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भारतीय सात्रहत्यत्रिचार 
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उ     (Objectives): 

१)  भारतीय साहहत्याचे स्वरूप आहि हसद्ाांत समजावून देिे. 
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घटक I   

 १ 

भारतीय साहित्यशास्त्र : सकंल्पना व हसधदातं 

घटक      

१.० ईििष्ट े

१.१ प्रास्ताििक 

१.२ काव्यव्याख्या 

१.३ ऄलंकार ििचार 

१.४ िक्रोक्ती ििचार 

 १.४.१ िक्रोक्तीचे प्रकार 

१.५ रीितििचार 

 १.५.१ िामनापूिीचा रीितििचार 

 १.५.२ िामनाचा रीितििचार 

 १.५.३ रीितप्रकार 

१.६ औिचत्य ििचार 

 १.६.१ अनदंिधधनाचा औिचत्य ििचार 

 १.६.२ के्षमेंद्राचा औिचत्य ििचार 

१.७ ध्िनी ििचार 

१.८ समारोप 

१.९ प्रश्न  

१.१० सदंभधग्रथंसूची 

१.० उहिष्ट े

१)  भारतीय काव्यशास्त्रातील काव्य लक्षणांचा ििद्यार्थयाांना पररचय करून देणे. 

२)  ससं्कृत काव्यशास्त्रातील काव्यलक्षणामंागील ििचार सपं्रदायांचा मागोिा घेणे. 

३)  काव्याच्या स्िरूप-ििशेषणांची सागंोपागं चचाध घडिून अणणे. 

१.१ प्रास्ताहवक 

सािहत्याच्या स्िरूपाचा भारतीय पररपे्रक्षातून ििचार करत ऄसताना सािहत्याचे स्िरूप, 

लक्षण, व्याख्या ि िेगिेगळ्या दृिष्टकोनातून सािहत्याच्या स्िरूपाचा ििचार प्रस्ततु घाकात 

करण्यात येणार अहे. भारतीय सािहत्यशास्त्रात भरतमनुीं पासून ऄिभनिगपु्त, अनदंिधधना 



   

 

भारतीय सािहत्यििचार 

2 

पयांत िेगिेगळ्या दृिष्टकोनातून हा ििचार माडंलेला िदसून येतो. तत्कालात सािहत्य 

मीमासंकाचं्या समोर जे सािहत्य लेखन ईपलब्ध होते त्या त्या काळात त्या त्या सािहत्य 

लेखनाला समोर ठेिून सािहत्यििचाराचे िििेचन करण्यात अलेले अहे. भारतीय सािहत्य 

परपंरा पाहता येथे सरुुिातीला नााक अिण काव्य या दोन िाङमय प्रकारातून िाङमय 

िनिमधती होत होती. भरतमनुींनी त्याचं्या 'नाा्यशास्त्र' या ग्रथंातून नााकाच्या 

स्िरूपििशेषाचा सििस्तर ऄभ्यास माडंला. भरतमनुींनी माडंलेला हाच ििचार पढुील 

काळात 'सािहत्य' या व्यापक सकंल्पनेच्या सदंभाधनेही लागू होतो. ससं्कृतमध्ये सािहत्य 

ििचारांची चचाध ही काव्यशास्त्र, काव्यििचार, काव्यििमशध या नािानेही ओळखल्या जाते. 

ससं्कृत मीमासंकानंी सािहत्याच्या लक्षणाचंा ििचारही ििििध दृष्टीने केला अहे. त्यात 

ऄलंकार ििचार, िक्रोक्तीििचार,  रीितििचार, औिचत्यििचार अिण ध्ििनििचार ऄशा मखु्य 

लक्षाचंा ऄंतभाधि होतो. ससं्कृत सािहत्य मीमासंकांची काव्यचचाध पढुीलप्रमाणे अपण 

समजून घेणार अहोत. 

सािहत्य हा शब्द सिधसाधारणपणे िेगिेगळ्या सदंभाध ने िन ऄथाधने िापरल्या जातो. दैनिंदन 

जीिनात सािहत्य या  सकंल्पनेचा व्यापक पातळीिर ऄथध सामग्री ऄसा घेतला जातो. 

गिृहणींचे स्ियपंाक घरातील सािहत्य, कृषीिलाचें शेतीचे सािहत्य, कारािगराचें सािहत्य 

ऄशा ऄथाधने लौिकक व्यिहारात सािहत्य हा शब्द िापरला जातो. येथे सािहत्य या शब्दाचा 

सामग्री ऄथिा साधन ऄसा ऄथध ऄिभपे्रत ऄसतो. िाङमय िा सािहत्य या सजं्ञा ऄनेकदा 

व्यापक ऄथाधने िापरल्या जातात. िाङमय म्हणजे सिध प्रकारचा िाक् व्यिहार. त्यामध्ये 

दैनिंदन जीिनातील सभंाषण, सभा, चचाधसते्र, व्याख्याने आत्यादींचा समािेश होतो. सािहत्य 

या सजें्ञत जे जे िलिहले िकंिा छापले जाते ते ते ऄसा ऄथध घेतला तर पते्र, ितृ्तपते्र, 

जािहराती, ितृ्तातं, ऄहिाल, शास्त्रीय लेखन, ऐितहािसक लेखन आत्यादींचा त्यात ऄंतभाधि 

होउ शकतो. मात्र अपणास सािहत्य या सजें्ञचा िरील प्रमाणे ऄथध ऄिभपे्रत नाही. 

लेखनाच्या सदंभाधत हा शब्द एिढ्या सैलपणे ऄथिा ढोबळ ऄथाधने िापरला जात नाही. येथे 

िििशष्ट स्िरूपाच्या लेखनासाठी हा शब्दप्रयोग होतो. सािहत्याला लिलत सािहत्य, काव्य, 

िाङमय आत्यादी समानाथी शब्द िापरला जातात.  ससं्कृत सािहत्यशास्त्रात यासाठी 'काव्य' 

हा शब्द योिजलेला िदसतो.  

प्रा. िा. ल. कुलकणी या ख्यातनाम समीक्षकाने सािहत्याची प्रकृती स्पष्ट करताना लिलत 

अिण लिलतेतर सािहत्याचे िेगळे ििशेष नेमकेपणाने िापलेले अहेत. त्याचं्यामते 'लिलत 

सािहत्य हे मूलतः व्यिक्तिनष्ठ, भािपे्रररत, कल्पना प्रितभािनिमधत, सौंदयधिसद्धीच्या िनयमांचे 

ऄनसुरण करणारे, िैिशष््टयपूणध सघंान ऄसणार ेअिण जयाचं्या अशयाची नेमकी ऄाकळ 

बाधंता येत नाही ऄसे अह.े तर लिलतेतर सािहत्य हे मूलतः िस्तिुनष्ठ, बदु्धीपे्रररत, तकध  - 

ऄनमुानादींिर भर देणार े म्हणून तकाधिधिष्ठत ससुघंान ऄसणारे, ऄििष्काराबाबत एक 

ठराििक साचा ऄसणार ेअिण जयाचं्या अशयाची ऄाकळ बाधंता येइल ऄशी अशयरूपी 

िसद्धातंाची ऄिस्थातंर ेऄसणार ेऄसे अहे. 

राजशेखर या प्राचीन ससं्कृत समीक्षकाने सािहत्याचे िगीकरण करताना 'िस्तूिनबंधन' 

अिण 'प्रितभासिनबंधन' ऄसे सािहत्याचे दोन प्रकार सािंगतले अहेत. त्याचं्या मते 

'िस्तूिनबंधन' िकंिा 'स्िरूपिनबंधन' म्हणजे ऄसे सािहत्य की जयात िस्तूचे-ििषयाचे 

यथातर्थय, जसेच्या तसे िणधन केले जाते. िण्यध िस्तू ि ििषय यािरच हे लेखन सिधतोपरी 
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कें िद्रत झालेले ऄसते; ऄशा लेखनात िाच्याथाधला िकंिा िनििताथाधला महत्त्ि ऄसते. या 

ईला 'प्रितभासिनबंधना' त िस्तूचे जसेच्या तसे िणधन येत नाही. त्यात किीच्या 

चमत्कृितपूणध प्रतीतीचे महत्त्ि जास्त ऄसते. तेथे जो िदसतो तो किीच्या प्रितभेचा ििलास 

ऄसतो. म्हणून तेथे लक्षात येत जातो तो काव्याथध. 

पािात्य सािहत्य मीमासेंनेही Emotive element  अिण Thought element म्हणज े

भािनात्मक घाक अिण िैचाररक घाक ऄशा दोहोंच्या अधार े प्रामखु्याने सािहत्याचे 

िगीकरण केले अहे. ते करताना, ऄथाधतच त्याचे िाचकाचं्या मनािर होणार े पररणाम 

प्रामखु्याने ध्यानी घेतलेले अहेत. याबाबतीत िजथे ििचार हाच घाक प्रामखु्याने जाणितो 

ते लिलतेतर, शास्त्रीय सािहत्य अिण िजथे भािना-लािलत्य हा घाक प्रामखु्याने जाणितो 

ते लिलत सािहत्य ऄसे म्हाले जाते. 

साहित्याचे शब्दरूप: 

सािहत्य, सगंीत, िशल्प, िास्तू, िचत्र आत्यादी सिधच लिलत कलाििष्कार म्हणजे कलाितंाने 

अपल्या ऄनभुिाचंी प्रितभा-कल्पना याचं्या अधार ेसाधलेली पनुिनधिमधती होय. सौंदयध ह ेया 

सिाांमागील सामान सूत्र अहे. मात्र ऄशी पनुिनधिमधती साधत ऄसताना कलाितं जे मूलद्रव्य 

िापरतो त्या मूलद्रव्याच्या स्िरूपामळेु या कलाचं्या पनुिनधिमधतीच्या स्िरूपात फरक िदसून 

येतो. िचत्रकार 'रगं' या मूलद्रव्याच्या अधार े अपली कला सादर करतो; तर िशल्पकार 

प्रस्तराच्या माध्यमातून अपली कल्पना प्रत्यक्षात अणतो. यािठकाणी मूलद्रव्य म्हणज े

कलाितं िापरत ऄसलेल्या आंिद्रयगोचर िस्तू ि प्राथिमक सामग्री होय.  शब्द हे सािहत्याचे 

मूलद्रव्य अहे किी िकंिा लेखक अपल्या ऄनभुिांची पनुिनधिमधती शब्दांच्या अधार े

साधतानंा िदसतो. त्यामळेु 'शब्द' या घाकाला सािहत्याच्या ििश्वात एक ऄनन्यसाधारण 

स्थान प्राप्त झालेले िदसते. ऄथाधत केिळ शब्दानंा शब्द म्हणून सािहत्यात स्थान ऄसत 

नाही. सपूंणध ऄिभप्रायाच्या अििष्कारासाठी त्यांचे िििशष्ट भाषेत रूपातंर व्हािे लागते. ऄसे 

शब्द िकंिा भाषा ही रगं, पाषाण या मूलद्रव्यापं्रमाणे जड, बाह्य िस्तू नसून ती मानिाची 

स्ियिंनिमधती अहे. ऄसे िेलेक अिण िॉरेन या समीक्षकांनी जे म्हाले अहे ते फारच 

लक्षणीय अहे. कारण िभन्न मानि समूह, त्याचंा िििशष्ट ससं्कृती िारसा अिण त्याचंी ऄशी 

खास स्ियिंनिमधत भाषा यातील ऄतूा सबंंध सािहत्याच्या बाबतीत मोठा पररणामकारक 

ठरत ऄसतो. 

सािहत्याची व्याख्या करणे तसे कठीणच अहे. व्याख्या ही  ऄव्याप्त नसािी तशी ती 

ऄितव्याप्तही नसािी. ती ऄलंकाररक नसािी तशी भािात्मकही नसािी ही सिध पर्थये पाळून 

काव्याच्या व्याख्या करणे ऄिघड  अहे. कधीकधी काव्याचे स्िरूप, गणुधमध ि िैिशष््टये 

ििस्ताराने सागंणे ईिचत ठरते. या ऄथाधने ससं्कृत ि पािात्त्य सािहत्यशास्त्रातील िकतीतरी 

व्याख्या ऄपऱु्या िाातात. याचा ऄथध ऄसा नाही की ह्या व्याख्या ऄथधपूणध नाहीत एकाच 

व्याख्येत काव्याचे सिध गणुििशेष एकत्र येणे ऄिघड ऄसते. त्या दृष्टीने प्रत्येक व्याख्या 

काव्याचा एखादा ििशेष प्रका करीत ऄसतात. ऄशाच काही काही व्याख्या पढुीलप्रमाणे 

१.२ काव्यव्याख्या 

१. भामह - "शब्दाथौ सिहतौ काव्यम्।।"  
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शब्द अिण ऄथध याचें सिहतत्ि म्हणजे काव्य होय. 

२. रुद्रा - "नन ुशब्दाथौ काव्यम्।।" 

खरोखर शब्द अिण ऄथध म्हणजे काव्य होय. 

३. दण्डी - "शरीर ंताििदष्टाथधव्यििच्छन्न पदािली।।" 

आष्ट ऄथाधने यकु्त ऄसलेली पदािली म्हणजे काव्यशरीर. 

४. मम्मा - "तत ्ऄदोषौ शब्दाथौ सगणुौ ऄनलंकृती पनु: क्िािप।।" 

दोषरिहत गणुयकु्त क्ििचत स्फुा ऄलंकाररिहत शब्दाथध म्हणजे काव्य. 

५. "रमणीयाथधप्रितपादक: शब्द: काव्यम्।।" 

रमणीय ऄथाधचे प्रितपादन करणार ेशब्द म्हणजे काव्य होय. 

१.३ अलकंार हवचार 

भामह, दण्डी, ईद्भा अिण िामन या सरुुिातीच्या मीमासंकानंी काव्य तत्िाची चचाध  

करताना ऄलंकार ििचाराला प्राधान्य िदले अहे. पण ऄलकंार शब्दाचा अजचा 'ईपमािद 

ऄलंकार' हा मयाधिदत ऄथध या चचेमध्ये ऄिभपे्रत नव्हता. 'काव्य ंग्राह्य ंऄलंकारात। सौंदयधम् 

ऄलंकार:।।" िामनाने माडंलेल्या या िरील मताचंा ििचार करता सौंदयध हाच ऄलंकार ऄसा 

ऄथध या काव्यचचेमध्ये ऄिभपे्रत होता. मात्र िामनाचे हे मत रसिादी मीमासंकानंी परुशेा 

सािधानतेने समजून न घेतल्यामळेु ऄलंकार ििचार कव्य चचेत बाह्य लक्षण ठरत गेला. 

भामहने सौंदयध िकंिा काव्यशोभा या ऄथाधने 'ऄलंकृती' हा शब्द योिजलेला अहे. 

भरतमनुींच्या 'नाा्यशास्त्रा' तही नाा्यसौंदयध िकंिा नाा्यशोभाकर धमध या ऄथाधनेच 

ऄलंकार हा शब्द योिजला िदसतो. काव्यालंकार, पाठ्यालंकार, नैपर्थयालंकार, िणाधलंकार 

याचं्या ईपिस्थतीने प्रयोगालंकार िसद्ध होतो ऄसे ितथे म्हालेले अहे. 

दण्डीने 'काव्यशोभाकरन ्धमाधन ्ऄलंकारानं ्प्रचक्षते' म्हणजे काव्यशोभा िनमाधण करणाऱ्या 

गणुधमाांना ऄलंकार म्हणतात ऄसे म्हाले अह.े 'काव्य ंग्राह्यं ऄलंकारात। सौंदयध ऄलंकार:' 

म्हणजे काव्य हे ऄलंकारामळेु स्िीकरणीय होते अिण सौंदयध म्हणजे ऄलंकार ही िामनाची 

व्याख्या सिध प्रिसद्ध अहे. शब्दाचे गणु ि ऄलंकार हे िेगळे अहेत याची िामनाला कल्पना 

होती म्हणून िामनाने गणु अणले की, काव्यास शोभा येते. त्या शोभेत भर घालणार े

ऄलंकार होत ऄसे म्हणूनच म्हाले अहे. ििश्वनाथाच्या मते 'ऄलंकार  हे शब्द अिण ऄथध 

याना शोभा अणणार ेधमध होता, तथािप ते िस्थर धमध नव्हेत.'  माधयुध िकंिा प्रसाद यासारखे 

गणुधमध जसे काही शब्द ि ऄथध याचं्या रचनेत कायमचे ऄसतात तसे ऄलंकार नसतात ऄसे 

त्याचें मत अहे. गणु हे िस्थर धमध अिण ऄलंकार हे ऄिस्थर धमध ऄशी ही भूिमका होय. 

'ऄिस्थर ऄसल्याने ते काव्यात अिश्यक ऄसले पािहजेत ऄसेही नाही' ऄसे ििश्वनाथाने 

पढेु म्हाले अहे. रसध्िनीचा परुस्कताध मम्माही ऄलंकाराचे महत्त्ि मान्य करतो. पण 
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त्याचं्या मते प्रका ऄलंकार काव्यात नसले तरी रसहानी होत नाही. रसयकु्त काव्यात 

ऄस्फुा ऄलंकार ऄसतातच. मम्मा गणुानंा ऄचल धमध तर ऄलंकारानंा  चल धमध मानतो. 

रुय्यक या मीमासंकाने त्यांच्या 'ऄलंकारसिधस्ि' या ग्रंथात ऄलंकारासबंंधी नतंरच्या 

काळात रूढ झालेल्या ऄथाधचा पाया ठरािे ऄसे िििेचन केले अहे. तो म्हणतो एखादा 

िाक्याथध सागंण्याचे ििििध प्रकार अहेत ते म्हणजे ऄलंकार होत. अनदंिधधन या ध्ििन 

सपं्रदाय  िनमाधत्या मीमासंकाच्या मतेही 'बोलण्याचे म्हणजे मनातील ऄिभपे्रत ऄथध व्यक्त 

करण्याचे पयाधय ऄसखं्य ऄसतात त्याचें प्रकार म्हणजे ऄलकंार होत.' स्रीमखु अिण चदं्र हे 

दोन शब्द घेतले तर त्यातील सबंंध स्पष्ट करताना चदं्रासारखे मखु म्हाल्याने ईपमा, 

मखुचदं्र म्हाल्याने रूपक, मखु की चदं्र म्हाल्याने सदंेह, मखु्य नव्हे तर चदं्र ऄसे म्हाल्याने 

ऄपन्हुती ऄसे िेगिेगळे ऄलंकार िनमाधण होउ शकतात. कंुतकाने अपल्या 'िक्रोिक्तजीिित' 

या ग्रथंात ऄलंकार ि िक्रोक्ती याचें समीकरण केलेले ऄसून, त म्हणजे 'ििदगधाचं्या पद्धतीचे 

बोलणे' ऄसे म्हाले अहे. 

सौंदयध हे काव्याचे व्यिच्छेदक तत्त्ि ठरते अिण त्यात िदृ्धी करण्याचे कायध ऄलंकार करते. 

डॉ स. या. गाडगीळ म्हणतात, "तत्त्िज्ञान, आितहास, शास्त्र अदी ििचारप्रधान 

िाङमयापासून काव्याचे िभन्नत्ि केिळ सौंदयध तत्िामळेुच दाखििता येते. हे ऄमान्य होउ 

नये हे काव्यसौंदयध किीच्या िैिशष््टयपूणध शब्दाथध योजनेमुळे प्रका होते. ही िैिशष््टयपूणध 

शब्दाथध योजना म्हणजे ऄलंकार. 'िप्रयेचे मखु्य सुदंर अह'े ऄसे साधे ििधान करण्याऐिजी 

किी जेव्हा 'कोणता मानू चदं्रमा भूिरीचा की नभीचा' ऄसे म्हणतो तेव्हा मूळच्या साध्या 

ििधानाला रमणीयता प्राप्त झाल्याचे िदसून येते. ऄलंकार याचा व्यािहाररक ऄथध दािगना 

ऄसा होतो दािगन्याचे कायध स्त्री सौंदयाधत भर पाडणे ऄसते. तसेच ऄलंकार काव्यसौंदयध 

िाढित ऄसते. किी काव्याचे सौंदयध खलुििण्यासाठी शब्दाथाधची िैिशष््टयपूणध रचना करतो. 

ही िैिशष््टयपूणध शब्दाथाधची योजना करण्यासाठी तो 'ऄलंकार' तत्िाचा अधार घेतो. त्यामळेु 

सौंदयध िनिमधती होते. ऄथाधत ऄलंकार म्हणजे सौंदयध नव्हे तर सौंदयध िदृ्धी करणार े ते एक 

माध्यम अहे, तत्ि अहे. सौंदयध हे साध्य तर ऄलंकार हे साधन अहे. काव्यशरीर म्हणजे 

शब्दाथध अिण त्याचें सौंदयध िाढिणार े ते ऄलंकार ऄसे ऄलंकाराचे स्िरूप ठरून गेले. 

सौंदयध हा काव्याचा प्राण अिण ऄलंकार हे सौंदयाधचे जनक म्हणून काव्याचे प्राणभूत तत्त्ि 

ऄसे मानण्यात अले; परतं ु काही सािहत्यशास्त्रकार यािर अके्षप घेतात. त्याचं्या 

म्हणण्यानसुार ऄलंकारािशिाय काव्य िनमाधण होउ शकते. मळुातच स्त्री जर सौंदयधिती, 

लािण्यिती ऄसेल तर ितला दािगन्याची गरज नसते. त्याचप्रमाणे शे्रष्ठ दजाधच्या काव्याला 

सौंदयध िनिमधतीसाठी ऄलंकाराची गरज नाही ऄशा काव्यात ते ईपजतच ऄसते. ऄसे ऄसले 

तरी काव्याचे ऄथाधत सािहत्याचे ऄलंकार हे महत्त्िाचे लक्षण म्हणून मान्यता पािलेले अहे. 

 

१.४ वक्रोक्ती हवचार 

दररोजच्या व्यिहारातील बोलण्याच्या पद्धतीपेक्षा किी-लेखकाची सागंण्याची पद्धत िेगळी 

ऄसते. या बोलण्यातील िभन्नत्िाला साधारणतः िक्रोक्ती ऄसे म्हणतात. िक्र िकंिा सरळ 

नसणे ऄसे बोलणे म्हणजे िक्रोक्ती. याचा ऄथध त्यात केिळ िक्रता ऄसते ऄसे नव्हे तर ती 
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एक बोलण्याची िैिशष््टयपूणध पद्धती ऄसते. िक्रोक्ती तत्ि प्रितधक म्हणून कंुतकास मान िदला 

जातो. परतं ुकंुतकाच्या पूिीही भामह, दण्डी, िामन अदींनी िक्रोक्ती ििषयी ििचार माडंले 

अहे. 

भामह ऄलंकार तत्त्ि माडंताना िक्रोक्तीचा ििचार करतो. तो ऄितशयोक्तीला िक्रोक्ती 

समजतो. 'ऄलंकाराचे मूळ िक्रोक्तीत अहे' हा िसद्धातं त्याने माडंला अहे. 

"सैषा सिेि िक्रोिक्त: ऄनयाथी ििभाष्यते। 

यत्मोऽस्या ंकििना कायध: कोऽलंकारोनया ििना।।" 

ऄथाधत काव्यात सिधत्र िक्रोक्ती चे ऄिस्तत्ि िदसून येते. िक्रोक्तीने ऄथध शोभून िदसतो ि 

िक्रोक्ती िशिाय ऄलंकार होत नाही. भामहने ऄलंकाराचे तत्ि म्हणून िक्रोक्ती चा ििचार 

केला अहे. िक्रोक्तीमळेु सामान्य शब्दाचें ििभािन होते. त्याचे सौंदयधपूणध कव्याथाधत रूपातंर 

होते. म्हणजेच काव्याथध ऄििष्कृत होतो . िक्रोक्ती मळेुच सामान्य शब्दाथधना काव्यरूप प्राप्त 

होते ऄसे भामहला ऄिभपे्रत अहे. 

दण्डी सिध िाङमयाला एक स्िभािोक्ती ि दसुरा िक्रोक्ती ऄशा दोन ििभागात ििभािजत 

करतो. स्िभािोक्तीला सोडून बाकी सिध ऄलंकारानंा तो िक्रोक्ती समजतो.  

िामनाने िक्रोक्तीला एक ऄथाधलंकार मानले. गणुयकु्त शब्दाचं्या िििशष्ट रीतीतून सौंदयाधचा 

साक्षात्कार होतो. ऄथाधत गणु हे  शब्दाचं्या ठाइ सौंदयध िनमाधण करतात ि ते ऄलंकार 

िाढितात ऄसे िामनाचे मत अहे. रुद्रा िक्रोक्तीला शब्दालंकार म्हणून स्िीकारतो, तर 

अनदंिधधन ितचा ऄथाधलंकार म्हणून स्िीकार करतो. मम्मा  ऄितशयोक्ती ऄलंकार  

आतरासं प्राणभूत मानतो, तर भामहने ऄितशयोक्ती अिण िक्रोक्ती एकच मानल्या अहेत. 

एकंदरीत िरील सािहत्यकाराचं्या मतािरुन लक्षात येते की िक्रोक्ती हे काव्याचे मखु्य तत्त्ि 

अहे. 

१.४.१ वक्रोक्तीचे प्रकार: 

कुतकाने अपल्या 'िक्रोिक्तजीिित' या ग्रथंात िक्रोक्ती चे सहा प्रकार स्पष्ट केलेले अहेत. 

बारीकसारीक भेदािर अधारलेले हे िगीकरण अहे. काव्याचा सिाधत छोाा घाक म्हणजे 

शब्द अिण त्या शब्दापासून सपूंणध काव्यकृतीबिल जाणाऱ्या िक्रोक्तीचा ििचार कंुतकाने 

येथे केलेला अहे. 

१) वणणहवन्यासवक्रता - ऄनपु्रास, यमक आत्यादी शब्दिनष्ठ चमत्कृतीतून िनमाधण होणाऱ्या 

िक्रोक्तीस िणधििन्यासिक्रता ऄसे म्हणतात. 

२) पदपूवाणधणवक्रता - प्रितपिदकाचंा म्हणजे मूळ शब्दाचंा चमत्कृतीपूणध ईपयोग करून येथे 

िक्रता साधलेली ऄसते.  आथे शे्लषाची ईदाहरणे घेता येइल. 'औषध न लगे मजला' या 

प्रकारातच रूढीिैिचत्र्य िक्रता, पयाधयिक्रता (ऄनेक पयाधयातून एका िििशष्ट शब्दाची िनिड 

करून चमत्कृती िनमाधण करणे), ईपचार िक्रता (गौणी लक्षणेिर अधाररत चमत्कृती), 

ििशे्लषण िक्रता ऄसे काही आतर भेद सािंगतले अहेत. 
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३) प्रत्यय वक्रता - यात व्याकरणाची सबंंिधत चमत्कृतीची योजना येते.  नाम ि धातू यांना 

लागणाऱ्या प्रत्ययाचं्या िैिशष््टयामळेु ईत्पन्न होणार ेचमत्कृतीतून येथे िक्रोक्ती िनमाधण होते. 

या प्रकारातही परुुषिक्रता,  संख्यािक्रता, कारकिक्रता ऄसे भेद येतात. 

४) वाक्य वक्रता - या प्रकारात रस अिण भाि यांच्या अििष्कारातून जाणिणारी 

चमत्कृती िदसून येते.  कंुतकाच्या मते, िाक्यिक्रता हजारो प्रकाराचंी ऄसून ितच्यात सिध 

ऄलंकाराचंा ऄंतभाधि होतो.' 

५) प्रकरण वक्रता - प्रकरण िक्रता म्हणज े महाकाव्य िकंिा नााक यासारख्या प्रबंध 

रचनेतील प्रसगं त्याचंी चमत्कृतीपूणध योजना. िििशष्ट पररणाम साधण्यासाठी किी जनु्या 

पररिचत कथातंील काही प्रसगंात बदल घडिितो अिण चमत्कृती सभंिते या प्रकाराला 

प्रकरण िक्रता म्हणतात. 

६) प्रबंधवक्रता - िक्रोक्तीच्या या प्रकारात सपूंणध कलाकृतीचा ििचार केलेला अहे. प्रधान 

रसाच्या ऄनरुोधाने समिुचत ऄशा आतर रसाचंी योजना करून साधली जाणारी चमत्कृती 

ऄसे याचे स्पष्टीकरण केलेले िदसते. 'यासाठी पिहल्या पाचही प्रकारातील िक्रता ििद्यमान 

ऄसणे अिश्यक अह'े  ऄसे कंुतकाचे मत अहे. 

