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चनवेदन 
 
मराठी भाषेला व साचहत्याला आध चनक ज्ञानचवज्ञानाच्या व आध चनक साांस्कृचतक मूलयाांच्या 

आचवष्ट्कारािे सामर्थयव प्राप्त व्हाव;े आध चनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तांत्र आचण अचभयाांचत्रकी त्यािप्रमाणे 
भारतीय प्रािीन सांस्कृचत, इचतहास, कला इत्यादी चवषयाांत मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान 
करण्यािे सामर्थयव प्राप्त व्हाव;े चवचवध चवद्या व कलाांबाबत उत्कृष्ट ग्रांथाांिी चनर्ममती करून मराठी भाषेला 
जार्चतक उच्च स्थान चमळवनू द्याव े या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साचहत्य–सांस्कृचत मांडळाने बह चवध 
वाङ्मयीन कायवक्रम आखला असून तो व्यवस्स्थतपणे कायववाहीत आणण्याकचरता चवश्वकोश सचमती, 
लचलत कला सचमती, इचतहास सचमती, भाषाांतर सचमती, मराठी वाङ्मयकोश सचमती, प्रकाशन सचमती 
आदी सचमत्या स्थापन केलया आहेत. 
 

२. लचलत कला सचमतीच्या कायवक्रमामध्ये मांडळाच्या बह चवध वाङ्मयीन कायवक्रमास अचधक 
सांस्कृतीप्रवण करण्यासाठी लचलतकलाांचवषयक नाट्य, नृत्य, वाद्य, चित्र, मूती व र्ायन या चवषयाांिे 
सांशोधन, चववरण व इचतहास याांिा अांतभाव आहे. या सांवर्मधत कायवक्रमात कला व कलासांबद्ध चवषयाांवर 
मूलभतू सांशोधन करून चलचहलेले ग्रांथ, सांर्ीत व सांर्ीतशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र, नृत्य व चशलप 
इत्यादींवरील प्रमाणभतू ज न्या ग्रांथाांिी भाषाांतरे, चवचवध कलाांिा इचतहास, कलाकाराांिी िचरते्र इत्यादी 
वाङ्मयाच्या प्रकाशनाबरोबरि सांस्कृत व मराठीतर अन्य भारतीय भाषाांतील तसेि पचिमी व अन्य परदेशी 
भाषाांतील लचलतकलाचवषयक अचभजात वाङ्मय मराठीत भाषाांतचरत करून प्रकाचशत करण्यािा कायवक्रम 
अांतभूवत आहे. या कलाांिा वाङ्मयाच्या द्वारे मराठी वािकाांस सांके्षपाने व चवस्ताराने पचरिय करून देणे असा 
मांडळािा महत्त्वािा उदे्दश आहे. 
 

३. या योजनेखाली मांडळाने श्री. के. नारायण काळे याांनी अन वाचदत केलेले स्ताचनस्लाव्स्कीिे 
“अचभनय साधना”, श्री. श्री. ह. देशपाांडे याांनी अन वाचदत केलेले कॉपलँडिे “सांर्ीत व कलपकता” आचण 
डॉ. श्री. ना. रातांजनकर याांनी चलचहलेले “पां. चवष्ट्ण  नारायण भातखांडे” ही प स्तके प्रकाचशत केली आहेत. 
भरतम नींिे “नाट्यशास्त्र” (रसचसद्धान्तचवषयक अध्याय ६ व ७, नाट्यचवषयक अध्याय १८ व १९, व 
सांर्ीतचवषयक अध्याय २८), शार्ङ्व देवािे “सांर्ीतरत्नाकर”, नांचदकेश्वरािे “अचभनयदपवण”, भामहािे 
“काव्यालांकार”, आनांदवधवनािे “ध्वन्यालोक”, दण्डीिे “काव्यादशव”, चवशाखदत्तािे “म द्राराक्षस”, कवी 
हालािी “र्ाथासप्तशती”, कवी चबहारीिी “सतसई”, जयदेव कवीिे “र्ीतर्ोचवन्दम्”, स्ताचनस्लाव्स्कीिे 
“Building a Character”, स्राचवन््कीिे “Poetics of Music”, भरत के अय्यर याांिे “कथाकली”, डॉ. 
बी. सी. देव याांिा “भारतीय वाद्याांिा कोश”, श्री. वा. ह. देशपाांडे याांिे “Maharashtra’s Contribution to 
Music” इत्यादी ग्रांथाांिी भाषाांतरे मांडळाच्या वतीने क्रमाने प्रकाचशत व्हावयािी आहेत. याचशवाय श्री. 
पाववतीक मार सांपाचदत “तांजावरिी नृत्यसाधना”, डॉ. भा. कृ. आपटे सांपाचदत “Maratha 
WallPaintings”, डॉ. सौ. श्यामला बनारसे चलचखत “साांर्ीचतक मानसशास्त्रािी मूलतत्त्व”े, डॉ. ए्. व्ही. 
र्ोखले याांिे “हहद स्थानी सांर्ीतातील लय आचण ताल चविार”, डॉ. शां. अ. टेंकश ेयाांिे “रार्वर्ीकरण” 
इत्यादी ग्रांथही लवकरि मांडळाच्या वतीने प्रकाचशत होणार आहेत. 
 

४. मांडळाने लचलतकलाचवषयक स्वतः प्रकाचशत केलेलया हकवा करावयाच्या ग्रांथाांखेरीज तज्ञ 
लेखक/कलाकार व कलासांस्था याांना कलाचवषयक सांशोधनासाठी हकवा प्रकाशनासाठी अन दानेही चदली 
आहेत. श्री. ह. चव. दाते याांिी “र्ायनी कळा”, श्री. चनचखल घोष याांिे “रार्तालािी मूलतत्त्व”े व 
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“अचभनव स्वरलेखन पद्धती”, प्रा. अशोक रानडे याांिे “सांर्ीतािे सौंदयवशास्त्र”, पां. बाळकृष्ट्ण कचपलेश्वरी 
याांिे “श्र चतस्वरदशवन” व “स्वरप्रकाश”, डॉ. ना. र्. जोशी याांिे “मराठी छांदोरिनेिा चवकास”, श्री. बा. र. 
देवधर याांनी चलचहलेले “कै. चवष्ट्ण  चदर्ांबर पल लकर याांिे िचरत्र” व “थोर सांर्ीतकार” इत्यादी ग्रांथाांच्या 
प्रकाशनाकचरता मांडळाने भरपूर अन दान चदले आहे. र्ाांधवव सांर्ीत चवद्यालयाच्या “सांर्ीत कला चवहार” या 
माचसकालाही रे्ली अनेक वष ेमांडळािे अन दान चदले जात आहे. 
 

५. सांर्ीत चवषयातील सांशोधनाच्या सांदभात, रुपारेल महाचवद्यालय, म ांबई येथील भौचतकी 
चवभार्ामध्ये मांडळाच्या अन दानाने सांर्ीत-ध्वनी-चवज्ञानािे मौचलक सशोधन झाले आहे. त्यामधून 
व्यावहाचरक उपयोर्ाच्या दृष्टीने लक्षणीय अशी माचहती हकवा वाद्य चमळू न शकलयाम ळे ते कायव आता 
स्थचर्त केले आहे. तानसेन म्य चझक ॲकेडेमी, म ांबई या सांस्थेला स्वयांिचलत ‘सूरमांडळ’ तयार करण्यास 
मांडळाने अन दान चदले आहे. श्री. बा. दा. मोचहते साांर्ली याना ४८ श्र तींवर आधारलेलया सप्तकािी 
बाजािी पेटी तयार करण्यासाठीही अन दान चदले आहे. डॉ. ह. चव. मोडक, वास्तव चवभार्, वाचडया 
महाचवद्यालय, प णे याांना दचक्षण भारतातील देवळाांतील स्तांभाांमधून चनघणाऱ्या सांर्ीतसूराांच्या 
सांशोधनाकचरताही अन दान चदले असून त्याांिी ध्वचनम चद्रते तयार झाली आहेत. दण्डतारचहत तांबोरा तयार 
करण्यािा प्रयत्न कै. डॉ. बी. बी. हनभोरकर, अमरावती याांनी काही वष े केला. त्याकचरताही मांडळाने 
अन दान चदले आहे. एकां दरीत सांशोधनाच्या प्रयत्नाांतून प्रायोचर्क उपय क्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय यश प्राप्त 
झालेले नाही हे येथे नमूद केले पाचहजे. परांत , सांशोधनािे प्रयत्न सतत िालले पाचहजेत व त्याकचरता 
उते्तजनही चदले रे्ले पाचहजे म्हणून मांडळ सतत प्रयत्नशील आहे. जे. चग्रचिर्थ् या इांस्ललश सांशोधक 
कलावते्त्याने अहजठा येथील चित्राांिा समग्र सांग्रह काही वषांपूवी प्रचसद्ध केला होता. अहजठा येथील 
चित्रकला ही भारतातील प्रािीन चित्रकलेिा एक वैभवशाली भार् आहे. या चित्रसांग्रहािे प नम वद्रण करून ते 
प्रकाचशत करण्यािी कायववाही मांडळातिे िालू आहे. 
 

६. भरतम नींच्या “नाट्यशास्त्र” या अचभजात सांस्कृत ग्रांथातील नाटक व नाट्यशास्त्रचवषयक अध्याय 
१८ व १९ िे प्रस्त त भाषाांतर अचभनवर् प्ताच्या “अचभनवभारती” टीकेसह प्रा. र. पां. कां र्ले, म ांबई याांनी 
मांडळास करून चदले आहे. नाट्यािे प्रकार, व्याख्या व रिना यासांबांधीिे चवविेन भरतम नींनी नाट्यशास्त्रात 
केले आहे. “दशरूपचनरूपणम्” नामक अध्याय १८ मध्ये नाटक, प्रकरण वर्ैरे रूपकाच्या दहा प्रकाराांिे 
वणवन केले आहे.“इचतवृत्त”नामक अध्याय १९ मध्ये कथानकािा चविार केला आहे. कथानकाच्या अवस्था, 
अथवप्रकृती, सन्धी, सांघ्यांरे्, सांध्यांतरे, पताकास्थान इत्यादींिे चवविेन केले असून शवेटी नाटकात 
सववप्रकारच्या लोकस्वभावािे दशवन घडवाव ेअसे साांर्नू नाटकाच्या रिनेचवषयी काही सूिना केलया आहेत. 
 

७. प्रा. कां र्ले याांनी प्रस्त त भाषाांतर शब्दशः व “अचभनवभारती” टीकेच्या अन रोधाने केले असून 
शब्दशः केलेले भाषाांतर ज्या चठकाणी द बोध वाटण्यािा सांभव आहे त्या चठकाणी अथव चवशद करण्यासाठी 
टीपाांिा भरपूर उपयोर् केला आहे. प्रस्त त भाषाांतर “दशरूपक-चवधान” नावाने प्रकाचशत करण्यास 
मांडळास आनांद होत आहे. भाषाांतर आचण टीपा याांच्या साहाय्याने भरतम नी व अचभनवर् प्त याांिे नाटक व 
नाट्यशास्त्रचवषयीिे चविार समजून घेणे वािकाांस स लभ होईल अशी आशा आहे. 
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१ िालरू्न १८९५  
महाचशवरात्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
२० िेब्र वारी, १९७४ अध्यक्ष, 
सचिवालय, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य-सांस्कृवत मांडळ. 
म ांबई – ४०० ०३२.  
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उपोद्धात 
 
रूपक, त्याची उत्पत्ती आवण प्रकार 

 
भरताच्या नाट्यशास्त्रात ज्या अनेक चवषयाांिे चवविेन आहे त्याांपकैी नाटक, प्रकरण आदी रूपकाांिे 

प्राधान्य चनर्मववाद आहे. कारण नटाांच्या द्वारा रांर्भमूीवर प्रस्त त केले जाणारे जे नाट्य ते म ख्यत्वकेरून ह्या 
रूपकाांच्या प्रयोर्ाशीि सांबद्ध आहे. इतर बह तेक चवषय ह्या नाट्यप्रयोर्ाच्या सांदभात अन षांर्ाने आले 
आहेत. तेव्हा रूपकाांच्या चवविेनाला ह्या ग्रांथात महत्त्वािे स्थान असाव ेयात आियव नाही. 
 

रूपकाच्या नाटक, प्रकरण इत्यादी दहा प्रकाराांिे चवविेन नाट्यशास्त्राच्या अठराव्या अध्यायात 
केले असून एकोणचवसाव्या अध्यायात त्याच्या कथानकािी घडण व माांडणी यासांबांधी चविार केला आहे. 
रूपक शब्दािी व्याख्या नाट्यशास्त्रात कोठे केली नाही. हकबह ना, ज्या काव्याच्या र् ण, अलांकार, लक्षण 
आदी चवशषेाांिे चववरण अर्ोदरच्या अध्यायाांत केले आहे ते काव्य म्हणजेि रूपक हे नाट्यशास्त्रात र्ृहीत 
धरले आहे. अचभनेय म्हणजे अचभनयद्वारा व्यक्त होऊ शकणारे रूपकाच्या स्वरूपािे काव्य आचण अनचभनेय 
असे इतर काव्य याांमध्ये नाट्याशास्त्रावरील टीकाकाराांनी केलेला भेद भरताने उपेचक्षला आहे. दहा 
रूपकाांिी उत्पत्ती वृत्तींपासून झाली हे स्पष्ट करताना त्याने असे म्हटले आहे की वृत्ती सववि काव्याच्या 
मातृस्थानी आहेत (१८¿४). पण काव्य म्हणजे नाटकादी रूपकप्रकार असेि त्याला सववत्र अचभपे्रत आहे. 
 

यासांबांधात एक र्ोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ‘रूपक’ असा शब्दप्रयोर् नाट्यशास्त्रात आढळत 
नाही. त्यात सववत्र ‘रूप’ ह्या शब्दािाि उपयोर् केला आहे; उदाहरणाथव, १७¿२६,१४९,१५०; 
१८¿१,४,९,११६; १९¿४५,१३० या चठकाणी आचण अठराव्या अध्यायाच्या शवेटी ‘दशरूपचनरूपण’ या त्याच्या 
नामाचभधानात. असे म्हणण्यास हरकत नाही की नाट्यस्वरूप काव्याला प्रारांभी ‘रूप’ अशीि सांज्ञा होती 
आचण ‘रूपक’ ही सांज्ञा नांतरच्या काली प्रिारात आली. अचभनेय स्वरूपाच्या काव्याला म्हणजे नाट्याला 
‘रूप’ अशी सांज्ञा देण्यािे कारण नाट्य दृश्य असते असे उत्तरकालीन ग्रांथकाराांनी चदले आहे. 
‘अवस्थान कृचतनाट्यां रूपां दृश्यतयोच्यते’ असे दशरूपकार धनांजयाने म्हटले आहे (द.रू. १¿७). 
िक्ष चरस्न्द्रयािा चवषय रूप हे प्रचसद्ध आहे. रूप् म्हणजे पहाणे ह्या धातूपासून हा शब्द चनष्ट्पन्न झाला 
असलयािे यात अचभपे्रत आहे. तथाचप हे स द्धा लक्षात ठेवले पाचहजे की चवद्यमान सांस्कृत नाटकाांत काही 
चठकाणी ‘नाटयचत’ ऐवजी ‘रूपयचत’ अशा तऱ्हेच्या नाट्यसूिना आढळतात. म्हणजे रूप् धातू ‘अचभनयाने 
व्यक्त करणे’ या अथी वापरलेला चदसून येतो. ‘रूप’ शब्द त्यातील धातूच्या ह्या अथाशीही सांबद्ध असण्यािी 
शक्यता आहे. 
 

नाट्यशास्त्रात ‘रूप’ शब्दािा उपयोर् दहा नाट्यप्रकाराांच्या सांदभाति केला आहे. एरव्ही ह्या वाङ्
मयप्रकारािा चनदेंश काव्य शब्दाने केला आहे. कवीने चनर्ममलेलया नाट्यात्म कृतीला ‘काव्यबन्ध’ असे काही 
चठकाणी म्हटले आहे; उदाहरणाथव १८¿५,६,९, ३७,६१; १९¿१२९ इत्यादी चठकाणी. रिनेच्या दृष्टीने ज्याला 
काव्यबन्ध म्हटले आहे त्यािाि प्रयोर्ाच्या दृष्टीने रूप शब्दाने चनदेश होतो. दशरूप प्रयोर्ासाठी वृत्तींपासून 
चनमाण झाले असे भरताने साांचर्तलेि आहे (१८¿४). प्रयोर्ासांबांधीिा चविार नाट्यशास्त्रात इतर अनेक 
अध्यायाांत चमळून चवस्ताराने केला आहे. प्रस्त त अठराव्या व एकोणचवसाव्या अध्यायाांत चनरचनराळ्या 
रूपकप्रकाराांिे चवविेन काव्यबन्ध म्हणून म्हणजे त्याांच्या रिनेच्या दृष्टीनेि म ख्यतः केले आहे. 
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िृत्ती 
 
ज्या वृत्तींपासून दहा रूपकाांिी चनष्ट्पत्ती झालयािे म्हटले आहे त्या वृत्तींिे चनरूपण नाट्यशास्त्राच्या 

चवसाव्या अध्यायात केले आहे. सृचष्टसांहारानांतर भर्वान चवष्ट्ण  शषेावर शयन करीत असता मध  आचण कैटभ 
हे दोन अस र उन्मत्त होऊन त्याच्याशी चनय द्ध करण्यास प्रवृत्त झाले. त्याप्रसांर्ी त्याांिा वध करण्याच्या 
चनचमत्ताने जे व्यापार घडून आले त्याांना भारती, सात्त्वती, कैचशकी आचण आरभटी ह्या िार वृत्तींिे स्वरूप 
प्राप्त झाले असे तेथे म्हटले आहे. भारती वृत्ती वाक्प्रधान म्हणजे म ख्यतः वाचिक अचभनयाने य क्त असून 
प्ररोिना (पूववरर्ङ्ािे एक अांर्), आम ख (म्हणजे प्रस्तावना), वीथी आचण प्रहसन (दहा रूपकप्रकाराांपैकी 
दोन) ही चतिी िार अांरे् होत. सात्त्वती  वृत्ती वाचिक आचण आङ्चर्क अचभनयाांनी य क्त व म ख्यतः 
वीररौद्रादी रसाांिा आचवष्ट्कार करणारी असून उत्थापक, पचरवतवक, सल्लापक आचण सांघात्य ही चतिी िार 
अांरे् होत. कैचशकी वृत्तीत चस्त्रयाांिे प्राधान्य असून नृत्त आचण र्ीत मोठ्या प्रमाणात असतात. नमव, 
नमवस्ि ञ्ज, नमवस्िोट आचण नमवर्भव अशी चतच्या िार अांर्ाांिी नाव ेआहेत. िौर्थया आरभटी वृत्तीत कपट, 
वञ्िना, अनृतविन इत्यादी र्ोष्टी असतात आचण सांचक्षप्तक, अवपात, वस्तूत्थापन व सांिेट ही चतिी िार 
अांरे् होत. अचभनवर् प्ताने एका श्लोकावरील व्याख्येत असे म्हटले आहे की भारती वृत्ती पाठ्यप्रधान असते, 
सात्त्वती अचभनयप्रधान, आरभटी रसप्रधान आचण कैचशकी र्ीतवाद्योपरञ्जकप्रधान (२०¿२३ वरील टीका). 
यावरून असा चनष्ट्कषव चनघतो की वृत्ती नाट्यप्रयोर्ाच्या अचभनयादी चवचवध अांर्ाांशी सांबद्ध आहेत. आचण 
म्हणूनि वृत्तींपासून दहा रूपकाांिी चनर्ममती झाली असे म्हटले आहेसे चदसते. 
 

नाट्यशास्त्रात केलेलया वृत्तींच्या चवविेनावरून त्याांच्या स्वरूपािी चनचित कलपना करणे कठीण 
आहे. भारती वृत्ती स्त्रीवर्मजत असलयािे आचण सांस्कृत पाठ्याने य क्त असलयािे म्हटले आहे. मर् चस्त्रयाांच्या 
प्राकृत पाठ्यािा कोणत्या वृत्तीने चनदेश करता येईल? ह्या वृत्तीत नट आपापलया नावानेि प्रयोर्ात काम 
करतात (स्वनामधेयैभवरतैः प्रय क्ता) असे म्हटले आहे. ही र्ोष्ट िक्त प्रस्तावनेत होते. मर् सांपूणव 
नाटकातील पाट्यािा भारती वृत्तीशी सांबांध प्रस्थाचपत होणे कसे शक्य आहे? सात्त्वती आचण आरभटी ह्या 
दोन्ही वृत्तींच्या वणवनात रौद्र रसािा चनदेश अचभपे्रत आहे. तेव्हा त्याांच्यातील चभन्नता स्पष्टपणे प्रतीत होत 
नाही. अध्यायाच्या शवेटी कैचशकी हास्य व शृङ्र्ार हे रस प्रधान असलेली, सात्त्वती वीर आचण अद्भ त रस 
असलेली, आरभटी रौद्र आचण भयानक रसाांनी य क्त आचण भारती बीभत्स व करुण रसाांनी य क्त अशा 
प्रकारे ह्या िार वृत्तींिा रसाांशी सांबांध जोडला आहे (२०¿७३-७४). परांत  म ळात वृत्ती रसचनरपेक्ष असण्यािाि 
अचधक सांभव आहे. 
 

ह्या वृत्तींच्या सांबांधात अचभनवर् प्ताने इतरत्र असे म्हटले आहे की मानवी व्यापार म्हणजे मन ष्ट्यािे 
िेचष्टत तीन प्रकारिे असते –वाक्, मन् आचण काय याांच्या द्वारा होणारे. ही तीन प्रकारिी िेचष्टते म्हणजे 
अन क्रमे भारती, सात्त्वती आचण आरभटी ह्या तीन वृत्ती होत. आचण त्या तीनही िेचष्टताांत सौन्दयोपयोर्ी 
असा जो व्यापार ती कौचशकी वृत्ती (१¿४१ श्लोकावरील टीका). वृत्तींच्या स्वरूपासांबांधीिी ही उपपत्ती मान्य 
होण्यासारखी आहे. तथाचप, हे उघड आहे की ही उपपत्ती आचण चवसाव्या अध्यायातील वृत्तींिे वणवन यात 
काही अांशी चभन्नता आहे. हकबह ना, अचभनवर् प्ताच्या दोन्ही चठकाणच्या चवधानातही एकवाक्यता नाही. 
पचहलया अध्यायात त्याने सात्त्वतीिा मनोव्यापाराशी आचण आरभटीिा शारीचरक िेचष्टताशी सांबांध जोडला 
आहे तर चवसाव्या अध्यायात सात्त्वती अचभनयप्रधान म्हणजे म ख्यतः आांचर्क व्यापाराशी सांबांद्ध आचण 
आरभटी अन भावाांच्या आवशेाम ळे म ख्यतः रसपचरपोषास कारणीभतू असलयािे म्हटले आहे. 
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यासांबांधात एक चविार माांडता येण्यासारखा आहे. श्री वास देवशरण अग्रवाल याांनी आपलया 
पाचणनीवरील ग्रांथात असे स िचवले आहे की आरभटी हा शब्द वायव्येकडील आरभट ह्या प्रदेशचवशषेावरून 
बनला आहे. ग्रीक इचतहासकाराांनी ह्या प्रदेशािा चनदेश आराचबतै (Arabitai) या शब्दात केला आहे. 
[V.S.Agrawala, Inida as know to Panini, (Lucknow, 1953), p.450.] आरभटी शब्दािे हे चनवविन सांभाव्य मानले तर 
इतर वृत्तींच्या नावाांच्या सांबांधातही तशाि स्वरूपािी व्य त्पत्ती स िचवता येण्यासारखी आहे. भरत हे एका 
प्रख्यात प्रािीन वांशािे नाव सववश्र त आहे. सात्त्वत हे यादवाांपैकी एका र्णािे नावही प्रचसद्ध आहे. अन्यत्र 
काही चठकाणी चनदेचशलेलया कथकैचशक जनपदाशी कैचशक नावािा सांबांध जोडता येण्यासारखा आहे. 
तेव्हा भारती, सात्त्वती आचण कैचशकी ही वृत्तींिी नाव े स द्धा चवचशष्ट जनपद अथवा तेथील लोकाांच्या 
नावाांपासून चसद्ध झाली आहेत असे सूचित करता येईल. यावरून अशी कलपना करता येईल की 
चनरचनराळ्या प्रदेशाांत प्राम ख्याने प्रिचलत असलेलया नाट्यप्रयोर्ाच्या चवचवध शलैींवरून ही वृत्तींिी नाव े
म ळात प्रिारात आली. उत्तरकालीन  आलांकाचरकाांनी काव्याच्या चवचवध शलैींनी चदलेली वैदभी, र्ौडी, 
पाञ्िाली इत्यादी नाव े प्रदेशचवशषेाांवरून पडली आहेत हे प्रचसद्ध आहे. काव्याच्या रीतीप्रमाणेि 
नाट्यप्रयोर्ातील वृत्तीही मूलतः चनरचनराळ्या प्रदेशाांत आढळून येणाऱ्या चभन्नतेवर आधाचरत आहेत असे 
म्हटले तर ते सववथा असांभाव्य वाटू नये. 
 
रूपकप्रकार 
 

अठराव्या अध्यायात दहा रूपकप्रकाराांच्या वैचशष्ट्ट्याांिे चवविेन चवस्तृतपणे केले आहे. दहा 
रूपकाांव्यचतचरक्त आणखीही एका प्रकारािे –नाचटकेिे – वणवन ५२-५५ या आयांत केलेले आढळते. परांत  
नाट्याशास्त्रातील हा भार् मूळ भरतकृत नसून मार्ाहून त्यात घातला आहे हे उघड आहे. भरताला जर 
खरोखरि नाचटकेिे वणवन करावयािे असते तर रूपकप्रकाराांिा नावचनदेश करणाऱ्या प्रारांभीच्या उदे्दशाच्या 
२ व ३ ह्या श्लोकाांत चतिा चनदेश अवश्य केला असता. प्रथम उदे्दश आचण नांतर लक्षण ही पद्धती त्याने सववत्र 
अवलां चबली आहे. चतिा या चठकाणी त्यार् केला असलयािी शक्यता नाही. भरतानांतर झालेलया 
कोहलप्रभतृी नाट्यशास्त्रावरील ग्रांथकाराांनी दहाव्यचतचरक्त इतरही काही रूपकप्रकाराांना मान्यता चदली 
होती. त्याांच्या मतािा अन वाद करणारे काही अांश भरताच्या नाट्यशास्त्रातही प्रचक्षप्त करण्यात आले आहेत. 
नाचटकाचवषयक प्रस्त त अांश हा त्याांपैकीि एक. पण हा प्रके्षप अचभनवर् प्ताच्या बरीि वष ेअर्ोदर करण्यात 
आला होता यात शांका नाही. कारण ह्या भार्ावर त्याच्याही अर्ोदरच्या टीकाकाराांनी टीका चलचहलया 
होत्या हे अचभनवभारतीवरून स्पष्ट आहे. 
 

अचभनवर् प्ताने नाचटकेसांबांधीिा भार् प्रमाणभतू मानला यात काही आियव नाही. त्याच्या समोर 
कोहलादींिे ग्रांथ होते. आचण त्या ग्रांथाांच्या प्रभावाम ळेि त्याने असे प्रचतपादन केले आहे की रूपकाांिे दहाि 
प्रकार भरताला अचभपे्रत आहेत असे नसून कोहलादींनी चनदेचशलेले तोटक, सट्टक, रासक इत्याचद 
प्रकाराांिा समावशे त्याला अचभपे्रत आहे. हे चसद्ध करण्यासाठी त्याने पचहलया श्लोकातील ‘प्रयोर्तः’ 
शब्दािा स्वाभाचवक अथव न स्वीकारता ‘चनर्मदष्ट केलेलया रूपकप्रकाराांच्या उचित अशा सांचमश्रणाने उत्पन्न 
होणाऱ्या नवीन प्रकाराांच्या अन रोधाने’ अशा तऱ्हेिा केला आहे. त्यािप्रमाणे िौर्थया श्लोकावरील टीकेत 
त्याने असा य स्क्तवाद केला आहे की कोणताही रूपकप्रकार चनभळे नसतो. प्रत्येक रूपकप्रकारात इतर 
प्रकारिेही अांश चवद्यमान असतात. उदाहरणाथव वीथीिी अांरे् सवव प्रकाराांत असतात. तसेि 
आकाशभाचषताच्या रूपात भाणही इतर प्रकाराांत असतो. िक्त ज्या प्रकारािे चवशषे प्राधान्येकरून ज्यात 
चवद्यमान असतात त्या प्रकारािे नाव त्या रूपकाला चदले जाते. यावरून असा चनष्ट्कषव चनघतो की दशरूप 
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शब्दातील दहा ही सांख्या ‘एवढेि प्रकार होत’ अशा तऱ्हेिे चनयमन करणारी नाही. यािा अथव असा की 
प्रत्यक्ष जरी दहाि प्रकाराांिा चनदेश केलेला असला तरी त्याव्यचतचरक्त इतरही प्रकाराांिे अस्स्तत्व मान्य 
करणे आवश्यक आहे. 
 

दशरूपकार धनांजयाने दहा रूपकाांचशवाय नाचटकेिाही चविार केला आहे. पण त्याने कोहलादींनी 
स्वीकारलेलया अन्य प्रकाराांिी सववस्वी उपेक्षा केली आहे. त्याने केलेले नाचटकेिे वणवन (द. रू. ३¿४३-४८) 
नाट्यशास्त्रातील वणवनाहून बऱ्याि अांशी चभन्न आहे. नाचटकेत अांकाांिी सांख्या एक, दोन हकवा तीन अशीही 
असू शकते आचण चतच्यातील पाते्र चवचवध स्वरूपािी असू शकतात असे त्याने म्हटले आहे. 
साचहत्यदपवणकार चवश्वनाथाने नाचटका, त्रोटक, र्ोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, 
पे्रङ्खण, रासक, सांलापक, श्रीर्चदत, चशलपक, चवलाचसका, द मवचल्लका, प्रकरचणका, हल्लीश आचण भाचणका 
ह्या अठरा प्रकारच्या उपरूपकाांिा चनदेश केला असून (सा. द. ६¿४-५) त्याांच्या व्याख्या व उदाहरणे चदली 
आहेत. याांतील काही प्रकाराांत नृत्य-र्ीत व शृङ्र्ाररस याांना प्राधान्य असलेले चदसून येते, तर काही 
प्रकार वाङ्मयदृष्ट्ट्या अचधक महत्त्व पावले होते. या सवांिी उपरूपक म्हणून र्णना उत्तरकाली होऊ 
लार्ली. पण भरताच्या काळी याांतील काही प्रकार अस्स्तत्वात असले तरी त्याने त्याांिी सववथा उपेक्षा केली 
आहे यात शांका नाही. 
 
नाटक 
 

नाट्यशास्त्रात असे म्हटले आहे की नाटक आचण प्रकरण हे दोनि रूपकप्रकार िारही वृत्तींनी य क्त 
असतात आचण इतर सवव प्रकाराांत कैचशकी वृत्तीिा अभाव असतो. (१८¿६-९). त्यािप्रमाणे कथानकािा 
चवकास चनदर्मशत करणारे पािही सांधी िक्त नाटक व प्रकरण या दोन प्रकाराांति असतात. चडम व 
समवकार याांत अमवशव सांधी नसतो, व्यायोर् आचण ईहामृर् याांत र्भव व अमवशव हे दोन सांधी नसतात. तर 
प्रहसन, वीथी, उत्सचृष्टकाङ्क आचण भाण या इतर प्रकाराांत तीन सांधींिा अभाव असून िक्त म ख आचण 
चनववहण हे दोन सांधीि चवद्यमान असतात (१९¿४२-४४). यािा अथव कथानकाच्या चवकासािे महत्त्व या 
प्रकाराांत क्रमशः कमी कमी होते. पचरणामतः या इतर आठ प्रकराांत पताका व प्रकरी या दोन अथवप्रकृतींिी 
योजनाही अनावश्यक ठरते. तेव्हा पचरपूणव स्वरूपािे दोनि – नाटक आचण प्रकरण. 
 

नाटक आचण प्रकरण हे दोन्हीही पचरपूणव स्वरूपािे असले तरी त्याांपकैी नाटक ह्या रूपकप्रकारािे 
श्रेष्ठत्व चनरपवादपणे मान्य झाले आहे. नाट्यशास्त्रात सववप्रथम नाटकािा चविार केला आहे, त्यानांतर इतर 
प्रकाराांिा. इतकेि नाही, तर नाटक हा शब्द रूपक शब्दािा पयाय म्हणूनही वापरला आहे. जेव्हा कोणत्या 
एका चवचशष्ट रूपकप्रकारािा चनदेश करावयािा नसून सववसाधारण रूपाकाांिा चनदेश अचभपे्रत असतो तेव्हा 
रूप अथवा रूपक शब्दाऐवजी नाटक शब्दािा उपयोर् अनेक चठकाणी केला आहे. 
 

नाटकािे कथानक प्रख्यात असाव े असे म्हटले आहे. यािा अथव ते रामायण महाभारतादी 
ग्रांथाांवरून घेतलेले असाव.े त्यािा नायक प्रचसद्ध असा राजा असणे आवश्यक आहे. राजाव्यचतचरक्त इतर 
कोणीही नाटकािा नायक असू शकत नाही. नाटकात देव नायक असत नाहीत यािे कारण अचभनवर् प्ताने 
असे चदले आहे की नाटकात चवचवध भावाांिा व रसाांिा आचवष्ट्कार आवश्यक असतो. पण देवाांच्या सांबांधात 
चवप्रलम्भशृङ्र्ार, करुण, भयानक आचद रसाांिी व तत्सांबद्ध भावाांिी योजना नसेल तर नाटकाच्या 
रांजकतेत वैचित्र्य येणार नाही, व त्याम ळे पे्रक्षकाांमध्ये हृदयसांवाद उत्पन्न न झालयाकारणाने रसास्वाद 
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असांभव होईल. चशवाय, देव द ःखापासून म क्त असतात. तेव्हा त्याांच्या िचरतात द ःखमय प्रसांर्ाांच्या 
चनवारणािे उपाय चदसून येत नसलयाम ळे पे्रक्षकाांना तशा नाटकापासून काही बोधही घेता येणार नाही. इतर 
काही रूपकप्रकाराांत देव नायक असू शकतात, पण नाटकात नाही. उत्तरकालीन साचहत्यदपवणात मात्र 
नाटकात स द्धा चदव्य नायक असू शकतो असे म्हटले आहे. (सा. द. ६¿९). 
 

नाट्यशास्त्राच्या िोचवसाव्या अध्यायात धीरोद्धत, धीरलचलत, धीरोदात्त आचण धीरप्रशान्त अशा िार 
प्रकारच्या नायकाांिा चनदेश केला असून देव धीरोद्धत असतात, राजे धीरलचलत, सेनापचत आचण अमात्य 
धीरोदात्त आचण ब्राह्मण व वचणक धीरप्रशान्त असतात असे प ढे म्हटले आहे (२४¿१७-१९). त्यावरून असा 
चनष्ट्कषव चनघण्यािा सांभव आहे की नाटकािे नायक जे राजे ते सववत्र लचलत प्रकृतीिेि दाखचवणे आवश्यक 
आहे. परांत  हा चनष्ट्कषव मान्य होण्यासारखा नाही हे उघड आहे. नाटकाच्या वणवनात नायक उदात्त असावा 
असेि म्हटले आहे. यासांबांधात अचभनवर् प्ताने असे स्पष्टीकरण केले आहे की लचलत प्रकृती कोणा 
नायकाच्या चठकाणी दाखवावयािी असेल तर ती िक्त राजाच्याि चठकाणी दाखवावी, इतर कोणाच्या 
नाही. 
 

नाटकाच्या वणवनात नायकाव्यचतचरक्त इतर पात्राांिा साक्षात उल्लेख केलेला नाही. उदाहरणाथव, 
नाचयका कोण असावी ते साांचर्तलेले नाही. तथाचप, प ढे िोचवसाव्या अध्यायात नायकाांप्रमाणेि नाचयका 
स द्धा िार प्रकारच्या असलयािे म्हटले आहे. चदव्यस्त्री, नृपपत्नी, क लाड्गना आचण र्चणका अशा िार 
प्रकारच्या नाचयकाांिा तेथे चनदेश केला असून त्याांिी प्रकृती धीर, लचलत, उदात्त आचण शान्त या प्रकाराांिी 
असते असे साांचर्तले आहे. र्चणकेिी प्रकृती लचलत व उदात्त, क लस्त्रीिी उदात्त व शान्त आचण चदव्यस्त्री व 
नृपपत्नी याांिी िारही प्रकारिी असू शकते असा भरताच्या म्हणण्यािा आशय चदसतो (२४¿२३–
२६).याांपकैी र्चणका आचण क लस्त्री याांना नाटकात नाचयकेिे स्थान प्राप्त होण्यासारखे नाही.त्याांना तसे 
स्थान प्रकरणात चमळू शकते. नाटकात िक्त चदव्यस्त्री हकवा नृपपत्नीि नाचयका असू शकते. राजा नायक 
असताही चदव्यार्ङ्ना नाचयका असते यािे प्रचसद्ध उदाहरण चवक्रमोववशीय आहे, त्यािा चनदेश अचभनवर् प्ताने 
केलाि आहे. 
 

अठराव्या अध्यायात नाटक व प्रकरण दोहोंच्या सांबांधात असे म्हटले आहे की त्याांत प ष्ट्कळ 
मन ष्ट्याांिी र्दी नसावी, कायवप रुष म्हणजे कायवचसद्धीला उपयोर्ी होणारी माणसे िार हकवा पाि असावीत 
(१८¿३६). नाटकातील अांकािे वणवन करताना नायक, देवी, र् रुजन, प रोचहत, अमात्य आचण साथववाह 
याांच्या द्वारा रसाांिा अचवष्ट्कार होतो असे म्हटले आहे (१८¿१७). हेि कायवप रुष म्हणून अचभपे्रत असावते. 
 

नाटकाच्या वणवनात ते स ख आचण द ःख याांच्या उत्पत्तीने य क्त असून त्यात चवचवध रसाांिा आचण 
भावाांिा आचवष्ट्कार करणारी िेचष्टते असावीत असे म्हटले आहे (१८¿१२). प ढे एकोणचवसाव्या अध्यायाच्या 
शवेटी नाटकािी महती वणवन करताना लोकाांच्या स खद ःखात्मक चवचवध अवस्थाांिे चित्रण त्यात असलयािे 
साांर्ून त्यात सवव रस, सवव भाव, सवव प्रकारच्या कमवप्रवृत्ती याांिे दशवन होत असलयािे म्हटले आहे 
(१९¿११९, १२४). उत्तरकालीन ग्रांथकाराांनी नाटकात प्रधान रस म्हणून शृङ्र्ार अथवा वीर रसािी योजना 
करावयास साांचर्तले आहे (सा. द. ६¿१०) ते भरताला मान्य होण्यासारखे आहे असे रसाध्यायातील 
चवविेनावरून म्हणता येते. प्रस्त त चठकाणी रसचवषयक एवढाि उल्लखे आहे की चनववहण सांधीत अद्भ त 
रसािी अवश्य योजना करावी (१८¿३८). यािा अथव असा होतो की नाटकातील कथानकािा शवेट 
आियवकारक घटनाांनी होत असलयािे दाखचवणे आवश्यक आहे. 
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अांक आवण प्रिेशक 
 

नाटक अांक आचण प्रवशेक याांनी समृद्ध असावा असे म्हटले आहे (१८¿११). या दोहोंिे स्वरूप स्पष्ट 
करण्यासाठी अनेक आया (१३–३४) खिी घातलया आहेत. याांतील १५ व्या आयेिी व्याख्या करताना 
अचभनवर् प्ताने चतच्यात िूचलका, अङ्कावतार व अङ्कम ख या तीन अथोपके्षपकाांिा चनदेश अचभपे्रत असून 
अांकािे हे तीन चनरचनराळे प्रकार होत असा त्या आयेिा चनष्ट्कषव असलयािे म्हटले आहे. पण ही त्यािी 
व्याख्या मान्य होण्यासारखी नाही. भरताला हे तीन अथोपक्षक अवर्त नाहीत. हकबह ना, अथोपके्षपक 
शब्दािाही त्याने कोठे उपयोर् केलेला नाही. एकोचणसाव्या अध्यायात १०१ व्या श्लोकानांतर पाि 
अथोपके्षपकाांिे वणवन करणारे सात श्लोक आढळतात हे खरे आहे. पण हे श्लोक प्रचक्षप्त आहेत यात शांका 
नाही. नाट्यशास्त्रात िक्त प्रवशेक आचण चवष्ट्कम्भक याांिेि चवविेन आहे. इतर तीन अथोपके्षपकाांिा चनदेश 
कोहलप्रभतृी नांतरच्या शास्त्रकाराांनी केला आहे असे अचभनवर् प्तानेि म्हटले आहे. 
 

यासांबांधात द सरी एक र्ोष्ट लक्षात घेण्यासाररखी आहे. नाट्यशास्त्रात नाटकाच्या वणवनात िक्त 
प्रवशेकािाि चनदेश केला आहे. चवष्ट्कम्भकािे वणवन प्रकरणािे चनरूपण करताना केले आहे, आचण तसे 
करताना चवष्ट्कम्भकािी योजना प्रवशेकाप्रमाणे करावी असे म्हटले आहे (१८¿४९). यावरून असे चदसते की 
नाटकात प्रवशेकाांिी योजना तर प्रकरणात चवष्ट्कम्भकाांिी अशीि व्यवस्था भरताला म ख्यतया अचभपे्रत 
होती. अथात प्रकरणात प्रवशेकाांिी योजना स द्धा त्याने सांभाव्य मानली आहे. त्याने असे म्हटले आहे की 
नाटक आचण प्रकरण याांत पाि ते दहा अांक असावते आचण चजतके अांक चततक्याि प्रवशेकाांिी त्याांत योजना 
करावी (१८¿२५). यावरून असा चनष्ट्कषव चनघतो की नाटकात प्रस्तावनेनांतर पचहलया अांकाच्या पूवीही 
प्रवशेकािी योजना करावी असे भरतािे मत होते. अचभनवर् प्ताने उद्धतृ केलेलया कोहलाच्या मतान सार 
चवष्ट्कम्भकािी योजना िक्त म खसांधीति म्हणजे पचहलया अांकाच्या पूवी हकवा पचहला अांक व द सरा अांक 
याांच्यामध्ये या चठकाणीि करावी. अचभनवर् प्ताने स्वतः हे मत अग्राह्य ठरवनू चवष्ट्कम्भकाांिी योजना नांतरही 
करावयास हरकत नाही असा य स्क्तवाद केला आहे. तथाचप, नाटकातही चवष्ट्कम्भक असू शकतात हे 
नाट्यशास्त्रात व्यक्त न झालेले मत त्याला मान्यि होते. प्रवशेक आचण श द्ध व सांकीणव असे दोन प्रकारिे 
चवष्ट्कम्भक याांिे वणवन १८¿२९ आचण १८¿४९–५० या चठकाणी केले आहे, त्यावरून त्याांच्यामधील भेद स्पष्ट 
होतात. 
 

अांकाच्या स्वरूपािी ििा करताना भरताने त्यात कोणत्या र्ोष्टी दाखवाव्यात आचण कोणत्या 
दाखव ूनयेत यािा चनदेश केला आहे. न दाखवावयाच्या र्ोष्टींमध्ये य द्ध आचण मृत्य ूह्या प्रधान होत. त्याांिा 
चनदेश प्रवशेकाांच्या द्वारा करावयास साांचर्तले आहे (१८¿३३). एका अांकातील वृत्त एका चदवसाति घडून 
येणारे असाव ेआचण दोन अांकाांच्या मध्ये व्यतीत होणारा काल एका वषाहून केव्हाही अचधक असता कामा 
नये असे भरताने म्हटले आहे. (१८¿१९, २६). या सांबांधात अचभनवर् प्ताने असा य स्क्तवाद केला आहे की 
चकती काळ लोटला यािा चविार करताना ज्या वषी काही वृत्त घडले असेल तेि चविारात घेतले पाचहजे, 
स नी रे्लेली इतर वष ेनाही. म्हणून रामाच्या वनवासािा काल जरी िौदा वषांिा असला तरी त्याांपैकी 
िक्त दोन तीन वषींि काही घटना घडलया. त्याम ळे नाटकाच्या प्रारांभी वनवासर्मन दाखवनू शवेटी 
रामाला अयोध्येत होणारा अचभषेक दाखचवण्यास काही हरकत नाही. अांकाच्या वणवनात भरताने असे म्हटले 
आहे की त्यात नायक सांचनचहत असावा (१८¿२४). यािा अथव नाटकाच्या प्रत्येक अांकात नायकािी 
उपस्स्थती आवश्यक मानली आहे. कथानकाच्या चवकचसत होणाऱ्या प्रत्येक अवस्थेशी िलस्वाम्यािा 
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अचधकारी म्हणून नायकािा सांबांध अचनवायव असतो यास्तव हे चवधान केले आहे हे उघड आहे. पण अनेक 
चवद्यमान नाटकाांत या चनयमािे पालन झालेले चदसत नाही. 
 

नाटकात काय दाखव ूनये यािे चवविेन करताना भरताने म्हटले आहे की नाटक आचण प्रकरण या 
दोन प्रकाराांत नायकािा वध झालेला अांकामध्ये दाखचवता कामा नये हकवा प्रवशेकातही चनदर्मशत करू नये. 
नायकावर मोठे सांकट र् जरलेले दाखवावयािे असेल तर त्याने आपलया राज्यातून पलायन केलेले 
दाखवाव े हकवा अचधकात अचधक म्हणजे त्याला बांचदवास झालेला दाखवावा (१८¿३४-३५). नाटकाच्या 
शवेटी प्राप्त होणारे िल नायकालाि चमळावयािे असलयाम ळे मध्येि त्यािा वध झालेला दाखचवलयास 
कथानकात चवसांर्ती उत्पन्न होईल हे उघड आहे. 
 
प्रकरण 

 
नाटकानांतर प्रकरण ह्या द सऱ्या रूपकप्रकारािा चविार केला आहे. म ख्यतः दोन र्ोष्टींच्या बाबतीत 

प्रकरण नाटकाहून चभन्न असते, एक त्यातील कथानकािा चवषय आचण द सरी त्यािे नायक आचण नाचयका. 
प्रकरणािे कथानक सववथा कचवकस्लपत असते, रामायणमहाभारतादीतील एखाद्या प्रचसद्ध प्रसांर्ावर त्यािी 
उभारणी झालेली नसते (१८¿४०).नाट्यशास्त्रात असाही चविार माांडला आहे की कोणा अर्ोदरच्या कवीने 
कस्लपलेलया कथेच्या आधारानेही प्रकरणाच्या कथानकािी रिना करावयास हरकत नाही (१८¿४१). 
बृहत्कथेसारख्या ग्रांथावरून कथानक घेता येते असा यािा अचभनवर् प्ताने ख लासा केला आहे. कथाचवषय 
प्रचसद्ध नसावा या र्ोष्टीवर जोर चदला आहे. पण याहून अचधक महत्त्वािी र्ोष्ट म्हणजे नायक व नाचयका 
याांच्या सांबांधात प्रकरणािी चभन्नता. प्रकरणािा नायक ब्राह्मण, वचणक, सचिव, प रोचहत, अमात्य आचण 
साथववाह ह्याांपैकी कोणीतरी असावा आचण  नाचयका क लस्त्री हकवा वशे्या असावी असे म्हटले आहे. त्यािा 
नायक उदात्त नसावा आचण त्यात राजाच्या अथवा देवतेच्या िचरतािे दशवन नसाव ेअसे स्पष्ट म्हटले आहे 
(१८¿४३-४४). नाचयकेच्या सांबांधात भरताच्या म्हणण्यािा आशय असा चदसतो की सामान्यतः जर नाचयका 
क लस्त्री असेल तर त्या प्रकरणात वशे्येिी योजना करू नये आचण जर वशे्या नाचयका असेल तर त्यात 
क लस्त्रीिा सांपकव  आण ूनये; तथाचप कारणपरत्व ेदोघाांिीही योजन करावयास हरकत नाही (१८¿४६-४८). 
अचभनवर् प्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे जेथे केवळ क लस्त्री अथवा केवळ वशे्या असेल ते श द्ध प्रकरण आचण ज्यात 
दोघीही चवद्यमान असतील ते सांकीणव प्रकरण. श द्ध प्रकरणातील नायक श्रेष्ठी, सचिव आदींपैकी असावा 
आचण सांकीणव प्रकरणात चवट वर्ैरे नायक असावा असेही  त्याने प ढे म्हटले आहे. अचभनवर् प्ताने केलेले 
प्रकरणािे हे भेद समजण्यासारखे आहेत, पण प्रकरणािे एकां दर एकवीस प्रकार होतात असे जे त्याने 
म्हटले आहे ते कसे काय हे स्पष्ट नाही. िक्त नाट्यदपवणात त्यािा चहशोब चभन्न प्रकारे करून दाखचवला 
आहे. 

 
भरताच्या मताप्रमाणे नाटकात िक्त प्रवशेकाांिीि योजना होते, तर प्रकरणात चवष्ट्कम्भकािी स द्धा 

योजना होऊ शकते यािा वर चनदेश केला आहे. हा भेद होण्यािे मूळ कारण असे चदसते की नाटकातील 
घटना राजघराण्यातील व्यक्तींशी सांबद्ध असतात; त्याांपैकी ज्या प्रत्यक्ष दाखवावयाच्या नसतील त्याांिे 
सूिन दास, दासी प्रभतृी कचनष्ठ दजाच्या पात्राांकडून केले जाणे अचधक सांभाव्य होते, म्हणून त्यात म ख्यतः 
प्रवशेकािी योजना. याउलट प्रकरणातील प्रधान पाते्रि समाजातील ब्राह्मण, श्रषे्ठी, चवट आदी चभन्न 
स्तराांतून आलेली असलयाम ळे त्याांच्या सांबांधात घडलेलया घटनाांिे सूिन त्याांच्या समव्यवसायी अथवा 
चमत्रवत असलेलया समान दजाच्या पात्राांकडूनही होण्यािी शक्यता होती. आचण ही पाते्र मध्यमप्रकृचत 
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असलयाम ळे हे प्रवशे चवष्ट्कम्भक ठरतात. ते काहीही असले तरी नाटक आचण प्रकरण हे समाजातील दोन 
चभन्न चभन्न घटकाांिे दशवन घडचवतात आचण हे स द्धा त्या दोहोंमधील भेदािे एक र्मक मानता येईल असे 
म्हणावयास हरकत नाही. 
 
नावटका 

 
प्रकरणाच्या वणवनानांतर नाट्यशास्त्रात नाचटकेिे वणवन करणाऱ्या आया आहेत. त्या मूळ भरतकृत 

नाहीत हे वर स िचवलेि आहे. नाचटकेच्या येथील वणवनावरून चतिे सहा, आठ हकवा सोळा प्रकार होऊ 
शकतात या अर्ोदरच्या टीकाकाराांच्या मताांिा उल्लेख अचभनवर् प्ताने केला आहे. नाचटकेिे येथील वणवन 
रत्नावलीप्रभतृी नाचटकाांना पूणवतया लार् ूपडण्यासारखे आहे हे उघड आहे. 
 
समिकार 

 
यानांतर ५७ ते ६८ या आयांत समवकार नावाच्या चतसऱ्या रूपकप्रकारािे चवस्तृतपणे वणवन केले 

आहे. ह्या वणवनावरून असा ग्रह होतो की ते समवकाराच्या एका चवचशष्ट उदाहरणावरूनि बनचवले आहे. 
पचहलया अांकािा प्रयोर् बारा नाचडका (म्हणजे िार तास अठे्ठिाळीस चमचनटे) िालावा, द सऱ्या अांकािा िार 
नाचडका (एक तास छत्तीस चमचनटे) आचण चतसऱ्या अांकािा दोन नाचडका (अठे्ठिाळीस चमचनटे) िालावा 
अशा प्रकारिा कृचत्रम चनयम हकवा त्यात तीन प्रकारच्या शृर्ङ्ारािे, तीन प्रकारच्या कपटािे आचण तीन 
प्रकारच्या चवद्रवाांिे दशवन घडवाव ेअशासारखा चनयम प्रत्येक समवकारामध्ये पाळला जावा अशी अपेक्षा 
करणे सय स्क्तक वाटत नाही. हल्ली उपलब्ध असलेलया सांस्कृत नाटकाांमध्ये समवकारािे उदाहरण 
आढळत नाही. नाट्यशास्त्राच्या िौर्थया अध्यायात असे म्हटले आहे की नाट्यवदेािी चनर्ममती करून तो 
भरताच्या स्वाधीन केलयावर आचण नाट्यमांडपािी चनर्ममती झालयावर ब्रह्मदेवाने स्वतः रिलेलया अमृतमन्थन 
नावाच्या समवकारािा प्रयोर् करण्यािी त्याला आज्ञा केली आचण त्याप्रमाणे भरताने त्या समवकारािा 
प्रयोर् केला (४¿२-४). प्रस्त त चठकाणी केलेले समवकारािे वणवन अमृतमन्थनाच्या प्रसर्ङ्ाला लार् ू
पडण्यासारखे आहे. त्यात देव आचण अस र याांच्या कायाशी सांबद्ध अशा घटना आहेत, त्यात कपट आहे, 
चवद्रव आहे आचण शृांर्ारही आहे. असा सांभव आहे की ह्या प्रसांर्ावर आधारलेली एक दीघव नाट्यकृती 
नाट्यशास्त्रकाराला अवर्त होती आचण चतच्या आधारानेि त्याने हे वणवन केले आहे. उस्ष्ट्णग्, र्ायत्री वर्ैरे 
छांदाांिा उपयोर् कवीने समवकारात करावा असे म्हटले आहे त्यावरून अशा काव्यमय नाट्याच्या 
अस्स्तत्वाच्या कलपनेला द जोरा चमळतो. 
 
ईहामृग 

 
समवकारानांतर ७०-७४ आयांमध्ये ईहामृर् नावाच्या प्रकारािे वणवन आहे. यािेही उदाहरण सांस्कृत 

वाङ्मयात आढळत नाही. या प्रकारात स द्धा नायक आचण नाचयका चदव्य असतात. पण यािे प्रधान 
वैचशष्ट्ट्य हे की यात चस्त्रयाांच्या सांबांधात प रुषाांमध्ये सांघषव उत्पन्न होतो आचण पचरणामतः अपहरण, चवद्रव, 
य द्ध इत्यादी प्रसांर् दाखचवले जातात. या चठकाणी असे म्हटले आहे की य द्धात वध्य व्यक्तीिा वध समीप 
आला असता काही तरी चनचमत्त काढून ते य द्ध थाांबवाव े(१८¿७४). यावरून असे म्हणावयास हरकत नाही 
की ह्या प्रकारात रांर्भमूीवर य द्ध िाललेले दाखचवता येईल, पण त्या य द्धात कोणािा मृत्य ूझालेला प्रत्यक्ष 
दाखचवणे उचित होणार नाही. असा सांभव आहे की समवकाराप्रमाणेि ह्या प्रकारािे वणवनही एका 
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उदाहरणावरूनि बनचवलेले आहे. साचहत्यदपवणात उदाहरण म्हणून क स मशखेरचवजय नावाच्या 
ईहामृर्ािा चनदेश केला आहे. ती कृती नाट्यशास्त्रकाराला अवर्त असण्यािी शक्यता नाही. 
 
वडम 

 
यानांतरच्या चडम नावाच्या प्रकारात स द्धा देव, राक्षस, यक्ष इत्यादींच्या िचरतािे चित्रण असते. 

त्यात एकां दर सोळा नायक असावते असे म्हटले आहे. शृर्ङ्ार आचण हास्य हे दोन रस यात वज्यव असून 
म ख्यतः दीप्त रसाांिा म्हणजे वीर आचण रौद्र याांिा आचवष्ट्कार असतो, तसेि माया, इन्द्रजाल, उलकापात, 
िन्द्रसूयवग्रहण आदी र्ोष्टींिेही चवप ल प्रमाणात दशवन होते (१८¿७६-८०). असा सांभव आहे की ह्या 
प्रकारािेही िक्त एकि उदाहरण नाट्यशास्त्रकारासमोर होते. िौर्थया अध्यायात असे म्हटले आहे की 
भरताने चहमालयावर शांकरासमोर अमृतमन्थन नावाच्या समवकारािा प्रयोर् करून दाखचवलयानांतर 
चत्रप रदाह नावाच्या चडमािाही प्रयोर् करून दाखचवला (४¿१०). चत्रप रदाहाच्या वृत्तान्तात सोळा नायक 
असण्यािी शक्यता िार कमी वाटते. 

 
ज्या रूपकप्रकाराांत नायक-नाचयका चदव्य असतात, म्हणजे समवकार, ईहामृर् आचण चडम, 

त्याांच्या सांबांधात भरताने असे साांचर्तले आहे की त्याांतील घटना भारतवषात घडलेलया अशाि 
दाखवाव्यात. यािे कारण असे चदले आहे की परृ्थवीवरील इतर वषांत सववत्र सववकाळ स ख, सांभोर् आचण 
आनांद याांिेि साम्राज्य असते, तेथे द ःख आचण शोक या र्ोष्टी असांभाव्य असतात. आचण ज्या चठकाणी 
देवाांिा वास असतो ती त्याांिी भोर्भमूी; त्याांच्यासाठी स द्धा कमवभमूी म्हणून भारतवषवि योलय मानले आहे 
(१८¿८९-९२). स खद ःखचमचश्रत चवचवध अवस्थाांिे दशवन घडलयाचशवाय प्रयोर्ात रुिी उत्पन्न होणार नाही 
अशी यामार्िी भचूमका आहे. पचरणामतः या नाट्यप्रकाराांत देवदेवता मानवी चवकाराांच्या अधीन झालेले 
चदसून येणे स्वाभाचवक होईल. 
 
व्यायोग 

 
बाकी राचहलेले पाि रूपकप्रकार सवव एकअांकी आहेत. त्याांपैकी व्यायोर् बऱ्याि बाबतीत 

समवकारासारखा असतो असे म्हटले आहे. िक्त त्यात एकि अांक असलयाम ळे त्यािा चवस्तार 
समवकाराएवढा नसतो आचण त्यातील पाते्र चदव्य नसतात. त्यािा नायक राजा नसावा असा अचभनवर् प्ताने 
अथव लावला आहे. पण त्या आयेतील विनािा नायक राजा असावा असा अथव करणेही शक्य आहे. 
हकबह ना साचहत्यदपवणकाराने नायक राजर्मष अथवा चदव्य असावा असे म्हटले आहे. व्यायोर्ात य द्ध, 
चनय द्ध, सांघषव वर्ैरे र्ोष्टी म ख्य असतात (१८¿८४). भासाच्या नावाने प्रचसद्ध असलेलया नाटकाांत एक 
मध्यमव्यायोर् नावािे एकअांकी नाटक आहे. त्याला भरताने केलेली व्यायोर्ािी व्याख्या लार् ू
पडण्यासारखी आहे असे वाटत नाही. चवश्वनाथाने सौर्स्न्ध-काहरण नावाच्या व्यायोर्ािा चनदेश केला 
आहे. व्यायोर्ािी बरीि उदाहरणे हल्ली उपलब्ध झाली आहेत. 
 
उत्सृविकाङ्क 

 
उत्सचृष्टकाङ्क हा त्यानांतरिा रूपकप्रकार. त्याला केवळ अङ्क असेही म्हटले आहे. यािे वैचशष्ट्ट्य 

असे की यात करुणरसाला प्राधान्य असते, त्याम ळे यात चस्त्रयाांिे चवलाप, चनवेदय क्तविने इत्यादी र्ोष्टीि 
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प्राम ख्याने असतात (८६-८८). सांस्कृत वाङ्मयात एकअांकी रूपके अनेक आहेत. पण भरताने चनदेचशलेले 
वैचशष्ट्ट्य त्याांत क्वचिति आढळते. 

 
प्रहसन 

 
प्रहसन दोन प्रकारिे असते, एक श द्ध व द सरे सांकीणव. ज्यात साधू, तपस्वी, ब्राह्मण इत्यादींिे 

खालच्या वर्ातील लोकाांशी हास्यकारक सांभाषण िालते ते श द्ध. यात ज्याच्या त्याच्या स्वाभाचवक 
आिारचविाराांिे व भाषाांिे चित्रण असते. त्याांत चदसून येणारा चवरोध हे हास्यािे कारण होते. सांकीणव 
प्रहसनात वशे्या, चवट, िेट, धूतव, नप ांसक अशा प्रकारिी पाते्र असून त्याांिे भडक वषे, उच्छृांखल वार्णे, 
उत्तान विने इत्यादी र्ोष्टी हास्यास कारणीभतू होतात. हास्यरसाला या प्रकारात प्राधान्य असते हे त्याच्या 
नावावरूनि स्पष्ट आहे. प्रहसनात जमण्यासारखे असेल तेथे वीथीच्या अांर्ाांिी योजना करावयास साांचर्तले 
आहे. हास्यास्पद र्ोष्टी हकवा िसवण कीिे प्रकार लोकाांमध्ये प्रचसद्ध असलेले असेि दाखवावते असेही 
नाट्यशास्त्रात साांचर्तले आहे (९४-९८). लटकमेलक आचण धूतवसमार्म ही दोन प्रहसने प्रचसद्ध आहेत. ती 
अथाति भरतानांतर प ष्ट्कळ शतकाांनी चलचहलेली आहेत. 

 
भाण 

 
नववा रूपकप्रकार भाण. यात एकत्र पात्र असते- धूतव अथवा चवट. ते एकि पात्र आपला स्वतःिा 

वृत्तान्त तसेि इतराांिी िेचष्टते याांिे वणवन करते. आकाशभाचषतािा िार मोठ्या प्रमाणावर उपयोर् हे या 
प्रकारिे प्रधान वैचशष्ट्ट्य (९९-१०१). हा एकअांकी असला तरी अनेक प्रकारच्या अवस्थाांिे आचण िेचष्टताांिे 
यात वणवन करता येते. सांस्कृतात अनेक भाण प्रचसद्ध आहेत. ते सवव अथात भरतानांतरिे आहेत. 

 
िीथी 

 
शवेटिा रूपकप्रकार वीथी. यात एकि अांक आचण एक अथवा दोनि पाते्र असतात. उत्तम, मध्यम 

आचण अधम अशा तीनही प्रकृतींनी वीथी य क्त असावी असे भरताने म्हटले आहे, त्यािे स्पष्टीकरण 
अचभनवर् प्ताने असे केलेले चदसते की वीथीिा नायक ह्या चतहींपकैी कोणत्याही प्रकृतीिा असू शकतो. पण 
वीथीिे सवाचधक वैचशष्ट्ट्य म्हणजे तीत आवश्यक मानलेली तेरा अांरे् (१०२-१०४). या तेराही अांर्ाांच्या 
भरताने व्याख्या चदलया असून अचभनवर् प्ताने त्याांिी उदाहरणे चदली आहेत (१०५-११५). ही बह तेक 
उदाहरणे रत्नावली, वणेीसांहार इत्यादी इतर रूपकप्रकाराांतून घेतलेली आहेत. वास्तचवक कोणत्या तरी 
वीथीतूनि ही उदाहरणे उद्धतृ करणे उचित झाले असते. वीर्थयर्ङ्ाांिा इतर रूपकप्रकाराांतही–उदाहरणाथव 
प्रहसनामध्ये–उपयोर् करावयास भरताने साांचर्तले आहे हे खरे आहे. पण त्याने ज्याअथी ह्या अांर्ाांिा 
वीर्थयङ्रे् म्हणून चनदेश केला आहे त्याअथी त्याच्यासमोर ह्या अांर्ाांनी य क्त अशा वीथींिी एकदोन तरी 
उदाहरणे असली पाचहजेत हे चनचित. वीथीिी ती प्रािीन उदाहरणे अचभनवर् प्ताला उपलब्ध नव्हती असे 
म्हणावयास हरकत नाही. सध्याही वीथीिे उदाहरण उपलब्ध नाही. 

 
वीथीच्या तेरा अांर्ाांपैकी पचहली दोन उद्घात्यक आचण अवलचर्त ही आहेत. प ढे चवसाव्या 

अध्यायात आम खािे म्हणजे प्रस्तावनेिे पाि प्रकार साांचर्तले आहेत त्याांत ह्या दोहोंिा समावशे केला असून 
कथोद्घात, प्रयोर्ाचतशय आचण प्रवृत्तक अशी इतर तीन प्रकाराांिी नाव ेचदली आहेत (२०¿३३). त्याचशवाय, 
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तेथे असे म्हटले आहे की वीथी आचण प्रहसन हे दोन रूपकप्रकार, आम ख अथवा प्रस्तावना आचण प्ररोिना 
हे पूववरांर्ािे एक अांर् ही िार भारती वृत्तीिी अांरे् होत (२०¿२७). ह्या दोन रूपकाांिाि भारती वृत्तीशी सांबांध 
का जोडला आहे ते स्पष्ट नाही. वस्त तः उत्सृचष्टकाङ्काति िक्त भारती वृत्तीिे दशवन सांभाव्य असते; त्याला 
भारती वृत्तीिे एक अांर् मानणे अचधक उचित झाले असते. भारती वृत्तीच्या वीथी ह्या एका अांर्ािी दोन अांरे् 
(उद्घात्यक व अवलचर्त) आम ख ह्या द सऱ्या अांर्ािीही अांरे् होत हे थोडेसे र्ोंधळात टाकणारेि आहे. 

 
रूपकाच्या ह्या दहा प्रकाराांच्या वणवनावरून असे चदसून येते की त्याांच्यातील भेद म ख्यतः कथानक 

व त्यातील पाते्र याांच्या अन रोधाने कस्लपले आहेत. देवदानवाांच्या प रातन कथाांवर आधारलेले समवकार, 
ईहामृर् आचण चडम हे तीन प्रकार. ईहामृर्ािे कथानक स्त्रीचवषयक सांघषावर आधारलेले, तर चडमाच्या 
कथानकातील सांघषव इतर र्ोष्टींच्याम ळे उत्पन्न होणारा अशा तऱ्हेिा ह्या दोहोंतील भेद अचभपे्रत असावा. 
समवकारात य द्ध, चनय द्ध आदीमध्ये पचरणत होणाऱ्या सांघषाला प्राधान्य नाही असे त्याच्या चभन्नतेिे वणवन 
करता येईल. मानवी जीवनािे चित्रण करणाऱ्या रूपकप्रकाराांत नाटक आचण प्रकरण हे दोन अथाति 
प्रधान होत. त्याांपैकी नाटकात राजक ल व त्याच्याशी सांबद्ध असलेलया व्यक्ती याांच्या जीवनािे दशवन 
म ख्यतया घडते, तर प्रकरणात ज्याांना सामान्यतः मध्यमवर्ीय म्हणता येईल अशा व्यक्तींिे जीवन 
प्रचतहबचबत होते असाही त्या दोहोंमधील िरक प्रतीत होतो. समाजाच्या खालच्या थरातील लोकाांिे 
जीवन-चवशषेतः  त्याच्या उच्छृांखल स्वरूपात-प्रहसन व भाण या दोन प्रकाराांत चिचत्रत होते असे म्हणता 
येईल. बाकीिे एकअांकी प्रकार-व्यायोर्, उत्सृचष्टकाङ्क आचण वीथी–एखाद्या चवचशष्ट प्रसांर्ाच्या चित्रणासाठी 
उपयोर्ात आणलेले चदसतात.सववसाधारणपणे असे म्हणावयास हरकत नाही की रूपकािे हे भेद मूलतः 
त्यातील चवषयाच्या अन रोधाने केले आहेत. 

 
िार वृत्तींपासून दहा रूपकाांिी चनष्ट्पत्ती झाली असे म्हटले आहे. परांत  वृत्तींच्या चभन्नतेच्या 

अन रोधाने रुपकाांिे चभन्न चभन्न प्रकार अस्स्तत्वात आले असे म्हणता येण्यासारखे नाही. नाटक व प्रकरण 
याांत िारही वृत्ती असतात आचण इतर प्रकाराांत कैचशकी वृत्तीिा अभाव ह्या चनदेशावरून हे स्पष्ट आहे की 
रूपकभेदािे र्मक वृचत्तभेद असे मानता येत नाही. त्यापेक्षा रसाांच्या चभन्नतेच्या अन रोधाने रूपकाांच्या 
भेदाांिी उपपत्ती लावणे अचधक शक्य आहे. परांत  रसाांिा आचवष्ट्कार काव्याच्या चवषयाला अन सरूनि होत 
असलयाम ळे रूपकभेदािे रसभेद हे स्वतांत्र र्मक असे मानण्यािी आवश्यकता नाही. 
 
कथानकची माांडणी 

 
एकोणचवसाव्या अध्यायात कथानकाच्या घडणीिे चवविेन आहे. त्यात त्यािे अनेक दृष्टींनी 

चवश्लेषण केले आहे. कथानक हे नाट्यािे शरीर होय असे प्रारांभी म्हटले आहे. रस हा त्यािा आत्मा अशी 
अचभनवर् प्ताने त्या चवधानािी पूती केली आहे. कथानक आचधकाचरक आचण प्रासांचर्क असे दोन प्रकारिे 
असते. नाटकाच्या शवेटी िलप्राप्तीच्या स्वरूपािे जे कायव चसद्ध करावयािे असते त्याच्याशी साक्षात सांबद्ध 
असलेला कथाभार् म्हणजे आचधकाचरक इचतवृत्त आचण त्याला सहायभतू होणारा कथाभार् म्हणजे 
प्रासांचर्क अथवा आन षांचर्क इचतवृत्त. िलप्राप्ती ज्याला होते तो नायक. प्रासांचर्क अांश त्याच्या 
िलप्राप्तीला अप्रत्यक्षपणे उपयोर्ी होतो (१९¿३-५). 
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अिस्था 
 
कोणतेही कायव चसद्धीस जावयािे असता ते पाि अवस्थाांमधून जाते. आरम्भ, प्रयत्न, प्रास्प्तसांभव, 

चनयत िलप्रास्प्त आचण िलयोर् या त्या पाि अवस्था. या साववचत्रक चनयमाला अन सरून नाटकाच्या शवेटी 
चसद्ध होणारे कायव स द्धा या पाि अवस्थाांतून रे्लेले असते. यािा अथव कथानकाच्या चवकासािे दशवन क्रमशः 
ह्या अवस्थाांच्या द्वारा होत जाते. चतसऱ्या आचण िौर्थया अवस्थाांत चसद्धीच्या मार्ात उत्पन्न होणाऱ्या चवघ्नाांिे 
होणारे चनराकरण अचभपे्रत आहे. भरताने या पाि अवस्थाांच्या व्याख्या १९¿८-१२ ह्या श्लोकाांत चदलया आहेत. 

 
अथथप्रकृती 

 
द सऱ्या दृष्टीने कथानकािे चवश्लेषण करून भरताने बीज, चबन्द , पताका, प्रकरी  आचण कायव ह्या 

पाि अथवप्रकृतींिे वणवन केले आहे. प्रारांभीिी मूलभतू घटना की चजच्यापासून कथानकाला स रुवात होते 
आचण शवेटी होणारी कायवचसद्धी हे चजिे अांचतम िल ती घटना म्हणजे बीज (१९¿२१). वृक्षाच्या सांबांधात 
होणाऱ्या प्रचक्रयेवरून ही कलपना घेतली आहे हे उघड आहे. चबन्द  ह्या द सऱ्या अथवप्रकृतीिी व्याख्या 
प ढीलप्रमाणे आहे. कायवचसद्धीशी सांबद्ध असलेलया कथानकाच्या अांशात द सऱ्या एखाद्या र्ोष्टीने खांड पडला 
असता ज्या घटनेने अथवा उक्तीने म ख्य कथानकािा साांधा प न्हा जोडला जातो ती घटना अथवा उक्ती 
म्हणजे चबन्द . असा चबन्द  काव्यबन्ध समाप्त होईपयवत असतो असे भरताने म्हटले आहे. (१९¿२२). 
पाण्याच्या पृष्ठभार्ावर पसरत जाणाऱ्या तैलचबन्दूप्रमाणे असलयाम ळे याला चबन्द  म्हणतात असे स्पष्टीकरण 
अचभनवर् प्ताने केले आहे. पण याने चबन्दूिे जे प्रधान कायव–खांड पडला असता साांधा जोडण्यािे–त्यािी 
उपपत्ती समाधानकारकपणे लार्त नाही. नाटकलक्षणरत्नकोशकार सार्रनन्दीने यािी द सऱ्या प्रकारे 
उपपत्ती स िचवली आहे. पाण्यािी धार वरून थेंबाथेंबाने पडत असता दोन थेंबाांमध्ये धारेत खांड पडलेला 
चदसतो, पण त्या थेंबाम ळेि धारेिे सातत्य प्रतीत होऊन साांधे जोडलयासारखे चदसतात. [चबन्द चरव चवस्च्छन्नायामचप 

धारायाां यथा जलाचबन्द ः पटलपयवन्तेष्ट्वन्तरान्तरा लब्धचनजचनपातः पयसाां पतनमचभव्यज्जयचत तथायमचप प्रयोजनचमत्यथवः  । ना.ल.र. को. प.ृ ७] ही 
उपपत्ती अचधक पटण्याजोर्ी वाटते. डॉ. मनमोहन घोष याांनी चबन्द  म्हणजे प्राण्याच्या वीयािा चबन्द  (vital 
drop) अशी कलपना करून ह्या प्रचक्रयेिे वीयोत्सर्ाशी सादृश्य स्वीकारले आहे. [The Natyasastra, Text, Vol. 1 

by Manomohan Ghosh (Calcutta, 1967), Intro, p. XXVii.Translation, Vol.I, 2nd edition (1967), p, 381.] पण ती कलपना 
सववस्वी अग्राह्य आहे. भरताने केलेलया चबन्द च्या व्याख्येशी ती कोणत्याही प्रकारे स सांर्त नाही. 

 
नांतरच्या दोन अथवप्रकृती, पताका आचण प्रकरी, म्हणजे कथानकािा प्रासांचर्क अथवा आन षांचर्क 

अांश. त्या दोहोंतील िरक असा की पताका म ख्य कथानकाच्या पचरपोषाला उपय क्त असली तरी चतच्यात 
र्ौण असे एखादे कायव स्वतन्त्र िल म्हणून चसद्ध होते, तर प्रकरीत असे कोणतेही कायव चसद्ध होत नसून ती 
केवळ म ख्य कथानकाला उपकारक अशी एखादी घटना असते. रामाच्या कथेवर आधारलेलया नाटकाांत 
स ग्रीव वालीिा वृत्तान्त पताकेसारखा आचण जटायूिा प्रसांर् प्रकरीसारखा(१९¿२३-२४). पताका 
साहचजकि चवस्तृत असून चतिाही चवकास होत असलेला चदसून येतो. म्हणून चत काही अांशी प्रधान 
कथानकासारखी असून चतच्यातही सांधी असू शकतात. पताकेतील सांधींना अन सांचध अशी सांज्ञा आहे 
(१९¿२७). पताकानायकािे स्वतःिे कायव म ख्य कथानकाच्या चवमशव सांधीच्या आति चसद्ध झालेले दाखचवणे 
आवश्यक आहे. शवेटच्या चनववहण सांधीत चसद्ध होणाऱ्या प्रधान कायाला ते पताका-कायव उपकारक 
असलयाम ळे त्यािी चसद्धी अर्ोदरि झाली असली पाचहजे हे उघड आहे (१९¿२८). पताका आचण प्रकरी 
दोन्हीही प्रधान कायाला उपकारक असणे आवश्यक मानले आहे. तेव्हा कोणत्याही प्रासांचर्क कथाांशाम ळे 
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म ख्य कथानकाच्या एकसूत्रतेत व्यत्यय येणार नाही अशी काळजी घेतली पाचहजे असेि भरताला अचभपे्रत 
आहे यात शांका नाही. 

 
पािवी अथवप्रकृती  जे कायव त्यािी व्याख्या प ढीलप्रमाणे केली आहे. म ख्य कथानकात जे अांचतम 

साध्य ठरचवलेले असेल त्याच्या चसद्धीसाठी होणारे जे जे उपाय त्या सवांना कायव अशी सांज्ञा आहे. 
(१९¿२५). ह्या उपायाांिा चनदेश करताना अचभनवर् प्ताने अथवशास्त्रात वणवन केलेलया प्रभ , मन्त्र, आचण 
उत्साह ह्या राज्या तीन शक्तींिा, जनपद, द र्व, कोश आचद राज्याच्या प्रकृतींिा आचण साम, दाम,भेद व 
दांड ह्या िार उपायाांिा उल्लखे केला आहे. 
 
पताकास्थानक 

 
अथवप्रकृतींच्या वणवनानांतर नाट्यशास्त्रात िार प्रकारच्या पताकास्थानकाांच्या व्याख्या चदलया आहेत. 

एखादी र्ोष्ट िालू असता हकवा एखाद्या र्ोष्टीिा चनदेश अचभपे्रत असता चतच्यासारखीि चिहे्न असलेली 
द सरी र्ोष्ट सूचित होते हे पताकास्थानकािे सामान्य लक्षण(१९¿२९). ही सूचित झालेली द सरी र्ोष्ट प्रधान 
कायाच्या चसद्धीला उपकारक असते अथवा त्या चसद्धीिी सूिक असते. स्वतःिा कायवभार् साधून 
द सऱ्याच्या कायाला साहाय्यक होणे हे पताकेिे वैचशष्ट्ट्य ह्या प्रकारात असते म्हणून ह्याला पताकास्थानक 
हे नाव चदले आहे. अिानक घडून येणारी घटना, अचतशयोस्क्तय क्त विन, मूलतः चभन्नाथव असलेलया 
विनाांिी एकत्र योजना आचण श्लेषय क्त विन या र्ोष्टींम ळे जेव्हा कथानकाशी सांबद्ध अशा- प्रायः भावी 
स्वरूपाच्या- घटनेिे सूिन होते चतव्हा तेथे पताकास्थानकािे िार प्रकार चनष्ट्पन्न होतात (१९¿३०-३३). ह्या 
पताकास्थानकाांिे स्वरूप काहीसे dramaticirony  सारखे आहे. नाट्याशास्त्रात यानांतर असे म्हटले आहे 
की नाटकातील कायव अचधकात अचधक िार पताकाांनी य क्त असाव े (१९¿३४). या चठकाणी पताका ह्या 
शब्दाने पताकास्थानक अचभपे्रत आहे असे जे अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे ते रास्ति आहे. प्रासांचर्क कथाांश 
ह्या अथी एकाहून अचधक पताका कोणत्याही नाटकात योजलया तर ते म ख्य कथानकाला बाधक होईल हे 
उघड आहे. 

 
दशरूपकाराने िक्त दोनि प्रकारच्या पताकास्थानकािा चनदेश केला आहे–घटनासाम्याम ळे 

होणारे भावी प्रसांर्ािे सूिन आचण चश्लष्ट चवशषेणाम ळे होणारे भावी घटनेिे सूिन (द. रू. १¿१४). त्यावरील 
अवलोक ह्या टीकेत धचनकाने हे दोन प्रकार म्हणजे अन क्रमे अन्योस्क्त आचण समासोस्क्त अलांकार होत असे 
म्हटले आहे ते बरोबरि आहे. भरताच्या िार प्रकाराांत अन्योस्क्तरीप पताकास्थानकािा समावशे नाही. 
 
सांधी 

कथानकािी नाटकाच्या स्वरूपात माांडणी करताना त्याच्या होणाऱ्या चवभार्ाांना सांचध अशी सांज्ञा 
आहे. म ख, प्रचतम ख, र्भव, चवमशव अथवा अवमशव आचण चनववहण असे नाटकाच्या कथानकात पाि सांधी 
असतात. म खसांधीत कथानकाच्या बीजािी उत्पचत्त होते,प्रचतम खसधीत त्या बीजािे उद्घाटन कधी दृश 
तर कधी अदृश्य अशा स्वरूपात होते, र्भवसांधीत बीजािा उदे्भद कधी प्राप्ती, कधी अप्राप्ती, तर कधी 
अन्वषेण या स्वरूपात होतो, चवमशवसांधीत चवलोभन, क्रोध हकवा व्यसन याम ळे बीजािे िल र्भातून बाहेर 
येते आचण चनववहणसांधीत बीजाशी सबांद्ध अशा अर्ोदर चनर्मदष्ट झालेलया सवव र्ोष्टींिा उपसांहार होतो 
(१९¿३६-४०). याांपैकी काही सांधींिे स्वरूप पूणवपणे स्पष्ट नाही. प्रचतम खसांधीतील उद्घाटन आचण 
र्भवसांधीतील उदे्भद यातील िरक कथानकाच्या चवकासाच्या चभन्न चभन्न टप्प्याांिा चनदशवक आहे असे 
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समजता येईल. तसेि अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे त्याप्रमाणे प्रचतम खसांधीतील दृष्ट व नष्ट ह्या अवस्था 
बीजाच्या सांबांधात वापरलया आहेत, तर र्भवसांधीतील प्रास्प्त, अप्रास्प्त ह्या र्ोष्टी िलाशी सांबद्ध आहेत अशा 
प्रकारिा िरकही मान्य करता येईल. तथाचप, या दोन सांधींत काही मूलभतू भेद आहेसे चदसत नाही. 
िौर्थया सांधीला चवमशव आचण अवमशव अशी दोन्हीही नाव ेप्रािीन काळापासून स्वीकृत झालेली चदसतात. 
िलप्राप्तीच्या मार्ात चवघ्न उत्पन्न झालयाम ळे त्याच्या पचरहारािा चविार चवमशात अचभपे्रत चदसतो. अवमशव 
शब्दातही तीि कलपना अचभपे्रत असावी, पण काही टीकाकाराांनी अवमशव म्हणजे चवघ्न असाि अथव केला 
आहे. या सांधीत चवघ्नाला प्राधान्य आहे. पण त्यािा पचरहार याि सांधीत अचभपे्रत आहे की प ढील 
चनववहणसांधीत ते स्पष्ट नाही. 

 
ह्या पाि सांधींिा पाि अवस्थाांशी अन क्रमे सांबांध जोडला जावा हे स्वभाचवक होते. तदन सार 

र्भवसांधीत प्रास्प्तसांभव आचण अवमशवसांधीत चनयत िलप्रास्प्त या अवस्थाांिे अन क्रमे दशवन होते असे ठरते. ही 
र्ोष्ट चविारात घेऊन श्री कचव याांनी र्भवसांधीत अप्राप्तीला प्राधान्य असते, तर अवमशवसांधीत प्राप्तीला या 
कारणास्तव अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येत काही द रुस्ती स िचवली आहे. ती अग्राह्य असलयािे त्या चठकाणी 
दाखवनू चदले आहे. वस्त स्स्थती अशी आहे की सांधी आचण अवस्था याांच्यातील सांबांध जरी स्वाभाचवक 
असला तरी भरताने तसा स्पष्ट चनदेश कोठे केलेला नाही. तेव्हा एखाद्या अवस्थेिी व्याप्ती चतच्याशी सांललन 
म्हणून मानलेलया सांधीिी मयादा ओलाांदून जाऊ शकेल हा सांभव नाकारता येणार नाही. 

 
चतसऱ्या सांधीिे नाव र्भवसांधी असे आहे आचण अवमशव सांधीच्या वणवनात ‘र्भवचनर्मभन्नबीजाथवः ’ हे 

विन वापरले आहे. याांच्या म ळाशी प्राण्याांमध्ये होणारी र्भवधारणा व नांतरिी प्रसूती या कलपना आहेत असा 
ग्रह होऊन त्याम ळे डॉ. घोष याांनी केलेलया चबन्द  म्हणजे वीयवचबन्द  ह्या अथाला द जोरा चमळतो असे 
वाटण्यािा सांभव आहे. पण ते बरोबर नाही. जी प्रचक्रया डॉ. घोष याांना अचभपे्रत आहे चतच्यात चबन्द  म्हणजे 
वीयोत्सर्व प्रारम्भस्थानी असतो. त्याम ळे बीज आचण चबन्द  याांत काहीि भेद होत नाही. परांत  
नाट्यशास्त्राप्रमाणे चबन्द  प्रारांभस्थानी नसतो, तर बीजारापण झालयानांतरि चबन्द  अस्स्तत्वात येतो, आचण तो 
चबन्द  म्हणूनि नाटकात सववत्र असतो. िार तर एवढेि म्हणता येईल की र्भािी कलपना प्राचणशास्त्रावरून 
घेतली असून ती मूळच्या वृक्षारोपणाच्या कलपनेशी सांचमचश्रत केली आहे. 

 
पाि सांधीिा पाि अवस्थाांशी क्रमशः सांबांध प्रस्थाचपत होऊ शकतो. पण त्याांिा पाि अथवप्रकृतींशी 

त्याि क्रमाने सांबांध प्रस्थाचपत होण्यासारखा नाही. बीज आचण म खसांचध याांच्यातील सांबांधि िक्त मान्य 
करता येईल. चबन्द  केवळ प्रचतम ख सांधीति असतो असे नसून तो नाटकाच्या समाप्तीपयंत 
(यावत्समास्प्तबवन्धस्य, १९¿२२) असतो. पताका केवळ र्भवसांधीति असू शकते असे नसून प्रचतम ख आचण 
अवमशव ह्या सांधीतही चतिी व्याप्ती सांभाव्य आहे हे ‘आर्भादाचवमशाद्वा (१९¿२८)’ या शब्दप्रयोर्ावरून स्पष्ट 
आहे. आचण उपायाच्या स्वरूपािे कायव हे स द्धा नाटकात सववत्र असते. दशरूपकाराने मात्र असे म्हटले 
आहे की पाि अथवप्रकृतींिा पाि अवस्थाांशी क्रमशः सांयोर् झाला म्हणजे क्रमाने म खादी पाि सांधी चनष्ट्पन्न 
होतात. [अथवप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमस्न्वताः  ।यथासांख्येन जायन्ते म खाद्याः पञ्च सांधयः  ॥ द. रू. १¿२१.] पण हे मत 
नाट्यशास्त्रातील चवविेनाला धरून नाही यात शांका नाही. 

 
हे पािही सांधी िक्त नाटक आचण प्रकरण ह्या दोन रूपकप्रकाराांति असतात. इतर प्रकाराांत िार, 

तीन हकवा दोनि सांधी असतात त्यािा वर चनदेश केला आहे. 
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सांध्यङे्ग 
 
सांधींच्या चनरूपणानांतर नाट्यशास्त्रात त्याांच्या अांर्ाांिा म्हणजे सांध्यर्ङ्ाांिा चविार केला आहे. प्रत्येक 

सांधीत बारा ते िौदा याप्रमाणे पाि सांधीत चमळून िौसष्ट सांध्यांरे् असतात असे म्हटले आहे. म खसांधीत बारा, 
प्रचतम खसांधीत तेरा, र्भवसांधीत तेरा, अवमशवसांधीत तेरा आचण चनववहणसांधीत िौदा याप्रमाणे वास्तचवक 
पासष्ट सांध्यांर्ाांिा नामचनदेश करून त्या प्रत्येकािी व्याख्या चदली आहे, तथाचप अांर्ाांिी सांख्या िौसष्ट असेि 
नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे (१९¿६३). हाि प्रकार नाटकलक्षणरत्नकोश आचण साचहत्यदपवण ह्या ग्रांथाांत 
आढळतो. या सांबांधात काही प्रािीन टीकाकाराांनी केलेलया ख लाशािा अचभनवर् प्ताने चनदेश केला आहे. 
चनववहणसांधीतील शवेटिे अांर् जे प्रशस्स्त ते कथानकाशी असांबद्ध असलयाम ळे त्यािी र्णना करणे अन्याय्य 
म्हणून खरी सांध्यांरे् िौसष्टि असा हा ख लासा आहे. रामिन्द्र-र् णिन्द्र याांच्या नाट्यदपवणात हाि ख लासा 
केलेला चदसून येतो. परांत  दशरूपकार धनांजयाने र्भवसांधीतील प्राथवना नावाने अांर् वर्ळून त्या सांधीत िक्त 
बाराि सांध्यांरे् स्वीकारली आहेत आचण अशा रीतीने िौसष्ट सांख्या बरौबर असलयािे चनधाचरत केले आहे. 

 
सांध्यांर्ाांच्या योजनेच्या आवश्यकतेबद्दल भरताने असे म्हटले आहे की काव्य चकतीही उदात्त असले 

तरी जर ते अांर्चवहीन असेल तर त्याच्या प्रयोर्ाने रचसकाांनाआह्लाद होणार नाही; याउलट हीन अथव 
असलेलया काव्यािी स द्ध शोभा अांर्ाांच्या योजनेम ळे वाढते (१९¿५०-५१). ह्या अांर्ाांिा कथानकाच्या रिनेत 
सहा प्रकारे उपयोर् होत असलयािे त्याने म्हटले आहे (१९¿४७-४८). 

 
असे चदसते की उद्भटप्रभतृी नाट्यशास्त्रावरील प्रािीन टीकाकाराांनी असे मत माांडले होते की ज्या 

सांधीत ज्या अांर्ाांिा चनदेश केला आहे त्या सांधीति त्या अांर्ाांिी योजना करणे आचण ती स द्धा चनर्मदष्ट 
केलेलया क्रमानेि करणे आवश्यक आहे. अचभनवर् प्ताने ह्या मतािे जोरदार खांडन केले आहे. भरताने जरी 
असे म्हटले आहे की ह्या अांर्ाांिी योजना ‘यथासांचध’ करावी (१९¿९७) तरी त्यािा अथव ज्या सांधीत जे योलय 
असेल तेि अांर् योजाव ेअसा त्याने केला आहे. आचण यात शांकाि नाही की उद्भटप्रभतृींिे मत बरोबर नाही. 
वस्त स्स्थती अशी आहे की याांपैकी िारि थोड्या अांर्ाांिी त्या त्या चवचशष्ट सांधीत योजना करणे आवश्यक 
असे मानता येइल. उपके्षप म्हणजे बीजािे  समारोपण, पचरकर म्हणजे बीजािे बाह लय इत्यादी प्रारांभीिी 
िार पाि अांरे् म खसांधीति आचण तीही चनर्मदष्ट केलेलया क्रमाने योजणे योलय होईल हे उघड आहे. तसेि 
काव्यसांहार आचण प्रशस्स्त ही शवेटिी दोन अांरे् चनववहणसांधीत त्याि चठकाणी योचजली जावीत हेही 
स्वभाचवक आहे. कथानकाच्या चवकासाशी सांबद्ध अशी काही अांरे् आहेत; उदाहरणाथव, प्रचतम खसांधीतील 
पचरसपव, र्भवसांधीताल आचक्षस्प्त, अवमशवसांधीतील आदान आचण प्ररोिना, आचण चनववहणसांधीतील चनरोध 
आचण ग्रथन. याांिी त्या त्या सांधीत योजना उचित मानता येईल. परांत  बह सांख्य अांरे् अशी आहेत की त्याांिा 
कथानकाच्या पचरपोषाशी साक्षात सांबांध नसून ती कोणत्याही कथेच्या ओघात स्वाभाचवकपणेि आचवभूवत 
होण्यासारखी आहेत. उदाहरणाथव, चवलास, नमव, नमवद्य चत, प्राथवना, उदे्वर्, शांका, सांिेट (रोषय क्त विन), 
खेद, छादन (अपमानय क्त विन), आनन्द, प्रसाद, अन मान, य स्क्त इत्यादी अनेक अांरे् कथेत स्वभावतःि 
अन स्यतू होऊ शकतात. पण त्याांिा आचवष्ट्कार कथेत अम क चठकाणीि व अम क क्रमानेि होणे आवश्यक 
आहे असे मानणे अयोलय होईल. असे चदसते की ज्या नाटकाांच्या आधारे भरताने नाटकािे चवविेन केले 
आहे त्यात ह्या अांर्ाांिा आचवभाव चनर्मदष्ट सांधीत आचण चनर्मदष्ट क्रमानेि झाला होता, आचण त्याने हा असा 
चनदेश केलयाम ळेि ह्या चवविेनाला स्वरूप प्राप्त झाले. 
 
 



 
 विषयानुक्रम 

सांध्यन्तरे 
 
सांध्यांर्ाांच्या चवविेनानांतर नाट्यशास्त्रात एकवीस सांध्यन्तराांिा चनदेश केला आहे (१९¿९९-१०१) 

त्यात सामादी िार उपायाांबरोबर भय, लज्जा, क्रोध, इत्यादी चवकार, दूत, लेख, स्वप्न, चित्र इत्यादी प्रायः 
शृांर्ाराशी सांबद्ध अशा र्ोष्टींिाही समावशे केला आहे. नाट्यदपवणात म्हटलयाप्रमाणे याांपैकी काहींना सांध्यांरे् 
म्हणणेि उचित होईल. मचत,मद, िापल आदी काही व्यचभिाचरभावाांत अन्तभूवत आहेत, तर दूत, 
लेखयासारख्या र्ोष्टी कथानकािा भार् होत. अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येवरून असे चदसते की त्याने ह्या 
सांध्यन्तराांिा सांबांध सांधींशी न जोडता सांध्यांर्ाांशी जोडला आहे.या सांध्यन्तराांच्या चनदेशािी आवश्यकता होती 
असे चदसत नाही. दशरूप आचण साचहत्यदपवण यात त्याांिी साहचजकि उपेक्षा केली आहे. 
 
लास्याङे्ग 

 
यानांतर एकोणचवसाव्या अध्यायाच्या १०२ ते ११५ ह्या श्लोकाांत दहा लास्यार्ङ्ाांतून नाटकाला 

उपयोर्ी असा कोणकोणता भार् घेता येईल यािे चवविेन केले आहे लास्य हे स क मार नृत्तप्रकारािे नाव 
आहे. ह्या नृत्ताला साथ करणारे र्ान शृांर्ाररसािा आचवष्ट्कार करते म्हणून त्यात लचलत अांर्हाराांिा 
उपयोर् होतो असे िौर्थया अध्यायत म्हटले आहे. [यत्र शृर्ङ्ारसांबद्धां र्ानां स्त्रीप रुषाश्रयम् ।देवीकृतैरर्ङ्हारैलव चलतैस्तत् प्रयोजयोत्  

॥ ४¿३२३.] दहा लास्याांरे् म्हणजे शृांर्ाररसाचधचष्ठत अशा नृत्तािे दहा प्रकार. त्याांिे चवस्तृत वणवन एकचतसाव्या 
अध्यायत ३३० ते ३६७ ह्या श्लोकाांत केले आहे. आचण त्या चठकाणी अचभनवर् प्ताने असे दाखवनू चदले आहे 
की पूववरांर्ाच्या ज्या अनेक अांर्ाांिे पािव्या अध्यायात वणवन केले आहे त्याांपैकी काही अांर्ाांच्या प्रयोर्ाच्या 
वळेी ह्या लास्यप्रकाराांिा उपयोर् करावयािा असतो. प्रस्त त चठकाणी ह्या दहापैकी प्रत्येक लास्याांर्ात जो 
नाटकाला उपयोर्ी अांश असेल त्यािीि त्यात योजना करावयास साांचर्तले आहे. अचभनवर् प्ताच्या 
म्हणण्याप्रमाणे हा घेतला जाणारा अांश अलौचकक स्वरूपािा असतो. त्याने यािे स्पष्टीकरण केले आहे ते 
असे : रे्यपदातून ध्र वार्ान आचण वाद्यवादन यातील अलौचकक अांश, स्स्थतपाठ्यातून पाठ्यातील 
अलौचकक स्वरूपािे रांजकत्व, आसीनपाठ्यातून चस्त्रयाांच्या कारुण्यपूणव र्ीतातील अलौचककता, 
प ष्ट्पर्स्ण्डकेतून नृत्त, र्ीत आचण वाद्य याांच्या योजनेतील अलौचकक भार्, प्रच्छेदकातून काव्यात 
प्रसांर्चवशषेी चदसून येणारी कालाच्या वणवनातील अलौचककता, चत्रमूढकातून काव्यात रसान कूल र् ण, 
अलांकार आदींच्या योजनेने येणारी अलौचककता, सैन्धवकातून भाषेच्या योजनेतील अलौचकक अांश, 
चद्वमढूकातून पात्राांिी र्चत अथवा पचरक्रमण यातील अलौचककता, उत्तमोत्तमकातून रसपचरपोषक अशा 
चवचवध भावाांिी अचभव्यक्ती करणाऱ्या अचभनयातील अलौचककता आचण उक्तप्रत्य क्तातून र्ानाच्या द्वारा 
हकवा इतरही प्रकारे अचभव्यक्त होणारा रसािा आवशेरूप अलौचकक अांश–याप्रमाणे ह्या दहा लास्याांर्ाांतून 
उपय क्त तेवढाि भार् नाटकात योजावयािा असतो. यावरून से म्हणता येईल की लास्याांरे् ही वीथीच्या 
अांर्ाांप्रमाणे स्वतांत्रपणे योजावयािी नसून नाटकाच्या प्रयोर्ात ज्या चवचवध र्ोष्टींिे दशवन होते त्या सवांिे 
अलौचकक स्वरूप कोणत्या तरी लास्याच्या प्रकारापासून चनष्ट्पन्न झालेले आहे अशी कलपना केली रे्ली 
आहे इतकेि. दशरूप आचण नाट्यदपवण या ग्रांथात लास्याांर्ाांिा उल्लखे नाही यात काही आियव नाही. 

 
या अध्यायाच्या शवेटी भरताने नाटक चलहू इस्च्छणाऱ्या कवीला समारोपादाखल काही सूिना 

केलया आहेत (१९¿११६-१२९). त्याांत नाटकाच्या सववसांग्राहकतेिा चनदेश असून ते लोकस्वभावाला धरून 
असाव ेअसे म्हटले आहे. नाटकात ककव श शब्दयोजना टाळून लोकाांना अथव सहज समजेल अशी रिना 
करावी, यािे कारण उत्तरोत्तर लोकाांिी ब द्धी कमी कमी तीक्ष्ण होत जाईल असे साांचर्तले आहे. 



 
 विषयानुक्रम 

पात्ाांचे स्िभाि 
 
नाटकात चवचवध प्रकारच्या लोकाांच्या स्वभावािे दशवन घडवाव ेअसे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. 

तदन सार नाटकात सांभाव्य असणाऱ्या चवचवध प्रकारच्या पात्राांच्या स्वभावचवशषेाांिी माचहती िोचवसाव्या 
अध्यायात चदली आहे. प रुष आचण चस्त्रया याांिी प्रकृती उत्तम, मध्यम आचण अधम अशी तीन प्रकारिी असू 
शकते हे साांर्नू िार प्रकारिे नायक आचण िार प्रकारच्या नाचयका याांच्या म ख्य स्वभाववैचशष्ट्ट्याांिा चनदेश 
केला आहे. त्यानांतर त्या अध्यायात राजाच्या अन्तःप रात नेहमी आढळून येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या व्यक्तींिे 
वणवन केले असून प ढे राजक लाशी सांबद्ध अशा प रुषाांिे स्वभावचवशषे चवस्ताराने साांचर्तले आहेत. महादेवी, 
देवी, स्वाचमनी, नाटकीया, नतवकी, प्रतीहारी, कञ्च कीय प्रभतृी अन्तःप राशी सांबद्ध असलेली पाते्र, तसेि 
राजा, सेनापचत, मन्त्री, प राहीत वर्ैरे राजक लातील इतर व्यक्ती याांच्या स्वभावचवशषेाांिे चवस्तृत चवविेन 
येथे आढळते. नाटकािा नायक राजा असणे आवश्यक मानलयाम ळे आचण रूपकप्रकाराांत नाटकि सववश्रेष्ठ 
असलयाम ळे ह्या पात्राांिाि प्रधान्येकरून चविार केला जावा हे स्वभाचवक होते. 

 
ह्या सवव स्वभाववणवनावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते. प्रत्येक पात्राच्या चठकाणी त्यािे स्थान व ह द्दा याांना 

अन रूप असे सवव र् ण असणे आवश्यक मानले आहे. उदाहरणाथव, राजा ब चद्धसांपन्न, शूर, दक्ष, अव्यसनी, 
अथवशास्त्रचवत् इत्यादी प्रकारे अनेक र् णाांनी मांचडत असावा असे म्हटले आहे. नाटकािा नायक प्रख्यात व 
उदात्त असावा असे म्हटले आहे त्याला पूरक असेि हे वणवन आहे. त्यािप्रमाणे सेमापचत, मांत्री याांच्या 
वणवनातही त्याांच्या अचधकाराला आवश्यक अशा शौयव, स्वाचमभक्ती वर्ैरे सवव र् णसम च्चयािा चनदेश आहे. 
या चनयमाांिे पालन केलयास चनरचनराळ्या नाटकाांतील पात्राांच्या स्वभावात मूलभतू िरक पडण्यािा सांभव 
नाही. चशवाय, सववत्र पात्राांच्या स्वभावािे चित्रण आदशव स्वरूपाति होणार. तथाचप, चभन्न चभन्न नाटकाांतील 
प्रसांर्ाांिी चवचवधता आचण त्या प्रसांर्ी होणारी पात्राांिी चवचवध स्वरूपािी वार्णूक याांम ळे 
स्वभावास्वभावामधील चभन्नता अचभव्यक्त झालयाचशवायराहत नाही. आचण याच्याि अन रोधाने सवव र् ण अांर्ी 
असलेलया राजाच्या लचलत, उद्धत, शान्त अशा चभन्न चभन्न प्रकृती मानलया आहेत. त्यम ळे नाटकातील पाते्र 
ठरीव सािेबांध स्वरूपािी होण्यािा सांभव असला तरी भरताच्या चनयमाांच्या िौकटीतही पात्राांच्या 
स्वभावचित्रणात चवचवधता उत्पन्न करण्यास प ष्ट्कळ अवकाश आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 
भाषा 

 
नाट्यत्म काव्याच्या सांबांधात भरताने चनर्मदष्ट केलेलया दोन वैचशष्ट्ट्याांिा उल्लेख करणे उचित होईल. 

एक, नाटकातील सांवादासाठी योजावयाच्या भाषाांिे चमश्रण आचण द सरे, र्द्य आचण पद्य ह्या दोन्ही वाङ्
मय-प्रकाराांिा उपयोर्. सांस्कृत आचण प्राकृत अशा दोन प्रकारच्या पाठ्यािा चनदेश करून भरताने प्राकृत 
पाठ्य समानशब्द, चवभ्रष्ट आचण देशीर्त असे तीन प्रकारिे असते असे म्हटले आहे (१७¿१-३). मार्धी, 
अवस्न्तजा, प्राच्या, शौरसेनी, अधवमार्धी, बाह्लीका आचण दाचक्षणात्या या देशचवशषेाांत प्रिारात असलेलया 
सात भाषा आचण शकार, आभीर, िण्डाल, शबर, द्रचमल, आन्ध्र आचण वनिर या जाचतचवशषेाांत प्रिचलत 
असलेलया सात चवभाषा याांिा चनदेश करून नाटकात त्या कोणाच्या तोंडी घालाव्यात यािे वणवन केले आहे. 
सामान्यपणे उत्तम आचण मध्यम प्रकृतीच्या प रुष पात्राांिी भाषा सांस्कृत असावी आचण स्त्री पात्राांिी व शकार 
आदी अनायव जातींतील पाते्र खेरीज करून इतर पात्राांिी भाषा शौरसेनी असावी असा चनयम आहे. तथाचप 
या चनयमाला अनेक अपवाद असलयािे साांचर्तले आहे (१७¿३२-६४). 
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नाटकात आवश्यक मानलेलया चवचवध भाषाांच्या उपयोर्ािे मूळ वास्तवािे यथातर्थय अन करण 
करण्याच्या इच्छेत आहे हे उघड आहे. नाट्य ज्यावळेेस प्रथम अस्स्तत्वात आले त्या वळेी सवव लोकाांच्या 
बोलण्यात एकि श द्ध स्वरूपािी सांस्कृत भाषा होती अशी पचरस्स्थती राचहली नव्हती. उच्च वणीय, चवशषेतः 
स चशचक्षत लोक प्रायः श द्ध सांस्कृतात बोलत असत, परांत  इतर लोक, चवशषेतः चशक्षणािा सांस्कार न झालेले 
लोक अश द्ध भाषेिा उपयोर् करीत. ही अश द्ध सांस्कृत भाषा म्हणजेि प्राकृत भाषा. सांस्कृत आचण प्राकृत ही 
एकाि भाषेिी श द्ध आचण अपभ्रष्ट रूपे हे सामान्यतः मान्य होण्यासारखे आहे. प्राकृतािी देशपरत्व ेशौरसेनी, 
मार्धी इत्यादी चभन्न चभन्न रूपे झाली इतकेि. सामान्यपणे कोणत्याही समाजात उच्च वर्ांतील व स चशचक्षत 
लोकाांिी श द्ध भाषा आचण कचनष्ठ वर्ांतील व अचशचक्षत लोकाांिी अश द्ध भाषा याांत चजतका िरक असतो 
चततकाि िरक सांस्कृत आचण प्राकृत याांमध्ये आहे. आचण ज्याप्रमाणे हल्ली स द्धा स चशचक्षत व अचशचक्षत लोक 
भाषेच्या आपापलया रूपाांिा उपयोर् करून परस्पराांशी व्यवहार करू शकतात त्यािप्रमाणे सांस्कृतभाषी 
आचण प्राकृतभाषी आपापलया भाषेिा व्यवहारात उपयोर् करीत असावते.याि तत्कालीन पचरस्स्थतीिे 
प्रचतचबम्ब नाट्यात पडले आहे असे समजण्यास हरकत नाही. चस्त्रयाांना सामान्यतः प्राकृतभाषी ठरचवले आहे 
यावरून त्याांच्यापैकी िार थोड्या व्यक्तींवर चशक्षणािे सांस्कार होत असत असे अन मान चनघते. 

 
प्राकृत बोलींपैकी म ख्यतः शौरसेनीिा उपयोर् करावयास साांचर्तले आहे. यावरून असा चनष्ट्कषव 

काढला की नाट्यािी उत्पत्ती शूरसेन देशात झाली तर िूक होणार नाही. शूरसेन देश म्हणजे मथ रा नर्री 
राजधानी असलेला प्रदेश. जेव्हा इतर प्रदेशाांतील नार्चरकाांिी अथवा शबर आदी अनाथव व्यक्तींिी 
नाटकात योजना करावयािी असेल तेव्हा त्याांना आपापलया बोलीत बोलावयास लावाव ेअसे अचभपे्रत आहे. 
ह्यात स द्धा वास्तवाच्या अन करणािीि इच्छा चदसून येते. 
 
गद्य ि पद्य 

 
भरतवर्मणत नाट्यािी द सरी चवशषेता म्हणजे र्द्य आचण पद्य याांिा चमश्र उपयोर्. र्द्याला भरताने 

िूणवपद असे म्हटले असून पद्य म्हणजे चनबद्ध पद (१४¿४०-४१). ह्या दोहोंिा उपयोर् केव्हा आचण कसा 
करावयािा ते त्याने स्पष्ट केलेले नाही. तथाचप, भावनाांच्या आचवष्ट्कारासाठी व वैचशष्ट्ट्यय क्त वणवनासाठी 
पद्यािा उपयोर् आचण इतरत्र सांवादासाठी र्द्यािा उपयोर् व्हावा हे स्वाभाचवक मानता येईल. हे लक्षात 
ठेवणे आवश्यक आहे की पद्यािा अन्तभाव पाठ्याति होतो यािा अथव नाटकातील श्लोकाांिे पठन 
करावयािे असते, ते र्ावयािे नसतात. र्ाण्यासाठी भरताने बचत्तसाव्या अध्यायात ध्र वा नावाच्या पद्याांिे 
प्रकार चनर्मदष्ट केले असून त्याांिी अनेक उदाहरणे चदली आहेत. ही सवव पदे्य प्राकृतात आहेत. यावरून 
र्ाण्यािी भाषा प्राकृत हे ठरून रे्ले होते असा चनष्ट्कषव चनघतो. 

 
कथानकािी माांडणी, पाते्र, भाषा इत्यादीसांबांधी भरताने केलेलया चवविेनाला अन सरूनि सध्या 

उपलब्ध असलेलया प्रायः सवव नाटकाांिी रिना झालेली चदसून येते. नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन इत्यादी 
रूपकाांिे प्रकार, अांकाांमध्ये वस्तूिी चवभार्णी, प्रवशेक आचण चवष्ट्कम्भक याांिा उपयोर्, नाटकात 
योजावयािी पाते्र, सांस्कृत आचण प्राकृत भाषाांिा चमश्र उपयोर्, र्द्य आचण पद्य दोन्हीवाङ्मयप्रकाराांिा 
उपयोर् इत्यादी सवव बाबतीत प्रचसद्ध झालेली सांस्कृत नाटके नाट्यशास्त्रातील चवविेनाच्या आधारेि 
चलचहली रे्ली आहेत यात शांका नाही. क्वचित एखाद्या नाट्यकृतीत भरतािी एखादी सूिना अमलात 
आणली रे्ली नाही असे चदसून येते. पण या र्ोष्टीला अवास्तव महत्त्व देऊन त्यावरून एकादे नाटक 
भरतपूववकालीन आहे असे ठरचवणे य स्क्तसांर्त वाटत नाही. कोणताही नाटककार भरताच्या बारीकसारीक 
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चनयमाांिे स द्धा उल्लांघन करण्यास प्रवृत्त होणे शक्य नाही असे मानण्यािे काही कारण नाही. अथात 
नाट्यशास्त्राच्या रिनेच्या पूवी अनेक सांस्कृत नाटके चवद्यमान होती यात शांका नाही. हकबह ना त्या 
नाटकाांच्या पचरशीलनानेि ह्या शास्त्रािी चनर्ममती शक्य झाली हे उघड आहे. पण त्या भरतपूववकालीन 
नाटकाांपैकी एखादे तरी आज उपलब्ध आहे असे चनचितपणे म्हणता येण्यासारखे नाही. 

 
भरताच्या काळी सांस्कृत नाटके चवद्यमान होती इतकेि नव्हे तर त्याांिे प्रयोर्ही मोठ्या प्रमाणावर 

होत असत. नाट्यशास्त्रािे चकतीतरी अध्याय नाट्यप्रयोर्ाच्या सचवस्तर वणवनाला वाचहलेले आहेत. 
तत्कालीन प्रयोर्ाच्या स्वरूपािी साधारण कलपना यावी म्हणून ह्या वणवनािा थोडक्यात पचरिय करून घेणे 
अन चित होणार नाही. 
 
नाट्यमांडप 

 
नाट्यप्रयोर्ासाठी प्रथम आवश्यक आहे नाट्यमांडप अथवा पे्रक्षार्ृह. ते कसे असाव ेयािे वणवन 

द सऱ्या अध्यायात केले आहे. लम्बिौरस, िौरस आचण चत्रकोणी अशा तीन प्रकारच्या मांडपाांिा चनदेश 
करून त्या प्रत्येकािे ज्येष्ठ, मध्यम आचण कचनष्ठ पचरमाण असतात असे म्हटले आहे. सववसाधारण नाटकाांना 
मध्यम पचरमाणािा लम्बिौरस मांडप उपयोर्ी असतो म्हणून त्यािे चवस्ताराने वणवन केले आहे. हा मांडप ६४ 
हात लाांब आचण ३२ हात रुां द (१ हात म्हणजे स मारे १ ॥ िूट) असा मोजून त्यािे ३२ हात X ३२ हात असे 
दोन बार् करावते. पचिमेकडील िौरस भार्ात नेपर्थयर्ृह आचण रांर्भमूी तर पूवेकडील अध्या भार्ात 
पे्रक्षकाांिी बसण्यािी जार्ा असावी. पे्रक्षकाांच्या जारे्पेक्षा रांर्भमूीिा भार् दीड हात अचधक उांि करावा. ह्या 
उांि भार्ातील पाठीमार्िा अधा भार् म्हणजे नेपर्थयर्ृह आचण प ढिा अधा भार् म्हणजे रांर्भमूी. या दोहोंच्या 
मध्ये एक हभत उभी करून त्या भींतीत उत्तर बाजूला आचण दचक्षण बाजूला पात्राांच्या प्रवशे-चनष्ट्क्रमणासाठी 
दोन दरवाजे असावते. रांर्भमूीिे स द्धा दोन समान भार् करावते, पाठीमार्िा हभतीजवळिा भार् तो 
रांर्शीषव आचण प ढिा पे्रक्षकाांच्या समीप असणारा भार् तो रांर्पीठ. रांर्पीठापेक्षा रांर्शीषािा भार् अचधक उांि 
करावा. रांर्पीठाच्या दोन्ही बाजूस आठ हात िौरस असे दोन मत्तवारणी नावािे व्हराांडे तयार करावते. हे 
नाट्यमांडपाच्या बाहेरच्या बाजूस असावते असे अचभनवर् प्तािे मत असलयािे आिायव चवश्वेश्वर याांनी 
प्रचतपादन केले आहे ते पटण्यासारखे आहे. [हहदी अचभनवभारती, आिायव चवश्वशे्वरकृत (चदल्ली व्श्वचवद्यालय, चदल्ली, १९६०) प.ृ 
३१०-३२२.] पे्रक्षकाांसाठी बसण्याच्या जार्ा चवटा हकवा लाकूड याांच्या साहाय्याने बनवाव्यात आचण ह्या 
आसनपांक्ती सोपानाकृचत म्हणजे पायऱ्याांच्या स्वरूपाच्या असाव्यात. पे्रक्षकाांसाठी येण्याजाण्यािा दरवाजा 
आसनाांच्या पाठीमारे् पूवेकडील हभतीत आचण नटाांच्यासाठी आत येण्यािा दरवाजा नेपर्थयर्ृहाच्या 
पाठीमारे् पचिमेकडील हभतीत असावा. नाट्यमांडपाच्या आलनेय, नैर्व त्य, वायव्य आचण ईशान्यचदशाांना 
असलेलया िार कोपऱ्यात उभे करावयाच्या िार खाांबाना अन क्रमे ब्राह्मण, क्षचत्रय, वैश्य आचण शूद्र या सांज्ञा 
चदलया असून मांडपात आधारासाठी अन्य िोवीस खाांब आवश्यक असलयािे म्हटले आहे असा 
अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येिा आशय आहे. 

 
नाट्यशास्त्रात रांर्भमूीवर असलेलया पडद्यासाठी यवचनका हा शब्द वापरला आहे. पूववरांर्ाच्या 

वणवनात असे म्हटले आहे की त्याच्या पचहलया नऊ अांर्ाांिी योजना यवचनकेच्या आत असलेलया र्ायक व 
वादक कलाकाराांनी करावयािी असून त्यानांतरच्या इतर अांर्ाांिा प्रयोर् यवचनका दूर केलयानांतर त्याांनी 
करावयािा आहे (५¿११-१२) अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे की हा पडदा रांर्पीठ आचण रांर्शीषव याांच्या मध्ये 
असावा, आचण तेि बरोबर वाटते. रांर्भमूीच्या अर्दी प ढे दशवनी पडदा अचभपे्रत असण्यािी शक्यता वाटत 
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नाही. पात्राांच्या रांर्भमूीवर होणाऱ्या प्रवशेािे आचण चनष्ट्क्रमणािे चनदेश आहेत. हे सवव प्रवशे आचण चनष्ट्क्रमणे 
पडद्याच्या साहाय्यावािनूि होत असावते असे चदसते. 
 
पूिथरांग 

 
प्रत्येक नाट्यप्रयोर्ािा प्रारांभ पूववरांर्ाने करावयास साांचर्तले आहे. पूववरांर्ािे चवस्तृत वणवन पािव्या 

अध्यायात केले आहे. त्यािी एकां दर वीस अांरे् चनर्मदष्ट आहेत : (१) प्रत्याहार, यात वादे्य रांर्भमूीवर आणली 
जातात आचण वादक कलाकार ठरलेलया जार्ी स्थानापन्न होतात. (२) अितरण, यात र्ायक स्थानापन्न 
होतात. (३) आरम्भ, यात र्ायक र्ीतस्वराांिा आरम्भ करतात. (४) आश्रािणा, यात वाद्यवादनाला प्रारम्भ 
होतो. (५) िक्त्त्पावण, यात बासरी व तत्सदृश वादे्य वाजचवली जातात. (६) पवरघट्टना, यात वीणा व 
तत्सदृश वादे्य वाजचवली जातात. (७) सांघोटना, यात प ष्ट्कर आदी वाद्य वाजचवली जातात. (८) 
मागासावरत, यात सवव प्रकारिी वादे्य एकत्र वाजचवली जातात. (९) आसावरतवक्रया, यात नांतर म्हणावयािे 
असलेलया र्ीतासाठी अन रूप ताल आचण लय याांिा उपके्षप केला जातो. ही पचहली नऊ अांरे् होत असता 
र्ायक व वादक यवचनकेिे आति असतात. यानांतर यवचनका दूर केली जाते व प ढील अांर्ाांिा प्रयोर् स रू 
होतो. (१०) गीत, यात देवताांच्या स्त चतपर असलेलया एका र्ीतािे र्ायन होते. (११) िधथमान, यात ताांडव 
नृत्य केले जाते. (१२) उत्थापन, यात इन्द्रध्वजािे आरोपण केले जाते व त्यावळेेस उत्थापनी ध्र विेे र्ायन 
केले जाते. ह्या ध्वजारोपणासाठी दोन पाचरपाश्ववकाांसह सूत्रधारािा प्रवशे होतो. एका पाचरपाश्ववकाच्या 
हातात पाण्यािा कलश असतो व द सऱ्याच्या हातात इन्द्रध्वज. िूल अपवण करून सूत्रधार इन्द्रध्वज उभा 
करतो. (१३) पवरितथन, यात सूत्रधार पाचरपाश्ववकाांसह रांर्भमूीच्या िारही चदशाांना जाऊन लोकपालाांिी 
स्त ती करतो आचण जजवरपूजा म्हणजे इन्द्रध्वजािी पूजा करतो. (१४) नान्दी, यात आशीवविन आचण 
नमस्कार असतात. नान्दीिे पठन सूत्रधार मध्यम स्वरात करतो. (१५)शुष्ट्कािकृिा, ही एक प्रकारिी ध्र वा 
आहे. चहिे र्ायनझालयावर सूत्रधार र्ांभीर जजवरश्लोक म्हणतो, त्यात ज्या देवतेच्या याते्रिा प्रसांर् असतो 
त्या देवतेिी अथवा राजािी स्त ती असते. (१६) रङ्गद्वार, यात आणखी एका श्लोकािे पठन होऊन जजवर 
अथवा इन्द्रध्वज खाली जातो. (१७) चारी, यात सूत्रधार पाचरपाश्ववकाांसह चवचवध प्रकारिे पदचवन्यास 
करून शृांर्ाचरक अचभनय करतो. (१८) महाचारी, यात स द्धा पदचवन्यासि असतात, पण यातील अचभनय 
रौद्र स्वरूपािा असतो. (१९) वत्गत, यात सूत्रधार, चवदूषक आचण पाचरपाश्ववक या चतघाांत सांभाषण िालते, 
त्यात चवदूषक प ष्ट्कळसे असांबद्ध आचण अथवहीन असे बोलतो. ह्या चनदेशावरून हे उघड आहे की 
सूत्रधाराबरोबर येणाऱ्या दोन पाचरपाश्ववकाांपैकीि एक चवदूषक नावािा असतो. (२०) प्ररोचना, यात ज्या 
नाटकािा प्रयोर् व्हावयािा असतो त्यािा चनदेश करून सूत्रधार ते पहाण्यािी पे्रक्षकाांना चवनांती करतो. 
यानांतर सूत्रधार आचण पाचरपाश्ववक याांिे चनष्ट्क्रमण होऊन पूववरांर्ािी समाप्ती होते. हे झाले ित रस्त्र 
पूववरांर्ािे वणवन. त्र्यस्त्र पूववरांर्ात याांतील काही अांर्ाांना काट देता येतो, तर चित्र पूववरांर्ात या अांर्ाांत वृद्धी 
स द्धा करता येते. 

