचधपत्य 
असते आचि आपला रार्, उपरोध, वाक् ताडनादींतून देखील िी व्यतत करू शकते, अशी प्रियातील 
पचरितप्रज्ञा म्हििे ‘प्रर्ल्भा’ होय. 

 
नाचयकािें ‘चदव्या’, ‘नृपपत्नी’, ‘क लिा’ व ‘र्चिका’ असेही वर्ीकरि केलेले आढळते. ‘चदव्या’ 

म्हििे उवइशीसारखी अप्सरा वा एखादी चदव्य स्त्री. ‘नृपपत्नी’ वासवदते्तप्रमािे, तर ‘र्चिका’ 
वसंतसेनेप्रमािे. ‘क लिा’ मध्ये क मारी व चववाचहता असे दोन वर्इ होतात. ससं्कृत वाङ्मयात नाचयकािें 
वर्ीकरि त्याचं्या चप्रयकराशंी असलेल्या संबधंावंरूनही करण्यात आलेले आहे. 

 
पहा : अष्टनाचयका. त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
णनकट नाट्य (र्णंटमेट णथएटर): रंर्भमूीबद्दलच्या कोित्याही शब्दकोशात वा ज्ञानकोशात एक प्रस्थाचपत 
संज्ञा म्हिून चनकट नाट्यािा उल्लखे सापडत नाही. चनकट नाट्य ही विइनात्मक संज्ञा असून चतिा 
सरळसरळ अथइ पे्रक्षकाच्या चनकट घडिारे नाटक असा होतो. पचहल्या महाय द्धानंतर य रोपात प्रत्येक 
कलाके्षीात वास्तवतावादाचवरुद्ध कलाकार झर्डू लार्ले. त्यामध्ये नाटककार-चदग्दशइक ह्यािंाही 
समावशे होता. त्या काळात इब्सेनी वास्तवतावादािे रूपातंर आभासवादात झाले होते. कमानी-रंर्मंि हे 
त्या नाटकािें माहेरघरहोते. येथील संकेतान सार रंर्मंि हा कोिा मध्यमवर्ीय व्यततीच्या घरािे एक 
दालन आचि कमान ही त्या दालनाच्या िौथ्या कभतीिे प्रतीक. मंिावर घडिाऱ्या घटना पाीानंी िार 



 अनुक्रमणिका 

कभतींआड घडत असल्यािे भासवायिे आचि पे्रक्षकानंी ह्या घटना बघत असताना आपि त्या चठकािी हिर 
नसल्यािे भासवायिे. हा भास पचरिामकारक होण्याच्या दृष्टीने नाटक स रू व्हायच्या आधी पे्रक्षार्ृहात 
अंधार केला िायिा. कमानी-रंर्मंिािे हे संकेत आितार्ायत िालू आहेत. 

 
पचहल्या महाय द्धानंतरिा य रोप प्रत्येक प्रस्थाचपत िौकट तोडू-झोडू पाहत होता. चनकट 

नाट्याच्या तत्त्वािें प्रचतपादन आपल्याला आंतोन आतो (१८९६-१९४८) ह्या फ्रें ि ‘आव्हा ंर्ादइ’ रंर्भमूीच्या 
मूळ प रुर्षाने त्याच्या हथएर्टि अॅँड र्ट्स डर्बल (१९३८) ह्या गं्रथात केलेले आढळते. आतो म्हितो, ‘रंर्मंि 
आचि पे्रक्षार्ृह ह्यािें आपि उच्चाटन करून त्याचं्या चठकािी आपि एक सलर् नाट्यावकाश चनमाि करू, 
चिथे कोित्याही प्रकारच्या चवभािक कभतीस ककवा अटकावास िार्ा असिार नाही आचि चिथे पे्रक्षक-
नाट्यघटना ककवा पे्रक्षकनट ह्याचं्यात कोित्याही प्रकारिे अतंर असिार नाही. उलटपक्षी पे्रक्षकाला 
नाट्यघटनाचं्या मध्यभार्ीि बसवल्याम ळे पे्रक्षक-घटना, पे्रक्षक-नट याचं्यात प्रत्यक्ष सपंकइ  राखला िाईल.’ 

 
चनकट नाट्यािी व्याख्या स्थूलमानाने अशी होऊ शकते : रंर्ावकाश आचि पे्रक्षक ह्यािें एकाि 

पातळीवर असिे; पे्रक्षक रंर्ावकाशाच्या तीन बािंूस बसिे; पे्रक्षक आचि नाटक ह्याचं्यावर एकाि प्रकारिा 
ख ला प्रकाश असिे; पे्रक्षकाशंी नटानंी वरे्वरे्ळ्या प्रकारे प्रत्यक्ष संवाद साधिे. 

 
ह्या प्रकारिे चनकट नाट्य रे्ली वीस वर्ष े बंर्ालिे प्रम ख नाटककार-चदग्दशइक बादल सरकार 

करीत आहेत. त्यािेंि जुलूस हे नाटक म ंबईच्या ‘छचबलदास’ शाळेच्या हॉलमध्ये १९७५ साली करण्यात 
आले. ह्या नाटकािा अन वाद चिीा पालेकर ह्यानंी केला होता आचि ते अमोल पालेकर ह्यानंी चदग्दर्सशले 
होते. त्याआधी त्याि चठकािी १९७४ साली वृदंावन दंडवते ह्याचं्या िाजाचा खेळ नावाच्या नाटकािा प्रयोर् 
झाला. ते चदलीप कोल्हटकर यानंी चदग्दर्सशत केले होते. अशी मोिकी नाटके सोडल्यास महाराष्ट्रात ह्या 
चनकट नाट्यािा झारसा प्रयोर् झालेला नाही. तथाचप रस्ता-नाटक हे एक प्रकारिे चनकट नाट्य 
समिल्यास त्यािे महाराष्ट्रात चठकचठकािी प्रयोर् रे्ली वीस वर्ष ेसातत्याने होत आले आहेत. 

 
बादल सरकार ह्यािें चनकट नाट्याचवर्षयीिे चविार त्यानंी आपल्या ‘द िेंकिर् लॅंग्विे ऑझ 

चथएटर’ ह्या प्रदीघइ लेखात माडंले आहेत. 
 
चनकट नाट्याच्या संकल्पनेत चनकटतेला (इचंटमसी) केवळ प्राधान्य चदले, तर वर उल्लेखलेले 

काही चवशरे्ष नसूनही ‘छचबलदास’ सारख्या नाटकघराला चनकट-रंर्मंि असलेले नाटकघर असे मानता 
येईल. कारि िरी चतथे कमानी-मंि उभा करून नाटके झाली, तरी नटपे्रक्षकामंधले अंतर माी चनकटि 
होते. असेही म्हिता येईल, की इतर संकेत-तोड करायिी नसतानाही काही नाटकानंा अशा चनकटमंिािी 
र्रि लारे्ल. (चनकट नाट्य म्हित असताना चनकट नाटक आचि चनकट-मंि अशा दोन सकंल्पना खरे 
तर सूचित होतात.) 
 

शातंा र्ोखले 
 
णनदशइना : दोन ककवा िास्त वातये, पदाथइ ककवा चिया ही परस्पराशंी काहीही सबंंध नसता, कोित्या तरी 
संबंधाने एकी येऊन, त्यािे पयइवसान र्र्सभत उपमेमध्ये होते, तेव्हा ‘चनदशइना’ अलंकार होतो. उदा., 
“ज्ञानेश्वरीपाठीं । िो ओवी करील मऱ्हाटी । तेिें अमृतािे ताटीं । िाि नरोटी ठेचवली ॥” यातील 
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‘ज्ञानेर्श्िीच्या पाठात आपली ओवी घ सडिे’ आचि ‘अमृताच्या ताटात नरोटी ठेविे’ या दोन वातयािंा 
परस्पराशंी काहीही संबधं नसता ती ‘िो–तेिे’ या सवइनामानंी एकी आली आहेत आचि त्याम ळे द सरे 
वातय हे पचहल्यािे उपमान झाले आहे. चनदशइन म्हििे चनचित दशइन. 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म.वा. धोंड 

 
णनबंध : चनबधं हा एक र्द्य वाङ्मयप्रकार आहे. प्रबंध हा चवस्ताराने मोठा व चनबंध हा लहान. त्यािे 
चवर्षयचवस्तारके्षीही मयाचदत. परंत  चनबधं या नावाने ओळखले िािारे सवइ लेखन एकाि प्रकारिे नसते. 
या नावाने ओळखल्या िािाऱ्या लेखनािे स्थूलमानाने दोन वर्इ पडतात : पचहल्या वर्ात पडिारे लेखन 
औपिाचरक स्वरूपािे, वस्त चनष्ठ व बौचद्धकतेकडे झ कलेले असते, तर द सऱ्या वर्ातील लेखन हे थोडेबह त 
अनौपिाचरक, आत्मचनष्ठ व कल्पनाव्यापाराकडे झ कलेले असते. पचहल्या वर्ात चवित्सभेत वािले िािारे 
अभ्यासलेख, शोधचनबंध तसेि ऐचतहाचसक, वैज्ञाचनक, िचरीचवर्षयक, चनरूपिात्मक अशा प्रकारिे लेख, 
वतइमानपीातंील अग्रलेख, प स्तकपरीक्षिे व वाङ्मयििात्मक वा अन्य चवर्षयािंी ििा करिारे लेख 
इत्यादींिा समावशे होतो. हे सवइ लेखन तकइ , अन मान आचि प्रमाि यानंी बाधंलेले असते. त्यात वैिाचरक 
चशस्त असते. ते प्रचतजे्ञनेि वस्त चनष्ठ, अनात्मपर असते. ज्या प्रमािात चवज्ञानात व इतर ज्ञानके्षीातं प्रर्ती 
होत रे्ली, त्या प्रमािात या औपिाचरक चनबधंलेखनातही चकती चवलक्षि काटेकोरपिा व चशस्त येत आहे, 
हे वरे्वरे्ळ्या ज्ञानचवर्षयावंरील चवित्पचीकामंध्ये (लनेड िनइल्स) प्रचसद्ध होिाऱ्या लेखनामधून लक्षात येत 
आहे. 

 
चनबधंलेखनात ज्या प्रमािात आत्मपरता व थोडीझार अनौपिाचरकता डोकाव ू लार्ते, त्या 

प्रमािात ते वर उल्लचेखलेला चनबधंलेखनािा िो द सरा वर्इ त्याकडे झ कू लार्ते. स्वाभाचवकि या द सऱ्या 
वर्ात मोडिाऱ्या ककवा त्याकडे झ किाऱ्या लेखनािी ही प्रकृती सवइी सारखीि नसते. काही चनबधंलेखन 
असे असते, की त्यात या दोन्ही वर्ांतील लेखनािे काही चवशरे्ष उतरलेले असतात. र्ोपाळराव आर्रकर, 
चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर यािें चनबधं हे प्रकृतीने व प्रचतजे्ञने वस्त तम पचहल्या वर्ात मोडिारे; परंत  त्यावंर या 
उभयंताचं्या व्यस्ततमत्त्वािी एवढी छाप उमटलेली आहे, की त्यािी वस्त चनष्ठता व औपिाचरकता ं
िािवण्याऐविी त्यािंी व्यस्ततचनष्ठताि प ष्ट्कळदा डोळ्यातं अचधक भरते; परंत  असे असले, तरी हे 
चनबधंलेखन द सऱ्या वर्ात पडते असे म्हिण्याऐविी ते या दोन्ही वर्ांच्या सीमारेरे्षवर उभे आहे, असेि 
म्हिाव ेलार्ते. या चनबंधलेखनापेक्षा व्यस्ततिचरीात्मक, स्मृचतचिीात्मक, स्थलविइनात्मक असे प ष्ट्कळसे 
चनबधंलेखन हे अचधक आत्मपर, अनौपिाचरक व खेळकर असते; आचि म्हिूनि ते चनबंधलेखनाच्या 
द सऱ्या वर्ात सहिासहिी पडते. स्महृतलििीमधील वा. म. िोशी यािें लेखन, प . ल. देशपाडें यािें 
व्यक्ती आहि वल्लीमधील लेखन ककवा न. कि. केळकर यािंा ‘चसमलाविइन’सारखा चनबधं ही अशा 
प्रकारच्या लेखनािी काही ठळक उदाहरिे आहेत. 

 
या लेखनात लाचलत्य असते एवढेि नव्हे, तर ते प्रकृतीने लचलतचनबंधाच्या खूपि िवळ सरकलेले 

असते हे खरे असले, तरी त्यास उदे्दशून लचलत चनबधं ही संज्ञा क्वचिति वापरली िाते. ना. सी. झडके 
यािें गुजगोष्टीमधील, चव. स. खाडेंकरािें वायुलििीमधील, द र्ा भार्वत यािें ऋतुचक्रमधील ककवा 
श्रीचनवास चवनायक क लकिी यािें डोि व सोन्याचा बपपळ यामंधील लेखन यासं उदे्दशून म ख्यतम ही सजं्ञा 
वापरली िाते. हे सवइ लेखन वर उल्लचेखलेल्या लेखनाप्रमािेि आत्मचनष्ठ, अनौपिाचरक आहे; परंत  त्यािा 
आिखी एक चवशरे्ष असा, की ज्या चवर्षयाचं्या चनचमत्ताने ते चलचहले रे्ले त्या चवर्षयापेंक्षा त्यातूंनप्रर्टिाऱ्या 
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थोड्ाझार स्वैर परंत  चित्तवधेी कितनाला, चवदग्ध रसवृत्तीला व संवदेनशील व्यस्ततमत्त्वाला त्यात चवशरे्ष 
महत्त्व आले आहे. ते वािताना आपले मन रमते, ते म ख्यतम त्याच्या या चवशरे्षातं.अर्ोदर उल्लचेखलेल्या 
लेखनात आत्मपरता, अनौपिाचरकता व थोडाझार खेळकरपिा असला, तरी ते लेखन चवर्षयचनष्ठ आहे 
असेि म्हिाव ेलार्ते. लचलत चनबधं हा या अथाने चवर्षयचनष्ठ नसतो. 

 
र्द्य आचि कितनशीलता व तज्जन्य वैिाचरकता यािें िवळिे नाते आहे. काही लचलत चनबंधािें 

सामथ्यइ त्याचं्या कितनशीलतेत आचि वैिाचरकतेत असते. द र्ा भार्वत याचं्या पैसमधील ककवा र्ो. चव. 
करंदीकर याचं्या आकाशाचा अथकमधील लेखन या प्रकारिे आहे. कितनशीलता हा या लेखनािा एक 
चवलोभनीय चवशरे्ष आहे; परंत  ही कितनशीलता व तज्जन्य वैिाचरकता आचि औपिाचरक चनबधंािी 
वैिाचरकता यातं मलूतम झरक आहे. चतच्याप्रमािे ही वैिाचरकता केवळ तकइ , अन मान, प्रमाि याचं्या 
साहाय्याने रिलेल्या चविारशृखंलेसारखी नाही. ती अन भवदशइनाच्या अन र्षंर्ाने अपचरहायइपिे अवतरलेली 
वैिाचरकता आहे. ती बरीिशी चवम तत आहे. या वैिाचरकतेला भावना व सिइनशील कल्पनाशतती यािंी 
साथ असल्याम ळे ती लेखनातील लाचलत्याला मारक न ठरता उलट पोर्षक ठरते असेि चदसून येते. 

 
ज्या इंग्रिी ‘एसे’ या शब्दावरून मराठीत ‘चनबधं’ हा शब्द आला, त्या शब्दाने सूचित होिारा 

वाङ्मयप्रकार प्रथम िन्माला आला तो फ्रान्समध्ये; इंग्लंडमध्ये नव्हे. फ्रें ि लेखक माँतेन याने १५८० साली 
आपले काही स्झ टात्मक आत्मपर चलखाि ‘Essais’ या नावाने प्रचसद्ध केले. आचि या लेखनाच्या 
प्रभावानेि इगं्लंडमध्ये ‘एसे’िा िन्म झाला. इंग्रिी ‘एसे’ या शब्दाच्या अथामध्ये (या शब्दािा 
शब्दकोशातील अथइ प्रासचंर्क, ‘एक तात्प रता प्रारंचभक प्रयत्न’ असा आहे.) त्याच्या मूळ रूपािी िािीव 
व्यतत होते; परंत  या शब्दावरून मराठीत आलेल्या ‘चनबंध’ शब्दाला माी नेमका त्याउलट म्हििे तकइ , 
अन मान, प्रमािादींनी ज्यािे चनबंधन झालेले आहे, असे औपिाचरक लेखन हाि अथइ प्राप्त झाला आहे. 
यािे कारि असे, की मराठीतील चनबधं हा इंग्रिाचं्या आर्मनानंतर ज्या बेकन, मेकॉले यासंारख्याचं्या 
चनबधंलेखनावरून हळूहळू िन्माला व आकाराला आला, ते म ख्यतम औपिाचरक स्वरूपािे होते. 

 
मराठीतील पचहले लक्षात घेण्यािोरे् औपिाचरक ‘चनबंध’ प्रथमतम मिाठी ज्ञानप्रसािक या 

माचसकात (१८५०–६६) आढळतात. या माचसकाच्या अर्ोदरच्या १०–१५ वर्षांच्या काळात वृत्तपीाचं्या 
आर्मनाबरोबर मराठीत िे चनबंधात्मक र्द्यलेखन होऊ लार्ले होते, त्यािे नीटसे चनबंधन होत नव्हते. ते 
प रेसे बाधंीव नव्हते. लोकचहतवादींिी शतपते्र (१८४८–५०) ही पीरूपानेि प्रचसद्ध झाल्याम ळे त्याचं्या 
लेखनात व्यतत झालेले रिनाशचैथल्य इतकेसे िािवत नाही. मराठी र्द्य हे म ंबई चवद्यापीठािी स्थापना 
झाल्यानंतर १८६०–६५ च्या स मारास सवइ प्रकारच्या ज्ञानशाखातंील चविार व्यतत करण्याइतपत समथइ 
बनले आचि चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकराचं्या हनर्बांधमालेच्या (१८७४) आर्मनाबरोबर साचहत्यािा एक हृद्य 
प्रकार या दृष्टीने चनबधंािे िािीवपूवइक लेखन करण्यािी प्रवृत्ती लेखकवर्ात चनमाि झाली. चिपळूिकर, 
आर्रकर, चटळक यािें चनबधंलेखन हे प्रचतजे्ञने औपिाचरक असले, तरी प्रत्यक्षात ते प्रत्येकाच्या आर्ळ्या 
व्यस्ततमत्त्वािे रंर् धारि करीत असल्याम ळे त्याला वाङ्मयीन मूल्य प्राप्त झाले आहे. एकोचिसाव्या 
शतकाच्या शवेटी व चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या दोन-तीन दशकातं वृत्तपीसृष्टीत िे चनबधंकार 
िमकले, त्यातंील अनेकाचं्या लेखनािा हा चवशरे्ष आहे. चशवरामपंत परािंपे, अच्य तराव कोल्हटकर, 
बॅचरस्टर सावरकर या सवांिे चनबधंलेखन प्रचतजे्ञने औपिाचरक स्वरूपािे असले, तरी प्रकृतीने 
अनौपिाचरकतेकडे झ कलेले आहे. या सवइ लेखकाचं्या चनबंधलेखनाच्या मार्िी भचूमका केवळ चवर्षय 
समिून देण्यािी, चवर्षयािी चशस्तबद्ध माडंिी करण्यािी नाही, तर हे करीत असतानाि थोडीझार 
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लेखनिीडा करण्यािी आहे. या दृष्टीने मराठीत अत्यतं लक्षिीय चनबंधलेखन केले, ते न. कि. केळकरानंी. 
केळकराचं्या सर्ळ्याि चनबधंलेखनात र्ाभंीयइ व खेळकरपिा, बह श्र तता व चवनोदब द्धी, ब चद्धचवलास व 
कल्पनाचवलास यािंी मिेदार सारं्ड घातलेली असल्याम ळे ते ‘एसे’ या शब्दाने सूचित होिाऱ्या अथाने 
‘चनबधं’ या अचभधानास योग्य ठरते. 

 
मिाठी ज्ञानप्रसािक माचसकात प्रथम आकाराला आलेला औपिाचरक चनबधं हा चवद्यापीठाच्या 

स्थापनेनंतर चवचवध ज्ञानशाखामंध्ये िे संशोधनािे, संपादनािे व प्रचतपादनािे कायइ स रू झाले, त्याच्या 
अन र्षंर्ाने अचधकाचधक अनात्मपर व चशस्तबद्ध होऊ लार्ला. आि ज्याला शोध-चनबधं ककवा अभ्यासलेख 
म्हिून सबंोधले िाते आचि िो चवद्यापीठ-पचीकामंध्ये, संशोधन-पचीकामंध्ये ककवा चवित्पचीकामंध्ये 
सामान्यतम प्रचसद्ध केला िातो, तो सदर चनबंधलेखनािे आदशइ रूप व्यतत करतो, असे म्हिावयास हरकत 
नाही. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 

णनयमोलं्लघन : पहा रणशयन रूपवाद. 
 
णनरथइ नाट्य : पहा असंगत-नाट्य. 
 
णनयइमक कणवता : चनयइमक म्हििे यमकचवरचहत पद्यरिना. मराठीत यमक ही सकंल्पना अंत्य अक्षरािे 
यमक या अथाने रूढ झाली असल्याम ळे, चनयइमक रिनेिा चविारही अतं्य यमकाच्याि संदभात झालेला 
आढळतो. हे अतं्य यमक प्रथमपासूनि मराठी पद्यरिनेिा एक स्वाभाचवक चवशरे्ष म्हिनू लौचकक रिनाचं्या 
प्रभावातून रूढ झाले असाव.े प ढे उत्तरकालीन पंचडत कवींनी संस्कृतमधील वृत्तािंा वापर मराठीत करताना 
भार्षाचवलासािे एक साधन म्हिून यमकाला आपल्या िमत्कृचतचनष्ठ रिनातूंन खेळचवले. तेव्हापासून 
र्िवृते्त व चिीबधंादी आलंकाचरक रिनेिा यमकप्राि यइ हा एक चवशरे्ष होऊन बसलेला आढळतो. 

 
अवािीन काळातील नव्या य र्ाच्या वातावरिात पािात्त्य रोमॅंचटक काव्याच्या पे्ररिेतून स्झ ट, 

सहिोद्र्ारी व आत्माचवष्ट्काराला प्राधान्य देिाऱ्या कचवतेला आपल्याकडे िालना चमळाली, तेव्हा 
उत्स्झूतइतेवर भर देऊ पाहिाऱ्या नव्या भावचनभइर काव्यदृष्टीला प्रािीन काव्यशलैी कृचीम वाटू लार्ली 
आचि त लनेने इंग्रिी भावोद्र्ारी काव्यात यमक हा आवश्यक संकेत नाही, हे लक्षात आल्याम ळे तर 
आपल्या कचवतेतील यमक हे कचवतेिे सवात कृचीम आचि िािक बधंन वाटू लार्ले. या िाचिवतूेन 
मराठीत चनयइमक कचवतेिा चविार स रू झाला. या चविारािे स्थूलमानाने तीन टप्पे कस्ल्पता येतात. 

 
एकनाथ पाडं रंर् रेंदाळकर यानंी चनयइमक कचवतेिा केलेला प रस्कार हा पचहला टप्पा मानता 

येईल. केशवस तानंी काही चठकािी चनयइमक रिना केली; वा रूढ यमकरिना बदलली; परंत  तो त्याचं्या 
काव्यातील सवकंर्ष बंडखोरीिा एक लहानसा भार् होता. रेंदाळकरािंी बंडखोरी सवइस्वी त्याचं्या चनयइमक 
रिनेसाठीि प्रचसद्ध आहे. “कचवतेिे अतंरंर् बदलले तसा बचहरंर्ातही बदल झाला पाचहिे, परंपरार्त 
रूढीकचरताि यमकािा स्वीकार होऊ नये; केवळ एकाक्षरी यमकाने ‘भारे्षत सौंदयािा कळस होतो’, 
‘रसािा पचरपोर्ष होतो’ ककवा चवर्षयात काही अपूवइ माध यइ उत्पन्न होते असे नाही; उद्र्ार काव्य बह धा 
चनयइमकि असिार, कारि ते बह धा अंतमकरिाच्या खळबळीसरसे बाहेर पडते”, अशी थोडतयात त्यािंी 
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भचूमका होती. ही भचूमका लक्षात घेतल्यास त्याचं्या प्रयोर्ामारे् छंदोचवर्षयक वरे्ळी िािीव असण्यापेक्षा 
केवळ एक ि नी रूढी मोडून काढिे हीि कल्पना प्रबळचदसते. त्यािें इंग्रिी चशक्षि बेतािेि झाले होते 
आचि त्याचं्या डोळ्यासंमोर िी चनयइमक रिना होती, ती म ख्यतम संस्कृत व बंर्ाली भार्षातंील होती. 
त्याम ळे मराठीिी स्वाभाचवक प्रकृती असलेल्या एकाक्षरी यमकाला चवरोध करीत असताना प्रासान प्रास, 
प ष्ट्पयमके, दामयमके, िार-सहा अक्षरािंी अंत्ययमके ह्यानंी कदाचित भार्षा ठसकेदार चदसू शकेल, असेही 
ते चलहून िातात. त्यािंी स्वतमिी चनयइमक रिनाही त्याचं्या सयमक रिनेइतकी र्ािली नाही. नाथ 
चनझाडकर इ. काही कवींनी रेंदोळकरानंी प रस्काचरलेल्या चनयइमक रिनेिा अवलंब केला, तरी 
काव्यदृष्ट्ट्या या प्रयोर्ािी झलश्र ती चवशरे्ष लक्षात भरिारी ठरली नाही. प ढील काळात चनयइमक रिनेकडे 
वळिाऱ्या कवींना रेंदाळकराचं्या प्रयोर्ातून स्झूती चमळालेली नाही. असे असले, तरी त्याचं्या काळात ह्या 
प्रयोर्ाम ळे एक वादळ चनमाि झाले होते. छंदावंरील बधंनातून काव्य म तत होत आहे, असे कवींना वाटत 
होते. हे लक्षात घेतल्यास बाह्यारं्ाप रती का होईना, पि छंदोम ततीचवर्षयी अल्पशी िाि नकळत चनमाि 
करण्यािे श्रेय रेंदाळकराचं्या प्रयोर्ाला द्याव ेलार्ते. 

 
१९२४ ते १९३५ च्या कालात वैनायक, सहिकाव्य, म ततछंद इ. छंदोम तत रिनेिे प्रयोर् होत 

असताना चवनायक दामोदर सावरकर, प रुर्षोत्तम चशवराम रेरे्, आत्माराम राविी देशपाडें, वामन नारायि 
देशपाडें इ. कवींनी चनयइमक रिनेिा अवलंब केला. चनयइमक रिनेिा हा द सरा टप्पा म्हिता येईल. माी 
या चनयइमक रिनेिी स्झूती त्यानंी रेंदाळकरापंासून घेतलेली नव्हती. इंग्रिीतील ‘ब्लॅंक व्हसइ’, ‘फ्री व्हसइ’ 
आचि बंर्ालीतील मायकेल मध सूदन दत्त यािंा ‘ब्लॅंक व्हसइ’ वर आधाचरत ‘अचमीाक्षर पयार’ छंदािा प्रयोर् 
यामंधून या कवींना म ततछंदात्मक रिना करण्यािी पे्ररिा चमळाली होती. त्यामारे् छंदोम ततीच्या अचधक 
मूलर्ामी कल्पना होत्या आचि त्यािंा एक आचवष्ट्कार त्याचं्या यमकाकडे पाहण्याच्या भचूमकेत प्रकट होत 
होता. सावरकरानंी त्यािंा वैनायक छंद ‘र्द्यातील वाग्र्चत वैचित्र्य’ प्रकट करिारा कस्ल्पला होता; तर प . 
चश. रेरे् यािंा ‘सहिकाव्या’ िा प्रयोर् ‘सहिोच्चारी म्हििी’ वर आधारलेला होता आचि दोघानंीही 
चनयइमक रिनेिा अवलंब केला. ‘म द्रिकलेच्या योरे् आता काव्य पूवींप्रमािे कानानंी ग्रहि केले न िाता 
डोळ्यानंी वािून मनाने आकलन केले िाते आचि या िाचंतकारक झरकाने यमकािे काव्यातील स्थान 
िवळिवळ नाहीसे झाले’, अशी आ. रा. देशपाडें यािंी भचूमका होती. रेंदाळकराचं्या चनयइमक रिनेच्या 
प्रयोर्ापेक्षा या कालखंडातील चनयइमकतेसबंंधीच्या चविारानंा आचि प्रयोर्ानंा अचधक व्यापक अशी ताचत्त्वक 
बैठक होती. केवळ सयमक की चनयइमक एवढ्याप रताि हा चविार मयाचदत नव्हता. आधीच्या कालखंडाहून 
चनयइमक रिनेिा प रस्कार व प्रसार या कालखंडात अचधक प्रमािात झाला. तरीदेखील चनयइमक रिना ही 
एक सहि रिना म्हिून अिून स्वीकारली रे्ली नव्हती. एक प्रयोर् म्हिून चतच्याकडे पाचहले िात होते. 

 
चनयइमक रिनेिा चतसरा टप्पा म्हििे, १९४५ नंतरच्या काळात मराठीत प्रभावी झालेले नवकाव्य 

आचि त्यानंतरिी मराठी कचवता. वस्त तम चनयइमक रिनेिी ताचत्त्वक अशी ििा या कालखंडात कोिी 
केलीि नाही. सयमक की चनयइमक, छंदोबद्ध की छंदम तत या प्रश्नापेंक्षा आशय आचि अचभव्यतती 
यासंबंंधीच्या काही मूलभतू तत्त्वाचं्या चविारानंा आचि त्या चदशनेे होिाऱ्या रिनाचवर्षयक प्रयोर्ानंा ह्या 
कालखंडात प्राधान्य चमळाले. त्यातून पद्यरिनेसंबधंीिी िािीव छंदोचनष्ठ न राहता ‘रूपचनष्ठ’ बनली. 
काव्याच्या एकंदर ‘रूपा’िाि व्यापक तत्त्वातून शोध घेण्यास प्रारंभ झाला. अतंर्इत लयीच्या अन र्षंर्ाने 
कचवता स्वतमिा घाट घेऊ लार्ली. छादंस, माीावतइनी म तत पद्यरिनेपासून सूक्ष्म आघात-आंदोलनातूंन 
व्यतत होिाऱ्या लयीपयंत म तत रिनेिे नानाचवध रूपचनष्ठ व लयचनष्ठ प्रयोर् या कालखंडात झाले आचि या 
घडामोडींत यापंैकी काही रिनाबधंातं अंत्य यमक सहिर्त्या, चवनासायास आचि चवनािािीव र्ळून 
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पडले. चनयइमक कचवतेिी ताचत्त्वक ििा न करताही चनयइमक कचवता खऱ्याख ऱ्या अथाने आचि स्वाभाचवक 
रीतीने रुिली, रुळली आचि काव्यदृष्ट्ट्या झलदू्रप झाली, ती याि कालखंडात. 

 
यािा अथइ मराठी पद्यरिनेतून ‘यमक’ पूिइतम उखडले रे्ले असा नाही, तर यमकासंबधंीच्या 

आपल्या कल्पना लविीक झाल्या. मराठी पद्यरिनेिी स्वाभाचवक प्रकृती असलेले एकाक्षरी अंत्ययमक 
चतततयाि सढळपिे आिही प्रिारात असलेले आढळते. परंत  सवइि रिनातं ते असले पाचहिे, असे बधंन 
राचहले नाही. समिरिािेंि यमक साधले िाव,े हा आग्रह राचहला नाही. अंत्यस्थानाऐविी इतरीही, 
अंतर्इत लयीच्या अन र्षंर्ाने रिनेत तोल साधण्यासाठी ते येऊ लार्ले आचि उच्चारान सारी आघातावर 
आधाचरत ‘चसलॅचबक’ रिनेत चतततयाि सहितेने ते दूर राहू लार्ले. त्याम ळे सयमक रिनेइतकीि 
चनयइमक रिना ही एक सहि रिना म्हिून आता स्वीकारली िाऊ लार्ली. चनयइमक रिनेिी हीि खरी 
झलश्र ती म्हिता येईल. 
 

रमेश तेंड लकर 
 

णनवेदक–१ (कथात्म साणहत्य) : प्रत्येक कथनात्म साचहत्यकृतीमध्ये उपस्स्थत असिारा एक महत्त्वपूिइ 
घटक. चलचखत अथवा मौचखक स्वरूपात कथा सारं्िाऱ्याला ‘चनवदेक’ म्हटले िाते. कथनात्म सचंहता 
चनवदेकाच्या ‘आवािात’ साचंर्तली िाते. चनवदेकािे सवांत महत्त्वािे कायइ कथा सारं्िे हेि असते. पि या 
कायाचशवाय कथनात्म संचहतेिी आतंचरक ि ळिी करिे, आपल्या पचरभाचर्षतामधून श्रोत्याशी संवाद 
साधण्यािा प्रयत्न करिे, कथेिे स्वतमबरोबरिे सबंंध स्पष्ट करीत िािे, कथेला चवचशष्ट वैिाचरक भचूमका 
प्राप्त करून देिे यासंारखी कायेही चनवदेकाकंडून केली िातात. 

 
चनवदेकाबद्दलिा चविार प्लेटोइतका ि ना आहे. त्याने ‘कवी स्वतमच्या आवािात कथेिे चनवदेन 

करतो’ आचि ‘कवी आपि द सरेि कोिीतरी आहोत असे कल्पून चनवदेन करतो’ असे दोन प्रकारिे 
चनवदेक स्पष्ट केले आहेत. कादंबरीतील स्स्थत्यंतराबंरोबर चनवदेकािी अचधक सखोल ििा पािात्त्य 
परंपरेत होऊ लार्ली. हेन्री िेम्स, पसी लबक, वने ब थ, िेराडइ िेनेथ, तोदॉरॉव इत्यादींनी चनवदेकाबद्दल 
उद बोधक ििा केली आहे. 

 
चनवदेकािी वर्इवारी कथनात्म संचहतेच्या व्याकरचिक रूपावरून करण्यािा प्रघात आहे. कथनात्म 

संचहतेिे व्याकरचिक रूप प्रथमप रुर्षी असते, तेव्हा चनवदेकाला प्रथमप रुर्षी म्हटले िाते. कोिीतरी ‘मी’ 
कथा सारं्त असतो व तो कथेतील पाी असतो. सारं्त असलेल्या कथेशी या ‘मी’ िे वरे्वरे्ळे संबंध 
संभवतात. तो स्वतमिी कथा सारं्त असतो (कोसला, भालिंद्र नेमाडे), अथवा ती द सऱ्या कोिािी कथा 
सारं्त असतो (तुका आकाशाएवढा, र्ो. नी. दाडेंकर). द सऱ्या कोिािी कथा सारं्ताना त्या कथेमधील 
चनवदेकािे स्थान कमीअचधक महत्त्वािे असू शकते. कथनात्म संचहतेिे व्याकरचिक रूप तृतीयप रुर्षी 
असल्यास चनवदेकाला तृतीयप रुर्षी चनवदेक म्हटले िाते. हा चनवदेक कथेतील पाी नसतो. सवइ पाीािंा 
उल्लेख चनवदेकाकडून तो, ती, ते असा तृतीयप रुर्षी केला िातो. चनवदेकािे आचि श्रोत्यािे कथेपासूनिे 
अंतर कमी िास्त करण्यासाठी, तसेि कथनात्म सचंहतेमध्ये समाचवष्ट होिाऱ्या माचहतीिे चनयंीि 
करण्यासाठी चवचशष्ट प्रकारच्या चनवदेकािा उपयोर् केला िातो. 
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चनवदेकािे वर्ीकरि करताना ‘दृचष्टकोि’ (पॉइटं ऑझ व्ह्य)ू हा आिखी एक तंीचवशरे्षही 
चविारात घेतला िातो. तृतीयप रुर्षी चनवदेक ‘सवइसाक्षी’ असू शकतो. त्याच्या संिाराला कोठल्याही 
मयादानसतात. कोित्याही पाीाच्या मनात उतरून पाीाच्या भावभावनािें चनवदेन तो करू शकतो 
(तुांर्बाडचे खोत, श्री ना. पेंडसे). तृतीयप रुर्षी चनवदेकाला चनवदेनािे तृतीयप रुर्षी रूप साभंाळून चवचशष्ट 
पाीाच्या दृचष्टकोिातून कथा सादर करिे शतय असते (हर्बढाि, भालिंद्र नेमाडे). चवचशष्ट पाीाच्या 
‘दृचष्टकोिा’िा उपयोर् न करता अथवा ‘सवइसाक्षी’ न होता केवळ बाह्य चनरीक्षिेही तृतीयप रुर्षी 
चनवदेकाकडून नोंदचवली िािे शतय असते. असा चनवदेक पाीाच्या मनात काय िालले आहे यािे दशइन 
ि कूनही घडवत नाही. आपल्या ‘बाहेरून पाहण्याच्या’ मयादा न ओलाडंता त्याला चदसू शकते तेवढेि तो 
नोंदवत िातो. 

 
प्रथमप रुर्षी चनवदेकावर त लनेने अचधक बधंने असतात. तो कथेतील एक पाी असल्याम ळे त्याच्या 

‘दृचष्टकोिा’िी मयादा तो चनवदेन करीत असलेल्या कथेवर पडत असते. तो इतर पाीाचं्या मनात उतरू 
शकत नाही, तसेि स्वतमहून वरे्ळ्या पाीाच्या ‘दृचष्टकोिा’िा उपयोर् करू शकत नाही. माी दूरवरच्या 
भतूकाळात घडून रे्लेली कथा तो सारं्त असेल, तर त्याच्यात व तृतीयप रुर्षी चनवदेकामध्ये झारसा झरक 
न उरण्यािी शतयता चनमाि होते. 

 
अलीकडच्या काळात ‘चनवदेक’ (कोि बोलतो?) आचि ‘दृचष्टकोि’ (कोि पाहतो?) यातंील भेद 

लक्षात घेऊन चनवदेकािा चविार झतत ‘कोि बोलतो’ या र्ोष्टीशी संबचंधत ठेवला िात आहे (झेरार झेने, 
१९७२). चनवदेनपद्धती चनवदेकाच्या कथेशी असलेल्या संबधंावर अवलंबून असल्याम ळे भारे्षच्या 
व्याकरचिक रूपापेक्षा चनवदेकाच्या कथेमधील उपस्स्थती-अन पस्स्थतीला अचधक महत्त्व चदले िात आहे. 
याला अन सरून कथाबाह्य चनवदेक आचि कथातंर्इत चनवदेक असे दोन प्रम ख प्रकार पाडता येतात. 

 
चवचशष्ट साचहत्यप्रकारान सार चनवदेकािे स्वरूपही चभन्न झाल्यािे आढळून येते. महाकाव्यािा 

चनवदेक नेहमी तृतीयप रुर्षी, श्रोत्याच्या सासं्कृचतक संचितात सहभार्ी असिारा, श्रोत्याला आचि स्वतमला 
अर्ोदरि माचहती असलेली कथा सारं्िारा आचि कथेवर पूिइ चनयंीि असिारा असे. कादंबरी या 
आध चनक साचहत्यप्रकारात चनवदेकाला अचधक व्याचमश्र रूप प्राप्त झाले. कादंबरीच्या प्रारंभीच्या काळात 
लेखक आचि चनवदेक या वरे्वरे्ळ्या र्ोष्टी मानल्या िात नसत. श्रोत्यािा चवश्वास संपादन करून त्याला 
अन कूल करून घेण्यासाठी कथाचनवदेनात मध्येि चवके्षप आिून स्वतमिे भाष्ट्य थेट श्रोत्यानंा सारं्िारा 
चनवदेक आढळून येत असे. अशा पारंपचरक चनवदेकापासून श्रोत्याला चवश्वास ठेविे अशतय ठराव,े अशा 
‘अचवश्वासाहइ चनवदेका’पयंतिे (अन् चरलाएबल नॅरेटर) चवचवध प्रकारिे चनवदेक आध चनक कथात्म 
साचहत्याने चनमाि केले आहेत. कादंबरीिा चनवदेक प्रायम अर्ोदर ठाऊक नसलेली कथा सारं्िारा, 
चवचवध ‘दृचष्टकोिा’ंच्या व कथनात्म भचूमकाचं्या चमश्रिातून चसद्ध होिारा असतो. लघ कथेच्या चनवदेकामध्ये 
हे सवइ चवशरे्ष अवतरत असले, तरी भाचर्षक अवकाशाच्या व घटनािमाच्या मयादेम ळे तो एकात्मतेला महत्त्व 
देिारा, कथातंर्इत अन भवावर लक्ष कें चद्रत करिारा झाला आहे. 

 
संदभइ :  1.   Booth, Wayne, The Rhetoric of Fiction, 1961. 

2. Genette Ge’rard, Narrative Discourse, 1980. 
3. Todorov, T. The Poetics of Prose, 1977. 
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हचरिदं्र थोरात 
 

णनवेदक – २ (नाटक) : नाट्यप्रयोर्ाच्या अर्दी आरंभापासून ते त्याच्या अखेरपयंत केव्हाही रंर्मंिावर 
येऊन पे्रक्षकानंा चवश्वासात घेिारा, त्याचं्याशी चहतर् ि करिारा, नाटकीय घटनािंी पाश्वइभमूी सारं्िारा, 
व्यस्ततरेखािंी मनमस्स्थती ओळखिारा, त्याचं्या मनातील नेमके भाव चनवदेन करिारा, नाटकामधील 
चवचवध दृश्यानंा–प्रवशेानंा आपल्या चनवदेनाने िोडून घेिारा, नाट्यर्त घटनावंर भाष्ट्य करिारा, आचि 
केव्हा केव्हा आपले काम संपल्यावर, नाट्यप्रयोर्ामध्ये एखादी स्वतंी भचूमकाही चनभाविारा चनवदेक 
मराठी रंर्भमूीवर िारं्लाि स्स्थरावला आहे. मराठी रंर्भमूीच्या प्रयोर्क व पे्रक्षक यानंा पचरियािा 
असिारा हा चनवदेक नारदासारखा ‘चीलोकी’ भ्रमि करू शकतो व म्हिूनि अत्यंत सोयीिा वाटतो. 
लोकधमी म्हिचविारे नाटक व त्यािा नाट्यप्रयोर् नाट्यधमीही होतात, ते चनवदेकास सोयीन सार आिून. 
बे्रख्टच्या अ–पचरिामािा (एचलअनेशन–इझेतट) अन भव घेण्या-देण्यासाठी तर चनवदेक हवाि असतो 
असे चदसते. 

 
आध चनक मराठी रंर्भमूीवरील चनवदेक वारसा सारं्तो, तो माी संस्कृत-मराठी रंर्भमूीवरील 

सूीधारािा. ‘अिून कशी बरे माझी चप्रया येत नाही?’ असे लटतया रार्ाने, पे्रक्षकानंा चवश्वासात घेऊन 
चविारिारा सूीधार व त्यापाठोपाठ रंर्मंिावर नटून-थटून अवतरिारी नटी आचि मर् नटी–सूीधारािा 
प्रवशे, हा िमही आपल्या अचतपचरियािा. आपल्या रंर्भूमीने हे सर्ळे िसेच्या तसे घेतले, भरताच्या 
नाट्यशास्त्राला अन सरून नाट्यप्रयोर् करिाऱ्या प्रािीन संस्कृत रंर्भमूीकडून. 

 
संस्कृत नाट्यप्रयोर्ाच्या आरंभी पूवइरंर् नावािा एक चवधी केला िात असे. पूवइरंर्ािा एक भार् 

म्हििे नादंी. देवदेवताचं्या स्त चतपर पद्य म्हििे नांदी. सूीधाराने नादंीिे र्ायन कराव े असा दंडकि 
भरताने घालून चदलेला चदसतो. नादंीपाठोपाठ इतर काही चवधी पार पडून मर् येते प्रस्तावना ककवा 
स्थापना. सूीधार व त्यािा साहाय्यक पचरपार्सश्वक असे दोघे रंर्मंिावर येऊन नाट्यप्रयोर्ासंबधंी काही 
बोलू म्हितात, तोि खट्याळ चवदूर्षकािे आर्मन होते. चवदूर्षक, सूीधार व त्यािा साहाय्यक याचं्यामधील 
हलतयाझ लतया संभार्षिामधून नाटककार, नाटक, नाटकािा चवर्षय याबंद्दलिी माचहती साचंर्तली रे्ली, 
म्हििेि ‘चीर्त’ संपले, की सूीधार तेवढा प ढे येऊन, नाट्यप्रयोर् सावधचित्ताने व रचसकवृत्तीने 
पाहण्यािी पे्रक्षकानंा चवनंती करतो. चतला म्हिायिे प्ररोिना. आता प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोर् स रू होण्यािी वळे 
येते. सूीधाराच्या प्रस्तावनेिे शवेटिे वातय, पे्रक्षकानंा अल्लद नाट्यघटनेपाशी आिून सोडते. 

 
अहभज्ञान शाकुां तलामध्ये, प्रस्तावना संपचवताना सूीधार त्याच्या पत्नीच्या भ रळ पाडिाऱ्या र्ीतािा 

उल्लेख करतो व सारं्तो, की त्या स मध र र्ीताने त्याला सभोवतालिा चवसर पडला, िसा एका हचरिािा 
वधे घेताना रािाला त्याच्या कतइव्यािा चवसर पडला!–आचि पाठोपाठ चशकारीच्या रथावर आरूढ झालेला 
रािा प्रवशे करतो. पे्रक्षक नाटकामध्ये उतरलेले असतात. 

 
ग्रीक नाटकातं माी नाटकािी केवळ प्रस्तावना करण्यािे व पे्रक्षकानंा नाट्यघटनेपाशी आिनू 

पोहोिचवण्यािे काम सूीधार करीत नाही, तर वळेोवळेी येऊन तो चनरचनराळे प्रवशे स रू करून देतो, 
नाट्यघटनेिी पाश्वइभमूी सारं्तो व नटाचं्या मनमस्स्थतीिीही पे्रक्षकानंा कल्पना देतो. 
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भारतीय रंर्भमूीवरील सूीधाराबरोबरि, स्मरि व्हाव ेते ग्रीक रंर्भमूीवरील कोरसिे. सूीधार व 
कोरस यामंधील महत्त्वाच्या झरकाकडे डॉ. र्ो. के. भट यानंी लक्ष वधेले आहे : 

 
(१) “कोरसिी योिना नाट्याच्या आरंभी आचि नाटकात महत्त्वाच्या प्रसंर्ाचं्या आधी करण्यािी 

प्रथा ग्रीक नाट्यात आहे. कोरसमधून नाटकीय घटनावंर, पाीाचं्या चिया व मनोर्ते यावंर भाष्ट्य करण्यािा 
संकेत आहे. या भाष्ट्याने घटनािंा ताचत्त्वक अथइ समिायला मदत होते ... ससं्कृत नाटकात असे सूिक 
भाष्ट्य क ठे आले तर ते पाीाचं्या नाटकीय उद्र्ाराति असते.” 

 
(२) “...नाटक व नाटकीय पाी याचं्याहून कोरस अलर् आहे. एखाद्या तटस्थ िाित्या 

चनरीक्षकासारखा तो आहे...” 
 
संस्कृत रंर्भमूीवरील सूीधार नाटकािा – नाट्यप्रयोर्ािाि – एक अचवभाज्य भार् 

असल्यासारखा वावरतो व नाट्यप्रयोर्ात द सरी एखादी स्वतंी भचूमकाही चनभावतो. 
 
प्रस्तावनाही करावी व वळेप्रसंर्ी भाष्ट्यही कराव,े असे द पेडी काम पचिम बंर्ालमधील प्रचसद्ध 

लोकरंर्भमूीवर – ‘िाीा’मध्ये – ‘चववके’ करतो. चववके र्ातो, कोित्याही क्षिी रंर्मंिावर प्रवशे करतो; 
नाट्यघटना, व्यस्ततरेखािें स्वभाव, त्याचं्या कृती यावंर भाष्ट्य करतो; उद भविाऱ्या सकंटािंा इशारा देतो व 
सर्ळ्यातं महत्त्वािे म्हििे प्रत्येक व्यस्ततरेखेिे अंतमइन म्हिून वावरतो. ‘िाीा’मधील चववके म्हििे दोन्ही 
: कोरस व सूीधार. 

 
प्रस्तावना असो की भाष्ट्य, अत्यंत संके्षपाने ते स्पष्ट करिाऱ्या सूीधारािी कल्पना क ठून आली 

असावी? प्रािीन भारतीय तत्त्ववतेे्त चलचखत संचहतानं सार काम करीत नसत. प ढे प ढे तर चलचखत 
संचहताबंद्दल त्यानंा अनादरि वाटू लार्ला. त्या पचरस्स्थतीमध्ये, संके्षपाने स्पष्टीकरि करिाऱ्या व सहि 
स्मरिात राहू शकिाऱ्या सूीािंी (पाली : सूत्त) चनर्समती झाली. उदा., पाचिनीिी सूीे. सूीधार असो की 
चनवदेक, प्रस्तावना-भाष्ट्य िे काही करायिे, ते संके्षपाने कराव,े असे ओघानेि येते. 

 
पहा : सूीधार. माधव वझे 

 
णनवेदन आणि अणभव्यक्ती : लघ कथा, कादंबरी, नाटक वर्ैरेंसारख्या कथात्मक साचहत्यात लेखक चनवदेन 
करीत असतो आचि भावकचवतेत तो स्वतमिे भाव अचभव्यतत करीत असतो, असे सामान्यतम मानले िाते. 
असे मानण्यािे म ख्य कारि म्हििे कथात्मक साचहत्य हे म ख्यतम तृतीयप रुर्षी असते, तर भावकचवता इ. 
प्रथमप रुर्षी असते. नाटक हे संवादात्मक म्हििे चितीयप रुर्षी असले, तरी ते प्रयोर्रूपाने सादर करायिे 
असते, म्हिून तसे रिलेले असते; वस्त तम नाटककार ते संवादरूपाने चनवदेीति असतो. तसे पाचहले, तर 
कथा-कादंबऱ्यातंही संवाद असतात आचि पीरूप कादंबरी ही तर संपूिइपिे संवादात्मकि असते. क्वचित 
कथा-कादंबरीत प्रथमप रुर्षी चनवदेनही असते, पि चनवदेक व्यतती ही कस्ल्पत असते. चतच्या म खाने कथेिे 
चनवदेन होत असले, तरी ते चनवदेनही लेखकि करीत असतो. म्हििे कथात्मक साचहत्यातील चनवदेन हे 
प्रथम वा चितीयप रुर्षी असले, तरी वस्त तम ते तृतीयप रुर्षीि असते आचि म्हिून ती लेखकािी आत्मान भतूी 
नसून त्यािे चनवदेनि असते. याउलट भावकचवतेत कवीिी स्वतमिी अन भतूी असते म्हिून ती अचभव्यतती, 
अशी ही चविारसरिी असते. 
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परंत  भावकचवता ही प्रथमप रुर्षी म्हिून ती कवीिी स्वतमिी अन भतूी असे मानिे धोतयािे आहे. 
कवी एखाद्या व्यततीिी भचूमका घेऊन चतिे भाव अचभव्यतत करीत असिेही संभवनीय आहे. ब्राउकनर्िे 
‘िॅंमचॅटक मॉनलॉर्’ (नाट्यात्मक एकभाचर्षते) ककवा ताबंे यािंी चवधवाचवर्षयक र्ीते ही यािी उत्तम 
उदाहरिे होत. त्यािप्रमािे अशा भचूमकेतून स्वतमिे भावही कवी व्यतत करीत असतो, उदा., संताचं्या 
र्ौळिी, चवराण्या इत्यादी. म्हिून भावकचवता प्रथमप रुर्षी असल्याम ळे ती कवीिी आत्माचभव्यतती असते 
असे मानिे य तत नव्हे. 

 
लेखक तृतीयप रुर्षी लेखन करतो तेव्हा ीयस्थ चनवदेकािी भचूमका घेतो; नाटक, पीरूप 

कादंबरीसारखे चितीयप रुर्षी लेखन करतो तेव्हा स्वतमिा संपूिइपिे लोप करतो; प्रथमप रुर्षी लेखन करतो 
तेव्हा वािकाशी संवाद करीत असतो आचि भावकचवतेत तर तो वािकालाही चवसरून स्वतमशी संवाद 
करीत असतो हे खरे; परंत  या सवइ त्याने घेतलेल्या भचूमका असतात. त्या घेऊन तो वरे्वरे्ळे पचरिाम 
साधीत असतो. अशी कोितीही भचूमका त्याने घेतली तरी अंती तो त्या भचूमकेतून वािकाशीि संवाद 
साधीत असतो. वािकही चवचवध भचूमकातूंन केलेले लेखन वािीत असतो, तो लेखकाशी संवाद 
करण्याकचरताि. या संवादात लेखक हा एकटाि बोलत असतो आचि वािक चनमटूपिे ते ऐकत असतो 
असे नाही. ते लेखन वािीत असता त्याला काही प्रश्नही पडतात आचि तो ते चविारीतही असतो. पि तो ते 
प्रश्न ख द्द लेखकाला चविारू शकत नाही. लेखक ह्यात नसतो, हयात असला तरी त्याला प्रश्न चविारता 
येतील असे नाही, चविारले तरी तो उत्तर देईल असे नाही आचि उत्तर चदले तरी ते प्रमाि मानता येईल 
असेही नाही. म्हिून ते सवइ प्रश्न तो त्या साचहत्यालाि चविारीत असतो व त्यािंी उत्तरे त्या साचहत्याति 
शोधीत असतो. ही उत्तरे वािकार्चिक वरे्वरे्ळी चमळण्यािा संभव असतो. परंत  त्या संवादात तो रंर्तो 
म्हिूनि ते साचहत्य तो वािीत असतो. अशा वािनात त्यािा पचरिय होतो तो त्या व्यस्ततमनाशी. म्हििे 
अंती प्रत्येक साचहत्यकृती ही लेखकािी आत्माचभव्यततीि असते; मर् कथा क िािीही असो आचि चनवदेन 
कोित्याही प रुर्षी असो. 
 

म. वा. धोंड 
 

नीणतकथा : नीचतकथा हा नीचततत्त्व सारं्िारा रंिक कथाप्रकार. ‘झेबल’ या इंग्रिी संजे्ञिे मूळ असिारा 
‘झॅब्य ला’ हा लॅचटन शब्द नाट्यपूिइ कहािीिा चनदेश करतो. त्यान सार ‘झेबल’ म्हििे कस्ल्पत वा रिलेली 
र्ोष्ट असा अथइ व्यतत होतो. नीचततत्त्व सारं्िे हे प्रयोिन मध्यवती ठेवनू र्द्य ककवा पद्य अशा रूपात 
चलचहली िािारी नाट्यपूिइ कथा, असे नीचतकथेिे स्थूल स्वरूप सारं्ता येईल. 

 
नीचतकथेतील पाीे प्राम ख्याने पश पक्षी, चनसर्ातील सिीव, चनिीव घटक असून त्याचं्यावर 

मन ष्ट्यत्वािा आरोप केला िातो. मानवी भावभावना, र् ि-अवर् ि याचं्या आधारे चनसर्ातील चवचवध 
घटकािें मानवीकरि करून त्यातूंन नीचतबोध ककवा तात्पयइ सारं्ण्यािा प्रयत्न या कथेिारा केला िातो. 
कथेतून केला िािारा हा नीचतबोध प्राम ख्याने ऐचहक ककवा लौचकक िीवनातील असून सवइसामान्यानंा 
सहितम कळू शकेल असा सोपा असतो. नीचतकथेिे स्वरूप सामान्यतम रूपकात्मक असते, असे चदसून 
येते. नीचतकथेत आलंकाचरक विइने, व्यस्ततचिीिचवकास ककवा एखादी अमूतइ कल्पना या घटकानंा िार्ा 
नसते. या दृष्टीने पाहता ंनीचतकथेिा घाट खूप बचंदस्त असतो. 
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नीचतकथा ही बव्हंशी प्राचिकथेच्या स्वरूपात आढळते. साधारिपिे सवइ समािाचं्या लोककथामंध्ये 
या प्रकारच्या नीचतकथािंा समावशे आहे, असे आढळून येते. अशा कथामंध्ये प्रािी मािसासंारखे वार्तात, 
बोलतात व चवचशष्ट घटनेच्या चनचमत्ताने मािसाला व्यवहारोपयोर्ी बोध करून देतात. उदा., ‘ससा आचि 
कासव’, ‘म ंर्ी आचि कबूतर’, ‘कोल्हा आचि द्राके्ष’ यासंारख्या कथा. या कथांतील पश पक्ष्याचं्या चवचशष्ट 
प्रवृत्ती साधारिपिे सवइी समान मानल्या रे्ल्या आहेत. उदा., कोल्ह्यािा धूतइपिा, कसहािा शूरपिा, 
र्ाढवािा मखूइपिा इत्यादी. या पश पक्ष्याचं्या चनचमत्ताने नीचतकथेतून मािसाचं्या चवचवध वृचत्तप्रवृत्तींिी 
व्यंर्चिीे काढलेली चदसतात. चिला मूळ रूपातील नीचतकथा म्हिता येईल, चतिा दृचष्टकोि वास्तवदशी 
असून प्रयोिन नीचतबोधात्मक असते. 

 
नीचतकथािंा घाट आटोपशीर असल्याम ळे चतिी भार्षाही अल्पाक्षरी, लक्षवधेी म्हिींसारखी असते. 

प्रत्येक कथेिे कथासार एकेका म्हिीमध्ये साठवलेले सापडते. उदा., ‘कोल्ह्याला द्राके्ष आंबट’, ‘िशास 
तसे’, ‘र्वािे घर खाली’ इत्यादी. 

 
इ. स. पू. सहाव्या शतकात होऊन रे्लेल्या इसाप या ग्रीक र् लामाने प्रारंभीच्या प्राचिकथा 

चलचहल्या. बोध व रंिन हे दोन्ही उदे्दश या कथानंी साधले िातात. भारतातील चवष्ट्ि र् प्ताच्या पांचतांत्रातील 
कथा (इ. स. द सरे-चतसरे शतक) तत्कालीन िीवनाच्या संकेतानंाअन सरून आदशइ मानवी िीवन कसे 
असाव,े यािा पाठ घालून देिाऱ्या आहेत. 

 
आध चनक काळात रािकीय, सामाचिक पचरस्स्थतीवर उपहासात्मक भाष्ट्य करून नीचतकथेिे एक 

वरे्ळे रूप िेम्स थबइर याचं्या िेर्बल्स िॉि अवि र्टार्म (१८४०) तसेि िॉिइ ऑवेल याचं्या अॅहनमल िामक 
(१९४५) या लेखनात चदसून येते. 
 

सरोि पाटिकर 
 

नृत्त : (सं.). नाट्यशास्त्राच्या िौथ्या अध्यायात असे म्हटले आहे, की शकंराच्या आजे्ञवरून तंडूने नृत्तािे 
ज्ञान, त्यािा पूवइरंर्ात अतंभाव व्हावा, ह्या उदे्दशाने भरताला चदले. त्यासाठी तंडूने एकशआेठ ‘करि’ 
म्हििे हात व पाय यानंी एकाि वळेी करावयाच्या अचभनयािे प्रकार आचि बत्तीस ‘अंर्हार’ म्हििे एकाहून 
अचधक करिाचं्या साहाय्याने चसद्ध होिारे अंर्चवके्षप यािें स्वरूप समिावनू साचंर्तले. त्या सवइ व्याख्या 
िौथ्या अध्यायात समाचवष्ट आहेत. नृत्त व नाट्य ह्या दोहोंत अचभनय असतो, तेव्हा त्याचं्यात झरक काय 
असा प्रश्न उपस्स्थत झाला होता, असे अचभनवर् प्ताच्या टीकेवरून चदसते. नृत्त व नाट्य यातं भेद नाही, 
असे एक मत तेथे चनर्सदष्ट झाले आहे. कीर्सतधर नावाच्या एका प्रािीन टीकाकाराने असे मत माडंले आहे, की 
लास्य, ताडंव आदी नृत्तप्रकार नाट्यािेि भेद होत. नाट्यशास्त्रात आंचर्क अचभनयािे िे असंख्य प्रकार 
विइन करून साचंर्तले आहेत, त्यापंैकी अनेक केवळ नृत्ताति उपय तत होण्यासारखे आहेत. तेव्हा नृत्त हे 
नाट्यािेि अंर् असे वाटिे स्वाभाचवक आहे. तथाचप, पचहल्या अध्यायात नाट्याच्या उत्पचत्तचवर्षयीिी िी 
कथा आहे. चतच्यात पाठ्य, अचभनय, संर्ीत व रस हे िारि एकी आिनू नाट्यािी चनर्समती केली 
असल्यािे म्हटले आहे. तेथे नृतािा समावशे नाही. तसेि सहाव्या अध्यायात नाट्याच्या अकरा अंर्ािंा 
उल्लेख आहे, त्यातंही नृत्त समाचवष्ट नाही. नृत्तािा पूवइरंर्ाति उपयोर् व्हावा, असे नाट्यशास्त्रात अपेचक्षत 
चदसते. त्यावरूनही नृत्त नाट्याहून चभन्न असे अन मान होते. 
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पूवइरंर्ाच्या वधइमान नावाच्या अकराव्या अंर्ात ताडंव नृत्यािा प्रयोर् होतो. तसेि ‘िारी’ आचि 
‘महािारी’ ह्या नंतरच्या दोन अंर्ातं पाचरपाश्वइकासंह, सूीधाराने करावयाच्या नृत्तािंा चनदेश आहे. ‘िारी’ 
म्हििे ताल व लय यानंी य तत असे पदचवन्यास करण्यािे चवचवध प्रकार. या दोन अंर्ापंैकी पचहल्या 
अंर्ातील नृत्तात शृरं्ाचरक अचभनय असतो, तर द सऱ्या ‘महािारी’त रौद्र रसािा अचभनय असतो. यािें 
तसेि इतर नृत्तप्रकारािें विइन पूवइरंर्चवर्षयक पािव्या अध्यायात आहे. 

 
नाट्यशास्त्रातील ‘तालाध्याय’ नावाच्या एकचतसाव्या अध्यायात दहा लास्यारं्ािें म्हििे 

लास्यनृत्याच्या दहा प्रकारािें विइन आहे. रे्यपद, स्स्थतपाठ्य इ. नाव े असलेल्या ह्या प्रकाराचं्या 
विइनावरून असे चदसते, की हे नृत्य एका स्त्रीने करावयािे असते. काही प्रकारातं र्ीतािी साथ अपेचक्षत 
आहे, तर इतर प्रकार र्ीतचनरपेक्ष चदसतात. लास्यनृत्य करिारी स्त्री चवरचहिी असावी, असे काही 
प्रकारावंरून वाटते. सवइ प्रकाराचं्या विइनात तालािा चनदेश चनयमाने केला आहे. 

 
काही नृत्तप्रकारातं र्ीतािी साथ असते, ते नृत्त र्ीतािा अथइ अचभव्यतत करिारे असते, असे 

समिता येईल. पि काही प्रकारिे नृत्त केवळ ताल व लय यावंर आधारलेले असून त्याने कोिताही अथइ 
अचभव्यतत होत नाही. भरताने तसे स्पष्ट म्हटले नाही; परंत  असे अन मान करता येते. की नृत्त ही संज्ञा 
अथइचनरपेक्ष प्रकारानंाि लावावयािी आचि र्ीतािी साथ असलेल्या व त्यातील अथइ अचभव्यतत करिाऱ्या 
प्रकारानंा नृत्य ही संज्ञा लावावयािी असे अचभपे्रत आहे. धनंियाच्या दशरूपात हा भेद स्पष्ट केला आहे. 
नृत्त ताललयाश्रय असते, तर नृत्य भावाश्रय असे त्याने म्हटले आहे. अथात भावाचं्या अचभव्यततींसाठी 
र्ीतािी साथ आवश्यक आहे असे म्हटलेले नाही. केवळ अचभनयाच्या िाराही नृत्यात भावािंी अचभव्यतती 
होऊ शकते. अथइचनरपेक्ष व केवळ ताललयाचश्रत नृत्त हे चववाह, उत्सव यासंारख्या प्रसंर्ी शोभा वाढचवते 
आचि त्याने करमिूक होते म्हिून स्वभावतमि लोकानंा ते आवडते असे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

नृत्य आणि साणहत्य :‘स्थल, ‘काल’ आचि ‘ऊिा’ ही िी वैचश्वक तत्त्व े ककवा सूक्ष्म अस्स्तत्व े मानवी 
िीवनाच्या सवइ प्रकारच्या धारिेसाठी मलूभतू मानली आहेत, त्या अस्स्तत्वािें एका वरे्ळ्याि प्रकारिे सूक्ष्म 
आचि तरीही प्रत्यक्ष भान लचलत कलाचं्या आचवष्ट्कारात चदसते, एवढे एक सवइसाधारि चवधान ‘साचहत्य’ व 
‘नृत्य’ या कलाचं्या परस्परसबंंधािंा मार्ोवा घेण्यासाठी नीव (अचधष्ठान) म्हिून प रेसे आहे. 

 
नृत्यकलेच्या बािूने चविार केला, तर हे संबंध अनादी काळापासूनि झार चिव्हाळ्यािे आहेत 

आचि याला एक उत्िास्न्तस्वरूप म्हिाव,े असे कारि आहे. 
 
भारतीय परंपरेने नृत्यकलेिे अस्स्तत्व सकंीिइ, संचमश्र स्वरूपाति राखलेले आहे. ‘शास्रोतत’ ककवा 

‘अचभिात’ म्हिून मान्यता पावलेल्या, आिच्या सातही नृत्यशलैींच्या आचवष्ट्कारात आचि प्रदशइनातदेखील, 
साचहत्यािा सहभार् आवश्यकि समिला िातो. हे साचहत्य म्हििे ‘काव्य’ि असते आचि बह ताशंी उत्तम 
दिाच्या काव्यािीि चनवड, नृत्याच्या उपयोर्ासाठी केलेली असते. वास्तवात, आि सतत रंर्मंिावर 
घडिारे नृत्यप्रयोर् म्हििे नृत्य, साचहत्य आचि संर्ीत या कलाचं्या कमीअचधक प्रमािातील आचवष्ट्कारािा 
एकचिनसी मेळ असतो. नृत्यकलेच्या माध्यमाच्या श द्धतेिा चविार करताना ही वस्त स्स्थती योग्य वाटत 
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नाही. नृत्यकलेिे स्वरूप असे संकीिइ, संचमश्र का झाले, कसे झाले यािा थोडाझार शोध घेिे येथे प्रस्त त 
होईल. 

 
नृत्यािे ‘मूलधन’ म्हििे मानवी शरीरािी नैसर्सर्क हालिाल. मानवी िैतन्यािे, ऊिेिे ते स्झ रि 

आहे. हे कंपन, हे स्झ रि म्हििेि नृत्यािे मूळ ‘मूलधन’. स्वतमतल्या आचि स्वतमबाहेरच्या चनसर्ाच्या 
सादाला प्रचतसाद देता देता, आपल्या ‘हालिाल’ या मूलधनातून नृत्य िेव्हा स्पष्ट आकार धारि करू 
लार्ले, तेव्हा ही हालिाल हळूहळू सहेत क होऊ लार्ली. कधी अन करिात्मक आचि कधीकधी 
प्रतीकात्मकदेखील होऊ लार्ली. चवकासािी ही प्रचिया नृत्याबरोबर संर्ीतात चन साचहत्यािे मूळ िे 
बोलीभार्षा, तीतही अखंड िालू होती. सारे आलेख समसमान्तर होते. आचदवासी नृत्य, लोकनृत्य, नार्र 
नृत्य आचि शवेटी अचभिात नृत्य असे नृत्याच्या चवकासातील प्रर्तीिे टप्पे पार करीत असताना, त्या 
प्रत्येक टप्प्यावर बोलीभारे्षशी म्हििे र्ीताशी आचि संर्ीताशी ि ळलेले नृत्यािे नाते िास्त िास्त घचनष्ठ 
होऊ लार्ल्यािे लक्षात येत होते. या सोपानपरंपरेच्या अर्दी उंिावरच्या पायरीवर चवरािमान झाली होती 
अचभिात नृत्यकला. भरतम नीप्रिीत नाट्यशास्त्रासारख्या एका आद्य प्रमािगं्रथात नृत्यकला दाखलही 
झाली होती. परंत  या गं्रथात चतिे स्थान होते ते नाट्यािे एक आन र्षचंर्क अंर् म्हिून आचि चतिे स्वरूपही 
प न्हा साचहत्याच्या-संर्ीताच्या सहभार्ाम ळे ‘संचमश्र’ म्हिूनि र्ृहीत धरलेले होते. आपल्या माध्यमाच्या 
स्वयंपूिइतेऐविी साचहत्य चन संर्ीत याचं्या सहकारावर आचि योर्दानावर आपल्या आचवष्ट्कारािे झचलत 
नृत्याने अवलंबनू ठेचवले. 

 
प्राथचमक हालिालींपासून चनमाि झालेल्या अरं्चवके्षपािंी भावभार्षा ओलाडूंन बोलीभारे्षने िेव्हा 

आचदमानवाच्या िीवनात प्रवशे केला, तेव्हा एक मोठीि िातंी झाली, असे म्हिावयास हरकत नाही. ‘अथइ’ 
आचि ‘नाद’ या दोन चमतींनी य तत असलेल्या ‘शब्द’ या मूलधनावरआधाचरत बोलभारे्षच्या वापराम ळे, 
संवाद सहि चन सोपा झाला. मनात उद भविाऱ्या भावभावनानंा काव्यकल्पनावंर स्वार होता येण्यािी 
शतयता चनमाि झाली आचि या कल्पनाचवश्वात साचहत्यर् िानंी मूळ धरले. मानवािी बोलीभार्षा िेव्हा 
साचहस्त्यक होऊ लार्ली आचि चलचखत स्वरूपातही संिचमत झाली, तेव्हा भार्षाचवकासाच्या अन र्षंर्ाने, 
अनेक तरल भावना-कल्पनािंा सिंार नृत्यचवलासातही चदसू लार्ला. साचहत्यप्रिीत ‘अचभधा’, ‘लक्षिा’ 
आचि ‘व्यंिना’ या शब्दशततींिा वापरदेखील, नृत्यातल्या भावप्रकटीकरिाला एक वरे्ळीि घनता द्यायला 
उपयोर्ी ठरला. उदा., अचभधेच्या पातळीवर कृष्ट्िाला ‘चर्चरधर’ म्हिताना एक वरे्ळी प्रचतमा, ‘म रलीधर’, 
‘कंसारी’ म्हिताना वरे्ळ्या प्रचतमा चनमाि करता येऊ लार्ल्या. चवशरे्षतम कथक नृत्याच्या प्रदशइनाच्या 
साथसंर्तीत तर साचहत्य आिखीही एका अंर्ाने सहयोर्ी असते. कचवता, छंद, दोहे, श्लोक यािंा 
अचभनयचवभार्ात सतत संिार असतो. काव्यािे हे प्रकार क्वचित र्ायले िातात, तसेि अनेकदा त्यािें र्द्य 
पठनही नृत्यािी संर्त करीत असते. अशा वळेी छंद कचवत् याचं्या अंर्च्या नादान सारी शब्दालंकाराच्या - 
अन प्रासाचं्या आचि यमकाचं्या सौंदयइप्रतीतीिी चमतीस द्धा नृत्याच्या अंचतम, संचमश्र सौंदयान भवात भर 
घालिारी ठरते. 

 
नेमतया अथइप्रकटनािे आचि संज्ञापनािे; बोलभारे्षिे आचि अन र्षंर्ाने साचहत्यािे सामथ्यइ नृत्याच्या 

अंर्चवके्षपाच्या भावभारे्षच्या माध्यमात नसल्याम ळे, अथाच्या थेट अन सधंानासाठी नृत्याला साचहस्त्यक 
भारे्षिे – शब्दािें – पाठबळ लार्ते. तसेि शब्दापंलीकडल्या अथाला स्पशइ करण्यािे अंर्भारे्षिे सामथ्यइ 
साचहत्याला भावािंी दृग्र्ोिर अशी प्रतीती देते, साक्षात्कार घडचवते. 
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नृत्य आचि साचहत्य या कलािें परस्परसंबधं चविारात घेताना ‘नृत्य’ ही संज्ञा केवळ साचभप्राय 
नतइनाच्या – म्हििेि अचभनयािी अपेक्षा असलेल्या नतइनाच्या – संदभात र्हृीत धरलेली असते; 
‘नृत्ता’च्या नव्हे, ही र्ोष्ट स्पष्टि आहे. श द्ध अंर्रेखाचं्या ताललयात्म हालिालींवर, लचलत अशा 
पचवत्र्यावंर, रंर्मंिाला वढूेन असिाऱ्या अवकाशाच्या वापरावर, चिथे सौंदयान भतूीिी आचि आस्वादािी 
सवइ मदार असते, त्या ‘नृत्त’ चवभार्ािा साचहत्याशी स तराम संबंध नाही. नृत्तातले भावदशइन हा शब्दाचं्या 
पलीकडला सूक्ष्म, तरल, अविइनीय आचि म ख्य म्हििे ‘माध्यमचनष्ठ’ असा प्रातं आहे. 

 
उपलब्ध अवकाशातले आचि स बद्ध लयीतले मानवी शरीरािे र्चतमान चशल्प म्हििे नतइन. अशा 

नतइनात िेव्हा र्ृहीत अवकाशात सौंदयइपूिइ आकृचतबंध, र्चतचवशरे्ष आचि मनोहारी पचवीे चनमाि करण्याला 
आचि त्याचं्या िोडीने लयतालातल्या िमत्कृती दाखचवण्याला प्राधान्य असते, तेव्हा ते ‘नृत्य’ म्हिाव ेआचि 
या र्चतमान चशल्पातून िेव्हा काही साचहस्त्यक अथइ, एखादी कल्पना, एखादा प्रसरं्, चविार ककवा काही 
तरल भावना यािें आवाहन भासते, तेव्हा त्या चवदे्यला ‘नृत्य’ म्हिाव.े 

 
‘नृत्त’ आचि ‘नृत्य’ अशा दोन चभन्न चवधानंी य तत असलेल्या नतइनकलेिी वरीलप्रमािे स्पष्ट व्याख्या 

केल्यानंतर, अंती साचहत्य आचि नृत्य (नतइन) या कलाचं्या परस्परसंबधंाच्या चविारामार्ील कितनािी एक 
साराशं-ताचलका उद धृत करिे श्रेयस्कर होईल. 

 
नृत्य  साचहत्य 
मूळ साधन–मानवी शरीर  ←मूळ साधन–अथइपूिइ नाद 

{ 
मूल धन–मानवी शरीराच्या 
अंर्ोपारं्ािी सहेत क – चनहेत क 
‘हालिाल’ 

} → { 
मूल धन–अथइ आचि नाद या दोन्ही 
र् िानंी य तत, असा ‘शब्द’ 

{ स्थल-काल सापेक्षता– सूक्ष्म, परोक्ष 
आचि प्रत्यक्ष स्तरावरही ठोसपिे } → { स्थल-काल सापेक्षता– सूक्ष्म आचि 

परोक्ष स्तरावर 

{ प्रयोर्िीवी कला क्षिभ रं्र 
आचवष्ट्कार } → { ‘नाटक’ या स्वरूपात प्रयोर्िीवी कला– 

क्षिभ रं्र आचवष्ट्कार, एरव्ही स्थायी 
आचवष्ट्कार 

{ परंपरेम ळे साचहत्य-संर्ीत या 
कलाशंी चनर्चडत होऊन ‘संचमश्र’ 
समिली िािारी पि म ळात 
‘स्वायत्त’ कला 

} 
→ { ‘स्वायत्त’ कला 

{ दृश्य-श्राव्य आचवष्ट्कार } → { दृश्य-वािन, श्राव्य-पठन 

{ इतर कलानंा चनयत प्रमािात 
योर्दान } → { इतर कलानंा मौचलक योर्दान 

 
रोचहिी भाटे 
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पंणडती काव्य : दासोपतं, म ततेश्वर, वामनपंचडत, रघ नाथपंचडत, सामराि, चवठ्ठल, मोरोपंत इत्याचदकािें 
काव्य हे पंचडती काव्य म्हिून ओळखले िाते. (१) यथाथकदीहपका, गीताथकचांहिका इ. भाष्ट्यगं्रथ; (२) 
िामायि, मिाभाित, भागवत इत्याचदकािें सचंक्षप्त वा चवस्तृत अन वाद; (३) यातंील कथावंर रिलेली 
महाकाव्ये, खंडकाव्ये, आख्याने; (४) ‘नीचतशतके’, गीता इत्याचदकािें पद्य भार्षातंर यासंारखी त्यािंी 
रिना यात समाचवष्ट केली िाते. िामायि व मिाभाित ही आर्षइ महाकाव्ये, भागवतादी प रािे, 
काचलदासाचदकािंी पंिमहाकाव्ये, िनुमन् नार्टक, प्रसन्निाघव यासंारखी नाटके, भतृइहरी, िर्न्नाथपंचडत, 
चबल्हि इ. चवदग्ध कवींिी रिना, शकंरािायांिी स्तोीे, स भाचर्षते इ. संस्कृत काव्य आचि साखं्य, योर्, 
वदेान्त इ. दशइने व छंद, अलंकार, व्याकरि इ. शासे्त्र याचं्या व्यासंर्ातून ही रिना स्झ रलेली असल्याम ळे 
चतला ‘पंचडती काव्य’ ही संज्ञा देण्यात येते. ससं्कृतातील आध्यास्त्मक गं्रथािंा पचरिय करून द्यावा, संस्कृत 
काव्ये व त्यातंील कथा मराठीत आिाव्यात, संस्कृतातील चवदग्ध काव्याच्या तोडीिी रिना मराठीत करावी 
इ. या रिनेमार्ील प्रम ख पे्ररिा चदसतात. 

 
साधारिपिे सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधात पंचडती रिनेिी प्रवृत्ती मूळ धरू लार्लेली चदसते. 

तत्पूवीच्या रिनेत ससं्कृतान सरिािा भार् नव्हता असे नाही. महान भाव कवी हे स्वतम पचंडत होते आचि 
त्याचं्या ‘साती गं्रथा’ंवर संस्कृत महाकाव्यािी दाट छायाही पडलेली चदसून येते. परंत  ओवी, छंद आचि 
महान भावीय तत्त्वज्ञान, दैवते आचि भस्ततकल्पना यामं ळे त्याचं्या रिनेला स्वतमिे असे वरे्ळे रूप प्राप्त 
झाले आहे. ज्ञानेर्श्िी हा मलूतम भाष्ट्यगं्रथ. परंत  ज्ञानेश्वरानंी ‘भाष्ट्यकारातंें प सत ’ हा गं्रथ रिलेला असला, 
तरी रिनेत त्यानंी कोित्याही संस्कृत भाष्ट्यगं्रथािे अन सरि केलेले नाही. स्वतंी प्रचतभा, तत्त्वज्ञान व 
काव्यकल्पना यामं ळे त्यानंा तसा मोहही झाला नाही. इतर संत तर प्रायम अचशचक्षत. ज्ञानदेवािें तत्त्वज्ञान, 
नामदेवािंी भतती आचि लोकर्ीतािें संस्कार यातूंन त्यािें काव्य स्झ रलेले. याम ळे त्याचं्या बाबतीत 
संस्कृतान सरिािा प्रश्नि उद भवत नाही. 

 
पंचडती रिनेिी पचहली िाहूल ऐकू येते, ती एकनाथाचं्या रिनेत. त्यािंी शुकाष्टक, चतुःश्लोकी 

भागवत ही भाष्ट्ये आचि िस्तामलक, स्वात्मर्बोध ही प्रकरिे पंचडतीि म्हटली पाचहिेत. भागवतािी रिना 
करताना माी त्याचं्यासमोर आदशइ होता, तो ज्ञानेर्श्िीिा आचि श्रोतृवर्इ होता, तो ‘भोळ्या 
भाळ्या’भाचवकािंा. याम ळे भागवतािी रिनाही पाचंडत्यपूिइ न होता सहिि प्रासाचदक उतरली आहे. तीि 
र्ोष्ट रुक्क्मिीस्वयांविािी. परंत  त्यािंी पाचंडत्यािी ऊमी संपूिइपिे ओसरलेली नव्हती. त्यानंी भावाथक 
िामायिािी रिना आरंभली ती “ज्ञानी चनवती परमाथइबोधें । पंचडत चनवती पदबंधें । लोक चनवती 
कथाचवनोदें ।” (१४·८३) अशा चीचवध हेतंूनी. पचरिामी भावाथक िामायिातील रामकथा आध्यास्त्मक 
रूपकानंी व वदेान्तचविारानंी व्याकूळ झाली आहे. 

 
दासोपंत हेदेखील व्य त्पन्न पंचडत होते. परंत  त्यानंी गीतािकव हा टीकागं्रथ रिला, तो “न पाहे 

श्रोतेयािे वदन । न करी भाष्ट्याधारे चववरि । स्वस्वान भवें हें मनन । म्हिूचन संपादी ॥” या प्रचतजे्ञने. या 
स्वच्छंदतेम ळे गं्रथ सव्वालक्ष ओव्यापंयंत पसरलेला पाहून त्यानंी धसकाि घेतलेला चदसतो. येथून ते 
पंचडती रिनेकडे वळलेले चदसतात. त्यानंी गीताथकर्बोधचांहिका हा द सरा टीकागं्रथ चलचहला, तो गीतेतील 
प्रत्येक श्लोकावर प्रथम संस्कृत टीका, मर् प्रत्येक पदािा अन्वयान सार अथइ व शवेटी मराठी टीका असा 
पंचडती परंपरेस अन सरून. त्यािें पासोडीवरील पांचीकिि, ग्रांथिाज इ. गं्रथही असेि आटोपशीर व 
पाचंडत्यपूिइ उतरले आहेत. 
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म ततेश्वराच्या काव्यरिनेिा इचतहास थेट याच्या उलट आहे. त्याने सांके्षप िामायि रिले ते 
िामायि या आर्षइ महाकाव्यास चवदग्ध महाकाव्यािे रूप देण्याच्या ईर्षनेे. गं्रथाच्या स रुवातीसि 
‘नानानाटकभावपद्यरिनासदंोहसान्द्रीकृता’ असे त्याने आपल्या वािीिे विइन केले आहे. त्यास अन सरून 
प्रसंर्ान सार प्रसन्निाघव, िनुमन् नार्टक, ‘नीहतशतके’इत्यादींतील चकत्येक श्लोकािें अन वाद त्यानंी यात 
घ सडले आहेत. कथाकाव्यास न शोभिारी चवचवध अक्षरर्िवृत्तातंील रिना व तीही यमकप्रासानंी 
िखडलेली; याम ळे हे काव्य इतके बोिड व स्तलष्ट उतरले, की ख द्द कवीलाि त्यािा वीट आला आचि 
त्याने मिाभाितािा मराठी अन वाद आरंभला तो आर्षइ महाकाव्यास शोभेशा ओवी छंदात. अक्षरर्िवृत्ताच्या 
कािातून म तत झालेल्या या रिनेत पचंडती डौल व प्रासाचदक ओघ यािंा स रेख मेळ पडलेला चदसतो. या 
मिाभािताच्या रिनेत “साडूंचन व्यासािी संर्ती । िालों नये इतरा पंथीं”असे त्याने िे बंधन घालून चदले 
आहे, ते लक्षिीय आहे. हे बंधन त्यानेि चकत्येक स्थळी पाळलेले नाही, असा आके्षप त्याच्या रिनेवर 
घेण्यात येतो; परंत  अशी स्थळे झारि थोडी. असे बधंन घालून देिारा हा पचहला मराठी कवी हे महत्त्वािे. 
याच्या आधीच्या चवष्ट्ि दासनाम्यािे, भाकडकथािंी अस्ताव्यस्त पोतडी असे, मिाभाित पाचहले, की 
म ततेश्वराने घालून चदलेल्या बंधनािे मोल कळते. 

 
‘व्यासािी संर्ती’ न साडंण्यािे व्रत वामनपचंडतानंी कसोशीने पाळले ते यथाथकदीहपका या 

गीतार्टीकेत. “र्ीता िाते पचिमेकडे । टीका िढे पूवइपवइतािे कडे” असे पूवइटीकाकाराचं्या गं्रथासबंंधी 
अवहेलनेिे उद्र्ार काढून त्यानंी यथाथकदीहपका रिली ती एवढी पाचंडत्यपूिइ झाली आहे, की त्यानंी ही 
संस्कृताति का रिली नाही, असा प्रश्न पडतो. आपल्या आख्यानकाव्यात माी म ततेश्वरास न िमलेली 
श्लोकरिना त्यानंी एवढ्या सहितेने साधली की ‘स श्लोक वामनािा’ अशी त्यािंी कीती झाली. 
यथाथकदीहपका काय, की आख्यानकचवता काय, दोन्हींत वामनपचंडतानंी भततीिाि प रस्कार केला आहे. 
परंत  यथाथकदीहपका त्यातील पाचंडत्याम ळे उपेचक्षत राचहली, तर आख्यानकचवता त्यातील रसाळपिाम ळे 
लोकचप्रय झाली. 

 
कचवत्व थोडे पि पाचंडत्य खूप, असे कवी म्हििे सामराि, चवठ्ठल, नारे्श इत्यादी. संस्कृत 

चवदग्ध काव्यािे अन करि करण्यािीि नव्हे, तर त्यावर मात करण्यािी ईर्षा त्यानंी बाळर्लेली चदसते. 
अक्षरर्िवृते, चवचवध अथालंकार, सर्ात्मक रिना, वने, उपवने, नर्री, उत्सव इत्यादींिे विइन यासंारखे 
चवदग्ध महाकाव्यािे बाह्य चवशरे्ष तर त्यानंी आपल्या काव्यात वा खंडकाव्यातं आिलेि; चशवाय 
कथाकाव्याला न शोभिारी चवचवधवृत्तात्मक रिना आचि तीही यमकप्रासय तत करून क सरीने कला चवदू्रप 
करून ठेवली. चवठ्ठलाने तर संस्कृत साचहत्यशास्त्रात अधम मानली रे्लेली चिीबधंात्मक रिना करण्यातही 
भरू्षि मानले. साहाचिकी प्रचतभेिी उिीव व्य त्पत्तीने भरून काढण्यािे हे प्रयत्न केचवलवािेि ठरले आहेत. 

 
श्रीहर्षाच्या नैषधचहितावर आधारलेले रघ नाथपंचडतािें दमयांतीस्वयांवि हे खंडकाव्य माी 

अनेकवृत्तात्मक व शब्दाथालंकृत असूनही रसाळ उतरले आहे, यािे कारि कवीिी स्वतंी प्रचतभा, त्याने 
नैषधचहितातील मनोरम स्थळे अिूक हेरली एवढेि नव्हे, तर काही चठकािी ती अचधकि मनोरम वठवली. 
नैषधचहितातील नाट्यपूिइ प्रसंर्ानंा पदािंी िोड देऊन रघ नाथपंचडतानंी या काव्याला स्वतमिा असा 
वरे्ळाि घाट चदला आहे. 

 
पंचडतकवींिा म क टमिी म्हििे मोरोपंत. अचभिात कवीिी प्रचतभा लाभलेल्या या कवीने व्यास-

श कािंी संर्ती न सोडता मिाभाित व भागवतािा दशमस्कंध यािें िे सचंक्षप्त अन वाद रिले, त्यातं पाचंडत्य 



 अनुक्रमणिका 

व कचवत्व यािंा उत्कृष्ट मेळ साधला आहे. या अन वादाकचरता प्रासाचदक ओवी व पंचडती श्लोक या 
दोहोंिाही उपयोर् न करता आयावृत्तािी योिना करण्यात त्यानंी स्वतमच्या प्रचतभाधमािी अिूक िाि 
दाखवली आहे. माी यमकािंा हव्यास, अपचरचित संस्कृत शब्दािंा वापर व दीघइ समास हे पंचडती 
प्रवृत्तीतून उद भवलेले दोर्ष त्यातंील काव्यर् िानंा चकत्येक स्थळी मारक ठरले आहेत. त्याचं्या 
केकावलीसारख्या रिनेत पंचडती प्रचतभेिा मनोज्ञ चवलास आढळून येतो तो प्रबधंव्यापी भस्ततभावनेम ळे. 

 
इंग्रिी चशक्षिानंतरही चवसाव्या शतकाच्या प्रथम पादापयंत ही पचंडती परंपरा - काहीशा वरे्ळ्या 

रूपात का होईना – िालूि होती. कृष्ट्िशास्त्री चिपळूिकर, र्िेशशास्त्री लेले इत्यादींिी मेघदूत, 
भाहमनीहवलास, िघुवांश यासंारखी संस्कृत चवदग्ध काव्यािंी भार्षातंरे, पाडं रंर्शास्त्री पारखी यांिे 
ऋतुसांिािच्या धतीवरील षड ऋतु-विकन, बिाबा रामिंद्र प्रधान, कान्होबा रिछोडदास, कीर्सतकर 
इत्यादींिी देवसेनी, र्ांहदिा यासंारखी इगं्रिी काव्यािंी रूपातंरे, त्यािप्रमािे केशवस तोत्तर काळातील चव. 
वा. चभडे, साध दास इत्यादींिी िाघवीय पिीवाि, वनहविाि, ििहविाि, गृिहविाि यासंारखी रामायि-
महाकाव्ये पचंडती परंपरेति मोडतात. 

 
पंचडती काव्याच्या संदभात काही प्रश्न उपस्स्थत होतात ते असे : 
 
(१) यथाथकदीहपका, गीताथकचांहिका, शुकाष्टक यासंारख्या भाष्ट्यगं्रथानंा पचंडती का होईना, काव्य 

का म्हिायिे? ते ओवी छंदात आहेत म्हिूनि का? 
 
(२) कृष्ट्िदयािइवािंा िहिविदा आचि श्रीधिाचे पाांडवप्रताप, िामहवजय, िहिहवजय हे व यासंारखे 

गं्रथ पंचडती काव्यात समाचवष्ट होतात, की संतकाव्यात? कृष्ट्िदयािइव व श्रीधर हे संत म्हिून मान्यता 
पावलेले नाहीत आचि त्यािें गं्रथ संस्कृत गं्रथावंर आधाचरत आहेत म्हिूनि ते पंचडती का? ते 
संतकाव्याएवढेि प्रासाचदक व भस्ततपूिइ नाहीत का  

 
(३) अमृतराय, मध्वम नीश्वर, दैवनाथ इत्यादींनी नारदीय कीतइनाकचरता िी पदरिना केली, ती 

संतकाव्यात समाचवष्ट होते की पचंडती काव्यात? हे पदकार सतं म्हिनू मान्यता पावले नव्हते आचि त्याचं्या 
पदातं र्ायनािे चवचवध ढंर्, रिनेिे चवचवध रंर्, शब्दिमत्कृती इ. चवशरे्ष आढळून येतात म्हिनू ते पचंडती 
काव्य म्हिाव,े का ती रिना भस्ततपूिइ आहे म्हिनू ते संतकाव्य म्हिाव?े 

 
या चतन्ही प्रकाराचं्या रिनािंा सतंकाव्य वा पंचडती काव्य यापंैकी कोित्याि वर्ात समावशे न 

करता त्यािें वरे्ळेि वर्इ मानले तर सवइि अडििींतून स टका होईल. सवइ प्रािीन मराठी वाङ्मय 
संतकाव्य, पंचडती काव्य व शाचहरी काव्य या तीनि वर्ांत बसचवण्यािा अट्टाहास केचवलवािाि ठरतो. 

 
पहा : पद; शाचहरी काव्य; सतंकाव्य. म. वा. धोंड 

 
पटकथा : चिीपटािी, म्हििे चिीपटचनर्समतीकचरता चलचहलेली कथा ही पटकथा, हा ह्या संजे्ञिा मळू 
अथइ. कालातंराने प्रचसद्ध चिीपटाचं्या चनर्समतीनंतर त्यातंले संवाद आचि कधी प्रसंर् व वधे (शॉट्स) यािें 
कालमान देिाऱ्या प स्स्तकािंा / प स्तकािंा उल्लखेही पटकथा म्हिून केला िाऊ लार्ला. 
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चिीपटाच्या प्रारंभीच्या (१८९५) काळापासून ह्या माध्यमाच्या दोन अंर्ािंी स्पष्ट िािीव होते. 
फ्रान्समधल्या ल्यूम्येअर बंधंूच्या प्रारंभीच्या चिीपटातं िलनप्रधान घटनािें चिीि आढळते. उदा., 
स्टेशनात चशरिारी आर्र्ाडी, पाण्यावर तरंर्िारी नाव इत्यादी. अशा घटनाप्रधान चिीिाला पटकथेिी 
र्रि नव्हती. चसनेमािे द सरे अंर् हे त्यािी कथनािी शतती वापरून बनले. झॉझइ मेल्येस या फ्रें ि चिीपट-
चदग्दशइकाच्या प्रारंभीच्या चिीपटातं चसनेमाचं्या कस्ल्पतािी चनर्समती करिाऱ्या अरं्ावर भर होता. ह्या 
कस्ल्पत सृष्टीिी चनर्समती करताना मेल्येसने काही परीकथांिा वापर केला होता. काही कथानके खास 
चिीपट-माध्यमाकचरता चलचहली रे्ली. अशा प्रयत्नातूंन पटकथेिा िन्म झाला. 

 
पटकथेिे प्रकाशन िरी चिीपटाच्या पचहल्या पिंवीसेक वर्षांत स रू झाले, तरी त्याला तेव्हाही 

चिीपटाखेरीि स्वतंी अस्स्तत्व नव्हते. नाटकाच्या संचहतेला िसे आपले स्वतंी अस्स्तत्व असते, तसे 
पटकथेला नसते. 

 
चिीपट ह्या माध्यमात अनेक व्यततींिा, कलाप्रकारािंा, तंीािंा आचि शास्त्रािंा समन्वय साधावा 

लार्तो. ह्या पसाऱ्यािी सूीबद्ध रिना करिारा आराखडा म्हििे पटकथा. पटकथेला अमकेि स्वरूप 
असाव,े असे काही चनयम सारं्ता येिार नाहीत. प्रत्येक चदग्दशइकाच्या, चनमात्याच्या कायइशलैीप्रमािे चतिे 
स्वरूप ठरते. पटकथेत चिीपटात दाखवल्या िािाऱ्या प्रसंर्ािे विइन असते. त्यािे स्थल, काल, त्यात 
सहभार्ी होिारी पाीे, वस्तू, वास्तू ह्यािें थोडतयात विइन असते. संवाद असताति असे नाही. पि 
संवादाचं्या संबधंी साधारि कल्पना येईल, इततया प्रमािात सूिना असतात. 

 
सूीबद्ध चिीपटचनर्समतीिा आराखडा हे पटकथेिे स्वरूप लक्षात घेतल्यावर चतिी आवश्यकता सवइ 

प्रकारच्या चिीपटचनर्समतीकचरता असते. प्रत्यक्ष प्रसंर्ािें चिीि करिाऱ्या चिीपटापंासून ते केवळ 
सिेतनीकरि (अचॅनमेशन) असिाऱ्या सवइ तंीप्रकारातं, तसेि मोठ्या लाबंीच्या कथानकप्रधान 
चिीपटापंासून पाि-दहा सेकंदाचं्या िाचहरातपटापयंत सवइ चिीपट कमी-अचधक प्रमािात पटकथेिा 
वापर करतात. 

 
पटकथा सादर करण्यािे / चलचहण्यािे म ख्यतम दोन प्रकार आहेत. एक म्हििे सलर्पिे वािता 

याव ेअसे कथास्वरूपािे चनवदेन. द सरे म्हििे चतच्या दृश्य आचि श्राव्य भार्ािंी झारकत करून त्यािें दोन 
समातंर स्तंभातं केलेले लेखन. यातंील द सऱ्या प्रकारािा वापर बह धा लघ पटाकंचरता केला िातो. 
लघ पटाचं्या तसेि सिेतनीकरिावर आधाचरत असिाऱ्या चिीपटाचं्या पटकथा तर अनेकदा 
‘कॉचमतस’सारख्या सचिी सादर केल्या िातात. यातील श्राव्य भार्ात संवाद, संर्ीत आचि इतर 
ध्वनीसंबधंी सूिना चदलेल्या असतात. 

 
हॉचलव डसारख्या चनर्समचतकें द्रात चिीपटचनर्समती चशस्तबद्धतेने केली िात असल्याने सवइ तपशील 

बारकाव्याने चदले िातात, चदग्दशइकािे काम ह्या पटकथेला पडद्यावर आििे हे असते. याउलट य रोपात 
अनेक श्रेष्ठ चदग्दशइक हे चिीपटचनर्समतीला वैयस्ततक दृचष्टकोिािा आचवष्ट्कार मानतात. त्याचं्या पटकथा 
त्याचं्या चनर्समतीच्या उत्स्झूतइतेवर भर देतात. त्याम ळे ीयस्थाला त्या ीोटक आचि अप ऱ्या वाटतात. 

 
पटकथालेखनतंीाचवर्षयी अनेक प स्तके चलचहली रे्ली आहेत. परंत  त्यातंील बह तेक प स्तके ही 

अर्दी प्राथचमक स्वरूपािी आहेत. िारं्ली पटकथा ही नेहमीि वािनीय ठरेल असे सारं्ता येत नाही. 
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याउलट वािनीय पटकथा ही िारं्ल्या चिीपटाला आधार देऊ शकेल, असेही सारं्ता येत नाही. 
चदग्दशइकावर आचि चनमात्यावर अवलंबून असिारा हा काहीसा परावलंबी लेखनप्रकार आहे. 
 

अरुि खोपकर 
 
पुरविी : चिीपट ही िलत् चिीािंारे पे्रक्षकानंा साचंर्तलेली कथा, अशी चिीपटािी एक स्थूल 

व्याख्या केली िाते. 
 
ही कथा मूळ स्वरूपात एखादी लघ कथा, दीघइकथा, नाटक, कचवता ककवा कादंबरीही असू शकते. 

चिीपट ह्या माध्यमाच्या मयादा आचि शस्ततस्थाने चविारात घेऊन पटकथाकार त्या मूळ कथेिे पटकथेत 
रूपातंर करीत असतो. काही वळेा माी पटकथा क ठल्याही साचहत्यप्रकारावर अवलंबून नसून स्वयभं ू
असते. 

 
चनवदेन हे लघ कथेिे, कादंबरीिे आचि संवाद हे नाटकािे म ख्य माध्यम मानले, तर िलत् चिीे 

आचि नंतर त्याबरोबरिा आवाि ही पटकथेिी भार्षा असे म्हिता येईल. िे सारं्ायिे ते क्षिाक्षिाला 
बदलत्या दृश्यातूंन पे्रक्षकानंा समिले पाचहिे. त्याकचरता पटकथाकार संवाद िरूर वापरतो. भारतीय 
चिीपटातं र्ािी आचि नृत्येही वापरली िातात. पि शतयतो त्यािा प्रयत्न असा असावा, की हे दृश्य 
माध्यम असल्याम ळे कोिी एक शब्दही न बोलता बरीिशी कथा पे्रक्षकापंयंत पोहोिली पाचहिे. अथात, 
दृश्येि बोलकी व्हायला हवीत. 

 
चिीपटािंी स रुवात मूकपटापासून झाली. बोलपटापेक्षा मूकपटांिी पटकथा चलहायला अचधक 

कल्पकता आवश्यक असे. पूवी एक-दीड तासात, झार तर आठ-दहा ‘टायटल्स’ (दृश्य-शीर्षइके) 
संवादासारख्या वापरल्या िात. एरव्ही संपूिइ कथा शब्दाचशवाय पे्रक्षकानंा समिे. हे कसे घडू शकते? 
त्याकचरता पटकथाकाराला चिीपटमाध्यमािी चदग्दशइकाएवढीि िाि असावी लार्ते. चदग्दशइकाच्या 
हाताशी असलेली सारी साधने कशी वापरली िावीत, ह्यािा चविार पटकथाकार करत असतो. 

 
कथेिी पटकथा करताना एकेक प्रसंर् (सीन) असे चतिे भार् पाडले िातात. हे प्रसरं् कधी दहा-

पंधरा पानािें असतात, कधी एक-दोन वातयािें असतात, कधी त्यात खूप, तर कधी अर्दी कमी वधे 
(शॉट्स) असतात. ह्या प्रसरं्ािे विइन करताना तो कोठे घडतो, त्यावळेी चदवसािी अथवा राीीिी कोिती 
वळे असते, तेथे प्रकाशयोिना कशी असावी, त्या प्रसंर्ामध्ये क ठल्या व्यतती चदसतात, ह्यािंा चविार 
पटकथाकार करतो. त्यापलीकडे त्या िार्ी असलेल्या वस्तू, त्यािंी माडंिी, तेथे काम करिाऱ्या व्यततींिा 
स्वभाव, त्यािंी आवड त्यािंी सापंचत्तक स्स्थती अशा र्ोष्टीही पटकथाकार नोंदवत असतो. 

 
काही वळेा पटकथाकार आचि संवादलेखक ह्या वरे्ळ्या व्यतती असू शकतात, तर बऱ्यािदा 

पटकथाकारि संवादही चलहीत असतो. 
 
चबन-कथानकप्रधान चिीपटही चनघाले असले, तरी बऱ्यािदा पटकथाकारािी िबाबदारी 

स्वतमच्या वा द सऱ्याच्या कथेिे पटकथेत रूपातंर करिे ही असते. पचहले बंधन येते चिीपटाच्या 
कालमयादेिे. िार पानािंी लघ कथा, पन्नास पानािंी दीघइकथा ककवा हिार पानािंी कादंबरी ह्यािें रूपातंर 
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चिीपटाच्या दोन ते अडीि तासातं बसवता येईल असे कराव ेलार्ते. गॉन हवथ द बवडसारख्या प्रिडं 
कादंबरीिे चिीरूप बनवताना सात-आठश ेपाने बािूला ठेवावी लार्तात; ककवा सचंक्षप्त करावी लार्तात. 
चविय तेंड लकरानंा ‘सूयइ’ ह्या लघ कथेिेचिीपट-रूप (अधकसत्य) बनवताना श्री. दा. पानवलकराचं्या मूळ 
कथेत नसलेले प्रसंर् आचि पाीे स्वतमच्या कल्पनेने चनमाि करावी लार्तात, तर भालिी पेंढारकर ‘बी’ 
कवींच्या कचवतेवरून थोिाताांची कमळा हा चिीपट बनवताना कचवतेिा र्ाभा तसाि ठेवनू तो आपल्या 
पद्धतीने दोन तासािंा अवधी होईल, असा ख लवतात. 

 
पटकथाकार हा मूळ कथेिे पटकथेत रूपातंर करिारा केवळ तंीज्ञ असतो, की त्यालाही 

साचहस्त्यकासारखी स्वतंी प्रचतभा असते, असा प्रश्न काही वळेा चनमाि होतो. अनंत कािेकर ह्यानंी मािसू 
ह्या चिीपटाला एका साचहस्त्यक कलाकृतीच्या चनर्समतीिे श्रेय लाभावे, अशी पटकथा चलचहली आहे; तर 
चवश्राम बेडेकर ह्याचं्या शजेािी, वासुदेव र्बळवांत ह्या पटकथा त्यानंा साचहत्याबरोबरि चिीपटमाध्यमािीही 
चवलक्षि िाि असल्यािे दाखवनू देतात. अथात, आता ‘चिीपटाला साचहत्यकृतीिा दिा’ ही भार्षा मारे् 
पडून पटकथेिे स्वयंभ ू कलामूल्य मान्य झाले आहे. आधाचरत पटकथेने मूळ कलाकृतीशी चकतपत 
प्रामाचिक राहाव,े हा माी तारतम्यािा प्रश्न आहे. 

 
चिीपटासाठी कथा सारं्ायिी तर ती कमीतकमी वळेात, कमीतकमी शब्दातं अचधक नाट्यपूिइ 

पद्धतीने कशी सारं्ायिी, ह्यामध्ये पटकथाकारािे कौशल्य चदसून येत असते. 
 
स्थळ, वळे, वातावरि, व्यस्ततरेखा आचि संवाद ही सवइ पटकथाकारािी साधने. त्याचं्या 

उपयोर्ाने कथेिा िो चिीपट होिार असतो, तो त्यातल्या सर्ळ्या बारकाव्यासंह प्रथम पटकथाकाराच्या 
निरेसमोर उभा राहतो आचि त्यािे त्याने केलेले विइन ही पटकथा असते. 

 
नाटकातल्या रंर्सूिनापं्रमािे पटकथेतही संवादाखेंरीि अनेक सूिना येतात. ज्यांत चकत्येकदा 

कॅमेऱ्याच्या हालिाली व संपादन (कर्, पॅन, रॅक, तलोि-अप, लाँर्-शॉट, झेड-आउट/इन, चडझॉल्व्ह) 
ह्याबंद्दलच्या ताचंीक सूिनािंा समावशे असतो. एकंदर पटकथेच्या बाधंिीबरोबरि अशा सूिनाचं्या नेमतया 
वापरातूनही पटकथाकारािी चिीपटाबद्दलिी िाि व्यतत होते, कारि त्यातूनि कॅमेरा ह्या चिीपटाच्या 
अचभव्यततीच्या प्रम ख साधनाच्या शतयतािंा वधे पटकथाकार घेतो. 

 
चिीपटाच्या स्वरूपात कालमानान सार चवकचसत होत रे्लेल्या तंीज्ञानान सार बदल झाले आचि 

त्यािंा पटकथेवर पचरिाम झाला. 
 
चिीपटामध्ये ध्वनी वापरता येतो, ह्यािा शोध लार्ण्यापूवीं केवळ दृश्यरूपाने पटकथाकारानंा 

आपली कथा सारं्ावी लारे्. त्याम ळे कल्पकतेने दृश्यािंा शोध घ्यावा लारे्. त्याम ळे चिीपट हे नाटकापेक्षा 
वरे्ळे माध्यम म्हिनू चवकचसत होत रे्ले. ह्या दृश्यामध्ये तंीज्ञानाम ळे िे बदल होत रे्ले, त्यातंले महत्त्वािे 
बदल असे : 

 
(१) स रुवातीला कॅमेरा एकाि िारे्वरून समोर घडिारा प्रसंर् चिचीत करत असे. त्याम ळे पे्रक्षक 

आचि कलाकार– अथवा पडद्यावर िे घडते ते – ह्यातंले अंतर ठरावीक आचि कायम असे. म्हििे 
चिीपटािे स्वरूप संवादाव्यचतचरतत असलेल्या नाटकासारखेि – मयाचदत अथाने – असे. डी. डब्ल्यू. 
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चग्रचझथ ह्या अमेचरकन चदग्दशइकाने कॅमेरा ही वस्तू आचि कलाकार ह्याचं्या िवळ नेऊन तलोि-अपिा 
(समीपदृश्य) वापर अत्यंत प्रभावीपिे केला. समीपदृश्याम ळे चकतीतरी अचधक सूक्ष्म र्ोष्टी लोकाचं्या 
निरेला येऊन पचरिामकारकता वाढली. कलाकाराचं्या म दे्रवरील अर्दी सूक्ष्म भाव पे्रक्षकानंा चदसू 
लार्ले. अचभनयािी पद्धती कलाकारानंा बदलावी लार्ली. दूर बसलेल्या पे्रक्षकानंा चदसाव े म्हिनू 
नाटकामध्ये िो अचभनय केला िाई, त्यािी आता िरुरी उरली नाही. 

 
ह्या समीपदृश्य तंीािा झायदा पटकथाकारानंाही झाला. कमीतकमी शब्दांत आचि प्रभावीपिे 

आपिास िे काही सारं्ायिे ते सारं्ायिे साधन त्याचं्या हाती आले. िोर (एझंचसस) आचि कें द्रीकरि 
(झोकस) शतय झाले. 

 
इथे समीपदृश्यािे उदाहरि घेतले. कॅमेऱ्याच्या चवचवध तऱ्हेच्या हालिालींनी (पॅन, रॅक इ.) 

देखील चवचवध पचरिाम साध्य झाले. कभर्ामं ळेही काही शतयता चनमाि झाल्या (झमू). ह्या साऱ्याि 
तंीचवकासािा पटकथा-लेखनावर पचरिाम झाला. 

 
(२) चिीपटािे तंीज्ञान चवकचसत होत रे्ले, तसे प्रत्येक प्रसंर्ािी अनेक दृश्यामंध्ये चवभार्िी 

करण्यािे स्वातंत्र्य चदग्दशइकाला लाभले. साहचिकि ‘एचडकटर्’ (संपादन, वा दृश्यािंी ि ळिी) ह्या 
तंीािी वरे्ाने प्रर्ती होऊ लार्ली. रचशयन, चदग्दशइकानंी दोन वरे्वरे्ळी दृश्ये िोडली तर चनराळाि 
पचरिाम साधता येतो, हे अचतशय प्रभावीपिे दाखवनू चदले. आधी स्स्मत करिाऱ्या मािसािे समीपदृश्य 
आचि नंतरिे दृश्य िर त्याच्या येत असलेल्या चमीािे असेल तर तो त्यािे स्वार्त करतो असे पे्रक्षकानंा 
वाटेल. पि िर ते दृश्य पडल्याने रडिाऱ्या म लािे असेल तर हा हसिारा मािसू द सऱ्याचं्या द मखािी 
कदर न धरिारा चनदइय आहे असा पे्रक्षकािंा ग्रह होईल. 

 
दृश्यािंी अशी िोडिी (ितस् टपोचझशन) हे तंी चदग्दशइकाइतकेि पटकथाकारांनाही चविारात 

घ्याव े लार्ले. त्यािी अनेक उदाहरिे रचशयन चदग्दशइक स्स्यग्येई आयसेन्स्तीन ह्याच्या र्बॅट्लहशप 
पोरे्टम् हकन ह्या प्रचसद्ध चिीपटात पहायला चमळतात. 

 
(३) चिीपटात प ढे ध्वनी/आवाि आला. कलाकार बोलू लार्ले; र्ाऊ लार्ले. बऱ्याि वळेा 

चिीपटािे नाटक होते की काय, अशी शकंा वाटण्याइतपत संवाद वाढले आचि टाळ्याकंचरता बोललेल्या 
वातयासारखे कृचीमही झाले. भावाचभव्यस्ततकचरता र्ािे येण्याऐविी केवळ र्ाण्याकरता र्ािे येऊ 
लार्ले. 

 
पटकथाकाराला ह्या सर्ळ्यािी नोंद घ्यावी लार्ली. र्ाण्याला कारि चमळावे, असे प्रसंर् त्याला 

घडवाव ेलार्ले. संर्ीत चदग्दशइकािा चविार पटकथा चलचहताना करावा लार्ला. पि ध्वनीिा उपयोर् 
हादेखील अचधक प्रभावीपिे आचि कमीतकमी वळेात शब्दातूंन व दृश्यातूंनही अचभव्यतती साधण्यासाठी 
होऊ शकतो, हे पटकथाकाराच्या लक्षात आले. संवादानंा आचि दृश्यानंा उठाव इतर ध्वनींम ळे चमळू 
लार्ला आचि काही पचरिाम तर केवळ त्याम ळेि शतय झाले. 

 
(४) प ढे कृष्ट्िधवल ह्या केवळ दोन रंर्ाऐंविी चिीपट सप्तरंर्ातं दाखवता येण्यािी सोय झाली. 

रंर्ािंा वापर करून प्रसंर् चकती व कसा प्रभावी करता येतो, ह्यासाठी चदग्दशइक आचि पटकथाकार चविार 
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करू लार्ले. भावनािें िेतक म्हिून रंर्ािंा उत्कृष्ट वापर अन्तोचनयोनी ह्याचं्या द िेड डेझर्टकमध्ये केलेला 
चदसतो. रंर्ािा उपयोर् करिे न करिे हे त्या त्या चवर्षयावर अवलंबून असाव,े हे पटकथाकार आचि 
चदग्दशइक ठरव ूलार्ले. हद लाँगेस्र्ट डे ह्या अचतशय भव्य आचि खर्सिक चिीपटािी चनर्समती ह्या चविारानेि 
कृष्ट्िधवल रंर्ात झाली. 

 
(५) तंीज्ञानािी प्रर्ती ही अलीकडे अत्यतं झपाट्याने होत आहे. त्यािा पचरिाम 

चिीपटचनर्समतीसाठी लार्िाऱ्या यंीसामग्रीवर आचि पयायाने पटकथाकार आचि चदग्दशइकाचं्या चविारावंर 
होिे साहचिकि आहे. पूवी कॅमेरा हे मोठे अविड यंी होते. पि आता मोटारीत, चवमानात, लहानशा 
होडीमध्ये ककवा कोित्याही अडििीच्या िार्ी कॅमेरा आचि अन्य उपकरिे नेता येऊ लार्ली आहेत आचि 
केवळ दृश्यि नाही, तर तेथे बोलले िािारे शब्दही पे्रक्षकापंयंत पोहोिू लार्ले आहेत. कॅमेऱ्याबरोबरि 
ध्वचनम द्रिात अशीि प्रर्ती झाल्याने पूवी ते स्ट चडओबाहेर करण्यामध्ये ज्या अडििी येत, त्या नाहीशा 
झाल्या आहेत. 

 
ही सवइ प्रर्ती पटकथाकाराला चविारात घ्यावी लार्ली. आता कथा चनवडतानाही ओल्ड मनॅ अॅँड 

द सी सारखी एका लहान होडीत घडिारी एकाि मािसािी कथा चनवडली िाऊ लार्ली. तसेि कॅमेरा 
पे्रक्षकानंा आता कामर्ारांबरोबर िचमनीखाली एक हिार झ टावंरअसलेल्या कोळशाच्या खािीत ककवा 
चर्यारोहकाबरोबर पवइतचशखरावंर नेऊ लार्ला आहे. तेथे एखादाि मािसू असेल, तर संवादाचशवाय कथा 
पे्रक्षकापंयंत पोहोिली पाचहिे, ह्यािा चविार पटकथाकार आचि चदग्दशइक करू लार्ले आहेत. 

 
चिीपट ही अशी कला आहे, की चिच्या अचभव्यततीसाठी चतला अत्यंत अद्ययावत तंीज्ञानािी 

िोड लाभलेली आहे. त्याम ळे ज्युिाहसक पाकक सारखा चिीपट चनमाि होऊ शकतो. 
 
पटकथाकाराला ह्या सवांिा चविार करावा लार्तो. त्याबरोबर हेही लक्षात घ्याव ेलार्ते, की ह्या 

सवइ तंीामंध्ये त्याच्या कथानकािा आत्मा हरवला िािार नाही. 
 
पूवी प्रत्येक चिीपटािे र्ाण्यािें प स्तक चिीपटाबरोबरि प्रकाचशत होई, तसेि संवादािेंही प स्तक 

बऱ्याि वळेा छापले िाई. त्यावरून त्या चिीपटाच्या पटकथेिी कल्पना येई. पि त्यात पटकथेतले झतत 
संवादि असत. र्. चद. माडर्ूळकराचं्या पटकथा ह्या केवळ संवादाबंरोबरि दृश्यभार्ािी सचवस्तर कल्पना 
देत. दादा कोंडके ह्याचं्या आांधळा माितो डोळा ह्या चिीपटािी पटकथा प्रकाचशत झाली होती. पि त्याला 
वािकािंा झारसा प्रचतसाद चमळाला नाही. ज्यािी दखल पटकथेच्या प्रत्येक अभ्यासकाने घ्यावी असे 
प स्तक म्हििे चवश्राम बेडेकरािें स्वातांत्र्यवीि साविकि – पर्टकथाआहि सांवाद. ह्यावर अद्याप चिीपट 
चनघायिा आहे. 

 
परदेशात िारं्ल्या पटकथािंी प स्तके प्रकाचशत होतात. पटकथािंा, चदग्दशइकािंा अभ्यास होतो. 

फ्रॅं क काप्रा, िॉिइ क कर, इंग्मार बर्इमन, सत्यचित राय वर्ैरे अनेक नामवतं चदग्दशइकाचं्या चिीपटाचं्या 
पटकथा प्रकाचशत झाल्या आहेत. 

 
संदभइ :  1.   Egri, Lajos, The Art of Dramatic Writing. 

2. Swain, V. Dwisht, The Film Script-Writing-A Practical Mannual. 
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3. Vale, Eugene, The Technique of Screenplay Writing. 
 

प्रभाकर पेंढारकर 
 
पताकास्थानक : एखादी र्ोष्ट िालू असता अथवा एखाद्या र्ोष्टीिा चनदेश अचभपे्रत असता चतच्यासारखीि 
द सरी र्ोष्ट सूचित होिे, हे पताकास्थानकािे सामान्य लक्षि. ही सूचित होिारी द सरी र्ोष्ट प्रधान 
कायाच्या चसद्धीला उपकारक असते, ककवा त्या चसद्धीिी सूिक असते. नाट्यशास्त्रात िार प्रकारच्या 
पताकास्थानकािें विइन आहे. अिानक घडून येिाऱ्या घटनेने एखाद्या भावी प्रसंर्ािे सूिन होिे हा एक 
प्रकार. एखाद्या अचतशयोस्ततपूिइ विनाने (उदा., ‘सम द्राच्या पलीकडे असलीस तरी राघव त ला घेऊन 
येईल’ असा सीतेला पाठवावयािा स ग्रीवािा संदेश) प ढील प्रसंर्ािे सूिन हा द सरा प्रकार. एका पाीाच्या 
विनाशी द सच्या पाीाच्या उततीिा श्लेर्षाने अनपेचक्षत संबंध ि ळून येऊन भावी घटनेिे सूिन हा चतसरा 
प्रकार, उदा., मुिािाक्षसात िाितयाने “अचप नाम द रात्मा राक्षसो र्ृह्यते” असे म्हटले असता, 
संदेशचवर्षयक “आयइ, रृ्हीतम” ही चसद्धाथइकािी उतती. िौथ्या प्रकारात श्लेर्षय तत विनानेि भावी घटनेिा 
उपन्यास होतो. ित्नावलीत उदयनािे िदं्राशी साम्य दाखचविाऱ्या वैताचलकाचं्या श्लेर्षय तत उततीम ळे 
सार्चरकेला हा उदयन रािा आहे हे कळून येते. पताकास्थानकािे पचहले तीन प्रकार काहीसे 
नाट्योपरोधासारखे (िॅंमचॅटक आयरनी) आहेत. 
 

र. पं. कारं्ले 
 
पत्रात्मक कादंबरी : पहा पत्रात्मक साणहत्य. 
 
पत्रात्मक साणहत्य : एका व्यततीने द सऱ्या व्यततीला उदे्दशून चलचहलेल्या मिक राला पी असे म्हटले िाते. 
पीात अत्यंत वैयस्ततक स्वरूपािा मिकूर असू शकतो; ककवा ते औपिाचरक, व्यावहाचरक उदे्दशाने 
चलचहलेले असू शकते. पी कोिाला पाठवावयािे आहे, तसेि पी चलचहण्यामार्िा हेतू काय आहे, यावरून 
पीाच्या भारे्षिा आचि एकूि मिक राच्या माडंिीिा चविार केलेला असतो. पी हे चनचितपिे द सऱ्या 
व्यततीने वािावयािे आहे, हे भान पी चलचहिाऱ्या व्यततीला असते. त्यान सार पीलेखक भावचनक 
अवस्थेिे अर्र वैिाचरक भचूमकेिे प्रकटन करतो, तसेि पचरस्स्थतीिे चिीिही करतो. पीलेखनामारे् एक 
चनचित असा उदे्दशही असू शकतो. एखादी स्स्थती, प्रसंर्, घटना याचंवर्षयीिी माचहती द सऱ्या व्यततीला 
देिे, स्वतमच्या मानचसक स्स्थतीिी कल्पना देिे, एखाद्या पचरस्स्थतीचवर्षयी भाष्ट्य करिे इ. पीलेखनािी 
उचद्दष्टे असतात. 

 
पी चलचहण्याच्या उदे्दशान सार पीलेखनात चवचवधता येते. पीातून पीलेखकािी मनमस्स्थती, 

त्याच्या भोवतीिी पचरस्स्थती, त्याच्या व समािाच्या आय ष्ट्यातील घडामोडी, त्यािा भौर्ोचलक व 
सासं्कृचतक पचरसर, पीलेखकािे कितन अर्र चविारप्रकटीकरि इ. र्ोष्टी व्यतत होत असतात. पीलेखक 
साचहत्य, कला, चवज्ञान, रािकारि, समािकारि इत्यादींपैकी कोित्या के्षीातला आहे, त्यान सारही 
पीािा मिकूर चलचहला िात असतो. पीातून पीलेखकाच्या वैिाचरक, भावचनक स्स्थतीप्रमािेि त्यािी 
एक भचूमकाही व्यतत होत असते. साराशं, कोित्याही पीातून पीलेखकािे व्यस्ततमत्त्व प्रकट होत असते. 
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एका अथवा अनेक व्यततींनी एकमेकानंा चलचहलेल्या पीानंा ऐचतहाचसक दस्तऐविािे रूप येऊ 
शकते. त्यािे कारि पीलेखकािा काळ व त्या काळातील घडामोडी आचि पीलेखकािे त्यावंरील भाष्ट्य हे 
असू शकते. चवचवध के्षीातंील व्यततींिा पीव्यवहार या दृष्टीने महत्त्वािा ठरतो. लेखक-कवींिी, 
सामाचिक-रािकीय नेतृत्व करिाऱ्यािंी पीे दस्तऐविािे रूप धारि करताति; परंत  सवइसामान्य 
व्यततींनी एखाद्या चवचशष्ट स्स्थतीत अथवा काळात चलचहलेल्या पीानंाही समािाच्या स्स्थचतर्तीच्या संदभात 
मोल प्राप्त होत असते. 

 
वरील स्वरूपािी पीे ‘पीे’ असतात, त्यािंा समावशे वैिाचरक अर्र लचलत साचहत्यात करता येत 

नाही. ‘पी’ या रूपबंधािे उपयोिन करून लचलत अर्र वैिाचरक साचहत्यकृती चलचहली िाऊ शकते. 
वािकाशंी ‘व्यस्ततर्त’ पातळीवर संवाद करीत आहोत असा भाव चनमाि करण्यासाठी ‘पी’ हा रूपबधं 
वापरला िातो. कथा, दीघइकथा, कादंबरी, कचवता या साचहत्यप्रकारातंही ‘पी’ या रूपबंधािा स्वीकार 
केलेला आढळतो. तेथे ‘पाीानंी चलचहलेली पीे’ ही स्पष्ट िािीव असते. आत्मचनवदेन, आत्माचवष्ट्कार 
यासंाठी लचलत साचहत्यप्रकारातं पीािंा उपयोर् केलेला असतो, तसेि अवतीभवतीच्या सामाचिक 
रािकीय स्स्थतीवरिे भाष्ट्य यासंाठी लेखकाच्या पाीाचं्या संदभातील तटस्थतेिा आभास चनमाि 
करण्यासाठीही पी या माध्यमािा उपयोर् केलेला असतो. 

 
‘पीात्म’ कादंबरीत एकाि व्यततीने एक ककवा अनेक व्यततींना चलचहलेली पीे, अनेक व्यततींनी 

एका व्यततीला चलचहलेली पीे, अनेक व्यततींनी अनेक व्यततींना चलचहलेली पीे समाचवष्ट केलेली 
असतात. ‘पी’ हा एकमेव ‘लेखनबधं’ /चनवदेनप्रकार चतथे योचिलेला असतो. पीलेखकाने पीवािकाशी 
केलेला थेट संवाद चतथे अचभपे्रत असतो. कोितेही पी पीलेखकाच्या वैिाचरक, मानचसक, भावचनक, 
पचरस्स्थचतिन्य स्स्थतीशी चनर्चडत असते; तसेि पीवािकािे पीलेखकाशी असलेले नाते आचि 
पीवािकािे पीलेखकाने र्हृीत धरलेले व्यस्ततमत्त्व, र् िवत्ता, आकलन व प्रचतसादक्षमता यावंरही त्यािे 
स्वरूप अवलंबनू असते. पीात्मक कादंबरी हा आत्मचनवदेनपर कादंबरीिाि एक आचवष्ट्कार होय. माी हे 
आत्मचनवदेन ‘एकि’ वािक र्ृहीत धरून केलेले असते. कादंबरीकार एखाद्या (कादंबरीकारचनर्समत) 
पीलेखकािी पीे ‘कादंबरी’ म्हिून सवइसामान्य वािकासंमोर माडंतो तेव्हा सवइसामान्य वािक हा त्या 
पीािंा ‘द सरा’ वािक असतो.पचहला वािक कादंबरीतील एखादे पाीि असते. पीलेखक आचि 
पीवािक हे दोघेही कादंबरीच्या चवश्वातील पाीे असतात. 

 
प्रत्यक्षातील व्यततींनी चलचहलेली पीे ‘पीे’ असतात, तो ‘पीव्यवहार’ असतो; लचलत 

साचहत्यकृतीत पी या रूपबंधािा उपयोर् केलेला असला, तरी ती लचलत साचहत्यकृतीि असते. 
कादंबरीलेखनात एक तलृप्ती म्हिनू वृत्तपीातील मिकूर, रोिचनशीतील नोंदी, दूरध्वनीवरील संभार्षि 
इत्यादींिा उपयोर् केलेला असतो. पीािंी योिना हीदेखील एक तलृप्तीि होय. मराठीतील र्ांदु काळे 
सिला भोळे (वा. म. िोशी) व साहवत्री (प . चश. रेरे्) या दोन महत्त्वाच्या कादंबऱ्यािें चनवदेन पीात्म आहे. 

 
चनबधं, लचलत चनबंध, कथा, कादंबरी इ. साचहत्यप्रकारातं पीािंा एक तलृप्ती म्हिून उपयोर् 

केलेला असला, तरी त्यानंा ‘पीात्म साचहत्य’ असे म्हिता येत नाही. प्रत्यक्ष वास्तवातील व्यततींनी केलेला 
पीव्यवहार हेि खरे पीात्म साचहत्य होय. अशा पीव्यवहारात चविार आचि भावप्रकटीकरिाबरोबरि 
प्रसंर्चिीि, व्यस्ततचिीि, नाट्यात्म कथन इ. घटक उपस्स्थत असू शकतात. काव्येहतिाससांग्रिातील 
पत्रव्यविाि, िहकभाऊां ची पते्र, हवश्रब्ध शािदा, कुसुमाहनल, हसहलसर्बगकची पते्र इ. पीात्म साचहत्यािी 
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उदाहरिे होत, तर शतपते्र (लोकचहतवादी) हे चनबंध होत. दोन व्यततींिा अत्यतं खािर्ी पीव्यवहार 
असो, की अनेक व्यततींिा सावइिचनक स्वरूपािा पीव्यवहार असो, त्या पीव्यवहाराला काळािी आचि 
घचटतािंी िौकट असते. त्यातल्या घटना-प्रसंर्ािंी सत्यता पडताळून पाहता येते. पीात्म लचलत 
साचहत्यकृतीत उपयोचिलेल्या पीाचं्या संदभात त्याचं्या कस्ल्पत स्वरूपाम ळे तशी आवश्यकता नसते. 
 

वसंत आबािी डहाके 
 
पथनाट्य : पथनाट्य ककवा रस्तानाटक (स्रीट प्ले) हा रंर्भमूीवरील प्रवाहात स्वतमिे एक चनचित स्थान 
असलेला नाट्यप्रकार आहे. तसे बचघतले, तर रस्त्यावर डोंबाऱ्यािा खेळही होतो; र्ारुड्ािी प ंर्ीही 
वािते; नंदीबलैािे ‘ब र्ूब र्’ूही स रू असते; वास देव-पोतराि यािंीही घरोघरी-दारोदारी ‘अंर्िनाटे्य’ 
सादर होत असतात. परंत  रस्त्यावरील या कलाप्रकारानंा कधीही ‘पथनाट्य’ ककवा ‘रस्तानाटक’ असे 
संबोधले िाऊ शकत नाही. ककबह ना रस्तानाटकािंी िार्ा हे कलाप्रकार कधीही घेऊ शकत नाहीत. 
कारि म ळात अथािइन आचि रंिन याखेंरीि या रस्त्यावरच्या खेळानंा ककवा कलाप्रकारानंा अन्य उदे्दशि 
नसतो. एखादे वळेी असलाि तर धार्समक. इथेि प्रस्थाचपत रंर्भमूी आचि रस्त्यावरिे हे खेळ यापंासून 
‘पथनाट्य’ झारकत घेते. कारि चवचशष्ट सामाचिक-रािकीय चविार पोहोिवण्यािा उदे्दश हेि म ळी 
पथनाट्यािे व्यवच्छेदक लक्षि असते. चनहेत क पथनाट्य िन्मि घेऊ शकत नाही. म्हिूनि ‘पथनाट्य’ हा 
प्रकार ‘िळवळ’ या प्रचियेशी नेहमीि िोडला िातो. 

 
पथनाट्य सादर करिारे समूह, संि हे चवचशष्ट चविारसरिीशी िोडलेले असतात आचि तो चविार 

पोहोिवण्यािे ‘कलात्मक साधन’ म्हिून ते पथनाट्यािे माध्यम वापरण्यािा मार्इ स्वीकारतात. इथेही प न्हा 
रस्त्यावरील मोिे, िाहीर सभा, घेराव या रािकीय प्रिारतंीापेक्षा पथनाट्य वरे्ळे ठरते, ते त्याला 
कलाचवष्ट्कारािी िोड चमळते म्हिून. कला, चविार आचि प्रिार अशी चतहेरी सारं्ड घालत पथनाट्य 
आकार घेत िाते. आर्सथक-सामाचिक चवर्षमता, चस्त्रयावंरील अत्यािार, पोचलसािंी दडपशाही, शासनािी 
अकायइक्षमता, नोकरशाहीिी िालढकलवृत्ती, धार्समकतेिे स्तोम, िाचतभेद इथपासून ते शकै्षचिक, वैद्यकीय 
के्षीातील भ्रष्टािार, पयावरिािा प्रश्न अशा अनेक समस्यावंर थेट भाष्ट्य करिे, सभोवताली िारही बािंूनी 
वत इळात िमलेल्या पे्रक्षकानंा त्या समस्याचं्या स्वरूपािी िािीव करून देिे, हे पथनाट्यािे प्रम ख कायइ 
ठरते. त्यासाठी आवश्यक त्या आकडेवारीिा वापर करून त्या प्रश्नािे र्ाभंीयइ लक्षात आिून देिे या 
उदे्दश्याचं्या पूतइतेच्या ध्यासातूनि पथनाट्यािी लविीक संचहता आकार घेते. 

 
पथनाट्याच्या संचहतेिी प्रकृती ही लोकनाट्यातील लविीकतेशी नाते सारं्ते. ‘उत्स्झूतइता’ हा 

लोकनाट्यािा िर प्रम ख घटक आपि मानला, तर पथनाट्यािा तर तो ‘प्राि’ि समिायला हवा. कारि 
म ळात पथनाट्यात काम करिारी मंडळी ही प्रस्थाचपत, बंचदस्त रंर्भमूीवरील अनेक कलावतंासंारखी 
केवळ ‘कलेसाठी कला’ हे सूी मानिारे कलावतं नसतात, तर ते कायइकते - कलावतं असतात. त्या 
चवर्षयाशी असलेल्या त्याचं्या बाचंधलकीमधून आचि कलावतं व पे्रक्षक याचं्यातील मानचसक अंतर 
अचधकाचधक कमी करण्याच्या र्रिेतून पथनाट्यातील ‘उत्स्झूतइता’ िन्म घेते. या उत्स्झूतइतेम ळेि 
पथनाट्याच्या संचहतेला बाधंीवपिापेक्षा सैल प्रकृती चमळते. पथनाट्याच्या चवर्षयाच्या चनवडीमध्येही 
अप्रत्यक्षपिे दोन स्तर चनदशइनास येतात. एका पातळीवर असतात तात्काचलक प्रश्न आचि द सऱ्या स्तरावर 
सावइकाचलक प्रश्न. अनेकदा पथनाट्य सादर करण्यािी र्रि ही एखाद्या घटनेिी तीव्र, तडक ‘प्रचतचिया’ 
या स्वरूपािी असते. उदा., मंडल आयोर्, एन्रॉन, नमइदा बिाव, बलात्कारािा प्रश्न, राखीव िार्ा, 
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भाववाढ, न्यायालयािा ि कीिा चनिइय, चनवडि का इत्यादी. परंत  अशी तडक प्रचतचिया व्यतत करताना 
क ठेतरी त्या प्रश्नािी नाळ ही सावइकाचलक प्रश्नाशंी बाधंली रे्लेलीि असते. 

 
नाट्यर्ृहात सादर होिाऱ्या नाटकात आचि पे्रक्षकामंध्ये एक चवचशष्ट अंतर र्ृहीत धरलेले असते. 

चशवाय पे्रक्षार्ृहात काळोख करून पे्रक्षकािें चित्त प्रकाशमान होिाऱ्या रंर्मंिीय अवकाशावर आपोआपि 
कें चद्रत करण्यािी सोय असते. तसेि नाटक पाहण्यासाठी आपल्या दैनंचदन कायइिमातील पूवइचनयोचित 
वळे खास काढून आलेल्या पे्रक्षकािंी मानचसकता ही नाटकाकडे लक्ष कें चद्रत होण्याच्या प्रचियेला पूरकि 
ठरते. तसेि चतचकट काढून आलेल्या पे्रक्षकािंा आर्सथक-सामाचिक स्तरही एका चवचशष्ट स चशचक्षत वर्ातील 
चनचित स्वरूपािा असतो. याउलट पथनाट्याला येिाऱ्या पे्रक्षकानंा रस्त्यावरील चवचवध प्रकारािें ध्वनी, 
प्रवाही वाहतूक, बैठकव्यवस्था नसिे अशा म ततावकाशातील अनेक अडथळ्याशंी, कोलाहलाशी सामना 
करीत पथनाट्यावर लक्ष कें चद्रत कराव े लार्ते. म्हिनूि पथनाट्यातील आशयाच्या माडंिीपासून ते 
कलावतंाचं्या अचभनयशलैीपयंत एक प्रकारिी ‘स्थूलता’, ‘साधेपिा’ र्ृहीत धरलेला असतो. वाहत्या 
रस्त्यावरील ‘नार्चरका’ला थाबंवनू त्यािा ‘पे्रक्षक’ बनवण्यासाठी आचि अशा थबकलेल्या पे्रक्षकाला संपूिइ 
पथनाट्य सपेंपयंत थोपवण्यासाठी, त्याच्या र्ळी आशय उतरचवण्यासाठी अथाति पथनाट्यातील 
कलावतंानंा उंि स्वरि लावावा लार्िार. अशा वळेी सूक्ष्म अचभनयािी, र् ंतार् तंीच्या मनोव्यापारािंी, तरल 
क्षिािंी अपेक्षा या प्रकारच्या रंर्भमूीकडून कशी करता येिार? त्याउलट ढोलकीिी थाप, एखादे उंि 
स्वरातले समूहर्ीत, चटपेच्या स्वरात पे्रक्षकानंा चदलेली एखादी सिसिीत ‘हाक’ हाि पथनाट्यािा 
प्रारंभकबदू ठरू शकतो. म ळात इथे ‘नाटकवाले’ आचि ‘पे्रक्षक’ याचं्यातले अतंर कमी करण्यावर भर 
असल्याम ळे चिततया अनौपिाचरक शलैीत पथनाट्यािा आरंभ होईल, चततके पे्रक्षकामंध्ये चमसळिे, त्यानंा 
आकर्सर्षत करिे सोपे िाते. यातूनि रस्त्यावरील डोंबाऱ्यािा खेळ, मदाऱ्यािा खेळ, र्ारुड्ािा खेळ या 
प्रकारािंा उपयोर् पथनाट्याच्या आकृचतबधंात वारंवार केला िातो. त्याम ळे प्रारंभी उल्लेखल्याप्रमािे या 
रस्त्यावरच्या खेळानंा ‘पथनाट्य’ म्हिून संबोधता येत नाही हे चितके खरे, चततकेि पथनाट्याच्या 
आकृचतबधंात या कलाप्रकारािंा, खेळािंा अपचरहायइपिे अंतभाव होती हेही खरे. 

 
उत्स्झूतइता, लविीकता ही रंर्वैचशष्ट्टे्य आचि तत्कालीन संदभांिे सावइकाचलक प्रश्नाशंी असलेले 

नाते या आशय-लक्षिाबंरोबरि उपहास, चवडंबन आचि थेटपिा ही पथनाट्याच्या सचंहताशलैीिी अंर्भतू 
वैचशष्ट्टे्य मानता येतील. कारि कमीतकमी अवधीत आशयाच्या हमरस्त्यावर पोहोिण्यासाठी उपहासर्भइ 
शलैीइतका अन्य क ठला िलदमार्इ चमळिार? ककबह ना नेपथ्य, प्रकाशयोिना आदी तंीािंी अन पस्स्थती 
उत्स्झूतइता, लविीकता, उपहास हेि घटक भरून काढतात. ‘अपेचक्षत पे्रक्षक नाट्यर्हृाकडे येत नसेल तर 
आपिि पे्रक्षकापंयंत पोहोिायला हव ेआचि आपले म्हििे आग्रहाने माडंायला हव’े या भावनेतून, हेतूमधून 
पथनाट्यािा िन्म झाल्याम ळे ताचंीक करामतींना या प्रकारात स्थान नाही. ढोलकी, झािं, ताशा, हलर्ी, 
चरकामे डबे ह्यािंा आवाि, टाळ्यािंा ठेका, चदलेल्या घोर्षिा, र्ायलेली समूहर्ीते हेि पथनाट्यािे चिवतं 
िैतन्यशील पाश्वइसंर्ीत बनते. वशेभरू्षा, रंर्भरू्षा या घटकािंा वापरही चदग्दशइकाला अपचरहायइ वाटल्यास 
प्रतीकात्मक ककवा सूिक पद्धतीने होतो. परंत  अनौपिाचरकपिािी सीमारेर्षा ओलाडंिारे तंी माी त्यात 
असू शकत नाही. कारि मर् अिानक पे्रक्षकाचं्या समोर येऊन थडकण्यािी आिमकता त्यातून िाण्यािी 
भीती असते. अनेकदा पथनाटे्य काही चवचशष्ट चवभार्ात ठरावीक वळेी सादर होतील, असे िाहीर करून 
ती सादर केली िातात. परंत  पथनाट्यािी खरी र्मंत ही पूवइचनयोचित कायइिमात नसून अिानक 
थडकण्यात आहे. 
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रंर्मंिीय िौकटीत नाटक सादर करण्याच्या मार्ाला िािीवपूवइक नकार देऊन पथनाट्य या 
प्रकारािा मार्इ स्वीकारिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या रंर्कमी-कायइकत्यांिी पे्ररिाही वरे्वरे्ळी असली, हाताळिीच्या 
शलैीत चभन्नता असली, तरीही सेन्सॉरच्या अडथळ्याचशवाय एखादा संदेश पे्रक्षकापंयंत पोहोिविे या 
उदे्दशात माी अंतर पडू शकत नाही. यातूनि बंर्ालमधील डाव्या चविाराचं्या संघटनािंी रस्त्यावरिी 
नाट्यिळवळ प्रवाही झाली. िौकटीतील रंर्मंि आचि लोकरंर्भमूी यानंा पयाय म्हिून म ततावकाशातील 
‘थडइ चथएटर’ या कल्पनेपयंत बादल सरकार पोहोिले. ज्यातून जुलूससारखे नाटक िन्माला आले. 
पे्रक्षकानंाही नाटकात र् ंतविारी, सामाविारी ऑर्स्ट बोअलच्या ‘अदृश्य नाटका’िी संकल्पना आली, 
‘ब्लॅक चथएटर’िी िळवळ ककवा आपल्याकडच्या दचलत रंर्भमूीच्या िळवळीला ििू पथनाट्याचशवाय 
पूिइत्वि आले नाही. पोस्र्टिसारखे नाटक ककवा महाराष्ट्रात लोककथा-७८ सारखे नाटक, मुलगी झाली 
िो सारखे स्त्रीम तती संघटनेिे ‘म ततनाट्य’ सादर झाले. या नाटकानंा ‘पथनाट्य’ म्हिायिे की नाही 
याबद्दल ििेला िार्ा असली, तरीही त्याचं्या पे्ररिेवर, चनर्समचत-संकल्पनेवर ‘पथनाट्य’ या प्रकारािा 
प्रभाव होता, असे नक्कीि म्हिता येईल. पथनाट्याच्या उदे्दश्याचं्या खूप समीप िािारी अशीि ही नाटके 
होती. महाराष्ट्रात म ंबई, प िे, नार्पूर, औरंर्ाबाद, अकोला, सातारा आदी पथनाट्य-िळवळीिी काही 
महत्त्वािी कें दे्र बनली होती. आिही यापंैकी काही चठकािी ही िळवळ चिवतं आहे. सादरीकरि-
शलैीतील ‘स्थूलता’ कधीकधी ढोबळपिाच्या पातळीवर िाण्यािी भीती, र् ंतार् तंीच्या आचवष्ट्कारािा, 
सूक्ष्म-तरल संवदेनेिा अभाव, तत्परतेने व्यतत केलेले ‘प्रचतचियानाट्य’ असल्याम ळे प रेशा तालमी न होिे, 
आकृचतबधंात प नरुततीिा धोका, संघटनेिे कायइकतेि कलावतं बनल्याम ळे प्रयोर्ात येिारा संभाव्य 
कचे्चपिा या पथनाट्याच्या काही ठळक मयादा असल्या, तरीही या प्रकारच्या िळवळीतील भचूमका कमी 
महत्त्वािी, कमी प्रभावी ठरत नाही. हे महत्त्व िािल्याम ळेि पथनाट्य िळवळीतला चदल्लीतील एक सचिय 
कायइकते-कलावतं सझदर हाश्मी यािंी रािकारण्याकंडून द दैवी हत्या होते आचि सझदर हाश्मींच्या 
हत्येिा तीव्र चनरे्षध देशभरातल्या रस्त्या-रस्त्यावर, िौका-िौकात व्यतत होतो, तोही पथनाट्यामधूनि! 
 

प्रशातं दळवी 
 
पद : कीतइनात र्ाण्याकचरता चवचवध छंदातं केलेली कृष्ट्िाचदकाचं्या लीला विइन करिारी, संकीतइनपर 
आचि अध्यात्म, भतती व नीती यािंी चशकवि देिारी उपदेशपर स्झ ट रिना ‘पद’ म्हिून ओळखली िाते. 

 
कीतइनािी परंपरा नामदेवापंासून स रू झालेली चदसते. या नामदेवप्रिीत कीतइनात र्ाण्याकचरता 

अभरं्, र्ौळि, चवरािी, भारूड इ. रिना वारकरी संतानंी केली. ही बह धा अक्षरछंदातं असून ती चवचवध 
रार्ातं र्ाचयली िात असली, तरी आशयािें र्ाभंीयइ, अन भवािा सचे्चपिा व भततीिी आतइता यावंरि त्यात 
भर असल्याम ळे चतच्यात रिनेिे वैचवध्य व र्ायनािे ढंर् कमीि. सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधापासून 
नारदीय कीतइनाला बहर आलेला चदसतो. त्यािी िाहूल लार्ते एकनाथाचं्या रिनेत. देवािे र् िसंकीतइन 
आचि अध्यात्म, भतती व नीती यािंी चशकवि एवढेि नारदीय कीतइनािे आकर्षइि नव्हते. ही आवड वारकरी 
कीतइन प रव ू शकत होते. नारदीय कीतइनािे प्रम ख आकर्षइि र्ायनात होते. या र्ायनात वैचवध्य व 
ढंर्दारपिा आिण्याकचरता कीतइनकारानंी नानाचवध िालींिी पदरिना केली. महाराष्ट्रात र्ायनकला 
िोपासली, वाढवली, चवस्तारली ती हचरदासानंी या नारदीय कीतइनाच्या चनचमत्ताने. 

 
कीतइनातील पूवइरंर्ात र्ाण्याकचरता कीतइनकारानंी ‘हचरभिनाचवि काळ घालव ू नकोरे’ 

(सोचहरोबा), ‘भाव धरारे अप लासा देव करारे’ (चशवचदनकेसरी), ‘अता ं रामपायीं मना । लार् वरे्ें’ 
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(रंर्नाथस्वामी) अशी भततीिी आचि ‘बाइल पैशािी, पैशािी, चवरळार्त प रुर्षािंी’ (चशवचदनकेसरी), 
‘मिी देवािी, देवािी, चमथ्या धाव मनािी’ (बल्लव), ‘नेदी चित्ता शातंी, ऐशी चवद्या काशाला’ (हचरकवी) 
अशी नीतीिी चशकवि देिारी रिना केली. अध्यात्मािी चशकवि देण्याकचरता त्यानंी िी रिना केली ती 
बह शम ‘सििी लार्चल मिला नीि । मावळले रचवशशी पंिारं्ीं, न कळे बीि न तीि ॥’ (मध्वम नीश्वर) 
अशी कूटात्मक आहे. या कूटािंा उलर्डा करून कीतइनकारासं आपल्या चविते्तिी छाप श्रोत्यावंर 
पाडण्यािी सधंी चमळत असे. उत्तररंर्ात आख्यान असल्याम ळे त्यातील प्रसंर्ाशंी संबचंधत अशी रिना 
प ष्ट्कळि आहे – उदा., ‘धाड ं नको वकन राम, कैकचय’ (रामदास), ‘उद्धवा शातंवन कचर िा । त्या 
र्ोक ळवाचस िनािें ॥’ (मध्वम नीश्वर); रामकृष्ट्िाचं्या बालरूपािे कौत क – उदा., ‘अिडें, बिडें, छक डें, 
माझें’ (मध्वम नीश्वर); र्ौळिीिी र्ाऱ्हािी – उदा., ‘आंवकर अप ला हरी, यशोदे, आंवकर अप ला हचर’ 
(रामकवी); म रली – उदा., ‘नको वािव  ंश्रीहचर म रली’ (अनाम); देवाच्या भेटीिी ओढ – उदा., ‘धावं रे 
रामराया चकचत अतं पाहासी’ (रामदास) इ. पदेदेखील अशी प्रसंर्परत्व ेर्ाण्यासाठी आहेत. 

 
पदािंी बाधंिी बह धा अष्टमाचीक, क्वचित र्षण्माचीक, िाचतछंदातं असते. १० ते ४२ माीापंयंत 

िरिािी लाबंी आचि िरिातंर्इत लघ र् रंूिे प्रमाि व िम या बाबतींत पूिइ मोकळीक, याम ळे या रिनेत 
वैचवध्य आिण्यास भरपूर वाव चमळतो. पदािी स रुवात ध्र वपदाने होते. त्यानंतर काही कडवी येतात, 
प्रत्येक कडव्याच्या अखेरच्या िरिािा अन्त्ययमकाने ध्र वपदाशी मेळ साधलेला असतो. कडवी मोठी 
असल्यास त्यातही वरे्ळ्या िालीिे तीन छोटे िरि घालून िालीिा एकस रीपिा टाळला िातो. शवेटी 
आभोर् येतो. त्यात कवीिे नाव असते. 

 
पदकारानंी शब्दरिनेत वैचवध्य कोिकोित्या प्रकारानंी आिले आहे, यािी काही उदाहरिे 

प ढीलप्रमािे : (१) ओळीने अनेक लघ  अक्षरे – उदा., ‘क्षिलवपल य र्सम िातें चवयोर् कदाचप न साहे’ 
(र्ोकवद); ‘मि हरचरप  ऐ िहर कहर कचर लहर अचल बाइ धराधरा’ (काचशकवी);(२) दीघइसमास– 
उदा., ‘मन चशवपदकमळींिे भृरं् । यज्ञयार्तपध्यानधारिा भस्मोद धूचलत अंर् ॥’ (रघ नाथ); 
‘राधाचप्रयमानसहंसा र् िसम द्रा । र्ोपीिनचित्तिकोरचवकचसतिंद्रा’ (र्ोकवद); (३) प नरुतत शब्द – उदा., 
‘घचड घचड िरि त झे आठवती रामा’ (केशवस्वामी); ‘धन्य धन्य धन्य त का वािी’ (मोरोपतं); (४) 
ध्वन्यन कारी शब्द – उदा., ‘र्र्कन धडड घन र्िे । िमिमात िमकतसे िपला । व्रििन कापें थर थर थर 
थर वािे ।’ (कृष्ट्िदास); (५) अन्तयइमके व प्रास – उदा., ‘हाकत शरासन घेउन शासन दाचवतसे दन िालंा 
। बाधं न तकइ श तो रिककइ श मेळचव मकइ ट पाळा ॥’ (मध्वम नीश्वर); ‘तडीतापडी ककवा कापडी होउचन रे्ला 
काचशप रा । आवचडनें कीं कावचड नेल्या सेत बधं रामेश्वरा ॥’ (काचशकवी). 

 
पदे ही चवचवध रार्ांत र्ाण्याकचरता रिलेली आहेत. प्रकाचशत पदसगं्रहातं हे रार् चदलेले नाहीत. 

याला अपवाद दासोपतंािंा पदािकव. त्यातील पदावंर केदार, काझी, कानडा, वैराचटका, तोडी, ह सेनी 
तोडी, मल्हार, भरैव, देशी, कामोद, सारंर्, रामिी, नवरोि अशी चवचवध रार्ािंी नाव े चदलेली आहेत. 
पदातं रार्ापं्रमािेि र्ायनप्रकारािंीही चवचवधता आढळून येते. ती प ढीलप्रमािे : (१) ध्र पद – उदा., 
‘श्रीर्ोकवदसदयिलिाक्षा । कचर करुिा िर्पाला ॥’ (दयाळनाथ); (२) धमार – उदा., ‘आचल होचळ 
र्ोक ळीं धूम कचरतो शारंर्पािी’ (उद्धवचिद्घन); (३) नामािा प्रबधं – उदा., ‘श्रीरंर्ा, दे मिला सत्संर्ा, 
आलों शरि त ला । रघ नाथा, आवडो तव र् िर्ाथा, आलों शरि त ला ॥’ (चवठोबाअण्िा); (४) ित रंर् 
प्रबंध – उदा., ‘मकन भरल्ला अवध त रे’ (दासोपतं); (५) भपूाळी – उदा., ‘ऊठ र्ोपाळिी िाल धेनूकडे’ 
(कृष्ट्िकेशव); (६) ठ मरी – उदा., ‘िा र् सखे तंू िाय । िाउचन हचरला आि’ (माचिकप्रभ)ू; (७) लाविी 
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– उदा., ‘त िवर आम्ही चझदा बोल एकदा पद्मलोिने । म चनमानसचप्रयकरे, नंदक मरे, श भलक्षिे ॥’ 
(र्ोकवद); (८) र्झल – उदा., ‘रसने न राघवाच्या थोडी यशातं र्ोडी’ (मोरोपतं). 

 
नामदेवापंासून स रू झालेली ही पदरिना माचिकप्रभूपंयंत – म्हििे एकोचिसाव्या शतकाच्या 

ित थइ पादापयंत – अखंड िालू होती. १८८० च्या स मारास कीतइनससं्थेला दोन प्रिंड प्रचतस्पधी चनमाि 
झाले. ते म्हििे संर्ीत सभा आचि संर्ीत नाटक मंडळ्या. पचहलीिे प्रवतइक बाळकृष्ट्िबोवा 
इिलकरंिीकर आचि द सरीिे अण्िासाहेब चकलोस्कर. र्मतीिी र्ोष्ट म्हििे हे दोन्ही प्रचतस्पधी 
हचरदासाच्या क ळातील प रुर्षानंीि चनर्समले व वाढवले. नव ेय र्मान वळेीि हेरून हचरदासाच्या क ळातील 
तरुि चपढी उत्तर कहद स्थानातील म सलमान उस्तादािें र्ंडाबंद शार्ीदइ झाले आचि अचभिात संर्ीताच्या 
बैठकी ककवा नाटक मंडळ्यातं चशरून संर्ीत नाटके रंर्व ू लार्ले. अचभिात र्ायकाला ‘ब वा’ व 
नाटकातील र्ीतानंा ‘पद’ या संज्ञा देण्यात येतात. त्या या दोन्ही संस्था कीतइनसंस्थेतूनि उत्िातं 
झाल्याम ळे. पचरिामी संर्ीतािे शौकीनही कीतइनाऐविी र्ाण्याच्या बैठकींना वा संर्ीत नाटकाचं्या प्रयोर्ानंा 
हिेरी लाव ूलार्ले. स रुवातीच्या संर्ीत नाटकातंील पदाचं्या डोतयावर चदलेल्या िाली पाचहल्या, तरी 
हचरदासी संर्ीतािा नाट्यसंर्ीतावर चकती प्रभाव होता हे कळून येईल. अलीकडच्या काळात 
आकाशवािीने पदरिनेला नवी िालना चदलेली चदसून येते. र्. चद. माडर्ूळकराचं्या गीतिामायिातील 
पदे हे त्यािे उत्कृष्ट उदाहरि. 

 
पहा : पंचडती काव्य; शाचहरी काव्य; संतकाव्य. म. वा. धोंड 

 
पदसंदभइकोश : एखाद्या महत्त्वाच्या गं्रथातील एकूिएक पदे गं्रथातील ज्या वातयखंडातं वा िरिातं आली 
आहेत ते उद धृत करिारा कोश.यात पदे अकारचवल्ह्याने आचि वातयखंड वा िरि गं्रथातील अन िमाने 
चदलेली असतात. 

 
या स्वरूपािा पचहला कोश झाला तो तेराव्या शतकात र्बायर्बलिा. र्बायर्बलमध्ये िी विने आली 

आहेत, त्यातंील काही वरवर पाहता परस्पराशंी चवसंर्त वाटली, तरी सवइि एकमेकाशंी स संर्त आहेत, हे 
चसद्ध करण्याकचरता हा कोश तयार केला रे्ला म्हिनू या कोशाला ‘कॉन्कॉडइन्स’ हे नाव पडले. कॉन्कॉडइ 
म्हििे संर्ती. ती संर्ती दाखचविारा कोश तो कॉन्कॉडइन्स. या कोशात चवचशष्ट शब्द आलेली, गं्रथभर 
चवख रलेली सर्ळी विने एकी चमळू लार्ल्याम ळे त्यािंी संर्ती लाविाऱ्यािंी मोठीि सोय झाली. 

 
र्बायर्बलिा पदसंदभइकोश इतर अनेक दृष्टींनीही अभ्यासकानंा उपय तत वाटू लार्ला, तसे इतर 

महत्त्वाच्या गं्रथािेंही पदसंदभइकोश होऊ लार्ले. शतेसचपअरिे समग्र साचहत्य, चमल्टन, ब्राउकनर्, वड् इस्वथइ 
इत्यादींिे काव्य यासंारख्या गं्रथािें पदसंदभइकोश इंग्रिीत झाले आहेत. चवचशष्ट गं्रथात आढळून येिारी 
चवचशष्ट शब्दािी चवचवध रूपे, संदभांन सार त्याच्या व्यतत होिाऱ्या चवचवध अथइच्छटा, त्यािी गं्रथातील 
वारंवारता, गं्रथातील एकूि शब्दसंख्या, गं्रथकारािे आवडते शब्द इ. प ष्ट्कळ माचहती पदसंदभइकोशाम ळे 
चमळू शकते. चवचशष्ट कालखंडातील भारे्षिे व्याकरि रिण्याकचरता आचि शब्दािें तत्कालीन अथइ चनचित 
करण्याकचरता असे पदसंदभइकोश उपय तत ठरतात. 

 
गं्रथातील एकूिएक संदभइ उद धृत करायिे म्हटले, की कोशािा आकार भलताि वाढतो, म्हिून 

ए, अॅन, धी ही उपपदे; आय्, य,ू ही यासंारखी प रुर्षवािक सवइनामे व त्यािंी रूपे; ‘ट  बी’िी ‘अॅम, आर , 
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इि’ वर्ैरे रूपे; ‘टू, व इथ’ सारखी चवभस्ततदशइक पदे इ. वारंवार येिाऱ्या पदािंा संदभइ उद धृत न करता ती 
गं्रथात क ठे आली आहेत यािंी केवळ सूिी चदली िाते. गं्रथातील सवइ पदािंी केवळ सूिीि देिारे कोशही 
तयार झाले आहेत. यातं प्रत्येक पद गं्रथात क ठे क ठे आलेले आहे यािा केवळ चनदेश असतो; त्यािा संदभइ 
उद धृत केलेला नसतो. मराठीतील ज्ञानेर्श्िीचा पदकोश (चशवािीराव भाव)े हा या प्रकारिा पचहलाि. 
याला ‘पदकोशा’पेक्षा ‘पदसूिी’ हे नाव साथइ ठरले असते. पदसंदभइकोश मराठीत एकही झालेला नाही. 
पदसंदभइकोश आचि पदसूिी याचं्या रिनेिे कायइ बह शम याचंीक स्वरूपािे असल्याम ळे त्याकचरता अलीकडे 
संर्िकािा उपयोर् करण्यात येतो. 
 

म. वा. धोंड 
 
पद्यरचना व पद्यरचनाप्रकार : पद्याच्या दशइनी रूपावरूनही र्द्याहून त्यािे असलेले वरे्ळेपि लक्षात येते. 
पद्य म्हिण्याच्या धाटिीतूनही हा झरक स्पष्ट होतो. र्द्य हे आपि नेहमी बोलतो त्या पद्धतीला अन सरून 
अथान रोधाने चवचशष्ट िमाने सरळ एकाप ढे एक येिारी अक्षरे, शब्द, वातये, पचरच्छेद आचि िोडीला 
बोलण्यातले िढ-उतार, चवराम, चवचवध भाव दशइचविारी चवरामचिन्हे याचं्या िारा चसद्ध होते. [पहा : र्द्य 
(पद्यरिनेच्या संदभात)]. पद्य र्ळ्यावर म्हटले िाते. त्यात, ‘अपचरचित म्हििे नेहमीच्या भारे्षत न 
भेटिारे शब्द, पचरचित शब्दािंी अपचरचित रूपे, शब्दािंा क्वचित कोठे नेहमीहून चनराळा िम, दोन दोन 
ओळींच्या शवेटी एका अक्षराप रता तरी उच्चारािा थोडाझार सारखेपिा’ इ. प्रकार तर िािवताति; पि 
म ख्य म्हििे र्ळ्यावर म्हिताना आंदोलन, आवतइन यािंी िािीव होऊन त्यातून लय प्रतीत होते; 
म्हििेि ‘सारख्या काळातं म्हटल्या िािाऱ्या अक्षरर्टािंी िािीव होऊन सारख्या अंतराने टाळी वािवीत 
राहावसेे वाटते’. उदा.,  

 
समथाचिया सेवका वि पाहे 
असा सवइ भमूंडळी कोि आहे? 
ियािी चलळा वर्सिती लोक चतन्ही 
न पेक्षी कदा रामदासाचभमानी 

–रामदास 
हा श्लोक र्ळ्यावर म्हिू लार्लो, की त्यातील िरिातं ‘समथा–चियासेवकावक्–रपाहे’ अशा 

तऱ्हेिे आवतइन िािवनू त्यातून लय प्रतीत होऊ लार्ते. लयीत कालमान असते. लघू ककवा ऱ्हस्व अक्षर 
उच्चारायला िो चकमान काळ लार्तो त्यासाठी एक माीा मानली िाते, तर र् रू ककवा दीघइ अक्षर 
उच्चारण्यासाठी िो चकमान काळ लार्तो तो दोन माीािंा मानला िातो. या ‘लघू’ आचि ‘र् रू’ (–) या 
संज्ञासंाठी त्याचं्या समोर कंसातं चदलेली चिन्हे योचिली िातात. या संज्ञातूंन वरील श्लोक पाचहल्यास (

 – –) असा लर्िम असलेल्या अक्षरर्टािे आवतइन त्यात दृष्टोत्पत्तीस येते. 
 
पद्यातील िरिािे लेखन अथान रोधाने करण्यात येत असले (‘समथाचिया सेवका वि पाहे’), तरी 

ते पद्य म्हिताना आवतइनान रोधाने पडिारे त कडे वरे्ळे असतात (समथा चियासे वकावक् रपाहे). पद्यािे 
िरिदेखील अथइपूतीच्या अन रोधाने पडत नाहीत, तर म ख्यत्वकेरून चनयचमत अंतरानंी येिाऱ्या 
चवरामस्थानी पडतात. याि तत्त्वाने िार ककवा दोन ओळींिी कडवी तयार होतात (र्द्याप्रमािे पचरच्छेद 
होत नाहीत). अक्षरसंख्या, लर्िम, माीा यासंारख्या तत्त्वानंी पद्यरिना चनयत झालेली असते. 
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“पदाचं्या म्हििे िरिाचं्या िोडिीने चसद्ध होते ते ‘पद्य’” असे माधवराव पटवधइनानंी (कवी माधव 
ज्यूचलयन) पद्यािे विइन केले आहे, तर “‘पद’ िालिे यावरून ‘पद्य’ ही संज्ञा तयार झाली व त्यात 
‘र्ती’ला ककवा िालनेला प्राधान्य आले”, असे ना. र्. िोशी यानंी पद्यािे स्पष्टीकरि केले आहे. 

 
पद्यालाि ‘छंद’ आचि पद्यचविाराला ‘छंदमशास्त्र’ या सजं्ञा रूढ आहेत. यािे कारि सवांत ि नी 

रिना िी ऋग्वदे ती सवइ छंदोमय आहे. यज्ञाच्या प्रसरं्ी वदेपूवइकाळी ‘अग्नये स्वाहा’, ‘इदमग्नयेन मम’ 
अशा मंीविा उद्र्ारािंा ऋस्त्वि घोर्ष करत असतील, त्या पंिविइ–अष्टविादी चवचशष्ट अक्षरसंख्या 
असलेल्या र्द्य मंीोच्चाराचं्या आवतइनातून ‘छंद’ चनमाि झाला असावा, असे मानले िाते. त्यातूनि ‘छंद’, 
‘छंदमशास्त्र’ या संज्ञा रूढ झाल्या असाव्यात. छंदातंील लयतत्त्व हे सारख्या अक्षरसंख्येवर म ख्यतम अवलंबनू 
असते; पि त्याखेरीि चनराळ्या प्रकारिी म्हििे चनचित लर्िमािी रिना चवप ल आचि चवचवध स्वरूपािी 
चनमाि झाली. ती अक्षरर्िवृते्त ककवा ‘वृते’ म्हिून ओळखली िाऊ लार्ली. पचरिामी ‘छंद’ आचि ‘वृत्त’ या 
दोन्ही संज्ञा व्यापक अथाने, पि एकमेकानंा पयायी म्हिून योिल्या िाऊ लार्ल्या. परश रामतात्या 
र्ोडबोले यानंी या चवर्षयावरील आपल्या प स्तकाला वृत्तदपकि हे नाव चदले. ते इतके स पचरचित झाले, की 
छंदमशास्त्रावरील कोित्याही प स्तकाला सामान्य लोक ‘वृत्तदपइि’ म्हिू लार्ले. ‘कचवतेला छंद ककवा वृत्त 
हविे’ असे एखादा सामान्य रचसक म्हितो, तेव्हा त्याच्या मनात अभाचवतपिे हाि व्यापक अथइ असतो. 

 
परंत  वैचदक छंद, संस्कृतमधील अक्षरर्िवृते्त याचं्याबरोबरि प्राकृतअपभं्रशमधून आलेले 

‘माीार्िी’ [म्हििे ठरावीक अक्षरसखं्या (छंद) वा चनचित लर्िम (वृत्त) याऐविी माीाचं्या सखं्येने 
चनयत झालेले] स्वरूपािे चवप ल पद्यप्रकार (या रिनानंाि ‘माीावृते्त’ ककवा ‘िाती’ ही संज्ञा नंतर रूढ 
झाली), तसेि चस्त्रयािंी र्ािी, उखािे, झ र्डीर्ीते, चनरचनराळ्या प्राचंतक बोलींतील र्ािी इ. अस्सल देशी 
स्वरूपाच्या लौचकक रिना अशा चवचवध प्रवाहातूंन आचि त्याचं्या अचभसरिातून मराठी पद्यरिनेिा चवस्तार 
चसद्ध झाला आहे. हे लक्षात घेऊन ‘छंद’ ककवा ‘वृत्त’ या मूलतम चवचशष्ट रिनाप्रकाराचं्या चनदशइक असलेल्या 
संज्ञा व्यापक अथाने योिण्याऐविी ‘पद्य’ ही समावशेक संज्ञा योिून छंद, वृत्त, िाती यानंा पद्यप्रकार 
म्हिाव,े असे माधवराव पटवधइनानंी स िचवले आहे (पद्प्रकाश); परंत  ‘छंद’, ‘वृत्त’ या संज्ञा इततया 
अंर्वळिी पडल्या आहेत, की त्या अिूनही आपल्या वापरातून रे्लेल्या नाहीत. व्यापक आचि चवचशष्ट अशा 
दोन्ही अथांनी आपि त्या वापरत असतो. माी ‘पद्यप्रकार’ ही संज्ञा योिल्याने र्ौळि, भारूड, पद इ. 
रिनाप्रकाराशंी चतिा घोटाळा होण्यािा संभव आहे, हे लक्षात घेऊन ‘पद्यरिनाप्रकार’ ही संज्ञा येथे 
योिण्यात आली आहे. छंद, वृत्त, िाती यानंा पद्यप्रकार म्हिण्याऐविी पद्यरिनेिे प्रकार संबोधिे 
सय स्ततक ठरेल. 

 
माधवराव पटवधइन यानंी समग्र मराठी पद्यरिना चविारात घेऊन, पृथक्करि करून पद्यरिनेिे (१) 

वृते्त, (२) िाती, आचि (३) छंद असे तीन वर्इ पाडले आचि माचीक आवतइनाचं्या आधारे या चतन्ही 
प्रकारातंील रिनािंी व्यवस्था लावनू ‘पद्य म्हििे लयबद्ध अक्षररिना’ अशा अथािी व्याख्या तयार केली. 
या दृष्टीने त्यािंा छांदोिचना हा या चवर्षयावरील मराठीतील पचहला मौचलक गं्रथ ठरतो. प ढील काळात ना. 
र्. िोशी यानंी छांदोिचनेतील भचूमकेिा लयदृष्ट्ट्या प नर्सविार करून हा चवर्षय प ढे नेला. लयबद्धता या 
संकल्पनेिे सवइव्यापी स्वरूप स्पष्ट करून लयबद्धतेच्या पद्यातील आचवष्ट्कारासाठी ‘र्ती’ ही संज्ञा त्यानंी 
योचिली आचि ही ‘र्ती’ हेि पद्यािे प्रािभतू तत्त्व मानले. या भचूमकेतून त्यानंी, माधवराव पटवधइनानंी 
ज्यािंी अनावतइनी, चशचथल रिना म्हिून र्िना केली, त्या रिनािंा प नर्सविार केला. तसेि नव्याने 
आलेल्या म ततछंदादी रिनाबंधािंा शास्त्रीय दृष्टीतून चविार केला. या दोघािंीही छंदमशास्त्र या चवर्षयावरील 
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कामचर्री अत्यंत मौचलक स्वरूपािी आहे. (म ततछंदादी म ततपद्यािे स्वरूप मलूतमि चनराळे असल्याम ळे, 
त्यासाठी त्या त्या स्वतंी नोंदीि यथास्थळी पहाव्यात.) 

 
मराठी पद्यरिनेतील विेक वृते्त, िाती आचि छंद यािंा प ढे पचरिय करून चदला आहे 

(छांदोिचनेत वृत्त, िाती, छंद या िमाने पद्यचविार आला आहे. तोि िम येथे पाळला आहे). त्यात 
योिलेल्या पाचरभाचर्षक संज्ञा, चिन्हे यािंी कल्पना यावी, म्हिून आवश्यक तेवढ्या सजं्ञािंी आचि चिन्हािंी 
आधी इथे ओळख करून घेऊ. 

 
‘वृत्ता’ंमध्ये िरिातंील अक्षरािंी संख्या आचि त्यािंा लर्िम ही चनचित असतात. उदा., वर आपि 

‘समथाचिया सेवका वि पाहे’ हे िे पद्य पाचहले ते ‘वृत्त’ आहे. त्यातील प्रत्येक िरिात १२ अशी सारखीि 
अक्षरे आढळतील. तसेि हा लर्िम (म्हििे लघ –र् रू अक्षरािंा िम) 
देखील सवइ िरिातं सारखाि आढळेल. ‘समथाचिया’ मधील ‘म’ आचि ‘वि’मधील ‘व’ ही ऱ्हस्व अक्षरे 
असूनही त्याचं्या िार्ी दीघइ अक्षरािी (–) खूि दाखवली आहे. यािे कारि ‘म’च्या प ढे ‘था’ आचि ‘व’च्या 
प ढे ‘ि’ ही िोडाक्षरे आल्याम ळे ती अक्षरे उच्चारताना आधीच्या अक्षरावंर (‘म’ आचि ‘व’) िोर येतो. 
त्याम ळे ती दीघइ धरायिी. यावरून पद्य र्ळ्यावर म्हिायिे असल्याम ळे उच्चाराच्या दृष्टीनेि अक्षराचं्या 
लघ र् रुत्वािा कसा चविार करावा लार्तो, ही र्ोष्ट स्पष्ट होईल. 

 
‘िाचत’रिनेत (यालाि माीार्िी वृते्त ककवा माीावृते्त असेही म्हितात) (वृत्ताप्रमािे) प्रत्येक 

िरिातील अक्षरािंी संख्या ककवा त्यािंा लर्िम सारखाि असावा लार्तो असे नाही; पि माीािंी संख्या 
माी सारखी असते. उदा., ‘आनंदी आनंद र्डे । इकडे चतकडे िोचहकडे’ ही िाचतरिना घेऊ. इथे पचहल्या 
िरिात ८ तर द सऱ्या िरिात १० अक्षरे आहेत. अथात त्याम ळे लर्िमही सारखा राहिार नाही हे उघडि 
आहे. परंत  माीािंी र्िना केल्यास पचहल्या िरिात म्हििे १४ माीा आहेत; तर 
द सऱ्या िरिातही चतततयाि म्हििे १४ माीा आहेत. िाचतरिनेत 
अनेकदा ध्र वपद, कडव,े अंतरा यािंा समावशे होत असल्याम ळे आचि त्याचं्या ि ळिीतील वैचित्र्याम ळे 
पद्यप्रकार म्हिून चविार करताना बराि र् ंतार् ंतीिा वाटतो. 

 
‘छंद’ या रिनाप्रकारात िरिातील अक्षरे स्थूलमानाने सारखी असतात. उच्चाराच्या दृष्टीने 

छंदातील सर्ळीि अक्षरे र् रू म्हििे दोन माीािंी मानली िातात, म्हिून चतथे लर्िमािा प्रश्नि 
उद भवत नाही. म्हिून छंदाला ‘लर्त्वभेदातीत अक्षरसखं्याक पद्य’ म्हितात. उदा., ‘देवाचिये िारीं । उभा 
क्षिभरी’ या छंदरिनेतल्या दोन ओळी घेतल्या, तर या दोन्ही ओळी अक्षरसंख्येच्या दृष्टीने सारख्या (सहा, 
सहा अक्षराचं्या) आहेत (आचि प्रत्येक अक्षर ‘र् रू’ समिायिे म्हिून चितकी अक्षरे त्याच्या द प्पट माीा या 
चहशबेाने येथे माीासंख्याही सारखीि म्हििे बारा ही आहे.) परंत  त्यािंा लर्िम माी अन िमे 

असा चभन्न आहे. छंदरिना मूलतम लौचकक रिनामंधून उर्म पावल्या 
आहेत, म्हिून त्यात ओळीतील अक्षराचं्या संख्येबाबतही कमीअचधकपिा असू शकतो. म्हिताना त्यात 
लयदृष्ट्ट्या आवश्यक तो सारखेपिा साधला िातो. उदा., ‘घेई घेई माझे वािे । र्ोड नाव चवठोबािे’ या 
आठ आठ अक्षराचं्या ओळींच्या अभरं्ात मधेि ‘त का म्हिे चिवा ।’ (नको सोडू या केशवा ।) अशी सहा 
अक्षरािंी ओळ येऊन िाते. या दृष्टीने, छंदािंी बाधंिी रेखीव नसते. परंत  ह्या सैलसरपिा खटकत नाही. 
म ततपिा हेि छंदािे वैचशष्ट्ट्य ठरते. माी प ढे ग्राचंथक आचवष्ट्कारात योिलेल्या ह्याि छंदानंा वृत्त, िाती 
याचं्याप्रमािेि रेखीव घाट प्राप्त झालेला चदसून येतो. 
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अक्षरवृत्ताचं्या बाबतीत िरिातील अक्षरािंी संख्या आचि त्यािंा लर्िम चनचित असतात, हे 
आपि वर पाचहले. हे लक्षात घेऊन वृत्तािंी लक्षिे संके्षपाने सारं्ता यावीत, यासाठी कपर्लािायइ या 
छंदमशास्त्रातील आद्य सूीकाराने त्र्यक्षरी र्िव्यवस्था कस्ल्पली आहे. तीन तीन अक्षरािंा र्ट करून त्याला 
त्याने ‘र्ि’ असे संबोधले आचि र्िािें नामकरि आचि स्वरूप ‘यमातारािभानसलर्म्’ या सूीात ग्रचथत 
केले. या सूीातील कोितीही तीन अक्षरे िमाने घेतली, की त्यात एक चवचशष्ट लर्िमव्यवस्था चनमाि 
होते, त्यातील पचहल्या अक्षरातील विइ ते त्या र्िािे नाव. उदा., यमाता हा य र्ि, मातारा (– 
– –) हा म र्ि, ताराि हा त र्ि, रािभा हा र र्ि, िभान हा ि 
र्ि, भानस हा भ र्ि, नसल हा न र्ि आचि सलर्म् हा स र्ि. या 
शवेटच्या खंडातील ल र् ही अक्षरे लघू आचि र् रू (–) यािें सकें्षप आहेत. 

 
या र्िव्यवस्थेिे प्रात्यचक्षक म्हिून एक उदाहरि पाहू. ‘म्हातारी उडता नयेचि चतिला, माता 

मदीया अशी’ ही शादूइलचविीचडत वृत्तातली ओळ घेतली, तर र्िव्यवस्थेन सार ‘मातारा सलर्ं िभान 
सलर्ं ताराि ताराि र्म्’ अशी चतिी माडंिी 
करता येईल. त्यातून म स ि स त त र् असा र्ििम हाती लार्तो. त्यावरून शादूइलचविीचडत वृत्तािा 
र्ििम म स ि स त त र्, अक्षरे एकोिीस, असा सारं्ता येतो व स्मरिात ठेवता येतो. 

 
कपर्लािायाने यचतस्थाने सारं्ण्यासाठीदेखील िार-पाि इ. अंकासंाठी सम द्र-कामशरादी संज्ञा 

योचिल्या आहेत. लयीच्या अन रोधाने िरि म्हिताना स्वाभाचवकपिे चिथे थोडे थाबंावसेे वाटते, त्या 
चवरामाला यती ही संज्ञा देण्यात आली आहे. यतीच्या चठकािी शब्द प रा असावा, तोडला िाऊ नये अशी 
अपेक्षा असते. उदा., ‘असा येता देखे रथ चनकट तो श्यामल हरी’ ही चशखचरिी वृत्तातली ओळ आपि 
िालीवर म्हिू लार्लो, की ‘देखे’ या शब्दानंतर – म्हििे सहाव्या अक्षरानंतर – थोडा चवराम येतो, 
म्हििेि सहा ही यतीिी िार्ा झाली. चतथे शब्द तोडावा लार्ला, तर त्याला यचतभरं् हा दोर्ष म्हितात. 
‘प ढे माझा नारा-यि तरुि तो प ी चतसरा’ या त्याि वृत्तातील ओळीत नारायि हा शब्द म्हिताना नारा यि 
असा तोडावा लार्तो. वर चदलेल्या शादूइलचविीचडतमधील उदाहरिात ‘म्हातारी उडता नयेचि चतिला’ 
इथे म्हििे बाराव्या अक्षरानंतर चवराम येतो. म्हिून बारा ही त्या वृत्तािी यतीिी िार्ा झाली. 

 
एक र्ोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. कोित्याही ओळीिे र्ि पाडून, र्ििम पाडून अपचरचित वृत्तािे 

नाव ओळखता येिार नाही. पि पचरचित वृत्त असेल आचि त्यािा र्ििम स्मरिात असेल, तर त्या 
पचरचित वृत्तातल्या (उदा., इथे शादूइलचविीचडत) अन्य रिना ओळखता येतात. 

 
कपर्लािायांिी त्र्यक्षरी र्िव्यवस्था शास्त्रोतत असली, तरी वृत्तज्ञानाला चतिा काही उपयोर् नाही, 

असे मत माधवराव पटवधइनानंी व्यतत केले आहे. र्ि हे त्र्यक्षरीि असले पाचहिेत, ही कल्पनाही त्यानंा 
मान्य नाही. आवतइनान सार िार, पाि अक्षरािेंही र्ि चतततयाि स्वाभाचवकपिे पडू शकतात, हे त्यानंी 
दाखचवले आहे. त्यानंी लय हे पद्यािे प्राितत्त्व मानल्याम ळे ते आवतइनाला, ‘आंदोलनमाध री’ ला प्राधान्य 
देतात. आवतइन हे तत्त्व त्यानंी वृते्त, िाती, छंद या चतन्ही प्रकारानंा लावनू दाखचवले आहे. ज्या वृत्तातंील 
आंदोलन सहि प्रतीत होत नाही, त्या वृत्तािंा ‘अनावतइनी’ असा र्ट त्यानंी कस्ल्पला. प ढे ना. र्. िोशी 
यानंी या अनावतइनी सबंोधल्या रे्लेल्या रिनातूंनही लयतत्त्व कसे आढळते, यािा चविार केला आहे. परंत  
आपि येथे झतत पचरभार्षा आचि संज्ञािंी ओळख करून घेत असल्याम ळे, तो भार् चविारात घेण्यािे कारि 
नाही. आवतइनी आचि अनावतइनी वृते्त एवढ्या संज्ञाि काय त्या लक्षात ठेव.ू 
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आवतइने ही ८, ७, ६, ५ माीािंी असू शकतात. या अष्टमाीक, सप्तमाीक, र्षण्माीक, पंिमाीक 
आवतइनाच्या पद्यानंा अन िमे पद्मावतइनी (पद्माच्या ८ पाकळ्या – त्यावरून), अग्न्यावतइनी (अग्नीला ७ 
चिभा असा संकेत आहे – त्यावरून), भृरं्ावतइनी (भृरं्ाला ६ पाय – त्यावरून), हरावतइनी (हराला ५ म खे 
या संकेतावरून) असे संबोधण्यात येते. ती त्याचं्या आद्याक्षरानंी अन िमे प, अ, भ,ृ ह अशी दाखचवली 
िातात (ककवा सरळ अंक चलचहले िातात, िसे प ककवा ८). 

 
वृत्ताचं्या आवतइनी आचि अनावतइनी या चवभार्िीप्रमािेि समवृत्त, अधइसमवृत्त, चवर्षमवृत्त असेही 

वर्ीकरि करण्यात आले आहे. िारही िरि एकसारखे असले तर ते समवृत्त, ज्यात पचहला व चतसरा 
आचि द सरा व िौथा िरि सारखे असतात ते अधइसमवृत्त. िारही िरि चभन्न लक्षिािें असले तर ते 
चवर्षमवृत्त. याि पद्धतीने िाती आचि छंद यातंही सम, अधइसम, चवर्षम असे प्रकार पाडण्यात आले आहेत. 

 
सामान्यतम आवतइनािा आरंभ िरिाच्या स रुवातीलाि होतो. पि चकत्येकदा काही भार् 

म्हटल्यावर पचहली टाळी पडते. या प्रारंभीच्या भार्ाला आद्यतालकपूवइ र्ि असे म्हितात. हा दोन, िार, 
पाि क्वचित सहा माीािंाही असतो. कधी तो ‘उ’ या चिन्हाने दाखचवला िातो. 

 
लघू म्हििे एक माीेिा काळ आचि र् रू म्हििे दोन माीािंा काळ (–) हे आपि वर 

पाचहले. काही चठकािी हा दोन माीािंा एक माीेने लाबंतो. चतथे अक्षर नसते म्हिून तो ‘अनक्षर चवरामाने’ 
सोडलेला काल मानला िातो. चतथे दोनऐविी तीन माीा मोिाव्या लार्तात. याला ‘प्ल त’ ही संज्ञा आहे. 
कधीकधी एकाहून अचधक ‘अनक्षर’ माीािंा चवराम येतो. प्रत्येक माीेर्चिक (ऽ) या चिन्हािा उपयोर् केला 
िातो. िरि चलचहताना नेमतया चकती अनक्षर माीािंा खंड आहे ते न नोंदवता केवळ (– ॰) अशाख िेिा 
उपयोर् केला िातो. माीावृत्त ककवा िाचतरिनेत काही चठकािी र् रूऐविी (–) दोन लघू िालत 
नाहीत. ती िार्ा दशइचवण्यासाठी (+) ही खूि योचिली िाते. याला श द्ध र् रूिी खूि म्हितात. ज्या 
अक्षरावर टाळी पडते त्याच्या आधी उभी रेघ (।) काढली िाते. यती दाखचवण्यासाठी (!) या ख िेिा 
उपयोर् करतात. 

 
हा चवर्षय प रा करण्यापूवी या चिन्हािें कसे उपयोिन होते, ते एका उदाहरिाने पाहू : 
 
म चद्रका 
[– । ८ । ८ । ∪ +] 
[– । ८ + –ऽऽ +, – । ८ । ∪ +] 
तू ह बेहूब साउली त्याि मूर्सतिी 
हरपली चदवरं्त झाली — ॰ िी मरू्सत साउली चतिी. 
 
इथे दोन्ही िरिातंील टाळीिी उभी रेघ (।) प्रारंभी नाही. म्हििे आधीिा दोन माीािंा (–) खंड 

हा आद्यतालकपूवइक र्ि ठरतो. (  आचि हॅ रॅ – । पली) त्यानंतर पचहल्या िरिात दोन ‘प’ म्हििे 
पद्मावतइनी ८, ८ माीािंी आवतइने आचि त्यानंतर एक लघू आचि एक श द्ध र् रू (+) येतो. द सऱ्या 
िरिात एका पद्मावतइनी खंडानंतर द सरे पद्मावतइन दोन श द्ध र् रू (+ +), दोन अनक्षर चवराम (ऽ ऽ) 
आचि एक र् रू (–) चमळून होते. प्रत्यक्ष िरिात ऽ ऽ या चिन्हाऐंविी — ॰ ही खूि येते. प न्हा एक आठ 
माीािें पद्मावतइन (प) व नंतर एक लघू आचि एक श द्ध र् रू (+). 
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ही पद्मावतइनी अधइसम िाती आहे. अधइसम; कारि प ढे या कचवतेत चवर्षम िरि एकमेकासंारखे 
आहेत, तसेि समिरि एकमेकासंारखे आहेत. 

 
प ढे काही विेक वृते्त, िाती, छंद यािंी िमाने लक्षिे चदली आहेत. या चतन्ही कोटींत न बसू 

शकिाऱ्या अन ष्ट भ्, आया, आयार्ीती आचि र्ीती या रिनाप्रकारािंा त्या आधी प्रारंभीि पचरिय करून 
चदला आहे. (छांदोिचना या प्रबधंातील पद्धतीला अन सरून) सर्ळी उदाहरिे त्या त्या प्रकारात 
अकारचवल्हे चदली आहेत. 

 
अन ष्ट भ् हा छंद मानला िातो; पि छंदाप्रमािे सर्ळी अक्षरे दीघइ मानली न िाता, लघ र् रुभेद 

लक्षात घेतला िातो म्हिनू तो छंद ठरू शकत नाही. अक्षरािंी संख्या चनयत असल्याम ळे त्याला माीावृत्त 
म्हिता येत नाही, आचि लर्िम चनचित नसल्याम ळे अक्षरवृत्त म्हिता येत नाही. एकूि, हा स्वतंी 
रिनाप्रकार मानावा लार्तो. 

 
आयेच्या बाबतीतदेखील समिरिातील चतसऱ्या र्िात हाि र्ि अिल ठेवावा लार्तो. 

चवचशष्ट र्ि चवचशष्ट िरिातील मध्यर्िात ककवा आद्यर्िाति िालतो इ. बंधनामं ळे हा रिनाप्रकार पूिइपिे 
िाचतस्वरूप ठरू शकत नाही. म्हिून वरे्ळा मानावा लार्तो. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
अनुष्टुभ् : हा मूळिा वैचदक छंद. वैचदक अन ष्ट भात आठ अक्षरी िार िरि येत; यापेक्षा अचधक बधंन 

त्यावर नसे. प ढे चवकासिमात प्रत्येक िरिातील शवेटच्या िार अक्षरािंा लर्िम चनयत झाला. तो असा : 
पािव ेलघू, सहाव ेर् रू, सातव ेसम िरिात लघू व चवर्षम िरिात र् रू आचि आठव ेलघू वा र् रू कसेही 
असले, तरी िरिान्तीिे म्हिून उच्चारात र् रूि. उदा.,  

 
सहावें र् रू सवइी 
सवइी लघ  पािंवें 
िरिीं सम ते ऱ्हस्व 
चवर्षमीं दीघइ सातवें 

 
अक्षरसंख्या चनयत असल्याने यास माीावृत्त म्हिता येत नाही; िरिाच्या पचहल्या िार अक्षरािंा लर्िम 
चनयत नसल्याने हे अक्षरर्िवृत्त होऊ शकत नाही; उच्चारात प्रत्येक अक्षर लघ र् रू भेद पाळीत असल्याने 
यास छंदं म्हिता येत नाही. सांस्कृत िामायि, मिाभाितादी रिना या छंदात आहे. 

 
आया : हे एक िार िरिी माीावृत्त आहे. ससं्कृत छंदमशास्त्रात आया, र्ीती व आयार्ीती अशी तीन 

वृते्त साचंर्तली असून आयेत १२, १८, १२, १५ अशा माीािें िार िरि असतात, र्ीतीत १२, १८, १२, १८ 
असे असतात आचि आयइर्ीतीत १२, २०; १२, २० असे असतात. मराठी काव्यात आया वृत्तात रिना झारशी 
नाही. आहे ती बह तेक र्ीतीत आचि काहीशी आयार्ीतीत. 

 
आयागीती : उदा.,  
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वृत्ती आधी आया 
श्राव्या सेव्याचि झार साधी आया 
य तता सद यमकानंी 
प्यावी रचसकीं करुचन उद यम कानीं 
 

र्ीतीच्या समिरिान्ती एक एक र् रू वाढचवल्याने ही चसद्ध होते. मोरोपंताचं्या कृष्िहवजयािा पूवाधइ या 
वृत्तात आहे. चतथे १ व २ आचि ३ व ४ या िरिय ग्मािें यमक साधलेले आहे. 

 
गीती : उदा.,  
आया आयाचस रुिे 
ईच्या ठायीं िसी असे र्ोडी 
आहे इतरा ंछंदीं 
र्ोडी पचर या परीस ती थोडी 

 
यातील सम िरिात ९, १०, ११, १२ या िार माीािंा असाि र्ि असला पाचहिे. मराठीत १ व २ आचि ३ 
व ४ हे िरि िोडून चलचहतात आचि २ व ४ या िरिािें यमक साधतात. या वृत्तास मराठीत आया 
म्हिण्यािा प्रघात आहे. ही मूळिी र्ीती हे दाखचवण्याकचरता ‘आया (र्ीती)’ असे चलचहले िाते आचि 
म्हिून ही ‘आयार्ीती’ म्हिूनही ओळखली िाते. मोरोपतंानंी हे वृत्त लोकचप्रय केले. त्यािें सांपूिक मिाभाित 
याि वृत्तात आहे. 
 
अक्षरगिवृत्त (अक्षरवृत्त/वतृ्त) : अक्षरसंख्या, अक्षरािंा लर्िम आचि असल्यास यचतस्थान चनयत 
असलेली िार िरिी पद्यरिना. यालाि ‘श्लोक’ असेही म्हितात. 

 
इंचदरा : पहा श द्धकामदा. 
 
इंद्रवज्रा : अकरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
 
र्ि : त, त, ि, र्र्. 
उदा., प ष्ट्पाह चन कोमल अतंरंर्ी 
ते इंद्रवज्राचह सलील भरं्ी. 
 
उपिाती : चमश्र, ित ष्ट्पदी अक्षरर्िवृते्त. िरिसंख्या, अक्षरसंख्या व यचतस्थाने सारखीि असून 

केवळ लर्िमात ककचित झरक असतो. अशा दोन अक्षरर्िवृत्तािें चमश्रि सहिी होऊ शकते. उदा., 
इंद्रवज्रा व उपेंद्रवज्रा. यातं इंद्रवजे्रिे पचहले अक्षर र् रू, तर उपेंद्रवजे्रिे लघू एवढाि भेद आहे. इंद्रवशंा व 
वशंस्थ ही िोडीही अशीि आहे. यापंैकी एका वृत्तािे ३ वा २ िरि आचि द सऱ्यािे १ वा २ िरि घेऊन 
उपिाती साधली िाते. 

 
उपेंद्रवज्रा : अकरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : ि, त, ि, र्र्. 
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उदा., परी तया िो अळशी चवलासी 
उपेंद्रवज्रा सन दे चमराशी. 
 
कामदा : दहा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : र, य, ि, र्, यती : ५. 
उदा., बोलती कवी तीस कामदा 
रा य िा र् हे येचत ज्या पदा 
 
द्र तचवलंचबत : बारा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : न, भ, भ, र. 
उदा., उलटता क्षि होचशल सम्म ख,  
द्र तचवलंचबत रे् मर् तें स ख! 
 
पंििामर : सोळा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : ि, र, ि, र, ि, र्. 
उदा., अशा मदीय उत्तरें मनातं झार खोंिली । 
ििूं र्मे चतला उरीं स रीि काय बोंिली । 
 
पृथ्वी : सतरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : ि, स, ि, स, य, लर्. यती : ८. 
उदा., बलाढ्यतम भेटता ंनर तयास पृथ्वी वरी,  
स्वराज्य चनिमानसावर परी तपस्वी करी. 
मोरोपंतािंी केकावली या वृत्तात आहे. 
 
प्रमाचिका : आठ अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : ि, र, लर्. 
उदा., अशी प्रभावहाचन का?ं 
न भावना प्रमाचिका 
 
भ्रातं : पंधरा आचि सात अक्षरी, ित ष्ट्पदी, अधइसम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : र, त, म, य, र, चवर्षमिरिी. 
र, त, र्. समिरिी. 
उदा., कहदप ीानंों स्वतमला लेचखता का ंबापडे 
भ्रातं त म्हा ंका पडे? 
 
भ िंर्प्रयात : बारा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : य, य, य, य. 
उदा., मना सज्जना, घात रे घात यातं,  
वनीं केतकीच्या भ िंर्प्रयात 
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रामदासािें मनाचे श्लोक याि वृत्तात आहेत. 
मराणलका : पहा कामदा. 
 
मंदाक्रातंा : सतरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : म, भ, न, त, त, र्र्. यती : ४, १०. 
उदा., तचन्नमश्वास श्रव चन चरझवी कोि त्याच्या चिवासी? 
मंदािातंा? सरस कचवता काचलदासी चवलासी. 
काहलदासािे मेघदूत या वृत्तात आहे. 
 
मंदारमाला (अश्वधाटी) : बावीस अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : त, त, त, त, त, त, त, र्. 
उदा., द्याया स खाराम राहूचन चनष्ट्काम देई घनश्याम ती मार्िी,  
मंदारमाला रमालाि लाभे, उभा वृक्ष तो सत्यभामारं्िीं. 
 
मालभाणरिी : पहा माल्यभारा. 
 
माल्यभारा (मालभाचरिी) : अकरा/बारा अक्षरी, अधइसम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : स, स, ि, र्र्. चवर्षमिरिी. 
स, भ, र, य. समिरिी. 
उदा., नळरािकथा स धाचि सािे । दमयंती वर वर्सिनी चवरािे ॥ 
चमळिी उभयाचंस होय िेथे । अचधकारी अचधकान रार् तेथे ॥ 
 
माणलनी : पंधरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : न, न, म, यम, य. यती : ८. 
उदा., मृद ल मध र ओठीं लाल डाकळबझूल 
बघ चन त ि पडावी माचलनी का ंन भलू? 
 
राणत्रणवतान : िौदा/सहा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, अधइसम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : त, य, स, भ, र्र्. चवर्षमिरिी. 
त, य. समिरिी. 
उदा., बेमोल िवाहीर ख ले राणत्रणवतानीं,  
तेथें िल रािी । 
 
वसतंणतलका : िौदा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : त, भ, ि, ि, र्र्. 
उदा., ‘कसहोन्नता’ उपवनीं ठ मके कपोती,  
कोठे वसतंचतलका दचयता अहो ती? 
 
वागीश्वरी (सुमंदारमाला) : तेवीस अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
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र्ि : य, य, य, य, य, य, य, लर्. 
उदा., प्रसादें त ा या भस्तत काही िनािंी 
िडे माचझया म ग्ध आर्सतस्वरीं,  
परी स्झूती दे लोकद मखें वदाया 
अता प्राथइना हीि वार्ीश्वरी । 
 
माधव िूचलयनािंी ‘मराठी असे आम िी मायबोली’ ही कचवता याि वृत्तात आहे. 
 
णवदु्यन्माला : आठ अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : म, म, र्र्. 
उदा., का हा श्याम स्त्रष्टा आला 
कंठीं ज्याच्या णवदु्यन्माला? 
 
णवबुधणप्रया : अठरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : र, स, ि, ि, भ, र. 
उदा., प्रीत किचतत र्ीत र् ंचझत बैसिें स खद चिया 
अन्य का कृचत शतय होइल आिखी चवब धचप्रया? 
 
णवयद्गंगा : सोळा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : य, र, त, म, य, र्. 
उदा., महत्त्वाकाचंक्ष इंदू का र्िी कसधूचिया ढंर्ा? 
क ठे ओहोळ र्ावींिा, क ठे देवी चवयद्रं्र्ा? 
 
व्योमगंगा : सोळा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : र, त, म, य, र, र्. 
उदा., र्ूढ भावें खेि नी ने, शान्तवी चित्तीं अनंर्ा,  
अंर्ना स्वर्ीय ऐशी कोिती ती? व्योमरं्र्ा 
 
शादूइलणवक्रीणडत : एकोिीस अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : म, स, ि, स, त, त, र्. यती : १२. 
उदा., नात्यािे म्हिती, क लाधम पहा आम्हा ंकरी व्रीचडत 
शादूइलासि कौत कास्पद र्मे शादूइलचविीचडत । 
 
णशखणरिी : सतरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : य, म, न, स, भ, लर्. यती : ६. 
उदा., चििी छाया वाया भ लचवि चिवा या चनचशचदनीं 
क ठे आता कातंा चशखचरदशना ती चशखचरिी? 
 
शुद्धकामदा (र्णंदरा) : अकरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
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र्ि : न, र, र, लर्. यती : ६. 
उदा., त्यि चन मोह तो भेट एकदा 
समि तंू मला श द्ध-कामदा । 
 
स्त्रग्धरा : एकवीस अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : म, र, भ, न, य, य, य, यती : ७, ७. 
उदा., साधाया अथइ िारी श भ घटी बघ नी शातं त्या मध्यरातीं 
सम्राज्ञी व्हावया ये मिसह हचररवें मद्र्ृहीं स्त्रग्धरा ती । 
 
सुमंदारमाला : पहा वागीश्वरी. 
 
हचरिी : सतरा अक्षरी, ित ष्ट्पदी, सम अक्षरर्िवृत्त. 
र्ि : न, स, म, र, स, लर्. यती : ६, १०. 
उदा., नचह स भर्ता दौबइल्यीं या, छळू क चि ही शके,  
तचर हचरकटी, का ंव्हावें तू मनें हचरिी सखे । 
 

जाती : लघू अक्षरािी एक व र् रू अक्षराच्या दोन या चहशबेाने िरिातील एकूि माीासंख्या चनयत 
असलेली आचि या माीािंी अष्टमाीक, सप्तमाीक, र्षण्माीक वा पंिमाीक अशी आवतइने असलेली 
पदरिना. िंद्रकातं, लवरं्लता अशा काही िातींच्या चिपद्या असल्या, तरी िाचतरिनेत कडव्यातील 
िरिसंख्या चनयत नसते. 

 
अकू्रर : पद्मावतइनी, अधइसम िाती. 
 

{ ( – । – – + ऽऽ । ८ । – +) 
( – । ८ । – + ) 

 
उदा., अचि अिूर हा – ॰ नेतो श्रीकृष्ट्िाला 
सखे काऽळ वाइट आला । 
अचलगती : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । – – +) 
उदा., दीनिनावन दाशरथी 
िचरत सरस दे अिलर्ती । 
अजंनी: पद्मावतइनी, चवर्षम िाती. 
 

{ (। ८ । ८ ।) 
(। ८ । ८। ८ । + ) 

 
उदा., लङ केहूचन अयोध्ये येता ं
राम ऽ लक्षूम ऽ ि ऽ सीता 
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ह ऽ नूमन्तें अञ्जचन माता दाखचवली रामा । 
 
उद्धव : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(– । ८ । –+) 
उदा., उद्धवा स खी आहे की 
तो मनमोहन हचर माझा? 
 
केशवकरिी : पद्मावतइनी, अधइसम िाती. 

{ 
(। ८ । ८ । ८ ।  +) 
(। ५ । ८ ।  + ) 

उदा., केशवकरिी अद भ तलीला नारायि तो कसा 
ियािा सकल िनावर ठसा । 
 
चंद्रकला : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । +, ५ । ८ । +) 
उदा., घेउचन हृदयाशी — ॰ स तेला, स्स्थत मी दाराशी 
म्हातारी आली — ॰ तरंर्त म लर्ीला चदसली । 
 
चंद्रकातं (पणततपावन) : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । ८ । ८ । +) 
उदा., िंद्रकातं रािािी कन्या सर् ि रूपखािी 
पचतव्रता सद्र् िी शहािी, पचतही वाखािी! 
 
जीवनलहरी : भृरं्ावतइनी, सम िाती. 
(। ६ । ६) 
उदा., एक करीं मध र्ीतें 
हात त झा अन्य करीं 
शीळ चनशा वािचवते 
िंद्रकळा डोइवरी । 
क स माग्रिािें ‘िीवनलहरी’ हे काव्य या िातीत आहे. 
 
दासी : भृरं्ावतइनी, सम िाती. 
(। ६ । ६ । ६ । ६) 
उदा., डोळे हे ि लचम र्डे रोख चन मि पाह ं नका 
िाद चर्री त्यातं प री, येथ उभे राह ं नका । 
 
वदडी : ित ष्ट्पदी, सम माीावृत्त,  
र्ि : (३ । २ । २ । २ । ३ । ३ । २ । २) 
अन्त्य व उपान्त्य अक्षरे दीघइ हवीत. 
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उदा., र्ूढ भततीिी दाखवीत लीला 
पहा कदडी िालली पंढरीला । 
दोहा : पद्मावतइनी, सम िाती. 
र्ि : (। ८ । – – + ऽऽ । ८ । + ) ककवा 
(। ८ । – – + ऽऽ । ८ । +) 
उदा., (१) स्वहृदय झाड चन चनिनरवरीं ऽ ऽ चिवट तयािे दोर  
काढ चन र्ोझि वचळतों ही ऽ ऽ सत्त्वािा मी िोर  
 
यात अन्त्याक्षर हे स्वरचवरचहत असे व्यिंनि असते आचि त्यािा उच्चार आधीच्या दीघइ 

अक्षराबरोबरि होत असल्याम ळे अन्त्य र्ि + असा तीन माीािंा नसून केवळ दोन माीािंाि असतो. हे 
लक्षात घेतले, की दोह्याच्या दोन्ही प्रकारातं माीासंख्या सारख्याि असून अखेरीस व्यंिन येिे ककवा न 
येिे एवढाि त्यातं भेद चदसतो. 

 
उदा., (२) िोर मिर्टातंला प रा ऽ ऽ घाल घाल खिी 
हाि टोमिा, िळ न िरा ऽ ऽ अि क मार बिी 
धवलिंचद्रका : भृरं्ावतइनी, सम िाती. 
(। ६ । ६ । ६ । +) 
 
उदा., धवलिंचद्रकाि काय पूिइ सािली 
सत्प ष्ट्पें अथवा िलरूप पावलीं? 
 
नववधू : पद्मावतइनी, चवर्षम िाती. 
 

{ (। ८ । ८ ।) अनेक } ( – । ८ । – – + ) एक 
 
उदा., मला येथला लार्ला लळा 
सासकर चनघता दाटतो र्ळा 
बार्बर्ीिा येथला मळा 
सोचडता ंकसें मन िरिरतें! 
 
नृपममता : पद्मावतइनी, अधइसम िाती. 
 

{ ( – । ८ । – +)  } ( – । ८ । । – + ,  – ऽ । + ) 
 
उदा., कोठिा चशवािी रािा । 
चनिधमािा अचभमानी । याप ढे 
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पणततपावन : पहा चंद्रकातं. 
पणरलीना : भृरं्ावतइनी, सम िाती. 
(। ६ । ६ । ६ । – +) 
उदा., अि चन िालतोंचि वाट माळ हा सरेना 
चवश्राचंतस्थल केव्हा यायिें कळेना । 
 
बऱ्यािशा आरत्या या छंदात असल्याने हा आरतीिा छंद म्हिूनही ओळखला िातो. 
 
पादाकुलक : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । ८) 
उदा., अशोक त िला चदसोचन येतो 
होता पादाक लक झ ले तो । 
 
प्रियप्रभा : पद्मावतइनी, चवर्षम िाती. 

{ (। ८ । ८ ।) अनेक } ( । ८ । – – +) एक 
 
उदा., चकरइ करो बाहेर चनशा ती,  
घरातं मध र ध्वनी वा शातंी 
झाके प्रियप्रभा त झी! 
 
बालानंद : पहा अचलगती. 
 
भूपती : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(– । ८ । ८ । – +) 
उदा., चकचत अंत पाहचशल माझा रे र् िवतंा? 
त िचवि पळ य र् समितों पढंरीनाथा । 
 
मनमोहन : चमश्र िाती. ध्र पद व मेळािी ओळ पद्मावतइनी आचि कडवी अभ्यावतइनी. 

 
उदा., मनमोहन वािव नी सारंर्ी काढी मंि ळ सूर ॥ धृ ॥ 
चवश्व चनिलें , शातं झालें ,  
एक धरिी माी डोले,  
र्ंभीरपिाने अधंारात चन छेचडत िाई सूर 
 
महाराष्ट्रलक्ष्मी (मोचहनी) : भृरं्ावतइन व पद्मावतइन याचं्या चमश्रिाने झालेली चमश्र िाती. 
(। ६ । ८ । ६ । – +) 
उदा., महाराष्ट्रलक्ष्मी मातें िर्ीं धन्य वाटे 
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यशोर्ीत तीिें र्ाता ंमनीं हर्षइ दाटे 
म चद्रका : पद्मावतइनी, अधइसम िाती. 
{ (– । ८ । ८ ।  +) } 
 ( – । ८ । + + ऽ ऽ – । ८ ।  +)  
 
उदा., तू ह बेहूब साउली त्याि मूर्सतिी 
हरपली चदवरं्त झाली — ॰ िी मरृ्सत साउली चतिी 
 
मोणहनी: पहा महाराष्ट्रलक्ष्मी. 
 
लवगंलता: पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । ८ । ८ । – +) 
उदा., उर्षा आचि मी परस्परानंा बघता ंसस्स्मत होतो 
या पे्रमािा अन भव िर्तीं कोठ चन द सरा हो तो? 
 
रे. चटळकािें ‘वनवासी झूल’ या िातीत आहे. या िातीस ‘साकी’ असेही म्हितात. परंत  

नाटकातूंन वा आख्यानातूंन ज्या स्झ ट सातया आढळतात, त्या पाहता साकी ही चवर्षम िाती ठरते. [पहा : 
साकी]. 

 
लीलारती : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(– । ८ । ८ ।  +) 
उदा., उद्धवा, ऐक कृष्ट्िािी लीलारती,  
उबर्ोचन कसा मि रे्ला मथ रेप्रती । 
 
वंशमिी : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। । ८ । ८ । – +) २० माीा. 
 
माधव िूचलयन यानंी उमरखय्यामच्या रुबायािें मूळ झासीवरून भार्षातंर करताना या िातीिा 

वापर केला आहे. 
 
म्हिती, ह रींसह उद्या महोत्सव र्ोड,  
मी म्हितों, अचि हा द्राक्षासव र्ोड! 
घे ही रोकड, उधार ती सोडूचन दे,  
र्मे द रूचनि की द ंद चभरव र्ोड 
– उमरखय्यामकृत रुबाया (३५९) 
 
श्यामारािी : पद्मावतइनी, चवर्षय िाती. 
(। ८ । ८) पादाक लक अनेक. 
(। ८ । ८ । ८ । – – +) एक (क्वचित दोन). 
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उदा., श्यामा रािी र्ंभीर रिनी 
अलंकृता िी नक्षीर्िीं,  
वीे आप लें  उंि धरोनी 
बस नी राज्यासनीं दरार दाचवत आहे िी झार 
 
शुभवदना : भृरं्ावतइनी, चवर्षम िाती. 
(। ६ । ६) अनेक 
(। ६ । ६ । ६ । – +) एक. 
उदा., ध ंचद अि चन रिचननयकन 
सावरूचन पदर धरूचन 
श भवदना उड रदना देइ िाभंयाला 
 
समुणदतमदना (सूयइकातं) : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । ८ । ८ ।  +) 
उदा., हंसापचर िालिे, पदर तो दोन्ही र् च्छावंरून,  
वरिेवर सावरुन बघशी मान वाकडी करुन,  
 
साकी : पद्मावतइनी, चवर्षम िाती. 

{ 
(। ८ । ८ । ८ । – +॰) दोन 
(। ८ । +, ४ । ८ । +) एक 

उदा., कन्येपूवी चतच्या पतीतें चवचध चनपिचवतो भाये 
ईशाजे्ञचवि काचह न होती सषृ्टीतील तीं काये 
म्हि नी स्वस्थ रहा, चवचधघटनेिी वाट पहा 
यातील पचहल्या दोन िरिाचं्या लवरं्लता या सम िातीलाही साकी म्हटले िाते. 
 
स्वगंगा : पहा हणरभणगनी. 
 
सूयइकातं : पहा समुणदतमदना. 
 
हणरभणगनी (स्वरं्र्ा) : पद्मावतइनी, सम िाती. 
(। ८ । ८ । ८ । – – +) 
उदा., हचरिी भचर्नी म्हिे स भद्रा, रुस्तमचि वचहनी दया करा 
दादानंा त स्म्ह कळव चन वळव चन अि इनिीिा शोध करा । 
या िातीच्या सावशे उपदेशपर कडकडीत पद्याला झटका म्हिण्यािा प्रघात आहे. 
 

छंद : कोित्याही चनयमबद्ध पद्यरिनेला सामान्यपिे ‘छंद’ म्हितात. परंत  त्यातील एका चवचशष्ट वर्ालाही 
छंद ही संज्ञा देण्यात येते. या चवचशष्ट अथाने छंद म्हििे प्रत्येक िरिातील अक्षरसंख्या चनयत असलेली 
आचि अक्षरािें लघ र् रुत्व लक्षात न घेिारी िार िरिी – क्वचित तीन िरिी – पद्यरिना. उदा., ओवी, 
अभरं् इत्यादी. यात िेवढी अक्षरे त्याच्या द प्पट माीा असा चहशबे असल्याम ळे यातील माीासखं्याही 
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सहिि चनयत होते. यातील प्रत्येक अक्षर दीघइ उच्चारले िाते अशी समिूत आहे. परंत  िरिातील एकूि 
माीासंख्येिे बधंन पाळून काही अक्षरािंा ऱ्हस्व (एक माीा कालावधीिा) वा प्ल त (तीन माीा 
कालावधीिा) उच्चार केला, तरी िालण्यासारखा असतो. याम ळे चकत्येक वळेा िरिात चनयत 
अक्षरसंख्येपेक्षा कमीअचधक अक्षरे आलेली आढळतात. र्ाताना वा म्हिताना िरिातील माीावतइने माी 
साभंाळली िातात. ही आवतइने अष्टमाीक वा र्षण्माीकि असतात. पाठ्य ओवी हा छंद असूनही 
चतच्यातील अक्षरसंख्या चनयत नसते. 
 

म. वा. धोंड 
 
अभंग : ओवी-अभरं् म ळात ‘एकरूपि’ होत; ‘ओवीिेि मालात्मक रूप म्हििे अभरं्’, या 

दृचष्टकोिातून अभरं्ाकडे पाचहले िाते. तथाचप ‘अभरं्’ या नावाने ओळखली िािारी परंपरा तेराव्या 
शतकापासून आढळते. ‘अभरं् चवठ्ठल’ (कानडी कवी िौंडरस) इ. आढळिाऱ्या प्रािीन उल्लेखावंरून 
चवठ्ठलचवर्षयक ओवीप्रबधंास ‘अभरं्’ हे नाव आले असाव,े असे छंदमशास्त्रज्ञानंा वाटते (मिाठी छांदोिचना, 
१९५५ –डॉ. ना. र्. िोशी, पृ. १२६, १३५). 

 
नामदेवाचं्या दोन स प्रचसद्ध अभरं्ामंध्ये (१. अभरं्ािी कळा नाही मी नेित, २. म ख्य मातृकािंी 

संख्या.) अभरं्ाच्या दोन प्रकाराचं्या रिनाशास्त्रािी माचहती चमळते. 
 
(१) सहा साडेतीन िरिािंा मोठा अभरं्, यातील प्रत्येक साडेतीन िरिािंी संख्या ६ × ३ = १८+ 

४ = २२ अशी साचंर्तली आहे. असे सहा िरि चमळून हा अभरं् होतो. 
सहा साडेतीन । िरि िािाव े। अक्षरें मोिावी । िौकिारी ॥ 
पचहल्यापासोन । चतसऱ्यापयंत । अठरा र्चित । मोि आलें  ॥ 
िौकिारी आधी । बोचललों मातृका । बावीसािी संख्या । शवेटील ॥ 
 
(२) सोळा अक्षरािंा, दोन सम िरिािंा (८ + ८) लहान अभरं्. 
म ख्य मातृकािंी संख्या । सोळा अक्षरें नेटतया ॥ 
सम िरिीं अभरं् । नव्हे ताळ-छंदो-भरं् ॥ 
 
(३) याखेंरीि क्वचित र्षडाक्षरी-अष्टाक्षरी ककवा अष्टाक्षरी-र्षडाक्षरी िरिािें सयंोिन असलेला 

चतसरा प्रकारही पाहावयास चमळतो. 
 
या तीन प्रकारािंी उदाहरिे प ढीलप्रमािे : 
प्रकार १. (तीन सहा अक्षरी व िौथा िार अक्षरी िरि) 
िेथे िातो तेथे । तू माझा सारं्ाती । िालचवसी हातीं । 
धरोनीया ॥ 
 
प्रकार २. [अष्टाक्षरी सम िरि (८ + ८)]. 
हेचि दान देर्ा देवा । तूझा चवसर न व्हावा ॥ 
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प्रकार ३. (र्षडाक्षरी - अष्टाक्षरी िरिािें संयोिन) 
म ंर्ी आचि राव । आम्हा ंसाचरखाचि िीव । 
(अष्टाक्षरी-र्षडाक्षरी िरिािे संयोिन) 
कमइ नेिें धमइ नेिें । नेिें आम्ही काहंीं । 
ज्ञानदेव म्हिे आम्हा ं। येिें िािें नाहीं ॥ 
आिखीही काही प्रकार आढळू शकतील. 
 
तथाचप ‘अभरं्’ हा छंदमप्रकार नसून वस्त तम तो एकं ‘काव्यप्रकार’ आहे आचि ‘ओवी’ हा त्यािा छंद 

आहे, असे मानण्याकडे काही अभ्यासकािंा कल आहे. 
 
छांदोिचनेतदेखील ‘अभरं्’ या संजे्ञिा वरे्ळा उल्लेख केलेला नाही. वरील तीन प्रकारच्या 

अभरं्रिनािंी छादंस रिनातं र्िना करून त्यानंा अन िमे देविार, देवीवर आचि लवरं्लता या नावानंी 
संबोधले आहे. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
ओवी : लर्त्वभेदातील अक्षरसंख्याक छंद. त्यािे रे्य व पाठ्य (ग्राचंथक) असे दोन भेद आहेत. 
 
रे्य ओवी ही बह धा िार िरिािंी असून त्यातंील पचहल्या तीन िरिातं साधारिपिे सहा ते नऊ 

अक्षरे आचि िौथ्या िरिात बह धा िार अक्षरे असतात. उदा.,  
काळी िदं्रकळा । शोभे माा या र्ोऱ्या अंर्ा । 
म्हिाल आली रंभा । स्वर्ातून ॥ 

क्वचित िौथा िरिही सहा ते नऊ अक्षरािंा असतो. उदा. 
कस्त रीिा वास । अंर्ाला क ठला । 
इट्टल पाडं रंर् । मला सपनीं भेटला ॥ 

क्वचित तीन िरिािंीही ओवी असते. उदा.,  
साधू मध्ये साधू । नामदेव साधू खरा । 
झाला पायरीिा चिरा ॥ 
 
िरिात याप्रमािे सहा ते नऊपयंत अक्षरे आली, तरी र्ाताना प्रत्येक िरि सारख्याि कालावधीत 

म्हििे बारा, िौदा ककवा सोळा माीातं बसचवला िातो. ओवी हा छंद म ख्यतम लोकर्ीतािंा, त्याम ळे 
बोलीभारे्षतील शब्दोच्चार, लोकर्ायनािा ढंर् हे लक्षात घेऊनि त्या म्हिावयाच्या ककवा वािावयाच्या 
असतात. 

 
दळि-काडंि, झोका, झ र्डी, उखािा इत्यादींच्या अन र्षंर्ाने चस्त्रयाचं्या कंठातूंन सहि 

चनघालेल्या या छंदात िशी िािीवपूवइक चलचखत स्वरूपात रिना होऊ लार्ली आचि कचवता कानाने 
ऐकण्याऐविी डोळ्यानंी वािली िाऊ लार्ली, तशी िरिातील अक्षरसंख्येिी िाि वाढून ६ । ६ । ६ । ४, ७ 
। ७ । ७ । ४, ८ । ८ । ८ । ८, ८ । ८ । ८ अशी रेखीव रिना होऊ लार्ली. तत्पूवीच्या रिनेत एवढी चनयचमतता 
नव्हती असे नाही; पि त्याबद्दल आग्रह नव्हता. तो आला आचि िरिातील अक्षरािंी संख्या कमीिास्त 
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झाल्यास रिना चशचथल झाली असे मानण्यात येऊ लार्ले. म ळात िरिािंी माीा-संख्याि चनयत होती. 
आता अक्षरसंख्याही चनयत झाल्याम ळे प्रत्येक अक्षर र् रू उच्चारून अक्षराचं्या द प्पट माीा अशी माीािंी 
मोििी होऊ लार्ली आचि म ळात माचीक असलेली ओवी अक्षरसंख्याक झाली. उदा.,  

 
(१) शतर्ाव ेबाई । मारुती उडाला । 
प ण्यें न ब डाला । सार्रातं ॥ 
 
(२) वीण्याला लारे् वीिा । कदडीला भेटे कदडी । 
याीेला येती झ ंडी । पंढरीच्या । 
 
(३) लािरी ही माझी प्रीत । लािाळूच्या रोपाहून । 
नको पाहू वाट चतिी । तूि घेई ओळखून । 
 
(४) कळ्या माा या आनंदाच्या । साठचवल्या माा याकडे । 
झ लवाया त ा याप ढे । 
 
रे्य ओवीत साधारिपिे द सरा व चतसरा िरि हे सयमक असतात. िारी िरि सारख्याि लाबंीिे 

असल्यास द सरा व िौथा िरि संयमक असतात. 
 
पाठ्य वा ग्राचंथक ओवी िार िरिािंी असून पचहल्या तीन िरिातं सहा ते सोळापयंत आचि िौथ्या 

िरिात िार ते तेरापयंत अक्षरे असतात. िौथ्या िरिािी लाबंी आचि िरिाचं्या अन्त्य यमकािंी बाधंिी 
यावंरून पाठ्य ओवीिे प ढील प्रकार मानण्यात येतात. 

 
(१) ज्ञानेश्वरी ओवी – साडेतीन िरिी. 
माझा मऱ्हाटाचि बोल  कवचतकें  । पचर अमृतातें हीं पैिेसीं िीके । 
ऐसीं अक्षरें चि रचसकें  । मेळवीन ॥ 
 
(२) म ततेश्वरी ओवी – िार िरिी. 
अभाग्य-भाग्यािी आभाळें । येती िाती आप ल्या काळें । 
चनियाच्या ध्र वें अिळें । िळत्व सवइथा न पाचविें ॥ 
 
(३) एकनाथी ओवी – साडेिार िरिी. 
ज्ञानेश्वरी पाठी । िो वोवी करील मऱ्हाटी । 
तेिें अमृतािे ताटीं । िाि नरोटी ठेचवली ॥ 
 
ज्ञानेश्वरी ओवीत िौथा िरि तोकडा असतो म्हिून ती साडेतीन िरिी. म ततेश्वरी ओवीत तो 

पचहल्या तीन िरिाएंवढा असतो म्हिून ती िार िरिी. या दोन्ही प्रकारातं पचहले तीन िरि अन्त्य 
यमकाने िोडलेले असतात व िौथा म तत असतो. एकनाथी ओवीत म ततेश्वरी ओवीप्रमािेि िार 
साधारिपिे सारख्याि लाबंीिे िरि असले, तरी पचहल्या तीन िरिाचं्या अंती िे यमक असते तेि िौथ्या 
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िरिामध्ये असते. म्हिून चतथपयंत िार िरि आचि त्या प ढिा भार् हा अधा िरि, अशा चहशबेाने ती 
साडेिार िरिी मानण्यात येते. 

 
घनाक्षरी व अभरं् यातंील कडवी म्हििे ओव्याि होत. 
 
घनाक्षरी : पचहले दोन िरि अष्टाक्षरी आचि िौथा िरि सप्ताक्षरी असलेला ओवीसदृश छंदािा 

प्रकार. यातंील पचहले तीन िरि अन्त्ययमकाने बाधंलेले असतात व िौथा म तत असतो. अशा िार 
ओव्याचं्या र् च्छालाही ‘घनाक्षरी’ म्हितात. या िार ओव्या एकी र् ंझण्याकचरता या िारी ओव्यािें िौथे 
िरि एकाि अन्त्ययमकाने बाधंले िातात. उदा.,  

 
अवो कैकई हें काय । केलें  त वां हाय हाय । 
न म्हिव ेत ि माय । िन्मोिन्म वैचरिी ॥ 
सवइिर्दचभराम । वना धाचडला तो राम । 
केलें  चवख्यात क नाम । हों हे पचतभाचरिी । 
त ा या वधें न अधमइ । त ि मारावें हा धमइ । 
पचर कनदीत हें कमइ । राम पापकाचरिी ॥ 
नाहीं तरी प्राि आज्य । त झें घाल चनया ंप्राज्य । 
िाळूचनया ंसामराज्य । दाखचवतों करिी ॥ 
 
यातील प्रत्येक ओवीला घनाक्षरी म्हितात, त्यािप्रमािे िार ओव्याचं्या र् च्छालाही. 

 
म. वा. धोंड 

 
देवीवर छंद : चवलंचबतोच्चारी सरिीिा छोटा अभरं्. ज्ञानेश्वराचं्या रिनेवरून ही संज्ञा देण्यात 

आली. 
[– – ! ८ । – –] अक्षरे ८ 
रूपं । पाहाता ंलो - । िनीं 
स ख । झालें  वो सा - । ििीं 
सवइ । स खािें आ -। र्र 
बाप । रख्मा - देवी - । वर 

–ज्ञानेश्वर 
 
या छंदात चलचहलेल्या ित ष्ट्पदी ओव्या चवशरे्ष चशचथल आढळतात. त कारामाचं्या चकत्येक अभरं्ातं 

काही चवर्षमिरिारंभी आद्यतालकपूवइ र्ि नसतो. 
 
घेई । घेई माझे । वािे,  
र्ोड । नाम चवठो-। बािें. 
। त का म्हिे । चिवा,  
नको । सोडंू या के- । शवा. 
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–त काराम 
जीवनलहरी (काव्यप्रकार) : माधवराव पटवधइन यानंी छांदोिचना या आपल्या छंदमशास्त्रावरील 

गं्रथात एका िाचतवृत्ताला ‘िीवनलहरी’ हे नाव ज्यावरून चदले आहे, त्या क स माग्रिाचं्या त्याि म्हििे 
‘िीवनलहरी’ नावाच्या काव्यरिनािंी र्िना रुबाई, कचिका या िातीच्या स्झ ट काव्यप्रकारातदेखील 
होऊ शकते. 

 
‘रचवचकरि मंडळा’च्या प्रभावाच्या काळात काव्यप्रातंात उमेदवारी करू लार्लेल्या क स माग्रिानंी, 

माधव िूचलयन् यानंी भार्षातंरािारे मराठीत आिलेल्या उमरखय्यामच्या रुबाईला सदृश असा एक स्वतंी 
रिनाबधं कल्पून त्या रिनानंा ‘िीवनलहरी’ या शीर्षइकाने सबंोधले. लहानशा शब्दावकाशात भावना, 
चविार, कल्पना यािंी भाववृत्तीत उमटिारी क्षचिक, तरल आंदोलने आत्माचवष्ट्कारी शलैीत थेटपिे आचि 
उत्कटपिे प्रकट करण्याच्या दृष्टीने त्यानंा हा रिनाबंध अन रूप वाटला. या रिनािंा जीवनलििी (१९३२) 
याि शीर्षइकािा छोटेखानी आकारािा त्यािंा पचहला काव्यसंग्रह प्रचसद्ध झाला. 

 
‘दासी’ नावाच्या ि न्या िाचतवृत्ताच्या िरिातूंन (या िाचतवृत्तातली रचसकानंा पचरचित असलेली 

रिना म्हििे कवी भा. रा. ताबंे यािंी ‘डोळे हे ि स्ल्म र्डे’ ही कचवता) त्यानंी आपल्या आठ िरिी 
‘िीवनलहरी’िी बाधंिी केली आहे. पचहल्या िार िरिातं आशयािे उद्घाटन, नंतरच्या दोन िरिातं 
रुबाई - कचिकेप्रमािेि कलाटिी, हेलकावा, सूक्ष्म आंदोलन अशी एखादी पलट – ती दशइचवण्यासाठी 
रुबाई-कचिकेतील चतसऱ्या िरिाप्रमािे हे दोन िरि वरच्या िार िरिाखंाली थोडे उिवीकडे सरकवनू 
चलचहलेले आचि शवेटिे दोन समारोपविा िरि प न्हा पचहल्या िार िरिाचं्या रेरे्षत, अशी ‘िीवनलहरी’िी 
आशयातली आादंोलने दशइचविारी दृश्य माडंिी असते. तोि भाव, चविार वा कल्पना प ढील लहरीतही 
िालू राचहली, तर प ढच्या लहरीच्या प्रारंभी त्यािे चनदशइक म्हिून – अशी खूि चदली िाते. 

 
क स माग्रिाचं्या हवशाखा संग्रहाच्या प्रभावाच्या काळात काही समकालीन कवींनी रुबाया-

कचिकाचं्या िोडीला िीवनलहरीही चलचहलेल्या आढळतात. या रिनाबधंात एखादी भावकथा चिचीत 
करिारे छोटेसे खंडकाव्यही पाहावयास चमळते (हवसजकन, कवी चव. म. क ळकिी). परंत  हा अपवाद होय. 
मूलतम रुबाई-कचिकेच्याि प्रकृतीिा ‘िीवनलहरी’ हा स्झ ट रिनाबधं आहे. 

 
दशपदी (अचनल), म ततस नीत, तालचिीे (कवदा करंदीकर), वाीचटका, बोलर्ािी (मंरे्श 

पाडर्ावकर) हे रिनाबंध िसे म ख्यतम झतत त्या त्या कवींनीि हाताळले आहेत, त्यािप्रमािे 
‘िीवनलहरी’ हा रिनाबधं चवशरे्षतम क स माग्रिानंीि अचधक करून हाताळलेला चदसतो. माी या साऱ्याि 
रिनाबधंानंी एकूि मराठी कचवतेिी अचभव्यततीिी क्षमता चवचवध अंर्ानंी संवर्सधत केली आहे. 

 
जीवनलहरी 
एक करीं मध र्ीतें 
हात त झा अन्य करीं 
शीळ चनशा वािचवते 
िंद्रकला डोइवरी 
पिावर अधइ झ ले 
वाऱ्यातं नी र्धं हले 
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स्वर्इ क ठे? स्वर्इ क ठे? 
स्वर्इ सखे! पृथ्वीवर! 

– क स माग्रि 
 

रमेश तेंड लकर 
 
परतत्त्वस्पशइ : हा शब्द ज्ञानदेवािंा आहे. गीतेच्या १८·१४ या श्लोकात सवइ कमांच्या चसद्धीसाठी आवश्यक 
अशा ज्या पाि कारिािंा उल्लेख येतो, त्यातंील ‘दैव’ या पािव्या कारिािे महत्त्व चवशद करताना 
ज्ञानदेवानंी िी उपमानमाचलका योचिली आहे, तीमध्ये प ढील ओवी येते : 

 
वािे बरवें कचवत्व । कचवत्वीं बरवें रचसकत्व । 
रचसकत्वीं चह परतत्त्व । स्पशइ िैसा ॥ (१८·३४५) 
 
यािा अथइ असा – वािीच्या ठायी श्रेष्ठ कचवत्व, (त्या) कचवत्वात उच्च प्रतीिे रचसकत्व (आचि 

अशा) रचसकत्वातदेखील िसा ब्रह्मतत्त्वािा संबधं (असावा). (... त्याप्रमािे ... तो देवतासमूह येथे उत्तम 
असे पािव ेकारि समिाव.े) 

 
ज्ञानदेवािंी ही ओवी त्यानंा अचभपे्रत असलेल्या काव्यलक्षिािी चनदशइक मानली िाते. 
 
‘परतत्त्व’ हा शब्द ज्ञानदेवीत अन्यीही येतो. ‘प्रकृतीच्या पलीकडे असलेले’ (११·७६) व ‘ज्ञानाच्या 

प्रकाशाम ळे ब द्धीला चभडिारे व हाती येिारे’ (१३·६३०) असे हे तत्त्व असल्यािे ज्ञानदेव सारं्तात. 
त्यािप्रमािे आपल्या वाग् चवलासािे प्रयोिन सारं्ताना ते म्हितात,  

 
दीसो परतत्त्व डोला ं। पाहो स खािा सोहला । 
चरर्ो महाबोंध  स काला । माचि चवश्व ॥ (१३·११५६) 
 
अशा प्रकारे काव्यलक्षि व काव्यप्रयोिन या दोन्ही चठकािी आलेल्या या ‘परतत्त्वा’ मार्ील 

ज्ञानदेवािंी ताचत्त्वक भचूमका लक्षात घेतली पाचहिे. 
 
ज्ञानदेव दृश्य िर्ाला ‘चमथ्या’ मानीत नाहीत, तर तो ‘परतत्त्वा’िा म्हििे ‘ब्रह्मतत्त्वा’िा चवलास 

मानतात. िौदाव्या अध्यायात अनेक दृष्टान्ताचं्या आधारे, ‘परब्रह्म हेि चवश्वरूपाने आचवष्ट्कृत होते’ हे सारं्नू 
समारोपादाखल ज्ञानदेवािें श्रीकृष्ट्ि म्हितात,  

 
म्हिौचन िर् परौतें । सारूचन पाचहिे मातें । 
तैसा न्हव ेउचखतें । आघवें चि मीं ॥ (१४·१२६) 

 
या भचूमकेलाि ज्ञानदेवािंा ‘चिद चवलासवाद’ असे म्हटले िाते. ही भचूमका लक्षात घेऊन ज्ञानदेवाचं्या 
उपरोतत काव्यलक्षिाकडे वळले, की काय लक्षात येते?— 
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—चवश्वातील अनेक प्रकारिे अन भव कवी घेतो व वािीवाटे व्यतत करतो; परंत  हे करीत असताना 
चवश्वातील सवइ चवर्षय हा ज्या परतत्त्वािा म्हििे ब्रह्मतत्त्वािा चवलास आहे; त्यािाही प्रत्यय िेव्हा त्यातून 
येतो, तेव्हा श्रेष्ठ काव्य चनमाि होते. 

 
ज्ञानदेवािंी ही भचूमका अचधक स्पष्ट होण्यासाठी त्यानंी केलेले शातंरसािे उल्लखेही पाचहले 

पाचहिेत. ज्ञानदेवीला ते, ‘शृरं्ाराच्या माथ्यावर पाऊल ठेविारी शाचंतकथा’ म्हितात (१३·११५०). ‘या 
काव्यात शातंरसि म ख्य असून अन्य रस हे पाह िे असल्यािाही’ चनदेश त्यानंी केला आहे (११·२). 
त्यािप्रमािे िौथ्या अध्यायाच्या समारोपात, ‘आपल्या या काव्यात शातंरसि अपूवइ रूप धारि करील’ हे 
सारं्ताना ते म्हितात,  

 
िे साचहत्य आचि शातंी । हे रेखा चदसे बोलती । 
िैसी लावण्यर् िय वती । आचि पचतव्रता ॥ (४·२१५) 
 
ज्ञानदेवािें हे उल्लेख अचभनवर् प्ताचं्या शातंरस-चवविेनाशी संबद्ध आहेत. अहभनवभाितीमध्ये 

(भरताच्या नाट्यशास्त्रावरील टीका, इ. स. दहाव े शतक, उत्तराधइ) शातंरसािा प रस्कार करताना ते 
म्हितात, ‘तत्त्वज्ञान म्हििेि आत्मज्ञान हा शातंरसािा स्थाचयभाव आहे (आत्मज्ञान म्हििे – आत्म्याच्या 
इतराहूंन चभन्न असिाऱ्या स्वरूपािे ज्ञान.) अन्य स्थायींपेक्षा हा श्रेष्ठ आहे, कारि रतीसारख्या अन्य 
चित्तवृत्ती येतात व िातात. आत्मज्ञान हे माी सवइ चित्तवृत्तींना आधारभतू कभतीसारखे आहे.’ 

 
ज्ञानदेवािें ‘परतत्त्व’ व अचभनवर् प्तानंी शातंरसािा स्थाचयभाव म्हिनू उल्लचेखलेले ‘आत्मज्ञान’ 

यातं मूलतम झरक नाही, हे लक्षात घेऊन ज्ञानदेवािें मळू काव्यलक्षि स्पष्ट करताना व.चद. क लकिी यानंी 
िी ससं्कृत सूीे चदली आहेत, त्यािंा भावाथइ प ढीलप्रमािे सारं्ता येईल : 

 
‘परतत्त्वािा स्पशइ झालेले रसात्मक वातय म्हििे काव्य. परतत्त्वािा स्पशइ झालेला रस म्हििे 

शातंरस. म्हिनू, शातंरसात्मक वातय म्हििे काव्य’. (ज्ञानेर्श्िाांचे काव्यशास्त्र, व. चद. क लकिी) 
 
‘िेयािा ं बरवपेिीं । कीिे आठा ं रसािंी ओलाविी’ म्हििे ‘ज्याच्या श्रेष्ठपिात उरलेल्या आठ 

रसािें आद्रीकरि केले िाते’ (४·२१०)– असे ज्ञानदेवानंी शातंरसाचवर्षयी म्हटले आहे. त्यािंी ही भचूमका 
लक्षात घेता, त्यािें काव्यलक्षि हे त्यानंा अचभपे्रत असलेल्या साध काव्यािेही लक्षि मानण्यास हरकत 
नाही. 
 

मा. ना. आिायइ 
 

परात्मभाव (साणहत्यातील) : परात्मता (एचलएनेशन) म्हििे एखाद्या व्यततीिी, समूहािी, संस्थेिी ककवा 
साऱ्या समािािी अशी एक कृती वा अवस्था, की िीमधून ती व्यतती, तो समहू वा अवघा समाि हे सवइ 
स्वचनर्समत वस्तूपासून, चनसर्ापासून, इतर मानवबधंूंपासून आचि ख द्द स्वतमपासूनही द रावले िातात. 
मािूस अशी कृती करतो, की तीमधून आपले मन ष्ट्यत्व, स्वत्व वा आत्माि हरवनू बसतो. तो स्वतमच्या 
आत्म्यालाि पारखा होऊन स्वतमच्या मािूस म्हिनू ‘होण्या’च्या शतयताि नष्ट करून टाकतो. 
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‘परात्मता’ ही आध चनक िीवनचविारातील एक महत्त्वािी सकंल्पना मानली िाते. ‘एचलएनेशन’ 
या इंग्रिी शब्दासाठी ‘परात्मता’, ‘दूरीभाव’, ‘आत्मद रावा’, ‘आत्मच्य ती’ आदी पयायी मराठी शब्द वापरले 
िातात. 

 
परात्मतेसंबधंीिा चविार चवचवध कालखंडातूंन अनेक चविारवतंानंी व तत्त्ववते्त्यानंी केलेला चदसून 

येतो. परात्मतेच्या संकल्पनेिे मूळ चििन धमातील ‘पचहल्या पापा’च्या संकल्पनेत असल्यािे साचंर्तले 
िाते. परमेश्वरापासून मािसू द रावला वा अलर् झाला असल्यािा चविार ज्यचूडओ-चििन धमइचविारात 
केलेला आढळतो. काटंने ‘transference of one’s property to someone is it’s alienation’ अशी 
परात्मतेिी व्याख्यारूप सकंल्पना माडंलेली आहे. 

 
हेरे्लने आत्मद राव्यािी/परात्मतेिी संकल्पना ही चवश्विैतन्य व सान्त मन/मानवी मन याचं्या 

संदभात माडंली. त्याच्या मते िोपयंत मािूस केवळ नैसर्सर्क स्वरूपािे एक अस्स्तत्व म्हिून वतइत असतो, 
तेव्हा तो एक परात्म झालेला आत्मा म्हिून असतो. परंत  मािूस िेव्हा एक ऐचतहाचसक स्वरूपािे अस्स्तत्व 
म्हिून िर्ू लार्तो, िेव्हा तो चवश्विैतन्यािे वा परमतत्त्वािे पूिइ ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास सक्षम बनतो, 
तेव्हा तो परात्मतेतून म तत होण्यास समथइ झालेला असतो. 

 
हेरे्लच्या दृष्टीने मािसाला आत्मिािीव (सेल्झ कॉन्शस् नेस) असिे म्हििेि तो मािूस म्हिनू 

असिे होय. िर त्यािी ही आत्मिािीवि लोपली, तर मर् त्यािे मन ष्ट्यत्वि, स्वत्वि लोपले-हरपले िाते 
आचि मर् त्यािे अवघे िीवनि परात्म बनते. म्हिून मानवािी ही आत्मिािीव लोपिे म्हििेि मानवी 
िीवन सवइप्रकारे परात्म होिे होय. 

 
कालइ  मातसइने आपल्या ईकनॉहमक अॅँड हिहलसॉहिकल मनॅ्युक्स्क्रप्  स ऑि १८४४ या गं्रथात 

परात्मतेसंबधंी स्वतंी व नव ेचवश्लेर्षि प्रथम माडंले. त्याच्या मते परात्मता हे एक सामाचिक वा ऐचतहाचसक 
स्वरूपािे घचटत आहे. चनसर्ाच्या आश्रयाने वस्तंूिे उत्पादन करीत असता या चनर्समचतशील चियेत मािसू 
आपल्या मन ष्ट्यत्वािी चनर्समती करीत असतो. परंत  प ष्ट्कळदा चवपरीत समािरिनेम ळे अशा प्रकारच्या 
वस्त चनर्समतीच्या कायात तो स्वतमिे मन ष्ट्यत्व, स्वत्व हरवनू बसण्यािी शतयता चनमाि होते. मन ष्ट्यत्व 
हरपण्यािी ही शतयता प्रत्यक्षात आल्यािी मािसाला िािीव झाली, की मानवी परात्मता अस्स्तत्वात येते. 
अशा चवपरीत (ककवा भाडंवलदारी) समािरिनेत मािसािी कृती, त्यािे श्रम हेि परात्म बनतात. ही 
परात्म कृती वा श्रम व्यततीिे व समािािे िीवन परात्म व सत्त्वहीन बनवतात. 

 
मातसइच्या मते, ‘परात्म श्रम (१) हे मािसाला चनसर्ापासून दूर करतात. (२) ते मािसाला 

स्वतमपासून, त्याच्या कायइझलापासून, तसेि त्याच्या िीवनव्यापारापासून दूर करतात. एका प्रकारे ते 
त्याला मानविातीपासूनही दूर करतात. (३) हे परात्म श्रम मािसाला स्वतमच्या शरीरापासून, बाह्य 
चनसर्ापासून, त्याच्या मानचसक भाविीवनापासून आचि तसेि एकंदर मानवी िीवनापासून दूर करीत 
असतात. (४) मानवािे श्रमचनर्समत उत्पादन, त्यािा िीवनव्यापार आचि मानविातीिे एकंदर िीवन 
याचं्यापासून द रावलेपिािा प्रत्यक्ष पचरिाम असा होतो, की मािूस त्याच्या स्वतेर मानवबधंूंपासूनही 
द रावला िातो’ (ईकनॉहमक अॅँड हिहलसॉहिकल मनॅ्युक्स्क्रप्  स). 
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मािूस हा सिइनशील, संवदेनाशील व भावनाशील असा चनर्समचतक्षम प्रािी आहे. आपल्या ठायी 
असिाऱ्या र् िशततींच्या दानातून, व्ययातून तो चनसर्ाच्या आश्रयाने वस्तंूिी चनर्समती करतो. चवश्वचवर्षयक 
ज्ञान, चविार, कल्पना, स्वतमिी प्रचतभा, कौशल्ये विेून तो वस्त चवश्व साकारतो. मािसू िे िे चनमाि करतो 
ते त्यािा आत्माचवष्ट्कार ककवा त्याच्या मन ष्ट्यत्वािा आचवष्ट्कार असतो. 

 
मातसइने मािसाच्या या चियाशीलतेिा, सिइनशीलतेिा व आत्माचवष्ट्कारािा चविार एक 

‘ऐचतहाचसक प्रचिया’ (चहस्टॉचरकल प्रोसेस) म्हिनू केला. मािसू ज्या वस्तूस स्वतमिे स्वत्व व सत्त्व देऊन 
िन्मास घालतो ती वस्तू िन्माला येताि त्याच्यापासून वरे्ळी, चवलर् होऊन ‘स्वतंी अस्स्तत्व’ म्हिून 
िर्ायला लार्ते. त्या वस्तूिी वा तशाि इतर अनेक वस्तंूिी म्हिून एक व्यवस्था चनमाि होते. या 
व्यवस्थेिा घटक असलेल्या वस्तूवर त्याच्या चनमात्यािी सत्ता, चनयंीि राहत नाही. या वस्तू परतया 
होऊन वतायला लार्तात. स्वानंदासाठी वा स्व-स खासाठी चनमाि केलेल्या आत्माचवष्ट्कारालाि मािसू 
द रावतो.त्याम ळे एक प्रकारिी विंना, त टलेपिािा भाव, आत्मद रावा व यातूंन चनमाि होिारी वदेना-
यातना मानवी मनाला ग्रासते. 

 
परात्मता ही मानवी िीवनातील एक अटळ अशी अवस्था आहे. स्वत्वचनर्समती करायिी असेल, तर 

काही एक चनमाि करायिे; पि ते चनमाि होताि त्यापासून त टलेपि भोर्ायिे असा हा पेि आहे. या 
पेिातून मार्इ काढिे म्हििे ह्या पेिाला ओळखिे. या पेिािी िािीव होिे म्हििे परात्मतेिी िािीव होिे 
आचि परात्मतेिी िािीव होिे म्हििे आत्मिािीव/आत्मभान येिे. अशी आत्मिािीव झाली तर तो 
परात्मतेतून म तत होण्यािी शतयता असते. नाहीतर तो वस्त रूप बनून यींवत िर्ू लार्तो आचि या 
वस्त रूप िीवनालाि तो ‘स्वातंत्र्यमय िीवन’ संबोधतो. 

 
वस्त व्यवस्था, मानवी िीवनव्यवस्था, रूढी, परंपरा (कालहत) याचं्या चनयमावलींिे यंीवत 

पालन करून िर्िारा परात्म मािूस या व्यवस्थािें भक्ष्य होऊन िर्त असतो. स्वतमिे हे परात्मपि िािून 
आपल्याला परात्म करिाऱ्या व्यवस्थाचं्या चवरोधात उभे राहिे, त्याचं्याशी संघर्षइ करिे, त्यािंा दंभस्झोट 
करिे, त्यानंा नकार देऊन िर्ण्यािा प्रयत्न करिे म्हििे परात्मतेवर मात करिे होय. परात्मतेच्या 
चवळख्यातून स्वतमिी स टका करून घेिाऱ्याला चियाशील/कृचतशील व्हाव े लार्ते, कारि या 
कृचतशीलतेतूनि मािसाला द रावलेल्या आपल्या मन ष्ट्यत्वािी प नप्राप्ती होऊ शकते. या अथाने परात्मता 
ही मूल्यसंकल्पना आहे. ती एक करिात्मक/होकारात्मक मूल्यसंकल्पना आहे. शून्यवादासारखी ती 
नकारात्मक संकल्पना नाही, हेही येथे लक्षात घेिे आवश्यक आहे. 

 
द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या कालखंडात परात्मतेसंबधंी िर्भर र्ंभीरपिे मूलर्ामी ििा होऊ 

लार्ली. मातसइवादी, अस्स्तत्ववादी तत्त्वज्ञ, मनोवैज्ञाचनक, समािशास्त्रज्ञ, लेखक, समीक्षक अशा अनेक 
प्रकारच्या चविारवतंानंी परात्मतेिी चवचवधारं्ानंी ििा केली. 

 
आपले मन ष्ट्यत्व हरपल्यािी व ते र्वसल्यािी िािीव होिे – हे दोन क्षि परात्मभावाच्या संरिनेिे 

मूलघटक होत. परात्मतेिी िािीव होिे हा मानवािा एक स्वाभाचवक मन ष्ट्यधमइ आहे. संज्ञाचवकासाच्या 
प्रचियेत परात्मतेिी िािीव ही महत्त्वपूिइ कायइ करीत असते. अस्स्तत्ववाद्याचं्या मते परात्मतेिी िािीव ही 
मानवी अस्स्तत्वाच्या म ळाशी चनरंतरपिे वसत असते. तीम ळे मानवी िीवनात पचरवतइनािा िाचंतकारक क्षि 
अवतरत असतो. 



 अनुक्रमणिका 

परात्मता ही व्यस्ततमनािी तशीि ती समािमनािीही अवस्था असू शकते. परात्मता ही आत्मचनष्ठ 
तशीि ती वस्त चनष्ठही असते. परात्मतेम ळे मािसू चनसर्ापासून, स्वचनर्समत वस्तंूपासून, इतर 
मानवबधंूंपासून, तसेि ख द्द स्वतमपासून द रावला िातो. या सवांना तो पारखा होतो. 

 
सामथ्यइशून्यता, अथइशून्यता, सामाचिक एकाकीपिा, मूल्यचवहीनता, आत्मद रावा – याचं्या 

आचवष्ट्कारातून परात्मभावािी चवचवध रूपे प्रकट होताना आढळतात. 
 
मराठीत मातसइप्रिीत परात्मतेच्या संकल्पनेिे चवविेन चद. के. बेडेकर, प्रभाकर पाध्ये आदी 

चविारवतंानंी केले आहे. साचहत्यातील परात्मतेसंबधंीिा चविार र्ंर्ाधर पाटील यानंी समीके्षची नवी रूपे या 
गं्रथात नवकचवतेच्या व नवकादंबरीच्या संदभात केला आहे. त्याचं्या मते मािसू परात्म झाल्यािी िािीव 
कोसलादी नवकादंबऱ्यामंार्ील एक प्रम ख पे्ररिा आहे. या परात्मतेच्या िाचिवमे ळे या कादंबऱ्यातंील 
अन भवचवश्व, कथानक, पाीचिीि, चनवदेक, कथनशलैी व भार्षा आदी कथारं्ािें स्वरूपि बदलून-नववनू 
रे्ले आहे. 

 
साचहत्यचनर्समती हे आत्माचवष्ट्कारािे माध्यम असल्याने असंख्य साचहत्यकृतींमधून परात्म िीवनािी 

नाना रूपे व्यतत होताना चदसतात. साचहत्यातील कचवता, नाटक, कथा, कादंबऱ्या यामंधून िे 
िीवनचिीि होत असते, त्यातूनि परात्मतेिे साथइ चिी साकारताना चदसते. व्यतती आचि समष्टी यानंा 
एकी आििाऱ्या अनेक संस्था-व्यवस्था असतात. मािसानेि चनमाि केलेल्या या व्यवस्था कालातंराने 
आिमक बनून मािसाच्या मन ष्ट्यत्वािे शोर्षि करीत त्यािे वस्त्वीकरि करतात. या आिमक व्यवस्थाि 
मािसाच्या आय ष्ट्यािे चनयींि व चनयमन करू लार्तात. या व्यवस्थांिी सूीे ज्याचं्या हाती असतात ते 
मानवी स्वातंत्र्यािी व चनिइयस्वातंत्र्यािी र्ळिेपी करिारी भ्रामक मूल्ये, श्रेय-पे्रयाच्या दाचंभक कल्पना यािें 
व्यूह उभारून मन ष्ट्यत्वािा लोप घडवनू आित असतात. या व्यवस्थािंी ही क टीलता न कळिारे लेखक 
स्वत्वहीन, वस्त रूप, मृतवत व्यस्ततिीवनािी नानाचवध रूपे ‘आदशइ िीवनरूपे’ म्हिून रेखाटत असतात. 
अशा लेखनातील पाीािें आय ष्ट्य मूलतम परात्मतेिी चवराटता दशइचविारे असते; पि त्याच्या या र्भइरूपािी 
िािीव लेखक व त्या साचहत्यकृतीला र्ौरचविारे वािक यानंा नसते. असे लेखक व वािक आत्मद रावा 
िर्त असतात; पि ते त्यास अधंत्वाने आत्मर्ौरव मानीत असतात. या उलट मानवी िीवनातील 
परात्मतेिी िािीव असिारे आचि आपल्या साचहत्यकृतींतून या परात्मतेच्या चवरोधात कृचतशील बंडखोरी 
करिारे नायक-नाचयका चनमाि करून वािकाला त्याच्या आय ष्ट्यातील परात्मतेिा शोध घ्यायला पे्ररिा 
देिारे काही लेखक व त्याचं्या साचहत्यकृती मराठी साचहत्यात आढळतात. कथा-कादंबरीच्या के्षीात भाऊ 
पाध्ये (अगे्रसि, र्बॅहिस्र्टि अहनरुद्ध धोपेर्श्िकि, िाडा); भालिंद्र नेमाडे (कोसला, हर्बढाि, जिीला, झलू); 
कचवतेच्या के्षीात बा. सी. मढेकर, कवदा करंदीकर, चदलीप चिीे, अरुि कोलटकर, अंशतम नामदेव ढसाळ 
आदी कवींिी कचवता; तर नाटकाच्या प्रातंात चविय तेंड लकर (घाशीिाम कोतवाल, कमला, कन्यादान, 
सखािाम र्बार्ांडि); कि. त्र्य,ं खानोलकर (एक शून्य र्बाजीिाव); सतीश आळेकर (मिाहनवाि); श्याम 
मनोहर (हृदय) आचि बाळकराम ऊझइ  राम र्िेश र्डकरी (सांगीत मूकनायक) यािंा चवशरे्षत्वाने उल्लखे 
करता येईल. कमल देसाई, चविया रािाध्यक्ष, र्ौरी देशपाडें आचि चप्रया तेंड लकर याचं्या काही कथािंाही 
या िाचिवनेे साकारलेल्या कथा म्हिून उल्लखे करावा लारे्ल. या साचहस्त्यकाचं्या साचहत्यकृतींतील पाीे 
वा चनवदेक कधी आत्मचनवदेन करतात, तर कधी ‘द सऱ्याचं्या’ आय ष्ट्याकडे बाहेरून पाहत स्वतमच्या व 
इतराचं्या आय ष्ट्याला ग्रासिाऱ्या परात्मतेिे चिी कधी काव्यात्मतेने, कधी अचलप्तपिे तर कधी उपहास, 
उपरोध याचं्या साह्याने रेखाटतात. अशा पाीाकंरवी प्रस्थाचपत व्यवस्थािंी व तदंतर्इत मूल्यािंी 
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कालहतता, अमान र्षता व सवंदेनशून्यता उघड करून एक नव ेिीवनभान व्यतत करण्यािा प्रयत्न होताना 
चदसतो. 

 
संदभइ : Bottomore, Tom, A Dictionary of Marxist Thought, 1985. 
 

चविय तापस 
 

परावृत्ती : पहा शोकान्त्मका. 
 

पणरिामणनष्ठता प्रमाद (अफेॅन्क्टव्ह फॅलसी) : वािकाचं्या व रचसकाचं्या मनावर होिाऱ्या कचवतेच्या 
भावचनक पचरिामािा चविार करून चतिे मूल्यमापन करिारा चविार ि कीिा आहे, अशी भचूमका घेऊन 
चवम् झॅट व चबअड् इस्ली या समीक्षकियाने त्या चविाराला ‘अॅझेस्तटव्ह झॅलसी’ वा पचरिामचनष्ठता प्रमाद असे 
म्हटले. १९४६ साली प्रचसद्ध झालेल्या ‘चद अॅझेस्तटव्ह झॅलसी’ या चनबंधात त्यानंी अशी भचूमका माडंली व 
भावनावादी कलाचविारावर हल्लाि िढचवला. 

 
समीके्षने कचवतेिा पोत (टेतिर) तपासला पाचहिे, कलाकृतीिी चवचवध अंरे् संघचटत करिारा 

चतिा पृष्ठभार् (सर  झेस)पाचहला पाचहिे, अशी आग्रही स्वरूपािी रूपवादी भचूमका घेतली. 
भावनाप्रधानसमीक्षाचसद्धान्त प्रत्यक्ष कलाकृतीलाि आपल्यापासून दूर नेऊ शकतात. सापेक्षतावादी तसेि 
‘इंपे्रशचनस्ट’ (प्रत्ययवादी) टोकाकडे खेिू शकतात, हा धोका त्यानंी दाखचवला. कचवता व तीम ळे होिारा 
भावचनक पचरिाम यानंा एकी मानिाऱ्या, त्यािें अिैत मानिाऱ्या र्झलतीला त्यानंी पचरिामचनष्ठता प्रमाद 
(अॅझेस्तटव्ह झॅलसी) असे म्हटले. 

 
भावनाप्रधान समीक्षापद्धती ही अर्दी प्लेटो, भरत याचं्या काळापासून प्रिचलत असलेली 

समीक्षापद्धती आहे. लाँिायनस (कचवता रचसकाला वरे्ळ्याि चवश्वात नेते), टॉलस्टॉय (कचवतेम ळे 
भावसंिमि होते), वॉल्टर चलप्स (कचवता हा समानान भतूीिा – म्हििेि एंपथीिा – अन भव आहे), 
िॉिइ सान्तायना (कचवतेत भावनािंी समघातता ककवा ऑब्िेस्तटचझकेशन होत असते), चरिड् इस आचि 
ऑर्र्डन (काव्यान भवाने भावनासतं लन ककवा चसनॅस्स्थचसस होते) या नंतरच्या कालखंडातील प्रचसद्ध 
समीक्षकानंी हा चविार वरे्वरे्ळ्या वळेी वरे्वरे्ळ्या तऱ्हानंी माडंला. 

 
भावनाचनष्ठ चसद्धान्तासंंदभातील एक म ख्य अडिि म्हििे वस्त चनष्ठ समीके्षच्या पातळीवर ते चसद्ध 

करिे झार अवघड असते. भावनात्मक पचरिामािें आत्मचनष्ठ, तंतोतंत, प्रामाचिक विइन करता येते, हे 
र्ृहीतक चवज्ञान, शरीरचवज्ञान वा मनोचवज्ञान या कोित्याही ज्ञानशाखेच्या िौकटीत चसद्ध करिे अवघड 
आहे. 

 
वास्तव व भावना या दोन्हींशी संबंचधत असिारा कचवता हा एक भाचर्षक आचवष्ट्कार आहे. 

कचवतेतील वास्तव भावनावहन करते आचि या अथाने कचवता ज्ञानरूपरिना वा ज्ञानसंरिना आहे. 
इचतहास, प्राचर्चतहास, धमइ, चमथके, संस्कृती यासंंबधंीिे मौचलक ज्ञान आितार्ायत कचवता देत आली 
आहे. म्हिनूि कचवतेतील ज्ञानरूप आशयालो नाकारून वा त्यािे महत्त्व कमी लेखून भावचनक भार्ाला 
अचतचरतत महत्त्व देिाऱ्या साचहत्यचविाराला चवम् झटॅ व चबअड् इस्ली पचरिामचनष्ठता प्रमाद असे संबोधतात. 
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पहा : हेत्वारोप प्रमाद. 
 
संदभइ : Wimsatt, W. K. The Verbal Icon, 1954. 
 

अशोक िोशी 
 

पणरष्ट्करि : संस्कृतमधील ‘पचर + कृ’ या मूळ धात्वथान सार पचरष्ट्करि म्हििे अलंकृत करिे, सिचविे. 
या संजे्ञच्या वाङ्मयातंर्इत उपयोिनेला या अथािी छटा आहेि. लेखकाच्या हातून चनमाि झालेल्या 
लेखनकृतीमधील िािविारे दोर्ष लेखकाने चविारपूवइक काढून, आपली लेखनकृती ठाकठीक, 
नीटनेटकी, नीटस स्वरूपात रचसकानंा सादर करिे म्हििे एक प्रकारे आपली लेखनकृती आकर्षइक 
स्वरूपात वािकासंमोर ठेविेि आहे. 

 
प्रचतभावतंाच्या – त्यातही कवीच्या – लेखनप्रचियेत सहिस्झूतइ आचवष्ट्काराला महत्त्वािे स्थान 

चदले िाते. त्यात नंतर काही बदल करिे ही कल्पनाि काही प्रचतभावतंाचं्या काव्यप्रकृतीला मानवत नाही. 
माी असे कलावतं झार थोडेि असतात. 

 
वस्त तम पचरष्ट्करिािी प्रचिया काव्य चनमाि होत असतानादेखील घडून येत असते, हे कवींनी 

आपल्या काव्यचनर्समतीसंबधंी केलेल्या अन भवकथनावरून लक्षात येते. काव्यचनर्समतीच्या अवस्थेत 
कलावतंाच्या ‘िार्रूक’ मनाला चदसून येिाऱ्या भाव वा रिनेतील चवसंर्ती आचि नव्या शतयतािंी 
िािीव, या पे्ररिा त्यामारे् असतात. परंत  सवइि कचवताचं्या िन्मकथा आपिास उपलब्ध नसतात, त्याम ळे 
कचवतेिे चसद्धरूप प्रकाचशत होऊन रचसकाचं्या समोर आल्यानंतर होिाऱ्या बदलानंा उदे्दशून पचरष्ट्करि ही 
संज्ञा आपि योिीत असतो. अशा वळेी कचवतेिे दोन ककवा अचधक वळेा पचरष्ट्करि झाले असल्यास अचधक 
रूपे रचसकासंमोर येतात. त्यातून पचरष्ट्करिािा हेतू आचि पचरिाम लक्षात घेता येिे शतय होते. ‘या 
तेिोचनचध रचवराि घरा’ ही माचसकात प्रकाचशत झालेली क स माग्रिाचं्या कचवतेिी एक ओळ ‘या चीभ वन 
उिचळत प्रभाकरा’ अशी प ढे त्याचं्या हवशाखा काव्यसगं्रहात आपिास पाहावयास चमळते, तेव्हा आधीच्या 
ओळीपेक्षा ती सरस वाटते. त्या चिीातली र्चतमानता आचि त्याला सािेशी अशी शब्दकळा यातूंन साक्षात 
तो प्रकाश मनात उिळत पसरतो. 

 
पचरष्ट्करिे अनेक हेतंूनी होतात – चवसंर्ती, कृचीमता, अनावश्यक सचंदग्धता दूर करिे, 

अचभव्यततीिी प्रत्ययकारकता प्रभावी करिे इत्यादी. पचरपूिइतेच्या ध्यासातून पचरष्ट्करिे होत राहतात. 
माधव िूचलयनासंारख्या एखाद्या कलावतंाच्या चठकािी पचरष्ट्करिािा सोसि चदसून येतो. हविितिांग या 
त्याचं्या खंडकाव्यािे झार मोठ्या प्रमािात त्यानंी केलेले पचरष्ट्करि हा एकेकाळी समीक्षकाचं्या ििेिा 
चवर्षय होऊन राचहला होता. 

 
अथाति पचरष्ट्करिािे रूपवैचशष्ट्ट्य पाहताना पचहली लेखनकृती आचि त्यानंतरच्या चतच्या 

पचरष्ट्कृत आवृत्त्या उपलब्ध झाल्या पाचहिेत. अशा प्रकारे पचरष्ट्करि करिे योग्य की अयोग्य हा प्रश्न 
बािूला ठेवला, तरी त्यातून लेखकाच्या सृिनशील अंतमइनािा वधे घेता येण्यािी शतयता नक्कीि असते. 
मूळ लेखनकृतीपासून पचरष्ट्करि बरेि दूर रे्ल्यासारखे वाटले, तरी त्याम ळे ती लेखनकृती अचधक 
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कलापूिइ बनत असेल, तर अशा पचरष्ट्करिाला रचसक वािकािंी हरकत असण्यािे कारि नाही. 
केशवस ताचं्या हस्तचलचखतािें पचरष्ट्करि या दृष्टीने पाहण्यािोरे् आहे. 

 
पचरष्ट्करि हे लेखनकृतीच्या आंतचरक र्रिेतून केले िाते, असे सामान्यतम र्ृहीत धरले िाते. 

परंत  नेहमीि हे खरे ठरेल असे नाही. कालबाह्य कारिामं ळेही अशी पचरष्ट्करिे होत असतात. बाबा 
पदमनिींच्या यमुनापयकर्टनच्या चवचवध आवृत्त्यािंा अभ्यास केल्यास लक्षात येते, की तत्कालीन सामाचिक 
पचरस्स्थतीन सार आवृत्त्यामंधील काही मिकूर बदलत रे्ला आहे. लेखकािी बदलती भचूमकाही त्यातून 
िािवत राहते. नाटकामंध्ये घडिाऱ्या बदलापंाठीमारे् रंर्भमूीच्या र्रिाही असू शकतात. भार्षाश द्धीच्या 
आग्रहापोटी माधव िूचलयन यानंी स्वतमच्या काव्यात केलेली पचरष्ट्करिे हीदेखील याि प्रकारात िमा 
होतील. 

 
कधी कधी लेखनकृतीच्या पचहल्या लेखनात लेखकाच्या खािर्ी आय ष्ट्याशी चनर्चडत काही 

र्ोष्टींिे, तत्कालीन सामाचिक वातावरिािे, घटना-प्रसंर्ािें चवचशष्ट उल्लखे आलेले असतात. कालातंराने 
हे उल्लेख कालबाह्य वाटून नंतरच्या लेखनात ते र्ाळले िातात. माधव िूचलयन याचं्या कचवताचं्या 
पचरष्ट्करिामंध्ये असे घडले आहे. अशा प्रकारे चवचशष्टता र्ळून लेखनकृतीला सावइकाचलकता येण्याने ती 
अचधक कलापूिइ ठरण्यािी शतयता असते. 

 
पचरष्ट्करिामार्िी कारिे अशा प्रकारे कलेच्या आतंचरक र्रिेतून येिारी असोत, वा कलाबाह्य 

असोत, त्यातून ती लेखनकृती अचधक कलापूिइ होत असेल, तर वािकाचं्या दृष्टीने अशा पचरष्ट्करिानंा 
हरकत असण्यािे कारि नाही. याबरोबरि हेही खरे, की क िा वािकाला मूळ लेखन आवडेल, तर क िा 
वािकाला पचरष्ट्कृत लेखन आवडेल. तरीही पचरष्ट्करिाबाबतिे अचधकार लेखकाकडेि असले पाचहिेत. 

 
पचरष्ट्करि हे मूळ लेखकानेि केले असले पाचहिे. द सऱ्या एखाद्या लेखकाने स्वतमच्या नसलेल्या 

लेखनात असे बदल केले व ती लेखनकृती अचधक कलापूिइ बनवण्यािा प्रयत्न केला, तर ते खऱ्या अथाने 
पचरष्ट्करि म्हिता येिार नाही. कचववयइ भा.रा. ताबंे यािंा काव्यसगं्रह काढताना डॉ. माधवराव पटवधइन 
(कवी माधव िूचलयन) यानंी त्याचं्या (कवी हयात असताना) कचवतेत काही चठकािी केलेले बदल यानंा 
रूढ अथाने पचरष्ट्करि म्हिता येईल काय, असा प्रश्न त्याम ळे चनमाि होऊ शकतो. 
 

नंदा आपटे 
 

पणरसर रंगभूमी (एन व्हाय रॉन मेंटल णथएटर) : १९५० च्या उत्तराधापासून ह्या संजे्ञिा उपयोर् आपल्याला 
वास्त कला, रंर्भमूी व दृक् कला यामंध्ये झालेला चदसतो. ह्या संजे्ञच्या म ळाशी तीन म ख्य संकल्पनािंा 
संयोर् आहे : 

 
(अ) एका सवइसमावशेक चीचमचतपूिइ कलाकृतीिी सकंल्पना – िी आपल्याला अमेचरकन 

चिीकार अॅलन कॅप रॉवच्या १९५२ च्या कलाकृतींत तसेि रॉबटइ राउशनबर्इच्या १९६२ सालच्या 
‘डायनॅचमक लॅचबकरथ’च्या प्रदशइनात चदसते. ह्या काळातल्या बह ताशं कलाकारािंा संबंध आपल्याला क टइ 
चश्व्हटसइ (१८८७ – १९४८) ह्या िमइन दादावादी कलाकाराशी िोडता येतो. टाकाऊ वस्तंूिे कोलािकाम 
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करून त्यातून िी कला चनमाि होते, चतला त्यानंी ‘मेिइ’ हे नाव चदले. त्यािंी महत्त्वािी उपलब्ध चशल्पकृती 
म्हििे मेजकर्बाव (मेिइ = इमारत). ही एक अपूिइ राचहलेली चशल्पकृती आहे. 

 
रॉबटइ राउशनबर्इच्या ‘संयोर्चिीा’ंत व इतर कलाकृतींतही आपल्याला चिीिौकटीिा चिचमतीय 

संदभइ तोडून नृत्यािी, रंर्मंिरूपसजे्जिी व इतर कलािंी सारं्ड तंीचवज्ञानातील बह चवध शोधस धारिाशंी 
घालण्यािा प्रयत्न चदसून येतो. 

 
(आ) घटनानाट्यािी (हॅपकनर्) संकल्पना – िी िॉन िेि, अॅलन कॅप रॉव व तलाउस 

ओल्डनबर्इ ह्याचं्या कलाकृतींतून त्या चदशनेे आकार घेताना चदसून येते. 
 
(इ) अशा कलाकृतींच्या, घटनाचं्या व दृक् कलाचं्या कमी स्वायत्त पलंूैिा उपयोर् अलीकडे 

आपल्या पचरसराला आकार द्यायला, त्यात स धारिा करायला आचि तो स शोचभत करायला केलेला चदसून 
येतो. 

 
पचरसर रंर्भमूीिा सरळ संबंध सावइिचनक अवकाश (पस्ब्लक स्पेस) ह्या संकल्पनेशी आहे. बार्ा, 

रुग्िालये, ऐचतहाचसक इमारती, रोििे येण्यािाण्यािे रस्ते आचि वावरण्याच्या िार्ा ह्यािंी पाश्वइभमूी 
बनवनू नाटक सादर केल्याने नाटकातील कृतींिे, घटनािें व दृश्यािें भवतालाशी वरे्वरे्ळे संबंध िोडले 
िातात व ह्या नव्या संदभांतून नवनवीन अथइ चनमाि होतात. पचरसर रंर्भमूी हा एका अथाने पे्रक्षकाच्या 
िवळ िाण्यािा प्रयत्न होय. म्हिूनि (व इतर वरील कारिामं ळेही) पथनाटे्यस द्धा पचरसर रंर्भमूीच्या 
वर्ाखाली येतात. नाटकाचं्या खेळात नैसर्सर्क िार्ाचं्या केलेल्या उपयोर्ाम ळे ग्रीक रंर्भमूीदेखील एक 
प्रकारिी पचरसर रंर्भमूीि होती, असेही आपल्याला म्हिता येईल. 

 
आपल्याकडील पचरसर रंर्भमूीिी उत्तम उदाहरिे म्हििे चदग्दशइक अल्काझी ह्यानंी चदल्लीच्या 

प रािा चकल्ला इथे सादर केलेली अांधायुग आचि िहझया सुलताना ही नाटके. पीटर ब्रकू ह्यािें 
पॅचरसिवळच्या उघड्ा खािीत सादर झालेले मिाभाित हेही पचरसर रंर्भमूीिे उदाहरि होय. 
 

अभय सरदेसाई 
 
परीकथा : परीकथा हा कथनात्म साचहत्यािा एक उपप्रकार असून तो म ख्यतम बालवाङ्मयािा एक भार् 
मानला िातो. परी, चतच्या कृती व चतिे स्वभावचवशरे्ष हे या कथेिे कें द्र असते. पखं असलेल्या ‘परी’च्या 
अद भ तरम्य, कल्पनारम्य अशा िर्ात घडिारी कथा ती परीकथा, असे सवइसाधारिपिे मानले िाते. ‘परी’ 
या शब्दासाठी असिाऱ्या चवचवध भार्षामंधील प्रचतशब्दातं परीिे चवचवध र् िचवशरे्ष सापडतात. ‘झेअरी’ या 
इंग्रिी शब्दािे मूळ असिारा Fata हा लॅचटन शब्द ‘रोमन देवते’िा चनदेश करतो. Faerie या फ्रें ि शब्दातून 
‘िादू’ ककवा ‘िेटूक’ करिारी, असा अथइ व्यतत होतो. ‘परी’ या मूळ झासी शब्दाथान सार परीला पखं 
असून, चतला आकर्षइक िेहरा असतो. यावरून प ढे पखं असलेली, चदसण्यास मोहक, नािूक अशी परी 
परीकथेत कस्ल्पली रे्ली. 

 
परीकथेिा प्रम ख हेतू मनोरंिन असून साहस, अद भ तता, िमत्कृती ही या प्रकारािी काही 

आशयात्मक वैचशष्ट्टे्य आहेत. परीकथा या लोककथािंाि एक भार् आहेत. परीकथा या कथाप्रकारािा 
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चनचित उर्म सारं्िे म्हिूनि कठीि आहे. भारतीय परंपरेत ‘परी’िी संकल्पना नाही. म्हिनू आपल्या 
मौचखक परंपरेत परीकथा आढळत नाहीत. आशय आचि रूपवैचशष्ट्टे्य या अंर्ानंी देशोदेशीच्या परीकथातं 
वैचित्र्य आढळते. इसं्ग्लश परीकथेतील परी ही पे्रमळ मातेसमान असते. आयचरश परी ही लहान, अल्लड 
म लींसारखी असते, तर फ्रें ि कथेतली परी स ंदर तरुिी असते. सवइसाधारिपिे परीकथेतली परी ही 
सद्र् िी, मानवी भावभावना असूनही अद भ त शतती असलेली असते. पऱ्यािंी चवचवध रूपे, त्याचं्या 
आियइिनक कृती आचि त्यािें अलौचकक सौंदयइविइन लहान म लानंा आकर्सर्षत करून घेते. परीच्या 
अस्स्तत्वाम ळे परीकथेत एक स्वस्प्नल चवश्व चनमाि होते. आकाश, सूयइ, िंद्र, िमीन – या चनसर्ातल्या 
घटकानंा परीकथेत एक वरे्ळेि ‘मंतरलेले’ रूप चमळालेले चदसते. वास्तव िीवनातल्या अपेक्षा आपि 
परीकथेत करीत नाही. परीकथेिे म्हिून एक वरे्ळेि वास्तव तेथे अचभपे्रत असते. प्रत्यक्षात न चदसिाऱ्या 
अनेक र्ोष्टी परीकथेत चदसतात आचि प्रत्यक्षात न चमळिाऱ्या अनेक र्ोष्टी परीकथेतली परी चमळवनू देते. 
कथेतल्या र्रीब, सद्र् िी, सालस, ह र्षार पाीानंा त्याचं्या सकंटामंध्ये, अडििींमध्ये पऱ्या मदत करतात, 
असे कथेत चिीि केलेले असते. कथेच्या या एकूि स्वप्नरंिनात्मक आशयाम ळे परीकथा ही रंिनात्मक 
कथेच्या िवळ िाते. परंत  स ष्टद ष्ट यातंील संघर्षइ व त्यातं स ष्टािंा होिारा िय यामं ळे ती बोधकथेशीही 
िवळीक साधते. परीकथामंधील झॅं टसीम ळेही त्यानंा एक वरे्ळे रूप प्राप्त होते. 

 
काही कथामंध्ये परी अस्स्तत्वात नसूनही परीकथासदृश वातावरि असते. काही परीकथामंध्ये 

परीिे हे र् िचवशरे्ष पश पक्ष्यामंध्ये, चनिीव वस्तंूमध्ये, तसेि ख िे, ब टके याचं्यातही आढळतात. अशा 
परीकथामंधील पश पक्षी, अिेतन वस्तू चविार करतात, बोलू शकतात. िारं्ल्यावाईटािे त्यानंा ज्ञान असते. 
प्राचिकथा (पॅरॅबल), नीचतकथा व परीकथा याचं्यात या दृष्टीने काही साधम्यइ चदसते. असे असूनही 
परीकथेतील वातावरि माी अद भ तरम्य असेि असते, असे आढळून येते. 

 
िोव्हान्नी स्त्रापारॉला यािा िशीशस नार्ट्स हा पचहला परीकथासंग्रह होय (१५५०). 

एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभकाळात िमइनमधील चग्रम बंधंूनी मौचखक रूपातील परीकथा एकी करून 
परीकथा या कथाप्रकाराला िमइन साचहत्याच्या म ख्य प्रवाहधारेत स्वतंी स्थान चमळवनू चदले. 

 
ल्यूइस कॅराल यािें अहॅललेस अॅर्डव्िेंचसक र्न वांडिलॅँड, हॅन्स अॅंडरसन यािें परीकथावाङ्मय व 

‘कसिंलेा’ ही परीकथा हे प्रचसद्ध वाङ्मय पाहता, परीकथा या कथाप्रकाराला थोड्ाि अवधीत कलात्मक 
रूप चमळालेले चदसते. परीकथेिी संकल्पना मराठी कथात्म साचहत्यात रुिलेली आढळत नाही. त्याम ळे 
मराठीत नोंद घेण्यािोर्ी परीकथात्म वाङ्मयािी स्वतंी चनर्समती चदसत नाही. माी हॅन्स अॅंडरसन याचं्या 
परीकथािें स मती पायर्ावकर यानंी मराठीत भार्षातंर केलेले आहे. अन वाचदत परीकथािंा एक नम ना 
म्हिून या कथािंा चनदेश करता येईल. 

 
संदभइ : Reid, Ian, The Short Story, 1977. सरोि पाटिकर 

 
परीक्षि : ‘परीक्षि’ हा शब्द ‘चरव्ह्य’ू या इंग्रिी शब्दासाठी प्रचतशब्द म्हिनू मराठीत रूढ झाला आहे. 

 
एकोचिसाव्या शतकात झालेल्या रािकीय पचरवतइनािे िे महत्त्वािे सासं्कृचतक पचरिाम मराठी 

समािावर झाले, त्यािाि एक भार् म्हििेइंग्रिी चनयतकाचलकाचं्या धतीवर मराठी चनयतकाचलके प्रचसद्ध 
होऊ लार्ली. या चनयतकाचलकातूंन साचहत्याबरोबरि तत्कालीन साचहत्यकृतींचवर्षयीच्या लेखनालाही 
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स्थान चमळू लार्ले. या लेखनािा म ख्य उदे्दश वािकानंा प स्तकािी माचहती देिे हा असल्याम ळे प स्तकािे 
नाव, प्रचसचद्धकत्यािे नाव, छापखान्यािे नाव, प स्तकािा आकार, पृष्ठसंख्या, ककमत वर्ैरेंिे विइन या 
लेखनात केलेले चदसते. त्यानंतर प स्तकातील चवर्षय, कथा-कादंबरी-नाटक असेल तर त्यातील कथानक 
थोडतयात स्पष्ट केलेले चदसते. नंतर परीक्षिकता त्या प स्तकाचवर्षयीिा आपला अचभप्राय थोडतयात व्यतत 
करतो. स रुवातीच्या काळात या लेखनाला ‘प स्तक-परीक्षा’ असे नाव चदले रे्ले आहे. एकोचिसाव्या 
शतकातील चनयकाचलकामंध्ये आढळिारे या स्वरूपािे साचहत्यकृतीचवर्षयक लेखन ही मराठीतील 
प स्तकपरीक्षिािी स रुवात होय. अशा तऱ्हेने हा लेखनप्रकार इंग्रिीच्या पचरियाने मराठीत आला आचि 
आध चनक काळात चवकचसत झाला आहे. 

 
मराठी साचहत्यव्यवहारात अनेकदा ‘परीक्षि’ हा शब्द ‘नव्या साचहत्यकृतीिा पचरिय’ एवढ्या 

मयाचदत अथाने योिला िातो आचि तो एक वृत्तपीीय लेखनप्रकार आहे, असे मानण्याकडे कल चदसतो. 
कधी ‘परीक्षि’ आचि ‘समीक्षा’ हे शब्द सैलपिे योिले िातात. त्याचं्यात अनेकदा स्पष्टपिे अथइभेद केला 
िात नाही. त्याम ळे वतइमानपीातील ‘प स्तकपरीक्षिा’पासून ते वाङ्मयीन चनयतकाचलकातंील वा गं्रथातंील 
गं्रथसमीक्षात्मक लेखापंयंत सवइ प्रकारच्या लेखनाला उदे्दशून परीक्षि ककवा समीक्षा हे शब्द योिले िातात. 

 
वास्तचवक परीक्षिािे स्वरूप प स्तकपचरियाइतके मयाचदतही नाही आचि समीके्षइतके व्यापकही 

नाही. ‘परीक्षि’ म्हििे सामान्यतम समकालीन अशा एका साचहत्यकृतीिे समग्रतेने केलेले स्वरूपचवश्लेर्षि 
आचि/ककवा र् िदोर्षचवविेन होय. परीक्षिचवर्षय झालेल्या नव्या साचहत्यकृतीिा वािकाला पचरिय करून 
देिे आचि चतिा चवर्षय, आवाका आचि स्वरूप स्पष्ट करिे, हा परीक्षिािा म ख्य उदे्दश असतो. त्या चवचशष्ट 
साचहत्यकृतीमध्ये प्रकट झालेले लेखकािे सामथ्यइ व कौशल्य स्पष्ट करिे आचि त्या साचहत्यकृतीिे त्या 
भारे्षच्या साचहत्यपरंपरेतील स्थान दशइचविे हेही कायइ परीक्षिािारे कधीकधी साधले िाऊ शकते. अशा 
तऱ्हेने एकाि समकालीन साचहत्यकृतीिे ममइ समग्रतेने उलर्डून दाखविारा समीक्षात्मक लेखनािा 
प्रकार, असे परीक्षिािे स्वरूप नेमकेपिाने सारं्ता येईल. 

 
परीक्षिािे उचद्दष्ट मयाचदत असून ते एकाि साचहत्यकृतीशी चनर्चडत असते, तसे समीके्षिे असत 

नाही. समीके्षिा हेतू अचधक व्यापक असतो व चतिे चवचवध प्रकारही संभवतात. अनेक साचहत्यकृतींिा 
एकचीत चविार, एखाद्या साचहत्यकृतीिी चनर्समती, चतच्यावर पचरिाम करिारे चवचवध घटक, चतिा पचरिाम 
यािंा चवचवध दृचष्टकोनातूंन (अॅप्रोिेस) केलेला अभ्यास, साचहत्यकृतीच्या एखाद्या घटकािा सूक्ष्म चविार, 
साचहत्यकृतीच्या स्वरूपािा चवचवध दृचष्टकोनातूंन अथवा चवचवध पद्धतींनी (मेथर्डस) केलेला चविार, 
साचहत्यकृतींिा त लनात्मक अभ्यास वर्ैरे चवचवध प्रकारिे साचहत्यचवर्षयक लेखन िसे समीके्षत समाचवष्ट 
होऊ शकते, तसे परीक्षिात होऊ शकत नाही. माी परीक्षिािे चवशरे्ष समीके्षत सामाव ू शकतात आचि 
कधीकधी ते समीके्षच्या पातळीवर िाऊ शकते. परीक्षि आचि समीक्षा याचं्यातील झरक हा प्रकारािा ककवा 
दिािा नसून तत्त्वतम तो हेतूच्या आचि लेखनाच्या व्याप्तीिा आहे, असे म्हिता येईल. 

 
पहा : साचहत्यसमीक्षा. अरुिा द भार्षी 
 
पयायोक्त : िे सारं्ावयािे आहे ते तद वािक शब्दानंी सरळ न सारं्ता चनराळ्या शब्दानंी साचंर्तले िाते, 
तेव्हा पयायोतत अलंकार होतो. उदा.,  
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िन्म चन कोिा रािर्षीिा वशं अलंकृत केला? 
आत्मचवयोर्ें देश कोिता पावचवला द मखाला? 
आत्मदशइनें कोण्या देशा सारं्ा द्याल स खाला? 
तपोवनीं येण्यािे श्रम का चदधले या देहाला? 

–शाकुां तल, परश रामपंत तात्या र्ोडबोले 
 

पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 

पाठणचणकत्सा : पहा संणहताणचणकत्सा. 
 

पात्र (कथात्म साणहत्यातील) : पाी हा कथात्म साचहत्यकृतीिा एक महत्त्वािा मूलघटक होय. पाी म्हििे 
कथाकादंबरीत साकारलेली एखाद्या व्यततीिी शब्दरूप प्रचतमा होय. व्यततीिे बचहरंर्, स्वभावचवशरे्ष, 
भावचवश्व, व्यस्ततधमइ, वार्िेबोलिे, चतच्या कृती, वृचत्तप्रवृत्ती, चतिी िीवनदृष्टी आचि िीवनसरिी 
इत्यादींिे चिीि कथाकादंबरीतून होत असते. त्यातूनि पाीािी चवचशष्ट प्रचतमा साकार होत असते. पाी हे 
‘व्यस्ततरेखा’ या संजे्ञनेही संबोधले िाते. 

 
कथाकादंबरीतील पाीािे अस्स्तत्व त्या त्या चवचशष्ट साचहत्यकृतीच्या संदभाति आकाराला येत 

असते. त्यािी अथइपूिइताही स्वतंीपिे नव्हे, तर त्या चवचशष्ट संदभाति चनचित होत असते. साचहत्यर्त 
पाीाला प्रत्यक्ष वास्तवातील व्यततीप्रमािे स्वतमिे असे खास व्यस्ततमत्त्व लाभलेले असते, त्यािे स्वतंी 
असे भावचवश्व असते. तथाचप ते पाी प्रत्यक्षातील मािसाप्रमािे स्वतंी नसते. कथात्म साचहत्यकृतीच्या 
अथइसमष्टीिा एक अचवभाज्य घटक असे त्यािे स्वरूप असते. त्याम ळे ते स्वाभाचवकपिेि कथाथाला 
बाधंलेले असते. या कथाथािी चनर्समती हे कथानक, वातावरि इ. घटकापं्रमािे पाीािेही कलात्म/कथात्म 
कायइ असते. 

 
साचहत्यकृतीतील पाीािे सत्ताशास्त्रीय स्थान कोिते, यासंबधंात दोन मतप्रवाह आहेत. 

साचहत्यातील पाीे ही प्रत्यक्ष वास्तवातील मािसाचं्या कृतींिी अन कृती करीत असतात, अशी भचूमका 
अॅचरस्टॉटलने माडंली. प्रत्यक्षातील मािसासारखे साचहत्यकृतीतील पाीालाही ‘खरे अस्स्तत्व’ असते, ती 
‘खरी व्यतती’ (चरअल बीइरं्) असते. अशी वास्तवतावादी समीक्षकािंीही धारिा चदसून येते. 

 
साचहत्यातील पाीािे अस्स्तत्व आचि प्रत्यक्षातील व्यततीिे अस्स्तत्व या दोहोंिी िातक ळी चभन्न 

आहे, अशी द सरी भचूमका आध चनक कथनमीमासंकानंी माडंलेली आहे (रॉलाँ बातइ). त्याचं्या मतान सार 
साचहत्यर्त पाी हे एक ‘चिन्हस्वरूप ककवा अथइस्वरूप अस्स्तत्व’ (पेपर बीइंर्) असते. साचहत्यकृतीच्या 
संचहतेच्या कके्षबाहेर त्याला स्थान नसते. 

 
या दोन्ही भचूमकातंील तथ्य ध्यानात घेऊन कथात्म साचहत्यािी व त्यातील पाीािंी मीमासंा करिे 

उचित ठरते, कारि साचहत्यकृतीतील पाी हे संचहतेिा एक घटक म्हिून चियाशील असते, त्यािबरोबर 
या कस्ल्पत पाीािे भावचवश्व प्रत्यक्षातील मानवी भावचवश्वाशीही स्वतमिे नव े संबधं व संदभइ प्रस्थाचपत 
करीत असते, असा चविारही माडंण्यात आला आहे. (“कथनमीमासंा” –र्ंर्ाधर पाटील, अनुष्टुम्, चदवाळी 
१९९१.) 
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साचहत्यकृतीतील पाी हे कथाथाला बाधंलेले असते आचि या कथाथािी चनर्समती कथात्म 
साचहत्यकृतीतील सवइि घटक एकचीतपिे, एकात्मतेने साधत असतात. हे लक्षात घेता, तत्त्वतम 
पाीघटकािा स टेपिाने चविार करता येत नाही. सवइ कथारं्ािें परस्परावलंचबत्व/परस्पराश्रचयत्व ध्यानात 
घेऊन तो करावा लार्तो. पाी व घटनाप्रसंर्याचं्यातील परस्पराश्रचयत्वािे भान हेन्री िेम्स यानंी आपल्या 
चवविेनातून व्यतत केलेले आहे. 

 
“What is character but the determination of incident? What is incident but the 

illustration of character? (Henry James, “The House of Fiction” in The Art of Fiction, Ed. 
Leon Edei, London, 1957.) 

 
असे परस्परसंस्काचरत्व सवइि कथारं्ाचं्या संदभात प्रस्त त म्हिता येईल. 
 
पाीचिीि (कॅरेतटरायझेशन) आचि पाीस्वरूप (कॅरेतटर) अशी पाीघटकािी दोन अरें् 

कथनमीमासेंत कस्ल्पली िातात. लेखक कथेत/कादंबरीत विइन, कथन, संवाद, भाष्ट्य यािंारे आपल्या 
चवचशष्ट कलाप्रकृतीन सार तसेि त्या त्या साचहत्यकृतीतील कथाथाच्या मार्िीन सार पाीािे चिीि करीत 
असतो. असे पाीचिीि हे कथासचंहतेिे (चडस् कोसइ) अंर् होय. सचंहतेतील या पाीचिीिाच्या आधारे व 
आपल्या सासं्कृचतक व साचहस्त्यक संकेतव्यूहाच्या ज्ञानाच्या आश्रयाने वािक आपल्या मनात कल्पकतेने 
त्या त्या पाीािी एक प्रचतमा चनमाि करीत असतो. अशी पाीप्रचतमा/पाीस्वरूप हे ‘र्ोष्टी’िे (स्टोरी) अरं् 
होय. ही दोन्ही अंरे् चमळून ‘पाी’ ही समष्टी चसद्ध होते. 

 
काळाच्या ओघात कथा, कादंबरी या साचहत्यप्रकारािंी संकल्पना िसिशी बदलत रे्ली, तसतसे 

पाीघटकासंबधंीच्या संकेतातंही पचरवतइन होत रे्ले. बदलत्या कलािाचिवापं्रमािेि नव्या िीवनिाचिवा 
आचि नव े ज्ञानव्यूह यािंाही या पचरवतइनाशी स्वाभाचवकपिेि अन बधं होता. मानवी मनाच्या, 
व्यस्ततमत्त्वाच्या संकल्पनातं घडत रे्लेल्या बदलानं सार पाीचिीिाच्या स्वरूपात व पद्धतीत स्स्थत्यंतर 
होत रे्लेले चदसते. उदा., पाीाच्या व्यस्ततमत्त्वातील, मनोव्यापारातंील स सरं्तीिी कल्पना आधी 
तार्सककतेशी संलग्न होती. औदायइ, साहसी वृत्ती, द ष्टपिा अशा एखाद्या ठळक स्वभावचवशरे्षावर रोख ठेवनू 
त्या अन र्षंर्ाने पाीािे चिीि करिे या पद्धतीिा िेव्हा प्रभाव होता, तेव्हा स्वाभाचवकपिेि त्यात 
तार्सककतेिे सूी असे (उदा., ना. सी. झडके, चव. स. खाडेंकर प्रभतृींिे साचहत्य). पाीाच्या बाह्य 
स्वभावचवशरे्षापंलीकडे िाऊन त्याच्या आतंचरक भाविीवनािा व व्यस्ततमत्त्वािा वधे घेण्यािी दृष्टी नंतरच्या 
साचहत्यात चदसून येऊ लार्ली. पाीमनातील संज्ञ स्तरावंरील व्यापाराबंरोबरीनेि असंज्ञ स्तरावरील 
व्यापारािें सचंश्लष्ट चिीि साधण्यािी व पाीाच्या मनोव्यापारािें अचधकाचधक समग्रतेने दशइन घडवण्यािी 
प्रवृत्ती चवशरे्षतम नवसाचहत्याच्या उदयापासून प्रकट झालेली चदसते. मानवी मनातील परस्परचभन्न, 
परस्परचवरोधी वृचत्तप्रवृत्तींिे सह-अस्स्तत्व नवसाचहत्यात चिचीलेले चदसते. अतंर्सवरोधर्भइता, असंर्ती हे 
पाीचनर्समतीतील संघटनतत्त्व असू शकते, ही िािीव त्यातून प्रकट झाली. नेचिवतेील वासनापे्ररिािंा 
घटक पाीचिीिात अंतभूइत झाल्याने अ-तार्सककतेिे तत्त्व चतथे स्वाभाचवकपिेि आले. स्वप्न, द मस्वप्न, 
चदवास्वप्न इत्यादींच्या चिीिाम ळे त्यात साहियइचनष्ठेिा घटकही प्रचवष्ट झाला. अशा स्वरूपाच्या 
पाीचिीिात पाीाच्या व्यस्ततमत्त्वातील, मनोव्यापारातंील स संर्तीिी कल्पना अचधकाचधक ख ली व 
लविीक होत रे्ल्यािेही आढळते. त्यातून मानवी व्यस्ततमत्त्वातील प्रवाहीपिािी, बदलत्या संघटनािंी 
िािही. व्यतत झालेली चदसून येते. 
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िािीव, व्यस्ततर्त नेिीव/असंज्ञा व चतच्याही अतीत असलेली सामूचहक नेिीव/असंज्ञा या 
चतहींना सामावनू घेिारे मानवी मनािे चीस्तरीय संचश्लष्ट चिीि काही साचहत्यकृतींतून साकारलेले असते. 
सामचूहक असंजे्ञतील आचदबंधात्मक भावचवश्व मूतइ करिाऱ्या अशा साचहत्यातील अन भवाथाला चवशरे्ष 
व्याचमश्रता तसेि अनेकाथइता लाभ ूशकते, असे ध्यानात येते (उदा., िी. ए. क लकिी, कमल देसाई, कि. 
त्र्यं. खानोलकर प्रभतृींिे साचहत्य). नवसाचहत्यात अनेकदा मनाच्या सचंश्लष्ट चिीिापलीकडे िाऊन 
मानवी अस्स्तत्वािी मलूभतू अवस्था हेरण्यािा यत्न िािवतो (उदा., चदलीप चिीे, चवलास सारंर्, श्याम 
मनोहर प्रभतृींिे साचहत्य). पाीघटकाला स्वायत्त अस्स्तत्व नसून अन भवाथाच्या चनर्समतीत चियाशील 
असिारा तो एक घटक असतो, हे खरे तर सवइि प्रकारच्या साचहत्यकृतींतून चदसून येण्यािोरे् आहे. 

 
चवचशष्ट कालखंडात प्रिचलत असलेली िीवनधारिा, चविारप्रिाली यािंाही पाीप्रचतमेवर संस्कार 

घडत असतो. सवइसामान्य मानवी नम न्यािें, भचूमकािें प्रचतचनधी अशी पाीाकंडे पाहण्यािी नव-
अचभिाततावादी दृष्टी ककवा पाीाचं्या अनन्यतेवर, ‘स्व’तंीत्वावर भर देिारी स्वच्छंदतावादी (रोमॅंचटक) 
दृष्टी यािंा उदाहरिादाखल चनदेश करता येईल. चवश्वात मािसािे स्थान कोिते, आपला भचवष्ट्यकाळ 
घडवण्यािी त्यािी क्षमता चकती, आपल्या िीवनावर, पचरस्स्थतीवर त्यािे चकती चनयंीि असू शकते, या 
संबंधातंील मािसाच्या बदलत्या धारिािंाही साचहत्यातील पाीचिीि, पाीप्रचतमा याचं्यावर प्रभाव 
पडल्यािे चदसून येते. 

 
साचहत्यकृतीतील चवचशष्ट कथाथान सारही पाीचिीिाच्या स्वरूपात बदल संभवतो. उदा., 

पाीाकडे पाहण्यािा चनवदेकािा दृचष्टकोि हा कथाथाच्या अन र्षंर्ाने बदलता राहतो आचि हा दृचष्टकोि 
पाीचिीिािे स्वरूप चनचित, चनयचंीत करीत असतो. काही वळेा पाीाला वास्तचवक पातळीवरील एक 
स्वतंी व्यतती म्हिून, तसेि प्रतीकात्म पातळीवर, अशी द हेरी अथइपूिइता असते. अशा चठकािी पाी हा 
एकाि वळेी दोन स्तरावंर चियाशील असलेला घटक ठरतो. चिथे पाीािंी चनर्समती प्राधान्याने प्रतीकात्म 
पातळीवरि अथइपूिइ असते, चतथे त्या व्यस्ततरेखािंी स्वतंीपिे िािीव न उरता साचहत्यकृतीतील 
अन भवरूपात, चतच्या अन भवाथात ती एकात्म होतात, असा प्रत्यय चवशरे्षत्वाने येतो (उदा., काफ्कािे 
साचहत्य.) िी. ए. क लकिी याचं्या रूपककथा, चदलीप चिीे, चवलास सारंर् प्रभतृींच्या काही कथा यािंाही 
या संदभात उल्लेख करता येईल. 

 
कथात्म साचहत्यातील पाीे सामान्यतम मानवी असली, तरी ती नेहमीि तशी असतात, असे नाही. 

काही वळेा ती झॅं टसीच्या पातळीवरील अ-मानवी, अचतमानवी अशीही असू शकतात. तसेि मानवतेर 
प्राचिसृष्टीतील व्यस्ततरेखाही कथाकादंबरीत आढळतात. रूपकात्म साचहत्यकृतीतील प्राण्याचं्या 
व्यस्ततरेखा प्रतीकात्म अथइ धारि करतात, असेही चदसते (उदा., िॉिइ ऑवेलकृत अॅहनमल िामक.) 
नीचतकथातूंन येिाऱ्या प्राण्याचं्या व्यस्ततरेखा वस्त तम चभन्नचभन्न मानवी प्रवृत्तींिी, स्वभावधमांिी प्रतीकेि 
असतात. या अथाने ही ‘प्राचि’पाीे मूलतम ‘मानवी’ि असतात असे म्हटले पाचहिे. वास्तवतावादी 
प्रकृतीच्या कथात्म साचहत्यातही प्राचिपाीे आढळतात आचि ती चभन्नचभन्न कथात्म प्रयोिनातूंन आलेली 
आहेत, असे िािवते (उदा., िी. ए. क लकण्यांच्या ‘राी झाली र्ोक ळी’मधील मािंर, चवद्याधर 
प ंडलीकाचं्या ‘दविा’मधील नार् इत्यादी.) मािसाचं्या िर्ािा एक घटक म्हिून आलेल्या 
प्राचिपाीापं्रमािेि केवळ प्राण्याचं्या िर्ािे चिी रेखाटिारी, चनव्वळ प्राचिपाीातूंन आकारिारी व्यंकटेश 
माडरू्ळकरकृत सत्ताांतिसारखी कादंबरीही आढळते. या कादंबरीतील पाीे वानरसषृ्टीतील असली, तरी 
एका अथाने मानवी सृष्टीशी त्यािें िवळिे नाते आहे. 
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साचहत्यकृतीतील पाीाचं्या स्थानान सार, कायान सार प्रम ख पाीे व द य्यम पाीे असे त्यािें एक 
वर्ीकरि कस्ल्पता येते. प्रम ख पाीातंील प्रधान ककवा कें द्रवती पाीाच्या संदभात ‘नायक’ ही संकल्पना 
उल्लेचखता येईल. नायक/नाचयका, प्रचतनायक/न-नायक, खलनायक अशा पाीनम न्याचं्या सकंल्पना, 
चवचशष्ट भचूमकेन सार संभविारे पाीासंंबंधीिे संकेतव्यूह कथात्म साचहत्यात आढळून येतात. 

 
पाीाचं्या/पाीचिीिाच्या स्वरूपान सार चिचमती, सपाट (फ्लॅट) व्यस्ततरेखा आचि चीचमती, 

अनेकपदरी (राउंड) व्यस्ततरेखा असे त्यािें दोन प्रकार इ. एम्. झॉस्टइर यानंी साचंर्तले (आस्पेक्ट स ऑि 
नॉव्िेल, १९२७). रचशयन रूपवाद्यानंी पाीािें स्स्थचतशील (स्टॅचटक) आचि र्चतशील (डायनॅचमक) असे 
एक वर्ीकरि कस्ल्पले आहे. झॉस्टइरने केलेले वर्ीकरि व्याचमश्रतेच्या तत्त्वावर अचधचष्ठत आहे, तर 
रचशयन रूपवाद्यािें वर्ीकरि र्चतशीलतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहे, असे म्हिता येईल. 

 
सपाट ककवा चिचमती व्यस्ततरेखा या बह धा व्यस्ततनम ने (टाइप्स) या स्वरूपाच्या संभवतात. 

एखादद सऱ्या ठळक स्वभाववैचशष्ट्ट्याच्या, र् िधमाच्या आधारे उभी राहिारी अशी व्यस्ततरेखा ठरीव 
ठशािी असते, तसेि कथानकाच्या ओघात चतच्यात कोितेही महत्त्वािे पचरवतइन घडून आल्यािे चदसत 
नाही. स्वप्नरंिनात्म, लोकचप्रय वळिाच्या तसेि स खात्म प्रकृतीच्या साचहत्यात सामान्यतम अशा चिचमती, 
स्स्थचतशील व्यस्ततरेखा आढळतात. र्ंभीर प्रकृतीच्या साचहत्यातही द य्यम ककवा पूरक भचूमका बिाविाऱ्या 
व्यस्ततरेखा अशा एकपदरी, सपाट असिे संभवते. 

 
शोकात्म प्रकृतीच्या साचहत्यात र्ंभीर, कलापूिइ साचहत्यात चीचमती, व्याचमश्र, र्चतशील 

व्यस्ततरेखा चवशरे्षत्वाने आढळतात. सामान्यतम त्या प्रधान, कें द्रवती व्यस्ततरेखा असतात (उदा., 
शतेसचपअरच्या शोकास्त्मकािें नायक.) त्यािें व्यस्ततमत्त्व कोित्याही आडाख्यातं बसवता येत नाही आचि 
त्याचं्या चनर्समतीत संभाव्यतेच्या तत्त्वािी बिू राखलेली असली, तरी त्याचं्या वार्ण्याबोलण्यात, कृतींत एक 
प्रकारिी अनपेचक्षतताही प्रत्ययास येते. पचरवतइनशील, व्याचमश्र स्वरूपाच्या या व्यस्ततरेखातं 
प्राचतचनचधकतेपेक्षा अनन्यतेवर भर असल्यािे चदसून येते. 

 
साचहत्यकृतीच्या चवचशष्ट स्वरूपान सार िसे पाीचिीिािे स्वरूप बदलत िाते, त्यािप्रमािे 

साचहत्यप्रकारान सारही ते बदलते राहते. उदा., कथेपेक्षा कादंबरीला त लनेने चिीिासाठी अचधक चवस्तीिइ 
अवकाश उपलब्ध असल्याने या दोन प्रकारातंील साचहत्यकृतींतील पाीचिीिािे स्वरूप स्वाभाचवकपिेि 
चभन्न ठरते. पाीाच्या व्यस्ततमत्त्वात, िीवनात कालर्तीने होत िािाऱ्या स्स्थत्यंतरािें चिीि, 
चवस्तारशीलता, तपचशलािंा भरर्च्चपिा इ. र्ोष्टी कादंबरीत संभवतात. कथेच्या प्रकृतीला त्या सामान्यतम 
मानवत नाहीत. मयाचदत अवकाशात मोितया साधनानंी प्रयोिनपूिइ पाीचनर्समती साधिे, हे कथेिे ईस्प्सत 
असते. या दृष्टीने प्रत्येक कथेत संपूिइ व्यस्ततचिीि असलेि पाचहिे असे नाही, एखादी मनमस्स्थती 
हीदेखील कथेिा अत्यंत प्रभावी चवर्षय होऊ शकते, ही िािीव नवकथेतून व्यतत झालेली चदसते. 
पाीस्वरूपािी, पाीचिीिािी अनेकचवध रूपे संभवतात आचि त्यािंी प्रस्त तता, यथोचितता 
साचहत्यकृतीतील अन भवाथाने चनचित होत असते. हेि यातील तथ्य होय. 

 
पहा : खलनायक; नट–२; न-नायक; नायक–२. 

 
संदभइ :  १.  पाटील, र्ंर्ाधर, “कथनमीमासंा”, अनुष्टुभ्, चदवाळी, १९९१. 
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2. Forster, E. M. Aspects of The Novel, 1927. 
3. James, Henry, “The House of Fiction” in The Art of Fiction (Ed. Edel, Leon), 

1957. 
 

स धा िोशी 
 
पात्र (नाटकातील) : पहा नट–२. 
 
पाणरपाश्वइक : (सं). पाचरपाश्वइक ककवा पाचरपार्सश्वक हा नाटकातील सूीधारािा मदतनीस असतो. 
सूीधाराच्या आिूबािूला राहून तो त्याला सवइ कामातं मदत करतो, म्हिून त्याला पाचरपाश्वइक म्हटले 
आहे. पाचरपाश्वइकाच्या सहकायाने पूवइरंर्ातील आवश्यक कमइ पार पाडल्यानंतर मर्ि सूीधार–नटीच्या 
संवादाला स रुवात होते. सूीधाराच्या बािूस राहून िो त्याच्याबरोबरि प्राथइना करतो व काव्यािा म्हििे 
नाटकािा आशय स िचविारा असा संवाद त्याच्याशी करतो, तो पाचरपाश्वइक होय, असे म्हटले आहे. 
विेीसांिािातील प्रस्तावनेत सूीधार व पाचरपार्सश्वक संवाद आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
पाणवत्र्यणवडंबन : समािािी दैवते, समािातील थोर मािसे आचि समािाने मानलेली मूल्ये यािंी िेष्टा, 
कनदा वा अवहेलना कोिी केली, तर त्याच्यावर पाचवत्र्यचवडंबनािा आरोप केला िातो. अशी िेष्टा, कनदा वा 
अवहेलना करिारा त्या समािातीलि आहे की परतया समािातील आचि ती करण्यात त्यािा हेतू 
कोिता, या र्ोष्टी या संदभात महत्त्वाच्या ठरतात. 

 
समािाने मानलेली दैवते, थोर मािसे वा मूल्ये ही मानाहइ असतीलि आचि/ककवा तशी ती सवांना 

सदैव वाटतीलि असे नाही. ज्यानंा ती तशी वाटिार नाहीत त्यानंा तसे सारं्ण्यािे स्वातंत्र्य नाकारता येत 
नाही. ते स्वातंत्र्य घेऊन आपल्याि समािातील दैवतािंा, थोर मािसािंा वा मलू्यािंा खोटेपिा िेव्हा 
क िी चविारवतं य स्ततवादाने पटवनू देण्यािा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला मरू्सतभिंक म्हितात. समािाच्या 
प्रर्तीला असे मूर्सतभिंन उपकारकि ठरते. समािाच्या रोर्षाला तोंड देत िेव्हा समािातीलि एखादा ते 
करतो, तेव्हा त्यात समािचहतािीि दृष्टी चदसून येते. परंत  परकीय समािातील कोिी तसे करू लार्ला, 
तर त्याच्या हेतूबद्दल शकंा उत्पन्न होते. कारि परकीय समाि स धारण्यािी तळमळ झारि थोड्ाचं्या अंर्ी 
असते आचि त्यानंा त्याकचरता सामाचिक रोर्षािी ककमतही बह धा मोिावी लार्त नाही. अशा व्यततीिा हेतू 
चकत्येक वळेा स्वाथी असण्यािाही संभव असतो. उदा., परधमीयासं आपल्या धमात ओढण्याकचरता त्याच्या 
धमािी केलेली कनदा–अवहेलना. 

 
हे मूर्सतभिंन तार्सकक पद्धतीने तसेि उपरोध, उपहास, अचतशयोतती, चवडंबन इत्याचदकाचं्या 

साहाय्यानेही करता येते. यातंील द सरा मार्इ पचरिामकारक तसाि बोिकही ठरतो. तो पचरिामकारक 
ठरतो की बोिक, हे वािकाच्या मनोवृत्तीवर अवलंबून असते. वािक कितनशील असला, तर हे मूर्सतभिंन 
त्याला चविार करण्यास प्रवृत्त करते आचि श्रद्धाशील असला, तर श्रद्धाचवर्षयािी ही िेष्टा, कनदा वा 
अवहेलना त्याला िीड आिते. श्री. कृ. कोल्हटकराचं्या सुदाम्याच्या पोह्याांतील ‘र्िेशित थी’ व ‘श्राविी’ 
हे दोन लेख यािी उत्तम उदाहरिे आहेत. 
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श द्ध चवनोदचनर्समतीच्या हेतूनेही दैवतािंी, थोर मािसािंी वा मूल्यािंी थट्टा करण्यािी प्रवृत्ती 
समािात असते. भारतीय दैवतासंंबधंीच्या प राचिकाचं्या कथा, थोर मािसाचंवर्षयींच्या आख्याचयका आचि 
मूल्ये िपिाऱ्या अव्यवहारी मािसांच्या झचितीच्या लोककथा यातं ही प्रवृत्ती चदसून येते. हे पाचवत्र्यचवडंबन 
अथाति नव्हे, कारि यात अप्रत्यक्षतम या चतहींचवर्षयींिा पूज्यभावि व्यतत होत असतो. केवळ टवाळी 
करण्याच्या उदे्दशानेि िेव्हा या र्ोष्टींना चवनोदचवर्षय करण्यात येते, तेव्हाि ते खरे पाचवत्र्यचवडंबन म्हिता 
येईल. 
 

म. वा. धोंड 
 

पाळिे : पहा अगंाईगीते. 
 

पुनःप्रत्यय : मराठी साचहत्यचविारात काव्यानंदािी मीमासंा करताना ज्या अनेक उपपत्ती माडंल्या रे्ल्या, 
त्यापंैकी ‘प नमप्रत्यय’ ही एक उपपत्ती होय. ना. सी. झडके यानंी चतिी माडंिी केली : 

 
“कादंबरीतील अर्र नाटकातील व्यततींिे व्यवहार आचि प्रसंर् वािताना अर्र पाहताना 

आपल्याला आपल्या स्वतमच्या कोित्या तरी अन भवािा प न्हा प्रत्यय येतो, आचि या प नमप्रत्ययात िो एक 
अविइनीय आनंद आहे त्या आनंदासाठी लचलत वाङ्मयाकडे आपिप नमप न्हा धाव घेतो. ... मन ष्ट्यमाीाच्या 
चठकािी (ज्याप्रमािे चववके आहे, चवकार आहेत, सौंदयािी आवड आहे, चनर्समतीिी हौस आहे, त्याप्रमािे) 
िी स खद मखे ससंारात वाट्याला आली त्यािंा प न्हा एकवार अन भव घेण्यािी चवलक्षि इच्छा (ही) आहे. 
व्यततीच्या बाबतीत िीवनप्रसंर्ािी प नरावृत्ती घडिे झार चवरळा. माी, लचलत वाङ्मयात या प नरावृत्तीिा 
अन भव आपल्याला अप्रत्यक्षात चमळतो, आचि तो चमळाला की आपल्याला एक अविइनीय आनंद होतो. 
लचलत वाङ्मयािी खरी थोरवी हीि आहे!” 

 
झडके याचं्या चवविेनात, लौचकक चवश्व आचि प्रचतभाचनर्समत साचहत्यचवश्व याचं्यातील परस्परसंबधं 

एकेरी, सोप्या पद्धतीने र्ृहीत धरलेले चदसून येतात. काही साचहत्यकृतींत रचसकाला स्वान भवाच्या 
प नमप्रत्ययािा आनंद चमळत असेल असे मानले, तरी प्रचतकूल स्वरूपाच्या स्वान भवाच्या प नमप्रत्ययातून 
आनंद कसा चमळिार, असा प्रश्न उपस्स्थत होतो. याहून महत्त्वािी र्ोष्ट म्हििे साचहत्यापासून रचसकाला 
चमळिाऱ्या आनंदािे ममइ प नमप्रत्ययापेक्षा नवप्रत्ययात आहे; रचसकाच्या प्रत्यक्ष, स्थलकालसापेक्ष वैयस्ततक 
िीवनाच्या मयादा ओलाडूंन कल्पनेच्या पातळीवर िीवनाच्या अनेक संभाव्य स्वरूपािंा अन भव घेिे 
लचलत वाङ्मयाम ळे शतय होते, यािी िािीव या उपपत्तीत चदसून येत नाही. 

 
वाङ्मयानंदािी मीमासंा करिाऱ्या इतर उपपत्ती अशा आहेत : सचवकल्प समाधी, सहान भचूतपूवइक 

ताटस्थ्य, आत्मौपम्याने परकायाप्रवशे, स्वायत्त तादात्म्य, प्रत्यचभज्ञा िार्ृती, िीडारूप आत्माचवष्ट्कार, 
चिज्ञासू ताटस्थ्य. 

 
संदभइ : झडके, ना. सी. साहित्य आहि सांसाि, १९३७. मीना र्ोखले 

 
पुनरुज्जीवनवाद :‘चरव्हाइव्हचलझम्’या इंग्रिी संजे्ञसाठी प नरुज्जीवनवाद ककवा पूवइर्ौरववाद असे मराठी 
पयाय रूढ झाले आहेत. या संजे्ञिा अथइ माी म ळापासून बराि चनराळा व अचधक समावशेक झाला आहे. 
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एखाद्या धमइसंस्थेत ककवा सम दायात नव े धार्समक तेि व्यतत करिारा कोिताही प्रसंर् म्हििे 
प नरुज्जीवन होय, अशी व्याख्या हब्रर्टाहनका चवश्वकोशात आहे. श भवतइमानान यायी पंथाने आपल्या 
सभासदािंा आध्यास्त्मक ह रूप वाढचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नानंा उदे्दशून ती संज्ञा प्रिचलत होती. 
प्रस्थाचपत ििइव्यवस्थेच्या चवरोधात सतराव्या-अठराव्या शतकातं य रोपभर उसळलेल्या िळवळींनी 
प नरुज्जीवनवादाला बरीि िालना चदली. एकोचिसाव्या शतकात अमेचरकन श भवतइमानपंथीयानंी चब्रचटश 
बेटावंर ज्या प्रिारयाीा केल्या, त्यातूंनही अॅंग्लो-अमेचरकन प नरुज्जीवनवाद बळावला. प्रॉटेस्टंट 
धमइसंस्थानंी एका बािूने शहरी औद्योचर्क घटकातंील असंतोर्ष कमी करण्याच्या हेतूने िनतेिे 
िािीवपूवइक ‘श भवतइमानीकरि’ करण्यािा केलेला सहकारी खटाटोप असे या प नरुज्जीवनवादािे स्वरूप 
होते, तर द सऱ्या बािूने र्बायर्बलवर वाङ्मयीन ककवा ऐचतहाचसक अंर्ाने होिाऱ्या ‘उच्च टीके’ने कमइठ 
श भवतइमानपंथाप ढे उभे केलेले आव्हान परतून लावण्यािा हेतूही नकळतपिे त्यामारे् होता. 

 
चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात प नरुज्जीवनवादाने मलूतत्त्ववादाशी हातचमळविी केल्यािे स्पष्ट 

झाल्यावर स चशचक्षत श भवतइमानपंथीयानंी त्याला सोडचिठ्ठी चदली होती. द सऱ्या महाय द्धानंतर 
‘प नरुज्जीवनवादी धमइय द्धा’ंच्या स्वरूपात त्याने प न्हा तोंड वर काढले. वारंवार प नरुज्जीवनवादािा िोर 
असा वाढण्यािे चतकडे एक कारि असे चदले िाते, की बदलत्या पचरस्स्थतीच्या संदभात प्रत्येक नव्या 
चपढीला धमइशास्त्रीय व धमइखातेचवर्षयक प नराचभम खता देण्यािी आवश्यकता असतेि आचि ती देण्याच्या 
िमात काही काळ धार्समक उत्साहाला – उन्मादाला िोर िढतोि. 

 
मृतप्राय अवस्थेतून बाहेर पडून प न्हा िैतन्य प्राप्त करिे; नवा िोम, नव ेधैयइ आचि नवा उत्साह 

संपाचदत करिे; चवस्मृतीत रे्लेल्या र्ोष्टी प न्हा लक्षात व ज्ञानप्रकाशात आिून प्रिचलत करिे; 
स्मृचतभ्रंशातून ककवा चवमनस्कतेतून स्वाभाचवक अवस्थेत परत येिे; एखाद्या र्ोष्टीिा ऱ्हास ककवा सातत्यभरं् 
रोखून चतला नीट प्रचतचष्ठत करिे; धमाच्या के्षीात नूतनीकरि व प निार्रि घडवनू आििे; स स्तावलेल्या 
समािाला चियाशील करून प्रर्चतपथावर नेिे अशा अनेक अथांनी प नरुज्जीवनवाद ही संज्ञा वापरात 
असल्याचे ऑक्स्िडक युहनव्िसकल हडक्शनिीवरून चदसते. या सवइि अथांनी प नरुज्जीवनवाद ककवा 
पूवइर्ौरववाद अनेक राष्ट्राचं्या इचतहासात वारंवार प्रभावी झाल्यािी उदाहरिे आढळतात. 

 
परकीय रािवटीखाली असलेल्या देशातं स्वातंत्र्याकाकें्षिा उदय होताना िी पचरस्स्थती चनमाि 

होते, ती प नरुज्जीवनवादाच्या चवकासाला अत्यतं पोर्षक असते. चवशरे्षतम तेथील राष्ट्रवादी िळवळीला 
िसिसे धार्समक-सासं्कृचतक स्वरूप प्राप्त होते, तसतसा प नरुज्जीवनवादािा प्रसार अचधकाचधक झपाट्याने 
होतो. परतयािंी रािवट, धमइ, संस्कृती, चशक्षि इत्यादींच्या चवरोधात स्वराज्य, स्वधमइ, स्वभार्षा, स्व-
संस्कृती यािे माहात्म्य प्रस्थाचपत करण्यािे प्रयत्न परोपरीने केले िातात. 

 
परकीय राज्यकते ज्यािें श्रये ककवा अस्स्तत्वि नाकारतात त्या सवइ र्ोष्टी कशा पूवापार आचि 

अचधक प्रर्त स्वरूपात आपल्यापाशी होत्या, हे चसद्ध करण्याच्या इरेला परतंी राष्ट्रातील तत्त्वज्ञ, 
इचतहासकार आचि लेखक पडतात. अनेकदा तर त्यानंा आपल्या परंपरेिे ज्ञान आचि मोठेपिही परकीय 
संशोधकानंी केलेल्या अभ्यासातूंनि समिलेले असते. भारतात हेि झाले. इंग्रि व िमइन चविानानंी 
भारतीय प्राच्यचवद्याके्षीात मोलािी भर घातली. त्याचं्या अभ्यासातूंन लाभलेल्या स्वज्ञानािा उपयोर् 
भारतीय नेत्यानंी प ढील काळात सासं्कृचतक प नरुज्जीवनवादी राष्ट्रभावना बळकट करण्यासाठी केला. 
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परकीय रािवटीने केलेल्या स धारिामं ळे चतच्याचवर्षयी िनमानसात कृतज्ञताभाव असिे, 
परकीयानंी आपल्या धमावर व समाििीवनावर केलेली टीका प्रमाि मानून प्रिािनानंी स्वतमला कमी 
लेखिे, न्यूनर्ंडातून समाि स्वाचभमानशनू्य, आत्मचवश्वासहीन व परप्रत्ययनेय होिे; या मानचसक 
र् लामचर्रीतून बाहेर काढण्यासाठी परंपराचभमान व स्वाचभमान पेरण्यािे िे चवचवधारं्ी प्रयत्न केले िातात, 
ते सवइ प नरुज्जीवनवादात मोडतात. 

 
एकोचिसाव्या शतकात पािात्त्य इचतहासकारानंी भारताच्या सवइ भौचतक-नैचतक प्रर्तीिे श्रेय 

चब्रचटश रािवटीला देऊन स्थाचनक परंपरािें अवमूल्यन वा उपेक्षाि केली. त्यािी प्रचतचिया अशी झाली, 
की भारतात पूवापार लोकशाही होती, कायइक्षम शासनसंस्था व ग्रामसंस्था होत्या, य द्धकलेत हा देश 
आघाडीस होता असे सारं्िाऱ्या भारतीय इचतहासकारािंी एक झळीि उभी राचहली. स्वाचभमानवधइक 
पूवेचतहाससशंोधन-लेखनािे कायइ त्यानंी व्यस्ततर्त व ससं्थात्मक पातळीवर नेटाने केले. 

 
परकीय इचतहासकारानंी केलेले वस्त स्स्थतीिे चवकृतीकरि व र्ैरसमि दूर करण्याच्या हेतूने िरी 

हे संशोधनलेखन होत असले, तरी आपल्या इचतहासातील झतत मद इमकीिी स्थळे दाखवनू स्वाचभमान 
िार्वण्यावरि त्यािंा चवशरे्ष रोख असतो. आत्मर्ौरवाच्या पे्ररिेतून चनष्ट्पन्न होिाऱ्या अशा इचतहासािें 
प्रयोिन भतूकालीन वस्त स्स्थचतचनरूपि वा सत्यान्वरे्षि यापेक्षा वतइमान पचरस्स्थतीत आवश्यक असलेले 
संदेश सारं्िे ककवा आदशइ उभारिे हेि बह धा असते. चिचकत्सक समग्रता त्यात क्वचिति आढळते. त्यािे 
स्वरूप बह धा एकारं्ी, पक्षपाती आचि अचतरंचित असते. या राष्ट्राचभमानी इचतहासातून साचहत्यचनर्समतीला 
बरीि िालना चमळते. महाराष्ट्रात चवष्ट्ि शास्त्री चिपिळूकरािंी हनर्बांधमाला हे यािे उदाहरि आहे. डॉ. य. 
चद. झडके म्हितात, त्याप्रमािे चिपळूिकर हे ‘भतूकाळािे उदात्तीकरि करून त्यापासून पे्ररिा घेिाऱ्या 
पूवइर्ौरवशाली राष्ट्रवादािे उद्र्ाते’ ठरतात. 

 
स्वातंत्र्यलढ्यािे नेते लोकसंग्रहाथइ िेव्हा लोकाचं्या धमइभावनेला हात घालतात, तेव्हा 

प नरुज्जीवनवादाला अचधकि भरते येते. धार्समक उत्सवाचं्या व्यासपीठावंरून राष्ट्रभतती व धमइभतती यािें 
संचमश्र संदेश साचंर्तले िातात. यातून िन-आंदोलनािंी पूवइचसद्धी केली िाते. चटळकानंी स रू केलेल्या 
र्िेशोत्सव, चशवियंती उत्सवािंा हवाला येथे देता येईल. चवनायक, र्ोकवद, सावरकर यासंारख्या कवींिी 
ओिस्वी पदे या उत्सवातं म्हटली िात. द र्ाप्रसाद चतवारी व आनंदराव टेकाडे यािंी स्वातंत्र्यर्ीते व 
संग्रामर्ीतेही त्या काळी लोकचप्रय ठरली होती. “पूवइ चदव्य ज्यािें त्यािंा रम्य भाचव काळ” (कवी चवनायक) 
आचि “भारतािा र्तकाळ आठवोनी, स्झूर्सत होते मि शौयइवीयइर्ानी” (चतवारी) ही मराठी कचवतेतील 
पूवइर्ौरववादािी ठळक उदाहरिे आहेत. अनेक पौराचिक-ऐचतहाचसक नाटके, िचरीे-आत्मिचरीे आचि 
कथा-कादंबऱ्यातूंनही इचतहासनायकाचं्या परािमािे पोवाडे र्ाचयलेले आढळतात. िनमनातंील न्यनूर्डं 
झटकून त्यानंा परािमािी व समपइिािी पे्ररिा चमळावी, असा आवशे-अचभचनवशे या साचहत्यात ओतप्रोत 
असतो. 

 
प नरुज्जीवनवादाच्या काही मयादा असतात. त्यािे आकर्षइि म ख्यत्व ेमध्यमवर्ालाि असते. िन-

आंदोलन ज्याला स रचक्षत वाटत नाही. िाचंतकायइ ज्याला झेपत नाही आचि राज्यकत्यांिा रोर्षही नको 
असतो तो हा वर्इि सामान्यतम इचतहासाकडे वळतो. ज्याला ि न्या संस्कृतीिा अचभमान वाटतो, ककवा 
ि न्या व्यवस्थेत चवशरे्षाचधकार भोर्ल्याच्या ज्याच्या स्मृती ताज्या असतात तोि वर्इ प नरुज्जीवनातून 
राष्ट्रभावनेिा पचरपोर्ष करण्यात ककवा सनातन धमािी कास धरण्यात स्वाभाचवकि अगे्रसर असतो. 
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प नरुज्जीवनवादाम ळे समािात संक चित धमाचभमान आचि प्रचतर्ामी प्रवृत्ती बळावनू स धारिेच्या व 
सामाचिक न्यायाच्या प्रचियानंा खीळ बसते. उच्चविीयािंा पूवइर्ौरवी राष्ट्रवाद हा िाचतविइचवर्षमतेशी 
लढिाऱ्यासंाठी अझूिी र्ोळी ठरण्यािा सतत धोका असतो. अथात दैनंचदन िीवनवास्तवािे लढे िसिसे 
तीव्र होतात, तसतसे भतूकाळािे आकर्षइि उिावत िाते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यािे र्ाधंीपवइ येथे 
उदाहरिाथइ घेता येईल. 

 
चवसाव्या शतकाच्या अखेरीस प न्हा वतइमानचवन्म ख, पूवइर्ौरववादी व मूलतत्त्ववादी चविारप्रवाहानंा 

िोर िढला असून इचतहास व साचहत्य या दोन्ही के्षीातं त्यािंी उपस्स्थती िािव ूलार्ली आहे. 
 

संदभइ :  १.  कऱ्हाडे, सदा, भाितीय स्वातांत्र्यलढा आहि मिाठी लेखक, १९८८. 
२. पंचडत, नचलनी, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादािा चवकास, १९७२. 
३. झडके, य. चद. चवसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, खंड १, १९८९. 

 
भास्कर भोळे 

 
पुरािवाङ्मय : प रािवाङ्मयात म ख्यतम अठरा प रािािंी (अथवा महाप रािािंी) आचि अठरा उपप रािािंी 
र्िना होते. अठरा प रािािंी नाव ेवायु, ब्रह्माण्ड, माकक ण्डेय, हवष्िु, मत्स्य, भागवत, कूमक, वामन हलङ ग, 
विाि, पद्धम, नािदीय, अक्ग्न, गरुड, ब्रह्म, स्कन्द, ब्रह्मवैवतक आचि भहवष्य अशी आहेत. इ. स. पू. िौथ्या-
चतसऱ्या शतकापंासून ते इ. स. स . सहाव्या शतकापयंत ह्यापंैकी बऱ्याि प रािािंी रिना िालू होती आचि 
प ढेही त्यातं अनेक वळेा भर पडत रे्ली. 

 
प रािात साधारिपिे सर्इ, अचतसर्इ, वशं, मन्वन्तर आचि वशंान िचरत अशा पाि चवर्षयािंी ििा 

केलेली असते, म्हिूनि ‘प रािं पञ्चलक्षिम्’ असे म्हितात. यापंैकी सर्इ म्हििे चवश्वािी उत्पत्ती, अचतसर्इ 
म्हििे चवश्वािा नाश आचि प नरुत्पत्ती, वशं म्हििे देव, अस र, चपतर, रािे, ऋर्षी याचं्या वशंावळी, 
मन्वन्तर म्हििे चवचवध य रे् आचि य र्ातंरे आचि वशंान िचरत म्हििे रािवशंािंी विइने होत. हे पाि चवर्षय 
सवइ प रािातं असले, तरी त्याचं्या माडंिीत आचि तपचशलातं प ष्ट्कळि चवचवधता आहे. ही सवइ प रािे महर्षी 
व्यासानंी रिली आचि लोमहर्षइि ह्या सूताने त्यािें चनवदेन केले, अशी परंपरा आहे. प्रत्येक प रािािा 
कोित्या तरी देवतेशी संबधं आहे, असे प रािाचं्या नावावंरून ध्यानात येते. वैचदक काळात यज्ञप्रसंर्ी ज्या 
आख्यानािें, उपाख्यानािें आचि र्ाथािें चनवदेन होत असे, त्यातंि प रािािे मूळ असाव.े द ष्ट्यंत-शक ं तला, 
प रूरवा-उवइशी, ययाती-शर्समष्ठा ह्यासंारख्या प्रचसद्ध आख्यानािंा उर्म प रािातंि सापडतो. चनरचनराळ्या 
देव-देवताचं्या आचि प्रचसद्ध रािाचं्या कथाही प रािातं अचतशय रंिक पद्धतीने साचंर्तलेल्या आहेत आचि 
त्यातं साचहत्यर् िही भरपूर आहेत. ककबह ना वैचदक काळापासूनच्या दैवतीकरिािा संपूिइ इचतहास 
प रािातं सापडतो, असे चदसून येईल. ब्रह्मा, चवष्ट्िू, महेश, सूयइ, स्कन्द, शतती इ. देवतािंा उद्र्म आचि 
त्यािें माहात्म्य, तसेि त्यािंी उपासना ह्या र्ोष्टी प रािातं चवशरे्षकरून साचंर्तल्या आहेत. त्यािप्रमािे 
चनरचनराळी व्रतवैकल्ये, तीथइके्षीे आचि त्यािें माहात्म्य, दानािे महत्त्व, िार विइ आचि िार आश्रम ह्यािंी 
कतइव्ये आचि त्यािें अचधकार, चनरचनराळे धार्समक चवधी, चस्त्रयािंी कतइव्ये, भक्ष्य आचि अभक्ष्य पदाथइ, 
अंत्यचवधी आचि सोळा संस्कार, िन्म आचि मरि ह्यािें अशौि, पापे आचि त्यािें प्रायचित्त, चवचवध 
नरकािंी विइने, कमइ आचि कमइचवपाक, द ष्टग्रहािंी शातंी, मंचदरािंी प्रचतष्ठापना, देवताचं्या प्रािप्रचतष्ठिेे 
चवधी इ. शकेडो चवर्षयािंी चवस्तृत ििा प रािानंी केलेली आहे. चवशरे्षतम मत्स्यपुिाि, गरुडपुिाि आचि 
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अक्ग्नपुिाि यातंील ही ििा अचतशय दीघइ आहे. त्या दृष्टीने मिाभािताप्रमािेि प रािानंाही प्रािीन 
काळाच्या ज्ञानकोशािें स्वरूप प्राप्त झालेले चदसून येईल. 

 
प रािातं साचंर्तलेल्या रािाचं्या वशंावळी काही वळेा असंभाव्य आचि कपोलकस्ल्पत वाटल्या, तरी 

त्यािंा बरािसा भार् ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या मोलािा आहे, हे पार्सिटरसारख्या पािात्त्य चविानानंीही दाखवनू 
चदले आहे. प रािातं प्रािीन इचतहासाप्रमािेि प्रािीन भरू्ोलािाही ऊहापोह केलेला आढळतो. ककबह ना 
रे्ल्या दोन सहस्त्र वर्षांत बदलत रे्लेल्या भारतीय समािाच्या अनेक अंर्ािें प्रचतकबब प रािातं पहावयाला 
चमळते. उदा., वैचदक काळानंतर यज्ञचवधींिे महत्त्व कमी झाले आचि घरच्या घरी करता येण्यासारख्या 
व्रतवैकल्यािें महत्त्व वाढले. हा धार्समक पचरस्स्थतीतील बदल प रािातं चदसून येतो. इसवी सनाच्या 
आरंभीच्या काही शतकातं भारतावर ग्रीक, पर्सशयन, हूि, शक, क शाि इ. परकीय सत्तािंी आिमिे झाली 
आचि भारतीय समािव्यवस्था तळापासून ढवळून चनघाली. सामाचिक कल्पना आचि मूल्ये बदलली. 
अनेक परकीय रािानंी कहदू, बौद्ध, ककवा इतर धमांिा व पंथािंा स्वीकार केला. त्यानंा भारतीय 
विइव्यवस्थेत कसे स्थान द्यावयािे, हा मोठाि यक्षप्रश्न होता. त्याचं्या भावी प्रिेिाही प्रश्न होता. त्या दृष्टीने 
विइसंकरािी कल्पनाही प रािातं िर्सिलेली आहे. तेव्हा भारताच्या धमाच्या आचि ससं्कृतीच्या इचतहासाच्या 
दृष्टीने प रािािें महत्त्व मोठे आहे. 
 

य. स. वाकळब े
 

पुरोगामी साणहत्य :‘प रोर्ामी साचहत्य’ ही संज्ञा मराठी समीके्षत १९३५ च्या स मारास वापरली िाऊ 
लार्ली. चतिा अथइ‘प्रर्चतकारक, प ढे नेिारे वा िािारे साचहत्य’ असा घेता येईल. साचहत्यािे हे 
प रोर्ाचमत्व इथे िीवनदशइनाच्या संदभात अचभपे्रत आहे. समािचहताच्या दृष्टीने आवश्यक, संस्कृचतसंवधइक 
अशा चविारािें चिीि या साचहत्यात असायला हवे, अशी त्यामार्ील भचूमका आहे. मातसइवादी चविारवतं 
आचि मातसइवादािा प्रभाव असिारे समीक्षक यानंी प रोर्ामी साचहत्यािी ििा-चिचकत्सा आपापल्या 
ताचत्त्वक भचूमकेन सार केलेली आढळते. समािातील वर्इचवग्रह नाहीसे करण्यासाठी अन रूप व पोर्षक 
कलेिी योिना करिे, हे प रोर्ामी साचहत्यािे लक्षि व प्रयोिन लालिी पेंडसे यानंी स्पष्ट केले. कलेने 
वर्इचवग्रहािे चिीि केले तरि चतला प रोर्ामी स्वरूप प्राप्त होईल, ही पेंडसे यािंी भचूमका या वादािे मूळ 
म्हिता येईल. याहून वरे्ळ्या प्रकारिी भचूमका प . य. देशपाडें यानंी कलेिी पे्ररिा ‘व्यस्ततचनष्ठ मानचसक 
कल्लोळात’ असल्यािे रॉट्स्कीिे मत उद धृत करून माडंलेली चदसते; तर प्रभाकर पाध्ये यानंी ‘मानवतेच्या 
चवशाल चक्षचतिावर कलाप ष्ट्पािे तोंड नेहमी प्रर्तीच्या चकरिाकडे वळलेले असते’ असे म्हटले आहे. तेव्हा 
या समीक्षकाचं्या साहित्य आहि समाजजीवन (लालिी पेंडसे), नवी मूल्ये (प . य.देशपाडें) व कलेची 
हक्षहतजे (प्रभाकर पाध्ये) या गं्रथामंधून प रोर्ामी वाङ्मयासंबधंीिी त्या काळातील मातसइवादी 
चविारवतंामंधील मतचभन्नताि व्यतत होते. हा वाद मर् वरे्वरे्ळ्या समीक्षक-लेखकानंी खेळता ठेवला, 
असे चदसते. “मानवी प्रर्तीच्या अन र्षंर्ाने समािाच्या िीवनाला िालना देिारे, समािािे ज्ञान व सामथ्यइ 
वाढचविारे, समािाच्या हृदयास आल्हाद व उत्साह देिारे... प रोर्ामी समािाच्या िीवनप्रवाहाशी 
संमीचलत होिारे साचहत्य” ते प रोर्ामी साचहत्य अशी प्र. के. अीे यांिी भचूमका होती; तर ल. रा. पारं्ारकर 
यानंी ‘संतवाङ्मय हे खरे प रोर्ामी वाङ्मय’ असे प्रचतपाचदले होते. “ध्येयचनष्ठा िार्तृ करिारे, 
पचरस्स्थतीवर चविय चमळचवण्यास प्रवृत्त करिारे व कतइव्याच्या आनंदाप ढे इंचद्रयस खािा त्यार् करण्यास 
चशकचविारे िे वाङ्मय तेि खरे िांचतकारक वाङ्मय होय”, असे आिायइ श.ं द. िावडेकर यानंी म्हटले, 
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तर ना. सी. झडके यानंी त्यावळेी त्यावर कडाडून हल्ला िढचवलेला होता (कालातंराने झडके यानंीही 
प रोर्ामी वाङ्मयािा प रस्कार केला). 

 
अलीकडच्या काळात प रोर्ामी वाङ्मयासंबधंी सदा कऱ्हाडे यानंी प ढील चविार व्यतत केले 

आहेत. “प रोर्ामी चविार हे िीवनाचवर्षयीिी नवी दृष्टी देिारे असतात. िीवनािा अन्वयाथइ लावण्यासाठी, 
िीवनाला अस्स्तत्वाथइ प्राप्त करून देण्यासाठी, िीवनािे अथइबोधन करण्यासाठी ही दृष्टी अत्यतंावश्यक 
असते”. चदर्ंबर पाध्ये यानंी “समािाला, मानवी िीवनाला प ढे नेऊ पाहिारा, त्याला अचधक उन्नत 
अवस्थेला घेऊन िािारा िीवनचवर्षयक दृचष्टकोि ज्या साचहत्यात प्रकट होतो ते प रोर्ामी वाङ्मय” या 
शब्दातं त्यािे विइन केले आहे. 

 
साराशं, प रोर्ामी साचहत्य या संजे्ञिा संबधं साचहत्यकृतीतील िीवनचिीिाशी असल्याने 

चतच्यातील आशयासंबधंी चवविेन-चवश्लेर्षि करिारी ही संज्ञा, असे मानता येईल. त्याम ळे मराठीतील 
प रोर्ामी साचहत्यासंबधंीिा वाद हा प्रायम साचहत्यकृतीतील आशयासबंंधी, त्यातून व्यतत होिाऱ्या 
दृचष्टकोनासंबधंीिाि होता. 

 
संदभइ :  १.  िावडेकर, आिायइ श.ं द. पुिोगामी साहित्य, १९४१. 

२. देशपाडें, प . य. नवी मूल्ये, १९४६. 
३. चनरंतर, र्ं. भा. शािदाहविाि, १९४०. 
४. पाध्ये, प्रभाकर, कलेची हक्षहतजे, १९४२. 
५. पेंडसे, लालिी, साहित्य आहि समाजजीवन, १९३५. 

 
अनंत देशम ख 

 
पुरोभूमीकरि : पहा रणशयन रुपवाद. 

 
पूवइगौरववाद : पहा पुनरुज्जीवनवाद. 

 
पूवइघणटतणचत्रि : कथा, कादंबरी आचि नाटक या लचलत साचहत्यप्रकारातं मानवी िीवनचवर्षयक 
अन भवािें चनवदेन, चिीि असते. त्यात संबचंधत व्यस्ततिीवनािे चवचशष्ट कालािे चिीि आढळते. त्या त्या 
व्यतती आपल्या वृत्तींन सार, दृचष्टकोिान सार, स्वभावधमान सार िर्त असतात. त्याचं्या आय ष्ट्यात 
त्यान सार घटना घडत असतात. या घटनािंा साचहत्यकृतीत काही चवचशष्ट स्वरूपािा सौंदयइपूिइ, अथइपूिइ 
िम लेखकाने लावलेला असतो. अथात त्या घटनािंा हा िम, त्या िशा घडल्या तसा–म्हििे १, २, ३, 
४, ५ ... असा नसतो. साचहत्यकृतीतील, संचहतारिनेतील सौंदयइचनर्समती साधत असतानाि चतच्यातील 
तकइ धारा प्रभावी व्हावी, या हेतूने लेखक त्या सलर्, कालान िमे विइन करीत नाही. त्या मारे्प ढे करीत तो 
साचहत्यकृतीिी अथइवत्ता वृकद्धर्त करीत िातो. त्याम ळे समिा, एखाद्या साचहत्यकृतीत कालान िमे १, २, 
३, ४, ५ अशा घटना असल्या, तरी लेखकाला २, ३, १, ४, ५ अशासारख्या िमाने चनवदेन करण्यािे 
स्वातंत्र्य असते आचि तो ते घेतोही. उदा., खरे मास्तर या चवभावरी चशरूरकराचं्या कादंबरीिी रिना 
पहावी : नाचयकेच्या वचडलाचं्या मृत्यिूी नोंद पचहल्या प्रकरिात येते (अ). त्याच्या शवेटच्या भार्ात चतच्या 
वचडलानंी अधइवट अवस्थेत चलचहलेले आत्मिचरी सापडल्यािी नोंद आढळते (ब). द सऱ्या प्रकरिात 
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साक्षात खरे मास्तरािें आत्मिचरी ते त्याचं्या लग्नाच्या घटनेिे विइन करून संपते. चतसऱ्या प्रकरिात 
प्रारंभी लग्नानंतरच्या घटनािंी माचहती आईच्या म लाखतीतून नाचयका चमळचवते आचि सहकारी, चशक्षक, 
मािूस म्हिून ते कसे होते ते देशपाडें मास्तराचं्या चनवदेनातून आढळते (क) आचि िौथे व पािव ेप्रकरि 
म्हििे नाचयकेने आपल्या वचडलािें सत्य कस्ल्पताच्या चमश्रिातून साधलेले चिीि (ड). अशा िमाने 
आलेल्या या संचहतेतील घटना आहेत. माी यातील कालान िमािे सूी लक्षात घेऊन सरळ रिना 
करायिी म्हटली, तर ब, क, अ आचि ड अशी ती झाली असती. आत्मकथा या महेश एलक ं िवार याचं्या 
नाटकात रंर्मंिािी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ अशी चवभार्िी करून कालान सारी घटनाचनवदेन-पद्धती न वापरता 
संचहता रिनासौंदयाच्या चनर्समतीकचरता आवश्यक त्या पद्धतीने मारे्-प ढे करून घटना चिचीत करण्यात 
आल्या आहेत. लेखक वा चनवदेक असा संचहतेतील कालान िमािा िम चबघडवनू वतइमान घटनािें चनवदेन 
करीत असताना भतूकालीन घटनािंा त्याचं्याशी असलेला अन बधं स्पष्ट करतो, तेव्हा मध्येि आलेल्या या 
भतूकालीन घटनेला ‘पूवइघचटतचिीि’ अथवा ‘पूवइवृत्तातंकथन’ असे म्हितात. इंग्रिीत त्याला ‘फ्लॅशबकॅ 
टेतनीक’ असे म्हटले िाते. पूवइघचटतचिीिाने अशा रीतीने साचहत्यकृतीिे आशयसौंदयइ, त्यामार्ील चिवट 
तकइ धारा आचि रिनासौंदयइ लचलत लेखकाला साधता येते. 
 

अनंत देशम ख 
 

पूवइरंग–१ : पहा कीतइन. 
 