१.५ रीहतहवचार 

रीती या शब्दाचा ऄथध शैली ऄसा होतो रीतीचा रूढ ऄथध ऄसाही होतो ऄििष्काराचे ततं्र 

िकंिा पद्धती या ऄथाधने ही प्रीती हा शब्द िापरला जातो आगं्रजीत तरी ितला style ऄसे 

सबंोधले जाते. ससं्कृतातील रीितििचार िामनाच्या नािािर मोडतो. याचा ऄथध ऄसा नव्ह े

की, िामनाच्या अधी या दृष्टीने काव्याचा ििचारच झालेला नव्हता तर तसा ििचार झालेला 

होता. िामनाचा ईल्लेख होतो कारण त्याने रीितििचाराला काव्याच्या अत्मपदाची प्रितष्ठा 

प्राप्त करून िदली. 

१.५.१ वामनापूवीचा रीहतहवचार: 

भरतमनुी- भरतमनुींनी नाा्यशास्त्रात रीती या शब्दाची योजना केली नाही. पण काव्याच्या 

गणुदोषाचे िििेचन केलेले अहेत. नााकाच्या सदंभाधत त्यानंी केलेला ितृ्ती ििचार हा 

काव्याचा रीती ििचार होउ शकेल. ऄिभपे्रत मनोव्यापार ऄिभनयातून व्यक्त 

करण्यासाठीच्या त्यांनी चार नाा्य ितृ्ती सािंगतले अहे. भारती, सात्िती, अरभाी अिण 

कौिशकी ऄशी त्याचंी नािे िदली अहेत. तेव्हा ऄिभनयाद्रारे अििष्काराच्या या पद्धतीचा 

होत जया नााकात ितृ्ती त्या काव्यात रीती. अनदंिधधन अिण मम्मा यानंी म्हणून ह्या 

दोन्हींना एकच मानले अहे. 

भामि - िक्रोक्तीचे िििरण करताना भामहने 'प्रितभािान किींची ऄििष्कार पद्धती' ऄसे 

म्हाले अहे शब्द गणुाचें त्याला भान अहे. साध्या शब्दानंा ऄथध ऄसतो पण त्याला रसयकु्त 

काव्य म्हणता येणार नाही. 'काव्य होण्यासाठी यािर कििव्यापाराचा ससं्कार व्हायला हिा' 

ऄसे त्याचे म्हणणे अहे. ऄििष्कार पद्धती अिण शब्दगणु याची जाणीि ही पयाधयाने 

रीतीच्या पूिधरुपाची जाणीि म्हणता येइल. त्याने या दृष्टीने काव्यप्रकार म्हणून िैदभध ि गौड 
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या शब्दाचंा ईल्लेख केला अहे. िशिाय प्रसाद, माधयुध ि ओज या गणुाचंा ि १० दोषांचा 

शब्दाचं्या सदंभाधत तो ईल्लेख करतो. 

दण्डी - दण्डी यांनी केलेला मागध ििचार म्हणजे रीती ििचारच होय. ऄििष्काराची िििशष्ट 

पद्धत ऄसाच त्याला मागध या शब्दाचा ऄथध ऄिभपे्रत िदसतो. िैदभध ि गौडीय मागाधचा त्याने 

ििस्ताराने ििचार केला अहे. त्याने ही दहा गणुाचंा ईल्लेख केला ऄसून ते जसे शब्द गणु 

तसे ऄथध गणुही अहेत. ऄशा सिध गणुानंी यकु्त तो त्याच्या मते िैदभध मागध. दण्डीच्या मते 

िैदभध मागाधचा भर माधयुध गणुांिर तर गौडीय मागाधचा भर ओजो गणुािर ऄसतो. तसेच तो 

ऄथध गणुानंा ईक्ती िैिशष््टयांचे ििलास मानतो. 

१.५.२ वामनाचा रीहतहवचार: 

निव्या शतकात होउन गेलेल्या िामनाने काव्याचे अत्मतत्ि म्हणून रीती तत्त्िाचा परुस्कार 

केला. काव्यात्मा ही सकंल्पना प्रथम त्याने रूढ केली. रीितरात्मा काव्यस्य"  रीती हाच 

काव्याचा अत्मा होय. ऄसे काव्यामध्ये रीतीने स्थान िनिित करून त्याने रीती म्हणजे 

काय हे सागंतानंा "िििशष्ट पदरचना रीित" ऄशी रीतीची व्याख्या केली अहे. येथे िििशष्ट 

पदरचना म्हणजे शब्दाथाधची सौंदयधपूणध केलेली योजना. ही योजना िसद्ध होण्यासाठी 

काव्यातील शब्दाथाधिर गणुा लंकाराचे ससं्कार व्हाियास हिे. ऄशा ससं्काररत शब्दाचंी 

गणुिििशष्ट पदरचना करण्यासाठी जे तत्त्ि लागते ते तत्ि म्हणजे रीती. काव्यात योिजलेले 

शब्द, त्याचं्या ऄथध अिण ईपयोिजत शब्दाथाधच्या  रचनेत काही िििशष्ट प्रकारचे गणु 

िनदशधनास येतात. त्यामळेु काव्य अिण आतर गद्यलेखन यातील िभन्नत्ि लक्षात येते. 

शब्दाथध अिण त्याचं्या रचनेत प्रसाद, माधयुध, ओज, सिुश्लष्टता, प्रौढी, ऄथधव्याप्ती अदी गणु 

ऄसतात. काव्य या गणुानंी यकु्त ऄसले पािहजे तरच त्याला ककव्यत्ि प्राप्त होते, काव्याचा 

सौंदयधपूणध अििष्कार होतो. ऄन्यथा त्याच्या िठकाणी सौंदयाधचा अििष्कार होत नाही. 

ऄथाधत शब्दाचंी िििशष्ट पद्धतीने केलेली रचना येथे ऄपेिक्षत अहे. ते शब्द गणुयकु्त ऄसािेत 

ऄसे िामनाला ऄपेिक्षत अहे. 

या सदंभाधत डॉ स. रा. गाडगीळ अपल्या 'काव्यशास्त्र प्रदीप' या ग्रथंात म्हणतात, "रीती हा 

काव्याचा अत्मा अहे ऄसे म्हणत ऄसताना त्याला केिळ काव्याचे बाह्यागं ऄगर 

शब्दसौष्ठि ऄथिा पदलािलत्य ऄिभपे्रत नाही. म्हणूनच त्याने िििेचन केलेले गणु केिळ 

बाह्यागंाचे गणु नाहीत. ऄििष्काराच्या िठकाणी प्रसाद, माधयुाधदी गणु ऄसले तरच त्यातून 

रसिनष्पत्ती होउ शकेल. सौंदयध हा काव्याचा प्राण अहे हे िामनाने ऄन्यत्र मान्य केलेलेच 

अहे. हे सौंदयधतत्ि काव्याच्या िठकाणी कशामळेु येते हे सागंण्यासाठी त्यांनी रीितििचाराचा 

परुस्कार केला. िामनाचा ररितििचार म्हणजे गणुििचार होय, अिण गणु हे काव्य सौंदयाधचे 

िनमाधते ऄसल्याने गणु ििचार म्हणजे काव्यातील सौंदयध िनिमधतीचा ििचार होय. आतक्या 

व्यापक दृिष्टकोनातून पािहल्यास 'ररती हाच काव्याचा अत्मा' या िामनाच्या ििचाराचे 

रहस्य ध्यानात येउ शकेल. 

ऄसे ऄसले तरी ररती तत्त्िाच्याही काही ईिणिा अहेत. िामनाने प्रितपािदले 'ररती म्हणजे 

काव्याचे अत्मतत्ि' यािर अके्षप नोंदिताना रा. श्री. जोग अपल्या 'ऄिभनि काव्यप्रकाश' 

या ग्रथंात म्हणतात, "काव्याचा अत्मा म्हणून रीितचे महत्त्ि पढेु कोणीही मान्य केले नाही. 

कारण जो ऄके्षप ऄलंकारािर घ्याियाचा तोच रीतीिरही घेता येतो. शब्द ि त्याचा ऄथध 
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याचं्या िििशष्ट रचनेिर ऄिलंबून ऄसणारी रीती ही त्याचं्यापेक्षा ऄिधक व्यापक ि ऄिधक 

महत्त्िाची ऄसली तरी ऄखेर त्याच्यािर म्हणजे काव्याच्या बाह्याऄंगािर ऄिलंबून अहे. 

रीतीची कल्पना शब्दालंकार िकंिा ऄथाधलंकार यापेक्षा ऄिधक व्यापक अहे ह ेकोणालाही 

मान्य करािे लागेल. ि िामनाने या कल्पनेस एक सामान्य ईपत्तीचे स्िरूप िदले अह ेहेही 

खर.े तथािप काही झाले तरी ती शब्दाथधच्या गणुािंर ऄिलंबून अहे अिण शब्दाथध हे तर 

काव्याचे केिळ शरीर होते ही गोष्ट सिधमान्य झालेली अहे. मानिी प्राण्यांचे रूपक चालून 

बोलाियाचे झाल्यास गौरिणध, रखेीि बांधा िकंिा गतीििभ्रम या गणुानंी एखाद्या मानिी 

अकृतीत िकतीही सौंदयध अले तरी ते काही त्या अकृतीतील अत्माभूत तत्ि होउ शकत 

नाही. आतकेच काय, गणु ऄंतरात्म्याचे ऄसले तरी ते गणुच राहणार तो ऄंतरात्मा कसा 

होणार.  ऄलीकडील पररभाषेत बोलायचे झाल्यास रीित ििचारात 'कसे सािंगतले अहे' 

याची चचाध येते पण 'काय सािंगतले अह'े त्याची चचाध येत नाही. जे सािंगतले ते ऄथाधतच 

'कसे सािंगतले अह'े यापेक्षा ऄिधक मूलभूत अह.े रीतीचा सबंंध केिळ कसे सािंगतले अह े

त्याच्याशी येतो. म्हणजे बाह्य सजािाीशी येतो. ते काव्याचे अत्मतत्ि होत नाही." 

१.५.३ रीहतप्रकार: 

िामनाच्या पूिीही रीती भेद होतेच पण ते प्रािंतक िैिशष््टयाचें िनदशधक होते. ईदा. 

ििदभधिािसयाचंी िैदभी, बंगालची गौडी आ. िामनाने काव्यरचनेतील गणुभेदानसुार त्याचंी 

माडंणी केली ही बाब ईल्लेखनीय अहे. िामनाने केलेली रीती प्रकारची ििभागणी 

पढुीलप्रमाणे अहेत. 

१) वैदभी रीती - सिधच गणु िजथे ईपिस्थत अह े ती िैदभी रीती होय. मराठीतील 

बालकिींची कििता िैदभी रीती चे ईदाहरण म्हणता येइल. 

२) गौडी रीती - ओज अिण कातंी हे गणु िजथे प्रामखु्याने जाणितात ती गौडी रीती होय. 

मराठीतील गोििदंाग्रज, ििदंा करदंीकर याचंी कििता गौडी रीतीचे ईदाहरण म्हणता येइल. 

३) पांचाली रीती - माधयुध अिण सकुुमारता हे गणु िजथे प्राधान्याने जाणितात ती पाचंाली 

रीती होय. भा. रा. ताबें याचंी कििता पाचंाली रीतीचे ईदाहरण म्हणता येइल. 

१.६ औहचत्य हवचार 

औिचत्य या शब्दाचा व्यािहाररक ऄथध ईिचत, ऄनरुूप, योगय ऄसा होतो. रत्न कोंदणात 

ऄसणे, कंकण हातात ऄसणे, मकुुा डोक्यािर ऄसणे, बागेत कारजंी ऄसणे, ईद्यानात 

फुलझाडाचंी झडुपे ऄसणे ह ेऔिचत्य अहे; तर याईला रत्न ईिकरड्यािर ऄसणे, कंकण 

कानात घालने, मकुुा हातात धरणे, माळरानािर कारजंी ऄसणे, ईद्यानात दगडधोंडे ऄसणे 

हे ऄनौिचत्य अहे. औिचत्य ह े जसे सािहत्य-कला आत्यादी के्षत्रात अहे तसेच ते 

व्यिहारातही अहे. 

ऄकराव्या शतकात होउन गेलेल्या के्षमेंद्राला औिचत्य ििचाराचे प्रितधक मानले जाते. ऄसे 

ऄसले तरी त्याच्या पूिी रुद्रा, ईद्भा, अनदंिधधन, कंुतक, आ. मीमासंकानंी औिचत्याििषयी 

ििचार ििचार माडंले अहेत. 'काय सािंगतले अहे' यापेक्षा 'कसे सािंगतले अहे' याला महत्त्ि 

देणार ेहे तत्त्ि अहे. भरतमनुींनी नााकातील पात्र, त्याचंी िेशभूषा, प्रकृती, भाषा अदींच्या 
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औिचत्याचे ििस्ततृ िििेचन नाा्यशास्त्र या ग्रथंात केलेले अहे. जसे ऄिभनय करताना 

िेशभूषा ियानरुूप ऄसािी, शारीररक हािभाि संिादानसुार, िेशभूषेनसुार ऄसािेत आत्यादी. 

'एखाद्या िस्तूची सयुोगय माडंणी त्या िस्तूचे सौंदयध िाढिते' भामहचे हे मत 

औिचत्यतत्िाकडे सकेंत करणार ेअहे. काव्यात ऄनपु्रास ितृ्तीचा प्रयोग औिचत्याचे ध्यान 

ठेिून करािा ऄसे रुद्रााला िााते. 

१.६.१ आनंदवधणनाचा औहचत्य हवचार: 

अनदंिधधनाने रसाशी औिचत्याचा घिनष्ठ सबंंध दशधिून त्याला िसद्धातंाची प्रितष्ठा िमळिून 

िदली. अनदंिधधन रसध्िनीस काव्याचे अत्मतत्त्ि मानतो. या रसात औिचत्य ही त्याला 

ऄत्यािश्यक बाब िााते. त्याच्या मते, 'िस्तू ि ऄलंकार ही रसाची बाह्य ईपकरणे ऄसून ती 

रसाहून गौण अहेत. रस पषु्ट करण्यासाठी ती काव्यात येतात. अनदंिधधनाने काव्यात 

रसभगं होउ नये ऄसे म्हाले अहे. त्याचं्या मते,  "ऄनौिचत्य हे रस भगंाचे कारण अहे.  

ऄनौिचत्यािशिाय रसभगंाचे ऄन्य कोणतेही कारण नाही. प्रिसद्ध औिचत्याची योजना हे 

रसाचे परमरहस्य अहे."  िस्तू सुदंर ऄसूनही ितची चकुीच्या िठकाणी योजना केल्यास 

सौंदयधहानी होते. हेच ऄनौिचत्य होय. करुण रसामध्ये ओजस्िी शब्दरचना, दीघध समास 

अिण ऄलंकाराचा सकुाळ या गोष्टी ऄनौिचत्य अहेत. म्हणून ितथे रसभगं घडतो. 

अनदंिधधनाने ऄलंकारौिचत्य,  गनुौिचत्य, सघंानौिचत्य, प्रबंधौिचत्य, रीितऔिचत्य ि 

रसौिचत्य यांचे ििस्ततृ ि ईदाहरणासह चचाध करून औिचत्य तत्िाचे स्िरूप ििशद केले 

अहे. काव्यातील ऄलंकार अिण गणु रसपोषक ऄसािेत. पदाची योगय ि औिचत्यपूणाध 

योजना केल्याने रसपररपोष होतो. कथानक, घाना, प्रसगं, पाते्र, त्याचंी भाषा या सिध पैलूंचा 

औिचत्यामध्ये ििचार केला गेला अहे. 

१.६.२ क्षेमेंद्राचा औहचत्य हवचार: 

के्षमेंद्राने औिचत्य ििचाराचे ििस्ततृ िििेचन केलेले अहे. त्याचं्या मते 'औिचत्य हे तत्ि 

काव्याच्या अनदंदायी अस्िादात चमत्कार ईत्पन्न करते. ते रसिसद्ध काव्याचे िस्थर 

जीिित ऄसून काव्यगत ऄलंकार ि गणु याची गणना करणे व्यथध अहे. जयाला जे ऄनरुूप 

ऄसते त्याला ईिचत म्हणतात ि त्या ईिचताचा जो धमध (भाि) त्याला औिचत्य म्हणतात.' 

ऄशी के्षमेंद्राने औिचत्याची व्याख्या िदलेली अहे. "ईिचतस्य भाि: औिचत्यम्।" के्षमेंद्राने 

औिचत्याला रसाचे जीिित मानले अहे. "औिचत्यस्य  रसजीिितभूतस्य" औिचत्य हे तत्त्ि 

त्याने रसाला पूरक तत्ि म्हणून माडंले अहे. औिचत्याने रसिसद्धी होते अिण ते काव्याचे 

िस्थर जीिित अह.े शब्द, ऄथध, ऄलंकार, रस अदींच्या सदंभाधत काय ईिचत तसेच काय 

ऄनिुचत याचा ििचार म्हणजे औिचत्य ििचार होय. के्षमेंद्राने काव्याच्या लहान ऄंगापासून 

त्याच्या ििशाल स्िरूपाचा ििचार करून औिचत्याचे २८ ऄंगे स्पष्ट केली अहेत. शब्द, 

काव्यशास्त्रीय तत्िे, चररत्रसबंंधी ि पररिस्थतीसबंंधी ऄशी चार प्रकारातं ििभागणी करून 

के्षमेंद्राने त्या २८ ऄंगाचंा सूक्ष्म ििचार माडंला अहे. यािरून काव्याचा अशय अिण 

अििष्कार यासबंंधी औिचत्याचा ििचार के्षमेंद्राने सूक्ष्मपणे केलेला अहे ते स्पष्ट होते. 

प्रा. रा. श्री. जोग यानंी के्षमेंद्राची भूिमका थोडक्यात स्पष्ट केली अहे ते िलिहतात, "औिचत्य 

हे रसाचे जीिित अहे ि त्यामळेु काव्यस सौंदयध येते.  कोणतीही गोष्ट ईिचत ऄसेल तर ती 

सुदंर िदसते नाही तर सारा ििरस होतो. कोणत्याही काव्यात हे ऄत्यतं अिश्यक ऄसे 
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अहे, त्यािाचून भागणार नाही. त्यामळेु काव्यात औिचत्य हेच मखु्य तत्त्ि होय. औिचत्याची 

व्याख्या ऄगदी साधी अहे. योगय, ऄनरुूप, साजेशी गोष्ट म्हणजे ईिचत गोष्ट होय. ती तशी 

ऄसणे म्हणजे औिचत्य होय. कोणत्याही सदंभाधत ईिचत गोष्ट कोणती हे ठरििणे ऄथाधत 

सरृदयच जाणू शकतात ि त्याचं्यािरच ते सोपिले पािहजे." आथे औिचत्य ही सकंल्पना 

िस्तसुापेक्ष नसून व्यक्तीसापेक्ष ऄसते ही ऄडचणीची बाब लक्षात ठेिायला हिी. दिलत 

सािहत्यात िचित्रत होणार ेजीिन, त्याची भाषा या गोष्टी ते जीिन जगणाऱ्याचं्या दृष्टीने ईिचत 

ऄसतील पण सिधसामान्य िाचकाला त्या ऄनिुचत म्हणून खाकल्यािशिाय राहणार नाही. 

तेव्हा हा िसद्धातं िनरपेक्ष नव्हे. त्याची ही मयाधदा नजरअेड करता येण्याजोगी नव्हे.  

डॉ िा. के. लेले यानंी या िसद्धांत सबंंधी पढुील चार ििशेष सािंगतले अहेत 

१.  सािहत्याचे प्रत्यक्ष मूल्यमापन करणारी ििचारसरणी अधी नव्हती ती ईणीि के्षमेंद्राने 

भरून काढली. 

२.  औिचत्य िसद्धातं म्हणजे समीक्षकाचं्या हाती पडलेले एक ििश्वसनीय िनकष होय. 

३.  यामळेु किी ि समीक्षक याचं्यातील तेढ कमी होउ शकते. 

४.  औिचत्याच्या अधार े के्षमेंद्राने समीके्षचे काही पाठ िदले अहेत. त्यामळेु गणु-दोष 

समजण्याची रिसकातं पात्रता येउ शकते. 

१.७ धवनी हवचार 

'ध्िन' धातू अिण 'आ' प्रत्यय यांच्या सयंोगातून दोन्ही शब्द िनमाधण होतो. कानाला 

ऐकाियास येणारा नाद हा त्याचा रूढाथध अहे. ससं्कृत काव्यशास्त्रात ध्िनी िसद्धातंाला एक 

िेगळे महत्त्ि अहे. 

निव्या शतकातील अनदंिधधनाने 'ध्िन्यालोक' या ग्रथंातून ध्िनी िसद्धातं माडंला अहे. 

"काव्यस्य अत्मा ध्ििन" ऄथाधत ' ध्िनी हाच  काव्याचा अत्मा अहे.' ऄशी काव्याची 

व्याख्या करताना अनदंिधधनाने ध्िनीचे काव्यातील स्थान िनिित केले. ध्िनीचा सबंंध 

शब्दाचं्या व्यजंना शक्तीशी अहे, ऄसे मत या िसद्धातंाने माडंले. 'रसिनष्पत्ती हे काव्याचे 

ऄगर नााकाचे ऄंितम ईििष्ट अह'े हा भरतमनुींचा िसद्धांत अनदंिधधनाला मान्य होता. 

किीची ििदगधोक्ती िकंिा िक्रोक्ती साध्या शब्दाथाांना रमणीय रूप प्रदान  करते. पण या 

कििव्यापारात शब्दाचंा िाच्याथध कुचकामी ठरत होता. काव्यरचनेत शब्दाचं्या िाच्याथाधला 

फारसे महत्त्ि नाही. शब्दाचंी ऄमखु्यितृ्ती हीच किीव्यापाराला पायाभूत अहे, हे ईद्भााने 

जाणले. शब्दाचं्या ह्या ऄमखु्यितृ्तीच्या िििेचनातून ध्िनी िसद्धातं साकार झाला. ध्िनी 

म्हणजे शब्दाचंी सूचन शक्ती िकंिा सूचकता होय.  

रसतत्िाप्रमाणेच ध्िनीला काव्याचा अत्मा म्हाले गेले. रस हे शब्दाथाधच्या द्रार े प्रतीत 

होणार ेतत्ि अहे. शब्दाथाधतून ध्िनीत रसप्रतीती म्हणजे रसध्िनी होय. क्रोध, भय, शोक, 

पे्रम, रती, अदी शब्द ईच्चारल्यानतंर त्याचा िाच्याथध प्रतीत होतो परतं ुत्याची भािानभूुती 

येत नाही कारण ती िाच्याथाधच्या पल्ल्याड ऄसते. ती ध्ििनत होत ऄसते अिण ऄशा 

ध्ििनत झालेल्या भािांनभूुतीतून रसिनष्पत्ती होते. म्हणून रसप्रतीतीच्या मळुाशी ध्िनीतत्ि 
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ऄसल्यामळेु 'ध्िनी हा काव्याचा अत्मा' ऄसा िसद्धातं प्रस्थािपत झाला. रा. श्री. जोग यानंी 

अपल्या 'ऄिभनि काव्यप्रकाश' या ग्रथंात ध्िनीकाराचें मूळ म्हणणे पढुील शब्दात माडंले 

अह,े "काव्याला दोन प्रकारचा ऄथध ऄसतो. एक िाच्याथध ि दसुरा प्रतीयमान म्हणज े

सूिचत, पिहला कळला की मागाहून यािरून समजणारा ऄसा ऄथध. हा जो दसुरा ऄथध 

महाकिींच्या काव्यात िदसून येतो तोच काव्याचा अत्मा होय." याचे ऄिधक िििेचन 

अनदंिधधनाने केले अहेत ते पढुीलप्रमाणे, 'िाच्याथध िनराळा, प्रतीमान ऄथध िनराळा, 

िाच्याथध शरीर तर त्यािरून काव्यात  व्यक्त होणारा ध्ििनत ऄथध हा त्याचा अत्मा. ऄसा 

ध्ििनत ऄथध काव्यात ऄसतो म्हणून ते काव्य होते. ध्ििनत ऄथध िाच्याथाधपेक्षा िेगळा 

ऄसतो. िकंबहुना त्याच्याशी ििरुद्ध ही ऄसू शकतो. िाच्याथाधिरून तो समजतो पण 

त्यापेक्षा तो सूक्ष्म ऄसतो. दशे कालपरत्िे म्हणजे सदंभाधप्रमाणे तो बदलतो . ईदा 'सूयध 

ऄस्ताला गेला' या साध्या ििधानाचा िाच्याथध सषृ्टीतील एक घाना सागंतो. ध्ििनताथध मात्र 

सदंभाधनसुार प्रत्येकाला िेगिेगळा ऄथध सूिचत करतो. जसे  गरुाख्याला गरु े घरी नेण्याची 

सूचना िमळेल, मंिदरातील पजुाऱ्याला संध्या पूजनाची सूचना िमळेल, गिृहणीला 

सधं्याकाळच्या गहृ कमाधची सूचना िमळेल, ऄिभसारीकेला  िप्रयकराच्या िमलनाची सूचना 

िमळेल, चोराला चौयधकमध करण्याची िेळ समीप अल्याची सूचना िमळेल. शब्दाचंा व्यजंना 

व्यापारच येथे महत्त्िपूणध भूिमका बजाित ऄसतो. म्हणून ध्िनी हे काव्याचे एक महत्त्िाचे 

लक्षण ठरते. 

धवनीचे प्रकार: 

िस्तधु्िनी ऄलंकारध्िनी, रसध्िनी हे ध्िनी चे तीन प्रकार अहेत. "रसाला रसध्िनी म्हणून 

ध्िनी िसद्धातंात सामािून घेण्याचा प्रयत्न अनदंिधधनाने केला अहे. पण रसास सामािून 

घेण्याआतकी व्यापकपण ध्ििनत अहे ऄसे िाात नाही. रसाििष्कारात सहाय्यक ठरणारी 

ऄिभव्यक्तीची एक ईत्कृष्ट पद्धती हे ध्िनीचे योगय स्थान होय. चारुता ि सौंदयध हेच काव्याचे 

अत्मतत्ि होय. हे चारुत्ि ध्िनी िशिाय ऄन्य कारणानंीनेही येउ शकेल. रीती, िक्रोक्ती, 

गणु ऄलंकार आत्यादी काव्यगत सौंदयाधच्या सिध घाकातं ध्िनीचे ऄग्रस्थान राहील यात मात्र 

शकंा नाही. ध्िनीस काव्याचा अत्मा मानणार ेअनदंिधधन देखील रसध्िनीस शे्रष्ठ ध्िनी 

प्रकार मानून रसाचे महत्त्ि दसुऱ् या प्रकार े मान्य करतात. रसानभूुतीसाठी व्यगंयाथध ऄगर 

धन्याथधच ईपयकु्त ठरतो, म्हणून रसानभूुतीचा मूलाधार सदु्धा ध्िनी होय, हा अनदंिधधनाचा 

ऄिभप्राय रस अिण ध्िनीच्या ऄन्योन्य पोषक ि घिनष्ठ सबंंधािर प्रकाश ााकतो." ही ब. 

ल.ु सोनार यानंी ध्िनी अिण रस याचं्या सबंंधाने केलेली िचिकत्सा योगय ठरते. 

१.८ समारोप 

थोडक्यात भारतीय काव्यशास्त्रतील काव्य लक्षणांचा ििचार करता हा ििचार खूप ििस्तृत 

अिण व्यापकपणे माडंण्यात अलेला िदसून येतो. येथे एकच एक तत्ि व्यिच्छेदक मानता 

येत नाही; तर प्रत्येक मीमासंकाने माडंलेल्या मताचा अदरपूिधक ििचार करून िरील 

काव्यलक्षणाचंा अढािा घ्यािा लागतो. 
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१.९ प्रश्न 

दीघोत्तरी प्रश्न. 

१) ऄलंकार ििचाराचा सििस्तर अढािा घ्या. 

२) ध्िनी हा काव्याचा अत्मा अहे या मताचा मागोिा घ्या. 

टीपा हलिा. 

१) िक्रोक्ती हे काव्य लक्षण स्पष्ट करा. 

२) के्षमेंद्राचा औिचत्य ििचार साधारण िलहा. 

३) िामनाचा ररती ििचार िलहा. 

पुढील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तर ेहलिा. 

१) 'काव्यस्य अत्मा ध्ििन' ऄसे कोणी म्हाले अह?े 

२) अनदंिधधनाने ध्िनी ििचार कोणत्या ग्रथंात माडंला अहे? 

३) 'रीितरात्मा काव्यस्य' ऄसे कोणी म्हाले अह?े 

४) भामहची काव्य व्याख्या िलहा. 