 
पूववरांर्ाच्या ह्या वणवनावरून हे उघड आहे की देवदेवताांना प्रसन्न करण्यािा हा एक प्रदीघव चवधी 

आहे. प्रत्येक अांर्ाने कोणकोणत्या देवतेला, दैत्याांना, भतूर्णाांना, चपतृर्णाांना वर्ैरे सांतोष प्राप्त होतो 
त्यािा नाट्यशास्त्रात चनदेश केला आहे. प्रसन्न करण्यािे प्रम ख साधन, नृत्य, र्ीत आचण वाद्य, ह्याांिा 
पूववरांर्चवधीत मोठ्या प्रमाणावर उपयोर् होतो. त्यािबरोबर इन्द्रध्वजािी उभारणी व त्यािी पूजा याांना ह्या 
चवधीत महत्त्वािे स्थान आहे. पूववरांर्ाच्या ह्या चवधीशी नाटककार अथवा त्यािी नाट्यकृती याांिा काही सांबांध 
नाही हे उघड आहे. शवेटच्या प्ररोिना नावाच्या अांर्ात नाटकािा चनदेश असतो इतकेि. पूववरांर्ाच्या 
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प्रयोर्ात प ष्ट्कळ वळे जात असला पाचहजे. चशवाय त्यातील कलाकाराांना आपापले कायव लाांबचवण्यािा मोह 
होणेही स्वाचवक आहे. म्हणून भरताने साांचर्तले आहे की नृत्य, र्ीत आदी र्ोष्टी िार लाांबव ूनयेत, कारण 
त्याम ळे पे्रक्षकाांना कां टाळा येण्यािा सांभव आहे. काही नाटककाराांनी सूत्रधाराच्या तोंडी घातलेले 
‘अलमचतचवस्तरेण’ हे विन पूववरांर्ाच्या चवस्ताराला उदे्दशून आहे. 
 
नान्दी 

 
नान्दी हे पूववरांर्ािेि एक–िौदाव–ेअांर्. त्यावरून हे आपोआपि चसद्ध होते की नान्दी ही नाटक-

कारािी कृती नव्हे. भरताने नान्दी बारा पदाांनी हकवा आठ पदाांनी अलां कृत असावी असे म्हटले आहे. पण 
त्याने जे नान्दीिे उदाहरण चदले आहे त्यात हा चनयम पाळलेला चदसत नाही. िार श्लोक चमळून बनलेलया 
ह्या नान्दीत सवव देवाांना नमस्कार असो, चद्वजातींिे श भ होवो, राजा अचखल पृर्थवीवर राज्य करो, राज्यािी 
वृद्धी होवो, रांर् समृद्ध होवो, पे्रक्षकाांिा धमव वृहद्धर्त होवो, नाटककाराच्या यशात भर पडो अशा प्रकारच्या 
अनेक प्राथवना आहेत (५¿१०५-१०८). प्रत्येक वाक्य उच्चारलयानांतर पाचरपाश्ववकाांनी ‘एवमस्त ’ असे 
म्हणावयािे असते. साांप्रतच्या सांस्कृत नाटकाांत प्रारांभी असलेलया मांर्लश्लोकाांना भरतकृत नान्दीिे लक्षण 
लार् ूपडत नाही हे उघड आहे. साचहत्यदपवणकार चवश्वनाथाने म्हटले आहे की हे श्लोक म्हणजे वस्त तः 
पूववरांर्ािे रांर्द्वार हे अांर्. [एतन्नन्दीचत कस्यचिन्मतान सारेणोक्तम् । वस्त तस्त  पूववरर्ङ्स्य रर्ङ्द्वराचभधानमर्ङ्चमत्य च्यते ।सा. द. ६¿२४-२५ 
वरील वृचत्त.] पण हे म्हणणे स द्धा पटण्यासारखे नाही. रांर्द्वारानांतर पूववरांर्ात आणखी िार अांरे् असतात. 
त्याांना साांप्रतच्या नाटकाांत म ळीि स्थान नाही. या सांबांधात एक र्ोष्ट लक्षात येण्यासारखी आहे. 
दशरूपकार धनांजयाने पूववरांर्ािा चनदेश केला नाही, इतकेि नाही तर नान्दीिाही कोठे उल्लखे केला नाही. 
उत्तरकाली पूववरांर्ािा चवधी प्रिारात राचहला नाही असे म्हणता येईल. 

 
या चठकाणी असा प्रश्न उद्भवण्यािा सांभव आहे की साांप्रतच्या नाटकाांतील प्रारांभीिे श्लोक मूलतः 

नान्दी नाहीत तर त्याांच्या पूवी अथवा नांतर ‘नान्द्यन्ते ततः प्रचवशचत सूत्रधारः’ अशा प्रकारिी नाट्यसूिना 
आढळते ते कसे? या प्रश्नािे उत्तर असे चदसते की कालान्तराने पूववरांर्ािा सांके्षप होऊन त्यातील नान्दी हे 
प्रधान अांर्ि अवचशष्ट राचहले आचण चतिे पठन झालयावर नाटककाराच्या कृतीिा प्रारांभ होई. हा प्रारांभ 
सववत्र आढळणाऱ्या मांर्लश्लोकाांनी होई. प ढे हे श्लोक म्हणजेि नान्दी असे समजले जाऊ लार्ले. 
 
प्रस्तािना 

 
भरताच्या वणवनाप्रमाणे पूववरांर्ािी समाप्ती झालयावर पाचरपाश्ववकाांसह सूत्रधाराने चनष्ट्क्रमण कराव.े 

त्यानांतर सूत्रधारासारखाि असणाऱ्या स्थापकाने प्रवशे करून रांर्ािे प्रसादन कराव ेआचण नाटककार 
कवीिे नाव साांर्नू प्रस्तावना करावी. यावरून पूववरांर्ातील सूत्रधार आचण प्रस्तावनेतील स्थापक हे चभन्न 
आहेत हे उघड होते. म्हणजे पूववरांर् आचण नाटक हे जवळजवळ सांपूणवपणे स्वतांत्र असे प्रयोर् होते. अर्दी 
प्रारांभी अशीि व्यवस्था होती असे चदसते. परांत  प ढे सूत्रधार आचण स्थापक याांच्यातील भेद नष्ट झाला आचण 
पूववरांर्ािी योजना करणारा सूत्रधारि स्थापक बनून नाटकािी प्रस्तावना आयोचजत करू लार्ला. हे 
स्वभाचवक असेि समजता येईल. अचभनवर् प्ताने सूत्रधार व स्थापक याांत भेद मानला नाही. स्थापकाने 
मध र श्लोकानी रांर्ािे प्रसादन कराव ेआचण कवीिे नाव साांर्ून प्रस्तावना करावी असे म्हटले आहे. हल्ली 
नाटकाच्या आरांभीिे हे श्लोक नान्दी म्हणून ओळखले जातात ते मूलतः हे रांर्प्रसादनपर श्लोक होत असे 
समजण्यास हरकत नाही. 
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स्थापकाने चवचवध प्रकारच्या उपके्षपाांनी काव्य म्हणजे नाटक प्रस्त त कराव ेअसे साांचर्तले आहे. 

हीि नाटकािी प्रस्तावना. चहला आम ख असेही नाव असून सूत्रधारािा अथवा स्थापकािा नटी, चवदूषक 
हकवा पाचरपाश्ववक याांच्याबरोबर आपलया स्वतःच्या कायाचवषयी होणारा सांवाद आचण तद्द्वारा नाटकाच्या 
प्रारांभीच्या प्रवशेािे सूिन ही चतिी वैचशष्ट्टे्य होत. आम ख भारती वृत्तीिा एक भार् मानला असून उद्
घात्यक, कथोद्घात, प्रयोर्ाचतशय, प्रवृत्तक आचण अवलचर्त ही आम खािी म्हणजे प्रस्तावनेिी पाि अांरे् 
होत असे म्हटले आहे (२०¿३०-३७). ही अांरे् म्हणजे नाटकािा प्रारम्भ सूचित करण्यािे चनरचनराळे प्रकार 
होत. याांपैकी उद्घात्यक आचण अवलचर्त याांिा वीर्थयांर्ाांतही समावशे केला आहे (१८¿१०५-१०६). अशा 
प्रकारिी प्रस्तावना हे सांस्कृत नाटकािे वैचशष्ट्ट्य आहे हे सववमान्य आहे. 
 
धु्रिागान 

 
पूववरांर्ात जे र्ायक आचण वादक कलाकार रांर्शीषावर स्थानापन्न झालेले असतात ते नाटकािा 

प्रयोर् स रू झालयावरही तेथेि बसून राहातात. नाटकातील चवचवध प्रसांर्ाांत ध्र वाांिे र्ायन करणे हे त्याांिे 
कायव असे समजावयास हरकत नाही. कारण, ध्र वाांच्या सांबांधी अचत चवस्तृत चवविेन बचत्तसाव्या ध्र वाध्यायात 
केले आहे. ध्र वा म्हणजे चवचवध प्रकारच्या वृत्ताांमध्ये चनबद्ध झालेला अक्षरसमूह म्हणजेि पद्य. प्रत्येक पादात 
िार पासून बावीस अक्षरे असलेलया अनेक ध्र वापद्याांिी नामचनदेशासह उदाहरणे चदली आहेत. ही  सवव पदे्य 
शौरसेनी प्राकृतात आहेत. ध्र वाांिी ही पदे्य पठन करावयािी नसून ती र्ावयािी असतात. नाटकात पाि 
प्रसांर्ी हे ध्र वार्ान करावयास साांचर्तले आहे. रांर्भमूीवर पात्राच्या प्रवशेाच्या प्रसांर्ी र्ाचयली जाते ती 
प्रािेवशकी ध्र वा, तसेि त्याच्या चनष्ट्क्रमणाच्या समयी र्ातात ती नैष्ट्क्रावमकी ध्र वा. एका रसािा आके्षप करून 
चभन्न लयातील रसािा उपके्षप करणारी ती आके्षवपकी ध्र वा, पात्राच्या चित्तवृत्तीिा आचवष्ट्कार करणारी ती 
प्रासावदकी ध्र वा, आचण पचरक्रमण, मूच्छा इत्यादींनी खांड पडला असता म्हणावयािी ती आन्तरा ध्र वा. ह्या 
सवव ध्र वा अन्योक्तीच्या स्वरूपाच्या आहेत, म्हणजे पात्राला मेघ, हसह, सारस इत्यादी कलपून हे प्राकृत 
श्लोक रिलेले आहेत. ह्या सवव ध्र वा र्ाचयलया जाव्यात हे अपेचक्षत आहे, इतकेि नव्हे तर चनरचनराळ्या 
प्रसांर्ाांना अन सरून ताल, लय, स्वर याांिी चवचवध प्रकारे योजना कशी कारवी हेही चवस्ताराने साांचर्तले 
आहे. हे र्ायन रांर्शीषावर उपस्स्थत असलेले र्ायक करीत असले पाचहजेत. असा सांभव आहे की ध्र वार्ान 
मूलतः नृत्ताच्या समयी केले जात असे. पण नाट्यशास्त्रावरून हे स्पष्ट आहे की नाटकाच्या प्रयोर्ातही 
त्यािी योजना केली जात असे. आठव्या शतकात चलचहलेलया दामोदरर् प्ताच्या क ट्टनीमत ह्या ग्रांथात 
रत्नावली नाचटकेच्या पचहलयाअांकाच्या प्रयोर्ािे वणवन आहे, त्यात प्रावचेशकी आचण नैष्ट्क्राचमकी या दोन ध्र वा 
म्हटलया रे्लया असलयािा चनदेश आहे. [प्रावेचशक्यवसाने चद्वपदीग्रहणान्तरेSचवशत्सूत्री । - क ट्टनीमत, ८८१.नैष्ट्क्राचमक्या ध्र वया 
चवचनयवयौ नायकोSचप सह सववः । - क ट्टनीमत, ९२८.] चवक्रमोववशीय नाटकाच्या िौर्थया अांकािे जे बांर्ाली सांस्करण आहे 
त्यात प रूरव्यािी चित्तवृत्ती आचण अवस्था याांिे सूिन करणारी प्राकृत आचण अपभ्रांश भाषाांतील अनेक पदे्य 
आहेत. ती सवव अन्योक्तीच्या स्वरूपािी असून त्याांना ध्र वा सांबोधणेि उचित होईल. ह्या ध्र वा 
काचलदासकृति आहेत हे जरी सांशयातीत नसले तरी ह्या नाटकाच्या प्रयोर्ाच्या वेळी भारतातील चनदान 
काही प्रदेशाांत ध्र वर्ान करण्यािी पद्धती िालू होती यात शांका नाही. नाटकात र्ावयाच्या असलेलया ह्या 
ध्र वाांिी रिना नाटककार कवीि करीत असे असे मानता येण्यासारखे आहे. भरताने उद्धतृ केलेलया अनेक 
ध्र वाांत श्रेष्ठ प्रतीिे काव्य आहे. नांतरच्या काळी ध्र वार्ानािी पद्धती हळ हळू प्रिारातून रे्ली असे चदसते. 
चवक्रमोववशीयािा अपवाद वर्ळता अन्य नाटकाांच्या प्रयोर्ासाठी रिलेलया ध्र वा उपलब्ध झालेलया नाहीत. 
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सूत्धार ि इतर नट 
 
पूववरांर्ानांतर योजावयाच्या प्रस्तावनेत उपस्स्थत होणारे सूत्रधार, पाचरपाश्ववक आदी नट म्हणून 

उपस्स्थत होतात, नाटकातील कोणत्याही भचूमकेत अवतीणव झालेले नसतात. सूत्रधार हा या नटवर्ातील 
म ख्य. त्याच्या अांर्ी कोणते र् ण आवश्यक आहेत त्यािा नाट्यशास्त्रात चनदेश केला आहे. सूत्रधारालाि 
अन्यत्र नाट्यािायव अथवा न सतेि आिायव म्हटले आहे. र्ीत, नृत्त, वाद्य, प्रस्तार (ताल), र्मनचक्रया व 
चशष्ट्यचनष्ट्पादन हे आिायवर् ण असे म्हटले असून ऊह, अपोह, मचत, स्मृचत व मेधा ह्या र्ोष्टी त्याला आवश्यक 
मानलया आहेत (२६¿३५-३६). सूत्रधाराचशवाय इतर नटाांिे नाट्यशास्त्रात वणवन केले आहे. त्याांनी 
करावयाच्या कमीअचधक महत्त्वाच्या भचूमकाांना अन सरून त्याांना भरत, नट, नन्दी, नाट्यकर, चवदूषक 
अशा सांज्ञा चदलया आहेत. नाटकातील कोणती भचूमका कोणत्या नटाने करावी हे ठरचवण्यािे काम 
नाट्यािायािे. ही चनवड वय, अवस्था इत्यादी दृष्टींनी अन रूप असावी, चवरूप नसावी हे अथात साांचर्तले 
आहे. स्त्रीिी भचूमका प रुषाने केली तर ती योजना रूपान रूपा असे म्हटले आहे. (२६¿१४). 

 
नाट्यप्रयोर्ािे स क मार आचण आचवद्ध असे दोन चभन्न प्रकार चनर्मदष्ट केले आहेत. नाटक,प्रकरण, 

भाण, वीथी आचण उत्सृचष्टकाङ्क याांिे प्रयोर् स क मार होत, तर समवकार, चडम, व्यायोर् आचण ईहामृर् याांिे 
प्रयोर् आचवद्ध होत. आचवद्ध प्रयोर्ासाठी प रुष नाटाांिीि चनवड करावी असे साांचर्तले आहे. स क मार 
प्रयोर्ाांत चस्त्रयाांिी योजना करावी,चवशषेतः शृांर्ाररसप्रधान अशा नाट्यात सववि भचूमका चस्त्रयाांनी कराव्यात 
असे म्हटले आहे. यािे कारण असे चदले आहे की स्वर्ात होणाऱ्या नाट्यप्रयोर्ात रम्भा, उववशी आदी 
अप्सराि सवव भचूमका करतात. त्याला अन सरून पृर्थवीवर स द्धा–चवशषेतः राजमहालात–चस्त्रयाांना भचूमका 
देणे योलय होईल. तथाचप, सववसाधारणपणे अन रूप अशीि योजना करणे भरताने प्रशस्त मानले आहे. देव, 
राक्षस, राजा, सेनापचत, दास इत्यादी चवचवध भचूमकाांसाठी नटाांमध्ये कोणत्या र्ोष्टी आवश्यक आहेत यािेही 
भरताने चवविेन केले आहे (पस्स्तसावा अध्याय). 

 
भचूमका चनचित झालयावर नटाांनी करणे आवश्यक असलेलया तालमीिा (योलया) स द्धा 

नाट्यशास्त्रात चनदेश आहे. ही योलया केलयाचशवाय भाव आचण रस याांच्या आचवष्ट्कारात सौष्ठव येणार नाही 
असे भरताने म्हटले आहे (२६¿३३). अचभनयद्वारा हा आचवष्ट्कार करण्यािे चशक्षण नटाांना देण्यािे काम 
नाट्यािायािे हे उघडि आहे. नाट्यशास्त्रात चवचवध प्रकारच्या अचभनयािे चनरूपण करणारे अनेक अध्याय 
समाचवष्ट केले आहेत, ते नाट्यािायाला या कामी उपयोर्ी पडण्यासारखे आहेत. 
 
आवङ्गक अवभनय 

 
आांचर्क, वाचिक, साचत्त्वक आचण आहायव अशा िार प्रकारच्या अचभनयािे अचत चवस्तृत चवविेन 

नाट्यशास्त्रात आढळते. आठ ते तेरा ह्या सहा अध्यायात आांचर्क अचभनयािा पचरपूणव चविार केला आहे. 
मस्तक, नेत्र, भ वया, नाचसका, ओठ, चिब क, ग्रीवा इत्यादींच्या चवचवध प्रकारच्या हालिालींनी चनरचनराळे 
भाव कसे व्यक्त होतात यािे वणवन आठव्या अध्यायात आहे. नवव्या अध्यायात म ख्यतः हात आचण पाय 
याांच्या चवचवध प्रकारच्या िलनवलनाने होणाऱ्या अचभनयािे चवस्तृत वणवन आहे. हस्ताचभनयािे अनेक 
प्रकार–ज्याांना म द्रा असे म्हणता येण्यासारखे आहे–म ख्यतः नृत्ताला उपयोर्ी आहेत असे वाटते. तथाचप, 
त्यापैकी काहींिा नाटकाच्या प्रायोर्ातही उपयोर् होत असावा यात शांका नाही. प ढील दोन अध्यायाांत 
पायाांच्या चवचशष्ट हालिालींनी करावयाच्या िारी आचण त्याांच्या सांयोर्ाने होणारी मांडले याांिे वणवन आहे. हे 
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वणवनही म ख्यतः नृत्तासांबांधात केलेले आहेसे चदसते. तथाचप, काही िारींिा उपयोर् नाटकातही 
होण्यासारखा आहे. बाराव्या अध्यायात चवचवध प्रकारच्या र्तींिे वणवन आहे. आचण तेराव्या अध्यायात 
कक्षाचवभार्ािा म्हणजे रांर्भमूीवर कलपावयाच्या चभन्न चभन्न चठकाणाांिा चनदेश असून शवेटी लोकधमी आचण 
नाट्यधमी याांतील भेद स्पष्ट केला आहे. लोकधमी म्हणजे लोकव्यवहारात चदसून येणाऱ्या र्ोष्टी आचण 
नाट्यधमी म्हणजे नाटकात पाळले जाणारे चभन्न असे सांकेत, आकाशभाचषत, लचलत र्ती इत्यादी. ह्या सहा 
अध्यायाांचशवाय चित्राचभनय नावाच्या पांिचवसाव्या अध्यायात अचभनयाच्या द्वारा र्तू, वृक्ष, सार्र, मेघ, 
िन्द्रजोत्स्ना इत्यादीर्ोष्टी कशा सूचित कराव्यात, द ःख, आनन्द, भय, मद आदींिी अचभव्यक्ती कशी 
करावी, धैयव, शौयव, र्वव इत्यादी स्वभावचवशषे कसे व्यक्त करावते यािे सूक्ष्म चवविेन केले आहे. या 
अध्यायाच्या शवेटी आकाशभाचषत, अपवाचरत, जनास्न्तक आचण स्वर्त ह्या भाषणप्रकाराांिे वणवन केले आहे. 
ह्या अध्यायात वर्मणलेले अचभनयािे प्रकार स द्धा म ख्यतः नृत्ताांत उपयोर्ी पडण्यासारखे आहेत. असा सांभव 
आहे की आांचर्क अचभनयाच्या सवव प्रकाराांिी उत्पत्ती नृत्ताच्या अन षांर्ाने झाली असावी. तथाचप, हा अचभनय 
मूलतः नृत्ताशी सांबद्ध होता असे मानले तरी नाटकाच्या प्रयोर्ातही त्यािा अन रूपतेप्रमाणे उपयोर् केला 
जात असणार यात शांका नाही. विनचवरचहत अशा नृत्तातील अचभनय आचण विनय क्त अशा नाटकातील 
अचभनय असा भेद भरताने कोठे केलेला नाही. अचभनय नाट्यात करावयािा असतो असे त्याने म्हटले आहे 
(८¿८) आचण नाट्यात प्रधानतया नाटकािा अन्तभाव होतो. ह्या सवव अध्यायाांतील वणवनावरून ही र्ोष्ट स्पष्ट 
होते की आांचर्क अचभनयािे शास्त्र भरताच्या काळी अचत पचरणत स्वरूपात चवद्यमान होते आचण नाटकाच्या 
प्रयोर्ाच्या समयी त्याच्या चवचवध स्वरूपािे दशवन पे्रक्षकाांना होत असे. 
 
िावचक अवभनय 

 
द सऱ्या वाचिक अचभनयािा चविार िौदा ते सतरा या िार अध्यायाांत केला आहे. वाक् अथवा वाणी 

हे नाट्यािे शरीर होय असे प्रारांभी साांर्नू िौदाव्या अध्यायात सांस्कृत भाषेतील वणव व त्या भाषेिे व्याकरण 
याांिी थोडक्यात माचहती चदली आहे. नांतर त्या अध्यायात व प ढील पांधराव्या अध्यायात पद्यासाठी 
वापरावयाच्या चवचवध वृत्ताांच्या व्याख्या देऊन त्याांिी उदाहरणेही चदली आहेत. सोळाव्या अध्यायात काव्य 
ह्या दृष्टीने नाट्यािा चविार करून लक्षण, अलांकार, र् ण आचण दोष याांिे चवविेन केले आहे. सतराव्या 
अध्यायाच्या प्रारांभी प्राकृत भाषेच्या व्याकरणािे चनयम थोडक्यात चदले आहेत आचण शवेटी पाठ्यात 
आवश्यक असलेलया र् णाांिे वणवन केले आहे. वस्त तः वाचिक अचभनय म्हणजे नाटकातील पाठ्य 
म्हणावयािी पद्धती इतकेि. बाकीिे सवव चवविेन िक्त नाटककारालाि उपयोर्ी पडणारे आहे. पाठ्यात 
अपेचक्षत म ख्य र् ण म्हणजे ते रस आचण अथव याांना अन रूप असाव.े यासाठी रसान रूप षड्जादी स्वराांच्या 
उपयोर्ािे ज्ञान आचण अथाप्रमाणे स्वराांत बदल करण्यािी कला अवर्त असणे आवश्यक असलयािे म्हटले 
आहे. शब्दाांिे श द्ध उच्चारण आचण स्वरािे यथोचित चनयमन ह्या र्ोष्टी वाचिक अचभनयाला मूलभतू होत. 
साकाांक्ष आचण चनराकाांक्ष काक , उच्च, दीप्त, मन्द्र इत्यादी अलांकार, चवराम इत्यादींिा पाठ्यर् णाांत समावशे 
केला आहे. या सवव चवविेनावरून हे स्पष्ट होते की वाचिक अचभनयािी म्हणजे पाठ्यािी कला स द्धा 
भरताच्या काळी पचरणत अवस्थेला पोिली होती. हा अचभनय केवळ नाटकाांच्या प्रयोर्ाति केला जाण्यािी 
शक्यता आहे हे उघड आहे. 
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सावविक अवभनय 
 
चतसरा अचभनयािा प्रकार साचत्त्वक अचभनय. ह्यािा अवलांब साचत्त्वक भावाांच्या अचभव्यक्तीसाठी 

करावयािा असतो. स्तम्भ, स्वदे, रोमाञ्च, स्वरभेद, वपेथ , वैवण्यव, अश्र  आचण प्रलय असे हे आठ साचत्त्वक 
भाव होत. व्यचभिाचरभावाांपेक्षा याांिे वैचशष्ट्ट्य असे की याांच्या अचभव्यक्तीसाठी नटाच्या चठकाणी सत्त्व 
आवश्यक असते. सत्त्व म्हणजे ज्या पात्रािी भचूमका करावयािी त्यािे स्वभाववैचशष्ट्ट्य. पात्रािे सत्त्व 
नटाच्या चठकाणी चदसून याव ेयासाठी त्यािे मन समाचहत होणे आवश्यक आहे, म्हणजेि मन एकाग्र करून 
तो त्या पात्राशी एकरूप झाला पाचहजे. मनािी समाचहतता नसेल तर अश्र,ू रोमाांि इत्यादींिा अचभनय 
नटाला करता येणार नाही. नाट्यात स ख आचण द ःख याांिे यथाथव दशवन घडवावयािे असते. द ःखािे दशवन 
घडचवण्यासाठी रडून अश्रू ढाळणे आवश्यक होते, तसेि हषाच्या प्रसांर्ी अांर्ावर रोमाांि आलेले दाखवाव े
लार्तात. पण नट स्वतः द ःखी अथवा स खी नसता त्याला ह्या र्ोष्टी कशा साधणार? यािे उत्तर पात्रािे 
सत्त्व त्याच्या चठकाणी उत्पन्न होऊन मनाच्या समाचहत अवस्थेम ळे तो द ःखी हकवा स खी असलयािे दाखव ू
शकतो (७¿९३ नांतरिे  र्द्य ) असे आहे. भरताने अन्यत्र असे म्हटले आहे की ज्याप्रमाणे जीव एका देहातील 
आपलया स्वभावािा पचरत्यार् करून द सऱ्या देहात प्रवशे केलयावर द सरे भाव धारण करतो त्याप्रमाणे नटाने 
स्वतःच्या भावाांिा त्यार् करून पात्राच्या चठकाणािे भाव मी तोि आहे असे मनात आणून वाक्, िेष्टा आदींनी 
प्रकट करावते. [यथा जीवः स्वभावां स्वां पचरत्यज्यान्यदैचहकम् । परभावां प्रक रुते परदेहां समाचश्रतः ॥एवां ब धः परां भावां सोस्मीचत मनसा स्मरन् 
।वेषवार्र्ङ्लीलाचभिेष्टाचभि समािरेत्  ॥ (२६¿७-८, श द्ध केलेला पाठ; तसेि २१¿८९-९१).] भचूमकेशी अशा प्रकारे तन्मय झालयावर 
उत्कट भावनाांिी आपोआप जी अचभव्यक्ती होते ती सास्त्वक अचभनयाम ळे. 
 
आहायथ अवभनय 

 
िौर्थया प्रकारिा जो आहायव अचभनय त्यािे चवस्तृत वणवन एकचवसाव्या अध्यायात केले आहे. आहायव 

अचभनय म्हणजे नेपर्थयकमव. प स्त, सज्जीव, अलांकार आचण अांर्रिना असे त्यािे िार प्रकार आहेत. पचहलया 
दोहोंच्या साहाय्याने प्रयोर्ासाठी आवश्यक असलेलया वस्तू तयार केलया जातात, तर नांतरिे दोन प्रकार 
नटाांच्या वषेभषेूसांबांधी आहेत. चनजीव वस्तू तयार करण्याच्या प्रचक्रयेला प स्त अशी सांज्ञा आहे आचण सिेतन 
प्रण्याांिी प्रचतकृती बनचवण्याच्या चक्रयेला सज्जीव म्हटले आहे. चनजीव वस्तू स द्धा तीनप्रकाराांनी करता 
येतात. बाब,ू िामडे, वस्त्र इत्यादींनी वस्तू बनचवतात त्याला सस्न्धम प स्त असे नाव चदले आहे. यांत्राने जेव्हा 
एखादी वस्तू बनचवली जाते तेव्हा ते व्याचजम प स्त होय. आचण वस्तू वस्त्राने वषे्टीत केलेली असली म्हणजे ते 
वचेष्टम प स्त. प स्ताच्या साहाय्याने पववत, वाहन, चवमान, प्रासाद, मांदीर इत्यादी र्ोष्टी बनचवता येतात. 
सज्जीव नेपर्थय याि प्रकाराांनी तयार करता येते. वानर, हत्ती, घोडे इत्यादी प्राणी, तसेि राक्षस आदींिे 
अनेक हात, अनेक म ख वर्ैरे, बाांब,ू तालपत्र, र्वत इत्यादींच्या साहाय्याने योलय आकारािे सापळे तयार 
करून ते वस्त्राने वचेष्टत करून वर रांर् देऊन तयार करावयास साांचर्तले आहे. प स्त आचण सज्जीव ह्या दोन्ही 
प्रकाराांत लाकूड, अभ्रक, लाख, मेण याांिाचह उपयोर् करता येतो. 

 
पात्राांनी वापरावयाच्या अलांकाराांिे खूपि चवस्ताराने वणवन केले आहे. क ण्डल वर्ैरे आवधे्य, हार 

वर्ैरे आरोप्य, अांर्द, मेखला वर्ैरे बन्धनीय आचण नूप र, वलय वर्ैरे प्रके्षप्य अशा िार प्रकारच्या 
आभरणाांिा चनदेश करून अनेकचवध अलांकाराांिी नाव े चदली आहेत. ही सवव बनावट करावीत, तसेि ती 
वजनात हलकी असावीत असे साांचर्तले आहे. त्यात ताांब,े अभ्रक, लाख इत्यादींिा मोठ्या प्रमाणावर 
उपयोर् अपेचक्षत आहे. आभरणे हलकी असावीत यािे कारण ती जड असलयास नटाला भार होऊन त्याला 
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घाम, मूच्छा वर्ैरे येण्यािा सांभव असतो असे साांचर्तले आहे. म क टाांसांबांधी स्वतांत्र चविार केला असून 
कोणत्या प्रकारिा म क ट कोणत्या पात्राला योलय ते साांचर्तले आहे. 

 
अांर्रिना नावाच्या िौर्थया नेपर्थयकमात नटाांच्या शरीराला द्यावयािे रांर्, त्याांनी करावयाच्या 

चवचवध केशरिना आचण त्याांनी पचरधान करावयािी वसे्त्र याांिे चवविेन केले आहे. चनरचनराळ्या देवता, 
राक्षस, मन ष्ट्य याांच्या भचूमकाांसाठी अांर्ाला चभन्न चभन्न रांर् लावणे आवश्यक आहे. तसेि ब्राह्मणक्षचत्रयादी 
वणव, काशीकोसलादी देशचवशषे. चकरातबबवरादी जाचतचवशषे याांना अनरूप असे रांर् त्या त्या पात्राांना 
द्यावयास साांर्ून त्याच्या चनरचनराळ्या रांर्ाांिी माचहती चदली आहे. प रुष आचण चस्त्रया उभयताांच्या 
केशरिनेच्या अनेक प्रकाराांिे वणवन केले आहे. जाचतपरत्व ेआचण देशपरत्व े केशरिनेत चभन्नता चनर्मदष्ट 
झालेली चदसून येते. त्यािप्रमाणे पचरधान करावयाच्या वस्त्राांच्या बाबतीतील चभन्नतेिेही वणवन केले आहे. 
पात्रािा दजा, त्यािा देश, त्यािी अवस्था इत्यादी र्ोष्टींच्या अन रोधाने त्यािी वषेभषूा करावयास साांचर्तले 
आहे. या अध्यायात ज्या जजवरािी अथवा इन्द्रध्वजािी पूववरांर्चवधीत पूजा करावयािी असते तो जजवर कसा 
तयार करावा यािे चवस्तृत चवविेन केले आहे. 

 
नेपर्थयकमाच्या ह्या चवस्तृत वणवनावरून हे स्पष्ट आहे की वास्तवतेिा शक्य चततका आभास 

रांर्भमूीवर चनमाण केला जावा असे नाट्यशास्त्रात अचभपे्रत आहे. तेव्हा भरताच्या काळी होत असलेलया 
नाट्यप्रयोर्ाांत ह्या सूिनाांन सार वार्ण्यािे कमीअचधकयशस्वी प्रयत्न केले जात असणार याचवषयी सांशय 
घेण्यािे कारण नाही. काही आध चनक पांचडताांच्या मते सांस्कृत नाटकाांच्या प्रयोर्ाच्या वळेी रांर्भमूीवर 
कोठलीही साधनसाम ग्री उपस्स्थत केली जात नसे, केवळ पात्राांिी विने आचण अचभनय याांच्या साहाय्याने 
पे्रक्षक त्या त्या र्ोष्टींिी कलपना करीत असत. हे मत अग्राह्य ठरचवणारा भरपूर प रावा नाट्यशास्त्रात आहे हे 
उघड आहे. 

 
नाट्यशास्त्राच्या पस्स्तसाव्या अध्यायात चवचवध प्रकारच्या नटाांिे वणवन केलयानांतर काही 

काराचर्राांिा चनदेश केला आहे. चवचवध प्रकारिे कृचत्रम म क ट बनचवणारा म क टकार; चवचवध तऱ्हेिे बनावटी 
अलांकार घडचवणारा आभरणकार, पाि प्रकारिे ि लाांिे हार तयार करणारा मालाकार, चनरचनराळ्या 
भचूमकाांसाठी अन रूप वषे तयार करणारा वषेकर, वस्त्राांना रांर् देणारा रांजक,हभती, खाांब वर्ैरे चित्राांनी 
स शोचभत करणारा चित्रकार, आचण लाकूड, लाख, धात  इत्यादींच्या साहाय्याने चवचवध प्रकारच्या वस्तू 
बनचवणारा कारुक हे कारार्ीर त्या चठकाणी चनर्मदष्ट केले आहेत. त्यावरून असा चनचित ग्रह होतो की 
नटसांघात ज्याप्रमाणे अनेक प्रकारिे नट आचण र्ायक, वादक, नतवक हे कलाकार चवद्यमान असत 
त्यािप्रमाणे आहायव अचभनयािी चसद्धता करून देणारे हे कारार्ीरही त्याांच्या समवते असले पाचहजेत. तेव्हा 
नाट्यप्रयोर्ात उपकरणाांिा सववथा अभाव असे हे मत बरोबर मानणे शक्य नाही. 
 
नाट्यप्रयोग 

 
पक्क्या स्वरूपािा उभारावयािा असलेला नाट्यमांडप आचण सवव साधनाांनी सांपन्न असा नटसांघ 

याांिे अस्स्तत्व नाट्यशास्त्रात चनर्मदष्ट झाले असलयाम ळे नाटकाांिे प्रयोर् वारांवार होत असत हे मान्य 
करण्यास हरकत नाही. पण पके्क नाट्यर्ृह माठ्या शहरींि उभारले जाणे सांभाव्य होते. चशवाय, 
नाट्यशास्त्रावरून असे चदसते की नाटकाांिे प्रयोर् एखाद्या देवतेच्या याते्रच्या अथवा उत्सवाच्या प्रसांर्ी होत 
असत. अशा प्रसांर्ी प्रायः तात्प रते नाट्यर्ृह उभारले जाई ही शक्यताही नाकारण्यािे कारण नाही. याते्रच्या 



 
 विषयानुक्रम 

अथवा उत्सवाच्या चनचमत्ताने नाटकाांिे प्रयोर् होत असलयाम ळे नटसांघ एका चठकाणाहून द सऱ्या चठकाणी 
याप्रमाणे भ्रमण करीत असे समजाव ेलार्ते. 

 
भरताच्या म्हणण्याप्रमाणे चनरचनराळ्या स्वरूपाच्या नाट्यप्रयोर्ासाठी चदवसाच्या चनरचनराळ्या 

वळेाि अन रूप होत. सत्ताचवसाव्या अध्यायात त्याने म्हटले आहे की ज्यािा प्रयोर् कणवमध र असेल आचण जे 
धार्ममक प्रवृत्ती जार्तृ करील असे नाट्य पूवाह्णसमयी प्रयोर्स्न्वत कराव.े अपराह्णकाली करणे उचित 
असलेलया प्रयोर्ािे वणवन करणाऱ्या श्लोकािा अथव स्पष्ट नाही. तो सत्त्वोत्थानर् णाांनी य क्त व वाद्यभचूयष्ठ 
असावा असे म्हटले आहे. शृर्ाररसप्रधान, नृत्य, र्ीत, वाद्य याांनी समृद्ध असलेलाप्रयोर् प्रदोषसमयी 
करावा. नमव व हास्य प ष्ट्कळ असलेला, तसेि करुणरसय क्त प्रयोर् प्रभातकाली करावयास साांचर्तले आहे. 
मध्यरात्री, मध्याह्नसमयी हकवा सांध्या आचण भोजनािी वळे असेल तेव्हा प्रयोर् करू नये हे म द्दाम साांचर्तले 
आहे. 

 
त्याि सत्ताचवसाव्या अध्यायात चसद्धींिे आचण त्यािबरोबर घाताांिे वणवन केले आहे. चसद्धी म्हणजे 

पे्रक्षकाांनी प्रयोर्ाचवषयी सांतोष व्यक्त करण्यािे प्रकार. स्स्मत, हास्य, ‘साध ’ ‘ओहो’ असे शब्द, रोमाांचित 
होणे, िेलदान इत्यादी प्रकारे प्रयोर्ाबद्दलिी पसांती व्यक्त करता येते. घात म्हणजे प्रयोर्ात घडणाऱ्या 
ि का हकवा त्यात येणारी चवघ्ने. शब्दाांिे उच्चार स्पष्ट न करणे, पाठ्यात िूक करणे, आभरणवस्त्रादीतील 
ि का, रथ, घोडा इत्यादी यानावर िढण्याउतरण्यात अनचभज्ञता चदसून येणे इत्यादी घात प्रयोर् 
करणाराांच्या हातून घडतात. त्यािबरोबर शत्रूांनी प्रयोर्ात आणलेलया चवघ्नाांिाही नाट्यशास्त्रात चनदेश 
केला आहे. चनरचनराळ्या नटसांघाांत स्पधा असलयाम ळे ही चवघ्ने उत्पन्न होण्यािा सांभव असलयािे म्हटले 
आहे. हकबह ना चवचशष्ट प्रसांर्ी प्रयोर्ाांच्या स्पधा आयोचजत केलया जात असत असे नाट्यशास्त्रावरून चदसते. 
त्याांत यशस्वी ठरणाऱ्या प्रयोर्ाला राजाकडून पताकेिा मान चमळून अथवप्राप्तीही होत असे. प्रयोर्ािी 
र् णवत्ता ठरचवण्यासाठी चनवडक पे्रक्षकाांच्या उपस्स्थतीत चवचवध शास्त्राांत पारांर्त असे प्राचश्नक म्हणजे 
परीक्षक नेमावयास साांचर्तले आहे. त्याांच्या मदतीला चदलेलया लेखक व र्णक याांनी चसद्धी व घात याांिी 
नोंद करावयािी असते. याांिी र्ोळाबेरीज करून ज्या प्रयोर्ाला सवात अचधक र् ण प्राप्त झाले असतील तो 
चवजयी असे ठरवनू राजाने त्याला पताका द्यावी, जर दोन प्रयोर्ाांना समान र् ण चमळाले तर दोघाांनाही 
पताका द्यावी असे म्हटले आहे. पताकेबरोबर अथवप्राप्तीही होत असली तरी पताकाप्राप्ती हेि यशािे र्मक 
ठरत असे यात शांका नाही. याि पताकाप्राप्तीला उदे्दशून बाणभट्टाने भासाबद्दल ‘(नाटकैः) सपताकैयवशो 
लेभे’ असे उद्र्ार काढले आहेत. 

 
स्पधेच्या वळेी नाटकािे प्रथम प्रयोर् होत आचण त्यावळेेस नाटकाशी समरस होणाऱ्या पे्रक्षकाांसमोर 

त्यािी र् णवत्ता ठरत असे. पण त्या नाटकािे इतरत्र आचण इतर प्रसांर्ींही प्रयोर् होत असत यात शांका 
नाही. या प्रयोर्ाांना सववसाधारण लोक येत असत हे नाट्यशास्त्रावरून स्पष्ट आहे. त्याि सत्ताचवसाव्या 
अध्यायात म्हटले आहे की नाट्यातील कामाच्या दशवनाने तरुणाांना आनांद होतो, धमवपालनाच्या दशवनाने 
चवदलध मन ष्ट्याांना सांतोष होतो, अथवप्राप्तीच्या दशवनाने व्यवहारी लोकाांना आनांद होतो, मोक्षचसद्धी पाहून 
चवरार्ी लोक सांत ष्ट होतात, वीर आचण रौद्राच्या आचवष्ट्काराने शूर लोक खूष होतात, धमाख्याने, प राणे 
याांिी ओळख पटून वृद्ध माणसाांना सांतोष होतो, तत्त्वहितनाच्या आचवष्ट्काराने पराज्ञ लोकाांना समाधान 
वाटते, तर लहान म ले, मूखव माणसे आचण चस्त्रया हास्य आचण नेपर्थय याांनी खूष होतात. इतरत्र भरताने 
साांचर्तले आहे की चपता, प त्र, स ना,सासू असे सवव एकत्र नाटक पहावयास येत असलयाम ळे लज्जा उत्पन्न 
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करणाऱ्या र्ोष्टी रांर्भमूीवर दाखव ूनयेत (२२¿२९८). यावरून नाटकािे प्रयोर् सववसाधारण लोकाांसाठी 
होत असत हे उघड आहे. 
 
नाटकप्रयोगाचे प्रयोजन 

 
भरताच्या काळी चवचवध प्राकारच्या नाटकाांिे प्रयोर् होत असत आचण ते पहाण्यासाठी सवव प्रकारिे 

लोक जात हे चनर्मववाद आहे. लोक बह ताांशी मनोरांजन व्हाव ेया उदे्दशाने नायक बघावयाला जात असे 
समजता येईल. दृश्य आचण श्रव्य असे क्रीडनीयक लोकाांना हव ेहोते म्हणूनि नाट्यवदेािी चनर्ममती झाली 
असे पचहलया अध्यायात प्रारांभीि म्हटले आहे. पण नाट्याच्या दशवनाने मनोरांजनाबरोबर द सरीही िलप्राप्ती 
होत असलयािे साांचर्तले आहे. नाट्य हे चहतोपदेशजनन आचण ब चद्धचववधवन आहे असे त्यािे त्या 
अध्यायाच्या शवेटी वणवन केले आहे. नाटकात धमव, चक्रडा, काम, शम, अथव, हास्य, य द्ध, वध इत्यादी 
जर्ातील सवव र्ोष्टींिे दशवन होऊन द ष्ट माणसाांना झालेले शासन, सत्प्रवृत्ताांना होणारा स खािा लाभ, 
शूराांिा उत्साह, चवद्वान मन ष्ट्याांिे वैदलध्य, सांकटकाली दाखचवलेले धैयव इत्यादी अनेक र्ोष्टी प्रत्यक्ष होत 
असलेलया चदसतात. तेव्हा मनोरांजन होत असताि या र्ोष्टींिा सांस्कारक्षम मन ष्ट्याच्या मनावर पचरणाम 
होऊन तो त्यापासून योलय तो बोध घेऊ शकतो. मनोरांजन आचण बोध ह्याांना अन क्रमे प्रीचत आचण व्य त्पचत्त 
ह्या सांज्ञा देऊन नाटकािे हे चद्वचवध प्रयोजन होय असे नाट्यशास्त्राच्या टीकाकाराांनी मानले आहे. अठराव्या 
व एकोणचवसाव्या अध्यायाांवरील व्याख्येत अचभनवर् प्ताने चठकचठकाणी व्य त्पत्तीिा चनदेश केला आहे. पण 
ही व्य त्पत्ती प्रीतीच्या द्वारा म्हणजे मनोरांजन होत असतानाि प्राप्त होते. ही र्ोष्ट एखाद्या व्याचधग्रस्त 
मन ष्ट्याला कडू औषध देणे आवश्यक असता ते र्ोड पदाथातून देतात त्यासारखी आहे असे त्याने एके 
चठकाणी म्हटले आहे. 

 
परांत  नाटकाच्या दशवनाने उत्पन्न होणाऱ्या प्रीतीिे स्वरूप सामान्य प्रकारच्या मनोरांजनासारखे 

नसून रसािी प्रतीती असे चवचशष्ट प्रकारिे आहे. रसाांिे चवविेन करणाऱ्या सहाव्या अध्यायात भरताने 
म्हटलेआहे की चवभाव, अन भाव आचण व्यचभिाचरभाव याांच्या सांयोर्ाने रसचनष्ट्पत्ती होते. यािे स्पष्टीकरण 
त्याने असे केले आहे की ज्याप्रमाणे र्ूळ आदी द्रव्य, व्यञ्जन आचण औषधी याांच्या सांयोर्ाने षाडव आदी रस 
चनष्ट्पन्न होतात, त्यािप्रमाणे चवभावादींच्या सांयोर्ाने स्थाचयभाव रसस्वरूप होतात. आचण ज्याप्रमाणे नाना 
प्रकारच्या व्यञ्जनाांनी सांस्कृत केलेलया अन्नािे भोजन करणारे त्यातील रसाांिा आस्वाद घेऊन एक चवशषे 
प्रकारिा आनन्द प्राप्त करतात त्यािप्रमाणे अचभनयद्वारा चवचवध भावाांच्या होणाऱ्या आचवष्ट्काराम ळे रसात 
पचरणत झालेलया स्थाचयभावािाआस्वाद घेऊन पे्रक्षक चवशषे प्रकारिा आनांद अन भवतात. रसचनष्ट्पत्तीच्या 
प्रचक्रयेबद्दल नाट्यशास्त्राच्या टीकाकाराांत मतभेद आहेत. पण अचभनवर् प्तािे त्यासांबांधीिे मत प्रायः 
सववमान्य झाले आहे. पे्रक्षकािा स्थाचयभाव उद्ब द्ध होऊन त्यािी रसात पचरणती होते आचण ह्या रसािा 
आस्वाद म्हणजे परमोच्च प्रकारच्या आनांदािा लाभअसे त्यािे मत थोडक्यात माांडता येईल. ख द्द 
नाट्यशास्त्रात असे मत र्ृहीत धरलेले चदसते की रस काव्यात असून तो भावाांच्या अचभनयाच्या द्वारा 
अचभव्यक्त होतो. अनेक रूपकप्रकाराांच्या वणवनात ते चवचशष्ट रसाांनी य क्त असावते असे म्हटले आहे. तथाचप 
रसास्वाद हे नाट्यािे परमोच्च प्रयोजन असे नाट्यशास्त्रात अचभपे्रत आहे यात सांशय नाही. 
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सांस्कृत नाटकाची उत्पत्ती 
 
नाटके आचण त्याांिे प्रयोर् याचवषयीिे भरताच्या नाट्यशास्त्रातील हे सवव चवविेन त्यावळेी उपलब्ध 

असणाऱ्या नाटकाांवर आचण त्याांच्या वारांवार होत असलेलया प्रयोर्ाांवर आधाचरत आहे असे समजणे 
आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष उदाहरणे समोर असलयाचशवाय केवळ कलपनेने ह्या शास्त्रािी चनर्ममती होण्यािी 
शक्यता नव्हती. परांत  भरताला अवर्त असलेलया नाटकाांपैकी आज एखादे उपलब्ध आहे असे चनचितपणे 
म्हणता येण्यासारखे नाही. सध्या उपलब्ध असलेली सांस्कृत नाटके प्रायः सवव उत्तरकालीन आहेत. भरताने 
उदाहरणादाखल कोणत्याही नाटकािा अथवा त्यातील एखाद्या प्रसांर्ािा कोठे चनदेश केलेला नाही. 
म्हणून ज्या नाटकाांच्या आधारे त्याने हे चवविेन केले आहे त्या पूववकालीन नाटकाांिी माचहती उपलब्ध 
होण्यासारखी नाही. तथाचप, सध्या आपलयाला अवर्त असलेली सांस्कृत नाटके भरताच्या अर्ोदरच्या 
नाटकाांहून कोणत्याही प्रकारे चभन्न नाहीत यात शांका नाही. नाट्यशास्त्रातील नाटकाांच्या स्वरूपाचवषयीिे 
वणवन जवळजवळ तांतोतांत हल्लीच्या नाटकाांना लार् ूपडते. हकबह ना ह्या शास्त्रातील चवविेनाला अन सरूनि 
ही नाटके चलचहली रे्ली आहेत हे उघड आहे. तेव्हा सांस्कृत नाटकािी परांपरा भरतपूववकालीन आहे 
याचवषयी सांशय घेण्यािे कारण नाही. ही परांपरा कशी प्रस्थाचपत झाली म्हणजेि सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती 
केव्हा व कशी झाली यािी चविार करणे उद्बोधक होईल. 

 
ख द्द नाट्यशास्त्राति यासांबांधीिी एक कलपना माांडली आहे. पचहलया अध्यायात नाट्यवदेाच्या 

चनर्ममतीिे वणवन आहे. िार वदे िक्त तै्रवर्मणकाांसाठीि आहेत. तेव्हा शूद्राांसचहत सवव वणांना उपयोर्ी होईल 
असा आचण जो दृश्य आचण श्रव्य असून मनोरांजन करील असा एक नवीन वदे ब्रह्मदेवानेि काही र्षींच्या 
चवनांतीवरून चनमाण केला तोि हा नाट्यवदे. त्याच्या चनर्ममतीच्या कामी िार वदेाांिाि उपयोर् झाला. 
र्लवदेातून पाठ्य, सामवदेातून र्ीत, यज वेदातून अचभनय आचण अथवववदेातून रस याप्रमाणे त्या त्या 
वदेातील वैचशष्ट्ट्यय क्त अांश घेऊन व त्याांिे एकत्रीकरण करून ब्रह्मदेवाने नाट्यवदे चनमाण केला असे तेथे 
म्हटले आहे. त्यािा प्रयोर् करण्यािे काम ब्रह्मदेवाने भरतावर सोपचवले आचण त्याने तो आपलया शांभर 
प त्राांकरवी बसवनू घेतला. त्यात कैचशक वृत्तीिी स द्धा योजना व्हावी या उदे्दशाने ब्रह्मदेवाने अप्सरा चनमाण 
केलया. तेव्हा इन्द्रध्वज उत्सवाच्या प्रसांर्ी भरताने प्रथम आशीवविनाने य क्त असा नान्दीिा प्रयोर् केला. 
आचण नांतर देवाांनी दैत्याांवर चमळचवलेलया चवजयािा प्रसांर् नाट्यरूपाने प्रस्त त केला. त्याने क्ष ब्ध झालेलया 
दैत्याांिी समजूत घालून त्याांना नाटकािे महत्व पटवनू चदले इत्यादी कथा पचहलया अध्यायात आहे. प ढे 
िौर्थया अध्यायात असे म्हटले आहे की नाट्यमांडपािी उभारणी आचण रांर्दैवताांिे पूजन झालयानांतर भरताने 
अमृतमन्थन नावाच्या ब्रह्मदेवरचित समवकारािा प्रयोर् केला. त्यानांतर चहमालयावर शांकराकडे जाऊन 
तेथे त्याच्यासमोर तोि प्रयोर् करून चशवाय चत्रप रदाह नावाच्या चडमािा स द्धा प्रयोर् केला. त्या प्रसांर्ी 
शांकराने आपले नृत्य पूववरांर्ात उपयोचजण्यासाठी तण्ड करवी भरताला चशकचवले. 

 
स्वर्ातून नाट्य पृर्थवीवर कसे आले याचवषयीिी कथा नाट्यशास्त्राच्या शवेटच्या दोन (३६ व ३७) 

अध्यायाांत आहे. स्वर्ात भरतािे प त्र नाट्यप्रयोर् करीत असता एका प्रयोर्ात त्याांनी र्षींिी ग्राम्य क िेष्टा 
केली. त्याम ळे सांतप्त झालेलया र्षींनी त्याांना असा शाप चदला की त्याांिे नाट्यवदेािे ज्ञान नाश पावले 
आचण ते आचण त्याांिे वांशज शूद्रािार होऊन नतवक म्हणून द सऱ्याांिी सेवा करून जर्तील. देवाांनी मध्यस्थी 
करून नाट्यवदेािा नाश होऊ चदला नाही आचण भरताच्या साांर्ण्यावरून त्यािे ज्ञान अप्सराांना देण्यात 
आले. प ढे नह षाला इन्द्रपदािी प्राप्ती झालयावर स्वर्ात अप्सराांनी केलेले नाट्यप्रयोर् पाहून त्याला असे 
वाटू लार्ले की अशा तऱ्हेिे प्रयोर् पृर्थवीवर त्याच्या प्रासादातही केले जावते. अप्सरा त्यासाठी पृर्थवीवर 
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जाणे शक्य नसलयाम ळे नह षाच्या साांर्ण्यावरून भरताने आपलया शचपत प त्राांना असा आदेश चदला की 
त्याांनी पृर्थवीवर जाऊन नाट्यािे प्रयोर् करावते, म्हणजे शापािा अांत होऊन त्याांना हीन दशा प्राप्त होणार 
नाही. त्याप्रमाणे ते भरतप त्र पृर्थवीवर अवतीणव होऊन येथील चस्त्रयाांच्या साहाय्याने नाट्यािे प्रयोर् करू 
लार्ले. 

 
ही सवव दांतकथा आहे यात शांका नाही. तथाचप चतच्यावरून काही चनष्ट्कषव काढणे र्ैर होणार नाही. 

अमृतमन्थन आचण चत्रप रदाह ह्या अर्दी प्रारांभीच्या नाटकाांच्या चनदेशावरून असे म्हणता येईल की 
स रुवातीिे नाट्यप्रयोर् देवाचदकाांच्या िचरताांिे अथवा पराक्रमािे दशवन घडचवण्याच्या उदे्दशाने केले जात 
असत. भरतािे प त्र अथवा वांशज शाचपत झालयाम ळे हीन समजले जाण्यािा सांभव उत्पन्न झाला यावरून 
नटाांिे समाजातील स्थान प्रारांभापासूनि कमी दजािे मानले जात होते असा चनष्ट्कषव चनघतो. आचण 
नाट्यािा प्रयोर् करण्यात अप्सराांिा म्हणजे देवर्चणकाांिा महत्त्वािा भार् असे यािा अथव असाहोऊ शकतो 
की पृर्थवीवरील नाट्यही प्रारांभीपासूनि र्चणका अथवा वशे्या याांच्या साहाय्याने प्रस्त त केले जात असे. 
 
नाट्य आवण िेद 

 
ह्या दन्तकथेत नाट्यािा िार वदेाांशी जो सांबन्ध जोडला आहे त्यात कालपचनकतेिाि भार् आचधक 

आहे. र्लवदेातील र्िाांिे पठन होत असे आचण सामवदेातील मांत्र र्ाचयले जात यावरून नाट्यातील पाठ्य 
आचण र्ीत याांिे मूळ या दोन वदेाांत आहे हे समजता येण्यासारखे आहे. पण अचभनयािा यज वेदाशी 
जोडलेला सांबांध िरि क्षीण स्वरूपािा आहे. यज्ञात अध्वयूवच्या हातून घडणाऱ्या चक्रयाांपासून नाट्यातील 
अचभनयािी उत्पत्ती झाली हे चततकेसे पटण्यासारखे नाही. नाट्यातील रस आचण अथवववदे याांच्यातील 
सांबांधही अशाि प्रकारिा आहे. त्या वदेातील अचभिार, वशीकरण इत्याचदचवषयक काही मांत्राांमध्ये 
चित्तवृचत्तरूप काही भावाांिा आचवष्ट्कार झालेला चदसून येतो इतकेि. सवव शास्त्राांिे मूळ वदेात आहे ह्या 
भावनेतूनि नाट्याच्या प्रधान अांर्ाांिे मूळ वदेाांत शोधण्यािी कलपना उर्म पावली असे म्हणावयास हरकत 
नाही. 

 
परांत  सांस्कृत नाट्यािा वदेाशी अशा तऱ्हेने प्रस्थाचपत होणारा सांबांध पटण्यासारखा नसला तरी 

द सऱ्या दृष्टीने नाट्यािे मूळ र्लवदेात शोधण्यािे प्रयत्न झाले आहेत. दोन हकवा अचधक व्यक्तींमध्ये सांवाद 
असलेली अनेक सूक्ते र्लवदेात आहेत. उदाहरणाथव, सूक्त १०¿१० यम-यमी सांवाद, १०¿१३ चवश्वाचमत्र 
आचण चवपाश–्श त द्री नद्या याांच्यातील सांवाद, १०¿९५ उववशी आचण प रूरव् याांिा सांवाद, १०¿८६ इन्द्र, 
वृषाकचप आचण इन्द्राणी याांच्यातील सांवाद, १०¿१०८ सरमा आचण पणी याांिा सांवाद, ४¿१८ वामदेव, इन्द्र 
आचण अचदचत याांिा सांवाद, इत्यादी. ह्या सूक्ताांना वैचदक कमवकाांडात स्वभाचवक असे स्थान नाही. कारण 
त्याांतील चवषयाांिा कोणत्याही धार्ममक चवधीशी प्रत्यक्ष सांबांध नाही. त्याांिी रिना प्रायः काव्यात्मक आहे. 
त्याम ळे आचण चवशषेतः त्याांच्यातील काही नाट्यपूणव सांवादामूळे ह्या सूक्ताांिा नाट्याशी सांबांध प्रस्थाचपत 
करण्यािे प्रयत्न व्हावते हे स्वाभाचवक होते. 

 
र्लवदेातील १¿१६५ या सूक्तात इन्द्र आचण मरुद्र्ण याांच्यातील सांवाद आहे. त्यािी व्याख्या 

करताना मकॅ्स म्यूलर याांनी असे सूचित केले होते की यार् िालू असता काही र्स्त्वर् इन्द्र आचण मरुत 
याांच्या वषेात उपस्स्थत होऊन हा सांवाद म्हणत असावते. [F. Max Muller, Rigvda: Translated and Explained, Vol. I, 
Hymns to the Maruts (London 1869), pp. 172-173.] ही सूिना मान्य करून लेस्व्ह याांनी सांस्कृत नाट्यावरील 
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आपलया ग्रांथात असे प्रचतपादन केले आहे की ह्या सांवादसूक्ताांवरून त्या वांळी नाटकासारखे प्रयोर् 
चनचितपणे होत असत असे चदसून येते. नाट्यप्रयोर्ाांशी सांबद्ध अशा सवव कलाांिा वैचदक य र्ात चवकास 
झाला होता हे त्याांनी दाखवनू चदले आहे. र्ानकला पचरणत अवस्थेला पोिली होती हे सामवदेावरून स्पष्ट 
आहे. स ांदर वषे पचरधान करून प रुषाांना आकर्मषत करणाऱ्या चस्त्रयाांिा र्लवदेात चनदेश आहे, त्यावरून असे 
अन मान चनघते की त्यावळेी नृत्यकला स द्धा खूप चवकचसत झाली होती. अथवववदेातील १२¿१¿४१ ह्या 
मांत्रावरून असे चदसते की वाद्यसांर्ीताच्या साथीने लोक नृत्य आचण र्ायन करीत असत. यावरून असा 
चनष्ट्कषव चनघतो की पे्रक्षकाांसमोर नृत्य आचण र्ायन याांिे प्रयोर् त्या काळी होत असत. तेव्हा ह्या 
सांवादसूक्ताांिेही नाट्यस्वरूपात प्रयोर् केले जात असत असा सांभव मान्य करावयास हरकत नाही असा 
लेव्हींच्या प्रचतपादनािा आशय आहे. [S. Levi, Le theatre indien (Paris 1890), pp. 307-308.] 

 
याच्याही प ढे जाऊन िॉन् श्रोडर याांनी दीघव पचरश्रमाने असे चसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला की 

र्लवदेा-तील ही सांवादसूक्ते वस्त तः एका प्रािीन नाट्यप्रकारािे अवशषेरूप आहेत. त्याांनी असे प्रचतपादन 
केले आहे की सवव मानवी समाजाांच्या प्राथचमक अवस्थेत र्ायन, नृत्य आचण नाट्य याांच्यात दृढ 
परस्परसांबांध असून ते सवव कोणत्या तरी धार्ममक चवधीशी चनर्चडत असतात. नृत्यर्ीतात्मक धार्ममक नाट्य ( 
ज्याला mstery play म्हणता येईल असे) प्राथचमक अवस्थेत असलेलया अनेक जमातींत–उदाहरणाथव, 
मेस्क्सकोमध्ये–आजही पहावयास चमळते. अशाि तऱ्हेिे धार्ममक नाट्य आयव लोकाांच्या प्राथचमक अवस्थेत 
म्हणजे इांडो-य राचपयन य र्ात अस्स्तत्वात होते असे िॉन् श्रोडर याांिे म्हणणे आहे. र्लवदेात इन्द्र, उष् , 
अचश्वनौ, मरुद्र्ण आदी देवताांिा ‘नृत्य करणारे’ असा चनदेश केला आहे, यािी उपपत्ती हीि असू शकते 
की लोक ह्या देवताांच्या भचूमकाांत उपस्स्थत होणाऱ्या र्स्त्वजाांिे नृत्य पहात असत. तेव्हा िॉन् श्रोडरच्या 
मते र्लवदेातील सांवादसूक्ताांत तसेि स्वर्त भाषण असलेलया इतर काही सूक्ताांत ह्या प्रािीन 
नाट्यप्रकारािे अवशषे आहेत. प्रािीन धार्ममक नाट्यात fertility riteम्हणजे प्रजननक्षमता साध्य करण्याच्या 
चवधीला िार महत्वािे स्थान होते. त्या चवधीिे काही प्रमाणात नाट्यरूप दशवन १·१७९ अर्स्त्य-लोपाम द्रा-
सांवाद सूक्त, १०¿१० यम-यमी-सांवाद सूक्त, १०¿८६ वृषाकचप सूक्त इत्यादींमध्ये होते असा िॉन् श्रोडरिा 
दावा आहे. तथाचप र्लवदेात ह्या धार्ममक नाट्यािे अवशषे चदसतात, ते त्याच्या प्राथचमक अवस्थेिे द्योतक 
नसून त्यािी अखेरिी अवस्था चदलदर्मशत करतात असे त्याांनी म्हटले आहे. [L. von Schroeder, Mysterium und 
Mimus im Rgveda (Leipzig, 1980).] 

 
परांत  ह्या पांचडताांिी ही चविारसरणी मान्य करणे कठीण आहे. यात सांशय नाही की र्लवदेातील 

अनेक सूक्ताांत नाट्यमय प्रसांर्ाांिी कलपना केली रे्ली आहे. तथाचप, हे प्रसांर्यार्ाच्या समयी अथवा इतर 
वळेी प्रयोर्बद्ध केले जात असे मानण्यास काही आधार नाही. र्स्त्वर् लोकि इन्द्रािा अथवा मरुद्र्णािा 
वषे धारण करीत आचण सूक्तातील सांवाद नाट्यरूपाने प्रस्त त करीत या मतािे समथवन करू शकेल असा 
कोणताही प रावा वैचदक वाङ्मयात नाही. तसेि वैचदक य र्ात नृत्य, र्ीत आचण वाद्य या कला पचरणत 
अवस्थेला पोिलया होत्या याचवषयीही सांशय नाही. तथाचप, र्लवैदातील सांवादािा ह्या कलाांशी सांयोर् 
घडून येऊन नाट्य अस्स्तत्वात आले होते असे खात्रीपूववक म्हणता येण्यासारखे नाही. काही देवताांिे ‘नृत्य 
करणारे’ असे वणवन केले आहे त्यावरून र्स्त्वर् लोक त्या देवताांच्या वषेात नृत्य करीत असा काढलेला 
चनष्ट्कषव ग्राह्य वाटत नाही. नृत्यािे इतरत्र होणारे प्रयोर् पाहूनि देवताांचवषयींिी ही कलपना कवींना स िली 
असे मानणेि अचधक उचित होईल. र्स्त्वर् स्वतःि इन्द्र, उष् इत्यादींच्या वषेात नाित असे समजण्यास 
काही स द्धा आधार नाही. त्यािप्रमाणे यम व यमी, चवश्वाचमत्र व नद्या, देवश नी सरमा आचण पणी इत्यादींिे 
वषे धारण करूनि र्स्त्वर् ह्या सूक्ताांिे सांवादात्मक पठन करीत असत असे मानण्यासही काही आधार 
नाही. 
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िॉन् श्रोडर याांनी म्हटले आहे त्याप्रमाणे प्रारस्म्भक अवस्थेतील समाजात धार्ममक चवधीिा भार् 
म्हणून नृत्य, र्ीत आचण नाट्य चवद्यमान असते हे सामान्यपणे मान्य करता येईल. तदन सार असेही 
समजता येईल की प्रिीन इांडो-य राचपअन समाजात स द्धा नृत्यर्ीतादींनी य क्त धार्ममक नाट्य प्रिचलत होते. 
तथाचप, र्लवदेातील ही सूक्ते तशा प्रकारच्या धार्ममक नाट्यािे अवशषे होत हे मत मान्य करणे कठीण 
आहे. र्लवदेातील सूक्ते रचिली रे्ली त्यावळेेस धार्ममक चवधीस यज्ञसांस्थेिे चवकचसत स्वरूप प्राप्त झाले 
होते. त्याि वळेी नृत्यर्ीतात्मक नाट्याच्या स्वरूपािा धार्ममक चवधीही प्रिचलत असावा हे सांभाव्य वाटत 
नाही. चशवाय, ही सूक्ते प्रायः र्लवदेकालाच्या शवेटी शवेटी रचिली रे्ली असे मानतात. तेव्हा त्याांत अचत 
प्रािीन, प्राथचमक अवस्थेतील नाट्य अवचशष्ट राचहले आहे हे मान्य करणे स द्धा कठीण आहे. जर िॉन् 
श्रोडर समजतात त्या प्रकारिे धार्ममक नाट्य वैचदक काळी खरोखरि अवचशष्ट असते तर ब्राह्मण आचण 
सूत्रग्रांथाांत वर्मणलेलया कमवकाण्डात त्यािा कोठे ना कोठे चनदेश झाला असता. पण तसा तो कोठे आढळत 
नाही. वस्त स्स्थती असी आहे की ह्याांपैकी बह तेक सूक्ताांिा धार्ममक चवधीत अन्तभाव होण्यासारखा नाही. 
अर्स्त्य-लोपाम द्रा सांवाद अथवा यम-यमी सांवाद प्रजननचवषयक धार्ममक चवधीताल नाट्यािे अवशषे होत 
ही र्ोष्ट स द्धा पटण्यासारखी नाही. 

 
आचण म ख्य र्ोष्ट अशी की र्लवदेकाली एक प्रकारिे नाट्य अस्स्तत्वात होते हे मान्य केले तरी 

उत्तरकालीन सांस्कृत नाटकाांिा त्या नाट्याशी सांबांध प्रस्थाचपत करणे अशक्य आहे. र्लवदेातील सूक्ताांत 
सांवाद आहेत, तसे ते सांस्कृत नाटकाांत आहेत. यापलीकडे त्या दोहोंत काही साम्य नाही. आचण 
र्लवदेकालापासून नाट्यािी परांपराअखांचडत राहून चतच्यातूनि सांस्कृत नाटक उदयास आले असे 
मानण्यास काही आधार नाही. एवढे मात्र मान्य होण्यासारखे आहे की वैचदक काळी अस्स्तत्वात असलेलया 
नृत्य, र्ीत आचण वाद्य ह्या कलाांिा चवकास आचण वृचद्ध ही अचवस्च्छन्नपणे प ढेही होत राचहली आचण त्याांिेि 
परांपरेने आलेले स्वरूप भरताने वर्मणलेलया पूववरर्ङ्ात आचण ध्र वार्ानात प्रत्ययास येते. तथाचप ह्या नृत्य 
आचण र्ीताांिा सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीशी काही चवशषे सांबांध असलयािे चदसत नाही. 
 
नाट्य आवण सोमक्रयविवध 

 
र्लवदेात सांस्कृत नाटकािे मूळ शोधण्यािे जसे प्रयत्न झाले तसेि प्रयत्न 

कमवकाण्डाच्यासांबांधातही केले रे्ले आहेत. त्यात वणवन केलेलया काही चवधींत सांस्कृत नाटकािा प्रारम्भ 
दृष्टीस पडतो असे एक मत आहे. सोमयार्ाच्या वणवनात सोम (वल्ली) चवकत घेण्याच्या चवधीिे वणवन आहे. 
सोम चवकणारा कौत्स हकवा अन्य ब्राह्मण हकवा अब्राह्मणही असावा असे आपस्तम्बश्रौतसूत्रात म्हटले आहे. 
कात्यायनश्रौतसूत्रान सार चवके्रता कौत्स अथवा शूद्र असतो. सोमाच्या चकमतीबद्दल अध्वय व आचण चवके्रता 
याांच्यात बोलणे होऊन सोमक्रयणी र्ाय अशी त्यािी हकमत ठरते. तथाचप, चवके्रत्याला िक्त चहरण्य दोऊन 
त्याच्यापासून सोम घेतला जातो. सोम घेत असता अध्वय व ‘स्वान, भ्राज’ इत्यादी शब्दाांनी य क्त मांत्र म्हणतो. 
चवके्रता जर सोम देऊ इस्च्छत नसला आचण तक्रार करू लार्ला तर त्याच्यापासून सोम चहसकावनू घेतला 
जातो आचण िामड्याच्या पट्ट्ट्याने अर्र काठीने त्याला मारून ह सकावनू लावण्यात येते. [आपस्तम्बश्रौतसूत्र 

१०¿२०¿१२ ते १०¿२७¿८;कात्यायनश्रौतसूत्र, ७¿६¿१ ते ७¿८¿२५] सोमक्रयाच्या ह्या चवधीिे चवविेन करताांना चहलेब्राांट याांनी असे 
प्रचतपादन केले आहे की त्यात सांस्कृत नाट्याच्या प्रारांभािे दशवन होते. सोमक्रयािा हा चवधी याि स्वरूपात 
पार पाडणे आवश्यक आहे. वास्तचवक सोमािी खरेदी यज्ञमांडपाच्या बाहेरि होत असणार, तरीही ह्या 
चवधीिा उपचरचनर्मदष्ट क्रम आवश्यक मानला आहे. यावरून चहलेब्राांट याांनी असे अन मान केले आहे की हा 
चवधी एका प राणकथेवर आधाचरत आहे. या कथेप्रमाणे सोम स्वर्ात होता आचण इन्द्रादी देव पृर्थवीवर होते. 
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देवाांच्यासाठी र्ायत्री सोम स्वर्ातून पृर्थवीवर घेऊन येत होती, परांत  वाटेत चवश्वावस  र्न्धवाने सोम 
चतच्यापासून चहसकावनू घेतला होता. तेव्हा देवाांनी र्न्धवांना पाचहजे असलेली वालदेवता त्याांना चदली 
आचण चतच्या बदलयात र्न्धवांपासून सोमािी प्राप्ती करून घेतली. चहलेब्राांट याांच्या मते ह्या प राणकथेला 
यार्ात चवधीिे स्वरूप चदले आहे. सोमचवक्रय करणारा सामान्य चवके्रता नसून तो र्न्धवािे प्रचतचनचधत्व 
करतो. हा सोमक्रयािा चवधी लोकनाट्याच्या स्वरूपािा आहे, कारण त्यात मारपीट करून 
ह सकावनूलावण्यािा प्रकार आहे इत्यादी चवविेन त्याांनी केले आहे. [A hillebrandt, Vedische Mythologie, zweite 
Auflage, I Band (Breslau, 1927), pp 247-258.] 

 
महाव्रतविवध 

 
त्यािप्रमाणे र्वामयन सत्राच्या वणवनात महाव्रत नावाच्या चवधीिे वणवन आहे. सत्राच्या उपान्त्य 

चदवशी हा चवधी करावयािा असतो. या प्रसांर्ी अनेक प्रकारिी वादे्य चसद्ध केली जातात आचण एक झोपाळा 
तयार केला जातो. तेव्हा एक प ांिली आचण एक ब्रह्मिारी एकमेकाला टाकून बोलतात. त्यानांतर एक शूद्र 
आचण एक आयव एक श भ्र र्ोलाकृती िामडे स्पधेने स्वतःकडे खेिण्यािा प्रयत्न करतात; त्यात शवेटी 
आयािा चवजय होतो. नांतर माजालीय वदेीच्या दचक्षणेस मथै न होते. [प ांिलूब्रह्मताचरणावन्योन्यमाचक्षपतः  । शदू्रायौ िमवचण 
पचरमण्डले व्यायच्छेते  । माजालीयां दचक्षणन चमथ नां सांभवचत  । - कात्यायनश्रौतसूत्र, १३¿३¿६०८. तसेि शङ्खायनश्रौतसूत्र, १७¿६¿२.] 
महाव्रताच्या ह्या चवधीत प रातन नाट्यमय धार्ममक चवधींिे दशवन होते असे प्रचतपादन केले रे्ले आहे. प ांिली 
आचण ब्रह्मिारी याांिे एकमेकाला र्ाचलप्रदान आचण नांतर होणारे मथै न यात एक प्रकारिा fertility  
riteप्रजननक्षमता उत्पन्न करणारा चवधी आहे. तसेि श भ्र र्ोलाकृती िमव म्हणजे सूयव, शूद्र म्हणजे अन्धकार, 
आयव म्हणजे प्रकाश आचण त्या दोघाांच्या स्पधेत आयािा होणारा चवजय म्हणजे प्रकाशािी अन्धकारावर 
होणारी मात, या घटनेवर आधारलेले धार्ममक नाट्यही ह्या चवधीत अन्तभूवत आहे असे प्रचतपादन कीथ याांनी 
केले आहे. [A. B. Keith, The Sanskrit Drama (Oxford, 1924), pp. 24-25.] या व अशा प्रकारच्या धार्ममक नाट्यातूनि 
सांस्कृत नाटकाांिी उत्पत्ती झाली असे त्याांिे मत आहे. महाव्रत चवधीत चनर्मदष्ट झालेला ब्रह्मिारी हकवा 
प्रमाणात सोमचवक्रय करणारा शूद्र हे सांस्कृत नाटकाांतील चवदूषकािे मूल होत असे म्हणून अवाच्य चशव्या 
देणाऱ्या ब्रह्मिाऱ्याशी सादृश्य दाखचवण्यासाठी चवदूषक शब्दािा र्ाचलप्रदान करणारा असा अथव त्याांनी 
केला आहे. [Ibid., pp. 39.] 

 
परांत  वैचदक कमवकाण्डातील काही चवधींत उत्तरकालीन सांस्कृत नाटकाांिे मूळ शोधण्यािे हे प्रयत्न 

यशस्वी झाले आहेत असे म्हणता येत नाही. सोमक्रयाच्या चवधीत एक प्रकारिे नाट्य आहे हे मान्य 
करावयास हरकत नाही. आचण तो चवधी एका प राणकथेवर आधारलेला आहे हेही शक्य मानता येईल. पण 
चहलेब्राांट याांनीि म्हटलयाप्रमाणे तो चवधी लोकनाट्याच्या स्वरूपािा आहे. यािा अथव असा होतो की 
यज्ञयार्ातील चवधीशी कोणत्याही प्रकारे सांबद्ध नसलेले असे एक प्रकारिे नाट्य त्या वळेी सामान्य लोकाांत 
प्रिचलत होते, आचण त्यातीलि एका प्रसांर्ाच्या अन करणाने सोमक्रयाच्या चवधीिे स्वरूप चनचित करण्यात 
आले. पण तसे असेल तर नांतरच्या सांस्कृत नाटकाांिे मूल कोणत्याही धार्ममक चवधीत न शोधता 
लोकनाट्याति ते शोधणे अचधक सय स्क्तक होईल. सोमक्रयाच्या चवधीप्रमाणेि महाव्रताच्या चवधीतही एक 
प्रकारिे नाट्य आहे. मथै नाच्या चनदेशावरून असे चदसते की कीथ म्हणतात त्याप्रमाणे म ळात हा एक 
प्रकारिा  fertility riteअसावा. परांत  त्यात जो नाट्यािा अांश प्रतीत होतो त्याच्याशी सांस्कृत नाटकाच्या 
उत्पत्तीिा सांबांध जोडणे योलय वाटत नाही. सांस्कृत नाटकाांतील चवदूषकािे मूळ लोकनाट्यात आहे हे 
चहलेब्राांट याांिे मत कीथना अनावश्यक आचण अयोलय वाटते, कारण लोकनाट्य त्यावळेी अस्स्तत्वात होते 
याला काही प्रमाण नाही असे त्याांिे मत आहे. [Ibid., pp. 50-51.] परांत  त्याांनी जोडलेला चवदूषकािा 
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ब्रह्मिायाशी सांबांध त्यापेक्षाही अचधकसांशयास्पद आहे. चवदूषक शब्दािा र्ाचलप्रदान करणारा असा अथव 
म ळीि प्रचसद्ध नाही. आचण चवदूषकािी जी अनेक वैचशष्ट्टे्य आहेत त्याांत र्ाचलप्रदान करण्याच्या प्रवृत्तीिा 
समावशे नाही. ब्राह्मणाांिे अचतरांचजत स्वरूपात चवडांबन करणाऱ्या ह्या पात्रािे मूळ वैचदक कमवकाण्डात 
असण्यािा सांभव िार अलप आहे. याउलट असे चवडांबन म ळाति लोकनाट्यात केले रे्ले असण्यािा दाट 
सांभव आहे. तेव्हा ह्या वैचदक चवधींपासून स्िूती चमळून सांस्कृत नाटकाांच्या चनर्ममतीस प्रारम्भ झाला असे 
समजण्यापेक्षा त्या वळेी प्रिचलत असलेलया लोकनाट्यािा या चवधींवर प्रभाव पडला आहे असे समजणेि 
अचधक उचित होईल. 
 
‘नट’ शब्दाचा अथथ 

 
वैचदक य र्ात लोकनाट्य प्रिचलत होते याला काही प्रमाण नाही असे कीथ याांनी म्हटले आहे त्यािे 

कारण वैचदक वाङ्मयात नट हकवा नाट्य हे शब्द आढळत नाहीत. पण नट शब्द आढळत नसला तरी 
त्याच्याशी समानाथवक असलेला शलूैष शब्द तेथे आढळतो. यज वेदातील प रुषमेधाच्या वणवनात इतर अनेक 
चशलपी आचण कलाकार याांच्या समवते शलूैषािा चनदेश केला आहे. [वाजसनेचयसांचहता, ३०¿४ ;  ब्राह्मण, ३¿४¿२] शलूैष 
शब्द नटािा वािक आहे. तैचत्तरीय ब्राह्मणावर भाष्ट्य करताना सायणािायांनी म्हटले आहे की शलूैष 
आपलया चस्त्रयाांच्या अनािाराने उपजीचवका प्राप्त करतात. नटाांना जायाजीव म्हणजे पत्नीवर जर्णारे अशी 
सांज्ञा चदली रे्ली आहे हे प्रचसद्ध आहे. तेव्हा वैचदक य र्ात शलूैष या नावाने नटाांिे अस्स्तत्व मान्य करण्यास 
प्रत्यवाय असू नये. तथाचप कीथ याांना शलूैष शब्दािा actorम्हणजे पाठ्यासचहत अचभनय करणारा नट हा 
अथव मान्य नाही. त्याांच्या मते त्या शब्दािावादक स द्धा (musician) हकवा नतवक (dancer) एवढाि अथव 
समजणे पयाप्त आहे. [Ibid., p. 25.] परांत  शलूैष शब्दािे हे अथव म ळीि प्रचसद्ध नाहीत. त्यािा नट असाि अथव 
प्रचसद्ध आहे.  

 
वैचदक य र्ात नट नव्हते असे मानले तर त्यानांतर थोड्याि अवधीत चलचहलेलया पाचणनीच्या 

अष्टाध्यायीतील नट, त्याांिी कला आचण शास्त्र याांच्या चनदेशािी नीट उपपत्ती लार्णार नाही. चशलाचलन् 
आचण कृशाश्व ह्या आिायांनी चलचहलेलया नटसूत्राांिे अध्ययन करणाराांना अन क्रमे शलैाचलन् आचण 
कृशाचश्वन् अशा सांज्ञा असलयािे तेथे म्हटले आहे. [पाराशयवचशलाचलभयाां चभक्ष नटसूत्रयोः । ४¿३¿११०. । कमवन्दकृशाश्वचदचनः । 
४¿३¿१११.] ह्या नटसूत्राांत नटाांना त्याांच्या व्यवसायािे चशक्षण देणारे शास्त्र ग्रचथत झाले होते असे मानणे 
आवश्यक आहे. नटािा धमव हकवा नटािा आम्नाय या अथी नाट्य शब्द नट शब्दाला ‘य’ प्रत्यय लार्ून चसद्ध 
होतो असा चनयम चदला आहे. [छन्दोर्ौस्क्थकयाचज्ञकबह्वृिनटाञ्ञञ्ञयः  । ४¿३¿१२९.] तेव्हा पाचणनीच्या वळेी नटाांच्या 
केलेिे शास्त्र बनले होते, त्या शास्त्रावर काही आिायांनी सूत्रबद्ध ग्रांथ चलचहले होते आचण त्या ग्रांथाांिे 
अध्ययन होत असे याचवषयी सांशय घेता येण्यासारखा नाही. यावरून नट व त्याांिी कला ही पाचणनीच्या 
बरीि वष ेअर्ोदर म्हणजे वैचदक य र्ाच्या उत्तराधात अस्स्तत्वात होती असे मान्य करणे आवश्यक ठरते. 
सामान्यपणे नट म्हणजे actorपाठ्यासचहत अचभनय करणारा असा अथव करावयास हरकत नाही. परांत  
कीथ याांच्या मते अष्टाध्यायीत नट म्हणजे pantomimeम्हणजे पाठ्यरचहत मूक अचभनय करणारा एवढाि 
अथव अचभपे्रत आहे. [Keith, op. cit., p. 31.] आियािी र्ोष्ट अशी की पतञ्जलीच्या महाभाष्ट्यात नट म्हणजे actor 
असा अथव आहे हे त्याांना मान्य आहे. [Ibid., p. 49.] यावरून पाचणचन आचण पतञ्जचल याांच्या दरम्यानच्या 
काळात नटाांच्या कलेच्या स्वरूपात महत्त्वािा बदल घडून आला होता असा त्याांच्या मतािा चनष्ट्कषव 
चनघतो. परांत  असे काही घडले असेल असे मानण्यास काही आधार नाही. खरी र्ोष्ट अशी आहे की प्रािीन 
भारतात pantomimeअथवा मूकाचभनयािी कला अस्स्तत्वात होती असे दाखचवणारा कोणताही प रावा 
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नाही. लोकनाट्याच्या स्वरूपात स द्धा नाट्यािे अस्स्तत्व मान्य न करण्याच्या आग्रही भचूमकेम ळे नट 
शब्दािा असा अपचरचित अथव स्वीकारला रे्ला आहे असे चदसते. 

 
अष्टाध्यायीत नटाव्यचतचरक्त नतवकािाही चनदेश आहे त्यावरून नृत्यकला ही नटाच्या कलेहून 

म्हणजे नाट्याहून चभन्न होती हे उघड होते. त्यािप्रमाणे त्या दोघाांहून चभन्न अशा र्ायन नावाच्या 
कलाकारािा चनदेश आहे. केवळ र्ीत र्ाणाऱ्या ह्या कलाकाराहून नट चभन्न आहे. तथाचप, महाभाष्ट्यातील 
एका चनदेशावरून असे चदसते की नट प्रसांर्चवशषेीर्ात स द्धा असे. २¿४¿७७ ह्या पाचणचनच्या सूत्रावरील 
भाष्ट्यात ‘अर्ासीन्नटः (नटाने र्ीत र्ाचयले)’ असे एक उदाहरण चदले आहे. पण यावरून नट आचण र्ायन 
हे एकि होत असे समजणे बरोबर होणार नाही. कारण तसे असते तर नट आचण र्ायन अशा दोन चभन्न 
सांज्ञािा अष्टाध्यायीत चनदेश झाला नसता. नटाांच्या कलेिा आचवष्ट्कार रांर्भमूीवर होत असे हे 
महाभाष्ट्यावरून स्पष्ट आहे. अष्टाध्यायीतील १¿४¿२९ ह्या सूत्रावर भाष्ट्य करताना पतञ्जलीने म्हटले आहे 
‘उपयोरे् इचत चकमथवम् । नटस्य शृणोचत ग्रस्न्थकस्य शृणोचत.... आतिोपयोर्ो यदारम्भका रर्ङ्ां  र्च्छस्न्त 
नटस्य श्रोष्ट्यामो ग्रस्न्थकस्य श्रोष्ट्याम इचत ।’ नट आचण ग्रस्न्थक याांच्या श्रव्य कलेिे दशवन रांर्भमूीवर होत 
असे आचण ते ऐकण्या व पहाण्यासाठी लोकसम दाय जात असे अशी महभाष्ट्याच्या काळिी पचरस्स्थती 
नाकारता येणार नाही. 
 
महाभाष्ट्य ि नाट्य 

 
ग्रस्न्थकाांिा चनदेश महाभाष्ट्यात द सऱ्याही एके चठकाणी केला आहे. प्रस्त त सांदभात महाभाष्ट्यातील 

तेथील चववरणािा अचधक चविार करणे आवश्यक आहे. अष्टाध्यायीतील ३¿१¿२६ ह्या सूत्रावर भाष्ट्य करताना 
वार्मत्तकाांच्या आधारे प्रयोजकाच्या रूपािे अथव स्पष्ट करण्यासाठी ‘कां सां घातयचत’ म्हणजे ‘कां सवधमािष्ट े
(कां सवधािा वृत्तान्त साांर्तो)’, ‘बहलबन्धयचत’ म्हणजे बचलबन्धनािा वृत्तान्त साांर्तो. ‘उज्जचयन्याः प्रस्स्थतो 
माचहष्ट्मत्याां सूयवम द्र्मयचत’ म्हणजे उज्जचयनीहून चनघून माचहष्ट्मतीला सूयोदयाच्या वळेेस पोितो 
(सयवम द्र्मयचत म्हणजे सूयोद्र्मनां सांभावयते) अशी उदाहरणे चदली आहेत. त्याांतील चक्रयापदाांच्या 
वतवमानकाळी रूपाांबद्दल पतञ्जलीने प ढील चवविेन केले आहे–‘भवचेदह वतवमानकालता.... 
सूयवम द्र्मयतीचत तत्रस्थस्य चह तस्याचदत्य उदेचत ।इह त  कथां वतवमानकालता कां सां घातयचत बहल 
बन्धयतीचत चिरहते कां से चिरबदे्ध ि बलौ ।अत्राचप य क्ता । कथम् । ये तावदेते शोभचनका नाम एते प्रत्यक्षां 
कां सां घातयस्न्त प्रत्यक्षां ि बहल बन्धयन्तीचत । चिते्रष  कथम् ।चिते्रष्ट्वप्य द्र्ीणा चनपचतताि प्रहारा 
दृश्यन्तेकां सकषवण्यि ।ग्रस्न्थकेष  कथां यत्र शब्दर्ड मात्रां लक्ष्यते । तेऽचप चह तेषाम त्पचत्तप्रभचृत 
आचवनाशादृद्धीव्यािक्षाणाः सतो ब चद्धचवषयान् प्रकाशयस्न्त । आति सतो व्याचमश्रा चह दृश्यन्ते 
।केचित्कां सभक्ता भवस्न्त केचिद्वास दांवभक्ताः । वणान्यत्वां खलवचप प ष्ट्यस्न्त ।केचिद्रक्तम खा भवस्न्त 
केचित्काल-म खाः ।’लयूडसव याांनी ह्या उताऱ्यािा चवशषे अभयास करून ‘Die Saubhikas’नावािा प्रबांध 
चलचहला. हा प्रबांध पहावयाला चमळाला नाही. परांत  कीथ आचण कोनौ याांनी आपलया ग्रांथाांत केलेलया 
चनदेशान सार असे चदसते की लयूडसवच्या मते नट मूक अचभनयद्वारा अथवा पडद्यावर पडणाऱ्या त्याांच्या 
छायाांच्या द्वारा कां स अथवा बलीिी कथा प्रस्त त करीत आचण शौचभक (हकवा शोभचनक) ती कथा पे्रक्षकाांना 
समजावनू साांर्त. त्यािप्रमाणे चित्रकार आपलयाकां सवधचवषयक अथवा बचलबन्धनचवषयक चित्राांतील कथा 
पे्रक्षकाांना समजावनू साांर्त [ Keith, op. cir., pp. 33-35; Sten Konow, Das Indische Drama (Berlin and Leipzig, 1920) , pp. 
44-45.] अशा प्रकारिा अथव करण्यािे कारण असे चदसते की म ळात पतञ्जलीने ‘घायायचत’ आचण ‘बन्धयचत’ 
या शब्दाांिे अथव ‘वधमािष्ट’े, ‘बन्धमािष्ट’े असे केले होते, तेव्हा ह्या उताऱ्यातील त्या शब्दाांिे तेि अथव 
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स्वीकारणे आवश्यक मानले आहे. यास्तव शोभचनक आचण चित्रकार याांना कथन करणारािी भचूमका चदली 
आहे. परांत  हे मत ग्राह्य वाटत नाही. पतञ्जलीने ‘प्रत्यक्षां घातयस्न्त’ अशा प्रकारिा शब्दप्रयोर् केला आहे. 
जर ‘घातयस्न्त’ िा ‘वधमािक्षते’ असा अथव स्वीकारला तर ‘प्रत्यक्षम्’ शब्दाच्या अथािे काही महत्त्व उरणार 
नाही. ह्या चक्रयापदाांतील प्रयोजकाच्या रूपाम ळे वधाचद चक्रया शोभचनक स्वतः न करता इतराकडून करवनू 
घेत हे मान्य होण्यासारखे आहे. परांत  ह्या चक्रया केवळ मूक अचभनयाच्या द्वारा अथवा पडद्यावरील छायाांच्या 
द्वारा दाखचवलया जात असे समजण्यािे कारण चदसत नाही. शोभचनक हे सूत्रधारसदृश होत असे समजता 
येईल. चित्रचवषयक चववरणात पतञ्जलीने कां सािा वध होत असलयाच्यादृश्यािा चनदेश केला आहे. तेथे 
‘घातयचत’ यातील प्रयोजकािा अथव स द्धा लार् ूपडण्यासारखा नाही असे चदसते. तद्वति शोभचनकाांच्या 
सांबांधातही प्रयोजकािा अथव अचभपे्रत नाही असे समजले तर शोभचनक म्हणजे नटि असे मानता येईल. 
चित्रकाराांच्या बाबतीत तरी महाभाष्ट्यातील शब्दाांवरून ते स्वतः आपलया चित्रातील कथा पे्रक्षकाांना 
समजावनू साांर्त असा चनष्ट्कषव चनघत नाही. ग्रस्न्थकाांच्या वणवनावरून असे चदसते की ते प राणकथा 
साांर्णाऱ्या पौराचणकाांप्रमाणे असावते. चलचखत ग्रन्थावरून कथेिे वािन करीत असलयाम ळे त्याांना ग्रस्न्थक 
हे नाव पडले असाव.े परांत  त्याांच्यात काही कां सभक्त असत व काही वास देवभक्त असत, काहींिी तोंडे 
लाल रांर्चवलेली असत तर काहींिी काळी हे चनदेश ब िकळ्यात पाडणारे आहेत. एकाि वळेेस अनेक 
ग्रस्न्थक रांर्भमूीवर येत, त्यापैकी काही कृष्ट्णािी बाजू माांडीत तर इतर कां साच्या पराक्रमािे वणवन करीत 
आचण हे दोन पक्ष स्पष्ट करण्यासाठी ग्रस्न्थक आपलया म खाांना चभन्न चभन्न रांर् लावनू येत अशा प्रकारिे 
कथाचनरूपण कधी काळी कोठे प्रिचलत असलयािे प्रचसद्ध नाही. नाट्यशास्त्रातील वणवनाप्रमाणे नट 
भचूमकेला अन रूप असा रांर् अांर्ाला लावतात. दोन चभन्न पक्षात चवभार्णी आचण म खाला लावलेला रांर् या 
र्ोष्टींम ळे ग्रस्न्थक पौराचणकापेक्षा नटासारखे अचधक असलयासारखे वाटतात. 
 
छायानाट्य 

 
लयूडसव याांच्या चवविेनािा चनष्ट्कषव असा चदसतो की पतञ्जलीच्या वळेी वाङ्मयरूपात सांस्कृत 

नाटके चलचहण्यास प्रारम्भ झाला होता असे म्हणता येण्यासारखे नाही. त्या वळेी नाट्य चवद्यमान होते हे 
मान्य आहे. पण हे नाट्य िक्त मूकनाट्याच्या स्वरूपािे अथवा छायानाट्याच्या स्वरूपािे होते असे त्याांिे 
म्हणणे आहे. परांत  प्रािीन काळी भारतात मूकनाट्य अथवा छायानाट्य प्रिचलत होते असे म्हणण्याला 
काही आधार नाही. महाभाष्ट्यातील ‘नटस्य शृणोचत, नटस्य श्रोष्ट्यामः’ ह्या विनावरून हे स्पष्ट आहे की नट 
केवळ मूक अचभनय करीत हे मत स्वीकारणे शक्य नाही. छायानाट्यािी लयूडसवनी केलेली सूिना अचधक 
सांभाव्य मानून कोनौ याांनी ती उिलून धरण्यािा प्रयत्न केला आहे. पडद्यावर पडणाऱ्या छायाांच्या द्वारा 
प्रस्त त केले जाणारे नाट्य महाभारताला पचरचित आहे आचण थेरीर्ाथातील ‘रुप्परूपक’ शब्द 
छायानाट्यािा चनदशवक आहे ह्या चपशले याांच्या मतािा चनदेश करून कोनौ याांनी असे प्रचतपादन केले आहे 
की अशोकाच्या चशलालेखातील ‘रूप’दशवन वस्त तः छायादशवनि होय, तसेि कौचटलीय अथवशास्त्रातील 
‘रूपाजीव’ शब्दािा छायानाट्य प्रस्त त  करणारा असा अथव असावा. सीताबेंर्ा र् हेिा उपयोर् 
छायानाट्यासाठी होत असे या मतािा प रस्कार करून त्याांनी नेपर्थय शब्दािी एक चनराळी व्य त्पत्ती 
स िचवली आहे. अष्टाध्यायी ३¿३¿६४ मध्ये चनर्मदष्ट ‘चनपठ’ हकवा ‘चनपाठ’ शब्दापासून पाठ्य करण्यािे स्थान 
या अथी नैपाठ्य असा शब्द बनला. त्यािे णेवच्छ असे प्राकृत रूप होऊन त्या रूपाच्या प नःसांस्कृतीकरणाने 
नेपर्थय शब्द चसद्ध झाला असे त्याांनी म्हटले आहे. त्याांच्या मते छायानाट्यातील पाठ्यस द्धा नेपर्थयर्ृहात 
म्हणजे पडद्याच्या पाठीमारे्ि होत होते असे समजाव ेलार्ते. शवेटी चपशले याांनी रूप, रूपक हे शब्द 
छायानाट्यािे चनदशवक असलयािे म्हटले होते ते ग्राह्य ठरवनू कोनौ याांनी सांस्कृत नाट्याच्या प्रकाराांसाठी 
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वापरलेली रूपक ही सांज्ञा म ळात त्या शब्दाांशी सांबद्ध अथवा एकरूप असलयािे म्हटले आहे. [S. Konow, Das 
insdische Drama, pp. 45-46; also 9,4.] 

 
परांत  हे सवव प्रचतपादन चनमूवल आहे असे प्रतीत होते. थेरीर्ाथातील रूप्परूपक शब्द हकवा 

अशोकाच्या चशलालेखातील रूप शब्द छायानाट्याशी सांबद्ध आहे असे मानण्यास काहीही आधार नाही. 
कौचटलीय अथवशास्त्रात रूपाजीवा असा स्त्रीहलर्ी शब्द असून त्यािा अथव वशे्या हा आहे. त्यातील रूप 
शब्दािा कोणत्याही प्रकारच्या नाट्याशी सांबांध नाही. सीताबेंर्ा र् हेसांबांधी चवविेन प ढे केले आहे. येथे एवढे 
साचर्तले तर प रे की छायानाट्यािे प्रयोर् त्या र् हेत होत असत अशा तऱ्हेिे मत स्वीकारता येण्यासारखे 
नाही. नेपर्थय शब्दािी सामान्यपणे केली जाणारी व्य त्पत्ती (चन+पथ पासून ‘जेथून मार्व खाली जातो ती 
जार्ा’) सांदेहम क्त नाही हे खरे आहे. तथाचप त्या शब्दािी कोनौयाांनी स िचवलेली व्य त्पत्ती त्यापेक्षाही 
अचधक अग्राह्य वाटते. नेपर्थयर्ृहािा उपयोर् वषेभषूा पचरधान करण्यासाठी करावयास साांचर्तला आहे. 
त्यािा पाठ्यासाठी उपयोर् करावयास कोठेही साांचर्तलेले नाही. आचण छायानाट्यात केवळ नटि 
पडद्याच्या आत असत असेनाही तर पाठ्याने पे्रक्षकाांना कथा समजावनू साांर्णारे चनवदेक स द्धा पडद्याच्या 
आत असत ही कलपना कोणत्याही तऱ्हेने पटण्यासारखी नाही. शवेटी नाटकप्रकाराांिा चनदेश करण्यासाठी 
वापरलेलया रूपक शब्दािा छायानाट्याशी काही सांबांध आहे असे दाखचवणारा कोणताही प रावा नाही ही 
र्ोष्ट स्पष्ट केली पाचहजे. 
 
नाट्यविषयक ग्रांथ 

 
मूकनाट्य हकवा छायानाट्य याांिे अस्स्तत्व चसद्ध करण्यािे प्रयत्न सिल झाले आहेत असे म्हणता 

येत नाही. परांत  ते सिल झाले आहेत असे मानले तरी त्याम ळे पाठ्यस क्त सांस्कृत नाट्यािे इतर स्वरूपात 
अस्स्तत्व नाकारणे आवश्यक आहे असे समजण्यािे कारण नाही. पाचणनीने चनर्मदष्ट केलेली चशलाचलन् 
आचण कृशाश्व या आिायांिी नटसूते्र आज उपलब्ध नाहीत. तथाचप, त्याांतील चवषयाांिी आचण 
चवविेनपद्धतीिी काहीशी कलपना भरताच्या नाट्यशास्त्रावरून येण्यासारखी आहे. हा ग्रांथ स्वतांत्र नाही, 
सांकलनात्मक स्वरूपािा आहे हे त्यात अनेक चठकाणी उद्धतृ केलेलया आन वांचशक हकवा परांपरेने आलेलय़ा 
व नटाांनी करावयाच्या अचभनयािे चववरण करणाऱ्या श्लोकाांवरून स्पष्ट आहे. नटाांिा अचभनय, पाठ्य 
इत्यादी जो चवचशष्ट व्यापार त्यासांबांधीिी परांपरा पाचणचनचनर्मदष्ट नटसूत्राांपासून स रू झाली असे समजण्यास 
काहीही प्रत्यवाय नाही. तेव्हा त्या नटसूत्राांत अचभनय, पाठ्य इत्यादीिे चवविेन प्रायः 
नाट्यशास्त्रातलयाप्रमाणेि केलेले असणार असे म्हटले तर ते िूक होणार नाही. त्यािप्रमाणे अचभनयादी 
नटव्यापारािा ज्या पद्धतीिा आचवष्ट्कार–रांर्मांिावर पे्रक्षकाच्या डोळ्याांदेखत–नाट्यशास्त्रात अचभपे्रत आहे 
त्याि पद्धतीिा तो प्रािीन नटसूत्राांतही अचभपे्रत होता असे समजण्यास काही हरकत चदसत नाही. 
 
िाङ्मयाचा प्रारम्भ 

 
या सांबांधात आणखी एका र्ोष्टीिा चनदेश करणे आवश्यक आहे. पाचणचनपतञ्जलींच्या काळी चवदलध 

सांस्कृत वाङ्मय चनमाण होऊ लार्ले होते ‘अचधकृत्य कृते ग्रन्थे (४¿३¿८७)’ ह्या पाचणनीच्या सूत्रावरील एका 
वार्मत्तकात कात्यायनाने आख्याचयका नावाच्या वाङ्मयप्रकारािा चनदेश केला आहे. त्या प्रकारािी 
पतञ्जलीने वासवदत्ता, स मनोत्तरा आचण भमैरथी अशी तीन उदाहरणे चदली आहेत. त्यानांतरच्या सूत्रात 
पाचणनीने चशश क्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजननीय इत्यादी ग्रांथाांिी नाव ेबनचवण्यचवषयीिा चनयम चदला आहे. 
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इतरत्र त्याने आख्यान नावाच्या कथा प्रकारािा आचण श्लोक व र्ाथा याांत रिना करणाऱ्याांिा चनदेश केला 
आहे. यावरून असे म्हणता येते की कथात्मक स्वरूपाच्या चवदलध सांस्कृत वाङ्मयाच्या चनर्ममतीला त्या 
काळी प्रारम्भ झाला होता. परांत   त्यािवळेी सांस्कृत नाटके चलचहण्यासही प्रारम्भ झाला होता असे मात्र 
म्हणता येण्यासारखे नाही. पाचणनीला रूपक, नाटक, प्रकरण इत्यादी शब्द अवर्त नाहीत हे मान्य केलेि 
पाचहजे. 
 
लोकनाट्य  

 
मर् प्रश्न असा उपस्स्थत होतो की पाचणनीने चनर्मदष्ट केलेलया नटसूत्राांिा उपयोर् कोणत्या 

नाट्याच्या सांदभात होत असावा? या सांबांधात चहलेब्राांट याच्या मतािा उल्लखे करणे उचित होईल. त्याांच्या 
मते धार्ममक चवधीशी सांबद्ध नसलेले आचण सामान्य लोकाांच्या मनोरांजनािे साधन म्हणून असलेले एक 
प्रकारिे नाट्य भारतात प्रािीन कालापासून प्रिचलत होते. याला लोकनाट्य असे म्हणता येईल. कोनौ 
याांनी चनर्मदष्ट केलेलया चहलेब्राांट याांच्या मतान सार उत्तरकालीन सांस्कृत नाटकाांतील अनेक वैचशष्ट्ट्याांिे मूळ 
ह्या लोकनाट्यात आहे. प्रारांभीिा सूत्रधार आचण नटी हकवा सूत्रधार आचण पाचरपाश्ववक याांच्यातील सांवाद, 
पात्रान सार भाषेच्या श द्ध आचण अश द्ध रूपाांिा चमश्र उपयोर्, र्द्य आचण पद्य याांिे चमश्रण, चवदूषक ह्या 
पात्रािी योजना इत्यादी सांस्कृत नाटकातील र्ोष्टी लोकनाट्यातून आलया आहेत असे त्याांनी प्रचतपादन 
केले आहे. कोनौ याांना स द्धा हे मत मान्य आहे [Konow, op. cit., p. 44.] हे जे नाट्य प्रिचलत होते त्याच्या 
प्रवतवकाांना पाचणचनचनर्मदष्ट नटसूत्राांिा उपयोर् होण्यासारखा होता असे म्हणावयास काही हरकत चदसत 
नाही. अथात कोनौ याांनी प स्ती जोडली आहे त्याप्रमाणे हे लोकनाट्य म्हणजे सांस्कृत नाटक नाही, आचण 
सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीस लोकनाट्याप्रमाणे इतरही काही र्ोष्टी साहाय्यभतू झालया आहेत. 

 
परांत  ही चविारसरणी कीथ याांना मान्य नाही. त्याांच्या मते लोकनाट्यािे अस्स्तत्व चसद्ध करण्यास 

प रेसा प रावा नाही. चनचित स्वरूपािा असा याचवषयीिा प रावा उपलब्ध नाही हे खरे आहे. तथाचप, हे 
लक्षात ठेवले पाचहजे की वैचदक साचहत्यात सामान्य लोकाांिे जीवन प्रचतहबचबत झालेले क्वचिति चदसते. 
त्यात म ख्यतः उच्चवणीय आयव लोकाांच्या यार्प्रधान धमािा आचण त्याांच्याि आिारचविाराांिा आचवष्ट्कार 
झाला आहे. परांत  ह्या धमािे आिरण आचण ह्या आिारचविाराांिे पालन समाजाच्या सवव थराांत प्रसृत झाले 
होते असे म्हणता येण्यासारखे नाही. हकबह ना, सामान्य लोकात प्रिचलत असलेलया धमािे स्वरूप 
यार्प्रधान धमाहून बह ताांशी चभन्न होते असेि समजाव ेलार्ते. चनरचनराळ्या देवताांिी पूजा करणे, ठरलेलया 
वळेी त्या देवताांिे उत्सव साजरे करणे व यात्रा भरचवणे असे त्या धमािे स्थूल स्वरूप होते असे म्हणावयास 
हरकत नाही. धमाशी साक्षात सांबांध नसलेलया कौचटलीय अथवशास्त्रासारख्या ग्रांथात देवताांिी पूजा, त्याांच्या 
सांबांधात होणाऱ्या यात्रा, उत्सव इत्यादींिे अनेक उल्लेख आहेत. [चशववैश्रवणाचश्वश्रीमचदरार्ृहाचण । -कौ. अ., २¿४¿१७; 

सांकषवणदैवतीयः । -कौ. अ., १३¿३¿५४; दैवतेज्यायाां यात्रायाम् ।-कौ. अ. १२¿५¿१; यात्रासमाजोत्सवप्रहवणाचन ।-कौ. अ., १¿२१¿२८; इत्यादी.] हे 
सववमान्य आहे की आयव लोक भारतात आले त्या वळेी द्रचवड आचण इतर वांशाांतील लोक येथे 
अर्ोदरापसूनि स्थायी झालेले होते. कालान्तरानेआयव, द्रचवड आदी सवांिा चमळून एक समाज 
बनलयानांतर स द्धा धमाच्या बाबतीत एकरूपता प्रस्थाचपत झाली नाही.  वैचदक धमािे स्वरूपि असे होते की 
त्यािा सववसामान्य जनतेत प्रसार होणे असांभाव्य होते. तेव्हा बह सांख्य आयेतर जमातींिे धमाच्या 
बाबतीतील आिारचविार पूवापार िालत आले होते तसेि िालू राहावते हे स्वभाचवक होते. आचण जी र्ोष्ट 
धमािी तीि लोकाांच्या मनोरांजनाच्या प्रकाराांिी. चवशषेतः देवताांच्या यात्रा, उत्सव आदी प्रसांर्ी होणारे 
मनोरांजनािे कायवक्रम पूवापार िालत आले असले पाचहजेत हे उघड आहे आचण ह्या मनोरांजनाच्या चवचवध 
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प्रकाराांत नाट्यािा समावशे होत असावा असे सहज मानता येण्यासारखे आहे. या सवव र्ोष्टींिा वैचदक व 
तत्सांबद्ध वाङ्मयात साक्षात चनदेश नाही. पण यावरून त्याांिे अस्स्तत्व नाकारणे सय स्क्तक होणार नाही. 

 
नाट्य प्रस्त त करणाऱ्या नटाांिे सांघ यात्रा, उत्सव आदी प्रसांर्ी जमणाऱ्या लोकाांच्या सम दायप ढे 

आपलया कलेिे प्रदशवन करण्यासाठी एका र्ावाहून द सऱ्या र्ावी याप्रमाणे चिरत असत असे एका 
जातककथेवरून चदसते. कणवरेजातकात सामा (श्यामा) नावािी र्चणका आपलया चप्रयतमाच्या शोधाथव 
नटाांच्या कडे जाते, कारण ते सर्ळीकडे हहडत असतात, असे कोणतेही चठकाण नाही की जेथे ते जात 
नाहीत. ते जेथे जेथे जातील तेथे तेथे त्याांनी प्रथम चतच्या चप्रयकराला उदे्दशून रिलेली एक र्ाथा म्हणावी 
असी ती त्याांना चवनांती करते. [(सामा) नटे पक्कोसापेत्वा ... ‘त म्हाणां अर्मनट्ठानां नाम न’स्त्थ, त म्हे र्ामचनर्मराजधाचनयो र्न्त्वा 
समज्जमांडले पठमां एव इमां र्ाथां र्ायेय्याथा’चत । -V. Fausboll. The Jatakas, Vol 3 (London, 1883), pp. 61-62.] हे हहडणाचिरणारे 
नट सामान्य लोकाांच्या मनोरांजनासाठी जे नाट्य प्रस्त त करीत ते लोकनाट्याच्या स्वरूपािे असण्यािाि 
सांभव आहे. आचण ह्याि लोकनाट्यािा प्रभाव वैचदक कमवकाण्डातील काही चवधींवर पडला आहे असे जे 
चहलेब्राांट याांिे मत आहे तेि अचधक सय स्क्तक वाटते. एखाद्या वस्तूच्या चकमतीबद्दल झर्डा उत्पन्न करून 
मारपीट करून चवके्रत्याला ह सकावनू लावणे, ब्रह्मिारी आचण वशे्या याांिे परस्पराांना र्ाचलप्रदान इत्यादी 
र्ोष्टी मूलतः लोकनाट्याति प्रिचलत असून तेथूनि त्याांिे वैचदक चवधींत सांक्रमण केले रे्ले आहे ही 
कलपनाि अचधक ग्राह्य वाटण्यासारखी आहे. 

 
बौद्ध वाङ्मयात आढळणाऱ्या नाट्यप्रयोर्चवषयीच्या आणखी काही उल्लखेाांिा प ढे चनदेश केला 

आहे. त्याांत प्रयोर् करणारे नटािायव व नटसांघ दचक्षण देशातून आलेले हकवा दचक्षणदेशीय सूत्रधार व नट 
होते असे म्हटले आहे. दचक्षण देशािा चनदेश या सांदभात सूिक समजता येईल. त्या प्रदेशात प्राधान्येकरून 
आयेतर जमातींिी वस्ती होती. तेव्हा तेथील नटसांघ उत्तरेकडे जात यावरून असे अन मान केले की 
नाट्यािी ही कला दचक्षणेत चवकचसत झाली होती व चतला स रुवातीस आयेतर लोकाांिा आश्रय होता तर ते 
िूक ठरू नये. हे सांभाव्य मानले तर लोकनाट्याचवषयीच्या उपय वक्त चवधानाांना बळकटी येण्यासारखी आहे. 

 
लोकनाट्यािे प्रािीन काली अस्स्तत्व कीथ याांना मान्य नाही. तथाचप, प्रहसन आचण भाण या 

नाट्यप्रकाराांिा चविार करताना त्याांनी ते सामान्य लोकाांत उद्भवले असावते असे म्हटले आहे. [‘The farce, 
Prahasana, on the other hand, has every sign of popularorigin and vogue.’ Op. cit., p. 348. तसेि ‘The monologue, Bhana, has 
also an obviously popular character and origin.’ Ibid., p. 348.] त्यािप्रमाणे पूववरर्ङ्ाबद्दल त्याांनी असे उद्र्ार काढले 
आहेत की तो एक सामान्य लोकात प्रिचलत असलेला धार्ममक चवचध आहे. [Ibid., p. 51.] यावरून त्याांनी 
लोकनाट्यािे अस्स्तत्व अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे असे चदसते. मर् त्याांनी चहलेबाांट याांिे मत खोडून 
काढण्यािा प्रयत्न का करावा ते सहज लक्षात येत नाही. पण त्यािे कारण असे चदसते की सांस्कृत 
नाटकाच्या उत्पत्तीसांबांधी कीथ याांनी एक चवशषे चसद्धान्त माांडला आहे आचण त्या चसद्धान्ताशी 
लोकनाट्याच्या कलपनेिा मेळ बसण्यासारखा नव्हता. 
 
धार्ममक विधी ि नाट्य 

 
कीथ याांिे असे मत आहे की सांस्कृत नाटकािे मूळ धार्ममक चवधीति शोधणे आवश्यक आहे. 

सामान्यतः सववि प्रािीन समाजाांत नाट्य कोणत्या ना कोणत्या तरी धार्ममक चवधीशीि सांबद्ध असते. 
भारतात तर सववि जीवन धमाशी चनर्चडत झाले आहे. तेव्हा येथे नाट्यासारखा मनोरांजनािा प्रकार स द्धा 
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म ळात धमाशीि सांबद्ध असावा म्हणजे त्यािा उर्म एकाद्या धार्ममक चवधीतून झाला असावा असे मानणेि 
योलय आहे असे त्याांिे म्हणणे आहे. आचण त्याांच्या मते नाट्योत्पत्तीला अन कूल असलेले धार्ममक चवधी 
मूलतः एकाद्या महत्वाच्या प्राकृचतक सांघषावर आधाचरत असतात. महाव्रत चवधीत श भ्र र्ोलाकार 
िामड्याबद्दल शूद्र आचण आयव याांच्यात होणारा सांघषव आचण त्यात शवेटी होणारा आयािा चवजय हा 
नाट्यमय प्रसांर् अांधकार व प्रकाश याांच्यातील दैनांचदन सांघषात प्रकाशाच्या होणाऱ्या चवजयावर आधाचरत 
आहे असे त्याांनी म्हटले आहे. असा प्रकारच्या धार्ममक चवधीति सांस्कृत नाटकािे अांचतम मूल आहे असा 
त्याांच्या म्हणण्यािा आशय आहे. 
 
कृष्ट्णभक्क्त्त ि नाट्य 

 
परांत  कीथ याांच्या मते सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीशी साक्षात सांबांध आहे तो कृष्ट्ण-कां स-सांघषावर 

आधाचरत धार्ममक चवधीिा. हा सांघषवही म ळात प्राकृचतक सांघषवि असून तो महाव्रतचवधीतील सांघषािेि 
द सरे रूप आहे. कृष्ट्णकृत कां सवध ही मूलतः नवधान्योत्पत्तीिीकथा. कां स म्हणजे जीणवशीणव झालेलया 
प राणधान्यादी वनस्पतींिे सत्त्व (outworn spirit of vegetation) आचण कृष्ट्ण म्हणजे त्यािा चवनाश करून 
नवीन धान्यादी वनस्पतींिी उत्पत्ती करणारे सत्त्व. प राण सत्त्वाच्या दरवषी होणाऱ्या चवनाशाला कां सवधरूप 
चवधीिे स्वरूप चदले आहे. पण प राण व नव धान्यसत्त्वाांनधील हा सांघषव चशचशर आचण ग्रीष्ट्म या दोन 
र्तूतील सांघषाच्या स्वरूपातही अचभव्यक्त होतो. महाव्रत चवधीत अांधकार-प्रकाश-सांघषा-बरोबरि 
चशचशर-ग्रीष्ट्म-सांघषािेही दशवन होते. म्हणून कृष्ट्ण-कां स-सांघषव महाव्रतचवधीिेि चनराळे रूप आहे म्हणजेि 
धार्ममक चवचधस्वरूप आहे असे मानता येईल. महाभाष्ट्यात कृष्ट्णभक्ताांना रक्तम ख म्हटले आहे आचण 
कां सभक्ताांना कालम ख यािे कारण कृष्ट्ण हा प्रकाशािा आचण ग्रीष्ट्मािाही प्रचतचनधी आहे आचण कां स 
अांधकारािा आचण चशचशरािा. याप्रमाणे चवविेन करून कीथ याांनी असे प्रचतपादन केले आहे की चशचशरावर 
ग्रीष्ट्माने चमळचवलेलया चवजयावर आधारलेलया नाट्यमय कृष्ट्णभस्क्तस्वरूप धार्ममक चवधीपासूनि सांस्कृत 
नाटकािी उत्पत्ती झाली. हा धार्ममक चवधी यूरोपातील passion play नावाच्या नाट्यप्रकारासारखा होता 
असे म्हणून त्याांनी असे साांचर्तले आहे की प्रािीन ग्रीसमध्ये शोकान्त नाटक (tragedy) अशाि प्रकारच्या 
धार्ममक चवधीपासून उत्पन्न झाले होते. परांत  भारतातील धार्ममक चवधीत होणारा मृत्य ू अन्ततः स खास 
कारणीभतू होतो, तर ग्रीसमधील नाट्यात होणारा मृत्यू शोककारक असतो असा त्या दोहोंत िरक आहे. 
सांस्कृत नाटक नेहमी स खान्त असते यािे मूळ त्याच्या उत्पत्तीस कारणीभतू झालेलया प्राकृचतक सांघषाच्या 
स्वरूपात आहे असे मत त्याांनी प्रदर्मशत केले आहे. [Keith, op. cit., pp. 37-38.] 