पूवइरंग–२ : नाट्यप्रयोर्ािा प्रारंभ पूवइरंर्ाने करावयािा असतो. हा एक प्रकारिा धार्समक चवधी असून 
चनरचनराळ्या देवदेवता, दैत्य, भतूर्ि, चपतृर्ि यानंा प्रसन्न करिे हे त्यािे प्रयोिन आहे. प्रसन्न करण्यािी 
प्रधान साधने नृत्य, र्ीत आचि वादन. नाट्यशास्त्राच्या पािव्या अध्यायात ‘ित रस्त्र’ म्हििे पचरपूिइ 
स्वरूपाच्या पूवइरंर्ािे प्रदीघइ विइन आहे. त्यात एकंदर वीस अंर्ािंा चनदेश आहे. पचहल्या नऊ अंर्ातं र्ायक 
व वादक ‘यवचनके’च्या (पडद्याच्या) आड रंर्शीर्षावर स्थानापन्न होतात आचि चवचवध प्रकारच्या वाद्यािंा 
मेळ बसवनू नंतरच्या र्ीतासाठी ताल व लय यािंा उपके्षप करतात. त्यानंतर येवचनका दूर होऊन एक र्ीत 
र्ाचयले िाते व तद्नंतर ताडंव नृत्य होते. यानंतर इंद्रध्विािी सनृत्यर्ीत पूिा होऊन आशीवइिन 
वनमस्कार यानंी य तत असलेल्या नादंीिे [पहा : नादंी] पठन होते. नंतर प न्हा र्ीत व नृत्य होऊन 
शवेटच्या ‘प्ररोिना’ नावाच्या अंर्ात प ढे होिार असलेल्या नाट्यािा चनदेश करून व ते पाहण्यािी पे्रक्षकानंा 
चवनंती करून सूीधार चनघनू िातो व पूवइरंर्ािी समाप्ती होते. इंद्रध्विपूिा हे पूवइरंर्ािे प्रधान कायइ. हे 
स्पष्ट आहे, की ह्या पूवइरंर्ाशी नाटककार व त्यािी नाट्यकृती यािंा काही संबंध नाही. नाटकमंडळीने 
नेहमी करावयािा असा तो स्वतंी चवधी आहे. कालातंराने हा चवधी प्रिारातून रे्ला, असे चदसते. परंत  
म ळात तो अचतप्रािीन असावा असा दाट संभव आहे. यातील इदं्रध्विपूिेिी त लना पािात्त्य देशातंील मे-
पोलिी उभारिी व तदन र्षंर्ाने होिाऱ्या नृत्यर्ीतादींशी केली रे्ली आहे आचि उभयतािें मूळ एकि 
असण्यािी शतयता मान्य झाली आहे. या चवधीिा संबधं प्रथम लोकनाट्याशी व तद्िारा संस्कृत नाट्याशी 
आला असावा. 
 

र. पं. कंर्ले 
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पोत : ही म ळात पटसंबचंधत संज्ञा आहे. कापडाच्या चविेतील आडव्या-उभ्या धाग्यािंी रिना अथवा 
व्यवस्था म्हििे त्या कापडािे पोत. कापूस, लोकर, रेशीम, तार् यापंासून तयार केलेल्या वस्त्राला स्पशइ 
केल्यावर अन भवास येिारी त्या त्या कापडािी िाि म्हििे त्या त्या कापडािे पोत. 

 
पोत ही संज्ञा म ळात अशी पटसंबचंधत असली आचि कापडाच्या संदभात या सजें्ञिा वापर प्रत्यही 

करण्यात येत असला, तरी कापडाचशवाय लाकूड, कातडे व चनरचनराळे धातू यापंासून बनचवलेल्या 
वस्तंूच्या पृष्ठभार्ािे विइन करतानाही ही संज्ञा वापरतात. चिी, चशल्प, संर्ीत, नृत्य व साचहत्य या 
कलातंील आचवष्ट्काराचं्या सदंभातही या संजे्ञिा उपयोर् होऊ लार्ला आहे. 

 
चिी, चशल्प, संर्ीत, नृत्य या कलाचं्या समीके्षत ही संज्ञा त्या त्या कलाचं्या माध्यमाचं्या संदभाति 

चवशरे्षत्वाने वापरण्यात येते. चशल्पकृतीच्या पृष्ठभार्ािे अथवा चिीकलेत रंर् भरण्याच्या वरे्वरे्ळ्या चिया-
पद्धतींिे विइन याि संजे्ञने करण्यात येते. 

 
वाङ्मयसमीके्षत अचवष्ट्कारापासून चमळिारी दृक्, श्रव्य इ. िाि वर्सिताना पोत ही संज्ञा वापरण्यात 

येते. र्द्यात अन वाद करता येईल तो आचवष्ट्कारािा आशय, स्थूल भावना अथवा चविार याखेंरीि 
आचवष्ट्कारात िे अचधक असते, त्याच्या रिनेने अथवा अवस्थेने, आशयाव्यचतचरतत येिारी इचंद्रयसंवदे्य 
िाि म्हििे साचहत्यातील आचवष्ट्कारािे पोत. ही िाि साचहत्याचवष्ट्कारातंील नाद, लय, शब्द, शब्दरूपे, 
तपशील, पाल्हाळ, सूिकता आदी वरे्वरे्ळ्या र्ोष्टींम ळे येऊ शकते. 

 
द. र्. र्ोडसे यानंी पोत या प स्तकात माडंलेली ही ‘पोता’िी संकल्पना वरील संकल्पनेशी काही 

प्रमािात ि ळती असली, तरी ती झतत कलेच्या माध्यमाप रतीि मयाचदत नाही. कलात्मक आचवष्ट्कारािा 
आशय आचि आचवष्ट्कारािे माध्यम यािंा घचनष्ठ संबधं ती स्पष्ट करते. कलात्मक आचवष्ट्काराच्या माध्यमािे 
पोत आचवष्ट्काराच्या आशयाशी चिव्हाळ्याने चनर्चडत असल्यािे ती सारं्ते. कलाकृतीच्या माध्यमाच्या 
पोतािी घडि आचि रिना ही स्वैर, स्वतंी, ककवा योर्ायोर्ाने घडत नसून, ती कलाकृतीच्या माध्यमािी 
यंीिा, चतच्या उपकरिािंी चनवड, चतच्या आचवष्ट्कारप्रचियेिी पद्धत इ. माध्यमािी वरे्वरे्ळी अंरे्, केवळ 
आशयचनष्ठि नव्हे, तर आशयचनयत असतात, आशयान वती असतात. 

 
हे प्रचतपादन बौद्ध िातककथातंील ‘छदं्दत िातक’ या प्रचसद्ध कथेच्या इ.स.पू. द सऱ्या 

शतकापासून ते इ.स. च्या सहाव्या शतकापयंत करण्यात आलेल्या वरे्वरे्ळ्या प्रािीन चशल्प-चिीाचंकत 
आचवष्ट्कारािें सूक्ष्म व सचवस्तर परीक्षि करून पोतमध्ये स्पष्ट केले आहे. िवळिवळ आठश ेवर्षांच्या प्रदीघइ 
कालखंडात छदं्दत कथेिा मूळ आशय कसा बदलत रे्ला व बदलल्या आशयान सार आचवष्ट्कारािी 
माध्यमयंीिा, चतिी उपकरिािंी चनवड व चतच्या आचवष्ट्कारप्रचियेिे स्वरूप यातं वळेोवळेी कसे बदल होत 
रे्ले, तसेि ‘छदं्दत िातका’च्या वरे्वरे्ळ्या आचवष्ट्कारातंील आशयात झालेला बदल पचरस्स्थचतसापेक्ष कसा 
होता आचि आचवष्ट्काराच्या माध्यमयींिेिे स्वरूपही बदलत्या आशयान सार दर वळेी बदलिे कसे 
अपचरहायइ होते, हेही त्यात स्पष्ट केले आहे. व्यासानंी गीता चलचहली तो मूळ भािताच्या (मिाभािताच्या 
नव्हे) रिनेिा काळ व त्याि गीतेवर ज्ञानेश्वरानंी आपली प्रचसद्ध टीका चलचहली, तो यादवकालीन 
महाराष्ट्रािा काल यािंा त लनात्मक अभ्यास महत्त्वािा ठरतो. एकाि आशयावरील दोन गं्रथकाराचं्या 
आचवष्ट्कारािें वरे्वरे्ळ्या कालखंडातंील पोत कसे वरे्ळे असते आचि हे वरे्ळेपि पचरस्स्थचतसापेक्ष कसे 
असते, हे दोन्ही आचवष्ट्काराचं्या पोताच्या सूक्ष्म चनरीक्षिाने स्पष्ट होते. 
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र्ोडसे याचं्या चवविेनातील ‘काल’ ही संज्ञा पंिारं्ी चहशबेाने घेतल्यास त्याचं्या चसद्धान्ताला दरेक 
कालखंडात काही अपवाद दाखचवता येतील. परंत  िीवनचवर्षयक िाचिवा व चनष्ठा यानं सार इचतहासािे 
कालखंड पाडल्यास दरेक कालखंडात चवचशष्ट िाचिवा व चनष्ठा प्रभावी असल्यािे आढळून येते. या 
कालखंडािंी व्याप्ती कमीअचधक असेल, पंिारं्ी कालर्िनेन सार मोिावी अशी व नेमकी नसेल. 
कालखंडातील िाचिवाचनष्ठानंी प्रभाचवत होऊन चनमाि झालेले कलात्मक आचवष्ट्कार हे त्या कालखंडािे 
प्राचतचनचधक आचवष्ट्कार होत. एखादा कलावतं ककवा एखादा आचवष्ट्कार या कालचनचवष्ट िाचिवाचनष्ठानंी 
प्रभाचवत झालेला नसिेही शतय आहे. 
 

द. र्. र्ोडसे 
 

पोतराजाची गािी : पोतराि ही महाराष्ट्र–कनाटकातंील ग्रामीि स्त्री-देवतापंकैी ‘मरीआई’ अथवा 
मरीअम्मािी उपासक ससं्था आहे. दचक्षिेतील स प्रचसद्ध ‘सातबचहिी’ म्हिनू प्रचसद्ध असलेल्या 
स्त्रीदेवतापंैकी – मातृदेवतापंकैी – मरीआई ही पटकीसारख्या साथीच्या रोर्ािंी देवता म्हिनू प्रचसद्ध आहे. 

 
सामान्यतम पूवास्पृश्य समािातील प रुर्ष स्त्रीवशे धारि करून पोतरािािी दीक्षा घेऊन मरीआईिे 

उपासक होण्यािी प्रािीन प्रथा आहे. पोतराि हा ‘पोत राि ’ या दचक्षिी भारे्षतील शब्दािा अपभं्रश आहे. 
‘पोत ’ म्हििे मचहर्ष अथवा रेडा. पोत राि  म्हििे मचहर्षराि, मचहर्षमर्सदनी देवतेिा सेवक अशी व्य त्पत्ती 
चदली िाते. द सऱ्या एका व्य त्पत्तीन सार पोर् टू म्हििे पोट अथवा उदर, पोर् ट रािू म्हििे उदरराि. 
‘राि’ हे उत्तरपद ‘मोचहनी राि’ सारखे आहे; मोचहनी हे स्त्रीरूप घेिारी प रुर्षदेवता चवष्ट्िू यासारखे आहे. 
पोर् टू म्हििे पोट ककवा र्भाशय. वारूळ हे भमूातेिे–रेि केिे–र्भइिार आहे. स झलन देवतेच्या 
उपासकािे पोत राि  अथवा पोतराि हे नाव असिे स्वाभाचवक आहे, असे डॉ. रा, कि. ढेरे यािें मत आहे. 

 
मरीअम्मा अथवा मरीआईिी कथा रेि का-िमदग्नी कथेशी साधम्यइ दाखचविारी असून मातंर् स्त्रीिे 

मस्तक रेि केला लार्ल्याने तयार झालेल्या मातंचर्नीशी साधम्यइ दाखचवते. यल्लम्मा, रेि का, मरीआई, 
मरीअम्मा, मातंर्ीदेवी अशा चवचवध नावानंी ओळखल्या िािाऱ्या लोकदेवतेिा उपासक म्हििे पोतराि. 

 
आर्षाढ मचहन्यात पटकीिी साथ येण्यािी शतयता िास्त असल्याने पोतरािाला महत्त्व येते. 

मरीआईिी अवकृपा होऊ नये व झाली तरी ती नाहीशी व्हावी म्हिून र्ावात मरीआईिी वा लक्ष्मीआईिी 
याीा काढली िाते. स्वाभाचवकि पोतरािाच्या प ढाकाराने सवइ चवधी होतात. ह्यावळेी र्ावाभोवती संरक्षि 
म्हिून धार चझरवण्यािा चवधी पोतरािकरतो. एरव्ही पोतराि र्ावार्ावातूंन चभक्षा मार्ून उदरचनवाह 
करतात. चभक्षा मार्ताना ते मरीआईिी र्ािी र्ातात. 

 
डोतयावर लाबं केस वाढवलेले, कधी मोकळे तर कधी ब िडा बाधंलेले, कपाळी हळदी-क ं कवािा 

मळवट भरलेला. कमरेला खूप ि ण्या असलेला घार्रा, त्यावर चहरव्या खिािें असंख्य त कडे लोंबत 
असलेला, कमरेला सैलसर घ ंर्रािंी माळ बाधंलेला, पायात ख ळख ळ्या म्हििे आत खडे भरलेले 
चपतळ्यािे पोकळ वाळे, म ळात काळा रंर्, बह धा उन्हापावसात सतत उघडे राचहल्याने रापून अचधक काळा 
झालेला, दाढी काढलेली पि बह धा ओठावर भरदार चभशा असा पोतराि अनघड शलैीत नाित-ठ मकत, 
साखळी-वाळे ख ळख ळवीत, हाताने डझडे वािवीत आचि तोंडाने मरीआईच्या आर्मनािी दमदार 
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आवािात वदी देत येताना अिूनही ग्रामीि भार्ात आढळतो. बरोबर त्यािा एखादा साथीदार असतो. दोघे 
चमळून र्ािी र्ात मरीआईच्या येण्यािी घोर्षिा करतात. 

 
आलीया मरीबाई । चतिा कळेना अन भऊ । 
भल्या भल्यािंी घेती िीव ू। आलीया मरीबाई ॥ 
 
पोतरािाच्या अशा र्ीतानंा ‘वही’ म्हितात. प ढिे िरि म्हििे िालूि असते. ही रिना चस्त्रयाचं्या 

ओवीसारखीि असते. 
 
आली आली मरीबया, कोण्या रािाला पावली । 
धना मोत्यािी लावली, ध रपताबाई । 
 
या र्ीतात उल्लखे असलेल्या ध रपताबाईिे मंचदर चवदभात िंद्रपूर (िादंा) येथे आहे. 
 
पोतरािाच्या र्ीतािें वर्ीकरि तीन र्टातं स्थूलमानाने करता येईल : (१) ओवीसारखी र्ीते, 

(२) धूपाीीच्या वह्या, आचि (३) कथार्ीते. 
 
‘धूपाीीच्या वह्या’ होमाच्या प्रसंर्ी म्हितात. पोतराि त्या सहसा कोिाला सारं्त नाहीत. धूपाीी 

हा दीक्षाचवधीिा ‘होम’ असतो. त्या चवधीला ‘बढि’ असेही म्हितात. या वळेी िळपूिन करतात. 
धूपाीीच्या वह्या म्हित होमात आह ती टाकतात. नंतर धूपाीी होते, तेव्हाही धूपाीीच्या वह्या म्हितात. हे 
ििू त्यावं ेमंीि असतात; माी ते लोकभारे्षतले मंी असतात. 

 
मरीआईच्या अवकृपेने र्ावात झालेल्या हाहाकारािे विइनही र्ाण्यातूंन येते. त्यावळेच्या 

मरीआईच्या र्ाड्ािे विइन… 
 
अरकट मरी, परकट मरी । मरीमाता त झा रेडा । 
नर्रीस घाल नी येडा । येशीच्या दारी, पोतराि सोंर्ाडा ॥ 
भरला कलबा नारळानं र्ाडा । 
कलबािं नेसि,ं दहीभात कशपाडि ं
रतत रौडािं खािं । 
पाि सवाष्ट्िींिं प िन ॥… 
 
लक्ष्मीआईच्या संत ष्टीसाठी केलेल्या नैवदे्यािेही विइन र्ाण्यात येते : 
 
िळ थापलं, िळ कनबलं,  
खैऱ्या कोंबड्ािी द रडी भरून 
खारीक खोबऱ्यािी द रडी भरून 
दहीभात भके्षन कचरती बाई । चशवावरती… 
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यल्लम्मा, लक्ष्मीआई, रेि का याचं्या चनर्समचतकथेत ब्राह्मि व मातंर् स्त्रीिे अन िमे धड व मस्तक 
एकी आल्यािी कथा असली, तरी मातंर् लोक ही त्यािंीि देवता मानतात. 

 
िार्रिाच्या वळेी म्हटल्या िािाऱ्या वह्यातं कधीकधी नाट्यमय प्रश्नोत्तरे असतात. त्या 

धूपाीीपेक्षा वरे्ळ्या असून रिनेत यमक साधलेले चदसते. त्यािंी भार्षा तालबद्ध असून त्या तशाि तालबद्ध 
म्हटल्याही िातात. उदा.,  

 
मूळ रंभे शवेट अवघ्यािंा करतार, अनंत काळािा । 
चपता सत् र् रु नाही कसे म्हिता त्याच्याचवना पान– 
हालेना का पडे भ्रातंा, यािा शोध करा प रता । 
कोण्या चठकािी शतती नादंते चनवातंा । 
 
आचि मर् प ढे देवीच्या पूिेत पानाझ लािें पडिारे ढीर्, चतच्याप ढे चदल्या िािाऱ्या रेड्ाच्या 

बळीिी विइने येतात. त्याति पोतरािाच्या चशष्ट्यपरंपरािंी नावहेी र् ंझलेली असतात. प्रत्येकिि आपली 
वही एक परीने वारसा (दीक्षा) देताना आपले नाव र् झूंन प ढच्याच्या हाती ते सोपवतो. या वह्या िि ू
चशष्ट्यपरंपरेने आलेले त्यािें मंी, धार्समक आचि सासं्कृचतक संचित असते. देवीच्या कथा र्ाताना साचभनय 
संपादिीही केली िाते. म ंबादेवी, पंढरपूर अशा चवर्षयावंरही कथा-र्ीते असतात. 

 
पोतराि परंपरेतल्या मरीआईसारख्या लोकपरंपरेतील देवता, त्याचं्या उपासना, चवधी, त्याचं्या 

कथा, कथा-र्ीते यातूंन आचदमातेपासून परंपरेने िालत आलेल्या भतताचं्या भावचवश्वािे दशइन होते. या 
देवता आचदपरंपरेतल्या स्त्रीदेवतािंी भततमनातील रूपे आहेत. 

 
पोतरािाच्या एका र्ीतात चवश्वारंभीच्या आचदशततीिे विइन कैकाय रूपात केलेले आढळते. 
 
आकाश नव्हते, पाताळ नव्हते नव्हते मेरुमन । 
तेव्हापासून कहडत होती एक कैकाचडन । 
 
ही ‘कैकाचडन’आचदशततीिेि रूप असून अनेक प्रािीन व मध्यय र्ीन साचहत्यातूंन ती येते. एकनाथ 

महारािािें ‘कैकाय’ चवर्षयक भारूड हे सवइज्ञात उदाहरि आहे. 
 
पोतराि परंपरेतल्या र्ीतातूंन सामाचिक, सासं्कृचतक शोधािी वाट शोधण्यालाही मदत होते.  
 

संदभइ :  १.  ढेरे, रा. कव. मिाठी लोकसांस्कृतीचे उपासक, १९६४. 
२. ढेरे, रा. कि.; भवाळकर, तारा, मिामाया, १९८८. 
३. माडें, प्रभाकर, लोकसाहित्याचे अांतःप्रवाि, १९७५. 

 
तारा भवाळकर 
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पोवाडा : पोवाडा म्हििे शरू मदािी मद इमकी आवशेय तत भारे्षत चनवदेन करिारे कवन, अशी आििी 
समिूत आहे. आध चनक काळात झालेले पोवाडे पाचहले, तर ही समिूत काही अंशी योग्यि वाटते. परंत  
प्रािीन उपलब्ध पोवाडे पाचहले, तर ही समिूत अव्याप्त असल्यािे आढळून येते. प्रािीन पोवाड्ािें चवर्षय 
चवचवध प्रकारिे आहेत. त्यािंी चवभार्िी प ढील तीन वर्ांत करता येईल : (१) देवतािें अद भ त परािम 
आचि तीथइके्षीािें माहात्म्य; (२) रािािंा वा सरदारािंा परािम आचि त्यािें वैभव, अचधकाऱ्यािंा दरारा 
आचि त्यािें कतृइत्व, धचनकािंा चवलास आचि त्यािें दातृत्व इत्यादी; (३) लढाई वा य द्ध, थोर प रुर्षािंा 
मृत्य,ू परिि, राज्यिातंी, दंर्ा, दरोडा, द ष्ट्काळ, पूर इ. उग्र व क तूहलिनक घटना. पवाड >प्र + √वृधं् 
ककवा >प्र + चवद अशी व्य त्पत्ती साचंर्तली िाते. ‘चवस्तार’, सामथ्यइ’, ‘परािम’, ‘स्त ती’ या अथी हा शब्द 
प्रािीन मराठी वाङ्मयात योिलेला आढळतो. त्याच्याशी ही व्य त्पत्ती स संर्ति आहे. या अथांपैकी 
कोित्या ना कोित्या अथाने ही संज्ञा वरील चतन्ही प्रकारच्या कवनासं अन्वथइक वाटते. 

 
या प्रत्येक वर्ातील पोवाड्ािें रिनाकार आचि त्यािें रिनाहेतू वरे्वरे्ळे होते. पचहल्या वर्ातील 

पोवाड्ािें रिनाकार हे र्ोंधळी असून आरतीच्या चनचमत्ताने र्ोळा होिाऱ्या पैशाकचरता र्ोंधळ, याीा इ. 
प्रसंर्ी ते देवतािें वा तीथइके्षीािें पोवाडे भाचवकानंा र्ाऊन दाखवीत. द सऱ्या वर्ातील पोवाडे रििारे व 
र्ािारे ‘भाट’ वा ‘बंदी’ या नावाने ओळखले िात. त्यानंा रािाश्रय असून ते त्यानंा स्त चतपर कवने चनत्य 
म्हिून दाखवीत. या र्ीतानंा यादवकालात‘भाटीव’ अशी संज्ञा होती. ‘नार्ारी’ वा ‘मार्ध’ या नावाने 
ओळखले िािारे पोवाडेकार हे कहडते भाट. ते शहराशहरातंील धचनकांना वा अचधकाऱ्यानंा तेथल्या तेथे 
त्याचं्यावर रिलेले पोवाडे ऐकवनू त्याचं्याकडून इनामे चमळवीत. चतसऱ्या वर्ातील पोवाडेकारानंा शाहीर 
ही संज्ञा असून ते र्ावार्ावातंील िौकातं देशातील उग्र वा क तूहलिनक घटनावंर पोवाडे र्ात आचि 
श्रोत्याकंडून चमळिाऱ्या चबदार्ीवर िचरताथइ िालवीत. यातंील य द्धविइनपर पोवाड्ानंा ‘चबरमाल’ ककवा 
‘कडाका’ अशाही संज्ञा योचिलेल्या आढळतात. प्रािीन पोवाड्ािें िे संग्रह प्रकाचशत झाले आहेत, त्यातं 
पचहल्या वर्ातील पोवाडे धार्समक म्हिनू आचि द सऱ्या वर्ातील बरेिसे पोवाडे वैयस्ततक म्हिनू वर्ळले 
रे्ले असल्याम ळे चतसऱ्या वर्ातीलि पोवाडे बह धा संर्हृीत झालेले आहेत. त्यातंील एखादद सरा पोवाडा 
वर्ळला, तर बाकीिे सवइ समकालीन घटनावंरि आहेत. यावरून, देशातील चवशरे्ष घटनाचंवर्षयी लोकानंा 
िे स्वाभाचवक क तूहल असते, त्याच्या पूतीकचरताि हे पोवाडे रिले रे्ले असावते, असे म्हिता येते. त्या 
काळी वतइमानपीे नसल्याम ळे र्ावोर्ाव कहडून अशा प्रकारिे पोवाडे र्ाऊन दाखचविाऱ्या शाचहराकंडूनि हे 
कायइ होत असे. आिच्या वतइमानपीाच्या काळातही उमािी नाईकािे दरोडे, महात्मा र्ाधंींिी हत्या, 
पानशतेिा पूर, कोयनेिा धरिीकंप इ. घटनावंर पोवाडे रिून शाहीर र्ावोर्ाव र्ाऊन दाखचवतात, कारि 
खेड्ापाड्ातंील बह संख्य िनता आिही चनरक्षर आहे आचि साक्षरातंही वतइमानपीे वाििाऱ्यािें प्रमाि 
मयाचदति आहे. वण्यइ चवर्षयासंबंधीिे क तूहल िेवढा काळ चटकेल तेवढेि या पोवाड्ािें आय मान. 

 
पोवाड्ािंी रिना झार प्रािीन काळापासून होत असली पाचहिे. परंत  त्यािें चवर्षय लौचकक 

स्वरूपािे, त्यातंील घटना–काही अपवाद वर्ळता–केवळ तत्कालीनानंा क तूहल वाटतील अशा आचि 
त्यािंा प्रसार केवळ मौचखक परंपरेने, यामं ळे ते दीघइकाळ चटकून राहािेि केवळ असंभवनीय. रे्ल्या 
शतकात अभ्यासक पोवाडे िमवायला लार्ले, तेव्हा त्यानंा चशवकालातील ३–४, शाहूकालातील ५–६, 
पेशवकेालातील स . १५० आचि अव्वल इंग्रिीतीलही स . १५० पोवाडे उपलब्ध झाले. परंत  यावरून चशव-
शाहूकालात पोवाडे कमी झाले आचि पेशवकेालात व अव्वल इंग्रिीत िास्त झाले असे मानले िाते, ते 
य तत नव्हे. चशव-शाहूकालातील बह तेक पोवाडे कालातंराने चवसरले रे्ले एवढेि. 
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या पोवाड्ािंी रिना लहान लहान र्द्यसदृश्य वातयािंी, प्रवाही व स्वैर पद्यात्मक असते. यातंील 
िरि हे आठ आठ माीाचं्या – क्वचित िार िार माीाचं्या – आवतइनातं र्ाचयले िातात. या माीा लघूिी 
एक व र् रूच्या दोन या चहशोबाने मोिीत नाहीत. पोवाडा र्ाताना िरि त्या माीातं बसचवले िातात. ही 
आवतइने आचि यमके यानंी पोवाड्ानंा पद्यािे रूप येते. पोवाड्ातील पचरच्छेदाला ‘िौक’ ही संज्ञा असून 
एकेका िौकात चकतीही िरि येऊ शकतात. िौकातं चकत्येक वळेा छोट्या िरिािें अंतरे असतात. 
िौकाच्या अंती पाल पद घोळले िाते. िरिाचं्या अंती मधूनमधून ‘िी िी’िी िोड साथीदार देत असतो. 
याला ‘चिलकारी’ म्हितात. पोवाड्ात कथेिे वा प्रसंर्ािे न सते चनवदेन नसते, तर दशइन असते. पोवाडा 
ऐकत असता श्रोत्याचं्या मनमिक्षूंना त्यातील घटना चदसल्या पाचहिेत आचि त्यािंी उत्कटता िािवली 
पाचहिे, या उदे्दशाने र्ायक त्यातंील पाीािंी भचूमका घेतो. पोवाड्ातील संवादाच्या वळेी हे नाट्य चवशरे्ष 
रंर्चवता येते. प स्तकी चवद्या न चशकलेल्या अपचढकािंी ही रिना असल्याम ळे बोलीभारे्षिा चिवतंपिा, ओघ 
आचि चतच्यातील स्वाभाचवक लय यामं ळे ती रिना चवलक्षि प्रत्ययकारक ठरते. पोवाड्ातील पद्य भार्ाला 
िोडून मध्ये मध्ये र्द्य चनवदेनही असते. गं्रथरूपाने प्रचसद्ध झालेल्या पोवाड्ात केवळ पद्य भार्ि चदलेला 
असल्याम ळे त्यावरून पोवाड्ािी प री कल्पना येऊ शकिार नाही. संर्ृहीत झालेले बह तेक पोवाडे पाि–
दहा िौकािेंि आहेत. प्रत्यक्ष र्ाचयले िािारे पोवाडे याहून नक्कीि मोठे असिार. चशवकालातील ३७ 
िौकािंा अझझलखानाच्या वधािा आचि ५५ िौकािंा कसहर्डिा पोवाडा याला साक्ष आहेत. 

 
पोवाडे व लावण्या यानंा शाचहरी काव्य अशी संज्ञा आहे. या दोन प्रकारच्या कवनािें स्वरूप आचि 

त्यािें रिनाहेतू चभन्न चभन्न असूनही त्यािंा एकाि संजे्ञत समावशे होण्यािे कारि, या दोन्ही प्रकारािें 
बह तेक चवर्षय लौचकक आचि त्यािें कते अचशचक्षत समािातील, हे असाव.े स रुवातीस या दोन प्रकारच्या 
कवनािें कते चभन्न चभन्न समािातंील होते एवढेि नव्हे, तर ती कवनेही वरे्वरे्ळ्या श्रोत्यासंमोर र्ाचयली 
िात. तमाशा, र्ोंधळ व कीतइन या त्या काळच्या तीन करमि कीच्या ससं्था. तमाशात महार, डोंब, मारं् इ. 
िातींिे लोक शृरं्ाचरक लावण्या र्ात, र्ोंधळात र्ोंधळी िातीिे लोक देवीच्या परािमािे पोवाडे र्ात आचि 
कीतइनात हरदासी ब्राह्मि भतती, अध्यात्म व देवाचं्या लीला यावंरील पदे र्ात. चशवकालात देवीिे पोवाडे 
र्ािारे र्ोंधळी देवीच्या परािमी भततािें पोवाडे र्ाण्यास सरसावत हे स्वाभाचवकि होते. 
‘अझझलखानाच्या वधा’च्या आचि ‘कसहर्डा’च्या पोवाड्ातं देवीच्या कृपेिा चनदेश वारंवार आला आहे तो 
याम ळेि. पेशवाईत – चवशरे्षतम उत्तर पेशवाईत – रंरे्लपिाला उधाि आले आचि तमाशाला बरकत 
आली, तसे सवइि िातींिे व पेशािें लोक तमाशात चशरले. त्याति र्ोंधळी व हरदासही आले. 
स्वाभाचवकपिेि पोवाडा, लाविी व कीतइनातील पदे यािंा परस्परावंर पचरिाम झाला आचि पोवाडा 
लाविीसारखा शृरं्ाचरक व कीतइनातील पदासारखा नेटका होऊ लार्ला. या काळातील पोवाड्ातं 
शौयापेक्षा वैभवािे आचि य द्धापेक्षा चवलासािेि विइन िास्त प्रमािात आलेले असून रिनाही आटोपशीर व 
छंददृष्ट्ट्या चनयचमत झालेली आहे. बािीरावावरील चकत्येक पोवाडे तर लावण्याचं्याि स्वरूपािे उतरले 
आहेत आचि द ष्ट्काळ, दंर्ा, मराठी राज्यािा लोप, नव े इंग्रिी राज्य इत्यादींवरील पोवाडे संपादकानंी 
लावण्यातंि समाचवष्ट केले आहेत. 

 
चब्रचटश रािवटीत, एकोचिसाव्या शतकाच्या उतराधात, पोवाड्ािें संशोधन स रू झाले ते प्रथम 

मराठ्याचं्या इचतहासािे साधन म्हिनू आचि प ढे त्या इचतहासापासून स्वातंत्र्याच्या लढ्याला स्झूती 
चमळावी. म्हिून. यातूनि अवािीन पोवाडा िन्मास आला. सावरकर, र्ोकवद इ. कवींनी चशवािी, 
तानािी, बािी प्रभ,ू िाझेकर बंधू इत्यादींवर पोवाडे रिले आचि ते र्ावोर्ाव र्ाचयले िाऊ लार्ले. 
र्ोंधळ्यानंी वा शाचहरानंी रिलेले पोवाडे आचि अवािीन देशभततानंी रिलेले चब्रचटश रािवटीतील पोवाडे 
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यािें उदे्दश िसे वरे्ळे, तशी त्यािंी भार्षा व रिनाही वरे्ळी. देशपे्रम, चनष्ठा, शौयइ, चिद्द, आत्मापइिब द्धी 
यासंारखे र् ि प्रकर्षाने चदसून येतील अशा व्यतती व घटना, आवशेय तत प्रौढ नार्र भार्षा अचि छंददृष्ट्ट्या 
रेखीव बाधेंसूद रिना हे त्यािें काही चवशरे्ष. चवनायक, माधव, काव्यचवहारी इत्यादींिी ऐचतहाचसक कचवता 
ककवा द . आ. चतवारी यािंी ‘संग्रामर्ीते’ म्हििे या पोवाड्ानंीि घेतलेली र्ीतरूपे होत. वतइमानाऐविी 
ऐचतहाचसक व्यतती व घटना, िाचतवृत्तातं स बद्ध व आटोपशीर रिना आचि नार्र व आलंकाचरक भार्षा 
यामं ळे ही कचवता पोवाड्ातंील रसरशीतपिा र्मावनू बसली आहे. ि न्या शाचहरी परंपरेतील पोवाडे 
अचशचक्षत वा अधइचशचक्षत समािात आिही होत असले, तरी ते केवळ मौचखकि म्हिून उपेचक्षत. 
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात पोवाड्ािंा प्रिाराकचरता िास्त प्रमािात उपयोर् होऊ लार्ला आहे. 
चनवडि का, पक्षप्रिालीिा प रस्कार इत्यादींकचरता चनरचनराळ्या रािकीय पक्षािंी कलापथके 
लोकनाट्यािे प्रयोर् करतात, त्यातं पोवाडेही र्ाचयले िातात. अमर शखे, अण्िाभाऊ साठे, वसंत बापट 
इत्यादींिे पोवाडे या वर्ातील होत. यातं पक्षीयप्रिाराबरोबरि प्रचतपक्षावर प्रहारही असल्याम ळे उपरोध-
उपहासािा उपयोर् अचधक प्रमािात केला िातो. 

 
प्रािीन पोवाड्ातंील इचतहासदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या व्यततींवरील व प्रसंर्ावंरील रिना संर्ृहीत 

झाली; परंत  सामान्याचं्या िीवनातील चवशरे्ष घटनावंरील रिना उपेचक्षली रे्ली. अॅक्वथइच्या र्बलॅड स ऑि 
हद मिाठाज या संग्रहात ‘स्टोरी ऑझ ए संन्यासी’ या शीर्षइकािा एका मराठी पोवाड्ािा ३६२ पंततींिा 
इंग्रिी काव्यरूप अन वाद चदला आहे. ही कथा संन्याशाच्या म खाने साचंर्तली रे्ली आहे. हा संन्यासी 
पूवाश्रमात शहािीरािाचं्या सैन्यात होता. त्यािी न कतेि लग्न झालेली म लर्ी यम ना र्ावात आलेल्या 
चविापूरच्या एका तरुि म सलमान सरदाराच्या पे्रमात पडते आचि त्याच्याबरोबर पळून िाते. हा संन्यासी 
आचि यम नेिा नवरा मल्हारी तीन वर्ष ेत्याच्या पाळतीवर असतात. अखेर त्यािी र्ाठ पडते आचि झालेल्या 
िकमकीत तो सरदार व मल्हारी दोघेही कामास येतात. बाप यम नेला िनानखान्यातून सोडवतो; पि 
र्ावकरी चतला मल्हारीच्या चितेवर सती िाण्यास भार् पाडतात. त्यावळेिी चतिी हताश व ि द्ध म द्रा आचि 
चितेवरील चतच्या कककाळ्या यानंी व्यचथत होऊन चतिा बाप सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यातं मृत्यूिी वाट पाहत 
पन्नास वर्ष ेसैरभरै कहडत असतो. अॅक्वथइने ही कथा मूळ पोवाड्ािे अनेक त कडे िमवनू सलर् रिली आहे. 
मूळ पोवाडा उपलब्ध नसला, तरी या इगं्रिी अन वादावरून त्यािी कल्पना येऊ शकते. अशाि स्वरूपािे 
आिखीही चकत्येक पोवाडे झाले असले पाचहिेत. अहमदाबादेच्या मोहनेिा नवरा परदेशी रे्ला असता, 
चदल्लीहून आलेल्या छेलबटाऊ नावाच्या एका म शाचझरावर ती आर्षक होते, परदेशाहून परतलेल्या चतच्या 
नवऱ्याला हा प्रकार कळताि तो बटाऊिा वध करतो आचि अंती मोहना बटाऊबरोबर सती िाते, अशा 
एका कथेवर झालेल्या लावण्या उपलब्ध आहेत आचि त्यावर वर्ही केले िात. यावर पोवाडा झालेला 
असिे संभवनीय आहे; पि उपलब्ध नाही. सासूच्या छळास वैतार्ून आत्महत्या करिाऱ्या खाबंटेे याचं्या 
लक्ष्मीबाई नावाच्या कन्येिा पोवाडा पन्नास–साठ वर्षांपूवी कोकिात ऐकू येत असे. अशा प्रकारिे पोवाडे 
िमवनू ते संर्ृहीत होिे आवश्यक होते; परंत  ते घडले नाही. 
 

म. वा. धोंड 
 

पौराणिक कादंबरी : कादंबरी या र्द्य कस्ल्पत कथात्मक साचहत्यप्रकारािा हा एक उपप्रकार. प्रािीन 
धार्समक गं्रथ, प रािे, महाकाव्ये इत्यादींमधून साचंर्तल्या रे्लेल्या कथेिे प नर्सनवदेन पौराचिक कादंबरीतून 
केले िाते. पौराचिक कथेच्या कथानकािा सारं्ाडा घेऊन पौराचिक कादंबरी त्यात नव्याने तपशील भरते. 
पौराचिक कादंबरीतील वातावरि साहचिकि दूरवरच्या भतूकाळातील असते. 
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प रािकथा परंपरेने िालत आलेल्या आचि सवइसाधारिपिे वािकानंा अर्ोदरि पचरचित अशा 
असतात. वािकाचं्या सासं्कृचतक भावकोशात या कथानंा अर्ोदरि महत्त्वािे स्थान असल्याम ळे पौराचिक 
कादंबरीिे रूपातंर ‘लोकचप्रय साचहत्यप्रकारा’त होण्यािी दाट शतयता असते. मराठीमध्ये काही पौराचिक 
कादंबऱ्यानंी खूप लोकचप्रयता चमळचवलेली असली, तरी पौराचिक कादंबरी मराठीत खऱ्या अथाने बहरली 
आहे, असे म्हिता येिार नाही. 

 
पौराचिक कादंबरीच्या कथानकािंा मलूस्त्रोत प्रािीन गं्रथ, प रािे व महाकाव्ये हा असतो. यामंधून 

सादर झालेल्या कथानंा काहीशा सैलपिे प रािकथा म्हटले िात असले, तरी त्याचं्यामध्ये धार्समक 
चमथ्यकथा, इचतहासािा थोडाझार अंश असलेल्या दंतकथा आचि परंपरेने िालत आलेल्या कस्ल्पत कथा 
यािें चमश्रि असते. त्यािें प्रािीन स्वरूप पारंपचरक कथनरूपािे असते. म ळात त्या सत्यप्रचतपादनासाठी, 
वस्त स्स्थती स्पष्ट करण्यासाठी अथवा मनोरंिनासाठी चनमाि होत नाहीत. त्याचं्यामार्ील पे्ररिा 
सिइनशील नवचनर्समतीिी नसून प नर्सनर्समतीिी असते. परंपरा शाबतू ठेवण्याच्या हेतूने त्या साचंर्तल्या 
रे्लेल्या असतात. त्या साचंर्तल्या िाण्यािे कारि त्या पारंपचरक असतात, हेि असते. 

 
पौराचिक कादंबरी िेव्हा याि पारंपचरक कथा प न्हा एकदा सारं्ू लार्ते, तेव्हा पारंपचरक 

कथनरूपामार्ील प नर्सनर्समतीच्या आचि आध चनक कथनरूपामार्ील नवचनर्समतीच्या पे्ररिा एकमेकातं 
चमसळतात. पौराचिक कादंबरी एकाि वळेी प नर्सनर्समती आचि नवचनर्समती असते. 

 
पौराचिक कादंबरी परंपरेने िालत आलेल्या कथा प न्हा एकदा सारं्ण्यािा प्रयत्न करते, तेव्हा 

चतच्यामारे् परंपरा शाबूत ठेवण्यािा हेतू नसतो. भतूकाळािे स्वरूप समिून घेण्यािा व त्यासाठी पारंपचरक 
कथेिे नव्याने अथइचनिइयन करण्यािा प्रयत्न पौराचिक कादंबरी करीत असते. म ळातील चमथ्यकथेमध्ये 
तकाने स्पष्टीकरि न करता येिारे घटकही असतात. पौराचिक कादंबरी अशा घटकानंा तकाच्या कके्षत 
आिनू त्यािंा अथइ लावण्यािा प्रयत्न करते. चतच्यात मळू पारंपचरक कथेमधील अचतमानवी आचि अद भतू 
घटक अनेकदा वर्ळले िातात, अथवा प सट केले िातात. त्यािंी नवी स्पष्टीकरिेही चदली िातात. 
कथानकात अशा घटकािंा समावशे झालाि, तर त्याचं्यापेक्षा मानवी सबंंधानंा आचि भावभावनानंा अचधक 
उठाव चदला िातो. 

 
पौराचिक कादंबरी भतूकाळािा अथइ लावण्यािा प्रयत्न करीत असली, तरी ‘प्रत्यक्षात काय घडले’ 

हे सारं्ण्यािा हेतू चतच्यामारे् नसतो. चतच्या अथइचनिइयनािा रोख मानवी स्वभावातील चिरंतन घटकाकंडे 
असतो. अनेकदा वतइमानकाळातील नैचतक समस्यािंी उत्तरे शोधण्यासाठी पौराचिक कादंबरी भतूकाळािे 
अवर्ाहन करत असते. साने र् रुिींिी आक्स्तक ककवा चव. स. खाडेंकरािंी ययाती या कादंबऱ्या यािी 
ठळक उदाहरिे आहेत. 

 
पौराचिक कादंबरी दूरवरच्या भतूकाळािा आभास चनमाि करते. सवइसामान्य मािसाहूंन अनेक 

पटींनी उत्त ंर् असलेली प रािकथामंधील व्यस्ततमत्त्व,े त्यातील समग्र समािाला ग्रासून टाकिारे प्रिडं 
संघर्षइ, या संघर्षांतील अचतमानवी भार् या सवांिे चिीि पौराचिक कादंबरी करत असते. यािबरोबर 
प्रािीन ससं्कृती, िीवनपद्धती, समािरिना, मूल्ये आचि तत्त्वसरिी यामं ळे मानवी संबंधानंा प्राप्त होिारी 
पचरमािे या सवांिे चिीिही पौराचिक कादंबरीमध्ये अचभपे्रत असते. येथे पौराचिक कादंबरी वास्तवतावादी 
कादंबरीच्या िवळ येते. 
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आशयाप्रमािेि पारंपचरक प रािकथेिे रूपचवशरे्षही पौराचिक कादंबरीमध्ये बदलतात. पारंपचरक 
कथनरूपामध्ये प्रिचलत नसलेल्या कथनपद्धती पौराचिक कादंबरीमध्ये प्रवशे करतात. चवचवध पाीाचं्या 
‘दृचष्टकोिा’ंना चदलेले महत्त्व, प्रथमप रुर्षी कथातंर्इत चनवदेक, कथानकामध्ये कायइकारिसंबंधानंा असलेले 
स्थान, वतइमान वास्तवाकडे पाहण्याच्या चवचशष्ट भचूमकेिे समथइन या र्ोष्टींम ळे पौराचिक कादंबरीमध्ये मूळ 
प रािकथेिे पोत बदलते. 

 
म ळातील प रािकथेिे प नर्सनवदेन आचि चतला चदली िािारी नवी पचरमािे याचं्यातील सूक्ष्म तोल 

पौराचिक कादंबरीला साभंाळावा लार्तो. चतिे नव्याने अथइचनिइयन करताना, चतच्या कथनरूपामध्ये 
आमूलाग्र बदल करताना समकालीन िीवनामधील मूल्ये अचधक प्रभावी ठरू शकतात. अशा वळेी पौराचिक 
कादंबरी, झतत प्रािीन पाश्वइभमूी असलेली, पि प्रत्यक्षात समकालीन समािवास्तवािे चिीि करिारी 
सामाचिक कादंबरी ठरते; आचि नव ेअथइचनिइयन न करता प रािकथा पारंपचरक कथनरूपाला अन सरत 
सारं्ायिे पौराचिक कादंबरीने ठरचवले, तर ती केवळ प नर्सनर्समती ठरते. 

 
परंपरेने िालत आलेल्या चमथ्यकथा, दंतकथा हा कोठल्याही समािाच्या लेखी एक ऊिेिा स्त्रोत 

असतो. िीवन िर्त असतानाया कथािंी प नमप न्हा अथइचनिइयने करिे, ही अनेकदा समािािी र्रि 
असते. समकालीन समस्यानंा सामोरे िाण्यािी क्षमता समाि प रािकथाचं्या नव्या अथइचनिइयनातून प्राप्त 
करीत असतो. अनेकदा वतइमानकालीन समस्यानंा सामोरे िािे अशतय झाल्याम ळे पौराचिक कादंबरीच्या 
रूपाने दूरवरच्या भतूकाळात आश्रय घेतला िातो. वास्तवापासून केलेले हे पलायन ठरते. अशा प्रसंर्ी 
पौराचिक कादंबरी समािाच्या संदभात एक संरक्षि-यींिा म्हिून कायइ करते. पौराचिक कादंबरीिा 
सामाचिक अन्वयाथइ याम ळेि महत्त्वािा ठरतो. 

 
मराठी पौराचिक कादंबरीिा प्रारंभ बराि मारे् नेता येतो. र्बकासुिाची र्बखि (१८५६), 

नलाख्यानाची र्बखि (१८५७), लिु अांकुशाची र्बखि (१८६५), कीचकाची र्बखि (१८७७) यासंारखी 
चशळाछापावर छापलेली बरीि प स्तके १८५६ ते १८७७ या काळात प्रचसद्ध झालेली आढळतात. त्यानंा 
पौराचिक कादंबरी असे म्हिता आले नाही, तरी पौराचिक कादंबरीिी पूवइतयारी खाीीने म्हिता येईल. 
‘कथा’ या पूवइप्रिचलत शब्दाऐविी शीर्षइकामध्ये ‘बखर’ या शब्दािी योिना केली आहे. त्यावरून 
प रािकथाकंडे पाहण्यािा बदललेला दृचष्टकोि व चनर्समचतप्रचियेिी चभन्नता व्यतत होते. द. र्ो. सडेकरािंी 
श्रीिाम आहि िावि (१८९५), वामनशास्त्री इस्लामपूरकराचं्या करुििाघव (१८८९) आचि हवदग्धपुरुिवा 
(१८८९) यामंधून प रािकथािें कथन कादंबरीच्या अचधक िवळ आले. १९११ मध्ये प्रभाकर यािंी साहवत्री 
सत्यवान प्रचसद्ध झाली. पाठोपाठ नरहरी यािंी वत्सलाआहि अहभमन्यू (१९१२), ना. के. बेहेरे यािंी 
सीतावनवास (१९१४), दभइ यािंी मिाभािताची नाहयका सती िौपदी (१९१४) या कादंबऱ्या प्रचसद्ध 
झाल्या. चव. वा. हडप यानंीही याि काळात हचिांजीव (१९३६, शस्त्रसांन्यास या कादंबरीिे प नम इद्रि) 
कादंबरी चलचहली. स रस कथाचनवदेन आचि उद बोधन या पे्ररिा या काळातील पौराचिक कादंबरीमारे् 
आहेत. साने र् रुिींिी आक्स्तक ही त लनेने अचधक महत्त्वािी कादंबरी आहे. चतच्यामारे् वतइमानकाळ व 
भतूकाळ यािंी साधेंिोड करून परंपरेच्या सलर्तेिा अथइ उलर्डून दाखवण्यािा प्रयत्न आहे. 

 
चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधाच्या पचहल्या दशकात चव. स. खाडेंकरािंी ययाती (१९५९) ही 

कादंबरी प्रचसद्ध झाली. चतला खूप लोकचप्रयताही चमळाली. वतइमानकाळातील भौचतक प्रर्ती आचि नैचतक 
अधोर्तीिे साहियइ ययातीच्या प रािकथेमध्ये खांडेकरानंी पाचहले आहे. ययातीपासूनि कथा, पाीचिीि, 
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चनवदेनपद्धती यासंारख्या घटकाकंडे पौराचिक कादंबरीच्या संदभात अचधक लक्ष चदले िाऊ लार्ले. 
चशवािी सावतंािंी मतृ्युांजय (१९६७) हीदेखील खूप लोकचप्रय झाली. ययातीप्रमािे प रािकथेिा नवा अथइ 
मृत्युांजय लावत नाही. मिाभाितात काहीसा उपेचक्षत राचहलेला किइ ती कथानकाच्या कें द्रस्थानी आिनू 
ठेवते. नाट्यमय संघर्षइ, ओिस्वी भार्षा, ठसठशीत पाीचिीि ही मृत्युांजयच्या लोकचप्रयतेिी काही कारिे 
आहेत. र्ो. नी. दाडेंकराचं्या अजून नािी जागें गोकुळ (१९६३), श्री किायन;आनंद साधल्यािंी मिापुरुष, 
रिचित देसाईंिी िाधेय (१९७३) यासंारख्या काही पौराचिक कादंबऱ्या मृत्युांजयच्या आरे्मारे् प्रचसद्ध 
झाल्या आहेत. 

 
प्रािीन काळाच्या सूक्ष्म तपचशलात चशरून प रािकथामंधील य र् िाचिविेा र्ाभा िािनू घेण्यािा 

प्रयत्न मराठी कादंबरीने केला आहे, असे म्हिता येत नाही. ती बह शम प रािकथाचं्या पृष्ठस्तरीय चिीिात 
रस घेते, एखाद्या नायकािे अचधक उदात्तीकरि करते; ककवा भावनानंा आवाहन करत वतइमानाच्या 
सापेक्षतेने प रािकथािें प नलेखन करते. 

 
संदभइ :  १.   नेमाडे, भालिदं्र, र्टीकास्वयांवि, १९९०. 
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हचरिदं्र थोरात 

 
प्रकरि : पचरपूिइ स्वरूपािा द सरा रूप्रकप्रकार. नाटकाप्रमािे यातस द्धा िार वृत्ती आचि पाि सधंी यानंा 
अवकाश असतो. अंकािी संख्याही नाटकातल्याप्रमािेि पाि ते दहा असते आचि अंकािे स्वरूपही 
त्यािसारखे असते. तसेि प्रत्यक्ष दाखवावयािा नसलेला भार् चवष्ट्कंभकाचं्या अथवा प्रवशेकाच्या िारा 
सूचित करावयािा असतो. याप्रमािे उभय प्रकारािें बाह्य स्वरूप सारखेि असले, तरी त्याचं्यात दोन 
बाबतींत भेद आहे. प्रकरिािे कथानक प्रख्यात नसाव,े म्हििे ते िामायि-मिाभाितादींतील प्रािीन 
कथावंर आधाचरत नसाव,े तर कवीने आपल्या कल्पनाशततीने चनर्समलेले स्वतंी असाव.े त्यािी वस्तू 
औत्पचत्तक अथवा उत्पाद्यकस्ल्पत असावी, असे म्हटले आहे. द सरी र्ोष्ट म्हििे प्रकरिािा नायक रािा 
नसावा; तर ब्राह्मि, वचिक, अमात्व यासंारखा असावा. त्यािा नायक उदात्त नसावा, त्यात रािाच्या 
अथवा देवतेच्या िचरतािे दशइन नसाव,े असे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. चवशरे्ष म्हििे प्रकरिाच्या 
नाचयकेसंबधंी असे म्हटले आहे, की नाचयका क लस्त्री असावी ककवा वशे्या अचि सामान्यतम या दोहोंपकैी एक 
नाचयका असल्यास द सरीला त्यात स्थान असू नये. पि कारिपरत्व ेदोघींिीही एकाि प्रकरिात योिना 
करावयास हरकत नाही, असे भरताने म्हटले आहे. मालतीमाधव, मृच्छकहर्टक ही प्रकरिािी प्रचसद्ध 
उदाहरिे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

प्रकाशन-णनयतं्रि (सेन्सॉरणशप) : मूळ लॅचटन शब्द ‘censere’ पासून ‘censor’ (सेन्सॉर) हा शब्द चसद्ध 
झाला आहे. त्या शब्दािा अथइ आहे, मूल्याकंन करिे. रोममधील दोनापंकैी एका दंडाचधकाऱ्यािी िनर्िना 
करण्यासाठी नेमिूक करण्यात येई. प ढे या कामाच्या िोडीला सावइिचनक नीचतमते्तिा संरक्षक म्हिनूही 
त्याला काम कराव े लारे्. प्लेटोने असे सेन्सॉर म्हिून काम केले होते. थोडतयात असे, की या 



 अनुक्रमणिका 

दंडाचधकाऱ्यावरूनि ‘सेन्सॉर’ व ‘सेन्सॉरचशप’ या संज्ञा रूढ झाल्या. काही र्ोष्टी समािाने व/वा शासनाने 
समािचहतचवरोधी व आपचत्तकारक ठरचवलेल्या असतात. अशा र्ोष्टी पाहण्यावर, ऐकण्यावर, प्रकाचशत 
होण्यावर, वािण्यावर प्रचतबधं घालिे, प्रकाशन-चनयंीिाम ळे शतय होते. 

 
एखाद्याच्या मनात येिारे चविार व/वा कल्पना चनयंीिािा चवर्षय होऊ शकत नाहीत; कारि 

प्रकाशन-चनयंीिािा चवर्षय प्रकाशनाशी चनर्चडत आहे. चविार, मते, कल्पना, संकल्पना आचि भावना 
यानंा सावइिचनक स्वरूपात चनयचंीत करण्यािे धोरि व कृती म्हििे प्रकाशन-चनयंीि होय. हा एक 
शासकीय धोरिािा भार् होय आचि या धोरिान सार कायदेशीर रीत्या चवचशष्ट प्रकारिा प्रिार व/वा प्रसार 
होण्यापूवी ककवा करण्यापूवी संबंचधत अचधकाऱ्यािी परवानर्ी घ्यावी लार्ते. प स्तके, पीके, वतइमानपीे, 
चनयतकाचलके लोकामंध्ये प्रसाचरत करण्याच्या उदे्दशाने केलेले इतर चलखाि, चिीपट, नाटके, रेचडओ, 
दूरचिीवािी, भार्षि, नृत्य, कला इ. अशा चनयंीिाचं्या कके्षत येऊ शकतात. अशा चनयंीिािे काम 
शासनचनय तत सचमती ककवा शासकीय अचधकारी करतो. 

 
शासकीय चनयींि प्रचतबधंात्मक व/वा चशक्षात्मक असते. एखादी अचभव्यतती प्रकाशनाच्या व/वा 

अन्य रीतीने सावइिचनक होण्यापूवी चतच्या सबंंधातले चनयंीि िर अंमलात आले, तर ते प्रचतबधंात्मक 
चनयींि होय. ते नंतर अंमलात आले, तर ते चशक्षात्मक चनयंीि होय. काही चवर्षय हे कायद्याने झौिदारी 
र् न्ह्यात आिून, तर काहींबाबतशासनाकडून देण्यात येिाऱ्या सवलती बंद करून अशा चवर्षयाचं्या 
प्रिारास, प्रसारास बंदी घालता येते. 

 
एकोचिसाव्या शतकाच्या द सऱ्या दशकात भारतात चिीपट होऊ लार्ले. स रुवातीिे बह तेक 

चिीपट धार्समक ककवा पौराचिक कथावंर आधारलेले होते. त्याम ळे चनयंीिािी झारशी र्रि नव्हती. प ढे 
१९१८ साली संमत केलेल्या ‘चसनेमटॅोग्राझ अॅतट–२’ या अचधचनयमाप्रमािे चिीपटाचं्या बाबतीत ते 
लोकानंा दाखचवण्यास योग्य असल्यािे प्रमािपी आवश्यक करण्यात आले. भारत स्वतंी झाल्यावर 
‘चसनेमटॅोग्राझ–अचधचनयम–१९५२’ संमत करण्यात आला व त्या अचधचनयमाखाली एक चनयमावली तयार 
करण्यात आली. चिीपटानंा प्रमािपी देण्याकचरता या कायद्याला धरून कें द्र सरकारने एक चनयींिमंडळ 
नेमले. चिीपट सावइिचनक प्रदशइनास योग्य वाटल्यास ‘य’ू प्रमािपी देण्यात येते. चिीपट झतत 
सज्ञानानंी पाहण्यास योग्य असल्यास ‘ए’ प्रमािपी देण्यात येते. प्रमािपीाचशवाय अथवा त्यातील 
अटींचवरुद्ध चिीपट दाखचविे हा र् न्हा ठरचवण्यात आला आहे. र् न्हा शाबीत झाल्यास दंड करता येतो व 
चिीपटही िप्त करता येतो. 

 
भारतात वृत्तपीे, चनयतकाचलके अर्र गं्रथ याचं्या बाबतीत प्रचतबधंक चनयींिािी तरतूद नाही. 

कोितेही प्रकाशन कायद्याच्या चवरुद्ध असेल, तर संबंचधतावंर कायइवाही करिे हा एकि उपाय आहे. हा 
उपाय १९७३ च्या ‘झौिदारी व्यवहार संचहते’च्या कलम ९५ (१-२) मध्ये सारं्ण्यात आला आहे. 

 
भारतात १८७६ साली नाट्यप्रयोर् - अचधचनयम संमत करण्यात आला. त्यान सार अपप्रवादात्मक, 

अब्र न कसानीकारक, शासनाचवरुद्ध अप्रीतीिी भावना उत्पन्न करिारे, अश्लीलतेस ककवा भ्रष्टािारास प्रवृत्त 
करिारे नाट्यप्रयोर् प्रचतचर्षद्ध करण्यािा अचधकार राज्यशासनास अर्र तसे अचधकार चदलेल्या 
दंडाचधकाऱ्यास आहे. प्रचतचर्षद्ध प्रयोर् करिाऱ्यास, त्यासाठी मदत करिाऱ्यास तसेि ब चद्धप रस्सर अवज्ञा 
करून असा प्रयोर् करिाऱ्यास चशक्षा करण्यािी तरतूद या अचधचनयमात करण्यात आली आहे. 
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महाराष्ट्र राज्यात संर्ीत, नृत्य, नकला, नाटके वर्ैरे प्रयोर्ाबंाबत पचरचनरीक्षि करण्यािे काम 
‘म ंबई पोलीस अचधचनयम’ (१९५१ िा १२ वा) अन्वये पोलीस आय तताकंडे सोपचवण्यात आले आहे. या 
अचधचनयमाखाली एक चनयमावली १९६० साली पोलीस आय ततानंी तयार केली आहे. 

 
महाराष्ट्र शासनाने ‘रंर्भमूी प्रयोर् चनरीक्षि मंडळ’ स्थापन केले आहे. नाटके, तमाशािे वर्, 

मेळ्यािंी पदे यािंी हस्तचलचखते या मंडळाकडे पाठवावी लार्तात. ती वािून व आवश्यक वाटल्यास प्रयोर् 
पाहून सदरिे मंडळ योग्यता प्रमािपी देते. त्या मडंळािे प्रमािपी असल्याचशवाय पोलीस आय तत 
कोित्याही रंर्भमूीय प्रयोर्ास परवानर्ी देत नाहीत. 

 
भारतीय संचवधानात अचभव्यततीच्या स्वातंत्र्यावर चनबधं घालण्याच्या तरत दी केलेल्या आहेत. 

देशािे सावइभौमत्व, एकात्मता, स रचक्षतता, परदेशाशी मीैी, चशष्टािार, नीचतमत्ता इत्यादींना हानी 
पोहोिचविाऱ्या, तसेि न्यायालयािा अवमान व बदनामी करिाऱ्या आचि र् न्ह्यास उते्तिन देिाऱ्या 
कोित्याही प्रकारच्या अचभव्यततीवर भारतीय संचवधानातील अन च्छेद-१९ प्रमािे सरकार बंधन घालू 
शकते. संचवधानाने भार्षिस्वातंत्र्य हा मूलभतू हक्क मानला असला, तरी सावइिचनक शातंता, स रक्षा व 
स व्यवस्था यासंाठी वािवी चनबधं घालून ते हक्क चनयचंीत करण्यािा अचधकार कें द्र व राज्य शासनास 
चदलेला आहे. 

 
प्रकाशन-चनयंीि असाव,े असे म्हििारा एक वर्इ आहे; तर प्रकाशन-चनयंीि अचिबात असू नये, 

असे म्हििारा द सरा वर्इही समािात आहे. प्रकाशन-चनयींिािा पचरिाम सामाचिक, बौचद्धक आचि 
आध्यास्त्मक िीवनावर होऊ शकतो. त्याम ळे िेव्हा एखादे प्रकाशन चनर्सववादपिे समािचहतचवरोधी आचि 
आपचत्तकारक असेल, तेव्हाि प्रकाशन-चनयंीि असाव ेव त्यािी अंमलबिाविी अत्यंत काळिीपूवइक व 
सूज्ञपिे करावी. असे भान न ठेवल्यास त्या चनयंीिािा समािाच्या चनकोप वाढीवर चवपरीत पचरिाम 
होण्यािा, तसेि साचहत्यातील प्रयोर्शीलतेिी र्तीि क ं चठत होण्यािा धोका उत्पन्न होईल. 
 

रािाभाऊ र्वादें 
 

प्रचार आणि साणहत्य : साचहत्यािे प्रयोिन आचि त्यािा उपयोर् यातं झरक आहे. साचहत्य हे मूलतम 
साधनस्वरूप नसून त्याला स्वतमिे असे स्वतंी मूल्य आहे. त्यात आशय आचि अचभव्यतती यािें चभन्नत्व 
आढळत नाही. 

 
बोधवादी आचि प्रिारकी साचहत्य यातं थोडा प्रकृचतभेद असला, तरी हे दोन्ही प्रकारिे लेखन 

साधनस्वरूप आहे. चवचशष्ट उचद्दष्ट डोळ्यापं ढे ठेवनू त्यात लेखनकलेिा उपयोर् केलेला असतो. हे उचद्दष्ट 
साध्य करण्यासाठी ते चकतपत प्रभावी ठरते, यावर त्यािे मूल्य अवलंबनू असते. 

 
पांचतांत्र, र्सापनीती यासंारखे बोधवादी ककवा मनाचे श्लोक, दासर्बोध यासंारखे उपदेशवादी 

साचहत्य यािंी उपय ततता काळाबरोबर नाहीशी होत नाही. समािाला या साचहत्यािी र्रि नेहमीि असते 
आचि प्रत्येक काळातील समाि त्यािा आपल्या परीने उपयोर् करून घेत असतो. परंत  शतेसचपअरच्या 
साचहत्याच्या चठकािी असिारी काळाबरोबर नवनव ेसौंदयइ व नवनव ेअथइ सूचित करण्यािी व म्हिूनि त्या 
अथी काळावर मात करण्यािी शतती या लेखनात नसते. ते लेखन िे सारं्ण्यासाठी िन्माला आलेले 
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असते, त्यासाठीि त्यािा उपयोर् त्याच्या िन्मकाळी व नंतरच्या काळात एकसारखा करून घेतला िात 
असतो. 

 
प्रिारकी साचहत्य हे एका दृष्टीने बोधवादीि असले, तरी त्यािा उदे्दश चततकासा व्यापक नसतो. 

बोधवादी ककवा उपदेशवादी साचहत्य हे प्राधान्याने मािसू सन्मार्ाला लार्ावा, त्यािे आिरि नीचतपर 
असाव,े या हेतूने रिलेले असते. म्हिनूि त्यािी उपय ततता कालातंराने झारशी नाहीशी होत नाही. 
प्रिारवादी साचहत्यािे उचद्दष्ट त्या मानाने संक चित असते. ते सामान्यापेक्षा चवचशष्टावर लक्ष कें चद्रत करीत 
असते. मर् हे चवचशष्ट म्हििे एखादी चविारसरिी असेल, एखादे िीवनचवर्षयक वा रािनैचतक तत्त्वज्ञान 
असेल, एखादी चवचशष्ट प्रश्नावरील भचूमका असेल, ककवा एखादी बािारातील चविीसाठी टाकलेली वस्तू 
असेल. प्रिार-साचहत्यात चतच्या संबंधीिा अचभचनवशे असतो. त्यात वततृत्वकलेिा उपयोर् करून 
घेतलेला असतो. वादपट ता, ब चद्धिात यइ, लेखनकलेच्या चवचवध तंीावंरील प्रभ त्व, वाक् पाटव यािंा 
चवलास त्यात आढळतो. 

 
प्रिाराच्या हेतूने चनमाि होिाऱ्या लचलत आचि लचलतेतर साचहत्यात साचहत्यर् ि अवतरत 

नाहीत, असे म्हिता येिार नाही. प्रिार हा ज्याप्रमािे मोल घेऊन केला िातो, त्याप्रमािेि चवचशष्ट 
वैिाचरक भचूमका मनोमन पटल्याम ळे, चतच्याचवर्षयी चवलक्षि आत्मभाव व आस्था चनमाि झाल्याम ळे 
उत्स्झूतइपिेही केला िातो. अशा लेखकाच्या चठकािी सिइनात्मक कल्पनाशतती असल्यास चतिा 
आचवष्ट्कार अत्यंत लक्षिीय साचहत्यकृतीला िन्म देताना आढळतो. प्रचसद्ध रचशयन लेखक शॉलखॉव्ह 
याचं्या क्काएर्ट फ्लोज द डॉन या कादंबरीत साम्यवादी वास्तवािे उत्कृष्ट दशइन घडते असा चतिा लौचकक 
आहे. परंत  त्यातील साम्यवादी भचूमका ही कादंबरीकारािी िीवनचनष्ठाि असल्याम ळे ती एक लक्षिीय 
कलाकृती ठरली आहे. प्रिार हा अनेकदा कल्पनाचनर्समत मायासृष्टीच्या िारा उपहासािा अवलंब करून 
अत्यंत पचरिामकारकपिेकेला िातो. यंीय र्ाच्या आिमिाचवरुद्ध लोकमत तयार करिारी समॅ्य एल 
बटलरिी एिेव्िॉन ही कादंबरी ककवा साम्यवादािा अवलंब केल्याम ळे िीवनव्यवहारानंा प्राप्त होिाऱ्या 
भयकारी रूपािे दशइन घडचविारी िॉिइ ऑवेल यािंी नार्न्र्टीन एर्टीिोि ही उपहासप्रधान कादंबरी, या 
अनेक साचहत्यर् ि ज्यात प्रकर्षाने अवतरले आहेत अशा रिना आहेत. 

 
स्वाभाचवक प्रिारकी साचहत्यात स्पधा अपचरहायइ असते. अचभिात साचहत्यात स्पधा नाही. 

शतेसचपअर, काचलदास, त काराम याचं्या बाबतींत स्पधा संभवत नाही. िाचहरातविा लेखनात स्पधा 
संभवते. काय सारं्ायिे हे ठरलेले असले, की ते कसे सारं्ायिे, लेखनिात यािा तेथे कसा उपयोर् करून 
घ्यावयािा याला महत्त्व येते. प्रिारकी साचहत्य हे उपयोचित कलाप्रकारात मोडते, ते याम ळेि. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 

प्रचारसाणहत्य : मराठी समीके्षत १९३० नंतर वरे्वरे्ळ्या चविारप्रिालींिी ििा स रू झाली. तत्कालीन 
महाराष्ट्रीय िीवनावर र्ाधंीवाद, मातसइवाद यािंा कमीअचधक प्रमािात प्रभाव होता. स्वाभाचवकि 
साचहत्याच्या प्रयोिनासबंंधीिा चविार तेव्हा महत्त्वािा राचहला. त्याम ळे साचहत्याच्या समािसापेक्ष 
चिीिासबंंधी खूप ििा झाली. साचहत्यकृती म्हििे कलात्म पातळीवरील मानवी िीवनचिीि असल्याने 
चतच्यातून व्यतत होऊ पाहिारा अन भव कोित्या ना कोित्या िीवनारं्ािे चिीि करतो, हे अन स्यूति 
असते. परंत  िीवनवादी समीक्षकािंा आचि लेखकािंाही काही चवशरे्ष आग्रह असतो. 
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साचहत्यकृतीच्या चनर्समतीमारे् लेखकािा चवचशष्ट दृचष्टकोि असतो. तो समािात रुिावा, वाढावा 
या हेतूने लेखक साचहत्यचनर्समती करतो. या दृचष्टकोिाने त्या साचहत्यकृतीिे स्वरूप चनयचमत केले िाते. 
साचहत्यािी ससं्कारशीलताि इथे महत्त्वािी असते. अशा वळेी ती साचहत्यचनर्समती त्या लेखकाच्या 
दृचष्टकोिाच्या, हेतूच्या, चविारप्रिालीच्या प्रिारािे वाहन व साधन झालेली असते. यातून चसद्ध झालेल्या 
साचहत्यकृतीिे स्वरूप साधनात्मकि होते. िीवनासंबंधी मूलग्राही चविार करिारी सामाचिक शासे्त्र काही 
चसद्धातं वा तत्त्वप्रिाली अधोरेचखत करतात. त्यापंैकी कोित्याही चसद्धातंाने प्रभाचवत होऊन, भारावनू 
िाऊन ‘हे समािाला कळले पाचहिे’, ‘सवइसामान्यापंयंत हे पोहोिले पाचहिे’, ‘िनमानसावर हे कबबचवले 
पाचहिे’, ‘समािाच्या प्रर्तीकचरता ते वािकानंा पटवनू द्यायला हव’े, म्हिून ‘एकवळे साचहत्यकृतीकडे 
द लइक्ष झाले तरी हरकत नाही, पि अम क अम क चविार महत्त्वािा आहे. त्यािा साचहत्यकृतीिारे प्रसार-
प्रिार केलाि पाचहिे’ अशी भचूमका संबचंधत लेखक घेतो व आपली साचहत्यकृती चसद्ध करतो. 

 
स्वतमला िीवनवादी समििारे लेखक आपि समािािे काही एक देिे लार्तो, या कतइव्यभावनेने 

वा कृतज्ञतेने स्वतमकडे चवचशष्ट भचूमका घेतात, तथाचप ती चवचशष्ट भचूमका म्हििे िीवन असे समििे 
ि कीिे ठरते. ते समग्र िीवनािे एक दशइन असते; म्हिून एकारं्ी, अप रे असते आचि तेथेही त्या 
प्रिालीवरील लेखकािी श्रद्धा वा चनष्ठा पराकोटीला रे्लेली असते; ‘याचशवाय तरिोपाय नाही’ असा त्यािा 
दृढ समि असतो. म्हिून त्या भचूमकेिा तो वारंवार प नरुच्चार करीत राहतो. 

 
साचहत्यचनर्समती साध्यात्मक असते, यावर या लेखकािंा चवश्वास नसतो. म्हिनू र्वसलेल्या 

अन भवािी अथइवत्ता व आंतचरक सौंदयइ प रेशा ताकदीचनशी व्यतत करण्याकडे त्यािें असायला हव े तेवढे 
लक्ष नसते. रिनासौंदयाच्या बाबतीतल्या उदासीनतेम ळे ती साचहत्यकृती सवांर्ाने चवकचसत झालेली, 
पचरपूिइ असत नाही. उलट मतप्रिाराथइ प नरुतती, पाल्हाळ व पसरटपिा चतच्यात चशरतात. अनेकदा 
अन भवाच्या लाचलत्यपूिइतेिा संकोि आचि त्यामार्ील चविारािे स्पष्ट चनवदेनि आढळते. लेखकाने 
आपल्या साचहत्यकृतीत थेट डोकाव ू नये, अशी अपेक्षा असते; तर इथे हा लेखकि सतत वािकानंा 
काहीबाही ‘सारं्त’ असतो; ते ‘सारं्िे’ वािकाचं्या र्ळी उतरचवण्यािा आटोकाट प्रयत्न करीत असतो. 
 

अनंत देशम ख 
 

प्रणतनायक : नायकाच्या कृतींना व हेतंूना िो चवरोध करतो, प्रचतस्पधी म्हिून िो उभा राहतो आचि िो 
त्यािा उघड उघड शीू मानला िातो, त्याला प्रचतनायक म्हटले आहे. तो नायकापेक्षा कमी र् िािंा, 
लोभी, द वृइत्त, पापकमािी खंत नसिारा, धमइनीचतचनरपेक्ष वतइन करिारा असा असतो. तो शस्ततसपंन्न, धूतइ 
व क शलही असतो. दंडीने काव्यादशात म्हटले आहे, की प्रचतनायकािे सामथ्यइ चितके िास्त, चततके 
त्याच्यावरील चवियाने नायकािे व्यस्ततमत्त्व उठून चदसते. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 

प्रणतनाणयका : नाचयकेच्या चहतसंबधंानंा चवरोध करिाऱ्या इतर महत्त्वपूिइ स्त्रीपाीानंा प्रचतनाचयका म्हितात. 
नायक-नाचयकेच्या प्रियाला यािंा चवरोध असतो. स खान्त नाटकात प्रचतनाचयकािंा पराभव होऊन नायक-
नाचयकेिे चमलन झालेले असते. या प्रचतनाचयकाचं्या चठकािी खलत्व असेलि असे नाही. संस्कृत 
काव्यामधील नायकािें बह पत्नीकत्व आचि शृरं्ाररचसकत्व लक्षात घेतले, म्हििे आधी चववाचहत असलेल्या 
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ज्येष्ठ पत्नीकडेि हे प्रचतनाचयकत्व येते. यािे उदाहरि म्हिून मालहवकाक्ग्नहमत्रमधील धाचरिी आचि 
इरावती यािंा चनदेश करता येईल. सवइसेनाच्या िहिहवजय या प्राकृत महाकाव्यात सत्यभामा आचि 
रुस्तमिी यािें अन िमे नाचयका व प्रचतनाचयका म्हिनू चिीि केलेले आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 

प्रणतभा : उत्कृष्ट काव्यचनर्समती शतय व्हावी म्हिून कवीच्या चठकािी ज्यािी चनतातं आवश्यकता आहे, त्या 
चवशरे्ष र् िाला प्रचतभा अशी संज्ञा आहे. अचभनवर् प्तािा नाट्यशास्त्रातील र् रू भट्टतोत याने प्रचतभेिी 
व्याख्या प ढीलप्रमािे केली आहे : “प्रज्ञा नवनवोन्मेर्षशाचलनी प्रचतभा मता । तदन प्रािनािीवद विइनाचनप िम 
कचवम ।” भट्टतोताच्या मते कवीला होिारे वस्तंूिे ‘दशइन’ सामान्य मन ष्ट्यानंा होिाऱ्या दशइनाहून चभन्न असते. 
ते वस्त धमातील तत्त्वाच्या ज्ञानाच्या स्वरूपािे असून ते ऋर्षींना होिाऱ्या दशइनासारखे म्हििे 
अंतमस्झ रिासारखे असते. परंत  िोपयंत ‘विइना’च्या रूपात ते दशइन साकार होत नाही, तोपयंत तो कवी 
होत नाही आचि विइना शतय होते ती प्रचतभेम ळे. आनंदवधइनाने म्हटले आहे, की वाग्देवता सरस्वतीच्या 
कृपाप्रसादाने महाकवींच्या काव्यात मध र अशा अथािा चनमष्ट्यंद होत असता त्याचं्या अलौचकक 
प्रचतभाशततीिा आचवष्ट्कार होतो (सरस्वती स्वाद  तदथइवस्त  चनमष्ट्यन्दमाना महता ं कवीनाम् 
अलोकसामान्यमचभव्यनस्तत पचरस्प रन्तं प्रचतभाचवशरे्षम्). आनंदवधइनाने वृत्तीत म्हटले आहे, की अशी 
अलौचकक प्रचतभा असलेले काचलदासासारखे महाकवी दोनतीन ककवा झार तर पािसहाि झाले आहेत. 
व्यक्क्तहववके ह्या गं्रथात रसाला अन रूप अशा शब्दािंा आचि अथािा शोध घेण्यात ज्यािे चित्त र् ंर् झाले 
आहे अशा कवीिी प्रज्ञा क्षिभर आत्मतत्त्वाला स्पशइ करून प्रकट होते. अशा रीतीने प्रकट होिारी प्रज्ञा 
म्हििेि प्रचतभा. ही प्रचतभा म्हििे भर्वान शकंरािा तृतीय नेीि. त्याच्याम ळे कवीला ीैलोतयातील 
पदाथािा साक्षात्कार होतो. मचहमभट्टािा साक्षात्कार आचि भट्टतोतािे दशइन ही एकि. 

 
प्रचतभा हेि काव्यचनर्समतीिे एकमेव कारि असून िर्न्नाथाने प्रचतभेिी प्राप्ती दोन प्रकारे होिे शतय 

असल्यािे म्हटले आहे. एक म्हििे अदृष्टाम ळे चतिी प्राप्ती झालेली असते. यािा अथइ दंडीने म्हटले आहे 
त्याप्रमािे ही प्रचतभा नैसर्सर्की अथवा चनसर्ािी देिर्ी म्हिून उपिति प्राप्त झालेली असते. द सऱ्या 
प्रकारिी प्रचतभा चवलक्षिव्य त्पत्ती आचि काव्यरिनेिा अभ्यास याचं्याम ळे प्राप्त होऊ शकते. अदृष्टाने प्राप्त 
होिाऱ्या प्रचतभेने उत्कृष्ट काव्यचनर्समती होऊ शकते, म्हििे त्यासाठी व्य त्पत्ती आचि अभ्यास आवश्यकि 
असतात असे नाही. चतन्ही चमळून एकि काव्यहेतू हे िर्न्नाथाला मान्य नाही. त्यािप्रमािे वाग्भर्टालांकािात 
िर्न्नाथाच्या पूवीि म्हटले होते, की केवळ प्रचतभाि काव्यचनर्समतीिे कारि. व्य त्पत्ती आचि अभ्यास ह्या 
प्रचतभेवर संस्कार करिाऱ्या र्ोष्टी आहेत, त्यानंा काव्यािे कारि म्हिताि येिार नाही (प्रचतभेव ि कवीना ं
काव्यकरिकारिम्, व्य त्पत्यभ्यासौ तस्या एव ससं्कारकौ, न त  काव्यहेतू). 

 
रािशखेराने प्रचतभा शब्द चनराळ्या अथी वापरला आहे. रुद्रट व मम्मट याचं्याप्रमािे त्याने ‘शस्तत’ 

हा शब्द वापरला आहे. परंत  रािशखेराने शतती हेि काव्यचनर्समतीिे एकमेव कारि (सा केवलं काव्यहेत म) 
असे म्हटले आहे. शततीम ळे प्रचतभा आचि व्य त्पत्ती उत्पन्न होतात असे मत त्याने माडंले आहे आचि प्रचतभा 
म्हििे सवइ प्रकारिे शब्द व अथइ, अलंकारािें तंी, उततींिे मार्इ (शलैी) आचि इतरही तसल्या र्ोष्टी 
अंतमकरिात प्रकाचशत करते ती, अशी चतिी व्याख्या केली आहे. प्रचतभेिा हा अथइ इतर आलंकाचरकानंाही 
मान्य होण्यासारखा आहे. परंत  प्रचतभेच्या उत्पत्तीस कारिीभतू होिारा शतती नावािा कवीच्या चठकािी 
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असिारा चनराळा र् ि आहे असे इतर कोिी म्हटलेले नाही. शतती हा शब्द प्रचतभेिा पयाय म्हिनूि 
वापरला आहे. 

 
पहा : अभ्यास; काव्यहेतू; व्य त्पत्ती. र. पं. कंर्ले 

 
प्रणतमा : ‘प्रचतमा’ म्हििे चिी, मूती ककवा प्रचतकबब. आपि िेव्हा एखादी वस्तू पाहतो, तेव्हा आपल्याला 
चतिे इचंद्रयर्ोिर स्वरूप िािवते. परंत  ती वस्तू डोळ्यासंमोर नसताना आपि चतच्या रंर्रूपािे चिी 
मनमिक्षूंसमोर आिू शकतो. आपल्या मनमिक्षूंसमोर येिाऱ्या या चिीाला मनोचवज्ञानामध्ये ‘प्रचतमा’ म्हटले 
िाते. आपल्याला ज्या पाि प्रकारच्या इचंद्रयसंवदेना होतात, त्या प्रकारावंरून प्रचतमािें दृक्, नाद, र्ंध, 
रस व स्पशइ असे पाि म ख्य प्रकार मानले िातात. 

 
समीके्षमध्ये ही संज्ञा मनोचवज्ञानामधून आली. इसं्ग्लश समीके्षमध्ये वापरल्या िािाऱ्या ‘इमेि’ या 

संजे्ञिा मराठी पयाय म्हिून ‘प्रचतमा’ ही संज्ञा वापरली िाते. ही संज्ञा समीके्षत प्राम ख्याने दोन अथांनी 
वापरली िाते : (१) भारे्षच्या पचरिामाम ळे वािकाच्या मनात चनमाि होिारी संवदेनाचिीे म्हििे प्रचतमा. 
वस्तूिे तंतोतंत विइन करिारा शब्दसमहू त्या वस्तूिे वािकाच्या मनात चिी उमटव ू शकतो. याला 
वाच्याथी प्रचतमा म्हितात. (२) काव्यात येिारे उपमा, रूपक, रूपकाचतशयोतती यासंारखे अलंकार 
म्हििेही प्रचतमाि असतात; परंत  येथे वािकाच्या मनात उमटिाऱ्या संवदेनाचिीाला महत्त्व नसून दोन 
वस्तू अर्र घटना यातंील साधम्यइ वैधम्याला महत्त्व असते. आध चनक अलंकारचविारात ‘प्रचतमा’ ही संज्ञा 
कधी उपमानाला, कधी उपमेयाला, तर कधी दोहोंना चमळून वापरली िाते. 

 
पचहल्या अथािा चविार केला तर असे आढळते, की इंचद्रयसंवदेनानंा महत्त्व देिाऱ्या या भचूमकेत 

काव्यािा पचरिाम झार मयाचदत केला िातो. इंचद्रयसवंदेनािंा मानसप्रत्यय घडचविे हे काव्यािे प्रधान 
कायइ मानल्याम ळे काव्यातील भावचनक वैिाचरक अंर्ाकंडे द लइक्ष होते. तेव्हा इचंद्रयसंवदेनािें चिी हे 
प्रचतमेिे एक अंर् मानिे अचधक इष्ट ठरेल. काही वळेा काव्यात एकि संवदेनाचिी असते. तेथे दोन वस्तंूिा 
वा घटनािंा उल्लखे येत नाही; परंत  तेथेही साधम्यइ, त लना अचभपे्रत असते. अचनलाचं्या प ढील ओळी पहा : 

 
केळीिे स कले बार् । अस चनया पािी 
कोमेिकल कवळीं पानं । असून चनर्रािी 
 
या ओळीि नव्हेत तर संपूिइ कचवताि केळीच्या बारे्िे एक संवदेनाचिी देते. परंत  केळीच्या बारे्िे 

संवदेनाचिी एवढाि या कचवतेिा अथइ नाही. हे संवदेनाचिी काही नव ेअथइ सूचित करीत असते व हे नव े
अथइ साधम्याच्या आधारेि सूचित होत असतात. क स माग्रिािंी ‘चहमलाट’ ही कचवताही याि प्रकारिी 
आहे. तेव्हा येथे साधम्यािे नाते स प्त आहे, असे म्हिता येते. 

 
काव्यातील चिीानंा संवदेनेच्या पलीकडे िािारा भावचनक-वैिाचरक अथइ असतो. येथे आपि 

प्रचतमेच्या द सऱ्या अथाकडे येतो. पूवीच्या साचहत्यचविारात ज्यानंा अलंकार म्हित त्याचं्या ब डाशी लक्षिा 
- व्यंिना असते व त्यानंा येथे प्रचतमा म्हिून सबंोधले िाते. उदा., रूपकामध्ये एखाद्या वस्तूवर ककवा 
घटनेवर वािकािे लक्ष कें चद्रत केले िाते व त्यातून वािकाला द सऱ्या वस्तूिा ककवा घटनेिा बोध घडचवला 
िातो. यात दोन वस्तंूमध्ये वा घटनामंध्ये रूपािे ककवा संवदेनािें ककवा त्याचं्याशी संलग्न भावनािें साम्य 
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असते. या संवदेनाचं्या वा भावनाचं्या साम्यािारे आपल्याला एका नव्या भावचनक अन भवािा प्रत्यय 
घडचवला िातो. उदा., ‘प्रीत : सकाळ बार्बर्ीच्यावरिी’ या प्रचतमेमध्ये ‘बार्बर्ीच्यावरिी सकाळ’ आचि 
‘प्रीत’ यातंले केवळ साम्य व्यतत होत नाही. येथे या बार्बर्ीच्यावरिी ‘सकाळ’वर आपले लक्ष कें चद्रत 
करवनू, चतच्याशी संबचंधत संवदेनाचिीे िार्तृ करून त्याबरोबरि त्याच्याशी संबचंधत अनेक भावचनक - 
वैिाचरक अथइ िार्तृ केले िातात. उदा., बार्बर्ीच्यावरच्या सकाळी िािविारी झाडािंी टवटवी, 
कळ्यािें झ लिे, हवतेला स खद र्ारवा ककवा ऊब, पक्षी-झ लपाखरे यािें बार्डिे, चकलचबल इ. अनेक 
अन भव त्यातील भावचनक-वैिाचरक अथांसह िार्ृत होतात आचि ‘प्रीत’ या अन भवाला भावचनक अथइ 
देतात. येथे बार्बर्ीच्यावरिी सकाळ व प्रीत याचं्या अनेकचवध अन भवािें सशं्लेर्षि होते व त्याम ळे ही वरील 
ओळ नव्या संचश्लष्ट अन भवािी प्रचतमा आहे असे म्हिता येते. तेव्हा, काव्यात येिारी संवदेनाचिीे ककवा 
अलंकार या दोहोंमध्ये भावचनक-वैिाचरक अथािे सूिन करण्यािे िे सामथ्यइ असते, त्याम ळे त्यानंा प्रचतमा 
असे म्हिता येते. 

 
बह तेक अलंकारप्रकाराचं्या ब डाशी एक तर त लना तरी असते, ककवा सशं्लेर्षि तरी असते, असे 

आढळून येईल. म्हिनू दोन वस्तंूमध्ये त लना करिारी उपमा आचि दोन वस्तंूिे सशं्लरे्षि साधिारे रूपक हे 
प्रचतमेिे दोन मलूभतू प्रकार मानता येतील. स्पष्टीकरि करण्यास उपमािंा व एकात्मतेिा प्रत्यय 
घडचवण्यास रूपकािंा अचधक वापर करता येतो आचि त्याम ळे वैिाचरक र्द्यात उपमा, तर काव्यात रूपके 
अचधक आढळतात. म्हिूनि काव्यशास्त्रामध्ये अचॅरस्टॉटलपासून रूपकािंा चविार प्राधान्याने आलेला 
आढळतो. 

 
तेव्हा प्रचतमािंी दोन वैचशष्ट्टे्य थोडतयात प ढीलप्रमािे नोंदचवता येतील : (अ) प्रचतमा ही ऐचंद्रय 

संवदेनािंा मानस प्रत्यय घडचवते; (आ) प्रचतमेत अनेक अन भव संवदेनेच्या ककवा भावनेच्या साधम्यइ-
वैधमइय तत नात्याने सचंश्लष्ट झालेले असतात. 

 
पारंपचरक अलंकार आचि प्रचतमा या दोन संकल्पना पूिइपिे एक नाहीत, हे ध्यानात घेतले पाचहिे. 

अलंकार हे अचनत्य असून ते शोभाकर धमइ मानले रे्ले. ‘अलंकार’ या संजे्ञतूनि ही संकल्पना सूचित होते. 
पािात्त्य साचहत्यशास्त्रातही अठराव्या शतकाच्या अखेरपयंत ‘चझर्सइ ऑझ स्पीि’ हे काव्यातील सिावट 
मानले िात असत. आध चनक काव्यशास्त्रामध्ये एखाद्या घटनेिे वा दृश्यािे सूिक विइन, तसेि उपमा-
रूपकादी अलंकार या सवांना ‘प्रचतमा’ या संकल्पनेत समाचवष्ट केलेले आहे. त्याम ळे चनरलंकृत मानली 
िािारी कचवताही चतच्यातील सूिक चिीिाम ळे प्रचतमाय तत मानली िाऊ शकते. ही संकल्पना व्यापक 
झाल्याने चतला काव्यािा अपचरहायइ घटक वकाव्यात्मतेिे लक्षिही मानले िाते. केवळ कचवतेिाि नव्हे, 
तर नाटक, कादंबरी इत्यादींसारख्या अन्य साचहत्यप्रकारािंा चविारही प्रचतमाचं्या आधारे झालेला 
आढळतो. 

 
येथे काही प्रश्न उभे राहतात. प्रचतमेचशवाय काव्य असू शकिार नाही काय? प्रचतमेिे काव्यातील 

स्थान व कायइ कोिते? काव्य ही भाचर्षक रिना असते, हे ध्यानात ठेवनू या प्रश्नािंा चविार करायला हवा. 
 
काव्यात िशा प्रचतमा येतात, तशा त्या भारे्षच्या दैनंचदन वापरातही येतात; कारि प्रचतमाचं्या योरे् 

आपि वास्तवािी एक व्यवस्था लावीत असतो. वास्तवािे आकलन करताना आपि वस्त वस्तंूमध्ये त लना 
करतो. त्या समिावनू घेता घेता आपि आपल्या भावना वस्तंूशी चनर्चडत करतो आचि वस्तूला भावनेिे 
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प्रतीक बनचवतो. प्रचतमा घडचविे हे मानवाच्या ज्ञानप्रचियेिा आवश्यक भार् आहे आचि त्याम ळे त्या दैनंचदन 
भारे्षत, काव्यात व सवइ प्रकारच्या अचभव्यततीत येतात. वैिाचरक अचभव्यततीमध्ये वास्तवाच्या चवश्लेर्षिाला, 
विइनाला, स्पष्टीकरिाला महत्त्व असते. तेथे वाच्याथइ महत्त्वािा असतो. सवइसामान्य भारे्षतील उपमा रूपके 
चनस्ष्ट्िय बनवनू वैिाचरक र्द्यािी वाच्याथी भार्षा घडचवली िाते. काव्यामध्ये वास्तवािे (त्यात भावनाही 
आल्या) सशं्लेर्षि असते व म्हिून लक्ष्याथाला, व्यंग्याथाला महत्त्व असते. काव्यात प्रचतमािंी संघटना 
करून अथाच्या या पातळ्या साधलेल्या असतात. 

 
प्रचतमािंी संघटना ही केवळ भावकाव्यात असते, असे म्हिता येईल का? महाकाव्य, कथाकाव्य, 

नाट्यकाव्य, कितनर्भइ काव्य या प्रकारामंध्ये विइनपर, कथनपर आचि स्पष्टीकरिात्मक चवधाने अपचरहायइ 
असतात म्हिून येथे केवळ प्रचतमािंी संघटना नसते, असे म्हिता येईल का? काव्यात येिारे नाट्य व 
कथन हे प्रतीकात्म बनून आलेले असते, हे येथे ध्यानात घ्यायला हव.े वर म्हटल्याप्रमािे काव्यातील 
िािीव व अथइ हे संचश्लष्ट झालेले असतात व प्रचतमािंी संघटना करूनि हे संश्लरे्षि साधलेले असते. 
कथनातील व नाट्यातील भावनािें अनेकपदरीपि, व्याचमश्रता प्रचतमेतूनि व्यतत होत असते. कितनर्भइ 
काव्यात वैिाचरक स संर्ती वा तकइ श द्धता यािंी अपेक्षा नसते, तर त्यातील कितन एका चवचशष्ट 
भावावस्थेति अथइपूिइ असते. म्हिून तेथेही प्रचतमािंी संघटनाि साधलेली असते. 

 
प्रचतमाचं्या संघटनेिे प ढील मूलभतू रिनाबधं सारं्ता येतील : (अ) एखादी प्रचतमा ही कें द्रीय 

प्रचतमा असते व चतला अचधकाचधक अथइपूिइ बनवीत चतच्याभोवती इतर प्रचतमा र् ंझल्या िातात. ही कें द्रीय 
प्रचतमा इतर प्रचतमािें, त्याचं्या अथािे चनयमन - चनयंीि करीत असते. अशा वळेी ती चनयामक प्रचतमा 
असते. (आ) सवइ प्रचतमानंा समान दिा देऊन त्यािंी सघंटना बाधंली िाते. (इ) सपूंिइ कचवतेत एकाि 
प्रचतमेिी बाधंिी केलेली असते. 

 
काव्यािे मूल्यमापन करताना प्रचतमेिी पचरिामकारकता, भावना-िार्चृतक्षमता, संवदे्यता, 

अथइसघनता, मूलभतूता, तािेपिा, उत्कटता आचि अन्य प्रचतमाशंी व इतर काव्यघटकाशंी चतिी 
स संर्तता व एकात्मता हे चनकर्ष वापरले िातात. एखाद्या चवचशष्ट काव्यािे, काव्यसंग्रहािे, तसेि एखाद्या 
कवीच्या समग्र काव्यसंपदेिे आकलन व मूल्यमापन करताना प्रचतमासृष्टीिी वैचशष्ट्टे्य लक्षात घ्यावी 
लार्तात. कवीच्या वाङ्मयीन व्यस्ततमत्त्वािा अभ्यास करताना प्रचतमासृष्टीिा अभ्यास अपचरहायइ ठरतो. 
कवीिी संवदेनाप्रवृत्ती, अन भव घेण्यािी पद्धती, त्यािा िीवनाकडे पाहण्यािा दृचष्टकोन, िीवनचवर्षयक 
िाचिवा या त्याच्या प्रचतमासृष्टीतूनि िािवत असतात. कवी ज्या सासं्कृचतक वातावरिात वाढतो त्या 
संस्कृतीने चनमाि केलेल्या प्राक्कथा तो प्रचतमा म्हिून वापरत असतो. या प्राक्कथामंधून श्रद्धा, नैचतक 
कल्पना, िीवनचवर्षयक दृचष्टकोन सरं्ृहीत झालेले असतात. या प्राक्कथानंा प्रत्येक कवीच्या प्रचतमासृष्टीमध्ये 
अन भवािें व भावनािें नव ेसदंभइ चमळत असतात. 

 
अचधक व्यापक पातळीवर चविार करता, काही प्रचतमािंा आढळ सवइि काव्यामध्ये सावइकाचलकपिे 

होताना चदसतो. या प्रचतमा मानवाच्या उत्िातंीमधील आद्य अवस्थापंासून येिाऱ्या िन्म, मृत्य,ू सिइन, ज्ञान 
- अज्ञान, चनयती यासंारख्या र्ोष्टींच्या आचदम अन भवातूंन चनमाि झालेल्या असतात. मानवाच्या सामचूहक 
नेचिविेा एक घटक म्हिनूि या प्रचतमा वावरत असल्याने त्यािंी साचहत्यातील आढळ वारंवार आचि 
अटळपिे होताना चदसतो. प्रकाश-काळोख, िमीन-आकाश, सूयइ-िंद्र यासंारखे प्राकृचतक वास्तव िेव्हा 
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आचदम अन भवानंा वतइमानाच्या संदभात नवा अथइ देते, तेव्हा या प्राकृचतक वास्तवापासून घडलेल्या 
प्रचतमानंा आर्षइ प्रचतमा म्हिता येईल. 

 
काही प्रचतमा या चवचशष्ट वाङ्मयीन िळवळीशीही चनर्चडत असतात. िीवनाचवर्षयीच्या व 

कलेचवर्षयीच्या काही नव्या िाचिवातूंन व दृचष्टकोनातूंन वाङ्मयीन िळवळी चनमाि होत असतात. प्रत्येक 
वाङ्मयीन िळवळ आपली स्वतमिी प्रचतमासृष्टी घडवीत असते. उदा., स्वच्छंदतावादी (रोमॅंचटक) 
िळवळीने मािसू व चनसर्इ आचि मािसू व चवश्व याचं्यातील एकात्मतेिा शोध घेतला. त्याम ळे या काव्यािी 
प्रचतमासृष्टी चवशरे्षत्वाने साधम्याचधचष्ठत बनली व एकात्मतेिा प्रत्यय देऊ लार्ली. या िळवळीत भावनानंा व 
चनसर्ाला महत्त्व चमळाल्याने ही प्रचतमासृष्टी चनसर्इसामग्रीतून बनचवली रे्ली व ती इचंद्रयसंवदे्य आचि 
भावोत्कट बनली. आध चनकतावादी कचवता ही अन भवातील व्याचमश्रतेिा, नेचिवतेील अबोध पे्ररिािंा शोध 
घेऊ पाहते; केवळ भावचनक तािि नव्हे, तर त्याचं्यामार्ील अनेक प्रकारिे सामाचिक, सासं्कृचतक व 
वैचश्वक स्तर एकदम व्यतत करण्यािा प्रयत्न ही कचवता करत असते; कायइकारिभावाच्या िौकटीमध्ये 
अन भव बसचवण्याऐविी अन भवािी मलूभतू असरं्ती, तकातीतता व्यतत करू पाहते. त्याम ळे या कचवतेत 
सलर्, स बोध, कायइकारिभावाने बाधंलेल्या, संर्तीत र् झंलेल्या प्रचतमा येत नाहीत; त्याऐविी ही कचवता 
खंचडत प्रचतमा वापरते. चदलीप चिीे याचं्या कचवतेतील प ढील िरि पहा : 

 
रानचिमण्यापं्रमािे ... आचि ही स न्न द पार. रानचिमण्यापं्रमािे. 
दारातील झाडे सळसळतात. हालत्या छाया. आपले हृदय. 
 
येथे ‘रानचिमण्या’ या प्रचतमेिा नंतर येिारा संदभइ तोडलेला आहे. रानचिमण्यापं्रमािे काय, हे 

साचंर्तलेले नाही. या प्रचतमेनंतर येिारे ‘स न्न द पार’, ‘सळसळिारी झाडे’ हे उल्लेख स्पष्टपिे िोडलेले 
नाहीत. अलीकडे चलचहली िािारी अमूतइ कचवता व अचतवास्तवतावादी कचवता अशा खंचडत प्रचतमािंा 
वापर करताना चदसते. 

 
केवळ नवकाव्याच्या आकलन-समीके्षसाठी प्रचतमा ही सकंल्पना उपय तत ठरते हा एक र्ैरसमि 

आहे, हे वरील चवविेनावरून स्पष्ट व्हाव.े समीके्षबरोबरि साचहत्याच्या इतर प्रकारच्या अभ्यास-
संशोधनासाठीही प्रचतमािंा अभ्यास महत्त्वािा ठरतो. काव्यात कोिता भार् प्रचक्षप्त आहे हे ठरचवण्यासाठी, 
काव्यािा कता चनचित करण्यासाठी, कवीिा व काव्यािा काळ ठरचवण्यासाठी अन्य प राव्याचं्या िोडीनेि 
अंतर्इत प रावा म्हिून प्रचतमासृष्टीिा उपयोर् करता येतो. 

 
पहा : प्रचतमावाद; प्रतीक. 
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4. Richards, I. A. Philosophy of Rhetoric, 1965. 

 
स धीर रसाळ 
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प्रणतमावाद (र्मेणजझम) : इगं्रिी व अमेचरकन साचहत्यात स . १९१० ते १९१७ या दरम्यान उदयास आलेला 
एक काव्यसंप्रदाय.एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीस िी चशचथल, भोंर्ळ, धूसर व भावचववश स्वरूपािी 
काव्यरिना रूढ होती, त्याचवरुद्धिी प्रचतचिया म्हिून हा संप्रदाय अस्स्तत्वात आला. इगं्रि तत्त्वज्ञ, 
समीक्षक व कवी टी. इ. ह्यमूच्या (१८८३–१९१७) स्वच्छंदतावादाला चवरोधी अशा सैद्धाचंतक भचूमकेिा 
प्रभाव या संप्रदायावर पडला. कवीला येिाऱ्या अन भवाच्या प्रतीतीतून एक व्यवहारचनरपेक्ष रूपकचनर्समती 
अपचरहायइपिे घडते व ती काव्यातून प्रकटते, ही ह्यमूिी भचूमका या संप्रदायाला पोर्षक ठरली. या पंथािा 
प्रवतइक व प्रम ख कवी एझरा पाउंड (१८८५–१९१५) याने ह्यमूपासून पे्ररिा घेतली. पाउंडनेि 
‘इमेचिस्ट्स’ ही चवशरे्षिपर संज्ञा आपल्या समकालीन कचवर्टाला अन लक्षून वापरली व डेस र्मेहजस्ट स 
हा प्राचतचनचधक काव्यसगं्रह संपाचदत व इंग्लंडमध्ये प्रकाचशत केला (१९१४). त्यानंतर माी तो पंथापासून 
द रावला व प ढे एमी लोएल (१८७४-१९२५) या अमेचरकन कवचयीीने पंथाच्या नेतृत्वािी ध रा साभंाळली. 
लोएलने सम र्मेहजस्र्ट पोएट्स (तीन खंड १९१५ ते १९१७) हे प्राचतचनचधक काव्यसंग्रह संपाचदत केले 
अमेचरकेमध्ये पोएरी : अ मगॅझीन ऑि व्िसक (१९१२ पासून प्रारंभ) व इंग्लंडमध्ये एगोर्स्र्ट (१९१४ पासून) 
ही माचसके या पंथािी म खपीे होती व त्यातूंन या पंथाच्या कवींच्या अनेक कचवता प्रचसद्ध झाल्या. या 
संप्रदायाच्या इतर कवींमध्ये ‘एच्. डी.’ (चहल्डा डूचलट्ल, १८८६–१९६१), एफ्. एस्. स्फ्लंट (१८८५–
१९६०), िॉन र्ूल्ड फ्लेिर (१८८६–१९५०), चरिडइ ऑस्ल्डंग्टन (१८९२–१९६२), डी. एि. लॉरेन्स 
(१८८५–१९३०), चवल्यम कार  लॉस चवल्यम्स (१८८३–१९६३) यािंा प्राम ख्याने उल्लेख करावा लारे्ल. 
चरिडइ ऑस्ल्डंग्टनने र्मेहजस्र्ट अॅँथॉलॉजी १९३० मध्ये प्रकाचशत केली. 

 
या पंथाच्या वाङ्मयीन िडिघडिीत ह्यमूच्या काव्यचसद्धान्ताबरोबरि ग्रीक - रोमन अचभिात 

काव्य, इंग्रिीमध्ये अन वाचदत झालेले चिनी व िपानी काव्य (चवशरे्षतम हायकू हा काव्यप्रकार), तत्कालीन 
फ्रें ि काव्य अशा चभन्नचभन्न पे्ररिा-प्रभावािंा वाटा आहे. कचवता ही सचंक्षप्त व बचंदस्त असावी, तीत 
एखादद सरे मध्यवती रूपक वा प्रचतमा कोरीवपिे चवकचसत व्हावी; बाह्य चवश्वातील दृश्य वस्तू वा घटना 
याचंवर्षयीिी कवीिी प्रतीती िशीच्या तशी, नेमतया, साक्षात रूपात व्यतत व्हावी; त्यात कोितेही भाष्ट्य वा 
सामान्यीकरि नसाव,े अशी या पंथािी स्थूलमानाने काव्यचवर्षयक भचूमका होती. 

 
एमी लोएल संपाचदत सम र्मेहजस्र्ट पोएट्सच्या १९१५ मधील खंडाच्या प्रस्तावनेत या पंथािा िो 

िाहीरनामा प्रचसद्ध झाला, त्यात प ढील काव्यतत्त्व े चवशद केली आहेत : कचवतेत चनत्याच्या सामान्य 
व्यवहारातील भारे्षिा वापर असावा; माी त्यात शब्दािंा नेमकेपिा व काटेकोरपिा हवा; अनावश्यक 
आलंकाचरकता वा झापटपसारा नसावा; पारंपचरक छंद व वृते त्याज्य मानावीत. त्याऐंविी कवीने नव्या 
भावावस्थािंी यथाथइ अचभव्यतती साधिारी नवी लयताल रिना चनमाि करावी. ती सरं्ीतातील नादान वती 
आंदोलनानं सार असावी. बरीिशी प्रचतमावादी कचवता ही म ततछंदात चलचहली रे्ली. माी हा म ततछंद 
लयतालबद्ध होता. लयतालािे नावीन्य व वैचवध्य या संप्रदायाला अचभपे्रत होते. कवीला चवर्षयाच्या 
चनवडीिे पूिइ स्वातंत्र्य असाव.े माी त्यात वैचवध्य असाव.े कचवतेतील प्रचतमा नेमतया, रेखीव व कोरीव 
असाव्यात. काव्यात चवचशष्टत्वािे नेमके भान असावे. भोंर्ळ सामान्यीकरिे नसावीत. ह्याि कारिासाठी 
तथाकचथत ‘वैचश्वकते’कडे ओढा असिाऱ्या प्रतीकवाद्यानंा त्यािंा चवरोध होता. स स्पष्ट, मूतइ, घट्ट व 
र्ोळीबंद काव्यरिना असावी. त्यात सैलपिा, पसरटपिा, संचदग्धता, धूसरता यानंा िराही थारा नसावा, 
अशी िािीवपूवइक साधलेली तीव्र एकाग्रता (कॉन्सन्रेशन) हाि काव्यािा र्ाभा होय. अशा स्वरूपािी या 
संप्रदायािी काव्यचवर्षयक तत्त्वप्रिाली होती. 
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पंथािा आद्य प्रिेता टी. इ. ह्यमू यािी ‘अबव्ह द डॉक’ ही कचवता प्रचतमावादािे लक्षिीय उदाहरि 
मानली िाते. ती अशी : 

 
“Above the Quiet dock in midnight,  
Tangled in the tall mast’s corded height,  
Hangs the moon. What seemed so far away 
Is but a child’s balloon, forgotten after play.” 
 
पचहल्या महाय द्धाच्या अखेरीस या संप्रदायािा अस्त झाला. आध चनक काव्यातील 

पचरवतइनशीलतेच्या आद्य ख िा या संप्रदायात आढळतात. पचरवतइनाच्या पे्ररिाही या संप्रदायाने काही 
प्रमािात चदल्या. टी. एस्. एचलयट, कालइ  सॅंडबर्इ, डब्ल्यू. बी. येट्स, वॉलस स्टीव्हन्स इ. कवींवर या 
पंथािा प्रभाव िािवतो. 
 
पहा : प्रचतमा; रूपक. 
 
संदभइ :  1.   Coffman, Stanley, Imagism, 1951. 

2. Hulme, T. E., Ed. Read, Herbert, Speculations, 1924. 
3. Pratt, William, The Imagist Poem, 1963. 

 
एस्. डी. इनामदार 

 
प्रणतसाणहत्य (अणँट-णलटरेचर) : ही संज्ञा प्रथम डेस्व्हड र्सॅ् कॉहन या अचतवास्तवतावादी कवीने १९३५ 
साली वापरली. प्रिचलत वाङ्मयीन रिनातत्त्व े व सािे मोडीत काढिाऱ्या बंडखोर साचहत्यािा चनदेश 
करण्यासाठी त्याने या संजे्ञिा उपयोर् केला. नवकालवाद (फ्यूिचरझम), दादावाद, अचतवास्तवतावाद, 
संज्ञाप्रवाहतंी, असंर्तािे साचहत्य (चलटरेिर ऑझ द अॅब सडइ) यासंारख्या आध चनक वाङ्मयीन 
प्रवाहामंध्ये प्रचतसाचहत्यािा आचवष्ट्कार आढळतो. साठोत्तरी मराठी वाङ्मयामध्ये प्रचतसाचहत्यािा प्राद भाव 
चदसतो. 

 
चवज्ञान व तंीज्ञान याचं्या प्रर्तीिा रेटा, औद्योचर्कीकरि आचि शहरीकरि, महाय दे्ध यामं ळे 

आध चनक समािात झालेली उलथापालथ, पारंपचरक िीवनपद्धती व चविारव्यूहािंी पडझड, चनधमीकरि 
या र्ोष्टींमधून व्यततीच्या वाट्याला येिारा एकटेपिा, संघर्षइ, नैराश्य व अथइहीनता यािें प्रचतकबब 
प्रचतसाचहत्यात आढळते. साचहत्यािे स्वरूप व प्रयोिन, तसेि भारे्षिारे भौचतक व मानवी वास्तवाच्या 
आकलनािी व अचभव्यततीिी शतयता याचंवर्षयी मूलर्ामी स्वरूपािे प्रश्न प्रचतसाचहत्यािारे माडंण्यात आले. 
चवर्षय, घाट, शलैी यासंंबधंीच्या रूढ सकेंतानंा हादरा बसला. चवचशष्ट साचहत्यप्रकाराचं्या संदभात 
प्रचतसाचहत्यािा अचधक नेमकेपिाने चविार करता येईल. 

 
प्रणतकादंबरी : पारंपचरक कथनपद्धतीपासून झारकत घेिारी प्रयोर्शील कादंबरी, वास्तवािा 

आभास चनमाि करिारे यथाथइवादी तंी नाकारून प्रचतकादंबरी एक स्वायत्त कल्पनाचवश्व चनमाि करते. या 
प्रकारच्या कादंबरीत आढळिारी ठळक वैचशष्ट्टे्य प ढीलप्रमािे : स पचरचित व स संर्त कथानकािा अभाव; 
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चकमान पाीचिीि (चमचनमल चडव्हेलपमेंट ऑझ कॅरेतटर); वस्तंूिी तपशीलवार पृष्ठस्तरीय चिचकत्सा 
(चडटेल सझेस अनॅचलचसस ऑझ ऑब्िेतट्स); प नरावृत्ती; शब्दावली, चवरामचिन्हे, वातयरिना व 
कालिम याचं्या संदभातली आत्यंचतक प्रयोर्शीलता; तसेि कादंबरीिा प्रारंभ व शवेट याचंवर्षयीच्या चवचवध 
शतयता, स टी, रंर्ीत आचि कोरी पाने, रेखाटने, कोलाि, चिीचलपी यािंाही वापर क्वचित आढळतो. 

 
िेम्स िॉइसच्या युहलसीझ व हिनेगान्स वके या कादंबऱ्या, तसेि आलें  रॉब-ग्रीये प्रिीत फ्रें ि 

नवकादंबरी हे प्रचतकादंबरीिे अस्सल नम ने म्हिता येतील. भालिदं्र नेमाडे यािंी कोसला, चकरि 
नर्रकर यािंी सात सक्कां  ते्रचाळीस व श्याम मनोहर यािंी िे ईर्श्ििाव ... िे परुुषोत्तमिाव ही काही 
प्रमािात मराठी कादंबरीवाङ्मयातील उदाहरिे सारं्ता येतील. 

 
प्रणतनाट्य : रूढ नाट्यसकेंतािंा चवपयास करून नवचनर्समती साधिारे नाटक. कथानकािा अभाव, 

चकरकोळ पाीयोिना, असंबद्धसंवाद ही प्रचतनाट्यािी प्रम ख वैचशष्ट्टे्य होत. समॅ्य एल बेकेट, झा ं झने 
यासंारख्या असंर्त प्रवाहातील नाटककारानंी या तंीािंा यशस्वी वापर केला आहे. मराठी रंर्भमूीवरती 
सतीश आळेकर व महेश एलक ं िवार यानंी या स्वरूपािे प्रयोर् केले आहेत. 

 
प्रणतकाव्य : काव्यस लभ चवर्षय, शलैी व शब्दकळा याचंवर्षयीिे संकेत झ र्ारून प्रर्टिारी कचवता. 

दादावाद्याचं्या चनरुदे्दचशका, अचतवास्तवतावाद्यािंी स्वयंिचलत (ऑटोमचॅटक) लेखनातून उद भवलेली 
कचवता, काव्याच्या दृश्य स्वरूपावर भर देिारी मूतइ (काँिीट) कचवता ही प्रचतकाव्यािी उदाहरिे होत. 
मराठीत अरुि कोलटकर, चदलीप चिीे, चवलास सारंर् व र. कृ. िोशी यानंी प्रचतकाव्यािी चनर्समती केली 
आहे. 

 
चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात प्रचतसाचहत्यािा प्राद भाव िादूई वास्तवतावाद (मचॅिक 

चरअॅचलझम), दबलेल्या वाचंशक र्टािें साचहत्य, वसाहतवादोत्तर साचहत्य, स्त्रीवादी व उत्तर-
आध चनकतावादी साचहत्य यासंारख्या वाङ्मयीन प्रवाहामंध्ये आढळतो. 
 

मंरे्श क लकिी 
 
प्रतीक : ‘प्रतीक’ ही सकंल्पना चिन्हे आचि त्यािें अथइ याचं्याशी संबचंधत आहे. कोित्याही चिन्हाला 
साकेंचतक वापरामधून रूढ वा चनचित झालेला असा एक अथइ असतो. उदा., ‘पािी’ या शब्दाला –म्हििे 
अक्षराचं्या व ध्वनींच्या ि ळिीला –एक साकेंचतक अथइ मराठी भारे्षत प्राप्त झालेला आहे; ‘पािी’ या 
शब्दाम ळे पािी या वस्तूिा बोध होतो, तो या साकेंचतक व्यवहाराम ळे होय. याला रूढाथइ, वाच्याथइ, 
साकेंचतक अथइ, सवइसामान्य अथइ अशी नाव े चदली िातात. माी रूढाथइ वा साकेंचतक अथइ हा चिन्हािंा 
अंर्भतू अथइ नसतो, हे ध्यानात ठेवायला हव.े ‘पािी’ या शब्दामधील अक्षरानंा ककवा ध्वनींना असा 
कोिताही अंर्भतू र् ि नाही, की ज्याम ळे त्याचं्या ि ळिीमधून पािी या वस्तूिा बोध व्हावा. अथाच्या या 
नेहमीच्या पातळीच्या पलीकडे िािाऱ्या अथािे सूिन त्या चिन्हातून होऊ लार्ले, म्हििे त्या पातळीला 
प्रतीकात्मक अथािी पातळी म्हटले िाते. ‘पािी’ या शब्दामधून पािी या वस्तूपलीकडे िाऊन चनसर्इ, 
िीवन, चिवतंपिा, अशा अथांिा बोध होऊ लार्ला, की तो शब्द त्या अथािे ‘प्रतीक’ बनले आहे असे 
मानले िाते. 
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इचतहासातील चवचशष्ट घटनामं ळे ककवा ससं्कृतीमधील चवचशष्ट संदभांम ळे काही चिन्हािंा 
प्रतीकात्मक अथइ हाि साकेंचतक अथइ बनलेला असतो. उदा., िॉस हे चिस्ती धमािे प्रतीक, ककवा तरािू 
हे न्यायािे प्रतीक, ककवा क ं कू हे कहदू ससं्कृतीमध्ये सौभाग्यािे प्रतीक इ. प्रतीकािंा अथइ इचतहासान सार 
आचि संस्कृतीन सार बदलतो. उदा., स्वस्स्तक हे दृश्य-चिन्ह ग्रीक, कहदू, बायझचंटन, केस्ल्टक इ. अनेक 
प्रािीन ससं्कृतींमध्ये चवचवध अथांनी वापरलेले आढळते; कहदू संस्कृतीमध्ये ते मारं्ल्यािे प्रतीक मानले 
िाते; १९३३ मध्ये चहटलरने आपल्या ‘नॅशनल सोशचलस्ट िमइन वकइ सइ पाटी’िे (नात्सी) चिन्ह म्हिून ते 
स्वीकारले आचि त्याम ळे आध चनक इचतहासामध्ये ते अमान र्ष कृत्यािें प्रतीक बनले. 

 
साचहत्यामध्ये साकेंचतक अथापेक्षा वरे्ळा अथइ स िचविारा व्यापार िालत असल्याने प्रतीक या 

संकल्पनेला साचहत्यव्यापारामध्ये चवशरे्ष महत्त्व प्राप्त होते. उदा., प . चश. रेरे् याचं्या काव्यात येिाऱ्या 
चनसर्इप्रचतमा या चनसर्ािे विइन करण्यासाठी वा त्याच्याचवर्षयी ज्ञान देण्यासाठी येत नसून मानवी 
िीवनाशी चनसर्ािा सबंंध दशइचविारी प्रतीके म्हिनू येतात. शलेा, मेंदी यासंारखी इचंदरा संताचं्या 
काव्यसंग्रहािंी नाव े उघडि प्रतीकात्म आहेत. अरुि कोलटकराचं्या कचवतेमधील ‘घोडा’ ही प्रचतमा 
सृिनप्रचियेशी संबचंधत अथइ स िचवते व त्याम ळे प्रतीकात्मक बनते. 

 
प्रतीकािंी सूिनक्षमता, समूताला अमूतइ करण्यािे वा अमूताला समूतइ करण्यािे त्यािें सामथ्यइ 

साचहस्त्यक अचभव्यततीसाठी चवशरे्ष उपय तत ठरते. आगं्ल कवी चवल्यम ब्लेक (१७५७–१८२७) याने बाल्य, 
चनष्ट्पापपिा, चिस्त असे वरे्वरे्ळे अथइ सूचित करण्यासाठी कोकरािे प्रतीक आपल्या काव्यात वापरले 
आहे. आध चनक आयचरश कवी चवल्यम बटलर येट्स (१८६५–१९३९) याने केलेला िंद्र, सूयइ, झ लपाखरू, 
मनोरा यासंारख्या प्रतीकािंा वापर अत्यंत व्याचमश्र व काही वळेा िचटल स्वरूपािा आहे. या प्रतीकािंा अथइ 
उलर्डण्यासाठी काही वळेा त्याच्या एकूि काव्यािा सखोल पचरिय करून घ्यावा लार्तो, तर काही वळेा 
त्याच्या व्यस्ततर्त िीवनाकडेही वळाव ेलार्ते. टी. एस्. एचलयट (१८८८–१९६५) याने आपल्या िोि 
क्वारे्टट स (१९४३) या काव्यामध्ये चिस्ती धार्समक अन भव आचि श्रद्धा यानंा आध चनक काव्यभारे्षत म खर 
करण्यािा प्रयत्न करताना अग्नी आचि र् लाब यासंारख्या प्रतीकािंा वापर काव्याला संरिनात्मक 
एकसधंता प्राप्त करून देण्यासाठी केलेला आहे. मराठी काव्यातील प्रतीकािंा चविार करताना स धीर 
रसाळ यानंी कहवता आहि प्रहतमा या गं्रथामध्ये प्रचतमा ही संकल्पना काव्यव्यापारामध्ये व्यापक स्वरूपािी 
मानलेली आहे आचि उपमा, रूपक आचि प्रतीक ही वरे्वरे्ळ्या प्रकारिी प्रचतमारूपेि आहेत, असे चवविेन 
केलेले आहे. आध चनक कलावादी समीक्षाचविारामधील एक प्रम ख तत्त्वि त्यानंी येथे माडंलेले आहे. 

 
साचहत्यामध्ये प्रतीकािंा वापर केल्याने सवइसामान्य वास्तवाच्या पलीकडे िािाऱ्या वास्तवािी 

अचभव्यतती शतय होते, या तत्त्वाला आत्यंचतक आचि र्ढूवादी असे स्वरूप चदल्याने ‘प्रतीकवाद’ चनमाि 
होतो. वरपारं्ी चदसिाऱ्या वास्तवािे व चनसर्ािे चिीि करण्यापेक्षा त्यामारे् दडलेल्या अदृश्य व र्ढू 
वास्तवािे सूिन प्रतीकाचं्या िारे साचहत्यामध्ये करिे हा प्रतीकवादािा र्ाभा होय. बोदलेअर व मालामे हे 
फ्रें ि कवी आचि वॉल्टर पेटर याचं्यासारखे इसं्ग्लश लेखक यानंी प्रतीकवादी िळवळ साचहत्यामध्ये 
रुिचवली. आथइर सायमन्स याने द हसम्र्बॉहलस्र्ट मूव्िमेंर्ट र्न हलर्टिेचि (१८९९) या गं्रथामध्ये या 
िळवळीिा िोरदार प रस्कार केला. एचलयट, िॉइस, व्हालेरी, चरल्के यासंारखे आध चनकतावादी लेखक, 
तसेि रचशयन रूपवाद आचि अमेचरकन नवसमीक्षा या आध चनकतावादी समीक्षा-िळवळी याचं्यावर 
प्रतीकवादी तत्त्वािंा सखोल प्रभाव िािवतो. प . चश. रेरे्, चदलीप चिीे, अरुि कोलटकर, गे्रस याचं्या 
काव्यामध्ये प्रतीकवादी तत्त्वािंा वापर िािीवपूवइक केलेला आढळतो. 
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काही साचहस्त्यक प्रतीके ही सवइव्यापी स्थलकालातीत मानवी अन भवाशंी चनर्चडत झालेली 
असतात व त्याम ळे त्यािें स्वरूप अन भवाचं्या आचदबधंािे असते. अशा प्रतीकामंधून चमथके चनमाि होतात. 
उदा., सम द्राला िीवनािे तसेि मृत्यूिे, ककवा िीवन-मृत्यूच्या सनातन आचदबंधािे प्रतीक मानिारी अनेक 
चमथके चवचवध संस्कृतींमध्ये आढळतात. या प्रकारच्या आचदबंधात्मक प्रतीकािंा अभ्यास करिारा समीके्षिा 
प्रकार ‘आचदबधंात्मक समीक्षा’ या नावाने ओळखला िातो. 

 
पहा : आाचदबधंात्मक समीक्षा; चिन्हमीमासंा; प्रचतमा; प्रतीकवाद; चमथक; रूपक. 
 
संदभइ :  १.  रसाळ, स धीर, कहवता आहि प्रहतमा, १९८२. 

2. Bowra, Maurice, The Heritage of Symbolism. 
 

अ. र. क लकिी; चमकलद मालश े
 

प्रतीकवाद : शब्द हे काव्याथािे वािक न ठरता शब्द, नाद, लय, प्रचतमा इ. सवइि अंर्ानंी संपूिइ कचवता 
हीि काव्यातंर्इत आशयािे प्रतीक ठरिे हा प्रतीकवाद. कचवता ही भौचतक सृष्टीच्या पलीकडे असिारी 
अमूतइ भावसृष्टी सूचित करिारी असावी, हीप्रतीकवादािी भचूमका.काव्यािी भार्षा ही चवधानात्मक, 
विइनात्मक व बोधात्मक नसावी; तर ती शब्द, नाद, लय, प्रचतमा इत्यादींच्या भावचनर्समचतसामथ्यािा प रेपूर 
उपयोर् करून घेऊन शब्दाचं्या केवळ वाच्याथाने व्यतत होऊ न शकिारे कवीिे हृद्र्त अशा स्वरूपािी 
असावी. १८५० ते १९२० या कालखंडातील फ्रें ि काव्यात उद भतू झालेले हे एक वाङ्मयीन प्रवतइन होय. 

 
बोदलेअर (१८२१–६७), मालामे (१८४२–९८), व्हलेअन (१८४४–९६) व व्हालेरी (१८७१–

१९४५) हे फ्रें ि प्रतीकवादी काव्यािे चवख्यात प्रवतइक होते. मालामेिा अचभप्राय असा होता, की ‘ध्वचनत 
करिे म्हििे सिइन करिे, नाव देिे म्हििेि नष्ट करिे’. यात वाच्याथइप्रधान काव्यकल्पनेिा चनरे्षध होता. 
चवश द्ध काव्यािी कल्पना स्पष्ट करताना व्हालेरीने म्हटले आहे, ‘काव्य व र्द्य यातंला झरक नृत्य व िालिे 
यातंल्या झरकासारखा आहे’. प्रतीकवादी कवींिा आग्रह आत्मचनष्ठ भावान भतूी व सौंदयान भव यावंर होता. 
स्वच्छंदतावादािेि हे अचधक सूक्ष्म व अंतम इख असे स्वरूप होते. भावचववशता, वततृत्वपूिइता, 
कथनात्मकता, विइनात्मक चनवदेनशलैी आचि सावइिचनक व रािकीय चवर्षय या र्ोष्टी प्रतीकवादी कवींनी 
कटाक्षाने टाळल्या. प्रतीकवादी काव्यात चविारानंा स्थान नाही असे नाही; पि हे चविार तकइ चनष्ठ नसून 
साक्षात्कारी व भावर्म्य स्वरूपािे असतात. 

 
प्रचसद्ध अमेचरकन कवी व कथाकार एडर्र अॅलन पो (१८०९–४९) यािे काव्याच्या श द्ध 

स्वरूपाबद्दलिे चविार फ्रें ि प्रतीकवादी कवींना मार्इदशइक ठरले. प्रतीकवादी कवींिे वैचशष्ट्ट्य हेि, की 
त्यानंी केवळ प्रतीकवादी कचवता म्हििेि चवश द्ध कचवता असा आग्रह धरला आचि काव्यात्मकतेिे इतर 
चनकर्ष नाकारले. बोदलेअरने प्रचतकबब-कल्पनेिा एक काव्यचसद्धान्ति तयार केला. या चसद्धान्ताप्रमािे 
कचवमनाला िरािर सृष्टी ही प्रतीकाचं्या अरण्याप्रमािे चदसते. ही प्रतीके त्याला रूप, रस, रंर्, र्ंधमय 
भासतात. या प्रतीकाचं्या अरण्यातून िेव्हा अनाचमक चकनाऱ्यावरिे वारे वाहू लार्तात, तेव्हा अस्झ ट 
शब्दािें िे नाद उठतात ते केवळ कवीलाि समिू शकतात, श द्ध काव्यचनर्समतीिी ही प्रचिया आहे. 
बोदलेअरच्या या चसद्धान्तात प्रतीकवादािी बीिे आहेत. १८५० ते १८८० च्या दरम्यान स्तेझान मालामे 
याने हा काव्यचनर्समतीचवर्षयीिा चसद्धान्त अचधक काटेकोर केला, म्हिून त्याला प्रतीकवादािा पे्रचर्षत अशी 
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मान्यता चमळाली. त्याच्या मते काव्यातील प्रतीक हे िीवनाच्या र्ढू सत्याला कलात्मक र्वसिी 
घालण्यािा प्रयत्न करते. प्रतीके सादर करताना त्यातून एक चवचशष्ट भावस्स्थती चनमाि व्हावी, अशी 
कवीिी अपेक्षा असते. प्रतीकवादाच्या या काव्यरीतीम ळे काव्यातील आशय व काव्यािी रिना या एकरूप 
होतात. व्हालेरी याच्या मते प्रतीकवादािा म ख्य प्रयत्न काव्याला संर्ीताच्या पातळीवर नेऊन ठेवण्यािा 
आहे. शब्दािे अथइ हे संर्ीतातल्या स राहून चभन्न नाहीत, असे तो म्हित असे. आिखी एक कवी रॅंबो 
(१८५४–९१) याच्या मते कवी हा द्रष्टा, लोकचवलक्षि दृश्ये पाहण्यािे सामथ्यइ असिारा प रुर्ष आहे. एझरा 
पाउंड (१८८५–१९७२), टी. एस्. एचलयट (१८८८–१९६५), डब्ल्यू. बी. येट्स (१८६५–१९३९) या 
इंग्रिीतील कवींवर प्रतीकवादािी दाट छाया पडली आहे. येट्सने तर ‘सतत वाहिारी प्रतीकधारा ही 
काव्यशलैीिा प्राि होय’, असे उद्र्ार काढले. फ्रें ि व इंग्रिी समीके्षत प्रतीकवादाबद्दलच्या सकंल्पना 
तंतोतंत एकि नाहीत. 

 
शब्दािें मंीसामथ्यइ व भाववाहकत्व, कचवतेिे संर्ीताशी असलेले साम्य, बाह्यसृष्टीिे 

आंतरभावचवश्वाशी िडलेले संबंध आचि त्यातून स्झ रिाऱ्या प्रचतमा इ. नव्या िाचिवातूंन प्रतीकवाद्यानंी 
भारे्षतील अनेकचवध स प्त शततींिा शोध घेतला आचि कचवतेला स्वप्नसंर्ीताच्या िवळ नेले. त्यानंी 
आचदमानवाच्या मनोभमूीत रुिलेल्या प्रतीककथानंा प निीचवत केले. परंत  शबल सृिनशततीच्या आधारे 
प्रतीकवादी चनर्समती करिाऱ्या कवींच्या काव्यात याम ळे बरीि द बोधतादेखील आली. 

 
प्रतीकवाद्यानंी भावकचवतेसबंंधी िी नवी दृष्टी चदली, चतच्याम ळे िािकार वािक ि नी 

भावकचवताही नव्या दृष्टीने वािू लार्ला, हे नाकारता येत नाही. मढेकर आचि मढेकरोत्तर मराठी नवकवी 
यािें काव्य प्रतीकवादी कल्पनातूंन पाहता येते. 

 
प्रतीकवादाशी नाते सारं्िारी रिना मराठीत गे्रस या कवीने केली आहे असे चदसते. त्यातील 

उत्कट भावावस्थािें चिीि नवचिीकलेतील रिनापद्धतीने केलेले आढळते. उदा.,  
 
िळात चभिले 
वळि उन्हािे 
मावळतीच्या सरिावरती 
चनिून आले 
उरले स रले द मख मनािे 
म. द. हातकिंर्लेकर 
 

प्रतीताथइमीमासंा : पहा साणहन्त्यक संज्ञामीमासंा. 
 

प्रबोधन (एन लाय टन मेंट) : आध चनक पािात्त्य समािािी घडि तीन वैिाचरक-सासं्कृचतक आंदोलनाकंडून 
झाली आहे, असे सामान्यपिे मानण्यात येते : (१) िौदाव्या शतकातील ‘प निइन्म’ (रेनेसान्स). हा प निइन्म 
ग्रीक चवद्या आचि कला ह्यािंा होता. (२) सोळाव्या शतकातील ल्यूथर व कॅस्ल्व्हन यानंी केलेली 
धमइस धारिा (रेझमेशन) आचि (३) अठराव्या शतकातील प्रबोधन (एन् लाय् टन् मेंट). ही तीन चभन्न 
आंदोलने आहेत. मराठीत अनेकदा ‘प्रबोधन’ हा शब्द ‘रेनेसान्स’ आचि ‘एन् लाय् टन् मेंट’ ह्या दोहोंिा 
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एकचीतपिे चनदेश करण्यासाठी वापरण्यात येतो. ‘एन् लाय् टन् मेंट’ला ‘एि ऑझ रीझन’ (चववकेािे य र्) 
ह्या द सऱ्या नावानेही ओळखण्यात येते. 

 
प्रबोधनय र्ातील िो प्राचतचनचधक चविारव्यूह आहे, त्यािे दोन प्रम ख घटक आहेत. एक घटक 

म्हििे मानवी मन आचि ज्ञान ह्याचं्याचवर्षयीिी एक चवचशष्ट उपपत्ती. ही म ळात िॉन लॉक ह्या इसं्ग्लश 
तत्त्ववते्त्याने माडंलेली उपपत्ती ककवा चतिा एक भार् होय. ह्या उपपत्तीप्रमािे मानवी मन हे म ळात एखाद्या 
‘कोऱ्या कार्दा’ सारखे असते. म्हििे मनात काही सकंल्पना ककवा काही सत्यािें ज्ञान उपित, रोवलेले 
असे नसते. मनाला बाहेरून लाभिाऱ्या इंचद्रयसंवदेना, त्याचं्या तल्लख अशा प्रचतमा, त्याचं्या अचधक क्षीि 
अशा प्रचतमा म्हििे त्याचं्या कल्पना ह्या स्वरूपािीि केवळ सामग्री मनाला उपलब्ध असते. अशा कल्पनािें 
घटक एकमेकापंासून अलर् करून आचि अलर् घटकािंी वरे्वरे्ळ्या प्रकारे ि ळिी करून मन नव्या चमश्र 
कल्पना (काँप्लेतस आय् चडयाि) घडवते; ककवा अनेक सारख्या कल्पनानंा समान असलेली अंरे् ककवा पलूै 
(अॅस्पेतट्स) अलर् करून अमूतइ (अबॅ स्रॅतट) कल्पना बनचवते. बाहेरून ज्याप्रमािे मनाला इचंद्रयसंवदेना 
लाभतात, त्याप्रमािे मनात िे अन भव असतात त्याचं्याही कल्पना मनात चनमाि होतात. उदा., स ख-द मख 
इ. ककवा रार्, पे्रम इ. भावना ह्याचं्याही कल्पना अशा अन भवापंासून मनाला लाभतात. हा अन भववाद, 
म्हििे सवइ मानवी ज्ञान हे अखेरीस इचंद्रयसंवदेनापंासून आचि आंतचरक अन भवापासून प्राप्त झालेल्या 
कल्पनािें बनलेले असते, हे मत हा प्रबोधनाच्या चविारसरिीिा महत्त्वािा, पायाभतू घटक आहे. मनात 
स्झ रलेले प्राचतभ (इंटू्यइचटव्ह) ज्ञान, ककवा साक्षात्कारी अन भव ह्यािें प्रामाण्य अन भववाद नाकारतो. ह्या 
स्वरूपािे ज्ञान असति नाही. 

 
प्रबोधनाच्या चविारसरिीतील ह्या घटकाशी िोडलेला द सरा घटक म्हििे वैज्ञाचनक ज्ञानाला 

देण्यात येिारी आत्यंचतक प्रचतष्ठा. न्यटूनच्या हप्रक्न्सहपयाकडे मानवी ज्ञानािा आदशइ, प्रमाि असे ‘मॉडेल’ 
म्हिून पाहण्यात येत असे. लॉकिे तत्त्वज्ञान ज्याप्रमािे प्रबोधनामार्ील प्रभावी पे्ररिा होती, त्याप्रमािे 
न्यूटनिा हप्रक्न्सहपया ही द सरी चततकीि प्रभावी पे्ररिा होती. न्यूटनिे कायइ भौचतकशास्त्र आचि खर्ोलशास्त्र 
ह्या के्षीातं होते. पि त्याच्या हप्रक्न्सहपयाने हे चसद्ध केले होते, की मािसू आपल्या स्वाभाचवक, 
अन भवाचधचष्ठत ज्ञानशततींिा वापर करून भौचतक चनसर्ाचवर्षयीिी महत्त्वािी सत्ये चसद्ध करू शकतो. 
त्याि शततींिा वापर करून मािसाचवर्षयीिी, मािसाच्या स्वभावािी घडि कशी होते, ह्या स्वभावािा 
वतइनात आचवष्ट्कार कसा होतो, ह्याचवर्षयीिी सावइचीक सत्ये मािूस शोधून काढू शकेल. मानवी 
प्रकृतीचवर्षयीिे एक चवज्ञान घडचवता येईल, असा ठाम चवश्वास प्रबोधनय र्ात होता. न्यूटनने शोधून 
काढलेल्या चनयमानं सार, ज्याप्रमािे इमारती बाधंता येतात व यंीािंी रिना करता येते आचि त्यायोरे् 
िीवन अचधक स खी करता येते, त्याप्रमािे ह्या भावी, मानवचवर्षयक चवज्ञानाच्या आधारे मािसािें स्वभाव 
अचधक िारं्ले बनचवता येतील आचि मािसे अचधक स संवादाने, स खाने िर्तील अशी व्यवस्था करता 
येईल, अशी खाीी होती. ह्या स खी समािात सवइ मानविात सामावलेली असेल. मािसामािसांतील सारे 
भेद कृचीम व अनैसर्सर्क आहेत आचि सारी मानविात एक आहे, हे प्रबोधनािे एक प्रम ख चविारसूी आहे. 

 
प्रमाि ज्ञानाच्या पायावर व्यततीच्या िीवनात, तसेि सामाचिक संस्थाचं्या घडिीत आचि 

व्यवहारात स धारिा करीत नेता येईल हा िो सवइसामान्य चवश्वास प्रबोधनकाळात होता, त्यािे झळ त्या 
काळी हाती घेण्यात आलेल्या काही स धारिाचं्या रूपाने चदसून येते. उदा., बेक् काचरया आचि िेरेमी बेंथमॅ 
ह्यानंी त्या काळी प्रस्थाचपत असलेल्या चवचक्षप्त आचि अघोरी र् न्हेचवर्षयक कायद्यातं आचि त रंुर्व्यवस्थेत 
स धारिा घडवनू आिली. मनोचवकृती, वडे हे ईश्वराने ककवा सैतानाने एखाद्याला केलेले शासन नसून तो 
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मानचसक आिार आहे, काही कारिामं ळे तो उद भवतो आचि त्या कारिािें चनरसन करून बरा करता येतो, 
ह्या दृष्टीने उपिार स रू झाले. र् न्हा आचि वडे ह्या पारलौचकक घटना नव्हेत, आपल्या नेहमीच्या ऐचहक 
िीवनातील त्या समस्या आहेत, त्या का घडून येतात ह्यािी कारिे अन भवाच्या आधारे शोधून काढता 
येतात आचि ह्या समस्या सोडचवता येतात ही नवी दृष्टी स्स्थर झाली. त्या दृष्टीने सबधं मानवी पचरस्स्थतीकडे 
पाहण्यात येऊ लार्ले व चतच्यात अनेक अंर्ानंी स धारिा घडवनू आिण्यािे प्रयत्न स रू झाले. सामाचिक 
स धारिेिा संघचटत कायइिम हे प्रबोधनािे एक झचलत आहे. 

 
प्रबोधनाच्या चविारव्यहूातील द सरा महत्त्वािा घटक म्हििे ‘सामाचिक करारा’िी उपपत्ती. 

मानवी व्यतती प्रथम अलर्अलर् होत्या, ह्या अवस्थेत त्यािें काही नैसर्सर्क हक्क होते, अशा व्यततींनी 
एकमेकाशंी करार करून आपल्या सोयीसाठी समािािी स्थापना केली. पि समािात व्यततींच्या नैसर्सर्क 
हक्कावंर काही मयादा पडल्या, तरी त्यािें नैसर्सर्क हक्क मलूतम अबाचधत राहतात आचि राहिे योग्य असते, 
असे ह्या उपपत्तीिे सवइसाधारि रूप आहे. ‘मािसािे नैसर्सर्क हक्क’ हा प्रबोधनय र्ातील परवलीिा 
शब्दप्रयोर् आहे. 

 
प्रबोधनाच्या चविारप्रिालीतील तीन मध्यवती सकंल्पना म्हििे चववके (रीझन), चनसर्इ आचि 

प्रर्ती ह्या होत. चववके म्हििे आपल्या नेहमीच्या अन भवापासून आचि वैज्ञाचनक ज्ञानापासून धडे घेण्यािी 
आचि त्यान सार आिरि करण्यािी शतती. ही मािसािी अंर्भतू, सवइ मािसानंा समान असलेली शतती 
आहे. चतिा आचवष्ट्कार सवइ मािसातं, सवइ काळी सारखाि होत असतो. ह्याम ळे चववकेान सारी मािसाचं्या 
चविारातं आचि वतइनात साम्य आचि स संवाद असतो. पि ही चववकेशतती बाह्य प्रभावामं ळे भ्रष्ट होऊ शकते. 
हे बाह्य प्रभाव म्हििे सामाचिक ससं्था – उदा., धमइसंस्था (ििइ), राज्यसंस्था, सामाचिक वर्इ, अंधश्रद्धा 
इत्यादी. ईश्वराने काही सत्ये प्रकट केली आहेत, ही अंधश्रद्धा धमइसंस्था लोकाचं्या मनात रुिचवते; 
चववकेाहून चभन्न आचि श्रेष्ठ अशी श्रद्धा ही एक ज्ञानशतती आहे, ह्या र्ैरकल्पनेिा प्रसार लोकातं करते. 
धमइसंस्था िालचविारा प रोचहतवर्इ (प्रीस्ट्स) हा स्वाथी आचि असचहष्ट्िू असतो. आपल्या चवशरे्षाचधकारािें 
संरक्षि करण्यासाठी िनतेत अधंश्रद्धा दृढमलू करीत असतो. समािात आर्सथक आचि सामाचिक दृष्ट्ट्या 
वरिढ असलेला वर्इ राज्यसंस्थेिा वापर ह्याि हेतूने करीत असतो. िर धमइसंस्था नष्ट केली आचि 
राज्यससं्थेच्या रिनेत इष्ट ते बदल केले, तर चववकेाचधचष्ठत आचि स खी समािािी स्थापना करता येईल. 
मािसात उपित ज्ञान, कल्पना ककवा पे्ररिा-प्रवृत्ती नसतात, सामाचिक पचरस्स्थतीम ळे िे संस्कार त्याच्या 
मनावर होतात, त्यातूंन त्यािा स्वभाव घडतो. मािसाचं्या सामाचिक पचरस्स्थतीत िर स धारिा केल्या 
आचि चवशरे्षतम त्यानंा योग्य चशक्षि चदले, तर ती स स्वभावी बनतील, स खाने िर्तील, इतरानंा स्वाथापोटी 
द मख देिार नाहीत आचि समाि स खी होईल. हा कायइिम म्हििे सामाचिक, सासं्कृचतक अचभयाचंीकीिा 
(एचंिचनयकरर्) कायइिम होय. चतच्या योरे् आचि चवशरे्षतम बालपिापासून मािसानंा योग्य चशक्षि देऊन 
सवइ मािसानंा स धारता येईल, असा प्रबोधनािा भरवसा होता. 

 
प्रबोधनातील द सरी मध्यवती संकल्पना म्हििे ‘चनसर्इ’ ही संकल्पना होय. मािसािी नैसर्सर्क 

अशी प्रकृती असते आचि ती िारं्ली असते, असा हा चवश्वास आहे. चववकेशततीिा वापर करून मािूस ही 
मूळिी चनरामय प्रकृती परत अंर्ी बािवनू घेऊ शकतो, चतिी प नमस्थापना करू शकतो. ह्यासाठी धमइ, 
सामाचिक रिना आचि प्रथा ह्याचं्याम ळे िडलेल्या चवकृती दूर कराव्या लार्तात. चनसर्ािी एक व्यवस्था, 
रहाटी आहे आचि चववकेािे साहाय्य घेतलेल्या अन भवाच्या आधारे आपि चतिे ज्ञान करून घेऊ शकतो. 
त्यािप्रमािे मािसािी अशी एक नैसर्सर्क प्रकृती आहे आचि चतच्या अन रोधाने िर्िे म्हििे िारं्ल्या 
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रीतीने िर्िे, असा हा द हेरी समि आहे. एका बािूने िे नैसर्सर्क आहे त्यािा चवरोध िे चनसर्ातीत आहे, 
आचधदैचवक आहे त्याच्याशी कस्ल्पण्यात येतो. िे ईश्वर मानतात, ते चनसर्ािी व्यवस्था ईश्वराने घालून 
चदली आहे आचि तो स्वैरपिे चतिा भरं् करीत नाही, असे मानतात. ह्यापासून धार्समक चवधी, िमत्कार इ. 
केवळ कस्ल्पत आहेत, त्यानंा चनसर्ात वास्तव स्थान नाही असे चनष्ट्पन्न होते. द सऱ्या बािूने िे नैसर्सर्क 
आहे, त्यािा चवरोध िे अनैसर्सर्क म्हिनू चवकृत आहे त्याच्याशी आहे. िर्ात िे द चरत आहे, त्यािा उर्म 
चनसर्ापासून ढळण्यात आहे. मर् अचववकेी रूढी, िालीरीती, अचववकेी समि ती ह्यािंा पर्डा मािसावर 
बसतो आचि िीवन चवकृत आचि द मखी बनते. मािसू चनसर्ापासून ढळतोि कसा, हा प्रबोधनाच्या 
चविारप्रिालीतील कूट प्रश्न आहे. आपल्या नैसर्सर्क प्रकृतीला अन सरून मािूस िर्ला तर िीवन स खी 
असते, असा प्रबोधनािा आशावादी दृचष्टकोन आहे. ह्या स खी िीवनात चिस्ती परंपरेतील सद्र् िानंा – 
उदा., इतरावंरील चनमस्वाथी पे्रम आचि ग्रीक परंपरेतील ज्ञान, कला इ. स्वरूपाच्या मानवी साझल्यानंा– 
महत्त्वािे स्थान आहे. स खािी रूपे अनेक असली, तरी स ख हेि एकमेव मानवी साध्य आहे आचि अचधकात 
अचधक मािसािें अचधकात अचधक स ख ज्या प्रकारच्या कृत्याचं्या साहाय्याने साधले िाते तीि नैचतक कृत्ये 
असतात, ह्या स खवादी, उपय तततावादी नैचतक चविारसरिीिा पायाप्रबोधनाने घातला. चवशरे्षतम 
एलव्हेसयसू आचि िेरेमी बेंथमॅ ह्यानंी. 

 
प्रर्ती ही प्रबोधनातील चतसरी मध्यवती संकल्पना होय. पारंपचरक चिस्ती दृष्टी अशी होती, की 

मािसाने ईश्वराच्या आजे्ञिा भरं् केल्याने मानवी प्रकृती भ्रष्ट झाली आहे. ह्या ऐचहक िर्ात स्वतमच्या 
प्रयत्नानंी मािसानंा खरे, स्थायी स ख आचि शातंी चनमाि करता येिार नाही; पि ईश्वरावर चिस्तािारा 
ठेवलेली श्रद्धा आचि ईश्वरािा प्रसाद (गे्रस) ह्याचं्याम ळे मािसािे तारि होते. ह्याच्या उलट 
चववकेशततीिा अचधकाचधक पचरिामकारकतेने वापर करून आपल्या भौचतक आचि सामाचिक-सासं्कृचतक 
पचरसराला योग्य वळि देत देत मािसू आपली प्रर्ती स्स्थरपिे करू शकतो, अशी प्रर्ती इचतहासात झाली 
आहे आचि आता आपि प्रर्तीच्या एका नव्या पवाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, असा प्रबोधनािा ठाम 
चवश्वास आहे. 

 
पारंपचरक चिस्ती ििइिा आचि श्रदे्धिा अव्हेर प्रबोधनाने केला होता आचि सतत वाढत िािारे 

वैज्ञाचनक ज्ञान हेि चवश्वाचवर्षयीिे खरे ज्ञान आहे, ह्या भचूमकेिा अंर्ीकार केला होता, हे आपि पाचहलेि 
आहे. प्रबोधनातील एक वैिाचरक प्रवाह िडवादी, चनरीश्वरवादी आहे. उदा., बॅरन होल्वाक ह्यािा 
प्रचतचनधी आहे. द सरा प्रवाह चनर्समकवादी वा देववादी मतािा (डीइझम) आहे. ह्या मतान सार ईश्वर िर् 
चनमाि करतो, ज्या चनयमानंा अन सरून ह्या िर्ातील पदाथांिे वतइन होते, घटना घडतात ते चनयम तो 
घालून देतो; त्यात कधीही हस्तके्षप करीत नाही. व्हॉल्तेअर आचि टॉमस पेन ह्यानंी ह्या मतािा प रस्कार 
केला होता. 

 
एकोचिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात सामाचिक स धारिेिे िे आंदोलन उभे राचहले, त्याच्या 

अग्रिींवर–उदा., लोकचहतवादी, िोचतबा झ ले, आर्रकर इ.–प्रबोधनाच्या चविारसरिीिा मोठा पर्डा 
आहे, हे स्पष्ट आहे. िोतीबाचं्या चविारावर हा प्रभाव साक्षात आहे. आर्रकरावंरील प्रभाव साक्षात नाही. 
िॉन स्ट्यूअटइ चमल आचि हबइटइ स्पेन्सर ह्या एकोचिसाव्या शतकातील इंग्रिी तत्त्ववते्त्यािंारा तो पडला 
आहे, असे चदसून येते. 
 

मे. प ं. रेरे् 
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प्रमाि भाषा : एखाद्या प्रदेशात बोलल्या िािाऱ्या अनेक बोलींपैकी एखादी बोली ज्या समािात बोलली 
िाते, त्या समािाच्या ऐचतहाचसक, रािकीय, सासं्कृचतक अथवा वर्ीय विइस्वाम ळे महत्त्व पावते. चतिे 
इतर बोली अन करि करू लार्तात, तेव्हा चतला प्रमाि बोलीिा दिा चमळतो. याि प्रमाि बोलीतून िेव्हा 
र्ंभीर, वैिाचरक प्रकारिे लेखन होऊ लार्ते, त्यावळेी चतला प्रमाि भार्षा म्हितात. प्रमाि भारे्षिा वापर 
शासकीय कायालये, न्यायालये, चशक्षि व्यवहार, प्रसार-माध्यमे यातंील लेखनात प्राम ख्याने होतो. त्याम ळे 
अन्य बोलींच्या प्रदेशातही तीि वापरली िाते. पचरिामतम त्या चठकािी स्थाचनक बोली आचि प्रमाि भार्षा 
यािंा सयं तत व्यवहार िाललेला असतो. पि त्याचं्यात कामािंी वाटिी झालेली असते. रोिच्या 
व्यवहारासाठी स्थाचनक बोलीिा वापर होतो, तर वर चनर्सदष्ट केलेल्या व्यापक व्यवहारासाठी प्रमाि भारे्षिा 
वापर होतो. चनरचनराळ्या प्रदेशातंील बोली चभन्न असल्या, तरी त्या सवइ प्रदेशातंील प्रमाि भार्षा िवळिवळ 
एकि असते. या बोली एकमेकींपासून कमी-अचधक अंतरावर असल्याने त्याचं्यातील परस्परामंधील 
आकलनक्षमता कमी-िास्त असते. प्रमाि भार्षा माी सवइ बोलींना सारखीि िवळिी असून सारखीि 
आकलनक्षम असते. अथात प्रमाि भार्षा आचि स्थाचनक बोली ह्याचं्यातील आदान प्रचियेम ळे प्रमाि भारे्षला 
स्थाचनक रंर् प्राप्त होिे अपचरहायइ असते. बोलींमधील हेल अथवा स रावली प्रमाि भारे्षत उतरतात, तर 
प्रमाि भारे्षतील शब्द बोलींमध्ये येतात. लेखनात हे हेल दाखवता येत नसल्याने सवइ चठकाििी प्रमाि भार्षा 
एकि वाटते. 

 
प्रमाि भार्षा हे भारे्षिे एक आदशइ रूप असते. “सवइ प्रिचलत भाचर्षक रूपाशंी सबंंचधत असलेले, पि 

त्यातल्या कोिाशीही पूिइपिे एकरूप नसलेले, व्यततीने केलेल्या प्रयोर्ापेंक्षा व्याकरिनामक सचंहतेतल्या 
चनयमानंी ज्यातल्या प्रयोर्ािंी श द्धाश द्धता ठरवता येते. असे ते एक आदेशात्मक भाचर्षक रूप आहे. चतिी 
एक वरे्ळीि सवय करून घ्यावी लार्ते, ” असे डॉ. ना. र्ो. कालेलकर चतच्यासंबधंाने म्हितात. प्रमाि 
भार्षा ही औपिाचरक स्वरूपािी असते. चतच्यावर सतत व्याकरिािा अंक श असल्याने ती बोलींच्या त लनेने 
खूप स्स्थर असते. 

 
इचतहासकाळात प ण्याला चमळालेल्या महत्त्वाम ळे प िेरी भारे्षिेही महत्त्व वाढले. इंग्रिाचं्या काळात 

त्यानंी याि भारे्षला उते्तिन चदले. सावइचीक चशक्षि, म द्रिकलेिा प्राद भाव, पाठ्यप स्तकािंी चनर्समती, 
इंग्रि अचधकायािंी देखरेख या कारिामं ळे एकोचिसाव्या शतकात चतला प्रमाि भारे्षिा दिा चमळाला आचि 
आि सवइी हीि प िेरी भार्षा मराठीिी प्रमाि भार्षा म्हिनू वापरली िात आहे. 

 
सवइ प्रकारच्या औपिाचरक लेखनासाठी प्रमाि भार्षा सरास वापरली िाते. चशक्षि, प्रसारमाध्यमे 

इत्यादींमधील वापराम ळे ती अंर्वळिी पडते. त्याम ळे साचहत्यचनर्समतीसारख्या चवशरे्ष के्षीातही चतिाि 
सरावाने वापर होतो. प्रािीन काळात मराठीतील साचहत्यचनर्समती ही प्राम ख्याने पद्यबद्ध होती. चतच्यासाठी 
एका कृचीम पद्यभारे्षिा वापर होत असे. ही पद्यभार्षा िीवाश्मापं्रमािे बरीिशी अपचरवतइनीय असे. 
लीळाचहित्रासारख्या र्द्य गं्रथात माी समकालीन चिवतं बोलीिे दशइन होते. प ढे शासकीय पीव्यवहार 
आचि बखरर्द्य यासंाठी वापरल्या िािाऱ्या मराठीवर झासीिा खूप प्रभाव होता, तो एकोचिसाव्या 
शतकाच्या मध्यापयंत चटकला. इंग्रिाचं्या काळात एकोचिसाव्या शतकात आध चनक मराठीिे प्रमािीकरि 
झाले आचि सवइ प्रकारच्या साचहत्यचनर्समतीसाठीही चतिा वापर झाला. पि चवसाव्या शतकात 
वास्तवदशइनासाठी बोलींिा वापर स रू झाला. आरंभी केवळ ग्रामीि बोली या स्वरूपात त्या वापरल्या 
िायच्या. त्यािंा प्रादेचशक तोंडवळा अस्पष्ट असायिा. पि चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात प्रादेचशक 
साचहत्य, दचलत साचहत्य, ग्रामीि साचहत्य या िळवळींच्या प्रभावाने स्थाचनक आचि सामाचिक बोलींच्या 
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वापराला िालना चमळाली. सध्या साचहत्याच्या भारे्षसाठी प्रमाि भार्षा आचि बोली या दोहोंिाही 
चनयोिनपूवइक वापर होताना चदसतो. लेखकम खी चनवदेनासाठी प्रायम प्रमाि भारे्षिा वापर होतो, तर 
पाीम खी चनवदेनात आचि संवादात र्रिेप्रमािे बोलींिा वापर होतो. हल्ली भारे्षकडे केवळ चनवदेनािे 
साधन म्हिून पाचहले िात नसून, अचभव्यततीिे माध्यम म्हिून पाचहले िात असल्याने साचहत्यातील 
भारे्षच्या वापरामध्ये िोखंदळपिा आलेला आहे. त्याम ळे लेखकम खी चनवदेनातही बऱ्याि वळेा बोलींिा 
वापर झालेला आहे. 

 
संदभइ :  १.  कालेलकर, ना, र्ो. भार्षा : र्हतिास आहि भगूोल (द सरी आवृ.), १९८५. 

२. यादव, आनंद, ग्रामीि साचहत्य : स्वरूप आचि समस्या, १९७९. 
३. लद दू, स हाचसनी, मराठीच्या प्रमाि भारे्षिे स्वरूप, १९८३. 

 
कल्याि काळे 

 
प्रवासविइन : प्रवासात िे प्रत्यक्ष पाचहले आचि अन भवले ते लेखनरूपाने माडंिे म्हििे प्रवासविइन, असे 
स्थूलमानाने म्हिता येईल. देश, काल, पचरस्स्थती ह्यािें विइन; प्रवासातील चवचवध अन भवािें वस्त चनष्ठपिे 
कथन, असेि त्यािे परंपरार्त स्वरूप असे. अशी प्रवासविइने त्या त्या काळच्या पचरस्स्थतीवर प्रकाश 
टाकिारी म्हिून अभ्यासािी साधने होऊ शकतात. असे प्रवासवृत्तान्त बरेि आढळतात. झाचहयान, 
ह्यएूनत्संर्, माको पोलो यासंारख्या प्रािीन प्रवाशानंी चलहून ठेवलेले वृत्तान्त ही यािी प्रचसद्ध उदाहरिे 
होत. अशा प्रकारच्याप्रवासविइनाकंडे वाङ्मयीन आचवष्ट्कार म्हिून कोिी पाहत नव्हते. कालातंराने 
प्रवासवृते्त ही लचलत लेखनािे स्वरूप धारि करू लार्ली. 

 
प्रवासविइन प्रवासवृत्तािे रूप टाकून लचलतरूप केव्हा घेते, कसे घेते ह्यािा चविार करू 

लार्ल्यावर काही र्ोष्टी स्पष्टपिे िािव ूलार्तात. प्रवासविइन हा कथा वा कादंबरीसारखा कथनात्मक 
साचहत्यप्रकार नाही, हे उघडि आहे. त्यािी िवळीक आत्मिचरीाशी होऊ शकते. प्रत्यक्ष वास्तवािी 
पातळी या दोन्ही चठकािी लेखकाला अथाति चवसरता येत नाही. तथाचप आत्मिचरी व प्रवासविइन यािंी 
कें दे्र चभन्न आहेत. आत्मिचरीािे कें द्र ‘मी’ असते; याउलट प्रवासविइनािे कें द्र ‘मी’ सारं्त असलेला 
प्रवासान भव हे असते. 

 
प्रवासविइनात प्रवासविइनकाराच्या प्रवासातील अन भवािें कथन येते. ते करताना कल्पनेने प न्हा 

सर्ळा प्रवास अन भवावा लार्तो. प्रवासातील अन भवािंा प नशोध आचि शब्दावंाटे त्यािंी करावयािी 
असलेली प नरइिना ही प्रचिया प्रवासविइनाला लाचलत्याच्या चदशनेे नेते. ह्या प्रचियेत प्रवासविइनकाराच्या 
संवदेनशील व्यस्ततमत्त्वाला अपचरहायइ महत्त्व असते. याम ळेि एकाि चवचशष्ट स्थळािा चनरचनराळ्या 
प्रवासविइनकारािंा अन भव वरे्वरे्ळा असल्यािे चदसते. प्रत्येक लेखकािी अन भव घेण्यािी क्षमता चनराळी, 
पद्धत चनराळी ककबह ना व्यततीिी संवदेना, धारिाही चभन्न चभन्न असल्याम ळे स्थळ तेि असले, तरी प्रत्येक 
प्रवासविइनािे स्वरूप चभन्न चभन्न ठरते. काही वळेा प्रवासविइनकारािे व्यस्ततमत्त्व, त्यािी एकूि 
अन भवाकडे पाहण्यािी दृष्टी या साचहत्यप्रकाराला स्वतमच्या सीमारेर्षा ओलाडंायला भार् पाडते. मर् 
त्यातून ‘प्रवासकथा’ही िन्माला येतात. 
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प्रवासविइनात स्थळ कसे भावले, यालाही अथाति महत्त्व असते. म ळात स्थळालाही व्यस्ततमत्त्व 
असते. प्रवासविइनकाराच्या व्यस्ततमत्त्वामारे् िसे चपढ्यान् चपढ्यािें संचित उभे असते, तसेि स्थळामारे्ही 
परंपरा, संस्कृती, इचतहास ह्यािें संचित उभे असते. या संचिताच्या पाठबळावर स्थळ आपले स्थळपि 
काळाच्या ओघात चटकवनू असते. भरूिनात्मक वैचशष्ट्ट्यामं ळेही स्थळाला व्यस्ततमत्त्व लाभते. स्थळािे 
व्यस्ततमत्त्व व लेखकािे व्यस्ततमत्त्व यामंध्ये एक संवादािे नाते चनमाि होत असते. हा संवाद प्रवासविइनात 
मूतइ होिे, ही प्रवासविइनाच्या लाचलत्यािी खूि होय. 

 
प्रवासविइनात स्वान भवाला प्राधान्य असल्याने लेखकाच्या व्यस्ततमत्त्वान सार चनवदेनािी पद्धती 

ठरते. प्रवासविइनाच्या प्रथमप रुर्षी चनवदेनपद्धतीत काही वळेा प्रयोर् करून चनवदेनाला पीािा, 
दैनंचदनीिा, बातमीपीािा आकार चदला िािे शतय असते. काही प्रवासविइनातं पीात्मक चनवदेनपद्धती 
स्वीकारली रे्ली आहे. उदा., पंचडता रमाबाईिें र्ांग्लांडचा प्रवास (१८८३) हे प्रवासविइन. काही 
प्रवासविइनातं दैनंचदनीिे रूप स्वीकारले आहे. उदा., अनंत कािेकरािें धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे 
(१९४०) हे प्रवासविइन. काही वळेा संभार्षिािी धाटिी स्वीकारून प्रवासविइन चलचहले रे्ले आहे. उदा., 
िर्न्नाथ चवठोबा क्षीी यािें गोकिकमिार्बळेर्श्ि याीेप्रकरिी वृत्तातं (१८६३) हे प्रवासविइन. ककवा काही 
वळेा बातमीपीाच्या स्वरूपातही प्रवासविइने चलचहली रे्ली आहेत. उदा., न. कि. केळकर व श्री. रा. 
चटकेकर यािंी प्रवासविइने. 

 
इंग्रिी वाङ्मयाच्या प्रभावाने िे नव ेसाचहत्यप्रकार मराठीत चनमाि झाले, त्यापंैकीि प्रवासविइन 

एक होय. स रुवातीला मराठीतले असे लेखन पचरियपर, र्ोर्षवारा सारं्िारे असे होते. ह्या 
साचहत्यप्रकाराच्या स रुवातीच्या काळात सर्ळा भर वस्त चनष्ठतेवर होता. प्रवासविइनामार्िे त्यावळेिे 
प्रयोिन अनेकदा धार्समक असे. प्रवासािी काटेकोर हकीकत देिे, तपशील न ि किे हेि 
प्रवासविइनकारािे ध्येय असे. त्याम ळे प्रवासविइन हा एक अन भव म्हिून साकार होऊ शकत नसे. र्ोडसे 
भटिींिे माझा प्रवास (१८८७, प्रथम प्रकाचशत १९०७) हे त्या काळातील लचलत लेखनािे रूप धारि 
करिारे प्रवासविइन अपवादात्मक म्हिता येईल. प्रवासविइन चलचहण्यामार्िी प्रयोिने िसिशी बदलत 
रे्ली, तसतसे प्रवासविइनािे रूपही पालटले. एक िीवनान भव साकार करायिा आहे, या दृष्टीने 
प्रवासविइनाकडे १९४० च्या आसपास पाचहले िाऊ लार्ले. प्रवासात भेटलेली मािसे, स्थळे यानंा 
व्यस्ततमत्त्व चदले िाऊ लार्ले. १९४० मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या कािेकराचं्या धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे या 
प्रवासविइनाने मराठीत लचलत प्रवासलेखनािी परंपरा चनमाि केली. या परंपरेतील प्रवासविइने लेखकािे 
व्यस्ततमत्त्व, संस्कार, संवदेनशीलता, स्थळाचवर्षयीिे आचि तेथील लोकाचंवर्षयीिे क तूहल, पचरस्स्थतीिे 
मार्समक आकलन, सहप्रवाशािें चिीि इ. वैचशष्ट्ट्यानंी य तत आहेत. मराठीतील प्रवासविइन या लचलत 
लेखनप्रकारािी चभन्न चभन्न रूपे रा. चभ. िोशी, प्रभाकर पाध्ये, र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, चद. बा, मोकाशी, प . ल. 
देशपाडें प्रभतृी लेखकाचं्या लेखनातून चदसून येतात. 

 
संदभइ : सावतं, वसंत, प्रवासविकन : एक वाङ मयप्रकाि, १९८७. 
 

िंद्रकातं वतइक 
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प्रवेश : पहा अकं-२. 
 
प्रवेशक : नाटकाच्या कथानकातील नीरस अंश अथवा अंकात दाखचवता न येण्यासारख्या र्ोष्टी सूचित 
करण्यासाठी दोन अंकाचं्या मध्ये योिावयािा प्रवशे. प्रवेशकाच्या संबधंात नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे, की 
(दासदासीप्रभतृी) पचरिनाचं्या र्ोष्टींिा सबंंध असावा. म्हििे त्याचं्या स्वतमचवर्षयीच्या संभार्षिातून 
कथानकािा अंश सूचित व्हावा. साहचिकि त्यात उत्तम व मध्यम प्रतीिी पाीे नसावीत आचि प्राकृत 
भारे्षिा उपयोर् व्हावा, असे म्हटले आहे. प्रवशेकासारखाि पि त्याहून ककचित चभन्न असा चवष्ट्कंभक 
नावािा प्रकार आहे. प्रवशेकािा उपयोर् नाटकाच्या आरंभी करता येत नाही, चवष्ट्कंभकािा माी करता 
येतो. 

 
पहा : चवष्ट्कंभक. र. पं. कंर्ले 

 
प्रस्तावना : (सं.). नाटकाच्या प्रारंभी असलेली प्रस्तावना हे ससं्कृत नाट्यािे एक वैचशष्ट्ट्य आहे. ती 
नाटककारािी कृती असून नाटकािे व नाटककारािे नाव सारं्ून ते पाहण्यािी पे्रक्षकानंा चवनंती करिे 
आचि चवचवध प्रकारच्या उपके्षपानंी नाटकािा प्रारंभ सूचित करिे, असा चतिा उदे्दश असतो. उद्घात्यक, 
कथाद्घात, प्रयोर्ाचतशय, प्रवृत्तक आचि अवलचर्त असे उपके्षपािे, प्रारंभ सूचित करण्यािे पाि प्रकार 
आहेत. सूीधार आचि नटी; ककवा सूीधार आचि पाचरपाश्वइक याचं्या संवादातूंन प्रस्तावनेिे कायइ चसद्ध 
होते. नाट्यशास्त्रान सार प्रस्तावनेतील सूीधार पूवइरंर्ातील सूीधाराहून चभन्न, म ळात ‘स्थापक’ हे नाव 
असलेला आहे. प्रस्तावनेला ‘आम ख’ अशीही संज्ञा आहे. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
प्रहसन– १ : (सं.). भरतप्रिीत दहा रूपकापंैकी प्रहसन हे एक होय. भरताने प्रहसनािे दोन भेद साचंर्तले 
आहेत : (१) श द्ध व (२) सकंीिइ. काहींच्या मते ‘वैकृत’ असा चतसराही भेद आहे. तथाचप हा चतसरा भेद 
संकीिा’त अंतभूइत आहे, असेही द सऱ्या काहींिे मत आहे. प्रहसनात यथोचित ‘वीथ्यंरे्’ उपयोिावीत, असे 
भरताने म्हटले आहे. त्यात म ख व चनवइहि हे दोन ‘संचध’ असावते, आचि आवश्यकतेन सार त्यात एक वा 
दोन अंक असावते. कैचशकी व आरभटी वृत्तींना त्यात स्थान असू नये, असे नाट्यशास्त्रात व त्यावरील 
गं्रथातं काहींनी म्हटले आहे. 

 
प्रहसनािे दोन्ही प्रकार हास्यरसप्रधान असतात. श द्ध प्रहसनािे स्वरूप भरताने साचंर्तले आहे ते 

असे : क स्त्सत अथवा कनद्य भर्वत् (अथात यती ककवा संन्यासी), तापस (तपस्वी ककवा वानप्रस्थ), चवप्र 
(केवळ नावािे ब्राह्मि आचि त्याच्यावर उपिीचवका करिारे मठ्ठ ब्राह्मि) तसेि शातय अथवा बौद्ध चभक्षू, 
चनगं्रथ इत्यादींनी ते य तत असते. त्यातील भार्षिे, संवाद पचरहासपूिइ आचि हास्योत्पादक असतात. त्यािें 
आिार चवकृत अथात असत्य अथवा अश्लील नसतात. त्यातील कथाभार् चवचवध व्यचभिाचरभावानंी संपन्न 
असतात. या श द्ध प्रहसन-प्रकारात एकाि व्यततीिे हास्यास्पद वतइन आचि हास्योत्पादक िेचष्टते (कृती) 
यािें म ख्यत्व ेविइन अथवा चिीि केलेले असते, म्हिूनि या प्रहसनाच्या प्रकाराला ‘श द्ध’ म्हितात. परंत  
ज्यात वशे्या, िेट (दास), नप ंसक, चवट, धूतइ आचि स्वैचरिी (बधंकी-चछनाल स्त्री) यािें चिीि असते व 
त्यािें भपकेदार वशे, रूप आचि िेचष्टते वर्सिलेली असतात, त्या प्रहसनाच्या प्रकाराला ‘संकीिइ’ म्हितात. 
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लोकामंध्ये सवइी प्रचसद्ध असलेल्या, वर चनदेश केलेल्या लोकाचं्या आिाराचंवर्षयीच्या (अथात 
वतइन, वार्िूक याबंद्दलच्या) र्ोष्टी (उदा., बौद्ध चभक्षनेू िोरी केली तर ती हास्यापद होत नाही; पि त्याचं्या 
बाबतीत ‘स्त्रीसंपकइ ’ हास्यास्पद होतो) आचि धूतइ लोकाचं्या संभार्षिातून उघड्ावर येिारी ढोंरे् यािंी 
कवीने आपल्या प्रहसनात योिना करावी. अचभनवर् प्ताने द सऱ्या टीकाकारािें मतही चदले आहे : ज्यािें 
िचरत स्वभावतमि अचतशय असभ्य असल्याम ळे चशष्टलोकातं हास्यापद होते, ते त्यािें िचरत अचवश द्ध 
अथात सकंीिइ; आचि अशा िचरतािे चिीि ‘प्रहसन’ या रूपकात असल्याम ळे रूपकदेखील सकंीिइ, परंत  
स्वभावतम कनद्य नाहीत अशा यती, तापस आदींच्या चवचशष्ट िेष्टा, कृत्ये, ककवा सामान्य अथवा दाचंभक लोक 
िेव्हा त्यािंी रूपे धारि करतात, तेव्हा त्यािंी ती कृत्ये कनद्य व हास्योत्पादक होतात. ती कृत्ये स्वभावतम 
श द्ध असल्याने आचि त्यािें रूपकातही चिीि अथवा विइन असल्याने असे रूपकही श द्धि होय.’ 

 
प्रहसनात धूतइ, ढोंर्ी, तपस्वी, चवट वर्ैरेंिे िचरत रंर्भमूीवर पाचहल्यावर उपदेशास योग्य असे 

पे्रक्षक ‘हे स संस्कृत नाही’, असे िाितात आचि प न्हा ते त्या ढोंग्याचं्या िवळपास िात नाहीत. हेमिदं्राच्या 
काव्यानुशासनास (महावीर िैन चवद्यालय, आवृ. १९६४, पृ. ४४५) अन सरून नाट्यदपिककारानंी (बडोदे, 
आवृ. १९५९, पृ. ११४) म्हटले आहे : बाल-स्त्री-मूखांना हास्यकारक र्ोष्टींिे दशइन घडवनू, त्यािें रंिन 
(करमिूक) करून, त्याचं्या चठकािी नाट्याबद्दल र्ोडी उत्पन्न करिे. अशी र्ोडी उत्पन्न झाल्यावर 
बाकीच्या रूपकाचं्या िारा धमइ, अथइ व काम या तीन प रुर्षाथांचवर्षयी त्यानंा (नकळत) उपदेश चदला िातो, 
आचि िातािाता सन्मार्ापासून स्खलन झालेल्या सनं्यासी, तपस्वी, ब्राह्मि, पाखंडी बौद्ध व चनगं्रथ 
वर्ैरेंच्या चवर्षयी श द्ध िचरत उपादेय–ग्राह्य– म्हिून, तसेि स्वैचरिी, धूतइ वरै्रेंिे वृत्त (िचरत) त्याज्य 
(टाकून देण्यासारखा) असल्यािा उपदेश पे्रक्षकानंा केला िातो. शहश - हवलास, सागिकौमुदी, 
कां दपककेहल ही श द्ध प्रहसनािी उदाहरिे आचि भगवदजु्जका, सैिक्न्ध्रका, लर्टकमेलक ही संकीिइ प्रहसनािी 
उदाहरिे म्हिून गं्रथकारानंी चदली आहेत. 
 

वा. म. क लकिी 
 
प्रहसन–२ (फासइ) : प्रहसन वा झासइ हा स खात्म नाट्यािाि एक प्रकार होय. अचतशयोतत, असंभवनीय 
घटना, चवद र्षकी िाळे, शास्ब्दक कोट्या यािंारा पे्रक्षकानंा मनसोतत हसचविे हे यािे प्रयोिन असते. 
र्ोंधळ, कधर्ािा घालण्याच्या मािसाच्या स्वाभाचवक प्रवृत्तीत ह्या नाट्यप्रकारािी म ळे आहेत. प्रहसन ककवा 
झासइ ह्यातंील हास्य हे पे्रक्षकानंा चविारप्रवृत्त करिारे नसते, तर ते हास्यासाठी हास्य असते. 

 
हास्यचनर्समती, चवनोदचनर्समती हाि प्रहसनािा म ख्य हेतू असल्याने व्यस्ततरेखा, कथावस्तू यानंा 

झारसे महत्त्व नसते. प्रहसनामधील व्यस्ततरेखा ह्या अनेकदा व्यस्ततनम ने असतात. व्यस्ततवैचशष्ट्ट्यावंर येथे 
भर चदला िात नाही. येथे व्यस्ततरेखानंा बह धा स्वतंी अस्स्तत्व नसते, तर त्या र्चतमान घटना-प्रसंर्ािें 
केवळ साधन असतात. स रस, िमत्काचरक व असंभवनीय असे चवश्व चनमाि करण्यासाठी प्रहसनामधील 
व्यस्ततरेखा ह्या िािीवपूवइक अस्वाभाचवक, कल्पनारंचित केल्या िातात. 

 
प्रहसनािी कथावस्तू ही र् तंार् ंत वाढवत नेिाऱ्या घटना-प्रसंर्ानंी य तत असते. यासाठी अनेकदा 

कृचीम तलृप्त्या वापरण्यात येतात. 
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स्थूल परंत  र्चतमान अशा घटना-प्रसंर्ामं ळे झासइिे आवाहन हे मूलतम प्रयोर्संबद्ध राहते. 
अचभनयात स्वाभाचवकि वडे्ावाकड्ा शारीचरक हालिाली, चवद र्षकी पद्धतीिे िाळे, कधर्ािा, 
रंर्भमूीवरील पाीािंी धावपळ याला महत्त्व येते. हास्यचनर्समती करिे हे या अचभनयािेही प्रम ख उचद्दष्ट 
असते. झासइच्या ‘स्लॅपस्स्टक’ (अक्षरशम अथइ – ट  स्लॅप चवथ अ स्स्टक, काठीने वा झळीने मारिे) या 
प्रकारातील चवनोद तर म ख्यत्व ेहास्यास्पद, चवद र्षकी शारीचरक कृती, हालिाली यावंर आधाचरत असतो. 

 
स खास्त्मका व झासइ या दोहोंत िीवनाचवर्षयीिा आशावादी दृचष्टकोि असला, तरी त्यािें रूप हे 

चभन्न असते. 
 
झासइ हा एक स्वतंी नाट्यप्रकार असला, तरी त्यािा प्रहसनात्मक अंश आपल्याला अनेकदा 

शोकास्त्मका, उपहासप्रधान शोकास्त्मका, चवडंबनकाव्य इ. साचहत्यप्रकारातंही आढळतो. स खास्त्मका 
चतच्या चवश द्ध स्वरूपात क्वचिति आढळते. बह तेक वळेा झासइिे चतच्यावर अचतिमि होत असते. उदा., 
खडाष्टक. 

 
झासइ हा नाट्यप्रकार संस्कृतमधील ‘प्रहसन’– चवशरे्षतम ‘संकीिइ प्रहसन’ – या नाट्यप्रकाराशी 

िवळीक सारं्िारा असला, तरी मराठीमध्ये तो म ंबईत होिाऱ्या इंग्रिी नाटकमंडळींच्या प्रयोर्ाच्या 
अन करिाने आला. 

 
‘झासइ’ या शब्दािा मूळ अथइ ‘पूरि’. मध्यय र्ीन रंर्भमूीच्या संदभात हा शब्द ‘पूरक नाट्यप्रयोर्’ 

या अथाने योिला रे्ला. अठराव्या-एकोचिसाव्या शतकातं इंग्रिी रंर्भमूीवर सादर करण्यात येिाऱ्या 
नाटकाबंरोबर िी एक छोटी चवनोदी एकाचंकका सादर केली िाई, चतला ‘झासइ’ म्हिण्यात येत असे. 
एकोचिसाव्या शतकात म ंबईत झालेल्या इगं्रिी नाटकमंडळ्याचं्या प्रयोर्ातूंन या ‘झासा’िा पचरिय 
मराठीला झाला. परंत  या प्रारंभीच्या काळात त्यािा अथइ केवळ मोठ्या नाटकाला पूरक असे छोटे नाटक, 
असाि करण्यात आला. त्याम ळे मराठी रंर्भमूीच्या स रुवातीच्या काळात ढेिपोट्याचा िहजता, र्बासुांदीचा 
मनोिांजक िासक, अनिशाचा िासक या चवनोदी झासांबरोबरीनेि अिजलखानाच्या वधाचा िासक, 
नािायििावाच्या वधाचा िासक यासंारख्या झासाच्या प्रकृतीशी चवसंर्त अशा पूरक नाट्यप्रयोर्ानंाही ‘झासइ’ 
ही संज्ञा लावली रे्ली. 

 
आरंभीच्या झासइच्या कथावस्तू हचरदासी चकस्से, िावई-कथा यातूंन घेतलेल्या असत. परंत  

लवकरि या झासािी दृष्टी इंग्रिाचं्या आर्मनाबरोबर येऊ घातलेल्या समािस धारिाचवर्षयक प्रश्नाकंडे 
वळली आचि त्यात सामाचिक आशय डोकाव ू लार्ला. त्यािें स्वरूप चवडंबनात्मक व 
समािस धारिाचवरोधी झाले. परंत  हळूहळू त्यात स धारिा होत रे्ली. नाट्यरिना ही झासइच्या मलू 
प्रयोिनाला अचधकाचधक अन रूप व बचंदस्त झाली. कथानकामध्ये तसेि चवनोदामध्येही चवचवधता आली. 
यािे एक कारि म्हििे मोल्येर, शचेरडन इ. लेखकाचं्या कृतींिी झालेली ओळख. 

 
१९१०–१५ नंतर झासइच्या लोकचप्रयतेला ओहोटी लार्ली. परंत  १९६० पयंतच्या कालखंडात 

भ्रमाचा भोपळा, गोड गोंधळ इ. काही भार्षातंचरत-रूपातंचरत झासइ मराठीत आले. 
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मराठी प्रहसनािे खरे रूप बबन प्रभूचं्या झोपी गलेला जागा झाला या रूपातंचरत झासइम ळे चसद्ध 
झाले. किायला गेलो एक, हदनूच्या सासूर्बाई िाधार्बाई, तीन चोक तेिा, काका हकशाचा इ. प्रहसनानंी हे 
रूप अचधक चनचित झाले. ज्यातून एका असंभवनीय परंत  स रस, िमत्काचरक व हास्योत्पादक चवश्वािा 
प्रत्यय येईल अशी क शल रिना, चवर्षयािंी चवचवधता, हास्यकारक घटकािंा चवचवध तऱ्हेने केलेला प रेपूर 
उपयोर् व अचभनयाला म तत वाव, असे आिच्या प्रहसनािे काही ठळक चवशरे्ष चदसून येतात. 
 

वसंत पाटिकर 
 
प्रादेणशक कादंबरी : पहा प्रादेणशक साणहत्य. 
 
प्रादेणशक साणहत्य : एखाद्या चवचशष्ट प्रदेशातील लोकिीवन, संस्कृती, परंपरा, रीती, िीवनसंकेत, 
समूहिीवनातील भावभावना आचि या सवांतून चनमाि झालेल्या समस्या व िीवननाट्य यािें दशइन 
घडचवण्याच्या उदे्दशाने िे साचहत्य चलचहले िाते, त्याला प्रादेचशक साचहत्य म्हटले िाते. प्रादेचशक 
साचहत्यातील लोकिीवन वास्तवाच्या पातळीवरिे, काहीसे प्राचतचनचधक स्वरूपािे असाव,े अशी अपेक्षा 
असते. 

 
वास्तचवक कोितीही साचहत्यकृती कोित्या ना कोित्या प्रदेशात घडते. या दृष्टीने प्रत्येक 

साचहत्यकृती प्रादेचशकि असते, असे म्हिता येईल. असे असूनही प्रादेचशकता एवढेि चििे वैचशष्ट्ट्य नसते, 
व्यापक पातळीवरिा मानवी अन भव, मूलभतू स्वरूपाच्या भावभावना व एकूि मानवी िीवनाच्या समस्या 
यािंा प्रादेचशक नव्हे तर सावइकाचलक अन्वयाथइ शोधण्याकडे चििा कल असतो, चतला प्रादेचशक 
साचहत्यकृती म्हिता येिार नाही. कारि चतच्यातील प्रादेचशकता प सट होऊन र्ौिस्थानी रे्लेली असते. 
उलट प्रादेचशक साचहत्यात प्रादेचशकतेला प्राधान्य देऊन चतच्या आधारेि एकूि मानवी िीवनातील 
सावइकाचलक अथइ शोधण्यािा प्रयत्न केलेला असतो. 

 
द सरे असे, की प्रादेचशक साचहत्यात त्या प्रदेशातील उद्योर्प्रधान शहरी िीवनािे चिीि येऊ नये, 

अशी अपेक्षा असते. वास्तचवक प्रादेचशक म्हटल्यावर त्या चवचशष्ट प्रदेशातील ‘सवइ काही’ असा अथइ घेता 
येतो. म्हििे त्यात शहरेही आली. परंत  िर्ातील बह तेक मोठी व उद्योर्प्रधान शहरे ही कमीअचधक 
प्रमािात त्या त्या प्रदेशससं्कृतीपासून मनाने त टून, उद्योर्प्रधान वैचश्वक संस्कृतीिी बेटे झालेली असल्याने 
ती प्रादेचशक वैचशष्ट्टे्य मोठ्या प्रमािात र्मावनू बसलेली असतात. त्याम ळे प्रादेचशक साचहत्यात त्या त्या 
प्रदेशातील अशा ससं्कृतीिे िीवन वज्यइ मानाव ेलार्ते. 

 
याउलट प्रािीन व मध्यय र्ीन काळातही काही ‘नर्रे’ अस्स्तत्वात होती. त्यातंील बह तेक आि 

चिल्ह्यािंी चठकािे झालेली आहेत, असे चदसून येते. ही नर्रे आसपासच्या प्रदेशात िे काही चपकते त्याचं्या 
उतारपेठा झालेली असतात. चिल्ह्याला व त्या नर्राच्या आसपासच्या प्रदेशाला िर्ण्यासाठी व उद्योर्-
व्यवसायासाठी लार्िारा कच्चा ककवा पक्का माल अशा नर्रातूंन प रवला िातो ककवा बनवला िातो. 
चिल्ह्यािी आरोग्यव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, चशक्षिव्यवस्था, खरेदीचविी व्यवस्था, प रवठाव्यवस्था, 
शासनव्यवस्था अशा नर्रातूंन एकवटलेली असते. त्याम ळे त्या त्या प्रदेशातील अशा नर्रानंा प्रादेचशक 
कें द्रािें महत्त्व प्राप्त झालेले असते. त्यातूनि त्या त्या नर्रािे चवचशष्ट प्रादेचशक व्यस्ततमत्त्वही चसद्ध झालेले 
असते. पचिम महाराष्ट्रातील सातारा, सारं्ली, कोल्हापूर यासंारखी शहरे त्या दृष्टीने अभ्यासण्यासारखी 
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आहेत. प्रादेचशक साचहत्यात अशा शहरािें ककवा नर्रािें व्यस्ततमत्त्व सामाव ू शकते. द सऱ्या भारे्षत असे 
म्हिता येईल, की अशा शहरािंी काही वैचशष्ट्टे्य प्रादेचशक असतात आचि काही प्रादेचशक नसतात. 

 
प्रादेचशक साचहत्याच्या प्रादेचशक वैचशष्ट्ट्यातं त्या प्रदेशािी भौर्ोचलक, ऐचतहाचसक, औद्योचर्क, 

शतेीििचवर्षयक (म्हििे तेथील चनसर्इचवशरे्ष, चपके, ऋत मान, पश पक्षी, पाऊसपािी याचं्या चवर्षयीिी) 
वैचशष्ट्टे्य महत्त्वािी ठरतात. या सवांम ळे तेथील घडलेली प्रदेशचनष्ठ चवचशष्ट संस्कृती, भार्षा, िालीरीती, 
मानवी स्वभावचवशरे्ष, तेथील चवचशष्ट िाचतिमाती, त्या िाचतिमातींिी चवचशष्ट िीवनशलैी यानंा प्रादेचशक 
साचहत्यात चवशरे्ष महत्त्व आलेले असते. 

 
प्रादेचशक साचहत्य िटकन प्रस्थाचपत करण्यािे साधन म्हििे त्या प्रदेशातील चनसर्इ. त्याम ळे 

प्रादेचशक साचहत्यात, चवशरे्षतम कादंबरीलेखनात त्या त्या प्रदेशातील चनसर्ान भवाला प्राधान्य चमळताना 
चदसते. हा चनसर्इ प्रादेचशक कादंबरीत ‘केवळ चनसर्इविइने’ या प्राथचमक पातळीपासून तो प्रादेचशक मानवी 
िीवनािा घटक एक साक्षी, प्रचतमारूप धारि करून भावभावनानंा समूतइता आििारा प्रादेचशक कादंबरीिा 
एक अंर्भतू अवयव या कलात्मक पातळीपयंत त्यािी कक्षा पसरलेली आहे. 

 
प्रदेशातील मन ष्ट्य चनसर्इचनष्ठ व्यवसाय करीत असतो, त्याम ळे चनसर्ाशी त्यािा घचनष्ठ संबंध येतो 

(उदा., र्ो. नी. दाडेंकर यािंी माचीविला र्बुधा). तेथील चनसर्ािे वैचशष्ट्ट्य व्यस्ततमनावर शकेडो वर्ष े
संस्कार करीत असल्याने त्या त्या प्रदेशातील व्यततींिे स्वभावर् ि काही प्रमािात तरी चवचशष्ट स्वरूपािे 
झालेले असतात. चशवाय चनसर्ाशी घचनष्ठ संबधं आल्याने प्रदेशातील व्यस्ततमनाला तेथील मातीिी ओढ 
अनावर असते. भारतीय लोकिीवन स्स्थचतचप्रय आहे. या स्स्थचतचप्रयतेतून दैववाद (कि. त्र्यं. खानोलकर 
यािंी कोंडुिा); दाचरद्र्य व सोचशकपिा (उद्धव ि. शळेके यािंी धर्); ि न्या िालत आलेल्या 
संस्कृतीचवर्षयी, रीचतचरवािाचंवर्षयी पे्रम (र्ो. नी. दाडेंकर याचं्या पडघवली व पवनाकाठचा धोंडी) त्या त्या 
व्यततीत चनमाि झालेले चदसते. या प्रदेशावर व तेथील स्स्थर संस्कृतीवर काही वळेा बाहेरून संकटे येतात 
व संघर्षइ चनमाि करिाऱ्या घटना घडतात. चवशरे्षतम शहरी संस्कृती, स धारिा, नव ेचविार, नवी मते, नवी 
मने ही बाहेरून या प्रदेशिीवनावर अनेक वळेा आिमि करतात आचि प्रादेचशकतेच्या पातळीवर 
िीवननाट्य आकाराला येते (उदा., आनंद यादव यािंी गोतावळा). प्रादेचशक कादंबरीिी अन भवकक्षा या 
स्वरूपािी आहे. या कारिामं ळे प्रादेचशक कादंबरीला चतिी अशी खास वैचशष्ट्ट्यपूिइता लाभत असते. या 
वैचशष्ट्ट्यानंा घेऊनि प्रादेचशक कादंबरीने मानवी मनािा तळ र्ाठिे आवश्यक ठरते. 

 
प्रादेचशक साचहत्याला त्या त्या प्रदेशाच्या चवचशष्ट बोलीम ळे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य लाभलेले असते. 

प्रादेचशक बोली हा त्या प्रदेशातील लोकिीवनािा एक भार् असतो. त्या बोलीतून तेथील लोकिीवन, 
लोकमानस, लोकसंस्कृती यािंी वैचशष्ट्टे्य व्यतत होत असतात. ही बोलीदेखील प्रादेचशक साचहत्यात अनेक 
पातळ्यावंर, अनेक परींनी अवतरत असते. काही प्रादेचशक साचहस्त्यक लेखनासाठी म ळात प्रमाि भार्षाि 
स्वीकारतात व चतच्यात प्रादेचशक शब्द, शब्दप्रयोर्, संवाद यािंा अधूनमधून वापर करतात. काहीिि 
प्रादेचशक बोलीच्या छटा चमसळत नार्रभार्षा वापरतात, र. वा. चदघे याचं्या कादंबऱ्या या दृष्टीने 
अभ्यासण्यासारख्या आहेत. पडघवलीकार र्ो. नी. दाडेंकर यानंी तर संस्काचरत प्रादेचशक बोलीि 
लेखनासाठी वापरलेली आहे. साराशं, प्रादेचशक चनसर्इ आचि बोली ही प्रादेचशक साचहत्यािी िटकन लक्ष 
वधूेन घेिारी ठळक वैचशष्ट्टे्य आहेत. 
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मराठीतील आिवरच्या (१९९५ पयंतच्या) प्रादेचशक साचहत्याला काही मयादा पडलेल्या 
चदसतात. र्ोवा-कोकिपासून ते चवदभइमाळव्यापयंत महाराष्ट्रात अनेक प्रम ख प्रदेश आहेत. या 
प्रदेशातंअनेक उपप्रदेश आहेत. ते चवचवध प्रादेचशक वैचशष्ट्ट्यानंी य तत आहेत. मराठीतील प्रादेचशक 
साचहत्यात यातंील काही ठरावीक प्रदेशि प्रचतकबचबत झालेले चदसतात. द सरे असे, की प्रादेचशक साचहत्य 
म्हिून ज्याला ओळखले िाते, त्यात प्राम ख्याने कथात्म साचहत्यि आढळते. कचवता, नाटक, लचलत र्द्य 
इ. साचहत्यप्रकारातं प्रादेचशक साचहत्यािे झारसे लेखन झालेले चदसत नाही. प्रादेचशक साचहत्यात त्या त्या 
प्रदेशािी महत्त्वािी चवचवध वैचशष्ट्टे्य अपेचक्षत असतात. त्याम ळे कादंबरी इतकी समावशेक शतती नसलेल्या 
साचहत्यप्रकारातं प्रादेचशक साचहत्य चनमाि होिे सामान्यतम अवघड होते. 

 
आिखी एक म द्दा असा, की मराठीत चिला आपि प्रादेचशक कादंबरी म्हितो, तीही प्रादेचशक 

साचहत्याच्या चनकर्षानंा पूिइपिे उतरतेि असे नाही. म ळात प्रादेचशक साचहत्यासाठी ‘चिस्तरीय 
चनकर्षव्यवस्था’ अवलंबावी लार्ते : (१) पथ्य व्यवस्था, (२) मूल्यव्यवस्था. अन भवद्रव्यािा चनरोर्ीपिा, 
चवश द्धता आचि त्या त्या साचहत्यप्रकारािे एकूि कलात्मक मूल्य या अशा दोन चनकर्षावंर प्रादेचशक 
साचहत्यािी तपासिी करावी लार्ते. या दोन चनकर्षव्यवस्थािंा पूवोत्तर संबधं मानावा लार्तो. अशी 
चिस्तरीय चनकर्षव्यवस्था पाळली रे्ली नाही, तर प्रादेचशक साचहत्यािी समीक्षा अप री राहाते. 

 
पहा : ग्रामीि साचहत्य. आनंद यादव 

 
प्रायोणगक रंगभूमी : ज्या रंर्भमूीवर आशय-अचभव्यततीिे प्रयोर् होतात ती प्रायोचर्क रंर्भमूी. पि ही 
चवश्लेर्षक (अनॅचलचटकल) व्याख्या झाली. िर ‘प्रायोचर्क रंर्भमूी’ ह्या संजे्ञने सूचित होिाऱ्या सवइ 
अथइच्छटा िािवायच्या असल्या, तर त्याि अथइ-के्षीातल्या इतर संज्ञाशंी असलेले चतिे साम्य-चवरोधािे 
संबंध पाहायला हवते. 

 
नाटकािे वर्ीकरि आशयलक्ष्यी, शलैीलक्ष्यी असू शकते, तसे काही इतर र्ोष्टींवरूनही होऊ 

शकते. व्यावसाचयक-हौशी, म ख्यधारासमातंरधारा, सािेबद्ध-प्रायोचर्क अशा तीन चमतींवर वर्ीकरि 
संभवते. 

 
व्यावसाचयक रंर्भमूीवर नाटककार, चदग्दशइक, नट, तंीज्ञ, चनमाता हे सारेि िि उपिीचवकेिे 

साधन म्हिनू नाटक करतात. नाटक करिे हा त्यािंा व्यवसाय असतो. त्यावर त्यािें अथािइन अवलंबून 
असते. (ह्यािे कनदािनक सबंोधन ‘धंदेवाईक’ हे होय. ‘प्रोझेशनचलझम’ ह्या संकल्पनेशी ‘व्यावसाचयक’ ह्या 
संजे्ञिा र्ोंधळ होऊ नये.) 

 
हौशी रंर्भमूीवर साऱ्यािंा म ख्य व्यवसाय वरे्ळाि असतो. नाटक हा सादर करिाऱ्यािंा छंद 

असतो, कधी र्रिही असते, (ह्यािे कनदािनक संबोधन ‘हौशरे्वश’े). वाडीतल्या लोकानंी एकी येऊन 
बसवलेली र्िेशोत्सवातील नाटके, शाळा-कॉलेिमधील र्दॅकरर्िी नाटके, तसेि समातंर रंर्भमूीवरिी 
बह तेक नाटके हौशी लोकानंीि सादर केलेली असतात. 

 
ह्या दोहोंच्यामधे चनम-व्यावसाचयक रंर्भमूी संभवते. 
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म ख्यधारा रंर्भमूी ही पे्रक्षकान सारी रंर्भमूी आहे. स्वतमला व्यतत करण्याहून इथे पे्रक्षकानंा खूर्ष 
करण्यािा, चरझवण्यािा, त्यािंा अन नय करण्यािा प्रयत्न असतो. त्यानंा रुििार नाही, पििार नाही असे 
काही करण्यािा प्रश्न सहसा उद भवत नाही. ही नाटके प्राम ख्याने व्यावसाचयक रंर्भमूीवर होतात; पि ती 
हौशी रंर्भमूीवरही होऊ शकतात. 

 
समातंर रंर्भमूीवर पे्रक्षकानंा काय पाहायला आवडेल ह्याहून काय म्हििे, दाखविे, करिे 

कलावतंाला औचित्यािे, चनकडीिे आवश्यक वाटते ते महत्त्वािे ठरते. िी नाटके म ख्यधारेत होऊ 
शकिार नाहीत, तीि सहसा समातंर रंर्भमूीवर सादर होतात. 

 
सािेबद्ध रंर्भमूीवर आशय-चवर्षयापासून ते सादरीकरिापयंत साऱ्यािेंि चझिट सकेंत, आयते 

सािे, र् ळर् ळीत झॉम्य इले झालेले असतात. ‘काय आचि कसे’ हे ठरलेले असते. तािे, नव ेअसे काही 
नसते. ही व्यावसाचयक आचि हौशी, म ख्यधारा आचि समातंरधारा रंर्भमूी सर्ळीकडेि संभवते. 

 
प्रायोचर्क रंर्भमूीमधे संकेत असताति; पि उपलब्ध सकेंतामंधे सतत भर घालण्यािा इथे प्रयत्न 

असतो. काही र्ोष्टी नव्या सकेंताखेंरीि व्यतति होिार नाहीत, अशी चतिी धारिा असते. ती नवसंकेतानंा 
िन्म देऊ पाहाते. आशय आचि अचभव्यतती दोन्हींत सतत काहीतरी नवीन करून पाहिे, शोधिे हे चतिे 
ध्येय असते. िी रंर्भमूी आशय-अचभव्यततीमधे, शब्द-संचहतेत वा सादरीकरिात काही प्रयोर् करू पाहते, 
ती प्रायोचर्क रंर्भमूी होय. 

 
पूिइपिे सािेबद्ध आचि पूिइपिे प्रायोचर्क असे काही नसण्यािी शतयता आहे. ह्या दोन 

टोकामंधल्या काल्पचनक रेरे्षवर वरे्वरे्ळी नाटके बसतात. तेव्हा प्रायोचर्कतेच्या परींबद्दल बोलता येते. 
 
म ख्यधारा बह धा व्यावसाचयक असते आचि चकत्येकदा सािेबद्ध असते. समातंरधारा बह धा हौशी 

असते, पि बह तेकदा प्रायोचर्क असतेि असे नाही. 
 
समातंर रंर्भमूीिे म्हिून काही संकेत तयार झाले. उदा., शब्दसंचहतेत पाीानंा अनाचमक ठेविे 

(प रुर्ष १ इत्यादी) ककवा िौथरेिौकटींिा नेपथ्यात वापर, दशइनी पडदा न वापरिे, मध्यंतर न घेिे, 
समूहािा वापर इत्यादी. आशयाच्या पातळीवर अस्स्तत्ववाद, द मसंवाद, मािसािे एकटेपि, स्खलन इ. 
चवर्षयािें सािे झाले. अशा साकेंचतक र्ोष्टी साहचिकि प्रायोचर्कतेला खीळ घालतात आचि अशा थोड्ा 
वरे्ळ्या संकेताचं्या किाट्यात अडकल्याम ळे समातंर रंर्भमूी बऱ्याि वळेा प्रायोचर्क ठरत नाही. 

 
लोकचप्रय साचहत्य (पॉप्य लर चलटरेिर) हे म ख्यधारेच्या समानकक्ष मानता येईल. 

साचहत्यव्यवहारात व्यावसाचयक लेखक ही संकल्पना आपल्याकडे नाही. त्याम ळे ‘हौशी लेखक’ या 
संजे्ञनेही वर्इ वा प्रकार चनचित होत नाही. माी लघ  (अ) चनयतकाचलकाचं्या िळवळीिी त लना समातंर 
रंर्भमूीशी करता येईल. 

 
रंर्भमूीच्या संदभात प्रायोचर्कता ही केवळ वाङ्मयीन संकल्पना ठरत नाही, ककबह ना एकंदर 

नाट्यप्रयोर्ाच्या रािचनक चवशरे्षाबंाबति चकत्येक प्रयोर् झाल्यािे आढळते. केवळ वरे्ळ्या आशय-
चवर्षयाहून संपूिइ रिना-पोत बदलिारे प्रयोर्ि ठसठशीतपिे िािवतात. हे केवळ रूपवादी प्रयोर् ठरत 
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नाहीत; कारि चकत्येकदा त्यामारे् एक बदललेली िीवनदृष्टीही असते (उदा., असंर्त-नाट्य, कथक 
रंर्भमूी इत्यादी). भाचर्षक पातळीवरिे आचि शब्दसचंहतेतल्या इतर घटकामंधले प्रयोर् ही प्रायोचर्क 
नाटकािी केवळ एक बािू झाली. 

 
‘प्रायोचर्क कथा’, ‘प्रायोचर्क कादंबरी’ वा ‘प्रायोचर्क कचवता’ असे म्हटले िात नाही. झार तर ‘हा 

कवी प्रयोर्शील आहे’ असे म्हटले िाते. पि नवकथा इ. संज्ञामंधून अशी काहीशी अथइच्छटा व्यतत होते, 
कला-चिीपट (आटइ चझल्म) ह्या संजे्ञतूनही ती व्यतत होते. 

 
स्थाचपताहून वरे्ळे, काहीतरी नव,े तािे, अपचरचित अशा अथइच्छटा प्रायोचर्क ह्या शब्दातून व्यतत 

होतात. पि ‘प्रायोचर्क रंर्भमूी म्हििे एकंदर रंर्भमूीिी प्रयोर्शाळा’ असे म्हटले िात असले, तरी 
वैज्ञाचनक प्रयोर्शाळेतल्या प्रयोर्ाशंी त लना माी इथे पूिइपिे संभवत नाही. 

 
प्रयोर् करिे ह्याच्या अथामधे प्रयत्न करिे, नवीनािा शोध घेिे (माध्यमाच्या) शतयता ह डकिे, 

आिवर न झालेले असे काहीतरी करू पाहिे इत्यादींिा समावशे होतो. सवइि नव ेमाी प्रयोर् ठरत नाही. 
िािीवपूवइक प्रयत्न महत्त्वािा ठरतो. प्रयोर्ािी यशस्स्वता नेहमी अचनचश्वत असते; माी त्यामारे् चविार 
आचि चदशा स्पष्ट असायला हवी. चशवाय हे िे काही ‘नव’े ते आवश्यक, अंर्भतू, अटळ, अपचरहायइ 
असायला हव.े (अथात नाटकासारख्या प्रयोर्कलेत पयाय खूप संभवतात, हे लक्षात ठेवले पाचहिे). 

 
ह्या नवीनाम ळे एकंदर रिनेत, पोतात आचि म्हिनू पचरिामात महत्त्वािा झरक पडायला हवा. 

कारि अन्यथा क ठलीही कलाकृती चकमान र् तंविारी होण्यासाठीही चतच्यात काहीतरी थोडे वरे्ळेपि 
असाविे लार्ते. (ते चवर्षय, स्थळ, व्यस्ततचिीि, पाीचनवड, हाताळिी, भारे्षिा वापर, ताचंीक अंर् इ. 
कशातही असू शकेल.) पि ि िबी वरे्ळेपि प्रयोर् ठरिार नाही, ककवा अचतमयाचदत अथानेि प्रयोर् 
ठरेल. 

 
आशय-चवर्षय, प्रतीक-प्रचतमािंा वापर, नव्या बािािी चनर्समती, बाि-संकर वा बीि-िीिोद्धार, 

अथइचनिइयनािे वरे्ळे स्तर ह डकिे (चवशरे्षतम प नरुज्जीचवत नाटकाबंाबत), वरे्ळ्या िीवनदृष्टीने वा 
नवतत्त्वज्ञानाच्या िाचिवनेे ि न्या तपचशलाकंडे वा इचतहासाकडे पाहिे, अपचरचित वस्त स्स्थती प ढे 
आििे—येथपासून ते प्रयोर्ाच्या सादरीकरिात, नेपथ्य, प्रकाश, रंर्भरू्षा, वशेभरू्षा, पाीमंिरिना, 
आवािािा वापर, अचभनयशलैी इ. नाटकाच्या क ठल्याही अंर्ात प्रयोर् होऊ शकतो. ‘प्रायोचर्कता = क्ष’ 
अशा प्रकारिी समीकरिविा व्याख्या माी करताि येत नाही. 

 
इतर अनेक संकल्पनाशंी प्रायोचर्कता ह्या सकंल्पनेिे नाते आहे. उदा., झोरग्राउंकडर्, संकेत-तोड 

आचि संकेत-चनमाि, आध चनकता, नवता इत्यादी. 
 
केवळ रंर्भमूीच्या संदभाति वापरले िािारे दोन अ-मराठी शब्द म्हििे ‘कफ्रि’ आचि ‘आव्हा ं

र्ादइ’. पैकी कफ्रि म्हििे काठ, कडा, सीमा, परीघ. म ख्याच्या थोड्ा पल्याडिी, वत इळाच्या र्ाभ्याकडिी 
नव्हे तर परीघावरिी, असा ह्यािा अथइ होतो. साहचिकि ह्या शब्दातून समातंर रंर्भमूी स िवली िाते. 
आव्हा ंर्ादइ ह्या शब्दािे नाते ‘व्हॅनर्ाडइ’ ह्या शब्दाशी आहे आचि त्यात म्होरकेपि, सवांत आधी काही चदसिे 
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/ करिे, नवीनािा शोध आचि त्यासाठी अपचरचिताला सामोरे िािे, ह्या अथइच्छटा प्राम ख्याने आहेत. 
साहचिकि या शब्दातून प्रायोचर्क रंर्भमूी स िवली िाते. 

 
चवचवध रंर्भमूींशी नाही म्हटले, तरी चवचशष्ट स्थळ-काळाच्या कल्पना चनर्चडत असतात. उदा., 

व्यावसाचयक–म ख्यधारेतली नाटके सहसा शाळेच्या हॉलमध्ये, रस्त्यावर होिार नाहीत; ती (सध्या तरी) 
सव्वा तासािी वा नऊ तासािी नसतात. अथात इतर सकेंताबंरोबर स्थळ-काळाशी संबंचधत नवसंकेताचं्या 
िािपिीिे प्रयोर् समातंर रंर्भमूीवर होण्यािी शतयता अचधक असते. ‘प्रायोचर्कता’ ही संकल्पना 
‘सािेबद्ध’च्या त लनेत चनचिति मूल्यय तत असली, तरी स्वतंीपिे पाहता ती एक विइनात्मक संज्ञाि 
मानली पाचहिे. अथात प्रायोचर्क नसलेले नाटकही िारं्ले असू शकते. पि श्रेष्ठ नाटकामधे क ठला ना 
क ठला महत्त्वािा प्रयोर् आढळति असला, तर माी तेवढ्या प्रमािात स्वतंीपिेही प्रायोचर्कता ही संज्ञा 
मूल्यय तत होईल. पि ह्यािबरोबर हेही लक्षात ठेवले पाचहिे, की एखादे नाटक प्रायोचर्क आहे की नाही 
ह्यावर नेहमीि वाद संभव ूशकतो. चवचध-नाट्यप्रकार, लोक-नाट्यप्रकार आचि अचभिात नाट्यप्रकार हे 
पूिइपिे सकेंतबद्ध असतात आचि या संकल्पना बंद झालेल्या असतात. अथात ह्यातंल्या काहींत तत्काल-
स्झ रिाच्या (इंप्रोव्हायिेशन) शतयता अमाप असल्याने तािेपिा माी चटकून राहू शकतो. इथे प्रयोर् 
संभवत नाही. ककबह ना ह्यात प्रयोर् झाला, तर उलट त्या त्या प्रकाराच्या अस्सलतेिा प्रश्न येतो आचि ती 
पेशकश ह्या प्रकारापासून दूर सरकते (घरािेदार सरं्ीताच्या वा अचभिात नृत्याच्या िौकटीतल्या 
प्रयोर्ाबंाबतही हे खरे आहे). 

 
िार्चतक प्रायोचर्क रंर्भमूीिा इचतहास चलचहताना स्टॅचनस्लॅव्हस्की, मायरहोल्ट, आतो. बे्रख्ट, 

ग्रोटाँव्् स्की अशा केवळ चदग्दशइक नव्हे तर नाट्यर् रंूिी नाव ेघेतली िातात; नाहीतर नाटककारािंी नाव े
घेतली िातात. मराठीच्या संदभात दामू कें करे, सत्यदेव द बे, चविया मेहता ह्या चदग्दशइकािंी नाव ेघेतली 
रे्ली, तरी वरील अथाने क ठल्याही नाट्यर् रूिे नाव घेतले िात नाही. त्यापेक्षा रंर्भमूीिा – प्रायोचर्क 
रंर्भमूीिाही – इचतहास चलचहताना नाटककारािंीि नाव े घेतली िातात. उदा., शातंा र्ोखले ह्यानंी 
आपल्या समकालीन रंर्भमूीच्या चवश्लेर्षक इचतहासलेखनात चविय तेंड लकर, वसंत कानेटकर, रत्नाकर 
मतकरी, ियवतं दळवी, महेश एलक ं िवार, सतीश आळेकर, अच्य त वझे, र्ो. प . देशपाडें, शझाअत 
खान, रािीव नाईक, संिय पवार, प्रशातं दळवी, पे्रमानंद र्ज्वी, दत्ता भर्त, िेतन दातार, मकरंद साठे, 
त र्षार भदे्र अशा नाटककारािंा चविार केला आहे; तर चकलोस्कर, देवल, खाचडलकर, र्डकरी ह्या मराठी 
रंर्भमूीच्या इचतहासातील पूवाधातल्या नाटककाराचं्या प्रायोचर्कतेबद्दलही चलचहले रे्ले आहे. रंर्भमूी ही 
संकल्पनाि बदलण्यािे, वाढवण्यािे काम िसे काही नाट्यर् रंूनी केले, तसे आपल्या इथे झाले का? 
नसले तरी ह्यािा अथइ भारतीय रंर्भमूीवरिे सवइ प्रयोर् िार्चतक प्रयोर्-परंपरेच्या पोटात सामावतात असा 
माी नाही. केवळ अन करिि आपल्या लोकानंी केले असेही नाही. ते देखील इथल्या ि न्या-नव्या 
रंर्भमूीला प्रचतसाद देत, स्वीकार-नकार देत, नव ेकाही ह डकत होते. इथे काहीि अपूवइ झाले नाही, असे 
नाही. प्रायोचर्कता वैचश्वक नकाशावर िशी िोखावी लार्ते, तशी लर्तच्या, भवतालच्या संबंधातही 
चनरखावी लार्ते. मोठ्या प्रयोर्ाबरोबर छोटे प्रयोर्ही संभवतात. 

 
नाटकाच्या रूढ, पारंपचरक कल्पनेला धक्का देिारे अनेक प्रयोर् झाले  .िेव्हािेव्हा हे नव ेप्रय ्ोर् 

झाले, तेव्हातेव्हा चनदान काही ििानंी त्यावर टीका करून ‘ह्याला नाटक का म्हिायिे?’ असा प्रश्न 
चविारला  .अिूनही रूढ , पारंपचरक अथािे नाटक व्यावसाचयक म ख्यधारेत पहायला चमळतेि आचि ह्या 
तऱ्हेच्या नाटकािे समथइक समातंर रंर्भमूीवरही खूप आढळतात. 
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आध चनक नाटकाच्या वाटिालीत प्रायोचर्कतेमारे् काही ठळक पे्ररिा आढळतात : 
 
(१) छायाचिीिाच्या शोधानंतर चिीकलेत िसे पचरवतइन घडले, तसेि चिीपटाच्या शोधानंतर 

रंर्भमूीबाबत झाले. चिीपट िे अचधक िारं्ल्या रीतीने करू शकतो ते रंर्भमूीने का करावे, ह्यासारख्या 
चविाराने वास्तवतावादाला, प्रत्यक्षाच्या अन करिाला नकार चदला रे्ला आचि नाटकीयतेच्या शोधात 
अनेक प्रयोर् झाले. 

 
(२) चवचशष्ट िीवनदृष्टीम ळे नाट्यरिनेत, नाट्यभारे्षत प्रयोर् झाले (उदा., बे्रख्टिी नाटके, 

असंर्त-नाट्य). 
 
(३) देशीवादी पे्ररिेतून, म ळािंा शोध घेण्याच्या ऊमीतून आचि प रातन नाटकांच्या 

पेशकशीबद्दलच्या संशोधनातून प्रयोर् झाले (उदा., पचिक्कर, तन्वीर, चथयाम ह्यािंी नाटके). 
 
(४) नाटकािा र्ाभा म्हििे नट ह्या चविारातून अन्य नाट्यघटकानंा िािीवपूवइक कमी महत्त्व 

देऊनही प्रयोर् झाले. 
 
(५) शब्दसंचहता हा केवळ अनेकातंला एक नाट्यघटक आहे आचि नाट्यान भवात 

भाचर्षकाबरोबरि चनभाचर्षकालाही महत्त्व असते आचि सवइ नाट्यघटकाचं्या मेलनातूनि नाट्यान भव चसद्ध 
व्हायला हवा, असे मानून प्रयोर् झाले (उदा., शूमानिी नाटके). 

 
(६) परंपरार्त नाटकघरामंध्ये अंतर, चतकीट दर, कमानी-मंि या साऱ्यातूंनि मध्यमवर्ीय 

िाचिवा व्यतत होतात, म्हिून ह्या नाटकघरानंा नकार देत प्रयोर् झाले (उदा., बादल सरकार ह्यािंी 
‘चतसरी रंर्भमूी’ वा ‘आर्मनमंि’). 

 
(७) साचहत्याइततयाि कठप तळी-नाट्य, मूकनाट्य, नृत्यनाट्य, संर्ीचतका ह्या कलाही 

नाटकाच्या िवळच्या आहेत. इतकेि नव्हे, तरएकंदर रंर्भमूीच्या कके्षत चमरवि का, संिलने, कसरतीिे 
खेळ ते सकइ स अशा साऱ्याि बाबी येतात, असे मानून प्रयोर् झाले. 

 
(८) दाखवण्याच्या कराराबरोबरि पटवण्यािा, भाववण्यािा, सारं्ण्यािा करारही नाटकाने 

पे्रक्षकाबंरोबर करावा ह्या चविारातून काही प्रयोर् झाले आचि प्रिार-नाट्य, ििा-नाट्य, काव्य-नाट्य, 
कथन-नाट्य इ. चनमाि झाली. 

 
(९) वास्तवतावादाबरोबरि कथानकवादालाही नकार चदला रे्ला आचि घटनाहूंन भावस्स्थती 

(मूड) महत्त्वािी मानून प्रयोर् झाले (असे प्रयोर् कथनात्म साचहत्यातही झाले). 
 
ह्यातंले चकत्येक प्रयोर् हे प्राम ख्याने नाटकाच्या शब्दसंचहतेतर घटकातंले आहेत (अथात त्याम ळे 

शब्दसंचहतेवरही असर झाला). म्हिूनि कदाचित कादंबरीसारख्या प्रकारात रे्ल्या शभंर वर्षांत िेवढे 
प्रयोर् झालेले चदसतात आचि त्याम ळे ह्या प्रकारािी िेवढी रूपे समोर आलेली चदसतात, त्याहून चकतीतरी 
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पटीने नाटकात प्रयोर् झालेले चदसतात आचि नाटकािी चवचवध रूपे प ढे आलेली चदसतात. प्रायोचर्कतेला 
नाटकात िात्याि अवसर अचधक चमळतो असे म्हिता येईल का? 

 
िातंी घडविाऱ्या प्रयोर्ाबंरोबरि केवळ चशळेपिा नाकारिाऱ्या बारतया प्रयोर्ािंीही दखल घ्यावी 

लार्ते. हे प्रयोर् क ठल्याही नाट्यघटकाबंाबत संभवतात (उदा., ‘स्पॉट', िौथरा ह्या ताचंीक र्ोष्टींिा 
प्रथम वापर, पाश्वइसंर्ीतािा प्रथम वापर इत्यादी). 

 
वर नाटकाच्या प्रायोचर्कतेमार्च्या प्रम ख पे्ररिा िंीी-रूपात नोंदवण्यािा कोशोपयोर्ी प्रयत्न 

केला असला, तरी ही यादी अचिबाति पचरपूिइ नाही ह्याप ढिे प्रयोर् क ठच्या तऱ्हेिे असतील ह्यािे सूिन 
तर ती स तराम करत नाही – ते बदलत्या िाचिवावंर, बदलत्या सभोवतालावर आचि एकंदर कलेच्या 
आचि आपल्या वाटिालीवरि अवलंबनू असिार. 
 

रािीव नाईक 
 
पे्ररिासंतुलन (णसणनस्थीणसस) : कलेिा मानचसक पचरिाम काय होतो, या प्रश्नाचवर्षयी आध चनक 
समीके्षमध्ये अनेक तत्त्व ेमाडंली रे्ली आहेत. ‘पे्ररिासंत लन’ हे त्यातंले एक महत्त्वािे तत्त्व आहे. मानवी 
मनामध्ये चवचवध प्रकारच्या पे्ररिा असतात. अनेकदा या पे्ररिा परस्परचवरोधीही असतात. आपल्या 
नेहमीच्या िीवनात सवइि पे्ररिािें समाधान होऊ शकत नाही. चवशरे्षतम परस्परचवरोधी पे्ररिािें समाधान व 
संत लन हे तर अशतयि असते. कलान भवात माी हे शतय होते. कला मूल्यय तत ठरते ती या अशा व्याचमश्र 
स्वरूपाच्या अन भवाम ळेि, असे या तत्त्वािा प रस्कार करिाऱ्या समीक्षकािें मत आहे. केवळ बौचद्धक 
प्रचिया वा केवळ भावचनक प्रत्यय यानंा महत्त्व न देता त्या दोहोंिे संत लन ज्या कलाकृतींमध्ये असेल त्यानंा 
मूल्यय तत मानायला हव,े अशी टी. एस्. एचलयट व आय्. ए. चरिर्डसइ याचं्यापासून स रुवात झालेल्या 
आध चनक समीके्षिी धारिा आहे. िॉन डन याच्यासारख्या सतराव्या शतकातील ‘मेटॅचझचझकल’ कवींना 
आध चनक समीके्षने उिलून धरले, यािे कारि नेमके हेि आहे. या कवींच्या काव्यामध्ये बौचद्धक आचि 
भावचनक या परस्परचवरोधी पे्ररिािें संत लन साधलेले असते. शोकास्त्मकेसारख्या (रिेॅडी) 
साचहत्यप्रकारामध्ये चवनाशािे दशइन असते व त्याम ळे प्रक्ष ब्धतेिा व भीतीिा अन भव वािक-पे्रक्षकाला 
चमळतो; परंत  त्यािबरोबर (चवरेिनाम ळे म्हिा ककवा अन्य काही प्रचियामं ळे म्हिा) एक शातंतेिा, 
स्स्थरतेिा अन भवही चमळत असतो. या प्रकारिे परस्परचवरोधी पे्ररिािें संत लन कलेत वा साचहत्यामध्ये 
शतय होते, यािे म ख्य कारि असे, की कलान भव हा मािसाच्या कृचतशीलतेला आवाहन करिारा नसून 
तो केवळ मानचसक पातळीवरिा अन भव असतो. इमनॅ्य एल काटं याने वापरलेल्या पचरभारे्षिा वापर 
करायिा, तर कलान भव हा ‘भावलेल्या संर्ती’ िा आचि कृतीिी अपेक्षा नसलेल्या कितनािा अन भव 
असतो. 

 
एकोचिसाव्या शतकामध्ये स्वच्छंदतावादी काव्यामध्ये ‘चसचनस्थीचसस’ हे एक तत्त्व वापरले िात 

असे. हे तत्त्व मूलतम ज्ञानेंचद्रयाचं्या संकचरत अन भवाप रते मयाचदत असल्याने पे्ररिासतं लनापेक्षा वरे्ळे आहे. 
उदा., इंचदरा सतं याचं्या ‘द मख’ या कचवतेत द मखािा ‘कडवट काळा प्रकाश’ असा उल्लेख येतो. येथे 
‘कडवट’ हे चिव्हा या इचंद्रयाशी संबचंधत चवशरे्षि ‘काळा’ या दृश्य चवशरे्षिाला िोडलेले आहे व त्यातून 
संकचरत अशी ऐचंद्रय प्रचतमा साधलेली आहे. पे्ररिासंत लन ककवा ‘चसचनस्थीचसस’ हे ऐंचद्रय अन भवाप रते 
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मयाचदत नसते; त्यात वर म्हटल्याप्रमािे चवचवध प्रकारच्या व्यापक मानचसक पे्ररिािंा अंतभाव होऊ 
शकतो. 

 
पे्ररिासंत लन हे तत्त्व प्राम ख्याने आय्. ए. चरिर्डसइ याने माडंलेले आहे हप्रक्न्सपल्स ऑि हलर्टििी 

हक्रहर्टहसझम (१९२४) या गं्रथामध्ये कलामूल्यािा चविार मानचसक पे्ररिाचं्या पचरभारे्षत माडंताना या 
तत्त्वािा आधार चरिड् इस याने घेतलेला आहे. ऑग्डन आचि वडू याचं्या सहकायाने त्याने चलचहलेल्या द 
िाउांडेशन्स ऑि र्स्थेहर्टक्स (१९२५) या गं्रथामध्येही ‘चसचनस्थीचसस’ या तत्त्वािा प रस्कार केलेला आहे. 
रा. भा. पाटिकर याचं्या सौंदयकमीमाांसा (१९७४) या गं्रथामध्ये कला आचि नीती याचं्या परस्परसंबधंािंी 
ििा करताना चरिड् इस याच्या या चसद्धान्तािा तपशीलवार ऊहापोह केलेला आहे. 
 
संदभइ : १.   पाटिकर, रा. भा. सौंदयइमीमासंा, १९७४. 

2. Richards, I. A. Principles of Literary Criticism, 1924. 
3. Richards, I.A.; Ogden, C. K.; Wood, James, The Foundations of Aesthetcis, 

1925. 
 

चमकलद स. मालश े
 
प्रोणषतभतृइका : पहा अष्टनाणयका. 
 
फटका : अठराव्या शतकात बहराला आलेला एक काव्यप्रकार. शाचहरानंी पेशवाईत पोवाडे, लावण्या, 
कटाव इ. ज्या प्रकारिी कचवता लोकचप्रय केली, त्यात झटका हाही स्झ ट काव्यप्रकार समाचवष्ट होतो. 
काचशकवीिे “हचरिी भचर्नी म्हिे स भद्रा रुस्तमिीवचहनी दया करा ।” हे पद ज्या िातीत बसते, त्या 
िातीला ‘हचरभचर्नी’ हे नाव आहे. बह तेक झटके या हचरभचर्नी िातीत रिलेले चदसतात. हे झटके 
ठसकेदार असत. भोवती िमलेल्या िनसमूहासमोर खड्ा आवािात ते र्ाचयले िात. एकी आलेल्या 
िनसमूहाला पटतील अशी वार्ि कीिी आचि व्यवहारािी तत्त्व े या झटतयामंध्ये साचंर्तलेली असत. 
काचशकवी, रामिंद्र, प्रभाकर, रामिोशी इ. अनेक शाचहरानंी असे झटके चलचहलेले आहेत. परंत  याि 
काळातील प्रचसद्ध शाहीर अनंत झंदी यािें झटके सवाचधक लोकचप्रय झाले आहेत. “चबकट वाट वचहवाट 
नसावी धोपट मार्ा सोड  नको” ही स भाचर्षतासारखी होऊन राचहलेली ओळ ज्या झटतयात आहे, तो 
“लंडेर् ंडे चहरसे तर् टू ह्यािंी संर्त धरू नको । नरदेहासी येउन प्राण्या द ष्ट वासना धरू नको ॥” हा झटका 
आिही सवांच्या पचरियािा आहे. ‘झटका’ या शब्दाति अचभपे्रत असलेला, ऐकिाऱ्याला िमकावनू 
टाकिारा स्पष्टवततेपिा व त्याला सािेशी ठसकेबाि रिना हे झटतयािे चवशरे्ष. पेशवाईपूवी झटकासदृश 
रिना “प्रपंि पडदा पडली झापड । राम चदसेना डोळा रे” अशी ही रामदासािंी रिना ककवा आध चनक 
काळात “अश्वत्थामा तेल मार्तो चखस्त मार्तो पािी । धचनक मार्तो अन् पे्रताच्या टाळूवरिे लोिी” अशी 
स रुवात असिारा, ‘कानझाट्यािा झटका’ ही बोरकरािंी रिना झटतयािी खंचडत पि प्रदीघइ परंपरा 
दशइचवते. 
 

प्रभा र्िोरकर 
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बखर : बखर हा प्रािीन मराठीतील एक चववचक्षत र्द्य लेखनप्रकार, यात िचरी, वशंावळी, य द्धविइने, 
कैचझयत, करीना, आत्मवृत्त इत्यादींिा समावशे होतो. माी ‘बखर’ हे नाव स्वतम बखरलेखकानंी चदले, की 
संशोधक-संपादकानंी चदले हे चनचित सारं्िे कठीि आहे. पि या प्रकारच्या लेखनाला ‘बखर’ म्हिून 
संबोचधले िात असाव,े असे चदसते. कारि ग्रॅंट डझने मराठ्यािंा इचतहास चलचहण्यासाठी अवश्य ती साधने 
चमळावी म्हिनू िो िाहीरनामा काढला होता, त्यात ‘बखर’ हा शब्द वापरला आहे, (जेम्स काबनगिॅम ग्रॅँर्ट 
डि, अ. रा. क लकिी). सातारिे छीपती प्रतापकसह आचि ग्रॅंट डझ याचं्यात कार्दपीाचं्या 
देण्याघेण्यासंबधंात िी बोलिी व िो पीव्यवहार झाला, त्यातही ‘बखर’ हाि शब्द वापरला आहे (पेशव े
दफ्ति, संपा. र्ो. स. सरदेसाई, खंड ४२). 

 
बखर शब्दाच्या अनेक व्य त्पत्त्या स िचवल्या रे्ल्या आहेत. झासी तवाचरखावंरून बखरी चलचहल्या 

रे्ल्या व तवाचरखातं खबर असते म्हिनू खबर शब्दाच्या विइचवपयासाने बखर (ऐहतिाहसक प्रस्तावना, चव. 
का. रािवाडे) हे नाव रूढ झाले. आपल्याकडे पीलेखनात प्रथम के्षम वा क शल शब्द वापरला िातो, त्याि 
अथाने झासीत चबल  खैर वा बखेर वापरीत, त्याि बखैरिे बखर होिे हे भार्षाशास्त्रदृष्ट्ट्याही बरोबर ठरते 
(प्राचीन मिाठी गद् : पे्रििा व प्रवृत्ती, श्री. रं. क लकिी), तर बखरीतील अंतरंर् पौराचिक वा 
आख्याचयकात्मक असल्याने बह धा रघ नाथ पंचडताने आपल्या िाज्यव्यविािकोशात बखरीिा प्रचतशब्द 
‘आख्याचयका बखैर’ असा चदला आहे. िाक्षसतागडीच्या र्बखिीतही बखेर, बखर हे शब्द अनेकदा येतात. 

 
िाज्यव्यविािकोशकाि र्बखैि>बखरला आख्याचयका म्हितात, यािा अथइ बखरीतल्यासारखे 

लेखन वा र्ायन करण्यािी भारतीय परंपरा असावी असे म्हिता येते. प्रािीन काळी अश्वमेध य द्धाच्या वळेी 
राज्याच्या शौयइर्ाथा र्ाचयल्या िात. त्यानंा धार्समकतेपेक्षा वाङ्मयीन रूप अचधक असे. या शौयइर्ाथातं 
आख्यानािंी भर पडत रे्ली आचि मूळ परािमर्ाथेला महान रूप येत रे्ले. ‘िय’ नावाच्या इचतहासाला 
मिाभाितािे रूप असेि येत रे्ले. येथे इचतहास हा शब्द आहे तो बखरींच्या चविारात महत्त्वािा आहे. बखर 
ही घडलेला वृत्तान्त सारं्ण्यासाठी–म्हििे इचतहास म्हिून चलचहण्यासाठी–चलचहली असली, तरी 
चतच्यात इचतहास, प राि, आख्यान यािंा स रेख सरं्म होऊन चतिे असे खास रूप तयार झाले. 
ऋग्वदेकालीन नाराशसंी व र्ाथा याचं्याशी चतिा सबंंध िोडता येतो आचि नंतर िरी बखर लेखकािंा 
झासी तवाचरखाशंी संबधं आला, तरी बखरलेखनािा मूळ संबंध ऋग्वदेकालीन रािप्रशस्स्त-विइनापयंत 
मारे् नेता येतो (‘मराठी बखरवाङ्मयािा प नर्सविार’, र्ं. ब. ग्रामोपाध्ये). 

 
महिकावतीच्या र्बखिीिी प्रथम केशवािायांनी चलचहलेली दोन प्रकरिे (१४४९) व िाक्षसतागडीची 

र्बखि या स्वराज्यपूवइ काळात चलचहलेल्या दोन बखरी सोडल्या, तर अन्य उपलब्ध बखरी चशवािीच्या 
मृत्यूनंतर चलचहलेल्या आहेत. शूरवीरािंी िचरीे सारं्िे, य द्धप्रसंर्ािंी विइने व परािमर्ाथा सिचविे हा 
साऱ्या बखरींिा समानधमइ. बखरनवीस हे झडावर काम करिारे पोतनीस-चिटिीस होते. त्याम ळे त्यानंा 
आपल्या बखरी सिवताना रुमालातंील कार्दपीे उपलब्ध असत. चशवाय ते बह श्र त होते. िामायि-
मिाभाितासारखी महाकाव्ये आचि अन्य प रािाख्याने त्यानंा अवर्त असावीत. चशवाय िचरीनायकासंबधंी 
अपार आदर. त्याम ळे त्यानंा चशवािीरािे शभं ूमहादेवािे अवतार वाटत आचि य द्धातील परािमी शूरवीरातं 
त्यानंा किाि इन चदसत. त्याम ळे बखरीत सत्य घटना व काल्पचनकता यािें मनोज्ञ चमश्रि झाले आहे. 
एल  चझन्स्टन त्यानंा ‘र्ॉचसकपर्’ म्हितो ते या अथी. पि तसे असले आचि म्हिून त्यातंील भाकडकथामं ळे 
सत्य इचतहास त्यातून व्यतत होत नसला, तरी त्या लेखनाला एक वरे्ळेआर्ळे पि वािनीय रूप आले 
आहे. ककबह ना अशा प्रकारिे लेखन करिे सोपे नव्हते. कृष्ट्िािी अनंत सभासद, दत्तािी चीमल वाकनीस, 
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मल्हार रामराव चिटिीस, रघ नाथ यादव, कृष्ट्िािी शामराव (कितो कृष्ट्ि वळे) अशी काही मंडळीि 
बखरलेखन करताना चदसतात. 

 
मराठीत साधारि दोन-अडीिश ेबखरींिे लेखन झाले असाव,े असे चव. का. रािवाडे यािें अन मान 

असले, तरी उपलब्ध व त्यातही लक्षात घेण्यािोग्या बखरी झतत पन्नासच्या िवळपास िातात. त्यािें 
वर्ीकरि स्थूलभानाने प ढीलप्रमािे करता येईल : 

 
१. िचरीात्मक बखरी : उदा., कृष्ट्िािी अनंत सभासदचवरचित हशवछत्रपतींचे चहित्र (१८९४); 

मल्हार रामरावचवरचित श्री. हशवछत्रपतींचे सप्तप्रकििात्मक चहित्र (१८१०). 
 
२. आत्मिचरीात्मक बखरी : उदा., नाना झडिीसािें आत्मिचरी; र्ंर्ाधरशास्त्री यािें आत्मवृत्त. 
 
३. घराण्याचं्या हकीकती : उदा., कृष्ट्िािी चवनायक सोहनीचलचखत पेशव्याांची 

र्बखि;बाळकृष्ट्िराव हचरहर पटवधइनकृत िहिवांशाची र्बखि. 
 
४. य द्धविइनपर बखरी : उदा., कृष्ट्िािी शामराव वा कितो कृष्ट्ि वळे चलचखत भाऊसािेर्बाांची 

र्बखि, पहनपतची र्बखि. 
 
५. कैचझयती : उदा., िोळकिाांची कैहियत, श्रीसांत भाऊसािेर्ब याांची कैहियत. 
 
६. संप्रदायी बखरी : उदा., हन मंत स्वामीचवरचित जयिाम स्वामींची र्बखि, ब्रह्मेंिस्वामी 

धावडशीकि याांच्या मृत्यचूी र्बखि. 
 
क िाच्या तरी आजे्ञने घडलेल्या हकीकती सारं्नू नवीनानंा मार्इदशइन करिे इतका माझक उदे्दश 

बखरलेखनामारे् असला, तरी बखरनवीसानंी त्या पौराचिक थाटाने सिवनू, रंर्वनू साचंर्तल्याम ळे 
बखरींना इचतहासलेखनाहून वरे्ळे व कस्ल्पत कथेला िवळिे असे चववचक्षत रूप आले आहे. ककबह ना 
घडलेले प्रसंर् वािकाचं्या समोर ििू चिवतं उभे राहात असल्याने, बखरीत आख्याचयकािें वा कस्ल्पत 
कथािें काही र् ि उतरलेले चदसतात. 
 
संदभइ : १.   ग्रामोपाध्ये, र्ं. ब. मिाठी र्बखिगद्, १९५२. 

२. रािवाडे, चव. का. रािवाडे-लेखसंग्रह : भार् १ ला, १९२८. 
३. संकपाळ, बापूिी, बखर वाङ्मय : उद्र्म आचि चवकास, १९८२. 
४. हेरवाडकर, र. चव. मराठी बखर, १९५७. 

 
र्ं. ब. ग्रामोपाध्ये 

 
बडबडगीत : बडबडर्ीत म्हििे लहान म लािें मनोरंिन करण्यासाठी म्हटले िािारे तालबद्ध असे 
अथइचनरपेक्ष र्ीत. या र्ीतामधे नाद आचि ताल यानंा चवशरे्ष महत्त्व असते. म लाला भारे्षतील ध्वनींिी 
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प्राथचमक ओळख झाली, की आई अथवा त्याच्या चनकट सहवासातील व्यतती त्याच्यासाठी बडबडर्ीते 
म्हिते. ही र्ीते बह धा मौचखक परंपरेने चपढ्यान् चपढ्या िालत आलेली असतात. 

 
ही र्ीते म्हिताना नाट्य व अचभनयािी माझक प्रमािात िोड चदलेली असते. त्याम ळे म लाच्या 

हालिालींना त्यातून उते्तिन चमळते. उदा., ‘आपडी थापडी, र् ळािी पापडी’ मधे शवेटी म लािा कान धरिे 
व त्याला आपला कान धरायला लाविे, ही कृती घडून येते. कधी तळहातािे अंर्ि करून ‘इथे इथे माा या 
अंर्िात’ असे म्हित चिऊ, काऊ, मोर अशा पक्ष्यानंा बोलावले िाते आचि शवेटी त्याच्या ‘भ रइ’ उडून 
िाण्याच्या वळेी म लाने दोन्ही हात उंिाविे अचभपे्रत असते. ‘अरंर्ळी, मरंर्ळी, मधलं बोट िाझेकळी’ असे 
म्हित त्याच्या बोटाशंी खेळत हळूहळू काखेपयंत पोहोिनू त्याला र् दर् ल्या करून हसविेही अशा र्ीतातून 
साधते. 

 
म लाला चनसर्ातील महत्त्वाच्या घटकािंी क तूहलपूिइ ओळख करून देण्यािे काम ही र्ीते सहि 

करू शकतात. ‘िादंोबा, िादंोबा भार्लास का? कनबोिीच्या झाडामारे् लपलास का?’ आचि ‘ये रे ये रे 
पावसा, त ला देतो पैसा’ ही मराठीच्या भाचर्षक परंपरेत चवरघळून रे्लेली सहिस दंर अशी बडबडर्ीते 
आहेत. 

 
बडबडर्ीतामंध्ये छोट्या ओळींिी र् झंि करून अन प्रास, यमक यािंा ठेका साधलेला असतो. 

त्यात अथाला महत्त्व नसते (उदा., ‘अडर् लं मडर् लं, सोन्यािं कडर् लं’). या ं र्ीतामं ळं म लाच्या 
ग्रहिशततीला व कल्पनाशततीला िालना चमळते. त्यािे भार्षा चशकिे अप्रत्यक्षपिे स रू होते आचि म ख्य 
म्हििे त्यािा र्ीत म्हििाऱ्याशी भावचनक संवाद स रू होतो. 

 
मराठीमधे म लासंाठी रिलेल्या र्ीतानंा प्रकाचशत करण्यािे काम र्बालर्बोधमेवा (१८७२), र्बालर्बोध 

(१८८१) व आनांद (१९०६) या माचसकामंधून प्रथमतम स रू झाले. अलीकडे अनेक प्रचथतयश कवींनीही 
म लासंाठी बडबडर्ीते चलचहली आहेत. 
 

नीचलमा र् ंडी 
 
बताविी : पहा तमाशा; वग. 
 
बहुतत्त्ववाद :‘बह तत्त्ववाद’ ही म ख्यतम तत्त्वज्ञानाच्या के्षीातील संज्ञा आहे. कोित्याही र्ोष्टीच्या संदभात 
एकतत्त्वाला ककवा सत्त्वाला चवरोध करिाऱ्या ज्या भचूमका असतात, त्यानंा बह तत्त्ववादी असे म्हटले िाते. 
‘चवश्वात चकती प्रकारिे पदाथइ आहेत’, या प्रश्नाला ‘चवश्वात एकाि प्रकारिे पदाथइ आहेत’ ककवा ‘चवश्वात 
अनेक प्रकारिे पदाथइ आहेत’ ही दोन परस्परचवरोधी उत्तरे देण्यात येतात. ही उत्तरे अन िमे एकतत्त्ववादी 
व बह तत्त्ववादी भचूमकेिी माडंिी करतात. कलेच्या/साचहत्याच्या के्षीातही ‘बह तत्त्ववाद’ ही संज्ञा काही 
वळेा वापरली िाताना चदसते. माी या के्षीात या संजे्ञला एकि एक चनचित अथइ आहे, असे चदसत नाही. 
या के्षीात ही संज्ञा एकमेकाशंी संबंचधत, परंत  चभन्न असलेल्या अथांनी वापरली रे्ली आहे. मराठीत 
बह तत्त्वववादाला पयायी म्हिून ‘अनेकचनकर्षतावाद’ ही संज्ञाही वापरली िाताना चदसते. 
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बह तत्त्ववादी अशी भचूमका घेतात, की कलाकृती आचि चतिा अन भव या व्याचमश्र, अनेकारं्ी र्ोष्टी 
आहेत. त्याम ळे सवइ कलेत कोिते तरी एक सत्त्व असते आचि त्या सत्त्वािा आचवष्ट्कार प्रत्येक 
कलाकृतीतून होत असतो, अशी कल्पना करिे चनष्ट्झळ आहे. त्यािप्रमािे कलान भवप्रचियेतही कोिता 
तरी एक र्ाभा असतो, असेही चदसत नाही. कलाकृती ही अनेकारं्ी घटना असल्याम ळे स्वाभाचवकि चतच्या 
कोित्या अंर्ावर भर द्यायिा, याचवर्षयी वरे्वरे्ळ्या भचूमका घेतल्या िातात. कलेिी सवइि अंरे् सवइि 
कलाकृतींत सारख्याि प्रमािात व्यतत होत नसल्याम ळे कलेचवर्षयी अशा वरे्वरे्ळ्या भचूमका घेतल्या 
िािे, चतच्याचवर्षयी मतचभन्नता चनमाि होिे अपचरहायइ आहे. परंत  कलाकृतींमध्ये केवळ चभन्नताि असली, 
तर त्यािंी समीक्षा करिे शतय होिार नाही. त्याम ळे समीके्षच्या अस्स्तत्वासाठी सावइचीक चनयमचनकर्षािंी, 
संकल्पनािंी आवश्यकता आहे. परंत  कलाकृतींच्या व्यस्ततत्वािंी, त्याचं्या वरे्ळेपिािी दखल घ्यावयािी 
असेल, तर हे चनयम लविीक असायला हवते. यासाठी समीक्षकाने कलाकृतींच्या साम्यािा व भेदािा 
चविार करण्यासाठी एकाि वळेी अनेक चनयमािंा, चनकर्षािंा वापर करायला हवा. त्याम ळे तो वापरत 
असलेल्या चनयमामंध्ये प रेशी लकिीकता चनमाि होईल. कलाकृतींिी व्याचमश्रता आचि अनेकचनकर्षता या 
र्ोष्टी परस्परपूरक आहेत. 

 
मराठीमध्ये बह तत्त्ववादािी ताचत्त्वक अचधष्ठानासह माडंिी रा. भा. पाटिकर यानंी केली आहे. ही 

माडंिी करताना त्यानंी सवइ कलािें एकि एक सत्त्व सारं्ू पाहिारी एकसत्त्ववादी भचूमका कलेतील 
चवचवधतेवर अन्याय कशी करते ते दाखवले आहे. स्व्हर् रे्न्श्टाइनिी क लसाम्यािी संकल्पना, र्लॅीिी 
स्वभावतम वादग्रस्त संकल्पना ह्याचं्या चविारािंा आधार घेत त्यानंी कलािंी चिध्र वात्मक व्यवस्था लावनू 
अनेकचनकर्षतेिा प रस्कार केला आहे. पाटिकरानंी बह तत्त्ववादािी तार्सकक काटेकोरपिे माडंिी प्रथमि 
केलेली असली, तरी बह तत्त्ववादी भचूमका मराठी समीके्षला त्याआधी अपचरचित होती असे माी नाही. 
पाटिकरापूंवी या भचूमकेिा प रस्कार वा. म. िोशी, रा. श्री. िोर्, क स मावती देशपाडें प्रभतृींनी केला 
आहे. वा. म. िोशी यानंी साचहत्यािे प्रयोिन हे एकि एक नसून ते अनेकचवध स्वरूपािे असते, असे सारं्ून 
‘कारिानामनेकता’िा (प्लूरॅचलटी ऑझ कॉि) प रस्कार केला आहे. रा. श्री. िोर् यानंी सौंदयइ हे संवदेना, 
भावना व चविार अशा अनेक घटकानंी चनमाि होत असल्याने एकाि उपपत्तीने सौंदयािे वा कलेतील 
अन भवािे स्पष्टीकरि देता येत नाही, अशी भचूमका घेतली आहे. त्यािंा अचभप्राय असा आहे, की चवचवध 
उपपत्तींच्या साहाय्यानेि चवचशष्ट साचहत्यकृतीिे ममइ अचधक िारं्ल्या रीतीने उलर्डू शकेल. क स मावती 
देशपाडें यानंी कोितीही एक समीक्षापद्धती ही कलाकृतीच्या संपूिइ आकलनाला प रेशी ठरत नसल्याम ळे 
त्यासाठी ‘सवाश्लेर्षी पद्धती’च्या आवश्यकतेिे प्रचतपादन केले आहे. 

 
कलाकृतीिी प्रकृती व्याचमश्र असल्याम ळे चतच्या आकलन-मूल्यमापनासाठी अनेक चनकर्षािंा वा 

अनेक चनकर्षव्यूहािंा प रस्कार करिे, यािा एक अथइ कलाकंडे पाहण्याच्या अनेकचवध दृचष्टकोिानंा एकाि 
वळेी मान्यता देिे होय. कोित्याही एका समीक्षापद्धतीने वा एका दृचष्टकोिाने व्याचमश्र असलेल्या 
कलाकृतीिे ममइ उलर्डत नसल्याम ळे चतच्या सवांर्ीि आकलनासाठी बह तत्त्ववादी हे अनेक चनकर्षािंा, 
अनेक समीक्षापद्धतींिा व दृचष्टकोिािंा अवलंब करतात. त्याम ळे चनर्समचतप्रचिया, अन भवप्रचिया, कलेिे 
माध्यम, कलाकृती ज्या सामाचिक-सासं्कृचतक पयावरिात अस्स्तत्वात येते ते पयावरि, अशा चवचवध 
अंर्ानंी कलाकृतीिे आकलन करू पाहण्यािा प्रयत्न बह तत्त्ववादी करतात. 

 
कलाचनर्समचतप्रचियेच्या अंर्ाने िाऊनही बह तत्त्ववादािी माडंिी केली रे्ल्यािे चदसून येते. 

कलाचनर्समतीच्या संदभात अशी भचूमका घेतली िाते, की कलाचनर्समतीिे कोितेही एकि एक कारि नसून 
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ही कारिे अनेकचवध असतात. व्यततीिा प्रचतभाधमइ, चतिे चवचवध मनोर्ंड, सामाचिक-आर्सथक पचरस्स्थती 
इ. अनेक कारिामं ळे चवचशष्ट समािातील चवचशष्ट कलाकृतीिी चनर्समती होत असते. वा. म. िोशी यानंी 
कारिानामनेकतेिा आपला चविार या संदभात माडंला आहे. चनर्समतीच्या अंर्ाने िाऊन आिखी एका 
प्रकारे बह तत्त्ववादी भचूमका घेतली िाऊ शकते. येथे असे मानले िाते, की कोित्याही कलावतंाने एका 
चवचशष्ट िीवनचवर्षयक दृचष्टकोिाला, तत्त्वप्रिालीला बाधूंन घेऊ नये. कारि िीवन हे व्याचमश्र, प्रवाही 
असल्याम ळे ते कोित्याही एका िीवनचवर्षयक दृचष्टकोिात, तत्त्वप्रिालीत सामावले िात नाही. 
कलावतंाने िर वरे्वरे्ळ्या िीवन-दृचष्टकोिातंील सत्याशं, ग्राह्याशं घेतला तर तो िीवनाच्या समग्र 
स्वरूपापयंत पोहोिण्यािी शतयता अचधक आहे. कलावतंाने वरे्वरे्ळ्या िीवन-दृचष्टकोिातंील, 
तत्त्वप्रिालींतील सत्याशं घेऊन चनर्समती करिे म्हििे बह तत्त्ववाद स्वीकारिे होय. र्ो. चव. करंदीकर 
यानंी या अथाने आपि कवी म्हिून बह तत्त्ववादी आहोत, अशी भचूमका घेतली आहे. 

 
चशकार्ो संप्रदायातील समीक्षकानंी बह तत्त्ववादी (प्लूरॅचलस्ट) भचूमका घेतली आहे. वरे्वरे्ळे 

साचहत्यसमीक्षक आचि समीके्षच्या इचतहासातील घचटते यािंा अभ्यास करताना त्यानंी ही भचूमका 
घेतलीआहे. त्याचं्या मते साचहत्यािा साक्षात अन भव, साचहत्यस्वरूपाचवर्षयीिी र्ृहीतके आचि साचहत्याच्या 
अभ्यासािी योग्य पद्धती या तीन र्ोष्टींनी कोित्याही साचहत्यसमीक्षकािी भचूमका चनयत होत असते. काव्य 
म्हििे एक कलाकृती असते ककवा मानचसक शतती असते ककवा चवशरे्ष प्रकारिे ज्ञान असते या त्याच्या 
कल्पनानं सार तो चवचशष्ट कचवतेचवर्षयी वरे्वरे्ळ्या प्रचतचिया व्यतत करील आचि त्यान सार त्यािे 
साचहत्यचवश्लेर्षिािे चनष्ट्कर्षइही वरे्वरे्ळे असतील. चशकार्ो संप्रदायाच्या समीक्षकाचं्या मते वरे्वरे्ळ्या 
कालखंडातंील समीके्षतील चसद्धान्तािंी व अन्वयाथांिी चवचवधता म ख्यत्व ेया कारिाम ळे चनमाि झालेली 
असते. या वरे्वरे्ळ्या कालखंडातंील समीक्षकाचं्या कायािे मूल्यमापन करताना त्यानंी कोितीही 
सावइचीक प्रमािके र्ृहीत धरली नाहीत. याउलट त्या त्या समीक्षकाने साचहत्याचवर्षयी उपस्स्थत केलेले 
प्रश्न आचि त्या प्रश्नानंा त्यानंी चदलेली उत्तरे या िौकटीति त्या त्या समीक्षकाच्या कायािे मूल्यमापन 
केले. चशकार्ो संप्रदायाच्या समीक्षकाचं्या मते काही समीक्षाप्रकार हे इतर प्रकाराचं्या त लनेत कमी व्याप्तीिे 
असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक वैध समीक्षापद्धती असतात. त्यानंा त्याचं्या मयादा व सामथ्यइस्थाने असतात 
आचि त्या साचहत्यकृतीिे वरे्वरे्ळ्या अंर्ानंी दशइन घडवत असतात. त्या त्या पद्धती चनदान त्या वळेी अन्य 
पद्धतींपेक्षा वरिढ वाटतात, यािे कारि त्या साचहत्यकृतीिे आपल्याला अपेचक्षत असे चवशरे्ष आकलन 
आचि मूल्यमापन करतात. चशकार्ो संप्रदायाच्या बह तत्त्ववादािे स्वरूप हे या प्रकारिे आहे. 
 
संदभइ : १.   करंदीकर, र्ो. चव. पिांपिा आहि नवता, १९६७. 

२. िोर्, रा. श्री. सौंदयइशोध आचि आनंदबोध, १९४०. 
३. िोशी, वा. म. चविारसौंदयइ, १९४०. 
४. देशपाडें, क स मावती, पासंर् (आवृ. द सरी), १९६१. 
५. पाटिकर, रा. भा. सौंदयइमीमासंा, १९७४. 

 
वसंत पाटिकर 

 
बहुरंगी खेळ (रेव्यू) :‘रेव्ह्य’ू हा रंर्भमूीवरील करमि कीिा एक प्रकार आहे, ज्यात र्ािी, नाि आचि 
चवनोदी स ट्या स्झ टािंा समावशे असतो. त्यात तत्कालीन पचरस्स्थतीवर चवनोदी शरेे असतात, 
चवडंबनािाही भार् असतो. काही ‘रेव्ह्यू’ं मध्ये माी नेीस खद वशेभरू्षा आचि नृत्य ह्यावंर िोर असतो. 
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आपल्याकडे रेव्ह्यचू्या िवळ िािारे महत्त्वािे प्रयत्न म्हििे प . ल. देशपाडें ह्यािें वाऱ्याविची विात 
(पचहला भार्), वर्टवर्ट वर्टवर्ट आचि सई परािंपे ह्यािंी नाांदा सौख्यभिे, सख्खे शजेािी, पुन्िा शजेािी. पि 
ह्या साऱ्यामंध्ये स ट्या प्रवशेािंी माचलका असली आचि काही प्रमािात नािर्ाण्यािंा समावशे असला, तरी 
स्थूलमानाने का होईना, पि सारे प्रवशे एका चवर्षयसूीात बाधंलेले होते. ‘रेव्ह्य’ूमध्ये असे सूी असतेि असे 
नाही. चलचखत नाटकापेक्षा रेव्ह्यिेू नाते उत्स्झूताचवष्ट्कार आचि चनखळ करमि कीवर भर देिाऱ्या ‘म्यूचझक 
हॉल’, ‘व्होड् स्व्हल’ इ. प्रकाराशंी आहे. नंतर माी केवळ करमि कीपेक्षा वरे्ळा इरादा असलेल्या आचि 
पूिइपिे पूवइचलचखत अशा नाटकामंध्येही रेव्ह्यसूदृश रिना आढळते. ह्यािे उत्तम उदाहरि म्हििे बेटोल्ट 
बे्रख्टिी नाटके; ज्यात सलर् कथानक असले, तरी स्वयंपूिइ प्रवशेािंी माचलका असे आचि नािर्ाण्यािंा 
म बलक वापरही असे. लविीक रिनेच्या िर्भरच्याि आध चनक नाटकाचं्या संकल्पनेत आि रेव्ह्यिूा धार्ा 
चमसळून आचि चवरघळूनही रे्लेला आढळतो. 
 

रािीव नाईक 
 
बाणंधलकी : द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या पचहल्या दशकात अॅंग्लोअमेचरकी समीक्षाव्यवहारात प्रथम 
अवतरलेल्या इंग्रिी भारे्षतील ‘कचमटमेंट’ या शब्दावरून ‘बाचंधलकी’ हा शब्द मराठीत रूढ झाला आहे. 
कचमटमेंट हे मूळ फ्रें ि engazement िे (उच्चार-आॅंर्ाझमाँ) इंग्रिी भार्षातंर आहे. त्यािे कोशर्त काही 
अथइ प ढीलप्रमािे आहेत : 

 
(1) a committing or being committed. 
 
(2) the act of pledging or engaging oneself; also the state of being pledged or 

engaged. 
 
(3) A pledge, involving or finding oneself to the support of, or participation in a 

programme, cause, or some form of social activity and binding within the moral or ethical 
code. (हडक्शनिी ऑि सोहशऑलजी). या व्याख्यावंरून असे चदसते, की ‘बाचंधलकी’ ही संज्ञा अनेकाथी 
व मूल्यसूिक आहे. तसेि चतिा उपयोर् समािकारि, रािकारि व साचहत्य यासंारख्या चवचवध 
िीवनके्षीातं चभन्नचभन्न उदे्दशानंी झाला आहे. याम ळे या संजे्ञच्या अन र्षंर्ाने उत्पन्न होिारे अथइ व अपेक्षा हे 
ििाचवर्षय बनले आहेत. 

 
‘बाचंधलकी’ या मराठी शब्दािा इचतहास पाहू लार्ल्यास १९६३ साली अशोक शहािे यानंी ही संज्ञा 

मराठी साचहत्य-समीक्षाव्यवहाराच्या संदभात प्रथम वापरलेली चदसते. त्यानंतर या संजे्ञिी साधकबाधक 
ििा मराठी समीके्षत अधूनमधून होत राचहली. १९७७ साली लार्ू झालेल्या आिीबािीनंतर कलावतंाच्या 
स्वातंत्र्यािा प्रश्न अचधक चहचररीने िर्सिला रे्ला. अनेक साचहत्य संमेलनाचं्या अध्यक्षानंा आपापल्या 
भार्षिातूंन या प्रश्नािी दखल घ्यावी लार्ली आचि बाचंधलकीच्या बािूने अथवा चवरोधी भचूमका माडंिे 
अटळ होऊन बसले. बह िर्सित व चववाद्य ठरलेल्या या संजे्ञिे स्वरूप, चतिा इचतहास व चतला लाभलेले 
वरे्वरे्ळे पैलू प्रकाशात आिण्यािा अभ्यासपूिइ प्रयत्न मराठीत द र्ा भार्वत व रा. र्. िाधव यानंी 
गं्रथरूपात केलेला आहे. त्यापंैकी रा. र्. िाधव यानंी बाचंधलकीला समानाथी म्हिून ‘पचरबंध’ असा शब्द 
काही चठकािी योिलेला आहे; तर द र्ा भार्वत यानंी बाचंधलकीच्या संदभात श्रद्धा, चवश्वास यािंाही 



 अनुक्रमणिका 

चनदेश केलेला चदसतो. त्याम ळे बाचंधलकीच्या अथाने श्रदे्धिा प रस्कार करिाऱ्या सरेन चककेर्ॉर, मार्सटन 
बूबर यासंारख्या तत्त्वकितकाचं्या चविारािंा चवस्तृत परामशइ त्यानंी आपल्या चवविेनात घेतलेला आहे. 
बाचंधलकीचवर्षयक ही सवइ ििा लक्षात घेता या सकंल्पनेिे काही प्रािभतू चवशरे्ष प ढीलप्रमािे सारं्ता 
येतील : 

 
(१) व्यततीने भचूमकाचनहाय प्राप्त कतइव्यब द्धीच्या पलीकडे िाऊन अन्य कशाशी तरी (उदा., वर्इ, 

कलर्, िात, प्रदेशचवर्षयक िािीव, चवचशष्ट चविारप्रिाली इ.) चनष्ठापूवइक स्वतमला बाधूंन घेिे यािाि अथइ 
बाचंधलकी. 

 
(२) ती स्वाभाचवक ककवा अभाचवतपिे येत नाही, तर हेत प रस्सर मानावी लार्ते. म्हििेि कशाला 

तरी दृढपिे बाधूंन घेण्यािा चनिइय व्यतती चविारपूवइक करते. त्यापासून ती सहसा चविचलत होत नाही. 
 
(३) आपल्या ध्येयपूतीसाठी तनमनधनाने वाहून घेिे; ध्येयाच्या इष्टाचनष्टतेसंबधंी शकंा, संशय वा 

मतभेद यानंा चबलकूल थारा न देिे येथे अचभपे्रत आहे. 
 
(४) ‘हे की ते’ असा पेि उभा राचहला तर व्यततीिा ब चद्धभेद होतो, पयायाने कृचतशीलता धोतयात 

येते व बाचंधलकी डळमळीत होऊ लार्ते. 
 
(५) त्याम ळे चनष्ठेिा चनमसचंदग्ध प रस्कार हे बाचंधलकीिे एक व्यवच्छेदक लक्षि होय. 
 
ही पाि लक्षिे कोित्याही स्वरूपाच्या बाचंधलकीिी मूलतत्त्व ेहोत, असे म्हिावयास हरकत नाही. 
 
पाचिमात्य साचहत्य-समीक्षाव्यवहारात चवसाव्या शतकात ‘बाचंधलकी’ ही संज्ञा प्रथम अवतरली व 

चतला मूल्यात्मक अथइ प्राप्त झाला, तो फ्रें ि तत्त्वज्ञ झा ंपॉल साीइम ळे. साीइने ‘बाचंधलकी’ (त्याने वापरलेला 
फ्रें ि शब्द engazement) या संजे्ञला ताचत्त्वक अचधष्ठान चदले. त्याच्या या संबधंातील माडंिीम ळे प ढे 
लेखक व कायइकता या दोन चभन्न भचूमकामंधील सीमारेर्षा धूसर होत रे्ली, तसेि बाचंधलकी मानण्या न 
मानण्यािे महत्त्वही वाढत रे्ले. साीइच्या मते व्यततीिी िािीव ही नेहमीि कशािी तरी असल्याने 
बाहेरच्या िर्ात ती अखंड व अपचरहायइपिे र् तंलेली आहे. िर्ापासून दूर व अचलप्त राहून व्यततीला 
िर्ताि येिार नाही. भोवतालच्या िर्ात अन भव घेत, त्यािंा अन्वयाथइ लावत व त्यासाठी स्वतमला 
उपलब्ध असलेले अमयाद स्वातंत्र्य वापरत व्यततीला येथे िर्ाव े लार्ते. स्वतमिे अस्स्तत्व, आपल्या 
चनवडीतून व चनिइयातून प्रत्यही प्रस्थाचपत (असॅटइ) कराव ेलार्ते. याला काही इलािि नसतो. त्याम ळे या 
अथाने मािसािे मन कायम िीवनव्यवहारात मग्न वा व्यग्र राहिारे म्हििेि साीइच्या भारे्षत ‘एंरे्ज्ड’ आहे 
म्हिून “…सर्ळेि साचहत्य अपचरहायइपिे ‘कचमटेड’ साचहत्य असते व त्याच्यावर काहीही इलाि नसतो. 
कारि प्रत्येक लेखकािी स्वतमिी अशी काही मलूभतू मूल्ये असतात, र्ृहीत कल्पना असतात आचि 
िाचिवचे्या पाठीमारे् राहून ही त्यािी मूल्ये व र्ृहीत कल्पना नकळत त्याच्या चलखािाला आकार व चदशा 
देतात. ... लेखकाला िर का सवांशी बोलावयािे असेल आचि सवांनी त्यािे चलखाि वािाव ेअसे िर का 
त्याला वाटत असेल तर िर्ातील कोट्यवधी भ केलेल्याचं्या बािूला त्याने उभे राहावयास हवे” (शासन, 
साहिक्त्यक आहि र्बाांहधलकी, द र्ा भार्वत, पृ. ६५ व पृ. ७५). त्याम ळे चनव्वळ ताचत्त्वक काथ्याकूट करिारे 
कल्पनारम्य साचहत्य (हेस्तसस) साीइला नको आहे, तर प्रत्यक्ष कृतीला उद्य तत करिारे, काही श्रयेस्कर 
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मूल्यािंा आग्रह धरिारे साचहत्य (प्रॉस्तसस) त्याला हव े आहे. ही कृती म्हििे पीचडत, शोचर्षत 
अन्यायग्रस्ताचं्या बािूला ठाम उभे राहिे व वळेप्रसंर्ी त्याचं्या चहतासाठी साक्षात लढा प कारिे. साीइच्या 
या भचूमकेम ळे बाचंधलकी या संजे्ञला मोठाि अथइ प्राप्त झाला. 

 
साीइप्रमािे आल्बेअर काम्यू हा द सरा फ्रें ि तत्त्वकितक व साचहस्त्यकही ‘प्रत्येक लेखक हा कळत 

नकळत कचमटेड वा एंरे्ज्ड असतो’ असे मानतो. माी बाचंधलकीिी अपचरहायइता साीइपेक्षा वरे्ळा आधार 
देऊन त्याने माडंली आहे. काम्यूच्या दृष्टीने ‘…सबधं िर्ि चनरथइक असले, तर कलावतंाने त्या चनरथइकतेत 
ब डी मारूनि राचहले पाचहिे, चतिे ओझे सतति बाळर्ले पाचहिे आचि इतराकंरता ती चसद्ध करण्यािा 
प्रयत्न करत राचहले पाचहिे, हाि बाचंधलकीिा खराख रा आचि एकमाी अस्सल अथइ आहे.’ अशोक शहािे 
यानंी ‘आिकालच्या मराठी वाङ्मयावर क्ष-चकरि!’ ह्या आपल्या लेखात काम्यूिी उपचरचनर्सदष्ट कल्पना 
अचधक उिलून धरलेली व ग्राह्य मानलेली आहे. स्वतमशी, स्वतमच्या अन भवाशंी प्रामाचिक राहून अन्य 
कोित्याही बाह्य दडपिानंा बळी न पडता, न चबिकता स्वतमला िे वाटेल, पटेल ते आपल्या लेखनातून 
धैयाने व्यतत करीत राहिे, असे काहीही स्झ रत वा स ित नसेल, तर प्रसंर्ी शहािपिा दाखवनू र्प्प 
बसिे, मूक राहिे हेही स्वतमशी बाचंधलकी असल्यािेि लक्षि होय, असे शहािे मानतात आचि या 
संदभाति लेखनापेक्षा िीवनािी मातब्बरी मानिाऱ्या, स्वतमच्या िर्ण्यािी बाचंधलकी राखिाऱ्या चदलीप 
चिीे, भालिंद्र नेमाडे, रघू दंडवते प्रभतृींच्या साचहत्यािा, त्यातून उत्पन्न झालेल्या मराठीतील एका 
लहानशा लेखनपरंपरेिा ते चनदेश करतात. 

 
या सवइ चवविेनावरून असे म्हिता येईल, की बाचंधलकीच्या संदभात रे्ल्या पंिवीसेक वर्षात 

मराठीत बरीि उलटस लट ििा झालेली आहे. लेखकािी बाचंधलकी चवचशष्ट चविारप्रिालीशी असावी, 
समािपचरवतइनाच्या एखाद्या प्रचियेशी असावी, की स्वतमच्या आत्मचनष्ठ अन भवांशी असावी, ती लेखकाने 
स्वचे्छेने पत्करावी की त्याच्यावर ती लादली िावी, ती व्यस्ततचनष्ठ असावी वा वस्त चनष्ठ असावी, 
साचहत्यकृतीतून चवचशष्ट चविार सूचित व्हावते, की ते उघडउघड प्रिारकी स्वरूपात यावते, या 
परस्परचवरोधी प्रश्नावंर अन कूल व प्रचतकूल अशा दोन्ही बािंूनी मतप्रचतपादन झालेले चदसते. साचहत्यािा 
िीवनवादी भचूमकेतून चविार करिाऱ्यानंा बाचंधलकीचवर्षयी अचधक आस्था असते. दचलत साचहत्य, ग्रामीि 
साचहत्य, स्त्रीवादी साचहत्य या प्रकारच्या वरे्वरे्ळ्या चविारपरंपराचं्या अन र्षंर्ाने िे साचहत्य चनमाि झाले 
आहे, त्या त्या साचहत्याच्या प रस्कत्यांनीदेखील बाचंधलकीिाि आग्रह धरलेला आहे. ही बाचंधलकी त्याचं्या 
चवचशष्ट अन भवचवश्वाशी चनर्चडत आहे. साचहत्यािा कलावादी/स्वायत्ततावादी चविार करिाऱ्याना 
बाचंधलकीिी बेडी नको असते असे सवइसामान्य चिी आहे. 

 
‘बाचंधलकी’ या पाचरभाचर्षक संजे्ञला प्राप्त झालेल्या चभन्नचभन्न अथइच्छटा ध्यानात घेऊन चव. वा. 

चशरवाडकरानंी आपल्या ‘बाचंधलकी की साचमलकी’ या लेखात बाचंधलकीला पयाय म्हिून ‘साचमलकी’ ही 
संज्ञा स िवलेली आहे. चशरवाडकराचं्या मताने बाचंधलकी हा लेखकाच्या व्यस्ततमत्त्वािा अंर्भतू भार् 
असला, तरी साचमलकीिा आवाका बाचंधलकीपेक्षा अचधक व्यापक आहे. चविारशतती आचि अन भवक्षमता 
म तत ठेवनू घटनाचं्या प्रवाहात मन:पूवइक सामील होण्यािे महत्त्व त्यानंी आपल्या चवविेनातून अधोरेचखत 
केले आहे. 

 
एकंदरीत पाहता चवचशष्ट तत्त्वदृष्टीतून चनष्ट्पन्न झालेल्या व चववचक्षत अथइ असलेल्या ‘बाचंधलकी’ या 

संजे्ञिा उपयोर् मराठी समीक्षाव्यवहारात सामान्यतम सोयीने, स्वैर व सैलपिे झालेला आढळतो. 
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रेखा साने-इनामदार 
 
बालगीते : बालर्ीते म्हििे म लाचं्या भावचवश्वाशी नाते असलेली र्ीते. म लाचं्या चवकासाच्या वरे्वरे्ळ्या 
टप्प्यानं सार या र्ीतािें चवचवध प्रकार सभंवतात. उदा., बडबडर्ीते, चशश र्ीते इत्यादी. 

 
साधारितम १० ते १२ वर्षांपयंतच्या म लानंा बालर्ीतािें आकर्षइि वाटत असते. या वयात म लामंधे 

चनरार्सता, िीडावृत्ती, खोडकरपिा, स्वच्छंदवृत्ती, उत्साह, क तूहल आचि िंिलता अशा मनोवृत्तींना 
चवशरे्ष स्थान असते. बालर्ीतामंधे म लाचं्या वृत्तीशी चवर्षयािे नाते ि ळाव े लार्ते. बालवयात तकापेक्षा 
कल्पनाशततीवर भर असल्याम ळे प्रत्यक्षाबरोबरि कल्पनारंचित वास्तवालाही स्थान असते. त्याम ळे घर, 
शाळा, चनसर्इ याबंरोबर परी, राक्षस यािेंही िर् त्यात सामील होते. म लाचं्या मनातील अद् भ तािे आकर्षइि 
त्यातून व्यतत होते आचि भय, चवस्मय या भावनािें दशइनही घडते. 

 
बालर्ीतामंधे नाद व ताल यानंा महत्त्व असते. भारे्षतील मंीशतती (ध्वचनसौंदयातून अथइप्रकटन 

करिे) त्यात वापरता येते. तसेि ऐचंद्रय अन भव िारे् करिारी भार्षाही बालर्ीतामंधे सािून चदसते. 
 
संस्कारक्षम अशा वयात म लाचं्या व्यस्ततमत्त्वािे पोर्षि करण्यािे काम बालर्ीतातूंन नकळत होत 

असते. आपल्याकडे बालर्ीतानंा काव्यपरंपरेत स्वतंी स्थान चमळण्यामारे् इंग्रिी वाङ्मयािा संपकइ  हे एक 
महत्त्वािे कारि होते. आध चनक कवींनी चलचहलेली बालर्ीते साधारितम वृत्तबद्ध स्वरूपािी आहेत. रेव्ह. 
चटळक, दत्त, वा. र्ो. मायदेव, र्. ह. पाटील इत्यादींिी बालर्ीते पाठ्यप स्तकािंारे मोठ्या 
वािकवर्ापयंत पोहोिली आहेत आचि त्यातील सहि रे्यतेम ळे अनेक चपढ्याचं्या तोंडी ती खेळत राचहली 
आहेत. बालर्ीतातूंन त्या त्या समािािे भाविीवन आकाराला येत असते, हे लक्षात घेता ही बालर्ीते 
म लानंा समदृ्ध सासं्कृचतक वारसा प रचविारी असली पाचहिेत. 

 
मराठीतील स रुवातीच्या बालर्ीतामंधे प्रौढ संवदेनशीलता व बोिड उपदेश यािंा ठसाही 

िािवतो. तसेि ‘बालर्ीत’ ही संज्ञाही तेव्हा बालानंा उदे्दशून चलचहलेल्या र्ीतापंासून ते बालािें विइन 
करिाच्या र्ीतापंयंत अशी सरसकट वापरली िात असे. त्याम ळे अंर्ाईर्ीतेही बालर्ीतातं समाचवष्ट 
झालेली पहायला चमळत. प ढे प ढे या संजे्ञत नेमकेपिा येत रे्ला आचि बालर्ीतलेखनातही बालमनाच्या 
संवदेनशीलतेला कें द्र मानले िाऊ लार्ले. ‘बालकचवता’ ही अलीकडच्या काळात योचिली िािारी संज्ञा 
चतच्या ह्या नव्या स्वरूपावर प्रकाश टाकिारी आहे. चतिा भर वृत्तापेंक्षा आघातय तत रिनावंर अचधक आहे. 

 
कवदा करंदीकर, मंरे्श पाडर्ावकर, सदानंद रेरे्, शातंा शळेके, वृदंा चलमये इ. कवींनी 

बालकचवतेच्या दालनात लक्षिीय भर घातली आहे. 
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नीचलमा र् ंडी 
 
बालरंगभूमी : बालपे्रक्षकािें मनोरंिन करताकरताि त्यािें व्यस्ततमत्त्व घडवण्यािा प्रयत्न 
नाट्यमाध्यमातून करिे, हा बालरंर्भमूीिा हेतू. बालपे्रक्षकािें कल्पनाचवश्व, त्याचं्या मानचसक भ का, त्यािंा 
बौचद्धक आवाका, त्याचं्या मनोरंिनािे स्वरूप यािंा वरे्ळेपिा लक्षात घेऊन त्याचं्यासाठी चलचहलेली खास 
नाटके सादर करण्यासाठी ही रंर्भमूी उदयाला आली. या रंर्भमूीवर बालपे्रक्षकासंाठी सादर करण्यात 
येिारी नाटके त्यातंील पाीानं रूप नटािंी योिना करून सादर केली िातात, ती केवळ बालकानंी सादर 
केलेली नसतात. याबरोबर बालरंर्भमूीसबंंधी आिखी एक र्ैरसमि आढळतो. केवळ बालकानंा प्राधान्य 
असलेली नाटके सादर करिारी रंर्भमूी हीदेखील बालरंर्भमूी नव्हे. 

 
बालािंी करमिूक करिे हे बालरंर्भमूीिे प्रम ख उचद्दष्ट असते. बालानंा आकृष्ट करतील अशा 

परीकथा, लोककथा, साहसकथा ककवा बालकाचं्या समस्या यानंा बालरंर्भमूीवर नाट्यरूप चदले िाते. 
बालपे्रक्षकाचं्या या नाटकानंा एक ठाशीव कथासूी असिे आवश्यक असते. कारि म लानंा ओढ असते ती 
र्ोष्टींिी. 

 
म लािें रंिन करताकरताि ही रंर्भमूी इतरही अनेक उचद्दष्टे पार पाडते. रोिच्या िीवनातील 

अन भवापेंक्षा वरे्ळे अन भव व ते अन भव घेिाऱ्या व्यततींिे अवलोकन करावयास चमळत असताना म लांच्या 
अनेकचवध मानचसक भ काही भार्त असतात. म लानंा काहीतरी चशकचवण्यािा, उपदेश करण्यािा आव 
बालरंर्भमूी आित नाही आचि तरीही चवचवधरंर्ी, चवचवधढंर्ी अन भव साक्षात उभे करून ती त्यानंा 
िीवनदशइन घडचवते. 

 
हे करण्यासाठी नाट्यचदग्दशइकालाही प्रत्यक्ष म लाचं्याि डोळ्यानंी व मनाने नाटकाकडे पाहाव े

लार्ते. नाटकातले संवाद, पाीयोिना, वातावरि हे सवइ बालाचं्या कल्पनाचवश्वाशी संवादी असाव ेलार्ते. 
संवाद सोपे, िटकदार, िटपटीत पि अथइर्भइ असाव े लार्तात. रंर्मंिव्यवस्था, कथान कूल 
वातावरिचनर्समती, वशेभरू्षा, प्रकाशयोिना (थोडतयात, नाटकािा दृश्य पचरिाम) याकंडे खूप लक्ष द्याव े
लार्ते. नेपथ्य-वशेभरू्षादी र्ोष्टींमधून म लावंर चिीकला, रंर्, आकृती यािें ससं्कार होऊन त्यािंी अचभरुिी 
घडायला मदत होते. कारि एखाद्या र्ोष्टीबद्दल बोललेले ऐकण्यापेक्षा म लानंा ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरलेली 
पाहण्यात चवशरे्ष आनंद असतो. दृश्यात्मकतेम ळे पाी कोठे, कोित्या पचरस्स्थतीत वावरत आहे, घटनािंी 
पाश्वइभमूी काय आहे या र्ोष्टी म लानंा स्पष्ट व्हायला, त्याचं्या रेखीव प्रचतमा म लाचं्या मनावर उमटायला 
मदत होते. चशवाय म लािंा भारे्षशी पचरिय हा प्रौढाइंतका पूिइत्वास पोिलेला नसतो. या दृष्टीनेही 
संवादाइतकेि नाटकाच्या दृश्य अंर्ाकडे लक्ष प रचविे महत्त्वािे ठरते. 

 
लहान म लानंा झार ताि सहन होत नाही व नाट्यात्म, रहस्यमय प्रसंर्ािंी उकल झार लाबंली, 

तर नाटकासंबधंीिे त्यािें औत्स तयि नाहीसे होण्यािी शतयता असते. 
 
बालपे्रक्षकानंा नाटकाकडे आकृष्ट करण्यािी, चखळवनू ठेवण्यािी िबाबदारी सरतेशवेटी नटावर 

असते, आपि बालपे्रक्षकासंाठी नाटक सादर करीत आहोत, यािी यथाथइ िािीव नटवर्ाला नसेल, 
बालमनािी त्यािी समि िर कच्ची असेल, तर नाटक पाहून बालपे्रक्षकािे समाधान होिार नाही. यासाठी 
अचभनय सोपा, स्थूल असा असूनही अनाकर्षइक ककवा अचतरेकी होऊ नये, हे कठीि पथ्य कलावतंाला इथे 
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पाळाव ेलार्ते. चशवाय बालपे्रक्षकामध्ये असलेला तािेपिा, टवटवीतपिा नटामध्येही असला, तरि तो 
नट म लानंा आपलासा वाटतो. 

 
स धा करमरकरानंी १९५९ साली म ंबई मराठी साचहत्य सघंातझे रत्नाकर मतकरी यािें मधुमांजिी 

नाटक सादर करून मराठी बालरंर्भमूीिा पाया घातला. स धा करमरकरानंी ‘चलट्ल चथएटर’ ही संस्था 
स्थापून प ढे सतत बालनाटके सादर केली. ही बह तेक सवइ नाटके लोकचप्रय कथानकावंर आधारलेली 
होती. यापंैकी अल्लादीन आहि जादूचा हदवा, िां िां आहि िां िां िां, हचनी र्बदाम इ. चवशरे्ष र्ािली. 

 
रत्नाकर मतकरी व प्रचतभा मतकरी यानंी १९६२ साली स रू केलेल्या ‘बालनाट्य’ या संस्थेने 

बालनाटकािें प्रयोर् स चवचहत नाट्यर्ृहापं्रमािेि शाळाशाळातूंनही सहि करता यावते, म्हिून नेपथ्यािा 
बडेिाव कमी करण्यािा प्रयत्न केला. उदा., हनम्महशम्मा िाक्षस (सूिक शलैी), र्ांिाचे आसन आहि 
नािदाची शेंडी (लोकनाट्यािे तंी), अलीर्बार्बाचे खेचि (चवडंबन) इत्यादी. नाट्यर्हृामध्ये िाऊन नाटक 
पाहिे ज्यानंा शतय नाही, अशा म लासंाठी त्यािंी बालरंर्भमूीिी र्रि लक्षात घेऊन झोपडपट्ट्या, 
स धारर्ृहे, पदपथ, रुग्िालये अशा चठकािी त्यानंी िाऊन नाटके सादर केली. 

 
मराठी बालरंर्भमूीवर चवज्ञानकथा आिण्यािा प्रयत्न नरेंद्र बल्लाळानंी आपल्या ‘नवल रंर्भमूी’ 

तझे मांगळावि स्वािी या नाटकात केला. तसेि वदंना चवटिकर, क मार शाहू ही मंडळीही या के्षीात 
मान्यता पावली. चिीकार िदं्रकातं चवटिकर यानंी भव्य नेपथ्य वापरण्यािा प्रयोर् केला. 

 
प्रौढ रंर्भमूीवर यशस्वीपिे कायइ करिाऱ्या संस्थानंीही बालरंर्भमूीिी शाखा िालचवण्यािा प्रयत्न 

केला. उदा., ‘म ंबई मराठी साचहत्य संघ’, ‘र्ोवा कहद  असोचशएशन’, ‘इंचडयन नॅशनल चथएटर’ इत्यादी. 
प ण्यातही ‘प्रोगे्रचसव्ह िॅंमचॅटक असोचशएशन’ साठी (१९५९) सई परािंपे यानंी शपेर्टीचा शाप, झाली काय 
गांमत यासंारख्या स रेख नाचटका स्वतम चलहून सादर केल्या. नंतर ‘भरत नाट्यमंचदर’सारख्या संस्थानंी 
काहीशी पौराचिक नाटकाचं्या तोंडवळ्यािी बालनाटे्य केली. ‘चशश रंिन’साठी श्रीधर रािर् रंूनी काही 
बालनाटे्य सादर केली. नार्पूरला ‘रंिन कला मंचदरा’िीही या के्षीातील कामचर्री लक्षिीय आहे. 
प ण्याप्रमािे नार्पूर, नाचशक, सोलापूर येथेही बालनाटकािें प्रयोर् झाले असले, तरी ही िळवळ म ंबई-
प ण्यापलीकडे झारशी पोिलेली नाही. म ंबईच्या ‘आचवष्ट्कार’ या संस्थेच्या ‘िंद्रशाला’ या शाखेने आला 
अडाण्याचा गाडा, पांहडत पांहडत अशी काही बालचप्रय नाटके केली. त्यािें दुगां झाली गौिी हे नृत्यनाट्य 
उत्तम संर्ीत आचि र् िी बालनटानंी केलेली आकर्षइक समूहनृत्ये यामं ळे म लापं्रमािे प्रौढानंाही आवडले. 

 
िमइनीमधील ‘चग्रप्स चथएटर’ या ससं्थेतझे वर्षइभर म लासंाठी नाटके होतात. वर्षइभर म ले मोकळी 

चमळिे कठीि आचि खूप प्रयोर्ािंातािही बालनटानंा झेपत नाही; म्हिून प्रौढानंी म लाचं्या भचूमका 
करण्यािी पद्धत त्यानंी पाडली. प ण्यात ‘चथएटर अॅकॅडमी’ने याि पद्धतीने ‘चग्रप्स चथएटर’च्या सहकायाने 
नाटके मराठी-कहदीमध्ये सादर केली. यािे, प्रौढाचं्या बालभचूमकाइंतकेि महत्त्वािे द सरे वैचशष्ट्ट्य म्हििे 
ती आिच्या म लाचं्या चवचवध समस्या म लापं ढे माडंतात. छान छोरे्ट वाईट र्ट मोठे, नको िे र्बार्बा, मैं भी 
सूपिमनॅ ही या प्रकारिी बालचप्रय नाटके. 

 
बालरंर्भमूीिी िळवळ म्हिावी चतततया िोराने झोझावत नाही, यािे कारि म ख्य धारेतील 

नाट्यचनमाते व कंीाटदार यानंा सोडाि, परंत  शाळािालक व म लािें पालक यानंाही चतच्यात स्वारस्य 
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नाही. शासन व नर्रपाचलका काही प्रमािात अन दान देतात; परंत  क ठलीही संस्था वा िळवळ अन दानावर 
उभी राहात नाही. ज्याचं्यासाठी नाटके करायिी, त्या म लापंयंत पोिण्यासाठी मध्यस्थािेंि उते्तिन हव;े ते 
नसल्याम ळे नवीन कायइकतेही तयार होिे कठीि िाते. 

 
बालरंर्भमूीिी िळवळ ख ंटण्यािे आिखी एक कारि म्हििे दूरदशइन, केबल यािें आिमि. 

तसेि म लािंा सवइ वळे व्यापिारा अभ्यासिम आचि स ट्टीत भरवली िािारी झटपट नाट्यचशचबरे. 
अल्पावधीत यश चमळव ूपाहिारी नटमंडळी चिीमाचलका, चिीपट आचि प्रौढािंी नाटके याचं्यावर डोळा 
ठेवनू असतात. त्याम ळे बालरंर्भमूीसाठी चनष्ठावान कलावतं चमळिेही कठीि िाते. 

 
एकि आशादायक र्ोष्ट म्हििे काही शाळानंी शालेय अभ्यासिमात नाट्यकलेिा समावशे केला 

आहे. शालेय रंर्भमूी ही सकंल्पना म लाचं्या व्यस्ततमत्त्वचवकासासाठी अचतशय उपकारक आहे. शाळेत 
नाटकािा अभ्यास करताना ती आपोआपि आत्मचवश्वास, सभाधीटपिा, संघवृत्ती, सहकार, स्वतमिे 
चविार-भावना द सऱ्यापंयंत नेमकेपिाने पोिविे इ. र्ोष्टी सहिपिे चशकतात, ज्यािा त्यानंा प ढील 
आय ष्ट्यात चनमसंशय उपयोर् होतो. 

 
पहा : बालसाचहत्य. रत्नाकर मतकरी 
 
बालसाणहत्य : म लासंाठी चनमाि झालेल्या ककवा म लानंी चनमाि केलेल्या साचहत्याला ‘बालसाचहत्य’ असे 
संबोचधले िाते. लहान म लानंी चनमाि केलेले साचहत्य हेही एका अथाने ‘बालसाचहत्य’ ठरत असले, तरी 
या प्रकारिी चनर्समती िर्भरि मयाचदत स्वरूपािी असल्यािे चदसते. ‘बाल’ या संजे्ञने ‘चशशू’, ‘चकशोर’ व 
‘क मार’ या तीन बाल्यावस्थािंा चनदेश होतो. बालकाचं्या चनकोप व स दृढ शारीचरक वाढीबरोबरि त्याचं्या 
व्यस्ततमत्त्वािा सवांर्ीि व समृद्ध चवकास होण्यासाठी बालसाचहत्यािी चनतान्त र्रि असते. 

 
बालाकंचरता साचहत्य ते बालसाचहत्य, ही पारंपचरक व्याख्या स्थूल स्वरूपािी आहे. 

आकलनस लभता व वािनीयता हे बालसाचहत्यािे प्राथचमक चनकर्ष असले, तरी बालसाचहत्यािी अचधक 
नेमकी कल्पना प ढीलप्रमािे माडंता येईल : बालमनाशी चिव्हाळ्याने, आत्मीयतेने चहतर् ि करिारे 
साचहत्य म्हििे बालसाचहत्य. त्यात बालमनािे सूक्ष्माचतसूक्ष्म साद-पडसाद उमटले पाचहिेत. त्यातील 
अन भव व भार्षा या दोन्ही र्ोष्टींशी म ले तादात्म्य पावली पाचहिेत. म लानंा आवडिाऱ्या साचहत्यािे स्वरूप 
प्रौढ साचहत्यापेक्षा चभन्न असले, तरी िारं्ल्या साचहत्यातील चनर्समचतशीलता दोन्हीकडेही आवश्यक असते. 
म्हििेि बालसाचहत्य हा एकूि साचहत्यसृष्टीिाि एक भार् आहे. त्याम ळे म लाचं्या िीवनािे प्रौढ मनाला 
रंिक व अथइपूिइ वाटिारे चिी म्हििे बालसाचहत्य; म लाचं्या मनावर बोधप्रद संस्कार करण्यासाठी 
चलचहलेले साचहत्य; ककवा म लानंा उदे्दशून केलेले लेखन म्हििे बालसाचहत्य; तसेि म लानंी चलचहलेले 
साचहत्य म्हििे बालसाचहत्य; अशा व्याख्या अिूक नसल्या, तरी त्या चवचशष्ट काळातील 
बालसाचहत्याचवर्षयीच्या संवदेनशीलतेच्या द्योतक ठरतात. तसेि प्रौढासंाठीच्या एखाद्या साचहत्यकृतीिे 
क मार वािकासंाठी केलेले संके्षपीकरि म्हििेही बालसाचहत्य नव्हे. 

 
बालसाचहत्य हे लचलत साचहत्याच्या कके्षत येत असले, तरी प्रौढ साचहत्यापेक्षा त्यािे स्वरूप 

स्वभावतमि चभन्न असते. कारि म लािंा संवदेनस्वभाव, त्यािंी आकलनक्षमता आचि त्यािें एकूिि 
िाचिविेे चवश्व प्रौढाहूंन स्वतंी असते. प्रौढ मनाला साध्या, सरळ वाटिाऱ्या र्ोष्टी म लाचं्या मनात अद भ त 
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रंर् धारि करतात. प्रौढापेंक्षा अचधक म ततपिे, िौकसपिे ती अन भवानंा सामोरी िात असतात. त्याचं्या 
दृष्टीने अद भ त, चित्तथरारक, र्चतमानतेने रंर् बदलिारे कल्पनाचवश्व हे वास्तव असते. त्यािंी स्वप्ने, 
चदवास्वप्ने, इच्छा-आकाकं्षा या िर्ात चमसळून रे्लेल्या असतात. या त्याचं्या िर्ात सिेतन-अिेतन 
यातंील भेदि चमटलेला असतो. म लािंी कल्पक ब द्धी आचि त्याचं्यातील मूलभतू अशी िीडाप्रवृत्ती यािंा 
परस्परसंबधं असतो. आचि काही साचहत्य, चवशरे्षतम र्ीते व समूहर्ीते, हे अनेकदा म लाचं्या खेळािाि एक 
भार् बनलेले असते. म लािंी िीडाप्रवृत्ती आचि चतच्यातून चवकचसत होिारी कलाप्रवृत्ती या दोहोंना 
अन सरत आचि म लाचं्या चिज्ञासेिे, क तूहलब द्धीिे समाधान करीत बालसाचहत्यािे लेखन होिे अपेचक्षत 
असते. 

 
चशश र्टातील म लासंाठीच्या साचहत्यात िोडाक्षरचवरचहत शब्द, छोटी व सोपी वातयरिना, भारे्षिी 

लयबद्धता, र्चतमानता व अचभनेयता इ. र् िचवशरे्ष महत्त्वािे ठरतात. चनरथइक व असंबद्ध अशा लयबद्ध 
रिना (नॉन्सेन्स ऱ्हाइम्स), कल्पनािमत्कृचतपूिइ सृष्टी या वयोर्टातील म लानंा चवशरे्ष भावते. या साचहत्यात 
म द्राक्षरािंा मोठा आकार, रंर्ीत चिीे आचि एकूिि आकर्षइक दृश्यमाडंिी यानंा चवशरे्ष स्थान असते. काही 
बालसाचहत्य तर चिीकथाचं्या स्वरूपािेि असते. 

 
चकशोर वयोर्टातील म लानंा अद भ तसृष्टी व चवज्ञानचनष्ठ अन भव याबंद्दल आकर्षइि असते. त्याचं्या 

दृष्टीने कस्ल्पताला, अद भ तरम्यतेला, चवचक्षप्तपिाला चवलक्षि महत्त्व येते. म लानंा िात्याि अज्ञात 
प्रदेशािी, साहसािी ओढ असते. त्याचं्या या धडपड्ा प्रवृत्तीला साहसकथामंध्ये वाव चमळतो. 
बालसाचहत्यात रिनेिा साधेपिा अपेचक्षत असतो. चतथे र् ंतार् ंतीिी रिना अन रूप ठरत नाही. क मार 
वयोर्टातील म लानंा आदशांिे उत्कट आकर्षइि व ध्येयप्रवितेिी ओढ असते, चदव्यभव्यतेने भारावनू 
िािारे हे वय असते. तसेि चनखळ अद भ त-रम्यतेप्रमािे वास्तवदशी घचटतातंील अद भ तही त्यानंा 
आकर्सर्षत करते. 

 
म द्रिपूवइकाळातील मराठी बालसाचहत्य म ख्यतम मौचखक स्वरूपािे होते. आिीबाईच्या र्ोष्टी, 

कहाण्या, अडर् लं-मडर् लंसारखी बडबडर्ीते, काऊचिऊच्या र्ोष्टी ही आिच्या बालसाचहत्यािी 
पूवइपीचठका होय. इंग्रिी भारे्षतील ‘नसइरी ऱ्हाइम्स’िे स्वरूपही असेि मौचखक पठडीिे आहे. पािात्त्य 
देशातं अठराव्या शतकाच्या उत्तराधापासून एक स्वतंी साचहत्यचवभार् म्हिून बालसाचहत्याला स्थान प्राप्त 
झाले. महाराष्ट्रात एकोचिसाव्या शतकाच्या स रुवातीला म द्रिससं्थाचं्या उदयाबरोबरि बालसाचहत्याच्या 
चनर्समतीला प्रारंभ झाला. इंग्रिीवरून अन वाचदत केलेले र्सापनीती हे त्या काळातील एक प स्तक आहे. या 
काळातील बालासंाठीिे साचहत्य शालेय िचमक पाठ्यप स्तकाशंी िोडलेले होते. ते म ख्यतम बोधप्रधान 
होते. त्यातील आशय व भार्षा हीस द्धा म लाचं्या संवदेनशीलतेिे भान ठेविारी नव्हती. एकोचिसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात मेिर कॅं डी यानंी म लासंाठीच्या साचहत्यात भारे्षच्या स लभीकरिािा प्रयत्न केला. 
याि काळात स्वतंी बालसाचहत्य-लेखन करिाऱ्या लेखकािंा उदय झाला आचि बालमाचसकािंी चनर्समती 
होऊ लार्ली. माी या सवइ साचहत्यािा भर बोधावरि होता. 

 
१९३५ पूवींच्या बालसाचहत्यात उपदेश, संदेश, तात्पयइ, संस्कृचतसंवधइन इ. साचहत्यबाह्य पे्ररिा 

प्रभावी ठरल्या. यानंतरच्या काळात स्स्टव्हन्सनिे रेझि आयलांड, िाल्सइ चडचकन्सिे ऑहलव्िि ट हवस्र्ट व 
डेक्व्िड कॉपििील्ड, माकइ  र् वनेिे र्टॉम सॉयि इ. पािात्त्य कादंबऱ्यािंी सचंक्षप्त ससं्करिे म लासंाठी प्रचसद्ध 
झाली. साने र् रुिींनीही या प्रकारिी उत्तम ससं्करिे केली. तसेि त्यानंी म लासंाठी स्वतंी लेखनही केले. 
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उदार मानवतावाद व मनोरंिन यािंी सारं्ड घालिारे साने र् रुिी हे या काळातील एक महत्त्वािे 
बालसाचहस्त्यक होत. द सरे समकालीन बालसाचहस्त्यक म्हििे गोट्यािे लेखक ना. धों. ताम्हनकर हे 
होत. गोट्या या सामाचिक कादंबरीच्या रूपाने रंिन व बोध यािंा उत्कृष्ट समन्वय साधून म लाचं्या चवचक्षप्त 
वार्ि कीतील ममइ त्यानंी कौशल्याने उलर्डून दाखचवले. या दरम्यान कथा, कादंबरी, कचवता, नाटक व 
िचरी अशा वरे्वरे्ळ्या प्रकारातं बालसाचहत्यचनर्समती होऊ लार्ली. चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून 
मादाम माँटेसरी याचं्या बालचशक्षिाच्या नव्या तंीाम ळे बालसाचहत्याचवर्षयीिी स्वतंी दृष्टी चवकचसत होऊ 
लार्ली होतीि. आध चनक बालमानसशास्त्रीय चविाराचं्या िाचिवतूेन चशशू, चकशोर व क मार असे 
बालसाचहत्यािे तीन स्तर कस्ल्पले िाऊ लार्ले. 

 
म लासंाठी चनमाि झालेल्या साचहत्यात कथा व कचवता या साचहत्यप्रकारानंा चवशरे्ष प्राधान्य 

चमळालेले चदसते. मराठीतील स रुवातीच्या काळातील बालकचवता यमक-छंदाने बंचदस्त असली, तरी 
आिच्या बालकचवतेत र्द्य व पद्य याचं्या सीमा हरवल्यासारख्या झाल्या असून ती र्ाता येण्यासारखी 
नसली, तरी ठेतयात म्हिून दाखचवण्यासारखी झाली आहे. एक स्वतंी साचहत्यप्रकार म्हिनू 
बालकचवतेिी दखल घेऊन त्यात भावरम्यता राखली ती वा. र्ो. मायदेव यानंी मायदेवािंी कचवता 
अचभनेय, तालबद्ध, िीडाप्रवृत्तीिी द्योतक अशी आहे. त्यानंतरच्या काळात बालकचवता म्हििे बडबडर्ीते 
असाि समि रूढ झालेला चदसतो. सदानंद रेरे् यािंी बालकचवता चवचवध िमत्कृचतपूिइ कल्पनानंी समदृ्ध व 
अचभनव असली, तरी ती र्द्यमयतेम ळे स्तलष्ट झाली आहे. कवदा करंदीकर यानंी बडबडर्ीतािंी रिना पाि 
ककवा सहाअक्षरी अशाही छंदात केली असून चवर्षयवैचवध्य राखले आहे. म लाचं्या िमत्कृचतिनक कल्पनािंी 
त्यात माडंिी केली आहे. (करंदीकरािंी बालकचवता ही वरे्ळ्या पातळीवर प्रौढानंाही भाविारी आहे.) 
त्यानंी बालकचवतेला अतार्सकक, स्वप्नसदृश पातळीवर नेण्यािा प्रयत्न केला. 

 
बालकथा व बालकचवता हे साचहत्यप्रकार मराठीत िेवढ्या आस्थेने हाताळले रे्ले, तेवढी आस्था 

बालनाटकाचंवर्षयी बराि काळपयंत चदसून आली नाही, ही वस्त स्स्थती आहे. अलीकडच्या काळात माी 
बालरंर्भमूीिी िळवळ बऱ्याि प्रमािात चवकचसत झालेली चदसून येते. 

 
बालसाचहत्यामध्ये वािक म्हिून ‘बाल’ िरी कें द्रीभतू असला, तरी त्या साचहत्यचनर्समतीच्या 

व्यवहारात लेखनापासून प्रकाशनापयंत प्रत्यक्षतम प्रौढ व्यततीि र् ंतलेल्या असतात, हे चवसरून िालिार 
नाही. 
 
पहा : बालरंर्भमूी. 
 
संदभइ :  १.  करंदीकर, र्ो. चव., पिांपिा आहि नवता (आवृ. द सरी), १९८०. 

२. दाडेंकर, मालती, र्बालसाहित्याची रूपिेषा, १९६४. 
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इ. प्रकारच्या र्ोष्टी ऐकिे, पाहिे, सारं्िे वर्ैरे चवभावामं ळे तो उत्पन्न होतो. अवयव आखडून घेिे, 
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र. पं. कंर्ले 

 
बुणकश नाटके : नाट्यकलेत आमलूाग्र स धारिा घडचवण्याच्या आचि लोकाचं्या अचभरुिीस स रुचिपूिइ 
वळि लावण्याच्या हेतूने चनमाि झालेले, एकसूीी, स संघचटत व संर्तवार कथानक असलेले तसेि 
व्यस्ततरेखाचं्या स्वभावातील सूक्ष्म भावच्छटावंर भर देिारे, प स्तकरूपात प्रचसद्ध झालेले नाटक म्हििे 
ब चकश नाटक होय. चवनायक िनादइन कीतइनेचलचखत थोिले माधविाव पेशव ेयाांचे नार्टक (१८६१) हे या 
पद्धतीिे रंर्भमूीवर प्रयोर्रूपात सादर झालेले पचहले मराठी नाटक होय. यानंतर काही ससं्कृत व 
इंग्रिीवरून भार्षातंचरत झालेली नाटके (उदा., संस्कृतमधील मृच्छकहर्टक, विेीसांिाि, शाकुां तल;ककवा 
इंग्रिीतील ऑथेलो, बसर्बलेाईनचे रूपाांति तािा, बकग हलयि इ.); ऐचतहाचसक नाटके (उदा., झाशीची 
िािी, नािायििाव पेशव ेयाांचा मृत्यू इ.) व काल्पचनक वा सामाचिक चवर्षयावंरील नाटके (उदा., जयपाळ, 
स्वैिसकेशा, मनोिमा इ.) अशा चनरचनराळ्या प्रवाहानंी ब चकश नाटकांच्या परंपरेत महत्त्वािी भर घातली. 
थोिले माधविाव पेशवे, त्राहर्टका, दुगा इ. नाटकािें रंर्भमूीवरील प्रयोर् चवलक्षि लोकचप्रय झाले. यातूंन 
चवनायक कवठेकर, बळवतंराव कोचटभास्कर, शकंरराव पाटकर, र्ोपाळराव दाते व नरहरबोवा 
कोल्हापूरकर यासंारखे अनेक नामाचंकत व र् िी नट प ढे आले. केवळ ‘आयोद्धारक’, शाहूनर्रवासी’ ककवा 
‘इिलकरंिीकर ‘अशा व्यावसाचयक नाटकमंडळ्यानंाि नव्हे, तर कोल्हाप रातल्या रािाराम 
महाचवद्यालयातील चवद्याथ्यांनी सादर केलेल्या गुिोत्कषकसारख्या ब चकश नाटकालाही अपूवइ यश चमळाले. 
चवशरे्षतम इगं्रिी चशकलेल्या नवस चशचक्षत पे्रक्षकवर्ाने त्यानंा मनापासून दाद चदली व अण्िासाहेब 
चकलोस्करािें संर्ीत नाटक रंर्भमूीवर येईपयंत – म्हििे स . अठरा ते वीस वर्षे–ब चकश नाटकािंा प्रभाव 
कायम चटकून राचहला. अचलचखत स्वरूपािी भडक, अिकटचविकट, धारं्डकधग्यातून व तलवारीच्या 
खिखिाटातून ढोबळ िीवनसंघर्षइ व्यतत करिारी, ‘तार्डथोम’ पद्धतीिी पौराचिक पद्यात्मक आख्याने 
मारे् पडली व वैचवध्यपूिइ रसचनर्समती करिाऱ्या ब चकश नाटकामं ळे रंर्भमूीवर एक मोठे पचरवतइन घडून 
आले. 

 
मिाठी नाट्यकला आहि मिाठी नाट्यवाङ्मय यािंा सखोल परामशइ घेिाऱ्या याि नावाच्या गं्रथात 

श्री. ना. बनहट्टींनी (पृ. ७६-७७) म्हटल्याप्रमािे “नाटक पूवी कृतीप्रधान होते ते आता शब्दप्रधान झाले; 
अचतमानवतेच्या पातळीवरून नाट्य हे मानवतेच्या पातळीवर आले. िीवनदशी भावाचवष्ट्कारी अचभनय 
मराठी रंर्भमूीवर प्राद भूइत झाला. रंर्पीठािी सािसिावट आचि पडदे वर्ैरे सीनसीनरी यािंा प्रवशे 
रंर्भमूीवर होऊन नाट्यप्रयोर्ाच्या सौंदयात मोठी भर पडली. रंर्पीठाला ‘िंॉप’िी ऊझइ  दशइनी पडद्यािी 
प्राप्ती झाली.” नाटकािी संचहता व प्रयोर् यािें रूप पालटिाऱ्या ब चकश नाटकािें स्थान याम ळे मराठी 
रंर्भमूीच्या इचतहासात अत्यतं महत्त्वािे आहे. 
 
संदभइ :  १.  क लकिी, आ. हव. मिाठी िांगभमूी, १९०३. 

२. बनहट्टी, श्री. ना. मराठी नाट्यकला आचि नाट्यवाङ मय, १९५९. 
३. वाकळब,े रा. श.ं मराठी नाट्यसमीक्षा :१८६५ ते १९३५, १९६८. 
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रेखा इनामदार-साने 
 
बोधवाद :‘बोध’ ककवा उपदेश करिे हे कलेिे म ख्य कायइ आहे, असे तत्त्व माडंिाऱ्या चविारप्रिालीला 
‘बोधवाद’ म्हिता येईल. कलेच्या िारा चवचशष्ट नैचतक, धार्समक वा वैिाचरक तत्त्वािंा प्रसार व्हावा अशी 
अपेक्षा चनमाि झाली, की बोधवादािा िन्म होतो. कलेिा आशय िीवनदशइनात्मक असावा इतकेि म्हिून 
बोधवाद थाबंत नाही, तर हा आशय काही चवचशष्ट नैचतक (व काही वळेा धार्समक व वैिाचरक) तत्त्वािंा 
बनलेला असावा आचि या तत्त्वािंा प्रसार कलेिारा व्हावा, अशी अपेक्षाही बोधवादी भचूमकेमध्ये असते. 

 
‘बोध’ या शब्दाला ‘ज्ञान’ व ‘नैचतक उपदेश’ असे दोन अथइ आहेत. कलेने ज्ञान द्यायला हवे, तसेि 

चतने नैचतक र् िािें संवधइन करायला हवे, असा चविार पािात्त्य परंपरेत प्लेटोपासून िालत आलेला आहे. 
परंत  बोधवादी भचूमकेिा भर कलेच्या ज्ञानात्मकतेपेक्षा प्राधान्याने नैचतकतेवर असलेला आढळतो. 

 
प्लेटो, हॉचरस, चसडनी, िंायडन, डॉ. िॉन्सन, मथॅ्यू आनइल्ड, टॉलस्टॉय असा बोधवादी 

चविारवतंािंा प्रवाह पािात्त्य कलाचविारामध्ये स्पष्ट िािवतो. मातसइवादानेही, चवशरे्षतम लेचननच्या 
लेखनाने, बोधवादाला भक्कम आधार चदलेला आहे. आदशइ िीवनाच्या कल्पना व मूल्ये यािंी सारं्ड 
साचहत्याच्या व कलेच्या मूल्याशंी बोधवाद घालीत असला, तरी वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं या कल्पना व ही 
मूल्ये चभन्न असलेली आढळतात, हेही ध्यानात ठेवायला हव.े उदा., आदशइ राज्यव्यवस्थेत नार्चरकाकडे 
ज्ञान, शौयइ व संयम आचि या चतहींमधून चनमाि होिारा न्याय, असे सद्र् ि असायला हवते आचि कलेने 
या सद्र् िािें संवधइन केले, तरि चतला आदशइ राज्यव्यवस्थेत स्थान चमळेल, अशी प्लेटोिी भचूमका आहे; 
तर टॉलस्टॉयच्या कलाचवर्षयक चसद्धान्तामध्ये चिस्ती धार्समक तत्त्व ेकें द्रस्थानी आहेत : ‘चवश्वबधं ता’ आचि 
‘आपि सवइ ईश्वरािी लेकरे आहोत’, या दोन भावना मानवी िीवनाच्या म ळाशी असायला हव्यात व या 
भावनािंा ‘प्रिार’कलेिारा िेवढ्या व्यापक प्रमािावर होईल तेवढे चतिे मूल्य वाढेल, असे टॉलस्टॉय 
मानतो. 

 
भारतीय परंपरेत रसाच्या प रुर्षाथइचनष्ठतेिा िो चविार अचभनवर् प्ताने माडंलेला आहे, तो ज्ञानापेक्षा 

नैचतकतेवर भर देिारा आहे, असे म्हिता येईल. धमइ, अथइ, काम व मोक्ष या िारही प रुर्षाथांिा लाभ 
कवीला काव्यचनर्समती केल्याम ळे व रचसकाला काव्यास्वाद घेतल्याम ळे चमळतो, असे तत्त्व प्रािीन भारतीय 
काव्यशास्त्रात मान्यता पावलेले होते. मम्मटाच्या सहा काव्यप्रयोिनातं ‘उपदेशा’लाही स्थान आहे; माी 
काव्यातील उपदेश वदेवाङ्मयातील उपदेशासारखा ‘प्रभ संचमत’ नसतो, वा इचतहास-प रािाचं्या 
उपदेशासारखा ‘चमीसचंमत’ही नसतो; तर तो ‘कातंासचंमत’ असतो; या मम्मटाच्या भचूमकेम ळे ही भचूमका 
केवळ बोधवादी न राहता चतच्यात काव्याच्या लाचलत्यालाही महत्त्व चमळते. 

 
काव्याच्या प रुर्षाथइचनष्ठतेिे सूी मराठी संतकवींनीही प ढे िालू ठेवले. या बोधवादी परंपरेतील 

अग्रर्ण्य कवी म्हििे रामदास. ‘महाप चरर्षाच्या पाठोपाठ कलेने रे्ले पाचहिे’, आचि ‘समािात मंर्ल, 
कल्याि, संयम, त्यार्, सेवा, श्रम, कष्ट, बंध पे्रम हे र् ि चनमाि करण्यािा प्रयत्न कलावतंाने कलेिारा 
करायला हवा’, असे म्हििारे साने र् रुिी हे आध चनक काळातील एक प्रम ख बोधवादी लेखक होत. ना. 
सी. झडके याचं्या कलावादाला (ककवा खरे म्हििे ‘स खवादा’ला, ‘चहडॉचनझम’ला) चवरोध करिारे चव. 
स. खाडेंकर; कलेच्या ‘सामाचिक बाचंधलकी’च्या तत्त्वािा प रस्कार करिारे मातसइवादी समीक्षक; दचलत 
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साचहत्यािी चनर्समती व प रस्कार करिारे लेखक व समीक्षक आचि ‘नव-नीचतवादी’ भचूमका माडंिारे 
भालिंद्र नेमाडे याचं्या लेखनातून मराठी बोधवादी भचूमकेिा प्रवाह अखंडपिे िालू राचहलेला आहे. 

 
बोधवादी भचूमकेला चवरोध करण्यात कलावादी समीक्षक साहचिकि आघाडीवर आहेत. माी 

िीवनवादी समीक्षकानंीही बोधवादावर काही आके्षप घेतलेले आहेत, हेही ध्यानात ठेवले पाचहिे. बोधवादी 
साचहत्यकृतीमध्ये िीवनािे चिीि यथाथइ नसते, तर आदशीकृत व म्हिनू चवकृत असते, हा त्यातंला प्रम ख 
आके्षप होय. िीवनाच्या यथाथइ चिीिाम ळे महान र्िल्या रे्लेल्या स्वतमच्या तसेि इतरांच्या अनेक 
साचहत्यकृती चनकृष्ट आहेत, असे म्हिण्यािी पाळी टॉलस्टॉयवर त्याच्या संक चित बोधवादी भचूमकेम ळे 
आली, यािाही या संदभात उल्लेख करायला हवा. 

 
आदशइ िीवनाच्या ढोबळ कल्पना घेऊन कलाकृतींना त्या याचंीकपिे लावण्याच्या बोधवादी 

प्रवृत्तीवरील या आके्षपातं बोधवादाच्या मयादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. बोधवादाच्या समथइकाचं्या मते माी 
आदशइ िीवन िर्ण्यासाठी धडपडिे ही मानवािी नैसर्सर्क प्रवृत्तीि आहे आचि त्याम ळे आदशइ िीवनािे 
चिीि करिारा कलावतं हा िीवनािे चवकृत दशइन घडवतो, या आरोपात तथ्य नाही. 
 

चमकलद स. मालश े
 
बोलगािे : भारे्षच्या पातळीवर चनरचनराळ्या शतयतािंा शोध घेिे हे काव्यचनर्समतीच्या व्यापारािे एक अंर् 
आहे, असे मानिाऱ्या कवी मंरे्श पाडर्ावकरानंी त्या शतयताचं्या एका रूपाला बोलर्ािी या संजे्ञने 
संबोचधले आहे. र्बोलगािी (१९९०) हा त्यािंा संग्रहि प्रचसद्ध आहे. 

 
शब्दकळेच्या िोडीला भारे्षिी आचि छंदािी लयदेखील आपल्या नेहमीच्या व्यवहारातील 

बोलण्याच्या शलैीशी िास्तीत िास्त िवळिी ठेवनू–आपले नेहमीिे बोलिे आचि ही अचभव्यतती यातंील 
अंतर िािव ू नये इतकी िवळिी ठेवनू–चलचहलेली, नव्हे ‘बोललेली’ कचवता ते बोलर्ािे. रचसकाशी, 
त्यािाही त्यात सहभार् र्ृहीत धरून कवीने केलेला तो एक संवाद असतो. म्हिून बोलर्ािे ‘ऐकू’ येते. 
त्यातील अंतम इख वृत्तीिा आचवष्ट्कार देखील ‘ऐकू’ येतो; केवळ मूकपिे डोळ्यानंी आचि मनाने वािला िात 
नाही. बोलघेवडेपिापासून खासर्ी क िब िीपयंतच्या बोलण्यातल्या चवचवध तऱ्हा, ढंर् आचि लय यािंा 
बोलर्ाण्यात उपयोर् करून घेतलेला असतो. आशयाच्या वा अचभव्यततीच्या पातळीवरील औपिाचरकपिा 
टाळण्याकडे या शलैीिी प्रवृत्ती असते. उलट, चवश्रब्ध शलैीतील बोलण्यािा प्रत्यय रचसकानंा यावा अशीि 
बाह्यतम सैलसर वाटिारी बाधंिी बोलर्ाण्यािी असते. 

 
उदT.,  
 
पे्रम म्हििे पे्रम म्हििे पे्रम असतं 
त मिं आचि आमिं अर्दी सेम असतं! 

 
आपल्या नेहमीच्या बोलण्यात दडून राचहलेले र्ािे (आचि त्यामार्िे अन भवधन) बोलता बोलता 

त्याच्याि स्वाभाचवक छंद-लयीसह हळूि प्रकट रूप धारि करून बाहेर याव,े हीि बोलण्यािी झलश्र ती 
ठरते. 
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रमेश तेंड लकर 
 
बोली : कोितीही प्रिारात असलेली भार्षा स्स्थर आचि एकरूप नसते. चतच्यामध्ये चतने व्यापलेल्या 
प्रदेशातील भौर्ोचलक आचि सामाचिक भेदानं सार अनेक भेद चनमाि होतात. त्यानंा ‘बोली’ असे म्हितात. 
त्या बोलींना त्याचं्या प्रदेशावंरून अथवा सामाचिक भेदावंरून नाव े चदली िातात. उदा., वऱ्हाडी बोली, 
कोकिी बोली, ब्राह्मिािंी बोली, क िब्यािंी बोली इत्यादी. सामान्य व्यवहारात बोलींिाि भार्षा म्हिनू 
चनदेश केला िातो. उदा., प िेरी भार्षा, कोल्हाप री भार्षा इत्यादी. पि त्या प्रत्यक्षात बोलीि असतात. 
चवचशष्ट समािातील एकमूलोद्भव सवइ बोलींच्या समूहास एकचीतपिे ‘भार्षा’ असे म्हितात. उदा., मराठी 
भार्षा, कहदी भार्षा इत्यादी. ही भार्षा अमूतइ असते. ती चवचशष्ट बोलींच्या िारे आचवष्ट्कृत होते. प्रादेचशक 
बोलींच्या सीमारेर्षा ठरवता येत नाहीत. दोन शिेारच्या बोलींत खूप साम्य असते. त्याम ळे त्याचं्यात खूप 
सरचमसळही होत असते. या कारिाने त्याचं्या के्षीमयादा स्थूल मानानेि सारं्ता येतात. त्या मानाने 
सामाचिक बोलींच्या के्षीमयादा समािातील कप्पेबंद व्यवस्थेम ळे चनचित करिे सोयीिे िाते. सामाचिक 
बोली एकाि प्रदेशात बोलल्या िात असल्याने त्याचं्यातं परस्परामंध्ये आकलनक्षमता असते. प्रादेचशक 
बोलींच्या बाबतीत आकलनक्षमता त्याचं्यातील भौर्ोचलक अंतरावरूनठरते. दोन बोलींतील अंतर चितके 
कमी, चततकी त्याचं्यामधील आकलनक्षमता िास्त असते. पि हे अंतर िसिसे वाढत िाते, तसतशी 
आकलनक्षमता कमीकमी होत िाते. महाराष्ट्रामध्ये कोकिी, अचहरािी असे ठळक भेद सोडले, तर इतर 
बोलींमध्ये आकलनक्षमतेच्या दृष्टीने झारसा भेद आढळत नाही. तरीही प्रत्येक चठकाििी बोली चतच्यातील 
उच्चारिवैचशष्ट्ट्यामं ळे, चतच्यातील हेल, स रावलींम ळे वरे्ळी ठरते. बोलींच्या लेखनात हे हेल दाखवता येत 
नसल्याने त्याचं्यातंले भेद लेखनावरून स्पष्टपिे कळत नाहीत. बोलींमध्ये हेलाप्रमािेि ध्वचनव्यवस्था, 
शब्दसंग्रह, व्याकरि यािेंही भेद असतात. 

 
या बोलींपकैी एखादी बोली ऐचतहाचसक, रािकीय, सासं्कृचतक, शकै्षचिक कारिामं ळे महत्त्व पावते 

आचि चतला प्रमाि बोलीिा दिा प्राप्त होतो. इतर सवइ बोली चतिेि अन करि करू लार्तात. चतच्यातून 
र्ंभीर, वैिाचरक स्वरूपािे लेखन होऊ लार्ते, तेव्हा चतला प्रमाि भार्षा असे म्हटले िाते. ही प्रमाि भार्षा 
भारे्षतील सवइ बोलींच्या के्षीातही पसरते. त्यावळेी स्थाचनक बोली आचि प्रमाि भार्षा याचं्यातं कायइके्षीािंी 
आपोआप वाटिी होते. रोिच्या दैनंचदन व्यवहारांसाठी बोलीिा वापर होतो. आचि शासकीय पीव्यवहार, 
न्यायालयीन लेखनव्यवहार, प्रसारमाध्यमासंाठी लेखन, चशक्षिािे माध्यम म्हिनू केले िािारे लेखन, सवइ 
प्रकारिे औपिाचरक लेखन यासंाठी प्रमाि भारे्षिा वापर होतो. बोलींमध्ये भौर्ोचलक अंतराम ळे 
परस्परआकलनक्षमता नसली, तरी स्थाचनक बोली आचि प्रमाि भार्षा याचं्यात परस्परामंध्ये आकलनक्षमता 
असते. त्याम ळे प्रमाि भार्षा सवइ बोलींना सारखीि आकलनक्षम असते. प्रमाि भार्षा आचि बोली याचं्यातं 
बरेि आदानप्रदान होते. स्थाचनक बोलींिे हेल प्रमाि भारे्षत चशरतात. प्रमाि भारे्षतील शब्द बोलीत 
उतरतात. 

 
बोलींमध्ये मौचखक स्वरूपािे साचहत्य चनमाि होते. ते लोकसाचहत्य या स्वरूपािे असते. अलीकडे 

लचलत साचहत्यातही वास्तवदशइनासाठी बोलींिा वापर केला िाऊ लार्ला आहे. कथा, कादंबरी, काव्य, 
नाटक या वाङ्मयप्रकारातं संवादासाठी र्रिेन सार त्या त्या पाीाच्या बोलीिा वापर केला िातो. 
अलीकडील प्रादेचशक साचहत्य, ग्रामीि साचहत्य, दचलत साचहत्य या िळवळींम ळे बोलींच्या वापराला खूप 
िालना चमळाली आहे. त्याम ळे संवाद आचि पाीम खी चनवदेन एवढ्यासाठीि नव्हे, तर लेखकम खी 
चनवदेनासाठीही बोलींिा वापर केला िात आहे. केवळ कथाचनवदेनािे साधन म्हिूनि नव्हे, तर 
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आचवष्ट्कारािे माध्यम म्हिूनही बोलींिा र्ाभंीयाने चविार होऊ लार्ला आहे. त्याम ळे बोलींमधील लेखन 
अचधक व्यस्ततत्वसपंन्न आचि ठसठशीत होऊ लार्ले आहे. 
 
संदभइ :  १.  कालेलकर, ना. र्ो. भाषा : र्हतिास आहि भगूोल (द सरी आवृ.), १९८५. 

२. यादव, आनंद, ग्रामीि साचहत्य : स्वरूप आचि समस्या, १९७९. 
३. लद दू, स हाचसनी, मराठीच्या प्रमाि भारे्षिे स्वरूप, १९८३. 

 
कल्याि काळे 

 
भन्क्तरस : चशव, चवष्ट्िू (चवशरे्षतम राम व कृष्ट्ि हे त्यािे अवतार) आदी देवताचं्या चवर्षयी त्याचं्या 
उपासकानंा वाटिारे अत्य त्कट पे्रम भस्ततरसात पचरित होते, म्हिून ते पे्रम ह्या रसािा स्थाचयभाव. ह्या 
रसाला साचहत्यशास्त्रात महत्त्वािे स्थान प्राप्त झाले आहे, ते रूपर्ोस्वामीच्या गं्रथामं ळे. बंर्ालमध्ये सोळाव्या 
शतकाच्या प्रारंभी िैतन्य प्रभनेू एक नवीन वैष्ट्िव सपं्रदाय स रू केला. कृष्ट्िचवर्षयक रतीच्या स्वरूपािी 
भतती हे या संप्रदायािे प्रम ख वैचशष्ट्ट्य. िैतन्यािा एक प्रधान चशष्ट्य रूपर्ोस्वामी याने भक्क्तिसामृत व 
उज्ज्वलनीलमहि ह्या गं्रथातं ह्या भस्ततरसािे चनरूपि केले आहे. त्याने ह्या रसाला ‘मध र असे नाव चदले 
असून मध रा रती हा त्यािा स्थाचयभाव मानला आहे. मध रा रतीिा चवर्षय असलेला कृष्ट्ि आचि त्या रतीिे 
आश्रयस्थान असलेल्या त्याच्या वल्लभा (सख्या) हे या रसािे आलंबनचवभाव; कृष्ट्िािे सौंदयइ, यौवन, मध र 
वािी इ. उद्दीपनचवभाव. ह्या रसािे अन भाव व व्यचभिाचरभाव हे शृरं्ाररसािे अन भाव व व्यचभिाचरभाव 
यासंारखेि आहेत. ककबह ना हा भस्ततरस शृरं्ाररसाहून झारसा चभन्न नाही. उज्ज्वलनीलमचि गं्रथात 
नायकनाचयका, सखी, दूती इ. शृरं्ारसाच्या अंर्ािेंि विइन आहे. 

 
अचभनवर् प्ताच्या मते भस्ततरस असा स्वतंी रस नाही. ईश्वरचवर्षयक भततीिा स्मतृी, मती, धृती, 

उत्साह इ. शातंरसाच्या व्यचभिाचरभावात अतंभाव होत असल्याम ळे चतला शांतरसािे एक अंर् मानले 
पाचहिे, असे त्याने म्हटले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 

भजन : टाळ, मृदंर् ककवा पखवाि या वाद्याचं्या साथीने ईश्वरर् िविइनपर व नामस्मरिपर काव्यरिना 
र्ािे म्हििे भिन. भस्ततसंर्ीतातील व भस्ततमार्ातील हा एक महत्त्वपूिइ प्रकार आहे. 
परमेश्वरसाधनेतील अचतशय अवघड बाब म्हििे िंिल मनाला एकाग्र बनचविे, वृत्ती स्स्थर करिे ही 
असते. त्यावर मात करण्यासाठी एकट्याने ककवा अनेकानंी एकी येऊन टाळ-चिपळ्याचं्या साथीने अभरं्-
ओव्या र्ाताना स्वतमच्याही नंकळत एकचित्तता, तल्लीनता साधली िाते. वाद्यमेळ ककवा सोबती 
याचं्याचशवाय ‘रामकृष्ट्िहरी’ यासारखा मंी डोळे चमटून मनमपूवइकतेने र्ाता-िपताना चविारािंा कल्लोळ 
संपून मन स्स्थर होऊ लार्ते, असा स्वान भव त कारामादी सवइि संतानंी साचंर्तलेला आहे. म्हिनूि केवळ 
नामस्मरिातून आत्मचवकासािी वाट दाखचविाऱ्या भिन या सोप्या चियेिे मोल सवइसामान्यांपयंत 
पोिलेले चदसते. भारतातील चवचवध भार्षामंध्ये व सापं्रदाचयकामंध्ये चतचथ-वार ककवा सि-उत्सवािें चनचमत्त 
साधून भिने करण्यािी पूवापार प्रथा असल्यािे चदसून येते. वारकरी पंथात अभरं्-र्ौळिी, हचरपाठािे 
अभरं् भिनात र्ाचयले िातात. समथइ संप्रदायात रामनामािी व समथइस्त तीिी पदे र्ाचयली िातात. उत्तर 
प्रदेशात सूरदास व मीराबाई यािंी कवने साम दाचयकपिे र्ाण्यािी पद्धत रूढ आहे. दचक्षि भारतात 
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म ख्यत्व े प रंदरदास व त्यार्राि यािंी पदे भिनात र्ाचयली िातात. महाराष्ट्रातील लहान र्ावामंधून 
अद्यापही भिनी मंडळािंी स्थापना झालेली चदसून येते. त्यापंैकी काही मंडळे र्ावोर्ाव चझरून भिनािे 
कायइिम करतात. भार्षा-पथंािे भेद दूर सारून भस्ततय तत अंतमकरिाने समूहाला एकी येण्यासाठी 
व्यासपीठ उपलब्ध करून देिाऱ्या या पारंपचरक प्रथेिा प्रभाव आध चनक काळातही चदसून येतो. सहकारी 
र्ृहसंक लातील ककवा उपनर्रीय र्ाड्ामंधील भिनी मंडळावंरून ही र्ोष्ट लक्षात येते. 
 

श्रीदेवी देसाई 
 
भयानक रस : भय स्थाचयभावाच्या स्वरूपािा, तो भयानक रस. चवकृत आवाि, भतू, घ बड, चरकाम्या 
घरात प्रवशे, रानात िािे, वधाच्या र्ोष्टी ऐकिे इ. त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे); थरथर कापिारे 
हातपाय, रोमािं, िेहरा पाढंराझटक पडिे, आवाि बदलिे इ. त्यािे अन भाव (बाह्य पचरिाम) आचि 
स्तंभ, केपथ (कंप), शकंा, दैन्य इ. त्यािे व्यचभिाचरभाव अथवा साचत्त्वक भाव होत. नाट्यशास्त्रात उद धृत 
केलेल्या प्रािीन आयांमध्ये स्वभावि व कृतक अशा दोन प्रकारच्या भयािा चनदेश आहे. र् रुिनाबद्दल 
अथवा रािाबद्दल दाखचवलेले कृतक अथवा कृचीम भय स्वतमिा चवनय व आज्ञाधारकपिा प्रकट करते. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
भरतवाक्य : नाटकाच्या अंती िी रािािी अथवा देशािी श भ इस्च्छिारी प्राथइना असते, चतला ‘भरतवातय’ 
असे संबोधण्यािा प्रघात आहे. वस्त तम ही प्राथइना म्हििे िौसष्ट संध्यंर्ापंकैी शवेटिे ‘प्रशस्स्त’ नावािे 
संध्यंर् होय. नृप आचि देश यानंा शातंी प्राप्तव्हावी, अशी प्राथइना ही प्रशस्तीिी व्याख्या. नाट्यशास्त्रात व 
दशरूपात भरतवातय ह्या सजें्ञिा चनदेश नाही. भरत म्हििे नट असे समिून सवइ नटानंी शवेटी एकी 
येऊन म्हिावयािी प्राथइना म्हििे भरतवातय अशी कल्पना केली रे्ली आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
भव्योदात्त : पहा णवराट. 
 
भाि : दहा रूपकप्रकारापंकैी एकपाीप्रयोज्य एकाकंी नाट्यप्रकार. हा बराि लोकचप्रय असावा. एकि 
पाी, एखादा चवट वा धूतइ रंर्मंिावर स्वतमशी बोलत असतो आचि आकाशभाचर्षताचं्या साहाय्याने “कक 
ब्रवीचर्ष” (काय म्हितोस?) अशी स रुवात करून इतर अनेक पाीाशंी संवाद केल्यािे दाखवतो; त्यातूंन 
चभन्नचभन्न घटना वा व्यतती यािें चिीि साधलेले असते. यातंील कथानक सवइस्वी कचवकस्ल्पत असते व 
कथानकात पाि पाि सधंींपकैी झतत दोन ‘म ख’ आचि ‘चनवइहि’ एवढेि असतात. सवइसामान्यपिे यातं 
धूतािे आचि चवटािे, त्यािबरोबर र्चिकािें व्यवहार वर्सिलेले असतात. सवइी शृरं्ाररस प्रधान असतो व 
त्याच्या िोडीला हास्य असते. नायक लचलत असून भारती वृत्ती वापरलेली असते. क्वचितप्रसंर्ी रौद्ररसही 
वीराबरोबर उपयोचिलेला असतो. यातं ‘लास्यारं्ा’ंिा उपयोर् साचंर्तलेला आहे, त्यावरून यािा नृत्याशी 
संबंध असावा असे चदसते. पि त्यािबरोबर लास्यारें् ही स्त्रीप्रय तत असतात आचि यातं स्त्रीपाी नसते म्हिनू 
हा संबधं नीट स्पष्ट होत नाही. भाि बरेि उपलब्ध आहेत. त्यातं चतुमािीिा अवश्य उल्लेख करावयास 
हवा. धूतइ ब्राह्मि प रोचहत, चभक्ष,ू कवी, चविान या सवांिी झार उत्तम व्यंर्चिीे यातं रेखाटलेली आहेत. 
उच्च प्रकारिा उपहास, चवनोद, कोट्या ही या भािािंी वैचशष्ट्टे्य होत. आिकाल लोकचप्रय झालेले 
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र्बर्टाट्याची चाळसारखे एकपाीी नाट्यप्रकार हे भािासारखे आहेत. प्रहसनाप्रमािेि भािािंा आशय 
प्राम ख्याने सामाचिक आहे. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
भारूड : आध्यास्त्मक व नैचतक चशकवि देिारे रूपकात्मक र्ीत. ही रूपके महालक्ष्मी, भवानी, खंडोबा, 
बचहरोबा इ.दैवतािें उपासक; महान भाव, कलर्ायत, नाथ इ. पंथािें अन यायी; अंधळा, बचहरा, पारं्ळा इ. 
चभके्षकरी; ज्योचतर्षी, भटिी, िार्ल्या इ. व्यावसाचयक; डोंबारी, कोल्हाटी, िादूर्ार, भाडं इ. 
लोककलावतं; दळि, काडंि, बािार, वृचिकदंश इ. प्रसंर्; झ लवरा बाधंिे, नवस करिे, हळद लाविे 
इ. नैचमचत्तक चवधी; ह त तू, चटपरी, भोवरा, कपर्ा इ. खेळ; एडका, क ीा, बैल, चटटवी इ. पश पक्षी याचं्यावर 
रिलेली आहेत. अशा प्रकारिी रिना ज्ञानदेव आचि नामदेव या एकनाथपूवइ; तसेि त काराम, रामदास इ. 
एकनाथोत्तर संतानंी केलेली असली, तरी एकनाथािंीि भारुडे एवढी लोकचप्रय झाली, की भारुडे म्हििे 
एकनाथािंीि, असा समि रूढ झाला. संताचं्या र्ाथातं या प्रकारच्या रिनेस ‘रूपके’ म्हटलेले आहे. 
त्यानंा भारूड ही संज्ञा केव्हा व का चदली आचि भारूड या शब्दािी व्य त्पत्ती काय, यािा उलर्डा होत 
नाही. बह रूढ ते भारूड; भराडी िातीिे लोक र्ातात ते भारूड; ‘भारूड’ नावाच्या चिम खी पक्ष्याप्रमािे 
द्व्यथी र्ीत ते भारूड अशा व्य त्पत्ती स िचवल्या आहेत. परंत  त्यातंील कोित्याही व्य त्पत्तीस भरीव आधार 
नाही. व्यवहारात भारूडािा अथइ कंटाळवािी, चनरथइक बडबड असा आहे; पि तोही कसा आला, ते कळत 
नाही. 

 
लौचकक व्यवहारावर आध्यास्त्मक वा नैचतक रूपके रिण्यािी परंपरा झार प्रािीन आहे. अशी 

रूपके भाित-भागवतात तसेि लोकर्ीतातं व कलर्ीत ऱ्याच्या शाचहरीत आढळतात. ज्ञानेश्वर-नामदेवानंी 
रिलेली रूपके त्याि परंपरेतील. रूपकाच्या िमत्कृतीने श्रोत्यािें लक्ष वधेायिे, त्या रूपकािा उलर्डा 
करण्यात त्यानंा र् ंतवायिे आचि अंती त्यातील आध्यास्त्मक-नैचतक आशय त्याचं्या मनात उतरवायिा, हे 
कायइ अशी रूपके उत्स्झूतइपिे करतात. संताचं्या र्ौळिी, चवराण्या ही रिनादेखील रूपकात्मकि; परंत  ती 
आध्यास्त्मक-नैचतक चशकविीकचरता नसून भततीिी आतइता व्यतत करण्याकचरता केलेली, म्हिून 
भारुडाहून वरे्ळी. 

 
एकनाथािंी भारुडे लोकचप्रय होण्यािी कारिे िार : (१) चवचवधता, (२) नाट्यात्मता, (३) 

चवनोद, आचि (४) रे्यता. 
 
इतर संतानंी भारुडासंारखी रिना केलेली असली, तरी एकनाथाचं्या एवढी चवचवधता त्यातं नाही. 

चशवाय ती संख्येनेही मोिकीि आहेत. वर िी रूपकािंी यादी चदली आहे, ती एकनाथाचं्या भारुडावंरून. 
एकनाथ हे चनत्यनैचमचत्तक कमे ‘चवचधर्ौरव े श्रृंर्ारोचन’ आिरिारे आचि सासंाचरकािंी स खद मखे, इच्छा-
आकाकं्षा, आवडीचनवडी इत्यादींचवर्षयी चिव्हाळा बाळर्िारे, याम ळे सामान्याचं्या लौचकक िीवनाशी ते 
सहि समरस होत. याि लौचकक िीवनाच्या आधारे सासंाचरकानंा आध्यास्त्मक-नैचतक चशकवि चदली, तर 
मनोरंिनाच्या िारे लोकचशक्षिािे कायइ साधेल, हाि त्यािंा भारूडरिनेमार्ील हेतू चदसतो. िामायि-
भागवतातील कथा सारं्तानादेखील त्यानंी रूपकािा आश्रय केला तो या हेतूनेि. 
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एकनाथािंी भारुडे ही चवलक्षि नाट्यात्मक आहेत. ती र्ाताना त्यातंील पाीािंी सोंरे् आिली 
िातात आचि प्रसंर्ान रूप बताविी करण्यात येते. ‘कविू िावला’या भारुडािे लक्ष्य आहे कामिोधाने 
होिारी मनोवस्था हे; पि त्यात अचभनय आहे तो वृचिकदंशािा. हीि र्ोष्ट इतर भारुडािंी. 

 
‘टवाळा ंआवडे चवनोद’ म्हिून प्रािीन मराठी कवींनी चवनोदािी काहीशी उपेक्षाि केली आहे. 

एकनाथ याला अपवाद. चवनोद हा टवाळानंाि नव्हे तर सवइसामान्यानंाही आवडतो, त्यानेि िीवन स सह्य 
होते, हे िािनू एकनाथानंी त्यािा भरपूर उपयोर् केलेला आढळतो. “निंदेिं कारटं चकरचकर करतं । 
खरूि येऊ दे त्याला”; “झाटकेसें ल र्डें, त टकीशी िोळी । चशवाया दोरा नाही” यासंारखे ससंारातील 
प्रसंर् ककवा क ीा-ब्राह्मि सवंाद’, ‘कहदू-त कइ  संवाद यातंील सवाल-िबाब यातं एकनाथाचं्या चवनोदब द्धीिा 
चनमइळ प्रत्यय येतो. या भारुडातं क्वचित अश्लील वाटेल अशी भार्षा आहे, पि तोही चवनोदािाि प्रकार. 

 
भारुडातील रे्यता म्हििे लोकसंर्ीतातील रे्यता. ढोलकी, डमरू, त मडी, चदमडी, टाळ, िाळ, 

एकतारी, त ित िे, विेू यासंारख्या वाद्याचं्या साथीवर वास देव, र्ोंधळी, वाघ्या-म रळी, डौरी, झकीर आचि 
देवळात व घरात कीतइनकार व चस्त्रया र्ीते र्ात, त्यािंा ताल व ढंर्, त्यािंी िाल व लय बरोबर पकडून 
एकनाथानंी भारुडे रिल्याम ळे ती लोकर्ायकाचं्या कंठात िपखल बसली आचि लोकचप्रय झाली; िशी 
आििी चिीपटातील र्ीते. 

 
भारुडे ही िरी लोकचशक्षिाकचरता रिलेली असली, तरी वारकरी चनरूपिात, कीतइनात वा 

भिनात ती क्वचिति र्ायली िातात. संतािें अभरं् हे चनत्य र्ायनाकचरता आचि भारुडे ही क्वचितप्रसंर्ी 
करमि कीकचरता असाि प्रघात आहे. त्या करमि कीतही अध्यात्मािे अन सधंान स टू नये, हाि 
भारूडरिनेिा प्रधान हेतू. 
 
संदभइ :  १.  आपटे, त्र्यं. हं. संपा., सकलसांतगाथा, १९२३. 

२. नादंापूरकर, ना. र्ो. “एकनाथी भारुडे”, श्री एकनाथ दशकन, भाग १, (पृ. १००–२४७), 
१९५२. 

 
म. वा. धोंड 

 
भाव : भरताच्या नाट्यशास्त्रात ‘भाव’ शब्द म ख्यतम चित्तवृत्ती ह्या अथाने वापरला आहे. तथाचप, काही प्रसंर्ी 
चित्तवृत्तीच्या उद भवास कारिीभतू होिाऱ्या र्ोष्टी (चवभाव) व ती उद भतू झाल्यावर चदसून येिारे बाह्य 
पचरिाम (अन भाव) यािंाही त्यात समावशे होतो.नाट्यशास्त्रात उद धृत केलेल्या एका प्रािीन श्लोकात 
म्हटले आहे, की कवीच्या मनातील भावािी िो प्रतीती आिनू देतो तो भाव (कवरेन्तर्इतं भाव ंभातय-भाव 
उच्यते). वाचिक, आचंर्क आचि साचत्त्वक अचभनयाने िे काव्यािे अथइ भाचवत करतात, म्हििे काव्याथािी 
प्रतीती करून देतात ते भाव (वार्ङ र्सत्त्वोपेतान् काव्याथान् भातयन्तीचत भावाम) अशी भरतािी 
व्य त्पचत्तरूप व्याख्या आहे. यातील काव्याथइ म्हििे रस असे अचभनवर् प्तािे स्पष्टीकरि आहे. 

 
भरताने रती, हास, शोक आदी आठ स्थाचयभाव; चनवेद, ग्लानी, शकंा आदी तेहतीस 

व्यचभिाचरभाव आचि अश्रू, स्वदे, रोमािं आदी आठ साचत्त्वक भाव असे एकंदर एकूिपन्नास भाव काव्यातील 
रसाचं्या अचभव्यततीस कारिीभतू होतात (काव्यरसाचभव्यस्ततहेतवम एकोनपञ्चाशद भावाम) असे म्हटले 
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आहे. म्हििे त्याचं्या मते भाव म्हििे झतत हे तीन प्रकारिे भाव. चवभाव आचि अन भाव िरी 
रसाचभव्यततीस साहाय्यक असले, तरी ते खऱ्या अथाने भाव नाहीत. एकूिपन्नास भावापंकैी स्थाचयभाव 
चनमसंशय चित्तवृचत्तरूप आहेत. बह संख्य व्यचभिाचरभावस द्धा चित्तवृत्तीच्याि स्वरूपािे आहेत. चनद्रा, व्याधी, 
मरि यासंारखे काही अर्दी थोडे व्यचभिाचरभाव चित्तवृचत्तरूप नसावते असे वाटिे स्वाभाचवक आहे. परंत  
अचभनवर् प्ताने असे प्रचतपादन केले आहे, की व्यचभिाचरभाव म्हिून प्रत्यक्ष ह्या अवस्थाि अचभपे्रत नसून त्या 
अवस्थातं प्रकट होिाऱ्या चवचवध मनमस्स्थतीि अचभपे्रत आहेत. साचत्त्वक भाव माी चित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे 
नाहीत. रोमािं, अश्रू वर्ैरे र्ोष्टी इतर भावािंा उद भव झाल्यावर त्यािंा बाह्य आचवष्ट्कार म्हिून प्रकट 
होतात. म्हििे ते अन भावाचं्या स्वरूपािे आहेत आचि अनेक चठकािी त्यािंा चवभावातंि समावशे केला 
आहे, तथाचप इतर अन भाव आचि हे साचत्त्वक भाव यातं झरक आहे तो असा, की इतर अन भाव वाचिक व 
आंचर्क अचभनयाने अचभव्यतत करता येतात; परंत  ह्या भावाचं्या अचभव्यततीसाठी साचत्त्वक अचभनयािी 
आवश्यकता असते. हा अचभनय नटािे मन समाचहत होऊन त्याच्या चठकािी सत्त्व उत्पन्न झाले तरि शतय 
होतो. मन समाचहत होिे म्हििे मग्न होऊन भचूमकेशी एकरूप होिे आचि सत्त्व म्हििे पाीािा चवचशष्ट 
भावधमइ. नटािे मन समाचहत झाले म्हििे तो भचूमका करीत असलेल्या पाीािें सवइ स्वभावचवशरे्ष (सत्त्व) 
त्याच्या चठकािी आपोआपि प्राद भूइत होतात. साचत्त्वक भाव याप्रमािे मनमस्स्थतीशी सबंद्ध आहेत, असे 
म्हिता येण्यासारखे आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
भावकणवता : भावकचवता ही संज्ञा ‘चलचरक’ आचि चलचरकल कचवतेसाठी १९४०–४५ च्या स मारास योचिली 
िाऊ लार्ली. त्याआधी ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा प्रिारात होती [पहा : भावर्ीत]. नवी संज्ञा योचिली िाण्यािे 
कारि त्या कालखंडात काव्य आचि काव्यचवर्षयक कल्पनामंध्ये घडून आलेले िाचंतकारक बदल. 
अचभव्यततीच्या अंर्ाने म ततछंद, पादाक लक वा पादाक लकी माीावतइनी पद्यखंडातून चसद्ध होिारी 
म ततशलैीतील रिना असे अनेक बाह्य बदल घडून आले; तर आशयािे स्वरूप व्याचमश्र, अनेकपदरी 
संवदेना, भावना, चविार या अन भवाच्या चतन्ही घटकानंा सामावनू घेिारे आचि संज्ञाप्रवाही िाचिवेतून 
प्रकट होिारे बनले. प्रचतमा, प्रतीक, सहिारी कल्पना, श्र तयोिना इ. घटकानंा काव्यचनर्समतीत मध्यवती 
स्थान प्राप्त झाले. “अंतर्इत लय’, ‘सेंचद्रय घाट’ हेही कचवतेिे महत्त्वािे भार् बनले. र्ीतर् ि 
(म्यचूझकॅचलटी) या कल्पनेिे स्वरूप बदलले. या सर्ळ्यािा पचरिाम म्हििे ही कचवता रे्यतेपासून तर 
दूर रे्लीि; पि छंदोबद्ध रिनेला िशी िाल लावता येते, त्या पद्धतीने ही कचवता िालीवर म्हिता येिेही 
अशतय बनले. उलट, रे्यतेम ळे कचवतेिा घाट ककवा आकार मोडतो (चडस्-इंचटगे्रट होतो), अशीि धारिा 
होऊन बसली. या काळात काव्यर्ायनाऐविी ‘काव्यवािन’ स रू झाले. पि काव्यवािनातही सादर करता 
येिार नाहीत, त्यािंा आकार चवस्कळीत होईल अशा, मूकपिे स्वतमशीि वािनू आस्वादण्याच्या, सूक्ष्म व 
तरल भाववृत्ती संवचेदत करिाऱ्या कचवता चतततयाि चवप ल प्रमािात चनमाि झाल्या. रे्यतेच्या रूढ 
कल्पनापंासून दूर रे्लेल्या या कचवतानंा भावर्ीत’ संबोधता येिे शतय नव्हते. रे्यतेिी सूिनादेखील त्या 
कचवतािंा आकार मोडिारी होती. त्याम ळे ‘भाव’ शब्द राहून ‘र्ीत’ शब्द त्यातून र्ळून पडला व भाव-
कचवता ही संज्ञा िन्माला आली. ‘र्ीत’ आचि ‘कचवता’ ही दोन चभन्न माध्यमे आहेत. त्याम ळे त्या दोहोंिे 
रिनाचवशरे्ष आचि चनकर्ष वरे्ळे आहेत, असा चविार या सजें्ञच्या मारे् होता. 