५) 'काव्यम् ग्राह्य ंऄलंकारात्' ऄसे कोणी म्हाले अह?े 

१.१० सदंभणग्रथंसूची 

१)  गाडगीळ स. रा. : 'काव्यशास्त्रप्रदीप', व्हीनस प्रकाशन, पणेु, अितृ्ती नििी,२०१६ 

२)  जोग रा. श्री. : 'ऄिभनि काव्यप्रकाश', व्हीनस प्रकाशन, पणेु, अितृ्ती दहािी,१९९७ 

३)  कुलकणी ऄ. िा. : 'सािहत्यििचार', प्रितमा प्रकाशन, पणेु, अितृ्ती दसुरी,१९९७ 

४)  देशपाडें ग. त्र्य.ं : 'भारतीय सािहत्यशास्त्र' पॉप्यलुर प्रकाशन मुंबइ, अितृ्ती ितसरी, 

१९८० 

५)  पााणकर िसतं : 'सािहत्यशास्त्र : स्िरूप अिण समस्या', पद्मगधंा प्रकाशन, पणेु, 

अितृ्ती पिहली (पनुमुधद्रण),२०११ 

६)  ईपासे िशिशकंर : काव्य-शास्त्र पररचय, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, अितृ्ती पिहली, 

२०१३ 

७)  तपेु केशि (सपंा) : 'सािहत्यििचार भारतीय ि पािात्त्य', िचन्मय प्रकाशन, औरगंाबाद, 

अितृ्ती पिहली, २०११ 

***** 
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घटक II 

२ 

भारतीय साहहत्यशास्त्र :                 

घटक      

२.० ईदे्दश  

२.१ प्रस्तावना  

२.२ भरताचे रससूत्र  

२.३ भट्टलोल्लट   

२.४ श्रीशकूंक 

२.५ भट्टनायक  

२.६ ऄभभनवगपु्त  

२.७ समारोप   

२.८ सदंभभग्रथंसूची   

२.० उदे्दश  

• भरताने माडंलेला रसभसद्ातं समजून घेणे. 

• रसप्रभततीची प्रभिया समजून घेणे.  

• रसप्रभियेभवषयी भवभवध मताचंा अढावा घेणे.  

२.१ प्रस्तावना    

रसभवचार ही भारतीय साभहत्यशास्त्रातील सवाभत प्राचीन भवचारधारा अहे. रासप्रभियेचे 

स्वरूप सागंणारा ईपलब्ध ग्रथंात नाट्यशास्त्र हा पभहला ग्रथं ऄसला तरी रासप्रभियेचे 

भववेचन करणारा भरत हा पभहला ग्रथंकार नाही. नाट्यशास्त्रातील रसप्रभिया भवकभसत 

स्वरूपात ऄसल्याचे भदसते. तसेच रसप्रभियेच्या परपंरचेा ईल्लेख नाट्यशास्त्रात येतो. 

रसासबंधीच्या दोन परपंरा भदसून येतात. एक द्रभुहण याची व दसुरी वासकुीची. भरताने 

द्रभुहणाच्या परपंरचेा जसा स्पष्ट भनदेश केला अहे तसा वासकुीच्या परपंरचेा भनदेश केला 

नाही. भरताचे रसभववेचन हे नाट्यरसाचे भववेचन अहे. रसभनष्पत्ती कशी होते हे 

सागंण्यापूवी भरताने अठ र   चा भनदेश केला अहे. हा भनदशे नाट्यरस या शब्दात केला 

अहे. म्हणजे हे रस नाट्यप्रयोगात भनष्पन्न होतात. या भनष्पत्तीच्या सदंभाभतच भरताने 

रससूत्र माडं   अहे.  
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२.२ भरताचे रससूत्र   

‘हवभावानभुावव्यहभचारीसंयोगाद्रसहनष्पत्ती |’: 

भरतमनुींनी अपल्या 'नाट्यशास्त्र' या ग्रथंात नाटकाच्या सदंभाभत 'रस' ही सकंल्पना 

माडंली.'रस 'ही नाट्यभवष्कारातील सवाभत महत्वाची गोष्ट अहे कारण पे्रक्षकानंा अनदं देणे 

हे नाट्यप्रयोगाचे प्रधान ईभद्ष्ट अहे. रसाभवष्काराच्या माध्यमातूनच प्रधान ईभद्दष्ट भसद् 

होते. म्हणून नाट्यप्रयोगात रसाची भनष्पत्ती कशी होते याचे भववेचन करण्यासाठी रस 

भसद्ातं माडंला.  

• रससूत्र माडंण्याअधी भरताने भाव भववेचन केले अहे.    

• भरताने नाट्यामधील वस्तूंची यादी देताना रसाबरोबर भावांचा ही भनदेश केला अहे.  

• लौभकक जीवनात रसभनष्पत्ती होत नसून भावजागतृी होत ऄसते; म्हणून नाटकातील 

भाव हे मदु्दाम भनमाभण केलेले ऄसतात.  

• भरताने अपल्या भावभववेचनात स्थायी भाव, साभत्वक भाव अभण व्यभभचारी भाव या 

तीन भावांचे स्पष्टीकरण केले अहे. 

भरताने केलेले भावहववेचन:  

• स्थायी भाव  

• स्थायी म्हणजे भस्थर राहणारा.  

• स्थायी भाव लौभकक भचत्तवतृ्तीशी सवंादी अहेत.  

• जागतृ झालेल्या स्थायी म्हणजे रस होय.  

• भरताने अठ स्थायीभाव सांभगतले अहेत.  

I. रती 

II. हास 

III. ईत्साह 

IV. भवस्मय 

V. जगुपु्सा 

VI. भीती 

VII. िोध 

VIII. शोक 
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साहत्वक भाव:  

• सत्व म्हणजे तन्मय झालेले व  साम्यावस्थेत ऄसलेले मन.  

• सत्वापासून ईत्पन्न होणार ेभाव म्हणजे साभत्वक भाव होय.  

• ईत्कट सखुद:ुखाने मनावर होणारा पररणाम साभत्वक भावाने व्यक्त केला जातो.  

• भरताने अठ साभत्वक भाव सांभगतले अहेत.: 

I. स्वेद – शरीराला घाम येणे. 

II. रोमाचं – ऄंगावर काटा येणे 

III. स्वरभेद – अवाजात बदल होणे  

IV. कंप – शरीर थरथरणे 

V. वैवण्यभ – चेहऱ्याचा रगं बदलणे.  

VI. ऄशू्र – डोळ्यात पाणी येणे 

VII. स्तंभ – शरीर ताठरणे  

VIII. प्रलय – बेशदु् पडणे. 

व्यहभचारी भाव:  

• व्यभभचारी भाव म्हणजे संचारी भाव होय .  

• व्यभभचारी भाव हे भदघभकाळ भटकणार ेनाहीत.  

• स्थायी भावाला सहकायभ करणार ेभाव अहेत.  

• स्थायीभावाच्या ऄनषुंगाने व्यभभचारी भाव भनमाभण होतो. 

• भरताने एकूण ३३ व्यभभचारी भाव साभंगतले अहेत:  

१४ - शारीररक ऄवस्था  

०३ - ज्ञानात्मक मनोवस्था  

१६ - भावनात्मक मनोभवकार 

व्यहभचारी भाव शारीररक अवस्था:  

• मरण 

• व्याधी  
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• ग्लानी  

• श्रम  

• अलस्य  

• भनद्रा 

• स्वप्न  

• ऄपस्मार  

• ईन्माद 

• भवबोध 

• मद 

• मोह 

• जडता 

• चपलता  

व्यहभचारी भाव ज्ञानात्मक मनोवस्था:  

• स्मभृत  

• मती 

• भवतकभ   

व्यहभचारी भाव भावनात्मक मनोहवकार:  

• हषभ 

• ऄमषभ  

• धतृी 

• ईग्रता  

• अवेग 

• भवषाद 

• औत्स्यकु्य 
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• भचतंा 

• शकंा 

• ऄसूया 

• त्रास 

• गवभ  

• भनवेद  

• दैन्य  

• ऄवभहत्यथ 

• िीडा 

हवभाव:  

• भवभाव म्हणजे भाव भनमाभण करणारी पररभस्थती  

• भवभावाचे दोन प्रकार अहेत: 

i.  एक – अलंबन भवभाव  

ii. दोन – ईद्दीपन भवभाव  

आलंबन हवभाव: 

• ज्यावर रसभनष्पभत्त ऄवलंबून ऄसते त्याला अलंबन भवभाव म्हणतात  

• नाटकातील नायक नाभयका परस्पराचें अलंबन भवभाव मानले जातात  

• राम, भसता, भीम, ऄजुभन, दमयतंी, दषु्यतं, शकंुतला ही नाटकातील पात्र म्हणज े

अलंबन भवभाव होय.   

उद्दीपन हवभाव:  

• स्थायी भावाला पोषक वातावरण भनमाभण करणार ेघटक म्हणजे ईद्दीपन भवभाव 

• नाटकातील पात्र ज्या पररभस्थती, वातावरणात वावरतात ते स्थळावकाश म्हणजे 

ईद्दीपन भवभाव होय. 

अनुभाव:  

• ऄनभुाव म्हणजे ईत्तपन्न झालेल्या भचत्तवतृ्तीचे बाह्यपररणाम  
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• ऄनभुाव म्हणजे भावजन्य कायभ .  

• पात्राचंी कृती नटाचंा ऄभभनय म्हणजे ऄनभुव होय . 

• अंभगक, वाभचक, अहायभ, साभत्वक या चार प्रकारच्या ऄभभनयाचे भवशेष ज्ञान 

अपल्याला ऄनभुवावरून होते. 

उदाहरणाथथ: 

रती हा स्थायीभाव ऄसेल तर दषु्यतं- शकंुतला हे रतीचे अलंबन भवभाव होय. वसतं, ऊतू 

कोभकळा, बाग हे त्या स्थायी भावाचे ईद्दीपन भवभाव होय. शकंुतलेचे भतरपे कटाक्ष कमलाशी 

चाळा हे रती या स्थायी भावाचे ऄनभुाव होय.  

हवभावानुभावव्यहभचारीसंयोगाद्रसहनष्पत्ती: 

• भवभाव ऄनभुव अभण व्यभभचारी भाव यांचा सयंोग होउन रसभनष्पत्ती होते.  

• भरताने रस सूत्रात स्थायी भावाचा ईल्लेख केलेला नाही. 

• नाटककार स्थायी भावाची भनवड करतो त्याला योग्य ऄशा भवभाव ऄनभुव अदींची 

जोड देतो अभण स्थायी भाव जागतृ होतो. हा जागतृ स्थायीभाव म्हणजे रस होय.  

• भवभाव, ऄनभुव, व्यभभचारी भाव याचंा सयंोग स्थायीशी होतो. 

• ऄमूतभ स्थायीचे प्रगटीकरण करण्यासाठी कवी भवभाव, ऄनभुाव, व्यभभचारी भाव यांची 

स्थायी भावाला ऄनरुूप ऄशी योग्य जोडणी करीत ऄसतो. 

• या योग्य जळुणीतूनच ऄमूतभ स्थायी मूतभ होतो हीच रसभनष्पत्ती होय.  

• भरताने अठ रसाचें अठ स्थायीभाव साभंगतले अहेत.  

स्थायी रस 

रती शृगंार 

हास हास्य 

ईत्साह वीर 

भवस्मय ऄद्भतु 

जगुपु्सा भबभत्स 

भीती भयानक 

िोध रौद्र 

शोक करुण 

रती शृगंार 
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रसप्रतीती: 

नाट्यगत रस भनष्पन्न होतो म्हणजे वस्ततुः काय होते, तो रभसकापयंत कसा येउन पोचतो, 

रभसकाला रसप्रतीती कशी होते, याचा भवचार करावयास हवा. भवभाव, ऄनभुव अभण 

व्यभभचारीभाव याचं्या सयंोगाने रसभनष्पत्ती होते’ या भरतसूत्राचा ऄथभ कसा लावावयाचा व 

रभसकाच्या रसप्रीतींचे स्वरूप काय ऄसते या दोन प्रश्ाचंा ईलगडा करण्याच्या प्रयत्नातून 

रसभनष्पभत्तभवषयक भनरभनराळे भसद्ातं माडंले गेले. प्राचीन दाशभभनकानंी अपापल्या 

तत्वज्ञानाला ससुगंत ऄशा भूभमका घेतल्याने रसप्रतीतीच्या के्षत्रात मतभेद भनमाभण झाले 

अहेत. काही प्रमखु दाशभभनकांचे भवचार येथे थोडक्यात पाहू. 

२.३ भट्टलोल्लट - उपहचतीवाद 

‘भट्टलोल्लट’ नावाच्या पंभडताने अपला ‘ईपभचत स्थायी’ म्हणजे रस’ हा भसद्ातं माडंला. 

लोल्लट हा मीमासंावादी होता. त्याचा  रसभसद्ातं मीमासंकाचं्या ऄख्यभतवादावर 

अधारला अहे. मीमासंकाचं्या मते भवश्व सत्यच अहे; आंद्रीयादी प्रमाणाचं्या साहाय्याने 

होणार ेज्ञान सत्यज्ञान अहे. मगृजळासारख्या भ्रमज्ञानाच्या भठकाणी वास्तभवक दोन भभन्न 

सत्यज्ञानेच ऄसतात. चकाकणाऱ्या भशपंल्यावर अपणाला रुप्याचा भास होतो ऄथवा 

दोरीवर सपाभचा भास होतो; येथेही दोन भभन्न ज्ञाने अहेत. या दोन भभन्न वस्तूतील 

सादृश्याने अपली दृष्टी बाभधत होते अभण अपण ही दोन्ही ज्ञान एकाच अहोत ऄसे 

समजतो. भट्टलोल्लटाने रससूत्राचा ऄथभ वरील ऄख्याभतवादाच्या अधाराने लावून 

दाखभवला अहे.   

स्थायीभाव मूळ राम-सीता, दषु्यतं-शकंुतला अदी काव्यगत पात्राचं्या भठकाणी ऄसतो. 

नाटकातील भवभावादीनी हा स्थायी ‘ईत्पन्न’ होतो; नटाचे हावभाव, ऄशू्र, रोमाचं अदी 

ऄभभनयव्यापाराने अपल्या ‘प्रत्ययाला येतो. भवभशष्ट स्थायीभाव ईत्पन्न झाला अहे ह े

अपण नटाच्या या ऄभभनयाने जाणतो. व्यभभचारीभावांनी त्या स्थायीचा ईपचय-पररपोष 

होतो. हा ईपभचत ऄथवा पररपषु्ट स्थायीभाव म्हणजेच रस होय.  

ईपभचतीवादावरील अके्षप-दषु्यतंशकंुतलदींचा स्थायीभाव गहृीत धरून हे सवभ भववेचन केले 

गेले अहे. भवभावानभुवाभशवाय स्थायीना स्वतंत्र ऄभस्तत्वच कोठे अह?े भरतानंी रससूत्रात 

स्थायीचा ईल्लेखही केलेला नाही. तेव्हा स्थायीभावाकडून रसाकडे येण्याचा मागभ भरतानंा 

मान्य नव्हता हे स्पष्ट अहे. (श्रीशकुंकाने केलेले खडंण) रस जर काव्यातही नाही, नटातंही 

नाही, तर नायकादींच्या भठकाणचा रस केवळ सादृश्यामळेु रभसकापयंत कसा येउ शकेल? 

या भठकाणी भट्ट लोल्लट भनरुत्तर होतो. या मताचे परीक्षण करून श्रीशकुंकाने अपली 

न्याय-शास्त्रीय ईपपत्ती पढेु माडंली. 

२.४ श्रीशंकुक - अनुहमतीवाद 

श्रीशकुंक हा नैयाभयक  होता. नैयाभयकाचंा भर ऄनमुानप्रमाणावर ऄसतो. हातातील 

कंकणदेखील अरशात पाहून ऄनमुानाने ते भसद् करतील. भवभावाभदकाचं्या सयंोगाने जो 

स्थायी प्रगत होतो तो स्थायी म्हणजे दषु्यतंाभदकाचं्या स्थायीचे ऄनकुरण ऄसते. रगंभूमीवर 

भवभवानभुावांचा संयोग झाला की अपण नटानंाच राम-दषु्यतं अदी पात्राचं्या भठकाणी 
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कल्पून त्याचं्या स्थायीचे ऄनमुान करतो. हे ऄनमुान सुदंर वस्तूचे ऄसल्यामळेु अपणाला 

अल्हाद ओटो. शकंुकाच्या मते रसभनष्पत्ती म्हणजे रसाची ऄनमुती. ‚कवीने वभणभलेले 

भवभाव, नटाने ऄभ्याभसलेले ऄनभुाव व ऄभभनयाच्याद्वार े दाखभवलेले व्यभभचाररभाव 

याचं्यावरून गम्य-गमक भावाने...स्थायीभावाची ऄनभुमती होते.‛ नटाचे ऄभभनय कुभत्रम 

ऄसतात. तेव्हा राम, दषु्यतं, शकंुतला आ.चे सत्य स्थायीभाव या कृभत्रम ऄभभनयानंी कसे 

प्रगट होतील ऄशी शकंा ईपभस्थत करून, ‘सवंादी भ्रमाने’ हे सत्यज्ञान होते ऄसे शकंुकाने 

ईत्तर भदले अहे. भभतंीवरील भचत्रातील घोडा ज्याप्रमाणे अपणाला घोडाच वाटतो, केवळ 

रगंाचे भमश्रण वाटत नाही,त्याप्रमाणे रगंभूमीवर ऄभभनय करणारा नट हा अपणाला दषु्यतं 

ऄथवा रामच वाटतो. हा सवंादीभ्रम होय. या ऄभभन्नत्वामलेुच रामादींचे रत्यादी स्थायीभाव 

नटाच्या भठकाणीच प्रगट होतात ऄसे अपण कभल्पतो. ‚नटाच्या भठकाणी पे्रक्षकाला 

रामत्वप्रतीती चीत्रतूरगन्यायाने येते. ही प्रतीती भमथ्या ऄसली तरी सवंादी भ्रमात्मक 

ऄसल्याने भतच्यापासून खऱ्या रामरतीचा बोध अपणासं होतो.‛ ही रती ऄनभुमभत ऄसते. 

तेव्हा शकुंकाच्या मते रामादी पात्राचं्या भठकाणी ऄसणाऱ्या रभतशोकादी भावांचे नाटकातील 

भवभावादींच्या व ऄभभनयाच्या अधाराने केलेले ऄनमुान रस होय. पवभतावरून येणारा धूर 

पाहून अपण ऄग्नीचे ऄनमुान करतो, त्याप्रमाणे नाटकात नातच ऄभभनय, त्याने प्रगट 

केलेले ऄनभुाव आ. च्या योग मूळ पात्राचं्या भठकाणी ऄसलेल्या स्थायीचे अपण ऄनमुान 

करतो. भवभाव-ऄनभुाव हे भलंग भकंवा भचन्ह (धूर); अभण मूळ पात्राचंा स्थायीभाव हा भलंगी 

भकंवा ऄनमेुय पदाथभ (ऄग्नी). भरतानंी रससूत्रात मूळ स्थायीचा ईल्लेख केलेला नाही याचे 

शकुंकाने माभमभक स्पष्टीकरण केले अहे. ऄग्नीचा प्रत्यक्ष ईल्लेख न करता धूमावरून 

ऄग्नीचे ऄनमुान होउ शकते, तद्वत कभववभणभत भवभाव अभण नटाने अपल्या ऄभभनयाने 

प्रगट केलेले ऄनभुव यावरून स्थायीचे ऄनमुान करता येते. भवभाव, ऄनभुव, व्यभभचारी 

भाव याचं्या संयोगाने रसभनष्पत्ती होते म्हणजेच मूळ पात्रांच्या भठकाणी ऄसलेल्या स्थायीची 

ऄनभुमती होते. रामादी ऄनकुायभ पात्राचं्या भठकाणी ऄसलेल्या रभत-शोकादी भावाचें ऄनमुान 

करण्याने रभसकाला अनदं कसा होतो या प्रश्ाचे ईत्तर देताना शकुंक म्हणतो की हे ऄनमुान 

नेहमीच्या व्यवहारातले नव्हे. येथे येणारी प्रतीती सम्यक, भमथ्या, सशंय ऄगर सादृश्य 

यापैकी कोणत्याही प्रकारची नसते. मागे ईल्लेभखलेल्या भचत्रतरुगप्रतीतीप्रमाणे ही प्रतीती 

सवंादी भ्रमात्मक ऄसते. ऄशा प्रकार े ही प्रतीती ऄन्य प्रतीतींहून भवलक्षण ऄसल्याने 

रभसकाला अल्हाद देते.  

अनुहमतीवादावरील आक्षेप:  

नटाच्या भठकाणी रामाभदकाचं्या रती, शोक या भावनांचे अपण ऄनमुान करतो हे म्हणणे 

कसे शक्य अह?े नटाचं्या हावभावादी ऄभभनयाच्या द्वारा मूळ पात्राचं्या भचत्तवतृ्तींचे 

ऄनकुरण होणे शक्य नाही. हावभाव, पोशाख हे बाह्य जड पदाथभ अहेत. यानंी भचत्तवतृ्तींचे 

ऄनकुरण कसे होउ शकेल? दसुर े ऄसे की मूळ गोष्टीच्या अधाराभशवाय ऄनकुरण कसे 

ठरवावयाचे? राम दृश्यतंादी मूळ पात्राचें रत्याभदभाव कोणी पभहले अहेत? याही दृष्टीने 

ऄनकुरण पक्ष कमकुवत ठरतो. भशवाय नाटक पाहताना नातच ऄभभनय हा रामाभदकाचं्या 

स्थायीभावाचे ऄनकुरण अहे याची जाणीव पे्रक्षकाला कोठे ऄसते? नटाच्या दृष्टीनेही त्याचा 

ऄभभनय म्हणजे रामाच्या स्थायीचे ऄनकुरण नसतेच. तो भशकभवलेला ऄभभनय करीत 

ऄसतो. तो रामाच्या ऄगर स्वतःच्या स्थायीच ऄभवष्कार करीत नसून नाट्य-गत स्थायीच 

ऄभभनय करीत ऄसतो.        
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लोल्लट अभण शकुंल या दोघाचं्याही मतातं रस हा मखु्यत: पत्रागत व गौणवतृ्तीने नात्गात 

मानलेला अहे. रभसकाचा त्यात सबंंधही येत नाही. भवभावादींच्या योगे मूळ पात्राचं्या 

स्थायीभावाचंा पररपोष होत ऄसल्याने रसाची ईत्पत्ती मखु्यत: रामादी ऄनकुायभ पात्राचं्या 

भठकाणी होते व गौणवतृ्तीने नटाच्या भठकाणी होते. रामाचा वेश, ऄभभनय आ. मळेु नटाच्या 

भठकाणी जो ऄभभभनवेश भनमाभण होतो त्या ऄभभभनवेषामुळे म्हणजेच ऄनसुधंानबलाने 

नटाच्या भठकाणी रस गौणवतृ्तीने ईत्पन्न होतो ऄसे लोल्लटाचे मत भदसते. शकुंकाच्या मते 

ऄनभुमत स्थायी म्हणजे रस, ऄनभुमत स्थायीचा अश्रय ऄनकुताभ म्हणजे नट होय. नटाच्या 

भठकाणी प्रत्ययाला येणारा स्थायी कृभत्रम ऄसूनही अपणाला तो कृभत्रम वाटत काही. नट 

हाच राम अहे या कल्पनेने अपण तो खरा मानतो. या ऄथाभने रस नटाच्या भठकाणीही 

ईत्पन्न होतो ऄसे शकुंकाचे मत अहे. रस मूळ रामादी पात्राचं्याच भठकाणी ऄसतो; पण 

ऄनकुरणाने तो नटाच्या भठकाणी ईत्पन्न झाल्याचे अपणाला वाटते.     

२.५ भट्टनायक - भोहिवाद    

भट्टनायक हा साखं्यमतानयुायी होता. त्याच्या मते जगत हे भत्रगणुात्मक अहे. सखु, द:ुख ह े

भाव भत्रगणुात्मक वस्तमुात्रातील सत्व, रज या गणुाचं्या कमी-ऄभधक-पणावर ऄवलंबून 

ऄसतात. काव्यनाटकातंील वणभनांनी ऄगर देखाव्यानंी वाचक-पे्रक्षकाचं्या ऄंत:करणातील 

सत्वगणुांचा ईद्रेक होतो म्हणून त्यानंा अनदं होतो. भट्टनायकाने प्रथमच रसभनष्पत्तीचा 

रभसकाचं्या ऄंत:करणाशी सबंंध जोडला.  

लोल्लटाच्या मते भवभावादींच्या योगे रस मूळ पात्राच्या भठकाणी ईत्पन्न होतो अभण 

व्यभभचारीभावाचं्या योगे पररपुष्ट होतो. हा ईत्त्पभत्तवाद ऄथवा पररपभुष्टवाद भट्टनायकाला 

मान्य नाही. भवभशष्ट कायाभची ईत्त्पती कारणाभशवाय होउ शकत नाही. काव्यनाटकात खरी 

कारणे नसतातच, म्हणूनच त्यानंा भवभाव म्हणावयाचे. ऄशा भस्थतीत काव्यनाटकातंील 

कभल्पत कारणानंी म्हणजे भवभावांनी खऱ्या नायकनाभयकांच्या भठकाणी रस कसा भनमाभण 

होउ शकेल? 

त्याला शकुंकाचा ऄनभुमभतवादही ऄमान्य अहे. काव्यातील नायक-नाभयकाचं्या भठकाणी 

भनष्पन्न झालेल्या रसाचे ऄनमुान रभसकाला अनदंदायक कसे होउ शकेल? परगत 

स्थायीभावाचा अस्वाद रभसकाला कसा शक्य होइल? अस्वादासाठी रभसकाच्या भठकाणी 

रसोत्पत्ती मानावी लागेल. पण काव्यनाटकातंील भवभावादींच्यामळेु रभसकाच्या भठकाणी 

रसभनष्पत्ती कशी होउ शकेल? नाटकातंील नाभयका रभसकाच्या शृगंाराचा भवषय होणे 

शक्यही नाही, अभण आष्टही नाही. येथेच भट्टनायकाने एक नवी माभमभक कल्पना सचुभवली. 

त्याने अपल्या रसप्रभियेत शब्दाचं्या भठकाणी तीन शक्ती मानल्या. ऄभभधा,भावना अभण 

भोगीकरण या त्या तीन शक्ती होत. ऄभभधेने काव्यनाट्याचा वाच्याथभ समजतो. भावकत्वाने 

नाट्यातील व्यक्तीचे साधारणीकरण होते. नाटकातील दषु्यतं-शकंुतला, राम-सीता या 

व्यक्तींचे सवभसामान्य स्त्री-परुुषातं रुपातंर होते. अता टी केवळ राम-सीता दषु्यतं-शकंुतला 

राहत नसून पे्रक्षकापं्रमाणेच सामान्य स्त्री-परुुषाचं्या पातळीवर अलेली ऄसतात. त्यामळेु 

त्याचं्या रत्यादी भावांचा अस्वाद पे्रक्षक घेउ शकतो. शकंुतलेचे पे्रम हे शकंुतलेचे 

दषु्यतंभवषयक पे्रम न राहता एका स्त्रीचे परुुषाभवषयक पे्रम बनते. यामध्ये व्यभक्तसबंद् 

लौभकक पे्रमाचा लवलेशही राहात नसल्यामळेु रभसकाच्या भठकाणी त्याभवषयी ‘हे मला हवे’, 
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‘हे मला नको’ ऄशा प्रकारची भावना भनमाभण होत नाही. शकंुतलेचे पे्रम, सीतेचा शोक या 

भावांचे काव्यनाटकात लौभकक स्वरूप गळून गेलेले ऄसते. लौभकक व्यवहार व्यभक्तसबंद् 

ऄसतो अभण म्हणूनच तो सखु-द:ुखात्मक ऄसतो. केव्हा केव्हा अपण या व्यवहाराकडे 

ताटस्थाने पाहतो. येथे अस्वाद शक्य नाही. काव्य-नाटकातील गणुालंकारयकु्त 

शब्दयोजनेमळेु अभण भवभावादींच्या ऄलौभककत्वामळेु ऄभभव्यक्त होणारा भाव हाही 

व्यभक्तसबंद् राहात नाही. त्याला स्थल-काल-व्यभक्तभनरपेक्ष शदु् भावाचे म्हणजे भवश्वात्मक 

भावाचे स्वरूप अलेले ऄसते. हेच साधारणीकरण होय, साधारणीकरणाच्या या 

प्रभियेमळेुच स्त्री-परुुष रभसक पे्रक्षक-वाचक काव्य-नाटकातील पे्रम, शोक, भय या भभन्न 

भावनाचंा अस्वाद घेउ शकतात. हाच भट्टनायकाने साभंगतलेला भोगीकरणव्यापार होय. 

भवभावादींच्या साधारणीकरणाने प्रगट होणारा स्थायीभावदेखील रभसकाला साधारण्याच्या 

पातळीवरून प्रतीत होत ऄसतो. याचाच ऄथभ कभवकौशल्याने काव्याथभ भाभवत होतो. हाच 

काव्य-नाट्य रस. रभसक पे्रक्षक साधारण्याच्या पातळीवरून या रसाचा अस्वाद घेतो. हीच 

रभसकाची रसप्रतीती. यावेळी रभसक ऄलौभकक पातळीवर अलेला ऄसल्यामळेु त्याच्या 

भठकाणी सत्वगणुाचा ईद्रेक होतो अभण म्हणून त्याला काव्यनाटकापासून अनदं होतो, ऄसे 

भट्टनायक म्हणतो.   