 
सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीिा सांबांध कृष्ट्णभस्क्तचवषयक धार्ममक चवधीशी प्रथम लेस्व्ह याांनी सूचित 

केला होता. [S. Levi, Le theatre indien, p. 336.] महाभाष्ट्यातील कां सवधािा चनदेश आचण वबेर याांनी वैष्ट्णव 
मांचदरातील कृष्ट्णजन्माच्या सोहळ्यािे केलेले वणवन याांवर त्याांच्या चवविेनािा भर होता. कीथ याांनी त्यात 
आणखी काही म द्याांिी भर घातली. सांस्कृत नाटकाांतील र्द्यािी प्रधान प्राकृत भाषा शौरसेनी आहे, यावरून 
असे अन मान चनघते की ज्या लोकाांमध्ये सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती झाली त्याांिी नेहमीच्या व्यवहारातील 
भाषा शौरसेनी होती. आचण ती भाषा जेथे प्रिचलत होती तो प्रदेश म्हणजे मथ रा राजधानी असलेला शूरसेन 
देश कृष्ट्णभक्तीिे पचहले आचण सवात महत्वािे केन्द्र होते हे प्रचसद्ध आहे. वबेरकृत कृष्ट्णजन्माच्या नाट्यमय 
उत्सवाच्या वणवनािा चनदेश करून कीथ याांनी बांर्ालमधील यात्रारूप नाट्यािाही उल्लेख केला आहे. त्याांनी 
असे प्रचतपादन केले आहे की सांस्कृत नाटकाच्या अवनतीच्या काळातही यात्राांिी लोकचप्रयता अबाचधत 
राचहली आहे आचण ह्या यात्रारूपी नाट्यप्रकारािे साचहस्त्यक रूप जयदेवाच्यार्ीतर्ोचवन्दात पहावयास 
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चमळते. शवेटी भासाच्या नावावर प्रचसद्ध झालेलया बालिचरत नावाच्या नाटकािा चनदेश करून कीथ याांनी 
असे म्हटले आहे की त्यात जे दानव आचण कां स याांच्या वधािे दशवन होते ते passion playमधून नाटकािी 
उत्पत्ती झाली यािे प्रमाण म्हणून मानता येईल. [Keith, op. cit., pp. 40-41; 38.] 

 
परांत  सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीचवषयीिे हे मत मान्य होण्यासारखे नाही कृष्ट्णकृत कां सवधािे मूळ 

एखाद्या प्राकृत सांघषात आहे ही कलपना म ळीि पटण्यासारखी नाही. कां स जीणव धान्यसत्त्वािा अथवा 
चशशरकालीन अांधकारािा प्रचतचनधी आहे आचण कृष्ट्ण नव धान्यसत्त्वािा ग्रीष्ट्मकालीन प्रकाशािा असे सूचित 
करणारे कोणतेही प्रमाण नाही. महाभाष्ट्यात कृष्ट्णभक्ताांना रक्तम ख आचण कां सभक्ताांना कालम ख म्हटले 
आहे. परांत  यावरून कृष्ट्ण व कां स याांिा कोणत्याही प्राकृचतक घटनेशी सांबांध जोडता येण्यासारखा नाही. 
वस्त तः महाभाष्ट्यातील वणवन रांर्भमूीवरील ग्रांचथकाांच्या सांबांधात केलेले आहे. ते वणवन 
नाट्यशास्त्रातलयाप्रमाणे नटाांच्या शरीराांना लावावयाच्या रांर्ाच्या सांदभात केले असण्यािाि अचधक सांभव 
आहे. परांत  त्याांच्या भक्ताांप्रमाणेि कृष्ट्ण आचण कां स हे अन क्रमे रक्तम ख आचण कालम ख होते असे मानले 
तरी त्याम ळे त्याांिा नव धान्य आचण जीणव धान्य याांच्याशी सांबांध कसा प्रस्थाचपत होतो ते समजणे कठीण 
आहे. तसेि रक्तवणव ग्रीष्ट्मर्तूिा सूिक आचण कालवणव चशचशरािा होही पटण्यासारखे नाही. चशवाय, 
चशचशरािी समाप्ती होऊन ग्रीष्ट्मािे आर्मन होते तो काळ जीणव धान्यसत्वाच्या चवनाशािा आचण नव 
धान्यसत्वाच्या चवजयािा अशी पचरस्स्थती भारतात कधी काळी होती हे सांशयास्पद आहे. तशी पचरस्स्थती 
कदाचित इांडोयूरोचपअन य र्ात असेल. पण भारतात प्रािीन काळापासून नवधान्योत्पत्तीिा शरदृतूशी सांबन्ध 
आहे. त्याि वळेेस आग्रयण इष्टी करण्यािी प्रथा होती. द सरी र्ोष्ट अशी की कृष्ट्ण आचण कां स याांिी कथा 
इतकी प्रािीन नाही की चतला प्राकृचतक घटनेवर आधारलेली अशी प राण कथा समजता येईल. छाांदोलय 
उपचनषदात (३¿१७¿६) देवकीप त्र कृष्ट्णािा चनदेश आहे. यावरून उपचनषत्काळी कृष्ट्ण एक ऐचतहाचसक 
प रुष समजला जात होता हे उघड आहे. तत्पूवी कृष्ट्णािा कोठेही चनदेश नाही. त्यािप्रमाणे सवव प्रािीन 
वाङ्मयात कां सािे नाव अथवा कृष्ट्णाने त्यािा वध केला असलयािी कथा आढळत नाही. तेव्हा कीथ 
म्हणतात त्या प्रकारिी प राण कथा वैचदकय र्ामध्ये कृष्ट्ण व कां स याांिा नावाशी सांबद्ध होती हे मान्य करणे 
अशक्य आहे. म्हणून त्या कथेवर आधारलेलया एका धार्ममक चवधीतून सांस्कृत नाट्य उदयास आले हा 
चविार ग्राह्य मानता येत नाही. 

 
महाभाष्ट्यात कां सवधाच्या घटनेवर आधारलेलया प्रयोर्ािा चनदेश आहे त्यािबरोबर बचलबांधनाच्या 

घटनेवर आधारलेलया प्रयोर्ािाही चनदेश आहे. वस्त तः बचलबांधनािी हीकथाि एका प्राकृचतक घटनेवर 
आधारलेली अशी प राणकथा आहे असे म्हणता येईल. कारण चवष्ट्ण  ही वैचदक देवता असून त्याच्या तीन 
पदक्रमणाांिा वैचदक वाङ्मयात चनदेश आहे तेव्हा चवष्ट्ण कृत बलीच्या बांधनावर आधारलेला एक धार्ममक 
चवधी प्रिचलत होता असे म्हटले तर ते अचधक सांभाव्य वाटण्यासारखे आहे. तथाचप, ते सांभाव्य मानले तरी 
त्या चवधीत सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती शोधण्यािा प्रयत्न सिल होईल असे चदसत नाही. चशवाय, हे स द्धा 
लक्षात ठेवले पाचहजे की महाभाष्ट्यात जसा वास देवभक्ताांिा चनदेश आहे तसाि कां सभक्ताांिाही आहे. 
यावरून त्या ग्रांथात अचभपे्रत असलेले वास देवभक्तीिे स्वरूप उत्तरकालीन कृष्ट्णभक्तीच्या स्वरूपासारखेि 
होते असे समजणे बरोबर नाही हे स्पष्ट होते. अन्यथा कां सभक्ती स द्धा त्याि स्वरूपािी होती असे मानाव े
लारे्ल. वबेर याांनी केलेले कृष्ट्णजन्माष्टमीच्या प्रसांर्ी होणाऱ्या समारांभािे वणवन वैष्ट्णव मांचदराांत त्या वळेी 
होणाऱ्या उत्सवावर आधाचरत आहे. ह्या उत्सवािी परांपरा िार प्रािीन आहे असे समजण्यािे म ळीि कारण 
नाही. प्रायः वल्लभ-सांप्रदायाच्या स्थापनेनांतर अशा तऱ्हेिे उत्सव मांचदराांत साजरे करण्यािी प्रथा स रू झाली 
याचवषयी सांशय नाही. आचण बांर्ालमध्ये प्रिचलत असलेलया यात्राांबद्दल तर असे चनचितपणे म्हणता येईल 
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की त्याांिे हे स्वरूप मध्यय र्ाच्या पूवी चवद्यमान नव्हते. िैतन्य आचण त्यािे चशष्ट्य रूप आचण जीव र्ोस्वामी 
याांच्या प्रांरणेने कृष्ट्णचवषयक भक्तीला बांर्ालात जे स्वरूप प्राप्त झाले त्यातूनि ह्या नाट्यप्रकारािी उत्पत्ती 
झाली. कीथ याांनी सूचित केले आहे त्याप्रमाणे प्रािीन सांस्कृत नाट्यािा त्याच्या अवनतीच्या कालातही 
चटकून राचहलेला अवशषे नसून तो नाट्यािा एक नूतन आचवष्ट्कार आहे. सांस्कृत नाट्यािा त्याच्यावर 
साहचजकपणे प्रभाव पडला आहे इतकेि. जयदेवािे र्ीतर्ोचवन्द यात्राांिे वाङ्मयीन स्वरूपात दशवन 
घडचवते असे म्हणता येईल. त्यात नाट्यमय काही प्रसांर् आहेत हे खरे आहे. परांत  त्यात सांस्कृत नाटकािी 
प्रारांभीिी अवस्था प्रचतचबस्म्बत झाली आहे असे म ळीि समजता येण्यासारखे नाही. आचण चवचशष्ट रिना 
असलेलया त्या काव्यातलयाप्रमाणे प्रारांभीच्या सांस्कृत नाटकाांिे चवषय कृष्ट्णभस्क्तपर होते असा चनष्ट्कषव 
कोणत्याही दृष्टीने समथवन करता येण्यासारखा नाही. 

 
सांस्कृत नाटकाांत प्रधान प्राकृत भाषा शौरसेनी आहे हे खरे आहे. पण त्यावरून एवढेि म्हणता 

येईल की ती भाषा बोलली जात असे त्या प्रदेशात सांस्कृत नाटके चलचहण्यास प्रारांभ झाला. परांत  त्या 
भाषेिा कृष्ट्णभक्तीच्या आचवष्ट्काराशी काही चवशषे सांबांध आहे असे सूचित करणारे प्रमाण दाखचवता 
येण्यासारखे नाही. 

 
भासाच्या नावाने प्रचसद्ध झालेलया बालिचरत नाटकात कृष्ट्णिचरतािे दशवन होते. परांत  ते नाटक 

passion playच्या स्वरूपािे आहे हे मत स्वीकारणे अशक्य आहे. प्रािीन ग्रीसमधील रॅजेडीमध्ये ज्याला 
द ःख सहन कराव ेलार्ते हकवा ज्यािा वध होतो तो म ळात उदात्त व सत्प्रवृत्त असतो. य रोपमध्ये मध्यय र्ात 
प्रिचलत झालेलया passion playमध्ये तर येश ू चिस्ताला मानवजातीच्या उद्धाराथव सहन कराव्या 
लार्णाऱ्या यातनाांिेआचण शवेटी त्याच्या होणाऱ्या वधािे दशवन होते. असा तऱ्हेच्या passion playशी 
बालिचरतािी त लना कोणत्याही प्रकारे होऊ शकत नाही. त्यातील दानवाांिा नाश आचण कां सािा वध ह्या 
र्ोष्टी द ष्टाांच्या दमनाच्या स्वरूपाच्या आहेत. सांस्कृत नाटक नेहमी स खान्त असते या र्ोष्टीिे मूळ कृष्ट्ण-
कां स कथेला आधारभतू असलेलया प्राकृचतक सांघषात आहे हे कीथ याांिे मतही स्वीकारता येत नाही. कारण 
वर म्हटलयाप्रमाणे त्या कथेला एखाद्या प्राकृचतक सांघषािा आधार आहे असे दाखचवणारा कोणताही प रावा 
नाही. 

 
चशवाय, हे बालिचरत नाटक सांस्कृत नाटकाच्या प्रारांचभक अवस्थेिे प्रचतचनचधरूप आहे असे 

मानणेही शक्य नाही. हे नाटक भासकृति आहे असे मानले तरी हे लक्षात ठेवले पाचहजे की कीथ याांनीि 
अश्वघोषाला भासाच्या पूववकालीन ठरचवले आहे आचण अश्वघोषाच्या नाटकाांिे जे अांश उपलब्ध झाले आहेत 
त्याांत कृष्ट्णभक्तीिा कसलयाही प्रकारिा सांबांध नाही. आचण बालिचरत हे एकि नाटक कृष्ट्णभस्क्तचवषयक 
आहे. त्याच्या समवते भासाच्या नावानेि प्रचसद्ध झालेलया इतर बारा नाटकाांपैकी एकही त्या चवषयाशी 
सांबद्ध नाही. ही सवव नाटके समकालीन मानली आहेत. त्याांपैकी एकि प्रारांचभक अवस्थेिे द्योतक मानणे 
चकतपत योलय होईल? इतर नाटकाांवरून हे स्पष्ट आहे की कोणत्या तरी धार्ममक चवधीतून सांस्कृत 
नाटकािी उत्पत्ती झाली असे सूचित करणारे काहीही चिन्ह त्याांत नाही तसेि भासपूववकालीन समजलया 
रे्लेलया अश्वघोषाच्या नाट्यखांडातही अशा तऱ्हेिे काही चिन्ह नाही. 

 
वास्तचवक सांस्कृत नाट्याच्या उत्पत्तीशी जर कोणत्या एका देवतेिा सांबांध प्रस्थाचपत करणे शक्य 

असेल तर ती देवता चशव होय, कृष्ट्ण नाही. नाट्यशास्त्रात असे म्हटले आहे. की अमृतमन्थन नावाच्या 
समवकारािा आचण चत्रप रदाह नावाच्या चडमािा प्रयोर् चहमालयावर शांकराप ढे करण्यात आला आचण 
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त्यावळेेस प्रसन्न होऊन त्याने आपले नृत्य पूववरांर्ात समावशे करण्यासाठी चदले. काचलदासाच्या 
मालचवकास्लनचमत्र नाटकात नाट्य चशवाच्या अधवनारीश्वर रूपात चवभक्त झाले असलयािे म्हटले आहे. 
[रुदे्रणेदम माकृतव्यचतकरे स्वारे्ङ् चवभक्तां चद्वधा । - माल. १.४.] आचण चशवाला नटराज म्हणतात हे प्रचसद्ध आहे. तेव्हा 
नाट्याच्या उत्पत्तीिा चशवाशी सांबांध आहे असे मानणेि अचधक योलय होईल. तथाचप, चशवभस्क्तरूप एखाद्या 
चवचशष्ट धार्ममक चवधीति त्यािे मूळ शोधण्यािा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे असे वाटत नाही. 
 
मांत्तांत् आवण नाट्य 

 
सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीिे चवविेन करताना र्ोंडा याांनी असे प्रचतपादन केले आहे की सववत्र 

समाजाच्या प्राथचमक अवस्थेत मानवाच्या सवव कृती केवळ धार्ममक स्वरूपाच्यािनसतात,तर त्याांिा 
जादूटोण्याशीही सांबांध असतो. त्याांच्या मते नृत्य, र्ीत, क्रीडा इत्यादी सवव प्रकारच्या चक्रया मांत्रतांत्रात्मक 
धार्ममक चवधींच्या स्वरूपाच्या (magico-religious rites) असतात. ह्या सवव चवधींिा अवलांब पृर्थवीपासून 
धान्योत्पत्ती व्हावी, चस्त्रयाांना र्भवधारणा व्हावी, य द्धात चवजय प्राप्त व्हावा, अचनष्टािा पचरहार व्हावा, श भािी 
प्राप्ती व्हावी, इच्छा सिल व्हाव्यात इत्यादी चवचवध प्रयोजनाांच्या चसद्धीसाठी केला जातो. नृत्य, र्ीत, 
प्राथवना, पूजा, रथस्पधा, कां द कक्रीडा, द्यतू इत्यादी सवव प्रकारच्या कृत्याांच्या द्वारा अशाि प्रकारच्या 
प्रयोजनाांिी चसद्धी अपेचक्षत असते आचण त्या सवव कृत्याांत जादूच्या स्वरूपािे तांत्र अवश्य चवद्यमान असते. 
त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाव्रत आदी चवधींत समाचवष्ट केलेले प्रकार मूलतः सामान्य लोकाांत प्रिचलत होते 
आचण त्याांिा मूळ उदे्दश मांत्रतांत्राच्या साहाय्याने ईस्प्सतचसद्धी करून घेणे हा होता. तसेि धार्ममक चवधी आचण 
धमवचनरपेक्ष व्यवहार अशा तऱ्हेिा भेद त्या वळेी केला जात नसे. [J. Gonda, ‘ZurFrage nach der Ursprung und 
Wesen des indischen Dramas’, Acta Orientalia, Vol. 19 (Leiden, 1943), pp. 353-354.] या चवविेनानांतर र्ोंडा याांनी असे 
प्रचतपादन केले आहे की सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती अशाि मांत्रतांत्रात्मक चवधींपासून झाली. याला प्रमाण 
म्हणून सांस्कृत नाटकाांिे प्रयोर् यात्रा, उत्सव आदी प्रसांर्ी होत असत ह्या र्ोष्टीिा चनदेश केला आहे. 
त्यािप्रमाणे चवद्यमान सांस्कृत नाटकाांत स द्धा काही कृती मांत्रतांत्रात्मक अथवा जादूच्या स्वरूपात आहेत 
असे त्याांना वाटते. उदाहरणाथव, मालचवकास्लनचमत्र नाटकात मालचवकेने आपलया कामनेच्या पूतीसाठी 
अशोकवृक्षाला केलेला पादप्रहार, स्वप्नवासवदत्ता नाटकातील कां द कक्रीडा या र्ोष्टी त्याांना जादूच्या 
स्वरूपाच्या वाटतात. इतकेि काय, सांस्कृत नाटकाांत सववत्र आढळणारी चनसर्ववणवने स द्धा त्याांना 
मांत्रतांत्रात्मक वाटतात. [Ibid., pp. 362,384,388,393 etc] 

 
र्ोंडा याांनी ज्या मांत्रतांत्रात्मक चवधींिा चनदेश केला आहे तसलयाि स्वरूपािे चवधी समाजाच्या 

प्राथचमक अवस्थेत प्रिचलत होते हे कदाचित मान्य करता येईल. अथवववदेात अशा काही चवधींिे दशवन 
घडतेि. तसेि उत्तरकाली स द्धा मांत्रतांत्र, जादूटोणा वर्ैरे प्रिारातून नाहीसे झाले नाहीत असाही सांभव 
आहे. तेव्हा जीवनाच्या काही भार्ावर मांत्रतांत्रादीिी छाया पडली आहे असे वाटले तर ते अस्वाभाचवक 
मानता येणार नाही. तथाचप, ज्या समयी सांस्कृत नाट्यािी उत्पत्ती झाली असे मानता येण्यासारखे आहे त्या 
पाचणचन-पतञ्जलींच्या काळी नृत्य, र्ीत, पाठ्य, अचभनय इत्यादी नाट्योपयोर्ी सवव प्रकाराांच्या 
जादूटोण्याशी कधी काळी असलेलया सांबांधािी स्मृती जार्ृत होती हे मत स्वीकारणे कठीण आहे. 
पूववरांर्ातील नृत्य व र्ीत ही रांर्प्रसादनािी साधने हकवा नान्दीत केली जाणारी प्राथवना यात जादूिा काही 
सांबांध आहे हे पटण्यासारखे नाही, कामनापूतीसाठी केली जाणारी प्रत्येक कृती मांत्रतांत्रात्मक स्वरूपािीि 
होती असे समजण्यािे कारण चदसतनाही. अशोकाच्या पादप्रहारात कामनापूतीिी अपेक्षा आहे हे खरे आहे. 
पण त्यात काही मांत्रतांत्रात्मक चवधीिा अवशषे आहे असे मानणे कठीण आहे. ती एक कचवकलपना 
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असण्यािाि सांभव आहे. स्वप्नवासवदते्ततील कन्द कक्रीडेत तर कोणतीही कामनापूती अचभपे्रत असलेली 
चदसत नाही. आचण सांस्कृत नाटकाांतील चनसर्ववणवनपर श्लोक मांत्रतांत्रात्मक चवधींतून चनष्ट्पन्न झाले आहेत हे 
मत ग्राह्य मानणे तर अत्यांत कठीण आहे. 

 
नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे की नाट्यवदेािी चनर्ममती झालयावर नाट्यािा पचहला प्रयोर् 

इन्द्रध्वजाच्या समारोहाच्या प्रसांर्ी करण्यात आला. त्या वळेी भरताने प्रथम नान्दीिी योजना केली आचण 
त्यानांतर देवाांनी दैत्याांवर चमळचवलेलया चवजयािे दशवन घडचवणारी एक नाट्यकृती प्रस्त त केली. ह्या 
नान्दीिा प ढे पूववरर्ङ्ात समावशे झाला आचण प्रत्येक नाट्यप्रयोर्ाच्या पूवी पूववरर्ङ्ािी योजना करणे 
आवश्यक झाले. नान्दीपठनाखेरीज पूववरांर्ातील म ख्य चवचध म्हणजे इन्द्रध्वजािी उभारणी आचण नृत्य, र्ीत 
याांच्या साहाय्याने त्यािी पूजा. हा चवचध एक प्रकारे धार्ममक स्वरूपािा आहे यात शांका नाही. पण म ळात तो 
सामान्य लोकाांति प्रिचलत होता असे चदसते. इन्द्रध्वजपूजेिी त लना मे-पोल (Mav-pole) आचण त्याच्या 
अन षांर्ाने होणाऱ्या नािर्ाण्याशी केली रे्ली आहे, ३८[ Keith, op. cit., p. 41.] ती यथाथव वाटते. तथाचप, हा 
पूजाचवधी नाट्यप्रयोर्ाच्या वळेी आवश्यक मानला रे्ला यावरून त्या चवधीतून हकवा तसलयाि प्रकारच्या 
द सऱ्या एखाद्या चवधीतून सांस्कृत नाटक उदयास आले असे समजण्यािे कारण नाही. कोणत्याही कायाच्या 
प्रारांभी चवघ्नाांिे चनवारण व्हाव ेया उदे्दशाने मांर्ल व्हाव ेअशी प्राथवना करण्यािी प्रथा िार प्रािीन आहे. 
मांर्लाच्या ह्या अभयथवनेत धमािा-कदाचित जादूिाही-काही अांश आहे असे मान्य करता येईल. परांत  
त्यावरून ज्या कायासाठी मांर्लािी कामना केली जाते ते कायवही म ळात धार्ममक स्वरूपािेि होते असे 
समजणे य स्क्तसांर्त वाटत नाही. 
 
नाटकाची उत्पत्ती 

 
ह्या सवव चवविेनावरून असा चनष्ट्कषव काढता येईल की वैचदक य र्ाच्या उत्तराधात सांवादय क्त नाट्य 

कोणत्या तरी स्वरूपात चवद्यमान होते. हे नाट्य धार्ममक स्वरूपािेि होते असे चनचितपणे म्हणता 
येण्यासारखे नाही. उत्तरकालीन ग्रांथाांवरून असे चदसते की उत्सव, यात्रा आदीच्या चनचमत्ताने चठकचठकाणी 
हहडणाऱ्या नटसांघाांच्या द्वारा अशा नाट्यािे प्रयोर् प्रस्त त केले जात असत. नाट्यप्रयोर्ाच्या प्रारांभी नृत्य 
आचण र्ान याांना प्राधान्य असलेला एक प्रकारिा पूजाचवधी केला जात असे. परांत  ह्या पूजाचवधीिा नांतर 
प्रस्त त होणाऱ्या नाट्याशी काही सांबांध नसे. हा पूजाचवधी वैचदक कमवकाण्डात अन्तभूवत नसून तो सामान्य 
लोकाति प्रिचलत होता. आचण त्या सामान्य लोकाांच्या मनोरांजनासाठीि नांतरिे नाट्यप्रस्त त केले जात 
असे. हे नाट्य म्हणजे लोकनाट्य असे समजण्यास हरकत नाही. आचण ह्या लोकनाट्यातूनि चवदलध 
सांस्कृत नाटक उदयास आले. पाचणचन-पतञ्जलींच्या काळी काव्यचनर्ममतीस प्रारम्भ झाला होता. तेव्हा 
लोकनाट्याच्या दशवनाने स्िूती पावनू काही कवींनी नाट्याला चवदलध वाङ्मयात स्थान चदले आचण त्याांनी 
केलेली वाङ्मयीन रिना हीि सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती असे म्हणता येईल. 

 
असे चदसते की हे लोकनाट्य चवचवध प्रकारिे होते. त्यात देवदानवाांच्या प रातन कथाांिे दशवन होत 

असे, त्यािप्रमाणे सामान्य लोकाांच्या जीवनािेही काही अांशी दशवन होत असे. देवदानवादींच्या कथाांवर 
आधारलेले नाट्य समवकार, ईहामृर्, चडम याांच्यासारखे होते, तर सामान्य माणसाांच्या जीवनावरील नाट्य 
प्रहसन, भाण याांच्यासारखे होते असे म्हणता येईल. सांस्कृतातील चनरचनराळ्या रूपकप्रकाराांिी उत्पत्ती 
चवचवध स्वरूपाच्या लोकनाट्यातून झाली हे सहज समजण्यासारखे आहे. जर कृष्ट्णभस्क्तरूप हकवा द सऱ्या 
एखाद्या धार्ममक चवचधतून सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती झाली असे मानले तर रूपकाांिे हे चभन्न प्रकार कसे 
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अस्स्तत्वात आले यािी नीट उपपत्ती लार्णार नाही. नाट्यशास्त्राच्या आधारे असे म्हणता येईल की प्रारांभी 
लोकनाट्य देवाचदकाांच्या कथा प्रस्त त करीत असे. अमृतमांथन आचण चत्रप रदाह याांिे दशवन घडचवणारे 
नाट्यप्रयोर् प्रथम झाले असे तेथे म्हटले आहे. 

 
देवाचदचवषयक आचण सामान्यजनचवषयक अशा लोकनाट्याच्या दोन स्वरूपाांव्यचतचरक्त प्रचसद्ध 

राजाांच्या िचरतावर आधारलेले असे नाट्य सांस्कृत नाटकाांत अत्यांत महत्वािे ठरले आहे. हकबह ना नाटक 
हा जो प्रधान रूपकप्रकार तो याि स्वरूपािा असणे आवश्यक मानले आहे. तसा प्रकार लोकनाट्यात होता 
की नाही हे चनचितपणे साांर्ता येणार नाही. परांत  ज्यावळेेस सांस्कृत नाटके चलचहण्यास प्रारांभ झाला 
त्यावळेी काव्यासाठी चवषय चनवडताना इचतहासािा मोठ्या प्रमाणावर उपयोर् होत होता असे चदसते. 
पतञ्जलीने चनर्मदष्ट केलेलया वासवदत्ता, स मनोत्तरा, भमैरथी ह्या आख्याचयका इचतहासावर आधाचरत 
असण्यािा सांभव आहे. आपण हल्ली समजतो त्या स्वरूपािा इचतहास प्रािीन काळी चलचहला जात नसे हे 
खरे आहे. तथाचप, अनेक ऐचतहाचसक कथा मौचखक परांपरेने प्रसृत होत होत्या यात शांका नाही. त्याांपैकी 
बऱ्यािशा कथा महाभारतात समाचवष्ट झालया आहेत. सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीच्या वळेी प्रस्त त स्वरूपात 
महाभारत चवद्यमान नसले तरी त्यातील प ष्ट्कळ कथा प्रािीन आहेत हे सववमान्य आहे. असा कथाांतून 
चनवडलेलया प्रसांर्ाांना नाटकाांत सवाचधक महत्व याव ेहे अस्वाभाचवक नाही. 
 
इवतहास आवण नाटक 

 
लोकनाट्याप्रमाणेि इचतहास-प राणाांतील कथाांिाही सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीत भार् आहे. या 

कथाांिे प्रािीन काळी लेकसम दायाच्या उपस्स्थतीत पठन होत असे. दीघव सत्राच्याप्रसांर्ी देवाचदकाांच्या 
र्ोष्टी कथन करण्यािी प्रथा होती. त्यािप्रमाणे मांचदराांत प राणाांतील कथा लोकाांना ऐकचवण्यािी प्रथाही 
बरीि ज नी आहे. तसेि सूत, मार्ध आदी राजाांच्या िचरतािा प्रायः पद्यात्मक असलेला भार् लोकाांसमोर 
म्हणून दाखवीत हे स द्धा मान्य होण्यासारखे आहे. भरत वांशािा इचतहास मूळ ‘भारत’ ग्रांथात ग्रचथत झाला 
होता आचण त्यािाि चवस्तार होऊन महाभारत बनले असे मानतात. महाभारतािे स द्धा पठन होत असे या 
प्रकारिे चनदेश आहेत. तेव्हा असा चविार माांडला जाणे स्वभाचवक होते की सांस्कृत नाटकात जे पाठ्य आहे 
त्यािा उर्म ह्या इचतहासप राणादींच्या पठनात आहे. लेस्व्ह याांनी असे मत प्रदर्मशत केले होते की 
महाभारतािे पठन करणारी अशी एक भारत नावािी जमात होती आचण जेव्हा प्रािीन इचतहासापासून नाट्य 
स्वतांत्र रूपाने अस्स्तत्वात आले तेव्हा ते प्रस्त त करणारे लोक स द्धा त्याि भारत ह्या प्रािीन नावाने 
ओळखले जाऊ लार्ले. [S. Levi, Le theatreindien, p. 312.] नाटकातील पाठ्यािा सांबांध इचतहासाच्या पठनाशी 
प्रस्थाचपत करताना कीथ याांनी स द्धा भारत हे नाव इचतहास पठन करणाराांिे होते हे मत स्वीकारून त्यािाि 
अपभ्रांश होऊन ‘भाट’ हे नाव अस्स्तत्वात आले असलयािे म्हटले आहे. [A. B. Keith, TheSanskrit Drama, p. 30] 

 
सांस्कृत नाटक प्रािीन इचतहासादींिे र्णी आहे यात शांका नाही. परांत  इचतहासािे र्ण म ख्यतः 

त्यातून चनवडलेलया चवषयाांप रतेि मयाचदत आहे असे म्हटले तर ते िूक होणार नाही. इचतहासप राणाांच्या 
पठनपद्धतीिा नाट्यातील पाठ्यावर पचरणाम झाला असलयािा िारसा सांभव नाही. इचतहासाच्या पठनात 
एका मन ष्ट्याने केलेलया कथनाला प्राधान्य असते, तर नाटकातील पाठ्यात दोन हकवा अचधक पात्राांमधील 
सांवादाला प्राधान्य असते. आचण जर लोकनाट्यािे प्रािीनत्व मान्य केले तर पाठ्यासाठी द सऱ्या कशािा 
उपयोर् झाला असे समजण्यािी आवश्यकता उरणार नाही. द सरी र्ोष्ट अशी की इचतहासािे पठन 
करणाराांना भारत अशी सांज्ञा असलयािे केठेही म्हटलेले नाही. तसेि नटाांना भरत अशी सांज्ञा आहे, भारत 
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अशी नाही. तेव्हा इचतहासािे पठन करणारे भारति प ढे नाट्य करू लार्ले, म्हणून इचतहासापासून 
नाट्यािी उत्पत्ती झाली हे मत स्वीकारता येण्यासारखे नाही. आचण भारत आचण भाट या दोन शब्दाांत काही 
सांबांध आहे असे म ळीि चदसत नाही. 
 
हवरिांश 

 
महाभारतात नटाांिा चनदेश आहे, नाटकाांिा नाही. परांत  हचरवांशात नाटकाांिा प्रयोर् करणाऱ्याांिा 

स्पष्ट चनदेश आहे. एका उत्सवाच्या प्रसांर्ी अप्सराांनी नृत्यर्ीताचदद्वारा यादवाांिे मनोरांजन केले. त्यानांतर 
वषेभषूा केलेलया प्रद्य म्न, साांब आदी यादवाांना बरोबर घेऊन भद्र नावािा नट वज्रनाभ दैत्याच्या 
चनवासस्थानी रे्ला व त्याने रामायणािी कथा वर्ष्ट्यशृर्ङ्-शान्तािी कथा याांवर आधारलेलया नाटकािे 
प्रयोर् करून दाखचवले. त्यात प्रद्य म्नाने नायकािी, साांबाने चवदूषकािी, र्दाने पाचरपाश्ववकािी याप्रमाणे 
भचूमका केलया. नांतर यादवाांनी इतरही कथाांवर आधारलेलया नाटकाांिे प्रयोर् केले असलयािे म्हटले आहे. 
[हचरवांश, २¿८८; २¿८९; २¿९१] 
 
बौद्ध नाटक 

 
बौद्ध वाङ्मयात नाटकाांिे चनदेश अनेक चठकाणी आढळतात. अवदानशतकातील ७५ व्या कथेत 

असे साांचर्तले आहे की शोभावती नर्रीच्या राजाच्या आजे्ञवरून दचक्षण देशातून आलेलया नटािायव आचण 
त्यािा नटसांघ याांनी क्रक च्छन्द ब द्धाच्या िचरतावर आधारलेले एक ‘बौद्ध नाटक’ प्रस्त त केले. [अवदानशतक, 
ed by J. S. Speyer, Vol II (St. Petersbourg, 1906), pp. 29-30.] अवदानशतकािा चिनी भाषेत अन वाद इसवी सनाच्या 
चतसऱ्या शतकात झाला होता. तेव्हा ह्या ग्रांथािी रिना एकदोन शतके तरी अर्ोदर झाली असणार हे उघड 
आहे. [Ibid., Vol.I , Intro, P.V.] यावरून असे अन मान चनघते की इसवी सनाच्या प्रारांभाच्या स मारास बौद्ध 
नाटकाांिे प्रयोर् होऊ लार्ले होते. त्यािप्रमाणे कां जूर नावाच्या चतबेटी ग्रांथात बोचधप्राप्तीपयवन्तच्या र्ौतम 
ब द्धाच्या िचरत्रािे दशवन घडचवणाऱ्या एका बौद्ध नाटकाच्या प्रयोर्ािा चनदेश आहे. राजा चबस्म्बसाराच्या 
समोर दचक्षणदेशीय सूत्रधार व नट याांनी तो प्रयोर् केला होता असे तेथे म्हटले आहे. [Konow, Das indische 
Drama, p. 51.] कालचनणवयाच्या दृष्टीने ह्या चनदेशाला महत्व नाही. परांत  काही वषांपूवी मध्य आचशयातील 
त िान प्रदेशात एका चवहारामध्ये काही बौद्ध नाटकाांिे थोडे त्र चटत अांश हाती आले त्याांिे या दृष्टीने िार 
महत्व आहे. त्याांतील काही अांश प्रचसद्ध बौद्ध कवी अश्वघोष याच्या शाचरप त्र नावाच्या नऊ अांकी 
प्रकरणातील आहेत. इतर त्र चटत अांशही त्याच्याि द सऱ्या नाटकाांतील असण्यािा सांभव आहे [H. Luders, 

Bruchstucke buddhistischer Dramen (Berlin, 1911).] अश्वघोष क शानवांशीय सम्राट कचनष्ट्काच्या समकालीन होता 
आचण कचनष्ट्कािा काल इसवी सनाच्या पचहलया शताब्दीिा उत्तराधव असे सामान्यपणे स्वीकृत झाले आहे. 
म्हणजे मध्य आचशयात उपलब्ध झालेली ही नाटके इसवी सनाच्या पचहलया हकवा द सऱ्या शतकात चलचहली 
रे्ली होती हे मान्य करणे आवश्यक ठरते. ह्या अांशाांच्या पचरशीलनावरून ही र्ोष्ट स्पष्टपणे प्रतीत होते की 
ही नाटके चलचहली रे्ली त्यावळेेस सांस्कृत नाट्य आपलया सवव वैचशष्ट्ट्याांसह पचरपूणव स्वरूपात अस्स्तत्वात 
आले होते. नाटक व प्रकरण याांत चवषय आचण पते्र याांच्या योजनेच्या बाबतीतील चभन्नता, सांस्कृत आचण 
चनरचनराळ्या प्राकृत भाषा याांिा पात्रान सारचमश्र उपयोर्, र्द्य आचण पद्य याांिे चमश्रण, चवदूषकािी योजना 
इत्यादी सांस्कृत नाटकािी सवव वैचशष्ट्टे्य ह्या त्र चटत अांशाांतही प्रत्ययास येतात. आता हे उघड आहे की 
सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीिा अथवा प्रथमचनर्ममतीिा मान बौद्धधमीयाांना देता येण्यसारखा नाही. कारण 
प्रािीन बौद्ध वाङ्मयात पेक्खा (पे्रक्षा), नच्च (नृत्य) वर्ैरे पहाणे अथवा समज्जात (समाजात) जाणे चभक्षूांना 
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चनचषद्ध मानले आहे. महायान पांथाच्या उदयानांतरि बौद्ध कवी सांस्कृतात साचहत्य चनमाण करू लार्ले. ही 
साचहत्यचनर्ममती इतराांनी अर्ोदरि प्रसृत केलेलया चवचवध साचहत्यप्रकाराांच्य़ा अन करणाच्या स्वरूपािी होती 
असे समजणेि उचित होईल. बौद्ध कवींनी काव्यनाटकादी साचहत्यप्रकाराांिा उपयोर् आपलया धार्ममक 
चविाराांच्या प्रिारासाठी केला. त्याांना त्या प्रकाराांिे जनक मानणे योलय होणार नाही. तेव्हा अश्वघोषाच्या 
बरीि वष ेअर्ोदर म्हणजे इसवी सनाच्या प्रारांभाच्या पूवी सांस्कृत नाट्य आपलया सवव वैचशष्ट्ट्याांसह अवतीणव 
झाले होते याचवषयी शांकाराहात नाही. पतज्जलीच्या काळी ते अस्स्तत्वात होते असे मानले तर इसवीसनपूवव 
द सरे शतक हे सांस्कृत नाटकाच्या उदयािा काल असे समजण्यास काही हरकत चदसत नाही. पाचणनीच्या 
वळेेस नाट्य होते, पण ते सध्याच्य स्वरूपात होते असे चनचितपणे म्हणता येत नाही. 
 
प्राकृत नाटक 

 
लेस्व्ह याांनी असे एक मत प्रदर्मशत केले आहे की प्रथम नाटके सांपूणवपणे प्राकृत भाषाांति चलचहली 

जात होती, तसेि भासकाचलदासादींच्या पूवी सांपूणव प्राकृत नाटके चवद्यमान होती. यािे कारण नाटक 
अर्ोदर सामान्य लोकाांति प्रिचलत होते म्हणून त्यात चवदलध लोकाांिी भाषा जी सांस्कृत चतिा उपयोर् 
केला जाणे असांभाव्य होते [S. Levi, Le theatrre indien, pp.329 ff.] या मतािा ह्या स्वरूपात स्वीकार करणे शक्य 
नाही. सामान्य लोकाांत प्रिचलत असलेलया लोकनाट्यािे प्रािीनत्व मान्य करणे आवश्यक असलयािे वर 
चनर्मदष्ट केलेि आहे. ह्या लोकनाट्यात प्रायः प्राकृताांिाि उपयोर् होत असणार हेही मान्य होण्यासारखे 
आहे. परांत  ते लोकनाट्य साचहत्याच्या रूपात लेखचनचवष्ट होत असे याला काही प्रमाण नाही. काही सांस्कृत 
ग्रांथ मूळ प्राकृत भाषेत होते व प ढे त्याांिे सांस्कृतीकरण झाले हकवा प्राकृत वाङ्मयािी चनर्ममती अर्ोदर 
झाली आचण त्याच्या अन करणाने सांस्कृत वाङ्मय चनमाण होऊ लार्ले यासारख्या मताांना काहीही आधार 
नाही. पाचणनीच्या वळेेस चवदलध सांस्कृत भाषेत ग्रांथरिना होत होती यािा चनदेश वर केला आहे. त्याच्याही 
अर्ोदर प्राकृतात ग्रांथरिना होत होती असे समजणे अशक्य आहे. वस्त तः प्राकृत भाषा म्हणजे सांस्कृतािीि 
अपभ्रष्ट रूपे होत. त्या दोहोंत िरक इतकाि की चवदलध, स सांस्कृत मन ष्ट्याांच्या बोलण्यात श द्ध, सांस्कृत 
रूप येत असे, तर अचशचक्षत लोकाांच्या बोलण्यात त्याि भाषेिी अपभ्रष्ट रूपे प्रिचलत असत. बह तेक 
भाषाांच्याबाबतीत असाि प्रकार असलयािे चदसून येते. आज स चशचक्षत लोकाांच्या बोलण्यातील मराठी भाषा 
आचण अचशचक्षत लोकाच्या बोलण्यातील र्ावांढळ मराठी यात जेवढा िरक आहे तेवढाि िरक सांस्कृत 
आचण प्राकृत याांच्यात आहे, त्याहून अचधक नाही. तेव्हा र्ावांढळ मराठीत ग्रांथरिनेस प्रथम प्रारम्भ झाला 
आचण नांतर श द्ध मराठीत असे समजणे चजतके अयोलय होईल चततकेि सांस्कृत-प्राकृत ग्रांथरिनेचवषयीिे 
उपचर-चनर्मदष्ट मत आहे. लेस्व्ह याांनी यासांबांधात असाही म द्दा माांडला आहे की नाट्यशास्त्रात अनेक 
पाचरभाचषक शब्द आहेत त्याांपैकी प ष्ट्कळसे सांस्कृतोद्भव नसून देशी आहेत, त्यावरून हे शास्त्र सांस्कृतशी 
सांबांध नसलेलया लोकाांत उत्पन्न झाले असा चनष्ट्कषव चनघतो. नाट्यशास्त्रातील काही पाचरभाचषक शब्दाांिी 
समाधानकारक सांस्कृत व्य त्पत्ती देणे शक्य नाही हे खरे आहे. परांत  त्याांिे प्रमाण लेस्व्ह समजतात चततके 
जास्त नाही. आचण वर चनर्मदष्ट केले आहे त्याप्रमाणे नाट्य प्रथम सामान्य लोकाांति प्रिचलत होते आचण हे 
लोक बह ताांश आयेतर वांशाांतील होते. तेव्हा चशष्ट समाजात नाट्यािा प्रसार होताना काही सांस्कृताहून चभन्न 
शब्द स्वीकृत होणे स्वाभाचवक मानता येईल. परांत  ह्या शास्त्रािी चनर्ममती सांस्कृतज्ञ लोकाांनीि केली यात 
शांका नाही. पाचणनीने चनर्मदष्ट केलेली नटसूते्र सांस्कृतमध्येि चलचहलेली असणार. तेव्हा सांस्कृत जाणणारे 
लोकि ह्या शास्त्रािे अध्ययन करीत असणारहे उघड आहे. 
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शकाांचा सांबांध 
 
यासांबांधात लेस्व्ह याांनी असेही म्हटले आहे की सांपूणवपणे प्राकृताति नाटके चलचहण्यािी प्रथा बांद 

होऊन सांस्कृत नाटके चलचहण्याला प्रारम्भ शक राजाांच्या अमदानीत झाला. शक लोकाांिे राज्य भारतात 
स रू झालयावर सांस्कृत भाषेिे प नरुज्जीवन होऊ लार्ले होते. त्याच्या पूवी सातवाहनादींच्या राजवटीत 
प्राकृतािाि प्रिार जोरात होता. परांत  शकाांनी सांस्कृतलाि आश्रय चदला हे शक क्षत्रप रुद्रदामन् याच्या 
चशलालेखावरून स्पष्ट आहे. द सरे असे की नाट्यशास्त्रात राजाला स्वामी आचण राजप त्राला भतृवदारक या 
सांज्ञा आहेत. त्याांिे मूळ शक लोकाांत प्रिचलत असलेलया सांज्ञाांत आहे. शकािी राजधानी उज्जचयनी होती 
आचण सांस्कृत नाटकाांत ज्या शौरसेनी, मार्धी आचण माहाराष्ट्री भाषाांिा उपयोर् होतो त्याांिे सांचधस्थान 
अथवा चमलनस्थान उज्जचयनी येथेि होते. तेव्हा सांस्कृत नाटके चलचहण्यास प्रारांभ इसवी सनाच्या पचहलया 
शतकात उज्जचयनीच्या शकाांच्या काळी त्याांच्याि आश्रयाने झाला असा लेस्व्ह याांिा चसद्धाांत आहे. [‘Some 
Terms from Ksatrapa Inscriptions’ (लेस्व्ह याांच्या लेखािा बरे्सकृत इांग्रजी अन वाद), Indian Antiquary, Vol 33, pp. 163-174] 

 
लेस्व्हांच्या या चसद्धान्तात कोनौ याांनी एक द रुस्ती आवश्यक मानली आहे. ज्या शकाांच्या 

कारकीदीत सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती झाली ते उज्जचयनीिे शक नसून मथ रा येथेराज्य करणारे शक होत 
असे त्याांिे म्हणणे आहे. यािे कारण असे की प्रारम्भीच्या सांस्कृत नाटकाांत माहाराष्ट्री प्राकृतािा उपयोर् 
केलेला आढळत नाही आचण म ख्यत्वकेरून शौरसेनी प्राकृतािाि उपयोर् केला असून ती मथ रा राज्यािी 
बोली होती. मथ रेत शकाांिे राज्य इसवी सनािा प्रारम्भ व पचहली शताब्दी यावळेी होते. तेव्हा कोनौ याांच्या 
मतान सार सांस्कृत नाटके चलचहण्यास प्रारांभ मथ रेच्या राज्यात इसवी सनाच्या पचहलया शतकात झाला हे 
अचधक सांभवनीय आहे. लेव्हींच्या इतर य क्तीवादाला प ष्टी देण्यासाठी त्याांनी असे प्रचतपादन केले आहे की 
स्वामी ही सांज्ञा सांस्कृतात अन्यत्र कोठे राजाला लावलेली नाही आचण हे ‘स्वामी’ शब्द शकाांच्या 
अचधपचतवािक ‘म रुण्ड’ शब्दािा केवळ सांस्कृत अन वाद आहे. भरताच्या नाट्यशास्त्रात स्वामी शब्द 
चनचितपणे आढळत नाही, कारण तचद्वषयक श्लोक भ्रष्ट आहेत, तथाचप दशरूपादी उत्तरकालीन ग्रांथाांत जो 
या शब्दािा चनदेश आहे तो भरताच्या नाट्यशास्त्रा-वरूनि उद्धतृ केलेला असणार असे त्याांिे मत आहे. 
[Konow, op. cit., pp. 48-49.] 

 
कोनौ याांच्या प्रचतपादनातील एक र्ोष्ट मान्य होण्यासारखी आहे. सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती 

उज्जचयनी-पेक्षा शूरसेन देशात झाली असण्यािा अचधक सांभव आहे. उज्जचयनीत माहाराष्ट्री, मार्धी व 
शौरसेनी याांच्या सीमा एकमेकींना चभडलया होत्या असे समजणे म ळीि शक्य नाही. मार्धी िार पूवेकडे 
होती आचण माहाराष्ट्री िार दचक्षणेस. परांत  ह्या दोन्ही पांचडताांनी सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीिा शकाांशी जो 
सांबांध प्रस्थाचपत केला आहे तो पटण्यासारखा नाही. अशोक आचण सातवाहन राजे याांच्या वळेेस प्राकृत 
भाषाांना राजाश्रय चमळाला होता हे खरे आहे. परांत  त्यावरून सवव ग्रांथरिना त्या वळेी केवळ प्राकृताति होत 
असे, सांस्कृतात म ळीि नाही असा चनष्ट्कषव काढणे बरोबर नाही. पाचणनीच्या वळेेपासून पतत्र्जलीच्या 
वळेेपयंत सांस्कृतमध्ये आख्यान-आख्याचयकादींिी रिना होत असे यात म ळीि सांशय नाही. प्राकृत भाषेला 
राजाश्रय चमळालयािा पचरणाम िार तर एवढाि झाला असेल की त्या भाषेत लेखन करण्यास प्रोत्साहन 
चमळाले असेल. परांत  त्याम ळे सांस्कृतमधील लेखनात खांड पडला असेल असे समजण्यािे कारण नाही. 
राजाश्रयाचशवाय लेखन होति नसे असे मानण्यास काही आधार नाही. 

 
शकाांच्या राजवटीच्या पूवी राजाला स्वामी असे म्हणत नसत हेही खरे नाही. राजनातीशास्त्रात 

राज्याच्या सात प्रकृतींचवषयीिा एक प्रचसद्ध चसद्धान्त आहे. त्यात पचहली आचण सवात महत्वािी प्रकृती 
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राजा मानली आहे आचण त्या प्रकृतीला स्वामी अशीि सांज्ञा आहे. कौचटलीय अथवशास्त्रात याचवषयीच्या 
अनेक प्रािीन आिायांच्या मताांिा चनदेश केला आहे. त्याांत सववत्र राजािा चनदेशक म्हणून स्वामी हाि शब्द 
वापरला आहे. मन स्मृचतप्रभतृी धमवशास्त्रग्रांथाांत स द्धा पचहलया प्रकृतीिा स्वामी असाि चनदेश केला आहे. 
सप्तप्रकृचतचवषयक हा [Konow, op. cit., pp. 48-49.] चसद्धान्त शकाांिी राजवट स रू झालयानांतर प्रस्थाचपत 
झाला असे म ळीि समजता येण्यासारखे नाही. चशवाय, शकाांच्या एखाद्याि शब्दािा सांस्कृतमध्ये अन वाद 
करण्यािी आवश्यकता का उत्पन्न झाली यािी कलपना करता येत नाही. आचण म ख्य र्ोष्ट अशी की 
नाट्यशास्त्रात (१७¿७६) स्वामी असे य वराजास सांबोधावयास साांचर्तले आहे, राजास नाही. तेव्हा शकाांच्या 
वळेेस व त्याांच्या प्रोत्साहनाने सांस्कृत नाटक उदयास आले हे मत ग्राह्य मानता येत नाही. 
 
ग्रीक नाट्याचा प्रभाि 

 
सांस्कृत नाटकाच्या उदयाच्या वळेेस भारतािा ग्रीस देशाशी सांबांध आला होता. इसवीसनपूवव िौर्थया 

शतकात अलेक्झाांडर पांजाबपयंत चदस्लवजय प्राप्त करीत आला होता हे प्रचसद्ध आहे. त्याच्याही पूवी ग्रीसवर 
आक्रमण करून जाणाऱ्या पर्मशयन सम्राट झर्मससच्या सैन्यात भारतीय योदे्ध असलयािे म्हटले आहे. चवशषे 
म्हणजे इसवीसनपूवव द सऱ्या शतकात बॅस्क्रयन ग्रीकाांनी पांजाबात आपले राज्य प्रस्थाचपत केले होते आचण 
ते बरीि वष े चटकले. ग्रीसमध्ये रजेॅडी आचण कॉमेडी ह्या दोन्ही नाट्यप्रकाराांिा चवकास अलेक्झाांडरच्या 
पूवीि झाला होता. तेव्हा हे स्वभाचवक होते की काही पांचडताांना सांस्कृत नाटकाच्या उत्पत्तीवर ग्रीक 
नाट्यािा प्रभाव पडलेला चदसावा. असा सांभव प्रथम वबेर याांनी चनर्मदष्ट केला होता. त्याांच्या त्या मतािे 
चवस्तृत समथवन हवचडश याांनी आन्तरराष्ट्रीय प्राच्यचवद्यापचरषदेच्या पािव्या अचधवशेनात वािलेलया एका 
प्रबांधात केले होते. [E. Windisch, ‘Der Griechische Einfluss im indischen Drama’, Abhandlungen und Vortrage des Fiinften 

Internationalen Orientalisten-Congresses, zweite Halfte (Berlin, 1882), pp. 3-106.] या प्रबन्धातील चवविेन जरी अप ऱ्या 
माचहतीवर आधारलेले होते आचण जरी ते सववमान्य झालेले नाही तरी त्यािा चविार करणे उपय क्त होईल. 

 
प्रथम ही र्ोष्ट स्पष्ट केली पाचहजे की भारतात नाट्यािे प्रयोर् िार प्रािीन काळापासून होत असत 

आचण ते परकी नाट्यापासून स्िूती घेऊन अस्स्तत्वात आले नव्हते हे हवचडश याांना मान्य आहे. त्याांच्या मते 
ह्या प्रािीन नाट्यािी उत्पत्ती अचभनयािा महाभारत आदीच्या पठनाशी सांयोर् होऊन झाली, नृत्य-र्ीत 
याांच्याशी सांयोर् होऊन नाही.नट्,नट, नाटक हे सवव शब्द प्राकृत आहेत, यावरून नाट्यािी उत्पत्ती 
सामान्य लोकाां-साठी झाली होती व ती एक लोककला होती हे स्पष्ट होते. नाट्याला त्यावळेी वाङ्मयीन 
स्वरूप प्राप्त झालेले नव्हते. परांत  नांतर ग्रीक नाट्यापासून स्िूती घेऊन सांस्कृत नाटकाच्या रूपाने नाट्य 
वाङ्मयीन स्वरूपात अवतीणव झाले. ही सांभाव्यता प्रस्थाचपत करण्यासाठी हवचडश याांनी अनेक प्रमाणे सादर 
केली आहेत. 

 
इसवीसनपूवव िौर्थया शतकापासून प ढे भारतीयाांिा ग्रीक नाट्याशी पचरिय होणे सांभाव्य होते. 

अलेक्झाांडर पांजाबमध्ये काही मचहने होता आचण त्याच्या बरोबर ग्रीक शास्त्रज्ञ व पांचडत याांखेरीज कलाकार 
स द्धा होते. प्लूटाकव ने साांचर्तले आहे की पर्मशया, सूसा आचण रे्ड्रोचसया येथील य वक अलेक्झाांडरसमोर 
य चरचपडीज आचण सोिोक्लीज याांच्या रेजेडी र्ाऊन दाखवीत. परांत  हवचडश याांना हे मान्य आहे की 
भारतीय नाट्यािे या रॅजेडींशी साम्य अत्यन्त अलप आहे. त्याांच्या मते सांस्कृत नाट्यािे न्य ू अचटक 
कॉमेडीशी खूपि साम्य आहे. तेव्हा ह्याि कॉमेडीच्या प्रभावाने सांस्कृत नाटकाच्या चनर्ममतीस प्रारांभ झाला 
असावा. ह्या कॉमेडीिे स वणवय र् इसवीसनपूवव ३४० ते २६० हा कालखांड होता. बॅस्क्रयन ग्रीकाांनी 
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इसवीसनपूवव द सऱ्या शतकात पांजाबात आपले राज्य प्रस्थाचपत केले होते. त्या राजाांच्या आश्रयाने ह्या ग्रीक 
कॉमेडीिे प्रयोर् भारतात होत असावते आचण ते भारतीयाांच्या अवलोकनात येत असण्यािा सांभव आहे. 
याप्रमाणे ह्या ग्रीक नाट्याच्या प्रभावाने सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती झाली असावी असे हवचडश याांनी 
प्रचतपादन केले आहे. 

 
ग्रीक कॉमेडी आचण सांस्कृत नाटक याांमध्ये हवचडश याांनी जी त लना केली आहे चतच्यासांबांधी 

एकदोन र्ोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्याांनी ज्यावळेेस आपला प्रबांध चलचहला त्या वळेी न्य ूऑचटक 
कॉमेडीिे काही त्र चटत अांशि उपलब्ध होते, एकही सांपूणव कॉमेडी तोपयंत उजेडात आली नव्हती. म्हणून 
त्या ग्रीक कॉमेडीच्या अन करणाने लॅचटन भाषेत टेरेन्स, प्लॉटस आदी नाटककाराांनी ज्या कॉमेडी चलचहलया 
त्याांच्याि आधारे हवचडश याांनी चवविेन केले आहे. द सरी र्ोष्ट अशी की त्याांिी अशी धारणा होती की 
मृच्छाकचटक हे सांस्कृत नाटकाच्या प्रारांभावस्थेिे चनदशवक आहे. ह्या दोन्ही र्ोष्टी त्याांच्या चवविेनािा पाया 
कच्चा करणाऱ्या अशा आहेत. तथाचप, त्याांनी प्रस्त त केलेलया म द्याांिी उपेक्षा करता येणअयासारखी नाही  

 
ग्रीक कॉमेडी आचण सांस्कृत नाटक याांमध्ये म ख्यत्वकेरून प ढीलप्रमाणे साम्य असलयािे हवचडश 

याांनी म्हटले आहे : (१) ग्रीक नाट्यातील प्रोलॉर् (prologue)  आचण सांस्कृत नाटकाांतील प्रस्तावना. (२) 
थानकािी अांकाांत चवभार्णी. तथाचप, हवचडश याांना हे मान्य आहे की ग्रीक नाट्यात अांक नव्हते. ग्रीक भाषेत 
अांकािा चनदशवक शब्द नाही. तेव्हा हे साम्य यादृस्च्छक असण्यािा सांभव ते मान्य करतात. (३) प्रकाश, 
स्वर्त, अपवाचरत इत्यादी रांर्भमूीवरील भाषणप्रकाराांचवषयीिे सांकेत. (४) कोणािी ओळख पटण्यासाठी 
अचभज्ञान-चिन्हाांिा उपयोर्, शाक न्तलातील आांर्ठी, चवक्रमोववशीयातील क मार आयिूा बाण, 
रत्नावलीतील रत्नमाला इत्यादी. (५) मृच्छकचटकाच्या कथानकािे कॉमेडीच्या सववसाधारण कथानकाशी 
असलेले साम्य. त्यातील चवट म्हणजे रोमन कॉमेडीतील parasitus edax, शकार म्हणजे  miles 
gloriosus आचण चवदूषक म्हणजे servuscurrens. (६) नाट्यशास्त्रान सार नटसांघात सूत्रधार, पाचरपाश्ववक, 
चवदूषक, चवट आचण शकार असे पािप रुष नट असत. त्यािप्रमाणे ग्रीक कॉमेडी करणाऱ्या 
नाटकमांडळीतही पाि प रुष नटि असत. 

 
ह्या साम्यस्थलाांपैकी काही अप ऱ्या माचहतीवर आधारलेली आहेत, काही ि कीच्या समज तीवर 

आधारलेली आहेत, तर बाकीिी चनणायक स्वरूपािी नाहीत. काही वषांपूवी चमनान्दर ह्या न्य ूऑचटक 
कॉमेडीच्या प्रधान प्रवतवकाने चलचहलेलया तीन कॉमेडींिे बह ताांश भार् उपलब्ध झाले. त्यावरून असे चदसते 
की अांकाांत चवभार्णी न्य ू कॉमेडीत नव्हती. रॅजेडी हकवा ओलड कॉमेडीप्रमाणेि कोरसच्या साहाय्याने 
कथानकािे चवभाजन दशवचवले जात असे. अांकाांत चवभार्णी रोमन कॉमेडीति आढळते. त्यािप्रमाणे 
चमनाांदरच्या चतन्ही कॉमेडींतील पाते्र अथेन्समधील स्त्री-प रुष नार्चरक, दास, दासी, कृषक, र्चणका अशा 
प्रकारिी चभन्न स्वरूपािी आहेत. त्याांिे सांस्कृत नाटकाांतील पात्राांशी चवचशष्ट असे साम्य नाही. 
मृच्छकचटकातील चवटशकारादीशी साम्य असणारी पाते्र त्यात नाहीत. आचण मृच्छकचटक हे सांस्कृतातील 
प्रारांभीिे नाटक नसलय़ाम ळे त्याच्या आधारावर केलेला य स्क्तवाद साहचजकि अग्राह्य ठरतो. तीि र्ोष्ट 
रोमन कॉमेडीच्या आधारे केलेलया य स्क्तवादािी. 

 
चमनाांदरच्या कॉमेडींवरून हे स्पष्ट होते की अचभतज्ञानचिन्हाच्या द्वारा एखाद्या व्यक्तीिी ओळख 

पटणे ही न्य ू कॉमेडीच्या कथानकातील  प्राणभतू घटना होती. प्रािीन अथेन्समध्ये नार्चरकाला नको 
असलेले नवजात अभवक टाकून चदले जात असे, पण तसे करताना रक्षाकरण्डक हकवा त्यासारखी वस्तू 
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अभवकाच्या शरीराशी सांबद्ध ठेवली जात असे. ह्याि अचभज्ञानचिन्हाच्या साहाय्याने मोठेपणी त्या बालकािी 
ओळख पटते. सांस्कृत नाटकाांत अचभज्ञानचिन्हािा असा उपयोर् केलेला चदसत नाही. चशवाय, ज्या 
नाटकाांत अचभज्ञानचिन्हािा उपयोर् केला आहे ती सांस्कृत नाट्याच्या प्रारांभीिी असे म्हणता येण्यासारखे 
नाही. 

 
ग्रीक नाट्यात प्रोलॉर् असे, पण त्यािे स्वरूप सांस्कृत नाटकाांतील प्रस्तावनेहून बह ताांशी चभन्न 

होते. त्यात प्रायःकवी आपलया नाटकाबद्दल चनवदेन करीत असे. त्यावरून प्रस्तावनेिी कलपना स िली असे 
समजणे आवश्यक चदसत नाही. रांर्भमूीवरील चवचवध प्रकारच्या भाषणाांच्या सांकेताबद्दल असे म्हणता येईल 
की हे साम्य चनणायक स्वरूपािे नाही. स्वर्त, अपवाचरत हे प्रकार प्रत्यक्ष जीवनात कधी कधी आढळून 
येणाऱ्या र्ोष्टींिे नाट्यरूप आचवष्ट्कार होत. तेव्हा हे सांकेत दोन्ही देशाांत स्वतांत्रपणे उद्भतू झाले असलयािी 
शक्यता नाकारता येणार नाही. नाट्यशास्त्रातील नटसांघात हवचडश याांनी चनदेचशलेलया पाि प रुष 
नटाांव्यचतचरक्त इतर प रुष नट असत आचण चशवाय नटीही असे. 

 
यिवनका 

 
पडद्याला नाट्यशास्त्रात यवचनका असा शब्द आहे. ग्रीकाांसाठी प्रािीन काळी वापरण्यात येणाऱ्या 

यवन शब्दाशी त्या शब्दािा सांबांध जोडला जाणे स्वाभाचवक होते.हवचडश याांनी ग्रीक रांर्भमूीवरील  
skeneअथवा हभतीच्या अन करणािा चनदशवक असा हा शब्द असलयािे म्हटले आहे. ग्रीसमध्ये नट जेथे 
अचभनय करीत ती जार्ा आचण चतच्या पाठीमार्िी जार्ा याांमध्ये स्केने अचभधान असलेली व एक दरवाजा 
असलेली हभत असे. त्या दरवाजातून पाते्र पाठीमार्च्या postsceniumमधून प ढील prosceniumमध्ये 
म्हणजे रांर्भमूीवर प्रवशेचनष्ट्क्रमणादी करीत. पाठीमार्िा भार् नेपर्थयर्ृहासारखा हे उघड आहे. तेव्हा 
स्केनेशी जर कशािे सादृश्य असेल तर नेपर्थयर्ृह आचण रांर्भमूी याांच्यामधील दोन दरवाजे असलेलया 
हभतीिे, रांर्शीषव आचण रांर्पीठ याांच्या मध्ये असलेलया यवचनकेिे नाही. वस्त तः ग्रीक रांर्भमूीवर पडदा ही 
वस्तूि नव्हती. तेव्हा त्याच्या अन करणाने म्हणून सांस्कृतात यवचनका शब्द आला असण्यािा सांभव नाही. 
आचण कोनौ याांनी म्हटलयाप्रमाणे जर खरोखरीि ग्रीक नाट्यािा प्रभाव पडून सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती 
झाली असती तर त्या र्ोष्टीिी चनदशवक खूण ग्रीक रांर्भमूीवर नसलेलया पडद्याच्या रूपात न दाखचवता 
नाट्याच्या एखाद्या महत्वाच्या भार्ाशी यवन शब्दािा सांबांध जोडून प्रदर्मशत करणेि उचित झाले असते. 

 
ही अडिण लक्षात घेऊन लेस्व्ह याांनी असे स िचवले आहे की यवचनकेमधील यवन शब्द ग्रीक 

लोकाांिा वािक न समजता त्याने पर्मशयन लोकाांिा बोध होतो असे समजाव े आचण यवचनका म्हणजे 
पर्मशयातून आणलेला चित्राकृचतय क्त पट (Persian tapestry) असा अथव करावा. [S. Levi, op. cit.,p.348] 
परांत  हा अथवही पटण्या-सारखा नाही. ग्रीक आचण पर्मशयन या दोघाांनाही यवन शब्द लावीत हे मान्य केले 
तरी रांर्भमूीवरील पडद्यासाठी पर्मशयन टॅपेस्री आयात केली जात असे ही र्ोष्ट सांभवनीय वाटत नाही. या 
सांबांधात शक्यता अशी चदसते की ह्या शब्दािे मूळ रूप यवचनका नसून जवचनका असे होते आचण त्यात 
कोणत्याही लोकाांिा चनदेश अचभपे्रत नाही. जवचनका शब्द पडदा ह्या अथी सांस्कृत वाङ्मयात अन्यत्रही 
आढळतो. तो शब्द जू म्हणजे जोराने जाणे, वरे्ाने सरकणे ह्या धातूपासून चनष्ट्पन्न झाला असून मूळात तो 
‘पटी’ िे चवशषेण असावा. जवचनका पटी म्हणजे वरे्ाने इकडून चतकडे सरकणारा कपडा. नाट्यशास्त्रात 
एके चठकाणी ‘पटे िैवापकर्मषते (१२¿३)’ असे पडदा सरकचवण्याच्या चक्रयेिे चनदशवक विन आहे, त्यावरून 
ह्या सूिनेला प ष्टी चमळते. 
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सीताबेंगा ि जोवगमारा गुहा 
 
ग्रीक नाट्याच्या सांस्कृत नाट्यावरील प्रभावािे आणखी एक प्रमाण प्रस्त त केले जाते. 

नाट्यशास्त्रात ज्या नाट्यमांडपाांिे वणवन आहे त्याांपैकी कोणत्याही प्रकारिे ग्रीसमधील अधवर्ोलाकृचत 
पे्रक्षार्ृहाशी (amphitheatre) काहीही साम्य नाही. तथाचप, काही पांचडताांच्या मते ग्रीक अँचिचथएटरसारखे 
एक नाट्यर्ृह भारतात चवद्यमान आहे. छोटानार्पूरमधील रामर्ढ चजलह्याच्या सराइकेला शहरापासून 
काही मलै अांतरावर असलेलया एका पहाडावर सीताबेंर्ा आचण जोचर्मारा नावाच्या दोन र् हा आहेत. 
त्याांपैकी सीताबेंर्ा र् हेच्या बाहेर अधवर्ोलाकृती रिना आहे. यावरून ही र् हा ग्रीक अँचिचथएटरच्या 
अन करणाने नाट्यप्रयोर्ाांसाठी तयार करण्यात आली असे या र् हाांिे वणवन करताना ब्लोश याांनी प्रचतपादन 
केले आहे. [T. Bloch, ‘Caves and Inscription in Ramgarh Hill’ , Archaeological survey of India, Annual Report, 1903-1904, pp. 
123-131.] या मताच्या समथवनाथव त्याांनी या दोन र् हाांतील चशलालेखाांिा चनदेश केला आहे. त्याांपकैी सीताबेंर्ा 
र् हेत प्राकृत भाषेत प ढील पांक्ती आहेत 

 
अवदपयांवत हदयां सभािगरु कियो एरातयां ... 

दुले िसांवतया हासािानुभूते कुदस्फतां एिां अलांग (त) 

 
या पांक्तींिे सार प ढीलप्रमाणे साांर्ता येईल - ‘स्वभावतः श्रेष्ठ असलेले कवी लोकाांिे हृदय उद्दीचपत 

करतात... वसांतर्तूतील दोलोत्सवात श भ्र क न्दमाला पचरधान करून लोक हास्य अन भवतात.’ 
जोचर्मारा र् हेतील लेख प ढील प्रकारिा आहे – 

 
‘शतनुक नम 

देिदवशक्क्त्य 

शुतनुक नम देिदवशक्क्त्य 

तां कमवयथ बलनशेये 

देिवदने्न नम लूपदखे’ 

 
(यात पचहलया तीन शब्दाांिी प नरुक्ती झाली आहे). या लेखािा अथव असा–‘वाराणसीिा चनवासी देवदत्त 
नावािा रूपद्रष्टा स तन का नावाच्या देवदासीवर पे्रम करतो.’ ह्या लेखाांच्या आधारे असे अन मान करण्यात 
आले आहे की ह्या र् हाांिा उपयोर् नाट्यप्रयोर्ासाठी, कमीतकमी काव्यपठनासाठी होत होता. प्रातीन 
भारतात र् हाांिा उपयोर् मौज करण्यासाठी आचण मनोरांजनािे कायवक्रम करण्यासाठी स द्धा केला जात असे 
असे लयूडसव याांनी प्रचतपादन केले आहे. [H. Luders, ‘Indische Hohlen als Vergnugungsorte’,ZDMG, Vol. 58 (1904), pp. 
867-868.] क मार-सांभवातील चहमालयाच्या वणवनात दरीर्ृहात वनेवर स रतक्रीडा करीत (१.१०) आचण त्या 
प्रसांर्ी दरीर्ृहाच्या द्वाराशी मेघाांिा पडद्यासारखा उपयोर् होत असे (१¿१४), तसेि मेघदूतात नीिैर्मर्री 
पववतावरील चशलावशे्मािा याि क्रीडेसाठी उपयोर् केला जात होता असे काचलदासाने म्हटले आहे, 
त्यावरून लेण्याांिा मनोरांजनाच्या कायवक्रमासाठी उपयोर् होत होता याचवषयी लयूडसव याांना शांका नाही. 
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यासांबांधात त्याांनी मथ रायेथील एका जैन चशलालेखातील ‘लेणशोचभका’ ह्या शब्दािा चनदेश केला आहे. 
कोणत्या तरी प्रकारच्या नाट्यािे प्रयोर् शौचभक करीत असे महाभाष्ट्यवरून स्पष्ट आहे. तेव्हा लेणशोचभका 
म्हणजे प्रयोर् शौचभक करीत असे महाभाष्ट्यावरून स्पष्ट आहे. तेव्हा लेणशोचभका म्हणजे लेण्यात तसले 
नाट्य प्रस्त त करणारी नटी असे त्याांिे मत आहे. जोचर्मारा चशलालेखातील देवदासी शब्दािा अथव असावा 
असे ब्लोश याांनी म्हटले आहे. त्यािप्रमाणे लूपदख म्हणजे रूपद्रष्टा हा शब्दही रूपके म्हणजे नाटके प्रस्त त 
करणारा नट असे मानले आहे. 

 
नाट्यप्रयोर्ासाठी र् हाांिा उपयोर् होत असे हे प्रचतपादन केलयावर ब्लोश याांनी सीताबेंर्ा र् हेच्या 

बाहेरच्या भार्ािे वणवन करून तेथील रिना ग्रीक अचँिचथएटरच्या अन करणाने करण्यात आली असे 
दाखचवण्यिा प्रयत्न केला आहे. र् हा आतील बाजूस ४६ िूट लाांब आचण २४ िूट रूद अशी लांबिौरस 
असून चतन्ही हभतींना लार्नू दर्डािेि बाक तयार केले आहेत. र् हेच्या बाहेरच्या बाजूस डावीकडे वर 
र् हेत िढून जाण्यासाठी बऱ्याि पायऱ्या दर्डात खोदलया आहेत. या पायऱ्याांच्या उजवीकडे र् हेच्या दशवनी 
भार्ाला समाांतर असे पायरीपायरीने उतरत जाणारे दर्डात खोदलेले बाक आहेत. हे 
िढण्याउतरण्यासाठी केले असण्यािा सांभव नसून त्याांिे अँचिचथएटरशी साम्य आहे असे ब्लोश याांिे 
म्हणणे आहे. चशवाय हे बाक जेथे सांपतात त्या चठकाणी समोर एक लहानसे पठार आहे, त्यािा नाट्यप्रयोर् 
प्रस्त त करण्यासाठी उपयोर् केला जाई. र् हेच्या आत जे बाक आहेत तेथून खालिा प्रयोर् चदसणे शक्य 
नसलयाम ळे ब्लोश याांनी असे स िचवले आहे की ती पे्रक्षकाांनी चवश्राांती घेण्यािी जार्ा असावी. चतन्ही 
बाकाांवर चमळून एका वळेेस पन्नास माणसे चवश्राांती घेऊ शकतील असा त्याांिा अांदाज आहे. 

 
या र् हेत नाट्य कशा प्रकारे केले जात असाव ेयाचवषयी कोनौ याांनी चनराळेि मत प्रदर्मशत केले 

आहे. र् हेच्या दशवनी भार्ी दोन्ही टोकाना दर्डात खोल भोके आहेत. कोनौ याच्या मते या भोकाांत खाांब 
प रले जात असत आचण ह्या खाांबाांच्या आधारे दशवनी भार्ावर एक पडदा लावला जाई. ह्या पडद्यावर 
छायाांच्या साहाय्याने नाट्य प्रस्त त केले जात असे असे त्याांिे मत आहे [Konow, op.cit., p. 4.] 
नाट्यशास्त्रातील‘कायवः शलैर् हाकारो चद्वभचूमनाट्यमांडपः । मन्दवातायनोपेतो चनवातो धीरशब्दवान् ॥(२¿८०-
८१)’ ह्या श्लोकाच्या आधारे शलैर् हा नाटप्रयोर्ासाठी भरतालाही अचभपे्रत असावी असे त्याांनी सूचित केले 
आहे. 

 
ह्या दोन र् हाांच्या प्रयोजनाचवषयीिे हे मत म ळीि ग्राह्य मानता येण्यासारखे नाही. त्यात जे लेख 

आहेत ते नाट्यप्रयोर्ािे चनदशवक आहेत असे समजणे शक्य नाही. सीताबेंर्ा र् हेतील लेखात श्रेष्ठ कवींिी 
स्त ती असून वसन्तर्तूतील दोलोत्सवात होणाऱ्या मोजेिा चनदेश आहे. त्यावरून ही र् हा 
नाट्यप्रयोर्ासाठी हकवा काव्यपठनासाठी उपयोर्ात आणली जात असे असे म ळीि सूचित होत नाही. 
जोचर्मारा र् हेतील लेखात एका पे्रचमकाने देवदासीवरील आपलया पे्रमाला वािा िोडली आहे इतकेि. 
नाट्यप्रयोर् होत असलयािे सूचित करण्यासारखे त्यात काहीही नाही. देवदासी मांचदराांत नृत्य करीत. 
त्याांना नटी समजणे बरोबर नाही. आचण लूपदख शब्द नटािा बोधक आहे असे समजणे तर चबलक ल शक्य 
नाही. चवशषे म्हणजे जोचर्मारा र् हेिा कोणत्याही प्रकारच्या नाट्यप्रयोर्ासाठी उपयोर् होण्यािी शक्यता 
स द्धा नाही. 

 
लयूडसव याांनी म्हटलयाप्रमाणे काचलदासाच्या वणवनावरून पववतावरील र् हाांिा उपयोर् 

स रतक्रीडेसाठी होत असावा हे सांभाव्य मानता येईल. जोचर्मारा र् हेतील लेख अशा प्रसांर्ािी साक्ष म्हणून 
कोरला रे्ला असण्यािी शक्यता आहे. परांत  ही हकवा अशाि प्रकारिी िैन करण्यासाठी र् हाांिा उपयोर् 
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केला जात असे त्याांिा नाट्यप्रयोर्ासाठीही उपयोर् होत होता असे समजणे कसे शक्य आहे? आचण 
शोचभका शब्दािा नटी असा अथव मान्य केला तरी र् हेमध्ये नाट्य प्रस्त त करणाऱ्या चवचशष्ट्य नट्या असत 
आचण त्याांना लेणशोचभका ही स्वतांत्र सांज्ञा होती असे समजणे चकतपत योलय होईल? 

 
सीताबेंर्ा र् हेच्या बाहेर जो अँचिचथएटरसारखा भार् आचण त्याप ढे पठार आहे तेथे नाट्यप्रयोर् 

होत असत असे समजणे स द्धा कठीण आहे. ह्या पठारावर नाट्य प्रस्त त केले जाई असे मानले तर 
नेपर्थयर्ृहािी काय व्यवस्था असावी असा प्रश्न उपस्स्थत होतो. ग्रीक नाट्यर्ृहातस्केने-हभतीच्या 
पलीकडेpostsceniumनावािा पे्रक्षकाांना अदृश्य असा भार् असे. तशा प्रकारिी काहीही व्यवस्था ह्या 
पठारावर केली रे्ली असलयािी शक्यता नाही. तसेि र् हेच्या आतील भार् पे्रक्षकाांना चवश्राांती घेण्यासाठी 
राखून ठेवला असलयािी कलपना चवचित्र वाटते. चवश्राांतीसाठी जारे्िी कोणाला आवश्यकता असेल तर ती 
नट-नटींना, पे्रक्षकाांना नाही. ब्लोश ह्याांनी र् हेच्या दशवनी भार्ािा जो िोटो सोबत जोडला आहे तो पाहून 
त्यािे ग्रीक नाट्यर्ृहाशी साम्य असलयािे म ळीि प्रतीत होत नाही. कोनो याांनी येथे छायानाट्य प्रस्त त केले 
जात असाव ेअसे जे मत माांडले आहे ते तर म ळीि स्वीकारता येण्यासारखे नाही. र् हेच्या दशवनी भार्ावर 
पडदा असून त्यावर छाया पाडलया जात असे मानले तर छाया कोठून पाडलया जात आचण पे्रक्षक कोठे 
बसत असा प्रश्न उपस्स्थत होतो. छाया र् हेच्या आतूनि पाडलया जाण्यािी शक्यता आहे. बाहेर उतार 
असलयाम ळे तेथून पाडता येण्यािी म ळीि शक्यता नाही. पण छाया र् हेच्या आतून पाडलया जात यािा अथव 
नट व नटी र् हेति अचभनय करीत असत. मर् हे छायानाट्य पहाणारे पे्रक्षक कोठे बसत? बाहेरच्या 
अँचिचथएटरसदृश बाकाांवर बसून ते पहात असे समजणे शक्य नाही कारण हे बाक खाली उतरत 
पायऱ्यासारखे असलयाम ळे पडद्यावरील छाया सवव पे्रक्षकाांना सारख्याि चदसणे शक्य नाही आचण म ख्य 
म्हणजे ह्या बाहेरच्या बाकाांवर पे्रक्षक बसलयास त्याांिी पाठ पडद्याकडे वळलेली असेल, तेव्हा त्याांना ते 
छायानाट्य कसे चदसणार? 

 
खरी र्ोष्ट अशी आहे की नाट्यप्रयोर्ासाठी शहरापासून दूर असलेलया डोंर्रावरील र् हाांिा 

उपयोर् होत असे ही र्ोष्ट म ळाति अस्वाभाचवक आहे. सामान्यतः नाट्यप्रयोर् यात्रा, उत्सव याांसारख्या 
प्रसांर्ी केले जात आचण त्यावळेी तात्प रत्या उभारलेलया नाट्यमांडपावरि काम भार्चवले जाई. कायमच्या 
स्वरूपािे नाट्यर्ृह बाांधणे कोठे सांभाव्य असेल तर ते शहराति हकवा त्याच्या पचरसरात, शहरापासून दूर 
असलेलया डोंर्रावर नाही. चस्त्रया, म ले, वृद्ध माणसे इत्यादी स द्धा नाटके पहायला जातात असे 
नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. ही सवव मांडळी नाटक पहाण्यासाठी इतक्या दूर डोंर्र िढून येत यावर चवश्वास 
ठेवणे कठीण आहे. त्यात प न्हा अडिण अशी की ह्या दोन र् हाांकडे जाण्यािा जो मार्व आहे त्या मार्ावर 
एकशऐेशी िूट लाांब व हत्ती सहज जाऊ शकतील इतक्या उांिीिा एक मोठा बोर्दा आहे. त्याला हाथीपोळ 
असे म्हणतात. द पार उलटून रे्लयावर नाट्यप्रयोर् पहाण्यासाठी लोक या बोर्द्यातून जात आचण प्रयोर् 
पाचहलयावर त्यातून रात्रीच्या वळेी परतत ही र्ोष्ट असांभाव्य वाटते.  

 
कोनौ याांनी नाट्यशास्त्रातील ज्या श्लोकािा चनदेश केला आहे त्यात नाट्यमांडपािा आकार 

शलैर् हासारखा असावा एवढेि म्हटले आहे. नटाांिे शब्द आचण वाद्याांिे ध्वनी अनायासे सववत्र ऐकू यावते हा 
या आकारामार्ील उदे्दश आहे असे अचभनवर् प्ताने स्पष्टीकरण केले आहे. ह्या श्लोकात आकारािे र् हेशी 
साम्य असाव ेअसे म्हटले आहे. त्यावरून प्रत्यक्ष शलैर् हाि नाट्यप्रयोर्ासाठी भरताला अचभपे्रत होती असा 
चनष्ट्कषव चनघत नाही. आचण ही र्ोष्ट स द्धा लक्षात ठेवली पाचहजे की नाट्याशी सांबांध जोडणे शक्य झाले आहे 
अशी ही एकि सीताबेंर्ा र् हा आहे. भारतात सववत्र असांख्य शलैर् हा आहेत. पण इतर कोठेही र् हेिा 
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नाट्यप्रयोर्ासाठी उपयोर् होत असावा असे अांध क सूिन करणेही शक्य झालेले नाही. जर र् हाांिा तसा 
उपयोर् नाट्यशास्त्राला खरोखरि मान्य असता तर इतरत्रही त्यािी चिन्हे अवश्य चनदशवनास आली असती.  

 
सीताबेंर्ा र् हा नाट्यप्रयोर्ासाठी उपयोर्ात आणली जात होती हे मत याप्रमाणे अस्वीकायव 

असलयाम ळे चतच्या रिनेवर ग्रीक अँचिथएटरिा प्रभाव पडला होता हे मतही चनमूवल ठरते. वस्त तः ग्रीक 
नाट्यर्ृह आचण पववतावरील र् हा याांच्यात कोणत्याि प्रकारिा सांबांध नाही. ग्रीक नाट्यर्ृह नेहमी शहराति 
हकवा त्यापासून अर्दी जवळि बाांधण्यात येत असे. तेव्हा अन करण करावयािे ठरचवले तर शहरापासून दूर 
डोंर्राच्या वरील भार्ी असलेली र् हा त्यासाठी योलय चठकाण म्हणून चनवडले रे्ले हे कसे सांभाव्य मानता 
येईल? आचण अन करण केले असलयािे चिन्ह कोणते तर िक्त खाली जाणाऱ्या हकचित अधवर्ोलाकृती 
दर्डी पायऱ्या. ग्रीक नाट्यर्ृहात आवश्यक असलेली स्केने नावािी हभत, त्याप ढील आचण मार्ील अशी 
झालेली जारे्िी चवभार्णी यािे कोणतेही चिन्ह त्या चठकाणी नाही. आचण ही स द्धा एक आियािी र्ोष्ट 
होईल की ग्रीक नाट्यर्ृहािा प्रभाव पांजाबपासून छोटा नार्पूरपयंत अन्यत्र कोठेही चदसून येऊ नये आचण 
सहसा त्यािे दशवन त्या प्रदेशातील एका चनजवन टेकडीवर व्हाव.े वास्तचवक ग्रीकाांिी सत्ता पांजाबमध्ये 
चकत्येक वष ेहोती. जर ग्रीक नाट्यर्ृहािे अन करण होण्यािा कोठे सांभव असलयािे मानता येईल तर तो 
पांजाबमध्ये. पण त्या चठकाणी त्यािे कसलेि चिन्ह नाही. तेव्हा ग्रीक नाट्यर्ृहािा भारतातील 
नाट्यमांडपचनर्ममतीवर प्रभाव पडला होता हेि सांशचयत असलयाम ळे ग्रीक नाट्यापासून स्िूती घेऊन सांस्कृत 
नाटक उदयास आले या मताला त्याने प ष्टी चमळण्यासारखी नाही. 

 
ग्रीक ि सांस्कृत नाट्य 

 
वस्त तः ग्रीक नाट्य व सांस्कृत नाट्य याांच्या मूलभतू प्रकृतींत प ष्ट्कळि िरक आहे. ग्रीक रॅजेडी व 

सांस्कृत नाटक याांच्यात चवषयाच्या बाबतीत काही अांशी साम्य आहे. प रातन कथाांतील उदात्तप्रकृती 
व्यक्तींच्या िचरतािे दशवन दोहोंतही घडते. पण ते घडचवण्यािा प्रकार आचण त्यािे प्रयोजन याांबाबतीत 
दोहोंत महत्त्वपूणव चभन्नता आहे. रॅजेडीमध्ये एकाि चदवशी एकाि चठकाणी घडणाऱ्या परस्पराांशी सवव प्रकारे 
सांबद्ध असणाऱ्या घटनाांिा अचनवायव पचरणाम म्हणून द ःखकारक शवेट होतो. यात काल, स्थल आचण 
घटना याांच्या बाबतीतील एकतेला (unity) महत्त्वािे स्थान असून अचत र्चतमान असलेलया कथानकािा 
द ःखद अांत होणे आवश्यक होते. सांस्कृत नाटकात स्थलकालािी एकता म ळीि आवश्यक मानलेली नाही. 
रामकथेवरील नाटकाांत अयोध्या, पांिवटी, लांका आदी एकमेकापासून दूर असलेली स्थले आचण िौदा 
वषांइतका कालावधी याांिी योजना सहज होऊ शकते. तसेि घटनाांच्या एकतेवरही सांस्कृत नाटकाांत भर 
चदलेला चदसत नाही. तथाचप, हे लक्षात ठेवले पाचहजे की पताका, प्रकरी याांसारखे प्रासांचर्क उपकथानक 
म ख्य कथानकाच्या पचरपोषाला उपय क्त असले पाचहजे असे नाट्यशास्त्रात म्हटले आहे. म्हणजे 
कथानकािी स सूत्रता सांस्कृत नाट्यात अपेचक्षत आहेि. 

 
पण याहून महत्त्वािा िरक कथानकाच्या आशयाच्या सांबांधात चदसून येतो. ग्रीक रॅजेडीत 

नायकाला म ख्यतः दैवाने चनमाण केलेलया पचरस्स्थतीशी झर्डणे आवश्यक होते आचण त्यात त्याला अनांत 
यातना सहन कराव्या लार्ून अन्ततः तो पराभतू होतो व प्रसांर्ी त्यािा मृत्यूही ओढवतो.परांत  या पराभवाति 
त्यािे महान भावत्व प्रकट होते, कारण दैवाशी झर्डण्याति प रुषाथव मानला आहे. अशा तऱ्हेच्या कलपनेला 
सांस्कृत नाटकात म ळीि अवकाश नाही. नाटकािा जो नायक त्याला अांती िलािी प्राप्ती झालीि पाचहजे 
असा दांडक आहे. तेव्हा नायक पराभतू होऊन नाटकािा शवेट द ःखात होणे शक्य नाही. ग्रीक रॅजेडी आचण 
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सांस्कृत नाटक याांच्यातील ह्या भेदािे मूळ प्रािीन ग्रीक व भारतीय या दोघाांच्या स्वभावधमाच्या चभन्नतेत 
अथवा जर्ाकडे पहाण्याच्या दृचष्टकोणाच्या चभन्नतेत असण्यािा सांभव आहे. पण ते काहीही असले तरी ह्या 
दोन प्रकारच्या नाट्याांिी प्रकृती बह ताांशी चभन्न असलयािे प्रकषाने जाणवते. आचण त्याम ळे एकािा 
द सऱ्यावर प्रभाव पडला असलयािी शक्यता वाटत नाही.  

 
ग्रीक नाट्यािे एक महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य म्हणजे त्यात केला जाणारा कोरसिा उपयोर्. रॅजेडी आचण 

ज नी व नवी कॉमेडी यात सववत्र कोरसिी योजना आहे. अांक हा प्रकार ग्रीक नाट्याला अवर्त नाही. जर 
खरोखरि ग्रीक नाट्यापासून पे्ररणा घेऊन सांस्कृत नाटक उत्पन्न झाले असते तर सांस्कृत नाट्यात कोरसिे 
दशवन कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरूपात झालेि असते. परांत  त्यािे कोठेही काही चिन्ह नाही. ग्रीक 
नाट्यप्रयोर्ािे आणखी एक वैचशष्ट्ट्य असे की ज्या पात्रािी भचूमका करावयािी त्याला अन रूप असा 
म खवटा (mask) धारण करूनि नट रांर्भमूीवर येत. तसा काही प्रकार सांस्कृत नाट्यप्रयोर्ात नव्हता. 
इतकेि नाही तर म खावरील नेत्र, भ वया आदी चवचवध अवयवाांनी करावयाच्या अचभनयाच्या चवस्तृत 
वणवनावरून हे स्पष्ट आहे की नटाने म खवटा धारण करून रांर्भमूीवर अवतीणव व्हाव ेही कलपना सांस्कृत 
नाट्याला माहीतही नव्हती. ग्रीक नाट्यप्रयोर्ात चस्त्रयाांिी कामे प रुष नटि करीत. महाभाष्ट्यात स्त्रीच्या 
वषेात असणाऱ्या प रुषाला भ्रकू ां स असे म्हटले आहे. [‘स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः प रुषः स्मतृः’ चलर्ङ्ात्स्त्रीप ांसयोज्ञाने सचत 
भ्रकू ां से टाप् प्राप्नोचत । यचद्ध लोके दृषै्ट्वतदवसीयत इयां स्त्रीचत अस्स्त तद् भ्रकू ां से । (४.१.३ सूत्रावरील महाभाष्ट्य)].पण हे स्त्रीिी भचूमका 
करणाऱ्या प रुष नटािे वणवन आहे हे चनचित नाही. त्यात चहजड्यािा चनदेश असण्यािाही सांभव आहे. 
तथाचप नाट्यशास्त्रात प रुष नटाांनी करावयाच्या स्त्रीभचूमकाांना उदे्दशून रूपान रूपा योजना असे म्हटले आहे. 
पण त्यािबरोबर चस्त्रयाांनीही प रुष पात्राांच्या भचूमका करण्यास हरकत नाही असे म्हटले आहे. तेव्हा या 
सांबांधात ग्रीक नाट्यप्रयोर्ािा सांस्कृत नाट्यप्रयोर्ाच्या पद्धतीवर प्रभाव पडला असे म्हणता येण्यासारखे 
नाही.  

 
सांस्कृत नाट्यािी दोन प्रधान वैचशष्ट्टे्य आहेत. एक र्द्य आचण पद्य ह्या दोहोंिाही एकाि कृतीत 

उपयोर् आचण द सरे सांस्कृतबरोबर प्राकृत भाषाांिाही उपयोर्. अशा प्रकारिी वैचशष्ट्टे्य ग्रीक नाट्यात 
आढळत नाहीत. ग्रीक नाट्याच्या पे्ररणेने सांस्कृत नाट्यािी उत्पत्ती झाली असे मानलयास ही वैचशष्ट्टे्य 
कोठून आली या प्रश्नािे उत्तर त्यात सापडणार नाही.  

 
खरी र्ोष्ट अशी चदसते की सांस्कृत नाटकािी उत्पत्ती द सऱ्या कोणत्या तरी नाट्याच्या अन करणाने 

झाली असावी असे समजण्यािी म ळी स द्धा आवश्यकता नाही. त्यासाठी आवश्यक असणारी सवव सामग्री 
भारताति चवद्यमान होती. अनेक पांचडताांनी भारतातील लोकनाट्यािे प्रािीनत्व मान्य केले आहे. ज्याांना हे 
मान्य नाही त्याांच्या मते प्रािीन काळी धार्ममक नाट्य अस्स्तत्वात होते. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या तरी 
स्वरूपात नाट्यािी परांपरा भारतात िार प्रािीन काळापासून आहे हे सववमान्य आहे. नटाांच्या कलेिे शास्त्र 
प्रस्थाचपत होऊन त्यावर पाचणनीच्या काळी सांस्कृत भाषेत ग्रांथरिना झाली होती. त्याि स मारास आख्यान, 
आख्याचयका आदी स्वरूपाच्या सांस्कृत चवदलध वाङ्मयाच्या चनर्ममतीस प्रारांभ झाला होता. देवदेवताांच्या 
प रातन कथा, प्रािीन इचतहास, लोककथा आदी नाट्यासाठी आवश्यक चवषय प्रािीन काळापासून उपलब्ध 
होते. ह्या सवव सामग्रीच्या सांयोर्ाने चवदलध सांस्कृत नाट्याच्या चनर्ममतीस स्वतांत्रपणेि प्रारांभ झाला असावा 
असे समजण्यास काही हरकत चदसत नाही. ही र्ोष्ट पत़ञ्ञञलीच्या काळी हकवा हकचित मारे्प ढे घडून 
आली असणे सांभवनीय आहे. 
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नाट्यशास्त्राचे पाठ  
 
प्रस्त त भाषाांतरासाठी नाट्यशास्त्रािे जे पाठ स्वीकारले आहेत ते म ख्यत्वकेरून बडोदे येथून 

र्ायकवाड्् ओचरएांटल ् सीरीज्मधे प्रकाचशत झालेलया प्रतीला अन सरून आहेत. त्याि प्रतीत 
अचभनवर् प्तािी टीका छापलेली असलयाम ळे असे होणे स्वाभाचवक झाले. तथाचप त्या प्रतीत जे श्लोक काही 
हस्तचलचखतात आढळत नसलयाम ळे सांपादकाांना प्रचक्षप्त वाटले आचण ज्या श्लोकाांवर अचभनवर् प्तािी 
टीका नाही असे श्लोकही मूळ ग्रांथाति समाचवष्ट केले असून त्याांना िालू क्रमाांकि चदले आहेत. हे प्रचक्षप्त 
वाटणारे श्लोक कां सात चदले आहेत हे खरे आहे. परांत  इतर श्लोकाांबरोबर एकाि क्रमात छापले 
असलयाम ळे हे श्लोक भरतकृत नाहीत ही र्ोष्ट स्पष्ट होत नाही. प्रस्त त भाषाांतरात हे श्लोक मूळ 
नाट्यशास्त्रात समाचवष्ट न करता टीपाांत उद्धतृ केले आहेत. त्याम ळे ह्या दोन अध्यायाांतील श्लोकाांिी सांख्या 
व त्याांिे क्रमाांक याांच्या बाबतीत चभन्नता उत्पन्न झाली आहे. बडोदे प्रतीत अठराव्या अध्यायात एकश े
साडेसव्वीस आचण एकोणचवसाव्या अध्यायात एकश े िोपन श्लोक क्रमवार चदले आहेत, तर प्रस्त त 
भाषाांतरात अम क्रमे एकश ेसोळा आचण एकश ेतीसि श्लोक स्वीकृत केलेले चदसतील. 

 
श्लोकाांतील पाठ म ख्यतः बडोदे प्रतीवरूनि घेतले आहेत. तथाचप, काही थोड्या चठकाणी त्या 

प्रतीतील पाठ न स्वीकारता अन्य प्रतींतील पाठ पसांत केले आहेत. स्वीकृत न झालेले चनरचनराळ्या 
प्रतींतील पाठ तळटीपाांत चदले आहेत. तेथे चनरचनराळ्या प्रतींिा चनदेश प ढीलप्रमाणे केला आहे - ब = 
बडोदे प्रत, वन = चनणवयसार्र प्रत, का = काशी येथे प्रचसद्ध झालेली प्रत आचण घो = मनोमोहन घोष याांनी 
प्रचसद्ध केलेली प्रत. डॉ. घोष याांनी म ख्यतया काशी प्रतीिे अन सरण केले आहे. त्या प्रतीप्रमाणे प्रस्त तिे 
१८ व १९ हे अध्याय अन क्रमे २० व २१ असे आहेत. त्यािे कारण तीत इतराांच्या नवव्या अध्यायािे ९ व १० 
असे आचण सतराव्या अध्यायािे १८ व १९ असे दोन दोन अध्याय केले आहेत. त्या प्रतीिे आणखी एक 
वैचशष्ट्ट्य असे की त्यात लास्याांर्ाांिे वणवन एकचवसाव्या अध्यायात न करता चवसाव्या अध्यायात समाचवष्ट 
केले आहे. अर्ोदरिा अध्याय आयावृत्तात आचण नांतरिा अन ष्ट भ छांदात आहे हे लक्षात घेतले असता 
लास्याांर्ाांिे वणवन करणारे अन ष्ट भ श्लोक नांतरच्या अध्यायाति मूळ असण्यािा अचधक सांभव आहे. 

 
श्लोकाांिे भाषाांतर करताना त्याांिा जो स्वाभचवक अथव असावा असे वाटले तोि म ख्यतः चविारात 

घेतला आहे. पण तो अथव अचभनवर् प्ताने केलेलया व्याख्येशी सववत्र ज ळता आहे असे नाही. हकबह ना, अनेक 
चठकाणी असा प्रयत्न येतो की अचभनवर् प्ताने लाववलेा अथव श्लोकात अचभपे्रत असण्यािी शक्यता नाही. 
१८.१५, १९.५, १९.१५, १९.२६, १९.३७ इत्यादी श्लोकाांिी अचभनवर् प्तकृत व्याख्या पाचहलयास हे स्पष्ट 
होते. तसेि प ष्ट्कळ वळेा शब्दाांिे स्वाभाचवक अथव न स्वीकारता त्याने चनराळेि अथव केले आहेत. 
उदाहरणाथव, प्रयोर्तः (१८¿१), चवषय (१८¿१०), र् णैः (१८¿११), सर् णाम् (१९¿११), प्राज्ञैः (१९¿२५), 
दीप्त (१९¿५१) इत्यादी. अशा चठकाणी अचभनवर् प्ताने केलेला अथव स्वीकारणे शक्य झाले नाही, तरी 
सामान्यतः श्लोकािा अथव लावताना त्याच्या व्याख्येिा िार उपयोर् झाला यात शांका नाही. 

 
अचभनवर् प्ताच्या पूवी नाट्यशास्त्रावर अनेक पांचडताांनी टीका चलचहलया होत्या. त्याांपैकी उद्भट, 

लोल्लट आचण शङ्क क याांच्या चभन्न मताांिा चनदेश त्याने प्रस्त त दोन अध्यायाांवरील टीकेत काही चठकाणी 
केला आहे. त्या चशवाय अनेक जार्ी नावचनदेश न करता त्याने प्रािीन टीकाकाराांिा चनदेश ‘केचित्’ हकवा 
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‘अन्ये’ अशा शब्दाांनी केला आहे. अर्ोदरच्या टीकाकाराांच्या चभन्न चभन्न मताांच्या ह्या उल्लेखाांवरून हे स्पष्ट 
होते की नाट्यशास्त्रातील काही श्लोकाांच्या अथाबद्दल प्रािीन काळापासून चभन्न मते प्रिचलत झाली होती. 
ह्या प्रािीन टीकाांपकैी सध्या कोणतीि उपलब्ध नाही.त्याांच्याचवषयी जी काय माचहती चमळते ती 
अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येवरूनि. 

 
अवभनिभारती 

 
अचभनवभारतीिे भाषाांतर करण्यासाठी प्रथम त्या व्याख्येतील पाठ श द्ध करून घेणे आवश्यक होते. 

बडोदे येथील प्रतीत छापलेली ह्या दोन अध्यायाांवरील व्याख्या असमाधानकारक आहे. अनेक जार्ी 
अथवबोध होणे िार कठीण आहे. अचभनवभारतीिी दोन हस्तचलचखते उपलब्ध झाली आहेत. दचक्षण भारतात 
तीनिार चठकाणी चमळून प्राप्त झालेलया एका हस्तचलचखतावरून तयार केलेली प्रत मद्रास येथील र्व्हमेन्ट 
ओचरएांटल मनॅ्य स्स्िप्ट् लायब्ररीत आहे. द सरे हस्तचलचखत चत्रवेंद्रम येथे केरळ य चनव्हर्मसटीच्या सांग्रहात 
आहे. या दोहोंिा उपयोर् करून श्री कवींनी अचभनवभारती छापली आहे. तेव्हा मूळ हस्तचलचखतािा 
उपयोर् झाला तर पहाव ेम्हणून मद्रास येथील प्रतीिी नक्कल करकून मार्चवली. चतिा प्रस्त त कामी िार 
उपयोर् झाला हे भाषाांतरानांतरच्या टीपाांवरून चदसून येईल. ही नक्कल करून पाठचवलयाबद्दल मद्रास 
येथील लायब्ररीच्या अचधकाऱ्याांिे व त्या कामी साह्य केलयाबद्दल प ण्याच्या भाांडारकर इस्न्सट्यूटच्या 
क्य रेटराांिे आभार मानणे आवश्यक आहे. 

 
चत्रवेंद्रम येथील हस्तचलचखतावरून तयार केलेली प्रत वाराणसी येथील सरस्वती भवन भांडारमध्ये 

आहे. वाराणसीतील ह्या प्रतीवरून तयार केलेली प्रत प ण्याच्या भाांडारकर इस्न्टटू्यटमध्ये आहे. 
पाठश द्धीच्या कामी ह्या प्रतीिा उपयोर् झाला तर पहावा या हेतूने मला चमळालेलया मद्रास प्रतीशी 
भाांडारकर इस्न्स्टटू्यटमधील प्रत ताडून पाचहली. पण असे आढळून आले की दोन्ही प्रतींत अश द्ध पाठ 
आचण त्र चट यासांबांधात काहीि िरक नाही. मद्रासच्या प्रतीिे मूळ हस्तचलचखत आचण चत्रवेंद्रमिे 
हस्तचलचखत ही मूळ एकाि हस्तचलचखतावरून तयार केलेली आहेत यात शांका नाही. प्रस्त त टीपाांमध्ये 
‘हस्तचलचखत’ असा जो चनदेश आहे तो मद्रास येथील प्रतीिा. ‘म चद्रत’असा चनदेश अथात बडोदे येथून 
प्रचसद्ध झालेलया अचभनव-भारतीिा. 

 
टीपाांवरून असे चदसून येईल की जार्जार्ी म ळातील पाठाांिी द रुस्ती करणे आवश्यक झाले आहे. 

श द्ध केलेले बह तेक पाठ स्वीकायव ठरतील अशी आशा आहे. तथाचप हे मान्य केलेि पाचहजे की काही 
थोड्या चठकाणी स िचवलेली द रुस्ती सवांना पटेलि असे नाही. हकबह ना, अशा काही चठकाणी मलाि 
खात्री वाटत नाही. चशवाय, दोनिार चठकाणी पाठ इतके अश द्ध आहेत की ते तसेि राहू देण्याचशवाय 
र्त्यन्तर नव्हते. तीि र्ोष्ट क्वचित आढळणाऱ्या त्र टींिी. असे ग्रांथ छापण्यािी सामान्य पद्धत अशी आहे की 
अश द्ध पाठ म ळात तसाि ठेवनू केलेली अर्र स िचवलेली द रुस्ती त्याच्याप ढे कां सात छापावयािी. पण 
त्याने सामान्य वािकािा र्ोंधळ उडतो. यास्तव येथे टीका द रुस्त पाठाांसचहति छापून मूळ अश द्ध पाठाांिे 
चनदेशपूवव चवविेन टीपाांमध्ये केले आहे. याम ळे टीकेिा अथवबोध स लभतेने होऊ शकेल, आचण मूळ पाठही 
टीपाांत पहावयास चमळतीलि. 
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अचभनवभारतीच्या भाषाांतरािे काम िारसे त्रासदायक नाही. श्लोकाांिे अथव समजावनू 
साांर्ण्यासाठी अचभनवर् प्ताने सामान्यतः सोपीि भाषा वापरली आहे. आपलया व्याख्येिे स्वरूप कशा 
प्रकारिे असणार ते त्याने स रुवातीसि प ढील शब्दाांत साांचर्तले आहे- 

 

उपादेयस्य सांपाठस्तदन्यस्य प्रतीकनम् । 

स्फुटव्याख्या विरोधानाां पवरहारः सुपूणथता ॥५ ॥ 

लक्ष्यानुसरणां विििक्त्तव्याांशवििेचनम् । 

सांगवतः पौनरुवयाांना समाधानसमाकुलम् ॥६ ॥  

सांग्रहशे्चत्ययां व्याख्याप्रकारोऽत् समावश्रतः ॥ 

 
प्रस्त त दोन अध्यायाांवरील अचभनवभारतीत ह्या र्ोष्टींिा सववत्र प्रत्यय आलयाचशवाय राहात नाही.  

 
वर उद्धतृ केलेलया व्याख्याप्रकारात उदाहरण देण्याच्या प्रकारािा खास चनदेश नाही. कदाचित 

‘लक्ष्यान सरण’ मध्ये तो अन्तभूवत असावा. प्रस्त त अध्यायाांच्या व्याख्येत जार्जार्ी उदाहरणे देणे आवश्यक 
होते. वीर्थयांरे्, सांधी, सांध्यांरे्, पताकास्थानक इत्यादींिे स्वरूप स्पष्ट होण्यास उदाहरणे उपय क्त ठरली 
आहेत. अचभनवर् प्ताने चदलेली उदाहरणे बह तेक सध्या प्रचसद्ध असलेलया अशा नाटकातीलि आहेत. 
तथाचप, चकत्येक उदाहरणे कृत्यारावण, मायाप ष्ट्पक, प ष्ट्पदूचषतक, पाण्डवानन्द, देवीिन्द्रर् प्त यासारख्या 
सध्या अज्ञात असलेलया नाटकाांतून उद्धतृ केली आहेत. सांध्यांर्ाांच्या उदाहरणाांच्या बाबतीत असे चदसते की 
त्यासाठी वणेीसांहार नाटक (म खसांधीच्या अांर्ाांसाठी) आचण रत्नावली नाचटका (इतर िार सांधींतील 
अांर्ाांसाठी)याांिाि उपयोर् केला आहे. ह्या नाट्यकृतींिी रिनाि भरतािे चनयम प ढे ठेवनू केलेली 
असण्यािा सांभव आहे. यासांबांधात ही र्ोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आहे की दशरूपावरील अवलोक टीकेत 
धचनकाने सांध्यांर्ाांिी उदाहरणे म ख्यतः ह्याि दोन नाट्यकृतींतून उद्धतृ केली आहेत. 

 
वर म्हटलयाप्रमाणे काही चठकाणी अचभनवर् प्ताने नाट्यशास्त्रातील श्लोकाांिा स्वाभाचवक अथव न 

देता शब्दाांिी व त्याांच्या अथांिी ओढाताण करून अथव चनष्ट्पन्न केला आहे. यािे एक कारण असे चदसते की 
भरतानांतर ज्या कोहलप्रभतृी आिायांनी नाट्यशास्त्रावर ग्रांथ चलचहले होते त्याांच्या मताांिाही चनदेश प्रस्त त 
नाट्यशास्त्रात आहे असे त्याला वाटत असाव.े शास्त्र म ळाति सांपूणव स्वरूपात अवतीणव होते, त्यािा चवकास 
वर्ैरे काही होत नाही असा चविार प्रसृत असलयाम ळे समन्वय करणे आवश्यक वाटून स्वाभाचवक नसलेले 
अथव केले रे्ले असे म्हणता येईल. तथाचप, हे लक्षात ठेवले पाचहजे की एके चठकाणी (१८¿१०१ 
व्याख्येनांतरच्या अांशात) अचभनवर् प्ताने असे स्पष्ट म्हटले आहे की कोहलािे मत भरतम नीच्या मताशी 
चवरुद्ध असलयाम ळे त्यािी उपेक्षाि केली पाचहजे. 

 
हे असे स्वाभाचवक नसलेले अथव लावण्यात अचभनवर् प्तािे ब चद्धपाटव साहचजकि अचभव्यक्त होते. 

त्याचशवाय त्याच्या ब द्धीिी ित रस्त्रता सववत्रि प्रत्ययास येते. 
 
 



 
 विषयानुक्रम 
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अचभनवभारतीसमेतां भरतम चनप्रणीतम् 
 

नाट्यशास्त्रम् 
 

[का हवशो] अिादशोऽध्यायः 
 
 

[वन कथचयष्ट्याम्यहां] ितथवयष्ट्याम्यहां विप्रा दशरूपविकल्पनम् । 

नामतः कमथतशै्चि तथा चैि प्रयोगतः ॥१ ॥ 

 
हे चवप्राांनो, मी आता दहा रूपकप्रकाराांिे चवचवध स्वरूप (त्याांिी) नाव,े व्याख्या आचण त्यािप्रमाणे 

प्रयोर् ह्याांिे द्वारा स्पष्ट करून दाखचवणार आहे. 
 

रूपां यदेतद्वहुधा चकाक्स्त तदे्यन भािी भविता न जातु । 

तच्चकु्षरकात्मकमीश्वरस्य िन्दे िपुस्तैजससारधाम्नः ॥ 

 
जे हे रूप अनेक प्रकारे प्रकाशमान होत आहे,ज्याच्याम ळे प ढे होणारा प्राणी कधीही होणार नाही, 

त्या सूयवस्वरूपी ईश्वराच्या नेत्राला-तेजोमय सारािे चनधान असलेलया (ईश्वराच्या)मूतीला–मी वांदन 
करतो. 

 
अचभनवभारतीत प्रत्येक अध्यायाच्या प्रारांभी मांर्लश्लोक आहेत. हे सवव श्लोक चशवस्त चतपर असून 

त्याांत चशवाच्या एखाद्या चवचशष्ट स्वरूपाला अथवा मूतीला वांदन केलेले असते. सामान्यतः, अध्यायातील 
चवषयाच्या सूिक अशा शब्दाांनी प्रारांभीच्या मांर्लश्लोकात चशवस्वरूपािा चनदेश केलेला असतो. तदन सार 
दहा रूपकाांिे चवविेन करणाऱ्या प्रस्त त अध्यायाच्या प्रारांभीच्या मांर्लश्लोकात ‘रूप’ शद्बािा उपयोर् केला 
आहे. चशवाच्या आठ तनूांपकैी अकव  म्हणजे सूयव ही एक आहे हे प्रचसद्ध आहे. तसेि सूयव हा ईश्वरािा नेत्र होय 
ही कलपनाही सवांच्या पचरियािी आहे. ह्या दोन्ही कलपनाांिी प्रस्त त श्लोकात साांर्ड घातलेली चदसते. 
कारण, ‘िक्ष ः’ आचण ‘वप ः’ हे दोन्ही शब्द ‘वन्दे’ ह्या चक्रयापदािे कमव असलयाम ळे त्याांच्यात 
सामानाचधकरण्य मानणे आवश्यक आहे. एका दृष्टीने जो नेत्र तो द सऱ्या दृष्टीने शरीर अशी कलपना अचभपे्रत 
असावी. पण ही कलपना चततकीशी आकषवक वाटत नाही. ‘तैजससारधाम्नः’हे ‘ईश्वरस्य’िे चवशषेण आहे. 

 
श्लोकाच्या द सऱ्या िरणािा अथव सववथा स्पष्ट नाही. सूयाम ळे ‘भावी’ केव्हाही अस्स्तत्वात येणार 

नाही यािा अथव सूयाच्या प्रसादाने मन ष्ट्याला म क्ती चमळून त्याला कधीही प नजवन्म प्राप्त होत नाही अशा 
तऱ्हेिा असावा असे वाटते. ‘भावी’ हा शब्द प लह्लर्ी असलयाम ळेत्यािेचवशषे्ट्य ‘मन ष्ट्यः’, ‘जन्त ः’, ‘प्राणी’ 
अशासारखेि एखादे मानणे आवश्यक आहे. जर तो शब्द नप ांसकहलर्ी असता तर हे वाक्य 
सृचष्टसांहाराचवषयी आहे असे समजणे कदाचित शक्य झाले असते. पण ती कलपना अचभपे्रत असेलसे वाटत 
नाही. सांहार अस्स्तत्वात असलेलया सृष्टीिा होतो. ‘भावी’ शब्दाने चतिा चनदेश अन चित ठरला असता. 



 
 विषयानुक्रम 

सूयोपासनेने मोक्ष चमळतो ही कलपना अचधक ग्राह्य वाटते. पण चवराधालांकारासाठी योजलेलया ‘भावी न 
भचवता’ ह्या शब्दप्रयोर्ाम ळे ती स्पष्ट होत नाही. 

दशरूपकोपकावर काक्वावदयोजनवमवत तत्स्िरूपां िक्त्तव्यवमवत सांगवतरुक्त्तैि, तद्वतथवयष्ट्यामीवत 
वकमनेनोच्यते । तदस्य प्रयोजनां प्रदर्शयथते । कवश्चदेिमाशङ्कते ‘रसा भािा’ इत्यावदसूत्सारसांग्रहे 
दशरूपशब्दस्य नामावप न श्रुतम्, तत्कथमुक्त्तां ‘दशरूपविधाने पाठ्यम्’ इवत । तां प्रत्याह ितथवयष्ट्यामीवत 
।रूप्यते प्रत्यक्षीवक्रयते योऽथथस्तद्वाचकत्िात्काव्यावन रूपावण । रूप्यन्त अवभनीयन्त इवत िा काव्यान्येि 
रूपावण । दशानाां रूपाणाां विभागः कल्प्यते अस्मावदवत दशरूपविकल्पनां सूत्म् । तेनायां षष्ट्ठीसमासः 
दशरूपवमवत । बहुव्रीहौ दशरूपां काव्यवमवत भेदान्तरापाकरणां स्यावदत्यशङ्कय वद्वगुः । पात्ावदप्रके्षपश्च यो 
व्याख्यातस्तत्प्रयासमात्मेि । 

 
काक  आदींिी योजना दहा रूपकाांना उपकारक आहे, यास्तव त्या रूपकाांिे स्वरूप स्पष्ट करून 

साांचर्तले पाचहजे अशी (ह्या अध्यायािी) सांर्ती चनर्मदष्ट झालीि आहे; मर् ‘वतवचयष्ट्याचम’ इत्यादी ह्या 
श्लोकात का म्हटले आहे? तेव्हा ह्या श्लोकािे प्रयोजन दाखवनू देतो. कोणी अशी शांका घेईल की  ‘रस, 
भाव’ इत्यादी नाट्याच्या अांर्ाांिा सांग्रह करणाऱ्या सूत्रामध्ये दशरूप शब्दािा नामचनदेशही नाही, मर् 
‘दशरूपाांच्या चवधानात पाठ्य (योजाव)े’ असे कसे म्हटले आहे?  त्या शांकेखोराच्या समाधानासाठी 
‘वतवचयष्ट्याचम’ इत्यादी म्हटले आहे. जो पदाथव ‘रूप्यते’ म्हणजे प्रत्यक्ष चदसतो (तो रूप आचण) त्यािी वािक 
असलयाम ळे काव्याांना रूप अशी सांज्ञा आहे. हकवा ‘रूप्यन्ते’ म्हणजे अचभनयाने व्यक्त केली जातात म्हणून 
काव्याांना प्रत्यक्षि रूप अशी सांज्ञा आहे. दहा रूपाांच्या चवभार्ािी कलपना ज्याम ळे केली जाईल ते 
दशरूपचवकलपन सूत्र. म्हणजे ‘दशरूप’ इत्यादी हा षष्ठी समास होय. दहा रूपे ज्यािी आहेत असे काव्य या 
अथी दशरूप हा बह व्रीचह समास मानलयास (रूपकाच्या) इतर प्रकाराांिा समावशे होणार नाही असा सांभव 
असलयाम ळे हा समास चद्वर्  मानावा. आचण पात्राांच्या योजनेचवषयी जी व्याख्या केली आहे ती सवव केवळ 
(चनरथवक) मेहनत होय. 

 
कोणा प्रािीन टीकाकाराने ह्या अध्यायािी सांर्ती लावण्यासाठी केलेली पचहलया श्लोकातील 

दशरूप शब्दािी प्रदीघव मीमाांसा प्रस्त त पचरच्छेदात उद्धतृ केली असून शवेटी अचभनवर् प्ताने ही मीमाांसा 
चनरथवक व अनावश्यक असलयािे म्हटले आहे. प्रारांभी असा आके्षप घेण्यात आला आहे की नाट्यशास्त्रातील 
ह्या पचहलया श्लोकात केलेलया प्रचतजे्ञिी काहीि आवश्यकता नव्हती; कारण, मार्ील सतराव्या अध्यायात 
काक , स्वर इत्यादी पाठ्याच्या र् णाांिे चवविेन क्रमप्राप्ति होते. ह्या अध्यायािी सांर्ती अशा रीतीने 
आपोआपि चसद्ध झाली असता ह्या श्लोकात ‘दहा रूपकाांिे स्वरूप मी स्पष्ट करणार आहे’ अशी प्रचतज्ञा 
करण्यािे कारण काय? ह्या आके्षपाला त्या प्रािीन टीकाकाराने उत्तर चदले आहे ते असे. सहाव्या अध्यायात 
रस, भाव, अचभनय इत्यादी नाट्याच्या सवव अांर्ाांिा पचरपूणव चनदेश केला आहे. पण त्या चठकाणी दशरूप हा 
शब्द कोठेही आढळत नाही. तेव्हा सतराव्या अध्यायात उपयोचजलेलया दशरूप शब्दाला आके्षप घेणे 
सांभवनीय असलयाम ळे प्रस्त त श्लोकातील प्रचतज्ञा समथवनीय ठरते. साकाङ्क्ष आचण चनराकाङ्क्ष अशा दोन 
प्रकारच्या काकूां िे वणवन १७¿१११ ह्या श्लोकात व त्यानांतरच्या र्द्य भार्ात आहे. ‘रसा भावा ह्याचभनया धमी 
वृचत्तप्रवृत्तयः । चसचद्धः स्वरास्तथातोद्यां र्ानां रर्ङ्ि सांग्रहः ॥’ हा सांग्रहश्लोक सहाव्या अध्यायातील दहावा 
आहे.‘दशरूपचवधाने त  पाठ्यां योज्यां प्रयोक्तृचभः’ असे १७¿१४९ मध्ये म्हटले आहे. 