 
म ततछंद व म ततशलैीतली कचवताही चवचवध रूपातं झोझावली. विाचरक, कितनपर, भाष्ट्यपर, 

ऱ्हेटॉचरकल ककवा वततृत्त्वशलैीिा आश्रय घेिारी, कथात्म, नाट्यात्म इत्यादी. परंत  अन्य काव्यप्रकार 
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चकतीही प्रभावी झाले तरी कचवतेिे ‘कचवतापि ‘चतच्या चलचरकप्रकृतीत आहे, चतिी अवघी ऊिा चतच्या या 
रूपाति सामावलेली आहे, हा चविार या कालखंडातील काव्यकल्पनेत प्रबळ होऊन राचहला होता. 
‘चलचरक इंटेस्न्सटी’, ‘प्य अर पोएचटक एनिी’ अशा भारे्षत कचवतेतील ‘चलचरक’िे असाधारि महत्त्व 
अधोरेचखत केले िात होते. 

 
‘भाव-कचवता’ या संजे्ञतील ‘भाव’ या पदाने इतर काव्यप्रकाराहूंन ‘चलचरक’िे असलेले हे वरे्ळेपि 

स्पष्ट केले िात आहे, तर ‘कचवता’ या पदाने हे ‘चलचरक’ ‘र्ीता’पासून वरे्ळे आहे, हे दशइचवले िात आहे 
म्हिून भावकचवता. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
भावकाव्यात्म कादंबरी : पहा काव्यात्म कादंबरी. 
 
भावगीत : भावर्ीत ही संज्ञा इंग्रिीतील ‘चलचरक’ वरून आलेल्या काव्यप्रकारासाठी रचवचकरिमंडळाच्या 
काळात प्रथम योचिली रे्ली. मराठी कचवतेला अवािीन काळात इंग्रिी कचवतेच्या ससंर्ाने आलेले नवीन 
वळि प्राप्त करून देण्यात ‘चलचरक’िा झार मोठा वाटा होता. साहचिकि ‘चलचरक’साठी मराठी प्रचतशब्द 
शोधण्यािे प्रयत्न अवािीन कचवतेच्या प्रारंभकाळापासूनि स रू झाले. ‘चलचरक’िी ‘लायर नामक 
तंत वाद्याच्या साथीने म्हटले िािारे र्ीत’ ही व्य त्पत्ती डोळ्यासंमोर ठेवनू कवी रेव्ह. ना. वा. चटळक यानंी 
‘वैचिक’ ककवा ‘वीिाकाव्य’ हा प्रचतशब्द चलचरकसाठी योिला. चलचरकमध्ये आत्माचवष्ट्काराला असलेले 
प्राधान्य, त्यातील आचवष्ट्कारािी उत्स्झूतइता, भावनोदे्रक, एककपडता (ऑर  र्चॅनक य चनटी), कवीच्या 
मनोवृत्तीला असलेले प्राधान्य, आकारािा छोटेपिा, स्झ टता इ. चवशरे्ष डोळ्यासंमोर ठेवनू ‘लघ र्ीत’, 
‘र्ीतक’, ‘लहरी-काव्य’ (िर्न्नाथपंचडत याचं्या गांगा-लििीला धरून), ‘तरंर्-काव्य’ (िंद्रशखेर याचं्या 
तािा-तिांग या काव्यावरून), ‘कचवर्ीत’, ‘र्ीचतकाव्य’, ‘र्ीचत’, ‘भावर्ीचतका’ असे अनेक प्रचतशब्द त्या व 
नंतरच्या काळात प ढे आले. तथाचप १९२०-२१ पयंत ‘वैचिक’ ककवा ‘वीिाकाव्य’ हीि संज्ञा प्रिारात 
राचहली. 

 
प ढे ‘भावर्ीत’ ही संज्ञा स िचवताना रचवचकरिमंडळाच्या कवींप ढे प्राम ख्याने वडइस्वथइिी स प्रचसद्ध 

(“spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility”) व्याख्या आचि रोमॅंचटक 
संप्रदायातील कवींनी इंग्रिीत इंग्रिीत ‘चलचरक’ला प्राप्त करून चदलेले चवचशष्ट स्वरूप होते. 
रचवचकरिमंडळािे एक सदस्य द. ल. र्ोखले यानंी ‘भावर्ीत’ (Lyric) या लेखात प्रस्त त प्रचतशब्द 
स िवला. चवशरे्षि चबनिूक नाव पाचहिे असल्यास “‘स्व-भाव-र्ीत’ असे नाव त्याला देता येईल” असेही 
त्यानंी म्हटले. परंत  त्यापेक्षा ‘भावर्ीत’ हा शब्दि स टस टीत ठरला. हा प्रचतशब्द स िवताना ‘चलचरक’ 
काव्येभावनाप्रधान व वृत्ती वडेावनू सोडिारी असून ‘स धारलेल्या स्वरसंर्ीतािी िोड’ त्यानंा चमळाली आहे, 
‘लायर’वाद्याशी त्यािंा आता सपंकइ  राचहलेला नाही, या बाबी र्ोखले यानंी अधोरेचखत केल्या, त्या 
महत्त्वाच्या होत्या. त्यानंा अचभपे्रत होते ते “‘स्वरसंर्ीत’ म्हििे अन रूप शब्दरिना व यमक (ऱ्हाइम), 
अन प्रास (अचॅलटरेशन) विावृत्ती (ॲसोनन्स) इ. उपायानंी मध र केलेली, पि संर्ीताच्या तडाख्यात 
अथािा ि राडा न करिारी अशी वाद्यािंी व वृत्तािंी ि ळिी” होती. त्याचं्या मते म द्दाम केलेल्या स्मृतीने 
‘भावनोदे्रकािी एक एक काल्पचनक पायरी’ िढून िवळिवळ पूवीिी ककवा म ळातली तीव्रता कचवतेत 
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साधायला ह्या स्वरसंर्ीतािा उपयोर् होतो. (‘चरकलेतटेड इन रॅंचक्वचलटी’ या कल्पनेिे हे चवशदीकरिि 
होय.) अशा रीतीने ‘भाव’ आचि ‘र्ीत’ हे दोन्ही भार् त्यात महत्त्वािे ठरतात म्हिून ते ‘भाव-र्ीत’. 

 
अवािीन मराठी कचवतेने संस्कृतमधील पचंडती कचवतेतून आलेल्या अक्षरवृत्ताऐंविी चवचवधता, 

वैचित्र्य आचि िालीवर म्हिायला अन कूल अशा िाचत-रिनािंा िो चवप ल प्रमािात अंर्ीकार केला, तो 
म ख्यत्व े ‘चलचरक’िी ही भावोत्कटता साधण्यासाठी. “भावर्ीत, र्िवृत्तािी चनयमबद्ध व कंटाळवािी 
स्वरपद्धती मारे् टाकून लविीक व चवचवध अशा िालींवर म्हिता येिाऱ्या माीावृत्तातूंन बाहेर पडते. पूवोतत 
वृत्तात िर भावर्ीत चलचहले तर भावनेिा कोंडमारा होऊन ते नीरस वठते; चनदान त्याला हवी तशी भरारी 
तरी मारता येत नाही”, अशा शब्दातं र्ोखले यानंी ‘भावर्ीत’ या संजे्ञतील ‘र्ीत’ पदािी उकल केली आहे. 

 
‘भावर्ीत’ हा शब्द लरे्ि रूढ झाला. िवळिवळ १९४४-४५ पयंत तोि प्रिारात राचहला. त्या 

कालखंडातील काव्याचवर्षयीिी प्राचतचनचधक संकल्पनाि या संजे्ञत प्रचतकबचबत होते. 
 
याि काळात काव्यर्ायनािी प्रथा चवलक्षि लोकचप्रय झाली. काही काही र्ायकानंी कचवतानंा 

चनरचनराळ्या िाली लावनू त्यािंी र्ोडी अचधकि वाढचवली. त्याम ळे ‘भावर्ीत’ रे्यतेकडे अचधकाचधक झ कू 
लार्ले. अनेक रिना तर र्ायनासाठीि अन कूल ठरतील अशा चनमाि होऊ लार्ल्या. त्यातं र्ायकानंा 
प्राधान्य चमळू लार्ले. हळूहळू त्या हलतयाझ लतया रिना आता ‘भावर्ीत’ या सजें्ञने संबोधल्या िाऊ 
लार्ल्या आचि ‘चलचरक’साठी १९४०–४५ च्या स मारास भावकचवता ही नवी संज्ञा िन्माला आली. कचवतेत 
घडून आलेले काही िाचंतकारी बदल हेही याला कारिीभतू झाले [पहा : भावकचवता]. त्यानंतर 
कचवतेसाठी ‘भावर्ीत’ हा शब्द योिलेला आढळत नाही. तो हलतयाझ लतया र्ाण्यासंाठी तसेि 
र्ीतरिनेसाठी वापरात आला. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
भावनाणनष्ठ समतानता (र्मोशनल र्णिव्हॅलन्स) : ही काव्यातील नवीनतेच्या संदभात बा. सी. मढेकर 
यानंी १९५० मध्ये माडंलेली संकल्पना. ते म्हितात; “खरोखर म्हििे क ठल्याही सवइ सामान्य मन ष्ट्यापेक्षा 
कवीिवळ ब द्धी, भावना वा कतृइत्व यािें भाडंवल सहसा अचधक नसते. मर् कवीच्या अन भतूींतलें  काव्य 
असतें तरी कशातं? तर त्याच्या अन भतूींतील भावनाचनष्ठ समतानतेत…कवींच्या अन भतूींत आचि श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ 
अथवा शास्त्रज्ञ याचं्यापासून तो अर्दी सवइसामान्य स्त्रीप रुर्षापंयंत सवइ इतर व्यततींच्या अन भतूींत एकि 
व्यवच्छेदक झरक असतो. तो म्हििे कवीच्या अन भतूींत नेहमी दोन पदे असतात, आचि त्यापंैकी एक पद 
हें अध्याहृत असतें, िें पद अध्याहृत नसते, प्रत्यक्ष असतें, तें कवींत आचि इतर व्यततींत बव्हंशी सारखेंि 
असतें. कवीच्या बाबतीत िें पद अध्याहृत असतें तें इतराचं्या बाबतींत म ळी अस्स्तत्वातंि नसतें. ही र्ोष्ट 
प्रथम मी साकेंचतक रीतीने माडंतों. समिा, एक कवी आचि एक कवी नसलेली व्यतती अ ह्या घटनेिा 
अन भव घेत आहेत. येथे कवी नसलेल्या व्यततीिी अन भतूी अ´अशा स्वरूपातं आपिासं सपूंिइतया विइन 
करता ंयेईल. पि कवी असलेल्या व्यततीिी अन भतूी विइन करतानंा तेवढ्यावर भार्िार नाही. तर अ' = 
ब'असें चतिें विइन करावें लारे्ल. ह्यातंील अ'हा समोर असलेल्या अ ह्या घटनेिा पचरिाम; आचि ब'हा 
अध्याहृत अशा ब ह्या घटनेिा पचरिाम. कवी नसलेल्या व्यततीच्या अन भतूीिी सारी मदार अ वर आहे. 
उलट, कवी असलेल्या व्यततीच्या अन भतूीिी सारी मदार = ब'ह्या पदावर आहे. ह्याप्रमािे क ठल्याही एका 
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अ'पदािी द सऱ्या एका ब'ह्या पदाशीं भावनात्मक समतानता…स्थाचपत करिें हेंि कवीच्या अन भतूीिे 
व्यवच्छेदक लक्षि.” 

 
“कवीच्या चवचशष्ट अन भतूीिे स्वरूप अ' = ब'असें असतें त्यािें एक साधें उदाहरि म्हििे उपमा. 

ल कल किारी तारका पाचहली म्हििे ल कल किारी तारका एवढीि कवी नसलेल्या व्यततीिी अन भतूी. 
पि ल कल किारी तारका = अध्याम ध्या तंद्रींतली बाचलका असें स्वरूप ज्या अन भतूीिें ती कवीिी 
अन भतूी. म्हिून चतिा आचवष्ट्कार “तंद्रींति अध्याम ध्या । ल कल कते तारारािी” असा बालकवींच्या 
काव्यपंततींतला. ह्याि चठकािीं भावनाचनष्ठ समतानतेंतली एक महत्त्वािी र्ोष्ट स्पष्ट व्हावी; ती ही की 
भावनाचनष्ठ समतानतेंतल्या…दोन पदापंैकी क ठल्याही एका पदाला अलर् रीत्या झारशी ककमत नसते. अ' 
= ब'ह्या समीकरिातंील अ'ककवा ब'ह्या पदातं अलर् रीत्या र्द्य कदाचित असेल, पि काव्य नाही. हें सारें 
काव्य त्या दोन पदामंधल्या ‘=‘ ह्या बरोबरचिन्हातं आहे. ल कल किाऱ्या तारकें तून ऐकंू येिारा भावनासूर 
आचि अध्याम ध्या तंद्रींतल्या बाचलकेच्या स्वप्नातंला भावनासूर हें अलर् रीत्या चकतीही आल्हादकारक 
असले तरी त्यातं काव्य नाही. हें काव्य उत्पन्न होतें तें ह्या दोन स रातं समतानता…प्रस्थाचपत केल्यानंतर.” 

 
“कवीिी अन भतूी म्हििे भावनाचनष्ट समतानतेिी…प्रस्थापना. कवीच्या प्रचतभेिें कायइ म्हििे 

चवश्वातंल्या चनरचनराळ्या घटकातूंन अशा तऱ्हेच्या भावनाचनष्ठ समतानता … चनमाि करिें. हें कायइ साध्या 
यमकापासून तो दोन अमूतइ भावनाचवश्वाचं्या समतानतेपयंत अनेकचवध प्रकारातं होत असतें…” 

 
“काव्यप्रकृतीिा धमइ स ष्टींतल्या भावनाचनष्ठ समतानता … शोधून काढिें. म्हिनू नव्या काव्यािें 

लक्षि नव्या भावनाचनष्ठ समतानतािंा… आचवष्ट्कार. ह्या आचवष्ट्कारािे स्वरूप सकं चित आचि व्यापक अथाने 
उपमा-दृष्टातंासारखे असते. त्याम ळे ज्या क्षिीं नवी प्रभावी प्रचतमासृष्टी काव्यातं दृष्टोत्पत्तीस येते, त्या 
क्षिाला काव्यािें एक य र् संपून द सरें स रू झाल्यािी साक्ष पटते. ह्या कायांत ि न्या अन भव-घटकातूंन 
नव्या भावनाचनष्ट समतानता रििे, त्याप्रमािे नव्या अन भव-घटकातूंन ि न्या भावनाचनष्ठ समतानतािंी 
माडंिी करिें, असा द हेरी प्रकार होत असलेला आपिासं आढळेल. काव्यातंील नाचवन्याला, originality 
ला ह्याखेरीि द सरा अथइ नाही. … नव ेचवज्ञान म्हििे िशीं नवीं समीकरिें, त्यािप्रमािे नवें काव्य म्हििे 
नवीन भावनाचनष्ठ समतानता.…” (बा. सी. मढेकर, सौंदयक आहि साहित्य, १९६०; पृ. १३५-१३६ व १३८-
१३९). 
 

म. वा. धोंड 
 
भाषा आणि भाषाभ्यास : वाङ्मयािे वाहन (मर् ते वाङ्मय लचलत असो वा लचलतेतर असो) भार्षा हे आहे, 
लचलत वाङ्मयािे म्हििे साचहत्यकलेिे साधनद्रव्य भार्षा आहे (िसे चिीकलेिे साधनद्रव्य झलकादी पृष्ठ 
आचि त्यावरिे रेखाटन, रंर्लेपनादी संस्कार असते). म्हििे वाङ्मयािा आचि चवशरे्षतम साचहत्यािा 
व्यासंर् करिाऱ्याला भारे्षिे स्वरूप आचि त्यातून डोकाविारा चतिास्वभाव यािंी योग्य आचि स्पष्ट कल्पना 
असायला पाचहिे. माी वास्तवात प ष्ट्कळदा अचतपचरिय आचि तटस्थपिािा अभाव यामं ळे भ्रामक, ि िबी 
कल्पना आचि नसता अचभचनवशे यािें राज्य येथे चदसते. त्याम ळे भार्षा म्हििे काय नाही हे आपि प्रथम 
पाहू आचि त्यानंतर भारे्षिे स्वरूप, स्वभाव आचि चतच्या अभ्यासाच्या चवचवध पद्धती याचं्याकडे वळू. 
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भाषा म्हिजे काय नाही? : (१) भार्षा म्हििे साचहत्य नव्हे. साचहत्य कळण्यासाठी भार्षा कळावी 
लार्ते, म्हिून चशक्षि व संशोधन या के्षीातं सोय म्हिून दोन्हींिी सारं्ड घातली रे्ली. दैनंचदन 
भार्षाव्यवहार येण्यासाठी केवळ भार्षा कळिे प रेसे आहे; उलट, साचहत्यािी चनर्समती आचि ग्रहि हा भारे्षिा 
एक खास उपयोर् असतो. 

 
(२) भार्षा म्हििे केवळ लेखन नव्हे. व्यततीच्या िीवनात काय ककवा मानविातीच्या इचतहासात 

काय, भार्षा प्रथम बोलिे म्हिून प्रकट होते. चलचहिे हा रे्ल्या स . िार हिार वर्षांतला खेळ; अिूनही 
अनेक चनरक्षर व्यततींना, झार काय अनेक अचलचखत भार्षानंा, चलचहण्यािा संस्कार झालेला चदसत नाही. 
लेखन ही भाचर्षक मिक रािी एक त लनेने चटकाऊ आचि स टस टीत नोंद आहे, असे म्हिता येईल. 

 
(३) भार्षा म्हििे केवळ कोश वा व्याकरि नव्हे. कोश पाठ करून वा व्याकरि पाठ करून भार्षा 

बोलायला-चलहायला येत नसते. झार काय, ऐकायला-वािायलाही येत नसते. भार्षाव्यवहार चनवेधपिे 
िालायला ककवा तो एका चपढीपासून द सऱ्या चपढीपयंत संिान्त होण्यासाठी चनयम आचि व्यवस्था ही 
आवश्यक असतात खरी; पि प रेशी नसतात. 

 
(४) भार्षा म्हििे केवळ प्रमािभार्षा नव्हे. भार्षा आचि बोली यािा सबंंध दोन प्रकारे िोडता येतो : 

उर्मस्थानी असिारी भार्षा आचि काळाच्या ओघात चतिे स्थलशम ककवा र्टशम चवघटन होऊन उत्पन्न 
झालेल्या चतच्या बोली, हा एक प्रकारिा सबंंध. घरात, कामधामात, बािारात, रस्त्यात बोलले िािारे 
भार्षाभेद म्हििे बोली, आचि अशा बोलींिे सासं्कृचतक-सामाचिक संपकइ के्षीातं संघटन झाल्यावर संपकइ -
माध्यम म्हिनू प्रमाचित झालेला भार्षाभेद म्हििे प्रमािभार्षा. प्रमािेतर बोलींिा ककवा अ-चलचखत 
आचदवासी भार्षािंा प्रयोर् करिे म्हििे अश द्ध बोलिे नव्हे, हे यावरून ध्यानात याव.े 

 
भाषेचे स्वरूप : भारे्षला व्यवस्था आचि व्यवहार ही दोन अंरे् असतात. भारे्षिे स्वरूप कळण्यासाठी 

दोन्हींिा चविार करावा लार्तो. भार्षाव्यवहारात एका बािूला वतता/लेखक असतो, द सऱ्या बािूला 
श्रोता/वािक असतो, आचि त्यानंा िोडिारी आस्था उपस्स्थत करिारा प्रसंर् असतो. पे्रर्षिकता आपल्या 
मनोर्तापासून प्रकट बोलण्याचलचहण्यापयंत प्रवास करतो आचि ग्रहिकता ऐकण्या-वािण्यापासून प्रकट 
होिाऱ्या मनोर्तापयंत प्रवास करतो आचि नवल म्हििे या दोहोंिा बऱ्यापैकी मेळ बसतो. हा मेळ 
बसण्यासाठी दोघानंी चशकून घेतलेली भार्षाव्यवस्था बऱ्यापैकी सारखी असावी लार्ते. शब्द, शब्दाथइसंबधं, 
अथइ यािंी िवळपास समान साखळी दोघानंा उपलब्ध होते. ककबह ना तीि व्यतती कधी पे्रर्षि करताना 
अथांकनाकडून शब्दाकंनाकडे िाते आचि कधी ग्रहि करताना शब्दग्रहिाकडून अथइग्रहिाकडे िाते. 
म्हििे भार्षाव्यवस्थेतही शब्दारं्व्यवस्था (उच्चाचरत शब्दािी ककवा चलचखत शब्दािी), शब्दाथइसंबधंव्यवस्था 
(शब्दरूपे आचि अथइरूपे यािंी सारं्ड घालिारे व्याकरि आचि कोश चमळून होिारी), आचि 
अथांर्व्यवस्था (प्रचतपाद्य, प्रतीयमान, अचभप्राय याचं्या चनयमनक्षम अंर्ािी) अशी साखळी उपस्स्थत असते. 
शब्दाथइसंबधंव्यवस्था ही भारे्षत मध्यवती मानावी लार्ते, कारि भार्षाभेद एकमेकापंासून वरे्ळे उमटून 
पडतात ते म ख्यतम त्याचं्या कोश-व्याकरिाम ळे. या भार्षाव्यवस्थेला अन सरून भार्षाव्यवहारािी रिना स्पष्ट 
होते. 

 
भाषेचा स्वभाव : भारे्षच्या स्वरूपामार्ून डोकाविारा भारे्षिा स्वभाव हा आस्थेशी चनर्चडत आहे. 

भार्षाव्यवहार चनवेधपिे िालायला ककवा तो एका चपढीपासून द सऱ्या चपढीपयंत संिान्त होण्यासाठी 



 अनुक्रमणिका 

व्यवस्थेबरोबर िी आस्था आवश्यक असते ती येथे अचभपे्रत आहे. भारे्षिा प्रयोर् कोित्या आस्थेपोटी केला 
िातो यािी दोन संभाव्य उत्तरे आहेत : (१) भार्षा हे आपले मनोर्त द सऱ्याला कळवण्यािे आचि द सऱ्यािे 
मनोर्त आपि कळवनू घेण्यािे साधन आहे. भार्षा म्हििे मानवी व्यवहार स कर करण्यािी आचि 
मािसामािसातं समायोिन वा सहकायइ घडवनू आिण्यािी सोय आहे. भारे्षम ळे आपला समािात प्रवशे 
होतो. संज्ञापन ही भारे्षमार्िी आस्था आहे आचि भार्षा ही संज्ञापनािे साधन आहे. (२) भार्षा हे आपल्या 
मनोर्ताला आकार देण्यािे व िरूर तर त्यािी झेरमाडंिी करण्यािे माध्यम आहे. ती मानवाच्या 
सासं्कृचतक सचंितािे आचि सामाचिक अस्स्मतेिे वाहन आहे. भाचर्षक माडंिी-झेरमाडंिीम ळे आपली 
िर्ाबद्दलिी समि वाढते. लहान मूल भार्षा चवनायास चशकून घेते आचि एका भारे्षतून द सऱ्या भारे्षत 
अन पे्रर्षि बऱ्यापैकी स लभतेने होते यािे कारि भार्षा चनसर्इचनर्समत आहे. आकलन ही भारे्षमार्िी आस्था 
आहे आचि भार्षा हे आकलनािे माध्यम आहे. 

 
भार्षाव्यवहाराचवर्षयीच्या काही वादामंध्ये भारे्षच्या स्वभावासंबधंीिी ही मतातंरे र्र्सभत राहतात. 

उदा., भारे्षला त म्ही संज्ञापनािे साधन मानत असाल, तर त म्ही छायान वादािे पक्षपाती राहाल, परभारे्षिे 
अध्यापन स्वभारे्षला िमेल चततके बािूला ठेवनू कराव े या मतािे राहाल, अथइचनिइय करताना 
पे्रर्षिकत्याच्या संज्ञापन-हेतूिा शोध घ्याल. उलटपक्षी, भारे्षला त म्ही आकलनािे माध्यम मानत असाल, 
तर त म्ही भावान वादािे पक्षपाती राहाल, परभारे्षिे अध्यापन करताना स्वभारे्षच्या ज्ञानािा िमेल चततका 
उपयोर् करून घ्यावा या मतािे राहाल, अथइचनिइय करताना ग्रहिकत्याच्या आकलन-क्षमतेिा शोध द्याल. 

 
भाषेचा अभ्यास : भारे्षच्या अभ्यासाच्या प ढील िार पातळ्या कस्ल्पता येतील : (१) व्यावहाचरक 

अध्ययन म्हििे चवचशष्ट भारे्षतून ग्रहि, पे्रर्षि आचि अन पे्रर्षि करता येईल इतके प्रभ त्व चमळचविे. माी 
स्वभार्षा आचि परभार्षा याचं्या व्यावहाचरक अध्ययनपद्धतींत साहचिक अंतर राहील. (२) भारे्षिे भार्षा 
म्हिून, एक चवशरे्ष प्रकारिा चिन्हव्यापार म्हिून वैज्ञाचनक अध्ययन करिे, यालाि भार्षाचवज्ञान म्हितात. 
के्षीीय पाहिी, गं्रथािंा धाडंोळा आचि प्रयोर्शाळेिा वापर हे सवइ मार्इ त्यासाठी िोखाळले िातात. (३) 
भारे्षकडे भार्षा म्हिून न पाहता चतला वाङ्मयािे वाहन, साचहत्यािे साधनद्रव्य, एक तार्सकक वा र्चिती 
प्रिाली, मनोव्यापारािे उदाहरि, समाििीवनािे अंर्, सासं्कृचतक सचंितािे वाहन, चवश्वाच्या 
आकलनािे वा िीवनाच्या हाताळिीिे अंर् म्हिून चवचवध अभ्यासक चतिा शोध घेत राहतात. 
भार्षावैज्ञाचनकाला वाङ्मयचवद, साचहत्यसमीक्षक, तार्सकक इत्यादींशी वैिाचरक संपकइ  ठेविे उपकारक 
ठरते. (४) भार्षावैज्ञाचनक आचि भारे्षला ज्ञानचवर्षय बनविारे सवइि अभ्यासक याचं्या सैद्धास्न्तक ज्ञानािा 
व्यावहाचरक उपयोर् करिे शतय आहे. अशा उपयोिनािी म ख्यतम तीन के्षीे सभंवतात : स्वभार्षाचशक्षि व 
परभार्षाचशक्षि, भाचर्षक व्यवहारातील ताचंीक व याचंीक प्रश्न (उदा., कळझलकािी रिना, संर्िकाशी 
व्यवहार) आचि भार्षाव्यवहाराबद्दल धोरि व चनयोिन (उदा., चलचपस धारिा, पचरभारे्षिा प्रश्न). 

 
भाषाणवज्ञान : भार्षाभ्यासाच्या या चवचवध पातळ्यामंध्ये भार्षाचवज्ञानािे एक कें द्रवती स्थान आहे, 

भार्षाचवज्ञानाच्या तीन उपशाखा मानता येतील : (१) भार्षाचवश्लेर्षि : भारे्षिे स्थलकालचवचशष्ट, 
एकचिनसी, मौचखक वा लेखी, ी चटत वा सलर् नम ने चमळवनू त्याचं्यामार्िी व्यवस्था शोधून काढिे. 
पाचिनीने केलेले ससं्कृतिे चवश्लेर्षि (व्याकरि, चशक्षा, धात पाठ-र्िपाठरूपाने कोश) हे सवांत ि ने 
उपलब्ध भार्षाचवश्लेर्षि आहे. (२) भारे्षचतहास : यािा पाया ससं्कृत शब्दरूपावंरून प्राकृत शब्दरूपे 
ठरचवण्यािे चनयम शोधून काढिे (कालसापेक्ष त लना) आचि अठराव्या शतकात चवल्यम िोन्सला संस्कृत, 
ग्रीक, लॅचटन आदी भार्षामंधले क लसाम्य िािवले (स्थलसापेक्ष त लना), त्या वळेी घातला रे्ला. 
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भारे्षमधील पचरवतइन, भार्षािें चवघटन आचि संघटन, भार्षाक ल, भार्षासंपकइ  हे चवर्षय त्यात येतात. (३) 
इचतहासचनरपेक्ष भाचर्षक त लना : भार्षाभार्षामंधील साम्य-भेद केवळ ऐचतहाचसक प्रचियेमधून उद भवलेले 
नसतात. मानवी िीवन आचि त्यातील संज्ञापनसाधन व आकलनमाध्यम म्हिून भारे्षिे चनसर्इचनर्समत स्थान, 
यामंधून काही साम्ये आढळतात (उदा., स्वर-व्यंिनभेद, नाम-चियापद-भेद, अस्स्त-नास्स्त-भेद) आचि 
काही भेद आढळतात (उदा., पद-स र, पद-बल, नाम-कलर्-भेद, नाम-चवशरे्षिभेद, चवशरे्षि-चियापद-
भेद, हे काही भार्षामंध्येि आढळतात). साचहत्यशलैीच्या शतयता भारे्षन सार का बदलतात (उदा., 
पद्यरिनेिे पायाभतू तत्त्व, प्रधान-र्ौि-घटकािंा िम, प्रचतमासृष्टीिे घटक) हे यावरून लक्षात याव.े 
 
पहा : भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यसमीक्षा; वाङ्मयम शलैीम संशोधन. 
 
संदभइ :  १.  िोशी, वसंत स. संपा. भाषा व साहित्य सांशोधन, भाग १-३, १९८१. 

२. केळकर, अशोक रा. वैखरी : भार्षा आचि भार्षाव्यवहार, १९८३. 
३. मालश,े चमकलद स. आध चनक भार्षाचवज्ञान, १९९५. 

 
अशोक रा. केळकर 

 
भाषा आणि साणहत्य : भार्षा आचि साचहत्य ह्या दोन सामाचिक ससं्थािें साहियइ चकतीही चनकटिे असले, 
तरी त्या चभन्न र्ोष्टी आहेत. साचहत्य हा भारे्षच्या चवचवध उपयोर्ापकैी एक नैचमचत्तक असा उपयोर् आहे. 
साचहत्यात वापरली िािारी भार्षा, चवशरे्षतम काव्यातली भार्षा, चनत्याच्या सहिचसद्ध भार्षासरिीपेक्षा बह धा 
वरे्ळ्या सरिीिी असते. लचलत कलाकृती चसद्ध करताना िी चवचवध द्रव्ये कामी येतात त्यापंैकी भार्षा हे 
एक आहे. ज्याप्रमािे मूर्सतचशल्पासाठी एखादा खोदण्यािोर्ा, ओतण्यािोर्ा, घडवण्यािोर्ा पदाथइ द्रव्य 
म्हिून घ्यावा आचि त्या द्रव्याच्या आधारे घनाकार, अवकाश, पोत ह्या माध्यमातूंन एक आकृती घडवावी, 
त्याप्रमािे लचलत वाङ्मयासाठी शब्दारं्, रूपारं् आचि अथांर् ह्यानंी य तत िी भार्षा ती द्रव्य म्हिून घेऊन 
रचसक वािकाच्या मनावर होिाऱ्या चवचवध ससं्काराचं्या माध्यमातूंन एक साचहत्यकृती घडते. ज्याप्रमािे 
मूर्सतचशल्पासाठी संर्मरवर, चशसवी, ब्राँझसारखे िे द्रव्य चनवडाव,े त्याप्रमािे माध्यमाच्या शतयता 
बदलतात, त्याप्रमािे िी भार्षा चनवडावी चतच्या अन सार साचहत्य-माध्यमाच्या शतयता बदलतात, चतच्या 
माझइ त वािकावर घडायच्या संस्काराबंद्दलच्या अपेक्षा बदलतात. 

 
लचलतेतर वाङ्मय, झार काय चनत्यािा भार्षाव्यवहार ह्यामंध्येही ह्या शलैीच्या शतयता अिमावता 

येतात. एखादी भार्षा िात्या नादमध र वा खडबडीत, नखरेल वा अनौपिाचरक असेल. एखादा कहदीभार्षी 
‘आप की मैं तया सेवा कर सकता हूॅं?’ असे म्हितो तो एक शलैीिा भार् हे उमर्ायला मराठी श्रोत्याला 
थोडा वळे लार्तो. ‘र्ाढवा, मी र्ावात असताना होटेलमध्ये उतरायिे धंदे त ला क िी साचंर्तले होते?’ हा 
मीैीिा आचवष्ट्कार आहे, हे लक्षात यायला केवळ मराठीिा कोश आचि व्याकरि आत्मसात करून भार्िार 
नाही. भार्षा आचि साचहत्य ह्यानंा िोडिारी सकंल्पना शलैी ही आहे. वतत्याच्या (वा लेखकाच्या) निरेतून 
पाचहले, तर भारे्षतून उपलब्ध सामग्री आचि उचद्दष्ट मनोर्त ह्यामंधून काढलेली वरे्ळी वाट म्हििे शलैी. 
शलैीिा वरे्ळेपिा म्हििे वतत्याच्या व्यस्ततत्वािा आचवष्ट्कार असेल, प्रयोिनािा वरे्ळेपिा असेल, उचित 
साधनािंा सझल शोध असेल. ह्याउलट, श्रोत्याला (वा वािकाला) शलैी िािवते ती त्याच्यासमोर 
असिारी भार्षाकृती कशी भावते, कसा पचरिाम घडवनू आिते त्यामधून. हा पचरिाम, हे मनोचवनोदन, हा 
आस्वाद त्या वाङ्मयकृतीच्या कोित्या वैचशष्ट्ट्यांम ळे घडून आला आहे ह्यािा शोध घेिे म्हििे शलैीिा 
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शोध घेिे. साचहत्याच्या शलैीिा चविार या दोनापंैकी कोित्याही अंर्ाने आपि केला, तरी साचहत्यकृतीिे 
तंीारं् (भार्षासामग्रीिा उपयोर्, पचरिाम साधण्याच्या क्ॡप्त्या) आचि साचहत्यकृतीिे अंतरंर् (चतिे 
प्रयोिन, चतिा आस्वाद्य असा पचरिाम) असे िैत आपल्याला पत्कराव ेलार्ते. परंत  साचहत्यकृती िेवढी 
मोठी, साचहत्यचविार िेवढा प्रर्ल्भ तेवढे ह्या िैताच्या पलीकडे आपल्याला िािे भार् पडते आचि 
साचहत्यािे द्रव्य भार्षा हे साचहत्याच्या माध्यमामध्ये चवरघळून िात आहे, असा प्रत्यय आपल्याला येतो. 

 
लचलतेतर, उपय तत र्द्य आचि लचलत वाङ्मयापैकी काव्य ही िर भारे्षच्या उपयोर्ािी दोन 

चवरुद्ध टोके आपि मानली, तर भार्षाशलैीिा हा प्रवास आपल्याला अचधक स्पष्ट समितो. बाटलीतल्या 
और्षधािा उपयोर् कसा करायिा त्याबद्दलच्या सूिना आपि कोित्याही भारे्षतून वािल्या, तरी सारखेि. 
कारि भार्षा ही त्या चठकािी पूिइतम साधनरूप असते. भारे्षच्या कंर्ोऱ्यािा अडथळा नको म्हिनू तर 
वैज्ञाचनक वा चवशरे्षज्ञ एक ताचंीक पचरभार्षा तयार करून ते कंर्ोरे घासून टाकण्यािा प्रयत्न करतो. उलट, 
एका भारे्षतल्या कचवतेिा द सऱ्या भारे्षत पूिांशाने अन वाद करिे िवळिवळ अशतय आहे, तडिोडीवर 
समाधान मानून घ्याव े लार्ते. झार काय कचवतेिा त्याि भारे्षतस द्धा अन वाद करिे अप्रयोिक ठरते. 
कवीला काय म्हिायिे आहे आचि ते कसे म्हिायिे आहे ह्या दोन र्ोष्टी वरे्ळ्या काढता येत नाहीत, 
रचसकाला प्राप्त होिारे झचलत आचि त्यािी कचवतेमधील उर्मस्थाने वरे्ळी पारखता येत नाहीत. कचवता 
ििू एकिीव असते. (अलंकारानंा कचवतेच्या अंर्ावर िढवलेले दाचर्ने समिू नयेत, चवभ्रम समिाव ेहा 
चविार अशाि चदशनेे धाविारा आहे.) भारे्षच्या उपयोर्ािी र्रि आचि काव्य ही दोन टोके सोडली, तर 
इचतहास, तत्त्वज्ञान ह्यासंारखे लचलतेतर र्द्य आचि कथा, चनबंध ह्यासंारखे लचलत र्द्य ह्या टोकाचं्या मध्ये 
पडतात. 

 
भारे्षच्या तीन अंर्ािंा उल्लखे वर केला-शब्दारं्, रूपारं् आचि अथांर्. त्यािंा साचहत्याकडे कसा 

संबंध िोडला िातो हे आता पाहायिे. साचहत्यातल्या शब्दारं्ािा ताचंीक चविार दोन चठकािी केला रे्ला 
आहे. छंदोरिना आचि शब्दालंकार (शब्दालंकाराति नादलाचलत्यािाही चविार घालायला हरकत 
नाही.). हा सवइ चविार दोन चदशानंी प ढे नेता येईल. एक तर ह्यािंा संबधं त्या त्या भारे्षच्या 
शब्दारं्व्यवस्थेकडे लावता येईल. लॅचटन वृत्तािंी लघ र् रुव्यवस्था इसं्ग्लश पद्यात का िर्ली नाही, मूधइन्य 
व्यंिनाचं्या प्राि यािा काय श्रविसंस्कार होतो, रोिच्या बोलण्यातले िढउतार आचि नाटकातल्या 
भार्षिातले, ह्यातं काय अंतर असते, ह्यासंारखे प्रश्न या अभ्यासात हाती घेता येतील. द सऱ्या बािूला तो 
संबंध समग्र साचहत्यकृतीशी िोडता येईल. ज्याप्रमािे चवचशष्ट रार्ािी रसान कूलता आपि ठरवतो, 
त्याप्रमािे चवचशष्ट छंदोरिनेिी ठरवता येईल का, यमकाम ळे केवळ िमत्कृती न होता चवचशष्ट पदानंा विन 
येऊन अथइपचरपोर्ष कसा होतो, असे प्रश्न उपस्स्थत कराव ेलार्तील. 

 
रूपारं् हे शब्दारं् आचि अथांर् ह्यानंा िोडते. रत्नेर्षासारखा अलंकार ह्याम ळे रूपालंकार ठरतो. 

व्याकरिातले चवकारही शलैीमध्ये आकार घेतात. बह विन बह मानाथी वापरिे, र्तकालीन 
घटनेसाठीवतइमानकाळ वापरून नाट्य साधिे (साध वािी चतथे येऊन पोिला आहे), सबंध कथा 
प्रथमप रुर्षी चनवदेन करिे ही काही सहि ध्यानात येिारी उदाहरिे. काव्यातला पदिम प ष्ट्कळदा ‘सरळ’ 
नसतो. तो काही केवळ छंदसौकयासाठी नव्हे, त्याने चवचशष्ट पचरिाम साधतो, त्याला चवचशष्ट प्रयोिन 
असते, कधीकधी तर तो ‘अपचरहायइ’ ठरतो. 
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अथांर्ािा चविार करताना केवळ स ट्या पदाचं्या अथांिा चविार करून भार्िार नाही, हे उघड 
आहे. अचभधा, लक्षिा, व्यिंना ह्यािंा चविार वातयाच्या पातळीवरही करायला पाचहिे. ‘िरा सरकता 
का?’ म्हिण्यातला र्ोडवा ‘िरा’ या अल्पत्वदशइक पदाम ळे साधला आहे; तसाि आज्ञाथी वातयरिना न 
करता प्रश्न चविारून श्रोत्याला नाही म्हिण्यािे स्वातंत्र्य देऊन साधला आहे. वातयाच्या संदभात पदािा 
चविार केला, तर पदािा अथइही पूिांशाने हाती येईल. ‘पाचरतोचर्षक’ हे ‘बचक्षसा’पासून वरे्ळे कसे? बचक्षसे 
वाटतात; पाचरतोचर्षकािें चवतरि होते; सद्र् िाला बक्षीस आपोआप चमळते, तर पाचरतोचर्षक क िाकडून 
देण्यात येते; इत्यादी. पदानंा आचि वातयानंा भाचर्षक सदंभइ असतो, तसाि सासं्कृचतक आचि सामाचिक 
संदभइही असतो. ‘शवेटी दोघानंी घटस्झोट घेतला’ आचि ‘शवेटी दोघािंा काडीमोड झाला’ हे वरे्वरे्ळ्या 
कथािें शवेट असिार. 

 
चवचशष्ट वाङ्मयकृतीिे शब्दारं्, रूपारं्, अथांर् ह्याप्रमािे शलैीच्या अंर्ाने चनरीचक्षताना पद, पदबंध, 

वातय ह्याचं्या पलीकडे िाऊन वातयबधंािंाही चविार करावा लार्तो. ‘असो’. हे वातय वािले म्हििे 
चविारािंा एक टप्पा संपला आहे; ककवा ‘आता आपि आनंदरावाचं्या बरं्ल्यात डोकावनू पाहू’ असे म्हटले, 
की कथेिा नवा टप्पा स रू झाला हे नवचशतयालाही कळेल. वातयबधंाच्या सीमारेर्षा नेहमीि इततया 
ढोबळपिे ओढलेल्या नसतात हे उघड आहे. सबधं िामायिाला एक महावातय मानले तर ह्या 
महावातयाच्या रिनेिेही काही चनयम आहेत आचि काही शलैीर्त कायइ आहे, ह्यािा चवसर पडिार नाही. 

 
साचहत्याच्या भारे्षिा अभ्यास चकती बारकाव्याने करता येईल ह्यािे चदग्दशइन एव्हापयंत झाले. माी 

ह्या बारकाव्याला साचहत्यमलू्यांिे अचधष्ठान पाचहिे. नाहीपेक्षा कला आचि क सर ह्यातंला झरक आपि 
हरवनू बसू. भार्षावैज्ञाचनक इथे साचहत्यसमीक्षकािा मदतनीस म्हिून वावरतो आहे. साचहत्यसमीक्षकाने 
साचहत्याच्या भाचर्षक अंर्ािे सतत भान ठेविे िरूर आहे. आपल्या चविारातला भोंर्ळपिा दूर करायला, 
‘प्रतीक’, ‘प्रचतमा’, ‘लय’सारख्या उपय तत संज्ञािंा द रुपयोर् टाळण्यासाठी, ‘कचवता’, ‘सामाचिक 
िािीव’, ‘रचॅिडी’ ह्यासंारख्या व्यापक संज्ञािें पाय भ ईवर टेकण्यासाठी भारे्षिा शलैीच्या अंर्ाने अभ्यास 
उपकारक ठरू शकतो. 
 
संदभइ : १.  केळकर, अशोक रा. “भार्षा आचि साचहत्य”, मिािाष्र साहित्य पहत्रका, अंक १७१-७२, मािइ 
       १९७०. 

२. र्ाडर्ीळ, र्ंर्ाधर, “भार्षा आचि साचहत्य”, हकलोस्कि, िून १९६६ (चशवाय : खडक आहि 
पािी, द सरी आवृ., १९६६). 

३. मंर्रूळकर, अरकवद, “मराठी कचवतेिी भार्षा”, भाषा : अांतःसूत्र आहि व्यविाि, (संपा.) 
पानसे, म . र्., १९६९. 

 
अशोक रा. केळकर 

 
भाषातंर : भार्षातंरातील समस्यािंी सवइसाधारिपिाने दोन र्टातं चवभार्िी करता येते : भाचर्षक समस्या व 
सासं्कृचतक समस्या. भाचर्षक समस्या म्हििे उर्मभार्षा व लक्ष्यभार्षा ह्यामंध्ये असिाऱ्या भेदामं ळे चनमाि 
होिाऱ्या समस्या. इंग्रिी व मराठी भार्षाचं्या कलर्व्यवस्था ककवा सवइनामव्यवस्था ह्यािंी त लना करावी, 
ककवा मराठी व संस्कृत भार्षाचं्या विनव्यवस्थािंी त लना करावी, म्हििे भाचर्षक समस्यािें स्वरूप लक्षात 
येईल. 
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भार्षातंरातील भाचर्षक समस्याचं्या त लनेने सासं्कृचतक समस्या अचधक खोलवर रुिलेल्या 
असतात. त्याम ळे भाचर्षक समस्यािें चवश्लेर्षि करून त्यावंरील उपाययोिना ज्याप्रमािे काही ठाम 
प्रमािावर करता येते, तसे सासं्कृचतक समस्याचं्या बाबतीत करिे शतय होत नाही. सिइनशील लेखनामध्ये 
भाचर्षक समस्यापेंक्षा चकतीतरी मोठ्या प्रमािावर सासं्कृचतक समस्या उपस्स्थत होतात. ‘क ं कू’, ‘माहेर’, 
‘उष्टा’ अशा चठकािी मराठी शब्दािें इंग्रिी भार्षातंर, वा ‘रोमॅंचटक’, ‘हचनमून’ अशा इंग्रिी शब्दािें मराठी 
भार्षातंर करण्यािा प्रयत्न करून पाचहल्यास सासं्कृचतक समस्याचं्या खोल म ळािंी कल्पना येईल. अशा 
वळेी हे शब्द चलप्यंतर करून लक्ष्यभारे्षत वापरिे व त्याचं्यावर स्पष्टीकरिात्मक टीपा देिे, ककवा एखादा 
कामिलाऊ प्रचतशब्द योििे आचि त्यािा सासं्कृचतक आशय, संदभइ व प नरुतती ह्याचं्याम ळे तो वािकाच्या 
मनात हळूहळू म रत िाईल असा प्रयत्न करिे, असे काही पयाय भार्षातंरकत्याप ढे असतात. 

 
वरे्वरे्ळे चनकर्ष वापरून भार्षातंरािी वर्इवारी करता येते. उदा., अन रूपतेच्या प्रकाराच्या 

आधारावर ‘छायान वाद’ व ‘भावान वाद’ यामंध्ये भेद करण्यात येतो. छायान वादामध्ये व भावान वादामध्ये 
आशयाच्या त ल्यबलत्वाला लक्ष्यभारे्षत प्राधान्य असते. 

 
भार्षातंरािी पद्धती ही कसोटी मानल्यास ‘शब्दशम भार्षातंर’, ‘वातयशम भार्षातंर’ व ‘स्वैर भार्षातंर’ 

ह्यामंध्ये भेद करता येईल. ‘शब्दशम भार्षातंर’ करताना शब्द ककवा शब्दसंहती, ‘वातयशम भार्षातंर’ करताना 
वातय व ‘स्वैर भार्षातंर’ करताना सवइ मिकूर हा भार्षातंरािा मलूघटक असतो. 

 
भार्षातंरकता कोि आहे ह्या कसोटीवर ‘मानवी’ भार्षातंर व र्िक यंीाने केलेले ‘याचंीकी’ (ककवा 

‘स्वयंपे्रचरत’) भार्षातंर ह्यामंध्ये भेद केला िातो. 
 
भार्षातंराच्या वर्ीकरिामध्ये भार्षातंरप्रचियेिे प्रमाि, उर्मभार्षारूपाच्या कोित्या स्तराला ती 

लार्ू करण्यात आली आहे, आचि उर्मभार्षारूपाच्या चवचशष्ट श्रेिीशी ती चनबद्ध आहे, की श्रेचिम तत आहे 
ह्या कसोट्यािंा उपयोर् केला िातो. ह्या कसोट्यावंर केलेले वर्ीकरि शास्त्रीय (म्हििे वस्त चनष्ठ व 
अभ्यासकचनरपेक्ष) व काटेकोर असले आचि त लनात्मक भार्षाचवज्ञान, मानववशंचवज्ञान, भार्षािें 
अध्ययनअध्यापन इ. के्षीातं उपय तत असले, तरी भार्षातंराच्या वाङ्मयीन अभ्यासात माी त्यािी 
उपय ततता मयाचदत असल्यािे आढळते. 

 
उर्मभारे्षतील मिक रािे स्वरूप आचि त्याच्यातील भारे्षच्या उपयोिनािे स्वरूप ह्याचं्या आधारे 

केल्या िािाऱ्या वर्ीकरिाला प्रदीघइ इचतहास आहे. भार्षातंराच्या अभ्यासात भार्षाचवज्ञानाने प्रवशे 
करण्यापूवी हेि वर्ीकरि सवइमान्य व बह िर्सित असे होते. मिक रािे चवर्षयान रूप तीन म ख्य वर्इ कस्ल्पता 
येतात : संकल्पनाप्रधान, तथ्यप्रधान व सिइनशील, पचहल्या प्रकारात तत्त्वज्ञान, धमइशास्त्र, सौंदयइशास्त्र इ. 
चवर्षयािंा समावशे होतो. तथ्यप्रधान मिकूर म्हििे सामाचिक व भौचतक चवज्ञानातंील लेखन. सिइनशील 
मिकूर म्हििे लचलत वाङ्मय. ह्या वर्ांिे ह्यापेक्षाही सूक्ष्म वर्ीकरि करता येईल. उदा., सिइनशील 
मिक रािे काव्य, नाटक, कादंबरी असे उपवर्इ होतील. 

 
भार्षातंराच्या सवइ प्रकारामंध्ये लचलत वाङ्मयािे भार्षातंर हा सवांत अवघड प्रकार आहे, ही र्ोष्ट 

बह तेक अभ्यासक मान्य करतात. तथ्यप्रधान मिक राच्या आशयाच्या स्वरूपाबद्दल मतभेद होण्यािा संभव 
कमी असतो. लचलत वाङ्मयकृतीच्या आशयाबाबत माी अशी पचरस्स्थती नसते. वािकाच्या 



 अनुक्रमणिका 

संवदेनशीलतेप्रमािे लचलत वाङ्मयातील आशयािे स्वरूप बदलते. चशवाय ह्या आशयािा बराि भार्, तो 
ज्या भार्षारूपातृन व्यतत झालेला असेल, त्यावर अवलंबून असतो. ध्वनी, लय, अनेकाथी शब्दप्रयोर्, 
यमके, कोट्या अशी त्या भार्षारूपािी वैचशष्ट्टे्य झचलत मिक राच्या भार्षारूपातही आििे बह शम अशतय 
असते. उलट, झचलत मिक राच्या भार्षारूपािी वैचशष्ट्टे्य प नर्सनर्समत आशयामध्ये नव्याने समाचवष्ट झालेली 
असतात. त्याम ळे लचलत वाङ्मयाच्या भार्षातंरात भार्षातंरकत्याच्या दोन्ही भार्षाचं्या ज्ञानािी व 
साचहत्याबद्दलच्या संवदेनशीलतेिीि कसोटी लार्ते असे नव्हे, तर त्याच्या भाचर्षक सिइनशीलतेिीही 
कसोटी लार्ते. त्याम ळे भार्षातज्ज्ञानंी केलेल्या भार्षातंरापेक्षा सिइनशील लेखकानंी केलेली भार्षातंरे 
अचधक िारं्ली असल्यािे आढळून येते. ह्यािा द सरा एक पचरिाम असा चदसतो, की एका काळात उत्तम 
ठरलेले भार्षातंर नंतर कालबाह्य ठरू शकते. कारि तोपयंत वािकािे संस्कारसंचित बदललेले असू 
शकते. उदा., ऑथेल्लोिी महादेवशास्त्री कोल्हटकर, देवल व चशरवाडकर ह्यानंी केलेली भार्षातंरे, लचलत 
वाङ्मयातील आशयाला भार्षारूपाबरोबरि एक घाट ककवा आकृचतबधंही असतो आचि तो त्या आशयािा 
एक अचवभाज्य घटक असतो. लक्ष्यभारे्षमध्ये आकृचतबंधािे अन करि केल्यास तेथे तो अनैसर्सर्क 
वाटण्यािा संभव असतो. परंत  लक्ष्यभारे्षमध्ये तो स्स्थरावण्यािाही संभव काही वळेा असतो. उदा., स नीत 
हा आकृचतबंध इटाचलयनमधून इंग्रिीत व इंग्रिीतून मराठीत आला. याउलट, शतेसचपअरने आपल्या 
नाटकातून वापरलेला ‘ब्लॅंक व्हसइ’ ह्या आकृचतबंध भार्षातंरकत्यांनी प्रयत्न करूनही मराठीत रुिला 
असल्यािे चदसत नाही. ह्या बाबतीत भार्षातंरकत्याप ढे प ढील पयाय असतात : (१) मूळ आकृचतबधंािी 
अन कृती करिे, (२) मूळ आकृचतबधंात आवश्यक ते बदल करिे, (३) मूळ आकृचतबधंाशी अन रूप अशा 
लक्ष्यभारे्षतील आकृचतबंधािी योिना करिे, (४) मूळ आकृचतबधंािा चविार न करता प नर्सनर्समत आशयाला 
लक्ष्यभारे्षमध्ये स्वतमिा असा एखादा स्वतंी आकृचतबधं घेऊ देिे. याही बाबतीतील चनिइय संदभावर 
अवलंबून असतात. 
 

प्र. ना. परािंपे 
 
भाषाणवज्ञान आणि साणहत्यसमीक्षा : आध चनक अॅंग्लो-अमेचरकन साचहत्यसमीके्षमध्ये साचहत्याच्या भारे्षिा 
चविार अत्यतं महत्त्वािा मानला रे्लेला आहे. आय्. ए. चरिड् इस याच्या प्रॅक्क्र्टकल हक्रहर्टहसझम (१९२९) या 
गं्रथापासून साचहत्यकृतीच्या सूक्ष्म व काळिीपूवइक वािनािा प्रारंभ झाला असे मानले िाते. या वािनामध्ये 
साचहत्यकृतीला एक भाचर्षक रिनाबधं मानून या बधंािे सूक्ष्म चवशरे्ष चटपिे, या प्रचियेला कें द्रवती स्वरूपािे 
स्थान आहे. चरिड् इस यािा चशष्ट्य चवल्यम एम्पसन यािे ‘अनेकाथइते’िे (अॅंचबग्यूइटी) तत्त्व, तलीअन्थ ब्र तस 
व ‘न्यू चिचटचसझम’ या सपं्रदायातील त्यािे इतर सहकारी या अमेचरकन समीक्षकानंीही माडंलेली 
‘आय् रनी’ व ‘पॅरॅडॉतस’ ही तत्त्व,े याि सपं्रदायातील रॅन् सम या समीक्षकािे तार्सकक संरिनेला चवरोधी असे 
टेतिरिे तत्त्व – ही सवइ तत्त्व ेसाचहत्याच्या भारे्षसंबधंीिीि तत्त्व ेहोती. माी आध चनक अॅंग्लो-अमेचरकन 
समीके्षच्या प्रारंभकाळातील हा चविार भार्षासंबचंधत असला, तरी तो शास्त्रीय वा वैज्ञाचनक स्वरूपािा आहे, 
असे माी म्हिता येिार नाही. भार्षावैज्ञाचनक तत्त्वाचं्या आधाराने चवकचसत झालेला साचहत्यचविार म ख्यतम 
य रोपीय परंपरेमध्ये आढळतो. झेर्सदना ं द सोस्यूर या भार्षावैज्ञाचनकाने आध चनक भार्षाचवज्ञानािी मूलभतू 
तत्त्व े माडंल्यानंतर प्रार् प्रिाली (प्रार् स्कूल) च्या भार्षावैज्ञाचनकानंी त्याचं्या आधारे साचहत्यभारे्षच्या व 
शलैीच्या चवश्लेर्षिासाठी काही नव्या संकल्पना माडंल्या; चवशरे्षतम रोमान याकॉपसन या अभ्यासकाने 
भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यशास्त्र याचं्यातील परस्परसबंंधाचवर्षयी चवविेन करून अनेक भार्षावैज्ञाचनक 
संकल्पनानंा साचहत्याभ्यासामध्ये महत्त्वािे स्थान प्राप्त करून चदले. अमेचरकन भार्षावैज्ञाचनकाचं्या काही 
संकल्पनािंा व तत्त्वािंा आधार घेऊन शलैीचवज्ञानािा चवकास झालेला आहे. सोस्यूरच्या संरिनावादी 
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तत्त्वानंा मध्यवती स्थान देऊन संरिनावादी साचहत्यशास्त्रािी माडंिी झालेली आहे. भार्षाचवज्ञानाम ळे 
साचहत्याच्या भाचर्षक चवश्लेर्षिाला केवळ िालना चमळाली असे नव्हे, तर त्यासाठी आवश्यक असिारी 
संकल्पनात्मक िौकट आचि चवश्लेर्षिपद्धतीस द्धा साचहत्यशास्त्राला भार्षाचवज्ञानाकडून प्राप्त झाली. 
भार्षाचवज्ञान व साचहत्यसमीक्षा या के्षीाचं्या परस्परसंपकाच्या काही महत्त्वाच्या टप्प्यािंी माडंिी येथे करू. 

 
एकोचिसाव्या शतकामध्ये भाचर्षक संशोधनािे लक्ष्य हे प्राम ख्याने ऐचतहाचसक अभ्यासािे होते. 

झेर्सदना ं द सोस्यूर (१८५७–१९१३) या स्स्वस अभ्यासकाने या अभ्यासाला र्ौि स्थान देऊन भारे्षच्या 
संरिनेच्या अभ्यासाला भार्षाचवज्ञानािा म ख्य अभ्यासचवर्षय मानले. या त्याच्या चविाराने आध चनक 
संरिनावादी भार्षाचवज्ञानािा पाया घातला रे्ला. द सरे म्हििे भार्षा ही एक चिन्हव्यवस्था असते, असे तत्त्व 
माडूंन सोस्यूरने चिन्हमीमासेंिाही (सेचमऑलॉिी) पाया घातला. भारे्षच्या स्वरूपािा चविार करताना द्रव्य 
आचि आकार या भेदािा आधार घेऊन भार्षा म्हििे ध्वन्यात्मक व अथात्मक द्रव्याला चमळालेला आकार 
(झॉमइ) होय, असे तत्त्व सोस्यूरने माडंलेले आहे. ध्वनी व अथइ याचं्या द्रव्याला आकार देिे भारे्षला कसे 
शतय होते? सोस्यूरिे म्हििे असे, की हा आकार म्हििे एक चिन्हािंी व्यवस्था असते. तेव्हा भार्षा ही 
चिन्हािंी एक व्यवस्था असते, हे सोस्यूरच्या चविारामधील प्रम ख सूी आहे. 

 
चिन्हािें स्वरूप स्पष्ट करताना सोस्यूर असे म्हितो, की चिन्ह हे चिन्हक आचि चिस्न्हत याचं्यातील 

संबंधािें बनलेले असते. भाचर्षक चिन्हक हा एखादा ध्वनी असू शकेल, वा एखादे चलचखत अक्षर असू 
शकेल. कोित्याही चिन्हकाला स्वयमेव वा स्वाभाचवक असा अथइ नसतो; चवचशष्ट चिन्हक आचि चवचशष्ट अथइ 
याचं्यातील अथइ यादृस्च्छक स्वरूपािा असतो आचि तो सामाचिक संकेतावंर अवलंबून असतो; आचि 
प्रत्येक चिन्हािा अथइ हा समग्र चिन्हव्यवस्थेतील इतर चिन्हाशंी त्या चिन्हािा िो संबंध असतो त्यावर 
अवलंबून असतो. भारे्षिा चिन्हव्यवस्था म्हिून वैज्ञाचनक पद्धतीने अभ्यास करायिा असेल, तर चतच्या दोन 
रूपामंध्ये भेद करायला हवा असेही सोस्यूर मानतो; ही दोन रूपे म्हििे िल असे वतइनरूप (पॅरोल) आचि 
अिल अशी व्यवस्था (लारं्) होत; आचि वैज्ञाचनक स्वरूपाच्या अभ्यासामध्ये भाचर्षक व्यवस्थेला कें द्रवती 
स्वरूपािे स्थान द्यायला हव े अशी सोस्यूरिी धारिा आहे. वतइन हे व्यस्ततव्यततीन सार, प्रसंर्ान सार, 
संदभान सार, काळान सार बदलत असते. परंत  या िल स्वरूपामारे् एक सापेक्षतम अिल व चनयमबद्ध अशी 
सामाचिक स्वरूपािी व्यवस्था असल्यानेि त्या वतइनािा अथइ आपि लाव ूशकतो. चिन्हािंी व्यवस्था म्हििे 
चिन्हािें परस्पराशंी असिारे संबंध. हे सबंंध मलूतम दोन प्रकारिे असतात : एक म्हििे अन्वयचनष्ठ 
(कसटॅग्मचॅटक) संबधं : चिन्हे एकाप ढे एक अशी िमवार असल्याने त्याचं्यात अन्वयावर आधारलेले सबंधं 
असतात; द सरा र्िचनष्ठ (परॅडाय् मचॅटक) संबधं : म्हििे रिनेमध्ये चवचशष्ट स्थानी कोित्या प्रकारिे घटक 
येऊ शकतात, यावर काही बंधने असतात; उदा., कतृइस्थानी नामे येऊ शकतात, शब्दयोर्ी अव्यये येऊ 
शकत नाहीत; तेव्हा कतृइस्थानी येिाऱ्या नामािंा एक र्ि असतो व या र्िातील घटकािंा परस्पराशंी एक 
चवचशष्ट प्रकारिा सबंंध असतो, असे म्हिता येते. अन्वयचनष्ठ व र्िचनष्ठ अशा दोन्ही प्रकारच्या संबधंािंी 
प्रत्येक भारे्षिी व्यवस्था उलर्डिे, हे भार्षाचवज्ञानािे कायइ होय. 

 
चिन्हचवज्ञान वा चिन्हमीमासंा या अचधक मोठ्या आवातयाच्या एका चवज्ञानािा वा अभ्यासके्षीािा 

एक भार् म्हिनू भार्षाचवज्ञानािा चविार व्हायला हवा, अशी कल्पनाही सोस्यूरने माडंली. चिन्हे कशािी 
घडलेली असतात व त्यानंा चनयचंीत करिारे चनयम कोिते, हे प्रश्न याअभ्यासके्षीात कें द्रवतीं स्वरूपािे 
असतात. या चविाराम ळे मानव्यचवद्या आचि सामाचिक चवज्ञाने या अभ्यासके्षीानंा एक ताचत्त्वक बैठक प्राप्त 
झाली आचि चिन्हचवश्लेर्षिाला आवश्यक असिारी एक पद्धतीही भार्षाचवज्ञानाकडून चमळाली. सोस्यूरच्या 
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भार्षावैज्ञाचनक तत्त्वािंा साचहत्यशास्त्रावर मोठा प्रभाव पडून त्यातून संरिनावादी साचहत्यशास्त्रािी आचि 
शलैीचवज्ञानािी उभारिी झालेली असली, तरी स्वतम सोस्यूरने साचहत्यचवर्षयी वा शलैीचवर्षयी कितन 
केल्यािे आढळत नाही. 

 
सोस्यूरने माडंलेल्या चविारव्यूहािा प्रभाव नसिारा असा भार्षावैज्ञाचनक साचहत्यमीमासेंिा प्रवाह 

‘रचशयन रूपवाद’ म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या िळवळीत चदसून येतो. ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या पाहता रचशयन 
रूपवाद हा १९१५-१६ या दोन वर्षांच्या कालखंडाच्या दरम्यान उदयाला आला. ‘साचहत्यत्व’ 
(चलटररीनेस) ही संकल्पना रचशयन रूपवादी चविारामध्ये कें द्रस्थानी आहे, आचि या संकल्पनेिी त्यानंी 
केलेली व्याख्याि अशी आहे, की त्याम ळे साचहत्यािी व कलेिी स्वायत्तता, त्यािें इतर व्यवहारापंासून 
असिारे मलूभतू स्वरूपािे वरे्ळेपि अधोरेचखत व्हाव.े साचहत्य हे सवइसामान्य िीवनािे, नेहमीच्या 
संवदेनािें व अन भवािें ‘अपचरचितीकरि’ ककवा ‘अनोखीकरि’ (चडझचमल्यरायझेशन) करीत असते, हे 
तत्त्व या संदभात त्यानंी माडंले. साचहत्यामध्ये, चवशरे्षतम काव्यामध्ये, नेहमीच्या वाचिक व्यवहाराला एक 
रूप वा घाट चदलेला असतो व त्यािे अपचरचितीकरि केलेले असते. केवळ वरे्ळे शब्द वा वरे्ळ्या रिना 
वापरल्याने काव्यािी पृथर्ात्मता चसद्ध होत नाही, तर काही खास रूपदायक वा रिनालक्ष्यी तत्त्वाच्या 
साहाय्याने (उदा., वृत्त व छंद ककवा चवचवध प्रकारच्या पद्यरिना याचं्या साहाय्याने) काव्यभारे्षिी रिना 
होत असते. या पृथर्ात्म रिनेम ळे साचहत्यकृतीिा भाचर्षक पोति पार अनोखा होऊन िातो आचि आपली 
त्या भाचर्षक पोताचवर्षयीिी िािीवही पार वरे्ळी, अनोखी अशी होऊन िाते. 

 
काव्यशास्त्रािी वा साचहत्यशास्त्रािी रचशयन रूपवाद्यानंी केलेली उभारिी ही खास साचहत्याच्या 

अशा स्वायत्त तत्त्वाचं्या साहाय्याने झालेली आहे. साचहत्याच्या अनोख्या रूपािा व रूपदायी साधनािंा वधे 
घेिारे एक ‘शास्त्र’ त्यानंा चवकचसत करायिे होते. काव्याच्या संदभातील रूपदायी साधनािंा उल्लेख आपि 
वर केलेलाि आहे. कथनात्म साचहत्यामध्ये रचशयन रूपवाद्यानंी िे रिनातत्त्व शोधले, तेही उल्लेखनीय 
आहे : कथनामध्ये घटनािम ककवा ‘र्ोष्ट’ हा एक घटक असतो, तर या िमािे अनोखीकरि करिारा 
कथनिम ककवा ‘कथानक’ हे रूपदायी साधन असते. कथनाच्या प्रवाहाला छेद देऊन अनोखीकरि 
साधिाऱ्या साधनािंा चविारही रचशयन रूपवाद्यानंा महत्त्वािा वाटत होता. म द्दाम केलेले चवर्षयातंर, प्रम ख 
चवर्षयसूीाला ह लकावण्या देिारी अनेक साधने, प्रदीघइ विइने यासंारख्या अनेक कथनात्म तलृप्त्यािंा या 
साधनामंध्ये अंतभाव होतो. 

 
रचशयन रूपवाद आचि सोस्यूरप्रिीत संरिनावाद यािंी सारं्ड घालिारी ‘प्रार् प्रिाली’ १९२६ 

मध्ये स्थापन झालेल्या प्रार् भार्षावैज्ञाचनक वत इळाच्या रूपाने स रू झाली. सोस्यूरने माडंलेली भाचर्षक 
चिन्हव्यवस्थेच्या संरिनेिी तत्त्व ेआचि रचशयन रूपवाद्यानंी माडंलेले अनोखीकरिािे तत्त्व यािंी सारं्ड 
प्रार् प्रिालीच्या साचहत्यशास्त्रज्ञानंी घातली. भाचर्षक चिन्हव्यवस्थेच्या संरिनेच्या चविाराला चतच्या 
कायाच्या चवश्लेर्षिािी िोड प्रार् प्रिालीच्या भार्षावैज्ञाचनकानंी चदली. भारे्षच्या सवइसामान्य वापरामध्ये 
संरिना ही यींवत कायइ करीत असते; कोित्याही एका चवचशष्ट घटकाला वा घटक-योिनेला येथे काही 
खास स्थान असत नाही; पे्रर्षकािा संदेश ग्रहिकत्यांपयंत पोहोिला, की भाचर्षक संरिनेिे कायइ संपते. या 
व्यवहारात भार्षा एखाद्या स्वयंिचलत यंीिेसारखीि कायइ करीत असते व त्याम ळे या कायाला 
‘स्वयंिलनीकरि’ (ऑटोमायझेशन) असे म्हितात. ही स्वयंिलनीकरिािी प्रचिया अनेक पातळ्यावंर 
घडत असते. नमस्कार-िमत्कारासारखे नेहमीिे िाकोरीबद्ध भाचर्षक व्यवहार हे या प्रकारिे असतात. 
याउलट, एखाद्या चवचशष्ट हेतूने चवचशष्ट घटकानंा ककवा घटक-योिनानंा रिनेमध्ये खास स्थान चदले, त्यािें 
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‘प रोभमूीकरि’ (झोरग्राउंकडर्)केले, की भारे्षिे आिखी एक कायइ चसद्ध होते. उदा., काव्यामध्ये 
छंदोबद्धता आल्याने चवचशष्ट ध्वनींिे वा स्वन-योिनािें प रोभमूीकरि होते व त्यामधून वरे्ळ्या प्रकारिे 
संदेशवहन होते, ककवा केशवस तासंारखा एखादा कवी झ लाला उदे्दशून कचवता चलचहतो : ‘प ष्ट्पा स ंदर 
चकती तू चदससी’, ककवा बालकवींसारखा कवी ‘पाखरा’स उदे्दशून म्हितो : ‘पाखरा, र्ाइले त ला कधीही न 
कोिी’ येथे केवळ ध्वचन-योिनेतूनि नव्हे, तर चनसर्ाशी संभार्षि करण्याच्या समग्र ‘वाचिक कृत्या’मधून 
(‘स्पीि अॅतट’मधून) हे प रोभमूीकरि साधलेले असते. पावसाचवर्षयी आपि द सऱ्या मािसाशी बोलू 
शकतो; परंत  पावसाला उदे्दशून र्ािे म्हििे हे चनयमोल्लघंन ठरेल. 

 
भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यशास्त्र या दोन्ही के्षीातं भरीव कायइ करिारी आचि या दोन्ही के्षीामंध्ये 

साधेंिोड करिारी मंडळी प्रार् वत इळामध्ये सामील झाली होती. रोमान याकॉपसन हा या सवइ र्टामंधील 
कायम धार्ा होता. त्याने प्रार् प्रिालीच्या चविारामध्ये अचधक सूक्ष्मता आिली. भाचर्षक संदेशवहनाच्या 
व्यापारािे सहा मलूघटक त्याने मानले : पे्रर्षक, ग्रहिकता, संपकइ , चिन्हव्यवस्था, संदभइ व संदेश. यापंैकी 
चवचशष्ट मूलघटकावर भर चदल्याने वरे्वरे्ळी काये भार्षा साधू शकते : आचवष्ट्कारात्मक, आवाहक, 
संपकइ चनष्ठ, चिन्हव्यवस्थाचवर्षयक, संदभइचनष्ठ व काव्यात्मक, कोित्याही भाचर्षक व्यवहारामध्ये ही सवइि 
काये कमी-िास्त प्रमािात घडत असतात. परंत  एकूि व्यवहारािा रोख लक्षात घेतला, तर कोित्या 
घटकावर भर आहे ते समिू शकते व त्यावरून कोिते कायइ अचधक महत्त्वािे आहे, ते ठरचवता येते. यािा 
अथइ असा, की साचहत्यव्यवहारात भारे्षिे झतत सौंदयात्मक (म्हििे ख द्द संदेशावर भर देिारे) कायइि 
िालू असते असे नव्हे. साचहत्यकृतीतून आचवष्ट्कारात्मक कायइ लेखकाला साधता येईल, त्यािप्रमािे 
वािकावर चवचशष्ट पचरिाम घडचवण्यािे आवाहक कायइही साधता येईल. साचहत्यकृतीमध्ये (उदा., 
कथनात्म साचहत्यामध्ये) विइनपरताही असू शकेल; परंत  हे त्यातले म ख्य घटक असिार नाहीत. म ख्य भर 
असेल, तो एक अनन्य स्वरूपािा संदेश वा अथइ चिस्न्हत करण्यावर, म्हििेि चवचशष्ट साधने वापरून 
अनन्य संदेशािे प रोभमूीकरि करण्यावर. 

 
काव्यभारे्षमध्ये हे िे प रोभमूीकरि घडत असते, ते दोन प्रकारे घडत असते, असे तत्त्व याकॉपसन 

याने माडंले आहे. सोस्यूरने र्िचनष्ठ व अन्वयचनष्ठ असे दोन प्रकारिे संबधं चिन्हामध्ये असतात, हे िे तत्त्व 
माडंले होते, त्यािाि उपयोर् करून याकॉपसनने हा म द्दा माडंला आहे. र्िचनष्ठ संबंध हे साधम्यावर 
आधारलेले असतात व त्याचं्यावर लक्ष कें चद्रत करून रूपकात्मक व्यवहार चसद्ध होतो; ‘म लर्ी वयात येते’ 
याऐविी ‘झाडे वयात येतात’ असे म्हटले, की ‘म लर्ी’ आचि ‘झाड’ याचं्यातील र्िचनष्ठ संबंधावंर 
आधारून रूपक साधले िाते; त्याही प ढे िाऊन प . चश. रेग्यानंी ‘झाडे पानात येतात’ असे म्हिून द हेरी 
रूपक साधले आहे. अन्वयचनष्ठ संबंध हे पदिमावंर ककवा पदाचं्या साचन्नध्यावर आधारलेले असतात व 
त्याचं्यावर लक्ष कें चद्रत करून चसद्ध होिाऱ्या काव्यात्मक व्यवहाराला याकॉपसन ‘चमटॉचनमी’ असे म्हितो. 
येथे अंश-अंशी भावाम ळे, साचन्नध्याम ळे ककवा साहियाम ळे अन्वयसंबधं चनमाि झालेला असतो; उदा., 
‘आम्हाला आि भाकरी चमळाली नाही’ या वातयात ‘अन्न’ ककवा ‘िेवि’ या अथाने ‘भाकरी’ हा शब्द 
वापरलेला आहे. 

 
आध चनक भार्षाचवज्ञानािा आधार घेऊन िी समीक्षा अलीकडे चलचहली िाते आहे, चतच्यातील एक 

महत्त्वािा प्रवाह हा शलैीचवज्ञानािा (स्टायचलस्स्टतस) आहे. साचहत्यकृती ‘घडते’ वा आकार घेते ती 
भारे्षमध्येि. तेव्हा साचहत्यकृतीला चभडायिे तर ते चतच्या भारे्षिारेि कराव े लार्ते, त्याचशवाय द सरा 
पयायि आपल्यापाशी नाही. तेव्हा भाचर्षक व्यवहारामार्ील व्यवस्था शोधून काढिाऱ्या भार्षाचवज्ञानािा 
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उपयोर् साचहत्याच्या अभ्यासामध्ये करून घ्यायला हवा, या िाचिवमेधून शलैीवैज्ञाचनक समीक्षा उदयाला 
आली. लेनडइ ब्लूमझील्ड (१८८७–१९५९) या अमेचरकन अभ्यासकाने माडंलेल्या भार्षावैज्ञाचनक तत्त्वानंा 
प्रमािभतू मानून ‘अमेचरकन संरिनावाद’ ही चविारप्रिाली साधारि १९३३ ते १९५७ या कालखंडामध्ये 
प्रभावशाली होती. या चवश्लरे्षिपद्धतीच्या आधारे शलैीचवश्लेर्षिािी एक परंपरा चनमाि झाली. भारे्षच्या 
संरिनेच्या वा चनयमव्यवस्थेच्या चवश्लेर्षिासाठी मूलध्वनी (स्वचनम), मूलभतू शब्दरूपे (पचदम), वातये 
आचि अथइ या पातळ्या चनचित करून त्याि पातळ्यावंर साचहत्यभारे्षिे चवश्लरे्षि करिे, असे या 
शलैीवैज्ञाचनक समीके्षिे सवइसाधारि स्वरूप सारं्ता येईल. लेखक, कालखंड, लेखनप्रकार वा 
साचहत्यप्रकार अशा अनेक पातळ्यावंर शलैीचिचकत्सा होऊ शकते. साचहत्यकृतीने आपल्या मनावर 
घडचवलेल्या पचरिामाचवर्षयी भाबडी व भाव क चवधाने करिाऱ्या आस्वादक समीके्षला या शलैीवैज्ञाचनक 
समीके्षने चवरोध केलेला आहे. साचहत्याच्या पचरिाम घडचवण्याच्या शततीमारे् साचहत्यभारे्षिे चवचवध पलूै 
असतात, हे या प्रकारच्या शलैीचवश्लेर्षिामार्िे महत्त्वािे प्रमेय आहे. 

 
पृष्ठस्तरीय रिना आचि अंतमस्तरीय रिना अशा भाचर्षक संरिनेच्या दोन पातळ्या मानून 

भार्षावैज्ञाचनक चवश्लेर्षिािी एक नवीन पद्धत नोम िॉम्स्की या अमेचरकन भार्षावैज्ञाचनकाने १९६० नंतर 
चवकचसत केलेली आहे. चवशरे्षतम वातय आचि अथइ या घटकािें आकाचरक चवश्लेर्षि या पद्धतीमध्ये आहे. या 
पद्धतीमधील काही संकल्पनािंी मदत घेऊन शलैीचवश्लेर्षि करण्यािे प्रयत्नही झालेले आहेत. 
वातयरिनेिी घडि तपासून आचि म ख्यत्वकेरून रिनातंरिाच्या चनयमािा वापर कसा होतो यािे 
चवश्लेर्षि करून लेखकाच्या शलैीिा वधे घेिारे यातले प्रयत्न उल्लखेनीय आहेत. 

 
िॉम्स्कीने माडंलेली मानवाच्या ‘भाचर्षक क्षमते’िी (कलस्ग्वस्स्टक काँचपटन्स) संकल्पना 

संरिनावादी साचहत्यशास्त्रामध्ये कें द्रवती स्वरूपािी ठरलेली आहे. मानचसक व शारीचरक दृष्ट्ट्या अव्यरं् 
असिारा प्रत्येक मन ष्ट्य भारे्षिा वापर करायला चशकतोि चशकतो; नवनवीन वातये तो स्वतम वापरू शकतो 
आचि इतरानंी वापरलेली नवीन वातये त्याला लीलया आकलन होतात. यािा अथइ असा, की आपल्या 
भाचर्षक प्रयोर्ामारे् भाचर्षक ज्ञान वा भाचर्षक क्षमता असते. साचहत्याच्या वािनप्रचियेत व पयायाने 
समीके्षतही ज्ञानात्मक व्यापारि घडत असतो. भारे्षप्रमािेि साचहत्य हीस द्धा एक व्यवस्था (चसस्स्टम) 
असते; चतिे माध्यम, चतिी परंपरा, चतिे संकेत, चतच्या शलैी, चतिे प्रकार हे चतच्या घडिीिे महत्त्वािे पलूै 
होत. प्रत्येक साचहत्यकृती या व्यवस्थेच्या घटकाचं्या साहाय्यानेि ‘आकलनीय’ व ‘वािनयोग्य’ होत असते. 
तेव्हा साचहत्यािा ‘वािक’ होण्याच्या प्रचियेमध्ये या व्यवस्थेिे ज्ञान होिे, हा सवांत महत्त्वािा भार् असतो. 
या ज्ञानालाि ‘साचहस्त्यक क्षमता’ (चलटररी काँचपटन्स) म्हिता येईल. [पहा : स्रक्चिॅहलस्र्ट पोएहर्टक्स 
(पृ. ११३, १३०) १९७५–तयूलर.] 

 
सोस्यूरच्या भार्षाचवज्ञानातून चनमाि झालेली चविारधारा १९६० च्या स माराला फ्रान्समध्ये 

भार्षचवज्ञानाच्या मयादा ओलाडूंन सवइ मानव्यचवद्यामंध्ये–चवशरे्षतम सामाचिक चवज्ञानामंध्ये–चवकचसत होऊ 
लार्ली. लेव्ही-स्त्राऊस हा मानवशंवैज्ञाचनक, रोला ंबाथइ हा कलासमीक्षक, झूको हा इचतहासकार, लाका ं
हा मनोवैज्ञाचनक आचि देचरदा हा तत्त्वज्ञ या लेखकानंी सोस्यूरप्रिीत तत्त्वािंा उपयोर् करून आपापल्या 
के्षीामंध्ये परंपरार्त मानवतावादी (ह्यमूचनस्ट) आचि स्वच्छंदतावादी (रोमॅंचटक) चविारव्यूहानंा चवरोध 
करिाऱ्या संरिनावादी आचि संरिनावादोत्तर चविारप्रिाली माडंल्या. 
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रोला ं बाथइ (१९१५–८०) या लेखकाने अनेक प्रकारच्या सासं्कृचतक चिन्हव्यवस्थािंी, चवशरे्षतम 
फ्रान्सच्या िनसंस्कृतीमधील अनेक घटकािंी चिचकत्सा करून चिन्हमीमासेंमध्ये महत्त्वािी भर टाकलेली 
आहे. बाथइच्या चलखािामध्ये सोस्यूरप्रिीत संरिनावादी चविारधारेकडून उत्तर-संरिनावादाकडे त्यािी 
झालेली वाटिाल स्पष्टपिे चदसते. संरिनावादी टप्प्यामध्ये एहलमेंट्स ऑि सेहमऑलॉजी आचि िायबर्टग 
हडग्री झीिो यासंारख्या प स्तकातं त्याने मातसइवादी िौकटही काही प्रमािात वापरलेली आढळते. 
सोस्यूरिा चिन्हाच्या स्वरूपासंबंधीिा चविार वाच्याथइ (चडनोटेचटव्ह) व सूचिताथइ (कनोटेचटव्ह) अशा दोन 
पातळ्यावंर माडूंन येमस्लेव या डॅचनश भार्षावैज्ञाचनकाने एक नवी चदशा दाखवनू चदलेली होतीि. त्यािाि 
उपयोर् करून माय् थॉलॉजीज या प स्तकात बाथइने सूचिताथाच्या चिन्हमीमासेंमध्ये भर घातली. 
वाच्याथाच्या पातळीवर चिन्ह हे चिन्हक व चिस्न्हत याचं्या संबधंािें बनलेले असते; सूचिताथाच्या पातळीवर 
हा सपूंिइ चिन्हक–चिस्न्हत–संबंधि एक चिन्हक म्हिनू वापरला िातो व येथे एक वरे्ळा अथइ चिस्न्हत 
होतो. या वरे्ळ्या अथािे वैचशष्ट्ट्य असे, की यातून चमथ्य-िौकटीिे (चमथ) म्हििेि मूल्य-िौकटीिे 
(आयचडऑलॉिी) अस्स्तत्व िािवते. उदा., खाद्यपदाथांिा चनदेश करण्यासाठी त्या पदाथांिे छायाचिी 
वापरता येईल; येथे छायाचिी हा चिन्हक, तर खाद्यपदाथांचवर्षयीिी आपली कल्पना हे चिस्न्हत, असे 
म्हिता येईल. हा वाच्याथाच्या पातळीवरील चिन्हव्यापार झाला. या पातळीवरील चिन्ह आता आपल्या 
र् ळर् ळीत कार्दावर छापलेल्या रंर्ीबेरंर्ी माचसकामंधल्या िाचहरातींमध्ये कसे वापरले िाते पहा. या 
िाचहरातींमधील खास रंर्ीत टाइल्सनी मढचवलेले लखलखीत स्वयंपाकघर, सोन्या-िादंीिी भाडंी व 
काटे-िमिे, खास स शोचभत रिना करून माडंलेले पदाथइ, आिूबािूला असिारी अव्हन, क ककर्-रेंि, 
इलेतरॉचनक झूड-प्रोसेसर आचि तत्सम अत्याध चनक साधने या सवांमधून खाद्यपदाथांिे चनदेशन करायिे 
नसते, तर एक वरे्ळी, उच्चवर्ीय मूल्यव्यवस्था येथे कायइरत झालेली असते व चतच्यामधून सवइसामान्य 
मािसासाठी हे खाद्यपदाथइ आपल्या आवातयाबाहेरिे, िैन म्हिून घ्यायिे, कदाचित स्वप्नातले वर्ैरे 
आहेत, असे सूिन होत राहते. 

 
साचहस्त्यक शलैीच्या चविारामध्येही मूल्यिौकटीिे कायइ कसे िालू असते त्यािे चवविेन बाथइने 

केलेले आहे. येथे त्याने अशी भचूमका घेतलेली आहे, की आपि चिला अर्दी स स्पष्ट, नैसर्सर्क, पारदशइक 
व म्हिून वास्तवदशी समितो ती वास्तववादी र्द्य शलैी हीस द्धा एका चवचशष्ट मूल्यव्यवस्थेिा पचरपाक 
असते. कोितीही शलैी तसे पाहता वास्तवदशी वा वास्तवाच्या खास िवळ िािारी असू शकत नाही. भार्षा 
ही एक यादृस्च्छक चिन्हािंारे घडिारी प्रचिया असते; ती काही वास्तवािे अन करि असत नाही. मर् 
वास्तववादी, तकइ चनष्ठ, ब चद्धप्रधान, चनतळ शलैीला इतके महत्त्व का चमळालेले आहे? बाथइच्या मते 
स्वतमच्या मूल्यानंाि सपूंिइ समािावर लादण्यािा िो डाव बूा वा वर्इ खेळत असतो, त्यािाि हा एक भार् 
आहे. चवचशष्ट प्रकारिी लेखनशलैी एक कालातीत आदशइ म्हिून ठरवली रे्ली आहे; पि खरे पाहता ही 
एक ऐचतहाचसक स्वरूपािी घटना आहे. एकोचिसाव्या शतकाच्या मध्यावर फ्रान्समध्ये बूा वा समािािे पतन 
स रू झाल्याबरोबर या मान्यताप्राप्त शलैीच्या समोर मोठेि संकट उभे राचहले.कारि र्द्य शलैीमध्ये प्रिडं 
चवचवधता चनमाि झाली आचि वास्तववादी शलैीिी एकाचधकारशाही कोसळली. 

 
कोितीही कथनात्मक सचंहता वािण्यािी प्रचिया ही पाि प्रकारच्या चिन्हव्यवस्थानंी चनयचंीत 

झालेली असते, असे बाथइ मानतो. प्रत्येक कथनामध्ये चिया व त्यािें पचरिाम यातूंन कथन प ढे सरकत 
असते. या चियािंा चवचशष्ट िम लावण्यािी प्रचिया, म्हििेि कथानकातील घटनािंा िम समिून 
घेण्यािी वा त्यािी रिना करण्यािी वािकाच्या बाबतीत घडिारी प्रचिया ही या ‘चियासबंद्ध’ 
चिन्हव्यवस्थेम ळे (प्रायॉचरचटक कोड) शतय होते. कथनाच्या घटनािमामध्ये एक तार्सकक संर्ती असते, 
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एखाद्या समस्यापूतीशी ती चनर्चडत असते; ही संर्ती िािविे वा समस्येिे चनराकरि होिे ज्या 
चिन्हव्यवस्थेम ळे शतय होते, चतला ‘संर्चतचनष्ठ’ ककवा ‘समस्यापूर्सतचनष्ठ’ व्यवस्था (हमीन्यूचटक कोड) 
म्हिता येईल. कथनामधील घटना, पाीे व पचरसर वािक एका चवर्षयसूीात बाधंत असतो; संचहतेमधील 
अथइघटकािंी चवचशष्ट रिना िािवल्याम ळे हे शतय होते; याला ‘चवर्षयसूीचनष्ठ चिन्हव्यवस्था’ (सेचमक 
कोड) म्हिता येईल. प्रत्येक संचहतेमध्ये काही घटक प नरावृत्त झाल्याने वािक त्या घटकाकंडे प्रतीके 
म्हिून पाहू शकतो; यातून परस्परचवरोधी अथांिी िािीव शतय होते; ही प्रचिया ज्या व्यवस्थेम ळे शतय होते 
ती ‘प्रतीकाथइचनष्ठ’ चिन्हव्यवस्था (चसम्बॉचलक कोड) होय. प्रत्येक सचंहतेमधून एक सामूचहक वा सामाचिक 
ज्ञानिौकट व मूल्यिौकट िािवत राहते; ही िािीव शतय करिारी व्यवस्था म्हििे ‘ज्ञानात्मक वा 
सासं्कृचतक चिन्हव्यवस्था’ (रेझरेन्शल ऑर कल्िरल कोड). या पाि प्रकारच्या चिन्हव्यवस्थामंधूनि 
संचहता घडत असते. 

 
संरिनावादाच्या काही िाचंतकारी तत्त्वानंाि, उदा., यादृस्च्छकतेच्या तत्त्वाला, वापरून 

संरिनावादाच्या पायाभतू चविारिौकटीला आव्हान देिारा चविार काही तत्त्वज्ञानंी माडंलेला आहे. त्याला 
‘उत्तर-संरिनावाद’ असे म्हिण्यात येते. बाथइने माडंलेला पाि प्रकारच्या चिन्हव्यवस्थािंा चविार हा 
प्राम ख्याने संरिनावादी म्हिायला हवा. परंत  बाथइने ‘वािनीय संचहता’ (रीडरली चलचिबल टेतस्ट) व 
द सरी ‘लेखनीय संचहता’ (राय् टरली/स्स्िचप्टबल टेतस्ट) यामंध्ये केलेला भेद उत्तर-संरिनावादी आहे. 
वािनीय संचहतेच्या बाबतीत त्या संचहतेतील मूल्यदृष्टी आचि वािकािी मूल्यदृष्टी यातला मेळ अर्दी 
बेमालूम िमून येतो, ककवा िमवला िातो. पारंपचरक वास्तववादी सचंहता (तलाचसकल रीअचलस्ट टेतस्ट) 
ही वािनीय सचंहतेिे उत्तम उदाहरि होय. वािकाला िे वास्तव आधीि माहीत आहे, त्यािे यथातथ्य 
चिीि करण्यामध्ये वास्तववादी सचंहता धन्यता मानते व त्याम ळे ती ‘वािनीय’स द्धा बनते; चतच्याशी वािक 
सहमत नसण्यािा प्रश्नि उद भवत नाही, कारि त्याला या संचहतेतून पचरचित आवािािाि प्रचतध्वनी ऐकू 
येत असतो. याउलट, लेखनीय सचंहतेमध्ये चिीि महत्त्वािे नसते. ही सचंहता पूिइपिे ‘ख ली’ असते; अथइ 
घडचवण्यािी चतिी शतती अपचरचमत असते, कारि ती वािकावर कोिताही चवचशष्ट ज्ञानव्यूह वा मूल्यव्यहू 
लादत नाही. आध चनकतावादी साचहत्याच्या संचहता या अशा ख ल्या, नानाथइवधेी असतात. या संचहतािें 
वािन ही एक रिनीकरिािी (स्रतिरेशनिी) प्रचिया असते; वािकाला ती घडवनू आिावी लार्ते; 
संचहतेिा नवा अथइ लावण्यािे आव्हान ती वािकासमोर उभे करीत असते. उलट, वािनीय सचंहतेिे वािन 
म्हििे एक प्रकारिा चनस्ष्ट्िय उपभोर् असतो; त्यात सचंहता ही एक वस्तू असते, तर वािक हा भोतता 
असतो. 
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चमकलद स. मालश े

 
भाषेची काये : साचहत्याच्या चवश्लेर्षिासाठी आवश्यक असिारा भारे्षच्या कायाचवर्षयीिा चविार भारतीय 
साचहत्यशास्त्रामध्ये झालेला आहे, तसाि आध चनक समीके्षमध्ये–चवशरे्षतम भार्षाचवज्ञानाचधचष्ठत समीके्षमध्ये–
झालेला आहे. प्रािीन भारतीय साचहत्यििेमधील आनंदवधइनािा ‘ध्वचनचसद्धातं’ हा प्राम ख्याने भारे्षच्या 
अथाचवर्षयीिा आचि पयायाने भारे्षच्या कायाचवर्षयीिाि चसद्धातं म्हिायला हवा. वाच्याथइ, लक्ष्याथइ आचि 
व्यंग्याथइ हे शब्दािे िसे तीन प्रकारिे अथइ मानता येतात, तशीि ती शब्दािी तीन कायेही मानता येतात. 
व्यंिनव्यापार हा काव्याति घडत असतो, असे म्हििे म्हििे काव्यामध्ये भारे्षला एक खास कायइ असते 
असे मानिेि होय. 

 
आध चनक अॅंग्लो-अमेचरकन समीके्षमध्ये आय्. ए. चरिड् इस (१८९३-१९७९) याने हप्रक्न्सपल्स ऑि 

हलर्टििी हक्रहर्टहसझम (१९२४) या आपल्या गं्रथात भारे्षच्या दोन कायांिी ििा केलेली आहे. वास्तवाबद्दल 
माचहती देिे आचि भावनाचनर्समती करिे, अशा दोन कायांमध्ये मूलभतू स्वरूपािा भेद करायला हवा, अशी 
चरिड् इस यािी धारिा आहे. वास्तवाबद्दल माचहती देिे हे कायइ ‘वैज्ञाचनक’ (सायंचटचझक) स्वरूपािे, तर 
द सरे ‘भावनात्मक’ (इमोचटव्ह) स्वरूपािे असते. वैज्ञाचनक कायामध्ये चवधानाच्या सत्यासत्यतेला आचि 
तार्सकक संर्तीला सवाचधक महत्त्व असते. उलट, भावनात्मक कायामध्ये चवधानािंी सत्यासत्यता अप्रस्त त 
ठरते, तसेि त्याचं्यातील सबंंधही तार्सकक स्वरूपािे नसतात. 

 
य रोपीय परंपरेमध्ये ‘प्रार् स्कूल’ या चविारप्रिालीिा भारे्षच्या कायाचवर्षयीिा चसद्धातं महत्त्वािा 

आहे. हा चसद्धातं थोडतयात प ढीलप्रमािे माडंता येईल : भारे्षच्या सवइसामान्य वापरामध्ये संरिना ही 
यंीवत कायइ करीत असते; कोित्याही एका चवचशष्ट घटकाला व घटकयोिनेला येथे काही खास स्थान 
असत नाही; पे्रर्षकािा संदेश ग्रहिकत्यापयंत पोहोिला, की भाचर्षक संरिनेिे कायइ संपते. या व्यवहारात 
भार्षा एखाद्या स्वयंिचलत यींिेसारखीि कायइ करीत असते व त्याम ळे या कायाला ‘स्वयंिलनीकरि’ 
(ऑटोमटायझेशन) असे म्हितात. ही स्वयंिलनीकरिािी प्रचिया अनेक पातळ्यावंर घडत असते. 
नमस्कार-िमत्कारासारखे नेहमीिे िाकोरीबद्ध भाचर्षक व्यवहार हे या प्रकारिे असतात. याउलट एखाद्या 
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चवचशष्ट हेतूने चवचशष्ट घटकानंाककवा घटक-योिनानंा रिनेमध्ये खास स्थान चदले, त्यािें ‘प रोभमूीकरि’ 
(झोरग्राउंकडर्) केले, की भारे्षिे आिखी एक कायइ चसद्ध होते. 

 
रोमान याकोपसन (१८९६–१९८२) या भार्षावैज्ञाचनकाने प्रार् स्कूलच्या या भेदामध्ये अचधक 

सूक्ष्मता आिली. त्याने भाचर्षक संदेशवहनाच्या व्यापारािे सहा मूलघटक असतात, असे मानले : पे्रर्षक, 
ग्रहिकता, संपकइ , चिन्हव्यवस्था, पचरसर / संदभइ व संदेश. यापंैकी चवचशष्ट मूलघटकावर भर चदल्याने 
वरे्वरे्ळी काये भार्षा साधू शकते : आचवष्ट्कारात्मक, आवाहक, संपकइ चनष्ठ, चिन्हव्यवस्थाचवर्षयक, 
संदभइचनष्ठ व काव्यात्मक. हे मूलघटक (कंसाचशवाय) व त्यातूंन चनमाि होिारी काये (कंसामध्ये) 
प ढीलप्रमािे दाखचवता येतील : 
 

पचरसर/संदभइ (संदभइचनष्ठ/चनदेशनात्मक/विइनात्मक) 
संदेश (संदेशचनष्ठ/कलात्मक/काव्यात्मक) 
पे्रर्षक  ................................. ग्रहिकता  

(आचवष्ट्कारात्मक)   (आवाहक) 
 संपकइ  (संपकइ चनष्ठ)  

चिन्हव्यवस्था (अचतभार्षात्मक/चिन्हव्यवस्थाचवर्षयक) 
 
कोित्याही भाचर्षक व्यवहारामध्ये ही सवइि काये कमी-िास्त प्रमािात घडत असतात. परंत  एकूि 

व्यवहारािा रोख लक्षात घेतला, तर कोित्या घटकावर भर आहे ते समिू शकते व त्यावरून कोिते कायइ 
अचधक महत्त्वािे आहे, ते ठरचवता येते. यािा अथइ असा, की साचहत्यव्यवहारात भारे्षिे झतत सौंदयात्मक 
(म्हििे ख द्द संदेशावर भर देिारे) कायइि िालू असते असे नव्हे. साचहत्यकृतीतून आचवष्ट्कारात्मक कायइ 
लेखकाला साधता येईल, त्यािप्रमािे वािकावंर चवचशष्ट पचरिाम घडचवण्यािे आवाहक कायइही साधता 
येईल; साचहत्यकृतीमध्ये (उदा., कथनात्म साचहत्यामध्ये) विइनपरताही असू शकेल. परंत  हे त्यातले म ख्य 
घटक असिार नाहीत. म ख्य भर असेल, तो एक अनन्य स्वरूपािा संदेश वा अथइ चिस्न्हत करण्यावर, 
म्हििेि चवचशष्ट साधने वापरून अनन्य संदेशािे प रोभमूीकरि करण्यावर. 
 
संदभइ :  १.   पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा (पृ. ३५७–३६३), १९८१. 

२. मालश,े चमकलद स. आधुहनक भाषाहवज्ञान : हसद्धाांत आहि उपयोजन (पृ. १०८–११६), 
१९९५. 

3. Jakobson, Roman, “Linguistics and Poetics”, Style in Language (Ed. T. A. 
Sebeok), 1960. 

4. Richards, I. A. Principles of Literary Criticism, 1924. 
 

चमकलद स. मालश े
 
भाष्ट्य : मूळ गं्रथािी व्याख्या (स्पष्टीकरि) करण्यािे अनेक प्रकार आहेत. उदा., चटप्पिी, टीका, पंचिका, 
वृत्ती, वार्सतक, चववृती, चववरि, व्याख्यान इत्यादी. त्यापंकैी भाष्ट्य हा एक प्रकार होय. 

 



 अनुक्रमणिका 

अनेक प्रािीन शास्त्रीय, दाशइचनक गं्रथ सूीात्मक शलैीत रिलेले आहेत. सूीाच्या लक्षिाप्रमािे 
[पहा : सूी] ते अत्यंत थोडतया अक्षरातं रिलेले, असंचदग्ध (संदेहाला अवकाश न देिारे); सारवत् 
(अथइर्भइ) गं्रथात अन्यी उपय तत, चनरथइक शब्दरचहत व अनवद्य (व्याकरिाचदकाचं्या दोर्षािंा अभाव 
असलेले) असे असते. परंत  अनेक सूीगं्रथ हे स्वल्पाक्षर वर्ैरे असले, तरी असंचदग्ध नसतात. कमीत कमी 
शब्दातं िास्तीत िास्त अथइ ठासून भरण्याच्या आग्रहाम ळे सूीकाराच्या हातून त्याला अचभपे्रत असलेल्या 
अथाला चनचिति हानी पोहोिते आचि व्याख्याकारानंा अथवा भाष्ट्यकारानंा वरे्वरे्ळे प्रसंर्ी परस्परचवरुद्ध 
अथइही काढायला अवकाश चमळतो. एका सूीािे अथवा अनेक सलर् सूीािें चमळून अचधकरि बनते. 
चवर्षय, चवशय (= संशय), पूवइपक्ष, उत्तरपक्ष व चनिइय अशी अचधकरिािी पाि अंरे् असतात. भाष्ट्यािे 
लक्षि प ढीलप्रमािे आहे : ज्यात (रिना, शलैी वरै्रे बाबतींत) सूीासारख्या असलेल्या वातयानंी मूळ 
सूीािंा अथइ स्पष्ट केला िातो आचि चशवाय ज्यात भाष्ट्यातील पदािेंही चववरि केले िाते, त्या गं्रथाला 
भाष्ट्य म्हितात. इतर व्याख्याप्रकाराहूंन भाष्ट्यािे एक खास वैचशष्ट्ट्य आहे. त्यात काल्पचनक पूवइपक्षातझे 
आके्षप माडंण्यात येतात व चसद्धान्त्यातझे (उत्तरपक्षातझे) त्या आके्षपािें खंडन केलेले असते. 
भाष्ट्यकाराच्या प्रचतभाचवलासािे आचि पाचंडत्यािे दशइन या पूवइपक्ष-उत्तरपक्षाच्या खंडन-मंडनात घडते.  

 
सूीकारािा आशय अथवा उदे्दश पूिइपिे स्पष्ट करून सारं्िे हे भाष्ट्यकारािे कतइव्यि असते. 

त्याबरोबरि ‘उत्सूी’ (सूीातून स्पष्टपिे न माडंलेल्या अथवा सूीातून उद्भव ू शकिाऱ्या म द्यािंी) ििा 
करण्यािे संपूिइ स्वातंत्र्य त्याला होते. माी सूीात बदल करण्यािे काम त्याच्या अचधकारात येत नसे. 

 
प्रािीन भारतीय दशइने बारा असून परंपरेप्रमािे त्यातंील सहा नास्स्तक व सहा आस्स्तक आहेत. 

सामान्यपिे बोलायिे म्हटल्यास, या बारापंकैी बह तेक दशइनावंर भाष्ट्ये चलचहली रे्ली आहेत. िैचमनीच्या 
मीमाांसासूत्रावरील शबरस्वामींिे भाष्ट्य (शार्बिभाष्य म्हिून ओळखले िािारे) व वदेान्तसूत्रावरील 
शकंरािायांिे भाष्ट्य (शाांकिभाष्य म्हिून ओळखले िािारे) ही सवांत अचधक लोकातं प्रचसद्ध आहेत. 
 

वा. म. क लकिी 
 

भूपाळी : परमेश्वराला िारे् करण्यासाठी पहाटेच्या वळेी र्ाचयला िािारा र्ीतप्रकार. परमेश्वरािे बालरूप 
कल्पून त्याला उठचवताना त्याच्या लोभस रूपािे माता कौत काने विइन करते, साखरझोप सोडून त्याने 
िारे् व्हाव े व चनत्यकमांना आरंभ करावा यासाठी परोपरीने आिइव े करते, असे भपूाळीिे सवइसाधारि 
स्वरूप असते. ‘उचठ र्ोपाळिी धेनू घेउनी िाय’ ककवा ‘घनश्याम स ंदरा, श्रीधरा’ यासंारख्या भपूाळ्यामंधून 
त्यािा प्रत्यय येतो. चवश्वचनयंीक परमशततीिे चनचद्रत बाळरूप, मातेिी वात्सल्यपूिइ आळविी, हृद्य 
कल्पनेतील वास्तचवकता, पहाटवळेेिे स खद व प्रत्ययकारी विइन आचि रार्दारीच्या आधाराम ळे रिनेला 
येिारे माध यइ यामं ळे भपूाळीला लोकमानसात स्वाभाचवकपिेि स्थान प्राप्त झालेले आहे. 
 

श्रीदेवी देसाई 
 
भूणमका : पहा नट. 
 
भेऽद (Diffe’rance) : ‘ध्वचनकें द्रवाद’ (झोनोसेंचरचसझम) आचि समक्षतेिी अचतभौचतकी यािंा प्रचतवाद 
करण्यासाठी देचरदाने Diffe’rance या फ्रें ि शब्दाच्या (अवकाशाशी व कालाशी चनर्चडत असलेल्या) दोन 
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चभन्न अथांिे समावशेन व सूिन करण्यासाठी त्या शब्दातील ‘e’ ऐविी ‘a’ हे अक्षर घालून Diffe’rance 
असा एक नवाि शब्द तयार केला. To differ = (1) to differ = एखादी र्ोष्ट र् िरूपाने द सरीपासून चभन्न 
असिे (अवकाश – भेद), (2) to defer – defering, to postpone –काल लाबंचवल्याम ळे, दोन 
कृतींमध्ये चनमाि होिारा कालावकाश, मध्यंतर, कालातंर (काल-भेद). 

 
तसेि या शब्दािे उच्चारि त्याच्या लेखनावर अवलंबनू आहे, हे दाखचवण्यासाठीही त्याने हा नवा 

शब्द तयार केला. Diffrence आचि Diffe’rance याचं्या उच्चारातं (फ्रें ि वतत्याच्या दृष्टीने) काहीि भेद 
नाही; परंत  त्या दोन शब्दातंील भेद झतत लेखनाति डोळ्यानंा चदसतो. तो भेद उच्चारातून कानाला ऐकू 
येत नाही. [स्पीचअॅँड हिनॉहमना (पृ. १२९–३२) िे. देचरदा], Diffe’rance या नव्या शब्दासाठी 
अवग्रहचिन्हय तत ‘भेऽद’ आचि Difference साठी ‘भेद’ हे मराठी पयायी शब्द वापरले आहेत. 
 

र्ंर्ाधर पाटील 
 
भ्राणंतमान : एखादी वस्तू पाचहल्यानंतर चतच्यासारख्या द सऱ्या वस्तूिा भ्रम झाला असे विइन िेव्हा असते, 
तेव्हा भ्राचंतमान अलंकार होतो  .उदा. ,  

 
भृरं्ें चवराचित नवीं अरकवदपीें,  
पाहून मान चन त झींि चवशाल नेीें,  
घालीन अिंन अशा मचतनें तटाकीं,  
कातें! वृथा उतरलों चभिलों चवलोकीं. 

—रघ नाथपंचडत. 
 

पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
मंगळागौरीची गािी : पहा स्त्रीगीते. 
 
मंत्रकाव्यरचना : चिीकाव्यरिनेिा एक प्रकार. र्ूढ व अंतर्इत शततीिे प्रतीक असलेले विइसमूह म्हििे 
‘मंी’ असे मानले िाते. मंीोच्चाराम ळे अभीष्टपूती व अचनष्टचनवारि होते, या भावनेने काही कवींनी 
मंीकाव्यरिना केली आहे. तसेि मंीसाधनेम ळे आपल्याला काही शतती ककवा चसद्धी प्राप्त होते, असाही 
त्यािंा चवश्वास असावा. 

 
या रिनाप्रकारात कवीला आपले पाचंडत्य, बौचद्धक िमत्कृती आचि रिनाकौशल्य यािंी योिना 

करण्यास प रेसा वाव चमळतो. चशवाय आपल्या उपास्यदेवतेिी आराधना केल्यािे आंतचरक समाधानही प्राप्त 
होऊ शकते. प्रािीन मराठी कवींनी, चवशरे्षतम मोरोपंतानी, हा काव्यरिनाप्रकार चवशरेे्षकरून वैप ल्याने 
हाताळलेला चदसून येतो. 

 
या रिनाप्रकारात ‘ॐ नमो भर्वते वास देवाय’, ‘श्रीराम ियराम ियियराम’ अशा ककवा 

यासंारख्या मंीािंी काव्यरिनेत चवचशष्ट िमाने व पद्धतीने र् झंि केली िाते. चनरंिनमाधवािे 
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मांत्रिामचहित, त कारामािी मांत्रगीता, मोरोपंतािंी मींरामायिे व मांत्रभागवत वर्रेै मंीकाव्यरिना प्रचसद्ध 
आहेत. 

 
म. ना. सरपटवार 

 
मध्यम काव्य : भामह, दंडी वरै्रे प्रािीन आलंकाचरकानंी भार्षा, छंद, पे्रक्ष्य (दृश्य), श्रव्य इ. चवचवध चनकर्ष 
वापरून काव्यािे प्रकार विइन केले आहेत. आनंदवधइनाने माी आपल्या ध्वन्यालोकात सवइप्रथम व्यगं्य 
(सूचित) अथाच्या र् िप्रधानभावाकडे लक्ष देऊन काव्यािे ध्वनी, र् िीभतूव्यगं्य व चिी असे तीन भेद 
साचंर्तले आहेत. मम्मटाने आनंदवधइनािे काव्यािे वरील तीन भेद लक्षात घेऊन आपल्या काव्यप्रकाशात 
त्यावर आधाचरत उत्तम, मध्यम व अवर (अथात अधम अथवा कचनष्ठ) असे वर्ीकरि केले आहे. (अंर्नाचं्या 
लावण्याप्रमािे असिारा व्यगं्य अथइ प्रधान असेल तेव्हा त्याला ‘ध्वचन’ म्हितात) पि व्यंग्य (सूचित) 
अथाला र्ौिपिा येऊन िेथे वाच्य अथािेि सौंदयइ चवशरे्ष ख लून चदसते, उठून चदसते, तो काव्यािा 
र् िीभतूव्यंग्य नावािा प्रकार होय, असे आनंदवधइनाने म्हटले आहे. हाि अचभप्राय ध्यानात घेऊन मम्मटाने 
मध्यम काव्यािे लक्षि आपल्या काव्यप्रकाशात साचंर्तले आहे. ‘वाच्य अथापेक्षा व्यंग्य (सूचित) अथइ हा 
ज्यात अचधक रमिीय (स ंदर, िमत्कृचतिनक) नसेल, तेव्हा ते मध्यम काव्य होय. त्यालाि र् िीभतूव्यंग्य 
(ज्यात व्यंग्य अथइ र् िीभतू अथवा द य्यम होतो) काव्य म्हितात.’ 

 
रािाप्रमािे श्रेष्ठ असलेल्या व्यंग्य अथाला र्ौित्व कसे येते, हे स्पष्ट करण्यासाठी 

“चववहनप्रवृत्तभतृ्यान याचयरािवत्” हा दृष्टान्त अथवा न्याय आनंदवधइनाने उद धृत केला आहे : ‘िो भतृ्य–
सेवक अथवा नोकर–आपल्या चववाहासाठी चमरवि कीने चनघाला आहे अशा सेवकाच्या, नोकराच्या मार्नू 
िसे रािाला िाव ेलार्ते.’ अथात या संदभात श्रेष्ठ अशा रािाला द य्यम स्थान चमळते तसे या चठकािी 
समिाव.े 

 
िर्न्नाथपंचडतरािाला हे आनंदवधइन-मम्मटािे वर्ीकरि मान्य नाही. त्याने काव्यािे िार भेद 

अथवा प्रकार असे साचंर्तले आहेत : १. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम, व ४. अधम. या वर्ीकरिाप्रमािे 
आनंदवधइन-मम्मटािंा ‘ध्वनी’ हा काव्यािा प्रकार उत्तमोत्तम; ‘र् िीभतूव्यगं्य’ हा काव्यािा प्रकार उत्तम; 
‘अथालंकार’ हा काव्यािा प्रकार मध्यम व ‘शब्दालंकार’ हा काव्यािा अधम प्रकार होय. 

 
तथाचप िर्न्नाथपचंडतरािािे वर्ीकरि रूढ झाल्यािे चदसत नाही. आनंदवधइन व मम्मट यािें 

काव्यािे वर्ीकरि सवइी अचधक प्रचसद्ध आहे. 
 

वा. म. क लकिी 
 
मनोणवश्लेषि : पहा मानसशास्त्रीय साणहत्यणवचार. 
 
महाकाव्य : चवचवध प्रसंर्ाचं्या िारे आदशइ वीरािे विइन करिारे, िीवनािी भव्योदात्त प्रतीती घडचविारे 
आचि राष्ट्रीय ससं्कृतीिा एक अचवभाज्य घटक ठरलेले प्रदीघइ कथनात्मक काव्य म्हििे महाकाव्य होय. 
ह्यािे आर्षइ महाकाव्य व चवदग्ध महाकाव्य असे दोन प्रकार मानले िातात. आर्षइ महाकाव्यािा उर्म कृचर्षपूवइ 
संस्कृतीत झालेला आढळतो. मौचखक परंपरेिारा पसरलेल्या प्रादेचशक कथा एकी करून, एखाद्या प्रम ख 
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लोकोत्तर वीराच्या कथेभोवती र् ंझून एक चवस्तृत चनवदेनपर वीरकथा रिण्यािे काम आद्य महाकवींनी 
केले. तत्कालीन सासं्कृचतक मूल्यभाव ितन करण्याच्या हेतूने िी िी महत्त्वािी वाटली, ती सवइ उपलब्ध 
आख्याने महाकवींनी कथेच्या मूलस्त्रोतात क्वचित चवसंर्ती पत्करूनही र् ंझलेली चदसतात. त्याम ळे आद्य 
महाकाव्य हे क िा एका कवीिे कतृइत्व ठरत नाही. अदंािे दोन हिार वर्षांपूवी रिलेली वास्ल्मकीकृत 
िामायि व व्यासकृत मिाभाित ही अशा प्रकारिी भारतीय महाकाव्ये होत. ह्यानंा ‘आर्षइ महाकाव्य’ ही संज्ञा 
देण्यात येते. ही महाकाव्ये ऋर्षींनी रिलेली ह्या अथाने ‘आर्षइ’ होत. 

 
महाकाव्यात प्रदीघइ घटनापटाच्या चिीिातून र्ंभीर िीवनभाष्ट्य केलेले असते. तेि त्यािे सवइमान्य 

लक्षि होय. महाकवी केवळ चसद्धानं्त माडंत नाही, तर घटनाचं्या माडंिीतून व नायकाच्या कृतीतून 
िीवनािे दशइन घडचवतो. महाकाव्यातील पाीे घटनेच्या बारीक तपचशलासंह आपल्यासमोर वावरतात. 
ह्यासाठी महाकवी इचतहासािा वापर करतो. राष्ट्राच्या इचतहासातील सामाचिक व रािकीय घडामोडी, 
उलथापालथ, संग्राम, महान ियपरािय इ. वास्तव घटना व त्यातंील नायकािा वाटा ह्यािें विइनात्मक 
दृश्य रंर्वत रंर्वत महाकवी वैचश्वक संदभात मानवी स खद मख, पाप-प ण्य, सूड, पे्रम, करुिा, लोभ, 
मत्सर इ. आचदम पे्ररिािें भव्योदात्त नाट्य आपल्यासमोर उभे करतो. 

 
बह ताशं महाकाव्याचं्या स रुवातीला इष्ट देवतेला वदंन करून चवर्षय वस्त कथन केलेले असते. सवइ 

प्रािीन महाकाव्ये पद्यबद्ध व प्रदीघइ असतात. त्यातं सवइी एकि वृत्त वापरलेले असते व ते र्ंभीर आचि 
भारदस्त स्वरूपािे असते. त्यािी भार्षा अलंकार व रसवत्ता यानंी य तत असते. महाकाव्यािी स्थूल वैचशष्ट्टे्य 
प ढीलप्रमािे : 

 
(१) वस्त चनष्ठा : महाकवीिी वृत्ती चनमपक्षपाती असते. त्यािी िीवनािी िािीवही प्रर्ल्भ असते. 

नायकाइतकाि त्यािा प्रचतस्पधीही महापरािमी व धैयइवान रंर्वलेला असतो. उदा., िामायिाच्या 
य द्धकाडंातील इदं्रचितािे व लक्ष्मिािे य द्ध. 

 
(२) शस्ततसंघर्षइ : सवइ थोर महाकाव्यांमध्ये मानवी घटनावंर दैवी चनयींि असलेले चदसते. दैवी 

पातळीिे वैचशष्ट्ट्य म्हििे अमरत्व व अमयाद शतती. ह्याउलट, मानवाला सतत मरिािी व द मखािी भीती 
असते. मानवािी द मखापासून व मृत्यूपासून पळण्यािी स्वाभाचवक िीवनेच्छा वैचश्वक संदभात चकती 
केचवलवािी ठरते, हे दाखवण्यासाठी महाकवी हे भय नसलेल्या शततीशी त्यािा सघंर्षइ दाखवतो. ‘चनयती’ 
व ‘काळ’ ह्या शततींम ळे अटळ योिनेचवरुद्ध मानवी झ ंि दृग्र्ोिर होते आचि महाकाव्याला शोकात्म उंिीिे 
पचरमाि लाभते. मानवी मयादािंी शस्ततसंघर्षािारे होिारी ही कठोर िािीव म्हििेि महाकाव्यातील 
उदात्तता, सवइसमावशेकता.  

 
(३) विनमाहात्म्य : विनचवरोधातून महाकाव्यात तकातीत सत्यािे भीर्षि व मनोज्ञ दशइन घडते. 

िरािरापलीकडील योिनेिे भव्यपि िािवते. महाकाव्यातील महानाट्य मानवी कृतीिे कसे चिवतं 
चिीि करते, ते िर्ातील सवइ श्रेष्ठ महाकाव्यािंी उदाहरिे देऊन पटवता येईल. 

 
महाकवीने मृत्यिेू हे र्ाभंीयइ व अपरूपपि िािलेले असते. उदा., मिाभाितातील भीष्ट्मािा 

शरशय्येवरील मृत्य;ू िामायिातील सीतेिे आत्मबचलदान इत्यादी. त्या त्या व्यततींना मृत्यचू्या क्षिी सवोच्च 
पातळीवर नेिारे व महाकाव्याला कल्पनातीत भव्योदात्तता आििारे प्रसंर् ह्या दृष्टीने लक्षिीय आहेत. 
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वीिा आलासे 
 
पुरविी : िामायि, मिाभाित या आर्षइ महाकाव्यातूंन कथानक घेऊन चलचहली रे्लेली ‘वाङ मयीन’ 

आचवष्ट्काराला प्राधान्य देिारी महाकाव्ये ‘चवदग्ध’ महाकाव्ये म्हिनू ओळखली िातात. चवश्वनाथाने आर्षइ, 
चवदग्ध आचि एककथाचनरूपक असे महाकाव्यािें वर्ीकरि केले आहे. ‘सर्इबंधी महाकाव्यम्’ असा प्रारंभ 
करून काव्यालांकाि, काव्यादशक, साहित्यदपकि इ. ससं्कृतमधील साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथातं महाकाव्यािी 
िी लक्षिे साचंर्तली रे्ली आहेत, ती या चवदग्ध महाकाव्यािी होत. सर्इ चकती असावते, वृते्त कोिती 
असावीत, नायक कसा असावा, कोिते प्रसंर्, क ठली विइने आवश्यक आहेत इ. बाह्यारं्ािंा तपशील त्या 
लक्षिातं चदला रे्ला असला, तरी साकल्याने िीवनाच्या भव्योदात्ततेिी प्रतीती, िीवनािे सारं्ोपारं् दशइन 
आचि रसात्मकता हेि चवदग्ध महाकाव्यािे पचरिाम त्यानंी डोळ्यासंमोर ठेवले आहेत. िघुवांश, कुमािसांभव 
(काचलदास); हकिाताजुकनीय (भारवी); हशशुपालवध (माघ); नैषधचहित्र (श्रीहर्षइ) ही पाि चवदग्ध 
महाकाव्ये सवाचधक मान्यता पावली आहेत. 

 
संस्कृतप्रमािेि पािात्त्य महाकाव्यािें ‘रॅचडशनल’ (यानंाि ‘प्रायमरी एचपतस’ ककवा ‘झोक 

एचपतस’ म्हटले िाते; र्हलअड, ओहडसी यािंा यात समावशे होतो) आचि ‘चलटररी’ (यानंाि ‘सेकंडरी 
एचपतस’ म्हटले िाते; व्हर्सिलिे ईहनड, चमल्टनिे पॅिडार्ज लॉस्ट या प्रकारात समाचवष्ट होतात) असे 
वर्ीकरि केले रे्ले आहे. याखेंरीि महाकाव्यािी ताचंीक अंरे् नसली, परंत  सत्त्व (स्स्पचरट) िर 
महाकाव्यािे असले, तर अशा कृतींनाही ‘महाकाव्य’ हीि संज्ञा योचिली िाते. दान्तेिी हडव्िार्न कॉमेडी 
ही काव्यकृती या अथाने महाकाव्यातं र्िली िाते. या चनकर्षावर उतरिाऱ्या र्द्य कादंबऱ्यां-िीही र्िना 
महाकाव्यात केली िाते. उदा., मेल  स्व्हलिी मॉर्बी हडक, टॉलस्टॉयिी वॉि अॅँड पीस या कादंबऱ्या 
‘महाकाव्ये’ म्हिून ओळखल्या िातात. 

 
पौवात्य वा पािात्त्य चनकर्षावंर उतरेल असे एकही महाकाव्य मराठीत नाही. तेराव्या शतकात 

महान भाव पंथीय कवी नरेंद्रचवरचित रुक्क्मिीस्वयांवि (अपूिइि उपलब्ध) आचि भास्करभट्ट बोरीकरकृत 
चशश पालवध या प्रािीन मराठीतील दोन महाकाव्यातं संस्कृत चवदग्ध महाकाव्याच्या काही संकेतािें 
अन करि करण्यािे प्रयत्न चदसून येतात. 

 
म. मो. क ं टे यािें िाजा हशवाजी या महाकाव्यािे दोन टप्प्यातं चलचहले रे्लेले सहा भार् (भार् १ ते 

३, १८६९; भार् ४ ते ६, १८७१) हा अवािीन काळात पािात्त्य वीर–महाकाव्याचं्या अरं्ाने झालेला पचहला 
स्वतंी आचि महत्त्वािा प्रयत्न. वास देवशास्त्री खरे (यशवांतिाव मिाकाव्य, १८८८); साध दास (वनहविाि, 
१९१४; ििहविाि, १९१६; गृिहविाि, १९२८); सावरकर (पानपत या संकस्ल्पत महाकाव्यािे कमला, 
१९२३; गोमाांतक, १९२४; हवििोच्छवास, १९३४; मिासागि, १९३६ हे िार भार्) या दीघइ पल्ल्याच्या 
प्रचतभेच्या कवींकडून महाकाव्यािे काही सर्इ चलचहले रे्ले. अनेकािें संकल्प संकल्पाच्याि पातळीवर 
राचहले; ककवा झारि थोडी रिना त्याचं्या हातून झाली. (िघुवांशाच्या धतीवर हशववांश चलचहण्यािा 
र्ोकवदाग्रिािंा सकंल्प तसाि राचहला; िंद्रशखेर याचं्याकडून सोमनाथ या महाकाव्यािा एकि सर्इ चलहून 
झाला; बोरकराचं्या मिात्मायन या र्ाधंीिींवरील सकंस्ल्पत महाकाव्यािाही प्रास्ताचवक भार् तेवढाि 
चलहून झाला). 
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कोित्याही भारे्षत महाकाव्ये हाताच्या बोटावंर मोिावी इतकीि चनमाि होतात. िामायि, 
मिाभाित ही आर्षइ महाकाव्ये आचि िघुवांशादी पाि चवदग्ध महाकाव्ये, हाि मराठी भारे्षने आचि साचहत्याने 
आपलाही वारसा मानला आहे. 
 
संदभइ :  १.   क लकिी, द. चभ. मिाकाव्य : स्वरूप व समीक्षा, १९७५. 

२. वाटव,े के. ना. सांस्कृत काव्याचे पांचप्राि, १९४७. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
महानुभाव पंथ : महाराष्ट्रात तेराव्या शतकाच्या अखेरीस प्रवर्सतत झालेला एक िैती, संन्यासमार्ीय 
भस्ततपंथ हा महान भाव पंथ महात्मा पंथ, अच्य त पंथ, ियकृष्ट्िी पंथ, भटमार्इ आचि परमार्इ या सहा 
नावानंी ओळखला िात असे. आि महान भाव पंथ हेि त्यािे प्रिारातले नाव असून मानभाव हा त्यािाि 
अपभं्रश. ििधरानंी (प्रयाि स . १२७४) हा पंथ प्रवर्सतत केला आचि त्याचं्या पिात त्यािें सचन्नधान 
लाभलेल्या नार्देवािायांनी (चनधन स . १३१०) त्यािे व्यवस्थापन केले. या पंथात दत्त, श्रीकृष्ट्ि, िारं्देव 
राऊळ, र्ोकवदप्रभ ूआचि ििधर हे पंिकृष्ट्ि परमेश्वरािे पूिावतार मानले िातात. यापंैकी शवेटिे तीन हे 
तेराव्या शतकातील. दत्तािे िीडास्थान म्हिून माहूर, श्रीकृष्ट्िािे व िारं्देवािे म्हिून िारका, र्ोकवदप्रभूिें 
म्हिून ऋचद्धपूर आचि ििधराचं्या वास्तव्याने प नीत झालेले प्रत्येक स्थळ–चवशरे्षतम पैठि–ही के्षीस्थाने 
मानली िातात. र्ीता या गं्रथात श्रीकृष्ट्िािे तत्त्वज्ञान आचि लीळािचरी व सूीपाठ या गं्रथातं ििधराचं्या 
लीळा व तत्त्वज्ञान असल्याम ळे प्राम ख्याने हे तीन धमइगं्रथ मानले िातात. या पथंािे अन यायी उत्तरेस 
पंिाबपयंत पसरलेले असून ते मराठी ही पंथािी भार्षा म्हिून पचवी मानतात व चशकतात आचि 
महाराष्ट्रातील पंथीय के्षीस्थानािंी याीा करतात. 

 
तत्त्वज्ञान : प्रपंि, देवता, परमेश्वर आचि िीव या िार स्वतंी आचि चनत्य वस्तू होत. यातंील प्रपिं 

हा कायइरूपाने अचनत्य पि कारिरूपाने चनत्य. प्रपिं हा िड आचि देवता परमेश्वर व िीव ही िेतन. 
यातंील देवता या चनत्यबद्ध, परमेश्वर हा चनत्यम तत आचि िीव हे बद्धम तत. देवता या चनत्यबद्ध असल्या, 
तरी त्याचं्या चठकािी ज्ञान, स ख, सामथ्यइ, ऐश्वयइ आचि प्रकाश हे धमइ असतात; पि संपूिइपिे नव्हे तर 
कमीअचधक प्रमािात. हे प्रमाि त्याचं्या उच्चनीित्वावर आचि त्यािें उच्चनीित्व त्या कोित्या ‘थोव्या’त 
(थव्यात/र्टात) समाचवष्ट आहेत, यावर अवलंबून आहे. या देवता एकूि ८१, ०१, २५, ०१० असून त्या ९ 
थोव्यातं प ढीलप्रमािे चवभार्लेल्या आहेत : (१) कमइभमूीच्या १३ कोटी, (२) अष्टौदेवयोनीच्या १३ कोटी, 
(३) अंतराळीच्या १३ कोटी, (४) स्वर्ीच्या ३३ कोटी, (५) सत्य-कैलास-वैक ं ठीच्या ९ कोटी, (६) 
क्षीराब्धीच्या १। लक्ष, (७) अष्टभरैव ८, (८) चवश्व १ आचि माया १. िम नीित्वाकडून उच्चत्वाकडे िािारा 
आहे. म्हििे मायेिी देवता सवोच्च असून कमइभमूीच्या देवता सवांत नीि होत. सत्य-कैलास-वैक ं ठीच्या 
ब्रह्मा-हचर-हर इ. देवता पािव्या िमाकंाच्या आहेत. परमेश्वरािी ब्रह्म, ईश्वर आचि परमेश्वर अशी तीन 
स्वरूपे आहेत. ब्रह्म व ईश्वर यातं भेद हा, की चनत्यम ततत्व, केवलत्व, श द्धत्व, सवइसाचक्षत्व इ. धमइ 
दोहोंतही असले, तरी ब्रह्माच्या चठकािी ते स्वरूपारं् म्हिून आहेत; तर ईश्वराच्या चठकािी स्वरूपारं् व 
शस्ततरूप म्हिून आहेत. म्हििे ब्रह्म आपले धमइ इतरानंा देऊ शकत नाही तर ईश्वर देऊ शकतो. परमेश्वर 
म्हििे ब्रह्ममायाय तत ईश्वर. ब्रह्म हे सत्, माया ही चित् आचि ईश्वर हा आनंद म्हिून परमेश्वर हा 
सचच्चदानंद. िीव हे अनाचदकाळापासून अचवद्याय तत आचि म्हिून बद्ध आहेत. ते म ळात अव्यतत स्वरूपात 
असतात. त्यािंा उद्धार करण्यािी ईश्वराला इच्छा होताि माया सृचष्टरिनेला प्रवृत्त होते आचि िीव व्यतत 
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दशलेा येतात. त्याचं्या स्वरूपीिे कोितेही संतासतं कमइ करण्यािे सवाचधकारीत्व या व्यततदशइन कायाला 
येते. िीव ज्या चिया करू लार्तो त्या दोन प्रकारच्या असतात. एक कमइराहटीतील आचि द सरी 
दैवराहटीतील. पचहलीने देवताझळे चमळतात तर द सरीने ईश्वरप्राप्तीिी. पचहलीने तो स्वर्इनरकािी 
स खद मखे भोर्ीत िन्ममृत्यूच्या झेऱ्यात अडकतो, द सरीने म तत होतो. ईश्वरप्राप्तीिे मार्इ दोन : एक ज्ञान व 
द सरा भतती. ज्ञानाने िीव ब्रह्मस्वरूपात चमसळतो तर भततीने ईश्वरस्वरूपीिा आनंद उपभोर्तो. 
ब्रह्मस्वरूपापेक्षा ईश्वरस्वरूप श्रेष्ठ म्हिून ज्ञानापेक्षा भतती श्रेष्ठ. चशवाय ब्रह्मस्वरूपी चमसळलेल्या ज्ञाचनयाला 
आपल्या िीवस्वरूपािी िािीव राहात नाही. भतताला राहाते. म्हििे ज्ञानी व भतत या दोहोंिेही 
िीवनस्वरूप म ततावस्थेतही कायम राहात असले, तरी ज्ञानी िािीवपूवइक ब्रह्मस्वरूपानंद भोर्ू शकत 
नाही तर भतत िािीवपूवइक ईश्वरस्वरूप भोर्ू शकतो, म्हिूनही ज्ञानापेक्षा भतती श्रेष्ठ. ज्ञान आचि भतती ही 
परमेश्वरि देऊ शकतो, मर् अचधकरिाच्या म खाने देवो की साक्षात्काराने देवो. त्याकचरता तो चिज्ञासू व 
म मूक्षू िीवाचं्या शोधात असतो आचि अवतार धारि करतो. 

 
आचारधमइ : महान भाव पंथािे अन सरि करण्यापूवी साधकाला वर साचंर्तलेले पंथीय तत्त्वज्ञान 

समिून घेिे िसे आवश्यक आहे, त्याप्रमािेि त्याच्या पूवइधमातील तत्त्वज्ञान, आिारधमइ, लौचकक व्यवहार 
इत्यादींिा त्याने संपूिइ त्यार् करिेही आवश्यक आहे. त्याकचरता साधकाला पूवइधमातील (१) कमइ, (२) 
धमइ, (३) चवधी आचि (४) चवर्षय यािंा संपूिइ त्यार् करायला हवा. (१) कमइ हे दोन प्रकारिे; चवकल्परूप 
आचि व्यवसायरूप. देवतानंा परमेश्वर मानून करायिी कमे ती चवकल्परूप कमे आचि उपिीचवकेसाठी 
करायिी कमे ती व्यवसायरूप कमे. (२) धमइ हे बारा प्रकारिे आहेत. ते असे : देशधमइ (देशातील चवचशष्ट 
रीचतचरवाि), ग्रामधमइ, िाचतधमइ, क लधमइ, विइधमइ (विान सार प्राप्त झालेले आिार), आश्रमधमइ, 
प रािधमइ (प रािातं साचंर्तलेले आिार; ियतं्या, संिातं, व्यचतपात वर्ैरे), आर्मधमइ (हठयोर्, 
शस्ततसंप्रदाय, नविंडी, अघोर कमइ वर्ैरे), प्रवृचत्तधमइ, चनवचृत्तधमइ (अन्यमार्ी सनं्यासी वर्ैरेंिे), य र्धमइ 
(कचलय र्ातील धमइ) आचि राज्यधमइ. (३) चवधी म्हििे कमइराहटीतील चनत्य-नैचमचत्तक-काम्य चवधी. (४) 
चवर्षय म्हििे पंिेकद्रयािें उपभोग्य पदाथइ. 

 
अशा प्रकारे पूवइधमातील कमइ, धमइ, चवधी व चवर्षय यािंा संपूि त्यार् करून अन सरि केल्यावर 

साधकाने आिरायच्या धमाला ‘असती परी’ अशी संज्ञा आहे. ‘असती’ म्हििे असण्यािी अथवा वार्ण्यािी 
‘परी’ म्हििे रीत. असती परीसंबधंी विन असे - ‘चवकारचवकल्पशून्य : स्वभावमाीे : चनरालंबी : 
देवतास्मरिे : िो िन्म संके्षपी : तेयासी परमेश्वरू आप ला संबधं  देचत’ यािे िमाने स्पष्टीकरि प ढे केले 
आहे. 

 
णवकारशून्यता : पदाथाच्या संबधंाने िीवाच्या चठकािी िी चवकृती चनमाि होते चतला चवकार 

म्हितात. या चवकृतीपासून म ततता ती चवकारशून्यता. िीवाच्या स्वरूपातील चवकाराला कारि इंचद्रयािंा 
धमइ. चवकारािंा नाश करण्यािे म ख्य साधन म्हििे वैराग्य. या वैराग्याकचरता स्वदेशसंबंध, स्वग्रामसंबधं, 
स्विनसंबंध व चवर्षयसबंंध यािंा त्यार् करिे आवश्यक आहे. अन सरिापूवी देश, ग्राम, िाती, क ल 
इत्यादींच्या धमांिा त्यार् साचंर्तला आहे, तर अन सरिीत त्याचं्या संबधंािंाही त्यार् साचंर्तला आहे. 

 
णवकल्पशून्यता : चवकल्प म्हििे चवपरीत कल्पना. या चवपरीत कल्पनेपासून म ततता ती 

चवकल्पशनू्यता. िड वा िेतन पदाथासंबधंी चवपरीत कल्पना करिे हा मनािा धमइ आहे. हे चवकल्प दोन 
प्रकारिे : देवतािचनत आचि चवचिचकत्सारूप. देवतानंा वा अन्य मार्ातील प रुर्षाला परमेश्वर मानिे हा 
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देवतािचनत चवकल्प आचि मन ष्ट्यप्रािी पदाथइमाीात श्रषे्ठ-कचनष्ठ, स्पृश्य-अस्पशृ्य, पचवी-अपचवी, मंर्ल-
अमंर्ल, सोवळे-ओवळे असे भेद मानिे हा चवचिचकत्सारूप चवकल्प.  

 
स्वभावमात्रा : स्वभाव म्हििे क्ष धा, चपपासा, मल, मूी, शीत, उष्ट्ि, भय आचि चनद्रा हे देहािे आठ 

स्वाभाचवक धमइ यानंा माीा देिे म्हििे यािें चनयंीि करिे. हे देहािे धमइ असल्याम ळे र्भइसंभवापासून 
देहपातापयंत ते देहाशी चनर्चडत असतात. त्यािंा संपूिइ त्यार् करिे शतय नाही आचि इष्टही नाही. म्हिून 
चवकारशनू्यता व चवकल्पशून्यता यासंारखी स्वभावशून्यता अपेचक्षत नसून त्यािें चनयींिि अपेचक्षत आहे. या 
भ्रष्ट स्वभावात क्ष धा ही सवात महत्त्वािी. चतिे चनयंीि केले, की बाकीच्या स्वभावािें चनयंीि करिे सोपे 
होते. म्हिनू साधकाने पिनपािन करू नये, केवळ चभक्षान्नि खाव,े श्रीमंताच्या वा ओळखीच्या घरी चभक्षा 
मार्ू नये, पचरचमति चभक्षा मार्ावी, चभक्षान्न काला करून खाव,े र्ोडी घेत खाऊ नये, नीरस अन्न खाव,े 
एकभ तत असाव,े आकंठ भोिन करून नये इ. चनयम साचंर्तले आहे. मलमूीािे चनयमन हे 
क्ष धाचपपासाचनयमनानेि होते. शीत-उष्ट्ि चनयमनाकचरता नार्व ेराहू नये; नव,े तलम, स्वच्छ व लाबंरंुद 
वस्त्र नेसू नये तर िीिइ, भरड, मचलन, िार हात लाबंीिेि नेसाव,े ते स्मशानातून चमळवाव ेवा रस्त्यावरील 
उिलाव ेवर्ैरे वस्त्रप्रावरिासबंंधीिे चनयम साचंर्तले आहेत. भय, चनद्राचनयमनासाठी साचंर्तलेले चनयम प ढे 
चनरालंबनात व िन्मके्षपिात येतील. 

 
 णनरालंबन : चनरालंबन म्हििे परमेश्वराव्यचतचरतत इतर सवइ िडिेतन पदाथांिा आश्रय सोडून 

देिे वर चवकारशून्यता, चवकल्पशून्यता व स्वभावमाीा याचं्याकचरता साचंर्तलेल्या आिाराचं्या पालनाने हे 
चनरालंबन साधते. त्याला अटनचविनािी आिखी िोड चदली आहे. िडिेतन पदाथांिा आश्रय सोडून 
द्यायिा, तर साधकाने एकाि चठकािी झार काळ राहता कामा नये. त्याकचरता साधकाने चनत्य, चनरुदे्दश, 
एकाकी अटन कराव,े ओळखीच्या र्ावी वा प री-पाटिी राहू नये, देवताचं्या के्षीाला वा चवर्षयी लोकाचं्या 
देशाला िाऊ नये, झळप ष्ट्पहीन वा कंटकय तत झाडाखाली चविन कराव,े र्ावात चभके्षव्यचतचरतत िाऊ 
नये, भग्न देवळात श्वानक ं डली घालून चनद्रा करावी, वर्ैरे चनयम साचंर्तले आहेत.  

 
देवतास्मरि : देवतािें स्मरि म्हििे पंिकृष्ट्िािें स्मरि. त्यातही ििधरावतार सवइश्रेष्ठ 

असल्याम ळे त्यािें स्मरि सवोत्कृष्ट. हे स्मरि नाम, लीळा, मूती व िेष्टा यािें. परमेश्वराने िेतनाबरोबर 
ज्या सहेत क िीडा केल्या त्या लीळा आचि िडाबरोबर ज्या सहेत क िीडा केल्या त्या िेष्टा, हे स्मरि 
अष्टौप्रहर करायिे. या स्मरिाच्या िोडीला परमेश्वरािी सेवा साचंर्तली आहे. ही सेवा स्थान, प्रसाद, चभक्ष ू
आचि वासचनक यािंी. स्थान म्हििे परमेश्वरावताराचं्या स्पशाने प नीत झालेले चठकाि म्हििे ओटे, र्ोटे 
इत्यादी. प्रसाद म्हििे परमेश्वरावताराने प्रसन्न होऊन इतरानंा चदलेले पदाथइ–उदा., ििधरानंी चदलेली 
आपली वसे्त्र, पाीे, नखे, दाढा, केस इत्यादी. चभक्षू म्हििे परमेश्वरज्ञान होऊन परमार्ास अन सरलेला 
प रुर्ष. वासचनक म्हििे परमेश्वरज्ञान होऊन मार्ान सरि करण्यािी आती उत्पन्न झालेला परंत  न 
अन सरलेला प रुर्ष. यातंील स्थान व प्रसाद ही परमेश्वरावताराच्या स्पशाने व कृपेने प नीत झालेली आचि 
चभक्षू व वासचनक हे परमेश्वरज्ञानाने प नीत झालेले म्हिनू त्यािंी सेवा ही परमेश्वरािीि सेवा होय. ही सेवा 
करीत असता अन र्षंर्ाने परमेश्वरािे स्मरि घडत असतेि. 

 
जन्मके्षपि : िन्म म्हििे अन सरिानंतरिा काळ आचि के्षपि म्हििे कंठिे. “शारीर कष्ट : 

मानचसक द मख याते िन्म के्षपिे बोचलिे.” हे शारीर कष्ट अटन, चविन, चभक्षा इत्यादींनी करायिेि; पि 
त्या बरोबरि एकातंात, खळाळी, वाघ, साप, िोर वर्ैरेंिी भीती न बाळर्ता, देहाचवर्षयी संपूिइ अनास्था 
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ठेवनू केवळ परमेश्वरस्मरिात काळ कंठायिा आचि शरीरातील हाडे कटकट वाितील एवढा देह 
अस्स्थपिंर करायिा. मानचसक द मख हे परमेश्वराच्या चवरहािे द मख. या चवरहद मखाने साधकाने पोळलेल्या 
क त्र्याप्रमािे काळ कंठावा. 

 
वरील आिारधमांप्रमािेि आदशइ महात्म्याच्या चठकािी अपेचक्षत असलेले र् िही ििधारानंी 

साचंर्तले आहेत. महात्म्याने सत्य बोलाव,े चप्रय बोलाव,े पायाखाली म ंर्ीदेखील चिरडिार नाही एवढी 
अकहसावृत्ती बाळर्ावी, शास्त्राध्ययनाचशवाय अन्य वाता करू नये, हे त्यातंील काही र् ि. 

 
महानुभवीय वाङ्मय : ििधरानंी स . १२६८ मध्ये सनं्यासदीक्षा घेऊन महात्मा पंथािी चशकवि देत 

महाराष्ट्रभर भ्रमि केले आचि स मारे १२७४ मध्ये ‘उत्तरपंथी र्मन’ केले. त्याचं्या पिात त्यािें नार्देवादी 
चशष्ट्य हे ऋचद्धप रात श्रीर्ोकवदप्रभूचं्या िवळ राचहले. र्ोकवदप्रभूिें चनयाि स . १२८६ मध्ये झाले. तेथून प ढे 
नार्देवािायांनी स . २५ वर्ष े या पंथािे व्यवस्थापन करण्यात घालचवली. महान भावीय र्द्य वाङ्मयाला 
स रुवात या काळाति झाली आचि चतला नार्देवािायांिीि प्ररिा कारिीभतू झाली. 

 
महान भावीय वाङ्मयािे िार वर्इ पाडता येतील : (१) आठविींच्या सगं्रहाच्या स्वरूपािे 

िचरीगं्रथ, (२) ििधराचं्या तोंडिी विने आचि त्याचं्या आधारे महान भावीयािें तत्त्वज्ञान चवशद करिारे 
गं्रथ, (३) काव्यगं्रथ आचि (४) वरील तीन वर्ांतील गं्रथाचं्या आकलनाकचरता रिलेले गं्रथ. या िार 
वर्ांतील गं्रथरिनेमार्ील प्रम ख पे्ररिा अन िमे भतती, तत्त्वचिज्ञासा, काव्यचनर्समती आचि अध्यापन या 
होत. 

 
(१) ििधरािें ‘उत्तरापंथी र्मन’ झाल्यावर त्यािंी चशष्ट्यमंडळी त्याचं्या चवयोर्ािे द मख 

चवसरण्याकचरता त्याचं्या चलळा आठवीत आचि एकमेकासं सारं्त काळ कंठीत असत. त्यातूनि 
लीळािचरीािी कल्पना चनघाली. नार्देवािायांकडून आचि चनरचनराळ्या चठकािी कहडून म्हाईंभट्टानंी 
ििधराचं्या आठविी र्ोळा केल्या, नार्देवािायांकडून त्या तपासून घेतल्या आचि लीळािचरी हा गं्रथ 
चसद्ध केला. प ढे त्याि धतीवर गोबवदप्रभचुहित्र, नार्देवािायांसंबधंीच्या आठविींिा स्मृहतस्थळ, 
नार्देवोते्तर आठविींिा वृद्धाचाि इ. आठविींिे संग्रह तयार झाले. हे सवइ गं्रथ र्द्यात आहेत. 

 
(२) लीळाचहित्र चसद्ध झाल्यावर त्यातील लीळातं ििधरािंी िी विने अन स्यतू झालेली आहेत, 

ती वरे्ळी काढून त्यािंी स संर्त माडंिी करावी म्हििे त्यातून ििधरोतत तत्त्वज्ञान स्पष्ट होईल अशी 
कल्पना चनघाली. त्यावरून ििधरािंी सवइ ताचत्त्वक विने एकी करून त्यािंा लक्षि, आिार व चविार 
असा सूत्रपाठ तयार झाला. प ढे या सूीावंरील दृष्टान्त एकी करून दृष्टान्तपाठ, सूत्रपाठातील लक्षि, 
आिार व चविार या प्रत्येक प्रकरिावर ‘प्रमेय’, ‘स्थळ’ (भाष्ट्य) व ‘बंद’ (महाभाष्ट्य) यासंारखे भाष्ट्यगं्रथ 
रिले िाऊन महान भावीय तत्त्वज्ञानािे स सूी व्यवस्थापन झाले. हे सवइ गं्रथ र्द्याति आहेत. 

 
(३) काव्यगं्रथातंील महत्त्वािे काव्य म्हििे नरेंद्रािे रुक्क्मिीस्वयांवि. हे काव्य त्याने पंथात प्रवशे 

करण्यापूवीि रिले होते. ते घेऊनि तो पंथात प्रचवष्ट झाला आचि ते श्रीकृष्ट्िकथेवर असल्याम ळे पंथाने ते 
आपले म्हटले म्हिनू ते महान भावीय. ओवी छंद आचि सर्इचवभार्िीिा अभाव या दोन र्ोष्टी सोडल्या तर 
यािी रिना संस्कृत महाकाव्याच्या धतीवरि आहे. अथात याच्या रिनेमार्ील प्रम ख पे्ररिा काव्यचनर्समतीिी 
आहे, हे उघड आहे. यानंतर महान भावीय कवींनी रिलेली काव्ये म्हििे वछाििि (दामोदर पंचडत), 
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हशशुपालवध (भास्करभट), उद्धवगीत (भास्करभट), ज्ञानप्रर्बोध (चवश्वनाथ बाळापूरकर), ऋहद्धपूिविकन 
(नारोव्यास बहाचळये) आचि सैिािविकन (रवळोबास) इत्यादी. यातंील पचहली दोन कृष्ट्िकथावंर, द सरी 
दोन भागवतािा एकादशस्कंध व गीतेच्या अठराव्या अध्यायातील पाि श्लोकावंर आचि अखेरिी दोन 
र्ोकवदप्रभ ूव दत्ताीेय याचं्यावर आहेत. या सहाही काव्यावंर नरेंद्राच्या रुक्क्मिीस्वयांविािा प्रभाव पडलेला 
आढळून येतो. हे झाले महान भावीयािें ‘सातीगं्रथ’. याखेंरीि दोन महत्त्वािी काव्ये म्हििे मरू्वतप्रकाश 
(केचशराि) आचि महदंबेिे धवळे ही. ििधराचं्या मूतीिे विइन करिारा मरू्वतप्रकाश हा काव्यगं्रथ वरील 
‘सातीगं्रथा’ंच्याि स्वरूपािा असून त्याला पंर्तीबाहेर का ठेवले हे कळत नाही. महदंबेने हृदयीच्या 
उमाळ्याने रिून र्ाचयलेले धवळे (पूवाधइ) हे माी उत्स्झूतइ काव्य आहे. 

 
(४) लापचिक (दृष्टान्तपाठातील दृष्टान्तािंी अन िमचिका), स्थानपोथी (लीळािचरीातील 

भ्रमिस्थळािंी अन िमचिका), टीपगं्रथ (एकेका गं्रथातील शब्दािें अथइ देिारे), पिंवार्सतक व्याकरि इ. 
गं्रथ हे वरील तीन वर्ांतील गं्रथाचं्या अभ्यासास साहाय्यभतू होिारे गं्रथ आहेत. 

 
महान भावीय वाङ्मयास तेराव्या शतकाच्या अंती स रुवात झाली. तेव्हापासून प ढे िार-पाि शतके 

गं्रथरिना होत होती. या कालावधीत अनेक गं्रथ रिले रे्ले असावते असा अंदाि आहे. त्यातंील थोडेि 
आिवर प्रकाचशत झाले आहेत. 

 
देश, ग्राम, िाती, क ल, विइ इत्यादींिा धमइि नव्हे, तर संबंधही त्याज्य आचि तीथइके्षीे, देवळे इ. 

िनसपंकािी स्थानेही अर्म्य; यामं ळे महान भावीय एकंदर समािापासून अलर् राचहले. स्मरि कराव ेतर 
ििधराचं्या लीळािें आचि कितन कराव ेतर त्याचं्याि विनािें. गं्रथ रिावते ते केवळ पंथीयाकंरताि आचि 
त्यावंर चववरि कराव े ते केवळ महान भाव मठाति. या बंधनामं ळे त्याचं्या साचहत्यावर चवर्षय आचि 
अचभव्यतती या दोन्ही दृष्टींनी मयादा पडल्या. पचरिामी त्यािें गं्रथ उत्तरोत्तर अचधकाचधक पढीक व चनिेतन 
होत रे्ले. लीळाचहित्रातील चिव्हाळा व बह चवधता प ढील स्मृचतगं्रथात कमीकमी होत रे्ली आहे. तीि र्ोष्ट 
काव्यगं्रथािंी. रुक्क्मिीस्वयांविातील रसवत्ता व कलात्मकता यानंतरच्या काव्यातं िमािमाने उतरत रे्ल्या 
आहेत. धवळे (पूवाध), धवळे (उत्तराधइ) व मातृकी रुक्क्मिीस्वयांवि या एकाि चवर्षयावरील तीन काव्यातं 
यािे प्रत्ययकारी दशइन घडते. ‘पूवाधइ’ हा महदंबेने उत्स्झूतइ र्ाचयलेला, ‘उत्तराधइ’ हा महदंबेने र्ावा म्हिून, 
म्हाइंभट व लक्ष्मीधरभट यानंी ‘शब्द घडऊं घडऊं पदे’ बाधंलेला आचि मातृकी रुक्क्मिीस्वयांवि हा प्रबधं 
तर ओव्याचं्या आद्याक्षरी िमाने क, ख, र् ... अशा मातृका येतील अशा क सरीने रिलेला!  

 
पाखंड्ाचं्या वािनात येऊ नये म्हिून महान भाव वाङ्मय साकेंचतक चलप्यातं बंचदस्त करून 

ठेवण्यात आले होते. ज्यासं ते संकेत ठाऊक त्यासंि ते वाििे शतय. याम ळे चवसाव ेशतक उिाडेपयंत 
सामान्य िनानंाि नव्हे तर अभ्यासकानंाही ते अज्ञाति राचहले होते. पचरिामी ते मराठी साचहत्यावर 
कोिताि बरावाईट प्रभाव पाडू शकले नाही. रे्ल्या साठ वर्षात िे प्रकाचशत झाले त्यािे कौत क केवळ 
संशोधकानंा आचि मराठी भार्षा व साचहत्य याच्या अभ्यासकानंा. त्यानंा त्यािे महत्त्व प ढील कारिानंी : 

 
(१) महान भावीय र्द्यगं्रथ हेि उपलब्ध मराठी र्द्यगं्रथातंील सवांत प्रािीन र्द्यगं्रथ होत. (२) 

लीळािचरीादी गं्रथातं प्रत्यक्ष चनवचेदलेल्या आठविींिा संग्रह असल्याम ळे तेराव्या शतकातील मराठी 
बोलीिे स्वरूप त्यावंरून कळून येते. (३) या गं्रथातंील आठविी बऱ्यािशा लौचकक स्वरूपाच्या 
असल्याम ळे त्यावरून तत्कालीन िीवनािी माचहती चमळते. (४) रुस्तमिीस्वयंवर हा संस्कृत महाकाव्यािा 
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पचहला मराठी आचवष्ट्कार असून प ढील काव्यगं्रथातं त्याि आचवष्ट्कारािी चवचवध रूपे दृष्टीस पडतात. (५) 
टीपगं्रथाम ळे आि प्रिारात नसलेल्या बऱ्याि मराठी शब्दािें अथइ कळतात. (६) हे गं्रथ साकेंचतक चलप्यातं 
बंचदस्त करून ठेवले रे्ल्याम ळे आि सातश ेवर्षांनीही ते मूळ स्वरूपात उपलब्ध होतात. (७) तत्त्वचविारािी 
माडंिी, ििा, चववरि इ. बाबतींत या गं्रथाचं्या तोडीिे द सरे गं्रथ प्रािीन मराठीत नाहीत. 
 

म. वा. धोंड 
 
मातृकी काव्य : काव्य रिताना ‘अ’पासून ‘ज्ञ’पयंतच्या मातृका िमाने आद्याक्षरातं योिून रिलेले काव्य. 
महान भाव साचहत्यापकैी महदंबेिे रुस्तमिीस्वयंवर ही या प्रकारिी पचहली रिना असून मातृकी 
रुस्तमिीस्वयंवर म्हिूनि हे काव्य प्रचसद्ध आहे. महदंबेने श्रीकृष्ट्ि चववाहकथाि परत येथे र् ंझलेली आहे. 

 
उर्षा टाकळकर 

 
मानवतावाद (यूमणनझम) : ‘मानवतावाद’ हा शब्द उघडि ‘ह्यमूचनझम’ या इंस्ग्लश शब्दािा मराठी पयाय 
म्हिून वापरला आहे. म्हिनू ‘मानवतावाद’ म्हििे काय? या प्रश्नािे उत्तर ‘ह्यमूचनझम’ म्हििे काय? या 
प्रश्नािे उत्तर देऊनि देता येईल. 

 
ह्यमूचनझम हा शब्द प्रथम य रोपमध्ये प नरुज्जीवनाच्या (चरनेसन्स) काळात, म्हििे िौदाव्या ते 

सोळाव्या शतकातं वापरण्यात आला. मध्यय र्ाच्या शवेटच्या काळात मध्यंतरी ल प्त झालेले ग्रीक आचि 
रोमन (त्यातंही चवशरे्षतम ग्रीक) अचभिात वाङ्मय हळूहळू प्रथम अन वादाच्या रूपात आचि नंतर मळू 
स्वरूपात उपलब्ध होण्यािा तो काळ होता. मध्यय र्ातील य रोपीय िीवन चिस्ती धमाने पूिइपिे बचंदस्त 
झाले होते. मानवी िीवन पापकल्पनेने शाचपत, नरकाच्या छायेत वावरिारे, परलोकवादी असे झाले होते. 
चिस्ती धमान सार मानवािा िन्मि ॲडम आचि ईव्ह यानंी केलेल्या पापकमातून झालेला. मरिोत्तर 
सद र्ती चमळायिी, तर परमेश्वरािी कृपा हा एकमेव उपाय आहे, अशी सावइचीक श्रद्धा असल्याने 
इहलोकीिे िीवन सामान्यपिे चनराशामय स्वरूपािे होते. वैराग्य, तापसवाद आचि भतती यामं ळे 
िीवनातील आनंद नाहीसा झाला होता. अशा वातावरिात िेव्हा ग्रीक कृतींिा पचरिय घडू लार्ला, तेव्हा 
त्या कृतींतून होिाऱ्या ग्रीक संस्कृतीच्या दशइनाने मन ष्ट्यािंी मने चवलक्षि प्रभाचवत झाली. प्रािीन ग्रीकाचं्या 
िीवनात धमाला स्थान नव्हते, असे नाही. परंत  तेव्हा चिस्ती धमाप्रमािे प्रस्थाचपत, सवइशस्ततमान धमइपीठ 
नव्हते. त्याम ळे धमािे स्थान बेतासबात एवढेि होते. परलोकाच्या कल्पनेने लोक ग्रस्त नव्हते. इहलोकीिे 
िीवन शतयतो अचधकात अचधक सझल आचि स खी करिे ही त्यािंी प्रम ख पे्ररिा होती आचि त्याम ळे 
िीवनाच्या चवचवध के्षीातं–िीडा, वाङ मय, कला इत्यादींमध्ये – आियइकारक परािम त्यानंी केले होते. 
स िीवन ककवा प्रशस्त िीवन म्हििे मानवािी इचंद्रये, ब द्धी आचि अचभरुिी यानंा स खचविारे िीवन. िे िे 
मानवी आहे (त्याला संस्कारािंी आचि संयमािी र्रि असली तरी) ते सवइ िारं्ले आहे आचि उत्स्झूतइ 
प्रवृत्तींिे दमन ही सवांत मोठी िूक आहे, असे ते मानीत. 

 
या िीवनाच्या पचरियाने िौदाव्या-पंधराव्या शतकातं य रोपमध्ये मोठे वैिाचरक आचि सासं्कृचतक 

उत्थान झाले. त्यािे नेते आचि प्रवतइक म्हििे ह्यमूचनस्ट ककवा मानवतावादी लोक. 
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मानवतावादािी वैचशष्ट्टे्य प नरुज्जीवनाच्या पूवीच्या िीवनाच्या चवरोधाने स्पष्ट करता येतात. 
मानवतावादान सार मानवी िीवनात मानवाला कें द्रीय स्थान चदले रे्ले आचि त्याच्या सिइक, चववकेी आचि 
आचभरौचिक (इस्थेचटक) शततींवर भर चदला रे्ला. तापसवादी कल्पना हळूहळू मारे् पडल्या आचि 
त्यािबरोबर धमािा िीवनावरील पर्डाही चशचथल झाला. मानवतावाद्यानंी धमइ नाकारला नाही; पि त्यानंी 
त्याला िीवनात बरेि र्ौि स्थान चदले. 

 
मानवतावादािा संस्थापक म्हिून इटाचलयन कवी व चविान पीीाकइ  (१३०४–७४) प्रचसद्ध आहे. 

चससरोच्या गं्रथानंी तो इतका प्रभाचवत झाला, की अचभिात कृतींिा संग्रह करण्यास त्याने स रुवात केली. 
त्यािा खासर्ी गं्रथसंग्रह हा य रोपातील पचहला गं्रथसंग्रह. त्यानंतरच्या सवइ गं्रथसंग्रहापं ढे नम ना म्हिून तो 
राचहला. पीीाकइ िा उत्साह सासंर्सर्क होता. त्याच्या पावलावर पाऊल टाकीत स खवस्तू घराण्यातंील 
अनेक तरुिानंी गं्रथसंग्रह करायला स रुवात केली. 

 
पीीाकइ िा एक अन यायी बोकािीओ (१३१३–७५) या इटाचलयन साचहस्त्यकािी र्िना ग्रीक 

भारे्षिे अध्ययन करिाऱ्या अवािीन य रोपमधील पचहल्या मंडळींमध्ये होते. ग्रीक भारे्षिे अध्ययन पूिइ 
झाल्यावर त्याने आपल्या ग्रीक चशक्षकाकडून होमरच्या र्हलअड आचि ओहडसी या महाकाव्यािंी लॅचटन 
भार्षातंरे करवनू घेतली आचि त्यािंी आपल्या देशबाधंवानंा ओळख करून चदली. पीीाकइ प्रमािेि त्यानेही 
मोठ्या प्रमािावर हस्तचलचखते र्ोळा केली. 

 
बोकािीओ िरी चिस्ती असला, तरी त्याच्या चलखािािी प्रवृत्ती ग्रीक लोकाचं्या पेर्न धमािी 

होती. त्याच्या देकामेरॉन या प्रचसद्ध कथासगं्रहातील चविार आचि वृत्ती अ-चिस्ती आहेत. या कथा त्याने 
अनेक देशातूंन र्ोळा केल्या असून, त्यातं पे्रचमकािंी पे्रमप्रकरिे, त्यािे उच्छंृखल व अचशष्ट वतइन यािंी 
विइने आहेत. 

 
ही झाली इटलीतील मानवतावादािी र्ोष्ट. आल्प्स पवइताच्या उत्तरेस प नरुज्जीवन उचशरा पोिले. 

इटलीतील मानवतावादात धमाला र्ौि स्थान होते, हे आपि पाचहले आहे. उत्तरेतील मानवतावाद माी 
चिस्ती धमाच्या िौकटीत वाढला. येथील िळवळीतील प्रम ख व्यतती म्हििे डि चविान व कॅथचलक 
धमइस धारक इरॅस्मस (१४६६–१५३६). हा आरंभी एका मठािा सदस्य होता; पि वयाच्या चतसाव्या वर्षी 
त्याने मठ सोडला व चिस्ती आचि अ-चिस्ती अशा दोन्ही वाङ्मयािें चवस्तृत अध्ययन केले. ग्रीक आचि 
रोमन अचभिात कृतींत आढळलेले सॉिेटीस, प्लेटो ककवा चससरो हे चिस्ती संताचं्या योग्यतेिे प रुर्ष 
आहेत, असे त्यािे मत होते. अचभिात कृतींच्या अभ्यासाने त्यािी चिस्ती श्रद्धा कमी झाली नाही, तर ती 
बळकट झाली. मूळ ग्रीक र्बायर्बलिे िेरोमने केलेले लॅचटन भार्षातंर बरेि ि कीिे आहे, असे त्यािे मत 
असल्याम ळे त्याने त्यािे नव्याने भार्षातंर केले. त्या काळी र्बायर्बल सामान्यपिे धमोपदेशक समिावनू 
सारं्त; पि त्यािे प्रत्येकाने स्वतम वािन केले पाचहिे, असा त्यािा आग्रह होता. 

 
नंतरच्या काळात ‘ह्यमूचनझम’ हा शब्द अनेक वळेा थोड्ाबह त चभन्न अथांनी वापरला रे्ला. हे सवइ 

अथइ मूळ अथाशी थोडेबह त संबद्ध असले, तरी त्यातं चभन्न अथाच्या छटाही चदसतात. या अनेक अथांपैकी 
चवशरे्ष लक्षिीय अथइ म्हििे ज्यात श्रदे्धला मज्जाव असतो तो. मूळ ‘ह्यमूचनझम’िा भर मानवाच्या 
इहलोकातील िीवनावर लक्ष कें चद्रत करण्यािा असला, तरी त्यात ईश्वरावरील श्रद्धा चनचर्षद्ध नव्हती. पि 
ह्यमूचनझमच्या अलीकडे प्रिचलत असलेल्या काही अवतारातं श्रदे्धिा चनरे्षध केला आहे. मन ष्ट्यािे 
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इहलोकातील अस्स्तत्व समृद्ध आचि स खी कसे करता येईल, यािाि तेवढा चविार आपि केला पाचहिे, 
असा त्यािा कटाक्ष आहे. परमेश्वर, परलोक, मरिोत्तर अस्स्तत्व इ. र्ोष्टी त्यात वज्यइ आहेत. 

 
या प्रकारच्या मानवतावादािे एक उत्तम उदाहरि म्हिून मानवेंद्रनाथ रॉय यानंी बनचवलेले ‘न्य ू

ह्यमूचनझम’ (नवमानवतावाद) ककवा ज्याला त्यानंी नंतर ‘रॅचडकल ह्यमूचनझम’ हे नाव चदले, त्या दशइनािा 
उल्लेख करता येईल. रॉय आरंभी पके्क मातसइवादी होते; परंत  रचशयन राज्यिातंीनंतर रचशयात िी रािवट 
आली, ती पाचहल्यावर मातसइवादािे काही दोर्ष त्याचं्या लक्षात आले. भाडंवलशाही समािात व्यततीिे 
स्वातंत्र्य केवळ नाममाी उपिार असतो, ही मातसइिी टीका त्यानंा मान्य होती; परंत  मातसइला अचभपे्रत 
असलेली, व्यततीच्या प्रचतष्ठलेा िपिारी, न्याय्य आचि नैचतक मूल्यावंर आधारलेली व्यवस्था सोस्व्हएट 
रचशयात अस्स्तत्वात न येता, व्यस्ततस्वातंत्र्यािे समूळ उच्चाटन करिाऱ्या ह कूमशाहीत चतिे रूपातंर झाले 
होते. त्याम ळे संसदीय लोकशाहीिे तत्त्वज्ञान आचि मातसइवादी तत्त्वज्ञान या दोहोंहून चभन्न अशा 
तत्त्वज्ञानािी रॉयनी माडंिी केली. या नवमानवतावादात व्यतती हे समािािे मूळ आहे, असे मानले आहे. 
स ख, ज्ञान, स्वातंत्र्य ही मूल्ये व्यततीति असू शकतात. व्यतती प्रधान आहे आचि राष्ट्र, वशं वर्ैरे समूह 
र्ौि आहेत. स्वातंत्र्य ही मन ष्ट्यािी मूलभतू पे्ररिा आहे आचि चतिी िपिकू ही सामाचिक तत्त्वज्ञानातील 
आद्य र्ोष्ट आहे, असे या चविारसरिीिे स्वरूप आहे. ही ध्येये साध्य करण्याकचरता साधने म्हिून चववके, 
चवज्ञान व चवज्ञानाचधचष्ठत तत्त्वज्ञान यावंर चतिा भर आहे. 

 
‘ह्यमूचनझम’ या शब्दाच्या दोन व्यत्पत्ती आहेत. एक व्य त्पत्ती तो शब्द ‘ह्यमून’पासून बनला आहे असे 

मानते, तर द सरी ‘ह्यमेून’ (humane) पासून तो शब्द बनचवते. ‘ह्यमून’पासून चनघालेला ‘ह्यमूचनझम’ वरे्ळा 
आचि ‘ह्यमेून’ पासून चनघालेला वरे्ळा. ‘ह्यमेून’ म्हििे दयाळू, सौम्य, परचहतैर्षी. मराठीत रूढ असलेला 
‘मानवतावाद’ हा शब्द ‘मानवता’ या शब्दापासून चनघालेला आहे आचि त्या अथी मानवतावाद हे अकहसा, 
करुिा इत्यादींवर भर देिारे तत्त्वज्ञान आहे. त्याला द सरे नाव ‘ह्यमूचनटेचरअचनझम’ (Humanitarianism). 
परंत  ह्यमूनपासून चनघालेला ‘ह्यमूचनझम’ याहून वरे्ळा आहे. त्यात मानवाच्या चवचवध सामथ्यांवर व त्याच्या 
परािमावंर भर आहे; म्हिनू ‘मानवतावाद’ हा शब्द ‘ह्यमूचनटेचरअचनझम’ िा पयाय म्हिून वापरिे इष्ट 
होईल, आचि मर् ‘ह्यमूचनझम’ला द सरा पयाय शोधावा लारे्ल. कदाचित ‘मान र्षवाद’ हा शब्द वापरिे इष्ट 
होईल. 
 

चद. य. देशपाडें 
 
मानवतावाद, मराठी साणहत्यातील : अकहसा, करुिा इ. मूल्यावंर भर देिारे साचहत्य, या अथाने 
मराठीमधील साचहत्य प्रारंभकाळापासूनि मानवतावादी आहे, असे म्हिता येईल. ज्ञानेश्वरापंासून ते 
त कारामापंयंतिे संतसाचहत्य हे धार्समक, आध्यास्त्मक, मानवतावादी मूल्यािंा आचवष्ट्कार व प्रसार करिारे 
आहे. ज्ञानेश्वरािें ‘पसायदान’ ककवा नामदेव, एकनाथ, त काराम प्रभतृींिे अनेक अभरं् हे या चवचशष्ट अशा 
मानवतावादी दृष्टीिी उत्तम उदाहरिे आहेत. एकूिि प्रािीन साचहत्य हे मानवतावादी दृष्टीने प्रभाचवत 
झालेले चदसते. माी संतसाचहत्यातील मानवतावादाला िाचतधमइव्यवस्थेच्या मयादा आहेत. या मयादेत 
राहून मािसाने िाचतधमइचवचशष्ट अशा या समािात एक मािूस म्हिनू कसे िर्ावे, या समािातील अन्य 
मािसाशंी त्यािे संबधं कोित्या प्रकारिे असावते आचि हे साधून ईश्वरप्राप्ती, मोक्षप्राप्ती कशी करावी यािी 
चशकवि देिारा साधारिधमइ हा या मानवतावादािा आशय आहे. माी हे प्रािीन साचहत्य मानवकें द्री, 
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इहलोकचनष्ठ या अथाने मानवतावादी म्हिता येिार नाही. ते मूलतम ईश्वरकें द्री व पारमार्सथक स्वरूपािे 
आहे. 

 
मराठी साचहत्यात एकोचिसाव्या शतकात अवतरलेला मानवतावाद माी प्रािीन मराठी 

साचहत्यातील मानवतावादापेक्षा चभन्न आहे. समाििाचतधमइचवचशष्ट मयादेच्या पलीकडे िाऊन या 
मानवतावादािी माडंिी केली िाते. या मानवतावादािे मूळ अचधष्ठान य रोपमध्ये चनमाि झालेल्या 
‘ह्यमूचनझम’ मध्ये आहे. माी या इहचनष्ठ मानवतावादािी आपल्याकडील संतपरंपरेतील मानवतावादाशी 
सारं्ड घालण्यािे प्रयत्नही आध चनक काळात न्या. म. र्ो. रानडे यासंारख्या काही चविारवतंानंी केले 
आहेत. 

 
मराठीतील एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधापासून ते आिवरिे चवचवध प्रकारातंील साचहत्य 

पाहताना त्यावरील आध चनक मानवतावादािा ठसा स्पष्टपिे चदसून येतो. आध चनक मराठी साचहत्यात हा 
मानवतावाद म ख्यत्व े मानवकें द्री व्यस्ततवादी तत्त्वज्ञानाच्या, उपय तततावादी तत्त्वज्ञानाच्या अंर्ाने प्रकट 
झाला आहे. म. झ ले, न्या. रानडे, डॉ. आबंेडकर प्रभतृींनी माडंलेला मानवतावाद हा सामान्यतम या अंर्ाने 
िािारा आहे. 

 
सामान्यतम बह ताशं आध चनक मराठी साचहत्यातून मानवकें द्री दृष्टी, इहचनष्ठ भावभावना, अन भव 

यािंा आचवष्ट्कार झाला असल्याम ळे ते मानवतावादी परंपरेतीलि आहे. आध चनक मराठी साचहत्यातून 
प्रकटिारा हा मानवतावाद स्वातंत्र्य, समता व बंध भाव या मूल्यीयींवर आधाचरत आहे. स्वातंत्र्य या 
मूल्याति व्यततीिे स्वातंत्र्य, चतिी प्रचतष्ठा अचभपे्रत आहे. या मूल्यीयींना बाधक ठरिाऱ्या पारंपचरक 
िालीरीती, मूल्ये, कल्पना यानंा साचहत्यकृतीतील अन भवािंारे, िीवनचिीिािारे चवरोध करण्यात आला. 
अनेकदा हा चवरोध आिमकपिेही करण्यात आला. उदा., केशवस ताचं्या ‘नवा चशपाई’, ‘त तारी’ 
यासंारख्या कचवता. मानवकें चद्रतता, इहवादी दृष्टी आचि मूल्यीयींवरील चनष्ठा यामं ळे समािातील स्त्री, 
दचलत व अन्य उपेचक्षत घटक याचं्यासंबधंीच्या प्रश्नािंी माडंिी चवचवध साचहत्यप्रकारातंील कृतींमधून 
अनेक तऱ्हेने केली रे्ली. चवशरे्षतम एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीस चस्त्रयाचं्या संदभातील चवचवध प्रश्नािंी, 
समस्यािंी माडंिी वरे्वरे्ळ्या साचहत्यप्रकारातंील कृतींमधून झाली आहे. उदा., ह. ना. आपटे याचं्या पि 
लक्ष्याांत कोि घेतो ! यासारख्या कादंबरीतून चवधवाचं्या द मस्स्थतीिे चिीि झाले आहे. मानवतावादी, 
उदारमतवादी दृष्टीकोिातून िर्ाकडे, िीवनातील अनेक समस्याकंडे पाहण्यािा आचि या समस्यािंी 
उत्तरे शोधण्यािा प्रयत्न अनेक साचहत्यकृतींमधून झालेला चदसतो. आध चनक मराठी साचहत्याच्या चवचवध 
टप्प्यावंर शतेकरी, दचलत याचं्या िीवनािे, त्या िीवनातील चवचवध समस्यािें चिीिही मानवतावादी 
दृचष्टकोिातून झाले आहे. 

 
मराठी साचहत्यात मातसइवाद व र्ाधंीवाद अशा आिखी दोन अंर्ानंी मानवतावादी चविारधारा 

व्यतत झाली आहे. अथात, व्यस्ततवादी तत्त्वज्ञानाच्या अरं्ाने ही चविारधारा चिततया प्रभावीपिे मराठीमध्ये 
आली आहे तशी या दोन अरं्ानंी आलेली नाही. साचहत्यकृतीतून प्रिचलत सामाचिक व्यवस्थेतील आर्सथक 
चवर्षमता, चतच्यातील शोर्षि उघड करिे, शोचर्षताचं्या िाचिवा, वदेना व्यतत करिे, सामाचिक 
संघर्षासाठी, पचरवतइनासाठी आवाहन करिे, त्या पचरवतइनािी चिीे उभारिे या प्रकारच्या साचहत्यातील 
आशयाला मातसइवादाच्या अरं्ाने आलेल्या मानवतावादाला प्राधान्य चमळालेले चदसते. भा. चव. वरेरकर, 
शरचं्चद्र म स्ततबोध, नारायि स वे प्रभतृींच्या लेखनात हे स्पष्टपिे चदसून येते. मराठीतील दचलत 
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साचहत्यावरही मातसइवादी िाचिवािंा काही प्रमािात प्रभाव असलेला चदसतो. संतसाचहत्यातून प्रकट 
झालेल्या धार्समक, आध्यास्त्मक मानवतावादाला काही अंशी आध चनक आशय देण्यािे काम र्ाधंीवादाच्या 
अंर्ाने मानवतावादाने केले आहे, असे म्हिता येईल. र्ाधंीवादातील अकहसा, करुिा, सत्य इ. 
िीवनमूल्यािंा प्रभाव मराठीतील काही लेखकावंर व काही साचहत्यकृतींवर पडलेला आहे. उदा., साने 
र् रुिी, पे्रमा कंटक प्रभतृी लेखक-लेचखका. 

 
मराठीमध्ये ‘मानवतावाद’ ही संज्ञा काही वळेा अचनलाचं्या कचवतेच्या संदभात वापरली रे्ल्यािे 

चदसून येते. ‘चनमाचसत चिनी म लास’ या त्याचं्या खंडकाव्यातील मानवतावादी आशयाम ळे आचि ‘मानवता’ 
यासारख्या काही सामाचिक िाचिवचे्या कचवतामं ळे मराठीत कवी अचनल हे मानवतावादी कवी म्हिनू 
ओळखले िाऊ लार्ले. अथात, मानवतावाद ही संज्ञा अचनल वा त्याचं्यासारखे अन्य कवी याचं्याप रती 
मयाचदत करण्यािे कारि नाही. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यातील मानवतावादी दृचष्टकोि त्या त्या साचहत्यप्रकाराप्रमािे वरे्वरे्ळ्या 

रूपातं अवतरला आहे. उदा., कादंबरीसारख्या साचहत्यप्रकारात चवस्तृत िीवनदशइनाच्या स्वरूपात, तर 
कचवतेसारख्या प्रकारात उत्कट-तीव्र अन भतूीच्या स्वरूपात मानवतावादी िाचिवा आचवष्ट्कृत झाल्या 
आहेत. या िाचिवा काही मोितया कृतींतून वास्तववादी पद्धतीने, तर काही कृतींतून आदशइवादी पद्धतीने 
व्यतत होताना चदसतात. उदा., ह. ना. आपटे याचं्या काही कादंबऱ्यातूंन या िाचिवा वास्तववादी पद्धतीने 
येतात, तर चव. स. खाडेंकराचं्या अनेक कादंबऱ्यातूंन या िाचिवा आदशइवादी पद्धतीने येतात. मराठीतील 
स्वप्नरंिनवादी साचहत्यही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे मानवतावादी मूल्यािंा आधार स्वप्नरंिनासाठी घेताना 
चदसते. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यात मानवतावादी दृष्टीला प्रारंभी पारंपचरक मूल्ये, कल्पना यािंा आग्रह 

धरिाऱ्या सनातनी वृत्तीच्या लेखकाकंडून चवरोध झाला. परंत  हा चवरोध झारसा प्रभावी ठरला नाही आचि 
तो सामान्यतम चवसाव्या शतकाच्या पचहल्या एक-दोन दशकापंयंत ओसरला. १९४० च्या आसपास फ्रॉइडिे 
मानसशास्त्र, रसेलिे चविार यािंारे पारंपचरक मानवतावादी कल्पनानंा काही धके्क बसलेले चदसतात. प ढे 
शहरािंी होिारी वाढ, महाय दे्ध, पािात्त्य आध चनकतावादी (मॉडर्सनस्ट) साचहत्यािा प्रभाव यामं ळे १९४५ 
च्या दरम्यान मराठीत नव्या प्रकारिे लेखन होऊ लार्ले. यातंील काही लेखनाने मानवतावादी िाचिवानंा 
छेद रे्ला आहे. उदा., मढेकर प्रभतृींच्या कचवता ककवा र्रं्ाधर र्ाडर्ीळ प्रभतृींच्या कथा. आध चनकतावादी 
लेखकाचं्या प ढील चपढीत हा छेद चनमशरे्ष झाल्यािे पाहावयास चमळते. उदा., चदलीप चिीे, अरुि 
कोलटकर प्रभतृींच्या कचवता, भालिदं्र नेमाडे (कोसला), भाऊ पाध्ये (बचॅरस्टर अचनरुद्ध धोपेश्वरकर), 
चकरि नर्रकर प्रभतृींच्या कादंबऱ्या; ककवा कमल देसाई, चवलास सारंर्, श्याम मनोहर, अचनल डारें् 
प्रभतृींिे कथात्म लेखन. अथात, असे काही आध चनकतावादी दृष्टीिे मोिके लेखक आचि त्याचं्या मोितया 
लेखनकृतींिा अपवाद करता बह ताशं मराठी साचहत्यावर आिवर मानवतावादािा प्रभाव आहे, असे 
चदसते. पचरवतइनवादी पे्ररिेतून चलचहले िािारे साचहत्य, चवशरे्षतम दचलत साचहत्य, हे त्यािे ठळक 
उदाहरि म्हिता येईल. 
 

वसंत पाटिकर 
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मानसशास्त्रीय साणहत्यणवचार : मनोचवश्लेर्षिचसद्धान्त (सायकोॲनचलचटक चथअरी) हे एक मानसवैद्यक व 
अथइचनिइयनपर चवज्ञान असून त्यािी उभारिी व रिना चसग्मंड फ्रॉइड (१८५६–१९३९) याने १८९०–१९३० 
या काळात केली. मनोचवश्लेर्षि ही व्यततीच्या मानचसक असंत लनावर व चवकृतींवर केली िािारी एक 
मानचसक उपिारपद्धती आहे, तसेि ती मानवी इच्छेला साकार करिाऱ्या असंजे्ञचवर्षयीिा (द अन् कॉन्शस) 
एक चसद्धान्तही आहे. मनोचवश्लेर्षिवादी साचहत्य/समीक्षाचविार हा प्राम ख्याने फ्रॉइड, य ंर् व लाकाँ 
आदींच्या मनोचवश्लेर्षिवादी चविारावंर आधारलेला आहे. 

 
मनोचवश्लेर्षिवादी साचहत्यसमीके्षच्या व चविाराच्या संदभात फ्रॉइडप्रिीत मनोचवज्ञानातील मानवी 

मनािा, कामवासनेिा, स्वप्नाचवर्षयीिा आचि स्थानातंचरत भावबंधािा/भावसंबधंािंा (रनॅ्सझरन्स) असे 
िार चसद्धान्त महत्त्वािे मानले िातात. म्हिनू त्यािें स्वरूप थोडतयात समिून घेिे उचित होईल. 

 
फ्रॉइडच्या मते मानवी मन हे एक ‘मानचसक उपकरि’ (मेंटल ॲपरेटस) असून त्याच्या कें द्रस्थानी 

अबोध मनािी वा असंजे्ञिी संकल्पना आहे. या मनाकडे तो तीन दृष्टींनी पाहतो आचि त्यानं सार मनासंबधंी 
तीन नम नारूपे (मॉडेल्स) माडंतो : (१) र्चतशील (डाय् नॅचमक), (२) व्यवस्थापनीय (इकॉनॉचमक), (३) 
स्तरीय (टोपोग्राचझकल). यापंैकी स्तरीय नम नारूप हे साचहत्यसमीके्षच्या संदभात महत्त्वािे मानले िाते. 
या नम नारूपािी (अ) संज्ञा–संज्ञापूवइ–असंज्ञा आचि (आ) तत्–अहं–अचतअहं अशी दोन उपारें् आहेत. 
एकंदरीत मनाच्या घडिीत सहा अंरे् चियाशील असतात. 

 
मनाचे स्तरीय नमुनारूप : (अ) फ्रॉइडच्या मते आपल्या मनात तीन मानचसक प्रचिया कायइ करीत 

असतात : (१) िाचिवचे्या पातळीवर अन भवाशी व संवदेनाशंी चनर्चडत असिारी सबोध वा संज्ञ प्रचिया 
(कॉन्शस). (२) या िाचिवचे्या पातळीवरून घेतलेल्या असंख्य अन भवापंैकी काही अन भव चवसरले 
िातात. परंत  त्यातंील काहींिी आठवि करून चदल्यास ते आठवतात, िािवतात, त्याचं्याशी चनर्चडत 
असिाऱ्या मानचसक प्रचियेला बोधपूवइ/संज्ञापूवइ प्रचिया (प्री-कॉन्शस) म्हितात. (३) आचि काही अन भव, 
स्मृती व इच्छा इततया खोलवर दडपल्या-चवसरल्या िातात, की झार मोठ्या प्रयासानेही िाचिवचे्या कके्षत 
येत नाहीत. या अन भव-इच्छाशंी चनर्चडत असिाऱ्या प्रचियेला अबोध प्रचिया वा असंज्ञा (अन् कॉन्शस) 
असे म्हटले िाते. या असंजे्ञतील कामपे्रमादी पे्ररिाप्रवृत्तींवर रचतशततीिा (चलचबडो) प्रभाव असतो. असंज्ञा 
ही र्चतमान, प्रवाही असून मानचसक ऊिेने भारलेली असते. असजें्ञत दबलेल्या इच्छा व पे्ररिा स्वप्ने, 
चमथके, साचहत्य, कला आदींमधून स्थानातंर वा वरे्षातंर करीत प्रचतमारूपाने प्रकट होत असतात. 

 
(आ) फ्रॉइडने मनाचवर्षयीिे हे स धाचरत नम नारूप १९२३ मध्ये माडंले. त्याच्या मते आपल्या मनात 

तत् (इड), अहं (एर्ो) आचि अचत-अहं (सूपर एर्ो) अशा तीन प्रकारच्या ससं्था कायइ करीत असतात : 
(१) तत् हे असंजे्ञिे के्षी असून त्यात क्ष धा-कामादी िीवनपे्ररिा चियाशील असतात. क्ष धादी पे्ररिा िार्ी 
होताि अहं हा बाहेरील वास्तव िर्ाशी संबधं साधून चतला अन्नादी चवर्षय चमळवनू देतो. चतिे समाधान 
होऊन तत् स खावतो. म्हिून तत् स खतत्त्वाशी (प्लेझर चप्रस्न्सपल) चनर्चडत असतो. (२) अहं हा 
िाचिवचे्या संज्ञ पातळीवर कायइ करीत असतो. तो वास्तव िर्ाशी संबधं साधीत असतो म्हिून तो 
वास्तवतेच्या तत्त्वाने (चरॲचलटी चप्रस्न्सपल) चनयचंीत झालेला असतो. (३) अचत-अहं संज्ञ आचि असजं्ञ 
अशा दोन्ही के्षीातं वावरत असतो. तो बरे-वाईट, नीचत-अनीती यािंा मलू्यचववके करून अहंला चनिइय व 
कृती करण्याच्या कामी मदत करीत असतो म्हिनू नीतीच्या तत्त्वाशी चनर्चडत असतो. 
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अशा प्रकारे संज्ञा –संज्ञापूवइ–असंज्ञा आचि तत् –अहं–अचतअहं या मनाच्या सहा अंर्ाचं्या 
देवघेवीमधून मनािा व्यापार िाललेला असतो. कलाचनर्समती, साचहत्यकृतीिी संरिना, चतिे भावचवश्व, 
पाीािें मनोचवश्व, वािनचिया व भार्षा आदी साचहत्यव्यापारात ही सहा अंरे् चियाशील असतात. 

 
संज्ञा – संज्ञापूवइ – असंज्ञा या पचहल्या (अ) चीस्तरीय नम नारूपात फ्रॉइडिी ‘संरिनावादी’ 

भचूमका र्र्सभत असून, त्यािा झाक लाकाँ या फ्रें ि मनोचवश्लेर्षिवादी चसद्धान्तकाराने प रस्कार केला आहे; 
तर तत् –अहं – अचतअहं या द सऱ्या (आ) नम नारूपात फ्रॉइडिी ‘मानवतावादी’ भचूमका र्र्सभत असून 
त्यािा अमेचरकन चवश्लेर्षिवाद्यानंी प रस्कार केला आहे. या दोन्ही मनोचवश्लेर्षिवादी प्रिालींिा १९६० 
नंतरच्या साचहत्य-समीक्षा/चविारावर चवशरे्ष प्रभाव पडलेला आहे.  

 
फ्रॉइडिा द सरा चसद्धान्त लैं चर्कतेिा वा कामवासनेिा आहे. चतला व्यापक अथाने रचतशतती असे 

म्हटले िाते. फ्रॉइडच्या मते कामवासनेिा चवकास हा लहान म लाच्या िन्मापासून स रू होतो आचि 
वयाच्या पचहल्या पाि वर्षांति चतच्या चवकासाच्या प्रवासािे एक आवतइन पूिइ होते. ती म ख, र् द आचि 
िननेंचद्रय या तीन शारीचरक के्षीातं कें चद्रत होत त्यानंा समातंर अशा तीन मानचसक अवस्थातूंन चवकचसत 
होत असते. 

 
फ्रॉइडिा चतसरा महत्त्वािा चसद्धान्त स्वप्नासंबंधीिा आहे. स्वप्न हा असंज्ञ मन िािून घेण्यािा 

एक रािमार्इ मानला िातो. कारि स्वप्नात असंज्ञ मनातील अतृप्त इच्छा आपले मळू रूप लपवनू एका 
वरे्ळ्याि प्रचतमावशेात साळसूदपिे प्रकट होत असतात. स्वप्नाला प्रकट व अप्रकट अशी दोन अंरे् 
असतात : (१) प्रचतमाचं्या चिीचलपीत चलचहलेल्या अंर्ाला ‘स्वप्नसंचहता’ वा ‘प्रकट स्वप्न’ (मचॅनझेस्ट 
िंीम) म्हटले िाते, तर या प्रचतमानंी सूचित केलेल्या अप्रकट आशयाला ‘अप्रकट स्वप्नचविार’ (लेटंट 
िंीम) असे म्हटले िाते. ही दोन अंरे् एकटवनू स्वप्नािी रिना झालेली असते. साचहत्यकृतीिी रिना ही 
शब्दाथइमय (वाच्याथइरूप) अंर् आचि ‘असंज्ञ अथइबधं’ (ध्वन्यथइरूप) अशी दोन अंरे् एकटवनू झालेली 
असते. 

 
फ्रॉइडच्या मते स्वप्नरिनेिे एक चवचशष्ट तंी आहे : संके्षपप्रचिया (कॉन्डेन्सेशन) आचि स्थानातंर 

(चडस् प्लेंसमेंट) या दोन चनयंीि करिाऱ्या प्रचियामं ळे स्वप्नाला चवचशष्ट प्रकारिी संरिना प्राप्त होते. 
अप्रकट स्वप्नातील चविारािे / आशयािे प्रकट स्वप्नात प्रचतमाकंन / रूपातंर होताना अनेक प्रकारिे 
अथइघटक, स्मृचतकि व भावसंदभइ एखादद सऱ्या प्रचतमेत संके्षपाने अकीभतू होऊन एकचीत येतात. या 
प्रचियेला ‘संके्षपप्रचिया’ म्हितात. आचि अप्रकट स्वप्नातील इच्छेिे मूळ रूप ककवा प्रस्त त अथइ झाकून 
ठेवनू प्रकट स्वप्न हे वरे्ळ्याि, अप्रस्त त अथाभोवती कें चद्रत केले िाते. या प्रचियेला ‘स्थानातंर’ असे 
म्हटले िाते. 

 
अचभिात फ्रॉइडवादी ककवा तत् चनष्ठ मनोचवज्ञान (इड सायकॉलॉिी) हे व्यततीिी िीवनशतती, 

कामवासना व चतिे कायइ यावंर आपले लक्ष कें चद्रत करते. कामवासना स्वप्नामधून, साचहत्यकृतीतून प्रकट 
होत असते. तत् चनष्ठ वा अचभिात फ्रॉइडवादी मनोवैज्ञाचनक साचहत्यसमीक्षा ही ‘कलाकृती ही कलावतंाचं्या 
असंज्ञ इच्छेिा एक वरे्षातंचरत आचवष्ट्कार असतो’ या (स्वप्न) तत्त्वावर आधारलेली आहे. ती कलावतंाच्या 
मनावर व व्यस्ततमत्त्वावर आपले लक्ष कें चद्रत करते. ही समीक्षा एकीकडे लेखकािे िीवनिचरी, त्यातील 
बाळपिीच्या अतृप्त इच्छा आचि द सरीकडे साचहत्यकृतीतील पाीे, प नरावर्सतत, होिारी प्रतीके, आशयसूीे 
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याचं्यामधील परस्परसबंंधािंा शोध घेत साचहत्यकृतींिे चवश्लेर्षि व अथइचनिइयन करीत असते. या समीके्षत 
प्राम ख्याने लेखक, पाीे आचि संस्कृती अशा तीन अंर्ािें मनोचवश्लेर्षि सामावलेले असते. 

 
फ्रॉइडने चलओनादो दा व्हींिी यासारख्या कलावंताच्या कलाकृतीमधील स्त्रीप्रचतमा (मेरी–ॲन) 

आचि त्याच्या िीवनात आलेल्या प्रत्यक्ष चस्त्रया (आई–सावी आई), त्यािी चर्धाड–झॅण्टसी याचं्यामधील 
परस्परसंबधंािे स्वरूप मनोचवश्लेर्षिपर पद्धतीने स्पष्ट केले आहे. मारी बोनामाटइ या समीचक्षकेने द लार्ि 
अॅँड वक्सक ऑि एडगि ॲलन पो (१९३३) या गं्रथातून पो या अमेचरकन लेखकाच्या साचहत्यकृती आचि 
त्यािे भाविीवन याचं्यामधील परस्परसंबधंािंा अभ्यास फ्रॉइडप्रिीत मनोचवश्लेर्षि चसद्धान्ताच्या आश्रयाने 
सादर केला. हा अभ्यास / समीक्षा कलावतंािे मानसिचरी (सायकोबायॉग्रझी) या प्रकारिा एक उत्तम 
नम ना मानला िातो. साचहत्यकतींमधून प्रकट होिाऱ्या अतृप्त इच्छा या लेखकाचं्या असतात असे 
मानण्यापेक्षा त्या चनवदेकाच्या वा पाीाचं्या असतात, असे मानिे उचित असते, असा आके्षप या िचरीपर 
समीके्षवर घेतला िातो. 

 
अमेचरकन मनोवैज्ञाचनक एन्स्टइ चिस याने अहंचनष्ठ मनोचवज्ञानाच्या आश्रयाने आपल्या सायको-

ॲनहलहर्टक एक्सप्लोिेशन्स र्न आट कस (१९५२) या गं्रथात कलाचनर्समतीिा चसद्धान्त माडंला आहे. त्याच्या 
मते अहं ठायी स्थानातंर करिारी ‘लैं चर्कता म तत’ (चडसेतस्य अलाइज्ड) अशी एक ‘तटस्थ ऊिा’ 
(न्यूरलाइज्ड एनिी) वसत असते. ही ऊिा ज्या पे्रमादी पे्ररिेमध्ये संिार करते, त्या पे्ररिेला ती अचधक 
तीव्रतर व बलवत्तर करीत असते. कलाव्यापारात अहंमधील ही तटस्थ ऊिा तत् मधून उत्पन्न होिाऱ्या 
पे्ररिाचं्या व झॅण्टसीच्या अचनयंचीत व्यापारावंर चनयंीि ठेवनू त्यानंा चवचशष्ट चदशनेे कायइवाही व संघचटत 
करण्यािे कायइ करीत असते. या दृष्टीने अहं हे कलाचनर्समतीच्या व्यापारातील सघंटना करिारे एक 
‘रूपतत्त्व’ मानले िाते. चिसच्या मते सौंदयात्म अनेकाथइतेच्या (इस्थेचटक अॅंचबग्यूइटी) के्षीामध्ये अहं हा 
एक चनयंीक राहून तो अथािी अनेक रूपे चनमाि करण्यािे कायइ करीत असतो. तो कला आचि स्वप्न यािें 
एक नवीन समीकरि माडंतो : कलेमध्ये / कचवतेमध्ये आढळिारी ‘अनेकाथइता’ ही (फ्रॉइडप्रिीत) 
स्वप्नर्त ‘अनेककारिा’सारखी (ओव्हर-चडटरचमनेशन्स) असते. 

 
मनोचवश्लेर्षिवादी समीके्षच्या संदभात कालइ  य ंर्च्या (१८७५–१९६१) मनोचवज्ञानावर आधारलेल्या 

आचदबंधात्मक समीके्षिा चविार करावा लार्तो. य ंर्च्या मते मानवािे समग्र मन (सायकी) हे संज्ञा, 
व्यस्ततर्त असंज्ञा आचि सवइतन / सामचूहक असजं्ञा अशा तीन मानचसक स्तरानंी बनलेले असते. सामूचहक 
असंजे्ञतील पे्ररिा-प्रवृत्ती आचदबंधाच्या भ शीतून प्रचतमारूपाने स्वप्न, कला, साचहत्य, चमथक आचद 
आचवष्ट्कारातूंन प्रकट होत असतात [पहा : आचदबधं; आचदबंधात्मक समीक्षा.] 

 
नवफ्रॉइडवादी वा लाकाँप्रिीत (संरिनावादी) मनोचवश्लरे्षिशास्त्राच्या आश्रयाने केलेल्या समीके्षने 

साचहत्यकृतीिे स्वरूप, चतिे असंज्ञ अथइबंध (पटॅन्सइ ऑझ अन् कॉन्शस मीकनर्), चतिी संरिना, 
आलंकाचरक भार्षा, पाीे, कथनपद्धती, वािनचिया, अथइचनिइयन आदी अंर्ावंर व संकल्पनावंर नवा प्रकाश 
टाकला आचि साचहत्यसमीके्षला एक नवी दृष्टी व चदशा चदली. 

 
स्वप्नामध्ये चनयंीकािे चनयींि टाळण्यासाठी असंज्ञा/असंज्ञ इच्छा ही आलंकाचरक वा वि भारे्षिा 

आश्रय घेत स्थानातंर, वशेातंर करीत वरे्ळ्याि रूपातून प्रकट होत असते. आलंकाचरक भारे्षिा आश्रय 
घेण्यािी ही असंजे्ञिी प्रवृत्ती (इतर संचहताचं्या मानाने) साचहस्त्यक संचहतातं चवशरे्ष प्रमािात चियाशील 



 अनुक्रमणिका 

असते. असंजे्ञिी ही प्रवृत्ती लक्षात घेऊन लाकाँने मनािी कायइयंीिा आचि भारे्षिी कायइयंीिा याचं्यामधील 
परस्परसंबधंािंा वधे घेऊन भारे्षला मनोचवश्लेर्षिाच्या कें द्रस्थानी आिनू ठेवले. त्याम ळे भारे्षशी समान नाते 
सारं्िारे मनोचवश्लेर्षि व साचहत्यचवश्लेर्षि हे अचधक िवळ येऊन एकमेकानंा साह्यभतू होऊ लार्ले. 

 
लाकाँच्या मते असंज्ञा ही भारे्षप्रमािे रिली िाते, इतकेि नव्हे, तर ती भारे्षम ळे चनमाि होते. 

लहान मूल भार्षा बोलू लार्ताि, ते भार्षाव्यवस्थेत प्रवशे करू लार्ताि भार्षा त्याच्या इच्छानंा दाबनूदडपून 
टाकू लार्ते. या दबलेल्या इच्छानंी व मानचसक घटकानंी असंज्ञा घडली, रिली िाते. या दबलेल्या 
इच्छािंी, अन भवख िािंी, स्मृतीिी साधम्यइसंबधं (रूपकतत्त्व) आचि साचन्नध्यसबंधं (श द्धालक्षिातत्त्व) 
अशा दोन प्रकारच्या संबधंाचं्या आश्रयाने संरिना होत असते. तो चिन्हमीमासेंच्या पचरभारे्षत असंजे्ञच्या या 
आचवष्ट्काररूप घटकानंा चिन्हरूपे/चिन्हके (चसस्ग्नझायर) असे संबोधतो. ही चिन्हरूपे दबलेल्या, 
दडपलेल्या असंज्ञ इच्छाशंी/अथइबधंाशंी म्हििेि चिन्हाथाशी/चिस्न्हताशी (चसस्ग्नझाइड) िोडलेली 
असतात. असा भार्षा आचि असंज्ञा यािंा अतूट संबधं असून भारे्षतूनि मानवी ज्ञात्यािी (ह्यमून सबिेतट) 
चनर्समती व संरिना होत असते. 

 
लाकाँच्या मते लहान म लािे मन काल्पचनक, भार्षारूप/प्रतीकरूप, आचि वास्तचवक अशा तीन 

मानचसक अवस्थातूंन चवकास पावत असते. सहा ते अठरा मचहन्याचं्या वयात म लाला आरशात चदसिारी 
आपली प्रचतमा आचि आपि एकि आहोत, असे वाटत असते. परंत  त्यािे हे वाटिे, त्यािा हा एकरूपतेिा 
अन भव कल्पनेवर आधारलेला असतो. तो या अवस्थेला ‘काल्पचनक’वा दपइिावस्था (चमरर स्टेि) असे 
नाव देतो. या अवस्थेत लहान म लाला आपली प्रचतमा (चिन्हरूप) आचि आपि (चिन्हाथइ) यामधील भेद 
कळत नाही. म्हिून खऱ्या अथाने त्यािा अहं िन्माला आलेला नसतो. त्याच्या व्यस्ततत्वाला स्वतमिा 
आकार आलेला नसतो. ते आईच्या प्रचतमेशी एकरूप झालेले असते. ही लहान म लािी भार्षापूवइ अवस्था 
होय. 

 
द सऱ्या अवस्थेत मूल भार्षा बोलू लार्ते. ‘मी’ आचि ‘तू’ यामंधील भेद कळू लार्ून आपि 

इतरापंासून वरे्ळे आहोत, यािे भान येऊ लार्ते. अशा प्रकारे भार्षाव्यवस्थेत प्रवेश करीत त्यािा अहं 
िन्मास येतो आचि सामाचिक-सासं्कृचतक अरं्ाने वाढू लार्तो. भार्षा एका अंर्ाने 
अहंिी/चवर्षयीिी/ज्ञात्यािी चनर्समती करीत असता ती द सऱ्या अंर्ाने (आपल्या कडक चनयम-चनबधंािंारे 
तत् मधील असंज्ञ इच्छेला दडपीत) असंजे्ञिी चनर्समती व संरिना करीत असते. अहंच्या संज्ञ पचरभाचर्षतामारे् 
(चडस् कोसइ) तत् िे पचरभाचर्षत चियाशील असते. 

 
असंजे्ञिे पचरभाचर्षत आलंकाचरक (भार्षाचनयमािें उल्लंघन करिारे) असून लाकाँ त्यामधून मानवी 

ज्ञातृचनष्ठतेिा (ह्यमून सब िेस्तटस्व्हटी) वधे घेतो. त्याच्या मते ही ज्ञातृचनष्ठा आचि तीवर आधारलेली ‘स्व’ 
िी प्रचतमा ह्या दोन्ही संज्ञा (अहं) आचि असंज्ञा (तत्) याचं्यामधील परस्परसबंंधातूंन साकार व संघचटत 
होत असतात. त्याम ळे ‘स्व’ (self) हा म ळाति संज्ञा आचि असंज्ञा याचं्यामध्ये द भरं्लेला असतो. अशा 
प्रकारे भारे्षमधून असंजे्ञिी व ज्ञात्यािी/चवर्षयीयी चनर्समती व संरिना होत असते. 

 
या ‘स्व’ प्रमािेि चिन्हािे चिन्हरूप व चिन्हाथइ द भरं्लेले असतात. म्हिनू चिन्हरूप त्याच्या 

चिन्हाथाशी कधीही एकरूप, एकात्म होऊ शकत नाही. त्याम ळे चिन्हािा व संचहतेिा अथइ हा नेहमीि 
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अस्स्थर, अचनचित व अनेकरूपी असतो. चिन्हरूप हे नेहमीि तरंर्त, सरकत (फ्लोकटर्) असून चिन्हाथइ 
हा नेहमी स्थानातंचरत होत असतो. 

 
लाकाँच्या मनोचवश्लेर्षि - चसद्धान्तान सार (कथनरूप) साचहत्यकृती ही स्वप्नाप्रमािे संचहता 

(संज्ञा) आचि उपसचंहता (असंज्ञा) अशा दोन अंर्ानंी घडलेली असते. ही दोन्ही अंरे् एकमेकाशंी कधीि 
एकरूप, एकात्म झालेली नसतात. कारि साचहत्यसचंहतेच्या (संज्ञ) भारे्षत उपसंचहता (सब टेतस्ट) 
दडलेली असते. साचहत्यकृतीिी सचंहता ही सजं्ञ पातळीवरून एक अथइ सारं्ते, तर उपसचंहता ही असजं्ञ 
पातळीवरून द सराि अथइ स िवीत असते. त्याम ळे साचहत्यकृतीच्या या दोन अंर्ामंध्ये नेहमीि एक झट, 
भेर् आचि चरती िार्ा चनमाि होत असते. म्हिनू मनोचवश्लेर्षिवादी साचहत्यचविारान सार साचहत्यकृतीला 
(रूपवाद्यानंा अचभपे्रत असलेली) सेंचद्रय एकता, स्वयंपूिइता व स्वायत्तता अंर्भतूपिेि लाभलेली नसते. 

 
मनोचवश्लेर्षिवादी समीक्षकानंी सचंहता आचि वािक याचं्यामधील परस्परसंबधंाचंवर्षयी व 

देवघेवीचवर्षयी ‘स्थानातंचरत भावसंबधं’ या संकल्पनेच्या आश्रयाने एक वािनचवर्षयक चसद्धान्त माडंला 
आहे. त्यािे स्वरूप समिून घेऊ. 

 
ही स्थानातंचरत भावसंबधंािंी संकल्पना मनोरुग्ि/चवश्लेचर्षत आचि मनोचवश्लेर्षक याचं्यामधील 

भावनात्मक संबधंाशंी, प्रचतसाद-पचरिामपर देवघेवीशी चनर्चडत आहे. मनोरुग्िाच्या ककवा चवश्लचेर्षताच्या 
भावचवश्वात मात, चपता, र् रू आदी (तत् सम) व्यततींचवर्षयी बरेवाईट भावसबंंध/भावबंध चनमाि झालेले 
असतात. हे भावबधं त्या त्या व्यततीचवर्षयीच्या भतूकालीन स्मृतींमधून, एकंदर अन भवातूंन आचि 
मूल्यभावातून तयार झालेले असतात. प ष्ट्कळदा चवश्लचेर्षताच्या भावचवश्वातील एखादा व्यस्ततसबंद्ध भावबधं 
हा स्थानातंचरत होऊन तो िेव्हा मनोचवश्लेर्षकाशी िोडला िातो, तेव्हा त्या भावबंधाला / भावसंबधंाला 
मनोचवश्लेर्षिाच्या पचरभारे्षत ‘स्थानातंचरत भावबधं’ असे म्हटले िाते. (त्याम ळे चवश्लेचर्षताला मनोचवश्लेर्षक 
हा ििू काही चपताि, र् रूि वाटू लार्तो व याउलट चवश्लेर्षकाच्या भावचवश्वातील व्यस्ततसंबद्ध भावबधं 
स्थानातंचरत होऊन तो िेव्हा चवश्लेचर्षताशी िोडला िातो, तेव्हा त्याला प्रचतस्थानातंचरत भावबंध (काउंटर 
रान्स् झरन्स) असे म्हटले िाते. 

 
आि मनोचवश्लेर्षिवादी चसद्धान्तािा प्रभाव साचहत्याच्या चवचवध अभ्यासपद्धतींवर व 

समीक्षापद्धतींवर पडलेला चदसून येतो. 
 
मनोचवश्लेर्षिशास्त्रातील चसद्धान्त-संकल्पनाचं्या आधारे स्त्रीवादी, नवमातसइवादी, नव-

इचतहासवादी (न्यू चहस्टॉचरचसस्ट) साचहत्यसमीके्षच्या व सासं्कृचतक अभ्यासाच्या प्रिाली आि चवकचसत 
झालेल्या आहेत. भारे्षम ळे रिली िािारी असजं्ञा व मानवी ज्ञाता याचं्याचवर्षयीच्या चसद्धान्तािा उपयोर् 
करून ज्यूचलआ चिटेव्हा, ल्यूस इचरर्रेॅ आदी स्त्रीवादी समीक्षकानंी आपली ‘कलर्धमी ज्ञाीी’िी (िेंडडइ 
सब्िेतट) संकल्पना चवकचसत केली आहे. मानवी कामवासना, इचतहास व सत्ता (पॉवर) याचंवर्षयीिे चमिेल 
झूको आदी चविारवतंािें चसद्धान्त हे याि असंज्ञा व ज्ञाता याचं्यासबंंधीच्या चसद्धान्तावर आधारलेले आहेत. 
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र्ंर्ाधर पाटील 
 

माक्सइवादी साणहत्यणवचार : एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरपासून समीके्षत व साचहत्यचविारात िी 
चवचवधारं्ानंी भर पडली, तीमध्ये मातसइवादी साचहत्यचविाराला महत्त्वािे स्थान आहे. मातसइवादी समीक्षा 
कलाकृतीच्या आशयािे महत्त्व अधोरेचखत करते, साचहत्यािा समािाशी अतूट सबंंध आहे हे आग्रहाने 
सारं्ते. साचहत्याने प्रार्चतक िाचिविेा आचवष्ट्कार करावा, वािकानंा प्रत्यक्षतम वा अप्रत्यक्षतम प्रार्चतक दृष्टी 
चमळवनू द्यावी, प्रार्चतक पक्षाला साथ द्यावी, वािकानंा िाचंतकारी कृतीच्या चदशनेे प्रोत्साचहत कराव,े अशा 
प्रकारिे आग्रह मातसइवादी समीक्षा धरते. चवसाव्या शतकातील सवांत प्रभावी अशा रूपवादी समीके्षला 
मातसइवादी समीके्षने आव्हान चदले. 

 
साचहत्यकृतीिा आशय, तसेि त्यातील सामाचिक व आर्सथक घटकािें महत्त्व सारं्िारी 

मातसइवादी समीके्षिी चवचवध रूपे रे्ल्या शभंर वर्षांत उदयास आली. त्यातंील एकि रूप या समीके्षिे 
अचधकृत रूप आहे असे म्हिता येिार नाही. या चवचवध रूपानंाि मातसइवादी साचहत्यचविार असे काहीशा 
ढोबळपिे म्हििे य तत होईल. 

 
िंिात्मक भौचतकतावाद, ऐचतहाचसकतेिा वैचशष्ट्ट्यपूिइ चसद्धान्त आचि िाचंतकारी-प्रर्चतवादी 

शततींच्या अचंतम चवियावरील श्रद्धा या तीन र्ोष्टींवर मातसइवाद भर देतो. पचरिामतम साचहत्य व कलेच्या 
संदभातही मातसइवादी समीक्षा याि संकल्पनािंा प्राम ख्याने वापर करते. आर्सथक व्यवस्थेतील उत्पादन-
साधनाचं्या मालकीशी संबचंधत असिाऱ्या चवचवध वर्ांतील उत्पादन संबधंानंा पाया मानून या पायावरि 
रािकारि, तत्त्वज्ञान, साचहत्य, कला, चविारप्रिाली यािंी इमारत (सूपरस्रतिर) उभी असते. कला या 
इमारतसदृश रिनेिा अथइ समिून घेण्यासाठी वर्ावर्ांतील आर्सथक संबधं समिून घेिे अत्यावश्यक आहे, 
असा मातसइवादी समीके्षिा दावा आहे. साचहत्याने वास्तव दशइन घडवाव ेअशी अपेक्षा व्यतत करीत असताना 
मातसइवादी समीक्षा हे वास्तव म्हििे आर्सथक-सामाचिक वास्तव होय, असे म्हिते. 

 
मातसइ आचि एंरे्ल्स यानंी साचहत्य व कला यासंंबधंी िे प्रासचंर्क स्वरूपािे चलखाि केले, त्याच्या 

आधारे मातसइवाद मानिाऱ्या त्यानंतरच्या समीक्षकानंी आर्सथक चनचिततावाद, वैचशष्ट्ट्यपूिइ 
इचतहासचवर्षयक दृष्टी आचि प्रर्चतवादी दृचष्टकोि ही मातसइवादी समीके्षिी तीन प्रम ख तत्त्व ेआहेत असे 
मानले. ‘द सेकंड इंटरनॅशनल’ (स्थापना १८९९) च्या काळात फ्रारं् स मेकरर् व चशऑर्ी प्ल्येखानॉव्ह या 
दोन समीक्षकानंी मातसइवादी समीके्षिा पाया सवइप्रथम घातला. परंत  आपि झार वरे्ळ्या प्रकारच्या 
समीके्षला िन्म देत आहोत असे माी त्यानंा वाटत नसावे, असे मानायला िार्ा आहे. 

 
रचशयन राज्यिातंीनंतरच्या म्हििेि ‘द थडइ इंटरनॅशनल’च्या काळात (स्थापना १९१९) 

मातसइवादी समीके्षिे एक अचधकृत रूप तयार होत रे्ले व त्यालाि प ढे ‘समािवादी वास्तववाद’ असे नाव 
चमळाले. १९३४ साली भरलेल्या ‘सोस्व्हएट रायटसइ काँगे्रस’ने समािवादी वास्तववाद हे आपले साचहत्य व 
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कलाके्षीातील अचधकृत धोरि आहे, असे िाहीर केले. लेचनन, र्ॉकी, स्टाचलन, रॉर् स्की व अखेरीस 
झाद नॉव्ह हे सारेि िि या धोरिािे चशल्पकार होते, असे म्हिता येईल. साम्यवादी रािवट रचशयात 
असेपयंत समािवादी वास्तववाद हेि तेथील अचधकृत धोरि राचहले. रचशयाबाहेरील साम्यवादी 
रािवटींतही थोड्ाबह त झरकाने हेि साचहत्यचवर्षयक धोरि राबचवण्यात आले. 

 
साम्यवादी रािवट नसलेल्या पचिमी देशातंही मातसइवाद व मातसइवादी समीके्षिे आकर्षइि वाटिे 

स्वाभाचवक होते; परंत  त्याबरोबर त्या त्या देशाच्या बौचद्धक व सासं्कृचतक परंपरािंा प्रभावही अटळपिे 
चतथल्या मातसइवादी चविारवतंावंर असल्याने त्या देशातं उदयास आलेल्या मातसइवादी समीक्षापद्धतींिी रूपे 
बरीिशी वरे्ळ्या रीतीने चसद्ध होत रे्ली. उदा., इंग्लंडमध्ये १९३० च्या दशकात प्रथमि मातसइवादी समीक्षा 
उदयास आली व तेथील िॉिइ ऑर  वले, स्टीव्हन स्पेंडर, चिस्टोझर कॉडवले या मातसइवादी समीक्षकाचं्या 
चलखािात उदारमतवादी मानवतावादी परंपरेिा ठसाही उमटला. 

 
एकूिि पचिम य रोपातील समीके्षत समता, लोकशाही, व्यस्ततस्वातंत्र्य या िीवनमलू्यािंा प्रभाव 

असल्याने तेथील मातसइवादी समीके्षवर त्यािंा प्रभाव पडिे स्वाभाचवक होते. य द्धोत्तर काळात मातसइवादी 
समीके्षच्या अतंर्इत तीन उपपंथ य रोपात उदयास आले. ड्डी ल्य कॉतसिा चिचकत्सक वास्तवतावाद 
(चिचटकल रीअचलझम); फ्रॅं कझ टइ सपं्रदायािा चिचकत्सक चसद्धान्तवादी पंथ (चिचटकल चथअरी) आचि 
त्याच्याशी साधम्यइ असलेला फ्रान्समधील ‘नव डावा चविार’ (न्यू लेफ्ट) हे तीन उपपंथ रचशयातील 
समािवादी वास्तवतावादापासून बरेि दूर रे्ले. या चतन्ही पंथातं काही महत्त्वािी वैचशष्ट्टे्य समान होती : 
(१) मानवतावाद, मानवी स्वातंत्र्य, व्यस्ततप्राधान्य, शोर्षिम तती, परात्मभावरचहतता, ज्ञानस्वायत्तता या 
उदारमतवादी चविारातंील प्रम ख िीवनमूल्यािंा स्वीकार; (२) मातसइवादी चविारातील ऐचतहाचसकतेच्या 
कल्पनेवरील चवश्वास; (३) सासं्कृचतक के्षी व कृचतप्रविता (प्रास्तसस) यानंा कें द्रस्थान देिे. 

 
यापंकैी ल्य कॉतसच्या परंपरेत स्वतम ल्यूकॉतस व र्ोल्डमान हे मोठे समीक्षक चनमाि झाले; तर 

द सऱ्या दोन उपपंथातंील मातस हॉकइ हायमर, आडोरनो, एचरख फ्रॉम, हबइटइ मारतयझू, वॉल्टर बेंिाचमन, 
ि र्इन हाबरमास हे महत्त्वािे चविारवतं व समीक्षक मानले िातात. याचंशवाय पठडीपासून दूर िाऊन 
चसद्धान्त माडंिारे ग्रामशी, बारख्तीन, बे्रतट हे महत्त्वािे समीक्षक आहेत. संरिनावादी मातसइवादी धारेतील 
आल्थ िर, मशॅरे, ईर्लटन हे महत्त्वािे समीक्षक असून सासं्कृचतक भौचतकतावादी चविार माडंिारा रेमंड 
चवल्यम्स मातसइवादी समीके्षतील वैचशष्ट्ट्यपूिइ समीक्षक मानला िातो. 

 
मातसइवादी समीक्षकापंकैी सवांत महत्त्वािा समीक्षक म्हििे हंरे्चरअन चविारवतं ड्डी ल्यूकातस. 

चिचकत्सक वास्तवतावाद (चिचटकल रीअचलझम) म्हिनू प्रचसद्धीस आलेल्या व त्यानेि स्थापन केलेल्या 
उपपंथाने प्राचतचनचधकता (चटचपचझकेशन), समग्रता (टोटॅचलटी), समािवादी पचरदशइन (सोशचलस्ट 
पस्पेस्तटव्ह), क्ष द्रवस्त भतती (झेचटचशझम), परात्मता (एचलअनेशन) या प्रम ख संकल्पनािंा वापर केला. 
स्वतम ल्यूकातसने या सकंल्पनाचं्या आधारे आध चनक साचहत्याबरोबरि य रोपातील श्रेष्ठ साचहत्यकृतींिी 
समीक्षा केली. 

 
त्याच्याि परंपरेतील ल्य चशअन र्ोल्डमानने संरिनावाद व मातसइवाद यािंी सारं्ड घालून 

कादंबऱ्यावंर व कादंबरी या वाङ्मयप्रकारावर अत्यतं मूलभतू ठरिारी समीक्षा चलचहली. साचहत्य आचि 
कला व्यस्ततकें चद्रत नसून व्यस्ततपलीकडे िािारी, स्व-चनर्समती करिारी (सेल्झ-िनरेकटर्) संरिना 
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(स्रतिर) असून ती सामाचिक संरिनेला समातंर (होमॉलॉर्स) असते, हा त्यािा चसद्धान्त आहे. 
साचहत्यािा अभ्यास सामाचिक संरिनेच्या अभ्यासाशी चनर्चडत असतो हे त्यािे मत िसे संरिनावादाला 
िवळिे आहे, तसेि मातसइवादी चविाराच्या मूळ र्ाभ्यािवळ िािारेही आहे. 

 
आंतॉन्यो ग्रामशी या प्रचसद्ध इटाचलयन मातसइवादी चविारवतंाने १९२६ ते १९४६ या प्रदीघइ 

कारावासाच्या काळात आपले चलखाि केले. परंत  त्यािा प्रभाव माी नंतर १९७० च्या दशकातील 
मातसइवादी चविारावंर व समीके्षवर पडला. त्याने बौचद्धक व सासं्कृचतक श्रमानंा तसेि ते श्रम करिाऱ्या 
ब चद्धवतंानंा व कलाकारानंा समािपचरवतइनातील महत्त्वािे घटक मानले. श्रचमकानंी ब चद्धवतंाबंरोबर 
सहकायइ करून सासं्कृचतक व बौचद्धक के्षीातं अचधसत्ता (कल्िरल हेचिमनी) स्थापन करावी व 
िीवनचवर्षयक दृचष्टकोिात व मूल्यव्यवस्थेत बदल घडवनू आिावा, असे त्यािे मत होते. सासं्कृचतक 
अचधसते्तिे वस्त्र चविण्यािे महत्त्वािे काम ब चद्धवतं करीत असल्याने त्यािें श्रम महत्त्वािे असतात, हा 
पठडीबाहेरिा चविार त्याने माडंला. त्यािा प्रभाव नव डाव्या पंथावर व १९६८ नंतरच्या साऱ्या मातसइवादी 
चविारावर पडला. सचिय सामचूहक रुकार (ॲस्तटव्ह सोशल कन्सेंट) ही त्याने माडंलेली कल्पना तर 
मातसइवादातील िाचंतकारी तत्त्वापासून झार दूर िािारी कल्पना होती. 

 
मातसइवादी समीके्षिे तसेि सिइनशील मातसइवादी चविारािे स विइय र्ि १९७० च्या दशकात स रू 

झाले. आघाडीच्या ब चद्धवतंानंी मातसइवादाच्या आत्म्यािा, मूळ र्ाभ्यािा प नशोध घेऊन समकालीन 
आर्सथक-सामाचिक-सासं्कृचतक वास्तवािे ममइभेदी चवश्लेर्षि करून नव े चसद्धान्तन केले, नव्या कल्पना 
माडंल्या. 

 
त्यातंील संरिनावादी धारेतील ल ई आल्थ िरने कलेला चविारप्रिालीिा भार् मानले. कलाकृती 

ही म तत अपचरहायइतेिा (फ्री नेसेचसटी) प्रकार असून ती एक ख ले, अपूिइ, अनेकारं्ी उत्पादन (प्रॉडतशन) 
आहे, असे मशॅरेिे मत आहे. ईर्लटनने साचहत्यकृतीला भाचर्षक संघटन मानले व तीमध्ये चविारप्रिालीिी 
चिन्हे संकेतबद्ध झालेली असतात, असा चविार माडंला. 

 
याि दशकात चमखाइल बाख्तीन हा भार्षाकें चद्रत चविार माडंिाऱ्या रचशयन समीक्षकाच्या 

चलखािािाही प्रभाव समीके्षवर पडला. १९२० ते १९४० या काळात चलखाि केलेल्या या समीक्षकाने 
साचहत्यकृतीतील अनेकचवध आवािािंा (मस्ल्टपल व्हॉयचसस) चविार माडंला. साचहत्य ही समािर्ट, वर्इ 
व भाचर्षक समािघटकािंी चनर्समती असते; प्रत्येक भाचर्षक कृतीिा आपला असा श्रोता असतो आचि तो 
चवचशष्ट सामाचिक संदभात चतला प्रचतसाद देत असतो, असे त्यािे मत होते. कलाकृतीिे अथइचनचितीकरि 
चवचशष्ट अशा समािवास्तवाच्या संदभात होते, असे त्याने आग्रहपूवइक माडंले. कादंबरीच्या समीके्षत अत्यतं 
उपय तत ठरलेल्या संवादचनष्ठता (डायलॉचर्झम), बह स्वरीयता (पॉचलझनी), भारे्षिी भौचतकता 
(मटीचरअचलटी ऑझ लॅंग्विे) या तीन संकल्पना ही बाख्तीनिी देिर्ी समीके्षला उपयोर्ी वाटली, यात 
आियइ नाही. त्यािे चसद्धान्तन िरी भार्षाशास्त्राच्या अंर्ाने चवकचसत झाले असले, तरी त्याला 
सामाचिकतेिे व भौचतकतेिे अचधष्ठान असल्याने मातसइवादी चविाराला ते िवळिे आहे. 

 
बेटोल्ट बे्रतट या िमइन नाटककाराने नव े नाटक घडचवताना िो नाट्यचवर्षयक नवा चविार 

माडंला, त्यािीही मातसइवादाशी िवळीक आहे. नाटकाच्या समूहचनष्ठतेवर त्याने भर चदला, नाटक 
ब चद्धचनष्ठ असाव े असा आग्रह धरला आचि साचहत्यचनर्समती, साचहत्यान भव व साचहत्यास्वाद यानंा 
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नाट्यान भवात समान महत्त्वािे स्थान चदले. व्यततीपेक्षा समूहभावना महत्त्वािी, हा त्यािा चविार 
मातसइवादी समीके्षला मोलािा वाटला. 

 
१९६० नंतर पचिमी देशातं कृष्ट्िविीय, तर भारतात दचलत िािीव प्रकर्षाने िार्तृ होऊन शोचर्षत 

वर्इ, विइ आचि िाती यानंी मातसइवादी परंपरेशी आपला द वा िोडला. १९७० च्या दशकापासून िोमाने 
चवकचसत होत रे्लेल्या स्त्रीवादी साचहत्यचविारालाही मातसइवाद िवळिा व उपय तत वाटला. चमशले बारेट 
व ज्यूचलआ चिस्तेवा या स्त्रीवादी समीक्षकानंी मातसइवादी दृष्टीने चस्त्रयाचं्या मानचसक, सासं्कृचतक दमनािा 
चविार करून त्या संदभात चवर्षम भौचतक वास्तवाला िबाबदार धरले. भाडंवलशाहीत स्त्रीशोर्षिािे िे 
चवचवध, सूक्ष्म प्रकार चनमाि झाले आहेत, त्याचं्याकडे पाहण्यास स्त्रीवादी चविारास मातसइवादी चविारािी 
मदत झाली. 

 
अशा रीतीने १९६८ पासून िवळिवळ वीस वर्ष ेमातसइवादी चविारािी बौचद्धक व सासं्कृचतक के्षीातं 

भरभराट होत राचहली. परंत  १९८५ नंतर सोस्व्हएट रचशयातील रािकारिाला व अथइकारिाला वरे्ळेि 
वळि चमळाले. अमेचरका व रचशया याचं्यामधील शीतय द्धसमाप्तीनंतर रचशयन अथइव्यवस्थेिी पीछेहाट होत 
राचहली. मोठ्या आर्सथक व रािकीय संकटाला तोंड देण्यासाठी चमखाइल र्ोबोिव या रचशयन नेत्याने 
पारदशइकता (ग्लासनोस्त) व प नरइिना (पेचरस्त्रोयका) या म द्द्ावंर आधारलेले रािकीय व आर्सथक धोरि 
आखले. आर्सथक उदारमतवादािे, बािार-अथइव्यवस्थेिे, लोकशाहीकरिािे वारे सवइी वाहू लार्ले. 
अपचरहायइपिे रचशयातील साम्यवादी पक्षािी सत्ता थोड्ाि अवधीत संप ष्टात आली. रचशयन सते्तिी 
चवभार्िी झाली. या रािकीय-आर्सथक घडामोडींिा झटका मातसइवादी चविाराला व समीके्षलाही बसला. 
त्यािंी काही प्रमािात पीछेहाट झाली. असे असले, तरी मातसइवाद ही एक िीवनदृष्टी आहे; चतला चनचित 
वैिाचरक बठैक आहे. पचरस्स्थतीत होिाऱ्या उतारा-िढावावंर मात करून त्यातंील ताचत्त्वक-वैिाचरक भार् 
हा आपले महत्त्व अधोरेचखत करीत राहिारि. त्याम ळे मातसइवादी साचहत्यचविारालाही एक वैचश्वकतेिी व 
शाश्वतेिी बािू आहे; चतिे आकर्षइि सतत राहिार असल्याने मलूभतू समीक्षापद्धती म्हिून चतिे महत्त्व 
कायम राहिार आहे. 

 
मातसइवादी साचहत्यचविाराच्या िार्चतक पटलाकडून आपि िेव्हा मराठीतील मातसइवादी 

साचहत्यचविाराकडे वळतो तेव्हा आपल्याला चदसते, की १९३२ पासून या चविाराला स रुवात झाली. 
प्रचतमा, सह्याद्री या माचसकातूंन के. नारायि काळे, लालिी पेंडसे, प्रभाकर पाध्ये, चव. ह. क ळकिी, 
अनंत कािेकर, ह. चव. देसाई इत्यादींनी मातसइवादी चविाराच्या प्रभावाखाली समीक्षालेखन स रू केले. 
लालिी पेंडसे यािें साचहत्य आचि समाििीवन हे १९३५ मध्ये प्रकाचशत झालेले प स्तक मातसइवादी 
समीके्षतील पचहले प स्तक आहे. (इंग्रिीतही मातसइवादी समीक्षापद्धतीने चलचहलेले प स्तक नंतर प्रचसद्ध 
झाले, हे चवशरे्ष लक्षिीय आहे.) 

 
य द्धोत्तर काळात मराठीत झालेली मातसइवादी समीक्षा पठडीवादी स्वरूपािी होती व य रोपात 

समीके्षत िी सवकंर्ष व सिइनशील वाढ झाली, चतच्या िैतन्यािा स्पशइही या समीके्षला झाल्यािे िािवत 
नाही. कॉमे्रड श्रीपाद अमृत डारें्, अत्तरदे, बा. रं. स ंठिकर, द . का. संत, स. रा. र्ाडर्ीळ, श्रीचनवास 
सरदेसाई, खंडेराव स ळे (शरे्ष) यानंी समािवादी वास्तवतावाद या धारेला धरूनि चलखाि केले. रं्. बा. 
सरदार, चद. के. बेडेकर, शरचं्चद्र म स्ततबोध यानंी माी पठडीबाहेरिे व सिइनशील समीक्षालेखन करताना 
मातसइवादी िीवनदृष्टीवर अढळ चनष्ठा ठेवली. 
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मराठीतील मातसइवादी समीके्षने मराठी समीके्षवर झार प्रभाव टाकला नसला, तरी मराठी 
समीके्षतील एक महत्त्वािा अध्याय म्हिनू त्यािी नोंद घेतली िाईल. 

 
अशोक िोशी 

 
णमथक : ही संज्ञा इंग्रिीतील ‘myth’ (चमथ), या शब्दासाठी वापरण्यात येते. आपल्याकडील ‘प रािकथा’ 
ही संज्ञा चतच्याशी चमळतीि ळती आहे. या संकल्पनेसाठी ‘प्राक्कथा’, ‘चमथ्यकथा’, ‘प राकथा’, ‘दैवकथा’ 
आचि ‘चदव्यकथा’ या संज्ञाही रूढ आहेत. या सवइ सजं्ञातूंन चमथकात अन स्यूत असलेली कथात्मकता 
ठसठशीतपिे व्यतत होते. या चवर्षयाकडे सर िेम्स फे्रझर याचं्या मानववशंीय संशोधनाम ळे, एन्स्टइ कासीरर 
याचं्या तत्त्वज्ञानाम ळे आचि फ्रॉइड व य ंर् याचं्या नेिीवचनष्ठ मानसशास्त्राम ळे अभ्यासकािें लक्ष रे्ले. 

 
चमथकाच्या चवचवध आचि काही वळेा परस्परचवरोधी व्याख्या चदल्या िातात. उदा., चमथक म्हििे 

ऐचतहाचसक घचटतािें कथन करिारी र्ोष्ट होय. परंपरा, महत्त्वािी तत्त्व,े धमइ यासंारख्या महत्त्वाच्या 
संकल्पना कशा उद भवल्या, ते त्यािारे चवशद केले िाते. चमथके ही चनसर्इघचटतािें स्पष्टीकरि 
देण्यासाठीही चनमाि झाली असण्यािी शतयता आहे. सूयइ, चवश्व, आकाश, मृत्यूत्तर िीवन हे चमथकािें 
संपन्न मलूस्त्रोत असल्यािे मानले िाते. द सरीकडे इचतहास वा चवज्ञान यािंा आधार नसलेली, 
चनसर्इघटना, ऐचतहाचसक घटना, देवाचं्या वा वीरनायकाचं्या कृती इत्यादींबाबतच्या लोककल्पना ग्रचथत 
करिारी कथा, अशीही त्यािी व्याख्या केली िाते. ती ऐचतहाचसक व्यततींवर आधारलेल्या आख्याचयकेहून 
वरे्ळी, अनैचतहाचसक ककवा अचतमानवी प्राण्यािंी ककवा अस्स्तत्वािंी कथा होय, असे मानण्याकडेही कल 
चदसतो. अशी चमथके सवइ धमांमध्ये आचि िातीिमातींमध्ये आढळतात. आचि धमइ हाि एक प्रिडं 
चवरोधाभास असल्याने चवरोधाभासाने भरलेली चमथके त्यात सहि सामावनू िातात. धार्समक श्रद्धा 
चमथकािंा स्वीकार सत्यवािा म्हिून करते; पि चमथक हे मूलतम विइनातीत वास्तवािे प्रतीकात्मक दशइन 
घडवते. म्हिूनि आध चनक मानसशास्त्र, मानवशास्त्र आचि धमइशास्त्र यानंा मानवी चविाराच्या व वतइनाच्या 
सदंभात चमथक हे महत्त्वािे वाटते. 

 
एन्स्टइ कासीररच्या मताप्रमािे चमथके ही भारे्षबरोबरि चवकचसत होत रे्लेली स्वतंी स्वरूपािी 

प्रतीकप्रिाली आहे. भार्षा हा त्यािंा अचवभाज्य घटक नाही. ती चिचीत वा अचभनीत होऊ शकतात, 
त्यािप्रमािे ती नृत्यरूपातही सादर केली िाऊ शकतात. ती भार्षारूप घेऊ लार्ली, की त्यािा सबंधं 
साचहत्याशी येतो. 

 
मानवाने आपल्या भोवतालच्या िर्ािे आकलन त्याच्याशी संबधं िोडीत केलेले आहे. हे संबधं 

मािसाच्या सहिपे्ररिा आचि र्रिा यानंी चनयत झालेले असतात. स्वाभाचवकि हे संबधं भावरूप 
असतात. त्याम ळे वस्तू असतात तशा वा घटना घडतात तशा त्याला िािवण्याऐविी त्याच्या सहिपे्ररिा 
आचि र्रिा यानंी चनयत होिाऱ्या अन कूल वा प्रचतकूल शततींच्या, भावाचं्या स्वरूपात त्या िािवतात. 
वस्तूघटनािें हे भावरूप कोित्याही मानचसक प्रचियेला कोित्यातरी प्रतीकप्रिालीचशवाय उमर्त नाही. 
चमथके, भार्षा, कला, चवज्ञान यासंारख्या प्रतीकप्रिाली वास्तवाच्या आकलनािी माध्यमे होत. पि 
प्रतीकानंा परोक्षतेिा शाप असतो. त्याम ळे ती िे व्यतत करू पाहतात ते धूसर, संचदग्ध असिे स्वाभाचवक 
असते. चमथक आचि भार्षा या मानवससं्कृतीच्या आरंभीच्या प्रतीकप्रिालींत ही धूसरता, संचदग्धता चवशरे्षि 
आहे. त्याम ळे सवइ चमथकािंा उर्म समानोच्चाचरत शब्दातं असल्यािे मातस म्यलूरला वाटते. काटंिा 
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समकालीन िे. िी. हडइन भारे्षिी उत्पत्ती चमथकातूंन झाल्यािे आचि काव्याने भारे्षिे हे चमथकीय चवशरे्ष 
अिून ितन करून ठेवले असल्यािे मानतो. कासीररला हे मान्य नाही. चमथक म्हििे अन भवाकडे 
पाहण्यािी एक प्राथचमक दृष्टी, संवदेनाशयािे भावमलूक सशं्लेर्षि करिारी एक मूस, संिमिशील 
चनसर्ाला एकात्म रूप देिारा संजे्ञिा एक वरे्ळाि, चमथकीय म्हिता येईल असा प्रकार होय, असे तो 
मानतो. त्यािा संबधं तो कथेशी िोडत नाही. भावमूलकता हा चमथक आचि आरंभकालीन भार्षा या 
दोन्हींिा चवशरे्ष आहे आचि म्हिून भारे्षला चतिे आचदम रूप प्राप्त करून देिारे काव्य आचि चमथक यातं दृढ 
स्वरूपािा नातेसंबधं अनेकानंा िािवतो. याबाबतिी एक शतयता अशी चदसते, की चवश्वािे स्स्थचतशील 
संवदे्य रूप भाचर्षक प्रतीकप्रिालीत, आचि बदलते वा संिमिशील घटनािमप्रधान नाट्यरूप चमथकीय 
प्रतीकप्रिालीत साकार झाले असाव.े चमथकािा चवधीशी चनर्डीत असलेला भार् नाट्यरूपात अचभनीत 
होत असावा आचि वाचिक भार् विइनपर भार्षारूप धारि करीत असावा. या दोहोंच्या सरचमसळीतून भारे्षिी 
विइनपर व कथनपर, ही दोन अंरे् साकार झाली असावीत. 

 
फ्रॉइडने चमथकािंा सबंंध सहिप्रवृत्तींशी िोडला आहे. चमथके ही सहिप्रवृत्तींिी आचवष्ट्कारक 

असतात. त्याच्या मते चमथके म्हििे मानविातीिी य र्ान य र्ींिी स्वप्ने, संपूिइ राष्ट्राच्या झॅं टसीिे चवरूचपत 
अवशरे्ष होत. हाि दृचष्टकोि स्वप्ने ही व्यततीिी चमथके, तर चमथके ही मानविातीिी चनधमी स्वप्ने, या 
उततीतून व्यतत होतो. या चमथकािें वरवरिे अथइ आचि त्यातूंन ध्वचनत होिारे अथइ स्वप्नापं्रमािेि चभन्न 
असतात. त्यािंी भार्षा चिीभारे्षसारखी व्यंिक असते आचि त्यातूंन काही चनर्ूढ सत्ये प्रकटत असतात. 
 

नॉथ्रइप फ्रायकृत चमथक चवविेन (प.ृ २६४) 
 

चदनिि ऋत िि िीवनिि कथािि(चमथक) साचहत्यप्रकार 
उर्षमकाल स्स्प्रंर् िन्म नायकािी िन्मकथा स खास्त्मका 
मध्यान्ह समर मीलन, लग्न, चविय स्वर्इप्रवेशािी कथा, चवियािी कथा रोमान्स 
सूयास्त ऑटम मृत्यू नायकािी मृत्य कथा शोकास्त्मका 
राी कवटर चवलयावस्था प्रलयकथा उपहाचसका, उपरोचधका. 

 
य र्ला चमथके ही मानविातीिी प्रर्ल्म चनष्ट्पत्ती वाटते. ती स्वात्मरूपािे दशइन घडविारी मानचसक 

घचटते असतात. िे चदसते त्याच्या स्पष्टीकरिात आचदमानवाला झारसा रस नव्हता. त्याला चनकड होती 
ती ऐचंद्रय अन भवािंा मानचसक घटनाशंी मेळ साधण्याशी. हा मेळ साधण्याच्या म शींना य ंर्ने ‘आचदबंध’ हे 
नाव चदले आचि त्यािंा आचवष्ट्कार करिाऱ्या आचदप्रचतमा म्हििे चमथके होत. अशी चमथके म्हििे नेचिवते 
घडिाऱ्या घटनाबंद्दलिी उत्स्झूतइ चवधाने होत. ती बाह्यातंर िीवनात मेळ साधीत अवतरतात. म्हिनू त्यातं 
समािधारिेिी क्षमता असते. म्हिूनि समािािे धारि करिाऱ्या धमांच्या दृष्टीने त्यानंा पचवी कथािंी 
प्रचतष्ठा प्राप्त होते. अशा कथा चवधी, समारंभ, सामाचिक वा नैचतक चनयम यािें समथइन करण्यासाठी 
चियाशील होतात, असे बरेि मानसशास्त्रज्ञ मानतात. अशी चमथके िेव्हा समाि र्मावनू बसतो, तेव्हा त्यािे 
िीवन शकचलत होत िाते. म्हिूनि त्याच्या एकसधंतेसाठी त्याला नवी नवी चमथके चनमाि करावी 
लार्तात. 
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या मेळ घालिाऱ्या म शी आचि त्याचं्या आचवष्ट्कारक आचदप्रचतमा मानवी मनाच्या सामूचहक 
नेचिवते/असजें्ञत दडलेल्या असतात. या म शींत केवळ आचदम काळातील साचहत्यि नव्हे, तर सारे साचहत्य 
अवतरलेले आहे, असा दावा चरिडइ िेससारख्या समीक्षकानंी केलेला आहे. या दृष्टीने चविार करता 
देवास रिंि हे भारतीय साचहत्यािे आधारभतू चमथक मानता येईल. िामायि हे एकीकडे देवास रिंिाच्या 
प्राक्कथेत अवतरते, तर द सरीकडे ते पृथ्वीच्या सिइक शततीिी प्राक्कथाही सारं्ते. वदेातील इंद्र-
वृीसंघर्षािी कथा व िामायिािी कथा यातं संस्कृत साचहत्यािा इचतहासकरा मकॅडॉनल याने दाखवलेले 
साम्य असे : राम व रावि हे अन िमे इंद्र व वृी यासंारखे आहेत. इदं्र ही वृष्टीिी कल्यािकारी देवता, तर 
राम हा कल्यािकारी रामराज्यािा स्थापक; वृी म्हििे अनावृष्टीिे कारि असिारी प्रचतकूल शतती िी 
पिइन्यधारा देिाऱ्या र्ायींिे (ढर्ािें) हरि करते; तर रावि हा सीतेिे, नारं्रलेल्या िचमनीिे हरि करतो, 
कारि त्यािी मंदोदरी (मदं + उदरी) झारशी स पीक नाही. इदं्रािा साहाय्यक मरुत, तर रामािा 
साहाय्यक वाय प ी मारुती आहे. इदं्र वृीापासून र्ाईंिी स टका करतो, तर राम राविापासून सीतेिी स टका 
करतो. हा कथाबधं कमीअचधक प्रमािात प ढील साचहत्यात आढळून येतो. हे सिइक शतती आचि चवनाशक 
शतती यामंधील िंि आहे. ते िीवनाला आधारभतूि आहे. आपल्याकडील दैवतकथातं येिारी चवष्ट्िूिी 
मायाशतती म्हििे िीवनािा सिइक आनंद होय. ती स ंदर, अद भ त, मोहक असून सिइनास प्रवृत्त करिारे 
ते सनातन स्त्रीरूप होय. चशव हा महाकाल, मृत्य,ू कालभक्षक मानला िातो. पि हाि चशव चवश्वनतइकही 
आहे. चवशरे्षतम त्यािे लास्य नृत्य हे सिइनािे प्रतीक आहे. यािा अथइ, िन्म-मृत्यू प निइन्म, सूयोदय-
सूयास्त – प न्हा सूयोदय, वसंत-चशचशर-प न्हा वसंत, अशी ही ििे आहेत. त्याचं्याशी चनर्चडत असलेली 
ििाकार चमथके स खास्त्मकेशी िोडली िातात; उलट येशसूंबद्ध िन्म-बचलदान-प नरुत्थान या रेर्षीय 
आकृचतबधंात येिारी चमथके शोकास्त्मकेशी चनर्चडत होतात. भारतीय चमथके ििाकार अचधक असल्याने 
आपल्याकडे शोकास्त्मका हा साचहत्यप्रकार उचदत झाला नाही असे मानले िाते, हे या दृष्टीने लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. 

 
नॉथ्रइप फ्राय याने तर चदनिि, ऋत िि, िीवनिि, चमथके आचि साचहत्यप्रकारांिे आचदबधं 

यािंी सारं्ड (पृ. ि. २६३ वर दाखचवल्याप्रमािे) घातली आहे. त्याने ‘चमथक’ ही सजं्ञा पारंपचरक 
कथनप्रकार या अथाने वापरली िाते. ही व्यवस्था स्थूल स्वरूपात समाधानकारक असली, तरी त्या आधारे 
सर्ळ्याि देशातंील सर्ळेि साचहत्यप्रकार, वा काहींिा अभाव स्पष्ट करता येईल असे नाही. उदा., 
आपल्या कडील नायकािी मृत्य कथा शोकात्म रूप घेतेि असे नाही. द सरे असे, की स खास्त्मकेच्या आचि 
रोमान्सच्या ज्या सहा अवस्था [स खास्त्मका : संकटग्रस्त नायक, स टका, वृद्धाचंवरुद्ध तरुिािे बंड, हचरत 
चवश्वातील स खशातंीिा आस्वाद, कितनशील स्वच्छंदता (रोमॅंचटक) आचि र्ूढ चनमसरि] फ्राय स िवतो, 
त्यािंा संबधं त्याने ऋत ििाशी िोडून दाखवलेला नाही. 

 
चमथकािा नव्याने चविार करिारे अलीकडील महत्त्वािे चविारवतं म्हििे तलोद लेव्ही स्त्राऊस 

आचि रोला बातइ हे होत. बातइच्या मते चमथके ही केवळ आचदमानवािंी चनर्समती नाही. ती आपल्या दैनंचदन 
िीवनातील इचतहासचनयत पचरस्स्थतीला स्वाभाचवक स्वरूप देण्याच्या प्रचियेत चनमाि होत असतात. तो 
अपचरचिताला पचरचित वाटिारे रूप देिारा उस्ततप्रकार आहे. अलीकडील काळात तर चमथके 
चविारप्रिालीिे कायइ करताना आचि चविारप्रिाली चमथकािंा आधार घेऊन आपला प्रभाव र्ािवताना 
चदसतात. 
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मराठीमध्ये चमथकािंा उल्लखेनीय अभ्यास चवश्वनाथ खैरे यानंी केलेला आहे. ते चमथकासाठी 
‘चमथ्य’ ही संज्ञा वापरतात. चमथ्यािंा आचवष्ट्कार करिाऱ्या कथानंा ते चमथ्यकथा म्हितात आचि त्या 
कलाकृचतस्वरूप असल्यािे सारं्तात. त्यानंी अनेक चमथ्यािंा संबधं नक्षीाशंी िोडलेला आहे. 
‘आकाशातली नक्षीे आचि चमथ्यकथा यािंा सवइ संस्कृतींत घचनष्ठ संबधं’ असल्यािे त्यािें प्रचतपादन आहे. 
त्याचं्या मते चमथ्यकथाचं्या चनर्समतीमार्ील सामान्य पे्ररिा ‘न्यून ते प रते’ करून घेण्यािी, िे िसे नाही, ते 
तसे आहे, अशी कल्पना करण्यािी आहे. 

 
चमथक आचि साचहत्य यािंा संबधं सनातन, अतूट असा आहे. वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं मराठी 

साचहत्यात चमथकावंर वा िामायि–मिाभाितादी पौराचिक काव्यकथावंर आधारलेल्या साचहत्यािी चनर्समती 
सातत्याने झालेली आहे. मध्यय र्ीन मराठी साचहत्यात सामान्य वािकाच्या दृष्टीने स लभ, रंिक पि 
बोधप्रद वाटिाऱ्या चमथकीय व पौराचिक कथारिना कथाभार्ावर चवशरे्ष भर देऊन मराठीत आिल्या 
रे्ल्या आहेत. या चमथकािंा वापर साचहत्यात कधी उपमा-दृष्टातंादींसारखा केला रे्ला आहे; तर कधी ही 
चमथके रूपककथाचं्या स्वरूपात अवतरली आहेत. प ष्ट्कळदा चमथक ककवा प रािकथा म ळात िशी आहे 
तशीि ठेवनू चतिे साचहत्यात यथामलू अन करि करण्यािी एक रूढ प्रवृत्ती चदसून येते. याउलट 
साचहत्यकृतीच्या कलात्म र्रिेन सार आवश्यक तेथे मळू चमथकािें चवरूपि (चडस्टॉशइन) करण्यािी ककवा 
त्याचं्या स्वरूपात नावीन्यपूिइ बदल करण्यािी प्रवृत्ती आध चनक काळात चदसून येते. मळू चमथकािें चवरूपि 
करून त्याचं्या िारे वतइमान वास्तवािे ककवा मानवी सहिपे्ररिािें दशइन घडचविे, मानवी तृष्ट्िा आचि 
वास्तव यािें सामिंस्य साधिे, मािसानंा आपल्या परंपरेशी िोडून चतच्या एकसंधतेिा, सलर्तेिा अन भव 
आिनू देिे आदी र्ोष्टींसाठी चमथकािंा वापर केला िातो. ही प्रवृत्ती आध चनक आहे. आध चनक काळात 
आि चमथकािंा धमाबरोबरील संबधं क्षीि होत िालला आहे. ती मानवाच्या सावइचीक तृष्ट्िािंी 
आचवष्ट्कारक रूपे धारि करू लार्ली आहेत आचि आि ती मानविातीिी चनधमी स्वप्ने म्हिनू आपला 
स्वभावधमइ अचधक साथइ करू लार्ली आहेत. 
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म. स . पाटील 

 
मीमासंा : हा शब्द ‘मान्’ म्हििे चविार करिे ह्या धातूिे सन्नन्त म्हििे इच्छादशइक नाम आहे. कोित्याही 
र्ोष्टीचवर्षयी साधकबाधक चविार करून चनिइयापयंत येिे, असा त्या शब्दािा अथइ आहे. चवशरे्षतम श्र तीतील 
म्हििे वदेातंील विनािंा अथइ चनचित करण्यासाठी पूवइपक्ष-उत्तरपक्ष ह्या स्वरूपािा िो चविार, त्याला 
मीमासंा ही संज्ञा लावली आहे. त्याचवर्षयीिे शास्त्र मीमासंाशास्त्र म्हिून प्रचसद्ध आहे. मीमासंाशास्त्र दोन 
स्वरूपातं चवभार्ले रे्ले आहे : एक, कमइकाण्डचवर्षयक ब्राह्मिादी श्र चतगं्रथातंील विनािंा चविार करिारे 
पूवइमीमासंाशास्त्र आचि द सरे, ज्ञानकाण्डचवर्षयक उपचनर्षद रूप श्र चतगं्रथातंील विनािंा चविार करिारे 
उत्तरमीमासंाशास्त्र. पचहल्याला न सतीि मीमासंा ही संज्ञा लावतात आचि द सऱ्याला शारीरकमीमासंा ककवा 
ब्रह्ममीमासंा ही. ह्यािें प्रस्थापक अन िमे िैचमनी व बादरायि हे होत. याचं्या नाव ेअन िमे मीमाांसासूते्र व 
ब्रह्मसूते्र प्रचसद्ध आहेत. 
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र. पं. कंर्ले 
 
मुक्तक : कोित्याही वृत्तातील स्वयंपूिइ स्वतंी श्लोकाला ‘म ततक’ म्हितात. अशा तऱ्हेिा श्लोक 
अथइदृष्ट्ट्या व चवर्षयदृष्ट्ट्या पचरपूिइ असतो.त्यात वर्सिलेले चिी स्वयंपूिइ असे असते. श्लोकबद्ध अन्योतती, 
दैवतस्त ती, स भाचर्षते इ. म ततकािी उदाहरिे सारं्ता येतील. काव्यात एका पाठीमार्ून एक येिारे श्लोक 
एखाद्या कथासूीाने बाधंलेले असतात आचि म्हिून ते एकमेकाशंी संबद्ध व सापेक्ष असतात. म ततकाचं्या 
मध्ये ही सापेक्षता नसते, कारि यातील प्रत्येक म ततक स टे आचि स्वयंपूिइ असते. संस्कृत काव्यात एकाि 
चवर्षयावर म ततकािें शतक रिण्यािी प्रथा होती. उदा., अमरूिे शृरं्ाचरक अमरूशतक, भतृइहरीिी शृरं्ार, 
नीचत व वैराग्य ही शतकीयी. संस्कृत काव्य-नाटकातंील चकत्येक श्लोक म ततकाच्या स्वरूपािे आहेत. 

 
त्र्यं. र्ो. माईिकर 

 
मुक्तछंद : ‘म ततछंद’ हा वृत्त, िाती वा अक्षरछंद या मराठीतील पारंपचरक पद्यप्रकाराहूंन चभन्न असा म तत 
रिनेिा पद्यबधं आहे. अक्षरर्ि, माीार्ि, अक्षरावली वा माीावली यातूंन चसद्ध होिारी चकत्येक िरिािी 
ठरावीक लाबंी; ओळींिी २, ३, ४ अशी ठरावीक संख्या आचि अंती यमक वा रूढ छंदोबद्ध पद्यरिनेच्या 
वैचशष्ट्ट्यापंासून हा पद्यबधं म तत आहे. त्यास माीािें वा र्िािें चनयोचित बधंन नसते. तालबद्धतेवर 
(स्ऱ्हदम) आधाचरत छादंस वा माचीक आवतइने हे एकि या रिनेिे लक्षि आहे. 

 
म ततछंद रे्य नाही. म द्रिाम ळे आिच्या य र्ात काव्य केवळ कानानंी ऐकले िात नाही, डोळ्यानंी 

वािले िाऊन मनाने ग्रहि केले िाते, हे लक्षात घेऊन म ततछंदािे वािन प्रत्येक िरिाच्या आद्य अक्षरावर 
सूक्ष्म आघात वा ककचित विन देत आचि िरिकाच्या अंती अत्यल्प चवराम घेत म्हििेि ‘आघात’य तत 
केले िाते. छादंस प्रकारात सवइ अक्षरे उच्चारदृष्ट्ट्या लर्त्वातीत मानायिी म्हििे त्यािंा सम कालावधीत 
उच्चार करावयािा असतो. माचीक प्रकारात माी काही चठकािी श्रविान कूल लय उत्पन्न होऊ शकते. 
अलीकडच्या काळातील काव्यात म ततछंदाच्या वाढत्या प्रसाराबरोबर त्याच्या रिनेत आचि 
वािनपद्धतीतही चनरचनराळ्या प्रकारिा लविीकपिा आला आहे. 

 
म ततछंदाच्या िळवळीमारे् काव्यातील नव्या य र्ािा चनदशइक असा नवा छंद चनमाि करण्यािी 

पे्ररिा होती. म ळात इंग्रिीतील ‘फ्री व्हसइ’ हे या प्रयोर्ािें स्झूर्सतस्थान होते. या प्रकारिी रिना १९३०-३१ 
च्या स मारास प्रकाशात आलेली असली, तरी त्याच्या िार-पाि वर्ष ेआधीपासून चनरचनराळे कवी स्वतंीपिे 
आपापल्या परीने या रिनेिे प्रयोर् करीत होते. यािाि अथइ हा प्रयोर् कोिा एका व्यततीप रता मयाचदत 
नव्हता. काव्याच्या के्षीात चनमाि झालेल्या नव्या य र्मानािी हवा या प्रयोर्ानंा पे्ररक झाली होती. या 
प्रारंभकालात प . चश. रेरे्, अचनल (आत्माराम राविी देशपाडें), वामन नारायि देशपाडें, व्यंकटेश वकील, 
श्रीशालीनदत्त चशदोरे ही या प्रकारिी रिना करिारी मंडळी होती. मराठीत रूढ असलेल्या छंदोबद्ध 
रिनेहून चनराळी व चनयइमक रिना हेि एक काय ते सवांच्या रिनेतले समान सूी होते. एरव्ही प्रत्येकाच्या 
प्रयोर्ािे स्वरूप व त्या प्रयोर्ाला त्याने चदलेले नावही वरे्ळे होते. (उदा., प . चश. रेरे्–‘सहिकाव्य’, 
व्यंकटेश वकील–‘बेबंद काव्य’, श्रीशालीनदत्त चशदोरे–‘छंदोचवहीन काव्य’.) 

 
म ततछंद हा शब्दप्रयोर् कवी अचनल उझइ  आ. रा. देशपाडें यानंी प्रथम योचिला. कहदीत तो आधीि 

प्रिारात होता. वा. ना. देशपाडें यानंीही हाि शब्दप्रयोर् स्वीकारला. प ढील काळात हा शब्दप्रयोर् व 
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पद्यप्रकार मराठीत रूढ व्हायला या दोघािें वाद, ििा व काव्यप्रयोर् प्राम ख्याने कारिीभतू झाले. आ. रा. 
देशपाडें यािंा भर सवइस्वी नव्या छंदािी उभारिी करण्याच्या कल्पनेवर होता, तर प्रािीन अक्षरछंदावरि 
संस्करि करून त्याला नव ेलविीक रूप द्यायिे ही वा. ना. देशपाडें यािंी दृष्टी होती. वा. ना. देशपाडें 
याचं्या भचूमकेवर चमल्टनिी ‘ब्लॅंक व्हसइ’ व बंर्ाली कचवतेिे स्वरूप पार बदलून टाकिारे मायकेल 
मध सूदन दत्त यािंा त्या ब्लॅंक व्हसइवर आधारलेला ‘अचमीाक्षर’ छंद यािा िबरदस्त प्रभाव होता. मायकेल 
मध सूदन दत्त यानंी आपला ‘अचमीाक्षर’ छंद बंर्ालीतील प्रािीन ‘पयार’ छंदावरि संस्करि करून 
घडचवला होता व हा ‘अचमीाक्षर पयार’ वा. ना. देशपाडं्ानंा सवाथाने आदशइभतू नवा छंद वाटत होता. 
सावरकराचं्या ‘वैनायक’ वृत्तावरदेखील चमल्टनच्या ब्लॅंक व्हसइच्या वा मायकेल मध सूदन दत्त याचं्या 
‘अचमीाक्षर’ छंदािी छाया असल्याम ळे म ततछंदचनर्समतीच्या प्रथम प्रयत्नािे श्रये वा. ना. देशपाडं्ांनी 
सावरकरानंा चदले आहे. आ. रा. देशपाडें यानंी फ्री व्हसइ या कल्पनेिा प रस्कार केला, तरी 
‘अचमीाक्षरा’च्या प्रभावापासून रेरे्, वकील, चशदोरे याचं्याप्रमािे ते सवइस्वी म तत नव्हते. म ततछंदािा प्रयोर् 
करताना त्याचं्या डोळ्यासमोर दीघइरिना ककवा खंडकाव्यािी कल्पना होती. हा ब्लॅंक व्हसइिाि नकळत 
झालेला पचरिाम होता. फ्री व्हसइमधील आरोहावरोहात्मक आंदोलनावंर (ॲसोनन्स) आधारलेल्या 
पद्यखंडापेंक्षा तालावर (स्ऱ्हदम) उभारलेल्या िरिकानंा त्यानंी आपल्या म ततछंदाच्या प्रयोर्ात प्राधान्य 
चदले व या तालािा अभाव असलेली, फ्री व्हसइवरून आलेली इतर रिना त्याचं्या ‘म ततछंदा’तूनि नव्हे तर 
एकूि ‘छंद’ या प्रकारातूनि वर्ळली. अशा प्रकारे म ळात फ्री व्हसइवरून स्झ रलेला ‘म ततछंदा’िा प्रयोर् 
ब्लॅंक व्हसइच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष छायेखाली येऊन अखेर स्वतंीपिे मकाठी पद्याच्या संदभात साकार व 
रूढ झालेला आढळतो. 

 
प्रहतभेच्या १९३५ च्या चवशरे्षाकंात प्रचसद्ध झालेल्या आ. रा. देशपाडें आचि वा. ना. देशपाडें याचं्या 

अन िमे ‘पे्रम आचि िीवन’ व ‘नंदनवन म कल्यावर’ या काव्यकृतींम ळे म ततछंदाला मराठी काव्यात प्रचतष्ठा 
चमळाली आचि त्या संजे्ञिी व्याप्तीही चनचित झाली. ‘पे्रम आचि िीवन’ मध्ये पाि आचि सहा अक्षराचं्या 
िरिकाचं्या स्वचे्छ ि ळिीवर आधारलेली चवर्षमिरिी छादंस रिना होती व खऱ्याख ऱ्या अथाने 
‘म ततछंदा’िी कल्पना त्यात साकार झाली होती. ‘नंदनवन म कल्यावर’ या काव्यात वा. ना. देशपाडें यानंी 
१४ अक्षरािंी छादंस रिना – ‘शक्करी’ – योचिली होती व त्या रिनेस ‘अक्षरलेखा शक्करी’ असे नाव चदले 
होते. परंत  संवादाच्या अन रोधाने िरि तोडल्याम ळे डोळ्यानंा िािविारे सकृद्दशइनी माडंिीिे नावीन्य 
सोडल्यास ठरावीक अक्षरसखं्या व चिपदीिी योिना यामं ळे रूढ, चनयत अक्षरछंदाहून मूलतम त्याला वरे्ळे 
रूप नव्हते. ताचत्त्वक दृष्ट्ट्या व इतर काही प्रयोर्ातं चनयइमक रिनेिा प रस्कार करूनही ‘नंदनवन 
म कल्यावर’ या काव्यात त्यानंी सयमक रिनेिा अवलंब केला होता. या कारिामं ळे हा छंद म तत न मानता 
यास लवङ र्लता (साकी) छंद म्हििे य तत होय, असा अचभप्राय डॉ. माधवराव पटवधइन यानंी चदला. 
साहचिकि प ढील काळात आ. रा. देशपाडेंप्रवर्सतत म ततछंदािाि अचधक प्रसार झाला. म ळात दीघइ 
रिनेसाठी चनमाि झालेल्या या छंदािा उपयोर् नंतर लहान, स्झ ट भाववृत्ती प्रकट करण्यासाठीदेखील 
चवप ल प्रमािात झालेला आढळतो. 

 
आ. रा. देशपाडें, वा. ना. देशपाडें व व्यंकटेश वकील यानंी प्रारंभीि भावसंख्याक चवर्षमिरिी 

रिनेिे प्रयोर् केले, तरी माचीक म ततछंद मराठीत रुिायला वळे लार्ला. यािे कारि हे प्रयोर् त लनेने 
कमी प्रभावी होते व चशवाय मायकेल मध सूदन दत्ताचं्या ‘अचमीाक्षरा’ंच्या प्रभावाम ळे म ततछंदाच्या 
प्रवतइकािंी खरी ओढ अक्षरसंख्याक रिनेकडे चवशरे्ष होती. १९४५ नंतरच्या काळात प . चश. रेरे् व कवदा 
करंदीकर याचं्या प्रभावी व लविीक रिनामं ळे माचीक म ततछंदािा प्रसार चवशरे्ष झालेला आढळतो. 
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प . चश. रेरे् व श्रीशालीनदत्त चशदोरे याचं्या अन िमे सहिोच्चारी व र्द्यसदृश शलैीिी व्यवस्था 
करण्यासाठी छंदमशास्त्रज्ञानंी ‘म ततशलैी’ हा फ्री व्हसइवरून आलेला, पि ‘म ततछंदा’पेक्षा वरे्ळा असा 
आिखी एक पयाय कस्ल्पला आहे. 

 
उदाहरिे : 
 
छादंस, ‘पे्रमजीवन’, : िरिक ५/६ अक्षरािंा. 
पे्रमातं आहेि । केव्हा ंचनराशा, । केव्हा ंसंकटें,  
हृदं्भर् आिखी । चवरह − द मखे 
 
छादंस, ‘मानवता’ : िरिक २/३ अक्षरािंा. 
हाल । पाहून । हळ - । हळू 
होवोत । कोठेंही 
चपळ – । िूक । पाडील । पीळ । आम्हा ं
असो । कोिा– । िीही 
 
माणत्रक : ६/८ माीािंी आवतइने. 
अर्दीं चन– । िल संथ अ– । सावें पािी 
अन् तचरही अ– । सावी त्या – । वर प न्हा ं
अर्दीं एकि । लहरी रुम – । झ म रेर्षा. 
 

संदभइ : १.   अचनल, भग्नमूर्वत, १९४०. 
२. देशपाडें, आ. रा. ‘म ततछंद’, वागीर्श्िी, वर्षइ ३, चवलास १–३, १९३१. 
३. देशपाडें, वा. ना. ‘मराठी कचवता व म ततछंद’, वागीर्श्िी, वर्षइ ३, चवलास ३–४, ५, १९३२. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
मुक्तपद्य (णनयइमक पद्धती) : म ततपद्य हा शब्दप्रयोर् इगं्रिीतील ‘फ्री व्हसइ’वरून मराठीत रूढ झालेल्या 
चनरचनराळ्या म ततरिनािंा एकी चनदेश करण्यासाठी योिण्यात आला आहे. या म तत रिनािें (१) 
म ततछंदात्मक व (२) ‘म ततशलैी’चनष्ठ असे दोन ठळक र्ट संभवतात. म ततछंदात्मक रिनेत आवतइन 
(छादं्य वा माचीक) असते, तर म ततशलैीचनष्ठ रिना आघातात्मक आहे. म ततछंदात्मक रिनेवर ब्लॅंक 
व्हसइिी छाया आहे. म ततशलैीचनष्ठ रिना माी फ्री व्हसइप्रमािे केवळ आरोहावरोहात्मक आंदोलनाचं्या 
(ॲसोनन्स) खंडावंर आधाचरत आहे. त्याम ळे छंदमशास्त्रज्ञानंा ‘म ततशलैी’ हाि ‘फ्री व्हसइ’िा खरा मराठी 
पयाय वाटतो. 

 
पहा : म ततछंद; म ततशलैी. रमेश तेंड लकर 

 
मुक्तशैली : ‘म ततशलैी’ हा इंग्रिीतील ‘फ्री व्हसइ’ वरून मराठीत आलेला एक सहिोच्चारी म्हििीिा 
म ततरिनाप्रकार आहे. म ततशलैीचनष्ठ रिना आघातात्मक आहे. भाववृत्तीला पोर्षक असे आरोहावरोहात्मक 
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आंदोनलावंर (ॲसोनन्स) आधारलेले खंड या रिनेत अचभपे्रत असतात. ‘म ततछंद’ या ‘फ्री व्हसइ’ वरूनि 
आलेल्या द सऱ्या प्रकाराप्रमािे ‘म ततशलैी’ आवतइनचनष्ठ नाही; केवळ आघातात्मक आहे. ‘म ततछंदा’वर 
ब्लॅंक व्हसइिी देखील छाया आहे; ‘म ततशलैी’वर ती नाही. याम ळे छंदमशास्त्रज्ञानंा ‘म ततशलैी’ हाि फ्री 
व्हसइिा खरा मराठी पयाय वाटतो. 

 
प . चश. रेरे् यानंी या प्रकारिी सहिोच्चारी रिना प्रथम केली व त्याला ‘सहिकाव्य’ असे नाव चदले 

(साधना व र्ति कहवता, १९३१). श्रीशालीनदत्त चशदोरे यानंीदेखील त्या काळात ‘देवकन्या’ या नावािे 
एक काव्य र्द्यसदृश शलैीत चलहून या रिनेस ‘छंदोचवहीन’ काव्य असे सबंोचधले. परंत  प . चश. रेरे् यानंीि 
नंतरच्या काळात महत्त्वािे व मराठी काव्यावर प्रभाव पाडिारे प्रयोर् या रिनेत केले. उच्चारान सारी 
आघातावर आधारलेल्या या ‘चसलॅचबक’ रिनेसाठी त्यानंी नंतर ‘सहिकाव्या’ऐविी ‘पद्य वैताचलक’, 
‘र्द्योच्चारी’ व ‘अक्षररिना’ ही चनरचनराळी नाव ेयोचिली. अखेरीस आि त्यानंा ‘अक्षररिना’ हे नाव अचधक 
समपइक वाटले. आध चनक काळातील प ष्ट्कळशी मराठी रिना याि प्रकारात मोडिारी आहे. 

 
वा. ना. देशपाडें यािंी ‘म ततओवी’देखील ‘म ततशलैी’ति र्िता येईल. कसलीही िाल न लावता 

चवरामचिन्हानंा वाट प सत सरळ र्द्यसदृश वािन चतच्यात अचभपे्रत आहे. त्याम ळे ‘म ततओवी’िा ‘ओवी’शी 
संबंध िोडण्यात केवळ एका परंपरेिा आश्रय चमळतो, याहून काही साधत नाही, असा छंदमशास्त्रज्ञानंी 
अचभप्राय चदला आहे. 

 
‘र्द्यकाव्य’ ककवा ‘र्द्यर्ीत’ या नावाने ओळखला िािारा र्द्य-पद्याच्या सीमेवरिा अचधक म तत 

रिनेिा प्रकारदेखील ‘म ततशलैी’ति अंतभूइत होिारा आहे. 
 

पहा : र्द्यकाव्य; म ततछंद रमेश तेंड लकर 
 
मुक्तसुनीत : चिदल प्रकृतीिी उत्कट भावस्स्थती आचि कितनशीलता हे अन भव व्यतत करण्यासाठी कवी 
कवदा करंदीकर यानंा स नीतरिनेिे बाह्य रूप आचि अन भवािी दोन अंरे् व्यतत करण्यािी त्यािी अंतर्इत 
क्षमता उपय तत वाटली व त्यातून स नीतासंबधंीच्या रूढ संकेताचं्या पाश्वइभमूीवर [पहा : स नीत] म ततस नीत 
हा नवा रिनाबंध त्यानंी चनमाि केला. रूढ मराठी स नीतरिनेच्या तीन बाह्य संकेतािें त्यानंी प ढीलप्रमािे 
उल्लंघन केले : एक, शादूइलचविीचडत वृत्ताऐविी आशयान सारी म ततछंदािी योिना केली. दोन, 
यमकबधंन ठेवले नाही. तीन, िौदा ओळींिा संकेत काटेकोर ठेवला नाही. आशयान सार कधी तेरा ककवा 
कधी पधंरा ओळीही त्याचं्या म ततस नीतात आल्या आहेत. माी, स नीतरिनेत असलेले मूळिेि भावनेिे 
र्ाभंीयइ, र्र्सभत नाट्य, रिनाचशल्पािी घनता, सूीबद्धता, िमपूिइता ही आंतचरक वैचशष्ट्टे्य त्यानंी अबाचधत 
ठेवली. 

 
कचवतेमधील प्रास, अन प्रास, यमकादी शब्दालंकार, शब्द, शब्दबंध, वातय, वातयबंध, नादप्रचतमा 

आदी घटकाचं्या चनयचमत अंतराने होिाऱ्या प्रमािबद्ध स -तंी प नरावृत्तीला समातंरता (पॅरलचलझम) 
म्हितात. करंदीकराचं्या म ततस नीतातं या समातंरतेच्या तत्त्वािा सौंदयइसिइक वापर चदसून येतो. 

 
ओळींच्या संख्येबाबत लविीकपिािे तत्त्व अवलंचबलेले असले, तरी सामान्यतम म ततस नीत िौदा 

ओळींिेिे असते. चनयइमक रिना ही त्याच्या बाधंिीलाि अन रूप अशी आहे. ते पीीाकइ न, शतेसचपचरअन 
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ककवा अन्य प्रिालीच्या बाधंिीिे असू शकते. ते कितनर्भइ अन भव व्यतत करते. त्यािा रूपबंध आशयान सार 
बदलत राचहला, तरी आवाका आचि पचरिाम या दोन्ही दृष्टींनी ते स नीताच्याि कोटीत बसते. त्यातील 
अन भवािे दोन घटक साम्य-चवरोध, आवतइ-प्रत्यावतइ या स्वरूपात व्यतत होतात. म ततस नीताच्या नव्या 
संकेतप्रिालीम ळे एकूिि मराठी स नीतरिनेच्या क्षमता वाढल्या आहेत. 

 
ज्योचतका ओझरकर 

 
मुख्याथइ : पहा अणभधा; शब्दशक्ती. 
 
मुद्रि आणि साणहत्य : साचहत्यािा प्रसार तीन मार्ांनी होत असतो. (१) मौचखक परंपरेने–मर् तो 
अनौपिाचरक असो – उदा., लोककथा, कहाण्या इत्यादी; ककवा चवचशष्ट प्रसंर्ी र्ायन, नाट्यप्रयोर् इ. 
उपिारानंी य तत असो – उदा., लोकनाट्यािा वर्; अचलचखत लोकसाचहत्य – उदा., लोककथा, 
लोकर्ीते, कहाण्या वर्ैरे. (२) चलचखत साचहत्य श्रोत्यानंा पठन, चनरूपि, र्ायन, नाट्यप्रयोर् इत्यादींनी 
सादर करून. उदा., भार्वतप राि, पाडंवप्रताप इ. गं्रथािें पठन वा चनरूपि; संताचं्या वा कीतइनकाराचं्या 
पदािें र्ायन आचि नाटकािें प्रयोर्. (३) गं्रथ एकट्याने स्वतमशीि वािून–मर् ते वािन मूळ असो, ककवा 
म खर असो–उदा., म चद्रत कथा-कादंबरी-कचवता इत्यादींिे एकातंातील वािन. 

 
आिच्या काळात गं्रथप्रसार बह शम चतसऱ्या मार्ानेि होत असला, तरी म द्रिपूवइ काळात झारि 

थोड्ा प्रमािात तो प्रिचलत होता. यािी कारिे तीन : (१) गं्रथाच्या नकला करिे वा करवनू घेिे हे 
कष्टािे वा खिािे काम असल्याम ळे देवळे, मठ, चवद्यापे्रमी धचनक याचं्या संग्रहीि काय ते गं्रथ असत आचि 
ते सावइिचनक वािनासाठी बह धा उपलब्ध होत. (२) बह संख्य लोक चनरक्षर असल्याम ळे स्वतम गं्रथ 
वािण्याऐविी तो वािलेला ऐकिे हाि मार्इ त्यानंा मोकळा होता. (३) त्या काळातील िीवन व्यस्ततचनष्ठ 
नसून क ट ंबचनष्ठ व समािचनष्ठ असल्याम ळे व्यततीला स्वतमिे असे वरे्ळेपि नव्हते. त्याम ळे गं्रथवािनही 
स्वतमकचरता क्वचिति व्हायिे. गं्रथ म चद्रत व्हायला लार्ले तशी एकट्याने स्वतमशीि गं्रथ वािण्यािी नवी 
प्रथा पडू लार्ली. 

 
आि वापरात असलेल्या लेखक व वािक या संज्ञा म द्रिपूवइ काळातही रूढ होत्या, पि वरे्ळ्या 

अथांनी. आि गं्रथकाराला लेखक म्हितात, तर म द्रिपूवइ काळात गं्रथािी नक्कल करिाऱ्याला लेखक 
म्हित असत. ‘सचच्चदानंद बाबा आदरें लेखक  िाला’ तो या अथाने. आि गं्रथ स्वतमशीि वािून त्यािे 
ग्रहि करिाऱ्यास वािक म्हितात, तर म द्रिपूवइ काळात इतरानंा गं्रथ वािून दाखचविाऱ्यास वािक 
म्हित; यालाि ‘वतता’ अशीही संज्ञा होती. गं्रथ ज्याला ऐकचवला िात असे तो अथाति श्रोता. म द्रिपूवइ 
मराठी गं्रथातंि श्रोत्यानंा वदंन असे ते हे गं्रथ ज्यानंा ऐकचवण्यात येिार त्या सवइ श्रोत्यानंा. गं्रथ वािनू 
दाखचविाऱ्याला त्यािप्रमािे गं्रथ रििाऱ्यालाही वतता हीि संज्ञा होती. ककबह ना, श्रोत्याचं्या दृष्टीने 
गं्रथकार व गं्रथ वािून दाखचविारा हे दोघेही एकरूपि. प रािे रििारा िसा व्यास, तसाि तो वािून 
दाखचविाराही व्यासि. म्हिनूि तर प राचिकाच्या बठैकीला ‘व्यासपीठ’ ही संज्ञा. 

 
म द्रिपूवइ काळात गं्रथािें ग्रहि कानानंी होत असे, आिच्यासारखे डोळ्यानंी नव्हे, हे ‘श्र तेन ब चद्धम’, 

‘श्र त्वा ज्ञानमवाप्नोचत’ यासंारख्या स भाचर्षतावंरून ककवा ‘बह श्र त’, ‘स भाचर्षत’, ‘म खोद र्त’ यासंारख्या 
शब्दप्रयोर्ावंरून स्पष्ट आहे. परंत  यािा अथइ गं्रथ वाििारा व गं्रथ ऐकिारा हे दोघे नेहमी चभन्नि असत असे 
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नाही. गं्रथ स्वतमकचरता वाििारे वािक त्या काळीही असिारि. पि त्यािें ग्रहि डोळे व कान या दोन्ही 
इंचद्रयानंी होत असे. संस्कृत व प्रािीन मराठी काव्यातील चिीबधंासारखी रिना कानानंी ऐकण्याकचरता 
नसून डोळ्यानंी पाहण्याकचरता होत असे हे खरे, पि ती अपवादात्मक. गं्रथ हा स्वतमकचरता वािला रे्ला, 
तरी त्यािे वािन आिच्यासारखे मूकपिे होत नसे, तर सोच्चार. 

 
म द्रिपूवइ साचहत्य हे डोळ्यानंी वािण्याकचरता रिले रे्ले नसून कानानंी ऐकण्याकचरता रिले रे्ले 

आचि त्यािा आस्वाद एकट्याने एकातंात घेतला िात नसे, तर समूहात साम दाचयक रीत्या घेतला िात 
असे, यािंा पचरिाम त्या साचहत्याच्या भारे्षवर स्वाभाचवकपिेि झालेला चदसून येतो. म द्रिपूवइ साचहत्यािी 
भार्षा कानात पडल्याक्षिीि अथइबोध व्हावा अशी प्रासाचदक असे. ससं्कृतप्रि र वा िमत्कृचतिनक भार्षा 
योिली िाति नसे असे नाही, पि ती बह धा पंचडती रिनेति आढळते. अशा रिनेिा उलर्डा वतत्याने 
करावा अशी अपेक्षा असे. त्याम ळे श्रोत्यानंा अपचरचित अशा शब्दािंी योिना आचि चश्लष्ट वा कूट रिना 
यासंारखीि द बोधता तत्कालीन साचहत्यात बह शम आढळून येते; ख द्द वतत्यालाही ब िकळ्यात टाकील 
अशा स्वरूपािी द बोधता अथाति िालण्यािोर्ी नव्हती. तत्कालीन गं्रथरिना ही छंदोबद्ध असे, यािेही 
झाले तरी कारि हेि. ओव्या वा श्लोक यािें स रावर पठन आचि त्यावर र्द्यात चववरि अशी पद्धत होती. 
त्याम ळे गं्रथवािन हे श्रविीय होत असे. ज्यािें वािन समहूासमोर होत नसे, असेि गं्रथ र्द्यात रिले िात. 

 
म द्रिािा शोध लार्ला आचि एका गं्रथाच्या हिारो प्रती तत्काल व माझक ककमतीत चमळण्यािी 

सोय झाली, तसा हळूहळू साचहत्यग्रहिाच्या पद्धतीति झरक पडू लार्ला. साचहत्यािे ग्रहि हे साम दाचयक 
रीत्या होण्याऐविी एकातंात एकट्याने होऊ लार्ले, तशी गं्रथकारािी वतत्यािी भचूमका हळूहळू स टून तो 
या नव्या वािकाशी खािर्ी स रात बोलू लार्ला, एवढेि काय तर क्वचित स्वतमशीि बोलू लार्ला. हा नवा 
वािक श्रोता नसल्याम ळे गं्रथकारानंा छंदािीही तशी र्रि वाटेनाशी होऊन बह तेक रिना र्द्याति होऊ 
लार्ली. र्ीतािी िार्ा भावकचवतेने व महाकाव्यािी िार्ा कादंबरीने घेतली ती म द्रिाच्या प्रभावाम ळे. 
म द्रिात एकसूीीपिा यावा म्हिून श द्धलेखनािे चनयम ठरचवण्यात आले आचि वािकाचं्या डोळ्यानंाि 
वातयातंील चवराम कळावते म्हिून चवरामचिन्हे आली. शब्द तोडून चलचहण्यािी प्रथादेखील यातूनि 
उद भवली. 

 
म द्रिाम ळे माझक ककमतीत गं्रथ उपलब्ध होऊन गं्रथािंा प्रसार वाढला असला, तरी त्याम ळे साक्षर 

आचि चनरक्षर याचं्यातं दरी चनमाि झाली. िेव्हा गं्रथ सावइिचनक चठकािी मोठ्याने वािले िात, तेव्हा 
साक्षराबंरोबरि चनरक्षरानंा श्रविािा लाभ होई. आि िो तो स्वतमप रताि गं्रथ वािीत असल्याम ळे 
चनरक्षरानंा गं्रथपचरिय होण्यािी सधंीि चमळेनाशी झाली आहे. म चद्रत गं्रथ म खाने उच्चार न करता केवळ 
डोळ्यानंीि वािले िात असल्याम ळे म चद्रत शब्दािें भार्षारूप कमी होत िाऊन त्यानंा चिन्हािें रूप येण्यािा 
धोका चनमाि झाला आहे. शब्दािें उच्चार करण्यािी आवश्यकता नसल्याम ळे ग्राचंथक भारे्षत अचधकाचधक 
तत्सम शब्दि नव्हेत, तर लेखकाने तयार केलेले नवनेव ेशब्द येऊ लार्नू ग्राचंथक भार्षा बोलीभारे्षपासून 
दूर िाऊ लार्ली आहे. याि कारिाम ळे भारे्षच्या श्राव्यर् िाकडेही लेखकािे द लइक्ष होऊ लार्ले आहे. 

 
म द्रिाम ळे प्रचतम द्राचधकारािा कायदा येऊन लेखकाला स्वाचमत्वश ल्क चमळू लार्ले, तसा गं्रथकार 

हा गं्रथोपिीवी होऊन गं्रथचनर्समतीला चवशरे्ष िालना चमळाली. परंत , त्यािबरोबर चनर्समत गं्रथावरील 
समािािा मालकी हक्क नाहीसा होऊन गं्रथ ही लेखकािी खासर्ी मालमत्ता होऊन बसली. म द्रिपूवइ 
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काळात साचहत्यािा आस्वादि केवळ नव्हे, तर साचहत्यािी चनर्समतीदेखील सामाचिक असे. आि 
साचहत्यािा आस्वाद िसा एकट्यानेि घेतला िातो, त्याप्रमािे त्यािी चनर्समतीदेखील वैयस्ततकि असते. 

 
म द्रिकलेिा लाभ केवळ नवीन गं्रथानंाि चमळाला असे नाही. म द्रिाच्या स रुवातीच्या काळात तर 

प्रािीन गं्रथ प ष्ट्कळि प्रमािात म चद्रत झालेले चदसतात. चकत्येक प्रािीन गं्रथ म द्रिाम ळेि चटकून राचहले 
आहेत. एवढेि नव्हे, तर नव्या प्रके्षप-अवके्षपाच्या धोतयापासून बिावले आहेत. व्यासाच्या काळी म द्रिकला 
असती, तर ियिे महाभारत होिे शतय नव्हते. तीि र्ोष्ट बऱ्यािशा मौचखक वाङ्मयािीही. म द्रिाम ळेि 
चवस्मृतप्राय मौचखक व हस्तचलचखत वाङ्मयािी आय मइयादा वाढून त्याच्या अभ्यासाने वाङ्मयीन परंपरेिी 
नवी िाि येत आहे. म द्रिाम ळे केवळ कालािेि नव्हे तर स्थलािेही बंधन त टून प्रािीन काळातील तशीि 
दूरच्या देशातंील साचहत्यािी त लना शतय झाली आहे. चवशरे्ष म्हििे लेखकािी मूळ संचहता ही पचवी 
मानली िाऊन चतच्यात झेरझार करिे अक्षम्य समिले िाऊ लार्ले आहे आचि इतराचं्या संचहतेतील 
काही भार् आपल्या लेखनात समाचवष्ट केला, तर तसा उल्लेख करून तो भार् अवतरिचिन्हातं म चद्रत करिे 
आवश्यक ठरले आहे. 

 
म द्रिाम ळे लेखकावर काही चनबधंही आले आहेत. राज्यकत्यांच्या, समािाच्या, समािातील 

व्यततींच्या व अन्य लेखकाचं्या स्वास्थ्यास व चहतसंबधंासं धोका पोहोिू नये म्हिून रािद्रोह, अश्लीलता, 
बदनामी व वाङ्मयिौयइ यासंंबंधी कायदेशीर तरत दी करण्यात आल्या आहेत. म द्रिपूवइ कालातील वतता 
त्या मानाने अचधक स्वच्छंद होता. 
 

म. वा. धोंड 
 
मुलाखत : म लाखत म्हििे एखाद्या चवर्षयासबंंधी दोन व्यततींनी परस्पराशंी बोलिे ककवा संवाद करिे. 
आत्मचनवदेन आचि आत्मप्रकटीकरि ही ऐकिाऱ्याच्या व बोलिाऱ्याच्या दृष्टीने भारे्षिी उचद्दष्टे आहेत. तसेि 
द सऱ्या व्यततीशी संवाद साधिे ही मािसाच्या बाबतीत सहिस्वाभाचवक र्ोष्ट आहे. संस्कृत भारे्षतील 
सम्+वद पासून संवाद हा शब्द आला आहे. बोलिे, भार्षि, संभार्षि, मेळ ि ळिे असे संवाद शब्दािे 
वरे्वरे्ळे अथइ आहेत. संवाद या शब्दाशी चनर्चडत असलेला ‘म लाखत’ हा शब्द अरबी भारे्षतून मराठीत 
आला आहे. भेट, र्ाठ, बोलािाली, चविारपूस, म लािमत् असे म लाखत शब्दािे चवचभन्न अथइ दाते याचं्या 
शब्दकोशात चदले आहेत. ‘म लािमत्’ म्हििे तत्परता, सेवा ककवा भेट. द शॉर्टकि ऑक्सिडक र्ांक्ग्लश 
हडक्शनिीमध्ये ‘इंटरव्ह्य’ू शब्दाला ‘entervue’ ‘entervoir’ (टू हॅव स्ग्लम्प्स ऑझ) असे पयायी फ्रें ि शब्द 
चदले आहेत. त्यािा अथइ : Meeting of a person face to face for the purpose of formal conference. 

 
एखाद्या प्रयोिनाच्या चनचमत्ताने दोन ककवा अचधक व्यततींमध्ये चवचशष्ट माध्यमािंारे होिारे संभार्षि 

म्हििे म लाखत. िेव्हा हेि संभार्षि वाङ्मयीन प्रयोिनाच्या चनचमत्ताने होते, तेव्हा ती वाङ्मयीन म लाखत 
ठरते. 

 
प्रारंभी वृत्तपीसृष्टीशी संबंचधत असलेला म लाखत हा अचभव्यस्ततप्रकार अलीकडे बराि चवकचसत 

झाला आहे. बातमी म्हििे एखाद्या घटना-प्रसंर्ािे ककवा व्यतती-चवर्षयीिे लेखक/वािकाशंी सबंंधीत असे 
‘चिकें द्री कथन’ होय, तर म लाखत म्हििे दोन ककवा अचधक व्यततींच्या संवादातून होिाऱ्या 
चविारचवचनमयाच्या संपे्रर्षिािे ‘चीकें द्री कथन’ होय. म लाखत देिारी व्यतती (इंटरव्ह्यईू), म लाखत घेिारा 
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प्रश्नकता (इटंरव्ह्यअूर) व म लाखतीिा प्रत्यय घेिारा वािक ककवा श्रोता (रीडर/चलसनर) हे तीन घटक 
म लाखतीत सामावलेले असतात. 

 
चनयतकाचलक (उदा., दैचनक, साप्ताचहक, पाचक्षक, माचसक, वार्सर्षक, चदवाळी अकं आचि र्ौरव 

गं्रथ, स्मरचिका इ.), आकाशवािी व दूरदशइन या तीन माध्यमासंाठी म लाखती घेतल्या िातात. हल्ली 
चवचशष्ट लेखकाच्या ककवा चवचशष्ट चवर्षयावरील प्रकट म लाखती घेतल्या िातात. माध्यमापं्रमािेि 
म लाखतींिे चवर्षयानं सार चवभािन करता येते. उदा., साचहत्य, समािकारि, रािकारि, कला, िीडा, 
धमइ, तत्त्वज्ञान, चशक्षि, कृर्षी, चवज्ञान, उद्योर् इत्यादी. म लाखतीसाठी उपलब्ध होऊ शकिारी पृष्ठमयादा 
ककवा कालमयादा यावंरून म लाखतीिा चलचखत वा मौचखक आकार चनचित होतो. उदा., 
चनयतकाचलकासाठी ककवा गं्रथासाठी आचि आकाशवािी व दूरदशइन या माध्यमासंाठी घेतल्या िािाऱ्या 
म लाखतींिे रूप लघू ककवा दीघइ असते. म लाखतींतून प्रकटिाऱ्या संवादािे स्वरूप बंचदस्त नसते; लविीक 
असते. म्हिूनि म लाखतीिे चवचशष्ट तंी ककवा कौशल्य यािंा चविार सापेक्षपिे करावा लार्तो. 
म लाखतीिा चवर्षय, चतिे उचद्दष्ट, म लाखतीिे माध्यम, म लाखत देिारी व घेिारी व्यतती या घटकानं सार 
म लाखतीिे रूप बदलत िाते. (साहित्यसांवाद, १९९४–चव. श.ं िौघ ले) 

 
म लाखत या अचभव्यस्ततमाध्यमावर श्री. रा. चटकेकर यानंी र्बातमीदाि (१९३४) या गं्रथात प्रथम 

चलचहले. त्यानंतर िाळीस वर्षांच्या कालावधीत मी घेतलेल्या मुलाखती अथवा वादसांवादातील व्यक्क्तदशकने 
(१९४०, त्र्यं. चव. पवइते), मोठ्याांच्या मुलाखती (१९४०, ह. चव. देसाई), अनौपचाहिक मुलाखती (१९४२, 
य. र्ो. िोशी), जगावगेळी मािसे (१९७९, चर्चरिा कीर) व अनोळखी ओळख (१९८९, चर्चरिा कीर), 
संवाचदनी (१९९३, मोहन क लकिी) असे म लाखतसगं्रह प्रचसद्ध झाले आहेत. साचहत्य, रािकारि, 
समािकारि, चशक्षि, िीडा, कला या चवचभन्न के्षीातंील नामवतंाचं्या म लाखतींिा समावशे प्रस्त त संग्रहातं 
आहे. 

 
वाङ मयव्यवहाराच्या दृष्टीने महत्त्वािे ठरिारे मराठीतील म लाखतसंग्रह असे : कथा सृजनाची 

(१९७०, प्रभाकर अीे), सांवाद (१९८५, चविया रािाध्यक्ष), साहिक्त्यक गप्पा दिा साहिक्त्यकाांशी (१९८५, 
ियवतं दळवी), दहलत साहित्य : प्रवाि आहि प्रहतहक्रया (१९८६, संपा. र्ो. म. क लकिी), दहलत 
साहित्य : एक सामाहजक-साांस्कृहतक अभ्यास (१९९२, संपा. र्ो. म. क लकिी, चवद्याधर प ंडलीक). 
याचंशवाय वरे्वरे्ळ्या दैचनकाचं्या रचववार आवृत्त्या, साप्ताचहके, हकलोस्कि, स्त्री, नवभाित, लहलत, 
समाज प्रर्बोधन पहत्रका, रुची, आम्िी यासंारखी माचसके आचि आकाशवािी व दूरदशइनवरील कायइिमािंारे 
अनेक वाङ मयीन म लाखती घेण्यात आल्या आहेत. 

 
वाङ मयीन म लाखतींिे समग्र वाङ मयव्यवहारात आचि वाङ मयीन संस्कृतीत असलेले महत्त्व 

अधोरेचखत करता येते. लेखकािे ककवा समीक्षकािे िीवनिचरी, त्याच्या वाङ मयचनर्समतीिी प्रचिया, 
त्यािी वाङ मयासंबधंीिी भचूमका यािंा पचरिय म लाखतींच्या िारे होऊ शकतो. या सदंभात संवाद (चविया 
रािाध्यक्ष), साहिक्त्यक गप्पा दिा साहिक्त्यकाांशी (ियवतं दळवी), र्टीकास्वयांवि (भालिदं्र नेमाडे) या 
प स्तकािंा उल्लेख करता येईल. ‘आििे समीक्षक’ या सदरात लचलत माचसकासाठी १९७७–८५ या 
काळात घेतलेल्या समीक्षकाचं्या म लाखतीही मराठी समीके्षच्या संदभात उल्लखेनीय आहेत. अक्षिगांधवक या 
गं्रथातील सदानंद रेरे् यािंी प्र. श्री. नेरूरकर व शरद मंीी यानंी घेतलेली प्रदीघइ म लाखत; र्बोिकिाांची 
कहवता व श्री. पु. भागवत–सांपादक आहि मािूस या दोन प स्तकातंील पाडर्ावकरानंी घेतलेल्या 
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म लाखती ह्या अन िमे सदानंद रेरे्, बा. भ. बोरकर आचि श्री. प . भार्वतं याचं्या वाङ मयीन व्यस्ततमत्त्वािंा 
वधे घेिाऱ्या आहेत. चवचभन्न अभ्यासकाचं्या वाङ मयीन म लाखतींना वाङ मयेचतहासाच्या आचि समीके्षच्या 
दृष्टीने महत्त्व असते. उदा., र्ो. म. क लकिी यानंी सपंाचदत केलेल्या दहलत साहित्य : प्रवाि आहि 
प्रहतहक्रया आचि र्ो. म. क लकिी व चवद्याधर प ंडलीक यानंी संपाचदत केलेल्या दहलत साहित्य : एक 
सामाहजक-साांस्कृहतक अभ्यास या दोन म लाखतसगं्रहािंारे दचलत साचहत्यािा इचतहास आचि दचलत 
साचहत्यचवर्षयक मतमतातंरािंा पचरिय होतो. 

 
वाङ मयािे अभ्यासक, समीक्षक, िोखंदळ वािक ककवा श्रोते या सवांिे वाङ मयीन म लाखत 

अप्रत्यक्षपिे उद बोधन करते. अभ्यासू वृत्तीने घेतलेल्या दिेदार, र् िवत्तापूिइ म लाखती वाङ मयीन 
संस्कृतीशी संबंचधत अशा सवइ घटकािंी वाङ मयीन िाि वाढवतात, त्यािंी अचभरुिी संपन्न करतात. 
वाङ्मयीन म लाखत घेिारी व्यतती अभ्यासू, बह श्र त, वाङ्मयव्यवहाराबद्दल आस्था बाळर्िारी, 
चिचकत्सक आचि म लाखत घेण्यात क शल असेल आचि म लाखत देिाऱ्या व्यततीिा चमळिारा प्रचतसाद 
उत्कट चन प्रािंल असेल तर म लाखत रंर्ते, यशस्वी ठरते. म लाखत घेिाऱ्या अभ्यासकालाही म लाखत 
घेण्याच्या अन भवातून आपल्या वाङ्मयीन िाचिवािंा आचि अन भवकक्षािंा चवस्तार करता येतो. लेखक-
कलावतं-अभ्यासकानंा चविारप्रवृत्त व कितनप्रवृत्त करिारा, म लाखत घेिाऱ्या व्यततीिे क तूहलशमन 
करिारा आचि वािक ककवा श्रोत्यानंा माचहती व ज्ञान देिारा, प्रसंर्ी त्यािें रंिन करिारा म लाखत हा 
लविीक अचभव्यस्ततप्रकार वाङ्मयव्यवहारात अनेक दृष्टींनी उपय तत ठरते. 

 
मराठीच्या त लनेत इंग्रिी भारे्षत म लाखत या अचभव्यस्ततमाध्यमािा चवचवधारं्ी आचि सखोल 

चविार झाला आहे. चनयतकाचलके, आकाशवािी व दूरदशइन या चतन्ही माध्यमासंाठी घ्याव्या लार्िाऱ्या 
म लाखतींच्या तंीािंी सोदाहरि ििा पािात्त्य लेखकानंी आपल्या गं्रथातं केली आहे. अनेक लेखकाचं्या 
म लाखतींिे संग्रह सपंादकीय प्रस्तावनासंह प्रचसद्ध झाले आहेत. ‘पॅचरस चरव्ह्य’ू सारख्या माचलकेतील 
नामवतं लेखकाचं्या म लाखतींिे खंड िायर्टसक ॲर्ट वकक  या शीर्षइकाखाली गं्रथरूपाने प्रचसद्ध झाले आहेत. 
चवशरे्ष म्हििे एका लेखकाच्या म लाखतीसाठी दीघइ काळ पचरश्रम करून त्यािे िीवन, व्यस्ततमत्त्व व 
साचहत्य यािंा पचरिय गं्रथरूपाने करून देण्यात आला आहे. त्या संदभातील दोन उल्लेखनीय गं्रथ असे : 
कॉन्व्िसेशन हवथ वॉलेस स्रे्टग नि ऑन वसे्र्टनक हिस्र्टिी अॅँड हलर्टिेचि या प स्तकात वॉल्टर स्टेग् नर आचि 
आर . डब्ल्यू. एटू्यचलअन या संपादक/लेखकानंी स्टेग् नरिे िीवनिचरी, कादंबरीलेखन, 
लघ चनबधंलेखन, समीक्षात्मक लेखन, ऐचतहाचसक चवर्षयावरील लेखन व अध्यापन इत्यादींिा पचरिय 
म लाखतींच्या िारे करून चदला आहे. प्रख्यात कादंबरीकार सी. पी. स्नो यांच्या आय ष्ट्यातील शवेटच्या 
काही वर्षांत हेल्पेचरन िॉन या म लाखतकाराने चवस्तृत म लाखती घेऊन सी. पी. स्नो : ॲन ओिल 
र्बायॉग्रिी हा गं्रथ चसद्ध केला आहे. 
 

चव. श.ं िौघ ले 
 
मूतइकाव्य : काव्य हा केवळ श्राव्य व वािनीय प्रकार न मानता त्याच्या चलचखत स्वरूपाच्या सवइ शतयतािंा 
अचभव्यततीसाठी उपयोर् करून घेिारा काव्यप्रकार; म्हिून मूतइकाव्य केवळ ‘वािायिे–ऐकायिे’ नसते 
तर ‘दाखवायिे–पाहायिे’ ही असते. वातय–शब्द–अक्षर या भाचर्षक घटकािंी ककवा अन्य अभाचर्षक 
चिन्हकारािंी भावसूिक वळिे, ध्वचनपचरमािदशइक आकार–रंर्–विने, आशयान सारी संरिना व 
पृष्ठभार्ाशी चतिे साधलेले सहेत क संत लन इत्यादींिा सवंदेनक्षम वापर मूतइकाव्यात केलेला असतो. अशा 
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काव्यात चलचखत-म चद्रत मिकूर वस्त –वास्त रूप आकृचतबधंात प्रस्त त होत असल्याम ळे मूतइकाव्यािे 
दृश्यरूप सवइ अंर्ानंी महत्त्वािे ठरते. मतूइकचवतेत कचवतेतील प्रचतमा–आशय चतच्या माडंिीम ळे तत्काळ 
दृश्य झालेला असतो. ते दृश्यारं् प्रथम आस्वादायिे व मर् (असल्यास) भाचर्षक घटकाचं्या साहाय्याने ती 
कचवता वािायिी, पि एकचदक् पद्धतीने नव्हे, तर यूिीन र्ोमकरर्रच्या ‘कवड’ या कचवतेत अचभपे्रत 
असलेल्या चवचवधचदक् वािनपद्धतीने. इथे शब्दातंील अक्षररिनाि म ळी वाऱ्याच्या हालिाली दशइचविारी 
आकृती बनते. चतरपी, वरून खाली, खालून वर अशा पद्धतीने वािायला लाविाऱ्या या कचवतेत वाऱ्याच्या 
चभरचभरत्या संवदेनेिे मूलभतू दृश्य मतूइ झाले आहे. पारंपचरक काव्यात या शब्दािा भाचर्षक अथइसंदभइ ‘वारा’ 
इतकाि मयाचदत असतो, तर मूतइकाव्यात वाऱ्यािे वारेपिही रचसकास अन भवता येते. 

 
आपॉचलनेरच्या ‘इल प्ल’ (पाऊस पडतोय) या कचवतेतील अक्षरे पावसाच्या बरसत्या थेंबापं्रमािे 

एकाखाली एक व चतरप्या धारेत माडंल्याम ळे अशा रिनेिारा भार्षाचनरपेक्ष प्रचतमाबोध तात्काळ घडतो : 
 

 
 

मूतइकचवतेत शब्द असतात; पि ते पारंपचरक कचवतेतल्या शब्दासंारखे चदसत नाहीत. भावाशयाला 
अचधक सघन रीत्या साकार करण्यासाठी, एकाि वळेी चवचवधस्तरीय अथइसूिन करण्यासाठी त्यातं 
मोडतोड, िोडबदल, काटछाट केलेली असते. त्याम ळे नेहमीच्या कचवतेप्रमािे मतूइकचवता सरळ वािता 
येत नाही. अशा कचवतेत दृश्यारं्ावर कैक वळेा एवढा भर चदलेला असतो, की ती कचवता आहे की चिी 
असा संभ्रमही पडतो. चिीकलेतील आकारतत्त्व,े संर्ीतकलेतील नादतत्त्व,े वास्त कलेतील रिनातत्त्व ेव 
चशल्पकलेतील स्पशइतत्त्व े यािंी सैद्धास्न्तक बैठक मतूइकाव्याला लाभली असली, तरी सवइसाधारि 
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मूतइकचवता अिूनपयंत सपाट पृष्ठभार्ावरि चलचहली/छापली िात असल्याने त्यािें रूपातंर 
चिचमचतपचरमािात म द्राक्षरकलेच्या (टायपोग्राझी) चनयमचसद्धान्तातं कराव ेलार्ते. र्िप्रासादी पारंपचरक 
भाचर्षक लयबधंाऐविी वातयातील काही अक्षरे योिनापूवइक लहानमोठी करून व त्यात संर्ीतातील 
चवरामाप्रमािे चरकाम्या िारे्िा कालसूिक वापर करून अपेचक्षत लय दृश्य करता येते. 

 
उदा., त झं माझं 

 काही नाही 
 

— र. कृ. िोशी 
 
नेमतया मोितया ओळी चवचशष्ट प्रकारे रिल्याने वास्त कलेतील एकसंध रिना प्रदर्सशत होते. 

मूतइकाव्यात वापरल्या िािाऱ्या अक्षरमाध्यमािा एक स्वयपूंिइ आकार व केवल ध्वनी म्हिूनही अन भव घेता 
येतो. 

 
इ. इ. ककमग्िने ओळीतल्या शब्दािंी मोडतोड व दृश्य माडंिी यानंा आपल्या कचवतेत अचग्रम व 

अंर्भतू स्थान चदले. मालामेने आपल्या ‘अं. कू द दे’ (झाशािंी खेळी) या कचवतेत शब्दिमाच्या पारंपचरक 
रिनेला छाट देऊन चरतत पृष्ठ आधाराला घेतले. या प्रकारच्या कचवतेवर दादावाद व नवकालवाद 
(फ्यूिचरझम) या दोन कलाप्रातंातंील आध चनक प्रिालींिा पचरिाम झालेला स्पष्ट चदसतो. स्थलतत्त्वाचं्या 
साहाय्याने चवचवधस्तरीय आशयािी रिना चनमाि केली. 

 
पि सवइ मूतइकाव्य अथइ, एकचदक् लेखनपद्धती व भाचर्षक संदभइ नाकारते असे नाही. य रोपमध्ये इ. 

स. पू. द सऱ्या शतकापासून आतापयंत आकृचतप्रधान काव्यािे स्वरूप वळेोवळेी बदलत आले आहे. 
भारतातही प्रािीन काळापासून चिीकाव्य, चिीबधं, यंीसूतताकृती इ. स्वरूपातं कचवता मूतइ झाली होती. 
दासोपंतानंी तर सबधं पासोडीवर आपला गं्रथ चिीबंधात रिला आहे. नारे्श, चवठ्ठल इ. पचंडत कवींिे 
चिीबधं व ‘रामकृष्ट्िविइनम्’ सारखी संस्कृतातील काव्ये या संदभात उल्लेचखता येतील. र. कृ. िोशी यानंी 
हस्ताक्षर, म द्राक्षर, दृश्य, ध्वनी, पीक व आकारकचवता मराठीत चलहून मूतइकाव्यास १९६५ सालापासून 
िालना चदली. 

 
मूतइकाव्याचे प्रकार : मूतइकचवतेच्या तीन पातळ्या मानता येतात. 

 
(१) वाङ मयीन पातळी : व्याकरिसंमत शब्द-वातयरिना अचभपे्रत असली, तरी त्यातील शब्द-

अक्षरािंा घाट भावस्स्थचतन रूप व वातयािी माडंिी हेत पूवइक दृश्य केलेली आचि स्वभावाने पारंपचरक 
असूनही सशतत दृश्यारं्ाम ळे चनराळी चदसिारी. 

 
(२) वाङ मयेतर पातळी : शब्द-रूप-नाद यािें सावइभौमत्व मानिारी आचि सघन आशय-

आचवष्ट्कारासाठी अन्य कलाके्षीातंील आधारभतू तत्त्वान सार शब्दरिनेत मोडतोड, िोडबदल व चरतत 
स्थानािे सतं लन यािंा िािीवपूवइक उपयोर् करून घेिारी. 
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(३) वागथातील पातळी : भाचर्षक घटकाचं्या कक्षा शब्दाथइसंदभात न तपासता केवल 
माध्यमसंदभात चवस्तृत करिारी, अक्षराकाराच्या मूलरूपािी व नादाच्या अथइचनरपेक्ष रसग्रहिािी अपेक्षा 
करिारी आचि सकृतदशइनी कचवतेपलीकडे (चिी, चशल्प इ.) िाऊन पोहोिलेली. अशा कचवतेत 
वाङ मयीन पारंपचरक संदभइ सापडिे कठीि आचि चतच्या आस्वादनािे चनकर्ष आधीच्या दोन पातळ्यावंर 
वावरिाऱ्या कचवतेहून चभन्न असिार, हे उघड आहे. 

 
मूतइकाव्यािे प ढील आठ प्रकार सारं्ता येतील : 

(१) हस्ताक्षरकचवता : वस्त -भाव-स्स्थती-आशयदशइक हस्ताक्षरी. 
(२) म द्राक्षरकचवता : म द्राक्षरकला व तंी यािंा नेटका व िािीवपूवइक उपयोर् करून घेऊन 

शब्दाचं्या व अक्षराचं्या स्थानकाल–लयसूिक माध्यमातून उभारलेली. 
(३) दृश्यकचवता : अक्षराचं्या ककवा तत्सम वा तदीतर चिन्हाचं्या दृश्य अंर्ानंा आशयसूिक रीत्या 

साकार करिारी. 
(४) नादकचवता : शब्द व अक्षर याचं्या नाद अंर्ानंा सहेत क साकार करिारी. 
(५) आकारकचवता : शब्द व अक्षर याचं्या आकारासंमवते दृश्य होिारी. 
(६) चभचत्तपीकचवता : चभचत्तपी-माध्यमाति साकारिारी. 
(७) यंीपे्रचरतकचवता : यंी-माध्यमाच्या अचधक-उण्या शतयतावंर ठाम उभी राचहलेली. 
(८) स्वयंरिनीय कचवता : कवीने माडंलेल्या शब्दाचं्या साहाय्याने वािकाने आपल्या मिीन सार 

स्वतम रिायिी. 
 
सोयीसाठी मूतइकचवतेिे वरील प्रकार मानले असले, तरी मूतइकाव्यािे स्वरूप लविीक व आवाका 

चवस्तृत असल्याने त्यातील चवचवध प्रकारांच्या कक्षा एकमेकींत चमसळलेल्या असतात. एका डि कवीने तर 
१६ कोऱ्या पृष्ठािंाि एक कचवतासंग्रह प्रचसद्ध केला होता. दृश्य माध्यमाच्या शतयता अिमावण्यािी ही 
हद्दि मानली पाचहिे. या प्रकाराखेरीि मूतइकाव्याच्या काठावरील असलेले अनेक कलाप्रकार– उदा., 
एन् व्हाय् नइमेंर् स, असेंब्लेचिस, इन् स्टॉल  मेंर् स कोलाचिस, हॅपकनग्ि, चिीचशल्पे–यािंाही उल्लखे 
करावयास हवा. 
 

र. कृ. िोशी 
 
मूल्यऱ्हास : मूल्यऱ्हासवाद (द डेकडन्स) ही मूल्यऱ्हासावर भर देिारी पािात्त्य प्रिाली वा संकल्पना आहे. 
मूल्यऱ्हासवाद या संकल्पनेत मूल्यभ्रंश ही संकल्पना अंतभूइत असली, तरी मूल्यभं्रश ही संकल्पना िशी 
वैर् ण्यवािक आहे, तशी मूल्यऱ्हास ही संकल्पना माी नाही. 

 
मूल्यऱ्हासवाद हा य रोपातील चवशरे्षतम फ्रान्समधील काव्यचवर्षयक िळवळीतील एक महत्त्वािा 

टप्पा. बह संख्य समीक्षकाचं्या मते बोदलेअर हा त्यािा प्रिेता होता. 
 
स्वच्छंदतावादािी लाट य रोपीय साचहत्यचवश्वात िवळिवळ १८४० पयंत चटकली. पि ह्याप ढील 

कलावतंािंी चपढी माी एका चवचिी पेिात सापडली. एकीकडे संपूिइतया चवज्ञानाच्या अधीन झालेले 
दैनंचदन िीवन आचि द सरीकडे प्रवाहाच्या चवरुद्ध िाऊन चनसर्इसौंदयात व भाविर्तात चदलासा शोधिारे 
कलाचवश्व, असा हा पेि होता. ह्यात स्वतमच्या अन भवािें ताि त्यानंा क ठेि शब्दबद्ध होताना चदसेनात. 



 अनुक्रमणिका 

त्यानंा भावचनक मूल्यािंी िाि होती; पि ही मूल्ये चदवसेंचदवस चनरथइक होत िालली आहेत व आपि 
त्यानंा नव्याने काही अथइ देऊ शकत नाही, हेही डाित होते. म्हििेि एकीकडे प्रिचलत य र्ातील 
वैज्ञाचनक ब चद्धवादाबद्दल चवलक्षि िेर्ष व द सरीकडून त्याि वैज्ञाचनक य र्ाने चदलेल्या स खसोयींिे 
आकर्षइि, असे ‘प्रीचतघृिे’िे नाते चनमाि झाले. ह्या संबंधातील अंतर्इत िैताच्या तिावाम ळे मानवी 
अस्स्तत्वि भ्रष्ट आहे अशी भचूमका तयार झाली. शाश्वत ककवा कालातीत असे काहीही नाही; झतत वतइमान 
व त्यातील अन भव हेि सत्य होय, अशी चविारसरिी चनमाि झाली. िे स ंदर आहे ते उद ध्वस्त होत आहे, 
ह्या िाचिवमे ळे उद ध्वस्ततेिी दखल घेण्यािी प्रवृत्ती बळावली. 

 
मूल्यऱ्हासवादी चविारसरिीम ळे कचवतेच्या अचभव्यततीतही झरक पडला. त्या अचभव्यस्ततचनष्ठ 

झरकािी स रुवात म्हििेि फ्रें ि प्रतीकवादािी स रुवात होय. आशयर्त मूल्यभ्रष्टतावादाने िसे मानवी 
अस्स्तत्वाला भ्रष्ट ठरचवले, त्याि धतीवर अचभव्यस्ततचनष्ठ मूल्यभ्रष्टतावादाने साचहत्य हीि एक भ्रष्ट कला 
आहे असे मानले. कारि प्रतीकवादी कवींना त्याचं्या शब्दप्रचतमा अत्यंत सूिक व तरल करण्यािा ध्यास 
लार्लेला होता. बोदलेअरनंतरिे मालामे, व्हलेअन, रॅंबो इ. कवी तर कचवतेतून संर्ीताइतकीि 
अथइचनरपेक्ष भाविार्ृती साधण्यािा प्रयत्न करीत होते. पि कचवतेिे माध्यम िी भार्षा ही चववचक्षत अथाशी 
चनर्चडत असल्याम ळे चवश द्ध कचवतेिा अट्टाहास यशस्वी होऊ शकत नाही, हे त्यािें त्यानंाि िािवले. 
कवींनी साचहत्याला भ्रष्ट कला ठरवले खरे; पि तसे ठरचवण्याच्या प्रचियेत त्यानंी भारे्षच्या सामथ्यािा कस 
पाहिारे चनकरािे प्रयत्न केले. त्याचं्या ह्या कतृइत्वाम ळे फ्रें ि भारे्षला ललामभतू ठरिारे उज्ज्वल साचहत्य 
ह्याि काळात चनमाि झाले. त्याम ळेि, मूल्यऱ्हासवाद ही संज्ञा दूर्षि न ठरता एक साचहस्त्यक चबरुद म्हिनू 
मान्यता पावली. 

 
ह्या पठडीतील लेखकाचं्या साचहत्यात आढळून येिारी काही प्रम ख वैचशष्ट्टे्य अशी :  
 
(१) शाश्वत मूल्याचं्या अभावावर, चशवाय अन भवाच्या पचरितीपेक्षा मूळ अन भवचिीिावर भर. (२) 

नवीनतेच्या चनकडीम ळे उद भविारी र् तंार् तंीिी, कठीि व अपचरचित अशी प्रचतमासृष्टी. (३) उत्कट 
आत्मचवश्लेर्षिातून चवझलता व नैराश्य, आचि िीवन व समाि ह्याबंद्दलिा उबर्. (४) पौराचिक प्रचतमािें 
प नरुज्जीवन व त्यािारे र्ंभीर िीवनभाष्ट्यािे संसूिन. (५) चवनाशातील सौंदयइशोध आचि त्याकचरता क्वचित 
अचतरंचित व चवकृत प्रचतमािंा वापर. (६) आत्यंचतक सौंदयइवाद आचि त्याम ळे कलाकृतीच्या घाटावर 
अवास्तव भर. (७) संर्ीतािी चवश द्धता शब्दात पकडण्याच्या अट्टाहासापोटी शब्दाचं्या अथाला चपरर्ळून 
काढिारी प्रायोचर्क व द बोध शलैी. (८) अतार्सकक शतती म्हििे चदवाभास, स्वप्ने आदींिे आकर्षइि; 
संज्ञाप्रवाही लेखनाकडे कल. 

 
ह्या दृचष्टकोिातून मराठी साचहत्यािा शोध घेतला, तर मूल्यऱ्हासवादी लेखनािे पडसाद मराठीत 

मढेकराचं्या व त्याचं्या नंतरच्या कचवतेत उमटलेले चदसून येतात. परंत  सवइस्वी मूल्यऱ्हासवादी कचवता असे 
विइन मढेकरोत्तर आध चनक कचवतेिे करता येिार नाही. 
 

वीिा आलासे 
 
मूळ प्रत : संचहतेिे मूळ चलचखत रूप िीत आहे, अशी प्रत्यक्ष प्रत म्हििे ‘मूळ प्रत’ होय. 
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मूळ प्रत ही ‘मूळ संचहता’ असते. गं्रथकत्याच्या हस्ताक्षरातील प्रत, ख द्द लेखकाने चलचहलेले 
हस्तचलचखत असे चतिे स्पष्टीकरि केले िाते. लेखकाने आपल्या हस्ताक्षरात स्वतम चलहून काढलेल्या 
प्रतीला ‘स्वाक्षर संचहता’ असा स योग्य शब्द वसंत दावतर [सांहितासमीक्षा आहि पाहिभाहषक सांज्ञा, पृ. ५२ 
(१९८७)] स िचवतात. माी कधी स्वतम चलचहण्याऐविी तोंडी सारं्नू लेखक द सऱ्या व्यततीकडून अशी 
संचहता चलहवनू घेतो. अशी चलचखत सचंहता लेखकाने स्वतम पाहून, तपासून, आवश्यक ती प स्ती-द रुस्ती 
करून प्रमाचित केली असेल, तर चतलाही ‘स्वाक्षर सचंहता’ म्हिून मान्यता चदली िाते. 

 
साधारितम स्वाक्षर सचंहता हीि मूळ संचहता, मूळ प्रत असते. तथाचप कधी मूळ प्रत ही स्वाक्षर 

संचहता नसतेही. मौचखक परंपरेत प्रिचलत असलेली एखादी सचंहता काळाच्या ओघात चलचपबद्ध होते. हे 
चलप्यकंन लेखकाने केलेले वा करवनू घेतलेले नसते. या अथाने ती ‘स्वाक्षर संचहता’ नसते. तरीही त्या 
संचहतेिे ते मूळ चलचखत रूप असते. त्याम ळे चतला ‘मूळ प्रत’ असे म्हिाव ेलार्ते. मूळ प्रत ही संज्ञा अशा 
प्रकारे स्वाक्षर संचहतेला सामावनू घेिारी व्यापक अथािी संज्ञा आहे. 

 
मूळ प्रतीिा ‘प्रचतश द्ध सचंहता’ [श्री. ना. बनहट्टी, संपा. श्री ज्ञानदेवी, र्बािावा अध्याय–पृ.२. 

(१९६७)] असाही चनदेश केला रे्ला आहे; तोही योग्य नव्हे. संचहताचनचितीच्या शास्त्रीय प्रचियेतून चनष्ट्पन्न 
झालेली प नमस्थाचपत सचंहता म्हििे ‘प्रचतश द्ध संचहता’ होय. ती मूळ नव्हे, तर म ळािी अन माचनत प्रत होय. 

 
संचहताचिचकत्सेत अचधकृततेला महत्त्व असते. सचंहतेच्या चलचखत रूपाच्या संदभात लेखक हाि 

अचधकारी असतो. त्याम ळे त्याने स्वतम चलचहलेली ककवा चलहवनू घेऊन प्रमाचित केलेली मूळ प्रत अचधकृत 
मानली िाते. संचहताचिचकत्सेसाठी अशी प्रत उपलब्ध होईल ककवा होिारही नाही. ती अन पलब्ध असली 
तरी चतिे संभाव्य अस्स्तत्व सचंहताचिचकत्सेच्या प्रचियेत व परंपरेत र्ृहीत धरले िाते. 

 
स्वाक्षर सचंहतेतही लेखकािी संस्करिे, पचरष्ट्करिे असू शकतात. त्याम ळे ‘मूळ प्रत’ एकि असेल 

असे नेहमीि रृ्हीत धरता येत नाही, असे एफ् . टी. बॉतसइ यानंी चनदशइनास आिले आहे.  
 
मूळ प्रतीिा ‘श द्ध संचहता’ असा चनदेश श.ं वा. दाडेंकर [प रस्कार, श्री. ना. बनहट्टी, संपा. श्री 

ज्ञानदेवी र्बािावा अध्याय पृ. ३ (१९६७)] करतात. तथाचप अचधकृतता आचि श द्धता यािंी सारं्ड नेहमीि 
असते, असे नाही. मानवी मनोधमान सार लेखकाच्या स्वाक्षर संचहतेतही ी टी, उचिवा, अश द्धता आचि ि का 
असू शकतात. माी लेखकाच्या लक्षात आिून देता आल्या, तर त्यालाही मान्य व्हाव ेअसेि या ि कािें 
स्वरूप असायला हव.े 

 
संचहतासंिमिाच्या व प्रतीकरिाच्या प्रचियेत मूळ प्रत अपभ्रष्ट होत िाते. शास्त्रान सार उपलब्ध 

प्रतींिे चिचकत्सापूवइक शोधन व श द्धी करून मूळ प्रतीिे अन मान करिे, चतिी प नमस्थापना करिे हेि 
संचहताचिचकत्साशास्त्रािे उचद्दष्ट असते. 
 

र. बा. मंिरकर 
 
मौणखक परंपरा आणि साणहत्य : मानवी संस्कृतीिा सवांर्ीि अभ्यास करिाऱ्यानंा एकोचिसाव्या 
शतकापासून ठळकपिे अशी िािीव झाली, की चलचखत/म चद्रत भाचर्षक आचवष्ट्कारापेंक्षा भार्षा ही सारं्िे, 
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बोलिे, ऐकिे अशा साखळीत हवी तशी र् ंझून सासं्कृचतक व्यवहार तडीला नेिारे देश/मानवर्टही बरेि 
असून त्यानंी चनमाि केलेले साचहत्य र् िवते्तने कमी नाही. प्रस्त त आचवष्ट्कारमार्ािे–आपल्याप ढच्या 
अप ऱ्या प राव्यावंर आधारून का होईना–नेटाने संशोधन करिाऱ्या पािात्त्यानंी, मौचखक परंपरेिी लक्षिे 
नोंदताना केलेले लेखनपूवइ, आचदम ससं्कृचतपातळी वर्रैेंिे चनदेश बािूला सारून, अचधक व्यापक पहािी 
केली असता मौचखक परंपरेिी महत्त्वािी लक्षिे व चतिा साचहस्त्यक अवतार याचंवर्षयी प ढील चनरीक्षिे हाती 
लार्तात. 

 
(१) मौचखक परंपरा म्हििे सादरीकरिावर भर देिारा आचवष्ट्कारमार्इ होय. प्रत्यक्ष प्रयोर्, 

तत्कालस्झूतीिी महत्त्वािी भचूमका, पचरिामकारकतेच्या चनकर्षाला अग्रस्थान देऊन साचहत्यकृतीिे 
संकल्पन, चनमाि व सादरीकरि यानंा मौचखक परंपरेत आघाडी चमळते. 

 
(२) ऐकू येऊ शकिाऱ्या सवइ ध्वचनसंकेतािंी प्रचतष्ठा या परंपरेत वाढती असते. अथाति नैसर्सर्क 

घटनातूंन चनमाि होिारे ध्वनी (ढर्ािंा र्डर्डाट, वीि कडाडिे इ.), अमानवी चवश्वातील घटक व त्यािें 
िीवनव्यवहार (पश,ू पक्षी, कीटक, भ तेखेते संबचंधत सकेंत इ.), टाळ्या, हसिे–रडिे वर्ैरे मानवचनर्समत 
चनभाचर्षक आचवष्ट्कार वर्ैरेंना चमळिारा वाढीव वाव मौचखक परंपरेतील साचहत्यात सहि िािवतो. 

 
(३) बोलिे–सारं्िे–र्ािे आचि ऐकिे या संज्ञापन-व्यवहाराच्या दोन्ही बािंूना परंपरेत समान 

स्थान असते. अथाति दोहोंिी खास तंीे तयार होतात. सवइ शब्दालंकार, ध्वन्यन कारी शब्दसंक लािी 
चसद्धी आचि स्वाभाचवक वापर याकंडे इथे ध्यान िाव.े हालिाल, हावभाव आचि हेल यािंारा परंपरेतील 
साचहत्यािा र् िबोध व र् िशोध होतो म्हििे योग्य ठरेल. 

 
(४) खऱ्या अथाने मौचखक परंपरा म्हििे चलचखताच्या साहियाने चसद्ध होिारे पूिइरूप संज्ञापन. 

अर्दी ‘लोक’ कोटींत मोडिारे आचवष्ट्कारक (उदा., वास देव) स द्धा बाडे बाळर्तात. कीतइने, पोवाडे, 
अभरं् इ. अनेक प्रकारािें असेि. प्रत्यक्ष सादरीकरिातून उद भव व चवकास असला, तरी रिना भार्शम 
चलहून ठेवण्यास चवरोध नसतो. 

 
काय काय चकती प्रमािात कसे आचि का चलहून ठेवायिे, यासंबधंी ठाम सासं्कृचतक चनिइय घेिारी 

संस्कृती मौचखक व चलचखत परंपरानंा आपापली कायइके्षीे आखून देत असते. दोन्ही मार्इ र् ण्यार्ोकवदाने 
नादंतात, कारि एकमेकासं पूरक कायइपद्धती. 

 
(५) चलचखत–मौचखकाचं्या परस्परबंधातूंन चसद्ध होिारा व्याचमश्र आशय, सारं्ण्या-स्मरण्याच्या 

देवघेवीतून उलर्डत िािारा आवाहकतेिा अचनचित पि व्यापक अथइपट, मौचखकाच्या अंर्भतू 
लविीकपिाम ळे रिनाकौशल्यास चदले िािारे आव्हान वर्ैरेंम ळे चनमाि होिाऱ्या पचरस्स्थतीत संत लन, 
अन्वथइन आचि संज्ञापन यािंा डोलारा उभारिारी एक ससं्था लार्ते–ती र् रू होय. 

 
सादरीकरिातील घोटीव शलैीबद्धता, पचरिामकारक आचवष्ट्कार, सूक्ष्म बारकाव्यािंा नेमका 

वापर, तत्कालस्झूतीिे स िाि उपयोिन यासंाठी तालीम देिारा मार्इदशइक लार्तो; तो र् रू. कीतइन, 
अभरं्, पोवाडे, नाट्यरिना, वततृत्वपूिइ साचहत्य इत्यादींमध्ये घरािी चनमाि होतात. अर्दी 
संर्ीतके्षीाप्रमािे. मर् त्यासबंंधीिे चववरि तसे होवो वा न होवो. 
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(६) परंपरेत सूीात्मकतेिे कायइ भरीव असते. पद्यािे सािे, र्द्यािी उत्कर्षइकबदूकडे नेिारी 
माडंिी, चनभाचर्षक घटकाबंरोबर भाचर्षकािें सामंिस्य इत्यादींबाबत सूीमय चशकविूक असते. सूीाच्या 
आधारे आचवष्ट्कार कसा झ लवायिा यािा बोध होतो. 

 
कोित्याही आशयास स्थल–काल–स्स्थचत–व्यस्तत-चनरपेक्ष र्ाभा व तसा नसिारा भार्ही 

असतो. महत्त्व, पचरिामकारकता आचि र् िवत्ता ह्यावंर भर देिारा पचहला सूीरूपाने र्ोठचवला िातो. 
सूीावरिे भाष्ट्य चशष्ट्यास प रचवण्यािी िबाबदारी र् रूिी असते. 

 
(७) परंपरेत स्मरिशततीस मोतयािी िार्ा असते. िे साचंर्तले/ऐकले त्याच्याशी संबंचधत बरेि 

काही स्मरिात साठचवलेले असून त्यािे िार्रि हे परंपरेतील आचवष्ट्कारािें ईस्प्सत होय. स्मरि ही एक 
शतती असून चतिा वावर, वापर व वधइन पद्धतशीर ससं्कारानंी चसद्ध करण्यात परंपरेला आस्था राहते. 

 
म्हिी, वाक् प्रिार, स भाचर्षते, न्याय, ध्वन्यन कारी शब्द भारतीय पद्यपरंपरेिे वैचशष्ट्ट्य म्हिता 

येतील अशा छंद/वृत्ताचं्या िाली इत्यादींिे इथे स्मरि होईल. 
 
(८) परंपरा एक प्रकारच्या धमइचनरपेक्ष/लौचकक चवचधपरतेबाबत दक्ष असते. कोिताही मूल्यपर 

मानवी व्यवहार चसद्ध होण्याकरता अनेक आचि वरवर पाहता परस्परानंा छेद देिाऱ्या शारीरमानस शततींिे 
संत लन साधावयािे, तर चवचधपरतेिा सहभार् हवा, अशी मौचखक परंपरेिी श्रद्धा आहे. चवचशष्ट आवरे्ी 
मनमस्स्थती, हालिाल–हावभावािंी प्रतीकात्म व्यवस्था, रंर्स्थल वर्ैरेंिी पूिा, र् रु-देवतानंा नमन 
वरै्रेंमधून प्रस्त त चवचधपरता प्रत्ययास येते. 

 
(९) ध्वचनतत्त्वािे एकंदर माहात्म्य चनराळे लक्षि म्हिनू उल्लखेण्याइतके मोलािे असते. ध्वनी 

म्हिून िी र् िवत्ता िािवले, चतला कलाचसद्धीिी कसोटी म्हिून वापरिे याम ळे संभवते. 
 
(१०) चवचवध संज्ञापक संस्था आचि पृथक् पिे त्यािें कायइ परंपरेस आवश्यक भासते. 

आचवष्ट्कारान रूप संज्ञापक संस्था; कारि प्रत्येक आचवष्ट्कारास ज्यािंी सोडविकू करावी लार्ते ते 
सादरीकरिातले प्रश्न तेि तेि नसतात. सोडविूक करिाऱ्या संज्ञापक संस्था चवशरे्ष प्रावीण्य चमळचवतात. 
समान चवर्षय, कथा इ. असूनही प राचिक, प्रविनकार, कीतइनकार, कथाकथनकार वर्ैरे या संदभात 
आठवाव.े 

 
अशोक दा. रानडे 

 
म्यणूझक हॉल : ‘म्यूचझक हॉल’ हा र्ािी आचि चवनोदी ि टके/प्रवशे ह्यािंी र् झंि असलेला एक चवचवध-
करमि कीिा प्रकार चब्रटनमध्ये एकोचिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून पचहल्या महाय द्धापयंत लोकचप्रय 
होता. हा चिथे सादर होई, चतथे वा आसपास दारूही चवकत चमळे, हा त्यािा एक चवशरे्ष मानायला हवा. 
ह्यावरून त्यािी लोलूपप्रविता आचि चनखळ करमि कीवर असलेला भर स्पष्ट होतो. म ळात र् त्त्यामंध्ये िे 
करमि कीिे प्रकार सादर होत, त्यातंि ह्यािा उर्म आहे. ह्यात र्ाण्याबंरोबर िनावराचं्या आचि 
मािसाचं्या कसरतींिा समावशे होई, तर क्वचित बॅले-नतइक आचि खरोखरीिे नटही भार् घेत. १९६० च्या 
स मारास प न्हा एकदा र् त्त्यामंध्येि असे कायइिम होऊ लार्ले आचि त्यानंतर तर चकत्येक नाटकानंी ह्या 
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परंपरेिा अर्दी िािीवपूवइक उपयोर्ही केलेला आढळतो. उदा., िॉन ऑस् बनइ ह्यािें द एंटरटेनर 
(१९५७). ह्याि काळात असाि प्रकार अमेचरकेत लोकचप्रय होता, ज्याला ‘व्हॉडचवल’ म्हित. ‘कॅबरे’ हा 
म्यूचझक हॉलसारखाि प्रकार; पि तो थेट र् त्त्यामंध्येि सादर होई. अथात इतर मंत-चवशरे्ष कमी असत 
आचि एकंदर आवाकाही कमी असे. माी चनकटतेम ळे िास्त मोकळेपिा शतय असे. तरीही कॅबरे म्हििे 
‘स्स्रपटीझ’ नव्हे (‘स्स्रपटीझ’िा शब्दशम अथइ ‘कपडे उतरवत चिडविे/िाळविे’ असा आहे.) म्यूचझक 
हॉल–रेव्ह्य–ूकॅबरे–स्स्रपटीझ ह्या साऱ्यािें अिब चमश्रि म्हिून ओ कॅलकर्टा ह्या नाट्यप्रयोर्ािा उल्लखे 
करता येईल. 

 
रािीव नाईक 

 
यणत : पहा पद्यरचना व पद्यरचनाप्रकार. 
 
यणतभंग : पहा पद्यरचना व पद्यरचनाप्रकार. 
 
यथातथ्यवाद (नॅचरॅणलझम) : िाल  इस डार्सवनच्या उत्िाचंतवादाच्या चसद्धान्तानंतर (१८५९) य रोचपयन 
साचहत्यात वास्तवतावादाने घेतलेले नव ेरूप. िीवनात आचि सृष्ट वस्तंूत िे चनसर्इचनर्समत आहे, त्याच्या 
नैसर्सर्कतेशी एकचनष्ठ राहून त्यािे चिीि अथवा लेखन केले पाचहिे, असा अथइ यथातथ्यवाद या शब्दात 
अचभपे्रत आहे. िे आहे, ते िसे चदसते अथवा अन भवाला येते, तसे प्रर्ट करिे हे कलावतंािे कतइव्य आहे; 
त्याला आपल्या भावनानंी झ लविे ककवा त्यािे बौचद्धक चसद्धान्तीकरि करिे हे कलातत्त्वाच्या चवरुद्ध आहे, 
असे या वादाच्या प्रिेत्यािें सारं्िे होते. स रुवातीच्या काळात या मताच्या साचहत्यकारानंी चनसर्ािे ह बेहूब 
दशइन घडवनू देिे हे आपल्या कलेिे ध्येय ठरचवले, तरी थोड्ाि काळात त्यािें लक्ष चनसर्इसृष्टीपेक्षा 
मानवावर कें चद्रत झाले. मानव हा इतर प्राण्यापं्रमािे चनसर्इचनर्समत असून तो चनसर्ािे एक अंर् आहे; 
त्याच्या शरीरात िसे काहीही अलौचकक तत्त्व नाही तसे काही पापी, वाईट तत्त्वही नाही. चनसर्ोत्िातंीत 
मानवाला ज्या मूलभतू िीवशास्त्रीय पे्ररिा लाभल्या, त्यानंी पे्रचरत होऊन वार्ताना िे चवकार व ज्या वासना 
चनमाि होतात त्यानंी त्यािे िीवन घडत असते. िरी आपल्याला या चवकारावंर ताबा चमळवनू मानव केव्हा 
केव्हा उच्च, उदात्त व तत्त्वामारे् धावताना आढळला, तरी त्यािा हा प्रयत्न क्षिभरं् र व हास्यास्पद ठरतो. 
त्याला िन्मतमि लाभलेले आन वचंशक अंश हेदेखील त्यािे भचवष्ट्य घडवीत असतात. याखेरीि मानवाला 
आपल्या िीवनभर िो भौचतक व सामाचिक पचरसर लाभतो, त्याने त्यािे िीवन अचधकि मयाचदत बनते. 
या प्रकारच्या िीवनात मानवाला क ठेही स्वतमच्या चवकासासाठी स्वयंसत्ता नसल्याने तो एक चनमसहाय, 
दैवाधीन प्रािी बनला आहे. या प्रकारच्या यथातथ्यवादी दृचष्टकोिाम ळे या साचहस्त्यकानंा मानवी 
िीवनासबंंधी कोितेही चवचशष्ट तत्त्वज्ञान घडचवण्यािा प्रयत्न मान्य नाही. ककबह ना त्यािंी ही चविारसरिी 
अचधकाचधक पयाप्त व चनयचतवादी होत िाऊन शवेटी चनराशावादी बनलेली आढळते. आपल्या 
साचहत्यकृतीत व एकंदर दृचष्टकोिात नैचतक अचलप्तता बािचवण्यासाठी या लेखकानंी आपली भार्षाशलैी 
कमालीिी सत्यान्वरे्षी आचि वस्त चनष्ठ बनचवण्यािा प्रयत्न केलेला आढळतो. डार्सवनच्या चसद्धान्तावर 
आधारलेल्या माल्थस, कालइ  मातसइ व चसग्मंड फ्रॉइड याचं्या अथइशास्त्रीय–मानसशास्त्रीय चसद्धान्तानंी 
यथातथ्यवादाला वरे्ळी पचरमािे चदली. मातसइ व फ्रॉइड याचं्या या चविाराचं्या प्रभावाने यथातथ्यवादाला 
झारि महत्त्वािी बौचद्धक बठैक प्राप्त झाली. मातसइच्या चविारातून साम्यवादी वास्तवतावादािी घडि 
झाली. चनसर्ाने सवइि बािंूनी पयाप्त बनचवलेल्या मानवाने प्रथम आपल्या समािात समता प्राप्त केली, 
तरि त्याला चनसर्ाशी टक्कर देता येईल, अशी या वादािी भचूमका बनली. कलाके्षीातील 
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अचतवास्तवतावादािी भचूमका फ्रॉइडच्या चविारातून घडचवली रे्ली. मानवी मनाच्या चवकृती या िरी 
चनसर्ाने मानवाशी िालचवलेल्या िूर खेळािा भार् असल्या, तरी त्यानंा न चभता, न डावलता कलेच्या 
रूपात त्यािें दशइन घेण्याने आपि चनसर्ावर मात करू, अशी या वादािी भचूमका. अशा रीतीने 
वास्तवतावाद व अचतवास्तवतावाद हे दोन्ही यथातथ्यवादाच्या वाटिालीतील महत्त्वािे आध चनक टप्पे 
ठरले आहेत. यथातथ्यवाद व वास्तवतावाद हे वाद एकमेकापंासून सवइस्वी अलर् करता येत नाहीत. 

 
फ्रें ि साचहत्यकारातं एचमल झोला व फ्लोबेअर आचि इंग्रिी–अमेचरकन साचहत्यकारातं िॉिइ मूर, 

िेन, नॉचरस, हेचरक, िंायझर, डॉस पासॉस इ. या चविारसरिीिे प रस्कते होते. या कादंबरीकाराखेंरीि 
प्रचसद्ध नॉवेचियन नाटककार इब्सेन याच्या नाट्यकृतींत हा दृचष्टकोि प्राम ख्याने आढळतो. इब्सेनच्या 
नाट्यकृतींनी प्रभाचवत झालेले िमइन नाटककार हाउप्टमान, झडूरमान व होल्र् स याचं्या साचहत्यातही हाि 
दृचष्टकोि अचधक स्पष्टपिे माडंलेला आढळतो. नाटकाच्या बाबतीत, यथातथ्यवादाच्या संदभात 
आचवष्ट्कारपद्धतीतल्या अन करिाच्या ह बेहूबपिाला महत्त्व चदले िाते; ह्या अथाने यथातथ्यवाद म्हििे 
टोकािा वास्तवतावाद होय. अशा नाटकातूंन चिवतं िनावरे, प्राण्यािें सारं्ाडे इत्यादींिे दशइन घडते. 

 
चद. द. माह लकर 

 
यमक : एकाहून िास्त अक्षरािंी त्याि सलर् िमाने, परंत  चभन्न अथाने आवृत्ती झाली असता यमक 
अलंकार होतो. यािे अनेक प्रकार आहेत, त्यातंील म ख्य तीन असे : (१) एका िरिातील सवइि अक्षरे 
द सऱ्या िरिात आवृत्त झाल्यास पादवृत्ती, (२) एका िरिातील काही अक्षरे द सऱ्या िरिात आवृत्त 
झाल्यास पादभार्वृत्ती आचि (३) एका िरिातील काही अक्षरे त्याि िरिात आवृत्त झाल्यास आवृत्ती. 
उदा.,  

 
प्रकार–१–हार चवलासवतीने 
केला हा लक्ष्मिप्रसूने कीं 
हारचवला सवतीने 
चक्षचतनें प चिला स रप्रसूनें कीं 

–मोरोपंत. 
 
प्रकार–२–म खीं हचर । वसो त झी क शलधाम नामावली 
क्षिातं प रवील िो सकस कामना मावली. 

–मोरोपंत. 
 
प्रकार–३–णफरणवते रणवतें दचधभीतरी 
णमरणवते रणवतेज नगावंरी 
स्वककर ते कचर िंिलता, मनीं 
उपरमे परमेश्वर र्ायनीं. 

–वामन. 
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संस्कृत कवींनी यमकाकडे एक अलंकार म्हिूनि पाचहले आचि ते पद्यरिनेिे आवश्यक अंर् 
मानले नाही. परंत  मराठी काव्यात अनययमक हे आवश्यकि मानले रे्ले. ज्ञानदेवाचं्या ओवीत ते पचहल्या 
तीन िरिाचं्या अंती, एकनाथाचं्या ओवीत ते पचहल्या तीन िरिाचं्या अतंी व िौथ्या िरिाच्या मध्यावर, 
मोरोपंताचं्या आयेत ते द सऱ्या व िौथ्या िरिाचं्या अंती असे यािे अनेक प्रकार आढळून येतात. यमकाच्या 
या िािाचवरुद्ध काही कवींनी बंड केले असले, [पहा : चनयइमक कचवता] तरी सयमक रिनेिीि प्रवृत्ती 
अचधककरून चदसून येते. माी एक सपूंिइ अक्षर आचि त्यामार्ील स्वर एवढ्यािीि आवृत्ती यमकाकचरता 
प रेशी मानली िाते. 

 
पहा : अलंकार; शब्दालंकार. म. वा. धोंड 

 
यादृन्च्छकता : सोस्यूरप्रिीत चिन्ह हे चिन्हरूप (चसस्ग्नझायर) आचि चिन्हाथइ (चसस्ग्नझाइड) या दोन 
अंर्ानंी चमळून घडलेले असते. या दोन अंर्ामंधील संबंध कोित्या प्रकारिे असतात?–‘झाड’ हे 
ध्वचनरूप/चिन्हरूप ‘झाडपि’ या अमूतइ संकल्पनात्मक अथािा चनदेश करते. माी ‘झाड’ या ध्वचनरूपात व 
नादरूपात पिइशाखादी अंर्ानंी य तत असलेला हा अथात्मक ‘झाडपिा’ अंर्भतूपिे वसत नसतो. म्हिून 
चिन्हरूप व चिन्हाथइ या दोन अंर्ामंध्ये कोित्याही स्वरूपािा नैसर्सर्क ककवा कायइकारिभावािा तकइ चनष्ठ 
संबंध नसतो. शब्दचिन्हाच्या अम क एका ध्वचनरूपािा अम क एक अथइ हा वतता आचि श्रोता याचं्यामधील 
समािमान्य संकेताम ळे ठरत असतो. या सकेंताला चमळालेली ही मान्यता सामाचिक स्वरूपािी असल्याने 
चिन्हाथइ हा कोिा एका व्यततीच्या इच्छेन सार वा लहरीन सार ठरत नाही. या दृष्टीने भार्षा ही एक 
सामाचिक चिन्हव्यवस्था ठरते. चिन्हरूप आचि चिन्हाथइ या दोन अंर्ामंधील सबंंध हे केवळ संकेतचनष्ठ व 
साहियइचनष्ठ असल्याने ते यादृस्च्छक स्वरूपािे (आर्सबररी) असतात आचि म्हिनू चिन्ह हे यादृस्च्छक 
असते, असे सोस्यूर सारं्तो. 