भोहिवादावरील आक्षेप:  

ऄभभनवगपु्ताने भट्टनायकच्या मताचा भनदेश केला अहे. ऄभभनवगपु्त भट्टनायकाच्या बहुताशंी 

मताशी सहमत अहे. त्याच्या नायकाच्या मतावर अके्षप अहे, तो मखुत: व्यजंनावतृ्ती न 

स्वीकारता भोग नावाचा नवीन व्यापरचा परुस्कार केल्याबद्दल. भोग हासदु्ा प्रतीतीचा एक 

प्रकार अह,े तेव्हा रसाची प्रतीती होत नाही ऄसे म्हणणे बरोबर नाही . अनदंवधभनाने 

प्रस्थभपत केलेल्या रसध्वभनभवषयक भसद्ातंाला ऄनसुरूनच रासाची प्रतीभत होते, ती 

ऄभभव्यक्तीच्या स्वरूपाची ऄसते अभण ही ऄभभव्यक्ती शाब्दी ऄथवा अथी  व्यजंनेच्या द्वारा 

होते , ऄसे ऄभभनवगपु्ताचे मत अहे.          

भट्टनायकाने नटगत ऄथवा पात्रगत रस रभसकाच्या भठकाणी अभणले. ऄभभनवगपु्ताने 

भट्टनायकाच्या ईपपत्तीमधील दोष काढून टाकून अपली स्वतंत्र ऄशी रसाभभव्यक्तीची 

अभण रसास्वादाची प्रणाली प्रस्थाभपत केली. त्यानतंर मम्मटादी ईत्तरकालीन 

साभहत्यशास्त्रज्ञांनी या प्रणालीला मान्यता भदलेली ऄसल्याने त्याबाबतीत ऄभभनवगपु्ताचा 

भसद्ातं म्हणजे शेवटचा शब्द ऄसे मानले जाउ लागले. भारतीय साभहत्यशास्त्रातील ऄनेक 

मताचें ऄत्यतं पद्तशीरपणे भववरण करून ऄभभनवगपु्ताने रसास्वादाचा भसद्ातं माडंला. ‘ 

२.६ अहभनवगपु्त - अहभव्यहिवाद   

भारताचं्या रससूत्रातील ‘भनष्पभत्त’ या पदाबद्दलच ही सवभ चचाभ चालू होती. भनष्पत्ती म्हणजे 

ईत्त्पभत्त-ईपचय-पररपोष, ऄथवा ऄनभुमभत ही मते भट्टनायकानेच त्याज्य ठरभवली. त्यासाठी 

त्याने भावकत्व अभण भोगीकरण हे दोन स्वतंत्र व्यापार माभनले. त्याचे भावकत्व म्हणजेच 

साधारणीकरण ऄभभनवगपु्ताने मान्यच केले. परतं ुयासाठी भावकत्व नावाचा स्वतंत्र व्यापार 

मानण्याचे करण नाही ऄसे त्याचे म्हणणे होते. व्यजंनाव्यापारानेच भावांचे साधारणीकरण 

होते, हे अनदं-वधभनाचे मत त्याने स्वीकारले. भट्टनायकाची भोगीकरणाची प्रभियाही त्याने 
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ऄनावश्यक ठरभवली. रभसकाचा अस्वाद व्यजंनाव्यापारातच ऄनसु्यूत अह े हे त्याने 

दाखवून भदले.  

कोणत्याही साभभप्राय भवधानाची प्रतीती तीन ऄवस्थामंधून येते. ऄभभनवगपु्ताने भदलेले 

ईदाहरणच प्रथम घेउ.: 

‚अरोग्य ंप्राप्तवान साबं: स्ततु्वा देव ंऄहपभभतम !‛ 

‘साबंान सूयाभची स्ततुी केली अभण त्याला अरोग्य प्राप्त झाले’ ऄ वरील वाक्याचा वाच्याथभ 

होय. साबं नावाच्या व्यक्तीशी या वाक्यातील ऄथभ सबंंभधत अहे. यावरून ‘कोणत्याही 

व्यक्तीन सूयभस्तवन केल्यास ती  व्यभक्त अरोग्यवान होइल’ ऄसा सामान्य ऄथभ नतंर 

ध्यानात येतो, अभण शेवटी ‘अपणही सूयभस्तवन केल्यास अपणालाही अरोग्यप्राप्ती होउ 

शकेल’ ऄसा अत्मानपु्रवेशयकु्त भवचार मनात येतो. वरील भवधानातील ऄथाभची प्रतीती तीन 

ऄवस्थामंधून येते : (१) व्यभक्तभवभशष्ट ज्ञान (२) साधारण्याच्या पातळीवरून होणार े

व्यभक्तभनरपेक्ष ज्ञान (३) अत्मानपु्रवेश. ही भत्रभवध प्रतीती केवळ व्यजंनाव्यापाराने होते. 

काव्यातील कभवकौशल्याने ही प्रभिया ऄभधक ईत्कटत्वाने घडून येते.       

काव्यनाटकामंध्ये भवभावादींच्यायोगे व्यक्त होणा स्थायीभाव प्रारभंी जरी व्यभक्तसबंद् 

ऄसला तरी व्यजंनेने व कभवकौशल्याने तात्काळ त्याचे साधारणीकरण होते. नाटकातील 

पात्राचें (दषु्यतं-शकंुतला अदी) व्यभक्तसबंद्त्व गळून जाउन त्यानंा सामान्य स्त्री-परुुषाचें 

स्वरूप लाभते; अभण त्याचं्या ऄभभनयातून प्रगट होणारा पे्रमभावही कोण भवभशष्ट व्यक्तीचा 

न राहता मानवी प्रणयाचा ऄभवष्कार होतो. भवभावाभदकानंो ऄभभव्यक्त झालेला अभण 

साधारण्याच्या पातळीवरून प्रत्ययाला येणारा हा स्थायीभाव रभसकाच्या भठकाणी 

ऄसलेल्या वासनारूप स्थायीभावाशी सवंादी ऄसल्याने रभसकाचा त्यामध्ये ऄनपु्रवेश घडून 

येउन त्याला तो अस्वाद होतो. नाटकात व्यक्त होणारा स्थायीभाव हा जसा रामाभदकांचा 

ऄगर नटाचंा मनोभवकार राभहलेला नाही, तसाच तो रभसकाचाही व्यभक्तगत मनोभवकार 

राहात नाही. नाट्यगत स्थायीला कभवप्रभतमेच्या स्पशाभने ऄलौभककत्वाची पातळी लाभलेली 

ऄसते. भवभावाभदकाचें व्यभक्तसबंद् स्वरूप नाहीसे होउन व्यभक्तभनरपेक्ष, देश-कालादी 

भेदाचं्या ऄतीत ऄशा साधारण्याच्या पातळीवर ते अलेले ऄसतात. हे व्यजंनाव्यापारांचे 

सामथ्यभ होय. या ऄलौभकक बनलेल्या भवभावादींचा सयंोग झाला की, काव्याथाभचे 

ऄभभव्यजंन होते. रभसकाच्या भठकाणी ऄसणाऱ्या तदभुचत वासनाससं्कारांचे ईद्बोधन होउन 

अस्वादाचा ऄलौभकक व्यापार सरुु होतो. लौभकक सषृ्टीमधील कायभकारणसबंंध पाहून 

भवभशष्ट भचत्तवतृ्तींचे ऄनमुान करण्याची पटूता रभसकाच्या भठकाणी अलेली ऄसतेच. तशी 

पटूता त्याच्या भठकाणी नसेल तर त्याला काव्यातील ऄभभव्यक्त भावाचंा अस्वाद घडणार 

नाही. मात्र, अस्वाद-काळी त्याचे पररभमत (=मयाभभदत) व्यभक्तत्व भवगभलत झालेले ऄसते. 

देशकालादी मयाभदांचे ईल्लंघन करून साधारणीकृत भूभमकेवरून तो 

नाट्यगतभावाशीकाव्याथ्याभशी ‘रृदयसवंादा’ मळेु तन्मय पावतो. त्याच्या भठकाणच्या 

वासनाससं्कारानंाही ऄलौभकक स्वरूप प्राप्त होउन त्याचें ईद्बोधन होते; त्याच्या जाणीवेत 

ऄलौभकक ऄशा भवभावाभदकांनी ऄभभव्यक्त केलेल्या ऄलौभकक स्थायीची चवभणा सरुु होते. 

हीच रसप्रतीती. रसाला ऄभभनवगपु्तान ‘स्थायी भवलक्षण’ ऄसे म्हटले अह.े  
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ऄभभनवगपु्ताने रसभनष्पत्तीचा ऄत्यतं सभवस्तर भववेचन केले अहे. रभसकाच्या ऄलौभकक 

पातळी सटुण्याच्या अभण त्याला व्यभक्तसबंंध रतीिोधादी भवाचंा ऄनभुव घेण्याचा धोका 

भदसत होता; म्हणूनच त्याने रसभवघनाचंा भवचार केला अहे. ही रसभवघने सात प्रकारची 

अहेत. ग. त्र्य.ं देशपाडें यानंी भारतीय साभहत्यशास्त्र या ग्रंथातून या रसभवघनाचंा भवचार 

केला अहे. ते पढुीलप्रमाणे: 

ऄभभनवगपु्ताने रसभवघनाचें सभवस्तर वणभन केले अहे. भनभवभघनतेने येणाऱ्या प्रतीतीलाच 

चमत्कार, भनवेश, भोग, समापभत्त, लय, भवश्रान्ती ऄसे पयाभय ऄभभनवगपु्ताने वापरले अहेत. 

रसप्रतीभत ही कभवरभसकरृदयसवंादरूप व्यापार अहे. काव्य भकंवा नाट्य हे त्याचें माध्यम 

अहे.      

रसामध्ये भनभवभघन रसनात्मक प्रतीतीला बाधक ऄशी कभवगत, काव्यगत, नटगत भकंवा 

रभसकगत कोणतीही गोष्ट म्हणजे रसभवघन होय. ऄभभनवगपु्ताने सात रसभवघने भदली अहेत 

ती ऄशी – [१] सभंावनाभवरह, [२] स्वपरगतदेशकालभवशेषावेश, [३] भनजसखुाभदभववशी 

भाव, [४] प्रतीत्यपुायवैकल्य, [५] स्फुटत्वाभाव, [६] ऄप्रधानता, अभण [७] सशंययोग. या 

भवघनाचें स्वरूप अपण पाहू.  

१. संभावनाहवरह:  

सभंावनाभवरह म्हणजे कल्पनेचा ऄभाव. ज्याला काव्यवस्त ु भकंवा नाट्यवस्तूची कल्पनाच 

करता येत नाही, त्याची संभवद्दभवश्रान्ती कोठून होणार अभण कसला रसास्वाद येणार ? 

कभव अपल्या कृतीतून – ती लहान ऄसो की मोठी ऄसो एकच वस्त ुभनमाभण करीत ऄसतो. 

ही सवेंद्द वस्त ुऄसते. या वस्तूची वाचकाला नीट कल्पनाच जर करता न अली तर त्याला 

प्रतीतीच येणार नाही, मग प्रतीभतभवश्राभंत तर दूरच. हा दोष कभवगत भकंवा रभसकगत ऄसा 

दोन्हीभह प्रकारचा ऄसू शकतो. कभवगत दोष ऄशक्तीमळेु येतो. कवीला ईभचतानभुचतभववेक 

न राभहला तर हा दोष घडतो. अनदंवधभनाने याचें भववेचन ध्वन्यालोकाच्या ततृीय 

ईदय्ोतातं केले अहे. पण भकत्येकदा कभवकृभत चागंली ऄसूनसदु्ा रभसकालाच 

कल्पनादाररद्रामळेु भतचे अकलन करता येत नाही. ऄशा वेळी त्याचा रृदयसंवादच होत 

नाही.  

२. स्वपरगतदेशकालहवशेषावेश:  

हे रभसकगत भवघन होय. भकत्येक वाचक व पे्रक्षक काव्यनाट्यातून स्वत:च्या वैयभक्तक 

सखुद:ुखाचंा अस्वाद घेतात. ऄशा वाचकाचं्या मनोभवकारानंा जोवर सखुकर चालना 

भमळते तोवर ते काव्यातं गढून जातात, पण वैयभक्तक दृष््टया ऄभप्रय भकंवा द:ुखद प्रसगं 

त्यानंा बघवत व वाचवत नाहीत. अपणाला सखुकारक वाटणारा प्रसगं तसाच भटकावा, तो 

लागलीच जाउ नये, द:ुखद प्रसगं तत्काळ जावा, ऄशा प्रकारच्या वतृ्त्यतरानंी त्याचंी 

रससभंवत गढूळ झालेली ऄसते. नाटकातंील भकंवा काव्यातंील प्रसगं अपल्यालाच ईदे्दशून 

अहेत ऄसे भकत्येकानंा वाटत ऄसते ऄशा वाचकानंा व पे्रक्षकानंा रसास्वाद घेणे शक्य 

नसते, करण रसास्वादाकररता अवश्यक ऄसणारी साधारणीभवनाची पटली, याचें 

व्यभक्ततत्व भवगभलत न झाल्यामळेु, यानंा येताच नाही.  
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३. हनजसुखाहदहववशी भाव:  

भकत्येकदा पे्रक्षक अपल्या वैयभक्तक सखुद:ुखातं ऄगोदरच चूर झालेला ऄसतो व तशाच 

ऄवस्थेत तो नाट्य पाहावयास भकंवा काव्य ऐकावयास बसतो. ऄगोदरच्या व्यग्रतेमळेु त्याची 

काव्याथाभच्या भठकाणी सभंवभद्वश्रातंी होत नाही व त्यामळेु रसास्वादाचा लाभ घडत नाही. 

काव्य वाचतानंा भकंवा नाट्य पाहतानंा त्याच्या मनातं मधून मधून पूवीच्या सखुद:ुखाभद 

वभृत्त जागतृ होत ऄसतात. या भवघनाच्या ईपशमाकररता ं नाट्यात भवभवध प्रकारचे गान, 

मंडपवैभचत्र्य, भवदग्ध गभणकाचें नतृ्य, आत्याभदकाचंी योजना केलेली ऄसते. ऄशा ईपायानंी 

ऄरृय पे्रक्षकाच्या भठकाणी रृयनैमभल्य येउन तो सरृय बनतो.  

४. प्रतीत्युपायवैकल्य:  

भवभावानभुाव हेच रसप्रतीतीचे ईपाय होत. भवभावानभुावाचंी नीट सगंभत नसली, ते भवकल 

ऄसले भकंवा त्याचंा ऄभावच ऄसला तर रसास्वादाची भनभमभ भत होणेंच शक्य नाही. हा दोष 

कभवगत ऄसू शकतो.  

५. स्फुटत्वाभाव:  

भवभावानभुावाचंी प्रतीभत स्फुटतेने अली पाभहजे. ती ऄस्फुट ऄसली तर रभसकाची 

सभंवद्ीश्राभंत होत नाही. भवभावाभदकाचें हे स्फुटत्व प्रत्यक्षकल्प ऄसावे लागते. ‘भावा: 

प्रत्यक्षवत स्फुटा:’ ऄसे भट्ट  ल्ट म्हणतात त्यातंील अशय हाच अहे. ‘सवाभ चेय ंप्रभमभत: 

प्रत्यक्षपरा’ – ऄनमुान, ईपमान आत्यादीनी होणारी प्रभमभतभह प्रत्यक्ष प्रधान ऄसते, ऄसे 

वात्स्य्यायनभाष्यभह म्हणते प्रतीत्यपुायाचें वैकल्य व ऄस्फुटता या दोन भवघनाचंा भनरास 

व्हावा म्हणूनच ऄभभनयाला लोकधमी वभृत्तप्रवतृ्तींचा अधार ऄसला पाभहजे ऄसे भरत 

म्हणतात. या अधारामळेु भवभावाभदकांची भवकलता नाहीशी होते व ऄभभनयाने काव्याथाभला 

प्रत्यक्षकल्पता येत ऄसल्याने तो स्फुटतेने प्रतीत होतो. हे दोन्ही दोष कभवगत भकंवा नटगत 

ऄसू शकतात.  

६. अप्रधानता:  

काव्यातंील प्रधान वस्तू सोडून गौण वस्तूवरच भर भदला तर रसप्रतीतींचा भवघन येते. 

रभसकाची वभृत्त गौण वतृ्तीवर कें भद्रत होइल ह े खर े पण गौण वस्तूला भनरपेक्ष ऄभस्तत्व 

नसल्याने अभण भतचे पयभवसान ऄखेर प्रधानवस्तूंतच व्हावयाचे ऄसल्याने, गौण वस्तूच्या 

प्रतीतीला भनरपेक्ष भस्थरता येणार नाही. म्हणून काव्यनाट्यगत स्थायी हाच चवभणेचा भवषय 

व्हावयास हवा. ऄसे न झाले तर काव्यनाट्यातील प्रधानवस्त ु बाजूला पडून गौणवस्तूच 

प्रामखु्याने पढेु येतील. हा फार मोठा दोष होय. हा दोष कथावस्तूदृष्टीने कभवगत ऄसू 

शकतो, तर ऄभभनयदृष्टीने नटगत ऄसू शकतो.  

७. संशययोग:  

भवभावानभुावाभदकातूंन स्थायी ऄभभव्यक्त होतो, पण ऄमकु एका स्थायीचे ऄमकुच भवभाव, 

ऄमकुच ऄनभुव, भकंवा ऄमकुच सचंारी भाव ऄसे ठरलेले नाही. व्याघ्र हा जसा भयाचा 

भवभाव होइल तसा तो िोधाचाभह भवभाव होउ शकेल, ऄश्र ु हे जसे शोकाच्व ऄनभुाव 
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होतील तसे ते हषाभचेभह ऄनभुव होउ शकतील, अभण भचतंा व दैन्य हे जसे शोकाचे संचारी 

भाव अहेत तसेच ते भवप्रलंभाचेभह सचंारी होउ शकतील. ते केवळ एकेकटे घेउन पभहले 

तर कोणत्या स्थायीचे ते योतक अहेत याबद्दल सदंेह ईत्त्पन्न होइल व रसास्वादास भवघन 

येइल. पण या भतघांचीभह जर औभचत्याने जळुणी झाली तर स्थायीचा भनभित प्रत्यय येउन 

तो अस्वादाचा भवषय होउ शकेल.  

वरील सात भवघनाचंा भनरास झाला ऄथाभत टी नसली तरच रसास्वाद येउ शकतो. नाहीतर 

त्यात खडं पडतो. भवभावाभदक काव्यनाट्यात ईभचत प्रकार े अलेले ऄसले तरच ते 

रभसकाच्या ठायी भवघनापसारणपूवभक रसनाव्यापाराची भनष्पभत्त कररतात, व तेव्हाच 

रभसकाला भनभवभघन रसप्रतीभत येते.                              

२.७ समारोप  

रभत, भय, िोध अदी स्थायी हे कोण्या एका व्यक्तीचे  नसून त्याचे साधारणीकरण झालेले 

अहे. भरतानंी रससतु्रात स्थायींचा ईल्लेख यासाठीच केलेला नाही. ऄशा या ऄलौभकक 

स्थायीची चवभणा म्हणजे रस. रस नटाच्या भठकाणी नसतो, काव्यगत पात्राचं्या भठकाणीही 

नसतो; भवभावाभदकानंी ईद्दबुद् झालेल्या रभसकाचं्या वासनाससं्काराचं्या भठकाणी जी एक 

ऄपूवभ, ऄलौभकक ऄनभूुती येते भतलाच रस हे नाव अहे. ही भचत्तवतृ्ती अस्वाद ऄसल्यामळेु 

भतला ‘रस’ हे नाव भदले अहे.  रस म्हणजे केवळ स्थायीभाव नव्हे. तो स्थायीचा ईपचय 

नव्हे, तो ऄनभुमत स्थायी नव्हे, भकंवा साधारणीभूत स्थायीचा ईपभोग नव्हे. भनभवभघन ऄशा 

रसनात्मक प्रतीतीचा तो भाव भवषय होणे हेच रसाचे व्यवछेदक लक्षण होय.  

२.८ सदंभथग्रथंसूची  

• काव्यशास्त्र प्रदीप – स.रा.गाडगीळ  

• भारतीय साभहत्यशास्त्र- ग.त्र्य.ं देशपाडें  

• वाड्.मयीन संज्ञा-सकंल्पना कोष- सपंादक ,प्रभा गनोरकर, वसतं अबाजी डाहके 

मराठी वाड्.मयकोष-खडं ४ -सपंादक, डॉ. भवजया राजाध्यक्ष,   
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३.४ समारोप 

३.५  सदंभय ग्रथं  

३.६ प्रश्न  

३.१ प्रस्तावना 

साहहत्याची भाषा, व्यवहार भाषा अहण शास्त्र भाषा यामध्ये भेद अहे. भाषा कोणतीही 

ऄसली तरी ती सदंेशवहनाचे कायय करते. दैनहंदन जीवन व्यवहारात उपयोगी पडणारी भाषा 

म्हणजे व्यवहार भाषा.  सावयजहनकता हा हतचा हवशेष महत्त्वाचा गणु. शास्त्र भाषा हे हलहखत 

भाषेचे एक रूप अह े यातून केले जाणारे सदंेश वहन हे मखु्यतः ज्ञानात्मक हवधाने, 

तकायहधहित चचाय तसेच हवशे्लषणासाठी अवश्यक ठरते.  ससु्पष्टता हे शास्त्र भाषेचे महत्त्वाचे 

लक्षण. व्यवहार भाषा अहण साहहत्याची भाषा यामध्ये काटेकोर सीमारषेा सागंता येत नाही 

मात्र तरीही साहहत्य भाषेची स्वतःची लकब अह,े ऄनेकाथयसूचकता, हनयमोल्लंघन,  

ऄलंकाररकता ऄसे हतचे हवशेष सागंता येतात.  शास्त्र, व्यवहार अहण साहहत्य यामध्ये भाषा 

ही एकच ऄसते मात्र सदंभय बदलला की भाषा बदलते. शब्दरूपी भाषा समाजव्यवहारात 

सदंेशवहनाचे कायय करते.  ती साहहत्यालाही जन्म देते. भाषा व साहहत्य शास्त्रज्ञाने भाषेच्या 

हवहवध शक्ती साहंगतल्या अहेत या शक्तीमळेु शब्दानंा ऄथय प्राप्त होत ऄसतो अहण 

काव्याच्या हठकाणी शब्दाचें सौंदयय हनमायण होते. शब्दाचं्या शक्ती तीन प्रकारच्या ऄसतात.  

शब्द म्हणज ेपदाथायचे प्रतीक. वकृ्ष हा शब्द वकृ्ष या पदाथायचे प्रतीक. हा शब्द उच्चारताच 

अपल्या मनचकू्षपढेु हवहशष्ट प्रकारची अकृती येते.  शब्दाच्या या शक्तीला ऄहभधा ऄसे 

म्हणतात.  या शक्तीमळेु शब्दानंा जो ऄथय प्राप्त होतो तो वाच्याथय .  दैनहंदन व्यवहार 

शब्दाच्या याच शक्तीवर अधारलेला ऄसतो. हकते्तकदा वाक्याचा ऄथय समजून घेण्यासाठी 

ऄहभधा शक्ती ऄपरुी पडते ऄशा वेळीं ऄथय ग्रहण होण्यासाठी शब्दाचं्या वेगळ्या शक्तीचा 

अश्रय घ्यावा लागतो. वेगवेगळ्या सदंभायत याच शब्दाला वेगवेगळे ऄथय प्राप्त झालेले 

ऄसतात. भारत मातेच्या शूरवीरानंा उदे्दशून 'सीमेवर अमचे वाघ अमचे रक्षण करीत 

अहेत' या वाक्यातील वाक्याचा ऄथय समजण्यासाठी ऄहभधा शक्ती ऄपरुी पडते आथे 'वाघ' 

या शब्दाचा केवळ वाच्याथय  केवळ जगंलातील प्राणी ऄसा होतो मात्र तो या हठकाणी प्रस्ततु 

नाही या हठकाणी ऄहभपे्रत ऄसलेला ऄथय ऄसा अह े आथे ऄहभपे्रत नसतो तर 'वाघ' या 

शब्दाचा ऄथय या हठकाणी शूर सैहनक ऄसा अहे. शब्दाचंी ही शक्ती अहे ती लक्षणं शक्ती 

अहण या शक्तीने व्यक्त होणारा ऄथय हा लक्षा ऄथय हकत्येक वेळा ऄभी जा अहण लक्षणा या 

शब्द शक्तीही ऄपऱु्या पडतात ऄशा वेळी व्यजंना ही शब्दशक्ती उपयोगात अणावी लागते. 

व्यजंना या शब्द शक्तीमळेु सहुचत होणारा ऄथय म्हणजे व्यगंाथय.  'बदु्धगयेचा हपवळा 

वारा' मढेकराचं्या या उक्तीमध्ये 'हपवळा' हा शब्द बदु्ध हभख्खूनंी पररधान केलेल्या पीत 

वस्त्रासंाठी अहे.  ही लक्षणा.  पण 'हपवळा' याचा ऄथय केवळ पीतवस्त्र एवढाच नाही तर 

बदु्धाचं्या हनवासाने पहवत्र झालेली बदु्धगया हे भारतीयाचें के्षत्रस्थान. ऄथायची ही सूक्ष्म वाल्या 

रहसकाच्या हठकाणी हनमायण होतात यालाच काव्यशास्त्र मध्ये व्यगंाथय  हकंवा ऄसा ध्वन्याथय 

ऄसे म्हणतात.    
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३.२ साहहत्य भाषेचे स्वरूप आहण कायय  

मानवी सदंेशवहनाच्या गरजेतून भाषेची हनहमयती  झाली अहे. शास्त्र, साहहत्य हे भाषेचाच 

अधार घेऊन हनमायण झाले अहे. भाषेचा उपयोग एकाच वेळी हवहवधागंाने होऊ शकतो 

एखादी सवयसामान्य व्यक्ती कवी प्रमाणे बोलू शकते. हकत्येक कवींनी, लेखकानंी अपली 

हनहमयती व्यवहार भाषेतून केलेली पाहायला हमळते. व्यवहार भाषा अहण साहहत्याची भाषा 

यामध्ये काटेकोर सीमारषेा सागंता येत नाही मात्र तरीही साहहत्य भाषेची स्वतःची लकब 

अह ेहतची स्वतःची वैहशष््टये अहेत. साहहत्य ऄंतगयत हवचार केला  तरी त्यामध्ये कहवतेची 

भाषा, नाटकाची भाषा, कादबंरीची भाषा याचें वेगळेपण लक्षात घेता येते. याचा ऄथय ऄसा 

की या भाषेला त्या साहहत्यप्रकाराचा सदंभय प्राप्त होत ऄसतो कहवता वाचताना ती एका 

लयीत वाचली जाते अहण त्याचे भान वाचकाला अवश्यक ऄसते. लघकुथा वाचताना एका 

वाक्याचा दसुऱ्या वाक्याचे ऄसणारा सबंंध लक्षात ठेवावा लागतो. कादबंरी ऄवकाश त्या 

पेक्षा मोठा ऄसतो त्यामळेु कादबंरीचा अशय, त्यातील पात्र, वातावरण, कथानक, भाषा, 

सवंाद हे घटक जळुवत ती वाचावी लागते. साहहत्य भाषेला हचरतंन काल सदंभय ऄसतो. 

त्याचे भाहषक रूप ह ेऄनेकाथय सूचक ऄसू शकते. ‘हहरवे हहरवे गार गाहलचे’ या बालकवींच्या 

भाहषक रूपाला एक वेगळा ऄथय प्राप्त झालेला हदसतो. यातील रगं सवेंदना, स्पशय सवेंदना, 

हवशेषणांची पनुरावतृ्ती, ध्वनींच्या सयंोजन यातून एक वेगळेच हमश्रण तयार झालेले 

पाहायला हमळते. फुलराणीचा एकंदर रूपाला भाहषक सहकायय लाभलेले ऄशी भाहषक कृती 

ठरते. साहहत्य भाषेमध्ये अणखी एक महत्वाची बाब ऄसते ती म्हणजे ऄनपेहक्षत 

ऄथयव्यक्ती. साहहहत्यक भाषेमध्ये शब्दाचंी मोडतोड करून, हनयमाचें उल्लंघन करून 

ऄपररहचत भाषेचे रूप वाचकापयंत पोहोचू शकते. जनुी झालेली भाषेची बोथट रुपे बाजूला 

ठेवून नवीन ऄथयच्छटा प्राप्त करून देण्यासाठी लेखक प्रयत्नरत ऄसतो. नवनवीन शब्दरूप 

कवी हकंवा लेखक तयार करत ऄसतात. भाहषक रूपानंा ऄथय समदृ्धी प्राप्त करून देणे 

ऄथायचे हवहशष्टीकरण करणे ऄशा बाबी साहहहत्यक भाषेमध्ये सातत्यानं घडवतात. 