 
‘रूप्यते इ॰’यात व्य त्पत्तीच्या आधारे रूप शब्दािा काव्य असा अथव केला आहे. रूप् म्हणजे प्रत्यक्ष 

चदसणे ह्या धात पासून चसद्ध झालेलया रूप शब्दािा मूळ अथव प्रत्यक्ष चदसणारी र्ोष्ट. त्यापासून र्ौणाथाने रूप 
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म्हणजे र्ोष्ट प्रत्यक्ष दाखचवणारे नाटकादी काव्य. -‘रूप्यन्ते अचभनीयन्ते इ॰’ यात रूप् धातूच्या अचभनय 
करणे ह्या चभन्न अथाच्या साहाय्याने रूप म्हणजे ज्यािा अचभनय केला जातो ते नाटकादी काव्य असा 
म ख्याथवि चसद्ध केला आहे. ही द सरी व्यत्पत्ती स िचवणारे म ळातील वाक्य बडोदे येथील प्रतीत छापावयािे 
राहून रे्ले आहे. -‘दशानाां रूपाणाां इ॰’ यात श्लोकातील ‘दशरूपचवकलपनम्’ ह्या शब्दािा अथव स्पष्ट करून 
दाखचवला असून ह्या चवशषेणाला ‘सूत्रम्’ हे चवशषे्ट्य प रचवले आहे. ‘सूत्रां वतवचयष्ट्याचम’ यात सूत कातण्यािी 
चक्रया ध्वचनत होते. -‘तेनायां षष्ठीसमासः’ हे शब्द ‘दशरूपचवकलपनम्’ ह्या समासाला उदे्दशून आहेत. 
‘दशरूपाणाां चवकलपनम्’ असा हा षष्ट्ष्ठी तत्प रुष समास समजावयािा.‘दशवरूपचमचत’ याऐवजी 
‘दशरूपचवकलपनचमचत’ असा पाठ अपेचक्षत आहे आचण तोि मूळ असण्यािा सांभव आहे. ‘दशरूपम्’ हाि 
षष्ट्ष्ठीसमास असे म्हटले असण्यािी शकता नाही. -‘बह व्रीहौ इ॰’ यात ‘दशरूप’ हा समास बह व्रीचह न 
समजता चद्वर्  समजावा असे प्रचतपाचदले आहे. ‘दश रूपाचण अस्य तत् (काव्यम्)’ असा बह व्रीचह समास 
समजलयास दहाि प्रकाराांिा चनदेश होऊन काव्यािे नाचटका, तोटक, सट्टक इत्यादी जे इतर भेद आहेत 
त्याांना वर्ळले असलयािी शांका उत्पन्न होण्यािा सांभव आहे. समास चद्वर्  समजलयास तशी शांका उत्पन्न 
होणार नाही. ‘बह व्रीहौ’च्या पूवी म ळात ‘तेन’ हा अचधक शब्द आढळतो. तो चनरथवक असलयाम ळे र्ाळला 
आहे. ह्याच्या अर्ोदरच्या वाक्याच्या प्रारांभी असलेलया ‘तेन’ शब्दािी येथे ि कीने प नरुक्ती झालेली चदसते. 
-‘पात्राचदप्रके्षपि इ॰’ ह्या वाक्यािा अथव स्पष्ट नाही. अध्यायसांर्ती साांर्ण्याच्या सांदभात त्या टीकाकाराने 
रूपकप्रकाराांत करावयाच्या पात्रयोजनेसांबांधी काही चवधाने केली होती असे चदसते. परांत , ह्या सांदभात ती 
चवधाने कशा स्वरूपािी असतील यािी नीट कलपना करता येण्यासारखी नाही. अचभनवर् प्ताला हा सवव 
खटाटोप व्यथव वाटतो, कारण ह्या अध्यायािी सांर्ती त्याच्या मते प ढीलप्रमाणे सहज लावता येण्यासारखी 
आहे. 

 
तदयमथथः । यतः सूत्ाद् िावचकशब्दे प्रकृवतप्रत्ययाथथविभागः कल्प्यते, तत् िाग्भाग एिायां वितत्य 

िर्णयथते । तेन तदेि सूत्ां िर्मणतां वििरणेन प्रपवितां भितीवत नावनर्मदिां वनरूप्यते ककवचवदवत । 
 
तेव्हा प ढीलप्रमाणे अथव समजावा. ज्याप्रमाणे सांग्रहसूत्रात चनदेचशलेलया वाचिकाच्या अन रोधाने 

शब्दाांतील प्रकृचत, प्रत्यय, अथव ह्या भेदाांिे चववरण केले आहे, त्याप्रमाणे हा (दशरूपचवषयक) वाचिकािाि 
भार् चवस्ताराने वणवन केला जात आहे. म्हणून तेि सूत्र येथे वर्मणले जात आहे म्हणजे त्यािाि चववरणात्मक 
चवस्तार केला जात आहे, तेव्हा पूवी ज्यािा चनदेश नाही अशा कोणत्याही नवीन र्ोष्टीिे येथे चनरूपण केलेले 
नाही. 

 
अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे आहे की श्लोकातील दशरूपाांच्या चवविेनासांबांधीच्या प्रचतजे्ञने एखाद्या 

नवीन चवषयािा उपन्यास केला आहे असे समजणे बरोबर नाही. कारण, सहाव्या अध्यायातील सांग्रहसूत्रात 
ज्या वाचिकािा चनदेश केला आहे त्यािाि एक भार् म्हणून दशरूपकात्मक काव्यािे चवविेन केले आहे. -
‘यतः...तत्र’ ही अव्यये ‘यथा...तथा’ या अथी समजलयास वाक्यािा अथव लक्षात येण्यास मदत होते. -
‘सूत्रात्’ ह्या शब्दानांतर म ळात ‘आचर्ङ्को’ हा शब्द अचधक आहे. परांत , आांचर्क अचभनयािा कोणत्याही 
प्रकारिा चनदेश प्रस्त त चठकाणी अप्रस्त त असलयाम ळे तो शब्द र्ाळणेि उचित मानले आहे. ‘सूत्रात्’ 
शब्दािे पांिमीिे रूपही समपवक वाटत नाही. असा सांभव आहे की म ळात ‘सूत्रादार्ते’ यासारखा एखादा 
पाठ असावा व आचर्ङ्क-वाचिक याांच्या नेहमीच्या साहियाम ळे ‘सूत्रादाचर्ङ्को’ हा पाठ उत्पन्न झाला असावा. 
‘वाचिकशब्दे’ म्हणजे वाचिक अचभनयात वापरावयाच्या शब्दाांच्या सांबांधात. -‘प्रकृचतप्रत्ययाथवचवभार्ः’ हा 
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चविार िौदाव्या अध्यायाच्या प्रारांभी केला आहे. -‘तदेव सूत्रम्’ म्हणजे ज्या सांग्रहसूत्रात वाचिकािा चनदेश 
आहे (६¿२३) ते सूत्र. 

 
पचहलया श्लोकातील प्रचतजे्ञसांबांधी हा चववाद उत्पन्न होण्यािे कारण असे की सहाव्या अध्यायात 

नाट्याच्या अांर्ाांिा चनदेश करताना भरताने काव्यािा म्हणजे रूपकाांिा म ळीि उल्लखे केला नाही. त्याने 
चनदेचशलेली सवव अांरे् नाट्यप्रयोर्ाच्या प्रचक्रयेशी सबांद्ध अशी आहेत. काव्यचनर्ममती त्याहून चभन्न स्वरूपािी. 
चतिा चविार प्रस्त त अध्यायात आहे. हा चविार अचभनवर् प्त म्हणतो त्याप्रमाणे वाचिक अचभनयािाि एक 
भार् आहे असे मानणे समाधानकारक वाटत नाही. प्रािीन टीकाकाराने म्हटलयाप्रमाणे ही नवीनि प्रचतज्ञा 
आहे असे समजणे अचधक योलय वाटते. 

 
नामत इत्युदे्दशेन, कमथत इवत लक्षणेन । वक्रयते तेन विजातीयाव्द्यािृवत्तवरवत कमथ लक्षणम् । प्रकृि 

उवचतो योगः परस्परसांबन्धो यथा प्रकरणनाटकलक्षणयोगात् नावटकेवत । िृवत्तविभागस्तु लक्षण 
एिानुप्रविि इवत नासौ प्रयोगः । तथा चेवत तेनैि प्रयोगप्रकारेणान्योऽवप परस्परसांबन्धिैवचत्र्यकृतो भेद 
उत्पे्रक्ष्य इत्यथथः । प्रयोगाय प्रयोगत इवत व्याख्याने प्रयोगत इवत विफलमेि । उक्त्तव्याख्याने तु 
कोहलावदलवक्षततोटकसट्टकरासकावदसांग्रहः फलम् नावटकाया उदाहरणत्िावदवत । 

 
नामतः म्हणजे नावचनदेश करून, कमवतः म्हणजे व्याख्या करून, त्याच्याम ळे चवजातीय 

पदाथापासून चभन्नता प्रस्थाचपत केली जाते म्हणून कमव शब्दािा व्याख्या असा अथव होतो. प्रकृष्ट म्हणजे 
उचित असा योर् म्हणजे परस्परसांबांध (असा प्रयोर् शब्दािा अथव), जसे प्रकरण व नाटक याांच्या लक्षणाांच्या 
परस्परसांबांधापासून नाचटका (चनष्ट्पन्न केली आहे). वृत्तींिी चभन्न चभन्न योजना लक्षणाांति अांतभूवत 
असलयाम ळे प्रयोर् शब्दािा वृचत्तचवभार् असा अथव समजता येत नाही. ‘तथा ि’ म्हणजे त्याि प्रयोर्प्रकाराने 
इतरही परस्परसांबांधातील वैचित्र्याम ळे उत्पन्न होणाऱ्या चभन्न चभन्न प्रकाराांिी कलपना करावी असा अथव आहे. 
‘प्रयोर्तः’ यािा अथव प्रयोर्ासाठी असा केलयास ‘प्रयोर्तः’ हा शब्द चनरथवक ठरेल. वर केलेलया अथाप्रमाणे 
कोहलप्रभतृींनी वर्मणलेलया तोटक, सट्टक, रासक इत्यादी प्रकाराांिाही समावशे होईल; कारण, नाचटकेिा 
चनदेश केवळ उदाहरणासाठी केला आहे. 

 
या पचरच्छेदात अचभनवर् प्ताने नाट्यशास्त्राच्या श्लोकातील शब्दाांिे अथव स्पष्ट केले आहेत. ‘चक्रयते 

इ॰’ कमव शब्दािा लक्षण म्हणजे व्याख्या असा अथव चसद्ध करण्यासाठी त्या शब्दािी व्य त्पत्ती चदली आहे. 
म ळात ‘व्यावृचत्तः’ नांतर ‘इचत’ शब्द नाही. पण अथव स्पष्ट होण्यासाठी तो आवश्यक आहे. -‘प्रकृष्ट इ॰’ 
श्लोकातील   ‘प्रयोर्तः’ यातील प्रयोर् शब्दािा योलय असा परस्परसांबन्ध हा नवीनि अथव येथे केला आहे. 
तसे करण्यािे कारण प ढे साांर्चतले आहे. -‘यथा प्रकरण इ॰’ प ढे ५२ व्या आयेत प्रकरण व नाटक याांच्या 
सांबन्धातून चनष्ट्पन्न होणाऱ्या नवीन रूपकप्रकारािा चनदेश असून त्याप ढील तीन आयांमध्ये नाचटकेिे लक्षण 
चदले आहे. प्रयोर् शब्दाच्या केलेलया अथाच्या स्पष्टीकरणाथव उदाहरण म्हणून त्यािा येथे चनदेश केला आहे. 
‘वृचत्तचवभार्स्त  इ॰’ प्रयोर् शब्दािा वृचत्तचवभार् म्हणजे भारती, सात्त्वती, आरभटी व कैचशकी या िार 
वृत्तींपैकी कोणकोणत्या वृत्ती कोणत्या रूपकप्रकारात आवश्यक यािे चनदशवन असाही अथव सांभवतो. पण तो 
प्रस्त त चठकाणी ग्राह्य मानता येत नाही. कारण रूपकािे लक्षण साांर्ताना त्याला अन रूप असलेलया वृत्तींिा 
चनदेश त्यात अन्तभूवत असतोि. -‘प्रयोर्ाय प्रयोर्तः इ॰’ नेहमीप्रमाणे प्रयोर् शब्दािा नाट्यप्रयोर् असा अथव 
करून ‘प्रयोर्तः’ म्हणजे नाट्यप्रयोर्ासाठी असे समजले तर ह्या शब्दािा श्लोकात केलेला उपयोर् 
चनरथवक ठरेल. अचभनवर् प्ताच्या म्हणण्यािा अस आशय चदसतो की नाट्यप्रयोर्ासाठी म्हणून मी रूपकाांिे  
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चववरण करणार आहे असे भरताने म्हणण्यात काहीि स्वारस्य नाही. रूपक हे प्रयोर्ासाठीि आहेत हे 
र्ृहीत धरले पाचहजे; कारण, सवव प्रकारिे नाट्य प्रयोर्ावरि अचधचष्ठत आहे. तेव्हा प्रयोर् शब्दािा नेहमीिा 
अथव केला, तर त्यापासून काही चवशषे अथािा लाभ होत नाही. -‘उक्तव्याख्याने’ म्हणजे अचभनवर् प्ताने 
वर केलेलया प्रयोर् शब्दाच्या अथाप्रमाणे. -‘कोहलाचद’ कोहल हा भरतानांतर झालेला नाट्यशास्त्रावरील 
ग्रांथकार. त्यािा ग्रांथ सध्या उपलब्ध नाही.-तोटक, सट्टक व रासक याांिी लक्षणे उत्तरकालीन 
साचहत्यदपवण आदी ग्रांथाांत आढळतात. 

 
नाटकां  सप्रकरणमङ्को व्यायोग एि च । 

भाणः समिकारश्च िीथी प्रहसनां वडमः ॥२ ॥ 

ईहामृगश्च विजे्ञयो दशमो नाट्यलक्षणे । 

एतेषाां लक्षणमहां व्याख्यास्याम्यनुपूिथशः ॥३ ॥ 

 
नाट्याच्या लक्षणात नाटक व प्रकरण, अङ्क त्यािप्रमाणे व्यायोर्, भाण व समवकार, वीथी, 

प्रहसन, चडम आचण ईहामृर् हे दहा प्रकार अन्तभूवत आहेत असे जाणाव.े आता मी ह्याांिी लक्षणे क्रमवार स्पष्ट 
करून साांर्तो.  

 
तत्ोदे्दशां तािदाह नाटकवमत्यावद । सप्रकरणवमवत सहशब्देनाङ्कप्रिशेकसांध्यावदसाम्यां नाटकेन 

प्रकरणस्याह । नाम्नामथो लक्षण एि व्याख्यास्यते । 
 
सत्यवपच पुराणादौ उपदेशदावयवन कमथफलसांबन्धप्रदशथके तत्ोच्चािचमवनयतकविकन्थाप्रायम्, इह 

तु ककवचत्प्रयोज्यां ककवचत्सूच्यां ककवचदूह्यां ककवतदुपेक्ष्यवमवत िैवचत्र्ययोगः सांध्यावदव्यिस्थेवत दशरूपां 
सप्रयोजनवमवत  । एतत्त ु फल्गुप्रायां फलम्  । तत्पूिथमेिोक्त्तां 
प्रत्यक्षतोवदतरसािेशजवनतवनिृथवतसारत्िादस्येवतहासदेर्मिशेष इवत । 
ऊह्यसूच्यावदविभागक्स्त्िवतहासादािप्यस्त्येिेवत  । न च पाठफलां  दशरूपकमवप तु 
प्रयोगपयथन्तमेतवदत्युक्त्तप्रायम्  । 

 
तत्महासामान्यरूपां काव्यलक्षणेऽध्याये कृतवमत्यिान्तरसामान्यलक्षणमुदे्दशानन्तरां 

िक्त्तव्यवमवतदशथयवत  । प्राक् च सामान्यलक्षणां ततो विशेषलक्षणावन चोदे्दशक्रमेणेवत चानुपूव्याथथः  । 
 
त्यात प्रथम ‘नाटकम्’ इत्यादी श्लोकाांत (रूपकाांिा) नामचनदेश करतात. ‘सप्रकरणम्’ यातील सह 

शब्दाने अांक, प्रवशेक, सांचध इत्यादी बाबतींत प्रकरणािे नाटकाशी साम्य आहे असे दाखचवतात. 
(रूपकाांच्या ह्या) नावाांिे अथव लक्षण साांर्ताना स्पष्ट केले जातील. 

 
चहतकर उपदेश देणारे व कमव आचण िल याांिा परस्परसांबन्ध दाखवनू देणारे प राण आदी ग्रांथ 

चवद्यमान असले तरी त्याांत उत्कृष्ट-कचनष्ठ, कोणत्याही एकाि कवीिी चनर्ममती नसलयाम ळे प्रायः 
र्ोधडीवजा असे चलखाण असते. याउलट ह्या रूपकप्रकाराांमध्ये काही अांश प्रयोर् करण्यास योलय असतो, 
काही सूचित केला जातो, काहीिे अन मान कराव ेलार्ते, तर काहीिी उपेक्षा करावी लार्ते. अशा रीतीने 
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वैचित्र्य उत्पन्न होते हे सांधी आदींिी व्यवस्था व प्रयोर्सचहत दशरूप याांच्या चनदेशावरून स्पष्ट आहे. परांत  
(दशरूपकाांिे) हे अर्दी क्ष ल्लक िल होय. त्याांिे खरे िल प्रत्यक्षपणे उचदत झालेलया रसाच्या आवशेाम ळे 
उत्पन्न होणारा आनांद हेि ह्या दशरूपािे सार होय, म्हणून तेि त्यािी इचतहासादी ग्रांथाांहून चभन्नता 
दाखचवणारे वैचशष्ट्ट्य होय असे पूवीि साांचर्तले आहे. चशवाय अन मान करावयािा, सूचित होणारा अांश 
इत्यादी प्रकार इचतहासादी ग्रांथाांतही असताति. आचण दशरूपकािे िल केवळ पठन केलयाने प्राप्त होणारे 
असे नसून ते प्रयोर्ाच्या पचरणामी उत्पन्न होते हे साांचर्तलेलेि आहे. 

 
त्यात (सवव काव्याांना लार् ूहोणारे) सववसामान्य लक्षण काव्यलक्षण नावाच्या अध्यायात केले आहे. 

तेव्हा आता (रूपकाांनाि लार् ूहोणारे) पचरचमत सामान्य लक्षण नामचनदेशानांतर साांर्णे आवश्यक आहे हे 
दाखचवतात. प्रथम सामान्यलक्षण आचण नांतर रूपकाांिी क्रमान सार चवशषे लक्षणे असा ‘अन पूववशः’ ह्या 
शब्दािा अथव आहे. 

 
‘सत्यचप इ॰’ या पचरच्छेदात कोणा प्रािीन टीकाकाराने प राणादी ग्रांथ व दशरूपक याांच्यातील 

भेदािे केलेले चवविेन उद्धॄत करून अचभनवर् प्ताने तशा प्रकारिा भेद अग्राह्य ठरचवला आहे व 
त्याबाबतीतील आपले स्वतःिे मत माांडले आहे.-‘उच्िाविम्’ म्हणजे काही अांश रोिक तर काही 
रसहीन.-‘अचनयतकचव-कन्थाप्रायम्’ यावरून असे चदसते की ह्या टीकाकाराच्या मते प राण कोणा एकाि 
कवीिी रिना नसून अनेक कवींिी कृचत चमळून ती एक र्ोधडी बनली आहे. हे मत आध चनक सांशोधकाांच्या 
मताशी ज ळते असे आहे. -‘दशरूपां सप्रयोजनम्’ यातील प्रयोजन शब्द प्रयोर् ह्या अथी वापरला आहे असे 
चदसते. दोहोत एकि धातू आहे आचण प ढील (१८¿४) श्लोकात ‘दशरूपां प्रयोर्तः’ असेि म्हटले आहे. 
नेहमीच्या अथाने प्रयोजन शब्दािा येथे उपयोर् अस्थानी होय. -‘प्रत्यक्षतोचदत - इ॰’ समासािा चवग्रह  
‘प्रत्यक्षतया उचदतः इ॰’ असा आहे. रस-चनष्ट्पत्तीच्या प्रचक्रयेिे व त्याम ळे होणाऱ्या आनांदािे प्रदीघव चवविेन 
सहाव्या रसाध्यायावरील अचभनव भारतीत केले आहे. -‘इचत  । ऊह्यसूच्याचद-’ ही म ळातील ‘इत्यूह्यम् 
सूच्याचद-’ िी द रुस्ती आहे. ती उघडि आवश्यक आहे. -‘अचप त ’ यातील ‘त ’ म ळात नाही, पण तो 
अथासाठी आवश्यक असलयाम ळे घातला आहे. -‘प्रयोर्-पयवन्तम्’ यातील ‘पयवन्त’ िा शवेट असा शव्दशः 
अथव समजण्यािे कारण नाही. पचरणाम असा अथव अचधक समपवक वाटतो. 

 
‘काव्यलक्षणेऽध्याये’ सोळाव्या अध्यायािे काव्यलक्षण असे नाव आहे व त्यात सववसामान्य काव्यािी 

लक्षणे, अलांकार, र् ण, दोष इत्यादींिे चववेंिन आहे. -‘अवान्तरसामान्य’ म्हणजे काव्यान्तर्वत दशरूपक. -
‘प्राक् ि...आन पूव्याथवः’ यात श्लोकातील ‘अन पूववशः’ शब्दाला उदे्दशून केलेले चवधान आहे. 

 
सिेषामेि काव्यानाां मातृका िृत्तयः स्मृताः । 

आभ्यो विवनःसृतां हे्यतद्दशरूपां प्रयोगतः ॥४ ॥ 

 
सववि काव्याांिे उद्र्मस्थान (िार) वृत्ती होत असे मानले आहे; कारण हे दहा रूपक प्रकार 

प्रयोर्ाच्या उदे्दशाने ह्याांच्यापासून चनष्ट्पन्न झाले. 
 
तत् सामान्यलक्षणमाह सिेषामेि काव्यानाां मातृका इवत । तत् केवचदाहुः िृवत्तप्रभित्िां दशरूपकस्य 

सामान्यलक्षणम्, िृत्तीनाां तदङ्गानाां चानवभनेयकाव्येष्ट्िसांभिात् । एतच्चासत् । आस्ताां काव्याथथः, सिो वह 
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सांसारो िृवत्तचतुष्ट्केण व्याप्त इत्युक्त्तां प्रथम एिाध्यायेऽस्मावभः । यवद चावभनेयविषय एि िृवत्तव्यिहारः, 
तदा िृवयध्याये यदृ्वत्तीनाां समुत्थानवनरूपणां ‘याां याां िृवत्तषु सांवश्रताम्’ इत्यावदतत्सिथमसांगतम् । भगितो वह 
नावभनेतृता, ककतुस्िचेिािशेमात्म् । सिथशब्दे च प्रकृतनाटकावदविषये िर्णयथमाने प्रथमां िोकाधं 
पुनरुक्त्ताथथमेि । यत्त‘ुस्िनामधेयभैथरतैः’ इवत, ‘बहुगीतनृत्तिाद्या’ इवत, ‘िागङ्गावभनयिती’ इवत च 
भरतव्यिहारो गीतावभनययोगश्च नानवभनेय इवत तदप्यककवचत्करम् । तािवद्ध न िृत्तीनाां लक्षणम् । ‘या 
िाक्त्प्रधाना’ इत्येतािदेि भारत्या लक्षणम्,अन्यत्त ु प्रयोगदशथनवमवत ततै्ि व्याख्यास्यामः । िृवयङ्गान्यवप 
सिथकाव्येषु सन्त्येि । 

 
या सांबन्धात ‘सवेषामेव काव्यानाां मातृकाः’ इत्यादी श्लोकात सामान्य लक्षण साांर्तात. याचवषयी 

काही टीकाकाराांिे म्हणणे आहे की वृत्तींपासून उत्पत्ती हे (िक्त) दशरूपकािेि सामान्य लक्षण आहे, 
कारण ज्याांिा अचभनय करता येण्यासारखा नाही अशा काव्यप्रकाराांत वृत्ती आचण त्याांिी अांरे् सांभवनीय 
नाहीत. पण हे म्हणणे बरोबर नाही. काव्यािा चवषय तर राहूि द्या, पण सांपूणव सांसारि िार प्रकारच्या 
वृत्तींनी व्यापलेला आहे हे आम्ही पचहलयाि अध्यायात साांचर्तले आहे. आचण जर वृत्तींिा व्यवहार 
अचभनयास योलय अशा काव्याांति होतो असे मानले तर वृचत्तचवषयक अध्यायातील ‘याां याां वृचत्तष  सांचश्रताम्’ 
इत्यादी विनाांत वृत्तींच्या चनर्ममतीिा जो चनदेश आहे तो असांर्त ठरेल. कारण भर्वान् चवष्ट्णूिी अचभनय 
करणाऱ्यािी भचूमका नव्हती, तर तो केवळ त्याच्या स्वाभाचवक िेष्टाांिा आचवष्ट्कार होता. आचण ‘सवव’ शब्दाने 
प्रस्त त नाटकादी रूपकािाि चनदेश अचभपे्रत असेल तर श्लोकािा पचहला अधा अांश प नरुक्ति होईल. 
आचण (वृत्तींच्या वणवनातील) ‘स्वनामधेयैभवरतैः’, ‘बह र्ीतनृत्तवाद्या’ आचण ‘वार्र्ङ्ाचभनयवती’ ह्या विनाांत 
चनदेचशलेला नटाांिा व्यापार आचण र्ीत व अचभनय याांिा उपयोर् अचभनयास अयोलय असलेलया काव्यात 
नाही असे जे म्हटले आहे ते स द्धा चनरुपयोर्ी आहे. कारण, तेि काही वृत्तींिे लक्षण नाही. ‘या 
वाक्प्रधाना’एवढेि भारती वृत्तीिे लक्षण होय, इतर र्ोष्टी प्रयोर्ाच्या सोयीसाठी साांचर्तलया आहेत हे आम्ही 
त्या चठकाणीि स्पष्ट करू. आचण वृत्तींिी अांरे् स द्धा सवव काव्याांमध्ये चवद्यमान असताति. 

 
‘केचिदाह ः’ह्या टीकाकाराांच्या मते वृत्तींपासून उत्पत्ती िक्त रूपकाांिीि होते, अचभनय करण्यास 

अयोलय अशा इतर प्रकाराांिी नाही. हे मत अचभनवर् प्ताने चवस्तृतपणे खोडून काढले आहे. -
‘अनचभनेयकाव्येष ’ हा द रुस्त करून घेतलेला पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘अचभनये काव्येष ’ असा आहे, तर 
हस्तचलचखतात ‘अचभनयकाव्येष ’ असा पाठ आहे. सवव चवविेन लक्षात घेता केलेलया द रुस्तीच्या 
आवश्यकतेबद्दल शांका राहात नाही. -‘उक्तां प्रथम एवाध्याये’ पचहलया अध्यायातील ‘भारती सात्त्वतीं िैव’ 
इत्यादी ४१ व्या श्लोकािी व्याख्या करताना अचभनवर् प्ताने असे म्हटले आहे की प रुषाथवित ष्टयाच्या 
चसद्धीसाठी वाचिक, मानचसक व शारीचरक व्यापार आवश्यक आहेत, आचण हे तीन प्रकारिे व्यापार 
म्हणजेि अन क्रमे भारती, सात्त्वती आचण आरभटी ह्या तीन वृत्ती होत. हा व्यापार सौष्ठवय क्त व सौन्दयवमय 
झाला म्हणजे कैचशकी वृचत्त चनष्ट्पन्न होते. याप्रमाणे सवव सांसार वृत्तींनी व्याप्त आहे ही र्ोष्ट अचभनवर् प्ताने 
त्या चठकाणी स्पष्ट केली आहे. -‘याां याां वृचत्तष  इ॰’ सांपूणव श्लोक असा आहे- 

 
याां याां देिः समाचि ेवक्रयाां िृवत्तषु सांक्स्थताम्  ।  

याां तदथानुगैजथप्यरुै्द्थवहणः प्रत्यपूजयत्  ॥ (२०¿१५). 
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यात चवष्ट्णूच्या स्वाभाचवक चक्रयाि वृचत्तरूप होत्या असे म्हटले आहे. या श्लोकात म चद्रत पाठ सांस्स्थताम्’ 
असा आहे. अचभनवर् प्ताने प्रस्त त चठकाणी ‘सांचश्रताम्’ असा पाठ चदला आहे. -‘प्रथमां श्लोकाधं’ हा थोडा 
द रुस्त केलेला पाठ आहे. म ळात ‘प्रथमश्लोकाधं’ असा सामाचजक पाठ आहे. द रुस्ती अथव स्पष्ट होण्यासाठी 
आवश्यक आहे हे उघड आहे. -‘प नरुक्ताथवमेव’ कारण, चद्वतीयाधात दशरूपकाांच्या उत्पत्तीिा चनदेश आहे; 
तेव्हा प्रथमाधातील ‘सवव काव्ये’ यािा ‘दशरूपक’ एवढाि अथव केला तर दोन्ही अधात एकि अथव चनष्ट्पन्न 
होऊन प नरुक्ती झालयासारखे होईल. ‘स्वनामधेयैः इ॰’ चवसाव्या वृत्त्यध्यायात भारती वृत्तीिे वणवन 
प ढीलप्रमाणे आहे -  

या िाक्त्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीिर्मजता सांस्कृतपाठ्ययुक्त्ता । 

स्िनामधेयभैथरतेः प्रयुक्त्ता सा भारती नाम भिेत्त ुिृवत्तः ॥ (२०¿२६) 

 
भरत म्हणजे नट. ते ह्या वृत्तीिा उपयोर् करतात यावरून ही भारती  वृचत्त अचभनययोलय  काव्याशीि सांबद्ध 
आहे हे चसद्ध होते असा ह्या टीकाकाराांिा य स्क्तवाद आहे.-‘बह र्ीत-इ॰’ कैचशकी वृत्तीिे वणवन असे आहे- 

 
या िक्ष्णनेपथ्यविशेषवचत्ा स्त्रीसांयुता या बहुनृत्तगीता । 

कामोपभोगप्रभिोपचारा ताां कैवशकीं िृवत्तमुदाहरक्न्त ॥ (२०¿५३) 

 
र्ीताांच्या चनदेशावरून ही वृचत्त प्रयोर्ाशी सांबद्ध आहे असे ह्या टीकाकराांिे म्हणणे आहे. ह्या श्लोकात 
‘बह नृत्तर्ीता’ एवढेि आहे, पण अचभनवर् प्ताने या चठकाणी ‘बह र्ीतनृत्यवाद्या’ अशा स्वरूपात ते विन 
उद्धतृ केले आहे. बडोदे येथील प्रतीत वरील श्लोकानांतर ह्याि वृत्तीच्या वणवनपर आणखी दोन श्लोक चदले 
आहेत, त्याांपकैी एकात ‘बह वाद्यनृत्तर्ीता’ असे विन आहे. पण ते दोन्ही श्लोक चनःसांशय प्रचक्षप्त आहेत. 
त्याांच्यावर अचभनवर् प्तािी टीका नाही.तेव्हा त्याने हे अवतरण त्या श्लोकातून घेतले असण्यािी शक्यता 
नाही. -‘वार्र्ङ्ाचभनयवती’ सात्त्वती वृत्तीिे वणवन प ढील आयेत आहे - 

 
िागङ्गावभनयिती सविोत्थानिचनप्रकरणेषु । 

सविावधकारयुक्त्ता विजे्ञया साविती िृवत्तः ॥ (२०¿४२). 

 
ह्या वृत्तीिा तर अचभनयाशी साक्षात् सांबांध प्रस्थाचपत केला आहे. तेव्हा ह्या वृत्तीपासून अचभनेय काव्यि 
उत्पन्न होते असे हे टीकाकार म्हणतात. -‘नानचभनेय’ म चद्रत प्रतीतील ‘नानाचभनेय’ हा म द्रणदोष असावा.  
‘अनचभनेये’ असा सप्तम्यन्त शब्द अचभपे्रत आहे.‘काव्ये’ हे त्यािे चवशषे्ट्य. -‘तावचद्ध न इ॰’ यातील ‘न’ 
म ळात नाही;पण अथासाठी तो आवश्यक असलयाम ळे तो घातला आहे. अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे की 
वृत्तींच्या वणवनाांतून टीकाकाराांनी उद्धतृ केलेली विने ही काही त्या वृत्तींच्या लक्षणाांिा प्रधान भार् नाही. 
भारतीिे लक्षण ‘वाक्प्रधाना’ या विनाति समाचवष्ट आहे, इतर सवव प्रयोर्ासाठी उपय क्त अशी माचहती 
आहे. -‘प्रयोर्दशवनम्’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. छापील पाठ ‘प्रयोर्प्रदशवनम्’ असा आहे.-
‘वृत्त्यर्ङ्ाचन’ प्रत्येक वृत्तीिी िार िार अांरे् आहेत. त्याांिे वणवन चवसाव्या अध्यायात आहे. 
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नन्िेिां िृवत्तजत्िां कथां दशरूपकलक्षणम् । उच्यते । प्रयोगत इत्येतदथथकमेि । तदयमथथः -यद्यवप 
सिेषामवभनेयानवभनेयानाां काव्यानाां िृत्तयश्चेिा मातर इि, ताभ्योऽवप िाच्यरूपत्िेन कविह्रदये 
व्यिक्स्थताभ्यः कायमुत्पद्यते, तथावप प्रयोगां प्रयुज्यमानताां प्रयोगयोग्यत्िवभसांधाय िृवत्तभ्यो 
विवनःसृतमवभनेयां काव्यम् । प्रत्यक्ष-भािनायोग्यिृवत्तचतुियावभधायकत्िां दशरूपसामान्यलक्षणवमत्यथथः । 

 
यावर आके्षप –असे असेल तर वृत्तींपासून उत्पत्ती हे दशरूपकािे लक्षण असे कसे म्हणता येईल? 

कसे ते साांर्तो. प्रयोर्तः म्हणजे ह्या प्रयोर्ासाठीि (हे लक्षण केले आहे). तेव्हा यािा अथव असा-जरी 
अचभनयास योलय व अचभनयास अयोलय अशा सवव प्रकारच्या काव्याांना वृत्ती म्हणजे िेष्टा मातृसदृश आहेत 
आचण वाच्य स्वरूपात कवीच्या हृदयात प्रस्थाचपत झालेलया त्या वृत्तींपासून (सवव प्रकारिे) काव्य प्रसव 
पावते, तरी प्रयोर् म्हणजे प्रय ज्यमानता अथवा प्रयोर्योलयता ह्याच्या अन रोधानेि अचभनेय काव्य वृत्तींपासून 
उत्पन्न होते. एकूण अथव असा की प्रत्यक्ष भाचवत होण्यास योलय असा िार वृत्तींिा आचवष्ट्कार हे दशरूपािे 
सामान्य लक्षण होय. 

 
‘एवां’म्हणजे वृत्तींपासून सववि प्रकारिे काव्य उत्पन्न होते असे मानले तर.–‘वृचत्तजत्वां इ॰’ हे 

श्लोकाच्या चद्वतीयाधात साांर्चतले आहे. –‘प्रयोर्म् अचभसांधाय’ ही श्लोकातील ‘प्रयोर्तः’ शब्दािी व्याख्या 
आहे आचण प्रयोर् शब्दािा प्रय ज्यमानता हकवा प्रयोर्योलयता असा अथव केला आहे. म चद्रत पाठ 
‘प्रय ज्यमानत्वात्’ असा आहे. त्यापेक्षा हस्तचलचखतातील ‘प्रय ज्यमानताां’ हा पाठि अचधक योलय वाटतो. -
‘प्रत्यक्षभावनायोलय-इ॰’ ही भावना प्रयोर् पहाणाऱ्या पे्रक्षकाांना होते. 

 
दशानाां नाटकादीनाां रूपवमवत षठीसमासः । अन्ये त्िाहुः । एकैकस्य रूपकस्य दश दश रूपावण 

सांभिक्न्त । तथा च िीथ्यङ्गानाां सिथत् सांभिः । परगतिचनानुभाषणरूपभाणयोगश्च कक 
ब्रिीषीत्याकाशभावषते । एिमन्यदवप । तेन दश रूपावण यस्य तद्दशरूपां काव्यवमत्यथथः । अत एि न सकलः 
प्रबन्धो नाटकम्, अवप तु प्रबन्धस्य ककवचरू्द्पम् । तल्लक्षणाांशबाहुल्यात्त ु तव्द्यपदेशयोगः । अत एि न 
दशसांख्या विभागाथा येन सट्टकादीनाां त्यागः स्यात् । तत्ावप वह दशरूपलक्षणयोगोऽस्त्येि । एतच्च 
स्िािसरेषु वितवनष्ट्यामः ।  

 
नाटक इत्यादी दहा प्रकाराांिे रूप या अथी दशरूप हा षष्ट्ष्ठीतत्प रुष समास आहे. पण इतर 

टीकाकार म्हणतात–एकेका रूपकािी दहा दहा रूपे सांभवतात. उदाहरणाथव, वीथीिी अांरे् सवव प्रकारात 
सांभवतात. तसेि, द सऱ्यािे विन उद्धतृ करून त्यावर वक्तव्य करण्यािी भाणािी चवशषेता (इतर 
प्रकाराांतही) आकाशभाचषतात आढळते. यािप्रमाणे इतर प्रकारही सांभवतात. म्हणून ‘दहा रूपे आहेत 
ज्यािी’ ते दशरूप काव्य असा अथव आहे. म्हणूनि नाटक म्हणजे सवव प्रबांध नव्हे, तर प्रबन्धािा काही 
भार्ि. पण नाटकाच्या लक्षणातील बह ताांश त्यात असलयाम ळे ते नाव चदले जाते. म्हणूनि दहा ही सांख्या 
चवभार् दाखचवणारी नाही की ज्यायोरे् सट्टक आदी प्रकाराांिा समावशे होणार नाही. कारण, त्याांनाही 
दशरूपािी लक्षणे लार् ूपडतात. आचण हे आम्ही योलय वळेी स्पष्ट करून दाखव.ू 

 
‘षष्ठीसमासः’ पचहलया श्लोकावरील टीकेत दशरूप हा चद्वर्  समास असलयािे एका प्रािीन 

टीकाकारािे मत उद्धतृ केले आहे. ते अचभनवर् प्ताला अमान्य होते असे चनचित म्हणता येत नाही. दोन 
चठकाणी दशरूप समासािे दोन चनरचनराळे चवग्रह त्याला अचभपे्रत असणे असांभाव्य नाही.-‘एकैकस्य इ॰’ या 
टीकाकाराांिे म्हणणे असे की कोणताही रूपकप्रकार घेतला तरी त्यात दहाही रूपकप्रकाराांिे अांश चवद्यमान 
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असतात. उदाहरणाथव, नाटकात चवर्थयरे्ङ् असतात म्हणजे त्या स्वरूपात वीथी चवद्यमान असते, 
आकाशभाचषताच्या रूपाने भाण चवद्यमान असतो, इत्यादी. त्याांच्या मते दशरूप हा बह व्रीचह समास होय. -  
‘न सकलः प्रबन्धो नाटकम्’ ज्या काव्याला ‘नाटक’ सांज्ञा चदली जाते, त्यात इतर नऊ रूपकप्रकराांिे अांशही 
चवद्यमान असतात; म्हणून सववच्या सवव काव्य ‘नाटक’ नसते. केवळ त्यात नाटकािी लक्षणे म ख्यत्वकेरून 
असतात म्हणून त्याला नाटक ही सांज्ञा देतात.-‘दशसांख्या चवभार्ाथा’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. 
म चद्रत प्रतीत ‘दशसांख्याचवभार्ाथो’ असा पाठ आहे. त्याने अथवबोध होत नाही. त्यािप्रमाणे वर 
‘विनान रूपभाषणरूपभाण-’ या म चद्रत पाठातील पचहला-रूप-शब्द हस्तचलचखतात नाही. तो अनावश्यक 
असलयाम ळे हस्तचलचखतािाि पाठ स्वीकारला आहे.–ह्या टीकाकाराांिे मत अचभनवर् प्ताला मान्य होते 
असे म्हणता येत नाही. दशरूप समासािा त्याने चभन्न चवग्रह करून दाखचवला आहे. आचण प्रत्येक 
रूपकप्रकारात इतर नऊ प्रकारही चवद्यमान असतात हे मत सामान्यपणे मान्य होण्यासारखे नाही. तथाचप 
त्या टीकाकाराांनी केलेले शवेटिे चवधान की दहा ही सांख्या पचरमाण चनचित करणारी नाही ते 
अचभनवर् प्ताला मान्य होते, हकबह ना तसा त्यािा आग्रह आहे यात शांका नाही. 

 
[वन एतेषाां चावतवभशै्चि]  

जावतवभः श्रुवतवभशै्चि स्िरा ग्रामत्िमागताः । 

यथा तथा िृवत्तभेदैः काव्यबन्धा भिक्न्त वह ॥५ ॥ 

 
ज्याप्रमाणे (सांर्ीतात) जाती व श्र ती ह्याांच्या (चभन्नते)म ळे स्वराांना (चभन्न) ग्रामत्व प्राप्त होते 

त्याप्रमाणे वृत्तींच्या भेदाांम ळे (चभन्न चभन्न) काव्यबांध चनमाण होतात. 
 
ननु प्रयोगयोग्यचेिाप्रवतपादकत्िां चेत्सामान्यलक्षणां तर्मह चेिावतवरक्त्तस्य 

कस्यवचदसांभाव्यत्िान्नास्त्येि विशेषलक्षणमेषावमत्याशङ्काशमनां विशेषलक्षणािकाशां दशथवयतुमाह जावतवभः 
श्रुवतवभशे्चत्यावद । दृिान्तेन प्रकृतां घटयन् व्युत्पादनीयमवप व्युत्पादयतीवत समानतन्त्वसद्धमेि 
दृिान्तमदीदृशत् । स्िरेषु ग्रहावददशकविभाग-वनयता जावतः । रक्त्तोऽरक्त्तो िा ध्िवनध्िथवनस्थानां 
तदन्तरालांच श्रुवतः, कमावधकरणकरणव्युत्पवयाश्रयात् । वस्त्रयाः खलनाविवत वह नादृतां लक्ष्ये । तत् 
षाड्जीप्रभृतयो जातयः सप्त, पञ्चमस्य चतस्त्रः श्रुतयो धैितस्य वतस्त्र इवतषड्जग्रामः । गान्धायाद्या 
एकादश जातयः, पञ्चमवस्त्रश्रुवतधैितस्तु चतुःश्रुवतवरवत मध्यमग्रामः । 

 
प्रयोर्ाला योलय अशा िेष्टाांिा आचवष्ट्कार हेि जर दशरूपकाांिे सामान्यलक्षण असेल तर 

िेष्टाांचशवाय इतर कोणतीही र्ोष्ट सांभाव्य नसलयाकारणाने ह्याांिे चवशषेलक्षण असूि शकत नाही या शांकेिे 
समाधान करून चवशषेलक्षणाला अवकाश आहे हे ‘जाचतचभः श्र चतचभि’ इत्यादी श्लोकाने दाखचवतात. 
चवविेनािा चवषय असलेलया र्ोष्टीिा दृष्टान्ताशी साांर्ड घालणारा (वक्ता) ज्याला बोध करावयािा त्याला 
बोध स द्धा करू शकतो म्हणून समान चवषय असलेलया शास्त्रातील दृष्टान्त देतात. स्वराांच्या सांबांधात ग्रह 
वर्ैरे दहा भेदाांनी चनचित झालेली ती जाचत. रार्य क्त अथवा रार्रचहत असा ध्वनी, ध्वनीिे स्थान आचण 
त्यामधील अवकाश म्हणजे श्र चत, - कमव, अचधकरण आचण करण याांच्या द्वारा व्य त्पत्तीिा आधार घेऊन. रूप 
चसद्ध करताना ‘चस्त्रयाः खलनौ’ ह्या वार्मतकाकडे द लवक्ष केले आहे. त्यात षाड्जीप्रभतृी सात जाती, 
पञ्चमाच्या िार श्र ती, धैवताच्या तीन असे षड्जग्रामात असते. र्ान्धारीप्रभतृी अकरा जाती, तीन श्र ती 
असलेला पञ्चम, पण िार श्र तींिा धैवत असे मध्यमग्रामात असते. 



 
 विषयानुक्रम 

 
‘नास्त्येव चवशषे-इ॰’ वर म्हटलयाप्रमाणे प्रयोर्क्षम िेष्टाांिा आचवष्ट्कार हे दशरूपकाांिे सामान्य 

लक्षण ठरले तर प्रत्येक रूपकाच्या चवशषेलक्षणाला काही अवकाश राहाणार नाही अशी शांका उद्भवण्यािे 
जे कारण चदले आहे - िेष्टा खेरीज करून द सरी कोणतीही र्ोष्ट सांभवत नाही म्हणून - ते चततकेसे समपवक 
वाटत नाही. िेष्टाांच्या चभन्न चभन्न स्वरूपाम ळे चनरचनराळे रूपकप्रकार उद्भव ू शकतील असे सहज 
स िण्यासारखे आहे आचण श्लोकावरील टीकेत अचभनवर् प्ताने हीि र्ोष्ट स्पष्ट करून शांकेिे चनरसन केले 
आहे.-‘दृष्टान्तेन प्रकृतां घटयन्’ म्हणजे जो कोणी ििेिा चवषय असलेलया र्ोष्टीिी दृष्टान्ताशी साांर्ड 
घालतो तो.  ‘व्य त्पादनीयम्’ म्हणजे ज्याला व्य त्पत्ती म्हणजे बोध अथवा उपदेश करावयािा आहे असा 
मन ष्ट्य. -‘समानतन्त्र’ सांर्ीतशास्त्र हे नाट्यशास्त्राच्या दृष्टीने समान चवषय असलेले असे शास्त्र आहे.–
‘ग्रहाचददशक’ अठ्ठाचवसाव्या अध्यायात जातींच्या ह्या दहा चवभार्ाांिा चनदेश आहे-  

 
 

ग्रहाांशौ तारमन्र्द्ो च न्यासोऽपन्यास एि च । 

अल्पत्िां च बहुत्िां च षाडिौडविते तथा ॥ (२८¿६६). 

 
जाचत म्हणजे सामान्यपणे सांर्ीतातील रार्.-‘रक्तोऽरक्तो इ॰’ या वाक्यात श्र चत शब्दािे तीन अथव 

चदले आहेत-ध्वनी, ध्वनीिे स्थान आचण ध्वनींमधील अांतर. ध्वनी दोन प्रकारिा असलयािे म्हटले आहे-
रार्य क्त व रार्रचहत. ‘ध्वचनस्थानां’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आवश्यक आहे.‘ध्वचनः स्थानां’ हा म चद्रत पाठ 
ि कीिा वाटतो. -‘कमाचधकरण-इ॰’ यात श्र चत शब्दािे हे तीन अथव तीन चनरचनराळ्या व्य त्पत्तींनी सांभवतात 
हे साांचर्तले आहे. श्र  धातूिे कमव म्हणून ‘श्रूयते असौ श्र चतः’ ह्या व्य त्पत्तीने ध्वचन असा अथव चनष्ट्पन्न होतो. 
‘श्रूयते अस्स्मन् इचत श्र चतः’ यात अचधकरणाथी सप्तमीने ध्वचनस्थानािा बोध होतो. आचण ‘श्रूयते अनेन इचत 
श्र चतः’ यातील करणाथी तृतीयेने अन्तरालाि बोध होतो. -‘चस्त्रयाः खलनौ चवप्रचतषेधेन’ असे पाचणनींच्या 
३¿३¿१२६ ह्या सूत्रावर वार्मत्तक आहे. खल ् प्रत्यय लार्लयास श्र पासून श्रव शब्द चसद्ध होईल आचण अन 
लार्लयास श्रवण शब्द चसद्ध होईल. अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे चदसते की ह्या रूपाांिा उपयोर् केला नाही 
यािा अथव ह्या वार्मत्तकाकडे द लवक्ष केले आहे. -‘लक्ष्य’ म्हणजे श्र  धातूपासून बनवावयािे रूप.- 
‘षाड्जीप्रभतृयः’ षड्जग्रामातील सात जातींिी नाव े प ढीलप्रमाणे आहेत-षाड्जी, आषवभी, धैवती, 
चनषादवती, षड्जोदीच्यवा, षड्जकैचशकी आचण षड्जमध्यमा (२८¿४०-४१).-‘र्ान्धायाद्याः’ 
मध्यमग्रामातील अकरा जातींिी नाव े र्ान्धारी, मध्यमा, र्ान्धारोदीच्यवा, पञ्िमी, रक्तर्ान्धारी, 
र्ान्धारपञ्िमी, मध्यमोदीच्यवा, नन्दयन्ती, कमारवी, आन्ध्री आचण कैचशकी अशी आहेत (२८¿४२-४३). या 
सवांिी चवस्तृत माचहती अठ्ठाचवसाव्या अध्यायात चदली आहे. 

 
िस्तुतस्तु षड्जसमुदायो ग्रामः । तत् स्िरा इवत श्रुवतपके्ष बहुिचनां लक्ष्यविदः समथथयक्न्त । 

मध्यमग्रामे पञ्चमपवरत्यक्त्ताां श्रुकत धैित एिोपभुङ्क्त्त इत्यत्प्रमाणाभािात्सिथ एि वद्ववत्श्रुवतकाः 
श्रुत्युत्कृितया समवधकश्रुतयः वक्रयन्ते, काकल्यन्तराभ्याां च चतुवस्त्रश्रुतयो न्यनूश्रुतय इवत सिथस्िराणाां 
श्रुवतकृतां िैवचत्र्यमस्तीवत । एतच्च स्िािसरे िक्ष्याम इत्यास्ताम् । 

 
खरे म्हणजे षड्ज आदी स्वराांच्या सम दायाला ग्राम म्हणतात.त्यात श्र तींच्या सांबांधात ‘स्वराः’ 

यातील बह विनािे समथवन लक्ष्य जाणणारे प ढीलप्रमाणे करतात. मध्यमग्रामात पांिमस्वराने त्यार् केलेली 



 
 विषयानुक्रम 

श्र चत धैवतस्वरि स्वतःत अन्तभूवत करतो याबद्दल काही प्रमाण नसलयाम ळे दोन हकवा तीन श्र ती असलेलया 
सववि स्वराांत श्र तीच्या उत्कषाने अचधक श्र ती उत्पन्न केलया जातात आचण काकली व अन्तर याांच्या द्वारा 
िार हकवा तीन श्र ती असलेले स्वर कमी श्र तींनी य क्त होतात, तेव्हा सववि स्वराांत श्र तींच्या म ळे उत्पन्न 
झालेले वैचित्र्य असते. आचण हे आम्ही योलय प्रसांर्ी स्पष्ट करू, तेव्हा तूतव हे राहू द्या. 

 
‘स्वरा इचत श्र चतपके्ष बह विनम् इ॰’ यािा अथव असा असावा-श्र तींच्या बाबतीत चविार करता 

षड्जग्राम आचण मध्यमग्राम याांतील िरक िक्त पांिम व धैवत या दोन स्वराांप रताि मयाचदत आहे. 
षड्जग्रामात पांिम ित ःश्र चत व धैवत चत्रश्र चत तर मध्यमग्रामात पांिम चत्रश्र चत व धैवत ित ःश्र चत असे असते. 
तेव्हा ह्या दोनि स्वराांिा श्र तींच्या सांबांधात चविार आवश्यक असता श्लोकातील ‘स्वराः’ ह्या बह विनािी 
उपपत्ती कशी लावावयािी, ‘स्वरौ’ असे चद्वविन अपेचक्षत आहे अशी शांका घेतली रे्ली असे चदसते.- 
‘लक्ष्यचवदः’ लक्ष्य म्हणजे ज्यािे लक्षण करावयािे तो पदाथव, प्रस्त त सांदभात स्वर, श्र चत इत्यादी. 
लक्ष्यचवदः म्हणजे ह्याांिे स्वरूप जाणणारे चवद्वान.- ‘पञ्िमपचरत्यक्ताां श्र हत’ मध्यमग्रामात पांिमात िार श्र ती 
ऐवजी तीनि असतात, तेव्हा तो स्वर एका श्र तीिा त्यार् करतो असे म्हणता येईल.- ‘धैवत एव इ॰’ 
मध्यमग्रामात धैवतात तीन ऐवजी िार श्र ती असतात. पण ही अचधक आलेली श्र चत म्हणजे पांिमातून 
वर्ळलेली श्र चति होय असे मानण्याला आधार नाही: ह्यावरून असे अन मान काढले आहे की स्वराांतील 
श्र ती कमी अचधक होणे ही र्ोष्ट पांिम व धैवत ह्या दोन स्वराांप रतीि मयादीत नाही.-‘चद्वचत्रश्र चतकाः 
श्र त्य त्कृष्टतया’ हा सांपादकाांनी द रुस्त केलेला पाठ आहे व तो आवश्यक वाटतो. कारण, म ळातील 
‘चद्वचत्रश्र चतकास्तया’मधील ‘तया’िा काही अथव लार्त नाही. चशवाय, अठ्ठाचवसाव्या अध्यायात उत्कषाम ळे 
स्वरातील श्र तींिी सांख्या वाढते आचण अपकषाम ळे ती कमी होते असे म्हटले आहे.- ‘काकलयन्तराभयाम्’ 
अठ्ठाचवसाव्या अध्यायातील चवविेनावरून असे चदसते की दोन श्र ती असलेलया चनषाद व र्ान्धार या 
स्वराांतील श्र तींिा प्रकषव झाला म्हणजे चनषादाला काकली सांज्ञा प्राप्त होते व र्ान्धाराला अन्तर अशी 
सांज्ञा- ‘एवां चनषादः काकलीसांज्ञो र्ान्धारिान्तरसांज्ञो भवचत’ (२८¿३४ नांतरिे र्द्य). पण प्रस्त त चठकाणी 
असे चवधान केलेले चदसते की िार व तीन श्र ती असलेलया स्वराांत श्र तींिा अपकषव होऊन दोनि श्र ती 
अवचशष्ट राहातात तेव्हा ते स्वरही काकली व अन्तर याांसारखे होतात.-‘सववस्वराणाां इ॰’ यािा अथव असा 
की केवळ पांिम व धैवत या दोन स्वराांति श्र तींतील बदलाम ळे वैचित्र्य उत्पन्न होते असे नसून सवव स्वराांच्या 
बाबतीत ते उत्पन्न होऊ शकते. म्हणून ‘स्वराः’ ह्या शब्दातील बह विन समथवनीय ठरते. 

 
इह त्िनेन दृिान्तेनैतदुक्त्तां भिवत । स्िरसमुदायरूपत्िाविशेषेऽवप स्िराणाां पयायतः 

प्राथम्यप्राधान्याल्प-त्िभूयस्त्िपूणथत्िापूणथत्िारोहािरोहान्त्यत्िमध्यत्िावदप्रविभागभेदैयथथान्यः 
षड्जग्रामोऽन्यो मध्यमग्रामः, तथैि िृत्तीनाां स्िरस्थानीयानाां प्राथम्यप्राधान्यावदना दशकेन रूपकां  
रूपकान्तराविद्यते । यथा चतुःश्रुवतः पिमवस्त्रश्रुवतश्चभिन् ग्रामान्यत्िां करोवत, तथा सैि िृवत्तः 
श्रुवतस्थानीयरैङे्गः क्कवचत्सांपूणा क्कवचदूनेत्येिमवप रूपकविभाग इत्येतत् जावतवभः श्रुवतवभवरवत द्वयेन दर्मशतम् 
। 

प्रस्त त श्लोकात ह्या दृष्टान्ताने प ढीलप्रमाणे अथव चसद्ध केला आहे. ज्याप्रमाणे (दोन्ही ग्रामाांिे) 
स्वराांिा सम दाय हे स्वरूप उभयताांना समान असले तरी कायववशात् स्वराांच्या प्राथम्य, प्राधान्य, अलपत्व, 
भयूस्त्व, पूणवत्व, अपूणवत्व, आरोह, अवरोह, अन्त्यत्व, मध्यत्व इत्यादी चनरचनराळ्या प्रकाराांच्या 
आचवष्ट्काराम ळे षड्जग्राम चनराळा व मध्यमग्राम चनराळा बनतो, त्यािप्रमाणे स्वरस्थानी असलेलया वृत्तींच्या 
प्राथन्म  प्राधान्य इत्यादी दहा प्रकारच्या आचवष्ट्काराम ळे रूपकरूपकाांत भेद उत्पन्न होतात. आचण ज्याप्रमाणे 
िार श्र ती असलेला पांिमस्वर तीन श्र तींिा होऊन चभन्न ग्राम उत्पन्न करतो, त्याप्रमाणे एकि वृचत्त 
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श्र चतस्थानी असलेलया अांर्ाांनी क्वचित सांपूणव तर क्वचित न्यनू होते; अशा रीतीनेही रूपकाांिे भेद उत्पन्न 
होतात. हे ‘जाचतचभः’ व ‘श्र चतचभः’ या दोन शब्दाांनी दाखचवले आहे. 

 
‘प्राथम्य’ म्हणजे प्रथम कोणता स्वर योजावयािा ते. -‘आरोहावरोह’ म चद्रत प्रतीत ‘अवरोह’ 

शब्दािा म द्रणदोषाने लोप झाला आहे. -‘अन्यः षड्जग्राम इ॰’ येथे ग्राम शब्दाने त्याने उत्पन्न होणाऱ्या जाती 
समजावयास पाचहजे. ग्राम दोनि आहेत व त्याांमधील चभन्नता प्राथम्यादींनी उत्पन्न होणारी अशी नाही. ह्या 
र्ोष्टींम ळे अठरा प्रकारच्या चभन्न चभन्न जाती अस्स्तत्वात येतात. -‘ग्रामान्यत्वम्’ म्हणजे षड्जग्रामािे मध्यम 
ग्रामात रूपाांतर. -‘जाचतचभः इ॰’ एकूण अथव असा की रूपकप्रकाराांतील भेद जातींमधील भेदाांप्रमाणे आहेत, 
तसेि ते श्र तींच्या कमीअचधकपणाम ळे स्वरसमूहाांत उत्पन्न होणाऱ्या भेदाांप्रमाणे आहेत. वस्त तः ग्राम दोनि 
असलयाम ळे श्लोकात काव्यबन्धािी ग्रामाशी केलेली त लना चवशषे समपवक नाही. म्हणूनि ग्राम शब्दािा 
व्यापक अथव करावा लार्तो. 

 
 

ग्रामौ पूणथस्िरौ द्वौ तु यथा िै षड्जमध्यमौ ।  

सिथिृवत्तविवनष्ट्पन्नौ [घो काव्यबन्धे]काव्यबन्धौ तथा क्त्िमौ ॥६ ॥ 

जे्ञयां प्रकरणां चैि तथा नाटकमेि च । 

[वन पूवववृत्त]सिथिृवत्तविवनष्ट्पन्नां [का नाट्यावस्था-, घो नानावस्था]नानाबन्धसमाश्रयम्  ॥७ ॥ 

 
परांत , ज्याप्रमाणे पूणव स्वर असलेले षड्ज व मध्यम हे दोनि ग्राम आहेत त्यािप्रमाणे सवव वृत्तींनी 

चनष्ट्पन्न झालेले असे हे (प ढील) दोनि काव्यबांध होत. सवव वृत्तींपासून चनष्ट्पन्न झालेले व चवचवध प्रकारच्या 
रिनाांनी य क्त असे प्रकरण आचण नाटक हे दोनि (रूपकप्रकार) होत असे जाणाव.े 

 
अथ िृवत्तविभागां सांके्षपतोऽवभधत्त े ग्रामौ पूणथस्िराविवत । जात्याश्रययोजावतद्वारेण 

षाडिौडविकाांशकयोगे न्यनूस्िरताप्यस्तीवत षड्जग्रामरागो मध्यमग्रामरागशे्चह ग्रामशब्देन व्यपवदि इवत 
केवचत् । तदसत् । इह वह ग्रामशब्देन जावतसमुदायोऽवभधीयते । तत् यद्यप्यांशके न्यनूस्िरतावप भिवत,  
तथावप समुदायस्य पूणथतायाः का हावनः । तस्मादयमत्ाथथः । यथा 
विवचत्सांवनिशेतालम्बनसुन्दरतमसांपूणथस्िरसमुदायरूपाद् ग्रामद्वयावद्वभाग-कल्पनया जात्यांशकानाां 
पूणापूणावदस्िरभेदभाजाां प्रसिः, एिां नाटकप्रकरणाभ्याां पूणथिृवत्तिृवयङ्गाभ्याां िृवत्तन्यनूानाां च रूपकभेदानाां 
पवरकल्पनम् । 

 
आता ‘ग्रामौ पूणवस्वरौ’ इत्यादी श्लोकात वृत्तींिा चवभार् सांके्षपाने साांर्तात. काही टीकाकाराांच्या 

मते जातींिा आश्रय असलेलया ग्रामाांत जातींच्या द्वारा षाडव व औडव याांच्या अांशकाांिा योर् होत 
असलयाम ळे स्वराांिी सांख्या कमी स द्धा होते, म्हणून ग्राम शब्दाने या चठकाणी षड्जग्रामातील रार् व 
मध्यमग्रामातील रार् ह्याांिा चनदेश अचभपे्रत आहे. पण ते बरोबर नाही. या चठकाणी ग्राम शब्दाने 
जाचतसम दाय चनर्मदष्ट आहे. त्यात जरी काही अांशकाांमध्ये स्वर कमी असले तरी त्याम ळे सम दायाच्या 
पूणवत्वाला काय हानी पोहोिते? म्हणून या चठकाणी अथव असा. ज्याप्रमाणे मनोरम अशा रिनेिा अवलांब 
केलयाम ळे अत्यांत स ांदर व सांपूणव स्वराांिा सम दायरूप असलेलया दोन ग्रामाांपासून पूणव, अपूणव आदी 
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स्वराांच्या भेदाांनी य क्त जात्यांशकाांिी चभन्न चभन्न रूपात उत्पत्ती होते, त्याप्रमाणे वृत्ती आचण वृत्त्यांरे् पूणव 
स्वरूपात असलेलया नाटक व प्रकरण ह्या दोन प्रकाराांपासून कमी वृत्ती असलेलया रूपकप्रकाराांिी कलपना 
केली आहे. 

 
‘जात्याश्रययोः’ यािे चवशषे्ट्य ‘ग्रामयोः’ हे समजले पाचहजे.-‘षाडवौडचवकाांशकयोरे्’ षाडव व औडव 

हे जातींिे दोन प्रकार आहेत (वर उद्धतृ केलेला २८¿६६ हा श्लोक पहा). षाडव म्हणजे सहा स्वर असलेली 
जाचत व औडव म्हणजे पािि स्वर असलेली. ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे असे की श्लोकात ‘पूणवस्वरौ ग्रामौ’ 
असे शब्द असलयाम ळे ग्राम म्हणजे जाचतसम दाय असा अथव करणे योलय होणार नाही, कारण जातीच्या 
काही अांशाांत कमी स्वर असतात. -‘षड्जग्रामरार्ः इ॰’ सवव सातही स्वर असलेलया षड्ज व मध्यम 
ग्रामाांतून चनष्ट्पन्न झालेले रार् असा अथव ह्या टीकाकाराांनी स्वीकारला आहे. पण अचभनवर् प्ताने हे मत िूक 
ठरवनू ग्राम म्हणजे जाचतसम दाय हाि अथव मान्य केला आहे. काही अांशात कमी स्वर असले तर कोठे 
चबघडले असे त्याने चविारले आहे. पण श्लोकातील ‘पूणवस्वरौ’ शब्दािी याने सांर्ती लार्त नाही असे 
म्हणता येण्यासारखे आहे. -‘यथा चवचित्र इ॰’ अचभनवर् प्ताने श्लोकात अथव केला आहे तो असा-ज्याप्रमाणे 
सांपूणव स्वर असलेलया षड्ज व मध्यम ह्या दोन ग्रामाांपासून कमी अचधक स्वर असलेलया जात्यांशकाांिी 
उत्पत्ती होते त्याप्रमाणे वृचत्त व वृत्त्यांरे् याांनी पूणव असलेलया नाटक व प्रकरण ह्या दोन रूपकप्रकाराांपासून 
वृत्तींच्या न्यूनतेम ळे इतर रूपकप्रकार उत्पन्न होतात. पण नाट्यशास्त्रातील मूळ श्लोकाांत अशा तऱ्हेिा काही 
चनदेश नाही. ह्या दोन श्लोकाांत एवढेि म्हटले आहे की नाटक व प्रकरण ह्या दोन रूपकप्रकाराांत सवव 
म्हणजे िारही वृत्ती चवद्यमान असतात. ‘सवव वृत्तींपासून नाटक व प्रकरण हे प्रकार चनष्ट्पन्न होतात’ एवढेि 
चवधान आहे, इतर प्रकाराांच्या चनष्ट्पत्तीिा कोणत्याही प्रकारिा उल्लखे नाही. 

 
िीथी समिकारश्च तथेहामृग एि च । 

उत्सृविकाङ्को व्यायोगो भाणः प्रहसनां वडमः ॥८ ॥ 

कैवशकीिृवत्तहीनावन रूपार्णयेतावन कारयेत् । 

अत ऊध्िथ प्रिक्ष्यावम काव्यबन्धविकल्पनम् ॥९ ॥ 

 
वीथी, समवकार, ईहामृर्, उत्सृचष्टकाङ्क, व्यायोर्, भाण, प्रहसन आचण चडम हे रूपकप्रकार 

कैचशकीवृत्तीने चवरचहत असे करावते. 
 
याप ढे मी चवचवध काव्यप्रकाराांच्या रिनेिे वणवन करणार आहे. 
 
तत् िृवत्तन्यनूावन रूपकार्णयाह िीथीत्यावद । शेषावण रूपाणीवत िक्त्तव्ये प्रवतपदां नामग्रहणां ज्ञापयवत 

एतदनुक्त्तान्यवप रूपकावण सांभिक्न्त । अत एि रूपकविशेषगणनम् आभ्यो विवनःसृतवमवत 
लक्षणस्योदाहरणमात्म् तेन िृत्तीनाां विवनयोगसमुच्चयविकल्पैः िृवयङ्गानाां च बहिो रूपकभेदा भिक्न्त । 
तेषाां परां कोहलावदवभनाममात्ां प्रणीतम् । लक्षणेन क्त्िह सांगृहीता एि ते । 

 
त्याांपैकी कमी वृत्ती असलेले रूपकप्रकार ‘वीथी’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. इतर बाकीिी रूपके 

असे म्हणावयाच्या ऐवजी त्या प्रत्येकािा नावाने चनदेश केला आहे त्यावरून असे सूचित केले आहे की येथे 
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नामचनदेश न झालेले इतरही रूपकप्रकार सांभवतात. म्हणूनि चवचशष्ट रूपकाांिा नामचनदेश केवळ ‘ह्या 
वृत्तींपासून चनष्ट्पन्न झाले’ या लक्षणाच्या उदाहरणादाखल होय. म्हणून वृत्तींच्या व वृत्त्यांर्ाांच्या एकचत्रत 
अथवा वैकस्लपक उपयोर्ाम ळे प ष्ट्कळ रूपकप्रकार उत्पन्न होतात. परांत  कोहलप्रभतृींनी त्याांिा केवळ 
नामचनदेश केला आहे. पण या ग्रांथात लक्षणाच्या द्वारा त्याांिा समावशे केलाि आहे. 

 
‘रूपकचवशषेर्णनम्’ ही र्णना वर श्लोक २ व ३ याांत केली आहे. - ‘आलयो  चवचनःसृतम्’ हे 

रूपकािे लक्षण वर श्लोक ४ मध्ये केले आहे. -‘चवचनयोर्सम च्ियचवकलपैः’ यानांतर हस्तचलचखतात 
‘सम च्ियेः’ हा अचधक शब्द आढळतो. तो लेखनदोष आहे. -‘वृत्त्यर्ङ्ानाां ि’ यािा स द्धा अन्वय 
‘चवचनयोर्सम च्ियचवकलपैः’ शी करावयािा आहे. 

 
तत् नाटकप्रकरणे एि सिथिृवत्तपूणे इवत वनयमः, न तु विपयथयः, मुर्द्ाराक्षसस्य कैवशकीहीनस्य 

कृत्या-रािणस्य च नाटकस्य दशथनात्, िेणीसांहारे च सावित्यारभटीमात्ां दृर्शयत इवत केवचत् । अन्ये तु 
तत्ाप्यिर्शयां िृवयन्तरानुप्रिशेोऽक्स्त यवद, परवमवतिृत्ताव्यापकत्िान्न लक्ष्यते  । अपूणथिृवत्तत्िेऽवप विरूपकतैि 
स्यात् । 

 
काही टीकाकाराांच्या मते नाटक व प्रकरण हे दोनि प्रकार सवव वृत्तींनी पूणव असतात असा चनयम 

आहे, पण याच्या उलट चवधान बरोबर नाही; कारण, कैचशकी वृचत्त नसलेली म द्राराक्षस व कृत्यारावण ही 
नाटके आहेत, आचण वणेीसांहार नाटकात केवळ सात्त्वती व आरभटी वृत्तींिे दशवन असते, पण  द सरे 
टीकाकार म्हणतात की त्या नाटकाांतही इतर वृत्तींिे अस्स्तत्व अवश्य असते, पण सवव कथानकाला व्यापून 
नसलयाम ळे ते लक्षात येत नाही. वृत्ती पूणव नसलया तर नाटक चवरूपकि होईल. 

 
‘चवपयवयः’म्हणजे ज्यात सवव वृत्ती नाहीत त्याला नाटक हकवा प्रकरण ही सांज्ञा देता येणार नाही.-

‘यचद परचमचतवृत्ताव्यापकत्वान्न लक्ष्यते’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘यचद पचरचमतवृचत्त-
व्यापकत्वात् लक्ष्यते’ असा आहे, तो बरोबर नाही हे उघड आहे. ‘न लक्ष्यते’अथासाठी आवश्यक आहे, 
आचण मर् ‘परम्’ आचण ‘इचतवृत्त–अव्यापकत्वात्’ हे आवश्यक ठरतात. पचरचमतवृत्तीच्या व्यापकतेला काही 
अथव नाही. -‘यचद’ हे ‘यद्यचप’ या अथी वापरलेले चदसते. वस्त तः ह्या अव्ययािी आवश्यकता नाही. -
‘चवरूपकता’ यातील ‘रूपक’ शब्दात श्लेष अचभपे्रत चदसतो. 

 
सकलाङ्गप्रवक्रयापवरपूणथत्िादेि नाटकां  प्रकरणां च प्रधानम् । तथावह कवश्चवद्वनेयः 

प्रवसवद्धमनुरुध्यमानो दृि इवत सुप्रवसदे्धवतिृत्त े नाटके प्रवसदे्ध िस्तुवन विनेयः । कवश्चत्त ु
विनेयोऽवभनििस्तुिृत्तकौतुकपरतन्त् इवत वकमेतदपूिथवमवत समुत्पाद्यिस्तुना प्रकरणेन विनीयते । 
विनयश्चास्य धमाथथकामेषु सिथपुरुषाथेष्ट्िपिगे च तथा भिवत यवद सकलतदुपयोवगव्यापाराश्रयणम् । 
सकलव्यापारावक्षप्तां पूणथिृवत्तकत्िवमवत वद्विृवत्तवत्िृवयावदकां  ननाटकां  भिवत, रूपकान्तरमेि तु तदाभासां 
तत्सिथम् । 

 
कैवशकीविहीनत्िेऽवप यथा शृङ्गारयोगः समिकारे तथा तल्लक्षणां िणथवयष्ट्यामः । 
 
सवव अांर्ाांच्या प्रचक्रयाांनी पचरपूणव असलयाम ळे नाटक व प्रकरण हे दोन प्रधान प्रकार होत. म्हणजे 

असे. ज्याला उपदेश करावयािा असा कोणी प्रचसद्ध र्ोष्टीिाि पाठप रावा करीत असलेला चदसून येतो, 
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म्हणून त्याला स प्रचसद्ध कथानक असलेलया नाटकात प्रचसद्ध असलेलया र्ोष्टीने उपदेश करता येतो. परांत  
उपदेशपात्र असा द सरा कोणी नवीन कथानकातील घटनाांचवषयी क तूहलाने भारलेला असतो म्हणून हे  
काय नवीन असे भासचवणाऱ्या कचवकस्लपत कथानक असलेलया प्रकरणाच्या द्वारा त्याला उपदेश केला 
जातो. आचण त्याला धमव, अथव व काम या प रुषाथांचवषयी व मोक्षाचवषयी उपदेश तरि केला जाईल जर 
त्याला उपय क्त असलेलया सर्ळ्या व्यापाराांिा (रूपकाांत) अन्तभाव असेल तर. आचण सर्ळ्या व्यापाराांिे 
चनरूपण म्हणजे सवव वृत्तींनी पूणव असणे असे असलयाम ळे दोन वृत्ती असलेले, तीन वृत्ती असलेले इत्यादी 
प्रकार नाटक नसून ते सवव त्याच्यासारखे भासणारे द सरेि रूपकप्रकार होत. 

 
कैचशकी वृत्ती नसली तरी समवकारात शृांर्ारािा योर् कसा होतो ते आम्ही त्याच्या लक्षणाच्या 

व्याख्येत दाखवनू देऊ. 
 
‘नाटकां  प्रकरणां ि’ म चद्रत पाठ ‘नाटकात्प्रकरणां ि’ उघडि ि कीिा आहे. -‘तथाचह’ नाटक व 

प्रकरण सवव वृत्तींनी पचरपूणव का असाव े याच्या आता होणाऱ्या कारणमीमाांसेिा हा उपन्यास आहे.-
‘कचिचद्वनेयः’ म ळातील ‘कैचिद्’ िी ‘कचिद्’ अशी द रुस्ती आवश्यक असलयाम ळे केली आहे. चवनेय 
म्हणजे ज्याला उपदेश करावयािा असा मन ष्ट्य, प्रस्त त सांदभात पे्रक्षक. काव्यािे व्य त्पचत्त म्हणजे उपदेश 
देणे हे स द्धा एक प्रयोजन आहे.-प ढील ‘कचित्त ’ व ‘चवनेयः’ या दोन शब्दाांच्या मध्ये म ळात ‘चकमेतदपूववचमचत 
प्रचसदे्ध वस्त चन रूपकान्तरमेव त  तदाभासां तत्सव’ं इतका मजकूर अचधक आहे. हा येथे ि कीने पडला आहे. 
‘चकमेतपूववचमचत’ हा अांश प ढील वाक्यात ‘चवनेयो’ नांतर हकवा ‘-परतन्त्र इचत’ नांतर सांभाव्य आहे. ‘चवनेयो’ 
शब्दातील सांचध लक्षात घेऊन तो अांश ‘परतन्त्र इचत’ नांतर घातला आहे. ‘प्रचसदे्ध वस्त चन’ हा अांश मार्च्या 
वाक्याति सांभाव्य असलयाम ळे तेथे त्याला जार्ा करून चदली आहे. मात्र तेथे कथानक या अथी ‘इचतवतॄ्त’ 
शब्द अर्ोदरि वापरलेला असलयाम ळे ‘वस्त ’ म्हणजे कथानक असे न समजता र्ोष्ट, बाब असे समजाव े
लारे्ल. नांतरिा ‘रूपकान्तरमेव त  तदाभासां’ हा अांश लेखनप्रमादाम ळे चद्वरुक्त झाला आहे. दोनतीन 
ओळींनांतर योलय जार्ी हे शब्द प न्हा आढळतात. तेव्हा या चठकाणी ते र्ाळले पाचहजेत यात शांका नाही. 
शवेटिे ‘तत्सववम्’ हे शब्द इतरत्र कोठेही बसलयासारखे नसून ‘तदाभासां’ नांतर ते साथव होऊ शकतात 
म्हणून त्याांिी प ढे योजना केली आहे. ‘सकलतद पयोचर्व्यापाराश्रयणम्’ म ळात ‘सकलां ’ असा स्वतांत्र शब्द 
आहे. पण सकल हे व्यापारिे चवशषेण असलयाम ळे त्यािा समासात अन्तभाव आवश्यक आहे.-या चठकाणी 
केलेला य स्क्तवाद असा की सवव प रुषाथांचवषयी उपदेश करावयािा असेल तर सवव प्रकारच्या व्यापाराांिे 
रूपकात दशवन घडचवणे आवश्यक आहे, आचण असे दशवन सवव वतॄ्तींच्या उपयोर्ानेि घडचवता येईल. 
म्हणूनि सवव वतॄ्तींिा वापर करणारे नाटक  व प्रकरण हे सवव रूपकाांत श्रेष्ठ असे वर म्हटले आहे. 

 
म ळात ‘तत्कैचशकी- इ॰’ असे आहे. त्यातील ‘तत्’ हा वर चनदेचशलेलया ‘तत्सववम्’ िा ह्या चठकाणी 

अवचशष्ट राचहलेला अांश. मार्ील वाक्याच्या शवेटी ‘तत्सववम्’ िी योजना केली आहे. प्रस्त त वाक्यात 
श्लोकातील ‘कैचशकीवृचत्तहीनाचन’ याविनाम ळे उत्पन्न होणाऱ्या शांकेिा चनदेश केला आहे. समवकार हा 
रूपकप्रकार कैचशकीरचहत असतो असे येथे म्हटले आहे. पण समवकारात शृांर्ार असतो असे त्याच्या 
लक्षणात म्हटले आहे आचण शृांर्ाराच्या आचवष्ट्कारासाठी कैचशकी वृचत्त आवश्यक आहे. तेव्हा समवकारात 
शृांर्ार कसा शक्य आहे? या शांकेिे समाधान अचभनवर् प्ताने प ढे ६७ व्या श्लोकावरील व्याख्येत केले आहे.-
म चद्रत प्रतीत   ‘शृर्ङ्ारयोर्ः’ नांतर एक ‘तथा’ अचधक पडला आहे. तो र्ाळणे आवश्यक आहे. 
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ननु पूणथिृवत्तकत्िाविशेषेऽवप नाटकप्रकरणयोः को भेदः कैवशकीहीनत्ि ेचाविवशि ेिीथ्यादेर्ममथः को 
विशेष इत्याशङ्काां िारयन् कमथशब्दावक्षप्तविशेषलक्षणाथं दशथयवत अत ऊध्िथवमत्यावदना । काव्यस्य बन्धनां 
परस्पराश्रयसांबन्धेनैि एकिाक्त्यताकरणसांबन्धः, स विकल्प्यते येन तवद्वशेषलक्षणां िक्ष्यामीवत । 

 
सवव वृत्तींनी पूणव असणे हा समान धमव असता नाटक व प्रकरण याांत भेद काय, तसेि 

कैचशकीवृचत्तरचहत असणे हे सामान्यलक्षण असणाऱ्या वीथी वर्ैरे प्रकारातां परस्पर भेद काय या शांकेिे 
समाधान करण्यासाठी कमव शब्दाने चनर्मदष्ट झालेले चवशषेलक्षण ‘अत ऊध्ववम्’ इत्यादीने दाखचवतात. 
काव्यािा बन्ध म्हणजे (चवचवध भार्ाांच्या)परस्पराांच्या आश्रयरूप सांबन्धाम ळेि (काव्यात) एकवाक्यतेच्या 
उत्पत्तीच्या स्वरूपािा सांबन्ध; त्या सांबन्धािी कलपना ज्याने केली जाते ते (काव्यबन्धचवकलपन, म्हणजेि) 
चवशषेलक्षण. ते मी साांर्णार आहे. 

 
नवव्या श्लोकाच्या उत्तराधािी ही व्याख्या आहे. -‘कमवशब्दाचक्षप्त-’ पचहलया श्लोकात असलेलया 

‘कमवतः’मधील कमव शब्दािा हा चनदेश आहे. -‘काव्यस्य बन्धनां इ॰’ यात श्लोकातील ‘काव्यबन्धचवकलपनम्’ 
या समासाच्या अथािी िोड केली असून त्या शब्दािा ‘चवशषेलक्षण’ असा अथव चसद्ध केला आहे. 

 
प्रख्यातिस्तु [वन-चवषये] विषयां प्रख्यातोदात्तनायकां  चैि ।  

राजर्मषिांर्शय [वन-वांश] चवरतां तथैि वदव्याश्रयोपेतम् ॥१० ॥ 

नानाविभू [वन-भचूतसांय त] वतवभयुथतमृवद्धविलासावदवभगुथणैशै्चि ।  

अङ्कप्रिेशका [वन-काव्यां] ढ्यां भिवत वह तन्नाटकां  नाम ॥११ ॥ 

 
ज्यात प्रचसद्ध कथानक व चवषय असतात, त्यािप्रमाणे ज्यािा नायक प्रचसद्ध व उदात्त असतो, 

ज्यात एखाद्या राजषीच्या वांशात उत्पन्न झालेलया राजािे िचरत असते, तसेि ज्यात चदव्य व्यक्तींिा आश्रय 
घेतलेला असतो, जे चवचवध प्रकारच्या चवभतूींनी आचण समृद्धी, चवलास इत्यादी र् णाांनी य क्त असते आचण 
जे अांकव प्रवशेक याांनी समदृ्ध असते ते (काव्य) नाटक ह्या नावाने ओळखले जाते. 

 
नाटकां  प्रकरणादवप प्रधानम् । प्रवसध्दु्यपजीविनी ही कल्पना िस्तुसांभािना अनुभिमूलत्िात्तस्याः । 

उत्पे्रक्षा अवप वह प्रमाणािगतेष्ट्िेि िस्तुषु स्िातन्त्र्येण योजनामाते्ण व्यावप्रयन्ते षड्दन्तो हस्ती खे धाितीवत 
। तेनेवतहासावदप्रमाणवसद्धिस्तुप्रदशथकां  नाटकां  तािल्लक्षवयतुमाह प्रख्यातिस्तुविषयवमत्यावद । 

 
नाटक हे प्रकरणापेक्षाही श्रेष्ठ. कारण, कलपना अथवा वस्तूिी सांभावना ही प्रचसद्ध अशा र्ोष्टीवर 

अवलांबून असते, अन भवाति चतिे मूळ असते म्हणून. कारण, उत्पे्रक्षाांिा वापर स द्धा (प्रत्यक्षादी) प्रमाणाांनी 
अवर्त झालेलया वस्तूांच्याि सांबांधात केवळ स्वतांत्र योजना करून केला जातो; उदाहरणाथव, सहा दात 
असलेला हत्ती आकाशात धावतो इत्यादी. म्हणून प्रथम इचतहास वर्ैरे प्रमाणाांनी चसद्ध झालेली र्ोष्ट 
दाखचवणाऱ्या नाटकािे लक्षण  ‘प्रख्यातवस्त चवषयम्’ इत्यादी शब्दाांत करतात. 

 
‘प्रमाणावर्तेष ’ म चद्रत प्रतीतील ‘प्रमाणार्तेष ’ हा पाठ नजरि कीने आला असावा. -‘षड्दन्तो इ॰’ 

हे चवधान सववथा उत्पे्रचक्षत अथवा कालपचनक आहे. पण यातील प्रत्येक अांश –सहा, दात, हत्ती इत्यादी -
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प्रमाणाांनी अवर्त झालेला आहे. -‘प्रमाणचसद्धवस्त -’ म ळातील ‘प्रमाणवस्त चसद्ध-’ यािी ही द रुस्ती 
आवश्यक आहे हे उघड आहे. 

 
प्रख्याते भारतादौ यद्वस्तु तद् विषयोऽस्य; तत्ावप ककवचदप्रवसद्धां  भिवत तवन्नराकरणाय 

प्रख्यातोदात्तवेत श्रीशङु्ककः । एतत्त ुप्रख्यातां िस्तु विषयोऽस्येवत इयता गताथथवमत्युपाध्याया इत्थमाहुः । इह 
वत्विधया प्रवसध्द्या प्रवसद्धत्िां भिवत । अमुक एिांकारी अमुत् देश इवत तत् प्रकषणे ख्यातां िस्तु तथा विषयो 
मालिपाञ्चालावददेशो यक्स्मन् । चक्रिर्मतनोऽवप वह ित्सराजस्य कौशाम्बीव्यवतवरक्त्ते विषये 
कायान्तरोपके्षपेण विना यवन्नरन्तरां वनिथणथनां तदै्वरस्याय भिवत, तत् प्रवसवद्धखर्णडेन प्रतीवतविघातात्, का 
कथा रसचिथणायाः । एिां दे्व प्रवसद्धी उक्त्ते, प्रख्यातोदात्तते्यनेन तृतीया प्रवसवद्धरुक्त्ता । 

 
प्रख्यात अशा भारतादी प्रदेशात जी वस्त  ती चवषय आहे ज्यािा असे (नाटक); तेथे स द्धा एखादी 

र्ोष्ट अप्रचसद्ध असते चतिे चनवारण करण्यासाठी प्रख्यातोदात्त असे म्हटले आहे अशी श्रीशङ्क कािी व्याख्या. 
परांत  प्रख्यात वस्त  चवषय आहे ज्यािा ह्या चवग्रहाने केलेलया अथात ही र्ोष्ट स द्धा समाचवष्ट आहे म्हणून 
आमिे र् रुजी प ढीलप्रमाणे व्याख्या करतात. या जर्ात तीन प्रकारच्या प्रचसद्धीम ळे प्रचसद्धत्व प्राप्त होते. 
अम क मन ष्ट्य असे कायव करणारा अम क प्रदेशात आहे या चवधानाच्या अन रोधाने प्रकषाने ख्यात अशी वस्त  व 
चवषय म्हणजे मालव, पाांिाल आदी देश ज्यात (असा चवग्रह करावयािा). कारण, िक्रवती असलेलयाही 
वत्सराजािे कौशाम्बीव्यचतचरक्त इतर देशात एखाद्या कायािे चनचमत्त नसताना सतत वास्तव्यािे वणवन जर 
केले तर त्याने चवरस होईल, कारण त्याम ळे प्रचसद्धीिा भांर् होऊन प्रतीतीति चवघ्न उत्पन्न होईल, मर् 
रसास्वादािी कसली र्ोष्ट? याप्रमाणे या दोन प्रचसद्धी साांचर्तलया. चतसऱ्या प्रचसद्धीिा ‘प्रख्यातोदात्त’ यात 
चनदेश आहे. 

‘श्रीशङ्क कः’ ह्या प्रािीन टीकाकारािा चनदेश अचभनवभारतीत अनेक जार्ी केला आहे. -‘एतत्’ 
म्हणजे ‘प्रख्यातोदात्त’ ही र्ोष्ट. -‘उपाध्यायाः’ म्हणजे नाट्यशास्त्रावरील अचभनवर् प्तािे र् रुजी भट्ट तोत. - 
‘प्रकषणे ख्यात इ॰’ यात श्लोकातील पचहलया शब्दािा चनराळ्या अथी चवग्रह केला आहे. त्यात चवषय 
म्हणजे देश असा अथव केला आहे. पण तो मूळ नाट्यशास्त्रकाराला अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही. 
‘कायान्तरोपके्षपां चवना’ कायाच्या चनचमत्ताने उदयन उज्जचयनीत व मर्धात होता, पण तो काही काळि, 
चनरांतर नव्हे. -‘प्रतीचतचवघातात्’ ही म ळातील ‘प्रतीचतचवधानात्’िी सांपादकाांनी केलेली द रुस्ती आवश्यक 
आहे. काव्याच्या प्रतीतीच्या आड येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या चवघ्नाांिा चनदेश सहाव्या अध्यायात 
रससूत्रावरील टीकेत केला आहे. त्यातील पचहलया प्रस्त त प्रचसचद्धभांर्ािा समावशे होतो. 

 
उदात्त इवत िीररसयोग्य उक्त्तः । तेन धीरलवलतधीरप्रशान्तधीरोद्धतधीरोदात्ताश्चत्िारोऽवप गृह्यन्ते 

। राजर्मषिांर्शयेत्यनेन प्रख्यातमवप यद्वस्तु ऋवषतुल्यानाां राांज्ञाां िांशे न साधु नोवचतम्, तथा प्रख्यातत्िेऽवप 
देिचवरतां स्िप्रभािावदबहुलतयोपदेशायायोग्यम्, इवत नैतदुभयां वनबन्धनीयवमवत फलतः प्रवतषेधो दर्मशतः । 
राजान ऋषय इिेत्युपवमतसमासः, तद्वांशे साधु चवरतां यक्स्मवन्नवत बहुव्रीवहः । न च सिथथा देिचवरतां 
तथािणथनीयम् ककतु वदव्यानामाश्रयत्िेन प्रकरीपताकानायकावदरूपेण उपेतमुपगमोऽङ्गीकरणां यत् । तथावह 
नागानन्दे भगित्याः पूणथकरुणावनभथरायाः साक्षात्करणे व्युत्पवत्तजायते-वनरन्तरभक्क्त्तभावितानामेिां नाम 
देिताः प्रसीदक्न्त, तस्मादे्द-िताराधनपुरःसरमुपायानुठानांकायथवमवत । यवद तु मुख्यत्िेनैि देिचवरतां िर्णयथते 
तत्तािवद्वप्रलम्भकरुणा-िुतभयानकरसोवचतां चेवन्नबध्यते, तन्मानुषचवरतमेि सांपद्यते । प्रत्युत 
देिानामवधयाधानां प्रवसवद्धविघा-तकम्, तत् चोक्त्तो दोषः । विप्रलम्भाद्यभाि ेतु का तत् विवचत्ता, रञ्जनाया 
एतत्प्राणत्िात् ।अत एि ह्रदय-सांिादोऽवप देिचवरते दुलथभः । न च तेषाां दुःखमक्स्त यत्प्रतीकारोपाये 
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व्युत्पादनां स्यात् । नावयका तु वदव्याप्य-विरोवधनी यथोिथशी, नायकचवरतेनैि तदृ्वत्तस्याके्षपात् । वडमादौ तु 
वदव्यानाां नायकत्िेऽवभ-प्रायमािेदवयष्ट्याम इवत । 

 
‘उदात्त’ ह्या शब्दाने वीररसाला योलय असा नायक अचभपे्रत आहे. म्हणून धीरलचलत, धीरप्रशान्त, 

धीरोद्धत आचण धीरोदात्त या िारही प्रकारिे नायक समजावयािे. ‘राजर्मषवांश्य’ या विनाने-प्रख्यात 
असलेली स द्धा जी र्ोष्ट र्चषत लय राजाांच्या वांशात साध  नसणारी म्हणजे उचित नसणारी अशी असते. ती, 
तसेि प्रख्यात असले तरी देवाांिे िचरत, त्याांिे प्रभाव आदी चवशषेि त्यात बह ताांशी असलयाम ळे, उपदेश 
देण्यास असमथव म्हणून ते, या दोन्ही र्ोष्टींिी नाटकात योजना करू नये-अशा चनष्ट्कषाच्या रूपात प्रचतषेध 
दाखचवला आहे. ‘राजानः र्षयः इवां’ याप्रमाणे राजर्मष हा उपचमतसमास आहे; त्याांच्या वांशात साध  म्हणजे 
िाांर्ले (ते वांश्य) असे िचरत ज्यात आहे ते (नाटक) असा बह व्रीचह समास आहे. आचण देवाांिे िचरत 
कोणत्याही प्रकारे दाखवावयािे नाही असे नाही, तर चदव्य प रुषाांिा आश्रयत्वाने म्हणजे प्रकरी हकवा 
पताका याांच्या नायक वर्ैरे रूपाने उपेत म्हणजे उपर्म, स्वीकार ज्यात आहे ते (नाटक). उदाहरणाथव, 
नार्ानन्द नाटकात करुणेने पचरपूणव अशा र्ौरी देवीच्या साक्षात्काराम ळे (पे्रक्षकाला) असा बोध होतो की 
भक्तीने पूणवपणे भारावलेलयाांना देवता अशा रीतीने प्रसन्न होतात, तेव्हा देवताराधनप्रधान उपायाांिे अन ष्ठान 
केले पाचहजे. पण जर देवताांच्या िचरतािेि प्राधान्याने वणवन केले तर ते चवप्रलम्भ, करुण, अद्भ त व 
भयानक रसाांना पचरपोषक असे दाखचवलयास त्याला मानवाांच्या िचरतािेि स्वरूप येईल. उलट, देवाांना 
सववज्ञताचवहीन दाखचवलयास ते प्रचसद्धीच्या चवरुद्ध होईल, त्यात वर साांचर्तलेला दोष उत्पन्न होईल.परांत  
चवप्रलम्भादी नसलयास त्यात वैचित्र्य कोठून येणार? कारण हेि रांजकतेला प्राणभतू होत. म्हणून 
देविचरताशी पे्रक्षकािा ह्रदयसांवाद होणे स द्धा कठीण आहे. आचण त्याांना द ःख होत नाही की, ज्याम ळे द ःख 
दूर करण्याच्या उपायाांिा बोध होऊ शकेल. तथाचप, नाचयका चदव्य असण्यास हरकत नाही, जशी उववशी 
आहे; कारण नायकाच्या िचरताति चतिा वृत्तान्त अन्तभूवत असतो. परांत  चडम आदी प्रकाराांत चदव्य  नायक 
असावते याचवषयीिा अचभप्राय आम्ही प ढे साांर्.ू 

 
‘धीरलचलत-इ॰’ या िार प्रकारच्या नायकाांिे वणवन २४¿१७-१९ या श्लोकाांत आहे. उदात्ततेिा र् ण 

िक्त धीरोदात्त नायकाति असतो असे नाही. ‘राजर्मषवांश्येत्यनेन इ॰’ ‘वांश्य’ यािा अथव ‘वांश ेसाध ’ म्हणजे 
वांशाला उचित, अन रूप असेल ते. नाटकात ‘राजर्मषवांश्य’ असाव ेयावरून असा चनष्ट्कषव काढला आहे की जे 
त्या क लाला अन रूप नसेल ते प्रचसद्ध असेल तरी त्यािा नाटकात अन्तभाव करू नये. ‘स्वप्रभावाचद-’ 
म चद्रत पाठ ‘वरप्रभावाचद-’ असा आहे. तो चवशषे समपवक नाही.-‘उपदेशायायोलयम्’ म्हणणे त्यात पे्रक्षकाांना 
उपदेश करण्यास उपयोर्ी कसे काही नसते; मानवी जीवनापासून ते सववथा चभन्न असते. -‘उपचमतसमास’ 
पाचणनीच्या २¿१¿५६ ‘उपचमतांव्याघ्राचदचभः सामान्याप्रयोरे्’ ह्या सूत्रान सार.-श्लोकातील ‘चदव्याश्रयोपेतम्’ या 
शब्दािी िोड जरा चनराळ्या प्रकाराने केली आहे. उपेत हे उपर्म अथवा स्वीकार ह्या अथी भाववािक नाम 
मानले असून ‘चदव्यानाां आश्रयत्वने उपेतां अर्ङ्ीकारः यस्स्मन् तत् (नाटकम्)’ असा बह व्रीचह समासािा चवग्रह 
केला आहे. चदव्य प रुषाांिा उपयोर् नाटकात आश्रयरूपाने म्हणजे कथानकाच्या प्रासचर्ङ्क अांशाति 
करावा, म ख्य भार्ात करू नये असा एकूण अथव.-‘प्रकरीपताका-’ ह्याांिे वणवन प ढील एकोचणसाव्या 
अध्यायात केले  आहे. -‘व्य त्पचत्तः’ म्हणजे काव्यापासून होणारा बोध अथवा चमळणारी चशकवण.-
‘देवानामचधयाधानम्’ यािा अथव स्पष्ट नाही. कारण, पाठ श द्ध आहे असे चनचित म्हणता येत नाही. ‘अचधया’ 
हे ‘अधी’ शद्बािे तृतीयेिे रूप मानता येईल व अ-धी म्हणजे ब द्धीिा अभाव असा अथव करता येईल. पण तो 
सववथा असमाधारनकारक आहे. चवप्रलम्भादीिा आवशे हे काही ब द्धीच्या अभावािे लक्षण नाही. कदाचित् 
अधीरताधानम्’ असा मूळ पाठ असावा.-‘उक्तो दोषः’ म्हणजे प्रतीतीत चवघ्न उत्पन्न होऊन रसिववणा 
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शक्य होणार नाही. ‘एतत्प्राणत्वात्’ ही म ळातील ‘एतत्प्रमाणत्वात्’ िी केलेली द रुस्ती आहे. ‘प्रमाण’ला 
प्रस्त त सांदभात काही अथव नाही.-‘व्य त्पादनम् म्हणजेही पे्रक्षकाांना बोध. 

 
प्रवसवद्धत्ययुक्त्तमवप िस्तु न सफलां  व्युत्पत्तये भितीत्यत आह नानाविभूवतवभयुथतां 

धमाथथकाममोक्षविभिैः फलभूतैर्मिवचत्रूपैयुथक्त्तम् । तत्ाप्यथथकामौ सिथजनावभलषणीयाविवत तद्बाहुल्यां 
दशथनीयवमवत कथयवत ऋवद्धविलासावदवभवरवत । ऋवद्धरथथस्य राज्यावदसमृवद्धः । विलासेन कामो लक्ष्यते । 
आवदशब्दः प्रधानिाची, तत्प्रधानावभः फलसांपवत्तवभयुथक्त्तवमत्यथथः । तेन राज्ञा सिं राज्यां ब्राह्मणेभ्यो दविा 
िानप्रस्थां गृहीतव्यवमत्येंिांप्रायां फलां  नोपवनबन्धनीयम् ।फलमवप ही दृिसुखाथथ बाहुल्येनेवत तत्ास्य 
प्रतीवतर्मिरसीभिेत् । गुणैवरत्यप्रधानभूतावन चेवितावन हेयावन प्रवतनायकगतावन अपायप्रधानावन तैयुथक्त्तम्, 
तेषाां पूिथपक्षस्थानीयानाां प्रवतके्षपेण-वसद्धान्तकल्पस्य नायकचवरतस्यवनिाहात् । जनपदकोशावदसांपवत्तः 
समृवद्धः, कौमुदीमहोत्सिादयो विलासाः, सांवधविग्रहादयो गुणा इवत व्याख्यानां 
चाणक्त्यपवरचयिेदनमात्फलां , िस्तुशब्देन राजर्मषिांर्शयचवरतशब्देन च सिथस्याथथराशेः सांग्रहात् । 
अिान्तररिस्तुसमाप्तौ विश्रान्तये ये विच्छेदा अङ्काः, ये च वनवमत्तबलादप्रत्यक्षदृिानाां चेवितानामािेदकाः 
प्रिेशकाः, तैराढ्यां नाटकां  नाम रूपकम् । 

 
तीन प्रकारच्या प्रचसद्धींनी य क्त असलेले स द्धा कथानक बोध देण्यात सिल होणार नाही म्हणून 

म्हणतात ‘नानाचवभचूतचभय वतम्’ म्हणजे िलस्वरूप असणाऱ्या धमव, अथव, काम व मोक्ष ह्या चवचवध रूपाच्या 
चवभवाांनी य क्त असलेले (नाटक). त्यातही अथव व काम याांिी सवव लोकाांना अचभलाषा असते म्हणून ते 
प्राधान्येकरून दाखवावते असे ‘र्चद्धचवलासाचदचभः’ याने साांर्तात. र्द्धी अथािी म्हणजे राज्य आदीिी 
समृद्धी. चवलास शब्दाने कामािा चनदेश होतो. आदी शब्दािा प्रधान असा अथव आहे. (र्चद्ध व चवलास) हे 
दोन ज्याांत प्रधान आहेत अशा िलसांपत्तींनी य क्त असा एकूण अथव. म्हणून राजाने सवव राज्य ब्राह्मणाांना 
अपवण करून वानप्रस्थ स्वीकारावा अशा आशयािे िल ग्रचथत करू नये. कारण, िल स द्धा म ख्यत्वकेरून 
दृष्ट स खासाठी (अपेचक्षत) असते म्हणून तसलया कथानकाने पे्रक्षकाला चवरसता उत्पन्न होईल. ‘र् णैः’ 
म्हणजे र्ौण असलेली, त्याज्य असलेली, प्रचतनायकाच्या चठकाणी असलेली व म ख्यतः अपायकारक अशी 
िेचष्टते, त्याांनी य क्त. पूववपक्षसदृश असलेलया त्या र् णाांच्या उच्छेदाम ळे चसद्धान्तस्थानी असलेले नायकािे 
िचरत्र सांपाचदत होते म्हणून. समृद्धी म्हणजे जनपद, कोश इत्यादींिी सांपन्नता, चवलास म्हणजे 
कौम दीमहोत्सव इत्यादी आचण र् ण म्हणजे सांधी, चवग्रह इत्यादी – ह्या व्याख्येिे िल एवढेि की 
व्याख्याकारािा िाणक्याशी पचरिय असलयािे ती दाखवते. कारण वस्त  ह्या शब्दाने व राजर्मषवांश्यिचरत ह्या 
शब्दाने अथाच्या सवव समहूािा अन्तभाव केलाि आहे. अवान्तर कथानकािी समाप्ती झालयावर 
चवश्राांतीसाठी नाटकािे जे चवभार् ते अांक आचण कारणपरत्व ेप्रत्यक्ष न चदसणारी िेचष्टते चनवदेन करणारे ते 
प्रवशेक, त्याांनी समृद्ध ते नाटक नावािे रूपक. 

 
‘न सिलां ’ ही म ळातील ‘न नष्ट्िलां ’ िी केलेली द रुस्ती आहे. केवळ प्रचसद्धींनी य क्त असे कथानक 

असले की त्यापासून बोध प्राप्त होतोि असे नाही हा अथव अचभपे्रत असलयाम ळे ही द रुस्ती आवश्यक आहे हे 
उघड आहे. –‘चवभचूत’ शब्दािा अथव प रुषाथवरूप चवभव असा केला आहे, आचण नाटकािे तेि िल होय 
असे मानले आहे. – ‘आचदशब्दः प्रधानवािी’ आदी शब्दािा हा चनराळाि अथव केला आहे. –‘िलमचप चह 
दृष्टस खाथं बाह लयेन’ येथेही थोडी द रुस्ती केली आहे. हस्तचलचखतात ‘िलमचप द ष्टस खाथं हीचत बाह लयेन’ 
असा पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘तत्िलमचप दृष्टस खाथी चह लोको बाह लेन’ असा आहे. त्यात ‘िलम्’ िा 
अन्वय लार्त नाही. ‘दृष्टस ख’ म्हणजे या जर्ाति प्राप्त होणारे स ख. – ‘तत्र’ म्हणजे ज्यात राजाने 
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वानप्रस्थ घेतलयािे दाखचवले आहे त्या नाटकात. – ‘र् णैः’ िा ‘र्ौण िेचष्टताांनी’ असा केलेला अथवही 
नेहमीपेक्षा चनराळा आहे. तो मूळ श्लोकात अचभपे्रत असेल असे म्हणता येण्यासारखे नाही. –‘चनवाहात्’ 
चनवाह म्हणजे तडीस जाणे, चसद्ध होणे, यशस्वी श्रीशङ्क कािे उद्धतृ केलेले मत अथवशास्त्राला धरूनि 
आहे. – ‘कौम दीमहोत्सवादयः’ यात म द्राराक्षसािे स्मरण असाव.े – ‘िाणक्य’ याने कौचटलीय 
अथवशास्त्रािा चनदेश अचभपे्रत आहे. – ‘अवान्तर’ म्हणजे मधले, दरम्यानिे. 

 
नृपतीनाां यच्चवरतां नानारसभािचेवितां [का -िेचष्टतैर,् वन -सांभतृां.] बहुधा । 

सुखदुःखोत्पवत्तकृतां भिवत वह तन्नाटकां  नाम ॥१२ ॥ 

 
नाना प्रकारिे रस, भाव व िेचष्टत असलेले, प ष्ट्कळ प्रकारे स ख व द ःख याांच्या उत्पत्तींनी घडलेले 

असे जे राजाांिे िचरत तेि नाटक होय. 
 
तस्मादस्य तन्नामेत्याह नृपतीनाां यच्चवरतवमवत । यद् यस्मानृ्नपतीनाां सांबक्न्ध व्युत्पाद्यानाां सामथ्यान्न-ृ

पतीनामेि नाटकां  नाम तच्चवेितां प्रह्वीभािदायकां  भिवत, तथा हृदयानुप्रिेशरञ्जनोल्लासनया हृदयां शरीरां 
चोपाय-व्युत्पवत्तपवरघवट्टतया चेिया नतथयवत । नट नतौ नृतौ इत्युभयथा वह स्मरक्न्त । तवदवत तस्मादे्धतोः 
नामास्य नाटकावमवत । 

 
म्हणून ह्यािे ते (नाटक असे) नाव आहे हे ‘नृपतीनाां यच्चचरतम्’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. ‘यत्’ 

म्हणजे ज्याअथी राजाांच्या सांबांधी असलेले नाटक नावािे त्याांिे िेचष्टत ज्याांना बोध द्यावयािा अशाांमध्ये – 
औचित्याम ळे राजाांच्याि मध्ये – नम्रता उत्पन्न करते, तसेि हृदयात प्रवशे करून रांजकतेिा चवकास साधून 
तद्द्वारा हृदयाला व शरीराला उपायाांच्या बोधाशी चनर्डीत अशा िेष्टेने नािायला लावते. नट् धातू नचत 
म्हणजे नम्र होणे व नृचत म्हणजे नािणे ह्या दोन्ही अथात चदला आहे. तत् म्हणजे त्याकारणाने ह्यािे नाव 
नाटक होय. 

 
‘व्य त्पाद्य’ म्हणजे ज्याांना बोध करावयािा असे पे्रक्षक. -‘सामर्थयान्नृपतीनामेव’ प्रस्त त चठकाणी 

व्य त्पाद्य पे्रक्षक िक्त राजेलोकि असे मानले आहे. यािे कारण असे की ‘नटयचत इचत नाटकम्’ या 
व्य त्पत्तीतील नटयचत शब्दािा एक अथव ‘नम्र करते’ असा केला आहे. नाटकात राजािे िचरत पाहून 
िलस्वरूप नम्रतेिा बोध होणे राजाांच्याि बाबतीत सांभाव्य आहे अशी ही कलपना आहे. राजाांच्या 
िचरतापासून साक्षात् बोध राजाांनाि होऊ शकतो हे सामान्यपणे मान्य होण्यासारखे आहे. ‘सामर्थयात्’ 
म्हणजे योलयतेम ळे, उचिततेम ळे.-‘उपाय-व्य त्पचत्तपचरघचट्टतया’ अम क प्रकारच्या द ःख आदीवर अम क 
प्रकारिा उपाय अशा तऱ्हेिा बोध म्हणजे ‘उपाय-व्य त्पचत्त’, त्याच्याशी दृढपणे चनर्चडत झालेली अशी िेष्टा. 
-‘नतवयचत’ ही द सरी प्रचक्रया सवव प्रके्षकाांच्या बाबतीत घडून येते असे समजण्यास हरकत नाही. -‘नट नतौ 
नृतौ’ हा हस्तचलचखतातील पाठि बरोबर आहे. म चद्रत पाठ ‘नट नृतौ नृते्त’ ि कीिा आहे; त्यात 
‘प्रह्वीभावदायकां  भवचत’ या अर्ोदर चनदेचशलेलया अथािा समावशे नाही आचण नृचत व नृत्त ह्याांच्या अथात 
काही िरक नाही. -‘तत्’ म्हणजे ‘नट्यचत’ म्हणून या प्रकाराला नाटक असे नाव आहे. ‘नम्र करते’ व 
‘नािायला लावते’ असे नट्यचत शब्दािे दोन अथव केले आहेत. 
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ननु पुराणादु्यपवनबद्धोऽवप तदथथः कस्मान्नटनेनेदां भाियतीवत आह नानेवत । बहुप्रकारान् रसान् 
भाियक्न्त सांपादयक्न्त यावन चेवितावन नटव्यापारात्मोनोऽवभनयाः, तैरेतत्प्रह्वीभािदायकां  हृद्यतमरसास्िाद-
सूचीद्वारप्रिेवशतां तत्कतथव्यसूत्ां हृदयरोहणरूढशौयावदधमथरत्नग्रथनकावर भितीवत हु्यक्त्तमसकृत् । 

 
प राणादी ग्रांथाांत ती र्ोष्ट माांडलेली असताही नटनाने हे भाचवत का करतात या आके्षपाला उत्तर 

म्हणून ‘नाना-’ इत्यादी म्हटले आहे. प ष्ट्कळ प्रकारिे रस भाचवत करतात म्हणजे सांपाचदत करतात ती 
िेचष्टते म्हणजे नटाांच्या व्यापाराच्या स्वरूपािे अचभनय, त्याांच्याम ळे हे (नाटक) नम्रतादायक होते व अत्यांत 
हृदयांर्म अशा रसास्वादरूपी स ईच्या दाराने आत ओवलेले पे्रक्षकािे कतवव्यरूपी सूत हृदयाांत वाढलेलया 
शौयाचदधमवरूपी रत्नाांिे ग्रथन करण्यास समथव होते असे आम्ही अनेक वळेा साांचर्तले आहे. 

 
‘तदथवः’म्हणजे राजाने नम्र असाव े इत्यादी उपदेश. -‘कस्मान्नटनेनेदां’ हस्तचलचखतातील 

‘तस्मान्नता-नेनेदां’या पाठावरून द रुस्ती केली आहे. म चद्रत पाठ‘कस्मान्नटानेवदेां’ असा आहे. यातील 
‘कस्मात्’ आवश्यक आहे; कारण ‘नन ’ ने चनदर्मशत होणारा आके्षप त्याचशवाय माांडला जात नाही. पण 
‘नटान्’ हे भावयचत िे कमव असांभाव्य आहे. ‘नटन’ ही नाटक शब्दाच्या वरील व्य त्पत्तीत अचभपे्रत असलेली 
चक्रया. मूळ ‘नटनेन’ िा ‘नतानेन’ असा भ्रष्ट पाठ झाला हे उघड आहे. आके्षप घेतला आहे तो असा की 
प राणाांत वर्ैरे अशा तऱ्हेिा उपदेश असताना नाटकाच्या द्वारे तो देण्यािी आवश्यकता काय? – 
‘बह प्रकारान् रसान् भावयस्न्त’ म चद्रत पाठ ‘बह प्रकारा अत्र सांभावयस्न्त’ असा आहे, तो बरोबर नाही. प्रस्त त 
चठकाणी ‘नानारसभाविेचष्टतम्’ या विनािी व्याख्या केली आहेती अशी – ‘नाना’ म्हणजे प ष्ट्कळ प्रकारच्या 
‘रसान्’ म्हणजे रसाांना ‘भावयन्तीचत भावाचन’ म्हणजे भाचवत करणारी ‘िेचष्टताचन’ म्हणजे नटाांिा अचभनय 
‘यस्स्मन् तत्’ म्हणजे ज्यात आहे अशा प्रकारिे नाटक. येथे भाव शद्बािा नेहमीिा अथव घेतला नसून त्याला 
‘भाचवत करणारे’ या अथी िेचष्टतिे चवशषेण मानले आहे. – ‘हृद्यतम- इ॰’ रसास्वादाला स ईने केलेलया 
प्रवशेद्वारािी उपमा चदली आहे, उपदेशद्वारा होणाऱ्या कतवव्याच्या जाचणवलेा स ईच्या द्वारा आत प्रवशे 
करणाऱ्या दोऱ्यािी आचण बोध झालेलया शयैादी धमाना त्या दोऱ्यात ओवलेलया रत्नाांिी. हे ग्रथनािे कायव 
पे्रक्षकाच्या हृदयात घडते. या सवािा आशय असा की रसास्वाद घेत असता पे्रक्षकाला आपलया कतवव्यािा 
बोध होऊन त्याच्या अांर्ी शौयादी आवश्यक र् ण बाणतात. - ‘असकृत्’ म ख्यतः पचहलया व सहाव्या 
अध्यायाांवरील टीकेत. 

 
ननु नृपवतचवरत एि वकवमत्ययमास्िादो न देिचवरत इत्याह बहुधेवत । बहुप्रकाराः 

उपायिैवचत्र्याद्याः सुखदुःखोत्पत्तयस्तासाां कृतां सांपादनां यत् । देिचवरते तु तन्नास्तीत्युक्त्तम् अत एि 
प्रतीवतविधातस्य िैरस्यदावयनः सांभिो यत् तन्नाटके नोपवनबद्धव्यम् । तेन ितथमानराजचवरतां 
चािणथनीयमेि, तत् विपरीतप्रवसवद्धबाधया अध्यारोपस्याककवचत्करत्िात् 
योगनन्दरािणावदविषयसच्चवरताध्यारोपित् । एतदथथमेि प्रख्यातग्रहणां प्रकषथ-द्योतकां  पुनः पुनरुपात्तम् । 
अत एि िेदशास्त्रां न नाटकां , वनयोगेन वह तत् पुमान्प्रित्यथते, न फलोत्पवया । फलप्राधान्यपके्षऽवप तत् 
सांदेहः । एिां पुराणादािवप । इह तु बाधोदयासवहष्ट्णुप्रत्यक्षायमाणावचरविलक्म्बत-प्रतीवतवसद्धा 
सुखदुःखोवत्तवरवत । 

 
राजाांच्या िचरताति हा आस्वाद घेता येतो, देवाांच्या िचरतात नाही असे का ते ‘बह धा’ इत्यादी 

शब्दाांत साांर्तात. प ष्ट्कळ प्रकारच्या म्हणजे उपायाांच्या वैचित्र्य आदींनी य क्त अशा स ख व द ःख याांच्या 
उत्पत्ती, त्याांिे कृत म्हणजे सांपादन ज्यात आहे ते नाटक. देवाांच्या िचरतात ते नसते हे साांचर्तलेि आहे. 
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म्हणूनि ज्याम ळे प्रतीतीत चवघ्न उत्पन्न होऊन चवरसता उत्पन्न होण्यािा सांभव असेल असे काही नाटकात 
योजू नये. आचण यास्तव वतवमानकालीन राजािे िचरत स द्धा वणवन करू नये, कारण त्यात चवपरीत 
प्रचसद्धीिा बाध करून (सत्प्रवृत्तीिा) केलेला अध्यारोप चनरुपयोर्ी ठरतो, योर्नन्द, रावण इत्यादींच्या 
बाबतीत केलेलया सच्चचरताच्या अध्यारोपाप्रमाणे. ह्यािसाठी प्रकषव दाखचवणाऱ्या प्रख्यात शब्दािा प न्हा 
प न्हा उपयोर् केला आहे. म्हणून वदेशास्त्र काही नाटक नाही, कारण त्यात आज्ञा म्हणून मन ष्ट्य प्रवृत्त केला 
जातो, िलाच्या उत्पत्तीसाठी नाही. िलाला प्राधान्य तेथेही असते हा पक्ष मान्य केला तरी त्याचवषयी सांदेह 
उत्पन्न होतोि. हीि र्ोष्ट प राण आदींिी. परांत  येथे (ह्या नाटकाच्या सांबांधात) बाधक र्ोष्टीिा प्राद भाव 
सहन न करणाऱ्या, प्रत्यक्षवत् होणाऱ्या व तात्काचलक अशा प्रतीतीने चसद्ध होणारी अशी स खद ःखाांिी 
उत्पत्ती असते. 

 
‘बह धा’ िा सांबांध उत्तराधातील ‘स खद ःखोत्पाचत्तकृतम्’ शी जोडला आहे. -‘उपायवैचित्र्याद्याः’ हे 

‘बह -प्रकाराः’ िे स्पष्टीकरण आहे, आचण ते ‘स खद ःखोत्पत्तयः’ िे चवशषेण मानले आहे. उपाय म्हणजे 
स खद ःखादी उत्पन्न होण्यािी कारणे. - ‘कृतां’ िा अथव सांपादन, चसद्ध करणे असा केला असून 
‘स खद ःखोत्पत्तीनाां कृतां यत्र तन्नाटकम्’ असा चवग्रह केला आहे. - ‘तन्नास्स्त’ तत् म्हणजे स खद ःखोत्पत्तीिे 
सांपादन. - ‘चवपरीतप्रचसचद्ध- इ॰’ यािा अथव असा चदसतो की नाटकात राजािे िचरत िाांर्लया स्वरूपात 
दाखचवले जाईल व प्रत्यक्षात ते तसे नसलयािे माहीत असणार. तेव्हा त्या नाटकािा बोधाच्या दृष्टीने काही 
उपयोर् होण्यासारखा नाही. ‘चवपरीत’ म्हणजे चवरुद्ध असलेली, वाईट, ‘अध्यारोप’ म्हणजे त्या राजावर 
नाटकात केला जाणारा िाांर्लया वतवण कीिा आरोप. ‘योर्नन्दरावणाचद- इ॰’ उदाहरणादाखल असे 
म्हटले आहे की योर्नन्द, रावण वर्ैरे द ष्ट माणसाांवर सच्चाचरतािा आरोप केला तर त्यािा जसा काही 
उपयोर् होणार नाही त्याप्रमाणे. योर्नन्द म्हणजे मायावी, खोटा नन्द. कथासचरत्सार्रातील कथेत त्यािा 
चनदेश आहे. हस्तचलचखतातील ‘सच्चचरत’ च्या ऐवजी म चद्रतात ‘िचरत’ एवढेि आहे. पण अथव स सांर्त 
होण्यासाठी ‘सच्चचरत’ आवश्यक आहे. - ‘चनयोरे्न’ वदेाांत ‘यजेत’ इत्यादी चवधीच्या स्वरूपात आज्ञा 
असतात. - ‘िलप्रास्प्तपके्षऽचप’ म्हणजे वदेातील ‘स्वर्वकामः यजेत’ इत्यादी चवधीवाक्यात िलप्राप्तीिा 
स द्धा चनदेश असतो, तेव्हा त्यासाठी मन ष्ट्य प्रवृत्त होतो असे म्हणता येईल. -‘तत्र सांदेहः’ म्हणजे स्वर्वरूपी 
िलप्राप्ती होते की नाही हे सांचदलध असते. ते िल तात्काल (व या जन्मी) चमळणारे नसते. याउलट 
नाटकािे िल तात्काल प्राप्त होते. - ‘बाधोदया इ॰’ यात ‘प्रतीचत’ िी तीन चवशषेणे योचजली आहेत. 

 
अनेन िाक्त्येनैतदुक्त्तां भिवत । यद्यवप सिथरूपकाणामथो हृदये प्रवििो विनेयाांश्चािनतान् करोवत–

तत एि नाटकशब्दः सामान्यिचनोऽवप ‘कायोत्पन्नावन नाटके’ इत्यावदषु स्थानेषु दर्मशतः-तथावप 
येऽिर्शयव्युत्पाद्या राजानो–यद्व्युत्पावत्तद्वारेण विश्वां व्युत्पन्नम्-
तेतदीयहृदयसांिादयोग्यनृपवतचवरतप्रदशथनेन प्रधानतया प्रधाने-ऽथे व्युत्पाद्यन्ते, अमात्यादयस्तदङ्गत्िेनैि, 
प्रयोगस्य च यथोवचतां समुद्गकस्थगगनिद्व्युपादक-व्युत्पाद्यभािात् । तेन प्रधानपुरुषाथे 
प्रधानविनेयानामन्यत्ान्येषाां िेदयतोऽिनकत व्युत्पकत्त ददावत, तत एि नाटकमुच्यते । 

 
ह्या वाक्यािा प ढीलप्रमाणे अथव अचभपे्रत आहे. जरी सवव प्रकारच्या रूपकां िा अथव हृदयात प्रचवष्ट 

होऊन बोध होण्यास योलय मन ष्ट्याांना नम्र करतो आचण म्हणूनि ‘कायोत्पन्नाचन नाटके’ इत्यादी चठकाणीं 
नाटक शब्द सामान्यवािक असलयािेही दाखचवले आहे–तथाचप ज्या राजेलोकाांना प्रथम बोध करणे 
आवश्यक आहे – कारण त्याांच्या द्वारा अचखल चवश्वाला बोध होऊ शकतो – त्याांना हृदयसांवादास योलय 
अशा राजाांिे िचरत दाखवनू म ख्यत्वकेरून त्याांना म ख्य र्ोष्टीचवषयी बोध चदला जातो, अमात्य आदींना 
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केवळ त्यािे अांर् म्हणून, व प्रयोर्ात उचितप्रमाणे पेटाऱ्यातील आकाशासारखे व्य त्पादकत्व व व्य त्पाद्यत्व 
असतात याकारणाने. तेव्हा म ख्य चवनेयाांना प्रधान प रुषाथाच्या सांबांधात व इतराांना अन्य सांबांधात सांवदेन 
असणाऱ्याला नम्रता व बोध देते म्हणूनि त्याला नाटक म्हणतात. 