 
चिन्हाच्या अथासंबधंीिा हा संकेत िोपयंत वतता व श्रोता या दोघाकंडून पाळला िातो, तोपयंत 

चिन्हाच्या अथाला काही एक चनचिती असते. परंत  हा सकेंत केव्हाही भरं् पावण्यािी शतयता असते. कारि 
भार्षा व्याकरचिक चनयमािें पालन करीत असते, तसेि ती उल्लंघनही करीत असते. चवशरे्षतम भारे्षच्या 
आलंकाचरक व सिइक वापरात या समािमान्य संकेतािें/चनयमािें उल्लंघन होण्यािी शतयता असते, आचि 
म्हिून वतता/लेखक आचि श्रोता/वािक याचं्यामधील या भाचर्षक वा साचहस्त्यक संकेतािा व करारािा भरं् 
होण्यािी शतयता असेल, तर मर् चिन्हाच्या वा सचंहतेच्या अथािी शाश्वती व चनचिती धोतयात येते. त्याम ळे 
चिन्हािा अथइ हा अचनत्य, अचनचित व अस्स्थर होतो. 

 
चिन्हरूप व चिन्हाथइ याचं्यातील यादृस्च्छक संबधंाम ळे चिन्हािा अथइ अचनचित व अस्स्थर होतो 

आचि या यादृस्च्छक संबधंाचं्या सूक्ष्म कितनातून व चिचकत्सेतून उत्तर-संरिनावादी भार्षाचविार व 
साचहत्यचविार स रू होतो. 

 
पहा : उत्तर-संरिनावाद. र्ंर्ाधर पाटील 
रंगसूचना : नाटक ही सादर करण्यात येिारी कला आहे; एक प्रयोर्–कला आहे. तसेि ती सामचूहक 
प्रयत्नातूंन चसद्ध होिारी कला आहे. संपूिइ नाट्यान भवासाठी काही ताचंीक कला व कौशल्ये यािेंही 
साहाय्य घ्याव ेलार्ते. अनेक कलामाध्यमातंील द्रव्याचं्या संयोर्ातून नाटकातील अथािे भरिपोर्षि होत 
असते. नाट्यसंचहतेिा प्रारंभकबदू वा प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोर्ािी स रुवात अनेकदा संवादरचहतेतून होत असते. 
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कधी एखादा आवािािा (मािसे, वस्तू, प्रािी-पक्षी, याचंीक ध्वनी, वादे्य याचं्याशी संबद्ध असा) त कडा 
श्रविर्ोिर होऊन नाटकाला प्रारंभ होतो, तर कधी रंर्ावकाशातील चवचशष्ट प्रकाशयोिनेतून नाटकाला 
प्रारंभ होतो, संवादरचहतेतून वा चनभाचर्षकातून िे वातावरि पे्रक्षकाला र्ोिर होते, ते वातावरि हेत पूवइक 
साकारलेले असते. हे हेत पूवइक साकारण्यात येिारे वातावरि ज्या सूिनाचं्या आधारे चनमाि केले िाते, 
त्या सूिनानंा ‘रंर्सूिना’ ककवा ‘नाट्यसूिना’ असे म्हितात. इंग्रिीत ह्यानंा ‘स्टेि-डायरेतशन्स’ असे 
म्हितात. 

 
संचहतेत पाीानंी बोलण्यािा संवादावं्यचतचरतत िे काही नाटककाराने चलचहले असेल, त्या 

सर्ळ्यािंा ह्या रंर्सूिनामंध्ये समावशे होतो. ह्या सूिना संवादाहूंन वरे्ळ्या चदसाव्यात, म्हिून त्या 
बह तेकवळेा कंसात चदल्या िातात. म्हिून त्यानंा ‘कंस’ वा ‘कंसातल्या सूिना’ असेही म्हितात. संचहता 
वािताना नाटककाराच्या रंर्सूिना िशाच्या तशा वािकापंयंत पोितात; पि प्रयोर् पाहताना त्या 
दृक् श्राव्य माध्यमातून अमलात आलेल्या रचसक अन भवतो. 

 
रंर्सूिना हा नाट्यसंचहतेतील अत्यावश्यक आचि नाट्याथइचनर्समचतमलूक असा घटक आहे. 

नाटकाच्या सवइ अंर्ोपारं्ातूंन–नेपथ्य, प्रकाश, रंर्-वशेभरू्षा, अचभनय, हालिाली, दृश्यबंध इ. घटकातूंन–
नाटककाराला अचभपे्रत असिारा नाट्याथइ चनमाि व्हावा लार्तो. हेि अथोत्पादक नाट्यात्म कायइ 
रंर्सूिना करीत असतात. 

 
पारंपचरक आचि ि न्या चलचखत नाट्यसचंहतामंधून अनेकदा केवळ स्थलचनदेश, ध्वचनचनदेश, 

रंर्चनदेश करिाऱ्या रंर्सूिना चदसतात. त्यािबरोबरीने या रंर्सूिना पाीाचं्या आर्मन–चनर्इमनासबंंधी व 
पाीाचं्या अर्दी ढोबळ अचभनयासंबधंी (उदा., ‘उठतो’, ‘बसतो’, ‘पाठीमारे् वळून बघतो’, ‘रडू लार्तो’ 
इ.) चवशरे्षत्वाने चदसतात. 

 
आध चनक नाट्यचविारामध्ये नाटकाच्या संवाद–संचहतेइतकेि चनभाचर्षक नाट्यसचंहतेला महत्त्व 

चदले िाते. नाटकािी संवाद–संचहता ‘प्रधान–संचहता’ मानण्यात येते आचि चनभाचर्षक संचहता ही ‘र्ौि–
संचहता’ मानली िाते. ही चनभाचर्षक वा र्ौि–संचहता नटवर्ाने करावयािा चवचशष्ट अचभनय, नेपथ्यरिना, 
प्रकाशयोिना, रंर्-वशेभरू्षा आचि संर्ीत यासंंबधंीच्या अथइपूिइ रंर्सूिनानंी चसद्ध होते. आध चनक 
नाट्यसमीक्षक नाटकािी सचंहता-समीक्षा करतानाही केवळ संवाद–संचहतेवर चवसंबून राहत नाही. ही 
समीक्षा नाटकाच्या अथइचनिइयनाच्या प्रचियेत रंर्सूिनाय तत चनभाचर्षक–संचहतेलाही सामावनू घेते. 

 
रंर्सूिनािें नाट्यसचंहतेतील अस्स्तत्व आपिास नाटकाच्या स रुवातीला संवादाच्या प्रारंभापूवी, 

दोन संवादखंडाचं्या मधल्या िारे्त, दोन प्रवशेाचं्या दरम्यान आचि नाटकाच्या अखेरीस असे सवइी चदसते. 
 
नाट्यकला ही एक प्रयोर्–कला असल्याने आचि ती एक समूहाने करायिी व समूहाने 

आस्वादायिी कला असल्याने चतिे स्वरूप मूलतम चभन्न असते. नाट्यसचंहतेिे लेखन करिारा एक असतो 
आचि अनेकाचं्या सिइक प्रयत्नाच्या मेलनातून चतिा प्रयोर् सादर करिारा द सरा असतो. असे असल्याने 
नाटकात रंर्सूिनानंा अनन्यसाधारि महत्त्व प्राप्त होते. नाटककाराला अचभपे्रत असिाऱ्या नाट्यप्रयोर्-
रूपािी उभारिी करण्यासाठी नाटककाराने स िचवलेली मार्इदशइक तत्त्व े ककवा मार्इदशइक सूिना म्हििे 
रंर्सूिना होत. अशा रंर्सूिनामंधून नाटककारातील चदग्दशइक सामोरा येत असतो. रंर्सूिनामंधून 
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चदग्दशइकाला संभाव्य प्रयोर्ातील दृश्य-बंध, श्राव्य-बंध, पाीाचं्या हालिाली, वस्त्रस्वरूप, रंर्संर्ती आचि 
अंधार–प्रकाशािे तीव्र-कोमल सूी याचं्यासह नेपथ्य-चवशरे्षािें कचे्च आराखडे प्राप्त होत असतात. 
लेखकान सार रंर्सूिनालेखनािे प्रमाि कमी-अचधक स्वरूपािे असतेि; पि र् िात्मक दृष्ट्ट्याही ते 
सकस–चनकस स्वरूपािे असते. काही नाटककाराचं्या रंर्सूिना नाट्याथाच्या चनर्समतीच्या दृष्टीने पूिइतम 
वा अंशतम र्ैरलार्,ू अवािवी, अथइहीन आचि अशतयािी आकाकं्षा धरिाऱ्याही असतात, तर काही 
नाटककाराचं्या रंर्सूिना या ‘सूिना’ न राहता त्या ‘आग्रहा’ िे रूप घेतात. रंर्सूिनामंधून नाटककाराला 
अचभपे्रत असिारे वा त्याला चदसिारे नाटक िेव्हा चदग्दशइकालाही ‘चदसू’ लार्ते, तेव्हा रंर्सूिना अथइपूिइ 
होऊन नाट्यात्म कायइ करू लार्तात. नाटककाराने प रचवलेल्या रंर्सूिना चदग्दशइकाला प्रत्यक्ष तालमीत 
अप ऱ्या वाटण्यािाही संभव असतो. अशा वळेी आचि इतर वळेीही नाट्यात्म पचरिाम साधण्याच्या दृष्टीने 
चदग्दशइक स्वतमि नव्या रंर्सूिनािंी चनर्समती करीत असतो. चवस्तृतपिे अवतरिाऱ्या रंर्सूिनामंधून काही 
वळेा चनवदेन होताना चदसते (उदा., हर्टळक आहि आगिकि– चवश्राम बेडेकर, एक वाजून गेला आिे–
र्ोकवद प रुर्षोत्तम देशपाडें); तर कधी याि सूिनामंधून नाटककार रंर्ावकाशातील प्रत्येक र्ोष्ट (नटाच्या 
अचभनयासचहत) अर्दी चिरेबंदपिे रित िाताना चदसतो. नाटककार ििू चदग्दशइकाला–त्याच्या स्वतंी 
अथइचनिइयाला, सिइनाला–अशा प्रयत्नात िार्ाि ठेवीत नाही. आग्रहािे स्वरूप प्राप्त झालेल्या 
रंर्सूिनामंधून चदग्दशइकाचवर्षयीिा संशयही व्यतत होताना चदसतो. अथात या वृत्तीमारे् आपल्याला अचभपे्रत 
असिारे द सऱ्यास कळेल की नाही, अशी भीतीही अनेकदा असते. रंर्सूिना या ‘सूिना’ असल्याने त्या 
चदग्दशइकास बह तेक वळेा पूिइपिे बधंनकारक नसतात. चदग्दशइक नाटककाराला अचभपे्रत असिाऱ्या 
नाट्यरूपाच्या अन र्षंर्ाने रंर्सूिनामंध्ये म्हििे चनभाचर्षक–संचहतेमध्ये बदल, वाढ, संपादन करण्यािे 
स्वातंत्र्य घेत असतो. चदग्दशइकािे हे स्वातंत्र्य सवइमान्य असते. अथात असे स्वातंत्र्य त्याला संवाद–
संचहतेच्या संदभात पूिइपिे घेता येत नाही. घटना–प्रसंर् संवादंाच्या संदभात चदग्दशइक असे स्वातंत्र्य घेतो, 
तेव्हा नाटककाराला अचभपे्रत असिारा नाट्याथािा एकचिनसीपिा, एकसधं पचरिाम हरवण्यािी शतयता 
असते. 

 
चवस्तृत रंर्सूिना देण्यामारे् लेखकािा एक व्यापक दृचष्टकोिही असतो. ‘वािक’ या नात्याने 

एखादी व्यतती िेव्हा नाट्यसंचहतेला सामोरी िाते, तेव्हा त्याला मनाच्या रंर्भमूीवर तो नाट्यप्रयोर् 
साकारता यावा, असा प्रयोर् साकारण्यात त्यास साहाय्य लाभाव,े म्हिूनही चवस्तृत रंर्सूिनािें लेखन 
केले िाते. 

 
भरताच्या नाट्यशास्त्रात ‘नाट्यसूिना’ म्हिून िो उल्लखे होतो, तो रंर्सूिना या अथानेि घेिे 

योग्य आहे. संस्कृत नाट्यसचंहतामंधून रंर्सूिना ‘नाट यचत’ आचि ‘रूपयचत’ अशा शीर्षइकानंी येतात. नटाने 
चवचशष्ट चठकािी चवचशष्ट तऱ्हेने काय करावे, याच्या सूिना म्हििे नाट्यसूिना होत. शाकुां तल नाटकातील 
काही रंर्सूिना उदाहरिादाखल येथे उद धृत करिे योग्य ठरेल. उदा., ‘शरसंधान नाट यचत’, 
‘रथाचधरोहिं नाटयचत’, ‘वृक्षसेिनं रूपयचत’, ‘भ्रमरबाधा ंरूपयचत’. मृच्छकहर्टकम्मध्ये आढळिाऱ्या काही 
रंर्सूिना प ढील प्रमािे : ‘चनद्रा नाट्यन्’, ‘चवर्षवरे्ं नाटयचत’, ‘लज्जा नाटयचत’, ‘िारुदत्तो भय ंनाटयचत’ 
इत्यादी. ‘रूपयचत’ मध्ये स्वाभाचवक अचभनय अचभपे्रत आहे, तर ‘नाटयचत’ मध्ये मूकाचभनय आचि शलैीदार 
अचभनय अचभपे्रत आहे; असा एक मतप्रवाह आहे. ह्यािंी लोकधमी आचि नाट्यधमी ह्या धमींशीही सारं्ड 
घातली िाते. नाट्यशास्त्रात ‘आहायाचभनय’ या शीर्षइकातंर्इत िो चविार झाला, तोही रंर्सूिना म्हिून एका 
अथाने स्वीकारता येईल. रंर्भरू्षा, अलंकारािें उपयोिन-केशरिना, वस्त्रधारिािे चनयम या संदभात 
चवचवध नाट्यसंचहतामंधून िे व्यतत झाले आहे, त्या रंर्सूिनाि होत. 
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पाचिमात्त्य रंर्भमूीवर एचलझाबेदन नाटककार अत्यंत संचक्षप्त स्वरूपात रंर्सूिना देत. प ढील 
काळात रंर्सूिना अचधक दीघइ, सूक्ष्मलक्ष्यी व र् ंतार् तंीच्या झाल्या. एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीस 
रंर्सूिना अचतदीघइ स्वरूपाच्या झाल्या (उदा., िॉिइ बनाडइ शॉ), तर अलीकडच्या टॉम स्टोपाडइ ककवा 
हॅरल्ड कपटर वा समॅ्य एल बेकेट याचं्या नाट्यसचंहतातूंन वायझळ रंर्सूिनािें बह शम उच्चाटन झालेले 
चदसते. 

 
मराठी रंर्भमूीच्या संदभात चविार करता, अत्यतं नाट्याथइपूिइ रंर्सूिनािें लेखन करिारा 

नाटककार म्हिून चविय तेंड लकरािंा उल्लखे करावा लारे्ल. संवादसंचहतेत व्यतत करता न येिारा ककवा 
त्यािा नाट्यात्म पचरिाम लक्षिीय पद्धतीने वाढविारा भार् या रंर्सूिनातूंन प्रकट होताना चदसतो. वसंत 
कानेटकर याचं्या वडे्याचां घि उन्िात मधील पचहल्या अंकाच्या पचहल्या प्रवशेापूवी येिाऱ्या रंर्सूिना 
नाटकािे शोकात्म स्वरूप स्पष्ट करिाऱ्या आहेत. ‘बाळकराम’ ऊझइ  राम र्िेश र्डकरी याचं्या सांगीत 
मूकनायक मधील रंर्सूिनािंीही नोंद घ्यावी लारे्ल; कारि खरे तर त्यािंा पचरिाम वािनातूनि होऊ 
शकतो. एका अथाने त्या रंर्सूिना ठरति नाहीत. कारि त्या प्रयोर्-उभारिीत मदत करत नाहीत. 
म्हिून मूकनायक हे वािण्यासाठीि म ळात चलचहले रे्ले असाव,े असे म्हिता येते. र्ोकवद बल्लाळ देवल 
याचं्या सांगीत शािदा मधील रंर्सूिना नाटककारािी सामाचिक भचूमका स्पष्ट करतानाि नाटकाच्या 
अथइचनिइयनात महत्त्वािी उपय ततता चसद्ध करतात. शझाअत खान, िेतन दातार, प्रशातं दळवी, रािीव 
नाईक या नाटककाराचं्या नाट्यसचंहतािंा रंर्सूिनाचं्या संदभात चविार केल्यास नाटकाच्या बािान सार 
आचि आशयाच्या प्रकृचतन सार त्याचं्या रंर्सूिना संचक्षप्त वा दीघइ; नेमतया वा सचंदग्ध; अथइपूिइ वा अथइरचहत 
झालेल्या चदसतात. महेश एलक ं िवार याचं्या वाडा हचिेर्बांदी, भग्न तळ्याकाठी आचि युगान्त या 
चीनाट्यधारेतील रंर्सूिनािंा, त्यातूंन व्यतत होिाऱ्या िीवनिाचिवा, संस्कृचतिाचिवा, कलािाचिवा व 
कालिाचिवा याचं्या संदभांत चवशरे्ष उल्लखे करावा लारे्ल. 

 
प्राम ख्याने रंर्सूिना संवादसंचहतेला पूरक अशा र्ोष्टी स िवतात, ज्याम ळे संवादसचंहतेतला अथइ 

झ लतो वा ठसतो. माी कधीकधी संवादसचंहतेतल्या अथाला रंर्सूिना छेद देते आचि एक वरे्ळाि अथइ 
चसद्ध होतो. उदा., वबेर्टग िॉि गोदोिा शवेट–एस्रार्ॉन : येस, लेटस् र्ो. (दे डू नॉट मूव्ह.)  

 
पहा : नाट्यसंकेत. चविय तापस 
 
रंगावृत्ती : नाटकाच्या चलचखत संचहतेमध्ये रंर्मंिाच्या दृष्टीने झेरझार करून तयार केलेली आवृत्ती म्हििे 
रंर्ावृत्ती. नाटकाच्या प्रयोर्ािा दृश्यश्राव्य पचरिाम, पाीान कूलता, कालावधीिे बधंन, पे्रक्षकान नय या 
आचि अशा प्रकारच्या नाट्यप्रयोर्ाच्या पचरिामकारकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरिाऱ्या र्ोष्टी रंर्ावृत्ती 
करताना डोळ्यापं ढे ठेवलेल्या असतात. चदग्दशइनाच्या दृष्टीने सोयी-स चवधा व ताचंीक र्रिा लक्षात घेऊन 
रंर्ावृत्ती तयार केली िाते. त्यात अनावश्यक लाबंी कमी करण्यावर भर असतो. रंर्ावृत्तीत संपादन, 
काटछाट अचभपे्रत आहे; परंत  वाढ करिे, पदरिे घालिे अचभपे्रत नाही. माी कधीकधी चवचशष्ट भार् वर्ळून 
तयार केलेल्या रंर्ावृत्तीत मूळ संचहतेिा आवाका कमी होतो, िोर बदलतो, तर क्वचित चनराळाि आशयही 
सूचित होऊ शकतो (उदा., देवलािें मृच्छकहर्टक नम ना म्हिून प ढ्यात ठेवनू िर मळू संस्कृत नाटकािी 
रंर्ावृत्ती तयार केली तर असे होईल). 
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रंर्ावृत्ती तयार करण्यािी पद्धत ि नी आहे. शतेसचपअरच्या नाटकाचं्या तत्कालीन नटाचं्या 
सोयीन सार केलेल्या रंर्ावृत्त्या हा इंग्रिी वाङ मयाच्या अभ्यासािा एक चवर्षयि ठरला आहे. मराठी 
नाटकाच्या स रुवातीच्या काळात प्रथमतम देवलानंी, महादेवशास्त्री कोल्हटकराचं्या ऑथेल्लो नाटकािी 
(शतेसचपअरच्या ऑथेल्लोिा मराठी अन वाद) झुांझाििाव ही रंर्ावृत्ती तयार केली. ग्राचंथक नाट्यसचंहतेिा 
प्रयोर्ान कूल कायापालट करण्याच्या ताचंीक प्रचियेिे ‘चतिी रंर्ावृत्ती करिे’ या पचरभारे्षत देवलानंी विइन 
केले आहे आचि रंर्ावृत्ती हा शब्द त्या अथाने मराठीत रूढ होऊन बसला आहे. वेर्वरे्ळ्या नाटक-मंडळ्या 
वा चदग्दशइक याचं्याकडे प्रयोर्ाथइ रे्ल्याम ळे काही नाट्यसंचहताचं्या एकापेक्षा अचधक रंर्ावृत्त्या चनघाल्या 
असल्यािी उदाहरिेही सापडतात. 

 
माी चकत्येकदा रंर्ावृत्तींवर आधाचरत प्रयोर् मंचित झाले, तरी मूळ संचहता ककवा रंर्ावृत्ती ह्यापंैकी 

एकि वािकापं ढे येते. 
 

रणशयन रूपवाद : साचहत्यािी व साचहत्याभ्यासािी चवशरे्षता व स्वायत्तता मानिारा िो एक साचहत्यचविार 
रचशयन साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात १९१४ ते १९३० या कालखंडात चवकचसत झाला, त्या साचहत्यचविाराला 
वा चसद्धातंाला ‘रचशयन रूपवाद’ (रचशयन झॉमइचलझम) असे म्हटले िाते. 

 
कालखंड : या साचहत्यचविारािा व वाङ मयीन आंदोलनािा प्रारंभ व्हीततर श  तलॉव्हस्की या 

समीक्षकाच्या ‘द चरसरेतशन ऑझ द वडइ’ या लेखातील साचहत्यचविाराने १९१४ साली झाला आचि या 
आंदोलनािी अखेर रचशयन साम्यवादी राज्यकत्यांच्या रािकीय दडपिाम ळे १९३० सालापयंत झाली. 

 
रूपवाद्यानंी पचहल्या कालखंडात (१९१४–२०) साचहत्याभ्यासािी स्वायत्तता, काव्यात्म आचि 

व्यवहारी भार्षामंधील भेद, द्रव्यसामग्री, तंीय तती, अपचरचितीकरि आदी सकंल्पना माडूंन आपल्या 
साचहत्यचविारािी पायाभरिी केली. द सऱ्या कालखंडात (१९२१–२६) त्यानंी काव्यात्म संरिना, कथात्म 
साचहत्यप्रकार, र्चतशील सरंिना, साचहस्त्यक उत्िातंी आदी सकंल्पनािंी अचधक व्यापक व शास्त्रश द्ध 
रीतीने माडंिी करून रूपवादी चविार चवकचसत केला आचि एकीकडे संरिनावादी चविाराशी िवळीक 
साधीत द सरीकडे मातसइवादी चविाराबरोबर समन्वय साधण्यािा प्रयत्न केला. परंत  चतसऱ्या कालखंडात 
(१९२७–३०) मातसइवादी चविाराच्या प्रभावाम ळे व राज्यकत्यांच्या दडपिाम ळे या रूपवादी चविारािा 
पाडाव झाला. 

 
रचशयन रूपवादी िळवळीिी दोन प्रम ख कें दे्र होती : एक मॉस्को येथील ‘मॉस्को भार्षाचवज्ञान 

मंडळ’ (द मॉस्को कलस्ग्वस्स्टक सकइ ल) आचि द सरे पीटझइबर्इ येथील ‘काव्यभार्षा अभ्यास मंडळ’ 
(ॲिॉचनम झॉर द सोसायटी झॉर द स्टडी ऑझ पोएचटक लॅंग्विे). मॉस्को भार्षाचवज्ञान मंडळािी स्थापना 
रोमान याकॉपसन प्रभतृींनी १९१५ मध्ये केली, तर काव्यभार्षा अभ्यास मंडळािी स्थापना स्व्हततर 
श  तलॉव्हस्की आदींनी १९१६ मध्ये केली. 

 
ऐणतहाणसक पाश्वइभूमी : ऐचतहाचसक दृष्टीने पाहता रचशयन रूपवाद ही पचिम य रोपीय रूपवादािी 

एक उपशाखा मानली िाते. य रोपीय रूपवादािी प्रम ख तत्त्व ेअशी : (१) कलाकृती ही एक रिनात्मक 
एकता असलेली वस्तू असून चतच्या प्रत्येक घटकाला समष्टीच्या संदभात अथइ प्राप्त होत असतो. (२) 
कलाकृतीिी प्रचतरूप चिीिािी व तंीािी साधने ही िीवनान कृती वा स्वच्छंदतावादी भावनाचवष्ट्कार 
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करण्यासाठी नसून ती कलाकृतीच्या एकात्म रिनेसाठी असतात. (३) रूपबंध (झॉमइ) आचि अथात्मक 
आशय हे दोन्ही घटक कलाकृतीच्या एकतेत रिनात्मक घटक म्हिून कायइ करीत असतात. याउलट 
रचशयन रूपवाद ‘अथइचवरचहत/अथातीत शब्दाला’ महत्त्व देतो. (४) रूपबधंािी इचंद्रयसंवदे्य र् िवत्ता आचि 
अथािी अथइवत्ता याचं्या अचवभाज्यतेवर य रोपीय रूपवादािा भर आहे. पचिम य रोपीय रूपवादाच्या या 
सैद्धाचंतक व ऐचतहाचसक पाश्वइभमूीवर रचशयन रूपवादािा उदय झाला. 

 
साणहत्याभ्यासाचा णवषय–साणहन्त्यकता : त्या काळात साचहत्याच्या अभ्यासात साचहत्यबाह्य अशा 

िचरीात्मक, सामाचिक-ऐचतहाचसक अभ्यासपद्धतींना महत्त्व चदले िाई. रूपवाद्यानंी या साचहत्यबाह्य 
अभ्यासपद्धतींना, प्रयोिनानंा व ज्ञानदृष्टींना चवरोध केला. आचि अर्दी प्रारंभापासूनि त्यानंी साचहत्याच्या 
व साचहत्याभ्यासाच्या स्वायत्ततेवर व चवशरे्षतेवर भर चदला. त्या दृष्टीने त्यानंी प्रथम साचहत्याभ्यासािी 
चवशरे्षता (स्पेचसचझचसटी) व स्वायत्तता चनचित केली. रोमान याकॉपसनच्या मते साचहत्यशास्त्रािा चवर्षय 
साचहत्य हा नसून चिच्याम ळे साधी भाचर्षक कृती ही साचहत्यकृती बनते, ती चनखळ साचहस्त्यकता 
(चलटररीनेस) हा आहे. त्याच्या मते साचहत्यािी ही साचहस्त्यकता भारे्षच्या काव्यात्म कायामध्ये आढळून 
येते. कचवता म्हििे सौंदयात्म कायामध्ये रतलेली भार्षा होय. म्हिून साचहस्त्यकतेसाठी त्यानंी 
काव्यभारे्षवर लक्ष कें चद्रत केले. 

 
काव्यात्म भाषा : काव्यभारे्षचवर्षयीिा प्रमाि मानला िािारा चसद्धातं लेव्ह िाक चबन्स्की या 

रूपवादी समीक्षकाने माडंला (१९१६). त्याच्या मते वतता िेव्हा व्यावहाचरक हेतू साधण्याच्या दृष्टीने 
भाचर्षक संपे्रर्षि करीत असतो, तेव्हा नाद, शब्द आदी भाचर्षक घटकानंा स्वतंी मूल्य व महत्त्व प्राप्त होत 
नसते. परंत  या व्यवहारी भारे्षच्या संपे्रर्षिाखेरीि अन्य भाचर्षक व्यापारात व संपे्रर्षिात व्यावहाचरक हेतंूना 
द य्यम स्थान चदले िाते. त्याम ळे त्यात नादादी भाचर्षक घटकानंा महत्त्व व स्वायत्त मूल्य प्राप्त होऊन हे 
भाचर्षक घटक स्वतमवर केवळ भाचर्षक घटक म्हिनू लक्ष कें चद्रत करू लार्तात. त्याम ळे शब्दािें 
व्यावहाचरक अथइमूल्य क्षीि होऊन त्यानंा चनखळ नादमलू्य म्हििे काव्यमूल्य प्राप्त होऊ लार्ते. काव्य हे 
अशा प्रकारच्या स्वायत्त मूल्याने (काव्यमूल्याने) य तत असलेल्या भार्षासरिीिे एक उत्तम उदाहरि होय. 

 
रूपवाद्याचं्या मते काव्यभार्षा शब्दाच्या अथाला नकार देऊन त्याच्या नादरूप द्रव्यमयतेवर 

(मटीचरॲचलटी) लक्ष कें चद्रत करते. ती स्वतमखेरीि द सऱ्या कोित्याही र्ोष्टीिा वा अथािा चनदेश करीत 
नाही. म्हिून त्यानंी अथइचवरचहत/अथातीत शब्दािंा व भारे्षिा (रान्सरॅशनल लॅंग्विे) प रस्कार केला.  

 
अपणरणचतीकरि-णनयमोलं्लघन : काव्यभारे्षचवर्षयी ताचत्त्वक चवविेन केल्यावर रूपवाद्यानंी 

साचहत्याच्या व्यवच्छेदक लक्षिासबंंधीिा चविार स रू केला. या संदभात व्हीततर शतलॉव्हस्की या 
समीक्षकाने आपल्या ‘आटइ ॲि टेस्तनक’ या स प्रचसद्ध लेखात साचहत्यािे/कलेिे व्यवच्छेदक लक्षि 
सारं्िारा ‘अपचरचितीकरिािा’ (चडझॅचमलरायझेशन) चसद्धातं माडंला (१९१७). 

 
आपि दैनंचदन व्यवहारात सभोवतीच्या वस्तंूकडे/चवर्षयाकंडे सरावलेल्या निरेने व सवयलेल्या 

वृत्तीने याचंीकपिे पाहात असतो. ही सरावलेली, साकेंचतक दृष्टी मोडीत काढून, बाचधत करून त्याि वस्तू 
त्याचं्या अनोख्या, अपचरचित (अन् झॅचमचलअर) रूपात अन भवायला लाविे हा कलेिा खरा प्रयोिनहेतू 
असतो. 
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श  तलॉव्हस्कीच्या मते ‘स पचरचित चवर्षयानंा/वस्तंूना अपचरचित बनचविे हे कलेिे एक तंी आहे.’ 
‘कला म्हििे वस्तंूिी चनखळ कलापूिइता अन भवण्यािा एक मार्इ होय. कलेत वस्तू/चवर्षय महत्त्वािा 
नसतो.’ म्हिून अपचरचितीकरिाच्या तंीामधून कला चियाशील होत असते. 

 
कलावतं व लेखक ह्या अपचरचितीकरिाच्या अनेकचवध कलातंीािंा उपयोर् साचहत्यात करीत 

असतात. प ष्ट्कळदा लेखक एखाद्या प्रस्थाचपत, रुळलेल्या कथातंीािे, काव्यसंकेतािें वा व्याकरचिक 
चनयमािें उल्लंघन करीत नव ेचनवदेनतंी, नव ेसंकेत चनमाि करून या अपचरचितीकरिाच्या कलातंीािा 
अवलंब करीत असतात. एखाद्या कथेत मािासाऐविी मूक प्रािी कथाचनवदेन करू लार्तो, तेव्हा त्यािे ते 
अपचरचित चनवदेनतंी वािकािें लक्ष वधूेन घेत असते. टॉलस्टॉयच्या ‘खोसस्टोम’ या कथेिा चनवदेक 
घोडा असून त्याने मन ष्ट्यदृष्टीऐविी स्वतमच्या अश्वदृष्टीतून केलेले चनवदेन हे अपचरचितीकरिािे उदाहरि 
म्हिून सारं्ता येईल. हा चनवदेक घोडा खासर्ी मालमते्तच्या हक्काकडे पाहिाऱ्या मािसाचं्या मूल्यदृष्टीतील 
चवसंर्तीिे व अंतर्सवरोधािे सूिन करीत पचरचित मानवी व्यवहारािे एक अनोखे, अपचरचित रूप प्रकाशात 
आितो. त्याच्या प्राचिदृष्टीला मािसानंी केलेले ‘माझे पािी’, ‘माझी िमीन’, ‘माझी हवा’, ‘माझा घोडा’, 
‘माझी बायको’ हे शब्दप्रयोर् िमत्काचरक व हास्यास्पद वाटतात. 

 
रूपबंध / संरचना : रूपवाद्याचं्या मते साचहत्यकृतीत सौंदयइदृष्ट्ट्या उदासीन असिारे व 

सौंदयइदृष्ट्ट्या चियाशील असिारे असे दोन प्रकारिे घटक कायइ करीत असतात. लेखक शब्दादी भाचर्षक 
द्रव्यािा साचहत्यकृती घडचवण्यासाठी उपयोर् करीत असतो. या शब्द, वातय, प्रचतमा, पाी आदी घटकानंा 
ते द्रव्यसामग्री (मटीचरअल) असे म्हितात. ही द्रव्यसामग्री प्रथमतम सौंदयइदृष्ट्ट्या उदासीन असते. या 
सौंदयइचनरपेक्ष द्रव्यसामग्रीिी सौंदयइचनष्ठ संघटना करिारे द सऱ्या प्रकारिे (सं)घटक असतात. 
द्रव्यसामग्रीिी सौंदयात्म संघटना करिाऱ्या या सौंदयइकारक (सं)घटकानंा तंीय तती (चडव्हाइस, 
टेस्तनक), असे म्हितात. अशा रीतीने सौंदयइचनरपेक्ष वा सौंदयइपूवइ (प्री–ईस्थेचटक) द्रव्यसामग्रीिी 
सौंदयइकारक तंीय ततीच्या आश्रयाने संघचटत झालेली सौंदयइपूिइ संघटना म्हििे साचहत्यकृतीिा कलात्म 
रूपबधं (आर्सटस्स्टक झॉमइ) होय. 

 
साचहस्त्यक रूपबधंािे ‘द्रव्यसामग्री’ आचि ‘तंीय तती’ असे दोन प्रकारिे घटक असून ते 

कलाचनर्समतीच्या प्रचियेतील सौंदयइपूवइ आचि सौंदयात्म अशा दोन अवस्थाशंी चनर्चडत आहेत. तंीय तती ही 
सौंदयइचनरपेक्ष द्रव्यसामग्रीला चवचशष्ट रिनारूप देऊन चतिे कलाकृतीत रूपातंर करीत असते. रूपवाद्यानंी 
साचहस्त्यक रूपबधंाच्या संकल्पनेला एक नवा व व्यापक अथइ प्राप्त करून चदला. 

 
तंीय ततीच्या रिनात्मक, संघटनात्मक कायाम ळे साचहत्यकृतीला कलात्मता, साचहस्त्यकता 

(चलटररीनेस) प्राप्त होत असते. हे रिनात्मक कायइ लय, ताल, स्वचनमािंी नादरिना, वातयरिना, 
कथानक यासंारख्या रिनाशील तंीय तत्यामंधून प्रकट होत असते. अपचरचितीकरि, चनयमोल्लंघन ही 
साचहत्यकलेिी रिनातंीे वा तंीय तत्या असून त्या साचहत्यकृतीला साचहस्त्यकता प्राप्त करून देत 
असतात. म्हिून साचहत्याला साचहत्यकता प्राप्त करून देिाऱ्या तंीय तत्यािंा अभ्यास करिे म्हििे 
साचहस्त्यकतेिा अभ्यास, समीक्षा करिे होय. या साचहस्त्यकतेिे स्वरूपचवविेन व मलू्यन करिे हे समीके्षिे 
कायइ आहे. याम ळे रूपवादी साचहत्यचविारात ही साचहस्त्यकता साचहत्याच्या अभ्यासाि चवर्षय ओघानेि 
बनला. 
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रूपवाद्यानंी साचहत्यकृतीच्या संरिनेच्या संदभांत आशय (कंटेंट) आचि रूप (झॉमइ) या परंपरार्त 
रूढ संकल्पना न वापरता त्याचं्याशी समातंर व संवादी (समान नव्हेत) असिाऱ्या द्रव्यसामग्री आचि 
तंीय तती या दोन संकल्पना वापरल्या. त्याचं्या दृष्टीने आशय, अथइ हा द्रव्यसामग्रीिाि एक भार् असून तो 
तंीय ततीच्या संघटनात्मक कायासाठी झटत असतो. साचहत्यकृचतर्त आशय हा रूपबंधाच्या व 
साचहत्यप्रकारच्या माध्यमातूनि प्रकट होत असतो. त्याम ळे त्याला कलात्मक आकृचतबधंापासून वरे्ळे 
काढून त्यािे चवश्लेर्षि करिे हे साचहत्यदृष्ट्ट्या झलदायी ठरिारे नाही. म्हिून त्यानंी आशय आचि रूप 
याचं्यामधील परंपरार्त चवरोध व िैत नाकारून त्याचं्याशी संवादी असिाऱ्या द्रव्यसामग्री व तंीय तती या 
दोन संकल्पनािंी योिना केली. 

 
रूपवाद्यानंी द्रव्यसामग्री आचि तंीय तती या संरिनेच्या दोन घटकांिे/संकल्पनािें उपयोिन 

कथात्म साचहत्याच्या संदभात केले. ते करताना त्यानंी कथनरूपािे ‘र्ोष्ट’ (स्टोरी/झॅब्यलूा) व ‘कथानक’ 
(प्लॉट/स्वझेट) असे दोन भार् कल्पून त्यामंधील भेदावंर व परस्परसंबंधावंर लक्ष कें चद्रत केले. र्ोष्ट म्हििे 
नैसर्सर्क कालिम व कायइकारिभाव या तत्त्वानं सार केलेली घटनािंी र् झंि, रिना होय. आचि घटनािंा 
नैसर्सर्क कालिम बदलून व कायइकारिभाव वर्ळून/बदलवनू केलेली र्ोष्टीिी कलात्मक प नरइिना 
म्हििे कथानक होय. त्याचं्या दृष्टीने घटना वा र्ोष्ट ही कथेिी द्रव्यसामग्री आहे, तर कथानक हे त्या 
द्रव्यसामग्रीिी कलात्मक सघंटना करिारी सौंदयइकारक तंीय तती आहे. कथानक र्ोष्टीिी सौंदयइपूिइ 
प नरइिना करून अपचरचितीकरिािा अवलंब करीत असते. 

 
यावरून रूपवाद्यािें साचहस्त्यक संरिनेचवर्षयी एक मलूभतू तत्त्व चसद्ध होते : ‘द्रव्यसामग्री ही 

रिनाशील तंीय ततीिे केवळ चनचमत्तकारि साधन असते आचि तंीय तती स्वतमि एक साध्य असते.’ 
 
गणतशील संरचना : आपल्या ‘द प्रॉब्लेम्स ऑझ व्हसइ लॅंग्विे’ या लेखात त्यान्यानॉव्ह याने 

रूपबधंािी संकल्पना एक ‘र्चतशील संरिना’ म्हिून नव्या स्वरूपात माडंली. साचहस्त्यक रूपबधं म्हििे 
एखादी िड, स्स्थर वस्तू नसते. त्याच्या मते साचहत्यकृतीच्या सवइ घटकािंी चवचशष्ट प्रकारिी पारस्पचरक 
देवघेव, सहसंबंध व संघटन यामं ळे र्चतशील संरिना चनमाि होत असते. (ती सेंचद्रय एकतेम ळे चनमाि 
होत नाही.) 

 
प्रत्येक साचहत्यकृतीत, चतच्या सवइ घटकामंध्ये, साचहस्त्यक कायाच्या बाबतीत एक प्रकारिा 

स्पधात्मक संघर्षइ व लढत चनरंतरपिे िालू असते. या स्पधेत चवियी होिारा घटक एक संघटक या 
नात्याने प्रभावी साचहस्त्यक कायइ करीत इतर घटकावंर आपला प्रभाव पाडीत व विइस्व र्ािवीत असतो. 
त्याम ळे प्रत्येक घटकाला आपल्या संघटनात्मक वा साचहस्त्यक कायान सार प्रधान/र्ौि स्थान प्राप्त होऊन, 
त्याचं्यामधील संबधंािंी प्रधान र्ौि श्रेचिभावान सार रिना सतत होत व बदलत राहते. मर् 
साचहत्यकृतीच्या घडिीत कधी र्ौि घटक प्रभावी होऊन प्रधान संघटकािी िार्ा घेतो, तर कधी प्रधान 
घटकािंी रिनात्मक कायइ करण्यािी क्षमता क्षीि होऊन तो र्ौिपदी िातो. प्रधानर्ौि घटकािंी 
अचवरतपिे िालिारी ही अदलाबदल, स्थानातंर व चिया-प्रचतचिया या कलाकृतीिी कलात्मक र् िवत्ता 
व र्चतमानता वाढवीत असतात आचि साचहत्यकृतीला ‘र्चतशील संरिना प्राप्त करून देत असतात.’ 
र्चतशील संरिनेिे, रूपबधंािे हे नूतनीकरि व रूपातंर साचहस्त्यक र्चतकीिे एक अरं् असते. 
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साणहन्त्यक उत्क्रातंी : त्यन्यानॉव्हने ‘चलटररी इव्हॅल्यशून’ या लेखात (१९२७) ‘साचहस्त्यक 
उत्िातंी’ चवर्षयीिी सकंल्पना माडंली. त्याच्या मते साचहत्यकृतीिे ‘साचहस्त्यक’ म्हिून असिारे अस्स्तत्व हे 
म ळी साचहत्यव्यवस्था आचि साचहत्येतर व्यवस्था यांच्यामधील परस्परसंबधंात वतइत असते (ही भचूमका 
रूपवाद्याचं्या साचहत्याच्या स्वायत्ततेपासून दूर रे्लेली चदसते.) लेखकाच्या हाताशी असिारे चवचवध 
प्रकारिे वाक् प्रिार, भाचर्षक रिनाप्रकार व आकृचतबंध हे सामाचिक संकेतािें व व्यवस्थािें अचवभाज्य 
घटक असतात. यापंकैी तो काहींिी चनवड करतो. त्यािें सकेंत वाकवनू, मोडून व नववनू त्यािंा 
साचहत्यकृतीत वापर व अंतभाव करतो आचि त्यािें एका ‘साचहस्त्यक घटने’त (चलटररी झॅतट) रूपातंर 
करतो. त्यानंतर प ढे चवरोधी प्रचिया स रू होऊन साचहत्यकृतींिे साचहस्त्यक, सौंदयात्म कायइ उत्तरोत्तर 
क्षीि होत िाते आचि मर् त्या साचहस्त्यक घटना म्हिनू न राहता एक सामाचिक घटना म्हिून उरतात. 
मर् प न्हा नव्या रिनातत्त्वािंा उदय होऊन त्याचं्या आश्रयाने त्या सामाचिक घटनािें प न्हा साचहस्त्यक 
घटनामंध्ये रूपातंर, रिनातंर होते आचि उत्पत्ती-चवकास-लय-प न्हा िन्म असा उत्िाचंतमय िीवनातील 
िम या साचहस्त्यक प्रचियेला लाभतो. 

 
एकंदरीत साचहत्य ही साचहत्येतर व्यवस्थाशंी सहसंबधंी असिारी एक व्यवस्था म्हिनू साचहत्यािा 

चविार केला पाचहिे, तरि साचहस्त्यक उत्िातंीिा अभ्यास करिे शतय होईल. या अभ्यासािी चदशा 
साचहत्याच्या संरिनात्मक कायाकडून साचहस्त्यक कायाकडे व साचहस्त्यक कायाकडून भाचर्षक कायाकडे 
िािारी असली पाचहिे. 

 
रूपवाद्याचं्या र्चतशील संरिना, साचहस्त्यक उत्िातंी या संकल्पना साचहत्याच्या पचरवतइनप्रचियेशी 

व ऐचतहाचसकतेशी चनर्चडत आहेत. त्याम ळे त्या साचहत्येचतहासाच्या चसद्धान्तासाठी आधारभतू ठरल्या 
आहेत. 

 
या रचशयन रूपवादी साचहत्यचविाराच्या मयादा आचि त्यातील उचिवा अनेक समीक्षकानंी 

दाखचवलेल्या आहेत. लीअन रॉर् स्की या मातसइवादी समीक्षकाने आपल्या हलर्टिेचि अॅँड िेव्िल्यूशन या 
गं्रथात (१९२३) रूपवाद्याचं्या स्वायत्ततावादी साचहत्यचसद्धान्तावर टीका केली. त्याच्या मते साचहत्य हे 
सामाचिक व आर्सथक व्यवस्थाचं्या पायावर अवलंबनू असल्याने साचहत्यािी व कलेिी स्वायत्तता मान्य 
करता येत नाही. एम्. एम्. बास्ख्तन व पी. एन्. मेद व्हेदेव्ह या नवमातसइवादी समीक्षकियाने आपल्या द 
िॉमकल मेथड र्न हलर्टििी स्कॉलिहशप या गं्रथात (१९२८) रूपवाद्यािंी काव्यभार्षा, रूपबधं, द्रव्यसामग्री व 
तंीय तती आदी संकल्पना व त्यािंी एकंदर भचूमका यथोचितपिे समिावनू घेऊन त्यामधील चवसंर्ती, 
उचिवा व मयादा तकइ चनष्ठ य स्ततवाद करून समतोल दृष्टीने स्पष्ट केल्या आहेत. 

 
रचशयन रूपवाद रािकीय दडपशाहीम ळे दडपला रे्ला असला, तरी त्यािा प्रभाव पोलंड, 

िेकोस्लोव्हाचकया या देशातंील संरिनावादावर, तसेि ख द्द रचशयातील इव्् री लोटमनच्या तातूइ 
प्रिालीतील संरिनावादावर व चिन्हमीमासेंवर पडलेला आहे. रोमान याकोपसनम ळे रचशयन रूपवादािा, 
प्रार् प्रिालीतील संरिनावादाशीही घचनष्ठ संबधं होता. 

१९६० नंतर फ्रान्स, अमेचरका आदी पािात्त्य देशातंील संरिनावादावर, कथनमीमासेंवर व 
शलैीचविारावर रचशयन रूपवादािा प्रभाव पडलेला चदसून येतो. चवशरे्षतम रूपवाद्यानंी साचहत्याच्या 
अभ्यासात भारे्षला चदलेले कें द्रवती स्थान, त्यानंी भार्षावैज्ञाचनक नम नारूपािा केलेला उपयोर् आदी 
र्ोष्टींनी फ्रें ि संरिनावाद प्रभाचवत झालेला आहे. 
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र्ंर्ाधर पाटील 
 

रस : भरताच्या नाट्यशास्त्रान सार नाट्याच्या अकरा अंर्ापंैकी पचहले अंर् रस. म्हििे नाट्यप्रयोर्ात ज्या 
र्ोष्टींिा आचवष्ट्कार होतो, त्यातं रस ही सवांत महत्त्वािी. रसाचशवाय इतर कोितीि र्ोष्ट प्रवृत्त होऊ शकत 
नाही (न चह रसाहते कचिदथइम प्रवतइते ।), असे भरताने म्हटले आहे. यािे कारि नाट्यप्रयोर्ािे िे प्रधान 
उचद्दष्ट पे्रक्षकानंा आनंद देिे, ते रसाचवष्ट्काराच्या िाराि चसद्ध होते. प्रयोर्ात रसािी चनष्ट्पत्ती झाली, म्हििे 
सहृदय पे्रक्षक (स मनसम) हर्षइ पावतात. तेव्हा रसािी चनष्ट्पत्ती कशी होते, यािे चवविेन नाट्यशास्त्रात केले 
िाव ेहे स्वाभाचवक होते. 

 
रसचनष्ट्पत्ती कशी होते ते सारं्ण्यापूवी भरताने शृरं्ार, हास्य, करुि, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स 

आचि अद भ त ह्या आठ रसािंा चनदेश केला आहे. हा चनदेश ‘नाट्यरसम’ या शब्दात केला आहे. म्हििे हे 
रस नाट्यप्रयोर्ात चनष्ट्पन्न होतात. ह्या चनष्ट्पत्तीच्या संबधंात त्याने म्हटले आहे, की चवभाव, अन भाव आचि 
व्यचभिाचरभाव याचं्या संयोर्ापासून रसािी चनष्ट्पत्ती होते. ‘चवभावान भावव्यचभिाचरसयंोर्ाद्रसचनष्ट्पचत्तम’ असे 
भरतािे प्रचसद्ध रससूी आहे. यातील चवभाव म्हििे ज्या र्ोष्टीम ळे रती, शोक यासंारखे स्थाचयभाव उद ब द्ध 
होऊन शृरं्ार, करुि इ. रसाचं्या चनर्समतीस कारिीभतू होतात अशा र्ोष्टी. उदा., वसंतादी ऋतू, माल्य 
(झ ले), अन लेपन इ. र्ोष्टी रचतस्थाचयभाव उद ब द्ध करून तद िारा शृरं्ाररसािी चनर्समती करतात, म्हिून ते 
रचत-स्थाचयभावािे व शृरं्ाररसािे चवभाव; चप्रयिनािा चवयोर्, चवभवनाश, वध, बन्धन (बचंदवास) इ. र्ोष्टी 
शोक-स्थाचयभावाच्या उद बोधनास कारिीभतू होऊन तद िारा करुिरसािी चनष्ट्पत्ती करतात, म्हिून ते 
शोक-स्थाचयभावािे व करुिरसािे चवभाव इत्यादी. स्थाचयभावािे िे चवभाव, तेि त्या स्थाचयभावाशी सबंद्ध 
असलेल्या रसािे चवभाव. अन भाव म्हििे स्थाचयभाव उद ब द्ध झाल्यानंतर प्रकट होिारे बाह्य चवकार. 
उदा., भचूवके्षप, कटाक्ष, मध र हावभाव हे उद्दीचपत रतीिे, तसेि शृरं्ाररसािे अन भाव; अश्र पात, चवलाप, 
वैवण्यइ आदी उद ब द्ध शोकािे, तसेि करुिरसािे अन भाव इत्यादी. व्यचभिाचरभाव म्हििे स्थाचयभावाच्या 
उद्बोधनानंतर त्याच्या अन र्षरं्ाने उत्पन्न होिारे, अल्पकाळ चटकिारे इतर भाव. व्रीडा, औत्स तय, हर्षइ, किता 
इ. रचत-स्थाचयभावािे तसेि शृरं्ाररसािे व्यचभिाचरभाव; चनवेद, ग्लानी, चवर्षाद, दैन्य इ. भाव शोकािे, 
तसेि करुिरसािे व्यचभिाचरभाव इत्यादी. रससूीात म्हटले आहे, की चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव 
ह्या चतहींिा संयोर् झाला, की रसािी चनष्ट्पत्ती होते. यावरून असा चनष्ट्कर्षइ चनघतो, की सूीात स्थाचयभावािे 
चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव अचभपे्रत आहेत; रसािे नाहीत. 

 
रससूीात िो दीघइ समास आहे, त्याच्या अतंी र्षष्ठीतत्प रुर्ष अथवा तृतीयातत्प रुर्ष समास अचभपे्रत 

आहे असे समििे शतय आहे. र्षष्ठी तत्प रुर्ष समास आहे असे मानल्यास चवभावादी चतहींिा परस्पराशंी 
संयोर् असा अथइ चनष्ट्पन्न होतो. तृतीय तत्प रुर्ष मानल्यास ह्या चतहींशी िौथ्या एका वस्तूिा संयोर् असा अथइ 
करून त्या वस्तंूिे चनदशइक विन र्षष्ठी चवभततीत अध्याहृत धराव े लार्ते. नाट्यशास्त्रािा एक प्रािीन 
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टीकाकार भट्ट लोल्लट ह्याने हा द सरा अथइ स्वीकारून ‘स्थाचयनम’ हे पद अध्याहृत धरले आहे. परंत  
भरताला अशी वातययोिना अचभपे्रत आहेसे चदसत नाही. यासंबधंात त्याने एक दृष्टातं चदला आहे. त्याने 
म्हटले आहे, की ज्याप्रमािे चवचवध प्रकारिे व्यिंन (मसाले), और्षधी आचि द्रव्ये याचं्या संयोर्ापासून 
र्षाडव आदी रस चनष्ट्पन्न होतात, त्याप्रमािे (चवभाव, अन भाव, व्यचभिाचरभाव ह्या) चवचवध प्रकारच्या 
भावाचं्या एकी येण्याने स्थाचयभाव रसत्व पावतात आचि ज्याप्रमािे क शलतेने चसद्ध केलेल्या अन्नात चनष्ट्पन्न 
होिाऱ्या रसािा आस्वाद घेताना िचवष्ट लोकानंा आनंद होतो; त्याप्रमािे अचभनयाने अचभव्यतत होिाऱ्या 
स्थाचयभावािंा आस्वाद घेऊन सहृदय पे्रक्षक आनंचदत होतात. अचभनवर् प्ताने यािे असे स्पष्टीकरि केले 
आहे, की नेहमीच्या अन्नािे सवइसाधारि लोक सेवन करतात, तेव्हा त्या अन्नात चवचशष्ट रस उत्पन्न होत 
नसतो व ते खािाऱ्यानंा त्यापासून चवशरे्ष आनंदही होत नाही. परंत  एखाद्या क शल स्वैपातयाने त्याि 
पदाथांच्या साहाय्याने अन्न तयार केल्यास त्यात नवीनि िव चनष्ट्पन्न होते व िचवष्ट लोकि त्या अपूवइ िवीिा 
आस्वाद घेऊन आनंचदत होतात. नेहमीिी पाकचिया व अन्नसेवन लौचकक स्वरूपािे, हे द सरे अलौचकक. 
तित नेहमीच्या लोकव्यवहारातस द्धा चवभावादींम ळे रत्यादी स्थाचयभाव मन ष्ट्याचं्या चठकािी उत्पन्न होतात. 
परंत  तेव्हा ते लौचकक स्वरूपाति असतात. परंत  रंर्भमूीवर िेव्हा चवचवध प्रकारच्या अचभनयाच्या िारा 
चवभावादींिे दशइन घडवनू स्थाचयभाव अचभव्यतत केले िातात, तेव्हा ते स्थाचयभाव लौचकक स्वरूपािे न 
राहता त्यािंी अलौचकक अशा रसात पचरिती होते आचि पे्रक्षक आस्वाद घेतात तो रसरूपात पचरित 
झालेल्या स्थाचयभावािंा. ह्या दृष्टान्तावरून असे चदसते, की रससूीात चवभाव आदी चतहींिा परस्पराशंी 
संयोर् असाि अथइ अचभपे्रत आहे. अन्नात अलौचकक रस चनष्ट्पन्न होण्यासाठी त्याच्या तीन घटकाशंी एखाद्या 
िौथ्या पदाथािा सयंोर् होण्यािी आवश्यकता नसते. 

 
नाट्यशास्त्रातील रससूीािी व्याख्या करताना प्रािीन टीकाकारानंी रसचनष्ट्पत्तीचवर्षयी चनरचनराळी 

मते माडंली होती, हे अचभनवर् प्ताच्या अहभनवभाितीवरून चदसून येते. (नाट्यशास्त्रावरील हीि एक टीका 
सध्या उपलब्ध आहे. इतर सवइ ल प्त झाल्या आहेत.) सवांत प्रािीन टीकाकार भट्ट लोल्लटािे मत 
प ढीलप्रमािे चनर्सदष्ट झाले आहे : चवभावामं ळे स्थाचयभाव-रूप चित्तवृत्ती उत्पन्न होते. त्या स्थाचयभावािे 
(उदा., रतीिे) िे कटाक्षादी अन भाव व व्रीडा–हर्षादी व्यचभिाचरभाव उत्पन्न होतात, त्याचं्याम ळे तो 
स्थाचयभाव उपचित होतो म्हििे त्यािा पचरपोर्ष होतो. अशा रीतीने स्थायीिा चवभाव आदींशी सयंोर् झाला, 
की रसचनष्ट्पत्ती होते म्हििे रस उत्पन्न होतो. अन पचित स्स्थतीतील चित्तवृत्ती म्हििे स्थाचयभाव; तीि वृत्ती 
उपचित झाली, की रस ह्या संजे्ञस पाी होते. ह्या मताला एका दृष्टीने उत्पचत्तवाद, तर द सऱ्या दृष्टीने 
उपचिचतवाद अथवा पचरप चष्टवाद असे म्हटले िाते. भट्ट लोल्लटािे असेही मत होते, की अन पचित 
स्थाचयभाव व उपचित रस दोन्ही म ळात नाट्यातील पाीाच्या चठकािी असतात. नटाच्या चठकािी ते 
चदसतात ते अन सधंानाम ळे म्हििे वशे-अचभनयाचदिारा केल्या िािाऱ्या अन करिाने भासमान होिाऱ्या 
तदू्रपतेम ळे. 

 
भट्ट लोल्लटाच्या ह्या मतावर अनेक आके्षप घेऊन श्रीशकं काने आपले स्वतमिे मत प ढीलप्रमािे 

माडंले : स्थाचयभाव (उदा., सीताचवर्षयक रती) म ळात नाट्यातील पाीाच्या (म्हििे रामाच्या) चठकािी 
असतो. नटाच्या चठकािी िो स्थाचयभाव प्रतीत होतो तो मूळ स्थाचयभाव नसून नटाने केलेले त्यािे 
अन करि होय. मूळ स्थाचयभावाहून ह्या अन करिात्मक स्थाचयभावािी चभन्नता स्पष्ट करण्यासाठी त्याला 
रस ही चनराळी संज्ञा चदली आहे. हा शकं कािा अन करिवाद. रस नटाच्या चठकािी असतो; पे्रक्षकानंा 
त्यािी प्रतीती होते ती अन मानाने, असेही त्यािे मत आहे. नाट्यप्रयोर्ात उपस्स्थत केलेल्या चवभाव, 
अन भाव आचि व्यचभिाचरभाव यािें दशइन पे्रक्षकानंा घडते, तेव्हा त्या कलर्ाच्या (नाट्यशास्त्रातील हेतूच्या) 
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साहाय्याने ‘नटाच्या चठकािी रस आहे’ असे अन मान पे्रक्षक करतात. हा शकं कािा अन चमचतवाद. परंत  
अन मानाने झाली तरी रसािी प्रतीती अलौचकक स्वरूपाति होते आचि ही प्रतीती आस्वादरूप असल्याम ळे 
चतिा िो चवर्षय, त्याला ‘रस’ ही अन्वथइक संज्ञा आहे असेही त्यािे मत होते. 

 
भट्ट नायक हा नाट्यशास्त्रावरील टीकाकार नव्हता. तथाचप त्याने प्रस्त त संबधंात माडंलेल्या 

मतािा अचभनवर् प्ताने चनदेश केला आहे. त्याच्या मते नाट्यप्रयोर् व इतर काव्य ह्या दोहोंतही 
साधारिीकरि होते. दोर्षरचहतता, र् ि आचि अलंकार यािंा सम चित उपयोर् यामं ळे काव्यात 
साधारिीकरि होते आचि आंचर्क, वाचिक आदी अचभनयाच्या िारा नाट्यात साधारिीकरि होते. 
साधारिीकरि होते ते चवभाव आदींिे, म्हििे हे चवभाव वर्ैरे पे्रक्षकाला (आचि वािकाला) स्व-र्त 
(स्वतमशी संबद्ध) अथवा पर-र्त (द सऱ्या कोिा एका व्यततीशी सबंद्ध) अशा कोित्याि प्रकारे न भासता 
सवइसाधारि स्वरूपात भासतात. ह्या साधारिीकरिाम ळे रस भाचवत होतो म्हििे आस्वादरूपी िवइिेस 
योग्य होतो. नायकाच्या मते रस उत्पन्न होत नाही ककवा प्रतीतीिा चवर्षय होत नाही अथवा (व्यंिनावृत्तीने) 
अचभव्यतत होत नाही, तर तो भोर्स्वरूप आस्वादािा चवर्षय होतो. हा आस्वाद पे्रक्षकाच्या अथवा 
वािकाच्या स्वतमच्या संचवत्तीत चवश्रातं होिारा (म्हििे मानसात स्स्थररूप होऊन राहिारा) आचि 
ब्रह्मानंद सहोदर म्हििे ब्रह्मप्राप्तीने होिाऱ्या अलौचकक आनंदासारखा असल्यािे त्यािे मत चनर्सदष्ट झाले 
आहे. 

 
अचभनवर् प्त भट्ट नायकाच्या या चविाराशंी बह ताशंी सहमत आहे. भावािें साधारिीकरि होते, रस 

आस्वादरूप िवइिेिा चवर्षय होतो आचि पे्रक्षकाच्या संचवत्तीत चवश्रातंता असे त्यािे स्वरूप असते, रसास्वाद 
ब्रह्मानंदत ल्य असतो, हे सवइ अचभनवर् प्तालाही मान्य आहे आचि रससूीावरील टीकेत िरी त्याने 
आग्रहपूवइक असे प्रचतपादन केले आहे, की रसािा खरा आस्वाद नाट्यप्रयोर्ाति घेता येतो, तरी इतरी 
त्याला काव्यापासून रसास्वादाच्या लाभािी कल्पना मान्य असल्यािे स्पष्ट आहे. त्यािा नायकाच्या मतावर 
आके्षप आहे, तो म ख्यतम व्यिंनावृत्ती न स्वीकारता भोर् नावाच्या नवीनि व्यापारािा प रस्कार केल्याबद्दल. 
भोर् हास द्धा प्रतीतीिाि एक प्रकार आहे, तेव्हा रसािी प्रतीती होत नाही असे म्हििे बरोबर नाही, असे 
त्याने म्हटले आहे. आनंदवधइनाने प्रस्थाचपत केलेल्या रसध्वचनचवर्षयक चसद्धान्ताला अन सरून रसािी 
प्रतीती होते, ती अचभव्यततीच्या स्वरूपािी असते आचि ही अचभव्यतती शाब्दी अथवा आथी व्यिंनेच्या िारा 
होते, असे अचभनवर् प्तािे मत आहे. हा अचभव्यस्ततवाद ख द्द भरताला अचभपे्रत असण्यािी शतयता आहे. 
एके चठकािी त्याने ‘नानाभावाचभनयव्यञचितान् स्थाचयभावानास्वाद्यस्न्त’ असे म्हटले आहे, तर अन्यी 
‘काव्यरसाचभव्यस्ततहेतवम भावाम’ असे. 

 
नाट्यप्रयोर्ात साधारिीकरिाच्या िारा होिाऱ्या रसास्वादाच्या प्रचियेिे चववरि अचभनवर् प्ताने 

प ढीलप्रमािे केले आहे : नटाने पाीाला उचित असा वरे्ष केलेला असल्याकारिाने हा नट आहे हे पे्रक्षकािें 
ज्ञान झाकले िाते. त्यािबरोबर नाटकातील प्रसंर्, संवाद इत्यादींम ळे समोर प्रत्यक्ष पाीि (उदा., राम) 
आहे असे भासमान होत असले, तरी स्वतम राम आि येथे उपस्स्थत असिे शतय नाही, ह्या अर्ोदरच्या दृढ 
संस्काराम ळे ती भासमानता स्स्थर होत नाही. पचरिामतम नट व पाी या दोघाशंीही संबद्ध असलेले देश व 
काल यािंा त्यार् होतो, म्हििे रंर्भमूीवरील दृश्य नाट्यप्रयोर्ािे देशकाल आचि नाटकातील घटनािें 
देशकाल या उभयतापंासून म तत असल्यािा प्रत्यय येतो आचि मर् िेव्हा अचभनयाच्या िारा एखाद्या 
स्थाचयभावािे दशइन होते, तेव्हा तो स्थाचयभाव चवचशष्ट स्थलकालापासून म तत असा म्हििे सवइसाधारि 
स्वरूपात प्रतीत होतो. यािाि अथइ त्यािे साधारिीकरि झालेले असते. पे्रक्षकाचं्या मानसात िो 
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साधारिीभतू स्थाचयभाव स्झ रि पावतो, तो म्हििेि त्याच्याशी संबद्ध असलेला रस आचि पे्रक्षक रसािा 
आस्वाद घेतात म्हििे ह्या साधारिीभतू स्थाचयभावािा. 

 
पे्रक्षक रसािा आस्वाद घेतात म्हििे त्यानंा एक चवचशष्ट प्रकारिी प्रतीतीि होते. परंत  ह्या प्रतीतीिे 

वैचशष्ट्ट्य असे, की ती अलौचकक स्वरूपािी असते. लौचकक प्रतीतीि प्रत्यक्ष, अन मान इ. प्रमािाचं्या िारा 
होते. परंत  रसािी आस्वादरूप प्रतीती प्रत्यक्षादी कोित्याही लौचकक प्रमािाने होत नाही, ती अलौचकक 
अशा चवभावादींच्या अचभनयाने होते. रतीिे अथवा शोकािे प्रत्यक्ष दशइन म्हििे शृरं्ाररसािा अथवा 
करुिरसािा आस्वाद नव्हे. तसेि लौचकक प्रतीती स्व-र्त (स्वतमच्या संबधंात) अथवा पर-र्त (द सऱ्या 
कोिाच्या संबधंात) असते. त्याम ळे ती प्रतीचत-िारा चनरचनराळे चवकार उत्पन्न होण्यािाि सभंव असतो, 
रसास्वाद नाही. स्वतमच्या चठकािी रचतभावािा प्रत्यय आला, तर चतच्या सझलतेसाठी करावयाच्या 
उपाययोिनेिा चविार, चनष्ट्झळ झाल्यास नैराश्य, आत्मघातािे चविार इ. र्ोष्टी उद भवतात. द सऱ्या 
कोिाच्या चठकािी रती उद भतू झाल्यािा प्रत्यय आला, तर क तूहल, ईष्ट्या, अमर्षइ, िोध इ. चवकार 
उद भवतात. परंत  रसास्वादात रती स्वर्त अथवा परर्त अशा स्वरूपात प्रतीत होत नसून साधारिीकरि 
झालेल्या अवस्थेत चतिी प्रतीती होते म्हिनू हे चवकार उत्पन्न होत नाहीत आचि केवळ रसािा आस्वादि 
घेतला िातो. अलौचकक स्वरूपािा हा रसास्वाद म्हििे सवइ प्रकारच्या चवघ्नापंासून म तत असलेली 
संचवत्ती अथवा संवदेन असे अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे [पहा : रसचवघ्ने]. िवइिा हे या आस्वादािे वैचशष्ट्ट्य 
असून तो रसना, चनवेश, आस्वादन, भोर्, समापत्ती, लय इ. इतर नावानंीही ओळखला िातो. समापत्ती, 
लय ह्या वदेान्तशास्त्रातील संज्ञा ब्रह्मप्राप्तीच्या आचि पयायाने ब्रह्यानंदाच्या चनदशइक आहेत म्हिनू 
रसास्वाद ब्रह्मानंदसहोदर आहे असे म्हटले आहे. ब्रह्मप्राप्तीने होिाऱ्या आनंदािे स्वरूप सामान्य 
मािसाला अनाकलनीय असल्याम ळे ब्रह्मानंदसहोदर म्हटल्याने रसास्वादाच्या स्वरूपावर चवशरे्ष प्रकाश 
पडत नाही हे खरे आहे. तथाचप अशा प्रकारे विइन करण्यािा उदे्दश रसास्वादािे अलौचककत्व प्रस्थाचपत 
करिे हा तर आहेि, पि त्यािबरोबर तो चनरचतशय आनंदाच्या स्वरूपािा आहे हे स्पष्ट करिे असास द्धा 
आहे आचि रसािा आस्वाद–मर् तो कोित्याही रसािा असो–सवइस्वी आनंदमयि असतो असे 
अचभनवर् प्ताने आग्रहाने प्रचतपादन केले आहे. 

 
नाट्यशास्त्रात नटानंी अचभनयाच्या िारा रस व भाव यािंा आचवष्ट्कार करावा असे अचभपे्रत आहे. ते 

शतय व्हाव ेयासाठी ज्या नाट्यकृतीिा प्रयोर् करावयािा, चतच्यात रस आचि भाव याचं्या आचवष्ट्काराला 
अवकाश असिे आवश्यक आहे.यािा अथइ असा, की नाटक, प्रकरि आदी रूपकप्रकार एका अथाने 
रसभावानंी य तत असावते. म्हिूनि भरताने नाटकातील अंक ‘रसभावचनरंतर’ असावते असे म्हटले आहे. 
तसेि अनेक रूपकप्रकाराचं्या विइनात त्यातं आवश्यक असलेल्या रसािंा त्याने चनदेश केला आहे. 

 
भरताने उद धृत केलेल्या एका श्लोकािी व्याख्या करताना अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे, की 

प्रयोर्ात नटािा िो व्यापार होतो तो काव्याच्या अन रोधाने, त्या काव्यािे मळू कवीच्या चठकािी 
साधारिीभतू झालेल्या त्याच्या संचवत्तीत असते आचि कवीिी अशी संचवत्ती हीि परमाथाने रस होय. यािा 
अथइ असा, की रस मूळ उद भतू होतो तो कवीच्या चित्तात, तेथून तो त्याच्या प्रचतभाशततीने काव्यात अवतीिइ 
होतो आचि त्यानंतर नटाच्या व्यापाराच्या िारा तो पे्रक्षकाचं्या चित्तात संिचमत होऊन त्याचं्या आस्वादािा 
चवर्षय बनतो.  
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भरताने शृरं्ार, हास्य, करुि, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आचि अद भ त ह्या आठ रसािें चनरूपि 
करताना त्याचं्या स्थाचयभावािंा अन िमे रती, हास, शोक, िोध, उत्साह, भय, ि र् प्सा आचि चवस्मय 
याप्रमािे चनदेश केला आहे. भरताला हे आठि रस मान्य होते यात शकंा नाही. कारि स्थाचयभाव आठि 
आहेत हे चनर्सववाद आचि स्थाचयभावि रसत्व पावतात असे त्यािे स्पष्ट मत आहे (स्थाचयभावान् रसत्व 
म पनेष्ट्यामम). नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या अध्यायाच्या शवेटी शातं ह्या नवव्या रसािे विइन करिारा मिकूर 
आहे. तो अंश प्रचक्षप्त आहे हे चनमसंशय. शातं रसािा स्थाचयभाव कोिता हे ठरचवताना अचभनवर् प्ताला 
बरीि यातायात करावी लार्ली आहे. पि भरताने शातं रसािा उल्लेख केला नसला, तरी त्याच्या नंतरच्या 
काळी तो मान्यता पावला. असे चदसते, की उद भटाने प्रथम त्या रसािा प रस्कार केला. तो मान्य करिे 
आवश्यक आहे असे िोरदार प्रचतपादन आनंदवधइनाने केले आहे. अचभनवर् प्ताने त्या रसािे प ष्ट्कळि 
चवस्तृत चवविेन केले आहे. नंतरच्या काळी भतती, पे्रयान् आदी रसािंाही स्वीकार झाला. 

 
रसाचवर्षयीिा हा चसद्धान्त प्रथम भरताच्या नाट्यशास्त्रात (स . द सरे-चतसरे शतक) आढळतो. परंत  

तो त्याच्या पूवीि प्रस्थाचपत झाला होता हे चनचित. कारि, रस आचि भाव यािें चववरि त्याने पूवीच्या 
गं्रथाला (अथवा गं्रथानंा) अन सरूनि केले आहे. रस आचि भाव याचं्या चवभावादींिा चनदेश केल्यानंतर 
भरताने त्याि अथाच्या प्रािीन आया (अथवा क्वचित श्लोक) आन वशं्य (म्हििे परंपरेने आलेल्या) असे 
म्हिून उद धृत केल्या आहेत. भरत हा रसचसद्धान्तािा मूळ प्रवतइक नाही. तथाचप अर्ोदरच्या मूळ 
प्रवतइकाबद्दल काहीही माचहती उपलब्ध नसल्याने भरताच्याि नावाने तो प्रचसद्ध व्हावा, हे स्वाभाचवक होते. 

 
भरताच्या पूवी तसेि भरताच्या नाट्यशास्त्रात रसचसद्धान्त सवइस्वी नाट्य व त्यािा प्रयोर् याचं्या 

संदभात माडंला आहे. अन भवाचं्या चनदेशातं सवइी त्यािी अचभव्यतती अचभनयाने करावी असे म्हटले आहे. 
भामह, दंडी, उद भट प्रभतृी प्रारंभीच्या आलंकाचरकानंी काव्यििेत रसािा महत्त्वािे स्थान न देता केवळ 
रसवत् नावाच्या अलंकारािा स्वीकार केला आहे. नाट्याप्रमािेि इतर काव्यप्रकारातंही रसािा पचरपोर्ष 
होतो, हा चविार प्रथम रुद्रटाच्या काव्यालांकािात (नवव्या शतकािा मध्य) स्पष्टपिे आढळतो. नाट्यािा 
चविार म ळीि न करताही त्यानें शातं व पे्रयान् धरून एकंदर दहा रसािें विइन केले आहे. तथाचप 
सवइसाधारि काव्यातस द्धा रसाला अग्रस्थान देण्यािे श्रये ध्वन्यालोककार आनंदवधइनालाि चदले पाचहिे. 
त्याने सवइ प्रकारच्या काव्यात रसाच्या आचवष्ट्कारािे प्राधान्य ध्वचनचसद्धान्ताच्या अन रोधाने प्रस्थाचपत केले 
आहे. ज्या काव्यात वाच्याथइपेक्षा अचधक िमत्कृचतपूिइ असा व्यंग्याथइ प्रतीत होतो ते काव्य सवइश्रेष्ठ आचि 
‘ध्वचन’ अशी त्याला संज्ञा आहे. हे काव्य रसध्वनी, वस्त ध्वनी आचि अलंकारध्वनी यापं्रमािे तीन प्रकारिे 
असून त्यातं रसध्वनी सवांत उत्कृष्ट असे म्हटले आहे. रसध्वनी म्हििे ज्यातील व्यंग्याथइ शृरं्ारादी रसाच्या 
स्वरूपािा असतो, असे काव्य [पहा : ध्वनी]. याप्रमािे आनंदवधइनाने प्रािीन रसचसद्धातंाला व्यंिनावृत्तीवर 
आधाचरत ध्वनीिी िोड देऊन तो नवीन स्वरूपात प्रस्त त केला. ह्या नवीन स्वरूपातील रसचसद्धान्ताचं्या 
सवइ अंर्ोपारं्ािें पचरपूिइ चवविेन करून त्यािी व्यवस्स्थत माडंिी करण्यािे श्रेय अचभनवर् प्ताला चदले 
पाचहिे. त्याने प्रस्थाचपत केलेल्या स्वरूपाति मम्मट, हेमिंद्र, चवश्वनाथ, िर्न्नाथ प्रभतृी नंतरच्या 
आलंकाचरकानंी त्या चसद्धान्तािे चववरि केले आहे. 

 
रसणसद्धान्तावरील आके्षप : हल्लीच्या काळी काव्यसमीके्षच्या प्रातंात रसाचं्या चविाराला स्थान चदले 

िात नाही. पािात्त्य समीक्षापद्धतींिा प्रभाव हे तर ह्यािे एक कारि आहेि, पि त्याचशवाय रसचवर्षयक 
प्रािीन चसद्धान्त या कामी चनरुपयोर्ी आहे, असाही य स्ततवाद केला रे्ला आहे. 
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रसचसद्धान्तावर म ख्य आके्षप असा, की काव्यात केवळ भावनानंाि आवाहन असते असे त्यात 
अचभपे्रत आहे. परंत  श्रेष्ठ काव्य केवळ भावनोद्दीपनि करते असे नाही, तर ते मन ष्ट्याला चविारोन्म ख करून 
िीवनाचवर्षयी चविार करावयासही प्रवृत्त करते. रसास्वादरूपी आनंदािे िे विइन आहे, त्यात 
चविारप्रवितेला स्थान नाही, ही र्ोष्ट खरी; तथाचप या संबंधात हे लक्षात ठेवले पाचहिे, की हा चसद्धान्त 
प्रथम माडंला रे्ला, तो नाट्यप्रयोर्ाच्या दशइनाने पे्रक्षकावंर होिाऱ्या पचरिामाच्या संदभात. त्या प्रसंर्ी 
चविारोन्म खतेला आवाहन असलेि तर ते अप्रत्यक्षपिेि शतय होते, म ख्य पचरिाम अपेचक्षत असतो तो 
भावनोद्दीपनािा, हे मान्य व्हावयास हरकत असू नये. ह्या चनचमत्ताने ह्या र्ोष्टीिा स द्धा चनदेश करावयास 
हरकत नाही, की पािात्त्य साचहत्यसमीके्षत सवइश्रेष्ठ मानलेल्या ‘रॅिेडी’ ह्या काव्यप्रकारािे प्रधान उचद्दष्ट 
ॲचरस्टॉटलच्या मते करुिा आचि भीती या दोन भावनािें चवरेिन (कॅथर्ससस) असेि आहे. तेव्हा 
नाट्यसमीके्षत तरी भावनोद्दीपनावर आधाचरत रसािंा चविार अप्रस्त त असे वाटण्यािे कारि नाही. 

 
द सरे असे, की संस्कृत साचहत्यशास्त्रात रसास्वाद हे काव्यािे परमोच्च प्रयोिन मानलेले असले, 

तरी त्याबरोबर व्य त्पत्ती अथवा बोध म्हििे कान्ता चप्रयकराला ज्या पद्धतीने एखादी र्ोष्ट पटवनू देते, त्या 
स मध र पद्धतीने वािकाला केला िािारा उपदेश हेस द्धा काव्यािे प्रयोिन मानले आहे. ही पचरभार्षा सध्या 
अपचरचित असल्याम ळे ह्या प्रयोिनािा काव्याशी काही संबंध नाही असे वाटिे स्वाभाचवक आहे. परंत  हा 
उपदेश ित र्सवध प रुर्षाथािी िािीव करून देिारा असतो असे अचभपे्रत आहे आचि िीवनातील कतइव्यािी 
िािीव करून देिे म्हििे िीवनाचवर्षयी चविारोत्म ख करण्यािाि एक प्रकार आहे, असे म्हटले तर ते िूक 
ठरू नये. 

 
ह्या चसद्धान्तात काव्यापासून होिाऱ्या आनंदािे िे विइन आहे ते काहीसे अचतशयोतत व काहीसे 

र्ूढ वाटण्यािा संभव आहे. हा आनंद ब्रह्मानंदासंमान आहे, योग्यानंास द्धा तो द लइभ आहे असे म्हटल्याने 
त्याच्या स्वरूपावर झारसा प्रकाश पडत नाही. परंत  असे विइन करण्यािा उदे्दश काव्यानंदािे अलौचककत्व 
प्रकर्षाने प्रतीत करून देिे एवढाि असतो. रसास्वादरूपी अन भतूी लौचकक िीवनातील नेहमीच्या 
अन भतूींपेक्षा सवइस्वी चभन्न स्वरूपािी असते आचि त्या अन भतूीच्या िारा िीवनाच्या एखाद्या शाश्वत सत्यािा 
साक्षात्कार झाल्यासारखा वाटतो, असा चविार त्या विइनात अचभपे्रत असतो. िाचिविेा चवस्तार, मनािे 
चवकसन इ. र्ोष्टी त्यात अंतभूइत आहेत. नेहमी अन भवास येिाऱ्या चवश्वाहून चभन्न अशा चवश्वािा आनंदमय 
साक्षात्कार म्हििे अलौचकक असलेला ब्रह्मानंदि, असे म्हटले तर झारशी र्ूढता वाटण्यािे कारि नाही. 

 
रसचसद्धान्तावर आिखी एक आके्षप असा, की रसािंी सखं्या आठ ककवा नऊ अशी चनयचमत केली 

रे्ल्याम ळे काव्यािे के्षी मयाचदत होते. तसेि यातील भावािें वर्ीकरिही शास्त्रश द्ध नाही. यासंबधंात असे 
म्हिता येईल, की रस आचि भाव यािंा साकल्याने चविार केला तर काव्यािे के्षी मयाचदत होते असे 
वाटण्यािे काही कारि चदसत नाही. काव्य ह्या संजे्ञस पाी होिाऱ्या प्रत्येक कृतीत भरतचनर्सदष्ट एकूि 
पन्नास भावापंकैीि कोित्या ना कोित्या तरी भावािा आचवष्ट्कार असतो, असे म्हिावयास हरकत नाही. 
भरतािे वर्ीकरि शास्त्रश द्ध नसेल कदाचित, पि त्यात सवइ संभाव्य मानवी भावनािंा अतंभाव आहे यात 
संशय नाही. 

आिखी एक र्ोष्ट अशी, की आनंदवधइनाच्या कालापासून रसचसद्धान्तािी ध्वचनचसद्धान्ताशी सारं्ड 
घालण्यात आली आहे. त्याम ळे भावनाचं्या आचवष्ट्काराबरोबर कल्पनाशततीच्या चवलासालाही अवकाश 
प्राप्त होतो आचि सूिकता हा िो काव्यािा एक चवशरे्ष र् ि समिला िातो, त्यािाही अंतभाव होतो. 
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र. पं. कंर्ले 
 

रस आणि पुरुषाथइणनष्ठा : भरताने आपल्या नाट्यशास्त्राच्या पचहल्याि अध्यायात 
 
क्वचिद्धमइम क्वचित्िीडा क्वचिदथइम क्वचिच्छमम । 
क्वचिद्धास्यं क्वचिद्य दं्ध क्वचित्कामम क्वचििधम ॥ 
 
(नाट्यात क्वचित धमइ, क्वचित िीडा, क्वचित शम, क्वचित हास्य, क्वचित य द्ध, क्वचित काम, क्वचित 

वध–यािें दशइन असते.) 
 
असे सारं्ून हे नाट्य ‘लोकोपदेशिननम्’ (लोकानंा स खाने उपदेश करिारे) असे होईल असे म्हटले आहे. 
भामहानेही आपल्या काव्यालांकाि गं्रथात ‘सत्काव्याच्या अभ्यासाने–अन शीलनाने–धमइ, अथइ, काम व मोक्ष 
या िार प रुर्षाथइप्राप्तीच्या उपायातं नैप ण्य प्राप्त होते आचि प्रीतीिा (अथात परमानंदस्वरूप रसास्वादािा) 
लाभ होतो’, असे म्हटले आहे. 

 
वरील चविारानंा अन सरून कवी रसचनभइर काव्य अथवा नाट्य चनमाि करून सहृदय (रचसक) 

वािक-पे्रक्षकानंा आनंद देतो आचि प रुर्षाथइप्राप्तीच्या उपायािंा उपदेशही करतो. 
 
िार प रुर्षाथांत एकिात सवइ मानवी व्यापार–वाचिक, काचयक, मानचसक–अतंभूइत होतात. 

प रुर्षाथातील ‘अथइ’ म्हििे साध्य म्हिून अचभपे्रत असलेली वस्तू. काव्यातील अथवा नाट्यातील प्रधान 
नेत्यािा सपूंिइ व्यापार त्याला हव्या असलेल्या प रुर्षाथाच्या चदशनेे िात िात शवेटी इस्च्छत प रुर्षाथाति 
पयइवचसत होतो. नेत्यािी चित्तवृत्तीि त्याच्या व्यापारािी पे्ररक असते. ती संपूिइ काव्यात अथवा नाट्यात 
अन स्यतू असते, म्हिूनि ती स्थायी म्हिनू ओळखली िाते. या स्थायी चित्तवृत्ती प रुर्षाथइचनष्ठ असतात. 
यातंील काही स्थायी संचवद (चित्तवृत्ती–संचवत्ती) प्रधान तर काही र्ौि असतात. रती, हास वर्ैरे आठ 
(ककवा ‘शम’ धरून नऊ) स्थाचयभावापंैकी रती, िोध, उत्साह, आचि (तत्त्वज्ञानिचनत चनवेदप्राय) शम हे 
प्रधान स्थाचयभाव होत. 

 
चवभाव, अन भाव, व्याचभिाचरभावाचं्या उचित सयंोर्ापासून रसचनष्ट्पत्ती होते. चवभाव व अन भाव हे 

िड (अिेतन) तर व्यचभिाचरभाव िेतन असूनही नेहमी द सऱ्याच्या तोंडाकडे पाहिारे असतात (अथात 
स्थाचयभावावर अवलंबनू असतात), म्हिून हे चतन्हीही (चवभाव, अन भाव, व्यचभिारीभाव) अप्रधान होत 
आचि संचवद, संचवत्ती अथवा चित्तवृत्ती ही अप्रधान र्ोष्टीत स्स्थर होत नसते. यास्तव त्याचं्याहून चभन्न आचि 
प्रबंधव्यापी अशी स्स्थर चित्तवृत्ती (म्हििेि स्थाचयभाव) प्रधान म्हिून आस्वादास योग्य होय. त्यापंैकीही 
काही भाव प रुर्षाथावर अचधचष्ठत असल्याने प्रधान होत. असे स्थाचयभाव म्हििे वर चनर्सदष्ट केलेले रती, 
िोध, उत्साह व शम हे होत. हे िार स्थाचयभाव अन िमे शृरं्ार, रौद्र, वीर व शातं रसातं पचरित होतात 
आचि हे िार रस अन िमे काम, अथइ, धमइ व मोक्ष या िार प रुर्षाथांशी चनर्चडत असतात म्हिूनि त्यानंा 
प्रधान म्हितात. हास वर्ैरे द सऱ्या िार अप्रधान चित्तवृत्ती रती वर्ैरे प्रधान चित्तवृत्तींना अंर्भतू म्हिनू 
प रुर्षाथोपयोर्ी झाल्या तर होतात; स्वतंीपिे होत नाहीत, म्हिून त्या अप्रधान होत. रत्यादी आचि हासादी 
भावामंधला हा िो र् िप्रधानभाव साचंर्तला, त्यावरि दहा रूपकभेद आधारलेले आहेत. शृरं्ार, रौद्र, वीर 
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व बीभत्स या िार रसापंासून अन िमे हास्य, करुि, अद भ त व भयानक एसे िार रस उत्पन्न होतात. या 
कारिानेही हास्य वर्ैरे िार रसानंा द य्यम, र्ौि मानतात. 

 
वर चनर्सदष्ट केलेल्या िार उत्पादक रसातं शातंाऐविी बीभत्स रसािा उल्लखे आहे (कारि भरताने 

साचंर्तलेल्या आठ रसातं म ळाति शातंािे नाव नाही). ‘माी बीभत्सिा कोित्याही प रुर्षाथाशी संबधं 
िोडिे शतय नाही’, असे िसभावहवचािात (प.ृ २२४) िे म्हटले आहे ते बरोबर नाही. कारि स्वतम 
अचभनवर् प्ताने अठराव्या अध्यायावरील अहभनवभाितीत असे स्पष्ट म्हटले आहे : याप्रमािे ह्या रूपकाचं्या 
प्रयोर्ात वीर, रौद्र, आचि शृरं्ार आपापल्या रूपकात तीन प रुर्षाथांिे प्रािभतू झालेले असतात; परंत  शातं 
आचि बीभत्स रस शवेटच्या प रुर्षाथाला (मोक्षाला) उपयोर्ी असतात (प.ृ ४५१). र्ौि रसाचं्या उत्पत्तीिी 
कारिे म्हिनू साचंर्तलेले िारी रस आपापल्या प रुर्षाथांनी व्याप्त असतात, त्याम ळे त्यानंा चवशरे्ष सौंदयइ 
प्राप्त होते. 

 
काव्यािा अथवा नाटकािा नेता (नायक) इस्च्छत प रुर्षाथांच्या प्राप्तीसाठी व्यापार करीत असतो. 

त्या व्यापारातून रस अचभव्यतत होत असतात. प रुर्षाथोपयोचर्त (प रुर्षाथइप्राप्तीसाठी उपयोर्ी असिे) व 
रंिनाचधतय (अचधक मनोरंिक असिे) हे दोन चनकर्ष (कसोट्या) लावले असता भरताने साचंर्तलेले 
शृरं्ारादी आठ रस व (नंतर मान्य झालेला) शातं रस असे नऊि रस आहेत, असे अचभनवर् प्ताने सहाव्या 
अध्यायावरील अचभनवभारतीत (पृ. ३३५, आवृ. १९९२) म्हटले आहे. 

 
प रुर्षाथोपयोचर्त्व चनकर्षाम ळे रस िीवनाशी चनर्चडत राहतो व आस्वाद्यत्व या चनकर्षाम ळे काव्य व 

नाट्य ही इतर प्रकारच्या वाङ्मयापासून चवलक्षि, वरे्ळी आहेत हे िािवते. यावरून संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रकार सवइसाधारिपिे कला व िीवन यािंा समन्वय साधण्याच्या पक्षािें आहेत असे चदसते. 

 
वा. म. क लकिी 

 
रसग्रहि : ‘रसग्रहि’ ही संज्ञा इंग्रिीतील ‘ॲप्रीचशएशन’ या शब्दाला प्रचतशब्द म्हिून योिली िाते. 
‘ॲप्रीचशएशन’िा मूळ अथइ ‘टू व्हॅल्यू प्रॉपली’ असा आहे. एखाद्या र्ोष्टीिे योग्य ते मूल्यमापन करिे म्हििे 
ॲप्रीचशएशन करिे होय. ‘चसम्पथेचटक रेकस्ग्नशन ऑझ’ एतसलन्स’ असाही ॲप्रीचशएशन या शब्दािा अथइ 
आहे. वस्तूतील सौंदयािी व र् िवते्तिी सहान भचूतपूवइक दखल घेिे म्हििे रसग्रहि करिे. प्रािीन 
अचभिाततावादी परंपरेत चनिायक, चनयमचनष्ठ व मूल्यमापनात्मक टीकेला महत्त्व होते (चिचटचसझम हा 
शब्द ज्या ग्रीक धातूपासून आला त्यािा अथइ ‘चनिइय देिे’ असा आहे). यापेक्षा आपली टीका वरे्ळी आहे हे 
स्पष्ट करण्यासाठी वॉल्टर पेटरसारख्या रोमॅंचटक प्रवृत्तीच्या आध चनक टीकाकाराने आपल्या टीकापर 
लेखनाला ॲप्रीचशएशन्स असे नाव चदले. 

 
रसग्रहि ही संज्ञा प्राधान्याने भावकाव्याच्या संदभात योिलेली चदसून येते. तरीही कथा, कादंबरी, 

नाटक आदी साचहत्यकृतींिे रसग्रहि केले िाते. काव्यसौंदयािे ग्रहि करिे व त्यािी इतराचं्यासाठी 
अचभव्यतती करिे या दोन्ही चियािंा अंतभाव रसग्रहिामध्ये होतो. म ळात ‘रस’ ही प्रािीन भारतीय/संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रातील एक पाचरभाचर्षक संज्ञा आहे. रसािे स्वरूप, चनष्ट्पत्ती, संख्या या अनेकचवध संदभांत या 
परंपरेत चवप ल व ममइग्राही ििा झालेली आहे. ‘रस्यते, आस्वाद्यते इचत रसम ।’ हे सूी घेऊन रस म्हििे 
सौंदयान भव असे म्हिता येईल. संस्कृत परंपरेतील र् िग्राहक व काव्यममइज्ञ अशा रचसकासंबधंीिी – 
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म्हििे ‘सहृदया’चवर्षयीिी – माडंिीही उद बोधक आहे. परंत  मौचलक असे ताचत्त्वक, सैद्धास्न्तक चवविेन 
असले, तरी प्रत्यक्ष काव्यरसग्रहिात्मक लेखन या परंपरेत आढळत नाही. 

 
रसग्रहिचविार ही सौंदयइशास्त्रािी (ईस्थेचटतस) एक शाखा आहे. सौंदयइशास्त्रामध्ये सौंदयइचनर्समती 

व चतिा आस्वाद या दोहोंिीही ताचत्त्वक मीमासंा आलेली असते. कलावतं व रचसक दोहोंच्याही भचूमकेिा 
चविार सौंदयइशास्त्र करते; परंत  रसग्रहिाच्या चविारात रचसकाने उत्तम कलाकृतीिा आस्वाद कसा घ्यावा, 
यािाि प्राधान्याने चविार केलेला असतो. रसग्रहि करिे म्हििे साचहत्यकृतीतील र् िािें कौत क करिे, 
सौंदयािा आस्वाद घेण्यािी शतती असिे हा अथइ अचभपे्रत आहे. रसग्रहिासाठी रचसकाकडे 
आस्वादनक्षमतेप्रमािेि आचवष्ट्कारक्षमतेिीही िरुरी आहे. मूळ कलाकृतीतील सौंदयइ स्वतम अन भनविे, ते 
इतरानंा अन भवावयास लाविे, अनचभज्ञाला सौंदयइग्रहि करावयास चशकविे, त्या कलाकृतीिे योग्य ते 
मूल्यमापन करिे, कलावतंाला धन्यवाद देिे या साऱ्या चियािंा रसग्रहिाति अंतभाव होतो. मूळ 
कलाकृतींिा आस्वाद घेताना रचसकाच्या मनात ज्या चिया-प्रचतचिया उसळतात, त्यािंा रसग्रहिाच्या 
रूपाने रचसक आचवष्ट्कार करीत असतो, तेव्हा प ष्ट्कळदा तो मूळ कलाकृती, कलावतं व िीवन या 
सवांचवर्षयींिी आपल्या मनातील सिइनशील प्रचतचिया इतराचं्या समोर माडंीत असतो. रसग्रहि हे काही 
प्रमािात एका साचहत्यसौंदयािे ससं्कारचिीि असते, कवीच्या काव्यरूप िीवनभाष्ट्यावर केले रे्लेले भाष्ट्य 
असते. रसग्रहि म्हििे टीका नव्हे हे लक्षात घेतले पाचहिे. रसग्रहिामध्ये दोर्षदशइन, चवश्लेर्षि याला 
महत्त्व नसून कलेिी मनावर िी अन कूल प्रचतचिया होते, त्या प्रचतचियेलाि महत्त्व असते.टीकेप्रमािेि 
परीक्षि, अचभप्रायलेखन, ििात्मक चवविेन इ. प्रकाराहूंनही रसग्रहि वरे्ळे आहे. र् िदोर्षमीमासंा, 
तास्त्वक ििा, मूल्यमापन यानंा रसग्रहिात थोडाझार अवकाश असला, तरी त्यािा म ख्य उदे्दश 
सौंदयइग्रहि व सौंदयइदशइन हाि असतो. कलावतं व रचसक याचं्यामधील ‘हृदयसंवाद’ हेि रसग्रहिािे 
अंचतम ध्येय होय. 

 
कलेप्रमािे चतिे रसग्रहिही आत्मचनष्ठ व चवचवधरंर्ी असू शकते. काव्यचवर्षयक िाचिवचे्या व 

संस्काराच्या स्स्थत्यंतराप्रमािे रसग्रहि संकल्पनेतही स्स्थत्यंतर घडलेले आहे. नवकाव्याच्या प्रभावातून 
पारंपचरक आशयान र्ामी रसग्रहिापेक्षा आचवष्ट्कारन र्ामी माडंिीला प्राधान्य चमळालेले चदसून येते. 
समीके्षप्रमािे रसग्रहिही कचव-लक्ष्यी ककवा रचसक-लक्ष्यी असण्यापेक्षा ते कचवता-लक्ष्यी असायला पाचहिे, 
अशी भचूमका ही महत्त्वािी ठरलेली आहे. 

 
संदभइ :  १.  क लकिी, र्ो. म., िसग्रिि-कला आहि स्वरूप, १९७३. 

२. ढवळे, वा. रा. सपंा. मधुघर्ट. 
 

मीना र्ोखले. 
 
रसप्रणक्रया : रसप्रचियेत रसचनष्ट्पत्ती व चतच्या अन र्षंर्ाने रसास्वादािा चविार येतो. भरतािा रसचविार 
नाट्यशी चनर्चडत आहे. साहचिकि नाटकातील अन कायािा (ज्यािे अन करि करावयािे त्या मूळ 
पाीािा), रंर्भमूीवर त्यािे अन करि करिाऱ्या अन कत्यांिा (नटािा) व पे्रक्षारृ्हातील सामाचिकािंा 
(पे्रक्षकािंा, सहृदयािंा) संदभइ दृष्टीप ढे ठेवनू भट्ट लोल्लट, श्रीशकं , भट्ट नायक आचि अचभनवर् प्त या िार 
टीकाकारानंी रससूीािे व्याख्यान केले आहे. या िारी व्याख्यानािें सार तसेि रसचनष्ट्पत्ती व रसास्वाद 
याचंवर्षयीिे सचवस्तर चवविेन ‘रस’ या नोंदीत येऊन रे्ले आहे [पहा : रस]. 
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लोल्लटािे व्याख्यान–मत हे उत्पचत्तवाद अथवा उपचिती ककवा पचरप चष्टवाद म्हिून; तर शकं कािे 
मत अन करि–अन मचत–वाद म्हिून प्रचसद्ध आहे. भट्ट नायकाच्या मताप्रमािे साधारिीभतू स्थाचयभावािा 
भोर् सामाचिक (रचसक, सहृदय, पे्रक्षक) घेतो. त्याम ळे त्यािे मत ‘भ स्ततवाद’ म्हिून ओळखले िाते. 
अचभनवर् प्ताच्या मते रस हा उत्पन्न होत नाही, अन मचत होत नाही ककवा भोर्-भोर्ीकृचत-व्यापाराने भोर्ला 
िात नाही, तर तो व्यिंना नावाच्या अलौचकक शब्दव्यापाराने अचभव्यतत होतो. रंर्भमूीवरील 
चवभावाचदकाचं्या दशइनाने सामाचिकािा स्वतमिा, वासनारूपाने चित्तात चनचद्रत–स प्त अवस्थेत पडून 
असलेला, स्थाचयभाव िार्तृ होतो आचि ह्या आपल्या िार्तृ झालेल्या स्थाचयभावािा आस्वाद तो घेतो 
आचि अलौचकक ब्रह्मास्वादसहोदर आनंदात चनमग्न होतो. 

 
पहा : अन भाव; चवभाव; व्यचभिाचरभाव; साचत्त्वकभाव; स्थाचयभाव. 

 
य. स. वाकळब;े वा. म. क लकिी 

 
रसणवघ्ने : रसचवघ्ने म्हििे रसास्वादाच्या मार्ात चनमाि होिाऱ्या अडििी. रसास्वाद घेिे शतय व्हाव े
यासाठी दोन र्ोष्टी आवश्यक आहेत : एक, नाट्यप्रयोर्ात रसािी चनष्ट्पत्ती झाली पाचहिे, ककवा काव्यात 
रसािा आचवष्ट्कार झालेला असला पाचहिे. द सरी, पे्रक्षक अथवा वािक रसास्वाद घेण्यास समथइ व तो 
घेण्याच्या मनमस्स्थतीत असला पाचहिे. ह्या दोन र्ोष्टींच्या अभावी रसास्वाद असभंव होतो. रसस्वाद 
असंभव करिाऱ्या या दोन कारिािें अचधक चवश्लेर्षि करून अचभनवर् प्ताने नाट्यप्रयोर्ाच्या संदभात सात 
रसचवघ्ने आचि ती उत्पन्न होऊ नयेत यासाठी करावयािी उपाययोिना यािंा चविार केला आहे. 

 
(१) पचहले चवघ्न संभावनाचवरह म्हििे वण्यइ चवर्षय सभंाव्य न वाटून पे्रक्षकािा त्यावर चवश्वास न 

बसिे. हे चवघ्न दोन प्रकारे टाळता येते. सामान्य व्यवहारातील नेहमीच्या र्ोष्टींिेि विइन असले, तर ते 
उत्पन्न होिार नाही. ककवा सम द्रलंघनासारख्या असंभाव्य वाटिाऱ्या र्ोष्टी हन मानासारख्या असामान्य 
पाीाच्या संबंधात दाखचवल्यास हे चवघ्न उत्पन्न होिार नाही. (२) द सरे चवघ्न प्रतीती स्वर्त अथवा पर-र्त 
अशी होिे हे. रतीसारखा स्थाचयभाव आपल्या स्वतमच्या संबंधात ककवा द सऱ्या कोिा चवचशष्ट व्यततीच्या 
संबंधात आहे अशी भावना झाली, तर इतर चवकार उत्पन्न होऊन रसास्वाद असंभव होईल. यावर उपाय 
साधारिीकरिािा. चवभावादींच्या सम चित योिनेने स्थाचयभावािे साधारिीकरि होऊन तो रसात पचरित 
झाला, की त्यािा आस्वाद शतय होतो. (३) चतसरे चवघ्न पे्रक्षक त्या समयी स्वतमच्याि स खद मखादींच्या 
चविारात र्कइ  असिे हे. अशा पे्रक्षकाला रसास्वाद घेिे शतय होिार नाही हे उघड आहे. यावर उपाय त्यािे 
हृदय चनमइल करून त्याला त्या समयी सहृदय बनचविे हा. रंर्मंडपािी शोभा, पूवइरंर्ातील र्ीत, नृत्य वाद्य 
इ. र्ोष्टी त्याला त्याच्या स खद मखादींिा चवसर पडायला लावनू त्यािे हृदय चनमइल करतात. पे्रक्षक सहृदय 
असिे, रसास्वादासाठी आवश्यक आहे. (४ व ५) िौथे व पािव े चवघ्न चवभाव आदी रसचनष्ट्पत्तीच्या 
उपायािंी म ळीि योिना न करिे, ककवा केली तरी स्पष्ट रूपात न करिे ही होत. रसचनष्ट्पत्तीि िर 
स्पष्टपिे प्रतीत झाली नाही, तर साहचिकि रसास्वाद असंभव होईल. (६) सहाव े चवघ्न ज्याला प्राधान्य 
देिे आवश्यक आहे त्या स्थाचयभावाला प्राधान्य चदलेले नसिे हे. स्थाचयभावि रसात पचरित होतो. त्याच्या 
प्रधान रूपात होिाऱ्या आचवष्ट्काराम ळेि तत्संबद्ध रसािा आस्वाद शतय होतो. (७) शवेटिे चवघ्न चवभाव 
आदींच्या सबंंधात ते ह्या स्थाचयभावाशी संबद्ध आहेत की त्या, असा संशय उत्पन्न होिे हे. चवभाव, अन भाव व 
व्यचभिाचरभाव ह्या चतन्ही र्ोष्टी एकाि स्थाचयभावाशी संबद्ध अशा प्रतीत झाल्या, तरि रसास्वाद शतय 
होतो. हीि चवघ्ने थोड्ाझार झरकाने इतर काव्यप्रकाराचं्या बाबतींतही संभवतात. चतसऱ्या चवघ्नावरील 
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उपायाला माी काव्यवािनाच्या संबधंात अवकाश नसतो. या सवांिे सार असे, की रसास्वादासाठी काव्य 
स-रस आचि पे्रक्षक अथवा वािक स-हृदय असिे आवश्यक आहे. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
रसाभास : आनंदवधइन व अचभनवर् प्त यानंी रसाभासािी कल्पना साचहत्यशास्त्रात आिली. त्याआधीच्या 
लेखकामंध्ये ती चदसत नाही. रसामध्ये प ष्ट होिाऱ्या व वर्सिल्या िािाऱ्या भावना यथाथइ, खऱ्या असावयास 
तर हव्याति; पि त्यािबरोबर त्या उचित चवर्षयचनष्ठही असाव्यात. त्यामध्ये असत्यात्मक, ग्राम्य वा अन चित 
असे काहीही असू नये. केवळ उत्कटता असून भार्त नाही तर त्यात औचित्यही असाव ेलार्ते. हे औचित्य 
साभंाळलेले नसले म्हििे रसाऐविी ‘रसाभास’ चनमाि होतो. प्रथम ही कल्पना शृघंाराभासाप रतीि 
मयाचदत होती असे चदसते, पि प ढे ती इतर रसाचं्या बाबतीतही झाली. राविाला सीतेचवर्षयी वाटिारे पे्रम 
उत्कट व खरे मानले, तरी ‘सीता’ ही त्याच्या प्रीतीिी ‘उचित चवर्षय’ नाही. ती परकीय आहे व त्याच्यावर 
अन रततही नाही, चतिा प्रचतसाद नाही, ही दोघे परस्परान रतत नाहीत, म्हिून येथे ‘रत्याभास’ आहे व 
‘शृरं्ाराभास’ आहे. पश पक्ष्याचं्या रचत-शोक-विइनातही साराि भावनािंा ‘आरोप’ असतो. त्या भावना 
त्याचं्या चठकािी खरोखरीि मानवाप्रमािे नसतात, त्यानंा िाचिवा नसल्याम ळे चवभावादी व उिीपनादी 
उपलब्ध होत नाहीत, म्हिून त्याचं्या विइनामध्येही ‘रसाभास’ि म्हिावयास हवा. बळरामाने रेवतीसह 
एकाि पाीातून मद्यास्वाद घेिे चनराळे आचि भ्रमराने भ्रमरीसह एकाि झ लातून मध स्वाद घेिे चनराळे. 
आरोचपत भावना स ंदर वाटल्या, त्यात काव्य िािवले तरी ते आभासात्मक होय अशी येथे कल्पना आहे. 
भावना यथाथइ असूनही अनौचित्याम ळे रसाभास चनमाि होतो. पश पक्ष्यापं्रमािेि चनसर्ातील पवइत, नद्या, 
मेघ याचं्यावरील आरोपही रसाभास चनमाि करण्यास कारि होतात. आश्रय व चवर्षय यािें औचित्य 
साभंाळले रे्ले नाही, तरही ‘रसाभास’ चनमाि होतो. आदरिीय भीष्ट्मादींसारख्या र् रुिनाचंवर्षयी हास्य, 
किाि इनादी वीराचं्या चठकािी भीती, िण्डाळाचं्या चठकािी ‘शान्त’ ही सारी रसाभासािी उदाहरिे होत. 
आनंदवधइनाच्या मते रसाभास हा रसध्वनीिाि एक प्रकार होय. 

 
त्र्यं. र्ो. माईिकर 

 
रणसक : नाट्यप्रयोर्ात चनष्ट्पन्न होिाऱ्या रसािा आस्वाद घेण्यास समथइ असा मन ष्ट्य, हा या संजे्ञिा मळू 
अथइ. काव्य व इतर कलाकृती यातंील सौंदयािा आस्वाद घेण्यास पाी अशा मन ष्ट्यािाही या शब्दाने बोध 
होतो. 

 
पतंिलीच्या महाभाष्ट्यात एके चठकािी नटािे चवशरे्षि म्हिून वापरलेल्या रचसक शब्दािा ‘ज्याच्या 

चठकािी रस असतो तो’ असा अथइ केला आहे. त्यावरून नट रसािी अचभव्यतती करतो ही कल्पना त्यात 
अचभपे्रत आहे, असा चनष्ट्कर्षइ काढता येण्यासारखा आहे. परंत  पे्रक्षक अथवा वािक यानंाि सामान्यपिे 
रचसक हे चवशरे्षि लावतात. रचसक, सामाचिक, पे्रक्षक व सहृदय हे सवइसाधारिपिे पयाय म्हिून वापरले 
िातात. 
पहा : सहृदय. र. पं. कंर्ले 
 
रहस्यकथा : र्द्य कथात्म साचहत्यािा एक प्रकार. हा लघ कथा आचि कादंबरी या दोन्ही 
साचहत्यप्रकारामंध्ये आढळून येतो. वैचशष्ट्ट्यपूिइ आशय आचि कथानकरिना यामं ळे वरे्ळेपिा प्राप्त 
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झालेला हा साचहत्यप्रकार आहे. रहस्य, उत्कंठा, र् न्हा, भय यासंारतया र्ोष्टी रहस्यकथेच्या कें द्रस्थानी 
असतात. रहस्यकथेिा समावशे सहसा र्ंभीर व अचभिात साचहत्यामध्ये केला िात नाही. तो ‘लोकचप्रय’ 
साचहत्यप्रकार मानला िातो. हलकेझ लके मनोरंिन हे रहस्यकथेिे उचद्दष्ट असते. असे असले, तरी 
डॉस्टोव्हस्की, र्ाब्रीएल र्ासीआ माके्वझ यासंारख्या िार्चतक महत्त्वाच्या लेखकानंी हा साचहत्यप्रकार 
र्ाभंीयाने हाताळलेला चदसतो. 

 
रहस्यकथेत वस्त तम अनेक उपप्रकारािंा समूह म्हििे उचित ठरते. चतच्यामध्ये र् प्तिर कथा 

(चडटेस्तटव्ह चझतशन), र् प्तहेर कथा (स्पायस्टोरी), थरार कथा (चथ्रलर), साहस कथा (ॲड् व्हेंिर 
स्टोरी), उत्कंठा-कथा (सस्पेन्स स्टोरी) यासंारख्या एकमेकाशंी साम्य असलेल्या अनेक उपप्रकारािंा 
समावशे होतो. 

 
रहस्यात्मक घटक आपल्या कथापरंपरेमध्येही होता. अिेहर्बयन नार्ट स, गुलर्बकावली, संस्कृत–

प्राकृतातील काही शृखंलाकथा उदाहरिादाखल प ढे करता येतील. तथाचप या पूवइपरंपरेिा आध चनक 
रहस्यकथाशंी संबधं आहे, असे म्हिता येिे कठीि आहे. या पारंपचरक कथाचं्या चनवदेनपद्धती सवइसाधारि 
कथाचनवदेनाहून वरे्ळ्या नव्हत्या. रहस्यकथेिा स्वतमिा असा रिनासाके्षप त्याचं्यातून चवकचसत होिे 
कठीि होते. पािात्त्याचं्या संपकाम ळे आध चनक िीवनपद्धतीिा पचरिय घडून आल्यावर त्या 
िीवनपद्धतीच्या संदभात पूवइपरंपरेतील रहस्यात्मकता चवकचसत होण्यास वाव चमळाला नाही. मराठी 
रहस्यकथेसमोरिे आदशइ इगं्रिीमधलेि आहेत. 

 
रहस्यकथा-कादंबरीिे मूळ इंग्रिीमध्ये अठराव्या शतकात चनमाि झाले. य रोपभर पसरलेल्या 

‘र्ॉचथक’ कादंबरीमध्ये ते आढळते. ‘र्ॉचथक’ कादंबरीमध्ये मध्यय र्ीन वातावरि, िादू, रहस्य, चकल्ल,े 
तळघरे, अद भ त घटना या र्ोष्टींना महत्त्व असे. र्ॉचथक कादंबरीतील अद भ त आचि अचतमानवी चवश्वाला 
वर्ळून, समकालीन आचि वास्तवसदृश वातावरिात पदापइि करून रहस्यकथेिे आपले रूप धारि केले. 
एकोचिसाव्या शतकातील एडर्र ॲलन पो हा पचहला रहस्यकथालेखक मानला िातो. त्याच्या लेखनावर 
‘र्ॉचथक’ कादंबरीिे स्पष्ट संस्कार आहेत. पचहल्या आचि द सऱ्या महय द्धाचं्या दरम्यानच्या काळात 
रहस्यकथा िोमाने झोझावली. सर आथइर कॉनन डॉयल, एस्. एस्. व्हॅन डाइन, डॅचशयल, हॅमेट, रेमंड 
िॅंडलर, ॲर्ाथा चिस्टी इ. लेखकानंी हा साचहत्यप्रकार समथइपिे हाताळला. मराठीमध्ये प्रारंभी ‘िार आिे 
माले’सारख्या मालामंधून रहस्यकथा प्रचसद्ध होऊ लार्ल्या. भा. चव. वरेरकर, र. वा. चदघे याचं्यासारख्या 
प्रचथतयश लेखकानंी रहस्यकथा चलचहल्या असल्या, तरी मराठीमध्ये रहस्यकथा लोकचप्रय करण्यािे श्रये 
चवप ल लेखन करिाऱ्या बाब राव अनाळकरानंा द्याव ेलार्ते. 

 
र् प्तिर कथा हा रहस्यकथेत समाचवष्ट होिारा, पि स्वतमिा स्पष्ट वरे्ळेपिा असलेला उपप्रकार 

आहे. र् प्तिर कथेमध्ये एखादा र् न्हा–बह धा ख नािा–घडलेला असतो. र् न्हा घडून रे्ल्यावर 
र् प्तिराकडून हा र् न्हा का आचि कसा घडला, यािा शोध घेतला िातो. तकइ ब द्धी आचि िात यइ यािंा 
उपयोर् करून, माचहतीिा एकेक त कडा िोडून र् प्तिर भतूकाळात घडलेल्या घटनािंा अथइ लावतो. 
र् न्हा घडण्यािी आचि र् न्ह्याच्या िौकशीिी, अशा दोन कथा र् प्तिर कथेमध्ये असतात. या दोन कथाचं्या 
र् ंझिीम ळे र् प्तिर कथेच्या कथानकािी रिना िमत्कृचतपूिइ झालेली असते. कालिमािी प नरइिना, 
चवचवध पाीाचं्या ‘दृचष्टकोिा’ंना असलेले महत्त्व, सवइसाक्षी चनवदेकािा अभाव या र्ोष्टींम ळे र् प्तिर कथेतील 
रहस्यमयतेला उठाव चमळतो. 
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र् प्तिर कथेतील खासर्ी र् प्तिरासारखे काही घटक वर्ळले रे्ल्याम ळे आचि काही नवी 
वैचशष्ट्टे्य समाचवष्ट झाल्याम ळे रहस्यकथेिे इतर उपप्रकार चसद्ध होतात. र् प्तिर कथेमध्ये आढळिारा दोन 
कथािंा वरे्वरे्ळेपिा थरार कथेमध्ये नाहीसा होतो. थरार कथेमध्ये र् न्ह्याबद्दलिी वस्त स्स्थती शवेटी उघड 
करून वािकाला आियािा धक्का देिे सहसा अचभपे्रत नसते. थरार कथेमध्ये घटना घडिे आचि चतिे 
चनवदेन यामंध्ये झारसे अंतर उरलेले नसते. भतूकाळात काय घडले यापेक्षा भचवष्ट्यकाळात काय घडिार, 
ही र्ोष्ट येथे महत्त्वािी ठरते. र् प्तिरकथेच्या त लनेत वातावरिचनर्समती, पाीचिीिपद्धती या र्ोष्टींना 
थरार कथेमध्ये अचधक महत्त्व प्राप्त होते. चवस्मयकारक, चवलक्षि आचि अनपेचक्षत घटनािंा प्राद भाव थरार 
कथेमध्ये अचधक प्रमािात आढळतो. र् प्तिरकथेप्रमािे त्यािें स्पष्टीकरि िात यइ आचि तकइ ब द्धी याचं्या 
साहाय्याने करता येतेि, असे नाही. 

 
साहसकथा आचि र् प्तहेरकथा हे रहस्यकथेमध्ये समाचवष्ट होिारे आिखी दोन उपप्रकार. 

साहसकथेमधील नायक अपचरहायइपिे र् प्तिर असतोि, असे नाही. थरार कथेमध्ये वातावरिचनर्समती, 
पाीचिीि या घटकानंा असलेले महत्त्व येथे उिावलेले असते; माी थरार कथेमधील धोका, पाठलार्, 
संघर्षइ हे घटक येथेही अस्स्तत्वात असतात. र् प्तहेरकथेमध्ये खासर्ी र् प्तिरािी िार्ा र् प्तहेरसंघटना 
आचि त्यािें सदस्य यानंी, तर व्यस्ततव्यततींमधील संबधंािंी िार्ा आंतरराष्ट्रीय संबधंानंी घेतलेली असते. 

 
र् प्तिर कथा आचि थरार कथा याचं्या चमश्रिातून उत्कंठा-कथा हा आिखी एक उपप्रकार चनमाि 

झाला आहे. र् प्तिरकथेतील रहस्य आचि दोन कथािें अस्स्तत्व उत्कंठा-कथेतही असते. तथाचप उत्कंठा–
कथेमध्ये भतूकाळात काय घडले, याबरोबरि भचवष्ट्यकाळात काय घडिार, याबद्दलिी उत्कंठा वािकाच्या 
मनात चनमाि केली िाते. र् प्तिरकथेमध्ये भतूकालीन घटनानंा िेवढे महत्त्व असते, तेवढे ते उत्कंठा-
कथेमध्ये असत नाही. 

 
रहस्यकथा/कादंबरी या सजें्ञतून स िचवल्या िािाऱ्या उपप्रकारामंध्ये सतत देवािघेवाि होत 

असते. त्याम ळे अनेक उपप्रकारािंी वैचशष्ट्टे्य एकी आलेल्या, अथवा उपप्रकाराचं्या सीमारेरे्षवर वावरिाऱ्या 
साचहत्यकृती चनमाि झालेल्या आढळतात. 
 
संदभइ : Todorov, T., The Poetics of Prose, 1977. 
 

हचरिदं्र थोरात 
 
राजकारि आणि साणहत्य : रािकारि आचि साचहत्य याचं्यातील संबधं व्याचमश्र स्वरूपािे असून या दोन 
संज्ञािंी व्याख्या आपि कोित्या पचरपे्रक्ष्यातून करतो, यान सार या संबधंािंी चिचकत्सा चवचवध स्तरावंर 
करता येते. 

 
रािकारिािा स पचरचित ससं्थात्मक आचवष्ट्कार म्हििे शासनव्यवस्था आचि साचहत्यािे स चनचित 

उर्मस्थान म्हििे साचहस्त्यक. या अन र्षंर्ाने साचहत्य–रािकारि संबधंािंा पृष्ठस्तरीय चविार शासन व 
साचहस्त्यक याचं्यातील संबधंािंारे करता येतो. 
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आध चनक काळात शासनससं्थेिा चवस्तार झाल्याने ती समाििीवनाच्या ज्या अनेक अंर्ानंा स्पशइ 
करते, त्यामंध्ये साचहत्यािादेखील समावशे होतो. कायदा व स व्यवस्था, तसेि सावइिचनक नीचतमत्ता 
राखण्यासाठी शासन साचहत्यव्यवहारावंर चनबधं घालू शकते. प्रक्षोभक ककवा अश्लील साचहत्यावर बंदी 
घालण्यािे अचधकारस्वातंत्र्य शासनाला असते. अन दाने व प रस्कार यािंारे शासन साचहत्यचनर्समतीस 
उते्तिन देऊ शकते. 

 
ह कूमशाही रािवटीमध्ये सहसा शासनधार्सिण्या साचहस्त्यकानंा साहाय्य चमळते, तर शासनचवरोधी 

साचहस्त्यकानंा दडपून टाकण्यात येते. स्वाभाचवकि ही पचरस्स्थती दिेदार साचहत्यचनर्समतीस बाधक ठरते. 
साम्यवादी व लष्ट्करी रािवटींमध्ये चनमाि झालेल्या ‘अचधकृत’ साचहत्याकडे दृचष्टके्षप टाकला असता या 
वस्त स्स्थतीिा प्रत्यय येतो. 

 
लोकशाही रािवटींमध्ये साचहस्त्यकािें अचभव्यस्ततस्वातंत्र्य घटनेिारे संरचक्षलेले असते. परंत  

व्यवहारात शासकीय चनयंीि व म तत अचभव्यतती यामंध्ये वळेोवळेी ताितिाव उद भवतात. या संदभात 
साचहस्त्यकानंी शासकीय अन दाने/प रस्कार स्वीकारावते की काय, हा एक कळीिा प्रश्न ठरतो. एक 
भचूमका अशी, की शासनािा पैसा हा अखेर िनतेिा पसैा असल्याने तो स्वीकारण्यात काहीि र्ैर नाही. 
याला चवरोध करिारे असे माडंतात, की शासन हे वस्त तम राज्यकत्यांच्या चनयंीिाखाली असते व 
शासकीय अन ग्रह स्वीकारिे म्हििे राज्यकत्यांिे कमधेपि पत्करिे होय आचि यािारे साचहस्त्यक आपला 
स्वतंी बािा हरवनू बसण्यािा धोका संभवतो. 

 
अचधक खोलात िाऊन साचहत्य–रािकारि सबंंध तपासायिे असतील, तर साचहत्याच्या 

स्वरूपाचवर्षयीच्या सौंदयइशास्त्रीय ििेत चशरिे आवश्यक आहे. तसेि रािकारिािी शासनकें चद्रत व्याख्या 
नाकारून रािकारि म्हििे समािाच्या चवचवध के्षीातंील सत्तासंबधंातूंन साकारिारी प्रचिया, अशी 
भचूमका घेतली पाचहिे. संकल्पना अथवा हेतू याचं्या मध्यस्थीचशवाय साचहत्यकृती ही एक स संर्त सेंचद्रय 
समष्टी चनमाि करते, असे काही साचहत्यमीमासंक मानतात. ही साचहत्याचवर्षयीिी अलौचककतावादी 
भचूमका आहे. या दृचष्टकोिातून पाहू िाता साचहत्य व रािकारि यािंा संबंध केवळ आन र्षंचर्क असू 
शकतो. 

 
लौचककतावादी सौंदयइशास्त्रज्ञ असे मानतात, की साचहत्यकृतीिी िडिघडि ज्ञानात्मक व 

व्यवहारात्मक तत्त्वानं सार झालेली असते. साचहत्यात लौचकक आशयािे प्राि यइ असल्याने ज्यािारे 
साचहत्यकृतींच्या मूल्यािे सपूंिइ स्पष्टीकरि होईल, असे अलौचकक रिनातत्त्व सापडत नाही. पचरिामी 
अलौचककतावाद साचहत्याच्या संदभात अप रा ठरतो. लौचककतावादान सार साचहत्य व रािकारि यािंा 
संबंध मलूर्ामी स्वरूपािा असू शकतो. साचहत्य हेत र्भइ व सकंल्पनाय तत असेल, तर रािकीय सकंल्पना 
व हेतू साचहत्यकृतींमध्ये अन स्यतू असण्यािी शतयता चनमाि होते व साचहत्याभ्यासात त्यािंी चिचकत्सा 
प्रस्त त ठरते. 

 
रािकारिी व त्यािें डावपेि यािें चिीि करिाऱ्या ककवा र्ाधंीवाद, समािवाद यासंारख्या 

चविारसरिींशी बाचंधलकी स्वीकारून चनमाि केलेल्या साचहत्यकृती म्हििे रािकीय साचहत्य, असे 
समीकरि अनेकदा आढळते. अरुि साधंूिी बसिासन ही कादंबरी, ककवा भा. चव. वरेरकरािें सते्तचे गुलाम 
हे नाटक या अथाने ‘रािकीय साचहत्य’ या सदरात मोडते. रािकीयतेिी वरील सकंल्पना काहीशी उथळ 
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आहे. िेव्हा एखादी साचहत्यकृती मानवी िीवनाच्या कोित्याही के्षीातील सत्तासंबधंाबंाबत मूल्यात्मक प्रश्न 
उपस्स्थत करते, तेव्हा ती खऱ्या अथाने रािकीय ठरते. या प्रश्नाचं्या िचटलतेिे व व्यापक संदभािे भान 
चनमाि करण्यातून साचहत्यकृतीिी रािकीयता चसद्ध होते; चनव्वळ चवद्रोही ककवा पक्षपाती भचूमका घेण्यातून 
नव्हे. डॉस्टोव्हस्कीिी द पझेस्ड ही कादंबरी व साीइिे क्रीम पास्सीओनेल हे नाटक या कृती सखोल अथाने 
रािकीय ठरतात. 

 
साचहत्यकृतींिी रािकीयता केवळ आशयाति नव्हे, तर घाटामध्येदेखील आचवष्ट्कृत होते. बे्रतट 

(१८९८–१९५६) या प्रख्यात िमइन नाटककाराच्या ‘एचपक चथएटर’ (कथक रंर्भमूी) या संकल्पनेिारे हे 
स्पष्ट करता येईल. पे्रक्षकाला सामाचिक वास्तवाकडे चिचकत्सक दृष्टीने पाहण्यास व िाचंतकारक कृती 
करण्यास प्रवृत्त करिारी रािकीय रंर्भमूी त्याला चनमाि करायिी होती. पचरिामी वास्तवािा आभास 
चनमाि करिारी ॲचरस्टॉटलप्रिीत पारंपचरक रंर्भमूी त्याने नाकारली. पे्रक्षकाने नाटकातील घटना व पाीे 
याचं्याशी समरस न होता त्याकंडे भावचनक अंतर राखून तारतम्याने पाहावे, यासाठी त्याने चवचवध तंीे 
अवलंचबली. उत्कर्षइकबदू र्ाठिारा सलर् घटनािम टाळून स ट्या पि अथइपूिइ प्रसंर्ािंी योिना, घटनािंी 
उत्कटता वाढचवण्यासाठी नव्हे, तर त्याचं्यावर भाष्ट्य करण्यासाठी र्ीतािंा वापर, भावचनक उद्दीपन न 
करिारी तटस्थ अचभनयशलैी यािंा या तंीामध्ये समावशे होतो. अशा प्रकारे आशय व घाट यामंधून प्रर्ाढ 
रािकीयता अचभव्यतत करिाऱ्या यशस्वी साचहत्यकृतींिे मराठी साचहत्यात द र्सभक्ष आहे, हे इथे नमूद केले 
पाचहिे. ज्या साचहत्यकृतींमध्ये स िाि रािकीयता आढळत नाही, त्या पूिइपिे अरािकीय असतात असे 
नव्हे. त्यािंीदेखील रािकीय समीक्षा संभवते. या प्रकारच्या समीके्षत उपय तत ठरिारी एक मध्यवती 
संकल्पना म्हििे ‘चविारप्रिाली’. (क ठलीही चविारसरिी नव्हे.) मातसइच्या (१८१८–८३) चसद्धान्तनातून 
चविारप्रिाली या संकल्पनेने आकार घेतला. वर्इचवभाचित समािातील मानवी संबंधािें व्यस्त चिीि 
करून बचलष्ठ वर्ाच्या प्रभ त्वािे समथइन करिारा भ्रामक चविारव्यहू अशी मातसइिी चविारप्रिाली चवर्षयक 
धारिा होती. साचहत्यात अथात चविारप्रिालीिा प्राद भाव चदसतो. पचरिामी चवर्षम व अन्यायकारक 
सामाचिक वास्तव इष्ट व स्वाभाचवक तसेि अपचरवतइनीय असल्यािा आभास साचहत्यकृती चनमाि करतात, 
असे अनेकदा चदसते. 

 
चविारप्रिाली वर्ासंबधंािंारे याचंीकपिे चनधाचरत होते असे नव्हे, ही र्ोष्ट ग्रामिी (१८९१–

१९३७) या इटाचलयन चविारवतंाने वैिाचरक–सासं्कृचतक संप्रभ त्व वा विइस्व (हेचिमनी) या सकंल्पनेिारे 
स्पष्ट केली आहे. आर्सथक दृष्ट्ट्या वरिढ असलेला वर्इ (उदा., भाडंवलशाहीत भाडंवलदार वर्इ) 
राज्यकता वर्इ बनतो, ते या प्रकारिे संप्रभ त्व प्रस्थाचपत करून. आपल्या चहतसंबधंानंा अन कूल अशा संस्था 
व मूल्ये यािंी माडंिी तो अशा प्रकारे करतो, की त्यािंी यथायोग्यता (चलचिचटमसी) इतर वर्ांनी स्वख र्षीने 
स्वीकारावी. पचरिामी हे वर्इ प्रबळ वर्ाच्या विइस्वाला संमती देतात. या प्रचियेत साचहत्यािा समावशे 
असतो. भाडंवलशाही समािात चनमाि झालेल्या साचहत्यकृती खासर्ी मालमत्ता, स्पधेिे तत्त्व, व्यस्ततवाद 
यासंारख्या भाडंवली ससं्कृतीला पूरक अशा कल्पनािंा प्रच्छन्न प रस्कार करतात, हे यािे एक उदाहरि 
होय. त्यािबरोबर वाङ मयािारा प्रबळ वर्ाच्या संप्रभ त्वाला आव्हान देिेदेखील शतय होते. पचरिामी 
वाङ मय हे सासं्कृचतक के्षीातील वर्इलढ्यािे एक महत्त्वािे माध्यम ठरते. 

 
चविारप्रिालीिी सापेक्ष स्वायत्तता मान्य केली, की ती एकचिनसी व एकसािी नसल्यािे स्पष्ट 

होते. ॲल्तूसेअर (१९१८–९०) या फ्रें ि चविारवतंाने चविारप्रिालीच्या चनयामक स्वरूपावर भर चदला 
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आहे. त्याच्या मते चविारप्रिालीिारा व्यतती चवचशष्ट वर्ाच्या घटक म्हिनू घडचवल्या िातात. ती एका 
बािूने व्यततीला वर्ीय िौकटीत 

 
बंचदस्त करते आचि द सऱ्या बािूने व्यततीच्या ठायी आपि स्वतंी कता (एिंट) आहोत, अशी 

आभासात्मक िािीव चनमाि करते. माी चविारप्रिाली िेव्हा साचहत्यात प्रकट होते, तेव्हा ती आपल्या 
संरचित स्वरूपाकडे लक्ष वधेते. पचरिामी साचहत्यातील चविारप्रिालीच्या िलनातून सामाचिक 
वास्तवातील चवचवध चवसंर्ती उघड होतात. ॲल्तूसेअरिा सहकारी माशरेी याने यावर चवशरे्ष भर चदला 
आहे. या संबधंात त्याने असे म्हटले आहे, की एखाद्या साचहत्यकृतीच्या सचंहतेिे असे रािकीय वािन 
करताना चतच्यातील मकूस्थळे व चनसरड्ा िार्ा याचं्याकडे चवशरे्ष लक्ष प रवाव ेलार्ते. 

 
अलीकडे उत्तर–संरिनावादी चविारवतंानंी ‘पचरभाचर्षत’ (चडस् कोसइ) ही संकल्पना चवकचसत 

केली आहे. चवचवध भाचर्षक कृतींिारे ज्ञानािे व त्यािारे प्रसृत होिाऱ्या सत्तासंबधंािें वहन कसे होते, या 
र्ोष्टींकडे ही संकल्पना चनदेश करते. चवशरेे्षकरून झूको (१९२६–८४) या फ्रें ि चविारवतंाच्या चसद्धान्तात 
पचरभाचर्षतािंारे ज्ञाते (सब्िेस्तटव्् ि) कशी घडवली िातात, यावर भर चदलेला आढळतो. या दृष्टीने 
साचहस्त्यक पचरभाचर्षताचं्या चनयामक स्वरूपािा अभ्यास करता येतो. कलर्, वशं, िात यासंारख्या भेदावंर 
आधाचरत ज्ञाते साचहत्यकृतींमधून कशी घडतात, यावर अशा अभ्यासातून प्रकाश पडू शकतो. प रुर्षप्रधान 
समािाच्या िौकटीत मध्यमवर्ीय स्त्रीला एक नव े व्यस्ततमत्त्व प्राप्त करून देण्याच्या प्रचियेत आध चनक 
भारतीय साचहत्याने पार पाडलेल्या भचूमकेिा या संदभात उल्लेख करता येईल. 

 
चविारप्रिाली समीक्षा व पचरभाचर्षत चवश्लेर्षि यािंारे साचहत्याच्या रािकीयतेिे व्यापक संदभइ स्पष्ट 

होतात व अंचतमतम साचहत्याभ्यासािी नाळ संस्कृचत – अभ्यास (कल्िरल–स्टडीि) या चवस्तृत वैिाचरक 
उपिमाशी ि ळते. 

 
पहा : रािकीय कादंबरी.  
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मंरे्श क ळकिी 

 
राजकीय कादंबरी : मानवी िीवनािा व सृष्टीिा सवांर्ाने, व्यापक व सखोल चविार करिारा व एकूिि 
अस्स्तत्वाच्या व्याचमश्रतेिा वधे घेिारा सवइस्पशी साचहत्यप्रकार म्हििे कादंबरी असे समिले िाते. त्याम ळे 
कादंबरीला मानवी चवश्वव्यवहारातील कोितेि के्षी वज्यइ नाही. स्त्री-प रुर्षसंबधं हा िसा कादंबरीिा चवर्षय 
होतो, तसाि रािकारि वा वैद्यकीय व्यवसाय हादेखील. पि म्हिनू एखाद्या डॉतटरच्या िीवनावर 
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चलचहलेली कादंबरी वैद्यकीय कादंबरी आहे असे कोिी म्हित नाही, ककवा सैचनकावरील र्ोष्टीला लष्ट्करी 
कादंबरी म्हित नाही. तरीही अभ्यासाच्या सोयीसाठी म्हिून ऐचतहाचसक कादंबरी, रािकीय कादंबरी असे 
या साचहत्यप्रकारािे उपप्रकार पाडण्यात येतात. साचहत्यसमीक्षकानंी व अभ्यासकानंी अशा तऱ्हेने कादंबरी 
या व्यापक साचहत्यप्रकारािे उपचवभार् मान्य केले आहेत. खरे म्हििे व्यापक अथाने रािकारि हे 
िीवनाच्या सवइ अंर्ानंा स्पशइ करिारे असल्याने मानवी समूहािा िेथे म्हिून संबधं येतो, तेथून ते बाद 
करता येत नाही. तरीही रािकीय कादंबरी हा थोडा स्वतंी चविार करण्यासारखा प्रकार आहे, हे चवसाव्या 
शतकाच्या आरंभीि पािात्य समीक्षकानंी स्वीकारले होते. 

 
मॉचरस एडमंड स्स्पयर द पोहलहर्टकल नॉव्िेल (१९२७) या प स्तकात चलचहतो, की रािकीय 

कादंबरी आता साचहत्यामध्ये चनचिति प्रस्थाचपत झाली आहे. एच्. िी. वले्स, बेंिाचमन चडझरेली, अॅंटोनी 
रॉलप प्रभतृींिा ते या बाबतीत दाखला देतात. रािकीय कादंबरी म्हििे असे लचलत र्द्य, की िे भाव-
भावनापेंक्षा चविारावंर अचधक लक्ष कें चद्रत करते, कायदे करिाऱ्या यंीिेमार्ील ताचत्त्वक बठैकीवर भर देते 
व ज्यािा हेतू एखाद्या पक्षािा अथवा चविारािा प्रिार करण्यािा, सामाचिक स धारिेिा, शासन 
िालचविाऱ्या व्यततींिे आय ष्ट्य वा शासन तोलून धरिाऱ्या शततींिी र् ंतार् ंत यािें चवश्लेर्षि करण्यािा वा ते 
उघड करण्यािा असतो. 

 
स्स्पयरिी ही व्याख्या कादंबरीच्या पचरमािाला थोडी संक चित करिारी वाटली, तरी अभ्यास 

करण्याकचरता सोयीिी आहे. खरे तर व्यापक पचरमाि लक्षात घेतल्यास इंग्रिी वाङ मयात चकतीतरी 
आधीपासून रािकीय कादंबरीिी परंपरा चदसते. डॅन्येल डीझोच्या कादंबऱ्यामंध्ये तत्कालीन रािकारिािे 
चिी चनचिति चदसते. तसेि ही व्याख्या काटेकोरपिे लार्ू केल्यास टॉल  स्टॉयच्या वॉि अॅँड पीस या 
महाकादंबरीिेही वर्ीकरि करिे कठीि िाईल. ‘रािकीय कादंबरी’ या संकल्पनेिा व्यापक अथइ 
चविारात घेऊन मराठीतील रािकीय कादंबरीिा शोध घेिे य तत ठरेल. 

 
मराठी कादंबरीिी स रुवाति एकोचिसाव्या शतकाच्या शवेटास झाली. तो काळ पारतंत्र्यािा 

असल्याने साहचिकि बह तेक लेखकाचं्या चविारात राष्ट्रीय भचूमकेला महत्त्वािे स्थान होते, हे खरे. 
त्याम ळे बाबा पदमनिींपासून ह. ना. आपटे, ना. सी. झडके, चव. स. खाडेंकर वर्ैरे म ख्य प्रवाहाच्या 
लेखकाचं्या कादंबऱ्यामंध्ये तत्कालीन समािव्यवस्था, चतला लार्लेली कीड, समािस धारिेिे प्रयत्न व 
त्या अन र्षंर्ाने येिारे रािकारि यािें चिीि कमीअचधक प्रमािात आढळून येते. चवशरे्षतम हचरभाऊ 
आपट्याचं्या मी व यशवतंराव खरे या कादंबऱ्यामंध्ये तत्कालीन रािकारिािे पडसाद चदसून येतात. पि 
म्हिून त्यानंा रािकीय कादंबऱ्या म्हिता येिार नाही. 

 
मराठीतील पचहली रािकीय कादंबरी कोिती याबद्दल वाद असला, तरी दत्तो आप्पािी 

त ळिापूरकर यािंी माझे िामायि (१९२७) ही अर्दी पचहल्या रािकीय कादंबऱ्यापंैकी आहे, असे काही 
समीक्षक मानतात. खरे म्हििे वा. म. िोशी यािंी नहलनी (१९२०) ही आधीिी कादंबरी, तसेि श्री. व्य.ं 
केतकरािंी पिागांदा (१९२६) आचि गोंडवनातील हप्रयांवदा (१९२६) याही आधीच्या. परंत  बह तेक 
समीक्षकाचं्या मते या कादंबऱ्यामंध्ये रािकीय ििा आहेत, थोडेझार रािकीय घटना-प्रसंर्ही आहेत; पि 
समूहिीवनािे पचरमाि त्यानंा लाभत नाही. हाि आके्षप खाडेंकर व झडके आपल्या ज्या प स्तकानंा 
रािकीय कादंबरी असे सबंोधतात, त्याचं्या बाबतीतही घेतला िातो. खाडेंकराचं्या दोन धु्रव (१९३४), 
उल्का (१९३४), व क्रौंचवध (१९४२) या कादंबऱ्या तत्कालीन रािकीय आंदोलनावंर असल्या, तरी त्यािंी 
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रािकीय कादंबरी म्हिनू सहसा र्िना होत नाही. झडतयानंीही रािकारिाच्या पाश्वइभमूीवर अनेक 
कादंबऱ्या चलचहल्या आहेत; परंत  त्याचं्याही कादंबऱ्या रािकीय कादंबऱ्या मानल्या िात नाहीत.  

 
खऱ्या अथाने मराठीमध्ये रािकीय कादंबरीिी स रुवात र्. त्र्यं. माडखोलकरापंासून झाली असे 

मानतात. त्याचं्या मुखवरे्ट (१९४०), प्रमद्विा (१९४३), व अरुां धती (१९५०) या कादंबऱ्यापंासून मराठीत 
रािकीय कादंबरी दृग्र्ोिर होऊ लार्ली, असे मानले िाते. माडखोलकरािंी म ततात्मा ही 
कादंबरीदेखील रािकीय स्वरूपािी समिली िाते. त्याचं्या नंतर थोड्ाझार प्रमािात रािकीय 
वास्तवािी प्रचतकबबे साने र् रुिी, चव. चव. बोकील याचं्या कादंबऱ्यामंध्येही चदसतात. शरचं्चद्र म स्ततबोधाचं्या 
हक्षप्रा (१९५४), सििद्द (१९६२), जन िे वोळतु येथे (१९६९) या कादंबरी–ीयीत सामाचिक व रािकीय 
वास्तवािे भेदक चिीि आहे. 

 
रािकारिािे ममइस्पशी असे चिीि करण्यािा प्रयत्न भाऊ पाध्ये यानंी डोंर्बाऱ्याचा खेळ (१९६४) 

या कादंबरीत केला. त्याचं्या नंतर अरुि साधू याचं्या मुांर्बई हदनाांक (१९७२) व बसिासन (१९७७) या 
कादंबऱ्यामध्ये प्रिचलत रािकारिािे थेट व र्चतमान चिीि आले आचि त्याम ळे मराठी कादंबरीच्या म ख्य 
प्रवाहात रािकीय कादंबरी स्स्थरावते आहे, असे चिी चनमाि झाले. परंत  त्यानंतरही रािकीय कादंबरी 
मराठीत स्स्थर झाली, असे म्हिता येिार नाही. त्याचं्या बरोबरीनेि अचनल बवे याचं्या थॅँक्यू हमस्र्टि 
ग्लाडव डोंगि म्िातािा झाला या कादंबऱ्यािंा उल्लेख करायला हवा. बसिासनच्या बरोबरीने ‘एस’ या 
टोपि नावाने आलेली कामायनी, वसंत नरहर झेिे यािंी पहिला अध्याय, भानू काळे यािंी हतसिी चाांदिी 
यािंाही रािकीय कादंबऱ्या म्हिून उल्लखे व्हायला हवा. 

 
त्यानंतर म ख्य प्रवाहात स्वीकृत झाल्या नसल्या तरी ज्याचं्यामध्ये रािकारिािी पाश्वइभमूी आहे, 

अथवा लक्षिीय रािकीय संदभइ आहेत अशा कादंबऱ्या अधूनमधून येत राचहल्या. साधंूच्याि हत्रशांकू 
(१९८०) व तडजोड (१९९२) यािंा उल्लखे करता येईल. तडिोड ही थेट चनवडि कीच्या 
रािकारिावरील कादंबरी आहे. या बरोबरीनेि रंर्नाथ पठारे याचं्या ताम्रपर्ट (१९९४) या कादंबरीिाही 
उल्लेख आवश्यक आहे. १९४२ ते १९७९ असा चवस्तीिइ पट घेतलेल्या या कादंबरीत महाराष्ट्राच्या 
रािकारिातील काही चवचशष्ट पैलंूिे ममइभेदी चिीि पठारे यानंी केले आहे. पि तरीही अिूनपयइत मराठी 
साचहत्यात रािकीय कादंबरीने स्वतमिे असे स्वतंी स्थान चनमाि केले आहे असे म्हिता येिार नाही. 
मराठी कादंबऱ्यातं रािकारि आहे; पि रािकीय कादंबऱ्या द मीळ आहेत असे म्हटले िाते. ज्याप्रमािे 
स्वातंत्र्य िळवळीिी स्पंदने चटपिारी कादंबरी मराठीत नाही, त्याप्रमािे स्वातंत्र्योत्तर काळातील 
खळबळही अद्याप मराठी कादंबरीने समाधानकारक रीत्या प्रचतकबचबत केली नाही, अशी समीक्षकािंी खंत 
आहे. मराठीतील कादंबरी हे वाङ्मयीन रूप रािकीय पचरिाम सामावण्याइतके अिून प्रर्ल्भ झाले नाही, 
अशी कारिमीमासंा केली िाते. 
 

अरुि साधू 
 
पुरविी : कादंबरी या साचहत्यप्रकारािा चवचशष्ट आशयावर आधारलेला हा एक उपप्रकार आहे. 

रािकीय कादंबरीिी पाश्वइभमूी रािकारिातील चवचवध चिया–प्रचतचियामंधून चनमाि होिाऱ्या रािकीय 
वातावरिाने आकाराला आलेली असते. चतच्यामध्ये समाचवष्ट असलेली चनदान काही पाीे रािकारिात 
सचिय भार् घेिाऱ्या व्यतती म्हिून दाखचवलेली असतात. त्यानंी चवचशष्ट रािकीय चविारसरिीिा स्वीकार 
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केलेला असतो. या रािकीय चविारसरिीिा इतर प्रचतस्पधी चविारसरिींशी असलेला संबधं, त्यातून 
चनमाि होिारे संघर्षइ, त्याम ळे मानवी आय ष्ट्याला प्राप्त होिारी पचरमािे, व्यस्ततमनावर आचि समूहमनावर 
होिारा त्यािंा पचरिाम या सवइ र्ोष्टी रािकीय कादंबरीमध्ये अंतभूइत असतात. 

 
सत्ता–संरिनेमधून चनमाि होिारे संबधं म्हििे रािकारि, असे व्यापक अथाने अलीकडच्या 

काळात म्हटले िाते. या अथाला अन सरत संसदेपासून क ट ंबापयंतच्या सवइ घटनािंा समावशे 
रािकारिात करता येतो. रािकारिािा हा अथइ घेतला, तर प्रत्येक कादंबरी रािकीय कादंबरी असते, 
असे म्हिता येते. तथाचप रािकीय कादंबरी हा उपप्रकार ‘रािकारिा’च्या मयाचदत अथाशी संबद्ध आहे, 
असे चदसते. या मयाचदत अथाप्रमािे सत्तासंरिनेिा सदंभइ ‘राज्य’ आचि ‘शासन’ असतो. ‘राज्य’ ककवा 
‘शासन’ िालचवण्याच्या चवचवध पद्धती, त्याचं्या म ळाशी असलेली रािकीय चविारसरिी आचि चतिा 
प्रत्यक्षातील उपयोर् म्हििे रािकारि होय. हे रािकारि रािकीय कादंबरीच्या कें द्रस्थानी असते. 
व्यततीपेक्षा समूहाला चतच्यात अचधक महत्त्वािे स्थान असते. 

 
रािकारिात घडिाऱ्या ककवा घडू शकिाऱ्या नाट्यमय घटनािें चित्ताकर्षइक चनवदेन करिाऱ्या 

कादंबरीला केवळ ताचंीक दृष्टीने रािकीय कादंबरी म्हिता येते. िारं्ल्या दिािी रािकीय कादंबरी 
चनमाि होण्यासाठी रािकारिाच्या ताचत्त्वक पातळीवरून केल्या िािाऱ्या चविारव्यूहािा संदभइ चतला 
असिे आवश्यक असते. या दृष्टीने पाहता रािकीय कादंबरीिा केवळ रािकारिाशीि नव्हे, तर 
राज्यशास्त्राशीही संबधं असतो. ताचत्त्वक चविारव्यूह हा रािकीय कादंबरीिा किा असला, तरी रािकीय 
कादंबरीतील त्यािे स्वरूप एखाद्या पक्षाच्या िाहीरनाम्यासारखे नसते. मानवी अन भवािंा, भावनािंा संदभइ 
चमळून हा ताचत्त्वक चविारव्यूह चिवतं होत असतो. रािकीय कादंबरीतील घटना आचि पाीे चवचशष्ट 
रािकीय चविारसरिीिी माडंिी करण्यािी साधने म्हिनू आल्यासारखी वाटत असतील, तर कादंबरीला 
प्रिारकी कळा येते. िारं्ल्या रािकीय कादंबरीमधील पाीे व घटना ही मयादा ओलाडूंन पलीकडे िातात. 
मानवी आय ष्ट्यािी प्रत्यक्ष समग्रता आचि अमूतइ रािकीय चविारसरिी या दोन परस्परचवरोधी कबदंूना सतत 
स्पशइ करीत त्याचं्यात नातेसबंंध चनमाि करण्यािे कायइ िारं्ली रािकीय कादंबरी करीत असते. चतच्यातून 
‘रािकीय प्राचतभदृष्टी’ (पोचलचटकल स्व्हिन) व्यतत झालेली असिे अत्यतं आवश्यक असते; तथाचप केवळ 
रािकीय चविारसरिी माडंण्यािे साधन, हे स्वरूप ओलाडूंन चतने पलीकडे िािेही आवश्यक असते. 
ताचत्त्वक पातळीवर वावरिारी बौचद्धक सिइनशीलता आचि या अमूताला मतूइ करिारी कलावतंािी 
सिइनशीलता या दोहोंमधील संवाद रािकीय कादंबरीसाठी अत्यंत आवश्यक असतो. प्रिचलत रािकीय 
प्रवाहािें चवश्लेर्षि करण्यािी क्षमता हीदेखील रािकीय कादंबरीकारािी र्रि असते. 

 
संदभइ :  1.    Howe, Irving, Politics and the Novel (Second impression), 1967. 

2. Trivedi, Harish, ed. The American Political Novel, 1984. 
 

हचरिदं्र थोरात 
 
राजाश्रयी व लोकाश्रयी वाङ्मय : लेखकाच्या साचहत्यचनर्समतीिा त्याच्या उपिीचवकेशी आचि वािकवर्ाशी 
िो सबंंध असतो, तो लक्षत घेऊन ‘रािश्रयी’ व ‘लोकाश्रयी’ वाङ्मय या संज्ञा वापरल्या िातात. 
मध्यय र्ीन मराठी वाङ्मयाच्या संदभात त्यािंा साचभप्राय वापर श्री. व्य. केतकरानंी मिािाष्रीयाांचे 
काव्यपिीक्षिमध्ये केलेला आढळतो. 
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लेखकाला लौचककातील इतर मािसापं्रमािेि उपिीचवकेिे प्रश्न सोडवावयािे असतात. 
वािकाला साचहत्यापासून चमळिाऱ्या आनंदािे मोल ि कते करावयािे असते. यातूनि साचहत्यािी चनर्समती, 
चवतरि आचि आस्वाद याचं्याशी संबचधत असा अथइव्यवहार चनमाि होतो. त्यािा साचहत्याच्या स्वरूपावर 
कमी-अचधक पचरिाम होतो. लेखकाच्या उपिीचवकेिी नेमकी आर्सथक साधने, त्यािे स्वावलंबन ककवा 
वािकवर्ावरील अवलंबन, त्यािे प्रमाि, वािकवर्ािे स्वरूप आचि या सवांिा त्याच्या साचहत्यावर 
होिारा पचरिाम हा साचहस्त्यक समािचवज्ञानािा भार् आहे. 

 
साचहत्योपिीवी लेखकाने रािे, सामंत यासंारख्या धचनक आश्रयदात्या वर्ासाठी चनमाि केलेले 

वाङ्मय म्हििे रािाश्रयी वाङ्मय होय. प्रािीन व मध्यय र्ीन काळात िर्भराच्या वाङ्मयात असे चिी 
पाहावयास चमळते. कला आचि साचहत्य यािें संरक्षि आचि संर्ोपन करिारे म्हिून शास्त्या धचनकवर्ाने 
कामचर्री बिावली आहे, अशी उदाहरिे इचतहासात आढळतात. रचसक धनवतंानंी प्रचतभावतंानंा 
वाङ्मयचनर्समतीसाठी सवइ शतती वापरात यावी असे आर्सथक स्वास्थ्य चदले. दूरवर चवख रलेल्या लेखक-
रचसकानंा एकी आिून परस्परसंवादािी सधंी चदली. लेखकािी उपिीचवका आचि त्याच्या वाङ मयािी 
चनर्समती, प्रसार व मान्यता या दृष्टीने या धनवतंािंी प्रोत्साहक र् िग्राहकता सामान्यतम पोर्षक ठरलेली 
चदसते. परंत  काही वळेा गं्रथािे कतृइत्व बळकाविे, व्यस्ततर्त भाटचर्रीिी अपेक्षा ठेविे अशा प्रकारातूंन या 
धचनक वािकवर्ाने आश्रयािा मोबदला वसूल करण्यािी वृत्तीही दाखवली आहे. रािाश्रयी लेखक 
परावलंबी असल्याने त्यािी वाङ मयचनर्समती आश्रयदात्या वर्ाच्या अचभरुिीने पे्रचरत, प्रवाचहत आचि 
चनयचंीत होण्यािी शतयता असते. ससं्कृत आचि आसामी, बंर्ाली, कहदी, र् िराती, तचमळ, तेल र्,ू कन्नड 
यासंारख्या देशी भार्षातंील रािाश्रयी वाङ मय या दृष्टीने पाहण्यासारखे आहे. रािनीती आचि संग्राम, 
चनसर्इ आचि कला यािें सौंदयइ, रािािंी प्रशसंा आचि काचमनींिी रूपविइने हेि त्यािें चवर्षय राचहले. शृरं्ार 
आचि परािम यानंा प्राधान्य देऊन त्यानंी ऐचहकािे आकर्षइि व्यतत केले. वृत्तबद्ध रिना, आलंकाचरक असा 
िमत्कृचतप्रधान कल्पनाचवलास हेि त्याचं्या अचभव्यततीिे स्वरूप राचहले. अचभिात काव्यशास्त्राला वाट 
प सत रािाश्रयी वाङ मयाने संस्कृतीिे स्स्थरचिीि केले. रािेशाही लोप पावत असली, तरी आिच्या 
शासनव्यवस्थाही आपल्या धोरिात बसिाऱ्या वाङ मयाला अन दान, प रस्कार याचं्या रूपाने उते्तिन आचि 
चवरोधी साचहत्यािी म स्कटदाबी या मार्ांनी साचहत्यव्यवहारावर देखरेख आचि चनयंीि ठेवताना चदसतात. 

 
लोकाश्रयी वाङ मयािी सकंल्पना प रेशी स्पष्ट नाही. ‘लोकवाङ मय’ हे समूहचनर्समत/लोकचनर्समत 

आचि लोकावलंबी असते. असे लोकावलंबन अचभपे्रत नसल्याने व्यस्ततचनर्समत लोकाश्रयी वाङ मय 
लोकसाचहत्यापेक्षा वरे्ळे ठरते. ‘लोकचप्रय वाङ मय’ लोकान नय करिारे आचि लोकाचभरुिीने चनयंचीत 
झालेले असते. असे चनयंीि ककवा असा अन नय ‘लोकाश्रयी’ वाङ मयात नसतो. लोकानंा आकृष्ट करून 
घेण्यािा ‘लोकचप्रय’ वाङ मयािा प्रयत्न असतो, तसा तो ‘लोकाश्रयी’ वाङ मयािा नसतो. काही वळेा रािा 
ककवा शासन याचं्या अवकृपेला बळी पडलेले आचि म्हिून दंडाहइ समिले रे्लेले वाङ मयही लोकाचं्या 
उत्स्झूतइ पाकठब्यावर चिवतं राचहलेले चदसते. िसे चव. दा. सावरकरािें वाङ मय. अशा वाङ मयाकडे 
‘रािाश्रयी’ वाङ मयाच्या चवरोधी या अथाने पाहता येईल. असे वाङ मय बह धा या ना त्या िळवळीशी 
संबंचधत असते. ते चटकून राहण्यािी कारिे त्या त्या समािाच्या भावचनक र्रिामंध्ये आचि त्या त्या 
काळातील पचरस्स्थतीमध्ये सापडू शकतात. ‘लोकाश्रयी’ वाङ मयािा एक काचलक, प्रासचंर्क आचवष्ट्कार 
म्हिून या वाङ मयाकडे पाहिे शतय आहे. 
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सवइसाधारि वािकवर्ािी वाढ होऊ लार्ते, तेव्हाि एक स्वतंी संस्था म्हिून साचहत्याला प्रचतष्ठा 
प्राप्त होऊ लार्ते. लोकामंध्ये वाङ मयाचभरुिी िसिशी वाढत िाते, तसतशी लेखकािी प्रचतष्ठा आचि 
त्यािे स्वावलंबन वाढत िाते. अशा लेखकािे वाङ मय बाह्य दडपिापासून म तत असू शकते. आशय आचि 
अचभव्यतती या दोन्ही अंर्ानंी ते आपले स्वातंत्र्य चटकव ू शकते. त्यात लोकिीवनाचवर्षयी आस्था व 
समरसता असते; पि लोकान नय माी नसतो. बाह्य प्रलोभनाने चनयचंीत न होता िीवनस्पशी कलेच्या 
रूपात प्रकट होिाऱ्या वाङ मयाला ‘लोकाश्रयी’ म्हििे योग्य ठरेल. भारतीय संतसाचहत्य हे त्यािे िारं्ले 
उदाहरि होय. ‘लोकाश्रयी’ ही संज्ञा ‘रािाश्रयी’शी चवरोध साधण्यासाठी योिलेली चदसते. 

 
अवािीन काळात भल्याब ऱ्या आश्रयदात्याकंडून वािकवर्ाचवर्षयी अंदाि बाधूंन गं्रथप्रचसद्धीिे 

धोरि चनयचंीत करिाऱ्या प्रकाशकाकंडे साचहत्यव्यवहारािी सूीे रे्लेली चदसतात. प्रकाशक, समीक्षक, 
साचहत्यसंस्था, चवद्यापीठे, प्रसारमाध्यमे यासंारख्या लेखक-वािकातंील मध्यस्थािंी संख्या वाढत रे्लेली 
चदसते. लेखक आचि वािक याचं्यातील संबधं चतऱ्हाइतीिे व चतरकस बनत रे्ले. बह चिनसी, बह स्तरीय 
वािकवर्ासाठी चलचहले िात असलेले साचहत्यही बह रूपी, बह चवध झाले आहे. या सवांम ळे प्रािीन व 
मध्यय र्ीन काळाच्या संदभात ‘रािाश्रयी’ व ‘लोकाश्रयी’ या संज्ञा-संकल्पना िशा साथइपिे वापरता येतात, 
तशा त्या आिच्या चवकीिइ, चवशरे्षीकरि झालेल्या वािकवर्ाच्या सामाचिक-वाङ्मयीन ससं्कृतीच्या 
संदभात वापरिे प रेसे अन्वथइक ठरत नाही. 
 

र. बा. मंिरकर 
 

रीती : ‘रीचत’ म्हििे काव्यशलैी, शब्द आचि अथइ यािंी काव्यात योिना करण्यािी चवचशष्ट पद्धती. रीतीला 
‘मार्इ’ असे द सरे प्रािीन नाव आहे. रीतीिा अथवा मार्ािा चविार काव्यातील र् िाचं्या अन रोधाने झाला 
आहे. भरतािे नाट्यशास्त्र या प्रािीनतम गं्रथात र् ि व दोर्ष यािें चवस्तृत चवविेन आहे; पि त्यात रीतींिा 
अथवा मार्ांिा उल्लखे नाही. भामहाच्या (स . सहाव ेशतक) काही काल अर्ोदर दोन चभन्न शलैींिे–एक 
समासरचहत, समिण्यास सोपी व माध याने य तत अशी आचि द सरी दीघइसमासय तत, अथइबोधास थोडी 
कठीि व ओिोर् िाने य तत अशी–याप्रमािे चवश्लेर्षि करून त्यानंा अन िमे ‘वैदभइ’ व ‘र्ौडीय’ अशी नाव े
चदली रे्ली होती. दंडीने (स . सातव्या शतकािा प्रारंभ) भामहपूवइ परंपरा उिलून धरून दाचक्षिात्यािंा 
वैदभइ मार्इ व पौरस्त्यािंा र्ौडीय मार्इ यािंी चवस्तृत त लना केली आहे. र्ौडीय मार्ात अन प्रासािी अचनवार 
हौस असते; अपचरचित व कठोरविइय तत शब्द वापरण्यास प्रत्यवाय नसतो; अथइ व अलंकार आडंबरय तत 
असतात; पद्यातस द्धा दीघइसमासय तत रिना असते आचि सामान्यतम अत्य ततीवर भर असतो. वैदभइ मार्ात 
सामान्यपिे ह्या र्ोष्टी नसतात. दंडीने वैदभइ मार्ाला र्ौडीय मार्ापेक्षा श्रेष्ठ ठरचवले आहे. 

 
शलैी हे काव्यािे वैचशष्ट्ट्य असून चतिे चभन्न प्रकार असतात, ह्या मतािा िोरदार प रस्कार वामनाने 

(आठव्या शतकािा उत्तराधइ) आपल्या काव्यालंकारसूी गं्रथात केला आहे. ककबह ना रीती म्हििे शलैी 
हाि काव्यािा आत्मा असे त्याने म्हटले असून रीचतसंप्रदायािा प्रवतइक म्हिनू तो ओळखला िातो. 
र् िाचं्या अन रोधाने तीन प्रकारच्या रीतींिे चवविेन करताना वामनाने म्हटले आहे, की सवइ दहाही र् िानंी 
य तत असते ती वैदभी रीती; ओि व कातंी या र् िानंी य तत, समासबह ल आचि अचतभडक शब्द असलेली 
ती र्ौडीया रीती आचि माध यइ व सौक मायइ या र् िानंी य तत आचि भडक शब्द नसलेली पािंाली रीती. 
यावरून असे चदसते की र्ौडी व पािंाली ह्या परस्परचवरुद्ध आचि एकाचंतक स्वरूपाच्या रीती होत, असे 
त्यािे मत होते. त्यानेस द्धा वैदभी रीतीिीि प्रशसंा केली आहे. रुद्रटाने (नवव्या शतकािा मध्यकाल) या 
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तीन रीतींव्यचतचरतत लाटीया नावाच्या िौथ्या रीतीिा चनदेश केला आहे. परंत  त्याने रीतींमधील भेद 
समासातील शब्दाचं्या संख्येन सार स्वीकृत केला आहे. –म ळीि समास नसलेली ती वैदभी, दोन ककवा 
तीन शब्दािें समास असलेली ती पािंाली, पाि ककवा सहापयंत शब्दािें समास असलेली ती लाटीया आचि 
शतत्यन सार समास असलेली ती र्ौडीया याप्रमािे. भोिरािाने (राज्यकाल–१००५ ते १०१४) यातं 
आवस्न्तका व मार्धी ह्या आिखी दोन रीतींिी भर घातली आहे. आवस्न्तका ही वैदभी व पािंाली याचं्या 
मधली असून दोनतीन ककवा तीनिार शब्दानंी बनलेल्या समासानंी य तत असते आचि मार्धीिे खण्डरीती 
असे िे विइन केले आहे, ते स्पष्ट नाही.  

 
आनंदवधइनाने (नवव्या शतकािा उत्तराधइ) ध्वन्यालोकात म्हटले आहे, की पूवीच्या 

आलंकाचरकानंा काव्यािे ध्वचन-रूपतत्त्व अस्झ टपिे स्झ रले होते; परंत  त्यानंा त्यािा स्पष्ट उलर्डा न 
करता आल्याकारिाने त्यानंी रीतींिा चसद्धान्त प्रवर्सतत केला. रीचतचसद्धान्तापेक्षा ध्वचनचसद्धान्त अचधक 
मूलर्ामी आहे, तेव्हा तो मान्य केल्यावर रीतींच्या चविारािी आवश्यकता उरत नाही. म्हिनूि नंतरच्या 
आलंकाचरकानंी रीतींिा झतत ओझरता उल्लेख केला आहे. 

 
क ं तकाने (अकराव्या शतकािा पूवाधइ) तीन काव्यशलैींिे चववरि केले आहे, पि ते अर्दी 

स्वतंीपिे. शलैींना त्याने चदलेली नाव ेस क मार मार्इ, चवचिी मार्इ आचि मध्यम मार्इ अशी आहेत. िे काव्य 
केवळ कवीच्या प्रचतभेने चनमाि होते, ज्यातील अलंकार उत्स्झूतइतेने आलेले असतात आचि ज्यातील 
शब्दरिना सहिर्त्याि आल्हादकारक झालेली असते ते स क मार मार्ािे उदाहरि. याउलट, चवचिी 
मार्ात कवी विोतती, अलंकार इ. साध्य करण्यासाठी सचवशरे्ष प्रयत्नशील असतो; मध्यम मार्इ ह्या 
दोहोंच्या मधला, म्हििे सहि स्झ रिारे सौंदयइ व यत्नसपंाद्य सौंदयइ यािंा त्यात चमलाप असतो. हे चतन्ही 
मार्इ आपापल्या परीने श्रेष्ठ. काव्यात श्रेष्ठ-कचनष्ठपिा ठरचविे अथवा उत्तम, मध्यम, अधम अशी काव्यािी 
प्रतवारी लाविे हे क ं तकाला मिूंर नाही. रमिीयता हेि काव्यािे र्मक. क ं तकािी ही चविारसरिी 
मूलर्ामी आहे; परंत  ध्वचनचसद्धान्ताच्या प्रभावाम ळे ह्या चविारसरिीकडे प ढे द लइक्षि झाले. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
रुबाई : रुबाई हा मूळ अरबी भारे्षतील स्झ ट कचवतेिा प्रकार असून, कवी माधव िूचलयन् यानंी झासी 
कचवतेतील उमरखय्यामच्या रुबायािंी िी तीन भार्षातंरे प्रचसद्ध केली [१. उमिखय्यामकृत रुर्बाया 
(१९२९), मूळ झासीवरून; २. िाक्षकन्या (१९३१) चझर् स् िेरल्डने इंग्रिीत केलेल्या स्वतंी रूपातंरावरून 
आचि ३. मधुलििी (१९४१) चझर् स् िेरल्डने चनवडलेल्या रुबायािें पि मूळ झासीवरून.] त्यातूंन तो 
१९३०-३१ च्या स मारास मराठी कचवतेला पचरचित झाला. टीकाकाराचं्या मते ‘चमळचमळीत रूपातंरापेक्षा 
झळझळीत भार्षातंरा’ंिी भचूमका माधव िूचलयन् यानंी चतन्ही प स्तकातं आग्रहाने अंर्ीकारल्याम ळे, 
त्याबरोबरि म ळाला समातंर ठरेल अशी वृत्तािी चनवड (रुबाईच्या रे्यतेपेक्षा ‘सत्ताल’ प्रकृतीला सािेसे 
‘वशंमचि’ हे िाचतवृत्त पचहल्या भार्षातंरासाठी; नंतर ‘भपूती’ या िाचतवृत्तािा अवलंब) मूळाबरह कूम 
यमकयोिना इ. बंधने लादून घेतल्याम ळे ही भार्षातंरे स्तलष्ट, बोिड (त्याचं्या मते त लनेने ह्याच्या आरे्मारे् 
झालेली, र्ो. र्ो. अचधकारी ह्यािें व मंदािातंा वृत्तातले ि. के. उपाध्ये ह्यािें, ही रूपातंरे लोकचप्रय 
होण्याच्या दृष्टीने रसाळ होती.) ठरलेली असली, तरी मराठीत चलचहल्या रे्लेल्या स्वतंी रुबायािें वृत्त, 
स्वरूप आचि घाट माधव िूचलयन् याचं्याि भार्षातंचरत रुबायातूंन पे्रचरत झालेले चदसून येतात. चवशरे्षतम 
द्राक्षकन्या संग्रहािा पचरिाम त्या काळच्या कवींवर आचि तरुि चपढीवर झार मोठ्या प्रमािात झाला होता. 
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रुबाई िार ओळींिी, स्वयंपूिइ आचि सलर् असून पचहल्या, द सऱ्या आचि िौथ्या िरिाच्या अंती एकि 
यमक साधलेले असते. 

 
‘भावनेिे संिमि नव्हे, तर क तूहलिनक कल्पनामाडंिीने ित रािंी करमिूक करिे हा रुबाईिा 

हेतू चदसतो’ असे मत माधव िूचलयन् यानंी आपल्या भार्षातंराचं्या प्रास्ताचवकात माडंले असले, तरी मराठी 
कचवतेत माी त्या काळात इगं्रिी रोमॅंचटक कचवतेिा प्रभाव असल्याम ळे असेल, उमरखय्यामच्या रुबायािंा 
एक वरे्ळाि रोमॅंचटक कैझ तरुि कवींच्या आचि रचसकाचं्या मनावर िढला आचि केवळ 
कल्पनािमत्कृतीसाठी नव्हे, तर आत्माचवष्ट्कारािा स्पशइ घेऊन आलेल्या उद्दाम, तरल, भावोत्कट, 
कितनर्भइ, बंडखोर अशा चवचवध प्रकारच्या भावलहरी आचि चविारलहरींसाठी रुबाईिा वापर मराठी 
कवींनी केला. कातं, शातंा शळेके, प्रझ ल्लदत्त, श्रीकृष्ट्ि पोवळे आदी कवींनी या काव्यप्रकारात वैचशष्ट्ट्यपूिइ 
भर घातली आहे. 

 
उदा.,  ये, भर प्याला अन् क स माकर झेलीत 
वैराग्यवस्त्र ते झेक ऋतंूचतल शीत,  
नि दूर िायिे उड नी काळपक्ष्याला 
अन् पहा पखं चनि हा राही मारीत 

द्राक्षकन्या–उमरखय्याम. 
भार्षातंर–माधव िूचलयन् 

 
रमेश तेंड लकर 

 
रूपक–१ : (सं.). रंर्भमूीवर प्रयोर् करावयास योग्य अशा नाटक, प्रकरि आदी नाट्यप्रकारानंा ही 
सामान्य संज्ञा आहे. भरताच्या नाट्यशास्त्रात रूपकाच्या दहा प्रकारािें विइन आहे [पहा : दशकरूपक]. ह्या 
शब्दािे मूळ रूप ‘रूप’ एवढेि आहे. नाट्यशास्त्रात रूप हाि शब्द वापरला आहे; रूपक नाही. धनंियाच्या 
गं्रथािे नाव दशरूप असेि आहे आचि त्याने रूप शब्दाच्या उपयोर्ािे कारि असे साचंर्तले आहे, की नाट्य 
दृश्य असते म्हिून त्याला रूप म्हितात (अवस्थान कृचतनाट्य रूपं दृश्यतयोच्यते). िक्ष करचद्रयािा चवर्षय 
रूप म्हिनू ओळखला िातो, हे प्रचसद्ध आहे. त्याला अन सरून हे स्पष्टीकरि केले आहे. नंतरच्या काळी 
माी रूपक हाि शब्द प्रिारात राचहला. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
रूपक–२ : (अलंकार). उपमेय आचि उपमान यातं अभेद कस्ल्पला िातो, चतथे रूपक अलंकार होतो. 

 
यािे एक ठोक उदाहरि म्हििे ‘म ख-िंद्र’. रूपक अलंकारािे (१) सारं्, (२) चनरंर्, (३) 

परंपचरत असे तीन म ख्य प्रकार मानले िातात. त्यािे प्रत्येकी दोन-दोन उपभेद आहेत. 
 
(१) सारं् रूपकात म ख्य आचि द य्यम दोन्ही रूपके उपस्स्थत असतात. द य्यम रूपके स्वतंीपिेही 

उठावदार असतात. म ख्य आचि द य्यम ही दोन्ही रूपे सारखीि स्पष्ट असतात, त्याला 
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‘समस्तवस्त चवर्षयकरूपक’ म्हितात. म ख्य रूपक स्पष्ट, बाकीिी सूचित चतथे ‘एकदेश चववर्सतरूपक’ हा 
उपभेद संभवतो. 

 
(२) चनरंर् रूपकात द य्यम रूपके नसतात. यात एका उपमेयावर एकाि उपमानािा आरोप होतो, 

तेव्हा श द्धचनरंर्रूपक हा उपभेद होतो. अचधक उपमानािंा आरोप असला, की त्या उपभेदाला 
‘मालाचनरंर्रूपक’ म्हितात. 

 
(३) परंपचरत रूपकात म ख्य रूपकाम ळे द य्यम रूपके साधली िातात ती स्वतंीपिे उठावदार 

नसतात. ‘श द्धपरंपचरत’ आचि ‘चश्लष्टपरंपचरत’ असे या प्रकारिे दोन उपभेद संभवतात. चश्लष्टपरंपचरतमध्ये 
म ख्य रूपक श्लेर्षावर आधाचरत असते. 

 
रमेश तेंड लकर 

 
रूपककथा : रूपककथा हा कथनात्म साचहत्यािा एक उपप्रकार. चवचशष्ट कल्पनारम्य वा वास्तवदशी 
आशय आचि त्यातून सूचित होिारा भावाथइ अशी अथाच्या दोन पातळ्यावंरील संरिना रूपककथेत असते. 
या कथेतून चनवचेदत केल्या िािाऱ्या घटना, व्यस्ततरेखा, प्रसंर्, वातावरि सातत्याने द सऱ्या भावनाथांिे, 
मूल्यािें, कल्पनािें सूिन करीत असतात. कथेतील चनवचेदत वाच्याथइ हा उपमेय असून सूचिताथइ (ध्वन्यथइ) 
हा उपमान असतो. रूपककथेतील दोन पदामंध्ये अभेद कस्ल्पलेला असूनही सूचिताथइ म्हििेि रूपकाथइ 
महत्त्वपूिइ मानला िातो. रूपकचनर्समती हे सवइि साचहत्यािे एक वैचशष्ट्ट्य आहे. रूपक हा साचहत्यािा 
एखादा प्रकार नसून, ते साचहत्यकृतीतील एक रिनातत्त्व आहे, असे म्हिता येईल. रूपकचनर्समती केवळ 
कथाप्रकाराति होत नसून महाकाव्य, नाटक, कचवता या साचहत्यप्रकारातही होत असते. परंत  रूपकाच्या 
आधारे स्वतंी उपप्रकार हा माी प्राधान्याने कथात्म साचहत्यप्रकारातं आढळून येतो.  

 
रूपकाच्या चनर्समतीिे मूळ तत्त्वज्ञानात व धमइशास्त्रात सापडते. पौवात्य व पाचिमात्य अशा काही 

धमांनी तत्त्वप्रचतपादनासाठी चमथ हे कथारूप िवळिे वाटले आचि तत्त्वज्ञान व धमइशास्त्र याचं्यातील 
चववकेशील चविारसरिी ध्वचनत करण्यासाठी ‘चमथ’ला रूपकािा आश्रय घ्यावासा वाटला. ‘चमथ’िे स्वरूप 
व्यस्ततचनष्ठ असून, ती कवीच्या चनर्समचतपद्धतीिा एक भार् असते. स्वच्छंदतावादाच्या (रोमॅंचटचसझम) 
काळात कोलचरि या कवीने आपल्या कचवतेत प्राम ख्याने अशा रूपकाश्रयी ‘चमथ’िे आचवष्ट्करि केले. 

 
रूपककथेिी चवचवध प्रयोिने आढळतात. धमइशास्त्रातील तत्त्व े सवइसामान्याचं्या मनावर कबबविे, 

(श्रीििधराचं्या दृष्टान्तकथा), िीवनातील शाश्वत मूल्ये रूपकायातून व्यतत करिे (िी. ए. क लकिी 
याचं्या कथा), आदशइ िीवन कसे असाव े हे सारं्िे (पांचतांत्रातील कथा), सामाचिक, रािकीय समस्या 
सूचित करिे, इत्यादी. अशा चभन्न चभन्न प्रयोिनामं ळे रूपककथेत चवचवधता चनमाि होते. 

 
रूपककथेिे ऐचतहाचसक/रािकीय रूपककथा आचि कल्पनारम्य रूपककथा असे दोन प्रम ख 

प्रकार आहेत. ऐचतहाचसक तसेि रािकीय रूपककथेतील व्यस्ततरेखा, त्याचं्या कृती आचि घटना मळू 
ऐचतहाचसक/रािकीय व्यतती, कृती आचि घटना यािंी प्रतीके असतात (िॉिइ ऑवेलिे ॲहनमल िामक). 
व्याचमश्र असिाऱ्या अशा रूपकात्म कलाकृतींमधून आचवष्ट्कृत होिारा रूपकाथइ अनेकदा उपहासाच्या तीव्र 
स्वरात व्यतत होतो. 
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कल्पनारम्य रूपककथेतील व्यस्ततरेखा अमूतइ कल्पनािें सादरीकरि करतात. तसेि कथा चतच्या 
रूपकाथातून एखाद्या संदेशािे संपे्रर्षि करते. सवइसाधारिपिे रूपककथेत चनसर्ातील र्ोष्टींवर, वस्तंूवर, 
अमूतइ कल्पनावंर मन ष्ट्यत्वािा आरोप करण्यात येतो. अशा प्रकारच्या कथेतील कथानक मनोरंिन करिारे 
असून चतिा रूपकाथइ नीचतबोध ककवा तात्पयइबोध करून देिारा असतो. रूपककथेतील रूपकाथइ प्रकट 
करण्यात कथालेखकाला चवशरे्ष रस असल्याम ळे कथाथइ स संर्तपिे व्यतत होतो की नाही, यािी तो 
काटेकोर दखल घेत असतो. रूपककथेतील रूपक चितके साधे असेल. चततके वािकािें रूपकाथाकडे 
िटकन लक्ष िाते. 

 
रूपककथेतील उपमेय व उपमान याचं्यातील परस्परसंबंध बह धा सेंचद्रय नसून, ते िोडण्यात 

आलेले सबंंध असतात. त्याम ळे तंीदृष्ट्ट्या रूपककथेच्या रिनेत सझाईदारपिा आढळतो. सामान्यतम 
रूपककथेतून चनमाि होिारा रूपकाथइ अनेकारं्ी नसून चवचशष्ट िौकटीति चनमाि होिारा एकेरी अथइ 
असतो. वािकाच्या मनात अनेक अथांिी चनर्समती होत नाही. ही बह ताशं रूपक साचहत्यािी मयादा आहे, 
असे आढळून येते (चव. स. खाडेंकर, खचलल चिब्रान याचं्या रूपककथा.) परंत  िारं्ल्या रूपककथामंध्ये 
रूपकतत्त्वािा वापर करून लेखक अथािा व्याचमश्र बधं उभा करू शकतो. अमूतइ तत्त्वकितन असिारा 
कथाथइ हा कसदार रूपककथेिा एक महत्त्वािा चवशरे्ष असतो. िी. ए. क लकिी व पािात्त्य परंपरेतील 
काफ्कािे कथात्म साचहत्य ही या प्रकारिी लक्षिीय चनर्समती आहे. 
 
संदभइ : Macqueen, John, Allegory, 1970. सरोि पाटिकर 

 
रूपणनष्ठ समीक्षा : पहा नवसमीक्षा; रूपवाद. 

 
रूपबंध : पहा घाट, साणहत्यकृतीचा. 

 
रूपवाद : साचहत्यकृतीच्या आशय, शब्द, पाी, कथानक आदी घटकािंी एकचिनसी संघटना म्हििे 
साचहत्यकृतीिा रूपबधं (झॉमइ) होय. या रूपबधंाला कें द्रस्थानी ठेवनू केलेल्या साचहत्यसमीके्षला रूपवादी 
समीक्षा असे म्हटले िाते आचि साचहत्यकृतीिी स्वायत्तता, रूपबधंािंी सेंचद्रय एकता यानंा कें द्रस्थानी 
मानून केलेल्या साचहत्यचविाराला साचहस्त्यक रूपवाद (झॉमइचलझम) असे म्हटले िाते. 

 
अॅंग्लो-अमेचरकन समीक्षाके्षीात हा रूपवादी समीक्षाचविार १९३० ते १९५० या काळात प्रिचलत व 

प्रचतचष्ठत झाला. माी येथील समीक्षकानंा १९१४ ते १९३० या काळातील रचशयन रूपवाद अज्ञाति 
राचहलेला होता. 

 
अॅंग्लो-अमेचरकन रूपवादी समीक्षा ही ‘नवसमीक्षा’ (न्यू चिचटचसझम्) या नावाने ओळखली िाते. 

चतला ‘सत्ताशास्त्रीय’ (आॅंटॉलॉचिकल), ‘चवश्लेर्षिात्मक’ (ॲनॅचलचटकल) व ‘सौंदयइवादी’ (ईस्थेचटक) 
अशी नावहेी चदलेली आढळतात. ‘नवसमीक्षा’ ही संज्ञा िे. सी. रॅन्सम या नवसमीक्षकाच्या न्यू हक्रहर्टहसझम 
(१९४१) या गं्रथाच्या नावावरून रूढ झाली. िे. सी. रॅन्सम, ॲलन टेट, आर . पी. ब्लॅकमूर, चवल्यम 
एम्प सन, डब्ल्यू. के. चवम्सटॅ, स्तलअंथ ब्रतूस, रॉबटइ वॉरेन आदी नवसमीक्षकानंी या नवसमीके्षिी पायाभरिी 
व उभारिी केली. त्यानंी साचहत्यकृतीिी स्वायत्तता, स्वयंपूिइता, चतिा सेंचद्रय रूपबधं, दोन प्रकारिे 
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तकइ दोर्ष, काव्यभार्षा, सौंदयइमूल्य आदी संकल्पनािंी स व्यवस्स्थत माडंिी करून नवसमीके्षला ताचत्त्वक 
बैठक प्राप्त करून चदली. 

 
नवसमीके्षवर टी. एस्. एचलयट आचि आय्. ए. चरिड् इस या दोघाचं्या समीक्षाचविारािंा प्रभाव 

पडलेला आहे. एचलयटिा सेहक्रड वुड (१९२०) आचि चरिड् इसिा हप्रक्न्सपल्स ऑि हलर्टििी हक्रहर्टहसझम 
(१९२४) या गं्रथातंील साचहत्यचविारातूंन काव्यग्रहि व समीक्षा याचं्याचवर्षयीिी एक नवी संवदेनशीलता 
उदयास आली आचि प ढे काही अॅंग्लो-अमेचरकन कवी, समीक्षक व चवद्यापीठीय चशक्षक याचं्या समीके्षतून व 
साचहत्याभ्यासातून ती चवकचसत झाली. 

 
कचवता/कलाकृती ही स्वायत्त व स्वलक्ष्यी (ऑटोटेचलक) असते. ती कवीच्या व्यस्ततर्त भावना व 

व्यस्ततत्व व्यतत करीत नसते. त्याम ळे सच्ची समीक्षा आपले लक्ष कें चद्रत न करता ती कचवतेवरि कें चद्रत 
करत असते. एचलयटच्या अशा प्रकारच्या समीक्षाचविारातून नवसमीके्षतील कचवतेिी स्वायत्तता, 
कचवहेत चनष्ठ तकइ दोर्ष आदी संकल्पनानंा पे्ररिा चमळाली. 

 
रूपवादी/नवसमीके्षिी साचहत्यकृतीकडे पाहण्यािी एक ताचत्त्वक भचूमका आहे. तीमारे् दोन प्रम ख 

तत्त्व े आहेत : (१) साचहत्यकृती ही एक स्वायत्त (ऑटोनॉमस) व स्वयंपूिइ वस्तू असते. (२) 
साचहत्यकृतीला एकचिनसी ककवा सेंचद्रय रूपबधं (ऑरर्चॅनक झॉमइ) असतो. पचहल्या तत्त्वािे मूळ काटंच्या 
सौंदयइमीमासेंत आहे. कलान भव वा सौंदयइन भव हा ज्ञानान भव, नैचतकता व व्यावहाचरक उपय ततता 
याचं्यापासून वरे्ळा असतो, हा काटंिा कलेच्या स्वायत्ततेिा चविार कोलचरिच्या काव्यचविाराच्या िारे 
चझरपत तो नवसमीके्षच्या तत्त्वचविारात प्रवशे करता झाला. द सऱ्या तत्त्वािे मूळ ॲचरस्टॉटलच्या 
साचहत्यमीमासेंतील ‘साचहत्यकृतीिी रिना प्राचिदेहासारखी सेंचद्रय स्वरूपािी असते’ या चविारात 
असल्यािे चदसून येईल. 

 
या दोन तत्त्वापंकैी पचहले तत्त्व साचहत्यकृतीच्या स्वायत्त अस्स्तत्वसंबधंी असून द सरे चतच्या सेंचद्रय 

रूपबधंासंबधंी आहे. 
 
साचहत्यकृतीच्या घटकािंी आचि घटकामंधील परस्परसंबंधािंी एकचिनसी सघंटना म्हििे 

साचहत्यकृतीिा सेंचद्रय रूपबंध होय. साचहत्यकृतीतील आशय, अन भव, आशयसूीे, शब्दबधं, वातयबंध, 
प्रचतमा, पाीे, प्रसंर्, कथानक, चनवदेक, भार्षा इ. साचहत्यकृतीिे घटक असून त्यािंी सेंचद्रय संबधंाने 
एकचिनसी संघटना झालेली असते. या अनेक घटकानंा एकात्म करिारे काव्यबीि, आशयसूी यासंारखे 
कोिते तरी संघटनातत्त्व/रूपतत्त्व साचहत्यकृतीत चियाशील असते. अनेक घटकातं एकता साधिाऱ्या या 
एकचिनसीपिाला सेंचद्रय एकता (ऑर  र्चॅनक य चनटी) असे म्हटले िाते. या सेंचद्रय एकतेम ळे 
साचहत्यकृतीला व चतच्या रूपबधंाला कलात्म सौंदयइ प्राप्त होते. म्हिनू या सेंचद्रय एकतेला सौंदयइतत्त्व 
मानले िाते. अशी या रूपवादी समीके्षिी सेंचद्रय रूपबधं, सेंचद्रय एकता व कलासौंदयइ याचंवर्षयीिी भचूमका 
आहे. 

 
स्तलअंथ ब्रतूसच्या मते ‘कचवतेिा रूपबंध म्हििे चतच्या संपूिइ रूपाच्या (टोटल झॉमइ) 

चनर्समतीसाठी केलेली काव्यघटकािंी संघटना होय आचि कचवतेिी ही संरिना, सघंटना म्हििे चतच्या 
अथािी संघटना असते. म्हिून सेंचद्रय रूपबंध हा साचहत्यकृतीच्या काव्यात्म अथामधून सहिपिे उद भवतो 
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व त्या अथाला आपल्यात सामावनू घेत असतो. त्याच्या मते कचवता म्हििे प्रचतमािें केवळ संकलन नसते. 
झ लझाडावंर उमललेली झ ले ज्या नैसर्सर्क नात्याने एकमेकाशंी बाधंलेली असतात त्याि आतंचरक व 
सेंचद्रय संबधंाने कचवतेतील प्रचतमा व घटक एकमेकाशंी बाधंलेली असतात. सेंचद्रय रूपबधंािा चवशरे्ष असा, 
की तो साचहत्यकृतीच्या अंर्भतू र् िातूंन व चतच्या काव्याथामधून सहिपिे संघचटत व एकात्म झालेला 
असतो. तो चतच्यावर बाहेरून लादलेला नसतो.’ (अांडिस्र्टॅँबडग पोएरी, पृ. ५५४). 

 
रूपवाद्याचं्या दृष्टीने साचहत्यकृतीच्या रूपबंधाने चतच्या अस्स्तत्वाशी व काव्याथाशी एकरूपतेिे नाते 

आहे. रॅन् सम या नवसमीक्षकाच्या मते कचवतेला शब्दाथइमय असे वस्त चनष्ठ अस्स्तत्व असते आचि कचवतेिे हे 
अस्स्तत्व चतच्या काव्याथइति वसत असते. ‘The poem’s meaning is the poem’s being’ असे त्यािे 
अस्स्तत्वसूी आहे. हा काव्याथइ कचवतेच्या अंर्भतू र् िातं व घटकातं नादंत असतो. चतला नादर् ि व 
अथइर् ि असे दोन प्रकारिे र् िधमइ लाभलेले असतात. रॅन् समच्या मते, नादर् ि आचि अथइर् ि याचं्या 
मेलनातून िेव्हा स ंदर काव्यात्म वातय (पोएचटक फे्रझ) साकार होते, तेव्हा काव्याला एक िमत्कृचतपूिइ 
संर्ती आचि अथइपूिइ र् िवत्ता प्राप्त होते. 

 
कचवतेच्या अस्स्तत्वाला दोन अंरे् असतात असे तो सारं्तो. (१) कचवतेला चववचक्षत असे एक 

इंचद्रयर्ोिर ‘शब्दरूप पोत’ (लोकल टेक् स्िर) असते. (२) तसेि चतला एक ‘अमूतइ अथइबधं’ 
(लॉचिकल स्रतिर) असतो. या दोन अंर्ाचं्या देवघेवीमधून कचवतेिा काव्याथइ साकार व संघचटत होत 
असतो. हा संघटनारूप काव्याथइ म्हििेि कचवतेिा रूपबंध ककवा चतिे अस्स्तत्व होय, म्हिून कचवतेिे 
अस्स्तत्व = काव्याथइ = कचवतेिा रूपबधं असे समीकरि या नवसमीक्षकानंी मानले आहे. कचवतेिे 
अस्स्तत्व, चतिा काव्याथइ व रूपबधं याचं्यामध्ये एकतेिे नाते आहे, म्हिून आशय आचि अचभव्यतती याचं्या 
ऐतयाच्या संकल्पनेमारे् हे एकतेिे नाते आहे. कचवतेिा रूपबधं म्हििे चतिे केवळ बाह्यारं् नव्हे, हे येथे 
लक्षात घेतले पाचहिे. 

 
साचहत्यकृतीच्या स्वायत्ततेच्या संकल्पनेला अन सरून नवसमीक्षकानंी काव्यािी भार्षा ही 

व्यावहाचरक वा वैज्ञाचनक भारे्षपेक्षा वरे्ळी असते, हे दाखचवण्यािा प्रयत्न केला. या संदभात आय्. ए. 
चरिड् इसिा भावनात्मक भारे्षिा (इमोचटव्ह लॅंग्विे), चवल्यम एम्प सनिा अनेकाथइतेिा (अॅंचबग्यइूटी) आचि 
स्तलअंथ ब्रतूसिा चवरोधाभासािा (पॅरॅडॉतस) असे तीन चसद्धातं महत्त्वािे मानले िातात. 

 
ब्रतूससारख्या समीक्षकानंी उपरोध (आयरनी) वा चवरोधाभास यािंा कचवतेिे श्रेष्ठ काव्यर् ि म्हिनू 

र्ौरव केलेला आहे. एखाद्या उतती/वातयामध्ये िेव्हा दोन अथइ, कल्पना, वृत्ती याचं्यामध्ये चवरोध, 
अंतर्सवरोध वा चवरोधाभास चनमाि होतो, तेव्हा तेथे उपरोध चनमाि होतो. ‘आम्ही िमदग्नी । पे्रतरूपी’ या 
काव्यपंततीत दोन परस्परचवरोधी वृत्ती ‘आम्ही’ मध्ये एकवटलेल्या आहेत. चवम्सटॅच्या मते भारे्षच्या 
नादान कारी वा प्रचतरूपात्मक शततीिा (आयकॉचनक) उपयोर् करिे, हा कचवतेिा व्यवच्छेदक र् िधमइ 
आहे. 

 
नवसमीक्षकानंी साचहत्यकृतीच्या सूक्ष्म वािनावर (तलोज ड रीकडर्) चवशरे्ष भर चदला आहे. 

कचवतेतील शब्दािंा वाच्याथइ, ध्वन्यथइ, त्यामंधून सूचित होिारी अनेकाथइता, उपरोधर्भइता, व्याचमश्रता 
आदींिे अथइसौंदयइ िािून घेऊन यथोचित काव्यग्रहि व समीक्षि करण्यासाठी सचंहतेिे सूक्ष्म वािन करिे 
आवश्यक आहे. या सूक्ष्म वािनाच्या संकल्पनेत आकलन आचि अथइचनिइयन यािंा अंतभाव असून त्यात 
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कचवतेच्या िारं्लेवाईटपिािा चनकर्षही सामावलेला असतो, असे ब्रतूस सारं्तो. परंत  हे सूक्ष्म वािन व 
समीक्षि म्हििे कचवतेिा केवळ अथान वाद (पॅरफे्रझ) नव्हे. कचवतेिा र्ाभा हरवनू टाकिाऱ्या 
अथान वादाला त्यानंी चवरोध केला आहे. एम्प सन, ब्रतूस आदींनी कचवतेिे वािन व रसग्रहि मार्समकतेने व 
सौंदयइदृष्टीने केले आहे. माी काही समीक्षकानंी या सूक्ष्म वािनािे केवळ कोरडे व अंधान करि केल्याम ळे 
त्यािा समीके्षवर चवपरीत पचरिाम झाला. 

 
मराठी साचहत्यसमीके्षत रूपवादी साचहत्यचविार बा. सी. मढेकर यानंी प्रथम शास्त्रश द्ध रीतीने 

माडंला (सौंदयइ आचि साचहत्य, १९५५). त्याचं्या मते साचहत्यकृती ही एक कलाकृती असून चतिे सौंदयइ 
तीत आचवष्ट्कृत झालेल्या स संघटनेवर, घाटावर अवलंबनू असते. ही स संघटना, हा घाट साचहत्यकृतीच्या 
अचभव्यस्ततपद्धतीत र्वसिार नाही, तर तो चतच्या आशयातील भावाथइघटकाचं्या लयबद्ध रिनेति 
आढळून येईल. ही लयबद्ध रिना संवाद, चवरोध व समतोल अशा लयतत्त्वानं सार झालेली असते. त्यानंी हे 
संवाद-चवरोधात्म लयतत्त्व एक सौंदयइतत्त्व मानले. त्यानंी बालकवींच्या ‘खेड्ातील राी’ या कचवतेिे 
रूपवादी दृष्टीतून समीक्षि केले. मढेकराचं्या या रूपवादी दृष्टीिा अवलंब करून माधव आिवल, वसंत 
दावतर आदी समीक्षकानंी काही समीक्षापर लेखन केले आहे. 

 
नवसमीके्षवर काही आके्षप घेतले िातात व चतच्या काही मयादाही दाखचवल्या िातात : (१) ही 

समीक्षापद्धती कचवतेसारख्या लहान साचहत्यप्रकारातील साचहत्यकृतींच्या बाबतीत उपय तत ठरते. परंत  
कादंबरी, नाटक आदी दीघइ साचहत्यप्रकारातंील साचहत्यकृतींच्या बाबतीत, चवशरे्षतम सेंचद्रय एकतेच्या 
संदभात, झारसी उपय तत ठरत नाही. (२) साचहत्यकृतीच्या स्वायत्ततेच्या सदंभातही नवसमीके्षच्या 
भचूमकेवर आके्षप घेतले िातात. साचहत्यकृती ही एकंदर साचहत्यव्यवस्थेिा घटक असून त्या व्यवस्थेत 
आचि भाचर्षक व साचहत्यसकेंताचं्या पाश्वइभमूीवर चतला अथइ प्राप्त होत असतो. म्हिून साचहत्यकृती स्वायत्त 
व स्वतंी मानता येत नाही. (३) ही समीक्षापद्धती साचहत्यकृतीला चतिा भतूकाल, चतिा लेखक, वािक, 
समाि, समािावर होिारा चतिा पचरिाम इ. सवइ बाह्य संदभांपासून अलर् करते. म्हिून ती 
इचतहासचवरोधी आहे, असे दूर्षि चतला चदले िाते. (४) या समीके्षने सचंहतेच्या भाचर्षक रूपाकडे 
भार्षावैज्ञाचनक दृष्टीतून प रेसे लक्ष प रचवलेले नाही. 

 
पहा : नवसमीक्षा. 
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रूपातंर : ‘रूपातंर’ म्हििे एखाद्या कलाकृतीतील आशयािी द सऱ्या एखाद्या रूपामध्ये केलेली 
प नरचभव्यस्तत. उदा., एखाद्या कथेच्या आशयािी कादंबरीच्या रूपात ककवा एखाद्या कादंबरीच्या आशयािी 
नाटकाच्या ककवा चिीपटाच्या रूपात केलेली प नरचभव्यतती. रूपातंराच्या वळेी करण्यात येिाऱ्या 
बदलाचं्या िार चमती असतात : 

 
(१) भार्षा तीि, पि साचहत्यरूपातील बदल. 
 
(२) भार्षा व साचहत्यरूप या दोन्हींमध्ये बदल. 
 
(३) भार्षा व साचहत्यरूपाप्रमािेि मूळ कलाकृतीिा आशय ज्या िीवनघटकामंधून व्यतत झाला 

होता, त्या िीवनघटकामंधील बदल (िीवनरूपातील बदल). 
 
(४) मूळ कलाकृतीच्या चिन्हव्यवस्थेतील बदल (कलारूपातील बदल). 
 
म ळातील कथाचं्या आशयािी कादंबरीच्या रूपातील प नरचभव्यतती म्हििे धग (उद्धव शळेके) व 

गोतावळा (आनंद यादव) या कादंबऱ्या. त्याचं्या रूपातंरातील बदल पचहल्या चमतीिी उदाहरिे आहेत. 
मूळ बंर्ाली कादंबरीिे अर्श्मेध या मराठी नाटकामध्ये (रत्नाकर मतकरी) करण्यात आलेले रूपातंर हे 
बदलाचं्या द सऱ्या चमतीिे उदाहरि आहे. हवकािहवलहसत (र्ो. र्. आर्रकर). झुांझाििाव व सांशयकल्लोळ 
(र्ो. ब. देवल), वाईकि भर्टजी (धन धारी), ती िुलिािी (प . ल. देशपाडें) इ. रूपातंरामंध्ये बदलािी 
चतसरी चमती चदसते. बदलाचं्या िौथ्या चमतीिे उदाहरि म्हििे श्यामची आई (साने र् रुिी) या कादंबरीिे 
श्यामिी आई ह्या चिीपटात केलेले रूपातंर (आिायइ अीे). 

 
साचहत्यकृतीच्या भार्षातंरात रूपातंरािा अंश असिे अपचरहायइ असते, असे काही तज्ज्ञ मानतात. 

पाीािंी नाव,े खाद्यपदाथइ, कपडे, घरािंी रिना यापंासून प्रािी, वनस्पती, सि, उत्सव, आिार, 
उपासनापद्धती, श्रद्धा याचं्यापयंतच्या सवइ िीवनारं्ाशंी चनर्चडत असलेल्या शब्दानंी साचहत्यकृती घडलेली 
असते. अशा शब्दानंा लक्ष्यभारे्षमध्ये नेमके प्रचतशब्द असिे िवळिवळ अशतय असते. त्याम ळे 
साचहत्यकृतींच्या भार्षातंरामध्ये रूपातंरािा अंश कमीअचधक प्रमािात अपचरहायइपिाने येतो. रंर्मंिावर 
सादर करावयाच्या नाट्यसचंहतेच्या बाबतीत तर िीवनघटकािें रूपातंर करण्यािी र्रि चवशरे्षत्वाने 
िािवते. नाट्यसंचहतेतील िीवनरूप रंर्मंिावर ‘दृश्य’ (+ श्राव्य) ककवा ‘समक्ष’ होत असल्याने ते 
‘परके’, ‘अपचरचित’ असल्यास रसचवघ्न होण्यािा धोका असतो. उदा., महादेवशास्त्री कोल्हटकराचं्या 
आथेल्लोिे झारसे प्रयोर् झाले नाहीत; पि र्ो. ब. देवलाचं्या झ झंारराविे प्रयोर् अद्यापही होत असतात. 

 
पहा : अन वाद; भार्षातंर. प्र. ना. परािंपे 
 
रेनेसान्स : चवद्या आचि कला ह्यािें प नरुज्जीवन. ‘रेनेसान्स’ (Renaissance) ह्या शब्दािा अथइ ‘प निइन्म’ 
असा आहे. येथे अचभपे्रत असलेला प निइन्म म ख्यतम ग्रीक साचहत्य, कला आचि मानव्यवादी (ह्यमूचनस्ट) 
दृचष्टकोि ह्यािंा इटलीमध्ये पंधराव्या शतकात झालेला प निइन्म होय. य रोपच्या मध्यय र्ीन कालखंडाच्या 
समाप्तीनंतर रेनेसान्सला प्रारंभ झाला. ग्रीक आचि रोमन ह्या अचभिात (तलाचसकल) संस्कृतींिा चवलय 
झाल्यापासून (इ.स. सहाव ेशतक) तो रेनेसान्सच्या प्रारंभापयंतच्या कालखंडाला ‘मध्यय र्’ असे म्हितात. 
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हा कालखंड सासं्कृचतक काळोखािा कालखंड होता; अचभिात संस्कृतीिा प निइन्म झाल्याने हा काळोख 
संप ष्टात आला आचि हा प निइन्म घडवनू आिण्यात आपि सहभार्ी आहोत, अशी रेनेसान्सच्या प्रवतइकािंी 
धारिा होती. अनेक सामाचिक, आर्सथक, रािकीय व सासं्कृचतक घटक रेनेसान्स घडवनू आिायला 
कारिीभतू होते. मध्यय र्ाच्या अखेरीस रोमन कॅथचलक ििइ आचि पचवी रोमन साम्राज्य (होली रोमन 
एम्पायर) ह्यािंा कारभार चवस्कळीत झाला होता; चवशरे्षतम इटलीत –फ्लॉरेन्स, व्हेचनस इ. –प ढे बचलष्ठ 
आचि संपन्न झालेल्या नर्रराज्यािंा उदय झाला होता; इंग्लंड, फ्रान्स इ. देशातं राज्ये संघचटत होत होती; 
इटाचलयन, फ्रें ि, इंस्ग्लश इ. आध चनक य रोपीय भार्षा चवकचसत झाल्या होत्या; व्यापारात लक्षिीय वाढ होत 
होती व रूढ सरंिामशाही समािव्यवस्था व अथइव्यवस्था मोडकळीला येत होती. पि रेनेसान्सिे 
साचहस्त्यक आचि चविारवतं ह्याचं्या दृष्टीने ग्रीक साचहत्य आचि तत्त्वज्ञान यािें झालेले प नरुज्जीवन ही ह्या 
सवांत अथइपूिइ आचि त्या य र्ाला त्यािे रूप देिारी घटना होती. 

 
रेनेसान्सशी चनर्चडत अशी िी चवचशष्ट मनोधारिा होती, चतच्यात मानव्यवाद (ह्यमूचनझम) हा 

प्रम ख पे्ररिादायी घटक होता. मानवी प्रकृतीतील िे सवइ घटक आहेत–शारीचरक, बौचद्धक, कलात्मक, 
आध्यास्त्मक इ. –त्या सवांच्या चवकासाला आचि आचवष्ट्कारानंा मानव्यवाद महत्त्व देतो. मानवी प्रचतष्ठिेे 
मूल्य तो स्वीकारतो. िर्ाच्या मोहापासून, पापापासून परावृत्त होऊन पिातापदग्ध, तापसी वृत्तीने िीवन 
व्यतीत करिे हा िर्ण्यािा सवांत श्रेयस्कर मार्इ मानला िात असे. त्याच्या िार्ी मानव्यवादाने 
सिइनशील वृत्तीने िर्ण्यात, सिइनशील आनंद आचि यातना अन भवण्यात, चनसर्ावर प्रभ त्व संपादन 
करण्यात मािसािे खरे श्रये असते, ही दृष्टी स्वीकारली. सनातनी धार्समक वृत्तीने मानवी िैतन्यावर 
लादलेली बंधने मानव्यवादाने झ र्ारून चदली, म तत िीज्ञासेिी आचि चिचकत्सेिी वाट मोकळी केली आचि 
आपली चविारशतती व सतकइ  शतती याचं्याचवर्षयीिा एक नवीन आत्मचवश्वास मािसाचं्या चठकािी चनमाि 
केला. 

 
ह्या मानव्यवादी चविारसरिीिा उदय इटलीत झाला. पीीाकइ  व दान्ते हे रेनेसान्सच्या 

कालखंडाच्या प्रारंभाच्या काहीसे पूवीिे कवी आचि चविारवतं (िौदाव ेशतक), तसेि चर्यानोत्सी मानेत्ती, 
चलओनादो, ब्र्यूनी, मासील्यो चझिीनो, कोल्यतू्िो साल्यतूाती इ. पंचडत व चविारवतं मानव्यवादाच्या प्रम ख 
प्रवतइकामंध्ये मोडतात. इटलीतून मानव्यवाद व त्याने पे्रचरत केलेला रेनेसान्स उत्तर य रोपमध्ये पसरला. 
टॉमस मोर आचि इरॅस्मस हे त्यािे प्रम ख प्रचतचनधी होत. 

 
कलाचं्या के्षीात रेनेसान्सिी कामचर्री अत लनीय अशी आहे. कलाकृती केवळ मनोहर असतात 

असे नाही, ईश्वर आचि त्याच्या चनर्समती, मािसािे चवश्वातील स्थान ह्याचं्याचवर्षयीच्या प्रत्ययकारी प्रचतमा 
मािसाला उपलब्ध करून देण्यािे सामथ्यइ कलेमध्ये असते आचि म्हिून कला हे श्रेष्ठ ज्ञानािे माध्यम आहे, 
अशी कलावतंािंी श्रद्धा होती. चलआनादो दा व्हीं िी ह्याच्या हातात तर कलेने िवळिवळ चवज्ञानािे रूप 
घेतले. मानवी शरीरिनाशास्त्र, वनस्पती आचि प्रािी ह्याचं्या शरीररिना, र्तीिे शास्त्र ह्या चवर्षयातं त्याने 
मूलभतू संशोधन केले होते आचि ह्या व्यासंर्ािा त्याच्या चिीावंर पचरिाम झाला होता. रेनेसान्सच्या 
कलाकृती दृश्य िर्ाच्या कलावतंानंी केलेल्या चनरीक्षिावर आचि समतोल, संवाद आचि पचरपे्रक्ष्य 
ह्याचं्याचवर्षयीच्या त्यानंी चवकचसत केलेल्या र्चिती तत्त्वावंर आधारलेल्या होत्या. फ्रा अॅंिेचलको, 
बोचत्तिेल्ली, प्येरो देल्ला फ्रािेंस्का, रॅझेएल, चतशन हे चिीकार; चपसानो, दोनातेलो, र्ीबेती, 
मायकेलअॅंिेलो हे चशल्पकार आचि आल्बतेी, पाललाद्यो, मीकालोन्सो व झीलारेते हे वास्त कलाकार इ. 
चवचवध के्षीातंील श्रेष्ठ कलावतंाचं्या अप्रचतम कलाकृतींनी रेनेसान्सिा कालखंड समृद्ध केला आहे. 
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मािसािी प्रचतष्ठा मूतइ करिे, हे ह्या कलाकृतींमार्िे समान सूी आहे. पाश्यात्त्य संर्ीतानेही रेनेसान्सिा 
कालखंडात चवकासािी मोठी झेप घेतली. 

 
आध चनक य रोपीय साचहत्यालाही रेनेसान्समध्ये प्रारंभ झाला. दान्ते, पीीाकइ , बोकािीओ ह्या 

अचभिात (ग्रीक व लॅचटन) भार्षाचं्या पंचडतानंी इटाचलयन भारे्षत अचभिात साचहत्य चनमाि केले. लोरेंत्सो 
दी मेदीिी, आचरऑस्तो इत्याचदकानंी त्यात मोलािी भर घातली. 

 
रेनेसान्स मािूस (रेनेसान्स मनॅ) ककवा सवइर्ामी (यचूनव्हसइल) मािसू हा रेनेसान्सने चनमाि 

केलेला एक आदशइ होता. ‘मािसािी इच्छा असेल तर सवइ र्ोष्टी तो करू शकतो’ ह्या विनात ह्या आदशािे 
सार आले आहे. मािसाच्या अंर्ी चवकासाच्या अमयाद शतती आहेत; मािसाने ज्ञानािी सवइ के्षीे अचंकत 
करावी आचि आपल्या अंर्ी असलेल्या सवइ क्षमतािंा पचरपूिइ चवकास घडवनू आिण्यािे प्रयत्न करावे, अशा 
वृत्ती ‘सवइर्ामी मािसू’ ह्या संकल्पनेमारे् आहे. हा आदशइ–उदा., आल्बतेी आचि चलओनादो दा व्हींिी ह्या 
दोन व्यततींत – मूतइ झाला होता. आल्बेती हा वास्त कराकार, चिीकार, ग्रीक भारे्षिा पंचडत, कवी, 
वैज्ञाचनक आचि र्चितज्ञ तर होताि; पि अश्वारोहि आचि शारीचरक कसरती यातंील कौशल्याचंवर्षयी तो 
प्रचसद्ध होता. चलओनादोने कला, चवज्ञान, संर्ीत, ताचंीक शोध आचि साचहत्य ह्या सवइ के्षीातं पचहल्या 
दिािी कामचर्री बिावली होती.  

 
िेव्हा १५२७ मध्ये रोमिे पतन झाले, तेव्हा य रोपातील रेनेसान्स हा चवचशष्ट कालखंड समाप्त 

झाला. पि एखाद्या चवचशष्ट समािात धार्समक श्रदे्धच्या सवइकर्ष दडपिाम ळे एखाद्या कालखंडातील एकंदर 
सासं्कृचतक िीवन िर क्षीि व चनमसत्व झाले असले आचि नंतर कोित्या तरी प्रभावाम ळे सासं्कृचतक ितैन्य 
उझाळून आले, तर अशा स्स्थत्यंतरािे विइन त्या समािात त्या वळेी रेनेसान्स घडून आला असे करण्यात 
येते.एकोचिसाव्या शतकात भारतावर चब्रचटश प्रभ त्वािारा पािात्य संस्कृतीिा आघात झाला व त्याम ळे 
समाििीवनाच्या सवइ के्षीातं–धमइस धारिा, रािकारि, उद्योर् व व्यापार, साचहत्य व कला इ. के्षीातं – 
नव े िैतन्य उझाळून आले. ह्या कालखंडाला ‘भारतीय रेनेसान्स’ म्हिण्यािा प्रघात आहे. हा रेनेसान्स 
प्राम ख्याने बंर्ालमध्ये घडून आला. रािा राममोहन रॉय, बंचकमिदं्र, देवेंद्रनाथ टार्ोर, रवींद्रनाथ टार्ोर हे 
ह्या रेनेसान्सिे प्रचतचनधी मानता येतील. बंर्ालमधील रेनेसान्सिे प्रचतसाद देशभर उमटले. ह्याचशवाय 
महाराष्ट्रात स्वतंीपिेही सामाचिक व सासं्कृचतक िीवनात नवीन िार्तृी घडून आली. चवष्ट्ि ब वा 
ब्रह्मिारी, लोकचहतवादी, महादेव र्ोकवद रानडे, म. िोचतबा झ ले, कृष्ट्िशास्त्री चिपळूिकर हे 
महाराष्ट्रातील रेनेसान्स प्रचतचनधी म्हिून मानता येतील. भारतीय रेनेसान्स हा अनेक शतकानंंतर आलेला 
िार्तृीिा काळ होता, ह्यात शकंा नाही. त्याच्यात िरी कशािा प निइन्म झाला नाही, तरी संस्कृत व प्राकृत 
भार्षाचं्या माध्यमातून प्रािीन भारतीय ससं्कृतीने िो वारसा मारे् ठेवला होता तो आत्मसात करण्यािी नवीन 
पे्ररिा ह्या कालखंडात चदसून येते. ह्या दृष्टीने पाहता भारतीय रेनेसान्स हाही एक प्रकारिा प निइन्म होता, 
असे मानता येते. 

 
एकोचिसाव्या शतकापयंत रेनेसान्स, धमइस धारिा (रेझमेशन) आचि प्रबोधन (एन्लायटन् मेंट) ही 

तीनही महत्त्वािी य रोपीय सासं्कृचतक वैिाचरक आदंोलने घडून आली होती. ह्याम ळे भारतीय 
रेनेसान्समधील चविारधारावंर ह्या तीनही आंदोलनािें ससं्कार झालेले आहेत. 

 
मे. प .ं रेरे् 
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रोजणनशी : पहा दैनंणदनी. 
 
रौद्ररस : िोध स्थाचयभावाच्या स्वरूपािा तो रौद्ररस. द सऱ्यािा िोध, कनदा, अपमान, अपशब्दानंी ताडन 
इ. त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे) होत. लाल नेी, दातओठ खािे, भ वया उडचविे, म ठी आवळिे इ. 
त्यािे अन भाव (बाह्य पचरिाम) आचि उत्साह, अमर्षइ, आवरे् इ. त्यािे व्यचभिारीभाव होत. 
 

र. प. कंर्ले 
 
लघुणनबंध : पहा लणलतणनबंध. 
 
लघुणनयतकाणलके : मराठी साचहत्यातील लघ चनयतकाचलकािंा काळ साधारिपिे १९५५ ते १९७० असा 
मानता येईल. शब्दाच्या ििम चद्रत अंकापासून (१९५५) आरंभ होऊन ििवती (१९६९) या दैचनकाच्या 
प्रकाशनापयंत असा हा काळ आहे. 

 
या आधीच्या आचि नंतरच्या सत्यकथा, छांद, अनुष्टुम्, कहवतािती यासंारख्या साचहत्य आचि कला 

या चवर्षयानंा वाचहलेल्या चनयतकाचलकाहूंन ही चनराळी आहेत. प्रारंभकालीन अहभरुचीिा या संदभात काही 
प्रमािात अपवाद करावा लारे्ल. ते दोन्हींच्या सीमेवरिे चनयतकाचलक आहे. लघ चनयतकाचलकािें 
चनराळेपि हे केवळ अचनयचमत प्रकाशनकाळ, चवचवध आकार अशा वरवरच्या रूपातूंन व्यतत होत नाही. 
कला-साचहत्याच्या स्वायत्ततावादी भचूमकेच्या पलीकडे िाऊन समािाच्या अन्य व्यवहारानंाही चभडण्यािा 
त्यािंा प्रयत्न आहे आचि तसा आवशेही आहे. 

 
मराठी लघ चनयतकाचलकाचं्या बहराच्या काळाला साचहत्याबाहेरिे देशी आचि िार्चतक संदभइही 

आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात चशक्षिािा प्रसार मोठ्या प्रमािावर आचि समािाच्या तोपयंतच्या उपेचक्षत 
थरातूंन झाला. िाचतव्यवस्थेच्या खालच्या अंर्ाला असलेल्या दचलत आचि दचलतेतर िातींतून नवी 
चशचक्षत चपढी ही प्रथमि मोठ्या प्रमािावर लेखनाकडे वळली. या चपढीिा िीवनान भव हा साचहत्यात आधी 
व्यतत झालेल्या िीवनान भवाहून वरे्ळा आचि साक्षात होता. त्याचं्या ह्या िीवनान भवातून व्यतत होिाऱ्या 
साचहत्याला त्या वळेच्या उपलब्ध साचहत्यव्यवस्थेत प रेसा वाव चमळत नव्हता. ह्या उदे्रकािा, असंतोर्षािा 
सूर ह्या लघ चनयतकाचलकातूंन आचि त्याचं्या प्रकाशनातून पाहता येतो. प ढल्या काळात चवशरे्षतम दचलत 
साचहत्यािा सशतत आचवष्ट्कार आचि लघ चनयतकाचलकाशंी संबचंधत अनेकािंा साचहत्याबाहेरच्या 
सामाचिक, रािकीय िळवळीतला सहभार् यािंा आरंभ या िळवळीशी आहे. उदा., सांवाद, हनकाय, 
समाज, हविोि ही लघ चनयतकाचलके आचि तात्पयक, मागोवा, पयाय ही चनयतकाचलके.  

 
याचशवाय देशातल्या इतर भार्ातंही साचहत्याच्या के्षीात यासारखेि लघ चनयतकाचलकािें प्रकाशन 

होताना चदसते. त्या त्या भारे्षतल्या प्रस्थाचपत साचहत्यव्यवस्थेच्या चवरोधात उभ्या राचहलेल्या या उठावंाना 
त्या त्या भार्षातूंनही साचहत्यव्यवस्थेच्या पचरघाबाहेर िाण्यािी इच्छा चदसते. बंर्ालीत म खी चपढी, तेल र्ूत 
चदर्ंबर कवल  आचि कहदीत अकचवता अशी चवचवध आंदोलने या काळात भारताच्या अन्य भार्ातं चदसतात. 
िार्चतक पातळीवरही ‘चबटल्स’िी लोकचप्रयता, ॲलन चर्न्झबर्इिी आचि त्याच्या सहकाऱ्यािंी कचवता, 
स्व्हएटनामच्या स्वातंत्र्यय द्धाला िर्भरािा पाकठबा, पॅचरसमधला चवद्याथ्यांिा उठाव, िेक तरुिािें बंड, 
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शातंता-आंदोलनािा िोर आचि या सवांमार्िी दोन महासत्तामंधल्या शीतय द्धािी पाश्वइभमूी यािंा संदभइ 
लघ चनयतकाचलकाचं्या प्रकाशनानंा आहे. 

 
प्रस्थाचपत वाङ्मयीन व्यवस्थेला चवरोध हा चनदान मराठीप रता लघ चनयतकाचलकाचं्या िळवळीिा 

किा आहे. ह्या चवरोधाच्या अचभव्यततीसाठी आन र्षचंर्क बाबी म्हिनू आकारािें वरे्ळेपि, प्रकाशन 
काळातली अचनयचमतता, प्रस्थाचपत माध्यमाचं्या आर्सथक पाठबळाला नकार ह्या अन्य र्ोष्टी येतात. 
छपाईतील काटकसर म्हिनू चवचवध प्रकारच्या कार्दािंा वापर – उदा., पोस्टकाडइ, अंतदेशीय पी, 
वतइमानपीािा कार्द, खाकी कार्द, म ख्य छपाईतून उरलेला कार्द – याही बाबी अशाि आहेत. अकं 
वळेेवर आचि चनयचमत चनघण्यािे बधंन नसल्याने रतीब घालण्यासारखे लेखन छापण्यािी िबाबदारी येत 
नाही. 

 
लघ चनयतकाचलकाचं्या प्रकाशनामार्िी पाश्वइभमूी आचि त्याचं्या वैिाचरक भचूमका या प ढील 

लेखनातूंन व्यतत झालेल्या चदसतात : ‘आिकालच्या मराठी वाङ्मयावर ‘क्ष’ चकरि’ – अशोक शहािे 
(मनोिि, नोव्हें.-चडसें. १९६३); ‘हल्ली लेखकािा लेखकराव होतो तो का ?’ – भालिंद्र नेमाडे (प्रथम 
प्रचसद्धी वाचा; नंतर टीका स्वयंवरात समाचवष्ट, १९९०); ‘सत्यकथेिी सत्यकथा –’ रािा ढाले (येरू; नंतर 
अक्स्तत्वाच्या िेषामध्ये समाचवष्ट); ‘दचलत + दचलत साचहत्य + चटक्कोिी वर्ैरे वर्ैरे’– रािा ढाले (हविोि 
: आवतकन दुसिे; नंतर अक्स्तत्वाच्या िेषामध्ये समाचवष्ट); ‘छोटी चनयतकाचलके आचि नव े लेखक’ – 
िंद्रकातं पाटील (वाचा ६ : १९६९; नंतर आहि म्ििनूचमध्ये समाचवष्ट, १९८८). उपरोतत लेखन हे 
लघ चनयतकाचलकाचं्या बहराच्या काळात त्या िळवळीला आधार देिारे आहे, तर नंतरच्या काळात ह्या 
िळवळीच्या साके्षपी मूल्यमापनािा उल्लेखनीय प्रयत्न म्हिून िदं्रकातं पाटील याचं्या ‘लघ चनयतकाचलके’ 
(आहि म्ििनूच, १९८८) या लेखािा उल्लखे करता येईल. 

 
साचहत्यव्यवहारात प्रस्थाचपताचं्या मततेदारीिे पचरिाम म्हिून नव्याचं्या वाटा रोखल्या िातात. 

प्रयोर्शील साचहत्यकृतीही िाित्याकंडून टाकाऊ समिल्या िाण्यािा धोका चनमाि होतो. चवचशष्टि 
प्रकारच्या साचहत्याला मान्यता चमळत राचहल्याने साचहत्यात सािेबंदपिा येतो. चनर्समतीतले िैतन्य लोप 
पावते. अशा वळेी ह्यािा चवरोध करण्यासाठी नव े लोक प्रकटीकरिािे नव े मार्इ शोधतात. 
लघ चनयतकाचलके ही ह्या र्रिेतून येतात आचि ह्या र्रिेतूनि त्यािंा तपशील ठरत िातो. ती 
प्रस्थाचपताचं्या चवरोधात अस्स्थरासंाठी, नव्याने चलचहिाऱ्यासंाठी आचि नव्यानीि चनमाि केलेली असतात. 

 
शब्दच्या (१९५५) पचहल्या ििम चद्रत अंकापासून आरंभ होऊन नंतर शब्द (१९६०) छापील 

स्वरूपात आला. त्यानंतर अथवक (१९६१), आत्ता (१९६४), भारूड (१९६४), झतत प्रथम ििम चद्रत आचि 
नंतर छापील (१९६७), येरू (१९६८), तापसी (१९६८), वाचा (१९६८), अर्बकडई (१९६९) असे अनेक 
अंक समोर आले. चक्रवती या दैचनकािे बारा अंक सतत बारा चदवस प्रचसद्ध झाले (१९६९). चक्रवतीच्या 
अंकात एकूि िोवीस संबचंधत नाव ेसापडतात. परस्परातंल्या अतंर्सवरोधाबरोबरि प्रस्थाचपत चवरोधािे एक 
पयायी व्यासपीठ म्हिून चक्रवती या िळवळीत महत्त्वािे आहे. 

 
ही िळवळ १९७५ नंतर ओसरताना चदसते, ककवा िळवळीमार्च्या पे्ररिा पूवीसारख्या प्रबळ 

राचहलेल्या चदसत नाहीत. प्रस्थाचपत साचहत्यससं्था आचि प्रकाशनसंस्था यािंा व्यवहारही अचधक ‘उदार’ 
होताना चदसतो. चवरोधािी धार पचहल्याइतकी तीव्र चदसत नाही. आकार, अचनयचमतता या आन र्षंचर्क बाबी 
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पाळता आल्या, तरी अचभव्यस्ततस्वातंत्र्यािा आग्रह, आर्सथक स्वायत्तता अबाचधत ठेवण्यािे प्रयत्न आचि 
ताचत्त्वक/वैिाचरक भचूमकेिा आग्रह यातं अचधकाचधक चशचथलता आलेली चदसते. अचनयतकाचलकािंी 
िळवळ ओसरण्यािी नकारात्मक कारिमीमासंा करताना एका सकारात्मक बाबीिी नोंद होिे अत्यावश्यक 
आहे. या िळवळीशी चनकटिे संबंध असलेल्या अनेकानंी नंतरच्या काळात साचहत्याच्या वशेी ओलाडूंन 
रािकीय वा सामाचिक सघंटना, दचलताचं्या चवचवध संघटना, चवचवध कामर्ार संघटना यातूंन सचिय 
कामाला स रुवात केली. लघ -अचनयतकाचलकाचं्या भचूमकेशी हे स संर्त आचि स्वार्ताहइही होते.झतत 
साचहत्याच्या के्षीातील त्यािंा सहभार् कमी झाल्याने प न्हा एका नव्या सािलेपिािा अन भव येत आहे. 
चनदान आिवर त्याचवरोधी, ‘नव्या’ प्रस्थाचपत व्यवस्थाचंवरोधी काही उठाव होताना चदसत नाही. 
यानंतरच्या काळात ऋचा, पात्रसािाांश, ब्र, जािीव, बदडी, शब्दवधे, अक्षिचळवळ, अहभधा असे काही अंक 
आले आहेत. 
 

सतीश काळसेकर 
 
पुरविी : वाङ्मय आचि समाि याचं्याचवर्षयी िार्रूक असलेल्या तरुिानंी आपल्या स्वतंी 

चविारप्रिालीच्या प रस्कार-प्रसारासाठी, सामान्यतम रूढ, ‘लोकचप्रय’ ककवा प्रस्थाचपत चनयककाचलकावंर 
बचहष्ट्कार टाकून, स्वतंीपिे िालचवलेल्या चनयतकाचलकानंा ‘लघ चनयतकाचलक’ असे म्हितात. प्रस्थाचपत 
कला-वाङ्मयीन संकेताचंवरुद्ध बंड करून उठण्यािे िे वरे्वरे्ळे आचवष्ट्कार असतात, त्यातंील एक 
आचवष्ट्कार म्हििे लघ चनयतकाचलके होत. पािात्य व मराठी साचहत्यपरंपरेत, एका चवचशष्ट कालखंडात ही 
लघ चनयतकाचलके चनमाि झालेली चदसतात. वरे्वरे्ळ्या चविाराचं्या, धारिाचं्या तरुि लेखकाचं्या र्टानंी 
िालचवलेल्या या लघ चनयतकाचलकामंारे् ससं्कृतीच्या सवइि के्षीातंील, चवशरे्षतम कला-वाङ्मयाच्या 
के्षीातील, प्रस्थाचपत व्यवस्थेचवरुद्ध बंड करून उठिे ही समान पे्ररिा चदसते. अल्प भाडंवलावर िालिारी, 
छोट्या आकारािी, कमी पृष्ठािंी ही चनयतकाचलके बह धा अल्पिीवी असतात. साचहत्यात नवनवीन 
कल्पना, प्रथा ककवा पद्धती रूढ व्हाव्या, म्हिून ती प्रयत्नशील असतात. सामान्यपिे त्यािंा प्रचसचद्धकाळ 
चनचित नसतो, चनचित असला तरी तो पाळण्यािा कटाक्ष नसतो, म्हिून त्यानंा अचनयतकाचलके असेही 
म्हितात. 

 
‘चलर् ल मरॅ्चझन’ या इंग्रिी संजे्ञवरून ‘लघ चनयतकाचलक’ ही मराठी संज्ञा रूढ झाली. इंग्लंडमध्ये 

रे्ल्या शतकाच्या अखेरीस यलो र्बकु (१८९४-९७), द सव्िाय (१८९६) ही प्रथम अवतरलेली 
लघ चनयतकाचलके होत. त्यानंी स्व्हतटोचरयाय र्ीन आदशइ, कल्पना, संकेत व भौचतकवाद याचंवरुद्ध 
बंडखोरी प्रकट केली. तथाचप लघ चनयतकाचलकाचं्या वाङ्मयीन िळवळीला पचहल्या महाय द्धानंतरि खरा 
बहर आला. अशी १, १५० लघ चनयतकाचलके प्रचसद्ध झाल्यािी नोंद द हडिेक्र्टिी ऑि हलट ल 
मगॅहझन्समध्ये केली आहे. िेम्स िॉइस, एझ रा पौंड, झॉक् नर, एचलयट, ककमग्ि अशा श्रेष्ठ इंग्रिी 
साचहस्त्यकािें पचहले लेखन लघ चनयतकाचलकातूंनि प्रचसद्ध झाले. १९२० नंतरच्या िार्चतक आर्सथक 
मंदीच्या काळात ही िळवळ चतकडे ओसरली. द सऱ्या महाय द्धानंतर या िळवळीिी िार्ा 
चवद्यापीठके्षीातील चवद्याथी-िळवळी व त्यािंी म खपीे यानंी घेतलेली चदसते. 

 
आिच्या भाडंवलशाही-लोकशाहीतील औद्योचर्क, तंीचनष्ठ, समूहप्रधान समािािी िीवनपद्धती 

साचहस्त्यक व सासं्कृचतक मूल्याचं्या चवकासाला पोर्षक नसते. पचरस्स्थतीशी टक्कर देत काही व्यतती 
एकाकीपिे वा छोटे र्ट स्थापून या मूल्यािंी िोपासना करू पाहतात. अशा व्यततींच्या ककवा छोट्या 
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र्टाचं्या र्रिा भार्चवण्यासाठी, त्याचं्या िाचिवािंी प्रयोर्शील, कलात्मक अचभव्यतती प्रकाचशत 
करण्यासाठी लघ चनयतकाचलके अस्स्तत्वात येतात. अल्पसंख्य र्टाच्या प्रामाचिक, तीव्र सौंदयइिाचिवा 
आचि उत्कट संवदेना प्रकट करण्यािे कायइ ती करतात. प रेशा र्ाभंीयाने प्रकटिारी अशी बंडखोरी 
साकळलेल्या वाङ मयीन वातावरिाला प्रवाही करण्यास पोर्षक ठरू शकते. 

 
प्रस्थाचपत व्यवस्थेचवरुद्ध बंड करिे, भाचर्षक व वाङ मयीन साकेंचतकता झ र्ारिे, वरे्ळ्या िाचिवा 

बंडखोरपिे प्रकट करिे, लेखनस्वातंत्र्यािा टोकािा प रस्कार करिे, साचहस्त्यकािंी कंपूशाही आचि 
एखाद्या चनयतकाचलकािी वाङ मयीन मततेदारी सपं ष्टात आििे, चीशकूंप्रमािे अधातंरी लोंबकळिाऱ्या, 
परंपरेपासून द रावलेल्या तरुिाचं्या भावनानंा व्यासपीठ देिे, काहीतरी नव,े वरे्ळे करिे, 
कलावाङ मयाच्या के्षीात अरािक मािचविे अशा चवचवध हेतंूनी लघ चनयतकाचलके प्रचसद्ध होतात. ती 
म ख्यतम खासर्ी चवतरिासाठी असतात. त्यािंी प्रकाशन-कायद्यान सार नोंद बह धा झालेली नसते. त्यािंी 
नाव ेसामान्यतम भावरचहत, िमत्कृचतपूिइ असतात (िक्त, अर्बकडर्). त्यािंा आकार वैचित्र्यपूिइ असतो 
(उदा., पोस्टकाडइ, अंतदेशीय पी). ती ििम चद्रत (शब्द) वा छापील (हविोि) असतात. त्यािंी म खपृष्ठे व 
रेखाटने आध चनक, अमूतइ चिीशलैीतील असतात. मिक रािी व चिीािंी माडंिी िमत्कृचतपूिइ असते. 
त्यािंी बह तेक अतंबाह्य वैचशष्ट्टे्य परंपरेशी झटकून वार्िारी असतात. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील बह तेक प्रादेचशक भार्षातूंन लघ चनयतकाचलकािंी िळवळ स रू 

झाली. मराठीत शब्द या लघ चनयतकाचलकापासून (१९५५) ही िळवळ रूढ झाली. शब्द, असो, अथवक, 
वाचा, श्रीशब्द ही प्रम ख लघ चनयतकाचलके होत. मराठीत १९७७ पयंत िाचळसावंर लघ चनयतकाचलके 
प्रचसद्ध झाली. मराठी लघ चनयतकाचलके ही प्राम ख्याने मध्यमवर्ीय व दचलत तरुिानंी िालचवली. या 
िळवळीतील मध्यमवर्ीय तरुि (चिीे, नेमाडे, शहािे) नंतर प्रस्थाचपत व्यवस्थेत सामावनू रे्ले आचि 
दचलत तरुि (ढाले, ढसाळ) दचलत साचहत्य िळवळीकडे आकृष्ट झाले. या चनयतकाचलकानंी म ख्यतम 
मराठी कचवतेवर आचि र्द्यशलैीवर पचरिाम केल्यािे स्पष्ट चदसते. बोलभारे्षतील शब्दकळा, लकबी, 
लविीकपिा व चिवतंपिा आचि लोकसाचहत्यातील लय, रिनाबधं यािंा त्यानंी प्रभावी वापर केलेला 
चदसतो. मराठीतील ही लघ चनयतकाचलकािी िळवळ साधारिपिे १९७५–८० नंतर ओसरत रे्ली आहे. 

 
पहा : वाङ मयीन चनयतकाचलके. 

 
संदभइ : १.   ढाले, रािा, अक्स्तत्वाच्या िेषा. 

२. नेमाडे, भालिदं्र, र्टीकास्वयांवि, १९९०. 
३. पवार, र्ो. मा.; हातकिंर्लेकर, म. द. संपा. मिाठी साहित्य : पे्रििा व स्वरूप, (१९५०–

१९७५), १९८६. 
४. पाटील, िंद्रकातं, आहि म्ििूनच, १९८८. 

रवींद्र घवी 
 
लयतत्त्व आणि साणहत्य : लयतत्त्वािा साचहत्यातील आचवष्ट्कार समीक्षा दोन प्रकारे चविारात घेते व ते 
आवश्यकही वाटते. र्चतमानता आचि सौंदयात्मता या दोहोंच्या अन भवाशंी समीके्षिा लयचविार चनर्चडत 
असतो. पचरिामतम काही वळेा टाळण्यािोर्ी सरचमसळ झाली, तरीही संज्ञासंक ल, संकल्पनाव्यहू, अथइके्षी 
आचि उपपचत्तव्यवहार या सवइ बाबतींत लयििा दोन धारानंी वाहते. 
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दोहोंपकैी एक आचि कदाचित पचहला लयाचवष्ट्कार काल पचरमािाशंी संबंचधत होय. साचहस्त्यक 
आशयास शब्दाम ळे शरीर लाभत असते. प्रत्येक शब्दोच्चारिास चनरचनराळ्या पि चनचित कालावधीिी र्रि 
असते. कमीअचधक कालावधी लार्िाऱ्या शब्दाचं्या योिनेम ळे वरे्वरे्ळ्या नादाकृती तयार होतात 
(साचहत्याच्या मूलाचवष्ट्कारातं शब्दाचं्या चलचखत रूपािी भचूमका द य्यम असते). आपापल्या चवचशष्ट 
कालावधींतून प्रतीत होिाऱ्या नादाकृती पद्यमार्ात अचधक ठाशीव ठरतात. प्रस्त त नादाकृती, संबंचधत 
आचवष्ट्कार-सािे व एकंदर पद्यव्यवहारािे चनयमन करिारी तत्त्व े वृत्तछंदचविारातं तपशीलवार िर्सिली 
िातात. 

 
शब्द वा शब्दघटकािें कालावधी पचरिामकारकतेने कालचवभािन कसे करतात, यािा पद्यशास्त्रात 

ऊहापोह होतो. चवभािकाचं्या दरम्यानिा अवधी चनयंचीत करिे म्हििे लयाचवष्ट्कार, अशी व्याख्या 
सय स्ततक ठरते. थोडे प ढे रे्ल्यास असे आढळते, की शब्दोच्चारासं लार्िारा कालावधी आचि त्यािंी रिना 
हे दोन घटक नादाच्या र्चतमानतेिा अन भव देतात. हा लयतत्त्वािा एक प्रधान आचवष्ट्कार होय. माी 
चवलंचबत-मध्य-द्र त या संर्ीतशास्त्रीय सकंल्पना वा त्यावंर संस्कार करून तयार होिाऱ्या तालासारख्या 
काचलक भेदािें साचहत्यर्त लयीशी नाते असले, तरी साम्य नसते. पद्यािी घडि र्द्यापेक्षा चनचितपिे व 
र् िवते्तने वरे्ळी रहावी, याकचरता लयतत्त्वािा र्चतसंबद्ध आचवष्ट्कार कायइकारी होत असतो, असे 
म्हटल्यास हरकत नाही. म्हिूनि र्द्यािी ओळ वा वातय तयार होते, तर पद्यािा िरि बनतो (िरि 
संजे्ञिा र्चतकल्पनेशी असलेला संबधं योर्ायोर् नव्हे). उच्चारावयव, शब्द व शब्दसमूह यानंी चकती 
प्रमािात एकमेकाचं्या िवळ िाव,े म्हििेि त्यानंा लार्िारा व त्याचं्या दरम्यानिा कालावधी काय 
असावा, यािा चनिइय काचलक व तो घेण्यासाठी लयतत्त्व राबचवले िाते. िरि अनैसर्सर्क लाबंीिा नाही 
असे र्ृहीत धरल्यास (आचि उच्चारिािी अट लक्षात घेता हे अटळ) िरिातंर्इत नादाकृतीिे काचलक 
चनयमन करते ती लय, असे चवधान योग्य ठरेल. या टप्प्यावर ताल या काचलक पचरमािाच्या अचधक 
संस्काचरत आचवष्ट्कारािे झतत सूिन होते, त्यािी संभवनीयता वाढते, पि इतकेि. थोडतयात असे नोंदता 
येईल, की तालकल्पनेिा वावर शतय पहावयािा तर कोित्याही दोन िरिादंरम्यानिा कालावधी चनयंचीत 
होऊन वत इळात्म कलाकृती चनमाि व्हावी लार्ते; एरवी नाही. पद्यातंर्इत व पद्यसंबद्ध काचलकतेस 
सरसकटपिे ताल समििे केवळ आलंकाचरकता होय. ताल असल्यास लय हवीि; पि यािा व्यत्यास 
खरा नसतो. 

 
काचलक घटकातंील परस्परसंबंधािी चनचित, चनयचमत आचि सहि अटकळ बाधंता यावी, म्हिून 

मूतइ होिाऱ्या सारं्ीचतक लयकल्पनेला पद्यशास्त्र कशी म रड घालते, ते पाचहले. आिखी एक 
साचहत्यसमीक्षातंर्इत वळि म्हििे घटकािंी प नरावृत्ती व परस्परसंबंध याचं्या आधारे लयचविार प ढे 
िालवायिा; पि काचलकतेला पूिइ झाटा द्यावयािा. लयाचवष्ट्कारास एक सौंदयइतत्त्व म्हिून चविारात 
घेताना हे वळि घेतले िाते. प नरावृत्त घटकाचं्या आशयािे चवश्लेर्षि करून त्यािारा रिनेिी र् िवत्ता 
चसद्ध करून आचवष्ट्कारातील/कृतीतील लयबद्धतेिा चनदेश होतो. संवाद-चवरोध-लय (मढेकर), स्स्थती-
बदल (पाध्ये), सिइक कें द्रािंा प नरुद भव (रानडे) वर्ैरे चसद्धान्त या अंर्ाने चवविेन करतात. 

 
लक्षपूवइक पाचहल्यास साचहत्यसमीके्षस दखल घेतला रे्लेला लयाचवष्ट्कार आिखी एका प्रकारिा 

आढळतो. यात अंचतम पचरिामाच्या एकरसतेवर/एकात्मतेवर भर चदलेला आढळतो. आशय आचि 
अचभव्यतती एकिीव, व्याचमश्र प्रचतमाचं्या िार्रिातून वर्ीकरिात न बसिाऱ्या भावचनक-वैिाचरक 
कलान भवािी/सौंदयान भतूीिी चसद्धी म्हििे लय असा अचभप्राय. येथपयंत घटकािें परस्परसंबधं वा 
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वावरिे पूवइतयारीसारखे, असा चवविेनािा झोक असतो. कलात्मतेिी पचरसीमा र्ाठली िाते, तेव्हा 
कलाकृतीिे घटक, कलाचनर्समतीच्या प्रचियेतील टप्पे, चवचशष्ट कलाकाराने वापरलेली तंीे व अन सरतेच्या 
पद्धती, परंपरा आचि तीमध्ये प्रत्येक महत्त्वाच्या कृतीने घडवनू आिलेले बदल इत्यादींच्या ख िा न चदसता 
कलान भव येतो, तो हा लयाचवष्ट्कार. 

 
वास्तचवक पाहता वरील दोन्ही लयाथइ म्हििे कलान भवािी तपासिी करताना हाती येिारी 

कालाच्या अमूतइ पि सवइव्यापी कायािी स्पष्टीकरिे होत. ती वरे्ळी पि पूरक मानिे समीके्षच्या 
आरोग्याच्या दृष्टीने चहतािे आहे. संज्ञा म्हिनू ‘लय’िी व्य त्पत्ती शोधताना खरे म्हििे लय (लयचत) व लय् 
(लयते) अशा दोन रूपािंा चविार केला पाचहिे. चभन्नाथइक समान नामसंज्ञा कारिाचशवाय अस्स्तत्वात येत 
नाहीत. 
 

अशोक दा. रानडे 
 
लणलत णनबंध : र्द्य लचलत साचहत्यािा एक प्रकार. हा चनबंधात्मक असला, तरी प्रकृतीने चनबधंापेक्षा वरे्ळा 
असतो. आत्मपरता, अनौपिाचरकता हे त्यािे चवशरे्ष असले, तरी त्याला कितनशीलतेिे आचि वैिाचरकतेिे 
वावडे नाही. हे चनबधंात्मक लेखन एखाद्या चवर्षयावर केलेले असते असे म्हिण्यापेक्षा ते एखाद्या 
अन भवाच्या चनचमत्ताने झालेले असते, असे म्हििेि अचधक बरोबर आहे. या बाबतीत त्यािे काहीसे 
कचवतेशी साम्य आहे. एखादा प्रवासान भव वा चनसर्ान भव, एखाद्या स्थलािे वा व्यततीिे दशइन, एखादा 
वािनान भव, एखाद्या कलाकृतीिा अन भव, एखादा संवदेनान भव, भावान भव वा चविारान भव यािें चनचमत्त 
या लेखनाला प रते. एखाद्या स खद, हास्यिनक अन भवाप्रमािेि हादरवनू सोडिाऱ्या शोकात्म 
अन भवातूनही हे लेखन िन्म घेऊ शकते. त्या अन भवािे दशइन घडवाव,े तो अन भव आस्वाद्य बनवावा, 
त्यािे संवदेना, भावना, चविार याचं्याशी संबद्ध असिारे चवचवध प्रकारिे सौंदयइ न्याहाळाव,े तदन रोधाने 
स्वैर कितन कराव,े या ऊमीतून हे लेखन प्रकट होते. म्हििे त्यािी पे्ररिा इतर लचलत लेखनाप्रमािेि 
अमूताला मूतइ करण्यािी असते. हे सवइ करताना कितनाबरोबर येिाऱ्या वैिचरकतेला दूर ठेविे अशतय 
असते. परंत  ही वैिाचरकता लाचलत्याला मारक ठरिार नाही, असे या लेखनािे स्वरूप असते. वरवर 
पाहता लचलत-चनबधंािे लेखन तकइ -अन मान-प्रमािादींिा आश्रय घेत घेत प ढे सरकताना चदसते; परंत  
असे चदसत असले, तरी त्यािी संघटना शास्त्रीय लेखनाच्या संघटनेप्रमािे तकाचधचष्ठत नसते. ती प्रत्येक 
लचलत चनबधंार्चिक वरे्ळी असते. प्रत्येक अन भवािी प्रकृती वरे्ळी; तेव्हा त्या त्या अन भवािी नेमकी लय 
पकडून ती व्यतत करिारी अशी ही संघटना असते. वािकाला एकाि वळेी काव्यात्मता व वैिाचरकता यािंा 
एकात्म प्रत्यय यावा, अशाि प्रकारे ही संघटना साधली िात असते. िेव्हा लचलत चनबधंाच्या रिनेत 
याचंीकता िािव ूलार्ते, वाि ूलार्ताि ते कोित्या चदशनेे िािार, कोिते रूप घेिार याचवर्षयीिे अंदाि 
बाधंता येतात व हे अंदाि खरे ठरू लार्तात, तेव्हा ते लेखन वरवर पाहता लचलत चनबंधात्मक वाटत 
असले, तरी ते लचलत चनबंधाच्या प्रकृतीशी चवसंर्त ठरते. 

 
लचलत चनबधंात्मक लेखन आत्मपर असल्याम ळे ‘मी’ अवतरिे अपचरहायइ असते. ‘मी’, ‘मला’ 

‘माझे’ असली ‘मी’ िी रूपे त्यात भेटिे स्वाभाचवक असते; िेथे ‘मी’ पेक्षा तो ज्या संवदेनान भवाच्या, 
भावान भवाच्या वा चविारान भवाच्या चनचमत्ताने बोलत असतो, त्याला अचधक अथइपूिइत्व प्राप्त होत िाते, तेथे 
‘मी’ त्यािे चनवदेन करीत असूनही, खरे म्हििे, चनचमत्तमाी असतो. परंत  काही सदोर्ष लेखनाच्या बाबतीत 
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नेमका उलट अन भव येतो. तेथे हा ‘मी’ स्वतमिे प्रदशइन करण्यासाठी एका अन भवािा केवळ आश्रय घेत 
आहे असे िािव ूलार्ते. 

 
इंग्रिीमधील लचलत चनबंध हा फ्रें ि लेखक माँतेनच्या एसेिच्या (१५८०) अन करिाने चलचहलेल्या 

‘एसे’मधून िसा हळूहळू उत्िान्त झाला आचि ‘पसइनल एसे’ या नावाने ज्याप्रमािे त्याने मर् स्वतमिा 
स्वतंी संसार थाटला, तसा मराठीतील लचलत चनबंध एकोचिसाव्या शतकात िन्माला आलेल्या मराठी 
‘चनबधंा’मधून उत्िान्त झालेला नाही, तर तो इंग्रिीमधील िालइस् लॅंब, डे चक्वन्सी यासंारख्या 
एकोचिसाव्या शतकातील आचि ए. िी. र्ार्डनइर, इ. व्ही. ल्यूकस, रॉबटइ कलड यासंारख्या चवसाव्या 
शतकाच्या पचहल्या दोन-तीन दशकातंील इंग्रिी लेखकाचं्या लचलत चनबधंलेखनाच्या पचरशीलनातून 
िन्मलेला आहे. १९२६ साली गुजगोष्टी (प स्तकरूपात १९३३) या नावाने ना. सी. झडके यानंी चलचहलेले 
लचलत चनबधं काय, ककवा त्याि स मारास चव. स. खाडेंकर यानंी चलचहलेले लचलत चनबधं काय, याचं्या 
समोर आदशइ होता, तो वर उल्लेचखलेल्या लचलत लेखकािंा. यापेक्षा थोडे वरे्ळे होते, ते अनंत कािेकरािें 
लचलत चनबधं-लेखन. झडके, खाडेंकर, कािेकर यानंी लोकचप्रय केलेल्या लचलत चनबधंाच्या परंपरेत 
अनेकानंी लेखन केले. पि १९३० च्या नंतर झपाट्याने वािकचप्रय व लेखकचप्रय झालेला मराठी लचलत 
चनबधं १९४०-४५ नंतर हळूहळू वािकाचं्या व लेखकाचं्या मिीतून उतरला आचि मराठी वाङ्मयीन 
चनयतकाचलकामंध्ये त्यािे क्वचिति दशइन घडू लार्ले. यािे कारि त्याच्या लेखनात हळूहळू अवतरलेला 
सािेबंदपिा, याचंीकता, व्यािलाचलत्य आचि व्यािवैिाचरकता. १९४५ ते १९६० पयंत मराठी लचलत 
चनबधंलेखन क्वचिति वािकानंा आकर्षूइ शकले. १९६०-८० या काळात माी मराठी लचलत चनबंधािे स्वरूप 
प नि पालटले. र्ो. चव. (कवदा) करंदीकर, द र्ा भार्वत, माधव आिवल, इरावती कवे, श्रीचनवास 
क ळकिी यािें या काळातील चनबधंलेखन कोित्याही साच्यात न बसिारे आहे. लचलत चनबंधासबंंधीच्या 
पारंपाचरक कल्पनापंासून हे लेखन म तत आहे. त्यातील लाचलत्य हे उसने आिलेले नाही; ते सहितया 
अवतरलेले अंर्भतू लाचलत्य आहे. चविार, भाव आचि संवदेना याचं्याशी संबद्ध असिाऱ्या चवचवध 
अन भतूींिे सौंदयइ त्यातून प्रर्ट होत आहे. र्द्याला सामथ्यइ देिारी कितनर्भइ वैिाचरकता त्यातील 
लाचलत्याला सतत पोर्षक ठरत आहे. आचि लचलत चनबधं म्हिून न चलचहले रे्लेले असे प ष्ट्कळसे 
प्रवासविइनात्मक, स्थलविइनात्मक, व्यस्ततचिीिात्मक लेखन हे इतके लचलत चनबंधसदृश रूप घेत आहे, 
की या दोन्ही लेखनािंा चविार एकीि केला िावा आचि त्यानंा उदे्दशून लचलत चनबधं हा शब्द 
योिण्याऐविी लचलत र्द्य हा समावशेक शब्द योिला िावा, असा आिच्या मराठी समीके्षिा सूर आहे. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 
लणलत साणहत्य : प्रािीन साचहत्यशास्त्रात ज्यािा चनदेश ‘काव्य’ या पदाने होत असे आचि ज्यािी प्रकृती व 
प्रयोिन शास्त्रीय व वैिाचरक स्वरूपाच्या लेखनाहून सवइस्वी चभन्न आहे; असे कचवता, नाटक, कथा, 
कादंबरी इ. प्रकारिे साचहत्य म्हििे ‘लचलत साचहत्य’ होय. इंग्रिीत लचलत साचहत्याला ‘इमचॅिनेचटव्ह 
चलटरेिर’ अथवा ‘चझतशन’ असे शब्द योिलेले चदसतात. िे लीलेतून म्हििे स्वानंदासाठी केलेल्या म तत 
िीडेतून चनमाि होते ते ‘लचलत’. त्याम ळे िी चनर्समती आपल्या स्वयंपूिइ अस्स्तत्वाने व्यततीला लौचकक 
आशाआकाकं्षापंासून म तत, श द्ध व व्यवहारचनरपेक्ष स्वरूपािा आनंद देते, चतिी िर्ाचवर्षयीिी व 
स्वतमचवर्षयीिी समि चवशाल, व्यापक व उन्नत करते आचि आपल्या स भर्तेने चतला सौंदयािा साक्षात्कार 
घडवते त्या कलाकृतीस ‘लचलत’ असे संबोधता येईल. अशा प्रकारच्या कलाकृतीपासून रचसकास होिाऱ्या 
आनंदािे विइन संस्कृत साचहत्यशास्त्रात ‘ब्रह्मास्वादसहोदर’ या शब्दानंी केले आहे. 
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लचलत साचहत्याच्या आत्मतत्त्वािा शोध घेत असताना भामह, दंडी, क ं तक, वामन, के्षमेन्द्र, 
आनंदवधइन, अचभनवर् प्त, चवश्वनाथ व िर्न्नाथ यानंी अन िमे शब्दाथांिे सचहतत्व, अलंकार, विोतती, 
रीती, औचित्य, ध्वनी, रस व रमिीयाथइ प्रचतपादक शब्द यानंा साचहत्यािे आत्मतत्त्व बहाल केलेले 
आढळते. शब्दाथांच्या िमत्कृचतय तत उपयोिनापासून त्या उस्ततवैचित्र्याने वािकाच्या मनात भाविार्ृती 
करून रसचनष्ट्पत्ती साधण्यापयंत भारतीय साचहत्यचविारािा प्रवास झालेला चदसतो. 

 
पाचिमात्यािंा भरतम नी िो ॲचरस्टॉटल, त्याने आपल्या काव्यशास्त्रात काव्य ही र्ोष्ट इचतहासापेक्षा 

अचधक तत्त्वज्ञानात्मक व अचधक उच्च आहे; असे प्रचतपादन केले आहे. त्याच्या मते ‘....काव्यािी प्रवृत्ती 
चवश्वात्मकािा आचवष्ट्कार करण्याकडे, तर इचतहासािी प्रवृत्ती चववचक्षतािा आचवष्ट्कार करण्याकडे असते.’ 
हे चवधान तो प ढे स्पष्ट करतो : ‘एका चवचशष्ट िातीिा मन ष्ट्य अम क एका प्रसंर्ी संभाव्यतेच्या ककवा 
अपचरहायइतेच्या चनयमाप्रमािे िसे बोलेल ककवा करील त्याला मी चवश्वात्मक समितो.’ (ॲहिस्र्टॉर्टलचे 
काव्यशास्त्र, १९७८, पृ. ७१.) कलावतंाच्या चठकािी वसत असलेल्या ज्या शततीने ककवा क्षमतेने त्याच्या 
व्यस्ततर्त अन भवाला चवश्वात्मकता लाभते, चतला ॲचरस्टॉटल ‘सिइक अन कृचतशीता’ असे संबोधतो आचि 
सवइ लचलत कलािें ते व्यवच्छेदक लक्षि मानतो. त्याला अचभपे्रत असिारी ही अन कृती, त्यािा र् रू प्लेटो 
याने घेतलेल्या आके्षपाप्रमािे वास्तवापासून द प्पट दूर िािारी नक्कल नसून सिइनशील चनर्समती आहे. 

 
संस्कृत साचहत्यशास्त्रज्ञानंी काव्यचनर्समतीमार्ील िनक कारिािंा ऊहापोह करताना 

‘अपूवइवस्त चनमािक्षमा प्रज्ञा’ प्रचतभेिा (अचभनव र् ि) चनदेश केलेला आहे. व्यततीच्या ठायी प्रचतभा असेल 
तर ती ‘चनयचतकृतचनयमरचहता आल्हादमयी’ अशी स्व-तंी सृष्टी चनमाि करू शकते. ‘नवनवोन्मेर्षशाचलनी 
प्रज्ञा प्रचतभा’ अशीही चतिी व्याख्या हेमिंद्र व भट्टतौत यानंी केली आहे. कलावतंाच्या प्रचतभेिा प्रत्यय 
देिारी साचहत्यकृती सौंदयइपूिइ, िैतन्यय तत व चनत्यनूतन भासते. या सौंदयािा ककवा साचहत्यास 
लाचलत्यपूिइता प्राप्त करून देिाऱ्या लक्षिािंा सखोल व सूक्ष्म चविार भारतीय साचहत्यमीमासेंत आढळतो. 
संस्कृत साचहत्यशास्त्रज्ञानंी सौंदयइ हे लचलत साचहत्यािे प्रािभतू तत्त्व मानले आहे. “सौंदयइम् ग्राह्य ं
अलङ कारात्, सौंदयइम् अलङ कार” (वामन) ककवा “काव्यस्यचह लचलतोिचत सचन्नवशेिारूिम” (आनंद-
वधइन) यासंारख्या विनातूंन िारूत्व–प्रतीती ककवा सौंदयइचनर्समती हे काव्यािे, म्हििे लचलत साचहत्यािे 
म ख्य लक्षि अधोरेचखत झालेले चदसते. अलंकार, िारूत्व, रमिीयता व कामनीयक हे सारे शब्द 
सौंदयइवािक कसे आहेत, ते र्. त्र्य.ं देशपाडें यानंी आपल्या गं्रथात (भाितीय साहित्यशास्त्र, १९६३, प.ृ ११) 
साधार स्पष्ट केले आहे. 

 
या पाश्वइभमूीवर चवज्ञानचवर्षयक व वैिाचरक वाङ्मयापेक्षा लचलत साचहत्यािे वरे्ळेपि अचधक 

नेमकेपिाने ध्यानात येते. चवश्वात घडिाऱ्या घटनामंार्ील कायइकारिभाव शोधून काढिे, त्यासाठी 
आवश्यक ठरतील ती चनरीक्षिे, परीक्षिे व प्रयोर् करिे आचि त्यातूंन प्रस्थाचपत होिारे चनष्ट्कर्षइ काटेकोर व 
श द्ध अचभधात्मक (डीनोटेचटव्ह) भारे्षत माडंिे हे चवज्ञानचवर्षयक वाङ्मयािे ध्येय असते. चनष्ट्कर्षांिी 
वस्त चनष्ठ व तार्सकक मीमासंा तेथे अचभपे्रत असते. सामाचिक शास्त्रातंही व्यततीिा व चतच्या वतइनव्यवहारािंा 
अभ्यास काही एका पद्धतीने झालेला असतो. अशा कोित्याही पद्धतीने मन ष्ट्य वा िर् यासंंबधंी चसद्ध 
झालेले सवइसाधारि पि ठोस स्वरूपािे चनष्ट्कर्षइ लचलत साचहत्य समोर ठेवत नाही. त्याम ळे या प्रकारच्या 
लेखनािी भार्षाही सवइस्वी चनराळी, स्पष्ट नव्हे तर सूिक व व्यंिनाप्रि र (कनोटेचटव्ह) असते. 
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व्यस्ततचवचशष्ट तरीही व्यापक, वास्तवाचधचष्ठत तरी कल्पनेपेक्षा अद भ त असे अन भव लचलत 
साचहत्याच्या भारे्षतून अचभव्यतत होतात. त्याम ळे ही भार्षा चिीदशी, प्रचतमाचंकत व चवचवध संवदेनासूिक 
असते. भावान भव यथातथ्य व अचवकृतपिे र्ोिर करण्यासाठी लेखकाला कधीकधी प्रिचलत भारे्षिी 
मोडतोडही करावी लार्ते. स्वतमच्या समाधानकारक अचभव्यततीसाठी तो नव ेशब्द शोधतो ककवा घडवतो. 
त्यावर त्याच्या व्यस्ततमत्त्वािा कधीही न प सता येिारा ठसा उमटतो. या अथाने प्रत्येक लचलत 
साचहत्यकृती अ-िोड असते. व्यतती, वस्तू वा घटना यािें ह बेहूब विइन, स्पष्टीकरि वा चनवदेन करून ती 
थाबंत नाही. ककबह ना ते चतिे ध्येय नसते, तर विेक व अथइपूिइ अन भवाचं्या चनवडीतून, त्याचं्या कौशल्यपूिइ 
रिनेतून वािकाला स िाि व सिर् करिे हे लचलत साचहत्यािी चनर्समती करिाऱ्या लेखकास साधाव े
लार्ते. ती त्यािी प्रचतज्ञा असते. 

 
लचलत साचहत्यािे स्वरूप असे वैचशष्ट्ट्यपूिइ असल्याने त्यािा चविार वरे्वरे्ळ्या चदशानंी चवकचसत 

होत रे्ला. पािात्त्य साचहत्यचविारात अन कृचतचसद्धान्तापासून स रू झालेली ििा प ढे उदात्तता 
(लाँिायनस), उत्स्झूतइ भावनािंा उत्कट आचवष्ट्कार (वड्इस्वथइ), कल्पनाशतती (कोलचरि), 
िीवनभाष्ट्य, (आनइल्ड) व भावसंत लन (चरिड्इस) इ. मतप्रिालींच्या मंथनातून िालू राचहलेली चदसते. टी. 
एस्. एचलयर्, स सान लॅंर्र, नॉथ्रइप फ्राय इ. समीक्षकानंी लचलत साचहत्याच्या संकल्पनेस नवा आशय प्राप्त 
करून चदला. मराठी साचहत्यचविारात मा. र्ो. देशम ख, बा. सी. मढेकर, चद. के. बेडेकर, शरचं्चद्र 
म स्ततबोध आचि प्रभाकर पाध्ये अशा काही समीक्षकानंी लचलत साचहत्याच्या स्वरूपािी स्वतंी चिचकत्सा 
करून महत्त्वािी भर घातली आहे. या साऱ्या ििा-चिचकत्सेतून मानवी संस्कृती समृद्ध करिाऱ्या लचलत 
साचहत्यकलेस लाभलेली पचरमािे चकती वैचवध्यपूिइ आहेत हे ध्यानात येते. 
 
संदभइ : १.   करंदीकर, र्ो. चव. ॲहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र (द सरी आवृ.), १९७८. 

२. क ळकिी, वा. ल. साहित्य आहि समीक्षा, १९६३. 
३. देशपाडें, र्. त्र्य.ं भाितीय साहित्यशास्त्र (द सरी आवृ.), १९६३. 
४. मालश,े स. रं्. साहित्य-हसद्धान्त (रेने वलेेक आचि ऑस्स्टन वॉरनचलचखत Theory of 

Literature या गं्रथािा अन वाद), १९८२. 
5. Lemon, Lee T. A Glossary for the Study of English, 1974. 

 
रेखा इनामदार-साने 

 
लणळत : (१) “नवराी उत्सवातल्या शवेटच्या राीी उत्सवदेवता कसहासनारूढ झाली असे कल्पून 
वास देव, दंडीर्ाि इ. ईश्वरभततािंी सोंरे् आिनू त्यानंी स्वसंप्रदायान रूप देवतेस प्रसाद मार्ून सभासदासं 
वाटण्यािा चवचशष्ट समारंभ.”-मिािाष्र शब्दकोश. 

(२) “उत्सवप्रसंर्ी सोंरे् आिून नाटकाच्या प्रवशेाप्रमािे खेळ करिे.”-जुना शास्त्रीकोश. 
 
काही चठकािी कीतइनािाि एक भार् म्हिून लचळत करण्यािी आिही त रळक प्रमािावर प्रथा 

आहे. 
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डॉ. आनंद क मारस्वामी व्य प्तचत्तदृष्ट्ट्या लचळतािा अन बंध कृष्ट्िलीलेशी िोडतात. रामलीला, 
कृष्ट्िलीला या तर भारतभर प्रिचलत आहेत. देवाचं्या लीला म्हििे िीडा. देवाचं्या लीलािें भस्ततभावपूिइ 
नाट्यरूप दशइन असा मूळ अथइ. 

 
आ. चव. क लकिी यानंी त्याचं्या काळातील लचळतािें िे विइन केले आहे, ते कोकिातील 

दशावतारी खेळाशंी चमळतेि ळते आहे. 
 
एखाद्या देवळात वा बाहेरील मदैानात लचळतािे प्रयोर् होतात. लचळते धाचमंक चवधी म्हिून श्रदे्धने 

केली िातात. प्रारंभी र्िेश व अन्य देवतािंी स्तवने होतात. देवाच्या दहा अवताराचं्या काही लीला 
दाखचवल्या िातात. अखेर रामाकडून राविवध व शवेटी आरती असा सािा असतो. माी यात अधूनमधून 
लौचकक, व्यावहाचरक सोंर्ािंी रेलिेल असते. ग्रामीि पे्रक्षकाचं्या दृष्टीने ते एक महत्त्वािे आकर्षइि असते. 
समािाच्या सवइ स्तरातंील व िाती-विातील स .३०/३५ सोंरे् असतात. त्याबरोबर कानडी िंर्मािे सोंर्, 
त्याला मराठी नीट कळत नसल्याने होिारे घोटाळे व त्यातून होिारा चवनोद; म सलमान झकीर, 
नाथमस्च्छंद्र, िोशी, साई यासंारखे कहदी-चमचश्रत मराठीत बोलिारे; सौरी, र्ौळिी, म रळी यासंारख्या 
चस्त्रयािंी सोंरे् आचि भालदार, छडीदार, ब्राह्मि, र्ावभाट, रािभाट, सावकार, पाटील अशी चनत्य 
र्ावाति राहिारी मंडळी यािंी सोंरे् आिून त्यािें र् ि-दोर्ष चवडंबन-चवनोदातून िव्हाट्यावर माडंतात. 
शास्ब्दक कसरती, ग्राम्य कोट्या यावंर बराि भर असतो. प्रचतचष्ठत म्हिून चमरचविाऱ्या लोकाबंद्दल 
िनसामान्याचं्या मनात िी एक सूक्ष्म अढी असते ती या सोंर्ािंारे कटर्लटवाळीतून व्यतत होते. उदा., भट 
पूिा सारं्तो: “अथ श्री िाझडइ साहेब वार्सर्षक समारंभस्य इंस्ग्लश यस्फ्यस् संवत्सरे ऊध्वायने, झ टका नेी 
श िािायइ म्हििे श िवार मासे, बोंब मारिे चतथी, लटपट पूिामहं कचरष्ट्ये!” अखेर भट उंदीरमामािी 
आरती करतो. 

 
हा एक नम ना. ककवा म सलमान रािभाटाशी मराठी र्ावभाटािे भार्षि : 
 
“रा.भाट : आ ब,े तू हमारे ि बानसे ि बान देर्ा? 
र्ा. भाट : अरे तू म सलमान! त ा या चिभेला िीभ कशी लाव?ू 
 
रा. भाट : आ बे, हमारे वािीसे वािी देर्ा? 
र्ा. भाट : आता वािी क ठून आि?ू 
रा. भाट : स नता है ब?े 
र्ा भाट : अरे बापरे! नाना, हा तर माझी स न्ता करतो. (पळून िातो).” 
 
अशा सोंर्ानंा पे्रक्षक म ततपिे हसून उत्स्झूतइ दाद देतात. बाह्यतम असा लौचकक सोंर्ािा पट 

चविलेला असला, तरी प्रत्येक सोंर्ाच्या बताविीतून चनर् इि-चनराकार ईश्वरोपासनेिाि अंचतम उपदेश 
असतो. प्रवृचत्तपर िीवन िर्िाऱ्याचं्या अन भवातून चनवृत्तीिा उपदेश केला िातो. 

 
भारूडातील अनेक सोंरे् काढण्याच्या प्रथेतून प ढे लचळतािा िन्म झाला असावा, असे चव. कृ. 

िोशी यानंा वाटते (लोकनाट्याची पिांपिा). १८९० मध्ये छापलेली एका लचळतसगं्रहािी सहावी आवृत्ती 
उपलब्ध झाली आहे. तत्पूवी चनदान ३०–३५ वर्ष,े म्हििे १८५० च्या स मारास, महाराष्ट्रभर सातत्याने 
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लचळते होत. त कारामाच्या काव्यात ‘र्चळत झाली माझी काया । हेचि लचळत पंढरीराया ।’ असा उल्लेख 
आहे, त्या अथी त्या काळातही लचळते होत असत. 
 

तारा भवाळकर 
 
लक्षिा : शब्दािा म ख्य अथवा वाच्य अथइ वातयात लार् ूहोत नसतो; त्याच्याशी संबद्ध असा द सरा अथइ 
प्रकट करण्याच्या शब्दशततीला लक्षिा वृत्ती अशी संज्ञा आहे. ‘र्ङ र्ाया ंघोर्षम’ (र्ौळीवाडा र्ंरे्वर आहे) हे 
लक्षिेिे एक प्रचसद्ध उदाहरि आहे. यातील र्ंर्ा शब्दािा म ख्य अथइ एक चवचशष्ट नदीरूप पाण्यािा प्रवाह 
हा आहे. तो अथइ प्रस्त त वातयात लार् ूहोत नाही; कारि पाण्याच्या प्रवाहात अथवा प्रवाहावर र्ौळीवाडा 
वसलेला असिे शतय नाही. तेव्हा ‘र्ंर्ा’ शब्द म ख्य अथी न समिता त्या अथाशी संबद्ध असलेल्या 
‘र्ंर्ातट’ ह्या अथी समिावा लार्तो व त्याम ळे र्ौळीवाडा र्ंरे्च्या तीरावर वसला आहे, ह्या अथािा बोध 
होतो. ‘र्ंर्ा’ शब्दािा हा िो द सरा अथइ समिला िातो तो लक्षिा वृत्तीम ळे. लक्षिेने ज्या अथािा बोध 
होतो, त्याला ‘लक्ष्य अथइ’ अशी संज्ञा आहे. त्याला ‘लाक्षचिक अथइ’ असेही म्हितात. 

 
वरील उदाहरिात ‘र्ङ्गातटे घोर्षम’ असे सरळ न म्हिता ‘र्ङ्गाया ं घोर्षम’ असे म्हिण्यात ते 

म्हििाऱ्यािा काही उदे्दश असतो. त्याला असे स िवावयािे असते, की पचवी अशा र्ंर्ा नदीच्या चनकट 
साचन्नध्याम ळे चतच्या तटाला शतै्य (थंडपिा) व पावनत्व यािंा लाभ झाला आहे व अशा चठकािी र्ौळीवाडा 
वसला आहे. बोलिाऱ्यािे हे असे उचद्दष्ट अथवा प्रयोिन असते, म्हिून ही प्रयोिनवती लक्षिा असे 
म्हितात. परंत  चकत्येक वेळा असे काही प्रयोिन नसतानाही लक्षिेिा अवलंब रूढीम ळे होतो. उदा., 
‘कमइचि क शल’ (काम करण्यात चनप ि) यातील क शल शब्दािा म ख्याथइ क श ग्रहि करिारा (क शान् 
लाचत रृ्् िाचत इचत) असा आहे. पि प्रस्त त चठकािी तो अन पपन्न आहे, म्हिून त्याच्याशी संबद्ध असलेल्या 
चनप ि ह्या अथािा लक्षिेने बोध होतो. क श िातीिे र्वत इतर िातींच्या र्वतातूंन चनवडण्यास आचि ते 
तोडण्यास चवशरे्षि चनप ितेिी आवश्यकता असते, म्हिून म ख्याथइ व लक्ष्याथइ याचं्यात संबंध आहे असे 
म्हिता येते. ‘चनप िम’ असे सरळ न म्हिता क शल शब्द वापरण्यात बोलिाऱ्यािे काही प्रयोिन असते, असे 
नाही. तसा तो शब्द वापरण्यािी भारे्षत रूढी पडली आहे इतकेि. रूचढबद्ध अशा ह्या लक्षिेला चनरूढा 
लक्षिा असे म्हितात. मराठीतील ‘पटाईत’ हा शब्दही ‘क शल’ या शब्दासारखाि आहे. त्यािा म ख्याथइ 
‘पट्टा (एक हत्यार) िालचविारा’ असा आहे. पि ‘कामात पटाईत’ यात तो म ख्याथइ बाचधत होत 
असल्याम ळे त्या चठकािी त्याच्याशी संबंचधत ‘चनप ि’ असा लक्ष्याथइ घ्यावा लार्तो. 

 
काही आलंकाचरकाचं्या मते चनरूढलक्षिेिे ‘कमइचि क शलम’ हे सम चित उदाहरि नाही. त्यािें 

म्हििे असे, की चनप ि हा क शल शब्दािा म ख्याथइि होय, व्य त्पत्तीने चसद्ध होिारा अथइ हाि म ख्याथइ असे 
समिण्यािे कारि नाही. चनरूढलक्षिेिे त्यािें उदाहरि ‘कचलङ्गम साहचसकम’ (ककलर्ातील रचहवासी 
साहसी असतो) यासारखे आहे. यातील ककलर् शब्दािा म ख्याथइ एक चवचशष्ट देश असा आहे; पि देश 
साहसी असिे शतय नसल्याम ळे लक्षिेने त्या देशािा रचहवासी असा अथइ समिावा लार्तो. एखाद्या 
देशाच्या रचहवाश्याला त्या देशाच्या नावाने संबोधण्यािी रूढी आहे. 

 
प्रयोिनवती लक्षिेतील प्रयोिनािा बोध शब्दाच्या व्यञ्जना वृत्ती नावाच्या चतसऱ्या शततीम ळे होतो 

असे आलंकाचरकािें मत आहे. र्ंर्ा शब्दाच्या उपयोर्ाने शतै्य, पावनत्व इत्यादींिी िी प्रतीती होते, ती 
व्यञ्जना वृत्तीम ळे. शतै्य, पावनत्व हा त्या शब्दािा व्यंग्य अथइ. व्यंग्याथइ र्ूढ म्हििे सहिासहिी लक्षात न 
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येिारा, झतत व्य त्पन्नब द्धी मन ष्ट्यानंा प्रतीत होिारा असा आचि अर्ूढ म्हििे कोिाच्याही िटकन लक्षात 
येण्यासारखा, याप्रमािे दोन प्रकारिा असू शकतो. तदन सार लक्षिेिे प्रयोिन र्ूढ ककवा अर्ूढ असते 
म्हिून प्रयोिनवती लक्षिेिे र्ूढव्यंग्या (चििा व्यंर्ाथइ र्ूढ आहे अशी) व अर्ूढव्यंग्या असे भेद केले आहेत. 
‘र्ङ्गाया ंघोर्षम’ हे र्ूढव्यगं्या प्रयोिनवती लक्षिेिे उदाहरि. अर्ूढव्यंग्या प्रयोिनवती लक्षिेिे उदाहरि 
‘यौवनमदम काचमनीना ंलचलताचन उपचदशती’ (तारुण्यातील मद चस्त्रयानंा लचलत हावभाव चशकचवतो) हे 
चदले आहे. ‘उपचदशचत’ शब्दािा म ख्याथइ मदासारख्या अिेतन वस्तूच्या संबधंात अन पपन्न म्हिून 
‘आचवष्ट्कृत करतो’ हा लक्ष्याथइ समिावा लार्तो आचि र् रूप्रमािे संपूिइपिे स्पष्ट करिे हे त्यामार्िे 
प्रयोिन कोिाच्याही सहि लक्षात येण्यासारखे म्हििे अर्ूढ आहे. 

 
लक्षिेिा व्यापार शतय व्हावा यासाठी तीन र्ोष्टी आवश्यक आहेत : एक, म ख्याथइबाध म्हििे 

शब्दािा वाच्याथइ अन पपन्न असिे. द सरी, वाच्याथइ व लक्ष्याथइ याचं्यातं साधम्यइ, संयोर्, कायइकारिभाव 
यासंारखा संबंध असिे. चतसरी, बोलिारािे काही प्रयोिन असिे अथवा भारे्षत तशी रूढी असिे. वरील 
उदाहरिातं यािे स्पष्टीकरि आढळेल. 

 
लक्षिेिे भेद अनेक प्रकारे केले आहेत. वर प्रयोिन व रूढी यामं ळे होिाऱ्या भेदािंा चनदेश केला 

आहे. भेदािे द सरे महत्त्वािे र्मक वाच्याथइ व लक्ष्याथइ याचं्यातील संबंधािे स्वरूप हे आहे. हा संबंध साधम्यइ 
अथवा सादृश्य या स्वरूपािा असला, तर ती र्ौिी लक्षिा. संयोर्, कायइकारिभाव इ. इतर संबधंावंर 
आधारलेली ती श द्धा लक्षिा. ‘कसहो मािवकम’ (मािवक कसह आहे) हे र्ौिी लक्षिेिे उदाहरि. शौयइरूपी 
साधम्याम ळे कसह शब्दािा मािवक हा लक्ष्याथइ प्रतीत होतो. ‘आय घृइतम्’ (तूप म्हििे िीवनि) हे श द्धा 
लक्षिेिे उदाहरि. तूप आचि िीवन (अथवा दीघाय ष्ट्य) यातं कायइकारिभाव संबंध आहे. तूप हे कारि, 
दीघाय ष्ट्य हे कायइ. ‘र्ङ्गाया ंघोर्षम’ यातील म ख्याथइ व लक्ष्याथइ यातं सामीप्य संबधं आहे म्हिून हेस द्धा श द्धा 
लक्षिेिे उदाहरि. 

 
लक्षिेच्या भेदािे द सरे एक र्मक म ख्याथािा सवइस्वी त्यार् होिे अथवा न होिे हे आहे. ‘र्ङ्गाया 

घोर्षम’ यातील र्ंर्ा शब्दाच्या म ख्याथािा सवइस्वी त्यार् होऊन र्ंर्ातट हा लक्ष्याथइ प्रतीत होतो. अशा 
लक्षिेला लक्षि लक्षिा अशी संज्ञा आहे. तेव्हा हे श द्धा लक्षिेिे उदाहरि. लक्षि लक्षिेला िहत् लक्षिा 
अथवा िहस्स्वाथा लक्षिा असेही म्हितात. चहच्याहून चभन्न ती उपादान लक्षिा. चहच्यात लक्ष्याथाबरोबर 
म ख्याथािेही ग्रहि होते, त्यािा सवइस्वी त्यार् होत नाही. ‘क न्ताम प्रचवशस्न्त’ (भाले आत येतात) हे या 
लक्षिेिे एक उदाहरि. अिेतन भाले प्रवशे करण्यािी चिया करतील हे संभाव्य नसल्याम ळे क न्तधारी 
प रुर्ष असा लक्ष्याथइ समिावा लार्तो. पि ह्या लक्ष्याथात क न्त शब्दािा म ख्याथइही समाचवष्ट आहे. 
क न्तधारी प रुर्षाबंरोबर क न्तस द्धा आत येताति. क न्त व क न्तधारी यातं संयोर् संबंध आहे म्हिून ही श द्धा 
उपादान लक्षिा. उपादान लक्षिेला अिहल्लक्षिा ककवा अिहत्स्वाथा लक्षिा असेही म्हितात. 

 
लक्षिेिे भेद आिखी एका प्रकारे केले आहेत. िेव्हा लक्षिेत एका पदाथािा द सऱ्या पदाथावर 

आरोप केला िातो, तेव्हा ती सारोपा लक्षिा आचि िेव्हा ज्या पदाथावर आरोप करावयािा त्यािा चनदेश न 
होता लोप होतो, तेव्हा ती साध्यवसाना लक्षिा. ‘कसहो मािवकम’ यात मािवकावर कसहािा आरोप केला 
आहे व ‘आय घृइतम्’ यात घृतावर दीघाय ष्ट्यािा. ही दोन्ही सारोपा लक्षिेिी उदाहरिे; पचहले र्ौिी सारोपा 
लक्षिेिे आचि द सरे श द्धा सारोपा लक्षिेिे. हीि उदाहरिे मािवक व घृत याचं्या चनदेशाचवरचहत 
‘कसहोऽयम्’ (हा कसह आहे) व ‘आय रेवदेम्’ (हे िीवनि आहे) या स्वरूपातं साध्यवसाना लक्षिेिी 
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उदाहरिे; अन िमे र्ौि-साध्य-वसाना व श द्धा साध्यवसाना यािंी. सारोपा लक्षिा रूपक अलंकाराच्या 
म ळाशी आहे. 

 
लक्षिेिे हे भेदप्रकार परस्परचनरपेक्ष नाहीत. त्यािें चमश्रि होते हे वरील उदाहरिावंरून स्पष्ट 

आहे. याचशवाय चवपरीत लक्षिा हा लक्षिेिा आिखी एक प्रकार प्रचसद्ध आहे. मूखइ मन ष्ट्याला उदे्दशून 
काढलेल्या ‘झार शहािा आहेस’ ह्या उद्र्ारात शहािा शब्द लक्षिेने मूखइ ह्या चवरुद्ध अथी समिावा 
लार्तो. हे चवपरीत लक्षिेिे उदाहरि. 

 
लक्षिा वृत्तीला र् िवृत्ती, भतती, उपिार असेही म्हितात आचि चतने प्रकट होिाऱ्या लक्ष्याथाला 

र्ौि अथइ, भातत अथइ, औपिाचरक अथइ अशाही संज्ञा आहेत. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
लक्ष्याथइ : पहा लक्षिा; शब्दशक्ती. 
 
लाविी : नृत्य वा हावभावासंह चवचशष्ट ढंर्ात र्ायले िािारे शृरं्ाचरक र्ीत, याि अथी लाविी ही संज्ञा 
सामान्यतम मराठी काव्यात प्रिारात आहे. परंत  लाविी या नावाने ओळखली िािारी रिना बह चवध 
स्वरूपािी आहे. चतच्यात शृरं्ाचरक र्ीतापं्रमािेि कलर्ीत ऱ्यािें सवालिवाब, श्रीमंतािें चवलास-वैभव, 
द ष्ट्काळ, दंर्ा, शहरे, तीथइके्षीे, र्ौळिी, उपदेशपर झटके, पौराचिक कथा, डोहाळे, न्हाि ली वर्ैरे वर्ैरे 
अनेक चवर्षय आढळून येतात. चवस्ताराच्या दृष्टीने पाचहले तर त्यात तीन-िार िरिापंासून (उदा., 
बैठकीिी लाविी) शसेव्वाश ेिरिापंयंत (उदा., पठे्ठ बापूरावािंी म ंबईिी लाविी) कमीअचधक चवस्तार 
आढळून येतो. चवर्षय व चवस्तार या दृष्टींनी िरी लाविीत चवचवधता आढळून येत असली, तरी या सवइि 
रिनातं काही सारखेपिाही चदसून येतो. बह तेक लावण्यािंी रिना िाचतछंदाति असून स रुवातीला धृपद, 
कडव्याच्या अंती मेळािी ओळ आचि अखेरीस रिनाकारािे नाव ही चनयमाने असतात. ही रिना 
नाट्यात्म–म्हििे क िाला तरी उदे्दशून आचि बताविीला भरपूर वाव असलेली–असते. आचि सवांत 
चवशरे्ष म्हििे यातंील चवर्षय लौचकक स्वरूपािे असतात. संतकवींिी रिना आध्यास्त्मक व भस्ततपर, तर 
पंचडतकवींिी पौराचिक व कथात्मक; व्यततीिी वा समािािी लौचकक स खद मखे, हर्षामर्षइ, इच्छाआकाकं्षा, 
आवडचनवड इ. व्यतत झाली आहेत ती केवळ शाचहराचं्या पोवाड्ातं व लावण्यातं. आता संतकवींच्या 
काव्याप्रमािेि लावण्यातंही भस्ततपर र्ौळिी व अध्यात्मपर चशवशस्ततवादही आहेत. त्यािप्रमािे 
पंचडतकवींच्या काव्याप्रमािेि पौराचिक कथा आहेत, ही र्ोष्ट खरी. परंत  शाचहरािें हेतू संतकवींप्रमािेि 
भततीिा वा अध्यात्मािा आचवष्ट्कार करिे, ककवा पंचडतकवींप्रमािे देवाचदकाचं्या कथा चनवदेन करून 
नीतीिी चशकवि देिे आचि आपल्या चवदग्धतेिे प्रदशइन करिे हे नसून र्ौळिीच्या चमर्षाने शृरं्ारिेष्टा, 
कलर्ीत ऱ्याच्या चनचमत्ताने झर्डा आचि पौराचिक कथाचं्या रूपाने रंिन करिे यासंारखे केवळ लौचकक 
पातळीवरिे आहेत. यामं ळे लावण्यािें काही चवर्षय िरी संत वा पंचडतकवींच्या काव्यासारखेि वाटले, तरी 
त्यािंी आचवष्ट्कारपद्धतीि वरे्ळी आहे. 

 
लाविी या काव्यप्रकारात ज्या चवचवध रिना समाचवष्ट होतात त्यािें पाि वर्इ पाडता येतील: (१) 

कलर्ीत ऱ्यािी कवने, (२) शृरं्ाचरक र्ीते, (३) पोवाडासदृश रिना, (४) कीतइनसदृश रिना, (५) 
लोकर्ीताचं्या स्वरूपािी रिना. या पाि वर्ांिा परस्पराशंी संबधं काय, हे पाि वर्इ लाविीत एकी कसे 
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आले आचि आल्यावर त्यानंी परस्पराशंी िमवनू कसे घेतले, हे समिून घेण्याकचरता ‘तमाशा’ या संस्थेिा 
इचतहास पाहावा लारे्ल. परंत  तो उपलब्ध नाही. तेव्हा वरील पािही प्रकारच्या काव्यािी पूवइपरंपरा 
स्वतंीपिे शोधण्यापासूनि स रुवात केली पाचहिे. 

 
आि ज्या ि न्या शाचहराचं्या लावण्या उपलब्ध आहेत ते कलर्ी वा त रा यापंकैी एका पक्षािे असून 

त्याचं्या रिनातं स्वतमच्या नावाबरोबर केव्हा केव्हा आपल्या पक्षाच्या चनशािािा आचि कलर्ी वा त रा या 
चिन्हािंा साचभमान चनदेश आढळतो. प्रचतपक्षावर आपि ताि केली असून त्याने याहून सरस वा इतपत तरी 
रिना करून दाखवावी, असे आव्हानही चकत्येक वळेा चदलेले आढळते. यावरून लाविी ही 
कलर्ीत ऱ्याच्या झर्ड्ातूनि उद भवली असावी असे वाटू लार्ते. कलर्ीत ऱ्यािे झर्डे म्हििे देवीपूिा व 
ब्रह्मोपासना, माया व ब्रह्म, साखं्य व वदेान्त, सर् िोपासना व चनर् इिोपासना, ज्ञान व भतती, शवै व वैष्ट्िव 
इ. आध्यास्त्मक वादािें लोकमानसात उमटलेले पडसाद होत. वरील आध्यास्त्मक वादापं्रमािेि पौराचिक 
कथा आचि ज्योचतर्ष, म हूतइ, शक न, वास्तू, र्चित वर्ैरे शासे्त्र यातंील तपचशलािें ज्ञान हादेखील या 
झर्ड्ातील कवनािंा चवर्षय असे. वारकरी संताचं्या चशकविीम ळे वरील वादातं सामान्य िनानंा तेवढी 
र्ोडी न राचहल्याम ळे असेल, ककवा पेशवाईत धचनकािंी व सैचनकािंी वृत्ती िास्त शृरं्ारप्रवि झाल्याम ळे 
असेल, कलर्ीत ऱ्यातील आध्यास्त्मक वाद आचि पौराचिक कथातंील व शास्त्रातंील तपशील याचं्यापेक्षा 
शृरं्ाचरक कवनािंीि मार्िी उत्तर पेशवाईत वाढू लार्लेली असावी. पचरिामी कलर्ीच्या शाचहरानंी स्त्री 
प रुर्षािा अन नय करते अशा स्वरूपाच्या व त ऱ्याच्या शाचहरानंी प रुर्ष स्त्रीिा अन नय करतो अशा स्वरूपाच्या 
लावण्या रिायला स रुवात केलेली चदसते. आध्यास्त्मक, पौराचिक वा शास्त्रचवर्षयक ज्ञान हा झर्ड्ािा 
चवर्षय न राहता शृरं्ाराच्या नाना तऱ्हा आचि रिनेतील कौशल्य व िालीिे नावीन्य यातंि एकमेकावंर मात 
करण्यािी ईर्षा यािंीि वाढ होत रे्लेली चदसते. श द्ध कलर्ीत ऱ्यािी लाविी ही डझ, त ित िे, चधमडी व 
मंिरी याचं्या साथीवर र्ाचयली िात असे आचि दोन्ही पक्षािें शाहीर व साथीदार समोरासमोर उभे राहून 
झर्डा रंर्वीत असत. या कलर्ीत ऱ्याच्या मंिावर िेव्हा शृरं्ाचरक लाविी उभी राहू लार्ली तेव्हा चतला 
कडे, ढोलकी, त ित िे व झािं या वाद्यािंी आचि नाच्यािी व सोंर्ाड्ािी साथ आली. या लावण्या 
साधारिपिे िार िौकाचं्या असत आचि त्यानंा झडािी लाविी अशी संज्ञा आहे. यातही र्ािारा, त्यािे 
साथीदार, सोंर्ाड्ा हे सवइ प रुर्षि असत, एवढेि नव्हे तर नृत्यदेखील स्त्रीवरे्षधारी प रुर्षि करीत असे. 
त्याला नाच्या म्हित. याप्रमािे परंपरेने िालत आलेल्या कलर्ीत ऱ्यािी िार्ा उत्तर पेशवाईत शृरं्ाचरक 
लाविीने घेतली, तरी कलर्ीत ऱ्यािी शाचहरी नाचहशी झाली असे नाही. चवसाव्या शतकाच्या पचहल्या दोन-
तीन दशकापंयंत ती चटकून राचहली होती. पि चतिा पूवीिा िोम ओसरत िालला होता यात शकंा नाही. 

 
शृरं्ाचरक र्ीते र्ाऊन मनोरंिन करिाऱ्या चस्त्रयाचं्या दोन प्रकारच्या संस्था झार प रातन 

काळापासून िालत आल्या आहेत. एक चझरती व द सरी स्थायी. चझरत्या चस्त्रया र्ावाबाहेर, िव्हाट्यावर 
ककवा श्रीमंत चवलासी प रुर्षाच्या घरी नृत्यर्ायनय तत शृरं्ाचरक र्ीते र्ात आचि स्थायी चस्त्रया स्वतमच्या घरी 
टप्पा, ठ मरी, ख्याल र्ात. देवदासी कोठीवाल्या वर्ैरे या द सऱ्या वर्ातील. या दोन्ही वर्ांतील चस्त्रया 
श्रोत्याचं्या नृत्यर्ायनािा र्षोक प रवीत, त्याप्रमािेि त्यािंी लैं चर्क ब भकू्षाही. या चझरत्या चस्त्रयािें उल्लेख 
हेमिंद्रािे काव्यानुशासन (बाराव े शतक), कल्हिािंी िाजतिांहगिी (बाराव े शतक) आचि ज्ञानदेवािंी 
ज्ञानेर्श्िी (१२९०) यातं आलेले आहेत. हेमिंद्राने रे्यपे्रक्ष्यकाव्यािा ‘डोस्म्बका’ म्हिून एक प्रकार 
साचंर्तला असून त्यािे लक्षि ‘प्रच्छन्न पे्रमर्भइ विनानंी रािािा अन नय करण्यासाठी र्ाचयलेले र्ीत’ असे 
चदले आहे. प ढे त्याने डोस्म्बका या र्ीतप्रकारािे िे चवविेन केले आहे त्यावरून या र्ीतािे प ढील चवशरे्ष 
कळून येतात: (१)ही र्ीते स्झ ट स्वरूपािी-क्वचित देवतास्त तीिी–असून त्यािंा परस्पराशंी झारसा संबधं 
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नसे. (२) देवताचवर्षयक र्ीते असली तरी आचवष्ट्कार शृरं्ारािाि होत असे. (३) ही र्ीते वाद्य व नृत्य 
याचं्या साथीनेि र्ाचयली िात. र्ीतर्ायनानंतर श द्ध नाि (नृत्त) होई. (४) या र्ीतर्ायनात नतइकीने राधा, 
मोचहनी, पावइती यासंारखी क िािीही भचूमका घेतली तरी ती त्या भचूमकेशी एकरूप न होता 
अलंकाराचदकानंी नटलेली नतइकीि पे्रक्षकानंा उदे्दशून शृरं्ारािा आचवभाव करीत असे. कल्हिाच्या 
िाजतिांहगिीत काश्मीरिा रािा ििवमा (दहाव ेशतक) याच्या दरबारात डोंब आचि त्याच्या दोन कन्या 
यानंी सादर केलेल्या नृत्यर्ानािें सचवस्तर विइन आले आहे. ते हेमिंद्राच्या डोस्म्बकेच्या चवविेनाशी चमळते 
ि ळते असेि आहे. ज्ञानेर्श्िीच्या सतराव्या अध्यायात तामसदानाच्या संदभात र्ावाबाहेर होिाऱ्या 
र्ीतभाटीवािे सहा ओव्यातं विइन आले आहे, तेही त्याि धतीिे आहे. ही डोस्म्बका हेि तमाशािे पूवइरूप 
असाव.े या डोस्म्बकेिा कलर्ीत ऱ्याच्या झर्ड्ाशी संबधं केव्हा व कसा िडला यािा नीटसा उलर्डा होत 
नाही. परंत  पेशवाईच्या अखेरीस वा इंग्रिी राज्याच्या स रुवातीस केव्हातरी तमाशात र्ािाऱ्या व नाििाऱ्या 
प रुर्षािंी िार्ा चस्त्रयानंी घेतली आचि आििी संर्ीत बारी स रू झाली. 

 
नृत्यर्ान करिाऱ्या कलावचंतिी िशा तमाशात चशरल्या, तशीि तमाशातील लाविीही 

कोठीवाल्या कलावचंतिींच्या बैठकीत प्रचवष्ट झाली. द सऱ्या बािीरावाच्या लाविीच्या र्षोकाम ळे कोठीवाल्या 
कलावचंतिी टप्पा, ठ मरी, ख्याल सोडून लावण्या र्ायला लार्ल्या असे सारं्तात. बठैकीच्या म्हिून ज्या 
लावण्या ओळखल्या िातात त्या रिनेने आटोपशीर असून त्यातंील आशय हा प ष्ट्कळसा टप्पा-ठ मरीच्या 
चििासंारखाि असतो. माी यातंील शृरं्ार हा बराि उत्तान असून र्ायकीिा ढंर्ही लोकसंर्ीताशी 
िवळीक सारं्िारा असतो. ही उत्तानता व हा र्ायकीिा ढंर् ही देि लाविीिी. या बैठकीच्या लावण्यामं ळे 
तमाशातील संर्ीत बारीलाही रार्दारी संर्ीतािी डूब चमळाली. आि लाविी या संजे्ञने ओळखली िाते, ती 
हीि नृत्य व अचभनयासह र्ाचयली िािारी रिना. 

 
कलर्ीत ऱ्यािे झर्डे व नृत्यर्ायनय तत तमाश े याचं्यासारखाि आिखी एक करमि कीिा 

लोकचप्रय प्रकार म्हििे पोवाड्ािा झड. िीा, उत्सव, बािार इ. प्रसंर्ी हे झड उभे राहत असत. देवीिे 
परािम, तीथइके्षीािें माहात्म्य याबंरोबरि य द्ध, रािधानीिी शहरे, श्रीमतंािें वैभव, द ष्ट्काळ, दंरे्, पूर 
इत्यादी इत्यादी लोकाचं्या क तूहलाच्या चवर्षयावंरील पोवाडे या चठकािी डझ–त ित ण्याच्या साथीवर 
साचभनय र्ाचयले िात. पेशवाईत केव्हा तरी पोवाड्ाच्या चवर्षयानंी तमाशात चशरल्याम ळे त्याचं्या कवनािें 
चवर्षयही तमाशातील लावण्यातं आले असतील. द सरा बािीराव, होळकरदंर्ा, द ष्ट्काळ वर्ैरेंवरील 
रामिोशाचं्या लावण्या चवर्षयाच्या दृष्टीने पोवाड्ाशंी आचि रिनेच्या दृष्टीने लाविीशी ि ळिाऱ्या आहेत. 
परशरामानेही अशाि तऱ्हेच्या लावण्या रिलेल्या आहेत. 

 
करमि कीिी आिखी एक लोकचप्रय संस्था म्हििे कीतइन. भार्वत धमािे तत्त्वज्ञान, िामायि, 

मिाभाित, भागवत इ. गं्रथातंील कथा, पंचडत कवींिी रिना इत्यादींिा प्रसार या संस्थेने केला. 
त्यािप्रमािे चनरचनराळ्या िालींतील रिना रार्दारी व लोकसंर्ीताच्या ढंर्ाने र्ाऊन लोकािंी संर्ीतािी 
हौसही प रचवली. पेशवाईत लोकािंा लाविीिा वाढता र्षोक प रा करण्याकचरता लाविीच्या ढंर्ािी 
भस्ततपर पदेही कीतइनकारानंी रिली. तमाशािा िसा कीतइनावर प्रभाव पडला, तसा कीतइनािा तमाशावर 
पडला. संताचं्या र्ौळिी, चवराण्या यानंा तर आचवष्ट्कारािा ढंर् बदलून शृरं्ाचरक रूप सहिि देता आले. 
उत्तर पेशवाईत कीतइनातील पदेि नव्हेत, तर रामिोशी, अनंतझंदी यासंारखे कीतइनकारि तमाशात चशरले 
आचि लाविीला, बाह्यतम का होईना, कीतइनातील पदािें रूप आले. पठे्ठ बापूराव तर ‘आतमधे कीतइन 
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करून तमाशा’ असे आपल्या तमाशािे विइन करतात. वास्तचवक पाहता ‘वरून कीतइन आत तमाशा’ हेि 
विइन साथइ ठरेल. कलर्ीत ऱ्यात अध्यात्माला िे स्थान तेि लाविीत भततीला व चनत्य पदेशाला. 

 
लाविीवरिा आिखी एक प्रभाव म्हििे लोकचवद्यािंा. कलर्ीत ऱ्याच्या सवालिबाबीतील 

अध्यात्म, ज्योचतर्ष, र्चित, म हूतइ वर्ैरे शासे्त्र आचि पौराचिक कथा यानंा आधार गं्रथापेंक्षा लोकचवद्यािंाि 
चवशरे्ष. तीि परंपरा तमाशातही चटकून राचहलेली चदसून येते. तमाशातील वर् आचि लावण्यातंील चवरािी, 
डोहाळे, न्हाि ली इ. र्ीते ही लोककथा आचि लोकर्ीतातूंनि आलेली आहेत. लाविीर्ायनािा ढंर्ही 
म ख्यत्व ेलोकसंर्ीतािा आहे. 

 
कलर्ीत रा, डोस्म्बका, कोठीवाल्या कलावचंतिी, पोवाडा, कीतइन आचि लोककथा, लोकर्ीते, 

लोकसंर्ीत इ. लोकचवद्या यातूंन घडत रे्लेली लाविी चवर्षय व रिना या दोन्ही दृष्टींनी बह रंर्ी व बह ढंर्ी 
झाली नसती तरि नवल. या बह रंर्ी व बह ढंर्ी र्ीतानंा लाविी या एकाि संजे्ञने संबोधण्यािे कारि बह धा 
त्यािंी लौचककता हेि असाव.े संतािंी व पंचडतािंी रिना ते काव्य, आचि शाचहरािंी रिना ती लाविी; 
ककवा अभरं्-ओवीसारख्या छंदातील व ससं्कृत वृत्तातंील रिना ते काव्य, आचि िाचत-छंदातील रिना ती 
लाविी; ककवा आध्यास्त्मक व भस्ततपर रिना ते काव्य, आचि लौचकक रिना ती लाविी, अशी लाविीिी 
व्याख्या करता येईल. पि यातंील कोितीही व्याख्या अव्याप्ती व अचतव्याप्ती या दोन्ही दोर्षापंासून म तत 
नाही. 

 
मराठी लाविीिी परंपरा ज्ञानेश्वरकालापयंत पोहोित असली, तरी चतच्या संकलनास स रुवात 

झाली ती एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात. हे संकलन म ख्यत्व े रामिोशी, प्रभाकर, अनंतझंदी, 
होनािी, सर्नभाऊ व परशराम या उत्तर पेशवाईतील शाचहराचं्या लावण्यािें झाले. तेही त्याचं्या संपूिइ 
रिनेिे नव्हे. ‘अनंत कवनािा सार्र’ अशी ज्यािी कीती त्या अनंतझंदीच्या केवळ २८ लावण्याि संर्ृहीत 
झाल्या आहेत. या संग्रहातील सवइि कवने लाविी या र्ीतप्रकारात मोडतात असेही नाही. कलर्ीत ऱ्यािी 
रिना लाखावर िाईल असा अंदाि केला िातो. परंत  प्रभाकर माडें याचं्या मिाठवाड्यातील 
कलगीतुऱ्याची आध्याक्त्मक शाहििी या एकमेव संग्रहात केवळ ३० कलर्ीत ऱ्याच्या लावण्या संकचलत 
झाल्या आहेत. अलीकडच्या काळात पठे्ठ बापूराव, हैबती, दर्डू साळी यासंारख्या काही शाचहरािंी रिना 
प्रचसद्ध झाली आहे. य. न केळकर यानंी संपाचदलेल्या अांधािातील लावण्या या संग्रहात ३४ शाचहराचं्या १९९ 
अप्रकाचशत लावण्या प्रचसद्ध झाल्या आहेत. 

 
अलीकडच्या काळात र्. चद. माडरू्ळकर, शातंा शळेके, िर्दीश खेबूडकर, दादा कोंडके 

इत्याचदकानंी चिीपटाकंचरता प ष्ट्कळि लावण्या रिल्या आहेत. आिकाल तमाशा या चिीपटातंील 
लावण्याि चवशरेे्षकरून र्ायल्या िातात. काव्यािा एक चवशरे्ष प्रकार म्हिूनही लाविीच्या ढंर्ािी कचवता 
आध चनक कवींनी रिली आहे. वसंत बापट हे यातंील प्रम ख. 
 

म. वा. धोंड 
 
लेखक : पहा उत्तर-संरचनावाद; णव-रचनावाद; संरचनावाद. 
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लोककथा : लोककथा हा लोकवाङ्मयािा एक प्रम ख प्रकार असून त्यािे र्ीतकथा आचि र्द्यकथा असे 
दोन प्रकार आहेत. लोककथार्ीते ही रे्य असून बह धा लोकदैवतािें भर्त ही र्ीते म्हितात. नार्पंिमी, 
आवळीभोिन, मंर्ळार्ौर ककवा अशाि उत्सव, सि इ. वळेीही चस्त्रया सामूचहकपिे कथार्ीत र्ातात. 

 
द सरा प्रकार र्द्यकथािंा. यालाि लोककथा असे म्हितात. भारे्षच्या दृष्टीने लोककथािेंही दोन 

वर्इ करता येतील. काही कथािंी भार्षा र्द्य असते, तर काही कथािंी भार्षा र्द्य व पद्य याचं्या 
सीमारेरे्षवरील िूर्सिकेसारखी असते. पचहल्या वर्ातील कथानंा लोककथा, तर द सऱ्या वर्ातील कथानंा 
कहािी असे म्हितात. लहान लहान वातये, विेक शब्द, ओघवती घरर् ती बोलीभार्षा, घटनािंी आवतइने, 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ प्रारंभ आचि शवेट ही कहािीिी वैचशष्ट्टे्य होत. चस्त्रयामंध्ये रूढ असलेल्या व प रािकथावंर 
आधाचरत अशा या कहाण्या व्रतवैकल्याशंी संबद्ध असल्याम ळे त्यानंा व्रतकथाही म्हिता येईल. 

 
कहािीप्रमािेि मालाकथािंी रिनाही तालबद्ध असते. त्यातंील घटनाचं्या रिनेचवर्षयी काही 

संकेत असतात व घटनािंी आवतइने असतात. 
 
र्द्य लोककथाचं्या रिनेबाबत माी कोितेही संकेत ककवा चनयम नसतात. चवर्षयदृष्ट्ट्या र्द्य 

लोककथािें वर्ीकरि करण्यािा प्रयत्न आतापयंत अनेक लोकचवद्याचवशारदानंी केला आहे. लोककथातं 
प्राम ख्याने परीकथा, चवचधकथा (चरच्य अल टेल्स), प्राचिकथा, स्थाचनक आचि भटतया दंतकथा, वीरकथा, 
दैवतकथा, कस्ल्पतकथा इ. प्रकार येतात. दैवतकथातं इंद्रकथा, उत्पचत्तकथा, ज्योचतर्षकथा, नक्षीकथा 
अशा कथािंा समावशे होतो. 

 
पारंपाचरक कथािें संग्रह करण्यािे प्रयत्नही भारतात अनेक झाले. र् िाढ्याने पैशािी भारे्षत 

र्बृित्कथा हा गं्रथ चसद्ध केला. ह्या गं्रथाने अनेक संस्कृत नाटककारानंा कथानके प रचवली. वररुिी आचि 
र् िाढ्य ह्यािें कथासंग्रहािे प्रयत्न भारतीय कथाचं्या परंपरेत महत्त्वपूिइ आहेत. पांचतांत्र, हितोपदेश, 
वतेाळपांचहवशी, बसिासनर्बहत्तशी, शुकसप्तहत हे गं्रथही भारतीय लोककथाचं्या सपंन्न परंपरेिा प रावा 
देतात. बौद्ध िातके आचि िैन िूिी हे लोककथाचं्या नीचतकथापं्रकारािेंि संग्रह आहेत. मिाभाित आचि 
िामायि यातंील नीचतकथा ह्या प्रािीन परंपरेने िालत आलेल्या नीचतकथाचं्या संकलनातून आचि त्यावंर 
प्रचिया होऊन चसद्ध झाल्या असल्यािे अनेक चविानािें मत आहे. डॉ. कवटरचनट्स याचं्या मते संस्कृत 
साचहत्यातील सवइ लचलतकृतींना लोकाचं्यामध्ये िालत आलेल्या पारंपाचरक कथािंा आधार आहे. 

 
भारतातील कथापरंपरा प्रािीन असून िर्ातील लोककथािें उर्मस्थान भारत हेि आहे, असे 

चथओडोरे बेनझे, कॉस्स्कन वर्ैरे चविानानंी चसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला आहे, लोककथाचं्या अभ्यासािे िे 
चनरचनराळे संप्रदाय आहेत, त्यातं भारतमलूक चसद्धान्ताला मान्यता देिारा एक संप्रदाय आहे. 

 
चग्रम बंधूच्या लोककथाचं्या संकलनाच्या प्रकाशनापासून (१८१२) िर्ातील लोककथाचं्या 

संकलनाला आचि अभ्यासाला स रुवात झाली. नंतर चनरचनराळ्या दृचष्टकोिानंी लोककथािंा शास्त्रीय 
अभ्यास लोकसाचहत्यचवशारद करू लार्ले. भार्षाशास्त्रीय संप्रदाय, चनसर्इरूपकवादी संप्रदाय, 
भ्रातंकल्पनावादी संप्रदाय, मानववशंशास्त्रीय संप्रदाय, ऐचतहाचसक-भौर्ोचलक संप्रदाय हे लोककथाचं्या 
अभ्यासािे प्रम ख संप्रदाय आहेत. 
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िेव्हापासून लोककथाचं्या संकलनािे प्रयत्न स रू झाले, तेव्हापासूनि चनरचनराळ्या भार्ातंील 
कथािें साम्य लक्षात घेिे आचि चनरचनराळ्या पयायाचं्या म ळाशी असलेली आद्यस्वरूचपिी कथा शोधून 
काढिे हे कायइ अमेचरकेतील आने, स्स्टथ टॉमसन यासंारखे चविान करीत आहेत. 

 
भारतामध्ये चनरचनराळ्या प्रातंातंील बह संख्य लोककथाचं्या अभ्यासकानंी या ऐचतहाचसक-

भौर्ोचलक संप्रदायािंाि पाठप रावा केला आहे. कालइ  कोहन यानंी लोककथािंा अभ्यास करण्यासाठी सवइ 
कथािंा संग्रह करून त्यातूंन चदसून येिाऱ्या कथाचवशरे्षािंा अभ्यास केला पाचहिे असे प्रचतपाचदले. आने 
आचि स्स्टथ टॉमसन यानंी लोककथातंील कल्पनाबधंािंी एक बृहत्सूिी तयार केली. स्स्टथ टॉमसन यािंा 
मोहर्टि-र्ांडेक्स ऑि िोक-हलर्टिेचि (१९३२-३७) हा िर्प्रचसद्ध गं्रथ लोककथाचं्या अभ्यासास चदशा 
देिारा असून आि देशोदेशी लोककथािंा अभ्यास याि पद्धतीने होत आहे. 

 
लोककथासंंबधंी चवविेन करताना लोकसाचहत्यचवशारद आपल्या चवविेनातं कथाचवशरे्ष आचि 

कल्पनाबधं वा कथाबीि हे शब्द प न्हा-प न्हा वापरतात. 
 
िेथे एक संस्कृती आहे अशा देशातील कथाचं्या अभ्यासाला कथाचवशरे्षािंी पद्धती उपय तत आहे. 

परंत  सासं्कृचतक दृष्टीने चभन्न असलेल्या देशात केवळ कथाचवशरे्षािें स्वरूप पाहिे उपय तत ठरत नाही. 
अशा वळेी कथाचवशरे्षािें िे मूलघटक–कल्पनाबंध–त्यािंा चविार करावा लार्तो. 

 
कल्पनाबधं तीन प्रकारिे असतात असे टॉमसन यानंी म्हटले आहे. पचहला : कता-उदा., देवता, 

असाधारि पश,ू आियइिनक प्रािी, राक्षस, अप्सरा, नार् तसेि सावी आई वर्ैरे. द सरा : वस्तू–ज्यात 
िादूच्या वस्तू वर्ैरेंिा समावशे असतो. चतसरा : कथेत घडिाऱ्या घटना. यावंरून चदसते, की 
लोककथाचं्या सवइ घटकानंा कल्पनाबधं व्यापून असतात. कल्पनाबधंाचशवाय लोककथा अशतय असते. 

 
लोककथाचं्या अध्ययनािा िम काहीसा प ढीलप्रमािे असतो : लोककथािें उपलब्ध स्वरूप— 

 

 
 

लोककथािें संकलन करून त्यािंी त लना केली तरी असे आढळते, की ती मूलकथािंी बनलेली 
आहे. हे कथाचवशरे्ष एका कथेपेक्षा अचधक कथातं चदसतात. हे कथाचवशरे्ष काही मूलघटकानंी म्हििेि 
कल्पनाबधंाचं्या संयोर्ाने चनमाि झाले आहेत. चनरचनराळ्या लोककथामंध्ये ककवा कथाचवशरे्षामंध्ये समान 
ककबह ना तेि कल्पनाबंध असतात. त्यािंी रिना माी बदललेली असते. त्याि त्याि कल्पनाबधंाच्या 
चनरचनराळ्या लोककथा कशा बनतात, हे सारं्ताना बह रूपदशइकािे (कॅचलडोस्कोप) उदाहरि चदले िाते. 
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मराठीमध्ये लोककथाचं्या संकलनाला १८६८ सालापासून प्रारंभ झाला. वास देव र्ोकवद 
आपट्यानंी ‘अद भ तकथा’ नावािा लेख १९०७ साली चलहून लोकवाङ्मयाच्या कथाभार्ाकडे अभ्यासकािें 
लक्ष वळल्यािे चनदशइनास आिनू चदले. १९१८ मध्ये कहाण्यािें प स्तक चवष्ट्ि ू चदवाकर वैद्य यानंी प्रचसद्ध 
केले. १९२५ साली लोककथा हा शब्द इचतहासािायइ रािवाडे यानंी स िचवला. श.ं र्ो. दाते यानंी १९३० 
साली लोककथािंा संग्रह प्रचसद्ध करून मराठी लोककथाचं्या स्वतंी संग्रहाच्या कायाला िालना चदली. 
त्यानंतर ना. र्ो. िापेकर, म. चव. डोंर्रे, श्री. म. वदे, बा. रा. प्रभ ू इत्यादींनी चनयतकाचलकातूंन 
लोककथािें संग्रह आचि स्झ टलेखन केले. मिािाष्र साहित्य पहत्रका आचि र्हतिास सांशोधन पहत्रका यातं 
स्झ ट रूपाने आचि अधूनमधून स्वतंीपिे प स्तकरूपाने लोककथा संकचलत करून प्रचसद्ध करण्यात येत 
असल्या, तरी लोककथाचं्या शास्त्रीय अभ्यासाकडे द लइक्ष झाले असे चदसते. द र्ा भार्वतानंी 
लोकसाहित्याची रूपिेखा (१९५६) या प स्तकात लोककथाप्रकारािंा शास्त्रीय अभ्यास करण्यािा प्रयत्न 
केला. त्यानंतर लोककथािें संग्रह प्रचसद्ध होत असले, तरी मराठीत लोककथाचं्या शास्त्रीय अभ्यासािी 
उपेक्षाि आहे, असे चदसून येते. 
 

प्रभाकर माडें 
 
लोकगीते : र्ािे म्हििे र्ळ्याच्या चियेने रंिक स्वरसम दाय चसद्ध करिे. र्ायल्याने म्हििे प्रत्यक्ष 
प्रयोर्ाने पूिइ होते ते र्ीत. ‘लोक’ म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या समािस्तरािी र्ीते ती लोकर्ीते अशा 
व्याख्या नोंदचवता येतील. पि तसे पाहता सवइसामान्यतम र्ीत म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या 
संर्ीताचवष्ट्कारापेक्षा लोकर्ीते म्हिून मान्य रूपे इतकी वरे्ळी ठरतील, की व्याख्या व वर्ीकरि या 
शास्त्रकाव्याच्या दोन कसोट्यावंर ती कशी उतरिार अशी काळिी वाटावी. तरीही लोकसाचहत्य वा 
लोकचवद्या, संस्कृचतसंर्ीतशास्त्र, मानववशंशास्त्र इ. अभ्यासामं ळे पचरस्स्थती स धारली आहे. 

 
लोकर्ीतािा चविार चवशरे्ष र् ंतार् ंतीिा ठरण्यािी म ख्य कारिे िार: 
 
(१) परस्परचवरोधी वाटिाऱ्या पे्ररिानंी लोकर्ीतािा आशय, चवर्षय, सादरीकरिसािा घडतो. 

उदा., धमइपरता, लौचककता, उपदेशपरता/करमिूककारी वर्ैरे. 
 
(२) अनेक लोकर्ीते संर्ीत, नृत्य, नाट्य वर्ैरे कलािंी सरचमसळ करतात. 
 
(३) लोकर्ीतािी समावशेकता इततया मोठ्या आवातयािी असते, की भाचर्षक–चनभाचर्षक, 

र्ायन–वादन, अनाहूत आचवष्ट्कार–स बद्ध सादरीकरि अशा अनेक आचवष्ट्कारमार्ांिा वापर एकाि वळेेस 
होत राहतो. 

 
(४) एका चवशरे्ष प्रकाराने लोकर्ीते कायइबद्ध असतात. म्हििे असे, की आचवष्ट्कारबाह्य संकेत, 

चिया, घटना वर्ैरेंशी सारं्ड घालून ती प ष्ट्कळ वळेा चसद्ध होतात. 
 
आता या पाश्वइभमूीवर लोकर्ीतािी नवी व्याख्या नोंदचवता येईल : 
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‘प्रयोर्ाच्या आचि कायइबद्धतेच्या पचरिामकारकतेसाठी ध्वचनतत्त्वाच्या सवइसाधारि वापरापासून 
दूर सरकरण्याकचरता शब्द, स्वरधून व लय यािंी इष्ट एकीीकरिे तयार करताना लोकसचंवद आपल्या 
प्रयत्नातूंन िी समावशेक सादरीकरिे चसद्ध करते, ती लोकाचवष्ट्काराचं्या अभ्यासकानंा अचभपे्रत लोकर्ीते 
होत.’ 

 
संर्ीतपरतेिा झार चवस्तीिइ पट प्रस्त त व्याख्येम ळे ख ला होतो. आपल्या चवचशष्ट कायइबद्धतेम ळे 

अनेक लोकाचवष्ट्कार या व्याख्येच्या छीाखाली स खेनैव नादूं शकतात. सारं्ीचतक र् िवत्ता, साचहस्त्यक 
सौंदयइ वर्ैरे अंर्ाने चविार करू लार्ल्यास चनराळ्या चनकर्षािंा संि हाती लारे्ल. चनष्ट्कर्षइ असा, की 
लोकर्ीत म्हििे काय हे चनचित करण्यासाठी संस्कृचतसरं्ीतशास्त्रािा आधार घ्यावा लार्तो. 

 
प्रस्त त व्याख्येन सार लोकर्ीतािंा संि तत्सम आचवष्ट्कारापंासून वरे्ळा करिे शतय होईल. 

र्ीतर् ि कें द्रस्थानी ठेवनू लोकर्ीतािे वर्ीकरि माडूंन त्या त्या वर्ांत मोडिाऱ्या मराठी लोकर्ीतािंी 
चनवडक उदाहरिे प ढीलप्रमािे देता येतील : 

 
(१) ध्वणनपणरिामावंर णवसंबिारी लोकगीते : (१) नंदीवाल्यािी, (२) पोतरािािी, (३) चवरािी, 

(४) महालक्ष्मीिी, (५) होळीिी. 
 
(२) नाट्यात्म : (१) बह रूपी, (२) चिीकथी, (३) िकव्यािी, (४) वटीिी, (५) िीा 

(दहीकाला), (६) लचळत, (७) भारूड. 
 
(३) नृत्यात्म : (१) आखाती, (२) दहीहंडी/काला, (३) धनर्री ओव्या, (४) बोहाडा, (५) दंढार, 

(६) वास देवर्ीते, (७) राधानाि, (८) र्ोंधळर्ीते, (९) वाघ्या-म रळी, (१०) कोळीर्ीते. 
 
(४) क्रीडागीते : (१) बाि झल, (२) स्त्रीर्ीते. 
 
(५) श्रमगीते : (१) लाविी, (२) भलरी, (३) मोटेवरिी. 
 
(६) संस्कारगीते : (१) उखािे, (२) भ लाबाई, (३) भोंडला/हदर्ा, (४) र्ौरीिी, (५) 

न्हाि लीिी, (६) डोहाळे, (७) पाळिे, (८) अंर्ाई, (९) पोळ्यािी, (१०) मर्सतकािी, (११) बाऱ्यािी 
भिने. 

 
)७(  गायनगुिी : (१) आराध्यािी, (२)िोर्ती-िोर्तीिीिी, (३) भराडी, (४) महादेवािी, (५) 

िडावािी, (६) चदवाळीिी, (७) भाऊलीिी, (८) डहाका, (९) कलर्ी-त रा, (१०) बालर्ीते, (११) 
एकतारीिी, (१२) ककर्रीवाल्यािी, (१३) बाळसंतोर्ष, (१४) पारं् ळ, (१५) बडबडर्ीते, (१६) पोवाडा. 

 
संर्ीत, साचहत्य, वशे इ. दृश्य भार्, प्रतीकात्मता, चवधीपरता यापंैकी कोित्या मार्ाने चवचशष्ट 

लोकर्ीत आपला पचरिाम साधते, यािा शोध घेिे आवश्यक असते. संकचलत पचरिाम यािा अथइ सवइ 
घटकािें समान पचरिामकाचरत्व असा नसतो. वरीलपैकी प्रत्येक वर्ािी लक्षिे व त्यानंतर चवचशष्ट 
आचवष्ट्कारािी तपशीलवार तपासिी असा संस्कृचतसंर्ीतशास्त्रािा िम असतो. 
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चवचवध वर्ांच्या संर्ीतपरतेिे थोडतयात चनदेश योग्य ठरतील. 
 
ध्वणनपणरिामी : किइमाध यावर भर नाही. धन व अवनद्ध वाद्यापं रती चनवड मयाचदत, ध्वचनबंध 

आकर्षइक नसले तरी िालतील; पि कान भरून रे्ले पाचहिेत असा कटाक्ष असतो. शब्दयोिनेतही असाि 
खडबडीतपिा िािवतो. शब्दािंी झेक द्र त, उच्च स्वरी. चवचधपरतेच्या उत्कर्षइकबदूकडे नेण्यािे साधन 
म्हिून अंर्ािंा वापर होतो. 

 
नाट्यात्म : शब्द व अथइ यानंा महत्त्व व िालीपेक्षा लयीला महत्त्व; कारि त्याम ळे शब्दाला उठाव 

येतो. पद्य व र्द्य चनरचनराळ्या प्रमािात व काही प्रकार र्ीताच्या पातळीवर मधूनमधून पोहोितात. िालींिी 
प नरावृत्ती व लौचकक आशयालाही प ढे आिण्यािी धडपड असते. 

 
नृत्यात्म : हालिालींकडून पदके्षपाकंडे वाढता कल असतो. आघातपूिइ वादे्य येतात तेव्हा कथन व 

िालीही संत चलत आचवष्ट्कार साधतात. या लोकर्ीतातंील लय िार ककवा आठ माीा वा त्याचं्या मापाने 
ठरचवलेली असल्याने सवइसामान्य मािसानंाही पकडता येते, म्हिून अनेक प्रकारातं चतिा सामचूहक 
सहभार् शतय होतो. स रावटीतही असेि स र्मपि असते. यात रार् या भारतीय सरं्ीताच्या वैचशष्ट्ट्यपूिइ 
संघटनािंा आढळ चदसतो. 

 
क्रीडागीते : या प्रकाराता स्त्रीर्ीते बरीि येतात. या र्ीताचं्या लयी सहि घेण्यासारख्या असतात, 

यातं सामचूहक आवाहन असते, थोडीझार िाल असते. 
 
संस्कारगीते : या प्रकारात स्त्रीर्ीते प ष्ट्कळ चदसतात. अथास महत्त्व असते; पि अनेकदा ल प्त 

झालेल्या चवधींम ळे अथइ कळत नाही. या र्ीताचं्या स रावटी साध्या असतात. 
 
श्रमगीते : इतर मेहनतीिी वर्ैरे कामे करताना चवरंर् ळा म्हिून या र्ीतािंा वापर होतो. अनेकदा 

सामचूहक र्ायन होते. या र्ीतातं क्वचित कथाबीिे असतात. स रावटीपेक्षा शब्दाचं्या झेकीवर भर असतो. 
 
गायनगुिी : सारं्ीचतक र् िवत्ता, कल्पना असिे हे या र्ीतािे प्रधान लक्षि. या र्ीतात 

चनरचनराळ्या प्रकारातं कमीिास्त सारं्ीचतक चवस्तार असतो. तत्कालस्झूतइ आचवष्ट्कारासही अचधक वाव 
असतो. वाद्यािंी चवचवधता, लयींच्या रिना, शब्दािंा सरं्ीतोपयोर्ी वापर, रार्-तालाशंी अचधक िवळिे 
नाते इ. लक्षिािंा वाढता आढळ असतो. त्या प्रमािात नृत्य-नाट्य-चवचधपरता वर्ैरेंिे उपयोर् कमीकमी 
असतात. एकी र्ायन/वादनही या वर्ांत महत्त्वािे ठरू लार्ते. 

 
इतर अनेक िीवनारें् आचि साचहत्य यामंधील द वा म्हिून भचूमका बिाविे लोकर्ीतानंा िमते, 

कारि त्यािें व्याचमश्र स्वरूप. केवळ शब्दािारा मनाच्या ज्या पातळ्यापंयंत पोहोिता येत नाही, त्यानंा 
आवाहन करण्याकचरता नाद, हालिाल, हावभाव, िीवनसंकेत, रंर्ादी इतर ऐचंद्रय अन भवािें चवश्व या 
सवांना एका आचवष्ट्काराच्या म शीत घालण्यािी चकमया लोकर्ीते साधतात. 

 
पहा : अंर्ाईर्ीते; उखािा; र्ोंधळ्यािी र्ािी; धवळे; भारूड; मौचखक परंपरा आचि साचहत्य; 

लोकनाट्य; लोकसाचहत्य; वाघ्या-म रळी; चवचधनाट्य; श्रमर्ीते; स्त्रीर्ीते. 
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अशोक दा. रानडे 
 
लोकधमी : पहा धमी. 
 
लोकनाट्य–१ : ‘लोकनाट्य’असा शब्दप्रयोर् प्रािीन साचहत्यशास्त्रात नाही. परंत  भारतात झार प्रािीन 
काळापासून एक प्रकारिे लोकनाट्य अस्स्तत्वात होते आचि चवदग्ध संस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीत त्यािा 
बऱ्याि प्रमािात वाटा आहे, अशी अनेक पंचडतािंी मान्यता आहे. प्रचसद्ध िमइन पंचडत चहलेब्राटं याच्या मते 
सूीधार व नटी ककवा सूीधार आचि पाचरपाश्वइक याचं्यातील प्रारंभीिा संवाद, पाीान सार भारे्षच्या श द्ध व 
अश द्ध रूपािंा चमश्र उपयोर्, र्द्य व पद्य यािें चमश्रि, चवदूर्षकासारख्या पाीािी योिना इ. संस्कृत 
नाटकातं आढळिाऱ्या र्ोष्टींिे मूळ हे प्रािीन लोकनाट्यात आहे. दहा रूपकप्रकारापंैकी अनेक मूलतम 
लोकनाट्याच्या स्वरूपािे आहेत, ह्या र्ोष्टीिाही चनदेश करता येण्यासारखा आहे. देवाचदकाचं्या कथावंर 
आधाचरत समवकार, ईहामृर् व चडम; आचि हास्यकर व मनोरंिक असे प्रहसन व भाि ह्या दोन्ही प्रकारािें 
मूळ लोकनाट्यात सापडण्यासारखे आहे. प्रािीन लोकनाट्यािे अस्स्तत्व मान्य न करिाऱ्या व संस्कृत 
नाटकािे मूळ कृष्ट्िभस्ततचवर्षयक एका धार्समक चवधीत आहे असे प्रचतपादन करिाऱ्या कीथ या चब्रचटश 
पंचडतानेस द्धा मान्य केले आहे, की प्रहसन आचि भाि यािें मूळ हे प्रािीन काळापासून लोकचप्रय असिाऱ्या 
प्रयोर्ातं असाव.े आिखी असे, की नृत्यर्ीतादींसह होिाऱ्या इंद्रध्विपूिेचवर्षयीिा पूवइरंर्ातील चवधी हा 
एक अचतप्रािीन लोकचप्रय चवधी आहे, हे सामान्यपिे स्वीकृत झाले आहे. ह्या चवधीिी त लना पािात्त्य 
देशातं होिाऱ्या ‘मे–पोल’च्या उभारिीशी व त्या प्रसंर्ीच्या नृत्यर्ीतादींशी केली रे्ली आहे आचि त्या 
दोहोंिे मूळ अचतप्रािीन इंडो-य रोचपयन समािात असाव,े असे सूचित झाले आहे. हे सवइ चविारात घेता, 
प्रािीन काळी लोकनाट्य अस्स्तत्वात होते असा चनष्ट्कर्षइ काढला, तर तो िूक ठरिार नाही. ह्या नाट्यािे 
स्वरूप प्रथम पूवइरंर्ासारखा चवधी, नंतर देवाचदकाचं्या एखाद्या कथेवर आधाचरत समवकारासारखे नाट्य 
आचि शवेटी प्रहसनासारखा चनव्वळ करमिूक करिारा प्रयोर् असे असण्यािा संभव आहे. हे असे 
लोकनाट्य याीा, उत्सव यासंारख्या प्रसंर्ी प्रस्त त केले िात असे, हेस द्धा मान्य होण्यासारखे आहे. हे 
लोकनाट्य चवदग्ध संस्कृत नाट्यािे स्झूर्सतस्थान असे म्हिण्यास काही प्रत्यवाय चदसत नाही. 
 
पहा : ईहामृर्; चडम; पूवइरंर्–२; प्रहसन–१; भाि; समवकार. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
लोकनाट्य–२ : अवािीन भारतीय लोकनाट्य प्रायम धार्समक बैठकीवर उभे आहे. कोित्या ना कोित्या 
देवतोपासनेिा भार् म्हिून लोकनाट्यािे प्रिलन होते. 

 
सवइ लोकसाचहत्यचवधींिी चनर्समती ही समूहमनाच्या पे्ररिेतून होते व त्यािे संर्ोपन-संवधइनही 

समूहमनाच्या पे्ररिेने होते. त्यािप्रमािे लोकनाट्यािी चनर्समती, संर्ोपन व सवंधइन समूहाचधचष्ठत पे्ररिेनेि 
होते. 

 
सामान्यतम कोित्याही पारंपचरक नाट्यचवधासंाठी ‘लोकनाट्य’ हा शब्द सैलसर अथाने वापरला 

िातो. परंत  सवइ चवधा एकाि र्टात सामाविे अयोग्य आहे. महाराष्ट्रातील उदाहरिासंह सारं्ायिे झाले, 
तर खंडोबािे ककवा देवीिे िार्रि ककवा र्ोंधळ ही चवचधनाटे्य आहेत. तमाशा हे लौचकक-चवचधय तत 
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लोकनाट्य आहे; तर दशावतार, नमन, खेळे हे कोकि-र्ोमंतकातील नाट्यप्रकार हे लोकनाट्य व 
चवचधनाट्य याचं्या सीमारेरे्षवर रेंर्ाळिारे नाट्यप्रकार आहेत. 

 
मानवी संस्कृतीच्या आचदपवातील समूहमन हे यात श्रदे्धने भारलेले मन होते. चवश्वात्मक यात शतती 

चवचशष्ट समूहात कें चद्रत करण्यासाठी केलेले यात चवधी हे नाट्यािे आचदरूप होय. त्यात समूहािे चवधी व 
व्यततीने करावयािे चवधी असे दोन प्रकार असतात. समूह िेव्हा एखादा चवधी करतो, तेव्हा समूहािे 
शरीरमन पूिइतम ऐकात्म्य पावलेले असते. परंत  कालातंराने समूहात सहभार्ी होिारे व तो चवधी काहीसा 
तटस्थपिे पाहिारे (पे्रक्षक) असे दोन र्ट पडले, की पे्रक्षकासंाठी चवधी करिारा हा श्रदे्धपासून तेवढ्या 
प्रमािात द रावतो आचि यात चवधी चवचधनाट्यरूपात अवतरतो. काही चवधींमध्ये नाट्य (पे्रक्षकसापेक्षता) 
प्रबल होते, तो नाट्यमय चवधी (िॅंमचॅटक चरच्य अल) होतो. 

 
समाि िेव्हा यात श्रद्धावस्थेतून देवताचवर्षयक श्रद्धावस्थेत येतो, तेव्हा प्रारंभी िे यात चवधी 

इष्टकामनापूतीसाठी होत, त्यािेंि बदलते रूप असलेली चवचधनाटे्य इष्टदेवतोपासनेिा भार् म्हिून 
समूहाच्या कामनापूतीसाठी होतात. िसिसा देवताचवर्षयक श्रदे्धिा भार् उिावत िातो आचि पे्रक्षकसापेक्ष 
दशइनीय नाट्यात्मक भावनेला प्राधान्य चमळत िाते, तसतसा हा प्रवास चवचधनाट्याकडून लोकनाट्याकडे 
होत िातो. तरी लोकपरंपरेत भतूकाळाच्या खािाख िा कधी पूिइपिे नाहीशा होत नाहीत. लोकमानस या 
ना त्या स्वरूपात परंपरा ितन करीत असते. तमाशािे आििे रूप हे पूिइतम लोकनाट्यािे असले, तरी 
त्याच्या प्रारंभीिे र्ि-र्वळि ककवा तमासचर्राचं्या परंपरेतील कलर्ी आचि त रा हे संप्रदाय या काही ख िा 
तमाशािी म ळे ही कधीकाळी धमइश्रदे्धत रुिलेली असल्यािी साक्ष आहेत. या प्रचियेने लोकनाट्य धार्समक 
बैठकीवर उभे असते. माी िमाने त्यातील धार्समकता, श्रद्धाभाव उिावत िातो व नाट्यात्मक (कलात्मक) 
भाव चवकचसत होत िातो. या दोन्हींच्या ख िा लोकनाट्यात सापडतात. 

 
कोित्याही धार्समक चवधीत एक अंर्भतू नाट्यात्मकता असतेि. परंत  चवचधकते, सहभार्ी होिारे व 

चवधीिा पे्रक्षक यािंी भावना माी धमइश्रदे्धिी असते. चवधीतील नाट्यात्मक भार्ाने रंिनही होत असते. 
िसिशी श्रद्धा उिावते तसतशी रंिनािी िाि चवकचसत होते. 

 
कोित्याही लोकनाट्यात पूवइरंर् आचि उत्तररंर् असे स्थूलमानाने दोन भार् असतात. यातंील 

पूवइरंर् हा धार्समकतेशी चनर्चडत अशा चवधीशी कमीअचधक प्रमािात संबद्ध असतो, तर उत्तर भार् हा 
रंिनाला प्राधान्य देिारा असतो. पूवइरंर्ातील चवध्यात्मकता हा लोकनाट्याच्या आद्यावस्थेतील 
यात चवधीिा अवशरे्ष आहे. आद्य यात चवधीिे उत्तररूप म्हििे इष्ट देवदेवतािें स्मरि, अिइन व स्तवन. 
अर्दी नारदीय कीतइनासारख्या धार्समक प्रबोधनात्मक सादरीकरिातील पूवइरंर् हा ईश्वरचवर्षयक व 
तत्त्वज्ञानचवर्षयक र्ंभीर चवविेनािा भार् असतो, तर उत्तररंर्ातील तदान र्षंचर्क देवतेच्या लीलािचरीािे 
आख्यान हा रंिनाला प्राधान्य देिारा भार् असतो. 

 
समूहाच्या इष्टकामनापूतीसाठी प्रारंभी एक र्ंभीर धार्समक चवधी मोठ्या श्रदे्धने केला िातो, तर 

त्याि समूहािे दीघइकालीन ताि सैलावण्यासाठी व स प्त उत्साहाला म ततपिे वाट करून देण्यासाठी 
चवचवध प्रकारिी र्ीते, कथा, वाद्य व नृत्य करिे व िीडा हे सामान्यतम धमोत्सवािे स्वरूप असते. त्यािाि 
आचवष्ट्कार सवइ धमाचधचष्ठत नाट्यप्रकारातूंन होत असतो. 
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सामान्यतम पावसाळा संपल्यावर, स र्ीच्या चदवसातं नवीन धान्य आल्यावर ग्रामदैवतािें उत्सव 
सवइी सािरे होतात. त्यात चनसर्इ व इष्टदेवतासंबंंधीिी कृतज्ञता व कृपाचभलार्षा असते. त्यािप्रमािे 
भचवष्ट्याच्या कितेने साठलेले मानचसक तािही संपलेले असतात. त्याम ळे श्रद्धा व रंिन अशा दोहोंिा संर्म 
लोकनाट्याच्या आचवष्ट्काररूपात प्रत्ययाला येतो. 

 
चवश्वािे चनयंीि करिाऱ्या सवइश्रेष्ठ शतती (देव) चवर्षयीच्या भावना पूवइरंर्ातून व्यतत करताना 

त्यािे नेतृत्व करिारी एक व्यतती प्रत्येक लोकनाट्यात अवश्य असते. ती सूीधारािे काम करते. तमाशात 
सरदार, बोहाड्ात र् रुिी, दशावतारात भार्वत या चवचवध नावानंी ती ओळखली िाते. भारतातील 
बह तेक लोकनाट्याचं्या प्रारंभी र्िपती (क्वचित चशवशकंर), सरस्वती, इष्ट ग्रामदेवता, पंिमहाभतेू, 
लौचकक िीवनातील आदरिीय व्यतती (उदा., कोकिात र्ाविा खोत इ.) यािें स्तवन होते. 

 
पूवइरंर् संपल्यावर आरती होते व रंिनािा उत्तराधइ स रू होतो. त्यात इष्टदेवतेिे लीलािचरीाख्यान 

ककवा प रािातील एखादे आख्यान समूह उत्झूतइपिे सादर करतो. िामायि-मिाभाितातील कथा अचधक 
लोकचप्रय असतात. कथाभार् सवइज्ञात असतो व तो परंपरेने चसद्ध झालेल्या र्ीतातूंन सादर होतो. 
पारंपचरक र्ायक व वादक साथीला असतात. चवचवध भार्ातं चवचशष्ट िमाती लोककलावतं म्हिून चपढ्यान्
चपढ्या ही कामे करतात. कोकिातील दशावतारी बह धा र् रव, देवळी वा चतलोरी क िबी आहेत, तर चसन्नर 
भार्ात बोहाडा करिारे कशपी आहेत. तमाशातील नृत्यपरंपरा कोल्हाटी िमातीतील चस्त्रया िालवतात, तर 
र्ायकवादक म्हिून पूवास्पशृ्य महार व मारं् िमाती क शल होत्या. अलीकडे प रािकथािें प्रिलन मारे् 
पडले असून ऐचतहाचसक व सामाचिक कथा अनेक लोकनाटे्य सादर करतात. तमाशातील कथाभार् वर् 
म्हिून ओळखला िातो. नृत्य, र्ायन, वादन व कथाभार्ाला उचित अशा उत्स्झूतइ र्द्य संवादातूंन 
कथानक सादर होते. पे्रक्षकािंी इच्छा व स्थलकाल यानंा अन सरून कथेिे संवाद व सादरीकरि अत्यतं 
लविीकपिे होते. पौराचिक कथेतील पाीानंा लोककलावतं आपल्या प्रचतभेने व उत्स्झूतइ वततृत्वशलैीने 
लौचकक िीवनातील रंर्ात रंर्वतात. लौचकक-अलौचककाच्या सीमारेरे्षवर लोकनाट्य रेंर्ाळत असते. 

 
लोकनाट्यातून धार्समकतेिा संकोि होत आहे. कृचर्षचनष्ठ िीवनसरिीतून औद्योचर्कीकरिाकडे 

झपाट्याने प्रवास करिाऱ्या भारतीय िीवनातून पारंपचरक धमइश्रद्ध चवचधनाट्यात्मक लोकनाट्य उिावत 
िालले आहे. तरी लोकनाट्यातील उत्स्झूतइता, आवरे्, आवाहकता, नृत्य, वाद्य व संर्ीत या स्थायी 
कलार् िाचं्या परंपरेिा िेहरामोहरा बदलूनही लोकनाट्यािी परंपरा िालू राहील, यात शकंा नाही. 

 
लोकनाट्यातील या सदा आवाहक र् िामं ळेि स्वातंत्र्योत्तर काळातील नार्र रंर्भमूीवरील 

कलावतं प न्हा लोकनाट्यािा व लोककलािंा नव्याने शोध घेण्यासाठी उन्म ख झाले आहेत. 
 
लोकनाट्याच्या स्वरूपािा चविार करताना त्याच्या काही चवशरे्षािंा आधार घेऊन 

चवचधनाट्याप्रमािेि अन्य प्रकारच्या रंर्भमूीशी त्यािी त लना केली िाते. लोकनाट्य प्राम ख्याने 
र्ावार्ावातूंन खेळले िाते; त्याम ळे नार्र रंर्भमूीशी त लना संभवते. नार्र रंर्भमूीवरील नाटके 
बह तेककरून चलचखत स्वरूपातही असतात, प्रमाि भारे्षत असतात, र्द्य असतात, बंचदस्त नाटकघरात 
होतात, नेपथ्य-प्रकाशादी घटकही प्रबळ असतात, तालमी घेऊन घट्ट बाधंलेली असतात; तर बह तेक सवइ 
लोकनाट्यप्रकारानंा चलचखत संचहता नसते, ते क ठल्यातरी बोलीत असतात, त्यात संर्ीत-नृत्यािा 
अंतभाव असतो, ती पारावर, तंबूत, अंर्िात वा उत्सवातल्या तात्प रत्या मंिावर होतात; इतर नाट्यघटक 
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द य्यम ठरून अचभनयावर प्रम ख मदार असते आचि क ठल्या तरी स्वरूपात तालमी होत असल्या तरी 
तत्कालस्झ रिावरि भर असतो. िेव्हा लोकनाट्याला एक िानपद वा देशी नाट्यप्रकार म्हिून पाचहले 
िाते, तेव्हा साहचिकि अचभिात वा मार्ी परंपरेतल्या, अथात संस्कृत नाटकाशीही त लना संभवते 
ज्याचं्यात चनयमबद्धता, संकेतबद्धता, औचित्य-संकेत हे चवशरे्ष चदसतात; तर लोकनाट्यात त्यामानाने 
मोकळेढाकळेपिा आचि रारं्डेपिा आढळतो. अथात ह्या दोन्ही परंपरा वास्तवतावादी नसून वरे्वरे्ळ्या 
पद्धतींिा शलैीदारपिा अन सरतात. 

 
पहा : लोकर्ीते; लोकसाचहत्य; चवचधनाट्य. 

 
संदभइ :  १.  भवाळकर, तारा, लोकनागि िांगभमूी, प िे, १९८९. 

२. भाडें, प्रभाकर, लोकसाहित्याचे अांतःप्रवाि, प िे, १९७५. 
 

तारा भवाळकर 
 
लोकणवद्या : या संजे्ञतील ‘लोक’ हा शब्द एक चवचशष्ट अथाने वापरला आहे. ‘लोक’ म्हििे सामान्य िनता 
ककवा ग्रामीि लोक नव्हेत, तर खेड्ातं आचि शहरातं राहिारे असे लोक, की िे परंपरेने िालत आलेले 
िीवन िर्तात. ‘लोक’ म्हििे परंपरेने िालत आलेल्या संस्कृतीिे दशइन घडचविारा वर्इ. ही संस्कृती 
बाह्य संस्कारापंासून, औपिाचरक चशक्षिाच्या प्रभावापासून म तत असल्याम ळे चतच्यात प रावशरे्ष अचधक 
प्रमािात चमळू शकतात. ही आद्य संस्कृती नसली, तरी चतिी ि न्यात ि नी उपलब्ध होऊ शकिारी अवस्था 
असते. ही अवस्था लोकाचं्या िीवनचवर्षयक सवयी, रूढी, र्ीते, नृत्य इत्यादींमधून प्रकट होते. ज्या 
कृतींमधून आचि उततींमधून लोकिीवन अचभव्यतत होते, त्या सवइ घटकािंा समावशे लोकचवदे्यत होतो. 
परंपरेने अचलचखत स्वरूपात िालत आलेल्या या कृतींना आचि उततींना शास्त्रािंा ककवा गं्रथािंा कोिताही 
आधार नसतो. चशचक्षत तसेि अचशचक्षत समािात एका चपढीपासून द सऱ्या चपढीपयंत िोपासल्या रे्लेल्या 
या िीवनचवशरे्षािंा आचवष्ट्कार कथा, र्ीते, म्हिी, उखािे, मंी-तोडरे् यातूंन; तसेि चिी, चशल्प, नृत्य 
यासंारख्या कलामाध्यमातूंन; रूढी, आिारावरील उपाय, पोर्षाख इत्यादींसबंंधीच्या प्रथातूंन; िन्म, मृत्य ू
वर्ैरेंसंबंधीच्या चवधींतून; शक न, नवस, लोकभ्रम, लोकािार, रूढी, र्ावर्ाडा एवढेि नव्हे, तर नाव,े 
आडनाव,े टोपिनाव,े चशव्या इत्यादींमधून होतो. या सवांिा समावशे लोकचवदे्यत होतो. परंपरेने मौचखक 
ककवा अचलचखत स्वरूपात िालत येिे हा लोकचवदे्यिा एक महत्त्वािा चवशरे्ष. 

 
लोकचवदे्यत समूहाच्या संवदेना, समूहाच्या भावना यािंी अचभव्यतती असते. त्याम ळे ती कदाचित 

व्यस्ततचनर्समत असली, तरी त्यावर व्यस्ततमनािा ठसा उमटलेला नसतो. ती चनर्समती सवइ समूहािी होते. हा 
समूह म्हििे कोित्या तरी समान वैचशष्ट्ट्यानंी परस्पराशंी संबद्ध असलेल्या व्यततींिा सम दाय. हे वैचशष्ट्ट्य 
धमइ, भार्षा, व्यवसाय अशा स्वरूपािे असू शकते. त्यानंा एक परंपरा असते व या समूहातील घटकानंा या 
समान वैचशष्ट्ट्यािे व त्याच्या परंपरेिे भान असते. अशा समूहातील प्रत्येक व्यततीिे वार्िे, बोलिे 
समूहचनयंचीत आचि समूहभावनेिा आचवष्ट्कार करिारे असते. 