साहहत्याची भाषा ही शास्त्र अहण व्यवहार भाषाचं्या तलुनेत ऄहधकाहधक समदृ्ध, हवस्ततृ, 

रचना स्वातंत्र्य प्राप्त करून देणारी, ऄथय व्यक्तीला नव्या हदशा देणारी स्वतंत्र ऄशी भाषा 

ऄसते. शास्त्रामध्ये शब्दाच्या एकाथायला प्राधान्य ऄसते.  आहतहास, अख्यान यामध्ये 

ऄथायला महत्त्व ऄसते.  साहहत्यामध्ये शब्द अहण ऄथय या दोन्हीला गौणत्व ऄसते.. हतथे 

कवी व्यापाराला प्राधान्य ऄसते.  त्यानंा ऄहभपे्रत ऄसलेला कवी व्यापार हा व्यजंना 

व्यापारच अहे.  कहव व्यापारामध्ये वक्रोहक्त, ऄलंकार, रीती याचंा ऄंतभायव ऄसतो मात्र 

कवीच्या प्रहतभेचे रमणीय स्वरूप त्याच्या व्यजंनाव्यापारातून व्यक्त होते. भाषा जरी एकच 

ऄसली तरी हतची काये ही हभन्न अहेत. भट्टनायकाने शास्त्रादी वाङ्मयाला ‘शब्दप्रधान 

वाङ्मय’ ऄसे म्हटले अह.े शास्त्रामंध्ये शब्दाला प्राधान्य ऄसते. आहतहास व अख्याने 

आत्यादी  वाङ्मय प्रकारात ऄथायला महत्व ऄसते.  मात्र काव्यामध्ये शब्द अहण ऄथय या 

दोघानंाही गौणत्व ऄसून कवी व्यापाराला प्राधान्य ऄसते.  भट्टनायक यानंी शब्द अहण 

शब्दाचा वाच्याथय  यांचे काव्यातील गौणत्व मान्य करून ही व्यजंना व्यापाऱ्याला स्वतंत्र 

मान्यता हदलेली हदसत नाही. परतं ु कवीव्यापार म्हणजेच व्यजंनाव्यापार होय. कारण 

कवीप्रहतभेचे ऄहतरमणीय ऄसे स्वरूप त्याचं्या व्यजंनाव्यापारातून व्यक्त होते.  म्हणूनच 

अनदंवधयन यांनी व्यजंना व्यापाऱ्याला (ध्वनीला) काव्याचे अत्मपद हदले अहे. 

मम्मटानेसदु्धा ऄन्य शास्त्र व काव्य यातील वेगळेपण दाखवताना याच पद्धतीने वाङ्मयाचे 
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वगीकरण केले अहे.  शब्दाला सकेंताने एक ऄथय प्राप्त होत ऄसतो.  तो वाच्याथय  हकंवा 

मखु्याथय . कवी व्यापारामळेु वाच्याथायपेक्षा वेगळा ऄथय प्राप्त होतो तो ध्वन्याथय . काव्यसौंदयय 

या कवी व्यापार हनहमयतीवरच अधारलेले ऄसते.  या शब्दशक्ती आथे हवस्ताराने हवचारात 

घेता येतील.  

३.३ शब्दशक्तीचे प्रकार  

  शब्दशक्ती    

      

ऄहभधा  लक्षणा  व्यंजना  

रूढी       

 हनरुढा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा शाब्दी व्यंजना  अथी व्यंजना 

योग      वस्तूध्वनी  

    गौणी     शदु्धा      ऄहभधामूलक शाब्दी 

व्यंजना 

 

    योगरूढी   सारोपा            ऄलंकारध्वनी  

 सारोपा     साध्यवसाना     लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना   

     साध्यवसाना  उपादान    रसध्वनी  

    लक्षणलक्षणा     

शब्दांच्या अंगी तीन प्रकारची शक्ती असते: 

१) ऄहभधा 

२) लक्षणा 

३) व्यजंना   

३.३.१ अहभधा (वाच्याथय, मुख्याथय, संकेताथय):   

एखादा शब्द उच्चारल्याबरोबर त्याचा एक शब्दशः, शब्दकोशगत सरळ व रुढ ऄथय 

समजतो हकंवा त्याच्याशी हनगडीत जो सवयसामान्य ऄथय हनघतो, त्या शब्दाचं्या शक्तीस 

ऄहभधा ऄसे म्हणतात. शब्दाचा प्रचहलत ऄथय या शक्तीमळेु जाणवतो. ही शक्ती शब्दाचा 

प्रथम बोध प्रकट करते अय ए ररचडयस यानंी ऄहभधा शब्दशक्तीला Scientific Meaning 

ऄसे म्हटले अहे. उदा.  'वाघ' हा शब्द उच्चारताच  हवहशष्ट प्राण्याची अकृती व गणु हवशेष 

अपल्या मनःचकू्षसमोर उभे राहते याला वाच्याथय , मखु्याथय हकंवा सकेंताथय  ऄसे म्हटले 

जाते.  
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अहभधा शब्दशक्तीचे पुढीलप्रमाणे तीन प्रकार पडतात: 

अ) रूढी: 

शब्दाचंी शक्ती रूढीने प्राप्त झालेली ऄसते येथे शब्दाचं्या व्यतु्पत्ती वरून ऄथय करता येत 

नाही.  शब्दानंा रूढीने हमळालेला एकच ऄथय प्राप्त ऄसतो.  

उदा.- गाय,  घर,  डोळा, मंडप  

ब) योग: 

काही शब्दाचें ऄथय व्यतु्पत्तीवरून कळतात. योग म्हणजे व्यतु्पत्ती.  व्यतु्पत्ती ने जेव्हा 

शब्दाचंा ऄथय हसद्ध होतो तेव्हा त्या शब्द शक्तीला 'योग्यशक्ती' म्हणतात. यालाच योग हकंवा 

यौहगक ऄसेही म्हणतात. यामध्ये शब्दाचंा उगम तसेच उलगडा सागंता येतो अहण शब्दाला 

एकाच मूळ ऄथय ऄसतो. 

उदा.- भारतीय, गहृस्थ, देशस्थ  

क) योगरूढी: 

काही शब्दामंध्ये रूढी अहण व्यतु्पत्ती या  दोन्हींची मदत घ्यावी लागते. घटक ऄवयवाचं्या 

स्वतंत्र ऄथायप्रमाणे याचा ऄथय घेता येत नाही.  

उदा.- खग (ख -अकाश , ग – गमन करणारा ) – अकाशात गमन करणारा तो. व्यतु्पत्तीने 

पक्षी हवमान सूयय-चदं्र ऄसा कोणताही ऄथय होऊ शकेल. मात्र अकाशात गमन करणारय्ा 

प्रत्येकाला खग म्हटंले जात नाही तर खग म्हणजे पक्षी. पंकज पंक+ज म्हणजे हचखलात 

जन्मलेले.  यामध्ये बेडूक, हचखलातील ऄन्य कृमी ऄसेही होऊ शकतो मात्र रूढीने पंकज 

म्हणजे कमल ऄसा ऄथय हनहित केलेला अहे.  

३.३.२ लक्षणा: 

शब्दाचंी ही दसुरी शक्ती. ज्यावेळी शब्दाचा मूळ ऄथय न घेता त्याच्याशी ससुगंत ऄसलेला 

दसुरा ऄथय घ्यावा लागतो. म्हणजे वाक्याचा बोध होण्यासाठी हकत्येक वेळा मखु्याथय 

बाजूला ठेवून ऄमखु्य म्हणजेच गौण ऄथय घ्यावा लागतो हाच लक्षाथय  होतो.  शब्दाचं्या या 

शक्तीस 'लक्षणा' ऄसे म्हणतात. व या शक्तीमळेु प्रगट होणा-या ऄथायस ‘लक्षाथय ’ ऄसे 

म्हणतात. व्यवहारामध्ये हकंवा काव्यामध्ये या शब्द शक्तीला महत्व ऄसते. ऄहभधेपेक्षा ही 

शब्दशक्ती ऄहधक महत्त्वाची ऄसून लेखनात व्यवहारात याची मदत घेतली जाते.  

उदा.-  

मी प.ु ल. देशपाडें वाचले याचा वाक्यातील प ुल देशपाडें म्हणजे त्याचें साहहत्य ऄसा होतो. 

तू दगड अहेस या वाक्यातील दगड याचे कारण त्याचंी कृती सारखी अहे. 

लक्षणा शब्दशक्तीचे पढुीलप्रमाणे मखु्य दोन प्रकार पडतात: 
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अ) हनरुढा लक्षणा: 

मळुातील लक्ष ऄथय नतंर वाचा ऄथय बनतो तेव्हा हनरुहा लक्षणा होते. यामध्ये मूळ ऄथय न 

घेता रूढीने प्राप्त झालेला ऄथय घेतला जातो. 

उदा.- आंदा हफरहवणे, हठय्या देऊन बसणे 

 सातारा शूर अहे. 

ब) प्रयोजनवती लक्षणा: 

जेव्हा वाच्याथायच्या जागी वेगळा ऄथय घेण्याला काहीतरी प्रयोजन ऄसले पाहहजे म्हणून 

ऄशा लक्षणेला प्रयोजनवती लक्षण ऄसे म्हटले जाते.  हे प्रयोजन जेव्हा व्यगं ऄसते तेव्हा 

काव्यसौंदयय हनष्पन्न होते.  

प्रयोजनवती लक्षणाचे दोन प्रकार पडतात: 

ब.१) गौणी (सादृश्यमूलक) लक्षणा: 

यामध्ये गणुसादृश्यामळेु लक्षणा होते. आथे उपमेय अहण उपमान याचं्यातील गणुसाधम्यय 

दाखवले जाते. 

गौणी लक्षणचेे दोन प्रकार पडतात सादृश्येत्तर: 

ब.१.१ सारोपा - सदृश्य  

ब.१.२ साध्यवसाना  

ब.१.१ सारोपा:  

उदा.- 'हतचे मखु म्हणजे चदं्रहबंबच' यामध्ये मखुाचा चदं्रावर ऄध्यारोप केला अहे. ऄथायत 

सारोपामध्ये दोन वस्तूपैकी एकीचा दसुरीवर ऄध्यारोप केलेला ऄसतो.  

ब.१.२ साध्यवसाना: 

जेथे उपमेय काढून केवळ उपमानाचीच योजना केली जाते तेव्हा साध्यवसाना लक्षणा होते.  

उदा.- 'हा चदं्र भूतलावर उतरला अहे' येथे मखु्य शब्दाचे ऄध्यावसान (लोप) झाले अहे.  

उदा.- कमल नयन पाहून मन झाले प्रसन्न. 

३.३.२ शुद्धा लक्षणा: 

यामध्ये गणुसामानतेहशवाय आतर पद्धतीने लक्ष्याथय घेतला जातो. सादृश्येत्तर सबंंधावर 

ऄहधहित झालेल्या शदु्ध लक्ष  चे चार प्रकार साहंगतले जातात. 

अ) सारोपा  

ब)  साध्यवसाना  
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क)  उपादान (ऄजहल्लक्षणा) 

ड)  लक्षणलक्षणा (जहल्लक्षणा) 

अ) सारोपा:  

च्यवनप्राश म्हणजे साक्षात बलच होय. च्यवनप्राश हे बल हनहमयतीचे कारण अहे.  या 

वाक्यातील सबंंध सादृश्य मूलक नाही.  याला शदु्धा सारोपा लक्षणा म्हणतात.  

ब) साध्यवसाना:  

'तो साक्षात बल सेवन करीत अह.े' 

या हठकाणी च्यवनप्राश शब्दाचे ऄध्यावसान झाले अहे.  यामध्ये उपमेय काढून टाकलेला 

हदसतो.   

क) उपादान (अजहल्लक्षणा):   

'पानपतावर सव्वा लाख बागंडी फुटली' 

या वाक्यामध्ये 'बागंडी फुटणे' याचा मखु्याथय  'वैधव्य येणे' या लक्षाथायला प्रकट करीत अला 

अहे. म्हणजे तो लक्ष्याथायमध्ये समाहवष्ट अहे.  उपादान लक्षणे मध्ये शब्दाचा मखु्याथय  

लक्षाथायमध्येच समाहवष्ट होत ऄसतो.  तो पूणयत: नाहीसा होत नाही ऄसे हदसते.  

ड) लक्षणलक्षणा (जहल्लक्षणा):  

यामध्ये मखु्य ऄथय लक्षात अला पढेु करून अपण लपु्त होत ऄसतो  

उदा.- घरावरून हत्ती गेला.  

३.३.३ व्यंजना: 

या शब्द शक्तीवर काव्यसौंदयय कवी हनहमयती ऄथायवर ऄहधहित ऄसते रुक्ष ऄथायचे बाधा न 

होता शब्दोच्चार याबरोबरच रहसकाच्या ऄंतकरणात ऄथायपेक्षा वेगळा ऄशा रमणीय ऄथायची 

जे ऄनतं वलय हनमायण होतात त्यानंा व्यगंाथय हकंवा ध्वन्याथय ऄसे म्हटले जाते शब्दाचं्या 

व्यजंने व्यापाराने हे कायय हसद्ध होते. मूळ ऄथायला बाधा न अणता दसुरा ऄथय व्यक्त 

करण्याची शब्दाची जी शक्ती ऄसते हतला ‘व्यजंना’ शक्ती ऄसे म्हणतात. या शक्तीने प्रकट 

होणा-या ऄथायला ‘व्यगं्याथय ’ ऄसे म्हणतात. ऄहभनव गपु्ताने व्यजंना व्यापार ऄलौहकक 

मानला अहे धन्या ऄथायची प्रतीती येण्यासाठी सवोदय श्रोत्याचंी अवश्यकता अह ेकमी 

प्रमाणे श्रोताही प्रहतभा यकु्त ऄसावा लागतो आथे वाचा ऄथायप्रमाणे शब्दाच्या हठकाणी 

साकेंहतक ऄथय नसतो कवीच्या ऄंतःकरणातील भाव वाचकाने हकंवा श्रोत्यांनी कल्पना 

शक्तीने जाणून घ्यायचा ऄसतो नवनवोन्मेषशाहलनी प्रज्ञा ऄशी प्रहतभेची व्याख्या केली अहे 

ही नवहनमायण शक्ती वाचकाच्या हठकाणी ऄसणे अवश्यक ऄसते अपल्या प्रहतभेच्या 

साह्याने शब्दाथाय वर केलेले ससं्कार समजून घेण्यासाठी व्यजंना व्यापाराचा अश्रय घ्यावा 

लागतो यावें जनाने काव्याचे रहस्य प्रकट होते अनदंवधयन अने ध्वनीला काव्याचा अत्मा 

म्हटले अहे. 
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व्यंजना शब्दशक्तीचे पुढीलप्रमाणे दोन प्रकार पडतात: 

अ) शाब्दी व्यंजना: 

शब्दावर ऄहधहित ऄसलेली शब्दशक्ती म्हणजे शाब्दी व्यजंना. यामध्ये एकाच शब्दाचे दोन 

ऄथय हनघतात. जेव्हा दोन स्वतंत्र वाच्याथय  ऄसून एक सदंभायने हनयहंत्रत झाला अहण दसुरा 

ध्वनी रूपाने व्यक्त होऊ लागला ऄथवा शब्दाचं्या वाच्याथायला बाधा येऊन दसुराच ऄथय 

लक्षणेने घ्यावा लागला म्हणजे जो ध्वनी व्यापार प्रवतृ्त होतो तो मूळ शब्दावर ऄहधिीत 

ऄसतो याला शाब्दी व्यजंना ऄसे म्हणतात.  

शाब्दी व्यंजनेचे दोन प्रकार सांहगतले जातात:  

ऄ.१  ऄहभधामूलक शाब्दी व्यजंना 

ऄ.२  लक्षणामूलक शाब्दी व्यजंना 

अ.१ अहभधामूलक शाब्दी व्यंजना: 

मखु्य ऄथय हनहित होऊनही मखु्य वतृ्तीने त्या शब्दाचा दसुरा ऄथय ही अपल्या मनाला पढेु 

येतो.  हा दसुरा ऄथय प्रस्ततु नसतो पण त्या शब्दाची कवीने ऄशी काही खास खबुीने 

योजना केलेली ऄसते की, प्रस्ततु मखु्याथय  हनहित होऊनही व ऄप्रस्ततु ऄथयही मखु्य 

व्यापाराने वाचकाच्या मनापढेु येतो हीच ऄहभधामूलक व्यजंना. शब्दाचा हा दसुरा ऄथय 

स्वतंत्रररत्या वाच्याथयच ऄसतो.  

उदा.- १) राम गणेश गडकरीं याचं्या नाटकात ऄशा प्रकारची उदाहरणे पाहायला हमळतात.  

त्याचं्या 'भावबंधन' या नाटकामंध्ये प्रभाकर मी अता मकु्याचे व्रत सोडणार नाही' ऄसे 

म्हणतो.  यातील 'मकुा' या शब्दाचा वाचा नसलेला तसेच चुबंन ऄसे दोन्ही मखु्याथय. 

प्रभाकर ऄसे म्हणतो त्या वेळेला त्याला मौनव्रत धारण करतो ऄसा ऄथय ऄहभपे्रत अह.े  

सदंभायच्या दृष्टीनेही ते योग्य अह.े पण या शब्दामंधून चुबंन व्रत ऄसाही ऄथय ध्वहनत होतो 

हा व्यजंना व्यापार होय.  

२) कुस्करु नका ही समुने । जरर वास नसे हतळ यास, तरी तमु्हास ऄहपयली स-ुमने॥   

अ.२ लक्षणामूलक व्यंजना: 

काही हवहशष्ट हेतू मनात बाळगून लक्षणेचा ऄवलंब केला जातो पण हकत्येक वेळा 

लक्षणेमागचे प्रयोजन केवळ लक्षणे व्यापाऱ्यानंी कळत नाही तेथे व्यजंना या शब्द शक्तीचा 

अश्रय घ्यावा लागतो. ऄशावेळी लक्षणे मूलक व्यजंना होते.  गगंायां घोषः आथे गगंातट ऄसे 

लक्षात घेतले तरीसदु्धा बोलणाऱ्याचा हेतू पूणयपणे प्रकट होत नाही.  गगेंवरून येणारा शीतल 

वारा गगेंचे पाहवत्र्य आत्यादी गोष्टी लक्षाथायने समजू शकत नाहीत.  त्यासाठी व्यजंना 

व्यापाराचे सहाय्य घ्यावे लागते.  लक्षणामूलक व्यजंना व्यापाराची बरीच उदाहरणे सागंता 

येतात.  बालकवींच्या सधं्यातारक, पे्रम लेख, फुलराणी, औदुबंर यासारख्या कहवतामंधून 

लक्षणामूलक व्यजंनेचा व्यापार हदसून येतो.  
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'छानी माझी सोनकुली ती । 

कुणाकडे ग पाहत होती? । 

कोण बर ेत्या सधं्येतून । 

हळुच पाहते डोकावून? । 

तो रहवकर का गोहजरवाणा । 

अवडला अमचु्या राणींना। 

लाजलाजली त्या वचनानंी । 

साधीभोळी ती फुलराणी । 

या चरणामध्ये अवडणे, लाजणे, डोकावून पाहणे यासारख्या चेतनधमायचा फुलराणीच्या 

हठकाणी बोध होतो.  यासाठी फुलराणीचा प्रणयहवद्ध मगु्धबाहलका ऄसा लक्षात घ्यावा 

लागतो.  प्रणय लीलाचंा रमणीय अहवष्कार ह ेलक्षाथायचे प्रयोजन होय. ऄथायत हे व्यगं अहे 

अहण या कहवतेचे रम्यत्व व व्यगं प्रयोजनातच अहे. वनदेवता अहण अकाशातील प्रणय 

देवता यानंी सूहचत केलेली फुलराणीची प्रणयहवद्ध मनहस्थती लज्जा, उत्कंठा, हवरह यामळेु 

उद्भवलेली हुरहुर अहण शेवटी हमलनातील अनदं याचें ऄहतशय बहारीचे हचत्रण कवीने 

केलेले अह.े  'औदुबंर' या कहवतेतील व्यापार हासदु्धा लक्षणामूलक व्यजंनाव्यापार अह.े 

"पायवाट पाढंरी त्यातून ऄडवीहतडवी पडे, 

हहरव्या कुरणामधनु चालली काळया डोहाकडे 

झाकळुनी जळ गोड काहळमा पसरी लाटावंर 

पाय टाकुनी जळात बसला ऄसला औदुबंर" 

सदानदं रगेे यांची 'वसतंागम' ही कहवता ही या दृष्टीने पाहता येते. 

वसतंागमी 

तव नयनीची 

रानपाखरे 

नाहह बोलली 

तर उमगावे 

मनास माझ्या 

गारठलेल्या 

पाने झडल्या 
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कसे खोडकर 

हहरवे हहरवे 

छटेल फसवे 

चैत्र फुलाचें 

वेडे कोडे? 

ब) अथी व्यंजना: 

यामध्ये मूळ ऄथायसोबत वेगळा ऄथयसदु्धा व्यक्त होतो. शब्दाचें वाच्याथय  एकाहून ऄहधक 

नसले तरी वाच्याथयहून हभन्न अहण रृदयगंम ऄसा ऄथय वाचकाचं्या मनापढेु तरळू लागतो.  

याला वाचक ऄगर लक्षक शब्दाचें मळुीच सहाय्य लागत नाही.  हा केवळ ऄथय व्यापार अह े

म्हणूनच या व्यजंनेला ऄथी हे नाव हदले अहे. उदा. भा. रा. ताबें याचंी 'नववधू' ही कहवता. 

या कहवतेमधून दोन हभन्न पातळीवरील ऄथायचा प्रत्यय येतो नववधूच्या मनाची रमनी 

ऄवस्था काव्यामध्ये हचत्रीत झालेली अहे.   

एववंाहदहन देवेषा ंपारे्श्व  हपतरुधोमखुी । 

लीलाकमलपत्राहण गणयामास पावयती ।। 

 कुमार संभव:  

पावयतीला मागणी घालण्यासाठी शकंराकडून ऄंहगरस ऋषी हहमालयाकडे अले ऄसता 

पावयती हपता शेजारीच उभी होती. ऄंगीरस ऋषींनी शकंराकडून मागणी घातली ऄसता, 

त्याच्या बाजूला उभी ऄसलेली पावयती अपल्या हातातील कमळाच्या पाकळ्या मोजू 

लागते.  पावयती अपल्या हातातील कमळाच्या पाकळ्या मोजू लागते या हक्रयेने सूहचत 

होणारे हतच्या ऄंतःकरणातील लज्जा, अनदं, उत्सकुता आत्यादी भाव रहसकानंा अनदं 

देतात. कवीने येथे ध्वनीचा उपयोग केला अह.े हेच ध्वनीकाव्य होय.   

आथी व्यंजनेचे तीन प्रकार पडतात:  

ब.१   वस्तधु्वनी  

ब.२  ऄलंकारध्वनी  

ब.३  रसध्वनी 

ब.१ वस्तुध्वनी: 

वाच्याथायतून व्यक्त होणारा ध्वन्याथय  कधीकधी केवळ वस्तूचा ऄगर कल्पनेचा अहवष्कार 

करतो.  येथे व्यगं्य केवळ वस्तूरूप, कल्पनारूप ऄसते तेव्हा वस्तूध्वनी होतो.  

उदा.-  'सूयय ऄस्तास गेला' या वाक्यातील ऄथायच्या हवहवध छटा श्रोत्याचं्या मनावर उमटत 

जातात.  त्या केवळ वस्तरुूप, कल्पनारूप अहेत म्हणून तो वस्तूध्वनी होतो.  
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ब.२ अलंकारध्वनी: 

जेव्हा व्यगं्य एखाद्या ऄलंकाराच्या रूपाने व्यक्त होते तेव्हा ऄलंकार ध्वनी होतो.  यातील 

ऄलंकार स्पष्ट नसून सूहचत ऄसतो.  

हजहवत अशा बलवतंी धनाशा दबुयलम । 

गच्छवा हतष्टवा कातंा सावस्था तू हनवेहदता । 

व्यापारासाठी परदेशी जाणाऱ्या पतीला त्याची पत्नी प्रवासाला जा हकंवा नको ऄसे स्पष्ट न 

सागंता माझी जगण्याची आच्छा प्रबळ तर धनाची आच्छा दबुयळ अहे  काय करायचे ते तमु्ही 

ठरवा ऄसे उत्तर देते. याहठकाणी ऄप्रत्यक्षपणे प्रवासला जाऊ नका ऄसे सचुवले अह.े 

ब.३ रसध्वनी: 

रसध्वनी हा शब्दाने कधीच वाच्य होऊ शकत नाही.  सरृदय रहसकाच्या हठकाणी हवदग्ध 

बदु्धीलाच त्याची प्रहचती येऊ शकते.  तो स्वसवेंद्य अह.े  याला 'ऄलौकीक ध्वनी' ऄसेही 

नाव अहे.  धन्यालोककारांनी याला काव्याचा अत्मा म्हटले अहे.  रसध्वनीची प्रतीती 

एकदम येते.  यास 'ऄसलंक्ष्यक्रमध्वनी' ऄसेही नाव अह.े  

उदा.- "नाहं जानाहम केयूरे नाहं जानाहम कंुडले । 

नपुरु ेत्वहभजानाहम हनत्य पादाहभवदंनात् ।।"  

 रामायण हकह्कंधाकांड: 

यामध्ये 'मी नपुरु े ओळखतो' हा वाच्याथय  कवीला ऄहभपे्रत नाही तर लक्ष्मणाची सीतेकडे 

पाहण्याची दृष्टी सूहचत केली अहे.  सीतेहवषयीची भक्ती, त्याची पहवत्र शदु्ध दृष्टी आत्यादीच्या 

सूचकतेमळेु प्रस्ततु काव्य रहसक रृदयाला अल्हाद देते.  हेच ध्वनीकाव्य होय. 

आपली प्रगती तपासा: 

१) साहहत्याचे स्वरूप व कायय सहवस्तर हलहा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

३.४  समारोप 

ऄशा प्रकार े भाषेमध्ये शास्त्र भाषा,  व्यवहार भाषा अहण साहहत्य भाषा पहायला हमळत 

ऄसतात. साहहत्य भाषेचे स्वरूप आतर भाषाचं्या तलुनेत हतचे कायय ही हभन्न अहे. साहहत्य 

भाषेचे मखु्यता तीन प्रकार पडतात ऄहभधा लक्षणा अहण व्यजंना. ऄहभधा शब्दशक्तीच्या 

ऄंतगयत रूढी, योग अहण योगरूढी ऄसे प्रकार अहेत. हजथे ऄहभधा शब्दशक्तीला ऄथायला 
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मयायदा येते हतथे दसुरय्ा शब्दशक्तीचा हवचार म्हणजे लक्षणेचा हवचार केला जातो. 

लक्षणेमध्ये हनरूढा अहण प्रयोजनवती या लक्षणा सागंता येतात. दोन्हीमध्ये सारोपा अहण 

साध्यवसाना ऄसे उपप्रकार अहेत. तर प्रयोजनवती लक्षणेमध्ये उपादान अहण 

लक्षणलक्षणा ऄसे अणखी दोन उपप्रकार पहायला हमळतात. शब्दाची सवायत महत्त्वाची 

शब्दशक्ती म्हणजे व्यजंना. लेखक त्याच्या साहहत्यामध्ये या शब्दशक्तींचे उपयोजन करत 

ऄसतो. व्यजंना शब्दशक्तीमध्ये शाब्दी व्यजंना अहण अथी व्यजंना ऄसे दोन मखु्य प्रकार 

पडतात. शाब्दी व्यजंनेमध्ये ऄहभधामूलक शाब्दी व्यजंना अहण लक्षणा मूलक शाब्दी 

व्यजंना तर अथी व्यजंनेमध्ये वस्तूध्वनी, ऄलंकार ध्वनी अहण रसध्वनी ऄसे प्रकार 

पडतात. एकूणच भाषेचा हवचार करता साहहत्य व्यवहारामध्ये शब्दशक्ती भाषेचे महत्त्वाचे 

कायय बजावत ऄसतात. ऄशा भाषेमळेु साहहत्याचे सौंदयय हनहितच खलूुन हदसते.  

३.५ सदंभय ग्रथं  

 काव्यशास्त्रप्रदीप - स.  रा गाडगीळ  

 ऄहभनव काव्यप्रकाश - रा श्री जोग  

 भारतीय साहहत्यशस्त्र - ग तं्र देशपाडें  

 भारतीय साहहत्यहवचार - डॉ लीला गोहवलकर  

 साहहत्याची भाषा - भालचदं्र नेमाडे  

 साहहत्य हवचार - ऄ वा कुलकणी  

 साहहत्य स्वरूप अहण समस्या - वसतं पाटणकर  

३.६ प्रश्न  

अ) दीघोत्तरी प्रश्न.  