 
‘चवनेयाांिावनतान्’ यातील ‘ि’ िे प्रयोजन स्पष्ट नाही. ‘अवनतान्’ च्या जार्ी म चद्रत पाठ 

‘चवनीतान्’ आहे. पण अवनतान् हाि पाठ ह्या सांदभात योलय आहे. -‘सामान्यविनः’ म्हणजे सवव 
रूपप्रकाराांिा वािक, केवळ नाटक ह्या चवचशष्ट प्रकारािा नाही. - ‘कायोत्पन्नाचन नाटके’ असे विन कोठे 
आढळत नाही. पण १७¿४८ ह्या श्लोकात ‘काव्यां भवचत नाटके’ असे आहे. -‘येऽवश्य-’ म चद्रतात ‘ह्यवश्य-’ 
असे आहे. -‘ते’ ही म ळातील ‘तेन’ िी द रुस्ती आहे. -‘प्रधानेऽथे’ म्हणजे राजाने कसे वार्ाव ेयासांबांधी. -
‘तदर्ङ्त्त्वने’ यातील ‘तत्’ म्हणजे प्रधान अथव. - ‘सम द्र्कस्थर्र्नवत् व्य त्पादकव्य त्पाद्यबावात्’ प्रयोर्ि 
व्य त्पादक व व्य त्पाद्य असतो असे येथे म्हटले आहे. म्हणजे प्रयोर् बोध देणारा असतो व प्रयोर्ालाही बोध 
होण्यासारखा असतो. हे द सरे कसे शक्य आहे हे ते स्पष्ट नाही. तसेि ‘पेटाऱ्यात असलेलया र्र्नासारखा’ 
ह्या त लनेिे स्वरूपही स्पष्ट नाही. पेटीतील र्र्नाशी नाट्यर्ृहातील प्रयोर्ािी त लना केली आहे. प्रयोर्ािा 
बाह्य जर्ातील मन ष्ट्याांवर पचरणाम होतो (व्य त्पादक), त्यािबरोबर तो जर्ात घडणाऱ्या र्ोष्टींवर आधाचरत 
असतो (व्य त्पाद्य), अशा प्रकारिी कलपना असावीसे वाटते. र्र्नाच्या सांबांधात पेटीतील र्र्न बाह्य 
आकाशािे व्य त्पाद्य व व्य त्पादक आहे, म्हणजे बाहेरच्या आकाशाने आतील आकाशािा बोध होऊ शकतो व 
आतील आकाशाने बाह्य आकाशािा बोध होऊ शकतो, कारण दोन्हींिे स्वरूप एकि आहे, अशा प्रकारिी 
कलपना अचभपे्रत चदसते. -‘वदेयतः’ ह्या शब्दािी ह्या स्वरूपात काही आवश्यकता चदसत नाही. कारण 
अर्ोदरि बह विनी षष्ट्ठ्यन्त शब्द वापरलेले आहेत. तेव्हा ह्या एकविनी  षष्ट्ठ्यन्त शब्दािा उपयोर् बरोबर 
वाटत नाही. कदाचित मूळ पाठ ‘वदेनतः’ हकवा ‘सांवदेनतः’ असा असावा. 

 
श्रीशङु्ककस्तु व्याचि े विवजगीषुरवरमथध्यमोदासीनौ वमत्ां वमत्वमत्वमवत, एषाां चवरतां बहुिचनेन 

लभ्यते । अन्ये त्िाहुः पूि ं राजर्मषिांशप्रभिा नायका उक्त्ताः, अनया त्िायथया चन्र्द्गुप्तवबन्दुसारादयोऽवप 
सांगृह्यन्त इवत । व्याख्यातमथथद्वयमेतत्पूिथयायथयिै सांगृहीतवमवत प्रथमव्याख्यात एि युक्त्तोऽथथः । 

 
परांत  श्रीशङ्क काने अशी व्याख्या केली आहे की राजे म्हणजे चवचजर्ीष , अचर, मध्यम, उदासीन, चमत्र 

आचण चमत्रचमत्र; त्याांिे िचरत असा अथव (‘नृपतीनाां’ यातील) बह विनाने प्राप्त होतो. इतर टीकाकार तर 
म्हणतात की पूवी राजषींच्या वांशात उत्पन्न झालेलया नायकाांिा चनदेश केला आहे, पण प्रस्त त आयेने 
िन्दर् प्त, चबन्द सार आदी राजाांिाही समावशे केला आहे. हे दोन केलेले अथव पूवीच्या आयेति अन्तभूवत 
आहेत, म्हणून प्रथम केलेला अथवि योलय होय. 

 
‘चवचजर्ीष -इ॰’ अथवशास्त्रात बारा राजाांच्या राजमांडलािा चनदेश आहे. त्याांपैकी प्रम ख म्हणून ह्या 

सहाांिा येथे चनदेश केलेला चदसतो. -‘पूववयायवयैव सांर्ृहीतम्’ अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे चदसते की 
‘प्रख्यातोदात्तनायकम्’ मध्ये शङ्क कचनर्मदष्ट राजाांिा समावशे होतो, तसाि िन्द्रर् प्तादींिाही होतो. 

 
यत्त ुकैवश्चदवभधीयते – 
 

देिा धीरोद्धता जे्ञयाः स्युधीरलवलता नृपाः । 

सेनापवतरमात्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीर्मततौ । 
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धीरप्रशान्ता विजे्ञया ब्राह्मणा िवणजस्तथा । 

 
इवत िचने पयालोच्यमाने देिादीनाां नाटकनायकत्िानुपपत्तधेीरलवलत एक एि नायक इवत तदस्त् । नवह 
जनकप्रभृतीनाां रामादीनामावप िा धीरलवलत्िम्, यदाह ‘धीरोदात्तां जयवत चवरतां रामनाम्नश्च विष्ट्णोः’ इवत । 
यत्त ु पवठतां तत् धीरलवलतत्िां राज्ञ एि िणथनीयां नान्यस्य, सेनापत्यमात्ययोधीरोदात्तत्िमेि, देिानाां 
धीरोद्धत-त्िमेि, वद्वजादीनाां धीरप्रशान्तत्िमेि, इत्येिांपरां र्द्िव्यम् । अत एि प्रख्यातोदात्तते्यत् चत्िारोऽवप 
नायकाः स्िीकृता इवत व्याख्येयम् । 
 

काही टीकाकार असे जे म्हणतात की ‘देव धीरोद्धत होत असे समजाव,े नृपती धीरलचलत 
असावते, सेनापती आचण अमात्य धीरोदात्त होत असे म्हटले आहे आचण ब्राम्हण व वचणक धीरप्रशान्त होत 
असे जाणाव’े ह्या नाट्यशास्त्रातील विनािा चविार केलयास देव आदी नाटकािे नायक होऊ शकणार 
नाहीत म्हणून धीरलचलत असा एकि नायक होऊ शकतो ते बरोबर नाही. कारण, जनकप्रभतृी हकवा राम 
आदी स द्धा धीरलचलत होते असे म्हणता येण्यासारखे नाही. ‘राम नाव असलेलया चवष्ट्ण िे धीरोदात्त िचरत 
चवजयी होते’ असेि म्हटले आहे. पण नाट्यशास्त्रात जे विन आहे त्यािा आशय असा समजावा की 
धीरलचलतत्व हे राजाच्याि चठकाणी असलेले दाखवाव,े इतर कोणाच्या नाही, सेनापती व अमात्य याांच्या 
चठकाणी धीरोदात्तत्वि दाखवाव,े देवाांच्या चठकाणी धीरोद्धतत्वि दाखवाव ेआचण ब्राह्मण आदींच्या चठकाणी 
धीरप्रशान्तत्वि दाखवाव.े म्हणूनि ‘प्रख्यातोदात्त’ या विनात िारही प्रकारिे नायक स्वीकृत झाले आहेत 
अशी व्याख्या केली पाचहजे. 

 
‘देवा धीरोद्धता’ इत्यादी श्लोक २४¿१८-१९ येथे आढळतील. -‘प्रख्यातोदात्तनायकम’ असे वरील 

दहाव्या श्लोकात आहे. 
एिां वनिथचनमनयायथया दर्मशतम् । 
 
याप्रमाणे ह्या, आयेत नाटक शब्दािी व्य त्पत्ती दाखचवली आहे. 
 

[वन अङ्कावस्थोपेतां कायव प्रसमीक्ष्य चबन्द चवस्तारात् । कतवव्योऽङ्कस्तज्ज्ञैः स त  सम्यङ् नाटके चवचधवत् ॥, का घो 
नानावस्थान्तचरतो चबन्दोः सांहार (घो सांिार) मात्रमचधकृत्य । कतवव्याङ्केऽ(घो व्योङ्को) प्येवां स त  सम्यङ् नाटके तज्ज्ञैः ॥.] 

अस्यािस्थोपेतां कायथ प्रसमीक्ष्य वबन्दुविस्तारात् । 

कतथव्योऽङ्कः सोऽवप तु गणाक्न्ितां नाट्यतविजै्ञः ॥१३ ॥ 

 
ह्या नाटकािे अवस्थाांनी य क्त असलेले कायव नीट चविारात घेऊन हबदूच्या चवस्ताराच्या अन रोधाने 

नाट्यािे तत्त्व जाणणाऱ्याांनी अांक–आचण तोही सांख्येने य क्त असा – रिावा. 
 
प्रख्यातिस्तुप्रभृवतरथोऽन्यत् सुप्रवसद्धः, अङ्कप्रिशेकौ त्िप्रवसद्धौ इत्यङ्कस्िरूपां तािवद्वतत्य 

कथयवत अस्यािस्थोपेतवमवत । अस्य नाटकस्य यत्कायं वबन्दुकृतया विस्तारणया विततीकरणरूपया 
अननुसांधानजनन-बलादेकािस्थानुरूपमावधकावरकवमवतिृत्तां सांपाद्यम्, तदिस्थया प्रारम्भावदकयोपेतां 
पवरपूणं प्रकषणे सांबन्धां पे्रक्ष्य अङ्कः कतथव्यः । एतदुक्त्तम्–इवतिृत्तस्य वबन्दुसूत्स्यतूस्य 
प्रारम्भाद्यिस्थापिकचावरणो यदा प्रारम्भािस्था पूणथत्िमेवत तदाङ्कच्छेदो 
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वबन्दुद्वारानुसांधीयमानवद्वतीयाङ्कावभधेयरूपो विधेयः । एिां प्रयत्नाद्यिस्थाचतुियेऽवप िाच्यवमवत पि 
तािदङ्का इवत मुख्यः कल्पः । 

 
प्रख्यातवस्त  वर्ैरे र्ोष्टी इतरत्र स प्रचसद्ध आहेत, पण अांक व प्रवशेक हे प्रचसद्ध नाहीत म्हणून प्रथम 

अांकािे स्वरूप ‘अस्यावस्थोपतम्’ इत्यादी श्लोकात चवस्ताराने साांर्तात. ‘अस्य’ म्हणजे ह्या नाटकािे जे 
कायव चबन्दूच्या प्रसाचरत करण्याच्या चक्रयेच्या स्वरूपाच्या चवस्तारणाने अन सांधान उत्पन्न न झालयाकारणाने 
एकाि अवस्थेला अन रूप असे जे साध्य करावयािे असलेले प्रधान कथानक त्याच्या प्रारांभ आदी अवस्थेने 
उपेत म्हणजे पचरपूणव असा प्रकृष्ट सांबांध लक्षात घेऊन अांक रिावा. यािा अथव असा. चबन्द रूप सूत्रात 
ओवलेलया, प्रारांभप्रभतृी पाि अवस्थाांतून जाणाऱ्या कथानकािी प्रारांभावस्था जेव्हा पूणव होते तेव्हा अांकािी 
चवभार्णी चबन्दूच्या द्वारा अन सांधानाने य क्त द सरा अांक असे नाव असलेलया स्वरूपािी करावी. असेि 
प्रयत्न आदी इतर िार अवस्थाांच्या बाबतीत स द्धा समजाव.े याप्रमाणे नाटकात पाि अांक असावते ही म ख्य 
व्यवस्था. 

 
‘अनन सांधान-इ॰’ चबन्दूिे नेहमीिे कायव कथानकातील अन सांधानािे म्हणजे कथानक चवकचसत 

होत असता त्यात एकसूत्रता राखण्यािे. प्रस्त त चठकाणी असे म्हटले आहे की कथानकािी एक अवस्था 
सांपली कीअन सांधानािे सातत्य नाहीसे होते. म्हणून श्लोकातील ‘कायव’ शब्दािा एका अवस्थेति सांपाचदत 
करावयािे कायव असा मयाचदत अथव केला आहे. - ‘प्रकषणे सांबन्धां पे्रक्ष्य’ ही श्लोकातील ‘प्रसमीक्ष्य’ शब्दािी 
व्याख्या आहे. - ‘पञ्च तावदङ्काः’ प्रत्येक अवस्थेसाठी एक अांक ह्या चहशोबाने. 

 
नन्िेिां न्यनूत्िे आवधक्त्ये िाङ्कानाां कथां वनबथन्ध इत्याह नाट्यतविजै्ञरनयिै वदशा सोऽङ्कोऽवप-

शब्दादन्यथावप कतथव्यः । तुर्मिशेषां द्योतयवत । यदा प्रारम्भािस्थाप्रधानां भितीवत तदा तस्या 
एिोपक्रमोपसांहारा-िस्थाद्वयापेक्षया द्वािङ्कौ, अन्यासामेकैकाङ्कतेवत याित् । सिासामिस्थाद्वययोगेन 
सांपादनवमवत षडङ्कत्िात् प्रभृवत सप्तजातप्राप्तौ दशाङ्कत्िम्,काांवचदिस्थाां प्रधानीकृत्य यदािस्थान्तरेण 
वमश्रीकृत्य बध्नावत तदा नावटकाया न्यनूाङ्कत्िम् इत्येतत्तशुदे्बन तविज्ञशब्देन च दर्मशतम् । तत्ािस्थाः 
‘प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च’ इत्यावदना िक्ष्यन्ते, ‘प्रयोजनानाां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्’ इवत वबन्दुिथक्ष्यते, 
‘यदावधकावरकां  िस्तु सम्यग्’ इवत कायथम् । 

 
असे असेल तर अांकाांच्या कमी हकवा अचधक सांख्येबद्दल आग्रह कशासाठी ह्यािे उत्तर म्हणून 

साांर्तात की नाट्यािे तत्व जाणणाऱ्याांनी याि प्रकारे तो अांक – ‘अचप’ शब्दाच्या उपयोर्ाम ळे द सऱ्या 
प्रकारे स द्धा -करावा. ‘त ’ शब्दाने चवशषे दाखचवला जातो. ज्यावळेेस कथानकात प्रारांभावस्थेला प्राधान्य 
असते तेव्हा त्या अवस्थेच्याि प्रारांभीिी आचण अखेरिी अशा दोन अवस्थाांच्या अन रोधाने दोन अांक व इतर 
अवस्थाांिे प्रत्येकी एकेक अांक असे कराव.े सववि अवस्थाांिी काये दोन दोन अवस्थाांत सांपाचदत होणे शक्य 
असलयाम ळे सहा अांकाांपासून सात, आठ, नऊ व दहा अांक, तसेि एखाद्या अवस्थेला प्राधान्य देऊन 
चतच्यात द सऱ्या एखाद्या अवस्थेिा समावशे करून रिना करतात तेव्हा नाचटकेत सांख्येने कमी अांक – हे 
‘त ’ शब्दाने व ‘तत्त्वज्ञ’ शब्दाने दाखचवले आहे. त्याांपकैी अवस्थाांिे वणवन ‘प्रारम्भि प्रयत्नि’ इत्यादी 
श्लोकात केले जाईल, चबन्दूिे वणवन ‘प्रयोजनानाां चवच्छेदे यदचवच्छेदकारणम्’ यात करण्यात येईल व 
‘यदाचधकाचरकां  वस्त  सम्यग्’ यात कायािे वणवन. 

 



 
 विषयानुक्रम 

नाटकात अांक चकती असावते यासांबांधी हे चवविेन म ळातील ‘र्णास्न्वतां’ या शब्दाच्या अन रोधाने 
उत्पन्न झाले आहे असे चदसते. त्यातील ‘र्ण’ शब्दािा (अांकाांिी) ‘सांख्या’ असा अथव केला असावा. 
‘(अांकाांिा) समूह’ हा अथवही सांभाव्य आहे. र्णास्न्वतम् हा अव्ययीभाव समास समजावा. मूळिा पाठ 
‘र्णास्न्वतो’ असा प हल्लर्ी असण्यािा सांभव आहे. -‘चनबवन्ध’ म्हणजे आग्रह. -‘प्रारम्भावस्थाप्रधानां’ 
हस्तचलचखतात ‘प्रारम्भावस्था-वचश्शवप्रधानां’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतपाठ ‘प्रारम्भावचधप्रधानां’ ही त्यािी 
केलेली द रुस्ती असावी. पण म ळात ‘अवचध’ पेक्षा ‘अवस्था’ शब्द असण्यािाि अचधक सांभव आहे हे प्रस्त त 
सांदभात स्पष्ट आहे. - ‘सप्तजातप्राप्तौ’ ह्या विनािा काहीि अथव लार्त नाही. अशी शक्यता आहे की 
‘सप्ताष्टनवदशाङ्कत्वम्’ असा मूळ पाठ असावा. ‘षडङ्कत्वात्प्रभचृत’ ला अन रूप ‘दशाङ्कत्वपयवन्तम्’ असे विन 
नसून केवळ ‘दशाङ्कत्वम्’ एवढेि आहे, यावरून वरील सूिनेला प ष्टी चमळण्यासाऱखी आहे. ह्या सूिनेला 
अन सरून भाषाांतर केले आहे. - ‘प्रारम्भि’ इत्यादी श्लोक प ढे १९¿७ येथे आहे. ‘प्रयोजनानाां’ इत्यादी श्लोक 
१९¿२२ येथे आचण ‘यदाचधकाचरकां ’ इत्यादी १९¿२५ येथे. त्या चठकाणी त्याांिी व्याख्या पहावी. 

 
अङ्क इवत रूवढशब्दो भािैश्च रसैश्च रोहयत्यथान् । 

नानाविधानयुक्त्तो यस्मात्तस्माििेदङ्कः ॥१४ ॥ 

 
 अांक हा रूढी (वाढ) ह्या अथािा शब्द आहे. ज्याअथी चवचवध घडामोडींनी य क्त होऊन रस आचण 

भाव ह्याांच्या साहाय्याने कायािी वाढ करतो त्याअथी त्याला अांक असे म्हणतात. 
 
अथ कस्मादङ्क इत्याह अङ्क इवत रूवढशब्द इवत । भािौ रसैश्च गूढर्शछन्नो व्याप्तोऽथोऽङ्कशब्देन 

यादृक्च्छ-केनोच्यत इवत भट्टलोल्लटाद्या गूढ इवत पाठां व्याचवक्षरे । अन्ये रोहयत्यथावनवत पठक्न्त व्याचक्षते च 
। रूढी रोहणां तेनोत्सङ्गोऽङ्क उच्यते । यो नाटकाांशः शृङ्गारावदरसैर्मिभािानुभािव्यवभचावरणोऽथान् तथा 
भािैर्मिभािादै्य-यथथास्िां भािादीनथान् हृदयमारोपयवत अथान्िहवत, नानाप्रकारैश्चिक्ष्यमाणैः ‘ये नायका 
वनगवदता’ इत्यावदवभर्मिधानै-रूपेतः, तस्मादुत्सङ्गिदारोहणसांबन्धादङ्क इत्युच्यते । एतत्पुष्ट्कलवभि, 
अजाविना रूढेरत्ाथे िृवयदशथनात् । 

आता अांक असे का म्हणतात ते ‘अङ्क इचत रूचढशब्दः’ यात साांर्तात. भट्टलोल्लट प्रभतृी टीकाकार 
याांनी ‘र्ूढ’ असा पाठ घेऊन भाव व रस याांनी र्ूढ म्हणजे झाकलेला, व्यापलेला असा जो पदाथव त्याला 
यदृच्छेने अांक म्हणतात अशी व्याख्या केली आहे. द सरे टीकाकार ‘रोहयत्यथान्’ असा पाठ घेऊन त्यािा 
प ढीलप्रमाणे अथव करतात. रूचढ म्हणजे वर िढणे, त्यावरून माांडीला अांक म्हणतात. नाटकातील जो अांश 
शृांर्ारादी रसाांच्या योरे् चवभाव, अन भाव व व्याचभिाचरभाव ह्या र्ोष्टी तसेि चवभाव आदी भावाांच्या योरे् ज्यािे 
त्यािे योलय असे भाव वर्ैरे र्ोष्टी हृदयात आरोचपत करतो, ह्या र्ोष्टींिा भार वाहतो, आचण प ढे 
साांचर्तलेलया ‘ये नायकाः चनर्चदताः’ इत्यादी चवचवध प्रकारच्या चवधानाांनी य क्त असा असतो, म्हणून 
उत्सर्ङ्ाप्रमाणे आरोहणाशी सांबांध असलयाम ळे (तो अांश) अांक ह्या नावाने ओळखला जातो. हे प ष्ट्कळि 
झाले. कारण, .....चशवाय रूचढ शब्दािे (उत्सर्ङ्) ह्या अथी चनवविन चदलेले नाही. 

 
‘यादृस्च्छकेन्’ म्हणजे व्य त्पत्ती वर्ैरेनी चसद्ध न झालेला असा, योर्ायोर्ाने रूढ झालेला, -‘र्ूढ 

इचत पाठम्’ वस्त तः ‘र्ूढशब्द इचत पाठम्’ असे पाचहजे. कारण, ‘र्ूढः’ असे स्वतांत्र पद मानलयास आयेच्या 
पचहलया िरणात तेरा मात्रा होतील. तसा पाठ कोणी स्वीकारला असलयािी शक्यता नाही. - ‘रूढी रोहणां 
इ॰’ या टीकाकाराांनी रूचढ शब्दाच्या द्वारा अांक म्हणजे उत्सांर् हकवा माांडी असा अथव केला आहे. कारण 
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त्यावर ‘रोहण’ म्हणजे वर िढण्यािी चक्रया होते. शरीरावयव असलेलया अांकाच्या बाबतीतील हे व्याख्यान 
नाटकातील अांकाच्या बाबतीत या आयेत ‘अथान रोहयचत’ ह्या शब्दाांत लार् ूकरून दाखचवले आहे असे ह्या 
टीकाकाराांिे म्हणणे आहे. -म चद्रत पाठात ‘अङ्कः’ शब्द र्ाळला आहे. पण तो आवश्यक आहे. - ‘रसैः इ॰’ 
रसाांच्या द्वारा चवभाव वर्ैरे हृदयात प्रवशे करतात हे चवधान सहाव्या अध्यायातील रसचनष्ट्पत्तीच्या वणवनाशी 
चवसांर्त आहे. - ‘यथास्वम्’ म्हणजे अम क चवभावािे अम क व्याचभिाचरभाव इत्यादी. ही कलपनाही 
नाट्यशास्त्रान सारी नाही. - ‘अथान् वहचत’ म्हणजे माांडी ह्या अथी अांक ज्याप्रमाणे पदाथव आपलयावर ठेवनू 
घेतो, त्याप्रमाणे नाटकातील अांकही रसादींच्या द्वारा चनरचनराळे अथव आपलयात समाचवष्ट करून घेतो. - ‘ये 
नायका चनर्चदताः’ इत्यादी ही प ढील सोळावी आया आहे. - ‘एतत्प ष्ट्कलचमव’ यािा अथव असा चदसतो की 
ह्या प्रदीघव चवविेनात काही तर्थय नाही. - ‘अजाचवना’ या शब्दाांिा काही अथव लार्त नाही. शवेटच्या ‘चवना’ 
िा ‘चशवाय’ असा अथव असावा. परांत , पचहली दोन अक्षरे म्हणजे कोणत्या मूळ शब्दािे अपभ्रष्ट रूप आहेत ते 
लक्षात येत नाही. -‘रूढेरत्राथे वृत्त्यदशवनात्’ यात थोडी द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ ‘रूढैरत्राथववृवत्यदशवनात्’ 
असा आहे, तर हस्तचलचखतात ‘रूढैरत्राथे वृचत्तदशवनात्’ असे आहे. अचभनवर् प्तािे येथे असे म्हणणे चदसते 
की रूचढ ह्या शब्दािा उत्सर्ङ् असा जो अथव केला त्याला आधार नाही, म्हणून रूचढ म्हणजे उत्सर्ङ् अथवा 
अङ्क हे मत ग्राह्य मानता येत नाही; आचण नाटकातील अांकािे कायव त्या अांकासारखे आहे हेही खरे नाही. 

 
तस्मादयमत्ाथथः । अङ्क इत्ययां लक्षणे रूढः शब्दः । अन्यतो व्यिच्छेदकां  लक्षणम् । एतदवप च 

नाट्यरूपकस्य नानात्िमन्यतो भेदां विधत्तऽेनवभनेयात् । अवभनेये वह य एकदेशः स रसभािैरूपलवक्षता-
नप्यथान्रोहयवत हृदयसांिादसाधारणताकरणेन प्रत्यक्षभािनया रसाध्यायोक्त्तया । अवभरोहणां बीजस्ये-
िाङु्कराकारतया रसाकारोदयप्ररोहो भिवत । स चावभनेयरूपकाांशैरेि सांपद्यत इत्यनवभनेयात् भेदमादधानो-
ऽवभनेयस्य रूपकस्य लक्षणां भित्येि । 

 
म्हणून या चठकाणी अथव असा. अङ्क हा लक्षण या अथी रूढ शब्द आहे. लक्षण म्हणजे द सऱ्या 

पदाथांपासून चभन्नता दाखचवते ते. आचण हे (अङ्करूप लक्षण) स द्धा नाट्यात्मक रूपकािा चनराळेपणा, 
इतरापासून म्हणजे ज्यािा अचभनय करता येत नाही अशा काव्यप्रकारापासून चभन्नता प्रस्थाचपत करते. 
कारण, अचभनयास योलय अशा काव्यात जो भार् असतो तो रस आचण भाव याांनी उपलचक्षत झालेलया 
र्ोष्टीही रसाध्यायात साांचर्तलेलया हृदयसांवादाच्या साधारणीकरणाने प्रत्यक्ष होणाऱ्या भावनेने वाढीस 
लावतो. वाढीस लावणे म्हणजे ज्याप्रमाणे बीजािी अांक राच्या स्वरूपात त्याप्रमाणे त्या र्ोष्टींिी रसोदयाच्या 
स्वरूपात वाढ होणे. आचण हा प्ररोह अचभनयास योलय अशा रूपकाच्या भार्ाांम ळेि चसद्ध होतो म्हणून 
(भार्रूप अांक) अचभनयास अयोलय अशा काव्यापासून चभन्नता दाखचवतो तेव्हा तो अचभनेय रूपकािे लक्षण 
ठरतोि. 

 
‘लक्षणे रूढः शब्दः’ अचभनवर् प्ताने अङ्क शब्दािा रूढ अथव लक्षण आहे असे जे म्हटले आहे त्यािे 

मूळ अङ्क म्हणजे चिह्न, खूण या अथात असावसेे वाटते. - ‘रसवैरूपलचक्षतान्’ म्हणजे रस, भाव व त्याांनी 
सूचित झालेलया इतरही र्ोष्टी. - ‘प्रत्यक्षभावनया’ हृदयसांवाद होऊन साधारणीकरण झाले म्हणजे रसोदय 
होतो व त्यािी प्रत्यक्ष अन भचूत होते. ही अन भचूत म्हणजेि अथािे रोहण. म चद्रत पाठ ‘प्रत्यक्षीभावनया’ असा 
आहे. स्च्व-रूप अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही. -‘रसाकारोदय-’ येथे ‘रसोदयाकार-’ हे अचधक स र्म झाले 
असते. - ‘स िाचभनेय-’ म चद्रत पाठ ‘स िानचभनेय-’ हा म द्रणदोष असावा. - ‘सांपद्यते’ म चद्रत पाठ 
‘सांपाद्यते’ यातील प्रयोजकािे रूप अनावश्यक आहे. 
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प्रस्त त आयेनांतर बडोदे प्रतीत प ढील आया अचधक आढळते - 
 

अङ्कसमाक्प्तः काया काव्यच्छेदेन बीजसांहारः । 

िस्तुव्यापी वबन्दुः काव्यसमुत्थोऽत् वनत्यां स्यात् ॥ 

 
ही आया नाट्यशास्त्राच्या काही हस्तचलचखताांत आढळत नाही, म्हणून श्री कवींनी ती कां सात चदली 

आहे. डॉ. घोष याांनी ‘काव्यच्छेदे न’ या पाठात ती स्वीकारली आहे. पण ती मूळ असेलसे वाटत नाही. 
अङ्कािे स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या प ढील आयेिा ह्या आयेत केवळ अन वाद आहे. 

 
यत्ाथथस्य समाक्प्तयथत् [घो न.] च बीजस्य भिवत सांहारः । 

ककवचदिलग्नवबन्दुः सोऽङ्क इवत सदािगन्तव्यः ॥१५ ॥ 

 
ज्यामध्ये (एखाद्या) कायािी समाप्ती होते आचण ज्यामध्ये बीजािा (अांशतः) समारोप होतो व ज्यात 

हबदू थोडासा सांबद्ध असतो तो अांक होय असे सदा जाणाव.े 
 
एिमङ्कशब्दस्यान्िथो व्याख्यातः, स्िरूपां तु िक्त्तव्यम्, तद्दशथयवत यत्ाथथस्य समाक्प्तवरवत । 

प्रारम्भाद्य-िस्थालक्षणोऽथो यत् समाप्यते सोऽङ्कः । असमाप्तायामवप िा अिस्थायाां यदा बीजस्य सांहरणां 
यथास्िां सांवधभेदेनोवचतां भिवत तदाप्यङ्कच्छेदः । तत्ोत्पवत्तरुद्धाटनमुिेदो गभथवनभेदः फलसमानयनवमवत 
मुखावदषु यथाक्रमां बीजस्य दशाविशेषाः सांहारशब्दिाच्याः । अङ्कविच्छेदे चाथथविच्छेदो मा भूवदत्यिलग्नः 
सांबद्धो वबन्दुयथत् तादृशोऽङ्क कतथव्यः । यथा तापसित्सराजे तृतीयाङ्कसमाप्तौ – 

 
आदौ मानपवरग्रहेण गुरुणा दूरां समारोवपताां 

पश्चात्तापभरेण तानिकृता नीताां परां लाघिम् । 

उत्सङ्गान्तरिर्मतनीमनुगमात्सांवपक्र्णडताङ्गीवममाां 

सिाङ्गप्रणयवप्रयावमि तरुर्शछायाां समालम्बते ॥ (३.१७) 

इवत राज्ञ उक्त्त्या पद्माित्याः पवरणयाभ्युपगममनुसांदधत्या प्राक्प्तसांभिाख्यतृतीयािस्थाप्रदर्मशवन भाविवन 
चतुथेऽङे्क वबन्दुयोवजतः । एिमङ्कस्िरूपमनेन वनरूवपतवमवत वचरन्तनाः । 

 
याप्रमाणे अङ्क शब्दािा अथव स्पष्ट करून साांचर्तला आहे, पण त्याच्या स्वरूपािे वणवन केले पाचहजे; 

ते आता ‘यत्राथवस्य समास्प्तः’ इत्यादी विनात करतात. प्रारम्भ वर्ैरे अवस्थाांच्या स्वरूपािी र्ोष्ट ज्यात 
समाप्त होते तो अङ्क. अथवा अवस्थेिी समाप्ती झालेली नसताही जेव्हा बीजािा सांहार सांधींच्या 
चभन्नतेप्रमाणे त्या त्या सांधींत उचित असा होतो तेव्हा स द्धा अांक तोडला जातो. त्याांत म खप्रभतृी पाि 
सांधींमध्ये अन क्रमे उत्पत्ती, उद्घाटन, उदे्भद, र्भवचनभदे आचण िलसमानयन ह्या बीजाच्या ज्या चवचशष्ट 
दशा त्या सांहार शब्दाने चनर्मदष्ट आहेत. आचण अांकािी समाप्ती होते तेथे एकसूत्रतेिा भांर् होऊ नये म्हणून 
अवललन म्हणजे सांबद्ध आहे चबन्द  ज्यात अशा तऱ्हेिा अांक करावा. उदाहरणाथव, तापसवत्सराज नाटकात 
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चतसऱ्या अांकाच्या शवेटी ‘स रुवातीस मोठ्या मानािा अवलांब केलयाम ळे दूर ठेवली रे्लेली, नांतर कृशता 
उत्पन्न कऱणाऱ्या तापाच्या भाराने अर्दी लहान झालेली, जवळ आलयाम ळे सांक चित अवयवाांनी माांडीवर 
बसलेली अशी जी छाया चतला वृक्ष सवव र्ात्राांत प्रणय दाखचवणाऱ्या चप्रयेप्रमाणे आहलर्न देतो’ ह्या 
पद्मावतीशी चववाहाच्या स्वीकारािे अन सांधान करणाऱ्या राजाच्या उक्तीने प्रास्प्तसांभव नावािी चतसरी 
अवस्था दाखचवणाऱ्या नांतरच्या िौर्थया अांकासाठी चबन्द िी योजना केली आहे. याप्रमाणे ह्या आयेत अांकाच्या 
स्वरूपािे चनरूपण केले आहे अशी प्रािीन टीकाकाराांिी व्याख्या आहे. 

 
ह्या पचरच्छेदात प्रस्त त आयेिी प्रािीन टीकाकाराांनी केलेली व्याख्या चवस्तृतपणे उद्धतृ केली आहे. 

ती अचभनवर् प्ताला मान्य नसून प ढील पचरच्छेदात त्याने स्वतःिी चनराळीि व्याख्या चदली आहे. - 
‘असमाप्तायाम्’ ही म ळातील  ‘अङ्कसमाप्तायाम्’ िी केलेली द रुस्ती आहे. व ती आवश्यक आहे. प्रस्त त 
सांदभात ‘अवस्था अांकात समाप्त झाली असता स द्धा’ याला काहीि अथव नाही. येथे असे अचभपे्रत आहे की 
सामान्यतः एका अवस्थेिे चित्रण एका अांकात पूणव होते, पण कधी कधी एका अवस्थेिा आचवष्ट्कार एका 
अांकात समाप्त झालेला नसतो. त्यावळेी कथानकाच्या बीजािी चवचशष्ट दशा समाप्त होईल तेते अांक प रा 
करावा असे येथे साांचर्तले आहे. -‘यथास्वां सांचधभेदेन’ म ख, प्रचतम ख, र्भव, चवमशव आचण चनववहण ह्या पाि 
सांधींमध्ये बीज उत्तरोत्तर वाढत जाते व प्रत्येक सांधीत बीजािे चवचशष्ट स्वरूप दृष्टीस पडते. पण येथे अडिण 
अशी आहे चक पाि सांधी हे पाि अवस्थाांना अन सरून असलयाम ळे अवस्थेिी समाप्ती न झाली तर चतिे 
दशवन घडचवणाऱ्या सांधीतील बीजािा सांहार स द्धा अपूणवि असणार. तेव्हा अङ्कच्छेदासाठी चनराळा प्रसांर् 
उत्पन्न होण्यािा सांभव आहे असे चदसत नाही. -‘अवललनः सांबद्धो’ यातील ‘सांबद्धो’ ही म ळातील 
‘सांबन्धो’िी केलेली द रुस्ती आहे.‘अवललन’िा अथव साांर्णारा हा शब्द धात साचधत चवशषेण असला पाचहजे 
हे उघड आहे.- ‘आदौ मान-इ॰’ हा श्लोक मध्याह्नािे वणवन करणारा आहे. यात तरुच्छायेला प्रणचयनीिी 
उपमा चदली असून अनेक शब्द चश्लष्ट आहेत. ‘मान’ म्हणजे मोजमाप, प्रमाण आचण ताठरपणा, रुसवा. 
‘पिात्ताप’ यातील ‘पिात्’ शब्द स्वतांत्र असून ‘ताप’ म्हणजे सूयािी उष्ट्णता असा प्रकृतचवषयक अथव आहे. 
प्रणचयनीच्या सांबांधात पिात्ताप असा एक शब्द समजावयािा. ‘तानव’ म्हणजे कृशता. ‘सांचपस्ण्डत’ म्हणजे 
र्ोळा झालेले, सांक चित झालेले. 

 
तच्चतैत्पुनरुक्त्तम् । ‘अस्यािस्थोपेतां कायं प्रसमीक्ष्य’ इत्येतेन वह वकयन्नोक्त्तां यदनेन 

लक्षणेनावभधीयते । तस्मावददमत्ाथथतविम् । अङ्कस्िरूपां तािद् ‘अस्यािस्थोपेतम्’ इत्यनेनैिोक्त्तम् । 
नामवनिथचनां च ‘अङ्क इवत रूवढ-शब्दः’ इत्यनेन दर्मशतम् । अनया त्िायथया अङ्कस्य तै्विध्यमुच्यते । तथा 
चोक्त्तां कोहलादौ– 

वत्धाङ्कोऽङ्काितोरण चूडयाङ्कमुखेन िा । 

अथोपके्षपणां चूडा बह्वथैः सूतबक्न्दवभः । 

अङ्कस्याङ्कान्तरे योगस्त्िितारः प्रकीर्मततः ॥ 

विवििां मुखमङ्कस्य वस्त्रया िा पुरुषेण िा । 

यदुपवक्षप्यते पूि ंतदङ्कमुखवमष्ट्यते ॥ 
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अत्ाथथस्य कस्यवचत्सम्यगन्यत एिानवभसांधानपूर्मिकाक्प्तः प्राक्प्तवरवत चूडा दर्मशता । तद्यथा रत्नािल्याां 
िैतावलकपाठाद् ‘दृशामुदयनस्य’ इत्यन्तः उपयोगी सम्यगथथः प्राप्तः, 
तत्प्रत्यवभज्ञामूलत्िात्सागवरकानुरागस्य । तथा चाह ‘अअां सो राआ उदअणो’ इत्यावद । तदथथमेि च 
िसन्तक्रीडावद सिथमुपवक्षप्तम् । तदेि च राजानुरागस्य शय्याफलकावदकृतस्य मूलवमवत चूवलकेत्युक्त्तम् 
।तेन प्रथमशू्चवलकाङ्कः । यत् त्िङे्क सिेषामङ्कानाां योऽथो बीजलक्षणस्तस्य सांहारः सांवमवलतत्िेन प्राक्प्तभथिवत 
सोऽिताराङ्कः ।यथा रत्नािल्याां वद्वतीयोऽङ्क । तत् वह ‘ईवरसस्स कर्णणआजणस्स ईवरस एव्ि िरे 
अवहलासेण होदव्िां’ इत्यावद प्रकृतमेि सिं िर्णयथते । यत् त्िनुसांधान-मात्प्राणत्िेन तदुपयोवगतया िृत्तान्त 
उच्यते तदुपवििमङ्कमुखम् । स एिेह ककवचदिलग्नवबन्दुवरवत तृतीयो भेद उक्त्तः । यथा रत्नािल्याां 
तृतीयेऽङे्क ऐन्र्द्जालिृत्तान्तवनरूपणम् । चूवलकातश्वास्य भेदः, चूवलकाङ्कस्यावप तदवभसांधानाभािात् । इह 
त्िवभसांधानां यौगन्धरायणादीनामस्त्येि । 

 
पण ही व्याख्या म्हणजे प नरुक्ती होय. ‘अस्यावस्थोपेतम्’ इत्यादी वरील आयेत असे काय 

साांचर्तलेले नाही की जे ह्या लक्षणात साांचर्तले आहे? म्हणून ह्या चठकाणी खरा अथव प ढीलप्रमाणे आहे. 
अांकािे स्वरूप ‘अस्यावस्थोपेतम्’ या आयेति साांचर्तले आहे. आचण अांक ह्या नावािी व्य त्पत्ती ‘अङ्क इचत 
रूचढशब्दः’ या आयेत दाखचवली आहे. आता ह्या आयेत अांक तीन प्रकारिा असतो हे साांर्तात. त्याप्रमाणे 
कोहल आदींच्या ग्रांथाांत म्हटले आहे – ‘अांकावतार, िूडा अथवा अांकम ख असा तीन प्रकारिा अांक असतो. 
प ष्ट्कळ अथव सूचित करणाऱ्या सूत, वैताचलक आदींनी केलेलया अथाच्या उपके्षपाला िूडा असे म्हणतात. 
एका अांकाच्या द सऱ्या अांकाशी होणाऱ्या योर्ास अांकावतार म्हणतात. अांकािा प्रारांभीिा अलर् प्रवशे जेव्हा 
स्त्रीद्वारा हकवा प रुषद्वारा अर्ोदर उपके्षचपत केला जातो तेव्हा त्याला अांकम ख म्हणतात.’ प्रस्त त चठकाणी 
‘अथवस्य’ म्हणजे कोणत्या तरी अथािी ‘सम्यक् आस्प्तः’ म्हणजे द सरीकडूनि अचभसांधानाचशवाय होणारी 
प्राप्ती या शब्दाांत िूडा प्रकारािा चनदेश आहे. उदाहरणाथव, रत्नावली नाचटकेत वैताचलकाने म्हटलेलया 
श्लोकापासून ‘दृशाम दयनस्य’ या अांचतम विनात उपयोर्ी असा सम्यक् अथव प्राप्त होतो, कारण त्या ओळख 
पटण्याति सार्चरकेच्या अन रार्ािे मूळ आहे. त्याम ळे ती म्हणते ‘हा तो राजा उदयन काय?’ आचण 
त्यािसाठी वसन्तक्रीडाप्रभतृी सवव र्ोष्टींिी योजना केली आहे. आचण हेि शयनीय, चित्रिलक आदींनी 
उत्पन्न होणाऱ्या राजाच्या अन रार्ािे मूळ म्हणून त्याला िूचलका असे म्हटले आहे. त्यावरून रत्नावलीिा 
पचहला अांक िूचलकाङ्क असे ठरते. परांत  ज्या अांकामध्ये सवव अांकाांिा जो बीजस्वरूप अथव त्यािा सांहार 
म्हणजे एकवटलेली प्राप्ती होते तो अांक अांकावतार होय. उदाहरणाथव, रत्नावलीतील द सरा अांक, कारण 
त्यात ‘अशा स ांदर कन्यकेला अशा स योलय वरािीि अचभलाषा असणार’ इत्यादी विनाांत सवव प्रकृत 
र्ोष्टींिेि वणवन आहे. परांत  ज्या अांकात केवळ अन सांधानि प्राणभतू असलयाम ळे त्याला उपयोर्ी असा 
वृत्तान्त कथन केला जातो तो चनकटिा अांकम ख होय. ह्याि चतसऱ्या प्रकारािा चनदेश प्रस्त त आयेत 
‘हकचिदवललनचबन्द ः’ या शब्दाांत केला आहे. उदाहरणाथव, रत्नावलीच्या चतसऱ्या अांकातील 
ऐन्दजाचलकाच्या बाबतीत त्याच्या अचभसांधानािा अभाव असतो पण ह्या प्रकरणात यौर्न्धरायण आदींिे 
अचभसांधान असतेि. 

‘कोहलादौ’ कोहल आदींिे ग्रांथ सध्या उपलब्ध नाहीत. ह्या चठकाणी उद्धतृ केलेलया कोहलादींच्या 
मताप्रमाणे िूचलका, अङ्कावतार व अङ्कम ख ही तीन प्रकारच्या अांकाांिी नाव े होत. पण सध्या उपलब्ध 
असलेलया नाट्यशास्त्रावरील उत्तरकालीन ग्रांथाांत ह्या तीन र्ोष्टी आचण चवष्ट्कम्भक व प्रवशेक हे पाि 
अथोपके्षपक होत असे म्हटले आहे. नाट्यशास्त्राच्या काही हस्तचलचखताांतही प ढील अध्यायात ह्या पाि 
अथोपके्षपकाांिे वणवन आढळते. पण ते श्लोक त्या चठकाणी असलयािे अचभनवर् प्ताला अवर्त नाही. तेव्हा ते 
मार्ाहून घातले असण्यािाि सांभव आहे. -‘चवचश्लष्टां म खम्’ हा हस्तचलचखतातील पाठ ‘चवचश्लष्टम खम्’ ह्या 
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म चद्रत पाठापेक्षा अचधक योलय आहे. चवचश्लष्ट म्हणजे स टे झालेले, अलर् झालेले. ह्या शब्दािा चवशषे प्रकारे 
जोडलेला असाही अथव होऊ शकतो. अचभनवर् प्ताने तो अथव चविारात घेतलेला चदसतो. - ‘सभयग्’ इ॰’ 
म ळातील समास्प्तः शब्दािी सभयग् आस्प्तः अशी िोड करून सम्यक् शब्दािा अन सांधानाचशवाय होणारी 
असा अथव केला आहे. -‘दृशाम दयनस्य’ पचहलया अांकाच्या शवेटी शवेटी वैताचलकाांिा स्त चतपाठ आहे, त्यात 
‘दृशाां प्रीत्य त्कषवकृतः तव उदयनस्य पादान् आसेचवत म्’ इत्यादी विन आहे. - ‘इत्यन्तः’ म्हणजे वरील 
शब्दाांत झालेला वैताचलकाांच्या विनािा शवेट. -‘राजान रार्स्य’ राजािा अन रार् द सऱ्या अांकात उत्पन्न 
होतो. पण तो शय्या, चित्रिलक आदी सार्चरकेच्या अन रार्ाच्या चनदशवक र्ोष्टींनी उत्पन्न होतो. म्हणून 
पचहला अांक ह्या सवािे मूळ. - ‘मूलचमचत िूचलकेत्य क्तम्’ वस्त तः िूडा हकवा िूचलका यािा अथव शीषवस्थ 
केस, शेंडी असा आहे. अचभनवर् प्ताने त्यािा मूळ शब्दाच्या अथाशी सांबांध जोडलेला चदसतो. -
‘कण्णआजणस्स’ रत्नावलीच्या उपलब्ध प्रतीतील पाठ ‘कण्कआरअणस्स (कन्यकारत्नस्य)’ असा आहे. - 
‘वृत्तान्त उच्यते’ म ळात ‘वृत्तान्तम च्यते’ असे आहे. वृत्तान्त शब्द प हल्लर्ी आहे. -‘उपचश्लष्टम्’ चिकटलेले 
असा शब्दशः अथव. - ‘तृतीयेऽङे्क इ॰’ रत्नावलीच्या सध्या उपलब्ध असलेलया प्रतीत ऐन्द्रजाचलकािा वृत्तान्त 
चतसऱ्या अांकात नसून िौर्थया अांकाति तो सांभाव्य आहे. ‘तृतीये’ हे ि कीने पडलेले चदसते. -‘िूचलका 
तस्याि भेदः’ हा म चद्रत पाठ ि कीिा आहे. -‘तदचभसांधानाभावात्’ यातील ‘तत्’ म्हणजे प्रकृत वस्त . 
िूचलकेत त्यािे अचभसांधान नसते म्हणजे हेत पूववक केलेला चनदेश नसतो, तर प्रकृतािा सहजर्त्या झालेला 
उपके्षप असतो. - ‘यौर्न्धरायणादीनाम्’ ऐन्द्रजाचलकािा वृत्तान्त ही यौर्न्धरायणानेि योजलेली एक 
क्लृप्ती होती. म्हणून त्यात यौर्न्धरायणािे अचभसांधान म्हणजे हेत पूववक योजना आहे. 

 
तेनायां सांके्षपः । अङे्क यद्वणथनीयां िस्तु तत्तािद् वद्वधा प्रधानां तदुपयोवग च, तदुपयोग्यवप ककवचदै्दि-

िसादुपयोगां यावत, ककवचदवभसांवधबलावदवत वत्विधोऽङ्काथथः । स कदावचदेकक्स्मन्नङे्क वमश्रभािेनावप 
वनबध्यत इवत । चूवलकाङ्कमुखयोरङ्कभेदयोः प्रधानाथथस्पशो नैिास्तीवत । 

 
तेव्हा थोडक्यात अथव असा. अांकामध्ये वणवन करावयाच्या र्ोष्टी दोन प्रकारच्या असतात– एक 

म ख्य व द सरी चतला उपयोर्ी पडणारी अशी. उपयोर्ी पडणारी र्ोष्ट स द्धा क्वचित दैवयोर्ाने उपयोर्ी 
पडते, तर क्वचित अचभसांधीच्या बळावर. याप्रमाणे अांकातील अथव तीन प्रकारिा असतो. तो कदाचित 
एकाि अांकात चमचश्रत स्वरूपात स द्धा चनबद्ध होतो. िूचलका अचण अङ्कम ख या दोन अांकप्रकारात म ख्य 
र्ोष्टीिा स्पशव स द्धा नसतो. 

 
‘हकचिदै्दववशात्’ यात िूचलकेिा चनदेश अचभपे्रत आहे. -‘अचभसांचध’ म्हणजे हेत पूववक योजना. यात 

अांकम खािा चनदेश आहे. - ‘िूचलका- इ॰’ िूचलका आचण अांकम ख याांत म ख्य कथानकाशी काही सांबांध 
नसतो असे येथे म्हटले आहे. पण वर रत्नावलीच्या पचहलया अांकाला िूचलकाङ्क म्हटले आहे आचण िौर्थया 
अांकाला अङ्कम खाङ्क म्हणाव ेअसे अचभपे्रत आहे. या दोन अांकाांिा म ख्य कथानकाशी सांबांध नाही असे कसे 
म्हणता येईल? िूचलका म्हणजे िक्त वैताचलकािा स्त चतपाठ व अङ्कम ख म्हणजे केवळ ऐन्द्रजाचलकािा 
प्रसांर् असे समजले तर त्याांिा म ख्य कथानकाशी साक्षात सांबांध नाही असे मानता येईल. पण मर् सबांध 
अांकाांना ही नाव े देणे अन चित ठरेल. उत्तरकालीन शास्त्रकाराांनी िूचलकादींना अथोपके्षपक ठरचवले आहे, 
अांकािे प्रकार मानले नाही हे अचधक स सांर्त आहे, हकबह ना अचभनवर् प्ताने प्रस्त त आयेिा लावलेला अथव 
मान्य होण्यासारखा नसलयाम ळे तो नाट्यशास्त्रकाराला अचभपे्रत असण्यािी शक्यता नाही. प्रािीन 
टीकाकाराांनी म्हटलयाप्रमाणे आयेत एकाि प्रकारच्या अांकािे चनरूपण आहे. आचण मार्च्यािीि येथे केवळ 
प नरुक्ती आहे असे नाही. 



 
 विषयानुक्रम 

 
मूळ आयेत डॉ. घोष याांनी ‘यत्र ि’ च्या जार्ी ‘यत्र न’ अशी द रुस्ती करून ‘ज्यात बीजािी 

सांपूणवपणे चवलहेवाट लावली जात नाही’ असा अथव केला आहे. पण तसे करण्यािी आवश्यकता चदसत 
नाही. सांहार शब्दाने तात्प रता समारोप येण्यासारखा आहे. 

 
ये नायका वनगवदतास्तेषाां प्रत्यक्षचवरतसांभोगः  । [वन –सांयोर्ः.] 

[वन –वस्थान्तचरतः.] नानािस्थोपेतः कायथस्त्िङ्कोऽविकृिस्तु [वन चवकृष्टस्त ,का यथाथवरसः.] ॥१६ ॥ 

 
जे नायक म्हणून साांचर्तले आहेत त्याांिे िचरत व त्याांिे उपभोर् प्रत्यक्ष दाखचवणारा व चवचवध 

अवस्थाांनी य क्त असा, परांत  िार लाांबलिक नसलेला असा अांक रिावा. 
 
तथा प्रिेशकद्वारेण मुख्यचवरतमवप दशथनीयवमवत शङ्काां िारवयतुमाह ये नायकाः इवत । 

धीरोदात्तादयो विवजगीषुतक्न्मत्प्रभृतयो िा ये नायकाः प्रवतनायकाश्च तेषाां चवरतमुपायानुठानां तथा सांभोगः 
प्रत्यक्षः सांवनवहतः साक्षाद्दृर्शयमानो न तु सूच्यमानो यत् तादृगङ्कः । नयवत प्राप्नोतीवतिृत्तां फलां  िेवत नायकः 
।चवरतप्रत्यक्षतया व्युत्पवत्तः पे्रक्षकाणाम् । सांभोगाप्रत्यक्षत्ि े च तद्गतकेिलक्त्लेशदशथनात्केिलां  िैरस्यां 
सामावजकस्य स्यात् वकमनेन महता किेनेवत । तत एिोक्त्तां ‘न वनःसुखः स्याद्’ इवत । नानाप्रकारािस्थाः 
प्रवतनायकगतौ चवरतसांभोगा-िनुपादेयािविषये चेवत हेयािस्थौ, नायकगतौ तु 
तदै्वपरीत्यादुपादेयािस्थाविवत तुशब्दस्याथथः । अविकृि इत्यदीघथः । दीघो वह प्रयोक्त्तृपे्रक्षकाणाां खेदाय 
स्यात । 

 
त्यािप्रमाणे प्रवशेकाच्या द्वारा म ख्य पात्राांिे िचरत स द्धा दाखचवता येईल या शांकेिे चनवारण ‘ये 

नायकाः’ इत्यादी शब्दाांत करतात. धीरोदात्तप्रभतृी अथवा चवचजर्ीष , त्यािा चमत्र इत्यादी जे नायक व 
प्रचतनायक असतात त्याांिा सांभोर् हे प्रत्यक्ष म्हणजे अर्दी सांचनध, साक्षात् चदसणारे, केवळ सूचित केले 
जाणारे नव्हे असे ज्यात असतात तशा प्रकारिा अांक. नयचत म्हणजे इचतवृत्त हकवा िल आपलयाबरोबर नेतो 
तो नायक. िचरत प्रत्यक्ष चदसलयाम ळे पे्रक्षकाांना बोध प्राप्त होतो. आचण सांभोर् जर प्रत्यक्ष चदसला नाही तर 
त्याांच्या केवळ क्लेशािेि दशवन झालयाम ळे ‘हे महान् कष्ट कशासाठी’ अशा चविाराने पे्रक्षकाांिा केवळ 
चवरसि होईल. म्हणूनि म्हटले आहे की राजाने स खािा त्यार् करू नये. नाना प्रकारिी अवस्था म्हणजे 
प्रचतनायकािे िचरत व सांभोर् अस्वीकायव व चवषय होण्यास अयोलय म्हणून त्याज्य अवस्थेिे, परांत  नायकािे 
िचरत व सांभोर् त्याच्या उलट स्वीकायव अवस्थेिे हे ‘त ’ शब्दाने दाखचवले आहे. अचवकृष्ट म्हणजे दीघव 
नसलेला. कारण, दीघव अांकाने प्रयोर् करणाराांना व पे्रक्षकाांना शीणि होईल. 

 
म ळात ‘म ख्यिचरतमचप’ व ‘शङ्काां’ याांच्यामधील शब्द र्हाळ झाला आहे. ‘दशवनीयचमचत’ हकवा 

‘वणवनीयचमचत’ या अथािे विन आवश्यक आहे हे उघड आहे. ‘दशवनीयचमचत’ हे शब्द घातले आहेत.-‘नयचत 
इ॰’ यात नायक शब्दािी व्य त्पत्ती चदली आहे.-‘व्य त्पचत्तः’ म्हणजे बोध. - ‘केवलां  वैरस्यां’ यातील ‘केवलां ’ 
शब्द म चद्रत प्रतीत नाही. पण तो असलयास बरे. -‘न चनःस खः स्यात्’ हे विन कौचटलीय अथवशास्त्र (१¿३¿७) 
येथून उद्धतृ केले आहे. त्याच्या अर्ोदरिे शब्द आहेत ‘धमाथाचवरोधेन कामां सेवते’. -‘नानाप्रकारावस्थाः’ 
हस्तचलचखतात ‘नानाप्रकारावस्था’ असा एकविनात पाठ आहे, तर म चद्रतात ‘-वस्थौ’ असा चद्वविनात 
आहे. बह विन अचधक योलय. चनर्मदष्ट केलेलया िारही अवस्थाांिा समावशे होऊ शकतो. 



 
 विषयानुक्रम 

 
[वन –पचरजन-] नायकदेिीगुरुजनपुरोवहतामात्यसाथथिाहानाम् 

नैकरसान्तरविवहतो ह्यङ्क इवत स िेवदतव्यस्तु ॥१७ ॥ 

 
नायक, राण्या, र् रुजन, प रोचहत, अमात्य आचण साथववाह ह्याांच्याशी सांबद्ध व अनेक, चवचवध 

रसाांनी सजचवलेला तो अांक होय असे समजाव.े 
 
एिां प्रधानिणथनीयस्य िृत्तमुक्त्त्िा तदुपयोवगिृत्तस्य वदशां दशथवयतुमाह नायकदेिीत्यावद । नायका 

अमुख्याः पताकादीनाम् । देव्यो महादेिीभोवगनीप्रभृतयः । गुरुजनो मातृवपतृभ्रात्ाचायावदः । साथथिाहोऽत् 
सेनापवतः, इवतिृत्तिशाद्ववणगेि िा । एषाां सांबन्धी अङ्कः, एतदथावभधायक इवत याित् । अत एि नैकेन 
विवचते्ण रसविशेषेण युक्त्तः । तथावह देिीयोगे शृङ्गारः नायके िीर इवत । एिमन्यदुत्पे्रक्ष्यम् । नायकानाां 
देव्यादय इत्यन्ये । अङ्क इवत अनेकरसावङ्कतत्िादवप अङ्क इवत नामेत्यथथः । 

 
याप्रमाणे म ख्यतया वणवन करावयाच्या पात्राांिे वृत्त साांचर्तलयानांतर त्याला उपयोर्ी अशा वृत्तािे 

चदलदशवन करण्यासाठी ‘नायकदेवी-’ इत्यादी आया साांर्तात. नायक म्हणजे म ख्य नसलेले, पताका 
आदींमध्ये असलेले. देवी म्हणजे महादेवी, भोचर्नी इत्यादी. र् रुजन म्हणजे माता, चपता, भ्राता, आिायव 
इत्यादी. साथववाह म्हणजे प्रस्त त चठकाणी सेनापती, हकवा कथानकाच्या अन रोधाने वचणक असाि अथव, 
याांच्याशी सांबद्ध असलेला तो अांक. म्हणजे ह्या र्ोष्टींिे दशवन घडचवणारा. म्हणूनि ‘नैकेन’ म्हणजे चवचवध 
प्रकारच्या रसचवशषेाांनी य क्त असा. उदाहरणाथव, देवीच्या सांबांधात शृांर्ार, नायकाच्या सांबांधात वीर. 
याप्रमाणे अन्य रसाांिी ही कलपना करावी. द सरे टीकाकार ‘नायकाांच्या देवी इत्यादी’ असा अथव करतात. 
‘अङ्क इचत’ यािा अथव अनेक रसाांनी अचङ्कत झालयाम ळे त्याला अङ्क असे नाव प्राप्त झाले. 

 
‘अम ख्याः पताकादीनाम्’ ही म ळातील ‘म ख्याः पताकादयाः’ िी केलेली द रुस्ती आहे. म ख्य नायक 

या चठकाणी अचभपे्रत असण्यािा सांभव नाही. कारण, प्रधान वृत्ताला उपयोर्ी असे जे प्रासचर्ङ्क वृत्त 
त्यासांबांधीिे चवविेन प्रस्त त आयेत आहे असे स रुवातीस म्हटले आहे. आचण ‘पताकादयः’ असा प्रथमान्त 
शब्द नायकाांिे वणवन करण्यास योचजला असण्यािा सांभव कमी. -महादेवी, भोचर्नी याांिे वणवन प ढे 
िोचवसाव्या अध्यायात श्लोक ३३-३५ व ४३ याांत केले आहे. - ‘साथववाहोऽत्र सेनापचतः’ यािे कारण 
नाटकात राजक लाशी सांबद्ध अशा व्यक्तींिेि चित्रण अपेचक्षत आहे. - ‘अन्ये’ हे द सरे टीकाकार या 
चठकाणी नायकाांिा चनदेश आहे असे मानीत नाहीत, कारण मार्ील आयेत त्याांिा स्वतत्रपणे चनदेश केला 
आहे. -‘अङ्क इचत नाम’ म्हणजे अङ्क शब्दािी ‘(रसैः) अचङ्कतः इचत अङ्कः’ अशी व्य त्पत्ती समजावी. 

 
ह्या आयेनांतर म चद्रत प स्तकात प ढील आया अचधक आढळते – 
 
 

पिापरा दशपरा ह्यङ्का स्युनाटके प्रकरणे च । 

वनष्ट्क्रामः सिेषाां यक्स्मन्नङ्कः स विजे्ञयः ॥ 

 



 
 विषयानुक्रम 

अचभनवर् प्ताला ती अवर्त नाही व अनेक हस्तचलचखताांत ती आढळत नाही यावरून ती मूळिी नाही असे 
समजण्यास हरकत नाहीं. चशवाय प ढे २५ व २१ ह्या आयांत चहच्यातील आशय अचधक स सांर्तपणे माांडला 
आहे. 

 
[वन –प्रमाद-] क्रोधप्रसादशोकाः शापोत्सगोऽथ [वन –ऽध्व-] विर्द्िोद्वाहौ । 

[वन –सांश्रय-] अद्भुतसांभिदशथनमङे्क [घो -मङे्कऽप्रत्यक्ष-] प्रत्यक्षजावन स्युः ॥१८ ॥ 

 
क्रोध, प्रसाद, शोक, शापािी समाप्ती, र्डबड, चववाह, अद्भ तािा सांभव व त्यािे दशवन – ह्या र्ोष्टी 

अांकामध्ये प्रत्यक्ष घडलेलया असाव्यात. 
 
न केिलां  चवरतसांभोगािेि प्रत्यक्षौ कक त्िन्यदवप यत् रञ्जनावतशयोऽस्तीवत दशथयन्नाह 

क्रोधप्रसादशोकाइवत । शापोत्सगथः शापकृतस्यानथथस्य नाशः यथोक्त्तस्य दूवरतस्याभािः । शङ्का 
भयत्ासकृतो विर्द्ि इवत गभथसांधौ िक्ष्यते । उद्वाहो वििाहः । अद्भुतस्य सांभिोऽभ्युपगम उपक्रमो दशथनां च 
वनिाह इवत । एतच्चान्यस्यावप रञ्जक-िगथस्योपलक्षणम् । अक्षजां ज्ञानां प्रवत गतानीवत प्रत्यक्षजावन । 
प्रत्यक्षशब्देन तदेकदेश उच्यते, तत् जातानीत्यन्ये । इयतश्च िगथस्य प्रत्यक्षता तािििवत, 
कदावचविप्रत्यक्षत्िमवप । 

 
केवळ िचरत व सांभोर्ि प्रत्यक्ष असावते असे नाही तर इतरही ज्यात खूप रांजन करणाऱ्या र्ोष्टी 

असतात ते असाव े हे ‘क्रोधप्रसादशोकाः’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. शापोत्सर्व म्हणजे शापाने केलेलया 
अनथािा नाश, उच्चारलेलया द चरतािा अभाव. भय व त्रास उत्पन्न करणाऱ्या वस्तूचवषयीिी शांका म्हणजे 
चवद्रव हे र्भवसांधीत साांचर्तले जाईल. उद्वाह म्हणजे चववाह. अद्भ तािा सांभव म्हणजे त्यािा स्वीकार, प्रारांभ 
आचण दशवन म्हणजे ते शवेटास नेणे. आचण ह्या र्ोष्टी इतरही रांजक र्ोष्टींिे उपलक्षण होत. अक्षज म्हणजे 
ज्ञान, त्याकडे रे्लेलया म्हणनू ‘प्रत्यक्षजाचन’ अशा र्ोष्टी. इतर टीकाकार म्हणतात की प्रत्यक्ष शब्दाने त्यािा 
एक भार् अचभपे्रत आहे, तेथे उत्पन्न झालेलया म्हणून ‘प्रत्यक्षज’ र्ोष्टी. एवढ्या र्ोष्टींिे प्रत्यक्ष दशवन होते, 
पण कधी कधी त्या अप्रत्यक्षही असतात. 

 
‘यथोक्तस्य द चरतस्याभावः’ हा स िचवलेला द रुस्त पाठ आहे. हस्तचलचखतात मार्िा व प ढिा शद्ब 

चमळून ‘नाशमयथोक्तस्य...ताभावस्याशङ्का-’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. त्यात दोन अक्षराांिी जार्ा मोकळी आहे. 
म चद्रत पाठ ‘नाशः, यथोक्तस्यानथवकाभावस्य शङ्का-’ असा आहे. पण ‘शङ्का’ पासून नवीन वाक्य स रू होते हे 
१९¿८३ मध्ये चदलेलया चवद्रवाच्या व्याख्येवरून स्पष्ट आहे. तेव्हा ह्या वाक्याच्या शवेटी ‘अभावः’ असा प्रथमाांत 
शब्द आवश्यक आहे हे उघड आहे. हस्तचलचखतातील ‘...ता’ वरून द चरत शब्द स िला. पण 
‘अनथवस्याभावः’ असाही मूळ पाठ असण्यािी शक्यता आहे. -‘अक्षजम्’ अक्ष म्हणजे इस्न्द्रये. त्याांनी उत्पन्न 
होणारे ते अक्षज म्हणजे ज्ञान. अक्षजाप्रत म्हणजे ज्ञानाप्रत जाणाऱ्या र्ोष्टी त्या प्रत्यक्षज. ह्या शब्दािा ‘ज्याांिे 
ज्ञान होते अशा’ असा अथव केला आहे. -‘प्रत्यक्षशब्देन तदेकदेश उच्यते’ यािा अथव असा चदसतो की प्रत्यक्ष 
म्हणजे सदासववकाळ समोर चदसणारे असा नसून िक्त काही काळि चदसणारे असा आहे. - ‘इयति 
वर्वस्य’ याने क्रोध, प्रसाद इत्यादींच्या समूहािा बोध होतो. ते कधी प्रत्यक्ष चदसतात, तर कधी ते 
अप्रत्यक्षपणे दाखचवले जातात, म्हणून ‘प्रत्यक्ष’ शब्दाने प्रत्यक्षािा एक भार् समजला पाचहजे, असे ह्या 
टीकाकाराांिे म्हणणे असावसेे वाटते. ‘इयति’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रतात 
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‘जातानीत्यन्येस्न्द्रयवर्वस्य’ असे आहे. तो पाठ असांभाव्य आहे. -‘अप्रत्यक्षत्वमचप’ ही म ळातील 
‘अप्रत्यक्षमचप’िी द रुस्ती आहे. भाववािक नाम आवश्यक आहे. 

 
मूळ आयेत डॉ. घोष याांनी ‘ऽप्रत्यक्षजाचन’ अशी द रुस्ती केली आहे. पण ते बरोबर नाही. क्रोध, 

शोक वर्ैरे र्ोष्टी नाटकात प्रत्यक्षि चदसतात. 
 

एकवदिसप्रित्तां [वन –प्रवृत्तः] कायथस्तिङ्कोऽथथबीजमवधकृत्य । [वन –ऽथ बीजमाचश्रत्य] । 

आिर्शयककायाणामविरोधेन प्रयोगेषु ॥१९ ॥ 

 
प्रयोर्ाांमध्ये अवश्य करावयाच्या कायांना अडिण येणार नाही अशा रीतीने एका चदवसात घडणाऱ्या 

कायवबीजावर आधाचरत असा अांक रिावा. 
 
अथाङ्कस्य प्रयोगकालपवरमाणवमयवदवत दशथयवत एकावदिसप्रिृत्तावमवत । तादृशमिान्तरेणाथेन 

प्रयोजनेन युक्त्तां बीजमुपायानुठानां िणथनीयताया अवधकृत्याङ्कः कतथव्यो यस्य प्रकृिां च यद्वतथनां प्रयोगरूपां 
तदेक-वदिसेनेवत मुहूतथपिदशकेनैि । यतस्तािन्तां कालमािर्शयकावन भोजनादीवन शक्त्यवनरोधनावन । 
ततः परां तु प्रयोगकालशे्चत् तत्पे्रक्षकप्रयोक्त्तॄणाां तदाप्यािर्शयकस्य सांध्यािन्दनभोजनादेरविरोधेनेवत । 

 
आता अांकाच्या प्रयोर्ालाि अवधी इतका असावा हे ‘एकचदवसप्रवृत्तम्’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. 

त्याप्रकारच्या अवान्तर अथाने म्हणजे प्रयोजनाने य क्त अशा बीजाला म्हणजे जे वणवन करावयािे त्याच्या 
उपाययोजनेला धरून अांक चनमाण करावा, ज्यािी प्रकृष्ट अशी प्रयोर्स्वरूपािी स्स्थती एक चदवसािी 
म्हणजे पांधरा म हूतािीि असावी. कारण चततका वळेपयंत आवश्यक अशी भोजनादी काये थाांबवनू धरणे 
शक्य होते. परांत  त्यानांतर जर प्रयोर्ािा काल वाढला तर तशा प्रसांर्ीही पे्रक्षकाांच्या व तो प्रयोर् 
करणाऱ्याांच्या सांध्योपासना, भोजन आदी आवश्यक कायाला अडथळा येणार नाही असा करावा. 

 
‘तादृशम्’ म्हणजे ज्यात क्रोध, प्रसाद आदी प्रत्यक्ष चदसतात अशा प्रकारिा. वस्त तः हे अांकािे 

चवशषेण असाव;े पण येथे त्यािा ‘बीजम्’ शी अन्वय करावा लोर्तो. -‘अवान्तेरण’ म्हणजे चनरचनराळ्या 
प्रयोजनाांपैकी कोणत्या तरी एका प्रयोजनाने. - ‘बीज’ िी व्याख्या ‘उपायान ष्ठान’ अशी केली आहे. - ‘प्रकृष्टां 
ि यद्वतवनम्’ ही आयेतील ‘प्रवृत्तम्’ शब्दािी व्याख्या आहे. शवेटी त्यािा अथव प्रयोर् असा केला आहे. 
अचभनवर् प्ताने हा जो आयेिा अथव लावला आहे तो मोठा चवलक्षण वाटतो. एका अांकाच्या प्रयोर्ाला बारा 
तासाांिा अवधी लार्ला तर पाि अांक असलेलया नाटकाच्या प्रयोर्ाला अडीि चदवसाांहून अचधक वळे 
लारे्ल व दहा अांकी नाटक तर सतत पाि चदवस िालू राहील. तेव्हा एक चदवस हे अांकाच्या अवधीिे 
प्रमाण आहे हे अचभनवर् प्तािे मत मान्य करणे कठीण आहे. आचण आवश्यक काये म्हणजे पे्रक्षकाांिी व 
नटाांिी नेहमी करावयािी सांध्यावदन, भोजन इत्यादी काये हा अथवही मान्य होण्यासारखा नाही. एक अांक 
िालू असेपयंत म्हणजे बारा तास ही काये रोखून धरता येतील हे स द्धा खरे वाटत नाही. या आयेिा सरळ 
अथव असा चदसतो की एका अांकात ज्या घटना दाखवावयाच्या त्या एकाि चदवसात घडलेलया असाव्यात, 
आचण त्या घटना अशा असाव्यात की प्रयोर् करताना जी काये आवश्यक असतात त्याांना बाध येऊ नये, 
म्हणजे त्या प्रयोर्क्षम असाव्यात. – ‘ततः परां त  इ॰’ म्हणजे अचभनवर् प्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे एका अांकािा 
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प्रयोर् बारा तासाांहून अचधक कालही िालण्यास हरकत नाही; िक्त त्याम ळे सांध्यावांदनादी चनत्य कायांत 
व्यत्यय येता कामा नये. हे कसे शक्य आहे ते लक्षात येत नाही. 

 
[ब वन एकाङे्कन] एकाङे्क न कदावचद्बहूवन कायावण योजयेद्धीमान् । 

आिर्शयकाविरोधेन तत् [वन काव्याचन.] कायावण कायावण ॥२० ॥ 

 
ब चद्धसांपन्न कवीने कधी एका अांकात प ष्ट्कळ कायांिी योजना करू नये. त्या चठकाणी काये अवश्य 

करावयाच्या कायांत चवघ्ने आणणार नाहीत अशा तऱ्हेने योजावीत. 
 
एिां कायानेकत्िमेकत्ाङे्क वनवषद्धम् । क्ववचविभ्युपगतमवप । अन्ये तु सिामेिायां वनषेधपरत्िेनाहुः । 

अन्ये त्िेकाङे्कनेवत तृतीयाां मन्यमानाः सिेयमाया विवधपरेत्याहुः । 
 
याप्रमाणे एका अांकात अनेक कायांच्या योजनेिा चनषेध केला आहे. परांत  क्वचित चतिा स्वीकारही 

केला आहे. पण द सरे टीकाकार सववि आया चनषेधपर आहे असे म्हणतात. द सरे कोणी ‘एकाङे्कन’ असे 
तृतीयेिे रूप मानून ही सवव आया चवचधपर आहे असे म्हणतात. 

 
प्रस्त त आयेवरील अचभनवर् प्ताच्या टीकोिा प्रारांभीिा भार् र्हाळ झाला आहे. नेहमीप्रमाणे आयेिे 

प्रयोजन साांर्ून प्रारांभीिे शब्द उद्धतृ करणारे वाक्य व दोन्ही अधांिा अथव स्पष्ट करणारी वाक्ये त्याने रिली 
असणार यात शांका नाही. ती नाहीशी झाली आहेत. िक्त उपसांहारात्मक वाक्य व इतर टीकाकाराांिा 
उल्लेख एवढाि उपलब्ध आहे. - ‘चनचषद्धम्’ अचभनवर् प्तािा पाठ ‘एकाङे्क न’ आहे. - ‘क्कचित्त  इ॰’ आयेतील 
‘कदाचित्’ म ळे हे चवधान शक्य झाले आहे, व त्याला आयेच्या चद्वतीयाधात आधार आहे असेही 
अचभनवर् प्तािे मत चदसते. -‘एकाङे्कन’ असा तृतीयान्त पाठ बह तेक म चद्रत प्रतींत आहे. - ‘चवचधपरा’ म्हणजे 
एका अांकात अनेक कायांिी योजना करावी असा ह्या आयेिा अथव आहे. -ह्या आयेतील ‘आवश्यक’ शब्दािा 
अथव भोजनादी काये असाि केलेला असावा. कारण प ढील आयेवरील टीकेच्या प्रारांभी त्याांिाि चनदेश 
आहे. 

 
रङ्ग तु ये प्रवििाः सिेषाां भिवत तत् वनष्ट्क्रमः । 

बीजाथथयुक्क्त्तयुक्त्तां [वन –म क्तां] कृत्िा [वन काव्यां.] कायं यथाथथरसम् ॥२१ ॥ 

 

रांर्भमूीवर ज्याांिा प्रवशे झालेला असतो त्या सवांिे, बीजाच्या कायाच्या योजनेने य क्त असे (व) 
सम चित रसाांनी पूणव असे आिरण केलयानांतर चनष्ट्क्रमण त्या प्रसांर्ी (अांकाच्या अांती) होते. 

 
यान्यिर्शयांभािेन कायावण भोजनादीवन तावन कक प्रत्यके्षणैि दशथनीयानीवत यः शङ्कते तां प्रत्याह रङ्गां  

क्त्िवत । तते्त्यािर्शयकेकतथव्ये । न चासमाप्तािुवक्षप्तािान्तरकाये पात्वनष्ट्क्रमणवमवत दशथयवत बीजाथेवत । 
उपके्षपा-त्मनो बीजस्य यत्प्रयोजनां तेन या युक्क्त्तः सांबन्धः तत् युक्त्तमुपायभूतां कायं प्रयोजनानुसावर 
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विवशिरस-सांपदोपेतां विधाय तत्पवरसमाप्तौ यिवनकया वतरोधानरूपां वनष्ट्क्रमणां दशथनीयम् । 
बीजाथथयुक्क्त्तरुत्पवयु-द्धाटनोिेद-गभथवनभेद-फलसमानयनात्मेत्यन्ये । 

 
अवश्य करावयािी अशी जी भोजनादी काये ती काय प्रत्यक्षि दाखवावयािी अशी जो शांका घेईल 

त्याला उदे्दशून ‘रर्ङ्ां  त ’ इत्यादी म्हणतात. ‘तत्र’ म्हणजे आवश्यक कायव त्याच्या चनचमत्ताने. आचण ज्यािा 
उपके्षप केला आहे असे अवान्तर कायव समाप्त झालयाचशवाय पात्राांिे चनष्ट्क्रमण होऊ नये हे ‘बीजाथव-’ 
इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. उपके्षपरूप जे बीज त्यािे जे प्रयोजन त्याच्याशी जी य स्क्त म्हणजे सांबन्ध 
त्याच्याशी य क्त म्हणजे उपायाच्या स्वरूपािे असलेले कायव प्रयोजनाला अन सरणारे व चवशषे प्रकारच्या 
रसाांच्या सांपत्तीने य क्त असे रिून ते समाप्त झालयावर पडद्याच्या साहाय्याने अदृश्य होण्याच्या स्वरूपािे 
चनष्ट्क्रमण दाखवाव.े द सऱ्या टीकाकाराांच्या मते बीजाथवय स्क्त म्हणजे बीजािी उत्पत्ती, उद्घाटन, उदे्भद, 
र्भवचनभदे व िलसमान याांिी योजना. 

 
‘इचत यः शङ्कते’ मार्ील आयांतील ‘आवश्यक’ शब्दािा अचभनवर् प्ताने लावलेलया अथाम ळेि अशी 

शांका उपस्स्थत करणे शक्य झाले आहे. -‘यत्प्रयोजनम्’ प्रयोजन ही म ळातील ‘अथव’ शब्दािी व्याख्या आहे. 
-‘उत्पत्त्य - इ॰’ बीजाच्या ह्या पाि स्स्थती म खादी पाि सांधीत अन क्रमे अचभव्यक्त होतात हे प ढील 
अध्यायात साांचर्तले आहे. 

 
यानांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक कां सात चदला आहे – 
 

न बहूनीह कायावण त्िेकाङे्क विवनयोजयेत् । 

आिर्शयकानाां कायाणाां विरोधो वह तथा भिेत् ॥ 

 
हा श्लोक प्रचक्षप्त आहे यात शांका नाही. मार्च्या चवसाव्या आयेतलया चवधानािीि यात प नरुक्ती आहे. 
चशवाय या अध्यायातील इतर सवव श्लोक आयावृत्तात असता अन ष्ट भ छांदातील हा श्लोक मध्येि वापरला 
असण्यािी शक्यता नाही. ह्या प्रचक्षप्त श्लोकाने मार्च्या आयेतील ‘एकाङे्क न’ पाठाला द जोरा चमळतो. 

 
ज्ञात्िा वदिसािस्थाां क्षणयाममुहूतथलक्षणोपेताम् । 

विभजेत्सिथमशेषां पृथक्त्पृथक्कायथमङे्कषु [वन –क्काव्य-.] ॥२२ ॥ 

 
क्षण, याम व म हूतव याांच्या चवभार्ाांनी य क्त अशी चदवसािी स्स्थती लक्षात आणून (कवीने) सांपूणव 

कायािी चनरचनराळ्या अांकाांत चनःशषे अशी चवभार्णी करावी. 
 
एिवमवतिृत्तवनयममङे्क प्रदर्शयथ तवदवतिृत्तकालवनयमां दशथयवत । क्षणयाममुहूतानाां यावन लक्षणावन 

कतथव्यावन अक्स्मन् क्षणे सांध्यानुठेयेत्यादीवन तैरुपेताां वदिसस्यािस्थाां ज्ञात्िा सिं कायं प्रत्यङ्कां  सिात्मना 
पवरपूणथरूपमत एिाशेषां विभजेत् विभागेन दशथयेत्, ‘नावडकावभरिधा वदनां राकत् त विभज्य छायाप्रमाणेन 
िा’ इवत । तेन एकवदिससांपावदतमुपयोवग चेवितमङे्क बध्नीयावदवत तात्पयथम् । 
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याप्रमाणे अांकामध्ये कथानकािे चनयमन दाखचवलयावर त्या कथानकाच्या कालािे चनयमन आता 
दाखचवतात. क्षण, याम, आचण म हूतव याांिी जी लक्षणे म्हणजे कतवव्ये, या या क्षणाला सांध्योपासना केली 
पाचहजे इत्यादी, त्याांनी य क्त अशी चदवसािी अवस्था लक्षात घेऊन सवव कायव म्हणजे प्रत्येक अांकात 
सववतऱ्हेने पचरपूणव अशा प्रकारे आचण म्हणूनि काही शषे राहाणार नाही अशा तऱ्हेने चवभक्त कराव ेम्हणजे 
त्यािी चवभार्णी करून दाखवावी, ‘नाचडकाांच्या साहाय्याने चदवसािे तसेि रात्रीिे आठ भार् करून अथवा 
छायेच्या प्रमाणाने (ते करून)’ या विनाला अन सरून. म्हणून तात्पयव असे की अांकामध्ये एका चदवसात 
सांपाचदत होणाऱ्या अशा िेचष्टतािी रिना करावी. 

 
‘इचतवृत्तचनयममङे्क’ हे मार्ील एकचवसाव्या आयेत दाखचवले आहे. -‘लक्षणाचन’ लक्षण शब्दािा 

कतवव्य हा अथव अप्रचसद्ध आहे. - ‘प्रत्यङ्कां ’ ही म ळातील ‘प्रत्येकां ’ िी केलेली द रुस्ती आहे. ‘प्रत्येकम्’ने 
अथािा बोध स्पष्ट-पणे होत नाही. -‘नाचडकाचभः इ॰’ हे विन कौचटलीय अथवशास्त्रावरून घेतले आहे. तेथे 
(१¿१९¿६) ‘नाचडकाचभरहरष्टधा राहत्र ि चवभजेत् छायाप्रमाणेन वा’ असा हकचित चभन्न पाठ आहे. राजाच्या 
चदनियेिे त्या चठकाणी चवस्तृत वणवन आहे. 
 

वदिसािसानकायं यद्यङे्क नोपपद्यते सिथम् । 

अङ्कच्छेदां कृत्िा प्रिेशकैस्तवद्वधातव्यम् ॥२३ ॥  

 
(एका) चदवसात समाप्त होणारे कायव जर अांकामध्ये सांपूणवपणे दाखचवता येण्यासारखे नसेल तर 

अांक-समाप्ती करून प्रवशेकाांच्या साहाय्याने ते दाखवाव.े 
 
ननु तन्मध्ये यत्कायं मध्याह्नस्नानभोजनावद तवद्दिसमध्य एि िा यदृ्वत्तां दूरस्थां दशरथमरणावद 

तत्कथां िाच्यवमत्याह वदिसािसानकायथवमवत । वदिसेऽिसानां समाक्प्तयथस्य तत्सि ंकायं यद्यङे्क प्रत्यके्षण 
प्रदशथवयतुां न युज्यते तदाङ्कच्छेदां कृत्िा प्रिेशकैः प्रदशथनीयम् । अदृिमप्यथं हृवद प्रिशेयन्तीवत प्रिेशकाः 
चूवलकाङ्कािताराङ्क-मुखप्रिशेकविष्ट्कम्भका इहावभपे्रताः । तथा च कोहलोऽथोपके्षपकपिकमुक्त्तिान् । 

 
त्या चदवसामध्ये करावयािे जे मध्याह्नीिे स्नान, भोजन वर्ैरे कायव हकवा त्या चदवसामध्येि दूर 

चठकाणिी दशरथािा मृत्यू इत्याचद जी घटना ती कशी दाखवावयािी या शांकेिे समाधान 
‘चदवसावसानकायवम्’ या शब्दाांत करतात. चदवसात अवसान म्हणजे समाप्ती ज्यािी होते ते सवव कायव जर 
अांकात प्रत्यक्षपणे दाखचवणे उचित होत नसेल तेव्हा अांकािा शवेट करून प्रवशेकाांच्या द्वारा ते दाखवाव.े न 
चदसणारी र्ोष्ट स द्धा हृदयात पोिचवतात म्हणून त्याांना प्रवशेक म्हणतात. या चठकाणी िूचलका, अङ्कावतार, 
अङ्कम ख, प्रवशेक आचण चवष्ट्कम्भक हे अचभपे्रत आहेत. आचण त्याप्रमाणे कोहलाने हे पाि अथोपके्षपक 
साांचर्तले आहेत. 

 
‘अदृष्टमचप इ॰’ ही प्रवशेक शब्दािी व्य त्पत्ती आहे.- ‘िचूलका- इ॰’ मारे् िूचलका, अङ्कावतार व 

अङ्कम ख ही तीन प्रकारच्या अांकाांिी नाव ेहोत असे म्हटले होते व त्या मताला कोहलािाि आधार चदला 
होता. प्रस्त त चठकणी ह्याांना अथोपके्षपक मानले असून ते कोहलमतान सारीि असलयािे म्हटले आहे. 
वस्त तः वर पांधराव्या आयेवराल टीकेत कोहलािे जे विन उद्धतृ केले आहे त्यात अथोपके्षपणािाही चनदेश 
आहे. 
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या आयेनांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक कां सात चदला आहे – 
 

विप्रकृिां तु यो देशां गच्छेत्कायथिशानुगः । 

अङ्कच्छेदेऽथ सांके्षपावन्नर्मदशेत्तां प्रिेशकैः ॥ 

 
या अथािे चवधान प ढे अठ्ठाचवसाव्या आयेत केले आहे. अन ष्ट म छांदातील त्यािी ही प नरुक्ती प्राचक्षप्ति 
मानली पाचहजे हे उघड आहे. 

 
सांवनवहतनायकोऽङ्कः कतथव्यो नाटके प्रकरणे िा । 

पवरजनकथानुबन्धः प्रिेशको नाम [का घोवाचप कतवव्यः] विजे्ञयः ॥२४ ॥ 

 
नाटकामध्ये हकवा प्रकरणामध्ये नायक उपस्स्थत असलेला असा अांक रिावा. पचरजनाांमधील 

र्ोष्टींशी सांबद्ध असलेला तो प्रवशेक होय असे जाणाव.े 
 
एिमङ्कलक्षणां वितत्यावभवहतमधेनोपसांहरन्नधान्तरेणाङ्कसांधानरूपस्य प्रिेशकस्य सामान्यलक्षणां 

दशथय-न्नायां पठवत सांवनवहतनायक इत्यावद । नायकशब्देन तच्चवरतसांभोगौ तौ सांवनवहतौ प्रत्यक्षौ यत् । 
एकाङे्कऽवप रुपकेऽङ्को नायकचवरतप्रत्यक्षताशून्यः कायथः, कक पुनरन्यते्वत प्रकरणे नाटके िेत्युक्त्तम् । अन्ये 
त्िेतदुत्तराधेन सांबन्धयन्तो रूपकान्तरावण प्रिशेकशून्यावन भिन्तीत्याचक्षते ।पवरजनेनानुबद्ध इवत चतुणां 
लक्षणां सूत-मागधादेशू्चवलकाङ्गस्य स्त्रीपुरुषादेिाङ्कमुखोपकरणस्य चेटीकिुक्त्यादेिा 
प्रिेशकविष्ट्कम्भोपयोवगनः पवरजन-त्िात् । कथयिै परस्पराविियानुबद्धोऽङ्काितारः । यथोक्त्तम्– 

 
अङ्कान्तर एिाङ्को वनपतवत यक्स्मन प्रयोगमासाद्य । 

नाट्याथथकथायोगाद् विजे्ञयोऽङ्काितारोऽसौ ॥ इवत । 

 
याप्रमाणे चवस्ताराने साांचर्तलेलया अांकाच्या लक्षणािा प्रथमाधात समारोप करून चद्वतीयाधात 

अांकाांिे सांधानरूप अशा प्रवशेकािे सामान्य लक्षण दाखचवणारी ‘सांचनचहतनायकः’ इत्यादी आया प्रस्त त 
करतात. नायक शब्दाने त्यािे िचरत व सांभोर् (अचभपे्रत आहेत,) ते सांचनचहत म्हणजे प्रत्यक्ष ज्यात आहे 
असा. एक अांकी रूपकप्रकारात स द्धा अांक नायकािे िचरत प्रत्यक्ष नसलेला असा करू नये, मर् इतर 
प्रकाराांिी काय र्ोष्ट हे दाखचवण्यासाठी ‘प्रकरणे नाटके वा’ असे म्हटले आहे. पण द सरे टीकाकार ह्यािा 
उत्तराधाशी अन्वय लावनू इतर रूपकप्रकार प्रवशेकाचशवाय असतात असा अथव करतात.‘पचरजनाांनी 
जोडलेला’ हे िार अथोपके्षपकाांिे लक्षण आहे. कारण िूचलकेिे अांर् असलेले सूत, मार्ध इत्यादी, 
अङ्कम खाला कारणीभतू होणारे स्त्री, प रुष आदी, अथवा प्रवशेक व चवष्ट्कम्भक याांत उपयोर्ी पडणारे िेटी, 
कां ि की आदी हे पचरजन होत. परस्परसांबद्ध अशा कथेनेि जोडलेला तो अांकावतार. म्हटलेलेि आहे–
‘प्रयोर्ाच्या समयी नाट्यातील कथेच्या सांयोर्ाने जेव्हा द सऱ्या अांकात एक अांक समाचवष्ट होतो तेव्हा त्याला 
अङ्कावतार म्हणाव.े’ 
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‘-प्रत्यक्षताशनू्यः’ यािी िोड ‘-प्रत्यक्षता+अशून्यः’ अशी केली पाचहजे. हकवा द सरा पयाय, ‘न 

नायक- इ॰’ असा पाठ स्वीकारला पाचहजे. हा पयाय अचधक सांभाव्य आहे. -पचरजनेनान बद्धः’ 
अचभनवर् प्तािा मूळ आयेतील पाठ ‘पचरजनकथान बद्धः’ असा आहे चदसते. तो अचधक स र्म आहे. त्याने 
त्या शब्दािी ‘पचरजनान बद्ध’ व ‘कथान बद्ध’ अशी िोड केली आहे. त्यापैकी पचहले विन िार 
अथोपके्षपकाांिे चनदवशक आहे व द सरे अांकावतारािे असा त्याने अथव लावला आहे. ‘पचरदनेनान बद्धः’ ह्या 
हस्तचलचखतातील पाठाच्या जार्ी म चद्रत पाठ ‘पचरजनकथान बन्धः’ असा आहे, तो बरोबर नाही. कथेिा प ढे 
स्वतांत्र चनदेश आहे. -अङ्कान्तरे इ॰’ ह्या आयेतील वणवनावरून असा ग्रह होतो की अांकावतार म्हणजे 
प्रवशेान्तर्वत प्रवशे अथवा नाटकाांतर्वत नाटक (play within a play). असे प्रवशे चप्रयदर्मशका नाचटकेत व 
उत्तरामिचरतात आहेत. ‘अङ्कान्तरे अङ्कः चनपतचत’ ह्यािा द सरा काही अथव समाधानकारक होईलसे वाटत 
नाही. परांत  सवव टीकाकाराांनी व नांतरच्या ग्रांथकाराांनी एका अांकाच्या शवेटिा पे्रवशि प ढील अांकाच्या 
प्रारांभी िालू राहतो अशी योजना असा अङ्कावतारािा अथव केला आहे. उदाहरणाथव, मालचवकास्लनचमत्रातील 
द सरा अांक. Play within a play ला नांतरच्या काळी र्भाङ्क अशी सांज्ञा चदली रे्ली आहे. 
 

प्रकरणनाटकविषये पिाद्या दशपरा [वन –परास्तथा िैव.] भिन्त्यङ्काः । 

[वन अङ्काः कतवव्याः स्य नानारसभावसांय क्ताः] अङ्कान्तरसांवधषु च प्रिशेकास्तेषु तािन्तः ॥२५ ॥ 

 
प्रकरण आचण नाटक ह्याांच्यामध्ये पाि ते दहापयंत अांक असतात आचण अांकाांमधील सांधींमध्ये 

तेवढेि प्रवशेक त्याांत असतात.  
 
तत्ायां प्रिेशकोऽङ्काथथसांधानाय भितीवत पूिोपवक्षप्तमङ्क सांख्यानुिादद्वारेण दशथयवत 

प्रकरणनाटकविषय इवत । सांध्यिस्थानपवरपूणोपवनबद्ध एिाङ्का उपक्रमोपसांहारिैतत्ये दश, 
कस्यवचत्सांके्षपेण षवडत्येिम् । अतो न्यनूावधकत्िमनुवचतवमत्यथथः । अङ्कमध्येषु तु सांधानावन विवचत्ावण 
सांपादवयतुां पिविधः प्रिेशकः कायथः । अङ्कान्तरसांवधक्ष्ट्िवत वनवमत्तात् कमथसांयोगे सप्तमी । चो हेतौ । 

 
त्याांपैकी हा प्रवशेक अांकाांच्या चवषयािा साांधा जोडण्यासाठी उपयोर्ी पडतो हे पूवी साांचर्तलेलया 

अांकाांच्या सांख्येच्या चनदेशाने ‘प्रकरणनाटकचवषये’ ह्या आयेत साांर्तात. सांधींच्या स्थापनेने पचरपूणव 
स्वरूपात रिलेलया प्रारम्भ व शवेट ह्याांनी य क्त अशा अवस्थाांिा चवस्तार झालयासि अांक दहा होतात, 
कोणािा सांके्षप झालयास सहा अशा प्रकारे समजाव.े यापेक्षा कमी अथवा अचधक अांक उचित नाहीत असा 
यािा अथव. परांत  अांकाांच्या मध्ये चनरचनराळ्या प्रकारिी सांधाने चसद्ध करण्यासाठी पाि प्रकारिे प्रवशेक 
योजावते. ‘अङ्कान्तरसांचधष ’ यातील सप्तमी चनचमत्तद्वारा कमाशी सांयोर् दाखचवते. ‘ि’ शब्द हेतू दाखचवतो. 

 
‘पूवोपचक्षप्तमङ्कम्’ अथासाठी ‘पूवोपचक्षप्तस्याङ्कस्य’ अशी षष्ठी अपेचक्षत आहे.-

‘सांध्यवस्थानपचरपूणोप-चनबदे्ध’ असे सप्तम्यन्त रूप असून ते ‘-वैतत्ये’ िे चवशषेण आहे. ‘अङ्का’ हा शब्द त्या 
दोहोंच्या मध्ये न घालता ‘-वैतत्ये’ नांतर घातला असता तर अचधक बरे झाले असते. प्रत्येक अवस्थेच्या 
उपक्रम व उपसांहार अशा प्रकारच्या वाढीसाठी दोन दोन अांक आवश्यक होतात व पाि अवस्थाांिे चमळून 
दहा अांक होतात असे अचभनवर् प्ताने वर म्हटलेि आहे, त्यािाि हा अन वाद आहे. - ‘कस्यचित्सांके्षपेण षट्’ 
पाि अवस्थाांपैकी एकेका अवस्थेिी दोन अांकात चवभार्णी आवश्यक न झालयास अांकाांिी सांख्या नऊ, आठ, 
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सात, सहा व पाि होते असा अथव अचभपे्रत आहे. पण तो व्यक्त करण्यास हे चवधान अप रे आहे. - ‘अन्यतो’ 
हा म ळातील पाठ ‘अतो’ िा अपभ्रांश आहे हे उघड आहे. -‘सांधानाचन’ ही ‘सांचध’ िी व्याख्या आहे. यानांतरिा 
शब्द हस्तचलचखतात ‘षट् चमत्राचण’, म चद्रतात  ‘षट् चित्राणी’ असा आहे. यातील ‘षट्’ असांभाव्य वाटतो. 
जर म ळातील ‘तावन्तः’िी ही व्याख्या असेल तर ‘पञ्चप्रभचृत दश’ असे पाचहजे होते. पण ‘तावन्तः 
प्रवशेकाः’िा अथव अचभनवर् प्ताने पाि प्रकरणे प्रवशेक असा केला आहे. म्हणून ‘चवचित्राचण’ असा पाठ 
स िचवला आहे. िूचलकादी पाि प्रकाराांनी चनरचनराळ्या प्रकारिी सांधाने चसद्ध होतात असे म्हणता 
येण्यासारखे आहे. - ‘अङ्कान्तर- इ॰’ अांकाांमध्ये सांधान हे प्रवशेकाच्या योजनेिे चनचमत्त, ते दाखचवण्यासाठी 
सप्तमीिा उपयोर् केला आहे.‘चनचमत्तात्कमवसांयोरे्’ हे पाचणनीच्या ‘सप्तम्यचधकरणे (२¿३¿३६)’ ह्या 
सूत्रावरील कात्यायनािे वार्मत्तक आहे. ‘िो हेतो’ हे प ढील आयेवरील टीकेतून येथे घेतले आहे. ती टीका 
पहावी. 

ह्या आयेनांतर बडोदे प्रतीत प ढील आया अचधक आढळते – 
 

अनयोरन्तरविवहतः प्रिशेकोऽथथवक्रयाां समवभिीक्ष्य । 

सांके्षपाथथः सांवधष्ट्िथानाां सांविधातव्यः ॥ 

 
ही आया चनणवयसार्र प्रतीतही आढळते. पण चतच्यावर अचभनवर् प्तािी टीका नाही, व काही 
हस्तचलचखताांतही ती आढळत नाही. त्याम ळे ती मूळ असण्यािा सांभव कमी आहे. 

 
अङ्कच्छेदां [का क यात्] कृत्िा मासकृतां िषथसांवचतां िावप । 

तत्सि ंकतथव्यां िषादूध्ि ंन तु कदावचत् ॥२६ ॥ 

 
अांकािी समाप्ती केलयावर एका मचहन्यात घडलेले हकवा िार तर एका वषात सािलेले (जे 

असेल) ते सारे (प्रवशेकाच्या द्वारे) दाखवाव;े परांत  एका वषाहून अचधक (कालातील वृत्त) केव्हाही दाखव ू
नये. 

 
अवपशब्देन प्रिशेकशब्दस्यािृवत्तः सूच्यते । प्रिेशकशब्दश्च महासामान्यिचनः पिसु िृतः, इह तु 

मध्यमसामान्ये पे्रिशकविष्ट्कम्भकद्वये ितथते । तदयमथथः । यस्मान्मासकृतां िषथसांवचतां िा यत् तत्कायं 
सामावजकानाां हृदयगतम्, तस्मात्प्रिशेकविष्ट्कम्भकौ कतथव्यौ । पवरवमतां तु यदुनुसांधेय तत्ाङ्कमुखम्, 
अल्पानुसांधेये चूवलका, अल्पतमेऽङ्काितारः । तत् केवचद् िनिासादयोध्याप्रिेशान्तां रामानुसांधानमवत 
सांधानीयां मा भूवदत्याशयेन व्याचक्षते मासेन मासाभ्याां मासैिथषणे िषाभ्याां िषवैरवत । कदावचत्त ुिषादूध्िथम् । 
येमहाप्रभािा-वश्चरातीतमप्यनुसांदधते रामादयस्तेषाां बहुतरो वह कालः प्रिशेकैिथणथनीयः । येतु 
पुरुषप्रायास्तेषाां िषादूध्िथमु-सांधानां नैिाक्स्त, तथा च मागथशीषौ तैषीं चान्तरेण दीघथकालयात्ा 
आिषारात्ान्मासािकमुक्त्तेवत सांवगरन्ते । 

 
‘अचप’ शब्दाने प्रवशेक शब्दािी प नरावृत्ती सूचित होते. आचण प्रवशेक शब्द सामान्यािा वािक 

म्हणूनही पािही अथोपके्षपकाांिा चनदशवक, परांत  प्रस्त त चठकाणी तो मध्यम सामान्य जे प्रवशेक व चवष्ट्कां भक 
याांिा चनदशवक आहे. तेव्हा प ढीलप्रमाणे अथव आहे. ज्याअथी एका मचहन्यात घडलेले हकवा एका वषात जमा 
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झालेले जे कायव ते पे्रक्षकाांच्या अांतःकरणात प्रवशे करू शकते त्या अथी तचद्वषयक प्रवशेक व चवष्ट्कम्भक 
रिावते. परांत  अन सांधान थोड्या र्ोष्टीिेि करावयािे असेल तेथे अङ्कम खािी योजना करावी, अलपि 
अन सांधान करावयािे असेल तर िूचलका, अर्दीि अलप असेल तर अङ्कावतार. येथे काही टीकाकार 
वनवासाच्या प्रारम्भापासून अयोध्यानर्रीतील प्रवशेापयंत रामाच्या अन सांधानास अचतशय सांधानािी 
आवश्यकता उत्पन्न होऊ नये अशा आशयाने ‘एक मचहन्यात, दोन मचहन्याांत हकवा प ष्ट्कळ मचहन्याांत 
घडलेले, एका वषात, दोन वषांत हकवा प ष्ट्कळ वषांत सािलेले’ असा अथव करतात. कधी कधी एका 
वषाहून अचधक (यािा अथव असा) -जे रामप्रभतृीअचत प्रभावी असून िार काळ लोटलेलया र्ोष्टींिेही 
अन सांधान करू शकतात त्याांच्या सांबांधात िार मोठ्या कालावधीिे प्रवशेकाांत वणवन कराव.े परांत  जे सामान्य 
प रुष आहेत त्याांच्या बाबतीत एका वषाहून अचधक अन सांधान असूि शकत नाही. तदन सार मार्वशीषव 
पौर्मणमा व पौष पौर्मणमा याांच्या दरम्यानच्या काळात स रू होणारी दीघवकालीन मोहीम वषा र्तूच्या 
प्रारम्भापयंत आठ मचहन्याांिी साांचर्तली आहे असे ते टीकाकार म्हणतात. 

 
या चठकाणीही अचभनवभारतीिा प्रारांभीिा भार् र्हाळ झाला आहे हे उघड आहे. कमीत कमी 

आयेतील प्रारांभीच्या शब्दाांिे अवतरण देणारे व चतिे प्रयोजन साांर्णारे वाक्य नेहमीप्रमाणे अपेचक्षत आहे. - 
‘अचपशब्देन इ॰’ अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे की ह्या आयेतील ‘अचप’ शब्दाम ळे मार्च्या आयेतील प्रवशेक 
शब्द येथेही अध्याहृत आहे असे समजाव.े ‘आवृचत्त’ म्हणजे आध्याहार.–म ळाांत ‘आवृचत्तः सूच्यते ।’ नांतर ‘िो 
हेतौ’ असे वाक्य आहे. ते येथे ि कीने पडले आहे. ह्या आयेत ‘ि’ नाही. म्हणून ते वाक्य मार्च्या आयेवरील 
टीकेत घातले आहे. -‘इह त ’ म्हणजे अङ्कच्छेद केलेला असतो तेव्हा. अांकसमाप्तीनांतर प्रवशेक व 
चवष्ट्कम्भकि योजता येतात, इतर अथोपके्षपक नाही. -‘यत्’ च्या जार्ी हस्तचलचखतात ‘यद्वत्’ व म चद्रतात 
‘यच्च’ असे पाठ आहेत. पण ते बरोबर वाटत नाहीत ‘ि’ चनरथवक आहे, व ‘यद्वत्’ला अन रूप ‘तद्वत्’ सारखा 
शब्द प ढे नाही. म्हणून केवळ ‘यत्’ असा पाठ स्वीकारला आहे. -‘हृदयर्तम्’ म्हणजे पे्रक्षकाांच्या 
धारणाशक्तीच्या आवाक्यात असते. अनेक वषांत घडलेलया र्ोष्टी एका प्रवशेकाद्वारे सूचित झालया तर 
त्याांिा बरोबर मेळ लावणे पे्रक्षकाांना कठीण जाईल असा यािा अथव. -‘अयोध्याप्रवशेान्तां’ ही द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘-प्रवशेान्तरां’ व म चद्रत पाठ ‘-प्रवशेानन्तरां’ असा आहे. पण अन्तर हकवा अनन्तर याांिे अथव 
येथे लार् ूपडण्यासारखे नाहीत. अन्त हेि सांभाव्य आहे. -‘अचत सांघानीयां’ हा हस्तचलखातातील पाठ आहे. 
छापलेला पाठ ‘अन सांधनीयां’ आहे. पण अथासाठी ‘अचत’ आवश्यक आहे. आचण अन सांधान अन सांधनीय 
होऊ नये म्हणून अशा तऱ्हेिा अथव अचभपे्रत असण्यािी शक्यता नाही. ‘सांधानीय’ म्हणजे जोडणी करणे 
आवश्यक असलेले. - ‘वषादूध्ववम्’ यानांतर म ळात आणखी एक ‘त ’ आहे, पण तो ि कीने पडलेला चदसतो.- 
‘रामादयः’ ही मूळातील ‘रामादेः’ िी द रुस्ती आहे. षष्ठीिा काही अन्वय लावता येण्यासारखा नाही, आचण 
‘महाप्रभावाः’ ह्या चवशषेणासाठी प्रथमान्त चवशषे्ट्य आवश्यक आहे. ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे असे की राम 
वर्ैरेंच्या बाबतीत एका प्रवशेकात अनेक वषांत घडलेलया र्ोष्टींिी सूिना करावयास हरकत नाही. कारण 
त्याांिा प्रभाव िार मोठा होता. सामान्य नायकाांच्या बाबतीत मात्र एक वषािा चनयम मोडू नये. आयेतील 
‘कदाचित्त  इ॰’ विनािा त्याांनी हा असा अथव लावला आहे. - ‘मार्वशीषी इ॰’: कौचटलीय अथवशास्त्रातील 
(९¿१¿४०,५२) विनाांिा आधार घेऊन हे चवधान केले आहे. राजािी मोहीम जास्तीत जास्त आठ मचहने 
चटकते. यावरून असे अन मान केले आहे की एक वषाहून अचधक काळातील घडामोडींिी सांर्तवार जोडणी 
करता येण्यासारखी नाही. हे अन मान अथाति बरोबर नाही. 

 
एतच्चासत् । मासिषादीनाां स्िीकृतवनयतपवरमाणानाां वद्विचनबहुिचनान्तत्ि े िृवययोगस्य 

दर्मशतत्िात् । 
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सौयथके मासजाते च पवरमाणां स्िभाितः । 

उपवधभूतमावश्रत्य सांख्याभेदेन ितथते ॥ 

ियक्न्त्िवत पवरच्छेदः वक्रयतेऽवप न गम्यते । 

इिभेदादृते तत् पवरमाणमनथथकम् ॥ 

 
इत्यावद बहु च । िषादूध्िथवमवत च वनषेधः फल्गुफल एि स्यात् । तस्मादेकिचनान्तेनैि समासः । न च 
रामायणभारतवदचवरतत्यागप्रसङ्ग । कायथग्रहणां हे्यतदथं मुवनना कृतां, यत् वह यत्नवनष्ट्पाद्यां सांवचतां तदेि 
िषंगर्णयते, िषान्तरावण तु तत् विद्यमानान्यवप अविद्यमानकल्पावन । रामचवरते वह 
चतुदथशिषार्णयरर्णयावदिासो यद्यवप, कायथिषावण वत्चतुरावण भिक्न्त यत् 
मारीचिधसुग्रीिराज्यदानाद्यिान्तरकायं सांभिवत ।तस्माद्वषा-दूध्िथवमत्यनेन कायथिषथद्वयावद वनवषध्यत इवत 
। एिां िषथसहस्त्रायुषोऽवप िषथशतान्तरालिृत्तचवरतव्याख्यानेऽवप न ककवचद् दुष्ट्यवत । तेन पिाङे्क नाटके पि 
कायथवदनानीवत सांके्षपः, दशाङे्क दशेवत विस्तरः । 

 
परांत , हे मत िूक आहे, कारण ज्याांिे चनचित पचरमाण सववमान्य झाले आहे अशा मास, वषव 

इत्यादींिा चद्वविनान्त हकवा बह विनान्त रूपात वृत्तीशी सांबांध नसतो असे दाखवनू चदलेले आहे – 
‘सूयाच्या र्तीने उत्पन्न झालेलया मासािे पचरमाण स्वभावतःि चनचित असते, उपाधीच्या स्वरूपात 
असणाऱ्या र्ोष्टींिा आश्रयाने त्याच्या सांख्येत चभन्नता येते. वयां त  असा पचरच्छेद केला रे्ला जातो, पण तो 
पटत नाही. इष्ट असलेलया भेदावािनू पचरमाण चनरथवक होय’ वर्ैरे आणखी बरेि. चशवाय, ‘वषादूध्ववम्’ यात 
चनदेचशलेलया चनषेधािे अत्यांत अलप िल चमळेल. म्हणनू एकविनानेि समास सोडचवला पाचहजे. आचण 
त्याम ळे रामायण, भारत आदींतील िचरताांिा त्यार् करण्यािा प्रसांर् येईल असेही नाही. कारण, 
कायवशब्दािा वापर भरतम नीने प ढील उदे्दशाने केला आहे. ज्यात यत्नाने चनष्ट्पन्न होणाऱ्या र्ोष्टी घडतात 
त्याि वषािी र्णना करतात, इतर वषे तेथे असली तरी नसलयासारखीि. कारण रामिचरतात जरी िौदा 
वषपेयंत अरण्य आदीत चनवास आहे, तरी कायववष ेअशी तीनिारि आहेत की ज्याांत मारीिवध, स ग्रीवाला 
राज्यदान इत्यादी अवान्तरकाये सांभवतात. म्हणून ‘वषादूध्ववम्’ इत्यादी विनाने दोन कायववष ेआदीिा 
चनषेध केला आहे. याप्रमाणे हजार वषांिेही आय ष्ट्य असलेलया व्यक्तीच्या बाबतीत शांभर वषांिा दरम्यानिा 
काळ असलेलया िचरतािे दशवन घडचवण्यात काही दोष नाही. म्हणजे अथव असा की पाि अांकी नाटकात 
पाि कायवचदवस असा सांके्षप आचण दहा अांकी नाटकात दहा असा चवस्तार. 

 
  ‘चद्वविन- इ॰’ द सऱ्या टीकाकाराांनी ‘मासेन कृतम्’, ‘मासाभयाां कृतम्’, ‘मासै: कृतम्’ इत्यादी 

चवग्रह केले होते, त्याांपैकी चद्वविनाने व बह विनाने केलेले चवग्रह अग्राह्य होत, कारण त्या स्वरूपात त्या 
शब्दाांिा वृत्तीशी योर् होत नाही. वृचत्त म्हणजे प्रस्त त चठकाणी समासात योजना असा अथव आहे.- 
‘दर्मशतत्वात्’ कोणी दाखवनू चदले आहे म्हणजे प ढील अवतरण कोठून घेतले आहे ते साांर्ता येत नाही. - 
‘मासजात’ यािे मासाांिा समूह हकवा प्रत्येक मास असेही अथव होऊ शकतील. -‘उपाचधभतूम्’ उपाचध 
म्हणजे अशी र्ोष्ट की चजच्याम ळे मास दोन हकवा अचधक होतात. त्यावळेेस मास शब्द चद्वविनान्त हकवा 
बह विनान्त समजता येईल असा अथव चदसतो. - ‘वयां स्त्वचत इ॰’ हे कशाचवषयी आहे ते साांर्ता येत नाही. - 
‘इष्टभेदादृते’ इष्टभेद म्हणजे उपाधीम ळे उत्पन्न झालेला सांख्याभेद असा अथव असावा. - ‘कायवग्रहणां’ वस्त तः 
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आयेत ‘कायव’ शब्द वापरलेलाि नाही. ‘मासकृतां वषासांचितम्’ यानांतर तो अध्याहृत धरावा लार्तो. - 
‘अरण्याचदवासः’ यातील ‘आचद’ने चकस्ष्ट्कन्धा, लङ्का वर्ैरे समजता येईल. म चद्रताप्रमाणे ‘अरण्यचनवासो’ 
अशा पाठािी आवश्यकता नाही. - ‘कायववषाचण’ असा सामाचसक शब्द ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतातील 
‘काये’ हकवा म चद्रतातील ‘कायवः’ या स्वतांत्र शब्दाांिा अन्वय लावता येण्यासारखा नाही. आचण कायववषव 
म्हणजे काय हे ‘यत्र मारीिवध-’ इत्यादी शब्दाांत साांचर्तले आहे. -‘पञ्च कायवचदनाचन’ वस्त तः ‘कायववषाचण’ 
असे अपेचक्षत आहे. कारण, प्रवशेकािे चवविेन आहे. प्रत्येक प्रवशेकात एक कायववषािा वृत्तान्त व चजतके 
अांक चततके प्रवशेक ह्या चहशोबाने पाि कायववष ेहोतात. पण प्रवशेक ज्या चदवशी घडतो तो कायवचदन असे 
समजता येण्यासारखे आहे. तथाचप प्रत्यक्ष अांकाांत एकेक कायवचदन असाही अथव अचभपे्रत असांण्यािी शक्यता 
आहे. 

 
यः कवश्चत्कायथिशाद्गच्छवत पुरुषः प्रकृिमध्िानम् । 

तत्ाप्यङ्कच्छेदः कतथव्यः पूिथत्तज्जै्ञः ॥२७ ॥ 

 
जर कोणी मन ष्ट्य कायाच्या चनचमत्ताने दूरच्या प्रवासाला जात असेल तर त्या चठकाणीही तज्ज्ञ 

कवींनी पूवीप्रमाणे अांकािी समाप्ती करावी.  
 
अङ्कच्छेदे वनवमत्तान्तरमप्याह यः कवश्चत्कायथिशावदवत । कायथिशात्कायथस्य तत्ायत्तत्िात् यः पुरुषो 

नायकः सोऽनेकयोजनव्यिवहतमध्िानां यदा गच्छवत तदा प्रवतवदनां गमनां विश्राक्न्तः शय्या इत्येिमावद कथां 
रङे्ग प्रदर्शयथवमवत तदन्तेनाङ्कच्छेदः कायथः ।वडमावदनायकस्य तु वदव्यस्याकाशयानकावदना सिं युज्यते । 
अनायक-पुरुषस्तविक्च्छन्न एिाङे्क वनष्ट्क्रामवत । ननु ‘वदिसािसानकायं यद्यङे्कनोपपद्यते’ इवत, 
‘आिर्शयकाविरोधेन’ इत्यावदना यदुक्त्तां ततक्स्तलमाते्णाप्यवधकां  िाच्यमस्य न लभ्यते िाक्त्यस्य ।अत एिैतत् 
भट्टलोल्लटादै्यनथ पवठतमेि । उपाध्यायास्त्िाहुः । नेदां वनवमत्तान्तरम् अवप तु पूिं ताित्कवथतां ‘यद्यङे्क 
नोपपद्यते’ इवत, तस्यिैोदाहरणमनयिैायथया दर्मशतम्, यथा नायकस्य प्रकृिाध्िगमनवमवत । पूिथिवदवत 
तदहथवमवत िवतः । पूिथलक्षणाहोऽङ्कच्छेदोऽयवमवत याित् । अवपशब्द उदाहरणान्तपवमवप सूचयवत । 

 
अांकािी समाप्ती करण्यासाठी द सरे चनचमत्त ‘यः कचित्कायववशात्’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. 

कायववशात् म्हणजे कायव त्यावर अवलांबून असलयाम ळे जो प रुष म्हणजे नायक अनेक योजने दूर असलेलया 
प्रवासाला जेव्हा जातो तेव्हा दररोजिा प्रवास, चवश्रान्ती, शय्या इत्यादी र्ोष्टी रांर्भमूीवर कशा दाखचवता 
येणार म्हणून तेथेि अांकािी समाप्ती करावी. परांत  चडम आदी रूपकप्रकाराांच्या नायकाांच्या सांबांधात 
आकाशयान वर्ैरेंच्या म ळे सवव काही सांभवते. जो नायक नाही असा प रुष अांक सांपलेला नसताही चनष्ट्क्रमण 
करू शकतो. यावर आके्षप असा की ‘चदवसावसानकायवम्’ इत्यादी व ‘आवश्यकाचवरोधेन’ इत्यादी वरील 
आयांत जे साांचर्तले आहे त्यापेक्षा चतळभऱस द्धा अचधक अथव ह्या वाक्यातून चमळत नाही. म्हणूनि 
भट्टलोल्लटप्रभतृींनी ही आया र्ाळली आहे. परांत  आमिे र् रुजी भट्ट तोत म्हणतात की हे द सरे चनचमत्त 
साांचर्तलेले नसून पूवी ‘यद्यङे्क नोपपद्यते’ यात जे साांचर्तले आहे त्यािेि उदाहरण ह्या आयेत चदले आहे, 
उदाहरणाथव नायकािा दूरवरिा प्रवास. ‘पूवववत्’ यात वत् प्रत्यय ‘त्याला लायक’ अशी अथी लावला आहे. 
पूवी केलेलया लक्षणाला धरून हा अांकच्छेद आहे असा अथव. ‘अचप’ शब्दाने द सरी उदाहरणे स द्धा सूचित 
होतात. 
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‘यदा’ नांतर ‘र्च्छचत तदा’ हे शब्द म ळात नाहीत. पण अथासाठी आवश्यक म्हणून ते घातले 
आहेत. तसेि प ढे म ळातील ‘प्रदश्यव’च्या जार्ी ‘प्रदश्यवचमचत’ असा पाठ स्वीकारला आहे. त्यानेि अथवसांर्ती 
लार्ते हे उघड आहे. -‘चनष्ट्क्रामचत’ म्हणजे दूरच्या प्रवासाला जाण्यासाठी म्हणून चनष्ट्क्रमण करतो. -
‘चदवसावसानकाये इ॰’ ही वरील तेचवसावी आया आचण ‘आवश्यकाचवरोधेन इ॰’ ही चवसावी. म ळात ‘यद्यङे्क 
नोप-’िा  ‘केनोप-’ असा भ्रष्ट पाठ झाला आहे. -‘तदहवचमचत वचतः’ च्या जार्ी ‘तदहवचमचत भवचत’ असा 
म चद्रत पाठ आहे. त्यािा काही अथव लार्ण्यासारखा नाही. ‘तदहवम्’ हे पाचणनीिे सूत्र (५¿१¿११७) आहे. त्या 
सूत्राप्रमाणे एखाद्या र्ोष्टीला पात्र असलयािे दाखचवण्याकचरता त्या र्ोष्टीच्या वािक शब्दाला ‘वत्’ प्रत्यय 
लार्तो. म्हणजे ‘पूवववत्’ िा अथव ‘पूवीप्रमाणे’ एवढाि नसून ‘मारे् केलेलया लक्षणाला अन सरून’ असा 
समजावयािा आचण म्हणून प्रस्त त आयेत अांकच्छेदािे एखादे नवीन चनचमत्त साांचर्तलेले नाही असे भट्ट 
तोतािे म्हणणे आहे. 