 
मानवी िीवनात सातत्य असते. प्रत्येक व्यतती त्याच्या आधीच्या समाििीवनातून चसद्ध होत 

असते. त्यािे सासं्कृचतक संचित त्याला पूवइपरंपरेने प्राप्त होते. त्याच्या कल्पना, सवयी, रूढी या 
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समूहचनयंचीत असतात आचि परंपरेिे सातत्य चटकचवतात. त्याम ळेि लोकिीवनात परंपरार्त अवशरे्ष 
राहतात, संकेत पाळले िातात. लोकचवदे्यिी अखंड परंपरा चनमाि होण्यािे हेि कारि असते. 

 
लोकचवदे्यत आचदमकालापासून िालत आलेल्या लोकसंस्कृतीिा आचवष्ट्कार असतो, म्हिूनि 

लोकसंस्कृतीिा अभ्यास हा लोकचवदे्यच्या अभ्यासाचशवाय अप रा ठरतो. मानवशास्त्रज्ञानंी, चवशरे्षत : 
सासं्कृचतक मानवशास्त्रज्ञानंी, लोकचवदे्यच्या अभ्यासाकडे चवशरे्ष लक्ष प रचवले यािे कारि हेि होय. 
लोकसंस्कृतीिे दशइन आचदम िमातींच्या िीवनाचवष्ट्कारातून िसे घडते, तसेि चशचक्षताचं्या िीवनात 
प्रिचलत असलेल्या रूढी, संकेत, समि ती यामंधूनही घडते. त्यािंा समावशे लोकचवदे्यत होतो. एखादा 
चवज्ञानशास्त्रज्ञ क लदैवतास ककवा ग्रामदैवतास कौल लावतो, मािंर आडव ेरे्ल्यास ि टप टतो, संतापाच्या 
भरात ग्राम्य चशवी हासडतो, तेव्हा तो लोकसंस्कृतीिाि आचवष्ट्कार करीत असतो. प रुर्षापेंक्षा चस्त्रया 
लोकसंस्कृतीिे रक्षि साके्षपाने करताना चदसतात. 

 
लोकचवदे्यतील भाचर्षक आचवष्ट्काराला लोकसाचहत्य असे म्हितात. लोकसाचहत्य हे लोकचवदे्यिे 

समृद्ध दालन असून त्यात लोककथा, लोकर्ीते, कथार्ीते, चवचधर्ीते, म्हिी, उखािे इत्यादींिा समावशे 
होतो. लोकसाचहत्यािा कता अनाचमक असून ते अचलचखत स्वरूपात परंपरेने िालत येते. त्यात 
परंपरासातत्य व पचरवतइनशीलता यािंा मनोज्ञ संर्म आढळतो. 

 
लोकचवदे्यिे स्वरूप हे भारे्षसारखे असते. ती भारे्षप्रमािेि समािािी चनर्समती असते, पचरवतइनशील 

असते आचि समाचिक मन, चविार, समि ती, आिार, श्रद्धा, आवडचनवड वर्ैरेंवर चवलक्षि प्रभाव 
र्ािचविारी असते. ज्याप्रमािे भारे्षत त्यािप्रमािे लोकचवदे्यत समािािा इचतहास र्ोठचवलेला असतो; 
म्हिून मानवशास्त्र, समािशास्त्र, सासं्कृचतक इचतहास इत्यादींच्या अभ्यासकानंा लोकचवदे्यिा अभ्यास अनेक 
दृष्टींनी उपकारक ठरतो. आििे साचहत्य व आििी कला ही लोकसाचहत्य व लोककला यातूंन उत्िातं 
झालेली असल्याम ळे त्यानंा आपले स्वरूप समिून घेण्याकचरता आचि नव े िैतन्य चमळचवण्यासाठी 
उर्मस्थानाकडे प न्हा प न्हा िािे उपकारक ठरते. ग्राचंथक भारे्षला िसे बोलीतून तसे साचहत्य व इतर 
लचलतकला यानंा लोकसाचहत्य व लोककला यातूंन नव े तारुण्य लाभते. लोकसंकेत, लोककथा, 
लोकर्ीते, चमथके इ. िनमानसात खोलवर रुिलेली असल्याम ळे त्यािें उपयोिन करण्यािी प्रवृत्ती 
आिकालच्या साचहत्यात चवशरे्ष वाढत असलेली चदसून येते, हे या संदभात लक्षिीय आहे. 

 
य रोपात सतराव्या शतकात या चवर्षयाकडे संशोधकािें व इचतहासकारािें लक्ष आकर्सर्षत झाले. 

एकोचिसाव्या शतकाच्या स रुवातीस चग्रम बंधंूनी लोककथा िमचवण्यािा िो खटाटोप स रू केला, 
तेव्हापासून लोकसाचहत्याच्या संकलनास आचि लोकचवदे्यच्या अभ्यासाला खरी िालना चमळाली. चवसाव्या 
शतकात य रोपात व अमेचरकेत लोकचवदे्यच्या संशोधनाला आचि प्रचसद्धीला खरा वरे् आला आचि 
लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासाला एक प्रचतष्ठा प्राप्त झाली; या अभ्यासात सर िेम्स फे्रझरने १९०७–१५ मध्ये 
प्रचसद्ध केलेल्या द गोल्डन र्बाउ या बारा खंडाचं्या गं्रथाला अनन्यसाधारि महत्त्व चदले िाते. या गं्रथात 
चनरचनराळ्या देशातं प्रिचलत असलेल्या रूढी व प्रथा संकचलत केलेल्या आहेत. 

 
लोकचवदे्यिा अभ्यास अनेक दृष्टींनी केला िात आहे, त्यातंील काही प ढीलप्रमािे : 
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(१) भाषाशास्त्रीय : लोककथािें आद्य संकलक व अभ्यासक चग्रम, मातस ग्यलूर हे तौलचनक 
भार्षाशास्त्रािे पंचडत असल्याम ळे त्यानंी त्याकडे त्या दृष्टीने पाचहले आचि मूळ इंडो-य रोचपयन भारे्षतून तद
भव भार्षातं या कथा चवकृत होऊन आल्या असाव्यात असा चसद्धान्त माडंला; मूळ संज्ञािंा बोध न झाल्याम ळे 
कस्ल्पत व्य त्पत्तीच्या आधारे त्यािंा अथइ लावण्याच्या प्रयत्नातून यातंील चकत्येक कथा चनमाि झाल्या, असे 
मातस म्यूलरिे म्हििे होते. 

 
(२) मानववंशशास्त्रीय : चनरचनराळ्या भार्षातं आढळिाऱ्या समान कथा व प्रथा या एका मूळ 

वशंाच्या कथा-प्रथािें अवशरे्ष असावते, ककवा परस्पराचं्या देवािघेवािीतून त्या आल्या असाव्यात या दृष्टीने 
या कथा-प्रथािें मूळ शोधून काढिे, चनरचनराळ्या मानववशंाचं्या पचरभ्रमिािा इचतहास चसद्ध करिे आचि 
त्या त्या वशंाच्या प रातन संस्कृतीिा अभ्यास करिे, ही मानववशंशास्त्रीयािंी दृष्टी. 

 
(३) मानसशास्त्रीय : लोककथाचं्या व प्रथाचं्या आधारे मानवाच्या अप्रकट मनािा शोध घेिे ही 

मानसशास्त्रीय अभ्यासकािंी दृष्टी. 
 
आपल्याकडे लोकचवदे्यच्या अभ्यासाला पे्ररिा चमळाली, ती प्रथम र्ांहडयन अॅँहर्टके्विी ह्या १८७२ 

साली म ंबई येथे स रू झालेल्या चनयतकाचलकातून. माचसकाच्या पचहल्याि अंकाच्या संपादकीय चनवदेनात 
देशी भार्षातंील दंतकथा, अवातंर लोकसाचहत्य, म्हिी, र्ािी, लोकािार यािें अध्ययन साके्षपाने कराव े
असा हेतू स्पष्ट केला आहे. म्हिून भार्षा, इचतहास, वाङ्मय, चशल्प याचं्या बरोबरीने लोकचवदे्यला स्थान 
चमळाले. हे माचसक १९३३ साली बंद झाले. यानंतर १९३८ सालापासून न्य ू र्ांहडयन अॅँहर्टके्विी नावािे 
चनयतकाचलक प. कृ. र्ोडे याचं्या संपादनाखाली प िे येथे चनघाले. परंत  तेही अल्पिीवीि ठरले. ‘बाँब े
अॅंथ्रॉपॉलॉचिकल सोसायटी’च्या चनयतकाचलकानेही लोकसंस्कृतीच्या चवचवध अंर्ािंा मानवशास्त्रीय 
दृचष्टकोिातून चविार केला आहे. त्यातील दैवतािार, िादूटोिा, िेटूक, प्राण्याबंद्दल व नरबलीबद्दलच्या 
दैवतकथा, देवकवाद, लोकभ्रम, चवधी अशी अनेक अंरे् ही लोकचवदे्यच्या दृष्टीने महत्त्वािी ठरतात. इथून 
प ढे लोकचवदे्यिे संकलन व प्रचसद्धी याबंरोबरि शास्त्रीय दृष्ट्ट्या मीमासंाही होऊ लार्ली. त्या दृष्टीने 
रािारामशास्त्री भार्वत, चव. का. रािवाडे, ना. र्ो. िापेकर, वा. दा. म ंडले, श.ं र्. दाते ह्यािें कायइ लक्षात 
घेण्यािोरे् आहे. ना. र्ो. िापेकरानंी मिािाष्र साहित्य पहत्रकेतून १९२८ सालापासून लोकसाचहत्य हे खास 
सदर स रू केले. त्यािे श्रेय त्याचं्या स्वतमच्या संकलनास व समािशास्त्रीय संपादकीय दृष्टीस आहे. १९३० 
साली श.ं र्. दाते यािंा लोककथा हा संग्रह प्रचसद्ध झाला. ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसाचहत्य सचमती’ ने चवचवध 
स्वरूपाच्या लोकवाङ्मयािे व लोकसाचहत्यािे संकलन करिारे १६-१७ खंड प्रकाचशत केले आहेत. परंत  
त्यािें संपादन व्हाव ेतेवढ्या काटेकोरपिे झालेले नाही, असा त्यावंर तज्ज्ञािंा आके्षप आहे. 

 
‘झोकलोअर’ला पयायी म्हिून ‘लोकचवद्या’ ही संज्ञा द. वा. पोतदार यानंी १९३० साली प्रथम 

योिली. आि त्या अथी ‘लोकसाचहत्य’, ‘लोकवाता’ व ‘लोकसंस्कृती’ या संज्ञाही योिल्या िातात. 
यातंील ‘लोकसाचहत्य’ ही संज्ञा चवशरे्ष प्रिचलत आहे. 
 
संदभइ :  १.  भार्वत, द र्ा, लोकसाहित्याची रूपिेखा, १९५६. 

२. माडें, प्रभाकर, लोकसाहित्याचे अंतमप्रवाह, १९७५. 
3. Leach, Maria, Ed. Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, 1949. 
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म. वा. धोंड 
 
लोकसाणहत्य : परंपरार्त लोकिीवनािा शब्दबद्ध आचवष्ट्कार म्हििे लोकसाचहत्य वा लोकवाङ्मय. 
लोकवाङ्मय मौचखक ककवा अचलचखत स्वरूपात एका चपढीपासून द सऱ्या चपढीपयंत िालत येते. त्यातून 
लोकाचं्या सासं्कृचतक िीवनािी अखंड परंपरा व्यतत होते. लोकवाङ्मयाच्या या प्रवाहाम ळे लोकिीवन 
घडचवले िाते, त्याला आकार चदला िातो व त्यािे पोर्षिही होते. लोकवाङ्मय र्द्य आचि पद्य या दोन्ही 
स्वरूपातं असते. 

 
समािाप्रमािे लोकवाङ्मयही पचरवतइनशील असते. समािाच्या आवडीचनवडी, त्याच्या 

आशाआकाकं्षा त्यात चिचीत झालेल्या असतात. चभन्न काळात त्यावर अनेक संस्कार झालेले असतात. 
समािाच्या िीवनािी ही र्ाथा अनेक भावनानंी व अंतरीच्या उमाळ्याने ओथंबलेली असते. या वाङ्मयािे 
चनमाते अज्ञात असतात. त्याच्या चनर्समतीिे श्रेय क िाही एका व्यततीला देता येत नाही. लोकवाङ्मयािा 
मोठा भार् हा काव्यात्म, मंर्लमय असा असला, तरी त्यात द य्यम दिािा, चहडीस, कंटाळवािा व ओंर्ळ 
असा भार्ही असतो. लोकवाङ्मयात चवचवधता व भावोत्कटता असते. त्यातून समािाच्या ध ंद व बबेंद 
वृत्तीिे दशइनही घडते. 

 
लोकवाङ्मयाच्या र्द्य चवभार्ात म्हिी, कोडी, उखािे, लोककथा, कहाण्या इ. प्रकारािंा समावशे 

होतो. लोककथेिे दैवतकथा, दंतकथा, परीकथा, ज्योचतर्षकथा असे प ढिे वर्ीकरि; लोकर्ीतािें 
सवइसाधारिपिे स्त्रीर्ीते (ओवीर्ीते), श्रमर्ीते, खेळर्ीते, बडबडर्ीते, चवचधर्ीते, झेरावरिी र्ािी, 
भर्तािंी र्ीते, कथार्ीते असे प्रकार पडतात. 

 
लोकवाङ्मय ही चशचक्षत तसेि अचशचक्षत अशा दोन्ही प्रकारच्या समािािंी परंपरार्त मौचखक 

संपत्ती असते. त्यातून लोकसंस्कृतीच्या चवशरे्षािें िसे दशइन घडते, त्यािप्रमािे लोकप्रचतभेिा आचवष्ट्कारही 
चदसून येतो. 

 
लोकवाङ्मयात सामूचहक मनािा आचवष्ट्कार असतो. त्याम ळे ते व्यस्ततचनर्समत असले, तरी त्यािी 

चनर्समती ही कोित्याही एका व्यततीने केली असे म्हिता येत नाही. त्याम ळे त्यािे आवाहन सामूचहक 
पातळीवर व्यस्ततमनास असते. समूहातील प्रत्येक व्यततीला हे आपले आहे असे वाटते. लोकवाङ्मयाम ळे 
समूहािी एकात्म वृत्ती उिंबळून येते. 

 
लोकवाङ्मय हा लोकसंस्कृतीिा ककवा लोकचवदे्यिा एक भार् असतो. लोकससं्कृती वा लोकचवद्या 

समाििीवनाच्या सवइ अंर्ोपारं्ातूंन व्यतत होते, तर लोकवाङ्मय हा त्यािा केवळ शब्दबद्ध आचवष्ट्कार 
असतो. 

 
लोकवाङ्मयािा सगं्रह करताना अशी अनेक र्ीते चमळतात, की त्यानंा कवींिी वाङ्मयचनर्समती 

म्हिाव ेकी लोकवाङ्मय म्हिाव ेहे समित नाही. त्यातंील काही र्ीताचं्या शवेटी रिनाकारािे नाव असते, 
तर काही अनाचमकािंी असतात. ती परंपरेने िालत येतात. माी या पारंपचरक र्ीतािंा िन्म वाङ्मयीन 
लचलतकृतींच्या प्रकृतीिा आहे, हे त्यािंी रिना, त्यातंील संकेत, भार्षाचवशरे्ष इ. पाचहल्यावर चदसून येते. 
अशा र्ीतानंा लौचकक र्ीते असे म्हटले िाते. लौचकक र्ीते िनमानसात रुिलेली असली आचि ती 
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सामचूहक भावनािंा आचवष्ट्कार करिारी वाटत असली, तरी त्याचं्या मार्िी परंपरा म ख्यतम वाङ्मयीन 
असते. लोकवाङ्मयातील र्ीतापं्रमािे म्हििेि लोकर्ीतापं्रमािे असाक्षरािंी परंपरार्त घडलेली वािी 
असे चतिे स्वरूप नसते. लौचकक वाङ्मयाच्या चनमात्यािा कालातंराने लोकानंा चवसर पडतो. त्यािा 
स्वीकार समािातील सवइ लोक करतात. याम ळे लोकवाङ्मय व लौचकक वाङ्मय याचं्या सीमारेर्षा अस्पष्ट 
होतात. शाचहरी कचवतेतील काही भार्, देशोदेशींिी राष्ट्रर्ीते, सैचनक र्ीते, प्राथइना र्ीते यािें स्वरूप 
लौचकक र्ीतािें असते. 

 
अचभिात वाङ्मय व लोकवाङ्मय यानंा िोडिारा द वा लौचकक वाङ्मय हा होय. अचभिात 

वाङ्मय आचि लोकवाङ्मय याचं्यात लौचकक आचवष्ट्कारामंाझइ त सतत देवघेव िालू असते. 
लोकवाङ्मयात रिनाचवशरे्षािंी तसेि आशयाच्या अचभव्यस्ततचवशरे्षािंी प नरावृत्ती चदसते. त्यातं 
संकेतबह लता असते. लोकवाङ्मयाच्या प्रवाहात र्ती असली तरी ती इतकी मंद असते, की त्याम ळे त्यात 
पचरवतइनािे टप्पे दाखचवता येत नाहीत. लोकवाङ्मयातील प्रत्येक पाठ हा संिमिअवस्थेिा चनदशइक 
असतो, तसेि अचधकृत असतो. त्यात पूिइ पचरवतइन कधीि होत नसते. 

 
लोकवाङ्मयािी भार्षा ही लोकभार्षा असल्याम ळे चिवतं असते. व्याकरिािे व शास्त्रािे चतला बंधन 

नसते. ती भार्षा वाकते, लवते, वळते; त्यािप्रमािे नाना रूपे धारि करते. लोकवाङ्मयात शब्दािें वैभव 
चदसून येते तसेि उच्चारािी, झेकीिी चवचवधता चदसून येते. त्याम ळेि लोकवाङ्मय हा प्रत्येक भारे्षिा एक 
समृद्ध असा वारसा आहे. म्हिूनि लोकवाङ्मयािे ऐचतहाचसक, सामाचिक, सासं्कृचतक, धार्समक, 
मानववशंशास्त्रीय अशा अनेक दृष्टींनी महत्त्व असते. अचभिात वाङ्मयालास द्धा लोकवाङ्मयाकडून सतत 
संिीवक सामथ्यइ लाभत असते. त्याम ळेि लोकवाङ्मयाच्या अभ्यासाला अनेक दृष्टींनी महत्त्व प्राप्त झाले 
आहे.  
 

प्रभाकर माडें 
 
लोकसाणहत्याचा अभ्यास व संशोधनपद्धती : लोकमानसािा समाि-संस्कृचत-िीवनधमइचनष्ठ कलात्मक 
आचवष्ट्कार ज्या ज्या रूपातूंन होतो, त्यािंा समावशे लोकसाचहत्यात होतो. हा आचवष्ट्कार म ख्यत्व ेतीन 
प्रकारानंी होतो : (१) भाचर्षक आचवष्ट्कार, (२) अभाचर्षक आचवष्ट्कार, (३) लोकािाररूप आचवष्ट्कार. 

 
भाणषक आणवष्ट्कार : भाचर्षक आचवष्ट्कार हा लोकर्ीते, लोककथा दंतकथा, लोकनाट्य (भाचर्षक 

संचहता), म्हिी, उखािे, चशव्या, ओव्या, मंी-तंी इ. लोकवाङ्मयरूपातूंन होतो. 
 
अभाणषक आणवष्ट्कार : यात लोकचिीे, लोकचशल्पे, लोकनृत्ये, लोकवादे्य, लोकनाटे्य (प्रयोर् 

अभाचर्षक संचहता) इ. कलारूपािंा समावशे होतो. 
 
लोकाचाररूप आणवष्ट्कार : यात लोकदैवते, त्यािें सि, उत्सव, लोकश्रद्धा, लोकभ्रम, खािे-

चपिे, वशेभरू्षा, रंर्भरू्षा, खेळ, िादूटोिा, िेटूक इत्यादींिा समावशे होतो. 
 
लोकसमाि िे िीवन िर्त असतो, ते प्रतीकात्मतेने लोकसाचहत्यात आचवष्ट्कृत होत असते. हा 

आचवष्ट्कार लोकसमािािी चवचशष्ट र्रि पूिइ करीत असतो. लोकिीवनि लोकसाचहत्याच्या आचवष्ट्काराला 
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आशयद्रव्य प रचवते आचि लोकसाचहत्य लोकिीवनाला आधार, आकार देण्यािे, समृद्ध करण्यािे कायइ 
करीत असते. म्हिून लोकिीवनाच्या आधाराचशवाय लोकसाचहत्य अस्स्तत्वात राहू शकत नाही. 
लोकसाचहत्य लोकिीवनािा अशा प्रकारे अचवभाज्य घटक असते. लोकसाचहत्य कोित्याही काळात 
चनमाि झालेले असले, तरी ते सावइकालीन असते. त्याम ळे एका अथाने ते नवहेी नसते आचि ि नेही नसते. 
ते एका चपढीकडून द सऱ्या चपढीपयंत िालत येते, लोकिीवन िसिशी नवनवीन तत्त्व ेआत्मसात करते, 
त्याप्रमािे ते पचरवतइनही पावत असते. पारंपचरकता व पचरवतइनशीलता असे लोकसाचहत्यािे स्वरूप असते.  

 
लोकसाचहत्य समाििीवनात चवचवध प्रकारिी काये बिावीत असते : 
 
(१) िीवन िर्ण्याच्या स्वीकृत आिारधमाला ते बळकटी देते. 
 
(२) धमइश्रद्धा बळकट करते आचि पारंपचरक लोकचवश्वास ितन करते. 
 
(३) संपूिइ समािािी एकत्वािी भावना बळकट करते. आचि,  
 
(४) समाि-संरक्षिाच्या कायात महत्त्वािी भचूमका बिावते. 
 
लोकसाणहत्य-संशोधन : लोकसाचहत्य लोकमानसािा आचवष्ट्कार असते. त्याम ळे लोकमानसाशी 

संबंचधत अनेक लोकसाचहत्यप्रकार, अनेक शासे्त्र लोकसाचहत्यातून चनमाि होतात आचि त्याचं्या 
अध्ययनासाठी प न्हा लोकसाचहत्याच्या अभ्यासािी आवश्यकता असते. 

 
लोकसाचहत्याच्या चवचवध घटकानंा समाििीवनात स्वतमिे कायइ असते, म्हिनूि ते घटक 

समाििीवनात प्रिचलत असतात; चिवतं असतात. समाििीवनातील त्याचं्या कायाच्या अन र्षंर्ाने, 
अभ्यासकाच्या चवचशष्ट दृष्टीने आचि अभ्यासाच्या चवचशष्ट उपयोर्ाच्या दृष्टीने लोकसाचहत्यािे संशोधन, 
अभ्यास होत असतो. िसिसे नव्या ज्ञानािे पदापइि होते, तसतसे साचहत्याकडे पाहण्यािे दृचष्टकोिही 
बदलत राहतात. त्यातूनि अभ्यास करण्याच्या पद्धतीही बदलत राहतात. 

 
एखाद्या संस्कृतीमध्ये लोकसाचहत्यािे स्थान काय; लोकसाचहत्याकडून समाििीवनाच्या संदभात 

कोिते कायइ घडते; लोकसाचहत्याने चवचशष्ट मानवसमूहािी अचभरुिी कशी व चकती चनयंचीत वा संपन्न केली 
आहे, हे पाहण्याच्या उत्कंठेम ळेही लोकसाचहत्यािा संशोधन-अभ्यास होत असतो. 

 
लोकसाणहत्याभ्यास-पद्धती : ‘के्षीीय संकलन-संशोधन’ आचि ‘उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे 

गं्रथालयीन संशोधन’ असे लोकसाचहत्यसंशोधनािे महत्त्वािे दोन प्रकार म्हिता येतील. तथाचप िर्भरच्या 
अभ्यासकानंी लोकसाचहत्यािे संशोधन, अभ्यास व समीक्षा याचं्या चवचवध पद्धती चवकचसत केल्या आहेत. 
काही महत्त्वाच्या अभ्यासपद्धती अशा : 

 
(१) कायान्वयी पद्धती : फ्रॅं र्स बोॲस, ब्रॉनीस्लॉ मचॅलनोस्की, चवल्यम बॅकम इ. मानवशास्त्रज्ञानंी 

ही पद्धती चवकचसत केली. लोकसाचहत्य समािाशी एकरूप असते, ते संस्कृतीिा अचवभाज्य घटक असते, 
ते मानवाच्या दैनंचदन व्यवहाराला वळि लावण्यािे कायइ करते अशा चविारानंा महत्त्व देऊन ही पद्धती 
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चवकचसत केली आहे. (२) संदभान्वयी पद्धती : के्षीीय संशोधनाला महत्त्व देऊन आचि लोकसाचहत्य ही 
‘घटना’ (घडि वा रिना) आहे असे मानून, ‘संचहता’ व ‘घटना’ यािंा चवचवध ममइदृष्टींच्या साहाय्याने 
सवांर्पूिइ अभ्यास करण्यािी पद्धती ही ‘संदभान्वयी पद्धती’ होय. आचदवासी वन्यिमातींच्या अभ्यासासाठी 
ही चवशरे्ष उपय तत अभ्यासपद्धती आहे. (३) संरिनावादी पद्धती : लोकसाचहत्याचवष्ट्कारािा संरिनावादी 
दृष्टीने शोध घेण्यािी पद्धती अलीकडे चवशरे्ष लोकचप्रय ठरली आहे. ब्लाचदमीर प्रॉप हा रचशयन 
लोकसाचहत्यचवशारद या पद्धतीिा िनक मानला िातो. या पद्धतीत लोकसाचहत्याच्या भाचर्षक, प्रयोर्चनष्ठ 
रूपािा शोध घेऊन अभ्यास केला िातो. (४) मौचखक आचवष्ट्कार सूी पद्धती : लोकसाचहत्यातील 
सवाचधक आचवष्ट्कार मौचखक असल्याम ळे ही रूढ करण्यात आली आहे. लोकसाचहत्यािे के्षीीय संकलन, 
संशोधन करून लोकाचवष्ट्कारािे स्वरूप तपासले िाते. उच्चाचरत शब्द, ताल, लय, स्वरूप, कलावतं व 
सहभार्ी समािबाधंव यािंा सहभार्, साद-प्रचतसाद यानंा या शोध-पद्धतींत महत्त्व असते. (५) 
आंतरसासं्कृचतक शोधपद्धती : अशी ही लोकसाचहत्य-संशोधनाला व्यापक पचरिाम देिारी शोधपद्धती 
आहे. प्रदेशचनष्ठ सासं्कृचतक चवशरे्षािंा सूक्ष्म अभ्यास करून, चतिी मूल्यर्भइता तपासून, त्यािारे देशाच्या 
संस्कृतीिी आचि समािमनािी वैचशष्ट्टे्य सारं्िे आचि लोकसाचहत्याचवष्ट्कारातून राष्ट्रीय अस्स्मतेिा शोध 
घेिे, हे कायइ या शोधपद्धती िारा करता येते. (६) सम दाय संस्कृती शोधपद्धती : औद्योचर्क संस्कृतीच्या 
प्रभावाम ळे समाििीवनात आमूलाग्र पचरवतइन घडून येते. नार्र संस्कृती आचि पारंपचरक िीवन िर्िाऱ्या 
लोकसमूहािी संस्कृती याचं्यात संकर घडून येतो. त्यािा पचरिाम लोकसाचहत्यावर होतो. हे ध्यानी घेऊन 
त्यािंा परस्परसंबंध या शोधपद्धतीने तपासता येतो. (७) स्तरीय संशोधन पद्धती : लोकसाचहत्यातील 
एखाद्या प्रकारािे, समािाच्या चवचवध थरातं आढळिाऱ्या पयायािें संकलन, सवेक्षि करून त्या 
लोकसाचहत्यप्रकारािा अभ्यास या पद्धतीने करता येतो. 

 
वरील संशोधनपद्धतींच्या अभ्यासािे स्वरूप पाहता, लोकसाचहत्याच्या संशोधनािे चवचशष्ट स्वरूप 

ध्यानी येते. लोकसाचहत्यािा अभ्यास लचलत साचहत्याच्या अभ्यास-संशोधनाहून चभन्न असतो. 
मानववशंशास्त्र, धमइशास्त्र, प रातत्त्वचवद्या, दैवतशास्त्र, िाचतसंस्थाशास्त्र इ. शासे्त्र आचि आध चनक काळात 
प्रसृत झालेल्या चिन्हमीमासंा, कथनमीमासंादी पद्धती याचं्या अंतर्इत ममइदृष्टींिा आधार घेऊन मानवाच्या 
वृत्ती, प्रवृत्ती, सौंदयइदृष्टी शोधति लोकसाचहत्याकडे िाव ेलार्ते. 

 
भारतात लोकसाचहत्याच्या अभ्यासाला िालना चमळाली, ती भारतचवदे्यच्या (इंडॉलॉिी) 

अन र्षंर्ाने. चब्रचटशानंा भारतीय भार्षा आचि भारतीय आिारपरंपरा याचंवर्षयी क तूहल वाटले. यातून भार्षा, 
दैवतशास्त्र, आिारशास्त्र इत्यादींिे संशोधन स रू झाले, ते ‘रॉयल एचशयाचटक सोसायटी’िी कलकत्त्याला 
स्थापना झाल्यावर आचि लोकसाचहत्यािे खऱ्या अथाने संशोधन व सूक्ष्म अभ्यास स रू झाला, तो १८७२ 
साली स रू झालेल्या र्ांहडयन अॅँहर्टके्विी या रॉयल एचशयाचटक सोसायटीच्या चनयतकाचलकाने. दंतकथा, 
दैवतकथा, प रािकथा, लोककथा, कथार्ीते, लोकर्ीते, श्रमर्ीते, खेळ, करमि कीिे प्रकार, लोकवैद्यक, 
धमइ, लोकसंस्कृचतचवर्षयक चवप ल संशोधन प्रकाशात आले. १८८६ साली ‘बॉम्ब े ॲन्थ्रॉपॉलॉचिकल 
सोसायटी’ स रू झाली आचि त्याचं्या िनइलमधून मानववशंशास्त्र आचि प रािप्रथा याचं्या अन र्षंर्ाने भारतीय 
समािातील िादूटोिा, िेटूक, भतूचपशाच्च, देवतािंा संिार, प्रािी-वनस्पती याचंवर्षयीच्या दैवतकथा, 
पवइत, नद्या, सरोवरे यािंी पूिा, नार्, कलर्पूिा, लोकभ्रम, नरबलीप्रथा, प्रायचित्तकल्पना इत्यादींचवर्षयी 
सूक्ष्म संशोधन स रू झाले आचि र्ांहडयन अॅँहर्टके्विी मधील संशोधनाला बऱ्यापैकी िोड चमळाली. हे सारे 
संशोधन इंग्रिीमधून प्रचसद्ध झाले. 
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मराठीत लोकसाचहत्य-संशोधनािा प्रारंभ मेरी चफ्रयर यानंी १८७८ साली केला. त्यानंतर 
भार्षाचशक्षिाच्या व धार्समक हेतूने लोकसाचहत्यािे बरेि संकलन, परीक्षि रािारामशास्त्री भार्वत, म. मो. 
क ं टे, स. का. छीे, चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर यानंी केले. परंत  रे्ल्या सत्तर वर्षांत लोकसाचहत्य-संशोधनाला 
वरे् आला आहे. इचतहासािायइ रािवाडे यानंी लोकसाचहत्य-संशोधनािा मूलर्ामी प्रयत्न केला. ना. र्ो. 
िापेकरानंी शास्त्रीय दृष्टीने संकलन, संपादन केले. साने र् रुिी, वामन िोरघडे, काका कालेलकर, डॉ. 
नादंापूरकर यानंी संकलन व संशोधन केले व लोकसाचहत्य-सौंदयइदशइन घडचवले. द र्ा भार्वतानंी 
लोकसाहित्याची रूपिेखा माडूंन लोकसाचहत्याच्या शास्त्रीय अभ्यासािी दृष्टी चदली आहे. चद. के. 
बेडेकरानंी यात चविाराकडे मराठी सशंोधकािें प्रथमि लक्ष वधेले. महाराष्ट्र राज्य लोकसाचहत्य पचरर्षदेच्या 
माध्यमातून सरोचिनी बाबर यानंी लोकसाचहत्यािे चवचवधारं्ी संकलन करवनू घेतले आहे. डॉ. रा. कि. ढेरे 
यानंी आंतर-सासं्कृचतक के्षीीय संशोधनािी व लोकतत्त्वीय अभ्यासािी चदशा दाखचवली आहे. डॉ. प्रभाकर 
माडें यानंी लोकसाचहत्याच्या स्वरूपावर प्रकाश टाकून लोकसाचहत्याच्या संशोधन-अभ्यासाच्या प्रर्त 
पद्धती अभ्यासकासंमोर ठेवल्या आहेति, चशवाय लोकसाहित्याच्या अांतःप्रवािाांिा अभ्यास सादर करून 
लोकसाचहत्याच्या अभ्यासाला बळकटी आिनू चदली आहे. मालतीबाई दाडेंकर, डॉ. मध कर वाकोडे, ना. 
रा. शेंडे, डॉ. रं्. ना. मोरिे, डॉ. अचनल सहस्त्रब दे्ध, डॉ. अशोक दा. रानडे, द. र्. र्ोडसे, प्रा. वा. र्ो. 
बोरसे, डॉ. तारा भवाळकर, डॉ. र्ोकवद र्ारे यानंी लोकसाचहत्याच्या चवचवध अंर्ािें अभ्यास सादर केले 
आहेत. महाराष्ट्रात चवद्यापीठीय पातळीवर लोकसाचहत्यािे अध्ययन-अध्यापन स रू झाल्याम ळे चवचवध 
स्तरावंर लोकसाचहत्यािा अभ्यास-संशोधन स रू झाले आहे. 
 
संदभइ :  १.  भार्वत, द र्ा, लोकसाहित्याची रूपिेखा, १९७७. 

२. माडें, प्रभाकर, लोकसाहित्याचे स्वरूप, १९७८. 
3. Dundes, Alan, Study of Folklore, 1965. 

 
रमेश क बल 

 
वक्रोक्ती : (अलंकार). एका अथाने, उच्चारलेल्या वातयािा, श्रोत्याकडून िेव्हा द सराि अथइ केला िातो, 
तेव्हा विोतती अलंकार होतो. ह्यािे (१) श्लेर्षविोतती, व (२) काक विोतती असे दोन प्रकार आहेत. 

 
श्लेषवक्रोक्ती : वातयातं स्तलष्ट शब्द आल्याने त्या वातयािा वतत्यास अचभपे्रत असलेल्या अथाहून 

चभन्न अथइ श्रोता करतो, तेव्हा श्लेर्षविोतती होते. उदा.,  
 
बोले श्रीहर, “नीलकंठ चम असे का ंओळखी साचंडसी” 
“आहे ठाऊक तंू मयूर मिला टाहो चकती झोचडसी” 
“नोहे मोर चम काळकूटधर रे् । प्राथी स ब द्धािंळी” 
“येथे का ंतचर पातलाचस भ िर्ा िावें त वा ंभतूळीं” 
“नोहे पन्नर् मी शशाकंवदने । मी ऐक श ळी असें.” 
“िावें वैद्यर्ृहाचस और्षधर् िें तो शूळ नाशोतसे.” 

 
उमाहवलास–सदाचशवकवी. 
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काकुवक्रोक्ती : बोलताना वातय ज्या रीतीने उच्चारायला हव े त्याहून ककचित वेर्ळ्या प्रकारे 
उच्चारले रे्ल्याने त्यािा वतत्यास अचभपे्रत असिाऱ्या अथाहून वरे्ळा अथइ केला िातो, तेव्हा काक विोतती 
होते. उदा.,  

 
पकर वचडलिनाचं्या आस नी बंधनातंें,  
चप्रयकर मम िाई दूर देशातंरातें. 
चवरचहिन वसंतीं भेटतो अंर्नानंा,  
परत पचर घराला कातं येईल तो ना? 

 
काव्यप्रकाश (भार्षातंर) 

 
‘येईल तो ना’ िा उच्चारान सार ‘तो येिार नाही’ असा चनराशादशइक; ककवा ‘तो येईल ना’ असा 
उत्स कतादशइक अथइ होऊ शकतो. 

 
पहा : अलंकार; शब्दालंकार. म.वा.धोंड 
 
वक्रोन्क्त-णसद्धान्त : दैनंचदन व्यवहारात लोक भारे्षिा वापर करत असतात. ही लौचकक भार्षा साधी, सरळ, 
स र्म आचि अनलंकृत असते. ह्याउलट, काव्यातील भार्षा लोकचवलक्षि, िमत्कृचतिनक, वैचित्र्यपूिइ 
आचि शब्दालंकार व अथालंकार यानंी नटलेली असते. नेहमीच्या वापरातील लौचकक भार्षाि कवीच्या 
चदव्य प्रचतभेने उिळून चनघते आचि अलौचकक स्वरूप धारि करते. ह्या अलौचकक भारे्षिा विोतती अथवा 
अचतशयोतती हा अलोकसामान्य, असाधारि आचि प्रािप्रद असा धमइ होय. 

 
अलंकारशास्त्रात सवइप्रथम भामहाने आपल्या काव्यालांकाि या गं्रथात विोततीिा अनेकदा र्ौरवपूिइ 

शब्दातं उल्लखे केला आहे. काव्यािे सवइ प्रकार विस्वरूप उततीने य तत असिे इष्ट आहे. तसेि चनतान्त 
वर्ैरे पदाचं्या म ळे काव्याला सौंदयइ प्राप्त होत नाही. अथइ व शब्द यािंी विस्वरूपात उतती (अथइ व शब्द 
यािंा लोकचवलक्षि पद्धतीने वापर) काव्यालंकार म्हिून आम्हाला इष्ट आहे. झळाळिारी रत्ने, झळभाराने 
वाकलेले वृक्ष आचि झ ललेली झ ले याचं्या िारा द सरे कवी काव्याला अलंकृत करतात. परंत  खरे पाहू रे्ले 
असता याचं्या िारा आभरू्षिे, उद्याने आचि प ष्ट्पमाला अलंकृत होतात (काव्य नव्हे). अथइ आचि शब्द याचं्या 
लोकचवलक्षि वापराने काव्यसौंदयइ चनमाि होते. अचतशयोतती अलंकारािे स्वरूप प्रचतपादन करताना 
अचतशयोतती आचि विोतती एकि, असे भामह म्हितो. कोित्या तरी चनचमत्ताने (कारिाने) 
लोकाचंतिान्त अथात अलौचकक अथवा लोकोत्तर (अन भवचवलक्षि) अथािे केलेले चवधान म्हििे 
अचतशयोतती अलंकार होय [वण्यइ वस्तूच्या एखाद्या र् िािा अचतशय (लोकोत्तरता) ठळकपिे निरेस 
आिनू देिे, हे ते चनचमत्त होय.] ह्या अलंकारािे एक उदाहरि भामहाने चदले आहे. त्यािा अथइ असा आहे : 
‘िर सापाचं्या प्रमािे पाण्यािी कात चढली होऊन पडली, तर (िलिीडा करिाऱ्या) रमिींच्या देहावर 
श भ्र वसे्त्र असल्यासारखे होईल.’ ह्या विइनात ‘सापाचं्या प्रमािे पािी िर कात टाकेल, तर त्या कातीम ळे 
त्यािें देह श भ्रवस्त्राने झाकल्यासारखे चदसतील’ ही उतती अचतशय (अलौचकक, लोकोत्तर) स्वरूपािी 
आहे. कारि पािी कात टाकू शकेल ही र्ोष्ट अन भवाच्या पलीकडील आहे. लौचकक व्यवहारात असे 
कल्पनाप्रधान चवधान कोिी करत नाही. प ढे भामह म्हितो, की सवइ प्रकारच्या अचतशयोतती ह्या ना त्या 
र् िाच्या अचतशयावर आधाचरत असतात. वर चदलेल्या उदाहरिात वस्त्रािी कमालीिी सूक्ष्मता ह्या र् िािा 
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अचतशय विइन केला आहे. त्यानंतर अचतशयोतती आचि विोतती एकि होत, असे भामह उदघोचर्षत करतो 
: (आम्ही आतापयंत चििे प्रचतपादन केले) ती ही ‘अचतशयोतती’ि समग्र विोतती (अलंकारािें सवइ 
प्रकार) होय. चहच्याम ळे काव्याथाला आर्ळेि सौंदयइ प्राप्त होते. ती आपल्या काव्यात आिण्यासाठी कवीने 
झटाव.े चहच्यावािून कोिता अलंकार असिे शतय आहे? 

 
पूवीच्या काही आलंकाचरकानंी हेतू, सूक्ष्म व श्लेर्ष हे तीन अलंकार मानले होते. संपूिइ वातयाथात 

विोततीिा अभाव आढळल्याने भामहाने ह्या चतन्ही अलंकारािें अलंकारत्व (अलंकारपिा) नाकारले आहे. 
 
भामहाने विोततीिे लक्षि कोठेही केलेले नाही. पि विोततीचशवाय अलंकार नाही, 

विोततीचशवाय काव्य नाही असा त्याच्या गं्रथािा एकंदर अचभप्राय आहे. विोतती आचि अचतशयोतती 
एकि होत, असे तो भावपूवइक सारं्तो. अलंकारानंा अलंकारत्व (अलंकारपिा) देिारा शब्दाथइधमइ म्हििे 
विोतती अथवा अचतशयोतती असा त्यािा अचभप्राय आहे. ‘वि’ आचि ‘अचतशयोतती’ हे दोन्ही शब्द त्याच्या 
दृष्टीने समानाथइक असून ते लोकोत्तरता, अलौचककता, लोकचवलक्षिता या अथािे द्योतक आहेत. 
काव्यसौंदयािी चनर्समती ह्या ‘वि’ अथवा ‘अचतशय’ स्वरूपाच्या उततीवरि अवलंबनू आहे, असे भामहािे 
ठाम मत होते. 

 
दंडी आपल्या काव्यादशक या गं्रथात म्हितो : स्वभावोतती आचि विोतती असे वाङ्मयािे दोन 

प्रकार असून श्लेर्ष हा प्रायम सवइ प्रकारच्या विोततींिी शोभा (सौंदयइ) वृकद्धर्त करतो. या चठकािी विोतती 
म्हििे सवइ प्रकारिे अलंकार हाि अथइ दंडीला अचभपे्रत आहे, हे अर्दी उघड आहे. भामहाप्रमािेि 
दंडीनेही विोततीिे लक्षि कोठेही केलेले नाही. अचतशयोततीिे दंडीने केलेले लक्षि भामहाच्या 
लक्षिाप्रमािेि असून ‘अचतशयोतती’ प्रकरिाच्या अखेरीस तो स्पष्ट म्हितो : ‘अचतशयोतती हे सवइ 
अलंकारािें एकमेव परायि म्हििे आश्रयस्थान अथवा आधारस्थान आहे.’ यावरून भामहाप्रमािेि 
अचतशयोतती व विोतती ही एकि होत, असे दंडीिेही मत होते असे म्हिता येईल. 

 
वामन आपल्या काव्यालांकािसूत्राहि या अलंकारगं्रथात विोतती आचि अचतशयोतती हे दोन 

स्वतंी, वरे्ळे असे अलंकार मानून लक्षिउदाहरिे देऊन त्यािें चनरूपि करतो. अचतशयोततीिी व्याख्या 
त्याने वरे्ळ्या शब्दातं केली असली, तरी चतिे स्वरूप भामह व दंडी याचं्या अचतशयोततीच्या 
स्वरूपासारखेि आहे. परंत  ‘सादृश्यावर आधारलेली र्ौिी लक्षिा म्हििे विोतती’ असे विोततीिे लक्षि 
करून त्याने विोतती ही सजं्ञा एका अलंकाराप रतीि सीचमत केली आहे. उदाहरिात सूयइचवकासी कमळे 
आचि िंद्रचवकासी कमळे (कैरव)े उन्मीचलत झाली व चनमीचलत झाली असे म्हटले आहे. वास्तचवक 
उन्मीचलत होिे व चनमीचलत होिे हे नेीािे धमइ होत. या चठकािी कमलाशी व कैरवाशी अस्न्वत होऊन 
सादृश्याच्या बळावर ते त्यािंा चवकास व संकोि लक्षिेने दाखवतात. 

 
रुद्रट आपल्या काव्यालांकाि या गं्रथात विोततीिा शब्दालंकारात समावशे करतो. श्लेर्षविोतती व 

काक विोतती असे या अलंकारािे दोन प्रकार लक्षि-उदाहरिासह तो विइन करतो. [पहा : विोतती] 
 
मम्मट, रुय्यक, हेमिंद्र, शोभाकर, अप्पय्य दीचक्षत विोतती अलंकारािे आपापल्या गं्रथातं 

प्रचतपादन थोड्ाझार झरकाने करतात. स्थलाभावी या आलंकाचरकाचं्या प्रचतपादनासबंंधी चविार करिे 
अशतय आहे. 
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आनंदवधइन आपल्या ध्वन्यालोकात (३⋅३६ वृत्तीत) भामहािा प्रचसद्ध श्लोक (अचतशयोतती व 
विोतती ही दोन्ही एकि होत, चहच्याम ळे काव्याथाला वरे्ळेि सौंदयइ प्राप्त होते, ती आपल्या काव्यात 
आिण्यासाठी कवीने झटाव,े (कारि चतच्यावािून कोिता अलंकार शतय आहे? हा अथइ सारं्िारा श्लोक) 
प्रमाि म्हिून उदधृत केला आहे आचि ‘ज्या अलंकारात कचवप्रचतभेच्या चवलासाम ळे अचतशयोततीिे 
अचधष्ठान असते, तोि अलंकार चवशरे्ष रमिीय वाटतो. अशा अचतशयोततीच्या अभावी तो अलंकार केवळ 
एक अचतसामान्य अलंकार ठरतो’ असा भामहाच्या श्लोकािा अचभप्राय आहे, असे म्हटले आहे. 

 
अचभनवर् प्ताने आपल्या ध्वन्यालोकावरील लोचन टीकेत भामहाच्या वरील श्लोकािे केलेले 

चववरि खास उल्लेखनीय आहे : ... ‘शब्दािी विता आचि अथािी विता म्हििे त्यािंा लोकोत्तर 
स्वरूपात उल्लेख, हेि अलंकारािे अलंकारत्व होय. आचि ‘अचतशय’ म्हििे लोकोत्तरताि. त्याम ळे 
‘अचतशयोतती’ हे सवइ अलंकारामंधील सामान्य तत्त्व होय. कारि असे की, एखादा चवर्षय (वण्यइवस्तू) सवइ 
लोकानंी वारंवार अन भवनू ि ना-प रािा झाला असला, तरी ह्या अचतशयोततीम ळे त्यािे (१) िमत्कृचतपूिइ 
स्वरूपात दशइन घडवले िाते. तसेि (२) वचनता, उद्यान वर्ैरे (चनत्याच्या) र्ोष्टींना रसाचदकाचं्या 
चवभावािे स्वरूप चदले िाते. आचि (३) ते चवर्षय चवशरे्षत्वाने भावय तत केले िातात, अथात त्यानंा 
रसाचभव्यतती करण्यास समथइ असे स्वरूप चदले िाते. 

 
साराशं, ‘अचतशयोतती म्हििेि विोतती म्हििेि सवइ अलंकार’ असे िे भामहाने म्हटले, त्यािे 

कारि कचवप्रचतभेम ळे चनमाि झालेली अचतशयोतती बह तेक सवइ अलंकारातं र्र्सभत (व्यंर् स्वरूपात) 
असते, हे होय. 

 
अचभनवर् प्त आपल्या लोचन टीकेत (ध्वन्यालोक २⋅४) काव्यातील विोततीिे नाट्यातील 

नाट्यधमीशी असलेले नाते स्पष्ट करून सारं्तो : ‘काव्यामध्ये स्वभावोतती आचि विोतती हे िे दोन 
विइनािे प्रकार असतात, ते नाट्यातील अन िमे ‘लोकधमी’ व ‘नाट्यधमी’ या दोहोंसारखे असतात. ह्या 
दोन प्रकारामं ळे आचि प्रसन्न, मध र व ओिस्वी शब्दानंी अलौचकक चवभावाचदक वािकाप ढे माडंले िात 
असल्याम ळे काव्यातही रसप्रतीतीिा प्रकार असाि (अथात नाट्यातल्या प्रकारासारखाि) असतो. 
स्वभावोततीमध्ये लौचकक िीवनातील पदाथांिे खरेख रे विइन असते व ते विइन अलंकारािंा चबलकूल 
वापर न करता केलेले असते. याउलट, विोततीमध्ये अलंकारािंा यथोचित उपयोर् करून विइन केलेले 
असते. नाट्यातील िो भार् लोकान करिात्मक असतो, त्याला भरताने ‘लोकधमी’ अशी संज्ञा चदली आहे 
आचि या लोकान करिात्मक भार्ाचशवाय नाटकात लौचकक िीवनात अथवा वास्तव व्यवहारात न 
आढळिारा असा िो द सरा भार् असतो तो झतत नाटकाति आढळिारा असा असल्याने भरताने त्याला 
‘नाट्यधमी’ अशी संज्ञा चदली आहे. [पहा : धमी]. 

 
तथाचप सवइ संस्कृत आलंकाचरकातं विोततीिा सवकंर्ष, सवांर्ीि चविार करिारा आलंकाचरक 

म्हििे क ं तक होय. विोस्ततिीचवत या आपल्या गं्रथाच्या पचहल्या उन्मेर्षात (काचरका १·१० व त्यावरील 
वृत्ती) त्याने सवइप्रथम चतिे लक्षि आचि स्वरूपविइन संके्षपाने केले आहे. विोतती म्हििे लोकप्रचसद्ध 
(दैनंचदन, नेहमीच्या लोकव्यवहारातील साध्यास ध्या, अर्दी सरळ व स्वाभाचवक) उततीहून चभन्न अथवा 
चवलक्षि अथात अलौचकक (लोकोत्तर), िमत्कृचतिनक अशी ढंर्दार उतती होय. विोतती म्हििे 
‘वैदग्ध्य-भङर्ी-भचिकत’ चहिा स्पष्ट अथइ हा : वैदग्ध्य म्हििे चवदग्धभाव अथात काव्यचनर्समतीसाठी 
आवश्यक असिारे कवीिे कौशल्य. कवीच्या चवदग्धतेतून स्झ रलेली भङर्ी म्हििे चवस्च्छत्ती म्हििे चव–
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चिीता (िमत्कारी शोभा, िारूता). चतच्या योर्ाने आचवष्ट्कृत झालेली चवचशष्ट भचिती अथवा उतती. 
(द सऱ्या शब्दातं सारं्ायिे, म्हििे कवीच्या प्रचतभेच्या स्पशाने उिळून चनघालेली; नवनवीन, 
िमत्कारकारी अथात आल्हादक, रमिीय, अलौचकक अशी उतती म्हििे विोतती). 

 
क ं तकाने विोततीिी संकल्पना भामहापासून घेऊन आपल्या प्रचतभेच्या, पाचंडत्याच्या व 

चवश्लेर्षिात्मक शततीच्या बळावर चतिा खूप चवस्तार केला आहे. ‘विोस्तत हेि काव्यािे िीचवत होय’ असा 
चसद्धान्त माडूंन, विोततीिे अनेक प्रकार व उपप्रकार असल्यािे त्याने दाखवनू चदले आहे आचि अनेक 
प्रचसद्ध कवींच्या काव्यातूंन अथवा नाट्यकृतींतून मार्समक आचि सम चित उदाहरिे देऊन आपल्या 
चसद्धान्तािे िोरदार समथइन केले आहे. स्थलाभावी त्या सवइ प्रकारािें आचि उपप्रकारािें येथे प्रचतपादन 
करिे केवळ अशतय आहे. केवळ म ख्य सहा प्रकारािें विइन करून समाधान मानिे भार् आहे, ते असे : 

 
(१) विइणवन्यासवक्रता : या प्रकारात प्रािीन आलंकाचरकानंी साचंर्तलेले अन प्रास, यमक इ. 

शब्दालंकार येतात. 
 
(२) पदपूवाधइवक्रता : यात प्राचतपचदकािा म्हििे मूळ शब्दािा िमत्कृचतिनक वापर केलेला 

असतो. उदा., काचलदासाच्या िघुवांशातील श्लोक िमाकं ३⋅५१ िा िौथा िरि : ‘न खल वचनर्सित्य रघ  ं
कृती भवान्’(रघूला किकल्याचशवाय त म्ही कृतकृत्य (सझल) होिार नाही), हे रघूने इंद्राला उदे्दशून 
काढलेले उदर्ार. देवाचधदेव इंद्रािा प्रभाव सवइी अप्रचतहत आहे. त्याने चदलीपािा शभंराव्या यज्ञािा घोडा 
र्ूढरूपाने हरि केला असता, त्या घोड्ािा रक्षिकता रघू त्या देवने्द्राला बिावतो, की रघूला 
किकल्याचशवाय तू पळवलेला घोडा परत न करण्यािा त झा चनिय झलदू्रप होिारा नाही. प्रस्त त 
उदाहरिात वापरलेला ‘रघ ’ हा शब्द रघूच्या चठकािी असलेल्या अपूवइ पौरुर्षािा द्योतक असून, पचहल्या 
िरिात ‘प्रहस्याह’–रघू असे मोठ्याने हसून म्हिाला–हे शब्द त्याच्या चठकािी असलेल्या अपूवइ 
पौरुर्षाचतशयाच्या सूचित अथाला प ष्टीि देतात. 

 
या पदपूवाधइवितेिे अनेक प्रकार क ं तकाने सोदाहरि वर्सिले आहेत : (१) रूचढवैचित्र्य, (२) 

पयाय, (३) उपिार, (४) चवशरे्षि, (५) संवृचत-विता वर्ैरे. परंत  शब्दसंख्येच्या स्वीकारलेल्या मयादेम ळे 
येथे त्यािें चववरि करिे अशतय आहे. 

 
(३) प्रत्ययवक्रता : म्हििे नाम व धातू यानंा लार्िाऱ्या प्रत्ययाचं्या वैचशष्ट्ट्यपूिइ वापराम ळे चनमाि 

होिारी िमत्कृती (अथवा िमत्कार अथवा वैचित्र्य अथवा सौंदयइ). या प्रत्ययवितेिेही अनेक भेद आहेत : 
(१) संख्या, (२) प रुर्ष, (३) कारक, (४) कालवैचित्र्य वर्ैरे. संख्यावितेिे उदाहरि र्बालिामायि 
नाटकातील ‘मचैथली तस्य दारा:’ (३⋅२७) हे अवतरि क ं तकाने उदधृत केले आहे. या वातयात संख्या 
अथात विनवैचित्र्य आढळून येते. कारि ‘मचैथली’ एकविन असून ‘त्यािी पत्नी’ मधील पत्नी शब्दाऐविी 
‘दारा:’ असे दारा (= पत्नी) शब्दािे बह विन वापरून कवीने िमत्कृती चनमाि केली आहे. 

 
(४) वाक्यवक्रता : ही हिारो प्रकारिी असून चतच्यात सवइ अथालंकारािंा अंतभाव होतो. या 

वातयवितेत रस, भाव यािंी अचभव्यतती समाचवष्ट आहे. क ं तकाच्या मते रसवत्, पे्रयस्, ऊिइस्वी इ. हे 
अलंकार नव्हेत, तर ते अलंकायइ आहेत. 
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(५) प्रकरिवक्रता : प्रकरि म्हििे नाटक, महाकाव्य यासंारख्या प्रबंधातील अंश अथवा भार् 
अथवा घटना प्रसंर्. आपल्या संकस्ल्पत नाटकासाठी अथवा महाकाव्यासाठी िामायि, मिाभाितासारख्या 
आर्षइ काव्यातंील कथा चनवडल्यावर रसपचरपोर्षाच्या अथवा स्वभावचिीिाच्या दृष्टीने खटकिारे प्रसंर् 
अथवा घटना त्या कथेत चदसून आल्या, तर कवीने ख शाल तसले प्रसंर् अथवा घटना र्ाळाव्यात, अथवा 
रसान कूल आचि स्वभावचिीिाला अन कूल असे बदल त्यात करून प्रकरिविता साधावी. अशा 
बदलाम ळे ते ते काव्य अथवा नाटक एकदम स ंदर, िमत्कृचतिनक होते आचि रचसकानंा आल्हाद देते. 
प्रकरिवितेिी क ं तकाने अनेक उदाहरिे चदली आहेत. त्यातंील एकि येथे नमूद करिे इष्ट ठरेल. 

 
मूळ िामायिात ‘मारीि राक्षस मायावी स विइमृर्ाच्या रूपाने येतो. राम त्यािा पाठलार् करतो. 

रामािे करुि आिंदन कानी पडताि सीता घाबरते आचि रामाच्या प्रािरक्षिासाठी, स्वतमच्या िीचवताच्या 
रक्षिािी पवा न करता िायला अनमान करिाऱ्या लक्ष्मिािी कठोर चनभइत्सइना करून त्याला पाठवते’, 
असा प्रसंर् आहे. हा प्रसंर् एकदम अन चित असा आहे. अन िर लक्ष्मि िवळ असताना प्रधान पाी राम 
असा वारे्ल, हे असंभवनीय आहे. चशवाय रामासारख्या महावीराच्या प्रािरक्षिासाठी त्याच्या धाकट्या 
भावाला धाडण्यािी कल्पनाि अत्यतं अयोग्य आहे. असा चविार करूनि उदात्तिाघव नाटकात मायावी 
कािंनमृर्ाला मारायला रे्लेल्या लक्ष्मिाच्या बिावासाठी िायला रामाला सीता प्रवृत्त करते, असा त्या 
प्रसंर्ात बदल करून प्रकरिविता साधून कवीने अपूवइ सौंदयइ चनमाि केले आहे. 

 
(६) प्रबंधवक्रता : इचतहासातील प्रधान रसािी उपेक्षा करून चवनेयानंा (ज्यानंा चशक्षि द्यावयािे 

त्या रािप ीादींना अथवा अचभिात रचसकानंा) आनंद देिारा वीर अथवा शृरं्ार रसासारखा द सरा रस 
आपल्या नाटकात अथवा महाकाव्यात कवीने योिला असता, त्या नाटकात अथवा महाकाव्यात वरे्ळीि 
विता अथात रमिीयता उत्पन्न होते, त्या वितेला प्रबंधविता म्हितात. उदा., मूळ मिाभाितािा प्रधान 
रस म्हििे शातंी हा होय. त्यािी उपेक्षा करून अचभिात रचसकानंा आनंद देिारा वीररस प्रधान ठेवनू 
कवीने विेीसांिाि हे नाटक चलचहले आहे. कवीने केलेल्या या मूलर्ामी बदलाम ळे हे नाटक सहृदय 
वािकानंा चवशरे्ष रमिीय व आस्वादनीय वाटते. 

 
क ं तकानंतर होऊन रे्लेल्या आलंकाचरकानंी विोस्तत-चविारात भर अशी काही घातली नाही. 
 
विोततीमधील ‘उस्तत’म ळे क ं तक काव्याच्या बाह्य स्वरूपावर (अथवा बचहरंर्ावर) लक्ष कें चद्रत 

करतो, असा त्याच्यावर आके्षप घेतला रे्ला आहे. तथाचप हा आके्षप बरोबर नाही. कारि गं्रथाच्या आरंभीि 
त्याने स्पष्टपिे आपली भचूमका माडंली आहे. अलंकार व अलंकायइ असे (काव्य) सम दायािे दोन भार् 
करून आम्ही चवविेन करीत आहो, ते काव्यािे स्वरूप नीट समिाव ेम्हिून. पि खरी र्ोष्ट अशी आहे, की 
सालंकार असेल त्यालाि काव्य म्हितात. सालंकार, अखंड, अवयवरचहत शब्दाथइसम दाय म्हििेि काव्य 
होय. सालंकृत असेल तेि काव्य. काव्य वरे्ळे आचि त्यावर अलंकार घातले िातात अशी वस्त स्स्थती 
नाही. 

 
क ं तकािी भचूमका ध्वचनचसद्धान्ताहून झारशी वरे्ळी नाही, असा द सरा एक आके्षप त्याच्यावर 

घेण्यात आला आहे. हा आके्षप चततकासा बरोबर नाही. त्याने आपल्या अचतशय व्यापक आचि 
सवइसमावशेक विोततीच्या पोटात ध्वनीच्या सवइ प्रकारािंा अंतभाव केला आहे, असे म्हििे योग्य होईल. 
व्यक्क्तहववकेकार मचहमभट्टाने क ं तकािी ‘सहृदयमाचनन्’ व ‘चविक्षिम्मन्य’ ह्या शब्दातं संभावना केली आहे 
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आचि त्यािी विोतती ही द सरेचतसरे काही नसून प्रछन्न ध्वनीि आहे, असा त्याच्या म्हिण्यािा एकंदरीत 
अचभप्राय आहे. 

 
आध चनक चविानापंैकी काहींच्या मते क ं तकािी विोतती आनंदवधइनाच्या ध्वनीिा नवावतार होय, 

तर द सऱ्या काहींच्या मते क ं तकाने प्रािीन अलंकार-चसद्धान्ताला प न्हा विोस्ततव्यापाराच्या स्वरूपात 
िालना चदली. 

 
तटस्थपिे चविार केल्यास असे चदसून येईल, की क ं तकाच्या सहा प्रकारच्या विोततींपैकी 

विइचवन्यासविता व वातयविता या दोन प्रािीनाचं्या शब्दालंकाराशी व अथालंकाराशी, तर उरलेल्या िार 
आनंदवधइनाच्या ध्वनीशी समकक्ष आहेत. अथात क ं तकािी विोतती प्रािीनाचं्या अलंकारापेक्षा आचि 
आनंदवधइनाच्या ध्वनीपेक्षा चनचिति अचधक व्यापक आहे. 
 
संदभइ :  १.   अि इनवाडकर, कृष्ट्ि श्री. संपा., काव्यप्रकाश, १९६२. 

२. कंर्ले, र. पं. प्राचीन काव्यशास्त्र, १९७४. 
३. पटवधइन, मा. वा. अन ., ध्वन्यालोक, १९८३. 
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बा. म. क लकिी 

 
वग : तमाशात सादर केले िािारे लोकनाटक. यािी कथावस्तू पौराचिक (उदा., ‘रािा हचरिदं्र’, 
‘अचहल्योद्धार’), ऐचतहाचसक (उदा., ‘कसहर्ड’, ‘िंद्रराव मोरे’) ककवा लोककथातूंन घेतलेली (उदा., 
‘मोहना-छेलबटाऊ’, ‘िंद्रहास’) असते. पौराचिक, ऐचतहाचसक व लोककथा ही वर्इवारी चशष्टािंी. 
वर्ातील पौराचिक कथा प रािातून घेतलेली नसते, की इचतहासातून. चतन्ही प्रकारच्या कथा–दंतकथा, 
आख्याचयका, लोककथा इ.–लोकसाचहत्यातूनि परंपरेने आलेल्या, प नमप न्हा साचंर्तल्या िािाऱ्या, 
सवइश्र त आचि म्हिून पे्रक्षकानंा पूवइपचरचित अशाि असतात. हा नाट्यप्रकार केव्हा स रू झाला आचि वर् या 
शब्दािी व्य त्पत्ती काय, यािा उलर्डा अिूनपयंत झालेला नाही. यािी स रुवात एकोचिसाव्या शतकाच्या 
अखेरीिी असेल, तर चकलोस्करी नाटकाने घेतलेले हे लोकरूपही असू शकेल. 

 
वर्ािा प्रयोर् क्वचित बंचदस्त नाट्यर्ृहात ककवा तंब ूउभारून व सेट लावनू आिकाल होत असला, 

तरी म ख्यतम तो िीेच्या चठकािी उघड्ावरि होत असतो. कर्ट्यावर, पारावर, िौकात तात्प रता रंर्मंि 
तयार केलेला असतो. पडदे, देखाव,े आसने यासंारखी रंर्सज्जा नसते. पाीापंकैी रािा, रािी, ऋर्षी आचि 
सेनापती ककवा हवालदार अशी काही म ख्य पाीेि नाटकी वशेात असतात. सेनापती व हवालदार यािंा 
पोर्षाख सारखाि असतो. द य्यम पाीे नेहमीच्याि म्हििे धोतर, क डते व म ंडासे वा टोपी अशा वशेात 
असतात. रंर्मंिावर चनवदेक, वादक व स रत्ये अखंड उभे असतात. चनवदेकाच्या चनवदेनाने वर्ास 
स रुवात होते. चनवदेनाच्या लाविीस वर्ािी लाविी म्हितात. ती कड्ा-ढोलकीच्या व त ित ण्याच्या 
साथीवर धावत्या िालीत म्हटली िाते. चतच्यात कथेिे चठकाि, काळ, पाीे, प्रसंर् वर्ैरेंिा पचरिय करून 
चदला िातो. या लाविीच्या अखेरीस स रत्ये झील धरतात व सूर उंि नेतात. त्यानंतर संवादासं स रुवात 
होते. हे संवाद पूवइचलचखत नसतात, ते परंपरेने आलेले असतात, ककवा कथा पचरचित असल्याम ळे आयत्या 
वळेी स्झ रलेलेही असतात. एक प्रसंर् संपला, की द सरा स रू होण्यापूवी असेि चनवदेन येते. त्यात मधल्या 
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घटनािें चनवदेन असते. पाीे एका स्थळावरून द सऱ्या स्थळी िात असली, तर तसे चनवदेन होते आचि 
पाीे मंिावरि र्ोलर्ोल चझरतात. ती म क्कामाला पोहोिली, की चनवदेक त्या स्थळािे विइन करतो आचि 
रंर्मंि म्हििेि ते स्थळ अशा थाटात संवाद प ढे िालू होतात. 

 
वर्ातील प्रसंर् पे्रक्षकासमोर प्रत्यक्ष घडताहेत असा आभास चनमाि करण्यािा प्रयास नसतो. 

चनवदेक कथा संर्तो आहे आचि मधून मधून कथेतील काही प्रसंर् पाीाचं्या संवाद अचभनयाच्या रूपाने 
साकार करतो आहे, अशी वर्ािी घडि असते. याकचरता चनवदेक व त्यािे साथीदार मंिावर सदैव उभे 
असतात. वर्ातील संवाद व अचभनय हे दोन्हीही साकेंचतक असतात. वर्ातील पाीे म्हििे कथेतील 
खऱ्याख ऱ्या व्यतती नसून त्यािंी सोंरे् आहेत, हाि ठसा पे्रक्षकावंर उमटचवला िातो. अचभनय वास्तव 
वाटावा यावर भर नसून सोंर् िारं्ले वठाव ेयावर असतो. वर्ातील अचभनयाला बताविी वा संपादिी 
म्हितात तेही या दृष्टीने. द य्यम पाीाचं्या अनेक भचूमका एकि मािसू करतो आचि चनवदेनाच्या वळेी 
म्हििे वर्ािी लाविी म्हिताना त्यात वर्ातील पाीेही सामील होतात, हेही या संदभात लक्षात 
घेण्यािोरे् आहे. 

 
वर्ातील म ख्य पाी म्हििे नायक-नाचयका नसून सोंर्ाड्ा हे असते. हा व्यवहारित र, बारा 

र्ाविे पािी प्यालेला, मािसािी पारख असलेला, समयसूिक, हिरिबाबी आचि उत्कृष्ट नकलाकार 
असतो. वर्ात त्याला एक भचूमका असते, ती साभंाळून तो प्रसंर्ान सार इतरही भचूमका संपादून नेतो एवढेि 
नव्हे, तर इतर पाीािें काही ि कलेमाकले तर ते सावरूनही घेतो. सोंर्ाड्ा वर्ात असतो तसा 
वर्ाबाहेरही असतो. वर्ात पाीाशंी आचि वर्ाबाहेर पे्रक्षकाशंी तो संवाद करीत असतो. तो पाीे व पे्रक्षक 
याचं्यातील मध्यस्थ असतो. मध्यस्थ म्हिून िसा तो पाीािंा तसाि पे्रक्षकािंाही प्रचतचनधी असतो. तो 
पे्रक्षकािंी मने िाितो आचि त्याचं्या प्रचतचिया त्याचं्या आधीि बोलून दाखवतो. याम ळेि पे्रक्षकानंा 
त्याच्याचवर्षयी िवळीक वाटत असते. याहीपेक्षा चवशरे्ष म्हििे तो सबधं समािािाि प्रचतचनधी असतो. 
समािात चपढ्यान् चपढ्याचं्या परंपरेने िालत आलेली मन ष्ट्यस्वभावािी, व्यवहारािी व एकूि िीवनािी 
िाि त्याच्या रूपाने वर्ात वावरत असते. पौराचिक वा ऐचतहाचसक वर्ातील कथावस्तूला बह धा 
आध्यास्त्मक, धार्समक वा नैचतक मूल्यािंी बैठक असते. सोंर्ाड्ा वळेोवळेी आपल्या बोलण्याने वा 
अंर्चवके्षपाने वर्ातील प्रसंर्ावर वा पाीाचं्या संवादावर शरेे मारून अध्यात्माला भौचतकािी, धमाला 
व्यवहारािी आचि नीतीला समंिसपिािी िोड देऊन अलौचककाला लौचकक पचरमाि देतो. सोंर्ाड्ा हा 
उत्कृष्ट नकलाकार असल्याम ळे वर्ातील पाीाचं्या तशाि समािातील मासलेवाईक व्यततींच्या नकला तो 
प्रसंर्परत्व ेकरीत असतो. या अथाति चवडंबनाच्या स्वरूपाच्या असतात. व्यस्ततमाीातंील खोटेपिा, दंभ, 
लब्धप्रचतचष्ठतपिा, र्र्सवष्ठपिा, हळवपेिा, कोित्याही प्रकारिा एकारं्ीपिा यासंारख्या अवर् िािंा उपहास 
करायला चवडंबनासारखे साधन नाही. सोंर्ाड्ा याि प्रसंर्परत्व ेभरपूर उपयोर् करीत असल्याम ळे सबधं 
नाट्यप्रयोर्ालाि चवडंबननाट्यािे रूप येत असते. 

 
तमाशा हा नाट्यप्रकार केवळ प रुर्षवर्ाकचरता व मूलतम शृरं्ाचरक असला, तरी वर्ािी कथा ही 

क्वचिति शृरं्ारप्रधान असते. कथेत नृत्यर्ायनाला अवसर असला आचि झडात नतइकी असली, तर 
वर्ातही शृरं्ारािी सोय करता येते. पि तशी सोय झाली वा न झाली, तरीही सोंर्ाड्ा आपल्या िावट 
भार्षिाने व अश्लील िाळ्यानंी पे्रक्षकािंी मनसोतत करमिूक करीत असतो. 
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वर्ातील कथेला चवचशष्ट काळािा संदभइ असला, तरी तो केवळ त्या काळाति वावरत नाही. म ख्य 
पाीानंी पौराचिक वा ऐचतहाचसक पद्धतीिी म्हिून काही वशेभरू्षा केली असली, तरी मनर्टावरील 
घड्ाळासारखी आध चनकतेिी खूि लपवण्यािी त्यािंी धडपड नसते. द य्यम पाीे तर आिच्याि 
पोर्षाखात असतात. भारे्षिीही तीि र्त. काही संस्कृत शब्द योिल्याने पौराचिक, आचि झासी शब्द 
योिल्याने ऐचतहाचसक काळािा चतला स्पशइ होत असला, तरी बरीिशी भार्षा आििी बोलीभार्षाि असते 
आचि चतच्यात इंग्रिीतून आलेले शब्द तसेि आिच्या वस्तू, संस्था, संकेत यािें संदभइ मोकळेपिाने येत 
असतात. सोंर्ाड्ा तर पूिइपिे आिच्याि काळात वावरत असतो आचि पाीे, कथा, संवाद, संकेत, रीती, 
चविार, आिार इ. भतूकाळात िाऊ लार्ले, की त्यावर शास्ब्दक वा आंचर्क शरेे मारून तो ही सवइ आिच्या 
काळात आिीत असतो. भतूकाळातील कथा आचि चतच्यात वावरिारा आिच्या काळातील सोंर्ाड्ा 
याचं्या चमळिीि ळिीत वर्ािी कथा सहिि कालातील होऊन बसते. 

 
अलीकडे वर्ािी प्रिारी वर् आचि चशष्ट वर् अशी दोन नवी रूपे चदसू लार्ली आहेत : (१) 

पे्रक्षकािंी करमिूक करीत चवडंबन–उपहासाच्या साहाय्याने प्रचतपक्षािी टर उडवायला वर् या 
नाट्यप्रकारात भरपूर अवसर असतो; यािे प्रयोर् उघड्ावर करता येतात आचि रंर्सज्जा, वशेभरू्षा वर्ैरेंिी 
र्रि नसल्याम ळे खिइही झारसा येत नाही, या कारिानंी रािकीय पक्षाकंडून प्रिारी वर्ािा अचधकाचधक 
उपयोर् केला िात आहे. सत्यशोधक समाि, चरपस्ब्लकन पक्ष, संय तत महाराष्ट्र सचमती इत्यादींनी असे 
बरेि वर् र्ावोर्ाव केले होते. हे म चद्रत न झाल्याम ळे उपलब्ध नाहीत. म चद्रतापंैकी दे. भ. छोर्टाळे 
(अण्िाभाऊ साठे), पुढािी पाहिजे (प . ल. देशपाडें) हे उल्लेखनीय. (२) लोककथेवर आधारलेल्या 
पारंपचरक वर्ाला पूवइचलचखत संचहता, पाीान रूप वशेभरू्षा, िावट संवाद व अश्लील िाळे यानंा काट, 
बंचदस्त नाट्यर्ृह व नेटका प्रयोर् असे रेखीव रूप देऊन सादर केलेला हा चशष्ट वर् रुचिपालट म्हिून 
नार्र पे्रक्षकवर्ात लोकचप्रय होत आहे. हवच्छा माझी पुिी किा (वसंत सबनीस), पहत गेले ग काठेवाडी 
(व्यंकटेश माडरू्ळकर), गाढवाचे लग्न (दादू इंद रीकर) हे यातंील काही. 

 
नाट्याच्या स प्त सामथ्यािा शोध घेिारी प्रायोचर्क रंर्भूमी वर् या नाट्यप्रकाराकडे अचधकाचधक 

आकृष्ट होत असलेली चदसून येते. चनवदेन, पे्रक्षकाशंी संवाद, पे्रक्षकािंा नाट्यवस्तूत समावशे इ. प्रायोचर्क 
रंर्भमूीिे चवशरे्ष वर्नाट्याशी ि ळते आहेत. बेटोल्ट बे्रतटिी कथक रंर्भमूीिी (एचपक चथएटर) संकल्पना 
पौवात्य लोकनाटकाचं्या प्रभावातून स्झूती घेत साकारली, असे काहीिि मानतात. त्याच्या नाटकाचं्या 
भारतीय रूपातंरािें सादरीकरि अनेकदा लोकनाट्याचं्या अंर्ाने होते. उदा., कॉकेहशअन चॉक सकक लिे 
मराठी रूपातंर अजर्ब न्याय वतुकळाचा (कि. त्र्यं. खानोलकर). चविय तेंड लकरािें सिी ग सिी हे नाटक 
म्हििे वर्ािा वशे पाघंरलेला झासइ होय. 
 
संदभइ : व्हटकर, नामदेव, मिाठीचे लोकनाट्य-तमाशा-कला आहि साहित्य, १९७५. 
 

म. वा. धोंड 
 
वत्सलरस : वत्सलरसाला संस्कृत साचहत्यशास्त्राने झारशी मान्यता चदलेली नाही. परंत  त्यािा रस म्हिून 
अनेकानंी ओझरता उल्लेख केला आहे. पाठ्यलक्षि सारं्ताना व कोिते स्वर व विइ कोठे उच्चाराव,े हे 
सारं्ताना भरताने त्यािा उल्लेख केला आहे (नाट्यशास्त्र १७⋅१०५). परंत  हा उल्लेख प्रचक्षप्त मानला िातो. 
भोिाने शृांगािप्रकाशात दहा रस मानून त्यातं वत्सलािा समावशे केला आहे (चवभार् १, पृ. २, ३). हरपाल 
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देवाने सांगीत सुधाकिात त्यािा उल्लेख केला आहे (काव्यमाला आवृत्ती, पृ. १००). कवी किइपूर, र्ोस्वामी, 
रूपर्ोस्वामी व मध सूदन सरस्वती यानंी अशाि प्रकारे र्ौि उल्लेख केले आहेत. ‘वत्सला’ला रसािी पदवी 
देऊन त्यािी अंर्ोपारें् सचवस्तर स्पष्ट केली आहेत, ती चवश्वनाथाने (साहित्यदपकि, ३⋅२५१-५४). 
चवश्वनाथाने वत्सलरसािा विइ पद्मर्भािा (कमळातील अंतभार्ािा) मानला आहे व त्यािे दैवत 
लोकमाता आहे, असे म्हटले आहे. वात्सल्य हे मानवी सातत्यािे चनदशइक असल्याने तों एक अत्यंत 
महत्त्वािा िीवनािा स्थायी भाव आहे असे त्याला वाटते. मातेच्या चठकाििा वत्सलभाव हा त्यािा 
स्थाचयभाव; हर्षइ, कौत किन्य आल्हाद इ. व्यचभिारी भाव व स्स्मत, नेीचवकार इ. त्यािे अन भाव होत, अशी 
चवश्वनाथाने त्यािी माडंिी केली आहे. डॉ. के. ना. वाटव ेयानंी वत्सलरसािा ‘रस’ म्हिून प रस्कार केला 
आहे. 
 

भीमराव क लकिी 
 
वस्तुणनष्ठ सहबंध (ऑबजेन्क्टव्ह कोणरलेणटव्ह) : शतेसचपअरच्या िॅम्लेर्ट या नाटकािी समीक्षा करताना टी. 
एस्. एचलयट (१८८८-१९६५) या कवी-समीक्षकाने ही संकल्पना माडंली. ‘हॅम्लेट अॅंड चहि प्रॉब्लेम्स’ 
(१९१९) या चनबधंात त्याने प ढील भचूमका माडंली आहे : साचहत्यामध्ये लेखकाच्या चवचशष्ट व खासर्ी 
भावभावना िशाच्या तशा, सरळपिे शब्दवाच्य होत नसतात; भावनानंा वस्त चनष्ठपिे चिस्न्हत करिारी 
एखादी घटनािंी शृखंला ककवा एखादी प्रसंर्ािंी माचलका ककवा वस्तूिा एखादा संि लेखक चनमाि करीत 
असतो; या चिन्हकाम ळे वािकाच्या मनातही त्या भावना िार्तृ केल्या िातात. खासर्ी, चवचशष्ट भावनानंा 
वस्त चनष्ठ कलारूप देिाऱ्या व्यवस्थेला ‘वस्त चनष्ठ सहबंध’ म्हिता येईल. काव्य म्हििे उत्कट भावनािंा 
उत्स्झूतइ आचवष्ट्कार, ही वड्इस्वथइिी भचूमका, तसेि कवीिी प्रचतभा, त्यािा आत्मा व त्यािे िैतन्य, त्यािे 
व्यस्ततमत्त्व इ. संकल्पनाचं्या साहाय्याने कोलचरिने माडंलेले काव्यचनर्समतीचवर्षयीिे चविार यातूंन चनमाि 
झालेल्या स्वच्छंदतावादी भचूमकेिा प्रचतवाद ‘व्यस्ततचनरपेक्षता’ ककवा ‘व्यस्ततत्वलोप’ (इंपसइनॅचलटी) हे 
तत्त्व माडंून एचलयटने केला. ‘रॅचडशन अॅंड द इंचडस्व्हज्यअूल टॅलेंट’ या १९१७ मध्ये प्रथम प्रचसद्ध झालेल्या 
लेखात एचलयटने व्यस्ततसापेक्ष भावना (इमोशन्स) आचि काव्यातंर्इत िाचिवा (झीकलग्ि) यामंध्ये िो भेद 
केलेला आहे, त्यािाि थोडा अचधक चवस्तार वस्त चनष्ठ चिन्हाकंनाच्या तत्त्वात झालेला चदसतो. 

 
शतेसचपअरिे िॅम्लेर्ट हे नाटक कलात्मक दृष्ट्ट्या अपयशी आहे, असे मत एचलयटने आपल्या 

प्रारंभीच्या लेखात माडंले. या अपयशािे कारि त्याने असे चदले, की या नाटकािा नायक एका 
अचनवइिनीय अशा भावनेच्या प्रभावाखाली आहे; ही भावना अचनवइिनीय अशासाठी वाटते, की ती प्रत्यक्ष 
वस्त स्स्थतीच्या प राव्याच्या पलीकडे िािारी आहे; चतला वस्त स्स्थतीिा आधार आहे असे वाटत नाही. 
थोडतयात, शतेसचपअरला या नाटकात नायकाच्या भावचनक स्स्थतीिी अचभव्यतती करण्यासाठी वस्त चनष्ठ 
सहबंध चनमाि करण्यात अपयश आलेले आहे. 

 
‘ऑबिेस्तटव्ह कोचरलेचटव्ह’ ही संज्ञा प्रथम वॉकशग्टन ऑल्स्टन (१७७९-१८४३) या अमेचरकन 

चिीकार-कवीने माडंलेली होती. एडर्र ॲलन पो, सातंायाना व एझरा पाउंड यानंीही याि प्रकारच्या 
संकल्पनािंा उपयोर् एचलयटच्या आधी केलेला होता, असेही काही अभ्यासकानंी दाखवनू चदलेले आहे. 
एचलयटने आपल्या चनबधंात या संकल्पनेिा वापर काहीशा सैलपिेि केलेला आहे. परंत  शलेी या 
स्वच्छंदतावादी कवीच्या काव्यात, त्यािप्रमािे स्व्हतटोचरअन कवींच्या काव्यात आढळिारा मूतइ प्रचतमािंा 
अभाव आध चनक समीक्षकानंा ख पू लार्लेला होता. प्रतीकवाद (कसबॉचलझम) आचि प्रचतमावाद 
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(इमेचिझम) या िळवळींिा प्रभावही आध चनक समीके्षवर होता. काव्यात केवळ धूसर, अमूतइ भावना व्यतत 
झाल्या तर ते कलात्मक ठरिार नाही; त्यात मूतइ प्रचतमािंा व प्रतीकािंा वापर व्हायला हवा, हे या 
िळवळींमार्िे प्रम ख तत्त्व एचलयटच्या तत्त्वाशी ि ळिारे असेि आहे. त्याम ळे चवशरे्षतम अमेचरकन 
नवसमीके्षमध्ये एचलयटिीही संकल्पना अचतशय प्रभावशाली ठरली. 

 
भारतीय काव्यशास्त्रातील रसचविारामध्ये, तसेि विोतती आचि ध्वचनचसद्धान्तामध्ये 

व्यस्ततचनरपेक्षतेिे तत्त्व तसेि वस्त चनष्ठ चिन्हाकंनािी कल्पना अन स्यूत आहेति. चवशरे्षतम 
रसचसद्धान्तामधील चवभावादींिी संकल्पना वस्त चनष्ठ चिन्हाकंनाच्याि स्वरूपािी आहे, असे म्हिता येईल. 
अचभिाततावादी चसद्धान्तामध्ये या प्रकारिी तत्त्व ेमूलभतूि ठरत असतात. मराठी समीके्षमध्ये ‘काव्यातील 
नवीनता’ या लेखात बा. सी. मढेकरानंी माडंलेली ‘भावनाचनष्ठ समतानता’ (इमोशनल इचक्वव्हॅलन्स) ही 
संकल्पना एचलयटच्या वस्त चनष्ठ सहबधंाच्या संकल्पनेशी काहीसे नाते सारं्िारी आहे, असे म्हिता येईल. 
 
संदभइ :  १.   मालश,े चमकलद, ‘टी. एस्. एचलयटिा समीक्षाचविार व मढेकरापंासूनिा मराठी     
       समीक्षाचविार’,  आलोचना, मे १९८९. 

2. Eliot. T. S. ‘Hamlet and his Problems’, The Sacred Wood, (First Ed. 1920), 1968. 
 

चमकलद स. मालश े
 
वस्तू : नाटक–प्रकरिादी नाट्यप्रकारािें कथानक. 
 
पहा : इचतवृत्त. र. पं. कंर्ले 
 
वाघ्या–मुरळी : ‘िार्रि’ हे खंडोबािे चवचधनाट्य मराठी लोकधमातील लोकदीचक्षत, वाघ्ये व म रळ्या 
सादर करतात. िार्रिास प रातन काळािे नाटक म्हटले रे्ले आहे. पाि उसाचं्या मखरात प्रतीकात्मक 
देवस्थापना करून–म्हििेि खंडोबा, भरैवनाथ, अंबाबाई आदी देवतािें िादंीिे टाक नार्वलेीच्या 
पानावंर माडूंन–हळदक ं कू, तादूंळ, र्व्हाच्या भरलेल्या िौकावर शतती व चशवाच्या घटािंी स्थापना 
करून, चदवटी प्रज्वचलत केल्यावर खंडोबािे नामसंकीतइन िार्रि या चवचधनाट्यािारे स रू होऊन राीभर 
िालते. 

 
िार्रि सादर करिारे खंडोबािे उपासक वाघ्ये व म रळ्या यािें उल्लेख बाराव्या शतकापासून 

वाङ्मयात आढळतात. ‘वाघ्या’ या शब्दािे मूळ कन्नड भारे्षत सापडते. ‘औग्र्’ हे वाघ्यािे कन्नड नाव असून 
हा शब्द ‘उग्र् ’ धातूपासून चनघाला आहे. ‘उग्र् ’ म्हििे बोबडे बोलिे. वाघ्या स्वतमस खंडोबािा क ीा 
समितो. रामकवी पंचडताच्या भाषाप्रकाश या गं्रथात वाघ्या म्हििे क ीा असा उल्लेख आहे : 

 
स िा, कूतर, क ीाही, क तरा, ती यथास्वारीं ॥ 
वाघ्या, तो बोल भारे्षत क ीाही म्हचितेिसे ॥ 

 
बसवशे्वराने क त्र्याप्रमािे भ कंिाऱ्या मलैारभततािंी िेष्टा केली आहे. आनंदचर्रींच्या शांकि हवजयात 
खंडोबाच्या उपासकािंी श्वानभार्षा उल्लेचखलेली आहे. शखे महंमद श्रीर्ोंदेकरानंी खंडोबािी उपासना व 
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खंडोबाच्या उपासकािंा अचधके्षप करताना म्हटले आहे-“घचडक भ कें मार्तसे वारी”, “क मारासं श्वाने 
करुचन भ कंचवती । मन ष्ट्य असता ॥” बसवशे्वर, त काराम, एकनाथ, शखे महंमद श्रीर्ोंदेकर, िैतन्य 
महाप्रभ,ू चनरंिन रघ नाथ, केशवस्वामी, समथइ रामदास आदी संताचं्या वाङ्मयात खंडोबाच्या उपासनेिा 
उल्लेख आहे. यावरून बाराव्या शतकापासून िार्रि हे चवचधनाट्य महाराष्ट्र, कनाटक, आंध्र प्रदेश येथे 
िारं्लेि प्रचतचष्ठत झालेले होते, असा चनष्ट्कर्षइ काढता येतो. महाराष्ट्र, कनाटक व आधं्र प्रदेश येथे खंडोबा, 
मल्हारी, मल्लारी, मल खान, खंडेश्वर, अिामतखान अशी नामाचभधाने असिाऱ्या चशवकालातील 
लोकदैवतािंी उपासना सवइरूढ होती. कानडा चवठ्ठल आचि कानडा मल्हारी म्हििे महाराष्ट्रािा व 
कनाटकािा सासं्कृचतक अन बंधि होय. 

 
संततीच्या प्राप्तीसाठी खंडोबा या सकाम भततीच्या लोकदैवताला नवस बोलण्यािी लोकरूढी 

होती. आिही काही अंशी ही रूढी प्रिचलत आहे. संततीच्या प्राप्तीनंतर म लर्ा झाला, तर र्ळ्यात भडंारी 
देऊन त्याला वाघ्या म्हिून खंडोबाच्या पायी सोडले िाते. म लर्ी झाली तर खंडोबाशी चवचधवत लग्न 
लावले िाते. म रळी या शब्दािी व्य त्पती दोन प्रकारानंी चदली िाते : (१) मलैारािी पत्नी-मरैाली-म रळी, 
(२) मरळी (कानडी शब्द). 

 
पाडं रंर् देसाई याचं्या मते मरळी म्हििे ब चद्धशनू्य, ककवा ब चद्धशनू्याप्रमािे बताविी करिारी. 

श्वानवत वार्िाऱ्या वाघ्यािे स्त्री-पाी म्हिून चतिे मूळ मरळी हे कन्नड नावही अन्वथइक वाटते. 
 
वाघ्या हा खंडोबाच्या पचरवारातील क त्र्यािा मानवस्वरूपातील आचवष्ट्कार आहे व ‘म रळी ही 

देवदासींच्या वर्ातील खंडोबािी उपाचसका आहे’, असे, डॉ. रा. कि. ढेरे म्हितात. 
 
िार्रि सादर करताना पाि पावली, कोटंबा पूिन, घटस्थापना, लंर्रतोड, तळी भरिे हे चवधी 

होतात. लग्न-म ंिीसारख्या श भप्रसंर्ी क ळधमइ, क ळािार म्हिून िार्रि घातले िाते. घटस्थापनेनंतर 
चदवटी प्रज्वचलत करून वाघ्ये व म रळ्या घटासमोर उभ्या राहतात, भडंार व क ं कवािा मळवट भरून 
‘सदानंदािा येळकोट’ अशी आरोळी देतात व िार्रि स रू होते. 

 
चशवशकंरािा धावा, र्ि, देवतानंा आवाहन, र्ौळि, स्झ ट पदे असा पूवइरंर् व कथा आचि आरती 

हा उत्तररंर् असा आचवष्ट्कारिम असून र्ािी प्राम ख्याने विइनपर असतात. िार्रिािे ‘रंर्स्थळ’ ही 
घटस्थापनेने अचभमंचीत झालेली भमूी असून देवतेला रंर्स्थळी पािारि, देवतावतरि, देवतेिे संकीतइन, 
देवतेशी तादात्म्य व देवतेिे चनर्इमन हे चवचधनाट्यािे अन्य संकेत िार्रिामार्ील क ळािारात असतात. 
म ख्य र्ायक वाघ्या, त ित िेवाला, चदमडीवाला, झािंवाला, दोन स रत्ये व दोन म रळ्या असा साधारितम 
सात ते आठ मािसािंा संि िार्रिात असतो. र्ि र्ाताना म रळ्या रंर्स्थळी नसतात. र्िानंतर इष्ट 
देवतानंा िार्रिासाठी पािारि केले िाते, तेव्हा वाघ्ये लोकदेव व क ळदेव याबंरोबरि अन्य के्षीपाल 
देवता अथवा ग्रामदेवता यानंा रंर्स्थळी आवाहन करतात. 

 
महाराष्ट्रातील खंडोबाच्या सात िार्तृ स्थानाबंरोबरि ि न्नरिी चशवाई, कोल्हापूरिी अंबाबाई, 

माहूरिी रेि का, कवठ्यािी यमाई आदी शस्ततदेवतानंाही िार्रिस्थळी पािारि केले िाते. 
ग्रामदेवताचं्या उल्लखेाने भततािंा स्वाचभमान िार्ा होतो. 
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रंर्स्थळी मल्हारी वा खंडोबा तेहतीस कोटी देवतासंह चवरािमान झाल्यावर या देवाच्या 
अवतारािी कथा स रू करताना वाघ्ये पदर्ायनातून संवादाच्या पातळीवर येतात व ‘खंडोबािा अवतार’ 
सारं्ताना संपादिी अथवा चनरूपि स रू करतात. 

 
चवभतूीिा झालेला भडंार देवाने अभयमंी म्हिून दैत्याचं्या अंर्ावर झेकला व येळाच्या बनात 

कलर्रूपाने देव प्रकट झाले, बोला सदानंदािा येळकोट, अशी संपादिी वाघ्या स रू करतो व खंडोबाच्या 
अवतारािी कथा सारं्ताना देव अवतरल्यावर ‘सदानंदािा येळकोट’ अशी आरोळी देतो; तेव्हा िमलेले 
भाचवक भतताचं्या भचूमकेतील पे्रक्षकही ‘सदानंदािा येळकोट’ म्हितात. 

 
खंडोबाच्या अवतार–कथेनंतर र्ौळि स रू होते. तेव्हा दोन म रळ्या प ढे येऊन उिव्या हातात 

घाटी व डाव्या हाताने ‘म द्रा’ स रू करतात. कमरेतून वाकून चर्रतया घेत र्ौळि स रू करतात. िार्रिात 
संताचं्या र्ौळिीबरोबरि पठे्ठ बापूराव, हैबती, दर्डू साळी या ‘तंत’ शाचहराचं्या र्ौळिीही वज्यइ नसतात. 
त्यानंतर स्झ ट पदे र्ाचयली िातात. 

 
खंडोबाच्या अवतारािी व मिीमल्लमदइनािी पदे शूर सरदाराच्या पोवाड्ासारखी; खंडोबाच्या 

रूपािे विइन करिारी पदे रूपाच्या, धनाच्या अभरं्ासारखी; बानूच्या अथवा म्हाळसेच्या लावण्यािे विइन 
करिारी पदे लाविीसारखी असतात. म रळी ही पदे सादर करताना िे नृत्य करते, त्यातील ‘चर्रकी’ 
शास्त्रीय नृत्याच्या पचरभारे्षतील ‘भ्रमरी’ सारखी असते; तर ‘हंसास्य’, ‘पताक’ या मारं्ल्यासूिक 
हस्तम द्राही ती करते. ही पदे विइनपर असतात. 

 
भार्वतसंप्रदायी संतानंी रूपकाश्रयी रिनािंारे खंडोबा व अन्य के्षीपाल देवताचं्या उपासनेिा 

अचधके्षप केलेला असला, तरी लोक-मानसावर या लोकदैवताचं्या उपासनेिा मोठा प्रभाव होता. त्याम ळेि 
खंडोबा, बािाई, म्हाळसा, हेर्डीप्रधान या देवतािें लौचककीकरि िार्रिातील पदे व कथामंधून झाले. 
खंडोबा, म्हाळसा व बािाई यािंा पे्रमचीकोि िार्रिातून सादर करताना पारंपचरक वाघ्यानंी ज्या रिना 
केल्या आहेत, त्या रिना झर्डा-काव्यातील वाङ्मयीन सौंदयािी प्रिीती घडचवतात. 

 
िार्रि पूवइरंर्ातून उत्तररंर्ात कधी येते ते कळत नाही. कारि एका पदाच्या िौकािी र्ायकी, या 

र्ायकीनंतर संपादिी अथवा चनरूपि, चनरूपिातूनि उलर्डत िािारे संवाद व सवंादाच्या पातळीवरून 
प न्हा र्ायकीत आलेले िार्रि यािंी स ंदर सरचमसळ असते. िार्रिािी उत्तररंर्ातील कथा म्हििे 
संपादिी व संवादाच्या बह पेडी पद्धतीतून उमलत िािारे आख्यानकाव्यि होय. 

 
चदमडी या एका वाद्यावर िार्रिािा ताल आचि तोल साभंाळून िातो, तेव्हा ही चदमडी कधी 

भिनतालािी चकमया दाखवते, लाविीसदृश रिनाचं्या वळेी ढोलकीच्या बोलािें कसब दाखचवते, तर 
मिीमल्लमदइनाच्या पदात शाहीराच्या डझासारखी कडाडते. वाघेम रळ्या चदमडीिा उपयोर् कथा सादर 
करताना ‘प्रापटी’ सारखाही करतात. म्हििे िंदनप रिा मल्हारी रानावनात कहडताना चदमडीिा उपयोर् 
पाण्याच्या झारीसारखा करतो. 

 
वाघ्या-म रळ्यािंी पदे म्हििे मौचखक वाङ्मयािा समृद्ध वारसा असून लोकदेवताचं्या 

लौचककीकरिािी ती भावकाव्येि आहेत. 
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पहा : लोकर्ीते; लोकसाचहत्य; चवचधनाट्य. 
 

प्रकाश खाडंरे् 
 
वाङ्मय : मराठी भार्षक प ष्ट्कळदा ‘वाङ्मय’ आचि ‘साचहत्य’ हे शब्द समान अथाने वापरतात. पि या 
चठकािी ‘वाङ्मय’ हा शब्द अचधक व्यापक अथाने वापरला आहे (रा. श्री. िोर्ािंी सूिना अशीि होती. 
‘शब्दवधे’, चटपि ४, मिािाष्र साहित्य पहत्रका, ऑतटोबर-चडसेंबर १९६८) आचि इंस्ग्लशमध्ये ‘चलटरेिर’ 
शब्दाला िो दव्यथीपिा आहे तो टाळला आहे. ‘वाङ्मय’ आचि ‘साचहत्य’ यािंा संबंध प ढीलप्रमािे स्पष्ट 
करता येईल : 

 

 
 

साचहत्यकृती ही िशी वाङ्मयकृती असते, तशीि लचलत कलाकृतीही असते. वाङ्मयकृती ही 
साचहत्यकृती असेलि असे नाही. आता प ढिा प्रश्न म्हििे वाङ्मयाला इतर भार्षाव्यवहारापासून वरे्ळे 
कसे काढायिे? 

 
इतर सहिचसद्ध दैनंचदन भार्षाव्यवहारापासून वाङ्मय (चडस्कोसइ) तीन र्ोष्टींम ळे वरे्ळे पडते : 

(१) तो मिकूर भारे्षत असतो खरा (तोम् तननन, ओम् ऱ्हा ं ऱ्हीं ऱ्हंू इ. वािीमय असतील; पि वाङ्मय 
नाहीत.) पि त्यािी म द्दाम ि ळिी होते ती संस्काचरत भार्षासरिीत होते (ती कधी सहि, सोपी वाटेल; पि 
माम ली, ि िबी नसेल.) (२) अधूनमधून त्या मिक रािी िवळिवळ चबनिूक उिळिी होते. (वाक्प्रिार 
मिकूर ठरत नाही. लोकोतती म्हििे म्हि काहीतरी सारं् ू पाहते, म्हि ही छोटासाि का होईना, 
वाङ्मयीन प्रबंध, पाठ्य, टेतस्ट ठरते.) ही उिळिी होते ती तो मिकूर पारायियोग्य समिला िातो 
म्हिून. वाङ्मय संस्काचरत असते तसे संस्कारीस द्धा असते. (३) ही संस्काचरत चनर्समती आचि हे संस्कारी 
पारायि एका भाचर्षक, सामाचिक, सासं्कृचतक कोंदिात ककवा कोशात होते. त्या त्या समािात त्या त्या 
समािाच्या वाङ्मयीन संचितािी सतत पारख होत असते. एखाद्या प्रबधंाला म्हििे पाठ्याला वाङ्मयपद 
चमळते, ककवा चमळालेले पद िाते ते या कोशाति. वाङ्मयािा इचतहास म्हििे बदलत्या संचितािा 
इचतहास, समािाच्या वाङ्मयीन परंपरेिा इचतहास. त्यात सतत होिारे मूल्याकंन प्रकट रूपाति होईल 
असे नाही. 

 
प्रर्त समािकोशात वाङ्मयािी केवळ ि ळिी, उिळिी, पारख होते असे नाही, तर या चियािें 

स्वरूप ठरविारी, त्यानंा आधार देिारी एक अनौपिाचरक मनोधारिा आचि औपिाचरक चविारसरिी 
उपस्स्थत होते. उदा., समािात वाङ्मयािे एक व्यापक वर्ीकरि ठरते; तसेि वाङ्मयािी केवळ 
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उिळिी म्हििे पारायि न करता त्यािा व्यासंर् करण्यािी प्रवृत्ती स्स्थर होते. प्रािीन भारतीय अचभिात 
समािात असे वर्ीकरि चदसते. 

 
अ-पुरुष-प्रिीत पारलौणकक वाङ्मय : श्र चत-पदावर ककवा आर्मपदावर पोहोिलेले. 
 
पुरुष-प्रिीत वाङ्मय :  
 
पारलौणकक : स्मृचत-पदावरिे ककवा प राि-पदावरिे. 
 
लौणकक औपचाणरक : सामान्य व्यवहाराच्या पलीकडिे, कल्पनेिा आधार घेिारे. 
 
स्वरूपणनबंधन करिारे : शास्त्र-पदावरिे. 
 
प्रणतभासणनबंधन करिारे : काव्य-पदावरिे. 
 
य रोपच्या ऐचहक परंपरेत त ल्य पि काहीसे वरे्ळे वर्ीकरि चदसते : 
 
कॉन्ग्नणटव्ह णडस्कोसइ : व्यापक अथाने सायन्स-पदावरिे. 
 
पस्यूइएणझव्ह णडस्कोसइ : व्यापक अथाने एलोक्कन्स-पदावरिे. 
 
र्मॅणजनेणटव्ह णडस्कोसइ : व्यापक अथाने पोएरी-पदावरिे. 
 
चलटरेिर शब्द वाङ्मय आचि साचहत्य या दोन्ही अथी वापरला िातो. द सरा अथइ अचधक प्रिचलत 

आहे. पोएरी शब्द इमचॅिनेचटव्ह चडस्कोसइ आचि त्यािी एक शाखा या दोन्ही अथी वापरला िातो, द सरा 
अथइ अचधक प्रिचलत आहे. यो दोन्ही परंपरामंध्ये वाङ्मयात मनोचवनोदन करिाराला बह श्र त, साक्षर, 
चवद्यावृद्ध आचि चलटरेट, इंटलेक्ि अल म्हिून र्ौरचवले िात असे. तसेि या दोन्ही परंपरा प्रत्येक वर्ात 
वळेोवळेी चवचवध वाङ्मयचवद्या (झारं-genre) समाचवष्ट करतात (उदा., लोकोतती, उपचनर्षद, र्ीत, 
प्रविन, वादगं्रथ.) 

 
वाङ्मयसंचितािा साकल्याने चविार न करता एकेका वाङ्मयकृतीिा चविार केला, तर चतिी 

चनर्समती आचि चतिे ग्रहि या भाचर्षक व्यापारािंी काही वैचशष्ट्टे्य लक्षात येतात. एखादा वाङ्मयीन मिकूर 
चनर्समताना (मर् तो वाङ्मयकृती ठरावा ही अपेक्षा असो वा नसो) वाङ्मयचनमात्यािे प्रयोिन त्या मिक रात 
िि ू म रून िाते. वतत्यािी चववक्षा (इंटेन्शन) काय यािा वरे्ळा छडा लावावा लार्त नाही, ती 
इंटेन्शनतलेम म्हिून प्रबंधाति स प्त राहते. अशा वाङ्मयीन मिक रािे ग्रहि करताना श्रोत्याला त्यािे 
तात्पयइ (इंटेन्शनॅचलटी) िािवते. तात्पयइ म्हििे केवळ सरळ चनघिारे प्रचतपाद्य नव्हे, तर त्यात प्रतीयमान 
(इंस्प्लकेशन) आचि अचभप्राय (म्हििेि प्रयोिन, भावाथइ, पपइि) यािंाही समावशे होतो. वाङ्मयेतर 
भार्षाव्यवहारात चववक्षा आचि तात्पयइ मिक रात एकवटताति असे होत नाही. चववक्षा मिक राबाहेरही 
संपे्रर्षिवैचशष्ट्ट्यात आचि संपे्रर्षिप्रसंर्ात प्रकट होते (उदा., क िब ििे, एकातंात बोलिे) ककवा प्रकट 
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होतही नाही (उदा., किािे मनोधैयइ खिाव े म्हिून शल्याने औपरोचधक बोलिे). तात्पयइ 
ग्रहिवैचशष्ट्ट्याम ळे ककवा ग्रहिप्रसंर्ाम ळे ठरले ककवा अडले असेही होते (उदा., अनवधानय तत वा 
संशयग्रस्त ग्रहि). 

 
वाङ्मयीन भार्षाव्यवहार हा कधी (काहींच्या मते नेहमीि) त्याच्या औपिाचरक आदशापासून ढळतो 

आचि वाङ्मयेतर भार्षाव्यवहारािी कळा त्याला काही अंशी येऊ लार्ते (उदा., धमइचनयमातं ककवा 
कायद्याच्या तरत दीत अपवादात्मक प्रसंर्ी चमळिारी सूट चनत्यािी बाब ठरते; मातसइच्या डास काहपर्टाल 
गं्रथािी चववक्षा सायन्स-चडस्कोसइिी, पि तात्पयइ एलोक्कन्स-चडस्कोसइिे; चमल्टनिे पॅिडार्ज लॉस्र्ट 
चलचहले रे्ले ‘ट  िस्स्टझाय द विे ऑझ र्ॉड ट  मनॅ’ या कळवळ्यापोटी; पि प्रतीत झाले इंग्लंडमधल्या 
धार्समक–रािकीय चवद्रोहािा आचवष्ट्कार म्हिून; त कारामािे अभरं् चलचहले रे्ले ब डत्या िनानंा र्ाढे वीर 
बनवण्यासाठी; पि कधीकधी त्यािंी उिळिी झाली ती माी चनस्ष्ट्िय किता-चवस्मृतीसाठी). अथात या 
ढळण्याबद्दल नेहमीि शोक करण्यािे कारि नाही (उदा., धमइचनयमािें ककवा कायद्यािे बदलते अथइ लार्त 
लार्त समािािे चहत साधून िाते; कोपर्सनकस ककवा डार्सवन यानंा करायिा होता तो काही भौचतक 
कोड्ािंा वैज्ञाचनक उलर्डा; पि त्यातून यूरोपीय चविारसंचितािी संपूिइ झेरमाडंिी हीदेखील साधली). 
 
पहा : भार्षा आचि भार्षाभ्यास; लचलत साचहत्य; वाङ्मयचवद्या; वाङ्मयेचतहासचविार. 
 

अशोक रा. केळकर 
 
वाङ्मयप्रकार : पहा साचहत्यप्रकार. 
 
वाङ्मयणवद्या : भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यसमीक्षा या दोन्ही के्षीाशंी पारंपचरक साहियइ असलेली, परंत  
त्याचं्यापासून अर्दी चभन्न असलेली अशी वाङ्मयचवद्या (चझलॉलॉिी) ही ज्ञानशाखा आहे. 
वाङ्मयचवदे्यमध्ये ज्या वाङ्मयािे अध्ययन करायिे ते प रातन असण्यािी ककवा लचलत असण्यािी 
आवश्यकता नाही. माी, िेव्हा वाङ्मयचवदे्यमध्ये लचलत वाङ्मयािे म्हििे साचहत्यािे अध्ययन होते, तेव्हा 
चतला साचहत्यचवद्या (चलटररी स्कॉलरचशप) म्हिायला हरकत नाही. 

 
एखाद्या समािात काही प्रसंर्ी भारे्षिा प्रयोर् दैनंचदन व्यवहारातल्या साहचिक सरिीत न होता 

मिकूर म द्दाम ि ळवला िातो आचि काही काळ तरी त्या मिक रािी अधूनमधून उिळिी होते. म्हििेि 
असा संस्काचरत व संस्कारी मिकूर त्या समािािे त्या काळातील वाङ्मयीन संचित ठरतो. अशा 
वाङ्मयािी योग्यता साचहत्य म्हिूनि िोखली िाईल असे नाही. ती इचतहासकथन, धमइप्रविन, 
शास्त्रचनरूपि, शालेय पाठ या ककवा अशा इतर प्रकारिी योग्यताही असू शकेल. वाङ्मयािी ि ळिी 
उिळिी, िोखिी, चवचशष्ट सासं्कृचतक परंपरेत होते. वाङ्मयाला त्यािे भाचर्षक, सासं्कृचतक, सामाचिक 
कोंदि असते आचि सामान्यतम ते या कोंदिापासून वरे्ळे काढले िात नाही. 

 
मािूस, त्यािी भार्षा, संस्कृती, समाि ही आि इथे िशी आहेत, तशीि इतर काळातं, इतर देशातं 

नव्हती, आचि िि ूपरकायाप्रवशे करूनि त्यानंा समिावनू घ्याव ेलार्ते, ही िािीव य रोपात अठराव्या 
शतकात उत्पन्न झाली आचि आध चनक वाङ्मयचवदे्यिा पाया घातला रे्ला. उदाहरिाथइ, र्बायर्बलिे ककवा 
अचभिात ग्रीक महाकाव्यािे या नव्या पद्धतीने अध्ययन करता येईल, त्याच्या मूळ कोंदिाशी असलेले 
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त्यािे संबधं तटस्थपिे तपासता येतील, आचि असे करताना आपल्याला आि इथे त्या वाङ्मयािी सश्रद्ध, 
सास्वाद उिळिी करावीशी वाटते ककवा नाही हा चविार बािूला ठेवता येईल, असा एक नव्या पद्धतीिा 
चविार या नव्या िाचिवतूेन उपस्स्थत झाला. पािात्त्य संस्कृतीच्या संपकातून मराठी भार्षकामंध्ये 
वाङ्मयचवद्या रुिली.  

 
वाङ्मयकृती आचि चतिे चीचवध कोंदि याचं्या संबधंािंी ऐचतहाचसक-भौर्ोचलक तपासिी म्हििे 

वाङ्मयचवद्या. अशी तपासिी उलटस लट चदशनेे करता येईल : (१) वाङ्मयान र्ामी पद्धतीत संशोधक 
चीचवध कोंदिाचवर्षयी उपलब्ध असलेले ज्ञान उपयोर्ात आिून त्या त्या वाङ्मयकृतीवर प्रकाश टाकील. 
(२) उलटपक्षी, वाङ्मयापर्ामी पद्धतीत संशोधक उपलब्ध वाङ्मयकृती आचि त्याचं्याचवर्षयीिे उपलब्ध 
ज्ञान यािंा उपयोर् करून त्या त्या भाचर्षक, सासं्कृचतक, सामाचिक कोंदिावर प्रकाश टाकील. पचहल्या 
पद्धतीत वाङ्मयकृती हा अध्ययनचवर्षय आहे आचि चतच्या कोंदिाचवर्षयीिे ज्ञान हे त्यािे साधन आहे. 
द सऱ्या पद्धतीत त्या त्या ऐचतहाचसक-भौर्ोचलक मयादेतील भार्षा, संस्कृती, समाि हा अध्ययनचवर्षय आहे 
आचि या कोंदिातील वाङ्मयािे ज्ञान हे त्यािे साधन आहे. िि ूकाही उपलब्ध वाङ्मयकृती म्हििे त्या 
त्या भारे्षतून, संस्कृतीतून, समािातून मारे् राचहलेले प रावशरे्षि. वाङ्मयचवद्या, लोकश्र चतचवद्या 
(झोकलोअचरस्स्टतस), अचभलेखचवद्या (चडप्लोमचॅटतस, डॉतयूमेंट स्टडी ककवा आकाइव्हल स्टडी), 
उत्कीिइलेखचवद्या (एचपग्रझी ककवा इस्न्स्िपशन स्टडी), आचि प रावशरे्षचवद्या (आर्सकयॉलिी) या 
ज्ञानशाखािंी उचद्दष्ट ेआचि पद्धती यातं साम्य असिे स्वाभाचवकि आहे आचि त्यािंा उर्मही य रोपात एकाि 
काळात झालेला आहे. 

 
वाङ्मयानुगामी अध्ययन : वाङ्मयान र्ामी अध्ययनाम ळे आपल्या ज्ञानात प ढील प्रकारिी भर पडते 

आचि वाङ्मयकृतीिा अंतमकें द्री व्यासंर् आचि वाङ्मयेचतहास यानंा बळ चमळते : (१) पाठचनिइय : उपलब्ध 
एक वा अनेक मौचखक पाठ (उदा., वदेािें), हस्तचलचखते, म चद्रते ही म ख्य साधने आचि छायान वाद, विेे, 
अवतरिे, सार, टीका अशी पूरक साधने यािंी चिचकत्सा करून मूळ पाठाच्या िवळ िािे. (२) अथइचनिइय 
: व्याकरि व कोश यावंरून लार्िारा अन्वयाथइ, संदभइसूिन ककवा श्र तयोिन (अल्यूझन) यािंा शोध, 
उपलब्ध चटप्पिी वा टीका यािंी चिचकत्सा करून मूळ अथाच्या िवळ िािे. (३) वाङ्मयकृतीिी चनमशरे्ष 
शब्दसूिी (कन्कॉडइन्स) आचि चवर्षयसूिी (कंटेंट स्टडी) : या कामी सासं्ख्यकी आचि संर्िकचवद्या यािंा 
उपयोर् होऊ शकतो. (४) चनर्समचतचिचकत्सा : चनर्समचतकाल कोिता वा कोिते, िनकत्व क िाक िाकडे; 
उसनवारी, प्रके्षप, नामिौयइ वा वाङ्मयिौयइ असल्यास त्यािे स्वरूप. (५) प्रसृचतचिचकत्सा : 
वाङ्मयकृतीच्या पाठात वळेोवळेी पचरवतइन, अवके्षप, प्रके्षप इ. झाले असल्यास त्यािे स्वरूप काय; 
लोकप्रचसद्ध पाठ (व्हल्रे्ट), रंर्ावृत्ती, चवचवध प्रकारिे अन वाद (समभाचर्षक / अन्यभाचर्षक, समाचंकत / 
संके्षचपत / चवस्ताचरत, छायान वाद / भावान वाद, शब्दशम / अथइशम) उपलब्ध असल्यास कोिते व कसे; 
संकलन, संपादन, चटप्पिीलेखन उपलब्ध असल्यास कोिती व कशी; प्रचसद्धी आचि चवस्मृती कोित्या 
काळात आचि कशी; प्रभाव आचि अस्वीकार कोित्या काळात आचि कसे. 

 
वाङ्मयान र्ामी अध्ययन मूळ परंपरेति उिळिीिा भार् म्हिून होऊ शकते (उदा., महान भाव 

ककवा वारकरी परंपरेतील अथइचनिइयािा चविार, एकनाथानंी ज्ञानेर्श्िीचवर्षयी केलेला पाठचनिइय). पि 
अशा चविारात वाङ्मयकृती कोंदिापासून वरे्ळी काढलेली नसते–िशी ती आध चनक वाङ्मयचवदे्यत 
काढलेली असते. 
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वाङ्मयापगामी पद्धती : वाङ्मयापर्ामी अध्ययनािी उचद्दष्ट ेप ढील प्रकारिी असू शकतात : (१) 
वाङ्मयेचतहासािे साधन : वाङ्मयािा सोपपचत्तक इचतहास चसद्ध करण्यासाठी वाङ्मयािे 
स्थलकालचनर्सित इचतवृत्त पूवइतयारी म्हिून चसद्ध व्हाव ेलार्ते (उदा., कोित्या नामदेवाच्या कोित्या 
कृती; चवचवध परंपरािंा चकतपत आचि कसा परस्परसपंकइ ). (२) भाचर्षक चवश्लेर्षि आचि इचतहास यािें 
साधन (उदा., ज्ञानेश्वराचं्या मराठीिे व्याकरि व कोश, अव्वल इंग्रिीतील मराठी आचि उत्तरकालीन 
मराठी यामंधील लेखनपचरवतइन). (३) इचतहासािे साधन (उदा., अम क लढाई केव्हा, क ठे, क िामध्ये, 
कशी झाली; अम क िमात केव्हा, क ठून, क ठे सरकली; अम क घटनेबद्दल क िाला, केव्हा, काय वाटले; 
समािातील अम क घटकािें सत्तासमतोलात केव्हा, क ठे, काय स्थान होते; अम क िालरीत केव्हा, क ठे 
आली वा नाहीशी झाली; अम क रोर्, प्रािी, वनस्पती, वस्तू, पदाथइ केव्हा, क ठे, कसे माहीत झाले; अम क 
चविार ककवा मनोधारिा ककवा अचभरुिीिे वळि कें व्हा, क ठे, कोित्या वाङ्मयात उर्म पावले ककवा 
बळावले ककवा क्षीि झाले अशा प्रश्नािंा शोध घेिे). 

 
मराठीच्या संदभात पाठचनिइय, अथइचनिइय, चनर्समचतचिचकत्सा, वाङ्मयेचतहासािे साधन, भाचर्षक 

चवश्लेर्षि या के्षीातं बऱ्यापकैी काम झाले आहे; इतर के्षीातं त लनेने कमी झाले आहे. म चद्रत वाङ्मयािी 
पाठचिचकत्सा त लनेने द लइ चक्षत आहे. कोित्याि के्षीात सैद्धाचंतक चविार प रेसा झालेला नाही; तो 
पद्धतशीरपिे चशकवला िातोि असे नाही. वाङ्मयचवद्या आचि संलग्न ज्ञानशाखा यामंध्ये प रेशी 
देवािघेवाि चदसत नाही, एकंदरीति प रेशी ऐचतहाचसक तटस्थता िािवत नाही.  
 
पहा : भार्षा आचि भार्षाभ्यास; भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यसमीक्षा; वाङ्मय; शलैी; संशोधन. 
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3. Albick, Richard, The Art af Literary Research, 1973. 
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अशोक रा. केळकर 

 
वाङ्मयीन अणभरुची : ‘वाङ्मयीन अचभरुिी’ म्हििे वाङ्मयचवर्षयक अचभरुिी होय. ‘अचभरुिी’ ही संज्ञा 
आचि संकल्पना आपि वरे्वेर्ळ्या संदभात योित असतो. आवड आचि नावड, पसंती-नापसतंी, अन कूल 
ककवा प्रचतकूल प्रचतचिया अशा साध्या शब्दानंी अचभरुिीिे ढोबळ विइन आपल्याला करता येईल. पोशाख, 
दाचर्ने, घरािी सिावट अशाही अनेक संदभांत अचभरुिीिी ििा आपि करत असतो. त्यात सौंदयइदृष्टी 
नसते असे नाही; पि व्यावहाचरक उपय तततेवर आचि व्यस्ततर्त आवडीचनवडीनंतर अचधक चभस्त असते. 

 
कलाके्षीातील अचभरुचिचविाराला म ख्यतम सौंदयात्मक संदभइ असतो. सवइसाधारिपिे व्यततीिी 

कलाकृतींिा अन भव घेण्यािी रचसकता, त्यानंा सौंदयइदृष्टीने प्रचतसाद देण्यािी क्षमता, या प्रचतसादातंील 
तरतमभाव ठरवण्यािी मूल्यदृष्टी यानंा उदे्दशून अचभरुिी ही संकल्पना चविारात घेतली िाते. अचभरुिी 
ककवा ‘टेस्ट’ ही संज्ञा म्हििे, (इंचद्रय) संवदेनात्मक स्वाद आचि मानचसक आस्वाद याचं्यातील साम्यावर 
आधारलेले एक रूपकि आहे. 
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कलावतंाच्या बाबतीत िशी प्रचतभाशतती, तशी रचसकाच्या संदभात अचभरुिी होय. श्री. के. 
क्षीरसार्र आपल्या र्टीकाहववके या गं्रथात म्हितात, “कल्पनाशततीच्या चनमािक्षम स्वरूपाला आपि 
प्रचतभा म्हितो, तर चतच्याि आस्वादक्षम स्वरूपाला आपि सहृदयता ककवा सदचभरुिी म्हितो.” 

 
वाङ्मयीन अचभरुिीिा चविार म्हििे, रचसकतेच्या व्यस्ततसंबद्ध वत इळापलीकडे िाऊन, व्यापक 

सामाचिकतेला वाङ्मयचविारात सामावनू घेण्यािा प्रयत्न होय. वाङ्मयचनर्समती चकतीही व्यस्ततचनष्ठ 
मानली, तरी आस्वादन आचि आचवष्ट्कारमाध्यम सामाचिक असल्याम ळे चतला एक वस्त चनष्ठ, समािसापेक्ष 
पचरमाि व मूल्यभाव लाभति असतो. त्याच्या अन र्षंर्ानेि त्या त्या काळािा चनर्समतीव्यवहार आचि 
आस्वादप्रचिया िालू असते. साचहत्याच्या संवादशीलतेतून, वािकसापेक्षतेतूनि त्या त्या काळािे 
अचभरुचि-चवशरे्ष चसद्ध होतात. उदा., अचभिात संस्कृत साचहत्यािी परंपरा तत्कालीन नार्री अचभरुिीिी 
चनदशइक आहे. प्रािीन मराठी वाङ्मयाच्या परंपरेत ज्ञानेश्वर, नरेन्द्र याचं्या वाङ्मयािे नार्र अचभरुिीशी, 
तर नामदेव-िनाबाई याचं्या चनर्समतीिे अ-नार्र अचभरुिीशी नाते चदसून येते. या दोन्हींच्या 
परस्परसंस्कारातूंन सवइ समािाच्या अचभरुिीच्या र्रिा भार्विारी वाङ्मयीन परंपरा प्रािीन काळी घडत 
रे्ली असेही लक्षात येते. 

 
कलाचभरुिी म ळाति बह रूपी, बह कक्ष असल्याम ळे राष्ट्र, समाि, प्रदेश, वर्इ, स्त्री-प रुर्ष, चवचशष्ट 

कालखंड, य र्धमइ याचं्या सदंभांत अचभरुिीिे स्वरूप, चतिा इचतहास व पचरवतइन यािंा चविार करता येतो. 
अचभरुिीिे मूलस्वरूप शोधण्यासाठी मानसशास्त्रािी मदत होऊ शकते. व्यतती ककवा समूह यािें 
सौंदयात्मक प्रचतसाद चनयंचीत करिाऱ्या आन वचंशक, सासं्कृचतक, आर्सथक पे्ररिािंा अभ्यास 
समािशास्त्रीय संदभात करता येतो. 

 
भारतीय साचहत्यशास्त्रातील ध्वनी आचि रस या तत्त्वाचं्या सूक्ष्म, सखोल चविारमंथनात 

आनंदवधइन, अचभनवर् प्त या शास्त्रकारानंी ‘सहृदय’ रचसकाला चदलेले स्थान आचि वैदभी, र्ौडी या 
रीचतभेदािंी ििा यािंा संबधं अचभरुचिचविाराशी आहे. पािात्त्य साचहत्यशास्त्रीय परंपरेत, आध चनक काळात 
‘टेस्ट’या संकल्पनेभोवती मौचलक सौंदयइशास्त्रीय ििा झालेली चदसून येते. वाङ्मयािे मूलस्वरूप, 
आचदप्रयोिन, वाङ्मयाकडून असलेल्या अपेक्षा या संदभातील वरे्वरे्ळ्या भचूमकातूंन अचभरुिीतील 
चवचवधता चनमाि होत असते. (या वरे्वरे्ळ्या अचभरुचि-चवशरे्षािंा, मूल्यमापनदृष्टीिा गं्रथािी चनर्समती, 
प्रकाशन, प्रदशइन इत्यादींवर पचरिाम होत असतो). 

 
कोित्याही समािातील सवइसामान्य वाङ्मयव्यवहार स्स्थचतशील स्वरूपािा आचि त्या त्या 

समािातील संकेतानंी बद्ध झालेला असाि चदसून येतो. त्या समािाच्या अचभरुिीिी िडिघडिही या 
अन र्षंर्ानेि झालेली असते. सामाचिक स्स्थत्यंतर, रािकीय िातंी, आर्सथक बदल, चवज्ञानके्षीातील 
नवशोध अशा र्ोष्टींम ळे एकूि िीवनचवर्षयक िाचिवातं बदल घडून येत असतात. िीवनाच्या सवांर्ीि 
बदलािे एक अपचरहायइ अंर् म्हिूनि अचभरुिीतील बदलाकंडे पाहव ेलार्ते. 

 
एखाद्या कलावतंाच्या नवसिइनशील प्रचतभेम ळे प्रस्थाचपत परंपरेतून वरे्ळे असे काही अवतरते. हे 

नवसिइन भाचर्षक, वाङ्मयीन आचि सासं्कृचतक संदभांत, प्रिचलत, रूढ अचभरुिीशी चमळतेि ळते 
नसल्याम ळे आरंभी त्यािे स्वार्त होत नाही; उलट चवरोधि होतो. या नवचनर्समतीिे महत्त्व धारदारपिे 
िािविाऱ्या थोड्ा नवसंवदेनशील चविक्षिामंाझइ त या नवतेिे आवाहन कालातंराने इतरापंयंत पोहोिते 
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होते. पािात्य परंपरेतील अचभिाततावादी (तलाचसचसस्ट) आचि चनभइरशील (रोमॅंचटचसस्ट) या दोन 
कलाप्रवृत्तींतील संघर्षाला दोन वरे्ळ्या अचभरुिींिाि संदभइ होता हे सहिपिे लक्षात येते. आध चनक 
मराठी साचहत्याच्या वाटिालीत केशवस तािंी कचवता, मढेकरापंासूनिी नवकचवता, र्ाडर्ीळापंासूनिी 
नवकथा, नवनाट्य, दचलत साचहत्य या स्स्थत्यतंरािें नाते नव्या संवदेनस्वभावाशी, नव्या अचभरुिीशी 
चनचितपिे चनर्चडत आहे. 

 
केशवस तकालीन स चशचक्षतािंी काव्यचवर्षयक मनोवृत्ती समिून घेण्याच्या दृष्टीने केशवस तािें 

समकालीन (आचि िाहते) प्रा. वा. ब. पटवधइन याचं्या काव्य आहि काव्योदय (१९०९) या अपूवइ 
प स्तकातील यासंबधंीिी चनरीक्षिे नोंदवण्यासारखी आहेत; त्यािंा मचथताथइ असा : (१) महाराष्ट्रािा 
काव्यापेक्षा ब द्धीवर अचधक भर असतो. (२) आमच्या हृदयापेक्षा आमिे डोकेि आमच्या सवइ व्यवहाराच्या 
म ळाशी असते. (३) कुमािसांभव वाििारा त काराम वािीत नाही, कारि त काराम शूद्र कवी. (४) 
महाराष्ट्रात चनसर्इसौंदयइ चवप ल आहे, पि चिवतं संस्काराच्या अभावी त्याकडे लक्ष नाही. 

 
वाङ्मयीन अचभरुिीिा चविार करताना वा. ब. पटवधइन याचं्याप्रमािेि डॉ. श्रीधर व्यंकटेश 

केतकर याचं्या मिािाष्रीयाांचे काव्यपिीक्षि (१९२८) या मौचलक प स्तकाकडे लक्ष वधेिे अर्त्यािे आहे. या 
प स्तकािे पयायी नाव ‘महाराष्ट्रीय वाङ्मयाचभरुिीच्या इचतहासातील एक प्रकरि’ असेि आहे. चब्रचटश 
सते्तपूवीच्या काळातील महाराष्ट्रीय गं्रथाचभरुिीिे आचि काव्यपरीक्षिािे समािशास्त्रीय चवविेन करण्यािा 
नवा उपिम डॉ. केतकरानंी केला आहे. सामाचिक आचि वैज्ञाचनक पचरस्स्थतीिा वाङ्मयावर झालेला 
पचरिाम दाखवनू त्याि पचरस्स्थतीिा महाराष्ट्रीयाचं्या परीक्षिावरही कसा प्रभाव पडला आहे, त्यािे 
चवश्लेर्षि करून डॉ. केतकरानंी एक नवी पायवाट पडली. ‘महाराष्ट्रािी काव्यग्राहकता’ आचि ‘सामाचिक 
पचरस्स्थती, गं्रथपरीक्षि आचि गं्रथके्षी’ या दोन प्रकरिातूंन केतकरानंी केलेले ताचत्त्वक चवविेन आिही 
अभ्यासले पाचहिे इतके मौचलक आहे. त्यातील काही महत्त्वािी सूीे अशी आहेत : ‘काव्यपरीक्षि हे 
परीक्षकाच्या अचभरुिीिे द्योतक आहे आचि लोकातं अचभरुिी उत्पन्न करण्यािे साधन आहे.’ 
‘काव्यपरीक्षिािा इचतहास हा लोकाचभरुिीच्या इचतहासािा भार् आहे.’ ‘समािािी काव्यग्राहकता 
अनेकचवध व्हावयास पाचहिे आचि अचधक स चशचक्षत झाली पाचहिे.’ ‘ज्या समािाला अचधक वाङ्मयािी 
र्रि आहे तो समाि अचधक चवकास पावलेला असे समिण्यास हरकत नाही.’ ‘प्रत्येक समािात 
सामान्यिनवाङ्मय आचि पंचडतवाङ्मय ककवा उच्चिनवाङ्मय असे वाङ्मयग्रहिाचं्या दृष्टीने भेद आहेत. 
म्हिून ब्राह्मिी वाङ्मय आचि नार्री वाङ्मय असे वाङ्मयािे दोन भेद लक्षात घेऊन पृथक्करि केले 
पाचहिे! या भेदािे कारि केवळ दोघािें चवर्षय चभन्न ककवा अचभरुिी चभन्न ककवा दोघाचं्या सभ्यतेच्या मयादा 
चभन्न हे नव्हते, त्या चभन्नतेत काही अंशी िाचतभेदािा वास येतो.’ 

 
केतकराचं्या या चवविेनाबरोबरि, त्यानंी समकालीन मराठी कादंबरीच्या संदभात योिलेल्या 

‘सदाचशवपेठी’ या कनदार्भइ चवशरे्षिािा संबंधही अचभरुचिचविाराशी आहे. ‘सदाचशवपेठी प िेकर लेखकास 
िे िर् चदसते, त्यापेक्षा चकतीतरी चवस्तृत िर् प ण्यातल्या प ण्याति आहे.’ ‘या लेखकवर्ाच्या 
चस्त्रयासंबंंधीच्या कल्पना प्रत्यक्ष अवलोकनाने झारि थोड्ा चनयचमत होत असून, बऱ्यािशा कल्पना त्याला 
िर् कसे असाव,े हे प स्तकानंी चशकचवलेले असते त्या अपेक्षाशंी चनर्चडत झालेल्या असतात.’ या 
केतकराचं्या उदर्ाराचं्या पाश्वइभमूीवर, ना. सी. झडके यानंी साचहत्यातील दचलत िीवनाच्या चिीिासबंंधी 
व्यतत केलेल्या मतानंी त्याि कालखंडातील मध्यवती अचभरुचि-धारिेवर आचि अचभरुचि-चवशरे्षावंर 
प्रकाश पडतो. प्रहतभाहवलास (१९६६) या गं्रथात ते म्हितात. “(ढोर-िाभंाराच्या िीवनातील घटक घेऊन 



 अनुक्रमणिका 

त्यावर कादंबरीिी रिना करता येईल काय?) दचलताचं्या स खद मखावर लहान कथा चलचहता येईल, परंत  
मोठ्या चवस्तारािी कादंबरी चलचहता येईल असे मला वाटत नाही. कादंबरीिा चिीझलक झार मोठा 
असतो. या चवस्तीिइ झलकावर भरघोस चिी रंर्वायिे झाले तर ज्या प्रकारच्या प्रसंर्ािंी आचि घटनािंी 
र्रि असते, तसे प्रसंर् आचि घटना दचलताचं्या िीवनात आढळत नाहीत; कादंबरीिी भव्य इमारत 
ज्यावर उभी राहील असा भरघोस भक्कम पाया सापडत नाही.” अलीकडच्या दचलत आत्मकथनानंी या 
म्हिण्यातील पोकळपिा चसद्ध केलाि आहे! 

 
वाङ्मयीन अचभरुिीच्या चविारासाठी आिखी दोन प स्तके साहाय्यक ठरिारी आहेत. रा. श्री. 

िोर् याचं्या मिाठी वाङ्मयाहभरुचीचे हविांगमावलोकन (१९५९) या गं्रथात वाङ्मयाचभरुिीचवर्षयक 
सामान्य चविार आचि प्रािीन, अवािीन वाङ्मयाच्या संदभातील अचभरुचिचवश्लेर्षि केले आहे. 

 
अहभरुची : ग्रामीि व नागि (१९७६) या प्रा. र्ो. म. क लकिी यानंी संपाचदत केलेल्या प स्तकात 

एकूि कलाचभरुिीिी नार्र आचि ग्रामीि या दोन संदभांत चिचकत्सा केली आहे. ‘ग्रामीि’ अचभरुिीिे 
रंर्रूप कसे वरे्ळे आहे यािे ममइ सारं्ताना, उंिीपेक्षा रंुदी, र्तीपेक्षा स्स्थती, व्यततीपेक्षा समाि, नवतेपेक्षा 
परंपरा, सूक्ष्मतेपेक्षा ठोसपूिइता या चवशरे्षािंा चनदेश केला आहे. चिी, चशल्प, नृत्य, संर्ीत, नाटक इ. 
कलाके्षीातंील िािकारानंी त्या त्या के्षीातील अचभरुचिभ्रष्टतेवर प्रखरपिे केलला प्रहार अंतम इख करिारा 
आहे. ग्रामीि आचि नार्र या दोन स्तरातं सामंिस्यपूिइ संपकइ , आदानप्रदान आचि अन बंध राहिे 
कलाचभरुिीच्या चनकोप चवकासासाठी आवश्यक आहे, यािी िािीव करून चदली आहे. 

 
या संदभात ‘अचभरुिीिी अनेकता’ हे एक महत्त्वािे तत्त्व लक्षात घेतले पाचहिे. कलावतंािे म तत 

आचवष्ट्कारािे स्वातंत्र्य चितके स्वाभाचवक आचि महत्त्वािे आहे, चततकेि रचसकािे आस्वादस्वातंत्र्यही 
आहे. कलाचभरुिी अनेकरंर्ी, बह रूपी असिे हे सासं्कृचतक संपन्नतेिे लक्षि आहे; तर एकदेशीपिाने 
चवचशष्ट अचभरुिीिाि प रस्कार वा अचधके्षप करिे हे सासं्कृचतक असचहष्ट्ि तेिे, संक चितपिािे लक्षि 
म्हटले पाचहिे. 

 
सामान्यािंी अचभरुिी आचि िाित्यािंी अचभरुिी याचं्यातील अंतराय कमी करण्यािे प्रयत्नही 

िािीवपूवइक व्हायला पाचहिेत. कलाचभरुिी काही प्रमािात नैसर्सर्क, स्वाभाचवक असली तरी संस्कार, 
अन भव यानंी चतिी िोपासना करता येते. ती चवकचसत, संपन्न, प्रर्ल्भ होऊ शकते. अचभरुिीिा प्रश्न हा 
शवेटी वाङ्मयीन संस्कृतीशी, समािाच्या मानचसक आरोग्याशी िाऊन चभडिारा आहे. क ट ंबसंस्था, 
चशक्षिसंस्था, त्यातंील सासं्कृचतक उपिम, साचहत्यसंस्था, िनतासपंकइ माध्यम, सामाचिक संस्था, 
प्रसारमाध्यमे यािंा स िाि उपयोर् करिारी यंीिा आचि त्याकडे दक्षतेने पाहिारी संस्कृचत-समीक्षा 
असेल, तर अचभरुिीिे संर्ोपन, संवधइन होऊ शकते. चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकरापंासून वाङ्मयचवर्षयक 
सदचभरुिीिे पोर्षि करण्यािे कायइ साचहत्यसमीक्षकािे आहे, ही भचूमका स्वीकारलेली चदसते. 
 

मीना र्ोखले 
 
वाङ्मयीन णनयतकाणलके : सिइनात्मक लेखन, साचहत्यसमीक्षा आचि साचहत्यवाता यानंा वाचहलेली 
चनयतकाचलके. साचहत्याच्या कचवता, लघ कथा यासंारख्या स्झ ट प्रकारातंील लेखन वािकापंयंत पोहोित 
असते, ते म ख्यतम वाङ्मयीन चनयतकाचलकामंधून. वतइमान साचहत्यािी आचि साचहत्यचविारािंी चदशा 
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चदग्दर्सशत करण्याच्या दृष्टीने साचहत्यव्यवहारामधील त्यािें कायइ झार महत्त्वािे ठरते. चवचशष्ट काळातील 
वाङ्मयीन प्रवृत्तींिे समग्र चिी हे त्या काळातील वाङ्मयीन चनयतकाचलके पाचहल्यास डोळ्यासंमोर अचधक 
स्पष्टपिे उभे राहते. या चनयतकाचलकािें संपादन काही चवचशष्ट साचहत्यदृष्टी ठेवनू केले िाते. िारं्ले 
साचहत्य कोिते, साचहत्याच्या चवकासाच्या दृष्टीने कोित्या लेखनप्रवृत्ती उते्तिनाहइ, साचहत्याच्या 
मूल्यमापनात महत्त्व कशाला असाव े यासबंंधीिी बरीिशी चनमसचंदग्ध अशी सपंादकीय भचूमका या 
चनयतकाचलकाचं्या िारा िे साचहत्य प्रकाचशत होते, त्यावरून स्पष्ट होत असते. वाङ्मयाच्या सवांर्ीि 
चवकासाच्या दृष्टीने कोित्याही काळात चभन्न चभन्न वाङ्मयचवर्षयक भचूमका असिारी वाङ्मयीन 
चनयतकाचलके असिे इष्ट असते. उदार वाङ्मयाचभरुिीिे संवधइन त्याम ळे अचधक शतय होते. 

 
मिाठी ज्ञानप्रसािक (१८५०), चवचवधज्ञानचवस्तार (१८६७) या माचसकानंी प्रारंभापासून लचलत 

साचहत्य व साचहत्यसमीक्षा यानंा महत्त्वािे स्थान चदले आचि अवािीन वाङ्मयाच्या प्रारंभकाळात 
साचहत्याच्या चवकासाला भरपूर हातभार लावला. परंत  ती ककवा हनर्बांधमाला (१८७४), हनर्बांधचांहिका 
(१८८३), मनोिांजन आहि हनर्बांधचांहिका (१८८७), केरळकोचकळ (१८८६) ही चनयतकाचलके केवळ 
लचलत साचहत्य आचि साचहत्यसमीक्षा यानंाि वाहून घेतलेली नव्हती. त्यातं इतर प्रकारिे लेखनही भरपूर 
प्रचसद्ध होत असे. तीि र्ोष्ट १८९५ साली चनघालेल्या माहसक मनोिांजनािी आचि त्याच्या पावलावर पाऊल 
ठेवनू प ढे प्रकाचशत होऊ लार्लेल्या नवयुग (१९१३), उद्ान (१९१०), ककवा यशवांत, ित्नाकि इ. 
माचसकािंी. या सवइि चनयतकाचलकानंी लचलत साचहत्याच्या प्रकाशनाला महत्त्व चदले. परंत  त्यािें स्वरूप 
चनखळपिे वाङ्मयीन असे कधीि नव्हते. १८८७ साली केवळ कचवतेच्या प्रकाशनासाठी चनघालेले नारायि 
नरकसह झडिीस यािें काव्यित्नावली हे माचसक आचि १८९० मध्ये चनघालेले ह. ना. आपटे यािें किमिूक 
हे साप्ताचहक ही खऱ्या अथाने मराठीतील पचहली वाङ्मयीन चनयतकाचलके म्हिता येतील. 
काव्यित्नावलीने (१८८७–१९३३) अवािीन मराठी कचवतेिी वािकवर्ात अचभरुिी चनमाि करण्याच्या 
दृष्टीने केलेले कायइ झार महत्त्वािे आहे. किमिूक साप्ताचहकात साचहत्यसमीके्षला झारसे स्थान चमळाले 
नसले, तरी हचरभाऊंनी कादंबरी, कथा, कचवता इ. साचहत्य त्यातून प्रकाचशत करून लचलत साचहत्यािे 
एक नव ेय र् प्रवर्सतत केले. केवळ साचहत्यचवर्षयक प्रश्नािंी ििा करिारे स्वतमिे म खपी असाव,े म्हिून म. 
सा. पचरर्षदेने मिािाष्र साहित्य पहत्रका हे ीैमाचसक १९१३ सालापासून प्रचसद्ध करण्यास स रुवात केली. 
साचहत्य हे एक स्वतंी व स्वयंपूिइ के्षी आहे असे मानिारी प्रवृत्ती वाढीस लार्ली, ती प्रहतमा या 
पाचक्षकापासून. प्रहतमेनंतर चनघालेल्या पाहिजात, वागीर्श्िी, हविांगम, ज्योत्स्ना, समीक्षक, साहित्य, 
अहभरुहच, सत्यकथा, छांद, लहलत, युगवािी, प्रहतष्ठान, आलोचना ह्या चनयतकाचलकािंा उल्लेख करावा 
लार्तो. यापंैकी पाहिजात, ज्योत्स्ना या चनयतकाचलकानंी थोडे साचहत्यबाह्य लेखनालाही स्थान चदले. 
इतर चनखळपिे वाङ्मयीन होती. अक्स्मतादशकसारख्या चवचशष्ट समािाच्या प्रश्नानंा आचि स खद मखानंा 
वािा झोडिाऱ्या चनयतकाचलकािे स्वरूप हेत तमि वरे्ळे असले, तरी ते प्राधान्याने वाङ्मयीनि असते असे 
म्हटले पाचहिे. आि मराठीत वाङ्मयीन चनयतकाचलके संपादण्यािी प्रवृत्ती दृढ झाली आहे. रे्ल्या २०-२५ 
वर्षांत प्रस्थाचपत वाङ्मयीन चनयतकाचलकाचंवरुद्ध प्रचतचिया म्हिून िी अनेक लघ चनयतकाचलके ककवा अ-
चनयतकाचलके चनघाली, त्यातंील अनेक अल्पिीवी ठरली, तरी वतइमान वाङ्मयाचभरुिीला नव े वळि 
लावण्यािी त्यानंी केलेली कामचर्री उपेक्षिीय नाही. 
 

वा. ल. क ळकिी 
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पुरविी : काळािी व त्या भारे्षच्या साचहत्यव्यवहारािी र्रि हेि साधारिपिे वाङ्मयीन 
चनयतकाचलकाचं्या उदयामार्ील प्रम ख कारि असते. अर्ोदर अस्स्तत्वात असलेल्या वाङ्मयीन 
चनयतकाचलकानंा त्याचं्या संपादकीय धोरिािी आचि दृष्टीिी एक स्वाभाचवक मयादा असते, आचि 
साचहत्यव्यवहारात चनत्य नव्या प्रवृत्तींिा उदय होत असतो. या प्रवृत्तींना प रेसा वाव देण्याच्या दृष्टीने 
अस्स्तत्वात असलेली वाङ्मयीन चनयतकाचलके अप री पडू लार्ली, की एखादे नव े वाङ्मयीन 
चनयतकाचलक िन्माला येते. वाङ्मयािे स्वायत्त असे के्षी मानिाऱ्या दृचष्टकोनािा उदय आचि त्या दृष्टीने 
चलचहल्या िािाऱ्या नव्या लेखनाला वाव देण्यािी र्रि यातूंन प्रहतभा, अहभरुची, छांद, ििस्यिांजन आचि 
बदललेल्या स्वरूपातील सत्यकथा यासंारखी चनयतकाचलके चनमाि झालेली चदसतात, तर अस्स्तत्वात 
असिाऱ्या वाङ्मयीन चनयतकाचलकातूंन साचहत्यकृतींच्या परीक्षिाला प रेसे स्थान चमळत नाही, ही उिीव 
लक्षात घेऊन ती भरून काढण्यािा हेतू प्राम ख्याने आलोचना या वाङ्मयीन चनयतकाचलकामारे् चदसतो. 

 
मराठीत वाङ्मयीन म्हटल्या िािाऱ्या चनयतकाचलकाचं्या इचतहासाकडे पाचहले असता असे 

चदसते, की िसिसा साचहत्यचवर्षयक दृचष्टकोि बदलत रे्ला आहे, तसतसे चनयतकाचलकािें स्वरूप 
बदलत रे्ले आहे. अव्वल इंग्रिी काळात वाङ्मयाकडून चशक्षि, उदबोधन व मनोरंिन यािंी अपेक्षा 
करिाऱ्या साचहत्यचवर्षयक दृष्टीिा प्रभाव मराठी साचहत्यव्यवहावर होता. या काळातील चनयतकाचलके 
सवइसमावशेक स्वरूपािी असून प्राम ख्याने माचहतीपर, वैिाचरक वाङ्मय आचि बोधप्रधान लचलत वाङ्मय 
प्रचसद्ध करिारी आहेत. नवचशचक्षत वािकवर्इ हे त्यािें लक्ष्य आहे. चवसाव्या शतकाच्या पूवाधातील 
चनयतकाचलकातं वाङ्मयाला चमळिारे स्थान वाढले असले, तरी त्यािे स्वरूप सवइसमावशेकि आहे. त्या 
काळातील साचहत्यदृष्टीवर असिारा र्ाधंीवाद, राष्ट्रवाद, प रोर्ामी चविारसरिी, खाडेंकरािंा िीवनवाद 
आचि झडतयािंा तंीवाद या चवचवध प्रवृत्तींिा तत्कालीन चनयतकाचलकावंरही लक्षात घेण्यािोर्ा प्रभाव 
आहे. सवइसामान्य वािकवर्इ हा या चनयतकाचलकािंा कें द्रकबदू आहे. प ढे रूपवादी / आकृचतक सौंदयइवादी 
चविाराचं्या प्रभावाम ळे साचहत्यचवर्षयक दृचष्टकोिात बदल झाला. एक लचलत कला म्हिून साचहत्यािे 
साचहत्यपि शोधण्यािा आचि साचहत्यािे के्षी चनचित करण्यािा प्रयत्न स रू झाला. या काळात खऱ्या 
अथाने केवळ साचहत्याला आचि साचहत्यचवर्षयक लेखनाला वाचहलेली, साचहत्यचवर्षयक र्ंभीर संपादकीय 
दृष्टी असिारी प्रहतभा, ज्योत्स्ना, समीक्षक, सत्यकथा, अहभरुहच, छांद, ििस्यिांजन, आलोचना ही 
वाङ्मयीन चनयतकाचलके आचि अनेक अचनयतकाचलके उदयाला आली. त्यानंी नवसाचहत्य, नवसमीक्षा 
आचि साचहत्यचवर्षयक नव्या दृष्टी आचि प्रवृत्ती यानंा स्थान चदले. साचहस्त्यक, रचसक आचि साचहत्याभ्यासी 
वािकवर्इ हे या चनयतकाचलकािें लक्ष्य होते. १९७० नंतर लचलत साचहत्य आचि साचहत्यचविार या दोहोंना 
स्थान देण्याच्या हेतूने अन ष्ट म् आचि केवळ कचवता व कचवताचवर्षयक लेखन यानंा वाचहलेले कहवतािती ही 
दोन महत्त्वािी वाङ्मयीन चनयतकाचलके उदयाला आली. 
 
पहा : लघ चनयतकाचलके 
 

अरुिा द भार्षी 
 
वाङ्मयीन महात्मता : वाङ्मयीन महात्मता म्हििे वाङ्मयािी महानता ककवा श्रेष्ठपिा होय. प्रत्येक 
भारे्षतील काही साचहत्यकृती वर्षान वर्ष ेवरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या वािकवर्ांना प्रभाचवत करीत असतात. अशा 
साचहत्यकृती श्रेष्ठ, महान म्हिून र्िल्या िातात. अशा िातीच्या साचहत्यकृतींिी महानता, श्रेष्ठपिा 
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कोित्या मूल्यचनकर्षाचं्या आश्रयाने ठरवायिा, यािी ििा अनेक साचहत्यमीमासंकानंी चवचवध अंर्ानंी 
केलेली आहे. 

 
आपि कोितीही साचहत्यकृती वाितो आचि ती िारं्ली/वाईट ठरवतो, तेव्हा आपि काही चनकर्ष 

लावनू साचहत्यकृतीिे मूल्यमापन करीत असतो. हे चनकर्ष चनखळ साचहस्त्यक/कलात्मक असतात, ककवा 
कलात्मक व कलाबाह्य असे संचमश्र असतात. साचहत्यकृतीच्या िारं्लेपिािीही प्रतवारी लावली िाते. 
संस्कृत साचहत्यशास्त्रामध्ये काव्याच्या िारं्लेपिािी प्रतवारी मम्मटाने लावली आहे. मम्मटाने ‘ध्वन्यथइ’ या 
चनकर्षाच्या आधारे काव्यािे उत्तम (ध्वचनकाव्य), मध्यम (र् िीभतू व्यंग्य) व अवर ककवा चिीकाव्य 
(वाच्याथइय तत) असे तीन प्रकार पाडले आहेत. 

 
प ढे साचहत्यकृतीकडे एक कलाकृती म्हिून िेव्हा पाचहले िाऊ लार्ले, तेव्हा साचहत्यकृतीिा 

िारं्ले-वाईटपिा कलाचनकर्षाचं्या आश्रयाने ठरवला िाऊ लार्ला. बा. सी. मढेकरानंी कलासौंदयािे 
मापन करिारे चनकर्ष योिून वाङ्मयीन महात्मतेिे र्मक त्या अन र्षंर्ाने माडंले आहे. त्याचं्या मते िारं्ली 
साचहत्यकृती चनमाि करण्यासाठी लेखकाने लेखनपूवइ आत्मचनष्ठा व लेखनर्मइ आत्मचनष्ठा िपली पाचहिे. 
लेखनपूवइ आत्मचनष्ठा म्हििे लेख्य वस्तूबद्दल लेखकािी िी कल्पनात्मक प्रचतचिया झाली असेल ती 
आचवष्ट्कृत स्वरूपात, शब्दािंारे प्रकट करिे; तर लेखनर्भइ आत्मचनष्ठा म्हििे लेखकािा लेखनपूवइ 
आस्त्मक अन भव आचि प्रत्यक्ष चलखाि यातंील संबंध होय. हा संबधं लेखकाने िपावा लार्तो. लेखकाने 
अन भतू चवर्षयाशी ज्ञानात्मक व भावनात्मक तादात्म्य पावाव ेलार्ते. महान लेखकािवळ वरील वैचशष्ट्टे्यही 
असताति; पि याचशवाय त्याच्यािवळ प ढील काही वैचशष्ट्टे्यही असतात. उदा., महान लेखकाच्या 
मनामध्ये भावनामूल्यािा चवचशष्ट सािा असतो. त्यातील भावनान भतूी संघटनात्मक असते. या संघटनेिे 
घटक साम्य, चवरोध, समतोल या सौंदयइतत्त्वानंी बनलेल्या लयबद्धतेने र् ंझलेले असतात. याचशवाय महान 
लेखकािवळ ज्ञानािी चवचवधता व व्यापकता असते. आिच्या काळात महान साचहत्यकृती चलहू पाहिाऱ्या 
लेखकाला तत्त्वज्ञान, भौचतक शासे्त्र, समािशास्त्र, अथइशास्त्र, मानसशास्त्र इ. अनेक शास्त्रातंील अद्ययावत 
ज्ञान प्राप्त करून घेिे आवश्यक आहे, असे ते सारं्तात. मढेकरानंी कलावतंाच्या अंर्ाने मूल्यमापनािे हे 
चनकर्ष माडंले आहेत, तसेि साचहत्यकृतीच्या अंर्ानेही महानतेिे चनकर्ष साचंर्तले आहेत. त्याचं्या मते 
महान साचहत्यकृतीमध्ये लयबद्धतेतून व्यतत होिारे सौंदयइ असते. यालाि ते कैवल्यपूिइ (ॲब्सोल्यटू) 
मूल्यभाव म्हितात. मढेकरानंी कलासौंदयाच्या आधारेि वाङ्मयीन महात्मता ठरवली आहे. 

 
वा. ल. क ळकिी याचं्या मते महान साचहत्यकृतीतील अन भव अनेकसंदभइसूिक असतो. त्यातंील 

अन भवािी संघटना अनन्यसाधारि व र् ंतार् ंतीिी असते, तसेि ती अनेकचवध रूपे धारि करते. अशी 
साचहत्यकृती चपढ्यान्चपढ्या वािकाचं्या मनावर प्रभाव टाकीत असते. चद. के. बेडेकराचं्या दृष्टीने महान 
साचहत्यकृती स्वायत्त असूनही िीवनसापेक्ष, संस्कृचतसापेक्ष असते आचि म्हिूनि चतला साथइता, सघनता, 
अनेकसंदभइसूिकत्व इ. र् िचवशरे्ष प्राप्त होतात. म ळात महान लेखकािे व्यस्ततमत्त्वि स्वायत्त असूनही 
समष्टीसापेक्ष असते, असे ते सारं्तात. साचहत्यकृतीच्या महानतेचवर्षयी अशी अनेक मते माडंण्यात आलेली 
आहेत. काहींच्या मते महान साचहत्यकृती चनमाि करिाऱ्या लेखकािे व्यस्ततमत्त्व दमदार असते. अशा 
साचहत्यकृतीतील चनवदेक प्रत्येक वळेी नवीन वरे्वरे्ळ्या दृचष्टकोिातूंन चनवदेन करीत असतो. त्यातंील 
पाीसखं्या प्रिंड असते. पाीािंी व्यस्ततत्व ेसंपन्न असतात. त्यातंील भार्षा भावना हेलावनू सोडिारी असते. 
अशा साचहत्यकृतीच्या वािनाने प्रत्येक वळेी नवा आनंद व नवी िीवनदृष्टी चमळते. वरील सवइ चनकर्ष 
साचहत्यकृतीिी महानता साचहत्यमूल्याचं्या (= कलामूल्याचं्या) व सौंदयइमलू्याचं्या (= कलाकृती व रचसक 
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मनातील सौंदयइभावनेशी चनर्चडत मूल्याचं्या) आश्रयाने ठरचवतात. काही कलामीमासंकानंी माी वरील 
मूल्याचं्या िोडीने िीवनमूल्ये (= सौंदयेतर मूल्ये) महत्त्वािी मानली आहेत. महान साचहत्यकृती रचसक 
मनातील सौंदयात्म, धार्समक, नैचतक, आध्यास्त्मक इ. अनेक पे्ररिािें समाधान करतात. त्या शतकान शतके 
रचसकमनावर प्रभाव र्ािवीत राहतात, तसेि अनेक कालखंडातंील नवनव्या साचहत्यकृतींिे पे्ररिास्थान 
बनतात. 

 
काही समीक्षकानंी महानतेच्या चनकर्षािंी परंपरा तपासून त्यािें वर्ीकरि केले आहे. उदा., चव. 

ना. ढवळे यानंी अशा मूल्यमापनािी भारतीय व पािात्त्य परंपरा तपासली आहे. काळाच्या ओघात बदलत, 
चवकचसत होत रे्लेल्या ज्ञानके्षीािंा पचरिाम साचहत्यचनर्समतीवर व मूल्यमापनावर होतो आहे असे ते 
सारं्तात. त्याचं्या मते महान साचहत्यकृती ही प्रत्येक मानवाच्या नैसर्सर्क पे्ररिा व भावना यािंा सतत 
स्वतमशी व इतराशंी होिारा संघर्षइ; पे्रम, सहान भतूी, कारुण्य, वात्सल्य इ. सत्प्रवृत्तींिा िेर्ष, अहंकार, 
मत्सर इ. द ष्ट प्रवृत्तींशी सतत असिारा आवश्यक झर्डा चिचीत करून सामान्य मन ष्ट्यस द्धा चकती उदात्त 
आिारचविारािंा असू शकेल, हे आकर्षइक भारे्षत वािकाचं्या मनावर ठसवते. त्याचं्या मते साचहस्त्यक महत्ता 
कोित्याही एकाि चनकर्षावर ठरत नाही. या महते्तला अनेक पैलू असतात. 

 
र्ंर्ाधर पाटील यानंी आिवर महानतेचवर्षयी झालेल्या ििेिा समग्रतेने चविार केला आहे व 

साचहत्याच्या मूल्यमापनात वापरल्या िािाऱ्या मूल्यािें वर्ीकरि करून त्यािंी एक व्यवस्था लावली आहे. 
म ळात साचहत्यकृतीिा संबंध िार घटकाशंी येत असतो. चतिा संबंध चतच्या स्वतमशी, वािकाशी, लेखकाशी 
व समािाशी असतो. या िार प्रकारच्या संबंधानं रूप चतिे मूल्यमापन केले िाते. साचहत्याच्या महानतेिा 
चविारही िार अंर्ानंी करता येईल असे त्यािें मत आहे. साचहत्यकृतीच्या स्वरूपाच्या म्हििे 
कलामूल्याचं्या अंर्ाने; चतच्या कायाच्या म्हििे सौंदयइमूल्याचं्या आश्रयाने; चतिे सौंदयात्म व सौंदयेतर 
कायइ लक्षात घेऊन; आचि ती िनमानसावर व कलाव्यवहारावर चकती काळ प्रभाव र्ािवते ते लक्षात 
घेऊन, म्हििेि शतकािंा चनकर्ष वापरून, साचहत्यकृतीिी महानता ठरवता येईल. िी साचहत्यकृती या 
िार प्रकारच्या मूल्याचं्या कसोटीवर उतरेल चतला महान म्हिता येईल, असे ते सारं्तात. 

 
र्ंर्ाधर पाटील यानंी चदलेल्या मूल्यमापनाच्या या िारपदरी नम नारूपान सार साचहत्यकृतीच्या 

महानतेच्या बदलत रे्लेल्या चनकर्षािंी व्यवस्था लावण्यात आली आहे. तसेि हे चनकर्ष बदलू शकतात, 
वाढू शकतात, तेव्हा त्यानंाही येथे सामावनू घेता येिे शतय आहे. 

 
वाङ्मयीन महात्मतेिे चनकर्ष प्रत्यक्ष समीक्षा करताना आचि साचहत्यकृतींिे मूल्यमापन करताना 

वापरले िातात. परंत  ते अंचतम नसतात. याप ढील काळात ज्या महान साचहत्यकृती चनमाि होतील, 
त्यातूंन महानतेिे नवीन, वरे्ळे मानदंडही चनमाि होतील. 

 
संदभइ :  १.   मढेकर, बा. सी. सौंदयक आहि साहित्य, १९५५. 

२. वैद्य, सरोचिनी व इतर, संपा., वाङ्मयीन मित्ता, १९९१. 
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वाङ्मयेणतहासणवचार : एका चवचशष्ट भारे्षतील समग्र वाङ्मयकृतींिा आचि वाङ्मयचवर्षयक घडामोडींिा 
एक पूवइचनचित वाङ्मयीन अथवा वाङ्मयसंबद्ध दृचष्टकोि घेऊन केलेला परंपराचधचष्ठत ऐचतहाचसक अभ्यास 
म्हििे ‘वाङ्मयेचतहास’. वाङ्मयेचतहास हा अशा रीतीने चवचशष्ट समािाच्या वाङ्मयीन संचितािा 
ऐचतहाचसक आलेख असतो. 

 
वाङ्मयचनर्समतीच्या पे्ररिा-प्रवृत्तींिी, वाङ्मयाच्या अस्स्तत्वरूपािंी, त्याच्या प्रभाव-पचरिामािंी व 

स्वीकारा-नकारासंबधंीिी कालसंर्त अशी व्यवस्था चसद्ध करिे, हे वाङ्मयेचतहासािे कायइ असते. 
वाङ्मयचनर्समती ही अखेरतम मानवी कृती आहे. त्याम ळे एखाद्या मानवसमूहािा त्याच्या स्वतमच्या 
वाङ्मयचनर्समतीिारे झालेला प्रदीघइ कालखंडातील आचवष्ट्कार चटपिे आचि स्पष्ट करिे, असेही 
वाङ्मयेचतहासािे कायइ सारं्ता येते. या अथाने वाङ्मयेचतहास हा एका चवचशष्ट समािाच्या चवचशष्ट 
कालखंडातील वाङ्मयीन सवंदेनशीलतेिा इचतहास असतो. 

 
वाङ्मयकृती, चतिे कते व चतिे वािक आचि एकूि वाङ्मयीन वातावरि यािंी चमळून िी 

वाङ्मयव्यवस्था चनमाि होते, चतिे चवचशष्ट देशकालपचरस्स्थतीन सार आकलन करून घेिे, हे 
वाङ्मयेचतहासािे ध्येय ककवा प्रयोिन असते. चवचशष्ट भाचर्षक समािाच्या वाङ्मयचनर्समतीमार्ील पे्ररिा-
परंपरा आचि त्या वाङ्मयािा सासं्कृचतक प्रभाव-पचरिाम यासंंबधंाने कालसंर्त िाचिवा चनचित करिे, 
हेही वाङ्मयेचतहासािे ध्येय सारं्ता येते. 

 
म द्रिपूवइ काळातील हस्तचलचखत व मौचखक वाङ्मय आचि म द्रिोत्तर काळातील हस्तचलचखत व 

म चद्रत वाङ्मय ही वाङ्मयेचतहासािी म ख्य सामग्री होय. (आििा संज्ञापनािा व्यापक आवाका पाहता, 
यात ध्वचनम चद्रत, ध्वचनचिीम चद्रत, छायाचिीाचंकत, संर्िचकत ‘वाङ्मया’िाही अंतभाव करावा लारे्ल.) 

 
वाङ्मयीन वातावरि प्रस्थाचपत करिारी अन्य सामग्री वाङ्मयेचतहासािी पूरक सामग्री होय. 

यामध्ये लेखक-िचरीे, प्रकाशनसंस्था, म द्रिसंस्था, प्रसारमाध्यमे, साचहत्यचवर्षयक कायइ करिाऱ्या 
छोट्यामोठ्या संस्था, वािकवर्इ व त्यािी अचभरुिी घडचविारी वृत्तपीे, चनयतकाचलके आदी माध्यमे, 
वाङ्मयाशी अन बंध असिाऱ्या नाट्यादी लचलत कला ( व उपयोचित कलाही), वाङ्मयीन िळवळी, 
ििासीे, पचरसंवाद, सभा, संमेलने, चवचवध स्वरूपािे वाङ्मयीन प रस्कार, पाचरतोचर्षके, अन दाने, 
चशष्ट्यवृत्त्या व अभ्यासवृत्त्या, शालेय व चवद्यापीठीय पातळीवरील वाङ्मयािे अध्ययन व अध्यापन इ. र्ोष्टींिा 
समावशे होतो. याखेंरीि त्या समािातील सासं्कृचतक, धार्समक, रािकीय, सामाचिक, आर्सथक इ. 
घडामोडी व त्यािें वाङ्मयावर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष होिारे पचरिाम चदग्दर्सशत करिाऱ्या घटना हीदेखील 
वाङ्मयेचतहासरिनेिी संदभइसामग्री होय. 

 
अर्दी अलीकडच्या काळापयंत वाङ्मयेचतहासचविार हा वाङ्मयचसद्धान्तचविारािाि एक भार् 

मानला िात होता व प्रत्यक्ष वाङ्मयेचतहालेखन ही समीके्षिी एक उपशाखा र्िली िात होती. अलीकडे 
माी य रोप-अमेचरकेत आचि भारतातही वाङ्मयेचतहास हे एक स्वतंी अभ्यासके्षी मानले िात आहे. त्यािा 
चविारही साचहत्यचसद्धान्त (चथअरी ऑझ चलटरेिर) व साचहत्यसमीक्षा (चलटररी चिचटचसझम) यापेंक्षा 
वरे्ळा, एक स्वतंी व स्वायत्त अभ्यासके्षी म्हिून केला िातो. 
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न्यूयॉकइ  येथे भरलेली, ‘नाइन्थ काँगे्रस इंटरनॅशनल झेडरेशन झॉर मॉडनइ लॅंस्ग्वचिस अॅंड 
चलटरेिर’(१९६१) ही पचरर्षद केवळ वाङ्मयेचतहासचविाराला वाचहलेली होती. याखेरीि र्ांक्ग्लश हलर्टििी 
हिस्री आचि न्य ू हलर्टििी हिस्री यासंारख्या अभ्यास-पचीका (िनइल्स), राल्झ कोहन संपाचदत न्य ू
हडिेक्शन्स र्न हलर्टििी हिस्री (१९७४), ककवा िॉन फ्रो चलचखत माक्क्सकझम अॅँड हलर्टििी हिस्री (१९८६) 
यासंारखे गं्रथ वाङ्मयेचतहास हे स्वतंी अभ्यासके्षी असल्यािेि द्योतक होत. भारतामध्ये डॉ. श्रीचनवास 
प्रधान, डॉ. स चित म खिी, डॉ. चशचशरक मार दास, डॉ. अमीय देव, डॉ. मोतीलाल रैना, र्ो. म. क लकिी 
यासंारख्या चविानानंी वाङ्मयेचतहास हे स्वतंी अभ्यासके्षी मानलेले व त्याि धारिेचनशी 
वाङ्मयेचतहासचवर्षयक ताचत्त्वक लेखन केलेले आढळते. 

 
वाङ्मयेचतहासाच्या संकल्पनेला उण्याप ऱ्या दोनश े वर्षांच्या वाटिालीिा इचतहास आहे. टॉमस 

वॉर्इन यानंी आपल्या हिस्री ऑि र्ांक्ग्लश पोएरी (खंड १, १७७४) या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत माडंलेल्या 
चविारामंध्ये वाङ्मयेचतहासाच्या संकल्पनेिा आरंभकबदू सापडतो. र्तकालीन वाङ्मयाकडे पाहण्याच्या 
दृचष्टकोिासंबधंी वॉर्इन यानंी येथे एक मत व्यतत केले आहे. वाङ्मयाच्या ऐचतहाचसक चविारािे भान या 
प्रस्तावनेने सवइप्रथम चनमाि केले. परंत  वाङ्मयेचतहासाच्या संकल्पनेला मूलाकार आला, तो इपॉचलत 
आदॉल्झ तॅन यानंी आपल्या र्स्त्वाि द ला हलतेिात्यूि आांग्लॅझ (िार खंड, १८६३-६४; इं. भा. एि. व्हॉन 
लॉन, हिस्री ऑि र्ांक्ग्लश हलर्टिेचि, १८७१) या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत माडंलेल्या स्वतंी ताचत्त्वक 
व्यूहाम ळेि. तॅन यानंी येथे वशं-पचरसर-क्षि (रेस-चमल्यू-मोमेंट) ही प्रचसद्ध चीसूीी साधार सखोल 
चवविेनाचनशी सादर केली व त्या आधारे वाङ्मयेचतहासािी रिना करण्यािा चविार माडंला. याि स मारास 
‘राष्ट्रवादा’ िे तत्त्वज्ञान उदयास आले होते आचि त्या दृचष्टकोिातून ‘वाङ्मयेचतहास म्हििे राष्ट्रािे 
स्पंदन’ अशी भचूमका कझाचमआ ंप्रभतृी माडूं लार्ले. यातं अथाति वाङ्मयािा अभ्य दय आचि राष्ट्रािा 
अभ्य दय यािंा सहसंबंध प्रस्थाचपला रे्ला. मातसइवाद उदयाला आल्यावर त्यािाही अंमल 
वाङ्मयेचतहासचविारावर बसला. मातसइवादी वाङ्मयेचतहासचविारािा उदर्ाता म्हिून ड्डी ल्यूकाक्स 
(१८८५-१९७१) यािें नाव घेतले िाते. त्यानंी व नंतरच्या काही मातसइवादी टीकाकारानंी 
वाङ्मयेचतहासरिनेसंबधंाने चलखाि केलेले आहे. वाङ्मयािा समग्रलक्ष्यी इचतहास झतत मातसइवादी 
दृष्टीनेि चलचहता येतो, असे या चविारवतंािें म्हििे आहे. आर . एस्. िेन यानंी आपल्या हक्रहर्टकल अॅँड 
हिस्र्टॉहिकल हप्रक्न्सपल्स ऑि हलर्टििी हिस्री (१९६७) या दीघइ चनबधंातून वाङ्मयेचतहासासंबधंाने श द्ध 
वाङ्मयीन ककवा कलावादी भचूमका माडंली. िेन याचं्या मते वाङ्मयािा इचतहास म्हििे वाङ्मयाच्या 
रूपबधंाचं्या स्वायत्त चवकासािा इचतहास होय. तेन, कझाचमआ ं ककवा मातसइवादी टीकाकार याचं्या 
प्रचतपादनाम ळे वाङ्मयेचतहासचविारािे कें द्रवती सूी वाङ्मयके्षीाबाहेर झेपावले होते. िेन याचं्या 
चविाराम ळे संत लन होऊन ते वाङ्मयके्षीाकडे वळण्यास मदत झाली. व्हॅन्स रॉबटइ िौस यानंी ‘चलटररी 
चहस्री ॲि अ िॅलेंि टू चलटररी चथअरी’ (१९७०) या आपल्या शोधचनबधंात वािकाच्या अंर्ाने 
वाङ्मयेचतहासलेखनािा चविार केला आहे. लेखक व अन्य घटकाऐंविी वािक-प्रचतसादािा वाङ्मयीन 
चनर्समतीशी संदभइ असतो, या सूीावर िौस िास्त भर देतात. याखेरीझ बेर्सन, पाउल द मान, मनॅ्फे्रड 
ताऊमान, चलओ स्स्पर्झर, िॉफे्र हार्इमन, डेस्व्हड पार्सकन्स इ. लेखकानंीही वाङ्मयेचतहासाच्या 
तत्त्वज्ञानासंबधंाने लेखन केलेले आहे. 

 
वाङ्मयेचतहासािी संकल्पना अशा रीतीने वरे्वरे्ळ्या चविारव्यूहाचंनशी चवकचसत होत असतानाि 

य रोपात चतला ‘मूले क ठारम’ पद्धतीिा चवरोधही झाला. या चवरोधकामंध्ये टी. एस्. एचलयट (१८८८-
१९६५) व डब्ल्य.ू पी. केर (१८५५-१९२३) ही दोन महत्त्वािी नाव े होत. एचलयट हे होमरपासून 
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अलीकडच्या कचवतेपयंतच्या सवइ कचवतेिी एक समग्र व्यवस्थाि (ऑडइर) कस्ल्पतात आचि मर् सवइ 
काव्यकृती अ-काचलक (अ-टेंपोरल) असल्यािे ते मानतात; अतएव वाङ्मयकृतींिा इचतहास संभवति 
नाही, असे एचलयट म्हितात. माी सवइ काव्यकृती एकी येण्यासाठी एचलयट परंपरेिे सूी मानतात आचि 
अथाति ते स्वतमच्या नकळत ऐचतहाचसकतेकडे झ कतात. (चशवाय त्यािें येथील चवविेन झतत कचवतेप रते 
मयाचदत आहे. कथानात्मक [र्द्य] वाङ्मय त्यातील घटनाप्रधानतेम ळे अ-काचलकतेच्या धाग्याने एकी 
बाधंता येिार नाही). डब्लू. पी. केर वाङ्मयकृती ह्या सदैव चवद्यमान, सदासवइकाळ आस्वाद्य असल्याने 
त्यानंा भतूकाचलकताि (पास्टनेस) नसते, असे प्रचतपादन करतात आचि अथाति भतूकाचलकता 
नसिाऱ्या वाङ्मयािा इचतहास संभवत नाही, अशी भचूमका घेतात. पि ज्या ऐचतहाचसक वातावरिात 
वाङ्मयकृती िन्मते चतिे धारे्दोरे, स्थल-कालसंबद्ध अवशरे्ष वाङ्मयकृतीमध्ये चटकूनि असतात आचि या 
अथाने वाङ्मयकृतींना भतूकाचलकता असते, म्हिून वाङ्मयेचतहास संभवतो. एचलयट व केर यािंा 
वाङ्मयेचतहास या संकल्पनेला असिारा चवरोध चटकू शकला नाही. 

 
वाङ्मयेचतहासािे दृचष्टकोिात्मक स्वरूपावरून (१) अंशलक्ष्यी (ॲटोचमस्ट) वाङ्मयेचतहास, (२) 

अन बधंलक्ष्यी (पॉचझचटस्व्हस्ट) वाङ्मयेचतहास, (३) सौंदयइलक्ष्यी (ईस्थेचटक) वाङ्मयेचतहास, आचि (४) 
समग्रलक्ष्यी (ऑर र्चॅनक) वाङ्मयेचतहास असे िार प्रकार होतात. याचंशवाय वाङ्मयेचतहासािे (१) 
वाङ्मयप्रकारान सार, (२) लेखकान सार, आचि (३) वृचत्तप्रवृत्तींन सार चलचहलेला वाङ्मयेचतहास असे 
प्रकारही संभवतात. लेखकान सारी वाङ्मयेचतहासामध्ये वाङ्मयप्रकाराचं्या िमचवकासािे चिी तर 
रेखाटता येत नाहीि, चशवाय लेखकाचं्या लेखनकतृइत्वािे काळ असमातंर, परस्पराश्रयी असतात; त्याम ळे 
त्यािंा िम लावता येत नाही. याउलट वाङ्मयप्रकारान सारी वाङ्मयेचतहास चलचहल्यास लेखकाच्या 
कतृइत्वािा ऐचतहाचसक वधे घेता येत नाही. एक लेखक अनेक वाङ्मयप्रकारातं चलचहतो, त्यािी व्यवस्था 
लावता येत नाही. त्या मानाने एखादी वृचत्तप्रवृचत्त ककवा आशयसूी कें द्रस्थानी ठेवनू वाङ्मयेचतहास 
चलचहल्यास अडििी कमी येण्यािा संभव असतो. कारि वाङ्मयाच्या प्रवाहातील म ख्य धारा येथे 
महत्त्वािी ठरते आचि चतच्या प्रकाशात वाङ्मयप्रकारािंा चवकास (ककवा अवरोध), लेखकािें कतृइत्व आचि 
वाङ्मयीन घचटतािें (उदा., चनयतकाचलके, वाङ्मयीन वाद, पचरर्षदा इ.) प्रभाव-पचरिाम िोखता येतात. 
अथात, या सवांना समान असिारी वाङ्मयीन पाश्वइभमूी कोिती, यािाही तेथे शोध घेता येतो. 

 
वाङ्मयेचतहासकाराकडे स्वतमिा असा दृचष्टकोि असावा लार्तो. केवळ साधनसामग्रीिी 

ि ळवाि ळव आचि चतिे वर्ीकरि एवढ्याने वाङ्मयेचतहासलेखनािे आव्हान संप ष्टात येत नाही. या 
प्राथचमक पायऱ्या होत (त्यािंी चनचिती करण्यासही वाङ्मयेचतहासकारािा दृचष्टकोि मदत करतो.) 
पूवइचनचित केलेल्या एखाद्या सूीाच्या आधारे ककवा पूवइस्वीकृत दृचष्टकोिातून सामग्रीिी चनवड करिे आचि 
त्या सामग्रीिी संर्ती-चवसंर्ती तपासून व्यवस्था लाविे, हे वाङ्मयेचतहासकारासमोरील खरे आव्हान 
असते. अन्यथा त्यािा इचतहास िंीीविा होईल. वाङ्मयेचतहासकार ज्या पचरस्स्थतीत, ज्या समािासाठी 
वाङ्मयेचतहास चलचहिार असतो, ती पचरस्स्थती व तो समाि, त्या समािाच्या आंतचरक र्रिा 
वाङ्मयेचतहासकाराच्या दृचष्टकोिावर प्रभाव र्ािवतात. स्वकालीन उपलब्ध ज्ञानव्यहू आचि सामाचिक, 
सासं्कृचतक व वाङ्मयीन मूल्यव्यूह याचं्या आधारे वाङ्मयेचतहासकारािा दृचष्टकोि चनचित होतो. 

 
वाङ्मयेचतहासािे कालखंड कसे कल्पावते हा एक प्रश्न वाङ्मयेचतहासकारासमोर उभा असतो. 

आिपयंत िर्ात सवइीि स्थूल मानाने रािकीय इचतहासािे कालखंडि वाङ्मयेचतहासािे कालखंड 
म्हिून स्वीकारले रे्ल्यािे सवइसामान्यपिे चदसते. परंत  रािकीय इचतहास आचि वाङ्मयीन स्स्थत्यंतरे यािें 
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नेहमीि अन सधंान असते असे नाही. त्याम ळे वाङ्मयेचतहासािे कालखंड वाङ्मयप्रवाहातील ठळक 
स्स्थत्यंतरानं सारि मानावते, असा चविार अलीकडे प ढे आलेला आहे आचि तो योग्यही आहे. 

 
वाङ्मयेचतहासामध्ये झतत अव्वल श्रेिीिेि वाङ्मय चविारात घेतले िाते. तसे होऊ नये, असेही 

अलीकडे म्हटले िाते. कारि वाङ्मयेचतहास हा समािाच्या समग्र वाङ्मयीन संचितािें चिी प ढे ठेविारा 
असायला हवा. त्याम ळे वाङ्मयेचतहासामध्ये ‘लोकचप्रय’ वाङ्मयािाही अंतभाव असावा. ह्याि कारिासाठी 
मध्यय र्ीन वाङ्मयेचतहासात लोकवाङ्मयािा अंतभाव केला िावा, असे म्हिता येईल. कारि तत्कालीन 
मौचखक परंपरेम ळे तेथे तर लोकवाङ्मयािा अन बधं िास्ति लक्षिीय व अन्वथइक ठरतो. 

 
संशोधन म्हििे वाङ्मयेचतहास नव्हे; उलट संशोधन व वाङ्मयेचतहास यािंी झारकति व्हायला 

हवी व संशोधनािी वाङ्मयेचतहासलेखनात ल डबूड नसावी असे मत प ढे आलेले आहे. माी संशोधन ही 
वाङ्मयेचतहासािी पूवइअट होय, हे मान्य होण्यािोरे् आहे. अखेरतम वाङ्मयेचतहासािे स्वरूप हे (१) 
‘वाङ्मय’ म्हििे काय? (२) वाङ्मयेचतहासलेखन कोिासाठी? आचि (३) वाङ्मयेचतहासलेखनािे 
प्रयोिन कोिते? या तीन प्रश्नाचं्या उत्तरावंर अवलंबून राहील. 

 
‘एक राष्ट्र : एक भार्षा’ अशी ‘आदशइ’ स्स्थती िर्ातील सवइि राष्ट्रामंध्ये आढळत नाही. त्यातून 

बह भाचर्षक राष्ट्रामंधील वाङ्मयाच्या इचतहासलेखनासाठीच्या स्वतंी संकल्पनेिा ऊहापोह स रू झाला. 
अशा राष्ट्रातंील प्रत्येक भारे्षतील वाङ्मय आपल्या देशी संवदेना (नेचटस्व्हस्स्टक सेस्न्सचबचलटीि) चटकवनू 
असते; पि त्याि वळेी ते राष्ट्रीय एकात्म संवदेनेशीही इमान राखून असते. त्याम ळे अशा भार्षातंील 
वाङ्मयािंा एकचीत इचतहास चलचहण्यािी र्रि चनमाि होते. 

 
भारतामध्ये काही हिार वर्षांच्या वाङ्मयीन परंपरा आहेत. परंत  इतर बह भाचर्षक राष्ट्र ेआचि भारत 

यामंध्ये खूप र्ोष्टींत झरक आहे. म ख्य झरक म्हििे आयइ भार्षाक ल व द्राचवड भार्षाक ल ही िर्ातील दोन 
मोठी भार्षाक ले भारतात चकत्येक हिार वर्ष ेआपापल्या दीघइ वाङ्मयीन परंपरासंह अस्स्तत्व चटकवनू 
आहेत. त्यािंा मेळ घालिारी वाङ्मयेचतहासलेखनासाठीिी समान सूीे कशी कल्पायिी, ही भारतीय 
वाङ्मयेचतहासलेखनासमोरील मोठी समस्या आहे. याखेरीि भार्षाभार्षातंील असमातंर कालखंडाच्या 
वाङ्मयीन परंपरा, आदानप्रदानािी व प्रभाव-पचरिामािंी के्षीे इ. असंख्य समस्या आहेत. साराशं हा, की 
‘भारतीय वाङ्मयेचतहासा’िे प्रश्न हे कोित्याही बह भाचर्षक राष्ट्राच्या वाङ्मयेचतहासासारखे नसून खास 
भारतािे आहेत. यातूनि ‘भारतीय वाङ्मयेचतहासचविार’ ही चवशरे्षीकृत अभ्यासशाखा चनमाि होते. डॉ. 
स चित म खिी हे या अभ्यासशाखेतील एक महत्त्वािे नाव असून त्यानंी आपल्या र्टोवडकस अ हलर्टििी हिस्री 
ऑि र्ांहडया (१९७५), सम पोहझशन्स ऑन अ हलर्टििी हिस्री ऑि र्ांहडया (१९८१) आचि दी आयहडया 
ऑि ॲन र्ांहडयन हलर्टिेचि (१९८१) या गं्रथातूंन ‘भारतीय वाङ्मयेचतहास’ या संकल्पनेिा चविार केलेला 
आहे. 

 
मराठीतील वाङ्मयेचतहासचविाराला शतकाचधक कालखंडािी परंपरा आहे, हे र्ौरवाने 

नोंदवायला हव.े अन्य भारतीय भार्षामंध्ये परंपरा तर सोडाि, पि वाङ्मयेचतहासाच्या तत्त्वज्ञानासंबधंाने 
मूलभतू चविारही झालेला नाही, असे (र्िेश देवी : आफ्र्टि ॲम्नेहशया, १९९२) लक्षात येते. न्यायमूती म. 
र्ो. रानडे यानंी इंग्रिी भारे्षतून मराठी वाङ्मयाच्या अचभवृद्धीसंबधंाने िे दोन वृत्तान्त अन िमे १८६६ आचि 
१८९८ साली प्रकाचशत केले, त्यातं मराठीतील वाङ्मयेचतहासचविारािी बीिे आढळतात. त्यानंतर 
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इचतहासािायइ चव. का. रािवाडे, ज्ञानकोशकार श्री. व्य.ं केतकर, चद. के. बेडेकर व रं्. बा. सरदार, रा. 
श्री. िोर् आचि र्ो. म. क लकिी अशा मंडळींनी मराठी वाङ्मयाच्या इचतहासासबंंधी चविारमंथन केलेले 
आढळते. मराठी वाङ्मयेचतहासचविारािे स्थूलमानाने तीन टप्पे चदसतात. पचहला टप्पा : १९४५ पयंतिा. 
त्यात प्राम ख्याने रािवाडे याचं्या चविारािे विइस्व चदसते. ‘र्िन, कायइकारिसंबधंदशइन व वर्ीकरि’ ह्या 
दृष्टीने वाङ्मयािी स्स्थत्यंतरे सारं्िे म्हििे वाङ्मयािा शास्त्रीय इचतहास रििे, असे 
वाङ्मयेचतहासलेखनचवर्षयक सूी रािवाडे सारं्तात. त्याि वळेी ‘सारस्वतािा ऊझइ  चवदग्ध वाङ्मयािा 
इचतहास हा वाङ्मयेचतहासािा एक अंश आहे’, असे म्हिून रािवाडे ‘वाङ्मय’ आचि ‘वाङ्मयेचतहास’ या 
दोन्हींिी व्याप्ती वाढचवतात, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. डॉ. श्री. व्य.ं केतकर वािकाचभरुिीला 
कें द्रस्थानी ठेवनू वाङ्मयेचतहासािी रिना करावी, अशी भचूमका घेताना चदसतात. १९४५ पयंतच्या 
वाङ्मयेचतहासचविाराबाबत अनेकानंी लेखन केले असले, तरी रािवाडे–केतकर हीि दोन नाव ेमहत्त्वािी 
होत. द सरा टप्पा : १९४५ ते १९६० पयंतिा. यात महाराष्ट्र साचहत्य पचरर्षदेने अंर्ीकृत केलेल्या 
वाङ्मयेचतहास-योिनेसंबंधी दीघइकाळ िाललेला वाद येतो. हा वाद माटे–बेडेकर वाद म्हिून ओळखला 
िातो. श्री. म. माटे याचं्या लेखकान सारी वाङ्मयेचतहास-योिनेला चद. के. बेडेकर व रं्. बा. सरदार यानंी 
केलेल्या चवरोधातून १९५२ ते १९५४ या काळात वाङ्मयेचतहास वाद पेटला आचि मं. चव. रािाध्यक्ष, वा. 
ल. क ळकिी याचं्यापासून अनेक चविारवतं या वादात उतरले. या वादािे ताचत्त्वक झचलत म्हििे 
मराठातील वाङ्मयेचतहासलेखन ‘लेखकान सारी वाङ्मयेचतहासा’ च्या पकडीतून स टण्यास अवसर चनमाि 
झाला आचि वाङ्मयािी सासं्कृचतक-सामाचिक पाश्वइभमूी चविारात घेण्यािी आवश्यकता 
वाङ्मयेचतहासलेखकानंा पटण्यािोर्ी पचरस्स्थती चनमाि झाली. चतसरा टप्पा : १९६० पासून प ढे. या 
काळात मराठवाडा चवद्यापीठ, नार्पूर चवद्यापीठ, चशवािी चवद्यापीठ इ. प्रादेचशक चवद्यापीठाचं्या स्थापनेम ळे 
मराठीच्या वाङ्मयाभ्यासाला, अध्ययन-अध्यापनाला िालना चमळाली. याि काळात प न्हा बह िनसमाि व 
त्यािे वाङ्मय कें द्रस्थानी आले. यातून वाङ्मयेचतहासचवर्षयक नवचविाराला िालना चमळाली. परत 
आरंभीि म्हटल्याप्रमािे याि काळात िार्चतक पातळीवरदेखील वाङ्मयेचतहास हे नव ेअभ्यासके्षी चसद्ध 
झाले. या सवांिा पचरिाम म्हिून मराठीमध्ये वाङ्मयेचतहासाच्या तत्त्वज्ञानासंबधंाने नवा चविार येऊ 
लार्ला. 
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वाचक-प्रणतसादमुखी साणहत्यणवचार : य रोचपयन व अमेचरकन साचहत्यचविाराच्या के्षीात १९६० नतंर 
साचहत्यकृती-वािक-संबंधािा व वािनचियेच्या नव्या ज्ञानदृष्टीतून चविार करिारा िो साचहत्यचविार 
उदयास आला, त्याला वािक-प्रचतसादम खी समीक्षाचसद्धान्त (रीडर चरस्पाँस चिचटचसझम) असे म्हटले 
िाते. 
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पूवीच्या अॅंग्लो-अमेचरकन नवसमीके्षने साचहत्यकृती ही स्वायत्त व स्वयंपूिइ आहे, असे मानून 
वािकािा अन भव व अपेक्षा चविारात न घेता केवळ संचहतेवरि लक्ष कें चद्रत केले. आचि साचहत्यकृतीिा 
अथइ चतच्या वस्त चनष्ठ संरिनेति वसत असून त्या अथािा झतत शोध घेिे व अथइचनिइयन करिे, हे वािकािे 
व समीके्षिे कायइ मानले. या भचूमकेचवरुद्धिी एक प्रचतचिया म्हिून वािकावर लक्ष कें चद्रत करिारा 
वािकप्रचतसादम खी चसद्धान्त प्रथम उदयास आला. परंत  त्यािबरोबर चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात 
संज्ञामीमासंा, संरिनावाद, आध चनक भार्षाचवज्ञान, चिन्हमीमासंा आदी ज्ञानशाखातंील नव्या ज्ञानदृष्टींम ळे 
संचहता आचि वािक याचं्यामधील संबधंाकंडे नव्या दृष्टीने पाचहले रे्ले. उदा., संज्ञामीमासेंच्या दृष्टीने 
संचहतेिा अथइ हा वािकाचं्या वािनचियेत चनमाि होत असतो. त्याम ळे संचहतार्त अथािा शोध घेण्याऐविी 
संचहताथािी चनर्समती करिे हे वािकािे व समीके्षिे कायइ मानले िाऊ लार्ले आचि समीके्षिे लक्ष 
संचहतेवरून उडून ते वािकाच्या प्रचतसादावर व अन भवावर कें चद्रत होऊ लार्ले. या नव्या भचूमकेतून 
वािक-प्रचतसादम खी चसद्धान्त स्वाभाचवकपिे उदयास आला. 

 
वािक-प्रचतसादम खी चसद्धान्त हा एकाि वा एकचिनसी चविारधारेवर आधारलेला नाही. त्यात 

क लसाम्यावर आधारलेल्या अनेक चविारधारा सहभार्ी होऊन एकचीत आलेल्या आहेत. त्याम ळे तो 
चसद्धान्त अनेकारं्ी व बह चिनसी स्वरूपािा झालेला आहे. त्यावर उपरोतत संज्ञामीमासंा, भार्षाचवज्ञान, 
मनोचवज्ञान, चवरिनावाद आदी ज्ञानशाखातंील व अभ्यासशाखातंील अनेक संकल्पना-चसद्धान्तािंा प्रभाव 
पडलेला आहे. त्याम ळे साचहत्यकृती, वािक, वािनचिया, लेखकसंचहताथइ, भारे्षिी आलंकाचरकता आदी 
संकल्पनािंा या नव्या ज्ञानदृष्टीतून प नर्सविार व प नमूइल्यन केले रे्ले, त्याचं्या स्वरूपावर नवा प्रकाश पडून 
त्यासंबधंी वरे्वरे्ळ्या भचूमका माडंल्या रे्ल्या. या चविारमंथनातून ज्ञाता (सबिेतट), लेखकािा मृत्य,ू 
संचहतेवर व अथावर आपला अचधकार, हक्क सारं्िाऱ्या वािकािा नवा िन्म, सहसिइक वािनचिया, 
संचहताथािी अचनचितता इ. अनेक नवीन संकल्पना िन्मास आल्या. या नव्या ज्ञानदृष्टींतून वािकासंबधंी 
(प्रसंर्ी परस्परचवरोधी वाटिाऱ्या) चवचवध प्रकारच्या भचूमका माडंल्या रे्ल्या. रोमान इनर्ादेनिा सहसिइक 
वािक (को चिएटर), व्होल्झर्ारं् आयझरिा संचहतार्त र्र्सभत वािक व संचहताबाह्य लौचकक वािक, 
ऊंबेतो एकोिा संचहतारचित नम नेदार वािक (मॉडेल रीडर), िेराल्ड चप्रन्सिा संचहतार्त श्रोता (नॅरेटी), 
िॉनाथन कलरिा साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता वार्विारा िािकार, आदशइ वािक (आयचडयल रीडर) आदी 
वािकासंंबधंी व वािनाचवर्षयी नवनव्या संकल्पना व भचूमका माडंल्या रे्ल्या. 

 
या ज्ञानशाखातंील व साचहत्यचविारातंील चवचवध संकल्पना व चविारधारा एकचीत येऊन संचहता-

वािक संबधंावर व वािनचियेवर लक्ष कें चद्रत करिारे दोन साचहत्यचसद्धान्त उदयास आले : (१) 
िमइनीमधील आस्वादम खी चसद्धान्त (चरसेप्शन चथअरी) व (२) अमेचरकेतील वािक-प्रचतसादम खी 
चसद्धान्त (रीडर-चरस्पॉन्स चथअरी). आस्वादम खी चसद्धान्त हा वािकवर्ाच्या आस्वादाशी व 
सौंदयइचवधानाच्या (मूल्यचवधानाचं्या) इचतहासाशी चनर्चडत आहे, तर वािक-प्रचतसादम खी चसद्धान्त हा 
वािकाच्या व्यस्ततर्त सौंदयात्मक प्रचतसादाशी संबंचधत आहे. या दोन चसद्धान्तामंधील हा सूक्ष्म भेद लक्षात 
घेतला पाचहिे. 

 
आस्वादम खी चसद्धान्त हा िमइनीमधील कॉन्स्टन्स चवद्यापीठातील हान्स-रॉबटइ िौस, व्होल्झर्ारं् 

आयझर आदी प्राध्यापक, संशोधक व समीक्षक यानंी ििा, ििासीे, संशोधनप्रकल्प चनयचमतपिे 
आयोचित करून स व्यवस्स्थतपिे चवकचसत केला. या चसद्धान्तािा प्रम ख प्रिेता व प्रवतता िौस याने 
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वािकाच्या सौंदयान भवाच्या अंर्ाने चविार करिारा साचहत्येचतहासािा एक संशोधनप्रकल्प आखून तो 
चसद्धीस नेला. 

 
िौस आचि आयझर हे दोघेही संज्ञामीमासेंच्या परंपरेतील साचहत्यमीमासंक असून त्यािंी 

संचहतावािक संबंधावंर लक्ष कें चद्रत करिारी भचूमका समान आहे. परंत  त्याचं्या दृचष्टकोिातं भेद आहे. 
िौसला साचहत्येचतहासाच्या प्रश्नात चवशरे्ष रस असून तो साचहत्यकृती ही इचतहासािा एक अचवभाज्य 
घटक आहे, असे मानतो आचि वािकवर्ाच्या सौंदयान भवाच्या इचतहासािी तपासिी करतो. उलट 
आयझरला वािकाच्या व्यस्ततर्त सौंदयात्म प्रचतसादात चवशरे्ष रस असून तो एकेका साचहत्यकृतीिे 
आस्वादन व समीक्षि करतो. 

 
आयझर हा कॉन्स्टन प्रिालीतील आस्वादम खी चसद्धान्तािा एक रिनाकार असला, तरी तो 

वािक-प्रचतसादम खी चसद्धान्ताच्या धारेतील एक महत्त्वािा समीक्षक मानला िातो. त्याच्या र्ांप्लार्ड िीडि 
(१९७४) आचि द ॲक्र्ट ऑि िीबडग (१९७८) या दोन गं्रथातंील साचहत्यचविारािा अमेचरकन वािक 
प्रचतसादम खी चसद्धान्तावर झार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. 

 
रोमान इनर्ादेन या पोचलश साचहत्यमीमासंकाने ह सलइप्रिीत संज्ञामीमासेंच्या आश्रयाने सौंदयात्म 

वािनान भवािी मीमासंा माडंली. [पहा : साचहस्त्यक संज्ञामीमासंा.] चतच्या पायावर आयझरने वािकाच्या 
सौंदयात्म प्रचतसादाच्या चसद्धान्तािी उभारिी केली. ‘द ॲतट ऑझ रीकडर्’ या वािनचवर्षयक चसद्धान्तात 
त्याने परस्परसंबंचधत अशा तीन अंर्ािंा अंतभाव केला आहे : (१) साचहस्त्यक संचहता : साचहत्यकृती हे एक 
अपूिइ अस्स्तत्व असून चतिी संरिना चरत्या िार्ा व अचनचिततेिी के्षीे (स्पॉर्स ऑझ इन्चडटरचमनन्सी) 
यानंी य तत असते. (२) संचहता आचि वािक : याचं्यामधील देवघेवीत वा सहसिइक वािनचियेत या चरत्या 
िार्ा भरल्या िातात व काव्याथइरूप सौंदयइवस्तूिी (ईस्थेचटक ऑब्िेतट) चनर्समती केली िाते. (३) संचहता 
आचि वािक याचं्यामधील ही देवघेव सभोवतीच्या सासं्कृचतक वातावरिाने सीचमत व चनयंचीत झालेली 
असते. 

 
आयझरने वािनव्यापारािी संकल्पना ह सलइप्रिीत काल-िाचिवचे्या (टाइम-कॉन्शसनेस) 

संकल्पनेच्या आश्रयाने इनर्ादेनला वाट प सत माडंलेली आहे. ह सलइच्या मते स्मृती (चरटेन्शन) व अपेक्षा 
(प्रोटेन्शन) या काचलकतेच्या दोन कोटी असून त्या कालाच्या िाचिवते व वतइमान क्षिाच्या घडिीत 
महत्त्वािे कायइ करीत असतात. स्मृती ही भतूलक्ष्यी, तर अपेक्षा भचवष्ट्यलक्ष्यी असते. प्रत्येक स्मृचतव्यापारात 
वतइमानात पचरपूतइ होिाऱ्या अपेके्षिे चवर्षय / हेतू सामावलेले असतात. या कालिाचिवशेी अन रूप असिारी 
आपली वािनचवर्षयक संकल्पना आयझर प ढीलप्रमािे माडंतो : वािनािा प्रत्येक क्षि हा भतूलक्ष्यी स्मृती 
आचि भचवष्ट्यलक्ष्यी अपेक्षा याचं्यामधील एक िंिमलू देवघेव असून तो आशयभचरत भतूचक्षचतिाबरोबरि 
अिून भरावयािे असलेले आशयचवरचहत भचवष्ट्यचक्षचति वाहून नेत असतो. (ॲक्र्ट ऑि िीबडग, पृ. ११२) 
परंत  भतूलक्ष्यी स्मृती आचि भचवष्ट्यलक्ष्यी अपेक्षा ह्या साचहत्यकृतीमध्ये प्रत्यक्षपिे उपस्स्थत/वसत नसतात. 
वािकानेि आपल्या कल्पनाशततीच्या व स्मरिशततीच्या आश्रयाने त्या भरावयाच्या असतात. आयझरच्या 
मते साचहत्यकृतीमधील चरत्या िार्ा वािक आपल्या स्मृचतरूप ज्ञानाच्या आश्रयाने भरीत असतो. तर 
संभवर्भइ, भचवष्ट्यलक्ष्यी घटकानंा तो कल्पनाशततीच्या आश्रयाने प्रत्यक्षर्त करीत असतो. सौंदयइवस्तूच्या 
चनर्समतीत हे दोन्ही व्यापार चियाशील असतात. प्रत्येक वातयाथाला कोिती तरी भचवष्ट्यलक्ष्यी अपेक्षा-
आकाकं्षा असते. तसेि त्या वातयाथात भतूलक्ष्यी स्मृत्यंशही सामावलेला असतो. त्याम ळे वािकािंी कल्पक 
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संज्ञादृष्टीही भतूलक्ष्यी स्मृती, भचवष्ट्यलक्ष्यी अपेक्षा व वतइमान अथइ या कालाच्या तीनही अंर्ातूंन चझरत 
अथइग्रहि व अथइसिइन करीत असते. म्हिून वािकाच्या या चझरत्या दृष्टीला आयझर चझरता दृचष्टकोि 
(वाँडकरर् पॉइटं ऑझ व्ह्य)ू असे म्हितो. 

 
आयझरच्या वािनचसद्धान्तान सार वािनप्रयोर्ात (पझॉइमइन्स) प्रथम सौंदयइवस्तू चनमाि होते व 

नंतर चतिा रचसक मनाववर पचरिाम होत असतो. पचरिामापूवी सौंदयइवस्तू चनमाि होत असल्याने या 
वािनचसद्धान्ताला नवसमीके्षला अचभपे्रत असलेला पचरिामचनष्ठ तकइ दोर्ष (ॲझेस्तटव्ह झॅलसी) लावता येत 
नाही. 

 
चिचनव्हा समीक्षाप्रिालीच्या परंपरेतील संज्ञामीमासंावादी समीक्षक िॉिइ पॉलट साचहत्यकृती, 

वािक व वािन यासंबंंधीिी आपली भचूमका स्पष्ट करताना चलचहतो, ‘मानवी संज्ञा आचि प स्तकािी 
प्राकृचतकता/द्रव्यमयता (मटेचरॲचलटी) यािंा संचनकर्षइ होईपयंत प स्तक ही केवळ एक िड वस्तू असते. 
परंत  त्यािे त म्ही वािन करू लार्ताि संचहता आचि त म्ही यामंधील अंतर/अडसर दूर होऊन त म्ही 
प स्तकात वतूइ लार्ता आचि ते त मच्यात वसत राहते. या परस्परान प्रवशेाम ळे तेथे अंतरंर् व बचहरंर् असे 
काहीएक उरत नाही. ही प स्तकासंबधंीिी अनन्यसाधारि वस्त स्स्थती आहे. साचहत्यकृतीिे वािन करीत 
असता मी िेव्हा मनातल्या मनात मी िा उच्चार करीत असतो तेव्हा तो मी मी नसतो. कारि वािनात उत्पन्न 
होिाऱ्या (वािनिन्य) चविारािे कितन करण्यासाठी कोिीतरी एक कितक ज्ञाता असावा लार्तो. माी 
येथे मी थोडा काळ का होईना, पि ज्ञाता म्हिून मी स्वतमलाि चवसरलेला व स्वतमपासून द रावलेला 
असतो. या वािनचियेत प स्तकात चविार करिाऱ्या लेखकािी िार्ा वािक घेत असतो. परंत  लेखकािी 
िार्ा घेिारा हा वािक व त्यािी संज्ञा ही संचहतेति वतइत असते. तसेि माा या वािनातून माा यासमोर 
प्रकट होिारा ज्ञाता हा लौचकक लेखक नसतो, हेही ध्यानात घेतले पाचहिे.’ 

 
पॉल चरकर यानंी संज्ञामीमासेंच्या दृष्टीतून वािनव्यापारािे एक नव ेनम नारूप माडंले आहे. (अ 

हिकि िीडि, १९९१). याचं्या मते साचहत्यकृतीला (१) संरिनात्मक, (२) ऐचतहाचसक, (३) प्रत्यक्ष 
वािनान भवपर, (चझनॉचमनलॉचिकल रीकडर् एतस्पीचरअन्स), (४) अथइचनिइयपर (हमीन्यूचटक) अशी िार 
अंरे् असतात. वािकािी वािनचिया या िार अंर्ानंा तीन अवस्थातूंन प्रचतसाद देत चवकास पावत असते : 
(अ) वािनाच्या संरिन (कॉस्न्झम्यूरेशन) या पचहल्या अवस्थेत साचहत्यकृतीच्या संरिनेिे म्हििे चतच्या 
घटकामंधील अंतर्इत संबंधािें चवश्लेर्षि व अथइचववरि केले िाते. या संरिनपर अवस्थेत साचहत्यकृतीच्या 
संरिनात्मक व ऐचतहाचसक अंर्ानंा प्रचतसाद चदला िातो. (आ) प नरइिन (रीकॉस्न्झग्यूरेशन) या द सऱ्या 
अवस्थेत संचहतेिे चवश्व आचि वािकािे चवश्व याचं्यामध्ये देवघेव, साद-प्रचतसाद, संवाद स रू होऊन 
सहसिइक (को-चिएचटव्ह) वािनान भवात संचहतेच्या साचहस्त्यक अथािी नवचनर्समती व रिना होत असते. 
या अवस्थेत साचहत्यकृतीच्या अथात्म/ज्ञानात्म अंर्ाला प्रचतसाद चदला िातो. (इ) चतसऱ्या स्व-
आकलनाच्या (सेल्झ-अडंरस्टॅंकडर्) अवस्थेत साचहत्यकृतीच्या आकलनाबरोबरि वािकाला 
स्वतमचवर्षयीिे ज्ञान, आकलन, स्व-आकलन होत असते. या अवस्थेत चतच्या अथइचनिइयपर अंर्ाला 
प्रचतसाद चदला िातो. 

 
आपि साचहत्यकृतीिे वािन कसे करतो? तीमधील शब्द, वातये, पचरच्छेद, प्रकरिे आदी एकेका 

घटकािे (पाटइ) अथाकलन करीत चतच्या संपूिइ समष्टीिे (होल) वािन पूिइ करतो आचि ते पूिइ झाल्यावर 
प न्हा समष्टीच्या अथाच्या प्रकाशात शब्द, घटनादी घटकािंा अथइ लावीत असतो. आपल्या वािनचियेिा 
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प्रवास घटकाकडून समष्टीकडे व समष्टीकडून घटकाकडे या वत इळाकार चदशनेे व िमाने होत अथाकलनािे 
एक मंडल पूिइ होत असते. कालमानात घडिाऱ्या वािनाच्या व अथाकलनाच्या या मंडलाकार 
चियाव्यापाराला अथइचनिइयपर वत इळ (हमीन्यूचटक सकइ ल) असे म्हटले िाते. घटकािा (शब्दािा) अथइ 
कळल्याचशवाय समष्टीिा (वातयािा) अथइ कळत नाही आचि समष्टीिा (वातयािा) अथइ कळल्याचशवाय 
घटकािा (शब्दािा) अथइ कळत नाही. हा अंतर्सवरोध या संकल्पनेत अन स्यूत असून घटक आचि समष्टी 
याचं्या अथािे परस्परवलंचबत्वही तीत अंतभूइत आहे, अथइचनिइयनमीमासेंत वािकाच्या वािनचियेला 
महत्त्वािे स्थान चदले िाते. र्ाडामार पॉल चरकर आदी आध चनक अथइचनिइयनमीमासंकाचं्या मते संचहतेिे 
अथइचनिइयन करताना संचहतेिी भतूकालीन ऐचतहाचसकता िशी चविारात घेतली पाचहिे, तशीि वािकािी 
वतइमानकालीन ऐचतहाचसकताही चविारात घेतली पाचहिे. [पहा : अथइचनिइयन व अथइचनिइयनमीमासंा]. 

 
संरिनावादी साचहत्यशास्त्रािी संचहता-वािक संबंधाकंडे पाहण्यािी एक चवचशष्ट दृष्टी आहे. 

तीन सार साचहत्य ही भार्षाव्यवस्थेवर आधारलेली द य्यम (सेकंडरी) स्वरूपािी एक चिन्हव्यवस्था असून ती 
साचहस्त्यक अथािी चनर्समती व चनयंीि करण्यासाठी भारे्षिा उपयोर् करीत असते. लेखक, साचहत्यकृती व 
वािक हे सारे अथइचनर्समती करिाऱ्या या साचहत्यव्यवस्थेति कोरलेले चतिे कायइरूप घटक असतात. म्हिून 
अथाला चनमाि व शतय करिाऱ्या संकेतव्यूहावर व व्यवस्थेवर लक्ष कें चद्रत करिे हे वािकािे व समीके्षिे 
कायइ असते. िॉनाथन कलर या संरिनावादी समीक्षकाच्या मते साचहस्त्यक संचहता ही वािकािे हटकून 
लक्ष वधूेन घेत असते. कारि चतिे एकंदर रिनात्मक व कल्पनात्म (चझतशनल) स्वरूप व संपे्रर्षि हे 
अपचरचित (स्रेंि), प्रभावी, अलंकारमय व संघटनामय असे वाटत असते. (स्रक्चिॅहलस्र्ट पोएहर्टक्स, 
१९७५, पृ. १३४.) म्हिून अपचरचित, अस्वाभाचवक व अथइद लइभ वाटिाऱ्या या संचहतेला पचरचिताच्या, 
स्वाभाचवकतेच्या व अथइस भर्तेच्या पातळीवर आिून चतला संपे्रर्षिस लभ करिे आवश्यक असते. वरवर 
अपचरचित व अस्वाभाचवक वाटिाऱ्या या संचहतार्त वातप्रयोर्ािा वा संपूिइ संचहतेिा अथइ स भर् व 
स्वाभाचवक करून देिाऱ्या या वािनाच्या चियाव्यापाराला कलर स्वाभाचवकीकरि (नॅिरलायझेशन) असे 
म्हितो. या र्ोष्टीसाठी वािकाला भाचर्षक व साचहस्त्यक संकेतािें यथोचित ज्ञान असले पाचहिे. या भाचर्षक 
व साचहस्त्यक संकेताचं्या ज्ञानाला व कौशल्याला तो साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता असे संबोधतो [पहा : 
साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता] आचि अशी साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता धारि करिाऱ्या वािकाला तो आदशइ वािक 
(आयचडअल रीडर) म्हितो. 

 
मनोचवश्लेर्षिवादी साचहत्यचसद्धन्ताच्या दृष्टीतूनही संचहता-वािक-संबंध आचि वािनचिया यािंी 

नव्याने मीमासंा केली िाते. मनोचवश्लेर्षि-व्यापारात मनोरुग्ि/चवश्लेचर्षत हा आपल्या मनात िे िसे येईल 
ते तसे मनोचवश्लेर्षकाला मोकळेपिाने सारं्त असतो. अशा म तत साहियाच्या आश्रयाने मनातील 
दडपलेल्या इच्छा, भावना, चवकृती, िळमटे बोलण्यावाटे बाहेर पडून मन बोलून बरे होत असते (टॉककर् 
तयूअर). मनोरुग्िािे हे अन भवकथन म्हििे एक कथासंचहताि असते. मनोरुग्िाने कथन केलेले हे 
झ टकळ, चवस्कळीत अन भव, आठविी, प्रसंर्, स्वप्ने आदींना एकचीत र् ंझून मनोचवश्लेर्षक त्यािंी एक 
स संर्त, सलर् अशी एक िीवनकथा-संचहता (केस-चहस्टरी) रितो. या कथासंचहतेिे तो चवश्लेर्षि व 
अथइचनिइयन करीत चतिी एखाद्या कथानकाप्रमािे (प्लॉट) प नरइिना करीत असतो. त्याम ळे एका अथाने 
येथे मनोचवश्लेर्षक हा वािक/समीक्षकािीि भचूमका करीत असतो. मनोचवश्लेर्षिाच्या व्यापारात 
चवश्लचेर्षताने सादर केलेली कथासचंहता आचि चतच्या आश्रयाने चवश्लेर्षकाने प नरइचित केलेली कथासचंहता, 
अशा दोन प्रकारच्या कथासचंहतािंी देवघेव एकमेकावंर पचरिाम करीत िाललेली असते. साचहत्याच्या 
वािनव्यापारात संचहता (चवश्लेचर्षत) आचि वािक/समीक्षक (चवश्लेर्षक) हे दोन्ही घटक एकमेकानंा 
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प्रचतसाद देत व एकमेकावंर पचरिाम करीत असतात. म्हिून चवश्लेचर्षत व चवश्लेर्षक याचं्यामधील संबंध हे 
वािनव्यापारातील साचहत्यकृती व वािक/समीक्षक याचं्यामधील संबधंाशंी समातंर व संवादी असतात. हे 
र्ृहीत धरून आिच्या नवमनोचवश्लेर्षिवादी समीक्षकानंी स्थानातंचरत भावबंधािें (रनॅ्स्झरन्स) नम नारूप 
माडंले आहे. ते साचहस्त्यक/सौंदयात्म पचरिाम-प्रचतसादािें विइन, चवश्लेर्षि व मूल्यन करण्यासाठी 
उपय तत ठरले आहे. [पहा : मानसशास्त्रीय साचहत्यचविार.] 

 
डेस्व्हड ब्लीि (१९४०-) हा अमेचरकन समीक्षक आपल्या ज्ञातृचनष्ठ समीक्षाचसद्धान्तािी 

(सब्जेक्क्र्टव्ि हक्रहर्टहसझम, १९७८) माडंिी वािकाच्या अंर्ाने करतो. त्याच्या या ज्ञातृचनष्ठ समीके्षमारे् 
चवज्ञानाच्या आध चनक तत्त्वज्ञानातील ज्ञातृचनष्ठ दृष्टीिा मूलादइश आहे. टी. एस्. तयून आदी आध चनक 
वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानंी चनखळ वस्त स्स्थचतवािक घटनािें व तथ्यािें वस्त चनष्ठ चवश्व (अस्स्तत्व) नाकारले 
आहे. त्याचं्या मते चवज्ञानाच्या के्षीातही वस्त चनष्ठ घटनािें व तथ्यािें स्वरूप चनरीक्षकािी मानचसक संरिना 
चनचित करीत असते. अखेरीस ज्ञान हे लोकचनर्समत व लोकरचित असते. ते पूवइचसद्ध व पूवइस्स्थत नसते. 
ब्लीिच्या मते ज्ञातृचनष्ठ समीके्षला अचभपे्रत असलेल्या समीक्षापर चवधानात व अथइचनिइयनात वािकािे 
उत्स्झूतइ आचि नंतरिा कितनचनचमंत असे दोन प्रकारिे प्रचतसाद अंतभूइत असतात. (१) वािक संचहतेला 
प्रथम उत्स्झूतइ प्रचतसाद (स्पाँटॅचनअस चरस्पॉन्स) देत असतो. (२) आचि नंतर कितनचियेत या उत्स्झूतइ 
प्रचतसादाला एक चवचशष्ट अथइ देत असतो. त्यािे एका चवचशष्ट दृष्टीतून अथइचनिइयन करीत असतो. परंत  हा 
द सऱ्या प्रकारिा वस्त चनष्ठ मानला िािारा प्रचतसाद हा पचहल्या उत्स्झूतइ आत्मचनष्ठ प्रचतसादामधूनि 
चवकचसत होत असतो. या पचहल्या उत्स्झूतइ प्रचतसादाला प्राथचमक प्रचतमाकंन (कसबलायझेशन) तर द सऱ्या 
कितनचनर्समत प्रचतसादाला तो प नप्रइचतमाकंन (रीकसबलाझेशन) असे म्हितो. त्याच्या मते साचहत्यकृतीिी 
संरिना आचि चतिा वािनान भव हे वािकाच्या ज्ञातृचनष्ठ दृष्टीिे व व्यस्ततमत्त्वािे कायइ असते. 

 
स्टॅन्ली चझश या अमेचरकन समीक्षकाने माडंलेल्या वािनचवर्षयक चसद्धान्ताच्या कें द्रस्थानी 

अथइचनिइयन करिाऱ्या वािकवर्ािी/समूहािी (इंटरचप्रटेचटव्ह कचमटीि) संकल्पना आहे. (र्ज देअि अ 
रे्टक्स्र्ट र्न हधस क्लास?, १९८०.) त्याने साचहत्यसंचहतेच्या स्वायत्ततेच्या संकल्पनेला आचि वािकाच्या 
अथइचनिइयनावरील वािकाच्या व्यस्ततर्त अचधकाराला आव्हान चदले. त्याच्या मते खऱ्या अथाने संचहता ही 
वािकाच्या वािनचियेत, अथइचनिइयनचियेत िन्म घेत, अस्स्तत्वात येत असते. या अथइचनिइयनासाठी 
लार्िारी कौशल्ये व व्यूहरिना (इंटरचप्रटेचटव्ह स्रटेॅिीि) ह्या वािकाच्या व्यस्ततर्त अचधकारके्षीातील 
नसून त्या वािकवर्ांच्या सामचूहक अचधकारके्षीातील असतात. आचि प्रत्येक वािकसभासदास या 
वािकवर्ांकडून उपलब्ध होत असतात. म्हिून संचहतेच्या अथइचनर्समतीस वािक, लेखक व संचहता 
याचं्यापेक्षा वािकसमूहि अचधक िबाबदार व कारिीभतू होत असतो (पृ. १३-१४.) 

 
वािक-प्रचतसाद चसद्धान्ताने वािकाकडे लक्ष वळचवल्याम ळे संशोधनािे एक नवीन के्षी, दालन 

उघडले रे्ले. वािक-संचहता संबंधाकंडे नव्या दृष्टीने पाचहले िाऊ लार्ले. संचहता आचि वािक 
याचं्यामध्ये िैतभाव उभा करण्यापेक्षा त्याचं्यामधील देवघेवीला व परस्परान प्रवशेाला महत्त्व व मान्यता 
देण्यात आली. संचहता व वािक याचं्या परस्परन प्रवशेाम ळे संचहताकें द्र व वािककें द्र एकमेकातं चमसळून 
िाऊ लार्ली आचि कोित्याही एका कें द्रावर आधारलेली समीक्षा मारे् पडू लार्ली, आचि 
वािकप्रचतसादम खी साचहत्यचसद्धान्त हा संचहताकें द्री (वा कें द्रचनष्ठ) संरिनावादापलीकडे उत्तर-
संरिनावादाच्या चदशनेे वाटिाल करू लार्ला. 
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उत्तर-संरिनावाद्यानंी संचहता आचि संचहतात्मता/संचहतार् िपरता (टेतस्ि ॲचलटी) याचं्याचवर्षयी 
नवी संकल्पना माडंली. तीम ळे संचहतावािकसंबधंचविाराला नवी कलाटिी, चदशा चमळाली. त्याचं्या मते 
संचहतेिी चनर्समती करिे ही भारे्षिी एक स्वाभाचवक प्रवृत्ती असून भार्षा संचहतेच्या रूपाने प्रत्यक्षर्त होत 
असते. संचहता हीि भारे्षिे प्रत्यक्षीकरि (ॲति अलायझेशन) करीत असते. संचहतासिइन हा लेखकाच्या वा 
वािकाच्या प्रचतभेिे वा मनोव्यापारािे कायइ नसून ते भारे्षिे कायइ आहे. भारे्षच्या भेदाचश्रत कायइयंीिेतून 
अथइसिइन व संचहतासिइन होत असते. भारे्षच्या संचहतासिइक चियेला संचहतात्मता/संचहतार् िपरता असे 
म्हटले िाते. संचहतात्मता आचि सिइकता (प्रॉडस्तटस्व्हटी) यािंा अतूट संबंध आहे, असे ज्य चलया चिस्तेवा 
सारं्ते. लेखनाच्या (रायकटर्) व वािनाच्या भाचर्षक चियेतून अथइसिइन व संचहतासिइन होत असते. म्हिून 
लेखन व वािन ह्या संचहतासिइक चिया असून ती संचहतात्मतेिी/संचहताशीलतेिीि दोन रूपे आहेत. या 
भचूमकेतून वािनािा संचहतात्मता म्हिून चविार होऊ लार्ला (रीकडर् ॲि टेतस्ि ॲचलटी). त्याम ळे लेखन 
व वािन, संचहता व वािक याचं्यामधील भेद र्ळून पडले. 

 
वािक अथइचनर्समतीच्या कायात सचिय व सिइक सहभार् घेत असतो, आचि संचहतेवर आपला 

अचधकार प्रस्थाचपत करीत असतो. वािकािे हे द हेरी कायइ चविारात घेऊन वािक-प्रचतसादम खी समीके्षने 
साचहत्याभ्यासािी व समीके्षिी उचद्दष्ट ेव पद्धती यािंा नव्याने चविार स रू केला आचि साचहत्यचविाराला व 
समीके्षला नवी चदशा दाखवली. तसेि या चसद्धान्ताने साचहत्यकृतीिी स्वयंपूिइता, स्वायत्तता आचि वािक-
संचहता याचं्यामधील परंपरार्त िैत या संकल्पनानंाही आव्हान चदले. त्याम ळे वस्त चनष्ठ व ज्ञातृचनष्ठ, लेखक 
व साचहत्यकृती, संचहता आचि वािकािी वािनचिया याचं्यामंधील िैत व भेद चनदान सैद्धास्न्तक पातळीवर 
चटकत नाहीत, असे काही समीक्षकािें मत आहे. माी प्रत्यक्ष समीक्षा करताना हे भेद प न्हाप न्हा अवतरत 
असतात, असे चदसून येते. 
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र्ंर्ाधर पाटील 

 
वात्रणटका : इंग्रिीतील ‘चलमेचरक’ या लोकचप्रय हलतयाझ लतया काव्यप्रकारातून पे्ररिा घेऊन, त्या 
काव्याच्या धतीवर अधूनमधून केलेल्या मराठी रिनानंा कवी मंरे्श पाडर्ावकार यानंी ‘वाीचटका’ असे 
संबोधून त्याि नावाच्या संग्रहात (१९६४) त्यानंी त्या एकी प्रचसद्ध केल्या आहेत. 

 
शब्दाशंी, भारे्षशी, भारे्षच्या लयीशी, कल्पनेशी, नाना प्रकारिी र्ंमत करत चमस्स्कल, बाचलश, 

वाीट, झािील, िावट अशा हरतऱ्हेच्या ‘क्षचिक’ अन भवािें आचि चनरीक्षिािें िीडावृत्तीतून हलकेझ लके 
पि िमकदार चिीि करिारी लहान ििीिी चवनोदी कचवता असे ‘चलमेचरक’िे विइन करता येईल. 
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‘चलमेचरक’ पाि ओळींिे असते. १–२–५ या िरिािें एक अंत्ययमक, तर ३-४ या िरिािें एक, 
असे दोन यमकबधं त्यात असतात. हे दोन संकेत पाळून एखादी घटना, प्रसंर्, दृश्य ककवा कसलेही 
िटकदार कथन करताकरता शवेटी एखादा खटका, ह लकाविी वा मिेदार कलाटिी देऊन वािकाला 
िचकत करायिे, अशी ‘चलमेचरक’ िी सवइसाधारि घडि असते. 

 
पाडर्ावकरानंी पाि ओळी, चवचशष्ट यमक-बंध इ. बाह्य संवदेनामंध्ये न र् रझटता ‘चलमेचरक’ िा 

बाि तेवढा उिलला आचि दोन ओळींमधून (अर्ा, अर्ा । केवढा हा झर्ा! – ‘उदर्ार’) अडीि-तीन 
कडव्यापंयंत लाबंी ठेवनू, यमकािेंही चतततयाि म तत वृत्तीने खेळ करत चवचवध घाटाचं्या आचि वृत्तींच्या 
वाीचटका चलचहल्या. 

 
त्यापूवी सदानंद रेरे् याचं्या ‘चककित कचवता’, अनंत कािेकर यानंी चलचहलेल्या चनरर्सथका (चतच्या 

आिीिा चहरवा नातू, म्हितो होईन चपवळा पितू) यातील कल्पनाचवलास चलमेचरकच्या िातीिाि आहे. 
पाडर्ावकरानंी तो चवचशष्ट आकृचतबधं डोळ्यासंमोर ठेवनू मराठी वाङ्मयीन संस्कृतीत सािेल अशा चवचवध 
रूपािंा त्यात शोध घेतला. कवदा करंदीकर, पाडर्ावकर, सदानंद रेरे् याचं्या काही बालकचवता 
‘वाीचटके’त िमा होिाऱ्या आहेत. 

 
इंग्रिीतील ‘चलमेचरक’ प ढे सामाचिक, रािकीय के्षीातंील घटना, व्यतती, प्रसंर् यािंाही उपयोर् 

करून घेऊ लार्ले. रामदास झ टािे, झ. म ं. कशदे यािंी छोटी छोटी रािकीय चवडंबने म्हििेदेखील याि 
िातीच्या वाीचटका होत. 

 
वाीचटकेिा एक नम ना उदाहरिादाखल प ढे चदला आहे : 
 
नाते 
 
एक आहे पाववाला 
तो माझा र्ाववाला 
एक म्हातारी चवकते भािी 
ती माा या एका दोस्तािी आिी 
आचि एक आहे समोर देखिी बाई 
ती माी अिून माझी कोिी नाही 
 

वात्रहर्टका-मंरे्श पाडर्ावकर 
 

माध री र्ोखले; रमेश तेंड लकर 
 
वारकरी संप्रदाय : चवठ्ठल या दैवतािी भतती करिाऱ्या; ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, त काराम इ. संत 
आचि पंढरपूर, आळंदी, पठैि, देहू इ. के्षीे यानंा पूज्य मानिाऱ्या; गीता, भागवत, ज्ञानदेवी, एकनाथी 
भागवत, नामदेव, त काराम वर्ैरे संताचं्या र्ाथा इ. गं्रथातंील तत्त्वज्ञान प्रमाि मानिाऱ्या; 
त ळशीमाळधारि, एकादशीव्रतपालन, चनत्य हचरपाठपठन, नामस्मरि आचि मद्यमासंचवविइन हा 



 अनुक्रमणिका 

आिारधमइ पाळिाऱ्या आचि आर्षाढी, कार्सतकी, माघ अर्र िैीी यापंैकी एखादी श द्ध एकादशीिी 
पंढरप रािी वारी आचि कार्सतक वद्य एकादशीिी आळंदीिी वारी दरवर्षी नेमाने करिाऱ्या भततािंा पंथ हा 
वारकरी संप्रदाय म्हिून ओळखला िातो. यास भार्वत ककवा वैष्ट्िव पंथही म्हितात. 

 
हा पंथ कोिी, केव्हा आचि क ठे संस्थाचपत केला हे चनचित सारं्ता येत नाही. ज्ञानदेव (१२७५-

९६) हे या पंथािे संस्थापक आचि ज्ञानदेवी हा या पंथािा आद्य धमइगं्रथ अशी या पंथीयािंी श्रद्धा असली, 
तरी चवठ्ठलािी भतती व पंढरीिी वारी हे या पंथािे दोन चवशरे्ष ज्ञानदेवाचं्या पूवीपासून प्रिचलत होते, यात 
शकंा नाही. ज्ञानदेवाचं्याि माताचपत्यािंी नाव ेरुस्तमिी व चवठ्ठल अशी होती आचि ते पंढरीिी वारी करीत 
असत, असे ख द्द नामदेवानंीि साचंर्तले आहे. त्यािप्रमािे ‘प ंडचलकवरदा हाचर चवठ्ठल’ असा ज्या भतत 
चशरोमिीच्या नावाने वारकरी र्िर करतात, त्या प ंडचलकाच्या भेठीसाठी पंढरप रास आलेला िारकेिा 
रािा ‘य रे् अठ्ठावीस चवटेवरी उभा’ असल्यािेही त्यानंी नमूद करून ठेवले आहे. यावरून ज्ञानदेवाचं्या 
प ष्ट्कळि आधीपासून चवठ्ठल हे दैवत म्हिून पूचिले िात असाव,े याचवर्षयी शकंा राहत नाही. ज्ञानदेवपूवइ 
चशलालेख, ताम्रपट व स्तोीे यातं पंढरप राच्या देवालयािे, ‘पाडं रंर्पल्ली’ या नावाने पंढरप रािे आचि 
पाडं रंर् वा चवठ्ठल या दैवतािे आचि त्याि वा तद्भव नावाच्या व्यततीिे चनदेशही आढळतात. याप्रमािे 
चवठ्ठल हे दैवत, पंढरपूर हे के्षी आचि पंढरीिी वारी हा प्रघात ही ज्ञानदेवपूवइ असली, तरी वारकरी पंथ 
म्हिून िो पंथ ओळखला िातो तो ज्ञानदेवाचं्या तत्त्वज्ञानावरि आधारलेला असल्याम ळे ज्यािा ‘ज्ञानदेव े
रचिला पाया’ तोि वारकरी पंथ मानला पाचहिे. या पायावरि नामदेव, एकनाथ, त काराम इ. संतानंी 
वारकरी धमािे भव्य मंचदर उभारले. ज्ञानदेवीवर आधारलेल्या या पंथाच्या तत्त्वज्ञानािा मचहपतीच्या 
कालापयंत, म्हििे पािश ेवर्ष,े सतत चवकास होत रे्ला आचि तो र्ोरा क ं भार, िनी दासी, िोखामेळा, 
सावता माळी, नरहरी सोनार, कान्होपाीा, चनळोबा, बचहिाबाई, मचहपती इ. अनेक िातींच्या व 
व्यवसायाच्या स्त्रीप रुर्षानंी आपल्या िचरीानंी व काव्यरिनानंी साधला, हे या पथंािे वैचशष्ट्ट्य. एखादा 
महात्मा नवा पंथ संस्थाचपत करतो आचि त्याच्या चशकविीिा प ढे चवपयास होऊन त्या पंथाला चवकृत रूप 
प्राप्त होते, या इचतहासाला वारकरी पंथ हा मोठा अपवाद होय. तो पािश ेवर्ष ेसतत चवकास पावावा आचि 
त्यातील प्रत्येक चविारवतंाने संस्थापकाच्या मूळ भचूमकेपासून तसूभरही न ढळता त्यािे तत्त्वज्ञान 
अचधकाचधक चवशद व चवकचसत करीत िाव ेहे या पंथािे अहोभाग्य! वारकरी पंथािा सतत पािश ेवर्ष ेहोत 
रे्लेला हा चवकास व प्रसार आचि त्याला चमळालेला सवइ िातींच्या व व्यवसायाचं्या लोकािंा प्रचतसाद 
लक्षात घेतला, की वारकरी हा एक पंथ नसून महाराष्ट्राच्या आध्यास्त्मक उद्बोधनािा तो उत्स्झूतइ 
आचवष्ट्कार होता, याचवर्षयी शकंा राहत नाही. 

 
वारकरी पंथ ज्ञानदेवाचं्या ज्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेला आहे, त्यािी पाि प्रािभतू तत्त्व े

प ढीलप्रमािे : 
 
(१) अिैतवाद : भस्ततमार्ाला देव व भतती यािें िैत हे स्वाभाचवकपिेि पोर्षक. परंत  

भस्ततमार्ािा प रस्कार करिाऱ्या ज्ञानदेवानंी ‘देहीं अहंकारु नाचथला । समूल िेयािा नासला । तो चि 
परमात्मा सािंला । आचद चि आचध ॥’ (६⋅८४) या मानवाला परमात्म्याच्या पदावर अचधचष्ठत करिाऱ्या 
अिैतवादावरि आपले तत्त्वज्ञान उभारले आहे. (२) चिचिलासवाद : ‘िीवो ब्रह्मैव’ या अिैत वदेान्तािी 
द सरी बािू म्हििे ‘िर्स्न्मथ्या’ ही. ज्ञानदेवानंी िर् चमथ्या आहे हे तत्त्वही स्वीकारले, परंत  नामरूपात्मक 
िर् क्षिभरं् र आहे ही िािीव िार्ती ठेवनूही त्याकडे िैतन्यािा चवलास म्हिून पाहण्यास चशकचवले. या 
दृष्टीने िर्ाकडे पाहण्यास चशकले, की िर् क्षिभरं् र आहे या चविाराने मनाला येिारी मरर्ळ नाहीशी 
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होऊन ‘िर् अचसकी वस्त प्रभा’ असा नवा प्रत्यय येऊन चिचिलासाच्या दशइनाने चित्त उल्हाचसत होते. 
ज्ञानदेवािंा श्रीकृष्ट्ि ‘ह्मिौचन िर् परौतें । सारुचन पाचहिें मातें । तैसा न्हव ेउचखतें । आघवें चि मी ॥’ 
(१४⋅१२६) असे म्हितो ते याि चिचिलासवादी भचूमकेवरून. (३) भस्ततमार्इ : अिैतान भतूी आचि भतती 
यातं चवरोध नसून अिैतीही भततीिा आनंद उपभोर् ूशकतो, असे ज्ञानदेवािें प्रचतपादन आहे. ‘देव देऊळ 
पचरवारू । चकिे कोरूचन डोंर्रु । तैसा भततीिा ववे्हारू । का ंनव्हावा ॥’ (अमृतानुभव ९⋅४१) असे ते 
चविारतात. ज्ञानदेवप्रिीत भतती ही ज्ञानय तत भतती आहे. ‘कक भस्ततस खालाचर् । आपि चि िाला दों 
भार्ीं । वाटूंचनया ंआरं्ी । सेवकै वािी ॥ येरा नाव मी ठेवी । मि भितेया वोि बरवी । न भितेया दावी । 
योचर्या िो ।’ (१२⋅१८६–१८७) असे या अिैती भततीिे ज्ञानदेवानंी श्रीकृष्ट्िम खाने विइन केले आहे. या 
भततीिाि द सरा पयाय म्हििे संतानंा ‘देवािी रूपडीं’ (१८⋅१३४७) मानून त्यािंी भतती करिे हा. ही 
संतभतती वारकरी पंथात देवभततीहून श्रेष्ठ मानली आहे. कारि देवाच्या दशइनात एकट्या देवािेि दशइन 
घडते, तर संताचं्या दशइनात ज्यािी ते अन भतूी घेतात त्या देवासह संतािें दशइन घडते. ज्ञानेर्श्िीतील 
श्रीकृष्ट्ि अि इनाला म्हितो, ‘पै अि इना त झे चन वधेें । चमया देवपिाकि चबरुदें । साचंडली र्ा मी हे आधें । 
सर्लेचन त वा ॥’ (१८⋅१३६३). (४) समता : िाचतभेद व विइभेद यावंर कहदू समािरिना आधारलेली आहे. 
ही सामाचिक चवर्षमता ज्ञानदेवानंी नाकारलेली नाही. तेवढ्या बाबतीत माी रूढ चविाराशी त्यानंी तडिोड 
केलेली चदसते. ककवा कमइचसद्धान्त व प निइन्म या तत्त्वािंा त्यार् केल्याचशवाय या चवर्षमतेवर आके्षप घेता 
येत नाही, म्हिून त्यानंी ती मान्य केली असेल, परंत  भतती वा म तती याचं्या आड ही सामाचिक चवर्षमता 
येत नाही हे ‘ह्मिौचन भस्तत र्ा एथ सरे । िाचत अप्रमाि ॥’ (९⋅४४८) असे झडझडून सारं्ून आध्यास्त्मक 
समतेिी चशकवि चदली आहे. (५) कमइयोर् : गीतेिा चनष्ट्कामकमइयोर्पर अथइ लाविारे ज्ञानदेव हे 
सवइप्रथम व सवइश्रेष्ठ भाष्ट्यकार होत. त्यािंा कमइयोर्चविार वरील िार तत्त्वावंर भक्कमपिे आधारलेला आहे. 
त्यानंी केवळ गीतेिाि कमइयोर्पर अथइ लावला असे नाही तर कमइ, ज्ञान, योर् व भतती या िारही मार्ांिा 
त्यानंी कमइयोर्ाशी समन्वय साधला आहे. उदा.,  

 
कमइ : स्वधमइ िो बापा । तो चनत्ययज्ञ  िािा पा ं। ह्मिौचन वतइता ंतेथ पापा । संिारू नाहीं ॥ ३⋅८१. िे 

संपचत्तिात आघवें । हें हवनद्रव्य मानावें । मर् स्वधमइयज्ञें अपावें । आचदप रुर्षीं ॥ ३⋅१३०. 
 
ज्ञान (संन्यास) : आता ंर्ृहादीक आघवें । तें काहंींि नलरे् त्यिावें । िें घेंतें िालें  स्वभावें । चनमसंर्  

ह्मि चन॥ ५⋅२२ आचि मी माझें हे आठवि । चवसरलें  िेयािें अंतमकरि । तो पाथा संन्यासी िाि । चनरंतर ॥ 
५⋅२०. 

 
योर् : इंचद्रयें कमािा ंचि ठाईं । वाचढनलीं पचर काहीं । झळहेत िी राळ नाहीं । अंतष्ट्करिी ॥ असतेचन 

देहें येत ला । िो िेंतू चि देखसी चनदेला । तो चि योर्ारूढ  भला । वोळख तंू ॥ ६⋅६४–६५. 
 
भतती : िेिें िर् हें समस्त । आंत  बाचहचर भचरत । िालें  आहे दीपिात । तेिें िैसें ॥ तेया सवात्मका 

ईश्वरा । स्वकमइक स मािी वीरा । पूिा केली होये अपारा । तोखालाचर् ॥ १८⋅९१२–१३.  
 
या ज्ञानदेवप्रिीत तत्त्वज्ञानातून वारकरी भततीिे प ढील पाि चवशरे्ष प्रचतपन्न झालेले आढळून 

येतील : (१) भस्ततस खासाठी अिैत वदेान्त सोडून िैतमत स्वीकारण्यािी आवश्यकता नाही. (२) भतती 
ही भोळीभाबडी वा सकाम असत नाही, तर ज्ञानय तत व चनष्ट्काम असते. (३) भततीच्या के्षीात िात व विइ 
यानंा स्थान नाही. (४) िन्माने प्राप्त झालेली कमे चनष्ट्काम ब द्धीने व चनरहंकार वृत्तीने पि उत्तम प्रकारे पार 
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पाडिे हीि चवश्वात्मक देवािी श्रेष्ठ भतती. (५) मोक्षाकचरता र्ृहस्थाश्रम साडूंन संन्यास घेण्यािी 
आवश्यकता नाही. भतती हीि खरी म तती. 

 
ज्ञानदेवािेंि समकालीन संत नामदेव यानंी ज्ञानदेवाचं्या हयातीत व त्याचं्या समाधीनंतर िोपन्न वर्ष े

या पंथािा दोन मार्ांनी प्रसार केला. ‘शतकोटी त झे र्ाईन अभरं्’ अशी प्रचतज्ञा करून त्यानंी आपल्या 
अभरं्ातूंन चवठ्ठलािी ‘चमथ’ तयार केली आचि कीतइनाच्या िारे ती सवइी झैलाचवली. मराठी िनमानसात ही 
चमथ एवढी रुिली, की नामदेवापंासून मचहपतीपयंत अर्चित संतानंी चवठ्ठलभस्ततपर अभरं्ात्मक रिना 
करून नामदेवािंी शतकोटीिी प्रचतज्ञा पूिइ केली. कृष्ट्िाच्या बाललीला, र्ौळिी, चवराण्या, संतिचरीे इ. 
रिनातूंन ही चवठ्ठलािी चमथ साकार झाली आहे. 

 
ज्ञानदेवानंंतर स . पाविेतीनश ेवर्षांनी ‘ज्ञान्यािा एका’ म्हिून ओळखल्या िािाऱ्या एकनाथानंी 

ज्ञानदेवाचं्या चशकविीस नवा उिाळा चदला. त्यानंी पाठातंरानंी अश द्ध झालेल्या ज्ञानदेवीिे संशोधन करून 
‘प्रचतश द्ध ज्ञानेश्वरी’ उपलब्ध करून चदली, एवढेि नव्हे तर भागवताच्या एकादश स्कंधावर टीका रिून 
गीतेच्या आधारे ज्ञानदेवानंी िे तत्त्वज्ञान माडंले, त्यािेि भागवताच्या आधारे चवशदीकरि करून गीतेच्या 
िोडीला भागवत हा गं्रथ वारकरी पंथात स प्रचतचष्ठत केला. एकनाथानंी ज्ञानदेवािेंि तत्त्वज्ञान चवशद, सोपे 
व रंिक करून प्रसाचदत केले असले, तरी ‘िर् अचसकी वस्त प्रभा’ ऐविी ‘िन नोहे अवघा िनादइन’ या 
चविारावरि दृचष्ट कें चद्रत केली असल्याम ळे त्यािें आिरि व साचहत्य यावंर सामाचिक िाचिविेा िास्त 
प्रभाव पडलेला आढळून येतो. भाळेभोळे िन कसे तरतील या तळमळीतून त्यािें साचहत्य स्झ रलेले 
असल्याम ळे रुक्क्मिीस्वयांवर, भागवत, भावाथकिामायि यासंारखे कथेच्या अन र्षंर्ाने तत्त्वज्ञान सारं्िारे 
गं्रथ, भारुडासंारखी बताविीसह म्हिायिी नाट्यर्ीते, र्ौळिीसारखी स्त्रीर्ीते अशा उदबोधक पि रंिक 
प्रकारावंर त्यानंी भर चदला आहे. 

 
एकनाथानंंतर स . पाऊिश े वर्षांनी अवतरलेले त काराम हे ‘नामयािा त का’ म्हिनू ओळखले 

िातात, ते त्यानंी कीतइनाच्या िारे वारकरी तत्त्वज्ञानािा प्रसार केला म्हिून. त्यानंी ज्ञानदेव, नामदेव, 
एकनाथ याचं्या साचहत्यािे मनन केले होते; पि त्यातील तत्त्वज्ञानािा प्रत्यय येईपयंत त्याचं्या चित्तास 
स्वस्थता नव्हती. अहंकार नाहीसा झाला की िीव हा ब्रह्मि होतो हे खरे असले, तरी इतर लोक बद्धि 
असता स्वतमच्या म ततीति ब्रह्मानंद कसा अन भवायिा? ‘िन नोहे अवघा िनादइन’ हे केवळ आपल्याला 
पटून उपयोर् नाही; ते िनानंाही पटले पाचहिे, पटवनू चदले पाचहिे. िीव व ब्रह्म यातंील िैतािा चनरास 
होऊनि भार्िार नाही, आपि व इतर िन यातंील िैतही समूळ नाहीसे करायला हव.े या तळमळीतूनि 
त कारामािंा स्वतमशी व िनाशंी राींचदवस झर्डा स रू झाला आचि त्या झर्ड्ातूनि त्याचं्या अभरं्ािें 
स्झ रि झाले. ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ व त काराम यािंी चशकवि तत्त्वतम एकरूपि असली, तरी 
ज्ञानदेवािंा आचवष्ट्कार आत्माचभम ख, नामदेवािंा परमात्माचभम ख, एकनाथािंा समािाचभम ख, तर 
त कारामािंा एकाि वळेी ीयाचभम ख, म्हिूनि ‘त का िालासे कळस’. त कारामानंंतर या पंथाच्या 
तत्त्वज्ञानात नवी भर पडली नाही. 

 
वारकरी पंथािे दैवत चवठ्ठल हे आहे. चवठ्ठल हा िरी चवष्ट्िूिा अवतार असला, तरी दशावतारापंैकी 

नव्हे. यािा कोित्याही प रािातं चनदेश नाही. आपला भतत प ंडलीक याला भेटण्यासाठी श्रीकृष्ट्ि िारकेहून 
पंढरप राला आला आचि प डंलीक माताचपत्याच्या सेवते र् ंतलेला असल्याम ळे त्यािे काम प रे होईपयंत 
त्यानेि चदलेल्या चवटेवर चतष्ठत उभा राचहला, एवढीि लोककथा या दैवतासंबधंी उपलब्ध आहे. या 
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कथेम ळेि बह धा वारकरी संतानंी इतर कोित्याही अवतारापेक्षा हा अवतारि आपले दैवत म्हिून 
चनवडलेला चदसतो. कारि या कथेत ‘तेया सवात्मका ईश्वरा । स्वकमइ क स मािी वीरा । प िा केली होये 
अपारा । तोखालाचर् ॥’ या तत्त्वािी प्रतीती आली असावी. या व्यचतचरतत चवठ्ठलािी अन्य कोितीि लीला 
उपलब्ध नसल्याम ळे नामदेवादी संतासं चवठ्ठलािे प राि रिण्यास मोकळीक चमळाली आचि त्यानंी 
चवठ्ठलाच्या अनेक लीला र्ाइल्या. चवठ्ठलाच्या ज्या कथा संतसाचहत्यात साचंर्तल्या आहेत, त्या चवठ्ठलाच्या 
नसून त्याच्या भतताचं्या आहेत. त्यातं िाचरत्र्य चदसून येते ते भततािें, चवठ्ठल हा केवळ साक्षी आहे. चवठ्ठल 
िर काही करीत असेल, तर भतताला िे करावसेे वाटते पि करता येत नाही ते करायला त्याला साहाय्य 
करिे एवढेि. उदा., िोखामेळ्याला चवठ्ठलािे दशइन घ्यायिे असते पि बडव ेत्याला ते घेऊ देत नाहीत, 
तेव्हा चवठ्ठल देवळातून उठून त्याच्या घरी िातो. एकनाथानंा राि ूमहाराकडे िेविािे आमंीि होते, पि 
ते इच्छा असूनही िाऊ शकत नव्हते म्हिून तळमळत होते, तेव्हा चवठ्ठल एकनाथािें रूप धारि करून 
रािूकडे िेवायला िातो. पढंरप राच्या चवठ्ठलािे दशइन घेताना भतताला संताचं्या या सवइ कथा आठवतात 
आचि चवठ्ठलािे दशइन हे पचरिामतम संतािें स्मरिि ठरते. अतएव चवठ्ठल हे संतिचरीािे मूतीकरि वाटते 
आचि ‘रूप नाही रेखा ियासी आकार । आम्ही तो साकार भतती केला’ या त कारामाचं्या उततीिा एक 
वरे्ळाि प्रत्यय येतो. 

 
अशा या चवठ्ठलाच्या भततीिी वारकरी रीतही त्याचं्या तत्त्वज्ञानावरि आधारलेली आहे. चवठ्ठल हा 

सवइशस्ततमान असल्याम ळे त्याला प्रसन्न करून घेिे आपल्या चहतािे आहे, तो आपल्या सवइ ऐचहक व 
पारलौचकक कामना पूिइ करील अशी वारकऱ्यािंी दृष्टीि नाही. वारकरी चवठ्ठलाला साकडे घालीत नाहीत, 
नवस बोलत नाहीत आचि वारकरी पंथात त्यािी र्षोडशोपिारे पूिाही चवचहत नाही. चवश्वव्यापक परब्रह्मािे 
प्रतीक म्हिूनि चवठ्ठलाच्या मूतीकडे संतानंी पाचहले आहे. परंत  त्यािबरोबर ‘भस्ततस खालार्ी’ नामस्मरि, 
भिन व कीतइन हे चवधीही वारकरी पंथात साचंर्तले आहेत. यातंील भिन व कीतइन हे चवधी सामूचहक 
आहेत हे लक्षात घेण्यािोरे् आहे. भिन-कीतइनात चवठ्ठलािी आळविी होते ती माता, चपता, सखा, चप्रयकर 
एवढेि काय पि प ीही, अशी चवचवध नाती चवठ्ठलाच्या चठकािी कल्पून. ‘प्रथम भेटीं आकलर्न । मर् वदंाव े
िरि ॥’ ही पंढरीिी चवठ्ठलाच्या भेटीिी रीत. देवाला सखा मानिारे वारकरी संतानंा माी देव मानतात. 
म्हिून दोन वारकऱ्यािंी भेट झाली, की प्रथम िरिवदंन आचि मर् आकलर्न असा व्य त्िातं उपिार आहे. 
कारि ‘प्रचतमा माा या अिेतन व्यतती । संत सिेतन माा या मूती ।’ (एकनाथी भागवत ११⋅१२०१) असे ख द्द 
भर्वतंानंीि साचंर्तले आहे. त काराम म्हितात, ‘कचरता ंदेवािइन । घरा आले संतिन ॥ देव साराव ेपरते । 
संत पूिाव ेआरते ॥’(५९४). 

 
र्ळ्यात त ळशीिी माळ आचि कपाळास र्ोपीिंदनाच्या म द्रा व ब क्का ही वारकऱ्यािंी बाह्य चिन्हे 

होत. पंथात प्रचवष्ट होताना माळकरी असलेल्याकडून चवचधपूवइक ही माळ घेण्यात येते. त्या वळेी प ढील 
चनयम पाळण्यािी शपथ घेतली िाते : (१) खरे बोलिे, (२) परस्त्री रुस्तमिीमातेसमान मानिे, (३) काही 
अपराध घडल्यास भर्वतंानंी क्षमा करण्याबद्दल प्राथइना करिे, (४) शाकाहारि करिे, (५) वर्षातून चनदान 
एक पंढरीिी वारी व आळंदीिी वारी करिे आचि एकादशी व्रत पाळिे, (६) दररोि ‘रामकृष्ट्ि हरी’ या 
मंीािा १०८ वळेा माळेिे मिी ओढून िप करिे, (७) ज्ञानेर्श्िीच्या काही ओव्यािें चनयचमत वािन करिे 
आचि िहिपाठािे अभरं् म्हििे, आचि (८) प्रपंिातील वाट्यास आलेली चनत्य कामे चवठ्ठलािे स्मरि करीत 
प्रामाचिकपिे पार पाडिे. 
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वरील आिारधमातील ज्या पंढरीच्या वारीवरून या पंथाला वारकरी हे नाव पडले, ती वारी अनेक 
दृष्टींनी वैचशष्ट्ट्यपूिइ आहे. पंढरप राला चवठ्ठलािा अवतार झाला आचि चतथे िंद्रभारे्तीरी चवठ्ठलािे मंचदर 
आहे, या कारिानंी पंढरप राला तीथइके्षीािे माहात्म्य लाभाव ेआचि चवठ्ठल हे परमदैवत मानिाऱ्यानंी त्या 
तीथइके्षीािी याीा करावी हे स्वाभाचवकि आहे. परंत  काशीरामेश्वरादी तीथािी याीा आचि पंढरप रािी 
वारी यातं प ष्ट्कळि भेद आहे : (१) काशीरामेश्वरादी तीथािी याीा पापक्षालन व प ण्यसपंादन या हेतंूनी 
केली िाते. पंढरप राच्या वारीत तसा हेतू नसतो. (२) काशीरामेश्वरादी याीा आय ष्ट्यात एकदा तरी आचि 
चवशरे्षतम म्हातारपिी घडावी असा संकेत असून काशीलाि मृत्य ूआला तर मोक्षि चमळतो अशी श्रद्धा आहे. 
पंढरप रािी वारी अशी एकदाि व मृत्य ूिवळ आला असता करावी असा संकेत नाही, ती चनयमाने दरवर्षी 
करायिी असते. (३) काशीरामेश्वरादी याीेिा उदे्दश चवश्वेश्वर वा रामेश्वर याचं्या दशइनािा असतो, तर 
पंढरप रच्या वारीिा उदे्दश चवठ्ठलाच्या भेटीिा असतो. म लीने वर्षातून एकदा माहेरी आईला भेटायला िाव े
तशी ही वारी असते. माहेरी आईच्या संर्तीत काही चदवस राचहले, की परत सासरिे कष्ट उपसायला नवा 
धीर येतो, तसे वारकऱ्यानंा वारीनंतर संसारातील व्यापातापाला तोंड द्यायला नव े बळ येते. वारकरी 
संसाराला सासर आचि पंढरप राला माहेर मानतात ते याि दृष्टीने. (४) काशीरामेश्वरादी याीा मेळाव्याने 
केली रे्ली तर ती केवळ सोय म्हिून, तशी ती करावी असा संकेत नाही. ती एकेकट्यानेही करायला 
हरकत नाही आचि तशी ती केलीही िाते. परंत  पंढरप रािी वारी ही कदडीत सामील होऊनि करायिी 
असते. महाराष्ट्राच्या र्ावार्ावातूंन आचि महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अशा अर्चित कदड्ा चनघून आचि 
मार्ात इतर कदड्ानंा चमळून एक प्रिंड याीाि पंढरीला पोहोिते. पंढरप राच्या या वारीत वारकऱ्यािंा 
र्ाव, ‘प्रातं, विइ, िात एवढेि काय, पि व्यस्ततत्वही संपूिइ चवरून चवठ्ठलभततीिाि एक अथारं् सार्र 
हेलावत असतो. ‘िन नोहे अवघा िनादइन’ यािा प्रत्यय या वारीत येतो, कारि प्रत्येक वारकरी हा 
इतराचं्या लेखी प्रत्यक्ष चवठ्ठलि असतो. (५) या वारीत केवळ चवद्यमान वारकरीि सामील असतात असे 
नाही, तर आळंदी, पैठि, देहू वर्ैरेंहून आलेल्या ज्ञानेश्वर, एकनाथ, त काराम इत्यादींच्या पालख्याही 
त्याचं्या संर्त असतात. या पालख्यातंील संत प्रत्यक्षपिे आपल्या सारं्ाती आहेत, अशीि वारकऱ्यािंी श्रद्धा 
असते. म्हििे पंढरीच्या वारीत र्ाव, प्रातं, विइ, िात वर्ैरे लौचकक भेदि नव्हेत, तर भतू व वतइमान हे 
कालािे भेदही नाहीसे होऊन वारकरी संताचं्या संर्तीत चदक्कालातीत अनंताति वावरत असतो. 

 
व्यापक तत्त्वज्ञान, उन्नत चविार, उदार दृष्टी, आंतचरक चिव्हाळा, श्रेष्ठ साचहत्यर् ि आचि पठन, 

भिन, कीतइन इत्यादींिारे चनत्य श्रवि यामं ळे महाराष्ट्रीयाचं्या चविारावंर, आिारावंर व आध्यास्त्मक 
प्रवृत्तीवर ज्ञानदेव ते मचहपती अशा सवइि वारकरी साचहत्यािा चवलक्षि प्रभाव पडलेला आढळून येतो. या 
प्रभावातून अथाति साचहत्यही स टिे शतय नव्हते. म ततेश्वर, कृष्ट्िदयािइव, वामन पंचडत, श्रीधर, मोरोपंत 
इत्यादींिी भाित-भागवतावरील रिना; सामराि, चवठ्ठल, नारे्श इत्यादींिी महाकाव्ये; आनंदतनय; 
मध्वम नी, अमृतराय, चशवचदनकेसरी, देवनाथ इत्यादींिी पदे; एवढेि काय, अनंतझंदी, रामिोशी, 
परशराम इत्यादींच्या लावण्या हे सवइि साचहत्य वारकरी साचहत्याने प्रभाचवत झालेले चदसून येते. केवळ 
प्रािीनि नव्हे तर अवािीन मराठी साचहत्यातही वारकरी साचहत्यािे पडसाद स्पष्टपिे ऐकू येतात. अन्य 
पंथीय व अन्य धमीयही याला अपवाद नाहीत. महान भावाचं्या ‘सातीगं्रथा’ंत समाचवष्ट असलेल्या 
ज्ञानप्रर्बोधातील र्ाभ्याच्या सव्वाश ेओव्या म्हििे ज्ञानेर्श्िीिा उताराि वाटावा इतके साम्य या दोन टीकातं 
असाव,े रामदासानंी वारकऱ्याचं्या अभरं्ासारखी अभरं्रिना करावी, दत्तपंथीयानंी एकनाथासंारख्या 
ध रेच्या वारकरी संताला आपल्या पंथात समाचवष्ट करून घ्याव ेआचि त्यािंी ‘दत्तािी आरती’ चनत्य म्हिावी, 
चशवकालीन शखे महंमद व उत्तर पेशवाईतील सर्नभाऊ यासंारखे म सलमान आचि अवािीन काळातील 
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िस्स्टन ॲबट, झादर दलरी यासंारखे चिस्ती चमशनरी हेही वारकरी तत्त्वज्ञानाने व साचहत्याने प्रभाचवत 
व्हावते, यावरून या तत्त्वज्ञानािी व साचहत्यािी थोरवी कळून येते. 
 

म. वा. धोंड 
 
वार्नत्तक : (स.ं) गं्रथािी व्याख्या करण्यािा एक प्रकार. हा शब्द ‘वृचत्त’ या शब्दावरून बनला आहे [पहा : 
वृचत्त ४]. ह्या व्याख्येत मूळ गं्रथात िे साचंर्तलेले असते, िे सारं्ावयािे राहून रे्लेले असते, अथवा मूळ 
गं्रथात द रुस्ती आवश्यक असते (उततान ततद रुतत) या तीन र्ोष्टींिा चविार केलेला असतो. पाचिनीच्या 
अष्टाध्यायीतील सूीावंर कात्यायनाने चलचहलेले वार्सत्तक हे एक प्रचसद्ध उदाहरि. िैचमनीच्या 
पूवकमीमाांसासूत्राांवर शबरस्वामीने चलचहलेल्या काही भार्ावर श्लोक-वार्वत्तक व काही भार्ावर तन्ववार्वत्तक 
याप्रमािे दोन वार्सत्तके क माचरल भट्टाने चलचहल्यािे प्रचसद्ध आहे. भरताच्या नाट्यशास्त्रावर (चनदान त्यातील 
पचहल्या पाि अध्यायावंर) हर्षाने वार्सत्तक चलचहले होते, असे अचभनवर् प्ताच्या टीकेतील उल्लेखावंरून स्पष्ट 
आहे. 
 

र. पं. कंर्ले. 
 
वासकसज्जा : पहा अष्टनाणयका. 
 
वास्तवतावाद : ज्ञानािा चवर्षय होिाऱ्या भौचतक वस्तंूिी सत्ता ज्ञातृचनरपेक्ष, मनाच्या अवबोधनािी ककवा 
चित्िी अपेक्षा नसलेली अशी असते, असे मानिारे तत्त्वज्ञान म्हििे वास्तवतावाद. मनाच्या ज्ञापक 
प्रचियेला व मनाला अचतरेकी महत्त्व देऊन संपूिइ भौचतक चवश्वाला मनावलंबी ठरचविाऱ्या चििादाला 
चवरोधी असे हे तत्त्वज्ञान चवज्ञानाच्या वाढीम ळे एकोचिसाव्या शतकात प ढे आले. या तत्त्वज्ञानािा तत्कालीन 
साचहस्त्यकावंर पचरिाम झाला आचि साचहत्यातही सत्य घटनािंा अभ्यास व दशइन याि पद्धतीने करून 
द्यायला हव,े असे मत पसरले. स्वच्छंदतावादी साचहत्यात सारे वास्तव मानवी कल्पना व भावना यानंी 
रंचित झालेले असून वास्तवािे खरे दशइन करून देण्यासाठी आपल्या वृत्तीत वस्त चनष्ठा चवकसायला हवी, 
असे नव्या साचहस्त्यकानंा वाटू लार्ले. चवज्ञानाच्या प्रर्तीने वास्तवाच्या वस्त चनष्ठ अभ्यासाला मिबतू बैठक 
लाभली होती. चशवाय ऐचतहाचसक व सामाचिक अभ्यासातही ‘वास्तवाला काय ते सारं् ूद्या, त म्ही त्यािा 
अथइ लावण्यािा प्रयत्न करू नका’ असा इशारा वारंवार चदला िात होता. याम ळे िे वस्त चनष्ठ सत्य असेल, 
त्यािा त्याि स्वरूपात वािकाला कसा अन भव घडवनू देता येईल यासाठी लेखकानंी प्रयत्न स रू केले. 
सत्यचप्रयता, वस्त चनष्ठ दृष्टी, ऐचतहाचसक प राव्यावंरील श्रद्धा आचि स स्पष्ट, अलंकारहीन व साधी भार्षाशलैी 
या र् िािंा पचरपोर्ष होऊन वास्तवतावादी भचूमका घडचवली रे्ली. या सवइ प्रयत्नातं सवांत अवघड प्रयत्न 
होता, तो स्वतमिे व्यस्ततमत्त्व व चवकारभावना कलासषृ्टीपासून दूर ठेवण्यािा. सत्यदशइनाला ही र्ोष्ट 
अत्यंत आवश्यक होती, असे वास्तवतावाद्यािें मत. 

 
या प्रयत्नानंी चनमाि झालेल्या साचहत्यकृतीत म ख्यत्व े प ढील र्ोष्टी आढळतात : (१) त्या त्या 

स्थळाच्या चवचवध चनसर्इपचरसरािे व पाश्वइभमूीिे चवस्तृत विइन; (२) भतूकाळापेक्षा वतइमानकालीन 
घटनावंर भर, अथवा भतूकाळातील घटना वतइमानकाळात घडत आहे असा आभास; (३) व्यततींच्या 
पोर्षाखािे, दशइनािे व स्वभावािे चवस्तारपूवइक सूक्ष्म विइन; (४) मानवी वतइनािे व हालिालींिे तपशीलवार 
विइन; (५) मानवी मनोव्यापारािें सूक्ष्म चवश्लेर्षि; (६) व्यततींच्या हातिी पीे, डायरीतील नोंदी, 
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ऐचतहाचसक आलेख इत्यादींिा वास्तवाच्या पचरपोर्षासाठी उपयोर्; आचि (७) त्या त्या व्यततींच्या तोंडी 
चवचशष्ट बोली ककवा बोलण्याच्या लकबी यािंा उपयोर्. 

 
वास्तवतावादी साचहत्याम ळे अर्ोदरच्या य र्ात चलचहले रे्लेले अचतरंचित, कल्पनाप्रि र, 

भावनाचववश, अवास्तव साचहत्य मारे् पडले. नव्याने स रू झालेल्या वैज्ञाचनक य र्ाला आचि त्या य र्ातील 
ब चद्धवादी चविारसरिीला अन रूप अशा साचहत्यािी घडि वास्तवतावादाम ळे झाली. इचतहासािा व 
ऐचतहाचसक र्ोष्टींिा उपयोर् केवळ स्वप्नसृष्टीत वावरण्यासाठी नसून सत्यशोधनासाठी आहे, हे या 
साचहत्याने चसद्ध करून चदले. तसेि क ठलेही तत्त्वज्ञान रिण्यापूवी वास्तवािे सूक्ष्म व वस्त चनष्ठ चनरीक्षि, 
चवचशष्ट घटनामंधील कायइकारिसबंंधािंी शास्त्रीय चिचकत्सा, हेत्वाभासी उपनेीापंासून म तत अशा 
स्वाभाचवक दृष्टीला लाभलेले वास्तवािे स्वच्छ दशइन यािंी िोपासना अत्यंत आवश्यक आहे, हे या 
साचहत्याच्या रिनेने चसद्ध केले. 

 
वास्तवतावादी साचहत्यावर प ढील आके्षप घेतले िातात : (१) त्यात एखाद्या दृश्यािे, घटनेिे 

ककवा व्यततींच्या स्वभावािे इतके सूक्ष्म, साद्यतं, सचवस्तर विइन असते, की त्याम ळे वािकाला कंटाळा 
येतो. असल्या विइनात कलाक सर असली, तरी कलेला अवश्य अशी विेक दृष्टी प ष्ट्कळदा आढळत नाही, 
(२) साचहत्यकाराला खरीख री वस्त चनष्ठता साधिे शतय नाही. वैज्ञाचनकाला वस्त चनष्ठता साधते ती तो 
चवचशष्ट प्रकारच्या घटनािंा चवचशष्ट साधनानंी अभ्यास करतो म्हिून. वस्तंूिे विन अथवा मोिमाप वा 
चमश्रि करण्याच्या कामात मानवी भावनािंा प्रश्न येत नाही. परंत  साचहस्त्यकाला ज्या घटनािें दशइन 
द्यावयािे असते, त्या मानवी िीवनातील, समािाच्या नीचतचनयमानंी बाधंलेल्या, चवचवध भावनाचवकारानंी 
र् ंझलेल्या, व्यस्ततव्यततींच्या संबंधाचं्या घटना असतात. या बाबतीत साचहस्त्यकाने वस्त चनष्ठता र्ाठण्यािा 
चकतीही प्रयत्न केला, तरी प्रच्छन्नपिे त्यािी सहान भतूी क ठे झ कते, ते िािाक्ष वािकाला सहि उमर्ते. 
यािा अथइ साचहस्त्यकािी लेखिी एखाद्या बृहद्दशइक यंीाप्रमािे वस्त चनष्ठ दशइन कधीि घडवनू देऊ शकिार 
नाही; (३) एखाद्या कॅमेऱ्याप्रमािे साचहत्याने एखाद्या दृश्यािे अथवा व्यस्ततस्वभावािे केवळ दशइन घडचविे, 
हे कलेिे कायइ नाही. ज्या साचहत्याला मानवी िीवनाकडे पाहण्यािा क ठलाही दृचष्टकोि नाही, त्या 
साचहत्याला क ठल्याही मूल्याने एखाद्या घटनेिा बरेवाईटपिा पारखता येत नाही, ज्या साचहत्याला 
क ठल्या तरी तत्त्वज्ञानािे भक्कम अचधष्ठान नाही, असे साचहत्य केवळ विइनिात यावर व भारे्षच्या र् िावंर 
झार काळ चटकू शकिार नाही; (४) वास्तववादािे पयइवसान चकत्येकदा उपेचक्षत व बीभत्स र्ोष्टींिे 
उपरोधर्भइ, सौंदयइशनू्य व उदास दशइन घडचवण्यात होते. 

 
वास्तवतावादी साचहत्याने य रोपात िे काही मोठे साचहस्त्यक पचरवतइन घडवनू आिले, ते म्हििे 

रूढ साचहत्यलेखनाच्या शृखंला तोडण्यािे. रूढ साचहत्यातील तेि ते ठरावीक चवर्षय व त्याि त्या 
अलंकारानंी नटलेली भार्षा या प्रथा तोडून साचहस्त्यकाला हव े असलेले स्वातंत्र्य आचि आपल्या 
चवर्षयासाठी त्याला करावी लार्िारी स्वतंी प्रयोर्योिना या दोन्ही र्ोष्टी या वादाच्या प्रिेत्यानंी लेखकानंा 
उपलब्ध करून चदल्या. कादंबरीलेखनाला तर वास्तवतावाद चवशरे्षि प्रोत्साहक ठरला. केवळ 
स्वप्नसृष्टीतील परीकथामंधे रमिाऱ्या वािकाला आपल्या भोवतालच्या सत्य समािसृष्टीिे ज्ञान करून 
देण्याच्या कामात या वादािा बह मोल उपयोर् झाला. फ्रें ि साचहत्यात फ्लोबेअर व वाल्झॅक; रचशयन 
साचहत्यात टॉलस्टॉय व डॉस्टोव्हस्की; इंग्रिी साचहत्यात आनइल्ड बेनेट यानंी आपि चनवडलेल्या चवर्षयािे 
संपूिइ व वस्त चनष्ठ दशइन घडचवण्याच्या आड आपले नैचतक वा तत्त्ववैज्ञाचनक चविार येऊ नयेत यासाठी िी 
दक्षता घेतली, त्याति त्यानंी आपल्या साचहत्यसृष्टीत िोपासलेले कलार् ि स्पष्ट होतात. 
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वास्तवतावादािे बीि साचहत्य व कला याचं्या भमूीत रुिायला िो काळ लाभला, तोही स दैवाने 
झार अन कूल होता. एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात िी प्रत्यक्षाथइवादी (पॉचझचटस्व्हस्ट) चविारसरिी 
चनमाि झाली, चतच्यातूनि समािाच्या चवचवध अंर्ािंा शास्त्रीय अभ्यास करिारी समािशासे्त्र रिायला 
हवीत, असा चविार काँतने माडंला. याि स मारास चनयतकाचलकाचं्या वाढीम ळे समािात घडिाऱ्या वास्तव 
घटनाचंवर्षयी क तूहलपूवइक ज्ञान घेण्यािी वृत्ती िार्रूक झाली. त्यािप्रमािे छायाचिीिाच्या शोधाने तर 
हव्या त्या वास्तवाला कायमिे साक्षात करण्यािी कला अवर्त झाली. वास्तवतावादाला हे सारे वातावरि 
पोर्षक ठरले असल्यास नवल नाही. 

 
य रोपातील नाट्यलेखनाच्या परंपरेत नाटक हे वास्तवापेक्षा कल्पनारम्य वातावरिावर पोसले रे्ले 

होते. ‘रोचमओ आचि ज्य चलएट याचं्या भोवतालिी मध्यय र्ीन, परदेशी िौकट काढून टाकली तर िी उरेल 
ती र्ोष्ट माा या शिेारच्या दोन पोरािंी! त्यावर नाटक ते काय रििार?’ असे त्या काळातल्या एका 
लेखकािे मत या संबधंात सूिक आहे. केवळ वास्तचवक घटनावंर उभ्या केलेल्या नाटकाने मनोरंिन 
करिे अवघड आहे, यािी िािीव ठेऊनि र्ॉल्झवदीसारख्या वास्तवतावादी नाटककाराने आपले कायइ 
कलेच्या के्षीातले नसून सामाचिक िार्तृीिे आहे असे साचंर्तले आहे. ‘राीीच्या अंधारात हातात चदवा 
घेऊनि र्स्त घालिाऱ्या चशपायाप्रमािे मी समािात आढळिाऱ्या वास्तवावर केवळ प्रकाशझोत टाकण्यािे 
काम केले आहे’, असे त्याने म्हटले आहे. र्ॉल्झवदीनंतर इब्सेन व शॉ यानंीही आपल्या वास्तवतावादी 
नाटकािंी भचूमका याि प्रकारे चवशद केली आहे. चवशरे्षतम शॉने िर ‘केवळ कलेसाठी तर मी ही लेखिी 
म ळीि हातात धरली नसती’ असे स्पष्ट उद र्ार काढले आहेत. वरील नाटककारानंी चिततया समथइपिे 
वास्तवतावादी कथा आपल्या नाटकातं हाताळल्या आहेत, चतततया समथइपिे नंतरच्या नाटककारानंी 
हाताळल्या नाहीत, यािे कारि वास्तवतावादाच्या मूलभतू भचूमकेशी चनर्चडत आहे. केवळ 
वास्तवाचवष्ट्काराला नाट्यसषृ्टीत झारसे स्थान नाही. नाट्यकलेिी प्रवृत्ती क ठल्या तरी आदशाशी, 
तत्त्वज्ञानाशी संबद्ध होण्याकडे असते. यािी िािीव झाल्याम ळेि की काय इब्सेन, शॉ यासंारखे 
वास्तवतावादी समथइ नाटककार आपल्या उत्तरवयात प्रतीकात्म सूिकतेकडे वळलेले आढळतात. याम ळेि 
कथा-कादंबऱ्यातं ज्या मानाने वास्तववाद यशस्वी ठरला, त्या मानाने तो नाट्यसृष्टीत ठरला नाही. कथेत 
भारे्षच्या िारे घडचवलेल्या वास्तवदशइनाला ज्याप्रमािे कलारूप लाभते, त्याप्रमािे एखाद्या वास्तवतावादी 
नाटकाला रंर्मंिावर प्रत्यक्ष वस्तंूना अथवा घटनानंा प्रदर्सशत करण्याने लाभत नाही. कथेत भारे्षच्या िारे 
घडचवलेले दशइन िसे कलात्म होऊ शकते, तसे नाटकात रंर्मंिावर घडचवलेले प्रत्यक्ष वस्तंूिे वा वास्तव 
घटनािें दशइन कलात्म होऊ शकत नाही. असे दशइन नाट्यवस्तंूपेक्षा स्वतमकडेि पे्रक्षकािें लक्ष अचधक वधूेन 
घेते. या अन भवाम ळेि नाटकात वास्तवािे दशइन सूिक अशा मोितयाि र्ोष्टींनी दाखचवण्यािी प्रथा आली. 

 
य रोपीय साचहत्यात वास्तवतावाद आला तो तत्कालीन तत्त्वज्ञानातून, आचि तत्त्वज्ञानात आला तो 

त्या काळातील चवज्ञानाच्या वाढीम ळे. तशी कारिपरंपरा मराठीतील वास्तवतावादी साचहत्यचनर्समतीच्या 
मारे् चदसत नाही. य रोपीय साचहत्याच्या पचरशीलनानेि तो मराठी साचहत्यात आलेला चदसतो. य रोपीय 
तत्त्वज्ञानातील वास्तवतावाद चििादाला आचि साचहत्यातील वास्तवतावाद स्वच्छंदतावादाला चवरोधी 
म्हिून प ढे आला. मराठीतील वास्तवतावादाने चििाद वा स्वच्छंदतावाद यानंा चवरोधी अशी भचूमका 
घेतलेली नाही. मराठीतील तत्त्वचविार कधीि वास्तवतावादी नव्हता, अिूनही झालेला नाही. मराठी 
साचहत्यात स्वच्छंदतावाद व वास्तवतावाद एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात एकाि वळेी आले. इंग्रिी 
चशक्षिाम ळे तत्कालीन नवचशचक्षताचं्या वािनात शतेसचपअर, शलेी, बायरन, स्कॉट, चडचकन्झ, बाल्झॅक, 
टॉलस्टॉय हे एकाि वळेी आले. त्यातंील काही स्वच्छंदतावादी तर काही वास्तवतावादी असले, तरी या 
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सवांिे साचहत्य मराठी वािकाला अपूवइि असल्याम ळे त्याने या सवांिे सारख्याि आवडीने ग्रहि केले. 
याम ळे मराठी साचहत्यात स्वच्छंदतावादी व वास्तवतावादी प्रवृत्ती एकी र् ण्यार्ोकवदाने नादंताना चदसतात. 
परंत  य रोपीय वास्तवतावादी साचहत्याम ळे मराठी कादंबरी अद भ तरम्यतेतून बाहेर पडून समकालीन 
वास्तव समाििीवनाकडे वळली यात शकंा नाही. हचरभाऊ आपटे याचं्या काळापासून आिपयंत चतच्यावर 
प्रभाव चदसून येतो तो प्राम ख्याने या वास्तवतावादािाि. 
 

चद. द. माह लकर 
 
वॉडणवल : पहा म्यणूझक हॉल. 
 
णवचारनाट्य : पहा चचानाट्य. 
 
णवडंबन : एखाद्या चवचशष्ट साचहत्यकृतीवर, साचहस्त्यकावर, ककवा रूढ होऊ घातलेल्या साचहत्यप्रवृत्तीवर 
टीका करण्याच्या उदे्दशाने; अथवा केवळ चवनोदचनर्समतीसाठी एखाद्या चवचशष्ट साचहत्यकृतीिे ककवा 
साचहस्त्यकाच्या शलैीिे हास्योत्पादक अन करि करून चनर्समलेले साचहत्य. चवडंचबत कृती कादंबरी, नाटक, 
लघ कथा, लचलतचनबधं, कचवता इ. कोित्याही प्रकारिी असू शकते हे खरे असले, तरी ती अचधक 
प्रमािात कचवताि असल्यािे आढळून येते. कचवतेतर साचहत्य चवडंबनासाठी चनवडले िात नाही यािे 
कारि बह धा त्यािा आकार. चवडंबन स टस टीत असले तरि ते यशस्वी होते. इंग्रिी साचहत्यात 
चरिड् इसनच्या पामेला (१७४०) या कादंबरीिे शामेला (१७४१) या कादंबरीत चवडंबन केले आहे. परंत  
प ढील काळात एकाि कादंबरीिे चवडंबन करण्याऐविी एका चवचशष्ट प्रकारच्या कादंबऱ्यािें चवडंबन 
करण्यािे, ककवा एकाि कादंबरीत अनेक कादंबरीकारािें चवडंबन करण्यािेि प्रयत्न अचधक झाले. 
इंग्रिीतील नाटकािंी चवडंबनेदेखील याि प्रकारिी आहेत. त्यातं एखाद्या चवचशष्ट प्रकारच्या नाटकािंी 
ककवा रंर्भमूीच्या संकेतािंीि चवडंबने प्राम ख्याने आहेत. मराठी साचहत्यातही एखाद्या चवचशष्ट कादंबरीिे वा 
नाटकािे ककवा कादंबरीकारािे वा नाटककारािे चवडंबन झालेले आढळून येत नाही. नाटकरूपाने िी 
चवडंबने झाली आहेत, ती बह शम रंर्भमूीिी चवडंबने वा समकालीन नाटकातंील चवचशष्ट प्रवृत्तीिी चवडंबने 
आहेत. प . ल. देशपाडें याचं्या अांमलदाि नाटकात मधूनमधून मराठी नाटकािे चवडंबन आहे; परंत  ह्या 
संपूिइ नाटकाला चवडंबननाटक म्हिता येत नाही. क्वचित एखाद्या लघ कथेिे चवडंबन झालेले आहे. 
कचवतेतर साचहत्यािे मोठ्या प्रमािात चवडंबन केले आहे ते प . ल. देशपाडें यानंीि. ‘लोकमाता (पि 
सापत्न)’, ‘महाराष्ट्रातील सहान भाव संप्रदाय’, ‘आिखी एकि प्याला’, ‘स रंर्ा सासवडकर’, ‘शाभंवी–
एक घेिे’ इत्यादींत लचलतचनबंध, शोधचनबधं, प नमूइल्यमापन, र्ायनाच्या मझैलीिे रसग्रहि, एकाचंकका 
इत्यादींतील चवचशष्ट लेखनािे वा प्रवृत्तीिे चवडंबन आहे. परंत  इथेही चवडंबनािा चवस्तार चवडंचबत 
साचहत्याएवढा क्वचिति आढळतो. कचवता हा साचहत्यप्रकारि असा आहे, की दहा-बारा – ककबह ना 
त्याहून कमी – ओळींति कवीिी दृष्टी, वृत्ती, शब्दयोिना, शलैी इत्यादींतील सवइि वैचशष्ट्ट्यािें दशइन 
उत्कृष्टपिे घडते आचि त्याम ळे िारं्ल्या चवडंबनकारास या सवांिी ओळख पटेल असे चवडंबन सहिि 
करता येते. चवडंबनाच्या पचहल्या िरिानेि चवडंचबत कचवता कोिती हे िटकन कळू शकते. प्र. के. अीे 
यािंी झेंडूच्या िुलाांतील चवडंबने तत्काल लोकचप्रय झाली ती याम ळेि. कचवतेतही महाकाव्य, खंडकाव्य 
इत्यादींिे चवडंबन क्वचिति केले िाते. ि. के. उपाध्ये यानंी ‘िालिलाऊ भर्वद र्ीता’ यात भगवद गीतेिे 
उत्कृष्ट चवडंबन केलेले आहे; पि ते केवळ पचहल्या अध्यायािे आचि तेही केवळ १७ ओव्यातं. 
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यशस्वी चवडंबनाकचरता तीन र्ोष्टी आवश्यक असतात : पचहली म्हििे चवडंचबत साचहत्य हे 
वािकानंा पूवइपचरचित हव.े हा पूवइपचरिय साचहत्यकृतीच्या वा साचहस्त्यकाच्या श्रेष्ठतेम ळे असेल, ककवा 
काही साचहत्येतर आर्ंत क कारिाम ळेही असेल; द सरी म्हििे चवडंबनकाराला त्या साचहत्यकृतीिे तंी व 
त्या साचहस्त्यकािी शलैी यािंी मार्समक िाि हवी; आचि चतसरी म्हििे चवडंबनकाराच्या चठकािी 
चवनोदब द्धी हवी. चवडंबनातील चवनोद तीन कारिानंी चनमाि होतो. एक म्हििे चवडंचबत कृती व चवडंबन 
याचं्या आशयातील चवरोध, द सरे म्हििे चवडंबनातील भार्षा व आशय यातंील चवसंर्ती आचि चतसरे म्हििे 
चवडंबनात चदसून येिारे चवडंचबत कृतीतील वा मन ष्ट्यस्वभावातील दोर्षािें, व्यंर्ािें, वा उचिवािें मार्समक 
ज्ञान. 

 
चवडंबनािे स्थूल मानाने दोन प्रकार पडतात : एक केवळ हास्यचनर्समतीकचरता केलेले चवडंबन, 

आचि द सरा साचहत्यदृष्ट्ट्या टीका करण्याकचरता केलेले चवडंबन. पचहल्या प्रकारात चवडंचबत साचहत्यकृती 
श्रेष्ठ दिािी व लोकचवश्र त असावी लार्ते. यात टीका असलीि, तर ती चवडंचबत कृतीवर नसते तर 
मन ष्ट्यस्वभावावर, समािव्यवहारावर अथवा समकालीन घटनेवर असते. साचहस्त्यक टीकेच्या उदे्दशाने 
चवडंबन करण्याकचरता चवशरे्ष कौशल्य लार्ते. साचहत्यािी उत्कृष्ट िाि आचि तंीावर िारं्ली पकड 
असेल, तरि चवडंबन यशस्वी होऊ शकते. साचहत्यचनर्समतीत यश आले नाही, की लेखक टीकाकार बनतो 
असा प्रवाद आहे; परंत  चवडंबन याला अपवाद आहे. चवडंबन हीदेखील एक साचहत्यकृतीि असते, त्याम ळे 
टीका व साचहत्यचनर्समती असे द हेरी कायइ चवडंबन साधीत असते. चवडंचबत साचहत्य कालातंराने चवसरले 
रे्ले, तरी त्यािे चवडंबन साचहत्यात चटकून राहते, यावरून चवडंबनातील साचहत्यर् िािंी प्रिीती येते. 
प्रस्थाचपत साचहत्यमूल्यावंर दृढ पे्रम असिाऱ्यानंा त्या मूल्यानंा न मानिारे नवीन साचहत्य रुित नाही आचि 
म्हिून ते चवडंबनास प्रवृत्त होतात, अशी साचहस्त्यक चवडंबनािी मीमासंा केली रे्ली आहे. ही मीमासंा काही 
चवडंबनाचं्या बाबतीत योग्य असेल; परंत  उलटपक्षी प्रस्थाचपत साचहत्यप्रवृत्तीिे ककवा प्रचथतयश 
साचहस्त्यकाच्या शलैीिे अचतचरतत अन करि होऊन साचहत्यात साकेंचतकता रूढ होण्यािा िेव्हा धोका 
चनमाि होतो, तेव्हा औचित्यचविार िपिारा साचहत्यपे्रमी अशा साचहत्यािे चवडंबन करण्यास प्रवृत्त होतो, 
असेही आढळून येते. प . ल. देशपाडें यािें ‘स रंर्ा सासवडकर’ हे यािे उत्कृष्ट उदाहरि आहे. चकत्येकदा 
वैयस्ततक िैर्षातूनही चवडंबने स्झ रलेली आहेत. परंत  सवइि चवडंबने या कारिानंी केली िातात असे मानिे 
योग्य होिार नाही. साचहत्यातील चवचक्षप्तपिा, हळवपेिा, चविज्जडता, आत्मर्ौरव, दाचंभकता, रटाळपिा 
इ. दोर्षामं ळेही त्या कृतींिी चवडंबने केली िातत. प्र. के. अीे आचि प . ल. देशपाडें यानंी केलेली चवडंबने 
या दृष्टींनी लक्षिीय आहेत. साचहत्यािी प्रकृती चनकोप ठेवण्यािे कायइ अशी चवडंबने यशस्वीपिे करतात. 

 
साचहत्यकृतीिे वा साचहस्त्यकािे िसे चवडंबन केले िाते, तसेि समािाच्या वा समािातील चवचशष्ट 

वर्ाच्या आिारचविारािेही चवडंबन केले िाते. यातून उपहासपर चवनोदी साचहत्य चनमाि होते. हे 
समािस धारिेच्या हेतूने तसेि समािस धारिेिी िेष्टा करण्याच्या उदे्दशानेही होते. नाट्यातील ताि सह्य 
करण्याकचरता नाटकात उपकथानकािे चवनोदी प्रवशे घालण्यािा िेव्हा प्रघात होता, तेव्हा त्या 
उपकथानकात मूळ नाट्यवस्तूिे चवडंबन केले िात असे. उदा., भाऊर्बांदकीतील नमकशास्त्री-िमकशास्त्री 
आचि त्याचं्या बायका, हवद्ािििातील चशष्ट्यवर, एकच प्यालामधील तळीराम इत्यादींिे प्रवशे. या प्रवशेािंी 
पाश्वइभमूी लाभनू नाट्यवस्तूला उठाव चमळत असे. 
 

म. वा. धोंड 
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णवद ग्ध वाङ्मय : संस्कृत साचहत्यशास्त्र िेव्हा नाट्यििेतून काव्यििेत प्रवर्सतत झाले, तेव्हा शास्त्रीय भार्षा 
व व्यावहाचरक भार्षा याहूंन काव्याच्या भारे्षिे वरे्ळेपि सारं्ताना ‘विोतती’िी संकल्पना माडंण्यात आली. 
या संकल्पनेिे स्पष्टीकरि ‘चवदग्धािंी उतती’ असे देण्यात येते. हा चवदग्ध म्हििे ‘चविद र्ोष्ठी’त भार् 
घेिारा नार्र वा सामाचिक आहे त्यािी उतती ही एका बािूने तार्सकक रूक्षतेपासून व द सऱ्या बािूने 
ग्राम्यतेपासून अलर् असते. एका परीने ‘चवदग्ध’ हे शास्त्रीय वाङ्मयापासून काव्यािे वरे्ळेपि सारं्िारे 
व्यवच्छेदक लक्षि म्हिावयास हरकत नाही. 

 
मराठीत ज्ञानदेवानंी ‘चवदग्ध’ हा शब्द ‘िात यइपूिइ’ या अथी वापरला आहे. मराठीतील पचंडती 

वळिाच्या आख्यानकाव्याला ‘चवदग्ध काव्य’ असा एक प्रचतशब्द योिलेला आढळतो. अचभिात ससं्कृत 
नाट्य-काव्याचं्या अन करिाने ज्यामध्ये िात यइ, नार्रपिा, स संस्कृतता, कलाचभज्ञता, पाचंडत्य इ. र् ि 
आलेले आहेत ते चवदग्ध वाङ्मय, असा तेथे अचभप्राय चदसतो. 

 
मराठी समीके्षत ‘चवदग्ध वाङ्मय’ ही संज्ञा स्पष्टीकरिासह योिण्यािे श्रये कादंबरीकार हचरभाऊ 

आपटे यािंकडे िाते. ‘म ंबई मराठी गं्रथसगं्रहालया’च्या तेराव्या वार्सर्षक सभेचनचमत्त २६ नोव्हेंबर १९११ 
रोिी हचरभाऊंनी या चवर्षयावर एक व्याख्यान चदले. 

 
हचरभाऊंच्या मते ‘वाङ्मय’ ही संज्ञा झार व्यापक अथािी आहे. त्यामध्ये शास्त्रीय गं्रथही येतात. 

माी ‘चवदग्ध’ या चवशरे्षिाने या वाङ्मयािी एक शाखा ते वरे्ळी करतात. “चवदग्ध म्हििे ित र; म्हिून 
वैदग्ध्य म्हििे िात यइ हे ज्यात म ख्यारं् आहे ते चवदग्ध वाङ्मय”, असे सारं्ून, हचरभाऊंनी 
इचतहासापासूनही या वाङ्मयािे वरे्ळेपि स्पष्ट केले आहे. ते म्हितात, “शास्त्रीय व ऐचतहाचसक गं्रथातं 
सत्य हे म ख्यारं् असते. तेथे रिनािात याला महत्त्व नाही. माी ज्यात सत्यािा अपन्हव केला तरी तो कोिी 
दोर्ष समित नाही, असा िो वाङ्मयािा भार् आहे त्यालाि मी चवदग्ध वाङ्मय वा कलाप्रधान वाङ्मय–
िात यइप्रधान वाङ्मय असे नाव चदले आहे”. 

 
हचरभाऊंनी या संदभात ‘लचलत वाङ्मय’ ही संज्ञा बािूला ठेचवली आहे. ते म्हितात, “इंग्रिीत 

ज्याला belles letters असे म्हितात, त्याला आपि लचलत वाङ्मय असे म्हिू. कारि सौंदयइदशइन हा त्या 
वाङ्मयातला म ख्य र् ि आहे. परंत  artistic literature या शब्दािी योिना ज्या वाङ्मयचवभार्ासबंंधाने 
करता येईल तो वाङ्मयचवभार् चवदग्ध वाङ्मय या शब्दानंी मी उचद्दष्ट करतो”. 

 
“या वाङ्मयात सत्यािा अपन्हव असला, तरी चवदग्ध वाङ्मय हे सत्यािा अपलाप करते, असे 

माी नाही, ” हे स्पष्ट करून हचरभाऊ प ढे म्हितात, “चवदग्ध वाङ्मयात सत्य प्रच्छन्न, र् प्त, अप्रत्यक्ष 
असते. ते शोधून काढाव ेलार्ते. सौंदयाच्या आश्रयाने, आनंद उत्पन्न करून सत्यािा संिार मन ष्ट्याच्या 
मनात करून चदला िातो”. आनंद उत्पन्न करिे हाि या वाङ्मयािा प्रधान उदे्दश असला, तरी सत्यािा व 
नीतीिा बोध यानंाही हचरभाऊंनी महत्त्व चदले आहे. 

 
हचरभाऊंनी प ढे चवविेनाच्या ओघात चवदग्ध वाङ्मयासाठी ‘काव्य’ ही संज्ञाही वापरली आहे. 

इंग्रिी-संस्कृतातील अनेक काव्यलक्षिे देऊन ते म्हितात, “या सवइ व्याख्यातंील शब्दािें कंदन करून त र्ष 
काढून टाकले, तरी रस व रामिीयक मनोवृत्ती हलचवण्यािी शतती व मन रमचवण्यािी शतती–या दोन 
शतती कोित्याही व्याख्येत खाली राचहल्याि पाचहिेत”. 
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यातील ‘रामिीयक’ या शब्दाने ‘वािकािे चित्त हरखिे व हरविे’ या कल्पना हचरभाऊ सारं्तात. 
‘सत्याभास चनमाि करण्यािी काव्याच्या चठकािी िी शतती असते, चतच्या ित र उपयोर्ाने वािकािे चित्त 
हरपते’ असे हचरभाऊंनी सूचित केले आहे. सत्याभास चनर्समिाऱ्या िात यालाि हचरभाऊ वैदग्ध्य ही संज्ञा 
देतात. 

 
चवदग्ध वाङ्मयाच्या संदभात एकूि कलािंा चविार करताना हचरभाऊंनी मध्येि एक महत्त्वािा 

चवर्षय सूचित केला आहे. तो म्हििे कलेच्या स्वतंी चनयमािंा. ते म्हितात, “Art is law unto itself. यािा 
अथइ कलेला चनबधं नाही असा नव्हे ... परंत  चतच्या चनयमािंी उत्पादक तीि”. 

 
याप्रमािे हचरभाऊंच्या या चवविेनात रस, चवदग्धोतती या संकल्पनाचं्या बरोबरीनेि वाङ्मयातील 

सत्यािे स्वरूप व त्यािी स्वायत्तता याचंवर्षयीिी एक वरे्ळी िािही सूचित झालेली आहे. 
 
संदभइ :  १.   आपटे, ह. ना. हवदग्ध वाङ्मय, ित थावृत्ती, १९६५. 

२. ग्रामोपाध्ये, र्ं. ब. ‘हचरभाऊंिी चवदग्ध वाङ्मयािी व्याख्या’, वाङ्मयहवचाि, १९६८. 
 

मा. ना. आिायइ 
 
णवदूषक (संस्कृत नाटकातील) : आपल्या थटे्टखोर पद्धतीने नाट्यप्रयोर्ात काही तरी दोर्ष ह डकून र्ंमत 
उडवनू देिारी व्यतती म्हििे चवदूर्षक (‘चवशरेे्षन दूर्षयचत’). भरताच्या नाट्यशास्त्रात चवदूर्षकािी व्याख्या 
नसली, तरी हा व्य त्पचत्तर्म्य अथइ अचभपे्रत आहे. भरताने पूवइरंर्ातील ‘चीर्त’ या अंर्ात चवदूर्षकाला झार 
स्थान चदले आहे. त्याम ळे नाट्यवस्तू, नाटककार यािंा सूिक पि चवनोदी पद्धतीने प्रस्ताव करण्यािे कायइ 
चवदूर्षकाकडून अचभपे्रत चदसते. तसेि प्रियप्रधान नाटकात एकीकडे पे्रमपूतीसाठी कारस्थाने, य तत्या, 
इतर पाीािंा उपहास आचि द सरीकडे ‘वयस्य’ म्हिनू मीलनपूवइ आचि मीलनोत्तर चवरहाच्या प्रसंर्ी 
नायकाला धीर देऊन, चवनोदी बोलून त्यािे मनोरंिन करण्यािे कायइ चवदूर्षकाकडून अपेचक्षत असल्यािे 
चदसते. प्रत्यक्ष नाटकाच्या संवादात चवट, िेट आचि चवदूर्षक हे नायकािे ‘शृरं्ारसहाय’ म्हििे 
पे्रमप्रकरिामध्ये साहाय्यक होत, असे शास्त्रविन आहे. र् ििंद्र आचि रामिदं्र याचं्या मताप्रमािे शातंतेत 
झर्डा आचि झर्ड्ात शातंी चनमाि करावयािे तसेि चवनोदाने नायकाला चवरहद मख चवसरायला 
लावायिे हे चवदूर्षकािे कायइ. 

 
वात्स्यायनाने म्हटले आहे, की नार्रक आचि र्चिका यािंा चवश्वास चवदूर्षकाने चमळवलेला 

असल्याम ळे त्याचं्या वतइनावर तो खरमरीत, ि रि रीत टीका करतो म्हिून त्याला चवदूर्षक म्हितात. 
साचहस्त्यक बैठकीत ककवा र्चिकेच्या आवासात तो आपल्या बोलण्याने हसवीत असतो, म्हिून त्याला 
‘वैहाचसक’ असेही नाव आहे. चवदूर्षक नावािी व्य त्पत्ती समििे सोपे आहे; पि नाटकीय चवदूर्षकािी 
उत्पत्ती चववाद्य चदसते. संस्कृत नाटकािी उत्पत्ती धार्समक चवधीमध्ये आहे, ह्या चविारसरिीप्रमािे चवदूर्षक 
धार्समक चवधीतील हास्यर्भइ अन करिातून अवतरला, असे कीथ व इतर बह तेकािें मत आहे. शास्त्रकारानंी 
‘चवकृत विोवरे्षमै हास्यकारी चवदूर्षकम ।’ हे चवदूर्षकािे रूप व कायइ मानले आहे. हास्यचनर्समतीिे साधन 
म्हिून शारीचरक आचि वशेभरेू्षच्या सबंंधात काही चवकृती हेत पूवइक योचिलेली असते. तरी कलाचनर्समतीिे 
महत्त्वािे अंर् म्हिनू चवदूर्षकाच्या चवकृत विािे मोल आहे, हे उघड आहे. 
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उपलब्ध संस्कृत नाटकातं चदसिारा चवदूर्षक हा एक अचशचक्षत व प्राकृत बोलिारा ब्राह्मि असतो. 
या ‘चिि’ चवदूर्षकाच्या पाीचनर्समतीिे काही संकेत चनमाि झाले आचि कालातंराने त्यानंा सािेबंद रूप 
आले असे चदसते. हा चवदूर्षक खादाड, बडबड्ा व चभीा असतो. संस्कृत नाटकातील चवदूर्षकािी परंपरा 
मराठी रंर्भमूीपयंत िाऊन पोहोिली आहे. चवष्ट्ि दास भाव्याचं्या परंपरेतील मराठी नाटके, तसेि 
सौभिादी आरंभीिी नाटके यातं चवदूर्षकािी पाीे आविूइन योचिलेली चदसतात. 
 

र्ो. के. भट 
 
णवदूषकी प्रहसन : पहा प्रहसन–१. 
 
णवद्रोही साणहत्य : पहा दणलत साणहत्य. 
 
णवणधनाट्य (णरच्युअल ड्रामा) : आचदमानवाला चवश्वाचवर्षयी वाटिारे भय, कौत क आचि आियइ यातूंन िी 
सामचूहक यात श्रद्धा चनमाि झाली, हीि चवचधनाट्यािे मूळ होते आचि चवचधनाट्य हे िर्ातील नाट्यकलेिे 
मूळ होय, हे तत्त्व िर्ातील बऱ्याि चविानानंी मान्य केले आहे. 

 
यातूमध्ये िडसृष्टीबाहेरील एका पारलौचकक िैतन्यशततीिे अस्स्तत्व र्ृहीत धरलेले असते आचि 

या शततीिा सिंार मन ष्ट्यादी प्रािी व अन्य िड पदाथइ यातंही काही मंी व चवधींच्या िारे करिे शतय होते, 
असा चवश्वास असतो. प्रचतकूल र्ोष्टी या यात शस्ततिारे अन कूल करून घेतल्या िातात. ही श्रद्धा म्हििे 
यात श्रद्धा होय. काही व्यततींमध्ये हे यात द्रव्य चवशरे्ष प्रमािात असते, ककवा काही वळेा ते चवशरे्ष प्रमािात 
चनमाि होऊ शकते आचि चवचशष्ट चवधींिारे त्यािे पचरिाम इष्ट वस्त िातावर ककवा प्राचिमाीावर घडचवता 
येतात, या श्रदे्धतून काही चवधी केले िातात. हे चवधी िेव्हा समूहमनाच्या श्रद्धा आचवष्ट्कृत करतात, तेव्हा या 
चवधींिे श्रदे्धने अवलोकन करण्यास आचि त्यात सहभार्ी होण्यासही अन्य व्यतती उपस्स्थत राहतात. अशा 
वळेी ज्या एका व्यततीत यात द्रव्यािा संिार होतो, चतच्यावर पे्रक्षकािे लक्ष कें चद्रत होते. चवचवध मंीोच्चार, 
अंर्चवके्षप व नृत्यादी र्ोष्टींतून इष्ट पचरिाम साधण्यािा प्रयत्न केला िातो. सोबत उते्तचित करिारा 
वाद्यर्िरही असतो. चवचशष्ट व्यततींमध्ये िार्तृ होिारी यात शतती ही दैवी शतती असते. म्हििेि त्या 
व्यततीमध्ये त्या काळाप रती देवता अवतीिइ झाली आहे, अशी श्रद्धा भोवतालच्या सम दायािी असते. िेव्हा 
पे्रक्षक व तथाकचथत देवता समोरासमोर येतात, तेव्हा नकळति देवता ‘पे्रक्षिीय’ होते व आपि ‘पे्रक्षिीय’ 
आहोत या धारिेतूनि मंीोच्चार, नृत्यादी अरं्चवके्षप घेऊन पे्रक्षकाचं्या दृष्टीने श्रदे्धबरोबरि एक रंिनमूल्यही 
प्राप्त होते. हा सवइ चवधी म्हिून केलेला पि आपोआप नाट्यमय व म्हिूनि रंिक झालेला आचवष्ट्कार 
म्हििे चवचधनाट्य होय. 

 
काही चवचधनाटे्य समूहाने सपंन्न करावयािी असतात. तेव्हा प्रत्यक्ष चवधी करिारे व पाहिारे याचं्या 

मनात ‘हे धमइकृत्य आहे’ ही श्रद्धा असते. काही वळेा याला सामचूहक उत्सवािे, धार्समक रूढीिे स्वरूप येते. 
चवधी संपन्न करिारी व्यतती (सोंर्) श्रदे्धय असते. त्या व्यततीमध्ये साक्षात देवता अवतीिइ झाली आहे, ही 
समूहािी श्रद्धा असल्याने लोक चतिी पूिा करून नारळादी अपइि करून नवससायासही करतात. काही 
चवधी नवसाच्या पूतीसाठीही करतात. त्यात कालातंराने करमि कीिा, नाट्यीकरिािा भार् वाढत िातो. 
मूळ श्रद्धाही असतात. एखादी दैवतकथा, चमथ्यकथा वा प रािकथा नृत्यर्ीत–अचभनयादींतून सादर होते. 
सोबत वाद्यमेळही असतो. ही नाटे्य व सोंरे् बह तेक वळेा प रुर्षि करतात. ती परंपरार्त असतात. चवचशष्ट 
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देवतेिे चवधी व सोंरे् ही परंपरेने िालत आलेली असतात. त्यािें स्वरूप यात्वात्मक व प्रतीकात्मक असते. 
चवचधनाट्याच्या वळेी कधी कधी व्यतती दैवतािें म खवटे धारि करतात. याि वळेी अन्य लौचकक सोंरे्ही 
आिली िातात. एक श्रदे्धय धार्समक चवधी म्हिनू केलेल्या ज्या कृतीत नाट्यात्मकता अचधक असते, त्यास 
चवचधनाट्य म्हितात. चवधी ही िर्भरच्या नाट्यािी र्ंर्ोीी आहे, असा एक नाट्यचवर्षयक चसद्धान्त आहे. 

 
भारतभर प्रािीन काळापासून देवतोत्सवात चवष्ट्िूच्या दशावतारांिी चवचधनाटे्य चनरचनराळ्या प्रातंातं 

चनरचनराळ्या नावानंी सादर केली िातात. मराठवाड्ात ‘आखाडी’ ककवा ‘पंिमी’ (यालाि काही चठकािी 
‘िैती’ ककवा ‘बोहाडा’ म्हितात), कोकिात ‘दशावतार’, दचक्षिेकडे ‘भार्वत मेळा’, दचक्षि भारतात 
‘यक्षर्ान’, देशावरिा ‘र्ोंधळ’, ‘लचळत’, ‘भारूडे’, मराठवाडा–चवदभात ‘ढंढार’, बरं्ालमध्ये ‘कीतइनीया’, 
चबहारमध्ये ‘चवदेशीया’, उत्तर प्रदेशात ‘रास’, ‘नौटंकी’, ‘स्वारं्’, ‘भाडं’, र् िरातेत ‘भॅंवाई’ इत्यादी. 
आििी सवइ लोकनाटे्य ही मूळिी चवचधनाटे्य आहेत. 

 
चवचधनाट्यािे मूळ वैचदक यज्ञचवधीत असून नरमेध, अश्वमेधातील अश्वमचहर्षी (रािी), मीलनािा 

चवधी ककवा देवास र संकेत हे त्यािे प राव ेआहेत. या सवइ चवधींिा एक म ख्य सूीधार, प्रम ख असतो. र्िेश व 
सरस्वती यािें स्तवन व त्यािंी सोंरे् व त्यानंतर एखादी प रािकथा करिे हे सामान्यपिे स्वरूप असते व ही 
सोंरे् घेिारी मंडळी तेवढ्याप रती देवस्वरूप आहेत, अशी भाचवकािंी श्रद्धा असते. या व्यततीही त्या काळात 
खानपानादी चनबधं पाळून व्रतस्थ राहतात. 

 
आचदम अवस्थेपासून िमािमाने चवधी (राइट) मध्ये नाट्यािा (िंामा) भार् अचधक येत रे्ला. 

कालातंराने रंिनमूल्य वाढत िाऊन चवचधश्रद्धा कमी कमी होत त्यानंा लोकनाट्यािे स्वरूप येत रे्ले. 
‘यात चवधी→चवचधनाट्य→लोकनाट्य→नाटक’ असा एक उत्िाचंतिम मानता येतो. 
 
पहा : लोकनाट्य. 
 

तारा भवाळकर 
 
णवनोद : चवनोद ही संज्ञा व्यापक व चवचशष्ट अशा दोन अथांनी वापरली िाते. चहच्या व्यापक अथात चवनोद 
(चवचशष्ट अथाने), उपहास, उपरोध, कोचटत्व, आदरशून्यत्व, र्ाचलप्रदान, र्ूढोतती या संज्ञािंा समावशे 
होतो. त्याचं्याशी संबद्ध असिाऱ्या सकंल्पनातंील समान असलेला र् ि म्हििे हास्योत्पादकता; परंत  
हास्यािी कारिे चवचवध असतात, ते नेहमी एकवृचत्तसूिक नसते आचि म्हिून त्यािे प्रकार व त्यानंा िन्म 
देिारे लेखन यातंही चवचवधता आढळते. चवनोदाम ळे (चवचशष्ट अथाने) चनमाि होिारे हास्य आचि उपहास-
उपरोधाचदकामं ळे चनमाि होिारे हास्य हे एकाि प्रकारिे नाही. मॉडनक र्ांक्ग्लश यूसेजमध्ये ‘ह्यमूर’ या 
नोंदीमध्ये कोष्टकाच्या रूपाने वरील संज्ञािें िे स्पष्टीकरि केले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होईल. (पृष्ठ ३३१ 
पहा.) 

 
चवनोद, उपहास, उपरोध, कोचटत्व इत्याचदकािें स्वरूप याप्रमािे वरे्वरे्ळे असले, तरी हास्य 

चनमाि करण्याकचरता या सवांिाि उपयोर् केला िात असल्याम ळे या प्रकारामंधील सवइि लेखन ‘चवनोदी 
वाङ्मय’ म्हिून ओळखले िाते. हा झाला ‘चवनोद’ संजे्ञिा व्यापक अथइ. या व्यापक अथाने ही संज्ञा 
वापरण्याकडे सामान्यतम प्रवृत्ती चदसते. 
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परंत  चवनोद या संजे्ञला एक चवचशष्ट अथइ आहे. या अथाने सदर संज्ञा िेव्हा योिली िाते, तेव्हा 
चतने चनदेचशलेल्या लेखनािे चवर्षयके्षी मािसािंा स्वभाव ककवा वार्िूक हे असते. मािसाच्या स्वभावात 
अनेक चवसंर्ती आहेत, अनेक छोटेमोठे दोर्ष आहेत, दौबइल्ये आहेत. मािूस हा चनदोर्ष नाही, सवांर्पचरपूिइ 
नाही, याति मािसािे मािसूपि आहे. या दृष्टीने िेव्हा मािसामािसातंील व्यवहारावंर प्रकाश टाकला 
िातो व त्या प्रकाशात त्यािें हास्यकारक स्वरूप प्रर्ट होते, तेव्हा चवनोद िन्माला येतो. चवनोदब द्धी ही या 
दृष्टीने िीवनाकडे पाहत असते. चवनोदािा िनक व त्यािा वािक ककवा श्रोता याचं्या चठकािी मािसाबद्दल 
पे्रम असते, सहान भतूी असते; त च्छता ककवा अप्रीती नसते. मन ष्ट्यस्वभावातील चवचवध चवसंर्तींनी िीवन 
रंर्तदार आचि स सह्य बनलेले आहे, हीि िाि चवनोद चनमाि करतो व हाि त्यािा हेतू असतो. समािात 
स धारिा व्हावी हा चवनोदािा हेतू नसतो. तो हेतू असतो उपहासािा. उपहासातून सूिना येते 
उपहासलेखकाच्या श्रेष्ठत्वािी. चवनोदातून अशी सूिना कधीि येत नाही. आपि इतरांप्रमािेि एक आहोत 
अशी सूिना आल्यास येते. 

 
चवनोद हा तत्त्वतम उपहास-उपरोध इत्यादींपेक्षा वरे्ळा असला, तरी अनेकदा त्याचं्या छटा 

एकमेकामंध्ये चमसळून रे्लेल्या आढळतात. कि. चव. िोशी यािें लेखन प्राम ख्याने चवनोदचनर्समती साधीत 
असले. तरी त्या लेखनात उपहासाच्या छटा नाहीत असे म्हिता येिार नाही. त्यािप्रमािे प . ल. देशपाडें 
यािें र्बर्टाट्याची चाळमधील लेखन म ख्यतम उपहासर्भइ असले, तरी त्यात चठकचठकािी चवश द्ध चवनोद 
आढळतो. चवश द्ध चवनोद ही संकल्पना महत्त्वािी खरी; परंत  प्रत्यक्षात चवनोद हा त्याच्या चवश द्ध स्वरूपात 
क्वचिति आढळतो, हेही चततकेि खरे. चवनोद त्याच्या चवश द्ध स्वरूपात अवतरू लार्ला, की अनेकदा 
हास्य आचि अश्रू याचं्यामधील सीमारेर्षा प सट होऊ लार्ते. िर्प्रचसद्ध अचभनेता िाली िॅप्लीन याच्या 
चिीपटाचं्या अवलोकनाने आपल्याला िो अन भव येतो, तो अनेकदा याि स्वरूपािा असतो. 

 
चनबधं, कथा, कादंबरी, नाटक, कचवता या चवचवध वाङ्मयप्रकाराचं्या िारा चवनोदचनर्समती साधली 

िाते. चनबंधात्मक लेखनामधून चवनोदचनर्समती साधताना लेखक मन ष्ट्यस्वभावातील चवचवध चवसंर्तींवर 
सरळ चनवदेनाच्या िारा ककवा प्रसंर्ी विोततीिा आश्रय घेऊन प्रकाश टाकताना चदसतात; परंत  
त्याबरोबरि श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकरािें स दामा, बंडूनाना, पाडं तात्या; अीे यािंा बर्ाराम; ककवा कि. चव. 
िोशी यािें चिमिराव व र् ंड्ाभाऊ यासंारखे मानसप ी चनमाि करून व त्याचं्या कृचत-उततींिे चिीि 
करून ते आपला कायइभार् उत्तम प्रकारे पार पाडताना आढळतात. प ष्ट्कळ लेखक प्रथमप रुर्षी चनवदेनािा 
आश्रय घेऊन स्वतमलाि हास्यचवर्षय बनचवण्यािा आभास चनमाि करतात आचि या रीतीने 
मन ष्ट्यस्वभावातील र्मती व्यतत करतात. 

 
  हेतू के्षत्र मागइ व साधने श्रोतृवगइ 

(१) णवनोद शोध मानवी स्वभाव चनरीक्षि सहान भतूी 
असलेले लोक 

(२) कोणटत्व अथइप्रकाशन करिे, 
दीचपकादशइन 

शब्द व कल्पना आियइिचकतता चवदग्ध (ित र) 
लोक 

(३) उपहास स धारिा नीचतअनीती व 
िालीरीती 

चवशरे्षाचतशय 
करिे 

स्वयंसंत ष्ट 

(४) उपरोध द मख देिे दोर्ष व व्यंरे् उलट बोलिे आघातचवर्षयीभतू 
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व पे्रक्षक लोक 
(५) गाणलप्रदान अकीती ककवा 

यशोहानी करिे 
र्ैरवतइन सरळ चवधान ऐकिारे सवइ 

लोक 
(६) गूढोक्ती 

(गूढार्नथत्व) 
चवचशष्ट वर्ाबद्दलि 
आपलेपिा दाखचविे 

वस्त स्स्थचतदशइन र्ूढताचवभाव आपल्या 
र्ोटातील 
मंडळी, अंतमंडळ 

(७) आदरशून्यत्व आत्मसमथइन नीचतमत्ता लज्जापचरत्यार् 
करून आडपडदा 
न ठेवता सत्यािे 
शस्त्रहरि करिे 

स्वयंप्रचतचष्ठत 
‘चशष्ट’ लोक 

 
‘माझी आर्र्ाडी कशी ि कली?’ हे न. कि. केळकर यानंी साचंर्तलेले अन भवकथन, ककवा स्मृहतलििीतील 
वा. म. िोशी यािंा ‘घातवार’ हा लेख ही अशा प्रकारच्या लेखनािी िारं्ली उदाहरिे आहेत. एवढे खरे, 
की हे चनबधंात्मक लेखन व्यतती व त्या व्यततींच्या स्वभाववैचशष्ट्ट्यामं ळे त्याचं्या हातून घडिाऱ्या कृचत-
उतती याचं्या चिीिामधूनि म ख्यतम चवनोदचनर्समती साधीत असल्याम ळे ते या नाही त्या मार्ाने 
तेवढ्यासाठी कथात्मतेिाि आश्रय घेताना आढळते, असे म्हिाव ेलार्ते. 

 
बरेिसे चवनोदचनर्समती करिारे लेखन कथारूपानेि अवतरते ते याम ळेि. कथा ही व्यस्ततिीवनात 

आचि समाििीवनात घडिाऱ्या घटनावंर आधारलेली असते; चतच्यात व्यस्ततदशइनाइतकेि व्यततींच्या 
संदभात घडिाऱ्या घटनामंधून साकार होिाऱ्या िीवनदशइनाला स्थान असते. या दोहोंमध्ये असिारी 
हास्यपोर्षक बीिे लक्षात घेऊन ती झ लचविाऱ्या कथा चलचहण्याकडे अनेक लेखकािंी प्रवृत्ती असते. या 
कथातंील व्यतती नम नेविा असतात; ते समािाच्या चवचशष्ट वर्ात आढळिारे मन ष्ट्यस्वभावािे नम ने 
असतात आचि त्याचं्या संदभात ज्या घटना घडत असतात, त्याही प्राचतचनचधक स्वरूपाच्या असतात. 
वास्तवातील हास्यिनक चवसंर्तींवर प्रकाश टाकण्यासाठी या कथा अनेकदा व्यंर्चिीिािा उपयोर् 
करताना आढळतात. त्यािंी मदार वास्तवचिीिापेक्षा अचतशयोस्तत-चिीिावर अचधक असते. अशा 
प्रकारच्या कथािें अनेक नम ने द. मा. चमरासदार, शकंर पाटील प्रभतृींच्या लेखनात आढळतात. 

 
एखाद्या लेखकाच्या चवनोदचनर्समती साधू पाहिाऱ्या कथालेखनाबाबत आिखी एक र्ोष्ट सामान्यतम 

चदसून येते. आपल्या पचहल्या कथेसाठी हा लेखक िी पाीे चनमाि करतो, ती इतर कथातंल्याप्रमािे केवळ 
त्या कथेप रतीि राहत नाहीत; तर ती त्याने चलचहलेल्या त्यानंतरच्या कथामंध्येही हळूहळू वावरताना 
चदसतात. काही काळाने ती वािकाचं्या पूिइ पचरियािी बनतात. कि. चव. िोशी यानंी प्रथम चिमिराव 
चनमाि केले; परंत  हे चिमिराव एकटेि राचहले नाहीत, तर त्यानंा र् डं्ाभाऊ, त्याचं्या मातोश्री व इतर 
क ट ंबीय यािंी साथ चमळाली व मर् हे सर्ळे क ट ंबि कि. चव. िोशी याचं्या कथांमधून अवतरू लार्ले. या 
कथािंा परस्पराशंी संबधं असतो. त्यािंी मर् एक स सूी माचलकाि तयार होते. अशा कथामाचलकेतून 
लेखक समािातील एका चवचशष्ट वर्ाच्या आिारचविारावंर प्रकाश टाकू शकतो. 

 
कथेिा आवाका छोटा, तर कादंबरीिा चवस्तार मोठा. तेव्हा एखादी अथपासून इचतपयंत 

चवनोदचनर्समती साधू पाहिारी कादंबरी चलचहिे सोपे नसते. त्यासाठी ज्या घटनामंध्ये चवनोदािी बीिे आहेत 
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अशा घटना ज्याचं्या िीवनात सतत चनमाि होिे शतय आहे, अशा पाीािंी चनर्समती साधावी लार्ते. ही पाीे 
समािाला पचरचित असिाऱ्या चवचशष्ट वर्ातील व नम नेविाि असतात. प्रचसद्ध इगं्रिी लेखक पी. िी. 
व डहाउस यािें कादंबरीलेखन या संदभात अभ्यासण्यािोरे् आहे. त्याचं्या कादंबऱ्यातूंन बटी वसू्टर आचि 
त्यािा बटलर िीव््ि ही िी पाीे वरिेवर येतात, ती आगं्ल समािाच्या एका चवचशष्ट वर्ातील प्राचतचनचधक 
पाीे आहेत व त्याचं्या चवचवध कृचत-उततींतून व डहाउस त्या वर्ातील व्यततींच्या िीवनातील र्मतीदार 
चवसंर्तींवर प्रकाश टाकीत आहेत. िाल  इस चडचकन्झच्या हपक् हवक पेपसक या कादंबरीतील चपक् चवक, 
टप मन, स्नोडग्रास इ. पाीे अशीि नम नेविा आहेत व त्याचं्या िारा चडचकन्झने साधलेली चवनोदचनर्समती 
अशा प्रकारच्या चवनोदचनर्समतीिा एक स ंदर नम ना आहे. 

 
चवनोद हा काव्याला चकतपत पोर्षक ठरतो, हा एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. चवनोद हा प्राधान्याने 

चविारचनष्ठ, तर काव्य हे प्राधान्याने भावनाचनष्ठ. त्याम ळे चवनोद आचि काव्य एकी नादंिे कठीि, असे एक 
मत आहे. र्ोकवदाग्रिाचं्या ‘चवचहिींिा कलकलाट’, ‘सारं् कसे बसलो?’ या कचवता, ककवा 
केशवक माराचं्या ‘पे्रमािे अिैत’, ‘पे्रमािा र् लकंद’ यासंारख्या कचवता मन ष्ट्यस्वभावातील दौबइल्यावंर प्रकाश 
टाकीत असल्याम ळे त्या काव्यातंर्इत चवनोदािे नम ने म्हिता येतील. येथे एकाि वळेी चवडंबन आचि चवश द्ध 
चवनोद यािंी द हेरी िािीव वािकास होते. काव्यात चवश द्ध चवनोद इतपति अवतरू शकतो. 

 
इतर वाङमयप्रकारासंारखा नाटक हा प्रकार नव्हे, नाटकात सर्ळेि पे्रक्षकासंमोर घडत असते; 

व्यतती, घटना साक्षात होत असतात. इतर वाङमयप्रकारापेंक्षा चवनोद हा नाटकात चवशरे्ष ख लतो; एवढेि 
नव्हे तर स खास्त्मका हा नाटकािा एक महत्त्वपूिइ असा स्वतंी प्रकारि ठरतो तो याम ळेि. नाटकात चवनोद 
येतो तो वरे्वरे्ळ्या प्रकारे : र्ोकवद बल्लाळ देवल यािें सांशयकल्लोळसारखे नाटक मन ष्ट्यस्वभावात 
असलेल्या काही दौबइल्यािें अशा प्रकारे चिीि करते, की ते पाहताना पे्रक्षक स खावतात. असल्या 
नाटकातंील पाीे हीदेखील नम नेविाि असतात आचि त्याचं्या िीवनात घडिारे प्रसंर् हे त्याचं्या 
स्वभाववैचशष्ट्ट्यामं ळे प्राम ख्याने चनमाि होत असतात. येथेही वास्तवचिीिापेक्षा अचतशयोतत चिीिावरि 
भर चदलेला असतो. र्डकरी यांच्या नाटकातंील र्ोक ळ (पे्रमसांन्यास), कंकि (पुण्यप्रभाव) यासंारखी 
पाीे हे यािे उदाहरि होय. काही नाटकातं चवनोद अवतरतो, तो त्यातंील मध्यवती संघर्षािा पे्रक्षकाचं्या 
मनावर पडिारा ताि कमी करण्याकचरता. येथे चवनोदाच्या िोडीला अनेकदा कोचटत्व, उपहास 
इत्याचदकािंाही आढळ होताना चदसतो. 
 
पहा : प्रहसन-२; स खास्त्मका. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 
णवप्रलंभ शंृगार : शृरं्ार चिचवध आहे : संयोर् (अथात संभोर्) व चवप्रलंभ [पहा : सभंोर्-शृरं्ार]. 
चवप्रलंभािा मूळ अथइ चवडंबन, अथात झसविकू, आशाभरं्. लक्षिेने चवडंबनािे झल िो ‘चवरह’ तो अथइ 
प्रस्त त संदभात स्वीकृत केला आहे. अचभनवर् प्ताने भरताला अचभपे्रत असलेला अथइ स्पष्ट करताना म्हटले 
आहे : ‘र्ोत्व िातीिे दोन भेद आहेत : शाबलेयत्व व बाह लेयत्व [शबल विाच्या र्ाईिी िात व बह ल 
(अथात कृष्ट्ि) विाच्या र्ाईिी िात]. तसे शृरं्ारािे हे दोन भेद नसून त्या दोन अवस्था आहेत.’ या दोन्ही 
अवस्थामंध्ये स्त्रीप रुर्षाचं्या चठकािी आस्थाबधंात्मक रचतभाव असावा लार्तो. संभोर्-शृरं्ार म्हििे 
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स्त्रीप रुर्षािें िोडपे एकाि िार्ी असिे असेही नव्हे. एकाि शय्येवर स्त्री व प रुर्षािें िोडपे चनिले असताही 
त्या िोडप्यात परस्पराचंवर्षयी िेर्ष अथवा ईष्ट्या वर्ैरे असेल, तर ते चवप्रलंभ विइनािेि चवर्षय होत. 

 
चवप्रलंभ शृरं्ारािा अचभनय खालील अन भावानंी करावा : चनवेद, ग्लानी, शकंा, असूया, श्रम, 

किता, औत्स तय, चनद्रा, स्वप्न, चवचवध व्याधी, उन्माद, अपस्मार, िाड्, मरि इ. अन भावाचं्या साहाय्याने 
अचभनय कारावा, असे भरताने म्हटले आहे. 

 
परस्परावंरील अन रार् पूिइतेला िाऊन संभोर्प्राप्तीनंतर त्या िोडप्यात या ना त्या कारिाने 

द रावा ककवा अंतर उत्पन्न होिे म्हििेि चवप्रयोर्-चवप्रलंभ. प्रियभरं्ाम ळे अचभमानाने पेटून िाऊन रुसवा 
धारि (मनोग्रहि) करिे, ककवा आपला चप्रयकर द सऱ्या स्त्रीवर आसतत झालेला पाहून ककवा ऐकून ईष्ट्येने 
रुसवा धारि करिे, काही उद्योर्धंद्याच्या कारिाने परदेशर्मनाम ळे, ककवा शापाम ळे, ककवा दैवी आपत्ती, 
परिि यासंारख्या कारिानंी होिाऱ्या प्रवासाम ळे हा चवप्रलंभ घडतो. 

 
काव्यप्रकाशात मम्मटाने म्हटले आहे : ‘चवप्रलंभािे पाि भेद आहेत : (१) अचभलार्ष, (२) चवरह 

(प रुर्ष व स्त्री एका चठकािी असूनही दोघापंकैी एकाच्या चठकािी द सऱ्याचवर्षयी अन रार् नसल्याने उत्पन्न 
होतो तो ‘चवरह’), (३) ईष्ट्या, (४) प्रवास, व (५) शाप हेत क (अथात या पाि कारिानंी उत्पन्न होिारे.)’ 

 
आपल्या िसगांगाधिात िर्न्नाथाने म्हटले आहे : हा चवप्रलंभ प्रवास, अचभलार्ष, ईष्ट्या, चवरह व शाप 

या (पाि) उपाधीं (चनचमत्ता)ं म ळे पाि प्रकारिा आहे असे प्रािीन (मम्मट वर्ैरे) शास्त्रकार मानतात. पि 
त्या पािही उपाधींत परस्पर भेद आढळत नसल्याने त्यािा आम्ही प्रपिं (चवस्तार) केला नाही. 
(चनिइयसार्र आवृत्ती, १९३९, पृ. ४२.) 

 
‘चवप्रलंभािे व कारुण्यािे काही व्यचभिाचरभाव समान आहेत हे कसे?’ या पूवइपक्षाच्या शकेंिे 

समाधान भरताने केले आहे : ‘करुि म्हििे शापाच्या प्रभावाम ळे चप्रयिनाचं्या चवभवािा नाश, वध, बंधन 
यानंी उत्पन्न होिारा चनरपेक्ष (सवइथैव आशाचवरचहत) भाव होय, तर चवप्रलंभावस्थेतील शृरं्ार म्हििे 
औत्स तय व किता यानंी उत्पन्न होिरा सापेक्ष (आशाय तत) भाव होय. याप्रमािे करुि चनराळा आचि 
चवप्रलंभ चनराळा.’ 

 
करुि व चवप्रलंभ शृरं्ारासबंधंी िसगांगाधिात िर्न्नाथाने म्हटले आहे : स्त्री-प रुर्षािंा चवयोर् झाला 

असता चवय तत व्यतती ‘चिवतं’ असल्यािे माहीत असेल, तर त्या चठकािी वैतलव्याने (व्याक ळतेने) पोचर्षत 
रतीिेि प्राधान्य असल्याने चवप्रलंभ शृरं्ार होतो. अशा चठकािी आपली चप्रय व्यतती मृत झाली आहे, हे 
माहीत असताही देवतेच्या कृपेने वर्ैरे त्या चप्रय व्यततीिे प न्हा चिवतं होिे नक्की आहे, अशी माचहती 
कोित्याही मार्ाने चमळाली असेल, तर त्या चठकािी त्या चप्रय व्यततीिा कायमिा नाश होत नसल्याने 
प्रदीघइ काळाच्या प्रवासातल्या प्रमािे चवप्रलंभ शृरं्ारि होतो. नव्हे की करुिरस. उदा., बािाच्या कादांर्बिीत 
िंद्रापीडाला आपली कहािी सारं्ताना महाश्वतेेने उच्चारलेल्या वातयात (‘महाश्वेते! त झा पती त ला परत 
चमळेल’ असे महाशे्वतेला प रुर्षािे शब्द ऐकू आले. त्यावरून महाशे्वतेच्या करुिािे चवप्रलंभात रूपातंर 
झाले). क िी अशा चठकािी करुिचवप्रलंभ नावािा द सराि एक नवा रस मानावा असे म्हितात.’ (तीैव, 
पृ. ३८.) 
 



 अनुक्रमणिका 

वा. म. क लकिी 
 
णवप्रलब्धा : पहा अष्टनाणयका. 
 
णवभाव : (स.ं) रती, शोक आदी स्थाचयभाव व चनवेद, ग्लानी आदी व्यचभिाचरभाव याचं्या उद भवास 
कारिीभतू होिाऱ्या व तद िारा रसचनष्ट्पत्तीला कारिीभतू होिाऱ्या र्ोष्टींना ‘चवभाव’ अशी संज्ञा आहे. ऋतू, 
माल्य, अन लेपन इ. र्ोष्टी रती स्थाचयभाव उद ब द्ध करून शृरं्ाररसािा आचवष्ट्कार करतात. म्हिनू त्यािंी 
रतीच्या व शृरं्ाराच्या चवभावातं र्िना होते. चप्रयिनािंा चवयोर्, चवनाश इ. शोक स्थाचयभावािे व करुि 
रसािे चवभाव होत. भरताने चवभाव म्हििे ‘चवज्ञान’ (चवचशष्ट ज्ञान) असे म्हिनू ज्याच्याम ळे अचभनयाच्या 
िारा अचभव्यतत होिाऱ्या स्थाचयभावािें अथवा व्यचभिाचरभावािे चवचशष्ट ज्ञान होते (चवभाव्यन्ते 
चवज्ञायन्तेऽनेन) तो चवभाव असे स्पष्टीकरि केले आहे. [पहा : भाव; रस.] 

 
दशरूपककार धनंियापासून (दहाव्या शतकािा अंचतम िरि) चवभाव हा आलंबन आचि उद्दीपन 

असा दोन प्रकारिा मानण्यात आला आहे. चवशरे्षतम शृरं्ाररसात य वा व य वती हे परस्परािें आलंबनचवभाव 
व वसंत ऋतू, िंद्रोदय इ. इतर र्ोष्टी उद्दीपन चवभाव, याप्रमािे भेद करण्यात आला आहे. अचभनवर् प्ताला 
हे दोन प्रकार अवर्त होते, तरी त्याने हे स्पष्ट शब्दातं मान्य केले आहे, की हा भेद काल्पचनक आहे, भरताने 
त्यािा कोठे चनदेश केला नाही, की सूिनही केले नाही (काल्पचनकमालभ्बनचवभाव उद्दीपनचवभाव इचत अत 
एव म चनना ंनायं क्वचिचिभार् उततम सूचितो वा). भरतािा आधार नसला, तरी नंतरच्या काळी चवभावािे हे 
दोन प्रकार सवइमान्य झाले. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
णव-रचनावाद (डी-कन्स्रक्शणनझम) : एखादी सचंहता ज्या तत्त्वचविारािे, चविारप्रिालीिे धा अथािे 
आविूइन प्रचतपादन करीत असते, त्यािे ती स्वतमि कसे कें द्रचविलन वा खंडन करीत असते, ते त्या 
संचहतेमधील आलंकाचरक भारे्षच्या कायाच्या आश्रयाने स्पष्ट, उघड करिे म्हििे ‘चव-रिन’ (डी-
कन्स्रतशन) होय, असे म्हटले िाते. 

 
चव-रिनचवर्षयक चविारािा प्रिेता स प्रचसद्ध फ्रें ि तत्त्वज्ञ झाक् देचरदा (१९३०–) हा असून त्याने 

ही संज्ञा आपल्या ऑि गॅ्रमर्टॉलॉजी (१९६७) या गं्रथात प्रथम माडंली. ‘Deconstruirs’ या फ्रें ि शब्दािा 
कोशर्त अथइ ‘चवघटनािी, चव-रिनािी कृती’ (ॲतशन ऑझ डी-कन्स्रतशन) असा आहे : (१) एखाद्या 
समष्टीिे घटक स टे स टे करिे, (२) स्वतमिेि चवघटन, चव-रिन (सेल्झ डी-कन्स्रतशन) करिे इ. अथइ 
एका िपानी चमीाला चलचहलेल्या पीात देचरदाने चदलेले आहेत. 

 
चव-रिनावाद ही १९६५–७० या कालखंडात फ्रें ि चविारचवश्वात उदयास आलेली तत्त्वज्ञानाच्या 

के्षीातील एक तत्त्वप्रिाली असून चतिा प्रभाव य रोपीय व अॅंग्लो-अनेचरकन साचहत्यचविारावर व समीके्षवर 
पडलेला आहे. देचरदाप्रिीत चव-रिनावाद ही ह सलइिी संज्ञामीमासंा, सोस्य रिे भार्षाचवज्ञान, फ्रें ि 
संरिनावाद, फ्रॉइडलॉकाँप्रिीत मनोचवश्लेर्षिशास्त्र, हायडेर्रप्रिीत तत्त्वज्ञान आदी ज्ञानशाखातंील 
चसद्धातंाशंी व संकल्पनाशंी संघर्षइ व संवाद करीत, त्यािंी र्ृहीतके, आधारतत्त्व,े कें दे्र चविचलत, चवस्थाचपत 
करीत चवकचसत झालेला आहे. या तत्त्वर्ंभीर सचंहतांवरील भाष्ट्याबंरोबरि देचरदाने फ्रें ि, िमइन व इंग्रिी 
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साचहत्यातील फ्लोबेअर, व्हालेरी, मालामे, आतो, झने, शतेसचपअर, िेम्स िॉइस, काफ्का, मॉरीस ब्लाशंो 
आदी साचहस्त्यकाचं्या कचवता, नाटके, कथा, कादंबऱ्या आदी साचहस्त्यक सचंहतािेंही वािन/अथइचनिइयन 
चिचकत्सक वृत्तीने, आत्मीयतेने व कल्पकतेने केलेले आहे. तत्त्वर्ंभीर व साचहस्त्यक अशा दोन्ही 
संचहताप्रकाराचं्या अभ्यासातून चव-रिनावादी साचहत्यचविारािी व समीके्षिी िडिघडि झालेली आहे. 

 
अमेचरकेत १९७०–८० या दशकात चव-रिनावादी साचहत्यचविार व समीक्षा चवकचसत झाली. या 

काळात ‘अमेचरकेतील चव-रिनावाद’ ही साचहत्यचविारािी एक वरे्ळी धारा प्रबळ होऊन ‘द येल चिचटतस’ 
या नावाने ओळखला िािारा चव-रिनावादी समीक्षकािंा एक वरे्ळा र्ट प ढे आला. या र्टात हेरल्ड 
ब्लूम, िेझरी हार् इमन, पॉल डी मनॅ, िे. चहचलस चमलर या समीक्षकािंा अंतभाव होतो. या समीक्षकांनी 
अॅंग्लो-अमेचरकन आचि य रोपीय साचहत्यचविार याचं्यामध्ये संवाद साधण्यािे व द वा िोडण्यािे कायइ केले. 

 
देचरदाच्या मते ‘चव-रिन’ ही नकारात्मक वा चवध्वसंक चिया नसून ती एक भावात्मक व चवधायक 

चिया आहे. एखादी व्यवस्था, संरिना ही ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या ज्या रीतीने रिली–घडली िाते, त्या रीती–
घडिीकडे िाण्यासाठी एखादा प्रवशेमार्इ उपलब्ध करून देिारी ती एक चिया आहे. संरिना वा व्यवस्था 
नष्ट करण्यासाठी चतिे कें द्र चव-िलन वा चव-रिन करावयािे नसते. उलट त्या संरिनेच्या शतयतािंा, 
अथांिा, चतच्या घडिीिा, चतच्या इचतहासािा स्वीकार करण्यासाठी चव-रिन करावयािे असते. चव-
रिनाव्यापारािे लक्ष संरिनेच्या सेंचद्रय एकतेसारख्या संघटनातत्त्वावर, कें द्रावर कें चद्रत करण्यापेक्षा ते 
संरिनेच्या संरिनाशील र् िधमावर (स्रतिरॅचलटी ऑझ स्रतिर) कें चद्रत झालेले असते. (फ्रें च 
हिलॉसॉिसक र्न कॉन्व्िसेशन, पृ. १०७.) 

 
देचरदाच्या मते चव-रिन म्हििे एखाद्या अथाच्या वा कें द्राच्या सेंचद्रय एकतेिा शोध घेण्याच्या हेतूने 

केलेले रूढ चवश्लेर्षि नव्हे. तसेि चव-रिन म्हििे एखादी बंचदस्त, चवज्ञानचनष्ठ अभ्यासपद्धतीही नाही. 
 
देचरदाने तत्त्वज्ञानपर व साचहस्त्यक सचंहतांवरील भाष्ट्यातूंन तत्त्वज्ञानातील शब्दतत्त्वकें द्रवाद / 

चववकेतत्त्व कें द्रवाद (लोर्ोसेंचरचसझम), भार्षाचवज्ञानातील ध्वचनकें द्रवाद (झोनोसेंचरचसझम) व 
मनोचवज्ञानातील प रुर्षब चद्धतत्त्वकें द्रवाद (झॅलोर्ोसेंचरचसझम) या तीन तत्त्वप्रिालींमार्ील आधारतत्त्व े
चविचलत, चव-रचित करण्यािा प्रयत्न केला. 

 
एखाद्या अस्स्तत्वाच्या ज्ञानािी ककवा संचहतेच्या अथािी सत्यासत्यता ही चतच्या ज्ञात्याच्या, ककवा 

लेखकाच्या मनातील भार्षापूवइ अथाच्या, हेतूच्या साक्षात उपस्स्थतीच्या वा समक्षतेच्या चनकर्षाधारे चनचित 
केली िाते. समक्षतेिी ही ज्ञानशास्त्रीय संकल्पना आहे. हे समक्षतेिे तत्त्व (चप्रस्न्सपल ऑझ पे्रझेन्स) एक 
प्रामाण्यािे तत्त्व म्हिनू पाचिमात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत मानले िाते. या मलूतत्त्वावर आधारलेल्या 
तत्त्वप्रिालीला ‘समक्षतेिी अचतभौचतकी’ (मेटॅचझचितस ऑझ पे्रझेन्स) असे म्हटले िाते. या समक्षतेच्या 
तत्त्वाला देचरदा ‘लोर्ोस’ असे संबोधतो. लोर्ोस म्हििे शब्दतत्त्व ककवा चववकेतत्त्व (रीझन). हे 
शब्दतत्त्व/चववकेतत्त्व ज्यािे आधारभतू कें द्र आहे, असा तत्त्वचविार म्हििे शब्दतत्त्वकें द्रवाद/ 
चववकेतत्त्वकें द्रवाद होय. त्याच्या मते ‘ज्या तत्त्वप्रिालीत अस्स्तत्वािा अथइ उतत शब्दात (लोर्ोस) ककवा 
चववके/ब द्धीत (रीझन) शोधण्यािा सदा अपेशी ठरिारा प्रयत्न केला िातो, आचि त्यािबरोबर ज्यात 
लेखनाला (रायकटर्) उतत शब्दापेक्षा (स्पोकन वडइ) कमी लेखले िाते त्या तत्त्वप्रिालीला 
चववकेतत्त्वकें द्रवाद असे म्हटले िाते (िायबर्टग अॅँड हडििन्स, पृ. १०४.) भार्षाबाह्य अशा मलूतत्त्वाशी, 
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मूलकें द्राशी चनर्चडत असिारी सत्त्व, अस्स्तत्व, मूलद्रव्य, ज्ञाता, अतीतीय तत्त्व, संज्ञा, ईश्वर, मानव आदी 
तत्त्व ेम्हििे या समक्षतेच्या तत्त्वािीि अनेकचवध नामरूपे होत’ (िायबर्टग अॅँड हडििन्स, पृ. २८०.) 

 
या चववकेकें द्रवादाने प्रभाचवत झालेल्या पािात्त्य तत्त्वज्ञानात व ज्ञानसंस्कृतीत आत्मा-शरीर, 

चनसर्इ-संस्कृती, प रुर्ष-स्त्री, भार्षि-लेखन, मूळ कृती-अन कृती, अथइ-ध्वनी, उतत शब्द-चलचखत शब्द 
आदी अनेक परस्परचवरोधी िंिे ककवा चिमानी चवरोधके (बायनरी ऑपोचझशन्स) चनमाि झालेली आहेत. 
त्या िंिातंील एक सकंल्पना/पद द सऱ्यावर आपली सत्ता, विइस्व र्ािवीत असते. त्याम ळे त्याचं्यामध्ये 
श्रिेीय तत चवर्षमभावािे नाते नादंत असते. म्हिून सत्ता, विइस्व र्ािचविाऱ्या पदािे सत्ताकें द्र चविचलत 
करून त्या दोघामंध्ये समभावािे नाते चनमाि करिे, ही चव-रिनाव्यापारातील पचहली पायरी आहे. 

 
अशा प्रकारच्या कें द्रवादाने प्रभाचवत झालेल्या व्यवस्थेतील वा संरिनेतील (सेंटडइ स्रतिर) कें द्र हे 

चतच्या घटकामंध्ये एकीकडे समतोल, स संर्ती व एकता चनमाि करण्यािे कायइ करीत असते, तर 
द सरीकडे ते घटकाघटकामंधील भेदािंी व संबंधािंी म तत िीडा दडपून संचहताथइ एकम खी व बंचदस्त 
करीत असते. म्हिनू साचहस्त्यक संरिनेच्या घटकानंा एकाथाशी सीचमत, संके्षचपत व एकात्म करिाऱ्या 
सेंचद्रय एकतेच्या रूपतत्त्वाला वा कें द्राला चविचलत, चव-रचित करिे आचि चतच्या घटकाघटकामंधील 
भेदमूल संबधंािंी देवघेव म ततपिे करू देऊन संचहतेच्या अथािे सिइन, प्रसरि (चडसेचमनेशन) व 
अनेकीकरि चनरंतरपिे करीत राहिे हे चव-रिनाचनष्ठ समीके्षिे म ख्य कायइ असते. 

 
वस्त तम या चववकेकें द्रवादाच्या चवरोधी िािारा भारे्षति असा एक व्यापार चियाशील असतो, की 

त्याम ळे शब्दचिन्हामंध्ये, पदापदामंध्ये भेदािंी व भेदमलू संबधंािंी चनर्समती होऊन त्याचं्या देवघेवीतून 
अथािी चनर्समती होत असते. या भार्षार्त चियाव्यापाराला देचरदा ‘Diffe’rance (भेऽद) असे सबंोधतो. हा 
भेऽद म्हििे एखादा शब्द ककवा संकल्पना नाही. भेऽद र्ा अचतभौचतकीय चववकेकें द्रवादाच्या पलीकडे 
िािारा एक र्चतशील व संबंधशील चियाव्यापार आहे. संबधंशीलता (चरलेशनॅचलटी) हा भेऽदािा एक 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ र् िधमइ आहे. या संबधंशीलतेम ळे चिन्हे एकमेकाशंी संबधं साधण्यास सक्षम बनतात. चतच्याम ळे 
संरिनेत भेदािें व भेदमलू संबंधािें एक चविकाम, एक िाळे चनमाि होते. माी या िाळ्यािे धारे् 
एकमेकानंा वा एखाद्या कें द्राला घट्टपिे बाधूंन न ठेवता आपल्या सवइ घटकानंा मोकळेपिाने देवघेव, 
म ततिीडा (फ्री प्ले) करू देतात व अचवरतपिे अथािी चनर्समती करीत राहतात. या भार्षार्त भेऽद चियेम ळे 
लेखनाला, संचहताथाला भार्षाबाह्य अशा पूवइवती अथावर, मनोर्त हेतूवर, अतीतीय कें द्रावर अवलंबनू 
राहण्यािे कारि उरत नाही. लेखनातील, भारे्षतील, संचहतेतील आलंकाचरक भारे्षिा वापरि 
चववकेकें द्रवादी प्रवृत्तीला चवरोध करीत असतो. 

 
भार्षार्त भेदानंा (चडझरन्सेस) चनमाि करीत असता भारे्षच्या घडिीत व कायाति हा भेऽद 

िीडेच्या रूपाने अस्स्तत्वात येत असतो. भार्षार्त भेद हे िसे कलात्म व कायइरूप असतात, तसेि भेऽद ही 
एक कालात्म कायइरूप घटना असते. ‘भेद’ आचि ‘भेऽद’ याचं्यामध्ये रूढ अथािे कायइकारिभावािे नाते 
नसते. भेऽद हा भारे्षति घडिारा चववकेकें द्रवादाच्या चवरोधी िािारा चियाव्यापार आहे, अशी देचरदािी 
भचूमका आहे. 

 
परंपरार्त भार्षाचविारात उतत शब्दाला चलचखत शब्दापेक्षा अचधक महत्त्व चदले िाते. कारि 

उततीत वतत्यािे मन, अथइ व ध्वनी यािें एकमेकाशंी साक्षात संबधं असतात. ध्वनीिे, उतत शब्दािे व 
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बोलण्यािे प्राथम्य आचि चवशरे्षाचधकार मानिाऱ्या प्रवृत्तीला ध्वचनकें द्रवाद असे म्हटले िाते. या 
ध्वचनकें द्रवादाच्या प्रभावाम ळे बोलिे ही ‘मूळ कृती’ समिून लेखन ही बोलण्यािी अन कृती आहे असे मानले 
रे्ले, आचि लेखनाला, चलचखत संचहतेला द य्यम स्थान व सापत्नभावािी वार्िूक चदली रे्ली. देचरदा भेऽद 
चविाराच्या आश्रयाने ध्वचनकें द्रवादामार्ील र्ृहीत तत्त्वािें खंडन करून लेखनाला भार्षाचविारात आचि 
साचहत्यचविारात त्यािे योग्य ते स्थान व प्रचतष्ठा चमळवनू देण्यािा प्रयत्न करतो. ‘चलचखत चिन्हमीमासें’िी 
(गॅ्रमटॉलॉिी) उभारिी हा या प्रयत्नािंाि एक भार् आहे. 