१)  शब्दशक्ती म्हणजे काय? ते सांगून शब्दशक्तीच्या प्रकाराचें सहवस्तर हववेचन करा.  

२)  हवहवध शब्दशक्ती कोणत्या त्यातील कोणत्याही दोन शब्द शक्तींचे प्रकारासंह सहवस्तर 

हववेचन करा.  

ब) लघुत्तरी प्रश्न. 

१)  साहहत्याची भाषा म्हणून ऄहभधेचे कायय सहवस्तर सागंा.  

२)  साहहत्याची भाषा म्हणून लक्षणेचे कायय सहवस्तर सागंा.  

३)  साहहत्याची भाषा म्हणून व्यजंनेचे कायय सहवस्तर सागंा.  
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क) एका वाक्यात उत्तर हलहा.   

१.  ऄहभधा या शब्दशक्तीचे प्रकार सागंा.  

२.  लक्षणा या शब्दशक्तीचे मखु्य प्रकार सागंा.  

३.  गौणी लक्षणा या शब्दशक्तीचे प्रकार सागंा.  

४.  शदु्धा लक्षणा या शब्दशक्तीचे प्रकार सागंा.  

५.  व्यजंना या शब्दशक्तीचे मखु्य प्रकार सागंा.  

६.  शाब्दी व्यजंना या शब्दशक्तीचे प्रकार सागंा.  

७.  अथी व्यजंना या शब्दशक्तीचे प्रकार सागंा.  

 

 

 

***** 
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घटक IV 

भारतीय साहहत्यशास्त्र : हनहमितीप्रहिया व प्रयोजन हवचार 

 १.  साहहत्य हनहमितीमागील कारण े: प्रहतभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास 

 २.  साहहत्याची प्रयोजने : भरत ते अहभनवगुप्त 

४.१  

साहहत्य हनहमितीमागील कारणे : प्रहतभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास 

घटक      

४.१.१  ईद्दिष्ट े

४.१.२  प्रस्तावना 

४.१.३  द्दवषय द्दववेचन 

४.१.४  प्रद्दतभा 

 भट्टतौत 

 दण्डी 

 भामह 

 वामन 

 अनदंवधधन 

 रुद्रट 

 राजशेखर 

 ऄद्दभनवगपु्त 

 मम्मट 

 हेमचदं्र 

 माद्दहमभट्ट 

 जगन्नाथ 

४.१.५  प्रद्दतभेच्या व्याख्या 

४.१.६  प्रद्दतभेच्या वैद्दशष््टये 

४.१.७  व्यतु्पत्ती 

४.१.८  ऄभ्यास 
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४.१.९  समारोप 

४.१.१० स्वाध्याय 

४.१.११ सदंभधग्रथंसूची 

४.१.१ उहिष्ट े 

 साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीमागील कारणाचंी सद्दवस्तर माडंणी करणे. 

 साद्दहत्य द्दनद्दमधतीचे नेमके स्वरूप काय अहे याबिल चचाध करणे. 

 साद्दहत्य द्दनद्दमधतीसाठी महत्वाचे घटक कोणते अहेत याची चचाध करणे. 

 भारतीय परपंरतेील प्रद्दतभाशक्तीचा अढावा घेणे. 

 प्रद्दतभेचा ऄथध व द्दतचे स्वरूप समजून घेणे. 

 साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील व्यतु्पत्ती हे कारण समजून घेणे. 

 साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील ऄभ्यास हे कारण स्पष्ट करणे. 

४.१.२ प्रस्तावना  

प्राचीन काळापासून भारतात साद्दहत्याचा सूक्ष्म द्दवचार झालेला द्ददसून येतो. ससं्कृतमध्ये 

साद्दहत्यद्दवषयक ऄनेक मौद्दलक ग्रथं द्दलद्दहले गेले अहेत. साद्दहत्यावरील शास्त्रीय 

स्वरूपाच्या ग्रथंद्दनद्दमधतीला सरुुवात आसवी सनापूवी झालेली द्ददसते. भरतमनुींचा 

‘नाट्यशास्त्र’ हा नाट्यचचाध करणारा ग्रथं आ. स. पू. २०० ते आ. स. २०० या दरम्यान 

केव्हातरी द्दलद्दहला गेला ऄसे मानले जाते. अपल्याला ईपलब्ध ऄसलेला तो पद्दहला 

साद्दहत्यशास्त्रीय ग्रथं अहे. यापासून पढेु २००० वषध ही काव्यचचाध सरुू राद्दहली; एवढेच 

नव्हे तर ईत्तरोत्तर द्दवकद्दसत होत गेली. १८ व्या शतकातील जगन्नाथ पंद्दडतापयंत या 

काव्यचचेचा ईत्कषध द्ददसून येतो.  

प्राचीन काळी ‘साद्दहत्य’ हा शब्द अढळत नाही. साद्दहत्य द्दकंवा वाङ्मय या ऄथाधने ‘काव्य’ हा 

शब्द रूढ होता. म्हणून साद्दहत्यद्दवषयक चचेला 'काव्यचचाध ' द्दकंवा 'काव्यशास्त्र’ ऄसे 

सबंोधले गेले. साद्दहत्यशास्त्राला द्दकंवा साद्दहत्यचचेला ‘द्दियाकल्प, काव्यालंकार’, 

‘काव्यलक्षण' ऄशी नावे ऄसलेली द्ददसतात. 

'भारतीय साद्दहत्यशास्त्र : द्दनद्दमधतीप्रद्दिया व प्रयोजन द्दवचार' या ऄभ्यासघटकामध्ये अपण 

'साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील कारणे: प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास' हा घटक ऄभ्यासणार अहोत. 

या घटकातंगधत प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास या साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील कारणाचंा अढावा 

घेणार अहोत. तसेच साद्दहत्यद्दनद्दमधतीचे नेमके स्वरूप काय अहे? साद्दहत्यद्दनद्दमधतीसाठी 

महत्वाचे घटक कोणते अहेत? याबिलची चचाध अपण करणार अहोत. 
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४.१.३ हवषय हववेचन 

प्राचीन काळापासून साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीमागील काव्यकारणाचं्या स्वरूपाचा द्दवचार 

भारतीय व पाश्चात्य साद्दहत्यात होत अलेला अह.े साद्दहत्यद्दनद्दमधतीचे नेमके स्वरूप काय 

अहे? साद्दहत्य द्दनद्दमधतीसाठी महत्वाचे घटक कोणते अहेत? याबिलची चचाध प्राचीन 

काळापासून होत अलेली द्ददसते. साद्दहत्याची द्दनद्दमधती मलु्ययकु्त ऄसते, वैद्दशष््टयपूणध ऄसते. 

म्हणूनच साद्दहत्याची द्दनद्दमधती कशी होते याचे सवांनाच एकप्रकारचे कुतूहल ऄसलेले द्ददसून 

येते. 

साद्दहत्याची द्दनद्दमधतीप्रद्दिया ही साद्दहत्यशास्त्रातील एक महत्वाची सकंल्पना अहे. कलेच्या 

द्दनद्दमधतीतील एक महत्त्वाची चचाध म्हणून द्दनद्दमधतीप्रद्दियेचा द्दवचार मानला जातो. लेखन 

करताना लेखकाची कोणती मानद्दसक प्रद्दिया घडून येते याचा ऄभ्यास यात होतो. 

लेखकाची द्दनद्दमधतीप्रद्दिया नेमकी कधीपासून सरुू होते याबिल ऄभ्यासकामंध्ये मतमतातंर े

अहेत. त्यामळेु साद्दहत्याची द्दनद्दमधती ही प्रद्दिया फार गुतंागुतंीची अह.े भारतीय 

साद्दहत्यशास्त्रकारांनी प्रद्दतभा, स्फूती, ईत्पे्रक्षा, भावनात्मकता, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास, 

बहुश्रतुता ऄशी वेगवेगळी काव्यकारणे सांद्दगतली अहेत. यापैकी प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व 

ऄभ्यास ही तीन जनक कारणे मानली जातात. आतर कारणे गौण मानली जातात. 

साद्दहत्याची द्दनद्दमधती प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास या प्रमखु तीन कारणामंळेु होते ऄसे मानले 

गेले तरी प्रद्दतभा हे मखु्य काव्यकारण ऄसल्याचे ऄनेक ऄभ्यासकांनी म्हटले अहे. 

प्रद्दतभेला 'कल्पनाशक्ती' ऄसेही म्हटले जाते. कलेचा, साद्दहत्याचा कल्पनाशक्तीशी काय 

सबंंध अहे? कलेच्या के्षत्रात ‘कल्पनाशक्ती' या सजें्ञचा ऄथध कोणता अहे? ऄसे प्रश्न द्दनमाधण 

होतात तेव्हा अपल्या ऄसे लक्षात येते की कला- साद्दहत्याच्या के्षत्रात ‘कल्पनाशक्ती' ही 

सजं्ञा ‘प्रद्दतभा' या ऄथाधने योजली जाते. ही सजं्ञा नवद्दनद्दमधती करणारी शक्ती या ऄथाधनेही 

वापरली जाते.  

कलेच्या के्षत्रात प्रद्दतभेला ऄनन्यसाधारण ऄसे महत्त्व प्राप्त झाले अह.े साद्दहत्य ही 

कल्पनाजद्दनत कला अह;े तर प्रद्दतभा वा कल्पनाशक्ती ही साद्दहत्याची कारकशक्ती अह.े 

कलाद्दनद्दमधतीसाठी प्रद्दतभा ऄत्यतं अवश्यक ऄसते, त्याखेरीज कलाद्दनद्दमधती शक्य नसते. 

प्रद्दतभा ही ऄलौद्दकक शक्ती अहे. साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीमध्ये जशी प्रद्दतभा महत्त्वाची ऄसते 

तशीच साद्दहत्याच्या अस्वाद प्रद्दियेमध्येही प्रद्दतभा महत्त्वाची अह.े कला– साद्दहत्याचे द्दवश्व 

हे कल्पनाजद्दनत ऄसते. कलावतं अपल्या कलाकृतीतून जेव्हा नवद्दवश्वाची द्दनद्दमधती करीत 

ऄसतो तेव्हा त्यामागे त्या कलावतंाची प्रद्दतभा ऄसते. साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीसाठी 

प्रद्दतभेबरोबरच व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास ही काव्यकारणेही महत्त्वाची अहेत. या 

ऄभ्यासघटकामध्ये प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास या काव्यकारणाचंा परामशध घ्यावयाचा 

अहे. 

साहहत्य हनहमितीमागील कारणे:  

 प्रद्दतभा  

 व्यतु्पत्ती 

 ऄभ्यास 
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४.१.४ प्रहतभा  

ईत्कृष्ट काव्यद्दनद्दमधतीसाठी लेखकाच्या द्दठकाणी ज्या गणुाची द्दनतातं अवश्यकता ऄसते त्या 

द्दवशेष गणुाला ‘प्रद्दतभा' ऄसे म्हणतात. प्रद्दतभा ही एक ऄलौद्दकक शक्ती अहे. तेज, प्रकाश, 

बदु्धी, स्फूती, प्रज्ञा ऄसे वेगवेगळे ऄथध प्रद्दतभेचे सादं्दगतले जातात. आटाद्दलयन मानसशास्त्रज्ञ 

लोंब्रोसो याने प्रद्दतभेला वेडाची बहीण मानले. एक नवीन ऄपूवध द्दवश्व द्दनमाधण करण्याचे 

सामर्थयध प्रद्दतभाशक्तीत ऄसते. प्रद्दतभेच्या सहाय्याने द्ददव्य स्वरूपाचे ज्ञान कलावतंाजवळ 

येत ऄसते. साद्दहत्यकृती ही लेखकाच्या प्रद्दतभा शक्तीतून शब्दादं्रार ेबद्ध झालेली कलाकृती 

ऄसते. 

मनषु्याचा मेंदूवर द्दकंवा मनावर बालपणापासून द्दवद्दवध प्रकारचे ससं्कार होत ऄसतात. 

ऄनेक ऄनभुव, वेगवेगळी माणसे, ऄनेक दृश्य, द्दवद्दवध प्रसगं या सवांचे तपशील त्याच्या 

स्मतृीत ऄसतात. या ऄनभुवाच्या सूक्ष्म तपद्दशलातून इष्ट ऄसा भाग द्दनवडला जातो अद्दण 

त्याची माडंणी, द्दमश्रण, एकत्रीकरण, सगंती, समन्वय हे काही वेगळ्या प्रकाराने करून 

नवीनच व्यद्दक्तप्रसगं द्दनमाधण करणे हे प्रद्दतभेचे कायध ऄसते. 

प्रद्दतभा म्हणजे नेमके काय? प्रद्दतभेची प्रद्दिया कशा प्रकारची ऄसते? द्दतचे नेमके स्वरूप 

कसे ऄसते? यासबंंधी काही ससं्कृत साद्दहत्यमीमासंकानंी अपापल्या कल्पना माडंल्या 

अहेत. या कल्पना अपण सद्दवस्तर पाहू. भट्टतौत, अनदंवधधन, दण्डी, भामह, वामन, 

ऄद्दभनवगपु्त, मम्मट, रुद्रट, हेमचदं्र, माद्दहमभट्ट, राजशेखर, जगन्नाथ या ससं्कृत साद्दहत्य 

ऄभ्यासकांनी प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास ही तीन जनक कारणे सादं्दगतली. त्यापैकी 

प्रद्दतभा या काव्यकारणाचे भारतीय साद्दहत्यमीमासंकानंी केलेले द्दववेचन पढुीलप्रमाणे –  

 भट्टतौत:  

भट्टतौत याने कवीजवळ ऄसलेल्या वणधन करण्याच्या शक्तीला प्रद्दतभा म्हटले अहे. भट्टतौत 

याने ‘दशधन' व ‘वणधना’ ऄशा दोन सकंल्पना माडंल्या. त्याच्या मते, ज्याला दशधन झाले 

त्याला ऊषी म्हणतात. हे दशधन वस्तूधमाधतील तत्त्वाच्या ज्ञानाच्या स्वरूपाचे ऄसते. कवीला 

होणार े वस्तूचे दशधन ऊषींना होणाऱ्या दशधनासारखे ऄसते. म्हणजे ते सामान्य मनषु्यांना 

होणाऱ्या दशधनापेक्षा वेगळे ऄसते. कवी वणधनाच्या रूपात अपले दशधन साकार करतो म्हणून 

तो कवी ठरतो. ऊषी हे कवी ठरत नाहीत. कारण ऊषीला झालेले दशधन वणधनाच्या रूपात 

साकार होत नाही म्हणून तो कवी ठरत नाही अद्दण वणधना शक्य होते ती प्रद्दतभेमळेु. म्हणून 

कवीच्या द्दठकाणी प्रद्दतभा शक्ती ऄसते. स्वतःला झालेले वस्तूचें दशधन जो वणधनाच्या रूपात 

साकारतो तोच कवी ठरतो. ज्याच्या जवळ प्रद्दतभा शक्ती अहे त्यालाच हे वणधन करता येते. 

म्हणजेच कवीच्या द्दठकाणी प्रद्दतभा शक्ती ऄसावी लागते.  

 दण्डी: 

                “पूविवासनागुणानबुहधध प्रहतभानम|” 

दण्डीने प्रद्दतभेचे स्वरूप स्पष्ट करताना ती नैसद्दगधकी व पूवधवासनागणुानबुंधी ऄसते ऄसे 

म्हटले अह.े त्याच्या मते, प्रद्दतभा म्हणजे पूवधजन्मीच्या वासनागणुावंर ऄवलंबून ऄसणार े

ज्ञान होय .पूवधजन्म हा ससं्काराचा पररणाम अहे. म्हणजेच प्रद्दतभा ही इश्वरद्दनद्दमधत शक्ती 
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ऄसून ती ससं्कारातून येत ऄसते. प्रद्दतभा जर जन्मताच नसेल तर श्रतृ (व्यतु्पत्ती) व 

ऄद्दभयोग (ऄभ्यास) याचं्या साहाय्याने ती द्दमळवता येते ऄसेही त्याने म्हटले. 

 भामह: 

भामहाने अपल्या ‘काव्यालंकार ’या ग्रथंात प्रद्दतभेचे द्दववेचन केले अहे.  ईत्कृष्ट 

काव्यद्दनद्दमधतीसाठी कवी प्रद्दतभासपंन्न ऄसावा लागतो ऄसे तो म्हणतो. त्याच्या मते, 

गरुूजवळ ऄध्ययन केल्यामळेु मंदबदु्धीच्या मनषु्यालाही शास्त्राचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे 

शक्य ऄसते; परतं ुएखादाच प्रद्दतभावान मनषु्य काव्यद्दनद्दमधती करू शकतो. 

 वामन: 

                “जधमाांतरागत सांस्कारहवशेष:|” 

वामनाने दण्डीप्रमाणे प्रद्दतभा ही जन्मापासूनच ऄसते ऄसेच म्हटले अह.े प्रद्दतभेचे स्वरूप 

स्पष्ट करताना ‚'प्रद्दतभा हा पूवधजन्मीपासून प्राप्त झालेला एक द्दवद्दशष्ट ससं्कार” ऄसे त्याने 

म्हटले अह.े वामनाने प्रद्दतभेचे द्दववेचन करताना दण्डीप्रमाणेच प्रद्दतभेचा सबंंध पूवधजन्माशी 

जोडलेला द्ददसतो. 

 आनांदवधिन: 

अनदंवधधनाने प्रद्दतभा शक्तीचे वणधन करताना ऄसे म्हटले अहे की प्रद्दतभा ही वाग्देवता 

सरस्वतीच्या कृपाप्रसादाने लाभते. महाकवींच्या काव्यात त्याचं्या ऄलौद्दकक प्रद्दतभाशक्तीचा 

जो अद्दवष्कार होतो तो वाग्देवता सरस्वतीच्या कृपाप्रसादामळेुच. ऄसे ऄलौद्दकक प्रद्दतभा 

ऄसलेले काद्दलदासासारखे महाकवी दोन- तीन द्दकंवा फार तर पाच- सहाच झाले ऄसावेत, 

ऄसे अनदंवधधनाने म्हटले अहे. 

 रुद्रट: 

रुद्रटाने प्रद्दतभेचे दोन प्रकार सादं्दगतले. एक सहजा अद्दण दसुरी ईत्पाद्या. सहजा प्रद्दतभा ही 

नैसद्दगधक, इश्वरदत्त देणगी ऄसते. तसेच ती कवीबरोबरच बद्ध होते. तर ईत्पाद्या प्रद्दतभा 

म्हणजे ऄद्दधकाद्दधक पररश्रमाने सपंादन केलेली. ईत्पाद्या प्रद्दतभा ही शास्त्र ऄभ्यासाने द्दकंवा 

मनीमंत्र औषधोपचाराने प्राप्त होते. परतं ुसहजा प्रद्दतभा हीच शे्रष्ठ ऄसेही त्याने म्हटले.  

 राजशेखर: 

राजशेखर प्रद्दतभेला ‘शक्ती' म्हणतो. त्याने प्रद्दतभेचे स्वरूप स्पष्ट करताना ‘कारद्दयत्री प्रद्दतभा' 

अद्दण ‘भावद्दयत्री प्रद्दतभा' ऄसे प्रद्दतभेचे दोन भेद सांद्दगतले. कारद्दयत्री प्रद्दतभा म्हणजे द्दनमाधण 

करण्यासाठी लागते ती. ही प्रद्दतभा कलावतंाजवळ ऄसते. तर भावद्दयत्री प्रद्दतभा वाचक, 

रद्दसक याचं्याजवळ ऄसते. त्याने ‚प्रद्दतभा म्हणजे सवध प्रकारचे शब्द, ऄथध, ऄलंकाराचें तंत्र, 

ईक्तींचे मागध (शैली), अद्दण आतरही तसल्या गोष्टी ऄंतःकरणात प्रकाद्दशत करते ती‛ ऄशी 

प्रद्दतभेची व्याख्या केली अहे.    
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 अहभनवगुप्त: 

                “अपूविवस्तू हनमािणक्षम: प्रज्ञा|'' 

“ऄपूवध वस्तू द्दनमाधण करणारी बधु्दी द्दकंवा शक्ती म्हणजे प्रद्दतभा‛ ऄशी व्याख्या 

ऄद्दभनवगपु्ताने केली. वस्तूद्दनद्दमधतीमध्ये काव्याचे घटक कथानक, पात्राचें दशधन, स्वरूप 

कल्पना व त्या कल्पनेची माडंणी यांचा समावेश होतो. त्याच्या मते, कोणतीही वस्तू ऄपूवध, 

ऄलौद्दकक करण्याची क्षमता प्रद्दतभेत ऄसते. प्रद्दतभेमळेु अशय, रचना अदी सवधच घटकानंा 

ऄपूवधत्व प्राप्त होत ऄसते. ऄद्दभनवगपु्ताने प्रद्दतभेला काव्याथाधला ऄलौद्दकक बनद्दवणारी शक्ती 

मानले. केवळ शब्दाथांच्या मांडणीने काव्य द्दनमाधण होत नाही. व्यजंनेचा वा ध्वन्याथाधचा 

प्राणही प्रद्दतभाच अहे ऄसे त्याने म्हटले अह.े 

 मम्मट:           

               “शक्ती कहवत्वबीजरूप सांस्कारहवशेष:|” 

मम्मटाच्या मते, ‚प्रद्दतभाशक्ती म्हणजे कद्दवत्वबीजरूपी द्दवद्दशष्ट ससं्कार अह.े” ही शक्ती 

नसेल तर काव्यद्दनद्दमधती होउ शकत नाही. प्रद्दतभा ही कद्दवत्वाच्या मळुाशी ऄसणारी एक 

अवश्यक शक्ती अहे. चागंले काव्य द्दनमाधण होण्यासाठी प्रद्दतभेची अवश्यकता ऄसते. 

प्रद्दतभा नसेल तर चागंले काव्य द्दनमाधण होउ शकणार नाही व जर द्दनमाधण झालेच तर ते 

ईपहासास्पद होइल. मम्मटानेही भामहाप्रमाणे प्रद्दतभा जन्मताच पूवधससं्काराने द्दनमाधण होत 

ऄसते ऄसे म्हटले. 

 हमेचांद्र: 

               “नवोधमषेशाहलनी प्रज्ञा प्रहतभा|” 

 “प्रद्दतभा म्हणजे नवनवीन ईन्मेष धारण करणारी प्रज्ञा‛ ऄशी प्रद्दतभेची व्याख्या हेमचदं्राने 

केली. तसेच त्याने रुद्रटाप्रमाणेच प्रद्दतभेचे दोन प्रकार सादं्दगतले. सहजा प्रद्दतभा अद्दण 

ऄनौषादी/ औपाद्दधकी प्रद्दतभा ऄसे दोन प्रकार सादं्दगतले. सहजा प्रद्दतभा म्हणजे जन्मतःच 

ऄसलेली अद्दण औपाद्दधकी म्हणजे मंत्रशक्तीने, शास्त्रशदु्ध ऄभ्यासाने प्राप्त होणारी प्रद्दतभा 

ऄसे त्याने म्हटले. 

 माहहमभट्ट: 

माद्दहमभट्टने प्रद्दतभेला भगवान शकंराचा ततृीय नेत्र म्हटले. त्याने प्रद्दतभेचा सबंंध 

रसाद्दवष्काराशी जोडला अहे. प्रद्दतभेमळेु कवीला तै्रलोक्यातील सवध पदाथांचा साक्षात्कार 

होत ऄसतो ऄसे त्याने म्हटले.   

 जगधनाथ: 

जगन्नाथाच्या मते, भाषाप्रभतु्व व कल्पनाप्रभतु्व यांच्या मदतीने कवीने केलेली रचना व 

त्याच्यासाठी लागणारी शक्ती म्हणजे प्रद्दतभा होय. तसेच प्रद्दतभा ही काव्यास ऄनकूुल ऄशा 
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शब्दाथांची रचना करण्याची शक्ती ऄसते. देवता, महापरुुष याचं्या प्रसादाने वा ऄदृष्टामळेु 

प्रद्दतभा प्राप्त होते ऄसेही त्याने म्हटले अह.े          

 प्रभाकर पाध्ये: 

मराठी साद्दहत्यद्दवचारामध्ये प्रद्दतभेचा जो द्दवचार माडंलेला अहे तो ससं्कृत द्दकंवा पाश्चात्य 

साद्दहत्यद्दवचारातील कल्पनावंर अधारलेला अहे. मात्र प्रभाकर पाध्ये यांनी माडंलेला 

प्रद्दतभेचा द्दवचार हा वेगळा व वैद्दशष््टयपूणध अहे. प्रभाकर पाध्ये याचं्या द्दववेचनात सजं्ञा, 

बोधना व प्रद्दतभा या तीन सकंल्पना महत्त्वूणध अहेत. तसेच त्यानंी प्रद्दतभेचे दोन प्रकार 

सादं्दगतले. 'बद्ध प्रद्दतभा' व 'मकु्त प्रद्दतभा' ऄसे प्रद्दतभेचे दोन प्रकार सादं्दगतले.  

थोडक्यात दण्डी, भामह, वामन, रुद्रट, मम्मट, ऄद्दभनवगपु्त, माद्दहमभट्ट, राजशेखर, 

जगन्नाथ या सवांनीच काव्यद्दनद्दमधतीसाठी 'प्रद्दतभा' हा घटक अवश्यक मानला. 

प्रद्दतभेद्दशवाय काव्य द्दनमाधण होउ शकत नाही हे सवांनी अवजूधन सादं्दगतले. तसेच प्रद्दतभेचे 

स्वरूप नेमके सागंता न अल्यामळेु जवळपास सवध साद्दहत्यशास्त्रकारांनी प्रद्दतभेला ऄद्भतु ,

ऄलौद्दकक,  दैवी देणगी ऄसे म्हटले अहे. प्रद्दतभा ही इश्वरदत्त शक्ती ऄसली तरी ती अपण 

ऄन्य मागाधनेही द्दमळवू शकतो. हे ऄन्य मागध म्हणजे व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास हे होत. 

४.१.५ प्रहतभेच्या व्याख्या 

 भट्टतौत: 

     “प्रज्ञा नवोन्मेषशाद्दलनी प्रद्दतभा माता!”  

 दण्डी:  

     ' ‘पूवधवासनागणुानबुंधी  प्रद्दतभानम!”  

 अहभनवगुप्त: 

     “ऄपूवधवस्तू द्दनमाधणक्षम: प्रज्ञा|' ' 

 मम्मट:  

     “शक्ती कद्दवत्वबीजरूप ससं्कारद्दवशेष:|”  

 वामन: 

     ‚जन्मातंरागत ससं्कारद्दवशषे:|” 

 हमेचांद्र व वाग्भट: 

     “नवोन्मेषशाद्दलनी प्रज्ञा प्रद्दतभा|'' 
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४.१.६  प्रहतभेची वैहशष््टये 

१) प्रहतभेचे अलौहककत्व: 

प्रद्दतभा ही एक ऄलौद्दकक शक्ती अह.े या शक्तीचे स्वरूप शास्त्रीय भाषेत नेमके सागंता न 

अल्यामळेु जवळपास सवध साद्दहत्यशास्त्रकारानंी प्रद्दतभेला ऄद्भतु  ,ऄलौद्दकक,  दैवी देणगी 

ऄसे म्हटले अह.े प्रद्दतभाशक्ती लेखक, कवींमध्ये आतरापेंक्षा ऄद्दधक प्रमाणात ऄसते. 

लेखक, कवी ऄलौद्दकक ऄसे द्दवश्व अपल्या साद्दहत्यातून द्दनमाधण करत ऄसतात. म्हणूनच 

साद्दहत्यातून द्दमळणारा अनंद हा ऄलौद्दकक ऄसतो ऄसे म्हणतात.  

प्रद्दतभेचे एक तत्त्व अह ेते म्हणजे द्दतचे द्दवरलत्व. यामळेुच प्रद्दतभा ही ऄलौद्दकक शक्ती अह े

ऄसे म्हटले जाते. प्रद्दतभा कमी लोकानंाच प्राप्त होते. बहुतेक जणाचं्या द्दठकाणी ही शक्ती 

नसते. म्हणून द्दतला ऄलौद्दकक शक्ती म्हणतात. अनदंवधधनाने अपला प्रद्दतभाद्दवचार 

माडंताना केलेले द्दवधान येथे लक्षात घ्यावे लागते. त्याच्या मते, ‚ऄलौद्दकक प्रद्दतभा 

ऄसलेले काद्दलदासासारखे महाकवी दोन- तीन द्दकंवा फार तर पाच- सहाच झाले ऄसावेत.” 

एकंदर, एक नवीन ऄपूवध द्दवश्व द्दनमाधण करण्याचे सामर्थयध प्रद्दतभाशक्तीत ऄसते. प्रद्दतभेच्या 

सहाय्याने द्ददव्य स्वरूपाचे ज्ञान कलावतंाजवळ येत ऄसते.  