 
[घो –चधकारी] अङ्कान्तरानुसारी [घो –पमयाचधकृत्य सन्धीनाम्] सांके्षपाथथमवधकृत्य वबन्दूनाम् । 

[वन –चवषयप्र-] प्रकरणनाटकविषये [का –को भवचत काव्येप ] प्रिशेकः सांविधातव्यः ॥२८ ॥ 

 
प्रकरण आचण नाटक ह्याांमध्ये (पूवीच्या) अांकातील घटनाांच्या पिात होणाऱ्या (व) हबदूांच्या सांचक्षप्त 

प्रयोजनासांबांधी असलेलया प्रवशेकािी योजना करावी. 
 
अङ्काथथसांधानप्रयोजनस्य प्रिेशकस्य स्थानां िाच्यां विषयां चाह अङ्कान्तरानुसारीवत । अङ्कमध्ये 

भितीवत याित् । अङ्कान्तरां पूिाङ्कान्तरमनुसरवत तस्य पश्चािितीत्यथथः । प्रत्यङ्कान्तां यो वबन्दुः 
अनुसांधानावभधावय िाक्त्यां तस्य यत्सांवक्षप्तां प्रयोजनां तदवधकताकरणां विस्तारमुवद्दर्शय, इवत िाच्यमुक्त्तम् । 
प्रकरणे नाटके अिर्शयां प्रिशेकः कायथः । तस्यािर्शयमुत्तमप्रकृवतविषये उपदेशाय प्रिृत्तौ पवरवमतेनोपायेन 
भूयस्तरािान्तरकाये प्रत्युत्पवत्तः । बहूनाांचामात्यादीनामवप स्िकायथवनरूपणाय प्रिेशकः । अन्यत् रूपके 
पवरवमतकायोपदेशात् न तथा प्रिेशकोपयोग इवत वितवनष्ट्यामः । 

 
अांकाांच्या चवषयािी जोडणी करणे हे प्रयोजन असणाऱ्या प्रवशेकािे स्थान आचण त्यात साांर्ावयािा 

चवषय हे ‘अङ्कान्तरान सारी’ इत्यादी आयेत साांर्तात. दोन अांकाांच्या मध्ये प्रवशेक असतो हे तात्पयव. 
अङ्कान्तर म्हणजे अर्ोदरच्या अांकािे अांतर, त्याला अन सरतो म्हणजे त्याच्या नांतर होतो तो असा अथव. 
प्रत्येक अांकाच्या शवेटी जो चबन्द  म्हणजे अन सांधान व्यक्त करणारे विन त्यािे जे सांचक्षप्त प्रयोजन, त्यािी 
वृचद्ध, चवस्तार, ह्याांच्याचवषयी – यात प्रवशेकािा वाच्य चवषय साांचर्तला आहे. प्रकरण आचण नाटक याांत 
प्रवशेक अवश्य योजावा. ते (नाटक व प्रकरण) उत्तम प्रकृतीच्या प रुषाांच्या चवषयात उपदेश करण्यास प्रवृत्त 
झाले असता तो प्रवशेक थोडक्या उपायाने खूप मोठ्या अवान्तरकायािे ज्ञान अवश्य देतो. आचण 
अमात्यप्रभतृी प ष्ट्कळ व्यक्तींनाही त्याांच्या स्वतःच्या कायाच्या चनरूपणासाठी प्रवशेक उपयोर्ी पडतात. 
इतर रूपकप्रकाराांमध्ये िक्त पचरचमत कायािाि उपदेश असलयाम ळे प्रवशेकािा तसा उपयोर् नाही हे 
आम्ही चवस्ताराने साांर्णार आहोत. 

 
‘वाच्यां’ हे ‘चवषयां’िे चवशषेण आहे. - ‘अङ्कमध्ये इ॰’ या चठकाणी वाक्याांिी उलटापालट झाली आहे 

असे चदसते. प्रस्त त वाक्य प ढील ‘अङ्कान्तरां इ॰’ वाक्यानांतरि उचित चदसेल. - ‘वाक्यां’ नांतरिे ‘तस्य’ 
म ळात नाही. पण आयेतील ‘चबन्दूनाम सांके्षपाथवमचधकृत्य’ या शब्दाांिी येथे व्याख्या केली आहे. तेव्हा चबन्द  
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शब्दािा अथव साांचर्तलयावर त्या शब्दातील षष्ठीिा चनदशवक ‘तस्य’ हा शब्द आवश्यक आहे.- ‘प्रयोजनां’ ही 
म ळातील, ‘अथव’ िी व्याख्या केली आहे. ‘तत्’ म्हणजे प्रयोजन. - ‘कायवः’ हा शब्दही म ळात नाही. पण 
आयेतील ‘सांचवधातव्यः’िा अथव व्यक्त करणारा एखादा शब्द आवश्यक आहे. त्या चशवाय वाक्य अप रे 
राहते. ‘तस्यावश्यम्’ या दोन शब्दाांिा अन्वय ‘पचरचमतेन...प्रत्य त्पचत्तः’ याच्याशी लावावयािा. मधले 
‘उत्तमप्रकृचत...प्रवृत्तौ’ हे शब्द नाटक व प्रकरण याांच्या सांबांधात वापरले आहेत. या दोन्हीमध्ये उपदेश 
करण्यािी प्रवृत्ती असते. म चद्रतातील ‘ऽपचरचमतेन’ बरोबर नाही. प्रवशेकात पचरचमति उपाय असतात. -
‘प्रत्य त्पचत्तः’ असा स्वतांत्र शब्द आवश्यक आहे. म ळातलयाप्रमाणे ‘प्रत्य त्पचत्तबहूनाां’ असा सामाचसक शब्द 
असांभाव्य आहे. प्रत्य त्पचत्त म्हणजे ज्ञान, बोध. -‘बहूनाां ि इ ॰’ या वाक्यािे प्रयोजन असे चदसते की नाटक 
व प्रकरण याांतील प्रवशेकाांमध्ये अमात्यप्रभतृी अनेक प्रकारच्या पात्राांिे िचरत पहावयास चमळते, 
त्यापासूनही बोध होऊ शकतो. 

 
नोत्तममध्यमपुरुषैराचवरतो नाप्युदात्तिचनकृतः । 

प्राकृतभाषाचारः [वन प्रवेशको नाम चवजे्ञयः, का प्रयोर्मासाद्य कतवव्यः] प्रयोगमावश्रत्य कतथव्यः ॥२९ ॥ 

 
उत्तम व मध्यम प्रकृतीच्या प रुषाांिे प्रवशे नसलेला, तसेि उदात्त अशी विने स द्धा नसलेला (व) 

भाषा आचण आिरण प्राकृत असलेला (असा प्रवशेक) प्रयोर्ासाठी योजावा. 
 
अथ विष्ट्कम्भकािेदमस्य दशथयन् प्रिशेकशब्दोऽवतविशेषिाच्यवप भितीवत दशथयवत नोत्तममध्यमम-

पुरुषैवरवत । उत्तमादयोऽवप भिक्न्त पवरजनास्तवन्निृवयथथमेतत् । उदात्तां सांस्कृतां िचनां तस्य वनषेधः । अन्ये 
त्िाहुः उदात्तां स्िात्मकायथविश्रान्तां िचनां वनवषध्यते । ‘आणत्तांवम भवट्टदावरआए’ इत्यावदना वह स्िकृत्यां 
प्रधानोपयोग्येि दर्शयथते, न स्ितन्त्म् । प्राकृता भाषा आचारश्च व्यिहारः प्राकृत एि । प्रयोगमावश्रत्येवत 
क्कवचत्त ुप्रयोगिशात्यां-स्कृतभाषाचारो विष्ट्कम्भकोऽवप कतथव्य इवत दशथयवत । 

 
आता चवष्ट्कन्भकाहून ह्यािी चभन्नता दाखवनू प्रवशेक शब्द एका चवचशष्ट प्रकारािा स द्धा वािक होतो 

हे ‘नोत्तममध्यमप रुषैः’ ह्या आयेत दाखचवतात. उत्तम आदी प रुष स द्धा पचरजन असतात त्याांच्या 
चनवारणासाठी हे चवधान आहे. उदात्त म्हणजे सांस्कृत विन, त्यािा चनषेध केला आहे. पण द सऱ्या 
टीकाकाराांच्या मते उदात्त म्हणजे आपलया स्वतःच्याि कायाचवषयी असलेले विन, त्यािा चनषेध केला 
आहे. ‘राजक माराने मला आज्ञा केली आहे’ इत्यादी िेटीच्या विनात चतिे स्वतःिे कायव म ख्यकायाला 
उपयोर्ी असे दाखचवले आहे, स्वतांत्र असे नाही. प्राकृत भाषा आचण आिार म्हणजे व्यवहार स द्धा प्राकृति. 
‘प्रयोर्माचश्रत्य’ याने कधी कधी प्रयोर्ाच्या चनचमत्ताने सांस्कृत भाषा व आिार असलेलया चवष्ट्कम्भकािी स द्धा 
योजना करावी असे दाखचवले आहे. 

 
‘अचतचवशषेवाच्यचप’ म ळात ‘चवशषे’ नांतर ‘शब्द’ शब्दािी प नरावृत्ती आहे. ती लेखनदोषाम ळे 

झालेली चदसते. शवेटिा शब्द हस्तचलचखतात ‘वाच्यां’ असा आहे. तो बरोबर नाही. वािक या अथािे ‘-
वािी असे प हल्लर्ी रूप आवश्यक आहे. ह्या समासातील ‘अचत’ शब्दािे काही प्रयोजन चदसत नाही. - 
‘आणत्त स्म्ह इ॰’ हे नार्ान्द नाटकाच्या पचहलया अांकाच्या नांतरच्या प्रवशेकातील िोटीिे विन आहे. - ‘न 
स्वतन्त्रम्’ ह्यािे अर्ोदर म चद्रतात ‘तत्र’ हा शब्द अचधक आढळतो. तो चनरथवक आहे. - ‘प्राकृता’ म ळात 
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‘प्राकृती’ असे रूप आढळते. पण ते बरोबर नाही. - ‘चवष्ट्कम्भकोऽचप’ वस्त तः नाट्यशास्त्रात नाटकात 
चवष्ट्कम्भकािी योजना करावी असे म्हटलेले नाही. 

 
[घो कालाथान्तर-] कालोत्थानगवतरसौ [वन व्यत्यासारम्भ-] व्याख्यासांरम्भकायथविषयाणाम् । 

अथावभधानयुक्त्तः [वन –पूववः] प्रिेशकः स्यादनेकाथथः ॥३० ॥ 

 
हा प्रवशेक कालािी उपस्स्थती दाखचवणारा, व्याख्या, सांरांभ, कायव आचण चवषय ह्याांच्या अथाच्या 

चनदेशाने य क्त (व) अनेक प्रयोजने साध्य करणारा असा असावा. 
 
‘सांके्षपाथथमवधकृत्य’ इवत यदुक्त्तां तदेि विभजवत कालोत्थानगवतरसाविवत । कालोत्थानस्य 

गवतरिगमो यतः कालोदयसूचकः कवश्चत्प्रिशेकः ।यथा, ‘अज्जां िसांतमहूसि ेसबहुमाणमाहूय’ इत्यावद । 
अथावभधानेवत प्रत्येकां  सांबध्यते, तेन व्याख्यादीनाां विषयान्ताणाां चतुणां योऽथथस्तदवभधाने युक्त्तस्तदुदे्दशेन 
प्रिृत्त इवत पिप्रकारःप्रिेशक इवत याित् ।व्याख्यायत इवत व्याख्या । तथा वह केनवचत्प्रिेशकेन गूढोऽथो 
व्याख्यायत इत्यथथः । यथा तापसित्सराजे अमात्यप्रवणवधः ‘भावमज्जइ असिासएवह हालाहलस्स 
पमादसांवकदेवह’ इत्यावद । अनेन वह नावतव्यिधानोक्त्तां पद्माितीगृहे यद्वसिदत्तास्थापनां तस्य गूढां प्रयोजनां 
व्याख्यातम् । सांरम्भः कायथविशेषे अवभप्रायःतस्याथथ उपायान्िेषणावद तदवभधानयुक्त्तः प्रिशेकः । यथा 
िृत्तचारे ‘गवत...उपक्स्थतवमदां तत्प्रयोजनम्’ इत्यावद । अनेन िासिदत्तामपहृत्य उज्जवयनीतो 
वननीषोिथत्सेशस्य प्रयोजकत्िां प्राप्तानाममात्यानाां सांरम्भः शालङ्का-यनेनोक्त्तः । कायं तु ‘यदावधकावरकम्’ 
इत्यावद, तस्याथथः ििङ्गस्यानुठानम् । तद्यथा–कमथणामारम्भोपायः पुरुषर्द्व्य-सांपद् देशकालविभागः 
विवनपातप्रतीकारः कायथवसवद्धवरवत । तथाभूतावभधानयुक्त्ताश्च प्रिेशका बाहुल्येनतापसित्सराज-
प्रवतभाचाणक्त्य-मुर्द्ाराक्षसावदषु । विषयस्तु भाविनोऽङ्काितारस्येवतिृत्तां तस्याथो विशेषरूपः तदवभधानेन 
युक्त्तः प्रिेशकः । यथा नागानन्दे वद्वतीयेऽङे्क चेवटकाद्वयेन मदनािस्थेवतिृत्तस्य विशेषकिणथनां 
चन्दनलतागृहावद दर्मशतम् । अन्यान्यवप प्रिशेकस्य प्रयोजनावन सक्न्त, न त्िेतत्पवरगणनवमत्याह अनेकाथथ 
इवत ।  

 
‘सांके्षपाथवमचधकृत्य’ असे जे वर म्हटले आहे त्यािीि चवभार्णी ‘कालोत्थानर्चतरसौ’ इत्यादी 

शब्दाांत करतात.कालाच्या उत्थानािी र्चत म्हणजे ज्ञान, ज्याम ळे एखादा प्रवशेक कालार्मनािा सूिक 
होतो. उदाहरणाथव ‘आज वसन्तमहोत्सवाच्या चनचमत्ताने बह मानपूववक बोलावनू’ इत्यादी. ‘अथाचभधान’िा 
प्रत्येकाशी अन्वय होतो, म्हणून व्याख्येने प्रारम्भ होणाऱ्या व चवषयाने शवेट होणाऱ्या िार र्ोष्टींिा जो अथव 
त्यािे अचभधान करण्यासाठी य क्त म्हणजे त्या उदे्दशाने प्रवृत्त झालेला – अशा रीतीने पाि प्रकारिे प्रवशेक 
होत असा एकूण अथव. चजने काही स्पष्ट केले जाते ती व्याख्या. म्हणजे एखाद्या प्रवशेकाने र्ूढ र्ोष्ट स्पष्ट 
केली जाते. उदाहरणाथव, तापसवत्सराज नाटकात अमात्यप्रचणचध म्हणतो ‘हालाहलािा प्रमाद घडेल अशी 
शांका असलेले सचिव त्याच्या जवळजवळि चिरतात’ इत्यादी. यात अर्दी थोडक्याि वळेाने होणारा 
वासवदते्तिा पद्मावतीच्या र्ृहात चनके्षप, त्याच्या र्ूढ प्रयोजनािी व्याख्या आहे. सांरम्भ म्हणजे एखादे 
चवचशष्ट कायव करण्यािा मानस, त्यािा अथव म्हणजे उपायाांिा शोध इत्यादी ते साांर्णारा प्रवशेक. 
उदाहरणाथव, वृत्तिार नाटकात ‘र्चत.... ....ते हे प्रयोजन उपस्स्थत झाले आहे’ इत्यादी. यात वासवदते्तिे 
हरण करून उज्जचयनीहून चतला घेऊन जाण्यािी इच्छा करणाऱ्या वत्सराजाला प्रयोजक झालेलया 
अमात्याांिा अचभप्राय शालङ्कायनाने बोलून दाखचवला आहे. कायव म्हणजे अचधकाकाचरक वर्ैरे. त्यािा अथव 
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म्हणजे पाि अांर्ाांिे अन ष्ठान. ती अांरे् अशी – कायांच्या आरांभािे उपाय, प रुष व द्रव्य या साधनाांिी सांपत्ती, 
देश व काल याांिी सम चित योजना, सांकटचनवारण आचण कायवचसद्धी. तशा स्वरूपाच्या अचभधानाने य क्त 
असे प्रवशेक तापसवत्सराज, प्रचतभािाणक्य, मद्राराक्षस आदी नाटकाांत प ष्ट्कळ आहेत. चवषय म्हणजे नांतर 
होणाऱ्या अांकातील वृत्तान्त, त्यािा चवशषे स्वरूपािा अथव, त्याच्या अचभधानाने य क्त असा प्रवशेक. 
उदाहरणाथव, नार्ानन्द नाटकातील द सऱ्या अांकात मदनावस्थारूप घटनेिे दोन िेटींनी िन्दन, लतार्ृह 
इत्यादींनी चवशषे दाखचवणारे वणवन केले आहे. प्रवशेकािी इतरही प्रयोजने असतात, येथे त्या सवािी यादी 
चदलेली नाही हे ‘अनेकाथवः’ या शब्दाने साांर्तात. 

 
‘कालोत्थानस्य र्चतरवर्मः’ यात समास सोडवनू ‘र्चत’ शब्दािा अथव चदला आहे. म्हणून हस्त-

चलचखतातील ‘कालोत्थानर्चतः’ असा सामाचसक शब्द हकवा म चद्रतातील ‘कालोदयस्य र्चतः’ असा पाठ 
दोन्हीही बरोबर नाहीत. कालोदय असा अथव नांतर चदला आहे. - ‘अज्ज वसांत इ॰’ हे रत्नावली नाचटकेत 
प्रस्तावनेतील सूत्रधारािे विन आहे. नाचटकेच्या प्रयोर्ािा काल त्यात चनर्मदष्ट आहे. -‘र्ूढो’ नांतर ‘अथवः’ 
शब्द आवश्यक आहे. म ळात तो नाही. - ‘तापसवत्सराजे’ या नाटकातील िौर्थया अांकाच्या प्रारांभीच्या चमश्र-
चवष्ट्कम्भकातील चसद्धाथवक नावाच्या अमात्याांच्या र् प्तिरािे (प्रचणधीिे) हे शब्द आहेत. या प्राकृत 
श्लोकातील पाठ भ्रष्ट आहे. पण त्यािा आशय असा आहे की उदयनाने आत्महत्येिा प्रयत्न करू नये यास्तव 
रूमण्वत आदी सचिव त्याच्या भोवतीभोवती असतात. -‘र्ूढां प्रयोजनां’ म्हणजे वासवदते्तने आत्महत्या करू 
नये हे. ‘वृत्तिारे’ असे हस्तचलचखतात आहे. म चद्रतात ‘नृत्तपारे (पाठभेद नृत्तवारे)’ असे आहे. या 
नाटकाचवषयी काही माचहती उपलब्ध नाही. ‘उज्जचयनीतः’ ही म ळातील ‘उज्जचयनीं’ िी केलेली द रुस्ती 
आहे. ती आवश्यक आहे हे उघड आहे. वासवदते्तला पळवनू कौशाम्बीला नेले, उज्जचयनीला नाही. 
‘प्रयोजक’ म्हणजे तसे करण्यास वत्सराजाला प्रवृत्त करणारे. अमात्य म्हणजे यौर्न्धरायणप्रभतृी. -
शालङ्कायन हे प्रद्योताच्या मांत्र्यािे नाव. ‘यदाचधकाचरकम्’ म्हणजे नाटकाांतील प्रधान कथानक. त्यािे वणवन 
प ढे १९¿३ ह्या श्लोकात केले आहे. -‘कमवणामारम्भोपायः इ॰’ हे कौचटलीय अथवशास्त्रावरून (१¿१५¿४२) 
घेतलेले विन आहे. - ‘प्रचतभािाणक्य’ हे नाटक अज्ञात आहे. -चवशषेकवणवनम्’ म चद्रतात ‘चवशषेवणवनम्’ 
असे आहे. पण चवशषेता स्पष्ट करणारे या अथी चवशषेक शब्द अचधक सम चित वाटतो. 

 
बह्वश्रयमवप कायं प्रिशेकैः सांवक्षपेच्च सांवधषु िा [वन ि.] । 

[वन –पूणवपद्यवृत्तां.] बहुचूणथपदैयुथक्त्तां जनयवत खेदां प्रयोगस्य ॥३१ ॥ 

 
आचण प ष्ट्कळ घटनाांशी सांबद्ध असलेले कायव स द्धा प्रवशेकाांच्या द्वारा हकवा सांधीमध्ये सांचक्षप्त रूपात 

दाखवाव;े (कारण,) प ष्ट्कळ र्द्य विनाांनी य क्त असे नाट्य प्रयोर्ात कां टाळा उत्पन्न करते. 
 
नन्िेिांभूतोऽथो यः प्रिेशके प्रदर्शयथते समासेन विस्तरेण िेत्याशङ्कयाह बह्वाश्रयमपीवत । सांवधक्ष्ट्िवत 

अङ्काथथसांधानवनवमत्तां ये प्रिशेकाः पिाप्युक्त्ताः चूवलकादयस्तैिा अङ्काश्रयां बहु िक्त्तव्यां विततमवप कायं 
सांवक्षपेत् याित्सांधानोपयोवग ताित्तत् ब्रूयात् । यतो बहुवभगथद्यगतैरसमस्तैः पदैरसांस्कृतप्रायःै खेदो भिवत । 
अनेन प्रिेशकादौ उत्कवलकाप्रायां बहुतरसमाससांकीणथमवभनयशाखाङ्गत्ोटनकावरत्िात् 
समाससांशयेनाथावनश्चायक-त्िाच्च न कतथव्यवमत्यवप दशथयवत । 
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अशा प्रकारिा अथव जो प्रवशेकात दाखचवला जातो तो थोडक्यात माांडावयािा का चवस्ताराने या 
शांकेिे समाधान ‘बह्वाश्रयमचप’ इत्यादी शब्दाांत करतात. ‘सांचधष ’ म्हणजे अांकातील अथािे सांधान 
करण्यासाठी म्हणून जे िूचलका आदी पािही प्रवशेक साांचर्तले आहेत त्याांत अांकाच्या आश्रयाने असलेले 
प ष्ट्कळ साांर्ण्यासारखे म्हणजे चवस्तृत असलेले स द्धा कायव सांचक्षप्त स्वरूपात दाखवाव,े जेवढे सांधानासाठी 
उपय क्त असेल तेवढेि त्यात साांर्ाव.े कारण र्द्यात असलेलया, समासरचहत आचण म ख्यत्व ेसांस्कृतात 
नसलेलया शब्दाांनी कां टाळा येतो. याने कठोर अक्षराांनी य क्त आचण प ष्ट्कळ समासाांनी व्याप्त अशी रिना 
शाखारूप आचङ्कक अचभनयात खांड पाडते म्हणून आचण समासाचवषयी सांशय उत्पन्न झालयाकारणाने अथव 
अचनचित ठेचवते म्हणून करू नये हे स द्धा दाखचवतात. 

 
‘चवस्तरेण वा’ यानांतर ‘दशवचयतव्यः’ सारखा शब्द अपेचक्षत आहे.– ‘सांचधस्ष्ट्वचत’ ही द रुस्ती आहे. 

हस्तचलचखतातील ‘सांहध चडमचमचत’ हा उघडि भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतातील ‘सांहध चिकीषवव इचत’ हा पाठही 
सांभाव्य नाही. येथे आयेतील ‘सांचधष ’ हा शब्द उद्धतृ केला असणार यात शांका नाही. कारण प ढील शब्दात 
त्यािा अथव चदला आहे. – ‘अङ्काथवसांधान-’ यातील ‘सांधान’ ही ‘सांचवधान’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतातील 
‘सांचनवशे’ प्रस्त त सांदभात अथवहीन आहे. – ‘र्द्यर्तैरसमस्तैः पदेः’ ही आयेतील ‘िूणवपदैः’ िी व्याख्या 
आहे. िूणवपदािे वणवन िौदाव्या अध्यायात प ढीलप्रमाणे केले आहे – 

 
अवनबद्धपदां छन्दस्तथा चावनयताक्षरम् । 

अथापेक्ष्यक्षरस्यतूां जे्ञयां चूणथपदां बुधैः ॥ १४.४० 

 
समासरचहत र्द्यािे हे नामाचभधान आहे. ‘उत्कचलकाप्रायम्’ हे प ष्ट्कळ समास असलेलया व कठोर अक्षरे 
असलेलया र्द्यरिनेिे नाव आहे – ‘भवदे त्कचलकाप्रायां समासाढ्यां दृढाक्षरम्’ (छन्दोमांजरी ५). येथे 
समासाांिा स्वतांत्र चनदेश असलयाम ळे ह्या शब्दाने केवळ कठोर अक्षराांिाि चनदेश अचभपे्रत आहे. – 
‘अचभनयशाखार्ङ्’ सवव प्रकारच्या आचर्ङ्क अचभनयाला शाखा असे नाव आहे – ‘आचर्ङ्कस्त  भवचे्छाखा’ 
(८¿१६). मोठमोठे समास असले म्हणजे आचर्ङ्क अचभनयात खांड पडण्यािा सांभव असतो. 

 
यत्ाथथस्य समाक्प्तनथ [का भवेदङ्के.] भित्यङे्क प्रयोगबाहुल्यात् । 

[वन वृत्तान्तः; का बह वृत्तान्तोऽलपकथैः प्रवेशकैः सांचवधातव्यः.] िृत्तान्तस्िल्पकथैः प्रिशेकैः सोऽवभ-धातव्यः 
॥३२ ॥ 

 
ज्या वळेेस प्रयोर् िार दीघव होणार असलयाम ळे अांकामध्ये योजलेलया कायािी समाप्ती होत नसेल 

तेव्हा घडलेलया र्ोष्टींिे थोडक्यात चनवदेन करणाऱ्या प्रवशेकाांच्या द्वारा तो (कायािा अवचशष्ट भार्) 
साांर्ावा. 

 
‘वदिसािसानकायं यद्यङे्क नोपपद्यते सिथम् । अङ्कच्छेदां कृत्िा प्रिेशकैस्तवद्वधातव्यम् ॥’ इवत यदुक्त्तां 

तत्ानुपपवत्तबथहुप्रकारा भितीवत दशथवयतुमाह यत्ाथथस्य समाक्प्तवरवत । यत्प्रत्यक्षप्रयोज्यमवप प्रयोगिशाद-
ङे्कऽसमाप्तां भिवत तत्प्रिशेकेन कतथव्यम् । बहुतरत्िां प्रयोगस्य बहुमानास्पदत्िम् । तदयमत्ाथथः । यत् 
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वदिसकाया-र्णयनेकावन तत् तन्मध्ये यत्सुन्दरप्रयोगमुपदेशोपयोवग च तत्प्रत्यके्षण दशथनीयम्, अन्यत्सि ं
प्रिेशकेन । िृत्तान्ताथा तदिवशि-ेनेवतिृत्तवनिाहफला अल्पा सांवक्षप्ता कथा यस्य प्रिशेकस्य । 

 
‘एका चदवसात समाप्त होणारे कायव जर अांकात सांपूणवपणे दाखचवता येण्यासारखे नसेल तर 

अांकािी समाप्ती करून प्रवशेकाांच्या द्वारा ते दाखवाव’े असे जे वर म्हटले आहे त्यात चनदेचशलेली अन पपत्ती 
प ष्ट्कळ प्रकारिी असते हे दाखचवण्यासाठी ‘यत्राथवस्य समास्प्तः’ ही आया साांर्तात. प्रत्यक्ष दाखचवता 
येण्यासारखी अशी स द्धा जी र्ोष्ट प्रयोर्ाच्या अडिणीम ळे अांकात अपूणव राहाते ती प्रवशेकाने दाखवावी. 
प्रयोर्ािा प ष्ट्कळपणा म्हणजे बह मान देण्यास योलयता. तेव्हा या चठकाणी अथव असा. जेव्हा चदवसात होणारी 
काये अनेक असतात तेव्हा त्याांमध्ये ज्यािा प्रयोर् स ांदर होईल व जे उपदेश देण्यास उपयोर्ी पडेल ते 
प्रत्यक्ष दाखवाव,े इतर सवव प्रवशेकद्वारा. वृत्तान्त प्रयोजन असलेली म्हणजे त्यात अवचशष्ट असलेलया अांशाने 
कथानकािा चनवाह साध्य करणारी, अलप म्हणजे सांचक्षप्त अशी कथा ज्या प्रवशेकात आहे असा. 

 
‘चदवसावसानकायवम् इ॰’ ही वरील तेचवसावी आया होय. – ‘बह तरत्वां इ॰’ आयेतील 

‘प्रयोर्बाह लयात्’ या शब्दािे चववरण करणाऱ्या ह्या वाक्यािा अथव असा चदसतो की ज्या र्ोष्टींना महत्त्व 
असते त्या प्रत्यक्ष दाखचवणे उचित असते. परांत  जर अशा र्ोष्टी प ष्ट्कळ असलया तरी त्या सवांिा अांकात 
समावशे केलयास प्रयोर् लाांबलिक होईल. ‘बह मानास्पद’ म्हणजे महत्त्वािी असणारी र्ोष्ट असा अथव 
अचभपे्रत असावा.– ‘वृत्तान्ताथा इ॰’ या वाक्यात आयेतील ‘वृत्तान्तरवलपकथैः’ िा अथव स्पष्ट करून 
साांचर्तला आहे. वृत्तान्त हा अथव म्हणजे प्रयोजन चजिे ती ‘वृत्तान्ताथा’ हे कथेिे चवशषेण. – ‘तदवचशषे्टन’ 
तत् ने प्रवशेक अचभपे्रत असाव.े ‘अवचशषे्टन’ नांतर ‘अांशने’ हे चवशषे्ट्य अध्याहृत समजाव.े अांकात योजना 
झालयानांतर बाकी राचहलेला भार्. – ‘चनवाह’ म्हणजे तडीस नेणे, प्रस्त त चठकाणी प ढे नेणे, पचरपोष करणे 
इत्यादी. 

 
युद्ध राज्यभ्रांशो मरणां नगरोपरोधनां चैि । 

प्रत्यक्षावण तु नाङे्क प्रिेशकैः सांविधेयावन ॥ ३३ ॥ 

 
य द्ध, राज्यापासून पदच्य ती, मृत्य,ू तसेि नर्राला पडलेला वढेा – या र्ोष्टी अांकामध्ये प्रत्यक्षपणे 

दाखव ूनयेत, तर प्रवशेकाांमध्ये त्याांिी योजना करावी. 
 
एिां प्रत्यक्षप्रयोज्ये प्रिशेकोपयोगो दर्मशतः, अन्यत्ावप तां दशथयवत युद्धां  राज्यभ्रांश इत्यावद । युदे्ध 

शस्त्रसांपातस्य बाहुल्यां, राज्यभ्रांशे पतनमरणादेः, नगरोपरोधे बलस्य यन्त्सुरुङ्गावददानस्य । 
 
इह केवचदाहुः । मरणां वद्वविधम्, ककवचदन्यसांबक्न्धन्या वक्रयया सांपाद्यम् यथा चके्रण दैत्यस्य 

वशरर्शछेदेन, ककवचदन्यसांबक्न्धवक्रयानैरपेक्ष्येणैि व्याध्यवभघातावदप्रभिम् । तत्ाद्यस्यिै वनषेधः वक्रयते । 
एतद-थथमेि कृतग्रहणम् । तवद्ध अन्यवक्रयािाचकम् । न च तदु्यदे्धन सांगृहीतम्, 
अयुद्धपूिथकस्याप्यशवङ्कतवशरर्शछेदस्य दर्मशतत्िावदवत । त एांि प्रिव्याः । इदां मरणां 
प्रयोज्यवमदमप्रयोज्यवमवत न तािदत् विषयविभागे वनदान-मुत्पर्शयामः, मृतस्य कथां वनष्ट्क्रमणां कथां 
िािस्थानम् । ततो नाट्योपयोवगसमस्तधु्रिागानावदप्रवक्रयाविलोपः सामावजकानाां विरसताप्रवतपवत्तवरवत तु 
सिथत् मरणां समानम् । तस्मार्द्ङे्ग मरणमप्रयोज्यमेि । 



 
 विषयानुक्रम 

 
याप्रमाणे प्रत्यक्ष प्रयोर् करावयास योलय अशा र्ोष्टींच्या सांबांधात प्रवशेकािा उपयोर् दाखचवला 

आहे. आता तो ‘य द्धां राज्यभ्रांशः’ इत्यादी शब्दाांत इतरत्रही दाखचवतात. य द्धामध्ये शस्त्रप्रहाराांिे प्राि यव 
असते, राज्यभ्रांशात पतन, मरण आदींिे प्राि यव असते आचण नर्राला चदलेलया वढे्यात सैन्यािी व यन्त्र, 
स रुां र् लावणे इत्यादींिी चवप लता असते. 

 
यासांबांधात काहींिे म्हणणे असे आहे. मरण दोन प्रकारिे आहे. एक, द सऱ्याशी सांबन्ध असणाऱ्या 

चक्रयेम ळे घडून येणारे, जसे िक्राने दैत्याच्या चशरच्छेदाने होणारे, द सरे, द सऱ्याशी सांबन्ध असणाऱ्या 
चक्रयेिी अपेक्षा नसतानाही व्याधी, मार इत्यादींनी घडून येणारे. त्याांपैकी िक्त पचहलयाि प्रकारािा चनषेध 
केला आहे. ह्यािसाठी कृत शब्द वापरला आहे. कारण तो शब्द द सऱ्याने केलेलया चक्रयेिा वािक आहे. 
आचण ते मरण य द्धात अन्तभूवत झाले आहे असे नाही. कारण य द्धपूववक नसताही अनपेचक्षत असा चशरच्छेद 
झालेला चदसून येतो. ह्या टीकाकाराांना असे चविारावयाला पाचहजे की ह्या मरणािा प्रयोर् करावा, ह्यािा 
करू नये अशा प्रकारिा भेद करण्यास योलय कारण आम्हाला काही चदसत नाही, तेव्हा मृत पात्राने 
चनष्ट्क्रमण कसे करावयािे हकवा रांर्भमूीवर कसे राहावयािे? त्याम ळे नाट्याला उपयोर्ी अशा ध्र वार्ान 
आदी समस्त प्रचक्रयाांिा लोप होईल आचण पे्रक्षकाांना चवरसतेिी प्रतीती होईल; म्हणून सवव प्रकारिे मरण 
सारखेि. तेव्हा रांर्भमूीवर मरण दाखवावयािे नाहीि. 

 
‘-प्रयोज्ये प्रवशेकोपयोर्ः’ ही थोडी द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘-प्रयोज्यचवप्रवशेकोपयोर्ः’ असा 

भ्रष्ट पाठ आहे. कदाचित मूळ पाठ ‘प्रयोज्यचवषये इ॰’ असेल. म चद्रत पाठ ‘-प्रयोज्यप्रवशेकोपयोर्ः’ असा 
समासघचटत आहे. तो स र्म नाही. - ‘दानस्य’ नांतर म ळात ‘ि’ असण्यािा सांभव आहे. - मोठे सैन्य व नर्र 
काबीज करण्यासाठी यन्ते्र, स रुां र् याांिा उपयोर् रांर्भमूीवर प्रत्यक्ष दाखचवणे कठीण आहे म्हणून 
नर्रोपरोधािा चनषेध. 

 
‘चशरश्छेदेन’ म ळात ‘चशरश्छेदम्’ असे आहे.‘चशरश्छेदः’ असे िालले असते. पण येथे ‘मरणम्’ 

अध्याहृत धरावयािे असलयाम ळे ‘चशरश्छेदेन’ असे तृतीयान्त रूप आवश्यक आहे. -‘कृतग्रहणम्’ या आयेत 
ह्या टीकाकाराांना ‘कृत’ शब्द कोठे आढळला ते समजणे कठीण आहे. - ‘अशचङ्कतचशरश्छेदस्य’ यािा अथव 
ज्यािी अर्ोदर कलपनाही नव्हती असा एकाएकी झालेला चशरच्छेद असा चदसतो. - ‘ततः’ म्हणजे मृत्य ू
झालेले पात्र रांर्भमूीवर असलयाकारणाने. 

 
ननु मरणानुभाििणथनेनेदानीं कक कृत्यम्, युद्धिीररौर्द्ादािप्येतदनुभाििणथने कक प्रयोजनम्, 

तदनुभािापवरज्ञाने प्रिशेकैरवप कथां िणथनां स्यावदवत चेत् मरणेऽवप समः समावधः । ककच यत् प्रत्यापवत्तशून्यां 
मरणां तत्प्रवक्रयाविलोपकत्िान्न प्रयोज्यम् । यत्त ुक्कवचत्प्रत्यापवत्तः यथा जीमूतिाहनस्य तदेि क्षणमात्ा-
वनवश्चतचेिात्मकां  प्रयोज्यमेिेवत । सोऽवप मरणानुभािसाक्षात्करणस्य विषयः । यवद्विावदनामवप 
साटोपपवरक्रमणां शस्त्रग्रहणावदप्रारम्भरूपां तत्प्रयोज्यम्, अवप तु तवन्निाहो न प्रदशथनीयः । एतदेि कारणेन 
स्फुटीकृतम् । युद्धमेि यवन्निाहपयथन्तां यािन्मरणमेि । यदवचरप्रत्यापवत्तनथ भिवत तन्न प्रत्यके्षण प्रयोज्यम् । 
प्रिेशकैवरवत उपके्षपपिकमध्यादन्यतमेनोपके्षपेणेत्यथथः । 

 
अन्ये त्िाहुः । व्यावधजमवभघातजां च मरणां रङे्ग प्रयोज्यम् अपुनजथवनवनष्ट्क्राक्न्तरवहता 

प्रकृवतर्मिधेयेवत । 



 
 विषयानुक्रम 

 
यावर आके्षप घेतला की मरणाच्या अन भावाांच्या वणवनािा मर् काय उपयोर्, य द्धवीर, रौद्र आदी 

रसाांमध्ये स द्धा ह्याच्या अन भावाांच्या वणवनािे काय प्रयोजन आचण त्या अन भावाांिे ज्ञान नसता प्रवशेकाांमध्ये 
स द्धा कसे वणवन होऊ शकेल? तर उत्तर असे की मरणामध्ये स द्धा मनािी एकाग्रता सारखीि असते. 
चशवाय, ज्या मरणानांतर प न्हा चजवांत होत नाही असे मरण प्रयोर्ाच्या प्रचक्रयेिा लोप करणारे असलयाम ळे 
दाखवावयािे नाही. परांत  ज्या क्वचित प्रसांर्ी प न्हा जीचवतप्राप्ती होते – उदाहरणाथव जीमूतवाहनाला – 
तसलेि मरण, क्षणभर चनचित िेष्टाांनी चवरचहत अशा स्वरूपािे अवश्य दाखवाव.े तोि मरणाच्या 
अन भावाांच्या प्रदशवनािा चवषय होय. भाांडण करणारे जेव्हा उद्धतपणे पचरक्रमण करतात तेव्हा शस्त्र घेणे 
इत्यादी प्रारांभीच्या स्वरूपात ते दाखवाव,े परांत  त्यािे पयववसान मात्र दाखवावयािे नाही. हीि र्ोष्ट कारण 
साांर्ून स्पष्ट केली आहे. शवेटपयंत य द्ध म्हणजेि कोणािा तरी मृत्य ूहोईपयंत. ज्यात जीचवत लवकरि 
परत येत नाही असे मरण प्रत्यक्ष प्रयोर्ात दाखवावयािे नाही. ‘प्रवशेकैः’ म्हणजे पाि उपके्षपकाांपकैी 
कोणत्या तरी एका उपके्षपकाने असा अथव. 

 
परांत  द सरे टीकाकार म्हणतात की व्याधीने हकवा अचभघाताने आलेले मरण रांर्भमूीवर दाखवाव,े 

प नरुज्जीवन व चनष्ट्क्रमण याांनी रचहत अशी स्वाभाचवक स्स्थती दाखवावी. 
 
‘मरणान भाव-’ मरण हा एक व्यचभिाचरभाव मानला असून सातव्या अध्यायात (श्लोक ८६–९० व 

तत्सांबद्ध र्द्य) त्याच्या चवभावाांिे व अन भावाांिे वणवन आहे. त्यािे अन भाव म्हणजे अचभनयद्वारा व्यक्त केले 
जाणारे त्यािे पचरणाम, चवषण्ण र्ाते्र, चनिेष्ट इस्न्द्रये इत्यादी. आके्षपकािे म्हणणे असे की मरण जर 
रांर्भमूीवर दाखवावयािेि नाही तर त्याच्या अन भावाांिे वणवन का केले आहे? – ‘य द्धवीर’ दानवीर, धमववीर 
आचण य द्धवीर अशा तीन प्रकारच्या वीररसािा चनदेश ६¿७९ मध्ये केला आहे.– ‘एतदन भाव-’ वीर व रौद्र 
रसाांच्या वणवनात मरणाच्या अन भावाांिा समावशे आहे असे येथे म्हटले आहे. पण सहाव्या अध्यायातील ह्या 
रसाांच्या वणवनात तसे आढळत नाही. दोहोत मृत्यूिा सांभव आहे म्हणून असे म्हटलेले चदसते. – ‘मरणेऽचप 
समः समाचधः’ आके्षपाला चदलेलया ह्या उत्तरािा अथव स्पष्ट नाही. मरण जर दाखवावयािे नाही तर मर् 
अचभनयद्वारा व्यक्त करावयाच्या त्याच्या अन भावाांिे वणवन भरताने का केले आहे ह्या प्रश्नािे उत्तर प्रस्त त 
वाक्यात सापडण्यासारखे नाही. याप ढील चवविेनात ते सापडते. अचभनवर् प्ताने मरणािे दोन प्रकार मानले 
आहेत ते असे – एक क्षचणक चटकणारे व द सरे कायमिे. पचहलया प्रकारात दैवी अन ग्रहाने जीचवत प न्हा 
प्राप्त होते. तसले क्षचणक मरण रांर्भमूीवर दाखचवता येते व त्यािा अचभनय कसा करावा हे 
दाखचवण्यासाठी भरताने त्याच्या अन भावाांिे वणवन केले आहे असे अचभनवर् प्तािे आके्षपाला उत्तर आहे. 
पण तत्पूवी आलेले हे प्रस्त त वाक्य त्या उत्तराशी सांबद्ध आहे असे चदसत नाही. त्यािा सरळ अथव असा 
चदसतो की ज्याप्रमाणे इतर व्यचभिाचरभावाांच्या अचभव्यक्तीसाठी नटािे मन समाचहत असाव े लार्ते 
त्याप्रमाणे मरणाच्या अचभनयासाठीही मनःसमाचध आवश्यक आहे. पण हे काही आके्षपाला उत्तर नाही हे 
उघड आहे. असा सांभव आहे की येथे टीकेतील प ढिामार्िा काही भार् र्हाळ झाला आहे. – 
‘जीमूतवाहनस्य’ नार्ानन्द ह्यािा मृत्य ूझालयावर र्ौरीच्या प्रसादाने त्याला प न्हा जीवन प्राप्त होते.– 
‘यचद्ववाचदनाम्’ ही द रुती आहे. हस्तचलचखतात ‘यद्वादीनाम्’ असे आहे. ‘वाचदन्’ पेक्षा ‘चववाचदन्’ अचधक 
सांभाव्य आहे. म चद्रत पाठ ‘यद्वाचहनीनाम्’ असा आहे. पण वाचहनी म्हणजे सैन्य येथे अचभपे्रत असण्यािा 
सांभव नाही. – ‘शस्त्रग्रहणाचद-’ ही स द्धा ‘शस्त्रवणवनाचद-’ िी द रुस्ती. चववादािा प्रारम्भ शस्त्रग्रहणाने अचधक 
सांभवनीय आहे. त्या समयी शस्त्रवणवनाला िारसे महत्त्व नसते. – ‘कारणेन’ म ळात ‘कारणे’ अशी सप्तमी 
आहे. पण तृतीयेिे रूपि सांभाव्य आहे. हे कारण प ढच्या वाक्यात चनदेचशले आहे.  
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‘प नजवचन’ म्हणजे प न्हा चजवांत होणे.– ‘प्रकृचतः’ म्हणजे मरणकालिी स्वाभाचवक अवस्था असा 

अथव चदसतो. 
 

अङे्क प्रिेशके च प्रकरणमावश्चत्य नाटके िावप । 

न िधः कतथव्यः [वन स्याद्यस्तत्र स.] स्याद्योऽभ्युदयी नायकः ख्यातः ॥ ३४ ॥ 

[वन अवतरण-.] अपसरणमेि कायं ग्रहणां िा सांवधरेि िा योज्यः । 

[वन बह चभः कायवचवशषेैः प्रवेशकैः सूियेद्वाचप, का तैस्तैः कायवचवशषेैः प्रवेशकैः सूिकैिाचप.]  

काव्यिेषैबथहुवभयथथारसां नाट्यतविजै्ञः ॥३५ ॥ 

 
प्रकरणाच्या सांबांधात हकवा नाटकामध्ये स द्धा जो अभय दयय क्त प्रख्यात नायक असेल त्यािा वध 

झालेला अांकात तसेि प्रवशेकातही दाखव ूनये. नाट्यािे तत्त्व जाणणाऱ्या कवीनी काव्याशी सांचश्लष्ट असे 
चवचवध प्रकार रसाला अन रूप अशा रीतीने योजावते, उदाहरणाथव त्यािे पलायन झालेलेि दाखवाव ेहकवा 
तो बांचदवान झालेला दाखवावा अथवा तहािीि योजना करावी. 

 
अथ सिथथा यवद्वषयां मरणां नाख्येयां तद्दशथयवत अङे्क प्रिशेके चेवत । प्रकरणे नाटके िा नायकस्य 

प्रत्यके्षण िा िणथनया िा न मरणां िणथनीयम् । अङ्क इवत प्रत्यके्षण प्रिशेक इवत िणथनया । ननु प्रत्यके्षण ये न 
कस्यवचन्मरणां प्रयोज्यवमच्छक्न्त तन्मते अङ्कग्रहणां वकमथथम्, तत्ाहुः िधशब्देन न मरणमुच्यते अवप तु 
परकृतां घातदानावद । तत्ान्यघातदानाद्यवप प्रत्यके्षण रङे्ग प्रदर्शयथते, अवचरप्रत्यापत्तौ समाश्वासे । यस्तु 
नायकस्तस्य ख्यातस्य न घातदानावद प्रदशथनीयम् । अन्ये तु ख्यातां नायकां  पताकानायकावदकवमच्छक्न्त । 

 
आता कोणत्याही प्रकारे ज्याच्या सांबांधीच्या मृत्यूिी र्ोष्ट करावयािी नाही ते ‘अङे्क प्रवशेके ि’ ह्या 

आयेत दाखचवतात. प्रकरणामध्ये हकवा नाटकामध्ये नायकािे प्रत्यक्षपणे अर्र वणवन करून मरण 
दाखवावयािे नाही. ‘अङे्क’ म्हणजे प्रत्यक्षपणे, ‘प्रवशेके’ म्हणजे वणवनाच्या द्वारे. जे कोणािेही मरण प्रत्यक्ष 
प्रयोर्ाने दाखव ूनये अशा मतािे आहेत त्याांच्या दृष्टीने ‘अङ्क’ शब्दाच्या उपयोर्ािे काय प्रयोजन अशी शांका 
घेतलयास त्याांिे म्हणणे असे की वध शब्दाने मरण समजावयािे नाही, तर द सऱ्याने केलेला वार इत्यादी. 
त्याम ळे इतर पात्राांना झालेले वार इत्यादी स द्धा रांर्भमूीवर दाखचवतात, जेव्हा थोडक्याि वळेात ते 
प्रत्य ज्जीचवत हकवा समाश्वाचसत होतात तेव्हा. परांत  जो प्रख्यात नायक असतो त्याच्यावर वार, हल्ला वर्ैरे 
झालेला दाखवावयािा नाही. इतर टीकाकार ख्यात नायक म्हणजे पताकेिा नायक इत्यादी असे 
समजतात. 

 
‘नाटके वा’ यातील ‘वा’ म ळात नाही. पण तो आवश्यक वाटतो. मूळ आयेत तो आहे. – ‘घात’ 

म्हणजे शस्त्र वर्ैरेने केलेला वार. – अचिर- इ॰’ यािा अथव असा की इतर पात्राांना मार चदलेला जरी 
दाखवावयािा असला तरी ते जीचवत असलेले व मूस्च्छवत झालयास त्यातून श द्धीवर आलेले असे दाखचवले 
पाचहजेत. – ‘अन्ये त ’ हे टीकाकार ‘प्रख्यात’ व ‘ख्यात’ याांत िरक करतात असे चदसते. म ख्य नायक 
प्रख्यात असावा असे म्हटले आहे, तेव्हा ख्यात नायक म्हणजे प्रासांचर्क कथानकािा नायक असे त्याांिे 
म्हणणे. 
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अपसरणवमवत पलायनम् । यथोक्त्तम् ‘अशक्त्ये सिथमुत्सजृ्यापगच्छेद्, दृिा वह जीितः पुनरािृवत्तः’ 

इवत । ग्रहणां िा कायं सवनबन्धनबन्धनवमवत, यथा िासिदत्तािृत्तसारे ित्सराजस्य । सांवधवरवत सांधानम् । 
यथोक्त्तम् – 

 
‘प्रिृत्तचके्रणाक्रान्तो राज्ञा बलिताबलः । 
सांवधनोपनमेत्’ इवत । 
 

अपसरणबन्धनसांधीनाां विषयविभागसूचनायाह – प्रधानरसानुसारेण यत्काव्यां यः काव्याथथस्तस्य िषेा 
बन्धनादु्यपपत्तयः तैरुपलवक्षतमपसरणावद कायथवमवत याित् । काये िेषैवरवत केषाांवचत्पाठः । 

 
अपसरण म्हणजे पलायन. म्हटलेि आहे – ‘अशक्य झालयास सवव सोडून देऊन चनघून जाव;े 

कारण जो चजवांत राहातो तो प न्हा परत येतो असे चदसून येते.’ हकवा ‘ग्रहण’ कराव ेम्हणजे पकडून बन्धन, 
उदाहरणाथव वासवदत्तावृत्तसार नाटकात वत्सराजािे. सांचध म्हणजे तह करणे. म्हटलेि आहे – सैन्यािी 
जमवाजमव करून िाल करणाऱ्या बलवान राजाने ज्याच्यावर आक्रमण केले आहे अशा द बवल राजाने तह 
करून शरण जाव.े’ अपसरण, बन्धन आचण सांधी याांिे चभन्न चभन्न प्रसांर् स िचवण्यासाठी साांर्तात – म ख्य 
रसाच्या अन रोधाने जे काव्य म्हणजे काव्यािा जो अथव त्यािे श्लेष म्हणजे बन्धन आदी उपपत्ती त्याांनी 
उपलचक्षत झालेले असे अपसरण आदी दाखवावते असा एकूण अथव. काहींिा ‘काये श्लेषैः’ असा पाठ आहे. 

 
‘अशक्ये इ॰’ तसेि नांतरिे ‘प्रवृत्तिके्रण इ॰’ ही विने कौचटलीय अथवशास्त्रातून (९¿७¿३५-३६ व 

७¿३¿२२) उद्धतृ केली आहेत. स्वतःवर आक्रमण झालयास द बवल राजाने प्रसांर्ान रूप कसे वार्ाव े हे त्याांत 
साांचर्तले आहे. -‘वासवदत्तावृत्तसारे’ मारे् वृत्तसार नाटकािा चनदेश केला आहे, तेि हे असाव.े येथे म चद्रत 
पाठ ‘-नृत्तधारे (पारे?)’ असा आहे.- ‘-सूिनायाह’ यानांतर ‘काव्यश्लेषचैरचत’ हा शब्द अपेचक्षत आहे. तो 
र्हाळ झालेला चदसतो. - ‘यः काव्याथवः’ म ळात ‘यत्काव्याथवः’ आहे, ते बरोबर नाही. - ‘उपलचक्षतम्’ श्लेषःै 
मधील तृतीया उपलक्षणाथी आहे असा अथव. - ‘काये श्लषेैः’ म चद्रतात ‘कायवचवशषेैः’ असे आहे. 

 
न महाजनपवरिारां कतथव्यां नाटकां  प्रकरणां िा । 

ये [वन येनात्र] तत् कायथपुरुषाश्चत्िारः पि िा ते स्युः ॥ ३६ ॥ 

 
नाटक हकवा प्रकरण प ष्ट्कळ मन ष्ट्याांिा घोळका असलेले असे करू नये. त्यात कायाशी सांबद्ध अशी 

माणसे असतील ते िार अथवा पाांि असावते. 
 
अथ यद्यदप्रयोज्यां प्रत्यके्षण तस्य सामान्यद्वारकां  सांग्रहां दशथवयतुमाह न महाजनपवरिारवमवत । 

महाजनः सांख्यया तेन पवरिारः पवरिारणां यत् िस्तुवन तदु्यक्त्तां नाटकां  प्रकरणम् । िाग्रहणादन्यदवप न 
कायथम् । एतदुक्त्तां भिवत । बहुतरपुरुषसाध्यां यक्त्कां वचत्—तद्यथा समुरे्द् सेतुबन्धनवमत्यावद-तत्सिं प्रत्यके्षण 
न प्रदशथनीयम् । तथा महतो जनस्य वपतापुत्श्वश्रूस्नुषागुरुवशष्ट्यादेः पवरतो िरणां व्रीडातङ्कावदयोगेन यत् 
जायते िैरस्यां िा, महाजनस्य सभ्यस्य च यत् पवरिरणां वचत्तसांकोचः, तत्सिं पवरचम्बुनाद्यवप न 
प्रत्यक्षप्रयोज्यम् । यवद च प्रत्यक्षप्रयोज्यां तत् पि कायथषुरुषाः यवद िा चत्िारः प्रकरीपताकावदरूपाः तेषाां च 
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पवरिारस्िभािास्तािन्त एिेवत यवद प्रकषथस्तदा दशािौ िा रङे्ग प्रवििा भिक्न्त । ततोऽवधकेषु 
त्िवभनयचतुियां न सम्यक्ग्िभािनीयां स्यात्, देियात्ा-पवरदृर्शयमानजनसमाजित् । 

 
आता जे जे प्रत्यक्ष प्रयोर्ात अयोलय त्यािा सववसामान्य रूपात चनदेश करण्यासाठी ‘न 

महाजनपचरवारम्’ इत्यादी साांर्तात. महाजन म्हणजे सांख्येने प ष्ट्कळ लोक, त्याांनी केलेला पचरवार म्हणजे 
र्दी ज्यात आहे असे  कथानक त्याने य क्त असे नाटक हकवा प्रकरण. ‘वा’ शब्दािा उपयोर् द सरे स द्धा 
करू नये हे दाखचवतो. म्हणजे अथव असा. प ष्ट्कळ प रुषाांच्या साह्याने जे काही साध्य होण्यासारखे असेल – 
उदाहरणाथव, सम द्रात सेत बांधन इत्यादी – ते सारे प्रत्यक्ष दाखव ूनये. त्यािप्रमाणे चपता, प त्र, सासू, सून, 
र् रू, चशष्ट्य आदी प ष्ट्कळ लोक ज्यािा लज्जा, मनस्ताप आदीच्या योर्ाने सवव प्रकारे पचरहार करतात हकवा 
ज्याने त्याांना चवरसता उत्पन्न होते ते आचण महाजन म्हणजे सभय मन ष्ट्यािा ज्याम ळे पचरवरण म्हणजे 
चित्तसांकोि होईल असे पचरि ांबन आदी सवव प्रत्यक्ष प्रयोर्ास अयोलय. आचण जे प्रत्यक्ष दाखवावयािे त्यात 
पाि कायाला उपयोर्ी प रुष हकवा िारि – प्रकरी, पताका आदीच्या स्वरूपािे – आचण त्याांच्या 
पचरवारािे स्वरूप असलेले आणखी चततकेि, याप्रमाणे अचधकात अचधक दहा हकवा आठ पाते्र रांर्भमूीवर 
प्रवशे केलेले असतात. परांत  त्यापेक्षा अचधक पाते्र असलयास िार प्रकारिा अचभनय िाांर्लया प्रकारे पहाता 
येणे शक्य होणार नाही, देवताांच्या याते्रत दृष्टीस पडणाऱ्या जनसम दायाप्रमाणे. 

 
‘यत्र वस्त चन’ ह्या शब्दाांनांतर म ळात ‘तन्नाटकचमचत’ हे शब्द अचधक आहेत. ते ि कीने पडले आहेत. 

प ढील ‘तद्य क्तां’ मधील तत् ने ‘वस्त ’ िा बोध होतो, नाटकािा सांभाव्य नाही. –‘महतो जनस्य इ॰’ मूळ 
आयेतील शब्दाांिे आणखी दोन प्रकारे अथव लावले आहेत. – ‘चपताप त्र- इ॰’ बाचवसाव्या अध्यायात प ढील 
श्लोक आहे – 

 
वपतापुत्स्नुषाश्वश्रूदृर्शयां यस्मात्त ुनाटकम् । 

तस्मादेतावन सिावण िजथनीयावन यत्नतः ॥ २२¿२९९ 

 
‘एताचन’ म्हणजे ि बांन, आहलर्न इत्यादी.- ‘वरणां’ म्हणजे वजवन, पचरहार. -‘प्रकरीपताकाचदरूपाः’ 
यावरून कायवप रुष म्हणजे र्ौण पाते्र असा अथव केलेला चदसतो. -‘तेषाां पचरवार-इ॰’ याला मूळ आयेत 
काही आधार नाही. - ‘अचभनयित ष्टयम्’ आचर्ङ्क, वाचिक, साचत्त्वक आचण आहायव असा िार प्रकारिा 
अचभनय. 

 
[वन कायव.] काव्यां गोपुच्छाग्रां कतथव्यां [वन काव्य-.] कायथबन्धमासाद्य । 

ये चोदात्ता भािास्ते सिे पृठतः कायाः ॥ ३७ ॥ 

 
कायाच्या रिनेच्या अन रोधाने काव्य र्ाईच्या शपेटीच्या टोकासारखे कराव;े आचण जे उदात्त भाव 

असतील ते सवव शवेटी दाखवावते. 
 
एिमङ्कप्रिेशकस्िरूपां वित्यावभवहतम्, अधुना तत्समुदायस्य नाटकस्य यादृगू्रांप तद्दशथयवत काव्यां 

गोपुच्छाग्रवमवत । क्रमसूक्ष्माङ्गवमवत केवचत् । अन्ये तु यथा गोपुच्छे केवचद्बाला ह्रस्िाः केवचद्दीधा एिां 
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कावनवचत्कायावण मुखसांधौ पवरसमाप्तावन, कावनवचत्प्रवतमुखपयथन्तावन, कावनवचदिमशािसानावन, परावण 
वनिथहणपयथिसायीवन । तद्यथा रत्नािल्याां प्रमोदोत्सिो मुखसांधािेि वनवठतः, यािद् बाभ्रव्यिृत्तान्तो 
मुखोपवक्षप्तो वनिथहणे वनठाां प्राप्तः । साररूपाश्च पदाथाः पयथन्ते कतथव्याः । 

 
याप्रमाणे अांक व प्रवशेक याांिे स्वरूप चवस्तृतपणे साांचर्तले आहे. आता त्याांनी चमळून बनलेलया 

नाटकािे स्वरूप कसे ते ‘काव्यां र्ोप च्छाग्रां’ या शब्दात साांर्तात. ‘क्रमाने सूक्ष्म होत जाणारे अवयव 
असलेले’ असे काहींिे मत आहे. परांत  इतराांच्या मते ज्याप्रमाणे र्ाईच्या शपेटीत काही केस आखूड, काही 
लाांब असतात, त्याप्रमाणे काही काये म खसांधीत समाप्त होतात, काही प्रचतम खसांधीत समाप्त होतात, 
काहींिा अवमशवसांधीत शवेट होतो, तर इतराांिा शवेट चनववहणसांधीत होतो. उदाहरणाथव, रत्नावलीत 
आनांदोत्सव म खसांधीति समाप्त होतो, तर म खसांधीत चनर्मदष्ट झालेलया बाभ्रव्याच्या वृत्तान्तािा शवेट 
चनववहणसांधीत होतो. आचण सारस्वरूप असलेलया र्ोष्टींिी योजना शवेटी करावी. 

 
‘अङ्कप्रवशेकस्वरूपां’ म ळात ‘अङे्क’ असा स्वतांत्र शब्द आहे. तो बरोबर नाही. -‘-सूक्ष्मार्ङ्म्’ 

नाटकािी अांरे् क्रमाने सूक्ष्म होतात म्हणजे काय समजावयािे ते स्पष्ट नाही. - ‘चनचष्ठतः’ या शब्दानांतर 
म ळात ‘इत्याचद’ शब्द अचधक आहे, तो चनरथवक असलयाम ळे र्ाळला आहे. - ‘साररूपाः पदाथाः’ ही 
आयेतील ‘उदात्ता भावाः’ िी व्याख्या आहे. सार म्हणजे नायकािे सार. 

 
सिेषाां काव्यानाां नानारसभाियुक्क्त्तयुक्त्तानाम् । 

वनिथहणे कतथव्यो वनत्यां वह रसोऽिुतस्तज्जै्ञः ॥३८ ॥ 

 
तज्ज्ञ कवींनी चवचवध रस व भाव याांच्या योजनेने य क्त असलेलया सवव काव्याांच्या चनववहणसांधीमध्ये 

नेहमी अद्भ तरसािी योजना करावी.  
 
अत् हेतुमाह सिेषाां काव्यानावमवत । नाटकादीनाां वनिथहणेऽद्भुतो रसः कतथव्यः । एिां वह तावन 

काव्यावन रसभािानाां युक्त्त्या परस्परसांबद्धावन युक्त्तावन भिक्न्त, नान्यथा । एकिाक्त्यताां च विना कः 
प्रबन्धाथथः । तथा च शृङ्गारिीररौरै्द्ः स्त्रीरत्नपृवथिीलाभशतु्क्षयाः करुणावदवभस्तवन्निृवत्तवरवत यथाक्रमेण 
लोकोत्तरासांभाव्यमनोरथ-प्राप्तौ भवितव्यमद्भुतेन । साधारणलाभो वह यवद फलत्िेन कल्प्यतेऽिर्शयां 
वक्रयायाः ककवचदस्त्येि फलमात्वमवत कक तत्ोपायव्युत्पादनायत्नेनेवत अद्भुतािसानत्िमकायथकरम् । तेन 
व्युत्पाद्यजनस्यिैां बुवद्धजायते ‘अहो दुष्ट्करमप्युपायक्रमेण वसध्यतीवत उपायेन िर्मततव्यम्’ इवत । 

 
ह्यािे कारण ‘सवेषाां काव्यानाम्’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. नाटक आदींच्या चनववहणसांधीमध्ये 

अद्भ त रसािी योजना करावी. कारण त्यािम ळे ती काव्ये रस आचण भाव याांच्या योजनेने य क्त म्हणजे 
स सांबद्ध होतात, एरव्ही नाही. आचण स सूत्रता नसेल तर प्रबांधािे काय प्रयोजन? त्याम ळे शृर्ङ्ार, वीर आचण 
रौद्र याांच्या द्वारा अन क्रमे स ांदर स्त्रीिा लाभ, पृर्थवीिा लाभ, आचण शत्रूांिा नाश, आचण करुण आदींच्या द्वारा 
त्याांिा लोप असे क्रमशः असता लोकोत्तर व असांभाव्य अशा मनोरथाच्या प्राप्तीसाठी अद्भ त असणे 
आवश्यक आहे. कारण, जर सामान्य लाभािीि कलपना केली तर चक्रयेिे काही थोडेसे िल अवश्य 
चमळतेि तेव्हा तसे असताना उपायाांिा बोध देण्यािा प्रयत्न करण्यािे काय कारण म्हणून अद्भ ताने 
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होणाऱ्या शवेटािी योजना कायवचसचद्धकर नसते. त्याम ळे ज्याांना बोध करावयािा त्याांच्या मनात येते की 
द ःसाध्य अशी र्ोष्टही उपायाांच्या योजनेम ळे चसद्ध होते, तेव्हा उपायाांिा अवलांब केला पाचहजे. 

 
‘य क्ताचन’ शब्दािी व्याख्या ‘परस्परसांबद्धाचन’ ही आहे. तेव्हा तो शब्द व्याख्येच्या अर्ोदर वािणे 

उचित होईल. ‘यथाक्रमेण’ यातील क्रम चनदेचशलेलया रसाांिा नसून कथानकातील घटनाांिा आहे असे 
समजले पाचहजे. ‘भचवतव्यमद्भ तेन’ येथे केलेला य स्क्तवाद असा. चववध रसाांिा आचवभाव करणाऱ्या 
कथानकात शवेटी अलौचकक असे िल प्राप्त झालेले दाखवावयािे असेल तर त्यासाठी अद्भ तािी योजना 
आवश्यक आहे. त्यानेि इतर रसाांच्या आचवभावात एकसूत्रता उत्पन्न होते. ‘साधारणलाभो’ म ळात 
‘असाधारणलाभो’ आहे. पण ह्या सबांध वाक्यािा आशय लक्षात घेता सामान्य लाभि त्यात अचभपे्रत आहे 
असे चदसते. नाटकाच्या शवेटी लोकोत्तर िलािी प्राप्ती झालेली दाखचवण्यास अद्भ त आवश्यक आहे असे 
अर्ोदरच्या वाक्यात साांचर्तले आहे. प्रस्त त वाक्यात असे म्हणावयािे आहे की शवेटी प्राप्त होणारे िल जर 
सामान्य स्वरूपािे असेल तर त्यासाठी अद्भ तािी योजना चनरथवक होईल. - ‘चक्रयायाः’ ही चक्रया म्हणजे 
नेहमीिी सामान्य चक्रया, चजच्याम ळे साधारण िल सहजर्त्या चमळते. - ‘उपायव्य त्पादनायत्नेन’ 
व्य त्पादना म्हणजे पे्रक्षकाांना बोध देण्यािे कायव. हा बोध उपायाांसांबांधी म्हणजे काय कराव,े कसे वार्ाव े
यासांबांधी असतो. ‘-यते्तन’ हा म द्रणदोष असावा.-‘अकायवकरम्’ ही मूळातील ‘अकायवम्’ िी द रुस्ती आहे. 
अद्भ ताच्या योजनेने कायवचसद्धी होत नाही, कारण ती चक्रयेनेि झालेली असते. - ‘तेन व्य त्पाद्य-इ॰’ हे 
वाक्य मार्ील वाक्याच्या अर्ोदर असते तर अचधक बरे झाले असते. 
 

नाटकलक्षणमेतन्मया समासेन कीर्मततां विवधित् । 

प्रकरणमतःपरमहां लक्षणयुक्त्त्या प्रिक्ष्यावम ॥३९ ॥ 

 
नाटकािे हे लक्षण मी चनयमाांना अन सरून थोडक्यात साांचर्तले आहे. आता यानांतर मी लक्षणाच्या 

साहाय्याने प्रकरणाचवषयी साांर्णार आहे. 
 
पूिोक्त्तमुपसांहरवत िक्त्तव्यान्तरां चावक्षपवत नाटकलक्षणमेतवदत्यावद । क्ववचल्लक्ष्यां प्रवसद्धम्, इह तु 

लक्षणबलेन तस्यिै यत्नप्रसाध्यत्िवमवत दशथयवत । लक्षणयुक्त्त्या लक्षणद्वारेण युक्त्त्या हृदयानुप्रिशेनया 
हेतु-भूतया सांपाद्ययेत्यथथः । 

 
अर्ोदरच्या चवविेनािा उपसांहार व द सऱ्या वक्तव्यािा उपक्रम ‘नाटकलक्षणमेतत्’ इत्यादी आयेत 

करतात. क्वचित लक्ष्य प्रचसद्ध असते. परांत  प्रस्त त चवषयात लक्षणाच्या साहाय्यानेि त्यािी प्रयत्नपूववक 
चसद्धी करावी लार्ते हे दाखचवतात. ‘लक्षणय क्त्या’ म्हणजे लक्षणाच्या द्वारा य क्तीने म्हणजे हेत स्वरूप व 
साध्य करावयाच्या अांतःकरणातील प्रवशेाने असा अथव. 

 
‘लक्ष्य’ म्हणजे ज्यािे लक्षण करावयािे तो पदाथव. -‘य क्त्या’ म ळात ‘य स्क्तः’ आहे. परांत  प ढील 

तृतीयान्त शब्द ह्या शब्दािी व्याख्या करण्यासाठी योचजले आहेत, तेव्हा हा शब्द ही तृतीयेति असला 
पाचहजे. ‘हेत भतूया’ आचण ‘सांपाद्यया’ ही ‘हृदयान प्रवशेनया’ िी चवशषेणे होत. य स्क्तिा अथव हृदयात 
अन प्रवशे असा केला आहे. हेत भतू हे यािे चवशषेण समपवक वाटत नाही. अशी शक्यता आहे की मूळ पाठ 
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‘लक्षणद्वारेण य क्त्या हृदयान प्रवशेनया, हेत भतेून सांपाद्ययेत्यथवः’ असा होता. हेत भतू हे लक्षणािे वणवन 
सम चित होईल. 

 
यत् कविरात्मशक्त्त्या िस्तु शरीरां च [वन नाटकां .] नायकां  चैि । 

औत्पवत्तकां  प्रकुरुते प्रकरणवमवत तदु्बधैजे्ञयम् ॥४० ॥ 

 
जेव्हा कवी आपलया प्रचतभेने कथानक, त्यािी माांडणी तसेि नायक याांिी स्वतांत्र अशा स्वरूपािी 

चनर्ममती करतो तेव्हा ते प्रकरण होय असे स ज्ञ माणसाांनी जाणाव.े 
 
तत् प्रकरणस्य सभेदस्य लक्षणां नामवनिथचनां चाह यत् कविरात्मशक्त्त्येवत । िक्स्त्िवत साध्यां फलम्, 

शरीरवमवत तदुपायां िस्त्िवधकां  काव्यावभधेयम्, आत्मशक्त्त्या प्रकुरुते यत्काव्येन तत्प्रकरणवमवत 
बुधैजे्ञयवमवत सांबन्धः । 

 
त्यात चभन्न प्रकार असलेलया प्रकरणािे लक्षण व नावािी व्य त्पत्ती ‘यत्र कचवरात्मशक्त्या’ ह्या आयेत 

साांर्तात. वस्त  म्हणजे साध्य करावयािे िल, शरीर म्हणजे त्यािा उपाय, वस्तूहून अचधक, ज्याला काव्य 
असे नाांव आहे ते, - स्वतःच्या शक्तीने ज्या काव्याने उत्पन्न करतो ते प्रकरण असे स ज्ञ माणसाांनी समजाव े
असा अन्वय. 

 
‘लक्षणां’ म ळात ‘सलक्षणां’ आहे. पण ज्या अथी प ढे ‘ि’ वापरला आहे त्या अथी ‘लक्षणां’ असाि 

मूळिा पाठ असणार हे उघड आहे. -‘वस्त्वचधकां ’ म चद्रत पाठ ‘वस्त्वाचदकां ’ असा आहे. प ढील अध्यायाच्या 
पचहलया श्लोकात इचतवृत्त म्हणजे कथानक हे नाट्यािे शरीर असे म्हटले आहे. तदन रोधाने शरीर म्हणजे 
(िल ह्या अथी) वस्त  अचधक इचतवृत्तािे इतर अांश असे येथे म्हटलेले असाव.े ‘येन प्रक रुते तत्प्रकरणम्’ ही 
प्रकरण शब्दािी व्य त्पत्ती. 

 
[वन यदनथथमपागायथ, का यदनायकहायथकायथ, घो यदनाषथनायकहायथ-.] 

यदनाषथमथाहायं काव्यां  प्रकरो-त्यबूतगुणयुक्त्तम् । 

उत्पन्नबीजिस्तु प्रकरणवमवत तदवप विजे्ञयम् ॥ ४१ ॥ 

 
जे काव्य र्षींच्या ग्रांथावर आधाचरत नसून (द सरीकडून) घेतलेले असते (व) कवी ज्यािी पूवी 

त्यात नसलेलया र् णाांनी य क्त अशी रिना करतो ते (काव्य) स द्धा, त्यातील बीज व कथानक नवीन उत्पन्न 
झालेले असलयाम ळे, प्रकरणि होय असे जाणाव.े 

यत् समुत्पाद्यां न भिवत तत् योऽनुत्पाद्योंऽशः कुत्स्थो ग्राह्य इवत दशथवयतुमाह यदनाषथवमत्यावद । 
अनाषथवमवत पुराणावदव्यवतवरक्त्तबृहत्कथादु्यपवनबद्धां  मूलदेिचवरतावद । आहायथवमवत 
पूिथकविकाव्याद्वाहरणीयां समुर्द्दत्तचेवितावद । ननु तत्ाांशे कविकृतत्िाभािात्कथां 
प्रकरणिाचोयुक्क्त्तवरत्याह–उत्पने्न पूिथवसदे्ध बीजां िस्तु च यत् तादृशमवप तत्, यवद अिस्तुभूतैः बृहत्कथादौ 
काव्यान्तरे िाप्रवसदै्धगुथणैयुथक्त्तां प्रकरोवत, तवदवत तस्मादे्धतोरेतदवप प्रकरणम् । तेन बृहत्कथावदवसद्धस्य 
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मूलदेिादेरवधकािापां कविशक्क्त्तयथदा विधत्त े तदा प्रकरणम् । एिां 
पूिथकविसमुत्पे्रवक्षतसमुर्द्दत्तचेवितावदिणथनेऽवप अवधकािापां विदधत्कविः प्रकरणां कुयावदवत तात्पयथम् । 

 
जेथे कथानक स्वतांत्रपणे चनर्ममलेले नसते तेथे जो न चनर्ममलेला भार् तो कोठून घ्यावयािा ते 

‘यदनाषवम्’ इत्यादी आयेत दाखचवतात. अनाषव म्हणजे प राणाचदव्यचतचरक्त अशा बृहत्कथादी ग्रांथात 
साांचर्तलेले मूलदेवािे िचरत इत्यादी. आहायव म्हणजे अर्ोदरच्या कवींच्या काव्यातून घेता येण्यासारखे 
सम द्रदत्तािे िेचष्टत इत्यादी. त्या अांशामध्ये कवीच्या स्वतांत्र चनर्ममतीिा अभाव असता त्याला प्रकरण कसे 
म्हणता येईल या शांकेिे समाधान करतात -उत्पन्न म्हणजे अर्ोदरि तयार असलेले बीज आचण वस्त  ज्यात 
आहे अशा तऱ्हेिे असेल तरी ते जर मूळ वस्तूत नसलेलया म्हणजे बृहत्कथा वर्ैरेत हकवा द सऱ्या काव्यात 
प्रचसद्ध नसलेलया र् णाांनी य क्त असे केले तर तत् म्हणजे त्या कारणासाठी हे स द्धा प्रकरणि. तेव्हा 
बृहत्कथादीत तयार असलेलया मूलदेव वर्ैरेच्या िचरतात कचवशस्क्त अचधक भर घालते तेव्हा प्रकरण होते. 
त्यािप्रमाणे पूवीच्या कवींनी कस्लपलेलया सम द्रदत्तािे िेचष्टत आदीच्या वणवनात स द्धा अचधक भर घालून 
कवीने प्रकरण कराव ेअसा तात्पयाथव. 

 
‘स क त्रस्थो’ म ळात ‘स’ ऐवजी ‘न’ आहे. तो उघडि िूक आहे. - ‘नन  तत्राांश’े म ळात ‘नन ’ नांतर 

‘ि’ अचधक आहे. परांत  तो चनरथवक असलयाकारणाने र्ाळला आहे. -‘पूववचसदे्ध’ ही ‘उत्पने्न’ िी व्याख्या 
आहे. हे दोन्ही शब्द नप ांसकहलर्ी प्रथमेच्या चद्वविनात आहेत. -‘यचद अवस्त भतैूः’ ही म ळातील ‘यचदचत 
वस्त भतैूः’ िी द रुस्ती आहे. आयेतील ‘अभतूर् णय क्तम्’ िी व्याख्या येथे असलयाम ळे नञथववािक ‘अ-’ 
आवश्यक आहे हे उघड आहे. – ‘आवाप’ म्हणजे भर. 

 
यन्नाटके मयोक्त्तां िस्तु शरीरां [का रसाश्रयोपेतम्.] च िृवत्तभेदाश्च । 

तत्प्रकरणेऽवप [वन कायव केवलम त्पाद्यवस्त  स्यात्.] योज्यां सलक्षणां सिथसांवधषु तु  ॥४२ ॥ 

 
नाटकाच्या सांबांधात कथानक व त्यािी माांडणी आचण चनरचनराळ्या वृत्तींिी योजना ह्या ज्या र्ोष्टी 

मी साांचर्तलया आहेत त्या प्रकरणातही त्याांच्या वैचशष्ट्ट्याांसह सवव सांधींमध्ये योजाव्यात. 
 
नन्िस्येवतिृत्तस्य कथां योजनेत्याशङ्कय पूिोक्त्तमेिावतदेशद्वारेण स्मारवयतुमाह यन्नाटके 

मयोक्त्तवमवत । ‘नानाविभूवतयुक्त्तमृवद्धविलासावदवभः’ इत्यावदनायकफलिविमुक्त्तम् तद्वस्तु, शरीरवमवत 
‘अङ्कप्रिेशकाढ्यम्’, िृत्तभेदाश्च ‘नानारसभािचेवितैबथहुधा सुखदुःखोत्पवत्तकृतम्’ इवत, 
सलक्षणवमत्यङ्कप्रिशेकयोलथक्षणयुक्त्तवमवत । केवचत्त ु शरीरग्रहणेन गताथं तस्माल्लक्षणवमत्यङ्कपवरमाणम् 
अङ्कान्तरसांधानहेतुषु च प्रिशेकेषु यत्प्रयोज्यमुक्त्तां ‘वदिसािसानकायं यद्यङे्क नोपपद्यते’ इत्यादी तत्सि ं
प्रकरणेऽवप योज्यवमत्याहुः । 

 
ह्या प्रकरणाच्या कथानकािी योजना कशी करावी अशी शांका घेऊन पूवी साांचर्तलेलयािीि 

अचतदेशद्वारा आठवण करून देण्यासाठी ‘यन्नाटके मयोक्तम्’ ही आया साांर्तात.‘नानाप्रकारच्या चवभतूींनी 
व र्चद्ध, चवलास आदींनी य क्त’ इत्यादी विनाांत नायकाच्या िलप्राप्तीिा चनदेश आहे तोि वस्त , शरीर 
म्हणजे ‘अङ्क व प्रवशेक याांनी समृद्ध असलेले’ ते, आचण वृचत्तभेद म्हणजे ‘चवचवध प्रकारच्या रस व भाव 
याांच्याशी सांललन िेचष्टताांनी प ष्ट्कळ प्रकारे स ख व द ःख उत्पन्न करणारे’ याने चनर्मदष्ट झालेले, सलक्षण 
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म्हणजे अांक व प्रवशेक याांच्या लक्षणाांनी य क्त असलेले. परांत  काही टीकाकाराांिे म्हणणे आहे की शरीर 
शब्दाच्या अथाति यािा अन्तभाव झालेला आहे, तेव्हा लक्षण म्हणजे अांकािे पचरमाण आचण अांकामध्ये 
सांधान करणाऱ्या प्रवशेकाांमध्ये योजावयास ‘चदवसाच्या अखेरीस होणारे कायव जर अांकामध्ये समाचवष्ट होत 
नसेल’ इत्यादीमध्ये साांचर्तलेले सवव काही प्रकरणामध्ये स द्धा योजाव.े 

 
‘नानाचवभचूत- इ॰’ व ‘अङ्कप्रवशेकाढ्यम्’ वर अकराव्या आयेत आहेत, ‘नानारस- इ॰’ बाराव्या 

आयेत. - ‘तद्वस्त ’ वस्त  म्हणजे नायकाला प्राप्त होणारे िल असा अथव मारे् स द्धा केला आहे. - 
‘अङ्कपचरमाणम्’ म्हणजे अांकाच्या प्रयोर्ाला लार्णारा काल. अांकािी सांख्या असा अथव करता येणार नाही. 
कारण सांख्या साांर्तानाि प्रकरणािा स द्धा चनदेश केला आहे (पांिचवसावी आया). त्यासाठी अचतदेश 
आवश्यक नाही. -‘चदवसावसान- इ॰’ ही वरील तेचवसावी आया. 

 
विप्रिवणक्त्सवचिानाां पुरोवहतामात्यसाथथिाहानाम् । 

चवरतां [वन यतै्रक-, का यदनेक-.] यनै्नकविधां जे्ञयां तत्प्रकरणां नाम ॥ ४३ ॥ 

 

नोदात्तनायककृतां न वदव्यचवरतां न [वन –सांभोर्ः. ] राजसांभोगम् । 

बाह्यजनसांप्रयुक्त्तां [वन जे्ञयां तत्प्रकरणां नाम.] तज्जे्ञयां प्रकरणां तज्जै्ञः  ॥ ४४ ॥ 

 
ब्राह्मण, वचणक, सचिव, प रोचहत, अमात्य व साथववाह याांिे िे अनेक प्रकारिे िचरत ते प्रकरण ह्या 

नावाने ओळखाव.े ज्यात उदात्त नायकािी योजना नाही, ज्यात देवाांिे िचरत नाही, ज्यात राजािा सांभोर् 
नाही जे बाह्य जनाांनी प्रय क्त केलेले असते ते प्रकरण होय असे तज्ज्ञाांनी जाणाव.े  

 
अवतदेशायातमवतप्रसङ्गां  िारयत्यायाद्वयेन विप्रिवणवगत्यावदना । सवचिो मन्त्ी, अमात्योऽवधकृतः, 

साथथिाहस्ताित्पर्णयानामाहता तदे्दशक्रयविक्रयकृतो िवणजोऽन्य एि । नैकविधवमत्यनेकरसयुक्त्तवमत्यथथः । 
‘नैकरसान्तरविवहतः’ इवत तदवतदेशमात्वमवत सूवचतम् । 

 
प्रख्यातोदात्तवेत प्रसक्त्तां वनषेधवत नोदात्तवेत । तवन्नषेधे चाथान्नाटके िैपवरत्यमायातम् । नाटके च 

देिो नायकत्िेन वनवषद्ध इवत तत्प्रकरणे कतथव्यत्िेनापद्यत इत्याह न वदव्यचवरतवमत । तथा ‘वदव्याश्रयम्’ 
इवत यदवतदेशाद् देिानाां प्रयोज्यत्िां प्रसक्त्तां तदप्यनेन वनवषद्धम् । नाटके देिानावमि इहावप राज्ञः प्रिेशे 
शङ्कयमाने वनराकरोवत न राजसांभोग इवत । यवद िा औत्पवत्तकत्िेऽवप न राजोवचतसांभोगोत्पे्रक्षा विप्रावदषु 
करणीयेत्यनेन वशक्षयवत । अत एि राजवनयम उवचतोऽन्तपुरजनः किुवकप्रभृवतः तव्द्यवतवरक्त्तो 
बाह्यजनोऽत् चेटदासावदः प्रिेशकादौ कायथ इत्यथथः । 

 
अचतदेशाम ळे होणाऱ्या अचतप्रसांर्ािे ‘चवप्रवचणक्’ इत्यादी दोन आयांत चनवारण करतात. सचिव 

म्हणजे मन्त्री, अमात्य म्हणजे अचधकारी, तर साथववाह म्हणजे बाहेरच्या देशाांतून माल आणणारा, देशाति 
खरेदीचवक्री करणाऱ्या वचणजापेक्षा चनराळा. नैकचवध म्हणजे अनेक रसाांनी य क्त असा अथव. 
‘नैकरसान्तरचवचहतः’ यािा हा केवळ अचतदेश आहे असे सूचित होते. 
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‘प्रख्योतोदात्त’ यािी अचतदेशाने होणारी प्राप्ती ‘नोदात्त’ इत्याचद विनाने चनचषद्ध ठरचवली आहे. 

त्यािा चनषेध केलयाने अथाति नाटकापासून चवपरीतता चसद्ध होते. आचण नाटकात नायक म्हणून देव 
चनचषद्ध आहे तेव्हा प्रकरणात त्यािी योजना करण्यािा प्रसांर् येईल म्हणून ‘न चदव्यिचरतम्’ असे म्हटले 
आहे. त्यािप्रमाणे ‘चदव्याश्रयम्’ याच्या अचतदेशाम ळे प्राप्त होणारी जी देवाांिी योजना चतिा स द्धा ह्याने 
चनषेध झाला आहे. ज्याप्रमाणे नाटकात देवाांिा प्रवशे त्याप्रमाणे येथे राजािा प्रवशे सांभाव्य अशी शांका उत्पन्न 
झालयास चतिे चनराकरण ‘न राजसांभोर्ः’ या शब्दाांत करतात. अथवा ह्या विनाने कालपचनक असले तरी 
कथानकात चवप्र आदींच्या बाबतीत राजालाि चनयमाला उचित अशा सांभोर्ािी कलपना करावयािी नाही 
असा चनयम चशकचवतात. म्हणूनि राजाच्या चनयमाला उचित असे कञ्च चकप्रभतृी अन्तःप रातील सेवक 
त्याांहून व्यचतचरक्त असे जे बाहेरिे सेवक, िेट, दास वर्ैरे त्याांिी ह्या प्रकरणात प्रवशेक वर्ैरेमध्ये योजना 
करावी असा अथव. 

 
‘नैकरसान्तरचवचहतः’ हे विन वरील सतराव्या आयेत आले आहे. 
 
‘नाटके वैपरीत्यम्’ म्हणजे नाटकाचवषयी जे साांचर्तले आहे त्याच्या उलट प्रकरणात समजावयािे. 

यािी काही उदाहरणे प ढील वाक्याांत चदली आहेत; त्यािबरोबर या चनयमािे काही अपवादही साांचर्तले 
आहेत. - ‘प्रवशे ेशङ्कयमाने’ म चद्रतात ‘शङ्कमाने’ आहे. पण कमवचण धात साचधत चवशषेण आवश्यक आहे हे 
उघड आहे. हस्तचलचखतात ‘प्रवशेऽेङ्कमानो’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. - ‘राजचनयम उचितः’ पचहला शब्द सप्तमी 
एकविनात आहे. त्यातील चनयम शब्द चवशषे समपवक नाही. प्रासाद अथवा पचरवार या अथािा शब्द अचधक 
सम चित झाला असता. 

 
दासविटश्रेवठयुतां [वन –करणो-.] िेशस्त्र्युपचारकारणोपेतम् । 

मन्दकुलस्त्रीचवरतां काव्यां कायं [वन प्रयोरे् त .] प्रकरणे तु ॥ ४५ ॥ 

 

परांत , प्रकरणात दास, चवट, श्रेष्ठी याांनी य क्त, वशे्याांच्या उपिाराांच्या हेतूांनी य क्त (व) क ल 
चस्त्रयाांिे थोडेसेि िचरत असलेले असे काव्य रिाव.े 

 
एतदेि दशथयवत दासविटश्रेवठयुतवमवत । किुवकस्थाने दासः, विदूषकस्थाने विटः, अमात्यस्थाने 

श्रेठीत्यथथः । िेर्शयािाटो िशेः तत् या स्त्री तस्या य उपचारो िैवशके िक्ष्यते स कारणां यस्य शृङ्गारस्य 
तेनोपेतम् । कुलस्त्रीविषयां चेितां मन्दां यते्वत । उपाध्यायास्तु मन्दकुलानाां स्त्रीणाां चवरतां यते्त्याहुः । तेन 
कुलाङ्गनावप तत् मन्दकुलैिेवत दर्मशतां भिवत  । एतदेिावभमन्यमानेन पुष्ट्पदूवषतके 
अशोकदत्तावदशब्दकणथनेन समुर्द्दत्तस्य शङ्का योपवनबद्धा सा न दोषाय । वनिथहणान्तोपयोवगनी वह 
नन्दयन्तीवनिासनां तस्याश्च गृहान्तरािस्थानम् । इदमेि मुखसांधौ मूलां  परपुरुषसांभािनामूलत्िात् । 
एिमनभ्युपगमे तु श्वशुरेण िध्िा असांवनवहते पुते् वनिासनां 
शबरसेनापवतगृहेऽिस्थानवमत्युत्तमप्रकृतीनामनुपपन्नमेि । तस्मात्स्ििगापेक्षयेदमुत्तमत्िम् । अद्यतने 
राजेवचत-मुत्तमप्रकृवतत्िां िवणङ्माते् समारोप्य तद्दूषणां यत्कृतां न तेन ब्रह्मयशःस्िावमयशः खक्र्णडतम्, अवप 
तु स्ियश एि । ये वह परयशो वमथ्या कलङ्कवयतुमुद्यतास्तेषाां स्ियश एिैवत अयशोमात्ािशेषताम् । न वह 
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नायकशब्दमात्ादेि दुयोधनिदेि शङ्काद्यनुवचतम् । प्रकरणे वह तादृश एि नायकः केिलमन्यिवणगपेक्षया 
स उत्तमोऽस्तु । व्युत्पाद्यश्च ततै्िांविध एिेत्यलमिान्तरेण । 

 
हेि ‘दासचवटश्रचेष्ठय तम्’ या आयेत दाखचवतात. कञ्च कीच्या स्थानी दास, चवदूषकाच्या जार्ी चवट, 

अमात्याच्या जार्ी श्रेष्ठी असा अथव. वशे म्हणजे वशे्याांिा मोहल्ला, तेथे जी स्त्री चतिा उपिार, जो वैचशक 
प्रकरणात साांचर्तला जाणार आहे, तो ज्या शृर्ङ्ारािे कारण त्याने य क्त. क लचस्त्रयासांबांधीिे िेचष्टत ज्यात 
थोडे आहे असे. परांत  आमच्या र् रुजींच्या म्हणण्याप्रमाणे सामान्य क लाांतील चस्त्रयाांिे िचरत ज्यात आहे 
असे. म्हणून त्यात क लस्त्री स द्धा कमी दजाच्या क लातीलि दाखचवली जाते. हेि मत स्वीकारून 
प ष्ट्षदूचषतक प्रकरणात अशोकदत्त आदींिे शब्द ऐकलयाम ळे सम द्रदत्ताच्या मनात जो सांशय दाखचवला आहे 
तो दोषास्पद नाही. कारण नन्दयन्तीिे चनवासन व चतिा द सऱ्या र्ृहात वास ही चनववहणसांधीच्या शवेटी 
उपय क्त होतात. हेि म खसांधीतील मूळ, कारण परप रुषाचवषयीिा सांशय हेि त्यािे मूळ आहे. असा अथव 
जर स्वीकारला नाही जर प त्र उपस्स्थत नसताना सासऱ्याने स नेला घराबाहेर घालवनू देणे व 
शबरसेनापतीच्या घरी चतिे राहणे ह्या र्ोष्टी उत्तम प्रकृतीच्या व्यक्तींच्या बाबतीत उपपन्न नाहीत खास. 
म्हणून हे उत्तमत्व त्याांच्या स्वतःच्या वर्ाच्याि मानाने. राजाला उचित अशा उत्तम प्रकृतीिा आजच्या 
केवळ वचणक असलेलया नायकावर आरोप करून त्याला जे दोषास्पद ठरचवले आहे त्याने 
ब्रह्मयशःस्वामीच्या यशािा अपकषव होत नसून स्वतःिेि यश खांचडत होते. कारण जे द सऱ्याांिे यश खोटेि 
कलां चकत करावयास उद्य क्त होतात त्याांिे स्वतःिेि यश केवळ अकीतीरूपाने चशल्लक राहाते. आचण केवळ 
नायक शब्द लावला आहे म्हणून त्याला–द योधनाप्रमाणेि–सांशय वर्ैरे येणे अन चित आहे असे म ळीि 
नाही. कारण प्रकरणात तसाि नायक असतो, केवळ इतर वचणजाांच्या मानाने तो उत्तम असतो आचण 
त्यापासून बोध घेणाराही त्याि प्रकारिा असतो. हे चवषयाांतर आता प रे. 

 
‘उपिार’ म्हणजे िालिलणकू, वार्ण्यािी तऱ्हा. - ‘वैचशके’ हे तेचवसाव्या अध्यायािे नाव आहे. -

‘मन्दक ला’ म्हणजे उच्चक लातील नाही अशी. -‘प ष्ट्पदूचषतक’ हे प्रकरण सध्या उपलब्ध नाही. 
‘चनववहणान्तोपयोचर्नी’ हे नप ांसकहलर्ी प्रथमेिे चद्वविन आहे आचण ‘चनवासनां अवस्थानां ि’ या दोहोंच्या 
वणवनात्मक आहे. यािसाठी म ळातील ‘र्ृहान्तरावस्था’ च्या जार्ी ‘र्ृहान्तरावस्थानम्’ हा पाठ स्वीकारला 
पाचहजे. प ढेही अवस्थान असेि रूप वापरले आहे. - ‘राजोचितम त्तमप्रकृचतत्वम्’ ही द रुस्ती आहे. 
‘समारोप्य’ ला आवश्यक असलेले हे कमव. मूळ पाठ ‘राजोचितानाम त्तमप्रकृतीनाम्’ असा आहे. त्यातील 
षष्ठीिा म ळीि अन्वय लावता येण्यसारखा नाही. - ‘यद्दूषणम्’ ह्या टीकाकाराने प ष्ट्पदूचषतक प्रकरणात 
असा दोष दाखचवला होता की त्यािा नायक उत्तम प्रकृतीिा असूनही त्याने आपलया पत्नीच्या 
िाचरत्र्याचवषयी सांशय घेतला; हे त्याच्या उत्तम प्रकृतीशी चवसांर्त आहे. -‘ब्रह्मयशःस्वाचमन्’ हे त्या 
प्रकरणकत्यािे नाांव. - ‘परयशो चमर्थया’ म ळात ‘चमर्थयायशो चमर्थया’ असा पाठ आहे. तो उघडि भ्रष्ट आहे. 
प ढील ‘स्वयशः’ लक्षात घेता या चठकाणी ‘परयशः’ असण्यािा सांभव स्पष्ट होतो. -‘स्वयश एवैचत 
अयशोमात्रावशषेताम्’ ही स द्धा द रुस्ती आहे. म ळात ‘एवचेत यशोमामात्रावशषेता’ असे आहे. त्यातील ‘इचत’ 
चनरथवक आहे आचण शवेटच्या प्रथमेिा काहीि अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. तसेि यश केवळ यशरूपाने 
चशल्लक राहाते असे म्हटले असण्यािी शक्यता नाही. मार्च्याि वाक्यात ते खस्ण्डत होते असे म्हटले आहे. 
- ‘द योधनवदेव’ वणेीसांहार नाटकाच्या द सऱ्या अांकात द योधन आपलया पत्नीच्या िाचरत्र्याचवषयी साशांक 
होतो. ते जसे त्याच्या बाबतीत अन चित नाही, तसे ते प ष्ट्पद्चषतकाच्या नायकाच्या बाबतीतही नाही असा 
भावाथव. प ष्ट्पदूचषतक प्रकरणाच्या कथानकावर कोणा टीकाकाराने आके्षप घेतला होता, त्या सांबांधात 
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अचभनवर् प्ताने त्याच्यावर कडक टीका करून कथानक चनदोष असलयािे प्रचतपादन केले आहे. त्या 
टीकाकारािीही काही माचहती नाही. - ‘एवांचवधः’ म्हणजे अर्दी उत्तम प्रकृतीिा नसलेला. 

 

सवचिश्रेवठब्राह्मणपुरोवहतामात्यसाथथिाहानाम् । 

गृहिाता यत् भिेन्न तत् िेर्शयाङ्गना काया ॥४६ ॥ 

यवद िेशयुिवतयुक्त्तां न [वन –सांर्महवचत ततः, का –सांर्मो भवेत्तत्र.] कुलस्त्रीसांगमोऽवप तत् स्यात् । 

अथ कुलजनप्रयुक्त्तां न िेशयुिवतभथिेतत् ॥४७ ॥ 

 
ज्यामध्ये सचिव, श्रेष्ठी, ब्राह्मण, प रोचहत, अमात्य आचण साथंवाह याांच्या घराांतील घडामोडी 

असतील त्यात वशे्येिी योजना करू नये. जर (ते काव्य) वशे्येने य क्त असेल तर त्यात क लस्त्रीिा 
समावशेही असू नये, आचण जर त्यात क लस्त्रीिी योजना केलेली असेल तर त्यात वशे्येिा समावशे असू 
नये. 

 
अथास्य सप्तविधस्यावप प्रकरणस्य प्रत्येकां  भेदत्यां दशथवयतुमायात्यां पठवत सवचिेत्यावद । 

सवचिादीनाां सांबक्न्धनी यत् गाहथस्थ्योवचता िाता पुरुषाथथसाधकवमवतिृत्तां, न तत् िेर्शयाङ्गना नावयकात्िेन 
वनबन्धनीया । विटादीनाां तु नायकत्िेन कृतानाां गाहथस्थ्यवचन्तायाां सावप वनबन्धनीयेत्युक्त्तां भिवत । यवद 
गृहस्थवचन्तािणथनां न भिवत श्रेवठसाथथिाहादीनाां च विप्रावदिदविरुद्धो िेर्शयायोग इवत सावप प्रदशथनीयेवत 
लब्धमथात् । तत् न तु कुलस्त्रीसांगमः कतथव्यः । तदाह यवद िा िेशयुितीवत अथ कुलजनप्रयुक्त्तवमवत । एिां 
श्रेवठसवचिावदविषयां शुद्धां भेदद्वयमुक्त्तम् । 

 
आता ह्या सात प्रकारच्या प्रकरणािे प्रत्येकी तीन भेद आहेत हे दाखचवण्यासाठी ‘सचिव-’ इत्यादी 

तीन आया साांर्तात. ज्यामध्ये सचिवप्रभतृींच्या चवषयीिी र्ृहस्थधमाला अन रूप अशी र्ोष्ट म्हणजे प रुषाथव 
साध्य करणारे कथानक असेल त्यात वशे्येिी नाचयका म्हणून योजना करू नये. परांत  चवट आदींिी नायक 
म्हणून योजना केली असलयास र्ृहस्थधमािा चविार अचभपे्रत असला तर वशे्येिी स द्धा योजना करावी असा 
अथव होतो. जर र्ृहस्थधमािे वणवन नसेल तर ब्राह्मण आदींच्या प्रमाणे श्रेष्ठी, साथववाह आदींिाही वशे्येशी 
समार्म चनचषद्ध नसलयाम ळे चतिीही योजना करावी असे अथात प्राप्त होते. परांत  त्या चठकाणी क लस्त्रीिा 
समावशे करू नये. हेि ‘यचद वशेय वचत’ इत्यादी व ‘अथ क लजनप्रय क्तम्’ इत्यादी ह्या विनाांत साांचर्तले 
आहे. याप्रमाणे श्रेष्ठी, सचिव आदींच्या सांबांधात प्रकरणािे दोन श द्ध भेद साांचर्तले आहेत. 

 
‘सप्तचवधस्य’ वस्त तः सात प्रकारच्या प्रकरणाांिा आतापयंत कोठेि उल्लखे नाही. िाचळसाव्या 

आयेिा उपके्षप करताना तीत भेदाांिा चनदेश आहे असे म्हटले आहे (प्रकरणस्य सभेदस्य लक्षणम्). परांत  
प्रत्यक्ष आयेत त्याांच्या चनदेश नाही, इतकेि नव्हे तर चतच्यावरील टीकेतही तो नाही. असा सांभव चदसतो की 
ते्रिाचळसाव्या आयेत चनदेचशलेले चवप्र आदी नायकाांच्या अन रोधाने हे भेद कस्लपले आहेत. तथाचप त्या 
चठकाणी सहाि प्रकारच्या नायकाांिा चनदेश आहे व प्रस्त त आयेतही त्या सहाि जणाांिा उल्लेख केला आहे. 
येथील टीकेवरून असे चदसते की सातव्या प्रकारिा नायक चवट हा मानला आहे. आचण ह्या सात प्रकारच्या 
नायकाांम ळे प्रकरणािे सात प्रकार होतात असे अचभनवर् प्तािे मत चदसते. - ‘चवप्राचदवदचवरुद्धः’ यािा अथव 
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असा चदसतो की चवप्र आदींना वशे्यार्मन चनचषद्ध आहे, तसे ते श्रेष्ठी, साथववाह वर्ैरेंना नाही. चवप्रादींना ते 
चनचषद्ध नाही त्याप्रमाणेि श्रषे्ठीप्रभतृींनाही नाही असा अथव असांभवनीय आहे. 

 
यवद िा [वन प्रकरणय क्त्या.] कारणयुक्त्त्या [का –स्त्रीसांर्मो नस्यात्, घो -स्त्रीसांर्मोऽथ वा स्यात्.] 

िेशकुलस्त्रीकृतोपचारः स्यात् । 

अविकृतभाषाचारां तत् तु पाठ्यां प्रयोक्त्तव्यम् ॥ ४८ ॥  

 
अथवा जर कारणपरत्व ेवशे्या व क लस्त्री याांिी योजना केली असेल तर त्या चठकाणी श द्ध भाषेिा 

उपयोर् केलेलया पाठ्यािी योजना करावी. 
 
विटावदविषयस्तु सांकीणथ एि िेर्शयाकुलजाभ्याां भिवत । तदाह यवद िा कारणयुक्त्त्येवत । विटे 

िेशस्त्री प्रधानत्िात्पूिथमुक्त्ता । कुलश्री तु तत्ावप वपतृवपतामहाद्यनुरोधावदवत कारणशब्देनोक्त्तम् । अविकृता 
भाषा कुलवस्त्रयाः शौरसेनी, िेर्शयायाः सांस्कृता, आचारः कुलवस्त्रयाां विनयप्रधानः अन्यस्याां तवद्वपरीतः । तथा 
च देिीचन्र्द्गुप्ते िसन्तसेनामुवद्दर्शय माधिस्योक्क्त्तः– 

 
आनन्दाश्र ुवसतेतरोत्पलरुचोराबध्नता नेत्योः 

प्रत्यङे्गषु िरानने पुलवकषु स्िदेां समातन्िता । 

कुिाणेन वनतम्बयोरुपचयां सांपूणथयोरप्यसौ 

केनाप्यस्पृशताप्यधोवनिसनग्रक्न्थस्तिोच्छ्िावसतः ॥ इवत । 

 
अत् वह व्युत्पाद्यस्तथाविध एि तादृर्शयेि च िृन्तान्ते । एिमेत एककिशवतः प्रकरणे भेदाः । 

 
चवट आदींच्या चवषयीिे प्रकरण मात्र वशे्या व क लस्त्री याांच्याम ळे िक्त सांचमश्रि होते. ते ‘यचद वा 

कारणय क्त्या’ या शब्दाांत साांर्तात. चवटाच्या सांबांधात वशे्या प्रधान असलयाम ळे चतिा प्रथम चनदेश केला 
आहे. त्या चठकाणी स द्धा क लस्त्री चपता, चपतामह इत्यादींच्या अन रोधाने असते हे कारण ह्या शब्दाने 
साांचर्तले आहे. चवकृत नसलेली भाषा म्हणजे क लस्त्रीिी शौरसेनी, वशे्येिी सांस्कृत. अचवकृत आिार 
क लस्त्रीिा चवनयप्रधान, वशे्येिा त्याउलट. उदाहरणाथव देवीिन्द्रर् प्त नाटकात माधवािी वसन्तसेनेला 
उदे्दशून प ढील उक्ती – ‘हे स म चख, नीलकमलाांिे सौंदयव असलेलया त झ्या नेत्राांत आनांदाश्र ूआणणाऱ्या, 
प लचकत झालेलया त झ्या प्रत्येक अवयवात स्वदे उत्पन्न करणाऱ्या, पचरपूणव असलेलया चनतांबातही वृचद्ध 
करणाऱ्या कोणी तरी ही त झ्या अधोवस्त्रािी र्ाठ स्पशव न करताही सोडली आहे.’ या चठकाणी बोध घेणारा 
त्याि प्रकारिा आचण बोध तसलयाि वृत्तान्तापासून होतो. याप्रमाणे प्रकरणािे हे एकवीस भेद होत. 

 
‘अचवकृत’ म्हणजे स्वाभाचवक असा अथव केलेला चदसतो. -‘देवीिन्द्रर् प्त’ ह्या चनदेशात काहीतरी 

र्ोंधळ असावासे वाटते. ह्या नावावरून हे स्पष्ट होते की ह्या रूपकािा नायक िन्द्रर् प्त म्हणजे एक राजा 
असणार. तेव्हा हा रूपकप्रकार नाटक होय, प्रकरण नव्हे. चवशषेतः चवट नायक असलेलया प्रकरणािा 
चविार िालू असता ह्या नाटकातील उदाहरण अन चिति ठरेल. प ढील वाक्यात माधव व वसन्तसेना ही ह्या 
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रूपकातील दोन पात्राांिी नाव ेचदली आहेत. ती चवट व वशे्या याांिी असण्यािी शक्यता आहे. तसे असलयास 
हे उदाहरण एका प्रकरणातून घेतले आहे असे म्हणता येईल. पण त्यािे नाव देवीिन्द्रर् प्त असणे शक्य 
नाही. त्या नाटकात चवट व वशे्या याांिी योजना असण्यािाही सांभव िारसा नाही. तेव्हा हे नाव येथे ि कीने 
पडले आहेसे चदसते. - ‘केनाचप’ यात अन रार्ािा अथवा पे्रमािा चनदेश आहे. - ‘वृत्तान्ते’ म ळात ‘वृत्ताङे्क’ 
आहे. त्यापासून काही अथवबोध होत नाही. - ‘एकहवशचतः’ ही सांख्या कशी काय चसद्ध होते ते स्पष्ट नाही. 
चवट धरून सात प्रकारिे नायक असलेले सात प्रकार मान्य केले तरी त्या प्रत्येकािे तीन तीन प्रकार होतात 
असे जे प्रारांभी चवधान केले आहे त्याला प ढील चवविेनात प ष्टी चमळत नाही. श्रेष्ठी, सचिव आदी नायक 
असलेलया सहा प्रकाराांिे दोन श द्ध भेद होतात – एक क लस्त्री नाचयका असलेले व द सरे वशे्या नाचयका 
असलेले – असे म्हटले आहे. म्हणजे हे बारा प्रकार मानता येतील. चवट नायक असलयास िक्त सांकीणव 
म्हणजे एकि प्रकार सांभवतो असे स्पष्ट म्हटले आहे. म्हणजे एकूण तेराि भेद सांभवतात, एकवीस नाही. 
नाट्यदपवणात नायक, िल आचण वस्त  हे तीन एकेकटे, दोनदोन हकवा चतन्ही कालपचनक असता सात भेद 
व नांतर क लजा, वशे्या हकवा दोन्ही याांच्या त्या सात भेदाांतील सांभाव्य योजनेम ळे एकवीस प्रकार होत 
असलयािे म्हटले आहे. अचभनवभारतीत ते अचभपे्रत नाहीत. 

 
मध्यमपुरुषैर्मनत्यां योज्यो विष्ट्कम्भकोऽत् तविजै्ञः । 

सांस्कृतिचनानुगतः  [वन सांचक्षप्ताथवः.] सांके्षपाथथः प्रिेशकित् ॥ ४९ ॥ 

 

शुद्धः सांकीणो िा वद्वविधो विष्ट्कम्भकोऽवप [वन चवजे्ञयः.] कतथव्यः । 

मध्यमपात्ः [वन –पातै्रः.] शुद्धः  सांकीणो नीचमध्यकृतः ॥ ५० ॥ 

 

अङ्कान्तरालविवहतः [ब प्रवेशकोऽथव-.] प्रिेशकाथथवक्रयाां समवभिीक्ष्य । 

[का सांक्षेपाथवः सांचधष्ट्वथानाां सांचवधातव्यः.] सांके्षपात्सांधीनामथानाां चैि कतथव्यः ॥ ५१ ॥ 

 
(नाट्यािे) तत्त्व जाणणाऱ्याांनी ह्यामध्ये प्रवशेकाप्रमाणे सांके्षप करण्यािे प्रयोजन असलेला 

चवष्ट्कम्भक नेहमी मध्यम प्रकृतीच्या पात्राांच्या द्वारा व सांस्कृत विनाांनी य क्त असा योजावा. चवष्ट्कम्भक स द्धा 
श द्ध अथवा सांकीणव असा दोन प्रकारिा करावा. मध्यम पाते्र असलेला तो श द्ध आचण मध्यम व नीि पात्राांनी 
केलेला तो सांकीणव. प्रवशेकाने साध्य असलेले प्रयोजन नीट लक्षात घेऊन सांधी आचण काये याांिा सांके्षप 
करून अांकाांच्या मध्ये योजना केलेला (असा चवष्ट्कम्भक) रिावा. 

 
प्रकरणे नाटकापेक्षया प्रायशः उपयोवगनोऽवप मध्यमा एि सांभिन्तीवत तत् विष्ट्कम्भकस्य बाहुल्येन 

सांभािनवमत्याशयेन प्रकरणे विष्ट्कम्भकां  लक्षयवत मध्यमपुरुषैवरवत । विष्ट्कम्भयत्युपस्तम्भयतीवत विष्ट्कम्भकः 
। सांस्कृतेन िचनेनानुगतश्च । सांकीणोऽप्यत्येिेवत । प्रिशेकेन याथथवक्रया कतथव्या तामेि 
कतथव्यत्िेनावभसांधाय विष्ट्कम्भकः कायथः । तामेिाथथवक्रयाां स्पियवत सांके्षपात्सांधीनामथानाां चेवत । सांधीनाां यः 
सांके्षपो युद्धराज्यभ्रांशादीनाां चाथानाां यः सांके्षपस्तमवभसांधाय अङ्कस्याङ्कयोिान्तराले मध्ये विष्ट्कम्भको योज्यः 
। 
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प्रकरणात नाटकाच्या मानाने बह तकरून मध्यम पाते्रि उपयोर्ी असण्यािा सांभव असतो म्हणून 

त्यात चवष्ट्कम्भकािी प ष्ट्कळ प्रमाणात सांभाव्यता असते हे लक्षात घेऊन ‘मध्यमप रुषैः’ इत्यादी विनात 
प्रकरणातील चवष्ट्कम्भकािे लक्षण साांर्तात. चवष्ट्कम्भयचत म्हणजे आधार देतो तो चवष्ट्कम्भक. आचण सांस्कृत 
भाषेने य क्त असलेला. हा सांचमश्र स्वरूपािाही असतो. प्रवशेकाने जी प्रयोजनचसद्धी करवयािी असते तीि 
करावयािी अशा उदे्दशाने चवष्ट्कम्भकािी रिना करावी. तीि प्रयोजनचसद्धी ‘सांके्षपात्सांधीनामथानाां ि’ 
इत्यादी शब्दाांत स्पष्ट करून साांर्तात. सांधीिा जो सांके्षप आचण य द्ध, राज्यभ्रांश इत्यादी घटनाांिा जो सांके्षप 
तो लक्षात घेऊन अांकाच्या हकवा दोन अांकाांच्या ‘अन्तराले’ म्हणजे मध्ये चवष्ट्कम्भकािी योजना करावी. 

 
‘नाटकापेक्षया’ म ळात ‘नायकापेक्षया’ असे आहे. पण प्रकरणात नायकाच्या मानाने मध्यम पाते्र 

अचधक उपयोर्ी ह्या चवधानाला काही अथव नाही. ‘नाटकाशी त लना करता’ असाि अथव अचभपे्रत असणार. -
‘विनेनान र्ति’ म ळात ‘-र्तां ि’ आहे. पण नप ांसकहलर्ी विन अन पपन्न आहे. -‘याथवचक्रया कतवव्या तामेव’ 
ही द रुस्ती आहे. म ळातील ‘वाथवचक्रयाकतवव्यतामेव’ हा पाठ भ्रष्ट आहे.  ५१ व्या आयेतील ‘प्रवशेकाथवचक्रयाां’ 
ह्या शब्दािी ही िोड आहे. आयेतील शब्दािा हाि पाठ अचभनवर् प्ताला मान्य आहे, बडोदे प्रतीतील 
‘प्रवशेकोऽथवचक्रयाां’ हा नाही यात शांका नाही. आचण तेि बरोबर आहे. कारण येथे चवष्ट्कां भकािे लक्षण आहे. 
प्रवशेकािे नाही. - ‘अङ्कस्य मध्ये’ यािा अथव प ढे प्रस्तावना व पचहला अांक याांच्या मध्ये असा केलेला 
चदसतो. 

 
ननु कोहलेन मुखाङ्कस्य चायमन्तराले विवहतः – 
 

मध्यमपुरुषवनयोज्यो नाटकमुखसांवधमात्सांचारः । 

विष्ट्कम्भको वह कायो नाटकयोगे प्रिशेकित् ॥ इवत । 

 
तत्कथमुक्त्तमङ्कान्तरानुसारीवत । उपलक्षणाथथमेतवदत्यदोषः । तथा वह बीजां वबन्दुश्च 

प्रथममुपवक्षप्यते । तत् च पृथग्जनस्यालब्धवनिेशत्िात् सवचिावदगोचरत्िाच्च तदुपके्षपे विष्ट्कम्भकस्यिैािसर 
इवत यदुच्यते तदङ्कान्तरेप्िवप मन्त्गुप्ततायाां तुल्यवमवत तत्ाप्यवनिावरतो विष्ट्कम्भकप्रिेशः । पृथग्जनोऽवप 
िा यत् मन्त्वचन्तायामनुप्रिेर्शयते तत् प्रिेशकोऽवप प्रथमोपके्षपे नायोग्य इवत युक्त्तां 
सामान्येनाङ्कान्तरानुसारीवत । अङ्कस्य मध्य इत्यनेन प्रस्तािनाङ्कयोमथध्यिर्मतताप्युक्त्तैि । 
प्रिेशकविष्ट्कम्भकविषये वलङ्गिचनयोरतन्त्त्िात् स्त्रीणाम-प्यनुप्रिेशः सांख्यावधक्त्यस्य च । 

 
यावर आके्षप – कोहलाने ह्या चवष्ट्कम्भकािी योजना म खसांचधचवषयक अांकामध्ये करावयास 

साांचर्तले आहे – ‘मध्यम प्रकृतीच्या पात्राांिी योजना असलेला आचण नाटकाच्या म खसांधीमध्येि िक्त 
वापर असलेला चवष्ट्कम्भक नाटकाच्या सांबांधात प्रवशेकाप्रमाणे रिावा.’ मर् ‘अङ्काच्या नांतर येणारा’ असे 
कसे म्हटले आहे? आके्षपाला उत्तर असे की हे उदाहरणादाखल असलयाम ळे त्यात काही दोष नाही. हे 
स्पष्ट करावयािे म्हणजे असे – ‘बीज आचण चबन्द  याांिा प्रथम उपन्यास होतो. आचण त्याांमध्ये सामान्य 
माणसाांना स्थान नसलयाम ळे आचण सचिव वर्ैरेंच्या कायवके्षत्रात ते येत असलयाम ळे त्याांच्या उपन्यासास 
चवष्ट्कम्भकालाि अवकाश आहे’ असे जे समथवन केले जाते ते इतर अांकाांमध्येही सल्लामसलतीच्या 
र् प्ततेसाठी चततकेि लार् ूपडते म्हणून त्या चठकाणीही चवष्ट्कम्भकािी योजना अस्वीकायव मानता येणार 
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नाही. आचण ज्या चठकाणी सामान्य माणसाांिा स द्धा सल्लामसलतीत समावशे केला जातो त्या चठकाणी प्रथम 
उपन्यासासाठी प्रवशेक स द्धा अन चित नाही. म्हणून सामान्यपणे ‘अांकाच्या नांतर येणारा’ हे विन योलयि 
आहे. ‘अांकाच्या मध्ये’ यािा प्रस्तावना व अांक याांच्यामध्ये असा स द्धा अथव होतो. प्रवशेक आचण चवष्ट्कम्भक 
याांच्या सांबांधात हलर् व विन उचद्दष्ट नसलयाम ळे स्त्रीपात्राांिीही योजना सांभवते व सांख्येने अचधक पात्राांिीही. 

 
‘िायमन्तराले’ म चद्रत पाठ ‘िायमन्तरे’ आहे. तो समपवक वाटत नाही. - ‘अङ्कान्तरान सारीचत’ वर 

२८ व्या आयेत ह्या शब्दात प्रवशेकािे वणवन केले आहे. पण चवष्ट्कम्भक प्रवशेकासारखाि असतो असे म्हटले 
असलयाम ळे हे वणवन चवष्ट्कम्भकाला स द्धा लार् ूहोते. म्हणून हा आके्षप घेतला आहे. - ‘पृथलजन’ म्हणजे 
दास, दासी आदी कचनष्ठ दजािी पाते्र. - ‘इचत यद च्यते’ चवष्ट्कम्भकािी योजना म खसांधीति करावी ह्या 
कोहलाच्या मतािे समथवन ‘बीजां चबन्द ि ... ... अवसरः’ ह्या वाक्याांत उद्धतृ केले आहे. अचभनवर् प्तािे 
म्हणणे असे की नांतरच्या सांधींमध्ये स द्धा सचिवादी मध्यम पात्राांच्या द्वाराि दरम्यानच्या घडामोडींिा चनदेश 
आवश्यक ठरला तर प्रवशेकाच्या ऐवजी चवष्ट्कम्भकािी योजना करण्यास काही हरकत नाही. कोहलािे 
‘म खसांचध-’ हे शब्द उपलक्षणाथव आहेत. - ‘नायोलयः’ ही म ळातील ‘न योलयः’ िी द रुस्ती आहे. ‘न योलयः’ 
ने वाक्यािा स सांर्त अथव लार्त नाही. अचभनवर् प्तािे असे स्पष्ट मत चदसते की अर्दी प्रारांभी स द्धा, 
प्रस्तावनेनांतर ताबडतोब प्रवशेकािी योजना करणे स द्धा र्ैर नाही. - ‘चलर्ङ्विनयोरतन्त्रत्वात्’ प्रस्त त 
चठकाणी व वर २९ व्या आयेत ‘प रुषैः’ असे म्हटले आहे. त्यातील चलर्ङ् व विन शब्दशः अचभपे्रत नाहीत. 

 
अनयोश्च बन्धयोगादन्यो भेदः प्रयोक्त्तृवभः कायथः । 

प्रख्यातक्स्त्ितरो िा [वन नाटीसांज्ञाचश्रते काव्ये.] नाटकयोगे प्रकरणे िा  ॥५२ ॥ 

 
(रूपकाच्या) ह्या दोन प्रकाराांच्या रिनेपासून द सरा चभन्न प्रकार प्रयोर् करणाराांनी करावा – 

नाटकाच्या योर्ाने अथवा प्रकरणाच्या योर्ाने (अन क्रमे) प्रख्यात (नायक आदी) असलेला अथवा तसा 
नसलेला. 