 
देचरदाच्या मते भेऽद चियेम ळे भारे्षतील पदापदामंध्ये मधला अवकाश (स्पेकसर्), अतंर वा मध्यंतरे 

(इंटरव्हल्स) चनमाि होत असतात. हा मधला अवकाश, अंतर व मध्यंतरे म्हििे स्वचनमाचं्या व रेचखमाचं्या 
रिनेत कोरलेले ‘आचदलेखन’ (आर्सकरायकटर्) होय. स्वचनमािंी रिना ही या आचदम लेखनावर 
आधारलेली आहे. हे आचदलेखन ध्वचनख िाचं्या (स्वचनमाचं्या) रूपाने हवते आचि लेखनाच्या रूपाने 
कार्दावर अवतरत असते. भेऽद चियेच्या रूपातील हे आचदलेखन बोलण्यापूवी (आचि बोलण्यातून) 
अस्स्तत्वात येत असते. म्हिून आचदलेखनाच्या ककवा लेखनाच्या नव्या सकंल्पनेन सार लेखन हे 
बोलण्यापूवी अस्स्तत्वात येते. नेहमीिे बोलिे व चलचहिे या दोन्ही चिया आचदलेखनाच्या अन कृती ठरतात. 
त्याम ळे एक द सरीहून श्रेष्ठ/कचनष्ठ मानण्यािे कारि नाही. चलचखत सचंहतेत वतत्याच्या, लेखकाच्या 
र्ैरहिेरीत भार्षा अथइचनर्समतीिे व अथइचनदेशनािे कायइ करीत असते. देचरदाच्या मते साचहत्यािा चविार 
करताना त्याच्या केवळ ध्वचनरूपािा चविार न करता त्याच्या रेचखत/चलचखत रूपािाही चविार करिे 
आवश्यक आहे. कारि ‘साचहत्यामध्ये साचहस्त्यकता (चलटररीनेस) म्हिनू िर काही एक असेल, तर ते 
स्वतमला केवळ ध्वचनरूपापाशी (कचवता व महाकाव्य याचं्यापाशी) संके्षचपत करू देिार नाही.’ (ऑि 
गॅ्रमर्टॉलॉजी, पृ. ६०.) परंपरार्त साचहत्यचविाराने व रचशयन रूपवादाने साचहत्यािी साचहस्त्यकता ही 
शब्दाच्या ध्वचनरूपात शोधण्यािा प्रयत्न केला. त्यानंी साचहत्याच्या रेचखत / चलचखत अंर्ाकडे द लइक्ष केले, 
असा देचरदािा आरोप आहे. 

 
‘ध्वचनकें द्रवाद’ आचि ‘समक्षतेिी अचतभौचतकी’ या चविारािा प्रचतवाद करण्यासाठी देचरदाने 

‘Diffe’rance’ या नव्या शब्दािी चनर्समती केली. ‘Diffe’rence’ या फ्रें ि शब्दाच्या दोन चभन्न अथांिे सूिन व 
समावशेन करण्यासाठी त्या शब्दातील ‘e’ अक्षराऐविी ‘a’ हे अक्षर घालून त्याने ‘Diffe’rance’ हा नवा 
शब्द तयार केला. To differ = (१) To differ = एखादी र्ोष्ट रूपर् िाने द सरीपासून चभन्न असिे 
(अवकाशाच्या पातळीवरील भेद), (२) To defer = defering, postpone काल लाबंचवल्याम ळे दोन 
कृतींमध्ये चनमाि होिारा कालावकाश, मध्यंतर, कालातंर (कालाच्या पातळीवरील भेद) तसेि या शब्दािे 
उच्चारि त्याच्या लेखनावर अवलंबनू आहे, हे दाखचवण्यासाठीही त्याने हा नवा शब्द तयार केला. 
Diffe’rence आचि Diffe’rance याचं्या उच्चारातं (फ्रें ि वतत्याचं्या दृष्टीने) काहीि भेद नाही; परंत  त्या दोन 
शब्दातंील भेद झतत लेखनाति डोळ्यानंा चदसतो. तो भेद उच्चारातून कानाला ऐकू येत नाही. (देचरदाकृत 
स्पीच अॅँड हिनॉहभना, पृ. १२९–३२). Diffe’rance या नव्या शब्दासाठी अवग्रहचिन्हय तत ‘भेऽद’ आचि 
Diffe’rence साठी ‘भेद’ हे मराठी पयायी शब्द वापरले आहेत. 

 
देचरदाच्या मते साचहस्त्यक अशी सचंहता वतइत नसते. त्याच्या मते साचहत्याला स्वतमिे असे सत्त्व 

(एसन्स) नसते. ‘साचहस्त्यकता’ (चलटरॅचलटी) ही संचहतेिे एक नैसर्सर्क सत्त्व वा एक अंर्भतू र् िधमइ 
म्हिून सचंहतेत वसत नसते, परंत  ‘साचहत्यािे सत्त्व’ असा शब्दप्रयोर्ि करावयािा झाला, तर साचहत्यािे 
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सत्त्व हे लेखनाच्या व वािनाच्या कृतींच्या (ॲतर् स) मळू इचतहासात वस्त चनष्ठ चनयमसंकेतािंा एक सिं 
म्हिून चनमाि होत असते, असे म्हिता येईल (ॲक्ट स ऑि हलर्टिेचि, पृ. ४४-४५.) 

 
चव-रिनावादाने भार्षा, संचहता, लेखक, ज्ञाता (सब्िेतट), अथइचनिइयन आदी साचहस्त्यक 

कोटींबद्दल केलेला साचहत्यचविार हा उत्तरसंरिनावादी साचहत्यचविाराशी चनर्चडत व पूरक असल्याम ळे 
त्यािा उत्तर-संरिनावादी साचहत्यचविारात समावशे केला िातो. [पहा : उत्तर-संरिनावाद]. 

 
संचहतेिा अथइ हा सचंहताबाह्य वा भार्षापूवइ अथाला वा सत्त्वादी कें द्राला बाधंलेला असतो, हे 

शब्दतत्त्वकें द्रवादािे चविारसूी आहे. या सूीाला चवरोध करिारे चविारसूी देचरदा माडंतो : ‘संचहतेबाहेर 
काहीही नसते. (There is nothing outside of the text)’. संचहतेबाहेर-भारे्षबाहेर–काहीही नसते असे हे 
सूी सारं्त असले, तरी चव-रिन माी नेहमीि भारे्षच्या भारे्षतराशी – चतच्या स्वतेराशी (अदर ऑझ 
लॅंग्विे) र्ाढपिे बाधंलेले असते. म्हिनू ‘शब्दकें द्रावरील चव-रिनापर समीक्षा / टीका म्हििे एक प्रकारे 
भारे्षच्या स्वतेरािा घेतलेला शोध होय’. (डीकन्स्रक्शन अॅँड अदि, पृ. १२३.) ‘संचहतेबाहेर काहीही नसते’ 
असे तो म्हित असला, तरी तो संचहताबाह्य वास्तवचवश्व नाकारीत नाही. त्याच्या मते वास्तवचवश्व हे एक 
संचहता म्हिून आपल्या अन भवािा चवर्षय होत असते, सामोरे येत असते. मार्सटन हायडेर्रच्या 
चविारव्यहूातील ‘मानवी अस्स्तत्वा’ऐविी देचरदा ‘संचहता’ या सकंल्पनेिी योिना करतो. संचहता हे मानवी 
अस्स्तत्वािे भार्षातंर आहे, म्हिून अस्स्तत्वाच्या अथािा प्रश्न सचंहतेच्या अथाशी समातंर आहे. 

 
िोपयंत साचहस्त्यक संचहता ही संरिनेच्या वा भारे्षच्या दृष्टीने चतच्या स्वतेराच्या (अदर) 

अंर्ाकचरता ख ली (ओपन) राहते, तोपयंत चतिे लेखन व चतला वािकाने चदलेला लेखनरूप प्रचतसाद ही 
एक नीचतशास्त्रीय िबाबदारी (एचथकल चरस्पॉस्न्सचबचलटी) असते. वािकािा/समीक्षकािा चव-रिनचनष्ठ 
प्रचतसाद (डी-कन्स्रस्तटस्व्हस्ट चरस्पॉन्स) हा अपचरहायइ अशा ‘िबाबदारीला’ बाधंलेला असतो. लेखक 
संचहता चलचहताना वािकास उत्तर देण्यास िसा िबाबदार असतो, तसा वािकही प्रचतसाद देताना 
लेखकाला उत्तर देण्यास िबाबदार असतो. म्हिनू परस्परानंा उत्तर देण्यास बाधंील असलेल्या लेखक-
वािकाच्या ‘साचहस्त्यक िबाबदारी’िा (चलटररी ॲन्सरेचबचलटी) हा प्रश्न नीचतशास्त्रीय िबाबदारीिा प्रश्न 
आहे, असे देचरदािे प्रचतपादन आहे. 

 
चव-रिनावादी चविारावर व समीके्षवर स्वैरपिा, अरािकता, बेिबाबदारपिा व नीचतशास्त्रीय 

शून्यवाद आदींिा आरोप केला िातो. परंत  देचरदाने वािक / समीक्षकािा ‘प्रचतसाद’ आचि ‘िबाबदारी’ 
याचं्या परस्परसबंंधाचवर्षयी िो उपरोतत चविार माडंला आहे, त्यामधून या आरोपानंा उत्तर चमळाव.े एम्. 
एच्. अब्राम्स, हेरी ईर्ल्टन, िॉन सलइ  याचं्यासारख्या साचहस्त्यक समीक्षकानंी चव-रिनावादी 
समीक्षाचविारावर प्रचतकूल टीका केली आहे. अब्राम्सच्या मते चव-रिनावादी समीक्षक हे चसद्धान्ताच्या 
ताचत्त्वक पातळीवरून भारे्षच्या सपं्रर्षिपर शततीला चवरोध करीत असतात; परंत  समीके्षच्या उपयोिनाच्या 
पातळीवर (पॅ्रस्तटस) माी या संपे्रर्षिवर शततीवर अवलंबून असतात. अशी द हेरी भचूमका घेऊन ते 
वरे्वरे्ळे दोन चनयमसिं वापरून हा ‘भारे्षिा खेळ’ खेळत असतात. याउलट िॉनाथन कलर, चिस्टोझर 
नॉचरस आदी समीक्षकानंी चव-रिनावादी चविारािे समथइन केले आहे. 
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देचरदाच्या ‘प रुर्षब चद्धकें द्र’ चवरोधी चविारािा स्त्रीवादी समीके्षवर चवशरे्ष प्रभाव पडलेला आहे. 
चवशरे्षतम हेलन चसतसस, ल्यूस इचरर्रॅी आदी फ्रें ि स्त्रीवादी समीचक्षकानंी चव-रिनावादी समीक्षादृष्टीिा 
आपल्या समीके्षत अवलंब केलेला आहे. 
 
पहा : अथइचनिइयन व अथइचनिइयनमीमासंा; संरिनावाद. 
 
संदभइ :  १.  पाटील, र्ंर्ाधर, ‘देचरदा आचि चव-रिनावाद’, अनुष्टुभ्, मे-िून १९९२, ि लै-ऑर्स्ट १९९२, 
       िानेवारी-झेब्र वारी १९९३, ि लै-ऑर्स्ट १९९३. 

2. Culler, Jonathan, On Deconstruction, 1983. 
3. Derrida, Jacques, Acts of Literature, 1992. 
4. Derrida, Jacques, Speech and Phenomena, 1973. 
5. Derrida, Jacques, Writing and Difference, 1978. 
6. Eagieton, Terry, Literary Theory, 1983. 
7. Jefferson and David Robey, Modern Literary Theory, Ed. 1982. 
8. Norris, Christopher, Deconstruction : Theory and Practice, (2 nd ed.). 1991. 

 
र्ंर्ाधर पाटील 

 
णवरहोत्कंणठता : पहा अष्टनाणयका. 
 
णवराट (सब्लार्म) : ‘सब्लाइम’ या लॅचटनोद भव शब्दािा अथइ ‘उच्च पातळीवरिा’, ‘अिाट’, ‘अझाट’ असा 
आहे. ‘चवराटता’ / भव्योदात्तता ही सकंल्पना प्रथम एका अनाचमक ग्रीक अलंकारशास्त्रज्ञाने चलचहलेल्या पेिी 
िुपस्यूस (म. शी. ‘उदात्ततेचवर्षयी’, इ. स. पचहले शतक) या गं्रथात आढळते. या अपूिइ स्स्थतीत 
सापडलेल्या गं्रथािा शोध सोळाव्या शतकात लार्ला व त्यावळेी या गं्रथािा कता इ. स. चतसऱ्या 
शतकातला कॅचशअस लाँिायनस हा ग्रीक चविान असावा असे मानले रे्ले; परंत  आता हा गं्रथ इ. स. 
पचहल्या शतकातीलि आहे, हे चनर्सववादपिे चसद्ध झाल्याम ळे लाँिायनस हा त्यािा कता नव्हे, हे सवइमान्य 
झाले आहे. 

 
पेिी िुपस्यूसच्या कत्याच्या प्रचतपादनान सार चवराटता ही आचवष्ट्कारातून चनमाि होते व चतिी पाि 

उर्मस्थाने म्हििे चतच्या चविारािी उदात्तता, तीव्र भावना, अलंकारािंा प्रभावी उपयोर्, भारे्षिी उदात्तता 
व या साऱ्याला अन रूप असलेला आकृचतबधं, ही होत. चवख्यात फ्रें ि टीकाकार ब्यालो याने फ्रें िमध्ये 
केलेल्या या गं्रथाच्या अन वादानंतर (१६७२) त्यािा प्रभाव य रोपात िािवू लार्ला व चवराटता या 
संकल्पनेिी ििा स रू झाली. 

 
अठराव्या शतकात या सकंल्पनेिा ऊहापोह करिारे प्रम ख लेखक िोसेझ ॲचडसन, एडमंड बकइ  

व इमनॅ्य एल काटं हे होते. ॲचडसनने चवराटता म्हििेि महात्मता, हे समीकरि माडंले आचि आपल्या 
कल्पनाशततीला स्स्तचमत करून टाकिारे ते चवराट असते व ते केवळ चनसर्ाति प्राम ख्याने आढळते, असे 
प्रचतपादन केले. बकइ ने चवराटता व स ंदरता याचं्यातील भेद दाखवनू देताना स ंदरता आपल्याला केवळ 
स खचवते, तर चवराटता आपल्याला भयिचकत करून टाकते, असे म्हटले आहे. याि भेदािे चवश्लेर्षि 
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इमनॅ्य एल काटं या िमइन तत्त्वज्ञाने वरे्ळ्या प्रकारे केले. त्याच्या मते स ंदरता मनाला आकर्सर्षत करिाऱ्या 
आकृचतबधंातून चनमाि होते; तर िे चवराट असते ते आपल्या आकारािे पचरमाि व शतती याचं्या योरे् 
मनाला प्रभाचवत करते व त्याच्याचवर्षयी आदर वाटण्यास आपल्याला भार् पाडते. चवराटतेिे भौचमचतक 
(मथेॅमचॅटकल) व िैतन्यमलूक (डायनॅचमक) असे दोन प्रकार काटं दाखवतो. पचहल्या प्रकारिी चवराटता 
चवशाल आकारातून चनमाि होते (उदा., सार्र, आकाश); तर द सऱ्या प्रकारिी िैतन्यातून (उदा., 
धबधबा, वादळ). भौचमचतक चवराटता आपल्याला अनंतािी िािीव करून देते, तर िैतन्यमूलक चवराटतेिे 
आवाहन मानवी आत्म्यातील चिरंतन नीचततत्त्वाला असते. चवराटतेिी ििा करताना ख्यातनाम आध चनक 
आंग्ल टीकाकार ए. सी. ब्रडॅ् ली म्हितो की, ‘स ंदरता’ ही संकल्पना अर्दी व्यापक अथाने घेतली, तर 
चवराटता हा स ंदरतेिाि एक प्रकार होय. ‘सब्लाइम’ (चवराट), ‘ग्रॅंड’ (उच्च), ‘ब्यूचटझ ल’ (स ंदर), 
‘केअरझ ल’ (स बक) व ‘चप्रटी’ (स रेख) या पािही सकंल्पना म्हििे स ंदरतेिी वरे्वरे्ळी रूपे होत. परंत  
चवराटतेमध्ये इतर िारही प्रकारातं नसिारा प्रिंड महात्मतेिा साक्षात्कार घडतो. ही महात्मता दोन 
प्रकारिी असू शकते. एक तर ती आकार, संख्या अथवा कालमयादा यातूंन चसद्ध होते (उदा., आकाश, 
सार्र व काल एक संकल्पना या अथी). द सरा प्रकार म्हििे आस्त्मक महात्मता (उदा., रॅझेएलच्या 
चिीातला मेरी मातेच्या कडेवरिा चशश रूपी चिस्त). या दोन्ही प्रकारच्या महात्मतेिा आिखी एक 
महत्त्वािा चवशरे्ष म्हििे ती पूिइतम सकारात्मक असते व नकारात्मकतेिा अंशही चतच्यात नसतो (उदा., 
सकारात्मक दृचष्टकोिातून राीीिी नीरव शातंता महात्मताय तत वाटते; पि नकारात्मक दृचष्टकोिातून ती 
केवळ नादािा अभाव िािविारा काळि ठरते). चवराटतेच्या आपल्या मनावर होिाऱ्या पचरिामातही 
ब्रडॅ् लीच्या मते दोन टप्पे असतात : पचहला म्हििे चवराटतेच्या अन भवाने भयिचकत होण्यािा व द सरा 
बेभान होऊन या चवराटतेला शरि िाण्यािा. 

 
वरील वरे्वरे्ळ्या चसद्धान्ताचं्या आधारे चवराटतेिे महत्त्वािे चनकर्ष स्पष्ट होतात : (१) चनसर्इ व 

मानवी िीवन याचं्यात आपल्याला िेथे िेथे आत्यचंतक महात्मतेिा प्रत्यय येतो, तेथे तेथे चवराटतेिा 
साक्षात्कार घडतो. (२) कला व वाङमय यातंही चविार, कल्पना व भावना याचं्यात अशा महात्मतेिा प्रत्यय 
घडचविारी रिना चवराट ठरते व चतच्या शलैीतही ही चवराटता अपचरहायइपिे येते. उदा., होमर, चमल्टन 
इत्यादींिी महाकाव्ये; शतेसचपअरच्या बकग हलअिमधील ‘वादळात रािा चलअर’ हा प्रवशे इत्यादी. (३) 
काही चवचशष्ट वाङमयप्रकार महात्मतेिा प्रत्यय घडचवण्यास चवशरे्ष अन कूल ठरतात, कारि त्यािंा एकंदर 
आवाकाि महान असतो. उदा., महाकाव्य, शोकास्त्मका. (४) तरीही एखादे छोटे भावकाव्यही त्यातील 
चविार, कल्पना व भावना याचं्या महात्मतेम ळे चवराटतेिा प्रत्यय देऊ शकते. उदा., चवल्यम ब्लेकिी 
‘टायर्र, टायर्र, बचनंर् ब्राइट’ ककवा टॉमस हाडीिी ‘इन टाइम ऑझ द बे्रककर् ऑझ नेशन’ या 
भावकचवता. मराठीतील भा. रा. ताबंे यािंी ‘रुद्रास आवाहन’ व चव. दा. सावरकरािंी ‘िर्न्नाथािा रथ’ या 
कचवताही वाङमयीन चवराटतेिा प्रत्यय घडचवतात. 
 
संदभइ :  1.   Addison, Joseph, ‘Essays on the Imagination’, The Spectator, 1711–14. 

2. Bradley, A. C. Oxford Lectures on Poetry, 1909. 
3. Burke, Edmund, Philosophical Inquiry into the Sublime and Beautiful, 1756. 
4. Hipple, W. J. The Beautiful, the Sublime and the Picturesque, 1957. 
5. Kant, Immanuel, A Critique of Judgement, 1790. 
6. Rhys, Roberts, W. Ed. & Trans., Longinus on the Sublime, 1907.] 
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मध कर नाईक 
 
णवरािी : परमेश्वराचवर्षयीिी चवरहभावना व्यतत करिारे स्झ ट काव्य. अिैतात ईश्वर व भतत एकरूप 
असतात. या मीलनापेक्षा चवरहािे स ख अचधक असते, म्हिून िैतातली चवरहािी िािीव अनेक संतकवींनी 
परोपरीने आपल्या काव्यात प्रर्ट केली आहे. संतकवींिी ईश्वराचवर्षयीिी ही भतती, ‘मध राभतती’ म्हिनू 
संबोचधली िाते. मध राभततीत भतताने पे्रयसीिी, पत्नीिी भचूमका घेतलेली असते व ज्याप्रमािे एखादी 
चवरहातइ कातंासतत स्त्री आपल्या चप्रयकराच्या चवयोर्ाने व्याक ळ होऊन त्याला आतइ हाका मारील, चवनवील 
वा त्याच्या चवरहाम ळे होिाऱ्या अवस्थेंिे विइन करील, त्याप्रमािे भतताने ईश्वर या कातंाबद्दल, सख्याबद्दल 
होिारी मनािी तडझड या काव्यात व्यतत केलेली असते. मराठीतील सवइ सतंकवींनी चवराण्या वा 
चवरचहिी चलचहलेल्या आहेत. ‘धन  वािे घ ि घ िा । वारा वािे रुि झ िा । भवतारक  हा कान्हा वरे्ी भेटवो का ं
॥ ही ज्ञानेश्वरािंी प्रचसद्ध चवरािी आहे. चवराण्यामंध्ये परमेश्वराचवर्षयीच्या रचतभावाच्या चवचवध छटा व्यतत 
झालेल्या चदसतात. स्नेह, पे्रम, रार्, अन रार् या सवइ अवस्थामंधून िात शवेटी सख्यािे, परमेश्वरािे वडेि 
लार्लेला हा िीव वडेाचपसा, उन्मादी होतो. ‘अवस्था’ हा चवचशष्ट शब्द चवराण्यामंध्ये याि अथाने येतो. 
बह तेक चवराण्यामंध्ये ईश्वर हा कृष्ट्ि व भतत ही राधा वा र्ोपी असा भाव असतो. आतइता, उत्कटता, सूिक 
वा प्रकट शृरं्ार आचि नादान कूल रिना हे चवराण्यािें चवशरे्ष होत. क्वचित माहेरच्या चवरहाच्याही आतइ 
चवराण्या चलचहलेल्या आढळतात. उदा., ज्ञानेश्वरािें ‘मायबापे आम िी चवठोबा रख माई’ हे पद. 
 

प्रभा र्िोरकर 
 
णवरूप (ग्रोटेस्क) : चवरूप म्हििे साचहत्यकृतीतील ककवा चतच्याचवर्षयींच्या प्रचतसादातील चवरुद्धधमी 
घटकामंधील चनचित अंत नसलेला संघर्षइ होय. या संघर्षाति चिधाभावरूप असे अपसामान्य (ॲब नॉमइल) 
सामावलेले असते. हास्य आचि भय (घृिा, चकळस इ.) यािें समस्यामय एकीीकरि म्हििे चवरूप होय. 
ही अलीकडील संकल्पना आहे. 

 
चवरूपािा महत्त्वािा चवशरे्ष म्हििे, चवसंवाद हा त्यािा मूळ घटक असतो; त्याला चभन्न िातीयािें 

चमश्रि, संघर्षइ ककवा सवइस्वी परस्परचभन्न घटकािें एकीीकरि म्हटले िाते. हा चवसंवाद कलाकृती, 
कलास्वाद आचि कलावतंािी सृिनशील वृत्ती यातं चदसायला हवा. 

 
“एखादा भावलेला अन भव, चविार ककवा अवस्था चवरूपाच्या आधाराने काव्यरूप झालेली चदसली, 

की त्या कचवतेला मी चवरूचपका म्हितो. नवकाव्यािी स रुवात चवरूचपकेपासून झाली” (हवरूहपका– कवदा 
करंदीकर). सतीश आळेकर यांच्या मिाहनवाि नाटकात मृत्यूसारखा र्ंभीर, द मखद चवर्षय आचि त्यावरील 
हास्यकारक प्रचतचिया यामंधून चवरूप िन्माला येते. कि. त्र्यं. खानोलकराचं्या एक शून्य र्बाजीिावमध्ये 
र्ंभीर भाष्ट्य आचि कटर्ल याचं्या सरचमसळीत चवरूपािा प्रत्यय येतो. चाल  कस हडहकन्झिे चवरूपचवश्व हे 
अचतनाट्यात्मक प्रसंर् आचि समािचवघातक व्यतती, कल्पना, संस्था यािंा उपहास तसेि उपरोधपूिइ 
चिीि यातूंन उभे राहते. स्स्वफ्टच्या गहलव्िसक रॅव्िल्समधील केवळ पशू (याहू) आचि केवळ चववकेी अश्व 
(ह ईनम) याचं्या संदभातील र्चलव्हरिे वतइन, अन भव, चविार हे हसविारे आचि त्याि वळेी दिकविारे 
आहेत. प्रौढाच्या वाक ल्यानंा हसिारे मलू प्रौढािा िेहरा चवकृत होऊ लार्ताि भयभीत होते, हा बदलािा 
क्षि चवरूपािा प्रत्यय देिारा असतो. 
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चवरूप अचतरंचिका (बलेस्क) आहे. म्हििेि अत्य तती, अचतरेक, अत्यद भ त हे त्यािे चवशरे्ष घटक 
आहेत. माी अत्यद भ त िािूनबिूून सामान्य, स्वाभाचवक यापंासून दूर असायला हव.े चवरूपातील चवश्व 
चवचिी असले, तरी ते वास्तव आहे, आपले आहे ही िािीव चवरूपाला प्रभावी करते. वास्तवाशी झारकत 
घेतलेल्या अद भ तात चवरूप असण्यािा प्रश्नि चनमाि होत नाही. 

 
अचत अपसामान्याबद्दल (ॲब नॉमइल) दोन प्रचतचिया चनमाि होतात : (१) नावीन्याम ळे हास्य, 

आनंद उत्पन्न होतो. (२) चभन्न रूपाम ळे अज्ञातािी, अपचरचितािी भीती वाटू लार्ते. या दोन्ही 
प्रचतचियातंील भेदरेर्षा धूसर असते. हास्य, भय आचि एकाि वळेी हास्यभय ह्या तीन प्रचतचियातंील चतसरी 
प्रचतचिया अचधक प्रमािात असू शकते. काही पद्धती (मोड्स) आचि कोटी (कॅचटर्रीि) याशंी चवरूपािे 
नाते पाहिे उद बोधक ठरेल, चवरूप आचि असंर्त (ॲब्सडइ) ह्या दोन्ही संज्ञा हास्यास्पद, अचतिमत्काचरक, 
अचतमखूइ यानंा लावतात. असंर्त म्हििे तकइ चवरोधी मानले तर चवरूपाला ते लार्ू पडिार नाही. 
साचहत्याच्या संदभात असंर्त चवरूपाला खूपि िवळ असते. चवरूपामारे् काही एक आकृचतबधं असतो, 
असंर्तामारे् नसतो. आशय, र् िवत्ता, दृष्टी, वातावरि यातूंन असंर्त िािवते. चवरूपािी सततिी िािीव 
असंर्ताकडे नेते. चवरूप आचि अचतिमत्काचरक (चबझार) यातं दिािा झरक असतो. चवरूप अचधक 
िाचंतकारक, आिमक, घातक असते. मृत्य सूिक भयकारकाशी (मकाबर) चवरूपािी िवळीक असते. 
चवचिी चवनोदी सूर भयकारकता वाढवतो. केवळ भयकारकतेिा प्रभाव संथ, बोथट असतो; त्यात 
हास्यतत्त्व र्ौि असते. रूपचवडंबनात (कॅचरकेिर) चवशरे्षािंी हास्यास्पद अचतशयोतती ते रूपचवडंबन चवशरे्ष 
अपसामान्य वाटेपयंत केली िाते. तसेि सरळ प्रचतचिया नोंदवली िाते. चवरूप नेहमीि व्याचमश्र, 
समस्यात्मक आचि चवभाचित प्रचतचिया चनमाि करते. कृती/वृत्ती/र्ाभंीयइ यािें चवडंबन (पॅरडी) 
चवरूपासाठी वापरले िाते, ककवा चवरूप हे चवडंबनासाठी वापरले िाते. चवरूप आचि मूळ कलाकृती 
यातंील संघर्षइ िरम सीमेला पोहोितो, तेव्हा चवरूप-चवडंबन िन्मते. अशा वळेी चवरूप हे चवडंबनाला प सून 
टाकते. चवडंबन ही चवरूपलेखनातील तलृप्ती असते. उपहास (सटायर) आचि चवरूप यािा संबधंही 
असाि. उपहासलेखक आपले लक्ष्य चवरूप करून लक्ष्यास िास्तीत िास्त हास्यास्पद बनवतो. चवरूपातून 
उपहासात्मक उपचनर्समती होईल; पि ती नेहमीि सचंदग्ध, खऱ्याखोट्यात, बऱ्यावाईटात अभेद असलेली 
असेल. चवरूपात हास्य व िीड एकाि वळेी त ल्यबळ असतात. उपरोधािे (आयरनी) कायइ ब चद्धचनष्ठ, 
चवरूपािे भावनाचनष्ठ. उपरोधात चभन्नधमी घटकातंील सबंंध उमर्तात, चवरूप त्याबाबत र्ोंधळात टाकते. 

 
चवरूपात हास्यतत्त्व (द कॉचमक) असते, हे बह तेकिि मान्य करतात. आकर्षइि/अपकर्षइिािा 

चवरोधाभास हे चवरूपातील संघर्षािे वैचशष्ट्ट्य. ह्यात हास्यतत्त्व असतेि. चमखाइल बास्ख्तनच्या मते चवरूप 
मूलतम दैचहक व दैचहकतेिा अचतरेक असून ते मानचसक अवरोध झ र्ारून मिेने त्यािंा र्ौरव करते. 
हास्यतत्त्वािा संदभइ चवरूपाच्या रिनेशी असतो, तर अथइसंचदग्धतेतून प्रकटलेल्या अपसामान्यािा संदभइ 
आशयाशी असतो. खरे तर ह्या दोन्ही तऱ्हा एकाि बाबीबद्दल सारं्तात. 

 
चवरूपािे दोन प्रकार संभवतात : (१) उपहासात्मक, आचि (२) िीडात्मक (अलंकरिात्मक/ 

हेत चनरपेक्ष). ह्या दोघाचं्या दरम्यान चवरूपाच्या अनेक छटा, चवरूपािी अनेक काये असतात. चवरूपािे 
प्रधान ककवा र्ौि स्वरूप ठरविे नेहमीि कठीि असते. 

 
अलंकरि, िमत्काचरक र्ोष्ट माडंिे, उपहास आदींिी चनर्समती ही चवरूपािी काये आहेति. चवरूप 

अिानक धक्का देत असल्याने हत्यारासारखे वापरले िाते. ते चवस्स्मत करून वरे्ळेि पचरदशइन घडवते. 
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पचरचित आचि चवश्वासाहइ चवश्व परके, अनथइकारक बनवते. ह्या पचरिामास दूरीभवन (एचलएनेशन) असे 
म्हिता येईल. अस्स्तत्वािे भयकारक, उिेर्कारक पैलू िािवनू देऊन त्यानंा हास्यतत्त्वाच्या आधारे कमी 
उपद्रवकारक करण्यािे, तसेि चनर्ूढाबाबतच्या कितेिा पराभव हास्याने करण्यािे कायइ चवरूप करते. म तत 
करिे आचि अवरुद्ध हास्य चनमाि करिे असे द हेरी कायइ चवरूपाकडून घडते. चवरूपािे कायइ म तत करिे 
तसेि ताितिाव चनमाि करिे हे असते. द सऱ्या टोकाला चवरूप िीडात्मक ककवा लहरी असते. ते 
पचरचित वास्तव मोडून त्यािी प नरइिना करते. कल्पनाचधचष्ठत, नवचनमािक्षम आचि प्रयोर्शील साचहत्य 
नेहमीि चवरूपाकडे झेपावते. चवरूप काही वळेा हेत शनू्य, अनैस्च्छक असू शकते. व्यस्ततर्त अचभरुिीला 
अन सरून चवरूपाबद्दलच्या प्रचतचिया बदलतील. काहींना काही वळेा चवरूप हे चवरूप न वाटता साधे सरळ 
चिीि वाटेल. एखाद्या भचूमकेतून चवरूप वाटिार नाही असे काहीही नसते. समग्र चवश्वािा चविार केला, 
तर चवश्व असंर्त असते आचि सवइ काही चवसंवादी असते, अशी िािीव करून देण्यािी क्षमता चवरूपामध्ये 
असते. 
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णवरूणपका : आपल्या काही चवचशष्ट प्रकारच्या काव्यरिनानंा उदे्दशनू कवी कवदा करंदीकर यानंी ‘चवरूचपका’ 
ही संज्ञा योचिली आहे. याि शीर्षइकाच्या संग्रहात (१९८१) या प्रकारच्या काव्यरिना त्यानंी एकचीत केल्या 
आहेत. “एखादा भावलेला अन भव, चविार ककवा अवस्था चवरूपाच्या आधाराने काव्यरूप होते तेव्हा चतला 
‘चवरूचपका’ म्हिाव,े चवरूपािे अंर् त्या रिनेत ‘कें द्रीय’ असते, ” अशा शब्दातं स्वतम कवीनेि ‘चवरूचपके’िे 
स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 

 
हास्यतत्त्वािी भय, घृिा, उिेर्, किता, चवसंवाद, असंर्त, उपहास इ. अनेक तािय तत 

िाचिवाशंी अचतचवचिी शलैीत सारं्ड घालून त्याचं्या एकीीकरिातून वास्तवािा दिकवनू टाकिारा 
प्रत्यय देिे, हे ‘चवरूचपके’िे एक उचद्दष्ट होय. याि शलैीत हेत चनरपेक्ष िीडाचवलास साधिारा चवकट 
आचवष्ट्कारही चवरूचपकेत पाहावयास चमळतो. या दोन उचद्दष्टातंील सीमारेर्षा क ठे अलर् होतात, क ठे 
एकमेकींत चमसळतात, अस्पष्ट होतात हे ठरचविे कठीि असते. 

 
आिच्या य र्ात मानचसक, भावचनक आचि वैिाचरक पातळ्यावंर चवचवध ताि, द भरं्लेपि, 

चवसंर्ती आचि संघर्षइ यानंा हरघडी तोंड द्याव ेलार्िाऱ्या मानवाला चवरूपािा प्रत्यय हा अचधक िवळिा 
अन भव वाटतो. ‘नवकाव्यािी स रुवाति चवरूचपकेपासून झाली’ हा कवदा करंदीकरानंी केलेला दावा या 
अथाने खरा ठरतो. ‘चवरूचपका’ काव्यप्रकारात याि िाचिविेे आशय आचि शलैीच्या पातळीवरिे अथइरूप 
प्रकट होत असते. 
 

आध्यान्त्मकदृष्ट्ट्या 
 
त्याने आि दाढी केली 
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सात वर्षांच्या त रंुर्वासानंतर; 
तू आि दाढी केलीस 
तीन मचहन्याचं्या आिारानंतर; 
आचि मीही दाढी केली 
आि रोिच्याप्रमािे, चनत्यिमान सार. 
काय झायदा? चम िमकलो. 
आध्यास्त्मकदृष्ट्ट्या,  
आता चतघेही एकाि पायरीवर. 

 
– कवदा करंदीकर 

 
रमेश तेंड लकर 

 
णवरेचन (कॅथार्नसस) : ॲचरस्टॉटलच्या ‘काव्यशास्त्रा’त (पोएहर्टक्स) शोकास्त्मकेच्या व्याख्येमध्ये आलेली 
संज्ञा. ती शोकास्त्मकेच्या पचरिामाशी संबचंधत आहे. चतच्या िारे तो प्लेटोच्या कचवचवरोधी भचूमकेिा 
प्रचतवाद करीत असावा. कवी हे रचसकमनात करुिेसारख्या भावना िार्वनू त्यानंा द बळे बनवतात, 
चववकेभ्रष्ट करतात; म्हिून प्लेटो आदशइ राज्यात कवींना स्थान नसल्यािे सारं्तो. यावर ॲचरस्टॉटलिे 
म्हििे असे आहे की, कवी हे करुिा आचि भीती या / यासंारख्या भावना केवळ िार्वीत नाहीत, तर त्यािें 
चवरेिनही घडवनू आितात. 

 
‘कॅथार्ससस’ म्हििे काय, हे ॲचरस्टॉटलने स्पष्ट केलेले नाही. त्यािे अथइ नंतरच्या भाष्ट्यकारानंी 

वरे्वरे्ळ्या प्रकारे लावलेले आहेत. हे चवरेिन करुिा आचि भीती यािें, की यासंारख्या भावनािें, याबाबत 
एकमत नाही. त्यापंैकी द सरा पयाय स्वीकारला, तर चवरेिन हे शोकास्त्मकेप रते मयाचदत न राहता त्याला 
काव्यानंदाच्या उपपत्तीिे स्वरूप येईल. 

 
‘कॅथार्ससस’ या ग्रीक संजे्ञिा अथइ ‘तलेस्न्झंर्’ (cleansing) म्हििे श द्धीकरि असा आहे. ही संज्ञा 

टीकाकारानंी चवश द्धीकरि, स विइमध्यीकरि, उदात्तीकरि, प्रायचित्तीकरि, समधातीकरि, वज्रीकरि, 
चवरेिन, स स्पष्टीकरि या शब्दक ळाशी िोडली आहे. त्यािारे व्यतत होिाऱ्या अथांिे तीन र्ट पडतात. 
त्यातंील एक र्ट चवश द्धीकरिाशी चनर्चडत आहे. या चवश द्धीकरिाशी स विइमध्यीकरि, उदात्तीकरि, 
वज्रीकरि व प्रायचित्तीकरि या प्रचिया या ना त्या प्रकारे िोडल्या िाताना आढळतात. आचि त्या 
बऱ्यािशा रचसकसापेक्ष आहेत. भावनािंा आत्यचंतक क्षोभ वा पूिइ अभाव हा नैचतकतेशी ि ळिारा नाही, असे 
लेकसर्ला वाटते. यासाठी ही दोन्ही टोके टाळून रचसकाने करुिा व भीती या/यासंारख्या भावनािंा क्षोभ 
एका मयादेत अन भवावा; त्या बाबतीत अर्दी कोरडे राहू नये, अशी स विइमध्यािी कल्पना आहे. हेि 
चवश द्धीकरि होय. हा मयाचदत भावक्षोभ भावनाचववश आचि द बळे होऊ देत नाही. उलट त्याने मन खंबीर 
आचि संयमशील होते. वज्रीकरिािी ही छटा चवश द्धीकरिाच्या प्रचियेत र्र्सभत असल्यािे रॉबटेलीसारखे 
टीकाकार मानतात. अशा भावना खऱ्याख ऱ्या आपत्तींम ळे नव्हे, तर काल्पचनक आपत्तींम ळे िार्ृत होतात. 
त्या व्यस्ततसबंद्ध राहत नाहीत. त्या स्वातीत होतात. त्यािंा अन भव घेण्यात उदात्तीकरिािा भार् आहे. 
चवश द्धीकरिात याही अथइच्छटेिा समावशे होतो. त्यािी आिखी एक छटा प्रायचित्तीकरिाशी संबंचधत 
आहे. शोकास्त्मकेिे मूळ डायोनायससच्या उत्सवात आहे आचि तो उत्सव साम दाचयक पापािें प्रायचित 
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करण्यािा आहे. शोकास्त्मकेिा नायक (िो बऱ्यािदा रािा वा रािप ी असतो) सम दायािी पापे स्वतमवर 
घेऊन त्यािें प्रायचित करतो आचि त्याि वळेी सम दायाला स ज्ञ बनवतो, असे चर्ल्बटइ मरीसारख्या 
पंचडतानंा वाटते. 

 
अथाच्या द सऱ्या र्टात चवरेिन हे एक वैद्यकीय रूपक असल्यािे चमनटूनो, चमल्टन, बिेस आदी 

पंचडतानंी मानले आहे. होचमओपथीत ज्याप्रमािे उष्ट्िाने उष्ट्ि माराव,े क्षारानंी क्षार कमी करावते, त्याप्रमािे 
शोकास्त्मका ही करुिा आचि भीती या वा यासंारख्या भावना िार्ृत करून त्यािें चवरेिन साधते. ही 
उपपत्ती ब िरने नाकारलेली नसली, तरी ती त्याला अप री वाटते. कॅथार्ससस ही ॲचरस्टॉटलच्या दृष्टीने त्या 
भावनातंील द मखद वा ीासदायक भार् काढून टाकण्यािी प्रचिया होय. एरव्ही वास्तव र्ोष्टींनी िार्तृ 
होिाऱ्या अशा भावना द मखद असतात. शोकास्त्मकेत त्यािें रूपातंर होऊन त्या उन्नत आचि चवश द्ध स्वरूप 
धारि करतात. चवरेिनाशी संबंचधत कॅथार्सससिा हा ब िरने लावलेला अथइ चवश द्धीकरिाला िवळिा आहे. 
हे रूपातंर शोकास्त्मकेतील कलार् िामं ळे साधते, असे काही टीकाकार मानतात. त्यातं अन कृत कमािी 
अपचरहायइता, एकात्मता, तत्त्वसूिनक्षमता, असाधारि पाीातंील वैचश्वक होण्यािी क्षमता, भारे्षिे 
शलैीकरि ककबह ना शोकास्त्मकेिी संपूिइ संरिना यासंारखे कलार् ि भावनािें रूपातंर घडवनू आितात. 
चवरेिनाच्या अंर्ाने केलेले हे चवविेनही रचसकसापेक्ष आहे. 

 
चतसऱ्या र्टातील अथइचनिइयन कॅथार्सससिा संबधं रचसकाशी िोडण्याऐविी शोकास्त्मकेच्या 

स्वरूपाशी िोडते. त्या स्वरूपािा चविार करता, प्रायचित्त पाीे करतात. सामंिस्य साधले िाते ते त्याचं्या 
वृत्तींमध्ये. कॅथार्ससस हा शोकास्त्मकेिा केवळ पचरिाम नव्हे; चतच्या घटकािंारे साधली िािारी ती एक 
अखंड प्रचिया आहे. नायकाकडून घडलेली शोकात्म कृती त्याच्या अज्ञानाम ळे घडली यािे अचभज्ञान प ढे 
शोकास्त्मकेिी संरिनाि घडवते. आपि काय करीत आहोत हे माहीत नसता त्याने केलेली कृतीि त्यािी 
चनदोर्षता स स्पष्टपिे िािवनू देते, असे एल्स यािे मत आहे. र्ोल्डन व हार्सडसन याचं्या मते या संरिनेति 
घटनािंी सभंवनीयता वा अपचरहायइता आचि चवश्वात्मता चवशद होत असल्याने शोकात्म घटनािें 
स्पष्टीकरिही तेथे चमळते. त्याम ळे शोकात्म कृतीमधील सदोर्षता नाहीशी होते. अशा प्रकारे शोकात्म कृतीिे 
चवश द्धीकरि म्हििे कॅथार्ससस असा अथइ येथे लावला िातो. तो लावताना एल्स चवविेनाच्या सोयीसाठी 
हमार्सशआिा अथइ ‘प्रमाद’ असा न करता ‘अज्ञान’ असा करतो. शोकात्म कृतीिे श द्धीकरि नायकाला 
अचभज्ञानानंतर होिाऱ्या पिात्तापाम ळे होते, असेही म्हटले िाते. 

 
या चवचवध अथांपैकी ॲचरस्टॉटलला नेमके काय अचभपे्रत आहे, हे सारं्िे कठीि असले तरी त्यािा 

अंदाि करता येतो. त्यासाठी त्याच्या ‘राज्यशास्त्र’ (पॉहलहर्टक्स) या गं्रथातील संदभइ (Book VIII, Chapter 
7) लक्षात घ्यावा लार्तो. तेथे संर्ीतािा उपयोर् चशक्षिासाठी आचि कॅथार्ससससाठी करावा असे सारं्नू या 
संकल्पनेिी ििा काव्याच्या संदभात आपि चवस्ताराने करू असे तो आश्वासन देतो. प ढे मािसे करुिा, 
भय आचि उन्माद याचं्या आहारी कशी िातात, धार्समक उन्मादाने पछाडलेल्या मािसातं चवचशष्ट प्रकारच्या 
धार्समक संर्ीताने हे पछाडलेपि कसे चनमाि केले िाते आचि त्यािारेि ती मािसे त्यापासून कशी म तत 
होतात, त्यािें कॅथार्ससस कसे होते, हे तो सारं्तो. तसेि कायइ करुिा आचि भीती या वा यासंारख्या 
भावनाबंाबत शोकास्त्मका करते. हा एक प्रकारिा स विइमध्य आहे आचि िारं्ल्या नार्चरकाच्या नैचतक 
िीवनािा तो भार् असल्याम ळे सामाचिक दृष्ट्ट्या शोकास्त्मका उपय तत कायइ करते आचि ती चलचहिारा 
कवीही समािाच्या उपयोर्ािा ठरतो, असे ॲचरस्टॉटलला स िवायिे असाव.े कॅथार्सससिा संबधं 
काव्यानंदाच्या उपपत्तीशी नसावा. तो शोकास्त्मकेिे नैचतक-सामाचिक प्रयोिन सारं्ण्याशी आचि 
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प्लोटोच्या आके्षपािें समाधान करण्याशी असावा, असा चझलीप व्हीलराइट, र्ो. चव. करंदीकर आदी 
टीकाकारािंा तकइ  आहे. 

 
वा. ल. क ळकिी यानंा माी कॅथार्ससस ही काव्यानंदािी एक महत्त्वपूिइ उपपत्ती वाटते. 

कॅथार्सससिा संबधं ते चवश द्धीकरिाशी िोडतात. त्याचं्या मते लौचकक पातळीवरील कोित्याही अन भवात 
‘स्व’ शी चनर्चडत असा चहिकस भार् असतो, म्हिून असे अन भव आस्वाद्य ठरू शकत नाहीत. अशा 
अन भवातूंन व्यतत होिाऱ्या भावािें सम्यक् रूप न्याहाळता येण्यासाठी ‘स्व’ िे चवरेिन होिे आवश्यक 
असते. ते झाले, की ते चवश द्ध होऊन आस्वाद्य बनतात. त्यातंील खासर्ीपिािा लोप होऊन त्यातं 
पृथर्ात्मता आचि चवश्वात्मकता अवतरते आचि ही प्रचिया चनर्समती व आस्वाद या दोन्ही पातळ्यावंर 
अन िमे कलावतं व रचसक याचं्या संदभांत घडत असते. त्याम ळे कॅथार्सससिा संबधं केवळ भीती आचि 
करुिा याचं्याप रता मयाचदत नाही. त्याचं्या दृष्टीने ती सवइसमावशेक, सवइ रसानंा लार्ू पडिारी उपपत्ती 
आहे. 

 
येथे वा. ल. क ळकिी भावाचं्या स्वचनरपेक्षतेलाि चवरेिन वा चवश द्धीकरि म्हिताना चदसतात; पि 

संस्कृतमधील साधारिीकरिाच्या कल्पनेहून ती वरे्ळी कशी, ते त्यानंी स्पष्ट केलेले नाही. ‘स्व’च्या 
चवरेिनािी प्रचियाही त्यानंी स्पष्ट केलेली नाही. ते भावािें चवरेिनपूवइ अस्स्तत्व र्ृहीत धरतात आचि हेि 
भाव स्व-चनरपेक्ष बनले, की आस्वाद्य ठरतात, असे त्यािें म्हििे आहे. 
 
संदभइ :  १.  करंदीकर, र्ो. चव. ॲहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र, १९९३. 

2. Leech, Clifford, Tragedy, 1989. 
3. Preminger, Alex, Ed., Prineeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 1974. 

 
म. स . पाटील 

 
णवरोध : दोन वस्तंूमध्ये खरोखर चवरोध नसून चवरोधािा आभास चनमाि केलेला असतो, तेव्हा चवरोध 
अलंकार होतो. प्रथमदशइनीि भासिाऱ्या चवरोधािा चविारातंी पचरहार होतो, म्हिून यास चवरोधाभास 
असेही म्हटले िाते. उदा.,  

 
मरिातं खरोखर िर् िर्तें; 
अचध मरि, अमरपि ये मर् तें । 
अनंत मरिें अधी मरावी,  
स्वातंत्र्यािी आस धरावी,  
माचरल मरििी मरिा भावी,  
मर् चिरंिीवपि ये बघ ते 
मरिातं खरोखर िर् िर्तें । 

 
–भा. रा. ताबं े

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
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णवरोधाभास (पॅरॅडॉक्स) : वरवर अंतर्सवरोधी, असंर्त व प्रसंर्ी हास्यास्पद वाटिारे काव्यात्म वाक् प्रयोर् / 
चवधान िेव्हा काव्यदृष्ट्ट्या अथइपूिइ व स संर्त अथािी प्रचिती आिून देते, तेव्हा ‘चवरोधाभास’ (पॅरॅडॉतस) 
हा भार्षालंकार उत्पन्न होतो. 

 
‘द खरे स ख’, ‘पे्रममय िेर्ष’ अशा वाक् प्रयोर्ातूंन चवरोधाभास सूचित होतो. सतराव्या शतकातील 

िॉन डनसारख्या ‘मेटॅचझचिकल’ (आचधभौचतक) कवींनी आपल्या काव्यात चवरोधाभासािा काव्यपूिइ 
उपयोर् केला. चवसाव्या शतकात तलीअन्थ ब्रतूससारख्या नवसमीक्षकानंी भार्षालंकारापाशी सीचमत 
झालेली चवरोधाभासािी सकंल्पना अचधक व्यापक केली. ‘काव्यािी भार्षा ही चवरोधाभासािी भार्षा असते’ 
असे सारं्नू त्यानंी चवरोधाभास हा काव्यभारे्षिे एक सावइचीक लक्षि असते, असे प्रचतपादन केले. 

 
कवदा करंदीकराचं्या ‘नाही ढासळले दार’ ह्या कचवतेतल्या शवेटच्या िार ओळी चवरोधाभासािे एक 

िारं्ले उदाहरि म्हिनू सारं्ता येईल. 
 
नाही ढासळले दार 
हाि शवेटिा शाप 
पापी असून असून 
नाही घडिार पाप 

 
अभय सरदेसाई 

 
णवलाणपका : इंग्रिीतील ‘एचलिी’ वरून मराठीत चवलाचपका हा वाङमयप्रकार रूढ झाला. म ळात ग्रीक 
वाङमयात एचलिी हा एक वृत्तप्रकार होता. य द्ध, पे्रम, मृत्यू इत्यादींचवर्षयीिे कितन एचलिी ह्या वृत्तातून 
प्रकट होत असे. चवलोचपकेला आि प्रिारात असलेला अथइ ग्रीक कवी थीओचिटस याच्या चवलाचपकामं ळे 
चमळाला. एखाद्या व्यततीच्या मृत्यूम ळे मारे् उरलेल्या मािसािंी उदासीन अवस्था, त्या व्यततीसाठी त्यानंी 
केलेला आकातं, त्या व्यततीच्या प नमप न्हा येिाऱ्या अनावर आठविी ही चवलाचपकेच्या आशयािी वैचशष्ट्टे्य 
ठरून रे्ली. मृत्यू हा अटळ, र्ूढ, संहारक शततीचवर्षयीिे, मृत्यूबद्दलच्या अनाचमक भयाचवर्षयीिे व 
त्यािबरोबर िीवनाच्या क्षिभरं् रत्वाचवर्षयीिे कितनस द्धा चवलाचपकेतून व्यतत होऊ लार्ले. 

 
चवलाचपकेिे लेखन एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात व चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात माी एक 

पृथर्ात्म काव्यप्रकार म्हिून होऊ लार्लेले चदसते. संस्कृतमध्ये ‘मरिं नैव विइयेत्’ हा संकेत असल्याम ळे 
स्वतंी चवलाचपका नाहीत. तथाचप करुिरसािा पचरपोर्ष करिारे ‘अिचवलाप’, ‘रचतचवलाप’, 
‘करुिचवलास’ इत्यादी प्रसरं् पचरिामाच्या दृष्टीने चवलाचपकेला खूपि िवळिे होते. ‘अिचवलापा’ला त्यात 
उच्च स्थान चमळाव ेअसे चविार आचि भावनािें दशइन त्यात घडते. त्याम ळे इंग्रिीच्या काळात ि न्या पंचडती 
वळिाने कचवता चलचहण्याऱ्या कवींना संस्कृत काव्यातले हे प्रसंर् आचि चवलाचपका याचं्यात साम्य वाटले. 
त्याम ळे या काळात अनेक संस्कृत व इंग्रिी चवलाचपकािें मराठीत अन वाद झालेले चदसतात. या कवींवर 
ह्या काव्यप्रकारािा पर्डा कसा बसला होता, ते दाखवायला हे अन वाद प रेसे आहेत. एखादी सामाचिक 
मान्यता चमळवलेली व्यतती ककवा वैयस्ततक िीवनात चवचशष्ट स्थान प्राप्त झालेली व्यतती मरि पावली, की 
चतच्यावर चवलाचपका चलहायिी असा एक संकेति या काळात रूढ झालेला चदसतो. र्. ि. आर्ाश ेह्यािंी 
र्बाष्पाांजली अथवा हपतृहवलाप, रा. र्. भाडंारे यािंी सखीसांस्कृती, लें भे यािें शोकावतक, रेव्ह. चटळक यािें 
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र्बापाचे अश्रु इ. वैयस्ततक सबंंचधतावंरील चवलाचपकाबंरोबरि चटळक, चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकर, न्यायमूती 
रानडे, म रारिी र्ोक ळदास अशा मान्यवर व्यततींवरील चवलाचपकाही आढळतात. 
 

अंिली चबनीवाले 
 
णववरि : चव + वृ (उघड करून दाखचविे) यावरून हा शब्द बनला आहे. त्यािा अथइ स्तलष्ट व द बोध 
गं्रथािे वा लेखनािे स्पष्टीकरि. यात स्तलष्ट अथइ स र्म करून सारं्ण्यावर भर असतो. वस्त तम ही एक 
प्रकारिी टीकाि होय. ‘चववरि’ यािी व्याख्या “व्याख्यानगं्रथव्याख्यानम्” अशी आहे. पद्मपादानंी 
ब्रह्मसूत्र–शाांकिभाष्यावरील आपल्या टीकेला याि कारिाकचरता ‘चववरि’ असे नाव चदले आहे. कारि 
मूळ शाांकिभाष्य हे ब्रह्मसूत्रािे व्याख्यान होय व या व्याख्यानािे व्याख्यान पद्मपादानंी चववरिात केले 
आहे. म ळातील पदानंा समानाथइक ककवा समानाथइबोधक पदे देऊन यात स्पष्टीकरि केलेले असते. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
णवशुद्ध कणवता : चवश द्ध कचवता या संकल्पनेबद्दल एकवातयता नाही. कचवतेच्या चवचशष्ट संकल्पनेिे चनभळे, 
अमल स्वरूप प्रकट करिारी कचवता ही त्या चवचशष्ट संकल्पनेच्या दृचष्टकोिातून ‘चवश द्ध कचवता’ ठरते. 
त्याम ळे चवश द्ध कचवतेच्या सकंल्पनेर्चिक ‘चवश द्ध’ या सजें्ञिा अथइ आचि आशय वरे्ळा आहे. 

 
र्ीतातून कचवता उत्िातं झाली. वृत्त, र्ान आचि वाक् या मािसाच्या तीन प्रवृत्तींतून र्ीतचनर्समती 

झाली. र्ीत आचि कचवता यातं तेव्हा भेद मानला िात नव्हता. वाऱ्याच्या स्पशाप्रमािे ‘क्षचिक’, ‘उत्कट’ 
असिारे, संर्ीताच्या लकेरीसारखे (कसकर्र् लाइन) असलेले ते ‘र्ीत’ हे कचवतेिे चवश द्ध रूप होय, अशी 
चवश द्ध कचवतेचवर्षयी एक धारिा आहे. 

 
र्ीत अचधकाचधक ‘वाङमयीन’ होऊ लार्ले, तसतसे नृत्य, वाद्य, संर्ीत आदी साथीचशवाय केवळ 

शब्दाथइसंघटनेतून भाववाहक होिारे नव े रूप त्यात साकार होऊ लार्ले. त्यात कवीच्या 
आत्माचवष्ट्काराला, अंतमदृष्टीला, अन भवाच्या सूक्ष्मतेला, व्याचमश्रतेला आचि त्याचं्या तरल, भावोत्कट 
आचवष्ट्काराला प्राधान्य प्राप्त झाले. कचवतेिे हे रूप र्ीताहून अलर् होऊन वाढू लार्ले. र्ीतापासून त टिे 
हा काव्यकलेच्या चवकासातला िाचंतकारक टप्पा मानला िाऊ लार्ला. इंग्रिीत ‘चलचरक’ ही संज्ञा कायम 
राचहली; पि आपल्याकडे अशा प्रकारिी काव्यचनर्समती लक्ष वधूेन घेण्याइतकी प्रबळ बनताि, ‘भावर्ीत’ या 
संजे्ञऐविी ‘भावकचवता’ ही संज्ञा काव्यचविारात आली. एका बािूला र्ीतापासून आचि द सऱ्या बािूला 
भाष्ट्य, वैिाचरक आशय, ऱ्हेटॉचरक इ. कचवतेच्या अन्य आचवष्ट्कारापंासून वरे्ळे असिारे कचवतेिे हे चवचशष्ट 
रूप ‘प्य अर पोएचटक एनिी’ या अथाने ‘चवश द्ध कचवता’ मानले िाऊ लार्ले. याि अथाने समीक्षक वा. ल. 
क ळकिी यानंी इचंदरा सतंाचं्या कचवतेला ‘चवश द्ध भावकचवता’ असे संबोधले आहे. ‘चवश द्ध कचवता’ हा 
संजे्ञिा हा द सरा अथइ. 

 
एकोचिसाव्या आचि चवसाव्या शतकातं प्रतीकवादी (कसबॉचलस्ट) प्रचतमावादी (इमेचिस्ट), 

मूतइकाव्य (काँिीट पोएरी) इ. काव्यातील ज्या िळवळी फ्रान्स व इंग्लंड या देशामंध्ये प्रसृत होऊन सवइी 
झैलावल्या, त्यानंी संर्ीत, काव्य, चिी, चशल्प, नृत्यादी लचलत कलािें तत्त्व एकि असल्यािे मानून 
कचवतेिे अन्य लचलत कलाशंी ‘कल्पनासाम्य’ कस्ल्पले आचि कचवतेला ‘अथातीत’, ‘चनहेत क’ करण्याच्या 
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चदशनेे चवचवध प्रयोर् स रू केले. ‘ईस्थेचटतस’च्या अंर्ाने अचभपे्रत असलेल्या ‘सौंदयाप्रतीती’खेरीि चतिी 
अन्य प्रयोिने ठामपिे नाकारली. ते सौंदयइ प्रतीकवादी कवींनी कचवतेच्या ‘सेंचद्रय घाटा’त, तर प्रचतमावादी 
कवींनी ‘प्रचतमा’ या घटकात पाचहले. प्रचतमावादी कवींनी तर ‘प्रचतमा’ या घटकाच्या िारे कचवता म्हििे 
एखादे ‘चशल्प’ ककवा ‘चिी’ि शब्दातूंन प्रकट झाले आहे असे वाटले पाचहिे, हा आदशइ डोळ्यासंमोर 
ठेवला. मूतइकाव्याने चवचवध कलाके्षीातंील तत्त्वािंी कलान रूप आवश्यक सारं्ड घालण्यािी दृष्टी 
बाळर्ली. अशा तऱ्हेने अन्य कलाचं्या कल्पनासाम्यावर (ॲनॅलॉिी) आधाचरत सौंदयइघटकािंी संघटना 
हेि त्यानंी कचवतेिे खरे रूप मानले व त्यालाि त्यानंी आदशइ व चवश द्ध कचवता असे संबोधले. ‘चवश द्ध 
कचवता’ या संजे्ञिा हा चतसरा प्रकार. आपल्याकडे मूतइकाव्य या प्रकारात कमालीच्या चनष्ठेने लक्षिीय प्रयोर् 
करत राचहलेली एकमेव व्यतती म्हििे कवी आचि स लेखनकार र. कृ. िोशी. 

 
‘र्ीत’ हे अन्य कलामाध्यमािंा (नृत्य, वाद्य) आधार घेते, चशवाय रे्यतेम ळे ‘सौंदयात्म घाट’ 

चवघचटत (चडस् इचंटगे्रट) होतो, या कारिासंाठी पचहल्या प्रकारात ‘चवश द्ध’ मानल्या रे्लेल्या र्ीताला या 
चतसऱ्या चवश द्ध कचवतेच्या सकंल्पनेत स्थाना नाही. 

 
या सकंल्पनेतील चवश द्ध कचवतेने आचि काव्यकल्पनेने सौंदयइचनष्ठ सिइनशीलतेच्या अंर्ाने आचि 

सेंचद्रय घाटाच्या दृष्टीने कचवतेतील चनरचनराळ्या घटकानंा नवनवीन कलात्मक चमत्या (डायमेन्शन्स) प्राप्त 
करून चदल्या, ही त्यािंी कामचर्री काव्य आचि काव्यकलेचवर्षयीिी िािीव सूक्ष्म, प्रर्ल्भ आचि समदृ्ध 
करिारी म्हिनू मोलािी ठरते. त्याबरोबरि ‘चवश द्ध’ काव्य ही वाङमयाच्या के्षीातील मध्यवती घटना नव्हे; 
“वाङमय आचि इतर कला याचं्या सरहद्दीवरिे अचतिमि करू पाहिारी वाङमयातंर्इत घटना म्हििे 
चवश द्ध काव्य”, या भाष्ट्यातील इशाराही लक्षात घेिे अर्त्यािे आहे. कचवतेच्या चवश द्धतेिा आग्रह चकती 
टोकाला न्यायिा याबद्दलही टीकाकारातं एकवातयता नाही. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
णवशेषोन्क्त : स प्रचसद्ध कारिे हिर असूनही कायइ घडत नाही असे िेव्हा विइन असते, तेव्हा चवशरे्षोतती 
अलंकार होतो. उदा.,  

 
अहो नयन िारं्ले अस चनही चदसेना मला,  
म का नस चन तोतरा सहि बोलवनेा मला,  
मतीचह ढळली नसे, तचर कसे स िेना मला? 
चकती मन उिबंळे! पचर न दाचवता ंये मला. 

 
–िंद्रशखेर 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
णवषादगभइ सुखान्त्मका (डाकइ  / ब्लॅक कॉमेडी) : ‘ब्लॅक’ वा ‘डाकइ ’ हे चवशरे्षि कॉमेडीला लावनू एक नवी 
साचहत्यसंकल्पना माडंण्यािे श्रेय झा ंआन ईय (१९१०) या नाटककाराकडे िाते. ‘Comedie noire’ असा 
शब्द त्याने योिला, तर आदें्र ब्रताँने Anthologie de I’humeur noire (१९४०) असे शीर्षइकि संग्रहाला 
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चदले. नाट्यचिचकत्सक िे. एल . स्टायन यानंी द डाकक  कॉमेडी हे प स्तक चलहून आध चनक चवर्षादर्भइ 
स खास्त्मकेिी उत्िातंी माडंली. ‘ब्लक’ हे चवशरे्षि कृष्ट्िवर्सियाचं्या साचहत्याला (आििी संज्ञा योिावयािी 
तर आचफ्रकी–अमेचरकन वशंाच्या साचहत्याला) उदे्दशून वापरले िात असल्याने र्डदपिावर भर देिारे 
‘डाकइ ’ हे चवशरे्षि प ढे स्स्थर झाले. 

 
मानवी अस्स्तत्वातील िे भयावह, भेसूर आहे त्यालाि चवनोदाच्या शब्दानंी सामोरे िािे ही वृत्ती या 

‘चवर्षादर्भइ स खास्त्मके’मारे् आहे. द मखाला शरि न िाण्यािी, पि सत्याकडे पाठ न चझरवण्यािी भचूमका 
अशा नाटकातं नाटककार घेतो. ‘शोकचमश्र स खास्त्मके’त (रचॅि-कॉमेडी) शोकात्म-स खात्म हे 
िलचनरोधक कप्पे राचहले नाहीत. परंत  ‘चवर्षादर्भइ स खास्त्मके’त मानवी अस्स्तत्वािे िे दशइन आहे, तेि 
काळ्या रंर्ातले कडवट िवीिे आहे. त्यात नायकाच्या हौतात्म्यालाही स्थान नाही, वा द मखािे तीव्र प्रहार 
संयततेने सहन करण्यालाही नाही. म्हिून मर् पे्रक्षकासंाठी हसिे आचि रडिे यांच्या सीमारेरे्षवरील 
अन भव उभा करिे, त्याला संभ्रमात टाकिे महत्त्वािे मानले िाते. अशा नाटकािा र्ाभा अचतर्हन; माी 
आचवष्ट्काराच्या साऱ्या पद्धती व्यंग्य अथवा चतरकस असतात. बेकेट याचं्या एांडगेममधील नेल म्हितो 
त्याप्रमािे ‘द मखाइतके मिेदार द सरे काय असेल?’ 

 
आध चनक नाट्यवाङमयाच्या संदभात ‘शोकास्त्मका शतय आहे का?’ हा प्रश्न अनेक वर्ष ेिर्सिला 

िात असतानाि प्रत्यक्ष नाट्यलेखनात आचि रंर्भमूीवर शोकास्त्मका हे वाङमयीन रूप त्याच्या 
रंर्मंिावरील शतयता उलट्या करून तपासले िात होते. आध चनक कलेतील ‘चवरूपा’िा (ग्रोटेस्क) 
चविारही त्यामारे् होता. यािा अथइ ‘चवर्षादर्भइ स खास्त्मका’ नावािा एक चनचित असा नाट्यप्रकार आहे 
असे नाही. आध चनक िीवनातील र्हन अन भवाकडे िाण्यािी आिच्या नाटककारािंी िी वृत्ती अन भवािा 
ताि अचधक घट्ट करण्यासाठी; लोकिीवनाला चनकट असिाऱ्या चवदूर्षकी, प्रहसनात्मक तंीािा वा त्या 
त्या नाट्यपरंपरेतील रूढ आचवष्ट्कारािंा वापर करून त्या परंपराचं्या शतयतािंा शोध घेते, त्यावळेी 
चवर्षादर्भइ स खास्त्मकािंी चवचवध रूपे नाटककारािा अन भव, त्याने चनवडलेल्या नाट्यशलैीतील चवरूप, 
व्यंग्य-मानवी भाव यािें संत लन यातूंन चनमाि होतात. म्हिून स्टायन यानंी द डाकक  कॉमेडी या प स्तकाला 
उपशीर्षइक देऊन ‘आध चनक स खात्म-शोकास्त्मकेिा चवकास’ असे म्हटले आहे. या चविाराच्या माडंिीसाठी 
त्यानंी स्स्रंडबर्इ, िेकॉव्ह, कसर्, चसन ओकेसी, चपरादेंल्लो, आन ईय याचं्यापासून ते बेकेट, योनेस्को, झने, 
कपटरपयंतच्या नाटककाराचं्या नाटकािें चवश्लेर्षि केले आहे. यातं नमइचवनोदापासून ते चवरूपापयंतिा 
वापर करिारे नाटककार आहेत. रंर्मंि-संकेत मोडिारे, उपलब्ध संकेतानंा छेद देिारे, रंर्मंिभारे्षिा 
नवा शोध घेिारे नाटककार आहेत. त्यािप्रमािे स्थल-कालावकाशािा रंर्मंिीय चवचनयोर् नव्या धतीने 
करिारे आहेत. भाचर्षक द्रव्यािे चवचवध पोत िेकॉव्ह ते बेकेटपयंतच्या नाटककारानंी योिले आहेत. यातं 
वाङमयीन रंर्भमूीच्या कके्षतले नाटककार आहेत आचि प्रचतवाङमयीन रंर्भमूीिी चनष्ठा बाळर्िारेही 
आहेत. या सवइ चवरोधाभासापंलीकडे या सवांना बाधंिारे सूी म्हििे मानवी आय ष्ट्यातील अतार्सकक 
द मखानंा, चवनाशाच्या सूीाला, मािसातील िूरतेला सामोरे िाताना कलावतं म्हिून असिारे धैयइ, 
द मखाप ढे शरि न िािारी वृत्ती, हे होय. 

 
‘चवर्षादर्भइ स खास्त्मका’ या कल्पनेकडे पाहता एक लक्षात येते, की, अशा नाट्यप्रयोर्ात पाीे व 

पे्रक्षक याचं्यात एक सतत बदलते नातेसूी असते. रूढ रूपातील नाट्यप्रयोर्ात पे्रक्षक एका िौकटीत, एका 
शलैीतील अन भवात स्स्थर होऊ शकतो, तर अशा नाटकात कधी नाट्यसंकेताचं्या संदभात, तर कधी 
अन भवाच्या संदभात, कधी पचरचिताकडे पाहण्याच्या अपचरचित दृचष्टकोिाच्या मार्िीम ळे त्याला 
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दिकवले िाते, कोठेि स्स्थर होऊ चदले िात नाही. शोकास्त्मका वा स खास्त्मका एका पाीाला कें द्र मानून 
रिली िात असे, तर चवर्षादर्भइ स खास्त्मकेत एक कें द्र ही कल्पनाि द य्यम मानली िाते. तीव्र अन भव 
देिारी अनेक कें दे्र आचि त्यानंा र् ंझिारी नाटककारािी पचरदृष्टी, असे त्या रिनेिे स्वरूप असते. ही 
चवर्षादर्भइ स खास्त्मका आहे यािे भान स टून प्रहसनात्मक आचवष्ट्कारात नाटककार र् ंतण्यािा धोका 
संभवतो, तसेि सामाचिक उपरोध झार अधोरेचखत झाल्यास नाटक समकालीनत्वात अडकण्यािा संभव 
असतो. आििी चवर्षादर्भइ स खास्त्मका ही बऱ्याि अंशी स्थलकालचनरपेक्ष मानवी अस्स्तत्वाचवर्षयी प्रश्न 
उपस्स्थत करते, त्याम ळे या अडििींिा उल्लेख आवश्यक ठरतो. 

 
मराठी नाट्यपरंपरेिा चविार करताना चवर्षादर्भइ स खास्त्मकािंा चविार हा प्राधान्याने रे्ल्या 

पंिवीस वर्षांतला असला, तरी राम र्िेश र्डकऱ्याचं्या मूकनायकच्या लेखनामार्ील वृत्तीिा ऐचतहाचसक 
उल्लेख िरूर करायला हवा. आिच्या वातावरिात र्डकरी असते, तर त्यानंी या प्रहसनाला बेकेटप्रमािे 
‘शोकात्म प्रहसन’ म्हटले असते का? 

 
मराठी नाट्यलेखन आचि रंर्मंिीय परंपरा या संदभात चवर्षादर्भइ स खास्त्मका ही संज्ञा प्रथमतम 

योिली रे्ली ती सतीश आळेकर याचं्या मिाहनवाि या नाटकाच्या संदभात. मृत्यू कें द्रस्थानी असिाऱ्या 
नाट्यवस्तूने आचि नाटककारानेि चदग्दर्सशत केलेल्या प्रयोर्ाने नाटकािा स्वभाव प रेसा चवशद केला होता. 
नाट्यातंर्इत खेळ, भाचर्षक आकृचतबधं, िॅम्लेर्ट नाटकाच्या कथानकािा वापर, आिच्या चिीपटससं्कृतीतून 
वा व्यावसाचयक नाटकातून होिारे मानवी नात्यािें चवडंबन यातूंन एक नव ेसासं्कृचतक भान व्यतत झाले. 
पि हे नाटक वािताना आचि पाहतानाही आशयाचवर्षयी संभ्रमावस्था चनमाि झाली. यािे एक कारि 
चवर्षादर्भइ स खास्त्मकेला आवश्यक असे पचरचित-अपचरचितािें नाते चनमाि होिे मराठी नाट्यसंस्कृतीत 
अवघड होते, असे तर नाही? (पहा : ‘वकेटर् झॉर र्ोदो आचि महाचनवाि’ – िारुदत्त भार्वत, तौलहनक 
साहित्याभास : तत्त्व े आहि हदशा, संपा. िदं्रशखेर िहाचर्रदार) पि मिाहनवाििा चविार करताना 
आिच्या संवदेनेच्या संदभातील पौवात्य-पािात्त्य चमश्रतेिा चविारही प्रस्त त ठरेल. आिच्या मराठी 
नाटककारातं अच्य त वझे, शझाअत खान यानंी चवर्षादर्भइ स खास्त्मकेिी वृत्ती नाट्यलेखनात व्यतत केली 
आहे. पि ज्या एका नाटककारािा चवशरे्ष उल्लेख करावयास हवा, तो म्हििे श्याम मनोहर यािंा. मानवी 
नातेसंबधंातील प्रश्न यकृत, हृदय, यळकोर्ट ह्या नाटकातं आचवष्ट्कारातील आिमकता टाळून पि 
चवनोदातला र्ंभीर किा न मोडता मनोहर व्यतत करतात. हास्यास्पद वाटिारी पाीे एक थंड िौयइही 
घेऊन येतात. मनोहर यािंा भाचर्षक आकृचतबंध तर भारे्षिा काव्यात्म, व्यंग्य आचि सहि संभार्षिािा सूर 
या चतन्ही पातळ्याचं्या अन्वयातून चनमाि होतो. 

 
म ळात चवर्षादर्भइ स खास्त्मका हे एक चवचशष्ट रूप नाही असे म्हटले, तरी कालातंराने संजे्ञभोवती 

चवचशष्ट अपेक्षा चनमाि होतात. या अपेक्षाचं्या िौकटीत मनोहराचं्या नाट्यकृतींना ‘चवर्षादर्भइ स खास्त्मका’ 
म्हिता येईल का, हा प्रश्न वादग्रस्त आहे. पि एक चवचशष्ट संकेत न मानता द मखाला शरि न िाता मानवी 
अस्स्तत्वाच्या प्रश्नाला थेट सामोरे िािे, मािूसपिात डोकावताना थंड आशकंावाद आचि भाबडेपिा यानंा 
दूर ठेवनू नाट्यात्म दृष्टीने शोध घेिे, हा शोध भाचर्षक द्रव्यातून व्यतत होताना तो सिवला िािार नाही 
यािी काळिी घेिे, अशी मनोहराचं्या नाटकािी वैचशष्ट्टे्य सारं्ता येतील. 

 
पािात्त्य चवर्षादर्भइ स खास्त्मकेपाठीमारे् अस्स्तत्ववाद, ‘असंर्ता’िे तत्त्वज्ञान, इतर लचलत 

कलामंधील चवचवध बंडखोर शलैी आचि प्रत्यक्षातला दोन महाय द्धािंा अन भव आहे. ही सारी पाश्वइभमूी 
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मराठी नाटककारासंाठी अभ्यासकीय-स्वरूपािी आहे. पि आिच्या नार्री-महानर्रीय िीवनात त्याचं्या 
दृष्टीला िे िसे चदसते, ते माडंताना या चवर्षादर्भइ स खास्त्मका चनमाि झाल्या आहेत. 
 
पहा : शोकचमश्र स खास्त्मका; शोकास्त्मका. प ष्ट्पा भाव े
 
णवष्ट्कंभक : (सं.). नाट्यशास्त्रात (कथा-) वस्तूिे चवचवध दृचष्टकोिातूंन भेद अथवा प्रकार केले आहेत. 
त्यापंैकी एक म्हििे दृश्य व सूच्य. कथेिा काही भार् रंिक, सरस, चित्ताकर्षइक, मनोहर असा असतो, तर 
काही भार् नीरस व रंर्भमूीवर प्रदर्सशत करण्यासारखा नसतो; परंत  कथेत खंड पडू नये म्हिनू त्यािे ज्ञान 
पे्रक्षकानंा करून देिे आवश्यक असते. सरस व मनोहारी कथाभार् अंकामंध्ये माडंलेला असतो आचि तो 
नट आपल्या अचभनयाने रंर्भमूीवर प्रदर्सशत करतो. नीरस व प्रदशइनाला अन चित असा कथाभार् पाि 
प्रकारच्या अथोपके्षपकापंैकी उचित अथोपके्षपकािा अथवा अथोपके्षपकािंा उपयोर् करून कवी प्रस्त त 
करतो. त्या पािापंैकी चवष्ट्कंभक (चवष्ट्कंभ) हा एक अथोपके्षपक होय. होऊन रे्लेल्या अथवा निीकच्या 
भचवष्ट्यकाळात घडिाऱ्या घटनािंा तो चनदेशक असतो; हा चनदेश संचक्षप्त स्वरूपात केलेला असतो. हा 
चवष्ट्कंभक रूपका(नाटका)च्या स रुवातीला पचहल्या अकंाच्या अर्ोदर पि येऊ शकतो (प्रवशेक हा 
अथोपके्षपक माी दोन अंकाचं्या मध्येि येतो). ह्यात एक अथवा दोन मध्यम पाीािंी योिना केलेली असते 
व या पाीािंी भार्षा संस्कृत असते. अशा प्रकारिा चवष्ट्कंभक ‘श द्ध’ होय. पि त्यात िेव्हा एका मध्यम 
पाीािी आचि द सऱ्या नीि पाीािी योिना केलेली असते आचि त्याचं्या संवादािी भार्षा संस्कृत व प्राकृत 
असते, तेव्हा त्या प्रकाराला चमश्र अथवा संकीिइ अशी संज्ञा आहे. 
 
पहा : प्रवशेक. प्र. म. उपाध्ये; वा. म. क लकिी 
 
णवज्ञान साणहत्य (सायन्स णफक्शन) : वैज्ञाचनक सूी ककवा आचवष्ट्कार हा ज्यािा आत्मा आहे, अशा लचलत 
साचहत्याला चवज्ञान साचहत्य म्हटले िाते. 

 
चवज्ञान साचहत्यात कथा, कादंबरी, काव्य, नाटक, लचलत चनबंध या साचहत्यप्रकारािंा समावशे 

होतो. या संजे्ञिी व्याख्या करण्यािे आिवर बरेि प्रयत्न झाले आहेत. िसिसा हा साचहत्यप्रकार चवकचसत 
होत रे्ला, तसतशी व्याख्याही अचधक ठोस, अचधक स स्पष्ट होत रे्ली. पचहली सवइमान्य व्याख्या ह्यरू्ो 
र्न्सइबॅक यानंी केली होती. ा यूल व्हेनइ व एच्. िी. वले्स याचं्या कादंबऱ्यािंा दाखला देत ‘ज्या स रस 
लचलत साचहत्यात चवज्ञानातील नवीन आचवष्ट्कारािंा व्यतती, समाि ककवा अचखल मानविात याचं्या 
िीवनावर, िीवनशलैीवर होिाऱ्या संभाव्य पचरिामािंा आढावा घेतला आहे ते चवज्ञानसाचहत्य’, असे 
र्न्सइबॅक यानंी साचंर्तले. त्यािबरोबर आि िरी त्यात चिचीत केलेले िीवन अद भ त वाटले, तरी 
भचवष्ट्यात ते प्रत्यक्षात उतरल्याचशवाय राहिार नाही, अशी प ष्टीही िोडली. त्याम ळे या काळातल्या 
बऱ्यािशा चवज्ञान साचहत्यावर अद भ तरसािा झार मोठा पर्डा राचहला. यापंकैी वले्स आचि व्हेनइ याचं्या 
साचहत्यािे अन वाद मराठीत भा. रा. भार्वत यानंी (अदृश्य मािसू, झपार्टलेला प्रवासी, चांिावि स्वािी) 
केले आहेत. मराठीतील या साचहत्यप्रकारािा प्रवशेही याि अन वादामंधून झाला. त्याम ळे चवज्ञान साचहत्य 
अद भ तात मोडिारे असते असा समि िसा पसरला, तशीि चवज्ञान साचहत्यकार असामान्य प्रचतभेिा द्रष्टा 
असावा, अशी अपेक्षाही व्यतत केली िाऊ लार्ली. ती अनाठायी तसेि अन्यायकारक असल्यािे ध्यानात 
घेऊन चवज्ञानकथािें आद्य संपादक िॉन कॅं बेल यानंी नवीन व्याख्या प्रसृत केली. त्याचं्या म्हिण्यान सार 
‘चवज्ञानाच्या नवीन आचवष्ट्कारािी स बोध, प्रासाचदक भारे्षत उकल करत त्याच्या यींसृष्टीवरि नव्हे, तर 
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मानवसमािावर होिाऱ्या सभंाव्य पचरिामािें चवविेन कथारूपात िे करते िे चवज्ञानसाचहत्य’, असे मानले 
िाऊ लार्ले. चवज्ञानकथािें स विइय र् असा आिही ज्यािा उल्लखे होतो अशा त्या काळातल्या अचसमॉव्ह, 
हाइनलाइन, तलाकइ  यासंारख्या मातब्बर साचहस्त्यकाचं्या कथावंर याि व्याख्येिा पर्डा आहे. 
यंीमानवाचं्या िीवनािे, चवशरे्षतम त्याचं्या मानवाशी होिाऱ्या वतइि कीिे चनयंीि करिारे अचसमॉव्हिे तीन 
चनयम ज्यातं प्रथम साचंर्तले रे्ले, त्या अचसमॉव्हच्या रोबोकथा; उपग्रहािंारे होिारे िर्भरिे दूरसंिार-
दळिवळि ककवा अंतराळात संिारि नव्हे, तर वस्ती करिे ज्याम ळे शतय होईल अशी अवकाशयाने यािें 
सचवस्तर विइन करिाऱ्या तलाकइ  याचं्या कथा; तसेि हाइनलाइन याचं्या कथा कॅं बलेने केलेल्या व्याख्येशी 
इमान राखिाऱ्या आहेत. भालबा केळकर (हवज्ञानाला पांख कल्पनेचे); भा. रा. भार्वत (उडती तर्बकडी); 
नारायि धारप (गोगॅ्रमचा हचताि); द. पा.ं खाबंटेे (माझां नाव िमाकाांत वालावलकि) या मराठीतील काही 
स रुवातीच्या चवज्ञानकथाकाराचं्या कथाही याि व्याख्येला अन सरून चलचहलेल्या चदसतात. 

 
चवज्ञानातील घडामोडी, संशोधनापोटी चवस्तारल्या िािाऱ्या ज्ञानाच्या सीमारेर्षा आचि या उपलब्ध 

ज्ञानािे उपय तत साधनामंध्ये रूपातंर करण्याच्या आकाकें्षपोटी तयार केले रे्लेले तंीज्ञान यािंा मािसाच्या 
दैनंचदन िीवनावरही भलाब रा पचरिाम होतो, तोही काही वळेा अल्प कालावधीत, हे ध्यानात आल्यानंतर 
त्यािा प्रभाव चवज्ञानसाचहत्यावरही पडला. अथाति चवज्ञानसाचहत्य मानवी व्यवहाराला अचधकाचधक 
प्राधान्य देऊ लार्ले. चवज्ञानातील आचवष्ट्कारापंोटी बदललेल्या िीवनशलैीम ळे मानवी भाविीवनात 
उठिाऱ्या आंदोलनािें चिीि करण्यािा अचधकाचधक प्रयत्न होऊ लार्ला. त्याम ळेि नंतरच्या 
नवकथाकाराचं्या चपढीने चथओडोर स्टिइन यानंी केलेली अचधक वास्तववादी व्याख्या स्वीकारली. 
त्यान सार ‘चवज्ञानकथा ही मानवकें चद्रति असावी. चतच्यात मानवी समस्यािें आचि त्या समस्या 
समाधानकारक रीत्या सोडचवण्यासाठी मानवानेि शोधलेल्या मार्ांिे चिीि असाव;े माी ती समस्या वा ती 
सोडचवण्यािा उपाय हे चवज्ञानाचधचष्ठति असावते, चवज्ञान हा या कथािंा आत्मा असावा, ‘ हे मान्य झाले. 
चवज्ञानातील नवनवीन आचवष्ट्कारापंोटी व्यतती ककवा समाि याचं्या आय ष्ट्यात िे िीवनसंघर्षइ येऊ घातले 
आहेत, त्यािें चिीि या साचहत्यात प्राम ख्याने होऊ लार्ले. चथओडोर स्टिइन याचं्या व्यचतचरतत ब्रायन 
अस्ल्डस, चझचलप चडक, रॉबटइ चसल्वरबर्इ, बॉब शॉ, नॉमइन स्स्पनरॅड, चवल्यम नोलान या साचहस्त्यकानंी 
अशा प्रकारे िीवनप्रवाहाशी चनर्चडत ठेवनू चवज्ञानसाचहत्य हे लचलत साचहत्याच्या प्रम ख धारेच्या अचधक 
चनकट आिले. मराठीतील चवज्ञान साचहत्यावरही याि व्याख्येिा प्रभाव आहे. 

 
नॅशनल ब क रस्टतझे प्रकाचशत झालेल्या र्र्ट िॅपण्ड रु्टमॉिो या भारतीय चवज्ञानकथाचं्या 

प्राचतचनचधक सगं्रहातील दीघइ प्रस्तावनेत चवज्ञान साचहत्याच्या आिखी एका वैचशष्ट्ट्यािा उल्लेख केला रे्ला 
आहे. चवज्ञान साचहत्य मानवी व्यतती ककवा समाि याचं्या आशाआकाकं्षा, स खद मखे, ियपरािय याचं्या 
चनकट आल्याम ळे साचहस्त्यकाचं्या सांस्कृचतक वारशािे प्रचतकबब साहचिकि त्यात पडू लार्ले. त्याम ळेि 
चवज्ञान िरी वैचश्वक स्वरूपािे असले, तरी चवज्ञान साचहत्यावर भार्षा, प्रदेश, वशं यािंा ठसा उमटू लार्ला. 
याम ळे भारतीय चवज्ञानकथामंधून चवज्ञानातील नवीन आचवष्ट्काराच्या मानवी िीवनावर होिाऱ्या संभाव्य 
पचरिामािें मूल्यमापन भारतीय मानचसकतेतून केलेले आढळते. भारतीय भार्षामंधील चवज्ञान साचहत्यािा 
सवांत िोमदार प्रवाह असलेल्या मराठी चवज्ञान साचहत्यातही मराठी संस्कृतीिे स्पष्ट प्रचतकबब चदसून येते. 
ियंत नारळीकर (यक्षाची देिगी), बाळ झोंडके (गुडर्बाय अथक, अखेिचा प्रयोग), लक्ष्मि लोंढे (दुसिा 
आर्नस्र्टार्न), स बोध िावडेकर (वामनाचे चौथे पाऊल), श भदा र्ोर्टे (मार्वजनल्स) या व इतरही मराठी 
चवज्ञानलेखकाचं्या कथामंधून हे प्राम ख्याने चदसते. 
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बाळ झोंडके 
 
वीथी : (सं.). दहा रूपकप्रकारापंकैी, काल्पचनक कथावस्तू असलेला एकाकंी नाट्यप्रकार. यातंील प्रधान 
रस शृरं्ार असून त्याला पोर्षक अशा रीतीने इतर रसही येऊ शकतात. पाि सन्धींच्या पैकी यातं झतत 
दोनि म्हििे ‘म ख सस्न्ध’ व ‘चनवइहि सस्न्ध’ योचिलेले असतात. तथाचप या दोन सन्धींच्या अवकाशातंही 
अथइप्रकृती व अवस्थापिंकािा आढळ यातं होतो. याला प्रस्तावना असते आचि त्यािी स रुवात 
‘उद धात्यका’सारख्या संवादातूंन होते. पाीे मोिकीि म्हििे एक वा दोन असतात आचि ही पाीे 
‘आकाशभाचर्षता’िा आश्रय करून कथानक र्चतमान करीत असतात. कोहलाच्या मताप्रमािे यातं ‘उच्च व 
नीि’ अशी दोन्ही प्रकारिी पाीे येतात. भोिरािाच्या मताप्रमािे यातं नृत्यािाही भार् असतो व म्हिून 
‘लास्यारें्’ आवश्यक असतात. माी कोहलाला तसे वाटत नाही. वीथीच्या ‘तेरा’ वीथ्यंर्ाचं्या उल्लेखावरून 
ती वीथी व प्रस्तावना या दोहींतही वापरली िातात असे चदसते. वीथी या नावावरून हाराप्रमािे कौशल्यपूिइ 
पि सरळ अशी कथानकर् झंि यातं असावी असे चदसते. यािे उदाहरि म्हिून नेहमी ‘बक लवीथी’िा 
उल्लेख केला िातो. परंत  हा उल्लखे बरोबर नाही. ‘बक लवीथी’िा शब्दशम अथइ बक ळीच्या झ लािंा हार 
अथवा माळा. मालतीमाधव नाटकातील नायकाने ‘बक लवीथी’ र् ंझली असून ही मालती व माधव 
याचं्यामधील पे्रमबंध दृढ करण्यात महत्त्वािा भार् बिावते, म्हिून त्या नाटकाच्या पचहल्या अंकाला हे 
नामाचभधान कवीने चदले आहे. रूपकाच्या वीथीप्रकाराशी या बक लवीथीिा चबलकूल संबधं नाही. भोिाने 
आपल्या शृांगािप्रकाशात ‘मालचतका’ व ‘इन्द लेखा’ या दोन प्रािीन वीथींमधून अवतरिे उद धृत केली 
आहेत. ती दोन वीथीिी खरी उदाहरिे होत. अलीकडील उदाहरि म्हििे केरळातील रामपाचिवादाने 
चलचहलेली ‘लीलावती’वीथी होय. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर; वा. म. क लकिी 
 
वीररस : उत्साह स्थाचयभावाच्या स्वरूपािा तो वीररस. िार्रूकतेने घेतलेला चनिइय, चवनय, परािम, 
प्रताप हे त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे); स्थैयइ, धैयइ, शौयइ, त्यार् इ. त्यािे अन भाव (बाह्य पचरिाम); 
आचि धृती, मती, र्वइ, आवरे्, उग्रता इ. त्यािे व्यचभिाचरभाव होत. वीररसािे दानवीर, धमइवीर आचि 
य द्धवीर असे तीन प्रकार असल्यािे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
वृंद (कोरस) : वृदं हा ग्रीक रंर्भमूीवरील एक वैचशष्ट्ट्यपूिइ संकेत असून तो ‘कोरस’ यासाठीिा मराठी 
प्रचतशब्द आहे. यात अचभपे्रत असलेली समूहािी कल्पना या शब्दात अन स्यतू आहेि. ‘कोरस’ या शब्दािे 
मूळ ग्रीक choro’s (म्हििे नृत्य) या शब्दात आहे. ग्रीकाचं्या धार्समक उत्सवाच्या, चवशरे्षतम स र्ीच्या 
काळातील, धमइचवधीच्या चनचमत्ताने र्ािाऱ्या व नृत्य करिाऱ्या कलाकारािंा िो समहू असे, त्याला ‘कोरस’ 
म्हित. त्याचं्या र्ीतालाही ‘कोरस’ हीि संज्ञा होती. देवतािंी स्त ती करिारे हे र्ीत िीवनधारिा 
करिाऱ्या देवाचंवर्षयी कृतज्ञतेिी भावना व्यतत करिारे र्ंभीर स्वरूपािे र्ीत असे. शतेातल्या खळ्याभोवती 
ज्या वत इळाकार िारे्वर हे नृत्यर्ान िाले, ती िार्ा पचवी मानली िाई. म ख्य रंर्भमूीवरील ‘वृदंा’िा उर्म 
‘चडचथरॅम्ब’ नावाच्या र्ीतात आचि ते र्ाताना समूहाने केल्या िािाऱ्या नृत्यात्मक चवधींमध्ये मानला िातो. 
ॲचरस्टॉटलने तर ग्रीक शोकास्त्मकेिाि उर्म चडचथरॅम्बमधून मानला आहे. एक शतयता अशी मानली रे्ली 
आहे, की हे नृत्य करताकरताि समूहापैकी एकिि इतरापंासून अलर् होऊन थोडा प ढे आला असेल व 
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त्याने म ख्य र्ायकाशंी संवाद स रू केला असेल. ग्रीक परंपरा असे मानते, की हे नावीन्य प्रथम आिले ते 
थेस्स्पस याने. हा थेस्प्सस एका र्ाड्ावरून आिूबािूच्या पचरसरात चझरत या र्ीतािे प्रयोर् करत असे 
आचि तेही म खवटा घालून! हे मानले, तर थेस्स्पस हा इचतहासाला ठाऊक असलेला पचहला नट ठरतो व 
एक स टा नट आचि बाकीिा समूह याचं्यात स रू झालेल्या संवादात नाट्यािी बीिे मानता येतात. या 
प्रकारे मूळ धार्समक संकेतािें कोित्या तरी प्रचियेने ििू नाट्यकलेवर कलम झाले आचि ग्रीक 
शोकास्त्मकेिा एक आवश्यक अचवभाज्य भार् बनून ‘वृदं’ रंर्भमूीवर आला. 

 
रंर्भमूीच्या संदभात ‘वृदं’ या शब्दािा अथइ ‘नाटकातील प्रम ख व्यस्ततरेखा रंर्विाऱ्या 

कलाकाराहूंन वरे्ळा व नाटकातील घटनािमाशी प्रत्यक्ष संबधं नसलेला; पि त्याचं्यावर भाष्ट्य करिारा 
र्ायककलाकारािंा समूह’ असा होतो. हा समूह ग्रीक नाटकातं वरे्वरे्ळ्या रूपातं येत राचहला. अचभिात 
ग्रीक शोकास्त्मकेत बारा ककवा पंधरा र्ायक-कलाकारािंा हा वृदं नृत्यात्मक हालिाली करत आपल्या 
र्ीतातून नाटकातील घटनावंर भाष्ट्य करीत असे. परंपरार्त शहािपिाच्या व नीचतमूल्याचं्या अन र्षंर्ाने 
नाटकातील घटनािें अन्वयाथइ लावीत असे. एक प्रकारे रंर्भमूी व पे्रक्षक याचं्यामध्ये उभा राहून पे्रक्षकाचं्या 
भावना-चविारािंा उच्चार करिारा, त्यानंा चदशाही दाखचविारा हा वृदं ििू पे्रक्षकवर्ाच्या सामूचहक 
िाचिवािें प्रचतचनचधत्वही करीत असे. 

 
काहीश ेझूट लाबंी-रंुदीच्या आचि एकाि वळेी हिारो पे्रक्षक बसू शकतील अशा ग्रीक नाटकघरािें 

प्रिंड स्वरूप लक्षात घेतले, तर नाटकातील अचभनयािे दृश्य-श्राव्य बारकाव े पे्रक्षकापंयंत पोहोिण्यापेक्षा 
म खवटे घालून वावरिाऱ्या व नाटकावर भाष्ट्य करिाऱ्या वृदंािे नृत्यर्ायनि पे्रक्षकाचं्या मनावर अचधक 
ठसत असेल हे लक्षात येते. हा पचरिाम साधण्यासाठी ग्रीक नाटकघरािा वत इळाकारही उपय तत ठरत 
असिार. 

 
ग्रीक रंर्भमूीवर ‘वृदं’ ही संकल्पना स्स्थरावल्यानंतर चतच्या स्वरूपात वळेोवळेी पचरवतइनेही 

झालेली चदसतात. ही पचरवतइने ‘वृदंा’च्या दृश्य रूपात तसेि उचद्दष्टामंध्येही होत रे्ली. एक स टा नट व 
बाकीिा समूह या मूळ रूपात बदल करून एस्स्कलस या नाटककाराने दोन स ट्या नटािंी योिना केली. 
याम ळे दोन पाीाचं्या नाट्यमय संवादािी (डायलॉर्) भर ‘वृदंा’त पडली. प्रयोर्ािी नाट्यमयता वाढायला 
या बदलािा उपयोर् झाला. एस्स्कलसच्या आधी ‘वृदंा’तील नटािंी संख्या पन्नास होती. त्याने प्रत्येकी बारा 
नटािें िार र्ट केले आचि मर् बारा हीि ‘वृदंा’तील नटािंी संख्य प ढे बराि काळ पक्की राचहली. 

 
प ढच्या सॉझोतलीझ या नाटककाराने आिखी एक नट वाढवनू स ट्या नटािंी संख्या तीन केली. 

नाटकातले संवाद अचधक स्वाभाचवक होण्यासाठी, तसेि पाीामंधल्या चिया-आतंरचियातं संचमश्रता 
येण्यासाठी या बदलािा उपयोर् त्याला करून घेता आला. या बदलािंा कल नाट्यात्म पचरिाम 
वाढवण्याकडे आचि वृदंािा आकार व कायइ आक ं चित करण्याकडे चदसतो. वृदंर्ीतािी लाबंीही 
सॉझोतलीझने कमी केली. पि तरीही अथाति नाट्यतंीािा एक महत्त्वािा घटक म्हिून वृदंािे अस्स्तत्व 
त्याने अबाचधत राखले. 

 
य चरचपडीझ हा आपल्या पूवइसूरींपेक्षा त लनेने आध चनक मानचसकता असलेला ग्रीक नाटककार. 

‘वृदंा’च्या परंपरार्त स्वरूपापेक्षा आपल्या नाटकातील स्वतंी, चिवतं व्यस्ततरेखामंधल्या नाट्यपूिइ 
आंतरचियािें महत्त्व त्याला िास्त वाटत होते. त्याम ळे ‘वृदंा’िा वापर रिनात्मक र्रि म्हिून करण्यापेक्षा 
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त्याने तो अलंकरिासाठी व काव्यमयतेसाठी िास्त करून घेतला. नाट्यवस्तूिी माचहती पे्रक्षकानंा करून 
देण्यासाठी त्याने उपोद घातािी (प्रोलॉर्) योिना केली. 

 
ग्रीक शोकास्त्मकेतील ‘वृदंा’िी कल्पना नंतर ‘तलोिेट िंामा’ (केवळ वािनाकरता चलचहलेली 

नाटके) चलचहिाऱ्या रोमन नाटककारानंी उिलली आचि रोमनाकंडून ती एचलझाबेदन नाटककाराकंडे 
आली. माी ग्रीकापं्रमािे आपल्या संपूिइ स्वरूपात ‘वृदं’ नंतर झारसा रंर्भमूीवर आला नाही. 
‘ऑपेरा’खेरीि क ठे समूहरूपात वृदंािा वापर प ढे झालेला चदसत नाही. िेन्री द िोथक सारख्या नाटकात 
शतेसचपअरने ‘वृदं’ म्हिून एखाद्या स ट्या नटािी योिना केलेली चदसते; ककवा बकग हलअिमधला चवदूर्षक 
‘वृदं’िे कायइ करताना चदसतो. एकोचिसाव्या शतकातला स्स्वनबनइसारखा नाटककार ग्रीक ‘वृदंा’िे 
प नरुज्जीवन करण्यािा प्रयत्न करून पाहतो आचि आध चनक काळाकडे आल्यावर टी. एस्. एचलयटिी मडकि 
र्न द कॅथीड्रलसारखी नाटके ककवा बे्रतटिे कॉकेहशयन चॉक सकक ल यासंारखी नाटके ‘वृदं’िा वापर 
चवशरे्ष हेतंूनी करताना चदसतात. एचलयटच्या नाटकात नाटकीय व्यस्ततरेखाि िरूर तेव्हा ‘वृदं’ बनतात. 

 
ग्रीक शोकास्त्मकेप्रमािे ग्रीक स खास्त्मकेतही ‘वृदं’ होता. इथे वृदं प्राण्यािें ककवा पक्ष्यािें म खवटे 

घालून येई. यात एकीकडे ि न्या धार्समक घटकाचं्या ख िा चटकवण्यािा प्रयत्न चदसतो, तसाि 
संर्ीतनृत्यािारे ‘वृदंा’ने थोडी अवातंर करमिूक करावी हाही हेतू चदसतो. तसेि पे्रक्षकातं बसलेल्या 
आपल्या बाधंवावंर चवनोदाच्या आश्रयाने टीका-चटप्पिी करताना आपली ओळख लपलेली राहवी, हाही 
उदे्दश या म खवट्याचं्या वापरामारे् असू शकेल. ॲचरस्टोझेनीस या ग्रीक नाटककाराच्या स खास्त्मकातं ही 
टीका-चटप्पिी करिारा, भाष्ट्य करिारा ‘वृदं’ येतो. 

 
एकोचिसाव्या शतकातील ‘संर्ीतात्मक स खास्त्मका’, ‘व्हरायटी’ आचि ‘रेव्ह्य’ू यासंारख्या 

नाट्यप्रकारातं ‘वृदं’ हा र्ीत-नृत्यात्मक साथीसाठी येत असे तसेि ‘बलेस्क’, ‘एतस्राव्हॅर्न्झा’, 
‘पॅंटोमाइम’ या हास्यप्रधान नाट्यप्रकारामंध्येही ‘वृदंा’िा वापर होता. १८७० नंतरच्या नाटकातं स ंदर कपडे 
घालून पे्रक्षकािंी मने चरझवण्याच्या हेतूने ‘वृदंकन्या’ व ‘वृदंक मार’ मोहक हालिाली करीत रंर्भमूीवर 
वावरत. 

 
‘वृदं’ या सकंल्पनेिी ही दीघइ परंपरा पाहताना चदसते, की या सवइि रूपातंल्या व रूपातंरातंल्या 

‘वृदंा’ला काही चनचित उचद्दष्टे आचि काये आहेत. नाटकातील प्रम ख घटना, व्यस्ततरेखा व त्याचं्या कृती 
यावंर भाष्ट्य करिे हे ‘वृदंा’िे म ख्य काम. हे भाष्ट्य वृदंर्ीतातूंन केले िाते. नाटकातील घटनािमात ‘वृदं’ 
प्रत्यक्ष र् तंलेला नसल्याम ळे त्या घटनािंा वस्त चनष्ठ साक्षीदार ही भचूमका त्याला घेता येते. 

 
द सरीकडून हा ‘वृदं’ ििू पे्रक्षकािेंही प्रचतचनचधत्व करत असतो. हिारोंच्या संख्येने ग्रीक ॲम्झी-

चथएटरमध्ये िमा झालेल्या पे्रक्षकानंा समोर घडिाऱ्या नाटकातील घटनानंा आपि कोिता प्रचतसाद 
द्यावा, यािे ििू चदग्दशइनि ‘वृदं’ करीत असे. ‘वृदंा’िे हे कायइ इतके महत्त्वपूिइ होते, की वृदंर्ीत व त्यािा 
आशय हाि ििू नाटकािा र्ाभा आचि त्यािी ती चशकवि स्पष्ट करिारी उदाहरिे म्हिून केवळ घटना, 
असा होई. 

 
‘वृदंा’िी ही काये पाहताना त्यािे एक वैचशष्ट्ट्य ध्यानी येते ते म्हििे ‘वृदं’ थेट पे्रक्षकाशंी बोलतो. 

हा प्रकार नाट्याभासाच्या संकल्पनेला छेद देिारा चदसला, तरी कोित्या ना कोित्या स्वरूपात त्यािा 
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आश्रय घेण्यािी र्रि नाट्यकलेला अिूनही भासते. या प्रकारच्या य तत्या म्हििे वास्तवािे व कल्पनेिे 
िर् िोडिारे पूल असतात. 

 
‘वृदंा’कडे सोपवलेली आिखी एक छोटी िबाबदारी म्हििे नाटकाच्या प्रारंभी त्यातील 

व्यस्ततरेखािंी, त्याचं्या आवश्यक त्या पाश्वइभमूीसकट ओळख पे्रक्षकानंा करून देिे. नाटकाच्या 
कल्पनाचवश्वात चशरायला पे्रक्षकानंा या प्रारंचभक भार्ािी मदत होते. ही य ततीही वरे्वरे्ळ्या रूपातं अर्दी 
आध चनक नाटकामंध्ये वापरलेली आपल्याला चदसतेि. 

 
‘वृदंा’िे स्वरूप आचि कायइ पाहताना असे चदसते, की नाटकातल्याि एखाद्या व्यस्ततरेखेने 

नाटककारािे म ख-पाी बनण्यािी आचि नाटकािा वस्त चनष्ठ टीकाकार ककवा भाष्ट्यकार बनण्यािी कल्पना 
आििी नसून ग्रीक शोकास्त्मकेच्या काळापासून चतिे अस्स्तत्व आहे. अशा वेळी हा नट आपल्या 
व्यस्ततरेखेतून तात्प रता बाहेर पडतो आचि स्वतमसकट नाटकातील पाीाचं्या वतइनावर सामाचिक वा 
नैचतक दृचष्टकोिातून भाष्ट्य करतो. एचलझाबेथकालीन शोकास्त्मकेनेही ही कल्पना वापरली. अशा नाटकात 
हा नट द हेरी भचूमकेत वावरत असे आचि या य ततीम ळे नाटकातील संघर्षाला, तािाला एक चवशरे्ष पचरमाि 
लाभत असे. कधी हे भाष्ट्य ‘प्रोलॉर्’मधल्या स्वर्तातून येई, तर कधी एखादे खलपाीस द्धा ‘वृदंा’िे कायइ 
पार पाडत असे आचि अशा वळेी त्याच्याकडे पाहण्यािा एक वरे्ळा दृचष्टकोि पे्रक्षकानंा चमळे. हॅम्लेट, 
इयार्ो ही पाीे उपय इतत दोन प्रकारािंी उदाहरिे म्हिनू सारं्ता येतील. अशा व्यस्ततरेखानंा वृदंात्मक 
व्यस्ततरेखा म्हटले िाते. 

 
ग्रीक वृदं-संकल्पनेला समातंर असे भारतीय रंर्भमूीवर काही आहे का हे पाहू रे्लो, तर संस्कृत 

नाटकातील ‘पूवइरंर्ा’िे स्मरि होते. ‘वृदं’साधत असलेली काही उचद्दष्टे पूवइरंर्ािे काही भार् साधतात. 
त्याम ळे वरकरिी दोन्हींत काही साम्यस्थळेही आढळतात. उदा., पूवइरंर्ातील नादंीिे पद हेही 
वृदंर्ीताप्रमािे रे्य असे आचि तेही दैवतस्त चतपरि असे. पि तरीही या दोन र्ीतातं मूलभतू झरक असा, 
की नादंीर्ीतािा सबंंध ‘वृदंा’प्रमािे दूरान्वयानेस द्धा स र्ीशी संबचंधत धमइचवधींशी नाही. नादंी र्ाताना ककवा 
पूवइरंर्ािे इतर काही भार् सादर करताना केले िािारे धार्समक चवधी हे थेट नाट्यप्रयोर्ाच्या यशासाठी 
दैवत-स्तवन करिारे आहेत. 

 
संस्कृत नाटकात नादंी र्ाण्यािे काम सूीधारािे आचि ती झाल्यावर त्याच्यासारखाि चदसिारा 

(सूीधारर् िाकृती) ‘स्थापक’ नावािा नट प ढे येऊन पूवइरंर्ातले चीर्त, प्ररोिना व स्थापना हे भार् पार 
पाडत असे. यापंकैी ‘चीर्त’ म्हििे तीन पाीाचं्या (स्थापक, पाचरपार्सश्वक व चवदूर्षक) संवादातून 
नाटकािा प्रस्ताव, नाटककारािी ओळख, नाट्यवस्तूिी सूिना इ. कामे साधली िात. प न्हा हा सवइ भार् 
थेट पे्रक्षकानंा उदे्दशनू केला िात असे. इथेही ‘तीन’ नटािंा संवाद, नाटकािा-नाटककारािा पचरिय, 
नाटकीय व्यस्ततरेखाहूंन वरे्ळ्याि तीन नटानंी पे्रक्षकाशंी थेट बोलिे अशी ‘वृदंा’शी काही साम्यस्थळे 
चदसतात. ससं्कृत नाटकातला सूीधारही ‘वृदंा’प्रमािे शवेटपयंत नाटक-सादरकत्याच्या भचूमकेत 
रंर्मंिावर उपस्स्थत राहतो. 

 
या प्रकारिी काही साम्ये आढळली, तरी ‘वृदं’ व ‘पूवइरंर्’ यानंा समातंर मानता येिार नाही. कारि 

ताचंीक दृष्ट्ट्या एकमेकाहूंन खूप वरे्ळे असे हे नाट्यसकेंत आहेत. ‘वृदं’ नाटकाच्या आरंभी येतो, तसाि 
नाटकातल्या महत्त्वाच्या प्रसंर्ाचं्या वळेीही येतो. चशवाय नाटकािा, नाटककारािा पचरिय करून देिे 
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एवढेि त्यािे मयाचदत कायइके्षी नसून तो वळेोवळेी नाटकातील घटना, पाीाचं्या चिया व मनोर्ते याचं्यावर 
नैचतक भाष्ट्यही करतो. नाटकातील घटनािंा तत्त्वाथइ समिायला पे्रक्षकानंा या भाष्ट्यािा उपयोर् होतो. 
पूवइरंर् एकतर (नावाप्रमािे) नाटकाच्या झतत स रुवातीला होतो व तो नाट्यप्रयोर्ािी झतत माचहती देतो, 
कोितेही भाष्ट्य करत नाही. पारंपचरक संकेतान सार ‘वृदं’ हा मूळ नाटकातील व्यस्ततरेखाहूंन वरे्ळा, 
तटस्थ व िाित्या ं चनरीक्षकािंी भचूमका बिाविारा नटसंि असतो, तर संस्कृत नाट्यपरंपरेत पूवइरंर्ात 
नटी, पाचरपार्सश्वक, चवदूर्षक म्हिून उभी राचहलेली नटमंडळी प्रस्तावना संपल्यावर आत िाऊन 
नाटकातल्या आपापल्या भचूमका धारि करतात. 

 
आध चनक मराठी नाटकातं अनेकदा पाचिमात्य ‘वृदं’ आचि पौवात्य सूीधार-पाचरपार्सश्वक या 

संकल्पनािें चमश्रि करून दोन्ही प्रकारिी काये साधली िातात. वृदंात्मक व्यस्ततरेखा ककवा नाटककारािे 
म ख-पाी म्हिून पे्रक्षकाशंी अधूनमधून थेट बोलिाऱ्या व्यस्ततरेखाही अनेक नाटकातं आढळतात. कधी ख द्द 
नाटकात न चदसिाऱ्या घटनािें चनवदेनही एखाद्या कोरस/सूीधार/चनवदेकािारे होते. त्यात यापंैकी 
कोित्याही संकेतािे प नरुज्जीवन करण्यािा हेतू नसला तरी एक र्ोष्ट स्पष्ट होते, की ‘वृदं’ िे साधत असे ते 
साधण्यािी र्रि कोित्याही काळातल्या नाटकात कोित्या ना कोित्या रूपात चशल्लक राहतेि. 

 
अशा प्रकारच्या र्रिेतूनि तर कादंबरीसारख्या चनवदेनात्मक वाङ्मयप्रकारातही आपला 

दृचष्टकोन व्यतत करिाऱ्या व्यस्ततरेखा कादंबरीकार चनमाि करतो. अशा व्यस्ततरेखानंाही ‘वृदं’ हीि सजं्ञा 
वापरण्यािा प्रघात आहे. टॉमस हाडी, िॉिइ एचलयट, चवल्यम झॉक् नर याचं्या कादंबऱ्यातं अशा 
व्यस्ततरेखा येतात. म्हििे पाचिमात्य नाट्यपरंपरेने महत्त्वािा मानलेला ‘वृदं’ हा संकेत नाटक या 
वाङ्मयप्रकाराच्या कक्षा ओलाडूंन पलीकडे रे्लेला चदसतो. 
 
पहा : चनवदेक–२; सूीधार. 
 
संदभइ : Styan, J. L. Drama–Stage and Audience, 1975. 
 

मनीर्षा दीचक्षत 
 
वृत्तगंधी : (सं.) लयबद्धता वा वृत्तात्मकता असलेली र्द्य शलैी. उदा., ‘सकलभ वनललामायमाना । 
मानाचधक-चवभव-धचनक-सदनशत-चवरािमाना । 
कलशिचनतम चनिचकतपंििलचधशरिाचयतचवस्तारपचररवान्तरोपायमाना । असमाना िीिे सौधचवमाना । 
र्र्न धराया स्तंभि माना । लाचवचत िे िलदा चनिमाना । वासविाप ियास कमाना । ऐसी क ं चडननामधेय 
नर्री रािहंसें पाचहिेसी पाचहिेली ॥’ यातील अखेरच्या िरिाच्या पूवाधाला शादूइलचविीचडतािा र्धं 
आहे. त्याच्या आधीिे दोन िरि दोधक वृत्तात आचि त्याच्याही आधीिे दोन िरि पचरलीना छंदात आहेत. 
असा या िरू्सिकेला वृत्तािंा र्धं असल्याम ळे चहला वृत्तर्ंधी म्हिता येईल. ही संज्ञा मराठीत रूढ नाही. 
 
पहा : उत्कचलकाप्राय. 
 

म. वा. धोंड 
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वृत्तपत्रीय साणहत्य : वृत्तपीे स रू झाली, तेव्हा त्यामंध्ये पीकत्यास योग्य वाटिारी माचहती आचि बातम्या 
अशा स्वरूपािा मिकूर तेवढा प्रकाचशत केला िात असे. बातम्यापेंक्षा वरे्ळ्या अशा संपादकीय लेखािा – 
अग्रलेखािा – िन्म होण्यास दीडश े वर्षांहून अचधक काळ लार्ला. हलकेहलके चवशरे्ष लेख (झीिर) 
स्तंभलेख (कॉलम) आचि चवचवध सदरे उत्पन्न झाली. त्याचं्या अंकातील िार्ा ठरत रे्ल्या. हे सवइ 
वृत्तपीीय साचहत्य अंकातील िारे्पेक्षाही त्याच्या त्याच्या अलर् िातीमध्ये वरे्ळे आहे. 

 
वतइमानपीाचं्या चनत्य व्यवहारात घाई असते आचि ठरावीक मते ठरावीक रीतीने प्रचतपादन 

करण्यािी िरुरीही असते. वतइमानपीाच्या वािकास वािनासाठी थोडाि वळे असिे हेही वृत्तपी- 
साचहत्यास स्वतंी रूप प्राप्त होण्यािे एक कारि होय. थोड्ा वळेात बरेि काही समिण्यािी अपेक्षा 
बाळर्िाऱ्या वािकास एकदम पटेल अशी भार्षा आचि माडंिी वृत्तपीीय साचहत्यास अंर्ीकारावी लार्ली. 
सोपेपिा आचि सहिता हे चतिे प्रम ख र् ि ठरले. लहान वातये आचि तीही कृती व्यतत करिारी, शब्दानंी 
चिी उभे करिारी आली. वळेेच्या मयादेिे (‘डेडलाइन’िे) ओझे त्यास मूलतमि लर्डलेले आहे. रोि 
िन्म घेिारे साचहत्य एक प्रकारे रोि चवनाश पावते. या समग्र वस्त स्स्थतीम ळे वृत्तपी-साचहत्यास स्वतंी 
स्वभाव प्राप्त झाला आहे. 

 
वृत्तपीीय लेखनात बातम्या, नाना प्रकारिी माचहती, मतप्रदशइनात्मक, मनोरंिक चलखाि आचि 

संपादकीय अग्रलेख यािंा समावशे होतो. हे सवइ लेखनप्रकार लचलत आचि लचलतेतर प्रकाराहूंन वरे्ळे 
आहेत. लचलत लेखनातील कथनप्रकार वृत्तपीीय साचहत्याच्या नव्या धाटिीमध्ये अन स्यूत झालेला 
असला, तरी वृत्तपी-साचहत्यातील कथनािी प्रचतज्ञा कलामूल्याचं्या उचद्दष्टांशी सबंंचधत नसते. चतिी पे्ररिा 
सवइस्वी सत्य घटनािंी असते. म्हिूनि ‘समाििीवनािा आरसा’ या शब्दातं वृत्तपीीय साचहत्यािे विइन 
केले िाते. 

 
लचलतेतर साचहत्यात चनबधं हा प्रम ख प्रकार आहे. वृत्तपीीय साचहत्यातील चविारात्मक अथवा मते 

प्रचतपादन करिारे लेखन चनबंधाच्या िवळपासिे असते. या दोहोंत म ख्य झरक हा, की वृत्तपीीय साचहत्य 
प्रायम काल व उचितता सतत ध्यानात घेते. लचलतेतर र्द्य लेखनास वृत्तपीीय लेखनासारखी माडंिी, 
मयादा, भार्षा, प्रवाचहतता, पचरिामकारकता यासंंबंधीिी बंधने नसतात. वृत्तपीीय साचहत्याच्या चवचशष्ट 
स्वरूपाम ळेि गं्रथचनचवष्ट करण्यासारखा भार्, त्या मानाने प ष्ट्कळि कमी असतो. 

 
अग्रलेख हे वृत्तपीीय साचहत्यािे उत्तमारं् होय. एखाद्या चनबधंापेक्षा अग्रलेख वरे्ळा मानायिा, तो 

म ख्यतम त्यािा छोटा आकार आचि िालू चवर्षयाशी सबंंचधत असण्यािा र् ि यामं ळेि. वृत्तपीास काय 
‘वाटते’ हे अग्रलेख व्यतत करतो, तेव्हा तो सामान्यतम िार प्रकारच्या कामचर्ऱ्या बिावतो. पचहली 
लोकचशक्षिािी. एखादा चवर्षय पाश्वइभमूीसह समिावनू सारं्िे, त्यािे लोकावंर होिारे पचरिाम स्पष्ट करिे 
ही कामे अग्रलेख साधतो आचि तदान र्षंचर्क उपदेशही करतो. द सरी कामचर्री अचनष्ट वाटिाऱ्या र्ोष्टींिा 
चनरे्षध करण्यािी. चतसरी कामचर्री समािातील द बइलानंा शस्ततशाली घटकापंासून बिावण्यािी असते. 
सामाचिक दृष्ट्ट्या नव्या असिाऱ्या कल्पनाही ‘लोक काय म्हितील’ यािा चविार करीत न बसता धैयाने 
प ढे माडंाव्या लार्तात. चकत्येक द लइ चक्षत चवर्षय ध ंडून काढून स्पष्टपिे प ढे आिाव े लार्तात. म्हििे, 
िारं्ल्या र्ोष्टींिे समथइन आविूइन कराव ेलार्ते. अग्रलेख तेही काम करतो म्हिूनि त्यािी िौथी कामचर्री 
योग्य त्या चवर्षयािंी, चविारािंी ककवा व्यततींिी स्त ती करण्यािी असू शकते. ज्यािें प्रिार हे 
पीकाचरतेतील ध्येय असते त्यानंा र्ौरव, स्त ती आचि चनरे्षध, कनदा यािंा अंर्ीकार करावा लार्तो. 
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अग्रलेख-लेखकािवळ प्रथमतम सारं्ण्यािोरे् काहीतरी असाव ेलार्ते. ते वािकाचं्या लक्षात येईल, त्यानंा 
ते समिेल आचि वािक त्यावर चवश्वास ठेवतील असा रोख अग्रलेख-लेखकास ठेवावा लार्तो. बातम्यािंा 
अथइ समिावनू देिे, त्यािें महत्त्व पटचविे आचि लोकमत घडवनू एक प्रकारे त्यािे नेतृत्व करिे, ही 
अग्रलेखािी ढोबळ उचद्दष्टे होत. 

 
अग्रलेखािी रिना तशी साधीि असते. त्यािा मथळा िेवढा चनचित अथइ व्यतत करिारा आचि 

ठोस मत माडंिारा असेल, तेवढा तो वािकाच्या मनािी िटकन पकड घेतो. अग्रलेखाच्या प्रारंभी बातमीशी 
संबंचधत असलेला चवर्षय माडंण्यात येतो. त्याप ढे त्या बाबतीतील मते, ती तशी असण्यािी कारिे आचि 
शवेटास साराशं अशा स्वरूपािी अग्रलेखािी बाधंिी असते. म्हििे, अग्रलेखात माचहती, लेखकािी 
प्रचतचिया आचि उचद्दष्टे स बोध पद्धतीने माडंली िातात. लेखकािे चवर्षय अक्षरशम अमयाद असतात. 

 
एकाि वृत्तपीात दोन-तीन अग्रलेख असतात, तेव्हा चकत्येकदा त्यातंील शवेटिा वरे्ळ्या धतीिा, 

हलतयाझ लतया पद्धतीिा, क्वचित चवनोदी असतो. तशाि धाटिीिा पूिइ लाबंीिा अग्रलेख दैचनकाचं्या 
रचववार आवृत्त्यामंध्ये चदला िातो. 

 
चवशरे्ष लेख सामान्यतम अग्रलेखाच्या पानावर प्रचसद्ध करण्यात येतो. वृत्तपीािे व्यस्ततमत्त्व 

घडचवण्यािे काम चवशरे्ष लेख करतात. त्यािप्रमािे वृत्तपीािी भावना ते व्यतत करतात. तेव्हा भावना 
व्यतत करिे आचि मत सारं्िे हे चवशरे्ष लेखाच्या लेखकािें चवशरे्ष अचधकार होत. बातमीदार सत्य घचटते 
पकडून ठेवतो, मर् त्यातंील आशयाम ळे वािकाच्या मनात कोितीही भावना उत्पन्न होवो. परंत  चवशरे्ष 
लेखािा लेखक तीि घचटते हाताशी धरील आचि त्यािंा चवचशष्ट पद्धतीने अथइ लावनू दाखवील. घटनािंा 
अथइ लावनू दाखचविे हेि चवशरे्ष लेख चलचहिाऱ्यािे स्थूल मानाने काम होय. बातमीपी हा प्रकार चवशरे्ष 
लेखामंध्येि समाचवष्ट होण्यासारखा आहे. 

 
मृत्य लेख हा चवशरे्ष लेखािंाि एक भार् होय. त्यामध्ये चदवरं्ताबद्दल आदरब द्धी िशी व्यतत 

व्हावयास हवी, त्याप्रमािेि त्याच्या र् िवैचशष्ट्ट्यािंी नोंद व्हावयास हवी. मृत्य लेखातही प्रर्ल्भता, 
व्य त्पन्नता व प्रचतभासंपन्नता व्यतत होऊ शकते. मराठी पीकाचरतेतील उत्तमोत्तम मृत्य लेख श्रेष्ठ साचहत्यात 
िमा करण्यािोरे् आहेत. 

 
स्तंभलेख हे वृत्तपी-साचहत्यािे खास वैचशष्ट्ट्य होय. सामान्यतम कोठलेि बधंन न पाळता पाचहिे 

तो मिकूर आटोपशीरपिे चलचहिे असे स्तंभािे स्वरूप असते. रंिकता, आकर्षइकता, चवनोद, िटकदार 
चनवदेन इत्यादींिा आधार त्यास घ्यावा लार्तो. तो र्ंभीरही असू शकतो. परंत  त्यात वािनीयता हा र् ि 
प्रकर्षाने असावा लार्तो. स्तंभलेखनािा कोिताही सािा ठरलेला नाही. स्तंभ चलचहिाऱ्यािे व्यस्ततमत्त्व 
या चलखािात व्यतत होत असल्याम ळे लचलत लेखनाच्या अर्दी िवळ िािारा वृत्तपीीय साचहत्यािा हा 
प्रकार आहे. 
 
पहा : अग्रलेख. ल. ना. र्ोखले 
 
वृणत्त–१ : अथइ प्रकट करण्यािे शब्दािे िे सामथ्यइ त्याला शतती, व्यापार आचि वृत्ती अशा संज्ञा आहेत. 
अलंकारशास्त्रात अचभधा, लक्षिा आचि व्यत्र्िना ह्या तीन वृत्ती स्वीकृत झाल्या आहेत. अचभधा म्हििे 
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शब्दािा संकेचतत अथवा म ख्य अथइ प्रकट करण्यािी शतती. लक्षिा म्हििे शब्दािा म ख्य अथइ वातयात 
लार्ू पडत नसता त्याच्याशी संबद्ध अशा द सऱ्या अथािा बोध करून देण्यािी शतती. व्यत्र्िना म्हििे 
शब्दािा म ख्य ककवा लाक्षचिक अथइ याहूंन चभन्न असा अथइ (ध्वन्यथइ) सूचित करण्यािी शतती. यापंैकी 
अचभधा व लक्षिा सामान्यतम स्वीकृत झाल्या आहेत. व्यत्र्िना काही आलंकाचरकानंास द्धा स्वीकायइ नाही. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
वृणत्त–२ : नाट्यप्रयोर्ाच्या शलैीला ‘वृचत्त’ अशी संज्ञा आहे. भारती, सात्त्वती, कैचशकी आचि आरभटी अशा 
ह्या िार वृत्ती आहेत. नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे, की वृत्ती सवइ काव्यबधंाचं्या मातृस्थानी आहे आचि 
नाटकप्रकरिादी दहा रूपकप्रकार प्रयोर्ाच्या दृष्टीने ह्या वृत्तींपासून चनष्ट्पन्न झाले (१२·४). यािा अथइ असा 
चदसतो, की रूपकप्रकारातंील भेदािें मूळ त्याचं्या प्रयोर्ात अचभव्यतत होिाऱ्या वृत्तींच्या चभन्नतेत आहे. 
नाट्यािी उत्पत्ती कशी झाली हे सारं्ताना नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे, की ब्रह्मदेवाने नाट्यवदेािी चनर्समती 
करून तो भरतम नीच्या स्वाधीन केल्यावर भरतम नीने प्रथम भारती, सात्त्वती आचि आरभटी या वृत्तींनी 
य तत असा प्रयोर् तयार केला. परंत  कैचशकी वृत्तीिाही प्रयोर् व्हावा म्हिून ब्रह्मदेवाने अप्सरािंी उत्पत्ती 
केली. यावरून असे चदसते, की प्रारंभीिे नाट्यप्रयोर् स्त्रीपाीचवरचहत असत. भरताने केलेल्या पचहल्या 
प्रयोर्ािा चवर्षय देवानंी दैत्यावंर चमळचवलेला चविय हा होता. त्यात आचि नंतर केलेल्या अमृतमांथन ह्या 
समवकाराच्या व हत्रपुिदाि ह्या चडमाच्या प्रयोर्ातं स्त्रीपाीप्रधान कैचशकी वृत्तीला अवसर नव्हता. प्रारंभीच्या 
तीन वृत्ती व नंतरिी कैचशकी वृत्ती यािंी उपपत्ती नाट्यशास्त्रािा टीकाकार अचभनवर् प्त याने प ढीलप्रमािे 
लावली आहे : मानवी व्यापार वाचिक, मानचसक आचि काचयक असा तीन प्रकारिा असतो. हा चवचवध 
व्यापार म्हििेि अन िमे भारती, सात्त्वती आचि आरभटी या तीन वृत्ती. त्यातं सवइ मानवी वतइनािा 
(वृत्तीिा) अंतभाव होतो. नाट्यामध्ये िेव्हा ह्या व्यापाराच्या आचवष्ट्कारात सौंदयइ उत्पन्न होते, तेव्हा कैचशकी 
वृत्तीिा प्राद भाव होतो. परंत  ह्या व्याख्येत अचभपे्रत असलेले कैचशकेिे इतर तीन वृत्तींशी साहियइ 
नाट्यशास्त्रात चनर्सदष्ट नाही. ती त्या वृत्तींहून चभन्न अशीि िौथी वृत्ती मानली आहे. 

 
नाट्यशास्त्रातील चवसाव्या अध्यायात वृत्तींच्या उत्पत्तीचवर्षयी एक दंतकथा आहे : सृचष्टसंहारानंतर 

भर्वान चवष्ट्िू शरे्षावर शयन करीत असता मधू आचि कैटभ हे दोन असूर उन्मत्त होऊन त्याच्याशी मल्लय द्ध 
करण्यास प्रवृत्त झाले. त्या प्रसंर्ी त्यािंा वध करण्याच्या चनचमत्ताने िे व्यापार घडले त्यानंा ब्रह्मदेवाने ह्या 
िार वृत्तींिी नाव ेचदली. ह्या िार वृत्तींिे व त्या प्रत्येकीच्या िारिार अंर्ािें विइन ह्या अध्यायात आहे, परंत  
ते विइन सवइथा स्पष्ट नाही. अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येिे सार असे, की भारती वृत्तीत पाठ्याला प्राधान्य 
असते, सात्त्वती वृत्तीत अचभनयाला, आरभटी वृत्तीत रसाचवष्ट्काराला आचि कैचशकी वृत्तीत नृत्यर्ीताचदिारा 
उपरंिनाला. सात्त्वती मानचसक व्यापाराशी सबंद्ध व आरभटी काचयक व्यापाराशी, या त्याच्या अन्यी 
केलेल्या चवधानाशी हे स संर्त नाही. तथाचप नाट्यशास्त्रातील विइन पाहता त्यािे येथील स्पष्टीकरि सभंाव्य 
वाटाव,े असे आहे. अध्यायाच्या शवेटी ह्या वृत्तींिा रसाशंी संबंध िोडला आहे. कैचशकी हास्य व शृरं्ार रस 
प्रधान असलेली, सात्त्वती वीर व अद भ त रस असलेली, आरभटी रौद्र आचि भयानक रसानंी य तत, आचि 
भारती बीभत्स व करुि रसानंी य तत याप्रमािे. यांतील काही संबधं न पटण्यासारखे आहेत आचि वृत्ती 
म ळात रसचनरपेक्ष असण्यािाि िास्त संभव आहे. 

 
नाट्यशास्त्रात भारती ह्या नावािा संबधं नट या अथाच्या भरत शब्दाशी िोडला आहे – 

‘स्वनामधेयैभइरतैम प्रय तता’ (पाीािे नाव धारि न केलेल्या सूीधार, पाचरपाश्वइक इ. नटािंीि नाव े
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असलेल्यानंी योचिलेली). प्रस्तावना, पूवइरंर्, वीथी आचि प्रहसन (दोन रूपकप्रकार) ही िार भारती 
वृत्तीिी अंरे् होत असे म्हटले आहे. तसेि सात्त्वती वृत्तीिा सत्त्वाशी (ज्याच्या योरे् साचत्त्वक अचभनय शतय 
होतो त्याच्याशी) संबधं िोडला आहे – ‘सत्त्वचधकारय तता’. कैचशकी आचि आरभटी याचं्या अशा संभाव्य 
व्य त्पत्तीिा चनदेश नाही. माी कैचशकीच्या उत्पत्तीच्या विइनात चवष्ट्िूच्या केसािंा उल्लेख आहे. केश आचि 
कैचशकी यािंा संबधं अत्यंति क्षीि म्हटला पाचहिे. 

 
वृत्ती ह्या नाट्यप्रयोर्ाशी सबंद्ध आहेत. नाट्याच्या अकरा अंर्ापंकैी वृत्ती हे एक, आचि वृत्तींनी 

चनष्ट्पन्न होिाऱ्या पाठ्य, अचभनय आदी र्ोष्टी नाट्यप्रयोर्ाति संभाव्य आहेत. चशवाय, नाट्यािे द सरे एक 
अंर् िे प्रवृत्ती त्याच्याशी वृत्तीिा चनकटिा संबधं आहे आचि प्रवृत्ती सवइथा प्रयोर्चनष्ठ आहेत. उत्तरकालीन 
रीतींप्रमािे वृत्ती काव्यातंील र् िदोर्षाशंी संबद्ध नसल्याकारिाने त्यानंा काव्यचनष्ठ मानिे उचित होिार 
नाही. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
वृणत्त–३ : अन प्रासाच्या वृत्त्यन प्रास नावाच्या एका प्रकाराच्या म ळाशी असलेले विांिे आवृचत्तप्रकार वृत्ती ह्या 
अंशात अचभपे्रत आहेत असे चदसते. अन प्रासािें छेकान प्रास, वृत्त्यन प्रास, लाटान प्रास आचि श्र त्यन प्रास 
याप्रमािे वर्ीकरि प्रथम उद भटाने (आठव्या शतकािा उत्तराधइ) काव्यालांकािसािसांग्रि या गं्रथात केले 
आहे. वृत्त्यन प्रासातील वृत्ती परुर्षा, उपनार्चरका आचि ग्राम्या अथवा कोमला याप्रमािे तीन प्रकारिी 
असल्यािे म्हटले आहे. परुर्षा वृत्तीत श , ष्, ट वर्ातील विइ ककवा रेझय तत िोडाक्षर यािंी अनेकवार 
प नरावृत्ती होते. उदा., ‘िकाश े शाचलककशारुकचपशशाम खा शरत्’, ककवा 
‘कोपाटोपसम द भटोत्कटसटाकोटेचरशरेम शनैम’. उपनार्चरका वृत्तीत अन नाचसकपूवइ िोडाक्षरािी प नरावतृ्ती 
असते. उदा., ‘सान्द्रारचवन्दवृन्दोत्थमकरन्दाम्ब चबन्द चभम’, अथवा ‘अनङ्गरङ्गप्रचतभ ं तद ङ्ग 
भङ्गीचभरङ्गीकृतमानताङ्गयाम’. ग्राम्या ककवा कोमला वृत्तीत इतर विांिी प नरावृत्ती होते. उदा., ‘अपसारय 
द्यानसारं क रू हारं दूर एव कक कमलैम’; ककवा ‘अलमलमाचल मृिालैचरचत वदचत चदवाचनश ंबाला’. 
 
पहा : अन प्रास. र. पं. कंर्ले 
 
वृणत्त–४ : मूळ गं्रथाच्या व्याख्येिा एक प्रकार. सामान्यतम सूीरूप अथवा काचरकारूप शास्त्रीय गं्रथावंर वृत्ती 
चलचहल्या रे्ल्या आहेत. बादरायिाच्या ब्रह्मसूत्राांवर बौधायनाने वृत्ती चलचहली असल्यािा उल्लेख रामान िाने 
केला आहे. वामनाने काव्यालांकािसूत्र या आपल्या गं्रथावर स्वतमि वृत्ती चलचहली आहे. त्यािप्रमािे मम्मट, 
चवश्वनाथ आदी आलंकाचरकानंी आपल्या काचरकारूप गं्रथभार्ावर स्वतमि वृत्ती चलहून काव्यप्रकाश, 
साहित्यदपकि आदी गं्रथािंी रिना केली. हेमिदं्राने आपल्या काव्यानुशासन ह्या काचरकारूप गं्रथावर 
अलांकािचूडामहि नावािी वृत्ती आचि वृत्तीतील काही अशंािें स्पष्टीकरि करिारी हववके नावािी सचंक्षप्त 
टीका चलचहली आहे. उत्पलाने प्रत्यहभसूत्राांवर वृत्ती आचि चववृती अशा दोन स्वतंी व्याख्या चलचहल्या 
आहेत. चववृती प ष्ट्कळि चवस्तृत आहे. वृत्ती टीका आचि चववृती (अथवा चववरि) याचं्या मधली. चववृती 
आचि चववरि एकि. 
 

र. पं. कंर्ले 
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वैनायक : माीासंख्याक िाचतवृत्त. प्रत्येक िरिात तीन र्षण्माचीक भृरं्ावतइने व अंती एक र् रू 
(भ/ृभ/ृभ/ृ+), प्रत्येक भृरं्ानंतर यती व िरिान्ती िार माीािंी एक कूस. समिरिी, परंत  िरिसंख्येिे 
बंधन नसलेली, पचरच्छेदात्मक, चनयइमक धावती रिना. रार्िालीचवरचहत वततृत्वशलैीसन्म ख सावशे, 
साघात वािनीय–पाठ्य म्हििी. म ख्यत्व ेदीघइकाव्यासाठी योिना. उदा.,  

 
अट्टल, अचत- ‘धूतइ िरी’ तचर असत्य’ –ही 
सत्याह चन अचधक चिरं’ -िीव होत’ –से!! 
 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यानंी अंदमानच्या कारावासात आपली काही काव्ये चलचहताना या वृत्तािी 

रिना केली. त्यापंकैी ‘र्ोमातंक’ हा त्याचं्या ‘पानपत’ या संकस्ल्पत महाकाव्यािा एक सर्इ, १९२४ साली, 
‘महाराष्ट्रभाट’ या कवीच्या टोपिनावाखाली प्रचसद्ध होताि मराठी वािकांना या नव्या वृत्तािी ओळख 
झाली. 

 
चमल्टनने इंग्रिीत प्रसृत केलेली ‘ब्लॅंक व्हसइ’ आचि त्याि थाटावर बंर्ालीत मायकेल मध सूदन 

दत्त यानंी चनमाि केलेला ‘अचमीाक्षर’ छंद यावंरून सावरकरानंा वैनायक वृत्तािी कल्पना स िली. म ख्यतम 
दीघइकाव्यास अन कूल असा हा बंध चनमाि करताना प्रिचलत एकिाली, लहानिरिी, शीघ्रचवरामी, 
रे्यवृत्ताहून तो चनराळा म्हििे चनयइमक, पचरच्छेदात्मक, लहान लहान उपवातयातूंन वततृत्वपूिइ दीघइ 
वातयािंी र् ंझि साधत र्द्यातील वाग्र्चतवैचित्र्य प्रर्ट करिारा व्हावा अशी दृष्टी सावरकरानंी ठेवली. 
त्यासाठी मायकेल मध सूदन दत्त याचं्या ‘अचमीाक्षर’ छंदािी सरिी त्यानंी स्वीकारली; परंत  म ळात 
‘अचमीाक्षर’ हा बंर्ालीतील ‘पयार’ िातीिा अक्षरसंख्याक छंद असताना सावरकरानंी माीासखं्याक वृते्त 
ही कलाचवकासािी प ढिी पायरी मानून ‘वैनायका’िी रिना माीासंख्याक केली. या प्रकारच्या रिनेत 
अचभपे्रत असलेली चविारवातयािंी किखर घडि व चवशाल झेप लक्षात घेऊन सावरकरानंी या वृत्तािे 
‘वैनायक’ असे श्लेर्षात्मक[चवनायक–(१) र्रुड, (२) कवीिे नाव] नामकरि केले. 

 
डॉ. माधवराव पटवधइन व इतर छंदमशास्त्रज्ञानंा हे वृत्त स्वतंी न वाटता ‘धवलिचंद्रका’ (ि नी 

‘िलधारा’) या ‘र्षण्माीक’ िातीशी त्यािे साम्य िािवले. परंत  अभाचवतपिे झालेले केवळ माीासाम्य 
सोडल्यास वर चनर्सदष्ट केलेली वैचशष्ट्टे्य या वृत्तािी पृथर्ात्मता चसद्ध करिारी आहेत. “वस्त तम ‘आत्मबल’ 
(१९१०) ही ‘िामरािे स रावर’ अशा िालीिी संबोधलेली, सयमक, रे्य कचवता चलचहतानाि त्याचं्या 
हातून अभाचवतपिे या वृत्तािी चनर्समती झाली होती व ‘वैनायक’ हे त्यािेि चवचवध रीतीने संस्कारलेले रूप 
होय”, असे छंदमशास्त्रज्ञ ना. र्. िोशी यानंी दाखवनू चदले आहे. 

 
सावरकरानंी ‘र्ोमातंका’ खेरीि (१९१४), ‘मूर्सत द िी ती!’ (१९१०), ‘सायंघंटा’ (१९१२), ‘चनदे्र’ 

(१९१४), ‘मरिोन्म ख शय्येवर’ (१९२१) आचि ‘महासार्र’ या ‘पानपत’ महाकाव्याच्या ी चटत सर्ासाठी 
‘वैनायक’ वृत्तािा वापर केला आहे. यापंैकी ‘महासार्र’िी रिना दशपद्यासंारखी असून अ, ब, अ, ब, क, 
ड, क, ड, इ, इ अशी अंत्य प्रासािंी योिनाही त्यात आहे. ही सारी रिना ‘र्ोमातंका’ नंतर प्रकाशात 
आली. त्याम ळे ‘वैनायका’िा प्रारंभ ‘र्ोमातंका’पासून मानण्यािा संकेत रूढ झालेला आढळतो. नंतरच्या 
काळात उःशाप व उत्तिहक्रया या नाटकातंही काही चठकािी या वृत्तािी योिना सावरकरानंी केली आहे. 
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‘वैनायक’ वृत्तािा प्रत्यक्ष वापर मराठी काव्यात अपवादानेि झालेला असला (उदा., ना. र्. िोशी 
यािंी ‘िीवन योर्’ व ‘चवश्वमानव’ ही काव्ये) तरी म ततछंदाच्या िळवळीतील पचहला प्रभावी आचवष्ट्कार 
म्हिून या प्रयोर्ािे महत्त्व त्या काळाति मान्य झालेले चदसते. मराठीतील ‘म ततछंदा’िे एक प्रवतइक वा. 
ना. देशपाडें यानंी “म ततछंद चनर्समतीिा प्रथम प्रयत्न म्हिून ‘वैनायक’ वृत्तािे महत्त्व झार आहे”, असा 
अचभप्राय त्याि काळात व्यतत केला आहे. 
 

रमेश तेंड लकर 
 
व्यगं्याथइ : पहा व्यजंना; शब्दशक्ती. 
 
व्यजंना : शब्दचनष्ठ असलेल्या अचभधा व लक्षिा ह्या दोन वृत्तींहून चभन्न, शब्द व अथइ याचं्या र्ूढ अथइ सूचित 
करिाऱ्या शततीला व्यंिनावृत्ती अशी संज्ञा आहे. काव्याच्या प्रातंात ही चतसरी स्वतंी वृत्ती मान्य करिे 
आवश्यक आहे, असे िोरदार प्रचतपादन आनंदवधइनाने (नवव्या शतकािा उत्तराधइ) ध्वन्यालोकात केले 
आहे व त्याच्या प्रभावाम ळे अलंकारशास्त्रात ही वृत्ती प्रायम (एकदोन अपवाद वर्ळता) सवइमान्य झाली आहे. 
व्यंिनावृत्तीने सूचित होिाऱ्या अथाला व्यंग्य अशी सजं्ञा आहे आचि व्यंग्याथइ सूचित करिे हे सवइश्रषे्ठ 
काव्यािे लक्षि मानले आहे [पहा : ध्वनी]. आनंदवधइनाच्या प्रचतपादनािा आशय असा : व्यंग्याथइ प्रकट 
करण्यािी शतती केवळ शब्दातंि नसते, तर वाच्य, लक्ष्य व व्यंग्य अशा चतन्ही प्रकारच्या अथांच्या 
चठकािीस द्धा असते. याउलट, अचभधा व लक्षिा ह्या दोन्ही वृत्ती केवळ शब्दचनष्ठ आहेत. तेव्हा त्या वृत्तींत 
व्यंिनावृत्ती अंतभूइत आहे असे समििे शतय नाही. तसेि भाट्ट मीमासंक मानतात त्याप्रमािे व्यंग्याथइ 
म्हििे तात्पयाथइि, त्या व्यचतचरतत नाही हे मत स्वीकारता येण्यासारखे नाही. आचि काही आलंकाचरक 
समितात, त्याप्रमािे व्यंग्याथािा बोध अन मानाने होतो हे मतस द्धा बरोबर नाही. तो बोध होताना 
अन मानप्रचियेिी म ळीि िािीव होत नाही. 

 
व्यंिनेिे शाब्दी व्यंिना व आथी व्यिंना असे भेद केले आहेत. शाब्दी व्यंिनेिा व्यापार शब्दाच्या 

अचभधाशततीच्या िारा अथवा लक्षिा वृत्तीच्या िारा होतो, म्हिून ती अचभधामलू व लक्षिामलू याप्रमािे 
दोन प्रकारिी आहे. अचभधामूल शाब्दी व्यंिनेत एकाहून अचधक अथइ असलेल्या एखाद्या शब्दािा एक अथइ 
संदभइ आदींम ळे वाच्याथइ म्हिून चनचित झाल्यानंतर त्या शब्दािा द सरा अथइ प्रतीत होतो. उदा., एका 
रािाच्या विइनपर ‘यस्य परवारिस्य दानाम्ब सेकस भर्म सततं करोऽभतू्’ ह्या विनािा ‘शीूंना परतवनू 
लाविाऱ्या ज्या रािािा हात दान करताना सोडावयाच्या उदकाम ळे सतत शोचभवतं असतो’ हा अथइ 
शब्दाचं्या अचभधावृत्तीने चनित झाल्यानंतर त्या शब्दािें ‘परवारि म्हििे श्रेष्ठ िातीिा हत्ती, दानाम्ब  म्हििे 
त्याच्या र्ंडस्थलातून होिारा मदस्राव आचि कर म्हििे त्यािी सोंड’ हे द सरे अथइ प्रतीत होऊन हा रािा 
श्रेष्ठ हत्तीसारखा, हा व्यंग्याथइ सूचित होतो. हे द सरे अथइ म ळात त्या शब्दािें वाच्याथइि आहेत; परंत  ते 
अचभव्यतत होतात ते व्यंिनावृत्तीने, अचभधावृत्तीने नाही. कारि त्या शब्दािें पचहले अथइ अचभव्यतत करताना 
अचभधावृत्तीिा व्यापार पूिइ होऊन चतिे कायइ संप ष्टात आलेले असते. तेव्हा ते द सरे अथइ अचभव्यतत होतात 
ते चनराळ्याि वृत्तीने, असे समििे आवश्यक आहे आचि ही चनराळी वृत्ती लक्षिा असिे संभाव्य नाही, 
कारि लक्षिेसाठी आवश्यक असिारा म ख्याथािा बाध या चठकािी नाही. तेव्हा हे द सरे अथइ व्यंिनावृत्तीने 
अचभव्यतत होतात असे समिले पाचहिे, आचि हे अथइ मूलतम त्या शब्दािें सकेंतचसद्ध वाच्याथइ असल्याम ळे 
ही अचभधामूल शाब्दी व्यंिना. 
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प्रयोिनवती लक्षिेत प्रयोिनािी िी प्रतीती होते, ती व्यिंनावृत्तीम ळे. ‘र्ङ्गया ं घोर्षम’ या 
उदाहरिात र्ंर्ा शब्दािा म ख्याथइ बाचधत होऊन लक्षिेने र्ंर्ातट असा त्यािा अथइ समिावा लार्तो, तेव्हा 
रं्र्ातट शतै्य पावनवादी चवशरे्षानंी य तत आहे असे सूचित करण्यािा बोलिाऱ्यािा उदे्दश आहे हे लक्षात 
येते. हा उदे्दश अथवा हे प्रयोिन सूचित होते ते व्यिंनावृत्तीच्या व्यापाराने. ही व्यिंना लक्षिेवर आधारलेली 
असल्याम ळे आचि रं्र्ासारख्या शब्दावर अचधचष्ठत असल्याम ळे चहला लक्षिामलू शाब्दी व्यंिना म्हितात 

 
शब्दाच्या वाच्य अथवा लक्ष्य अथाच्या िारा चििा व्यापार प्रवृत्त होतो त्या शाब्दी व्यिंनेहून चभन्न, 

संपूिइ वातयाच्या अथािी प्रतीती झाल्यानंतर द सऱ्या व्यगं्य अथािे सूिन करिारी वृत्ती ती आथी व्यिंना. 
ही कोित्याही शब्दावर अचधचष्ठत नसून वातयाथइप्रतीतीनंतर चतिा व्यापार होतो म्हिनू चतला आथी म्हटले 
आहे. अशा प्रकारे व्यंग्याथइ सूचित व्हावा यासाठी काही चनचमत्त असाव ेलार्ते. बोलिाऱ्यािे वैचशष्ट्ट्य, 
ऐकिाऱ्यािे वैचशष्ट्ट्य, स्थलवैचशष्ट्ट्य, कालवैचशष्ट्ट्य इ. वैचशष्ट्ट्यामं ळे वातयाच्या अथावरूनि त्याहून चभन्न 
अशा व्यगं्याथािी प्रतीती होते. एक तरुिी आपल्या सखीला म्हिते, ‘पाण्यािा झार मोठा घडा घेऊन मी 
घाईघाईने आले आहे, म्हिून श्रम, घाम आचि श्वास यानंी मी अर्दी र्ळून रे्ले आहे, तेव्हा क्षिभर चवश्रातंी 
घेते.’ बोलिारी तरुिी स्वैचरिी आहे हे चतिे वैचशष्ट्ट्य लक्षात आले म्हििे श्रम, घाम आदी स रतािी चिन्हे 
आहेत असे प्रतीत होऊन िौयइ स रतािी चिन्हे लपचवण्यािा चतिा हा प्रयत्न आहे, ह्या व्यंग्याथािा रचसकाला 
बोध होतो. ह्या अथािा बोध व्यंिनावृत्तीने होतो, पि ती वृत्ती कोित्याही शब्दावर अचधचष्ठत नसून सबधं 
वातयाच्या वाच्य अथािा बोध झाल्यानंतरि चतच्या व्यापाराने व्यंग्याथािा बोध होतो. म्हिून ही अथाचधचष्ठत 
अथवा आथी व्यंिना. 

 
व्यंिनावृत्तीवर ध्वचनचसद्धान्तािी उभारिी झाली आहे. 

 
र. पं. कंर्ले 

 
व्यन्क्तणचत्र : व्यस्ततचिी हा कथनात्म साचहत्यािा एक उपप्रकार. व्यततीच्या िीवनातील महत्त्वाच्या 
घटनातूंन आचि व्यस्ततचिीकारािवळ चतच्याचवर्षयी असलेल्या आठविींतून, चतिी काही स्वभाववैचशष्ट्टे्य 
प्रतीत होतात. ती एकमेकातं र् ंझून एक संपूिइ व्यस्ततमत्त्व उभे करिे हा व्यस्ततचिीकारािा हेतू असतो. 

 
व्यस्ततचिीािे दोन प्रकार आहेत. पचहला प्रकार काल्पचनक व्यस्ततचिीािंा. प . ल. देशपाडें याचं्या 

व्यक्ती आहि वल्ली या सगं्रहात काल्पचनक व्यस्ततचिीािें नम ने आढळतात. द सरा प्रकार वास्तव 
व्यस्ततचिीािंा. प्र. के. अीे, प . ल. देशपाडें, वस ंधरा पटवधइन याचं्यासारख्या लेखकानंी या तऱ्हेिी 
व्यस्ततचिीे चलचहली आहेत. काल्पचनक व्यस्ततचिीात कें द्रस्थानी असलेली व्यतती काल्पचनक 
असल्याम ळे, चतच्या चिीिातील ख मारी वाढचवण्यासाठी लेखक अनेक सवलती घेऊ शकतो. अथात, या 
सवलती घेतानाही त्या व्यस्ततचिीातील आंतचरक स सरं्तीला बाध येऊ नये, या दृष्टीने त्याला काही पथ्ये 
पाळावी लार्ताति. व्यस्ततचिीािा चवर्षय झालेली व्यतती सत्यसृष्टीतील–म्हििेि लेखकाच्या 
पचरियािी ककवा सामान्य वािकही चिला ओळखतो इतकी प्रचसद्ध–असेल तर ही पथ्ये अचधकि 
बंधनकारक होतात. येथे त्या व्यततीिी सामान्य मािसाच्या मनातील ‘प्रचतमा’ चविारात घ्यावी लार्ते. 
यािा अथइ व्यस्ततचिीरेखाटन त्या प्रचतमेबरह कूम झाले पाचहिे असा नव्हे. लेखकािी माचहती, दृचष्टकोि, 
त्यािे व त्या व्यततीिे भावसबंंध याचं्या आधारावर वरे्ळे काही सारं्ता येतेि; पि ते सारं्ण्यामार्ील हेतू 
वािकानंा धक्का देिे हा नसून, त्या व्यततीबद्दलिा एक वरे्ळा दृचष्टकोि, पयायाने चतिे एक वरे्ळे 
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मूल्यमापन सादर करिे, हा असला पाचहिे. यावरून िचरीकार व व्यस्ततचिीकार यािंा मार्इ काहीसा 
समातंर असतो हे लक्षात येईल. िचरीकाराप्रमािेि व्यस्ततचिीकारही आपल्या लेखनातून स्वतमच्या 
व्यस्ततमत्त्वािा आचवष्ट्कार साधत असतो, हे त्या दोघातंील आिखी एक साम्य. 

 
व्यस्ततचिीािा आिखी एक प्रकार आहे. या प्रकारात व्यस्ततचिी हे कथारूप धारि करते. 

व्यस्ततचिीाला हे वळि आध चनक मराठी कथेच्या काळात चमळाले. या काळात कथानकापेक्षा व्यस्ततरेखा 
हा कथेिा अचधक महत्त्वािा घटक ठरल्याम ळे व्यस्ततचिीाच्या धतीच्या कथा चलचहल्या िाऊ लार्ल्या. 
कथेत घटना आल्या त्या कथानकाच्या उभारिीसाठी नव्हे, तर व्यततीच्या मनोरिनेवर प्रकाश 
टाकण्यासाठी. य. र्ो. िोशी, क स मावती देशपाडें, व्यंकटेश माडरू्ळकर यानंी या धतीच्या कथा चलचहल्या 
आहेत. कथा व व्यस्ततचिी या वाङ मयप्रकाराचं्या वैचशष्ट्ट्यािंी परस्परातं झालेली ही सरचमसळ, 
कोित्याही वाङ्मयप्रकाराभोवती एक बंचदस्त िौकट नसते हीि र्ोष्ट चसद्ध करते. 
 
पहा : शब्दचिी. चविया रािाध्यक्ष 
 
व्यन्क्तत्वलोप : एकोचिसाव्या शतकातील स्वच्छंदतावादी कलाचविारामध्ये कलावतंािे व्यस्ततमत्त्व आचि 
त्या व्यस्ततमत्त्वािा कलेत होिारा आचवष्ट्कार, ही दोन तत्त्व े कें द्रस्थानी होती. काव्य म्हििे उत्कट 
भावनािंा उत्स्झूतइ आचवष्ट्कार ही वड् इस्वथइिी भचूमका, तसेि कवीिी प्रचतभा, त्यािा आत्मा व त्यािे िैतन्य, 
त्यािे व्यस्ततमत्त्व इ. संकल्पनाचं्या साहाय्याने कोलचरिने माडंलेले काव्यचनर्समतीचवर्षयीिे चविार, यानंी 
इंग्लंडमधील स्वच्छंदतावादी साचहत्यचविार प्रभाचवत झालेला होता. एझ रा पाउंड आचि टी. एस्. एचलयट 
या आध चनक काव्याच्या प्रिेत्यानंी या चसद्धान्ताला वरे्वरे्ळ्या प्रकारे आपल्या काव्यामधून व समीके्षमधून 
चवरोध केला. पाउंड व त्याच्या चमीवत इळािी (प्राम ख्याने चरिडइ ऑस्ल्डंग्टन व चहल्डा डूचलर् ल यािंी) 
प्रचतमावादी कचवता आचि एचलयटच्या समीके्षमधील ‘परंपरा’ ही संकल्पना यामंधून व्यस्ततत्वलोपाच्या 
तत्त्वािा उदय आध चनक समीके्षमध्ये झाला. ‘रॅचडशन अॅंड द इचंडस्व्हज्य अल टॅलेंट’ या १९१७ मध्ये प्रथम 
प्रचसद्ध झालेल्या लेखामध्ये ‘परंपरा’ ही मलूर्ामी संकल्पना टी. एस्. एचलयट (१८८८–१९६५) या कवी – 
समीक्षकाने चवस्ताराने माडंली. एचलयटच्या मते परंपरा ही भतूकालीन साचहत्यकृतींिी एक व्यवस्था 
(ऑडइर) असते; या व्यवस्थेत भतूकाळ व वतइमान यािंी परस्परावंर प्रचिया घडत असते. परंपरा ही 
कवीच्या व्यस्ततत्वापलीकडिी, अचधक व्यापक व मौचलक स्वरूपािी असते; काव्यचनर्समती म्हििे कवीच्या 
व्यस्ततमत्त्वािा ककवा व्यस्ततर्त भावनािंा आचवष्ट्कार नसून खरे तर स्वतमच्या भावनािें व व्यस्ततमत्त्वािे 
खच्चीकरि वा लोप (एतस् कटतशन) असतो, अशी एचलएटिी भचूमका आहे. 

 
कवीिे लौचकक व्यस्ततमत्त्व त्याच्या काव्यापासून तोडीत असताना एचलयटने कवीच्या 

परंपरासंपृतत मनाला ‘माध्यम’ म्हिून स्थान चदले : कवीच्या लौचकक वा व्यस्ततर्त भावना काहीही असोत; 
त्यािें काव्यात वस्त चनष्ठ असे चिन्हाकंन व्हाव ेलार्ते. शतेसचपअरच्या िॅम्लेर्ट या नाटकािी समीक्षा करताना 
एचलयटने वस्त चनष्ठ चिन्हाकंनािी (ऑब िेस्तटव्ह कोचरलेचटव्ह) ही सकंल्पना माडंली. ‘रचॅडशन अॅंड द 
इंचडस्व्हज्य अल टॅलेंट’ या लेखाति एचलयटने व्यस्ततसापेक्ष भावना (इमोशन्स) आचि काव्यातंर्इत िाचिवा 
(झीकलग्ि) यामंध्ये िो भेद केलेला आहे, त्यामारे्ही व्यस्ततत्वलोपािेि तत्त्व आहे. प ढे ‘द झंतशन ऑझ 
चिचटचसझम’ (१९३३) या लेखात एचलयटने असाही चविार मांडला, की कवीिे मन परंपरासंपृतत असते; 
परंपरेिी िािीव ही एक प्रकारे अधइस्झ ट अशी समीक्षात्मक िािीवि असते; या िाचिवते चवश्लेर्षि, 
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पारख, चनवड या प्रचियानंा महत्त्व असते व त्याम ळे खरे तर काव्यचनर्समतीच्या प्रचियेत समीके्षला झार 
महत्त्वािे स्थान चमळायला पाचहिे. 

 
नृत्य व संर्ीत या कलािंा भारतीय संदभात चविार केला, तर ‘परंपरा’ या सकंल्पनेिे महत्त्व सहि 

लक्षात येईल. अचभिात (तलाचसकल) परंपरा ज्या कलामंध्ये आिही चिवतं आहेत, त्या कलामंध्ये 
एचलयटच्या धतीिी सौंदयइशास्त्रीय भचूमका सहि मान्य होते. एचलयट स्वतमला ‘अचभिाततावादी’ 
(तलाचसचसस्ट) का म्हिवतो, तेही यावरून स्पष्ट व्हाव.े भरताच्या नाट्यशास्त्रामध्ये ‘भाव’ या संकल्पनेिे 
दोन अथइ चदलेले आहेत : ‘भवस्न्त इचत’ हे लौचकक भावािें विइन, तर ‘भावयस्न्त इचत’ हे नाट्यभावािें विइन 
असा भेद येथे केलेला आहे; लौचकक भावािंा आश्रय व्यतती असते, तर नाट्यभाव काव्याथाचश्रत असतात. 
रसचसद्धान्ताच्या चवकासामध्ये प ढे ‘साधारिीकरिा’च्या, म्हििेि एका दृष्टीने व्यस्ततचनरपेक्षतेच्या वा 
व्यस्ततत्वलोपाच्या तत्त्वाकडेि वाटिाल झालेली आहे, ही र्ोष्ट या संदभात लक्षिीय ठरावी. 

 
मराठीमध्ये थेट एचलयटच्याि धतीिा चविार ‘परंपरा आचि नवता’ (१९६२) या लेखात र्ो. चव. 

करंदीकरानंी माडंलेला आहे. लेखकािा अन भव िेवढा अचधक ‘नाट्यमय’ तेवढी साचहत्यकृतीिी 
कलात्मकता अचधक, असे तत्त्व र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ यानंी माडंलेले आहे, त्यावरही एचलयटच्या 
व्यस्ततत्वलोपाच्या तत्त्वािा प्रभाव उघडि चदसतो. 
 
संदभइ : १.  मालश,े चमकलद, ‘टी. एस्. एचलयटिा समीक्षाचविार व मढेकरापंासूनिा मराठी समीक्षाचविार’, 
      आलोचना, मे १९८९. 

2. Eliot, T. S. ‘Tradition and the Individual Talent’, The Sacred Wood, 1920; 1960. 
 

चमकलद. स. मालश े
 
व्यन्क्तरेखा : पहा पात्र (कथात्म साणहत्यातील). 
 
व्यणतरेक : उपमानापेक्षा उपमेयािेि आचधतय दाखचवलेले असते, तेव्हा व्यचतरेक अलंकार होतो. व्यचतरेक 
म्हििे ‘चवशरेे्षि अचतरेकम’ म्हििेि र् िाचधतय. हे दोन प्रकारे दाखवता येते : (१) उपमेयाच्या उत्कर्षाने, 
व (२) उपमानाच्या अपकर्षाने. उदा.,  

 
प्रकार १ – 

 
िंद्रािी य वतीम खास उपमा देती कशाला कवी 
हे पूवी न मला रहस्य कळलें ; चिीातले हें म ख 
कीं पाहूनी मिला अपूिइि र्मे, िंद्रास हे लािवी 
याच्यावर चनष्ट्कलंक चवहरे ब द्धीसवें कौत क. 

 
–माधव िूचलयन 
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प्रकार २– 
 
सृचष्टस ंदरी नटली थटली 
सूक्ष्म धवल वल्कला नेसली 
ख लली िि  स मवलेी झ लली 
रम्य ही शोभा । चहिप ढे काय ती रंभा । 

 
–दत्त कवी 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
व्यणभचाणरभाव : व्यचभिारीभाव म्हििे स्थायी स्वरूपािे नसलेले अल्पकाळ चटकिारे असे भाव. 
नाट्यशास्त्रात चनवेद, ग्लानी, शकंा, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, किता, मोह, स्मृती, धृती, व्रीडा, 
िपलता, हर्षइ, आवरे्, िडता, र्वइ, चवर्षाद, औत्स तय, चनद्रा, अपस्मार, स प्त, चवबोध, अमर्षइ, अवचहत्य 
(िेहऱ्यावरील भाव बदलू न देऊन मनातील र्ोष्ट उघड न होऊ देण्यािा प्रयत्न), उग्रता, मती, व्याधी, 
उन्माद, मरि, ीास आचि चवतकइ  अशा तेहतीस व्यचभिाचरभावािें विइन असून त्या प्रत्येकािे चवभाव म्हििे 
ज्या र्ोष्टींम ळे तो उत्पन्न होतो त्या, आचि अन भाव म्हििे तो उत्पन्न झाल्यावर त्यािे चदसून येिारे बाह्य 
पचरिाम यािंा चनदेश केला आहे. व्यचभिाचरभावािें द सरे व्यचभिाचरभाव संभाव्य नसल्याम ळे ते 
स्थाचयभावापं्रमािे रसातं पचरित होत नाहीत. म्हिून रुद्रटाने िे म्हटले आहे, की व्यचभिाचरभाव स द्धा रस 
होतात ते नाट्यशास्त्राला धरून नाही. ‘स्थाचयभावान् रसत्वम पनेष्ट्यामम’ असे नाट्यशास्त्रात स्पष्ट म्हटले 
आहे. 

 
व्यचभिाचरभावापंैकी बह तेक भाव चित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे आहेत. परंत  चनद्रा, स प्त, चवबोध, व्याधी, 

मरि यासंारखे काही व्यचभिाचरभाव चित्तवृचत्तरूप नाहीत असे वाटिे स्वाभाचवक आहे. परंत  अचभनवर् प्ताने 
म्हटले आहे, की हे भाव म्हििे केवळ त्या बाह्य अवस्था असे अचभपे्रत नसून त्या अवस्थातं उत्पन्न होिाऱ्या 
मनमस्स्थतीि अचभपे्रत आहेत [पहा : भाव; रस]. व्यचभिाचरभावानंा सिंाचरभाव असेही म्हितात. ह्याखेंरीि 
आठ साचत्त्वक भाव मानलेले आहेत. साचत्त्वक अचभनयाने अचभव्यतत होिारे ते साचत्त्वक भाव. हे 
अन भावातंि मोडतात [पहा : साचत्त्वक भाव]. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
व्याकरि : पहा भाषाणवज्ञान आणि साणहत्यसमीक्षा. 
 
व्याजस्तुणत : (१) बाह्यतम कनदा पि खरोखर स्त ती, ककवा (२) बाह्यतम स्त ती पि खरोखर कनदा, असे 
विइन िेव्हा केलेले असते, तेव्हा व्यािस्त ती अलंकार होतो. व्यािस्त ती या समासािा चवग्रह दोन प्रकारे 
होतो : (१) ‘व्यािेन स्त चत’. या चठकािी व्याि म्हििे चमर्ष ककवा बताविी. कनदेच्या चमर्षाने केलेली स्त ती 
पचहल्या प्रकारात येते. (२) द सरा चवग्रह ‘व्यािरूपा स्त चत’. येथे व्याि म्हििे कपट. कपटाने केलेली 
स्त ती म्हििे खरोखरी कनदाि. उदा.,  
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प्रकार १ – 
 
नाही? क मार द सरा बघ पचिमेिा,  
शौये कृतातं द सराचि रिातं सािा,  
हा दानशूर उधळ्या म्हि नी चवलोकीं,  
रे्ली रुसोचन चनघ नी श चिकीर्सत लोकीं 

 
–लें भे 

 
प्रकार २– 

 
चपतामह वदे तदा, “प्रबळ तंू पृथानंदना,  
रमेश रकथ सारथी ित र वार्वी स्पंदना,  
स्वयें र्तवयस्क मी, प्रबळ वीर तंू रे नवा,  
चभडे रिध ंरधरा! िय घडो स खें वा न वा” 

 
–वामनपंचडत 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
व्याजोन्क्त : एखादी लपचवलेली र्ोष्ट कोित्या ना कोित्या तरी कारिाने उघडकीस आल्यानंतर अन्य 
चमर्षाने लपचवण्यािा प्रयत्न िेथे केलेला असतो, तेथे व्यािोतती अलंकार होतो. 

 
उदा., 
 
तनू का ंत झी व्याचपली िीवनानें? 
पथी िालता ंघाम आला उन्हानें,  
वधूिे रदािा चदसे दंश ओष्ठीं? 
रुते शखं ओठीं, नसे चमथ्य र्ोष्टी,  
वनीं पोवळी र्ाय माझी पळाली,  
चतयेलार्ीं आिावया राी झाली,  
अशा िाग्रिें नेी आरतत झाले,  
म खीं तेि नाहीं असे कष्ट केले. 

 
–राधाचवलास 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
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व्यायोग : दहा रूपकप्रकारापंैकी एक. यातील नायक व कथा दोन्ही प्रख्यात असावते. त्यात चस्त्रया कमी व 
प रुर्ष प ष्ट्कळ असावते. ते दोन्हीही चदव्य नसावते. य द्ध, चनय द्ध (बाह य द्ध), आव्हान, संघर्षइ इ. र्ोष्टी त्यात 
असाव्यात; पि त्या स्त्रीच्या संबंधात नसाव्यात. व्यायोर् समवकारासारखा, पि चवस्ताराने त्याहून लहान, 
एक–अंकी असावा. एक चदवसािा वृत्तान्त असलेला असा तो असावा. तसेि तो ओिस् र् िानंी य तत 
असावा. आचि तो दीप्तरस अथात वीर, रौद्र रसानंी य तत असावा. भासाच्या नावाने प्रचसद्ध असलेल्या 
नाटकातं मध्यमव्यायोग नावािी एक नाट्यकृती आहे. धनंियाने जामदगन्यजय नावाच्या व्यायोर्ािा 
चनदेश केला आहे, तर चवश्वनाथाने सौगक्न्धकािििािा. हल्ली काही व्यायोर् नव्याने उपलब्ध झाले आहेत. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर; वा. म. क लकिी 
 
व्युत्पत्ती : व्य त्पत्ती म्हििे ज्ञानसपंादन. ज्ञानसपंन्न मन ष्ट्याला व्य त्पन्न म्हितात. उत्कृष्ट काव्यचनर्समतीस 
कारिीभतू असिाऱ्या तीन र्ोष्टींपकैी व्य त्पत्ती ही एक आहे. कवीला केवळ प्रचतभा असून भार्त नाही. 
भामहाने शब्दशास्त्र (व्याकरि), छंदमशास्त्र, कोश, ऐचतहाचसक कथा, लोकव्यवहार, न्यायशास्त्र आचि कला 
यािें ज्ञान संपादन कराव ेअसे म्हटले आहे. रािशखेराने माी व्य त्पत्ती शब्दािा चनराळाि अथइ केला आहे. 
व्य त्पत्ती ही शतती उद भाचसत झाल्यावर उत्पन्न होते असे म्हिून त्याने उचित आचि अन चित याचं्यातील 
भेदािी स स्पष्ट िािीव म्हििे व्य त्पत्ती असे म्हटले आहे (उचितान चितचववकेम व्य त्पचत्तम). 
 
पहा : काव्यहेतू; शब्दशतती. त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
शब्दणचत्र : ‘स्केि’ ककवा ‘वडइ–स्केि’ या इगं्रिी वाङ्मयीन संजे्ञिा पयाय म्हिनू मराठीत ‘शब्दचिी’ ही 
वाङ्मयीन संज्ञा रूढ झालेली चदसते. आशय आचि अचभव्यतती अशा दोन्ही संदभांत ‘शब्दचिी’ हे चवचशष्ट 
स्वरूपाच्या संकेतानंी बचंदस्त झालेले चदसत नाही. त्याम ळे त्यािी काटेकोर व्याख्या करता येत नाही. असे 
असले, तरी त्यािी काही वैचशष्ट्टे्य प ढीलप्रमािे नोंदचवता येतात : 

 
(१) शब्दचिी हे सत्य व कस्ल्पत अशा कोित्याही स्वरूपाच्या अन भवावर आधारलेले असते. 

उदा., शब्दचिीात साकारलेली व्यतती कस्ल्पत वा प्रत्यक्षातील असू शकते. 
 
(२) रेखाचिीाप्रमािेि शब्दचिी हेही भरीव स्वरूपािे नसते. म्हििे कोित्याही चवचशष्ट 

अशा अन भवािा साकल्याने वधे घेिाऱ्या वाङ्मयीन कृतीत िो भरीवपिा असतो, तसा शब्दचिीात नसतो. 
या दृष्टीने त्यािा झलक अचतशय सीचमत असतो. 

 
(३) एखादी व्यतती, एखादी घटना, एखादा प्रसंर् एखादे दृश्य, चनसर्इ, सभोवतालिे वातावरि 

यासंारख्या चनचमत्तामं ळे लेखकाच्या मनावर उमटिाऱ्या भावचनक व वैिाचरक स्वरूपाच्या अथइपूिइ प्रचतचिया 
शब्दचिीातूंन अचभव्यतत होत असतात. 

 
(४) शब्दचिी हा चनवदेनात्मक साचहत्यािा उपप्रकार आहे, असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. 
 
मराठी साचहत्यात ‘शब्दचिी’ या संजे्ञिा वापर कोित्या प्रकारे झाला आहे ते पाहता येईल. मराठी 

वाङ्मयीन चवश्वात शब्दचिी ही सजं्ञा १९३० सालाच्या आरे्मारे् क मार रघ वीर याचं्या प्रगहत साप्ताचहकात 



 अनुक्रमणिका 

िमशम प्रचसद्ध झालेल्या शब्दचिीाबंरोबरि रूढ झालेली चदसते. माी ह्या संजे्ञने संबोधले रे्लेले लेखन 
एका चवचशष्ट वाङ्मयीन प्रकृतीिे असल्यािे आढळत नाही. उदा., क मार रघ वीर याचं्या हृदय (१९३२) या 
संग्रहातील काही शब्दचिीे (‘हृदय’, ‘अप्पािंी बलैािंी िोडी’ इ.) लघ कथािें रूप धारि करतात. हचर 
सखाराम र्ोखले यािें ‘दीपज्योती’ (प्रहतभा, १६ झेब्र वारी १९४३) हे शब्दचिी एखाद्या लघ चनबधंाप्रमािे 
आहे. र्. बा. दळवीचलचखत ‘एक शब्दचिी’ (स्िूर्वत, सप्टेंबर १९३१) हे नाट्यछटेपेक्षा झारसे वरे्ळे नाही. 
द. पा.ं पेंडसे यानंी चलचहलेले ‘खडक’ (धु्रव, ि लै १९३५) हे शब्दचिी काहीसे रूपककथेच्या वळिावर 
रे्लेले आहे. धु्रव माचसकाच्या १९३५ च्या अंकामध्ये प्रकाचशत झालेल्या लेखमालेिे शीर्षइक ‘प्रचसद्ध 
साचहस्त्यकािंी शब्दचिीे’ (वा. म. िोशी, प्र. के. अीे इ.) हे आहे. 

 
अन्य काही साचहत्यप्रकारािें सामथ्यइ स्वतममध्ये सामावनू घेऊन स्वतमिे स्वतंी अस्स्तत्व प्रस्थाचपत 

करण्यािा शब्दचिीािा प्रयत्न होता; परंत  हा प्रयत्न यशस्वी ठरलेला चदसत नाही. एका पृथर्ात्म 
साचहत्यप्रकारािी प्रचतष्ठा त्याला लाभली नाही. चव. द. घाटे यानंी कािी म्िातािे व एक म्िातािी (१९३९) 
यािें दशइन घडचवताना, ककवा व्यकंटेश माडर्ूळकरानंी मािदेशी मािसां (१९४९) रेखाटताना त्यानंा 
‘शब्दचिी’ ह्या संजे्ञने िरी सबंोचधत केलेले नसले, तरी त्यािंा ‘ती व्यततींिी शब्दचिीे आहेत’ असा चनदेश 
केलेला आढळतो. म्हििे कालातंराने शब्दचिीे ही संज्ञा व्यस्ततचिीात्मक लेखनाच्या संदभाति प्राधान्याने 
वापरली िाऊ लार्ली. प ढे माी चनवदेनात्मक साचहत्यािा एक उपप्रकार या अथाने शब्दचिी ही संज्ञा 
वापरात राचहली नाही. 
 
पहा : व्यस्ततचिी. उर्षा हस्तक 
 
शब्दशक्ती : साचहत्याच्या के्षीात ‘शतती’ या शब्दािा एक अथइ प्रचतभा असा आहे. परंत  शब्दशततीच्या 
चविारात हा अथइ अचभपे्रत नाही. ‘शब्दशतती’, ‘शब्दवृचत्त’ व ‘शब्दव्यापार’ एकि होत. साचहत्यशास्त्रात 
अचभधा, लक्षिा व व्यिंना अशा तीन शब्दवृत्तींिा स्वीकार केला आहे. नैयाचयक केवळ अचभधावृत्ती 
मानतात. मीमासंक अचभधावृत्ती आचि लक्षिावृत्ती ह्या दोन वृत्ती मानतात. आलंकाचरक अथवा 
साचहत्यशास्त्रकार तीन शब्दवृत्ती मानून व्यिंनावृत्ती सवांत श्रेष्ठ असा चतिा र्ौरव करतात. 
 
पहा : अचभधा; लक्षिा; व्यंिना. वा. म. क लकिी 
 
शब्दालंकार : काव्यात सौंदयइ चनमाि करिाऱ्या घटकाला ‘अलंकार’ असे म्हितात. अलंकाराचं्या दोन 
म ख्य प्रकारापंैकी एक प्रकार म्हििे ‘शब्दालंकार’. िेथे काव्यात शब्दाचं्या ककवा शब्दातील विांच्या 
चवचशष्ट योिनेम ळे िमत्कृती वा सौंदयइ उत्पन्न होते, तेथे ‘शब्दालंकार’ होतो. 

 
नाट्यशास्त्रकार भरताने ‘यमक’ हा एकि शब्दालंकार चनदेचशला आहे. भामहाने यमकाला 

‘अन प्रासा’िी िोड चदली. दंडीने श्लेर्षादी काव्यर् िानंाही अलंकार मानून त्याचं्यासह अन प्रास, यमक, 
द ष्ट्करबन्ध व प्रहेचलक चमळून शब्दालंकारािंी संख्या िौदा मानली. उद भटाने ‘यमका’ला र्ाळून तीन 
प्रकारिा अन प्रास व प नरुततवदाभास हे िार शब्दालंकार म्हिून चनदेचशले. वामनाने माी यमक व अन प्रास 
हे दोनि शब्दालंकार मान्य केले. मम्मटाने विोतती, अन प्रास, यमक, श्लेर्ष, चिी व प नरुततवदाभास हे 
सहा शब्दालंकार साचंर्तले आहेत. अशा प्रकारे शब्दालंकारािंी संख्या वाढत िाऊन यमक, अन प्रास, चिी 
व प नरुततवदाभास हे िार प्रम ख शब्दालंकार मानले रे्ल्यािे चदसते. 
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या िार अलंकारािें संचक्षप्त स्वरूप िमाने पाहू. 
 
(१) यमक : कोित्याही पद्यात एक ककवा अनेक विांिी एकाि िमाने परंत  चभन्न अथाने प नरावृत्ती 

होते, तेव्हा ‘यमक’ अलंकार होतो. स्थानपरत्व ेयािे आदी, मध्य व अंत्य असे तीन प्रकार होतात. आदी 
यमकािे उदाहरि असे — 

 
स र समस्त इच्या वरचनियें । स रस मस्त असे वदले स्वयें । 

 
– नलोपाख्यान २३५, रघ नाथपंचडत. 

 
येथे पचहल्या दोन िरिातं आरंभी सारखी अक्षरे आल्याम ळे ‘आदी यमक’ अलंकार झाला आहे. 
 
याखेरीि पादावृचत्तयमक, पादभार्ावृचत्तयमक, दामयमक इत्यादीही यमकािे प्रकार मानले 

िातात. 
 
(२) अनुप्रास : (रसास अन कूल अशी) प्रकर्षाने िमत्कृती उत्पन्न करिारी रिना. स्वरािंी व 

व्यंिनािंी िमत्कृचतपूिइ आकृती िेथे होते, तेथे ‘अन प्रास’ अलंकार होतो. व्यंिनाचं्या आवृत्तीच्या 
प्रकारावंरून यािे वृत्त्यन प्रास, छेकान प्रास व लाटान प्रास असे तीन प्रम ख प्रकार कस्ल्पले आहेत. यािंी 
उदाहरिे प ढीलप्रमािे — 

 
१. वृत्त्यन प्रास : 
 
लतेतळीं रंुद चनरंुद कालव,े र्ळोचन तेथें मकरंद कालव े। 
परार्ही सादं्र तयातं रंर्ती, झ लासंव ेभृरं्तती तरंर्ती ॥ 

 
– नलोपाख्यान ३४, रघ नाथपंचडत. 

 
येथे समान व्यंिने (विइ) िवळिवळ आलेली असून काही अन स्वारय ततही आहेत. म्हिून उपनार्चरका 
वृत्तीने य तत असा वृत्त्यन प्रास. 

 
२. छेकान प्रास : 
 
‘छेक’ म्हिून ित र; िेथे दोन ककवा अचधक वर्ांिी आवृत्ती एकदाि होते, तेथे ‘छेकान प्रास’ होतो. 

ित र लोक आपल्या भार्षिात अशा विइरिनेिा उपयोर् करतात. 
 
न रंिे कारंिे चनरख चन झिीते झिझिी । 
म देने मोदे ना नल-र् ि-र्िीं िे र् िर्िी ॥ 

 
–नलोपाख्यान १४७, रघ नाथपंचडत. 
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या पद्यात ‘रंिे रंिे’, ‘झिझिी’, ‘म दे मोदे’ इ. समान विांिी आवृत्ती एकदाि झाली, म्हिून येथे 
‘छेकान प्रास’ झाला आहे. 

 
३. लाटान प्रास (शब्दान प्रास) : 
 
िेव्हा एक शब्द एकाि अथी योिलेला असतो; पि तात्पयाथइ चभन्न असून त्यािी प नरावृत्ती होते, 

तेव्हा ‘लाटान प्रास’ होतो. 
 
शिािा रुद्र िसा सात्यचकिा धमइ होय कैवारी । 
चवघ्ने चवघ्नेश्वरसा कौरवकटके पळात कै वारी ॥ 

 
– ‘द्रोिपवइ’ १८/४, मोरोपंत. 

 
येथे ‘चवघ्ने’ शब्दािी अथासह आवृत्ती झाल्याने हे ‘लाटान प्रासा’िे उदाहरि होय. 

 
(३) णचत्र : (िमत्कारिनक शब्दरिना.) एखादी आकृती मनात कल्पून ती आकृती चसद्ध होईन 

अशी हेत प रस्पर विइरिना करून काव्य िमत्कृचतपूिइ केलेले असते, तेथे ‘चिी’ हा शब्दालंकार होतो. 
यालाि ‘चिीबधं’ही म्हितात. त्याम ळे चिीकाव्यािे अनंत प्रकार संभवतात. या चवचशष्ट रिनेला 
‘कष्टकाव्य’ही म्हटले रे्ले आहे. असे हे ‘चिी’ अथवा ‘चिीबधं’ प्रकारािे काव्य वस्त तम मोठ्या कष्टानेि 
साध्य होते; म्हिून त्याला ‘कष्टं काव्यम्’ (कष्टकाव्य) असेही म्हितात. 

 
द सऱ्या शब्दालंकाराचं्या योिनेने–अथात मयाचदत प्रमािात–रसपचरपोर्ष होतो, चनदान रसहानी 

होत नाही. परंत  या ‘चिी’ अथवा ‘चिीबंध’ काव्यािा वापर रसहाचनकारक आहे, असे सवइसाधारिपिे 
सहृदय रचसकानंा वाटते. 

 
तथाचप भारवी, माघ यासंारख्या संस्कृत महाकवींनी आपल्या महाकाव्यातं चिीबंधािंा ब चद्धप रस्सर 

वापर केला आहे. अशा महाकवींच्या प्रभावाने मराठी कवींनीही अशा तऱ्हेिी रिना केली आहे. उदा., 
चवठ्ठल कवीने आपल्या रुक्क्मिी स्वयांविात िादशदलकमलबधं रिना केली आहे. 

 
भारवी, माघ वर्ैरे महाकवी केवळ महाकवीि नव्हते, तर प्रकाडं पंचडतही होते. आपल्या 

पाचंडत्यािे प्रदशइन करून पचंडताचं्याकडून वाहवा चमळवावी अशा हेतूनेि त्यानंी अशी रिना केली आहे हे 
चनर्सववाद. 

 
‘चिी’ अथवा ‘चिीबधं’ काव्य रसोपकारक नसले, तरी कचवनैप ण्याच्या अथवा कचवकौशल्याच्या 

सामथ्याने ते ‘चवस्मयोपकार’क होते. ‘कचवशस्तत प्रकाशना’ने ते ‘िमत्काराभासिनक’ असते, असे एक 
प्रकारिे समथइन काही टीकाकारानंी केले आहे. 

 
(४) पुनरुक्तवदाभास : या शब्दालंकारािी सवइप्रथम कल्पना उद भटािी. िेव्हा काव्यात 

वापरलेल्या कोित्याही (दोन) शब्दािंी रूपे चभन्न असतानाही त्यामंधून अचभन्न अथइ व्यतत होत असल्यािा 



 अनुक्रमणिका 

आभास होतो, तेव्हा ‘प नरुततवदाभास’ अलंकार होतो. येथे खरीख री अथािी प नरुतती नसते; परंत  
श्रोत्याला ती असल्यािा भास होतो. वस्त तम अथइ चभन्नि असतो, म्हिून ‘प नरुतताभास’ ककवा 
‘प नरुततवदाभास’ म्हितात. 
 

कमल अभ्यंकर 
 
शातंरस : नाट्यशास्त्राच्या सहाव्या रसाध्यायाच्या शवेटी शातंरसािे विइन करिारा मिकूर आहे. परंत  तो 
मूळ भरतकृत नाही हे चनमसंशय. भरताला झतत आठि रस मान्य आहेत, कारि त्याने आठि 
स्थाचयभावािंा चनदेश केला आहे. प्रचक्षप्त अंशात शातंरसािा स्थाचयभाव म्हिनू शमािा चनदेश आहे. पि 
शमािा समावशे भरताने कोित्याि भावातं केलेला नाही; व्यचभिाचरभावातंस द्धा नाही. असे चदसते, की 
शातंरसािा स्वीकार प्रथम उद भटाने केला होता. अचभनवर् प्ताने ह्या रसािे िोरदार समथइन केले आहे. 
त्यािा म ख्य य स्ततवाद असा, की काम आदी इतर प रुर्षाथांच्या संबधंात िर शृरं्ारादी रस संभवतात, तर 
मोक्ष ह्या सवइश्रेष्ठ प रुर्षाथाच्या संबधंात तद चवर्षयक भावाला रसत्व का प्राप्त होऊ नये? इतकेि नाही, तर 
मोक्ष ज्यािे झल तो शातं रसि सवइ रसातं श्रेष्ठ मानला पाचहिे, असे प्रचतपादन त्याने केले आहे. 

 
पि शातंरस मान्य केला तरी त्यािा स्थाचयभाव कोिता समिावा, याचवर्षयी मतचभन्नता उत्पन्न 

झाली होती. त्याचवर्षयी केलेल्या प्रदीघइ ििेत अचभनवर् प्ताने शम, वैराग्यरूप चनवेद, रती आदी इतर आठ 
स्थाचयभाव एकेकटे ककवा सवइ चमळून होिारा त्यािंा समहू हे शातंरसािे स्थाचयभाव होत, हे चविार अग्राह्य 
ठरवनू मोक्षाला कारिीभतू होिारे तत्त्वज्ञान हाि त्या रसािा स्थाचयभाव असा चनष्ट्कर्षइ काढला आहे आचि 
तत्त्वज्ञान म्हििे आत्मज्ञान; तेव्हा ज्ञान, आनंद इ. चवश द्ध धमांनी य तत आचि चवर्षयाचं्या उपरार्ाने रचहत 
असा आत्मा हाि वस्त तम शातंरसािा स्थाचयभाव, असे त्याने म्हटले आहे. त्याच्या मते सवइ लौचकक व 
अलौचकक रचतशोकादी चित्तवृत्ती ह्या रसािे व्यचभिाचरभाव होत. त्या सवइ चित्तवृत्तींिे िे अन भाव, तेि 
यमचनयमादींनी स संस्कृत अवस्थेत ह्या रसािे अन भाव होतात आचि ईश्वरािा अन ग्रह व क्षय होण्याच्या 
स्स्थतीत असलेले रती आदी स्थाचयभाव ह्या रसािे चवभाव म्हििे तो उत्पन्न होण्यािी कारिे, असे त्याने 
म्हटले आहे. परंत  प ढे त्याने म्हटले आहे की वैराग्य, संसारभीरुता आदी शातंरसािे चवभाव होत; मोक्ष व 
शास्त्र यािें कितन हे त्यािे अन भाव आचि चनवेद, मती, स्मृती, धृती इ. त्यािे व्यचभिाचरभाव होत. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
शाणहरी काव्य : पोवाडे व लावण्या यािंी रिना म्हििे शाचहरी काव्य. ‘शायर’ (कवी) या झासी शब्दावरून 
‘शाहीर’ ही संज्ञा मराठीत आली. पोवाडे व लावण्या रििारे हे मूळिे अचशचक्षत, त्यािंी रिनाही 
छंदमशास्त्रदृष्ट्ट्या चशचथल आचि त्याचं्या काव्यािे चवर्षय म ख्यतम लौचकक म्हिून ‘कवी’ऐविी, काहीशा 
हीनाथाने त्यानंा ‘शाहीर’ ही संज्ञा चदलेली असावी. रामदासानंी त्यानंा ‘धीटकवी’ म्हटले आहे, ते या 
दृष्टीनेि. उत्तर पेशवाईत अनंतझंदी, प्रभाकर व रामिोशी स्वतमला ‘कवी’, ‘कचवराय’ म्हिचवतात तेही 
याम ळेि. या शाचहरानंी कीतइनाकचरताही रिना केलेली आहे. परंत  त्याचं्या शाचहरी काव्याच्या संग्रहातंि ती 
प्रकाचशत झालेली असल्याम ळे चतिाही शाचहरी काव्यात ि कीने समावशे केला िातो. 
 
पहा : कलर्ीत रा; पंचडती काव्य; पद; पोवाडा; लाविी; संतकाव्य. 
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म. वा. धोंड 
 
णशशुगीत : लहान म लासंाठी रिलेली र्ािी म्हििे चशश र्ीते. ‘चशश ’ या शब्दातून म लाचं्या चवकासािा एक 
टप्पा लक्षात येतो. साधारितम ३ ते ५ वर्षांिी म ले या र्टात मोडतात. 

 
मराया माँटेसरीबाईिें बालचशक्षिािे व चशश चशक्षिािे स्वतंी तंी १९०० सालानंतर अस्स्तत्वात 

आले. त्याच्या प्रभावाम ळे आपल्याकडेही चशश शाळा स रू झाल्या. या पूवइप्राथचमक शाळेतील म लानंा िीडा 
आचि मनोरंिन या माध्यमातूंन चशकवण्याच्या प्रयत्नात चशश र्ीतािंी मदत होते. अंक मोििे, अक्षर-
ओळख तसेि चवचवध वस्तू व चनसर्ातील घटकांिी चिीातून ओळख, या चशक्षिासाठी छोट्या ि टकेविा 
र्ीतािंाही उपयोर् होतो. 

 
चशश र्ीतािंी रिना सोपी व तालबद्ध असावी लार्ते. र्ाताना उच्चारािा तोल व हातापायािंा ताल 

ि ळला, की म लानंा ह रूप येतो. अशा र्ीतामंध्ये हावभाव, झेर, िलद शारीचरक हालिाली अशा कृतींनाही 
स्थान असिे योग्य ठरते. यात शब्दानंा संर्ीत, नृत्य, नाट्य या कलािंी िोड चमळत असते. रिनेत 
ध्वन्यन कारी शब्द, प नरुतती यावंर भर देऊन भारे्षतील स प्त नादसौंदयइ त्यात योचिलेले असते. 

 
बरीिशी चशश र्ीते साचंघक स्वरूपािी असतात. त्यातं म लाचं्या क तूहलािे चवर्षय चटपलेले 

असतात; आनंद, भय, चवस्मय अशा भावना िाग्या केलेल्या असतात. लहान म लामंध्ये उत्साह, िीडावृत्ती, 
क तूहल आचि सिीव-चनिीव अशा सवांशी समरस होण्यािी शतती असते. त्याचं्या अशा वृचत्तवैचशष्ट्ट्याशंी 
नाते िोडिारी चशश र्ीते म लानंा आवडतात. उदा., वा. र्ो. मायदेव यािें ‘िला स टी झाली, आता खूप 
खूप खेळायिे’ हे र्ीत म लातंील िीडावृत्ती आचि नाट्य यािंा मेळ साधते. 

 
ना. वा. चटळक, भा. रा. ताबंे, बालकवी, वा. र्ो. मायदेव इ. आध चनक कवींनी चशश र्ीते चलचहली 

आहेत. ना. र्ं. चलमयेकृत र्बालगीत (१९२३), र्. ह. पाटीलसंपाचदत र्बालशािदा (१९३०), वा. र्ो. 
मायदेवकृत अहभनयगीत (१९३२) व भ. श्री. पंचडतकृत चवथीचा चाांद (१९३३) ही प स्तके चशश र्ीतािंी 
चवचवध वैचशष्ट्टे्य प्रकट करतात. 

 
चशशूसंाठी चलचहल्या रे्लेल्या स रुवातीच्या कचवतामंध्ये बोधवादी दृचष्टकोिािा प्रभाव होता. 

अलीकडच्या काळात हा प्रभाव कमी झाला असून चनखळ मनोरंिन व कलात्मक सौंदयइ यावंर भर चदला 
िातो. 
 

नीचलमा र् ंडी 
 
शंृगार रस : नाट्यातील आठ रसापंैकी सवइप्रथम व सवइश्रेष्ठ रस. भरताच्या नाट्यशास्त्रात रती 
स्थाचयभावापासून उत्पन्न होिारा (रचतस्थाचयभावप्रथमम) आचि उज्ज्वल वरे्षाच्या स्वरूपािा (उज्ज्वल 
वरे्षात्मकम) अशी शृरं्ाररसािी व्याख्या केली आहे. अचभनवर् प्ताने वरे्ष म्हििे चवभाव, अन भाव आचि 
व्यचभिाचरभाव असा अथइ केला आहे. परंत  बाह्य रूप, बाह्य दशइन असा अथइ पयाप्त वाटतो. नाट्यशास्त्रात 
प ढे म्हटले आहे की स्त्री व प रुर्ष हे या रसािे हेतू होत (स्त्रीप रुर्षहेत कम) आचि उत्तम श्रिेीतील यौवनावस्थेत 
असलेले स्त्री-प रुर्ष त्यािे मळू कारि होत (उत्तमय वप्रकृचतम). हेतू हे चवभावाहूंन चभन्न, हे स्पष्ट आहे. 
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स्त्रीप रुर्ष म्हििे उभयतािंी परस्परावंरील रती असा अथइ केल्यास ही रती शृरं्ाररसास कारिीभतू होते, हा 
त्या विनािा अथइ असे समिता येईल. नाट्यशास्त्रात मन ष्ट्याचं्या चभन्न चभन्न प्रकृती व स्वभावधमइ याचं्या 
अन रोधाने उत्तम, मध्यम व अधम अथवा नीि असे प्रकार मानले आहेत. शृरं्ाररस उत्तमप्रकृती मन ष्ट्यातंि 
आचि तोही त्याचं्या यौवनावस्थेति संभवतो, असे भरतािे म्हििे आहे. 

 
संभोर् आचि चवप्रलंभ (चवरह) ह्या शृरं्ाराच्या दोन अवस्था आहेत, असे भरताने म्हटले आहे. 

संभोर् शृरं्ारािे ऋतू, माल्य (झ ले), अन लेपन, अलंकार इ. अनेक चवभाव असल्यािे म्हटले आहे. 
संभोर्ानंतरि चवप्रलंभ शतय म्हिून त्यािे स्वतंी चवभाव नाहीत. परंत  दोहोंिे अन भाव व व्यचभिाचरभाव 
सवइस्वी चभन्न आहेत. संभोर् शृरं्ारािे अन भाव नयनिात री, भ्रकेू्षप, कटाक्ष, लचलत आचि मध र हावभाव, 
मध र बोलिे इ. याप्रमािे चनर्सदष्ट आहेत, तर चवप्रलंभाच्या अन भावातं चनवेद, ग्लानी, शकंा, असूया इ. 
अनेक व्यचभिाचरभावािंाि चनदेश आहे. त्यािे कारि असे की, चवप्रलंभािे अन भाव व्यचभिाचरभावात्मक 
चित्तवृत्तींच्या स्वरूपाति प्रकट होतात. संभोर्ात व्यचभिाचरभावाहूंन चभन्न असे अन भाव प्रकट होतात. 
संभोर् शृरं्ारात आलस्य, उग्रता आचि ि र् प्सा हे तीन खेरीि करून इतर सवइ व्यचभिाचरभाव संभाव्य 
असल्यािे म्हटले आहे. वस्त तम हर्षइ, व्रीडा, औत्स तय, आवरे् असे काही थोडेि व्यचभिाचरभाव संभोर्ाशी 
संबद्ध चदसतात. दशरूपककाि धनंियाने शृरं्ाराच्या अयोर्, चवप्रयोर् आचि संभोर् अशा तीन अवस्था 
असल्यािे म्हटले आहे. अयोर् म्हििे उभयतािें परस्परावंर पे्रम असताही पराधीनतेम ळे ककवा दैवयोर्ाने 
समार्म न होिे, आचि चवप्रयोर् म्हििे समार्मानंतर होिारा चवयोर्. हा चविार सवइमान्य झाला नाही. 

 
नाट्यशास्त्रात धमइशृरं्ार, अथइशृरं्ार आचि कामशृरं्ार ह्या तीन प्रकारच्या शृरं्ारािें विइन आहे. 

ज्यात धमािी प्राप्ती करून देिारी व आत्मचहत साधिारी साधने असतात व िो व्रत, चनयम व तप यानंी 
य तत असतो तो धमइशृरं्ार. अचभनवर् प्ताच्या मते व्रतवैकल्ये स्त्रीप्राप्तीसाठी केली िातात आचि नंतर यज्ञादी 
चहतकर र्ोष्टी पत्नीच्या साहियाने चसद्ध होतात. िेव्हा कोिता तरी अथइ साध्य करण्यासाठी शृरं्ारािा 
अवलंब केला िातो, तेव्हा तो अथइशृरं्ार. तारकास राच्या वधासाठी घडवनू आिलेला चशवपावइतीचववाह हे 
यािे उदाहरि अचभनवर् प्ताने चनर्सदष्ट केले आहे. स्त्रीप रुर्षाचं्या परस्परचवलोभनाने र् प्तपिे अथवा उघडपिे 
होिारा शृरं्ार तो कामशृरं्ार. 

 
चवप्रलंभ शृरं्ारािे िे चनवेद, ग्लानी, शकंा वर्ैरे व्यचभिाचरभाव चनर्सदष्ट आहेत, त्यािंाि करुिरसािे 

व्यचभिाचरभाव म्हिून चनदेश केला आहे. मर् त्या दोहोंत झरक काय? भरताने यािे उत्तर चदले आहे, की 
एक तर त्या दोहोंिे चवभाव (चनष्ट्पत्तीिी कारिे) चभन्न चभन्न आहेत; आचि द सरे म्हििे करुिात चनरपेक्षभाव 
असतो म्हििे प न्हा मीलन होईल अशी अपेक्षा अथवा आशा नसते. याउलट चवप्रलंभात सापेक्षभाव असतो 
म्हििे प नर्समलनािी अपेक्षा असते [पहा : चवप्रलंभशृरं्ार]. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
शैली : साचहत्यव्यवहारात शलैी ही संज्ञा अनेक अथांनी वापरली िाते. भार्षाशलैी असा ह्या संजे्ञिा अथइ 
प्राम ख्याने घेतला िातो, तो अथाति पचरपूिइ नाही. एखाद्या चवचशष्ट वाङ्मयप्रकारािे लक्षि ह्या अथाने 
काव्यात्मक शलैी, नाट्यमय शलैी असेही शब्दप्रयोर् केले िातात. यादवकालीन शलैी ककवा अव्वल इंग्रिी 
शलैीिे र्द्य असे म्हिताना एखाद्या कालखंडात वापरल्या रे्लेल्या वैचशष्ट्ट्यािंा बोध होतो. शाचहरी शलैी, 
महान भाव शलैी, पंचडती शलैी अशा शब्दप्रयोर्ातं अनेक समधमी साचहस्त्यकाचं्या संप्रदायानंी रूढ केलेली 
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शब्दकळा अचभपे्रत असते, तर मोरोपंती ककवा त कारामािी शलैी म्हिताना एकाि लेखकािे वैचशष्ट्ट्य रृ्हीत 
धरलेले असते. चवनोदी ककवा भावचववश ककवा शास्त्रीय शलैी म्हििे चवचशष्ट र् िधमइ असलेली अशा अथाने 
शलैीिा वापर होतो. चवचशष्ट मनोवृत्ती दाखवण्यासाठीही रोमॅंचटक, शालीन, सोज्वळ अशा नावानंी शलैी 
संबोधली िाते. ि नी शलैी, आध चनक शलैी ह्या प्रयोर्ातं शलैीला केवळ काळािे संदभइ असतात. प्रिचलत 
साचहत्यव्यवहारात शलैीला वरीलप्रमािे नानाचवध अथइ प्राप्त झाले असल्याम ळे चतिे नेमके स्वरूप 
समिावनू घेिे अवघड होऊन बसते. 

 
प्रािीन ग्रीक व भारतीय साचहत्यमीमासंकापंासून िालत आलेला शलैीचविार प्राम ख्याने 

आदशइवादी होता. त्यात शलैीिा श्रेष्ठ-कचनष्ठ असा भेद अचभपे्रत होता. बाह्यारं् महत्त्वािे व चनिायक 
स्वरूपािे समिले िाई, अंतरंर् द लइ चक्षलेले होते. ह्याि परंपरेतून अलंकारचविार रूढ झाला. अलंकरि हे 
आशयचनरपेक्ष तत्त्व असल्याम ळे शलैीतील म ख्य आशयािी सापेक्षता त्यात वर्ळली िाते. अलंकरिातील 
कृचीमतेिे तत्त्व शलैीशी मूलभतू भेद दशइवते. 

 
पािात्त्य शलैीचविारात अलंकरिाचशवाय द सरा एक मनोससं्कारवादी प्रवाह प्रबळ होता. ह्यात 

वािकाच्या आत्मचनष्ठ प्रचतचिया नोंदवण्यािी प्रवृत्ती होती. अम क कचवता प्रसन्न ककवा स्तलष्ट शलैीतील 
‘वाटिे’; एखादा लेखक भारदस्त ककवा ओिस्वी शलैीत चलचहतो असे म्हििे; बोिड, कंटाळवािी, 
दिकट, सै्त्रि इ. अनेक चवशरे्षिानंी शलैीिी संभावना केली िािे इ. बरीिशी समीक्षा ह्या प्रकारच्या 
आत्मचनष्ठ प्रचतचियानंी शलैीिा चविार करते. ह्या प्रकारच्या शलैीचविारात चिचकत्सा शतय होत नाही, 
कारि ह्यात वस्त चनष्ठतेिे प्रमाि िवळिवळ नाही. 

 
शलैीशी संबचंधत शब्दाचं्या व अथांच्या र् िािंा, वृत्तींिा अथवा अलंकारािंा चविार ताचत्त्वक दृष्ट्ट्या 

महत्त्वािा असला, तरी त्याम ळे शलैीिे स्वरूप समिून घेण्याला मदत होत नाही, शलैीर् ि शोधून काढले 
तरी ते चनयामक ठरण्यािी शतयता नसते. संदभइि शलैीर् िािंा चनयामक ठरतो. त्याम ळे शलैीिे काटेकोर 
चनयम नसतात. आदशइ शलैीही संभवत नाही. शलैीच्या संदभाचभम खतेम ळे शलैीच्या र् िािंी, अलंकारािंी 
ककवा प्रकारािंी यादी अमयाद होण्यािी भीती असते. संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील रीचतचविारात शलैीच्या 
बाह्यारं्ािें महत्त्वपूिइ चवविेन आढळते. त्यातील ‘माडंिीिे वैचशष्ट्ट्य’ हे शलैीचविाराला शास्त्रीय बैठक 
चमळवनू देिारे होते; परंत  ह्या चविारािी वर्ीकरिाच्या भोवऱ्यात पचरिती झालेली चदसते. भारे्षच्या व 
कलाकृतीच्या स्वरूपाकडे द लइक्ष झाल्याने व प ढे ह्या चविारािी परंपराि खंचडत झाल्याने शलैीचविारात 
प्रर्ती झालेली चदसून येत नाही. 

 
‘शलैी म्हििे लेखकि’ (स्टाइल इि द मनॅ चहमसेल्झ) हे सूी एका व्याख्यानातून (१७५३) माडूंन 

ब्यूझाँने (१७०७–८८) साचहत्यातल्या शलैीचनरपेक्ष चनव्वळ चवर्षयािंा मोठेपिा अमान्य केला. प ढे ह्या 
सूीािा वापर मूळ अथात बदल करून अलंकरिाच्या पारंपचरक स्तोमाचवरुद्ध केला रे्ला आचि 
साचहस्त्यकाचं्या व्यस्ततमाहात्म्यासाठीि हे सूी वापरले रे्ले. ह्याचशवाय य रोपात एकोचिसाव्या शतकापयंत 
चवचवध संप्रदायानंी आपापल्या कलामीमासेंला पोर्षक असे शलैीचवर्षयक चसद्धान्त झतत माडंले; परंत  
शलैीचविारािी खोल ििा केली नाही. 

 
साचहत्यकृतीिे बाह्य संदभइ टाळून चतच्या रूपांतर्इत घटकािंाि झतत चविार प्राम ख्याने व्हावा, 

असा प्रवाह एकोचिसाव्या शतकात स रू झाला. भार्षातंरप्रचियेत शलैीिी नासधूस होते, कारि शलैी ही 
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मूळ भारे्षति अचभव्यतत होते, असे म्हििाऱ्या कोलचरिपासून एडर्र अॅलन पो, टी. इ. ह्यमू, टी. एस्. 
एचलयट आचि नंतर प्राम ख्याने आय्. ए. चरिड् इस यानंी कलाकृतीला स्वायत्त दिा देऊन कलाकृतीच्या 
संरिनेवर अचधक भर चदल्याम ळे शलैीचविाराला टीकाशास्त्रात असाधारि महत्त्व प्राप्त झाले. रूपवादी 
टीकेम ळे शलैीकडे पाहण्यािा पारंपचरक दृचष्टकोि बदलला. रे्ल्या पन्नास वर्षांत संचहतेतील (टेतस्ट) 
शब्दयोिनेवर साचहत्यास्वादािे लक्ष कें चद्रत झाले. साचहत्यकृतीच्या संचहतेत लेखकाने िािीवपूवइक 
योिलेल्या भारे्षिा अभ्यास हा पयायाने शलैीिाि अभ्यास ठरला. वामनािी ‘चवचशष्टा पदरिना रीतीम ।’ ही 
शलैीिी व्याख्या आिच्या प्रस्थाचपत शलैीचविाराशी बरीिशी ि ळते. चरिड् इसच्या प्रकॅ्क्र्टकल 
हक्रहर्टहसझमम ळे (१९२९) भाचर्षक प्रयोर्ाचं्या ‘चवचशष्ट योिने’िा अभ्यास रूढ झाला. 

 
रे्ल्या पंिवीस वर्षांत भार्षाशास्त्र ककवा भार्षाचवज्ञान अचतशय प्रर्त झाल्याम ळे भारे्षच्या एकंदर 

ज्ञानात िातंी झाली. ह्या ज्ञानाम ळे शलैीचविारावर भार्षाशास्त्रािा प्रभाव वाढला, इतका की आि 
शलैीचविार हे भार्षाशास्त्रािे एक अंर् समिले िाते. त्याम ळे साचहत्यमीमासंा व टीकाशास्त्र ह्या दोन्ही 
के्षीातंील साचहत्यचविारानंा भार्षाशास्त्रीय चसद्धान्तािंी दखल घ्यावी लार्ली. शलैीशास्त्र हे नव े शास्त्रही 
उदयास आले. भार्षाशास्त्रीय दृष्ट्ट्या साचहत्यातील भारे्षिी पदरिना तपासिे, साचहत्यातील शलैीिी 
वस्त चनष्ठ तत्त्व े शोधिे, शलैीिे सौंदयइशास्त्रीय, समािशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय सदंभइ शोधिे, शलैीच्या 
चवचवध पचरमािावंरून साचहस्त्यक भारे्षिे चवश्लेर्षि करिे आचि भार्षाशास्त्रीय चसद्धान्ताचं्या आधारे शलैीिे 
स्वरूप ठरविे ही आिच्या शलैीचविारािी प्रम ख अंरे् आहेत. 

 
साचहत्यमीमासंा, टीकाशास्त्र आचि भार्षाशास्त्र अशा चतन्ही अंर्ानंी शलैीिा अभ्यास झाल्याचशवाय 

शलैीिे सत्त्व सापडिे कठीि आहे. साचहत्यमीमासेंत शलैीिे एकूि साचहत्यप्रचियेतील स्थान चनचित केले 
िाते, एकंदर कलाचं्या संदभात साचहत्यकलेत आढळिाऱ्या द्रव्य, माध्यम व रूप या तत्त्वाचं्या आधारे 
शलैीिे स्वरूप चनचित केले िाते. टीकाशास्त्रात साचहत्यातील स्थलकालव्यस्ततसापेक्ष शलैीिा चविार केला 
िातो. एक सासं्कृचतक तत्त्व म्हिून शलैीिा चविार मानववशंशास्त्रात केला िातो. तौलचनक 
साचहत्यचविार, साचहत्यचनर्समचतचविार आचि भार्षातंर ह्या के्षीामंध्येही शलैीिा अभ्यास अत्यंत उपय तत 
ठरतो. 

 
मानवी व्यवहाराच्या अनेक के्षीातं शलैी ही संज्ञा रीत, पद्धत, लकब, वळि, ढब, धाटिी, 

कौशल्य, वैचशष्ट्ट्य, तंी अशा अनेक अथांनी वापरली िाते. काही मानवी व्यवहारपद्धतींिे इतर प्राण्याचं्या 
तत्सम व्यवहारपद्धतीशी साम्य सापडते (पक्ष्यािंी घरटे करण्यािी स ंदर पद्धती, कळपािे नेतृत्व, 
चप्रयाराधन इ.) परंत  पश पक्ष्यामंध्ये ह्या पद्धती आन वचंशक असतात, तर मानवी व्यवहाराचं्या पद्धती ब द्धीच्या 
योर्ाने बदलत आल्या आहेत. ह्या बदलािीही सातत्यपरंपरा आहे. मानववशंशास्त्राने चसद्ध केलेल्या मानवी 
समािाच्या चवचवध व्यवहाराकंडे शलैीच्या दृचष्टकोिातून पाचहल्यास शलैी हे तत्त्व संस्कृतीइतकेि प रातन, 
संस्कृतीच्या सामूचहक परंपरेिे घटकतत्त्व ठरते. शलैी हे मानवी व्यवहारानंा आल्हाददायक रूप देिारे एक 
तत्त्व आहे. साचहत्य-संर्ीतादी कलाबंरोबरि कपडे, राहिी, चविकाम, मडकी-भाडंी करिे, राज्यशासन, 
धमइ अशा अनेक के्षीातं परंपरा, उपित ब द्धी व व्यततीिी चविारशतती यािंा एकमेकींवर पचरिाम होत 
राहतो. शलैीमधून क्वचित व्यवहारािेंही स्वरूप बदलून िाते (उदा., राज्यशासन, शहरी वसाहती इ.). 
क्वचित शलैीि वरिढ होऊन व्यवहार बदलत िातात. हा बदल ज्या चवचशष्ट पद्धतीने होतो ती शलैी, मर् 
तो केवळ बदलाकरता बदल असो, की प्राप्त पचरस्स्थती अन कूल करून घेण्याच्या हेतूने केलेला बदल 
असो, व्यततीकडून झालेला असो, की लोकमानसाकडून झालेला असो. शलैी हे तत्त्व सृिनाशी संबचंधत 
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असले, तरी चतिे स्वरूप दशइनी, सावइिचनक, चनरीक्षक-सापेक्ष आहे. शलैीशी व्यस्ततबाह्य वस्त चनष्ठ घटक 
इतके चनर्चडत झालेले असतात, की त्याम ळे चतच्या व्यस्ततचनष्ठ सृिनप्रधान सकंल्पना र्ौि ठरतात, 
‘स्झूती’िे अवास्तव स्तोम खोटे ठरते. एका मानवी समूहािी चवचशष्ट व्यवहारातील शलैी द सऱ्या मानवी 
समूहाच्या त्याि व्यवहारातील शलैीपेक्षा चभन्न असू शकते (उदा., चशष्टािार, धमइ इ.). एका भारे्षिीही 
स्वतंी शलैी असते, ती अन्य भार्षामंध्ये नसते. 

 
एखाद्या द्रव्याला चवचशष्ट माध्यमािारे चवचशष्ट रूपामंध्ये प्रकट करण्याकरता वापरल्या िािाऱ्या 

तंीसम च्चयािी पद्धती म्हििे शलैी, अशी शलैीिी व्याख्या करता येईल. 
 
साचहत्यकृतीतील अथइद्रव्यािे (= आशयािे) वैचशष्ट्ट्य भारे्षच्या वस्त चनष्ठ घटकािंारेि सचंहतेत 

माडंलेले असल्याम ळे एका साचहत्यकृतीिा अनेक चभन्नरुिी रचसकानंा िवळपास समान अन भव चमळतो. 
भार्षा ह्या व्यवस्थेिे ककवा ‘ससं्थे’िे हे सवइ रचसक सभासद असतात आचि मानवाचं्या संवदेना स्थूलमानाने 
एकाि प्रकारच्या असतात, ह्या चसद्धान्तावर शलैीिी पचरिामकारकता अवलंबनू आहे. साचहत्यकृतीतील 
शलैी वािकाच्या अन भवानेि प्रतीत होते, बौचद्धक आकलनाने प्रतीत होिाऱ्या सकंल्पनापंैकी ही नाही. न 
वािलेल्या कचवतेबद्दल ककवा न पाचहलेल्या चिीाबद्दल कोिी चकतीही उत्तम चवश्लेर्षि केले, तरी मूळ 
कलाकृतीबद्दल बरेवाईट पूवइग्रह चनमाि होण्यापलीकडे चतच्यासंबधंी झारशी चनष्ट्पत्ती होत नाही. शलैीला 
योग्य प्रचतसाद चमळाला नाही तर ती ख ंटते. म्हिून बऱ्यािदा अचभरुिीच्या सािेबंदपिाचवरुद्ध वाङ्मयीन 
बंडे होतात, नवी शलैी रूढ केली िाते, तंीािें प नरुज्जीवन अथवा नवीनीकरि होते, ककवा नवी तंीे 
शोधली िातात. 

 
शलैीिे चतच्याम ळे व्यतत होिाऱ्या आशयाशी असलेले साहियइ व चभन्नत्व ह्या दोन्ही र्ोष्टी र्ृहीत 

धराव्या लार्तात. द्रव्य (आशय= अथइ), माध्यम (भार्षा) आचि रूप (वाङ्मयप्रकार) ही शलैीिी तीन 
पचरमािे असल्याम ळे कोित्याही एका पचरमािावरून शलैीिे आकलन पूिइ होत नाही. ह्या तीन 
पचरमािामं ळे शलैीला अनेक बाह्य संदभइही आपोआप लार्ू होतात. हे संदभइ एकाि कलाकृतीतले 
असल्याम ळे परस्परव्यापी आचि परस्परसंलग्न असतात. शलैीच्या अभ्यासातून अशी रीतीने सबधं 
साचहत्यकृतीिे अंतरंर् स्पष्ट होऊ शकते. 

 
आशय, भार्षा आचि वाङ्मयप्रकार ह्यािंा सयंोर् घडून येताना िी चवचवध तंीे वापरली िातात, त्या 

तंीािंा अभ्यास साचहत्यचनर्समतीच्या अभ्यासात अपेचक्षत असतो. साचहत्यसमीके्षत आिपयंत ह्या तंीािंा 
अभ्यास होत आला आहे. उदा., कादंबरीतील चनवदेनतंीे, पाीचनर्समती, प्रतीकीकरि इत्यादी. 
तंीचवस्ताराम ळे काही वाङ्मयप्रकारातं इतर माध्यमािंाही संयोर् होतो. उदा., र्ीतकाव्यात नादािा, 
नाटकात अवकाशािा. तंीाचं्या सचंमश्रीकरिाने परावर्सतत असे अनेक र् िधमइ भार्षाशलैीवर एकचीतपिे 
लादले िातात. उदा., कादंबरीत नाट्य, संवाद. ह्याम ळे रूपाच्या आकलनात अस्पष्टता चनमाि होते आचि 
न चमटिारे वाङ्मयीन वाद चनमाि होतात. उदा., नाटक हा वाङ्मयप्रकार की स्वतंी कलाप्रकार? 
र्ीतकाव्य हे नेमके काय आहे? साचहत्यािे प्रयोिन आनंद की बोध? इत्यादी. 

 
समािाच्या अनेक व्यवहारातं भार्षा वापरली िाते आचि साचहत्य हा भारे्षच्या अनेक व्यवहारापंकैी 

एक व्यवहार असतो. साचहत्यात वापरलेल्या भारे्षत काही चवचशष्ट ख ब्या, वैचशष्ट्टे्य असतात. त्या ख ब्या 
शोधण्यासाठी सचंहतेिी भार्षा कपिून काढण्याकडे आध चनक शलैीशास्त्रािा कल आहे. शलैीशास्त्रातही अनेक 
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संप्रदाय आहेत. शलैीच्या घटकावंरून साचहस्त्यकाच्या मनोवृत्तीिा चनदेश करिे, प्रचतमािंा अभ्यास करून, 
त्याचं्या अथइव्याचमश्रतेतून आशयािे दशइन घडविे, पदरिनामंधील लयतत्त्व े शोधून काढिे, 
वातयरिनाभ्यास पद्धतीने सचंहतेतील शब्द-शब्दसम च्चय-वातयाशं-वातय याचं्या रिनेिी वैचशष्ट्टे्य शोधिे, 
सासं्ख्यकी पद्धतीने भाचर्षक वैचशष्ट्ट्याचं्या प नरावृत्ती यासंारख्या चवचवध प्रवृत्ती शोधून शलैीसंबधंी आडाखे 
प रविे, संदभावरून भाचर्षक वैचशष्ट्ट्यािंा अथइ लाविे, असे चवचवध संप्रदाय शलैीशास्त्रात आहेत. 

 
एका वातयप्रयोर्ात ककचित झरक केला तरी अथात झरक होतो, ह्या चनरीक्षिावरून संचहतेतील 

भारे्षिे सवइ घटक महत्त्वािे ठरतात. भारे्षच्या कलाकारािवळ काही खास भाचर्षक ख ब्यािें कौशल्य असते. 
भारे्षच्या शब्दसंभारािा, वातयरिनेिा व व्याकरिादी अंर्ािंा िास्तीत िास्त उपयोर् ह्या ख ब्यानंी 
साचहस्त्यक करत असतो. वाङ्मयीन िातंीही शलैीिारेि झचलत होते; कारि समाििीवनात बदल झाला, 
की नेहमीि तत्कालीन साचहत्यात आपोआप िातंी होत नाही, तर साचहत्यकृतीच्या इतर घटकाशंी 
शलैीच्या होिाऱ्या साय ज्जतेनेि हा अपेचक्षत बदल झलदू्रप होतो. ि नी शलैी वापरून बोथट झाल्यावर 
बंडखोर साचहस्त्यक नवी शलैी यशस्वी रीतीने वापरून िातंी करतात. वस्त तम ही बंडखोरी त्याआधीही 
चकत्येक लेखकानंी कमीअचधक प्रमािात स रू केलेली असते, माी ती प्रकर्षाने िािवनू देिारे लेखकि 
िाचंतकारक ठरतात. शलैीतील अशी िातंी सवइसामान्य साचहत्यव्यवहारात अन करिाने एकदा रूढ झाली, 
की त्यानंतरच्या निीकच्या काळातील स्वतंी शलैीिे साचहस्त्यकही चनष्ट्प्रभ वाटतात आचि टीकाशास्त्रीय 
मूल्यमापनािे प्रश्न चनमाि होतात. ह्या िाचंतकारक शलैीिी लाट ओसरून रे्ली आहे आचि शलैीत नवी 
िातंीही होत नाही अशी पचरस्स्थतीही साचहत्याच्या इचतहासात बऱ्यािदा येते. शलैीच्या ह्या चविारात एका 
लेखकाच्या सवइ कृतींमधून चदसिाऱ्या भाचर्षक प्रवृत्ती, त्यािें स्वरूप, चवकास व आवतइने यािंा अभ्यास 
होतो. एकाि काळातील सवइ लेखक कमीिास्त झरकाने एका ठरावीक पद्धतीने भारे्षिा वापर करताना 
चदसतात. यावरून त्या त्या काळािीही एक शलैी मानली िाते. 

 
चवचशष्ट साचहत्यकृतीच्या शलैीिा चविार करताना शलैीिे सत्त्व कळून येते. शलैीत भारे्षिा वापर 

चनवड ह्या स्वाभाचवक मानवी प्रवृत्तीन सार केलेला आढळतो. भारे्षत अनेक पयाय असताना चवचशष्ट ध्वनी, 
शब्द, शब्दरिना, वातयरिना, व्याकरिचवशरे्ष ककवा वातय हेि का चनवडले ह्यािा शोध घेतला तर चनवड 
हा शलैीिा महत्त्वािा धमइ आहे हे चसद्ध होते. चिथे अशी चनवड नसते चतथे भार्षाशलैीिे अस्स्तत्व िािवत 
नाही. शलैीिा द सरा धमइ : रूढ अथवा आदशइ भार्षाप्रयोर्ापेक्षा वरे्ळे भार्षाप्रयोर् करिे, भारे्षच्या माध्यमात 
हेत चनष्ठ मोडतोड करिे आचि साध्या भारे्षला वळि देिे. चतसरा धमइ : साध्या भारे्षपेक्षा साचहस्त्यक भारे्षत 
अचधकत्व आििे व रूपाच्या संरिनेला भरून टाकिे. िौथा धमइ : भार्षावैचशष्ट्ट्यांना आवश्यक ते सवइ संदभइ 
प रविे.  

 
ह्या सवइ धमांनी चसद्ध झालेल्या शलैीत खालील वैचशष्ट्ट्यािंी योिना केलेली आढळून येते : 
 
ध्वनीिे प्रतीत र् ि (उदा., मध र, ककइ श), चवचवध शब्दाचं्या योिनेने चनमाि झालेले ध्वनी व त्यािें 

परस्परसंबधं (साम्य, चवरोध), शब्दाचं्या ध्वचनसामथ्यािे चवचशष्ट अथइच्छटा ख लवण्यािे सामथ्यइ, 
शब्दाशब्दातंील वाच्याथइ-लक्ष्याथइ-व्यंग्याथइ-समातंरत्व इ. परस्परसंबधं, चवचवध िातींिे शब्द एकी 
आिण्यामार्िे हेतू, चवचवध प्रकारिे शब्द (ि ने, संपूिइतम नव,े बोलीभारे्षतील, चवचशष्ट व्यवसायातील इ.) 
वापरण्यािे हेतू, शब्दरिना, प नरावृत्ती, प्रचतमा, शब्दसम च्चय, वातयाशं, नाद, व्याकरिचवशरे्ष, संचहतेिी 
माडंिी, संचहता छापण्यािी (= वािण्यािी) पद्धती, चनवदेनपद्धती. 



 अनुक्रमणिका 

र्द्य व काव्य याचं्या शलैीतील भेद काही वैचशष्ट्ट्यापं रताि मयाचदत असतो. वातय, पचरच्छेद व 
त्याहून मोठे रिनेिे त कडे यािंा र्द्यात; तर ओळी, आचद मध्य–अंत, चवराम, कडवी व त्याहून मोठे रिनेिे 
त कडे, छंद यािंा काव्यात प्राम ख्याने चविार करावा लार्तो. वस्त तम र्द्य व काव्य हे पारंपचरक माडंिीम ळे 
व भारे्षच्या पचरस्स्थचतिन्य बदलाम ळे चभन्न समिले पाचहिे. चनव्वळ र्द्य व चनव्वळ काव्य साचहत्यव्यवहारात 
द मीळ आहे. र्ीतकाव्य वर्ळता इतर सवइ र्द्यप्रकार व काव्यप्रकार एकमेकािें र् िधमइ वापरताना चदसतात. 
र्द्यािी चकत्येक वैचशष्ट्टे्य काव्यातही आढळतात, तर काव्यािी चकत्येक वैचशष्ट्टे्य र्द्यातही आढळतात. 
त्याम ळे भारे्षच्या दृष्टीने ह्या दोन्ही प्रकारातं खोलवर भेद नसतो. 

 
साचहस्त्यक भारे्षच्या सवइ वैचशष्ट्ट्यािंा सवांर्ानंी चविार होऊनही चनव्वळ भारे्षच्या पचरमािावरून 

शोधलेले शलैीिे स्वरूप आचि कायइ पचरपूिइ आहे, असे आि तरी म्हिवत नाही. साचहत्य ही आधीि 
व्याचमश्र कला असल्याम ळे, चतिे माध्यम भार्षा हेही वरे्ाने बदलत व चवस्तारत असल्याम ळे, िर्ातील 
अनेक प्रचतभावतंािें चतच्यावर दर चपढीत अनेकचवध प्रयोर् होत राचहल्याम ळे, तसेि रूपामंध्ये 
अपूवइवस्त चनमािक्षमता चवलक्षि वाढल्याम ळे शलैींिा व्यापार चवस्तारला आहे. र्ीतकाव्यासारख्या श द्ध 
भार्षाप्रधान वाङ्मयप्रकाराच्या बाबतीत भार्षाशास्त्रप्रिीत शलैीचविार पचरपूिइ ठरला, तरी शलैीत इतरही 
काही घटक असावते हे ताडता येते. उदा., मिाभाितािे इतर कोित्याही भारे्षत भार्षातंर केले तरी ते 
स ंदरि रहाते. पाथेि पाांचालीिे चिीपटात रूपातंर होऊ शकते व ते रूपातंरही चततकेि स ंदर होते. 
तौलचनक साचहत्यात अशा भार्षाव्यचतचरतत अन्य घटकािंी प्रकर्षाने प्रतीती येते : अचभिात साचहत्यकृतीिे 
देशकालभार्षाचनरपेक्ष आकलन, थोर साचहत्यकृतीिे सवइी होिारे पचरिाम, परीकथािंी सवइी आढळिारी 
समान शलैी, लोकर्ीतािें सामान्य अन बधं, संरिनामंधील साम्ये व लयतत्त्व,े साचहत्यकृतींबाहेर 
िनमानसात चवख्यात झालेली दॉन चकहोतो, साकंो यासंारखी काल्पचनक पाीे, आशयसूीे, प्रतीके अशा 
सावइचीक वैचशष्ट्ट्यानंा शलैीचविारात स्थान असिे आवश्यक आहे. तसेि चिीचशल्प-स्थापत्यादी इतर 
कला व साचहत्य ह्याचं्यातील शलैीसामथ्यािा चविारही एकूि शलैीचविारातील ी टी भरून काढू शकेल. 
शलैीिी प्रमािवादी सकंल्पना िाऊन स्वभाववादी सकंल्पना रूढ झाल्याने असे अनेक प्रश्र उपस्स्थत होत 
आहेत.  
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शैलीबद्धता : बोलिे-िालिे, हातवारे, हालिाल, नतइन वरै्रेंिा ठरीव बधं म्हििे शलैी. भार्षा व साचहत्य 
यापं रती शलैीिी संकल्पना मयाचदत नाही, म्हिूनि ‘भार्षाशलैी’ सारखी संज्ञा वापरावी लार्ते. संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रीय रीचतकल्पनेला बािूला ठेवनू शलैी या संकल्पनेला पसंत करण्यािी दोन कारिे संभवतात 
: एक तर पािात्त्य साचहत्यशास्त्रीय (म्हििे इंग्रिीिारा पोहोिलेल्या) ‘स्टाइल’ संकल्पनेस शलैी समानाथी 
मानण्यािा प्रघात पडला. द सरे म्हििे रीचतकल्पना म ख्यतम काव्यकें द्री राहते, तर शलैी-संकल्पनेिा 
आवाका व्यापक, असा अचभप्राय राचहला. याखेंरीि वामनाने वाढचवलेल्या रीचतकल्पनेिा रोख शब्द-
भार्षासरिीकडे असाही ग्रह बळावला (वामनाने रीचतकल्पना सौशब्द्याप रती मयाचदत नाही असे ठामपिे 
साचंर्तले असूनही!). एकंदरीने पचरिाम असा, की स्टाइल या संकल्पनेबरोबर शलैीिाही आवाका बदलता 
आचि वाढता राचहला. चवचशष्ट लेखक, कालखंड, साचहत्यप्रकारातील खास आचवष्ट्कार-वळि ते चवचशष्ट 
संस्कृतीिे आचवष्ट्कार-सािे म्हििे शलैी असे सापं्रतिे वाढते आलेख आहेत. भार्षाशास्त्रािी एक शाखा 
शलैीशास्त्र. अभ्यासके्षी भार्षा व चतच्या व्यवहारािी वळिे. समीके्षत या शास्त्राने वधेक भर घातली. पि 
तरीही अनेक (शलैीचवर्षयक) प्रश्न अन त्तचरत राहताति. कारि शलैीचविारातं भाचर्षक संघटनापलीकडिे 
आचि सासं्कृचतक म्हिण्याइतके सवइस्पशी संकेत असतात ही िािीव बळावली. पचरिामतम शलैीसकंल्पना 
पायाभतू (आचि वादग्रस्त) ठरल्यास नवल नाही. शलैीिे समावशेक संदभइ ध्यानात घेता चतिा वरे्ळा, 
वस्त चनष्ठ चविार संभवत नाही. अमकी अमकी शलैी बरी-वाईट असा सावइचीक सावइकाचलक चनिइय 
(चनचित चनकर्ष चदले तरी) न्याय्य ठरत नाही, अशी भचूमका आि बह मान्य झालेली चदसते. चनष्ट्कर्षइ असा, 
की चवचशष्ट आचवष्ट्कारातं वा सादरीकरिातं सहभार्ी भाचर्षक व चनभाचर्षक, तसेि साचहस्त्यक व 
साचहत्यबाह्य घटकािंी बह सधं पि एकशतती संघटना वा मोडिी म्हििे शलैी होय. 

 
आता या पाश्वइभमूीवर शलैीबद्धता ही सकंल्पना समिून घ्यायला हवी. 
 
क्षमता, अथइपूिइता आचि वहनसौकयइ या कसोट्यावंर उतरिारे सिइन चसद्ध होताना कमी प्रयास 

पडावते म्हिनू आचवष्ट्कारघटकािें संघटन रूढ शलैीन सार होत असते. शलैी सासं्कृचतक परंपरािंा भार् 
असतात. त्याम ळे त्या सवांना उपलब्ध असतात, इतकेि नव्हे तर त्यामार्ील दीघइ कायइपरंपरेच्या 
पाकठब्याने घटकािें एकी येिे ‘कसेतरी व अपाततम’ नसते. (या कारिाने एका लघ तम का होईना 
पचरिामकारकतेिी हमी चमळते.) म द्दा स्पष्ट करावयािा तर असे म्हिता येईल, की कलाकृतीच्या 
रिनेन सार काही घटकाकंडे (संस्कृचतसमूह, कालखंड, भाचर्षक मानदंड, धार्समक व इतर प्रभावी 
प्रचतसाद-चवर्षय इत्यादींच्या संदभांतले) सवइमान्य चवश्वास व मूल्यचनकर्षानंा व्यतत कामचर्री सोपवलेली 
असते. शलैीिी रूढ वळिे स्वीकारली, शलैीबद्धतेस मान्यता चदली की, सामाचिक, सासं्कृचतक, 
कलाचवर्षयक आचि कलासबंंचधत र्ृहीतानंा कलाकृतीत िार्ा देण्यासाठी वरे्ळे व म द्दाम प्रयास कराव े
लार्त नाहीत. ध्यानात यावे, इततया प्रमािात कलाथािे संज्ञापन होते. शलैीच्या या कायाम ळे, 
शलैीबद्धतेच्या प्रमािशीर भचूमकेम ळे कलाकृती प्राचतचनचधक ठरण्यािा संभव वाढतो. 

 
माी कलाकृतीिा पूिइ सदेंश याम ळे सजं्ञाचपत झाला असे होत नाही. कारि असे की, 

शलैीबद्धतेम ळे घनीभतू होिाऱ्या आचवष्ट्करिापलीकडे िाऊन, आपल्या क वतीन सार कलाकार व 
शतयतेन सार कलाकृती, चनर्समचतशील व्यस्ततमत्त्वािा ठसा म्हिण्यासारखा शलैीबाह्य वाटिारा संदेशही 
देऊ बघत असतात. म्हििे असे की रूढ शलैीच्या तंतोतंत अन सरिातूंन संभविाऱ्या सािेबंदपिािे, 
याचंीक ठरीवपिािे संकट टाळण्याकचरता, थोडीझार बंडखोरीही स्वीकारावी लार्ते. कलाकारािी खरी 
मौचलकता शलैीबद्धता वापरिे व डावलिे या परस्परचवरोधी भासिाऱ्या प्रचियािें संत लन साधण्यात चदसत 
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असते. एकूि कलाकृतीत/आचवष्ट्कारात, खास आपल्या ‘िार्ा’ंमध्ये, शलैीबद्धता डावलिे व इतरी ती 
साभंाळिे याम ळे अखेर त्या त्या कलाकारािी/कलाकृतीिी/आचवष्ट्करिािी शलैी साकार, समूतइ होते 
असेही म्हिता येईल. आपल्या चनर्समचतशततीला दर क्षिी पिास लाव ू नये, अनावश्यक चठकािी 
वरे्ळेपिािा हव्यास धरू नये. कारि असे केल्याम ळे आचवष्ट्कार ग्रहि करिाऱ्यािा कलाकृतींत इष्ट तो 
संिार द ष्ट्कर होतो. तेव्हा शलैीबद्धता म्हििे उत्कर्षइकबदू, भावनाचवष्ट्काराच्या तीव्र आचि वैिाचरक 
आशयाच्या घन अवस्था वर्ैरेंच्या पचरिामकारकतेसाठी उपय तत, चियाबद्ध संकल्पना म्हटली पाचहिे. 

 
द ष्ट्काळ, चनसर्इरम्यता, मरि, िन्मोत्सव इत्यादींिी साचहत्यातील विइने; द मख, आनंद, भावचनक 

उत्कर्षइ; कथावस्त रिनेतील आकस्स्मक वळिे वर्ैरे प्रतीतीस याव े म्हिून हालिाल-हावभाव-हेल यािें 
नाट्याचवष्ट्कारातं वापरले िािारे बधं; आरंभ, अंत, तात्पयइ, उपदेश वर्ैरेंिे लोकसाचहत्यात होिारे 
ठरावीक संघटन ही शलैीबद्धतेिी सहि लक्षात येिारी उदाहरिे होत. 
 

अशोक दा. रानडे 
 
शैलीणवज्ञान : शलैीिा पारंपचरक साचहत्यसमीके्षत होिारा चविार हा अनेकदा स स्पष्ट नसतो. शलैीला 
प्रासाचदक, ओघवती, नाट्यमय इ. चवशरे्षिे या वळेी चवचभन्न अथइच्छटानंी लावली िातात. भार्षाचवज्ञानाच्या 
आधारे शलैीिा करण्यात येिारा चविार म्हििे शलैीचवज्ञान. हा चविार वस्त चनष्ठ असतो, लेखक-
वािकचनरपेक्ष असतो, म्हिून याला ‘चवज्ञान’ म्हटले िाते. शलैीचवज्ञान हे संपूिइतम पािात्त्य देिे आहे आचि 
तेही अर्दी अलीकडील काळातील. माी संस्कृतमधील अलंकारशास्त्रािा चविार हा प्राम ख्याने 
व्याकरिाशी स पचरचित समीक्षकानंी केलेला असल्याने कदाचित त्यािी प्रकृती आचि प्रवृत्ती आध चनक 
शलैीवैज्ञाचनकाचं्या प्रकृतीशी आचि प्रवृत्तीशी ि ळती असण्यािी शतयता नाकारता येत नाही. 

 
पािात्त्य चविान शलैीिे साचहत्यशलैी आचि भार्षाशलैी असे दोन भार् मानतात. भार्षाशलैीिा चविार 

हा प्राम ख्याने आध चनक भार्षाचवज्ञानाच्या आधाराने होतो. चवसाव्या शतकात पािात्त्य राष्ट्रातं भार्षाचवज्ञान 
चवकचसत झाले. त्यात अनेक पंथ, उपपंथ अद्यापही आहेत. पि या सवांिे मूलभतू उचद्दष्ट एकि आहे आचि 
ते म्हििे भारे्षिा भार्षा म्हिनू अभ्यास करिे. भार्षा हा वैज्ञाचनक संशोधनािा चवर्षय याम ळे प्रथमि झाला. 
साचहत्यात अनेकदा व्याकरिािे चनयम धाब्यावर बसचवले िातात. कधी ते खटकते. उदा., ‘त्या 
चशकलेल्या होत्या, वािलेल्या होत्या’ हे वातय चवचिीि वाटते. सामान्य मािसापं्रमािे लेखक-कवीस द्धा 
ि का करताति. (‘शी वॉि वले-रेड’ ह्या इंस्ग्लश वातयाच्या आधारे झार तर त्या वातयािा उलर्डा करता 
येईल, पि समथइन करता येिार नाही.) परंत  व्याकरिािे चनयम िेव्हा हेत तम उल्लंचघले िातात, अथइ आचि 
रिना यातंील सौंदयइ िेव्हा त्याम ळे वृकद्धर्त होते, तेव्हाि शलैीचवज्ञानात त्यािंा चविार होतो. उदा., ‘झाड 
बसले’ हे वातय एरवीच्या भाचर्षक व्यवहारात असंभवनीय आहे. (‘झाड’िा भ ताने झपाटलेला मािसू हा 
अथइ आपि सोडून देऊ, नेहमीिा अथइ डोळ्यासमोर ठेव.ू) पि ‘पाय सोड चन िळात बसला असला औद ंबर’ 
या बालकवींच्या रिनेत ‘बसिे’ या चियापदािा कता अिेतन, िड वस्तू असूनही ती रिना काव्यात्म 
ठरते. कमइलोप हा व्याकरिदृष्ट्ट्या सामान्यतम चनचर्षद्ध आहे. पि ‘केधवा भेटसी माचझया चिवलर्ा’ यात 
त्यािा चविार शलैीच्या संदभात करावा लारे्ल. ‘कार्द सरळ झाटला’ हे वातय व्याकरिदृष्ट्ट्या स चवचहत 
आहे; पि ‘कार्द चनळा झाटला’ हे नाही. कारि ‘चनळा’ या शब्दािी िाती चियाचवशरे्षि अशी नसून 
चवशरे्षि अशीि आहे. पि ‘पाडं र संध्या िौथ्या प्रहरी, चवव्हळते िचश लाल झाट चन’ या मढेकराचं्या पंततीत 
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‘लाल’ या र् िवािक चवशरे्षिािा पचरिामदशी चियाचवशरे्षिासारखा केलेला उपयोर् हा शलैीिा एक 
चवशरे्ष बनतो. 

 
साचहत्यात व्याकरिािे चनयम झ र्ारले िातात; पि तेही एका मयादेति. चनयमािंी मन मानेल 

तशी मोडतोड करता येत नाही. उदा., ‘माता न तू वैचरिी’ यातील पचहल्या आचि शवेटच्या नामािंी िार्ा 
बदलल्यास संपूिइ अथइि बदलेल. प . चश. रेग्याचं्या ‘स्स्प्ररं् उलटते’ या कचवतेत शब्दरिनाही म द्दामि 
उलटल्यासारखी केली आहे :  

 
स्स्प्ररं् उलटते वळेेिा एक आकडा ढकलीत 

—आि इथे ठकलेल्या,  
चटकचटकािी कायम िौकट माडंीत हटवादी 

—माा यातूंन र्ळलेल्या 
 
पि यातही कता आचि म ख्य चियापद स रुवातीस ठेवनू राचहलेल्या शब्दािंी रिना चवस्कचळत 

केली आहे आचि या चवस्कचळतपिातही पद्धत आहे. उदा., सबधं द सरी ओळ हे ‘वळे’ या नामािे चवशरे्षि 
आहे, तर िौथी ओळ हे ‘चटकचटक’ या नामािे. दोन्ही नामे ही उरलेल्या वातयबधंाच्या अग्रभार्ी आहेत. 
‘साला साडे धा वािला, तरी पायिमा घालते’ या वातयातील नाम आचि चियापद याचं्या कलर्-विनातील 
अचनयचमतपिाम ळे ते अग्राह्य ठरते; पि बबन प्रभ ूयाचं्या झोपी गेलेलT जागा झाला ह्या नाटकात पावरी ह्या 
पारशी पाीाच्या तोंडी ते आल्यावर त्यातून भाचर्षक व्यवहारातील त्यािे सामाचिक स्थान स्पष्ट होतेि, 
चशवाय त्यातून चवनोदही चनमाि होतो. यािे कारि असे, की नाटकातील पावरी या पाीािे सवइि उद्र्ार 
चनयमबाह्य आहेत; परंत  ते मराठीच्या र् िराती वळिाला अन सरून स संर्त आहेत. 

 
शलैीिा चविार करताना चनयमबाह्य वातयरिनािंा चविार आवश्यक असला, तरी अटळ नाही. 

म्हििे व्याकरिािे चनयम मोडिे हे शलैीला आवश्यकि असते असे नाही. साचहत्यातील शलैी ही आदशइ 
भार्षाव्यवहाराच्या उल्लंघनािा पचरिाम असण्याऐविी आदशइ भार्षाव्यवहारािे उत्तम उदाहरिही असू 
शकते. शब्दानंा नवीन अथइ देिे, नवीन शब्द तयार करिे, ध्वनी व अथइ यािंा संबधं िोडिे, शब्दाच्या चवचवध 
अथांिा एकाि वळेी उपयोर् करिे, व्यावहाचरक भार्षाव्यापाराने चनमाि केलेल्या भाचर्षक सवयी 
व्याकरिाला धक्का न लावता मोडिे इ. र्ोष्टींनीही शलैीिे वरे्ळेपि चदसते. उदा., मढेकराचं्या 

 
‘थ्रू’ र्ाडी हो येई–िाई 
झर्ाळ, िन ं की रानीवानी 
 

या पंततीतील ‘झर्ाळ’ हे चवशरे्षि ही कवीिी नवचनर्समती आहे, तर चकरि नर्रकराचं्या सात सक्कां  
ते्रचाळीसमधील 

 
“सम द्राशिेारी तू. एखाद्या मॉबलोडरसारखी. त झा शब्दन् शब्द झेलण्याकरता पािी 

आत र झालेलं. आचि तू परॅापेटला लारू्न, त झे डोळे दूरवर चझरवत, त झं सारं शरीर अपेके्षनं 
उिळलेलं. आचि मर् लाबं लाबं टारं्ा टारं्ा टाकत लाट धाड धाड मात करत त ा यावरती श भ्र श भ्र 
हिारो लाखोंनी र् च्छ झेकत. त ा या वडे लार्लेल्या सैन्यािे उसळिारे हात. त्याचं्या स पर स्टार, 
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सेकंड सेचवअर, सत्य साईबाबाच्या केसािा, पायािा, पदरािा, डोळ्यािा स्पशइ करायला 
एकमेकावंर िढून र्डबडा लोळत.” 
 

या पचरच्छेदात क ठेही कालदशइक चियापदािा वापर केलेला नाही. व्यावहाचरक भार्षाव्यापारात ही सवइ 
वातये अपूिइ आहेत. प . चश. रेरे् यािंी ‘ख िा’ ही कचवता पाहा :  

 
अन् चझकट र् लाबी ढर्ाआडच्या  
ख िा माचंडवर चतच्या नभाच्या  
 

यात ‘चझकट र् लाबी’ हा चवशरे्षिबंध ‘ढर्’ या नामािे विइन करतो, ककवा ‘ख िा’ या नामािे. तसेि (१) 
चतच्या नभाच्या (नभासारख्या चनळसर) माडंीवर ख िा आहेत, (२) चतच्या नभाच्या (चतच्या 
अन भवचवश्वाच्या) ख िा (चतच्या) माडंीवर आहेत, ककवा (३) नभाच्या (आकाशाच्या) ख िा चतच्या माडंीवर 
आहेत. असे तीन अथइ द सऱ्या ओळीतून उद्भवतात. द सऱ्या ओळीिी रिना व्याकरिदृष्ट्ट्या सैल आहे; 
त्यातून पचरिामकारी सचंदग्धता चनमाि होते. भारे्षच्या या चवचवध अंर्ािंा पद्धतशीर चविार करण्यास 
भार्षाचवज्ञानािे साहाय्य घेण्यावािनू र्त्यंतर नाही. 

 
शब्द आचि नाद यािंा संबधं, शब्दािें परस्परातंील वातयातंर्इत संबधं, वातयािें परस्परसंबधं, 

वतता आचि श्रोता यािंी चनचिती आचि त्याचं्या भचूमकातंील बारकावे, वाङ्मयीन संकथनािा चवर्षय, 
त्यातील सहभार्ी व्यतती, चतिे स्वरूप या र्ोष्टींिाही चविार शलैीचवज्ञानात येतो. म्हििे भार्षाचवज्ञानािे 
ध्वचनचविार, रूपचविार आचि अथइचविार हे तीनही चवभार् शलैीचवज्ञानाला उपय तत ठरतात. 
भार्षाचवज्ञानाच्या आधारे शलैीबाबत एक महत्त्वािा चसद्धान्त माडंण्यात येतो : दैनंचदन भार्षाव्यापारात आचि 
म्हिूनि भारे्षच्या सवइसामान्य व्याकरिात िे घटक एकी ठेवले िातात, ते चवलर् करिे आचि िे चवलर् 
ठेवले िातात त्यानंा एकी आििे, हे कोित्याही शलैीिे म ख्य सूी असते. 

 
साचहत्यरचसकाच्या प्रचतचिया ह्या अतंमपे्रचरत असतात. समीक्षक त्यािंी नोंद करतो. पि त्यािंा 

शलैीचवज्ञानाने वस्त चनष्ठ उलर्डा करता येतो. शलैीचवज्ञान हे साचहत्यसमीके्षवर आिमि नव्हे, ककवा चतला 
पयायही नव्हे. माी शलैीचवज्ञानािा उपयोर् संवदेनक्षमता डोळस करण्यास नक्कीि होतो. परकीय भारे्षतील 
साचहत्याच्या आस्वादास शलैीचवज्ञानािा अचधकि उपयोर् होतो. साचहत्याच्या अध्यापनािा उदे्दश िर 
चवद्याथ्यािी संवदेनक्षमता वाढचविे हा असेल, तर त्यात शलैीचवज्ञानािा उपयोर् करिे अर्त्यािे ठरते. 
भाचर्षक संदेशसंिमि स धारण्यास शलैीचवज्ञानािा अभ्यास उपय तत ठरावा. एखाद्या साचहत्यकृतीिा कता 
कोि असू शकेल, चतिा संभाव्य काल काय याबाबतिी अन माने शलैीचवज्ञानाच्या आधारे काढण्यात अचधक 
अिूकपिा येतो. 

 
भार्षावैज्ञाचनक हे शलैीचवज्ञानाच्या बाबतीत उदासीन चदसतात आचि साचहत्यसमीक्षक साशकं 

चदसतात. शलैीचवज्ञानािी वाढ ही भार्षाचवज्ञानाच्या प्रर्तीवर बरीिशी अवलंबनू असल्याने अद्याप तरी 
त्यास स्वतमिे वरे्ळे सैद्धाचंतक अस्स्तत्व नाही. माी शलैीचवज्ञान हा भार्षाचवज्ञानािाि एक उपचवभार् नाही. 
शलैीचवज्ञानाच्या सापं्रतच्या अपूिइतेम ळे आचि त्यात मूल्यस्वीकार अटळ असल्याम ळे काही चविान त्याला 
चवज्ञान म्हिनू संबोधण्यास नकार देतात; त्याचं्या मते सध्या त्याला शलैीमीमासंा एवढेि म्हििे अचधक 
उचित ठरेल. 
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रमेश वा. धोंर्डे 
 

शोकणमश्र सुखान्त्मका (रॅणजकॉमेडी) : वाङ्मयप्रकारािंा अभ्यास ही म ळाति सिइनशील लेखक 
नसिाऱ्यािंी चनर्समती आहे, असे म्हटले िाते. लेखक साचहत्यप्रकार चनर्समतात, अथवा असलेला 
साचहत्यप्रकार वाकवतात ते वर्ीकरिाच्या श द्धतेिा वा चमश्रतेिा चविार म्हिून नव्हे, तर त्या चवचशष्ट 
वाङ्मयीन परंपरेतील त्या साचहत्यप्रकाराशी त्यानंा, त्याचं्या प्रचतभाधमाला वरे्ळे नाते प्रस्थाचपत करिे 
आत्यंचतक र्रिेिे असते म्हिून. चनर्समतीच्या पातळीवर हा चविार मान्य केला, तरी वािकसंवादामध्ये 
लेखक-वािक करारािा, वाङ्मयीन रूपाशी असलेल्या वािकाच्या नात्यािाही चविार अपचरहायइ होतो. 

 
अचभिात परंपरेतील वाङ्मयप्रकारािंी ‘श द्धता’ हीस द्धा सापेक्षि असते. वाङ्मयप्रकार स्स्थर 

नसतात. त्यािंी र्ती सोप्याकडून संचश्लष्टाकडे आचि प न्हा सोप्याकडे अशी असते. ‘रॅचिकॉमेडी’ अथवा 
‘शोकचमश्र स खास्त्मका’ या वाङ्मयप्रकाराच्या चविारामारे् अचभिात शोकास्त्मका आचि स खास्त्मका यािंा 
चविार आहे. शोकात्म अन भव आचि स खात्म अन भव हे परस्परचवरुद्ध मानले, हसिाऱ्या आचि रडिाऱ्या 
म खवट्यािंा पारंपचरक दाखला समोर ठेवला, तर ‘शोकचमश्र स खास्त्मका’ यातंील ‘चमश्र’ शब्दाला 
र् िात्मक छटा प्राप्त होते. पि वर उल्लेचखल्याप्रमािे अचभिात शोकास्त्मकेलाही या ना त्या स्वरूपात 
स खास्त्मकेच्या घटकाशंी अन्वय साधावासा वाटला असेल तर नाटक, त्यातील घटकािें नाते, यािा चविार 
करावा लारे्ल. 

 
‘रॅचिकॉमेडी’ हा शब्द टीकाकारावंर चभरकावला रे्ला तो प्लॉटस (इ. स. पू. २५०–१८४) 

याच्याकडून, िेव्हा हतयूइलीझच्या चमथकाम ळे त्याला देव आचि मानव एकाि नाटकात आिाव ेलार्ले! 
टीकाकारानंी तो र्मतीने चभरकावला रे्लेला शब्द, ग्वाचरनीच्या र्ल पास्ति हिदो (प्रथम प्रयोर् १५९५) या 
संकेत ध डकावनू लाविाऱ्या नाटकाला ग्रीक–लॅचटन परंपरेिी मान्यता चमळचवण्यासाठी वापरला. म्हििेि 
संज्ञा वाङ्मयप्रकाराभ्यासातील असली, तरी चविारािा कें द्रकबदू एक मूतइ साचहत्यकृती होती. हाि चविार 
करिाऱ्या टीकाकारानंा, सॉझोतलीझच्या अॅँहर्टगनीमधील िाररक्षक हा पाीरिनेतील शोकात्म–स खात्म 
चमश्रिािा नम ना वाटला. त्यानंी त्यामध्ये अशा चमश्रिाला अचभिात मान्यता शोधली. हा उल्लखे झारि 
स्झ ट असला, तरी ‘रॅचिकॉमेडी’िा चविार करताना, शोकास्त्मकेच्या चविारातील ‘कॉचमक चरलीझ’िा 
(शोकात्म अन भवािा पे्रक्षकाचं्या मनावरील ताि कमी करण्यासाठी योिलेला चवनोदी प्रवशे) चविार स्झ ट 
मानता येिार नाही. 

 
या चविारासाठी ‘कॉचमक चरलीझ’ ही संज्ञा चनवडताना अॅचरस्टॉटलच्या ‘कॅथार्ससस’ 

(चवरेिन/उन्नयन) या उपपत्तीशी असिारे चतिे नाते स्पष्ट आहे. परंत  केवळ त्याि दशइनतारतम्याने 
पाचहल्याने शोकात्म-स खात्म अन भवािंा, नव्हे शोकात्म/स खात्म पचरदृष्टीिा अन्वय निरेआड झाला. 
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अॅचरस्टॉटलच्या मते शोकास्त्मकेतील हास्योत्पादक प्रवशे ही एक प्रकारिी तडिोड आहे. आध चनक 
काळात आथइर केस्टलर, स सान लॅंर्र यानंी या मताला चवरोध केला आहे. 

 
अशा प्रवशेािंा अलर् चविार न करता सपूंिइ नाट्यकृतीच्या संदभात केला, तर काय चदसते? 

पे्रक्षकाचं्या मनावरील ताि कमी करण्यापेक्षा अशा प्रवशेामं ळे शोकात्म ताि कमीअचधक र्चहरा होतो. या 
चवधानाच्या प ष्ट्ट्यथइ िॅम्लेर्ट नाटकातील कबरस्थानातील प्रवशे, अथवा मकॅ्र्बेथमधील दारूध ंद 
पहारेकऱ्यािा प्रचसद्ध प्रवशे ही उदाहरिे चदली िातात. पचहल्या उदाहरिात ऑझीचलयाच्या मतृ्यूिी 
पे्रक्षकानंा कल्पना आहे, पि हॅम्लेटला नाही आचि द सऱ्यातील दारामार्ील ख नािी भयानकता त्या 
दारूध ंदीतील चवनोदाने वाढते. यातूनि प ढे स सान लॅंर्र यानंी शोकास्त्मका ही स खात्म पोटरिनेवरही 
उभी राहू शकते ही कल्पना माडंली. 

 
स खास्त्मका आचि शोकास्त्मका यातंील नाते शोधिाऱ्या समीक्षकाला दोन चनबधंािंा झार मोठा 

आधार वाटतो : द र्बथक ऑि रेजेडी (१८७२) या नीत्श ेयाचं्या चनबधंािा आचि ‘ले चररे’ (१९००) या बेर्इसाँ 
याचं्या हास्यावरील चनबधंािा. नीत्श ेयानंी ग्रीक परंपरेतील अपोलो आचि डायोनायसस या दैवतािें नव े
अन्वय लावले. डायोनायसस या स खास्त्मकेला िवळ मानल्या रे्लेल्या दैवताशी त्यानंी शोकास्त्मकेिे नाते 
िोडले. संयम, स संवाद, प्रमािबद्धता यावंर भर देिारी ‘अपोलोचनयन’ प्रवृत्ती आचि साऱ्या मयादानंा 
झ र्ारून देण्याच्या द दइम्य ओढीत व्यतत होिारी ‘डायोनायचसयन’ प्रवृत्ती यािंा समन्वय साधला. 
शॉपेनहौअर यानंी शोकास्त्मकेच्या संदभात माडंलेली शातं कितनािी कल्पना नीत्श े यानंी नाकारली. 
त्याचं्या मते ग्रीकािें नाते अंतमपे्ररिा, प्रमाथी स्वभाव याचं्याशी होते; पि त्यािें लक्ष्य माी तकइ  आचि 
सहिपिे येिाऱ्या नैचतकतेकडे िािे हे होते. या दोहोंमधील ताि हे ग्रीक नाटकािे वैचशष्ट्ट्य आहे. या 
त्याचं्या भचूमकेम ळे आचि फ्रॉइड याचं्या चविारातील स्वप्नाचं्या चवश्लेर्षिािा अन्वय त्याचं्या चवनोदमीमासेंशी 
लावण्याच्या प्रयत्नाम ळे स खात्म–शोकात्म कलान भवािे आंतचरक नाते स्पष्ट व्हावयास मदत झाली. 

 
‘शोकचमश्र स खास्त्मका’ या संजे्ञऐविी काही वळेा ‘शोकात्म स खास्न्तका’ ही संज्ञा योिण्यात येते. 

या योिनेमारे् नाटकािी अखेर प्रभावी मानण्यािा चविार आहे. पि तसा चविार न करताही ‘टळलेली 
शोकास्न्तका’ ही कल्पना ‘शोकचमश्र स खास्त्मका’ या सजें्ञमारे् आहेि. फ्लेिर यानंी िेथिुल शिेडेस या 
नाटकाला चलचहलेल्या प्रस्तावनेत ‘रॅचिकॉमेडी’िी व्याख्या करताना ही संज्ञा वापरताना आनंद आचि 
हत्येिा संदभइ नसतो, तर प्रत्यक्ष मृत्यू घडत नाही म्हिनू शोकात्म नाही, पि मृत्यूच्या इततया िवळ येते 
म्हिून स खात्म नाही, अशा नाटकािंा चविार असतो असे म्हटले आहे. शतेसचपयरच्या द बवर्टसक रे्टल आचि 
बसर्बलार्न या नाटकािंा उल्लेख शोकचमश्र स खास्त्मका म्हिून केला िातो. 

 
सवइनाशाच्या छायेतील संघर्षापासून स टका हा अन भव दोन्ही वृत्ती (स खात्म आचि शोकात्म) 

घेऊन येतो. प्रश्न आहे तो नाटककार चवश्वासाहइ पद्धतीने चमश्र नाट्यरिना पेलतो की नाही यािा. 
आध चनक काळात उत्त ंर् व्यस्ततमत्त्वािा अभाव, सवांिा एकाि नैचतक व्यवस्थेत सहभार् नसिे, 
नार्रीकरिािे आचि सासं्कृचतकीकरिािे चभन्न पचरिाम यामं ळे शोकास्त्मका आचि स खास्त्मका यािंी रूपे 
बदलली, संचमश्र रूपे चनमाि झाली. म्हििे हा प्रश्न केवळ नाटकाच्या अखेरीिा नाही; य चरचपडीझच्या 
अलसेस्र्टीस आचि र्हिहजहनया या नाटकािें अंत स खात्मि होते. प्रश्न केवळ चमश्रतेिा (चिराल्डीच्या 
भारे्षत tragedie miste) नाही, तर नाट्यान भव घेण्याच्या शलैीिा आचि त्याहूनही नाटक सादर 
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करण्याच्या शलैीिा आहे. शोकात्म संवादशलैी आचि स खात्म संवादशलैी, या दोन्ही संवदेना व्यतत 
करिारी अचभनयशलैी आचि रंर्भार्षा यातं सतं लन साधण्यािा आहे. 

 
मराठी नाट्यसचंहतािंा आचि रंर्परंपरेिा चविार करताना त्यामंार्ील ससं्कृत नाट्यशास्त्रािा आचि 

संस्कृत नाट्यपरंपरेिा चविार अपचरहायइ आहे. साचहत्यप्रकारािंा अभ्यास ही पाचिमात्य संकल्पना आहे, हा 
एक म द्दा. द सरा आचि महत्त्वािा म द्दा असा, की शोकास्त्मका नसलेल्या परंपरेत, नायकप्रधान (हीरोइक) 
नाट्यपरंपरेत, ज्या परंपरेत शोकास्त्मका नाही, शोकान्त नाही त्याप्रमािे ‘उल्लास’ असिारे स खात्म नाटक 
नाही, त्या परंपरेत िी शोकचमश्र स खास्त्मका अपचरहायइपिे येते, ती पाचिमात्य परंपरेतील तत्त्वज्ञानात्मक 
विन घेऊन येईल का? मराठी परंपरेतं एका बािूला भरतािे नाट्यशास्त्र आचि द सऱ्या बािूला पाचिमात्य 
शोकास्त्मकेिी प्रचतष्ठा (वाङ्मयीन आचि रािकीय) असे परस्परचवरोधी प्रभाव चदसतात. र्ोकवद बल्लाळ 
देवलानंा (१८५५–१९१६) शािदा (१८९९) नाटकािी स्वाभाचवक र्ती बदलून ते स खात्म कराव ेलार्ले. 
त्यामार्ील परंपरा भवभतूीच्या संस्कृत उत्तििामचहित या नाटकाच्या स खान्तािी! (ज्यासाठी 
िामायिापेक्षा वरे्ळा अंत करण्यािे स्वातंत्र्य घेतले रे्ले.) 

 
आध चनक काळातील मराठी ‘शोकचमश्र स खास्त्मका’ कधी समस्याप्रधान नाटकाच्या स्वरूपात येते, 

तर कधी अन भवाला सामोरे िाताना पूवइसंकेत टाकून प ढे िािाऱ्या आध चनक नाटककाराचं्या वृत्तीतून येते. 
नाटकािें अंतही आि अथइपूिइतेने संचदग्ध असतात (उदा., चविय तेंड लकरािंी नाटके). मराठीतील 
नाट्यसंज्ञाचवर्षयक एक वरे्ळा वाद प . ल. देशपाडें याचं्या तुझे आिे तुजपाशी (१९५७) या स खात्म 
नाटकाच्या र्ंभीर अंतानेही चनमाि झाला होता. ‘शोकचमश्र स खास्त्मके’िा प्रायोचर्क मराठी नाट्यसचंहतेत 
आचि प्रायोचर्क रंर्शलैीत वरे्वरे्ळा चविार आचि आिार झालेला चदसतो. पि म ळात मराठीत 
शोकास्त्मकेिी वा स खास्त्मकेिी पृथर्ात्म परंपरा नसल्याने चमश्र स्वरूपास चवशरे्ष लक्षिीयता प्राप्त झाली 
नाही. 

 
पहा : चवर्षादर्मइ स खास्त्मका; शोकास्त्मका. प ष्ट्पा भाव े

 
शोकात्म प्रमाद : शोकास्त्मका (एक नाट्यप्रकार) ही भीती व करुिा स्झ रविाऱ्या स्वयंपूिइ कमािी 
अन कृती असते. हे कमइ स स्स्थतीकडून द मस्स्थतीकडे असे स्स्थत्यंतर स्वाभाचवकपिे पि अनपेचक्षत वाटेल 
अशा प्रकारे घडवनू आििारे असेल, तरि ते भीती व करुिा स्झ रविारे होईल. ही र्ोष्ट अर्दी सद्र् िी वा 
द र् इिी मािूस स स्स्थतीतून द मस्स्थतीकडे िात असल्यािे दाखवनू साधिार नाही. सद्र् िी मािसाबाबत 
असा प्रकार केवळ धक्कादायक ठरेल आचि द र् इिी मािसाबाबत तो नैचतक समाधान देिारा असला, तरी तो 
भीती व करुिा चनष्ट्पन्न करिारा नसेल. त्यासाठी पूिइ सद्र् िी नाही व चनखालसपिे द र् इिीही नाही, अशी 
मधल्या स्वभावािी ईचडपससारखी एखादी महनीय व्यतती घेऊन चतिे अवस्थांतर दाखवाव ेलार्ते. पि हे 
अवस्थातंर त्या व्यततीच्या द र् इिामं ळे वा द रािारामं ळे नव्हे, तर चतच्या एखाद्या प्रमादाम ळे वा 
स्खलनशीलतेम ळे घडून आल्यािे दाखवाव ेलार्ते, असे अॅचरस्टॉटल म्हितो. (पोएहर्टक्स, प्रकरि १३). 

 
द मस्स्थतीकडे घेऊन िािाऱ्या या प्रमादासाठी अॅचरस्टॉटलने योिलेला ग्रीक शब्द ‘हमार्सशआ’ हा 

आहे. अॅचरस्टॉटलिे भाष्ट्यकार त्यािे वरे्वरे्ळे अथइ लावतात. त्यापंैकी ब िर त्यािे भार्षातंर ‘एरर’ ककवा 
‘फे्रल्टी’ असे करतो. या सकंल्पनेिे त्याने चदलेले अथइ : (१) पचरस्स्थतीच्या अप ऱ्या ज्ञानाम ळे घडिारी 
बौचद्धक िकू, (२) चवकाराधीन मािसाच्या हातून झालेली अपघातात्मक िूक, आचि (३) स्वभावातंर्इत 
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नैचतक दोर्षाम ळे घडिारी अपचरहायइ िूक, असे आहेत. यापंकैी ब िर आचि सेंट्सबरी चतसऱ्या अथातील 
स्वभाववैर् ण्याला महत्त्व देतात; तर बायवॉटर, रोस्टॅग्नी व हंफ्री हाउस पचरस्स्थतीच्या अप ऱ्या आकलनाला 
वा तीचवर्षयीच्या अज्ञानाला महत्त्व देतात. अशा अप ऱ्या ज्ञानातून वा अज्ञानातून घडिारी कमे ऐस्च्छक 
कमांसारखी प रुर्षाथइसाधक कमे असली, तरी त्यािें पचरिाम माी अनैस्च्छक कमांसारखे 
अनपेचक्षत/चवपरीत होतात. ते भयचनष्ट्पादक असतात. त्याम ळे होिाऱ्या द मस्स्थतीिे अचभज्ञान कमइ करिाऱ्या 
मािसानंा झाले, की त्यानंा िो पिात्ताप होतो तो करुिाचनष्ट्पादक असतो. एल्स याने ‘हमार्सशआ’िा अथइ 
व्यततीिे खरे स्वरूप ओळखण्यात होिारी र्झलत वा त्याबाबतिे अज्ञान, असा केला आहे. ही र्झलत 
कमे करिाऱ्या व्यततीबाबति होत असल्याने चतिा आचि चतच्यातून संभविारे अनपेचक्षत पचरिाम पाहून 
येिाऱ्या प्रमादाच्या भानािा शोकास्त्मकेच्या कथानकाशीि संबंध असल्यािे तो मानतो. 

 
ब िरने चदलेल्या द सऱ्या अथािे स्पष्टीकरि द्यायिे तर प ढीलप्रमािे म्हिता येईल : मािसाच्या 

प रुर्षाथइसाधक कृतीमारे् त्यािी इच्छा वा तृष्ट्िा असते. तीि कृतींसाठी ऊिा प रवते. ही तृष्ट्िा िाचिवचे्या व 
नेचिवचे्या पातळ्यावंर वरे्वरे्ळी असू शकते. उदा., ईचडपसला िाचिवचे्या पातळीवर आपल्या हातून 
चपतृवधािे आचि माीार्मनािे पाप होऊ नये, असे वाटते. पि मातेकडे परतण्यािी सहिपे्ररिा अिािताि 
त्याच्या हातून चपतृवधािी िकू घडवनू आिते. हॅम्लेटही बापाच्या ख नािा सूड आचि आईकडील ओढ या 
िंिात सापडलेला आहे. म्हिूनि तो ऑझीचलयावर म ततपिे पे्रम करू शकत नाही, तसेि त्याच्या 
आईबाबत लोल प असिारा काका आचि चतिी ओढ असलेले आपि स्वतम यातं िातीिा झरक नसल्यािे 
त्याला नेचिवचे्या पातळीवर िािवते म्हिून की काय, संधी चमळूनही काकावर सूड उर्वण्यािी कृती 
त्याच्याकडून झटपट होत नाही. त्याम ळे तो ऑझीचलयाच्या वचडलाचं्या, चतच्या स्वतमच्या आचि चतच्या 
भावाच्या तसेि स्वतमच्या आईच्या मतृ्यूस कारि होतो. हे दोन्ही नायक चवकाराधीन, आचि त्यािें नैचतक 
दोर्ष सहिपे्ररिािन्य तृष्ट्िाभलूक म्हिता येतील. 

 
असे प्रमाद नायकाकंडून िािूनब िून घडत नाहीत, स्वतमला चनदोर्ष वाटिारी कृती करतानाि 

प्रमाद त्यानंा ग्रासत िातात आचि अधं बनवतात. प्रमाद हीि त्यािंी चनयती ठरते आचि प्रमादािे प्रायचित्त 
म्हिून िो चवनाश घडून येतो तो शोकात्म ठरतो; िर्ात अव्याहत िाललेला प्रमादरचहत चवनाश शोकात्म 
ठरत नाही. 

 
संदभइ :  १.   करंदीकर, र्ो. चव. अॅहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र, १९९३. 

2. Corrigan, Robert W. Ed., Vision and Form, 1964. 
 

म. स . पाटील 
 
शोकान्त्मका : मािसाच्या अटळ द मखािे चिीि करिारा एक नाट्यप्रकार. साहचिकि प्रकृतीने र्ंभीर. 
त्यािे मूळ प्रािीन ग्रीक नाट्यात सापडते. इ. स. पू. पािव्या शतकात एस्स्कलस, सॉझोतलीझ आचि 
य चरचपडीझ या ग्रीक नाटककारानंी त्यास पचरित रूप चदले. प ढे सोळाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये, त्यानंतर 
चवशरे्षतम फ्रान्समध्ये आचि आध चनक काळात अनेक पाचिमात्य देशामंध्ये या प्रकारिे लेखन झालेले आहे. 
प्रािीन भारतीय नाट्यवाङ्मयात शोकास्त्मकेिी बीिे असली, तरी शोकास्त्मका माी नाहीत. आध चनक 
काळात काही भारतीय भार्षातूंन या प्रकारिे लेखन थोड्ाझार प्रमािात होत असले, तरी त्यािी पे्ररिा 
प्रायम पाचिमात्य नाट्यवाङ्मयात आहे. 
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शोकास्त्मकेच्या बाबतीत सवइप्रथम लक्षात येिारी र्ोष्ट म्हििे द मखपूिइ शवेट. हा शवेट प्रम ख 
पाीाच्या भीर्षि मृत्यूत ककवा दारुि द मस्स्थतीत होतो. पि म्हिून केवळ द मखपयइवसायी नाटकाला 
शोकास्त्मका म्हिता येत नाही. सामान्यतम दैनंचदन िीवनात तसे समिले िात असल्याने ‘करुि’ आचि 
‘शोकात्म’ असा झरक केला िातो. उदा., एखाद्या व्यततीिा अपघाती मृत्यू ही घटना ‘करुि’ आहे, तर 
आपल्याहून प्रभावी शततीशी सामना देत असता व्यततीच्या वाट्याला येिारा अटळ चवनाश ही घटना 
‘शोकात्म’ आहे. शोकास्त्मकेत द मखपूिइ शवेटाला महत्त्व नसून त्या द मखातही ती व्यतती अचधक ‘मोठी’ 
झाल्यािा प्रत्यय येतो का, याला महत्त्व असते. या प्रकारिी अचभव्यतती अन्य वाङ्मयप्रकारातूंन होत 
असली, तरी नाटकाशी ती चवशरे्ष चनर्चडत आहे. मराठी नाट्यसृष्टीत सवाई माधविावाचा मृत्य,ू एकच 
प्याला यासंारख्या काही नाट्यकृतींिा अपवाद वर्ळता शोकास्त्मका चलचहण्यािा प्रयत्न झालेला नाही. िी 
काही त्या वळिािी नाटके आहेत, ती केवळ करुिरसपयइवसायी आहेत. 

 
शोकात्म अन भवािी प्रकृती मूलतम चभन्न असून, त्यािे स्वरूप व्यापक आहे. ज्ञात चवश्वापलीकडील 

एक अततयइ आचि अज्ञात शतती मानवी िीवनावर चनयींि करते ही श्रद्धा या िाचिविेे मूलकारि आहे. 
यातून मानवाच्या अस्स्तत्वािा अथइ काय? चवश्वातील अंचतम शततीिे स्वरूप कोिते? यासंारखे मूलभतू 
प्रश्न चनमाि झालेले असून ते शोकास्त्मकेिा आशय बनले आहेत. शोकास्त्मकाकार नेहमी मानवािे चवश्वाशी 
असलेले नाते चिचीत करीत असतो. मानव अचंतम शततीसमोर पराधीन व अर्चतक असला, तरी त्या 
शततीिे र्ूढ िािण्यािी त्याला द दइम्य इच्छा असते. त्याम ळे तो चतला सामोरा िातो, ककवा चतिे आव्हान 
स्वीकारतो, आचि ‘मानव चवरुद्ध प्रबळ अंचतम शतती’ असा संग्राम चनमाि होतो.या संग्रामात मानवािा 
पराभव अचनवायइ असला, तरी तो पराभव अर्म्य चवश्वाच्या अंतव्यइवस्थेतून िन्माला येिाऱ्या द मखाच्या 
अटळतेवर नवा प्रकाश टाकतो. हे नव ेआकलन म्हििे पराभवातही मानवािा होिारा आस्त्मक चविय 
होय. त्याम ळे साधिारा भव्योदात्त पचरिाम हा शोकास्त्मकेिा सवांत महत्त्वािा चवशरे्ष आहे. 

 
शोकास्त्मकेतील संघर्षइ मानव चवरुद्ध प्रबळ अंचतम शतती असा असला, तरी कालमानाने बदलत 

रे्लेल्या दृचष्टकोिािा प्रभाव त्या त्या काळातील शोकास्त्मकावंर चदसून येतो. प्रािीन ग्रीक लोकावंर 
धमइकल्पनेिा प्रभाव असल्याने मानव चवरुद्ध देव ककवा मानव चवरुद्ध चनयती असा संघर्षइ कस्ल्पला रे्ला 
(उदा., िाजा ईहडपस). प ढे शतेसचपयरच्या काळात वैज्ञाचनक तसेि वैिाचरक प्रर्तीम ळे ही स्स्थती बरीि 
बदलली व मानव चवरुद्ध त्यािाि स्वभाव असा संघर्षइ कस्ल्पला रे्ला. ह्यात र् िसंपन्न नायकामधल्या 
एखाद्याि अवर् िाम ळे त्यािा शोकान्त ओढवतो असे मानले िाते. (उदा., मतॅबेथिी अचतमहत्त्वाकाकं्षा, 
ऑथेल्लोिा संशयखोरपिा, हॅम्लेटिा अचतचविार करण्यािा स्वभाव.) आता आध चनक काळात सामाचिक 
िाचिवलेा महत्त्व प्राप्त होऊन मानव चवरुद्ध सामाचिक पचरस्स्थती ककवा अन्य काही स्स्थती (आन वचंशकता, 
प्रबळ सत्ता वर्ैरे) असा सघंर्षइ आढळतो. यासंारख्या शतती शोकास्त्मकेत नेहमीि अलर्पिे येतात असे 
नाही. कधी या सवइ ककवा त्यातंील काही एकीही आढळतात. 

 
शोकास्त्मकेिा चवर्षय मािसािे अटळ द मख हाि असल्याने त्या द मखािे दशइन घडचविाऱ्या 

घटनाचं्या योिनेत अपचरहायइता असिे आवश्यक आहे. केवळ दैवयोर् ककवा आकस्स्मक योर्ायोर् यानंा 
इथे म ळीि स्थान नाही. िे घडते ते तसे घडिे हेि प्राप्त आहे, त्याला अन्य पयाय नाही, हा भाव सतत 
िार्तृ ठेवावा लार्तो. त्याम ळे नाट्यातंर्इत घटनामंध्ये दैवयोर् ककवा योर्ायोर् याऐंविी कायइकारिभाव 
प्रस्थाचपत होिे आवश्यक ठरते. एकंदर चिीि उत्कट व भव्य असल्याम ळे शोकास्त्मकेत भार्षा 
स्वाभाचवकपिे काव्यात्म रूप घेते. अठराव्या शतकापयंतच्या नाटकातूंन शब्द या घटकाला महत्त्वािे स्थान 
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असल्याने काव्यात्म भारे्षला चवशरे्ष अवसर चमळाला. प ढे वास्तवतावादी चिीि आचि नाटकाच्या शब्देतर 
घटकानंा चमळत रे्लेला वाव यामं ळे भाचर्षक काव्यात्मतेला त्या मानाने कमी अवसर चमळत रे्ला. 

 
शोकास्त्मकेच्या वािक अथवा पे्रक्षक याचं्यावरील पचरिामाच्या दृष्टीने करुिा आचि भय या 

भावनानंा महत्त्व असते. या भावनाचं्या उत्कट पचरिामासाठी शाकास्त्मकामंधून उच्च स्तरावरील ककवा 
प्रचसद्ध व्यतती प्रम ख पाीे म्हिून योचिली िातात. अठराव्या शतकापयंतच्या शोकास्त्मकातूंन नेहमी 
रािघराण्यातंील ककवा अमीर-उमरावी पदे भरू्षचविाऱ्या व्यतती योिल्या िात. प ढे लोकशाहीच्या 
प्रसाराबरोबर चवचशष्ट र्टािे वा सम दायािे नेतृत्व करिाऱ्या व्यततींिी योिना होऊ लार्ली. अशा 
व्यततींच्या चठकािी सामान्यतम थोर कतृइत्व वा प्रबळ इच्छाशतती असल्याम ळे त्या व्यतती उमद्या ककवा 
धीरोदात्त वाटतात. या असामान्य असतात यािा अथइ त्या सवइर् िसंपन्न, ककवा पचरपूिइ असतात असा नाही. 
परंत  आलेल्या आपत्तींना िािीवपूवइक सामोरे िाण्यािी असामान्यता त्याचं्यात अवश्य असते. त्या 
व्यततींच्या चठकािी मानवी र् िदोर्ष असतात, त्या व्यतती चिवतं मािसे वाटतात; म्हिूनि त्याचं्या 
आय ष्ट्यातील द दैवी घटनाचं्या दशइनाने करुिा आचि भय या भावनािंी चनर्समती होते. शोकास्त्मकेच्या 
दशइनाने पे्रक्षकाचं्या चठकािी करुिा आचि भय या भावना उद्दीचपत करून त्यािें चवरेिन साधिे याला 
अॅचरस्टॉटल ‘कॅथार्ससस’ म्हितो, असे सामान्यतम मानले िाते. ‘कॅथार्ससस’ िा नेमका कोिता अथइ त्याला 
अचभपे्रत होता, याबद्दल चविानातं मतभेद आहेत. 

 
शोकास्त्मकेिी ििा आिवर अनेकानंी केली आहे. त्यात अॅचरस्टॉटलिे चवविेन प्रम ख मानले 

िाते. अथात त्याच्याप ढे केवळ ग्रीक शोकास्त्मकाि होत्या आचि त्याच्यानंतर शोकास्त्मकेच्या स्वरूपात 
प ष्ट्कळ बदलही झाले आहेत. कॅथार्सससप्रमािेि तो इतरही काही संकल्पना वापरतो. त्यािा ीोटक पचरिय 
करून घेऊ. 

 
‘अनॅर्नॉरीचसस’ अथवा ‘अचभज्ञा’ म्हििे तो कबदू, चिथे तोपयंत अज्ञानात असलेल्या नायकाला 

खऱ्या पचरस्स्थतीिी िािीव होते. उदा., तो क्षि, िेव्हा ईचडपसला कळते की तोि आपल्या वचडलािंा 
(लायसिा) मारेकरी आहे आचि त्याने आपल्याि आईशी (योकास्ताशी) चववाह केला आहे. बह तेक वळेा 
ह्या कबदूपासूनि ‘पेचरपेचटया’ अथवा ‘परावृत्ती’ ह्याला स रुवात होते, चतथून नायकािे दैव चझरू लार्ते. 

 
‘हमार्सशआ’ म्हििे ‘शोकात्म प्रमाद’. ह्याने नायकाने उिललेल्या ि कीच्या पावलािंा चनदेश होतो, 

ज्याच्याम ळे त्यािी शोकास्त्मका ओढवते. 
 
ॲचरस्टॉटल ‘प्रॉबेचबचलटी’वर अथवा ‘संभवनीयते’वर िोर देतो. घटनातंील िम, स्वभावातील 

घटकािंी ि ळिी, स्वभाव व घटना यातंील सबंंध, चवचशष्ट पाीाने चवचशष्ट पचरस्स्थतीत वापरलेली भार्षा 
आचि व्यतत केलेले चविार हे सारेि संभवनीय हवे, असे तो म्हितो. माी हे सारे सभंवनीय ‘असण्या’पेक्षा 
ते तसे ‘वाटाव’े असे तो म्हितो. त्याम ळे अद भ ताला वा अपवादात्मक र्ोष्टींना तो चवरोध करत नाही. र्ो. 
चव. करंदीकर म्हितात, “··· त्यािी काव्यात्मक सत्यािी कल्पना तकइ चनष्ठ संभवनीयतेहून अचधक व्यापक 
व काहीशी मानसशास्त्रीय सभंवनीयतेकडे झ किारी असावी ···”(ॲहिस्र्टॉर्टलचे काव्यशास्त्र, प्रस्तावना, पृष्ठ 
३६, १९७८). 
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अॅचरस्टॉटलने शोकास्त्मकेिी सहा अंरे्ही साचंर्तली आहेत : कथानक, स्वभाव, शब्दयोिना, 
चविार, दृश्य आचि रीत. शोकास्त्मका ही व्यततींिी नव्हे, तर िीवनािी अन कृती असल्याने अचॅरस्टॉटल 
कथानकाला सवाचधक महत्त्व देतो, तर स्वभावाला द सऱ्या िमाकंािे महत्त्व देतो. 

 
अॅचरस्टॉटलखेरीि नीत्शनेे केलेले शोकास्त्मकेिे चवविेनही महत्त्वािे मानले िाते. द र्बथक ऑि 

रॅजेडी (१८७२) मध्ये फ्रीचिंख नीत्शनेे दोन चवशरे्षािंा उल्लेख केला : प्रमािबद्धता, आटोपशीरपिा आचि 
स मेळ ह्या र् िानंा तो ‘अपोलोचनयन’ म्हितो; तर अ-चववकेी ध ंदीला, वासनेला (पॅशन) तो 
‘डायोनायचसयन’ म्हितो. ह्या दोन्हींच्या सयंोर्ातून ग्रीक शोकास्त्मकेिा िन्म झाला, असे त्याने 
प्रचतपाचदले. 

 
मािसािे िीवन द मखमय आहे. त्यािे भोर् त्याला टाळता येत नाहीत. त्याम ळे द मखात्म िाचिविेे 

अश भ सावट त्याच्या आय ष्ट्यावर पसरलेले असते, अशी एक धारिा आहे. िर्ातील थोर प्रचतभावतंानंी 
वळेोवळेी, चवशरे्षतम शोकास्त्मका या नाट्यप्रकारातून, मािसाच्या या अटळ द मखािा वधे घेण्यािे प्रयत्न 
केले आहेत. शोकास्त्मका ही स संस्कृत मानवािी उच्चतम कलाचभव्यतती, असे म्हटले िाते ते यािसाठी. 

 
नव्या य र्ात शोकास्त्मका सभंवत नाही असे काही टीकाकार म्हितात. त्याचं्या मते नवी वैज्ञाचनक 

दृष्टी अंचतम चवश्वशततीच्या कल्पनेला अन कूल नाही. तसेि सवइसामान्याचं्या नव्या िर्ात वीरत्व ककवा 
भव्योदात्तता यासंारख्या र् िानंा वाव नाही. या चविारातं काही तथ्य असले, तरी सवाथाने ते खरे नाहीत. 
माी प्रािीन शोकास्त्मका लोकानंा आवडत नाहीत असेही नाही. सामान्य लोकािें द मख नेहमीि उथळ 
असते ककवा त्यािंा संघर्षइ क्ष द्र असतो असेही नाही. चशवाय शोकास्त्मका म्हिता येईल असे नाट्यलेखन 
नव्या काळात पूिइपिे थाबंले आहे, असेही काही म्हिता येत नाही. 

 
नवी शोकास्त्मका ही वास्तवतावादी ककवा स्वाभाचवकतावादी स्वरूपािी आहे. चतच्यात सामाचिक 

वातावरि ककवा नैसर्सर्क पचरस्स्थती अंचतम चवश्वशततीिे रूप घेते आचि आत्यंचतक ध्येयवादी ककवा प्रखर 
आत्मचनष्ठ व्यतती नायक बनतात. या नाटकात संघर्षइ चवश्वात्म बनेल आचि शवेट शोकात्म होईल अशी 
घटनातंर्इत अपचरहायइताही आहे. प्रारंभीच्या नव्या शोकास्त्मकेत चवज्ञानाच्या िोरावर समाि व चनसर्इ 
मानवी चहताला अन कूल करून घेता येईल असा आशावाद होता. हा आशावाद नंतरच्या शोकास्त्मकातूंन 
चदसत नाही. उलट या शोकास्त्मकानंी अर्दी चवरुद्ध टोक र्ाठलेले चदसते. त्यात चनसर्इ वा पचरस्स्थती 
मानवी मूल्ये व श्रद्धा उद्ध्वस्त करतात, म्हिून त्यास शीू कस्ल्पले आहे. साहचिकि त्यातील नायकाला 
श्रद्धा हा भ्रम, तर सत्य ही अमान र्षता असा चनराशािनक प्रत्यय येतो. 

 
अलीकडच्या काळात एकंदर चवश्वािे वैयथ्यइ चिचीत करिारे असंर्त-नाट्य (चथएटर ऑझ द 

अॅब्सडइ) चनमाि झाले आहे. चवश्वािी असंबद्धता व चवरूपता यािें दशइन हा या नाट्यप्रकारािा मूळ हेतू 
असून त्याला अन रूप अशीि त्यािी रिना असते. द सऱ्या महाय द्धानंतर चनमाि झालेल्या या 
नाट्यप्रकारािा प्रभाव लोकमनावर चवलक्षि आहे. हा नाट्यप्रकार शोकास्त्मकेइतकाि अस्वस्थ करिारा 
आहे. त्यात अचंतम चवश्वशततीिे अस्स्तत्व, व्यस्ततदशइन, शोकात्मता, चवरेिन, घटनािंी अपचरहायइता यानंा 
स्थान नाही. साहचिकि आतापयंत शोकास्त्मका हा शब्द ज्या अथाने घेतला िात होता, त्या अथाने त्यास 
शोकास्त्मका मानले िात नाही. 
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पहा : असंर्त नाट्य; चवरेिन; चवर्षादर्भइ स खास्त्मका; शोकचमश्र स खास्त्मका; 
शोकात्म प्रमाद. 

कृ. रा. सावतं 
 

 
श्रमगीते : लोकर्ीतािंा एक प्रकार. कष्टािी कामे करताना र्ािी म्हटली असता श्रम हलके होतात. 
मोटेवरील र्ािी; लाविी, कापिी, पेरिी करताना म्हिावयािी र्ािी; दळिकाडंि करताना म्हटल्या 
िािाऱ्या ओव्या; धनर्र, नावाडी, कोळी, ओझेकरी, चविकर यािंी र्ािी अशी कामान रूप चभन्न चभन्न 
प्रकारिी श्रमर्ीते आढळतात. 

 
वरे्वरे्ळ्या प्रकारच्या कामानंा प नरावर्सतत होिारा असा एक स्वाभाचवक ताल असतो, लय असते. 

या ताल-लयीला चदला रे्लेला नादमय, शब्दमय, िैतन्यपूिइ असा प्रचतसाद म्हििेि श्रमर्ीते. या 
प्रचतसादातून, कानामनाला िािविारी लय व ताल समूतइ तर होताति; पि कामालाही र्ीतरूप चमळते. 
र्ीत हेि ििू काही प्रधान आहे व कामािा ठेका र्ीताला चमळतो आहे, अशा भावनेतूनि श्रम हलके होतात.  

 
शतेकऱ्याचं्या श्रमर्ीतानंा र् राचं्या र्ळ्यातंील घ ंर् रघंटा, मोटेिा आवाि, वाऱ्यािी र् िर् ि, 

कोयत्यािी सपसप याचं्या पाश्वइसंर्ीतािी साथ चमळते; तर कोळ्याचं्या, नावाड्ाचं्या र्ीतानंा पाण्यािी 
खळबळ, वल्ह्यािंा आवाि, चशडािी झडझड, वाऱ्यािा आवाि यािंी साथ चमळते. त्या त्या कामान रूप, 
वापरण्यात येिाऱ्या साधनानं रूप पाश्वइसंर्ीत बदलत िाते. 

 
श्रमर्ीते ही मूलतम समूहर्ीते होत. या र्ीतातं काही वळेा, अचधकाशं र्ीत र्ािारा प्रम ख आचि 

त्याला साथ देिारा संघ असे र्ािाऱ्यािें दोन भार् पडलेले चदसतात. र्ीतािा महत्त्वािा भार् प्रम ख 
स्वतमच्या खास ढंर्ाने म्हितो आचि संघ, र्ीताच्या आवतइनशील त कड्ापाशी येऊन चमळतो व प्रम खाला 
साथ देतो. संघाला उल्हचसत व प्रसन्न ठेवण्यासाठी योग्य अशी हलकीझ लकी, चवनोदी, आनंदमय र्ीते 
प्रम खाने चनवडली असता सघं अचधक ि चटत होतो. काही चठकािी माी प्रम ख व वृदं असे संघािे दोन भार् 
नसून सवइिि एकचीतपिेि र्ीते म्हितात. श्रमर्ीतामं ळे संघातील प्रत्येक घटकाचं्या हालिाली ह्या 
एकमेकानंा पूरक अशा लयीत होऊन संपूिइ संघािी अशी एक स सूी, लयबद्ध हालिाल होते आचि 
अंचतमतम ती लय कामाच्या लयीत चवलीन होते. श्रमर्ीते ही मूलतम समूहर्ीते असली तरी एकाकीपिे काम 
करिारा एखादा र् राखी, मोटवानही चवरंर् ळा म्हिून श्रमर्ीते र्ाताना चदसतो. अथात तो एकटा असला, 
तरी त्यािी मोट, र् रे ह्याचं्याशी तो र्ीतातून संवाद साधू बघतो. 

 
चवर्षयाचं्या दृष्टीने श्रमर्ीतातं बरेि वैचवध्य आढळते. उदा., पे्रमर्ीते, चवनोदी र्ीते, चवलचपते, 

कामािे स्वरूप विइन करिारी, श्रमाबंद्दल खेदािे उद्र्ार काढिारी, ककवा तिारविा सूर लाविारी र्ीते 
इत्यादी. िात्यावर म्हटल्या िािाऱ्या ओव्यातं तर स्त्रीच्या ओढीिी नातीर्ोती, माहेरच्या आठविी, 
सासरचवर्षयक तिारी, चनप चीकेिे द मख, प ीवतीिा साझल्यािा आनंद अशा खास स्त्रीच्या भावभावनानंा, 
सासंाचरक स खद मखानंा वािा झोडलेली असते. [पहा : स्त्रीर्ीते.] 

 
चवर्षयदृष्ट्ट्या असलेले श्रमर्ीतातंील वैचवध्य पाहता श्रमर्ीते हेि लोकर्ीतािें मूळ रूप असाव ेआचि 

नंतर प्रसंर्ान रूप, चवर्षयानं रूप र्ीतािें वर्ीकरि होत रे्ले असाव,े असे मत काही िािकारानंी व्यतत केले 
आहे. स्र्टॅँडडक हडक्शनिी ऑि िोक् लोअिमध्ये असे वर्ीकरि आढळते. 
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आि ज्या ज्या कामामंध्ये यींािा प्रवशे झाला आहे, त्या त्या चठकािी श्रमर्ीतानंा स्थान उरलेले 
नाही. यंीाम ळे कामकऱ्याचं्या शारीचरक हालिाली व कामािी लय यातंील नाते त टते. यींाम ळे 
कामकऱ्यािें शारीचरक कष्ट एक तर कमी होतात व द सरे म्हििे ज्या काही हालिाली कामकरी करतो, 
त्यातं व यंीाने होत असलेल्या कामाच्या लयीत संवाचदत्वही उरत नाही. चशवाय यंीाच्या घरघराटाप ढे 
श्रमर्ीतानंा स्थानही चमळिे शतय नसते. 
 

अंिली कीतइने 
 
श्रुतयोजन : लोकचवश्र त साचहत्यातील कथा, व्यस्ततचवशरे्ष ककवा कचवता यािंी सूिक/अप्रत्यक्ष आठवि 
करून देिारे शब्द लेखनात योििे. उदा.,  

 
स रातं भरली चटटवीच्या क िी 
मृत्य ंियता भोळी भर्वी. 

 
मढेकराचं्या या पंततीत सम द्राने चर्ळलेल्या आपल्या चपल्लानंा वािचवण्याकचरता आपल्या िोिीने सम द्र 
चरकामा करण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या चटटवीच्या लोकचवश्र त कथेिी आठवि करून चदली आहे. 

 
त िला बघता ंमनोव्यथेिीं कंटकशल्यें बोथटलीं 
सचन्नध येता ंतन वचर माा या मखमालीिी लव वठली. 

 
आपल्या र्ावच्या झाडाचं्या दशइनाने िदं्रशखेरािंी िी अवस्था झाली आहे, ती त्यानंी केशवस ताचं्या ‘झपूझा’ 
या कचवतेतील शब्दाचं्या योिनेने व्यतत केली आहे. 

 
सूचित कथा, व्यस्ततचवशरे्ष वा कचवता यातंील आशय आपल्या लेखनाच्या आशयात चवलीन करून 

थोडतया शब्दातं मोठा अथइ व्यतत करता येतो. मढेकरानंी चवरुद्ध आशयाच्या कचवतािंाही 
श्र तयोिनाकचरता उपयोर् करून घेतला आहे. त्याकचरता ते सूचित कचवतातंील पंततीत काही बदलही 
करतात. उदा.,  

 
घनमश्याम स ंदरा श्रीधरा चर्रिोदय झाला 
उचठ लवकचर चदनपाळी · · · 

 
स्वतमच्या चवदग्धतेिे प्रदशइन करण्याकचरता श्र तयोिनािा उपयोर् केला िातो. उदा., पूवइसूरींिा ‘मार्ोवा’ 
घेत िािे, ‘न्यनू ते परतें अचधक तें सरतें’ करून घेण्यािी चवनंती करिे, खेडूत स ंदरीला ‘वनलता’ म्हििे, 
चतच्या डोतयावर घार्र असली, तर ‘मस्तकन्यस्तक ं भा’ असे चवशरे्षि योििे, ‘पय इत्स क’ होिे, चस्त्रयािें 
‘अचशचक्षतपट त्व’ स िचविे इत्यादी. 

 
कचवतेत श्र तयोिन अचधक प्रमािात आढळते आचि ते पचरिामकारकही होते, ते दोन कारिानंी. 

थोडतया शब्दातं प ष्ट्कळ आशय स िचविे ही िी कचवतेिी प्रकृती चतला श्र तयोिन उपकारक ठरते आचि 
श्र तयोिन योििारा कवी व ते उमर्िारा वािक याचं्यातं एक प्रकारिी िवळीक चनमाि होते. स खास्त्मका 
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व वर् या नाट्यप्रकारातं रंर्भमूीवरील पाीे व पे्रक्षार्ारातील पे्रक्षक यांच्यातं श्र तयोिनामं ळे संवाद साधला 
िातो. भावर्बांधनात इंद कबदंूच्या तावडीत सापडलेला महेश्वर (कामण्िा) ‘बायानंो, माझी अशी दैना 
करायला मी काही एकीिाही नवरा झालो नाही अिून · · · तोपयंत क ं वारपिाला न शोभण्यािोरे् मी 
क िाला काही करू देिार नाही.’ असा इशारा देतो, तेव्हा पे्रक्षकानंा लग्नापूवीि लर्ट करू पाहिाऱ्या 
श्रीमंतानंा शारदेने चदलेल्या ‘(लग्न झाले नाही) तोपयंत क ं वारपिाला न शोभिारं असं मी क िाला काही 
करू द्यायिी नाही’ या इशाऱ्यािी आठवि होते. हे श्र तयोिन इंद कबदंूकरता नसते, तर केवळ पे्रक्षकाकंचरता 
असते. वर्ातील श्र तयोिने बह शम समकालीन घचटतासंबंंधी असल्याम ळे ती एक वरे्ळ्याि प्रकारिी रंर्त 
आितात. 
 

म. वा. धोंड 
 
श्रुणतका : पहा नभोनाट्य. 
 
श्लेष-१ : (अथालंकार). एकि अथइ असलेल्या शब्दािे एकाि वातयात अनेक अथइ संभवतात व ते सवइि 
अचभपे्रत असतात, तेव्हा अथइश्लेर्ष होतो. अथइश्लेर्षातील शब्दािा मूळ अथइ एकि असला, तरी संदभइभेदाने 
त्यािे अनेक अथइ संभवतात. अथइश्लेर्षातं मूळिा शब्द काढून त्या चठकािी समानाथी द सरा शब्द घातला 
तरी श्लेर्ष कायम राहतो. शब्दश्लेर्षातं माी मूळ शब्दाच्या ऐविी त्याि अथािा द सरा शब्द योचिल्यास श्लेर्ष 
उरत नाही. उदा.,  

 
मचलन, क चटल, नीरस, िड, अिड, प नभइवपरिेंिी किसाि,  
धचरला चशरींचह न स्वप्रकृचतर् ि त्यचिचस नाम कि साि. 

 
– मोरोपतं 

ही देवयानीिी किाला उदे्दशनू उतती आहे.  
 

पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 

श्लेष-२ : (शब्दालंकार). (१) अनेक अथइ असलेला शब्द िेव्हा एका वातयात त्या अनेक अथांनी 
योचिलेला असतो, ककवा (२) एखादा अक्षरसमूह चनरचनराळ्या चठकािी तोडून वािल्यास चभन्न अथइ चनष्ट्पन्न 
होतात, तेव्हा श्लेर्ष अलंकार होतो. यापंैकी पचहला प्रकार अभरं्श्लेर्ष व द सरा सभरं्श्लेर्ष. श्लेर्ष ह्या 
शब्दालंकारातील श्लेर्ष हा शब्दाचश्रत असतो. त्याि अथािे द सरे शब्द योिल्यास येथील श्लेर्ष नाहीसा 
होतो. 

 
अभंगश्लेष : उदा.,  
 

रे्ला स्नेह अता ंदशाि तचर हा तेविे आशा चदवा । 
 

– माधव िूचलयन 
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सभंगश्लेष : उदा.,  
 
ते शीतलोपिारी िार्ी िाली हळूि मर् बोले,  
‘और्षध नलरे् मिला’, पचरस नी िननी ‘बरे’ म्हि चन होते. 
 

– रघ नाथपचंडत  
 
वरील उदाहरिातील ‘नलरे्’ हा शब्द सलर् वािल्यास ‘नलरे्’ म्हििे नको आचि तोडून वािल्यास ‘नल 
रे्’ म्हििे ‘नल हेि और्षध’ असे दोन अथइ होतात. 
 
पहा : अलंकार; शब्दालंकार. म. वा. धोंड 
 
श्लोक : चवचशष्ट अक्षरसंख्येिे र्ट ककवा चवचशष्ट लर्त्वािे अक्षरर्ट एकी येऊन तयार झालेल्या पद्यबधंाला 
संस्कृतमध्ये ‘श्लोक’ असे सबंोधले रे्ले. तो िार िरिािंा म्हििे ित ष्ट्पदी असे. परंत  वैचदक छंद चिपाद, 
चीपाद, पंिपाद, र्षट्पाद, सप्तपाद, अष्टपाद असे चवचवध िरिािें असल्याम ळे श्लोक हा चवचवधसंख्य 
िरिािंा असू शकतो, अशी म रड त्या अथाला पडली व कोित्याही पद्यबधंाला ‘उदे्दशून श्लोक’ म्हटले 
िाऊ लार्ले. वाल्मीकींना स्झ रलेल्या ‘अन ष्ट भ्’ छंदािे–तो छंद असूनही–‘शोक श्लोकत्वभार्तम’ असे 
‘श्लोक’ या संजे्ञने विइने केले आहे. 

 
अन ष्ट भ् छंदाप्रमािेि स्त चतपर, भस्ततपर मंी व सूतते यानंाही संस्कृतमध्ये ‘श्लोक’ या संजे्ञने 

संबोधलेले आढळते. ‘श्लोतय ते र्ृह्यते इचत श्लोकम’ अशी ‘ख्याती’, ‘कीती’ या अथािी श्लोक शब्दािी 
व्याख्याही आढळते. प ण्यश्लोक, उत्तमश्लोक ही चवशरे्षिे यामधून प्रिचलत झाली आहेत (‘प ण्यश्लोक 
नृपावळीत पचहला होवोचन िो राचहला’ असा नलरािािा र्ौरव रघ नाथपंचडतकृत दमयांती स्वयांवि या 
आख्यानकाव्यात आला आहे.) 

 
तरीही सवइसाधारिपिे अक्षरर्िवृत्तातील िार ओळींच्या पद्यबंधाला उदे्दशूनि ‘श्लोक’ ही संज्ञा 

प्रिारात आहे (उदा., मनाचे श्लोक.) 
 

श्रीदेवी देसाई 
 
संगीत आणि साणहत्य : दोन वा अचधक कलाचं्या परस्परसंबंधािें प्रश्न दर चपढीला नव्याने चविारात घ्याव े
लार्तात, इतके ते संबधं बदलते असतात. साचहत्य व संर्ीत याचं्या बाबतीत परस्परसंबधंाचं्या तीन 
शतयता पचहल्या पायरीवर समोर येतात : साचहत्य आचि संर्ीत, साचहत्यात संर्ीत, संर्ीतात साचहत्य. 
कोित्या प्रकारिा सबंंध तपासावयािा यावर उत्तरे अवलंबून असतात. पचहल्या प्रकारच्या नात्यात दोहोंिे 
सामथ्यइ व भचूमका समान पातळीवर, द सऱ्यात साचहत्य व चतसऱ्यात संर्ीत चनयंीक शतती असते. 

 
भारतातील िोरदार, व्यापक व दीघइकालीन मौचखक परंपरेम ळे बराि काळ व बऱ्याि प्रमािात 

साचहत्य वाङ्मय होते, वा त्यािे बह संख्य आचवष्ट्कार वाङ्मयरूप – म्हििे वािीवर भर देिारे – राचहले. 
वािीच्या र् िवत्तापूिइ वापरात संर्ीततत्त्वािंा कमीिास्त आढळ अचनवायइ होय (एक कारि कंठसंर्ीतािे 
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भारतातील प्राबल्य.) निीकच्या भतूकाळात पाचिमात्य चशक्षिपद्धती, चविार, औद्योचर्क बदल वर्ैरेंम ळे 
म द्रिससं्कृती भारतात रुिल्यापासून संर्ीत व साचहत्य यािें संबधं बदलले. त्यापूवी संर्ीताच्या पािही 
कोटींिे (आचदम, लोक, भतती, कला व िन) आचि साचहत्यपरंपरेिे नाते सहि, दृढ व व्यापक होते. 
ििाचवर्षयाच्या ऐचतहाचसक पृष्ठभमूीतील सवांत महत्त्वािी बाब ही होय. प्रस्त त नोंद अथाति आिच्या 
पचरस्स्थतीस अन लक्षनू चलचहली आहे. 

 
सिइक वा कल्पनात्मक साचहत्यात संर्ीत चवचवध पातळ्यावंर अवतरू शकते. त्यातंही कोिता 

चवचशष्ट साचहत्यप्रकार चविाराधीन, त्यावर बरेि अवलंबून असते. काही सवइसामान्य चनरीक्षिे प ढीलप्रमािे : 
 
(१) साचहत्यात अंतभूइत घटनातं संर्ीत वापरले िाते. हा परस्परसंबंध पृष्ठभार्ीय असण्यािी 

शतयता िास्त. या नात्यास प्रासचंर्क म्हिता येईल. 
 
(२) संबंचधत पाीे, घटना, कथासूी संर्ीताशी अंर्भतू नाते ठेवनू असतात. पाीािें वतइन, घटनािें 

स्वरूप व िम, कथासूीािा आवाका व र्ती इत्यादींिे चनयंीि संर्ीताच्या िातप्रतीन सार होत असते. या 
प्रकारच्या संबधंास आंतचरक संबंध म्हिाव.े 

 
(३) यापलीकडिा आचि खोलवरिा संबधं संभवतो, तो साचहत्यकाराने आपले मूलद्रव्य 

संर्ीतकाराच्या मनोवृत्तीने, तो वापरत असलेल्या तंीानंा अन सरून हाताळण्याने. हे नाते कलात्म 
पातळीवरिे होय. 

 
प्रत्येक संबधंािे उचद्दष्ट, कायइपद्धती व कायइझल अथात चनरचनराळे. म्हिून त्यात श्रेष्ठ-कचनष्ठत्व न 

मानिे उचित; माी र् िवत्ताभेद असतात यािे भान राखाव.े 
 
िरा सूक्ष्मात िाऊन चविार केल्यास संर्ीत व साचहत्य यािंा संबधं प्रस्त त दोन कलानंा 

चनर्समचतप्रचियेत एकी न आािताही संभवतो, असे लक्षात येते. साकंल्पचनक ताचत्त्वक पातळीवरिी ही 
तपासिी त लनात्मक असू शकते. तौलचनक अंर्ाने िािारी साकंल्पचनक तपासिीस द्धा श्रेष्ठ-कचनष्ठत्वािे 
प्रचतपादन न करता दोन कलाचं्या परस्परसापेक्ष बलस्थानाकंडे लक्ष देत असते. भारतीय संदभांत अशी 
पाहिी करता प ढील म दे्द ध्यानात घ्याव ेलार्तील, असा कयास आहे : 

 
(अ) दोन्ही कला अन भवाच्या अनेक कोटी सामावनू घेऊ शकतात. भारतीय सदंभांत आचदम, 

लोक, भतती, कला व िन अन भवकोटी म्हिनूि चविारात घ्यायला लार्तात. चविाराधीन कला 
आपापल्या चवश्वात कोटीपिंकास सामावनू घेतात आचि म्हिून आवाहन व्यापक राहते. 

 
(आ) दोन्ही कलािें भौचतक मूलद्रव्य ध्वनी म्हिता येईल. यावर चनरचनराळी संस्करिे करून 

दोन्ही कला आपापल्या मार्ाने अन भवबीिे चवकचसत करतात. माी दोहोंिी अंचतम झचलते इतकी वरे्ळ्या 
प्रकृतीिी असू शकतात, की त्याम ळे एका कोित्याही कलेत र्ती असली, तरी द सरीत होिारी संस्करिे 
कळतीलि असा भरवसा बाळर्िे धोतयािे ठरते! बह धा याि कारिाने समीके्षत दोन्ही कलाचं्या साधम्या-
वैधम्यािा चविार बराि धूसर झाला आहे. काहींच्या मते भौचतक मूलद्रव्य समान असल्याकारिाने दोहोंच्या 
दरम्यानिे अंर्भतू आकर्षइिही अपचरहायइ ठरते. 
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(इ) मूलद्रव्याच्या समानतेपेक्षाही वधेक म्हिता येिारी बाब म्हििे दोहोंमधे कालतत्त्वाशी 
होिाऱ्या खेळािी. एकाि वळेी अनेक सारं्ीचतक घटना (एकाि आचवष्ट्कारात) परस्परािंा छेद न करता 
अवतरतात, कालावर आवतइनी आकृचतबधंािे रोपि करून त्याच्या अमूतइत्वाला कौशल्याने राबचवले िाते, 
स्मरिशततीच्या कायातून मनािी रंर्भमूी बनवनू पौवापयइ, तकइ िम आचि कारि–कायइभाव ह्यानंा 
कलाटिी देण्यात येते, म्हिून संर्ीत काचलक न ठरता कालियी बनते. कलात्मक अन भतूीच्या अंचतम 
तीव्रतेवर व र् िवते्तवर यािा अनन्यसाधारि पचरिाम होतो. संर्ीतकलेस कलासोपानावर अत्य च्च पायरीवर 
बसचवण्यािा मोह होतो–म ख्यतम कालतत्त्वाला संर्ीताने घातलेल्या र्वसिीम ळे संर्ीतास चनसर्इतम 
उपलब्ध पचरिामािंी चनर्समती साचहत्यातून करण्याकरता िेव्हा संर्ीततत्त्वािें अन करि होते, तेव्हा बव्हंशी 
कालतत्त्व व नादघटक यावंर भर चदसतो. 

 
(ई) साचहत्याच्या अंर्ाने िाऊन आपल्या आवाहकतेत व पचरिामकारकतेत वाढ व्हावी, म्हिून 

संर्ीतही प्रयत्नशील असते. याकचरता शब्द आचि शब्दाथइ, तसेि काव्य आचि काव्याशय यािंा संर्ीत 
पाठप रावा करते. संर्ीताच्या चवचवध कोटींत सरास आढळिारे साचहत्याश्रचयत्व, संर्ीतप्रकाराचं्या बाधंिीत 
व िडिघडिीत साचहत्यािा असलेला मोठा वाटा, वृत्त-छंदािें तालतत्त्वाशी असलेले अंर्भतू नाते, 
यासंारख्या बाबी लक्षात घेतल्यास संर्ीताने साचहत्यािे ऋि मान्य कराव ेहा कौल देता येईल. 

 
(उ) कला, कलाकृती व कलाकाराने आपापले होिे पचरिामकारक चसद्ध करावयािे, तर 

शब्दाथापेक्षा भावाथइ, अथापेक्षा आशय आचि नेमतया पि चनरंुद अन भवापेक्षा सचंदग्धतेिी कास धरली 
पाचहिे, असा एक प्रभावी सौंदयइशास्त्रीय पक्ष आहे. यान सार संर्ीताला सवोच्च स्थान द्यायला हवे, कारि 
त्यािी परमावधीिी सूिकता, असा अचभप्राय राहतो. साचहत्यचविारात यािेही प्रचतकबब पडते. 
 

अशोक दा. रानडे 
 
संगीतक : ज्या पाचिमात्य नाट्यवाङ्मयप्रकाराला ‘ऑपेरा’ म्हितात त्याला पयाय म्हिून ‘संर्ीतक’ हा 
शब्द बा. सी. मढेकर यानंी योिला. या शब्दाम ळे संर्ीचतका, संर्ीत नाटक, काव्यनाट्य या तीन 
प्रकारापंासून संर्ीतक हे वरे्ळे आहे असे सूचित व्हावे. संर्ीतक व संर्ीचतका यातं सरं्ीत म ख्य व साचहत्य 
र्ौि, तर संर्ीत नाटक व काव्यनाट्य यातं साचहत्य म ख्य व संर्ीत र्ौि. या िारही प्रकारातंील सीमारेर्षा 
अस्पष्ट वाटतात. पि त्यातंील प्रत्येकािे र् िचवशरे्ष स्पष्ट आहेत.  

 
संर्ीतकात नाट्य आचि सरं्ीत ही दोनही अवश्य आचि प्रयोर्ात अचभन्न. याच्या उलट संर्ीत 

नाटकािा मूलाधार र्द्यभार् असतो. संर्ीत नाटकातील पदे मनोरंिन करतात. क्वचित नाट्यसचंहतेच्या 
ओघाला मदत करतात. पि संर्ीत नाटकातील पदे वा तदान र्षचंर्क संर्ीत म्हििे नाटक नव्हे. संर्ीतक 
आचि संर्ीत नाटक या दोहोंच्या मध्ये संर्ीचतका आचि काव्यनाट्य हे चविारात घ्याव ेलार्तील. संर्ीचतका 
म्हििे कथेिे र्ीतमाचलकेत रूपातंर. संर्ीचतकेत नाट्यर् ि अवश्यमेव नाही. रंर्भमूीवर अपचरहायइपिे 
सादर करण्याकचरताि संर्ीचतकेिा अवतार नसतो. संर्ीतक हे मूलतम रिनादृष्ट्ट्या दृश्य आहे, तर 
संर्ीचतका ही श्राव्य आहे. संर्ीतक हे सामान्यतम रंर्भमूीवर सादर करण्यासाठी चलचहलेले असते, तर 
संर्ीचतका सामान्यतम आकाशवािीवरून ध्वचनके्षचपत करण्यासाठी रिलेली असते. 
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काव्यनाट्य ककवा नाट्यकाव्य म्हििे इंग्रिी वाङ्मयप्रकारातील ‘पोएचटक िंामा’. पि चवसाव्या 
शतकात येट्स, कसर्, ओनील, एचलयट, बेकेट या प्रचतभावतं लेखकानंी काव्यनाट्याला प्रचतष्ठा चमळवनू 
चदली. संर्ीतक आचि काव्यनाट्य यातं तशी िवळीक आहे; पि एक महत्त्वािा आचि मोठा झरक हा, की 
संर्ीतकाशी संर्ीत हे िसे एकिीव, तसे ते काव्यनाट्याशी नाही. इगं्रिीप्रमािे मराठीतही काव्यनाट्य-
वाङ्मय आहे. उदा., िांगपाञ्चाहलक (प . चश. रेरे्). 

 
संर्ीतक हा वाङ्मयप्रकार पाचिमात्य ऑपेरा ह्या नाट्यप्रकारावरून आला असे मानले िाते. 

ऑपेरािा उर्म िरी प्रािीन ग्रीक वाङ्मयकाळापयंत पोहोित असला, तरी ऑपेरा िोपासला रे्ला 
इटलीत (सोळाव ेशतक). 

 
संर्ीतकातील प्रम ख घटक पाि : (१) संर्ीतकािे कथानक, (२) त्या कथानकावर आधारलेली 

संर्ीतान कूल सचंहता, (३) संर्ीतकाला स्वरसाि देिारा संर्ीतरिनाकार, (४) वाद्यसंभार, व (५) 
र्ायक-र्ाचयका म्हििे नट-नटी. नाट्यान कूल वाङ्मयीन शलैी आचि संर्ीतरिना याचं्या आधाराने 
संर्ीतक चसद्ध होते. 

 
संर्ीतकात महाकाव्याप्रमािे धीरोदात्त नायक आचि भव्योत्कट प्रसंर् यािें नाट्यदशइन संर्ीताच्या 

आधाराने होते. संर्ीतकात समूहर्ान, िंिर्ान इ. तंीािंा भरपूर उपयोर् असतो. प्रसंर्चवशरे्षी नृत्यरिनाही 
समाचवष्ट असते. संर्ीतकािी रंर्भमूी सवइ नाट्यघटकानंी स सज्ज असते. पि संर्ीतकािे प्रम ख वैचशष्ट्ट्य 
म्हििे, प्रत्येक भचूमकेसाठी चवचशष्ट पट्टीत र्ािाऱ्या र्ायक-नटािंी योिना. 

 
संर्ीताच्या झोतात अथािा आचि तदान र्षंचर्क नाट्यािा लोप होऊ नये, ही काळिी घ्यावी लार्ते.  
 
मराठीत संर्ीतकािी रिना प्रथम केली ती बा. सी. मढेकरानंी. त्यािंी किक (१९४३), र्बदकाांचे 

गुहपत (१९४४) आचि औक्षि (१९४५) ही चतन्ही संर्ीतके आकाशवािीकचरता रिली रे्ली आचि 
आकाशवािीवरून प्रसाचरत झाली. त्यानंतर र्ोकवदराव टेंब,े र्. चद. माडरू्ळकर, वसंत कानेटकर, मंरे्श 
पाडर्ावकर यािंीही संर्ीतके आकाशवािीवरून प्रसाचरत झाली.  
 

कृ. द. दीचक्षत 
 
संगीत नाटक : नाटक व सरं्ीत यािंा मेळ प ढील सहा प्रकारे घालण्यात आलेला चदसून येतो : (१) पाीे 
नृत्याने वा मूकाचभनयाने संवाद करतात आचि रंर्मंिावरील र्ायक त्यानंा र्ायनािी साथ करतात (उदा., 
कथकळी); (२) पाीे र्द्यात वा पद्यात संवाद करतात आचि रंर्मंिावरील र्ायक चवचशष्ट प्रसंर्ी सूिक 
र्ीते र्ातात (उदा., भरतम चनप्रिीत नाटके व ध्र वार्ीते); (३) पाीे र्द्यात संवाद करतात आचि सूीधार 
र्ीतातं कथाचनवदेन करतो (उदा., चवष्ट्ि दास भाव्यािंी पौराचिक नाटके); (४) नाटकाति नृत्यर्ायनािा 
एखादा प्रसंर् असतो (उदा., मालहवकाक्ग्नहमत्रातील मालचवकेिे नृत्यर्ायन); (५) पाीे र्ीतातंि संवाद 
करतात (उदा., संर्ीतक); आचि (६) पाीे र्द्याप्रमािेि र्ीतातंही संवाद करतात (उदा., सांगीत सौभि). 
यातंील शवेटिा प्रकारि ‘सरं्ीत नाटक’ या संजे्ञने ओळखला िातो. 

 



 अनुक्रमणिका 

मराठी सरं्ीत नाटकािी स रुवात १८८० साली अण्िासाहेब चकलोस्कराचं्या (१८४३–८५) सांगीत 
शाकुां तलाने झाली, असे मानण्यात येते. पि त्याआधीही संर्ीत नाटकािें प्रयोर् झाल्यािे नमूद आहे. 
सोकर बापूिी चीलोकेकर (१८३६–१९०८) याचं्या नल-दमयांतीचा प्रयोर् १८७९ साली झाला. 
महादेवशास्त्री कोल्हटकर (१८२२–६५) याचं्या ऑथेल्लो नाटकात दोन ठ मऱ्या व एक पद आहे. 
इिलकरंिीकर मंडळीने १८६७–७१ च्या दरम्यान या नाटकािे प्रयोर् केले होते. बिाबा बाळािी नेने 
(१८२९–१९००) याचं्या १८७२ साली प्रकाचशत झालेल्या सैिांध्री नाटकात चवप ल श्लोक, साकी, कटाव इ. 
रिना असून त्यातील श्लोक रार्दारीत व ठ मऱ्यापं्रमािे र्ायिे, अशी सूिनाही आहे. या नाटकािे प्रयोर्ही 
१८७१ च्या आसपास झाले होते. चकलोस्करािें सांगीत शाकुां तल याप्रमािे पचहलेि संर्ीत नाटक नसले, 
तरी त्याला अपूवइ यश लाभले आचि त्यानंतर लार्लीि रंर्भमूीवर आलेले त्यािें सांगीत सौभि हे नाटक 
आिही आपली लोकचप्रयता चटकवनू आहे, म्हिून संर्ीत नाटकाच्या िनकत्वािा मान चकलोस्करानंाि 
देण्यात येतो. 

 
नाट्य व संर्ीत ही भारतात झार प रातन काळापासून एकी नादंत आली आहेत. संर्ीतािी 

व्याख्याि म ळी ‘र्ीतं वाद्य ंनतइनं ि ीयं संर्ीतम च्यते’ अशी आहे. यातील नतइन म्हििे नाट्य. भरतकालीन 
नाट्यप्रयोर्ािा पूवइरंर् हा संर्ीतप्रधानि होता. म ख्य नाटकातही पाीािें (१) आर्मन, (२) चनर्इमन, (३) 
त्याचं्या चित्तवृत्तीिा आचवष्ट्कार, (४) िालू रसािा आके्षप व चभन्न रसािा उपके्षप, आचि (५) पचरिमि, 
मूच्छा इत्यादींनी पडलेला खंड, अशा पाि प्रसंर्ी रंर्मंिावरील र्ायक ध्र वार्ीते म्हित असत. 
कथकळीसारख्या नृत्यनाट्याला वाद्याप्रमािेि कंठसंर्ीतािीही साथ असते. चवष्ट्ि दास भाव्याचं्या पौराचिक 
नाटकाचं्या प्रयोर्ातं सूीधार स रुवातीपासून अखेरपयंत र्ीते र्ात असे. लोकनाट्यातील दशावतार, 
काला, वर् इत्यादींच्या प्रयोर्ानंा रंर्मंिावर मारे् वा बािूस उभे असलेल्या र्ायकाचं्या र्ायनािी साथ 
असते. हचरदासी कीतइनातील उत्तररंर् म्हििे तर चवष्ट्ि दास भाव्याचं्या पौराचिक नाटकािाि एकपाीी 
बह रूपी प्रयोर् म्हिता येईल. परंत  ख द्द पाीानंीि आपले संवाद मधूनमधून र्ीतातं र्ाण्यािी प्रथा यातंील 
कोित्याि नाट्यप्रयोर्ातं नव्हती, कधीकाळी असल्यास ती लोप पावलेली असावी. भास, 
काचलदासाचदकाचं्या नाटकातंील संवाद र्द्याप्रमािेि श्लोकातंही आहेत हे खरे. परंत  संस्कृत 
साचहत्यशास्त्रात नाटक-प्रकरिादी दशरूपकािंा समावशे पे्रक्ष्य-पाठ्य काव्यात केला िातो, पे्रक्ष्य-रे्य 
काव्यात नाही, यावरून ते श्लोक पठन केले िात, र्ाचयले िात नसत हे स्पष्ट आहे. त्यातूनही हे श्लोक 
प रुर्षपाीाचं्याि तोंडी आहेत; स्त्रीपाीाचं्या तोंडी बह धा नाहीत. मृच्छकहर्टकातील वसंतसेना, 
उत्तििामचहितातील आश्रमवाचसनी चस्त्रया असे काही अपवाद आहेत; परंत  उत्तििामचहितातील सीतेच्या 
तोंडी एकही श्लोक नाही हे लक्षिीय. प रुर्षानंी श्लोक म्हिायिे व पद र्ायिे असल्यास ते चस्त्रयानंी, असा 
संस्कृत नाटकािा चनयम. शाकुां तल (अं. ५), मालहवकाक्ग्नहमत्र (अं. २) व ित्नावहल (अं. १) यातं चस्त्रयािें 
र्ायन आहे. पि या प्रत्येक नाटकात असा एकेकि प्रसरं् असून तो श द्ध र्ायनािा वा नृत्यािा आहे. त्या 
प्रसंर्ी र्ाचयलेली र्ीते प्राकृतात असून ती संवादात्मक नाहीत. चशवाय असे प्रसंर्ही संस्कृत नाटकात 
क्वचिति आढळतात. वासवदत्ता ही रािा उदयनिी संर्ीतातील चशष्ट्या आचि वसंतसेना तर र्चिकाि; पि 
स्वप्नवासवदत्ता व मृच्छकहर्टक या नाटकातं र्ायनािे प्रसंर् अचिबात नाहीत. ससं्कृत साचहत्यशास्त्रात 
पे्रक्ष्य-रे्य काव्यािे डोस्म्बकादी अकरा प्रकार साचंर्तलेले असले, तरी ते संर्ीत नाट्यप्रयोर् होत; संर्ीत 
नाटके नव्हेत. तंिावरच्या नाटकातं कथाचनवदेनाप्रमािेि पाीािें संवादही र्ीतातं आहेत; परंत  ही सवइ 
र्ीते सूीधारानेि म्हिायिी असून पाीानंी केवळ त्यासं अन रूप नृत्य व अचभनय करायिा. ‘नाटक 
नािवायिे’ असाि वातयप्रयोर् सूीधार करतो. म्हिनू या नाटकानंाही संर्ीत नाटके म्हिता येत नाही.  
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चकलोस्करानंी रंर्भमूीवर आिलेला संर्ीत नाटक हा प्रकार िरी पे्रक्षकानंा अपूवइ वाटला, तरी 
शाकुां तल व सांगीत शाकुां तलातील संर्ीत ही दोन्ही पथृतपिे त्यानंा पूवइपचरचिति होती. चकलोस्करानंी 
काचलदासाच्या नाटकातील र्द्य भार्ािे सरळ सरळ भार्षातंर केले आचि त्यातील श्लोकाचं्या चठकािी 
श्लोक, कदडी, साकी, चवचवध माीावृते्त इतकेि काय, तर आया, कटाव, िूर्सिका इ. प्रकारिी रिना करून 
त्यानंा कमीअचधक रे्य रूपे चदली. ही रे्य रूपे कीतइन, तमाशा, लोकर्ीते, स्त्रीर्ीते इत्यादींतून त्यानंी 
उिललेली असल्याम ळे श्रोत्यानंा नवीन नव्हती. नाटके करण्यापूवी चकलोस्कर कीतइने करीत असत आचि 
त्यािें सहकारी मोरोबा वाघ लीकर हे कीतइनाप्रमािेि तमाशाच्या झडातही र्ात असत. भाऊराव 
कोल्हटकर तर हचरदासाच्या घराण्यातीलि होते. महाराष्ट्रात शास्त्रीय तसेि लोकसंर्ीत िपले-िोपासले 
ते हचरदास, तमासर्ीर यानंीि. चकलोस्करानंी एका श्रेष्ठ संस्कृत नाटकाला देशी संर्ीतािे ‘लावण्य चहरोचन 
आचिलें  तारुण्य’, म्हिूनि मराठी पे्रक्षकानंा सांगीत शाकुां तलाने वडेे केले. 

 
नाटकातील संर्ीत कोित्या प्रकारिे असाव ेआचि पदे कोित्या आशयािी, चकती व कोित्या 

प्रसंर्ी असावीत, असे दोन प्रश्न संर्ीत नाटकाच्या सदंभात उपस्स्थत होतात. चकलोस्करानंा पचहल्या 
प्रश्नािे उत्तर िटकन देता आले. कीतइन-तमाशाचं्या िारे िे संर्ीत श्रोत्यानंा व नटानंाही पूवइपचरचित होते, 
तेि त्यानंी सांगीत शाकुां तलात सोचयस्करपिे आिले. कीतइन-तमाशातंील कथा-प्रसंर्ाचं्या ओघाला ते 
अन रूप असल्याम ळे संर्ीत नाटकाला ते सािलेही. द सऱ्या प्रश्नािा िाि त्यानंा सांगीत शाकुां तलाच्या वळेी 
झाला नाही. मूळ संस्कृत नाटकातील श्लोकािेंि त्यानंी पदातं रूपातंर केले. सांगीत शाकुां तलात 
िवळिवळ दोनश ेपदे आली, ती म ळात तेवढे श्लोक असल्याम ळेि. ही पदे हचरदासी पद्धतीनेि र्ायली 
िात असल्याम ळे त्या नाटकािा प्रयोर् ही अवाढव्य सखं्या पेलूही शकला. सांगीत सौभि हे स्वतंी नाटक 
असल्याम ळे ते रिताना चकलोस्करानंा या प्रश्नािा चविार करावा लार्ला. खरे म्हििे त्याआधीि भाऊराव 
कोल्हटकर चकलोस्कर कंपनीत आले आचि शक ं तलेिे काम करू लार्ले, तेव्हाि हा प्रश्न त्याचं्यासमोर 
उभा राचहला होता. मूळ संस्कृत नाटकात शक ं तलेच्या तोंडी (चतच्या पीातील एक प्राकृत पद्य वर्ळले तर, 
आचि तेही ती वािते असे आहे) श्लोक नसल्याम ळे सांगीत शाकुां तलातही शक ं तलेला पदे नव्हती. चतच्या 
पीातील एक लत्या एक प्राकृत पद्यािे भार्षातंर चकलोस्करानंी कदडीत केले होते, पदात नाही. पि भाऊराव 
हे उत्तम र्ायक आचि त्यानंा पदे नसावीत हे पे्रक्षकानंा मान्य होिे शतय नव्हते. पचरिामी शक ं तलेकचरता १० 
नवी पदे रिावी लार्ली. ही देवलानंी रिली असली, तरी त्या वळेी कोित्या प्रसंर्ी पदे पचरिामकारक 
ठरतात यािा चविार अवश्य झाला असिार. या पदाचं्या िार्ा अशा अिूक चनवडण्यात आल्या, की त्या 
नाटकातील केवळ हीि पदे आिही लोकचप्रय ठरून राचहली आहेत. उदा., ‘अरे वडे्ा मना तळमळसी.’  

 
सांगीत सौभि हे स्वतंी नाटक असल्याम ळे पदािंी सखं्या, त्यािंा आशय व त्याचं्या िार्ा या चतन्ही 

बाबतींत चकलोस्कर स्वतंी चनिइय घेऊ शकले. त्यानंी पदािंी सखं्या चनम्म्यावर आिली. आशयाच्या व 
िार्ाचं्या बाबतींत त्यानंी िो वरे्ळेपिा दाखचवला, तो समिून घेण्याकचरता संस्कृत नाटकातंील श्लोकािंा 
त्या दृष्टीने चविार करायला हवा.  

 
संस्कृत नाटकातंील श्लोक हे संवादािाि भार् म्हिून आलेले असले, तरी त्यातंील र्द्य संवाद व 

श्लोक यातंील भेद हा, की श्लोकात हा संवाद नाट्यरूपाऐविी काव्यरूप घेत असतो आचि पचरिामी हे 
श्लोक बह धा संस्कृत काव्यातील म ततकाचं्या स्वरूपािे होतात. संस्कृत नाटकातंील श्लोक संदभइचवरचहत 
स्वरूपातही आस्वाद्य ठरतात ते याम ळेि. हे श्लोक म ख्यत्व ेप ढील िार प्रकारिे असल्यािे आढळून येते : 
(१) एखाद्या दृश्यािे विइन (उदा., पळिारी हरिे, सूयोदय इ.), (२) एखाद्या पाीािे विइन (उदा., 
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आश्रमकन्यका, चवरही द ष्ट्यंत इ.), (३) स भाचर्षते (उदा., कण्वािा शक ं तलेला उपदेश, स्त्रीिे 
अचशचक्षतपट त्व इ.), ककवा (४) अथान्तरन्यासात पचरित होिारे अन भव (उदा., िातीच्या स ंदरानंा 
काहीही शोभते इ.), सांस्कृत शाकुां तलातील श्लोकि सांगीत शाकुां तलात पदरूपाने अवतरलेले असल्याम ळे 
ती पदेही म ख्यतम त्याि स्वरूपािी झाली आहेत. सांगीत सौभिातही या स्वरूपािी पदे आलेली आहेत. 
परंत  याहून अन्य तीन प्रकारिी िी पदे आलेली आहेत त्यातं चकलोस्करािंी योिकता चदसून येते. ते प्रकार 
म्हििे : (१) चनवदेनपर (उदा., नाटकाच्या स रुवातीसि अि इनाच्या तोंडी असलेली ‘नाचह िाले र्षण्मास 
मला राज्य सोड नी’ इ. िार पदे, श्रीकृष्ट्िाच्या तोंडिे ‘अि इन तर सनं्याचस होऊनी रैवतकी बसला.’). हा 
प्रकार सूीधारप्रिीत नाट्यातील पदाशंी सदृश असा आहे. झरक एवढाि, की सूीधारप्रिीत नाट्यातील 
अशी पदे सूीधार र्ात असे, तर सांगीत सौभिात ती पाीे र्ातात. (२) सवालिवाबपर [उदा., कृष्ट्ि-
बलराम (अ.ं २), अि इन-स भद्रा (अं. ५) यािंी पदे.]. हा प्रकार तमाशातील सवालिवाबाशी सदृश असा 
आहे. (३) भावाचभव्यस्ततपर (उदा., ‘वद िाऊ क िाला शरि’, ‘बलसार्र त स्म्ह वीरचशरोमिी.’). ही पदे 
बव्हंशी स्वर्त आहेत; क्वचित सखीला वा द सऱ्या कोिाला उदे्दशून असली, तरी त्यािें स्वरूप 
स्वर्तासारखे आहे. हा प्रकार ठ मरीशी सदृश असा आहे. 

 
सांगीत सौभिात ९२ पदे असून त्यातं सरं्ीतािे तत्कालीन सवइि प्रकार आलेले आहेत. त्यानंतरच्या 

नाटकातंील पदािंी संख्या काही काळ िरी वाढत रे्ली, तरी कालातंराने हळूहळू कमीि होत रे्लेली 
चदसून येते. संस्कृत नाटकातंील श्लोकाचं्या स्वरूपािी व सूीधारप्रिीत नाट्यातील कथाचनवदेनपर पदे 
िशी कमी होऊ लार्ली तसे श्लोक, साकी, कदडी हे छंदही ल प्त होऊ लार्ले. पि त्याबरोबरि रार्दारी 
चििा व टप्पा, ठ मरी, किरी, होरी, कवाली, र्िल इ. ढंर्ािंी पदे अचधकाचधक येऊ लार्ली. रंर्भमूीला 
भाऊराव कोल्हटकर, नानासाहेब िोर्ळेकर, बालर्धंवइ, केशवराव भोसले, सवाई र्ंधवइ, मा. दीनानाथ 
वर्ैरेंसारखे उत्कृष्ट र्ायक-नट लाभले, तसा नाट्यापेक्षा संर्ीतावर िास्त भर चदला िाऊ लार्ला. नाटक 
कंपन्यानंी भास्करब वा बखले, रामकृष्ट्िब वा वझे, र्ोकवदराव टेंबे वर्ैरेंसारखे श्रषे्ठ संर्ीततज्ज्ञ संर्ीत 
चदग्दशइनासाठी पदरी बाळर्ले. नाटक कंपनीत र्ायक-नट चकती आहेत आचि त्यात स्त्रीभचूमका करिारे 
कोि, हे चविारात घेऊन नाटकात संर्ीत घालण्यािी प्रथा ि नीि, म्हििे चकलोस्करािंीि. पि नंतर 
पदाचं्या िाली संर्ीतचदग्दशइकाने देण्यािी आचि नाटककाराने त्यान सार पदे बाधंण्यािी पद्धत आली आचि 
र्द्य संवाद व पदे याचं्या एकचिनसीपिाला तडा िाऊ लार्ला. चशवाय हे संर्ीतचदग्दशइक रार्दारी 
चििातूंनि िाली देत असल्याम ळे नाटकात रार्दारी सरं्ीताला प्राधान्य चमळून नाटकाला िलशािे रूप 
येऊ लार्ले. संर्ीताला देण्यात आलेले हे प्राधान्य व्यवसायदृष्ट्ट्या लाभािे ठरल्याम ळे ते नाट्याला 
चकतपत उपकारक, या चविाराकडे द लइक्ष होऊ लार्ले. पचरिामी र्द्यसंवाद व संर्ीत असे नाटकािे दोन 
त कडे पडून नाट्यापेक्षा संर्ीताकडेि पे्रक्षक आकृष्ट होऊ लार्ले. चकलोस्कर व देवल याचं्या नाटकातंील 
पदे स बोध, प्रसंर् व पाी यानंा सािेशी आचि नाट्यवस्तूला र्ती देिारी होती, नाटकातील संवादािाि ती 
भार् होती आचि पदािंी संख्या झािील असली, तरी ती थोडतयात आटोपली िात. रंर्भमूीवर संर्ीतािे 
आिमि होऊ लार्ले तसे पदातंील शब्दािें महत्त्व कमी होत िाऊन रार्, िाल, तान, भ रकी इत्यादींवरि 
भर चदला िाऊ लार्ला आचि पदािें र्ायन होत असता नाट्य स्तंचभत होऊ लार्ले. ‘वन्समोअर’च्या 
माऱ्याने तर ते मसू्च्छइति पडू लार्ले. नाटकातील पद िेव्हा स्वर्ताच्या स्वरूपािे असते (उदा., ‘वद िाऊ 
क िाला शरि’) तेव्हा संर्ीत हे नाट्यवस्तूला उठाव देते, यािे कारि त्यात हा धोका संभवत नाही हेि. 

 
परंत  याबरोबरि द सरीही एक प्रथा पडू लार्लेली चदसते. भस्ततसंर्ीत, लावण्या - झर्डे, 

लोकर्ीते इत्यादींिी सम चित योिना केलेली संर्ीत नाटके रंर्भमूीवर येऊ लार्ली. यातंील पदे 
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संर्ीतप्रधान नसून शब्दप्रधान असल्याम ळे नाटकातील संवादाशंी ती झटकून राहात नाहीत. संताचं्या 
िीवनावर आधारलेल्या नाटकातं भस्ततसंर्ीत (उदा., सांत सखू, कान्िोपात्रा), शाचहराच्या िीवनावर 
आधारलेल्या नाटकातं लावण्या-झर्डे (उदा., िोनाजी र्बाळा), पाीे अचशचक्षत-अधइचशचक्षत असल्यास 
लोकर्ीते (उदा., म्युहनहसपाहलर्टी) असे नाटकातील पाीान सार योिलेले संर्ीत नाट्याशी सहि 
एकिीव होते. र्डकऱ्यानंी स्त्रीपाीाचं्या तोंडी िी स्त्रीर्ीते घातली आहेत (उदा., पुण्यप्रभावात काकलदीच्या 
तोंडी अचभमन्यूर्ीत व पाळिा; एकच प्यालात कसधूच्या तोंडी ‘घास घेरे तान्ह्या बाळा’ व ‘िंद्र िवचथिा’) ती 
नाट्यवस्तूला चवलक्षि उठाव देतात. 

 
नाटक ही एक चनर्समती आहे आचि संघर्षइ हा त्यािा आत्मा आहे हे लक्षात घेतले, की नाटक व 

संर्ीत यािंा परस्परपोर्षक मेळ घालिे अवघड का, यािी कल्पना येईल. संर्ीत नाटक ही र्ायक - नट व 
संर्ीतचदग्दशइक याचं्याशी तडिोड करीत साधलेली चनर्समती असते. नाटककार िी नवी नाट्यसृष्टी चनमाि 
करू पाहतो, चतच्यात तोलामोलािी संर्ीतसृष्टी चनमाि करू शकिारा संर्ीतचदग्दशइक त्याला लाभला, 
तरि ती चनर्समती यशस्वी होऊ शकेल. तो लाभिे कठीि. संर्ीतचदग्दशइक हा बह धा उपलब्ध भारतीय 
चििा, भस्तत-वैराग्यपर पदे; लावण्या-स्त्रीर्ीते इत्यादींवरि र् िराि करिारा असे. यातं शृरं्ार, भतती, 
वैराग्य, कारुण्य यासंारख्या ढोबळ भावनाि आळवलेल्या असतात. हे संर्ीत स खास्त्मकेस साििारे; 
म्हिून तर सौभि, सांशयकल्लोळ, स्वयांवि, मानापमान यासंारख्या स खास्त्मका संर्ीत नाटक म्हिून यशस्वी 
ठरल्या आहेत. परंत  स खास्त्मकेतील संघर्षइ हा लटका संघर्षइ असतो. खरा संघर्षइ असतो तो शोकास्त्मकेत. 
या संघर्षाला सािेसे संर्ीत भारतीय संर्ीतात उपलब्ध नाही. ते नव्याने चनमाि व्हायला हव ेआचि त्याला 
तशाि ताकदीिा संर्ीतकार हवा. एकच प्यालािे उदाहरि या बाबतीत उद्बोधक वाटते. या नाटकाकचरता 
चव. सी. र् िइरानंी िी पदे रिली आहेत, त्यातंील सात स धाकराला आहेत. या सातातंील पाि दारू 
प्यायला स रुवात करण्यापूवीिी आहेत, एक दारू सोडण्यािा चनिय केल्यावरिे आहे आचि अखेरिी भरैवी 
चवर्षप्राशनानंतरिी आहे. यातंील कोितेही पद एकच प्यालातील संघर्षाला संर्ीतरूप देऊ शकलेले नाही, 
हे लक्षिीय आहे. शोकास्त्मकेतील संघर्षाला संर्ीतरूप देऊ शकलेले नाही, हे लक्षिीय आहे. 
शोकास्त्मकेतील संघर्षाला सरं्ीतरूप देता येिारि नाही असे नाही. हवद्ािििातील ‘अहंकार माझा चवदेही 
कराया’सारखी काही पदे दाखचवता येतील. परंत  संर्ीत नाटक या वाङ्मयप्रकारात उत्कृष्ट स खात्म संर्ीत 
िसे आढळून येते, तसे शोकात्म संर्ीत आढळून येत नाही, ही वस्त स्स्थती आहे. शोकात्म म्हििे केवळ 
करुि नव्हे. 

 
संर्ीत व नाट्य यािंा उत्कृष्ट मेळ पाचिमात्य संर्ीतकात (ऑपेरात) घातलेला आढळून येतो. परंत  

र्ंभीर प्रकृतीिे संर्ीतक हे संपूिइपिे संर्ीतमय असते हे लक्षिीय आहे. र्द्यसंवाद व संर्ीत यािें चमश्रि 
केवळ चवनोदी वा स खात्म संर्ीतकात केले िाते. म्हििे र्ंभीर प्रकृतीिे नाट्य हे संपूिइपिे र्द्यात, 
संपूिइपिे पद्यात ककवा सपूंिइपिे संर्ीतात असाव ेअसा सकेंत चदसतो आचि तो योग्यही वाटतो. 