२) प्रहतभाव्यापार: 

प्रद्दतभेद्दशवाय काव्यद्दनद्दमधती शक्य होत नाही. प्रद्दतभाशक्तीमुळे मनोवतृ्ती तल्लीन होते व 

साद्दहद्दत्यकाला शब्द अपोअप सचुतात. म्हणजेच कवीच्या द्दठकाणी द्ददव्यशक्ती ऄसते. 

त्यालाच अपण प्रद्दतभा म्हणतो. प्रद्दतभा ही एक ऄलौद्दकक शक्ती अह.े तेज, प्रकाश, बदु्धी, 

स्फूती, प्रज्ञा ऄसे वेगवेगळे ऄथध प्रद्दतभेचे सादं्दगतले जातात. भारतीय साद्दहत्यशास्त्रकारानंी 

काव्यद्दनद्दमधतीसाठी 'प्रद्दतभा' हा घटक अवश्यक मानला. प्रद्दतभेद्दशवाय काव्य द्दनमाधण होउ 

शकत नाही हे सवांनी अवजूधन सादं्दगतले.  

काही मानसशास्त्रज्ञानंी प्रद्दतभा ही वेडाची बहीण अहे ऄसे म्हटले. आटाद्दलयन मानसशास्त्रज्ञ 

लोंब्रोसो याने प्रद्दतभेला वेडाची बहीण मानले. त्याच्या मते, प्रद्दतभा ही मनाची द्दवकृती अहे 

अद्दण जेव्हा या मानद्दसक द्दवकृतीचा ऄंश जेव्हा तीव्र बनतो तेव्हा काव्यद्दनद्दमधती होते. 

शेक्सद्दपयरनेही कलावतंांना वेडे म्हटले अह.े वेडा व प्रद्दतभावतं या दोघानंाही जगाचे भान 

नसते ऄसे त्याने म्हटले अह े

३) अपूवि वस्तू हनमािण करणारी शक्ती: 

“ऄपूवधवस्तू द्दनमाधणक्षम: प्रज्ञा|'' ऄसे प्रद्दतभेचे वणधन ऄद्दभनवगपु्ताने केले. प्रद्दतभाशक्ती ही एक 

ऄपूवध वस्तू द्दनमाधण करणारी शक्ती अहे. कोणतीही वस्तू ऄपूवध, ऄलौद्दकक करण्याची क्षमता 

प्रद्दतभेत ऄसते. एका नव्या द्दवश्वाची द्दनद्दमधती लेखक अपल्या कलाकृतीतून करीत ऄसतो. 

माणसाच्या मनावर द्दकंवा मेंदूवर लहानपणापासून द्दवद्दवध प्रकारचे ससं्कार होत ऄसतात. 

ऄनेक ऄनभुव, वेगवेगळी माणसे, ऄनेक दृश्य, द्दवद्दवध प्रसगं या सवांचे तपशील त्याच्या 

स्मतृीत ऄसतात. ते माणसाच्या मनात सपु्तावस्थेत ऄसतात. हे सवध ऄनभुव, द्दवद्दवध प्रसगं, 

ऄनेक दृश्य पनु्हा शब्दानंी द्दचद्दत्रत केले जातात ते केवळ प्रद्दतभेमळेु. साद्दहत्यातून नव्याने 

झालेली ही द्दनद्दमधती ऄपूवध ऄसते.  
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४.१.७ व्युत्पत्ती 

साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील कारणांचा द्दवचार करताना प्रद्दतभेनतंर ‘व्यतु्पत्ती' या काव्यकारणाला 

महत्त्व प्राप्त झाले अह.े ईत्कृष्ट काव्यद्दनद्दमधतीस कारणीभूत ऄसणाऱ्या तीन कारणापैंकी 

‘व्यतु्पत्ती' हे एक काव्यकारण अहे. व्यतु्पत्ती म्हणजे ज्ञान सपंादन अद्दण व्यतु्पन्न म्हणजे 

ज्ञानसपंन्न मनषु्य. कवीला केवळ प्रद्दतभा ऄसून भागत नाही. ज्ञानसपंन्नही ऄसावे लागते.  

दण्डीच्या मते, प्रद्दतभा जर जन्मताच नसेल तर श्रतृ (व्यतु्पत्ती) व ऄद्दभयोग (ऄभ्यास) 

याचं्या सहाय्याने ती द्दमळवता येते. ऄनभुव सपंन्नता ही गोष्टही व्यतु्पत्तीत समाद्दवष्ट केली 

अहे. सत्यसषृ्टीचे अद्दण मानवी जीवनाचे ज्ञान द्दजतके खोल द्दततके कवीचे काव्य 

प्रत्ययकारी होण्याची शक्यता ऄद्दधक ऄसते. काव्य जरी प्रद्दतभेने शक्य होत ऄसले तरी 

काव्याला बळकटी अद्दण सौंदयध प्राप्त करून देण्यास कवीची व्यतु्पन्नता ईपयोगी पडते. 

म्हणून कवीच्या द्दठकाणी बहुश्रतृता ऄसणे अवश्यक ऄसते. दण्डी व्यतु्पत्तीला 'व्रत' ऄसेही 

म्हणतो. 

भामहाच्या मते, काव्यरचनेसाठी प्रद्दतभेबरोबरच अणखी काही गणु अवश्यक ऄसतात. ते 

गणु म्हणजे शब्द व ऄथध यांचे पक्के ज्ञान, आतर कवींच्या रचनांचे ऄवलोकन अद्दण ऄन्य 

काही द्दवषयांचे ज्ञान हे होत. 

प्रद्दतभा ही व्यतु्पत्ती अद्दण काव्यरचनेचा ऄभ्यास याचं्यामळेु प्राप्त होउ शकते ऄसे जगन्नाथ 

म्हणतो. तर मम्मटाने व्यतु्पत्तीला ‘द्दनपणुता' ऄसे म्हटले अहे. त्याने शक्ती, द्दनपणुता व 

ऄभ्यास या तीन गोष्टींचा काव्यकारण म्हणून द्दवचार केला अहे.  

रुद्रटानेही काव्यद्दनद्दमधतीसाठी प्रद्दतभेबरोबरच व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास यांना महत्त्व द्ददले अहे. 

तर राजशेखर याने व्यतु्पत्ती ईद्दचत व ऄनदु्दचत काय अहे याची जाणीव करून देते ऄसे 

म्हटले. 

काव्यद्दनद्दमधतीसाठी व्यतु्पत्ती महत्त्वाची ऄसली तरी प्रद्दतभेच्या मानाने द्दतचे स्थान गौण अहे. 

कारण व्यतु्पत्ती ऄभावी काव्यद्दनद्दमधती होउ शकते मात्र प्रद्दतभेद्दशवाय काव्यद्दनद्दमधती शक्य 

होत नाही. 

४.१.८ अभ्यास  

साद्दहत्यद्दनद्दमधती प्रद्दियेत प्रद्दतभा महत्त्वाची ऄसली तरी व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास द्दतच्या 

खालोखाल महत्वाचे अहेत .व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास हे प्रयत्न साध्य अहेत. 

काव्य ईत्तमप्रकार ेजाणणाऱ्या प्रद्दतभावतंाचं्या मागधदशधनाखाली स्वतः काव्य द्दलद्दहणे व त्यात 

शब्दाचं्या वेगवेगळ्या ऄथाधचा द्दवचार करून, ते समजून घेउन त्यात सधुारणा करण्याचा 

प्रयत्न करणे हे 'ऄभ्यास' या सकंल्पनेत ऄद्दभपे्रत अह.े म्हणजेच काव्याचे लेखन करताना 

प्रद्दतभावतं माणसाबंरोबर पनु्हा पनु्हा चचाध करून लेखन करणे म्हणजे ऄभ्यास होय. 

ऄभ्यास म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा पनु्हा पनु्हा सराव करणे. यामळेु चचाध करण्याचे सामर्थयध 

अपल्याला प्राप्त होते. ऄभ्यास अद्दण सराव यामळेु काव्याची कलात्मक माडंणी  ,रसानकूुल 
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वतृ्तरचना,  ऄलंकार, समपधक शब्द या बाबतीतील कौशल्य प्राप्त होउ शकते. काव्यात 

ऄसबध्दता, खडबडीतपणा  ,पनुरावतृ्ती हे दोष  ऄभ्यासामुळे टाळता येतात. म्हणजेच 

काव्यातील सवध गणु जाणून घेण्यास व त्यातील दोष टाळण्यासाठी ऄभ्यास ईपयकु्त ठरतो. 

ऄभ्यासामळेु काव्याचे बाह्ागं अकषधक होते तसेच ते रखेीव, द्दनदोष बनते.  

लेखक जेव्हा द्दलखाण करीत ऄसतो तेव्हा त्याला सवधप्रथम काय सागंायचे ऄसते, 

शेवटपयंत काय लपवून ठेवायचे; जेणेकरून वाचकांना द्दखळवून ठेवता येते, शेवट कसा 

करायचा या गोष्टी लेखकाला अधीपासूनच माहीत ऄसतात ऄसे नाही. त्याला त्या 

ऄभ्यासाने द्दमळवता येतात. म्हणजेच ऄभ्यासाचे महत्त्व द्दनमाधण होते. ऄशाप्रकार े

साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीमध्ये ऄभ्यास हे कारणही महत्त्वाचे ऄसलेले द्ददसते.      

४.१.९ समारोप 

ऄशाप्रकार े साद्दहत्याची द्दनद्दमधती व अस्वाद या दोन्ही प्रद्दियामंध्ये प्रद्दतभाशक्तीला 

ऄनन्यसाधारण महत्त्व अहे. प्रद्दतभेचे स्वरूप नेमके सागंता न अल्यामळेु जवळपास सवध 

साद्दहत्यशास्त्रकारांनी प्रद्दतभेला ऄद्भतु  ,ऄलौद्दकक,  दैवी देणगी ऄसे म्हटले अहे. प्रद्दतभा ही 

इश्वरदत्त शक्ती ऄसली तरी ती अपण ऄन्य मागाधनेही द्दमळवू शकतो. हे ऄन्य मागध म्हणजे 

व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास हे होत. थोडक्यात, साद्दहत्य द्दनद्दमधतीस कारण होणारी लेखकाची 

प्रद्दतभा, त्या प्रद्दतभेला सहाय्य करणारी व्यतु्पत्ती अद्दण ऄभ्यास ही तीन कारणे प्राचीन 

साद्दहत्यमीमासंकानंी सांद्दगतली अहेत.  

एकंदर या घटकातंगधत साद्दहत्याच्या द्दनद्दमधतीमागील कारणाचंी सद्दवस्तर माडंणी केली. 

प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास या साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील कारणाचंा अढावा अपण घेतला. 

तसेच साद्दहत्यद्दनद्दमधतीचे नेमके स्वरूप काय अहे याबिल चचाध केली. 

आपली प्रगती तपासा: 

 साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील कारणे. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

४.१.१० स्वाध्याय 

दीघोत्तरी प्रश्न. 

१) साद्दहत्य द्दनद्दमधतीमागील प्रद्दतभा, व्यतु्पत्ती व ऄभ्यास या कारणाचंा सद्दवस्तर अढावा 

घ्या. 

२) ''प्रद्दतभा  हे साद्दहत्यद्दनद्दमधतीमागील प्रमखु कारण अहे” या द्दवधानाचा सोदाहरण परामशध 

करा. 
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टीपा. 

१) प्रद्दतभा  

२) व्यतु्पत्ती  

३) ऄभ्यास 

४) प्रद्दतभेची वैद्दशष््टये 

एका वाक्यात उत्तर ेहलहा. 

१) कलाद्दनद्दमधतीसाठी अवश्यक ऄसणारी शक्ती कोणती? 

२) ईत्कृष्ट काव्यद्दनद्दमधतीसाठी कवीच्या द्दठकाणी ज्या गणुाची द्दनतातं अवश्यकता ऄसते 

त्या द्दवशेष गणुाला काय म्हणतात? 

३) ‘दशधन' व ‘वणधना’ ऄशा दोन संकल्पना कोणी माडंल्या? 

४) “पूवधवासनागणुानबुद्दन्ध प्रद्दतभानम|‛ ऄसे कोणी म्हटले? 

५) “शक्ती कद्दवत्वबीजरूप ससं्कारद्दवशेष:|” ऄसे कोणी म्हटले? 

६) राजशेखरने प्रद्दतभेचे कोणकोणते भेद सादं्दगतले? 

७) प्रभाकर पाध्ये यांनी प्रद्दतभेचे कोणते प्रकार सादं्दगतले? 

८) प्रद्दतभा ही काव्यास ऄनकूुल ऄशा शब्दाथांची रचना करण्याची शक्ती ऄसते, ऄसे 

कोणी म्हटले? 

९) हेमचदं्राने प्रद्दतभेचे द्दकती प्रकार सादं्दगतले? 

१०) मम्मटाने व्यतु्पत्तीला काय म्हटले अहे.? 

११) राजशेखराने प्रद्दतभेची व्याख्या कशी केली?  

१२) राजशेखर याने प्रद्दतभेचे कोणते दोन भेद सादं्दगतले? 

१३) ऄद्दभनवगपु्ताच्या मते प्रद्दतभा म्हणजे काय? 

१४) व्यजंनेचा वा ध्वन्याथाधचा प्राणही प्रद्दतभाच अहे ऄसे कोणी म्हटले अहे? 

१५) “नवोन्मेषशाद्दलनी प्रज्ञा प्रद्दतभा|‛ ऄसे कोणी म्हटले? 

४.१.११ सांदभिग्रांथसूची 

 देशपाडें ग. त्र्यं.,भारतीय साद्दहत्यशास्त्र, पॉप्यलुर प्रकाशन,(द्दत. अ) मुंबइ, १९८० 
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 पाटणकर वसतं, साद्दहत्यशास्त्र : स्वरूप अद्दण समस्या, पद्मगधंा प्रकाशन, पणेु, 

२००६.  

 गणोरकर प्रभा, डहाके वसतं अबाजी व आतर (सपंा), वाङ्मयीन सजं्ञा सकंल्पना कोश, 

ग. रा. भटकळ फाउंडेशन, मुंबइ, २००१.  

 राजाध्यक्ष द्दवजय व आतर (सपंा), मराठी वाङ्मय कोश, महाराष्र राज्य साद्दहत्य 

ससं्कृती मंडळ, मुंबइ, २००२. 

 पाटणकर रा. भा., सौंदयधमीमांसा, मौज प्रकाशन, मुंबइ, (द्दत. अ) २००४ 

 कुलकणी वा. ल., साद्दहत्य स्वरूप अद्दण समस्या, पॉप्यलुर प्रकाशन, मुंबइ, १९७५ 

 कुलकणी ऄ. वा., काव्यशास्त्र प्रदीप, प्रद्दतमा प्रकाशन, पणेु.  

 यादव अनदं, साद्दहत्याची द्दनद्दमधतीप्रद्दिया, मेहता प्रकाशन, पणेु. 

 

***** 
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घटक IV 

भारतीय साहहत्यशास्त्र : हनहमितीप्रहिया व प्रयोजन हवचार 

 १.  साहहत्य हनहमितीमागील कारण े: प्रहतभा, व्युत्पत्ती व अभ्यास 

 २.  साहहत्याची प्रयोजने : भरत ते अहभनवगुप्त 

४.२ 

साहहत्याची प्रयोजने : भरतमनुी ते अहभनवगपु्त 

घटक      

४.२.१  उद्दिष्ट े

४.२.२ प्रस्ततवननव 

४.२.३  द्दनषय द्दननेचन 

४.२.४ सवद्दहत्यवची प्रयोजने : भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त 

 भरवतमनुी 

 भवमह 

 नवमन 

 रुद्रट  

 मम्मट 

 द्दनश्वनवथ 

 अद्दभननगपु्त 

४.२.५  मम्मटवचव प्रयोजन द्दनचवर 

४.२.६  समवरोप 

४.२.७  स्तनवध्यवय 

४.२.८  सदंभभग्रथंसूची 

४.२.१ उहिष्ट े 

१) भवरतीय प्रयोजनद्दनचवरवचव सद्दनस्ततरपणे आढवनव घेणे. 

२) सवद्दहत्यवचे प्रयोजन म्हणजे कवय ते समजून घेणे. 

३) सवद्दहत्य कलेच्यव प्रयोजनवबवबत असलेल्यव भूद्दमकवचंव सद्दनस्ततर आढवनव घेणे. 

४) ससं्तकृत सवद्दहत्यमीमवसंकवचंव म्हणजेच भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त यवचंव प्रयोजनद्दनचवर 

अभ्यवसणे. 

५) मम्मटवने मवडंलेल्यव प्रयोजनद्दनचवरवची द्दचद्दकत्सव करणे. 
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४.२.२ प्रस्तावना  

‘भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्र : द्दनद्दमभतीप्रद्दियव न प्रयोजन द्दनचवर' यव अभ्यवसघटकवमध्ये आपण 

'भवरतीय प्रयोजन द्दनचवर : भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त' हव घटक अभ्यवसणवर आहोत. यव 

घटकवतंगभत भवरतीय प्रयोजनद्दनचवरवचव सद्दनस्ततरपणे आढवनव घ्यवनयवचव आहे. सवद्दहत्यवचे 

प्रयोजन म्हणजे कवय ते समजून घेऊन सवद्दहत्य कलेच्यव प्रयोजनवबवबत असलेल्यव 

भूद्दमकव, ससं्तकृत सवद्दहत्यमीमवसंकवचंव म्हणजेच भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त यवचंव 

प्रयोजनद्दनचवर यव सनवभचव सनवांगीण द्दनचवर आपण करणवर आहोत. 

प्रत्येक नस्ततूच्यव द्दनद्दमभतीचे कवही नव कवही कवरण असतेच. त्यव नस्ततूची द्दनद्दमभती ज्यव 

कवरणवसवठी म्हणजेच ज्यव हेतूसवठी केली जवते त्यवलव त्यव नस्ततूचे प्रयोजन म्हटले जवते. 

म्हणजेच द्दनद्दशष्ट अशव हेतूने केलेल्यव कवयवभलव प्रयोजन म्हणतव येईल. प्रत्येक नस्ततूच्यव 

द्दनद्दमभतीचव जसव कवही नव कवही हेतू असतो तसव सवद्दहत्य यव कलेचवही हेतू असतो. लेखक 

कव द्दलद्दहतो? त्यवमवगे त्यवचव हेतू कवय असतो? नवचक कव नवचतो? यव सनभ प्रश्वचंव अभ्यवस 

प्रयोजन द्दनचवरवत केलव जवतो.      

प्रयोजन म्हणजे हेतू नव उिेश असे सनभसवधवरणपणे मवनले जवते. सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीच्यव नेळी 

जो हेतू लेखकवने द्दकंनव कनीने मनवत धरलेलव असतो, त्यवलव सनभसवधवरणपणे सवद्दहत्यवचे 

प्रयोजन असे म्हणतवत. ही द्दनद्दमभती हेतूद्दनष्ठ द्दकंनव प्रयोजनमूलक असते. व्यनहवरवत 

‘प्रयोजन' यव सजें्ञसवठी द्दनद्दनध पयवभयी सजं्ञव नवपरल्यव जवतवत. त्यव सजं्ञव म्हणजे हतूे, उिेश, 

उद्दिष्ट, सवध्य यव होत. लेखक, कलवनतं एखवदी कलवकृती द्दनमवभण करीत असतवनव त्यवमवगे 

त्यवचव हेतू कवय असतो? हव प्रश् आपल्यवकडे प्रवचीन कवळवपवसून चद्दचभलव गेलव आहे. 

सवद्दहत्य यव कलेचे नैद्दशष््टयपूणभ असे स्तनरूप पवहतव त्यवच्यव प्रयोजनवबवबत अभ्यवसकवमंध्ये 

द्दनद्दनध मतमतवतंर ेअसल्यवचे द्ददसते.  

सनभ लद्दलतकलवचें एकमेन प्रयोजन मवनले गेले ते म्हणज ेरद्दसकवनंव सौंदयभप्रतीतीचव आनदं 

देणे. मवत्र द्दचत्र, द्दशल्प, सगंीत यव लद्दलत कलवचंव द्दनचवर करतव त्यवचं्यव तलुनेत सवद्दहत्य ही 

लद्दलत कलव नेगळी आह.े द्दतचे हे नेगळेपण आशयवच्यव आद्दण जीननदशभनवच्यव बवबतीत 

आह.े त्यवमळेु केनळ आनदं देणे हे प्रयोजन सवद्दहत्यवच्यव बवबतीत लवगू होत नवही, असे 

अनेक अभ्यवसकवचें म्हणणे आहे. सवद्दहत्यवच्यव प्रयोजनवचव द्दनचवर करतवनव 

सवद्दहत्यमीमवसंकवनंी सवद्दहत्यवची द्दनद्दनध प्रयोजने सवदं्दगतली.  

सवद्दहत्य कलेच्यव प्रयोजनवबवबत दोन व्यवपक भूद्दमकव असलेल्यव द्ददसतवत. पद्दहली भूद्दमकव 

आहे ती जीनननवदी (बोध) आद्दण दसुरी कलवनवदी (आनदं) भूद्दमकव. जीनननवदी म्हणजेच 

बोधनवदी अथनव लौद्दककतवनवदी तर कलवनवदी म्हणजे आनदंनवदी अथनव अलौद्दककतवनवदी 

नव स्तनवयत्ततवनवदी. सवद्दहत्यवतून लेखकवने कवहीतरी बोध घडनवनव, नीद्दततत्त्नवचव पररपोष 

करवनव, तसेच सवद्दहत्यवतून जीननद्दनषयक तत्त्नज्ञवन मवडंलेले असवने अशी भूद्दमकव 

जीनननवदी भूद्दमकव म्हणून ओळखली जवते. तर कलवनवद्वचं्यव मते, सवद्दहत्यकृती ही स्तनततं्र 

असते. द्दतचे द्दनश्व हे लौद्दकक द्दनश्ववहून नेगळे असते. अलौद्दकक स्तनरूपवचव आनदं देण्यवसवठी 

द्दतची द्दनद्दमभती होत असते. यवलवच कलवनवदी भूद्दमकव म्हटले जवते. भवरतीय न पवश्चवत्य 

सवद्दहत्य प्रयोजन द्दनचवरवमध्ये यव दोन्ही भूद्दमकव महत्त्नवच्यव असलेल्यव द्ददसून येतवत. 
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४.२.३ हवषय हववेचन  

कोणतीही गोष्ट द्दनमवभण करतवनव द्दनमवभत्यवचव त्यवच्यवमवगे कवही एक द्दनशेष हेतू असतो, हव 

हेतू द्दकंनव उिेश म्हणजेच प्रयोजन होय  .सवद्दहत्यवच्यव  प्रयोजनवंचव द्दनचवर करतवनव 

सवद्दहत्यवच्यव द्दनद्दमभतीमवगचव हेतू कवय? तसेच त्यवचव पररणवम कवय होतो? त्यवचव उपयोग 

कवय? यव सनभ बवबींचव समवनेश असतो .सवद्दहत्य यव कलेचव आनवकव बघतव एकच एक 

सवद्दहत्यवचे प्रयोजन सवगंतव येत नवही. 

प्रयोजनवचव द्दनचवर दोन अंगवने करवनव लवगतो. लेखकगत प्रयोजन आद्दण नवचककगत 

प्रयोजन अशी ही दोन अंगे आहेत. सवद्दहद्दत्यक सवद्दहत्य द्दनद्दमभती कव करतो? यवचव द्दनचवर 

लेखकगत प्रयोजनवत केलव जवतो. तर नवचक द्दकंनव आस्तनवदक सवद्दहत्य कव नवचतो? यवचव 

द्दनचवर लेखकगत प्रयोजनवत केलव जवतो. 

भवरतीय न पवश्चवत्त्य सवद्दहत्यशवस्त्रवत सवद्दहत्यवच्यव प्रयोजनवचव द्दनचवर झवलेलव आहे. यव 

घटकवत आपण भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्रवतील प्रयोजनद्दनचवर अभ्यवसणवर आहोत. भवरतीय 

सवद्दहत्यशवस्त्रवतील प्रयोजनद्दनचवरवत भरतमनुींपवसूंन अद्दभननगपु्तवपयांत सनभच 

सवद्दहत्यमीमवसंकवनंी सवद्दहत्य प्रयोजनवंचव द्दनचवर द्दनद्दनध दृद्दष्टकोणवतून केलव आहे.  

४.२.४ साहहत्याची प्रयोजने : भरत ते अहभनवगपु्त 

सवद्दहत्यद्दनद्दमभतीचव जो द्दनद्दशष्ट हेतू असतो त्यवतूनच सवद्दहत्यवची द्दनद्दमभती होत असते, यवलवच 

सवद्दहत्यवचे प्रयोजन असे म्हणतवत. 

भवरतीय सवद्दहत्य प्रयोजन द्दनचवरवमध्ये ‘आनदं’ न ‘बोध’ ही दोन्ही प्रयोजने महत्त्नवची 

असलेली द्ददसतवत. द्दशनवय हव प्रयोजन द्दनचवर लेखक आद्दण रद्दसक नव नवचक यव दोन्ही 

घटकवचं्यव अंगवने केलव गेलेलव आह.े भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्रवमध्ये भरतमनुी, भवमह, नवमन, 

रुद्रट, मम्मट, अद्दभननगपु्त, द्दनश्वनवथ यवनंी त्यवचं्यव ग्रथंवतून सवद्दहत्यवची नेगनेगळी प्रयोजने 

सवदं्दगतली आहेत. ती पढुीलप्रमवणे -  

 भरतमनुी: 

भवरतीय परपंरते सवद्दहत्यशवस्त्रवचव द्दनचवर भरतमनुी यवचं्यवपवसून सरुू झवलव. भरतमनुी 

भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्रवचे जनक मवनले जवतवत. भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्रवचव द्दनचवर त्यवचं्यव 

‘नवट्यशवस्त्र’  (इ. स. पू. २०० ते इ. स. २००) यव ग्रथंवपवसून सरुू झवलव आहे. त्यवचं्यव 

'नवट्यशवस्त्र' ग्रथंवलव ससं्तकृत सवद्दहत्यद्दनचवरवची गगंोत्री मवनले गेले. यव ग्रथंवत भरतमनुींनी 

नवट्यकवव्यवचे प्रयोजन सवदं्दगतले. ते पढुीलप्रमवणे -  

            “हहतोपदेशजननं धृहतिीडासुखादीकृत्| 

             दुुःखाताांना श्रमाताांना शोकाताांना तपाहस्वनाम|् 

             हवश्रांतीजननं लोके नाट्यमतेन्मयाकृत्|” 
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भरतमनुींनी सखुप्रवप्ती, मनवलव द्दनश्वतंी, द्दहतोपदेश ही प्रयोजने सवदं्दगतली. भरतमनुींनी यव 

श्लोकवत असे म्हटले आह,े दुुःखवने व्यवकुळ झवलेल्यवसंवठी, श्मवने थकलेल्यवंसवठी, जे 

शोकवने ग्रस्तत आहेत त्यवचं्यवसवठी, तसेच तपस्तनी लोकवसंवठी त्यवचं्यव द्दनश्वतंीच्यव नेळी 

त्यवनंव आनदं देण्यवसवठी हे नवटक मी द्दलद्दहले आह.े   

सवद्दहत्यवपवसून नवगररकवनंव द्दहतकर असव उपदेश द्दमळतो. जे दुुःखवने व्यवकुळ झवलेले 

आहेत, श्मवने थकलेले आहेत, शोकवने द्दपडलेले आहेत यव सनवांच्यव मनवलव शवतंी द्दमळते; 

तसेच लोकवचें मनोरजंन होते. म्हणजेच नवचकवंनव द्दहतकर असव उपदेश देणे, जे दुुःख, श्म, 

शोक यवने द्दपडलेले आहेत त्यवचें सवतं्नन करणे, त्यवचं्यव मनवलव शवतंी देणे हे सवद्दहत्यवचे 

प्रयोजन होय. येथे उपदेश, आनदं यव दोन्हींनव महत्त्न असलेले द्ददसते.  

 भामह: 

            “धमािथिकाममोक्षेष ुवैचक्षण्य कलासुच|  

             प्रीहत करोहत कीहतिच साधुकाव्यहनबंधनम|” 

भवमह यवने आपल्यव ‘कवव्यवलंकवर' (इ. स. ६०० – ७००) यव ग्रथंवत आनदं न कीती अशी 

कवव्यप्रयोजने सवदं्दगतली आहेत. कीती म्हणजे यश  ,तर  प्रीती म्हणजे आनदं. सवद्दहत्यवच्यव 

द्दनद्दमभतीमळेु लेखकवलव यश द्दमळते, त्यवचे नवन होते तर नवचकवलव सवद्दहत्यनवचनवने 

आनदंवचव लवभ होतो. भवमहवच्यव मते, चवगंल्यव कवव्यद्दनद्दमभतीने धमभ, अथभ  ,कवम ,मोय यव 

चतदु्दनभध परुुषवथवभचव लवभ होतो . तसेच ते प्रवद्दनण्य द्दमळनून देतवत . 