 
ह्या आयेवर अचभनवर् प्तािी टीका नाही. यावरून ती त्याच्यानांतर नाट्यशास्त्रात प्रचक्षप्त झाली 

असावी. ह्या आयेिा अथव असा चदसतो की प्रख्यात नायक असलेलया नाटकासारखा, परांत  काही अांशी 
त्याहून चभन्न असलेला एक द सरा रूपकप्रकार सांभवतो आचण त्यािप्रमाणे प्रख्यात नायक नसलेलया 
प्रकरणासारखा, पण त्याहून थोडा चभन्न असा आणखी एक प्रकार सांभवतो. हे दोन प्रकार म्हणजे नाचटका व 
प्रकरचणका होत अशी शक्यता आहे. काही टीकाकाराांनी हे दोन भेद मान्य केले होते असे अचभनवर् प्ताने 
प ढे म्हटले आहे. त्याांिे मत ह्या आयेत प्रचतचबस्म्बत झालेले चदसते. 

 
[इयमाया वन-प स्तके नोपलभयते.] प्रकरणनाटकभेदादुत्पाद्यां िस्तु नायकां  नृपवतम्  । 

अन्तःपुरसांगीतककन्यामवधकृत्य कतथव्या  ॥५३ ॥ 

 

स्त्रीप्राया चतुरङ्का लवलतावभनयाक्त्मका सुविवहताङ्गी  । 

[वन बह र्ीतनृत्यवाद्यरचत.] बहुनृत्तगीतपाठ्या रवतसांभोगाक्त्मका चैि  ॥५४ ॥ 
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[का कमोपिार] राजोपचारयुक्त्ता प्रसादनक्रोधदम्भसांयुक्त्ता  । 

[वन नायकदूती िाचप देवीसांबन्धी.] नायकदेिीदूतीसपवरजना नावटका जे्ञया  ॥५५ ॥ 

 
प्रकरण आचण नाटक याांच्याहून चभन्न अशी नाचटका कालपचनक कथानक, राजा नायक व 

अांतःप रातील सांर्ीतज्ञ कन्या याांच्या सांबांधी रिावी. प्रायः स्त्रीपाते्रि असलेली, िार अांक असलेली, लचलत 
अचभनयि प्राणभतू असलेली, उत्कृष्टपणे रिलेली अांरे् असलेली, नृत्य, र्ीत व पाठ्य प ष्ट्कळ असलेली, 
तसेि रचत आचण उपभोर् हेि जीचवत असलेली, राजव्यवहाराने य क्त असलेली, प्रसादन, क्रोध व दांभ याांिे 
दशवन घडचवणारी (आचण) नायक, राणी, दूती व पचरजन याांनी य क्त असलेली ती नाचटका असे समजाव.े 

 
एिां सकलपुरुषाथथविषया व्युत्पवत्तनाटकेन प्रधानस्य राजप्रायस्य वक्रयते, प्रकरणेन च 

मध्यमप्रायस्या-पूिथकुतूहलितः । तत्ावप चैककिशकस्यावभधानावच्चत्व्युत्पवत्तः । तत् 
रूपकलक्षणसांकीणथतया बहिो भेदाः सन्ती-त्युक्त्तां सामान्यलक्षणे । तत् प्रधानभूतयोः 
सिथरूपकप्रसरणकावरणोनाटकप्रकरणयोलथक्षणसाांकये दर्मशते सिथ-रूपकाणाां दशथनां तिितीत्यवभप्रायेण 
तदेि दशथनीयम् । उदे्दशक्रमानुसारेण तु तल्लक्षणविस्तरणे पुनस्तल्लक्षण-परामशे च 
गौरिवमत्यवभप्रायेणायात्यां पठवत प्रकरणनाटकभेदावदत्यावद । 

 
याप्रमाणे सवव प रुषाथांसांबांधीिा बोध नाटकाच्या द्वारा म ख्य असे जे राजे त्याांना म ख्यत्व ेकेला जातो 

आचण प्रकरणाच्या द्वारा म ख्यत्वकेरून अपूवव र्ोष्टींचवषयी क तूहल असणाऱ्या मध्यमवर्ीयाांना केला जातो. 
त्यातही एकवीस प्रकार साांचर्तले असलयाम ळे चवचवध प्रकारे बोध होतो. त्या सांबांधात रूपकाांच्या लक्षणाांच्या 
चमश्रणाम ळे प ष्ट्कळ चभन्न प्रकार होतात हे सामान्य लक्षणाच्या चवविेनात साांचर्तले आहे. त्याांपकैी इतर सवव 
रूपकाांिा चवस्तार करणारे व प्रधानभतू असलेले जे नाटक व प्रकरण याांच्या लक्षणाांिे चमश्रण दाखचवले 
म्हणजे सवव रूपकाांिे त्याने दशवन होईल अशा आशयाने तेि दाखचवणे योलय होय. परांत , उदे्दशक्रमान सार 
त्याांच्या लक्षणाांिा चवस्तार करण्यात व प न्हा त्या लक्षणाांिे चवविेन करण्यात स दीघवता उत्पन्न होईल हे 
मनात आणनू ‘प्रकरणनाटकभेदात्’ इत्यादी तीन आया साांर्तात. 

 
‘रूपकलक्षणसांकीणवतया’ हस्तचलचखतात ‘रूपकलक्षणसांधीनाां सांपूणवतया’ असा पाठ आहे. तो अथव-

बोधास साहाय्यक नाही. म चद्रतातील ‘लक्षणस्य सांकीणवतया’ पेक्षा समासघचटत पाठ अचधक िाांर्ला. - 
‘उक्तां सामान्यलक्षणे’ वर िौर्थया आयेवरील टीकेत प्रत्येक रूपकािे दहा प्रकार सांभवतात, कारण 
प्रत्येकात वीथी, भाण वर्ैरे असतात, अशा प्रकारिे एक मत उद्धतृ केले आहे. त्यािा प्रस्त त चठकाणी चनदेश 
केलेला चदसतो. -‘तल्लक्षणचवस्तरणे’ म चद्रत पाठ ‘-चवस्तरणां’ आहे. परांत  सप्तमी आवश्यक आहे हे उघड 
आहे. हस्तचलचखतातील ‘-चवस्मरणां’ लेखनदोष होय. तत् म्हणजे रूपकलक्षणाांच्या सांकराने उत्पन्न झालेले 
नवीन रूपकप्रकार. -‘र्ौरव’ म्हणजे ग्रांथािा चवस्तार. 

 
प्रकरणनाटकाभ्याां भेदात् लक्षणान्यत्िान्नावटका जे्ञयेवत दूरेण सांबांन्धः । उत्पाद्यां िस्तु चवरतां नायकां  

च नृपवतमन्तःपुरकन्याां सांगीतशालाकन्याां िावधकृत्य प्राप्यत्िेनावभसांधाय कतथव्या । वस्त्रयः प्रायेण बाहुल्येन 
यत् । चत्िारोऽङ्का यस्याः । कस्यावश्वदिस्थायाः सरसेऽिस्थान्तरे समािापः कायथ इवत याित् । 
लवलतावभनयाक्त्मकेवत कैवशकीसांबदे्धत्यथथः । सुठ ु पूणथतया विवहतावन चत्िायथवप कैवशक्त्यङ्गावन यत् । 
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अङ्गगात्कर्णठेभ्य इत्यत् स्िाङ्गविशेषणाभािात् ङीषः प्रयोगः । एतदवप न मुवनत्यमतवमत्यनादृत्यवमवत 
त्िन्ये । रवतपुरःसरः सांभोगो राज्य-प्राप्त्यावदलक्षण आत्मा प्रधानभूतां फलां  यस्याम् । अत एिाह 
राजगतैरुपचारैव्यथहारैयुथक्त्ता । अन्याांचेदुवद्दर्शय तत् व्यिहारः तत्पूिथनावयकागतैः क्रोधप्रसादनििनैरिर्शयां 
भाव्यवमवत दशथयवत प्रसादनेवत । आयानुरोधा-त्क्रोधस्य पश्चात्पाठः । ननु यस्याः क्रोधो भिवत सा न 
कावचदुत्केत्याशङ्क्त्यासह नायकेवत । नायकस्य येयां देव्याद्या नावयका तथावभलावषतनावयकान्तरविषये 
दूतीकृतां सपवरजनां पवरजनसमृवद्धयथस्याम् । एतदुभयप्रधानां सिं तते्त्यथथः । अन्यत्सांध्यङ्गावद सिं पूिथिदेि 
। 

 
प्रकरण व नाटक याांच्याहून चभन्नता असलयाकारणाने म्हणजे चनराळे लक्षण असलयाकारणाने – 

यािा अन्वय दूरच्या ‘नाचटका असे समजाव’े ह्या शब्दाांशी होतो. कचवकस्लपत वस्त  म्हणजे िचरत आचण 
राजा नायक (ह्याांच्या सांबांधी) तसेि अांतःप रातील कन्या हकवा सांर्ीतशालेतील कन्या चहच्या सांबांधी 
असलेली म्हणजे चहिी प्राप्ती हे उचद्दष्ट असलेली अशी नाचटका रिावी. चस्त्रया प ष्ट्कळ प्रमाणात चजच्यात 
आहेत अशी. चजच्यात िार अांक आहेत अशी. कोणत्या तरी अवस्थेिा द सऱ्या सरस अवस्थेत समावशे 
करावा असा यािा अथव. लचलत अचभनय प्राणभतू असलेली म्हणजे कैचशकी वृत्तीने य क्त असा अथव. स ष्ठ  
म्हणजे पूणवपणे योजना केली आहे कैचशकी वृत्तीच्या िारही अांर्ाांिी चजच्यात अशी. ‘अङ्र्र्ात्रकण्ठेभयः’ 
यातील स्वतःच्या अांर्ािे चवशषेण नसलयाम ळे ङीष्-प्रत्ययािा उपयोर् केला आहे. परांत  द सरे असे म्हणतात 
की हे चतन्ही म नींिे मत नसलयाम ळे ते चविारात घेऊ नये. रचत ज्यात प्रथम स्थानी आहे असा राज्यप्राप्ती 
वर्ैरेच्या स्वरूपािा सांभोर्, तो आत्मा म्हणजे म ख्य िल आहे चजच्यात अशी. म्हणूनि म्हणतात राजाच्या 
ठायी असलेलया उपिाराांनी म्हणजे व्यवहाराांनी य क्त अशी. जर त्यात द सऱ्या स्त्रीला उदे्दशून व्यवहार 
असेल तर अर्ोदरच्या नाचयकेच्या सांबांधात क्रोध, प्रसादन आचण वांिना या र्ोष्टी अवश्य असणार हे 
‘प्रसादन’ इत्यादी शब्दाने दाखचवतात. आयावृत्ताच्या अन रोधाने समासात क्रोध शब्द नांतर वापरला आहे. 
चजला क्रोध येईल चतिा काही चनदेश केला नाही कसा अशी शांका घेऊन ‘नायक’ इत्यादी शब्दात चतिे 
चनराकरण करतात. नायकािी जी ही देवी इत्यादी प्रकारिी नाचयका आचण चजिा अचभलाष केला आहे त्या 
द सऱ्या नाचयकेच्या सांबांधात दूतींनी केलेले सपचरजन म्हणजे पचरजनाांिी समृद्धी चजच्यात आहे अशी. त्या 
नाचटकेत सवव काही ह्या दोन र्ोष्टी म ख्य असलेले असे असते असा यािा अथव. इतर सवव सांधींिी अांरे् 
इत्यादी पूवीप्रमाणेि. 

 
‘दूरेण सांबन्ध:’ वस्त तः ५३ व्या आयेत वाक्य पूणव झाले आहे. तेव्हा त्यातील एका शब्दािा ५५ व्या 

आयेतील शब्दाशी सांबांध सामान्यपणे जोडता येण्यासारखा नाही. -‘िचरतां म ळात या शब्दानांतर ‘ि’ अचधक 
आहे. पण िचरत शब्द आयेतील वस्त  शब्दािा अथव साांर्ण्यासाठी वापरला आहे. वस्तूहून चनराळे असे िचरत 
मानण्यास आयेत आधार नाही. म्हणून ‘ि’ र्ाळला आहे. -‘सरसेऽवस्थान्तरे समावापः’ ही द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘सरसेऽवस्थामािापः’ असे आहे. म चद्रत पाठ ‘सरसेऽवस्थामावापः’ याप्रमाणे आहे. समावाप 
म्हणजे भर घालणे, समावशे करणे. पाि अवस्थाांिी िार अांकाांत सोय कशी करावयािी यािे येथे असे 
समाधान केले आहे की एका अवस्थेिा द सऱ्या अवस्थेत समावशे केला जातो. ही द सरी अवस्था चनर्मदष्ट 
करण्यासाठी  ‘अवस्थान्तर’ शब्द आवश्यक आहे हे उघड आहे. आचण तो शब्द सप्तम्यन्त ठेवावयािा 
असलयाम ळे सरस शब्दही सप्तम्यन्ति पाचहजे. सरस हे अवस्थेिे चवशषेण मानता येईल, समावापािे नाही. 
-‘कैचशक्यर्ङ्ाचन’ नमव, नमवस्ि ञ्ज, नमवस्िोट व नमवर्भव ह्या कैचशकीवृत्तीच्या िार अांर्ाांिे वणवन २०¿५६-६१ येथे 
केले आहे. -‘अर्ङ्र्ात्र- इ॰’ ‘स्वार्ङ्ाच्चोपसजवनादसांयोर्ोपधात् ’ ह्या पाचणनीच्या सूत्राप्रमाणे (४¿१¿५४) 
प्राण्यांर्वािक शब्द बह व्रीहीिे उत्तरपद असले तर चवकलपाने ङीष् प्रत्यय लार्तो. ‘अर्ङ्ात्रकण्ठेभय इचत 
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वक्तव्यम्’ हे ४¿१¿५४ वर वार्मत्तक आहे. म्हणजे बह व्रीचह समासाच्या शवेटी अर्ङ्, र्ात्र, कण्ठ हे शब्द 
असलयास स्त्रीहलर्ात ङीष् ई प्रत्यय चवकलपाने लार्तो जसे लचलतार्ङ्ी, िारुर्ात्री इत्यादी. अचभनवर् प्तािे 
म्हणणे असे चदसते की ‘स चवचहतार्ङ्ी’यातील अरे्ङ् प्राण्यरे्ङ् नसलयाम ळे ङीष् प्रत्यय अवश्य म्हणून लावला 
आहे. -‘ङीषः प्रयोर्ः’ म चद्रत पाठ ‘ङीष् प्रयोर्ः’ असा आहे. कदाचित मूळिा पाठ ‘ङीष् प्रत्ययः’ असा 
असावा. -‘म चनत्रय’ म्हणजे पाचणचन, कात्यायन आचण पतञ्जचल. पाचणनीच्या वरील सूत्रावर कात्यायनाने 
एका वार्मत्तकात आके्षप घेऊन असे म्हटले आहे की त्यातील उपसजवन शब्द चनरथवक आहे -
‘उपसजवनग्रहणमनथवकां  बह व्रीह्याचधकारात्’. पतञ्ञज्लीने पूववपद स्वार्ङ्वािक नसेल तर शवेटी स्वार्ङ्वािक 
शब्दाने होणाऱ्या बह व्रीहीस हे सूत्र लार् ू केले आहे. -‘आयान रोधात्’ वास्तवात क्रोध अर्ोदर व प्रसादन 
त्यानांतर अशी स्स्थती असते. पण आयेत प्रसादन शब्द अर्ोदर व क्रोध शब्द नांतर आहे. आयावृत्ताच्या 
रिनेसाठी तसे केले आहे. -‘देव्याद्या’ म्हणजे महादेवी, देवी, स्वाचमनी इत्यादी िोचवसाव्या अध्यायात 
वर्मणलेलया प्रकारिी. -‘पचरजनसमचृद्धः’ ही म ळातील ‘सपचरजन’ िी व्याख्या आहे. प ष्ट्कळ पचरजन असा 
त्यािा अथव. -‘एतद भय-’ म्हणजे देवी आदी नाचयका आचण अचभलचषत नाचयका. -‘पूववदेव’ म्हणजे नाटक व 
प्रकरणाप्रमाणे. 

 
ततै्का नावटका तािद्याख्याता भिवत । षविधेयां नावटकेवत सांग्रहानुसावरणो भट्टलोल्लटाद्याः । 

श्रीशङु्ककस्त्ियुक्त्तमेतवदत्यवभधाय अिधेवत व्याचि े । तथा वह देिी कन्या च ख्याताख्याताभेदेन चतुधा, 
कन्या त्िन्तःपुरसांगीतकभेदेन वद्वधेवत । घर्णटकादयस्त्िाहुः नायको नृपवतरेतािन्मात्ां नाटकादुपजीवितां न 
तु प्रख्यात-त्िमवप, तिेदद्वयादन्येऽिाविवत षोडश भेदाः । नायको नृपवतवरवत ये प्रथमाां पठक्न्त 
तैस्तते्त्यध्याहायथम्, एकिाक्त्यतायाां तूभयस्य कायथत्िम् । अन्ये प्रथममायाधं पृथगेि िाक्त्यां योजयक्न्त–
प्रकरणभेदा-त्प्रकरणलक्षमणाांशादुत्पाद्यां िस्तु नाटकलक्षणाांशाच्च नृपवतनायकः क्स्थते यते्त्यवभप्रायेण 
नावटकैिांभूतेवत । अन्ये तु प्रकरणनाटकभेदात् नावटका वभद्यते, नाटकशब्देनावभनेयां रूपकमात्म्, तस्य 
सौकुमायथप्रदशथनाय स्त्रीत्िेन वनदेशः, इवत प्रकरवणकावप साथथिाहावदनायकयोगेन कैवशकीप्रधाना लभ्यत 
इत्याहुः । 

 
यात एका नाचटकेिे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. सांग्रहकारािा अन वाद करणारे भट्टलोल्लट प्रभतृी 

टीकाकार ही नाचटका सहा प्रकारिी आहे असे मानतात. परांत  श्रीशङ्क क हे अयोलय आहे असे म्हणून ती आठ 
प्रकारिी आहे अशी व्याख्या करतात. ते असे-देवी आचण कन्या याांच्या प्रचसद्ध व अप्रचसद्ध या भेदाांम ळे िार 
प्रकार होतात, परांत  कन्या अांतःप र व सांर्ीतशाला याांतील भेदाम ळे आणखी दोन प्रकारिी. पण 
घण्टकप्रभतृी टीकाकार म्हणतात की राजा नायक एवढेि केवळ नाटकापासून उसने आलेले आहे, त्यािे 
प्रख्यातत्व स द्धा नाही; ह्या दोन भेदाांम ळे आणखी आठ प्रकार, याप्रमाणे एकां दर सोळा प्रकार होतात. जे 
‘नायकः नृपचतः’ असा प्रथमान्त पाठ स्वीकारतात त्याांना ‘तत्र’ म्हणजे त्या नाचटकेत असे अध्याहृत धराव े
लार्ते, परांत  जर एकवाक्यता मानली तर दोन्ही र्ोष्टींिे कायवत्व अध्याहृत धराव ेलार्ते. द सरे कोणी 
आयेच्या पूवाधािा स्वतांत्र वाक्य मानूनि अन्वय लावतात–‘प्रकरणभेदात्’ म्हणजे प्रकरणाच्या लक्षणाच्या 
एका अांशातून कालपचनक कथानक आचण नाटकाच्या लक्षणाच्या एका अांशातून राजा नायक चजच्यात आहे 
अशा आशयाने नाचटका अशा प्रकारिी असते. इतर टीकाकार तस असे म्हणतात की प्रकरण व नाटक 
याांच्या भेदापासून नाचटका चभन्न होते या चवधानात नाटक शब्दाने केवळ अचभनयास योलय असे रूपक 
समजावयािे, त्यािी स क मारता दाखचवण्यासाठी नाचटका असा स्त्रीहलर्ी चनदेश आहे, म्हणून साथववाह 
वर्ैरे नायक असलेली व कैचशकीवृचत्त म ख्य असलेली अशी प्रकरचणका स द्धा चनष्ट्पन्न होते. 
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‘एका नाचटका’ म ळात ‘एका नाचयका’ असे आहे. पण प ढील चवविेन नाचटकाांच्या भेदाांसांबांधी आहे. 
ते जरी म ख्यतः नाचयकाांच्या भेदाांवर आधाचरत असले तरी अांततः नाचटकाांिेि भेद अचभपे्रत आहेत. आचण 
ह्या तीन आयांत चमळून नाचटकेिी व्याख्या केली आहे, चतच्यातील नाचयकेिी नाही. म्हणून ही द रुस्ती 
आवश्यक वाटते. –‘षचिधेयां’ ही म ळातील ‘षट्ट्पादेयां’ िी द रुस्ती आहे. ‘षट्ट्पदा नाचटका’ यापासून काही 
अथवबोध होत नाही. ‘सांग्रह’ नाट्यशास्त्रातील चवषयाांिे व्याख्यात्मक चववरण करणारा ‘सांग्रह’ नावािा ग्रांथ 
कोणीतरी प्रािीनकाळी चलचहला असावा. तो अथाति सध्या उपलब्ध नाही. – भट्टलोल्लट व श्रीशङ्क क याांिे 
चनदेश मारे् आले आहेत. –‘अष्टधा’ दोन प्रकारच्या देवी व िार प्रकारच्या कन्या होत. एकाि नाचटकेत देवी 
आचण कन्या दोघीही असलयाम ळे नाचटकेिे आठ प्रकार सांभवतात असा हा चहशोब आहे. भट्टलोल्लटािा 
सहािा चहशोब दोघाांिी एकाि नाचटकेत उपस्स्थती र्ृहीत न धरता केलेला चदसतो. –‘नाटकाद पजीचवतां’ 
ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘नाटकादाव पजीचवतां’ असे आहे व म चद्रतपाठ ‘नाटकादाव पजीचवतः’ असा 
आहे. पण अम क र्ोष्ट घेतली असा अथव अचभपे्रत असलयाम ळे तो शब्द पांिमी चवभक्तीत आवश्यक आहे. 
चशवाय या चठकाणी ‘आचद’ चनरथवक आहे. –‘तैस्तते्रत्यध्याहायवम्’ ही व प ढे ‘कायवत्वम्’ अशा द रुस्त्या केलया 
आहेत. हस्तचलचखतात ‘तते्रत्यध्याहृत्य’ व ‘काया’ असे पाठ आहेत, तर म चद्रत पाठ ‘तैयवते्रत्यध्याहृत्य’ व 
‘कायवम्’ असे आहेत. या चठकाणी असलेलया ‘त ’ ने असे चनदर्मशत होते की ‘एकवाक्यतायाम्’ पासून नवीन 
वाक्य स रू होते. तेव्हा अर्ोदरच्या वाक्यात पूणवतेसाठी ‘अध्याहायवम्’ सारखे रूप आवश्यक आहे. ‘उभयस्य’ 
म्हणजे वस्त  व नायक या दोहोंिे. ‘कायवत्वम्’ नांतर ‘अध्याहायवम्’ समजावयािे. एकूण अथव असा की आयेिा 
पूवाधव स्वतांत्र मानला तर ‘तत्र’ म्हणजे नाचटकेत असतात हे अध्याहृत धराव ेलार्ते. पण दोन्ही अधोिी 
एकवाक्यता मानावयािी असेल तर उत्तराधात असलेला ‘कतवव्य’ शब्द पूवाधात अध्याहृत धरावा लार्तो –
‘वस्त  कतवव्यम्, नायकः कतवव्यः’ अशा प्रकारे. कतवव्याच्या समानाथी कायव शब्द वापरून त्यािे भाववािक 
नाम केले आहे. न सते ‘कायवम्’ म्हटलयाने अथव स्पष्ट होत नाही. –‘स्स्थतेयते्रत्यचभप्रायेण नाचटकैवांभतूा’ या 
शब्दाांिी योजना स र्म नाही. म ळातील ‘अचभप्राये’ च्या जार्ी ‘अचभप्रायेण’असा पाठ अचधक योलय म्हणून 
स्वीकारला आहे. बाकीिे म चद्रतातलयाप्रमाणे आहे. हस्तचलचखतात ‘स्स्थतेत्यते्र-’ असे आहे. ‘स्स्थते’ ह्या 
शब्दािा नीट अन्वय लार्त नाही. ‘घेतले आहेत’ अशा अथािा शब्द अपेचक्षत होता. प ढील आयेवरील 
टीकेत प्रारांभीच्या वाक्यात ‘तथा स्स्थते तते्रत्यचभप्रायेण’ असे शब्द आहेत. अशी शक्यता आहे की यातील 
शब्द प्रस्त त जार्ी ि कीने प न्हा चलचहले रे्ले आहेत. येथे ते अथवबोधास बाध आणतात.-‘नाचटकैवांभतूा’ ही 
स द्धा नांतर आलेलया ‘नाचटकैवम क्ता’िी चद्वरुक्ती असावी. –‘नाटकशब्देन’ नाचटका शब्दािे प हल्लर्ी रूप जे 
नाटक त्यािा हा चनदेश आहे. –‘तस्य’ ही म ळातील ‘तस्या’ िी द रुस्ती आहे. ‘तस्य’ म्हणजे त्या 
नाटकािा. –‘प्रकरचणका’ नाचटका शब्दािाि व्यापक अथव करून चतच्या चनदेशाने प्रकरचणकेिाही बोध 
होतो असे ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे आहे.  

 
नाचटकेच्या वणवनपर ह्या आया मूळ भरतकृत नसाव्यात असा ग्रह होतो. त्याला जर हा रूपकप्रकार 

अचभपे्रत असता तर त्याने त्यािा प्रारांभीि उदे्दशक्रमात समावशे केला असता. डॉ. घोष ह्या आया प्रचक्षप्त 
मानतात ते बरोबर वाटते. तथाचप हा प्रके्षप अचभनवर् प्ताच्या िार अर्ोदर झाला असला पाचहजे. त्याच्यावर 
सांग्रहकार, भट्टलोल्लट, श्रीशांक क, घण्टक आदींनी त्यापूवीि टीका चलचहली असलयािा चनदेश आहे. 

 
यानांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक अचधक आढळतो – 
 

अन्तभािगता हे्यषा भाियोरुभयोयथतः । 

अत एि दशैतावन रूपार्णयुवदतावन िै ॥ 
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हा श्लोक उघडि प्रचक्षप्त आहे. दहाि रूपकप्रकार असता ह्या चनराळ्या प्रकाराच्या चववरणािे समथवन 
करण्यािा त्यात प्रयत्न केला आहे. 

 
[वन-नाटकनाटीलक्षणम क्तां मया.] प्रकरणनाटकलक्षणमुक्त्तां विप्रा मया समासेन । 

िक्ष्याम्यतःपरमहां लक्षणयुक्त्त्या समिकारम्  ॥५६ ॥ 

 
हे चवप्राांनो, प्रकरण आचण नाटक ह्याांिे लक्षण मी थोडक्यात साांचर्तले आहे. आता यानांतर मी 

समवकारािे लक्षणाच्या साहाय्याने वणवन करणार आहे. 
 
यद्यवप च नावटकैिमुक्त्ता तथावप प्रकरणनाटकलक्षणे एि तथा क्स्थते तते्त्यवभप्रायेणोपसांहरवत 

प्रकरणनाटकलक्षणवमवत । अन्यदासूत्यवत िक्ष्याम्यतःपरवमवत । ननूदे्दशक्रमत्यागे कक फलम् ।इदम् । 
उदे्दशस्तािदत् न पवरगणनाथथ इत्युत्कम्, तेन नास्य प्राधान्यम् । नावटकया च विक्च्छन्नोऽसािुदे्दशक्रमः । 
यथा च नाटकप्रकरणयोव्युथत्पाद्यभूयस्त्िां तथा समिकारेऽवप, तत् वत्िगोपायप्रदशथनात् । केिलां  
तत्तदे्दिताभक्त्तानाां तच्चवरतपुरःसरतया तस्य तस्योपायस्यादरणीयत्िां भितीत्यनेनावभप्रायेण वदव्योऽत् 
नायकत्िेन वनबध्यते । तदीयां च न भूयस्तरां विततिृत्तमनुवक्रयया प्रदर्शयथते, येन तन्मध्यपवततानाां भिवत 
वनिेदादीनामभािे प्रयोग स्यारञ्जकत्िां नाटकगताङै्ककदेशित् । नाटकादौ तु भूयस्तरां 
चवरतमनेकाङ्गरञ्जकिगेण विना न रञ्जकमेिेवत नाटकादौ वदव्यनायकवनषेध उक्त्तः । तत् वह राजप्रभृतयो 
बहुतरफलानुसांवधवन महवत फले बहुसांप्रयाससाध्ये व्युत्पाद्यन्ते । न तथेह वकन्तु वत्िगोपायमात्म् । 
अन्यरूपकाणाां तु वत्िगोपायत्िां नाक्स्त एकाङ्कत्िात् । वडमस्तु चतुरङ्कोऽवप पश्चावन्नर्मदि इत्यत् तल्लक्षणे 
कारणां िक्ष्यामः । तस्मात् वत्िगथव्युत्पादकत्िादनेकाङ्कत्िाच्च तादृशरूपकानन्तरमेिावभधानां युक्त्तवमत्यलां  
बहुना । 

 
जरी नाचटकेिे याप्रमाणे वणवन केले आहे तरी चतच्यात प्रकरण आचण नाटक याांिीि लक्षणे तशा 

रूपात चवद्यमान आहेत हा आशय चविारात घेऊन ‘प्रकरणनाटकलक्षणम्’ इत्यादी शब्दाांत समारोप 
करतात. आचण ‘वक्ष्याम्यतःपरम्’ इत्यादी शब्दाांत द सऱ्या र्ोष्टीिा उपन्यास करतात. येथे आके्षप असा की 
उदे्दशात चनर्मदष्ट झालेलया क्रमािा त्यार् करण्यापासून काय िलप्राप्ती होते? प ढीलप्रमाणे असे यािे उत्तर. 
उदे्दश हा र्णना करण्याच्या हेतूने चनर्मदष्ट केला नाही हे मारे् साांचर्तले आहे; म्हणून त्याला प्राधान्य नाही. 
आचण नाचटकेने उदे्दशातील क्रमािा भांर् केलेलाि आहे. आचण ज्याप्रमाणे नाटक व प्रकरण याांच्यापासून 
बोध घेणारे सांख्येने प ष्ट्कळ असतात, त्याप्रमाणे समवकारापासून स द्धा. कारण त्यात धमव, अथव व काम ह्या 
चतहींच्या साधनाांिे दशवन होते. िक्त इतकेि की त्या त्या चवचशष्ट देवताांच्या भक्ताांना त्याि देवताांच्या 
िचरताला प्राधान्य असलयाम ळे त्या त्या चवचशष्ट साधनाबद्दल आदर वाटत असतो हा अचभप्राय लक्षात घेऊन 
ह्या समवकारात नायक म्हणून देवताांिी योजना केलेली असते. तथाचप त्याांिे िार मोठे, चवस्तृत असे िचरत 
अन करणाने दाखचवले जात नाही की ज्यायोरे् त्यात समाचवष्ट झालेलया पात्राांना चनवेद आदी चवकाराांिा 
अभाव असलयाकारणाने प्रयोर्ात रांजकता उत्पन्न होणार नाही, नाटकातील एखाद्या अांकाच्या काही भार्ात 
ती ज्याप्रमाणे उत्पन्न होत नाही त्याप्रमाणे. परांत  नाटक आदींमध्ये िार मोठे िचरत अनेक प्रकारच्या रांजन 
करणाऱ्या र्ोष्टी असलयावािनू रांजक होत नाही म्हणून नाटक वर्ैरेमध्ये चदव्य नायकािा चनषेध केला आहे. 
कारण त्यात राजेप्रभतृी लोकाांना िार मोठ्या िलाशी सांललन व प ष्ट्कळ प्रयासाने साध्य अशा मोठ्या 
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िलाच्या बाबतीत बोध चदला जातो. तसे ह्या समवकारात नाही, त्यात केवळ चत्रवर्वचसद्धीिे उपाय 
दाखचवले जातात. पण इतर रूपकप्रकाराांत हे चत्रवर्ािे उपाय दाखचवले जात नाहीत. कारण त्याांत अांक 
एकि असतो. परांत  चडमात िार अांक असूनही त्यािा मार्ाहूत चनदेश केला यािे कारण आम्ही त्याच्या 
लक्षणािी व्याख्या करताना साांर्.ू म्हणून चत्रवर्वचवषयी बोध देणारा व अनेक अांक असलेला म्हणून हे चवशषे 
असलेलया रूपकप्रकाराांनांतरि समवकारािे वणवन योलय होय. हे इतके प रे, अचधक काही आवश्यक नाही. 

 
‘-लक्षणे...स्स्थते’ ही नप सांकहलर्ी प्रथमेिी चद्वविनािी रूपे आहेत. ‘तथा’ म्हणजे नाचटकेच्या 

रूपात. -‘उदे्दशक्रम’ हा क्रम आया २ व ३ याांत आहे. तेथे प्रकरणानांतर अङ्क, व्यायोर्, भाण, समवकार असा 
क्रम आहे. -‘इदम्’ हस्तचलचखतातील हे विन म चद्रतात नाही. आके्षपाच्या समाधानासाठी ते असणे िाांर्ले. 
-‘तेने नास्य प्राधान्यम्’ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘तेनास्या प्राधान्यम्’ व म चद्रतात ‘तेनास्य 
प्राधान्यात्’ असे पाठ आहेत. ते दोन्ही अश द्ध आहेत. ‘अस्य’ म्हणजे ह्या उदे्दशक्रमािे. -‘चनबध्यते’ 
म चद्रतातील ‘चनचषध्यते’ हा पाठ चवरुद्ध अथव दाखवीत असलयाम ळे िूक आहे. - ‘न भयूस्तरां’ ह्याच्या अर्ोदर 
हस्तचलचखतात ‘भयूस्तरां ि’ यािी व म चद्रतात ‘भयूस्तरां’ िी ि कीने प नरावृत्ती झाली आहे. - 
‘तन्मध्यपचततानाम्’ म्हणजे समवकारात योचजलेलया चदव्य पात्राांना. -‘नाटकर्ताङैककदेशवत्’ ह्या 
उपमेवरून असे सूचित होते की नाटकात चनवेदादी व्यचभिाचरभावाांिे क्वचित ज्या चठकाणी दशवन होत नाही 
तेथे रांजकता उत्पन्न होत नाही. समवकारात त्या चवकाराांच्या आचवष्ट्कारास अवकाश नसतो, म्हणून त्यातही 
एखाद्या देवािे लाांबलिक िचरत्र दाखव ू नये असे तात्पयव. – ‘अन्यरूपकाणाम्’ हस्तचलचखतात 
‘प्रख्यातनायकानाम्’ असा पाठ आहे. तो अथात असांभाव्य आहे. ‘अप्रख्यात’ अशी द रुस्तीही 
िालण्यासारखी नाही. प्रकरण अप्रख्यातनायक असले तरी ते एकाांकी नसते. 

 
देिासुरबीजकृतः प्रख्यातोदात्तनायकशै्चि । 

त्र्यङ्कस्तथा वत्कपटवस्त्रविर्द्िः स्यावत्शृङ्गारः ॥५७ ॥ 

 

द्वादशनायकबहुलो ह्यिादशनावडकाप्रमाणश्च । 

िक्ष्याम्यस्याङ्कविर्मध याित्यो नावडका यत्  ॥५८ ॥ 

 
(समवकार) देव आचण अस र ह्याांच्या कृत्याांवर आधाचरत, तसेि प्रख्यात व उदात्त नायक 

असलेला, त्यािप्रमाणे तीन अांक, तीन प्रकारिे कपट, तीन प्रकारिे चवद्रव व तीन प्रकारिा शृांर्ार 
असलेला, बारा नायकाांनी र्जबजलेला आचण अठरा घटका प्रयोर् िालणारा असा असावा. ह्याच्या 
अांकाांिी रिना आचण कोणत्या अांकात चकती घटका ते मी आता साांर्तो. 

 
देिासुरस्य यद्बीजां फलसांपादनोपायस्तेन कृतो विरवचतः । देिासुरा अवप चाप्रख्याता बृहत्कथादौ 

श्रूयन्ते स्ियां िा केनवचदूह्यन्त इवत तवन्नरासाथं प्रख्यातपदम् । यद्यवप देिाः पुरुषापेक्षयोद्धतास्तथावप 
स्िापेक्षया गाम्भीयथप्रधानतयोदात्ता उच्यन्ते भगिवत्पुरवरपुप्रभृतयः, प्रशान्ता ब्रह्मादयः, उद्धता नृकसहादयः । 
अत् ताितैि समापन्नां त्र्यङ्क इत्युक्त्तम् । अथथत्यां च कपटविर्द्िशृङ्गाराः प्रत्येकां  वत्विधाः  । तत् प्रत्यङ्कां  
विर्द्िादयस्त्रयः । तथा वह कपट उपायाांशे विर्द्िो व्यापवत्तसांभािनाांशे शृङ्गारः फलाांशे । एिां वद्वतीयेऽङे्क तृतीये 
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च । द्वादशनायकबहुल इवत प्रत्यङ्कवमवत केवचत् । अन्ये तु प्रत्यङ्कां  नायकप्रवतनायकौ तत्सहायौ चेवत चतुर 
आहुः समुदायापेक्षया वह द्वादशेवत । 

 
देव व अस र याांिे जे बीज म्हणजे िल प्राप्त करून घेण्यािा उपाय त्याने केलेला म्हणजे त्यािी 

रिना असलेला असा समवकार. बृहत्कथा वर्ैरे ग्रांथाांत देव आचण अस र स द्धा अप्रख्यात असे आढळतात 
हकवा कोणी कवी स्वतः अप्रख्यात देवास राांिी कलपना करतो, त्याांिे चनरसन करण्याकचरता प्रख्यात शब्द 
वापरला आहे. जरी प रुषाांपेक्षा देव उद्धत असतात तरी त्याांच्या आपसातील त लनेने भर्वान चत्रप राचरप्रभतृी 
काही देव म ख्यतः र्ांभीर प्रकृतीिे असलयाम ळे उदात्त होत, ब्रह्मदेवप्रभतृी प्रशान्त होत आचण नृहसह आदी 
उद्धत होत. यात तेवढ्यानेि प्राप्त झालयाम ळे तीन अांक असलेला असे म्हटले आहे. तीन र्ोष्टी, कपट, 
चवद्रव आचण शृांर्ार, प्रत्येकी तीन प्रकारच्या. त्याांपैकी प्रत्येक अांकात चवद्रव वर्ैरे चतन्ही र्ोष्टी असतात. यािे 
स्पष्टीकरण असे की उपायस्वरूप भार्ात कपट, चवनाशािा सांभव असलेलया भार्ात चवद्रव आचण िलात्मक 
भार्ात शृांर्ार. तसेि द सऱ्या अांकात आचण चतसऱ्या अांकात. बारा नायकाांनी समृद्ध हे वणवन प्रत्येक अांकािे 
असे काहींिे मत आहे. परांत  द सरे असे म्हणतात की प्रत्येक अांकात नायक व प्रचतनायक आचण त्याांिे एकेक 
साहाय्यक चमळून िार असतात; त्याांच्या तीन अांकाांतील सम दायाला अन लक्षून बारा असे म्हटले आहे. 

 
‘देवा उद्धताः’ देव धीरोद्धत असतात असे प ढे नाट्यशास्त्र, २४¿१८ मध्ये म्हटले आहे. -‘अत्र तावतैव 

समापन्नम्’ म ळातील या चठकाणिा पाठ भ्रष्ट असून तो द रुस्त करता येण्यासारखाही नाही. हस्तचलचखतात 
‘अत्र यस्य तावत्येव समापन्नम्’ व म चद्रतात ‘अत्र यत्र तावत्येव समापन्नम्’ असे आहे. यातील ‘तावती’ असा 
स्त्रीहलर्ी शब्द असांभाव्य आहे. आचण ‘यस्य’ हकवा ‘यत्र’ दोन्ही असांबद्ध आहेत. प्रस्त त चठकाणी ‘अत्र’ 
म्हणजे या समवकारात उदात्त देवि असावते हे आयेत अचभपे्रत आहे अशा आशयािे वाक्य अपेचक्षत आहे. ते 
ल प्त होऊन त्यातील िक्त ‘अत्र’ शब्द चशल्लक उरला आहे अशी शक्यता आहे. इतर शब्दाांिा अथव स्पष्ट 
नाही. -‘ित र आह ः’ म ळात ‘ित राह ः’ असे आहे. चद्ववार सांचध केला असे त्यािे स्पष्टीकरण करता 
येण्यासारखे आहे. ‘ित्वार इत्याह ः’ हे अचधक योलय झाले असते. 

 
अङ्कस्तु सप्रहसनः सविर्द्िः सकपटः [का सवीर्थयर्ङ्ः.] सिीथीकः । 

द्वादशनाडीविवहतः प्रथमः कायथः वक्रयोपेतः  ॥५९ ॥ 

 

कायथस्तथा वद्वतीयः समावश्रतो नावडकाश्चतस्त्रस्तु । 

[का वस्त प्रमाण-.] िस्तुसमापनविवहतो वद्वनावडकः [वन –यि.] स्यात्ततृीयस्तु  ॥६० ॥ 

 
पचहला अांक प्रहसन, चवद्रव, कपट आचण वीथी याांनी य क्त, (चवचवध) चक्रयाांनी सांपन्न व बारा 

घटकाांच्या प्रयोर्ासाठी रिलेला असा करावा; त्यािप्रमाणे िार घटकाांिी अवधी असलेला असा द सरा 
अांक करावा; आचण दोन घटका असलेला चतसरा अांक कथानकािी समाप्ती करणारा असावा. 

 
सप्रहसन इवत िचनात् प्रथमेऽङे्क कामशृङ्गारः प्रयोज्य इत्याह, ततै्ि हास्यस्यागमनात् । वस्त्रयोपेत 

इवत कामशृङ्गारात्मकां  द्वादशघवटकामध्यसांपादै्यः कपटविर्द्िप्रहसनलक्षणैरुपायःै प्राप्तां प्रथमाङे्क 
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वनबध्नीयावदवत तात्पयथम् । वद्वतीय त्िङे्कघवटकाचतुिगावमवभः कपटावदवभरुपायःै । तृतीये त्िङे्क सिं िस्तु 
समाप्यते वद्वघवटका-न्तरसांपादै्यरुपायेः । यद्यवप प्रत्यङ्क िस्तुपवरसमाक्प्तरक्स्त तथावप तृतीये 
िस्तुसमाक्प्तग्रहणेनेदमाह-बीजे तािदङ्क-त्याथथ उपके्षप्तव्यः, 
तदनन्तरमङ्कद्वयेऽिान्तरिाक्त्याथथसमाक्प्तरन्योन्यविविििै विधेया, तृतीये त्िङे्कऽिान्तर-
िाक्त्याथथस्तृतीयस्ताभ्याां प्रवतसांबद्धः । एिां महािाक्त्याथथवनिाहहेतुसांबद्धतैि सिथस्य जायते । एिां वह 
सानुसांधाना विततदृशोऽवप वत्िगथवसद्धयुपायव्युत्पवयनुगृहीता भिक्न्त, वनरनुसांधाना अवप 
ताित्ताित्पवरसमाप्त्या ताित्युपाये वनजहृदयसांिादबलावदवत । 

 
‘सप्रहसनः’ ह्या विनाने पचहलया अांकात कामशृांर्ारािी योजना करावी असे साांर्तात, कारण त्याि 

प्रसांर्ी हास्यािे आर्मन होते. स्त्रीने य क्त यािे तात्पयव असे की पचहलया अांकात कामशृांर्ारात्मक आचण बारा 
घटकाांमध्ये चनष्ट्पन्न होणाऱ्या कपट, चवद्रव आचण हास्य या स्वरूपाच्या उपायाांनी य क्त अशी रिना करावी. 
द सऱ्या अांकात िार घटकाांमध्ये होणाऱ्या कपट आदी उपायाांनी य क्त अशी रिना करावी. परांत  चतसऱ्या 
अांकात दोन घटकाांमध्ये होणाऱ्या उपायाांनी सवव कथानकािी समाप्ती केली जाते. जरी प्रत्येक अांकात 
वस्तूिी पचरसमाप्ती होते, तरी चतसऱ्या अांकात वस्तूिी समाप्ती होते असे म्हणण्यािा उदे्दश असा – 
बीजामध्ये चतन्ही अांकाांच्या चवषयािा उपन्यास करावा, त्यानांतर दोन अांकाांत अवाांतर वाक्याांच्या अथािी 
समाप्ती परस्पराहून स्वतांत्र अशीि करावी, परांत  चतसऱ्या अांकात चतसऱ्या अवाांतर वाक्यािा अथव त्या 
दोहोंशी सांबद्ध असा करावा. याप्रमाणे सवव काही महावाक्याच्या चवषयािा चनवाह करणाऱ्या कारणाांशी सांबद्ध 
होते. आचण याप्रमाणे जे अन सांधान बाळर्णारे व चवशाल दृष्टीिे असतात त्याांच्यावर स द्धा चत्रवर्वचसद्धीच्या 
उपायाांचवषयी बोधािा अन ग्रह होतो आचण ज्याांना अन सांधान राहात नाही त्याांच्यावर स द्धा चजतके चजतके 
समाप्त होते त्याने चततक्या चततक्या उपायाांचवषयी त्याांच्या हृदयसांवादाच्या बळावर बोधािा अन ग्रह होतो. 

 
‘चस्त्रयोपेतः’मूळ आयेतील ‘चक्रयोपेतः’ ऐवजी अचभनवर् प्तािा ‘चस्त्रयोपेतः’ असा पाठ आहे. ‘चस्त्रया 

उपेतः’ यावरून एकाि स्त्रीच्या उपस्स्थतीिा बोध होतो. नायक बारा असता अचधक चस्त्रयाांिी उपस्स्थती 
सांभाव्य वाटते. –‘प्राप्तां’ म ळात ‘प्राप्ते’ आहे. पण ते बरोबर नाही. ‘चनबध्नीयात्’ ह्या चक्रयापदािे ‘प्राप्तम्’ हे 
कमव आवश्यक आहे. –‘कपटाचदचभरुपायैः’ यानांतर ‘प्राप्तांचनबध्नीयात्’ हे अध्याहृत समजाव.े – ‘अङ्कद्वये’ 
म्हणजे पचहलया व द सऱ्या अांकात. – ‘अन्योन्यचवचश्लष्टा’ म चद्रत पाठ ‘अन्योन्यचवचशष्टा’ म द्रणदोष असण्यािा 
सांभव आहे. चवचश्लष्ट म्हणजे स टा झालेला, असांबद्ध. पचहलया व द सऱ्या अांकातील चवषय परस्पराशी सांबद्ध 
नसावते, स्वतांत्र असावते असा अथव आहे. -‘ताभयाम्’ म्हणजे पचहलया दोन अांकाांतील चवषयाांशी. –
‘सान सांधानाः’ पे्रक्षकाांपैकी काही प ढीलमार्ील सांबांध लक्षात ठेवनू सवव समवकारािा साकलयाने रसग्रहण 
करण्यास समथव असतात. त्याांना सान सांधान व चवततदृश् ही चवशषेणे लावली आहेत. ज्याांना असे सामर्थयव 
नसते ते चनरन सांधान. –‘भवस्न्त’ म चद्रतात ‘भवचत’ आहे. पण बह विन आवश्यक आहे. –‘चनरन सांधाना 
अचप’ म चद्रत पाठ ‘चनरन सांधानाचप’ आहे. तो बरोबर नाही. प हल्लर्ी प्रथमेिे बह विन आवश्यक आहे. 

 
यानांतर प ढील दोन आया बडोदे प्रतीत अचधक आहेत- 
 

नाडीसांज्ञा जे्ञया मानां कालस्य यन्मुहूताधथम् । 

तन्नावडकाप्रमाणां यथोक्त्तमङकेषु सांयोज्यम् ॥ 

या नावडकेवत सांज्ञा कालविभागे वक्रयावभसांपन्ना । 
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काया च सा प्रयत्नाद्यथाक्रमेणैि शास्त्रोक्त्ता ॥ 

 
या दोन्ही आया अचभनवर् प्ताला अवर्त नाहीत. त्याांनतरच्या कालात त्या प्रचक्षप्त झालया असाव्यात. द सरी 
आया सववथा अनावश्यक आहे आचण ती िक्त थोड्याि हस्तचलचखताांत आढळते. पचहली बह तेक 
हस्तचलचखताांत आहे. परांत  चतिीही आवश्यकता नाही. नाचडका म्हणजे म हूतािा अधा भार् एवढेि 
कालमान साांर्ण्यािे काही चवशषे प्रयोजन नाही. 

 
अङ्कोऽङ्कस्त्िन्याथथः कतथव्यः काव्यबन्धमासाद्य । 

अथं वह समिकारे [ब –सांबन्ध, वन- सांधान-] ह्यप्रवतसांबद्धवमच्छक्न्त  ॥६१ ॥ 

 
परांत , काव्याच्या रिनेच्या अन रोधाने प्रत्येक अांक चभन्न चभन्न प्रयोजनाने य क्त असा करावा. कारण, 

समवकारात कायव दृढ सांबद्ध नसाव ेअसे मानतात. 
 
अत एि सांबद्धोऽिकीणथश्च यत्ाथथः स समिकारः, तदाह अङ्कोऽङ्क इवत । तुव्यथवतरेके । 

अङ्कत्यसांबन्धो भिवत, न त्िङ्कोऽङ्कः परस्परवमत्यथथः । काव्यबन्धवमवत सिं िस्तु काव्यबन्धे वििवमत्यथथः । 
अन्यथा वह समि-कार एकां  कायथवमवत केयां भवणवतः । एतदेि वनिथचनेनाह अथथ वह समिकार इवत । 
समिकार इत्यक्स्मन् शब्देऽथं िाच्यमप्रवतसांबद्धवमवत नावतसांबद्धां  ककवचत्सांबद्धां  िक्स्त्िच्छक्न्त 
सांशब्दबलादिशब्दबलाच्च । प्रवतशब्देनावतशय उक्त्तः स वनवषद्धः । 

 
म्हणूनि ज्यात चवषय सांबद्ध आचण स टा असा असतो तो समवकार, ते ‘अङ्कोऽङ्कः’ यात साांर्तात. 

‘त ’ िरक दाखचवतो. तीन अांकाांिा सांबांध असतो, परांत  प्रत्येक अांकािा द सऱ्या अांकाशी परस्पर सांबांध 
नसतो असा अथव. काव्यबन्ध म्हणजे सवव कथानक काव्यबन्धात सांचश्लष्ट होते असा अथव. नाही तर 
समवकारात एक कायव असते या उक्तीिा काय अथव? हेि व्य त्पचत्तद्वारा ‘अथव चह समवकारे’ ह्या शब्दाांत 
साांर्तात. समवकार ह्या शब्दामध्ये अथव म्हणजे साांर्ावयािा असलेला चवषय अप्रचतसांबद्ध म्हणजे िार दृढ 
सांबद्ध नसलेलया, थोडासा सांबांध असलेलया अशा कथानकाच्या रूपात असावा असे इस्च्छतात, ते 
‘सम्’शब्दाच्या अथाम ळे आचण ‘अव’ शब्दाच्या अथाम ळे. ‘प्रचत’ शब्दािा अचतशय असा अथव होतो, त्यािा 
चनषेध केला आहे. 
 

‘सांबद्धोऽवकीणवि’ यावरून सम्+अव+कॄ या धात पासून समवकार शब्दािी व्य त्पत्ती चसद्ध केली 
आहे हे स्पष्ट होते. –‘व्यचतरेक’ म्हणजे चभन्नता. –‘काव्यबन्धे चश्लष्टम्’ म चद्रत पाठ ‘काव्यबन्धोपचश्लष्टम्’ 
आहे. अथात िरक पडत नाही. –‘भचणचतः’ म ळात ‘िचणचतः’ असे आहे. पण तो शब्द अचमपे्रत असण्यािी 
शक्यता िार कमी आहे. ‘समवकारे एकां  कायवम्’ असे चवधान नाट्यशास्त्रात कोठे केले असलयािे चदसत 
नाही. –‘सांशब्द- इ॰’ सम् आचण अव ह्या दोन उपसर्ोिा अथव एकत्र चविारात घेतला तर ‘अचतशय 
नसलेला, थोडा’ असा अथव चनष्ट्पन्न होतो. ‘अ+प्रचत’ िा असा अथव होतो हे दाखचवले आहे. 

 
युद्धजलसांभिो िा [वन- जलेन्द्रसांभवो वाचप.] िाय्िक्ग्नगजेन्र्द्सांभ्रमकृतो िा । 

नगरोपरोधजो िा विजे्ञयो विर्द्िवस्त्रविधः  ॥६२ ॥ 
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य द्ध व पूर याांम ळे उडालेला हाहाःकार अथवा वारा, आर्, हत्ती याांच्याम ळे झालेला सांभ्रम हकवा 

नर्राला वढेा पडलयाम ळे आलेले सांकट – असा तीन प्रकारिा चवद्रव जाणावा. 
 
वत्विर्द्ि इत्युक्त्तां तत्यां िक्त्तव्यम् । चेतनकृतमन्यकृतमुभयकृतां िा यदनथात्मकां  िस्तु, यतो 

विर्द्िक्न्त जनाः स विर्द्ि इवत वत्विधः । तत्ाचेतनकृतमुदाहतंु जलिाय्िावदग्रहणम् । चेतनकृते गजेन्र्द् 
उदाहरणम् । द्वयकृते नगरोपरोधः, तस्य युद्धाक्ग्नदानावदसांपाद्यत्िात् । 

 
समवकारात तीन चवद्रव असतात असे म्हटले आहे, ते तीन साांचर्तले पाचहजेत. सिेतन प्राण्याने 

केलेली, अिेतन पदाथाने झालेली हकवा दोहोंच्याम ळे घडून आलेली अनथवरूप र्ोष्ट, चजच्यापासून लोक 
भयग्रस्त होऊन पळून जातात तो चवद्रव याप्रमाणे तीन प्रकारािा. त्याांपैकी अिेतनाने केलेलयािे उदाहरण 
देण्यासाठी जल, वाय  आदींिा चनदेश केला आहे. सिेतनाने केलेलयािे र्जेन्द्र हे उदाहरण. दोहोंना 
केलेलयािे नर्राला वढेा हे उदाहरण, कारण त्यात य द्धाच्या अन षांर्ाने आर्ी लावणे इत्यादी र्ोष्टी केलया 
जातात. 

 
अचभनवर् प्ताने मानलेले तीन प्रकार नाट्यशास्त्रकाराला अचभपे्रत असतील असे चनचितपणे म्हणता 

येणार नाही. असा सांभव आहे की त्यािे प्रकार आयेतील तीन सामाचसक शब्दाांत अचभव्यक्त झाले आहेत. 
 

[वन यस्त  र्चत-] िस्तुगतक्रमविवहतो दैििशाद्वा परप्रयकु्त्तो िा । 

सुखदुःखोत्पवत्तकृवतवस्त्रविधः [वन कपटाश्रयो जे्ञय:] कपटोऽत् विजे्ञयः  ॥६३ ॥ 

 
वस्तूच्या चठकाणी असलेलया चवशषेाम ळे उत्पन्न झालेले, हकवा दैवयोर्ाने प्राप्त झालेले अथवा 

द सऱ्याने केलेले, असे तीन प्रकारिे कपट – स ख अथवा द ःख उत्पन्न करणारे – या समवकारात असते 
असे जाणाव.े 

कपटो ििना तस्याश्रयणमङ्गीकरणां वत्धा । तत् ििकबुद्धयिै कदावचत्केिलया कपटो भिवत । 
स वह िस्तुगतक्रमविवहतः, िस्तु फलां  तत्प्राप्तौ िस्तुगतः फलसाधक कता तस्य यः क्रम उपायवचन्तनावदः 
तेन विवहतः । यत्ानपराद्ध एि ििकेन िञ्चच्यते स एिमुक्त्तः । यत् तु ििनीयोऽवप सापराधः स परप्रयुक्त्तः 
कपटः । तदपराधे तु ििकस्य तु ििकस्य ििनेच्छा नास्तीवत नायां भेदः सांभिवत, ििनेच्छाभाि ेििनायाः 
सांपवय-योगात् । यत् तु द्वयोरवप न कवश्चदवभसांवधदोषः काकतालीयेन तुल्यफलावभसांधानितोरप्येक 
उपचयेना-परस्त्िपचयेन युज्यते, तत् ििना सा दैिकृता ििना । स च कस्यवचत्सुखमन्यस्य 
दुःखमुत्पादयतीवत तदाह सुखदुःखोत्पत्तीवत । 

 
कपट म्हणजे िसवणूक, त्यािा आश्रय म्हणजे स्वीकार तीन प्रकारिा. त्याांपैकी कधीकधी केवळ 

िसवणाऱ्याच्या ब द्धीम ळेि कपट होते. हे कपट वस्त र्तक्रमचवचहत होय– वस्त  म्हणजे िल, त्याच्या 
प्राप्तीसाठी वस्त र्त म्हणजे िल साध्य करणारा कता, त्यािा जो उपायहितनादी क्रम, त्याने केलेले 
कपट. ज्यात चनरपराधी अशाि मन ष्ट्यािी िसवणूक केली जाते त्या कपटािा हा चनदेश आहे. परांत  ज्यात 
िसवणूक होणाराि अपराधी असतो ते कपट द सऱ्याने केलेले. त्यािा अपराध असलयाम ळे वांिकािी 
िसवण्यािी इच्छा नसते म्हणून हा प्रकार होतो असे नाही, कारण िसवण्यािी इच्छा असलयाचशवाय 
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िसवणूक चसद्धि होणार नाही. परांत  चजच्यात उभयताांच्याही इच्छेच्या स्वरूपािा काही दोष नसतो व 
उभयताांिा समान िल प्राप्त करण्यािा उदे्दश असतानाही काकतालीन न्यायाने एकाला समृद्धी प्राप्त होते 
व द सऱ्यािा ह्रास होतो ती िसवणूक दैवाने केलेली िसवणूक होय. आचण हे कपट एकाला स ख व 
द सऱ्याला द ःख उत्पन्न करते हे ‘स खद ःखोत्पचत्त’ या शब्दात साांर्तात. 

 
‘वञ्चतब द्धयैव’ म चद्रतात ‘वञ्चना, ब द्धयैव’ असे आहे. ते अथात बरोबर नाही. –‘वस्त र्तः’ च्या 

ऐवजी िक्त ‘र्तः’ मूळ असण्यािा सांभव आहे. –‘तदपराधे इ॰’ या वाक्यात द सऱ्या कोण्या टीकाकारािे 
मत अग्राह्य ठरचवले आहे. त्यािे असे मत होते की एकािा अपराध असलयाम ळे द सऱ्याने केलेली त्यािी 
िसवणूक करण्याच्या उदे्दशाने केलेली नसते तर अपराधाबद्दल शासन करण्याच्या हेतूने. अचभनवर् प्ताने 
म्हटले आहे की िसवण कीिा उदे्दश नसेल तर ती िसवणूकि होणार नाही. –‘स ि’ ही म ळातील ‘न ि’ 
िी केलेली द रुस्ती आहे. ‘न’ ने अचभपे्रत अथाच्या उलट अथव होतो. ‘स’ हे ‘कपटः’ बद्दल वापरले आहे. 
शवेटी असलेले ‘तदाह स खद ःखोत्पत्तीचत’ हे शब्द िक्त हस्तचलचखतात आहेत, म चद्रतात नाहीत. ते 
आवश्यक वाटतात. त्याम ळे आयेतील हे विन स्पष्टपणे चतन्ही प्रकारच्या कपटाला लार् ूकेलेले चदसून येते, 
केवळ दैवकृत कपटालाि नाही. 

 
वत्विधश्चात् विवधजै्ञः पृथक्त्पृथक्कायथयोगविवहताथथः । 

[का चत्रचवधाकृचतशृर्ङ्ारो जे्ञयो धमाथवकामकृतः] शृङ्गारः कतथव्यो धमे चाथे च कामे च  ॥६४ ॥ 

 
आचण (नाट्यािे) चनयम जाणणाराांनी धमव, अथव आचण काम याांच्याशी सांबद्ध चनरचनराळी कायांिी 

प्रयोजने साध्य करणारा असा तीन प्रकारिा शृांर्ार दाखवावा. 
 
धमे अथे कामे इवत सप्तम्या कायथत्िां कारणत्िां चोच्यते । तेन धमो यत् हेतुिा साध्यो िा 

नावयकालाभे स धमथशृङ्गारः । एिमथथकामयोिाच्यम् । 
 
‘धमे’, ‘अथे’ आचण ‘कामे’ या शब्दाांतील सप्तमीने कायव आचण कारण ह्या दोन्ही र्ोष्टींिा बोध होतो. 

म्हणून ज्यात नाचयकेच्या प्राप्तीला धमव कारणीभतू होतो अथवा ज्यात नाचयकेच्या प्राप्तीम ळे धमव चसद्ध होतो 
तो धमवशृर्ङ्ार. यािप्रमाणे अथव व काम याांच्या सांबांधात समजाव.े 

 
‘एवम्’ म्हणजे अथाम ळे स्त्रीिी प्राप्ती व स्त्रीम ळे अथवप्राप्ती, तसेि कामाम ळे स्त्रीलाभ व स्त्रीम ळे 

कामोद्दीपन. 
 

[वन यत्र त  धमवसमापक- का यत्र त  धमे प्रार्मथत-.] यक्स्मन् धमथप्रापकमात्मवहतां भिवत साधनां बहुधा । 

[का प्रचतचनयमतपोय क्तां.] व्रतवनयमतपोयुक्त्तो जे्ञयाऽसौ धमथशृङ्गारः  ॥६५ ॥ 

 
ज्यामध्ये धमािी प्राप्ती करून देणारे व आत्म्यािे चहत साधणारे अनेक प्रकारिे साधन असते व जो 

व्रत, चनयम व तप याांनी य क्त असतो तो धमवशृर्ङ्ार जाणावा. 
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यत् शृङ्गार इवत तवद्वषयः प्रमदा व्यपवदर्शयते व्रतावदयुवया प्राप्यः, यत् च प्राप्ते 
धमथप्राथथनारूपमात्मवहतां यज्ञावद एत्नीसांयोगकृतां वसध्यतीवत सांबन्धः । 

 
ज्यात शृर्ङ्ार-म्हणजे त्यािा चवषय असलेली प्रमदा चनर्मदष्ट होते - व्रत आदी उपायाांनी प्राप्त होतो 

आचण ज्यात तो प्राप्त झालयावर धमवसाधनरूप यज्ञ आदी स्वतःस चहतकर अशा र्ोष्टी पत्नीच्या साहियाम ळे 
चसद्ध होतात तो धमवशृर्ङ्ार असा अन्वय. 

 
‘इचत तचद्वषयः प्रमदा व्यपचदश्यते’ हे शब्द कां सात आहेत असे समजाव.े – ‘धमवप्राथवना’ यातील 

‘प्राथवना’ शब्द चवशषे समपवक नाही. साधन ह्या अथािा शब्द अपेचक्षत आहे. 
 

अथथस्येच्छायोगाद्बहुधा चैिाथथतोऽशृङ्गारः  । 

[वन- ष्ट्वयथाथवमपीष्ट्यते चह रचतः (का - ऽचभरचतः).] स्त्रीसांप्रयोगविषयेष्ट्िथाथा िा रवतयथत्  ॥६६ ॥ 

 
अथािी प ष्ट्कळ प्रकारिी इच्छा असते तेव्हा अथासाठी होणारा तो अथवशृर्ङ्ार, हकवा स्त्रीच्या 

मीलनाच्या सांबांधात अथाच्या प्राप्तीच्या उदे्दशाने केलेली रती (म्हणजे अथवशृर्ङ्ार). 
 
अनेकधेवत राज्यभूवमगोसुिणावदभेदेनेत्यथथः । रवतबथहुमानोऽथाथथवमवत योवषताां पुरुषाणाां च । ननु 

च देिेषु कथमथाथथत्िम् । गन्धिथयक्षावदषु सांभित्येिेवत केवचत् । यदथथनीयां तदथथः, देिेष्ट्िवप 
चैतत्सांभितीत्यन्ये । उपाध्यायास्त्िाहुः चत् नायकनावयकयोरनुप्राक्प्तरप्यन्यगतैि, यथा भगितो 
भिानीपतेर्मगवरराजपुत्ीसांगमन वमन्र्द्ादीनाां तारकाक्रान्तवनजज्यथसमुन्मोचनाय भितीवत । 

 
‘अनेकधा’ म्हणजे राज्य, भमूी, र्ाई, सोने इत्यादी प्रकाराांनी असा अथव. रचत म्हणजे बह मान 

अथासाठी म्हणजे चस्त्रयाांिा आचण प रुषाांिा. येथे आके्षप असा की देवाांना अथािी इच्छा कशी असणार? 
र्ांधवव, यक्ष आदींमध्ये तशी इच्छा सांभवतेि असे काहींिे म्हणणे आहे. द सरे म्हणतात की तेथे जे 
इस्च्छण्यासारखे असते तो अथव आचण ही र्ोष्ट देवाांच्या बाबतीतही सांभवते. परांत  आमच्या र् रुजींिे म्हणणे 
असे की नायक व नाचयका याांच्या समार्माने होणारी अथवप्राप्ती इतराांनाि होते; उदाहरणाथव, भर्वान 
शांकरािा पववतराज चहमालयाच्या कन्येशी झालेला समार्म इन्द्र आदींच्या तारकास राने पादाक्राांत केलेलया 
राज्याांच्या चवमोिनाला कारणीभतू होतो. 

 
‘अनेकधेचत’ मूळ आयेत ‘बह धा’ शब्द आहे, ‘अनेकधा’ नाही. आचण ‘अनेकधा’ शब्द आयेत बसण्या-

सारखाही नाही. टीकेत तो ि कीने आलेला चदसतो. – ‘अथाथवचमचत’ आयेतील ‘अथाथा’ च्या जार्ी 
अचभनव-र् प्तािा ‘अथाथे’ असा पाठ होता असे चदसते. दोन्ही पाठ िालण्यासारखे आहेत. – ‘यदथवनीयां 
तदथवः’ यात ‘सोऽथवः’ असे पाचहजे. – ‘एतत्’ म्हणजे एखादी र्ोष्ट साध्य करण्यािी इच्छा. ह्या टीकाकाराांिे 
म्हणणे असे की केवळ र्न्धवव आदींनाि इच्छा होते असे नाही, तर सववि देवाांना होऊ शकते. –‘उपाध्यायाः’ 
भट्ट तोत. –‘नायकनाचयकयोः’ म ळात ‘नायकयोः’ असा पाठ आहे. पण तो असांभाव्य वाटलयाम ळे 
‘नायकनाचयकयोः’ अशी द रुस्ती स िचवली आहे. – ‘अन प्रास्प्तः’हा शब्द स द्धा समपवक वाटत नाही. 
‘अथवप्रास्प्तः’ अपेचक्षत आहे, पण त्याच्या पूवी ‘समार्माने चसद्ध होणारी’ अशा अथािे विन अथव स्पष्ट 
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करण्यास साहाय्यक झाले असते. –‘भर्वतः इ॰’ काचलदासाच्या क मारसांभवात ह्या कथेिा चवस्तार आहे हे 
सववश्र त आहे. 

 
[का –भनां वा प्राप्तां.] कन्याविलोभनकृतां प्राप्तौ स्त्रीपुांसयोस्तु रम्यां िा । 

वनभृतां सािेगां िा यः [का जानीयात्कामशृर्ङ्ारम्, ब यस्य भवेत्कामशृर्ङ्ारः वन यस्य भवेद्वा कामशृर्ङ्ारः.] स 
भिेत्कामशृङ्गारः  ॥६७ ॥ 

 
कन्येच्या चवलोभनाने चसद्ध झालेला हकवा स्त्री व प रुष याांच्या मीलनाने होणारा रम्य (असा शृांर्ार) 

– मर् र् प्तपणे असो की आवरे्ाने असो – तो कामशृांर्ार होय. 
 
कन्यायाां विलोभो नायकस्य तस्याश्च तक्स्मवन्नवत परस्परानुरागकृत इत्यथथः । 

स्त्रीपुांसयोरुद्यानस्थानावद प्राप्तौ वनभृत इवत प्रच्छादनपूिथकम्, यवद िासािेिास्मीवत प्रकटां कृत्िा यः शृङ्गारः 
स कामप्रयुक्त्त एि । स्त्री पुनरत् परस्त्री वििवक्षता, यथा शक्रस्याहल्या । 

 
कन्येच्याबद्दल आकषवण नायकाला आचण चतला त्याच्याबद्दल याप्रमाणे परस्परावरील पे्रमाने उत्पन्न 

झालेला असा अथव. स्त्री आचण प रुष उद्यान आदीसारख्या चठकाणी आले असता त्याांिा चनभतृ म्हणजे 
र् प्तपणे िाललेला हकवा मीि तो आहे असे प्रकट करून होणारा जो शृर्ङ्ार तो कामानेि पे्रचरत झालेला 
शृर्ङ्ार होय. यासांबांधात स्त्री मात्र परस्त्री चववचक्षत आहे, जशी इन्द्रािी अहलया. 

 
मूळ आयेतील ‘चवलोभनकृतां’ हा पाठ बरोबर वाटत नाही. ‘कृतः’ असे अपेचक्षत आहे. 

अचभनवर् प्ताच्या टीकेवरून त्यािा असा प हल्लर्ीि पाठ असावा असे चदसते. तसेि, ‘प्राप्तौ’ शब्दािा अन्वय 
लावणे कठीण आहे. अचभनवर् प्ताने ‘रम्यां’ िी व्याख्या ‘उद्यानस्थानाचद’ या शब्दात केली असून त्यािा 
‘प्राप्तौ’ शी कमव म्हणून सांबांध जोडला आहे. पण त्यासाठी ‘(रम्यां) प्राप्तयोः (स्त्रीप ांसयोः)’ असे रूप अपेचक्षत 
आहे. –‘यचद वासौ’ ही म ळातील ‘यचद िासौ’ िी द रुस्ती आहे. आयेतील ‘वा’ िा अन वादि अपेचक्षत आहे, 
‘ि’ िा नाही.–‘यः स’ आयेत हाि पाठ अचभनवर् प्ताला अचभपे्रत आहे हे उघड आहे. बडोदे प्रतीतील 
‘यस्य’ ह्या पाठािा अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. 

 
नन्िेिां शृङ्गारयोगे कथां कैवशकीहीनता । कैवशक्त्याां िृत्तौ हीनानीवत तत् समासः, तेि 

नमाद्यङ्गचतुष्ट्क-तदुपरञ्जकगीतनृत्यिाद्याद्यभािात् कैवशकी हीनात् भिवत । उपाध्यायास्त्िाहुः न 
कामसिािमात्ादेि कैवशकी-सांभिः, रौर्द्प्रकृतीनाां तदभािात् । विलासप्रधानां यरू्द्पां सा कैवशकी । न च 
चवरते तरू्द्पानुप्रिेशेऽवप तव्द्यिहारः । प्राधान्यकृतो ह्यसावित्यकु्त्तम् । तेन तत् विषये 
भारत्यावदिृवयन्तरावभधानमेि युक्त्तवमवत । 

 
येथे आके्षप असा की याप्रमाणे शृर्ङ्ारािी योजना असताना समवकारात कैचशकीिा अभाव कसा 

समजत येईल? याला उत्तर असे की त्या चठकाणी ‘कैचशकी वृत्तीमध्ये कमी’ असा समास समजावा, त्यायोरे् 
नमव आदी चतिी िार अांरे् व चतला रोिक करणाऱ्या र्ीत, नृत्य, वाद्य आदींिा अभाव असलयाम ळे कैचशकी 
ह्या रूपकात न्यनू होते. परांत  आमिे र् रुजी म्हणतात की केवळ कामािे अस्स्तत्व असलयानेि कैचशकी वृचत्त 
सांभवते असे नाही, कारण रौद्र प्रकृतीच्या मन ष्ट्याांत चतिा अभाव असतो. चवलासाला प्रधान्य असलेले जे 
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रूप ते कैचशकी. आचण िचरतात त्या रूपािा प्रवशे झाला तरी त्या शब्दािा व्यवहार होत नाही. कारण 
प्राधान्य असेल तरि तो व्यवहार होतो असे म्हटले आहे. म्हणून त्या चवषयासांबांधात भारती आदी इतर 
वृत्तींिा चनदेश करणेि योलय होय. 

 
‘कैचशकीहीनता’ मारे् नवव्या आयेत नाटक व प्रकरण खेरीज करून इतर आठ रूपके 

‘कैचशकीवृचत्त-हीनाचन’ असावीत असे म्हटले आहे, त्याला अन लक्षून हा चनदेश आहे. –‘हीनानीचत’ म चद्रत 
पाठ ‘हीनाचमचत’ बरोबर नाही हे वरील चनदेशावरून उघड आहे. – ‘कैचशकी हीनात्र भवचत’ यातील 
‘कैचशकी’ ही म ळातील ‘केचशक्या’ िी द रुस्ती आहे. ‘हीना’ ह्या स्त्रीहलर्ी चवशषेणाला ‘कैचशकी’ असे 
प्रथमान्त चवशषे्ट्य आवश्यक आहे. आचण त्याने अथवही व्यवस्स्थत लार्तो. –‘उपाध्यायास्त्वाह ः’ अर्ोदर 
माांडलेले मत द सऱ्या कोणािे असे म्हटलेले नाही. यावरून अचभनवर् प्ताला ते अमान्य नाही असे म्हणता 
येण्यासारखे आहे. आचण याबाबतीत त्याला आपलया र् रूिे मत सववस्वी ग्राह्य वाटत नव्हते असाही तकव  
करता येईल. –‘तदभावात्’ यातील ‘तत्’ म्हणजे कैचशकी वृत्ती.–‘रूपम्’ हा शब्द घटना, प्रसांर् या अथी 
वापरलेला चदसतो. –‘न ि िचरते इ॰’ म ळात ‘िचरतां’ आहे, पण त्यातील प्रथमेिा योलय अन्वय लावणे 
कठीण आहे. येथे य स्क्तवाद असा आहे की एखाद्या िचरतात कधी चवलासािा प्रसांर् घडला तरी त्या सबांध 
िचरताला कैचशकी वृत्तीने य क्त असे म्हणणे योलय होणार नाही. कारण त्यात त्या प्रसांर्ाला प्राधान्य नसून 
इतर र्ोष्टींना प्राधान्य असते. वृत्तीिा चनदेश िचरतातील प्रधान र्ोष्टीच्या अन रोधानेि करणे योलय होय. 
समवकारात शृर्ङ्ार असला तरी त्याला प्राधान्य नाही. म्हणून त्याला कैचशकीवृचत्तहीन म्हणण्यास हरकत 
नाही. 

 
[वन-त्री वा वृत्ताचन, का-त्री वा याचन तथान्याचन, घो-त्र्याद्यादन्याचन.]  

उक्ष्ट्णग्गायत्र्याद्यान्यन्यावन च यावन बन्धकुवटलावन । 

[वन तान्यत्र.]  

िृत्तावन समिकारे [वन –चभः सम्यक्, का –चभनवव.] कविवभस्तावन प्रयोज्यावन ॥६८ ॥ 

 
उस्ष्ट्णक्, र्ायत्री आदी आचण द सरे जे चवषमरिनेिे छांद आहेत त्याांिी कवींनी समवकारामध्ये 

योजना करावी. 
 
उक्ष्ट्णक् सप्तवभगायत्ी षक््भः । बन्धकुवटलावन विषमाधथसमावन तान्यत् समिकारे 

सम्यग्योज्यानीवत । नैि योज्यानीत्युिटः पठवत । स्त्रग्धरादीन्येि प्रयोज्यावन नाल्पाक्षराणीवत स व्याचि े। 
उस्ष्ट्णक् सात अक्षराांिा पाद असलेला छांद आचण र्ायत्री सहा अक्षराांिा. बन्धक चटल म्हणजे चवषम 

आचण अधवसम छांद, ते ह्या समवकारामध्ये योलय रीतीने योजावते. उद्भटािा ‘नैव योज्याचन’ असा पाठ आहे. 
स्त्रलधरा आदी छांदाांिीि योजना करावी, कमी अक्षरे असलेलया छांदाांिी नाही अशी त्याने व्याख्या केली आहे. 

 
‘उस्ष्ट्णक्सप्तचमः इ॰’ प्रत्येक छांदात िार पाद असतात या चनयमास अन सरून येथे प्रत्येक पादातील 

अक्षरसांख्येिा चनदेश केला आहे. नाट्यशास्त्र, १४¿४२ व ४७ याांत हे स्पष्टपणे साांचर्तले आहे. –
‘चवषमाधवसमाचन’ चवषम म्हणजे िारही पाद सारखे नसलेला छांद आचण अधवसम म्हणजे पचहला व चतसरा 
आचण द सरा व िौथा असे सारखे पाद असलेला छांद असे १४¿४३ वरील टीकेत अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे. 
–‘उद्भट’ हा एक प्रािीन टीकाकार. 



 
 विषयानुक्रम 

 
एिां [वन –सुखदुःखसमाश्रयः.]कायथस्तज्जै्ञननानारससांश्रयः समिकारः । 

िक्ष्याम्यतःपरमहां लक्षणमीहामृगस्यावप  ॥६९ ॥ 

 
याप्रमाणे तज्ज्ञ कवींनी चवचवध रसाांच्या आधाराने समवकारािी रिना करावी. आता यानांतर मी 

ईहामृर्ािेही लक्षण साांर्तो. 
 
एिां श्रद्धालिो देिाताभक्त्ताः तदे्दियात्ादािनेन प्रयोगेणानुगृह्यन्ते, वनरनुसांधानहृदया 

स्त्रीबालमूखाश्च विर्द्िावदना हृतहृदयाः वक्रयन्त इत्युक्त्तः समिकारः । 
 
याप्रमाणे जे श्रद्धाळू आचण देवभक्त असतात त्याांच्यावर त्या देवािी जत्रा वर्ैरे सारख्या प्रसांर्ी 

याच्या प्रयोर्ाने अन ग्रह होतो आचण ज्याांिी ब द्धी अन सांधान राखण्यास असमथव असते त्याांिे तसेि स्त्री, बाल 
व मूखव याांिे चवद्रव आदी र्ोष्टींनी मनोरांजन केले जाते म्हणून समवकारािे वणवन केले आहे. 

 
‘चनरन सांधान’ शब्द वर ६० व्या आयेवरील टीकेत आला आहे. 

 
वदव्यपुरुषाश्रयकृतो वदव्यस्त्रीकारणोपगतयुद्धः । 

सुविवहतिस्तुवनबद्धो विप्रत्ययकारकशै्चि  ॥७० ॥ 

 

उद्धतपुरुषप्रायः स्त्रीरोषग्रवथतकाव्यबन्धश्च  । 

सांक्षोभविर्द्िकृतः सांफेटकृतस्तथा चैि  ॥७१ ॥ 

 

स्त्रीभेदनापहरणािमदथनप्राप्तिस्तुशृङ्गारः  । 

ईहामृगस्तु कायथः [वन चतुरङ्कविभूवषतशै्चि.] सुसमावहतकाव्यबन्धश्च  ॥७२ ॥ 

 
चदव्य प रुषाांच्या आधाराने रिलेला, चदव्य स्त्रीच्या चनचमत्ताने य द्धािे प्रसांर् असलेला, उत्कृष्ट माांडणी 

असलेलया कथानकाने य क्त, तसेि चवशषे प्रत्ययकारी असलेला, बह ताांशी उद्धत प रुषपाते्र असलेला, 
स्त्रीच्या रोषचवषयी काव्यरिना असलेला, क्षोभ, चवद्रव, त्यािप्रमाणे सांिेट याांनी य क्त असलेला, स्त्रीच्या 
चनचमत्ताने भेदन, अपहरण व अवमदवन याांच्या द्वारा कथानकात शृांर्ारािी प्राप्ती दाखचवणारा आचण 
काव्यरिना अर्दी व्यवस्स्थत केली असलेला असा ईहामृर् चनमाण करावा. 

अथेहामृगमाह वदव्येवत । वदव्यानाां पुरुषाणामाश्रयणां नायकतया, तेन कृतः । वदव्यस्त्रीवनवमत्तमुपगतां 
युद्धां  यत् । वदव्यानुप्रिेशात्समिकारित् असांबद्धाथथता मा प्रसाांक्षीवदत्याह सुविवहतेन सांवििेन िस्तुना 
वनबद्धः । विगतावन प्रत्ययकारणावन विश्वासहेतिो यत् । मध्ये च तत्ावदव्यानामवप प्रिेशो भितीवत दशथयवत 
उद्धतपुरुषेवत । स्त्रीवनवमत्तको रोषः । सांक्षोभ आिेगः । स्त्रीवनवमत्तां यावन भेदनापहरणािमदथनावन-यथायोगां 
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स्त्री-विषयावण अन्यविषयावण-तैः प्राप्तां िस्तु अवधठानां प्रमदालक्षणां यस्य तादृशः शृङ्गारः यक्स्मन् । अिमदथनां 
दर्णडः । सुसमावहतः काव्यबन्ध इत्यनेन िीथ्यङ्गान्यत् योज्यानीवत दशथयवत । 

 
आता ‘चदव्य’ इत्यादी शब्दाांत ईहामृर्ािे वणवन करतात. चदव्य प रुषाांिा आधार नायक म्हणून, त्याने 

रिलेला. चदव्य स्त्रीच्या चनचमत्ताने ज्यात य द्धािा प्रसांर् येतो असा. चदव्य पात्राांिा समावशे असलयाम ळे 
समवकाराप्रमाणे चवषयामध्ये त टकपणािा प्रसांर् येऊ नये म्हणून म्हणतात ‘स चवचहतेन’ म्हणजे स सांहत अशा 
कथानकाने स घचटत केलेला. ज्यात प्रत्ययकारण म्हणजे चवश्वसनीयता चवद्यमान नाही असा. आचण त्यात 
मध्ये चदव्य नसलेलयाांिाही समावशे होतो हे ‘उद्धतप रुष’ या शब्दाने दाखचवतात. स्त्रीच्या चनचमत्ताने रोष. 
सांक्षोभ म्हणजे आवरे्. स्त्रीच्या चनचमत्ताने जे भेदन, अपहरण आचण अवमदवन–औस्च्यत्यान सार स्त्रीच्या 
सांबांधात हकवा इतराांच्या सांबांधात–त्याांच्याम ळे प्राप्त झालेली वस्त  म्हणजे प्रमदारूपी अचधष्ठान असलेला 
शृांर्ार ज्यात आहे असा. अवमदवन म्हणजे शासन. उत्कृष्ट रिनेच्या काव्यबन्धाच्या चनदेशाने वीथीच्या 
अांर्ाांिी यात योजना करावी असे दाखचवतात. 

 
‘असांबद्धाथवता’ समवकारात तीन अांकाांतील चवषयाांिा परस्पराशी सांबांध नसतो हे वर ६१ व्या आयेत 

साांचर्तले आहे. –‘चवर्ताचन इ॰’ आयेतील ‘चवप्रत्यय’ शब्दािा अचभनवर् प्ताने चवश्वासािा अभाव असा अथव 
केला आहे. यावरून जर असा चनष्ट्कषव चनघत असेल की ईहामृर्ाच्या कथानकातील घटना चवश्वसनीय 
स्वरूपाच्या नसतात तर तो एकदम पटण्यासारखा नाही. चवशषेतः ईहामृर्ािे वणवन ‘स चवचहतवस्त चनबद्धः’ 
आचण ‘स समाचहतकाव्यबन्धः’ या शब्दाांत केलेले असलयाम ळे तो अचवश्वसनीय कसा होऊ शकेल? त्याम ळे 
उलट त्यािे कथानक अचधक चवश्वासाहव होण्यािाि जास्त सांभव आहे. अचभनवर् प्ताच्या या व्याख्येिा 
असाही अथव शक्य आहे की ईहामृर्ातील पात्राांिा परस्परावरील चवश्वास नाहीसा झालेला असतो. पण असा 
अथवही चवशषे पटण्यासारखा नाही. –‘तत्राचदव्यानामचप’ ही द रुस्ती आहे. म ळात ‘तत्र चदव्यानामचप’ असे 
आहे. पण चदव्य पाते्र नायक असलयािे वर म्हटले असताना त्याांच्याि समावशेािा प न्हा चनदेश अस्वाभाचवक 
होईल. आचण ‘अचप’ ने चदव्याांहून इतर पात्राांिाि समावशे सूचित होतो. ‘स्त्रीचनचमत्तको रोष.’ स्त्रीिा रोष 
असा अथव करावयािा नाही हे दाखचवण्यासाठी ही व्याख्या. –‘यथायोर्म्’ उदाहरणाथव अपहरण स्त्रीिे, 
अवमदवन व भेदन हे त्याला चवरोध करणाराांिे. –‘वीर्थयर्ङ्ाचन’ वीथीच्या तेरा अांर्ाांिे वणवन ह्या अध्यायाच्या 
शवेटी केले आहे. 

 
‘सांिेट’ म्हणजे ‘रेषग्रचथतवाक्य’ असे प ढे १९¿८४ मध्ये साांचर्तले आहे. 
 

य द्व्या/व्द्या योगे कायं ये पुरुषा िृत्तयो रसाशै्चि  । 

ईहामृगेऽवप ते [वन तत्स्यात्.] स्युः  [वन –मत्र चस्त्रया योर्ः, का –ममरचस्त्रयो ह्यास्स्मन्.] केिलममरवस्त्रया 
योगः  ॥७३ ॥ 

 
व्यायोर्ात ज्या प्रकारिे कायव, ज्या प्रकारिे प रुष, ज्या प्रकारच्या वृत्ती आचण ज्या प्रकारिे रस 

असतात त्या सवव र्ोष्टी ईहामरृ्ात स द्धा तशाि असाव्यात. िक्त त्यात चदव्य स्त्रीिी योजना असावी. 
अङ्कपवरमाणां नायकसांख्याां िृवत्तरसविभागां च व्यायोगावतदेशेनाह यद्वा/व्द्यायोग इवत  । 

कायथशब्देनाङ्क उच्यते, तेनैक एिाङ्कः । नायकास्तु द्वादश, समिकारावतदेशेन व्यायोगे तल्लाभात् । अत् तु 
समिकारावतदेशेन सिथसांपत्तगेौरिां स्यात् । 



 
 विषयानुक्रम 

 
‘यद्वा/व्द्यायोरे्’ या शब्दाांत व्यायोर्ाय्या अचतदेशाने ईहामरृ्ाच्या अांकाांिे पचरमाण, नायकाांिी सांख्या 

आचण वृत्ती व रस याांिी योजना ह्या र्ोष्टी साांर्तात. ‘कायव’ शब्दािा अांक असा अथव आहे, म्हणून यात एकि 
अांक. परांत  नायक बारा असतात, कारण व्यायोर्ात समवकारािा अचतदेश केलयाम ळे ती सांख्या प्राप्त होते. 
जर ह्या चठकाणीि समवकारािा अचतदेश केला असता तर सवव र्ोष्टी चसद्ध होऊन अचधक भार झाला 
असता. 

 
‘व्यायोरे् तल्लाभात्’ व्यायोर्ात समवकारािा अचतदेश प ढे ८३ व्या आयेत आहे. –‘सववसांपते्तर्ौरवां 

स्यात्’ यािा अथव असा चदसतो की समवकारातील चत्रकपट इत्यादी र्ोष्टी स द्धा ईहामृर्ात प्राप्त झालया 
असत्या व त्यायोरे् अचभपे्रत अथापेक्षा अचधक अथव चनष्ट्पन्न झाला असता. 

 
यत् तु िधेक्प्सतानाां िधो [घो - ऽप्य दग्रो.] हु्यदग्रो भिेवद्ध पुरुषाणाम् । 

 ककवचद्वा/व्द्याजां कृत्िा तेषाां युद्धां  शमवयतव्यम् ॥७४ ॥ 

 
परांत , ज्या चठकाणी वध्य ठरलेलया प रुषाांिा घोर वध होण्यािा सांभव असेल त्या चठकाणी काही 

तरी चनचमत्त काढून त्याांिे य द्ध थाांबचवण्यात याव.े 
 
ननु युद्धमिमदथनां चेत्युक्त्तां तत्ास्य प्रत्यक्षप्रयोज्यता मा भूवदवत दशथयवत यत् क्त्िवत । िधेक्प्सतानाां 

िध्यानाम्  । भिेवदवत सांभाव्यत इत्यथथः । तते्वत येषावमवत चाध्याहायथम् । व्याजवमवत पलायनावद । ईहा 
चेिा मृगस्येि स्त्रीमात्ाथा यत् स ईहामृगः । 

 
यात य द्ध व अवमदवन असतात असे म्हटले आहे, तेव्हा याांिा प्रत्यक्ष प्रयोर् केला जाऊ नये हे ‘यत्र 

त ’ इत्यादी शब्दाांत दाखचवतात. ‘वधेस्प्सतानाम्’ म्हणजे वध्य असलेलयाांिा. ‘भवते्’ म्हणजे सांभव असेल 
असा अथव. ‘तत्र’ आचण ‘येषाम’ हे दोन शब्द अध्याहृत धरावयािे. व्याज म्हणजे पलायन वर्ैरे. ईहा म्हणजे 
िेष्टा मृर्ाप्रमाणे केवळ स्त्रीसाठी ज्यात आहे तो ईहामृर्. 

 
‘िाध्याहायवम्’ ही द रुस्ती आहे. म ळातील ‘िाधवमाहायवम्’ अथवहीन व म्हणून भ्रष्ट पाठ आहे हे उघड 

आहे. 
 

ईहामृगस्य लक्षणमुक्त्तां विप्राः समासयोगेन । 

वडमलक्षणां तु भूयो लक्षणयुक्त्त्या प्रिक्ष्यावम  ॥७५ ॥ 

 

प्रख्यातिस्तुविषयः प्रख्यातोदात्तनायकशै्चि । 

[वन षस्ट्ट्त्रांशल्लक्षणय क्.] षड्रसलक्षणयुक्त्तश्चतुरङ्को िै वडमः कायथ  ॥७६ ॥ 
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[ब का –वजवः.] शृङ्गारहास्यिजं शेषैः सिै रसैः समायुक्त्तः । 

दीप्तरसकाव्ययोवननानाभािोपसांपन्नः  ॥७७ ॥ 

 

[का चनघातिन्द्रसूयोपरार्सोलकावपातसांय क्तः.] वनघातोल्कापातैरुपरागेणेन्दुसूयथयोयुथक्त्तः । 

[वन-चनय द्धप्रहरण-] युद्धवनयुद्धाधषथणसांफेटकृतश्च कतथव्यः  ॥७८ ॥ 

 

मायेन्र्द्जालबहुलो [वन बह प रुषो-.]बहुपुस्तोत्थानयोगयुक्त्तश्च । 

[का देवस रसाक्षसभतूयक्षनालि प रुषाः स्य ः.] देिभुजगेन्र्द्राक्षसयक्षवपशाचािकीणथश्च  ॥७९ ॥ 

 

षोडशनायकबहुलः सावित्यारभवटिृवत्तसांपन्नः । 

कायो वडमः [का तज्ज्ञैनानाश्रयचवशषेेण (घो-चवशषेः)] प्रयत्नान्नानाश्रयाभािसांपन्नः  ॥८० ॥ 

 
हे चवप्रहो, ईहामृर्ािे लक्षण मी थोडक्यात साांचर्तले. आता याप ढे लक्षणाच्या साहाय्याने चडमािे 

वणवन करणार आहे. प्रचसद्ध कथानकािा चवषय असलेला, तसेि प्रचसद्ध असे उदात्त नायक असलेला, सहा 
रसाांच्या आचवष्ट्काराने य क्त व िार अांक असलेला असा चडम रिावा. शृांर्ार व हास्य हे दोन खेरीज करून 
इतर सवव रसाांनी य क्त असलेला, आवशेय क्त रसाांिे काव्य असलेला, चवचवध प्रकारच्या भावाांनी सांपन्न 
असलेला, भकूां प, उलकापात, आचण िांद्र व सूयव याांिी ग्रहणे याांनी य क्त, य द्ध, द्वन्द्वय द्ध, आह्वान, सांिेट 
याांनी य क्त असा करावा. तसेि माया, इांद्रजाल या र्ोष्टी मोठ्या प्रमाणात असलेला, प ष्ट्कळ प्रकारच्या 
कृचत्रम वस्तूांच्या चनर्ममतीने य क्त असलेला, देव, नार्राज, राक्षस, यक्ष, चपशाच्च हे समाचवष्ट असलेला, 
एकूण सोळा नायक असलेला, सात्त्वती आचण आरभटी या वृत्तींनी सांपन्न असलेला आचण चवचवध प्रसांर्ाांतून 
उद्भवणाऱ्या भावाांनी सांपन्न असा चडम प्रयत्नपूववक रिावा. 

 
अथ वडममाह प्रख्यातिस्तुविषय इवत । नाटकतुल्यां सिथमन्यत्, केिलां  सांधीनाां रसानाां चासमग्रता । 

शृङारहास्यिजं षड्रसत्ि े पयायेण शान्तस्य प्रयोगः स्यावदत्याह दीप्तरसेवत । काव्ययोवनः काव्यिस्तु । 
देिादयो बाहुल्येनात् । सावित्यारभटीवत जावतरप्रावणनावमवत केवचत् । सावित्यारभटीिृवत्तसांपन्नां िृवत्तद्वयां 
यत् । िृवत्तसमूहे िा िृवत्तशब्दः । सावित्यारभटीलक्षणव्यािृवया सांपन्नः । वडमो वडम्बो विर्द्ि इवत पयायाः, 
तद्योगादयां वडमः । अन्ये तु डयन्त इवत वडयः उद्धतनायकाः, तेषाां मानां िृवत्तयथते्वत । इको 
ह्रस्िोऽङयोगालिस्येवत ह्रस्िः । नानाश्रय-भािसांपन्न इत्यनेन सिथभाियुक्त्तत्िावदवतिृत्तिैवचत्र्यमाह । 

 
आता ‘प्रख्यातवस्त चवषयः’ इत्यादीत चडमािे वणवन करतात. नाटकाप्रमाणेि इतर सवव, केवळ सांचध 

आचण रस हे सववच्या सवव नसतात. शृांर्ार आचण हास्य खेरीज करून सहा रसाांच्या योजनेिा चनदेश 
असलयाने कदाचित् पयायाने शान्त रसािा प्रयोर् होईल म्हणून ‘दीप्तरस’ असे म्हटले आहे. काव्ययोचन 
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म्हणजे काव्यािे कथानक. यात देव आदी मोठ्या सांख्येने असतात. सात्त्वत्यारभटी यात ‘जाचतरप्राचणनाम्’ 
या सूत्रातील चनयम लावला आहे असे काहींिे मत आहे. सात्त्वती आचण आरभटी वृत्तींनी सांपन्न अशा दोन 
वृत्ती ज्यात आहेत असा. अथवा वृचत्त शब्द वृत्तींच्या समूहािा वािक समजावा. सात्त्वती आचण आरभटी 
याांच्या लक्षणािा चनरास करून सांपन्न झालेला. चडम, चडम्ब आचण चवद्रव हे चतन्ही शब्द (दांर्ल ह्या) एकाि 
अथािे आहेत. त्याच्या सांयोर्ाम ळे रूपकािे नाव चडम. इतराांच्या मते ‘डयन्ते’ म्हणजे उड्या मारतात ते 
‘डी’ म्हणजे उद्धत प रुष; त्याांिे मान म्हणजे अस्स्तत्व ज्यात आहे तो चडम. ‘इको ह्रस्वोऽङ्यो र्ालवस्य’ ह्या 
सूत्राप्रमाणे ह्रस्व झाले आहे. ‘नानाश्रयभावसांपन्नः’ याने सवव भावाांनी य क्त असलयाम ळे कथानकािे वैचित्र्य 
चनदर्मशत करतात.  

 
‘िासमग्रता’ यानांतर म ळात आणखी एक ‘ि’ आहे. त्यािे काहीि प्रयोजन नसलयाम ळे तो र्ाळला 

आहे. चडमात सांचध समग्र नसतात, कारण प ढे १९¿४२ मध्ये म्हटलयाप्रमाणे त्यात अवमशवसांधीिा अभाव 
असतो. –‘शान्तस्य प्रयोर्ः स्यात्’ सहाव्या रसाध्यायावरील टीकेच्या शवेटी अचभनवर् प्तािे शान्तरसािे 
अस्स्तत्व चसद्ध करण्यासाठी चडमाच्या येथील वणवनािा उपयोर् केला आहे. प्रस्त त चठकाणी षड्रसात 
शान्तरसाच्या अन्तभावािी सांभावना चनर्मदष्ट केली आहे. –‘दीप्तरस’ म्हणजे रौद्र आचण वीर. –‘देवादयः’ 
म्हणजे ७९व्या आयेतील देव, भ जरे्न्द्र, राक्षस इत्यादी. –‘जाचतरप्राचणनाम्’ हे पाचणनीिे सूत्र (२¿४¿६) 
आहे. त्या सूत्राप्रमाणे जाचतवािक शब्दाांिा द्वन्द्वसमास नप ांसकहलर्ी एकविनात होतो, जसे द्र मशलैम्. येथे 
अशा मतािा चनदेश चदसतो की ‘सात्त्वत्यारभटी’ हा अशा तऱ्हेिा द्वन्द्व आहे. ह्रस्व ‘चट’ िी उपपत्ती 
लावण्यािा येथे अशा मतािा हा प्रयत्न असावा. पण सात्त्वती व आरभटी हे जाचतवािक शब्द नाहीत. –
‘सात्त्वत्यारभटीवृचत्तसांपन्नां वृचत्तद्वयां’ यािा असा अथव होतो की ह्या दोन वृत्तींनी सांपन्न झालेलया इतर दोन 
वृत्ती; म्हणजे चडमात भारती व कैचशकी या वृत्तींनाही अवकाश आहे असा चनष्ट्कषव चनघतो. पण तो सांभाव्य 
वाटत नाही. ‘सात्त्वत्यारभटीवृचत्तद्वयसांपन्न’ असे विन अपेचक्षत आहे. –लक्षणव्यावृत्त्या सांपन्नः’ या द सऱ्या 
व्याख्येत तर सात्त्वती व आरभटी याांच्या लक्षणािी चडमात व्यावृचत्त म्हणजे अन पस्स्थतीि चनर्मदष्ट केलेली 
चदसते. येथे टीकेत काही र्ोंधळ झालेला नसेल तर ही व्याख्या आयेतील विनािा चवपयास करणारी 
ठरेल. टीकेतील शब्दाांतून त्या विनािा पोषक असा अथव चनघ ूशकेलसे वाटत नाही. –‘तेषाां मानां’ म चद्रत 
पाठ ‘तेषामात्मनाम्’ आहे, तो अथवहीन आहे. चडमतील ‘म’ हा मा ह्या धातूपासून आला आहे असे 
म्हणावयािे आहे. –‘इको ह्रस्वो इ॰’ हे पाचणनीिे सूत्र (६¿३¿६१) आहे. तदन सार समासातील पचहले पद 
ईकारान्त असता ई चवकलपाने ह्रस्व होतो, िक्त तो ई प्रत्ययस्वरूप नसावा. ‘डी’ ह्या प्रथम पदातील ई 
प्रत्ययरूप नाही, म्हणून डी+म पासून डीम असे रूप अपेचक्षत असता चडम झाले. असे हे स्पष्टीकरण आहे. 

 
नाटकादनन्तरां वडमलक्षणां यद्यप्युवचतां तथावप तद्गतप्रिेशकावदसांभिवनराकरणाथं तत्प्रकरणाद-

पकृष्ट्यास्यावभधानम् । तेन वदनचतुष्ट्ट्यिृत्तमेिात् प्रयोज्यम् । अङ्काितार एि चात् भिवत । 
चूवलकाङ्कमुखयो-स्त्ित्ावप युद्धावदिणथने समुपयोगोऽस्त्येि । ततश्च िस्तुतः प्रिशेकाद्यवनवषद्धमेि । 
प्रिेशकस्य ह्यसांभि एि रस-स्येवतिृत्तिशाद्वा अङे्कष्ट्िन्योन्यासांबन्धात्, यथा समिकारे बह्वङे्कऽवप । 
तस्मात्प्रकरणादपकषोऽस्य तस्या-िसराभािात् । तत् वह नाटकानन्तरमस्यावभधाने प्रकरणस्य 
तत्स्पर्मधत्िमुक्त्तां भिेत् । तदनन्तरावभधाने नावटका-वदभेदः कथां ख्याप्यः । नावटकायाां च स्त्रीप्रधानत्िात् 
शृङ्गारसमिकारावभधानमेि ततः परां न्याय्यम् । तत्प्रसङे्गन च वदव्यपुरुषसांबन्धा-दीहामृग उक्त्तः । 
तदनन्तरां च वदव्यपुरुषावधकारेण न रूपकाणीवत पूिथमनेकरसयुक्त्तत्िेन विततेवतिृत्त-त्िादयमवभधातुां 
युक्त्तवमत्यलां  बहुना । 
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नाटकाच्या नांतर चडमािे लक्षण देणे जरी उचित होते तरी त्यातील प्रवशेक आदींच्या सांभवािे 
चनराकरण करण्यासाठी प्रकरणापासून दूर ठेवनू त्यािा चनदेश केला आहे. म्हणून यात िार चदवसाांच्या 
घडामोडींिीि योजना करावयािी असते. आचण यात अङ्कावतारािाि उपयोर् होतो. परांत  य द्ध आदीच्या 
वणवनात िूचलका व अङ्कम ख याांिा स द्धा यात उपयोर् होतोि. आचण म्हणून खरोखर पहाता प्रवशेक 
आदींिी चनषेध असा केलेलाि नाही. कारण प्रवशेकािा यात सांभवि नसतो, रसाम ळे हकवा कथानकाच्या 
अन रोधाने यातील अांकाांमध्ये परस्पराशी सांबांध नसतो म्हणून, ज्याप्रमाणे समवकारात प ष्ट्कळ अांक असले 
तरी त्याांिा परस्पराशी सांबांध नसतो त्याप्रमाणे. म्हणून प्रकरणापासून याला दूर ठेवले आहे, कारण यात त्या 
प्रवशेकाला अवकाशि नाही. असे असता नाटकानांतर जर यािे वणवन केले असते तर प्रकरणािी याच्याशी 
स्पधा असलेली चनर्मदष्ट झाली असती. प्रकरणानांतर यािे वणवन केले असते तर नाचटका आदींिा भेद कसा 
साांर्ता आला असता? आचण नाचटकेत चस्त्रयाांिे प्राधान्य असलयाम ळे त्यानांतर शृांर्ारािा समावशे असलेलया 
समवकारािेि वणवन न्यायाला धरून झाले. आचण त्या प्रसांर्ाने चदव्य प रुषाांिा सांबांध असलयाकारणाने 
ईहामृर्ािे वणवन केले आहे. आचण त्यानांतर चदव्य प रुष प्रधान असलेली रूपके नाहीत, म्हणून अनेक रसाांनी 
य क्त असलयाम ळे व चवस्तृत असे कथानक असलयाम ळे प्रथम या चडमािे वणवन करणे उचित होय. तेव्हा 
आता हा चवस्तार प रे.  

 
या पचरच्छेदात चडमािा क्रम अर्ोदर अपेचक्षत असता इतक्या उचशरा का लावला आहे यािे चवविेन 

केले आहे. –‘नाटकादनन्तरां’ कारण यात बह तेक र्ोष्टी नाटकातलयाप्रमाणेि असतात असे वर म्हटले 
आहे. –‘तत्’ याने चडमलक्षणािा चनदेश होतो असे समजणे शक्य आहे. तथाचप प ढे ‘अस्य’ असलयाम ळे ह्या 
शब्दािी आवश्यकता नाही. –‘अपकृष्ट्य’ म्हणजे द सऱ्या काही र्ोष्टींिे मध्यांतरी चवविेन केलयावर. –
‘प्रवशेकस्य ह्यसांभव एव’ येथे य स्क्तवाद असा केला आहे की जे सांभाव्य असेल त्यािाि चनषेध करणे उचित 
होय; जे सांभाव्यि नसेल त्यािा चनषेध करण्यािे प्रयोजन नाही. चडमात प्रवशेकािा सांभवि नाही, म्हणून 
त्यािा प्रत्यक्ष चनषेध केला नाही. –‘रसस्येचतवृत्तवशाद्वा’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रतात 
‘सरसेचतवृत्तवशाद्वा’ असे आहे. दोन्ही पाठ समाधानकारक नाहीत. ‘वा’ म ळे दोन र्ोष्टींिा चनदेश अपेचक्षत 
आहे. रस आचण इचतवृत्त ह्या त्या दोन र्ोष्टी. त्याम ळे ‘सरस’ असे इचतवृत्तािे चवशषेण करणे बरोबर चदसत 
नाही. तसेि ‘रसस्य’ ह्या पाठात रसािा स्वतांत्र चनदेश असला तरी त्यातील षष्ठीिा अन्वय नीट लार्त 
नाही. कदाचित त्यानांतर ‘वशात्’ अध्याहृत धरता येईल. –‘अङे्कष ’ च्या पूवी म ळात ‘यथा’ आहे. पण नांतर 
आलेलया ‘यथा’ शब्दािी येथे ि कीने प नरावृत्ती झालीसे चदसते. –‘प्रकरणादपकषो’ ही म ळातील 
‘प्रकरणोत्कषो’ िी द रुस्ती आहे. ‘प्रकरणाद त्कषवः’ असा पाठ सांभवनीय आहे. पण पचरच्छेदाच्या प्रारांभी  
‘प्रकरणादपकृष्ट्य’ हे शब्द असलयाम ळे स िचवलेली द रुस्ती अचधक सांभाव्य वाटते. –‘तस्यावसराभावात्’ 
म ळात ‘अवसरभावात्’ आहे. पण ‘तस्य’ ने प्रवशेकािाि चनदेश अचभपे्रत असण्यािा सांभव असलयाम ळे 
अवसराच्या अभावािाि उल्लेख उचित होईल. –‘नाटकानन्तरां’ म ळातील ‘नाटकान्तरां’ हा पाठ बरोबर 
नाही. –‘तत्स्पर्मधत्वम्’ म ळात ह्या शब्दाच्या पूवी ‘न’ अचधक आहे. पण तो ि कीने आलेला चदसतो. 
नाटकानांतर चडमािे चववरण करावयािे ठरचवले असते तर प्रकरणाला अन्याय होऊन त्या दोहोत स्पधा 
उत्पन्न झाली असती असे येथे म्हणावयािे आहे. –‘शृर्ङ्ारसमवकारा-’ म चद्रत पाठ ‘चत्रशृर्ङ्ार-’ आहे. त्याने 
समासािा चवग्रह स लभ होतो. तथाचप हस्तचलचखतातील समासही चवग्रहास कठीण नाही. –
‘चदव्यप रुषाचधकारेण न’ यातील ‘न’ म ळात नाही. पण तो आवश्यक वाटतो. इतर रूपकप्रकाराांत चदव्य 
प रुषाांिा अचधकार असतो म्हणजे त्याांना प्राधान्य असते अशा अथाच्या चवधानािी शक्यता नाही. 

 
वडमलक्षणवमत्युक्त्तां मया समासेन लक्षणानुगतम् । 



 
 विषयानुक्रम 

व्यायोगस्य तु लक्षणमतःपरां सांप्रिक्ष्यावम ॥८१ ॥ 

 

व्यायोगस्तु विवधजै्ञः कायथः प्रख्यातनायकशरीरः । 

अल्पस्त्रीजनयुक्त्तस्त्िेकाहकृतस्तथा चैि ॥८२ ॥ 

 

 

बहिश्च तत् पुरुषा [वन कचवचमः काया यथा.] व्यायच्छन्ते यथा समिकारे । 

न च तत्प्रमाणयुक्त्तः कायथस्विेकाङ्क एिायम् ॥८३ ॥ 

 

न च वदव्यनायककृतः कायो राजर्मषनायकवनबद्धः । 

[का –सांघषविाचप.] युद्धवनयुद्धाधषथणसांघषथकृतश्च कतथव्यः ॥८४ ॥ 

 

एिांविधस्तु कायो व्यायोगो दीप्तकाव्यरसयोवनः । 

िक्ष्याम्यतःपरमहां लक्षणमुत्सवृिकाङ्कस्य ॥८५ ॥ 

 
याप्रमाणे मी चडमािे वणवन लक्षणाांनी य क्त असे केले आहे. आता यानांतर मी व्यायोर्ािे लक्षण 

साांर्तो. (नाट्यािे) चनयम जाणणाऱ्याांनी प्रचसद्ध नायक व कथानक असलेला, थोडक्याि चस्त्रया असलेला, 
तसेि एका चदवसातील वृत्तान्त असलेला, अशा प्रकारे व्यायोर्ािी रिना करावी. समवकाराप्रमाणेि त्यात 
प ष्ट्कळ प रुषाांिे िेचष्टत असते; परांत  त्यािा चवस्तार समवकाराइतका नसतो. िक्त एकि अांक असलेला 
असा हा व्यायोर् करावा. त्यात चदव्य नायक नसावते. तर राजषी नायक असलेला असा व्यायोर् करावा 
आचण य द्ध, द्वन्द्वय द्ध, आह्वान, सांघषव याांनी य क्त असलेला असा करावा. अशा प्रकारे आवशेय क्त रसाांिे 
काव्य असलेलया व्यायोर्ािी रिना करावी. आता यानांतर मी उत्सचृष्टकाङ्कािे लक्षण साांर्तो. 

 
व्यायोगस्तु वडमस्यिै शेषभूतो वदव्यनायकाभािात्, केिलमत्ोदात्तस्य राजादेः न नायकता अवप 

त्िमात्यसेनापवतप्रभृतेदीप्तरसस्य । अत एिाह प्रख्यातनायकेवत । उदात्तग्रहणमपाकतथव्यवमत्यथथः । यथा 
समिकार इवत द्वादशेत्यथथः । तािदङ्कपवरमाणशङ्कामवतदेशात् प्रत्यासवया प्रसक्त्ताां िारवयतुमाह एकाङ्क 
एिेवत । एिकारेणैकाहचवरतविषयत्िात्र्यायप्राप्तमेिातै्काङ्कत्िवमत्याह । ननु प्रख्यातनायकशब्देन वकमत् 
गृहीतवमत्यवत-प्रसङ्गां  शमयवत न चेवत । चो वभन्नक्रमः । वदव्यदेैिैः नृपैः ऋवषवभश्च नायकैनथ वनबद्धोऽयां 
भितीत्यथथः । ननु कस्मादयां व्यायोग इत्याह युद्धवनयुदे्धवत । व्यायामे युद्धप्राये वनयुज्यन्ते पुरुषा यते्वत 
व्यायोग इत्यथथः । वनयुद्धां  बाहुयुद्धम् । सांघषथः शौयथविद्याकुलरूपावदकृता स्पधा । दीप्तां 
काव्यमोजोगुणयुक्त्तम्, दीप्तरसा िीररौर्द्ाद्याः तदुभयां योवनः कारणमस्य । 
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व्यायोर् तर चदव्यनायकाांिा अभाव असलयाम ळे चडमाच्याि अवशषेासारखा आहे, केवळ यात 

राजाप्रभतृी उदात्त पाते्र नायक नसतात, तर दीप्त रस असलेले अमात्य, सेनापती वर्ैरे नायक असतात. 
म्हणूनि ‘प्रखातनायक’ असे म्हटले आहे. ‘उदात्त’ शब्दािा समावशे करावयािा नाही असा यािा अथव. 
‘समवकाराप्रमाणे’ म्हणजे बारा असा अथव. ह्या अचतदेशाम ळे जवळि असलेली चततकीि अांकाांिी सांख्या 
स द्धा प्राप्त होईल अशी शांका दूर करण्याकचरता ‘एकाङ्क एव’ असे म्हणतात. ‘एव’ शब्दाच्या उपयोर्ाने एका 
चदवसािे वृत्ति व्यायोर्ािा चवषय असलयाम ळे एक अांक असणे न्यायानेि प्राप्त होते असे दाखचवतात. 
‘प्रख्यातनायक’ ह्या शब्दाने काय समजावयािे यािे उत्तर म्हणून ‘न ि’ इत्यादी शब्दाांत अचतप्रसांर्ािे 
चनराकरण करतात. ‘ि’ ने चभन्न क्रम दाखचवला आहे. चदव्य म्हणजे देव, तसेि राजे आचण र्षी अशा 
नायकाांनी न रिलेला असा अथव. याला व्यायोर् का म्हणतात ते ‘य द्धचनय द्ध’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. 
य द्धप्राय अशा व्यायामात प रुषाांिी ज्यात योजना केली जाते तो व्यायोर् असा अथव. चनय द्ध म्हणजे बाह य द्ध. 
सांघषव म्हणजे शौयव, चवद्या, क ल, रूप इत्याचदसांबांधात स्पधा. दीप्त काव्य म्हणजे ओजस र् णाने य क्त 
काव्य, दीप्त रस म्हणजे वीर, रौद्र आदी; ते दोन्ही योचन म्हणजे कारण आहेत ज्यािे असा. 

 
‘राजादेनव नायकता’ यातील ‘न’ म ळात नाही. पण तो आवश्यक आहे. कारण व्यायोर्ात राजा 

नायक नाही असे अचभनवर् प्ताने प ढे स्पष्ट म्हटले आहे. चशवाय येथे ‘न’ असलयाचशवाय प ढील ‘अचप त ’िी 
सांर्ती लार्त नाही. –‘उदात्तग्रहणम् इ॰’ नाटकाच्या वणवनात ‘प्रख्यातोदात्तनायकः’ असे विन आहे. 
त्यातील ‘उदात्त’ शब्द प्रस्त त सांबांधात वर्ळून िक्त ‘प्रख्यातनायक’ असे म्हटले आहे. त्यावरून राजा 
वर्ैरे उदात्त नायक यात अचभपे्रत नाहीत, िक्त प्रख्यात अचभपे्रत आहेत असा चनष्ट्कषव चनघतो. –‘तावदङ्क’ 
म्हणजे तीन अांक. –म्हणजे तीन अांक. –‘अचतप्रसर्ङ्म्’ म्हणजे अचभपे्रत असलेलया व्यक्तीपेक्षा अचधक 
व्यापक समावशेािा प्रसांर्. – ८४ व्या आयेतील पूवाधािा अथव लावताना अचभनवर् प्ताने ‘न’ िा सांबांध 
‘राजर्मषनायकचनबद्धः’ शी स द्धा जोडला आहे. पण तो नाट्यशास्त्रकाराला अचभपे्रत असेलसे चनचितपणे 
म्हणता येणार नाही. ‘कायवः’ वरून असेि वाटते की राजर्मष नायक असावते असा त्यािा आशय आहे. आचण 
चटकेत चनर्मदष्ट झाले आहे त्याप्रमाणे राजे व र्षी असे दोन चभन्न प्रकारिे नायक समजण्यािे काहीि कारण 
चदसत नाही. –‘न चनबद्धो’ हस्तचलचखतातील ‘न चनचषद्धो’ हे ि कीने आलेले चदसते. –‘चनय ज्यन्ते’ म चद्रत 
पाठ ‘चनय ध्यन्ते’ असा आहे. तो सांभवनीय नाही. ‘व्यायोर्’ ह्या शब्दािी व्य त्पत्ती व्या+य ज् पासून साधली 
असून ‘व्या’ िे मूळ ‘व्यायाम’ मध्ये शोधले आहे आचण ‘योर्’ िा अथव चवशद करण्यासाठी ‘चनय ज्यन्ते यत्र’ हे 
शब्द वापरले आहेत. तेथे ‘चनय ध्यन्ते’ वापरले असण्यािी शक्यता नाही. –‘दीप्तरसा’ म ळात ‘चदप्तरसाद्या’ 
असे आहे. पण त्यातील ‘आद्य’ चनरथवक आहे. प ढील शब्दातून तो येथे ि कीने प नरुक्त झाला आहे. 

 
येथील पचहली ८१ वी आया नाट्यशास्त्राच्या काही हस्तचलचखताांत आढळत नाही. म्हणून बडोदे 

प्रतीत ती कां सात घातली आहे. ती प्रचक्षप्त असण्यािा बराि सांभव आहे. तथाचप हे लक्षात ठेवले पाचहजे की 
अशा तऱ्हेने एका चवषयािा समारोप व द सऱ्यािा उपन्यास करावयािा ही नाट्यशास्त्रकारािी पद्धती प्रायः 
सववि चनदशवनास येते. 

 
प्रख्यातिस्तुविषयस्त्िप्रख्यातः कदावचदेि स्यात् । 

वदव्यपुरुषैर्मियुक्त्तः शेषैयुथक्त्तो भिेत्पुांवभः ॥८६ ॥ 
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करुणरसप्रायकृतो वनिृत्तयुद्धोद्धप्रहारश्च । 

[का - पचरदेवन] स्त्रीपवरदेवितबहुलो वनिेवदतभावषतशै्चि ॥८७ ॥ 

 

नानाव्याकुलचेिः सावित्यारभवटकैवशकीहीनः । 

[का कतवव्योऽभय दयान्तरस्तज्ज्ञैरुत्स]ृ कायथः काव्यविवधजै्ञः सततां हु्यत्सृविकाङ्कस्तु ॥८८ ॥ 

 
उत्सचृष्टकाङ्क प्रचसद्ध असे कथानक असलेला अथवा क्वचित प्रचसद्ध नसलेले स द्धा कथानक 

असलेला असावा; तो चदव्यप रुषचवरचहत व इतर प्रकारच्या प रुषाांनी य क्त असावा. काव्यािे चनयम 
जाणणाराांनी उत्सृचष्टकाङ्क नेहमी बह ताांशी करुण रसाने य क्त, य द्ध, उद्धत प्रहार याांनी चवरचहत, चस्त्रयाांच्या 
चवलापाांनी भरलेला व चनवेदपूणव विनाांनी य क्त, चवचवध प्रकारच्या व्याक ल िेष्टाांनी य क्त आचण सात्त्वती, 
आरभटी व कैचशकी ह्या वृत्तींनी चवरचहत असा करावा.  