 
नाटकात संर्ीतािी योिना एका वरे्ळ्या प्रकारे करण्यात येऊ लार्ली आहे. हे पाश्वइसंर्ीत म्हिनू 

ओळखले िाते. हे पाीम खी संर्ीत नव्हे, की कंठसंर्ीतही नव्हे; तर रंर्मंिावर नाट्य उभे राहत असता 
त्यातील चवशरे्ष प्रसंर्ी व्यतत होिाऱ्या भावाला साथ देिारे वाद्यसंर्ीत. 

 
घाशीिाम कोतवाल या अलीकडील नाटकाच्या रिनेत तर संर्ीतािा अचभनव प्रकारे उपयोर् 

करून घेतला आहे. हे पाीम खी संर्ीत नव्हे, की पाश्वइसंर्ीतही नव्हे, तर संपूिइ नाटकव्यापी संर्ीत होय. 
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यात कीतइन, तमाशा, दशावतारी खेळ, भिन, कदडी, आरती इत्यादींतील लोकसंर्ीतािा 
नाट्याचभव्यततीकचरता उपयोर् करून घेतला आहे. हे संर्ीत नाट्यातील संवादात अडमडत नाही, की 
नाट्यािी र्तीही क ं चठत करीत नाही. परंत  घाशीिाम कोतवाल हे पारंपचरक अथाने संर्ीत नाटक म्हिनू 
ओळखले िात नाही. 
 

म. वा. धोंड 
 
पुरविी : संर्ीत नाटकािंा िमाना ओसरल्यावर नाटकात पदे असायिी, पि खूप कमी. उदा., 

मो. र्. रारं्िेकरािें क लवधू. १९६० च्या स मारास िे संर्ीत नाटकािे प नरुज्जीवन झाले, त्यािे श्रेय 
लचलतकलादशइच्या चवद्याधर र्ोखले चलचखत पचंडतराि िर्न्नाथला देण्यात येते. त्यािंी िय िय 
र्ौरीशकंर, मंदारमाला, स विइ-त ला ह्यासंारखी संर्ीत नाटकेही र्ािली. वसंत कानेटकरािें मत्स्यर्धंा, 
प रुर्षोत्तम दारव्हेकारािें कट्यार काळिात घ सली ही नाटकेही र्ािली. आििी संर्ीत नाटके पौराचिक 
नसून सामाचिक असतात आचि त्यािें नाते ि न्या मराठी संर्ीत नाटकाहूंन पाचिमात्य ‘म्यूचझकल’शी 
असते. ह्यािी स रुवात वसंत कानेटकराचं्या लेक रे उदंड िालीने झाली असे मानता येईल. ह्या 
कालखंडात तमाशाही नार्र रंर्भमूीवर ‘लोकनाट्य’ ह्या नावाने आला, ज्यात संर्ीत होतेि. चविय 
तेंड लकरचलचखत घाशीराम कोतवाल (संर्ीत–भास्कर िंदावरकर) सारख्या नाटकातही संर्ीत होते, पि 
ह्या तऱ्हेच्या नाटकािें नाते ि न्या संर्ीत नाटकापेंक्षा ककवा म्यूचझकलपेक्षा सवइसमावशेक रंर्भमूीच्या 
संकल्पनेशी अचधक होते. 

 
पहा : नाटकािे वर्ीकरि. रािीव नाईक 

 
संगीणतका : संर्ीचतका म्हििे र्ीतमाचलकेतून प्रतीत झालेली कथा वा (तत्सम) कथनपर संर्ीतमय 
लेखन. संर्ीतक आचि संर्ीचतका यातंील म ख्य झरक म्हििे संर्ीतक हे नाट्य आचि संर्ीत यािंी अचभन्न 
कलाकृती आचि मूलतम दृश्य स्वरूपािी – रंर्भमूीवर सादर करण्यासाठीि चलचहलेली. संर्ीचतका ही 
नाट्यपूिइ असली पाचहिे अशी अपचरहायइता नाही, आचि बह शम श्राव्य स्वरूप अशीि संर्ीचतकेिी रिना 
असते. संर्ीचतकेत र्द्य नाही. पाीे असतात आचि त्यािंा संवादही काव्यमय भारे्षत असतो; परंत  त्या 
आचवष्ट्कारात नाट्य असाव ेअसा रिनाकारािा हेतू नसतो. र्. चद. माडरू्ळकर यािंी ऐका व्याध साांगती 
कथा ही हशवलीलामृत पोथीतील द सऱ्या अध्यायावर आधारलेली संर्ीचतका. यात व्याध आहे, हचरिी आहे 
व चनवदेकािे वनरािी, चनसर्इरम्यता इ. विइन आहे. र्ीतमाचलकेतून कथा साचंर्तली आचि संर्ीताच्या 
साहाय्याने ती आकाशवािीवरून ध्वचनके्षचपत झाली. यातील व्याध आचि हचरिी ही पाीे रंर्भमूीवर 
वावरण्यासाठी योचिलेली नाहीत. अमृतवकृ्ष ही द सरी, वर्षइप्रचतपदेला कड कनबाच्या वृक्षािी िी उपय ततता 
साचंर्तली िाते त्यावर चलचहलेली काल्पचनक संर्ीचतका. यािेही मूळ प्रयोिन आकाशवािीवरून 
ध्वचनके्षपि हेि. रंर्भमूीवर संर्ीचतका सादर करिे हे लेखकािे उचद्दष्ट नसल्याने त्या संर्ीचतकेिी 
िडिघडि नाट्यमय नसून कथनात्मक असते. नेहमीिे संभार्षि िसे नाट्यमय संवाद होत नाहीत, तसेि 
संर्ीचतकेतील काव्य उत्तर-प्रत्य त्तरात रिले असले तरी त्यातं नाट्य असतेि असे नाही. तसेि दीघइ काव्य 
– कथनात्मक वा विइनात्मक – हे संर्ीचतका या प्रकारात मोडिार नाही. आध चनक िर्ातील धावपळ 
आचि र्चतमानता यािंा पचरिाम होऊन िसे लघ कथा, एकाचंकका, लघ काव्य हे वाङ्मयप्रकार चनमाि 
झाले, त्याप्रमािेि नभोवािीसारख्या माध्यमाला इष्ट असा संर्ीत आचि काव्य यािंा चमलाझ होऊन 
संर्ीचतका हा श्राव्यप्रकार लेखकानंी चनमाि केला आहे, असे मानाव ेलारे्ल. कारि तशा थोड्ा वळेात 
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एक कहािी वा कथा वा मनोर्त र्ीतातं र् ंझून नभोवािीव्यचतचरतत सादर झाले आहे असे आढळत नाही. 
संर्ीचतका नभोवािीवरून सादर करण्यासाठी चलचहल्या असल्याने त्यािंा कालावधी झार तर एक तास–
दीड तास इतकाि असतो. संर्ीचतकेिा एकसधं प्रयोर् आचि पचरिाम अपेचक्षत असतो. 

 
भारतीय आकाशवािीवर सरं्ीचतका सवइ भार्षातूंन चलचहल्या रे्ल्या आहेत आचि प्रसाचरत झाल्या 

आहेत. मराठीत ज्या मान्यवर लेखकानंी संर्ीचतका चलचहल्या, त्यातं र्. चद. माडरू्ळकर यािें नाव प्रथम 
लक्षात येते. रािा बढे, कवी यशवतं, चर्रीश आचि इतरही लेखकानंी संर्ीचतका चलचहल्या आहेत.  
 

कृ. द. दीचक्षत 
 
संघषइ : कथा, कादंबरी, नाटक इत्यादींच्या कथावस्तूतील दोन शततींिा झर्डा. यातंील एक शतती म्हििे 
कथावस्तूतील नायक. नायक एक व्यतती असेल, ककवा समाि वा र्ावही असेल. नायकाच्या चवरुद्ध 
ठाकलेली शतती अनेक प्रकारिी असू शकते : (१) चनघृइि चनसर्इ, उदा., पवनाकाठचा धोंडी (र्ो. नी. 
दाडेंकर), एका कोहळयाने (अन . प . ल. देशपाडें); (२) द सरी व्यतती, उदा., पुण्यप्रभावातील वृदंावन, 
कीचकवधातील कीिक, ककवा कोित्याही अचतनाट्यातील खलनायक; (३) समाि, उदा., पि लक्ष्याांत 
कोि घेतो? वर्ैरे ह. ना. आपटे याचं्या सामाचिक कादंबऱ्या; (४) ख द्द नायकाच्याि दोन परस्परचवरोधी 
मनमप्रवृत्ती, उदT., हॅम्लेट, मतॅबेथ, ककवा भाऊर्बांदकीतील राघोबा. चवरोधी शतती या िारापंैकी कोितीही 
एकि एक असते असे नाही. यातंील दोन वा अचधक शततीही एकवटून नायकाच्या चवरुद्ध उभ्या राहतात. 
उदा., पि लक्ष्याांत कोि घेतो? यात यमचूवरुद्ध समाि असा झर्डा असला तरी तो समाि शकंरमामंिी या 
व्यततीच्या रूपाने साकार झाला आहे. मी कादंबरीतील नायकािा झर्डा िसा समािाशी आहे, तसाि 
स्वतमशीही आहे. या झर्ड्ािी पे्ररकशतती ही नायकाच्या व्यस्ततमत्त्वाति असते. ती िेवढ्या प्रभावीपिे 
व्यतत होईल तेवढ्या प्रमािात त्या झर्ड्ािी अपचरहायइता प्रत्ययास येईल. यावरि त्या कथा-कादंबरी-
नाटकािे यश अवलंबून असते. चकत्येकिि दैव वा चनयती ही पािवी चवरोधी शतती मानतात. परंत  वरील 
िारापंकैी कोित्या ना कोित्या शततीच्या रूपानेि हे दैव उभे राहत असते. तसे न होता स्वतंीपिेि दैव 
नायकाला चवरोध करायला लार्ले तर त्याला अपघातािे, ककवा योर्ायोर्ािे रूप प्राप्त होते. आचि 
त्याचवरुद्ध झर्डिे नायकाला शतयही नसते. संपूिइ िीवनि िेव्हा मानवाच्या चवरुद्ध उभे राहते, तेव्हा 
झर्डा चनरथइक ठरून मानव असहाय ठरतो आचि मानवी िीवनािीि शोकाचंतका प्रत्ययास येते.  
 

म. वा. धोंड 
 
संतकाव्य : ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, त काराम, चनळोबा, मचहपती, रामदास इ. सतंािें काव्य हे 
संतकाव्य म्हिून ओळखले िाते. यातंील रामदास सोडले तर बाकीिे सवइि वारकरी पंथातील आहेत. 
वारकरी संताचं्या काव्यात न आढळून येिारे काही चवशरे्ष रामदासाचं्या रिनेत आहेत. परंत  ते चवशरे्ष 
त्याचं्या सतंत्वापेक्षा प्रिारक, संघटक, रािकारिी या भचूमकाशंी संबचंधत असल्याम ळे या नोंदीतून 
वर्ळण्यात आले आहेत. त्यािप्रमािे वारकरी सतंकाव्यािे सवइि चवशरे्ष रामदासाचं्या रिनेत आढळून 
येतील असेही नाही. ‘प्राधान्येन व्यपदेशम’ म्हिून त्याकडे पाहाव.े संतकाव्यात ज्ञानेर्श्िी, अनुभवामृत, 
एकनाथी भागवत, भावाथक िामायि, रूक्क्मिी-स्वयांवि, दासर्बोध यासंारखे गं्रथ आचि अभरं्, र्ौळिी, 
चवराण्या, भारुडे, संत-िचरीे इ. स्झ टरिना यािंा समावशे होतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

धमािरिािे उचद्दष्ट वैयस्ततक मोक्ष हे नसून समािािी धारिा व ऐचहक िीवनाति म ततीिा आनंद 
हे होय, ही वारकरी धमािी भचूमका. या लोकाचभम ख व मानवतावादी धमइचविारािा प्रसार करिे ही 
संतकाव्यामार्ील प्रम ख पे्ररिा. परंत  भाष्ट्य, टीका, चववरि यासंारखा पंचडती स्वरूपािा हा प्रसार नव्हता; 
तर तो धमइचविार आत्मसात केल्यावर व प्रत्यक्ष आिरिात आिल्यावर संतानंा आलेल्या अन भतूीिा 
सहिोद्र्ार होता. पचरिामी त्यानंी प्रसृत केलेल्या वारकरी धमइचविाराला पचंडती वळि न येता लोकािें 
दैनंचदन िीवन व उपासना याचं्याशी तो एकरूप झाला आचि एका धमइसंस्थापकािी चशकवि असे त्याला 
संक चित रूप न येता ते लोकािेंि एक अखंड िार्रि ठरले. ज्ञानेश्वरानंा नामदेव, एकनाथ, त काराम 
याचं्यासारखे िे अन यायी लाभले, त्यानंी आपले साचहत्य व आिरि यानंी या चशकविीिा सतत चवकास 
केला. वारकरी संतािें साचहत्य म्हििे ज्ञानेश्वरप्रिीत धमइचविाराला सतत झ टत आलेले नव ेनव ेध मारे 
होत. 

 
ज्ञानेर्श्िी व एकनाथी भागवत या गं्रथािंी रिना वारकरी तत्त्वप्रिालीला गीता व भागवत या 

बह मान्य आध्यास्त्मक गं्रथािंा आधार देण्याकचरता झालेली चदसते. वारकरी पंथ ज्या तत्त्वप्रिालीवर उभा 
होता ती ज्ञानेश्वर–एकनाथानंी या गं्रथातं शोधली आचि ती स्पष्ट होईल अशी भाष्ट्ये या गं्रथावंर रिनू 
आपली तत्त्वप्रिाली परंपरेशी साधूंन घेतली. नवा अध्यात्मचविार माडंताना ि न्या मान्य गं्रथावंर – चवशरे्षतम 
गीतेवर – भाष्ट्य रिून आपली चविारप्रिाली परंपरेला सोडून नाही हे दाखवनू देिे आवश्यक मानले िात 
असे. असे असले तरी हे गं्रथ चनखळ भाष्ट्यगं्रथ नव्हेत. ज्ञानेश्वर–एकनाथ याचं्या इतर रिनापं्रमािेि हे 
गं्रथदेखील त्याचं्या आत्मान भतूीिे आचवष्ट्कार होत. रुक्क्मिीस्वयांवि व भावाथक िामायि हे दोन गं्रथ रिनू 
एकनाथानंी आिखी एक र्ोष्ट साधली. त्यानंी वारकरी तत्त्वचविार रुक्क्मिीस्वयांवि या छोट्या आख्यानात 
आचि िामायि या महाकाव्यात शोधला आचि तो स्पष्ट होईल असा रूपकात्मक घाट या कथानंा चदला. हे 
दोन गं्रथ म्हििे लोकचवश्र त पौराचिक कथावंरील आध्यास्त्मक भाष्ट्येि होत. ज्ञानेश्वराचं्या अनुभवामतृािे 
स्वरूप याहून वरे्ळे आहे. आध्यास्त्मक तत्त्वज्ञानाच्या मार्ाने केलेल्या साधनेिा तो अन भवालेख आहे. 
दासर्बोध हा गं्रथ रामदासानंी आपल्या चशष्ट्यानंा भारतीय तत्त्वज्ञान, लोकसंग्रह, प्रिारतंी आचि मठािी 
संघटना व कारभार याचंवर्षयी बोध करण्याच्या उदे्दशाने रिलेला आहे. 

 
संतानंी अभरं्ादी स्झ टरिना केली ती कीतइनाच्या अन र्षरं्ाने. कीतइन हे संतािें प्रसारमाध्यम होते, 

आचि ते उत्तम र्ायकही होते. संतािंी रिना लोकचप्रय झाली ती र्ायनाम ळेि. मीरा, कबीर, िण्डीदास, 
चवद्यापती, प रंदरदास, त्यार्राि इ. अन्य भारतीय सतंाचं्या रिनाचंवर्षयीही हेि म्हिता येईल. मराठीतर 
संतािंी रिना म ख्यतम कृष्ट्िभस्ततपर व रामभस्ततपर आचि क्वचित चशवभस्ततपर आहे; मराठी संतािंी रिना 
चवठ्ठलभस्ततपर आहे. वारकरी तत्त्वचविाराला पोर्षक अशी चवठ्ठलािी िी प राकथा नामदेवानंी चनमाि 
केली, चतिा संदभइ या रिनेला असल्याम ळे चतच्यात आचवष्ट्कृत झालेल्या अध्यात्माला व भततीला एक 
आर्ळाि आशय प्राप्त झाला आहे. वारकरी सतंािंी रिना केवळ वैयस्ततक भस्ततपर नाही; चतच्यात एक 
समग्र िीवनदृष्टी अचभव्यतत झाली आहे. िीवनदृष्टीिी ही अचभव्यतती चवठ्ठलाच्या प राकथेच्या संदभाने 
सिेतन व सशरीर झाली आहे. रामदासािें दैवत चवठ्ठल नसून राम हे होते. महाराष्ट्राच्या तत्कालीन 
पचरस्स्थतीत त्यानंी ‘बळें आर्ळा वीर कोदंडधारी’ अशा रामािी उपास्यदैवत म्हिनू चनवड ब चद्धप रस्सर 
केली. या दैवताम ळे त्याचं्या तत्त्वचविाराला चवशरे्ष बळ प्राप्त झाले आहे. 

 
‘तेया सवात्मका ईश्वरा । स्वकमइक स मािी वीरा । पूिा केली होये अपारा । तोखा लाचर् ॥’ 

(ज्ञानेर्श्िी, रािवाडे प्रत, १८·९१३) या ज्ञानेश्वरप्रिीत वारकरी तत्त्वज्ञानाम ळे आचि आपल्या 
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चनत्यनैचमचत्तक कमांत चवठ्ठल हा सदैव आपल्या सारं्ाती आहे या नव्या िाचिवमे ळे सवइि पेशातंील 
भस्ततमान स्त्रीप रुर्षानंा या संतकाव्याबद्दल आप लकी वाटू लार्ली आचि आपापल्या पेशाच्या संदभात त्यानंी 
अभरं्ादी आत्मपर चवप ल स्झ ट रिना करून भततीच्या आचवष्ट्कारात चवचवधता आिली. िनाबाई, 
िोखामेळा, र्ोरा क ं भार, सावता माळी, नरहरी सोनार ही त्यातंील काही. 

 
वारकरी सतंािंी रिना आचि लोकसाचहत्य यािें परस्पराशंी चिव्हाळ्यािे नाते आहे. ओवीसारखा 

लौचकक छंद, देशी र्ायनपद्धती आचि प राकथासदृश रिना हे झाले तरी लोकसाचहत्यािेही चवशरे्ष 
असल्याम ळे या काव्यािा प्रभाव लोकावंर तत्काल पडू लार्ला आचि त्यातूंन तत्सदृश लोककाव्य चवप ल 
चनमाि होऊ लार्ले; आिही होत आहे. स्त्रीर्ीते व चस्त्रयाचं्या ओव्या हे त्यातील प्रम ख. लोकानंी िशी 
संतकाव्यसदृश रिना केली, तशीि संतानंीही भर्त, चभके्षकरी, उपासक, लोककलावतं, लोकदैवते, सि, 
लोकचवधी, लोकािें दैनंचदन व्यवहार इत्यादींशी संबचंधत अशी िी लोकर्ीते होती त्याला वारकरी 
तत्त्वज्ञानािी डूब देऊन चवप ल भारुडे रिली. ही भारुडेही एवढी लोकचप्रय झाली, की त्याचं्याम ळे मूळ 
लोकर्ीतेही चवस्मृतप्राय झाली. 

 
संत ही ‘देवािीं रुपडीं’ आहेत एवढेि नव्हे तर आपिा सवांिी ती मूळ अचवकृत रूपे आहेत, म्हिून 

‘तैसें हारतलें  आपि पावें । तैं संतातंें पातंा ंचर्धसाव े। म्हिौचन वानाव ेआइकाव े। ते चि सदा ॥’ (ज्ञानेर्श्िी, 
१८·३९७) असे ज्ञानेश्वर सारं्तात. या दृष्टीने संतकवींनी संतािंी िचरीे र्ायली आहेत. नामदेव त्यातंील 
पचहले आचि मचहपती अखेरिे. नामदेवानंी ‘आचद’, ‘तीथावळी’ व ‘समाचध’ अशा तीन चवभार्ातं ज्ञानेश्वरािें 
समग्र िचरी वर्सिले आहे. मचहपतीच्या भक्तहवजय, सांतलीलामृत, भक्तलीलामृत आचि सांतहवजय या िार 
गं्रथातं वारकरी तशीि इतर भारतीय सतंािंी िचरीे आली आहेत; त्यातं रामदासािें िचरी चवशरे्ष चवस्ताराने 
आले आहे. या गं्रथामं ळेि महाराष्ट्रातील व महाराष्ट्राबाहेरील संतािंी िचरीे सवइसामान्य िनानंा 
चिरपचरचित झाली आहेत. 

 
मराठी मनाच्या संवदेनशीलतेवर संतकाव्यातील अध्यात्म, भतती व नीती यािंा झारि मोठा प्रभाव 

पडलेला आिही चदसून येतो. तीि कथा मराठी साचहत्यािी. वारकरी तत्त्वज्ञान मानिाऱ्यापं्रमािेि न 
मानिारेही त्यातील काव्यर् िावंर ल ब्ध आहेत. ज्या रिनेत संताचं्या आध्यास्त्मक अन भूतीिा आचवष्ट्कार 
झालेला आहे, चतला सहिर्त्या भावकचवतेिे रूप प्राप्त झाले आहे. 

 
संतकाव्य या संजे्ञच्या व्याप्तीचवर्षयी प ढील दोन प्रश्न उपस्स्थत होतात : (१) मन्वम नीश्वर, 

देवनाथ, चशवचदनकेसरी इत्याचदकािंी पदरिना सतंकाव्यात का समाचवष्ट केली िात नाही? ते संत नव्हते 
काय? त्यािंी पदे सतंकाव्याप्रमािेि राम व कृष्ट्ि याचं्या लीला विइन करिारी आचि अध्यात्म, भतती व 
नीती यािंी चशकवि देिारी नाहीत काय? (२) श्रीधरािे पाांडवप्रताप, िामहवजय व िहिहवजय हे गं्रथ 
संतकाव्याप्रमािेि प्रासाचदक व भस्ततपर नाहीत काय? मर् ते संतकाव्यात का समाचवष्ट केले िात नाहीत? 

 
वरील प्रश्नािंी उत्तरे प ढीलप्रमािे संभवतात : (१) चकत्येक पदकारातं संतपिािी लक्षिे आढळत 

असली, तरी त्याचं्या व्यस्ततमत्त्वािा व पदािंा प्रभाव समािाच्या सवइ थरावंर – चवशरे्षतम खालच्या थरावंर 
– पडलेला चदसून येत नाही. संत ही पदवी बह िनसमािाकडून प्राप्त होत असते; चवचशष्ट वर्ाकडून नव्हे. 
या दृष्टीने रामदासािें संतपिदेखील मयाचदत स्वरूपािेि ठरते. (२) श्रीधराच्या गं्रथानंाही बह िनमान्यता 
भरपूर लाभलेली असली, तरी ते गं्रथ म ख्यतम कथापर आहेत. िामायि, मिाभाित, भागवत यातंील कथा 
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सामान्य लोकानंा सारं्ण्याकचरता ते रिलेले आहेत. ज्ञानेश्वर–एकनाथाचं्या गं्रथापं्रमािे वारकरी पंथािे 
तत्त्वज्ञान चवशद करण्याकचरता रिलेले नाहीत. चशवाय संताचं्या स्झ ट रिनातं काय, की गं्रथातं काय, 
त्याचं्या व्यस्ततमत्त्वािा व सतंत्वािा िसा उत्कट प्रत्यय येतो, तसा वरील दोन्ही प्रकारच्या रिनातं येत 
नाही.  

 
पहा : पंचडती काव्य; पद; वारकरी संप्रदाय; शाचहरी काव्य; समथइ संप्रदाय. 
 

म. वा. धोंड 
 
संपादिी : पहा तमाशा; वग. 
 
संप्रदाय : संप्रदाय ही संज्ञा (१) नाथ, वारकरी, महान भाव, समथइ, दत्त इ. पंथ; (२) अचभिाततावाद, 
स्वच्छंदतावाद, वास्तवतावाद, चनसर्इवाद, अचतवास्तवतावाद, अस्स्तत्ववाद इ. प्रवृत्ती व प्रवतइने, आचि 
(३) केशवस ती, कोल्हटकरी, र्डकरी, मढेकरी इ. परंपरा याचं्या संदभांत योचिली िाते. या चतन्ही वर्ांत 
समाचवष्ट होिाऱ्या लेखनास बऱ्याि वळेा चनव्वळ सापं्रदाचयक स्वरूप येते, ही र्ोष्ट खरीि, आचि त्या अथी 
त्यानंा संप्रदाय ही संज्ञा साितेही. परंत  या तीन वर्ांतील सवइि लेखन सापं्रदाचयक स्वरूपािे असते असे 
नाही. चशवाय या तीन वर्ांतील साचहत्याच्या चनर्समतीमार्ील पे्ररिाही चभन्न चभन्न स्वरूपाच्या असतात. 
म्हिून या प्रत्येक वर्ािा वरे्वरे्ळा चविार करिे आवश्यक आहे. 

 
वारकरी, महान भाव, नाथ इ. पंथाचं्या वाङ्मयािा साचहत्यदृष्ट्ट्या िेव्हा आपि चविार करतो, 

तेव्हा त्या पंथािें सवइि वाङ्मय आपि चविारात घेत नाही, तर साचहत्यर् ि असलेले तेवढेि घेतो. हे र् ि 
नसलेले पि पंथािे तत्त्वज्ञान, उपासनामार्इ व आिारधमइ चवशद करिारे वाङ्मय पंथीयाचं्या दृष्टीने 
चकतीही मोलािे असले, तरी त्यािा संबधं धमइचविाराशी, साचहत्याशी नाही. साचहत्यदृष्ट्ट्या मोलािे 
असलेले वाङ्मय हे पंथीय मानण्यािे कारि एवढेि की, त्या पंथाच्या चवचशष्ट चविारसरिीतूनि ते साचहत्य 
चनमाि झालेले असते. त्या साचहत्यािा आस्वाद घेण्याकचरता ती चविारसरिी समिून घेिे आवश्यक 
असते. ती एकदा समिून घेतली, की ती आपिास मान्य नसली तरी, आपि त्या साचहत्यािा आस्वाद घेऊ 
शकतो. साराशं, एखाद्या पंथािे तत्त्वज्ञान िर साचहत्यचनर्समतीस पे्ररक ठरले तरि त्या पंथास 
साचहत्यदृष्ट्ट्या मोल प्राप्त होते; एरवी नाही. वारकरीपंथीय साचहत्यािा चविार या दृष्टीने उद बोधक ठरतो. 
ज्ञानदेवापंासून त कारामापंयंत स . साडेतीनश े वर्ष े या पंथाच्या तत्त्वज्ञानाने नवनवीन साचहत्यचनर्समतीस 
पे्ररिा चदली. हे तत्त्वज्ञान स रुवातीसि ज्ञानदेवानंी चवशद करून साचंर्तले असले, तरी त्याम ळे ते एकस री 
झाले नाही. ज्ञानदेव, नामदेव, िनाबाई, एकनाथ, त काराम इ. प्रत्येक वारकरी सतंािे साचहत्य त्याचं्या 
व्यस्ततमत्त्वातून स्झ रलेले असल्याम ळे पृथर्ात्म झालेले चदसून येते. याच्या उलट, दत्तपंथ हा म ख्यतम 
आिारप्रधानि असल्याम ळे अशा पृथर्ात्म साचहत्यचनर्समतीला तो पंथ पे्ररक ठरू शकला नाही आचि त्याम ळे 
साचहत्यदृष्ट्ट्या या पंथाला चवशरे्ष महत्त्व प्राप्त झाले नाही. 

 
नाथ, वारकरी, महान भाव इ. पचहल्या प्रकारच्या संप्रदायाहूंन अचभिाततावाद, स्वच्छंदतावाद, 

वास्तवतावाद इ. द सऱ्या प्रकारच्या संप्रदायािें स्वरूप प ष्ट्कळि वरे्ळे आहे. नाथ, वारकरी, महान भाव इ. 
संप्रदाय हे म ख्यतम धार्समक पंथ होत; तर अचभिातता, स्वच्छंदता, वास्तवािी िाि या मानवी मनाच्या 
प्रवृत्ती होत. अशा चभन्न चभन्न प्रवृत्ती मािसात सदैव आढळत आलेल्या असल्या, तरी चवचशष्ट कालखंडात 
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कोिती तरी एक वृत्ती समािात प्रभावी होते आचि चतिी छाप तत्कालीन साचहत्यावर पडते. य रोचपयन 
आचि इंस्ग्लश साचहत्यात (१) अचभिाततावाद (सतराव्या शतकािा उत्तराधइ ते अठराव्या शतकािी 
अखेर), (२) स्वच्छंदतावाद (अठराव्या शतकािा उत्तराधइ ते एकोचिसाव्या शतकािा पूवाधइ), (३) 
वास्तवतावाद (एकोचिसाव्या शतकािा उत्तराधइ), (४) चनसर्इवाद (एकोचिसाव्या शतकािी अखेर ते 
चवसाव्या शतकािा प्रारंभ), (५) अचतवास्तवतावाद (१९२० ते १९४०), आचि (६) अस्स्तत्ववाद (१९४० –) 
असा या प्रवृत्तींिा चनरचनराळ्या कालखंडातं प्रभाव पडलेला आढळून येतो. चवचशष्ट कालखंडात चवचशष्ट 
प्रवृत्तीि प्रभावी का ठरते, यािी ऐचतहाचसक वा भौचतक मीमासंा करता येते. य रोपमधील प्रबोधनकाळात 
ग्रीक–लॅचटन चवद्याकलािें िे प नरुज्जीवन झाले आचि व्यस्ततस्वातंत्र्य व ऐचहकता या तत्त्वािंा िो प रस्कार 
केला रे्ला, त्यातूनि (सतराव्या व अठराव्या शतकातंील) अचभिाततावादास आचि दोन महाय द्धाचं्या 
दरम्यानच्या कालखंडात फ्रान्समध्ये िी सामाचिक, आर्सथक, रािकीय व नैचतक चवस्कचळतता चनमाि 
झाली त्यातून अचतवास्तवतावादास िालना चमळाली. तसेि चवज्ञानाच्या वाढीम ळे वास्तवतावाद, 
डार्सवनच्या चसद्धान्ताम ळे चनसर्इवाद, मातसइच्या तत्त्वज्ञानाम ळे सामाचिक वास्तवतावाद चनष्ट्पन्न झाले. 
याप्रमािे पचरस्स्थती वा नवी िािीव यामं ळे चवचशष्ट कालखंडात चवचशष्ट प्रवृत्तीला साचहस्त्यक प्रवतइनािे रूप 
येत असले, तरी तत्पूवइ साचहत्यात या प्रवृत्तींिा आढळ होत नाही असे नाही. प्रािीनाबद्दलिा आदर 
(अचभिाततावाद), प्रािीनाचवरुद्ध बंडखोरी (स्वच्छंदतावाद), िीवनाच्या वास्तव रूपािी िाि 
(वास्तवतावाद), मािसािी अर्चतकता (चनसर्इवाद)इ. प्रवृत्ती या प्रवतइनाचं्या आधीच्या साचहत्यातही 
आढळून येतात. परंत  मािसाच्या या सनातन प्रवृत्ती पचरस्स्थतीम ळे वा नव्या वैज्ञाचनक िाचिवामं ळे प्रब द्ध व 
तीव्र होतात, तेव्हा नव्या साचहस्त्यक प्रवतइनास िालना चमळते. हे नव े साचहस्त्यक प्रवतइन कालातंराने 
ओसरते, पि िाता िाता ते मािसािी िीवनचवर्षयक दृष्टी संपन्न करीत असते. त्या त्या साचहस्त्यक 
प्रवतइनात उग्र बनलेली नवी एकारं्ी साचहस्त्यक िािीव प ढे संपूिइ िीवनचवर्षयक िाचिविेा एक अशं 
म्हिूनि साचहस्त्यकास प्रवृत्त करीत असते. आि अचभिाततावाद, स्वच्छंदतावाद, वास्तवतावाद, 
चनसर्इवाद, अचतवास्तवतावाद इ. साचहस्त्यक प्रवतइने चवराम पावलेली असली, तरी यातंील प्रत्येक 
प्रवतइनात चनमाि झालेल्या साचहत्यावरि आिच्या साचहस्त्यकािा आचि वािकािा कपड पोसला िात 
असल्याम ळे त्यािी िीवनचवर्षयक व साचहत्यचवर्षयक दृष्टी अचधक स िाि झालेली आहे. चशवाय वर 
उल्लेचखलेले चवचवध वाद हे परस्परचवरोधी होते असेही नाही. वास्तवतावाद आचि अचभिाततावाद, 
चनसर्इवाद आचि वास्तवतावाद, अचतवास्तवतावाद आचि स्वच्छंदतावाद यािें परस्पराशंी रततािे नाते 
लार्ते. महाराष्ट्रातील स चशचक्षतािंा इगं्रिी साचहत्याशी व इंग्रिीिारा य रोचपयन साचहत्याशी प्रथम पचरिय 
झाला, तो एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात. त्याम ळे इंग्रिीतील अचभिाततावादी, स्वच्छंदतावादी, 
वास्तवतावादी व चनसर्इवादी साचहत्य त्याचं्या वािनात एकाि वळेी आले व म्हिनू कोित्याही एका वादािा 
चहचररीने प रस्कार करण्याऐविी त्या सवांिा त्यानंी एकाि वळेी स्वीकार केला. य रोपातील 
अचतवास्तवतावादी प्रवतइन अल्पकाळि चटकले व अस्स्तत्ववाद महाराष्ट्राला अिूनही नीट उमिलेला 
नाही. इसं्ग्लश व य रोचपयन साचहस्त्यकानंा आचि त्याचं्या साचहत्याला अचभिाततावादी, स्वच्छंदतावादी इ. 
संज्ञा िशा यथाथइतेने लावता येतात, तशा त्या मराठी साचहस्त्यकाला लावता येत नाहीत. 

 
एखाद्या श्रेष्ठ साचहस्त्यकाच्या अन करिातून चनष्ट्पन्न झालेले साचहत्य हे त्याच्या संप्रदायािे साचहत्य 

म्हिून ओळखले िाते. हा संप्रदायािा चतसरा प्रकार. िेव्हा एखादा साचहस्त्यक साचहत्याला नविे वळि 
लावतो, साचहत्याकडे पाहण्यािी नवीि दृष्टी देतो, तेव्हा त्याच्या साचहत्याने चदपून त्यािे कळत नकळत 
अन करि करण्यास अनेक साचहस्त्यक उद्य तत होतात. परंत  त्यािी नवी साचहस्त्यक िाि आचि त्यािी 
नवनवोन्मेर्षशाचलनी प्रचतभा त्याचं्यािवळ नसल्याम ळे हे अन करि केवळ चदखाऊ स्वरूपािे ठरते. 
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केशवस त, कोल्हटकर, र्डकरी, मढेकर यानंा असे अन यायी अर्चित लाभले आचि या प्रत्येकािा संप्रदाय 
चसद्ध झाला. यातंील काही थोड्ानंाि आपल्या र् रूच्या साचहत्यािा खरा उमि पडला आचि त्यातंीलही 
काही थोड्ानंा स्वतंी प्रचतभेिे वरदान लाभलेले होते. या अत्यल्प अन यायानंी आपल्या र् रूिे साचहत्य 
पिचवले आचि आपल्या प्रचतभेच्या स्वतंी र् िधमान सार नव े साचहत्य चनमाि केले. उदा., केशवस त 
संप्रदायातील क स माग्रि, मढेकर, ‘बी’ इ.; कोल्हटकर संप्रदायातील र्डकरी, वरेरकर, खाडेंकर इ.; 
र्डकरी संप्रदायातील अीे, कि. चव. िोशी इत्यादी. या यशस्वी साचहस्त्यकािें साचहत्य त्याचं्या र् रुच्या 
संप्रदायातील असे म्हिण्यात काही स्वारस्य नाही आचि ज्यानंी केवळ र् रूिे अधंान करि करून चनकृष्ट 
प्रतीिे साचहत्य चनमाि केले त्यािंा समावशे र् रुच्या संप्रदायातील साचहस्त्यकातं केल्याने त्या श्रषे्ठ 
साचहस्त्यकािाि अवमान होतो. अतएव, या प्रकारिे साचहस्त्यक संप्रदाय मानिे कोित्याही दृष्टीने 
लाभदायक ठरत नाही. 
 

म. वा. धोंड 
 
संभोगशंृगार : संभोर् ही एक शृरं्ारािी अचतशय मध र आचि हृद्य अशी अवस्था आहे व यात नायक-
नाचयकेिे सपूंिइ मनोमीलन झालेले असते. नायक नाचयका ही न सती ‘एकदशस्स्थत’ असतात एवढेि नाही, 
तर त्याचं्या भावनाचं्या तारा सवइस्वी ि ळलेल्या असतात. यातं त्याचं्या सहवासस खािे, िीडेिे, आनंदािे, 
लज्जासकंोिादी रम्य भावनािें चिीि होते, आचवष्ट्कार होतो. पूवइरार् वा अचभलार्ष उत्पन्न झाल्यानंतर 
येिाऱ्या या मीलनात्मक सभंोर्शृरं्ारािे त्याचं्या उत्कटतेवरून व त्यात प्रकट होिाऱ्या भावनावंरून 
संचक्षप्त, संकीिइ, संपूिइ व समृद्ध असे िार प्रकार मानलेले आहेत. सचंक्षप्त प्रकारात नायक-नाचयकेिे िरी 
मीलन असले, तरी लज्जासकंोि, िीडादी प्रबळ असतात. कलहानंतर व संकटानंतर घडिाऱ्या संकीिइ 
प्रकारातं मार्ील अन भतू कट तेिी छाया असतेि व त्याम ळे चनभळे आनंद चनमाि होत नाही. एकी 
प्रवासानंतर मध िदं्रात व नंतर येिाऱ्या ‘संपूिइ’ प्रकारात मीलनािी उत्कंठा व प्रीती यािी सझलता झालेली 
असते. सवइी उज्ज्वल आनंदािे वातावरि असते. पूतीिे समाधान असते. य द्ध सपंल्यावर, शाप 
सरल्यावर, संकटे चनघनू रे्ल्यावर होिारे नायक-नाचयकािें मीलन ‘समृद्ध’ असते. प्रियािी ध ंदी, उन्माद 
वर्ैरे सारे येथे संभवते. क्वचितप्रसंर्ी ‘छायाचिीावरही पे्रम’ करून सभंोर्शृरं्ारस ख चनमाि होते. हा 
कल्पनाचनर्समत ‘संभोर्’ होय व त्याला रूपर्ोस्वामींनी ‘र्ौि संभोर्’ असे यथाथइ नाव चदलेले आहे. 
वाङ्मयात येिाऱ्या संभोर्चिीिाला स्वाभाचवक मयादा पडतात व म्हिून बह धा प्राधान्याने चवप्रलंभािे 
चिीि सामान्यतम अचधक आढळते.  

 
पहा : चवप्रलंभशृरं्ार; शृरं्ाररस. त्र्यं. र्ो. माईिकर 

 
संरचनावाद (स्रक्चरॅणलझम) : संरिनावाद म्हििे आध चनक भार्षाचवज्ञानािे नम नारूप डोळ्यासमोर ठेवनू 
समाि, साचहत्य, कला आदी सासं्कृचतक घचटतािंा व व्यवस्थािंा शास्त्रश द्ध रीतीने अभ्यास करिारी पद्धती 
होय. 

 
साचहस्त्यक संरिनावाद म्हििे साचहत्यकृतीत/सचंहतेत प्रकट होिाऱ्या सामान्य साचहत्यसकेंतािंा 

व संरिनािंा शास्त्रश द्ध रीतीने शोध घेिारी साचहत्याभ्यासािी पद्धती होय. ही संरिनावादी पद्धती आध चनक 
भार्षाचवज्ञानाच्या नम नारूपाच्या आश्रयाने (कलस्ग्वस्स्टक मॉडेल) साचहत्यािा, साचहत्यशास्त्रािा व 
साचहत्यचवर्षयक प्रश्नािंा चविार व अभ्यास करते. 
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संरिनावादात साचहस्त्यक व सासं्कृचतक घचटतािंा व व्यवस्थािंा अभ्यास करण्यासाठी आध चनक 
भार्षाचवज्ञानाच्या पद्धतीिा चवचशष्ट रीतीने उपयोर् केला िातो. 

 
भार्षाचनयम (लारं्), भाचर्षत, (पॅरोल) यासंारखी भार्षावैज्ञाचनक मलूतत्त्व े चनवडून त्याचं्या आधारे 

एका स योग्य नम नारूपािी (मॉडेल) रिना केली िाते आचि त्याच्या आश्रयाने साचहत्याला अन रूप अशा 
साचहत्यशास्त्रािी रिना केली िाते. 

 
प्रार् प्रिालीतील साचहत्यमीमासंकाचं्या मते संरिनावाद ही केवळ अभ्यासपद्धती नसून तो एक 

ज्ञानमीमासंीय दृचष्टकोि आहे, तर काहींच्या दृष्टीने संरिनावाद ही एक चविारप्रिाली, तत्त्वप्रिाली आहे. 
संरिनावादािे मूलतत्त्व ‘सबंंध’ हे आहे. संबंधािंी व्यवस्था ककवा सबंंधसारिी म्हििे संरिना होय. सबंंध 
आचि संरिना ही संरिनावादािी आधारतत्त्व ेमानली िातात. 

 
संरिनावादािी म ळे रचशयन रूपवादाच्या चविारात रुिलेली आढळतात. मॉस्को मंडळाच्या 

(१९१५) व्यासपीठावरून रूपवाद माडंला रे्ला, तर प्रार् भार्षामंडळाच्या (१९२६) व्यासपीठावरून प्रथम 
रूपवादी आचि नंतर संरिनावादी भार्षाचविार व साचहत्यचविार माडंला रे्ला. मॉस्को मंडळातील रूपवाद 
व प्रार् भार्षामंडळातील संरिनावाद यानंा िोडिारा द वा म्हििे स प्रचसद्ध भार्षावैज्ञाचनक, चिन्हमीमासंक व 
साचहत्यमीमासंक रोमान याकॉपसन (१८९६ –१९८२) हा होय. प्रार् भार्षामंडळाच्या एका पचरर्षदेत 
(१९२९) भार्षा आचि साचहस्त्यक भार्षा याचं्याचवर्षयीिा सरंिनावादी चसद्धातं माडंला रे्ला. या चसद्धातंाच्या 
संदभात ‘आिच्या चवज्ञानातील एक अगे्रसर चविार’ या नात्याने रोमन याकॉपसनने ‘स्रतिरॅचलझम’ या 
नव्या शब्दािी चनर्समती व योिना केली (१९२९). 

 
यान म कारोव्हस्की (१८९१–१९७५) हा िेक चिन्हमीमासंक, सौंदयइमीमासंक व तत्त्वज्ञ प्रार् 

प्रिालीतील संरिनावादािा प्रम ख चशल्पकार मानला िातो. त्याने आपल्या ‘चिन्हमीमासंीय 
संरिनावादा’िी उभारिी साचहत्याच्या सौंदयात्म, सामाचिक व ऐचतहाचसक अंर्ािें भान राखून केली. 

 
प्रार् प्रिालीतील चिन्हमीमासंीय संरिनावाद, पोचलश संरिनावाद व फ्रें ि संरिनावाद ह्या 

संरिनावादाच्या प्रम ख शाखा मानल्या िातात. माी १९६० नंतर उदयास आलेल्या फ्रें ि संरिनावादाने 
चवचवध ज्ञानशाखािंी मदत घेतल्याने त्यािे स्वरूप वैचवध्यपूिइ व शास्त्रश द्ध असे झाले आहे. तलोद लेव्ही - 
स्त्राऊस, रॉला ं बातइ, िेराडइ िेने, ए. िे. ग्रीमास, त्स्वतेान तोदॉरॉव्ह, मीशले झूको, झा ं प्यािे आदी 
समीक्षकानंी व चविारवतंानंी साचहस्त्यक संरिनावादाच्या घडिीत झार मोठा हातभार लावलेला आहे. 

 
चवसाव्या शतकातील संरिनावादािा प्रारंभ हा सोस्यरूच्या कोसक र्न जनिल बलक्ग्वक्स्र्टक्स 

(१९१६) या गं्रथातील आध चनक भार्षाचविाराने झाला. त्याच्या भार्षाचविाराच्या व चिन्हचविाराच्या आश्रयाने 
संरिनावादािी िडिघडि झालेली आहे. तसेि अमेचरकन तत्त्वज्ञ सी. एस्. चपअसइ याच्या चिन्हचविारािा 
प्रभावही संरिनावादावर पडलेला आहे. चिन्ह, चिन्हव्यवस्था, चिन्हािी यादृस्च्छकता, भार्षा-चनयम (लारं्) 
आचि भाचर्षत/भार्षि (पॅरोल) संरिना, चिन्हािंी रिना, चिन्हािंी व भारे्षिी काये आदी संकल्पनािंा 
साचहस्त्यक संरिनावादाच्या उभारिीत उपयोर् केला िातो. चिन्हमीमासंा व संरिनावाद यािें चनकटिे 
नाते आहे. चिन्हमीमासंा हे एक चवज्ञान असून संरिनावाद ही त्यािी चवश्लेर्षिपद्धती आहे, असे काही 
समीक्षक मानतात; तर काहीिि त्या दोन ज्ञानशाखातं भेद मानीत नाहीत. 
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संरिनावाद संरिनेच्या सकंल्पनेवर आधारलेला आहे. एखाद्या व्यवस्थेतील वा समष्टीतील 
घटका-घटकामंधील संबधंािंी चवचशष्ट प्रकारिी व्यवस्था म्हििे संरिना होय. संरिनेच्या या संकल्पनेत 
घटकापेंक्षा त्याचं्यामधील परस्परसंबधंानंा (चरलेशनचशप) अचधक महत्त्व आहे. झा ं प्यािेच्या मते 
संरिनावादाला अचभपे्रत असलेली संरिनाही समाचष्टत्व (होलनेस), स्व-चनयमन (सेल्झ-रेग्य लेशन) 
आचि रिनातंर (रॅन्सझॉमेशन) अशा तीन र् िानंी य तत असते. साचहत्याच्या संदभात ही माडंिी 
प ढीलप्रमािे करता येईल : 

 
(१) समणष्टत्व : संरिना समष्टीच्या तत्त्वाला अन सरून आपल्या घटकािें कायइ व अथइ चनयंचीत, 

चनचित करीत असते. परंत  घटक हे समष्टीिे वा संरिनेिे कायइ चनचित, चनयंचीत करीत नसतात. समचष्टत्व 
हा चिन्हव्यवस्थेिा वा संरिनेिा म ख्य र् िधमइ असून त्याच्याम ळे साचहत्यव्यवस्था ही लेखक, वािक व 
साचहत्यकृती या चतच्या घटकावंर आपले प्राथम्य व अचधकार प्रस्थाचपत करीत असते. वािकालाही 
साचहत्यसंकेतािें ज्ञान नसेल, तर त्याला साचहत्यकृती ‘साचहस्त्यक’ म्हिून वािता येिार नाही. 
साचहत्याच्या संकेतव्यूहाच्या ज्ञानाला ‘साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता’ (चलटररी काँचपटन्स) असे म्हटले िाते. 
[पहा : साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता.] 

 
(२) स्व-णनयमन : साचहत्यव्यवस्था ही स्वतमच्या चनयमसंकेतानंी बाधंलेली, बंचदस्त असते. ती 

स्वतमच्या चनयम-संकेताचं्या आश्रयाने लेखकाच्या चनर्समचतप्रचियेवर, साचहत्यकृतीवर व वािनचियेवर 
आपले चनयंीि ठेवीत असते. परंत  साचहत्यकृती एकीकडे चनयमािें पालन करीत असते, तर द सरीकडे ती 
चनयमोल्लंघन करीत सौंदयात्म कायइ करीत असते. 

 
(३) रचनातंर : एका रिनेिे द सऱ्या रिनेत रूपातंर करिे म्हििे रिनातंर होय. वातयात 

तलरिनेिे पृष्ठरिनेत रिनातंर केले िाते. उदा., मूळ र्ोष्टीत (स्टोरी) घटना नैसर्सर्क कालिमान सार 
घडत असतात. परंत  चतिे चनवदेन करताना कथाकार प ष्ट्कळदा नैसर्सर्क कालिमािी रिना बदलून, 
कालिमािी अनैसर्सर्क परंत  सौंदयइपूिइ रिना करतो. साचहत्यव्यवस्थेत एक अंतर्इत र्चततत्त्व चियाशील 
असते. त्याम ळे प्रस्थाचपत, ि ने संकेत मोडून नव ेसंकेत चनमाि होत असतात. हे ‘चनयमोल्लंघना’िे कायइ 
चनरंतरपिे िालू असते. 

 
संरिनावादी समीक्षादृष्टीतून एखाद्या कथाकाराच्या कथािंा अभ्यास करावयािा झाल्यास त्या 

कथातं प्रकट झालेल्या नव्या-ि न्या कथासंकेतािंा शोध घेऊन त्याचं्या आधारे त्या कथाकाराच्या चवचशष्ट 
कथाशास्त्रािी तसेि कथाप्रकाराच्या ‘सामान्य’ कथनमीमासेंिी उभारिी करिे, हे संरिनावादी 
साचहत्याभ्यासािे व समीके्षिे म ख्य ध्येय आचि कायइ असते. संरिनावादी समीक्षा साचहत्यकृतीच्या पूवइस्स्थत 
अथािा शोध घेत नाही, तर चतच्या अथाला शतय करिाऱ्या साचहस्त्यक संकेतािंा, चतच्या साचहस्त्यक 
व्याकरिािा शोध घेत असते.  

 
साचहत्यकृतीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपिे प्रकट झालेल्या सामान्य चनयमसंकेताचं्या आश्रयाने 

साचहत्यशास्त्रािी उभारिी करिे, तसेि त्या त्या साचहत्यप्रकाराच्या चवचशष्ट साचहत्यशास्त्रािी शास्त्रश द्ध 
रिना करिे हे संरिनावादी साचहत्याभ्यासािे म ख्य ध्येय असते. रॉला ंबातइ, िेराडइ िेने, ए. िे. ग्रीमास, 
त्स्वतेान तोदॉरॉव्ह आदी चिन्हमीमासंकानंी व संरिनावादी समीक्षकानंी कथनमीमासंा (नॅरॅटॉलॉिी), 
काव्यचिन्हमीमासंा अशा प्रकारचनष्ठ साचहत्यशास्त्रािी उभारिी केली आहे. तसेि या समीक्षकानंी लेखक, 
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संचहता, वािक, संरिना, साचहस्त्यकता, साचहत्यािी भार्षा आदी साचहत्यकोटींसंबधंी संरिनावादी दृष्टीतून 
नवा चविार माडूंन संरिनावादी साचहत्यशास्त्रािी रिना केली आहे. 

 
भार्षा ही प्राथचमक स्वरूपािी चिन्हव्यवस्था असून साचहत्य ही तीवर आधारलेली एक द य्यम 

स्वरूपािी चिन्हव्यवस्था आहे. भारे्षला िसे भार्षाचवज्ञान असते, तसेि साचहत्यालाही स्वतमिे साचहत्यशास्त्र 
असते. भारे्षला िशी स्वतमिी चनयमव्यवस्था असते, तसाि साचहत्यालाही स्वतमिा साचहस्त्यक संकेतव्यूह 
(लारं्, चलटररी कोड) असतो. साचहत्यव्यवस्थेतील या सकेंतािें पालन-उल्लंघन करीत प्रत्येक 
साचहत्यकृती (पॅरोल) अवतरत असते. ही साचहत्यकृती वा संचहता साचहत्यव्यवस्थेिाि एक घटक असून 
चतला त्या व्यवस्थेच्या संबधंसरिीत व संदभात अस्स्तत्व, अथइ व मूल्य प्राप्त होत असते. त्याम ळे 
साचहत्यकृती ही स्वायत्त, स्वतंी अशी वस्तू नसते. तसेि ही साचहत्यकृती कचवता, कथा आदी कोित्या 
तरी साचहत्यप्रकारािेही (झारं) एक भाचर्षतरूप (परॅोल) म्हिनू वतइत असते. या कथा-कचवतादी 
साचहत्यप्रकारालाही स्वतमिा एक संकेतव्यूह (झारं-कोड) असतो. आचि कथा-कचवता आपापल्या 
साचहत्यप्रकाराच्या संकेतािें पालन–उल्लंघन करीत अवतरत असतात. ककबह ना संकेतािें पालन 
करण्यापेक्षा त्यािें उल्लंघन करण्यावर साचहत्यकृतींिा अचधक भर असतो. 

 
संरिनावाद्याचं्या मते भारे्षिी चनयमव्यवस्था व साचहत्यािी संकेतव्यवस्था हे भारे्षिे/साचहत्यािे एक 

सामाचिक व सासं्कृचतक अरं् आहे. संचहतेच्या अथािे मूळ हे लेखकाच्या व्यस्ततर्त मनोव्यापारातं वा 
प्रचतभाव्यापारात नसून ते भारे्षच्या व साचहत्याच्या कायइयंीिेत आहे, अशी त्यािंी धारिा आहे. रॉला ं
बातइच्या मते हंबोल्ट आचि िॉम्स्की यानंा अचभपे्रत असलेल्या भाचर्षक शततीशी (लॅंग्विे झॅकल्टी) संवादी 
असिारी एक ‘साचहत्यशतती’ (चलटरेिर झॅकल्टी) ककवा एक सचंहतासिइक ऊिा लोकामंध्ये –
लोकमानसामध्येि –वतइत असते. माी या साचहस्त्यक शततीिा उपित प्रचतभाशततीशी काहीएक सबंधं 
नसतो. कारि ती स्झूती व व्यस्ततर्त इच्छाशतती यानंी घडलेली नसते, तर ती साचहस्त्यक शतती 
लेखकाबरोबरि अनेक लोकानंी बाधंलेल्या–बेतलेल्या चनयमसंकेतातूंन घडलेली असते. ही साचहत्यशतती 
म्हििे प्रचतभा, कल्पना वा वाक् देवतेने लेखकाच्या मनात र् िर् िलेल्या काव्यपंतती यापंैकी काहीएक 
नसते (बातइ, हक्रहर्टहसझम अॅँड ट्रूथ, पृ. ७५). अशा प्रकारच्या ‘साचहस्त्यक शतती’शी समातंर व संवादी 
असिाऱ्या ‘साचहस्त्यक क्षमते’िी संकल्पना िॉनाथन कलर या संरिनावादी समीक्षकाने माडंली आहे. 

 
म कारोव्हस्की, याकॉपसन आदी संरिनावाद्यानंी साचहत्यािी साचहस्त्यकता (चलटररीनेस) व 

काव्यािी काव्यात्मकता भारे्षच्या चवचशष्ट रिनेत, चतच्या चवचशष्ट कायात व वापरात शोधण्यािा प्रयत्न केला. 
प्रार् प्रिालीमधील संरिनावाद्यानंी चिन्हाच्या व भारे्षच्या कायइलक्ष्यी अंर्ावर भर चदला. म कारोव्हस्कीच्या 
मते, भार्षा अनेक प्रकारिी काये करीत असते. परंत  साचहत्यात भारे्षच्या सौंदयात्म कायािा प्रभाव पडलेला 
असतो. त्याच्या मते, भार्षा चनयमसकेंताचं्या पाश्वइभमूीवर िेव्हा व्याकरचिक चनयमािें, रूढ संकेतािें 
उल्लंघन करून स्वतमकडे लक्ष वधूेन घेते तेव्हा ती सौंदयात्म कायइ करू लार्ते. अशा प्रकारिे ‘चनयमोल्लंघन’ 
(झोरग्राउंकडर्), अपचरचितता, समातंरता आदी प्रय तत्याचं्या आश्रयाने भार्षा काव्यात्म/सौंदयात्म कायइ 
करीत असते. [पहा : रचशयन रूपवाद.] 

 
रोमान याकॉपसनच्या मते कोित्याही संपे्रर्षिपर भाचर्षक घटनेत (१) वतता, (२) श्रोता, (३) 

उतती (मेसेि), (४) चवर्षयसंदभइ, (५) वतता-श्रोता याचं्यामधील संपकइ माध्यम, आचि (६) व्याकरचिक 
चनयम असे सहा घटक चियाशील असतात. भार्षा या सहा घटकाशंी संवादी असिारी अन िमे 
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आचवष्ट्कारक, प्रभावपर, काव्यात्म, वाच्याथइचनष्ठ, संपकात्मक आचि अचधभार्षात्मक अशी सहा प्रकारिी 
काये करीत असते. कचवतेत इतर कायाबरोबर काव्यात्म कायािा अचधक प्रभाव पडलेला असतो. भार्षा 
िेव्हा वाच्याथइपर संपे्रर्षिाऐविी उततीवर, स्वतमवरि लक्ष कें चद्रत करते, तेव्हा ती सौंदयात्म/काव्यात्म 
कायइ करू लार्ते. त्याच्या मते साचहत्यािी साचहस्त्यकता, काव्यािी काव्यात्मता ही भारे्षच्या काव्यात्म 
कायात साठलेली असते. 

 
वस्त तम भार्षाचवज्ञानाच्या आश्रयाने सचंहतेिा चविार केल्यास तो वातयापलीकडे िाऊ शकत नाही. 

संचहतेच्या संकल्पनेत वातये, पचरच्छेद, प्रकरिे व संपूिइ प स्तक या सवांिा अंतभाव होतो. म्हिून रॉला ं
बातइने वातयापलीकडे िािाऱ्या सचंहतेिी संकल्पना माडंली. सचंहता ही चिन्हािंी एक व्यवस्था वा संरिना 
संघचटत करीत असते. सचंहतेत शब्दाशब्दामंधील, वातयावातयामंधील संबंधािें िाळे चविले िाते. 
संचहतेिी ही संरिना भार्षाव्यवस्थेशी पूिइतम एकरूप होिारी असता कामा नये आचि तरीही ती साचन्नध्यमलू 
व साधम्यइमूल संबधंसरिींशी चनर्चडत असली पाचहिे. ‘साचहस्त्यक सचंहतेत आलंकाचरक भारे्षिा प्रभाव 
असतो. साचहस्त्यक सचंहतेिी संकल्पना ही भार्षाचवज्ञानापेक्षा अलंकारशास्त्रािवळ िािारी असली पाचहिे’, 
असे टी. तोदॉरॉव्हिे प्रचतपादन आहे. [पहा : उत्तर-संरिनावाद; चिन्हमीमासंा]. 

 
संरिनावादात भारे्षच्या साचहत्याच्या एककाचलक (कसिॉचनक) अभ्यासावर चवशरे्ष भर चदला 

िातो. साचहत्याच्या एककाचलक अभ्यासात साचहत्यािा एक चवचशष्ट कालखंड चनचित केला िातो. त्या 
कालखंडातील साचहत्यकृती, साचहत्यप्रकार वा एकंदर साचहत्य याचं्या स्स्थचतर्तीिे विइन–चवश्लेर्षि व 
अभ्यास करून त्यात प्रकट होिाऱ्या सामान्य साचहत्यसकेंतािंा (लारं्) शोध घेतला िातो. आचि त्याचं्या 
आश्रयाने लेखकाच्या, साचहत्यप्रकाराच्या चवचशष्ट साचहत्यशास्त्रािी वा सार्सवक साचहत्यशास्त्रािी उभारिी 
केली िाते. या एककाचलक अभ्यासात साचहत्याच्या ऐचतहाचसक अंर्ािा चविार केला िात नाही. ही ी टी 
लक्षात घेऊन या एककाचलक अभ्यासाबरोबर अनेककाचलक/कालिचमक (डायिॉचनक) अभ्यासािी िोड 
चदली पाचहिे, असे तायनानॉव्ह आचि रोमान याकॉपसन यानंी साचंर्तले आहे. त्याचं्या मते ‘आि चवश द्ध 
केवल एककाचलकता ही एक भ्रममूलक र्ोष्ट वाटते. प्रत्येक एककाचलक व्यवस्थेत चतिा भतूकाळ आचि 
भचवष्ट्यकाळ हे त्या व्यवस्थेिे अचवभाज्य रिनात्मक घटक म्हिून वसत असतात.’ 

 
‘संरिनावादी समीक्षा’ ही एक अतंर्सवरोधात्म संज्ञा आहे, असे तोदॉरॉव्ह हा संरिनावादी 

कथनमीमासंक सारं्तो (द पोएहर्टक्स ऑि प्रोज). कारि संरिनावादी चवश्लेर्षिपद्धती साचहत्यकृतीतील 
अथािा शोध घेत नाही, तर ती त्या अथाला शतय करिाऱ्या सामान्य संकेतािंा, संकेतव्यवस्थेिा शोध घेत 
असते. सामान्य संकेतािंा, चनयमािंा व संकल्पनािंा शोध घेिे हे कायइ साचहत्यशास्त्राहून वरे्ळ्या स्वरूपािे 
नाही. याउलट समीक्षा ही रूढ अथाने साचहत्यकृतीच्या चवचशष्ट अथािा शोध घेत चतिे अथइचनिइयन करीत 
असते. अशा स्वरूपािे अथइचनिइयन संरिनावादी साचहत्याभ्यासात अचभपे्रत नाही. म्हिून संरिनावादी 
चवश्लेर्षिािे कायइ हे समीके्षच्या अथइचनिइयनाहून वरे्ळे पडते. ते साचहत्यशास्त्राच्या मार्ाने िाते; समीके्षच्या 
मार्ाने िात नाही. माी साचहत्यकृतीतून सामान्य चनयमसंकेतािंा शोध घ्यावयािा असेल तर (१) 
संचहतार्त ‘अंतर्इत संबधंा’ंिे अथइचनिइयन करण्यािी र्रि असते, (२) तसेि चतिे चतच्या साचहत्यप्रकाराशी 
व साचहत्यव्यवस्थेशी िे ‘बचहर्इत संबधं’ येतात, त्यािेंही अथइचनिइयन करण्यािी आवश्यकता असते. म्हिून 
या पायरीवर संरिनावादी साचहस्त्यक चवश्लेर्षिात व अभ्यासात अथइचनिइयनािा प्रवशे होतो. संरिनावादी 
अभ्यासपद्धतीिी ही र्रि चविारात घेऊन संरिनावाद आचि अथइचनिइयनमीमासंा यानंी एकी येऊन 
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साचहत्यसमीके्षच्या व्यापारात परस्परपूरक कायइ केले पाचहिे, असे िेराडइ िेने या संरिनावादी 
कथनमीमासंकाने प्रचतपादन केले आहे. 

 
संरिनावादी चविारात आचि सोस्यूरप्रिीत भार्षाचविारात चनयमव्यवस्था (लारं्) आचि 

भाचर्षत/भार्षि (पॅरोल) या दोन अंर्ापंकैी पचहल्या अरं्ाला अचधक महत्त्व चदले रे्ले. त्याम ळे ते अरं् 
प्रभाचवत होऊन समचष्टत्वाच्या तत्त्वाला, कें द्राला चवशरे्ष अचधकार व प्राथम्य प्राप्त झाले. संरिनेच्या 
घटकामंधील म तत देवघेवीवर चनयंीि येऊन संचहताथािे बह म खी के्षी एकम खी व बंचदस्त होऊ लार्ले. 
संरिनावादी चविारािी ही मयादा अनेक समीक्षकानंा व चविारवतंानंा िािव ू लार्ली. या िाचिवतूेन 
चनरंतर अथइसिइन, अथइप्रसरि आचि अथािे अनेकीकरि यानंा वाव देिाऱ्या अनेकम खी व ख ल्या (प्लूरल 
अॅंड ओपन) संचहतेिा चविार प ढे आला. या संरिना-संचहताचवर्षयक नव्या चविारातून (संरिनावादाच्या 
वाटिालीति) उत्तर-संरिनावादी आचि चव-रिनावादी चविारधारा उदयास आली [पहा : उत्तर-
संरिनावाद; चव-रिनावाद.] उत्तर-संरिनावादी संरिनेिे कें द्र नाकारीत नाहीत. त्याचं्या मते समचष्टत्व, 
ज्ञाता, वतता, लेखक आदी कें दे्र ही भारे्षिी काये असतात. ती भारे्षिी वा संचहताथािी कारिे नसतात. 
म्हिून भार्षाचविारात या कें द्रानंा त्याचं्या योग्य िार्ी बसवण्यािा ते प्रयत्न करतात. 
 
पहा : कथनमीमासंा; वािक-प्रचतसादम खी साचहत्यचविार. 
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र्ंर्ाधर पाटील 

 
संवाद (कथनात्म साणहत्य) : कथनात्म साचहत्यात लेखक चनवदेनािारे कथानक, पाी, वातावरि 
इत्यादींिी चनर्समती साधत असतो. पाीाच्या बाह्य रूपरंर्ािे विइन, त्याच्या कृचत-उततींिे चनवदेन 
इत्यादींतून पाीचनर्समती घडत असते, पाीािी चवचशष्ट व्यस्ततप्रचतमा त्यातूंन मतूइ होत असते. पाीचिीि 
करताना चनवदेक पाीाचं्या उततींिे चनवदेन दोन प्रकारे करू शकतो. एक तर तो हे चनवदेन अप्रत्यक्ष 
पद्धतीने करतो, म्हििे तो आपल्या दृचष्टकोिातून पाीािें बोलिे सचंक्षप्त स्वरूपात ककवा चवस्तारपूवइक 
सादर करतो. ककवा हे बोलिे तो प्रत्यक्ष पाीम खाने वदवतो. या द सऱ्या प्रकारात संवाद/संभार्षि तसेि 
एकोतती/स्वर्त भार्षि यािंा समावशे होतो. चिीिािे हे दोन प्रकार प्लेटोने प्रथमतम नोंदले. अप्रत्यक्ष 
चनवदेनाला त्याने ‘diagesis’ (सारं्िे) आचि व्यततींमधला संवाद प्रत्यक्षपिे सादर करिे याला ‘mimesis’ 
(दाखविे) असे संबोधले आहे. नंतरच्या काळात अॅंग्लो-अमेचरकन समीक्षकानंी हा प्रकारभेद ‘टेकलर्’ 
आचि ‘शोइंर्’या दोन संज्ञा योिून स्पष्ट केला. या दोहोंत कलादृष्ट्ट्या अचधक मूल्यय तत काय याचवर्षयी 
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परस्परचभन्न भचूमका माडंण्यात आल्या. कथाथाच्या र्रिेन सार िे प्रयोिनपूिइ ते मूल्यय तत, हा चविार 
यथोचित म्हिता येईल. 

 
संवाद हा विइन, कथन, भाष्ट्य या चनवदेनप्रकारापं्रमािेि कथनात्म संचहतेिा एक मूलभतू घटक 

होय. तथाचप प्रत्येक कथात्म साचहत्यकृतीत संवादािंी योिना अपचरहायइ वा अपयायी असते, असे म्हिता 
येिार नाही. चवचशष्ट साचहत्यकृतीतील कथाथाच्या र्रिेन सार तीत संवादानंा स्थान असेल, ककवा 
असिारही नाही. तसेि संवादािंी योिना असल्यास त्यानंा लाभलेला अवकाश कमी ककवा अचधक असू 
शकतो. तसे पाहता, तत्त्वतम एखादी कथा/कादंबरी संवादाचंशवायही चसद्ध होऊ शकते. त्यािप्रमािे एखादी 
चनव्वळ संवादातूंनही आकारिे शतय असते. माी अशी संवाचदका म्हििे एकाचंककेिी ककवा नाटकािी 
संचहता नव्हे. कारि कथात्म साचहत्यकृतीतील संवाद पाीाच्या तोंडी असले, तरी ते सादर करिाऱ्या 
चनवदेकािे अस्स्तत्व चतथे र्र्सभत असते. 

 
संवादािें एक प्रम ख कायइ पाीचनर्समती, पाीचिीि हे असते. पाीािे स्वभावचवशरे्ष, त्याच्या प्रवृचत्त-

पे्ररिा, चवचशष्ट प्रसंर्ीिी त्यािी भावस्स्थती तसेि त्यािी चविारप्रिाली, संस्कृती इ. र्ोष्टी संवादातूंन 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे व्यतत होत असतात. पाीाच्या उततीतील आशयाप्रमािेि त्याच्या बोलण्यातील लय, 
सूर, शब्दकळा, लकबी, शलैी, त्याच्या बोलण्यािा एकूि बाि यामंधूनही त्यािे व्यस्ततमत्त्व साकार होत 
असते. संवादामं ळे पाीापाीािंा नाट्यात्म परस्परन्यास साधला िातो. त्याचं्यातील परस्परसंबधंािें चिीि 
संवादािंारे घडत असते. यामधून पाीचिीिाला अचधक पचरमािे प्राप्त होतात, अचधक समग्रता लाभते. 

 
पाीािें एकमेकानंा उदे्दशून बोलिे ही त्यािंी एक भाचर्षक ‘कृती’ि असते. त्याम ळे स्वाभाचवकपिेि 

कथानक प ढे नेण्यािे, र्चतमान करण्यािे कायइ संवादािंारे घडत असते. प्रसंर्चनर्समतीत त्यािंा सहभार् 
असतो. संवादाम ळे प्रसंर्ानंा प्रत्यक्षतेिे पचरमाि लाभते, त्यानंा नाट्यात्म र् िवत्ता प्राप्त होते. 
पाीचनर्समतीप्रमािेि संवादातूंन स्थलकालपचरसर, वातावरि यािंी चनर्समतीही साधली िाऊ शकते. 
संवादािंारे विइन, कथन, भाष्ट्य ही या कथनप्रकारािंी कायेही पार पाडली िातात. संवादामं ळे कथनात्म 
संचहतेला ध्वचनमूल्य/व्यिंकता, त्यातून उपििारी अथइव्याचमश्रता लाभ ूशकते. संवादािंी व्यिंक योिना 
कथेसारख्या स्झ ट साचहत्यप्रकारातील चमतव्ययाच्या तत्त्वाशी चवशरे्ष स संवादी ठरते. साराशं, कथाथाच्या 
चनर्समतीत संवादघटक अनेक अंर्ानंी, तऱ्हानंी चियाशील असतो. 

 
कथा-कादंबरीतील संवादघटकािे स्थान व प्रयोिन तसेि स्वरूप हे लेखकािी चवचशष्ट 

कलाप्रकृती, त्या त्या साचहत्यकृतीिे त्यािे संकल्पन, चतच्यातील कथाथािे स्वरूप इ. र्ोष्टींवर अवलंबून 
असते. उदा., संवादािंी भार्षा ही िशी व्यस्ततचवचशष्ट, तशीि ती सचंहताचवचशष्ट आचि लेखकचवचशष्टही 
असते. म्हििे ही भार्षा िशी पाीािे वय, कलर्, वर्इ, संस्कृती, व्यस्ततमत्त्व इत्यादींन सार चभन्न चभन्न असते, 
तशीि ती चवचशष्ट सचंहतेच्या प्रकृचतधमान सारदेखील (उदा., शोकात्म, स खात्म, प्रहसनात्म, काव्यात्म इ.) 
बदलत असते. चशवाय लेखकाच्या अचभरुिीन सार, कलादृष्टीन सारही ही संवादभार्षा बदलत राहते. 
संवादातूंन चवचशष्ट वाङ्मयीन प्रवृत्तींिे दशइनही घडत असते, उदा., रंिनप्रधान साचहत्यकृतीत संवाद 
ित र, खटकेबाि, रोिक असावते, हा संकेत िोपासलेला चदसतो; तर बोधवादी भचूमकेिा प्रभाव 
असलेल्या साचहत्यकृतीत चवचशष्ट चविारप्रिालीिे वाहक म्हिून संवादािंा वापर केलेला आढळतो. 
संवादािें असे स्वरूप व उपयोिन कलापूिइ साचहत्याच्या संदभात अथाति अप्रस्त त, अप्रयोिक ठरते. 
वस्त तम कथाथािी चनर्समती व अचभव्यतती करिे हे इतर घटकाचं्याप्रमािे संवादािेही मलूभतू प्रयोिन ठरते 
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आचि संवादािें स्थान व स्वरूप यािंी प्रस्त तता, अथइपूिइता व मूल्यय ततता या र्ोष्टी त्या संदभाति चनचित 
होत असतात. 
 

स धा िोशी 
 
संवाद (नाटकातील) : नाटकातील संवादािी स्थूलमानाने तीन काये सारं्ता येतात : पचहले कायइ 
कथानक प ढे नेिे, द सरे कायइ माचहती देिे आचि चतसरे व्यस्ततदशइन घडविे. 

 
पचहले कायइ कथा - कादंबरीत सरळ कथनातून होते. पारंपचरक नाटकातूंन हे कायइ सूीधारही 

करीत असे. १९७० च्या दशकापासून समकालीन नाटकातूंनदेखील सूीधार चदसू लार्ला. तेंड लकराचं्या 
घाशीिाम कोतवाल ह्या स प्रचसद्ध नाटकाच्या स रुवातीस सूीधाराच्या कथनास ‘हे सवइ प ण्यािे ब्राह्मि’ ह्या 
वातयाने स रुवात होते. वास्तवतावादी आध चनक नाटकामंध्ये असे सरळ कथन होऊ शकत नाही. नाटकािा 
सवइ कथाभार् संवादात र्ोवावा लार्तो. उदा., तेंड लकराचं्या सखािाम र्बार्ांडिचा स रुवातीिा संवाद. 
प्रथम सखाराम त्याच्या घराबाहेर िमलेल्या पोरावंर ओरडताना आपल्याला ऐकू येतो. ‘काय आहे रे? 
पाहताय काय, काय कोि नार्व ंनाितंय काय इथे?’ मर् तो एका बाईला घेऊन घरात येतो आचि चतला 
उदे्दशून म्हितो; ‘या, बघून घ्या नीट घर. या घरात रहाियं आता त म्हाला’. इथपासून शवेटच्या ओळीपयंत 
‘लग्नाच्या बायकोप्रमािे रहाव ं लारे्ल. समिून घेिाराला यात काय ते आलं’. हा संपूिइ संवाद 
कथानकािा पाया तयार करतो. 

 
संवादािे द सरे कायइ माचहती प रवण्यािे. ही िबाबदारी संवादावर पडण्यािे कारि की, नाटक 

स्थलकालाच्या दृष्टीने सीचमत असते. पे्रक्षकाचं्या समोर घडिाऱ्या घटनाचं्या व्यचतचरतत घटना आचि 
नाटक ज्या काळात घडत आहे त्या काळाआधी घडलेल्या घटना ह्या िेव्हा कथानकाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या 
असतात, तेव्हा त्याचवर्षयीिी माचहती संवादातून प रविे अपचरहायइ असते. पारंपचरक नाटकात पाीानंी 
रंर्मंिावर झेरी मारली, की समिाव ेकृतीिे (अॅतशन) स्थळ बदलले. वास्तवतावादी नाटकात हा ककवा 
असा कोिताही लविीकता प्राप्त करून देिारा संकेत उपलब्ध नसतो. तसेि नाट्यपूिइ काळात काय 
घडले हे सरळ कथनातून येऊ शकत नसल्याम ळे त्यासाठीही संवाद वापरावा लार्तो. संवादािे हे कायइ 
कानेटकराचं्या वडे्याचां घि उन्िातमधील पचहल्या अकंातील प ढील संवाद साधतो : 

 
िीिी : त म्हा म लाचं्या िन्माच्या आधीिी र्ोष्ट ती. मी बापूच्या वळेी बाळंतीि होते. तेव्हा दामोदर 

भावोिी घरातून रे्ले.  
 
संवादािे चतसरे कायइ म्हििे व्यततीिे दशइन घडविे. हे कायइ मानसशास्त्रािा पाया असलेल्या 

वास्तवतावादी नाटकात महत्त्वािे ठरते. सतीश आळेकराचं्या मिाहनवािमध्ये, ककवा महेश एलक ं िवाराचं्या 
प्रहतबर्बर्बमध्ये व्यततीिे महत्त्व नसून नाट्यप्रसंर्ािे महत्त्व आहे. ह्या नाटकातं नाटककारानंा व्यततीच्या 
मानचसकतेच्या, आशा-आकाकं्षाचं्या, अर्र नातेसंबधंाचं्या छटा दाखवण्यात रस नसून चवचशष्ट सामाचिक 
पचरस्स्थतीतून चनमाि होिाऱ्या प्रसंर्ामंधून मािसाच्या िीवनमूल्यािंा शोध घ्यायिा आहे. ह्याउलट 
एलक ं िवाराचं्याि वाडा हचिेर्बांदीमध्ये त्यानंा व्यतती आचि त्याचं्यामधील नातेसंबधं दाखवायिे आहेत. ह्या 
नाटकातील प्रभा ह्या पाीािा पचहला संवाद उदाहरिादाखल घेता येईल : 
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स धीर : क ठे होतीस इतका वळे? 
 
प्रभा : बसले होते कोठीघरात. म्हटलं आटपून िाऊ दे त मिं. त म्ही सर्ळे द मखी. मला काही 

द मखचबख्ख झालेलं नाही.  
 

ह्या िार वातयातं पे्रक्षकाला प्रभाच्या स्वतमकडे बघण्यातली कट ता िािवते आचि ती समित 
असलेले चतिे त्या क ट ंबातील स्थान, क ट ंचबयाबंरोबर असलेला चतिा नातेसबंंधदेखील ह्या मोितया 
वातयातं प्रचतकबचबत झालेला आहे. 

 
कथा -कादंबरीतील आचि नाटकातील संवादातं त्याचं्या कायाच्या दृष्टीने िो झरक आहे, 

त्याव्यचतचरतत आिखी एक महत्त्वािा झरक आहे, तो म्हििे शब्दाचं्या नादािा आचि भारे्षतील व 
वातयरिनेतील लयीिा. नाटकातील संवाद बोलायिे–ऐकायिे असतात. केवळ चलहायिे - वािायिे 
नसतात. ते नादमध र व लयबद्ध असतील, तर नाटकाच्या एकूि पचरिामात वरे्ळीि भर पडते. त्याउलट 
अविड ककवा लयहीन संवादामं ळे नाटक रसहीन वाटते. नादमाध यइ साधण्याच्या प्रयत्नात काही धोके 
सभंवतात, िे काही काही नाटककाराचं्या कृतींत उघडपिे चदसतात. हे धोके म्हििे शब्दबंबाळपिा, 
अचतअलंकरि आचि पोकळ स भाचर्षतािंी खैरात. 

 
संवादािंी भाचर्षक आचि रिनात्मक िात नाटकाच्या िातक ळीवर अवलंबून असते. हास्यनाटकात 

संवाद ि टि टीत असतात. त्याउलट र्ो. प . देशपाडें आचि ििानाटके चलचहिारे इतर नाटककार 
अनेकदा दीघइ संवाद चलचहतात. असे संवाद नाट्यमय करण्यात अशा नाटककारािें कौशल्य असते. 

 
नाटकातले संवाद बोलायिे असतात. पि ते नेहमी बोलभारे्षतलेि असतात असे नाही. अर्दी 

वास्तवतावादी नाटकातले संवादही रोिच्या भारे्षहून अचधक र्ोळीबंद रिना असलेले असतात आचि चबन-
वास्तवतावादी नाटकात ते शलैीदार, कधी यमकबद्ध, कधी पद्यमयही असतात. अथात नाटकातले संवाद 
बोलायिे असतात, ह्यािा अथइ ते स्वाभाचवक वा अर्दी प्रत्यक्षातल्यासारखे असावते असा नाही.  

 
नाटकात क्वचित पे्रक्षकानंा उदे्दशून केलेले थेट चनवदेन वा मनातले चविार व्यतत करिारे स्वर्त 

भेटत असले, तरी प्राम ख्याने ते संवादातूनि उलर्डते. संवादावं्यचतचरतत अवतरि-चिन्हाबंाहेरिे काहीही 
नसलेले कथनात्मक साचहत्य अपवादात्मकि म्हटले पाचहिे. 

 
संवाद म्हििे संभार्षि असा अथइ आता आपि लेखतो. इंग्रिीत ह्याला ‘डायलॉर्’ म्हितात, 

ज्यािा अथइ ‘दोन मािसामंधला संवाद’ असा म ळात होता. दोन मते वा दृचष्टकोि माडंण्यासाठी वैिाचरक 
साचहत्यातही त्यािा वापर झाला आहे. उदा., प्लेटोिे–सािेचटसिे डायलॉर्. 

 
पहा : संवाद (कथनात्म साचहत्य). शातंा र्ोखले 

 
संवेदनशीलता : ही संज्ञा इगं्रिीतील ‘सेस्न्सचबचलटी’ला प्रचतशब्द म्हिून योिली आहे. या सजें्ञला महत्त्व 
आले ते अठराव्या शतकाच्या मध्यावर. त्या वळेी चतिा संबधं िोडला रे्ला, तो म ख्यत्वकेरून 
भावशीलतेशी. भावना िार्तृ झाल्याचशवाय म्हििे तशा प्रकारिी भावशतती कवीच्या ककवा रचसकाच्या 
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चठकािी असल्याचशवाय त्याला सौंदयास्वाद घेता येिार नाही, अशीि त्या काळात समिूत होती–ही एका 
परीने सतराव्या शतकात य रोप खंडात ब चद्धवादाला िे महत्त्व आले होते, त्याचवरुद्धिी प्रचतचिया होती. 
ब चद्धवादाने सवइ प्रश्न स टत नाहीत; मूल्याचधचष्ठत प्रश्न लक्षात घेण्यासाठी एका वरे्ळ्याि अंतमस्थ मानचसक 
शततीिी आवश्यकता असते आचि ही शतती म्हििे संवदेनशीलता, अशी भचूमका या प्रचतचियेमारे् होती. 
या भचूमकेला अठराव्या शतकात इतके महत्त्व आले, की सतराव्या शतकािा उत्तराधइ हा िसा ब चद्धवादी य र् 
म्हिून ओळखला िातो, तसा अठराव्या शतकािा उत्तराधइ हा संवदेनशीलतेिा कालखंड म्हिून ओळखला 
िातो. या कालखंडात लंबक द सऱ्या टोकाला रे्ला आचि ‘संवदेनशीलता’ व ‘भावचववशता’ यातं र्ल्लत 
होऊ लार्ली. िेन ऑस्टेनच्या सेन्स अॅँड सेक्न्सहर्बहलर्टी या कादंबरीत या प्रचतचियेिे स्वरूप मार्समकपिे 
व्यतत झाले आहे. संवदेनशीलता या संजे्ञिा आििा अथइ हा बरािसा टी. एस्. एचलयट यानंी डनसारख्या 
सतराव्या शतकातील अध्यात्मवादी (मेटचझचझकल) कवींच्या काव्यावरील आपल्या लेखात 
संवदेनशीलतेच्या स्वरूपासबंंधी िी भचूमका माडंली, चतच्या प्रभावाने चनचित झालेला आहे. एचलयटच्या 
मते अठराव्या शतकात काव्यसमीक्षक आचि कवी यानंी ‘संवदेनशीलता’ या शब्दप्रयोर्ाने सूचित होिाऱ्या 
मानचसक शततीिा अथइ लावताना चविार आचि भावना यािंी िी झारकत केली (‘चडसोचशएशन ऑझ 
सेस्न्सचबचलटी’), ती घोडिकू होती. ‘संवदेनशीलते’त भाव आचि चविार यािें ऐतय असते; तेथे चविार हा 
भावपे्रचरत असतो आचि भाव हा चविारपूत असतो. असे िेव्हा नसते, चविार वा भाव हा िेव्हा चवचशष्ट 
काळात चशष्टमान्य ठरलेला म्हिून येतो, म्हििे खऱ्या अथाने चविार भावपे्रचरत नसतो व भाव चविारपूत 
नसतो, तेव्हा व्यतत होते ती कृतक-संवदेनशीलता. केशवस ताचं्या कचवतेशिेारी रचवचकरिमंडळाच्या 
काळातील कवींिी कचवता ठेवली, म्हििे खरी संवदेनशीलता आचि कृतक-संवदेनशीलता यातंील झरक 
लक्षात येतो. टी. एस्. एचलयट यािें हे मत अनेकानंा पूिइपिे मान्य नसले, तरी आि ‘संवदेनशीलता’ ही 
संज्ञा ज्या मानचसक शततीला उदे्दशून योिली िाते, ती शतती कलावतं आचि रचसक या उभयताचं्या 
चठकािी आवश्यक ठरते. या शततीिे कायइ प्रचतचियात्मक आहे : कलावतंािी चवचवध िीवनान भवाशंी 
सहान भतूीच्या साह्याने प्रचतचियारूप संवाद साधण्यािी शतती आचि रचसकािंी चनत्य नव्या रूपाने 
अवतरिाऱ्या कलाकृतींिा आस्वाद घेण्यािी शतती या संजे्ञने सूचित होते. भावात्मक आचि चविारात्मक 
प्रचतचियेबरोबरि सौंदयात्मक प्रचतचियेिाही भार् संवदेनशीलतेकडून अपेचक्षलेल्या कायात र्ृहीत धरला 
िातो. प्रत्येक कवीिी संवदेनशीलता ही चभन्न असल्याम ळे त्याच्या अन भतूीला व अचभव्यततीला स्वतमिे असे 
वरे्ळेि रूप लाभते. केशवस त आचि ताबंे हे दोघेही संवदेनशील कवी; परंत  प्रत्येकाच्या अन भतूीिे व 
म्हिूनि अचभव्यततीिे स्वरूप वरे्ळे होते.  

 
असे असले, तरी संवदेनशीलतेिा चविार अनेकदा कालसंबद्धही केला िातो. पचहल्या 

महाय द्धापूवीिी संवदेनशीलता आचि दोन महाय द्धादंरम्यानिी संवदेनशीलता यातंील स्वरूपभेद िसा 
चनदेचशला िातो, तसाि द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या काळातील संवदेनशीलतेला उदे्दशून ‘नव-
संवदेनशीलता’(द न्यू सेस्न्सचबचलटी) असे आविूइन संबोधले िाते. यािा अथइि असा, की िीवनाच्या 
बदलत्या रूपाबरोबर आचि चवचवध ज्ञानशाखामंध्ये झपाट्याने होत असलेल्या प्रर्तीबरोबर व्यततीच्या 
संवदेनशीलतेिे सामथ्यइ व स्वरूपही बदलते; एका चवचशष्ट कालखंडातील प्रत्येक कवीिी कचवता ही 
द सऱ्यापेक्षा वरे्ळी असली, तरी त्या कालखंडातील सवइ कचवता एकदम लक्षात घेतल्यास चतच्यात 
िीवनाच्या बदललेल्या रूपासंबधंीच्या काही समान प्रचतचिया कमीअचधक प्रमािात व्यतत झालेल्या 
आढळतात. अर्ोदरच्या कालखंडातील कचवतेच्या संदभात िेव्हा आपि या नवकचवतेिा चविार करतो, 
तेव्हा ही वरे्ळीक चवशरे्षत्वानेि िािवते. रचवचकरिमंडळािा काळ आचि त्या काळात प्रकाचशत झालेल्या 
कचवतेतून व्यतत झालेली तत्कालीन संवदेनशीलता, आचि द सऱ्या महाय द्धानंतरच्या आिच्या काळात 



 अनुक्रमणिका 

चलचहल्या िात असलेल्या कचवतेतून प्रर्ट होिारी आििी संवदेनशीलता यातंील स्वरूपभेद कोिालाही 
िािवण्यासारखा आहे. स्वाभाचवकि संवदेनशीलतेिा चविार िसा व्यस्ततसंबद्ध, तसा कालसंबद्धही 
करावा लार्तो. 

 
संवदेनशीलता अशी कालसबंद्ध असल्याम ळे ि न्या साचहत्यावरि ज्यािी संवदेनशीलता पोसली 

रे्ली आहे – आचि तशीि ती पोसली िािे अपचरहायइ आहे – असा वािक नव्या साचहत्यािा आस्वाद घेऊ 
शकत नाही. ि न्या व नव्या संवदेनशीलतेतील भेद िािनू घेिे आचि ि न्या वािकाला नव्या साचहत्याला 
अचभम ख करिे हे कायइ नवी समीक्षा करते. नव्या संवदेनशीलतेचवना नवी समीक्षा संभवत नाही. 
 

वा.ल. क ळकिी 
 
संवेदनाशक्तीचे णवघटन : इंस्ग्लश साचहत्यपरंपरेचवर्षयी चलचहताना टी. एस्. एचलयट (१८८८–१९६५) या 
कवी-समीक्षकाने ही संकल्पना माडंली. ‘द मेटचझचझकल पोएट्स’ (१९२१) या चनबधंात त्याने प ढील 
भचूमका माडंली आहे : सतराव्या शतकाच्या प्रारंभकाळात इंस्ग्लश कवींपाशी दान्ते या इटाचलयन कवीशी 
िवळीक सारं्िारी एकात्म स्वरूपािी संवदेनाशतती होती; िॉन डन (१५७२–१६३१) ककवा लॉडइ हबइटइ 
(१५८२–१६४८) या ‘मेटचझचझकल’ कवींच्या काव्यात भावना आचि ब द्धी यािंा संयोर् ककवा सशं्लरे्षि 
आढळते; चमल्टन (१६०८–७४) आचि िंायडन (१६३१–१७००) या कवींपासून प ढे माी त्यािे चवघटन 
होत रे्ले. सतराव्या शतकाच्या उत्तराधात आचि अठराव्या शतकात ब चद्धप्रधानतेिा पर्डा होता, तर 
एकोचिसाव्या शतकातील स्वच्छंदतावादी कवींवर भावनाप्रधानतेिा पर्डा होता. इसं्ग्लश साचहत्यामधील 
या चवचशष्ट मानचसक प्रचियेला ‘संवदेनाशततीच्या चवघटनािी प्रचिया’ (चडसोचशएशन ऑझ सेस्न्सचबचलटी) 
म्हिता येईल. एचलयटच्या या तत्त्वामारे् कोलचरिने माडंलेली कल्पनाशततीिी – चवशरे्षतम चतच्या 
संश्लेर्षि करण्याच्या क वतीिी – संकल्पना चनचिति आहे. चवश्वितैन्यवादी (आयचडअचलस्ट) चब्रचटश 
तत्त्वज्ञ एफ्. एच्. ब्ररॅ्डली (१८४६–१९२४), त्यािप्रमािे फ्रें ि प्रतीकवादी िळवळीिा प रस्कता समीक्षक 
रमी द र् मों (१८५८–१९१५) याचं्या लेखनािा प्रभावही त्यावर आहे. बोदलेअर (१८२१–६७) 
याच्यासारख्या काही प्रतीकवादी कवींमध्ये एकात्म वा संश्लचेर्षत स्वरूपािी संवदेनाशतती होती, असेही 
एचलयटने म्हटलेले आहे. एझरा पाउंड आचि स्वतम एचलयट यानंी चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी काव्यामध्ये 
िो आध चनकतावाद चनमाि केला, त्यात भावना व ब द्धी याचं्या संश्लेर्षिािी प्रचिया प न्हा स रू करण्यािा 
प्रयत्न होता. 

 
एचलयटच्या या तत्त्वािा उपयोर् एल . सी. नाइट्स याच्यासारखे चब्रचटश समीक्षक, स्तलअन्थ ब्र तस 

याच्यासारखे अमेचरकन ‘नव-समीक्षक’, त्यािप्रमािे बॅचझल चवली याच्यासारखे साचहत्येचतहासकार यानंी 
केलेला आहे. सतराव्या शतकामध्ये वैज्ञाचनक दृचष्टकोिािा उदय होऊन मानवी संवदेना व भावभावना यािें 
महत्त्व कमी लेखिारी एक भचूमका तयार झाल्याने संवदेनाशततीिे चवघटन झाले, अशी कारिमीमासंाही 
काही समीक्षकानंी माडंलेली आहे. फ्रॅं क करमोड या समीक्षकाने माी या तत्त्वाला साचहत्येचतहासाच्या 
दृष्टीने चनरुपयोर्ी मानलेले आहे. 

 
संदभइ : १.  मालश,े चमकलद, ‘टी. एस्. एचलयटिा समीक्षाचविार व मढेकरापंासूनिा मराठी समीक्षाचविार’, 
      आलोचना, मे १९८९. 

2. Eliot, T. S. ‘The Metaphysical Poets’, Selected Essays, 1960. 
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3. Kermode, Frank, Romantic Image, (First pub. 1957), 1971. 
 

चमकलद स. मालश े
 
संशोधन : मािसािे उपित ज्ञान िीवनािी हाताळिी करायला प रेसे नसते म्हिून मािूस चशकतो; तथ्ये, 
अंतदृइ ष्टी, अचभवृत्ती, नैप ण्ये यािें अर्सित ज्ञान र्ोळा करतो. उपित ज्ञान आचि स्वतम चमळवलेले अर्सित 
ज्ञान प रेसे होत नाही, म्हिून इतराकंडून चमळवलेल्या ज्ञानािी त्याला िोड देतो (म्हििे इतर त्याला 
चशकवतात). उपित, अर्सित, उपार्सित ज्ञान चमळून ज्ञानसचंित बनते. सचंित ज्ञानाच्या पलीकडे शोध 
घेण्यािी ब द्धी मािसाला होते, ती त्याला प्रश्न पडतात म्हिून. व्यावहाचरक अडिि आल्यावर क िालाही 
प्रश्न पडतील, परंत  तशी अडिि नसतानाही मािसाला प्रश्न पडतात, कारि त्याच्यापाशी चिज्ञासू 
अचभवृत्ती असते. प्रश्न पडण्यािी क्षमता आचि तसा तो पडल्यावर स्वतमला उत्तर चमळेपयंत िनै न 
पडण्यािी वृत्ती ही संशोधनािी पूवइ-अट आहे. समोर चवर्षय असून भार्त नाही; चवशय म्हििे िैन पडू न 
देिारा संदेहही आवश्यक आहे. 

 
संशोधनचियेच्या िार अवस्था मानता येतात : आरंभ ककवा प्रस्थान, प्रस्ताव ककवा उपर्म, पारख 

ककवा परीक्षि, आचि माडंिी ककवा चनबंधन. या अवस्थािंी आवतइने होऊ शकतात. उदा., पारख करताना 
प्रस्ताव झेटाळला रे्ला तर प न्हा आरंभ करावा लार्तो; प्रस्ताव परीके्षत उतरला तरी त्याच्या पोटातून 
नवाि प्रश्न चनघतो आचि प न्हा आरंभाकडे याव ेलार्ते. या आवतइनातूंन सशंोधकाला चनभावनू नेिाऱ्या 
शतती म्हििे केवळ स्मरिशतती व चिकाटी नव्हेत, तर या शततींना चिज्ञासा, कल्पनाशतती, तकइ ब द्धी 
आचि सारासारचववके यािंीही िोड द्यावी लार्ते. 

 
संशोधनचियेिा आरंभ म्हििे प्रस्थान. पूवी चमळालेल्या ज्ञानाच्या बळावर एखादी समस्या 

सोडवता येत नाही, म्हििेि ज्ञानामध्ये ी टी आहे हे लक्षात येिे हा संशोधनचियेिा आरंभ होय. उदा., 
‘झ लें  वचेिता ं भारं कचळयाचंस आला’ ही ओळ ऐकल्यावर प्रश्न पडेल, की हे कसे काय? झ ले र्ोळा 
करताना कळ्यानंा िडपिा आला म्हििे काय? पूवी चमळवलेले ज्ञान चितके अचधक, चततके चविारलेले 
प्रश्न अचधक विनदार ककवा अचधक अवघड चनघण्यािा संभव िास्त. परंत  काही वळेा वरे्ळा प्रकारही घडू 
शकतो. चितके ज्ञान अचधक चततके प्रश्न न चविारताि र्ृहीत धरलेल्या र्ोष्टींिे संचितही अचधक; त्याम ळे 
कधी कोरी पाटी असली, तर चविारप्रवतइक प्रश्न स िायला मदतही होते. उदा., मराठी भार्षक म्हितो 
‘घरी िायला वळे झाला’; परंत  हाि अथइ व्यतत करण्यासाठी मराठी नव्याने चशकिारा परभाचर्षक म्हितो, 
‘घरी िायला वळे झाली’. हे का घडते हा प्रश्न संशोधकाप ढे असेल. 

 
प्रश्न कोिते चविारायिे आचि त्यािंी कोिती उत्तरे ग्राह्य धरायिी हे ठरवताना पूवइज्ञानापैकी दोन 

र्ोष्टींना चवशरे्ष महत्त्व द्यायला पाचहिे : (१) ज्या ज्ञानके्षीातले प्रश्न आहेत त्या के्षीाचवर्षयी एक मान्य 
संदभइिौकट आचि संकल्पनािौकट आपल्या मनात असते. उदा., ‘झ लें  वचेिता.ं..’ या ओळीिा अथइ म्हििे 
आि आपल्याला िािविारा अथइ, की ही ओळ ज्या काळी रिली रे्ली त्या काळच्या मराठीत उपलब्ध 
असलेला अथइ? शब्दािे अथइ म्हििे त्या त्या शब्दाला आतापयंत प्राप्त झालेले सर्ळे अथइ, असे मध्यय र्ीन 
भारतात व य रोपात मानले िात असे. ऐचतहाचसक–भौर्ोचलक कोशािे महत्त्व मान्य झाल्यावर माी अथइ 
म्हििे रिनाकाळी, रिनास्थळी वतत्या-श्रोत्याला उपलब्ध असलेला अथइ असे मानले िाऊ लार्ले. (२) 
ज्या स्थळ-काळाच्या िीवनाचवर्षयी प्रश्न आहेत, त्या िीवनात कोित्याही र्ोष्टीला चवचशष्ट प्रसंर्ी एक अथइ 
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चदला िातो आचि चतिी त्या चदलेल्या अथाला धरून एक पारखही केली िाते. उदा., चवचशष्ट व्यततीला 
चवचशष्ट द मख भोर्ाव ेलार्ले तर त्याला चनयती म्हिायिे की कमािे झळ म्हिायिे की पूवइिन्मापासूनच्या 
कमािे झळ म्हिायिे की इतराचं्या द ष्ट्कमािे झळ म्हिायिे हे ठरवल्याखेरीि त्या द मखाचवर्षयी उपस्स्थत 
करायच्या प्रश्नािंी उत्तरे देता येिार नाहीत. संदभइ आचि संकल्पना यािंी िौकट आचि अथइ व मूल्य यािंा 
चनिइय यािंा चविार म्हििे प्रािीन भारतीयाचं्या पचरभारे्षत लक्षिािा चविार : समोरच्या वस्तूिे विइन ककवा 
घचटतािे कथन उचित प्रकारे कसे करायिे यािा चविार. 

 
पूवइज्ञानातून उपस्स्थत झालेल्या प्रश्नािा चविार करताना संशोधकाला आपल्या समोरील प्रश्नाला 

प्रस्त त अशी सामग्री र्ोळा करावी लार्ते. प्रश्न उपस्स्थत झाल्याचशवाय न सती सामग्री र्ोळा करिे व्यथइ 
आहे. र्ैरलार्ू सामग्री उपयोर्ी तर नसतेि, पि चतिा चविारात अडथळा होऊ शकतो. प्रस्त त सामग्रीसाठी 
संशोधक स्वतमच्या आचि त्यािप्रमािे अन भवी व तज्ञ मंडळींच्या स्मृतीवर चवसंबतो (उदा., चटपिे ककवा 
कोश पाहिे), ककवा स्वतमच्या पाहिीवर वा चनरीक्षिावर चवसंबतो. हे चनरीक्षि के्षीीय असेल ककवा 
गं्रथालयीन असेल (अव्वल आचि द य्यम चलचखत साधनासाठी) ककवा प्रयोर्शाळेतील असेल. र्ोळा 
झालेल्या सवइ प्रस्त त सामग्रीिी तो व्यवस्स्थत ि ळिी ककवा समाकलन करतो. प्रश्नाकंन, ियन आचि 
समाकलन चमळून संशोधनचियेिी आरंभावस्था होते. 

 
सामग्रीिी ि ळिी म्हििे अथाति प्रश्नािे उत्तर नव्हे. झार काय, अशा ि ळिीमधून उत्तर 

आपोआप सापडते असाही प्रकार नसतो. चिज्ञासा आचि पूवइज्ञान यानंा कल्पनाशततीिी िोड चदली म्हििे 
संशोधकाला संभाव्य उत्तर स िते. हे उत्तर तो एक प्रस्ताव ककवा उपर्म (प्रपोज्ड हायपॉचथचसस) म्हिनू 
समोर ठेवतो. उपर्मािे स्वरूप साहचिकि प्रश्नाकंनािे स्वरूप असेल त्याच्याशी ि ळते असेल. म्हििे 
आद्यप्रश्न िर लक्षिाचवर्षयी असेल (उदा., वाङ्मय म्हििे काय? वाङ्मय आचि साचहत्य यािंा संबधं 
कोिता? साचहत्यािी महत्ता कशात आहे?), तर उपर्म ती अपेक्षा लक्षिवातय (डेचझचनशन) स िवनू प री 
करू पाहील. आद्यप्रश्न िर तथ्य ककवा अंतदृइ ष्टी याबंद्दल असेल (उदा., ‘वेंििे, विेिे’ या शब्दरूपािी 
‘चनवडून र्ोळा करिे’ आचि ‘खिइ करून वा अपइि करून र्माविे’ या दोहोंपकैी कोिती अथइरूपे 
ज्ञानेश्वरकाळी उपलब्ध होती? ‘वळे झाला/वळे झाली’ यािा उलर्डा कसा करायिा?), तर उपर्म ती 
अपेक्षा चनवदेनवातय (स्टेट्मेंट) स िवनू प री करू पाहील. आद्यप्रश्न िर अचभवृत्ती ककवा नैप ण्य याबंद्दल 
असेल (उदा., धमइ ही मािसािी र्रि आहे की चनवड? कचवतेिे अध्यापन कसे करावे?), तर उपर्म ती 
अपेक्षा प्रवतइनवातय (मॅंड) स िवनू प री करू पाहील. आद्यप्रश्नािा आवाका ककवा व्याप लहानमोठा असू 
शकेल (उदा., ‘ म्हिी ककवा लोकोतती यानंा एक वाङ्मयचवद्या मानाव ेकाय? या लक्षिप्रश्नािा आवाका 
‘वाङ्मय म्हििे काय?’ या लक्षिप्रश्नाच्या आवातयापेक्षा खूपि मयाचदत आहे.). सामान्यतम प्रश्न चितका 
मयाचदत चततका तो चविारायला आचि त्यावर उपर्म प्रस्ताचवत करायला सोपा; प्रश्न चितका मलूभतू 
आचि म्हिून व्यापक चततका तो चविारण्यािी ककवा चविारला तरी त्यावर उपर्म स िवण्यािी तयारी कमी. 
ककबह ना व्यापक प्रश्नािंी उत्तरे प्रस्थानकबदूवरि र्ृहीत धरण्यािी शतयता िास्त; अशा र्ृहीतकानंा उपर्म 
न म्हिता अभ्य पर्म (पॉस्ट्य लेशनल हायपॉचथचसस) म्हिाव े लारे्ल, कारि ही र्ृहीतकृत्ये तात्प रती 
र्ृहीत धरलेली नसून ििेला आधार म्हिून र्ृहीत धरलेली असतात. मूलभतू व व्यापक प्रश्न उपस्स्थत 
करून मान्य रृ्हीतकानंा प्रश्नाचंकत करण्यािे धाडस सामान्यतम प्रचतभाशाली संशोधक  करतात. 

 
उपर्मािे स्वरूप दोन प्रकारिे असते : व्य त्पत्ती आचि उपपत्ती. व्य त्पत्ती (रूटीन डेचरव्हेशन) 

प्रस्ताचवत करताना िे अपचरचित वाटते आहे ते वास्तचवक तसे नसून पचरचित चसद्धान्तात सरळपिे बसते, 
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झार काय पचरचित चसद्धान्त थोडासा तािनू म्हििे त्यािा अचतदेश करून भार्ण्यासारखे आहे, अशी 
भचूमका राहते. उपपत्ती (नॉवले डेचरव्हेशन) प्रस्ताचवत करताना िे पचरचित वाटते आहे ते वास्तचवक तसे 
नसून त्यासाठी अपचरचित अशी नवी संर्ती बसवावी लारे्ल, अशी भचूमका राहते. उदा., ‘म लर्ा करंिी 
खातो’ या वातयात ‘करंिी’ ही चितीया चवभतती आहे, पि ती प्रत्ययहीन आहे असे स िचविे ही व्य त्पत्ती 
झाली; उलट ‘करंिी’ ही प्रथमा चवभततीि आहे असे म्हिून कमाच्या चवभततीबद्दलिे पचरचित चनयम 
बदलून घेिे ही उपपत्ती झाली. 

 
संशोधकाच्या कल्पनेच्या वारूला चववकेािा लर्ाम घालावा लार्तो : उपर्मािे कसोशीने परीक्षि 

(स्िूचटनी) करून त्यािा पाठप रावा करावा लार्तो. संशोधकाने कल्पनेिी रिा घेतली तर प ढच्यासंाठी 
सामग्री िमवली एवढेि श्रेय त्याला झार तर चमळते; कल्पनेिा वारू बलेर्ामि सोडला तर प ढच्यानंा तो 
लर्ाम घालण्यािे काम कराव ेलार्ते. उपर्मािे परीक्षि करण्याच्या दोन पायऱ्या आहेत : अतंर्इत आचि 
बचहर्इत. परीक्षिािे चनकर्ष दोन प्रकारिे असतात : आवश्यक व इष्ट. यातून प ढील िार प्रकारिे व्यापक 
चनकर्ष माडंता येतील : 

 
अतंगइत आवश्यक : (१) अंतर्इत चवसरं्तीिा अभाव म्हििे स संर्ती. (२) उपर्मािे खंडन करता 

येिार नाही असा तो नसावा– खंडनक्षमता. (३) त्यािा पडताळा वास्तवात घेता येिार नाही असा नसावा.  
 
अतंगइत र्ष्ट : (१) स्वाश्रय, अन्योन्याश्रय, अनवस्थाप्रसरं् (इनचझचनट चरगे्रस) यापंासून उपर्म 

म तत असावा. (२) त्यािी चसद्धता करता येईल असा असावा. (३)त्यािा पडताळा वास्तवात स लभतेने 
घेता येईल असा असावा. 

 
बणहगइत आवश्यक : (१) पडताळा घेतल्यावर तो चवरोधी िाऊ नये. (२) उपर्म स्वीकारल्यावर 

अचधकात अचधक र्ोष्टींिा उलर्डा व्हावा– ‘झचलत र्ौरव’. 
 
बणहगइत र्ष्ट : (१) पडताळा घेतल्यावर तो अन कूल चनघावा. (२) उपर्म स्वीकारताना 

ज्ञानसचंितात कमीत कमी उलथापालथ व्हावी, कमीत कमी नव्या र्ोष्टी स्वीकाराव्या लार्ाव्या– 
‘प्रयत्नलाघव’. 

 
उपर्म अंतर्इत परीक्षिाला उतरला तर चविाराहइ ठरतो. आवश्यक बचहर्इत चनकर्षानंा उतरला तर 

चसद्धान्त ठरतो. चशवाय बचहर्इत इष्ट चनकर्षानंा उतरला तर तो स रेचखत (एचलर्टं) चसद्धान्त ठरतो. उपर्म 
परीक्षिाला उतरला नाही तर त्याति स धारिा म्हििे पचरष्ट्करि करून नवा उपर्म प्रस्ताचवत करता येतो 
ककवा कसे हे अिमावाव ेलार्ते. 

 
परीक्षिाला उतरलेल्या उपर्मािी, म्हििेि ‘चसद्धान्ता’िी नीट माडंिी ककवा णनबंधन करिे हे 

संशोधकािे अखेरिे काम असते. चनबधंन करताना पचरभार्षा योग्य प्रकारे चनचित करिे, पूवइसंचित ज्ञान 
कोिते र्ृहीत धरले आहे हे स्पष्ट करिे, परीक्षिात प ढे आलेला साधक आचि बाधक प रावा माडूंन त्यािी 
ििा करिे, चसद्धान्त सारं्ताना आधी काय पटवायिे आचि नंतर काय पटवायिे हे ठरविे, ही महत्त्वािी 
कामे त्यात येतात. संशोधन-प्रबंधात येिाऱ्या चवर्षयािा आवाका ठरवताना तो कोिाप ढे माडंला िायिा 
आहे यािे अवधानही बाळर्ाव ेलार्ते. 
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संशोधनचियेिे स्वरूप तीन प्रकारिे असू शकते : (१) स्वसंवादी, म्हििे एका संशोधकाने 
स्वतमशी कितन करिे; (२) अन्यसंवादी, म्हििे संशोधकाने इतरािंी चिज्ञासा प री करण्यासाठी अध्यापन 
ककवा उपदेश करिे; आचि (३) अन्योन्यसंवादी, म्हििे एकाहून अचधक संशोधकानंी सहकायाच्या भावनेने 
वाद खेळिे, ककवा स्पधेच्या भावनेने चववाद लढिे. संशोधनािी माडंिी साहचिकि या तीन प्रकारिी असू 
शकते. चवद्याथ्याने चलचहलेला प्रबधं चदसायला अन्यसवंादी असला तरी अखेर तो एका अन्योन्यसंवादािी 
स रुवात करून देतो. अध्यापन करण्यासाठी म्हिनू चदलेले भार्षि वा चलचहलेले प स्तक अन्यसंवादी ठरते; 
त्यातून अन्योन्यसंवाद स रू होिार तो शकंा आचि समाधान या स्वरूपािा. 

 
संशोधनचिया योग्य तऱ्हेने करता यावी, संशोधन–नैप ण्य अंर्ी याव,े यासाठी प्रचशक्षि द्याव े

लार्ते. सैद्धाचंतक चशक्षिाला एक चनचित स्थान आहे पि प्रात्यचक्षकािे महत्त्वही लक्षात घ्यायला हव.े 
इतराचं्या संशोधनािे उत्तम नम ने आदशइ म्हिून समिावनू घेिे ही प्रात्यचक्षकािी पचहली पायरी. प्रथम 
मयाचदत, नंतर अचधक चवस्तृत चवर्षय घेऊन त्याच्यावर मार्इदशइनाखाली स्वतम संशोधन करून पाहिे, ही 
प्रात्यचक्षकािी द सरी पायरी. संशोधन कोित्या के्षीात करायिे याला धरून प्रचशक्षिािा तपशील ठरवावा 
लार्तो. 

 
कोित्याही प्रर्त समािात चशक्षि आचि संशोधन ही दोन कामे संस्थारूप िौकटीमध्ये िालत 

असतात. चशक्षिाने मार्च्या चपढीिे सचंित प ढच्या चपढीपयंत पोहोिवले िाते. संशोधनाने त्या संचितात 
नवी चपढी भर घालते. अर्दी प्रर्त औद्योचर्क ससं्थेतही प्रचशक्षि चवभार् आचि संशोधन चवभार् असिे 
त्याम ळे आवश्यक ठरते. आपले पूवइि सवइज्ञ होते व आपि त्याचं्याप ढे अज्ञ बालके आहोत, ही 
समािधारिा असली तर सशंोधनािी आबाळ होते. आपले पूवइि त लनेने अज्ञ बालके होती व आपल्याला 
सवइ नव्याने चमळवायला हव,े अशी समािधारिा असली तर चशक्षिािी आबाळ होते. काही वळेा–उदा., 
अठराव्या शतकातील भारतात –दोन्हींिी आबाळ झालेली आहे. एकोचिसाव्या शतकात चशक्षिातील 
मरर्ळ झटकली रे्ली; चवसाव्या शतकात त्याला र्ती चमळाली. चवसाव्या शतकात संशोधनातील मरर्ळ 
थोडी दूर झाली; स्वातंत्र्य चमळाल्यावर संशोधनाला िालना चमळालेली असली तरी म्हिावी तशी र्ती 
अिून आलेली नाही. आपले पूवइि, पािात्त्य आचि त्यािें पूवइि याचं्याखेरीि इतर मानविातीकडे बरेि 
संचित आहे यािी िािीव भारतात अिूनही प रेशी नाही. पािात्त्य संचित म्हििे इसं्ग्लश भारे्षत उपलब्ध 
झालेले संचित, असेही एक भ्रामक समीकरि प्रिचलत आहे. भार्षाभ्यास, वाङ्मयचवद्या आचि साचहत्य या 
के्षीामंधील संशोधनािी सध्यािी द रवस्था दूर व्हायिी असेल तर संशोधन आचि चशक्षि यािें अचवभाज्य 
नाते आचि भारतातील द रवस्थेिा ऐचतहाचसक पचरदशइ संशोधकाच्या आचि संशोधक-मार्इदशइकाच्या प ढे 
स रुवातीपासूनि असायला पाचहिे.  
 
पहा : भार्षा आचि भार्षाभ्यास; भार्षाचवज्ञान आचि साचहत्यसमीक्षा; वाङ्मयचवद्या. 

 
संदभइ : १.    केळकर, अशोक रा. वैखिी : भाषा आहि भाषाव्यविाि, १९८३. 

२. ि नेकर, स . रा. व इतर, संपा., सांशोधन : स्वरूप आहि पद्धती, १९८३. 
३. िोशी, वसंत स.सपंा., भाषा व साहित्य सांशोधन, भाग १-३, १९८१. 
4. Albick, Richard, The Art of Literary Research, 1973. 
5. Bateson, F. W. The Scholar Critic : An Introduction to Literary Research, 1972. 

 



 अनुक्रमणिका 

अशोक रा. केळकर 
 
संस्कारवादी समीक्षा : एखाद्या साचहत्यकृतीिा संवदेनाशील रचसक मनावर होिारा तात्काचलक पचरिाम 
िसाच्या तसा समीके्षत माडंिे, हे संस्कारवादी समीके्षिे वैचशष्ट्ट्य होय. िारं्ली साचहत्यकृती संवदेनाशील 
वािकाला झपाटून टाकते व लेखनप्रवृत्त करते. या झपाटून िाण्याच्या प्रचियेतील आवरे्ी अन भतूी 
संस्कारवादी समीके्षत अवतरते. असा समीक्षक त्याच्या आस्वादप्रचियेला हेलावनू सोडिाऱ्या व मनात 
भावस्पंदने उठचविाऱ्या शततीला साचहत्यकृतीिे मूल्य मानतो व त्या अन र्षंर्ाने साचहत्यकृतीिे मूल्यमापन 
करतो. अथाति या प्रकारच्या समीके्षमध्ये समीक्षकाच्या व्यस्ततमत्त्वािी झार र् ंतविकू असते. समीक्षकािी 
भार्षाशलैी व कल्पकता या समीके्षिे भौचलक घटक ठरतात. अशा समीके्षत चवचशष्ट साचहत्यकृतीिे वािन हे 
केवळ चनचमत्तमाी असते; त्या वािनाने उठचवलेली भावलहरींिी वादळे व समीक्षकािी तीव्र कल्पनाशतती 
याचं्या साहाय्याने अत्यंत व्यस्ततचनष्ठ असे लचलत लेखन चनमाि होते. 

 
संस्कारवादी समीक्षकािी संवदेनशीलता चितकी अचधक तीव्र व ममइग्राही असेल, चतततया 

प्रमािात तो साचहत्यकृतीतील ममइस्थळे उकलून दाखव ूशकतो. हा समीक्षक िर कसलेला भार्षाशलैीकार 
असेल, तर त्याच्या लेखनाला सौंदयािा साि िढतो व त्याम ळे या प्रकारिी समीक्षा लोकचप्रय होते. इतर 
प्रकारापेंक्षा संस्कारवादी समीक्षा िास्त वािली िाते. 

 
संस्कारवादी समीक्षकानंाही संस्कारवादी कलावतंापं्रमािे तकाचधचष्ठत समािरिना व सामाचिक 

नीचतमूल्ये अमान्य असतात. हे समीक्षक चवश द्ध कलावादी भचूमकेतूनि साचहत्यकृतीिे स्वार्त करतात. 
बह तेक वळेा स्वतमला आवडलेल्या साचहत्यकृतीवरि चलचहिे, ककवा अनेकदा चवचशष्ट साचहत्यकृतीतीलही 
झतत स्वतमला आवडलेल्या काही अंशावंरि लक्ष कें चद्रत करून चलचहिे, अशा आत्मचनभइरतेम ळे 
संस्कारवादी समीक्षा ही प्रशसंात्मक स्वरूपात अवतरते. 

 
संस्कारवादी कवींप्रमािेि काही संस्कारवादी समीक्षकही साचहत्यकृतीच्या वािनाम ळे अबोध 

मनावर उठिारी भावकंपने शब्दबद्ध करताना अस्पष्ट व धूसर प्रचतमािंी र् ंतवळ करतात. अशा चठकािी ही 
समीक्षा सचंदग्ध व द बोध होते. 

 
मराठीत संस्कारवादी समीक्षा झारि कमी रुिली आहे. प . चश. रेरे्, माधव आिवल, द. र्. र्ोडसे 

इ. समीक्षकाचं्या लेखनात प्रभावी संस्कारवाद व चततकेि प्रभावी रूपवादी आकलन या दोन प्रवाहािंा 
समन्वय चदसतो. त्र्यं. चव. सरदेशम ख यािें अांधािवार्टामधील समीक्षालेखन हे मराठीतील ससं्कारवादी 
समीके्षिे उत्तम उदाहरि होय. 
 

वीिा आलासे 
 
संणहता : पहा उत्तर-संरचनावाद; णव-रचनावाद; संरचनावाद. 
 
संणहताणचणकत्सा : उपलब्ध प्रती आचि त्याचं्या आधारे अन माचनत करता येिाऱ्या प्रतींिी साधकबाधक 
प्रमािानंी चिचकत्सा करून एका चनचित स्वरूपातील मूलसंचहतेिी प नरइिना करण्यािे शास्त्र म्हििे 
संचहताचिचकत्सा. 
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मनोर्ताला शब्दरूप लाभल्याने संचहता चसद्ध होते. चतच्या घटक शब्दानंा ‘पाठ’ म्हितात. हे पाठ 
लेखकाला अचभपे्रत आहेत की नाहीत, यािी शब्दकें द्री संचहताचिचकत्सा महत्त्वािी असते. लेखकमान्य 
संचहता हा साचहत्यसंशोधन व समीक्षा यािंा पाया असतो. अशा सचंहतेिा आधार असेल, तरि चतिे केलेले 
र् िदोर्षचवविेन न्याय्य ठरू शकेल. तथाचप लेखकािी सचंहता नेहमीि अचवकृत स्वरूपात उपलब्ध असते, 
असे नाही. समािाच्या िीवनाशी िोडलेल्या साचहत्यकृतीबाबत पचरवतइनािी प्रचिया स्वाभाचवक ठरते. 
र्ायन, कथन, पारायि, हस्तचलचखत प्रतीकरि आचि म द्रि अशा चनरचनराळ्या माध्यमानंी सचंहतेिे, 
समािात अचभसरि-प्रसारि होते. या प्रचियेत सचंहता बदलत िाते. 

 
प्रतकारािी पाीता, प्रत करण्यामार्ील त्यािा उदे्दश, त्याला उपलब्ध असलेल्या आधारप्रतीिे 

स्वरूप व स्स्थती, प्रतीकरिासाठी त्याला चमळालेला काळ, प्रतीकरिािी त्यािी पद्धती, तीमधील साके्षप, 
अवधान याचंवर्षयीिी कमीअचधक दक्षता या सर्ळ्यानंी सचंहतेच्या पचरवतइनाला िालना चमळते. 

 
ऐकून-चलहून घेताना श्रविदोर्षाने, ककवा पाहून चलचहताना दृचष्टभ्रमाने प्रतकाराकडून काही ि का 

होिे शतय असते. अनवधानाने विइ, शब्द, वातय, ओवी र्ळिे ककवा प न्हा चलचहली िािे, विइचवपयइय होिे, 
सारख्या विांिी अदलाबदल होिे, शब्दािंी िोडिी ककवा तोडिी अयोग्य पद्धतीने करिे यामं ळे पाठभेद 
चनमाि होतात. आधारप्रतीतील प्रतकाराच्या चटपिानंा राचहलेला भार् समिल्याने प्रके्षपािंी भर पडते. 
लेखनरूपािी चवचवधता, श द्धलेखनािे अरािक, चलप्यंतरातील घोटाळे हेही पाठभेदाला कारिीभतू 
होतात. हे बदल अब चद्धप रस्सर, नकळत व सहिपिे झालेले असतात. त्याम ळे िोपयंत अथाच्या दृष्टीने 
झरक पडत नाही, तोपयंत अशा अक्षररूपातंचरत पाठभेदाकंडे झारसे लक्ष देण्यािे कारि नसते. 

 
चनव्वळ आहे तसे चलहून काढिारा नक्कलकार स्वतमहोऊन झारसे बदल करीत नाहीत. तथाचप 

संचहतेिे काळिीपूवइक वािन व अथान्वरे्षि करून चलचहिारा प्रतकार माी सचंहतेत ब चद्धप रस्सर बदल 
घडचवताना चदसतो. अवघड, स्तलष्ट शब्दाऐंविी आकलनस लभ शब्द वापरण्याकडे त्यािा कल असतो. 
त्यातून पाठािें अवािीनीकरि होते. कधी मूळ पाठ नीटपिे समिून न घेता तो पाठद रुस्तीिा प्रयत्न 
करतो. त्यातून नव्या पाठािंी चनर्समती होते. कधी स्वमतप्रसार, स्वकालीन संकेत, अचभरुिी यानं सार तो 
संचहतेत िािीवपूवइक झेरबदल करतो. सचंहतेच्या अथात बदल घडवनू आििारे असे अथइपचरवतइनीय पाठ 
काळिीपूवइक लक्षात घ्याव ेलार्तात. 

 
अशा पाठानंाि पाठातंरे, चभन्न पाठ ककवा पाठभेद म्हितात. त्यातील ि कीच्या, सदोर्ष पाठानंा भ्रष्ट, 

अश द्ध ककवा अपपाठ म्हितात. सचंहतेत असे अपपाठ घ सतात, पाठातंरे चनमाि होतात. चतच्या 
रिनािमात बदल होतात. संचहतेतील काही भार् र्ाळला िातो. काही भार् नव्याने घातला िातो. त्यातून 
सचंहता िािता-अिािता बदलत िाते. प्रतीकरिमलू आचि अतंरंर्मूल अशा कारिानंी संचहतेच्या 
वरे्वरे्ळ्या पाठावृत्ती प्रिचलत होऊ लार्तात. सचंहतेत चवरोध, चवसंर्ती, द बोधता, अपूिइता, 
चवस्कळीतपिा येऊ लार्तो. त्याम ळे मूळ लेखकाला नक्की काय म्हिावयािे होते, याचवर्षयी संभ्रम चनमाि 
होतो. लेखकािी प्रकृती, त्यािी एकूि चनर्समती, समकालीन भार्षा व िीवनव्यवहार याचं्या संदभात 
संचहतेिा अन्वय आचि अथइ लाविे अवघड होऊ लार्ते. अशा वळेी उपलब्ध भ्रष्ट संचहताचं्या छाननीतून 
मूलसचंहतेिी प नरइिना करण्यािी र्रि िािव ू लार्ते. येथेि सचंहताचिचकत्साशास्त्रािा आरंभ होतो. 
अपभ्रष्ट संचहतारूपािें शोधन आचि श द्धी करून लेखकािी ककवा त्याला अचभपे्रत असलेली संचहता 
अन माचनत करिे, हेि संचहताचिचकत्साशास्त्रािे उचद्दष्ट असते. सचंहतेच्या चिचकत्सक साधनसामग्रीिी 
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शास्त्रीय पद्धतीने माडंिी करिे; प्रतींिे विइन, वर्ीकरि व परस्परसंबंध चदग्दर्सशत करिे; पाठािंी त लना, 
चिचकत्सा व चनचिती करताना आवश्यक तेथे साधार व सकारि चववरि करिे; अभ्यासाला पूरक अशा 
सूिी व माचहतीपूिइ पचरचशषे्ट िोडिे; यास सचंहताचिचकत्साशास्त्रात संचहताचनष्ठ पायाभतू चिचकत्सा (लोअर 
चिचटचसझम) असे म्हितात. 

 
सचंहतासंवादनािे दोन प्रकार आहेत. त्यानं सार या चिचकत्सेिे स्वरूप बदलते. उपलब्ध 

हस्तचलचखतामंधील चवश्वसनीय वाटिाऱ्या एका प्रतीिी सचंहता प्रमाि मानून ती यथामूल स्वरूपात 
द्यावयािी व तळटीपातूंन इतर प्रतींतील पाठािंी नोंदिी करावयािी, ही चवचशष्ट वस्त चनष्ठ संपादनपद्धती 
होय. ही पद्धती सरळ, त लनेने सोपी वकमी धोतयािी असली, तरी चतच्याम ळे सचंहतेच्या मूलस्थापनेिे 
उचद्दष्टसाध्य होत नाही. 

 
द सऱ्या पद्धतीत हस्तचलचखतािें संकलन, पाठनोंदिी, पाठसंत लना, क लवृक्षया िमाने 

संपादनसामग्रीिी व्यवस्था लावली िाते. वशंमूलपद्धती, अन मान आचि अंतमस्झ रि याचं्या साहाय्याने 
अंतर्इत व बाह्य प्रमािािंा चविार करून पाठचनचिती केली िाते. यातील पाठ संशोचधत व अन माचनत 
असतात. ही सचंहता प नरइचित असते आचि िशीच्या तशी कोित्याही एका हस्तचलचखतात नसते. 
संचहताचिचकत्साशास्त्रािी तत्त्वे, तंीे व चनकर्ष याचं्या कसोटीवर ही चनवड केली िाते. तरीही तीचवर्षयी 
चनिइय घेिारा संपादकािा चववके येथे महत्त्वािा ठरतो; म्हिूनही चवचशष्ट दृचष्टचनष्ठ संपादनपद्धती होय. 

 
पायाभतू सचंहताचिचकत्सा करताना हस्तचलचखतािें सकंलन करिे हे संपादकािे पचहले काम 

ठरते. काळाच्या तडाख्यातून वािलेली संचहतेिी उपलब्ध हस्तचलचखते व म चद्रत प्रती ही संपादनािी 
मूलभतू चिचकत्सासामग्री असते. त्यातील चिचकत्सापाी पाठप्रतींिी अक्षरे व अंक यािें संकेत वापरिाऱ्या 
बोधाक्षरासंह माचहती द्यावी लार्ते. प्रत कोठे व कोिाकडे उपलब्ध झाली; नकलकारािे नाव, लेखनकाळ, 
नमने वप स्ष्ट्पका, ओळीतील अक्षरसंख्या, पानातील ओळींिी संख्या, पृष्ठसंख्या, पानािंा आकार, 
अक्षरवचटका, बाधंिीिी वैचशष्ट्टे्य, कार्दािे स्वरूप अशी माचहती नोंदवावी लार्ते. 

 
पाठनोंदिीसाठी िौकोन आखलेला प रेसा मोठा कार्द घेण्यािी पद्धती आहे. त्याच्या वरच्या 

ओळीत प्रत्येक िौकोनात एक विइ अशा रीतीने प्रिचलत प्रतीतील एक ओळ चलचहतात.त्याखाली 
चनरचनराळ्या प्रतींतील पाठभेदािंी तेवढी नोंद केली िाते. डाव्या बािूच्या समासात संबचंधत 
हस्तचलचखतािे संकेतचिन्ह चलचहले िाते. उिव्या बािूच्या मोठ्या समासात चटपिी, द रुस्ती, स धारिा, 
अचधकिा मिकूर यािंी नोंद केली िाते. त्याम ळे पाठभेदािें समग्र चवश्व डोळ्यासमोर उभे राहते. त्यािें 
बलाबल लक्षात घेऊन चनिइय घेता येतात.संपादकानंी चनचित केलेली अशी ओळ शवेटच्या ओळीत चलचहता 
येते. 

 
पाठनोंदिी आचि पाठसतं लन यामं ळे सचंहतेच्या उपलब्ध आचि त्यावरून अन माचनत करता येतील 

अशा अन पलब्ध प्रतींिे परस्परसंबंध स्पष्ट होतात. त्याचं्या आराखड्ास ‘क लवृक्ष’ असे म्हितात. संकचलत 
केलेल्या हस्तचलचखतािंा दिा, महत्त्व व वैचशष्ट्ट्य त्यातून स्पष्ट होते. आधारास घ्यावयाच्या प्रतींिी संख्या 
मयाचदत करता येते. प्रतीप्रतींिे तौलचनक महत्त्व लक्षात येते. चवश्वसनीय व स्वीकाराहइ पाठ ठरचवण्यािी 
चदशा सापडू शकते. सचंहताशोधकाच्या दृष्टीने क लवृक्ष हा वर मूळ व खाली शाखा असलेल्या 
अश्वत्थवृक्षासारखा असतो. संचहता ज्या िमाने भ्रष्ट होत रे्ली त्याच्या चवरुद्ध िमाने श द्ध करीत त्याला 
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म ळापयंत िावयािे असते. हस्तचलचखतावंरून माचलकामूल हस्तचलचखतािें अन मान करीत 
संचहताचनचितीिा प्रवास स रू होतो. शाखाप्रत ⟶ क लप्रत⟶ क लमूल प्रत ⟶ समातंर मूलरूप प्रत ⟶ 
मूलरूप प्रत ⟶ मूळ प्रत या िमाने हा प्रवास संपतो. अथात प रावा मयाचदत असेल तर तो मध्येि एखाद्या 
टप्प्यावर थाबंू शकतो. 

 
संचहतेच्या प्रती हे पाठचनचितीिे अंतर्इत प्रमाि होय. त्याच्या िोडीला मूळ गं्रथािे आधार, सार, 

भार्षातंरे, त्यातील विेे, अवतरिे, त्यावरील टीका ही पूरक साधने चविारात घेता येतात. लेखकाच्या इतर 
साचहत्यकृती, त्यािी पूवइ आचि उत्तर वाङ मयीन परंपरा यािंाही बाह्य प्रमािे म्हिून चविार करता येतो. 

 
संचहतेच्या प्रती आचि पूरक बाह्य प्रमािे यािें सामग्रीसंत लन करून सचंहतेत स्वीकारण्यासाठी 

पाठािंी चनवड करावी लार्ते. त्यासि पाठ चनचिती असे म्हितात. यासाठी काही मार्इदशइक तत्त्व े
साचंर्तली िातात. बऱ्या पाठापेक्षा खऱ्या पाठािा शोध घ्यावा; अवािीन पाठापेक्षा प रातन पाठ ग्राह्य 
मानावा; स लभ पाठाऐविी कठीि पाठ चनवडावा; पाठािंी चनवड भारे्षच्या कसोटीवर करावी; एका प्रतीपेक्षा 
अनेक प्रतींत आढळिारा पाठ प्रतींच्या तौलचनक बलाबलािा चविार करून ग्राह्य मानावा; ही अशी काही 
तत्त्व ेहोत. 

 
त्याचं्या आधारे हस्तचलचखताचं्या प राव्यािी िौकट साभंाळून क लमलूपद्धती, अन मान व 

अंतमस्झ रि यािंा आवश्यक तेथे तारतम्याने वापर करून लेखकािी ककवा त्याला अचभपे्रत अशी मलूसचंहता 
प नरइचित करावी लार्ते. प्रके्षपािें चवरेिन, वर्सितािी यथास्थानी प नस्थापना, पयायी मिक रािी स योग्य 
चनवड, रिनािमातील बदलािंी प नमांडिी करून सचंहतेला प ष्ट्कळि नीटस आचि चनदोर्ष रूप द्याव े
लार्ते. अपपाठ दूर करून मूळ पाठािंी चनचिती करावी लार्ते. 

 
अशा संशोचधत प्रतीम ळे अनेक चठकािी अथािा अनथइ टळतो, द बोधता उिावते, कलात्मकता 

ठसते, संदभांिा उलर्डा होतो आचि भारे्षिे ि ने ठेविे लखलखीत रूपात प्रकट होते. 
 
गं्रथािे स्वरूप, महत्त्व आचि अपेचक्षत वािकाचं्या र्रिा लक्षात घेऊन सपंादक आपली आवृत्ती 

चवचशष्ट रूपात चसद्ध करीत असतो. त्याने वापरलेल्या पद्धतीन सार संपाचदत आवृत्तीिे स्वरूप ठरते. 
उपलब्ध सामग्रीतून संपादकाला वैयस्ततक दृष्टीने िे सारर्भइ वाटेल त्यािी चनवड करिारी ता 
‘सारसंग्राहक आवृत्ती’ ठरते. संचहताचिचकत्साशास्त्राच्या पद्धतीने व प्रचियेने मूळ गं्रथािी संचहता 
अन मानपूवइक प नरइचित करिारी ती ‘चिचकत्सक आवृत्ती’ होय. अशा आवृत्तीस पाठातंरावरील भाष्ट्ये, टीपा, 
माचहतीपूिइ पचरचशषे्ट आचि अनेकचवध चविानाचं्या मतािें चिचकत्सक संकलन यािंी िोड चदल्यास ती 
‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’ ठरते. 

 
संचहतेच्या पायाभतू चिचकत्सेिवळ सचंहताचिचकत्सा थाबंत नाही. संचहता चतच्या मलूरूपाशी 

िवळीक साधिाऱ्या अचवकृत व चनदोर्ष रूपात चसद्ध झाल्यावर चतच्या अचधक अभ्यासािा मार्इ मोकळा 
होतो. गं्रथािा कता व त्यािा काळ ठरचविे; गं्रथािा रिनाकाळ व रिनािम ठरचविे यासाठी प्रयत्न करता 
येतात. लेखकाने स्रोतगं्रथािंा कोठे, चकती व कसा वापर केला आहे, यािा छडा लावता येतो. लेखक, 
त्यािी इतर रिना, तत्कालीन भार्षा, वाङ मय आचि िीवन यािंा अन बंध तपासता येतो.त्यातून सचंहता 
आचि चतिे सासं्कृचतक पयावरि या दोन्हींिे वरे्ळेि दशइन घडते आचि त्याचं्या परस्परसंबंधािंी यथाथइ 
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िािीव होते. ही सचंहतान बधंी चिचकत्सा (हायर चिचटचसझम) होय. चतला संचहतेच्या पायाभतू चिचकत्सेिा 
आधार असतो. सचंहताचिचकत्सेिी ही दोन मूलभतू अंरे् होत. 
 
पहा : सवइसंग्राहक आवृत्ती. 
 
संदभइ : १.    कोलते, चव. चभ. ‘पाठचिचकत्सा’, अ. का, हप्रयोळकि स्महृतग्रांथ, १९७४. 

२. दावतर, वसंत, संचहतासमीक्षाआचिपाचरभाचर्षक संज्ञा, १९८७. 
३. धोंड, म. वा. आध चनक मराठी संचहताचिचकत्सा, १९७५. 
४. चप्रयोळकर, अ. का. दमयंतीस्वयंवर, १९३५. 
5. Bowers, F.T. ‘Textual Criticism’, Encyclopaedia Britannica, Vol. 21, 1973. 
6. Katre, S. M. Introduction to Indian Textual Criticism, 1941. 
7. Maas, Paul, Trans., Flower, ‘Barbard, Textual Criticism, 1958. 
8. Sukthankar, V. S. ‘Prolegomena’, Critical Studies in the Mahabharata, 1944. 

 
र. बा. मंिरकर 

 
संज्ञाप्रवाह : ‘कॉन्शसनेस’ या शब्दािा अथइ इंस्ग्लश तत्त्वज्ञ िॉन लॉक याने ‘मािसाला स्वतमच्या मनात िे 
घडते त्यािी होिारी िािीव, ‘ असा आपल्या एसे कन्सहनंग ह्यमून अांडिस्र्टॅँबडग (१६९०) या गं्रथात चदला 
आहे. ही िािीव अथवा संज्ञा मनाच्या चवचवध अवस्थाचं्या त कड्ात कड्ानंी साधंलेली नसून, ती एकसधं 
व संततपिे वाहिाऱ्या प्रवाहाप्रमािे आहे, हा चविार अमेचरकन तत्त्वज्ञ व मानसशास्त्रज्ञ चवल्यम िेम्सने 
आपल्या द हप्रक्न्सपल्स ऑि सायकॉलॉजी (१८९०) ह्या गं्रथाच्या ‘द स्रीम ऑझ कॉन्शसनेस’ या प्रकरिात 
प्रथम माडंला. तेव्हापासून ‘स्रीम ऑझ कॉन्शसनेस’ हा शब्दप्रयोर् प्रिारात आला. ‘संज्ञाप्रवाह’ हा त्यािा 
मराठी पयाय. 

 
संज्ञा ही संततपिे वाहिाऱ्या प्रवाहाप्रमािे आहे, या िेम्सच्या चवधानाला दोन अथइ आहेत. पचहला 

अथइ असा, की मानवी िािीव ही एका क्षिापासून द सऱ्या क्षिात िेव्हा बदलते तेव्हा चतच्यात कधी खंड 
पडलेला िािवत नाही. एखाद्या मोठ्या आवािाने िरी आपि दिकलो व आपल्या शातं संजे्ञिा भरं् झाला 
असे आपल्याला वाटले, तरी त्या आवािाचवर्षयीिी िािीव आपल्या पूवीच्या शातं चविारप्रवाहाला िोडून 
येते. बाबंूमधील र्ाठ ही ज्याप्रमािे बाबंिूाि भार् असते, त्याप्रमािे दोन संज्ञामंधील साधंा हा देखील 
संजे्ञिाि भार् असतो. िेम्सच्या चवधानािा द सरा अथइ असा, की िाचिवचे्या दोन अवस्थामंध्ये िो 
कालावधी चनमाि होतो, तो संपल्यावर त्या दोन्ही अवस्था एकाि व्यततीच्या स्वतमच्या अवस्था होत्या, असे 
प्रत्ययास येते. आपि िेव्हा झोपून उठतो, तेव्हा आपली झोपेपूवीिी िािीव आपल्या िार्ृतावस्थेतील 
िाचिवशेी त्वचरत िोडली िाते. 

 
संज्ञा ही िरी एकसधं व प्रवाहरूप असली, तरी िेम्सच्या मते चतच्या प्रवाहािी र्चतमानता 

आपिाला चवचवध प्रकारे भासमान होते. पक्ष्याच्या र्तीप्रमािे हा प्रवाह कधी र्चतमान, तर कधी क ठेतरी 
क्षिभर स्स्थरावलेला असतो. आपि िेव्हा चविार करीत असतो, तेव्हा आपि आपला चविार अधइवट 
स्वरूपात पकडू शकत नाही. चविारािा प्रवाह इतका वरे्वान असतो, की क ठल्या तरी कल्पात, वाशब्दात 
स्स्थरावण्यापूवी त्याला अडविे शतय नसते. चझरत्या भोवऱ्याला पकडून ज्याप्रमािे आपि त्यािी र्ती 
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हाताळू शकत नाही, ककवा अंधार नाहीसा होताना कसा चदसतो हे पाहण्यासाठी िटकन काडी पेटव ूशकत 
नाही, त्याप्रमािे संज्ञाप्रवाहािी केवळ र्चतमानता पकडू पाहिे अशतय आहे. 

 
िेम्सिा संज्ञाप्रवाहािा चसद्धान्त मानसशास्त्रात मान्यता पावला, इतकेि नाही तर बेर्इसाँच्या 

तत्त्वज्ञानावरही त्यािा अप्रत्यक्षपिे बराि पचरिाम झाला.संज्ञाप्रवाहाच्या चसद्धान्ताला िी लौचकक प्रचसद्धी 
चमळाली, ती य रोपातील साचहस्त्यकानंी त्यावर उभारलेल्या नवीन लेखनतंीाम ळे. सजं्ञा ही प्रवाहरूप आहे, 
या र्ोष्टीिी िािीव शतेसचपअरच्या नाटकातं चठकचठकािी आढळते. िॉन डन या इंस्ग्लश कवीच्या 
लेखनात हे तंी प्रथम आढळते. आपि प्राथइना करीत असता िे व्यत्यय येतात त्यािें विइन करताना तो 
चलचहतो; ‘रे्ल्या चदवसाच्या स खोपभोर्ािंी स्मृती, उद्या येिाऱ्या धोतयािंी भीती, माा या र् डघ्याखालील 
िटईच्या काड्ा, माा या कानात चशरिारा वारा, डोळ्यावर पडिारा प्रकाश, नसिारे काहीतरी, उर्ीि 
कल्पना, काहीतरी भ्रम’ यािंा र्ोंधळ मािलेला असतो. स्टनइ, बाल झॅक व डॉस्टोव्हस्की ह्याचं्या 
कादंबऱ्यातंही असल्या प्रकारिे लेखन आढळते. परंत  िेम्सिा चसद्धान्त प्रस्थाचपत झाल्यानंतर 
िािीवपूवइक ज्यानंी संज्ञाप्रवाहतंीािा आपल्या लेखनात उपयोर् केला व त्या बाबतीत साचहत्यकलेत 
उच्चाकं र्ाठला, त्यातं प्रूस्त, हेन्री िेम्स, िेम्स िॉइस, डोरोथी चरिड् इसन व व्हर्सिचनया व ल्झ हे प्रम ख 
होत. हे लेखक आपल्याकादंबऱ्यातंील पाीाचं्या मनािें दशइन त्या त्या पाीाच्या मनात तरळून िािाऱ्या 
संवदेना, कल्पना, भावना, चविार इत्यादींच्या प्रवाहािारे वािकानंा घडवनू देतात. हे दशइन घडवनू देताना, 
लेखकाने हा सवइ सजं्ञाप्रवाहािा कृचीम ‘चसनेमा’ र्ोठचवला आहे असे न वाटाव ेम्हिनू, एदूआदइ द आदइ या 
फ्रें ि लेखकाने आपल्या पाीाचं्या मनात हे ‘अंतमस्वर्त’ (इंटीचरअर मोनोलॉर्) घडते, त्यािारा त्याचं्या 
संज्ञाप्रवाहािे दशइन घडवनू आिण्याच्या स्वाभाचवक तंीािी भर घातली. या प्रकारे चलचहल्या रे्लेल्या 
कादंबऱ्यानंा संज्ञाप्रवाही कादंबऱ्या हे अचभधान प्राप्त झाले आहे. 

 
मराठीत बा. सी. मढेकरािंी िात्रीचा हदवस (१९४२) ही एकमेव संज्ञाप्रवाही कादंबरी. चतच्याचवर्षयी 

ख द्द लेखकि ‘प्रस्त त चलखाि बव्हंशी प्रयोर्ात्मक आहे’ असे म्हितात. त्याम ळे या कादंबरीिा व्याप अवघा 
६१ पृष्ठािंा आहे. त्याचं्या त्यानंतरच्या ताांर्बडी माती (१९४३) व पािी (१९४८) या कादंबऱ्या संपूिइपिे 
संज्ञाप्रवाही नसल्या, तरी त्यातं अधूनमधून संज्ञाप्रवाहािे चिीि केले आहे. वसतं कानेटकरािंी घि 
(१९५१) ही कादंबरीही याि धतीिी आहे. अलीकडच्या कथा, कचवता, कादंबऱ्या, लचलतचनबंध व नाटके 
यावंर संज्ञाप्रवाहािा कमीअचधक प्रभाव चदसून येतो. 
 
संदभइ :  1.   Hamphrey, R. The Stream of Consciousness in Modern Novel, 1954. 

2. Leon, Edel, The Psychological Novel, 1955. 
3. William, James, The Principles of Psychology, Vol. 1 & 2, 1890. 

 
चद. द. माह लकर 

 
संज्ञामीमासंा : पहा प्रतीताथइमीमासंा. 
 
सट्टक : सट्ट अथवा सट्टअ या प्राकृत शब्दािे सट्टक हे संस्कृत रूप. बऱ्हूत (भारहूत) चशलालेखात सट्टक हा 
शब्द साचडअ (सं. साचटक; एक नृत्यप्रकार) या रूपात आढळतो. या प्राकृत नावावरून व सबंध सट्टक 
संपूिइपिे प्राकृत भारे्षत असल्याने हा नाट्यािा प्रकार सवइसामान्य लोकातं प्रथम रूढ असावा व नंतर 
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कालौघात त्याला साचहत्यात स्थान चमळून साचहत्यशास्त्रकाराकंडून मान्यता चमळाली असावी. काही 
शास्त्रकार सट्टकािा समावशे रूपकात करतात, तर द सरे काही उपरूपकात. भरताच्या नाट्यशास्त्रात व 
धनंियाच्या दशरूपकात नाटक, प्रकरि इ.दहा रूपके व नाचटका यािें लक्षि व स्वरूप विइन केले आहे. 
परंत  या दोन्ही गं्रथातं सट्टकािा न सता नामचनदेशही आढळत नाही. 

 
सट्टकाच्या स्वरूपाचवर्षयी माचहती सवइप्रथम रािशखेराच्या कपूकिमांजिी या सट्टकाच्या प्रस्तावनेति 

चमळते. भोिाने आपल्या शृांगािप्रकाशात सट्टकािे केलेले लक्षि रािशखेराने प्रस्त त प्रस्तावनेत चदलेल्या 
माचहतीवरि आधारले असल्यािे चदसते. अचभनवर् प्ताने नाट्यशास्त्राविील आपल्या अहभनवभािती टीकेत 
रािशखेराच्या कपूकिमांजिी या सट्टकािा उल्लखे केला आहे. त्यािप्रमािे भरतानंतर होऊन रे्लेल्या 
कोहलाने नवीन रूपकािंा – तोटक, सट्टक, रासक इत्याचदकािंा – आपल्या गं्रथात संग्रह केला 
असल्यािा चनदेशही अचभनवर् प्ताने आपल्या टीकेत केला आहे. परंत  कोहलािा गं्रथ उपलब्ध नसल्याने 
भोिाने सट्टकािे लक्षि तेथून घेतले असेल का, याचवर्षयी काही सारं्िे अशतय आहे. 

 
भोिाच्या मते नाचटका व सट्टक ही दोन्ही रूपकेि होत व ही दोन धरून एकूि १२ रूपके होत. 

भोिाने सट्टकािे लक्षि करताना म्हटले आहे: सट्टक हे नाचटकेसारखे असून [पहा : नाचटका] त्यात 
चवष्ट्कंभक व प्रवशेक नसतात. त्यात संस्कृत व प्राकृत भार्षािंा उपयोर् न करता ते केवळ एका(ि) भारे्षत 
(अथात प्राकृतात) असते. 

 
रािशखेराने कपूकिमांजिीच्या प्रस्तावनेत असेही साचंर्तले आहे, की सट्टकात अंक नसून त्याऐविी 

यवचनका वा िवचनका (पडदापालट) असतात, तसेि त्यात नृत्याला महत्त्वािे स्थान असते. 
 
नाचटकेहून सट्टक एकदम वरे्ळे काढण्यािे सवांत महत्त्वािे कारि म्हििे सट्टक हे संपूिइपिे 

प्राकृत या एकाि भारे्षत रिलेले असते. रािशखेरािे कपूइरमंिरी हे सट्टकािे सवांत आद्य आचि प्रख्यात 
उदाहरि होय. रािशखेरानंतर अनेक शतके सट्टकािी रिना झाली नाही. पधंराव ेशतक उिाडल्यावर 
नयिदं्राने िांभामांजिी, सतराव्या शतकात रुद्रदासाने चांिलेखा आचि अठराव्या शतकात चवश्वेश्वराने 
शृांगािमांजिी व घनमश्यामाने आनांदसुांदिी अशी सट्टके चलचहली. या सवांवर रािशखेराच्या कपूकिमांजिीिी 
र्डद छाया पडलेली आहे. 
 

वा. म. क लकिी 
 
सम : परस्परासं अत्यतं अन रूप अशा वस्तंूिा परस्पराशंी संबधं आला असे िेव्हा विइन असते, तेव्हा 
समअलंकार होतो. हा योर् (१) िारं्ल्या वस्तंूिा, ककवा (२) वाईट वस्तंूिाही असू शकतो. 

 
प्रकार (१) उदा.,  
 
ज्यािें पल्लव मंर्लप्रद, चशिा छाया ियािी हरी,  
र्ंधें य तत झ लें , झळें चह असती ज्यािंी स धेच्या परी,  
वाटे िो रमिीय भरू्षि वनश्रीिे म खीिे मला,  
आम्रा त्या चपक सेचवता ंसमसमा ंसंयोर् कीं िाहला. 
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–कृष्ट्िशास्त्री चिपळूिकर 
 
प्रकार (२) उदा.,  
 
आियािी अवधी परमा आढळे सत्य येथें,  
देवें कैशी उचित रिना साधली ही चवधीते! 
कनबाला या बहर अचि दे पक्व भारी झलािंा,  
तो खाण्याला अचत रचसक हा कावळा योचि सािा! 

 
काव्यप्रकाश (भार्षातंर) 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
समधातता : पहा पे्ररिासंतुलन. 
 
समथइ संप्रदाय : समथइ रामदास स्वामींच्या चशकवि कीतून इ. स. सतराव्या शतकाच्या उत्तराधात प्रवर्सतत 
झालेला एक पंथ.‘रामदासी पंथ’ या नावानेही तो ओळखला िातो. श्रीराम व श्रीहन मान ही प्रम ख दैवते. 
रामनवमी व हन मानियतंी हे दोन प्रम ख उत्सव. दासनवमीिी त्यात नंतर पडलेली भर.िाझळ व 
सज्जनर्ड ही दोन स्थाने पूज्य. दासर्बोध व मनाचेश्लोक हे समथांिे गं्रथ सवांत महत्त्वािे व सापं्रदाचयकाचं्या 
चनत्यपाठातील. समथांनी स्थापलेले मठ ही त्याचं्या संप्रदायाच्या प्रसारािी म ख्य खूि. त्यानंी अकराश ेमठ 
स्थापले अशी समिूत आहे. आंध्र प्रदेशातील इंदूरबोधन येथे आचि दचक्षिेकडे तंिावरिवळ मठ होते. 
तेथवर संप्रदायािा प्रसार.अयोध्या, मथ रा, काशी, िारका, अवतंी, बद्रीकेदार अशा दूरदूरच्या चठकािी मठ 
असल्यािा उल्लखे आढळतो. 

 
म ख्यतम दासर्बोधात त्यािें तत्त्वज्ञान ग्रचथत झाले आहे. परंपरार्त अिैत तत्त्वज्ञान हाि समथांच्या 

चविारािंा र्ाभा आहे. त्यािें घरािे माध्वसंप्रदायी असले, तरी त्यानंी सवइी अिैतािा स्पष्ट प रस्कार केला 
आहे. मायावाद व चववतइवाद त्यानंी स्वीकारला आहे. ज्ञानोत्तर कमइ, भतती आचि अवतारकल्पना त्यानंी 
भर्वद र्ीतेतून, तर नवचवधा भततीिी कल्पना त्यानंी भागवतातून घेतली आहे.माी कोित्याही एका 
आिायांिे ते सवइथा अन करि करत नाहीत. चनर् इि ब्रह्म, मायावाद व अिैत चसद्धान्त या दृष्टींनी ते 
शकंरािायांना अत्यंत िवळिे आहेत, तर ज्ञानोत्तर कमािा प रस्कार व ज्ञानाहून ज्ञानमय भततीिे श्रेष्ठत्वया 
दृष्टीने ते त्याचं्याहून चनराळे आहेत. 

 
माया म्हििे वायू (शतती) आचि िैतन्य म्हििे िािीव असे म्हिून समथइ अंतरात्म्यािे वायू व 

िािीव असे दोन घटक सारं्तात, व त्यानंाि ते प्रकृती व प रुर्ष म्हितात. माया म्हििे वायू हे रूपकआहे. 
आकाशात िंिल वायू खेळतो, तशी ब्रह्मरूप चिदाकाशात माया खेळते. आकाश अिल, त्यातील वाय,ू 
िंिल; त्यािप्रमािे चिदाकाश ब्रह्म अिल, चनर् इि व माया िंिल, सर् ि वा र् िरूचपिी, असा या रूपकािा 
अथइ समथांनी केला आहे. ‘अरे िे िालेचि नाही। त्यािी वाता प ससी कायी’ असा अिातवादाच्या 
पचरभारे्षतील प्रश्न समथइ चविारतात. त्यामध्ये तर अिैतािा परम उत्कर्षइ आहे.‘िर्ज्ज्योती, अंतरात्मा, 
ििळ ब्रह्म, चनिळ ब्रह्म, ििंळ कता चनिळ देव’ असे काही शब्दप्रयोर् समथइ थोड्ा चनराळ्या अथाने 
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करतात. दासर्बोधाच्या उत्तराधामध्ये समथांनी प्रपिं व परमाथइ यानंा समान महत्त्व चदले आहे आचि 
हचरकथाचनरूपिाबरोबर रािकारि व सवइचवर्षयी सावधपि यािंा प रस्कार केला आहे. समथांनी 
धमइरक्षिासाठी स्वराज्य हव े हे िािले. प्रयत्नवाद व लोकसंग्रह यािंा प रस्कार केला. परािमी असाव े
असा संदेश चदला, हा त्यािंा चनराळेपिा होय. समथांिे िीवन व चशक्षि ही दोन्ही मूलतम आध्यास्त्मक 
स्तरावरिी असली, तरी त्यािें तत्त्वज्ञान समिून घेताना त्यातील प्रवृचत्तपरतेिा आशय लक्षात घ्यावा 
लार्तो. 

 
समथांनी आपल्या स्झ ट रिनेमध्ये संप्रदायािी वीस लक्षिे साचंर्तली आहेत. चलचहिे, वाििे, 

अथांतर सारं्िे, अथइभेद व आशकंाचनवृत्ती; तसेि र्ायन, नतइन व टाळी वािचविे हे त्यातील तपशील 
केवळ प्राथचमक स्वरूपािे आहेत. प्रचिती, प्रबोध, प्रबधं, अव्यग्रता यािंा अध्ययनाशी संबंध असावा. 
रािकारि प्रसंर् व काळ िाििे, लोक रािी राखिे, सवांशी समान वार्िे हे भार् लोकसंग्रहाशी ि ळतात 
आचि वैराग्यचववके, उदासीन वृत्ती आचि रामोपासना या र्ोष्टी आध्यास्त्मक साधनेतील आहेत. दासर्बोधात 
व अन्यी समथांनी चशष्ट्यासंाठी वतावयािे अनेक चनयम चदलेले आहेत. चनमस्पृह ककवा महंत यािंी लक्षिे 
त्यानंी साचंर्तली आहेत. चभक्षाचनरूपि असा एक स्वतंी समास आहे (१४·२).ब्रह्मियइव्रत, उदंड भ्रमि व 
चभक्षावृत्ती या त्याचं्या चशष्ट्यत्वाच्या प्रथम ख िा होत्या. समथांच्या दृष्टीने चभक्षा हे केवळ पोट भरण्यािे साधन 
नव्हते, तर ती एक िनचशक्षिािी दीक्षा घेतलेल्या महंतािी उपिीचवका म्हिनू साचंर्तली होती. इंदूरबोधन 
मठािे अचधपती श्रीसमथइदास यानंी श्रीसमथकसाांप्रदाहयक हनत्यनेमसोपान या शके १८४८ (१९२६) मध्ये 
प्रचसद्ध केलेल्या प स्तकात समथइ संप्रदायातील चभके्षिे चनयम चदले आहेत. मेखला, चशरोवस्त्र, झोळी, 
कमरेस बाधंावयािे रामनामाचंकत वस्त्र व भर्व े चनशाि अशी पंिवसे्त्र चभके्षच्या वळेी असावीत आचि चभक्षा 
संपल्यावर मनोर्बोधातील (मनाचे श्लोक) शवेटिा श्लोक म्हिून झोळी देवतेप ढे ठेवावी व चतिी 
र्ंधप ष्ट्पाचदकानंी पूिा करून ‘स रवरवरदाचयनी’ ही आरती म्हिावी; असा चभके्षच्या पद्धतीतील म ख्य भार् 
समथांनी साचंर्तला आहे. यामध्ये साचंर्तलेला वशे हा या संप्रदायािा चवचशष्ट वशे असे म्हिता येण्यासारखे 
आहे. ह रम िी रंर्ािी वसे्त्र, मस्तकी िटाभार, र्ळ्यात मेखला, हातात माळ, काखेत क बडी व पायात 
खडावा असा समथांिा वशे असल्यािे विइन आहे. त्यािे अन करिही चशष्ट्याकंडून होत असाव.े 

 
चदनकर स्वामी यािंा स्वानुभव हदनकि, आत्माराम महारािािें दासहवश्रामधाम आचि हचरस्वामींिे 

एकपद यामंध्ये त्यानंी संप्रदायचवचशष्ट अशी काही आिारािंा उल्लेख केला आहे. विाश्रमधमािे पालन, 
स्नानसंध्यादी चनत्यकमइ, एकातंी मानसपूिा, इंचद्रयचनरोध, वैराग्य, चववके, भिन, प्राथइना, मंीिप इ. 
र्ोष्टी त्यातं येतात. त्या इतर भस्ततसंप्रदायाहूंन वरे्ळ्या नाहीत. सूयइनमस्कार, हन मंतस्मरि, श्रीरामािें 
भिनस्मरि या र्ोष्टी संप्रदायातील चवचशष्ट देवताचं्या अन र्षंर्ाने आल्या आहेत. करुिाष्टके म्हिावीत, 
ककवा दररोि दासर्बोधािे दोन समास व मनोर्बोधािे अकरा श्लोक वािावते असादंडक त्याि प्रकारिा 
आहे. शास्त्रििा, आत्मचनरूपि, भाचवकानंा उपदेश व िडिीवािंा उद्धार यािंा संबधं समथांच्या 
चशकवि कीतील लोकिार्ृतीशी आहे.ब्रह्मियइव्रत, ह रम िी वसे्त्र, चववके-वैराग्य, इंचद्रयचनरोध, चभक्षावृत्ती, 
चनमस्पृहता व ईश्वरभतती हाि रामदासािंा संप्रदाय होय, असे तंिावरला असलेल्या भीमस्वामींच्या 
मठातील एका बाडात म्हटले आहे. विाश्रमधमािा व आिारचविार-श द्धीिा आग्रह व भस्ततमार्ािा 
प रस्कार समथांत आढळतो. हे भार् त्याचं्या घराण्यातील माध्वपरंपरेतून आले असावते. 

 
समथांिे अपार लेखन हे त्यािें संप्रदायािे वाङ मय होय, असे म्हिता येिे शतय आहे. 

ियरामस्वामी वडर्ावकर, रंर्नाथस्वामी चनर्डीकर, केशवस्वामी भार्ानर्रकर, आनंदमतूी ब्रह्मनाळकर 
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आचि रामदास या पािािें चमळून रामदासपंिायतन मानले िाते. त्याचं्या चशष्ट्य-प्रचशष्ट्यानंी चवचवध प्रकारिी 
गं्रथचनर्समती केली आहे. चवचवध व चवप ल लेखन करिारे गं्रथकार म्हिून चर्चरधर, मेरुस्वामी, माधवस्वामी, 
हचरब वा भोंडव े व हंसराि यािंी नाव े घेता येतात. समथइिचरीपर, तत्त्वज्ञानपर, कथापर व स्झ ट अशा 
प्रकारातंील हे लेखन आहे. त्यामध्ये चर्चरधरािंा समथक प्रताप सवांत महत्त्वािा आहे. विेाबाईिें सीता 
स्वयांवि प्रचसद्ध आहे. हंसरािामं ळे या पंथातील वाङ मयािा हा प्रवाह अव्वल इगं्रिीच्या काळात येऊन 
पोहोितो. 

 
प्रपिं-परमाथातील चववकेतत्त्वे, प्रयत्नवादािा उद घोर्ष, लोकसंग्रहािा हव्यास व देशकालािे 

उत्कट ज्ञान हे समथांच्या चविारातंील चवशरे्ष अन्य कोिाच्याही लेखनात आढळत नाहीत. संप्रदायाच्या 
मयाचदत िौकटीत र् तूंन पडल्याम ळे एका ठरावीक वत इळाबाहेर त्यावाङ मयािा प्रसार होऊ शकला नाही. 

 
रामदासी पंथामध्ये समथांसारखा असामान्य प रुर्ष नंतर द सरा झाला नाही. त्याचं्या 

चशकवि कीतील ज्योत िार्ती ठेवील अशा धारिेिा एकही चशष्ट्य समथांना लाभला नाही. त्याम ळे 
त्याचं्यामारे् संप्रदायातील तेि हळूहळू कमी होत रे्ले; हचरकथाचनरूपि, रािकारि, सवांचवर्षयी 
सावधपि व साके्षप ही समथइ संप्रदायािी ित मसूीी आहे, असे एक मत आहे. तशी ती मानली तर त्यातील 
हचरकथाचनरूपि तेवढे प ढे चशल्लक राचहले आचि लोकिार्ृती व लोकसगं्रह मारे् पडून पूिा-अिा, भिन-
कीतइन त्यािप्रमािे रामनवमी, हन मानियतंी, दासनवमी असे उत्सव करण्याप रते मयाचदत कायइ रामदासी 
मठातूंन होत राचहले. येथे ही र्ोष्ट माी ध्यानात घेिे आवश्यक आहे, की चब्रचटश अमदानीत मराठी 
रािसते्तिे ऐचतहाचसक कितन म. र्ो. रानडे, चव. का. रािवाडे इत्याचदकानंी स रू केले.प्रािीन मराठी 
साचहत्यािे नव्या दृचष्टकोिातून अध्ययन स रू झाले, तेव्हा संतसाचहत्यािी– चवशरे्षतम रामदासी 
साचहत्यािी–नव्या य र्ाच्या पे्ररिेशी संवादी माडंिी स रू झाली.रामदासी साचहत्य व रामदासिचरी यानंा 
देशसेवचे्या तत्त्वज्ञानाच्या कके्षत अत्यंत प्रभावी स्थान चमळाले. 
 

चव. रा. करंदीकर 
 
समवकार : दहा रूपकापंैकी समवकार हे एक होय. देव व अस र याचं्या कृत्यावर आधाचरत, प्रख्यात व 
उदात्त नायक असलेला, तसेि तीन अंक, तीन प्रकारिे कपट, तीन प्रकारिे चवद्रव व तीन प्रकारिा शृरं्ार 
असलेला, बारा नायक असलेला, अठरा ‘नाचडका’ (घटका) पावतेो प्रयोर् िालिारा असा समवकार 
असावा. पचहला अंक प्रहसन, चवद्रव, कपट व वीथी (अथात वीथीच्या यथोचित अंर्ानंी य तत) व बारा 
‘नाचडका’पावतेो िालिारा असा असावा; तसेि िार ‘नाचडका’पावतेो िालिारा द सरा अंक असावा आचि 
दोन ‘नाचडका’पावतेो िालिारा व कथावस्तूिी समाप्ती करिारा असा चतसरा अंक असावा. 

 
परंत  काव्यबधंाच्या अन रोधाने प्रत्येक अंक चभन्न चभन्न प्रयोिनाने य तत असा करावा, कारि 

समवकारातील कथावस्तूिे भार् परस्पराशंी थोडासाि संबंध असलेल्या स्वरूपात असावते, असे शास्त्रकार 
इस्च्छतात. व्य त्पत्ती सारं्ते, ‘ज्यात चवर्षय संबद्ध आचि स टा असा असतो तो समवकार’ (संबद्धोऽवकीिइम ि 
यी अथइम सं समवकारम।) 
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य द्ध व पूर याचं्याम ळे उडालेला हाहमकार, (सोसाट्यािा), वारा, (प्रिंड) आर्, (मदोन्मत्त) हत्ती 
याचं्याम ळे उडालेला र्ोंधळ, अथवा नर्राला वढेा पडल्याम ळे कोसळलेले संकट असा तीन प्रकारिा चवद्रव 
(अथात भयानक अनथइ, ज्याच्यापासून लोक भीतीने पळून िातात) असतो. 

 
कपट म्हििे झसविूक.झसवि कीिे तीन प्रकार असे : एक, चनरपराध मािसािी 

विंका(झसविूक करिाऱ्या)कडून झसविूक; दोन, ज्यािी झसविकू होते तोि अपराधी असताना 
विंकाकडून होिारी त्यािी झसविूक, व तीन, िेव्हा काकतालीय न्यायाने एकाला स ख तर द सऱ्याला 
द मख प्राप्त होते ती दैवाने केलेली झसविूक. 

 
शृरं्ारही तीन प्रकारिा असतो : (१) धमइ, (२) अथइ, व (३) काम-शृरं्ार.ज्यात नाचयकेच्या 

प्राप्तीला धमइ कारिीभतू होतो अथवा नाचयकेच्या प्राप्तीम ळे धमइ चसद्ध होतो तो धमइशृरं्ार.राज्य, भमूी, स विइ 
इ. अथइप्राप्तीिी इच्छा असते तेव्हा अथासाठी होिारा तो अथइशृरं्ार, ककवा स्त्रीचमलनाच्या बाबतीत अथाच्या 
प्राप्तीच्या उदे्दशाने केलेली ‘रचत’ म्हििे अथइशृरं्ार होय. तरुि व तरुिी याचं्या परस्परावंरील पे्रमाने उत्पन्न 
झालेला वर् प्तपिे अथवा आवरे्ाने होिारा शृरं्ार तो काम-शृरं्ार होय. माी या संबधंातील स्त्री 
परस्त्रीचववचक्षत असते. उदा., इंद्राच्या बाबतीत अहल्या. 

 
उस्ष्ट्िक्, र्ायीी आदी आचि द सरे चवर्षम रिनेिे िे छंद आहेत, त्यािंी कवींनी ‘समवकारा’त 

योिना करावी. याप्रमािे कवींनी चवचवध रसाचं्या आधारे समवकारािी रिना करावी. 
 
समवकारािा उपयोर् काय म्हिाल, तर अचभनव उत्तर करतो : ‘याप्रमािे िे श्रद्धाळू आचि 

देवभतत असतात त्याचं्यावर, त्या देवाच्या िीेच्या वळेी यािा प्रयोर् केला असता, अन ग्रह होतो; तसेि 
ज्यािंी ब द्धी अन संधान राखण्यात असमथइ असते त्यािें तसेि स्त्री, बाल व मूखइयािें चवद्रव वर्ैरे र्ोष्टींनी 
िारं्लेि मनोरंिन होते.’ समवकारात शृरं्ाराला अन कूल अशा कौचशकीला नव्हे, तर आरभटी वृत्तीला 
प्राधान्य असते. 

 
संस्कृत वाङ मयात या रूपकप्रकारािे उदाहरि उपलब्ध नाही. माी शास्त्रकारानंी पयोहधमांथन 

अथवा समुिमांथन या रूपकािा समवकारािे उदाहरि म्हिून उल्लेख केला आहे. बह धा हे एकि रूपक 
डोळ्यासमोर ठेवनू समवकारािे लक्षि भरताने केले असावे, असा तकइ  ि कीिा ठरू नये असे वाटते. 
 

वा. म. क लकिी 
 
समाज आणि साणहत्य :‘िीवन’ हा साचहत्यािा चवर्षय आचि ‘भार्षा’ हे साचहत्यािे माध्यम. िीवन व भार्षा या 
दोन्ही र्ोष्टी समािाचधचष्ठत आहेत. चशवाय साचहत्य हे वािक, श्रोते वा पे्रक्षक याचं्याकचरता चनमाि होते 
आचि साचहस्त्यक हा समािािा एक घटक असून साचहत्यचनर्समतीने त्याला समाधान, संपत्ती व कीती प्राप्त 
होतात –चनदान व्हावी –अशी त्यािी अपेक्षा असते. या सवइि र्ोष्टींत साचहत्यािा समािाशी असलेला 
घचनष्ठ संबधं चदसून येतो. काव्यािा उर्मि म ळी सामचूहक धार्समक चवधींतून झालेला आहे, हेही या संदभात 
लक्षिीय आहे. 
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साचहत्य आचि समाि यािें नेमके संबधं कोिते? साचहत्य हा समाििीवनािा आरसाि होय, या 
दृष्टीने चनरचनराळ्या काळातंील साचहत्यावरून तत्कालीन समाििीवनािा शोध घेण्यािे प्रयत्न होतआहेत. 
या शोधाला अथाति काही मयादा पडतात. साचहत्यातील िीवन ही वास्तवािी प्रचतकृती असते असे नाही 
आचि संपूिइ िीवनािी तर नसतेि नसते. चशवाय साचहत्यावरून तत्कालीन िीवनाचवर्षयी चनष्ट्कर्षइ 
काढताना झार सावधपिा बाळर्ावा लार्तो. शाचहरी वाङ मयावरून पेशवकेालीन समाि पौरुर्षर् िय तत 
होता असा चनष्ट्कर्षइ काढला रे्ला आहे, तसाि तो सै्त्रि व नीचतभ्रष्ट होता असाही थेट त्याच्या उलट चनष्ट्कर्षइ 
काढण्यात आला आहे. साचहत्यावरून तत्कालीन िीवनाचवर्षयी काही चनष्ट्कर्षइ काढायिा झाला तर त्याला 
साचहत्येतर असे पूरक आधार देिे आवश्यक ठरते. म्हििे कोठल्याही कालातील साचहत्य हे तत्कालीन 
िीवन िािण्याच्या अनेक साधनापंैकी एक साधन मानिे एवढेि य तत होईल. 

 
साचहत्य हे समाििीवनािे संपूिइ व वास्तव दशइन घडवू शकत नसले, तरी त्यावरून तत्कालीन 

चविारप्रिालींिा, नैचतक व सामाचिक सकेंतािंा बोध होऊ शकतो असे काहींिे मत आहे. साचहत्य हा 
समाििीवनािा आरसा नसून ते समािािे स्वप्न असते आचि स्वप्नावरून मािसाच्या अंतमइनािा िसा 
शोध घेता येतो, त्याप्रमािे साचहत्यावरून समािाच्या इच्छा-आकाकं्षािंा, ताि-तिावािंा बोध होऊ शकतो 
असे ते मानतात. साचहस्त्यक हा बंडखोर वा द्रष्टा असतो आचि त्याच्या बंडखोरीतून वा द्रष्टेपिातून 
भचवष्ट्यकालीन समाि साकार होत असतो. साचहस्त्यकाच्या या बंडखोरीला वा द्रष्टेपिाला त्याच्या चवचशष्ट 
चविारप्रिालीिा आधार असतो आचि त्या चविारप्रिालीिा तत्कालीन सामाचिक व नैचतक संकेताशंी 
चवरोधात्मक का होईना संबधं असतो, अशी त्यािंी साचहत्य व समाि याचं्या सबंंधाकडे पाहण्यािी दृष्टी 
असते. या दृचष्टकोिातून साचहत्यािा चविार करिाऱ्यानंा अचभपे्रत असते ते अथाति श्रषे्ठ दिािे साचहत्य. 

 
वरील चविारसरिीत प ष्ट्कळि तथ्य असले, तरी या संदभात साचहस्त्यक व समाि याचं्या 

संबंधािंाही चविार करिे आवश्यक आहे. साचहस्त्यक ही संज्ञा अनेक प्रकारच्या साचहत्यचनमात्याला 
लावण्यात येते. उदा., रूढ चविाराशी बंड करून उठलेला व समािाला नव ेदशइन घडचविारा ज्ञानेश्वर, 
त काराम यासंारखा संत; सत्ताधारी वर्ािी िाट स्त ती करून त्यािें पोवाडे र्ािारा शाहीर; शृरं्ाचरक कवने 
रिून श्रोत्याचं्या कामवासना िाळचविारा लाविीकार आचि श्रोत्यानंा हवा असेल तेवढा व त्या स्वरूपािा 
भतती–अध्यात्म–नीचतचविार, त्यािें रंिन करीत त्यानंा चशकचविारा कीतइनकार, हे सवइि साचहस्त्यक. हे 
प्रािीन साचहस्त्यकािें वर्इ साचंर्तले; अवािीन साचहस्त्यकही या िार वर्ांत चवभार्ता येतील. साचहत्यावरून 
समािाचवर्षयी काही चनष्ट्कर्षइ काढायिे झाले, तर ते चनमाि करिाऱ्या साचहस्त्यकािा चनर्समचतहेतू चविारात 
घेिे आवश्यक ठरेल. 

 
साचहत्य हे िसे एकचिनसी नसते, तसाि समािही एकचिनसी नसतो. समािात सत्ताधारी, 

धचनक, पाढंरपेशा, श्रमिीवी, दचलत इ. चवचवध वर्इ असतात. साचहस्त्यक ज्या वर्ात िन्मतो व लहानािा 
मोठा होतो त्या वर्ािे संस्कार घेऊनि ती साचहत्य चनमाि करीत असतो. त्यािी वैिाचरक भचूमका, 
चविारपद्धती व चविारािी धाव या ससं्कारानंी चनचित होत असते. त्याने समािातील स्वतेर वर्ािी दखल 
घेतली तरी ती तो स्वतमच्या वर्ीय दृचष्टकोिातूनि घेत असतो. त्यािे साचहत्य हे म ख्यतम समसंस्कारी 
वािकाकचरताि असते. म्हििे साचहत्यात समािािी चविारप्रिाली वा स्वप्ने व्यतत झाली, तर ती सबधं 
समािािी नसून एका चवचशष्ट वर्ािीि असतात. हा वर्इ बह धा पाढंरपेशा मध्यमवर्इ असतो, कारि 
साचहत्यचनर्समती ही बह धा या वर्ािीि चमरास असते. मातसइवादी साचहत्यचविार या चवचशष्ट भचूमकेवरूनि 
होत असतो. 
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साचहत्यािा समािावर काही पचरिाम होत असतो का आचि होत असल्यास कोित्या स्वरूपािा? 
हॅचरएट बीिर स्टोव्ह चहच्या अांकल र्टॉम्स कॅहर्बन (१८५२) या कादंबरीने चनग्रो र् लामाचं्या स्स्थतीिी 
चवदारक िािीव होऊन अमेचरकेत यादवी य द्ध (१८६१–६५) झाले व र् लामचर्री नष्ट झाली; ककवा 
व्हॉल्तेअर (१६९४–१७७८), रूसो (१७१२–७८), दीद्रो (१७१३–८४) इत्याचदकाचं्या साचहत्याम ळे 
फ्रान्समध्ये राज्यिातंी (१७८९–९९) झाली असे म्हटले िाते, ते चकतपत यथाथइ आहे? त्याऐविी वरील 
साचहत्य आचि त्यानंतर लार्लीि उद भवलेल्या यादवी य द्ध व राज्यिातंी या घटना हे दोन्ही तत्कालीन 
सामाचिक, आर्सथक, रािकीय व वैिाचरक पचरस्स्थतीिेि पचरपाक होत, असे मानिे अचधक सय स्ततक 
ठरिार नाही काय? साचहत्याने िर अशी सामाचिक वा रािकीय िातंी होत असती, तर प्रत्यक्ष चवठ्ठल 
िोखामेळ्याच्या आचि संत एकनाथ रािू महाराच्या घरी िेवल्याच्या कथा कैक शतके ऐकून आचि 
र्ाऊनहा ख द्द वारकऱ्याचं्या पढंरप राच्या याीेत पवृास्पृश्यािंी कदडी अलर् पाडण्यािी कारवाई 
आितार्ायत होत आली नसती. परंत  साचहत्यािा समािावर असा िाचंतकारी प्रभाव पडत नसला, तरी 
त्याने समािाला नवी िाि येते हे नक्की. ह. ना. आपटे याचं्या पि लक्ष्याांत कोि घेतो?या कादंबरीने 
चवधवािें केशवपन, ककवा र्ो. ब. देवल याचं्या शािदा नाटकाने बालािरठचववाह या िाली बंद पडल्या 
नाहीत हे खरे. हे अमान र्ष आिार थाबंले ते बदललेल्या सामाचिक पचरस्स्थतीम ळे. परंत  या बदलत्या 
चविारािें प्रथम पडसाद ऐकू आले ते साचहत्याति, हेही चततकेि खरे. 
 
पहा : मातसइवादी साचहत्यचविार; साचहत्यािे समािशास्त्र. 
 

म. वा. धोंड 
 
समाजवादी वास्तवतावाद : कथेत ककवा कादंबरीत काल्पचनक व्यतती व प्रसंर् असतात. ह्या व्यतती 
खऱ्याख ऱ्या व्यततींसारख्या रंर्चविाऱ्या आचि प्रसंर्ही प्रत्यक्ष िीवनात घडू शकिारे दाखचविाऱ्या 
साचहस्त्यकाला वास्तवतावादी (रीअचॅलस्ट) म्हिता येईल. मराठीमध्ये आध चनक काळात, चवशरे्षतम 
हचरभाऊ आपटे याचं्यापासून, वास्तवतावादी साचहत्यािी प्रथा िास्त प्रभावी होत रे्ली. वास्तवतावादी 
साचहत्य केवळ समकालीन वास्तवािा आधार घेईल ककवा ऐचतहाचसक वास्तवािा आधार घेईल. ते एखाद्या 
आदशािे ककवा चविारप्रिालीिे समथइन करिारे असेल ककवा आदशाबद्दल उदासीन असेल. हचरभाऊ 
आपटे, खाडेंकर, झडके याचं्या साचहत्याकडे पाचहले तर हे स्पष्ट होईल. 

 
वास्तवतावादी पद्धतीिे साचहत्य चलचहिारे मोठमोठे साचहस्त्यक १९१८ च्या िातंीपूवी रचशयात 

होऊन रे्ले. टॉलस्टॉय, डॉस्टोव्हस्की प्रभतृी रचशयन साचहस्त्यकािें साचहत्य िर्भर मान्यता पावले. या 
साचहत्यपरंपरेति ‘सोशाचलस्ट रीअचलझम’ अथवा ‘समािवादी वास्तवतावाद’ ह्या वाङ मयीन प्रवृत्तीिा 
उर्म आहे. 

 
समािवादािे ध्येय मान्य असिारे व ती चनष्ठा आत्मसात करून वास्तवतावादी साचहत्य चलचहिारे 

मसॅ्तझम र्ॉकी, शॉलखॉव्ह, इल्या एरेनब कइ , पास्तेरनाक प्रभतृी रचशयन लेखक प्रचसद्ध आहेत. त्याचं्या 
साचहत्यात प्रत्येक लेखकािी स्वतमिी वरे्वरे्ळी िीवनदृष्टी व शलैी आढळून येते आचि हे स्वाभाचवकि 
आहे. सामान्य चनष्ठा एकि असली, तरी प्रत्येक कलावतं आपले व्यस्ततत्व र्मावनू याचंीक, एकछापािे 
चलहीत नाही. ब्लेक, शलेी व बायरन ह्या रोमॅंचटक प्रवृत्तीच्या तीन इगं्रि कवींनी अर्दी चनरचनराळ्या 
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प्रकृतींिी काव्यरिना केली व हीि र्ोष्ट समािवादी वास्तवतावादी प्रवृत्तीच्या ि न्या व नव्या 
साचहस्त्यकाबंाबत म्हिता येईल. 

 
‘समािवादी वास्तवतावाद’ या एका वाङ मयप्रवृत्तीत असिाऱ्या चभन्न प्रवाहािें दोन ढोबळ 

प्रकारामंध्ये वर्ीकरि करिे काही ऐचतहाचसक घटनामं ळे आवश्यक आहे. सोस्व्हएट िातंीनंतर सत्तारूढ 
झालेल्या सोस्व्हएट कम्य चनस्ट पक्षाच्या अचधकृत वाङ मयीन धोरिाला पाकठबा देिारे साचहस्त्यक व त्या 
धोरिाला पाकठबा न देिारे साचहस्त्यक असा हा भेद करावा लारे्ल. हा भेद साचहस्त्यक कसोटीवर करता 
येत नाही, हे द दैवाने खरे आहे; पि प्रत्यक्ष पचरस्स्थती आकलन होण्यासाठी तो करिे योग्य ठरेल. 

 
‘समािवादी वास्तवतावादा’िी कम्य चनस्ट सत्ताधारी पक्षाकडून केली िािारी व्याख्या ि िॉव्ह 

याचं्या एकचवसाव्या खास पक्ष-पचरर्षदेप ढील भार्षिात अशी आढळते, ‘…साचहस्त्यक, चशल्पकार, चिीकार, 
संर्ीतज्ञ, चिीपट व रंर्भमूी यावंरील कलावतं या सवांिे कतइव्य काय? तर त्यानंी आपापल्या 
कलाकृतींतील आशय व नैप ण्य िास्त िास्त समृद्ध केले पाचहिे आचि पक्ष व राज्यसत्ता यािें उत्साही 
साहाय्यक म्हिनू श्रमिीवी िनतेला कम्य चनस्ट चशक्षि देण्यािे व कम्य चनस्ट आिारनीती चशकचवण्यािे 
कायइ केले पाचहिे आचि बह राष्ट्रीय समािवादी संस्कृतीिी वाढ होण्यासंबधंीिे कायइ केले पाचहिे. िारं्ली 
कलात्मक अचभरुिी िनतेत वाढचवण्यािे कायइही त्यानंी केले पाचहिे.’ (सोस्व्हएट कम्य चनस्ट पक्षाच्या 
खास अचधवशेनाप ढील भार्षि, २७ िानेवारी १९५९, भार्षिाच्या इंग्रिी भार्षातंरािी सोस्व्हएट वचकलातीने 
चदल्ली येथे छापलेली प्रत, पृ. ५३.) 

 
पक्ष व सत्ता यािें ‘उत्साही साहाय्यक’ म्हिून कलावतंानंी कायइ कराव,े हा आदेश मानिारे 

समािवादी वास्तवतावादी लेखक, याि प्रवृत्तीच्या इतर लेखकानंा ‘समािवादी’ मानीत नाहीत व 
‘वास्तवतावादी’ मानीत नाहीत. त्याम ळे सोस्व्हएट य चनयनमध्ये व इतर देशातंही अनेक लेखकानंा छळ 
सोसावा लार्ला आहे. पास्तेरनाक यािें एकि उदाहरि या छळािे स्वरूप दाखचवण्यास प रेसे आहे. 

 
वस्त तम ‘समािवादी वास्तवतावाद’ या भचूमकेत ही अचनष्ट घटना सामाविारी ककवा अंर्भतू अशी 

नाही. ककबह ना ती चवसंर्त व सत्ताधाऱ्याचं्या हातून नेहमीि घडिाऱ्या ि कीसारखी आहे. समािवादी 
वास्तवतावादािी भचूमका मातसइवादाच्या सवकंर्ष तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे, म्हिून मातसइने 
साचहत्याच्या उचद्दष्टाबद्दल काय म्हटले आहे ते पाहिे येथे योग्य होईल. बाल  झकॅ हा प्रचसद्ध फ्रें ि साचहस्त्यक 
मातसइच्या दृष्टीने आदशइ वास्तवतावादी लेखक होता.फ्रें ि समाििातंीच्या काळातील हा लेखक 
सरंिामशाहीला पाकठबा देिारा असूनही त्याला मातसइने मोठा मानले.एंरे्ल्सने मार्ारेट हाकइ नेस या 
लेचखकेला चलचहलेल्या पीात बाल  झकॅिा असाि र्ौरव केलेला आहे. त्या पीात एंरे्ल्सने म्हटले आहे की, 
‘स्वतमिी सामाचिक व रािकीय मते र्ौरवनू सारं्िारी श द्ध समािवादी कादंबरी र्ौि ठरेल, कारि 
एखाद्या कलाकृतीत लेखकािी मते चितकी र् प्त राहतील चततके कलादृष्टीने योग्य ठरते.’ (एंरे्ल्सिे पी, 
एचप्रल १८८८, हलर्टिेचि अॅँडआर्टक, करंट ब क हाउस, म ंबई, १९५२, पृ. ३७.) 

 
समािवादी वास्तवतावादािे खरे स्वरूप मातसइ व एंरे्ल्स याचं्या साचहत्यचवर्षयक भचूमकेत चदसून 

येते. त्यािे सत्ताभ्रष्ट रूप नंतरच्या काळातले आहे. या काळातही या प्रवृत्तीिे उत्कृष्ट साचहत्य अनेक 
साचहस्त्यकानंी चनमाि केले आहे व ते चटकून राहिारे आहे. 
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चद. के. बेडेकर 
 
पुरविी : साचहत्यात वास्तवािे चिीि करताना दोन ठळक भचूमका संभवतात. कोितीही नैचतक 

भचूमका न घेता तटस्थपिे समकालीन वास्तवािे चिीि करिे ही एक भचूमका, तर भोवतालच्या वास्तवािे 
चिीि करताना तटस्थ न राहता कोिती तरी नैचतक भचूमका स्वीकारिे ही द सरी. समािवादी 
वास्तवतावाद ही प्रवृत्ती द सरी भचूमका स्वीकारिारी प्रवृत्ती आहे. 

 
एकोचिसाव्या शतकातील झारच्या आचधपत्याखालील रचशयामध्ये सामाचिक दृष्ट्ट्या िार्रूक 

असिाऱ्या वास्तवतावादी कादंबरीकारानंी साचहत्यके्षीात साचहत्याच्या सामाचिक िबाबदारीिी भचूमका 
प्रभावी केली होती. पोचलसी सेन्सॉरचशपम ळे प स्तक-परीक्षि हे तर सामाचिक-रािकीय टीकेिे प्रच्छन्न 
साधनि झाले होते. साहचिकि साचहत्यातून होिाऱ्या वास्तवाच्या चिीिात नैचतक भचूमकेला प्राधान्य 
देण्यािी प्रवृत्ती प्रबळ झाली होती. १८९८ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या व्िॉर्ट र्ज आर्टक या लीओ टॉलस्टॉयच्या 
गं्रथातील साचहत्यचवर्षयक भचूमका नैचतक दृचष्टकोि स्वीकारिारीि होती. अशा परंपरेत रचशयन 
राज्यिातंीनंतरच्या काळात ‘समािवादी वास्तवतावाद’ या नावाने वास्तवतावादाच्या एका नव्या प्रकारािी 
माडंिी करण्यात आली. 

 
समकालीन वास्तवािे चिीि करताना हे चिीि केवळ आत्मचनष्ठ (सब्िेस्तटव्ह) वा वस्त चनष्ठ 

(ऑब्िेस्तटव्ह) दृचष्टकोिातून न करता या दोहोंिा समन्वय साधून कराव े अशी या प्रवृत्तीिी ताचत्त्वक 
भचूमका आहे. टॉलस्टॉय प्रभतृींिी भचूमकाही तत्त्वतम अशीि होती. परंत  टॉलस्टॉयिा भर धार्समक 
नैचतकतेवर होता, तर समािवादी वास्तवतावादािा भर रािकीय उचद्दष्टावंर आहे. मातसइ–लेचनन यािंा 
दृचष्टकोि हा या प्रवृत्तीिा आधार आहे. म्हिून समािवादािी मातसइवादी कल्पना साचहत्यातून व्यतत होिे, 
हेि ‘समािवादी वास्तवतावादा’िेलक्षिठरते. 

 
याि अन र्षंर्ाने वर्इसंघर्षािे वास्तव चिीि, मानवी भचवतव्याचवर्षयी आशावाद यासंारख्या बाबींिा 

समािवादी वास्तवतावादात समावशे होतो. 
 
समािवादी वास्तवतावादात केवळ यथातथ्य चिीिाहून अशी अचधक अपेक्षा असल्याम ळे मसॅ्तझम 

र्ॉकीने त्यासाठी ‘िाचंतकारक स्वच्छंदतावाद’ (रेव्होल्यशूनरी रोमॅंचटचसझम) असा शब्दप्रयोर् केला होता. 
 
मराठीमध्ये चवसाव्या शतकाच्या चतसऱ्या दशकात मातसइवादािा पचरिय झाल्यानंतरच्या काळात 

अनंत कािेकराचं्या चाांदिातमध्ये संग्रचहत झालेल्या काही कचवता, कवदा करंदीकर याचं्या ‘स्वदेर्ंर्ा’, 
‘माा या मना बन दर्ड’, ‘ही िनता अमर आहे’ यासंारख्या कचवता, नारायि स वे यािंी बह ताशं कचवता 
यामंध्ये ही प्रवृत्ती आहे. अनंत कािेकर, भा. चव. वरेरकर, अण्िाभाऊ साठे, बाब राव बार् ल, अचनल बवे 
यासंारख्याचं्या कथात्मक साचहत्यातही या प्रवृत्तीच्या ख िा पाहता येण्यासारख्या आहेत. 
 

चदर्ंबर पाध्ये 
 
समाजशास्त्रीय समीक्षा : साचहत्य आचि समाि याचं्यामध्ये संबंध असतो, असे स िचविारे उल्लेख प्रािीन 
काळापासून चमळतात. पि एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात समािशास्त्र या ज्ञानशाखेिा पािात्त्य 
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िर्ात उदय झाल्यानंतर साचहत्याच्या अभ्यासकानंी एक संबंचधत के्षी म्हिून समािशास्त्रीय संकल्पनाचं्या 
आधारे साचहत्यािा चविार करण्यास स रुवात केली. यामधून समािशास्त्रीय समीक्षा हा समीक्षाप्रकार रूढ 
झाला. 

 
समािशास्त्र या ज्ञानशाखेतील मूलभतू ज्ञानाच्या आधारे साचहत्यसमीके्षत वापरण्यासाठी नेमतया 

समािशास्त्रीय संकल्पनािंी िािीवपूवइक चनवड करून साचहत्यािी केलेली समीक्षा म्हििे समािशास्त्रीय 
समीक्षा होय. 

 
साचहत्य म्हििे साचहस्त्यकाने चवचशष्ट सामाचिक पचरस्स्थतीला चदलेला प्रचतसाद असतो. 

साचहस्त्यक, साचहत्यकृती व आस्वादक याचं्या िडिघडिीत सामाचिक पचरस्स्थती अपचरहायइपिे 
महत्त्वािी असते. म्हिूनसाचहस्त्यक चनर्समतीिा व्यस्ततर्त चनर्समती म्हिून चविार न करता एक सामाचिक 
घचटत म्हिून अभ्यास केला पाचहिे, हे समािशास्त्रीय समीके्षिे र्ृहीतकृत्य असते. 

 
समीके्षिा ह्या प्रकार साचहत्याच्या ‘आकृचतबधंा’पेक्षा, कलात्मकतेिा शोध घेण्यापेक्षा, आशयावर भर 

देिारा असल्याम ळे तो मूलतम आशयवादी समीक्षाप्रकार ठरतो.साचहत्यचनर्समतीमार्ील सामाचिक 
पचरस्स्थती कोिती आचि साचहस्त्यकाने त्या पचरस्स्थतीला कसा प्रचतसाद चदला, हे समिावनू घेिे या 
समीक्षाप्रकाराला महत्त्वािे वाटते. 

 
या समीक्षाप्रकारािी पद्धतशीर स रुवात फ्रें ि तत्त्वज्ञ व साचहत्याभ्यासक इपॉचलत तॅन (१८२८–

९३)याच्यापासून झाली, असे सवइसामान्यपिे मानण्यात येते.हिस्र्टिी ऑि र्ांक्ग्लश हलर्टिेचि (मूळ गं्रथ 
१८६३–६४, इं. भा. १८७१) या आपल्या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत तॅनने साचहत्य हे वशं (रेस), पचरस्स्थती 
(चमल्यू) आचि य र्प्रवृत्ती (मोमेंट) या तीन घटकािंा पचरिाम असते अशा आशयािा चसद्धान्त माडंला. या 
माडंिीतील ‘वशं’ या कल्पनेिे तॅनप्रिीत स्पष्टीकरि ‘राष्ट्रीय स्वभाव’ या कल्पनेशी ि ळिारे आहे, तर 
पचरस्स्थती व य र्प्रवृत्ती या दोन कल्पना स्वतंी नसून परस्परातं चवलीन होण्यासारख्या आहेत. या 
कल्पनाचं्या आधारे साचहत्यातून व्यतत होिाऱ्या सामाचिक आशयािे स्पष्टीकरि करण्यािी तॅनिी पद्धती 
आहे.साचहत्य हा सामाचिक दस्तऐवि कसा आहे हे स्पष्ट करिे, साचहत्याच्या िारे तत्कालीन समािािे 
दशइन घेिे हे तॅनिे उचद्दष्ट आहे. 

 
तॅनप्रिीत पद्धतीने हे उचद्दष्ट काही प्रमािात साध्य होत असले, तरी ‘राष्ट्रीय स्वभाव’ या 

संकल्पनेिी समािशास्त्रदृष्ट्ट्या असिारी संचदग्धता आचि साचहत्य व भौचतक पचरस्स्थती यामंध्ये सरळ 
कायइकारिसंबधं िोडण्याकडे तॅनप्रिीत पद्धतीिा असिारा कल यामं ळे ही पद्धती वादग्रस्त ठरली, आचि 
प ढील समािशास्त्रज्ञानंी तॅनिे सावइचीक चनष्ट्कर्षइ सवइसाधारिपिे नाकारले. पि साचहत्य सामाचिक 
चनयमानंा अन सरते, ककवा भौचतक पचरस्स्थती आचि साचहत्य याचं्यातील संबधंाचं्या स्पष्टीकरिािारे 
साचहत्याच्या चवकासिमािा शोध घेता येतो, हा तॅनिा चवश्वास समीक्षाके्षीात कमी- अचधक प्रमािात कायम 
राचहला आहे, असे चदसते. 

 
तॅननंतरच्या काळात मातसइवादी चविारवतंानंी या समीक्षाप्रकारात महत्त्वािी भर घातली. तॅनच्या 

सचदग्ध संकल्पनाऐंविी उत्पादनसंबधं व वर्इ या संकल्पनाचं्या आधारे साचहत्यािे चवश्लेर्षि करिारी 
मातसइवादी समीक्षापद्धती हा समािशास्त्रीय समीके्षिाि प्रकार आहे. [ पहा : मातसइवादी साचहत्यचविार.] 
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या समीके्षच्या दोन ठळक पद्धती इचतहासिमात दाखचवता येतात.ज्या सामाचिक पचरस्स्थतीत 
साचहत्य चनमाि होते, त्या पचरस्स्थतीपासून स रुवात करून साचहत्यकृतीत त्या पचरस्स्थतीिे प्रचतकबब कसे 
उमटले आहे, ककवा साचहत्यकृतीत त्या पचरस्स्थतीिे विीभवन कसे झाले आहे ते दाखवनू त्यािारे साचहत्य 
आचि समाि यािंा संबधं िोडिे ही एक पद्धत (तॅनप्रिीत पद्धती व मातसइवादी समीक्षा यामंध्ये ही पद्धती 
पाहता येते); तर साचहस्त्यक संचहता हाि म ख्य आधार मानून साचहस्त्यक संरिना आचि सामाचिक संरिना 
याचं्या समातंरपिातून साचहत्य व समाि याचं्यातील संबधं स्पष्ट करिे ही द सरी पद्धती होय. 
संरिनावाद्याचं्या लेखनात ही पद्धती आढळते. ल्यूचसयन र्ोल्डमन याचं्या ‘िेचनचटक स्रतिरॅचलझम’िी 
(िनचनक संरिनावाद) ही पद्धती आहे. 

 
साचहत्यके्षीातील नव े प्रवाह चवचशष्ट प्रकारच्या साचहत्यािी लोकचप्रयता, साचहत्य व साचहस्त्यक 

यािें एखाद्या समािातील चवचशष्ट काळातील स्थान इ. बाबींच्या स्पष्टीकरिासाठी ही समािशास्त्रीय समीक्षा 
उपय तत ठरू शकते. परंत  कोिती साचहत्यकृती ही श्रेष्ठ कलाकृती आहेयािा चनिइय या समीके्षिारे चमळेलि 
यािी खाीी देता येत नाही. प्रचतर्ामी मूल्ये असिारा लेखक हा लेखक म्हिून मोठा असू शकतो का, ककवा 
प्रत्येक वळेी साचहत्यकृती आचि सामाचिक, आर्सथक पचरस्स्थती यािंा संबंध अपचरहायइपिे िोडता येतो का, 
यासंारखे प्रश्न या समीक्षाप्रकारासंबधंी उपस्स्थत करता येतात. 

 
सामाचिक अंर्ाने साचहत्यािा चविार करिारी चवप ल समीक्षा मराठीमध्ये चलचहली रे्ली असली, 

तरी समािशास्त्रीय सकंल्पनावंर पक्की पकड ठेवनू चलचहलेली मराठी समीक्षा अल्प आहे. मातसइवादी समीक्षा 
म्हिून ओळखली िािारी समीक्षा हीि मराठीतील महत्त्वािी समािशास्त्रीय समीक्षा होय. 

 
याचशवाय पाहायिे झाले तर काव्य आहिकाव्योदय (१९१९) यावा.ब. पटवधइन याचं्या चनबंधात 

‘राष्ट्रीय स्वभाव’ व ‘पचरस्स्थती’ या सकंल्पनािंा वापर झाला आहे असे चदसते. चव. का. रािवाडे यािंा 
कादांर्बिी (१९२८) हा चनबधं, तसेि त्र्यं. श.ं शिेवलकर यािंा ‘चवभावरीच्या चनचमत्ताने’ हा लेख असे काही 
लेखन समािशास्त्रीय समीके्षिे नम ने म्हिनू पाहाण्यासारखे आहे. 
 

चदर्ंबर पाध्ये 
 
समाणध : एखादे आरंचभलेले कायइद सऱ्याि काही अनपेचक्षत कारिानंी सोपे होऊन िाते, असे विइन असते, 
तेव्हा समाचध अलंकार होतो. ‘सम्यक् आचधम’ म्हििे स लभतेने साधिे. ह्यावरून समाचध हे नाव चसद्ध झाले 
आहे. उदा.,  

 
ऐन्यामध्यें महालीं चनरचखत असता ंरूपशृरं्ार बाला,  
आला ंमार्चून भता, प ढचत बघ चनया ंकबबयोर्ें तयाला,  
कबबाच्या कबबभावा चवसरुचन सरली लाि नी त्यास मार्ें,  
कातंें तों आयती ती कवळ चन हृदयीं ि चंबली र्ाढ वरे्ें. 

 
–केशवस त 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
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समासोन्क्त : प्रस्त तािे विइन करीत असता चश्लष्ट चवशरे्षिाचं्या योर्ाने अप्रस्त तािाही बोध होतो, तेव्हा 
समासोतती अलंकार होतो. समास म्हििे सकें्षप. ह्यामध्ये चश्लष्ट चवशरे्षिािंा उपयोर् करून समासाने 
म्हििे सकें्षपाने प्रस्त त व अप्रस्त त ह्या दोहोंिे विइन केलेले असते, म्हिून समासोतती. उदा.,  

 
नाहीं माचहत डामडौल अर्दीं साधीस धी वार्सी,  
नेसायास चदलें  ि नें चिर तरी नाहीं असंतोर्षली,  
ल्या भरू्षि एकही न, चरझली सेवनू पानें स कीं,  
हा! हा!हारवली चिलीम चिरिी माा या चिवािी सखी 

 
–चवनायक 

 
या चठकािी म ळातील ‘चिमा चप्रयतमा’ ऐविी ‘चिलीम चिर िी’ असा बदल केला आहे. 
 

पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
सगइ : पहा महाकाव्य. 
 
सवइसंग्राहक आवृत्ती : एखाद्या संचहतेच्या चवचवध पाठातंरािंा आचि चनरचनराळ्या भाष्ट्यकाराचं्या 
संपादकाचं्या भाष्ट्यािंा व टीपािंा चिचकत्सापूवइक समावशे करिाऱ्या पाठश द्ध आवृत्तीला ‘सवइसंग्राहक 
आवृत्ती’ म्हितात. 

 
‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’ (वसतं दावतर, सांहितासमीक्षा आहि पाहिभाहषक सांज्ञा, १९८७, पृ. १०४–

१०५) ककवा ‘सवइसमावशेक आवृत्ती’ (साहित्य समीक्षा पहिभाषा कोश, १९८७, पृ. १७) या संज्ञा पािात्त्य 
संचहताचिचकत्साशास्त्रातील ‘व्हेचरओरम एचडशन’ या संजे्ञसाठी वापरल्या िातात. ‘Variorum’ हीसंज्ञा‘cum 
notis variorum’ (चवथ नोट्स ऑझ व्हेचरअस पसइन्स) या मूळ लॅचटन वातयाशंािा संके्षप आहे. यावरून 
पूवीच्या अभ्यासकानंी, संपादकानंीसचंहतेच्या संदभात चदलेल्या टीपािंा व केलेल्या भाष्ट्यािंा समावशे 
करिारी आवृत्ती हा ‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’िा अथइ स्पष्ट होतो. 

 
संपादनासाठी घेतलेल्या गं्रथाच्या हस्तचलचखत व म चद्रत प्रतींतील पाठातंरािंी नोंद, त लना आचि 

चिचकत्सा करून गं्रथकाराला अचभपे्रत असलेली संचहता अन माचनत व प नरइचित करण्यािा प्रयत्न तीत 
असतो. पि ती केवळ चिचकत्सक आवृत्ती नसते; त्याहून अचधक असते. चतच्यात समाचवष्ट केलेली 
माचहतीही उपय तत आचि लक्षिीय असते. 

 
एखाद्या अचभिात गं्रथािे सपंादन वरे्वरे्ळ्या कालखंडातं वरे्वरे्ळ्या संपादकानंी केलेले असते. 

त्यातून त्या गं्रथािी संचहताचनचिती करण्यािा प्रयत्न झालेला असतो. पाठाचं्या योग्यायोग्यतेिी, 
प्रामाण्यािी ििा-चिचकत्सा झालेली असते. अनेक चठकािी संपादकानंी वरे्वरे्ळी अवलोकने, चनरीक्षिे 
माडंलेली असतात. संचहतेिा उलर्डा करिारी स्पष्टीकरिे चदलेली असतात. नव ेअथइ स िचविारी भाष्ट्ये 
केलेली असतात. त्यािें चवविेन, टीपा, ििा, मतमतातंरे यातूंन सचंहतेिी छाननी, तपासिी केली रे्लेली 
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असते. सचंहताचनचिती आचि चतिे अथान्वरे्षि यासंाठी उपय तत अशा प्रकारिी चकतीतरी सामग्री या चवचवध 
संपाचदत आवृत्त्यामंधून चवख रलेली असते. 

 
उत्तरकालीन संपादकासमोर ही सारी ििा-चिचकत्सा असते. चतला वाट प सति तो संचहतेिे 

आपले सपंादन चसद्ध करीत असतो. या सामग्रीिा समावशे केल्याने त्याच्या आवृत्तीस ‘सवइसंग्राहक’ म्हटले 
िाते. 

 
येथे केवळ ‘संग्रह करिे’ अचभपे्रत असते असे नाही. िी माचहतीमते, ििा-चिचकत्सा, वाद-चववाद, 

अथइशोधन, भाष्ट्ये-चटपिे उपलब्ध आहेत त्यािें संकलन करिे, तारतम्याने त्यािंा वापर करिे, त्यािंी 
छाननी -तपासिी - चिचकत्सा करून योग्य चनिइयावर येिे हेही अचभपे्रतअसते. 

 
अशा तऱ्हेिी ‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’ संचहतेिी चनचिती, स्वरूप, बदल, पूरक माचहती याचंवर्षयी 

चवचवध संपाचदत आवृत्त्यांमधून व अभ्यासकाचं्या चवविेनातून चवख रलेल्या सामग्रीिे संकलनव्यवस्थापन, 
माडंिी-तपासिी यािें एकचीत चिी वािकाला उपलब्ध करून देत असते. 

 
गं्रथािे स्वरूप व महत्त्व आचि अचभपे्रत वािकाच्या र्रिा लक्षात घेऊन सपंादक आपली आवृत्ती 

चवचशष्ट रूपात संपाचदत करीत असतो. पूवइप्रयत्नातूंन चनष्ट्पन्न झालेली व चवख रलेली महत्त्वपूिइ सामग्री 
‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’एकचीत व चिचकत्सापूवइक स्वरूपात अभ्यासकाचं्या समोर ठेवते. त्याम ळे 
‘सवइसंग्राहक आवृत्ती’ महत्त्वपूिइ ठरते. 

 
संदभइ :  १.   क ळकिी, वा. ल. आचि इतर, साहित्य समीक्षा पहिभाषाकोश, १९८७. 

२. दावतर, वसंत, संचहता समीक्षा आचि पाचरभाचर्षक संज्ञा, १९८७. 
 

र. बा. मंिरकर 
 
सवइसमावेशक रंगभूमी (टोटल णथएटर) : सवइसमावशेक रंर्भमूीमध्ये संचहतेला इतर प्रकारच्या रंर्भमूीत 
चदलेले अवाढव्य महत्त्व चहरावनू घेतले िाते व चतला एका संपूिइ रंर्भौचमक वा नाटकीय अन भवातली 
(ज्यात नेपथ्य, संर्ीत, प्रकाशयोिना, वशेभरू्षा, आकृचतबंध व नाटकातील इतर हालिालींिा समावशे 
असतो) केवळ एक र्ौि बाब मानले िाते. 

 
ह्या संजे्ञिा प्रयोर् प्रथमतम १९२० या पूवाधात झाला. वॉल्टर ग्रोचपअस (१८८३–१९६९) ह्या िमइन 

कलाकार–वास्त शास्त्रज्ञाने सवइसमावशेक रंर्भमूीिी संकल्पना बर्सलनमध्ये अरव्हीन चपसकटॉरसाठी 
चनमाि केली होती. १९२०च्या स मारास ग्रोचपअस ह्याने ‘स्टाटचलशस बौहाउस’ नावाच्या कलाशाळेिी 
वायमार येथे स्थापना केली. ह्यासंस्थेिे मूळ उचद्दष्ट वास्त शास्त्र, चिीकला, रंर्भमूी व औद्योचर्क कलाचं्या 
के्षीात नावीन्यपूिइ व संकचरत चनर्समती करिे हे होते. 

 
कला व िीवन ह्यािें एकीकरि साधिे हा ग्रोचपअस व ओस्कार श्लेमेर (बौहाउसमधला नाटक-

कायइशाळेिा प्रम ख) ह्यािंा प्रयत्न होता. १९२६ साली ग्रोचपअसने एका नव्या प्रकारच्या वास्तूिी कल्पना 
माडंली. ह्या ‘टोटल-चथएटर’मध्ये तीन प्रकारिे रंर्मंि होते: ‘थ्रस्ट’, ‘अरीना’ व ‘प्रोचसचनयम’.ह्या सवइ 
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मंिािंा उपयोर् नट व पे्रक्षक याचं्यात अचधक िवळिा संवाद साधिे हा होता. ह्या ‘टोटल-चथएटर’मध्ये 
छतावरस द्धा चिीे प्रके्षचपत करण्यािी सोय असिार होती. परंत  िेव्हा नाझी सरकार सते्तवर आले, तेव्हा हा 
टोटल-चथएटरिा प्रकल्प बदं पडला व बौहाउस शाळाही बंद करण्यात आली. ह्या कारिामं ळे हे ‘टोटल-
चथएटर’ कधीि बाधंण्यात आले नाही. 

 
अशा ह्या सवइसमावशेक रंर्भमूीिा प्रभाव भचवष्ट्यात माी चदसून येतो. १९४७ मध्ये झा-ंल ई बारॉल 

ह्याने आंदे्र झीदबरोबर फ्राटं्स काफ्काच्या दी रायलिे प्रयोर् केले. १९५३ मध्ये बारॉल यानंी पॉल 
तलोदेलच्या हकस्र्टॉि कोलॉम्र्बचेेही प्रयोर् केले. ह्या सवइ प्रयोर्ामंध्ये सवइसमावशेक रंर्भमूीच्या 
संकल्पनेला साकार करण्यािा प्रयत्न केलेला आपल्याला चदसून येतो. चपसकटॉरच्या चकत्येक 
नाट्यकृतींत इतर कलाप्रकाराचं्या (चवशरे्षतम चिीपटातील) घटकािंा अंतभाव केलेला चदसून येतो. हा 
महत्त्वपूिइ अतंभाव पे्रक्षकाला एक िाकोरीबाहेरिा, वरे्ळ्या प्रकारिा उत्कट अन भव देतो. ‘बॉतस सेट’ 
ककवा स्वाभाचवकतावादी (नॅिरॅचलस्स्टक) रंर्भमूीच्या चवरोधात एक म तत, खेळकर, तसेि नाटकाच्या 
वरे्वरे्ळ्या घटकातं संवाद साधिारी रंर्भमूी आपल्याला घाशीिाम कोतवालसारख्या कलाकृतीतही 
आकार घेताना चदसून येते. 

 
बेटोल्ट बे्रख्त (१८९८–१९५६) ह्या प्रख्यात िमइन नाटककाराच्या नाटकाबद्दलच्या 

संकल्पनेतस द्धा आपल्याला सवइसमावशेक रंर्भमूीिी संकल्पना चमसळलेली चदसून येते. बरेख्तने 
अॅचरस्टॉटलच्या नाट्यचवर्षयक तत्त्वानंा झ र्ारून एक नवी नाट्यसंकल्पना माडंली. त्याच्या मते नाटक 
म्हििे स्थूलपिे िोडलेल्या दृश्यािंी एक माचलका होय. नट आचि पे्रक्षक ह्या दोन घटकामंधले भावचनक 
व इतर प्रकारिे अंतर कमीिास्त करून एक नवा नाट्यान भव कायम होतो, ही त्यािी संकल्पना 
आपल्याला सवइसमावशेक रंर्भमूीत चनचितपिे साध्य होताना चदसून येते. 
 

अभय सरदेसाई 
 
सवाल - जबाब : पहा तमाशा; वग. 
 
ससंदेह : उपमेय व उपमान याचं्यामधील अतीव सादृश्याम ळे, उपमेय हे उपमेयि आहे की उपमान असा 
संदेह उत्पन्न होतो, असे िेव्हा विइन केलेले असते, तेव्हा ससंदेह अलंकार होतो. हा संदेह 
कचवप्रचतभाचनर्समत हवा. ससदेंहािे (१) भेदान तत, व (२) भेदोतत असे दोन म ख्य भेद आहेत. उदा.,  
 
(१) कोिता मानंू िंद्रमा?भवूरीिा कीं नभींिा? 
 

बघ नी सचखम ख वाटे हृदयीं 
िंद्र कशाला भवूचरयेई? 
बघता ंर्र्नीं िदं्र चतथेही!  
वचरते मानस स खद संभ्रमा!  

 
–र् . ह. देशपाडें 
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(२) रचवतापानें चवतळेना िर चहममंचदर मी यास म्हिूं 
 
कपूइरािें कसें? र्ंध नि, न िाय उड नी अिू अिू. 

 
–माधव िूचलयन 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
सहज-काव्य : इंग्रिीतील ‘फ्री व्हसइ’ला मराठी पयाय म्हिून प . चश. रेरे् यानंी हा शब्दप्रयोर् स रुवातीला 
योचिला. ‘स हृद्िम्पा’या टोपिनावाने प्रचसद्ध झालेल्या साधना व र्ति कहवता (१९३१) या त्याचं्या 
लहानशा काव्यसंग्रहात आठएक स्झ ट कचवता या प्रकारच्या असून त्या सवांिी रिना १९३० या एकाि 
वर्षात झालेली आहे. मराठीत सहेत कपिे म ततछंदात्मक रिनेिा प्रारंभकालातील हा पचहला िाहीर 
आचवष्ट्कार होय. ‘िाहीर’ म्हिण्यािे कारि याच्या िार-पाि वर्ष ेआधीपासून आ. रा. देशपाडें, वा. ना. 
देशपाडें, व्यंकटेश वकील, श्रीशालीन दत्तचशदोरे इ. मंडळी स्वतंीपिे या रिनािें प्रयोर् करीत होती. माी 
त्यािें प्रयोर् १९३०-३१ नंतरच्या काळात प्रकाशात आले. ‘म ततछंद’ हा शब्दप्रयोर्ही नंतरि रूढ झाला व 
त्याबरोबरि तो पद्यप्रकार केवळ ‘फ्री व्हसइ’शी चमळताि ळता न राहता ‘ब्लॅंक व्हसइ’च्या छायेखाली िाऊन 
स्वतंीपिे मराठी पद्याच्या संदभात साकार झाला. ‘सहि-काव्य’ ‘फ्री व्हसइ’ला अन सरिारे होते. त्याम ळे 
प ढे ‘म ततछंदा’त आढळिारी चनचित आवतइने ‘सहि-काव्या’त नाहीत. सहिोच्चारी म्हििी िािवले 
इतपत आवतइनाच्या केवळ काही छटा त्यात आढळतात. प .चश. रेरे् यानंी प ढे याि पद्धतीने उच्चारान सारी 
आघातावर आधारलेल्या ‘चसलॅचबक’ रिनेिे प्रयोर् आपल्या काव्यात केले व त्यानंा ‘सहि-काव्या’ऐविी 
‘पद्य वैताचलक’, ‘र्द्योच्चारी’ व ‘आक्षर रिना’ असे तीन चनरचनराळे पयाय चनरचनराळ्या वळेी योचिले. 
अखेरीस त्यानंा ‘आक्षर रिना’ हा शब्दप्रयोर् अचधक समपइक वाटला. आध चनक काळातील प ष्ट्कळशी मराठी 
पद्यरिना याि प्रकारात मोडिारी आहे. ‘म ततछंदा’हून या रिनेिे स्वरूपचनराळे आहे व म्हिून 
छंदमशास्त्रज्ञानंी हे चनराळेपि स्पष्ट करण्यासाठी ‘म ततशलैी’ हा चनराळा ‘र्ट’ि कस्ल्पला आहे. 
 
पहा : म ततपद्य; म ततशलैी. मीनाक्षी दादरावाला 

 
सहृदय : यािा अथइ ‘समानहृदय’. आपल्या हृदयािी कवीच्या हृदयाशी तदू्रपता अथवा तादात्म्य पाविारा 
पे्रक्षक अथवा रचसक हा सहृदय होय. काव्यािा अभ्यास, पूवइिन्मीिे प ण्य इ. कारिामं ळे तो सहृदय होतो, 
असे अचभनवर् प्त आपल्या अहभनवभाितीत म्हितो. ध्वन्यालोकावरील आपल्या लोचन टीकेत त्याने 
सहृदयािें लक्षि प ढीलप्रमािे केले आहे : 

 
‘काव्यािे प नमप न्हा वािन करिे व त्यातील अथावर लक्ष कें चद्रत करिे, या र्ोष्टींच्या सरावाम ळे 

स्वच्छ झालेल्या ज्याचं्या अतंकमरिरूपी आरशामध्ये वण्यइ चवर्षयाशी तन्मय होण्यािे सामथ्यइ आलेले असते, 
ते सहृदयािा (वण्यइचवर्षयाशी अथवा कवीच्या हृदयाशी) संवाद (म्हििे तदू्रपता) अन भविारे सहृदय 
होत.’ 

 
अशा सहृदयानंा चवभावादींिा आचवष्ट्कार पचरचमत प्रमािात झाला, तरी रसस्वरूप काव्याथइ 

साक्षात्काराप्रमािे स्पष्टपिे स्झ रतो, प्रतीत होतो.ते केवळ नाट्यप्रयोर्ातील रसािाि आस्वाद घेऊ 
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शकतात असे नाही, तर इतर काव्यप्रकाराचं्या संबधंातही प्रत्यक्ष दृश्य समोर नसताही उचित वशे, भार्षा, 
प्रवृत्ती इत्यादींिी यथाथइ कल्पना करून ते ते दृश्य आपल्या मनमिक्षसूमोर उभे करू शकतात व 
नाट्यप्रयोर्ाचशवायही रसास्वाद घेऊ शकतात. 

 
सहृदयािे चनमइल असलेले हृदय नाट्यदशइनाने अचधक चनमइल होऊन तत्काळ रसािा आस्वाद 

घेते. िे अहृदय असतात–िे सहृदय नसतात – त्याचं्या बाबतीत ते नाट्यि चनमइलता उत्पन्न करते. 
सहृदय पे्रक्षकानंा स्वतमच्या स खद मखािे चवस्मरि व्हाव ेव रसास्वाद घेता यावा म्हिनू भरत म नीने नाटकात 
नट वर्ैरेंच्या आचि नृत्य, र्ीत, र्चिका वर्ैरेंच्या प्रचियेिी योिना केली आहे, असे अचभनवर् प्ताने म्हटले 
आहे. 
 

वा. म. क लकिी  
 
साणत्त्वकभाव : भरताने आपल्या नाट्यशास्त्रातील सहाव्या रसाध्यायात ८ स्थाचयभाव, ३३ व्यचभिाचरभाव व 
८ साचत्त्वकभावअसे एकूि ४९ भाव वर्सिले आहेत [पहा : भाव], ८ स्थाचयभाव व ३३ व्यचभिाचरभाव सारं्ून 
झाल्यावर व िार प्रकारिे अचभनय (अथात अन भाव) विइन करण्यापूवी त्याने प ढील ८ साचत्त्वकभाव 
साचंर्तले आहेत : (१) स्तंभ, (२) स्वदे, (३) रोमािं, (४) स्वरभरं्, (५) वपेथ , (६) वैवण्यइ, (७) अश्र , व 
(८) प्रलय.हे सवइ साचत्त्वकभाव शरीरावरि चदसून येत असल्याम ळे अन भावि आहेत. असे असतानाही 
भरत त्यानंा साचत्त्वकभाव ही संज्ञा देऊन त्यािें पृथक विइन का करतो असा प्रश्न पडतो. असा प्रश्न उभा 
राहील यािी िािीवस्वतम भरताला होती, असे त्याच्या सातव्या भावव्यिंक अध्यायातील (श्लोक ९३-९४ 
मधील र्द्य पचरच्छेदातील) चवविेनावरून चदसून येईल.तो म्हितो : ‘(साचत्त्वकभावाचवर्षयी) कोिी प्रश्न 
चविारतात, की इतर भावािंा (स्थाचय व व्यचभिाचरभावािंा) अचभनय सत्त्वाचशवाय केला िातो काय आचि 
म्हिून या आठ भावानंाि साचत्त्वक ही संज्ञा चदली आहे? यावर आमिे उत्तर असे आहे : सत्त्व हे या चठकािी 
मनापासून उत्पन्न होते. मन एकाग्र असले म्हििे त्यािी उत्पत्ती होते. मन समाचहत झाले (एकतान होऊन 
भचूमकेशी एकरूप झाले) म्हििे सत्त्वािी चनष्ट्पत्ती होते. त्या त्या भावाला अन रूप असा रोमािं, अश्र , वैवण्यइ 
(चवविइता, िेहरा र्ोरामोरा होिे, पाढंरा झटझटीत पडिे) इ. स्वरूपािा आचवष्ट्कार मन व्यग्र असलेल्या 
नटाला करिे शतय नसते म्हिून, आचि नाट्य हे लोकस्वभावािे अन करि करिारे असते म्हिनू, नाट्यात 
सत्त्व हे इष्ट आहे. याला दृष्टान्त कोिता? या चठकािी स खद मखात्मक नाट्यभाव सत्याने चवश द्ध अशा 
स्वरूपात असे दाखवावते, की ते (त्याचं्या लौचकक आचवष्ट्काराशी) सरूप (अथात समानरूप, सिातीय) 
होतील. त्यात द मख हे रोदनात्मक (रडण्याच्या स्वरूपािे), त्या द मखािा अचभनय द मखी नसलेल्या नटाने, 
अथवा प्रहर्षात्मक (प्रहर्षाच्या, अत्यानंदाच्या स्वरूपािा) स खािा अचभनय स खी नसलेल्या नटाने कसा 
करावा? हेि त्यािे सत्त्व, की द मखी अथवा स खी नटाने अन िमे अश्रू अथवा रोमािं यािें दशइन घडवावयािे 
असते आचि म्हिून यानंा साचत्त्वक भाव असे म्हटले आहे.’ दशरूपककार भरताच्या मतािाि वरे्ळ्या 
शब्दातं अन वाद करतात : हे आठही भाव अन भाव स्वरूपािे असताही साचत्त्वक म्हिून वरे्ळे ठरतात. 
कारि सत्त्वापासूनि ते उत्पन्न होतात. सत्त्वािे लक्षि धचनकाने दशरूपकावरील आपल्या अवलोकटीकेत 
प ढीलप्रमािे केले आहे : पर(= अन कायइ राी वर्ैरे अथवा अन कता नट)र्त द मख, हर्षइ इ. भावनाशंी 
एकतानता (एकरूपता) साधण्यासाठी अंतमकरिािी कमालीिी अन कूल अवस्था असिे म्हििेि सत्त्व 
होय. आचि या आपल्या चवधानाच्या प ष्ट्ट्यथइ भरतािीि वरील विने उद्धतृ केली आहेत व या सत्त्वाने 
चनमाि (चनष्ट्पन्न) केलेल्या भावानंा साचत्त्वकभाव म्हितात. हे साचत्त्वकभाव चिरूप होत. सत्त्वापासून उत्पन्न 



 अनुक्रमणिका 

झाल्याम ळे साचत्त्वक आचि (रचत वर्ैरे आतंर) भावािें सूिन करिारे बाह्य शारीरचवकाररूप असल्याम ळे 
अन भाव होत. 

 
अचभनवर् प्तानेही (नाट्यशास्त्र, ६·२२ वरील) आपल्या टीकेत हीि र्ोष्ट वरे्ळ्या शब्दातं साचंर्तली 

आहे. साचत्त्वक हे भावस्वरूप म्हिून व्यचभिाचरभावासंमान आहेत आचि साचत्त्वक हा िार प्रकारच्या 
अचभनयापंैकी एक आहे व अचभनय म्हििे अन भावि. म्हिून हे आठ साचत्त्वकभाव व्यचभिाचरभावाहून 
स्वतंी आचि अन भावाहून स्वतंी अथवा पृथक र्िले रे्ले आहेत. 

 
एकंदरीत साचत्त्वकभाव हे उभयचवध स्वरूपािे असून त्या दोहोंहून (व्यचभिाचरभाव व अन भावाहून) 

पृथक अथवा चभन्न आहेत. साचत्त्वकभावाचं्या स्वरूपाचवर्षयी हेमिदं्राने आपल्या काव्यनुशासनात एक 
वरे्ळीि उपपत्ती माडंली आहे. बह धा त्याने ती नाट्यशास्त्राच्यासातव्या भावव्यंिक अध्यायावरील 
अहभनवभाितीवरून – आता ती समग्र उपलब्ध नाही – घेतली असावी. ही उपपत्ती साखं्य व वदेान्त 
दशइनातील ‘सत्त्व’व ‘कोश’ या संकल्पनावंर आधारलेली आहे. 

 
‘या चठकािी मन वसते (राहते)’ ह्या व्य त्पत्तीम ळे व सत्त्वर् िािा उत्कर्षइ असल्याम ळे व मूलभतू 

साध त्वाम ळे सत्त्व शब्दािा अथइ प्रािात्मक वस्तू होय. या आठ भावािंा उद्र्म सत्त्वाच्या चठकािी होत 
असल्याने या आठ भावानंा साचत्त्वकभाव असे म्हितात. रती वर्ैरे चित्तवृत्ती प्रथम संचवदू्रपात प्रकट होतात 
आचि मर् आपल्या रूपाने त्या चित्तवृत्ती आभ्यंतर (आंतर) प्रािानंा कल चर्षत करतात. त्या बाह्य िडस्वरूप 
व भौचतक (शारीचरक) अश्रू वर्ैरे अन भावाहूंन चवलक्षि (एकदम वरे्ळ्या, चभन्न) असतात. रती वर्ैरे भावािें 
िे चवभाव असतात, त्याि चवभावािंारा प्रािभमूीवर चवश्रान्त होिाऱ्या या चिीवृत्ती उत्पन्न होतात आचि त्या 
रसास्वादाच्या (रसिवइिेच्या) कके्षच्या बाहेरि राहतात, आचि त्यािें अस्स्तत्व त्या रती वर्ैरे चित्तवृत्तींच्या 
अन भावािंाराि कळून येते. या चित्तवृत्ती पृथ्वीभार्प्रधान प्रािाच्या चठकािी संिान्त झाल्या असता स्तंभ 
(िेतना-बचधर अथवा िड झालेली अवस्था) चनमाि करतात; त्या िलभार्प्रधान प्रािाच्याचठकािी 
संिान्त झाल्या असता बाष्ट्प अथात अश्रू चनमाि करतात. (तेि अथात) अस्ग्न हा प्रािभूमीला अर्दी 
चनकट असल्याने तो तीव्रतेने तरी, अथवा अतीव्रतेने (मंदपिे) पचरिाम करतो. तीव्रतेने पचरिाम केला 
असता स्वदे व अतीव्रतेने केला असता चवविइता उत्पन्न करतो, आकाशािा अन ग्रह (स्पशइ) झाला असता 
प्रलय (र्तिेतनत्व) उत्पन्न होतो. मंद, मध्य व उत्कृष्ट प्रमािात वायिूा स्पशइ झाला असता अन िमे रोमािं, 
वपेक (र्ाीानंा कंप स टिे) आचि स्वरभेद (स्वरभरं्, वैस्वयइ) उत्पन्न होतात, असे भरताच्या नाट्यशास्त्रािे 
अभ्यासक/िािकार म्हितात. 

 
ह्या सर्ळ्यािा मचथताथइ असा : स्तंभ, स्वदे वर्ैरे बाह्य साचत्त्वकभाव शरीरधमइ (शारीचरक) असून ते 

अन भाव होत व ते आतंर साचत्त्वकभाव स िवतात.पि खरे पाहू रे्ले असता ते अंचतमतम रती (स्थाचयभाव), 
चनवेद (व्यचभिाचरभाव) इ. चित्तवृत्तींिे सूिन करतात. 

 
साचत्त्वकभावाचंवर्षयी क मारस्वामीने प्रतापरुिीयवरील आपल्या ित्नापि टीकेत िार मते माडंली 

आहेत. त्यापंैकी एक हेमिदं्राच्या काव्यानुशासनातील असून ते वर येऊन रे्ले आहे. उरलेली तीन मते अशी 
आहेत : 
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द सरे म्हितात, की सत्त्व हे चवचशष्ट बळ असून व्यचभिाचरभावचनरपेक्ष रसािंा मूर्सतमतं साक्षात्कार 
घडविे, असे त्यािे लक्षि अथवा स्वरूप आहे आचि ह्या सत्त्वापासून उत्पन्न झालेले बाह्य, शारीर, भौचतक 
अन भाव साचत्त्वकभाव होत. 

 
आिखी द सरे म्हितात, की स्तंभ, स्वदे वर्ैरे आठ भावानंा – कटाक्ष, भ्रचूवके्षप वर्ैरे द सऱ्या बाह्य, 

शारीर, भौचतक अन भावासंारखे ते असले तरी–योर्रूढ पंकि शब्दाच्या धतीवर, साचत्त्वक म्हितात. 
व्य त्पत्तीप्रमािे पंकि शब्दािा ‘चिखलात (पंक) िन्मलेले ( ) काहीही.’ परंत  रूढीने तो केवळ 
कमळालाि लावतात. त्यािप्रमािे सवइ अन भावही िरी सत्त्वापासून उत्पन्न होत असले, तरी रूढीने स्तंभ, 
स्वदे, इ. आठ अन भावानंाि साचत्त्वक असे म्हितात. 

 
आिखी द सरे काही म्हितात : ज्याप्रमािे किाद (अथात वैशचेर्षक) दशइनात [(१) द्रव्य, (२) 

र् ि, (३) कमइ, (४) सामान्य, (५) चवशरे्ष, (६) समवाय, व (७) अभाव असे] सात पदाथइ वर्सिलेले असले, 
तरी द्रव्य, र् ि व कमइ या चतघाचं्याि बाबतीत प्रचसद्धीला अन सरून पदाथइ शब्दािा व्यवहार होतो. 
त्यािप्रमािे कटाक्ष, भ्रचूवके्षप वर्ैरे व स्तंभ आचि स्वदे वर्ैरे सवइ अन भाव सत्त्वापासून उत्पन्न होत असले, 
तरी अलंकारशास्त्रातील प्रचसद्धीला अन सरून स्तंभ, स्वदे, वर्ैरे झतत आठ भावापं रताि साचत्त्वक शब्दािा 
व्यवहार करतात. 

 
याप्रमािे प्रािीन आलंकाचरकामंध्ये साचत्त्वकभावाचवर्षयी मतमतातंरे चदसून येतात. त्यापंैकी 

अम कि एक मत सय स्ततक व अिूक आहे असे सारं्िे कठीि आहे, यािी िािीव क मारस्वामीला असून 
‘या अनेक मतापंैकी अम कि एका मताचवर्षयी आपला आग्रह नाही’, असे त्याने म्हटले आहे. 
 

वा. म. क लकिी 
 
साधारिीकरि : साधारिीकरि म्हििे चवभाव, अन भाव आदी र्ोष्टी, तसेि स्थाचयभाव कोिाही एका 
व्यततीशी अथवा कोित्याही एका चवचशष्ट स्थलकालाशी संबद्ध असे भासमान न होता सवइसाधारि 
स्वरूपात प्रतीत होिे. चवभाव आदींिे साधारिीकरि झाले म्हििे पे्रक्षकाला अथवा वािकाला ते आपल्या 
स्वतमशी संबद्ध (स्व-र्त) अथवा द सऱ्या कोिा व्यततीशी संबद्ध (पर-र्त) आहेत असे वाटत नाही, तर 
सवइसाधारि स्वरूपात ते भासतात. साधारिीकरि झाले म्हििे रस आस्वादास अथवा िवइिेस योग्य होतो 
असे भट्ट नायकािे मत चनर्सदष्ट झाले आहे. तो ह्या कल्पनेिा मूळ प्रवतइक. अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे, की 
रंर्भमूीवरील दृश्य प्रयोर्समयीिे स्थलकाल व कथानकात अचभपे्रत असलेले स्थलकाल या दोहोंशी संबद्ध 
नसल्यािा प्रत्यय येतो. मर् िेव्हा अचभनयाने स्थाचयभावािे दशइन होते, तेव्हा तो सवइसाधारि स्वरूपात 
प्रतीत होतो. हे त्या स्थाचयभावािे साधारिीकरि आचि पे्रक्षकाचं्या चित्तात हा असा स्झ रि पाविारा 
स्थाचयभाव म्हििेि रस. रसास्वाद शतय व्हावा यासाठी भावािें साधारिीकरि आवश्यक आहे. [पहा : 
रस ]. 
 

र. पं. कंर्ले 
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सामान्य : प्रस्त त आचि अप्रस्त त ही र् िसाम्याम ळे एकरूप होतात, असे विइन असते तेव्हा सामान्य 
अलंकार होतो. सामान्यात, दोन्ही वस्तंूमधले सामान्य र् ि सारख्याि उत्कटपिाने वसत असल्याने, 
त्यािंा वरे्ळेपिा िािवत नाही.उदा.,  

 
तऱ्हेतऱ्हेिीं झ लें  चवकसलीं,  
रंर्ीबेरंर्ीं हीं सर्ळीं,  
तंूही चशरता ंत्याचं्या मेळीं,  
माझे मर् तें झूल कोितें असें ओळखंू सारं्? 
थाबं िरासा बाळ! 

–र्ोकवदाग्रि 
 

पहा : अथालंकार, अलंकार. म. वा. धोंड 
 
सार : एखाद्या वस्तूिा, र् िािा ककवा चियेिा उत्तरोत्तर उत्कर्षइहोऊन शवेटी अर्दी परमावधी झाली, असे 
विइन केलेले असते, तेव्हा सार अलंकार होतो. उदा.,  

 
–पट त्व सकलें चद्रयीं, मन िता, स वशंीं िनीं,  
चिित्वचह चदसे वसें, बह  अलभ्य िें कीं िनीं; 
यशमश्रविकीतइनीं रुचि चदली, तरी हा वरा – 
म्हिे अचधक ह्याि कीं अचखल यािकी हावरा! 

 
–मोरोपंत 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 
 
साणहत्य : पहा वाङ मय. 
 
साणहत्यप्रकार : लचलत वाङ मयािे महाकाव्य, खंडकाव्य, भावकचवता, शोकास्त्मका, स खास्त्मका, झासइ, 
कादंबरी, लघ कथा इ. चवचवध प्रकार मानले िात असले, तरी साचहत्यशास्त्रातील वा समीक्षाशास्त्रातील तत्त्व े
चनचित केली िातात ती या प्रकारािंा पृथक पृथक चविार करून नव्हे, तर समग्र वाङ मय साकल्यानें 
चविारात घेऊनि. परंत  असे असले तरी हे चवचवध वाङ मयप्रकार म्हििे काही वरे्वरे्ळ्या म शी नव्हेत, की 
लेखकाने त्यातंील कोितीही चनवडावी आचि त्यात आपल्याला अचभपे्रत असलेला आशय ओतावा. 
अचभव्यतत होऊपाहात असलेला आशय, त्या आशयािा ग्राहक म्हििेि वािक वा श्रोतृवर्इ आचि 
अचभव्यततीिे प्रसारमाध्यम–उदा., म द्रि, रंर्भमूी, चिीपट, आकाशवािी, दूरदशइन–चविारात घेऊनि 
लेखक योग्य तो वाङ मयप्रकार चनवडीत असतो. वािक आपल्या आवडीन सार चवचशष्ट वाङ मयप्रकाराति 
रस घेत असतो. समीक्षकही चवचशष्ट वाङ मयकृती कोित्या प्रकारात मोडते, हे चनचित करून त्या 
अन रोधानेि समीक्षा करीत असतो. म्हिून साचहत्यशास्त्र व समीक्षाशास्त्र याचं्या दृष्टींनी नसले तरी लेखक, 
वािक व समीक्षक याचं्या अपेके्षने वाङ मयप्रकारािें चवविेन उपय तत ठरते. 
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वाङ मयप्रकारािंा चविार करताना प ढील तीन प्रश्न उद्भवतात : (१) हे वाङ मयप्रकार कोित्या 
तत्त्वानं सार चनचित करण्यात आले आहेत? (२) हे वाङ मयप्रकार कसे चनमाि झाले व होतात?(३) असे 
प्रकार मानिे वाङ मयकृतीच्या चनर्समतीला व समीके्षला चकतपत उपय तत ठरते?िमाने चविार करू. 

 
(१) वाङ मयप्रकाराचं्या चनचितीच्या तत्त्वािंा चविार करताना या प्रकारािें िे वर्इ मानले िातात, 

त्यािंा चविार करिे आवश्यक ठरते. 
 
ग्रीक साचहत्यशास्त्राने महाकाव्य (एचपक) व शोकात्म नाटक (रिेॅडी) असे दोन वर्इ मानले होते. 

प ढे त्यातं भावकाव्य (चलचरक) या चतसऱ्या वर्ािी भर पडली. महाकाव्य ही शौयािी र्ाथा, नाटक ही 
शोकात्म कथा आचि भावकाव्य ही वैयस्ततक हर्षइखेदािी अचभव्यंिना या दृष्टीने या वर्ांकडे पाचहल्यास 
वाङ मयाच्या बाह्यरूपाप्रमािेि अंतरंर्ािाही चविार करून हे वर्इ मानलेले असावते असे वाटते. या 
वर्ीकरिामारे् द सरेही एक तत्त्व चदसते. महाकाव्य हे तृतीयप रुर्षी चनवदेन, नाटक हा चितीयप रुर्षी संवाद 
आचि भावकाव्य हा प्रथमप रुर्षी आचवष्ट्कार होय. सतराव्या-अठराव्या शतकातं िंायडन, पोप इत्याचदकािें 
उपहासप्रधान काव्य आचि त्यानंतर उदयास आलेला कादंबरी हा वाङ मयप्रकार यािंी व्यवस्था 
लावण्याकचरता इंग्रिी साचहत्यशास्त्राने उपहास (सटायर) व कादंबरी या दोन वर्ांिी त्यातं भर घातली. 
शौयइपूिा, शोकात्मकता व भावात्मकता यापं्रमािेि उपहास हीदेखील एक मनोवृत्तीि असल्याम ळे 
साचहत्याच्या अंतरंर्ािा चविार करूनि तो वर्इ मानलेला चदसतो. पि कादंबरी या वाङ मयप्रकारात अशा 
एकि एक मनोवृत्तीिी अपेक्षा करता येत नाही. म्हििे हा वर्इ केवळ बाह्यरूपावरूनि मानलेला चदसतो. 
प्रथम-चितीय-तृतीयप रुर्षी चनवदेन या वर्ीकरितत्त्वात तर हे दोन नवीन वर्इ अचिबात बसत नाहीत. 
चशवाय उपहास हा केवळ एकाि वाङ मयप्रकारात असतो असे नाही. उपहासप्रधान काव्याप्रमािेि कथा-
कादंबऱ्या व नाटकेदेखील झालेली आहेत. 

 
संस्कृत साचहत्यशास्त्राने वाङ मयप्रकारािें वर्ीकरि वरे्ळ्या दृष्टीने केलेले चदसते. सवइ लचलत 

वाङ मयाला – मर् ते पद्यात असो वा र्द्यात–काव्य ही व्यापक संज्ञा योिून त्यािे श्रव्य व पे्रक्ष्य असे दोन 
वर्इ कस्ल्पलेले आहेत. श्रव्यमध्ये महाकाव्य, आख्याचयका, कथा, िम्पू इ. प्रकार समाचवष्ट केले आहेत. पे्रक्ष्य 
काव्यािे पे्रक्ष्यपाठ्य व पे्रक्ष्यरे्य असे दोन उपवर्इ कस्ल्पले असून पे्रक्ष्यपाठ्यमध्ये नाटक, प्रकरि, नाचटका 
इ. बारा प्रकार आचि पे्रक्ष्यरे्यमध्ये डोस्म्बका, भार्ष, प्रस्थान इ. दहा प्रकार समाचवष्ट केले आहेत. महाकाव्य, 
नाटक व भावकाव्य ही िी ग्रीक साचहत्यशास्त्रातील वर्इवारी चतच्याशी श्रव्य, पे्रक्ष्यपाठ्य व पे्रक्ष्यरे्य ही 
वर्इवारी काही अंशी चमळतीि ळती आहे. ग्रीक भावकाव्य हे केवळ रे्य तर डोस्म्बकादी हे पे्रक्ष्यरे्य हा या 
दोन वर्ांतील भेद. हे वर्ीकरि श्रोतृवर्ाच्या अपेके्षने केलेले आहे हे चवशरे्ष. 

 
रामदासानंी काव्यािे धीट, पाठ व प्रासाचदक असे िे तीन वर्इ कस्ल्पले आहेत ते म ख्यतम कवींच्या 

अपेके्षने.साचहत्यशास्त्राशी काहीही पचरिय नसता केवळ धीटपिे काव्य करिारा तो धीटकवी. या 
वर्ातम ख्यत्वकेरून शाहीर मोडतात. याचं्या काव्यािे चवर्षय लौचकक तसेि पौराचिक व आध्यास्त्मकही 
असले, तरी या चवर्षयािंी त्यािंी िाि ि िबी स्वरूपािीि.साचहत्यशास्त्र व उत्तमोत्तम काव्यगं्रथ याचं्या 
पचरशीलनाने िे रिना करतात ते पाठकवी. महाकाव्ये, आख्याने, टीका इ. रििारे पंचडत कवी या वर्ात 
मोडतात. ईश्वरी प्रसादाने ज्यािें काव्य स्झ रते ते प्रासाचदक कवी. संतकवी या वर्ात मोडतात. प्रािीन 
मराठी साचहत्याच्या इचतहासलेखनात संत, पंचडत व शाहीर ही वर्इवारी स्वीकारलेली चदसते. 
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आि वाङ मयािे िे चवचवध प्रकार रूढ आहेत, त्यािें वर्ीकरि करायिे झाल्यास प ढील सहा वर्इ 
मानता येतील : (१) नाटक (स खास्त्मका, शोकास्त्मका, झासइ, न-नाटक इ.); (२) कथाकाव्य (आर्षइ 
महाकाव्य, चवदग्ध महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानकाव्य, कथाकाव्य इ.); (३) भावकाव्य (भावकचवता, 
स नीत, चवलाचपका, हायकू इ.); (४) कथा-कादंबरी (कथा, लघ कथा, दीघइकथा, कादंबरी, कादंबचरका 
इ.); (५) िचरी (िचरी, आत्मिचरी, आठविी, प्रवासविइन, व्यस्ततचिी इ.); (६) लचलतलेख (चनबधं, 
लचलतचनबंध, आठविी, प्रवासविइन, व्यस्ततचिी इ.), आठविी, प्रवासविइन, व्यस्ततचिी यासंारखे प्रकार 
िचरी व लचलतलेख या दोन्ही सदरातं पडतील; पि त्याला इलाि नाही. र्द्य व पद्य हा भेद चविारात न 
घेता ग्रीक साचहत्यशास्त्रातील नाटक, महाकाव्य व भावकाव्य या तीन वर्ांति सवइ वाङ मयप्रकार बसवायिे 
ठरचवले, तर कथा-कादंबरी व िचरी या दोन्ही वर्ांिी महाकाव्यात आचि लचलतलेख व आत्मिचरी यािंी 
सोय भावकाव्यात करता येईल; पि ती कष्टानेि. प्रथम-चितीय-तृतीय-प रुर्षी चनवदेन या तत्त्वाला तर 
अचिबात झाटाि द्यावा लारे्ल.रेने वलेेक व ऑस्स्टन वॉरन यानंी अंतरंर् व बाह्यरूप या दोहोंिा 
चविारकरून वाङ मयप्रकारािें वर्इ कल्पावते असे स िचवले आहे; पित्याबरोबरि त्यातील अडििींिीही 
िाि दाखचवली आहे. रूढ वाङ मयप्रकारापंैकी कादंबरी, िचरी, आत्मिचरी इ. केवळ बाह्यरूपावरून; 
चवनोद, उपहास, चवडंबन इ. केवळ अंतरंर्ावरून; तर शोकास्त्मका, स खास्त्मका, स नीत इ. बाह्यरूप व 
अंतरंर् यावंरून ठरचवलेले चदसतात. 

 
हे चवचवध वाङ मयप्रकार कसे चनमाि झाले व होतात? 
 
काव्यािी िादूटोण्याचं्या मंीातूंन, नाटकािी धार्समक चवधींतून, महाकाव्यािी वीरर्ाथातूंन, कथेिी 

कहािींतून अशा उत्पत्ती सारं्ण्यात येतात. या खऱ्या असल्या तर आिच्या चवचवध वाङ मयप्रकारािें मूळ 
लोकसाचहत्यात शोधता येईल. तसे शोध घेतलेही िात आहेत. नॉर  थ्रप फ्रायने वाङ मयािे स खास्त्मक, 
अद्भ तरम्यास्त्मका, शोकास्त्मका व उपहासास्त्मका असे िार वर्इ मानून त्यािंा उर्म वसंत (स्स्प्ररं्), ग्रीष्ट्म 
(समर), हेमंत (ऑटम) व चशचशर (कवटर) या िार ऋतंूशी चनर्चडत असलेल्या आचदम चमथ्यकथातं 
शोधला आहे. हा शोध चवचशष्ट वाङ मयप्रकारािे सत्त्व कशात आहे हे िािून घेण्याच्या दृष्टीने उपय तत 
ठरतो. खेड्ातून उपिीचवकेकचरता शहरात आलेला मािूस आिारी पडला, की आपल्या िन्मर्ावी िातो 
आचि चतथल्या हवापाण्याने परत धट्टाकट्टा होऊन शहरात परततो, तसाि एखादा वाङ मयप्रकार चनमसत्त्व 
होऊ लार्ला, की आपल्या मूळ रूपाकडे िाऊन ते सत्त्व परत चमळव ूशकतो. नाटकािे उदाहरि या दृष्टीने 
उद बोधक आहे. नाटकािे मूळ रूप वास्तवाभास हे नव्हे, तर ज्यात सवइ पे्रक्षक सहभार्ी होतात असा एक 
चवधी हे होय. या मूळ रूपािा चवसर पडून केवळ वास्तवाभास या दृष्टीनेि नाटकािे प्रयोर् केले िाऊ 
लार्ले. िार कभतीआड घडिाऱ्या घटना एक कभत उडवनू पे्रक्षकानंा दाखचवण्यात येऊ लार्ल्या. पचरिामी 
नाटकाच्या मूळ रूपात अपेचक्षत असलेला पे्रक्षकािंा सहभार् सपं ष्टात येऊन नाट्यप्रयोर् व पे्रक्षकयाचं्यात 
एक वरे्ळीि अदृश्य कभत उभी राचहली. पे्रक्षकानंा नाट्यप्रयोर्ाबाहेर ठेवनू त्यािंी केवळ क तूहलपूती 
करण्यािे हे कायइ चिीपट अचधक समथइपिे करू लार्ले, तशी नाटकािंी लोकचप्रयता ओसरू लार्ली. 
आििे नाट्यप्रयोर् दशावतारी खेळ, वर् इ, लोकनाट्यातूंन आपले सत्त्व परत चमळव ू पाहत आहेत, ते 
नाटकाच्या मूळ रूपािी िाि आल्याम ळेि. वाङ मयप्रकाराचं्या मूळ रूपािंा शोध घेण्याने त्याचं्या 
स्स्थचतर्तीिीही िाि अचधक समंिस होते. कादंबरीच्या उदय-चवकास-ऱ्हासािा इचतहास या संदभात 
उद बोधक आहे. महाकाव्य हे कादंबरीिे मूळ रूप. औद्योचर्क िातंी, म द्रिकला व वतइमानपीे याचं्या 
प्रभावाने महाकाव्यातील पद्यािी िार्ा र्द्याने घेतली आचि इचतहासापेक्षा वतइमानकालीन घटना महत्त्वाच्या 
वाटू लार्ल्या. म द्रि हे माध्यम प्रभावी असेपयंत िवळिवळ दोनश ेवर्ष ेकादंबरीने इंग्लंड-य रोपमध्ये समग्र 
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वाङ मयावर अचधराज्य र्ािवले. आकाशवािी व दूरदशइन ही श्रव्य व पे्रक्ष्यश्रव्य माध्यमे प्रभावी होऊ 
लार्ली, तशी पाचिमात्त्य देशातं कादंबरीिी लोकचप्रयता ओसरू लार्ली आहे. 

 
असे वरे्वरे्ळे वाङ मयप्रकार मानिे हे वाङ मयचनर्समतीला व समीके्षला चकतपत उपय तत ठरते? 
 
वाङ मयािी चनर्समती ही िीवनाच्या कितनातून होते, तशीि पूवइवाङ मयाच्या पचरशीलनातूनही. 

वाङ मयािे िे चवचवध प्रकार रूढ असतात, त्यातूंन िो प्रकारलेखकाच्या चवशरे्ष आवडीिा आचि त्याच्या 
चनर्समतीला चवशरे्ष अन रूप तोि तो चनवडतो. ही चनवड केव्हा केव्हा ि कतेही. पि ती अिूक ठरली तर 
त्याच्या चनर्समतीला बहर येतो. ज्याला काही नवा आशय व्यतत करायिा असतो, त्याच्या प्रचतभेला रूढ 
वाङ मयप्रकार िसाच्या तसा मानविे कठीिि. अशा वळेी त्या वाङ मयप्रकारािी नवी नवी स प्त सामथ्ये तो 
हेरतो आचि त्याला नवी नवी रूपेही देतो.या प्रयोर्ात तो वाङ मयप्रकार निीकच्या वाङ मयप्रकाराला 
चभडतो एवढेि नव्हे, तर त्याच्याशी सोयरीकही साधतो. परंत  अशा समथइ लेखकाच्या चनर्समतीला िालना 
चमळालेली असते, ती रूढ वाङ मयप्रकारातूनि. 

 
साचहत्यसमीके्षलाही ही वाङ मयप्रकारव्यवस्था काही प्रमािात उपय तत ठरते. प्रत्येक 

वाङ मयप्रकारािी काही ठरीव लक्षिे साचहत्यशास्त्र मानते. परंत  ही चनत्य मानिे आचि त्या चनकर्षावंरि 
कोित्याही वाङ मयकृतीिी समीक्षा करू पाहिे र्ैर. ससं्कृत साचहत्यशास्त्राने ते केले म्हिूनि अचभिात 
संस्कृत साचहत्य उत्तरोत्तर कृचीम व सत्त्वहीन होऊ लार्ले. एखाद्या वाङ मयकृतीत सवइ लक्षिे आढळून 
येतील आचि तरीही ती चनिीव असेल, तर उलट रूढ लक्षिानंा ध डकावनूही एखादी कृती रसरशीत 
उतरेल. परंत  पचहली चनिीव का व द सरी रसरशीत का, यािा चविार त्या वाङ मयप्रकाराच्या संदभात 
केल्यानेि त्या वाङ मयप्रकाराच्या मयादािंा व सामथ्यांिा, तसाि त्या वाङ मयकृतीच्या वरे्ळेपिािा खरा 
प्रत्यय येतो. वाङ मयािे प्रकार हे काही वैज्ञाचनक भचूमकेवरून पाडलेले प्रकार नव्हेत. नव े नव े
वाङ मयप्रकार उदयाला येतात, चवकासतात, तसेि ऱ्हासही पावतात. चभन्न चभन्न मानलेल्या 
वाङ मयप्रकारािें संश्लेर्षिही केले िाते व म्हिूनि एखादी वाङ मयकृती कोित्या प्रकारात मोडते याचवर्षयी 
वादही होऊ शकतो. पि या वादातून त्या वाङ मयकृतीिे रहस्य अचधकाचधक उलर्डू लार्ते, हा लाभ 
काही थोडाथोडका नव्हे. ‘नवी समीक्षा’ माी व्यस्ततचिीि व कथानकाप्रमािेि वाङ मयप्रकारही झारसे 
चविारात घेत नाही. 
 

म. वा. धोंड 
 
पुरविी : साचहत्यप्रकारािी संकल्पना ही ताचत्त्वक दृष्ट्ट्या वर्ीकरिािी संकल्पना आहे. त्याम ळे 

साचहत्यसमीके्षच्या पातळीबरोबरि अचधक अमूतइ अशा साचहत्यशास्त्रीय व सौंदयइशास्त्रीय पातळीवरही या 
संकल्पनेिा चविार करिे अर्त्यािे ठरते. कलेमध्ये वर्ीकरिे प्रस्त तठरतात की नाही, हा कलाचवर्षयक 
चसद्धान्तामधील एक मलूभतू प्रश्न आहे. त्यािा चविार येथे करायला हवा. 

 
कलाव्यापारामध्ये सकंल्पनािें स्थान काय, या प्रश्नाबाबत टोकाच्या दोन भचूमका घेतल्या रे्लेल्या 

चदसतात. एक भचूमका म्हििे प्रकारवािक संकल्पनानंा अढळ मानिारी आचि प्रत्येक प्रकाराला एकि 
एक सत्त्व असते व हे सत्त्व सावइचीक आचि सनातन स्वरूपािे असते असे मानिारी ‘एकसत्त्ववादी’ 
(इसेन्शचलस्ट) भचूमका होय. पािात्त्य परंपरेमध्ये नव-अचभिाततावादी प्रिालीमध्ये (नीओ-तलाचसचसझम) 
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या प्रकारिी भचूमका आढळते.चवचशष्ट साचहत्यप्रकारािी एकि एक व्याख्या देऊन त्याला भारे्षच्या, शलैीच्या 
व घाटाच्या सावइचीक व सनातन चनयमामंध्ये िखडून टाकण्यािा प्रयत्नही येथे होतो. साचहत्य, कला या 
संकल्पना आचि त्याचं्याशी संबंचधत वर्ीकरिे ही अत्यंत व्याचमश्र स्वरूपािी असतात व त्याम ळे एकि एक 
व्याख्या देऊन त्यािें सत्त्व सापडले, असा दावा करिे अन्यायकारक ठरते. साचहत्य, कला यासंारख्या 
संकल्पनामंधून िो मूल्यभाव व्यतत होतो, त्याला नाकारून त्यानंा केवळ विइनात्मक दिा देण्यािा 
‘शास्त्रीय’ अट्टहास एकोचिसाव्या शतकामध्ये ब्रनेूचतएसारख्या समीक्षकानंी केला. िीवचवज्ञानामध्ये िसे 
विइनात्मक व स टस टीत वर्ीकरि असते, तसे कलेतही करता येईल असा चवश्वास या दृचष्टकोिामारे् 
होता.परंत  बह तत्त्ववादी वा बह कें चद्रत्ववादी भचूमका ही या संदभात अचधक योग्य ठरते. वर्ीकरिािी 
संकल्पना त्याम ळे लविीक आचि व्याचमश्र स्वरूपािीराहूशकते. 

 
एकसत्त्ववादाच्या अर्दी चवरुद्ध टोकािी भचूमका म्हििे सौंदयाच्या व कलेच्या व्यापारामध्ये 

(म्हििे कलाचनर्समती व कलास्वाद या दोन्ही प्रचियामंध्ये) वर्ीकरिे असूि शकत नाहीत, असे मानिारी 
भचूमका होय. कलाकृतीिी चनर्समती, चतिा घाट व चतिा आस्वाद या तीनही पैलंूच्या संदभात या भचूमकेमध्ये 
वर्ीकरि नाकारलेले असते : (अ) कलावतं हा स्वतंी, स्वयंभ ू असतो; पूवइचसद्ध प्रकार वा घाट यानंा 
चनर्समतीिी प्रचिया बाधंलेली नसते. (आ) कलाकृतीिा घाट हा आशयान सार घडत असतो; प्रत्येक 
कलाकृतीिा आशय वरे्ळा, तेव्हा चतिा घाटही अनन्य स्वरूपािा असतो. (इ) प्रत्येक कलाकृतीिा 
आस्वाद वरे्ळा, स्वतंीपिे घ्यायिा असतो; तेव्हा कलेच्या अभ्यासात ककवा शास्त्रात वर्ीकरिे ही सोय 
म्हिून उपय तत ठरत असली, तरी आस्वादात त्यानंा स्थान नाही, कारि आस्वाद म्हििे प्रत्येक 
कलाकृतीिा स्वतमिा घाट भाविे. 

 
वर्ीकरिे ही तार्सकक वा ज्ञानात्मक स्वरूपािी असतात, त्याम ळे प्रकारवािक वा िातीवािक 

तत्त्वािें कलेमधील स्थान हे कलाबाह्य ककवा ‘नाममाी’ स्वरूपािे असते. या सौंदयइशास्त्रीय भचूमकेिी म ळे 
इमनॅ्य एल काटं याच्या चसद्धान्तामध्ये आहेत. सौंदयइवािक चवधान हे संकल्पनाचवरचहत व म्हिनू 
व्यस्ततवािक असते, म्हििे त्यात केवळ चवचशष्टािा चनदेश होऊ शकतो, संपूिइ वर्ािा चनदेश त्यात होऊ 
शकत नाही, अशी काटंिी भचूमका आहे. बनेीदेत्तो िोिे या सौंदयइशास्त्रज्ञाने ही नाममाीतावादी 
(नॉचमनॅचलस्ट) भचूमका चवसाव्या शतकामध्ये चवकचसत केलेली आहे. चवचशष्टािे ज्ञान म्हििे प्राचतभ ज्ञान 
(इंट इशन), तर वर्ािे वा िातीिे ज्ञान म्हििे तार्सकक ज्ञान; कलेिा व सौंदयािा सबंंध हा प्राचतभ 
ज्ञानाशीि असतो, अशी भचूमका िोिेने माडंलेली आहे आचि वर्ीकरिानंा कलेच्या प्रातंामध्ये स्थान नसते, 
असे आग्रही प्रचतपादन केलेले आहे. 

 
आध चनक अॅंग्लो-अमेचरकन रूपवादी समीके्षमध्ये तसेि आस्वादक लेखनामध्ये नाममाीतावादी 

भचूमका र्ृहीत धरलेली आहे. नाममाीतावादी भचूमकेमध्ये कलाव्यापारात सकंल्पनाि नाकारलेल्या 
असतात. त्याम ळे आपि कलाकृतीिा अन भव घेताना नेमकी काय प्रचियाघडते, कलाकृतीिी समीक्षा वा 
मूल्यमापन या प्रचिया कलाव्यापाराच्या दृष्टीने उपऱ्या आहेत की काय, कलाकृतीिी चनर्समती घडत 
असताना अनेक कलावतं प्रकाराश्रयी संकल्पना स स्पष्टपिे वापरताना चदसतात यािे स्पष्टीकरि कसे 
द्यायिे, असे अनेक प्रश्न चनमाि होतात. 

 
द सरे म्हििे, नाममाीतावादी भचूमकेमध्ये चवचशष्ट कलाकृतीिा अन भव व आस्वाद आधी, आचि 

चतिे विइन, चवश्लेर्षि, वर्ीकरि, मूल्यमापन नंतर असा एक िम र्ृहीत धरलेला असतो. वरवर पाहता हा 
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िम चबनतोड वाटतो; परंत  एखादी वस्तू कलाकृती म्हिून अन भविे आस्वादिे या प्रचियेमध्ये खरे पाहता 
कलाचवर्षयक संकल्पना, तत्त्व ेव चनकर्ष अंतभूइति असतात. तेव्हा कलेमध्ये संकल्पनानंा स्थान न देिाऱ्या 
या भचूमकेला कलात्मक व कलाबाह्य असे एक वर्ीकरि तरी मान्य कराविे लार्ते. 

 
साचहत्याच्या वािनािी प्रचिया घडण्यासाठी भाचर्षक व्यवस्थेिे त्यािप्रमािे साचहत्याच्या 

संकेतव्यवस्थेिे ज्ञान, म्हििेि ‘साचहस्त्यक क्षमता’ वािकापाशी असिे ही एकपूवइअट असते, अशी भचूमका 
िॉनाथन कलर याच्यासारख्या संरिनावादी साचहत्यमीमासंकानंी घेतलेली आहे. साचहत्यकृतीिा अन भव 
घेताना, चतिे वािन व मूल्यमापन करताना प्रकारचनष्ठ संकल्पना सतत वापरल्या िात असतात. उदा., 
भावकाव्यात्म साचहत्यकृतींच्या वािनामध्ये चवचशष्ट भावावस्थेच्या आचवष्ट्कारािी अपेक्षा असते आचि हा 
आचवष्ट्कार करिारा ‘आवाि’, त्यािा ‘सूर’ व त्यािी ‘लय’, त्यािी तीव्रता, या सकंल्पनाचं्या साहाय्याने 
अन भव घेतला िातो व मूल्यमापन होत असते. कथनात्मक साचहत्यकृतीच्या संदभात ‘घटना’, ‘पाीे’, 
‘कथानक/कथासूी’, ‘कथनकारािा दृचष्टकोि’, ‘चवर्षयसूी’ यासंारख्या संकल्पना प्रस्त त ठरतात. 

 
साचहत्यािी चनर्समती, वािन व मूल्यमापन या सवइि प्रचियामंध्ये प्रकारचनष्ठ सकंल्पनानंा महत्त्वािे 

स्थान असते हे मान्य करून एक लविीक स्वरूपािी प्रकारव्यवस्था स स्पष्टपिे माडंिे, हे सैद्धाचंतक 
समीके्षिे एक महत्त्वािे उचद्दष्ट म्हिायला हव.े 

 
पहा : संरिनावाद. चमकलद स. मालश े
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समिून घ्यायला पाचहिे. चनिइयकता मािूस कोित्या तरी भचूमकेतून कोित्या तरी चवर्षयाबद्दल, कोित्या 
तरी मूल्यासंबधंी चनिइय घेतो, तो म्हििे मूल्यचनिइय. अथात हा चनिइय रािीख र्षीने आचि अक्कलह शारीने 
घेतलेला असतो. 

 
मूल्यचनिइय घेिे म्हििे चकमानपक्षी, सरसचनरस, बरेवाईट ठरविे. कमालपक्षी, सरसचनरस 

ठरवल्यानंतर ह्यािा चनकर्ष लक्षात येतो (िास्त आंबट कारि रासायचनक दृष्ट्ट्या आम्लाशं अचधक) ककवा 
सरसचनरस ठरवण्याआधी चनकर्ष लक्षात घेतला िातो (र् ि लवकर, अवातंर द ष्ट्पचरिाम नाहीत, तेव्हा 
और्षध िारं्ले). माी सरसचनरस ठरले खरे; पि चनकर्ष उमर्त नाही अशीही स्स्थती असू शकेल. 

 
मूल्यचनिइय भचूमकासाके्षप असतो. भचूमका क िा व्यततीिी असेल (त्यािे तोतरे बोलिे मला 

हसण्यािोरे् वाटते), क िा संस्कृतीमधील सहमती असेल (सभ्य लोकानंा क िािे व्यंर् हसण्यािोरे् वाटत 
नाही), क िा िातीिी असेल (लहान म लानंा भडक रंर् चप्रय; दीघइकाळ स ई टोििे म्हशीला स सह्य पि 
मािसाला असह्य).या भचूमकेला प ष्ट्कळदा देहवृत्तीिे ककवा चित्तवृत्तीिे अस्तर असते (व्यंर्ाला हसू येत 
नाही –करुिेपोटी). 
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मूल्यचनिइय चवर्षयसापेक्ष असतो. चवर्षयाला त लनेिे अवधान असते (तोतरे बोलिे बोबडे 
बोलण्यापेक्षा कमी हास्यास्पद; काहीि लाि नसण्यापेक्षा िनािंी लाि बरी; ही इमारत देखिीपेक्षा भव्य 
म्हिावी). चशवाय चवर्षयाला कके्षिे अवधान असते (हे पोस्टािे कोरे चतकीट पोस्टािे चतकीट म्हिनू 
पंिवीस पैशािें, छंदचवर्षय म्हिून पंिवीस रुपयािें, वचडलािंी आठवि म्हिून अनमोल आहे–यापंकैी 
पचहली स्व-कक्षा, राचहलेल्या अवातंर-कक्षा). 

 
घेतलेला मूल्यचनिइय वातयात व्यतत होतो आचि ही वातये प्रवतइनवातये (खोटे बोलू नये हा उपदेश 

ककवा बोलू नको हा आदेश) नसून चनवदेन वातये (अस्स्तपक्षी ककवा नास्स्तपक्षी चवधाने) असतात. अचधक 
नेमके सारं्ायिे तर विइनात्मक (चडस्स्िचप्टव्ह) चवधाने नसून आरोपात्मक (अस्स्िचप्टव्ह) चवधाने असतात. 
आरोपात्मक चनवदेन िसे मलू्यात्मक असेल (हे पोस्टािे चतकीट आकर्षइक आहे) तसे अथात्मकही असेल 
(मला पोस्टािी चतचकटे छंदचवर्षय आहेत; आमच्यात व्याह्यािे घर परके असते). (मूल्यसूिक ककवा 
अथइसूिक उद र्ारवातय ककवा हावभाव याचं्याशी आपल्याला कतइव्य नाही – त्यानंा भचूमका नसते आचि 
नकार देता येत नाही.) 

 
मूल्यचनिइयािा चवर्षय साचहत्य असतो तेव्हा हे चवविेन कसे लार्ू पडेल? चनिइयकता साचहत्यािा 

श्रोता/वािक असतो, अर्दी रिचयता असला तरी चनिइय करताना तो ग्रहिकता असतो. इथून प ढे हा 
चनिइय स्व-कके्षतील आहे (साचहत्यािा साचहत्य म्हिनू चविार) असे र्ृहीत धरलेले आहे. (साचहत्यािा 
ियवस्तू ककवा संशोधनचवर्षय ककवा संशोधनसाधन म्हिून ककवा इतर प्रकारे अवातंर-कके्षतील चविार 
आपि इथे बािूला ठेवला आहे.) 

 
साचहत्यचवर्षयक स्व-कके्षतील आरोपात्मक चवधाने प ढील प्रकारिीअसतात : 
 
(१) संस्कारमूल्यात्मक (इंपे्रशचनस्स्टक) : उदा., ही साचहत्यकृती झार लाबंली आहे, चवस्कळीत 

आहे, आश्वासक आहे, तकइ ककइ श आहे, टोकदार नाही. 
 
(२) आस्वादमूल्यात्मक (ईस्थेचटक) : उदा., ही साचहत्यकृती स ंदर आहे, उदात्त नाही, समृद्ध 

आहे, महान नाही. 
 
(३) समीक्षामूल्यात्मक (चिचटकल) : उदा., या साचहत्यकृतीमध्ये चवचवधतेत एकता आहे, पे्रमािा 

आचवष्ट्कार आहे, द मख उबवले आहे, खेळकर चवनोद आहे. 
 
(४) वाङ मयमूल्यात्मक (चलटररी कल्िरल) : उदा., ही साचहत्यकृती वृत्तात्मक आहे, छंदात्मक 

नाही, लघ  कादंबरी आहे, दीघइ कथा नाही, संस्मरिात्मक आहे, िचरीात्मक नाही. 
 
(५) वाङ मयाथात्मक (इंटरचप्रटेचटव्ह) : उदा., ही साचहत्यकृती उपरोचधक अथाने घ्यायिी आहे, 

मातृपे्रमािे स्तोी आहे, एका चपढीिी शोकास्त्मका आहे. 
 
साचहत्यचवर्षयक स्व-कके्षच्या बाहेरिी आरोपात्मक चवधाने (उदा., ही साचहत्यकृती लोकचप्रय 

आहे, ज्ञानेश्वर-िचरीािे साधन आहे.) अथाति इथे लक्षात घेतलेली नाहीत. साचहत्यचवर्षयक विइनात्मक 
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चवधानेही (उदा., ही साचहत्यकृती अठराव्या शतकातली आहे, आचि आता लहान म लेि ती वाितात) 
आपि बािूला ठेवलेली आहेत. 

 
साचहत्यचवर्षयक स्व-कके्षतील आरोपात्मक चवधानािें आपि िे वर्ीकरि पाचहले हे अर्दी हवाबंद 

समिायला नको. उदा., आस्वादमूल्याला संस्कारमूल्यािी चकनार असते (स ंदर असिे म्हििे सर्ळे 
चिथल्या चतथे आचि िीवमान असण्यािा प्रत्यय देिे). समीक्षामूल्याला वाङ मयाथािी चकनार असते (द मख 
उबवलेले असिे म्हििे द मखचवर्षय बािूला राहून द मखाला क रवाळण्यािा भाव असिे).वाङ मयाथाला 
समीक्षामूल्यािी चकनार असिे (चनर्सवर्ष थट्टा करिे म्हििे चवनोद खेळकर असिे). 

 
संस्कारमूल्यात्मक आचि आस्वादमूल्यात्मक चवधानाचं्या बाबतीत सरसचनरस ठरते, पि चनकर्ष 

उमर्त नाही असे प ष्ट्कळदा होते. चनकर्ष उमर्ायला ग्रहिकता केवळ संवदेनक्षम असून भार्त नाही, तो 
अन भवी आचि अतंद्दइष्टी असिारा असावा लार्तो. समीक्षामूल्यात्मक आचि वाङ मयाथात्मक चवधानाचं्या 
बाबतीत मूल्यािा/अथािा चनिइय आधी, चनकर्ष लक्षात येिे मार्ाहून, अशीि स्स्थती असते. चनकर्ष आधी 
आचि चनिइय मार्ाहून, असे झाल्यािे क िी सारं् ूलार्ला तर ते चवधान आरोपात्मक नसून ऐकीव माचहतीवर 
ककवा उसन्या चनिइयावर आधारलेले विइनात्मक चवधान आहे असे ख शाल समिाव.े (तापमापकाकडे बघून 
उकडल्यािी िािीव होिाराला त म्ही काय म्हिाल? नाटकातील प्रसंर्ाला भोवतालिी मंडळी हसत 
आहेत हे पाहून हसू लार्िारािी आचि त्याला चवनोदी ठरवनू टाकिारािी स्स्थती तशीि असते.) 
वाङ मयमूल्यात्मक आाचि वाङ मयाथात्मक चवधानामंार्िी भचूमका म ख्यतम ससं्कृचतसापेक्ष असली तरी ती 
प्रथमतम व्यस्ततसापेक्ष असते. संस्कारमूल्यात्मक चवधानामंार्िी भचूमका म ख्यतम िाचतसापेक्ष असली तरी 
चतला संस्कृचतसापेक्षतेिी चकनार असते.आस्वादमूल्यात्मक आचि समीक्षामूल्यात्मक चवधानामंार्िी भचूमका 
म ख्यतम व्यस्ततसापेक्ष असली, तरी चतला ससं्कृचतसापेक्षतेिी चकनार असते. 

 
इथून प ढे आपि समीक्षामूल्यात्मक आचि वाङ मयाथात्मक चवधानािंा चविार करिार आहोत. 

चनिइय आधी, त्याला चनकर्ष मार्ाहून अशी स्स्थती इथे असल्याम ळे समीक्षाव्यवहार आचि समीक्षाचसद्धान्त 
यािें नाते मोठे अवघड होते. 

 
चसद्धान्त आधी ठरवनू मर् चनिइय घेिारी म्हििेि चसद्धान्तािें उपयोिन (असॅ्प्लकेशन) करू 

पाहिारी मंडळी लवकरि उघडी पडतात (अनंत कािेकरानंी खलील चिब्रानिे नामिौयइ करून 
समीक्षकािंी पिंाईत कशी केली होती ते आठवाव)े. समीक्षाव्यवहार म्हििे उपयोचित समीक्षा नव्हे, कारि 
अशी ‘उपयोचित समीक्षा’ समीक्षाि नसते, असली तर विइनात्मक अहवाल. 

 
समीके्षिी स रुवात ससं्कारात्मक आचि आस्वादात्मक चवधानापंासून होिे अर्दी साहचिक आहे. 

पि पचरपक्व समीक्षा चतथे थाबंत नाही.चतथे थाबंलेली समीक्षा म्हििे इंपे्रशचनस्स्टक आत्माचवष्ट्कार, 
प ष्ट्कळदा तर हा आचवष्ट्कार उद्र्ारावंरि थबकतो. 

 
समीके्षिी वाट अवघड होते यािी कारक-कारिे साचहत्यकृती आचि साचहत्यप्रतीती याचं्या 

स्वरूपात सापडतात : 
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(१) साचहत्यकृतीला व्यस्ततमत्त्व असते, एकीसारखी द सरी नसते. त्याम ळे मूल्यािा/अथािा 
चनिइय कृचतर्चिक वरे्ळा घ्यावा लार्तो. 

 
(२) आचि तरीही साचहत्यकृतीला इतर साचहत्यकृतींिी सोबत लार्ते, त्या एकमेकींत र् ंझलेल्या 

असतात (इंटरटेतश ि अॅचलटी), त्याम ळे मूल्यािा/अथािा चनिइय कायम तौलचनक असतो. 
 
(३) साचहत्यप्रतीती ज्यािीत्यािी, व्यस्ततर्त असते, दोन मािसामंधल्या ओळखीर्त असते, 

त्याम ळे व्यस्ततर्चिक वरे्ळा चनिइय घ्यावा लार्तो. मूल्यािी/अथािी प्रतीती घेता येते, द सऱ्याला देता येत 
नाही; पाहता येते, दाखवता येत नाही, झतत सारं्ता येते. 

 
(४) आचि तरीही साचहत्यप्रतीतीमध्ये इतरानंा सहभार्ी करून घेण्यािी ओढ असते, ‘मला वाटते’ 

म्हिून आपि थाबंत नाही, ‘त ला नाही का वाटत?’ असे चविारल्याचशवाय आपि मोकळे होत नाही, 
त्याम ळे चनिइयचवधान आग्रही (पस्यूइएचझव्ह) होऊ पाहते. 

 
पचरिामी साचहत्यचवर्षयक समीक्षामूल्यात्मक आचि वाङ मयाथात्मक चवधाने िशी चवचशष्टलक्षी 

असतात तशी त लनात्मक असतात, िशीव्यस्ततचनष्ठ असतात तशी आग्रही असतात. यािा अथइ 
साचहत्यचवर्षयक मूल्य/अथइ–चनिइयािें समथइन कसे करायिे हा अवघड प्रश्न सोडविे केवळ शतय आहे 
एवढेि नाही, ते आवश्यकही आहे. अमतया कृतीबद्दलिा चनिइय आचि तमतया कृतीबद्दलिा चनिइय यातं 
संर्ती दाखवायिी तर सामान्य चसद्धान्त बसवाव ेलार्तील. त्याम ळे त्या त्या भचूमका स्पष्ट होत िातील. या 
भचूमकेतून घेतलेला चनिइय आचि त्या भचूमकेतून घेतलेला चनिइय यािंी काही िोडिी करायिी तर 
भचूमकेबद्दल आग्रह चकती ठेवायिा याबद्दल भचूमका घ्यावी लारे्ल. 

 
साचहत्यचवर्षयक चसद्धान्त व चनिइयव्यवहार यािंा सबंधं कसा असतो? चसद्धान्तािे उपयोिन 

म्हििे व्यवहार असा नसतो हे अर्ोदरि स्पष्ट केले आहे.चवनोदाला कारुण्यािी झालर असली म्हििे तो 
हृद्य ठरतो हा एक प्रिचलत चसद्धान्त घ्या. पि म्हिनू आपि आपल्या चवनोदाला कारुण्यािी झालर लावनू 
तो हृद्य बनव ू असे क िा साचहत्यचनमात्याने ठरवले तर ते चकतपत शहािपिािे ठरेल? चततकेि क िा 
साचहत्यसमीक्षकाने या कृतीमध्ये कारुण्याला चवनोदािी झालर लावलेली चदसते म्हिून तो हृद्य असल्यािा 
चनिइय देिे ि कीिे ठरेल. तसेि, चसद्धान्त म्हििे व्यवहारािे व्यवस्थापनही नव्हे. या कचवतेला िौदा ओळी 
आहेत आचि ती शादूइलचविीचडत वृत्तात आहे म्हििे ती स नीत आहे हा समीक्षाचनिइय नव्हे, तो 
वाङ मयमूल्यात्मक चनिइय आहे. ििू आपि साचहत्यािे व्याकरि सारं्त आहोत, आचि व्याकरिाप्रमािेि हे 
चसद्धान्त व्यवहारशरि असतात. उद्या क िी भ िंर्प्रयात वृत्तात स नीते चलचहली तर आपि चसद्धान्त बदलून 
घेऊ. समीक्षाचसद्धान्त आचि समीक्षाव्यवहार हे एक परस्परानंा र्ती देिारे िंि (डायलेस्तटक) आहे, त्यािंा 
संबंध वादचववादािा आहे. हे वाद तडीस िािारे नसतात, ते झतत मारे् पडतात, चमटतात, आचि नव ेवाद 
त्यािंी िार्ा घेतात. व्यवहार बदलल्याम ळे नव ेचसद्धान्त उपस्स्थत होतात त्याप्रमािे चसद्धान्त बदलल्याम ळे 
व्यवहार बदलतो, असेही होते. वादािंी धूळ बसल्यावर आपि भचूमका आचि चनिइय ठरव ूअसे म्हिण्यािी 
सोय नाही. समीके्षिी समीक्षा होत राहते, चतला अचधसमीक्षा (मेटाचिचटचसझम) म्हिाव.े अचधसमीके्षमध्ये 
आपल्या भचूमकेबद्दल चकतपत आग्रह धरावा याबद्दल भचूमका घ्यावी लार्ते. इथे तीन पयाय आहेत : 
अनाग्रह (अनॅर्सकझम), चमताग्रह (रेलचटस्व्हझम), आचि अध्याग्रह (अॅब्सल्यूचटझम). अन िमे सवइि भचूमका 
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आपापल्या िार्ी ठीक, काही भचूमकाभेद तरी अचनवायइ मानाव ेलार्तात, आचि अम क भचूमका सोडून इतर 
सवइ भचूमका प्रामाचदक असे साधारिपिे या पयायािें स्वरूप आहे. 

 
समीक्षाचनिइय देिारी चवधाने स्व-कक्ष असतात असे आपि पाचहले. साचहत्यािा साचहत्य म्हिनू 

चविार अशा चनिइयात अचभपे्रत असतो. साचहत्यकृतीिे समीक्षामूल्य ककवा चतिा वाङ मयाथइ ठरवताना एकूि 
साचहत्यािेि मानवी िीवनात मूल्य काय आचि इत्यथइ काय यािा काही चविार समीक्षकाच्या मनात 
कमीअचधक स्पष्टपिे वार्वला िातो. या संबधंात दोन प्रवृत्ती सामान्यपिे लक्षात येतात. या प्रवृत्तींना वृत्ती 
मानता येईल, ककवा भचूमका मानता येईल. समीक्षाव्यवहारातील चवचवध ‘वाद’ (इझम) ककवा भचूमका या 
ककवा त्या प्रवृत्तीला िोपासतात. प्रािीन भारतीय साचहत्यििेत साचहत्यािे प्रयोिन व्य त्पत्ती आचि प्रीती 
असे साचंर्तले िाते. व्य त्पत्ती म्हििे लोकस्स्थती, मानवी िीवन ककवा साचहत्यकला यासंंबधंी 
य तताय ततचववके, पचरपक्वता; प्रीती म्हििे (या संदभात) चवश द्ध आनंद, व्यावहाचरक ताितिावापंासून 
म तत असा आनंद.प्रािीन यूरोपीय साचहत्यििेत असा चविार हॉचरस या लॅचटनभार्षक लेखकाच्या 
काव्यििेत प्रथम सापडतो–कचवता ही मध र (डल्स)आचि उपयोर्ी (य टाइल) असावी. अवािीन 
साचहत्यििेत व्य त्पत्ती/प्रीती, उपयोर्ी/मध र, बोध/आनंद अशा िोड्ामंधील पचहला पयाय कें द्रस्थानी 
ठेवायिा, की द सरा पयाय कें द्रस्थानी ठेवायिा असा वाद चनरचनराळ्या स्वरूपातं आढळतो. उदा., असे 
चविारले िाते की साचहत्य परायत्त, िीवनाबद्दल आपल्याला काही सारं्ू पाहिारे (व्य त्पत्ती, उपयोचर्ता 
िोपासिारे) असते की स्वायत्त, प्रचतसृष्टी उत्पन्न करून आपल्याला त्यात रमव ूपाहिारे (कदाचित प्रीती, 
माध यइ िोपासिारे?). [‘िीवनासाठी कला’ आचि ‘कलेसाठी कला’ अशी स टस टीत घोर्षवातयेही या 
वादात चनर्समली रे्ली. प्रत्यक्षात हा वाद या घोर्षवातयापेक्षा खूपि र् तंार् तंीिा आचि सूक्ष्मग्राही (सट्ल) 
आहे हे सारं्िे न लरे्.]िीवनाबद्दल काही सारं्ू पाहण्यावर भर असला तर साहचिकि िीवनदशइनाच्या 
चियेला महत्त्व येते. स्वायत्ततेवर भर असला तर साहचिकि प्रचतसृष्टीत मन रमवण्याच्या क्षमतेला महत्त्व 
येते. 

 
साचहत्याच्या आशयद्रव्यािा म्हििे मानवी िीवनान भवािा चविार याप्रमािे केल्यावर साचहत्याच्या 

साधनद्रव्याकडे वळिे आले. 
 
साचहत्य म्हििे लचलत वाङ मय. एखाद्या भारे्षतील मिकूर हा साचहत्यकृतीिा पाया आहे; भार्षा हे 

साचहत्यकलेिे साधनद्रव्य आहे—की ज्याम ळे साचहत्यकला ही इतर कलापेंक्षा चभन्न कला ठरते. 
साचहत्यामधील भार्षाव्यवहार हा साचहत्येतर भार्षाव्यवहारापेक्षा चकतपत वरे्ळा असतो, असाही एक प्रश्न 
साचहत्यािा साचहत्य म्हिनू चविार करताना उपस्स्थत होतो. या सबंंधात दोन प्रवृत्ती सामान्यपिे लक्षात 
येतात. समीक्षाव्यवहारातील चवचवध ‘वाद’ ककवा भचूमका या ककवा त्या वृत्तीला िोपासतात. प्रािीन भारतीय 
साचहत्यििेत साचहत्यािे साधनद्रव्य भार्षा आचि साचहत्यकृती यािें संबधं स्पष्ट करताना अलंकरि आचि 
रीती या संकल्पना वापरल्या रे्ल्या आहेत. स रुवातीच्या काळात अलंकरि (भार्षाद्रव्य प रेसे आचि शोभेलसे 
करून घेिे) आचि चवचवध भाचर्षक य तत्या याचं्यावर भर होता, आिच्या भारे्षत याला आपि तंी म्हि.ू 
नंतरच्या काळात रीती (एकचीत पचरिाम आचि वळि), ध्वनन, औचित्य या आिच्या शलैी-संकल्पनेशी 
अचधक ि ळत्या संकल्पना प ढे आल्या. (विोतती ही मूळिी अलंकरिािी कल्पना; पि क ं तकाने ती द सऱ्या 
र्टाच्या िवळ आिली.) प्रािीन यूरोपीय साचहत्यििेत कलेमधले कौशल्य या अलंकरिसदृश 
संकल्पनेवरि भर होता. अठराव्या शतकािा उत्तराधइ आचि रोमॅंचटचसझम या पवात शलैी ही कल्पना प ढे 
आली आचि कौशल्याला तंी ककवा क सर ठरवले रे्ले. पचहल्या प्रवृत्तीत (अलंकरि, कौशल्य, तंी) भार्षा 
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ही केवळ साधन मानली िाते, द सऱ्या प्रवृत्तीत चतला मानवी आचवष्ट्कारािे स्वरूपही येते. (शलैी म्हििे 
व्यस्ततर्त मानवी आचवष्ट्कार, ही त्याला रोमॅंचटचसझमने चदलेली खास डूब.) 

 
या प्रवृत्तींमधून चनघिाऱ्या चवचवध पयायी भचूमकातूंन सरसचनरसतेिी श्रिेीव्यवस्था स्पष्ट होऊ 

शकते. उदा., प्रािीन भारतीयामंध्ये उद भटाने भावान कीतइन-भावसम दय या चियेत साचहत्यकृती 
आपल्याला चकती प ढे नेऊ शकते या चनकर्षावर पे्रयस्वत्, रसवत्, ऊिइस्स्वन्, समाचहत अशा िार िढत्या 
श्रेिी मानल्या आहेत, तर ध्वचनसंप्रदायातील मंडळींनी काव्यभार्षा ध्वननचियेत चकती प ढे िाते या 
चनकर्षावर कृतक, र् िीभतूव्यंग्य, ध्वचनप्रधान अशा तीन िढत्या श्रेिी मानल्या आहेत. प्रािीन यूरोपीय 
साचहत्यचविारात प्रसंर्चवशरे्षी ते ते चनकर्ष माडंले रे्ले. अॅचरस्टॉटल एके चठकािी मेटाझर (साधम्यइमूलक 
लक्षिा) वापरण्यातील कौशल्य महत्त्वािे मानतो. लाँिायनस हा सब्लाइम (भावनेिा उदात्त आचवष्ट्कार) 
यावर भर देतो. तसाि काही प्रकार नंतरच्या समीके्षत झाला. त्याम ळे रोमॅंचटचझमच्या काळात पूवी उत्तम 
श्रेिीत मानला रे्लेला पोप कवी हा कवी तरी आहे का अशी शकंा उपस्स्थत झाली, तर आध चनक काळात 
एचलयटने स रुवातीच्या काळात चमल्टनिे कचवत्व कमी लेखले. कधी या प्रकाराला क िेष्टेने ‘चलटटरी 
स्टॉक माकेटमधील िढउतार’ म्हटले िाते. 

 
साचहत्यमूल्यािा चनिइय अटळपिे वादग्रस्त असला, तरी कचवक लर् रू काचलदास, ककवा 

शतेसचपयरसारखे साचहत्यचनमाते यािंी वरिी श्रेिी वादातीत असते का? अचभिनचप्रय आचि बह िनचप्रय या 
सामाचिक द भरं्लेपिाला साधंिारे सवइिनचप्रय असे काही असते का? समािाच्या साचहत्यिीवनाच्या 
बदलत्या प्रवाहात चटकून राहिारे मानदंड ककवा ‘टच् स्टोन’ (कसोटीिा दर्ड) म्हिून काही साचहत्यकृती 
असतात का? अशा प्रश्नाचं्या ििेतून साचहस्त्यक महते्तिी संकल्पना प ढे येते. ती स्पष्ट करायिी तर तृप्ती 
आचि तृष्ट्िा या कल्पनािंी मदत घेता येईल : साचहत्याच्या ग्रहिकत्यािी स्वाभाचवक तृष्ट्िा शमवनू त्याला 
तृप्त करिारी कृती, आचि याउलट त्याच्यामध्ये सहि तृप्त न होिारी तृष्ट्िा िार्वनू त्याला आपल्या 
स्वाभाचवक कोशातून पलीकडे नेिारी कृती, अशा प्रकारिा झरक इतर कृती आचि महान कृती याचं्यामध्ये 
नाही ना? 

 
समीक्षामूल्यात्मक चवधाने आचि त्याच्याशी चनर्चडत असिारी वाङ मयाथात्मक चवधाने ही वादििेत 

सापडलेली राहिार. अशा वादििेत उपस्स्थत होिाऱ्या काहीि महत्त्वाच्या प्रश्नािंा आचि मतभेदािंा हा 
संके्षपाने घेतलेला आढावा–की ज्याम ळे अशा ििेसाठी एक व्यापक संदभइिौकट चमळून िावी. 

 
पहा : वाङ मय; साचहत्यसमीक्षा. 
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साणहत्यसमीक्षा : साचहत्यसमीक्षा या नावाने सबंोचधल्या िािाऱ्या लेखनात प ढील लेखनािा सामान्यतम 
समावशे केला िातो : (१) चवचशष्ट साचहत्यकृतीच्या र् िदोर्षािंी परीक्षा करिारे लेखन, (२) चवचशष्ट 
साचहत्यकृतीिे स्वरूप, चतिे ममइ, चतिे रहस्य चवशद करिारे लेखन, (३) साचहत्यचवर्षयक प्रश्नािंी ििा 
करिारे लेखन, (४) साचहत्याच्या संदभातील सैद्धाचंतक स्वरूपािे लेखन, (५) एखाद्या लेखकाच्या संपूिइ 
साचहत्यािे मूल्यमापन करिारे लेखन, आचि (६) लेखनतंीािा उलर्डा करिारे लेखन. पाठचिचकत्सा 
करून एखाद्या साचहत्यकृतीिी मूळ अचधकृत संचहता चनचित करिाऱ्या लेखनािा अतंभाव साचहत्यसमीके्षत 
करण्यात येत नाही. वाङ मयेचतहासाला साचहत्यसमीके्षत स्थान द्यावयािे की नाही, याबद्दल काही 
चविारवतंामंध्ये द मत आहे; परंत  वाङ मयेचतहासामध्ये माचहतीविा ककवा विइनात्मक असा िो मिकूर येतो 
त्यािा अंतभाव साचहत्यसमीके्षत करिे योग्य नसले, तरी त्यात िो त लनात्मक, मूल्यमापनात्मक, 
चनष्ट्कर्षइविा असा भार् असतो तो साचहत्यसमीक्षात्मकि मानावा लार्तो व या दृष्टीने वाङ मयेचतहासािा 
अंतभाव साचहत्यसमीक्षात्मक लेखनात करावा लार्तो. वाङ मयेचतहासात्मक लेखनाप्रमािेि शलैीशास्त्रावारे 
एखाद्या लेखकाच्या शलैीिा चविार करिाऱ्या लेखनािा अंतभाव साचहत्य समीके्षत करावयािा की नाही 
याबद्दलही मतभेद आहेत. एखाद्या लचलतकृतीच्या भार्षाशलैीिा, चतच्या चवचवध घटकािें पृथक्करि करून 
केलेला अभ्यास हा शास्त्रीय स्वरूपािा असल्याम ळे त्यािा अंतभाव साचहत्यसमीके्षत न करता वाङ मयचवदे्यत 
(चलटररी स्कॉलरचशप) करावा असे म्हटले िाते; परंत  साचहत्यसमीके्षत, साचहत्य िे भार्षारूप घेऊन 
अवतरत असते त्या भार्षारूपािा चविार अत्यावश्यक असल्याम ळे, ककबह ना हा चविार केल्याचशवाय आशय 
आचि अचभव्यतती याचं्या परस्परसंबधंािा त्या साचहत्यकृतीच्या संदभातील चविार अप रा राहण्यािा संभव 
असल्याम ळे भार्षाशलैीचविाराला साचहत्यसमीके्षत स्थान द्याविे लार्ते. 

 
साचहत्य हा िीवनािाि एक भार् असला, तरी त्याला स्वतमिे असे स्वतंी अस्स्तत्व आहे, त्यािे 

चनयमन आचि चनयंीि करिारी स्वतंी तत्त्व े आहेत, त्यािा बरे-वाईटपिा पारखिारी स्वतंी र्मके 
आहेत, ही सवइमान्य िािीव साचहत्यसमीके्षच्या ब डाशी आहे. साचहत्याच्या उदयानंतर साचहत्यसमीक्षा 
िन्माला आली ती या िाचिवपेोटी, म्हिूनि समीक्षात्मक लेखन हे लेखक, वािक आचि समीक्षक या 
चतघानंाही उपकारक ठराव े अशी अपेक्षा असते. लेखकाला ते साचहत्यचनर्समतीच्या सबंंधातील स्वतमच्या 
सामथ्यािी आचि दौबइल्यािी िािीव करून देऊ शकते; वािकाला साचहत्यािे पचरशीलन कसे कराव े हे 
सूचित करू शकते आचि वाङ मयाभ्यासकािी व समीक्षकािी साचहत्याच्या प्रकृतीिी आचि स्स्थचतर्तीिी 
िाि अचधक प्रर्ल्भ करू शकते.साचहत्यसमीक्षात्मक लेखन साचहत्याचभरुिीला योग्य वळि लावण्याच्या 
उदे्दशानेि चलचहले िात असते. समीक्षकािी प्रत्यक्ष पचरशीलनातून िन्मलेली साचहत्याच्या 
प्रकृचतप्रयोिनािी, स्स्थचतर्तीिी िाि चकती अिकू आहे आचि साचहत्याच्या मूलतत्त्वावंरील पकड चकती 
पक्की आहे, यावर तो उदे्दश चकतपत सझल होऊ शकिार हे अवलंबनू असते. समीके्षमध्ये समीक्षकािी 
साचहत्यासंबंधीिी डोळस आस्था आचि उत्साह वािकात संिचमत करण्यािी शतती असावी लार्ते. 
साचहत्य ही समािािी एक अत्यंत महत्त्वािी सासं्कृचतक र्रि आहे. ज्या समािाला त्यािे स्वतमिे असे 
साचहत्य नाही त्याच्या सासं्कृचतक िीवनात मोठी उिीव चनमाि होते; म्हिूनि समािाला त्याच्या 
साचहत्याबद्दल सोत्साह करिे, त्यात रस घ्यायला मदत करिे, साचहत्यव्यापार हा आपल्या िीवनािा एक 
महत्त्वािा घटक आहे यािी योग्य िाि त्याच्या चठकािी चनमाि करिे, हे साचहत्यसमीके्षिे अप्रत्यक्ष 
प्रयोिन ठरते. 

 
समीक्षक हा चशक्षक, वकील, उपदेशक, शोधक की न्यायाधीश, असा प्रश्न अनेकदा उपस्स्थत 

केला िातो. हा प्रश्न उपस्स्थत होतो, यािे कारि साचहत्यसमीक्षाही या अनेक रूपामंधून अवतरताना 
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आढळते. साचहत्याला उपकारक ठरिारी समीक्षा ही उपदेशकाच्या ककवा न्यायाधीशाच्या भचूमकेवरून 
केलेली नसून शोधकाच्या, चिज्ञासूच्या भचूमकेमधूनि बह धा केलेली असते. प्रत्येक साचहत्यकृती काही 
साचहत्यचवर्षयक प्रश्न उपस्स्थत करीत असते; ही साचहत्यकृती काय व्यतत करू पाहत आहे? ती िे व्यतत 
करू पाहत आहे ते यथाथइपिे व्यतत झाले आहे काय? त्याला स्वतमिे रूप र्वसले आहे काय? ते व्यतत 
होण्याइतके अथइपूिइ आहे काय? हे त्यातील काही प्रश्न. हे प्रश्न ओळखून साचहत्याच्या मलूतत्त्वावंरील 
पकड चढली होऊ न देता त्यािंी उत्तरे शोधण्यािा प्रयत्न ही समीक्षा करीत असते, हे करीत असता ती 
साचहत्यकृती सवाथाने समिून घेण्यािा, ती ज्या साचहत्यप्रकारात मोडते त्या साचहत्यप्रकाराच्या दृष्टीने 
चतिे चवशरे्ष लक्षात घेण्यािा, चतिा आर्ळेपिा ज्या चवशरे्षामंधून व्यतत होतो ते नोंदण्यािा प्रयत्न करीत 
असतानाि समीक्षक स्वाभाचवकपिे एक साचहत्यकृती म्हिून चतिे मूल्य काय आहे यािा चविार करू 
लार्तो. त्याने सदर कृतीिे केलेले हे मूल्यमापन ही त्याने घेतलेल्या त्या शोधािी झलश्र ती असते; तो 
मूल्यमापनासाठी साचहत्यसमीक्षा करीत नसून त्याने घेतलेल्या शोधािी ती पचरिती असते, झसलेल्या, 
सदोर्ष साचहत्यकृतीिी समीक्षा करतानाही त्यािी वृत्ती शोधकािी असते. अम क एक साचहत्यकृती सदोर्ष 
आहे, झसलेली आहे हे सारं्ण्यासाठी त्याने लेखिी हातात घेतलेली नसते, तर वर उल्लेचखलेले प्रश्न 
स्वतमस चविारून ती का झसलेली आहे यािा शोध घेण्यासाठी ती घेतलेली असते. अशा प्रकारे घेतलेला 
शोध वािकानंा त्या साचहत्यकृतीिी अचधक िवळून ओळख होण्याच्या दृष्टीने िसा उपकारक ठरतो, 
तसाि त्या साचहत्यकृतीच्या चनमात्याला आपि स्वतमच्याि कृतीकडे थोड्ा तटस्थ वृत्तीने पाचहल्यास चतिे 
स्वरूप कसे सदोर्ष चदसते हे दाखव ूशकतो. शोधक वृत्तीिा समीक्षक एका चवचशष्ट साचहत्यकृतीिी समीक्षा 
करताना चदसत असला, तरी प्रत्यक्षात तो सदर साचहत्यकृतीच्या चनचमत्ताने साचहत्यासंबधंीच्या काही 
मूलभतू प्रश्नािंाि चविार करीत असतो; अशा प्रकारिी गं्रथपरीक्षा एखाद्या गं्रथािे परीक्षि करण्याच्या 
चनचमत्ताने िन्माला आली, तरी साचहत्यचविारातही लक्षिीय भर घालीत असते. वा. म. िोशी यानंी पे्रम की 
लौहकक या कादंबरीिे केलेले परीक्षि या स्वरूपािे आहे. 

 
िीवनाप्रमािे त्यातून िन्माला येिारे साचहत्य हे काळाबरोबर बदलत असते; आचि हेही खरे की 

िीवनाप्रमािे साचहत्यातही काळाबरोबर न बदलिारा असाही शाश्वत भार् असतो. साचहत्याच्या 
मूल्यचविारात या र्ोष्टीला महत्त्व असते. काळान सार बदलिाऱ्या साचहत्याच्या रूपािंा परामशइ समीके्षला 
घ्यावयािा असतो; तो घेताना साचहत्याच्या अिल तत्त्वावंरील पकड यस्त्कंचितही चढली होिार नाही यािी 
दक्षता समीक्षकाला घ्यावी लार्ते. साचहत्यािे बदललेले रूप हे साचहत्याच्या चवकासािे चकतपत द्योतक 
आहे, की ती केवळ नावीन्याच्या हौसेपोटी िन्माला आलेली टूम आहे यािा चविार समीक्षकाला करावा 
लार्तो; साचहत्यािी शाश्वत स्वरूपािी मूल्ये कोिती आचि त्यािे िल घटक कोिते यािी अिूक समि 
असल्याचशवाय हा चविार साचहत्याला उपकारक ठरत नाही. 

 
साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात मतामतािंा र्लबला ऐकू येतो. कोित्याही दोन समीक्षकािें कोित्याही 

प्रश्नावर एकमत असल्यािे चदसत नाही, त्याम ळे साचहत्याच्या सवइसामान्य वािकाला आचि चनमात्याला 
साचहत्यसमीके्षिा झारसा उपयोर् होत नाही, अशा प्रकारिा आके्षप नेहमीि घेतला िातो. हा आके्षप घेतला 
िाण्यािे कारि असे, की साचहत्यसमीक्षा ज्याच्या आधारे केली िाते त्या साचहत्यशास्त्राला ‘शास्त्र’ ही पदवी 
असली तरी ते र्चित, पदाथइचवज्ञान याचं्यासारखे चनयम-पोटचनयमाचं्या भारे्षत बोलिारे काटेकोर शास्त्र 
नाही. ज्या साचहत्यािे ते शास्त्र आहे त्यािी लक्षात घेण्यािोर्ी काही र्मके असली तरी त्यािी एकंदर 
प्रकृतीि अशी आहे, की त्यािे काटेकोरपिे पोटचनयमाचं्या भारे्षत बोलिारे शास्त्र होऊ शकत नाही. 
साचहत्यसमीके्षिे र्चित, पदाथइचवज्ञान, रसायनशास्त्र याचं्यासारखे शास्त्र न बनण्यािे एक महत्त्वािे कारि 
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असे की प्रत्येक साचहत्यकृती ही प्रचतजे्ञने अनन्यसाधारि असते; चनदान तसे बनण्यािा प्रयत्न करीत असते. 
कोित्याही र्ोष्टीिे साधारिीकरि केल्याचशवाय चतिे शास्त्रबनचवता येत नाही. साचहत्यािे शास्त्र बनचविे 
म्हििे िे प्रकृतीने आचि प्रचतजे्ञने अनन्यसाधारि त्यािे साधारिीकरि करिे होय. हे कसे िमायिे? 
एवढेि नव्हे तर िेव्हा िेव्हा असे शास्त्र बनचवण्यािा प्रयत्न होतो, तेव्हा तेव्हा त्या शास्त्राच्या आधारे होिारी 
समीक्षा साचहत्याला बाधंक ठरते. साचहत्यसमीक्षा ही शवेटी समीक्षकाच्या साचहत्यदृष्टीवर अवलंबनू 
असल्याम ळे व्यस्ततचनष्ठ होिे अपचरहायइ आहे. समीके्षच्या के्षीात मतामतािंा र्लबला ऐकू येतो हे खरे 
असले, तरी समीके्षम ळे साचहत्यचवश्वाबंद्दलिे क तूहल वाढीला लार्ते व साचहत्यचविाराला िालना चमळते, 
साचहत्याच्या डोळस अभ्यासाला मदत होते, हे मान्य कराव ेलार्ते. साचहत्याच्या अंतबाह्य स्वरूपात िेव्हा 
िेव्हा बदल होतो, तेव्हा तेव्हा साचहत्यसमीके्षला ते एका परीने आव्हानि असते.साचहत्यात होिारा हा बदल 
नव्या संवदेनशीलतेिा द्योतक असतो. या नव्या संवदेनशीलतेला संवादी अशी संवदेनशीलता समीक्षकाच्या 
चठकािी असल्याचशवाय त्याला हे आव्हान स्वीकारिे कठीि िाते.साचहत्यात र्ोिर होिारी नवता ही 
त्याच्या चवकासािी चकतपत द्योतक आहे यािा चववके करिे त्याला िमत नाही; नव े साचहत्य हे 
आपल्याबरोबर काही साचहत्यचवर्षयक नव े प्रश्न घेऊन आलेले असते; हे प्रश्न लक्षात घेऊन त्या 
साचहत्याला सामोरे िािे आचि त्यािे स्वरूप समिून घेिे आवश्यक असते. हे शतय झाले तरि त्या 
साचहत्यािे यथाथइ मूल्यमापन शतय होते.साचहत्याच्या प्रत्येक नव-अवताराबरोबर िन्मास येिारी समीक्षा हे 
करण्यािा प्रयत्न करीत असते; समीके्षला आव्हान देिारे सकस साचहत्य चनमाि झाल्याखेरीि 
साचहत्यसमीके्षिा दिाही उंिावत नाही व ती वाङ मयचविारात लक्षिीय भर घालू शकत नाही. १९५० 
नंतरच्या दशकात मराठी साचहत्यचविार चवशरे्ष प्रर्ल्भ झाल्यािे िािवते, यािे कारि त्या काळात कचवता, 
लघ कथा, कादंबरी, नाटक, लचलतचनबधं या सवइि वाङ मयप्रकारातं िे सकस नवलेखन झाले, त्यािी 
आव्हाने समीके्षने वळेोवळेी स्वीकारली आचि नव्याने चनमाि झालेल्या साचहत्यचवर्षयक प्रश्नािंी ििा केली 
हेि होय. 

 
साचहत्याबरोबर वाटिाल करिारी समीक्षा िेव्हा साचहत्याबरोबरि प्रौढ बनते, चतला नवी 

साचहत्यदृष्टी येते, तेव्हा समकालीन साचहत्यािे मूल्यमापन करून केवळ न थाबंता ती पूवइकालीन 
साचहत्यािे प नमूइल्यमापन करते. समीके्षच्या के्षीात साचहत्यािे मूल्यमापन आचि प नमूइल्यमापन सतत िालू 
असते. प्रत्येक नव्या चपढीला ि न्यािे प नमूइल्यमापन करावसेे वाटत असते. नवसाचहत्याबरोबर िी नवी 
साचहत्यदृष्टी येते चतला िे अर्ोदरच्या चपढीला समकालीन व पूवइकालीन साचहत्यात चदसलेले नसते असे 
बरेिसे आता चदसू लार्ते व ते लक्षात घेऊन त्या साचहत्यािा प नर्सविार करावासा वाटतो. 
साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात ही प्रचिया नेहमी घडति असते आचि साचहत्यसमीके्षच्या प्रातंािा के्षीचवस्तार होत 
असतो व तो अचधकाचधक समृद्ध बनत असतो. साचहत्याप्रमािेि साचहत्यसमीके्षिाही इचतहास संभवतो व 
चलचहला िातो तो याम ळेि. हा इचतहास म्हििे एका परीने साचहत्याबरोबर साचहत्यचविाराने केलेल्या 
वाटिालीिा आलेख असतो. 

 
साचहत्यसमीके्षिे चवचवध प्रकार आचि पद्धती संभवतात. समीक्षक साचहत्याकडे कोित्या 

दृचष्टकोिातून पाहतो यावर हे प्रकार व पद्धती अवलंबून असतात : आस्वादक, मूल्यमापनात्मक, 
िचरीान र्षंर्ी, मानसशास्त्रीय, कालान र्षंर्ी, मातसइवादी, रूपचनष्ठ, लेखनतंीचनष्ठ, वाङ मप्रयकारचनष्ठ 
इत्यादी. याखेंरीि साचहत्यािी सैद्धाचंतक समीक्षा हाही वर उल्लेचखलेल्या प्रकारापेक्षा वरे्ळा असा एक 
महत्त्वािा प्रकार आहे. 
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वा. ल. क ळकिी 
 
साणहत्याचे समाजशास्त्र : दैवते, उत्सव, िाती, विइ, पंिायत, चववाह वर्ैरेंप्रमािेि साचहत्य हेदेखील 
समािव्यवहारािेि एक अंर् आहे, या दृष्टीने साचहत्यचनर्समती, साचहत्यप्रसार व साचहत्यास्वाद यािंा चविार 
करिारे शास्त्र. 

 
प्रत्येक साचहत्यकृती ही स्वतंी, स्वयंपूिइ व पृथर्ात्म चनर्समती मानून चतिा आस्वाद घेतला िावा; 

वास्तवता, स्वाभाचवकता, यथातथ्यता, नीती, समािसापेक्षता, बाचंधलकी इत्यादींिा चविार हा 
साचहत्यबाह्य र्ोष्टींिा चविार होय; साचहत्यकृतीच्या आस्वादात घाट, भार्षाशलैी, अथइसघनता, सूिकता, 
प्रतीकात्मता, तंी, रिनाकौशल्य इ. र्ोष्टीि चविारात घ्यायच्या असतात; अशी चवश द्ध साचहत्यवाद्यािंी 
भचूमका असते. ही भचूमका मान्य केली तर चवश द्ध साचहत्यमूल्याचं्या चनकर्षावंर श्रेष्ठ ठरलेल्या चवचवध 
भार्षातंील अर्चित प्रािीन साचहत्यकृती उपलब्ध असताना सामान्य प्रतीिे नव े नव े साचहत्य कोिी 
वािायला घेण्यािे कारिि उरत नाही. परंत  अन भव असा आहे, की प्रािीन ककवा परभारे्षतील 
साचहत्यापेक्षा स्वभारे्षतील नव्या साचहत्याकडेि वािकािंी चवशरे्ष ओढ असते. 

 
कोित्याही साचहत्यािा कता हा स्वतमच्या समािािा एक घटक असतो; त्या समािानेि तो 

घडचवलेला असतो, समािािा इचतहास, आशाआकाकं्षा, नीचतमूल्ये, सौंदयइकल्पना, ककबह ना त्या 
समािािी सबंध संस्कृतीि ज्यात चविली रे्ली आहे अशी त्या समािािी भार्षा तो वापरतो आचि साचहत्य 
चनमाि करताना त्याच्या दृष्टीसमोर वािक असतो तोही समकालीन स्वभाचर्षकि. साहचिकि त्यािे 
साचहत्य त्याच्या समािाशी एवढे चनर्चडत असते, की ते समिून घेण्याकचरता तो समािि समिून घ्यावा 
लार्तो. स्वभारे्षतील आध चनक साचहत्य वािताना आपि लेखकाप्रमािेि व त्याच्याएवढेि त्या समािािे 
घटक असल्याम ळे आपिासं त्या समािािा िािीवपूवइक चविार करण्यािे कारि पडत नाही. परंत  
परभारे्षतील वा प्रािीन साचहत्याच्या बाबतीत या माचहतीच्या अभावी आपिासं ते साचहत्य धड समितही 
नाही, मर् त्यािा आस्वाद घेिे तर दूरि राचहले. कोित्याही समािािे साचहत्य हे त्याच्या तत्कालीन 
समाििीवनािे एक अंर् असते. अन्य समािातील वा अन्य काळातील वािकाला ते वािनीय वाटले तर ते 
लेखकाला अचभपे्रत असलेल्या दृष्टीने नव्हे तर अन्य दृष्टीने.म्हिनू तर असे साचहत्य हा अभ्यासािा चवर्षय 
होतो; आस्वाद घेतला िातो तो बह धा स्वभारे्षतील समकालीन साचहत्यािा. 

 
साचहत्यािा समािाशी असा अतूट संबधं असल्याम ळे साचहत्यचनर्समती ही एका व्यततीिी–म्हििे 

लेखकािी– चनर्समती नसून सबंध समािािीि चनर्समती असते, असेही मत माडंले िाते. लोकसाचहत्याच्या 
बाबतीत ते य ततही आहे. परंत  समािाच्या चहतसबंंधािंा एकचिनसीपिा झ टून वरे्वरे्ळ्या चहतसंबंचधयािें 
वरे्वरे्ळे वर्इ बनतात, तेव्हा साचहत्य ही सबंध समािािी चनर्समती न होता एकेका वर्ािी पृथक पृथक 
चनर्समती होऊ लार्ते. साचहस्त्यक हा ज्या वर्ािा प्रचतचनधी असतो, त्या वर्ाच्या चहताच्या दृष्टीनेि त्यािे 
साचहत्य चनमाि होत असते. 

 
साचहत्यचनर्समती ही िशी समािसापेक्ष असते, तशीि ती साचहत्यचवश्वसापेक्षही असते. या 

साचहत्यचवश्वात वािक, समीक्षक, प्रकाशक, गं्रथचविेते इत्यादींिा समावशे होतो. म द्रिकलेम ळे गं्रथािंा 
खप िसा वाढला रे्ला, तसाि त्या गं्रथािंा वािकवर्इही चनचित होत रे्ला. कोि कहद त्ववादी तर कोि 
साम्यवादी, कोि उच्चचशचक्षत तर कोि सवइसामान्य, कोि दचलत तर कोि केवळ साचहत्यपे्रमी असा 
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आपापला वािकवर्इ चनचित करून त्याचं्याकचरताि साचहत्य चनमाि करण्यािी प्रवृत्ती वाढत आहे. 
वािकाचं्या या चभन्न चभन्न र्टाकंचरता वरे्वरे्ळे प्रकाशक असतात, त्या प्रकाशकानंी िोडलेले समीक्षक 
असतात आचि त्यािंी प्रकाशने खपचविारे गं्रथचविेते असतात. प्रािीन काळी रािा वा धचनक हा 
साचहस्त्यकािंा आश्रयदाता असे, तसा आि प्रकाशक होऊ लार्ला आहे आचि आश्रयदात्याला रुिेल असे 
साचहत्य चनमाि करण्यािी प्रवृत्ती अिूनही चटकून आहे. गं्रथािा खप आचि वािकािी प्रचतचिया यावंरून 
प्रकाशक आपले प्रकाशनािे धोरि ठरचवतो आचि समीक्षकामाझइ त ते लेखकाकडे पोहोिचवतो. 

 
प्रसारमाध्यमािे स्वरूप बदलले, की नवीन वाङ मयप्रकार उदयाला येतात, ककवा प्रिचलत 

वाङ मयप्रकारातील एखाद्या प्रकारात अचधक लेखन होऊ लार्ते. गं्रथ म चद्रत होऊ लार्ले तसे काव्य मारे् 
पडून कादंबरी हा नवा वाङ मयप्रकार उदयाला आला. आिकाल नाटक अचधकाचधक लोकचप्रय होऊ 
लार्ले, तसे कादंबरीकार नाटकलेखनास अचधकाचधक प्रवृत्त होऊ लार्ले आहेत. आता दूरदशइनकडे 
पे्रक्षक आकृष्ट होऊ लार्ल्याम ळे नवा वाङ मयप्रकार उदयाला येण्यािा संभव आहे. 

 
वरील र्ोष्टी चविारात घेऊन साचहस्त्यकास चमळिारे धन, त्यािा वािकवर्इ, त्यािा प्रकाशक, 

प्रसारमाध्यम व वािकािंी आवड यातंहोिारे बदल, समािात होिारे पचरवतइन इत्यादींच्या 
साचहत्यचनर्समतीशी असलेल्या नात्यािा शोध घेिे हे साचहत्याच्या समािशास्त्रािे कायइ होय. हा शोध घेत 
असता साचहत्यािे समािशास्त्र सवइ प्रकारिे व प्रतीिे साचहत्य चविारात घेत असते.साचहत्य हा या शास्त्राच्या 
अभ्यासािा चवर्षय नसून समाि हा असतो. याम ळे साचहत्यकृतींिे साचहत्यर् ि द लइक्षनू त्या कृती व समाि 
याचं्या परस्परावंर होिाऱ्या चिया-प्रचतचिया यािंाि शोध हे शास्त्र म ख्यत्वकेरून घेत असते. 

 
साचहत्यािे समािशास्त्र य रोपमध्ये हल्लीि उदयास येत आहे. मराठीत डॉ. श्री. व्यं. केतकर यानंी 

या दृचष्टकोिातून चलचहलेला मिािाष्रीयाांचे काव्यपिीक्षि हा एकमेव प्रबधं. 
 

म. वा. धोंड 
 
साणहत्यातील नवता : साचहत्यातील नवतेिा चविार प्राधान्याने दोन प्रकारे करण्यात आलेला आहे. तो 
कलावतंाच्या चनर्समचतप्रचियेच्या अंर्ाने करण्यात आलेला आहे, तसेि काळाच्या ओघात ि न्या घटकामंध्ये 
होिाऱ्या बदलासंंदभातही करण्यात आलेला आहे. 

 
संस्कृत काव्यशास्त्रििेमध्ये नवतेिी संकल्पना प्रचतभेच्या संदभात प्रथम माडंण्यात आलेली चदसते. 

भट्टतौताने कचवप्रचतभेिे स्वरूप सारं्ताना ‘नवनवोन्मेर्षशालीनी प्रज्ञा’ असे चतिे विइन केले आहे. 
अचभनवर् प्ताने अपूवइ (नवीन) वस्तू चनमाि करिे हा प्रचतभेिा धमइ होय, असे म्हटले आहे. या दोघाचं्या मते 
कवी ि न्या चवर्षयानंा नवनवीन रूपे देत असतो; आचि त्याम ळे त्यातं वैचवध्य, तािेपिा, आकर्षइकपिा येत 
असतो. ही नवतेिी संकल्पना कचवप्रचतभेशी, चनर्समचतप्रचियेशी चनर्चडत आहे; कचवप्रचतभेच्या स्पशाम ळे 
ि न्या चवर्षयानंी घेतलेल्या नवीन रूपाशंी ही संकल्पना िोडलेली आहे. 

 
प्रा. र्ो. चव. करंदीकरानंी नवता, नावीन्य आचि अपूवइता यामंध्ये भेद केला आहे. त्याचं्या मते 

‘नावीन्य’ म्हििे परंपरेवर चवशरे्ष खोलवर संस्कार न करिारे आचि कलाकृतीमध्ये अंर्भतू व अचनवायइ न 
भासिारे अस्थायी वरे्ळेपि होय. ‘अपूवइता’ ही संज्ञा त्यानंी अनन्यसाधारिता, असामान्यता अशा अथांनी 
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वापरली आहे. त्याचं्या मते अनेक कलाकृतींमध्ये नावीन्य असते; पि त्यातं अपूवइता असतेि असे नाही, 
कारि अपूवइता ही िाचतवािक संज्ञा नव्हे. एखादी महान कलाकृती अनन्यसाधारि, अपूवइ असते. प्रत्येक 
कलाकृतीमध्ये प्राचिसदृश एकता असते व प्रत्येक साचहत्यकृती द सरीहून वरे्ळी असते. या अथानेही चतला 
अपूवइ म्हिता येईल, असे ते सारं्तात. नवता माी या दोन्ही प्रकारच्या वरे्ळेपिाहून वरे्ळी असते. नवता 
म्हििे वाङ मयीन चवकासाच्या िाचंतकारक अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर अचनवायइपिे प्रकट होिारे वरे्ळेपि 
होय. ही संकल्पना ि न्याच्या पाश्वइभमूीवर परंपरेच्या संदभात साचहत्यामध्ये घडिाऱ्या आमलूाग्र 
पचरवतइनाशी संबचंधत आहे. करंदीकराचं्या मते नवता हा चनव्वळ वैयस्ततक कचवप्रचतभेिा उन्मेर्ष नव्हे. तसेि 
तो चवचशष्ट सामाचिक पचरस्स्थतीिा वस्त चनष्ठ पचरपाकही नव्हे. व्यस्ततवस्तू-संबंधाचं्या तािातूंन काळाच्या 
ओघात परंपरेमध्ये िे वरे्ळेपि प्रकर्षाने व प नमप न्हा अवतरते ते म्हििेि नवता होय. काळाच्या ओघात 
साचहत्यातून व्यतत होिारे चवर्षय, आशय, मूल्ये, साचहस्त्यक-सामाचिक िाचिवा, साचहत्यप्रकार, 
साचहत्यप्रकारािें संकेत यामंध्ये बदल घडत रे्लेला चदसतो.हा बदल सवकंर्ष असतो व तो परंपरेला समदृ्ध 
करीत असतो.करंदीकरानंी लचलतकृतीच्या कल्पनाप्राप्त िीवनप्रचियेमध्ये (= अन भवचवश्वामध्ये), 
भारे्षमध्ये आचि बचंदशीमध्ये (= सौंदयइचनष्ठ घाटामध्ये), सौंदयइकल्पनेमध्ये होिाऱ्या िाचंतकारक बदलानंा 
साचहत्यातील नवता अशी सजं्ञा चदली आहे. 

 
बा. सी. मढेकरानंी माडंलेली नवतेिी संकल्पना करंदीकराचं्या संकल्पनेहून वरे्ळी आहे. त्यानंी 

नावीन्य व नवीनता या संज्ञा एकािअथाने वापरल्या आहेत. त्यािंी नवतेिी संकल्पना कवीच्या अन भव 
घेण्याच्या पद्धतीशी संबचंधत आहे. त्याचं्या मते कवीिी अन भव घेण्यािी पद्धती चिपदी असते.कवीिी प्रचतमा 
चवश्वातील चनरचनराळ्या घटकामंध्ये भावनाचनष्ठ समतानता (इमोशनल इचक्वव्हॅलन्स) प्रस्थाचपत करीत 
असते. या भावनाचनष्ठ समतानतेतील नावीन्यालाि ते काव्यातील नवीनता म्हितात. अन भवाच्या 
चनरचनराळ्या पदातूंन, घटकातूंन पूवी न बाधंल्या रे्लेल्या नवीन अशा भावनाचनष्ठ समतानतेिी रिना करिे 
म्हििेि नवता होय. ि न्या अन भवघटकातूंन नवी भावनाचनष्ठ समतानता प्रस्थाचपत करिे व नवीन 
अन भवघटकातूंन ि न्या भावनाचनष्ठ समतानता प्रस्थाचपत करिे, नवी प्रचतमासृष्टी चनमाि करिे यातूंन 
नवीनता प्रस्थाचपत होते, असे त्यािें प्रचतपादन आहे. येथे नावीन्यािा संबंध कवीच्या असामान्य 
प्रचतमाधमाशी िोडण्यात आला आहे. उलट काळाच्या ओघात साचहत्यातील चवर्षय, चविार, भाचर्षक रूपे इ. 
आपोआप बदलतात. अशा बदलािें प ढे अन करि केले िाते, त्याला ते आध चनकता म्हितात. हीि 
आध चनकता ऐचतहाचसकतेशी चनर्चडत आहे. 

 
आध चनक शलैीचवज्ञानाच्या दृष्टीतूनही नवतेिा चविार करण्यात आलेला आहे.प्रस्त त सकंल्पना 

काळाच्या संदभात साचहत्यघटकामंध्ये घडत िािाऱ्या बदलाशंी संबचंधत आहे. साचहत्यामध्ये काही प्रचतमा, 
अलंकार, वाक् प्रयोर्, छंद-वृते्त, भाचर्षक प्रयोर्, चवर्षय, साचहत्यप्रकार इत्यादींिे चनयम-संकेत रूढ झालेले 
असतात. परंत  काही साचहत्यकृती या चनयमािें, संकेतािें उल्लंघन करतात. अशा साचहत्यकृतींम ळेि 
साचहत्यात नवता येते. म कॉरोवस्की या संरिनावादी भार्षावैज्ञाचनकाने भाचर्षक/साचहस्त्यक चनयमाचं्या 
उल्लंघनाच्या संदभात ही चनयमोल्लंघनािी (झोरग्राउंकडर्) संकल्पना माडंली आहे. 

 
नवतेसंबधंी माडंण्यात आलेल्या या चवचवध सकंल्पना साचहत्याच्या अभ्यासात वरे्वरे्ळ्या संदभांत 

उपयोर्ी ठरतात. करंदीकरानंी माडंलेली सकंल्पना वाङ मयेचतहासाच्या सदंभात उपय तत ठरते. 
मढेकराचं्या संकल्पनेिा उपयोर् साचहत्याच्या मूल्यमापनाच्या वळेी करता येतो. संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील 
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संकल्पना कचवप्रचतभेशी, चनर्समचतप्रचियेशी चनर्चडत आहे, तर चनयमोल्लंघनािी संकल्पना वाङ मयीन 
पचरवतइनाच्या अभ्यासात उपय तत आहे. 

 
पहा : भावनाचनष्ठ समतानता. 
 
संदभइ :  १.   करंदीकर, र्ो. चव. पिांपिा आहि नवता, १९६७. 

२. मढेकर, बा. सी. सौंदयक आहि साहित्य, १९५७. 
 

भारती चनरर् डकर 
 
साणहन्त्यक संज्ञामीमासंा (णलटररी णफनॉणमनॉलॉजी) : मानवी संज्ञा ही अथइलक्ष्यी वा सचवर्षय 
(इन्टेन्शनल) असते. या भचूमकेतून अथइस्वरूप अन भवािंी वा मानवी संजे्ञिी शास्त्रश द्ध रीतीने केलेली 
मीमासंा म्हििे ‘संज्ञामीमासंा’ (चझनॉचमनॉलॉिी) होय आचि साचहत्यकृती हे एक अथइलक्ष्यी वा सचवर्षय 
अस्स्तत्व असते, या संज्ञामीमासंीय दृष्टीतून साचहत्यािी व साचहत्यचवर्षयक संकल्पनािंी केलेली मीमासंा 
म्हििे ‘साचहस्त्यक संज्ञामीमासंा’ होय. 

 
संज्ञामीमासंा ही एक प्रकारिी ज्ञानमीमासंा असून चतिा प्रिेता स प्रचसद्ध िमइन तत्त्वज्ञ एटम टं 

ह सलइ  (१८५९–१९३८) हा मानला िातो. या संज्ञामीमासेंिा प्रभाव अस्स्तत्ववाद, अथइचनिइयनमीमासंा, 
भार्षाचविार, चिन्हचविार, सौंदयइशास्त्र, साचहत्यसमीक्षा आदी ज्ञानशाखावंर व अभ्यासशाखावंर चवसाव्या 
शतकाच्या पूवाधापासूनि पडल्यािे चदसून येते. साचहस्त्यक संज्ञामीमासेंच्या के्षीात सामान्यतम तीन 
प्रवाहािंा अतंभाव केला िातो : (१) मार्सटन हायडेर्र, साीइ, मला पॉन्ती आदी अस्स्तत्ववाद्यानंी 
संज्ञामीमासेंच्या दृष्टीतून (मानवी अस्स्तत्वािी व) साचहत्यािी, कलािंी मीमासंा केली आहे. 

 
(२) िॉिइ पोलट आदी संज्ञामीमासंावादी समीक्षकानंी चिनीव्हा समीक्षाप्रिाली या शाखेिी 

उभारिी केली. (३) रोमान इनर्ादेन, चमकेल ड्ूफे्रन, र्ास्तो बेशलार, पॉल चरकर, व्होल्झर्ारं् आयझर 
आदी सौंदयइमीमासंकानंी ‘साचहस्त्यक संज्ञामीमासें’िी शास्त्रश द्ध व स व्यवस्स्थत रीतीने माडंिी केली आहे. 

 
Phenomenologyहाशब्द phainomena (= appearance) + logos (= word, reason) 

यादोनग्रीकशब्दानंीचमळून बनलेला आहे. Logos of phenomena म्हििे ‘प्रत्यक्ष अन भवािंी वा प्रतीत 
होिाऱ्या चवर्षयािंी ताचत्त्वक मीमासंा होय’, असा एक रूढ अथइ साचंर्तला िातो. ह सलइप्रिीत 
चझनॉचमनॉलॉिी म्हििे ‘मानवी संजे्ञिे चवज्ञान ककवा तत्त्वज्ञान होय’, असे म्हटले िाते. ‘चझनॉचमनॉलॉिी’ 
या शब्दासाठी ‘संज्ञामीमासंा’, ‘घचटताथइशास्त्र’, ‘अन भवाथइशास्त्र’, ‘प्रतीताथइमीमासंा’ आदी मराठी पयायी 
शब्द वापरले िातात. 

 
आपि सभोवतीच्या झाडादी वस्तंूिा, चवर्षयािंा िो अन भव घेत असतो त्या प्रत्येक अन भवात त्या 

वस्त चवर्षयासबंंधीिी एक अथात्मक िािीव वा संज्ञा प्रकट झालेली असते. या दृष्टीने ‘मानवी संज्ञा ही 
नेहमीि कोित्यातरी चवर्षयािी संज्ञा म्हिून वतइत असते’ (‘Consciousness is always consciousness 
of something’) असेह सलइ िे संज्ञाचवर्षयक सूी आहे. त्यािा अथइ असा : मानवी संज्ञा ही नेहमीि 
कोित्यातरी चवर्षयािा, अथािा चनदेश करीत असते. मानवी संजे्ञिा स्वतेर अशा चवर्षयािा, अथािा चनदेश 
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करण्यािा िो र् िधमइ (रेझरन्स कॅरॅतटर) त्याला ह सलइ ‘अथइसमक्षता’ ककवा ‘सचवर्षयता’ (इंटेन्शनॅचलटी) 
असे संबोधतो. या अथाने मानवी संज्ञा ही नेहमीि अथइलक्ष्यी, सचवर्षय असते. संज्ञा आचि चतिा अथइरूप 
चवर्षय हे दोन्ही एकमेकाचं्या आश्रयाचशवाय अस्स्तत्वात येऊ शकत नाहीत. संज्ञा आचि चतिा अथइरूप चवर्षय 
यामंधील (संज्ञाथइ संचनकर्षाला ककवा) परस्पराश्रयी सहसंबंधाला (कोचरलेशन) अथइसमक्षता/सचवर्षयता 
असे म्हटले िाते. 

 
कोित्याही अन भवात संजे्ञला एखाद्या वस्तूिे िे अथइरूप िािवते वा प्रतीत होते, त्या अथइरूपाला 

ह सलइ  प्रतीतचवर्षय/वस्तू (चझनॉचमना) असे सबंोधतो. माी ही प्रतीतवस्तू ही केवळ ‘भासमान वस्तू’सारखी 
(अपीअरन्स) नसते. मूळ साक्षात वस्तू ही या प्रतीत वस्तूिा मूलाधार असते. ह सलइप्रिीत प्रतीत वस्तू ही 
मूळ साक्षात वस्तूच्या सत्त्वािे (इसेन्स) एक ‘अथात्मक रूप’ म्हिून वतइत असते. ती मूळ वस्तूिे सत्त्व, 
अस्स्तत्वाथइ झाकून न ठेवता प्रकट–प्रकाचशत करीत असते. त्याम ळे ही अन भविन्य प्रतीत वस्तू आचि मूळ 
साक्षात वस्तू (नाउचमना) याचं्यामध्ये एक प्रकारिा अथइचनष्ठ/ज्ञानचनष्ठ संबधं होत असतो. 

 
ह सलइच्या मते प्रत्येक अन भवािी संरिना अन भवचिया (नोएचटक अॅतट) आचि चतिा अथइरूप 

चवर्षय (नोएमा/इंटेन्शनल ऑब्िेतट) या दोन घटकानंी चमळून संघचटत झालेली असते. हे अथइस्वरूप 
अन भव मानवी संजे्ञिे आचवष्ट्कार असून त्यात (अतीतीय अहंला) संज्ञाथइसंचनकर्षाने होिारे ज्ञान अतंभूइत 
असते. (त्यात इचंद्रयाथइ संचनकर्षाने होिारे ज्ञान कंसबद्ध, बाचधत झालेले असते.) 

 
ह सलइ ने ज्ञाता व जे्ञय वस्तू यापंकैी कोित्याही एका अंर्ावर भर न देता ज्ञानान भवाच्या संरिनेवर 

आपले लक्ष कें चद्रत केले. अशा प्रकारे ज्ञान हे (चििादी मतान सार) केवळ ज्ञातृचनष्ठ वा 
(वास्तववादीमतान सार) जे्ञयचनष्ठ नसते, असे प्रचतपादन त्याने ज्ञानान भवािी मीमासंा ज्ञाता-जे्ञय वस्तू या 
परंपरार्त िैता/िैतवादापलीकडे नेऊन केली. ह सलइ च्या सचवर्षयतेच्या ज्ञानचसद्धान्ताला अन सरून संज्ञा 
मीमासंावादी सौंदयइमीमासंकानंी साचहत्यकृतीिा अथइ व सौंदयइ ही केवळ साचहत्यकृचतचनष्ठ (वस्त चनष्ठ) वा 
रचसकचनष्ठ (ज्ञातृचनष्ठ) नसूनती त्या दोघामंधील िंिमूल देवघेवीत, सहसिइक चियाव्यापारात चनमाि होत 
असतात, असे प्रचतपादन केले. 

 
संज्ञामीमासेंने एखाद्या चवर्षयािे/अन भवािे मलूस्वरूप पाहण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी स्वतमिी 

एक कितनपद्धती, तत्त्वपद्धती चसद्ध केली आहे. तीन सार (१) प्रथम त्या वस्त -चवर्षयाभोवतीिी व्यवहारी, 
चनसर्इचनष्ठ दृष्टी (नॅिरल अॅचटटू्यड), उपयोर्मूल्ये, व्यवस्थात्मक प्रयोिने आदींनी य तत असलेली 
संदभइिौकट तात्प रती बािूला सारली वा कंसबद्ध केली िाते. (२) आचि त्यानंतर त्या वस्तूच्या 
मूलस्वरूपावर, मूलाथावर आपल्या संजे्ञिे लक्ष कें चद्रत करून चतिा अन भव घेतला िातो. संज्ञामीमासेंच्या 
पचरभारे्षत पचहल्या व्यापाराला ‘कंसबद्धता’ (epoche ककवा ब्रकेॅकटर्) तर द सऱ्या व्यापाराला 
‘संज्ञामीमासंीय मूलाथीकरि’ (चझनॉचमनॉलॉिीकल चरडतशन) असे म्हटले िाते. या दोन व्यापारानंी 
चमळून ‘संज्ञामीमासंीय कितनपद्धती/तत्त्वपद्धती’ चसद्ध होते. ह सलइ च्या मते, ‘संज्ञामीमासंा ही िशी सवइ 
प्रकारच्या ज्ञानव्यापाराचं्या उत्पत्तीिे एक चवज्ञान आहे, तशीि ती सवइ प्रकारच्या तत्त्वपद्धतींिीही िननी, 
िन्मभमूी आहे. 

 
साचहस्त्यक संज्ञामीमासेंिी उभारिी रोमान इनर्ादेन ( १८९३–१९७०) या पोचलश 

सौंदयइमीमासंकाने ह सलइप्रिीत संज्ञामीमासेंच्या आश्रयाने स व्यवस्स्थत व शास्त्रश द्ध रीतीने प्रथमि केली. 
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त्याने साचहत्यकृतीच्या अस्स्तत्वािी व संरिनेिी सत्ताशास्त्रीय मीमासंा आपल्या द हलर्टििी वकक  ऑिआर्टक 
(प्रथम आवृ. १९३०; चितीय आवृ. १९७३) या गं्रथात केली आचि साचहत्यकृतीच्या सौंदयात्म 
वािनान भवािी ज्ञानशास्त्रीय मीमासंा द कॉक्ग्नशन ऑिद हलर्टििी वकक  ऑि आर्टक (प्रथम आवृ. १९६८; 
चितीय आवृ. १९७३) या गं्रथात केली आहे. 

 
इनर्ादेनने वृक्षादी भौचतक वस्तू (चरअल ऑब्िेतट्स), चीकोिादी संकल्पनात्मक पदाथइ 

(आयचडयल ऑब्िेतट्स) आचि साचहत्यादी सचवर्षय कलाकृती (इंटेन्शनल बीइरं्) अशा तीन प्रकारच्या 
अस्स्तत्वकोटींिे स्वरूप व त्यातंील भेद स्पष्ट केले आहेत. भौचतक वस्तंूच्या अंर्ी अंतव्यापी (इचमनेण्ट) 
र् िधमइ वसत असून या अंर्भतू र् िानंी चसद्ध झालेले ‘चतिे सत्त्व हे आपल्या ठायी कोित्याही प्रकारिी 
अचनचिततेिी, अचनधाचरत के्षीे वार्वीत नसते. त्याम ळे भौचतक वस्तंूिे अस्स्तत्व हे पचरपूिइ, स्वायत्त व 
ज्ञातृचनरपेक्ष असे असते. 

 
साचहत्यकृती हे एक अथइलक्ष्यी, सचवर्षय अस्स्तत्व असून ते स्वतेर अथइरूप चवर्षयािा (इन्टेन्शनल 

ऑब्िेतट) चनदेश करीत असते. काव्याथइरूप सौंदयइवस्तू (ईस्थेचटक ऑब्िेतट) हा चतिा चवर्षय असतो. 
साचहत्यकृतीिे अस्स्तत्व दोन प्रकारच्या र् िधमांनी घडलेले असते. चतच्या अंर्ी (१) नादरूप व अथइरूप 
असे प्रत्यक्षवती, अंर्भतू र् िधमइ, आचि (२) सौंदयइसिइक असे संभवर्भइ (पोटेन्शल पॉचसबल) र् िधमइ 
वसत असतात. द सऱ्या प्रकारिे संभवर्भइ र् िधमइ हे सबंंधिन्य असून त्यािंा वािकाच्या कल्पक सजें्ञशी 
संचनकर्षइ होताि ते सहसिइक वािनचियेत सौंदयइवस्तूच्या रूपाने प्रत्यक्षर्त होत असतात. म्हिून 
साचहत्यकृतीिे अस्स्तत्व वािकाचं्या संजे्ञवर अवलंबून असिारे, संज्ञाश्रयी, परायत्त व अपूिइ असते. चतच्या 
ठायी हे सबंंधिन्य, संभवरूप र् िधमइ नादंत असल्याने केवळ अंर्भतू र् िानंी चसद्ध होिारे सत्त्वासारखे 
तत्त्व चतिे अस्स्तत्व चनयत व चनयचंीत करू शकत नाही. ककबह ना सत्त्वासारखे पचरपूिइ तत्त्वि चतच्या ठायी 
वसत नसते. त्याम ळे चतच्या ठायी ‘अचनचिततेिी अचनधाचरत के्षीे’ व ‘चरत्या िार्ा’ िन्मचसद्धि वसत 
असतात. म्हिनू साचहत्यकृतीिे हे अपूिइ अस्स्तत्व पूिइ करण्यासाठी, अचनचिततेिी के्षीे, हित्या जागा 
भिण्यासाठी साचहत्यकृतीला वािकाच्या संजे्ञिी, अन भवािंी अस्स्तत्वात्मक र्रि असते. 

 
इनर्ादेनच्या मते साचहत्यकृती ही िार प्रकारच्या स्तरानंी संघचटत झालेली एक सरंिना असते : 

(१) शब्दािें नादबधं, (२) शब्दवातयाचं्या अथांतून चनमाि होिारे अथइबंध, (३) या अथइबंधातूंन 
साकारिाऱ्या घटना, पाीे, स्थलादी प्रचतरूप वस्तंूिा (चरपे्रझेंटेड ऑब्िेतट्स) प्रचतमाबधं, (४) या प्रचतचमत 
वस्तंूिी चवचशष्ट मूल्यदृष्टीन सार कथानकात, काव्यबंधात र् ंझि होत असते. ही प्रचतचमत वस्तंूनी र् ंझलेली 
‘रूपरेखात्म संरिना’ (स्कीमटाइज्ड स्रतिर) हा चतिा िौथा स्तर होय. हे िार स्तर अस्स्तत्वदृष्ट्ट्या 
चविातीय प्रकृतीिे व परस्पराश्रयी असून ते आपले स्वत्व व िीचवत सौंदयइवस्तूच्या चनर्समतीसाठी विेीत 
असतात. सौंदयइवस्तूिी चनर्समती होत असता या चविातीय, बह चिनसी स्तरािें (सिइक वािनचियेत), 
एकात्म, सेंचद्रय कलावस्तूत रूपातंर होऊन साचहत्यकृतीला एक प्रकारिी ‘बह स्वरसंर्ती’ (पॉचलझोचनक 
हामइनी) प्राप्त होते. 

 
इनर्ादेनच्या मते साचहत्यािा वािनान भव हा एक प्रकारिा ज्ञानान भव असून त्यािे (१) सौंदयात्म 

वािनान भव, (२) सौंदयात्म कितनशील अन भव, (३) सौंदयइपूवइ वािनान भव असे तीन प्रकार संभवतात. 
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(१) साचहत्यकृतीच्या सौंदयान भवात चतच्या शब्दवातयादी घटकािंी नादसंर्ती, अथइसंर्ती, 
लयबद्धता यासंारखे संरिनात्मक र् िधमइ व र् िवत्ता वािकािे लक्ष वधूेन घेत त्याच्या मनावर 
पचरिामप्रभाव पाडीत असतात. या लक्षवधेी र् िवते्तच्या प्रतीतीने व पचरिामप्रभावाने वािकमनात एक 
चवचशष्ट प्रकारिी ‘मौचलक (ओचरचिनल) सौंदयइभावना’ उत्पन्न होते. या सौंदयइभावनेच्या उत्पत्तीम ळे 
वािकाच्या नेहमीच्या ‘व्यावहाचरक दृष्टी’त (नॅिरल अचॅटटू्यड) बदल होऊन तो ‘सौंदयइदृष्टी’ (ईस्थेचटक 
अॅचटटू्यड) धारि करतो व साचहत्यकृतीबरोबर सहसिइक देवघेव करीत चतच्या काव्याथइरूप 
‘सौंदयइवस्तू’िी चनर्समती करीत चतला प्रत्यक्षर्त करतो. 

 
(२) साचहत्यकृतीिा असा प्रत्यक्ष सौंदयान भव (व्यवसाय) घेतल्यावर वािक त्या सौंदयान भवािे व 

त्यात उत्पन्न झालेल्या सौंदयइवस्तूिे कितन करीत असतो (अन व्यवसाय). या सौंदयात्म कितनशील 
अन भवात साचहत्यकृतीच्या संरिनेिे आकलन व सौंदयइवस्तूिे अथइग्रहि, मूल्यन ही दोन काये केली 
िातात. या कितनशील अन भवात समीके्षिी प्रचिया उचदत होते. कलावस्तू (संरिना) आचि सौंदयइवस्तू 
याचं्या र् िवते्तशी चनर्चडत असिाऱ्या मूल्यानंा अन िमे कलामूल्ये व सौंदयइमूल्ये असे म्हटले िाते. 

 
(३) सौंदयइपूवइ / सौंदयइचनरपेक्ष वािनान भवात साचहत्यकृतीच्या िारस्तरीय संरिनेिे व चतच्या 

संभवर्भइ र् िघटकािें वस्त चनष्ठ ज्ञानग्रहि, चवश्लेर्षि व संश्लेर्षि केले िाते. साचहत्यािा संशोधनपर 
अभ्यास या सौंदयइपूवइ अन भवात अचभपे्रत असतो. 