 वामन: 

नवमनवने कवव्यवच्यव प्रयोजनकवयवभचव द्दनचवर कनीच्यव अंगवने केलव. त्यवने प्रीती न कीती 

अशी दोन प्रयोजने सवदं्दगतली. ही प्रयोजने त्यवने ‘कवव्यवलंकवरसतु्र’ यव ग्रथंवत सवदं्दगतली 

आहेत. त्यवने कवव्यवचे प्रयोजन सवगंतवनव कवव्यवचे दृष्ट फल ‘प्रीती’ तर अदृष्ट फल ‘कीती’ 

असे म्हटले. यवतील प्रीती म्हणजेच आनदंवचव लवभ हव कनी आद्दण नवचक दोघवनंवही होतो. 

 रुद्रट: 

रुद्रटवने ‘कवव्यवलंकवर' (इ. स. ८५०) यव ग्रथंवत प्रयोजने मवडंली. त्यवने प्रीती, कीती, 

व्यतु्पत्ती, तसेच चतनुभगभ प्रवप्ती म्हणजेच धमभ, अथभ , कवम, मोय अशी सवद्दहत्य प्रयोजने 

सवदं्दगतली. रुद्रटवने चत:ुनभगवभनर भर द्ददलव आह.े तो म्हणतो, कवव्यवमळेु चतनुभगवभचे ज्ञवन 

अगदी सहजरीत्यव आद्दण हळुनवरपणे होते. कीती, अथभ ही प्रयोजने लेखकसबंद्ध आहे .

सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीने लेखकवलव कीती लवभते म्हणज ेत्यवचव नवनलौद्दकक होतो. तसेच त्यवलव 

अथभप्रवप्तीही होते. 

 मम्मट: 

मम्मटवने 'कवव्यप्रकवश' (इ. स. ११००) यव ग्रथंवत प्रयोजन द्दनचवर मवडंलव आहे. मम्मटवची 

आपल्यव पूनभसूरींनी सवदं्दगतलेल्यव सवद्दहत्य प्रयोजनवचें सकंलन करणवरी कवररकव प्रद्दसद्ध 
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आहे. ससं्तकृत मीमवसंकवनंी मवडंलेल्यव प्रयोजन द्दनचवरवत मम्मटवने सवदं्दगतलेली प्रयोजने 

प्रमवण मवनली जवतवत. 

            “काव्य यशसे अथिकृते व्यवहारहवदे हशवेतरक्षतये 

             सद्य :परहनवृत्तये कांतासंहमत तयोपदेशयुजे !” 

सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीमळेु लेखकवलव यश द्दमळते, त्यवलव प्रद्दसद्धी द्दमळते, त्यवचव नवनलौद्दकक 

होतो, म्हणजेच त्यवलव कीती लवभते. तसेच त्यवच्यवनरील अशभुवचे द्दननवरण होते. तर 

कवव्यनवचनवने नवचकवलव व्यनहवरज्ञवन होते, त्यवलव उच्चकोटीचव आनदं प्रवप्त होतो, तसेच 

त्यवलव रोचक उपदेश द्दमळतो. म्हणजेच यश, कीती न अमंगलवचव नवश ही प्रयोजने 

लेखकसबंध्द. तर व्यनहवरज्ञवन, उच्चकोटीचव आनदं, कवतंवसदं्दम्मत ही रद्दसकसबंध्द 

प्रयोजने आहेत. 

 हवश्वनाथ: 

अद्दभननगपु्त न मम्मट यवनंी म्हटल्यवप्रमवणे द्दनश्वनवथवनेही सवद्दहत्यवने अप्रत्ययपणे उपदेश 

करवनव असे म्हटले आहे  .सवद्दहत्यवच्यव द्दनद्दमभतीने लेखकवलव आनदंवची प्रवप्ती होते , तर 

सवद्दहत्यवच्यव आस्तनवदवने रद्दसकवलव आनदंवची प्रवप्ती होते .यव आनदंवचे स्तनरूप लौद्दकक 

आनदंवपेयव नेगळे न शे्ष्ठ असते. सवद्दहत्यद्दनद्दमभतीने लेखकवलव आद्दण सवद्दहत्य नवचनवने 

आस्तनवदकवलव द्दमळणवरव आनंद हव अलौद्दकक असतो असे द्दनश्वनवथ म्हणतो.  

 अहभनवगुप्त:   

अद्दभननगपु्तवने प्रीती न व्यतु्पत्ती ही सवद्दहत्यवची प्रयोजने सवदं्दगतली आहते. प्रीती म्हणजेच 

आनदं न व्यतु्पत्ती म्हणजे बोध. व्यतु्पत्ती म्हणजे धमभ, अथभ, कवम, मोय यव चवर परुुषवथवांच्यव 

प्रवप्तीसवठी आनश्यक उपवयवंची जवण म्हणजे व्यतु्पत्ती असे अद्दभननगपु्तवने म्हटले. 

कवव्यवपवसून लवभणवरी प्रीती ही रसवस्तनवदवच्यव स्तनरूपवची असते. तसेच कवव्यवपवसून 

व्यतु्पत्ती लवभते म्हणजे धमभ, अथभ, कवम, मोय यव चवर परुुषवथवांच्यव प्रवप्तीसवठी आनश्यक 

असलेल्यव उपवयवचंव बोध होतो. सवद्दहत्यवपवसून होणवरव बोध 'जवयवस ंंद्दम्मत ’असतो असे 

त्यवने म्हटले. तसेच सवद्दहत्यवचव प्रधवन हेतू आनदं देणे हवच असल्यवचे तो स्तपष्टपणे म्हणतो. 

४.२.५ मम्मटाचा प्रयोजन हवचार  

ससं्तकृत मीमवसंकवनंी मवडंलेल्यव प्रयोजन द्दनचवरवत मम्मटवने सवदं्दगतलेली प्रयोजने प्रमवण 

मवनली जवतवत  .मम्मटव ने 'कवव्यप्रकवश' (इ. स. ११००) यव ग्रथंवत प्रयोजन द्दनचवर मवडंलव 

आहे. त्यवचव 'कवव्यप्रकवश' हव ग्रथं ससं्तकृत सवद्दहत्यशवस्त्रवतील अत्यतं महत्त्नवचव ग्रथं मवनलव 

जवतो. यव ग्रथंवत कवव्यप्रयोजनवचंव द्दनस्तततृ द्दनचवर केलव गेलव. 

मम्मटवची आपल्यव पूनभसूरींनी सवदं्दगतलेल्यव सवद्दहत्य प्रयोजनवचें सकंलन करणवरी कवररकव 

प्रद्दसद्ध आह.े 

            “काव्य यशसे अथिकृते व्यवहारहवदे  
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             हशवेतरक्षतये सद्य :परहनवृत्तये कांतासंहमत तयोपदेशयुजे !” 

यशप्रवप्ती, अथभप्रवप्ती, व्यनहवरज्ञवन, द्दशनेतरयतये, उच्चकोटीचव आनदं, कवतंवसदं्दम्मत उपदशे 

ही सहव प्रयोजने मम्मटवने सवदं्दगतली. कवव्यद्दनद्दमभतीमळेु लेखकवलव यश द्दमळते, त्यवलव 

प्रद्दसद्धी द्दमळते, कीती लवभते. तसेच त्यवच्यवनरील अशभुवचे द्दननवरण होते. तर 

कवव्यनवचनवने नवचकवलव व्यनहवरज्ञवन होते, त्यवलव उच्चकोटीचव आनदं प्रवप्त होतो, तसेच 

त्यवलव रोचक उपदेश द्दमळतो. म्हणजेच यश, कीती ही लेखकसबंध्द प्रयोजने आहेत. 

अमंगलवचव नवश, उच्चकोटीचव आनदं ही प्रयोजने लेखकसबंध्द न रद्दसकसबंध्द आहेत.  

तर व्यनहवरज्ञवन, कवतंवसदं्दम्मत उपदेश ही रद्दसकसबंध्द प्रयोजने आहेत. 

 मम्मटाने सांहगतलेली प्रयोजने: 

१) यशप्रवप्ती 

२) अथभप्रवप्ती 

३) व्यनहवरज्ञवन 

४) अशभुद्दननवरण )द्दशनेतरयतये(  

५) उच्चकोटीचव आनदं 

६) कवतंवसदं्दम्मत उपदेश 

१) यशप्राप्ती:  

यशप्रवप्ती हे प्रयोजन लेखकसबंद्ध आहे. कवव्य द्दनद्दमभती करतवनव लेखकवच्यव समोर यशप्रवप्ती 

हव उिेश असतो असे मम्मट म्हणतो. आपवपल्यव येत्रवत यश द्दमळवने, नवनलौद्दकक व्हवनव 

अशी सनवांची इच्छव असते. असे नवटणे स्तनवभवद्दनक आहे. आपली कलवकृती सनवांपयांत 

पोहचवनी, त्यवचे नवन व्हवने, आपल्यव द्दलखवणवचव उद्दचत असव सन्मवन व्हवनव असे 

लेखकवलव नवटत असते. ही प्रबळ इच्छव कमी अद्दधक प्रमवणवत सनवांमध्ये असते. आपल्यव 

कलेची कदर व्हवनी असेच लेखकवलव नवटत असते. कलेची कदर न झवल्यवमळेु दुुःखी 

होऊन आपलव ग्रथं अग्नीलव अपभण केल्यवची उदवहरणेही पवहवयलव द्दमळतवत.  

* उदव. कनी गणुवढ्यवने अत्यंत मेहनतीने द्दलद्दहलेल्यव ग्रथंवची कदर रवजवने केली नवही, 

म्हणून गणुवढ्यवने आपलव ग्रथं अग्नीलव अपभण केलव. 

मवत्र सगळेच लेखक, कनी यव उिेशवने द्दलद्दहतवत असेही म्हणतव येत नवही. उदव. सतं 

ज्ञवनेश्वर, तकुवरवम यवनंी यशप्रवप्ती यव उिेशवने अभगंरचनव केली असे म्हणणे अयोग्यच आह.े 

अनेक कनी, लेखकवचं्यव बवबतीत हे लवगू होते. मरवठीतील केशनसतु, बवलकनी, 

गोद्दनदंवग्रज, कुसमुवग्रज अशी अजून द्दकतीतरी कनीं आद्दण लेखकवचंी नवने उदवहरणवदवखल 

देतव येतील. त्यवनंी यशप्रवप्ती हे प्रयोजन नजरसेमोर ठेनून सवद्दहत्यद्दनद्दमभती केलेली द्ददसत 

नवही.  
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थोडक्यवत कवव्य नव सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीमळेु लेखकवलव प्रद्दसद्धी लवभते. लेखकवचे नवन होते, 

त्यवलव लोकद्दप्रयतव लवभते. आपले लेखन लोकवनंी आनडीने नवचवने तसेच आपले नवन 

व्हवने, आपली कीती व्हवनी असे लेखकवलव नवटत असते  .यशप्रवप्तीची इच्छव अद्दधक  

बलनत्तर न उदवत्त असते  .आपल्यव सवद्दहत्यकृतीने इतरवनंव आनदं व्हवनव एनढीच अपेयव  

त्यवमवगे असते. 

२) अथिप्राप्ती: 

हे प्रयोजनही लेखकसबंद्ध आहे  .सवद्दहत्य  द्दनद्दमभतीमळेु लेखकवलव जशी प्रद्दसद्धी द्दमळते, 

लोकद्दप्रयतव द्दमळते त्यवबरोबरच अनेकदव अथभप्रवप्ती होते असे द्ददसून येते .अथभ म्हणजे द्रव्य 

नव पैसव. आपले जीनन सखुदवयक बननवयचे असेल तर मवणसवलव पैसव लवगतो. कष्ट 

करून, कवमे करून मवणसे पैसे कमनतवत. अगदी प्रवचीन कवळवपवसून हे चवलत आलेले 

आपल्यवलव द्ददसते. पैशवच्यव मोबदल्यवत आपले श्म द्दनकून द्रव्य द्दमळनले जवयचे. पूनीच्यव 

कवळी रवजदरबवरवत असणवर े कनी जी कवव्यरचनव करीत त्यवच्यव मोबदल्यवत त्यवंनव 

रवजवकडून धनलवभ होत असे. म्हणजेच रवजदरबवरवतील कनींच्यव मळुवशी अथभप्रवप्ती ह े

प्रयोजन असल्यवचे द्ददसते.  

कवव्यलेखनवमळेु अथभप्रवप्ती झवल्यवची कवही उदवहरणे मम्मटवने आपल्यव ग्रथंवत द्ददली 

आहेत.  

उदा.:  

 फवरसी कनी द्दफरदौसी यवने ‘शहवनवमव  'हव ग्रथं द्रव्यप्रवप्तीसवठी द्दलद्दहलव . 

 श्ीहषवभने धवनक नवनवच्यव कनीलव द्रव्य द्ददले. 

 कवद्दलदवस  ,बवण यवसंवरख्यव कनींनव रवजवश्य द्दमळवलव होतव, त्यवमळेु त्यवनंव धनप्रवप्ती 

झवली.  

यवखेरीज अजून बरीच उदवहरणे आपल्यवलव पवहतव येतील. कवही शवद्दहरवंची उदवहरणे देतव 

येतील. आपल्यव कलेच्यव जीनवनर म्हणजेच शवद्दहरीनर आपली उपजीद्दनकव करणवर ेकवही 

शवहीर कनी होते. तसेच द्दशनवजी महवरवजवचं्यव नेळी कनी भूषण यवस बरीच धनप्रवप्ती झवली 

होती असे म्हटले जवते. असे असले तरी यवलवही अपनवद आह.े कवव्य रचनव करणवऱ्यव 

सनभच कनींनव द्रव्य द्दमळवले नवही द्दकंनव द्दमळवने अशी अपेयव मनवत न बवळगतव अनेक जण 

रचनव करतवत. भनभूती, मवघ, भतु्हरी यव कनींनव रवजवश्य द्दमळवलव नव्हतव. अशी 

द्दकतीतरी नवने घेतव येतील. रुद्दक्मणीस्तनयंनर द्दलद्दहणवर े कनी नरेंद्र यवने ग्रथंवतील प्रत्येक 

ओनीसवठी द्दमळणवरव सोनटक्कव नवकवरून आपलव ग्रथं कृष्णदेनरवयवच्यव नवनवनर करण्यवस 

नकवर द्ददलव होतव. म्हणजे सनभच लेखक अथभप्रवप्ती हे प्रयोजन मनवत ठेनून द्दलद्दहतवत असे 

म्हणणे अयोग्य आहे. 

३) व्यवहारज्ञान:  

कवव्य हे ‘व्यनहवरद्दनदे ’आहे असे मम्मटवने  म्हटले  .त्यवलव अद्दभपे्रत असलेलव अथभ म्हणजे 

रवजदरबवरीचव व्यनहवर.  अद्दतशय मयवभद्ददत अथभ येथे घेतलेलव आह.े त्यवकवळी सवद्दहत्य 
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देनवनंर द्दकंनव रवज्यघरवण्यवनर द्दलहीले जवत होते  .आज मवत्र व्यनहवरज्ञवन  यवचव अथभ व्यवपक 

पवतळीनरून घेतलव जवतो  .हे व्यनहवरज्ञवन लोकव्यनहवरवनर आधवरलेले आहे . 

आज सवद्दहत्यवच्यव कें द्रस्तथवनी मवणूस आहे. सवद्दहत्यवने सपूंणभ मवननी व्यनहवरवलव व्यवपून 

टवकले आह.े त्यवत व्यनहवरवतील चवलीरीती, रूढी- परपंरव यव घटकवचंव समवनेश होतो. 

द्दनद्दनध स्तनभवनवच्यव, द्दनद्दनध प्रनतृ्तीच्यव मवणसवचें दशभन सवद्दहत्यवतून होते, तसेच नीद्दतमत्तव, 

तत्त्नज्ञवन आद्दण सघंषवभचे द्दचत्रण सवद्दहत्यवतून आपल्यवलव होते. त्यवबरोबरच मवननी मनवचे 

गूढ व्यवपवर सवद्दहत्यवतून द्दचद्दत्रत झवलेले असतवत. मवननी जीननव्यनहवरवचे ज्ञवन 

सवद्दहत्यवतून होते. मवननवलव सवद्दहत्यवतून नेगनेगळ्यव स्तनरूपवचे अनभुन, महत्त्नपूणभ असे 

ज्ञवन प्रवप्त होते. हे ज्ञवन त्यवलव जीनन जगतवनव पोषक ठरणवर ेअसे असते. 

४) अशुभहनवारण (हशवेतरक्षतये): 

हे प्रयोजन लेखकसबंद्ध आहे, तसेच ते रद्दसकसबंद्धही मवनले जवते. कवव्यवच्यव द्दनद्दमभतीने 

आद्दण नवचनवने अशभुवचे द्दननवरण होते. म्हणजेच आपल्यवनरील सकंटे टळतवत अशी 

प्रवचीन कवळवपवसून श्द्धव न द्दनश्ववस आहे. पूनीच्यव कवळी आपल्यवनरील अशभुवचे द्दननवरण 

होण्यवसवठी मंत्रोच्चवर केलव जवयचव. नैद्ददक कवळवत मंत्रगवयनवने यज्ञदेनतव न द्दनसगभशक्तीलव 

आनवहन करून आपली इच्छव पूणभ करून घेतली जवत असे. कनीलव ज्ञवनी म्हटले जवयचे. 

तसेच मंत्रद्रष्टव असे त्यवलव म्हणत.  

सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीमळेु आपल्यवनरील सकंट टळते असे पूनी मवनले जवयचे. आपल्यवनरील 

सकंटवचे, अशभुवचे द्दननवरण व्हवने यवसवठी कनी कवव्य द्दलद्दहतो असे मम्मटवने म्हटले आह े.

त्यवसवठी त्यवने कवही उदवहरणे द्ददली आहेत. ती पढुीलप्रमवणे: 

 मयूरकनीने ‘सूयभशतक ’हे कवव्य द्दलद्दहले आद्दण त्यवचव कुष्ठरोग बरव झवलव.  

 कृष्णदयवणभन यवने ‘हररनरदव ’हव ग्रथं द्दलद्दहल्यवमळेु त्यवचव कुष्ठरोग  बरव झवलव. 

 जगन्नवथ पंद्दडतवने एकव यननीशी सबंंध ठेनलव म्हणून समवजवने त्यवलव बद्दहष्कृत केले. 

पण त्यवने गगेंच्यव घवटवनर बसून 'गगंवलहरी’ नवनवचव ग्रथं द्दलद्दहलव आद्दण गगेंलव प्रसन्न 

करून घेतले. गगेंने जगन्नवथवलव पद्दनत्र करून घेतले. त्यवनंतर समवजवने त्यवच्यवनरील 

बद्दहष्कवर थवबंद्दनलव. 

 द्दबल्हणकनीलव त्यवच्यव शृगंवरमूलक अपरवधवनरून त्यवलव सळुवनर चढद्दनण्यवची द्दशयव 

झवली होती. तेव्हव त्यवने शृगंवरप्रचूर कवव्य द्दलहून स्तनतुःची सटुकव करून घेतली. 

आजच्यव कवळवत मम्मटवचे हे प्रयोजन लवगू होत नवही. ते कवलबवह्य ठरते द्दकंनव ते आजच्यव 

कवळवत नेगळ्यव पद्धतीने स्तनीकवरतव येऊ शकते. अशभुद्दननवरण म्हणजे आत्मबल नवढद्दनणे 

असव अथभ आजच्यव कवळवत घेतव येऊ शकतो. 

५) कांतासंहम्मत उपदेश:     
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हे प्रयोजन नवचकसबंद्ध आहे. मम्मटवने सवदं्दगतलेले सवद्दहत्यवचे सहवने प्रयोजन 'कवतंवसद्दम्मत 

उपदेश' हव आहे  .उपदेश  म्हणजे बोध. सवद्दहत्यवतून आपल्यव मनवनर सदवचवरवचे ससं्तकवर 

होतवत. आपल्यव मनवलव बोध होतो. 'कवतंवसद्दम्मत उपदेश' यव प्रकवरवमध्ये लद्दलतकलव ,

सगंीत ,नतृ्य ,द्दशल्प इ .कलवंचव समवनेश होतो.  यव उपदेशवत सरळ बोध नसतो द्दकंनव 

आज्ञवही नसते  .तर पत्नी जशी आपल्यव पतीलव रोचक  शब्दवत सल्लव देते तसव उपदेश 

यवमध्ये असतो  .त्यवत आजभन ,द्दननंती ,प्रसगंी अशू्  अशी भूद्दमकव असते. अशवच प्रकवरचव 

उपदेश द्दहतोपदेश, पंचतंत्र, इसवपनीती, जवतकतंत्र इ. कथवमंधून केलेलव आढळतो. 

उपदेश हव रुय न बोधनवदी नसवनव, तसेच तो प्रचवरवत्मक स्तनरूपवचव नसवनव असे 

सवद्दहत्यशवस्त्रकवरवंनी सवदं्दगतले. मम्मटवनेही हव उपदेश बोधनवदी न रुय नसवनव असे स्तपष्ट 

केले. हे प्रयोजन मम्मटवने अत्यतं रोचकपणे सवंद्दगतले असून त्यवतून त्यवची रद्दसकनतृ्ती 

द्ददसून येते. 

६) उच्चकोटीचा आनंद: 

कवव्यवपवसून उत्कट आनदं द्दमळतो असे मम्मटवने म्हटले. 'सद् :परद्दननतृ्तये ' म्हणजे 

तवत्कवळ प्रवप्त होणवरव आनदं .'उच्चकोटीचव आनदं' हे सवद्दहत्यवचे सनभशे्ष्ठ प्रयोजन मवनले 

जवते. सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीने लेखकवलव तर सवद्दहत्य नवचनवने नवचकवलव यव अलौद्दकक 

आनदंवची प्रवप्ती होत असते. मम्मटवने यव प्रयोजनवलव 'सकलप्रयोजनमौद्दलभूत' म्हटले. 

म्हणजेच त्यवने यव प्रयोजनवलव सनभशे्ष्ठ प्रयोजन मवनले आह.े इतर सवद्दहत्यशवस्त्रकवरवनंीही 

'उच्चकोटीचव आनदं' यवलव सवद्दहत्यवचे सनभशे्ष्ठ प्रयोजन मवनले. 

हे प्रयोजन लेखकसबंध्द तसेच नवचकसबंद्ध आहे .सवद्दहत्य द्दलखवणवने लेखकवलव न 

सवद्दहत्य नवचनवने नवचकवलव असव दोघवनंवही आनदं प्रवप्त होतो. सवद्दहत्य द्दनद्दमभतीने 

लेखकवलव द्दमळणवरव आनंद हव ननद्दनद्दमभतीचव न आत्मवद्दनष्कवरवचव असतो. तसेच तो 

बदु्दद्धग्रवह्य न अद्दतंद्दद्रय स्तनरूपवचव असतो. समवधी लवगल्यवप्रमवणे त्यवची अनस्तथव असते. 

म्हणूनच यव आनदंवलव ‘ब्रम्हवस्तनवदसहोदर' म्हटले गेले. 

एकंदरीत हव एक प्रकवरचव उच्चकोटीचव आनदं असतो. हव आनदं व्यवनहवररक सखुवपेयव 

नेगळव म्हणजेच व्यवनहवररक आनदंवपेयव नेगळव अलौद्दकक असव असतो. तो बौद्दद्धक न 

मवनद्दसक स्तनरूपवचव असतो. म्हणूनच उच्चकोटीचव आनदंवलव शे्ष्ठ मवनले जवते. 

४.२.६ समारोप       

सवद्दहत्यद्दनद्दमभतीचव जो द्दनद्दशष्ट हेतू असतो त्यवतूनच सवद्दहत्यवची द्दनद्दमभती होत असते, यवलवच 

सवद्दहत्यवचे प्रयोजन असे म्हणतवत. ससं्तकृत सवद्दहत्यशवस्त्रवमधील प्रयोजनद्दनचवरवमध्ये 

बहुतेक सवद्दहत्यमीमवसंकवनी ‘आनदं' आद्दण ‘बोध’ ही प्रयोजने सवदं्दगतलेली द्ददसतवत. धमभ, 

अथभ, कवम, मोय यव चतदु्दनभध परुुषवथवभचव लवभ; तसेच दुुःखशोकवद्ददनंी द्दपडलेल्यवचें सवतं्नन, 

यश, कीती ही प्रयोजने जरी सवदं्दगतलेली असली तरी तवत्कवळ प्रवप्त होणवऱ्यव उच्चप्रतीच्यव 

आनदंवलवच एकमतवने मवन्यतव द्दमळवलेली आह.े सवद्दहत्यवच्यव द्दनद्दमभतीने लेखकवलव तर 

नवचनवने रद्दसकवलव आनदंवची प्रवप्ती होते. हव आनदं अलौद्दकक असव उच्चवनदं असतो. तो 
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लौद्दकक आनदंवहून नेगळव, द्दनस्तनवथभ आद्दण शे्ष्ठ असतो. यव अलौद्दकक अशव आनदंवचे नणभन 

ससं्तकृत सवद्दहत्यमीमवसंकवनी ‘ब्रम्हवस्तनवदसहोदर' अशव शब्दवत केलव आह.े 

एकंदरीत 'भवरतीय प्रयोजन द्दनचवर : भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त' यव अभ्यवसघटकवमध्ये आपण 

भवरतीय प्रयोजनद्दनचवरवचव सद्दनस्ततरपणे आढवनव घेतलव. सवद्दहत्यवचे प्रयोजन म्हणजे कवय 

ते समजून घेऊन सवद्दहत्य कलेच्यव प्रयोजनवबवबत असलेल्यव भूद्दमकव, ससं्तकृत 

सवद्दहत्यमीमवसंकवचंव म्हणजेच भरतमनुी ते अद्दभननगपु्त यवंचव प्रयोजनद्दनचवर यव सनवभचव 

सनवांगीण द्दनचवर केलव. 

आपली प्रगती तपासा: 

१) भवरतीय सवद्दहत्य प्रयोजने. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

४.२.७ स्वाध्याय  

दीघोत्तरी प्रश्न. 

१)  प्रयोजन म्हणजे कवय ते सवगूंन भवरतीय प्रयोजन द्दनचवरवचव सद्दनस्ततरपणे आढवनव घ्यव. 

२)  प्रयोजन ही सकंल्पनव स्तपष्ट करून भरत ते मम्मटवच्यव प्रयोजन द्दनचवरवचंी चचवभ करव. 

टीपा. 

१)  प्रयोजन सकंल्पनव 

२)  मम्मटवचव प्रयोजनद्दनचवर 

३) सवद्दहत्यवची प्रयोजने : भरत ते अद्दभननगपु्त  

एका वाक्यात उत्तर ेहलहा. 

१) सवद्दहत्यवतून जीननद्दनषयक तत्त्नज्ञवन मवडंलेले असवने अशी भूद्दमकव कोणती भूद्दमकव 

म्हणून ओळखली जवते?   

२) सखुप्रवप्ती, मनवलव द्दनश्वतंी, द्दहतोपदेश ही प्रयोजने कोणी सवदं्दगतली? 

३) सवद्दहत्यकृती ही स्तनतंत्र असते, द्दतचे द्दनश्व हे लौद्दकक द्दनश्ववहून नेगळे असते, अशी 

भूद्दमकव कोणती भूद्दमकव म्हणून ओळखली जवते? 

४) अशभुद्दननवरण हे प्रयोजन कोणी सवदं्दगतले? 
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५) मम्मटवने सवद्दहत्यवची एकूण द्दकती प्रयोजने सवदं्दगतली? 

६) फवरसी कनी द्दफरदौसी यवने कोणतव ग्रथं द्रव्यप्रवप्तीसवठी द्दलद्दहलव? 

७) अद्दभननगपु्तवने कोणती प्रयोजने सवदं्दगतली? 

८) रुद्रटवने कोणत्यव ग्रथंवत प्रयोजने मवडंली? 

९) कवव्यवचे दृष्ट फल ‘प्रीती’ तर अदृष्ट फल ‘कीती’ असे कोणी म्हटले? 

१०) मम्मटवने कोणत्यव ग्रथंवत प्रयोजन द्दनचवर मवडंलव आह?े 

११) भवरतीय सवद्दहत्यशवस्त्रवचे जनक कोणवस मवनले जवते? 

१२) 'सद् :परद्दननतृ्तये ' म्हणजे कवय? 

१३) भरतमनुींनी द्दलद्दहलेल्यव ग्रथंवचे नवन कवय आहे? 

१४) कृष्णदयवणभन यवंनी कोणतव ग्रथं द्दलद्दहलव? 

१५) सवद्दहत्यवपवसून होणवरव बोध 'जवयवस ंंद्दम्मत ’असतो असे कोणी म्हटले? 
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