 
झा ंपॉल साीइ आचि मला पॉन्ती यानंी आपापली सौंदयइमीमासंा अन िमे कल्पनाशततीच्या आचि 

बोधनेच्या (पसेप्शन) अचधष्ठानावरून माडंली आहे. साीइने ह सलइप्रिीत अथइसमक्षतेिा चसद्धान्त आचि 
आपला न-सत्रूपािा (नकथर्नेस) चसद्धान्त, अशा दोन चसद्धान्ताचं्या आश्रयाने आपल्या प्रचतमाप्रमेयािंी व 
कलाप्रमेयािंी उभारिी त्याच्या र्महॅजनेशन (१९३६) आचि द सायकॉलॉजी / हिनॉहमनॉलॉजी ऑि 
र्महॅजनेशन (१९४०) या दोन गं्रथातूंन केली आहे. त्याच्या मते मानवी संजे्ञिे बोधनाशील, संकल्पनाशील 
आचि कल्पनाशील असे तीन प्रकार असून प्रचतमा हा कल्पनाशील संजे्ञिा एक अथइलक्ष्यी, सचवर्षय 
अन भवप्रकार आहे. प्रचतमा म्हििे एखाद्या वस्तूिे मनात उमटलेले संवदेनामय प्रचतकबब वा एखादी 
िडवस्तू नव्हे. त्याच्या मते कलाकृती ही एक प्रचतमा असून कल्पकतापूिइ अथइरूप सौंदयइवस्तू हा चतिा 
चवर्षय आहे. कलाकृतीच्या रंर्, रेर्षा, शब्दादी द्रव्यमय प्राकृचतक अंर्ाला तो कलावस्तू (चझचिकल 
ऑब्िेतट) असे सबंोधतो. ही कलावस्तू म्हििे रचसकाच्या आस्वादचियेत साकार होिाऱ्या सौंदयइवस्तूिे 
‘द्रव्यमय समरूप’ (मटीचरअल) होय. ही सौंदयइवस्तू न-सत्स्वरूप म्हििे संभवरूप व प्रत्यक्षातीत (नॉन-
अॅति अल) असते. 

 
संज्ञामीमासंावादी साचहत्यसमीके्षिी एक शाखा ‘चिनीव्हा समीक्षाप्रिाली’ या नावाने ओळखली 

िाते. तीत मासेल रेमाँ, अॅल्बटइ बेचनन, िॉिइ पोलट, झा ंस्तारोचबन्स्की आदी समीक्षकािंा समावशे होतो. 
या समीक्षाप्रिालीन सार साचहत्य हे मानवी संजे्ञिेि एक चवचशष्टरूप आहे, असे मानले िाते.(Literature is 
a form of consciousness.) साचहत्यात लेखकािी संज्ञा प्रकट होत असून साचहत्यवािनाच्या चियेत 
वािक/समीक्षक द सऱ्याच्या संजे्ञिा म्हििेि लेखकाच्या अन भवािा अन भव घेत असतो. िॉिइ पोलट 
चलचहतो, ‘मी एखादे प स्तक वाितो तेव्हा मी एक प्रकारे द सऱ्याच्या चविारािा ज्ञाता असतो, …मी ज्यािे 
कितन करतो तो चविार माा या मानचसक चवश्वािा भार् असतो, आचि तरीही तो द सऱ्याच्या मनोचवश्वािा 
भार् असतो. तो चविार माा यामध्ये अशा रीतीने वतइत असतो, की मी, थोडावळे का होईना पि ििू काही 
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अस्स्तत्वाति नसतो’. प स्तकाच्या वािनचियेत चविार करिाऱ्या लेखकािी िार्ा वािक घेत असतो. या 
समीक्षाप्रिालीने साचहत्यकृतीमधून (लेखक व वािक याचं्या) संजे्ञला प्रतीत होिाऱ्या चवश्वािे यथोचित 
विइन-चवश्लेर्षि करिे हे आपले ध्येय मानले. 

 
साचहत्यकृती आचि वािक याचं्या ऐचतहाचसकतेिा वधे घेण्याच्या दृष्टीने हान्स-रे्ओखइ र्ाडामर या 

िमइन सौंदयइमीमासंकाने ह सलइप्रिीत चक्षचति-संकल्पनेच्या आश्रयाने ‘चक्षचति-संमीलना’िी (फ्यूिन ऑझ 
होरायझन) संकल्पना माडंली.[पहा : अथइचनिइयनमीमासंा.] ह सलइ च्या मते कोिताही अन भव पोकळीत 
घेतला िात नाही. अन भव घेिाऱ्या अन भावकाभोवती स्वतमिे एक संदभइ-चक्षचति वतइत असते. तसेि 
अन भवचवर्षयाभोवतीही त्यािे संदभइ-चक्षचति वतइत असते. प्रत्येक अन भवात या दोन चक्षचतिािंी देवघेव 
िालू असते. र्ाडामरच्या मते प्रत्येक सचंहतेभोवती चतिे एक भतूकालीन संदभइ-चक्षचति वतइत असते. तसेि 
वािकाभोवतीही त्यािे ‘वतइमान’संदभइ-चक्षचति वतइत असते.वािनाच्या व अथइचनिइयनाच्या प्रत्येक 
अन भवात/घटनेत या दोन ऐचतहाचसक ‘चक्षचतिािें संमीलन’ घडत असते. या सकंल्पनेच्या आश्रयाने 
साचहत्यकृतीच्या व वािकाच्या (वतइमानकालीन) ऐचतहाचसकतेिे व संदभइसापेक्ष अथइपूिइतेिे स्वरूप िािनू 
घेता येते. 

 
प ढे ‘चक्षचति-संमीलन’ या संकल्पनेच्या आधारे हान्स रोबटइ िॉस या िमइन सौंदयइमीमासंकाने 

वािकाच्या ‘अपेक्षािें चक्षचति’ ही संकल्पना माडंली. त्याच्या मते प्रत्येक वािकाच्या मनात 
साचहत्यकृतीचवर्षयी काही अपेक्षा असतात. या अपेक्षाचं्या चक्षचतिावरून वािक साचहत्यािा अन भव घेत 
असतो, चतिे अथइचनिइयन व मूल्यन करीत असतो.साचहत्यकृतीभोवतीही चतिे संदभइ-चक्षचति वतइत असून 
त्या चक्षचतिात साचहत्यसंकेत, साचहत्यािी भारे्षिी परंपरा व संस्कृचतसचंित सामावलेली असतात. 

 
पॉल चरकर हा फ्रें ि समीक्षक संज्ञामीमासेंच्या दृष्टीतून साचहस्त्यक संचहतेिे स्वरूप व चतच्या 

सीमारेर्षा चनचित करण्यािा प्रयत्न करतो (अ हिकि िीडि). त्याच्या मते साचहत्यकृती ही एक भार्षाश्रयी 
संचहता असून चतला पचरभाचर्षतािे, लेखनािे आचि कृतीिे अशी तीन पचरमािे लाभलेली असतात. 

 
(१) पचरभाचर्षत (चडस् कोसइ) : साचहस्त्यक पचरभाचर्षत म्हििे अमूतइ पातळीवरील भार्षा नसून 

प्रत्यक्ष भाचर्षक घटना वा भार्षाप्रयोर् होय. या पचरभाचर्षतात वतता, श्रोता आचि त्याचं्या संवादािा चवर्षय 
झालेले चवश्व असे तीन घटक सहभार्ी झालेले असतात. त्यात याचतघामंधील चतहेरी संबधं अतंभूइत असून 
ते साचहत्यसमीके्षिे मलूाधार मानले िातात. 

 
(२) लेखनरूप : (अ) वतत्याच्या अंर्ाने चविार करता लेखनरूपािा चवशरे्ष असा की ते 

वतत्याच्या/लेखकाच्या र्ैरहिेरीतही अथइसंपे्रर्षि, पचरिाम व प्रभाव घडचवण्यािे कायइ (एखाद्या लेखकाच्या 
आय ष्ट्यापेक्षाही) दीघइकालपयंत करीत राहते. या लेखनरूपाम ळे संचहतेिी लेखकचनरपेक्ष स्वायत्तता व 
स्वतंीता अबाचधत राहते. तसेि या पचरिामाम ळे साचहत्यकृती आपल्या िन्मकाळीच्या ऐचतहाचसक 
संदभइबंधनापासून स्वतमला स्वतंी करून घेते आचि एक भाचर्षक घटना या नात्याने स्वतमिे अनेक 
भचवष्ट्यलक्ष्यी संदभइ चनमाि करीत राहते. (आ) श्रोत्याच्या वा वािकाच्या अंर्ाने चविार करता चलचखत 
संचहता ज्याला ज्याला वािता येते त्याच्यापयंत ती पोि ूशकते.ती वािकाशंी अनेक पातळ्यावंरून व्यापक 
संबंध िोडून स्वतमिा एक अमयाद वािकवर्इ चनमाि करीत असते. 
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(३) कृचतरूप : कृती म्हििे एखाद्या कच्च्या द्रव्यावर चिया करून त्याला चवचशष्ट आकार, रूप 
देिारा चियाव्यापार होय.या व्याख्येन सार साचहस्त्यक कृती भाचर्षक द्रव्यावर चिया करून त्याला चवचशष्ट 
संघटनारूप आचि प्रकाररूप देत असते. कृतीच्या पचरिामाम ळे कचवता, कथा, नाटक आदी साचहत्यप्रकार 
चनमाि झालेले आहेत. हे रूपबंध, साचहत्यप्रकार व त्यािें चसद्धान्त साचहत्यसमीके्षिे भार्ि बनलेले आहेत. 

 
संरिनावाद्यानंी वािकािी सौंदयइदृष्टी, आस्था व अपेक्षा चविारात न घेता साचहत्यकृतीच्या केवळ 

संरिनाचनष्ठ, वस्त चनष्ठ अभ्यासावर भर चदला. अशा प्रकारिा वािक-प्रचतसाद-चनरपेक्ष/वस्त चनष्ठ अभ्यास 
हा साचहस्त्यक संचहतेला मारक ठरतो. त्यािप्रमािे चवर्षयचनष्ठ दृष्टीला टाळून केवळ ज्ञातृचनष्ठ दृष्टीने केलेली 
समीक्षाही सचंहतेवर अन्याय करिारी ठरते. म्हिून साचहत्यसमीके्षत सचंहतेच्या अंर्ाने येिारी ‘चवर्षयचनष्ठता’ 
आचि वािनान भवाच्या अंर्ाने येिारी ‘ज्ञातृचनष्ठता’ याचं्यामधील सहसंबधंावर (इंटेन्शनॅचलटी) आधारलेली 
िंिमलू देवघेव अन स्यतू असली पाचहिे, अशी साचहस्त्यक संज्ञामीमासेंिी समीक्षादृष्टी आहे. तीत 
साचहत्यकृतीिी वस्त चनष्ठ संरिना आचि चतला सौंदयात्म प्रचतसाद देिारी वािकािी चवर्षयलक्ष्यी 
अन भवचिया या दोहोंिे समावशेन आहे. या संदभात पॉल चरकर यानंी संज्ञामीमासेंच्या दृष्टीतून माडंलेले 
वािनचवर्षयक नम नारूप अथइपूिइ आहे. [पहा : वािक प्रचतसादम खी चसद्धान्त.] 

 
मराठी साचहत्यसमीके्षच्या के्षीात र्ंर्ाधर पाटील यानंी आपल्या काही लेखातूंन साचहस्त्यक 

संज्ञामीमासेिी साररूपाने माडंिी केली असून त्यानंी या समीक्षादृष्टीिा आपल्या काव्यसमीके्षतून आवश्यक 
तेथे उपयोर् केला आहे. 
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र्ंर्ाधर पाटील 

 
साणहन्त्यक ज्ञानक्षमता : नेहमीच्या भाचर्षक व्यवहारात सहभार्ी होत असता आपि आपल्या भारे्षिे संकेत, 
व्याकरि कळतनकळत, यत्नायत्नपूवइक आत्मसात करीत असतो. भारे्षिे चनयम, व्याकरि आत्मसात 
करण्यािी क्षमता आपल्या मेंदूच्या कायइयंीिेमध्ये उपिति कायइशील असते. अशा प्रकारे आत्मसात 
केलेल्या ‘भाचर्षक ज्ञाना’ला नोम िॉम्स्की या भार्षावैज्ञाचनकाने ‘भाचर्षक ज्ञानक्षमता’ (कलस्ग्वस्स्टक 
कॉम्पीटन्स) असे संबोधले आहे. या भाचर्षक ज्ञानक्षमतेम ळे आपि पूवी कधीही न बोललेली व न ऐकलेली 
अनेक वातये आपि नव्याने रिीत असतो, चनमाि करीत असतो. या मयाचदत ज्ञानसामग्रीच्या आश्रयाने 
आपल्याला नवनवीन वातयािंी अमयाद संख्या चनमाि करता येते. या पूवइवती ज्ञानक्षमतेम ळेि वतत्याला 
बोलिे व चलचहिे शतय होते, अशी िॉम्स्कीने ‘भाचर्षक ज्ञानक्षमते’िी सकंल्पना माडंली. 

 
िॉम्स्कीच्या ‘भाचर्षक ज्ञानक्षमते’च्या आश्रयाने िॉनाथन कलर या चिन्हमीमासंावादी समीक्षकाने 

‘साचहस्त्यक ज्ञानक्षमते’िी (चलटररी कॉम्पीटन्स) संकल्पना माडंली. 
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साचहत्य ही एक चिन्हव्यवस्था आहे. परंत  ती भारे्षवर आधारलेली एक द य्यम स्वरूपािी 
चिन्हव्यवस्था (सेकंडरीसाइन-चसस्स्टम) आाहे.त्याम ळे साचहत्याच्या वािकाला भारे्षिे व्याकरि अवर्त 
असले पाचहिे, त्याबरोबरि त्याने साचहत्यािे व्याकरिही आत्मसात केले पाचहिे.साचहत्यकृतीत भारे्षिा 
व्याकरिचवर्षयक चनयमव्यूह अंतभूइत असतो. त्यािप्रमािे तीत साचहत्यसकेंत, साचहत्यप्रकारािें संकेतही 
अंतभूइत असतात. म्हिून साचहत्याच्या आदशइ वािकाला भाचर्षक आचि साचहस्त्यक संकेतव्यूहािें ज्ञान 
असले पाचहिे. तरि त्याला साचहत्यािे ‘साचहत्य’ म्हिून वािन करता येईल. म्हिनू साचहस्त्यक 
ज्ञानक्षमता म्हििे साचहत्यचवर्षयक संकेतािें ज्ञान होय.साचहस्त्यक ज्ञानक्षमतेत भाचर्षक ज्ञानक्षमतेिाही 
अंतभाव केला पाचहिे. अशा प्रकारिी ज्ञानक्षमता वािकाच्या अंर्ी असली पाचहिे. 

 
साचहस्त्यक ज्ञानक्षमतेिी सकंल्पना भाचर्षक व साचहस्त्यक ज्ञानाप रतीि मयाचदत करून िालिार 

नाही. कारि साचहत्यकृतीत केवळ भाचर्षक व साचहस्त्यक चनयम-संकेत कायइशील नसतात. साचहत्यकृती 
िशी भाचर्षक, साचहस्त्यक सकेंतािें पालन-उल्लंघन करीत असते, तशीि ती सामाचिक, रािकीय आदी 
सासं्कृचतक व्यवस्थातंील सकेंतािें, चविारप्रिालींिे, मूल्यसरिींिेही पालन-उल्लंघन करीत िीवनचिीि 
करीत असते. त्याम ळे साचहत्यािे वािन करीत असता अन्य सासं्कृचतक व्यवस्था, त्यािें संकेतसिं यांिेही 
ज्ञान आवश्यक असते.म्हिून साचहस्त्यक ज्ञानक्षमतेच्या सकंल्पनेत भाचर्षक, साचहस्त्यक व सासं्कृचतक अशा 
तीन प्रकारच्या संकेताचं्या ज्ञानािा अंतभाव करिे य तत होईल. 

 
स िाि वािक/समीक्षकाच्या अंर्ी तीन प्रकारच्या ज्ञानानंी य तत असलेली साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता 

बािलेली असते. तो भाचर्षक, साचहस्त्यक आचि सासं्कृचतक व्यवस्थातं व व्यवहारात सहभार्ी होत असता 
त्यातील अनेक चनयम-संकेतािें, रीचतचरवािािें ज्ञान यत्नायत्नपूवइक, कळत-नकळत आत्मसात करीत 
असतो. ते आत्मसात करीत असता त्याच्या अंर्ी ही साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता बािली िाते. माी 
वािकािवळ ती उपिति नसते.ती अर्सित असते. साचहत्यािे वािन करीत असता वािकािवळ केवळ 
साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता असून भार्त नाही, तर त्या ज्ञानािा कल्पकतेने उपयोर् करण्यािे कौशल्यही 
त्याच्या अंर्ी असाव ेलार्ते. 

 
साचहस्त्यक ज्ञानक्षमतेच्या बाबतीत एक प्रश्न उपस्स्थत केला िातो. हा प्रश्न असा : सवइ 

कालखंडातंील वािकासंाठी एकाि प्रकारिी सावइचीक स्वरूपािी साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता असू शकेल 
काय? साचहत्य हे लेखकार्चिक व कालखंडार्चिक बदलत असते.साचहत्यसृष्टीत नव े नव े
साचहत्यप्रकारही उदयास येत असतात. त्यामंधील भाव-चविारािें चवश्व, िीवनदृष्टी, कलादृष्टी, 
साचहत्यसंकेत, संकल्पना बदलत असतात. साचहत्यकृतींिे भाचर्षक रूपही बदलत िाते. चतच्याभोवतीिे 
वाङ मयीन व सासं्कृचतक संदभइही बदलत असतात. तसेि चतच्याकडे पाहण्यािे लेखक, वािक-
समीक्षकािें दृचष्टकोिही बदलत असतात. अशा सतत बदलत िािाऱ्या अस्स्थर स्वरूपाच्या वस्तूिे 
यथोचित आकलन करून घ्यावयािे असेल तर वािक व लेखक यािंी साचहस्त्यक ज्ञानक्षमताहीसातत्याने 
बदलत रे्ली पाचहिे. या दृष्टीने साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता ही एकपदरी, स्स्थर, सावइचीक स्वरूपािी 
(य चनव्हसइल) नसते. 

 
साचहत्यािे वािन करण्यास वािक/समीक्षकाच्या अंर्ी साचहस्त्यक ज्ञानक्षमता बािावी लार्ते हे 

खरे आहे. परंत  साचहत्यािी चनर्समती करण्यास लेखकापाशीही हे साचहस्त्यक ज्ञान आवश्यक असते काय? 
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एखादा लेखक कचवता, कथा, कादंबरी चलचहतो तेव्हा तो काय करतो? साचहत्यकृतीिी चनर्समती 
करताना तो साचहत्य, भार्षा आचि ससं्कृती यामंधील अनेकचवध िीवनदृष्टींिा, चविारव्यूहािंा, मूल्यािंा व 
संकेतािंा उपयोर् करीत असतो. कथा-कादंबरीत मािसािी कथा सारं्ताना तो मानचसक, कौट ंचबक, 
सामाचिक वृचत्त-प्रवृत्तींिा, चविारव्यूहािंा उपयोर् करतो. तसेि तो कथानक, पाी, संवाद, चनवदेक, 
चनवदेनपद्धती, वातावरि आदी कथारं्ातंील अनेकचवध संकेतािंा उपयोर् करतो. हे करताना कधी तो 
प्रस्थाचपत चविारप्रिाली, मूल्यव्यूह, संकेतसिं यािें पालन करीत असतो, तर कधी तो रूढ संकेताचं्या 
पाश्वइभमूीवरून त्यािें उल्लंघन करीत असतो. वस्त तम काव्य-कथादी साचहत्यप्रकाराचं्या संकेत-सरिी 
(िेनेचरक कोर्डस) साचहत्यव्यवस्थेत अर्ोदरि वतइत असतात. तसेि भाचर्षक संकेत व सासं्कृचतक संकेतही 
साचहत्यकृतीच्या चनर्समतीपूवी अस्स्तत्वात असताति.साचहस्त्यक, भाचर्षक व सासं्कृचतक वातावरिात 
सहभार्ी होत असता लेखक या तीन प्रकारच्या सकेंतव्यूहािें ज्ञान कळत-नकळत, यत्नायत्नपूवइक 
आत्मसात करीत असतो. 
 

र्ंर्ाधर पाटील 
 
णसणद्ध : नाट्यप्रयोर्ािी यशस्स्वता म्हििे चसद्धी. नाट्याच्या अकरा अंर्ापंैकी एक. [पहा : नाट्य.] चसद्धी 
दैवी आचि मान र्षी अशी दोन प्रकारिी असल्यािे म्हटले आहे. चसद्धीच्या अन र्षंर्ाने धातािें म्हििे प्रयोर्ात 
उत्पन्न होिाऱ्या चवघ्नािेंही नाट्यशास्त्रात विइन आहे. प्रयोर् यशस्वी की अशयस्वी हे ठरचविाऱ्या 
प्राचश्नकाचं्या (परीक्षकाचं्या) चठकािी आवश्यक असलेल्या र् िािंा चनदेश करून नाट्यशास्त्रात यशस्वी 
प्रयोर्ाला पताका बक्षीस द्यावयास साचंर्तले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
सुखात्म तािपणरहार (कॉणमक णरलीफ) : एखाद्या शोकात्म, र्ंभीर नाटकात भावनाक्षोभाम ळे चनमाि 
होिारा ताि काही काळाप रता हलका करण्यासाठी दोन र्भीर प्रसंर्ाचं्या दरम्यान हास्योत्पादक प्रसरं् 
अथवा पाीे ह्यािंी योिना केलेली आढळते. ह्याचं्यामाझइ त तािपचरहार साधला िातो. 

 
एकदा का नाटकात ताि चनमाि होऊ लार्ला, की तो अंकार्चिक टोकदार, बाधंीव करावा; परंत  

नाट्याच्या झायद्यासाठी अधूनमधून तािपचरहार चनमाि करून तो ताि स सह्य माी करावा, असे मानले 
िायिे. अन भवातून पे्रक्षक िािनू असतात की ताि म ळातूनि काढून टाकला नाही आहे, तर थोडतया 
काळाकरता म ख्य चवर्षयावरून इतरी लक्ष वळवण्यासाठी तािपचरहार वापरला आहे. त्यािबरोबर पे्रक्षक 
हेस द्धा िािनू असतात, की ज्या क्षिी तािपचरहार संपेल, त्याि क्षिी नाट्यात्म ताि प न्हा उसळी घेऊन 
वर येईल. या तािपचरहारािा वापर अचतशय चववकेाने करावा लार्तो. अन्यथा ताि पूिइपिे चढला पडून 
नाट्य ओसरून िाऊ शकते (प्ले मेबकग : अमनॅ्युअल ऑि क्राफ्र्ट् मनहशप, चवल्यम आिइर, १९४४.) 

 
मध्यय र्ीन य रोपमध्ये खेळल्या िािाऱ्या‘चमस्टरी प्लेि’पासून तािपचरहाराच्या वापराला स रुवात 

झाली असावी, असा समि आहे; पि अॅँहर्टगनीसारख्या ग्रीक शोकास्त्मकेतही पहारेकऱ्याच्या चनवेदनातून 
एक प्रकारिा तािपचरहार साधलेला चदसतो. 
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‘कॉचमक चरलीझ’ या संजे्ञलाि ‘लाइट चरलीझ’ असेही संबोधण्यािा प्रघात आहे.एखादा 
हास्यकारक प्रसंर् अथवा पाी, ज्याम ळेनाटकात औपरोचधक तािपचरहार होतो, त्याला ‘कॉचमक आयरनी’ 
असे म्हितात. उदा., िॅम्लेर्टमधील गे्रव्हचडर्रिा प्रसंर्, मकॅ् बथेमधील पोटइरिा प्रसंर्. इथे तािपचरहार ह्या 
उचद्दष्टाबरोबरि उपरोधाच्या साहाय्याने नाट्याशय व्यतत करिे हेही उचद्दष्ट असते. 

 
तािपचरहार ही पाचिमात्य रंर्भमूीिी देिर्ी मानली पाचहिे. ‘संस्कृत नाटकात पे्रमव्यथेिे आचि 

चवरहद मखािे चिीि हे बह धा चवप्रलंभ शृरं्ाराच्या कलात्मक चिीािें रूप घेत असल्याने त्यात 
भावनाप्रक्षोभापेक्षा काव्यमयताि अचधक आढळून येते. यािा पचरिाम असा होतो, की मानवी िीवनातील 
चिवतं वदेनािंी खरी उत्कटता ह्या नाटकातं एखादवळेीि प्रकट होते. शोकात्म नाटक हा साचहत्यप्रकार 
संस्कृत रंर्भमूीवर प्रिचलत नव्हता. त्याम ळे भावनािंी चवलक्षि उंिी र्ाठून तो ताि कमी करण्यासाठी 
भावचनक उतार चनमाि करण्यािे प्रसंर्ही ह्या रूढ शृरं्ारप्रधान नाटकामंध्ये त्या मानाने कमीि येतात. 
म्हिूनि भावनािंी समतानता साधण्यासाठी चवनोदािा उपयोर् ससं्कृत नाटकामंध्ये चवशरे्ष आढळून येत 
नाही, आचि साधे हास्यचनर्समतीिेि कायइ चवदूर्षकाच्या वाट्याला बह धा येते. भास, शदू्रक आचि काचलदास 
या नाटककारानंा तरी भावना-प्रक्षोभातील समतानतेिे कलातत्त्व चनचित माहीत होते. चवदूर्षकािा उपयोर् 
करून प्रक्ष ब्ध भावनानंा चवनोदािा उतार देण्यािे कायइ त्यानंी साधले आहे, यात शकंा नाही. उदा., 
स्वप्नवासवदत्त, अांक ४–५; मृच्छकहर्टक, अांक १, ३; शाकुां तल, अांक २, ५, ६. (हवदूषक, गो. के. भर्ट, 
१९५९.) 

 
नाट्यशास्त्रातील अनेक प्रथा आिही केरळ प्रातंातील ‘क चडयाट्टम्’ या नाट्यप्रकारात आढळतात. 

त्यामध्ये चवदूर्षकािाही समावशे आहे. इथे चवदूर्षक अनेकदा सभ्यतेच्या मयादा ओलाडंताना आढळतो. 
 
भावकेालीन नाटकावंर कनाटक प्रातंामधील ‘यक्षर्ान’ या लोककलाप्रकारािा मोठा प्रभाव 

होता.यक्षर्ानमधील वीररसपूिइ कथानकामंध्ये ‘हन माननायक’ हे चवदूर्षकसदृश पाी अचतशयोस्ततपूिइ 
भार्षिे करून एका प्रकारे तािपचरहारािेि काम करते.हे स द्धा सभ्यतेच्या मयादा ओलाडंत असते. 

 
र्ांिसभा हे पारशी रंर्भमूीवरील नाटक बघून अण्िासाहेब चकलोस्करानंा शाकुां तलािे मराठी 

भार्षातंर करण्यािी स्झूती चमळाली. या पारशी नाटकाचं्या अखेरीस चवनोदी प्रहसन सादर करण्यािी प्रथा 
होती. कालातंराने रौनक बनारसी यानंी म ख्य कथानकातील प्रसंर्ाचं्या एक आड एक अशा िमाने चवनोदी 
प्रसंर् रिले, तर आर्ा हस्र काश्मीरी यानंी या चवनोदी प्रसंर्ानंा कथानकािा अचवभाज्य भार् बनवले. 

 
हे चवनोदी प्रसंर् िरी म ख्य कथानकािा भार् बनले, तरी ते दोन र्ंभीर प्रसंर्ाचं्या दरम्यान, म ख्य 

नेपथ्यावर रूळािा पडदा टाकून, त्या पडद्याच्या प ढे आचि पददीपाचं्या दरम्यान उरलेल्या िारे्त घडत 
असत.याम ळेि ह्या तािपचरहाराच्या प्रवशेानंा ‘कव्हर-सीन’ म्हिण्यािा प्रघात पडला. पारशी नाटकामंध्ये 
अनेकदा कव्हर-सीन्समधील कलाकार म ख्य कलाकारापेंक्षा अचधक लोकचप्रय असत. 

 
या कव्हर-सीन्सच्या पाीाचं्या िारे तािपचरहार या प्रम ख हेतूबरोबरि इतरही काही हेतू साध्य केले 

िाऊ शकतात. 
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प्रम ख कथानकाच्या/पाीाचं्या समोर समातंर कथानक / पाीे उभी केल्याम ळे प्रम ख 
कथानकाला/पाीानंा उठाव चमळतो आचि त्यािबरोबर प्रम ख पाीासंाठी उपलब्ध असलेल्या इतर 
शतयतािंाही चविार आपोआपि होतो, नाटक एकारं्ी राहत नाही. उदा., ब्रह्मकुमािी नार्टकामध्ये तारा-
बृहस्पती या प्रम ख पाीासंमोर लेखकाने उभी केलेली कामंचदनी-संवतइ ही पाीे. तारा आचि कामचंदनी 
दोघीही तरुि आहेत, बृहस्पती आचि संवतइ हे दोघेही वृद्ध तपस्वी आहेत. तारेला बृहस्पतीनेदाखवलेले 
क ठलेही प्रलोभन किकू शकत नाही; परंत  कामंचदनी द्रव्यलोभाने संवताबरोबर िमवनू घेते. 

 
तािपचरहाराकचरता योिलेली पाीे म ख्य पाीाच्या /प्रसंर्ाच्या आर्मनापूवी त्याचवर्षयी बोलून त्या 

पाीाच्या चवर्षयी उत्स कता चनमाि करतात. उदा., कीचकवध नाटकाच्या प्रारंभी मीेैय हा वृद्ध ब्राह्मि 
मंदहाचसनी आचि सौदाचमनी या दासीशी संवाद करून कीिकाच्या आर्मनापूवी त्याच्या चवर्षयीिी प्राथचमक 
माचहती देतो. कीिकाचवर्षयी स्वतमिी मते सारं्नू ही पाीे कीिकाचवर्षयी पे्रक्षकाचं्या मनात उत्कंठा 
वाढवण्यािे काम करतात. तसेि िामिाज्यहवयोग नाटकामध्ये राज्याचभरे्षकाचवर्षयीिी सर्ळी 
वातावरिचनर्समती केवळ संवदािारे साधण्यािे काम दासींच्या संभार्षिाम ळेि होते. 

 
अनेकदा ही पाीे / प्रसंर् (नाट्यातंर्इत) तत्कालीन समािस्स्थतीिे चिी उभे करून कथावस्तूला 

सामाचिक संदभइ देण्यािेही काम करतात. उदा., भाऊर्बांदकी नाटकातील म्हाळसा-द र्ा-नमकशास्त्री-
िमकशास्त्री प्रसंर्ामं ळे पेशवाईमध्ये सवइसाधारि िनतेमध्ये स द्धा कलह चनमाि करून वैयस्ततक स्वाथइ 
साधण्यािीि वृत्ती चदसून येत होती, अशी नाटककार चटप्पिी करतो, हर्टळक आहि आगिकिमधील 
खािावळीि काकू आचि नाना आर्रकर या पाीािंारे नाटककार तत्कालीन चस्त्रया आचि चशचक्षत तरुिाचं्या 
समस्यावंर भाष्ट्य करतो. 

 
नाट्यलेखन-तंीामध्ये कालव्ययाला (टाइम-लॅप्स) झार महत्त्व असते आचि तो साधण्यािे काम 

अनेकदा ही तािपचरहार करण्यासाठी योिलेली पाीे / प्रसंर् करतात. उदा., एकच प्यालामधील 
बंडर्ाडइनच्या प्रसंर्ासारखा िढत्या श्रेिीने रंर्त िािारा शोकात्म प्रसंर् घडल्याघडल्या स धाकर 
तळीरामाच्या घरी िातो आचि चझरून एकदा मद्यपान करू लार्तो. रामलाल चतथे येतो, ज्याला स धाकर 
दारूिी भीर्षि महती सारं्तो. स धाकर हा नाटकािा नायक असल्याने नाटककाराने िर त्याच्याबरोबर 
पे्रक्षकानंा तळीरामाच्या घरी नेले असते, तर बंडर्ाडइनच्या प्रसंर्ानंतर अंधार करून/पडदा टाकून तातडीने 
स धाकर-रामलाल प्रसंर् घडू शकलास द्धा असता.परंत  नाटककार पे्रक्षकानंा बंडर्ाडइनमधून तळीरामाच्या 
घरी नेतो आचि चतथे वरपारं्ी उपरा वाटिारा डॉतटर-वैद्यिा प्रसंर् घडवतो आचि त्यानंतर चतथे 
स धाकरिा प्रवशे होतो. मधल्या डॉतटर-वैद्य प्रसंर्ाम ळे स धाकराला बंडर्ाडइनमधून तळीरामाच्या घरी 
येण्यास लार्िारा वळे पे्रक्षकानंा न सारं्तास द्धा कळून िातो, ज्याम ळे कालव्ययािा प्रत्यय येतो आचि 
त्यािबरोबर बंडर्ाडइनच्या अत्यंत नाट्यात्म आचि उत्कट प्रसंर्ानंतर पे्रक्षकानंा थोडा आराम चमळून ते 
स धाकर-रामलाल प्रसंर्ासाठी नव्याने चसद्ध होतात. 

 
काही वळेा नाटकाच्या म ख्य कथानकामध्ये घडिाऱ्या घटना इततया वरे्ाने घडतात, की त्यानंा 

काही काळ बाधं घालण्यासाठी तािपचरहारािे प्रसंर् चनमाि कराव े लार्तात. उदा., कीचकवध 
नाटकातील मीेैय, सौदाचमनी, मंदहाचसनी, चवद्याधर, चसदपाक यािें प्रम ख प्रसंर्ाचं्या एका आड एक 
रिलेले सर्ळे प्रसंर्.हे प्रसरं् नाटकातून िरी पूिइपिे र्ाळले, तरी प्रम ख कथानक घडण्यामध्ये कोिताही 
व्यत्यय येिार नाही, परंत  नाटकाच्या रंर्तीमध्ये माी नक्कीि बाधा येईल. 
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अशा सवइ लक्षिानंी य तत अशी तािपचरहारािी योिना नाट्यािायइ खाचडलकराचं्या सवाई 
माधविावाचा मृत्यू या नाटकात चदसून येते. सर्ळ्यात शवेटिे पि झारि महत्त्वािे लक्षि–ज्यािी 
क्वचिति पूतइता होताना चदसते–म्हििे म ख्य नाटकाच्या संदभात तािपचरहारासाठी योिलेल्या 
प्रसंर्ा/पाीािंी अपचरहायइता. सवाई माधविाचा मृत्यू या नाटकात सदोबा-आवडी ही तािपचरहारािी पाीे 
आचि त्यािें प्रसंर् िर र्ाळले तर नाटकि घडू शकिार नाही, इतके ते प्रम ख नाटकासाठी चनकडीिे 
बनले आहेत. 

 
चवशरे्षतम तेंड लकराचं्या नाटकापंासून ब द्ध्या तािपचरहार योिण्यािी पद्धत मारे् पडत रे्लेली 

चदसते. तरीही अधूनमधून हा तािपचरहार योिलेला चदसतोि. उदा., हर्टळक आहि आगिकिमध्ये 
खािावळीि काकू, नाना आर्रकर; सहवता दामोदिपिाांजपेमध्ये डब्ल्यू. सी. अय्यंर्ार; वाडा हचिेर्बांदीमध्ये 
वचहनी, रंिू ह्यािें प्रसंर्. परंत  या तीनही नाटकातंील तािपचरहार त्या त्या पाीािें स्वभावचवशरे्ष म्हिून येत 
असले, तरीही ते आपल्या पूवइसूरींिीि वाट िोखाळताना चदसतात. उदा., परप्रातंीय पाीाचं्या 
भार्षावैचित्र्यामधून अथवा इंग्रिीसारख्या भारे्षच्या ि कीच्या वापरातून साधलेला चवनोद. 

 
शोकचमश्र स खास्त्मका (रिॅी-कॉमेडी) सारख्या प्रकारात तािपचरहार ह्या संकल्पनेिी र्रिि 

उरेनाशी होते. पि तरीही अर्दी आिच्या नाटकातही क ठल्या ना क ठल्या रूपात तािपचरहारािा वापर 
आढळतो असेि म्हटले पाचहिे. 
 

िेतन दातार 
 
सुखान्त्मका : मनोचवनोदन हा प्रम ख हेतू ठेवनू खेळकर शलैीत चलचहलेला नाट्यप्रकार.साहचिकि प्रवृत्तीने 
बराि हलकाझ लका. क्वचित चवर्षय र्ंभीर असला, तरी हाताळिी नमइचवनोदी. स खास्त्मका बव्हंशी 
हास्योत्पादक असते; परंत  हास्याच्या प्रती आचि प्रकार प ष्ट्कळ आहेत. पोट धरधरून हसवते ते हास्य, 
आचि र्ालातल्या र्ालात हसवते तेही हास्य. कधी ते केवळ करमिूक करते, तर कधी ते हेत तम 
चविाराचभम ख बनचवते. तरी हास्य हे काही स खास्त्मकेिे व्यवच्छेदक लक्षि समिता येत नाही. त्याहूनही 
मािसािा स्वभाव, त्यािे आिार-चविार यािें स खद नाट्यदशइन याला स खास्त्मकेत महत्त्व असते. ही 
बव्हंशी आशावादी असते.स खास्त्मकेिे मूळ प्रािीन ग्रीक नाट्यात आहे. इ. स. पू. पािव्या शतकात शोकात्म 
नाट्यीयीच्या अखेरीस स खात्म नाट कले करण्यािी प्रथा होती. प ढे अचॅरस्टोझेनीस व चमनॅंडर या ग्रीक 
नाटककारानंी आचि प्लॉटस व टेरेन्स या रोमन नाटककारानंी स खास्त्मकेस पचरित रूप चदले. याि 
स खास्त्मकेतून पे्ररिा घेऊन पाचिमात्य देशातं सोळाव्या शतकाच्या अंतापासून अठराव्या शतकाच्या 
स रुवातीपयंत शतेसचपअर, बेन िॉन्सन, मोल्येर, काँग्नीव्ह, चविली यासंारख्या नाटककारानंी 
स खास्त्मकेला चवचवधारं्ानंी संपन्न केले. आध चनक काळात हे नाट्य वरे्वरे्ळी रूपे धारि करीत आहे. ते 
वरवर हसचविारे असले, तरी त्यािे अतंरंर् चकत्येकदा र्भंीर असल्यािे िािवते. 

 
प्रम ख नाट्यप्रकार म्हिनू शोकास्त्मका आचि स खास्त्मका यािंी त लना उद्बोधक 

ठरेल.शोकास्त्मकेत मािसाच्या अलौचकक र् िािें दशइन असते, तर स खास्त्मकेत त्याच्या लौचकक दोर्षािें 
दशइन असते. शोकास्त्मकेत द मखािी अटळता दशइचवली िाते, तर स खास्त्मकेत द मख टाळता येईल असा 
चदलासा चदला िातो. शोकास्त्मका घालमेल वाढवनू कितनप्रवृत्त करते, तर स खास्त्मका मनावरील ताि 
हलका करते. शोकास्त्मकेत मािूस बचलष्ठ शततीशी एकाकी झ ंि देत असल्याने ते नाट्य व्यस्ततकें द्री बनते, 
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तर स खास्त्मकेतील संघर्षइ सामाचिक स्वरूपािा असल्याने ते नाट्य समािलक्ष्यी बनते. शोकास्त्मकेिे 
आवाहन िसे सावइकाचलक असते, तसे ते स खास्त्मकेच्या बाबतीत सामान्यतम नसते. समाि बदलतो तशी 
एके काळी र्ािलेल्या स खास्त्मकािंी रंिकता कालातंराने ओसरू लार्ते असा अन भव आहे. 

 
शोकास्त्मका आचि स खास्त्मका हे िीवनाकडे पाहण्यािे दोन चभन्न दृचष्टकोि आहेत. पचहला र्ंभीर 

तर द सरा काहीसा खेळकर. वािक वा पे्रक्षक यािें नाट्यवस्तूशी िे नाते कस्ल्पले िाते त्यावर ते दृचष्टकोि 
अवलंबून असतात. शोकास्त्मकेत नायकाचवर्षयी आदर व त्याच्या द मस्स्थतीचवर्षयी हळहळ वाटत असते, तर 
स खास्त्मकेत त्याच्याचवर्षयी दूरस्थ आप लकी व त्याच्या कस्ल्पत द मस्स्थतीचवर्षयीर्ंमत वाटत असते. 
शोकास्त्मकेिे आवाहन म ख्यतम भावनेला असते, तर स खास्त्मकेिे आवाहन म ख्यतम चविाराला असते. 
शोकास्त्मकेत प्रम ख पाीािा प्रवास द मस्स्थतीकडे, तर स खास्त्मकेत तो स स्स्थतीकडे दाखचवला िातो. 
शोकास्त्मकेत मािसू चकती ‘मोठा’ होऊ पाहतो यािे, तर स खास्त्मकेत तो चकती हास्यास्पद होत िातो यािे 
दशइन घडचवले िाते. एका अथाने हे दोन्ही नाट्यप्रकार एकाि नाण्याच्या दोन बािू आहेत. मानवी 
स्वभावातील हीनता हे दोहोंिेही लक्ष्य असते. शोकास्त्मकेत मािसाच्या अहंपिािा चनिरा करण्यािा, तर 
स खास्त्मकेत त्याच्या मूखइपिािा झ र्ा झोडण्यािा हेतू असतो. पचहल्यात भय आचि करुिा, तर द सऱ्यात 
हास्य आचि करुिा या भावना उद्दीचपत करून त्यािें श द्धीकरि केले िाते. पचहल्यात मानवािे अचतभौचतक 
पातळीवरील अज्ञान, तर द सऱ्यात त्याच्या लौचकक पातळीवरील उचिवा दशइचवल्या िातात. 

 
स खास्त्मकेच्या म ळाशी िीवनोत्साह असतो, त्यािी प्रवृत्ती नेहमीि म तततेकडे असते. हा 

िीवनोत्साह िाकोरीबद्धता, याचंीकता यानंा िेव्हा आकस्स्मकपिे छेद देतो, तेव्हा मन स्वाभाचवकपिेि 
उल्हचसत होते आचि या म तत आनंदातून हास्य प्रकटते. वृत्तीिे चवडंबन, पचरहासात्मक टीका, शारीचरक 
तसेि स्वभावातंर्इत चवचवध चवसंर्तींिे व्यंर्चिीिात्मक दशइन, र् ंतार् ंतीच्या िमत्कृचतपूिइ ककवा अंती स्झोट 
करिाऱ्या घटना, र्ैरसमि, संभ्रम, र्ोंधळ इ. र्ोष्टींना आधारभतू ठरिाऱ्या अस्वाभाचवक परंत  हेत तम 
स्वीकारलेल्या कल्पना, चवरूप वशेभरू्षा आचि वशेातंरादी प्रकार, अश्लील सूिना व कोटीप्रि र संवाद अशा 
अनेक हास्यिेतकािंा उल्लखे करता येतो. याचं्या िारे िेव्हा वैिाचरक ककवा अथइपूिइ असे हास्य चनमाि केले 
िाते, तेव्हा ती स खास्त्मका होते. अन्यथा तो झासइ ठरतो. 

 
वस्त तम स खास्त्मकेत प्रहसनािाही (झासइ) समावशे होतो. तरीही प्रहसनािी काही ठळक वैचशष्ट्टे्य 

लक्षात घेऊन त्यास वरे्ळे करण्यात आले आहे. अचतनाट्य (मेलोिंामा) हा नाट्यप्रकार शोकास्त्मकेपासून 
ज्या कारिासाठी अलर् केला िातो, त्याि कारिासाठी प्रहसन हा नाट्यप्रकार स खास्त्मकेपासून अलर् 
केला िातो. अचतनाट्य व प्रहसन या दोहोंतही अचतशयोतती, योर्ायोर् आचि घटनािें सातत्य यावंर भर 
चदला िातो. अचतनाट्यात या ना त्या प्रकारे काही काळ चित्तथरारक वातावरि चनमाि करिे हा हेतू 
असतो, तर प्रहसनात या ना त्या प्रकारे चवप ल हास्य चपकविे हा हेतू असतो. याउलट शोकास्त्मका आचि 
स खास्त्मका हे नाट्यप्रकार िीवनाशी अचधक प्रामाचिक असतात. परंत  असे असूनही शोकास्त्मकेतील 
अन भवािे स्वरूप चिततया नेमकेपिाने चवशद करता येते, चतततया नेमकेपिाने स खास्त्मकेतील अन भवािे 
स्वरूप चवशद करता येत नाही. 

 
स खास्त्मकेिे स्वरूप बरेि संकीिइ आहे. यासाठी अलॅन रेनॉल्र्डस टॉम्सन याने आपल्या द अॅनॅर्टॉमी 

ऑि ड्रामा या गं्रथात प्रहसन आचि उच्च स खास्त्मका यामंधील सहा पायऱ्यािंा चनदेश करून त्या 
दोहोंमधील सीमारेर्षा स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला आहे. प्रहसनापासून उच्च स खास्त्मकेपयंत त्याने िमाने 



 अनुक्रमणिका 

चदलेल्या पायऱ्या अशा : (१) अश्लीलता, (२) शारीचरक झचिती, (३) एकमेकावंर क रघोडी करण्यासाठी 
रिलेली हास्योत्पादक कारस्थाने, (४) कोटीबािी, (५) स्वभावातील चवसंर्ती, आचि (६) वैिाचरक हास्य 
व चवडंबन. पचहल्यात अिकटचविकट हावभाव ककवा अश्लील सूिना यािंा अंतभाव होतो. द सऱ्यात 
धारं्डकधर्ा ककवा आदळआपट या र्ोष्टी येतात. चतसऱ्यात र् ंतार् ंतीच्या घटना आचि र्ैरसमिािे प्रसरं् 
यािंा समावशे होतो. िौथ्यात शास्ब्दक िकमकी ककवा कोट्यािंी सरबत्ती या र्ोष्टी येतात. पािव्यात 
स्वभावातील चवचक्षप्तपिावर भर असतो, आचि सहाव्यात वैिाचरक ककवा औपरोचधक हास्याला स्थान 
असते.प्रहसनात पचहल्या िार घटकािें व उच्च स खास्त्मकेमध्ये नंतरच्या दोन घटकािें प्राि यइ असते. 
म्हििेि उच्च स खास्त्मकेतील चवर्षय अथइपूिइ व र्ंभीर असतो. चतिा वैिाचरक व औपरोचधक 
हास्यचनर्समतीकडे कल असतो. चतच्यात व्यस्ततदशइनाला महत्त्व असून प्रसंर् शतय, त्यािप्रमािे संभवनीय 
असतात. ती िीवनाशी प्रामाचिक असते व (प्रहसनाच्या त लनेने) तीत साचहस्त्यक र् िानंाही महत्त्व 
असते.अथात हे प्रकार कलाकार रंर्मंिावर कसे हाताळतात, यालाही झार महत्त्व आहे. 

 
स खास्त्मकेिे अनेक प्रकार मानले िातात. यातील आिारचवडंबक स खास्त्मका (कॉमेडी ऑझ 

मनॅसइ) हा प्रकार मोल्येर, काँग्रीव्ह, शचेरडन, ऑस्कर वाइल्ड, नोएल कॉवडइ इ, नाटककारानंी हाताळला 
आहे. या स खास्त्मकेतील चवनोद तत्कालीन आिारचविार, सामाचिक दोर्ष, ककवा चशष्ट, बढाईखोर, कंिूर्ष 
यासंारखे सामाचिक व्यस्ततनम ने यावंर आधाचरत असतो. स्वतमिा मोठेपिा चमरवीत असताना आपला 
छोटेपिा वशेीवर टारं्िारी उच्चभ्र ूसमािातील पाीे आचि कथानक, व्यस्ततदशइन या घटकापेंक्षाही भार्षा, 
लकबी यावंर चदलेला भर हे चवशरे्षही त्यातं आढळतात. कारस्थानप्रधान स खास्त्मका (कॉमेडी ऑझ इंरीर्) 
हा प्रकार चमनॅंडर, प्लॉटस, टेरेन्स, शतेसचपअर, मोल्येर, काँग्रीव्ह इ. नाटककारानंी हाताळला आहे. या 
प्रकारच्या स खास्त्मकेत कथानक महत्त्वािे असून ते िात याने र् ंझलेले असते. एकमेकाचंवरुद्ध रिलेली 
कारस्थाने आचि त्यासाठी केलेल्या खटपटी-लटपटी यानंा त्यात अग्रस्थान असते. प्रसंर्चनष्ठ स खास्त्मकेत 
(कॉमेडी ऑझ चसच्य एशन) कथानक-योिनेला महत्त्व असून सामान्यतम पाीािंी ीेधाचतरपीट उडचविारे 
ककवा त्यानंा हास्यास्पद बनचविारे प्रसंर् असतात.स्वभावप्रधान स खास्त्मकेतील (कॉमेडी ऑझ कॅरॅतटर) 
चवनोदािी चनर्समती प्रायम स्वभावातून होते. शतेसचपअरच्या सवइि स खास्त्मका या प्रकारात मोडतात. या 
प्रकारच्या स खास्त्मकेतील एकेका पाीाच्या चठकािी एकेक वृत्ती(उदा., आनंदी, शातं, चिडखोर, चखन्न) 
प्रबळ दशइवनू बने िॉन्सनने वृचत्तप्रधान स खास्त्मका (कॉमेडी ऑझ ह्यमूर) हा प्रकार चनमाि केला. त्यािे 
एव्ििी मनॅ र्न हिज ह्यमूि हे या प्रकारिे प्रचसद्ध नाटक. याचशवाय कल्पनारंिकता, भावनाशीलता, 
चवडंबनात्मकता, सामाचिकता, कौट ंचबकता इ. चवशरे्ष चविारात घेऊनही चकत्येक स खास्त्मका-प्रकार 
कस्ल्पले रे्ले आहेत. 

 
शोकास्त्मका ककवा स खास्त्मका याबंद्दलच्या प्रिचलत कल्पनेत न बसिाऱ्या परंत  या दोघािेंही 

र् िचवशरे्ष काही प्रमािात असलेल्या नाटकािंा सामान्यतम शोकात्म स खास्त्मका (रचॅि-कॉमेडी) म्हिून 
उल्लेख करण्यािी प्रथा आहे. रोमन नाटककार प्लॉटस याने देव व शोकात्म नायक (शोकास्त्मकेतील पाीे) 
आचि र् लाम (केवळ स खास्त्मकेति आढळिारी पाीे) यानंा बरोबरीिे स्थान असलेल्या नाटकािंा 
‘शोकात्म स खास्त्मका’ म्हिून प्रथम उल्लेख केला. त्यानंतर फ्रें ि नाटककार कोनेय याने नायकाच्या मतृ्यनेू 
शवेट न होिाऱ्या र्ंभीर नाटकाला ‘शोकात्म स खास्त्मका’ म्हटले. यावरून सामान्यतम स खात्म शवेट 
असलेल्या र्ंभीर नाटकािा उल्लेख शोकात्म स खास्त्मका असा केला िाऊ लार्ला. प ढे पूिइतम बाह्य 
उपाधीवर आधाचरत असलेली ही व्याख्या शोकात्म आचि स खात्म हे घटक ज्यात परस्परावलंबी आहेत 
अशा नाटकाच्या प्रकृचतचसद्ध चवशरे्षाशंी ताडून पाहण्यािा प्रयत्न समीक्षक करू लार्ले. द सऱ्या 
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महाय द्धानंतर अस्स्तत्वात आलेल्या असंर्त नाट्यातील (चथएटर ऑझ द अॅब्सडइ) चवर्षण्ि चवनोदाला 
उदे्दशून काही समीक्षक चवर्षण्ि स खास्त्मका (ब्लॅक कॉमेडी) हा प्रकार कल्पीत आहेत.िीवनािे वैयथ्यइ 
चिचीिाऱ्या नाट्यात र्ाभंीयइ आचि चवनोद यािें चवचिी रसायन िमलेले असते. हे नाट्यअतीव र्ंभीर 
असले, तरी त्यािी अचभव्यतती हास्यप्रि र असल्याने त्यािा शोकात्म प्रहसन (रचॅिक झासइ) असाही उल्लखे 
केला िातो. 

 
स खास्त्मका या प्रकारािे लेखन प्राधान्याने तत्कालीन समाििीवनाला अन लक्षून होत असते. 

पाचिमात्य स खास्त्मकेला परंपरेिा तसाि तत्कालीन लोकिीवनािा आधार असल्याने चतिे वर 
उल्लेचखलेले अनेक प्रकार चनमाि झालेले आहेत. तसे भारतीय नाट्यवाङ मयातील स खास्त्मकेच्या बाबतीत 
घडलेले नाही. चतिी परंपरा व समािाचभम खता मयाचदत आहे. पाचिमात्य नाट्यप्रकाराचं्या चनर्समतीमारे् 
प्रायम िीवनचवर्षयक दृचष्टकोि आहे, तसा भारतीय नाट्यप्रकाराचं्या [पहा : दशरूपक] चनर्समतीमारे् आहे 
असेही नाही.भारतीय नाट्यप्रकारािें वर्ीकरि मूलतम त्यातंील चवर्षयाच्या अन रोधाने केलेले व ि िबी 
स्वरूपािे आहे. साहचिकि दोहोंिा एकी चविार एका मयादेपलीकडे करता येत नाही. प्रािीन भारतीय 
नाट्यवाङ मयात िे दहा रूपकप्रकार साचंर्तले आहेत, त्यातंील नाटक आचि प्रकरि हेि काय ते पचरपूिइ 
स्वरूपािे नाट्यप्रकार आहेत. स खात्म अतं, चवर्षय र्ंभीर असला तरी शोकात्म भावनेिा अभाव, आचि 
सामान्यतम प्रसन्नमध र वातावरि यामं ळे भास, काचलदास, भवभतूी, शूद्रक इत्यादींच्या चकत्येक 
नाट्यकृतींिी र्िना स खास्त्मकेत केली िाते. दशरूपकापंैकी प्रहसन म्हिून िो प्रकार आहे, तो पचरपूिइ 
नसला तरी हास्यकारक आहे व त्यािे स्वरूप झासइ या नाट्यप्रकाराला खूपि िवळिे आहे. 

 
परकीय आिमिाम ळे भारतीय नाट्यािी परंपरा खंचडत झाली. िी काही परंपरा उरली ती चवचवध 

प्रकारच्या लोकनाट्याच्या रूपाने. प ढे इंग्रिािें आर्मन झाले आचि पाचिमात्य ससं्कृतीिा प्रभाव सवइि 
के्षीावंर पडला. स खास्त्मकाही प्राधान्याने पाचिमात्याचं्या वळिावर रे्ली. चकलोस्करािें सौभि; देवलािें 
सांशयकल्लोळ, माधवराव िोशींिे म्युहनहसपाहलर्टी, श.ं प. िोशींिे खडाष्टक, अत्र्यािें लग्नाची र्बेडी व 
साष्टाांग नमस्काि, प . ल. देशपाडें यािें अांमलदाि, वसंत कानेटकरािें पे्रमा तुझा िांग कसा, व्यंकटेश 
माडरू्ळकरािें पहत गेले ग काठेवाडी या मराठीतील काही िारं्ल्या स खात्चमका आहेत. या 
स खास्त्मकावंरून तसेि अन्य अनेक मराठी नाट्यकृतींमधून प्रत्ययास येिाऱ्या स खद नाट्यदशइनाच्या 
कौशल्यावरून, मराठी स खास्त्मका मराठी शोकास्त्मकेच्या मानाने बरीि समदृ्ध आहे असे म्हिता येते. 
तरीही मराठी स खास्त्मकेला स्वतमिी अशी खास परंपरा नसल्याम ळे, तसेि ती प रेशी लोकाचभम खही 
झालेली नसल्याम ळे, चतिे वरे्वरे्ळे प्रकार अद्याप रूढ झालेले नाहीत. चतच्यावर पाचिमात्य स खास्त्मकेिा 
िो प्रभाव आहे, तोही मूलतम रिनातंीािा व चवनोदचनर्समतीच्या चवचवध तलृप्त्यािंा आहे. याला अलीकडिे 
वर्नाट्य हे बरेिसे अपवाद आहे. या नाट्यािी प्रकृती अस्सल मराठी आहे. परंत  ते चकती आचि कसे िोम 
धरते हे अिून पाहावयािे आहे. 
 
पहा : प्रहसन – २ कृ. रा. सावतं 
 
सुनीत : इंग्रिी ‘सॉनेट’वरून अवािीन काळात आलेला, भावकचवतेिा िौदा िरिािंा बाधंीव रिनाबधं. 

 
अवािीन मराठी कचवतेत चवचशष्ट कालखंडात प्रकर्षाने हाताळला रे्लेला ‘स नीत’ हा काव्यप्रकार 

भावकचवतेत मोडिारा असून, इगं्रिीतील ‘सॉनेट’वरून तो मराठीत आला. 
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इंग्रिी ‘सॉनेट’िे मूळ इटलीतील ‘सोनेतो’ या र्ीतप्रकारात आढळते. तेराव्या शतकाच्या पूवाधात 
वाद्याच्या साथीसह र्ावयािे नादान सारी छोटे र्ीत म्हिून िन्माला आलेल्या ‘सोनेतो’ या र्ीतप्रकारािे 
काव्यात्म य स्ततवादासाठी उपयोिन होई. दान्ते (१२६५–१३२१), पीीाकइ  (१३०४–७४)या कवींनी या 
रिनाप्रकाराला प्रचतष्ठा आिली. त्यानंी प्रियातइ भावनाचं्या आचवष्ट्कारासाठी या रिनेिा अवलंब केल्याम ळे 
प्रिय हा एकि चवर्षय या र्ीतािंा होऊन बसला. 

 
सोळाव्या शतकात वायट आचि अलइ  ऑझ सरी याचं्या प्रयत्नानंी इंग्रिीत ‘सोनेतो’िा ‘सॉनेट’ हा 

अवतार िन्माला आला. यात त्यािा वाद्याशी असलेला संबंध स टला. वायटने पीीाकइ च्या काही रिनािंा 
अन वाद केला, तर अलइ  ऑझ सरीने त्यात काही अंतर्इत बदल करून त्याला इंग्रिी वळि चदले. यातून या 
रिनाबधंाच्या दोन पद्धती चनमाि झाल्या. चमल्टन आचि शतेसचपअर हे अन िमे या दोन पद्धतींिे प रस्कते 
म्हिून ओळखले िातात. या दोघानंीही या रिनाबधंाच्या चवर्षयािी व्याप्ती वाढचवली; प्रियभावनेप रतीि 
मयाचदत ठेवली नाही. 

 
िौदा ओळी, चवचशष्ट वृत्त आचि यमकािंा चवचशष्ट पद्धतीिा िम ही या रिनाबंधािी दशइनी वैचशष्ट्टे्य. 

चमल्टनच्या (म्हििेि इटाचलयन) पद्धतीत िौदा ओळींिे चवभािन ८ (अष्टक)+ ६ (र्षटक) असे असते. 
वृत्त ‘आयॅंचबक पेंटॅचमटर’. आठव्या ओळीच्या शवेटी ककवा नवव्या ओळीच्या प्रारंभी आशयदशइनदृष्ट्ट्या 
चवराम वा कलाटिी. अष्टकात दोन ित ष्ट्पद्या, र्षटकात दोन चीपद्या अशी व्यवस्था असून दोहोंच्याही 
बाबतीत यमकासंंबधंीिे काही काटेकोर संकेत पाळले िातात. अष्टकािंी यमके अबबअ ककवा अबअब अशी; 
तर र्षटकातंील चीपद्यािंी यमके कडक-कडक, कडई-कडई, कडड, ईकई, कडई-ईकई अशी असावी 
लार्तात. शतेसपीअरच्या पद्धतीत १२+२ असे चवभािन असते. प्रत्येकी दोन यमके असलेल्या तीन 
ित ष्ट्पद्या व शवेटच्या दोन ओळींिे य ग्मक अशी या स नीतािी माडंिी असते. शवेटच्या दोन ओळी 
समारोपात्मक पद्धतीच्या, चसद्धातंविा ककवा समालोिनात्मक असतात. 

 
चमल्टन-पद्धतीत दोन समबल भावनािें िंि ककवा पूवाधात एक समस्या उपस्स्थत करण्यात येऊन 

उत्तराधात चतिी सोडविूक असा आचवभाव असतो. तर शतेसचपअर-पद्धतीत एखाद्या भावनेिा, चविारािा 
वा कल्पनेिा प्रथम प रेसा चवस्तार केला िाऊन शवेटच्या दोन ओळींत कलाटिी वा टोकदार समारोप 
असतो. 

 
स नीतातील दोन भार्ानंा त्यािें स्वतंी अस्स्तत्व असते. एकाि िाचिविेे ते दोन चवचभन्न पलूै 

असतात. िमकदारपिे, िमत्कृचतपूिइरीत्या ककवा िाचिविेी एक वरे्ळी आकस्स्मक बािू म्हिून ते पलूै 
आपले अस्स्तत्व िािवनू देत असतात. त्यानंा एकी र् ंझण्यात कचवप्रचतभेिे यश सामावलेले असते. 
साहचिकि भावनेिे र्ाभंीयइ, त्यात र्र्सभत असलेले नाट्य, रिनाचशल्पािी घनता, सूीबद्धता, िमपूिइता या 
वैचशष्ट्ट्यानंा ‘स नीता’त प्राधान्य प्राप्त होते. 

 
इंग्रिी रािवटीच्या आरंभकालात चव. मो. महािनी यानंी शतेसचपअरच्या काही ‘सॉनेट्स’िी 

भार्षातंरे केली (काव्यकुसुमाञ्जली, १८८५).परंत  मराठी कचवतेत या रिनाप्रकारािा पाया खऱ्या अथाने 
केशवस त आचि ताबंे यानंी घातला. (माी ‘स नीत’ हे नाव प ढच्या कालखंडात चदले रे्ले. केशवस तानंी 
िौदा ओळींिे चनदशइक असलेले ‘ित दइशक’ असे त्यािे बाळबोध नामकरि केले होते.) केशवस तािंी 
स्वतंी रिना त्यानंी केलेल्या काही अन वादाइंतकीि ककबह ना अन वादाहूंनही अचधक सरस ठरली आचि 
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र्ािली. ‘मयूरासन आचि तािमहाल’ (१८९२) हे त्यािें प्रचसद्ध असलेले पचहले स्वतंी स नीत 
(ित दइशक).‘आम्ही कोि?’, ‘प्रचतभा’, ‘प्रीचतआचि तू’, ‘चिरचवय ततािा उद्र्ार’ ही त्यािंी आिखी काही 
र्ािलेली स्वतंी स नीते. केशवस तानंी शतेसचपअर आचि चमल्टन या दोन्ही पद्धतींिी रिना मराठीत केली; 
मराठी कचवतेत हा प्रकार रुिण्याच्या दृष्टीने वृत्त, यमकयोिना, ओळींिी संख्या या अंर्ानंी चवचवध प्रयोर् 
केले. त्यातूंन शादूइलचविीचडत वृत्त आचि िौदा ओळी हा त्यानंी प्रवर्सतत केलेला रिनाबधं मराठी कचवतेत 
रूढ झाला. इंग्रिी ‘सॉनेट’िी यमकाबाबतिी काटेकोर आचि कडवी दृष्टी माी केशवस तानंी वा प ढेही 
कोिी स्वीकारली नाही. मराठी कचवतेच्या प्रकृतीत रुितील एवढ्याि मयादेत यमकासंबंधीिे प्रयोर् केले. 

 
र्ोकवदाग्रि, बालकवी, बी आदींनी थोडीझार स नीत आचि स नीतसदृश रिना केलेली असली, 

तरी या रिनाप्रकाराला उत्साहाने बहर आला ती रचवचकरिमंडळाच्या काळात; प्राम ख्याने 
रचवचकरिमंडळाम ळेि! चवप ल आचि चवचवध चवर्षयावंर स नीते चलचहली रे्ली, स नीतािें स्वतंी सगं्रह 
चनघाले, चवचवध प्रयोर् झाले, स ट्या स ट्या स नीतातूंन कथा साकार करिारी खंडकाव्ये चनमाि झाली 
(तुर्टलेले दुव,े माधव िूचलयन; भावतिांग, यशवतं).त्याबरोबरि या काव्यप्रकारासबंंधी ताचत्त्वक ििा, 
वाद, वादळेही चनमाि झाली. आधी योिण्यात आलेल्या आचि नव्याने स िचवल्या रे्लेल्या ित दइशक, 
ित दइशपदी र्ीचतका, स्वचनतक (‘स्वन’ म्हििे नाद या अथी मूळ धात्वाथाला िवळिे) इ. नावासंंबंधी 
वाद, ििा होऊन त्या मंथनातून रचवचकरिमंडळाने प्रिचलत केलेले ‘स नीत’ हे नाव स्वीकारले रे्ले. 
स नीतासंबधंी कवींच्या आचि समीक्षकाचं्या उत्साहाचतरेकाला केशवक मारानंी चवडंबनाच्या िारे काटशह 
चदला (झेंडूची िुले). रचवचकरिमंडळानंतरच्या काळात या रिनाप्रकारािे प्राबल्य ओसरले. परंत  
आध चनक मराठी कचवतेच्या वैभवात भर टाकिारा एक काव्यप्रकार म्हिनू त्यािी प्रचतष्ठा अबाचधत राचहली. 
 

र्ो. म. क लकिी 
 
सुभाणषत : व्यापक अथािे, सावइकाचलक अथइ सारं्िारे विन म्हििे स भाचर्षत. हे स भाचर्षत शलैीच्या व 
चविाराच्या दृष्टीने नेटतया रिनेिे, म्हिीविा असते. एखाद्या कवीने वा नाटककाराने सहिस ंदर श्लोक 
रिला, की तो सवइतोम खी होतो आचि त्यािे स भाचर्षत बनते. स भाचर्षतात स्वयंपूिइता असते. त्यािी व्याप्ती 
व सौंदयइ चवचशष्ट संदभावर अवलंबून असत नाही. पि चवचशष्ट संदभात त्यािे उपयोिन पचरिामकारक 
ठरते. चकत्येक वळेा श्लोकातील एखादा िरि–चवशरे्षतम अथान्तरन्यासय तत िरि–स भाचर्षतस्वरूप होतो. 
स भाचर्षतात औचित्य, मार्समकता, उपरोध व यथाथइता या र् िािंा आचवभाव होतो. संस्कृतमध्ये सुभाहषत-ित्न 
भाण्डागाि, शाङ गकधिपद्धहत, सुभाहषतावहल, सूक्क्तमुक्तावहल, सदुक्क्तकिामतृ, कवीन्िवचनसमुच्चय 
यासंारखे अनेक स भाचर्षतसंग्रह आहेत. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
सूक्त : वैचदक ऋर्षींनी रिलेल्या कवनाला ककवा स्तोीाला ‘सूतत’ असे म्हितात. प्रत्येक स ततात काही 
‘ऋिा’ (कडवी) असतात. त्याम ळे ‘ऋग्वदे’ असा शब्द चनमाि झाला. ही सूतते स . एक सहस्त्र असून ती 
ऋग्वदेाच्या दहा मंडलातं चवभार्लेली आहेत. 

 
इ.स.पू.स . दोन सहस्त्र वर्ष े भारतात प्रवशे करून येथे वसाहती करिाऱ्या प्रािीन आयांना 

भारतातील चनसर्इ आचि नैसर्सर्क घटनािंा, र्षड्ऋतंूिे िि, नद्या, सम द्र आचि मानवी िीवनाच्या 
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अवस्थािंा िम आचि त्यािंी अपचरहायइता ह्या र्ोष्टी प्रकर्षाने अन भवाला आल्या आचि त्यािें श्रेष्ठत्व मनोमन 
पटून त्यानंी ह्या चवचवध घटनामंार्ील शततीिा शोध लावण्यािा प्रयत्न केला. अग्नी, पिइन्य, वाय,ू चदवस, 
राी ह्या सवांमारे् कोिती तरी दैवी शतती आहे असे वाटून त्यानंी त्या शततीिे रूपातंर दैवतातं केले. 
अग्नी, इंद्र, वरुि, पूर्षन्, उर्षस् ह्या दैवतािें अस्स्तत्व ह्या पद्धतीने मानले रे्ले. चवशरे्षतम अग्नी आचि इदं्र 
ह्या ऋग्वदेातील प्रधान देवता असून ऋग्वदेातील प्रत्येकी दोनश-ेअडीिश े सूतते त्यानंा उदे्दशून रिलेली 
आहेत. 

 
चनसर्ातील ह्या प्रिंड शततींिी आराधना करिे आचि त्यानंा मानवी इच्छािंी पूती करण्यासाठी 

प्रसन्न करिे हा प्राम ख्याने ऋग्वदेातील सूततािंा हेतू होता. य द्धात आचि तत्कालीन सभासचमतीत 
प्रचतपक्षावरचविय चमळावा, धनधान्यािंी समदृ्धी व्हावी, शूर प ीािंी प्राप्ती व्हावी, भरपूर र्ोधन असाव,े यज्ञ 
चनर्सवघ्नपिे पार पडाव,े सवइ मानवी आचि दैवी सकंटािंा नाश व्हावा, अशा तऱ्हेच्या इच्छा वैचदक ऋर्षी 
प नमप न्हा ह्या सूततातं प्रकट करताना चदसतात. परंत  ह्या व्यावहाचरक इच्छा व्यतत करीत असतानाि 
वैचदक ऋर्षींच्या उत्त ंर् प्रचतभाचवलासािे दशइन अनेक सूततातं होते. चवशरे्षतम उर्षमसूततात कवींच्या प्रचतभेिे 
नवनवीन उन्मेर्ष आढळतात. त्या चठकािी उरे्षिी त लना झळाळिारी वसे्त्र पचरधान करिाऱ्या, लोकािें चित्त 
आपल्या लावण्याने आचि शृरं्ाचरक चवभ्रमानंी आकर्षूइन घेिाऱ्या नतइकीशी केली आहे. उर्षा स्वर्ात 
िन्मलेली असून ती आपल्या रथातून पृथ्वीवर येते आचि उरे्षिे दशइन प्रत्यही चनरचनराळे असते असे विइन 
कवीने केले आहे (ऋग्वदे १·१२३, ९२, १२४ इ.).ऋग्वदेाच्या सातव्या मडंलात वचसष्ठ ह्याचं्या 
वरुिाचवर्षयीच्या सूततात आतइ भस्ततभावनेिा प्रत्यय येतो. नदीसूततात (ऋग्वदे ३·३३) चवश्वाचमी आचि 
चवपाश व श त द्री ह्या दोन नद्याचं्या संवादात नद्याचं्याही मानवी भावनािे दशइन होते. सूयाचववाहात (ऋग्वदे 
१०·८५) अचश्वनाशंी चववाह करून प्रथमि र्ृहप्रवशे करिाऱ्या सूयेच्या चववाहयाीेिे स ंदर विइन आहे. 

 
ऋग्वदेातील सूतते प्राधान्याने धार्समक असली, तरी इतरही चवर्षय त्यातं येतात. उदा., द्यतूात 

आपले सवइस्व र्मावनू पिात्तापदग्ध झालेल्या द्यतूकारािे मार्समक विइनही वािावयाला चमळते (ऋग्वदे 
१९·३४). शवेटी बायकाम लाकंडे परत िाव ेआचि प्रामाचिकपिे शतेी करावी, असे शहािपि त्याला स िते. 
वर उल्लेचखलेल्या चवश्वाचमीनदी संवादाप्रमािे उवइशी आचि प रुरवा ह्यािंा संवाद, सरमा आचि पिी ह्यािंा 
संवाद, तसेि ‘लबसूतता’तील इदं्रािे र्ौरवपूिइ स्वाचभमानी उद्र्ार ह्यातं भरपूर नाट्य प्रतीत होते आचि 
कदाचित नंतरच्या काळातील िामायि, मिाभाितासारखी महाकाव्ये आचि ससं्कृत नाटके ह्यािेंही बीि 
ह्या संवादसूततातं असेल. ऋग्वदेातील सूततातं वैचदक ऋर्षींच्या काव्यप्रचतभेिे अनेक अंर्ानंी दशइन होते. 
 

य. स. वाकळब े
 
सूत्र : लक्षि, चनयम यासंारखी एखादी र्ोष्ट ज्यात थोड्ा शब्दातं ग्रचथत केली िाते ते सूी.सूीािी व्याख्या 
प ढीलप्रमािे करण्यात आली आहे : ‘स्वल्पाक्षरमसंचदग्धं सारवचिश्वतोम खम्। अस्तोभमनवद्य ं ि सूीं 
सूीचवदो चवद म॥’ म्हििे सूीात अथासाठी आवश्यक तेवढेि थोडे शब्द असावते, तथाचप िे म्हिावयािे 
आहे ते सवइ साररूपाने त्यात चनर्सदष्ट होऊन अथाचवर्षयी संदेहाला िार्ा असू नये. तसेि त्यात िे काही 
चनयमाच्या स्वरूपािे असेल ते सवइी लार्ू होण्यासारखे (चवश्वतोम ख) असून त्यािा कोठे बाध 
होण्यासारखा नसावा (अस्तोभ). चशवाय सूीाच्या रिनेत कोिताही दोर्ष असू नये (अनवद्य).ससं्कृतातील 
सवइि सूीगं्रथातंील सूीे ताचंीक दृष्ट्ट्या अशा स्वरूपािी आहेत असे म्हििे शतय आहे. परंत  शास्त्रीय 
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चवर्षयावंरील बरेिसे सूीगं्रथ इतके स्वल्पाक्षर आहेत, की भाष्ट्य, वृत्ती अर्र टीका याचं्या साहाय्याचशवाय 
त्यातंील सूीाचं्या अथािा बोध होिेस द्धा कठीि आहे. पाचिनीिी अष्टाध्यायी हे यािे पराकोटीिे उदाहरि. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
सूत्रधार : सूीधार म्हििे म ख्य नट ककवा नेता. नाट्यप्रयोर्ामंध्ये नाटकािी चनवड, प्रयोर्चदग्दशइन, 
नाट्यप्रयोर्ातील धार्समक स्वरूपािा पूवइरंर्, नादंीपठन हे सवइ त्यानेि करावयािे असल्याने प्रयोर्ािी सारी 
सूीे त्याच्याि हातात असतात, म्हिूनि त्याला ‘सूीधार’ म्हटलेले आहे. प्रत्यक्ष प्रयोर्ाच्या आधी होिाऱ्या 
पूवइरंर्ात त्याने सवइ कायइभार् करावयािा असतो आचि देवता शातं करून प्रयोर्चसद्धीिा मार्इ स कर 
करावयािा असतो. सूीधार हा बह धा ब्राह्मि असे आचि म्हिूनि नादंीपठनािे कायइ त्याच्याकडे असे. 
काहींच्या मते सूीधारहा ब्राह्मि नसल्यास त्याला नादंी म्हिता येत नसे आचि अशा वळेी त्याला स्थापक 
म्हित. काही नाटकातं सूीधार हाि नादंी म्हितो, तर काहींत नादंीनंतर तो प्रवशे करतो.भरताच्या 
नाट्यशास्त्राप्रमािे नाट्यप्रयोर् एखाद्या चठकािी करावयािे ठरल्यानंतर नाट्यर्ृह उभारण्याकरता िारे्िी 
चनवड करिे, अचभपे्रत असलेल्या प्रकारिे नाट्यर्ृह बाधंिे ही कामेही सूीधारािीि होत. भमूी मोिण्याच्या 
वळेी आवश्यक असलेले सूी तोि हातात धरतो, म्हिूनही तो सूीधार होय. संस्कृत नाटकािंा चवकास 
बाह ल्याचं्या खेळावरून झाला असावा, असे मत माडंिारे चपशले वर्ैरे चविान सूीधार हा शब्द वरे्ळ्या 
रीतीने स्पष्ट करतात. दशइनी रंर्मंिावर बाह ल्या नाित असतात, त्याचं्या हालिालींिी सूीे ज्याच्या हातात 
असतात तो सूीधार. हाि प ढे संस्कृत नाटकात आला असावा, असे ते मानतात. 
 

त्र्यं. र्ो. माईिकर 
 
सूत्रवाङ्मय : इ. स. पू. पािव्या /सहाव्या शतकातं संस्कृत भारे्षत सूी आचि वदेारं् ह्या गं्रथाचं्या रिनेला 
प्रारंभ झाला असावा. ह्यापंकैी सूीवाङ्मय हे सूीबद्ध पद्धतीने चलचहलेले होते. ह्या चठकािी ‘सूी’ ह्यािा 
अथइ ‘अचतशय संचक्षप्त शब्दसचंहता’ असा आहे. सूीात अक्षरे कमीत कमी असावीत आचि तरीही त्यािा अथइ 
अस्पष्ट नसावा. त्यात चवर्षयािे सार असाव ेआचि ते त्या त्या चवर्षयाला पूिइपिे लार् ूपडिारे असाव.े त्यात 
झापटपसारा असू नये आचि त्यािी रिना चनदोर्ष असावी, अशी सूीािी व्याख्या केलेली आहे. स्मरिात 
राहण्याच्या दृष्टीनेही सूीािें महत्त्व झार आहे. 

 
चशक्षा, कल्प, व्याकरि, चनरुतत, छंदस् आचि ज्योचतर्ष ह्या सहा वदेारं्ापंकैी कल्प ह्या वदेारं्ािा 

यज्ञचवधी आचि त्यािंी पद्धती हाि चवर्षय आहे. ह्याचवर्षयीिी माचहती कल्पसूीात चदली आहे. कल्पसूीािें 
तीन चवभार् होऊन श्रौतसूीे, धमइसूीे आचि र्ृह्यसूीे चनमाि झाली. ह्यांपैकी श्रौतसूीातं यज्ञचवधीिा चवस्तृत 
तपशील चदलेला आहे. धमइसूीातं र्ृहस्थाच्या दैनंचदन िीवनाचवर्षयी चनयम चदलेले आहेत. समािािा एक 
िबाबदार घटक ह्या नात्याने र्ृहस्थाने ह्या चनयमािें आिरि करावयािे असते. र्ृह्यसूीात चववाहचवधी, 
सोळा संस्कार, ब्रह्मिारी आचि स्नातक ह्यािंी कतइव्ये, अनध्याय, श्राद्धचवधी इत्यादींिी माचहती चदलेली 
असते. तेव्हा धमइसूीे आचि र्ृह्यसूीे ह्यातं काही चवर्षयसमानआहेत. 

 
धमइसूीािंाि कालातंराने चवस्तार होऊन धमइशासे्त्र आचि स्मचृतगं्रथ तयार झाले. उदा., 

गौतमधमकसूत्र, र्बौधायनधमकसूत्र, आपस्तम्र्बधमकसूत्र, वहसष्ठधमकसूत्र, हवष्िधुमकसूत्र, िािीतधमकसूत्र, 
मानवधमकसूत्र. ह्या गं्रथापंासूनि प ढील काळात ती ती धमइशासे्त्र ककवा मनुस्मतृीसारखे स्मृचतगं्रथ चलचहले रे्ले 
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असावते, असे मत आहे. कौचटल्यािे अथकशास्त्रही सूीमय शलैीत चलचहले असल्याम ळे त्याच्याही पूवी 
अथइशास्त्रावर सूीगं्रथ उपलब्ध असावा काय, असा प्रश्न उद्भवतो. माी एवढे चनचित, की सूीवाङ्मयािी 
परंपरा कल्पसूीापं रतीि मयाचदत राचहली नाही. उदा., बादरायिािी वदेान्तसूते्र, वात्स्यायनािे कामसूत्र 
आचि पाचिनीिी व्याकरिसूीे ह्यािंा धमाशी साक्षात संबंध नाही. अीी, उशनस् (श ि), कण्व आचि 
काण्व, कश्यप आचि काश्यप, र्ाग्यइ इ. इतर गं्रथकारानंी चलचहलेल्या सूीगं्रथािंी चवस्तृत ििा डॉ. पा.ं वा. 
कािे ह्यानंी केलेली आहे. त्यावरून प्रािीन काळी सूीवाङ्मयािा भरपूर चवस्तार झाला असावा, असे स्पष्ट 
चदसते. 
 

य. स. वाकळब े
 
सौंदयइभावना (ईस्थेणटक र्मोशन) : सौंदयइवस्तूच्या कलात्मक रूपबधंाच्या प्रतीतीने रचसकमनात चनमाि 
होिाऱ्या भावनेला ‘सौंदयइभावना’ म्हटले िाते. सौंदयइशास्त्रीय चवश्वात रचसकाच्या कलात्मक अन भवािा 
प्रश्न र्हन समिला िातो. त्या अन भवािेचवचशष्टत्व नेमकेपिाने स्पष्ट करण्याच्या हेतूने तलाइव्ह बले, 
रॉिर फ्राय आदी कलासमीक्षकानंी या सौंदयइभावनेिे स्वतंी अस्स्तत्व मानिे आवश्यक आहे, असे 
प्रचतपाचदले. ही सौंदयइभावना समग्र कलात्मक अन भवािा एक महत्त्वािा घटक आहे. रॉिर फ्राय यानंी 
‘कलाकृतीच्या आकृतीचवर्षयीिी िी (रचसकर्त) भावना ती सौंदयइभावना’ अशी चतिी व्याख्या केली. 
तलाइव्ह बले याचं्या मते (आर्टक, १९१३) सवइि रूपात्म कलाकृतींच्या अंर्ी असिारा एक समान र् िधमइ 
आहे; तो म्हििे कलाकृतीिा ‘अथइपूिइ आकार’ वा ‘लक्षिीय घाट’ (चसस्ग्नचझकंट झॉमइ). या ‘अथइपूिइ 
आकारा’च्या प्रतीतीने ‘सौंदयइभावना’ चनमाि होते आचि ज्या वस्तंूच्या प्रतीतीने रचसकमनात चववचक्षत 
सौंदयइभावना उत्पन्न होते, चतला आपि ‘कलाकृती’ म्हितो. बले यानंी सौंदयइभावनेला सौंदयािा चनकर्ष 
मानले. त्यानंी माडंलेल्या ‘अथइपूिइ आकार’ आचि ‘सौंदयइभावना’ या दोन संकल्पना सौंदयइशास्त्रीय चवश्वात 
महत्त्वाच्या ठरल्या. 

 
बेलप्रिीत ‘अथइपूिइ घाट’ आचि ‘सौंदयइभावना’ या संकल्पना ओळखून बा. सी. मढेकर यानंी त्यानंा 

लयतत्त्वाचं्या बधंाने बाधूंन टाकले. मढेकराचं्या मते कलाकृतीत चवश द्ध संवदेनािंी भावना वा भावनािंी 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ लयबद्ध रिना असते. ही लयबद्ध रिना सवंाद, चवरोध आचि समतोल या तीन लयतत्त्वावंर 
आधारलेली असते. ही भावनािंी वा संवदेनािंी लयबद्ध रिना म्हििेि कलाकृतीिा ‘अथइपूिइ आकार 
ककवा घाट’ होय आचि हे लयतत्त्व कलाकृतीच्या सौंदयािे आत्मतत्त्व वा चनकर्ष असतो. या लयतत्त्वाने 
कलाकृतीच्या रिनेत प्रवशे केला, की कलाकृतीला सौंदयइ हा र् िधमइ लाभतो आचि अशा प्रकारच्या 
सौंदयइरूप लयबद्ध रिनेिा रचसकाला प्रत्यय आला, की त्याच्या मनात ‘सौंदयइभावना’ चनमाि होते. ही 
सौंदयइभावना दोन प्रकारच्या लयबद्ध रिनानंी चनमाि होते : (१)चिी, संर्ीतादी कलामंध्ये रंर्, नाद 
याचं्या चवश द्ध संवदेनािंी लयबद्ध रिना असते.त्या संवदेनाचं्या र् िानंी व त्याचं्याि झतत संवाद-
चवरोधात्मक लयाने िी भावना उत्पन्न होते ती सौंदयइभावना. (२) साचहत्यकृतीत शब्दाथइसूचित भावाथइ 
घटकािंी संवाद-चवरोध-समतोल या लयतत्त्वानं सारी लयबद्ध रिना झालेली असते. या लयबद्ध 
रिनाबधंाच्या प्रतीतीने रचसकमनातं स्झ रलेली िी भावना, ती साचहत्यचनष्ठ सौंदयइभावना होय. साचहत्यािा 
चवर्षय बनलेल्या पे्रम-िेर्षादी भावना ह्या सौंदयइभावना नव्हेत. मर् साचहत्यातील सौंदयइभावनेिे स्वरूप कसे 
असते? उदा., उत्तििामचहितातील पचहल्या अंकातील सीतात्यार्ािा प्रसंर् : एकाला प्रिाचहततत्पर असा 
आदशइ रािा पाहून रामाचवर्षयी आदर, पे्रम वाटेल; तर द सऱ्याला चनरपराध पत्नीिा त्यार् करिारा चनष्ठ र 
पती म्हिनू रामाचवर्षयी िेर्ष, चतरस्कार वाटेल. या दोन रचसकानंी रामाच्या कृतीिा अथइ नैचतक मूल्यावंर 
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आधारलेल्या तकइ चनष्ठ संर्तीतून लावल्याम ळे त्याचं्या मनात ज्या पे्रम-िेर्षादी भावना उत्पन्न झाल्या, त्या 
सवइसामान्य, िीवशास्त्रीय भावना; ‘सौंदयइभावना’ नव्हेत. परंत  या प्रसंर्ाकडे वरे्ळ्या दृष्टीने पाचहल्यास 
सौंदयइचनष्ठ वा लयबद्ध संर्तीिी प्रतीती येईल. लोकापवादाम ळे राम सीतेिा त्यार् करतो; परंत  आपले 
डोहाळे प रचवण्यासाठी राम आपल्याला वनात पाठवीत आहे, असे सीतेच्या मनात असते. या चठकािी राम 
आचि सीता याचं्या मनातंील हेतंूमधील ‘चवरोध’ िािवतो. चतला वनवासात पाठचवताना रामाला शोक 
होतो, तर सीतेला आपल्या डोहाळ्यािी पूती होिार म्हिून हर्षइ होतो. येथे हर्षइव शोक या भावनामंधील 
‘चवरोध’ प्रत्ययास येतो. परंत  रामाच्या मनात सीतेचवर्षयी चनतान्त पे्रम असते. तसेि सीतेच्या मनातही 
रामाचवर्षयी पे्रम असते. येथे दोघाचं्या मनोर्त भावनािंा ‘संवाद’ आहे. या प्रसंर्ात भावाथइ घटकामंधील 
संवादीचवरोधी लयानंी समतोल साधला आहे. प न्हा भावाथइ घटकािंी हीलयबद्ध रिना कें द्रीभतू 
नाट्याथाशी समातंर आहे. या लहानशा प्रसंर्ात भावाथइ घटकाचं्या लयबद्ध रिनेच्या प्रतीतीने रचसक 
मनात िी भावना चनमाि होईल, ती ‘साचहस्त्यक सौंदयइभावना’ होय. 

 
मढेकराचं्या मते सौंदयइभावना िीवनहेत -चनरपेक्ष, स्वयंपूिइ, स्वतंी अशी असते. सौंदयइभावनेच्या 

या चवचशष्ट स्वरूपाबाबत माी कलासमीक्षकातं मतभेद आहेत. सौंदयान भव हा भावनासदृश आहे, हे 
कलासमीक्षकानंा मान्य आहे. आय्. ए. चरिर्डसइ सौंदयइभावनेिे भावनास्वरूप मान्य करतात; परंत  चतिे 
स्वतंी अस्स्तत्व अमान्य करून ‘मानसशास्त्रात अशा प्रकारच्या र्ोष्टीला स्थान नाही’ असे सारं्तात. 

 
याउलट प्रभाकर पाध्ये सौंदयइभावनेिे स्वतंी अस्स्तत्व मानतात; परंत  ती िीवशास्त्रीय स्वरूपािी, 

भौचतकि कशी आहे ते नवमानसशास्त्र आचि मज्जाशास्त्र याचं्या आधारे चसद्ध करून सौंदयइभावनेचवर्षयी एक 
नवाि दृचष्टकोि माडंतात : “मानवी मेंदूत एका पेशीिाल कें द्रात ‘संवदेना संदेशा’िे िे उद्दीपनकायइ होते 
त्याम ळे अचभजे्ञच्या कायाला िेतनाशततीिा प रवठा होऊन त्या कायाबद्दल एक र्ोडी, आस्था चनमाि 
होते.” (रस वाटू लार्तो.) कलान भवात या ‘आस्थेिे’ रूपातंर रसात होते असे त्यािें मत असून या 
रसवृत्तीला ते ‘सौंदयइभावना’म्हितात. 

 
भारतीय साचहत्यसमीक्षकानंी साचहत्यकृतीच्या सौंदयास्वादाने रचसकमनात उत्पन्न होिाऱ्या 

‘अवस्थे’ला रस संबोचधले आहे. म्हिून ‘सौंदयइभावने’िी संकल्पना रसव्यवस्थेतील ‘स्थाचयभाव’ आचि ‘रस’ 
या सकंल्पनाशंी ताडून पाहिे प्रस्त त ठरेल. ‘स्थाचय हाि रस’ असे मानिारी पचरप ष्टवादी 
साचहत्यसमीक्षकािंी एक परंपरा आहे; चतला अन सरून मानसशास्त्राच्या आधारे रसचवविेन करिाऱ्या काही 
आध चनक साचहत्यसमीक्षकानंी नाट्यर्त ‘स्थाचयभाव’आचि पे्रम-िेर्षादी मानवी भावना (इमोशन) ही एकि 
आहेत असे कस्ल्पले. त्याम ळे रसव्यवस्थेत अडििी उपस्स्थत होऊन ‘स्थाचयभाव’, ‘रस’ आचि 
‘सौंदयइभावना’ ही एकाि स्वरूपािी आहेत असा र्ैरसमि होऊ लार्ला. परंत  ‘रस हा स्थायीहून वरे्ळ्या 
स्वरूपािा आहे’ (स्थाचयचवलक्षि रसम) असे अचभनवर् प्तानेि साचंर्तले आहे. तसेि ‘भाव म्हििे 
भावनारूप मनोवस्थेिे घटक नाहीत, तर ते नाट्यप्रचियेिे घटक आहेत’ (साहित्यहवचाि, चद. के. बेडेकर) 
असा भरत−अचभनवर् प्तप्रिीत ‘भावा’िा अथइ आहे. यावरून नाट्यर्त स्थाचयभाव हे रचसकमनात उत्पन्न 
होत नाहीत. म्हिनू ते रस आचि सौंदयइभावना या दोन्ही संकल्पनाहूंन वरे्ळे ठरतात हे स्पष्ट होते. 
साचहत्यकृतीिा चवर्षय झालेल्या मानवी भावना, पाीर्त भावना ह्या सौंदयइभावनेहून वरे्ळ्या आहेत, हे येथे 
ध्यानात घेतले पाचहिे. 
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सौंदयइभावना आचि रसकल्पना यातं चवरोधी र् िापेंक्षा समान र् िि अचधक आढळतात. 
सौंदयइभावना स्वतंी, चववचक्षत, िीवनहेत चनरपेक्ष आहे, तर रसप्रतीती ही अलौचकक, साधारिीभतू अशी 
आहे. बले–मढेकरािंी सौंदयइभावना एकि असून ती आनंदरूप आहे. बले चतिे विइन ‘उत्कट परमानंद’ 
(इंटेन्स रॅप्िर) असे करतात, तर अचभनवर् प्तािा रसही एकि असून तोही आनंदरूप आहे. ‘लयबद्ध 
रिने’च्या प्रतीतीने सौंदयइभावना चनमाि होते. ‘उचितरिनासचन्नवशे’ हे काव्यसौंदयािे तत्त्व भारतीय 
साचहत्यसमीक्षकानंी (के्षमेंद्र) साचंर्तले असून रस हा नाट्याच्या रिनाव्यूहातूंनि चनमाि होतो. माी रस हा 
समग्र कलान भव आहे, तर ‘सौंदयइभावना’ समग्र कलान भवािा एक घटक आहे. 

 
लयतत्त्वाम ळे कलाकृतीला सौंदयइ प्राप्त होत असले, तरी सौंदयइभावनेच्या चविारात कलावस्तू व 

रचसक यािंी देवघेव लक्षात घेतली पाचहिे. या दृष्टीने यिूीन केअचलन यानंी सौंदयइभावनेिी व्याख्या चदली 
आहे : ‘सौंदयइभावना ही सौंदयइवस्तूचवर्षयीिी भावना असूनती सौंदयइवस्तूच्या रिनानंी चनयंचीत झालेली 
असते’ (अॅस एक्क्झस्रे्टन्शल ईस्थेहर्टहसझम, पृ. ३३०). या व्याख्येच्या अन रोधाने कलाकृतीिे लयतत्त्व 
आचि रचसकािी स्वतंी सौंदयइदृष्टी सामावनू घेिारी सौंदयइभावनेिी व्याख्या अशी करता येईल : 
कलाकृतीिी लयबद्ध रिना आचि रचसकािी चदक्कालबद्ध सौंदयइवृत्ती याचं्या देवघेवीने स्झ रलेली आचि 
स चनयंचीत व सीचमत झालेली िी भावना, चतला सौंदयइभावना म्हिता येईल. 
 
संदभइ :  १.   पाध्ये, प्रभाकर, ‘सौंदयइभावना म्हििे काय?’, सत्यकथा, ि लै १९६६. 

२. बेडेकर, चद. के. साहित्यहवचाि, १९६४. 
३. मढेकर, बा. सी. सौंदयकआहिसाहित्य, १९५५. 
4. Bell, Clive, Art, 1913, 
5. Kaelin, Eugeue, An Existentialist Aesthetic, 1966. 
6. Richards, I. A. Principles of Literary Criticism, 1924. 

 
र्ंर्ाधर पाटील 

 
सौंदयइवृणत्त : पहा सौंदयइभावना. 
 
सौंदयइशास्त्र : सौंदयािे व कलेिे तत्त्वज्ञान म्हििे सौंदयइशास्त्र. यात सौंदयाचवर्षयी व कलेचवर्षयी चसद्धातंन 
केले िाते. कला व सौंदयइ यािें स्वरूप काय, त्याचं्या आवश्यक अटी कोित्या, त्यािें काही चनयम असतात 
का, चवचवध कलामंधील परस्परसंबधं कोित्या प्रकारिे असतात आचि त्यातूंन कलाचं्या वर्ीकरिािी 
व्यवस्था लावता येते का, यासंारख्या प्रश्नािंा चविार करून त्याचं्याचवर्षयी सवइसामान्य स्वरूपािा चसद्धातं 
माडंिे, हे सौंदयइशास्त्रािे म ख्य कायइ मानले िाते. सौंदयइशास्त्राच्या एकूि व्याप्तीिा चविार केल्यास येथे 
दोन पातळ्यावंर चवश्लेर्षि केलेले असते : एक म्हििे संकल्पनाचं्या व चवधानाचं्या तार्सकक वैचशष्ट्ट्यािें 
चवश्लेर्षि करिारी आकाचरक पातळी, तर द सरी म्हििे संकल्पनािें आशयचवर्षयक चवश्लेर्षि करिारी 
पातळी.यािा अचधक चविार प ढे येईलि. 

 
अॅलेतझाडंर बाउमर्ाटइन (१७१४–६२) याने ‘ईस्थेचटतस’ ही संज्ञा वरील अथाने अठराव्या 

शतकात प्रथम वापरली. या संजे्ञला पयाय म्हिून आध चनक मराठीमध्ये ‘सौंदयइशास्त्र’ ही संज्ञा सवइसामान्य 
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वापरात आहे. काही अभ्यासकानंी ‘सौस्थ्यशास्त्र’ (प . चश. रेरे्), ‘कलास्वरूपशास्त्र’ (चद.के. बेडेकर) आचि 
‘आचभरौचिकी’ (चद. य. देशपाडें) यासंारखे पयाय स िचवलेले असले, तरी ते झारसे प्रिचलत नाहीत. 

 
‘ईस्थेचटतस’ ककवा ‘सौंदयइशास्त्र’ या संज्ञा आध चनक असल्या, तरी सौंदयइ व कला याचं्या स्वरूपािा 

वधे घेिारी आचि त्याचं्याचवर्षयी चसद्धातंन करिारी परंपरा प्रािीन काळातही होती. संस्कृतमध्ये 
सौंदयइशास्त्रीय चविारािी परंपरा चनदान भरताच्या नाट्यशास्त्राइतकी प्रािीन आहे (इ. स. पू. स . २०० ते 
इ.स. २००) आचि ससं्कृतमध्ये ज्याला काव्यशास्त्र वा साचहत्यशास्त्र म्हटले िाते ती सौंदयइशास्त्रीय 
चविारािीि एक परंपरा आहे. पािात्त्य परंपरेतही कलेिा सैद्धाचंतक पातळीवरील चविार प्लेटो (इ. स. पू. 
स . ४२७–३४७) व अॅचरस्टॉटल (इ. स. पू. ३८४–३२२) याचं्यापासून िालत आलेला आहे. 

 
आध चनक पािात्त्य तत्वज्ञानामध्ये सौदयइशास्त्र हा चवर्षय तत्वज्ञानािी एक उपशाखा म्हिून मानला 

िातो. तकइ शास्त्र, ज्ञानमीमासंा, अचतभौंचतकी याचं्याबरोबरि मूल्यचविार ही तत्त्वज्ञानािी शाखा मानली, 
तर नीचतशास्त्र आचि सौंदयइशास्त्र या चतच्या उपशाखा मानाव्या लार्तील. सौंदयइशास्त्रामध्ये सौंदयइ या 
मूल्यवािक संकल्पनेिा ताचत्त्वक चविार होतो. सौंदयइ आचि त्याच्याशी संबचंधत सकंल्पनािें व चवधानािें 
तार्सकक चवश्लेर्षि करिे व त्याचं्याचवर्षयीच्या चसद्धातंािंी स संर्त माडंिी करिे, हे सौंदयइशास्त्रािे प्रम ख 
उचद्दष्ट म्हिता येईल. 

 
सौंदयइशास्त्रासबंंधीच्या दोन र्ैरसमि तींिी नोंद येथे घ्यायला हवी. एक म्हििे, सौंदयइ व शास्त्र या 

संकल्पना परस्परचवरोधी आहेत, असाएक समि बराि रूढ आहे. यामार्िी ताचत्त्वक भचूमका शोधायिी तर 
ती प ढीलप्रमािे माडंता येईल : सौंदयइ ही एक साक्षात अन भतूी असते व त्याम ळे त्यािा केवळ आस्वादि 
शतय असतो; उलटपक्षी शास्त्र हे तकइ  व चवश्लेर्षि यावंर आधारलेले असते व त्याम ळे सौंदयािे शास्त्र असू 
शकत नाही. कलाव्यवहाराच्या बाबतीत ही भचूमका स्वीकारायिी म्हटली तर कलेिे अध्ययन-अध्यापन व 
एकूिि समीक्षाव्यवहार अशतय कोटीतला ठरतो, कारि अध्ययन-अध्यापन व समीक्षा यातंील कोितीही 
र्ोष्ट शतय व्हायिी असेल, तर संकल्पनािंी आवश्यकता आहे आचि सकंल्पना आल्या की चनयम, व्यवस्था 
आचि शास्त्र या र्ोष्टीही अपचरहायइपिे येतात. तेव्हा कलािें अध्ययन-अध्यापन आचि समीक्षा या र्ोष्टी 
महत्त्वाच्या असतात, हे मान्य केले की सौंदयइशास्त्र भक्कम पायावर उभे राहू शकते. खरे म्हििे त्यािा 
पायाि संकल्पनाय तत कलान भवात असतो. माी कलाचवर्षयक संकल्पनािंी तत्त्वज्ञानात्मक माडंिी 
करिारे शास्त्र हे चवज्ञानाप्रमािे केवळ विइनात्मक वा स्पष्टीकरिात्मक स्वरूपािे नसून त्याला 
मूल्यनप्रचियेिा, म्हििेि मूल्यसंकल्पनािंा व चनकर्षािंा वधे घ्यायिा असतो, हे येथे ध्यानात ठेवायला 
हव.े 

 
पचहल्या र्ैरसमि तीशी संबंचधत असिारी द सरी र्ैरसमिूत म्हििे कलासमीक्षा व सौंदयइशास्त्र 

यािंा कोित्याही प्रकारिा संबंध नाही असे मानिे ही होय. या दोहोंिा संबधं नाकारिाऱ्या भचूमकेमार्ील 
म ख्य धारिा अनन्यत्वािी आहे, मर् हे अनन्यत्व कलाकृतीिे असेल, ककवा कलान भवािे असेल. कलेच्या 
संदभात केवळ भावनात्मक प्रचतसाद शतय असतात आचि प्रत्येक भावनात्मक प्रचतसाद हा अनन्य असतो, 
तेथे सामान्यीकरि वा तार्सकक चवश्लेर्षि शतय नसते, ही आस्वादक समीके्षमार्िी धारिा आहे व ती 
सौंदयइशास्त्रालाि नव्हे तर समीके्षलाही नाकारिारी आहे. यापेक्षा काहीशी वरे्ळी भचूमका म्हििे 
कलासमीक्षा ही कलाकृतीच्या अनन्यत्वािा वधे घेत असते व त्याम ळे सवइसामान्य स्वरूपािे चसद्धातं 
माडंिाऱ्या सौंदयइशास्त्राला तेथे स्थान नसते, ही आहे. या टोकाच्या भचूमकामंध्ये खरे म्हििे कोित्याि 
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संकल्पनानंा स्थान राहत नाही. कारि संकल्पना या सामान्य स्वरूपाच्याि असतात. संकल्पना नाकारून 
कोिताही मानवी अन भव वा व्यवहार शतय होत नाही. कलासमीके्षत कलान भवामध्ये अन स्यूत असिाऱ्या 
संकल्पनािंी व तत्त्वािंी सरं्ती लावण्यािा प्रयत्न असतो, तर सौंदयइशास्त्रामध्ये समीक्षाव्यवहारातील 
संकल्पना, तत्त्व ेव चनकर्ष यािंी, म्हििेि पयायाने प्रत्यक्ष कलान भवातील संकल्पना, तत्त्व ेव चनकर्ष यािंी 
संर्ती लावण्यािा प्रयत्न असतो. कलासमीके्षत कलाकृतींिे मूल्यमापन ज्या सकंल्पनाचं्या व तत्त्वाचं्या 
साहाय्याने होत असते, त्यािें काटेकोर चवश्लेर्षि सौंदयइशास्त्र करीत असल्याम ळे ते समीके्षला व पयायाने 
स िाि कलान भवाला उपकारकि ठरते. 

 
सौंदयइशास्त्रीय चसद्धातंनािे म ख्यत्व ेतीन प्रकार चदसून येतात. आपल्या व्यापक अशा अचतभौचतकीय 

चसद्धातंािा एक भार् म्हिून सौंदयइशास्त्रीय चविार माडंिे, हा त्यातील एक प्रकार होय. हा प्रकार काटं व 
चवश्विैतन्यवादी तत्त्वज्ञाचं्या लेखनात आढळतो. काटंच्या एकूि तत्त्वज्ञानाच्या िौकटीमध्ये ज्ञानमीमासंा 
(कायइकारिादी संकल्पनानंी चसद्ध झालेल्या प्राकृचतक सृष्टीच्या ज्ञानािे चवश्लेर्षि) आचि नीचतमीमासंा 
(मानवी संकल्पशततीच्या स्वातंत्र्यावर आधारलेल्या नीचतचवश्वािे चवश्लेर्षि) यातंला द वा म्हिून 
सौंदयइशास्त्रीय चसद्धातं वावरतो. चवश्वितैन्यवादी िौकटीमध्ये सवइ चवश्व हे एकाि िैतन्यािा आचवष्ट्कार 
मानले िाते आचि त्यािा आचवष्ट्कार वरे्वरे्ळ्या माध्यमातं होत असतो; इंचद्रयर्ोिर माध्यमातील 
चवश्विैतन्यािा आचवष्ट्कार म्हििे कला होय. या प्रकारच्या चसद्धातंनामध्ये सवकंर्ष असा व्यूह रिताना 
कलेच्या खास वैचशष्ट्ट्याकंडे द लइक्ष होण्यािी शतयता असते. 

 
सौंदयशास्त्रीय चसद्धातंनािा द सरा प्रकार म्हििे प्रत्यक्ष कलाव्यवहारामधून हाती लार्िाऱ्या 

तत्त्वािंा चविार करून त्यातून कलािें एकमेव सत्त्व शोधू पाहिारे चसद्धातं होय. उदा., तलाइव्ह बेल याने 
म ख्यत्व ेदृश्यकलामंधील रिनातत्त्वाचं्या आधारे सौंदयइभावनेिा वधे घेऊन ‘अथइपूिइ रूपबंध’ (चसस्ग्नचझकंट 
झॉमइ) हे सवइ कलािें सत्त्व सारं्ू पाहिारे तत्त्व माडंले. ऑझ बनइ याने संर्ीतादी साचहत्येवर कलािंा आधार 
घेऊन ‘कलाकृती म्हििे सवंदेनाचं्या (सेंचद्रय) रिनेिी दीघइकाल चटकिारी शतयता’ अशी कलेिे सत्त्व 
सारं्ू पाहिारी व्याख्या केली. 

 
चतसरा व आध चनक काळात अचधक मान्यता पावलेला प्रकार म्हििे कलाव्यवहारातील 

संकल्पनािें चवश्लेर्षि व व्यवस्स्थतीकरि करिारी माडंिी होय. यात कलास्वरूपचवर्षयक संकल्पना, तत्त्व े
इत्यादींिे सौंदयइशास्त्रामधील चवश्लेर्षि हे दोन पातळ्यावंर होत असते. एक- म्हििे या संकल्पनािंी 
तार्सकक वैचशष्ट्टे्य आचि द सरी म्हििे त्यािंा आशय. ‘सौंदयइ’ ही संकल्पना व्याख्येय आहे का, ‘स ंदर’ या 
संजे्ञने एखादा र् िधमइ चनदेचशत केला िातो का, हा र् िधमइ कोित्या िातीिा (प्राकृचतक की अप्राकृचतक) 
असतो, या स्वरूपािे प्रश्न हे तार्सकक प्रश्न आहेत, आचि या प्रश्नाचं्या ििेच्या पातळीला ‘अचतसमीके्ष’िी 
(मेटॅ-चिचटचसझम) पातळी असे म्हितात. येथे ‘समीक्षा’ या सकंल्पनेमध्ये कलाकृतीिी प्रत्यक्ष समीक्षा 
आचि सैद्धाचंतक समीक्षा या दोहोंिा समावशे होतो. द सरी पातळी म्हििे सौंदयािे चनकर्ष कोिते, कोित्या 
चवचशष्ट र् िधमांम ळे वस्तू स दंर ठरतात, या प्रश्नाचं्या ििेिी पातळी. ही सौंदयइचवर्षयक संकल्पनाचं्या 
आशयािी पातळी होय. 

 
सौंदयइशास्त्रीय संकल्पनाचं्या आशयािा चविार करताना कलाचनर्समती, कलाकृती आचि कलान भव 

या तीन घटकािंा चविार सौंदयइशास्त्राला करावा लार्तो. चनर्समतीच्या प्रचियेिे चवश्लेर्षि करताना कलेच्या 
उत्पत्तीचवर्षयीिे चसद्धातं सौंदयइशास्त्राला तपासाव े लार्तात. यामध्ये कलावतंाच्या मानचसक प्रचिया, 
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सिइनशीलता, कल्पनाशतती यासंारख्या मनोव्यापारात्मक संकल्पनािंा, त्यािप्रमािे कलाचनर्समतीमार्च्या 
सामाचिक पे्ररिा, कलावतंाने अन भवलेली सामाचिक पचरस्स्थती यािंा अंतभाव होतो. कलाकृतीच्या 
स्वरूपािा चविार करताना कलेच्या माध्यमाचवर्षयीिे व घाटाचवर्षयीिे वा रूपाचवर्षयीिे चवचवध चसद्धातं 
(उदा., सेंचद्रय एकात्मता, भावलेली संर्ती, लयतत्त्व े इ.), कलाप्रकारािंी संकल्पना, तसेि कलािें 
परस्परसंबधं, कलाकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थान, यासंारख्या बाबींिा चविार होतो. कलान भवाचवर्षयी चविार 
करताना कलात्मक दृचष्टकोि, सौंदयइभावना, सौंदयानंद या प्रकारच्या संकल्पनािंा चविार होतो. 

 
कलात्मक मूल्य वा सौंदयइमलू्य आचि ज्ञान, नीती व उपय ततता ही मानवी िीवनातील इतर मूल्ये 

यािें परस्परसंबधं काय, हाही सौंदयइशास्त्रामधील एक कें द्रवती प्रश्न आहे. यासंबधंीच्या भचूमकािंी चवभार्िी 
स्वायत्ततावादी ककवा केवल–कलावादी भचूमका एका बािूला, आचि लौचककतावादी भचूमका द सऱ्या 
बािूला, अशी झालेली चदसते. ज्ञानात्मक, नैचतक व उपय तततावादी मूल्यावंर कलामूल्य अवलंबून नसते; 
तर ते स्वतंी, स्वयंभ,ू स्वायत्त असते, अशी स्वायत्ततावादी भचूमका आहे.अचभिात संर्ीतासारख्या 
‘िीवनाथइचवरचहत’ कलाप्रकारािंा आधार या चसद्धातंामध्ये सामान्यतम घेतला िातो आचि कलेच्या 
‘चवश द्धते’च्या तत्त्वावर आधारून कलािंी एक श्रेचिव्यवस्थाही माडंली िाते (उदा., वॉल्टर पेटर आचि 
मढेकर).याउलट सौंदयइमूल्य हे कलामूल्याबंरोबरीनेि ज्ञानात्मक, नैचतक व उपय तततावादी मूल्यानंीही 
चनचित होते, अशी लौचककतावादी भचूमका आहे. 

 
रे्ल्या स . पिंवीस वर्षांमध्ये उत्तर-संरिनावादी भचूमकामंधून एक प्रकारिी ताचत्त्वक र् ंतार् तं 

चनमाि झालेली आहे, असे म्हिाव ेलारे्ल.पारंपचरक तत्त्वज्ञानामध्ये एकसत्त्वतकाभासािी ििा झालेली 
असली आचि बह चनकर्षतावादी भचूमका माडंली रे्लेली असली, तरी चवचवध चवद्याशाखाचं्या मलूभतू 
संकल्पनाचंवर्षयी आचि चसद्धातंनप्रचियेचवर्षयी साधारिपिे एकमत होते. परंत  चिन्हव्यवस्था या मूलतम 
कमालीच्या अस्स्थर असतात असे मानून, तसेि एकसंधता, सलर्ता, स संर्तता यािंा सबंंध बौचद्धक 
संप्रभ त्वाशी (हेचिमनी) िोडून उत्तर-संरिनावादाने या कल्पनानंा चवरोध केलेला आहे. मानव्यचवद्याचं्या 
के्षीामंध्ये कोितीही अभ्यासशाखा ही चसद्धातंनाच्या दृष्टीने एकसंध राहू शकत नाही, हे उत्तर-
संरिनावादािे एक प्रम ख सूी आहे. त्याम ळे तार्सकक चवश्लेर्षि, संकल्पनािंी व चसद्धातंािंी स संर्त 
माडंिी, या सवइि ताचत्त्वक प्रचियाचंवर्षयी संभ्रमात टाकिारी पचरस्स्थती चनमाि झालेली आहे. 
सौंदयइशास्त्राच्या बाबतीत हेस द्धा एक स संर्त असे शास्त्र असू शकिार नाही, अशी भचूमका उत्तर-
संरिनावादामधून सूचित होते. परंत  उत्तर-संरिनावादी भचूमका हीि म ळात आपल्याला कशी आकलन 
होऊ शकते, असा प्रश्न येथे उपस्स्थत होतो आचि त्याला समाधानकारक उत्तर या भचूमकेमध्ये आढळत 
नाही. 

 
सौंदयइशास्त्र या चवर्षयासंबधंी मराठीत क तूहल चनमाि करण्यािे आचि एका महत्त्वाच्या 

स्वायत्ततावादी रिनातत्त्वािी माडंिी करण्यािे श्रये बा. सी. मढेकर यानंा द्यायला हव.ेसौंदयइचवर्षयक 
चवचवध लेखामंधून त्यानंी कलेिे माध्यम, सौंदयइभावना, सौंदयइचवधान, कलेिी झलश्र ती इत्यादींचवर्षयी 
चविार माडूंन मराठीतील सौंदयइशास्त्रीय ििेला प्रारंभ करून चदला. त्याचं्या नंतर स रेंद्र बारकलरे्, नरहर 
क रंुदकर, प्रभाकर पाध्ये, शरचं्चद्र म स्ततबोध, माधव आिवल प्रभतृींनी वरे्वरे्ळ्या दृचष्टकोिातूंन या ििेत 
बरीि भर घातली आहे, तर अलीकडील य रोपीय कलाचविारािा पचरिय र्ंर्ाधर पाटील यानंी करून 
चदला आहे. मराठीमधील सौंदयइशास्त्रीय लेखनािे प्रारंभीच्या टप्प्यािें आकलन तत्त्वज्ञानात्मक 
दृचष्टकोिातून कसे करता येईल, यािे चदग्दशइन मे. प ं. रेरे् याचं्या लेखनामध्ये आढळते. सौंदयइशास्त्र या 



 अनुक्रमणिका 

चवर्षयािी सारं्ोपारं् आचि समग्र माडंिी करण्यािे कायइ रा.भा. पाटिकर याचं्या सौंदयकमीमाांसा या गं्रथाने 
केलेले आहे. स्वायत्ततावाद आचि लौचककतावाद या दोन कलाचवर्षयक संकल्पनाव्यहूांना दोनध्र व कल्पून 
चवचवध सौंदयइशास्त्रीय चसद्धातंािंी एक स संर्त व्यवस्था या गं्रथामध्ये लावलेली आढळते. 
 
पहा : उत्तर-संरिनावाद; कलावाद; िीवनवाद; साचहत्यसमीक्षा; स्वायत्ततावाद. 
 
संदभइ :  १.   पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 
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4. Cooper, David E. Ed., A Companion to Aesthetics, 1992. 
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चमकलद स. मालश;े वसंत पाटिकर 

 
सौंदयानुभव : पहा सौंदयइशास्त्र. 
 
स्तोत्र : स्तोी म्हििे दैवताला उदे्दशून रिलेले स्त चतपर काव्य. क ठेही महत्ता चदसली, की मािसािे मन 
भारले िाते आचि तो चतच्या स्तवनास प्रवृत्त होतो. ही महत्ता चवध्वसंक असली तर तो शरिार्ती पत्करतो, 
संरक्षक असली तर कृपायािना करतो आचि र् िाढ्य असली तर पूज्यभाव दाखवतो. परंत  शरिार्ती 
पत्करिे, कृपायािना करिे ककवा पूज्यभाव दाखचविे या चिया र्ौि होत. हादरून िािे, िचकत होिे, 
स्वतमिी क्ष द्रता िािविे हा महते्तिा िो स्वाभाचवक पचरिाम तो म ख्य; हाि काव्यचनर्समतीस पे्ररक ठरतो. 

 
स्तोीकाव्यािा प्रािीनतम आचवष्ट्कार म्हििे ऋग्वदेातील उर्षस्, वरुि, मरुत, आचदत्य, अग्नी, 

सोम, इंद्र, चवष्ट्िू, प्रिापती इत्यादींना उदे्दशून रिलेली सूतते. या सूततातं र्ायीी, अन ष्ट भ्, चीष्ट भ् इ. 
चवचवध छंदातं रिलेल्या ऋिा आहेत. चनसर्ातील चदव्य दृश्ये, चवराट शतती आचि परािमी दैवते याचं्या 
महते्तिा ऋर्षींना िो साक्षात्कार झाला त्यािी अपूवाई आचि त्याच्या काव्यरूप आचवष्ट्कारातील उत्स्झूतइता 
यामं ळे ही सूतते स्तोीकाव्यातं श्रेष्ठ प्रतीिी मानली िातात. ही सूतते ज्यानंा उदे्दशून रिली आहेत, 
त्याचं्याकडे ऋर्षींनी काही मार्िेही केले आहे. िेव्हा ते मार्िे केवळ स्वतमकचरता नसून सबधं 
समािाकचरता असते, त्या वळेी त्या मार्िीलाही एक प्रकारिी महत्ता प्राप्त होते. 

 
अचभिात य र्ात संस्कृतात िी स्तोीे झाली, त्यातं उत्स्झूतइतेपेक्षा रिनाकौशल्यािाि भार् अचधक. 

सहा-आठ-दहापासून शभंरपयंति नव्हे तर सहस्त्र श्लोकापंयंतही ती चवस्तारलेली चदसतात. सहसे्त्र 
क्वचित्, शतके अचधक, र्षर् के, अष्टके, दशके चवप ल. यमकप्रास आचि उपमारूपक-श्लेर्षादी अलंकारय तत 
नादमध र रिना आचि दैवतस्त तीबरोबरि भततीिा र्ोडवा यामं ळे ही स्तोीे लोकाचं्या चनत्यपठनात आली. 
शकंरािायांिी षट्पदी (६ + १ श्लोक), हशवभजुांगप्रयात (१४ श्लोक), आनांदलििी (२० श्लोक), 
सौंदयकलििी (१०० श्लोक) इ. भस्ततपूिइ व रसाळ स्तोीे वरील चवशरे्षामं ळेि अचतशय लोकचप्रय झाली. 
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दैवतस्तवन आचि अध्यात्म याचं्या अपूवइ रसायनाने शकंरािायांनी स्तोीकाव्याला कितचनकेिे िे रूप चदले, 
तेि काही प्रमािात त्यानंतरच्या स्तोीकाव्यातही चटकून राचहलेले चदसते. िर्न्नाथपंचडतािें गांगालििी, 
प ष्ट्पदत्तािे हशवमहिम्न:स्तोत्र आचि ब धकौचशकािी िामिक्षा ही इतर काही लोकचप्रय संस्कृत स्तोीे. 

 
प्रािीन मराठी काव्याच्या चनर्समतीला महान भाव, वारकरी, दत्त, रामदासी यासंारखे भस्ततपंथि 

म ख्यतम पे्ररक ठरलेले असल्याम ळे त्या त्या पंथातं चवप ल स्तोीकाव्य चनमाि झाले आहे. पंथीय दैवते, के्षीे, 
पंथप्रवतइक, र् रू, पंथीय गं्रथ हे या स्तोीािें स्त चतचवर्षय होत. स्त चतचवर्षयािे विइन, त्यािे माहात्म्य, 
स्वतमिी असहाय व दीन अवस्था आचि कृपाप्रसादािी यािना हा या स्तोीािंा बह शम आशय असतो. त्या 
त्या पंथाच्या तत्त्वज्ञानािाही आचवष्ट्कार या स्तोीातं अप्रत्यक्षपिे होत असतो. या पथंीय स्तोीावं्यचतचरतत 
खंडोबा, मल्हारी, अंबाबाई, त ळिाभवानी, मंरे्श, शातंाद र्ा इ. क लदैवतािंीही स्तोीे झाली आहेत आचि 
त्या त्या क लातं त्यािें पठनही होत असते. मराठीत साचहत्यदृष्ट्ट्या श्रेष्ठ अशी स्तोीे म्हटली म्हििे 
रामदासािें भीमस्तोत्र, देवदासािे व्यांकरे्टशस्तोत्र आचि मोरोपंतािंी केकावली. रामदासानंी मारुतीिी १३ 
स्तोीे रिली असली, तरी त्यातंील ‘भीमरूपी महारुद्रा’ हे पचहले स्तोीि चवशरेे्षकरून लोकचप्रय आहे. यात 
अन ष्ट भ् वृत्तातील १६ श्लोक असून त्यातं मारुतीने द्रोिाचर्री आिला या प्रसंर्ािेि विइन आहे. यािे स्वरूप 
बरेिसे माहात्म्यासारखे आहे; परंत  लहान आकार आचि प्रारंभीिे मारुतीला उदे्दशून असलेले ४ स्त चतपर 
श्लोक यामं ळे हे स्तोी म्हिनूि ओळखले िाते. देवदासकृत व्यंकटेशस्तोी हे १०८ ओव्यािें एक संपूिइ 
स्तोी असून वर साचंर्तलेले स्तोीािे सवइ चवशरे्ष त्यात आढळून येतात. प्रासाचदक रिना आचि आतइ भतती 
यामं ळे हे स्तोी सवइसामान्याचं्या–चवशरे्षतम चस्त्रयाचं्या–चनत्य पठनात असते. मोरोपतंािंी केकावली हे पथृ्वी 
वृत्तात असून त्यात १२१ श्लोक आहेत. या काव्यात भततीिा उमाळा असला, तरी चवदग्ध रिना आचि 
प रािातंरीिे चवचवध संदभइ यामं ळे ते स चशचक्षतातंि चवशरेे्षकरून चप्रय आहे. 

 
वरील संस्कृत व मराठी स्तोीे स्नानोत्तर आस्न्हकािे एक आवश्यक अंर् म्हिून म्हिण्यािी प्रथा 

आहे. आरती, करुिाष्टक, माहात्म्य, धावा इ. तत्त्वतम स्तोीेि होत.आरती ही देवपूिेतील एक 
उपिारम्हिनू सामचूहकरीत्या र्ायिी असल्याम ळे चतिी रिना िाचतछंदात असते आचि उद्ग्राह, ध्र पद, 
अंतरा व आभोर् हे रे्य प्रबधंािे िारी भार् चतच्यात असतात. करुिाष्टकात स्वतमच्या उचिवा व दैवताच्या 
कृपाप्रसादािी यािना एवढाि स्तोीातील भार् म ख्यतम असतो; दैवतािे विइन व त्यािी स्त ती हा भार् 
नसतो. माहात्म्य हे स्तोीाहून आकाराने मोठे असून चकत्येकदा त्यात अनेक अध्यायही असतात, व त्यातं 
दैवताच्या माहात्म्याच्या कथा असतात. धाव्यात एखाद्या चवचशष्ट संकटातून सोडचवण्यािी चवनविी असते. 
 

म. वा. धोंड 
 
स्त्रीगीते : सवइ लोकसाचहत्याप्रमािे लोकर्ीते ही समहूमनािी व समूहप्रचतभेिी चनर्समती आहे.लोकर्ीत, 
लोकसंर्ीत व लोकनृत्य ही परस्परोपिीवी, परस्परावलंबी व चनसर्इसंवादी असलेली अशी मानवािी 
चनर्समती आहे. लोकर्ीतािंी व अन्य लोककलािंी चनर्समती चनखळ मनोरंिनाच्या पे्ररिेतून झालेली नाही. 
माी रंिन हा सवइ कलािंा आद्य पचरिाम चनचिति आहे. 

 
लोकर्ीतािी रिना आशयदृष्ट्ट्या साधी, सरळ, एकेरी असून आचवष्ट्कारदृष्ट्ट्या लयबद्धता हे 

लोकर्ीतािे आकर्षइिकें द्र असते. लोकर्ीतािी आवाहकता स्थलकालातीत असते ती या लयीम ळेि. 
चशवाय त्यािी आद्यरिना चकतीही ि नी असली, तरी लोकािारात ते चनत्य नव्याने आचवष्ट्कृत होते. 
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लोकर्ीते मौचखक परंपरेने िालत आलेली असल्याने त्यातं अनेक उच्चारबदलही होतात. क्वचित काही 
भार् चवस्मृतीत िातो. चवचवध परंपरेतील र्ीतािंीक्वचित सरचमसळ होते आचि अथइदृष्ट्ट्या र्ीत द बोध होत 
िाते. तरीही स्वर-लयीच्या आकर्षइिाने लयबद्ध कृतीम ळे ते लोकािारात चटकून राहते. उदा., 
महाराष्ट्रातील भोंडल्यािी ककवा हादग्यािी र्ािी. 

 
लोकर्ीतािंी रिना बह धा िारिरिी व स र्म असते. त्यािंा आचवष्ट्कार (र्ायन) सामचूहक असतो. 

चनदान ध्र वपद र्ायन सामूचहक असते व ते घोळून घोळून म्हििे हे लोकर्ीतािे वैचशष्ट्ट्य असते. त्याम ळे 
अनेकदा श्रोत्याला ते कंटाळवािे वाटते. लोकर्ीतािे र्ायन बह धा एकस री व संथ असते. 

 
दैनंचदन श्रमािी कामे, एखादे चवचधचवधान ककवा िीडा अशासंारख्या कृतींबरोबर बह धा लोकर्ीत 

येते. त्याम ळे कृचतसंबद्ध शारीचरक हालिालींशी र्ीतािी लय बाधंलेली असते. आचवष्ट्कार व शब्दरिना या 
दोन्ही दृष्टींनी लोकर्ीत लविीक असते. र्ायकािी कृती आचि भावावरे् याबंरोबर ते आपले रूप थोडेझार 
बदलते. 

 
लोकर्ीते ही ससं्कृतीतल्या आद्यावस्थेतील मंीािें काम अनेकदा करतात. ती र्ीते ज्या कृतींशी 

बाधंलेली असतात त्या कृती हे आद्यावस्थेतील यात्वात्मक चवधी होते. पाऊस पडावा म्हिून पावसािी 
नक्कल हे पिइन्य-नृत्यािे आद्यरूपही असते व पावसाला केलेले लयबद्ध शास्ब्दक आवाहनही असते. ते 
आद्यमंी व र्ीत दोन्ही असते. समूहािे आवाहन अचधक सामथ्यइशाली होते ही िािीव असल्याने त्या 
मंीरूप ध्र वपदािे र्ायन समहूािे असते. 

 
खेरीि लोकािारातील अनेक मंीही र्ीतरूपि असतात. आिाराच्या चनराकरिािे मंी, सपइचवर्ष 

उतरवण्यािे मंी (वाऱ्यािी भिने) र्ीतेि आहेत. अनेक चवधींत मंीसदृश र्ीते असतात (आचदवासींत 
लग्न लाविारी स्त्रीप रोचहत धवलेरीिी र्ीते). प रािगं्रथािी झलश्र तीही आख्यान मंीसामथ्यइय तत 
असल्यािी धारिाि व्यतत करते. देवतािंी स्तोीे व लीळास्तोीे ही मंीसामथ्यइय तत लोकर्ीते होत. 

 
लोकर्ीते लोकबोलीति उत्स्झूतइपिे रिली िातात. लोकर्ीतािा प्रत्येक पाठ अचधकृत असून 

त्याच्या िाली पारंपचरक असतात. लोकर्ीतातं स्त्रीर्ीतािें बाह ल्य असले, तरी स्वतंी प रुर्षािंी र्ीते व 
काही सयं तत र्ीतेही असतात. लोकर्ीते कृचतसंबद्ध असल्याने ती प्रयोर्रूपअसतात. लोकिीवनािी व 
समूहमनािी अचभव्यतती, चवधीिा एक भार्, श्रम हलके करिे अशा अनेक र्रिािंी पूती लोकर्ीते 
करतात. लोकर्ीतावर कत्यािी नामम द्रा नसते. त्यावर समूहािे स्वाचमत्व असते. परंत  शाचहरी रिनामंध्ये 
व्यस्ततनामम द्रा असली, तरी त्याच्यावर समूहािे स्वाचमत्व असते. अशा र्ीतानंा लौचककर्ीते म्हटले िाते. 

 
लोकर्ीतािें वर्ीकरि लोकर्ीते व कथार्ीते अशा दोन र्टातं केले िाते. त्यातही प न्हा प्रत्येकी 

प रुर्षािंी व चस्त्रयािंी र्ीते असे र्ट होतात. चशवाय बालकािंी बडबडर्ीते, बालर्ीते, नृत्यखेळ-र्ीते हे 
प्रकार आहेत. स्त्री-प रुर्षाचं्या र्ीतातंही श्रमर्ीते, चवचधर्ीते, नृत्यउत्सवर्ीते, खेळर्ीते, भर्तािंी 
उपासनार्ीते असे ढोबळमानाने वर्ीकरि करता येईल. 

 
लोककथामंध्ये िसे काही आवतइक कल्पनाबंध (मोचटझ) व आचदबधं (आर्सकटाइप) प नमप न्हा 

येतात, तसेि ते लोकर्ीतातंही येतात. 
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परंपरेतील स्त्रीगीते : [िात्यावरच्या ओव्या, सि-उत्सवसंबंधी र्ीते (उदा., पंिमी, मंर्ळार्ौर 
इ.), न्हािवली, डोहाळे, पाळिे.] लोकसाचहत्यािी व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यािा बराि मोठा भार् 
स्त्रीरचित साचहत्याने व्यापलेला आहे, कथा, र्ीते, म्हिी, उखािे असा शब्दसाचहत्यािा व्यापही मोठा आहे. 
स्त्रीर्ीतािंी रिना प्रायम ओवीबद्ध आहे. त्यातही िात्यावरच्या ओव्या मोठ्या प्रमािावर आहेत. याखेरीि 
दळि-काडंि, सडा-सारवि, शते-चशवारातली कामे, बाळाला िोिविे-झोपविे ही सर्ळी र्हृकतइव्ये व 
मातृकतइव्ये करताना म्हिावयाच्या ओव्या आहेत. चशवाय चझम्मा-झ र्डी, झेर, र्ोझ अशा िीडासंह म्हटली 
िािारी िीडार्ीते; प्रसंर्परत्व ेव्रतवैकल्ये, लग्नकायासारखे प्रसंर् आचि तत्संबद्ध र्ीते असा खूप मोठा 
व्याप आहे. 

 
मराठीत उपलब्ध असलेल्या या सवइ प्रकारच्या र्ीतावंरून प्राम ख्याने स्स्थर, नारं्रप्रधान शतेी-

अवस्थेतल्या समाििीवनात ही र्ीते अस्स्तत्वात आल्यािे कळते. तत्पूवइ िीवनािे अवशरे्ष प सटसे कोठे 
कोठे उमटतात. 

 
र्ीतािी चनर्समतीि िालीसह होते. सर्ळीि र्ािी दैनंचदन िीवनातल्या कोित्या ना कोित्या 

कृतीशी-कामाशी अपचरहायइपिे बाधंलेली असल्याने त्या कामािाि तो एक भार् होतो आचि त्या कृतीिी 
लयि र्ीतािी लय होते. 

 
मराठी भार्षा अस्स्तत्वात येण्यापूवीपासून प्राकृत भारे्षतही चस्त्रयाचं्या अशा र्ीतािंा िन्म झाल्यािे 

प राव ेसापडतात. [उदा., िैनाचं्या र्बृित् कल्पसूत्रभाष्यामध्ये “चिथे पीचडत होऊन ‘क चट्टनी’ (काडंचपिी) 
म सळे घेऊन कारुण्यपूिइ र्ीते आळवनू म्हित असतात” अशा आशयािी कचवता आहे. हा उल्लखे इ. स. 
सहाव्या शतकाच्या आसपासिा आहे.] तोपयंत या भपू्रदेशात स्स्थर शतेीिीवन रुिले होते. या 
उल्लेखावरून आिखीही एक र्ोष्ट लक्षात येते, की दळता-काडंतानािी स्त्रीर्ीते एका परीने करुिस्वरात 
असतात. कारि समािातील स्त्रीिीवन कष्टप्रद आचि कारुण्यपूिइ असते. सामान्यतम असा समि आहे की, 
चस्त्रयाचं्या ओवी-र्ीतातूंन केवळ भाबडेपिाने माहेर-सासरिे र्ोडविे र्ाचयलेले आहेत. परंत  त्यािबरोबर 
पीडा देिाऱ्या बापािा, भावािा, नवऱ्यािा अत्यंत परखडपिे चनरे्षधही केला आहे. 

 
सि-उत्सवणवषयक स्त्रीगीते : िात्यावंरच्या ओव्यापं्रमािेि सिवार, उत्सव, व्रतवैकल्ये इ. 

चनचमत्तानंी रिलेल्या अनेक र्ीतातूंन स्त्रीमन व्यतत होते. 
 
मराठी स्त्री ही प्राम ख्याने शतेीप्रधान ग्रामिीवनातली असल्याने या िीवनातले सिवार, िीा-

उत्सव यािंी विइने र्ीतातूंन मोठ्या प्रमािावर येिे स्वाभाचवक आहे. 
 
बैलपोळा, चदवाळी, आचखती, खंडोबािी याीा, कोल्हापूरिी अंबाबाई, यल्लम्मा आचि सवांत 

लाडका पंढरीिा चवठोबा व रखमाई यािंी विइने शकेडो ओव्यातूंन येतात. सवइ सिवारातं नार्पंिमी ही 
मराठी लोकपरंपरेतल्या स्त्रीच्या दृष्टीने अत्यंत हळवी िार्ा आहे. 

 
नार्पिंमीला माहेरी िािे ही अपूवाई आहे. अन्य कोित्याही सिापेक्षा पिंमीिे माहात्म्य 

लोकपरंपरेत झार मोठे आहे.भावाने बचहिीला माहेरी नेिे, ल र्डी-िोळी घेिे, म ततपिे सयाबंरोबर 
चझम्मा-झ र्ड्ा खेळिे, झाडानंा झोके बाधूंन श्राविाच्या ओल्या-चहरव्या मोकळ्या चशवारात र्ािी र्ात मन 
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मोकळे करिे, मनावरिे सर्ळे ताि म तत करून िार चदवस स्वच्छंद वातावरिात घालवनू चनत्य 
िीवनाला सामोरे िाण्यासाठी पिंमीला भावाने माहेरी न्याव,े ही ओढ अनेक ओव्यातूंन चदसते. 

 
मंर्ळार्ौर व्रत व त्या चनचमत्ताने केले िािारे िार्रि, चस्त्रयािें खेळ, िीडार्ीते ही माी केवळ 

महाराष्ट्रात ब्राह्मिी परंपरेति आढळतात. 
 
त्यापंैकी चझम्मा, झ र्डी, कोंबडा, झेरािी र्ािी हे सवइ खेळ आचि िीडार्ीते सवइ चस्त्रयामंध्ये 

सारखीि असतात. चनरचनराळ्या आनंदोत्सवप्रसंर्ी सवइ िाचतिमातींच्या चस्त्रयामंध्ये त्यािें प्रिलन असते. 
 
मंर्ळार्ौर या ब्राह्मिी व्रताच्या िार्रिात हे खेळ व िीडार्ीते असताति. माी या सौभाग्यव्रतािे 

पूिन केवळ ब्राह्मि नववधूि चववाहानंतर स रुवातीिी पाि वर्ष ेआपल्यासारख्याि नववधंूसमवते करतात, 
कहािी वाितात आचि पािव्या वर्षी उद्यापन करून वधू आपल्या आईला सौभाग्यवाि देते. मंर्ळार्ौर 
म्हििे अखंड सौभाग्यदाीी देवतेिे पूिन असते.पूिा झाल्यावर चतिी आरती होते. 

 
न्हािवली : कोित्याही समािातल्या स्त्रीच्या दृष्टीने अपत्यधारिेला अनन्यसाधारि महत्त्व 

लोकपरंपरेत असते. त्याम ळे तत्संबद्ध स्त्रीिीवनातल्या अवस्थानंा आनंदसोहळ्यािे आचि उत्सवािे रूप 
आलेले असते. 

 
रिस्वला अवस्था ही अपत्यधारिेसाठी आवश्यक अशा र्भावस्थेिी पूवइअट चनसर्इतमि असते. 

त्याम ळे स्त्रीिे प्रथम रिोदशइन हा लोकपरंपरेत सोहळा असतो. त्याला ‘न्हाि येिे’, ‘पदर येिे’, ‘म लर्ी 
मोठी होिे’ अशा संज्ञा लोकपरंपरेत असतात. महाराष्ट्रातील चशचक्षत अचभिनवर्ातून हा सोहळा नाहीसा 
झाला असला, तरी बह िनसमािात अिूनही ‘न्हािवली’िा सोहळा आचि तत्संबद्ध र्ीतर्ायनप्रथा 
प्रिचलत आहे. अशा म लीसाठी चहरव्या बारं्ड्ािें अथवा झ लािें मखर सिवनू चतला आत िौरंर्ावर 
बसवतात. ओळखीपाळखीच्या व नात्यातल्या घरून र्ोडधोड पक्वान्नािंी ताटे चतच्यासाठी वाढून आिली 
िातात. वाढण्यात केळीिी झिी आविूइन आिली िाते. वािंीी वाितात. 

 
पारंपचरक स्त्रीिीवनात चववाहोत्तर महत्त्वािी अवस्था म्हििे र्भावस्था होय. र्भावस्थेतील स्त्रीला 

नेहमीपेक्षा वरे्ळे पदाथइ खावसेे वाटतात–चवशरे्षतम आंबट कििा, आवळे वर्ैरे–ककवा अन्य पदाथइही हवसेे 
वाटतात. क्वचित चवचशष्ट कृती उत्कटतेने कराव्याशा वाटतात. ह्या सवइ र्भाच्याि इच्छा, वासना असतात, 
असा समि आहे. या अवस्थेला ‘डोहाळे लार्िे’ असे म्हितात. र्भइवतीच्या सवइ इच्छा पूिइ करण्यासाठी 
समारंभ व सोहळे आनंदाने आयोचित केले िातात.त्याला ‘डोहाळेिेवि’ (लोकभारे्षत ‘डोहाळिि’) असे 
म्हितात. त्याचनचमत्त र्भावस्थेच्या प्रत्येक मचहन्यात कोित्या रंर्ािे वस्त्र डोहाळत लीला घ्यायिे, ओटी 
कधी भरायिी यािे संकेत परंपरेने ठरलेले असतात. साधारितम चतसऱ्या मचहन्यात र्भावस्थेिी चनचिती 
होते व प्रथम र्भावस्थाप्राप्त स्त्रीिी चहरव्या खिाने ओटी भरतात, त्याला ‘िोरिोळी’ ही संज्ञा आहे. चहरवा 
रंर् हा महाराष्ट्रात स झलनािे प्रतीक असल्याने त्यािे माहात्म्य सवइस झलनात्मक चवधी व समारंभातं 
चदसते. प्रत्येक मचहन्यािे डोहाळिेवि समारंभ सािरे करताना सवइ आप्तसंबधंी-चस्त्रया डोहाळत लीला 
नटवनू, सिवनू, चवचवध खाद्यपदाथइ देऊन कधीबारे्त, कधी झोपाळ्यावर, कधी नौकेत चतिे कौत क 
करतात. त्याचनचमत्तचवचवध र्ािी र्ातात. 
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पहा : लोकर्ीते; लोकसाचहत्य. 
 
संदभइ :  १.   बाबर, सरोचिनी, जनलोकाचा सामवदे, १९६५. 

२. भवाळकर, तारा, लोकसाचहत्यातील स्त्रीप्रचतमा, १९८६. 
३. भार्वत, द र्ा, लोकसाचहत्यािी रूपरेखा, १९७७. 
४. माडें, प्रभाकर, लोकसाचहत्यािे स्वरूप, १९८९. 

 
तारा भवाळकर 

 
स्त्रीवाद : ‘स्त्रीवाद’ ही केवळ एक सैद्धाचंतक चविारप्रिाली नसून ती र्चतशील आचि कृचतचनष्ठ स्वरूपािी 
आहे. आपल्या भोवतालिे िर् केवळ समिून घेिे एवढ्याप रते चतिे उचद्दष्ट मयाचदत नसून ते िर् 
बदलण्यािा प्रयत्न करिारी ही चविारप्रिाली आहे. आध चनक य र्ात पािात्त्य देशामंध्ये या चविारप्रिालीने 
मोठीि िातंी घडवनू आिलेली आहे आचि आता भारतासारख्या पौवात्य देशानंाही चतच्याकडे द लइक्ष करता 
येिार नाही. य र्ान य र्ापंासून आितार्ायत स्त्रीवर होत असलेल्या सावइचीक ि ल मािी कारिे समिून 
घेऊन तो ि लूम समूळ नष्ट करिे, हे या चविारप्रिालीिे म ख्य उचद्दष्ट आहे. चपतृसत्ता ही या ि ल मािे 
आचदकारि आहे, याचवर्षयी सवइ प्रकारच्या स्त्रीवादी चविारधारामंध्ये एकवातयता आहे. स्त्रीवाद्याचं्या मते 
चपतृसत्ता ही एक सामाचिक, आर्सथक आचि सासं्कृचतक व्यवस्था असली, तरी चतिा चसद्धातं कोठेही 
एकचीत वा ग्रचथत स्वरूपात उपलब्ध नाही ककवा आपि चपतृसते्तिे प रस्कते आहोत असे स्पष्टपिे झारसे 
कोिी स्वीकारताना चदसत नाही. परंत  या व्यवस्थेम ळे स्त्री ही सवइी प रुर्षाच्या त लनेत र्ौि लेखली रे्लेली 
आहे. प रुर्षाच्या उन्नतीिे साधन ककवा त्याच्या उन्नतीच्या मार्ातील चवघ्न एवढाि दिा आिवर स्त्रीला 
चमळालेला आहे. 

 
प्रिननाच्या संदभात स्त्री व प रुर्ष याचं्या भचूमका चभन्न असतात आचि म्हिून त्यािंी इतर लक्षिे, 

स्वभाव, कायइके्षीे आचि कतइव्ये हीस द्धा वरे्ळी असतात, ही चपतृसते्तिी मलूभतू भचूमका आहे. तसेि चस्त्रया 
प रुर्षापेंक्षा न सत्या वरे्ळ्याि नव्हे, तर प्रत्येक बाबतीत प रुर्षाहूंन उण्या ककवा र्ौि असतात, असेही 
चपतृसत्ता मानते. चपतृसत्ताक चविारिौकटीमध्ये चस्त्रयाचं्या स्त्री म्हिनू मानल्या िािाऱ्या ज्या ज्या र् िानंा 
मान चदला िातो, ते सवइ र् ि झतत प रुर्षाचं्या चहतसंबधंानंा पोर्षक असेि असतात. उदा., स्त्रीिे औदायइ, 
सचहष्ट्ि ता व क्षमाभावना हे र् ि प्रशसंापाी ठरले यािे कारि असे, की त्याचं्याम ळे प रुर्षानंा स्वचे्छेने वार्िे 
सहिस लभ झाले. यावरून असे म्हिता येईल, की स्त्रीिे र् ि हे प रुर्षकें द्री ककवा क ट ंबकें द्री असतात, तर 
प रुर्षािें र् ि स्वकें द्री ककवा समािकें द्री असतात. प रुर्षानंी प रुर्षाथइ (सामाचिक व आर्सथक) व स्वाथइ 
साधायिा आचि चस्त्रयानंी केवळ त्यानंा साहाय्यभतू व्हायिे अशी चपतृसते्तिी चविारसरिी असते. 

 
फ्रें ि चविारवतं सीमॉन द बोव्हार यानंी द सेकां ड सेक्स (१९४९; इं. भा. १९५३) या आपल्या गं्रथात 

स्त्री‘द य्यम’ र्िली िाण्यािी दोन कारिे साचंर्तलेली आहेत. एक म्हििे वर म्हटल्याप्रमािे स्त्रीला 
चमळिारा द य्यम दिा. द सरे म्हििे प रुर्ष आचि चपतृसत्ता िेव्हा ‘स्व’ आचि ‘पर’ अशा आपपर-चवरोधािी 
माडंिी करतात तेव्हा स्त्रीिे ‘पर’ म्हिून स्वतंी अस्स्तत्व आकार घेत नाही, तर त्या ‘पर’िे स्वरूप केवळ 
न्यूनतादशइक ककवा अभावदशइक असते. उदा., प रुर्ष चविारप्रवि असतात, तर चस्त्रया भावनाप्रवि असतात, 
असे म्हिताना चस्त्रयामंध्ये चविारशततीिा अभाव असतो. यावर भर चदला िातो; परंत  द सऱ्या बािूने 
प रुर्षामंध्ये भावनाशततीिा अभाव असतो यावर भर चदला िात नाही. 
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मानवतेर प्राण्यामंध्ये माद्या प्रिननािे व पोर्षिािे कायइ करतात, तेव्हा नर माद्याचं्या पोर्षिािी 
िबाबदारी घेतात. तसेि प्रािीन काळापासून मन ष्ट्यप्राण्याचं्या बाबतीतही झाले आहे, असे वरवर पाहता 
वाटू शकेल. मानवािी बाल्यावस्था इतर प्राण्याचं्या त लनेत प्रदीघइ असल्याम ळे म लाचं्या सरं्ोपनाच्या 
काळात चस्त्रया अचधक काळ परावलंबी होत असत. तेव्हा मानविातीमध्ये िैचवक वा नैसर्सर्क कलर्भेदाम ळे 
कायइ-चवभािन ककवा श्रम-चवभािन घडते, असे वरवर पाहता चदसेल. परंत  ‘नैसर्सर्कते’िी संकल्पनाि 
संस्कृचतिन्य असते, हे स्त्रीवादािे एक महत्त्वािे प्रमेय आहे. ‘स्त्री म्हिून आपि िन्म घेत नसतो, तर आपि 
स्त्री बनत असतो.’ (One is not born a woman; rather one becomes a woman.) हेसीमॉनदबोव्हारिे 
चवधान सकृतदशइनी धक्कादायक वाटले, तरी या संदभात अर्दी साथइ ठरते. अथात आपि स्त्री वा प रुर्ष देह 
घेऊन िन्माला येतो, हे येथे नाकारायिे नाही.परंत  या देहाबरोबर लािाळूपिा, नाि कपिा, 
भावनाप्रधानता, ममता, स्वाथइत्यार्, समपइि वर्ैरे र् िही िन्मिात असतात, हे येथे नाकारायिे आहे. हे 
र् ि समािाने व संस्कृतीने स्त्रीत्वावर लादलेले असतात. तेव्हा िैचवक कलर्भेद म्हििे सासं्कृचतक कलर्भेद 
नव्हे, हे स्त्रीवादाने स्पष्ट केलेले आहे. 

 
िैचवक कलर्भेद हे िननेंचद्रये व त्यािंी काये याचं्याशी संबद्ध आचि सावइचीक स्वरूपािे आहेत. 

(माी समकलर्ी आकर्षइिाच्या संदभामध्ये याही म द द्यािा प नर्सविार होतो आहे.) याउलट सासं्कृचतक 
कलर्भेद भार्षा, समाि व संस्कृती ह्यामं ळे चनमाि होतात. िैचवक कलर्भेदासाठी ‘सेतस’, तर सामाचिक–
सासं्कृचतक कलर्भेदासाठी ‘िेंडर’ या दोन वरे्ळ्या संज्ञा इसं्ग्लशमध्ये आता रूढ झालेल्या 
आहेत.देहरिनेच्या भेदाम ळे चनमाि झालेली स्त्रीप रुर्षचवर्षमता ही अत्यंत मयाचदत असून संस्कृचतिन्य 
चभन्नतेतून चनमािं होिारी चवर्षमता आपि बदलायला हवी, हे स्त्रीवादी कृचतचनष्ठ कायइिमािे प्रम ख उचद्दष्ट 
आहे. भार्षा, धमइ, कला, साचहत्य, थोरािें उपदेश आचि उदाहरिे, चशक्षिपद्धती या सवांच्या प्रभावाम ळे 
आपि स्त्रीिे र् ि हे स्वाभाचवक वा नैसर्सर्क र् ि म्हिून स्वीकारतो. सामाचिकीकरिाच्या प्रचियेतून चनमाि 
झालेली स्त्रीत्वािी ‘भचूमका’ (रोल) आपि स्वीकारत िातो आचि आपल्या व्यस्ततमत्त्वािी िडिघडि या 
सामाचिक-सासं्कृचतक म शीतूनि होत िाते. या प्रचियेला कलर्-चनर्समती (िेंडर कन्स्रतशन) म्हिता 
येईल. या प्रचियेतून कलर्बद्ध व्यस्ततमत्त्व आकार घेत असते. या प्रचियेतील चवर्षमतेला व अन्यायाला 
चवरोध करून ‘स्त्री’ व ‘प रुर्ष’ या संज्ञानंा वरे्ळे अथइ देण्यािा प्रयत्न स्त्रीवाद करत असतो. 

 
चस्त्रयावंर झालेल्या ि ल मािे मूळ कारि कोिते? आचि हा ि लूम संपचवण्यासाठी कोिता मार्इ 

स्वीकारावा? या दोन प्रश्नाचं्या संदभामध्ये घेतल्या िािाऱ्या भचूमकानं सार स्त्रीवादामध्ये तीन प्रम ख प्रवाह 
चनमाि झालेले आहेत : उदारमतवादी वा समानतावादी स्त्रीवाद, िहाल स्त्रीवाद आचि मातसइवादी स्त्रीवाद. 

 
सवइ मानवाचं्या समतेिा, रािकीय स्वातंत्र्यािा, न्यायािा व आत्मचवकासासाठी समान सधंीिा 

प रस्कार करिारी भचूमका समानतावादी स्त्रीवादािी होय. िे िे म्हिून इतर सवइ मानवानंा चमळालेले आहे 
ककवा चमळण्यासारखे आहे ते सवइ चमळचवण्यािा अचधकार चस्त्रयानंाही आहे, त्यासाठी सासं्कृचतक 
कलर्चनर्समती-प्रचियेमध्ये मलूर्ामी स धारिा केल्या पाचहिेत आचि चभन्नतेवरील भर कमी करूनसमानतेवर 
भर चदला पाचहिे; चस्त्रयानंा त्याचं्या कायदेशीर हक्काचवर्षयी िार्रूक केले पाचहिे, त्यानंा चशक्षिािी व 
चवकासािी समान संधी चमळाली पाचहिे, चववाहासंबधंात त्यानंा समान स्थान आचि चनिइयािे स्वातंत्र्य 
चमळाले पाचहिे, तसेि अत्यािारापासून संरक्षिािाहक्क, सापंचत्तक अचधकार आचि वारसाहक्क यासंारख्या 
सामाचिक चवर्षमता दूर करिाऱ्या हक्काचंवर्षयी िार्रूक राचहले पाचहिे, असे या भचूमकेिे स्वरूप आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

िहाल ककवा चभन्नमूलवादी स्त्रीवादािा भर स्त्रीप रुर्ष समानतेपेक्षा त्याचं्या चभन्नतेवर असतो. स्त्रीत्वािे 
एकि मलूसत्त्व (इसेस्न्शयचलझम) मानण्यािा आके्षप या भचूमकेवर घेतला िातो. परंत  या भचूमकेतही 
स्त्रीप रुर्षचभन्नत्व हे केवळ शारीर ककवा िैचवक चभन्नत्वातून उद्भवलेले असते, असे मानले िात नाही. 
चस्त्रयाचं्या व प रुर्षाचं्या स्वभावािंी चवचशष्ट िडिघडि सामाचिकीकरिाच्या प्रचियेिाराि होत असते, हे या 
भचूमकेला अमान्य नाही. परंत  स्त्रीसत्ताश्रयी समाि स्त्रीर् िाचधचष्ठत असेल आचि संर्ोपन, समपइि व सहकायइ 
यासंारख्या स्त्रीस्वभाववैचशष्ट्ट्यामं ळे मानवाच्या उत्िातंीिा प ढिा टप्पा र्ाठता येईल, अशी या स्त्रीवादािी 
धारिा आहे.चपतृसते्तने चस्त्रयावंर लादलेले कचनष्ठत्व वा शून्यत्व दूर करून चस्त्रया एक नवी िािीव अन भव ू
शकतील, त्यािें स्वतमिे वरे्ळे अन भवचवश्व उभारू शकतील आचि आत्मोन्नत्तीिी त्यािंी वरे्ळी प्रचिया असू 
शकेल, असे चभन्नमूलवादी स्त्रीवाद मानतो. तेव्हा प रुर्षानंी दाखचवलेली स्त्री कशी आहे, यापेक्षा एखाद्या 
स्त्रीला समिलेले द सऱ्यास्त्रीिे सत्त्व काही वरे्ळेि असू शकेल, असे तत्त्व यामारे् आहे. चपतृसते्तला चवरोध 
करताना समानकलर्ी सबंंधािंा प रस्कार करण्यािी भचूमका िहाल स्त्रीवाद का घेतो, हे यावरून स्पष्ट व्हाव.े 
माी सवइ िहाल स्त्रीवादी आपल्या खासर्ी िीवनात असे संबंध ठेवतात, असा यािा अथइ नव्हे. 

 
मातसइवादी स्त्रीवादािा उर्म चस्त्रयाचं्या शोर्षिािे मूळ भाडंवलशाही समािरिनेत शोधण्याच्या 

प्रयत्नातून झाला. कालातंराने या स्त्रीवादाने आपली भचूमका काहीशी बदललेली असली, तरी इतर 
स्त्रीवाद्यानंी द लइक्ष केलेली सामाचिक वर्इरिनेम ळे चनमाि होिारी चवर्षमता हे या भचूमकेिे एक महत्त्वािे 
चविारसूी राचहलेले आहे. कौट ंचबक श्रमानंा ‘श्रम’ हा दिा आचि त्यािे मोल चमळायला हवे, अशी भचूमका 
हा स्त्रीवाद घेतो. चस्त्रयाचं्या श्रमानंा चवचनमयमूल्य देण्याऐविी ती एक चवनामूल्य बाब मानिे, त्यािप्रमािे 
घराबाहेरच्या कामामंध्ये चस्त्रयानंा चमळिारा द य्यम दिा, असमान संधी व कमी रोिर्ार-दर, या र्ोष्टींना 
मातसइवादी स्त्रीवादाने प्रखर चवरोध केलेला आहे. इतर श्रमिीवी वर्ाप्रमािेि चस्त्रयाचं्या हातातही 
उत्पादनािी साधने नसतात, तसेि उत्पादनावर त्यािंा काहीही अचधकार नसतो व त्याम ळे त्याचं्यामध्येही 
परात्मभाव (एचलयनेशन) चनमाि होतो, असे चवश्लेर्षि या स्त्रीवादाने केलेले आहे. 

 
वर उल्लेचखलेल्या स्त्रीवादी भचूमका प्राम ख्याने पािात्त्य समािाच्या संदभामध्ये स रू झालेल्या 

आहेत. पािात्त्य स्त्रीवादी भचूमकापेंक्षा वरे्ळ्या प्रकारे चवश्लेर्षि करण्यािी क्षमता असिारा स्त्रीवाद 
भारतासारख्या चतसऱ्या िर्ातील देशासाठी आवश्यक आहे, असा एक मतप्रवाहही अलीकडे मूळ धरतो 
आहे. भारतीय समािरिनेिी िाती-विइ-वशं-वैचशष्ट्टे्य आपल्या स्त्रीत्वाच्या िडिघडिीला एक वेर्ळा 
संदभइ देतात, त्यािंा चविार केल्याखेरीि व त्यानंा चवरोध केल्याखेरीि सासं्कृचतक कलर्चनर्समती-प्रचिया 
बदलता येिार नाही, असे भारतीय स्त्रीवाद्यािें म्हििे आहे. स्त्री ही एक सावइचीक व सावइकाचलक संकल्पना 
बनचवण्यामध्ये िे धोके आहेत, त्याचं्याकडे या स्त्रीवादाने लक्ष वधेलेले आहे व तशी संकल्पना टाळण्यािा 
प्रयत्न केलेला आहे. मध्यमवर्ीय चवभतत क ट ंबातील स्त्रीपेक्षा एकी क ट ंबपद्धतीमधील स्त्री. ककवा 
बालचववाह झालेली स्त्री चकती वरे्ळी असते, त्यािप्रमािे सामाचिक िळवळीत भार् घेऊन स्त्री चकती सबळ 
बनते, यावर भारतीयस्त्रीवाद्यािंा भर आहे. 
 

चशरीन क डिेडकर 
 
स्त्रीवादी समीक्षा : प रुर्षाबंरोबरि चस्त्रयानंाही मताचधकार असावा यासाठी चस्त्रयािंी झालेली िळवळ पािात्त्य 
िर्ात एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात स रू झाली. चस्त्रयािें स्वातंत्र्य, त्यािें चशक्षि, त्यािें स्वतमिे 
खास प्रश्न, प रुर्षप्रधान समािव्यवस्थेपासून त्यानंा हवी असिारी म तती, त्यािंा सामाचिक–सासं्कृचतक 
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प्रचियेमधील सहभार्, याचंवर्षयीिे चविारमंथन त्यानंतर स रू झाले. त्यातूनि चवसाव्या शतकातील स्त्रीवादी 
चविारसरिीिा िन्म झाला. द सऱ्या महाय द्धानंतर या चविारमंथनाला र्ती चमळाली, आचि साचहत्याच्या व 
समीके्षच्या के्षीामंध्ये स्त्रीवादी चविारसरिी चवशरे्ष झोझावली. अमेचरकेमध्ये १९७० च्या स माराला स्त्रीचवर्षयक 
अभ्यासाला व सशंोधनाला शकै्षचिक के्षीात स्वतंी स्थान प्राप्त झाले. इंग्लंडमध्येही ‘स्व्हरेर्ो’ आचि ‘द 
चवमेन्सपे्रस’ यासंारख्या स्त्रीवादी प्रकाशनसंस्था १९७० ते १९८० च्या दरम्यान उदयाला आल्या. आि 
िर्ातल्या अनेक चवद्यापीठामंध्ये खास स्त्रीचवर्षयक अभ्यासिमानंा मोठी मार्िी आहे. स्त्रीवादी भचूमकेच्या 
नेमतया स्वरूपाचवर्षयी अनेक मतप्रवाह असले, तरी त्यातंले काही धारे् मूलभतू स्वरूपािे मानून या 
भचूमकेमार्च्या काही चनवडक महत्त्वाच्या प्रमेयािंी व तत्त्वािंी माडंिी स्त्रीवादी समीके्षच्या संदभामध्ये करता 
येते. 

 
स्त्रीवादी समीके्षिे पचहले ताचत्त्वक प्रमेय म्हििे अथाति ‘स्त्री’ या संकल्पनेचवर्षयीिे चसद्धातंन होय. 

त्यामध्ये स्त्री या संकल्पनेच्या तीन मलूभतू पातळ्या मानलेल्या आहेत : पचहली पातळी शारीर वा िैचवक 
भेदािी आहे. नर आचि मादी यािंी शरीररिना चनसर्ानेि चभन्न ठेवलेली आहे.परंत  बऱ्यािदा या शारीर वा 
िैचवक भेदािी र्ल्लत सामाचिक-सासं्कृचतक भेदाशी केली िाते. स्त्री ही चनसर्इतमि नािूक, र्ोड, लािरी, 
मयादाशील, चवनयशील वर्ैरे असते असे आपि म्हितो, तेव्हा खरे पाहता शारीर वा िैचवक र् िाशंी त्यािा 
काही संबधं नसतो, तर समािाच्या व संस्कृतीच्या स्त्रीचवर्षयीच्या अपेक्षा, स्वप्ने व चहतसंबंध स्त्रीवर आरोचपत 
केले िात असतात. स्त्रीत्वािी सकंल्पना (नािूक, र्ोड, लािरी, मयादाशील, चवनयशील इ.) हा समाि 
व संस्कृतीने घडचवलेला एक सािा आहे. परंत  या साच्यािे खरे स्वरूप लपवनू त्याला शारीर वा िैचवक 
पातळीवरील सकंल्पना म्हिून माडंण्यािी, स्त्रीिे सत्त्व (इसेन्स) ककवा स्वभाव म्हिून मानण्यािी िाल 
ककवा खेळी समािातील प्रबळ घटक–म्हििे अथाति प रुर्ष –खेळत असतो. स्त्रीत्वाच्या संकल्पनेिे असे 
‘एकसत्त्वीकरि’(इसेस्न्शयलाझेशन) आचि ‘स्वाभाचवकीकरि’ (नॅिरलायझेशन) करण्यामध्ये प रुर्षािे 
चहतसबंंध कसे र् ंतलेले असतात हे दाखवनू देिे व त्यात बदल घडवनू आििे, हे रािकीय पातळीवरील 
कायइ स्त्रीवादी तत्त्वज्ञान करते. तेव्हा िैचवक पातळीवर ‘मादीपिा’, सामाचिक - सासं्कृचतक पातळीवर 
‘स्त्रीत्व’ आचि रािकीय पातळीवर ‘स्त्रीवाद’ या तीन पातळ्या एकमेकींपेक्षा वरे्ळ्या आहेत आचि तरीही 
एकमेकींशी संबंचधत आहेत, हे स्त्रीवादी चविारसरिीमार्िे एक मलूभतू तत्त्व आहे. 

 
स्त्रीत्वाचवर्षयीच्या सामाचिक-सासं्कृचतक अपेक्षानंा मतूइ स्वरूप चमळते, ते चमथ्यकथामंध्ये व 

साचहत्यकृतींमध्ये. चमथ्यकथामंध्ये व साचहत्यामध्ये चस्त्रयाचं्या ज्या प्रचतमा मूतइ झालेल्या असतात 
त्याचं्यावरून समािाने स्त्रीचवर्षयी कोिता सािा (स्टीचरओटाइप) तयार केला आहे, त्यािा अभ्यास करता 
येतो. स्त्रीवादी चविारप्रचियेमध्ये साचहत्याला व साचहत्यसमीके्षला िे मूलभतू स्थान आहे, त्यािे हे महत्त्वािे 
कारि आहे. वरील तीन पातळ्यापंैकी सामाचिक - सासं्कृचतक पातळीवरील स्त्रीत्वािी संकल्पना 
ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या कशी अस्स्तत्वात आली व चतिे नेमके स्वरूप काय, यािे चवश्लरे्षि स्त्रीवादी समीके्षने 
चमथ्यकथािें व साचहत्यकृतींिे चवचशष्ट प्रकारे वािन करून केलेले आहे. 

 
स्त्रीवादी समीके्षिे द सरे सैद्धाचंतक प्रमेय असे, की स्त्रीत्वािी प्रिचलत सामाचिक-सासं्कृचतक 

संकल्पना प रुर्षप्रधान चविारिौकटीमधून व त्यावंर आधाचरत सौंदयइशास्त्रीय चसद्धातंामंधून चनमाि झालेली 
आहे. प रुर्षाशी त लना करता स्त्रीमध्ये काही र् िधमांिा ‘अभाव’ असतो हे प रुर्षप्रधान चविारिौकटीिे एक 
लाडके प्रमेय आहे, हे चसद्ध करण्यासाठी स्त्रीवादी समीक्षकानंी भरपूर प राव ेर्ोळा केलेले आहेत. चस्त्रयािंी 
व्याख्याि म ळी अनेकदा न्यनूाच्या वा अभावाच्या आधारे केलेली आढळते. उदा., प रुर्षाशी त लना करता 
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स्त्रीमध्ये िे न्यनू असते त्याति चतिे स्त्रीत्व असते, अशी भचूमका अचॅरस्टॉटलने घेतलेली होती. एकोचिसाव्या 
शतकाच्या अखेरीस वॉल्टर पेटरने‘कलेतील मदानीपिा’चवर्षयी (मनॅचलनेस) चवविेन करताना असे 
म्हटले, की या सौंदयइशास्त्रीय मदानीपिाम ळे चवस्कचळतपिा वा चवघटनािी प्रवृत्ती रोखली िाते. ‘उन्माद’ 
(चहस्टेचरया) हा खरा ‘र्भाशयोन्माद’ असतो, अशी समिूत त्या काळी प्रिचलत होती. चस्त्रयानंा होिाऱ्या या 
उन्मादाला व त्यातून चनमाि होिाऱ्या असंबद्ध बरळण्याला कलेत स्थान असू नये, अशी पेटरिी इच्छा 
होती व या असंबद्धतेवर उतारा म्हिनू कलेतील मदानीपिािा प रस्कार पेटर करीत होता. स्त्रीपाशी 
स संबद्धता वा स संर्तता या र् िािा अभाव असतो, हे या चवविेनामार्ील र्हृीततत्त्व म्हिायला हव.े स्त्रीच्या 
कामिाचिविेा आधार म्हििे चतला प रुर्षाचवर्षयी वाटिारे ‘कलर्-वैर्षम्य’ (पेचनस-एन्व्ही) होय, असे 
प्रचतपादन चवसाव्या शतकात फ्रॉइडने केले, या भचूमकेमारे्ही अथाति ‘अभाववादी’ तत्त्वि असलेले 
आढळते. 

 
भाचर्षक वापरामध्ये प रुर्षप्रधान दृचष्टकोि िार्ोिार् आढळतो. ‘कलर्’ यािा अथइ प रुर्षािे िननेंचद्रय 

असा होत असला, तरी त्यापासून चसद्ध झालेला ‘लैं चर्कता’ हा शब्द माी स्त्री व प रुर्ष या दोहोंच्या 
कामिाचिवलेा उदे्दशून आपि मराठीमध्ये वापरतो. इंस्ग्लशमध्ये ‘मनॅ’ हा शब्द िसा ‘ह्यमून बीइंर्’ या 
अथाने वापरला िातो, तसेि काहीसे येथेही चदसते. सवइ मानवामंध्ये ‘बंध भाव’ ककवा ‘ब्रदरह ड’ असायला 
हवा, असे आपि म्हितो आचि ‘भचर्नीभाव’ या संकल्पनेिी कटर्लही करतो. प रुर्षप्रधानता स िचविारे या 
प्रकारिे भाचर्षक प्रयोर् स्त्रीवाद्यानंा आके्षपाहइ वाटिे स्वाभाचवक आहे. चस्त्रयामंध्ये काही न्यून वा अभाव आहे 
आचि त्याति चतिे स्त्रीत्व ककवा स्त्री म्हिून सत्त्व आहे, या दृचष्टकोिािी उदाहरिे कलेच्या संदभातही 
सापडतात.चवचशष्ट कलाप्रकारावंर चस्त्रयानंा अचधकार नाकारिे हे भारतीय संर्ीतात आढळते. धृपद-र्ायकी 
ही मदानी मानली िाते व चस्त्रयानंा ती र्ाऊ देिे अयोग्य ठरचवण्यात आलेले आहे. रार् आचि राचर्िी यातं 
झरक करताना पारंपचरक संर्ीतशास्त्रामध्ये रार्ािा सबंंध संथ लयीशी आचि र्ाभंीयाशी िोडलेला आहे, 
तर राचर्िी ही द्र त लयीमध्ये असते आचि स्वभावाने ििंल असते, असे साचंर्तलेले आहे. ‘र्ंभीर’ आचि 
‘िंिल’ या संज्ञा अथाति मूल्यमापनात्मक आहेत. 

 
सीमॉन द बोव्हार या प्रख्यात फ्रें ि स्त्रीवादी लेचखकेने प्रथम या प्रश्नाला तोंड झोडले. द सेकां ड 

सेक्स (१९४९; इं. भा. १९५३) या आपल्या गं्रथाच्या शीर्षइकातून द बोव्हारने आपले चवर्षयसूीि माडंलेले 
आहे : प रुर्ष हा प्रथम, महत्त्वािा ककवा प्रधान; तर स्त्री ही द य्यम ककवा र्ौि; धमइ, कायदा, चशक्षि, चवज्ञान, 
तत्त्वज्ञान या सवइि के्षीामंध्ये प रुर्षप्रधान व प रुर्षकें द्री चविारिौकटीने स्त्रीकडे अभाववादी वा न्यनूवादी 
दृचष्टकोिातून पाचहलेले आहे. या िौकटीत मानवािे केवळ सत्त्व ककवा त्यािा ‘स्व’ (द वन) हा प रुर्षि 
असतो व स्त्री ही नेहमी ‘पर’ (द अदर) असते, वा मानवी सत्त्वािा कें द्रकबदू प रुर्ष असतो तर स्त्री ही नेहमी 
पचरघावर असते. स्त्रीत्व म्हिून िे काही नैसर्सर्क र् िधमइ मानले िातात, ते खरे पाहता प रुर्षप्रधान 
समािानेस्त्रीच्या माथी मारलेले असतात. स्त्रीिी भचूमका ही वस्त तम समािाने चनचित केलेली असते व तीि 
‘नैसर्सर्क’ म्हिून चस्त्रयाचं्याही र्ळी उतरचवली िाते. ही चविारिौकट सामाचिक िाचिवते इतकी खोलवर 
रुिलेली आहे, की स्वतम चस्त्रयानंीही ती आपलीशी केलेली आहे व त्यानंाही ती नैसर्सर्क वाटलेली आहे, 
असे द बोव्हारिे म्हििे आहे. िन्मतमि कोिी स्त्री असतनाही; ‘स्त्रीत्व’ हे समािाने, संस्कृतीने घडचवलेले 
असते–असे चतिे प्रचतपादन आहे. 

 
सॅंिंा चर्ल्बटइ व सूसान ग्यबूर यानंी एकोचिसाव्या शतकातील स्त्रीलेचखकािंा अभ्यास करताना 

‘स्त्रीवादी काव्यशास्त्रा’िी (झेचमचनस्ट पोएचटतस) उभारिी करण्याचवर्षयी चवविेन केले. (द मडॅ वमून र्न द 
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अॅहर्टक : द वमून िायर्टि अॅँड द नार्न्र्टीन्थ सेंचिी हलर्टििी र्महॅजनेशन, १९७९.) एकोचिसाव्या शतकातील 
लेचखकाचं्या लेखनामध्ये आढळिाऱ्या समान चवर्षयसूीाचं्या आचि प्रचतमाचं्या आधारे एक ‘ऐचतहाचसकतेवर 
आधारलेले स्त्रीवादी काव्यशास्त्र’ चवकचसत करण्यािा प्रयत्न त्यानंी केला. प रुर्षानंी साचहत्यशास्त्राच्या 
के्षीामध्ये दडपशाही करून चस्त्रयािंी म स्कटदाबी केलेली आहे; या प रुर्षी अत्यािाराला चस्त्रयाकंडून चवचवध 
प्रकारच्या प्रचतचिया चमळालेल्या आहेत. चस्त्रयाचं्या या प्रचतचिया समिण्यासाठी, त्या प्रचतचियामंार्च्या 
मानचसक प्रचिया समिण्यासाठी मॉडेल वा तार्सकक अन बंध तयार करिे, हे स्त्रीवादी काव्यशास्त्रािे प्रम ख 
उचद्दष्ट आहे, अशी भचूमका या लेचखकानंी घेतली. या काव्यशास्त्रामधील एक महत्त्वािे तत्त्व म्हििे 
‘लेखकत्व-किता’ (अॅंग्झायटी ऑझ ऑथरचशप) होय. प्रिचलत प रुर्षप्रधान तत्त्वव्यूहाने सिइनशीलतेिा 
मतता प रुर्षालाि देऊन टाकलेला आढळतो, असा चर्ल्बटइ व ग्यूबर यािंा दावा आहे. ‘ऑथर’, ‘चिएटर’ 
या संकल्पना पािात्त्य मनामध्ये प रुर्षी प्रचतमाि उभ्या करतात. चखस्ती धमइशास्त्रान सार देव ककवा चवधाता हा 
प रुर्षि मानला िातो. चवश्वािी चनर्समती करिारा देव िसा प रुर्ष, तसा भाचर्षक चवश्वािी–म्हििेि 
संचहतेिी वा साचहत्यकृतीिी–चनर्समती करिारा हाही प रुर्षि असतो. चर्ल्बटइ व ग्यबूर यािें म्हििे असे, की 
प रुर्षप्रधान ससं्कृतीने स्त्रीला दोन प्रकारच्या प्रचतमाशंी िखडून टाकले आचि लेखकत्वािा अचधकार 
नाकारून चतला सृिनाच्या सीमारेरे्षबाहेर ठेवले. यातंली पचहली प्रचतमा म्हििे ‘र्ृहदेवता’ ककवा क ट ंबािी 
काळिीवाहू देवता (एिंल इन द हाउस); चहिे म ख्य वैचशष्ट्ट्य म्हििे ती अत्यंत ‘चनस्वाथी’ असते, चतच्या 
‘स्व’ला कोितीही ककमत नसते. परंत  या काळिीवाहू देवतेच्या प्रचतमेमारे् खरे पाहता प रुर्षािंी एक भीतीि 
दडलेली आहे. कारि प रुर्षाला स्त्रीत्वािी भीती वाटत असते. तेव्हा प रुर्षप्रधान तत्त्वप्रिालीने चनमाि 
केलेली स्त्रीिी द सरी प्रचतमा म्हििे मायावी राक्षचसिीिी (मॉन्स्टर) प्रचतमा होय. उदा., ‘स्स्झंतस’, 
‘मेडूसा’, ‘ससी’ यासंारख्या चमथ्यक स्त्री-प्रचतमा; ककवा शतेसचपअरच्या बकग लीअिमधील र्ॉनचरल 
आचिरेर्न; थकॅरीच्या व्िॅहनर्टी िेअि या कादंबरीतील बेकी शापइ. या ‘िेटकीि-देवता’ंपाशी (सॉसइरेस 
र्ॉडेचसस) प रुर्षी घाटािी सिृनशतती असते; परंत  त्यािबरोबर ती मायावी शततीही असते. 

 
प रुर्षसत्ताक चविारव्यूहाने चनमाि केलेली सृिनशततीचवर्षयीिी चमथ्यकथा ही अथाति प रुर्षकें द्री 

(झॅलोसेंचरक) आहे. चस्त्रयानंा कवडीमोल ठरचविाऱ्या, लेखिीिा हक्क त्यानंा न देऊन बंधनात 
अडकचविाऱ्या प रुर्षप्रधान चविारव्यूहाला आव्हान चदल्याखेरीि स्त्रीवादी काव्यशास्त्र उभे राहू शकिार 
नाही, असे चर्ल्बटइ व ग्यूबर यािें प्रचतपादन आहे. एकोचिसाव्या शतकातील लेचखकानंा ही ‘लेखकत्व 
चहरावनू घेतले िाण्यािी किता’ भेडसावत होती. या कितेवर मात करायिी तर ‘चसचबल’चवर्षयक ग्रीक 
चमथ्यकथामंधील आचद-लेचखकेच्या प्रचतमेशी संबधं िोडावा लार्तो. चसचबलचवर्षयीच्याचमथ्यकथा ह्या 
चिस्तपूवइ काळातील आहेत, चसचबल ही खरे पाहता एक स्त्री नसून त्या अनेक स्त्री-प्रचतमा आहेत, असे 
म्हटले पाचहिे. या चस्त्रयानंा सिइनािी खास दैवी शतती लाभलेली असे, तसेि त्या भचवष्ट्यवते्त्याही असत 
असेही मानले िाई. एकोचिसाव्या शतकातील लेचखकानंी याि प्रकारिी मायावी शतती वा आवािवापरून 
चनर्समती केली. वरवर पाहता त्याचं्या लेखनामध्ये प रुर्षप्रधान व्यवस्थेला चवरोध केलेला नसतो; परंत  
प रुर्षप्रधान सौंदयइशास्त्राला अमान्य ठरेल अशा प्रकारच्या आशयाच्या सखोल पातळ्या त्यानंी त्याचं्या 
साचहत्यात आचवष्ट्कारासाठी वापरल्या, असा य स्ततवाद चर्ल्बटइ व ग्यूबर यानंी केला. 

 
स्त्रीवादी समीके्षने प रुर्षप्रधान साचहत्यािे एक प्रकारे ‘चवपरीत वािन’ (चमस् रीकडर्) केल्याचशवाय 

स्त्रीवादी सौंदयइशास्त्र उभेि राहू शकिार नाही, अशी िहाल स्त्रीवादी समीके्षिी धारिा आहे. साध्या भारे्षत 
सारं्ायिे तर िहाल स्त्रीवादी समीक्षा एक प्रकारिी ‘रािकीय’ खेळी खेळते आहे, असे म्हिता 
येईल.िहाल साम्यवादी चविारवतंानंी ककवा सामाचिक बाचंधलकीच्या समथइकानंी आपल्या िळवळीला 
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सोयीिे ठरेल अशा तऱ्हेने इचतहासािे प नवािन केलेले आहे. तोि प्रकार स्त्रीवादाच्या बाबतीतही झालेला 
आहे. स्त्रीवादाच्या या रािकीय रूपािा थोडासा चविार करू. 

 
स्त्रीवादी समीक्षा ही नेहमीि रािकीय स्वरूपािी राचहलेली आहे, असे काही स्त्रीवादी 

मानतात.आध चनक समािामध्ये चवचवध प्रकारच्या सामाचिक शोर्षिाचवरुद्ध िळवळी उभ्या राचहलेल्या 
आहेत. यातंली सवांत महत्त्वािी िळवळ म्हििे अथाति मातसइवाद होय. आर्सथक सते्तच्या आधारे 
होिाऱ्या शोर्षिाचवरुद्ध झालेल्या मातसइवादासारख्या िळवळी आचि चस्त्रयाचं्या शोर्षिाचवरुद्ध स्त्रीवादाने उभी 
केलेली िळवळ याचं्या भचूमकामंध्ये खूपसे साम्य आढळते. माी स्त्रीिे प रुर्षाने केलेले शोर्षि हे व्यापक 
सामाचिक व आर्सथक शोर्षिािा भार् असते की नाही, याचवर्षयी स्त्रीवादी चविारवतंामंध्ये एकमत नाही. 
सीमॉन द बोव्हार या फ्रें ि स्त्रीवादी लेचखकेिी बदललेली भचूमका या संदभात लक्षात घेण्यासारखी आहे. 
आधी उल्लचेखलेला द सेकां ड सेक्स हा गं्रथ फ्रें िमध्ये १९४९ मध्ये प्रकाचशत झाला. वर्इलढा हा चस्त्रयाचं्या 
लढ्यापेक्षा अचधक मलूभतू स्वरूपािा असतो आचि मानवी समतेवर आधारलेली समािवादी राज्यपद्धती 
एकदा दृढमलू झाली, की चस्त्रयाचं्या समस्या आपोआपि स टतील आचि स्त्रीवादी भचूमकेिी र्रि राहिार 
नाही, असा चवश्वास त्या वळेी द बोव्हारला वाटत होता. त्याम ळेि चतने स्वतमला स्त्रीवादी न म्हिचवता 
समािवादी म्हिचवले. परंत  १९७२ मध्ये चतने स्त्रीम तती संघटनेिे सदस्यत्व स्वीकारून स्वतमला स्त्रीवादी 
म्हिून घोचर्षत केले. समािवादािे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याआधीि चस्त्रयाचं्या म ततीिी िळवळ स्वतंीपिे 
उभी केली पाचहिे, अशी िािीव या मतपचरवतइनामारे् होती. 

 
इतर रािकीय चविारसरिींप्रमािेि स्त्रीवादी भचूमकामंध्ये मवाळ व िहाल असे दोन्ही पंथ 

आढळतात. त्याचं्यामधील म ख्य झरक प ढीलप्रमािे सारं्ता येईल : प रुर्षसत्ताक व प रुर्षकें द्री 
चविारिौकटीने चस्त्रयािें िे शोर्षि िालवले आहे, त्याला चवरोध करून समािामध्ये प रुर्षाच्या बरोबरीने 
स्त्रीला समान हक्क व समान संधी चमळवनू देिे, हे मवाळ स्त्रीवादािे म ख्य उचद्दष्ट असते. िहाल स्त्रीवादी माी 
असे मानतात, की प्रस्थाचपत सामाचिक, सासं्कृचतक आचि वैिाचरक व्यवस्थाचं्या िौकटीमध्येि राहून 
समान हक्क वर्ैरे मार्ण्यापलीकडे स्त्रीवादाने िायला हव.े स्त्रीवादाने प्रस्थाचपत व्यवस्थेलाि नकार द्यायला 
हवा. स्त्रीत्व या संकल्पनेला एकि एक सत्त्व असते असे मानिे, ही प्रिचलत प रुर्षकें द्री व्यवस्थेिी म ख्य 
खेळी आहे. िहाल स्त्रीवादाने स्त्रीत्वाला कोित्याही एका सत्त्वाला िखडून ठेवायला नकार चदलेला आहे. 

 
केट चमले या लेचखकेने सेक्शुअल पॉहलहर्टक्स (१९७७)या गं्रथामध्ये अशी भचूमका माडंली आहे, की 

चपतृसत्ताक समािव्यवस्था (पेचरआकी) हे चस्त्रयाचं्या शोर्षिािे आचदकारि आहे आचि आर्सथक व्यवस्था 
भाडंवलशाहीवादी असो वा साम्यवादी असो, चस्त्रयािें शोर्षि दोहोंमध्ये होति राहते. समाि कोित्याही 
प्रकारिा असला, तरी चस्त्रयाचंवर्षयीिे चवचशष्ट प्रकारिे पूवइग्रह सावइचीक स्वरूपात आढळतात, यािे प्रत्यतंर 
आपल्याला वर उल्लचेखलेल्या अॅचरस्टॉटल, पेटर इत्यादींच्या भचूमकावंरून आलेलेि आहे. लोकशाहीवर 
आधारलेल्या समािव्यवस्थामंध्येस द्धा स्त्रीचवर्षयक कल्पनािें रूचढबद्ध घट्ट सािे वापरले िातात आचि 
त्याचं्या िारे चपतृसत्ताक व्यवस्थेला चस्त्रयािें शोर्षि करता येते, त्यानंा अबला बनचवता येते, चवचशष्ट 
सामाचिक-सासं्कृचतक व्यवहारापंासून त्यानंा दूर ठेवता येते. डी. एच्. लॉरेन्स, हेन्री चमलर आचि नॉमइन 
मेलर या प रुर्ष कादंबरीकाराचं्या कादंबऱ्यािें – चवशरे्षतम त्या कादंबऱ्यातंील लैं चर्कतेिे –वािन एक स्त्री-
वािक म्हिून केले तर त्यातील प रुर्षकें द्री दृचष्टकोि सहि ओळखता येतो, असे प्रचतपादन चमलेने केलेले 
आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

स्त्रीवादी समीके्षप ढे दोन महत्त्वाच्या समस्या उभ्या आहेत.एक म्हििे, साचहत्याच्या मूल्यमापनािे 
नेमके कोिते चनकर्ष या समीके्षला अचभपे्रत आहेत, त्यािा उलर्डा व्हायला हवा. साचहत्य हे स्त्रीवादी 
असायला हव,े प रुर्षसत्ताक िीवनपद्धतीचवरुद्ध चवद्रोह करिारे असायला हवे, या चनकर्षापलीकडे 
आिखीही काही चनकर्ष स्त्रीवादी समीके्षला अचभपे्रत आहेत का, हे अिून स्पष्ट झालेले नाही. द सरी समस्या 
अचधक मूलभतू स्वरूपािी आहे. स्त्री-वािक म्हििे नक्की कोि? या प्रश्नािे उत्तर स्त्रीवादी समीके्षला देता 
यायला हव.े चस्त्रया साचहत्यािे लेखन व वािन कसे करतात हे दाखचविे, एवढ्याप रतेि स्त्रीवादी समीके्षिे 
कायइ मयाचदत राहत नाही. स्त्रीने स्त्री म्हिून कसे लेखन आचि वािन केले पाचहिे, यािे काही आदेश 
(चप्रस्स्िप्शन) स्त्रीवादी समीके्षला द्याविे लार्तात. आता हे आदेश द्यायिे तर स्त्रीिे स्त्री म्हिनू सत्त्व काय, 
हे स्त्रीवादाला सारं्ता यायला हव.े परंत  तसे केले तर प न्हा प रुर्षकें द्री एकसत्त्ववादी भचूमकाि मान्य 
केल्यासारखे होते. स्त्रीवादी समीके्षप ढील हा मूलभतू पेि आहे आचि अिून तरी तो सोडचवण्यािा प्रयत्न 
झाला आहे, असे वाटत नाही. 
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चमकलद स. मालश े

 
स्त्रीवादी साणहत्य : स्त्रीवाद ही एक समािपचरवतइन घडव ू पाहिारी ‘रािकीय’ िािीव आहे. प्रत्येक 
ऐचतहाचसक टप्प्यावर मानवी समािात स्त्री-प रुर्षामंध्ये चवचशष्ट प्रकारिा सत्तासंबधं रिला िातो, हे भान 
स्त्रीवादी िाचिवमेध्ये असते.कलर्भेदाचधचष्ठत चवर्षमतािीवशास्त्रीय म्हििे चनसर्ान सारी नसते, तर मानवी 
संस्कृतीत घडचवली िाते असे स्त्रीवादी मानतात. िात, वशं, वर्इ, धमइ आदी संरिनापं्रमािेि प रुर्षप्रधानता 
(पेचरआकी) नावािी संरिना असते, असा दावा स्त्रीवादी चविारप्रिाली करते. प रुर्षप्रधानता आचि 
कलर्भाव (िेंडर) ह्या दोहोंिी घडि चस्त्रयाचं्या (लैं चर्क, सामाचिक, आर्सथक) श्रमाचं्या अपहरिातून चसद्ध 
होते. ह्यातूनि प रुर्षी विइस्वाच्या मूल्यव्यवस्थेिा डोलारा उभारला िातो. कलर्भावािी िडिघडि (िेंडर 
कन्स्रतशन) अनेक संरिनामंधून आकार घेत असते, म्हिून स्त्रीवादी िािीव ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेशी 
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संलग्न चविार व कृती करण्यािा प्रयत्न करते. आपल्या ‘स्व’िी (‘अहं’) िडिघडि कशी झाली आहे, 
ह्यािा शोध घेण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय रािकारिापयंत स्त्रीवादाला सवइस्पशी होिे भार् पडते. 

 
स्त्रीवादी िािीव म्हििे एकि एक सािा अथवा एकाकार (मॉनोचलथ) माी नसते. इचतहासाच्या 

चभन्न टप्प्यावंर, चवचवध पचरपे्रक्ष्यातूंन स्त्रीवादी भान घडत असते. उदारमतवादी, मातसइवादी, समािवादी, 
आध चनकोत्तर अशा अनेक चविारप्रिालींमध्ये स्वतमिीभर घालून, स्त्रीवादी भान स्त्री-प रुर्ष चवर्षमतेच्या 
प्रश्नािंी मीमासंा करते. म्हिून काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रीवादािी चभन्न रूपे तर चदसताति; परंत  
त्याचं्यात अनेकदा परस्परचवरोधही चदसतो. ह्यािेि प्रचतकबब वरे्वरे्ळ्या काळातं चलचहल्या रे्लेल्या स्त्रीवादी 
साचहत्यात चदसते. 

 
तत्त्वतम स्त्रीवादी िािीव स्त्री-प रुर्ष दोहोंमध्येही चवकचसत होऊ शकते. चस्त्रयानंी, स्त्रीिीवनाचवर्षयी, 

चस्त्रयापं रते चनमाि केलेले ज्ञान हा स्त्रीवादातील एक टप्प्पा असला तरी तेवढेि प रेसे नाही, हे आता स्त्रीवादी 
अभ्यासकानंी मान्य केले आहे. परंत  प रुर्षी विइस्वािा अन भव बाई होऊन घेिे स्त्रीला अचधक समथइपिे 
करता येते असेही मानले िाते. ह्या संदभात एकदा िार् आली की चस्त्रयािें पाहिे, ऐकिे आचि बोलिे, 
चलचहिे अचधक नेमके, धारदार होते. काही स्त्रीवाद्याचं्या मते तर आि स्त्री-प रुर्ष नावािी अलर् बेटे तयार 
झाल्याम ळे त्याचं्यापाशी प रुर्षप्रधानतेला उलथवनू टाकिारी भार्षा नाही, म्हिून कृतीही नाही. अशा िहाल 
स्त्रीवाद्याचं्या मते चस्त्रयािंी बाईपिाच्या भानातून चनमाि झालेली भार्षा, प्रतीके, प्रचतमा खऱ्या अथाने 
चवकचसत होण्यासाठी काही काळ तरी िािीवपूवइक अलर्ाववादी भचूमका घेिेि इष्ट आहे. 

 
साचहत्याच्या आचवष्ट्कारातील कोित्या साचहत्याला स्त्रीवादी साचहत्य म्हिता येईल हा एक 

र् ंतार् ंतीिा प्रश्न आहे. परंत  एवढे चनचित म्हिता येईल, की मानव म्हििे प रुर्ष;स्त्री हे त्यािे उपारं् ह्या 
चविाराला छेद देिारे, त्याबद्दल प्रश्न चनमाि करिारे, त्यातील िचटलता, धूसरता यािंी िािीव करून 
देिारे साचहत्य स्त्रीवादी साचहत्य म्हिता येईल. बाईच्या असण्यािा, होण्यािा समग्रतेने वधे घेिारे, चतच्या 
आत्मशोधािा प्रवास साचहस्त्यक आचवष्ट्कार म्हिून माडंिारे लेखनही स्त्रीवादी मानता येईल. परंत  केवळ 
स्त्री-कें द्री चलचहिे ककवा चस्त्रयाचं्या द मखाच्या करुि कहाण्या पराभतू चनयचतवादी पद्धतीने अथवा दयेच्या वा 
उद्धाराच्या भचूमकेतून माडंिे, तसेि चस्त्रयाचं्या शौयइर्ाथेिे सरळसोट ियियकारी चिीि, ह्या साऱ्याला 
प्रथम साचहत्य मानिे, त्याउप्परही स्त्रीवादी साचहत्य मानिे िूक ठरेल. स्त्रीच्या देहात्मतेभोवती र्ढूता 
उभारून मूळ दडपि कीिे वास्तव धूसर करिारे साचहत्य, ककवा स्त्रीला एकतर देह ककवा ब द्धी अशा 
पयायामंध्ये द भरं्नू टाकिारे साचहत्य स्त्रीवादाच्या चवरोधातील साचहत्य मानाव ेलारे्ल. 

 
स्त्रीवादी साचहत्य ही सकंल्पना भारतात आली, ती चब्रचटश आचि अमेचरकन स्त्रीवादी िळवळीतून 

आचि स्त्रीवादी साचहत्यातून, एक िार्चतक भार्षा म्हिून इगं्रिीिा असलेला वरिष्ट्मा लक्षात घेतला, 
प्रकाशन संस्था आचि ज्ञानप्रसारािी माध्यमे ह्यामंारे् असिारी प्रभावीअथइव्यवस्था लक्षात घेतली, तर ह्यािे 
आियइ वाटत नाही. अिून तरी उवइचरत आचशया, आचफ्रका, लॅचटन अमेचरका आचि इंग्लंड सोडून बाकीच्या 
य रोप खंडातील स्त्रीवादी साचहत्य आपल्यापयंत पोहोिलेले नाही. फ्रें ि स्त्रीवादी साचहत्यािे इंग्रिी 
आचवष्ट्कार उपलब्ध असले, तरी त्यािंा प्रभाव क्षीि आहे. साधारितम १९६० च्या स मारास पािात्त्य िर्ात 
‘स्त्रीवाद’ ही िािीव उदयाला आली.१९६३ सालिे बटेी चफ्रडनिे िेहमहनन हमक्स्र्टक (स्त्रीभावािे र्ूढ) हे 
प स्तक नव्या स्त्रीवादी िळवळीच्या दृष्टीने पायाभतू मानले िाते. य द्धोत्तरवैभवसंपन्न समािातील 
मध्यमवर्ीय, उपनर्री िीवन िर्िाऱ्या चस्त्रयाचं्या बाडंर् ळी अवस्थेला वािा झोडिारे हे प स्तक अनेक 
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चस्त्रयानंा स्झूर्सतदायक वाटले. १९७० सालापयंत ही िळवळ स्स्थरावली, त्या काळात केट चमलेटिे 
सेक्शुअल पॉहलहर्टक्स (लैं चर्कतेिे रािकारि) हे प स्तक प्रचसद्ध झाले. त्या काळात मानदंड ठरलेल्या 
प रुर्ष लेखकाचं्या प्रम ख साचहत्यकृतींतून स्त्रीप्रचतमािें सािेबंद चिीि कसे होते ह्यािे धारदार चवश्लेर्षि ह्या 
प स्तकात आले. ह्या टप्प्यावर नव्या स्त्रीवादी भानातून स्त्रीवादी समीक्षक चस्त्रयाचं्या लेखनपरंपरेकडे वळले. 
चस्त्रया झार पूवीपासून चलहीत होत्या हे खरे असले, तरी त्याचं्या लेखनािा अभ्यास ‘चस्त्रयािें लेखन’ 
नावाच्या अभ्यासके्षीात करिे आचि त्यातील धारे्दोरे दाखवनू एक परंपरा खिून-खोदून, कोरीव काम 
करून चसद्ध करिे हे झतत स्त्रीवादी भानाम ळेि झाले. स्त्रीवादी साचहत्यािा शोध घेिे म्हििे एक 
सासं्कृचतक, रािकीय लढा आहे हे लक्षात घेऊन, अर्दी िौदाव्या शतकापासून आिवर िे स्त्री-लेखन 
द लइ चक्षत होते ते म तत केले रे्ले. ह्या प्रयत्नातून शालइट पार्सकन्स चर्लमनिी आता र्ािलेली कथा ‘द यलो 
वॉलपेपर’ (चपवळे चभचत्तपीक) िशी वािकांप ढे आली त्यािप्रमािे कष्टकरी चस्त्रयािें, काळ्या चस्त्रयािें 
दबलेले आचवष्ट्कारही लेखनस्वरूपात वर आले. 

 
चस्त्रयाचं्या प्रचतमाचं्या अभ्यासाऐविी लेखनपरंपरेिा इचतहास चनमाि करण्यािे िे प्रयत्न झाले, 

त्यातून एक ‘स्त्रीकें द्री’ साचहत्यप्रवाह चनमाि झाला. ह्यािे श्रेय प ढील तीन प स्तकानंा चदले पाचहिे : (१) 
एलेन मोअसइिे हलर्टििी हवमेन (साचहस्त्यक चस्त्रया, १९७६). (२) एलेन शोवॉल्टरिे अ हलर्टिेचि ऑि 
देअि ओन (त्यािें स्वतमिे साचहत्य, १९७७), आचि (३) सॅंिंा चर्ल्बटइ आचि स झान र् बार यािें द मडॅवुमन 
र्न द अॅहर्टक (पोटमाळ्यावरील वडेी, १९७९.) स्त्री-साचहत्यािी परंपरा माडंताना फ्रान्झ झॅनन ह्याचं्या 
सैद्धास्न्तकमाडंिीतील चविारािंा धार्ा पकडून चस्त्रयािंी स्वतमिी उपससं्कृती असते असे ठामपिे माडंले 
रे्ले. चस्त्रयािें लेखन स रुवातीला अन करि (प्रस्थाचपत सामाचिक मूल्ये पूिइपिे आत्मसात करिे), नंतर 
प्रिार ककवा बंड (िाहीरनामा स्वरूपातील लेखन) आचि शवेटी आत्मशोध (आपल्या आत चशरून 
अस्स्मतेिा, ‘स्व’िा शोध) अशा टप्प्यामंधून िाते. स्त्रीवादी लेखनपरंपरा चनमाि करून, चस्त्रयामंध्ये 
‘भचर्नीभाव’ चनमाि करून, प रुर्षप्रधान संरिनेला हादरवनू टाकण्यािा हा रािकीय प्रयत्न आहे. 
थोडतयात, स्त्रीवादी साचहत्याच्या ‘चवचशष्ट सामाचिक िौकटीतील खासर्ी अन भवािें प्रभावी चिीि’ह्या 
व्याख्येपासून स रुवात होऊन हळूहळू प रुर्षप्रधान चिन्हव्यवस्था नाकारून आपली स्वतंी चिन्हव्यवस्था 
चनमाि करण्यािे प्रयत्न, येथपयंत मिल मारलेली चदसते. ज्य चलया चिस्तेव या फ्रें ि स्त्रीवादी लेचखकेच्या 
मते तर बाई ककवा स्त्री ह्या शब्दािी रूढ व्याख्या स्वीकारिे आचि आपि बाई ककवा प रुर्ष आहोत हे मान्य 
करिे ह्याति एक प्रकारिी अथइहीनता (अॅब्सर्सडटी) आहे. चस्त्रयािें स्थान पचरघावर असते, अशी 
माडंिीप रुर्षप्रधान मूल्यव्यवस्थेच्या आधारेि केली िाते. म्हिून ही मूल्यव्यवस्था उलथवनू टाकण्यािे 
प्रयत्न करिारे साचहत्यि स्त्रीवादी साचहत्य ठरले पाचहिे असा आग्रह धरला पाचहिे.‘अस्स्मता’आचि 
‘अस्स्मतेिे रािकारि’ ह्याबद्दल संशय व्यतत करिाऱ्या चिस्तेववादाच्या मते मलूतम बाईपिा आचि त्यातून 
चलचहले रे्लेले साचहत्य असे काही नसतेि. उलट, आििी चर्ऱ्हाईकी ससं्कृती ज्या खोलातल्या 
तथाकचथत ‘खऱ्या’ स्त्रीत्वािा उदोउदो करून शोध घेते, त्याला खतपािी घालिारे साचहत्य स्त्रीवादी असू 
शकत नाही. 

 
पािात्त्य देशातं स्त्रीवादी म्हिनू र्िले रे्लेले साचहत्य एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यावर 

प्रभावी स्वरूपात चदसते. या कालखंडात एकीकडे औद्योचर्क िातंी, त्यातून िन्मलेला साम्राज्यवाद आचि 
स धारिावादािी लाट, ‘ईश्वर’ ह्या संकल्पनेिा अस्त, ह्या पाश्वइभमूीवर द सरीकडे घर नावािे मचंदर आचि 
त्यातली त्यार्ी, देवदूताप्रमािे असिारी स्त्री ह्यािंा र्ौरव िालला होता. तेव्हा एचलझाबेथ र्सॅ्केल, शालइट 
ब्राँटी, एचमली ब्राँटी आदींनी आपल्या लेखनातून चविार आचि कृती करू पाहिाऱ्या स्त्रीिे एकटे अस्स्तत्व 
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आग्रहाने माडंले. शालइट चर्लमनिी ‘द यलो वॉलपेपर’ (१९९२) ही कथा आचि व्हर्सिचनया व ल्झिी अ 
रूमऑि वन्स ओन (१९२९) ही कादंबरी म्हििे स्त्रीवादी साचहत्यातील एक महत्त्वािा टप्पा मानला िातो. 
स्त्री वा प रुर्ष असण्यातील चनरथइकता दाखवनू एकरस, एकसत्त्व व्यस्ततत्वािी संकल्पना नाकारून 
मानवतावादापलीकडे हे लेखन िाते. आि पािात्त्य देशातंील चस्त्रया कलावतं म्हिनू आपल्या बाईपिातून 
वरे्ळे शहािपि, आत्मशतती र्वसल्यािा दावा करीत आहेत. त्यात ‘काळ्या’ चस्त्रयाचं्या लेखनाने झार 
मोलािी भर घातली आहे. आपल्याकडे स्त्री-लेखनािी परंपरा िािीवपूवइक एकी आिून भारतीय 
चस्त्रयाचं्या लेखनािा इचतहास चनमाि करण्यािा स्त्रीवादी प्रयत्न हवमेन िायबर्टग र्न र्ांहडया, ६०० र्बी. सी. रू्ट 
द पे्रझेंर्ट, खांड १ व २ (१९९२, १९९३) ह्या गं्रथाने केला. चवचवध कालखंडातं चस्त्रयानंी चलचहलेले तेरा 
भारतीय भार्षातंील १४० साचहस्त्यक विेे त्यात आहेत. त्यातून अर्दी ब द्धकालीन थेरीर्ाथापंासून 
भस्ततकाळातील चस्त्रयािें लेखन, आध चनक काळातील चस्त्रयािंी िचरीे, आत्मिचरीे व वतइमानकालीन 
बंडखोर लेखन एकी सापडते. महाराष्ट्रातील महदंबा, म तताबाई, िनाबाईपासून तसेि ताराबाई कशदे, 
पंचडता रमाबाई आचि लक्ष्मीबाई चटळकापंासून चस्त्रयािंी अलीकडिी आत्मिचरीे, तसेि कथा, कादंबऱ्या 
असा स्त्रीवादी लेखनािा मोठा पैस आहे. प्रस्थाचपत प रुर्षप्रधान मूल्यव्यवस्थेिा प्रचतकार करिारे वा ती 
उलथवनू टाकण्यािी शतयता व शतती दाखवनू देिारे अमाप स्त्री-साचहत्य भारतीय भार्षामंध्ये चदसते. 
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चवद्य त भार्वत 
 
स्थलकालकृत्यकै्य (द थ्री युणनटीज) :‘स्थल-काल-कृचत-ऐतय’ ही नाट्यसैद्धाचंतक संकल्पना ग्रीक 
तत्त्ववते्ता अचॅरस्टॉटल (इ. स. पू. ३८४–३२२) ह्याने प्रथम माडंली, असे मानण्यात येते. पि त्याच्या 
शोकास्त्मकेच्या कायािे आचि चवरिनेिे चवश्लेर्षि करिाऱ्या पोएहर्टक्स (इ. स. पू. ३३०) ह्या प स्तकात 
त्याने ह्यापंैकी दोघािंाि उल्लेख केला आहे. तो कृचत-ऐतयािा आग्रह धरतो. ह्यािा अथइ, नाटकात एक 
(ि) स्वयंपूिइ कृती असावी, अथात नाटकातील सवइ भार्ािें वा घटकािें स सबंद्ध चमलन असावे. तो असेही 
म्हितो, की शतयतो शोकास्त्मकेिा कालावधी िोवीस तासािंा असावा. अथात काल-ऐतय ह्या संकल्पनेला 
तो झतत स्पशइ करतो. तो स्थलऐतयाबद्दल काहीि बोलत नाही; पि कोरसच्या अस्स्तत्वाम ळे ही बाब काही 
हद्दीपयंत ग्रीक नाटककारावंर लादली रे्ली. असे म्हटले िाते, कीसोझोतलीझने स्थल-ऐतय बह तेक वळेा 
पाळले आहे; पि अनेक ग्रीक नाटककारानंी, िर कोरसला एका स्थळाहून द सऱ्या स्थळाकडे नेिे सोयीिे 
व शतय असेल, तर हे द लइ चक्षले आहे. 

 
फ्रें ि आचि इटाचलयन रेनसासं लेखक त्यािंा काहीसा बद्ध असा शोकास्त्मकेिा चसद्धातं माडंताना 

अॅचरस्टॉटलिेि प्रमाि प ढे करत असले, तरी ख द्द अॅचरस्टॉटल माी ह्या तीन ऐतयािंा झार िोरदार 
समथइक असल्यािे चदसत नाही. तीन ऐतयाचं्या संकल्पनेन सार चलचहलेली पचहली फ्रें ि शोकास्त्मका म्हििे 
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झा ंमारो (१६०४–८६) ह्यािी सोिोनीस्र्ब (१६३४). आधीच्या शोक-स खास्त्मकाहूंन आचि पास्टोरल्सहून 
ती पूिइपिे वरे्ळी होती. अचभिात फ्रें ि शोकास्त्मकेिी स रुवात चतच्यापासून झाली. 

 
ब्वालो (१६३६–१७११) ह्या मान्यवर फ्रें ि टीकाकाराने त्याच्या लाि पोयेहतक (१६७४) ह्या 

प स्तकात ह्या तीन ऐतयाचं्या पालनाबद्दल चलचहले व तेव्हापासून फ्रें ि अचभिात शोकास्त्मकेिा तो एक 
आवश्यक चवशरे्ष बनला. तरीही कोनेय आचि रासीन ह्या श्रेष्ठ फ्रें ि अचभिात नाटककारानंी हव े तेव्हा 
त्याचं्याकडे द लइक्ष केले (कोनेयने िौथी ऐतयचवर्षयक सकंल्पना त्याच्या नाटकातून माडंल्यािे मानण्यात 
येते : व्यस्ततरेखा-ऐतय). 

 
ह्या ऐतय-संकल्पना, नव-अचभिाततावादाबरोबर, फ्रान्सहून स्पेन आचि इटली इथे पोहोिल्या. 

इंग्लंडमध्ये शतेसचपअरिा प्रभाव होता. त्याला स्थल-काल-ऐतयाशी िवळपास काहीि घेिे नव्हते आचि 
कृचतऐतयाबद्दलही तो उदासीनि होता. त्याच्या प्रभावाम ळे रेस्टोरेशन शोकास्त्मका-लेखकाचं्या इगं्रिी 
नाटकानंा फ्रें ि साच्यामंध्ये कोंबण्याच्या प्रयत्नानंा यश आले नाही. ह्या संकल्पनामं ळे स्वीकारावी लार्िारी 
बंधने इगं्रिी लेखकानंा असह्य झाली असती, माी ती फ्रें िाचं्या नेटकेपिाच्या पे्रमाला पूरक ठरली. ज्या 
फ्रें ि नाटकातं ह्या संकल्पना पूिइपिे राबवल्या रे्ल्या, ती नाटके पे्रक्षकानंी अचधक उिलून धरली. सवइ 
घटना-प्रसंर् रािवाड्ािे अंर्ि वा एक दालन ह्यासारख्या एकाि स्थळात दाखचवल्याने आचि सवइ 
कथानक ठरावीक काळात, बह धा िोवीस तासाचं्या आत, उलर्डल्याने ताि वाढवायला नक्कीि मदत 
होऊन ह्यािा पे्रक्षकावंर तडक पचरिाम होई. 

 
तसे पाहता, सवइि अचभिात रंर्भमूीवर स्थल-बदल वा काळातल्या उड्ा ह्यावंर काही बधंने 

घातल्यािे आढळते. उदा., संस्कृत नाट्यसंकेताप्रमािे एका अंकात एकि स्थळ असू शकते. बह तेक 
कलाप्रकार बाधेंसूद रिनेसाठी काही चनयम पाळताना आचि त्यािे प्रचतपादन करताना चदसतात, आचि 
रंर्भमूी त्याला अपवाद नाही. 

 
अथात अनेक स्थल आचि काल-बदल पे्रक्षक पिव ू शकतात—शतेसचपअरिे यश पहा. पि 

सवांनाि शतेसचपअर बनता येिे शतय नसल्याने, काहीएक रिनात्मक सलर्ता आचि र्ोळीबंदपिा हे 
बह तेक नाटककारािें लक्ष्य असते. शतेसचपअरच्या बाबतीतही अनेक उपकथानके एकि म ख्य कृती 
उलर्डण्यासाठी वापरली आहेत, असे म्हिता येईल. नाट्यान भवािी तीव्रता आचि घट्टपिा 
ठसचवण्यासाठी हे झाले असाव.े तसेि बेटोल्ट बे्रख्तिा कथक-रंर्भमूीिा चसद्धान्त आचि त्यािी अ-
पचरिामािी सकंल्पना ह्या तीन ऐतयाचं्या संकल्पनेला छेद देिाऱ्या आहेत. तो िािीवपूवइक अनेक स्थले 
आचि काल वापरतो आचि अ-पचरिाम तर एका दृष्टीने कृचत-ऐतयाला छेदि देतो. तमाशासारख्या 
लोकनाट्यात तर एका प्रवशेातही अनेक स्थल-बदल संभवतात. ह्यावरून हे लक्षात येते, की चवचवध 
नाट्य-पठड्ािें ह्या ऐतयाचं्या संकल्पनेकडे पाहण्यािे वरे्वरे्ळे दृचष्टकोि आहेत. अॅचरस्टॉटलने ह्यािा 
चविार शोकास्त्मकेच्या संदभात केला. िर्भरच्या अचभिात रंर्भमूीवर त्यािंी छाया तरी चदसते; पि 
िर्भरच्या लविीक आचि मोकळ्याढाकळ्या लोकनाट्यप्रकारानंी माी त्यािी पीास बाळर्लेली नाही. 

 
साराशं, नाटकाला बाधंीवपिािी आचि स चवचहत रिनेिी अपेक्षा असते व बह तेक आध चनक 

नाटककार चनदान कृचत-ऐतय तरी पाळतात आचि त्यासाठी ह्या कृतीशी स संबद्ध ठरिाऱ्या स्थल-कालािे 
उपयोिन करतात. 



 अनुक्रमणिका 

म तता रािाध्यक्ष 
 
स्थाणयभाव : रती, हास, शोक, िोध, उत्साह, भय, ि र् प्सा आचि चवस्मय हे आठ स्थाचयभाव होत. 
ऋत माल्यादी चवभावामं ळे ते उद ब द्ध होतात आचि उद ब द्ध झाले, की भ्रकेू्षपकटाक्षादी त्यािें अन भाव प्रकट 
होतात. त्यािबरोबर व्रीडाहर्षादी व्यचभिाचरभाव उद भ त झाले म्हििे चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव 
याचं्या सयंोर्ाम ळे स्थाचयभावािंी रसातं पचरिती होते. ही पचरिती नाट्यप्रयोर्ात अचभनयाच्या िारा होते. 
हे आठ स्थाचयभाव अन िमे शृरं्ार, हास्य, करुि, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स आचि अद भ त ह्या आठ 
रसातं पचरित होऊन त्या स्वरूपात ते सहृदयाचं्या आस्वादािे चवर्षय होतात. 

 
स्थाचयभाव म्हििे स्स्थर स्वरूपािे भाव, व्यचभिाचरभावाहूंन चभन्न. स्थाचयभाव, व्यचभिाचरभाव आचि 

साचत्त्वक भाव ह्या चतहींच्या िारा रसचनष्ट्पत्ती होत असता झतत स्थाचयभावि रसत्व प्राप्त करतात ते का, 
असा प्रश्न उपस्स्थत करून भरताने एका दृष्टातंाच्या आधारे त्यािे असे उत्तर चदले आहे, की ज्याप्रमािे 
मािूस म्हिून सवइिि सारखे असले, तरी क लशीलादी चवचशष्ट र् िानंी य तत असाि मन ष्ट्य रािपद प्राप्त 
करतो आचि इतर सामान्य मािसे त्यािे अन यायी होण्याच्याि योग्यतेिी असतात, त्याप्रमािे झतत 
स्थाचयभावि स्वामीच्या िार्ी असतो आचि इतर भाव पचरिनाप्रमािे त्याच्या आश्रयाने असतात. 
अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे, की प्रत्येक मन ष्ट्याच्या चठकािी िन्मतमि रचतशोकादी चित्तवृत्ती वासनारूपात 
चवद्यमान असतात. त्याम ळे त्याला ह्या िन्मात रती, शोक आदींिा अन भव अर्ोदर आलेला नसला, तरी 
रंर्भमूीवरील प्रयोर्ाने त्याच्या वासनारूपातील चित्तवृत्ती उद ब द्ध होतात व तो सवइ प्रकारे रसास्वादास 
समथइ होतो. 

 
सवइ स्थाचयभाव चित्तवृत्तीच्या स्वरूपािे आहेत. नाट्यशास्त्रात ह्या प्रत्येक चित्तवृत्तीच्या संबधंात ती 

ज्या कारिामं ळे उद ब द्ध होते ते म्हििे चतिे चवभाव, आचि तो उद ब द्ध झाल्यावर होिारे बाह्य पचरिाम 
म्हििे चतिे अन भाव या दोहोंिा सचवस्तर चनदेश केला आहे. त्या प्रसंर्ी िर काही व्यचभिाचरभाव उद भ त 
झाले तर तो स्थाचयभाव म्हिनू न राहता रसात पचरित होतो. म्हििे ते व्यचभिाचरभाव स्थाचयभावाशी नसून 
रसाशी संबद्ध होतात. म्हिून भरताने रसाचं्या विइनात चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव ह्या चतहींिा चनदेश 
केला आहे, तर स्थाचयभावाचं्या विइनात झतत पचहल्या दोहोंिा. स्थाचयभाव आचि त्यािे पचरित रूप रस 
या दोहींिे चवभाव व अन भाव एकि असावते हे स्वाभाचवक आहे. नाट्यशास्त्रावरून असे चदसते, की रती, 
हास आचि शोक हे तीन खेरीिकरून इतर स्थाचयभाव व्यचभिाचरभावाच्या स्वरूपात प्रकट होऊ शकतात. 
उदा., रौद्ररसािा स्थाचयभाव िोध हा वीररसात व्यचभिारी होतो व वीररसािा स्थाचयभाव उत्साह हा 
रौद्रात व्यचभिारी होतो. इतकेि काय, काही व्यचभिाचरभावाचं्या अन भावातं स्थाचयभावािें चनदेश 
आढळतात—असूया व्यचभिाचरभावाच्या अन भावातं िोधािा, आवरे्ाच्या अन भावातं भय व चवस्मय 
यािंा.याप्रमािे अशा समयी ह्या स्थाचयभावानंा रसातं पचरित होण्यास अवकाश नसतो असे समिता येईल. 
यावरून स्थाचयभावािें दोन प्रकार कस्ल्पता येतील—कधीही व्यचभिारी न होिारे रती व शोक एक प्रकारिे 
व इतर द सऱ्या प्रकारिे. रती व शोक याचं्या म ळाशी अन िमे स ख व द मख ह्या मूलभतू मानवी मनोवृत्ती 
आहेत. त्यािदोन मनोवृत्ती प ष्ट्कळ वळे चटकिाऱ्या अशा आहेत. तेव्हा त्याचं्याि स्वरूपािे असलेले रती व 
शोक हे दोन भावि खऱ्या अथाने स्थाचयभाव होत, असे म्हिता येण्यासारखे आहे. 

 
पहा : भाव; रस. र. पं. कंर्ले 
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स्फूती : स्झूती हे प्रचतभेिे द सरे नाव. प्रचतभेमध्ये िसे एखाद्या चवलक्षि वस्तूिे प्रचतभान होऊन िाते, तसेि 
स्झूतीमध्येही चवलक्षि वस्तूिे स्झ रि होऊन िाते. ही नैसर्सर्क देिर्ी असून प्रयत्नाने चतच्यामध्ये दृढता 
आिता येिे शतय असते. स्झूतीिा उन्मेर्ष म्हििेि अलौचकक वस्तूिे प्रचतभान. या स्झूतीच्या कायामध्ये 
वस्तूच्या प्रचतभानापासून विइनापयंतिा भार् येतो. 
 

त्र्यं. र्ो.माईिकर 
 
स्फोट : शब्दाच्या अनश्वर, शाश्वत स्वरूपाला ‘स्झोट’ अशी संज्ञा वैयाकरिानंी चदली आहे. शब्दािा उच्चार 
झाल्यावर त्यातील विइ (उदा., ‘र्ौम’ मधील ग्, औ आचि चवसर्इ) ध्वचनलहरींच्या िारा ऐकिाऱ्याच्या 
किेंचद्रयापयंत िाऊन पोहोितात व त्याला त्या विांिी प्रतीती एकामार्ोमार् एक याप्रमािे होते. परंत  
विांिे स्वरूप असे आहे, की त्यािंा उच्चार झाल्याबरोबर ते नष्ट होतात. शवेटच्या चवसर्ािा उच्चार होतो, 
तेव्हा अर्ोदरिे ग् आचि औ हे विइ ल प्त झालेले असतात. तेव्हा अशा नश्वर विांनी बनलेल्या शब्दािी 
प्रतीती कशी होिार व त्यापासून अथइबोध कसा होिार असा प्रश्न उपस्स्थत होतो. वैयाकरिािें याला उत्तर 
असे, की ध्वचनरूप विइ ल प्त होत असता ऐकिाऱ्याच्या ब द्धीवर आपला संस्कार उत्पन्न करीत असतात. 
िेव्हा शब्दातील शवेटिा विइ कानावर पडतो, तेव्हा त्या विािे प्रत्यक्ष ज्ञान व अर्ोदरच्या विांिे ससं्कार 
याचं्या िारा त्या शब्दािे शाश्वत रूप अचभव्यतत होते. ऐकिाऱ्याच्या ब द्धीत अचभव्यतत होिाऱ्या शाश्वत 
स्वरूपाच्या शब्दापासून त्याला त्या शब्दाच्या अथािा बोध होतो. ह्या शाश्वत रूपाला स्झोट असे नाव चदले 
आहे.कारि त्याच्यापासून अथइ स्झ ट म्हििे स्पष्टपिे प्रतीत होतो (स्झ टत्यस्मादथइ इचत स्झोटम). उच्चाचरत 
विइ तात्काल नष्ट होतात हे अन भवचसद्ध असल्याकारिाने अथइचवबोधासाठी शब्दािे एखादे स्थायी रूप 
मानिे आवश्यक वाटून ही स्झोटािी कल्पना केली रे्ली आहे. 

 
नश्वर ध्वचनरूप विइ हे शाश्वत स्झोट अचभव्यतत करतात, ह्या वैयाकरिाचं्या चसद्धातंावरून 

आलंकाचरकानंा ध्वचनकाव्यािी व व्यञ्जनावृत्तीिी कल्पना स िली. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
स्वगत (सॉणललॉक्की) : स्वर्त म्हििे स्वतमशी बोलिे. ‘मानवी स्वभावािे यथायोग्य आचि रसपूिइ दशइन 
घडचविे हे िर नाटकािे चनर्सववाद ध्येय असेल, तर अशा मानसचियाचं्या अंतरंर्ात पे्रक्षकानंा नेऊन सोडिे 
स्वर्ताचं्या साहाय्याचशवाय शतय होिार नाही’ (नर्ट, नार्टक आहि नार्टककाि, वसंत शातंाराम देसाई, 
१९५६). स्वर्तात व्यततीिा/पाीािा संवाद स्वतमच्या मनाशी िाललेला असतो. पाचिमात्य नाट्यपरंपरेत 
हा शब्द लॅचटनमध्ये ‘solus’ म्हििे ‘एकटा’व ‘loqui’ म्हििे ‘बोलिे’ ह्या दोहोंपासून चसद्ध झाला. 
रंर्मंिावर एखादे पाी आपले आत्मर्त भावचवश्व व्यतत करते. हे आत्मर्त सवइसाधारितम मोठ्या लाबंीिे 
असते व ते पे्रक्षकानंा ऐकू येते; पि रंर्मंिावरच्या इतर पाीानंा ऐकू येत नाही. उदा., एकच प्याला 
नाटकातील स धाकरिे स्वर्त, ककवा तेंड लकराचं्या शाांतता! कोर्टक चालू आिे या नाटकाच्या अखेरीस 
येिारे लीला बेिारेिे स्वर्त. अनेकदा एकि पाी रंर्भमूीवर असते. ते आत्मर्त बोलून दाखवते. उदा., 
िॅम्लेर्टमधील प्रचसद्ध ‘िर्ाव ेकी मराव े…’ हे स्वर्त. मराठी नाटकातं खाचडलकराचं्या स्वयांवि नाटकातील 
खडा मारायिा झाला तर…’ हे स्वप्नदृश्यात्मक स्वर्त यािे िारं्ले उदाहरि आहे. संपूिइिर्भरातील 
नाट्यव्यवहारात ‘स्वर्त’ ही पूिइपिे स्वीकारली रे्लेली रूढी/सोय/तलृप्ती आहे. एखाद्या व्यततीिे चविार, 
भावना, उदे्दश, अंतमइन, हेत , मनमस्स्थती इ. पे्रक्षकापंयंत थेट पोहोिविे हा स्वर्तािा खरा हेतू आहे. 



 अनुक्रमणिका 

अचभिात साचहत्यात स्वर्त झारसे चदसत नाही; पि शतेसचपअरने ह्या प्रकारािे बळ ओळखून त्यािा खरा 
समथइ वापर केला. कि.त्र्यं. खानोलकरानंी एक शनू्य र्बाजीिावमध्ये द सऱ्या अंकात र्ौरीिे स्वर्त व चतसऱ्या 
अंकात बािीराविे स्वर्त झार समथइपिे उपयोचिले आहे. र्डकऱ्याचं्या भावर्बांधन, एकच प्याला व 
िाजसांन्यास यामंधील स्वर्ते स्वभावदशइनाच्या दृष्टीने अचवस्मरिीय आहेत. दीघइ स्वर्तातून कथाचनवदेनही 
केले िाते, िसे सौभि नाटकात द सऱ्या अंकाच्या स रुवातीला कृष्ट्िािे स्वर्त. संस्कृत नाटकातील 
‘िनास्न्तकम्’, मराठी नाटकातील ‘आपल्याशी’, ‘एकीकडे’ ह्या संज्ञाही एक-दोन वातयाचं्या लहान 
स्वर्तासाठीि वापरल्या आहेत. 

 
खलनायकािी कपटकारस्थाने पे्रक्षकानंा कळण्यासाठी स्वर्तािा उपयोर् अनेकदा होतो. उदा., 

श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकराचं्या पे्रमशोधन नाटकात. कधीकधी एखादे पाी स्वर्तातून पे्रक्षकाशंी थेट संवाद 
साधते. उदा., नर्टसम्रार्टच्या पचहल्या अंकाच्या स रुवातीला नायक र्िपतराव बेलवलकर पे्रक्षकानंा उदे्दशून 
पूवावस्था-चनवदेन करतात. 

 
वास्तवतावादी नाटकाचं्या आर्मनाबरोबर स्वर्तािे उच्चाटन झाल्यासारखे झाले. वरेरकर, अीे, 

रारं्िेकर याचं्या नाटकातं स्वर्ते नसली, तरी स्वर्तसदृश संवादािें आयोिन चदसते. १९५० नंतर मराठी 
नाटकात स्वर्त प न्हा चदसू लार्ले. ययाती आहि देवयानी या नाटकात पचहल्याि अंकात अहंकार व सूड 
या भावनानंी पेटलेली देवयानी चदसते. कौंतेय (चव. वा. चशरवाडकर) मधील किइ व क ं तीिी स्वर्ते, प . 
भा. भाव े याचं्या स्वाहमनीमधील द सऱ्या अंकातील काशीिे स्वर्त ही मराठी नाटकातील काही प्रचसद्ध 
स्वर्ते. वीज म्ििाली धितीला (चव. वा. चशरवाडकर) ह्या नाटकातील ि लेखा पद्यमय स्वर्तात (‘िार 
होत्या पचक्षिी …’) नाटकािी रूपरेर्षा साकार करते. वसतं कानेटकराचं्या वडे्याचां घि उन्िात, मत्स्यगांधा 
ह्या नाटकातं, तसेि तेंड लकराचं्या मधल्या बभती ह्या नाटकात स्वर्ते िािीवपूवइक वापरली आहेत. 
‘सामान्य मािसे ज्या क्षिी र् दमरतात, ध मसतात, पि ह्या आवरे्ाला शब्दरूप देऊ शकत नाहीत… त्याचं्या 
या अविड, अव्यतत व्यथानंा मी शब्दरूप चदले आहे.’ (प्रस्तावना, मधल्या बभती, चविय तेंड लकर, 
१९५८.) 

 
पहा : एकोतती. महेश एलक ं िवार 

 
स्वच्छंदतावाद (रोमणँटणसझम) : ही संज्ञा साचहत्याच्या के्षीातील एका महत्त्वाच्या प्रवतइनाला उदे्दशून िशी 
योिली िाते, तशीि कोित्याही काळातील साचहत्यात र्ोिर होिारी एक चवचशष्ट प्रवृत्तीही ती चनदेचशत 
करते. ती ज्या प्रवतइनाला उदे्दशून वापरली िाते ते प्रवतइन पािात्त्य साचहत्यात अठराव्या शतकाच्या 
उत्तराधात आचि एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधात झाले. ते तत्पूवीच्या शतकात मान्यता पावलेल्या नव-
अचभिातवादाचवरुद्ध आचि त्याच्या अन र्षंर्ाने आलेल्या िािक औपिाचरकतेचवरुद्ध आचि 
चनयमबद्धतेचवरुद्ध होते. ते केवळ साचहत्याच्या के्षीाप रते मयाचदत नव्हते, तर त्या के्षीाबरोबरि तत्त्वज्ञान, 
लचलत कला, धमइ, रािकारि या के्षीातं त्या काळात प्रचतष्ठा पावलेल्या अशाि प्रकारच्या प्रवृत्तींचवरुद्ध 
होते.ते अशा प्रकारे वरे्वरे्ळ्या िीवनव्यवहारके्षीाशंी सबंद्ध असल्याम ळे व य रोपमधील वरे्वरे्ळ्या देशातं 
त्यािे स्वरूप काहीसे वरे्वरे्ळे असल्याम ळे त्यािी चनचित लक्षिे सारं्िे अवघड होऊन बसले आहे. 
इंग्लंड, फ्रान्स, िमइनी या देशातं सदर प्रवतइनाने िी रूपे घेतली, तदन रोधाने त्या त्या देशातील या 
प्रवतइनािी लक्षिे लक्षात घेतली िातात. 
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सतराव–ेअठराव े शतक पािात्त्य देशातं ‘ब चद्धवादी य र्’ म्हिून ओळखले िाते. न्यटूनिा 
र् रुत्वाकर्षइिािा चसद्धातं याि काळातील.स प्रचसद्ध फ्रें ि तत्त्वज्ञ आचि र्चिती देकातइ याि 
काळातील.मािूस आपल्या ब चद्धसामथ्याने सृष्टीिे कोितेही रहस्य उलर्डू शकतो असा समि या काळात 
दृढमूल झाला होता. इसं्ग्लश कवी अलेतझाडंर पोप याने आपल्या ‘एसे ऑन मनॅ’ या काव्यात मािसाच्या 
ब चद्धमतेिा र्ौरव केला होता आचि मािसाच्या चठकाििी इतर शततींिी उिीव ब चद्धशतती भरून काढू 
शकते असे म्हटले होते. न्यूटनने भौचतकीच्या के्षीात िे चनयमबाधंिीिे काम केले होते, तसेि लचलत 
कला, राज्यशास्त्र, नीचतशास्त्र या के्षीातं आपि आपल्या ब चद्धशततीच्या िोरावर करू शकू असा 
आत्मचवश्वास चविारवतंामंध्ये चनमाि झाला होता. इतर िीवनव्यवहाराबंरोबर साचहत्यव्यवहार देखील 
चनयम-पोटचनयमाचं्या िौकटीत बसचविे शतय व इष्ट आहे हा चविार मूळ धरू लार्ला आचि त्याप्रमािे 
साचहत्याच्या चनयामक तत्त्वािंा शोध घेऊन त्याचं्या आधारे साचहत्य-सौंदयइचनर्समतीिे प्रयत्न होत होते. 
साराशं, कला-साचहत्यके्षीात काराचर्रीला महत्त्व चदले िात होते; स्वाभाचवकि या काळात साचहत्य हे 
साधनरूप बनले होते. 

 
अठराव्या शतकाच्या शवेटी झालेले स्वच्छंदतावादी प्रवतइन हे या प्रवृत्तींचवरुद्ध होते. िीवनाच्या 

सवइि के्षीातं चनयमबद्धतेलाआचि औपिाचरकतेला महत्त्व प्राप्त झाले होते; त्याम ळे चवम तत 
आत्माचवष्ट्कारािी र्ळिेपी झाली होती. कला आचि साचहत्य यातंील ितैन्यतत्त्वािा लोप होत 
होता.स्वच्छंदतावाद्यािें उचद्दष्ट साचहत्याला त्यावर लादलेल्या बंधनापंासून म तत करण्यािे होते. 
ब चद्धशततीवरील अवास्तव चवश्वासाम ळे िीवनातील चकतीतरी प्रकारच्या अन भवातंील र्ूढरम्य सौंदयाला 
मािूस पारखा झाला होता. चनयम-पोटचनयमातं न बसिारे हे हरतऱ्हेिे सौंदयइ प्रर्ट करिे, त्याकडे सवांिे 
लक्ष वधेिे, त्याच्या आस्वादािा मार्इ मोकळा करिे हे स्वच्छंदतावाद्यािें उचद्दष्ट होते. िीवनात ब द्धीइतकेि 
–नव्हे ब द्धीपेक्षाही अचधक–भावनेला व कल्पनाशततीला स्थान आहे; मािसािे भावान भव हेि िीवनािे 
यथाथइ दशइन घडव ूशकतात, तेव्हा या भावान भवािंी कल्पनाशततीच्या साहाय्याने घडचवलेली सिइनात्मक 
अचभव्यतती हेि साचहत्यािे कायइ आहे, असे स्वच्छंदतावादी म्हित होते. र्ढूरम्यता, लोकचवलक्षिता, 
अबोध द मख यािें स्वच्छंदतावाद्यानंा आकर्षइि होते. चनसर्ापासून मानव दूर रे्ल्याम ळे चदव्यत्वाला आचि 
झार मोठ्या स खाला आंिवला आहे, मानवािा चनसर्ाशी हृदयसंवाद झाला पाचहिे, असे त्यािें म्हििे 
होते. नव-अचभिाततावादी साचहत्याच्या काळात कचवतेिी भार्षा कृचीम व चशष्टािंी बनली होती. चतच्यात 
चिवतंपिािा अभाव होता, स्वच्छंदतावाद्यानंा िे व्यतत करावसेे वाटत होते ते व्यतत करावयास ते असमथइ 
होते; तेवढ्यासाठी बह िनसमािाच्या चिवंत भारे्षकडे वळिे आवश्यक होते. इतर बंधनाबंरोबर हे 
औपिाचरक भारे्षिे बधंनही स्वच्छंदतावाद्यानंी तोडून टाकले आचि आपले अनन्यसाधारि भावान भव त्यानंा 
सािेशा भारे्षत व्यतत केले. स्वच्छंदतावादी प्रवतइनात स्वाभाचवकि व्यस्ततवादाला चवशरे्ष महत्त्व आले. 
ब चद्धवादी य र्ामध्ये व्यततीच्या अनन्यसाधारित्वाला महत्त्व उरलेले नव्हते. स्वच्छंदतावाद्याचं्या मते प्रत्येक 
व्यतती ही िीवनाच्या कें द्रस्थानी असून चतच्या अनन्यसाधारि भावचवश्वाला सवइ दृष्टींनी महत्त्व होते. 

 
अठराव्या शतकाच्या शवेटी आचि एकोचिसाव्या शतकाच्या पचहल्या काही दशकांत 

स्वच्छंदतावाद्याचं्या प्रत्यक्ष प्रचतपादनातून आचि त्याचं्या सिइनात्मक साचहत्यातून व्यतत झालेल्या 
तत्त्वप्रिालीिे स्वरूप या प्रकारिे आहे. आि हे स्वच्छंदतावादी प्रवतइन ज्या तत्त्वप्रिालीकचरता ओळखले 
िाते ती तत्त्वप्रिाली हीि; परंत  या प्रवतइनािे एक वैचशष्ट्ट्य असे, की त्यातून प्रर्ट झालेली ही तत्त्व ेकेवळ 
अठराव्याशतकाच्या अखेरीस आचि एकोचिसाव्या शतकाच्या पूवाधात चनमाि झालेल्या साचहत्याप रतीि 
लक्षिीय ठरली नाहीत, तर साचहत्याच्या के्षीात कोित्याही काळात र्ोिर होऊ शकिाऱ्या एका सनातन 
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प्रवृत्तीिी ती चनदशइक मानली िाऊ लार्ली. ही प्रवृत्ती आि स्वच्छंदतावाद या नावाने ओळखली िात 
आहे. 

 
थोडतयात, या प्रवृत्तीिी लक्षिे प ढीलप्रमािे होत : व्यस्ततवाद; ब द्धीपेक्षा भाव आचि कल्पनाशतती 

यानंा महत्त्व; चनसर्ािी ओढ; चनसर्इसाचन्नध्यात चदव्यत्वािा साक्षात्कार; र्ूढरम्यता व प रातनता याबंद्दल 
आकर्षइि; प रािकथा, लोककथा, अद भ तकथा यासंंबधंी क तूहल; िे ब चद्धर्म्य नाही परंत  िे उत्कटतेने 
भावते त्यािा शोध घेण्यािी वृत्ती; सौंदयइ हे चनयमातं बसत नाही आचि कलात्म सिइन उत्झूतइ असते यावर 
चनतातं श्रद्धा इत्यादी. 

 
ही लक्षिे सामान्यतम अचभिाततावादी लक्षिाशंी चवरोधी असल्याम ळे स्वच्छंदतावाद आचि 

अचभिाततावाद या साचहत्यात र्ोिर होिाऱ्या दोन सनातन चवरोधी प्रवृत्ती आहेत, असे मानले िाते. 
त्यातंील एक प्रवृत्ती ही चनयम, व्यवस्था, चशस्त, संयम इ. चवशरे्षानंा महत्त्व देिारी; तर द सरी अचनबंधता, 
उत्स्झूतइता, चवम ततता इत्यादींना मानिारी. तेव्हा एखाद्या लेखकाच्या समग्र साचहत्यािा, ककवा एका 
कालखंडातील सवइ साचहत्यािा चविार करताना त्यात यापंैकी कोिती प्रवृत्ती चवशरे्ष प्रर्ट झालेली चदसून 
येते, यािा चविार समीक्षक करताना आढळतात. प्रािीन मराठी वाङ्मयािा या दृष्टीने चविार केल्यास 
तेराव्या शतकातील भार्वतपंथीय व महान भाव साचहत्यात आपिास चवशरे्षत्वाने र्ोिर होतात त्या 
स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ती; आचि असाि स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तींिा परंत  वरे्ळ्या संदभात आपिास आढळ 
होतो, तो एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधातील साचहत्यात. 

 
स्वच्छंदतावादी आचि अचभिाततावादी हे दोन परस्परचवरुद्ध प्रवृत्तींिे दशइक असले, तरी एक र्ोष्ट 

महत्त्वािी की, िर्ातील श्रषे्ठ साचहत्यात या दोहोंनी सूचित होिाऱ्या लक्षिािंा मनोरम समन्वय झालेला 
असतो.मराठीप रता यािा प्रत्यय ज्ञानदेवािें लेखन वािताना चवशरे्षत्वाने येतो. 
 

वा. ल. क ळकिी 
 
पुरविी : अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात पािात्त्य िर्ात उदयाला आलेल्या साचहस्त्यक 

िळवळीला उदे्दशून ‘रोमॅंचटचसझम’ ही संज्ञा साचहत्यके्षीात योिली िाते. या िळवळीत सहभार्ी असिाऱ्या 
चवचवध साचहस्त्यकाचं्या लेखनातून व्यतत होिाऱ्या वैचशष्ट्ट्याचं्या आधारे ‘रोमॅंचटचसझम’िी वैचशष्ट्टे्य नमूद 
केली िातात. िे. बारझन यानंी क्लाहसक, िोमॅँहर्टक अॅँड मॉडनक या गं्रथात ‘रोमॅंचटक’ हा शब्द कोित्या 
अथाने योिला िातो, यािंी एक मोठी यादी चदली आहे तीअशी : attractive, unselfish, exuberant, 
ornamental, unreal, realistic, irrational, materialistic, futile, heroic, mysterious and soulful, 
noteworthy, conservative, revolutionary, bombastic, pictursque, nordic, formless, 
formalistic, emotional, fanciful, stupid. अशावैचशष्ट्ट्यदशइकशब्दानंा मध्यवती स्थान देऊन 
रोमॅंचटचसझमिी व्याख्या करण्यािे अनेक प्रयत्न पािात्त्य िर्ात झाले आहेत. (रोमॅंचटचसझमला प्रचतशब्द 
म्हिून मराठीत योिल्या िािाऱ्या स्वच्छंदतावाद, सौंदयइवाद, रोमािंवाद, कल्पनारम्यतावाद, 
चनभइरशीलतावाद यासंारख्या शब्दातूंनही हीि प्रवृत्ती पाहता येण्यासारखी आहे.)तथाचप कोितीही एक 
व्याख्या करण्यापेक्षा स्वच्छंदतावादािे आकलन करून घेिेि महत्त्वािे होय, असे पािात्त्य 
साचहत्यके्षीातील एक मत आहे. 
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स्वच्छंदतावादासबंंधी पािात्त्य िर्ात चवचवध दृचष्टकोि आढळतात. 
 
स्वच्छंदतावाद एकि आहे असे न मानता प्रदेश आचि काळ यानं सार त्यािे अनेक आचवष्ट्कार 

सभंवतात, म्हिून या संदभात बह वाचदत्वािा(प्लूरॅचलटी) स्वीकार करावा, असा दृचष्टकोि लव्हिॉय यानंी 
‘ऑन चडस्स्िचमनेशन ऑझ रोमॅंचटचसझम’ या आपल्या शोधचनबंधात माडंला आहे. पािात्त्य िर्ातील 
स्वच्छंदतावादािे चवचवध आचवष्ट्कार पाहता त्यामंध्ये काव्यात्म कल्पनाशतती, चनसर्इचवर्षयक संकल्पना व 
चनसर्ािे मानवाशी असिारे नाते आचि चवशरे्षतम काव्यात्म शलैी यामंध्ये सारखेपिा आढळतो. अठराव्या 
शतकातील पािात्त्य िर्ातील नवअचभिाततावादाहून असिारा हा वरे्ळेपिा हे स्वच्छंदतावादाच्या 
चवचवधतेमधील एकतेिे प्रत्यतंर होय. म्हिून स्वच्छंदतावाद ही सावइचीक प्रवृत्ती न मानता एका चवचशष्ट 
ऐचतहाचसक कालखंडातील एक चवचशष्ट संवदेनशीलता म्हिून चतिा चविार करावा असे रेने वलेेकने 
स िचवले. स्वच्छंदतावादािी चवचवध वैचशष्ट्टे्य पाहता, वरे्वरे्ळ्या प्रदेशातं त्याचं्या र्रिेन सार काही 
वैचशष्ट्ट्यावंर खास भर देण्यािी प्रवृत्ती चदसते व त्याम ळे स्वच्छंदतावादी म्हटल्या िािाऱ्या साचहस्त्यकाचं्या 
लेखनात साम्यापेक्षा भेदि अचधक िािवतात, असे चललीयन प्रूस्त ह्यािें चनरीक्षि आहे. 

 
पािात्त्य िर्ात एकोचिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात स्वच्छंदतावादािा भर ओसरला. तथाचप 

प ढील काळात चनमाि झालेल्या प्रतीकवाद, अचतवास्तवतावाद यासंारख्या प्रवृत्तींमध्ये स्वच्छंदतावादाच्या 
कोित्या ना कोित्या वैचशष्ट्ट्यािा आचवष्ट्कार होताना चदसतो. स्वच्छंदतावादाच्या अशा प्रभावाम ळेि 
साचहत्यके्षीात त्याला चवशरे्ष महत्त्व आहे. 

 
मराठी साचहत्यके्षीात १८८५ ते १९२० हा कालखंड प्राम ख्याने कचवतेच्या संदभात 

स्वच्छंदतावादािा कालखंड मानला िातो. मराठी साचहत्यके्षीातील स्वच्छंदतावादाच्या पाश्वइभमूीत ि नी 
धमइप्रधान समािव्यवस्था व त्या अन र्षंर्ाने साचहत्यचनर्समतीला येिारी िडता आचि व्यततीच्या स्वतंीतेला 
चनमाि होिारा अडसर यानंा चवशरे्ष महत्त्व चदसते. याबरोबरि इंग्रिी साचहत्यािा झालेला पचरिय हा 
धार्ाही महत्त्वािा आहे. केशवस त, र्ोकवदाग्रि, बालकवी याचं्या कचवता पाहताना हे िािवण्यासारखे 
आहे. त्यािबरोबर या कवींच्या कचवता पाहताना स्वच्छंदतावादाच्या वैचशष्ट्ट्यामंधील साम्य-भेदािेंही दशइन 
घेता येण्यासारखे आहे. 

 
पहा : अचभिाततावाद; नव-अचभिाततावाद. चदर्ंबर पाध्ये 

 
स्वतंत्र सामाणजक नाटक :‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ ही शब्दयोिना ‘सामाचिक नाटक’या नाटकाच्या 
आशयात्मक वैचशष्ट्ट्याशी आपले नाते दशइवते; पि ती ‘स्वतंी’ या पदाने स्वतमिे वरे्ळेपि, इतरापंासूनिे 
चभन्नत्वही स्पष्ट करिारी आहे. सामाचिक नाटकािा आशयबंध व रूपबधं याचं्यापासून ‘स्वतंी सामाचिक’ 
असे म्हिवनू घेिाऱ्या नाटकाने पूिइतम झारकत घेतलेली असते, असे म्हिता येिार नाही. माी ‘सामाचिक 
नाटक’ व ‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ याचं्यात आशयात्मक अग्रिम ठरचवण्यात चभन्न दृष्टींिा अवलंब 
होताना चदसतो. ‘नाटक’ म्हिून दोन्ही नाटकािंी उचद्दष्ट/ेअंचतम ईस्प्सत समान असते (उदा., आनंदचनर्समती 
व िीवनदशइनािी इच्छा), नाट्यकलेिे चनयम-उपचनयम-संकेतव्यवस्था दोन्ही नाटकानंा सामाचयक 
असतात, तरीही त्याचं्यातील चभन्नत्व लक्षात येते. 
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सामाचिक नाटकात सामाचिक आशय असला, तरी त्यािे नाटकपि ठसठशीतपिे अधोरेचखत 
झालेले चदसते. समाििीवनातील नीचतकल्पना, मूल्यकल्पना, िीवनकल्पना यािें रंर् प्रथमदशइनी संवाद 
वा चवरोधतत्त्वाने अशा नाटकामंधून आढळत असले, तरी निीकिा भतूकाळ, ककवा िालू वतइमानकाळ 
याचं्याप रतीि त्या नाटकािी धडपड नसते. सामाचिक नाटक ‘काल’ वा ‘आि’िा सदंभइ देत असले, तरी 
मूलतम ते व्यतत करू पाहते तो सावइकाचलक, देश-काल चनरपेक्षअसा सामाचिक आशय होय. व्यतती-
समष्टीयाचं्यातील संवाद, चवरोध, तत्त्वचभन्नता, मतचभन्नता आचि हे सवइ ज्यातूंन उर्म पावते ते व्यस्ततमन व 
समािमन उलर्डून पाहिे–माडंिे हे सामाचिक नाटकािे धोरि असते. व्यापक स्तरावरिा सामाचिक 
आशय आकाचरत करण्यासाठी वा चवश्वासाहइ ठरण्यासाठी निीकच्या काळातील एखाद्या सामाचिक 
चवर्षयािे आवरि असे नाटक हेत पूवइक घेताना चदसते. अशा नाटकामंधून वास्तव व कस्ल्पत यािंा स योग्य 
(नाट्यात्म) चमलाझ घडलेला चदसतो. या पाश्वइभमूीवर ‘स्वतंी सामाचिक’ नाटकािे वरे्ळेपि लक्षात येऊ 
शकते. 

 
इ. स. १८१८–७४ ते १९२०–३० िा कालखंड हा महाराष्ट्रीय िीवनातील मन्वतंरािा कालखंड 

होय. हाि कालखंड मराठी साचहत्यचवश्वातील ‘भार्षातंरय र्’ म्हिून ओळखला िािारा कालखंड होय. 
र्द्य-पद्य-चनबधं-र् िर्ोष्टी व नाटक अशा सवइ साचहत्यप्रकारातं या काळात िी चनर्समती झाली, ती इंग्रिी 
वाङ्मयाच्या वािनपचरिामातून झाली. संस्कृत व इंग्रिी नाटकािें अन वाद बह संख्येने याि काळात 
उपलब्ध होत राचहले. इंग्रिी ‘सोशल प्ले’ भारतीय/महाराष्ट्रीय संदभांच्या आवरिातून वािकानंा सामोरा 
येत राचहला. परदेशी कथा-कादंबऱ्या व नाटकापंासून पे्ररिा घेऊन चवप ल रूपातंरे-भार्षातंरे या काळात 
चनमाि झाली. या अन वादय र्ात परदेशी साचहत्यापासून पे्ररिा न घेता, चनखळ देशी व सामाचिक प्रश्न वा 
िीवनाशय कळकळीने, पोटचतडकीने, कधी संतापाने, तर कधी उग्र स्वदेशाचभमान आचि स्वभार्षाचभमानाने 
साकारण्यात आला, तेव्हा स्वतमिे ‘स्वतंी’पि अधोरेचखत करण्यािी चनकड स्वाभाचवकपिे नाटकास 
वाटली असली पाचहिे. त्याम ळेि ‘स्वतंी सामाचिक कादंबरी’ व ‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ अशी स्वतमिे 
वरे्ळेपि दशइविारी, मूल्यदशी वाटावी अशी शब्दयोिना रूढ झाली असली पाचहिे. 

 
‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ या शब्दयोिनेिे तत्कालीन महत्त्व त्यािी नाटकाच्या शीर्षइकासह 

घालण्यात आलेली सारं्ड पाचहली, की लक्षात येते. अशा नाटकाचं्या सचंहतािें स्थूल वा सूक्ष्म अंतरंर् 
पाचहले, तरी त्यािे काही ठळक चवशरे्ष लक्षात येतात. 

 
(१) अशा नाटकामंधून समािमान्य रूढी, परंपरा, न्यायकल्पना, िीवनश्रयेकल्पना व नीचतचविार 

वािा अचभमानर् चंठत प रस्कार/प्रिार होताना चदसतो. 
 
(२) स्थल-काल-देश-संस्कृचतचनरपेक्ष असा सावइकाचलक, सावइचीक, कितनलक्ष्यी सामाचिक 

आशय व्यतत करण्यात या नाटकाच्या रिनाकारानंा रस नाही; उलट पराकोटीिी वतइमान 
समािर्टसापेक्षता हेि या नाटकािें प्रािभतू तत्त्व ठरलेले चदसते. 

 
(३) अशा नाटकािा हेतू ‘ज्वलंत’ सामाचिक समस्या माडंिे, त्यावरील परस्परचवरोधी भचूमका, 

मतचभन्नता समोरासमोर आििे व बऱ्यािदा त्यांपकैी कालबाह्य पि लोकमान्य भचूमकेिे भावनात्मक 
पातळीवरून उदात्तीकरि करिे हा चदसतो. 
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(४) अशा नाटकामंध्ये नाट्यात्म घटना-प्रसंर्, पाीरेखाटन, संवादभारे्षिी नाट्यात्म सखोलता व 
वैचवध्य, नाट्यतंी याकंडे बरेिसे द लइक्ष होतानाि चदसते. या नाटकािंा हेतू घराघरातं िालिाऱ्या 
स धारिावादी व स धारिाचवरोधकामंधील संघर्षइमय ििा रंर्ावकाशात आिण्यािा होता. त्याम ळे अशा 
नाटकामंधून कटर्लटवाळी, भडकपिा, भारे्षिी उग्रता वरिनेिा नाट्यहीन ओबडधोबडपिाि प्रत्ययास 
येताना चदसतो. 

 
(५) अशा नाटकािी आवाहनक्षमता एखाद्या समािर्टाप रतीि मयाचदत होती. ही नाटके चवचशष्ट 

प्रासचंर्क प्रश्नाशंी चनर्चडत असल्याने त्याला काळािीही मयादा स्वाभाचवकपिे पडलेली चदसते. 
 
(६) ‘स्वतंी सामाचिक नाटके’ चनबंध स्वरूपािी होती. रंर्भमूीमाध्यमातील दृश्य-श्राव्य 

शस्ततर् िािंा लाभ ह्या चनबधंानंा झाल्याने अशा नाटकानंा त्या त्या काळात लोकचप्रयता प्राप्त झाली. 
 
‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ या वर्ात स धारिावादी व स धारिाचवरोधक अशा दोन्ही 

नाटककाराचं्या नाटकािंा समावशे करता येतो. उदा., स्वैिसकेशा (१८७१), मनोिमा (१८७१), 
रूहढहदक्ग्वजय (१८८५), सुहशहक्षत स्त्री (१८८६), तरुिीहशक्षि नाहर्टका (१८८६), सौभाग्यिमा (१८९०), 
सांमतीकायद्ाचे नार्टक (१८९२), सांगीत पे्रमशोधन (१९११), सांगीत मूकनायक (१९२१), पहिवतकन नार्टक 
(१९२३), कॉलेज-कन्या (१९३४), घिार्बािेि ( १९३४), उद्ाचा सांसाि (१९३६). 

 
‘स्वतंी सामाचिक’ असे चबरुद न लाविारी सामाचिक नाटके म्हििे संर्ीत शािदा, पे्रमसांन्यास, 

एकच प्याला ही सारं्ता येतील. ‘स्वतंी सामाचिक’ असे चबरुद लाविारी पि अचधक आवाहनशतती 
असिारी लक्षिीय नाटके चनमाि करण्यात आिायइ अीे, मामा वरेरकर, मो. र्. रारं्िेकर यािंा चवशरे्ष 
उल्लेख करावा लार्तो. ‘स्वतंी सामाचिक नाटक’ अशी स्वतमिी वरे्ळी ओळख सांर्िाऱ्या नाटकािंा 
प्रवास १९५०–५५ पयंत झालेला आपल्याला चदसतो. 
 

चविय तापस 
 
स्वभावतः वादग्रस्त संकल्पना : डब्ल्यू. बी. र्लॅी याने मूल्यसंकल्पनाचं्या स्वरूपासंबधंी माडंलेला चसद्धान्त. 
काही भावनाथइवाद्यानंी (इमोचटस्व्हस्ट) मूल्यसंकल्पनासंंबधंी होिाऱ्या वादाचंवर्षयी अशी भचूमका घेतली, की 
या व्यािसंकल्पना आहेत आचि त्याचंवर्षयी होिारे वाद हे खरेख रे बौचद्धक वाद नव्हेत. र्लॅीने आपल्या 
‘स्वभावतम वादग्रस्त सकंल्पना’(इसेस्न्शयली कंटेस्टेड कन्सेप्ट्स) या चसद्धान्तािारे भावनाथइवाद्याचं्या या 
टोकाच्या भचूमकेला म रड घालण्यािा, तसेि मूल्यसंकल्पनािंी इतर संकल्पनापेंक्षा असलेली वरे्ळी प्रकृती 
स्पष्ट करून त्यािंी एक वरे्ळी व्यवस्था लावण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
र्लॅीच्या मते सामान्य व्यवहारातील, प्राकृचतक चवज्ञानातील कोित्याही संकल्पनेचवर्षयी, चतिा 

योग्य उपयोर् कोिता यासबंंधी कोित्याही कारिामं ळे वाद झाले, तरी ते स टून चतिा योग्य उपयोर् 
कोिता यासंबधंी एकमत होऊ शकते. परंत  काही सकंल्पनाबंाबत असे एकमत होत नाही. या संकल्पना 
सौंदयइशास्त्र, धमइ, रािकारि, इचतहास, तत्त्वज्ञान इ. के्षीातंील असतात. या के्षीातंील एखाद्या संकल्पनेिा 
एक चवचशष्ट उपयोर् हा सावइचीक, अिूक व प्रमाि असा असत नाही. उदा., कला, धमइ, लोकशाही, न्याय 
इ. संकल्पना. या सकंल्पनािंा उपयोर् करिारे चभन्न र्ट, पक्ष या संकल्पनेिा त्यानंा अचभपे्रत असलेला, 
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त्यानंी अन्वयाथइ लावलेला चवचशष्ट उपयोर् हाि योग्य वा मूलभतू आहे अशी भचूमका घेतात. या संकल्पनािें 
एक वैचशष्ट्ट्य असे, की त्यासंबंधीिे वाद कधीही संप ष्टात न येिारे असतात. या सकंल्पनाचंवर्षयी वाद होत 
राचहले आहेत इतकेि नव्हे, तर संप ष्टात न येिारे वाद हीि त्यािंी प्रकृती असते. या त्याचं्या वैचशष्ट्ट्याम ळे 
अशा संकल्पनािंा एक वरे्ळा वर्इ करिे आवश्यक ठरते. प्राकृचतक चवज्ञानातील सकंल्पनाबंद्दलिे वाद हे 
य स्ततवाद, अन भविन्य प राव े यानंी केव्हा तरी चमटिारे असतात; या संकल्पनाबंाबतिे वाद माी असे 
चमटिारे नसतात. त्याम ळे इतर संकल्पनाचं्या आकलनासाठी उपय तत ठरिारी पारंपचरक बौचद्धक आय धे 
या संकल्पनाबंाबत उपय तत ठरत नाहीत. र्लॅीने या सकंल्पनानंा स्वभावतम वादग्रस्त संबोधून त्यासाठी 
एक नवी िौकट उभारण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
र्लॅीच्या एकूि चवविेनात ऐचतहाचसकतेला झार महत्त्वािे स्थान आहे. त्याच्या मते मानवी 

अस्स्तत्वाला ऐचतहाचसकतेिी बािू आहे. त्याम ळे कोित्याही मूल्यसंकल्पना या मानवी अस्स्तत्वािा, त्याच्या 
समाििीवनािा अचवभाज्य भार् असतात आचि समाििीवनाबरोबरि त्या घडतात, बदलतात. त्याम ळे 
समाििीवनाच्या एका अवस्थेत या मूल्यसकंल्पनाचं्या काही चवचशष्ट अंर्ानंा महत्त्व चमळते, तर द सऱ्या 
एखाद्या अवस्थेत द सऱ्या काही अंर्ानंा महत्त्व चमळते. कोित्या अंर्ाला का महत्त्व चमळते यािे उत्तर त्या 
त्या समाििीवनाच्या चवचशष्ट अवस्थेवर अवलंबून असते. 

 
एखादी संकल्पना स्वभावतम वादग्रस्त असण्यािे र्लॅीने प ढील सात चनकर्ष साचंर्तले आहेत. या 

सात चनकर्षानं सार त्याने अन्य काही मूल्यसकंल्पनाबंरोबरीनेि ‘कला’ ही सकंल्पनादेखील वादग्रस्त कशी 
आहे ते दाखचवले आहे : (१) ही संकल्पना मूल्यपर असावी. चतने चनदेचशत केलेली र्ोष्ट श्रेयस्कर, 
मूल्यय तत असायला हवी. – कला ही मूल्यपर संकल्पना आहे. (२) चतने चनदेचशत केलेल्या र्ोष्टीत अंतर्इत 
व्याचमश्रता असावी. या व्याचमश्रतेतील घटकानंीि या संकल्पनेिे समावशेक रूप बनते. – कला या 
संकल्पनेने चनदेचशत केलेली र्ोष्ट ही नेहमीि अंतर्इतदृष्ट्ट्या व्याचमश्र असलेली चदसते. (३) त्याम ळे चतच्या 
मूल्यािें कोितेही स्पष्टीकरि/विइन हे चतच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ािंा वा वैचशष्ट्ट्यािंा चनदेश करते. 
चतच्यासबंंधी वरे्वरे्ळी स्पष्टीकरिे/विइने, काही वळेा परस्परचवरुद्ध स्पष्टीकरिे/विइनेही शतय असतात 
आचि या सवइ विइनातूंनि चतिे संपूिइ मूल्य चसद्ध होते. यापंैकी एखाद्या विइनात एका अंर्ाला सवोच्च व अन्य 
अंर्ानंा र्ौि, तर द सऱ्या विइनात द सऱ्या एखाद्या अरं्ाला सवोच्च व अन्य अंर्ानंा र्ौि स्थान चमळते. 
म ळाति ही सकंल्पना चवचवध तऱ्हेने स्पष्टीकरि देता येईल अशी असते. – या अंतर्इत व्याचमश्रतेम ळे कला 
या सकंल्पनेिे चवचवध प्रकारे विइन करता येते. यािे म ख्य कारि म्हििे वरे्वरे्ळ्या काळातंील, 
वरे्वरे्ळ्या पक्षानंी, संप्रदायानंी चतच्या चवचशष्ट अंर्ावंर भर चदला हे आहे. कधी आस्वादकािंा प्रचतसाद, तर 
कधी कलावतंािें हेतू, कधी कलावतं ज्या परंपरेत काम करतो ती परंपरा, तर कधी कलावतंािें 
कलावस्तूिारे रचसकापंयंत होिारे चनवदेन या आचि अशा अंर्ावंर भर देऊन कलेिी विइने करण्यात आली 
आहेत. आचि कलेिी अशी चवचवध विइने असिे हे स्वाभाचवक व समथइनीय आहे. चतिे संपूिइ मूल्य या चवचवध 
विइनातं सामावलेले असते. (४) या संकल्पनेत पचरस्स्थतीन सार आवश्यक ते बदल शतय होतील असे चतिे 
ख ले, लविीक स्वरूप असाव.े अथात, चतच्यात प ढे कोिते बदल कशा प्रकारे होतील याचवर्षयी काहीि 
सारं्ता येत नाही.–कलेच्या मयादा या इचतहासाच्या ओघात बदलल्या आहेत आचि चतच्यामध्ये प ढे कोिते 
बदल होिार आहेत यािे भाकीत करिे कठीि आहे. (५) अंतर्इत व्याचमश्रतेम ळे चतिा योग्य उपयोर् 
कोिता याचंवर्षयी चवचवध भचूमका, चसद्धान्त असतील. तसेि आपला चसद्धान्त माडंताना प्रत्येक पक्षाला 
त्यावर इतराचं्या होिाऱ्या हल्ल्यापंासून आपल्या चसद्धान्तािा बिाव करायिा आहे आचि इतर चसद्धान्तावंर 
हल्ला करून आपला चसद्धान्त प्रस्थाचपत करायिा आहे यािे भान असायला हव.े–कलेचवर्षयी िे चवचवध 
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चसद्धान्त चनमाि झाले आहेत त्यात आपला चसद्धान्त प्रस्थाचपत करताना द सऱ्या चसद्धान्तावंर हल्ला करिे 
आचि द सऱ्या चसद्धान्ताचं्या हल्ल्यापासून आपला बिाव करिे ही प्रचिया कलेच्या इचतहासात नेहमीि 
चदसून येते. या पाि आवश्यक अटींबरोबर र्लॅी आिखी दोन अटीही सारं्तो. (६) ही संकल्पना कोित्या 
तरी मलूादशावरून बनवलेली असायला हवी. या मलूादशािा अचधकार, त्यािा श्रेष्ठपिा सवइसामान्य 
असायला हवा.–कलेत अनेक परंपरा असल्याम ळे येथील समग्र संदभात चववचक्षत मूलादशइ कोिता हे 
नेमकेपिाने सारं्ता आले नाही, तरी एखाद्या संदभात एक ककवा काही चवचशष्ट परंपरा वा काही परंपरा या 
मूलादशइ म्हिनू वापरल्या आहेत हे कळू शकते. (७) या मूलादशािी र् िवत्ता या संकल्पनेमधील अतंर्इत 
वादामं ळे चटकूनराचहली आहे वा वाढली आहे, असा दावा करिे आपल्याला शतय व्हाव.े – कला या 
संकल्पनेबद्दल सतत होिाऱ्या वादामं ळे ती वापरिाऱ्याचं्या कायाला प रेसे समथइन चमळाले आहे. त्याम ळे 
मूलादशइ म्हिनू योिलेल्या र्ोष्टींिी एकूि र् िवत्ता चटकली आहे व वाढलीही आहे. 

 
र्लॅीने मूल्यसंकल्पनासंंबधंीिी ही वरे्ळी िौकट/व्यवस्था चनमाि करून सवइि संकल्पनाबंरोबरीने 

या संकल्पनािंा चविार करता येिार नाही हे रास्तपिे दाखवले. त्याबरोबर त्याने मूल्यसंकल्पनाबंाबतच्या 
भावनाथइवाद्याचं्या चवविेनातील अप रेपि दाखचवताना अशी भचूमका घेतली, की यासंबंधीच्या सवइि नाही 
तरी काही वादातं तार्सककता असते आचि हे खरेख रे वाद असतात. या के्षीातील वाद म्हििे एकमेकािें 
भावचनक दृचष्टकोि बदलण्यासाठी वापरलेले डावपेि नव्हेत, तर आपल्याला प्रतीत झालेले सत्य 
द सऱ्याला पटवनू देण्यािा येथे प्रयत्न असतो. भावचनक दृचष्टकोि व बौचद्धक य स्ततवाद याचं्यातील संबधं 
तार्सकक नसून ते केवळ मानचसक असतात ही भावनाथइवाद्यािंी भचूमका नाकारून र्लॅी यातंील संबधं केवळ 
भावचनक नसून तो तार्सककही असतो असे दाखवतो. त्यासाठी तो मूल्यचनलेप वस्त स्स्थती (ऑब्झव्हंडा) व 
मूल्याचंकत वस्त स्स्थती (झॅतट्स) असा भेद करतो. त्याच्या मते मूल्याबंाबतच्या वादामंध्ये आपल्यासमोर िी 
वस्त स्स्थती असते, ती मूल्यचनलेप नसून मूल्याचंकत असते. त्याम ळे मूल्ये व वस्त स्स्थती यातं 
भावनाथइवाद्यानंी कस्ल्पलेला कोचटभेद येथे राहत नाही. य स्ततवाद, प राव ेआचि मूल्यमापन यातं तार्सकक 
संबंध शतय होतो. अथात वैज्ञाचनक वादामंध्ये असते तशी सावइचीक एकवातयतेिी अपेक्षा या के्षीातील 
वादामंध्ये बाळर्ता येत नाही. परंत  म्हिून या वादामंध्ये चववकेशीलता नाही असे म्हिता येिार नाही. या 
वादामंध्ये एकमतािंा संभव हा मूलादशाच्या वापरावरून शतय होतो. 

 
मराठी समीके्षत र्लॅीच्या या चसद्धान्तािी सवइप्रथम माडंिी रा. भा. पाटिकरानंी सौंदयकमीमाांसा या 

गं्रथात केली आहे. त्याचं्या मते कलादी संकल्पना ‘स्वभावतम वादग्रस्त’ आहेत असे म्हटल्याम ळे 
कलाके्षीातील वादामंधील अरेरावी कमी होऊन या वादािंी पातळी उंिावले. माी मूल्यसंकल्पना ख ल्या 
असतात, या र्लॅीच्या मताला पाटिकरानंी म रड घातली आहे. पाटिकराखेंरीि अन्य समीक्षकानंी या 
चसद्धान्तािा उपयोर् केला आहे, असे चदसत नाही. 
 
संदभइ :  १.  पाटिकर, रा.भा.सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 

2. Gallie, W. B. ‘Essentially Contested Concepts’, The Importance of Language, 
Ed., Max Black, 1962. 

 
वसंत पाटिकर 
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स्वभावोक्ती : कोित्याही प्राण्यािे, वस्तूिे, स्थळािे ककवा काळािे सामान्य िनाचं्या सहसा लक्षात न 
येिारे; पि कचवदृष्टीस चदसलेले अत्यंत स्वाभाचवक पि वैचशष्ट्ट्यपूिइ व िमत्कृचतय तत असे विइन केलेले 
असते, तेव्हा स्वभावोतती अलंकार होतो. उदा.,  
 

मातीत ते पसरले अचतरम्य पखं। केले वरी उदर पाडं र चनष्ट्कलंक ॥ 
िंिू तशीि उघडी पद लाबंवीले। चनष्ट्प्रािदेह पडला श्रमही चनवाले ॥ 

 
–नारायि वामन चटळक 

 
पहा : अथालंकार; अलंकार. म. वा. धोंड 

 
स्वर : र्षर्डि, ऋर्षभ, र्ाधंार, मध्यम, पंिम, धैवत आचि चनर्षाद हे सात स्वर र्ायनात तसे पाठ्यातही 
उपयोचिले िातात. स्वर शारीर म्हििे कंठादी शरीरस्थानातूंन चनघिारे आचि वैि म्हििे वीिादी 
वाद्यामंधून चनघिारे असे दोन प्रकारिे असल्यािे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. स्वर हे नाट्याच्या अकरा 
अंर्ापंैकी एक. [पहा : नाट्य]. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
स्वाधीनभतुइका : पहा अष्टनाणयका. 
 
स्वाणमत्वाणधकार (कॉपीरार्ट) : लेखक, कवी, चिीकार, संर्ीतकार, चशल्पकार, छायाचिीकार 
इत्याचदकानंी चनर्समलेल्या मळू, स्वतंी कलाकृतींच्या प्रती छापण्यािा, प्रकाचशत करण्यािा, ध्वचनम चद्रत 
करण्यािा, दूर-प्रसाचरत करण्यािा, भार्षातंचरत, रूपातंचरत करण्यािा आचि भार्षातंचरत ककवा रूपातंचरत 
आवृत्त्या प्रकाचशत, ध्वचनम चद्रत, दूर-प्रसाचरत करण्यािा, ककवा अशापंैकी कोितीही र्ोष्ट करण्यािा 
परवाना इतरानंा देण्यािा, ठरावीक म दतीप रता, त्या लेखक, कवी, चिीकार, संर्ीतकार, चशल्पकार, 
छायाचिीकार इत्याचदकानंा (ककवा त्याचं्या कायदेशीर वारसानंा) कायद्याने चदलेला अचधकार. 

 
म ळात हा कायदा लेखकानंा संरक्षि देण्यासाठी झाला नाही, तर तो प्रक्षोभक आचि पाखंडी 

प स्तकाचं्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आला. म्हििे ही एक प्रकारिी शासनकृत 
वाङ्मयािी प्रकाशनपूवइ तपासिीि (सेन्सॉरचशप) होती. ‘स्वाचमत्वाचधकार’ आचि ‘प्रकाशनपूवइ’ शासकीय 
तपासिी या दोन कल्पना एकमेकींबरोबरि चवकचसत होत रे्ल्या.स्वाचमत्वाचधकाराला चवधायक आचि 
प्रचतबधंक (नकारात्मक) अशा दोन बािू आहेत : स्वाचमत्वाचधकार धारि करिाऱ्याला प्रती म चद्रत व 
प्रकाचशत करण्यािा एकमेवाचधकार चदलेला असतो, ही झाली चवधायक बािू; पि यािाि अथइ, इतरानंा 
तशा प्रती म चद्रत व प्रकाचशत करण्यास प्रचतबंध केलेला असतो. 

 
स्वाचमत्वाचधकार प्रस्थाचपत व्हायला दोन र्ोष्टी आवश्यक आहेत : पचहले असे, की ज्या कृतीबद्दल 

हा अचधकार प्रस्थाचपत व्हायला हवा ती कलाकृती नवी आचि स्वतंी असावी. द सरे म्हििे चतच्या चनर्समतीत 
प रेसे श्रम आचि कौशल्य कामी आलेले असले पाचहिे. येथे कलात्मक दिािी कसोटी लावली िात नाही. 
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सामान्यतम कलाकृतीच्या चनमात्याकडे स्वाचमत्वाचधकार असतो. ती हा अचधकार द सऱ्या 
व्यततीकडे स पूदइ करू शकतो. आपल्या कलाकृतीच्या प्रचतकृती तयार करून त्या प्रकाचशत करण्यािा 
सशतइ परवाना देऊ शकतो. आपल्या कलाकृतीिे भार्षातंर, रूपातंर, संके्षप इ.करण्यािे उप-अचधकार देऊ 
शकतो. पि काही वळेा कलाकृतीच्या चनमात्याकडे स्वाचमत्वाचधकार नसतो. उदा., एखाद्या सेविेा भार् 
म्हिून उत्पन्न होिारी कलाकृती. अशा कृतींवर त्या सेविेे पैसे देिाऱ्यािा अचधकार असतो. छायाचिी हे 
छायाचिीकाराने स्वतम होऊन, स्वतमच्या खिाने व स्वतमच्या चनिइयाने काढले असेल, तर त्यािा 
स्वाचमत्वाचधकार छायाचिीकाराकडे िातो. परंत  द सऱ्या व्यततीच्या आदेशान सार त्या व्यततीकडून काही 
मोबदला घेऊन िर त्याने एखादे छायाचिी काढले, तर त्याच्यावर त्यािा अचधकार राहत नाही. 

 
एखाद्या चशल्पकृतीिे छायाचिी असेल, तर मूळ चशल्पकृतीसंबधंीिा आचि त्याच्या 

छायाचिीासबंंधीिा असे दोन स्वाचमत्वाचधकार असतील. त्यािप्रमािे एकाि प स्तकात दोन वरे्वरे्ळे 
स्वाचमत्वाचधकार र् ंतलेले असतात : एक आशयासबंंधीिा आचि द सरा ि ळिी-माडंिीसंबंधीिा. 

 
स्वाचमत्वाचधकाराला कालावधीिी मयादा असते. स रुवातीला ही कालमयादा प्रकाशनापासून २१ 

वर्ष े एवढी होती. ती प ढे प्रकाशनानंतर २८ वर्ष े एवढी वाढचवली रे्ली. तरीही स्वाचमत्वाचधकाराला 
कालमयादा नसावी, या मतािे आग्रहाने प्रचतपादन होति राचहले. वर्डसइवथइ ही कवीस द्धा याि मतािा 
होता. त्याने असा सवाल केला होता, की एखादा लेखक तरुि वयात चनवतइला तर त्याचं्या अपत्यानंी 
र्चरबीिे आचि परावलंबी चििे िर्ाव;े पि देशोदेशीच्या लोकािें मनोरंिन करिाऱ्या त्याच्या 
प स्तकापंासून चमळिाऱ्या नफ्यातून प्रकाशकानंी माी िनै करावी, हा कोिता न्याय? अशा प्रचतपादनाच्या 
दबावाम ळेि प ढे १८४९ साली स्वाचमत्वाचधकारािी म दत वाढवनूप्रकाशनानंतर ४२ वर्ष े ककवा लेखकाच्या 
मृत्यूनंतर सात वर्ष ेयापंकैी िी नंतरिी असेल ती, अशी करण्यात आली. 

 
आि स्वाचमत्वाचधकारािा कालावधी िर्ातील सवइ देशातं सारखा नसला, तरी बह संख्य देशामंध्ये 

तो लेखकाच्या मृत्यूनंतर ६० वर्षांपयंत एवढा आहे. त्यानंतर संबचंधत लेखनकृती समािाच्या मालकीिी 
होते आचि कोिीही ती प्रकाचशत करू शकतो. 

 
ज्ञानाच्या कक्षा िसिशा रंुदाव ू लार्ल्या, तसतशी देशादेशातंील साचहत्यािी आचि ज्ञानािी 

देवािघेवाि करण्यािी अचधकाचधक र्रि भासू लार्ली. परंत  एका देशातील लेखकाच्या प स्तकािी 
आवृत्ती त्या लेखकाच्या अन मचतचवना द सऱ्या देशात प्रकाचशत केली रे्ली आचि लेखकाला त्या आवृत्तीपोटी 
स्वाचमत्वधन चदले रे्ले नाही, तर लेखकाला या बाबतीत कोितीि कारवाई करता येईना. अशा वाङ्मयीन 
िािेचर्रीम ळे स्वाचमत्वाचधकाराचं्या बाबतीत आतंरराष्ट्रीय करारािंी र्रि भासू लार्ली. १८७६ मध्ये बनइ 
येथे भरलेल्या पचरर्षदेत अनेक राष्ट्रािंी मान्यता असलेला एक व्यापक स्वरूपािा आंतरराष्ट्रीय करार 
अस्स्तत्वात आला, यालाि ‘बनइ कन्व्हेन्शन’ म्हितात. या कराराच्या कके्षतील लेखकाला आपल्या 
वाङ्मयीन कृतीिे अन वाद करण्यािा व प्रती काढण्यािा परवाना देण्यािा एकमेवाचधकार असून या 
अचधकारािी म दत स्वाचमत्वाचधकाराच्या म दतीइतकीि आहे. 

 
अमेचरका आचि बृहत्-अमेचरकी देश, तसेि रचशया हे या करारात सामील झाले नाहीत. हे देश 

आचि ‘बनइ कन्व्हेन्शन’मध्ये सामील झालेले देश यातंील अंतर दूर करण्यासाठी ‘य नेस्को’च्या चवद्यमाने 
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चिनीव्हा येथे ‘य चनव्हसइल कॉपीराइट कन्व्हेन्शन’ हा करार (१९५२) करण्यात आला. या दोन्ही करारातं 
भारत सामील आहे. 

 
व्यततीिे चहत आचि समािािे चहत यातंील समतोल साभंाळण्यािे भान स्वाचमत्वाचधकाराच्या 

बाबतीत सतत राखले िाते. तत्त्वच्य त व्यततींना लेखक आचि कलाकार याचं्या कृतींवर डल्ला मारता येऊ 
नये हा स्वाचमत्वाचधकारािा उदे्दश असला, तरी तो साध्य करताना संशोधन, अध्ययन, अध्यापन आचि ज्ञान 
व माचहती यािें चवतरि यातं अडथळा येऊ नये, अशी काळिी घेतली िाते. 
 

शरचं्चद्र बडोदेकर 
 
स्वायत्ततावाद : समग्र मानवी िीवनात, अन भवातं सौंदयािे, कलेिे वा साचहत्यािे स्थान काय, कलेिा हेतू 
कोिता, म्हििेि कलेिा िीवनाच्या अन्य अंर्ाशंी संबधं काय या मूलभतू प्रश्नावर ज्या दोन परस्परचवरोधी 
भचूमका घेतल्या िातात, त्यातूंनि स्वायत्ततावाद व लौचककतावाद हे दोन संकल्पनाव्यूह, सैद्धास्न्तक 
दृचष्टकोि चसद्ध झाले आहेत. कलेच्या प्रकृतीति या दोन्ही संकल्पनाव्यूहानंा आधार आहे. मराठीत 
स्वायत्ततावादाला पयायी म्हिून ‘कलावाद’, ‘केवल कलावाद’ व ‘अ-लौचककतावाद’ या संज्ञाही 
सामान्यपिे वापरल्या िातात.मराठीत ‘कलावाद’ ही संज्ञा वापरिाऱ्यािंा रोख चतला ‘िीवनवादा’पासून 
तोडण्यािा असतो, हे स्पष्ट व्हाव े म्हिून ‘कलावादा’ऐविी ‘केवल कलावाद’ ही संज्ञा वापरिे िारं्ले, 
तसेि सौंदयािे स्वायत्त व परायत्त असे वर्ीकरि करिे योग्य ठरेल. 

 
कलामूल्य, कलास्वरूप व कलान भव यासंंबधंी स्वायत्ततावादी भचूमका प ढीलप्रमािे आहे : 

सौंदयइ/कला हे स्वतंी, स्वयंभ,ू स्वायत्त, साध्यात्मक मलू्य आहे, ते पराश्रयी नाही. हे मूल्य स्वायत्त आहे 
यािा अथइ तेिीवनातील सवोच्च मूल्य आहे असा नसून ते ज्ञान, व्यवहार/नीतीव रोिकता (ऐचंद्रय स ख) या 
िीवनाच्या अन्य अंर्ापेंक्षा मूलतम (रॅचडकली) चभन्न आहे, असा आहे. माी यािा अथइ असा नव्हे की िीवन व 
कला याचं्यात कोित्याही प्रकारिे संबधं नाहीत. कलेिा िीवनाशी संबधं असतो, ती आपले आशयघटक 
िीवनातूनि घेते; परंत  या संबंधावर कलेिे केवल कला म्हिनू मूल्य अवलंबूननसते. ते स्वायत्त असते. 
ज्ञान, व्यवहार/नीती, रोिकता या िीवनाच्या इतर अंर्ासंाठी सौंदयइ कलासाधन म्हिून वापरले िाऊ 
शकेल, तसे ते िातेही; परंत  स्वायत्त सौंदयाच्या संदभात ते महत्त्वािे नाही. ज्ञान, नीती, रोिकता या 
के्षीातंील मूल्यसंकल्पना स्वायत्त सौंदयाच्या, केवल कलेच्या के्षीात अप्रस्त त आहेत. या संकल्पनािंा 
उपयोर् करून कलेकडे पाचहल्यास ज्ञान, चशव वा स खसंवदेना यािंी प्राप्ती होईल; परंत  स्वायत्त 
सौंदयइप्राप्ती होिार नाही. 

 
स्वायत्ततावाद्याचं्या मते स ंदर वस्तंूिे अस्स्तत्व अ-लौचकक असते. स ंदर वस्तंूिे, कलाकृतीिे 

लौचकक वस्तंूसारखे असिारे अस्स्तत्व, चतिे प्राकृचतक रूप, म्हििेि एक प्राकृचतक पदाथइ (चझचिकल 
ऑब्िेतट) म्हिून चतिे अस्स्तत्व, चतिे र् िधमइ हे स्वायत्त सौंदयाच्या दृष्टीने महत्त्वािे नसतात. ती चदसते 
कशी (अचपअरन्स), चतिे इचंद्रयर्ोिर रूप कसे आहे, हे महत्त्वािे असते. त्याम ळेि लौचकक र्ोष्टीपेक्षा 
कलाकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थान पूिइपिे वरे्ळे होते. स दंर वस्तूिी, कलाकृतीिी सामग्री/द्रव्य हे लौचकक 
िीवनातीलि असले, तरी कलाकृतीत या द्रव्यािी िडिघडि, रिना ही माी स्वतंी, अ-लौचकक 
तत्त्वानंी, चनयमानंी होते. स ंदर वस्तंूच्या िडिघडिीिे चनयम ज्ञानात्मक वा व्यवहारात्मक नसतात. 
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स्वायत्त सौंदयइ असलेल्या वस्तूच्या, कलाकृतीच्या इचंद्रयर्ोिर रूपािा आस्वाद घेताना रचसकाला 
िो अन भव चमळतो तो आनंद अ-लौचकक असतो. हा अन भव, आनंद अ-लौचकक असतो, म्हििे इतर सवइ 
लौचकक, ज्ञानात्मक वा रोिक याचं्या अन भवाहूंन, आनंदाहूंन तो पूिइपिे वरे्ळा असतो. 

 
संस्कृत साचहत्यमीमासेंत स्वायत्ततेसाठी प्रायम ‘अलौचकक’ ही संज्ञा योिली आहे. या अ-

लौचककतावादािी बीिे भरताच्या चवविेनापासून दाखवता येतात. उदा., भरताच्या भावचवविेनातील 
‘भवचत’ व ‘भावयचत’ हा भेद आचि त्याने स्वीकारलेला ‘भावयचत इचत भावम’ हा पक्ष. शकं काने रसाच्या 
अन चमतीिी आपली कल्पना स्पष्ट करताना रसप्रतीती ही सम्यक्, चमथ्या, संशय वा सादृश्य या लौचकक 
प्रतीतींसारखी नसून ती सवइ लौचकक प्रतीतींहून चभन्न, ‘चिीत रर्’ प्रतीतीसारखी, संवादी भ्रमात्मक प्रतीती 
असल्यािे दाखवनू काव्यािे/नाट्यािे वरे्ळे सत्ताशास्त्रीय स्थान तसेि अलौचककत्व दाखचवले आहे. 
आनंदवधइनानेही अलौचककतावादािी माडंिी करताना रस हा उत्पन्न वा अन चमत होत नाही, तो वातयािा 
तात्पयाथइ नव्हे, तो अचभधा ककवा लक्षिा यािंा चवर्षय नसून तो व्यिंनाव्यापाराने व्यचंित म्हििे अचभव्यतत 
होतो, ही भचूमका घेतली आहे. 

 
संस्कृत परंपरेत अचभनवर् प्ताने अलौचककतावादी भचूमकेिी अचधक ठाशीवपिे माडंिी केली आहे. 

त्याच्या मते चवभाव, अन भाव इ. हे एका दृष्टीने कायइकारिासारखे असले, तरी रसान भवात त्यािें प्रयोिन 
लौचकक कायइकारिभावापेक्षा पूिइतम चभन्न आहे. त्याम ळे रस हा ‘स्थाचयचवलक्षि’, स्थायीपेक्षा वरे्ळा होतो. 
आस्वाद्यत्व वा िव्यइमािता हा रसािा प्राि आहे. रसप्रतीती ही चनर्सवघ्न, साधारिीकृत व म्हिून 
ब्रह्मास्वादासारखी अलौचकक असते.अचभनवर् प्ताने ध्वनीिे लौचकक व अलौचकक असे दोन प्रकार मानून 
त्यातंील अलौचकक प्रकार केवळ काव्यात असतो ही भचूमका घेतली. म्हििे अलौचकक ध्वनी हे काव्यािे 
संघटनतत्त्व ठरते, असे म्हिता येईल. 

 
पािात्त्य साचहत्यमीमासेंतही स्वायत्ततावादािी बीिे प्रािीन काळापासून दाखचवता येतात. उदा., 

अॅचरस्टॉटलच्या चवविेनातील कलाकृतीच्या िीवसदृश एकात्मतेिी कल्पना. परंत  स्वायत्ततावादािी 
तकइ श द्ध, काटेकोर माडंिी पचहल्यादंा इमनॅ्य एल काटं या तत्त्वज्ञाने अठराव्या शतकात केली. सौंदयािी 
स्वायत्तता चसद्ध करताना त्याने लौचकक अन भवािी ज्ञान, नीती व रोिकता ही वैचशष्ट्टे्य कटाक्षानेटाळली. 
काटंच्या मते स ंदर वस्तूपासून (अस्स्तत्व) चनरपेक्ष आनंद चमळतो. त्याम ळे सौंदयानंद हा रोिकतेच्या व 
नैचतकतेच्या अस्स्तत्वसापेक्ष आनंदाहूंन वरे्ळा ठरतो. चशवाय कलाकृतीिे सत्ताशास्त्रीय स्थानही वरे्ळे ठरते. 
लौचकक वस्तूच्या अस्स्तत्वाचवर्षयीिे सवइ प्रश्न स ंदर वस्तूबाबत र्ैरलार्ू ठरतात.सौंदयाच्या के्षीात 
संकल्पना नसल्याम ळे येथे िी संर्ती प्रत्ययाला येते तीभावलेली संर्ती, चनयमरचहत चनयचमतता असते. 
संकल्पनाचं्या अभावी सौंदयािे चनयम असू शकत नाहीत. प्रत्येक स ंदर वस्तू ही अनन्यसाधारि ठरते. 
काटंने स ंदर वस्तूच्या िडिघडिीिे तत्त्व म्हिून ‘हेत रचहत हेत पूिइते’िी कल्पना माडंली. 

 
पािात्त्य साचहत्यशास्त्रीय परंपरेत एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकातं िे चवचवध स्वायत्ततावादी 

चसद्धातं माडंले रे्ले, त्यािंी पाळेम ळे काटंच्या स्वायत्ततावादामध्ये आहेत. हेरे्लपासून बोझाकेंट 
प्रभतृींपयंतच्या चवश्वितैन्यवाद्यानंी ‘कला म्हििे चवश्विैतन्यािा इंचद्रयर्ोिर माध्यमातील आचवष्ट्कार’ 
यावर भर देऊन आचवष्ट्कारवादी चसद्धान्त माडंले. त्यानंी सौंदयािी, सौंदयइचनर्समती व सौंदयइप्रत्यय 
याखेंरीििी अन्य काये नाकारली. एकोचिसाव्या शतकाच्या मध्यावर य रोपमध्ये चनमाि झालेली 
कलावादी/सौंदयइवादी िळवळ ही देखील कलेच्या साध्यरूपतेवर भर देिारी होती.तेऑझील र्ोचतएिे 
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‘आटइ झॉर आट्सइ सेक’ हे घोर्षवातय कलावादी िळवळीिे प्रम ख सूी बनले. एडर्र अॅलन पो याने 
कचवतेिी साध्यरूपता प्रस्थाचपत करताना चतिे नैचतक प्रयोिन नाकारले. त्याने अत्यंत चवश द्ध, उत्कट, 
उदात्त असा आनंद देिे हे कलेिे प्रयोिन मानले. वॉल्टर पेटरनेही कला, कलान भव यािंी साध्यरूपता 
प्रस्थाचपत करून रिनेला महत्त्व चदले. ए. सी. ब्रडॅलीने कलेिी, काव्यािी साध्यरूपता माडंताना आशय-
अचभव्यतती अिैतावर भर चदला. तलाइव्ह बेल, रॉिर फ्राय प्रभतृींनी अ-लौचकक रूपतत्त्वावर भर देऊन 
कलेच्या स्वायत्ततेिे प्रचतपादन केले. रचशयन रूपवादी व नवसमीके्षिे प्रवतते यानंीही कलेिी स्वायत्तता 
दाखचवण्यासाठी अ-लौचकक रूपतत्त्वावंर भर देण्यािा प्रयत्न केला. अनोखीकरि, सेंचद्रय एकात्मता, 
अनेकाथइता, चवरोधाभास, ताि, पोत इ. अनेक तत्त्व ेया सदंभात माडंण्यात आली. 

 
आध चनक मराठी साचहत्यचविारातही स्वायत्ततावादी चविारािंी बीिे प्रारंभापासून चदसून येतात. 

उदा., चवष्ट्ि शास्त्री चिपळूिकरानंी स ंदर वशे्येिा दाखला साचहत्यान भवाच्या संदभात देऊन म्हटले आहे, 
की चतच्या रूपािाि चविार करावयािा असेल तर चतच्या िाचरत्र्यािा चविार अप्रस्त त ठरतो. माी मराठीत 
स्वायत्ततावादािी प्रथमि स्पष्ट माडंिी करण्यािे श्रेय श्री. कृ. कोल्हटकरानंा द्यावयास हव.ेसाचहत्यािी 
बोधपरता, उपय ततता नाकारून त्यानंी िीवनातील अन्य आनंदाहूंन चभन्न असलेला आनंद देिे हे कलेिे 
प्रयोिन मानले आहे. न. कि. केळकरानंी माी आनंद हे साचहत्यािे म ख्य प्रयोिन मानले असले, तरीही 
‘अचधकस्याचधकंझलं’ या न्यायाने त्यानंी अप्रत्यक्ष नीचतबोध हेही साचहत्यािे प्रयोिन मानले आहे. 
मराठीतील अनेक स्वायत्ततावादी समीक्षकामंध्ये ही चिधा वृत्ती प ढेही चदसून येते. 

 
मराठीतील कलावाद चवरुद्ध िीवनवाद या वादाला िालना देण्यािे श्रेय ना. सी. झडके यानंा 

द्यावयास हव.े १९३० मध्ये ित्नाकि माचसकातील एस्. िी. ठाक रकसर् याचं्या ओलेती या चिीाच्या 
चनचमत्ताने झालेली ििा, आचि झडतयािंा १९३१ मध्ये प्रचसद्ध झालेला प्रहतभासाधन हा गं्रथ यामं ळे प्रस्त त 
वादाला र्ती चमळाली. झडतयानंी सौंदयइचनर्समती, आनंदचनर्समती हाि कलेिा म ख्य हेतू आहे, ती 
उपयोर्चनरपेक्ष असते असे म्हटले असले, तरी त्यािंी आनंदािी कल्पना बव्हंशी रंिनवादी आहे. त्यािंी 
प नमप्रत्ययािी उपपत्तीही या र्ोष्टीला प ष्टी देिारी आहे. भा.रा.ताबं्यानंीही कलेिे चवश्व अ-लौचकक, 
आनंदमय असते अशी भचूमका घेतली आहे. परंत कलेत सत्य, चशव आचि सौंदयइ एकवटलेले असते, अशी 
अप्रत्यक्ष नीचतवादी भचूमकाही ते घेतात. 

 
मराठीमध्ये स्वायत्ततावादी भचूमकेिी तकइ श द्ध रीतीने, काटेकोरपिे माडंिी प्रथम बा. सी. 

मढेकरानंी केली, असे सामान्यतम मानले िाते. त्यािंी स्वायत्ततावादािी उभारिी ‘लय’ हे रूपतत्त्व 
कें द्रस्थानी ठेवनू झाली आहे. त्याचं्या मते सौंदयात्म रिनेिा हेतू हा चतच्याति असतो आचि तीसंवाद, 
चवरोध, समतोलयालयचनयमानंी चसद्ध झालेली असते. सौंदयइ, सौंदयान भव याचं्या साध्यरूपतेवर भर 
देताना ते असे प्रचतपादन करतात, की आपला अन भव सौंदयात्मदृष्ट्ट्या समदृ्ध होिे याखेरीि कलेला अन्य 
हेतू नसतो. त्यािप्रमािे वा. ल. क ळकिी, प . चश. रेरे्, र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ, प्रभाकर पाध्ये, माधव आिवल, 
द. चभ. क लकिी, वसंत दावतर, र्ंर्ाधर पाटील, स धीर रसाळ इ. समीक्षकानंी स्वायत्ततावादी भचूमकेिी 
माडंिी करण्यािे प्रयत्न वरे्वरे्ळ्या प्रकारे केले आहेत. 
 
पहा : कलावाद; िीवनवाद. 
 
संदभइ :  १.   देशपाडें, र्. त्र्यं. भाितीय साहित्यशास्त्र, १९५८. 
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२. पाटिकर, रा. भा. सौंदयकमीमाांसा, १९७४. 
3. Wimsatt, William K. Jr.; Brooks, Cleanth, Literary Criticism–A Short History, 

1964. 
 

वसंत पाटिकर 
 
हायकू : तीन ओळींिा, सतरा ‘शब्दावयवािंा’, चमतभार्षी आचि बंचदस्त घाट असलेला िपानी भावकचवतेिा 
एक स्झ ट प्रकार. िपानी भार्षा उच्चारप्रधान आहे, त्याम ळे इंग्रिी वृत्तरिनेतील ‘चसलॅचबक’ प्रमािे येथेही 
उच्चारान रोधाने (शब्दाचं्या संख्येवरून नव्हे) ‘शब्दावयव’ मोिले िातात. (त्यानंा ‘अक्षरावयव’ अशीही 
पयायी सजं्ञा आहे). 

 
हायकूमध्ये सतरा शब्दावयवािंी–पचहल्या ओळीत पाि, द सऱ्या ओळीत सात व प न्हा चतसऱ्या 

ओळीत पाि अशी चवभार्िी केलेली असते. ओळी चनयइमक असतात. चनसर्इप्रचतमातूंन (झचटचत) प्रत्यय 
देिारी अत्यतं तरल, कितनशील, सूक्ष्म, रू्ढ अन भतूींिी क्षिचिीे हायकूमधून साकार केली िातात. 
‘टाकंा’ या पाि ओळींच्या िपानी काव्यप्रकारातून हायकू िन्माला आला. 

 
झेन तत्त्वज्ञान आचि त्या तत्त्वज्ञानातून उदयास आलेली चिनी चिीकलेिी एक शाखा या दोहोंिा 

झार मोठा वाटा हायकूच्या िडिघडिीवर आहे. ‘वतइमानक्षि’ सवइ संवदेनाशततींचनशी उत्कटपिे व 
पूिइपिे िर्िे आचि मािसू हा चनसर्ािा एक अचवभाज्य भार् मानिे, ही झेन तत्त्वज्ञानातील दोन तत्त्व े
‘हायकू’ला पे्ररक ठरली. पचहल्यातून ‘आता-येथे’िी साक्षात प्रतीती घडचविारा बंचदस्त घाट ‘हायकू’त 
प्राधान्य पावला, तर द सऱ्यातून केवळ चनसर्इि नव्हे तर त्यातील चवचशष्ट ऋतंूिे भान आचि ससं्कार प्रकट 
करण्यासाठी चवचशष्ट पक्षी, झ ले, कीटक, हवा, ढर्, आकाश यािंा प्रतीकात्मक वापर करण्यािी दृष्टी 
हायकूने स्वीकारली. ‘हायकू’वर आधाचरत चिीे काढली िातात, ही र्ोष्ट ‘हायकू’वर चिीकलेिा 
असलेला प्रभाव स्पष्ट करिारी आहे. 

 
सोळाव्या शतकात उदय पावलेला हा काव्यप्रकार प ढील तीन शतकातं भरभराटीला येऊन अनेक 

पाचिमात्य आचि पौवात्य देशातंही लोकचप्रय झाला.बाशो, ब सन, इस्सा, चशको, स खकी इ. िपानी कवींनी 
‘हायकू’ला चवकचसत व समदृ्ध केले. 

 
मराठीत चशरीर्षपै यानंी प्रथम िािीवपूवइक प्रयत्न करून ‘हायकू’िा पचरिय आपल्या वािकानंा 

करून चदला. त्यािें काही अन वाचदत व काही स्वतंी िायकू धु्रवा (१९७९) या काव्यसगं्रहात समाचवष्ट 
आहेत. शातंा शळेके यानंी हायकूिे स्वैर भावान वाद केले आहेत. ऋचा (संपादक, रमेश पानसे) या 
अचनयतकाचलकाने या चवर्षयावर स्वतंी अंक प्रकाचशत करून चिीकार श्याम िोशी यानंी काढलेल्या 
चिीाचं्या प्रदशइनासह ‘हायकू’वर एक संपूिइ कायइिम आयोचित केला होता. 

 
ओचनत्स रा या कवीने नववर्षािे स्वार्त करताना चलचहलेल्या एका हायकूिा चशरीर्ष पै यानंी 

प ढीलप्रमािे अन वाद केला आहे : 
 
मोठी सकाळ 
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वारे झार पूवीिे 
वाहतात पाइन वृक्षामंधून 
 
‘मोठी सकाळ’ (खूप अथइपूिइ आशादायक असा नववर्षािा प्रारंभवसंतार्म) आचि पाइन वृक्षातले 

पूवीिे वारे (मनाला हेलाविाऱ्या कडू-र्ोड आठविी; रेंर्ाळिारा चशचशर ऋतू) या दोन प्रतीकातूंन अन िमे 
वर कंसात चदलेला आशय कवीने संवचेदत केलेला आहे. ‘हायकू’िा खऱ्या अथी आस्वाद घ्यायला 
िपानच्या ससं्कृतीिा, परंपरेिा आचि तेथील चनसर्ािा अभ्यास असायला हवा, हे चशरीर्ष पै यािें उद्र्ार 
या दृष्टीने लक्षात घेण्यासारखे आहेत. (‘हायकू: प्रवृत्ती आचि परंपरा’, धु्रवा, १९७९). 

 
मराठीत चवप ल प्रमािात हायकू चलचहले रे्ले नाहीत. काही कवींच्या हातून अभाचवतपिे हायकूच्या 

िवळ िािारी वा हायकूसदृश रिना होऊन रे्ली आहे. 
 
संदभइ : Yasuda, Kenneth, The Japanese Haiku, 1974. 
 

मीनाक्षी दादरावाला; रमेश तेंड लकर 
 
हास्यरस : हास स्थाचयभावाच्या स्वरूपािा तो हास्यरस.हास व हास्य एकि. स्थाचयभावापासून रस उत्पन्न 
होतो असा यात प्रकार नाही.हास्यरस श्रृंर्ारापासून उत्पन्न होतो (शृङं र्ाराचद्ध भवदे्धास्यम) असे भरताने 
म्हटले आहे. म्हििे शृरं्ाररसाति हास्याला अवकाश असतो. चवकृतवशे, व्यंर्, दोर्ष इत्यादींिे दशइन वर्ैरे 
त्यािे चवभाव (उत्पत्तीिी कारिे); ओठ, नाक, र्ाल इत्यादींिे स्झ रि वर्ैरे त्यािे अन भाव आचि आलस्य, 
तन्द्रा वर्ैरे व्यचभिाचरभाव यािंा चनदेश करून भरताने स्स्मत, हचसत, चवहचसत, उपहचसत, अपहचसत अचि 
अचतहचसत अशा त्याच्या सहा प्रकारािें विइन केले आहे. हे िमशम अचधकाचधक मोठ्याने होत िािाऱ्या 
हसण्यािे प्रकार होत. सवांत मोठ्या अचतहचसतात नेी क्षोचभत होऊन त्यातूंन पािी येते, स्वर अती मोठा व 
ककइ श होतो आचि मन ष्ट्य आपल्या हातानंी शरीराच्या बािू दाबून धरतो. मन ष्ट्याचं्या तीन प्रकारच्या 
प्रकृचतधमांच्या अन रोधाने स्स्मत व हचसत हे उत्तमप्रकृती-प रुर्षािें हास्यप्रकार, चवहचसत व उपहचसत हे 
मध्यमािें, आचि अपहचसत व अचतहचसत हे अधमप्रकृतींिे असे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 
 

र. पं. कंर्ले 
 
हेत्वारोप प्रमाद (र्न्टेन्शनल फॅलसी) : कलाकृतीिा अथइ लावताना, तसेि चतिे मूल्यमापन करताना िर 
लेखकाच्या लेखनहेतूिा चविार केला तर हेत्वारोप हा तकइ प्रमाद उद भवतो, असे मत चवम् झॅट व चबअड् इस्ली 
या दोन (रूपवादी धारेतील) समीक्षकानंी १९४६ साली चलचहलेल्या ‘द इन्टेन्शनल झॅलसी’ या चनबंधात 
माडंले. साचहत्यकृतीति म्हििे चतच्या संचहतेति चतिा आशय, रिना, हेतू, मूल्य सारे काही समाचवष्ट 
झालेले असते. चतच्या बाहेर िाऊन लेखकािा कलाहेतू इ. र्ोष्टींिा शोध घेिे योग्य नाही, अशी संचहतेला 
कें द्रभार्ी मानिारी भचूमका सारेि रूपवादी समीक्षक घेत असतात. स्वच्छंदतावादी कलाचविारातील 
लेखककें चद्रत भचूमकेलाचवरोध करून रूपवादी समीक्षा हेत्वारोप हा तकइ प्रमाद आहे असे म्हिते, तेव्हा ती 
अचभिाततावादी भचूमकेच्याही िवळ िात असते. टी. एस्. एचलयटने, ‘रॅचडशन अॅंड इंचडस्व्हज्य अल 
टॅलंट’ या चनबधंात लेखकहेत चवरोधी मांडलेला चविार रूपवादी व अचभिाततावादी भचूमकािंवळ िािारा 
असाि चविार आहे. लेखनसंदभात लेखकहेतूच्या प्रस्त ततेसंबधंीिा पचहला िाहीर वाद सी. एस्. ल इस 
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आचि चवल्यम चटलयडइ या आघाडीच्या दोन समीक्षकातं १९३५ साली झाला. कलाकृतीच्या संदभात 
िचरीात्मक समीक्षापद्धती महत्त्वािी आहे अशी लेखककें द्री भचूमका चटलअडइ याने घेतली, तर सी. एस्. 
ल इस याने िचरीात्मक समीक्षापद्धतीवर हल्ला िढवला. हा वाद द पसकनल िेिसी या नावाच्या गं्रथात 
प्रचसद्ध झाला. 

 
‘द इन्टेन्शनल झॅलसी’ या १९४६ मध्ये चलचहलेल्या चनबंधात चवम् झॅट व चबअड् इस्ली यानंी पाि 

प्रम ख म दे्द उपस्स्थत केले : (१) कलाकृतीिी चनर्समती िरी लेखकािी ब द्धी व प्रचतभा याचं्याम ळे होत 
असली, तरी त्यािंा संबधं कलाकृतीच्या अथाशी वा मलू्यमापनाशी असतोि वा असला पाचहिे असे नाही. 
(२) आपि िेव्हा लेखकहेत सारख्या कलाबाह्य र्ोष्टींिा अथइचनचिती वा मूल्यमापनासाठी आधार घेऊ 
पाहतो, त्याि वळेी हे मान्य करीत असतो, की प्रत्यक्ष कलाकृती पचरपूिइ, तसेि यशस्वी नाही. (३) कचवता 
शब्दातंि आकार घेत असल्याने चतच्या शब्दापंलीकडे िाऊन लेखकािा लेखनहेतू शोधिे प्रस्त त ठरिार 
नाही. (४) कचवतेिारा व्यतत झालेले कवीिे व्यस्ततमत्त्व काव्यातंर्इत चनवदेकािे (िॅंमचॅटक स्पीकर) 
व्यस्ततमत्त्व असते, प्रत्यक्षातील कवीिे नसते.म्हिून कचवतेमार्ील प्रत्यक्षातील कचविचरीािा शोध 
अप्रस्त त आहे. (५) काव्यचनर्समचतप्रचियेत कवीिा मूळ काव्यहेतू स्स्थर राहिे कठीि असते, त्यात बदल 
होण्यािी दाट शतयता असते. या बदलत्या काव्यहेत रूपातील नेमका कोिता काव्यहेतू कचवतेच्या संदभात 
प्रस्त त व कोिता अप्रस्त त आहे हे ठरविे अत्यंत अवघड आहे. 

 
कचवता व कलाकृती कवी वा कलाकाराच्या खासर्ी मालकीिी र्ोष्ट नसून सावइिचनक मालकीिी, 

मानवी िीवनािे चिीि करिारी, शब्दातं बद्ध झालेली वस्तू आहे, असे चवम् झॅट व चबअड् इस्ली मानतात. 
आपल्याि कचवतावंर कवींनी स्वतमि चलचहलेल्या स्पष्टीकरिात्मक नोंदींच्या तसेि चनदेशनाचं्या 
(अॅल्य िन्स) संदभात ते म्हितात, की या साऱ्या कचवताबाह्य र्ोष्टी आहेत. कवीला त्याच्या कचवतेिा अथइ 
चविारून त्यावर चवसंबनू राहिे ि कीिे आहे, असे मत ते ठामपिे माडंतात. स्वच्छंदतावादाला वा 
रोमॅंचटकवादाला नकार देऊन आध चनक साचहत्यािी सकंल्पना चसद्ध करिाऱ्या भचूमकेशी हे स संर्त आहे. 
रूपवादी समीके्षतील पायाभतू असा हा चविार आहे. सचंहता व साचहत्यरूप यानंा कें द्रभार्ी ठेविारा हा 
चविार आहे. कचवहेतूच्या प्रस्त ततेला नाकारून कचवहेतूच्या महत्त्वासंबंधी भचूमका माडंिाऱ्या चविाराला 
हेत्वारोप तकइ प्रमाद मानिारी ही चविारधारा रूपवादी समीके्षिा महत्त्वािा घटक आहे. 
 
पहा : पचरिामचनष्ठता प्रमाद; रूपचनष्ठ समीक्षा. 
 
संदभइ : Wimsatt, W. K. The Verbal Icon, 1954. 
 

अशोक िोशी 
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पणरणशष्ट : १ 
 

पणरभाषा-सूची 
 

मराठी – र्गं्रजी 
 

अचतनाट्य – Melodrama 
अचतवास्तवतावाद – Surrealism 
अद भ चतका – Fantasy 
अचधकथन – Meta-fiction 
अन कृती – Imitation/Mimesis 
अनेककाचलक/कालिचमक – Diachronic 
अनोखीकरि/अपचरचितीकरि – Defamiliarisation 
अन्वयचनष्ठ रिना – Syntagmatic Construction 
अपचरचितीकरि/ अनोखीकरि – Defamiliarisation 
अचभिाततावाद – Classicism 
अचभव्यस्ततवाद – Expressionism 
अचभज्ञान – Recognition/Anagnorisis 
अथइचनिइयन – Interpretation 
अथइसक्षमता/सचवर्षयता – Intentionality 
अ–पचरिाम – A - Effect/V - Effect 
अचलप्तता/अपचरचितीकरि पचरिाम – Alienation effect 
अचवश्वासािे स्वचे्छाचनलंबन – Willing suspension of disbelief 
असंर्त – नाट्य/चनरथइ नाट्य – Absurd Theatre 
अस्स्तत्ववाद  – Existentialism 
अहं  – Ego 
अत्यहं  – Super ego 
आकृचतवाद/रूपवाद – Formalism 
आंतरसचंहता  – Intertext 
आदशइवाद  – Idealism 
आचदबंध  – Archetype 
आचदलेखन  – Arche - Writing 
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आध चनकतावाद  – Modernism 
आचवष्ट्कारवाद – Expressionism 
उत्तर - आध चनकतावाद – Post - Modernism 
उत्तर - संरिनावाद – Post - Structuralism 
उदे्दचशका  – Ode 
उपयोचित समीक्षा  – Applied Criticism 
उपसंहार  – Epilogue 
उपोद घात  – Prologue 
एककाचलक – Synchronic 
एकभाचर्षत/एकोतती  – Monologue 
कथक / चनवदेक – Narrator 
कथक रंर्भमूी – Epic Theatre 
कथनमीमासंा – Narratology 
कमानी मंि – Procenium Theatre 
कता/ज्ञाता – Subject 
कलात्मक ताटस्थ – Aesthetic Distance 
कलावस्तू – Art Object 
कलावाद – Aestheticism 
कंसबद्धता – Bracketing 
कचवस्वातंत्र्य – Poetic Licence 
कालिचमक/अनेककाचलक – Diachronic 
काव्यर्त न्याय – Poetic Justice 
क लसाम्य – Family Resemblance 
र्िचनष्ठ रिना – Paradigmatic Construction 
र्ूढवाद – Mysticism 
घटनानाट्य – Happening 
घाट / रूपबधं – Form 
िमत्कृती – Fancy 
िरिोत्सेक – Run-on-line 
ििानाट्य/चविारनाट्य – Discussion Play 
चिन्ह – Sign 
चिन्हक / चिन्हरूप – Signifier 
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चिन्हमीमासंा – Semiotics 
चिस्न्हत / चिन्हाथइ – Signified 
िेतनर् िोतती – Personification 
िैतन्यारोप – Pathetic Fallacy 
िौथी कभत – Fourth Wall 
तत् – Id 
तंीय तती – Device 
तत्कालस्झ रि/तत्कालस्झूती/उत्स्झूताचवष्ट्कार – Improvisation 
ीय / ीयी – Trilogy 
दृक् प्रत्ययवाद / प्रत्ययवाद – Impressionism 
ध्वचनतत्त्वकें द्रवाद – Phonocentrism 
न-नायक  – Anti-hero 
न-साचहत्य – Anti-literature 
नाट्यकाल – Dramatic Time 
नाट्योपरोध – Dramatic Irony 
चनकट नाट्य – Intimate Theatre 
चनयमोल्लंघन / प रोभमूीकरि  – Foregrounding 
चनरथइनाट्य/असंर्त-नाट्य – Theatre of the Absurd 
चनदेशनात्मक/विइनात्मक भार्षा  – Referential Language 
चनवदेक/कथक  – Narrator 
नैसर्सर्कतावाद/यथातथ्यवाद/स्वाभाचवकतावाद  – Naturalism 
पदसंदभइकोश  – Concordance 
परात्मभाव – Alienation 
परावृत्ती – Reversal/Peripetia 
पचरिामचनष्ठता प्रमाद – Affective Fallacy 
पचरभाचर्षत  – Discourse 
पचरसर रंर्भमूी – Environmental Theatre 
पाठचिचकत्सा / सचंहताचिचकत्सा – Textual Criticism 
प रोभमूीकरि/चनयमोल्लंघन  – Foregrounding 
पूवइघचटतचिीि/भतूझलक  – Flashback 
प्रकाशन/प्रयोर्/प्रदशइन-चनयींि – Censorship 
प्रतीमावाद – Imagism 
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प्रतीकवाद – Symbolism 
प्रतीक वस्तू  – Phenomenon 
प्रतीताथइमीमासंा/संज्ञामीमासंा  – Phenomenology 
प्रत्ययवाद/दृक् प्रत्ययवाद  – Impressionism 
प्रत्यक्ष साचहत्यकृती समीक्षा – Practical Criticism 
प्रबोधन – Enlightenment 
पे्ररिासंत लन/समधातता  – Equilibrium of Impulses/Synesthesis 
बह तत्त्ववाद  – Pluralism 
बह रंर्ी खेळ  – Revue 
बह स्तरीय संर्ती  – Polyphonic Harmony 
बाचंधलकी – Commitment 
भव्योदात्त/चवराट – Sublime 
भार्षाव्यवस्था  – Langue 
भाचर्षक घटना / वतइन  – Parole 
भाचर्षत – Parole 
भावनाव्यिंक भार्षा – Emotive Language 
भतूझलक/पूवइघचटतचिीि – Flashback 
भेद – Difference 
भेऽद – Differance 
मानवतावाद – Humanism 
मूतइकाव्य  – Concrete Poetry 
मूल्यऱ्हास – Decadence 
यथातथ्यवाद/स्वाभाचवकतावाद/नैसर्सर्कतावाद  – Naturalism 
यादृस्च्छकता  – Arbitrariness 
रिनातंरि  – Transformation 
रचतशतती  – Libido 
रचशयन रूपवाद  – Russian Formalism 
रूपचनष्ठ समीक्षापद्धती  – Formalistic Criticism 
रूपबधं/घाट – Form 
रूपवाद/आकृचतवाद – Formalism 
चलचखतचिन्हमीमासंा – Grammatology 
लोकचवद्या – Folklore 
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विइनात्मक/चनदेशनात्मक भार्षा – Referential Language 
वस्त चनष्ठ सहबधं – Objectic Correlative 
वाङ्मयचवद्या – Philology 
वािकप्रचतसादम खी साचहत्यचविार – Reader Response Theory 
वास्तवतावाद – Realism 
चविार-नाट्य/ ििा-नाट्य  – Discussion play 
चवरिन – Deconstruction 
चवरिनावाद – Deconstructionism 
चवराट/भव्योदात्त – Sublime 
चवरूप – Grotesque 
चवरेिन – Catharsis 
चवलाचपका – Elegy 
चववकेतत्त्व /शब्दतत्त्व – Logos 
चववकेकें द्रवाद/शब्दतत्त्वकें द्रवाद – Logocentrism 
चवर्षादर्भइ स खास्त्मका – Black Comedy/ Dark Comedy 
वृदं – Chorus 
व्यस्ततत्वलोप – Depersonalisation 
शब्दतत्त्व / चववकेतत्त्व – Logos 
शब्दतत्त्वकें द्रवाद / चववकेतत्त्वकें द्रवाद – Logocentrism 
शलैीकरि/शलैीबद्धता/शलैीदारपिा – Stylisation 
शोकचमश्र स खास्त्मका – Tragi-Comedy 
शोकात्म प्रमाद – Tragic Error / Hamartia 
समग्राकृती चसद्धातं – Gestalt Theory 
समधातता/पे्ररिासतं लन – Equilibrium of Impulses/Synesthesis 
संरिनावाद – Structuralism 
संरिनाशीलता – Structurality 
सचवर्षयता/अथइक्षमता – Intentionality 
सवइसंग्राहक आवृत्ती – Variorum Edition 
सवइसमावशेक रंर्भमूी – Total Theatre 
संवदेनाशततीिे चवघटन – Dissociation of Sensibility 
संस्कारवादी समीक्षा – Impressionist Criticism 
संचहताचिचकत्सा / पाठचिचकत्सा – Textual Criticism 



 अनुक्रमणिका 

संज्ञाप्रवाह – Stream of Consciousness 
संज्ञामीमासंा/प्रतीताथइमीमासंा – Phenomenology 
साचहस्त्यकता – Literariness 
साचहस्त्यक संकेतव्यूह – Literary Code 
साक्षात वस्तू – Noumena 
साचहस्त्यक क्षमता – Literary Competence 
स खात्म तािपचरहार – Comic Relief 
सौंदयइभावना – Aesthetic Emotion 
सौंदयइवस्तू – Aesthetic Object 
सौंदयइवृत्ती – Aesthetic Attitude 
सौंदयइशास्त्र – Aesthetics 
स्त्रीवाद – Feminism 
स्त्रीवादी समीक्षा – Feminist Criticism 
स्त्रीवादी साचहत्य – Feminist Literature 
स्थलकालकृत्यैतय – Three Unities (time-space-action) 
स्वच्छंदतावाद – Romanticism 
स्वभावतम वादग्रस्त संकल्पना – Essentially Contested Concepts 
स्वरूपचनिइयन/अथइचनिइयन – Interpretation 
स्वाभाचवकतावाद/यथातथ्यवाद/नैसर्सर्कतावाद – Naturalism 
स्वाचमत्वाचधकार – Copyright 
हेत्वारोप प्रमाद – Intentional Fallacy 
ज्ञाता/कता – Subject 
  



 अनुक्रमणिका 

र्गं्रजी – मराठी 
 

Absurd Theatre – असंर्त/ चनरथइ नाट्य 
A-Effect/V-Effect – अ-पचरिाम 
Aesthetic Attitude – सौंदयइवृत्ती 
Aesthetic Distance – कलात्मक ताटस्थ 
Aesthetic Emotion – सौंदयइभावना 
Aestheticism – कलावाद 
Aesthetic Object – सौंदयइवस्तू 
Aesthetics – सौंदयइशास्त्र 
Affective Fallacy – पचरिामचनष्ठता प्रमाद 
Alienation – परात्मभाव 
Alienation effect – अपचरचितीकरि/अचलप्तता पचरिाम 
Anagnorisis – अचभज्ञान 
Anti-hero – न-नायक 
Anti-literature – न - साचहत्य 
Applied Criticism – उपयोचित समीक्षा 
Arbitrariness – यादृस्च्छकता 
Archetype – आचदबंध 
Arche-Writing – आचदलेखन 
Art Object – कलावस्तू 
Black Comedy/Dark Comedy – चवर्षादर्भइ स खास्त्मका 
Bracketing – कंसबद्धता 
Catharsis / Purgation – चवरेिन 
Censorship – प्रकाशन/प्रयोर्/प्रदशइन-चनयींि 
Chorus – वृदं 
Classicism – अचभिाततावाद 
Comic Relief – स खात्म तािपचरहार 
Commitment – बाचंधलकी 
Concordance – पदसंदभइकोश 
Concrete Poetry – मूतइकाव्य 
Copyright – स्वाचमत्वाचधकार 
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Dark Comedy/Black Comedy – चवर्षादर्भइ स खास्त्मका 
Decadence – मूल्यऱ्हास 
Deconstruction – चवरिन 
Deconstructionism – चवरिनावाद 
Defamiliarisation – अपचरचितीकरि/अनोखीकरि 
Depersonalisation – व्यस्ततत्वलोप 
Device – तंीय तती 
Diachronic – अनेककाचलक/कालिचमक 
Differance – भेऽद 
Difference – भेद 
Discourse – पचरभाचर्षत 
Discussion Play – ििानाट्य/चविारनाट्य 
Dissociation of Sensibility – संवदेनाशततीिे चवघटन 
Dramatic Irony  – नाट्योपरोध 
Dramatic Time – नाट्यकाल 
Ego – अहं 
Elegy – चवलाचपका 
Emotive Language – भावनाव्यिंक भार्षा 
Enlightenment – प्रबोधन 
Enviornmental Theatre  – पचरसर रंर्भमूी 
Epic Theatre – कथक रंर्भमूी 
Epilogue – उपसंहार 
Equilibrium of Impulses/Synesthesis – पे्ररिासंत लन/समधातता 
Essentially Contested Concepts – स्वभावतम वादग्रस्त संकल्पना 
Existentialism – अस्स्तत्ववाद 
Expressionism – अचभव्यस्ततवाद 
Expressionism – आचवष्ट्कारवाद 
Family Resemblance  – क लसाम्य 
Fancy  – िमत्कृती 
Fantasy – अद भ चतका 
Feminism – स्त्रीवाद 
Feminist Criticism  – स्त्रीवादी समीक्षा 
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Feminist Literature – स्त्रीवादी साचहत्य 
Flashback  – पूवइघचटत चिीि/भतूझलक 
Folklore – लोकचवद्या 
Foregrounding – चनयमोल्लंघन/प रोभमूीकरि 
Form  – रूपबधं/घाट 
Formal Criticism – रूपचनष्ठ समीक्षा 
Formalism – रूपवाद/आकृचतवाद 
Fourth Wall – िौथी कभत 
Gestalt Theory – समग्राकृती चसद्धान्त 
Grammatology – चलचखतचिन्हमीमासंा 
Grotesque – चवरूप 
Hamartia/Tragic Flaw (Error) – शोकात्म प्रमाद 
Happening – घटनानाट्य 
Humanism – मानवतावाद 
Id  – तत् 
Idealism  – आदशइवाद 
Imagism  – प्रचतमावाद 
Imitation/Mimesis – अन कृती 
Impressionism – दृक् प्रत्ययवाद/प्रत्ययवाद 
Impressionist Criticism – संस्कारवादी समीक्षा 
Improvisation – तत्कालस्झूती/तत्कालस्झ रि/उत्स्झूताचवष्ट्कार 
Intentional Fallacy – हेत्वारोप प्रमाद 
Intentionality  – सचवर्षयता, अथइसक्षमता 
Interpretation – अथइचनिइयन/स्वरूपचनिइयन 
Intertext – आंतरसचंहता 
Intimate Theatre  – चनकट-नाट्य 
Langue  – भार्षाव्यवस्था 
Literariness – साचहस्त्यकता 
Libido – रचतशतती 
Literary Code – साचहस्त्यक संकेतव्यूह 
Literary Competence – साचहस्त्यक क्षमता 
Logos  – चववकेतत्त्व/शब्दतत्त्व 
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Logocentrism – चववकेकें द्रवाद/शब्दतत्त्वकें द्रवाद 
Melodrama – अचतनाट्य 
Meta-fiction  – अचधकथन 
Mimesis  – अन कृती/प्रचतकृती 
Modernism – आध चनकतावाद 
Monologue  – एकोतती/एकभाचर्षत 
Mysticism – र्ूढवाद 
Narratology  – कथनमीमासंा 
Narrator  – चनवदेक/कथक (कथात्म साचहत्य) 
Naturalism  – यथातथ्यवाद/ स्वाभाचवकतावाद/ नैसर्सर्कतावाद 
Noumena – साक्षात वस्तू 
Objective Correlative – वस्त चनष्ठ सहबधं 
Ode – उदे्दचशका 
Paradigmatic – र्िचनष्ठ रिना 
Parole – भाचर्षक घटना / वतइन; भाचर्षत 
Pathetic Fallacy – िैतन्यारोप 
Peripetia / Reversal – परावृत्ती 
Personification – िेतनर् िोतती 
Phenomenology – संज्ञामीमासंा/प्रतीताथइमीमासंा 
Philology – वाङ्मयचवद्या 
Pluralism – बह तत्त्ववाद 
Poetic Justice – काव्यर्त न्याय 
Phenomenon – प्रतीत वस्तू 
Phonocentrism – ध्वचनतत्त्वकें द्रवाद 
Poetic Licence – कचवस्वातंत्र्य 
Polyphonic Harmony – बह स्तरीय संर्ती 
Post-Modernism – उत्तर-आध चनकतावाद 
Post-Structuralism  – उत्तर-संरिनावाद 
Practical Criticism – प्रत्यक्ष साचहत्यकृती समीक्षा 
Prologue – उपोद्घात 
Proscenium Theatre – कमानी मंि 
Reader Response Theory – वािक-प्रचतसादम खी साचहत्यचविार 
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Realism – वास्तवतावाद 
Referential Language – विइनात्मक/चनदेशनात्मक भार्षा 
Reversal/Peripetia – परावृत्ती 
Revue – बह रंर्ी खेळ 
Romanticism – स्वच्छंदतावाद 
Run-on-line – िरिोत्सेक 
Russian Formalism – रचशयन रूपवाद 
Semiotics – चिन्हमीमासंा 
Sign – चिन्ह 
Signified – चिस्न्हत/चिन्हाथइ 
Signifier – चिन्हक / चिन्हरूप 
Stream of Consciousness – संज्ञाप्रवाह 
Structuralism – संरिनावाद 
Structurality – संरिनाशीलता 
Stylisation – शलैीकरि/शलैीबद्धता/शलैीदारपिा 
Subject – ज्ञाता, कता 
Sublime – चवराट/भव्योदात्त 
Super Ego – अत्यहं 
Surrealism – अचतवास्तवतावाद 
Suspension of disbelief – अचवश्वासािे स्वचे्छाचवलंबन 
Symbolism – प्रतीकवाद 
Synaesthesis/Equilibrium of Impulses – पे्ररिासंत लन/समधातता 
Synchronic – एककाचलक (रिना) 
Syntagmatic – अन्वयचनष्ठ /चिन्हिमपर (रिना) 
Textual Criticism – संचहता चिचकत्सा/पाठचिचकत्सा 
Theatre of the Absurd – असंर्त-नाट्य/चनरथइ-नाट्य 
Three Unities (space, time, action) – स्थलकालकृत्यैतय 
Total Theatre – सवइसमावशेक रंर्भमूी 
Tragic Flaw/Error – शोकात्म प्रमाद 
Tragi - Comedy – शोकाचमश्र स खास्त्मका 
Transformation – रिनातंरि 
Trilogy – ीय/ीयी 
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Variorum Edition – सवइसंग्राहक आवृत्ती 
V–Effect/A–Effect – अ-पचरिाम 
Willing Suspension of Disbelief – अचवश्वासािे स्वचे्छाचनलंबन 
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उत्कर्षइसीमा 
उत्कचलकाप्राय 
उत्तमकाव्य 
उत्तर–आध चनकतावाद 



 अनुक्रमणिका 

उत्तर-संरिनावाद 
उत्पे्रक्षा 
उत्सवर्ीते 
उत्सचृष्टकाकं 
उत्स्झूताचवष्ट्कार :पहातत्कालस्झूती 
उद्दीपनचवभाव 
उदे्दचशका 
उद्धव 
उपचिचतवाद 
उपिाती 
उपमा 
उपयोचितसमीक्षा :पहासाचहत्यसमीक्षा 
उपरोध 
उपसंहार 
उपहास 
उपेंद्रवज्रा 
उपोदघात 
ऋिा 
एककाचलक :पहाभार्षाचवज्ञानआचिसमीक्षा 
एकपाीीसादरीकरि 
एकाचंकका 
एकोतती 
ऐचतहाचसककादंबरी 
ऐचतहाचसकसमीक्षा 
ओवी 
ओळीिेअभरं् 
औचित्य 
कटाव 
कडाका 
कचिका 
कथक : पहाचनवदेक–१ 
कथक रंर्भमूी 
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कथनमीमासंा 
कथा 
कथाकाव्य 
कथात्मसाचहत्य 
कथानक 
कथावआख्याचयका 
कमानीमंि 
करीना 
करुिरस 
कलर्ीत रा 
कलहान्तचरता :पहाअष्टनाचयका 
कलाआचिकाराचर्री 
कलात्मकताटस्थ्य 
कलावाद 
कल्पनाशतती 
कचवता :पहाकाव्य 
कचवभेद 
कचवव्यापार 
कचवचशक्षा 
कचवसमय 
कचवस्वातंत्र्य 
कहािी 
काकडआरती : 
पहाआरती 
कादंबचरका :  
पहाकादंबरी 
कादंबरी 
कामदा 
काचरका 
कारुण्य 
कालिचमक : पहाभार्षाचवज्ञानआचिसाचहत्यसमीक्षा 
कालखंड, वाङ्मयीन 
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कालचवपयास 
काव्य 
काव्यर्तन्याय 
काव्यर् ि 
काव्यर्ोष्टी 
काव्यदोर्ष 
काव्यनाट्य 
काव्यप्रयोिन 
काव्यलक्षि 
काव्यसंकेत : 
पहाकचवसमय 
काव्यहेतू 
काव्यािीशब्दकळा 
काव्यात्मकादंबरी 
काव्यानंद 
कीतइन 
क लकथा 
क लसाम्य 
केशवकरिी 
कौट ंचबकनाटक 
िाचंतरस 
चियाकल्प :पहाअलंकारशास्त्र 
िौयइनाट्य 
खंडकाव्य 
खंचडता : पहाअष्टनाचयका 
खलनायक 
र्झल 
र्ि–१ :पहातमाशा 
र्ि–२ :पहापद्यरिनावपद्यरिनाप्रकार (अक्षरर्िवृत्त) 
र्द्य 
र्द्यकाव्य 
र्ाधंीवादआचिसाचहत्य 
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र्ीत 
र्ीती 
र् िर्ोष्ट :  
पहालचलतचनबंध 
र्ूढकथा 
र्ूढवाद 
र्ोंधळ्यािीर्ािी 
र्ौळि 
ग्रामीिसाचहत्य 
घटना 
घटनानाट्य 
घनाक्षरी 
घाट, साचहत्यकृतीिा 
िंद्रकला 
िंद्रकातं 
िंपू 
िमत्कृती 
िरि 
िरिोत्सेक 
िचरी 
िचरीात्मककादंबरी 
िचरीात्मकसमीक्षापद्धती 
ििानाट्य 
िवइिा 
चिचकत्सकआवृत्ती 
चिीकलाआचिसाचहत्य 
चिीकाव्य 
चिन्हमीमासंा 
िूर्सिका 
िेतनार् िोतती : पहािेतनोतती 
िेतनोतती 
िैतन्यारोप 
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िौथीकभत :पहाकमानीमंि 
छंद 
छंदप्रकार 
छाया (स.ं) 
छेकापन्ह ती 
िनसाचहत्य 
िनास्न्तक 
िाती 
िानपदसाचहत्य :पहाग्रामीिसाचहत्य 
चिज्ञासापूती 
िीवनलहरी 
िीवनवाद 
चडम 
डोहाळे :पहास्त्रीर्ीते 
तंी 
तत्कालस्झ रि : पहातत्कालस्झूती 
तत्कालस्झूती 
तत्त्वप्रधानकादंबरी 
तत्त्वज्ञानआचिसाचहत्य 
तमाशा 
तकइ प्रमाद 
तात्पयाथइ 
तादात्म्य 
तालचिीे 
तौलचनकसाचहत्याभ्यास 
ीय 
दत्तसंप्रदाय 
दचलतरंर्भमूी 
दचलतसाचहत्य 
दशपदी 
दशरूपक 
दशावतार 
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दासी 
कदडी 
चदग्दशइक 
दीघइकथा : पहाकथा 
द बोधता 
दूरदशइननाट्य 
दूरीभवन : पहापरात्मभाव (साचहत्यातील) 
दृष्टान्त 
दृष्टान्तकथा 
देवीवर 
देशीयतावाद 
दैनंचदनी 
दोलाम चद्रते 
दोहा 
द्र तचवलंचबत 
िंिर्ीत 
धमइआचिसाचहत्य 
धमी 
धवलिंचद्रका 
धवळे 
धीरलचलतनायक :पहानायक–१ 
धीरशातंनायक :पहानायक–१ 
धीरोदात्तनायक :पहानायक–१ 
धीरोद्धतनायक :पहानायक–१ 
धृवपद 
ध्वनी 
नट–१ 
नट–२ 
न–नाट्य :पहाअसंर्तनाट्य 
न–नायक 
नभोनाट्य 
नव–अचभिाततावाद 
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नवकथा :पहानवसाचहत्य 
नवकाव्य :पहानवसाचहत्य 
नवनाट्य :पहानवसाचहत्य 
नवमतवाद 
नववधू 
नवसमीक्षा 
नवसाचहत्य 
नादंी 
नाटक–१ 
नाटक–२ 
नाटक–३ 
नाटकािेवर्ीकरि 
नाचटका 
नाट्य 
नाट्यकाल 
नाट्यर्ीत 
नाट्यछटा 
नाट्यधमी :पहाधमी 
नाट्यप्रयोिन 
नाट्यरस 
नाट्यशास्त्र 
नाट्यशलैी 
नाट्यसकेंत 
नाट्योपरोध 
नाथसंप्रदाय 
नायक–१ 
नायक–२ 
नाचयका 
चनकटनाट्य 
चनदशइना 
चनबधं 
चनयमोल्लंघन : 
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पहारचशयनरूपवाद 
चनरथइनाट्य : 
पहाअसंर्तनाट्य 
चनयइमककचवता 
चनवदेक–१ 
चनवदेक–२ 
चनवदेनआचिअचभव्यतती 
नीचतकथा 
नृत्त 
नृत्यआचिसाचहत्य 
नृपममता 
पंििामर 
पंचडतीकाव्य 
पटकथा 
पताकास्थानक 
पचततपावन : 
पहािदं्रकातं 
पीात्मककादंबरी : 
पहापीात्मकसाचहत्य 
पीात्मकसाचहत्य 
पथनाट्य 
पद 
पदसंदभइकोश 
पद्यरिनावपद्यरिनाप्रकार 
परतत्त्वस्पशइ 
परात्मभाव (साचहत्यातील) 
परावृत्ती : 
पहाशोकास्त्मका 
पचरिामचनष्ठताप्रमाद 
पचरलीना 
पचरष्ट्करि 
पचरसररंर्भमूी 
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परीकथा 
परीक्षि 
पयायोतत 
पाठचिचकत्सा : पहासंचहताचिचकत्सा 
पाी (कथात्मसाचहत्यातील) 
पाी (नाटकातील) : पहानट–२ 
पादाक लक 
पाचरपाश्वइक 
पाचवत्र्यचवडंबन 
पाळिे :पहाअंर्ाईर्ीते 
प नमप्रत्यय 
प नरुज्जीवनवाद 
प रािवाङ्मय 
प रोर्ामीसाचहत्य 
प रोभमूीकरि : पहारचशयनरूपवाद 
पूवइर्ौरववाद :पहाप नरुज्जीवनवाद 
पूवइघचटतचिीि 
पूवइरंर्–१ :पहाकीतइन 
पूवइरंर्–२ 
पृथ्वी 
पोत 
पोतरािािीर्ािी 
पोवाडा 
पौराचिककादंबरी 
प्रकरि 
प्रकाशन-चनयंीि 
प्रिारआचिसाचहत्य 
प्रिारसाचहत्य 
प्रियप्रभा 
प्रचतनायक 
प्रचतनाचयका 
प्रचतभा 
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प्रचतमा 
प्रचतमावाद 
प्रचतसाचहत्य 
प्रतीक 
प्रतीकवाद 
प्रतीताथइमीमासंा :पहासाचहस्त्यकसंज्ञामीमासंा 
प्रबोधन 
प्रमािभार्षा 
प्रमाचिका 
प्रवासविइन 
प्रवशे : पहाअंक–२ 
प्रवशेक 
प्रस्तावना 
प्रहसन–१ 
प्रहसन– २(झासइ) 
प्रादेचशककादंबरी :पहाप्रादेचशकसाचहत्य 
प्रादेचशकसाचहत्य 
प्रायोचर्करंर्भमूी 
पे्ररिासंत लन 
प्रोचर्षतभतृइका :पहाअष्टनाचयका 
झटका 
बखर 
बडबडर्ीत 
बताविी :पहातमाशा; वर् 
बह तत्त्ववाद 
बह रंर्ीखेळ 
बाचंधलकी 
बालर्ीते 
बालरंर्भमूी 
बालसाचहत्य 
बालानंद :पहाअिलर्ती 
बीभत्सरस 
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ब चकशनाटके 
बोधवाद 
बोलर्ािे 
बोली 
भस्ततरस 
भिन 
भयानकरस 
भरतवातय 
भव्योदात्त : पहाचवराट 
भाि 
भारूड 
भाव 
भावकचवता 
भावकाव्यात्मकादंबरी :पहाकाव्यात्मकादंबरी 
भावर्ीत 
भावनाचनष्ठसमतानता 
भार्षाआचिभार्षाभ्यास 
भार्षाआचिसाचहत्य 
भार्षातंर 
भार्षाचवज्ञानआचिसाचहत्यसमीक्षा 
भारे्षिीकाये 
भाष्ट्य 
भ िंर्प्रयात 
भपूती 
भपूाळी 
भचूमका :पहानट – २ 
भेऽद 
भ्रातं 
भ्राचंतमान 
मंर्ळार्ौरीिीर्ािी :पहास्त्रीर्ीते 
मंीकाव्यरिना 
मंदािातंा 
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मंदारमाला 
मध्यमकाव्य 
मनमोहन 
मनोचवश्लेर्षि :पहामानसशास्त्रीयसाचहत्यचविार 
मराचलका :पहाकामदा 
महाकाव्य 
महान भावपंथ 
महाराष्ट्रलक्ष्मी 
मातृकीकाव्य 
मानवतावाद 
मानवता, मराठीसाचहत्यातील 
मानसशास्त्रीयसाचहत्यचविार 
मातसइवादीसाचहत्यचविार 
माचलनी 
माल्यभारा 
माल्यभाचरिी :पहामाल्यभारा 
चमथक 
मीमासंा 
म ततक 
म ततछंद 
म ततपद्य 
म ततशलैी 
म ततस नीत 
म ख्याथइ : पहाअचभधा; शब्दशतती. 
म द्रिआचिसाचहत्य 
म चद्रका 
म लाखत 
मूतइकाव्य 
मूल्यऱ्हास 
मूळप्रत 
मोचहनी :पहामहाराष्ट्रलक्ष्मी 
मौचखकपरंपराआचिसाचहत्य 
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म्यूचझकहॉल 
यचत :पहापद्यरिनावपद्यरिनाप्रकार 
यचतभरं् :पहापद्यरिनावपद्यरिनाप्रकार 
यथातथ्यवाद 
यमक 
यादृस्च्छकता 
रंर्सूिना 
रंर्ावृत्ती 
रचशयनरूपवाद 
रस 
रसग्रहि 
रसप्रचिया 
रसचवघ्ने 
रसाभास 
रचसक 
रहस्यकथा 
रािकारिआचिसाचहत्य 
रािकीयकादंबरी 
रािाश्रयीवलोकाश्रयीवाङ्मय 
राचीचवतान 
रीती 
रुबाई 
रूपक–१ 
रूपक–२ 
रूपककथा 
रूपचनष्ठसमीक्षा :पहानवसमीक्षा; रूपवाद. 
रूपबधं :पहाघाट, साचहत्यकृतीिा. 
रूपवाद 
रूपातंर 
रेनेसान्स 
रोिचनशी :पहादैनंचदनी 
रौद्ररस 
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लघ कथा :पहाकथा 
लघ चनबधं :पहालचलतचनबधं 
लघ चनयतकाचलके 
लयतत्त्वआचिसाचहत्य 
लचलतचनबंध 
लचलतसाचहत्य 
लवरं्लता 
लचळत 
लक्षिा 
लक्ष्याथइ :पहालक्षिा; शब्दशतती. 
लाविी 
लीलारती 
लेखक :पहाउत्तर-संरिनावाद; चवरिनावाद; संरिनावाद. 
लोककथा 
लोकर्ीते 
लोकधमी :पहाधमी 
लोकनाट्य–१ 
लोकनाट्य–२ 
लोकचवद्या 
लोकसाचहत्य 
वशंमिी 
विोस्तत-चसद्धातं 
विोतती (अलंकार) 
वर् 
वत्सलरस 
वसंतचतलका 
वस्त चनष्ठसहबधं 
वस्तू 
वार्ीश्वरी 
वाघ्या-म रळी 
वाङ्मय 
वाङ्मयप्रकार :पहासाचहत्यप्रकार 
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वाङ्मयचवद्या 
वाङ्मयीनअचभरुिी 
वाङ्मयीनचनयतकाचलके 
वाङ्मयीनमहात्मता 
वाङ्मयेचतहासचविार 
वािक-प्रचतसादम खीसाचहत्यचविार 
वाीचटका 
वारकरीसंप्रदाय 
वार्सत्तक 
वासकसज्जा :पहाअष्टनाचयका 
वास्तवतावाद 
वॉडचवल :म्यूचझकहॉल 
चविारनाट्य :पहाििानाट्य 
चवडंबन 
चवदग्धवाङ्मय 
चवदूर्षक 
चवदूर्षकीप्रहसन :पहाप्रहसन–१ 
चवद्य न्माला 
चवद्रोहीसाचहत्य :पहादचलतसाचहत्य 
चवचधनाट्य 
चवनोद 
चवप्रलंभशृरं्ार 
चवप्रलब्धा : 
पहाअष्टनाचयका 
चवब धचप्रया 
चवभाव 
चवयदर्ंर्ा 
चव-रिनावाद 
चवरहोत्कंचठता :पहाअष्टनाचयका 
चवराट 
चवरािी 
चवरूप 
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चवरूचपका 
चवरेिन 
चवरोध 
चवरोधाभास 
चवलाचपका 
चववरि 
चवश द्धकचवता 
चवशरे्षोतती 
चवर्षादर्भइस खास्त्मका 
चवष्ट्कंभक 
चवज्ञानसाचहत्य 
वीथी 
वीररस 
वृदं 
वृत्तर्ंधी 
वृत्तपीीयसाचहत्य 
वृचत्त–१ 
वृचत्त–२ 
वृचत्त–३ 
वृचत्त–४ 
वैनायक 
व्यंर्ाथइ : पहाव्यिंना; शब्दशतती. 
व्यंिना 
व्यस्ततचिी 
व्यस्ततत्वलोप 
व्यस्ततरेखा :पहापाी (कथात्मसाचहत्यातील) 
व्यचतरेक 
व्यचभिाचरभाव 
व्याकरि :पहाभार्षाचवज्ञानआचिसाचहत्यसमीक्षा 
व्यािस्त चत 
व्यािोस्तत 
व्यायोर् 
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व्य त्पत्ती 
व्योमरं्र्ा 
शब्दचिी 
शब्दशतती 
शब्दालंकार 
शातंरस 
शादूइलचविीचडत 
शाचहरीकाव्य 
चशखचरिी 
चशश र्ीत 
श द्धकामदा 
श भवदना 
शृरं्ाररस 
शलैी 
शलैीकरि :पहाशलैीबद्धता 
शलैीबद्धता 
शलैीचवज्ञान 
शोकचमश्रस खास्त्मका 
शोकात्मप्रमाद 
शोकास्त्मका 
श्यामारािी 
श्रमर्ीते 
श्र तयोिन 
श्र चतका :पहानभोनाट्य 
श्लेर्ष–१ 
श्लेर्ष–२ 
श्लोक 
संर्ीतआचिसाचहत्य 
संर्ीतक 
संर्ीतनाटक 
संर्ीचतका 
संघर्षइ 
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संतकाव्य 
संपादिी : 
संप्रदाय 
संभोर्शृरं्ार 
संरिनावाद 
संवाद (कथनात्मसाचहत्य) 
संवाद (नाटकातील) 
संवदेनशीलता 
संवदेनाशततीिेचवघटन 
संशोधन 
संस्कारवादीसमीक्षा 
संचहता :पहाउत्तर-संरिनावाद; चव-रिनावाद; संरिनावाद. 
संचहताचिचकत्सा 
संज्ञाप्रवाह 
संज्ञामीमासंा :पहासाचहस्त्यकसंज्ञामीमासंा 
सट्टक 
सम 
समधातता :पहापे्ररिासंत लन 
समथइसंप्रदाय 
समवकार 
समािआचिसाचहत्य 
समािवादीवास्तवतावाद 
समािशास्त्रीयसमीक्षा 
समाचध 
समासोस्तत 
सम चदतमदना 
सर्इ :पहामहाकाव्य 
सवइसंग्राहकआवृत्ती 
सवइसमावशेकरंर्भमूी 
सवाल-िवाब :पहातमाशा; वर् 
ससंदेह 
सहि-काव्य 
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सहृदय 
साकी 
साचत्त्वकभाव 
साधारिीकरि 
सामान्य 
सार 
साचहत्य :पहावाङ्मय 
साचहत्यप्रकार 
साचहत्यमूल्यचविार 
साचहत्यसमीक्षा 
साचहत्यािेसमािशास्त्र 
साचहत्यातीलनवता 
साचहस्त्यकसंज्ञामीमासंा 
साचहस्त्यकज्ञानक्षमता 
चसचद्ध 
स खात्मतािपचरहार 
स खास्त्मका 
स नीत 
स भाचर्षत 
स मंदारमाला :पहावार्ीश्वरी 
सूतत 
सूी 
सूीधार 
सूीवाङ्मय 
सूयइकातं : पहासम चदतमदना 
सौंदयइभावना 
सौंदयइवृत्ती :पहासौंदयइभावना 
सौंदयइशास्त्र 
सौंदयान भव :पहासौंदयइशास्त्र 
स्तोी 
स्त्रीर्ीते 
स्त्रीवाद 
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स्त्रीवादीसमीक्षा 
स्त्रीवादीसाचहत्य 
स्थलकालकृत्यैतय 
स्थाचयभाव 
स्झूर्सत 
स्झोट 
स्वर्त 
स्वच्छंदतावाद 
स्वतंीसामाचिकनाटक 
स्वभावतमवादग्रस्तसंकल्पना 
स्वभावोस्तत 
स्वर 
स्वरं्र्ा :पहाहचरभाचर्नी 
स्वाधीनभतृइका :पहाअष्टनाचयका 
स्वाचमत्वाचधकार 
स्वायत्ततावाद 
हचरिी 
हचरभचर्नी 
हायकू 
हास्यरस 
हेत्वारोपप्रमाद 
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म खपृष्ठ : शासकीय झोटोकझको म द्रिालय, प िे-१. 