 
रौर्द्ाद्यनन्तरां ‘रौर्द्स्य चैि यत्कमथ स जे्ञयः करुणः’ इत्युक्त्तत्िात्तत्प्रधानमुत्सृविकाङ्कमेतदनन्तरमाह 

प्रख्यातिस्तुविषय इवत । प्रख्याते भारतावदयुदे्ध विषये वनवमत्त ेसवत यत्करुणबहुलां  चेवितां िर्णयथते तत्ख्यातां 
स्त्रीपिथिृत्तान्तित् मा भूवदत्यप्रख्यातग्रहणेनोक्त्तम् । तेनोभयोपादानस्य परस्परविरुद्धाथथत्िादककवचत्करत्िां 
नाशङ्कनीयम् । वनिृत्तयुद्धा उद्धतप्रहाराः पुरुषा यक्स्मन् । पवरदेवितां दैिोपालम्भात्मवनन्दारूपमनुशोचनां 
यत् । वनिेवदतावन येषु वनिेदो जायते तादांवश भावषतावन यत् । व्याकुला चेिा भूवमवनपातवििर्मतताद्याः । 
सावित्या-रभवट-कैवशकीहीन इवत समाहारद्वन्द्वगभथद्वन्द्वान्तरगभथस्तृतीयासमासः । उत्क्रमणीया 
सृविजीवितां प्राण यासाां ता उत्सृविकाः शोचन्त्यः वस्त्रयः तावभरवङ्कत इवत तथोक्त्तः । 
िृवत्तवभरुत्सित्िावदत्यन्ये, तदा वद्वत्िां चाद्य...म् । उदे्दशे त्िेकदेशेनायमङ्क इवत वनर्मदिो िृत्तानुरोधात् । इह 
च करुणरसबाहुल्यादे्दिैर्मियोगः । रौर्द्बीभत्स-भयानकसांबन्धौ वदव्ययोगे भित्यवप, न तु करुणयोगः । 

 
‘आचण रौद्रािे जे कमव तो करुण रस असे समजाव’े असे मारे् म्हटले असलयाम ळे रौद्रादीच्या नांतर 

करुणरसप्रधान उत्सृचष्टकाङ्कािे ह्या व्यायोर्ानांतर ‘प्रख्यातवस्त चवषयः’ इत्यादी शब्दाांत वणवन करतात. 
प्रख्यात असे भारतादी य द्ध चवषय म्हणजे चनचमत्त झाले असता जे करुणरसपूणव िेचष्टत वर्मणले जाते ते 
स्त्रीपवातील वृत्तान्तासारखे ख्यात होऊ नये हे ‘अप्रख्यात’ शब्दाच्या उपयोर्ाने दाखचवले आहे. म्हणून 
दोन्ही शब्दाांिा उपयोर् ते परस्परचवरुद्ध अथािे असलयाम ळे चनरुपयोर्ी आहे अशी शांका घेण्यािे कारण 
नाही. य द्धापासून चनवृत्त झालेले, उद्धत प्रहार करणारे प रुष ज्यात आहे असा. पचरदेचवत म्हणजे दैवाला 
दोष, स्वतःिी चनन्दा या स्वरूपािा चवलाप. चनवेचदत म्हणजे ज्याांमध्ये चनवेद उत्पन्न होतो अशा तऱ्हेिी विने 
ज्यात आहेत असा. व्याक ल िेष्टा म्हणजे जचमनीवर पडणे, लोळणे इत्यादी. ‘सात्त्वत्यारभचटकैचशकीहीनः’ 
यात प्रथम समाहारद्वन्द्व असून त्याच्यासह द सरा द्वन्द्व आहे व शवेटी तृतीयातत्प रुष समास आहे. सृचष्ट 
म्हणजे जीचवत अथात प्राण ते उत्क्रमणीय म्हणजे बाहेर जाण्याच्या बेतात आहेत ज्याांच्या त्या उत्सचृष्टका 
म्हणजे शोक करणाऱ्या चस्त्रया, त्याांनी चिचह्नत झालेला म्हणून उत्सचृष्टकाङ्क हे नाव प्राप्त झालेला. 
द सऱ्याांच्या मते वृत्तींनी उत्सषृ्ट म्हणजे टाकलेला म्हणून हे नाव पडले आहे. तेव्हा चद्वत्व ... पण उदे्दशात 
एका भार्ावरून वृत्ताच्या सोयीसाठी यािा अङ्क असा चनदेश केला आहे. आचण यात करुणरसािे बाह लय 
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असलयाम ळे देवाांिा समावशे नाही. रौद्र, बीभत्स व भयानक ह्या रसाांिा सांबन्ध देव समाचवष्ट असतानाही 
होतो, परांत  करुणरसािा नाही.  

 
‘रौद्रस्य िैव इ॰’ हा सहाव्या रसाध्यायातील (६¿४०) करुणरसाच्या उत्पत्तीसांबांधीिा चनदेश आहे. 

रौद्र रसाच्या आचवभावानांतर त्यातील वध वर्ैरेम ळे करुणरसाला अवकाश प्राप्त होतो. –‘यत्करुणबह लां ’ 
हस्तचलचखतात ‘यत्’ च्या जार्ी ‘तत्’ आहे आचण म चद्रतात ‘यत्तत्’. –‘मा भतू्’ येथे काही तरी अांश र्हाळ 
झाला असावा असे वाटते. आहेत या शब्दाांतून असा अथव चनष्ट्पन्न होऊ शकतो की स्त्रीपवातील वृत्तान्त जसा 
ख्यात म्हणजे प्रचसद्ध आहे तशी प्रचसद्धी उत्सृचष्टकाङ्कातील करुण िेचष्टताला नसावी. पण मूळ आयेत तशी 
प्रचसद्धी नसली तरी िालेल असा अथव अचभपे्रत आहे. आचण चतच्यात परस्परचवरोध आहे अशी शांका उत्पन्न 
होण्यासारखी नाही. –‘येष  चनवेदो जायते’ म चद्रत पाठ ‘येष  श्र तेष  चनवेदो जायते’ असा आहे. पण तो बरोबर 
वाटत नाही. ‘चनवेचदत’ शब्द व्याकरणाच्या ‘तदस्य सांजातां इ॰’ चनयमान सार ‘इतच्’ प्रत्यय लार्ून बनला 
आहे असे येथे दाखचवले आहे. आचण चनवेद होतो तो शोक करणारालाि, चवलाप ऐकणाराला नाही. –
‘सात्त्वत्यारभचट इ॰’ ह्या समासािा चवग्रह प ढीलप्रमाणे केला आहे –‘सात्त्वत्यारभचट’ हा समाहारद्वन्द्व. 
म्हणून नप ांसकहलर्ी एकविन ‘जाचतरप्राचणनाम्’ ह्या सूत्राप्रमाणे. ह्रस्व ‘चट’ िी उपपत्ती  लावण्यासाठी  हा 
खटाटोप. प ढे हा शब्द व कैचशकी चमळून द सरा द्वन्द्व होतो आचण शवेटी ‘हीन’ लार्ताना तृतीयातत्प रुष 
समास होतो. –‘तदा चद्वत्वां िाद्य...म्’ असा खांचडत पाठ हस्तचलचखतात आहे. त्याने काही अथवबोध होत 
नाही. म चद्रत पाठ ‘चद्वत्वां ि चत्रत्वम्’ आहे. तोही अथवबोधास उपय क्त ठरत नाही. –‘उदे्दश ेत्वकेदेशने’ ही 
द रुस्ती आहे. उदे्दश म्हणजे वर द सऱ्या व चतसऱ्या आयेत केलेला दहा रूपकाांिा नामचनदेश. त्या चठकाणी 
उस्तृचष्टकाङ्क शब्द न वापरता केवळ ‘अङ्क’ असा त्यािा उल्लेख केला आहे. तो त्या सांपूणव नावाच्या एका 
अांशाच्या अन रोधाने केला आहे असे येथे म्हणावयािे आहे. तेव्हा ‘उदे्दश ेत  एकदेशने’ असा पाठ आवश्यक 
आहे. हस्तचलचखतात त्यािे ‘उदे्दशत्वैकदेशने’ असे भ्रष्ट रूप झाले. म चद्रत पाठ ‘उदे्दशस्यैकदेशने’ अथवहीन 
आहे. –‘देवैः’ म ळात ‘देवदेवैः’ आहे. त्यात देव शब्दािी ि कीने प नरावृत्ती झाली आहे. 

  

यवद्दव्यनायककृतां काव्यां सांग्रामबन्धिधयुक्त्तम् । 

तिारते तु िष ेकतथव्यां काव्यबन्धेषु  ॥८९ ॥ 

 

[का तस्मात्.] कस्मािारतवमिां िषषे्ट्िन्येषु [का चनत्यकालां  चह.] देिविवहतेषु । 

हृद्या सिा भूवमः शुभगन्धा कािनी यस्मात् ॥९० ॥ 

 

उपिनगमनक्रीडाविहारनारीरवतप्रमोदाः स्युः । 

तेषु वह िषषुे सदा न तत् दुःखां न िा शोकः ॥९१ ॥ 

 

ये तेषामवधिासाः पुराणिादेषु [का पववता र्चदताः.] पिथताः प्रोक्त्ताः । 

सांभोगस्तेषु भिेत्कमारम्भो भिेदक्स्मन् ॥९२ ॥ 
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परांत , ज्या काव्यािे नायक चदव्य असून ज्यात य द्ध, बांधन व वध ह्या र्ोष्टी असतात त्यािी रिना 

करताना ते भारतवषात घडते असे दाखवाव.े भारतवषवि यासाठी का इष्ट मानायिे? कारण, देवाांसाठी 
म्हणून ठरवनू चदलेलया द सऱ्या वषांमध्ये सवव भमूी मनाला आह्लाद देणारी, श भ र्ांध असलेली आचण 
स वणवमय अशी आहे; त्या वषांमध्ये उद्यानात जाणे, क्रीडा, चवहार, स्त्रीबरोबर रती व आनांद या र्ोष्टी नेहमी 
असून तेथे द ःख हकवा शोक याांिे अस्स्तत्व नसते. प राणाांतील वणवनाांत त्या देवाांिे वास असणारे म्हणून जे 
पववत साांचर्तले आहेत त्याांवर त्याांिा उपभोर् िालू असतो, ह्या भारतवषात त्याांच्या कमािा आरांभ असावा. 

 
नन्िेिां देिानाां युद्धाद्यप्यनुवचतवमत्याशङ्कय प्रस्तङ्गात्समिकारादौ देशविशेषोपयोगां दशथयवत वदव्य-

नायककृतवमवत । तेषाां भारतिषाितीणानाां युद्धावदकां  प्रदशथयेवदत्यथथः । अत् त्िज्ञः पृच्छवत कस्मािारत-
वमिवमवत । अत् प्रयोगे प्रवतिक्क्त्त िषषे्ट्िन्येक्ष्ट्िवत । देशत्िेन भोगभूवमत्िेन विवहतेष्ट्िपीत्यथथः । उपिनां गत्िा 
क्रीडा जलक्रीडावदकाः । विहरणमुपिन एि सांचरणम् । नाया सह रवतः सांभोगः । प्रमोदो 
वदव्यपानावदकृतम् । नन्िेदवमलािृतकुरुप्रभृवतषु िषषुे मा तेषाां देिानाां िृत्तां व्याख्यावय, तथावप स्िवनिासेषु 
व्यािर्णयथतावमत्यत आह ये तेषामवप िासा इवत । िसक्न्त तेक्ष्ट्िवत िासाः । पिथता इवत कैलासादयः । सांभोग 
इवत सा वह तेषाां भूवमः भोगस्थानम् । अक्स्मवन्नवत भारतिष ेकमारम्भः । आरम्भग्रहणेनेदमाह न तेषाां दुःखां 
पूणं कदावचििवत । दुःखपूणथतायाां देित्िस्यिै विघातान्निस्थानप्राप्त्या स्िरूपलोप इवत युक्त्तमुक्त्तम् । 
करुणरसबाहुल्यादुत्सृविकाङे्क वदव्यरै्मियोग एि तेषाां सुखबाहुल्यात्, तत्सांवनधाने अन्यस्यावप 
शोकािसरपराकृतेवरवत । गाढदुःखावभभूता एिांभूतप्रयोगदशथने सवत ‘दुःखी दुःखावनकान् पर्शयेत्’ इवत 
नीत्या प्रतनूभूतदुःखभाराः सुखेन विनेया भिक्न्त, यथोक्त्तां प्राक् ‘स्थैयं दुःखार्मदतस्य च’ इवत ।  

 
असे असेल तर देवाांच्या सांबांधात य द्ध वर्ैरे र्ोष्टी स द्धा अन चित होत अशी शांका उपस्स्थत करून 

प्रसांर्वशात समवकार आदी प्रकाराांत चवचशष्ट देशािा करावयािा उपयोर् ‘चदव्यनायककृतम्’ इत्यादी 
शब्दाांत दाखचवतात. भारतवषात ते अवतीणव झाले म्हणजे त्याांिे य द्ध वर्ैरे दाखवाव ेअसा यािा अथव. येथे 
अज्ञ मन ष्ट्य चविारतो की कोणत्या कारणाम ळे भारतवषवि इष्ट आहे? यासांबांधात प्रयोर्ाच्या दृष्टीने 
‘वषषे्ट्वन्येष ’ इत्यादी शब्दाांत उत्तर देतात. देश म्हणून म्हणजे भोर्भमूी म्हणून चनयोचजत झालेलया वषांमध्ये 
स द्धा असा अथव. उपवनात जाऊन क्रीडा म्हणजे जलक्रीडा वर्ैरे. चवहरण म्हणजे उपवनाति चिरणे. 
स्त्रीबरोबर रचत म्हणजे सांभोर्. प्रमोद चदव्य पान वर्ैरेम ळे होणारा. येथे आके्षप असा की इलावृत, क रु 
इत्यादी वषांमध्ये देवाांिे वृत्त याप्रमाणे वणवन करू नये हे ठीक आहे, परांत  त्याांच्या स्वतःच्या चनवासस्थानी 
त्यािे वणवन करता येईल. त्यािे समाधान ‘ये तेषामचप वासाः’ या शब्दाांत करतात. त्याांत राहातात म्हणून ते 
त्याांिे वास. पववत म्हणजे कैलासप्रभतृी. सांभोर् म्हणजे ही भमूी त्याांिे भोर्स्थान होय. ह्या म्हणजे 
भारतवषात त्याांच्या कमािा प्रारांभ होतो. ‘आरम्भ’ शब्द वापरून असे दाखचवतात की त्याांिे द ःख कधीही 
पूणव होत नाही. त्याांना पूणवपणे द ःख झालयास देवपणािाि नाश होऊन नवीन स्स्थती प्राप्त झालयाने त्याांच्या 
स्वरूपािा लोप होईल म्हणून योलय तेि साांचर्तले आहे. उत्सृचष्टकाङ्कामध्ये करुणरसािे प्राधान्य 
असलयाकारणाने देवाांिी अन पस्स्थतीि असते, कारण त्याांच्यात स खािे प्राबलय असते, आचण ते उपस्स्थत 
असता इतराांच्याही शोकाला अवसर प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारच्या प्रयोर्ािे दशवन झाले असता र्ाढ 
द ःखाने पीचडत झालेले पे्रक्षक ‘द ःखी मन ष्ट्याने आपलयाहून अचधक द ःखी मन ष्ट्याांना बघाव’े ह्या न्यायाने 
द ःखािा भार हलका झालयाम ळे सहजर्त्या बोध घेण्यास योलय होतात. ‘द ःखाने त्रासलेलयाला स्थैयव प्राप्त 
होते’ असे पूवी साांचर्तलेलेि आहे. 
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‘य द्धाद्यचप’ ही म ळातील ‘य द्धान्यचप’ िी द रुस्ती आहे. ‘अन चितम्’ शी ‘य द्धाचन समानाचघकरण 
असणे शक्य नाही. – ‘त्वज्ञः’ असे म ळातील ‘राज्ञः’ च्या जार्ी स िचवले आहे. राजािा येथे काही सांबांध 
नाही. आचण षष्ठीिे रूपही सांभवनीय वाटत नाही. ‘पृच्छचत’ ला ‘अज्ञः’ सारखे कतृवपद आवश्यक आहे. 
‘प्राज्ञः’ पेक्षा ‘अज्ञः’ अचधक सांभाव्य आहे. – ‘प्रयोरे् प्रचतवस्क्त’ यातील ‘प्रयोरे्’ शब्द चवशषे समपवक वाटत 
नाही. ‘देशत्वने इ॰’ यावरून हे स्पष्ट आहे की अचभनवर् प्तािा आयेतील पाठ ‘देशचवचहतेष  असा होता, 
‘देवचवचहतेष ’ असा नाही. – ‘ये तेषामचप वासाः’ असाि अचभनवर् प्तािा आयेतील पाठ होता हे उघड आहे. 
त्याने ‘वास’ शब्दािा अथव चदला आहे, ‘अचधवास’ शब्दािा नाही. आचण त्यािाि पाठ अचधक सम चित 
वाटतो. ‘अचप’ शब्दाने मार्ील आयांत चनर्मदष्ट झालेलया पृर्थवीवरील वषांहून चभन्न अशा स्थानाच्या चनदेशािे 
आवश्यक सूिन केले जाते. – ‘अस्स्मचन्नचत’ म ळात ‘तस्स्मन्नचत’ आहे.  ते बरोबर नाही. – 
‘चवघातान्नवस्थानप्राप्त्या’ असा हस्तचलचखतात पाठ आहे. म चद्रतात ‘चवघातानव-’ असे आहे. ‘चवघातात्’ 
असे पांिमीिे रूप आवश्यक आहे. पण ‘नवस्थान’ हे समपवक वाटत नाही. स्स्थती या अथी ‘स्थान’ शब्द 
वापरलेला असावा. म चद्रतातील ‘अनवस्थान’ सांभाव्य नाही. – ‘उत्सृष्टाकाङे्क’ ही म ळातील ‘उत्सृचष्टकाङै्कः’ 
िी द रुस्ती आहे. सप्तमीिे एकविनि अपेचक्षत आहे, तृतीयेिे बह विन नाही. प ढील ‘चदव्यःै’ मधील 
चवभक्तीिा ह्या शब्दावर पचरणाम झालेला चदसतो. –‘द ःखी द ःखाचधकान् पश्येत्’ आपलयापेक्षा अचधक द ःख 
असलेला मन ष्ट्य पाचहलयावर स्वतःिे द ःख सहन करणे शक्य होऊन त्यािा भार हलका होतो असा अन भव 
आहे. –‘स्थैयव द ःखर्मदतस्य’ पचहलया अध्यायाच्या शवेटी नाट्यािी महती र्ाताना त्याच्या दशवनाने होणाऱ्या 
चवचवध प्रकारच्या लाभािा चनदेश केला आहे, त्यात हा एक लाभ साांचर्तला आहे (१¿१११). 

 
प्रहसनमवप विजे्ञयां वद्वविधां शुद्धां  तथा च सांकीणथम् । 

[का तस्य व्याख्यास्येऽहां] िक्ष्यावम तयोयुथक्त्त्या [का – चवशषेान्.] पृथक्त्पृथग्लक्षणविशेषम्  ॥९३ ॥ 

 

भगित्तापसविपै्ररन्यरैवप हास्यिादसांबद्धम् । 

[का नीिजन.] कापुरुषसांप्रयुक्त्तां पवरहासाभाषणप्रायम्  ॥९४ ॥ 

 

अविकृतभाषाचारां विशेषभािोपपन्नचवरतपदम् । 

वनयतगवतिस्तुविषयां शुद्धां जे्ञयां प्रहसनां तु ॥९५ ॥ 

 

िेर्शयाचेटनपुांसकविटधूता बन्धकी च यत् स्युः । 

[का – करणात्त .] अवनभृतिेषपवरच्छदचेविकरणैस्तु सांकीणथम् ॥९६ ॥ 

 
प्रहसन स द्धा श द्ध व सांकीणव असे दोन प्रकारिे आहे असे समजाव.े त्याांिी चनरचनराळी चवशषे लक्षणे 

योलय प्रकारे साांर्तो. साध , तपस्वी, ब्राह्मण तसेि इतर ही मन ष्ट्याांच्या हास्यास्पद वादाशी सांबद्ध, हीन 
प रुषाांनी योजलेले, म ख्यतः पचरहासरूप सांवाद असलेले, भाषा व आिार चवकृत नसलेले, चवशषे भावाांनी 
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सांपन्न असे िचरत असलेले आचण ज्यातील कथानकािी र्ती ठरलेली असते ते प्रहसन श द्ध होय असे 
समजाव.े परांत , ज्यात वशे्या, िेट, नप सांक, चवट, धूतव आचण चछनाल स्त्री असतात ते प्रहसन अचवनीत वषे, 
रूप आचण िेष्टा याांच्याम ळे सांकीणव होते. 

 
उत्सृविकाङ्कप्रयोग एिां रञ्जनप्रधानेन करुणेन युक्त्तां रूपकमवभधाय रञ्जनाप्रधानां हास्यप्रायां प्रहसनां 

लक्षयवत विभागमुखेन प्रहसनमवप विजे्ञयवमवत । वद्वविधवमवत विभागः शुद्धां सांकीणथ चापीवत । 
अवपशब्दोऽवतक्रमः । तथेवत सामान्यलक्षणम् । तदयमथथः वद्वविधमवप तथा प्रहसनरूपां 
हास्यरसप्रधानवमत्यथथः । लक्षणविशेषां विशेषलक्षणम् । भगित्तापसविप्रा यवतिानप्रस्थगृहस्थाः । अन्ये 
शाक्त्यादयः, तैरुपलवक्षतम् । हास्यप्रधान-िचनसांबद्धम् । शीलनावदना कुक्त्सतैः पुरुषैरत एि प्रहस्यमानै 
सामथ्यात्तरेैि भगिदावदवभयुथक्त्तम् । तथावप च भाषाचारौ यत् न विकृतािसत्यािीलरूपौ । तथा विशेषेण  
भािैव्यथवभचावरवभरुपपन्नावन पदावन कथाखर्णडावन यक्स्मन् । वनयतगवत एकप्रचारां यद्वस्तु तवद्वषयः 
प्रहसनीयलक्षणः यत् तच्छुद्धां प्रहसनम् । अत् वनिथचनां यतः पवरहासप्रधानान्याभाषणान्यत् बाहुल्येन भिक्न्त 
तेन यतै्कस्यिै कस्यवचच्चवरतां दुित्िात्प्राधान्येन प्रहस्यते तच्छुद्धवमत्यथथः । यत् तु िेर्शयावदवभयोगोऽत्युल्बणां 
चाकल्पावद तदेकद्वारेणानेकिेर्शयावदचवरतेन हसनीयेन सांकीणथत्िात् सांकीणथम् । अन्ये त्िाहुः येषाां स्िभाित 
एि चवरतां वशिमध्ये सभ्येतरतमत्िेन प्रहसनाहं तदविशुद्धत्िात्सांकीणथम्, तद्योगाच्च रूपकम् । ये तु 
स्िभाितो न गर्महता भगित्तापसावदचेिाविशेषास्तेषाां 
प्राकृतपुरुषसांक्राक्न्तदौरात्म्योवदतािद्यसांबन्धदूष्ट्यमाणतया प्रहसनीयताां यातास्ते स्िभािशुद्धाः, 
तद्योगारू्द्पकां  शुद्धवमवत । 

 
याप्रमाणे उत्सृचष्टकाङ्काच्या प्रयोर्ाच्या सांबांधात रञ्जनप्रधान अशा करुण रसाने य क्त असलेलया 

रूपकािे वणवन केलयावर म ख्यतः हास्यरस असलेलया रञ्जनाप्रधान प्रहसनािे लक्षण ‘प्रहसनमचप चवजे्ञयम’ 
इत्यादी शब्दाांत भेदाांच्या चनदेशाच्या द्वारे करतात. चद्वचवध म्हणजे श द्ध आचण सांकीणव असे चवभार् असलेले 
स द्धा. ‘अचप’ शब्द क्रमबाह्य होय. तथा म्हणजे सामान्य लक्षण. म्हणून अथव असा– दोन्हीही प्रकार तसे 
प्रहसनाच्या रूपािे म्हणजे हास्यरसप्रधान असतात हा तात्पयाथव. लक्षणचवशषे म्हणजे चवशषे लक्षण. 
‘भर्वत्तापसचवप्राः’ म्हणजे अन क्रमे सांन्यासी, वानप्रस्थ आचण र्ृहस्थ. द सरे म्हणजे बौद्ध इत्यादी, त्याांनी 
उपलचक्षत झालेले असे. हास्यप्रधान अशा विनाांशी सांबद्ध असलेले. आिार चविार आदींत हीन असलेलया 
व म्हणूनि हास्यास्पद असलेलया प रुषाांनी –सांदभाच्या सामर्थयाम ळे त्याि सांन्यासी आदींनी य क्त असे. 
आचण तरीही ज्यात भाषा व आिार चवकृत म्हणजे असत्य व अश्लील स्वरूपािे नाहीत असे. तसेि 
चवशषेेकरून व्यचभिाचरभावाांनी य क्त अशी पदे म्हणजे कथेिे अांश ज्यात आहेत असे. चनयतर्चत म्हणजे 
एकाि स्वरूपािा प्रिार असलेले जे कथानक त्यािा हास्यकारक स्वरूपािा चवषय ज्यात असतो ते श द्ध 
प्रहसन. ह्या बाबतीत व्य त्पत्ती अशी–ज्याअथी यात पचरहासप्रधान वक्तव्ये प्राि याने असतात त्याअथी जेथे 
म ख्यत्वकेरून एकाच्याि कोणाच्या तरी िचरताला ते दूचषत असलयाम ळे लोक हसतात ते श द्ध प्रहसन होय 
असा अथव. परांत  जेथे वशे्या आदींिा सांबांध असतो व जे अचत भडक उच्छृङ्खल वर्ैरे असते ते एका प्रसांर्ात 
अनेक वशे्या आदींिी हास्यकर िचरते सांचमचश्रत झालयाम ळे सांकीणव प्रहसन. परांत  इतर टीकाकार म्हणतात 
की ज्याांिे िचरत स्वभावतःि अचतशय असभय असलयाम ळे चशष्ट लोकाांत हास्यास्पद होते ते त्याांिे िचरत 
अचवश द्ध म्हणून सांकीणव, आचण त्याच्या सांयोर्ाने रूपक सांकीणव. परांत  स्वभावतः चनन्द्य नाहीत अशा ज्या 
सांन्यासी, तापस आदींच्या चवचशष्ट िेष्टा त्याांच्या सामान्य मन ष्ट्यात होणाऱ्या सांक्रमणाच्या द ष्ट्प्रवृत्तीने उत्पन्न 
झालेलया हनद्य सांबांधाच्या दूषणीयतेम ळे हास्यकारक होतात त्या िेष्टा स्वभावतः श द्ध आचण त्याांच्या सांयोर्ाने 
रूपक श द्ध. 
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‘उत्सचृष्टकाङ्कप्रयोरे्’ यातील ‘प्रयोर्’ शब्दािी काही आवश्यकता चदसत नाही. बडोदे प्रतीत 

‘प्रयोर्ः’ असा पाठ स्वीकारला असून ह्या शब्दािा समावशे अर्ोदरच्या वाक्याच्या अांती  ‘स्थैयव द ःखार्मदतस्य 
ि इत्य त्सचृष्टकाङ्कप्रयोर्ः’ याप्रमाणे केला आहे. तसा पाठ सांभवनीय चदसत नाही. –‘रञ्जनप्रधानेन’ जे रस 
प रुषाथाला साहाय्यक नाहीत ते रञ्जनप्रधान अशी कलपना आहे आचण तदन सार प ढे करुण, हास्य व 
भयानक याांना रञ्जकरस म्हटले आहे. – ‘रञ्जना’ आचण ‘रञ्जन’ याांत िरक नाही. – ‘अचपशब्दोऽचतक्रमः’ 
ह्या विनािा अथव स्पष्ट नाही. प ढील चववरणा वरून असे  चदसते की ‘अचप’ शब्दािे आयेत ‘प्रहसनम्’ नांतर 
जे स्थान आहे ते बदलून ‘चद्वचवधम्’ नांतर तो शब्द समजावयािा. ‘आयेतील शब्दाांिा क्रम ओलाांडून’ असा 
‘अचतक्रमः’ शब्दािा अथव असावा. – ‘तथा प्रहसनरूपम्’ तथा म्हणजे सामान्यलक्षण असे म्हटले 
असलयाम ळे आयेतील ‘प्रहसनम्’ शब्दात लक्षण चदले असून त्यािा हास्यरसप्रधान असा अथव आहे अशी 
अचभनवर् प्तकृत व्याख्या आहे हे उघड आहे. आयेत प्रहसनािे लक्षण नसून त्याच्या दोन प्रकाराांिेि 
सामान्य लक्षण चदले आहे असे त्यािे म्हणणे चदसते. – ‘सांबद्धम्’ म ळात ‘सांबन्ध’ असे रूप असून तो शब्द 
प ढील ‘शीलनाचदना’ शी समासाने जोडला आहे. ते बरोबर नाही. – ‘शीलन’ म्हणजे मनन, चविार, तसेि 
आिार, कृती इत्यादी. – ‘पदाचन कथाखण्डाचन’ आयेतील ‘िचरत’ शब्दािी व्याख्येत आवृत्ती अपेचक्षत आहे. 
मूळ पाठ ‘िचरतपदाचन’ असा असावा. ‘कथाखण्डाचन’ च्या जार्ी हस्तचलचखतात ‘कथाद्यन्ता’ असा पाठ 
आहे. आचद आचण अन्त ह्याांिाि चनदेश सम चित ठरणार नाही. – ‘द ष्टत्वात्’ म्हणजे दोषय क्त असलयाम ळे. 
– ‘अकलप’ म्हणजे चनयांत्रण नसलेले, उच्छृांखल. अचभनवर् प्ताच्या मते दोन प्रकाराांतील िरक असा की 
श द्ध प्रहसनात िक्त एकािेि हास्यास्पद िचरत प्रदर्मशत होते तर सांकीणव प्रहसनात अनेक हास्यकारक 
पाते्र असतात; चशवाय श द्ध प्रकारात पात्राच्या दोषय क्त िचरताने हास्य उत्पन्न होते, तर सांकीणात पात्राांच्या 
अचनबधं वार्ण कीम ळे ते उत्पन्न होते. अथात श द्धात भर्वत्तापसचवप्र अशा तऱ्हेिे पात्र आचण सांकीणात 
वशे्या, चवट अशी पाते्र हा म ळातील भेद आहेि. –‘सभयेतर’ म्हणजे असभय. – ‘तेषाम्’ म्हणजे त्या 
िेष्टाचवशषेाांिा. – ‘दौरात्म्योचदतावद्यसांबन्ध’ यातील ‘तावद्य’ च्या जार्ी म चद्रत पाठ ‘तामन्य’ असा आहे, 
पण तो बरोबर नाही. ‘अवद्य’ म्हणजे र्हवणीय, हनद्य. या टीकाकाराांना असे म्हणावयािे आहे की सांन्यासी 
प्रभतृींिे जे स्वाभाचवक िेचष्टत असते ते एखाद्या सामान्य मन ष्ट्याच्या चठकाणी सांक्राांत झालेले चदसून आले 
तर ते उपहास करण्याच्या द ष्ट हेतूने केलेले असलयाम ळे पात्र आचण त्यािे िेचष्टत याांत हनद्य असा सांबांध 
प्रस्थाचपत होतो व तो सांबांध दूषणीय असलयाम ळे त्यािे िेचष्टत हास्यकारक होते. म्हणजे ह्या टीकाकारांच्या 
मते िेचष्टत मूलतः श द्ध असेल तर त्यािे चवडांबन करणारे प्रहसन श द्ध व िेचष्टत जर मूलतःि असभय असेल 
तर त्यािे दशवन घडचवणारे प्रहसन सांकीणव. – ‘याताः श द्धाः’ ही ‘िेष्टाचवशषेाः’ िी चवशषेणे. 

 
बडोदे प्रतीत ९३ व्या आयेिा पूवाधव व उत्तराधव याांच्या मध्ये प ढील आया छापली आहे – 

अङ्कस्य लक्षणवमदां व्याख्यातमशेषयोगमात्गतम् ॥ 

प्रहसनमतःपरमहां सलक्षणां सांप्रिक्ष्यावम । 

 
काही थोड्याि हस्तचलचखताांत उपलब्ध झालयाम ळे प्रचक्षप्त म्हणून ती कां सात छापली आहे ते ठीक आहे. 
पण द सऱ्या आयेिी त्यासाठी चवभार्णी का केली आहे ते समजत नाही. 

 
लोकोपचारयकु्त्ता या िाता यश्च दम्भसांयोगः  । 

[वन-तत्प्रहसनेष  योज्यां धूतोक्तचववादसांय क्तम्, का तत्प्रहसने प्रयोज्यां धूतवचवट-चववादसांपन्नम्.] 
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[का उद्धात्यकाचदचभचरदां वीर्थयरै्ङ्र्ममचश्रतां भवेस्न्मश्रम्.] 

स प्रहसने प्रयोज्यो धूतथप्रवििादसांपन्नः  ॥९७ ॥ 

 

िीथ्यङै्गः सांयुक्त्तां कतथव्यां प्रहसनां यथायोगम् । 

भाणस्यावप तु लक्षणमतःपरां सांप्रिक्ष्यावम  ॥९८ ॥ 

 
लोकाांमध्ये प्रचसद्ध असलेलया आिाराने य क्त असलेली जी र्ोष्ट असेल आचण धूतव लोकाांच्या 

सांभाषणातून चनष्ट्पन्न होणारे ढोंर्ािे जे दशवन असेल त्याांिी प्रहसनात योजना करावी. उपयोर् करता येईल 
त्याप्रमाणे वीथीच्या अांर्ाांनी य क्त अशी प्रहसनािी रिना करावी. आता यानांतर मी भाणािे स द्धा लक्षण 
साांर्तो. 

 
उभयसाधारणीमवप किेः वशक्षामाह लोकोपचारेवत । िाता प्रवसवद्धः यवद सा लोकव्यिहारवसद्धा 

भिवत यथा शाक्त्यानाां स्त्रीसांपकथ ः प्रहसनीयो भिवत, न चौयथम् । एिां दम्भोऽवप प्रवसद्ध एिोपहसनीयः । 
अत्ावधकरणां स्ियमेिाह धूतथप्रवििादेवत । धूताः कृवत्मतापसादयो विटादयश्च, तवद्वषये यः प्रकृिो वििादो 
विरुद्धतयाि-भासस्तेन फलभूतेन सांपाद्यतया यदुक्त्तां प्रहस्यमानम् । तथाभूतचवरतािलोकनेन वह 
असांस्कृतवमवत व्युत्पाद्यो न भूयस्तान्ििकानुपसपथतीवत । िीथ्यङै्गवरवत िक्ष्यमाणैः । यथायोगवमवत तेषाां 
सांप्रयोगे सांख्यायाः क्रमस्य तु न कवश्चवन्नयम इवत दशथयवत । प्रहसनस्याङ्कवनयमानवभधानात् शुद्धमेकाङ्कां  
सांकीणं त्िनेकाङ्क िेर्शयावदचवरत-सांख्याबलावदवत केवचत् । अन्ये त्िेकाङ्कप्रकरणमध्यपावतत्िादेकाङ्कवमवत 
मन्यन्ते प्रथमसांख्यावतक्रमे भेदाभािपवरत्यागे च प्रमाणाभािात् । 

 
दोन्ही प्रकाराांना समान असे चनयम कवींसाठी ‘लोकोपिार’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. वाता म्हणजे 

प्रचसद्धी, जर ती लोकाांच्या व्यवहाराला धरून असेल तर; उदाहरणाथव, बौद्धाांच्या बाबतीत स्त्रीसांपकव  
हास्यास्पद होय, िोरी नाही. यािप्रमाणे ढोंर् स द्धा प्रचसद्ध असेल तरि हास्यास्पद होते. याच्या सांबांधात 
आश्रय कोठे असतो ते स्वतःि ‘धूतवप्रचववाद’ या शब्दात साांर्तात. धूतव म्हणजे ढोंर्ी तपस्वी वर्ैरे आचण चवट 
वर्ैरे, त्याांच्याचवषयी जो प्रकृष्ट चववाद म्हणजे चवरुद्ध स्वरूपात आभास, तो िलरूपाने सांपाचदत 
करण्यासाठी जे हास्यकर विन ते. कारण तशा प्रकारच्या िचरताच्या अवलोकनाने व्य त्पाद्य पे्रक्षक ‘हे 
स सांस्कृत नाही’ असे जाणनू प न्हा त्या ढोंलयाांच्या जवळ जात नाही. ‘वीर्थयरै्ङ्ः’ म्हणजे प ढे साांचर्तली 
जाणारी त्याांनी. ‘यथायोर्म्’ म्हणजे त्याांच्या उपयोर्ात सांख्या व क्रम याांिा काही चनयम पाळावयािा नाही 
हे दाखचवतात. प्रहसनाच्या सांबांधात अांकाांच्या सांख्येचवषयी चनयम साांचर्तला नसलयाम ळे काहींच्या मते श द्ध 
प्रहसन एकाांकी आचण सांकीणव अनेकाांकी, कारण त्यात वशे्या आदींच्या िचरताांिी सांख्या अचधक असते. पण 
इतराांिे मत असे आहे की एकाांकी रूपकाांच्या मध्ये यािा समावशे असलयाम ळे हे एकाांकीि होय; कारण 
पचहली सांख्या ओलाांडण्यास आचण चभन्नतेच्या अभावािा त्यार् करण्यास काही प्रमाण नाही. 

‘लोकव्यवहारचसद्धा’ यावरून असे चदसते की हास्यास्पद र्ोष्टी कोणत्या याबद्दलिे काही सांकेत 
ठरलेले असतात. एखाद्याच्या स्वभावचसद्ध वार्ण कीशी चवसांर्त अशी र्ोष्ट त्याने केली तर ते हास्यास्पद 
ठरते. बौद्ध चभक्खूांच्या बाबतीत स्त्रीसांपकव  हास्यास्पद होय असा सववमान्य सांकेत होता ही र्ोष्ट सहज 
समजण्यासारखी आहे. –‘एवां दम्भो ऽचप’ ही म ळातील ‘एव भाचव’ ह्या भ्रष्ट पाठािी केलेली द रुस्ती आहे. 
द रुस्त पाठि आवश्यक आहे व त्यािेि भ्रष्ट रूप हस्तचलचखतात उत्पन्न झाले आहे हे उघड आहे. – ‘अत्र’ 
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म्हणजे ह्या दांभाच्या बाबतीत. – ‘अचधकरणम्’ म्हणजे दांभ ज्याांच्या चठकाणी आढळतो अशी पाते्र. ‘कृचत्रम-
इ॰’ श द्ध प्रहसनात आचण ‘चवटादयः’ सांकीणव प्रहसनात. – ‘चवरुद्धतया इ॰’ आयेतील ‘प्रचववादसांपन्नः’ 
यािा अथव लावला आहे तो असा – ज्या विनाांनी (वाद) पात्राांच्या सांबांधात अचतशय (प्र) चवरुद्ध अथवा 
चवसांर्त (चव) असा आभास उत्पन्न होईल अशा हास्यकारक विनाांनी य क्त. हे ‘दांभसांयोर्ः’ िे वणवन आहे. 
– ‘असांस्कृतचमचत’ ही म ळातील ‘सांस्कृतचमचत ’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. व्य त्पाद्य म्हणजे ज्याला बोध 
करावयािा असा पे्रक्षक, त्याला जर रांर्भमूीवरील दृश्य असांस्कृत वाटले तरि तो प्रत्यक्षात तसलया धूतव 
माणसाांपासून दूर राहील. ते दृश्य सांस्कृत वाटलयास त्याच्यावर उलटाि पचरणाम होण्यािा सांभव आहे. – 
‘एकाङ्कप्रकरण-’ यातील प्रकरण शब्द सववसामान्य रूपकासाठी वापरला आहे. – ‘प्रथमसांख्याचतक्रमे’ 
म ळात ‘प्रथमसांख्ययाचतक्रमे’ असे आहे. पण ते बरोबर नाही. प्रथम सांख्या म्हणजे एक ही सांख्या, चतिे 
अचतक्रमण अचभपे्रत आहे, चतच्याकडून होणारे नाही. – ‘भेदभावपचरत्यारे्’ श द्ध व सांकीणव प्रहसनात 
अांकाांच्या सांख्येच्या बाबतीत चभन्नतेिा अभाव नाट्यशास्त्रावरून र्ृहीत धरावा लार्तो. त्यािा त्यार् करून 
चनरचनराळ्या अांकसांख्या मानण्यास काही आधार नाही, असा हा य स्क्तवाद आहे. 

 
आत्मानुभूतशांसी परसांश्रयिणथनाविशेषस्तु । 

[वन चद्वचवधाश्रयो.] विविधाश्रयो वह भाणो विजे्ञयस्त्िेकहायथश्च  ॥९९ ॥ 

 

परिचनमात्मसांस्थां प्रवतिचनैरुत्तरोत्तरग्रवथतैः । 

आकाशपुरुषकवथतैरङ्गविकारै[वन ब – रचभनयैिैव.]रवभनयेत्तत्  ॥१०० ॥ 

 

धूतथविटसांप्रयोज्यो नानािस्थान्तरात्मकशै्चि । 

एकाङ्को बहुचेिः सततां कायो बुधैभाणः  ॥१०१ ॥ 

 
स्वतःिा अन भव कथन करणारा व द सऱ्याांसांबांधी चवशषे वणवन करणारा चवचवध िेचष्टताांसांबांधीिा 

एकाि पात्राच्या द्वारा केला जाणारा तो भाण होय असे समजाव.े द सऱ्यािी विने स्वतः उच्चारून 
आकाशभाचषताच्या साहाय्याने प्रश्न व त्याांिी उत्तरे याांच्या ग्रथनाच्या द्वारा, तसेि अांर्चवके्षपाच्या द्वारा 
त्यािा अचभनय करावा. चवद्वान कवींनी नेहमी धूतव व चवट याांिी योजना असलेला, तसेि चवचवध अवस्थाांनी 
पचरपूणव असलेला, एका अांकात रिलेला व प ष्ट्कळ िेचष्टताांनी य क्त असा भाण चनमाण करावा. 

 
अथ हास्यरसोवचतविटधूताद्यनुप्रिशेेन समानयोगके्षमां भाणां लक्षवयतुमाह आत्मानुभूतशांसीवत । 

एकेन पाते्ण हरणीयः सामावजकहृदयां प्रापवयतव्योऽथो यत् स भाणः । एकमुखेनैि भार्णयन्ते उक्क्त्तमन्तः 
वक्रयन्ते अप्रवििा अवप पात्विशेषा यते्वत भाणः । तत् स प्रवििः पात्विशेषः आत्मानुभूतां िा शांसवत परगतां 
िा िणथयवत । तत् च प्रयोगप्रयुक्क्त्तमाह परिचनवमवत । परसांबक्न्ध िचनां स्ियमङ्गविकरैरवभनयेत् । ननु 
तत्परिचनमनुक्त्तां कथमवभनयेत् । आह आकाशे शून्ये यावन पुरुषकवथतावन दृिावन यत् शून्ये तेन िर्णयथन्ते 
िा कां वचत्पर्शय-त्याकणथयवत च, तत् च तद्वचनां स एिानुिदन् सामावजकान् बोधयवत । यथा ‘भो िाडि, अरे 
कक ब्रिीवष’ इत्यादौ न केिलां  परिचनमवभनयेत वकन्तु प्रवतिचनैः स्िोक्त्तैः सह । अत एिोत्तरोत्तरग्रवथतैः 
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योजनावभरुपलवक्षतैः । ननु योऽसािेकोऽत् प्रविशवत स क इत्याह धूतथविटेवत । नानाप्रकारिस्थाविशेषात् 
लोकोपयोवगव्यिहारात्मक आत्मा िाच्यां यस्य अत एि बहुचेिः । सततां कायथ इवत 
सकलसामान्यपृथग्जनोपयोग्यस्तु लोकव्यिहारो िेर्शयाविटावद-िृत्तान्तात्मा वनरूप्यत इवत बाहुल्येन 
पृथग्जनव्युत्पवत्तयोवन रूपकवमदम्, राजपुत्ादीनामवप शम्भलीिृत्तान्तो जे्ञय एिाििनाथथवमवत स प्रयोज्य 
इत्यथथः । 

 
आता हास्यरसाला योलय असे चवट, धूतव आदी समाचवष्ट असलयाकारणाने समान योर्के्षम 

असलेलया भाणािे लक्षण ‘आत्मान भतूशांसी’ इत्यादी शब्दाांत करतात. एका पात्राने हरणीय म्हणजे 
पे्रक्षकाांच्या हृदयाप्रत पोिवावयािी र्ोष्ट ज्यात असते तो भाण. एकाच्याि म खाने रांर्भमूीवर प्रवशे न 
केलेली स द्धा काही पाते्र ‘भाण्यन्ते’ म्हणजे बोलावयास लावली जातात म्हणून त्याला भाण म्हणतात. त्यात 
ते प्रवशे केलेले पात्र स्वतःच्या अन भवािे कथन करते अथवा द सऱ्याचवषयी वणवन करते. तत्सांबांधी प्रयोर्ािी 
योजना ‘परविनम्’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. द सऱ्याच्या सांबांधीिे विन स्वतः अांर्चवके्षपाांनी अचभनीत 
कराव.े ते द सऱ्यािे विन त्याने बोललेले नसता अचभनीत कसे करावयािे या आके्षपािे समाधान करतात– 
‘आकाश’े म्हणजे शून्य स्थानी जी मन ष्ट्याांिी भाषणे दृष्टोत्पत्तीस येतात अथवा शून्य स्थानी तो वणवन करतो 
कोणाला तरी पहातो आचण ऐकतो तेथे ते द सऱ्यािे विन तोि प न्हा उच्चारून पे्रक्षकाांना ऐकचवतो. 
उदाहरणाथव, ‘हे वाडवा, अरे तू काय म्हणतोस?’ इत्यादीमध्ये केवळ द सऱ्याांच्याि विनािा अचभनय 
करावा असे नाही तर आपलया स्वतःच्याही उक्तींसह. म्हणूनि उत्तरोत्तर ग्रचथत केलेलया, योजनाांनी 
उपलचक्षत झालेलया प्रचतविनाांनी असे म्हटले आहे. जो एकटा येथे प्रवशे करतो तो कोण या प्रश्नािे उत्तर 
‘धूतवचवट’ यात देतात. चवचवध प्रकारच्या चवचशष्ट अवस्थाांम ळे लोकोपयोर्ी व्यवहाराच्या स्वरूपािा आत्मा 
म्हणजे कथन करावयािी र्ोष्ट ज्यात आहे असा भाण, म्हणूनि प ष्ट्कळ िेचष्टते असलेला. ‘सततां कायवः’ 
म्हणजे वशे्या, चवट आदींच्या वृत्तान्ताच्या स्वरूपािा सवव सामान्य लोकाांना उपयोर्ी असा लोकव्यवहार 
यात दाखचवला जातो, यावरून हे रूपक म ख्यतः सामान्य माणसाांना बोध देण्यास उपय क्त होते, आचण 
राजप त्र आदींना स द्धा िसवणूक होऊ नये म्हणून क चट्टनीच्या वृत्तान्तािे ज्ञान आवश्यक आहे म्हणून ह्या 
भाणािा प्रयोर् करावा असा अथव. 

 
‘योर्के्षम’ हा शब्द येथे स्वरूप या अथी वापरलेला चदसतो. – ‘परसांबस्न्ध विनां’ ही म ळातील 

‘परसस्न्धविनां’ िी द रुस्ती आहे. प्रस्त त चठकाणी ‘सस्न्ध’ शब्दाने अथवबोध होण्यासारखा नाही. – 
‘कां चित्पश्यत्याकणवयचत ि’ यातील ‘कां चित्’ ही म ळातील ‘कचित्’ िी द रुस्ती आहे. रांर्भमूीवरील पात्रािा 
‘कचित्’ म्हणजे कोणीतरी असा चनदेश केला असण्यािा सांभव नाही. – ‘उत्तरोत्तर’ म्हणजे उस्क्त-प्रत्य स्क्त 
असा अथव येथे अचभपे्रत आहे. – ‘व्यवहारात्मक आत्मा’ म ळात ‘-व्यवहारात्मकात्मा’ असे आहे. पण 
आयेतील ‘आत्मन्’ शब्दािा टीकेत ‘वाच्य’ असा अथव केला आहे. तेव्हा ‘आत्मा’ शब्द समासाच्या बाहेर, 
स्वतांत्र असणे आवश्यक आहे. ‘-पृथलजनोप-’ म ळात ‘-पृथलर्तोप-’ आहे. पण ‘पृथलर्त’ येथे अथवहीन 
आहे. आचण प ढे ‘पृथलजन’ हाि शब्द वापरला आहे. ‘सामान्य’ शब्द असताना ‘पृथक्’ आवश्यक नाही हे 
खरे आहे. तथाचप अथवस्पष्टतेसाठी समानाथी दोन शब्दाांिा उपयोर् अस्वाभाचवक मानता येणार नाही. – 
‘शम्भली’ म्हणजे क ां टीण. – ‘स प्रयोज्यः’ म चद्रतात ‘सांप्रयोज्यः’ आहे. तो पाठ मूळ नाही. 

 
इदवमह मीमाांस्यम् । य एते उत्सृविकाङ्कादयो रूपकभेदाः ते तािदेकरसा एि । यद्यवप 

नाटकादयोऽ-प्येिमेि तथावप सिथरसयोग्यतायामवप नाटके प्रकरणे च धमाथावदिीर एि प्रधानां परमाथथतः, 
सिेषु नायकभेदेषु िीरत्िानुगमदशथनात् । समिकारे तु यद्यवप शृङ्गारावदत्िमुक्त्तां तथावप िीर एि प्रधानां रौर्द्ो 
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िा । वडमव्यायोग-योरप्येिम् । ईहमृगेऽवप रौर्द्प्राधान्यमेि । नावटकायाां तु शृङ्गार एि प्रधानम् । एिां तािद् 
िीररौर्द्शृङ्गारा यथास्िां पुमथथत्यप्राणभूतत्िेन ितथमाना एतेषु प्रयोगेषु । शान्तबीत्सरसौ तु 
चरमपुमथोपयोगात्, तत् च सिथस्य नावधकारः अवप कस्यवचदपवश्चमजन्मनोऽवधकारात्, नाटके यद्यवप 
तत्फलप्रधानतया प्राधान्यमिलम्बेयाताम्, तथावप नासौ प्रचुरप्रयोग इवत तयोः पुरुषाथथप्रिरप्रावणतयोरवप 
िीरावदरसान्तराध्यािापेनािस्थापनम् । एिां ताित्पुमथथ-रसविषयो रूपकरसविषय एि परमाथथतः, तथावप 
क्त्िवतिृत्तिैत्यार्द्सान्तरप्रयोगोऽवप तदङ्गतया तत् भिवत । एिां 
तत्प्रधानचेिायोगािद्व्टवत्तिैवचत्र्यमत्ोवचतमेि ।  

 
येथे प ढील चविार केला पाचहजे. हे जे उत्सचृष्टकाङ्क आदी रूपकािे प्रकार आहेत त्याांच्यात एकाि 

रसािा आचवष्ट्कार असतो. जरी नाटक आदींमध्ये स द्धा अशीि स्स्थती असते, तथाचप नाटक आचण प्रकरण 
सवव रसाांच्या आचवष्ट्कारास योलय असतानाही त्याांत धमाथव आदी स्वरूपािा वीररसि खरोखर म ख्य असतो, 
कारण सवव प्रकारच्या नायकाांत वीरत्व चवद्यमान असलेले चदसून येते. समवकारामध्ये जरी शृांर्ार आदींिा 
चनदेश केला आहे तरी त्यात वीररसि म ख्य असतो हकवा रौद्र. हीि र्ोष्ट चडम आचण व्यायोर् याांिी. 
ईहामृर्ात स द्धा रौद्रालाि प्राधान्य असते. नाचटकेत तर शृर्ङ्ाररस प्रधान असतो. याप्रमाणे ह्या रूपकाांच्या 
प्रयोर्ात वीर, रौद्र आचण शृर्ङ्ार आपापलया रूपकात तीन प रुषाथांिे प्राणभतू झालेले असतात. परांत  शान्त 
आचण बीभत्सरस शवेटच्या प रुषाथाला उपयोर्ी असलयाम ळे–आचण त्यािा सवांनाि अचधकार नसतो, 
कारण क्वचित एखाद्या नांतर जन्म नसलेलयासि त्यािा अचधकार असतो– जरी नाटकात त्याांिे िल म ख्य 
असलयाम ळे प्राधान्य प्राप्त करू शकतील, तरी त्यािा प्रयोर् मोठ्या प्रमाणात होत नाही म्हणून सववश्रेष्ठ 
प रुषाथािे प्राणभतू असले तरी त्या दोन रसाांिी वीर आदी इतर रसाांत अन्तभाव करून स्थापना केली 
जाते. याप्रमाणे प रुषाथांच्या रसाांिा चवषय म्हणजे खरोखर रूपकाांच्याि रसाांिा चवषय होय, तरीही 
कथानकाच्या चवस्तृतपणाम ळे इतर रसाांिा स द्धा प्रयोर् त्याांत त्याांिे अांर्भतू म्हणून होतो. याप्रमाणे त्याांना 
ज्यात प्राधान्य आहे अशा िेष्टाांच्या योजनेम ळे वृत्तींिी चवचवधता या रूपकाांत उचिति होय. 

 
या चठकाणी अचभनवर् प्ताने चनरचनराळ्या रसाांिे चवचवध रूपकप्रकाराांत स्थान काय यािा प्रथम 

चविार केला आहे. त्यात रसाांिा िार प रुषाथांशी असलेला सांबांध चदलदर्मशत केला आहे. तदन षांर्ाने नाटक, 
प्रकरण, समवकार, चडम, व्यायोर्, ईहामृर् आचण नाचटका याांति प रुषाथाशी सांबद्ध रस असतात असा 
चविार प्रकट केला आहे. – ‘उत्सचृष्टकाङ्कादयो’ म ळात ‘उत्सृचष्टकादयो’ आहे. तो लेखनदोष आहे. – 
‘तथाचप’ म ळातील   ‘तथाचह’ िी ही द रुस्ती आहे. ‘तथाचह’ चनरथवक आहे. – ‘धमाथाचदवीरः’ रसाध्यायात 
६¿७९ मध्ये धमववीर, दानवीर आचण य द्धवीर अशा तीन प्रकारच्या वीररसािा चनदेश आहे. येथे धमाथववीर 
म्हणजे धमववीर असे अचभपे्रत चदसते. त्या अध्यायातील पांधराव्या श्लोकावरील टीकेत वीररस धमवप्रधान आहे 
असे म्हटले आहे; रौद्ररस अथवप्रधान आचण शृर्ङ्ाररस कामप्रधान-याप्रमाणे ह्या तीन रसाांिा तीन प रुषाथांशी 
सांबांध जोडला आहे. – ‘िरमप मथव’ म्हणजे मोक्ष. ‘अपचिमजन्मन्’ म्हणजे ज्याला प ढील जन्म येणार 
नसतो, वतवमान जन्मानांतर जो म क्त होणार असतो असा मन ष्ट्य. – ‘तत्िल-’ शान्तीबीभत्साांिे िल 
मोक्ष.– ‘असौ’ म्हणजेही मोक्ष. – ‘-रसान्तराध्यावापेनावस्थापनम्’ हा म चद्रतान सारी पाठ आहे. 
हस्तचलचखतातील पाठ ‘-रसान्तराध्यायाये अथे नावस्थापनम्’ असा आहे. तो द रुस्त होण्यासारखा वाटत 
नाही. पण येथील अचभपे्रत अथव स्पष्ट आहे. – ‘प मथवरसचवयषो’ म चद्रतात ‘प मथवचवषयो’ एवढेि आहे. पण 
रस शब्द आवश्यक आहे. प रुषाथांिे चवविेन स्वतांत्रपणे केलेले नसून ते रसाांच्या अन षांर्ाने केले आहे. 
‘तदर्ङ्तया’ म्हणजे म ख्य रसािे अांर्भतू म्हणून. – ‘तत्प्रधान-’ यातील ‘तत्’ म्हणजे म ख्य तसेि र्ौण रस. 
त्या सवांना प्राधान्य देणाऱ्या चवचवध प्रकारच्या िेष्टाांम ळे चनरचनराळ्या वृत्ती अस्स्तत्वात येणे स्वाभचवक आहे.  
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उत्सृविकाङ्कप्रहसनभाणास्तु करुणहास्यविस्मयप्रधानत्िाद् रञ्जकरसप्रधानाः । तत एि तत् 

स्त्रीबाल-मूखावदरवधकारी  । न च विततमते्वतिृत्तवमवत िृवत्तिैवचत्र्यमवप नाक्स्त । तथावह उत्सृविकाङे्क 
िृवत्तत्यां तािद्वचसा वनवषद्धम् । भारती चात् कथां िृवत्तः ।  चेिा वह करुणेऽप्रधानां तदुपकरणां तु 
पवरदेविताक्त्मका भारती । तस्मा-त्फलसांविवयाख्या िृवत्तः,  िाक्त्चेतियोः फलानुभि इवत यस्या लक्षणां, 
साभ्युपगन्तव्या । अिर्शयां चैतत् । अन्यथा मूछामरणादौ िाक् चेष्ट्ट्योरभाि ेवनिृथवत्तकतैि स्यात् । कक च यवद 
ताित्पुमथथकामोदे्दशेन कैवशक्त्यावभधवयते धमथमथं चोवद्दर्शय िृवत्तद्वयां िक्त्तव्यम् । तस्माच्चिेाक्त्मका 
न्यायिृवत्तरन्यायिृवत्तिागू्रपा तत्फलरूपा फलसांविवत्तवरवत िृवत्तत्यमेि युक्त्तवमवत भट्टोिटो मन्यते । यदाह 
– 

 
आदे्य िाक्त्चेसिाभ्याां पुरुषाथथचतुियेन चािविधे । 

षोडशधा फलिृवत्तस्तद्द्वयतो नैकधा तु रसभेदात्  ॥इवत । 

 
परांत  उत्सचृष्टकाङ्क, प्रहसन व भाण याांच्यात अन क्रमे करुण, हास्य व चवस्मय याांना प्राधान्य 

असलयाम ळे त्याांच्यात रांजन करणारे रस प्रधान असतात. म्हणूनि स्त्री, बाल, मूखव इत्यादींना त्याांत र्ोडी 
वाटते. आचण त्याांत कथानक चवस्तृत असत नाही म्हणून वृत्तींिी चवचवधता स द्धा नसते. तदन सार 
उत्सचृष्टकाङ्कामध्ये तीन वृत्तींिा साक्षात चनषेधि केला आहे. आचण यात भारती वृत्ती तरी कशी आहे? कारण 
करुणात िेचष्टताला प्राधान्य नसते, आचण चवलापाच्या स्वरूपािी भारती वृत्ती त्यािे साधन म्हणून असते. 
यावरून िलसांचवचत्त नावािी वृत्ती, चजिे लक्षण िलािी अन भचूत असे आहे ती स्वीकारली पाचहजे. आचण हे 
आवश्यक आहे. एरव्ही मूछा, मरण इत्यादीमध्ये वाणी आचण िेचष्टत याांिा अभाव असलयाम ळे वृचत्तहीनता 
चनष्ट्पन्न होईल. चशवाय जर काम ह्या प रुषाथाच्या उदे्दशाने कैचशकी वृत्ती चनर्मदष्ट केली जाते तर धमव व अथव 
ह्याांच्यासाठीही दोन वृत्ती चनर्मदष्ट करणे आवश्यक आहे. म्हणून िेचष्टताच्या स्वरूपािी न्यायवृचत्त, वाणीच्या 
स्वरूपािी अन्यायवृचत्त आचण त्याांच्या िलाच्या स्वरूपािी िलसांचवचत्त ह्या तीन वृत्तीि योलय होत असे भट्ट 
उद्भटािे मत आहे. त्याने म्हटले आहे– 

 
वाणी आचण िेचष्टत याांच्या द्वारा पचहलया दोन वृत्ती, िार प रुषाथांच्या सांयोर्ाने त्या आठ प्रकारच्या 

होतात. त्या दोहोंच्याम ळे िलवृत्ती सोळा प्रकारिी होते आचण रसाांच्या भेदाांम ळे ती अनेक प्रकारिी होते. 
 
या पचरच्छेदात मारे् साांचर्तलेलया नाटकादी रूपकप्रकाराांहून उत्सचृष्टकाङ्क, प्रहसन व भाण याांिी 

चभन्नता स्पष्ट केली आहे. आचण तदन षांर्ाने भट्ट उद्भटािे वृत्तींसांबांधीिे चभन्न मत उद्धतृ केले आहे. – 
‘रञ्जकरसप्रधानाः’ म्हणजे याांच्यातील रस प रुषाथव साध्य करणारे नसून केवल मनोरांजन करणारे असतात. 
हा नाटक वर्ैरे व हे तीन प्रकार याांच्यातील एक िरक. – ‘वृचत्तवैचित्र्यमचप नास्स्त’ हा त्या दोहोंमधील 
द सरा िरक. म ळात ‘वृत्तवैचित्र्यम्’ असा पाठ आहे. पण तो िूक आहे हे प ढील वाक्याांवरून स्पष्ट आहे. – 
‘भारती िात्र इ॰’ हा प्रश्न भट्ट उद्भटाने उपस्स्थत केलेला असून प ढील वाक्यात त्याने त्यािे उत्तर चदले 
आहे. – करुणेऽप्रधानां’ हस्तचलचखतात अवग्रह नाही. पण तो आवश्यक आहे. या चठकाणी उद्भटाने असा 
य स्क्तवाद केला आहे की करुणात िेचष्टताला प्राधान्य नसते आचण भारती वृत्ती – जी शब्दाचधचष्ठत असते – 
ती केवळ साधनभतू असते. म्हणजे सामान्यतः स्वीकृत झालेलया वृत्तींपैकी कोणतीही वृत्ती करुणात नसते. 
पण वृचत्तरचहत काव्य असूि शकणार नाही. म्हणून ह्या चठकाणी एका नवीनि िलसांचवचत्त नावाच्या वृत्तीिे 



 
 विषयानुक्रम 

अस्स्तत्व मान्य करणे आवश्यक आहे. शब्दाांच्या हकवा िेचष्टताच्या योजनेने जो िलस्वरूप पचरणाम होतो 
त्यािी अन भतूी असे ह्या िलसांचवचत्त वृत्तीिे स्वरूप आहे. मूछा व मरण या अवस्थाांत वाक् व िेष्टा याांवर 
आधारलेलया वृत्ती असांभाव्य असलयाम ळे तेथे एका चनराळ्याि वृत्तीिे अस्स्तत्व मानले पाचहजे. नाही तर तेथे 
काव्य वृचत्तहीन होईल. – ‘धमवमथं िोचद्दश्य’ म्हणजे प्रत्येक प रुषाथासाठी एकेक वृत्ती अशी अपेक्षा येथे 
व्यक्त केली आहे. कामासाठी वृत्ती आहे, पण धमव व अथव याांसाठी नाही म्हणून नेहमीच्या िार वृत्ती 
अशास्त्रीय अत एव अग्राह्य ठरचवलया आहेत. – ‘िेष्टास्त्मका इ॰’ िेचष्टत आचण शब्द याांवर आधारलेलया दोन 
मूलभतू वृत्तींना उद्भटाने अन क्रमे न्यायवृचत्त व अन्यायवृचत्त अशी नाव ेचदली आहेत. या नावाांिी उपपत्ती स्पष्ट 
नाही. िेचष्टतावर आधाचरत हीि खरी न्यायतः प्राप्त वृत्ती, द सरी तशी नाही असा अथव सांभाव्य आहे. 
‘षोडशधा िलवृचत्तस्तद्द्वयतः’ वस्त तः िार िेष्टावृत्ती, िार वालवृत्ती आचण त्याांपकैी प्रत्येकीिी एकेक 
िलवृत्ती चमळून आठ िलवृत्ती असे एकां दर सोळा प्रकार होतात. केवळ िलवृत्तीिे सोळा प्रकार सांभाव्य 
चदसत नाहीत. 

 
तदत् केवचदाहुः । सावित्याां यद्यवप कैवशकी शक्त्यान्तभािा तथावप रञ्जकत्िावतशयात्पृथगुपात्ता । 

स्िरिन्मुखजावभनयश्च न चान्यायिृत्तौ, पुमथथचतुष्ट्कयोगोपपवत्तविप्रवतषेधात् । फलिृत्तौ च 
िृवत्तसामान्यलक्षणां व्यापाररूपत्िां यवद नाक्स्त तत्कथां िृवत्तत्िम् । अक्स्त चेत्, िाक्चेिावतवरक्त्तो मानसो 
व्यापारो न कवश्चत् लोकवसद्ध इवत सूक्ष्मो िाक्चेिागत एिोपेत्यः । ततश्च मूछादािवप 
प्राणात्मकायीयव्यापारसांभि एि लयतालगानावद प्रितथते । सांिेदनमवप च मूछादौ नास्तीवत शक्त्यां िक्त्तुवमवत 
फलिृवत्तरवप तत् कथम् । तस्मात्तत् सावित्येि िृवत्तः । यवद बाहुल्यापेक्षया िृवत्तमयां काव्यवमवत व्यिहारो 
रूपकसमुदायापेक्षया खर्णडस्यािृवत्त-कत्िेऽवप समुवदतस्य रूपकस्य िृवत्तमयत्िम् । 
यच्छकलीगभथमतानुसावरणो मूछादािात्मसांविवत्तलक्षणाां पिमीं िृकत्त सकलकायथवनिृवयनुमेयाां 
मूछावदनाकर्मणत्िानुभिेन च फलेनािक्च्छन्नामात्मव्यापाररूपाां मन्यन्ते न च पवरस्पन्द एिैको व्यापार इवत 
मनवसकृत्य, तन्मतां भािानाां बाह्यग्रहणस्िभाित्िमुपपादयविभथट्टलोल्लटप्रभृवतवभः पराकृतवमवत न 
फलिृवत्तिा कावचवदवत चतस्त्र एि िृत्तय इवत । 

 
यासांबांधात काहींिे म्हणजे असे. सात्त्वतीमध्ये जरी कैचशकीिा अन्तभाव शक्य आहे तरीही चतच्यात 

रांजकतेिी चवप लता असलयाम ळे ती स्वतांत्र मानली आहे. आचण स्वराांनी य क्त अशा म खाने होणाऱ्या 
अचभनयािा अन्यायवृत्तीमध्ये अन्तभाव शक्य नाही, कारण त्याच्या िार प रुषाथांशी सांयोर्ाच्या उपपन्नतेिा 
चनषेध केला आहे. आचण वृत्तींिे सामान्य लक्षण जो व्यापार तोि जर िलवृत्तीमध्ये नाही तर ती वृत्ती कशी 
होईल? जर तीत व्यापार आहे असे म्हटले तर वाणी आचण िेचष्टत याांहून स्वतांत्र असा काही मानस व्यापार 
लोकाांमध्ये प्रचसद्ध नाही म्हणून तो वाणी आचण िेचष्टत याांमध्येि सूक्ष्म स्वरूपात चवद्यमान असलेला व्यापार 
आहे हे स्वीकाराव ेलारे्ल. आचण त्याम ळे मूछा इत्यादीमध्ये स द्धा प्राणात्मक शारीचरक व्यापारािा सांभव 
असतो तेव्हाि लय, ताल, र्ान आदी प्रवृत्त होतात. आचण मूछा आदीमध्ये सांवदेना स द्धा नसते असे म्हणणे 
शक्य असलयाम ळे तेथे िलवृत्ती स द्धा कशी असेल? म्हणून त्या प्रसांर्ी सात्त्वतीि वृत्ती. जर चवप ल प्रमाणात 
वृत्तींच्या चवद्यमानतेम ळे काव्य वृचत्तमय असा व्यवहार होतो तर सांपूणव रूपकाच्या दृष्टीने एखादा अांश 
वृचत्तरचहत असला तरी सवव रूपक चमळून वृचत्तमय काव्य असे ठरते. शकलीर्भाच्या मतािे अन यायी 
हालिाल हाि िक्त एकि व्यापार नाही असा चविार करून मूछा आदीमध्ये आत्मसांचवत्तीच्या स्वरूपािी 
पािवी वृत्ती– सवव चक्रयाांच्या चनवृत्तीम ळे चजिे अस्स्तत्व अन मानाने ज्ञात होते आचण मूछा वर्ैरेम ळे जी 
अकतृवत्वाच्या अन भवस्वरूप िलाने सांलचक्षत होते अशी– आत्म्याच्या व्यापाराच्या स्वरूपािी मानतात; ते 
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त्याांिे मत भट्ट लोल्लट प्रभतृींनी बाह्य स्वरूपात उपलब्धी होणे हा भावाांिा स्वभाव असलयािे प्रचतपादन 
करून खोडून काढले आहे. म्हणून िलवृत्ती नावािी कोणतीही वृत्ती नाही. तेव्हा िारि वृत्ती होत. 

 
या पचरच्छेदात इतर टीकाकाराांनी केलेले उद्भटाच्या मतािे खांडन व वृचत्तचवषयक पारांपचरक 

मतािा प रस्कार उद्धतृ केला आहे. ‘सात्त्वात्याां इ॰’ या वाक्यातील चवधानािे प्रयोजन वृत्ती प रुषाथांशी 
चनर्चडत नाहीत, व्यापाराशी सांबद्ध आहेत असे दाखचवणे हे होय. भारती, आरभटी आचण सात्त्वती याांत 
अन क्रमे वाक्, देह आचण मन याांिे व्यापार प्रधानतया असतात. कैचशकीला तसा स्वतांत्र व्यापार नसलयाम ळे 
चतिा सात्त्वतीत अन्तभाव करणे शक्य होते. तसे केले असते म्हणजे तीन प्रकारच्या व्यापाराांच्या अन रोधाने 
तीनि वृत्ती प्रस्थाचपत झालया असत्या व वृत्तींिा प रुषाथांशी काही सांबांध नाही हे स्पष्ट झाले असते. उद्भटाने 
काम प रुषाथासाठी कैचशकी तशा धमव व अथव याांसाठी कोणत्या वृत्ती असे चविारले आहे त्याला हे उत्तर. –
‘अन्यायवृत्तौ’ यानांतर ‘शक्यान्तभावः’ हे पद अध्याहृत धरलयास थोडा अथवबोध होऊ शकतो. 
हस्तचलचखतातील ‘चभनयि’ आचण ‘-वृत्तौ’ हेि पाठ स्वीकारणे योलय. म चद्रतातील ‘चभनयति’ हा पाठ 
आचण ‘-वृचत्तत्वां’ अशी द रुस्ती दोन्हीही अथवबोधास साहाय्यक नाहीत. उद्भटाने वाग्रूप वृत्तीला अन्यायवचृत्त 
म्हटले आहे. त्याला अन लक्षनू येथे असे चवधान केलेले चदसते की केवळ स्वराांनी य क्त असा म खाने केलेला 
अचभनय वाग्रूप नसलयाम ळे त्यािा अन्यायवृत्तीत समावशे होणार नाही. असा सांभव आहे की मूळ पाठ ‘न 
न्यायवृत्तौ न िान्यायवृत्तौ’ असा होता. याने द सऱ्या ‘ि’ िी उपपत्ती लार्ते. स्वर आचण अचभनय म्हणजे 
वाक् आचण िेष्टा एकत्र असलयाम ळे या प्रसांर्ी न्यायवृत्ती व अन्यायवृत्ती दोन्ही लार् ूहोत नाहीत आचण 
त्याम ळे हे वर्ीकरण बरोबर नाही अशा तऱ्हेिा अथव अचभपे्रत असण्यािी शक्यता आहे. ‘स्वरवत्’ यात शब्द 
समाचवष्ट आहेत की नाही हे स्पष्ट नाही. – ‘प मथवित ष्ट्क- इ॰’ अचभनय प रुषाथाला उपय क्त नाहीत म्हणून 
त्याांिा वृत्तीत अन्तभाव नाही, यावरून उद्भटाच्या मते वृत्ती प रुषाथांशी सांबद्ध आहेत असे येथे र्ृहीत 
धरलेले चदसते. – ‘मूछादौ’ म ळात ‘मरणमूछादौ’ आहे. पण मरणािा चनदेश प्रस्त त वाक्यात असांभाव्य 
आहे. त्यात प्राणात्मक व्यापारािा उल्लेख आहे. ‘प्राणात्मकायीय-’ हा म चद्रतातील पाठ आहे. 
हस्तचलचखतात ‘प्राणात्मकायाय-’ आहे. ‘कायीय’ म्हणजे शारीचरक. – ‘लयतालर्ानाचद प्रवतवते’ हे कसे 
शक्य आहे ते स्पष्ट नाही. कदाचित मूछावस्थेत या र्ोष्टींिा आत्म्यावर पचरणाम होतो व मूछेतून म क्त 
झालयावर त्या प्रकट होतात अशा तऱ्हेिी कलपना असण्यािी शक्यता आहे. – ‘वृचत्तमयत्वम्’ मूळात 
‘वृचत्तमयत्वात्’ आहे. पण त्या हेत चनदशवक पदािा कोठे अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. – ‘शकलीर्भव’ 
सांपादक श्री कवींनी शाकलेय म्हणजे उद्भट अशी टीप चदली आहे. – ‘मूछाचदना-कर्ममत्वान भवने’ ही स द्धा 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘मूछादनाकर्ममणान भवने’ असा पाठ आहे, तो भ्रष्ट आहे. म चद्रतात 
‘मूछाकमान भावने’ असे आहे. पण त्याने अथवबोध होण्यास मदत होत नाही. मूछेम ळे आत्म्याला स्वतःच्या 
अकर्ममत्वािा म्हणजे अकतृवत्वािा अन भव येतो, आचण असे हे िल प्राप्त होते तोि आत्म्यािा व्यापार आचण 
त्यालाि आत्मसांचवचत्त वृत्ती म्हणाव ेअसे ह्या अन यायाांिे म्हणणे आहे. – ‘बाह्यग्रहण- इ॰’ आत्म्यािा व्यापार 
आत असतो. तो बाहेर प्रकट झालयाचशवाय त्यािी कलपना पे्रक्षकाांना कशी येणार व तेथे आत्मसांचवचत्त 
नावािी वृत्ती आहे हे त्याांना कसे कळणार असा हा य स्क्तवाद आहे. 

 
ियां तु ब्रूमः । कोऽयमस्थानसांत्ासः । यक्त्कां वचवदह नाटे्य समक्स्त तच्चदृे्ववत्तष्ट्िन्तभाव्यां तदा 

भिेदेतत् । न चैतत् । रङ्गो वह नाम का िृवत्तः । मृदङ्गपणििांशाद्या का िृवत्तरवप वह भिेत् । तस्माद् व्यापारः 
पुमथथसाधको िृवत्तः । सच सिथतै्ि िर्णयथते इत्यतो िृत्तयः काव्यस्य मातृका इवत न ककवचद्व्या/व्द्यापारशून्यां 
िणथनीयमक्स्त, मदमूच्छावदिणथनायामवप मनोव्यापारस्य सावित्याख्यस्य सांभिात् । करुणादािवप च 
मनोदेहव्यापारासांभिेऽवप बाहुल्येन िाग्व्यापारसांभिाद् भारती िृवत्तरुच्यते । िृवयन्तरवनषेधस्तु 
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तदङ्गानामपवरपूणथत्िात् । न च कायिाङ्म-नसव्यापारां तदै्ववचत्र्यां िान्तरेणान्यः कवश्चद् व्यापारः 
सांभितीत्यसकृदुक्त्तम् । तस्मात् करुणप्रधाने भारती िृवत्तः पवरदेवितबाहुल्यात् । यत्त ु
‘शृङ्गारहास्यकरुणैवरह कैवशकी स्यात्’ इवत कोहलेनोक्त्तां तन्मुवनमतविरोधा-दुपेक्ष्यमेि । तस्य तु यत् 
यत्ानुल्बणा वचत्तिृवत्तः सा सा कैवशकीत्याशयः । एिां प्रहसनभाणयोरवप िाग्व्यापर-प्राधान्यादेि भारती 
िृवत्तः । मूछादौ तु व्यापाराभाि े िृवयभाि एि । न वह सिं नाट्यां िृवत्तब्रह्यतया समथथनीय-
वमत्यलमवतप्रसक्त्तया । 

 
आम्ही तर म्हणतो की काय हा भलत्याि बाबतीत मनस्ताप. जे जे काही नाट्यामध्ये समाचवष्ट आहे 

त्या सवािा वृत्तींमध्ये अन्तभाव करावयािा असेल तरि हे होऊ शकेल. पण तशी र्ोष्ट नाही. रांर्भमूी 
म्हणजे कोणती वृत्ती म्हणता येईल? मृदर्ङ्, पणव, वांश इत्यादींनी कोणती वृत्ती होऊ शकेल? म्हणून 
प रुषाथवसाधक व्यापार म्हणजेि वृत्ती. आचण त्या व्यापारािे सववत्र वणवन केले जाते यास्तव वृत्तींना काव्यािे 
उद्र्मस्थान मानले आहे; म्हणून व्यापारशून्य अशी कोणतीही र्ोष्ट वणवन करण्यासारखी नसते, कारण 
मद, मूछा आदींच्या वणवनातही सात्त्वती नावाच्या मनोव्यापारािा सांभव असतो. करुण आदी रसाांमध्ये स द्धा 
मन आचण शरीर याांिा व्यापार सांभवत नसला तरी वालव्यापार प्रि र प्रमाणात सांभवत असलयाम ळे भारती 
वृत्ती असते असे म्हणतात. इतर वृत्तींिा चनषेध केला आहे तो त्याांिी अांरे् पचरपूणव नसतात म्हणून. आचण 
देह, वाणी आचण मन याांिा व्यापार अथवा त्यािी चवचवधता याांच्याचशवाय द सरा कोणताही व्यापार सांभवत 
नाही हे अनेक वळेा साांचर्तले आहे. म्हणून करुणप्रधान रूपकात भारती वृत्ती असते, कारण त्यात चवलाप 
मोठ्या प्रमाणात असतात. ‘शृर्ङ्ार, हास्य आचण करूण याांच्या योर्ाने कैचशकी वृत्ती होते’ असे जे कोहलाने 
म्हटले आहे ते भरतम नीच्या मताच्या चवरुद्ध आहे म्हणून त्यािी उपेक्षाि केली पाचहजे. जेथे जेथे भडक 
चित्तवृत्ती नाही तेथे तेथे कैचशकी वृत्ती असा त्यािा आशय आहे. यािप्रमाणे प्रहसन आचण भाण याांमध्ये स द्धा 
वालव्यापाराला प्राधान्य असलयाम ळेि भारती वृत्ती असते. मूछा आदीमध्ये तर व्यापारािाि अभाव 
असलयाम ळे वृत्तींिा अभाव असतो. कारण सववि नाट्य वृचत्तब्रह्ममय आहे असे समथवन करणे आवश्यक 
नाही. तेव्हा हा अचतप्रसांर् आता प रे. 

 
‘म चनमतचवरोधात्’ चवसाव्या अध्यायात भरतम नीने ‘हास्यशृङ्गारबहुला कैवशवक पवरचवक्षता’ 

(२०¿७३) असे म्हटले आहे. त्यात करुणािा समावशे नाही. 
 
बडोदे प्रतीत यानांतर प ढील आया कां सात चदली आहे– 
 

भाणस्यावप वह वनवखलां  लक्षणमुक्त्तां तथागमानुगतम् । 

िीथ्याः सांप्रवत वनवखलां  कथयावम यथाक्रमां विप्राः ॥ 

 

सिथरसलक्षणाढ्या युक्त्ता [ब ह्यङै्गस्त्रयोदशवभः] ह्यङै्गस्तथा त्योदशवभः । 

िीथी स्यादेकाङ्का [का वद्वपात्हाया तथैकहाया िा.] तथैकहाया वद्वहाया िा  ॥१०२ ॥ 
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सवव रसाांच्या लक्षणाांनी समदृ्ध, तसेि तेरा अांर्ाांनी य क्त आचण एक अांक असलेली तसेि एका 
पात्राने अचभनीत करावयािी हकवा दोन पात्राांनी अचभनीत करावयािी अशा प्रकारिी वीथीिी रिना असावी. 

 
अथ सिान्ते सिथरसमयत्िादविततस्िभाित्िाच्च सांके्षपेण शक्त्यव्युत्पवत्तदावयनीत्िेन प्रधानभूतत्िात् 

तदङ्गानाां च नाटकावदभाणान्तसमस्तरूपकोपजीव्यत्िाद् िीथीं लक्षयवत । 
एकहायेत्याकाशपुरुषभावषतैवरत्यथथः । वद्वहायेवत उक्क्त्तप्रत्युक्क्त्तिैवचत्र्येणेत्यथथः । 

 
आता सवाच्या शवेटी सर्ळ्या रसाांनी पूणव असलयाम ळे आचण चवस्तृत स्वरूपािी नसलयाम ळे 

थोडक्यात बोध देण्यास समथव म्हणून चतला प्राधान्य आलयाकारणाने आचण चतिी अांरे् नाटकापासून 
भाणापयंतच्या सवव रूपकप्रकाराांत उपयोर्ी असलयाकारणाने वीथीिे लक्षण साांर्तात. एकहाया म्हणजे 
आकाशप रुषभाचषताांनी चसद्ध केलेली असा अथव. चद्वहाया म्हणजे उक्ती व प्रय क्ती याांच्या वैचित्र्याने चसद्ध 
झालेली असा अथव. 

 
‘नाटकाचद-’ ही म ळातील ‘नाचटकाचद-’ िी द रुस्ती आहे. वीर्थयर्ङ्ाांिा उपयोर् नाटक व प्रकरण 

याांत होत नाही असा जो ह्या पाठािा अथव होतो तो अस्वीकायव आहे. अनेक वीर्थयर्ङ्ाांिी उदाहरणे 
अचभनवर् प्ताने वणेीसांहार नाटकातील चदली आहेत. आचण ‘समस्तरूपक’ या शब्दाने ‘नाटकाचद-’ असाि 
पाठ बरोबर ठरतो. - ‘एकहायेत्या-’ ही स द्धा म ळातील ‘एकहायवचरत्या-’ िी द रुस्ती आहे. आयेत 
‘एकहाया’ असा प्रथमा एकविनी पाठ आहे आचण तोि बरोबर आहे. तेव्हा तृतीया बह विनात तो शब्द 
उद्धतृ केला असलयािी शक्यता नाही. प ढील ‘-भाचषतैः’ म ळे हा लेखनदोष उत्पन्न झालेला चदसतो. 

 
बडोदे प्रतीत आयेच्या द सऱ्या िरणात ‘तथा’ शब्द नाही. पण त्याम ळे त्या िरणात पांधराि मात्रा 

उरतात आचण आयेिा पूवाधव उत्तराधासारखा होतो. असा वृत्तदोष असांभाव्य आहे. आचण काही 
हस्तचलचखताांत ‘तथा’ शब्द आढळतोि. प्रस्त त आयेनांतर बडोदे प्रतीत एका आयेिे प ढील दोन िरण 
अचधक आढळतात– ‘अधमोत्तममध्यावभयुथक्त्ता स्यात्प्रकृवतवभक्स्तसृवभः ।’ यापैकी द सऱ्या िरणात पांधरा 
मात्रा आहेत, त्यावरून हा कोणत्या तरी आयेिा उत्तराधव ठरतो. चतिा पूवाधव कोठे आढळत नसलयाम ळे हा 
उत्तराधव अधाांतरी असलयासारखा चदसतो. चशवाय वीर्थयर्ङ्ाांच्या चववरणाच्या शवेटी अचभनवर् प्ताांने तीन 
प्रकृतींच्या योजनेसांबांधात कोहलािे मत उद्धतृ केले आहे. तेथे आयेच्या ह्या उत्तराधातील शब्दि अन ष्ट भ् 
छांदात पचरवर्मतत झालेले आढळतात. यावरून असे अन मान चनघते की कोहलानांतर हा आयाधव 
नाट्यशास्त्रात प्रचक्षप्त झाला असावा. आियािी र्ोष्ट अशी की सांपादकाांनी हा उत्तराधव पूवाधव मानून प ढील 
आयेिा पूवाधव तो उत्तराधव करून आया बनचवली आहे. आचण अशी प्रचक्रया प ढे िालू ठेवली आहे. त्याम ळे 
एके चठकाणी आयेिा उत्तराधव व अन ष्ट भ् छांदािे दोन िरण चमळून एक श्लोक आचण द सऱ्या चठकाणी 
अन ष्ट भािे दोन िरण व आयेिा पूवाधव चमळून एक श्लोक असे झालेले चदसून येतात. हे सवव चवलक्षण वाटते. 

 
उद्धात्यकािलवगतािस्पक्न्दतनाल्यसत्प्रलापाश्च । 

िाके्कल्यथ प्रपिो मृदिावधबले छलां  वत्गतम्  ॥१०३ ॥ 

 

व्याहारो गर्णडश्च त्योदशाङ्गान्युदाहृतान्यस्याः । 
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अथ िीथी सांप्रोक्त्ता लक्षणमेषाां प्रिक्ष्यावम  ॥१०४ ॥ 

 
उद्घात्यक,अवलचर्त, अवस्पस्न्दत, नाली, असत्प्रलाप, वाके्कली, प्रपञ्च, मृदव, अचधबल, छल, 

चत्रर्त, व्याहार आचण र्ण्ड ही ह्या वीथीिी तेरा अांरे् साांचर्तली आहेत. वीथीिे वणवन केले आहे. आता ह्या 
अांर्ाांिे लक्षण साांर्तो. 

अङ्गान्युवद्दशवत– 
उद्धात्यकािलवगतािस्पक्न्दतनाल्यसत्प्रलापाश्च । 

िाके्कल्यथ प्रपिो मृदिावधबले छलां  वत्गतम् ॥ 

व्याहारो गर्णडश्च त्योदशाङ्गान्युदाहृतावन  । इवत । 

 
इत्युदाहरणमात्मेतवदवत याित् । 

 
अांर्ाांिा चनदेश करतात– उद्घात्यक, अवलचर्त, अवस्पस्न्दत, नाली, असत्प्रलाप, वाके्कली, 

प्रपञ्च, मृदव, अचधबल, छल, चत्रर्त, व्याहार आचण र्ण्ड ही तेरा अांरे् साांचर्तली आहेत. ‘उदाहृताचन’ 
म्हणजे ही केवळ उदाहरणे म्हणून साांचर्तली आहेत. 

 
‘उदाहरणमात्रमेतत्’ यािा असा अथव होतो की वीथीिी याहूनही अचधक अांरे् असू शकतात. पण 

तसे इतरत्र कोठे सूिन नाही. प ढील आयेवरील टीकेत ‘उदाहृत’ म्हणजे प्रचतविन असा अथव केला आहे. 
‘उदाहरण’ शब्दािा येथे तोि अथव अचभपे्रत असण्यािा सांभव आहे. 

 
काशी प्रतीत आचण तदन सार डॉ. घोष याांच्या आवृत्तीत वीर्थयांर्ाांिी ही नाव ेअन ष्ट भ् छांदातील 

श्लोकाांत चदली आहेत. 
 

पदावन त्िगताथावन [ब ये नराः, का यैनवराः.] यन्नराः पुनरादरात् । 

योजयक्न्त पदैरन्यसै्तदुद्धात्यकमुच्यते  ॥१०५ ॥ 

 
ज्यात अथव स्पष्ट नसलेलया शब्दाांिा मन ष्ट्य आदराने द सऱ्या शब्दाांशी सांबांध जोडतात त्याला उद्

घात्यक असे म्हणतात. 
 
एतावन क्रमेण लक्षयवत पदावन त्िगताथानीवत । 
 
नन्िेषामुक्क्त्तिैवचत्र्यरूपत्िां चेल्लक्षणालङ्कारावदभ्यः को भेदः, इवतिृत्तोपकरणरूपत्ि े तु सांध्यङे्गभ्यः 

कथमन्यता ।रसोपकरणतायाां िृवयङे्गष्ट्िन्तभािः । न चैतद्व्य/व्द्यवतवरक्त्तमेषाां सामान्यलक्षणमक्स्त । तत् 
केवचदु-क्त्तलक्षणावदविशेषरूपत्िमेिैषाां प्रवतपन्नाः । वििेचकास्तु तद्व्य/व्द्यवतवरक्त्तान्येिैतानीत्याहुः । 
तथावह प्रर्शनप्रवत-िचनयोरन्यावभप्रायरूपेण योगेन यदै्ववचत्र्यां तद्वीथ्यङ्गम् । अत एिोदाहृतानीत्येषाां 
सामान्यलक्षणम् । उदाहृतावन प्रवतिचनानीत्यथथः । तावन च सिावण प्रवतिचनशून्यस्य काव्यस्याभािात् तेन 
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विवचत्ाणीवत लभ्यन्ते । अत एि िीथी पविरन्योत्तरासवहष्ट्णुत्िाद् विवचत्ोक्क्त्तप्रत्यक्क्त्तगभथत्िात् । 
लक्षणालङ्कारादीनाां तु नोक्क्त्तवनयतां रूपवमवत विशेषः । 

 
तत् यदा वििवक्षतमुत्तरां दातुां शक्त्तोऽयां स्यावदवत, यन्मम मनवस ितथते तदेि िक्क्त्त न िेत्येिमावदना 

वनवमत्तने यदा प्रिैि प्रवतिचनगतां िैवचत्र्यमवभसांधाय पृच्छवत प्रवतिक्त्तु्वचतमवभधत्त ेतदा तदुत्तरमुद्धात्यकम् 
। प्रर्शनात्मके उद्धाते साक्ध्िवत यत्, तत्ाज्ञाताथे कः । पदान्यथथगतावन प्रर्शनरूपार्णयादरात्कृतावन पयायःै 
पदान्तरैरुत्तररूपैः नराः सुवधयो योजयक्न्त तदुत्तरपदसमूहात्मकमुद्धात्यकम् । यथा पार्णडिानन्दे– 

 
का भूषा बवलनाां क्षमा पवरभिः को यः सकुल्यःै कृतः 

कक दुःखां परसांश्रयो जगवत कः िाघ्यो य आश्रीयते । 

को मृत्युव्यथसनां शुचां जहवत के यौर्मनर्मजताः शत्िः  

कैर्मिज्ञातवमदां विराटनगरच्छन्नक्स्थतैः पार्णडिैः ॥ 

 
‘पदाचन त्वर्ताथाचन’ इत्यादीत ह्या अांर्ाांिी क्रमाने लक्षणे साांर्तात. 
 
येथे आके्षप– उक्तीिे वैचित्र्य हेि जर ह्या अांर्ाांिे स्वरूप असेल तर लक्षण, अलांकार इत्यादींहून 

याांिी चभन्नता कोणती? इचतवृत्तािे साधन असे याांिे स्वरूप असेल तर सांध्यर्ङ्ाांहून याांिी चभन्नता कशी? 
रसाांिे साधन म्हणून असतील तर त्याांिा वृत्त्यर्ङ्ाांत समावशे होईल. आचण ह्याव्यचतचरक्त याांिे सामान्यलक्षण 
असे काही नाही. या सांबांधात काही टीकाकार ही अांरे् चनर्मदष्ट केलेलया लक्षण आदींिीि चवशषे रूपे होत 
असे मान्य करतात. परांत  जे चवविेक आहेत ते ही त्याांहून चनराळीि आहेत असे म्हणतात. यािे स्पष्टीकरण 
असे– प्रश्न आचण उत्तर याांिा चनराळ्याि अचभप्रयाने सांयोर् झाला असता जे वैचित्र्य येते ते वीथीिे अांर्. 
म्हणूनि ‘उदाहृताचन’ हे याांिे सामान्य लक्षण. उदाहृत म्हणजे प्रचतविन असा अथव. आचण प्रचतविनरचहत 
काव्य नसलयाकारणाने ती सवव अांरे् त्या प्रचतविनाम ळे वैचित्र्यय क्त अशी बनतात. म्हणूनि वीथी म्हणजे 
पांक्ती होय, कारण चतच्यात द सरे उत्तर सहन केले जात नाही आचण वैचित्र्यय क्त उक्ती व प्रत्य क्ती 
चतच्यात अन्तभूवत असतात. परांत  लक्षण, अलांकार आदींच्या बाबतीत असे उक्तींनी चनचित केलेले रूप 
नसते हा िरक. 

 
त्याांपैकी जेव्हा ‘चववचक्षत उत्तर देण्यास हा समथव असेल काय?’ ‘माझ्या मनात जे आहे तेि उत्तर 

हा देईल की नाही?’ इत्यादी कारणाांम ळे प्रश्न चविारणाराि प्रचतविनातील वैचित्र्य लक्षात घेऊन चविारतो 
आचण उत्तर देणाऱ्याला उचित असे शब्द बोलतो तेव्हा ते त्यािे उत्तर म्हणजे उद्घात्यक होय. प्रश्न असा 
अथव असलेलया उद्घात शब्दाला साध  ह्या अथािा यत् प्रत्यय आचण नांतर अज्ञात ह्या अथी क प्रत्यय लावला 
आहे. अथवय क्त पदे म्हणजे प्रश्नस्वरूप शब्द आदराने वापरले असता द सऱ्या उत्तराच्या स्वरूपािे शब्द नर 
म्हणजे ह शार मन ष्ट्य योजतात तेव्हा तो उत्तररूप शब्दाांिा समूह म्हणजे उद्घात्यक. उदाहरणाथव, 
पाण्डवानन्द नाटकात– ‘बचलष्ठ मन ष्ट्याांिे भषूण कोणते? क्षमा. पचरभव कोणता? जो आपलयाि क लातील 
माणसाांनी केलेला असतो तो. द ःख कोणते? द सऱ्यािा आश्रय घेणे. जर्ात श्लाघनीय कोण? ज्यािा इतर 
आश्रय घेतात तो. मृत्य ूकोणता? व्यसन. शोकापासून कोण म क्त होतात? ज्याांनी शतू्र हजकले आहेत ते. हे 
सवव कोणाला समजले आहे? चवराटाच्या नर्रीत र् प्तपणे राचहलेलया पाांडवाांना.’ 



 
 विषयानुक्रम 

 
‘लक्षणालङ्काराचदभयः’ काव्यािी छत्तीस लक्षणे आचण िार अलांकार ह्याांिे वणवन नाट्यशास्त्राच्या 

सोळाव्या अध्यायात आहे. – ‘कथमन्यता’ म ळात ‘कथमन्यतो’ आहे. पण ‘अन्यतः’ िा काही अथव 
लार्ण्यासारखा नाही. – ‘प्रश्नप्रचतविनयोः इ॰’ म्हणजे वीर्थयर्ङ्ािे व्यवच्छेदक लक्षण प्रश्न आचण त्यािे 
उत्तर यातील वैचित्र्य; हे वैचित्र्य त्याांच्या अनपेचक्षतपणाम ळे उत्पन्न होते. – ‘उदाहृताचन प्रचतविनानीत्यथवः’ 
या चठकाणी ‘उदाहृत’ शब्दािा प्रचतविन असा अथव केला आहे. – ‘ताचन’ यात वीर्थयर्ङ्ाांिा चनदेश आहे. – 
‘तेन’ म्हणजे प्रचतविनाने. – ‘अन्योत्तर’ म्हणजे नेहमीिे साधे सरळ उत्तर. 

 
‘प्रचतविनर्तां’ म चद्रतात ‘प्रचतविनां’ एवढेि आहे. पण ‘वैचित्र्यम्’ िे चवशषेण म्हणून 

हस्तचलचखतातील पाठ आवश्यक आहे. – ‘प्रचतवक्त्र चितम्’ म ळात ‘प्रचतवक्तोचितम्’ असे आहे. पण 
प्रचतवक्ता असे प्रथमान्त रूप सांभाव्य नाही. वाक्यात ‘प्रष्टा’ हा कता अर्ोदरि चनर्मदष्ट झाला आहे. आचण 
प्रचतवक्तृ आचण उचित याांिा समास येथे आवश्यक आहे. – ‘सास्ध्वचत यत्’ पाचणनीच्या ‘तत्र साध ः’ 
(४¿४¿९८) ह्या सूत्राप्रमाणे ‘यत्’ म्हणजे य प्रत्यय लार्नू ‘उद्घाते साध ः’ या अथी उद्धात्यः असे रूप बनले. 
– ‘अज्ञाताथे कः’ पाचणनीच्या ‘अज्ञाते’ (५¿३¿७३) ह्या सूत्राप्रमाणे ‘क’ प्रत्यय लार्ून ‘अज्ञातः उद्घात्यः उद्
घात्यःकः’ असे रूप बनले आहे. म ळात ‘कन्’ आहे. पण अज्ञाताथी प्रत्यय ‘क’ आहे, ‘कन्’ नाही.– 
‘अथवर्ताचन’ यावरून असे चदसते की अचभनवर् प्ताने आयेत ‘पदाचन त  र्ताथाचन’ असा पाठ स्वीकारला 
होता. नाट्यशास्त्राच्या काही हस्तचलचखताांत तसा पाठ आढळतो. तो पाठ मूळ असणे असांभाव्य नाही. काही 
शब्द स्वतांत्रपणे अथवपूणव असले तरी िमत्कृती उत्पन्न करण्यासाठी त्याांच्याबरोबर इतर आणखी शब्दाांिी 
योजना केली म्हणजे ते उद्घात्यक असा अथव होऊ शकेल. अचभनवर् प्ताने अथाति र्ताथव पद म्हणजे प्रश्न 
आचण पदान्तर म्हणजे प्रचतविन असे अथव केले आहेत. ‘अर्ताथाचन’ या पाठाने असा अथव होतो की काही 
शब्दाांिा अथव स्पष्ट नसलयाम ळे जेव्हा वक्ता हकवा इतर कोणी द सरे शब्द जोडून काही एक अथव चसद्ध 
करतात तेव्हा ते उद्घात्यक होय.  

 
मूळ आयेत प ढे ‘ये नराः’ असा पाठ बह ते हस्तचलचखताांत आहे. पण ‘ये’ ला अन रूप असे 

सांबांधदशवक सववनाम म ख्य वाक्यात उपयोर् करण्यासारखे नाही. म्हणून ‘यत्’ पाठ स्वीकारला आहे. उद्
घात्यक, अवलचर्त आचण अवस्पस्न्दत ह्या चतहींच्या व्याख्या अन ष्ट भ् छांदात आहेत. बाकीिा सवव अध्याय 
आया वृत्तात आहे. वीथीिी पचहली दोन अांरे् आम खािी म्हणजे प्रस्तावनेिीही अांरे् आहेत असे प ढे २०¿३३ 
मध्ये म्हटले आहे. इतर आम खाांर्ाांिी तेथे चदलेली लक्षणे अन ष्ट भ् छांदाति आहेत. तेव्हा ही दोन अांरे् मूळ 
आम खािी असून तेथील त्याांच्या व्याख्या येथे तशाि उद्धतृ केलया आहेत असे चदसते. 

 
‘को यः’ आचण ‘-नर्रच्छन्न-’ हे हस्तचलचखतातील पाठ आहेत. म चद्रतात ‘कोऽयां’ आचण ‘-

नर्रेच्छन्न-’ असे पाठ आहेत. 
 

यत्ान्यक्स्मन्समािेर्शय कायथमन्यत्प्र [का प्रशस्यते.] साध्यते । 

तच्चािलवगतां नाम विजे्ञयां नाट्ययोक्त्तृवभः  ॥१०६ ॥ 

 
ज्यात एका कायात समावशे करून द सरे कायव चसद्ध केले जाते ते अवलचर्त होय असे नाट्यािी 

योजना करणाराांनी जाणाव.े 
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यत्ान्यक्स्मवन्नवत । यत्ोत्तरे दीयमाने अन्यानुसांधानपूिथकेऽप्यन्यत्कायं वसध्यवत तदन्यकायािलग-

नादिलवगतम् । यथा ‘अवि सुहाअवद दे लोअणाणाां’ इवत विदूषकेण पृि े ‘सुखयतीवत वकमुच्यते, 
कृच्रेणोरु-युगम्’ इत्यादु्दत्तरां िसन्तकप्रत्यायनोदे्दशेन प्रिृत्तमवप सागवरकागतमास्थाबन्धजीवितां मुख्यां 
शृङ्गाराख्यां कायं साधयतीवत । 

 
‘यत्रान्यास्स्मन्’ इत्यादी. जेथे एका र्ोष्टीिे अन सांधान करून उत्तर चदले जात असतानाही द सरी 

र्ोष्ट चसद्ध होते तेथे ते द सरे कायव चिकटलयाम ळे अवलचर्त असे म्हणतात. उदाहरणाथव, रत्नावलीच्या 
द सऱ्या अांकात ‘याने त झ्या नेत्राांना स ख होते काय?’ असे चवदूषकाने चविारले असता राजािे ‘स ख होते 
म्हणून काय साांर्ावयािे? कष्टाने ऊरुय र्ल’ इत्यादी उत्तरािे विन वसन्तकािी खात्री पटचवण्याच्या 
उदे्दशाने उच्चारलेले असले तरी सार्चरकाचवषयीिे पे्रम प्राणभतू असलेले जे म ख्य शृांर्ाररूपी कायव ते साध्य 
करते. 
 

‘तदन्य-’ म चद्रतात ‘तदान्य-’ आहे. – ‘कृच्रेणोरुय र्ां इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 
 

कृच्रादूरुयुगां व्यतीत्य सुवचरां भ्रान्त्िा वनतम्बस्थले 

मध्येऽस्यावस्त्रिलीतरङ्गविषमे वनष्ट्पन्दतामागता । 

मद्दृविस्तृवषतेि सांप्रवत शनैरारुह्य तुङ्गौ स्तनौ 

साकाङ्क्ष मुहुरीक्षते जललिप्रस्यक्न्दनी लोचने ॥(रत्नािली, २¿१०). 

 
 [का आचक्षप्य कां चिदथं त  श भाश भसम स्त्थतम् । यत्सजेृद्र चद्धवैशद्यात्.] 

आवक्षप्तेऽथे तु कक्स्मांवश्चच्छुभाशुभ-समुक्त्थते । 

कौशलादुच्यतेऽन्योऽथथस्तदिस्पक्न्दतां भिेत् ॥१०७ ॥ 

 
कोणता तरी श भसूिक हकवा अश भसूिक अथव चनर्मदष्ट झाला असता ख बीने त्यािा द सरा अथव 

साांचर्तला जातो तेव्हा ते अवस्पस्न्दत होते. 
 
आवक्षप्ते क्त्िवत । शुभाशुभां दैिां तेनाबुवद्धपूिथकां  कुत्वचदथे आवक्षप्तेऽवप कौशलात्तत्प्रच्छादनेच्छया 

यत्ोत्तरेऽन्योऽथथ उच्यते तदिस्पक्न्दतम्, चकु्षःस्पन्दनावदिदन्तगथतसूचनीयसांभिात् । यथा– 
 

सत्पक्षा मधुरवगरः प्रसावधताशा मदोद्धतारम्भाः । 

वनपतक्न्त धातथराष्ट्राः कालिशान्मेवदनीपृठ े॥(िेणीसांहार, १¿६). 

 



 
 विषयानुक्रम 

अत् दैििशादयमथथ आयातः – सत्पके्ष अमधुरा गीयेषाां ते, तथा प्रकषणे सावधताः आवधसवहताः यरै्मदशः 
कृताः धृतराष्ट्रात्मजाः पतन्तीवत । पत्ोत्तरां ‘प्रवतहतममङ्गलम्’ । पुनः सूत्धारः ‘ननु शरत्समयिणथनया 
हांसान् धातथराष्ट्रा इवत व्यपवदशावम’ इत्यावद अिस्पक्न्दतमेि सूचयवत  ‘न खलु न जाने, 
वकन्त्िमङ्गलत्िादाशवङ्कतमेि मे हृदयम्’ इवत । 

 
‘आचक्षप्ते त ’ इत्यादी. श भ आचण अश भ म्हणजे दैव. त्याने ब चद्धप रःसर नसलेला असा कोणता तरी 

अथव चनघत असताही कौशलयाने तो र् प्त ठेवण्याच्या इच्छेने उत्तरात जेथे द सरा अथव साांचर्तला जातो ते 
अवस्पस्न्दत, नेत्रस्ि रणाप्रमाणे आतील र्ोष्टीच्या सूिनेिा त्यात सांभव असतो म्हणून. उदाहरणाथव, 
वणेीसांहाराच्या प्रस्तावनेत ‘िाांर्ले पांख असलेले, र्ोड आवाज असलेले, चदशा स शोचभत करणारे आचण 
मदाम ळे उद्धत अशी क्रीडा करणारे हांस र्त मानान सार पृर्थवीतलावर अवतीणव होतात’ हे सूत्रधारािे विन. 
यात दैवयोर्ाने प ढील अथव चनघतो– सज्जनाांच्या पक्षासांबांधी ज्याांिी वाणी कट  असते, तसेि प्रकषाने साचधत 
म्हणजे आचधसचहत अशा चदशा ज्याांनी केलया आहेत ते धृतराष्ट्रािे प त्र जचमनीवर पडतात. त्यावर 
पाचरपाश्ववकािे उत्तर ‘अांमर्ल दूर होवो’ असे आहे. तेव्हा सूत्रधार प न्हा ‘मी तर शरदृतूच्या वणवनात हांसाांिा 
धातवराष्ट्र म्हणून चनदेश केला आहे’ इत्यादी शब्दाांत अवस्पस्न्दति सूचित करतो. तेव्हा पाचरपाश्ववक म्हणतो 
‘ते मला माहीत नाही असे नाही. तथाचप अमांर्लाच्या सूिनाम ळे हृदय भीचतग्रस्त होतेि.’ 

 
‘आचक्षप्ते स्त्वचत’ आयेतील ‘ऽथे’ लेखनदोषाम ळे उद्धतृ झाले नाही. -‘उत्तरेऽन्योऽथवः’ म चद्रतात 

‘उत्तरो’ आहे. पण सप्तमी आवश्यक आहे. अचभनवर् प्ताने वीर्थयरे्ङ् म ख्यतः प्रश्नोत्तर स्वरूपािी मानली 
आहेत आचण त्यापैकी जे उत्तर हकवा प्रचतविन ते वीर्थयर्ङ् असे त्याने म्हटले आहे. - सूचित अथासाठी 
‘सप्तक्षामध रचर्रः’ असा एक समास मानला आहे. - ‘तत्रोत्तरां इ॰’ म्हणजे पाचरपाश्ववकािे हे उद्र्ार आचक्षप्त 
अथव लक्षात आणून चदलेलया उत्तराच्या स्वरूपािे आहेत. -‘हांसान्’ हस्तचलचखतात ‘हांसाचन’ आहे. ते अथात 
बरोबर नाही. म चद्रतात ‘हांसानभस्तलां ’ असे आहे. तेही बरोबर नाही. अवतरणात नभस्तल अनावश्यक आहे 
आचण चद्वतीयेत त्यािा चनदेश असांभाव्य आहे. - ‘न खल  न जाने इ॰’ पाचरपाश्ववकािे हे विन स द्धा उद्धतृ 
करण्यािे काही प्रयोजन आहे असे चदसत नाही. -वणेीसांहाराच्या सध्या उपलब्ध असलेलया प्रतींत व 
अचभनवर् प्ताने चदलेलया अवतरणात थोडी पाठचभन्नता आढळते. 

 
हास्येनोपग [ब– ताथवप्रहेचलका.] ताथा प्रहेवलका नावलकेवत विजे्ञया । 

एकवद्वप्रवतिचना िाके्कली स्यात्प्रयोगेऽक्स्मन् ॥१०८ ॥ 

 
हास्य उत्पन्न करणारा अथव असलेली जी कूट उक्ती ती नाचलका असे समजाव.े या नाट्याच्या 

प्रयोर्ात दोन प्रश्नाांिे एक प्रचतविन असलेली ती वाके्कली होय. 
 
हास्येनोपगताथेवत ।प्रहेवलका परवितारणकावर यदुत्तरां अत एि हास्ययुक्त्ता सा नावलका 

प्रणावलकाव्याजेत्यथथः । प्रकषणे हेवलका नमावदक्रीडारूपां यस्याः सा प्रहेवलका । यथा, सुसांगता– जस्स 
वकदे तुमां आअदा सो एत्थ एव्ि वचट्ठवद । सागवरका –सवह, कस्स वकदे । सुसांगता – (सहासम्) अइ 
अर्णणसांवकदे, णां वचत्तफलअस्स । अनया भङ्गया आच्छावदतां च गभथगतां चास्य िक्स्त्िवत । 
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एकवद्वप्रवतिचनेवत । एकां  द्वयोः प्रवतिचनमस्याम् । वद्वग्रहणमनेकोपलक्षणम् । तदमुना 
सिथप्रर्शनोत्तरिगथः स्िीकृतः । यथा – 

 

नदीनाां मेघविगमे का शोभा प्रवतभासते । 

बाह्यान्तरा विजेतव्याः के नाम कृवतनोऽरयः ॥ 

 
‘हास्येनोपर्ताथा’ इत्यादी. प्रहेचलका म्हणजे द सऱ्याला िसचवणारे असे उत्तर म्हणूनि 

हास्यय क्त, तीि नाचलका, प्रणाचलकेच्या रूपात असा अथव. प्रकषाने हेचलका थट्टामस्करीच्या स्वरूपािी 
चजच्यात असते ती प्रहेचलका. उदाहरणाथव, रत्नावलीच्या द सऱ्या अांकात स सांर्ता म्हणते ‘ज्याच्यासाठी तू 
आलीस तो येथेि आहे.’ सार्चरका चविारते ‘मी कोणासाठी आले आहे?’ त्यावर स सांर्ता हसून उत्तर देते, 
‘अर् भलती शांका घेणारी, ह्या चित्रिलकासाठी.’ ह्या उस्क्तवैचित्र्याम ळे र्ोष्ट झाकलेली आचण आतलया 
आत राहाते.  

 
‘एकचद्वप्रचतविना’ इत्यादी. दोन प्रश्नाांिे एकि उत्तर चजच्यात असते ती वाके्कली. दोन हा शब्द 

अनेकािे उपलक्षण आहे. म्हणून ह्याने सवव प्रश्नोत्तराांिा समूह चनदर्मशत होतो. उदाहरणाथव, ‘मेघ चनघून 
रे्लयावर नद्याांत कोणती शोभा भासमान होते? कृतकृत्य मन ष्ट्याने बाह्य आचण आभयन्तर अशा कोणावर 
चवजय चमळचवला पाचहजे? उत्तर रयः म्हणजे वरे् आचण ऽरयः म्हणजे शूत्र.’ 

 
‘चवतारण’ हा शब्द ‘प्रतारण’ या अथी वापरला आहे, पण हकचित सौम्य अथाने. – 

‘प्रणाचलकाव्याजा’ प्रणाचलका म्हणजे पन्हळ, चतिी प्रस्त त सांदभात समपवकता स्पष्ट नाही. – ‘आच्छाचदतां 
ि र्भवर्तां ि’ ह्या दोहोंच्या अथात चवशषे िरक नाही. 

 
शवेटच्या ‘ऽरयः’ मध्ये दोन्ही प्रश्नाांिे उत्तर आहे. 
 
प्रस्त त आया चनणवयसार्र प्रतीत अशीि व काशी प्रतीत हकचित िरकाने आढळते. पण बडोदे 

प्रतीत चतच्या दोन अध्या भार्ाांच्या मध्ये प ढील १०९ वी आया घातलेली चदसून येते. अचभनवर् प्ताच्या टीकेत 
बडोदे प्रतीिाि क्रम अन सरलेला आढळतो. आचण तो क्रम वीर्थयर्ङ्ाांच्या उदे्दशात चदलेलया अन क्रमान सार 
आहे हे खरे आहे. पण तो क्रम स्वीकारणे अशक्य आहे. प्रस्त त आयेिा पूवाधव व प ढील आयेिा उत्तराधव 
दोन्हींत बारा अचधक अठरा मात्रा असलयाम ळे त्याांिी चमळून एक आया बनणे शक्य नाही. तसेि प ढील 
आयेिा उत्तराधव व प्रस्त त आयेिा उत्तराधव चमळूनही एक आया होणे शक्य नाही. आचण नाट्यशास्त्रकाराने 
ि कीच्या आया रिलया होत्या असे मानणे अशक्य आहे. उदे्दशातील अन क्रमाच्या अन रोधाने कोणीतरी 
मार्ाहून ही उलटापालट केलेली आहे हे उघड आहे. अचभनवर् प्ताच्या अर्ोदर ही उलटापालट झाली 
असण्यािी शक्यता आहे. पण वृत्तभांर् झालेलया आया त्याला स्वीकायव झालया असतील हे असांभाव्य वाटते. 
असे अचधक शक्य आहे की त्याच्या टीकेिी प्रत करणाऱ्या कोणा लेखकाने उदे्दशातील अन क्रम लक्षात 
घेऊन ह्या आयेवरील त्यािी टीका अलर् करून उत्तराधावरील टीका १०९ व्या आयेवरील टीकेनांतर 
घातली आहे. प्रस्त त आया नाट्यशास्त्राच्या अनेक हस्तचलचखताांत अशाि स्वरूपात आढळते. तेव्हा ती 
तशीि स्वीकारून चतच्या दोन भार्ाांवरील अचभनवर् प्तािी टीका एकत्र आणली आहे. बडोदे प्रतीत आया 
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चनचित करताना वृत्ताकडे म ळीि लक्ष चदले नाही. दोन चठकाणी तर आया व अन ष्ट भ् एकत्र आणनू श्लोक 
बनचवले आहेत. 

 
मूखथजनसांवनकष ेवहतमवप यत् प्रभाषते विद्वान् । 

न च गृह्यतेऽस्य िचनां विजे्ञयोऽसत्प्रलापोऽसौ  ॥१०९ ॥ 

 
  ज्यामध्ये चवद्वान मन ष्ट्य मूखव लोकाांच्या समोर चहतकर असे विन बोलतो आचण त्याच्या त्या 

विनािा अथव समजला जात नाही तेव्हा तो असत्प्रलाप होय असे समजाव.े 
 
मूखथजनसांवनकषथ इवत । यदुत्तरां मूख ंप्रवत िस्तुतो वहतमवप शब्दच्छलाद्यथा वप्रयां, तादृशां च मूखैः 

वप्रयाांशेन गृह्यते न तु वहताांशेन । तथाभूतभङ्गीभूतद्वयाश्रयणां च विद्वविात्करोवत । एिां वह तात्कावलकः 
कोपोऽवप रवक्षतो भिवत वप्रयावभधावयत्िात्, कालान्तरसांभाव्यश्च यथाथावभधावयत्िात् । यथा व्यसवनना 
राजपुते्ण मक्न्त्पुते्ण कक सुखवमवत पृिेनोत्तरां दीयते– 

 
सिथथा योऽक्षविजयी सुरासेिनतत्परः । 

तस्याथानाां सुखानाां च समृवद्धः करगावमनी ॥इवत । 

 
असतोऽसाधुभूतस्य िस्तुनः प्रलपनमक्स्मवन्नत्यसत्प्रलापः । 

 
‘मूखवजनसांचनकष’े इत्यादी. जे उत्तर मूखाला उदे्दशून वास्तचवक चहतकर असले तरी शब्दश्लेषाम ळे 

प्रीचतकर असलयासारखे वाटते, आचण ते तसले उत्तर मूखव लोक त्यातील रुिकर अांशाने घेतात, चहतकर 
अांशाने नाही ते उत्तर असत्प्रलाप. तशा तऱ्हेच्या व्द्य/द्वयथी शब्दरिनेिा आश्रय चवद्वते्तम ळे घेतो. कारण 
त्याम ळे रुिकर बोलले असलयाम ळे तात्काचलक कोपापासून रक्षण होते आचण सत्य तेि साांचर्तले 
असलयाम ळे कालान्तराने होणाऱ्या सांभाव्य कोपापासूनही. उदाहरणाथव, व्यसनी राजप त्राने ‘स ख कशात 
आहे?’ असे चविारलयावर मस्न्त्रप त्र उत्तर देतो– ‘जो सववप्रकारे द्यतूात चवजयी होतो (पक्षी, इस्न्द्रयाांवर जय 
चमळचवतो) आचण मद्यािे सेवन करण्यात (पक्षी, देवाांिी सेवा करण्यात) तत्पर असतो त्याच्या हाती अथािी 
आचण स खािी समृद्धी आपोआप िालून येते.’ असत् म्हणजे जी िाांर्ली र्ोष्ट नाही चतिे प्रलपन यात असते 
म्हणून असत्प्रलाप म्हटले आहे. 

 
‘चवद्वत्त्वात्’ म चद्रत पाठ ‘चसद्धत्वात्’ आहे. पण आयेतील ‘चवद्वान्’ शब्द लक्षात घेता 

हस्तचलचखतातील पाठि बरोबर आहे यात सांशय नाही. – ‘मस्न्त्रप ते्रण’ हा शब्द हस्तचलचखतात आहे. 
म चद्रतात नाही. मूळ पाठ ‘मस्न्त्रणा’ असाि असण्यािा दाट सांभव आहे. मांत्र्याला असा प्रश्न चविारण्यािा 
अचधक सांभव आहे, मांचत्रप त्राला नाही. ‘राजप ते्रण’ शब्दातील ‘प ते्रण’ शब्दािी प ढील शब्दात ि कीने 
चद्वरुक्ती झालेली चदसते. – ‘पृष्टेन’ च्या ऐवजी म चद्रतात ‘पृष्ट ेतेन’ असे आहे. पण ‘तेन’ म्हणजे कोणी यािा 
त्यात उलर्डा होण्यासारखा नाही. येथे शब्द प ढेमारे् झालेले चदसतात. ‘राजप ते्रण हक स खचमचत पृष्टेन 
मस्न्त्रणोत्तरां दीयते’ असाि मूळ पाठ असावा.  
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यदसिूतां िचनां सांस्तियुक्त्तां द्वयोः [ब परस्परां यत्त,ु वन परस्परां यत्.] परस्परतः । 

एकस्य चाथथहेतोः स हास्यजननः प्रपिः स्यात् ॥११० ॥ 

 
ज्यात दोघाांमध्ये खरी नसलेली, स्त तीने य क्त व एकािे प्रयोजन चसद्ध करण्यासाठी परस्पराांत 

विने उच्चारली जातात तो हास्य उत्पन्न करणारा प्रपांि होय. 
 
यदसितवमवत । यथा रत्नािल्याम् ‘सुसांगते, कथमहवमहस्थो भित्या ज्ञातः’ इवत राजन्युक्त्तिवत 

सुसांगतयोच्यचे ‘ण केिलां  भट्टा, वचत्तफलहेण, ता देिीए वणिेदइस्सां’ इत्यादौ आभरणदानपयथन्ते प्रपिः । 
तथा वह द्वयोः सागवरकासुसङ्गतयोः सागवरकानायकयोः राजसुसांगतयोः राजविदूषकयोः 
परस्परसांबन्धमावश्रत्या-सिूतमसत्यां देव्य ै वनिेदयामीत्युक्त्तम् । सांस्तिश्च तत्ाक्स्त ‘भवट्टणो पसादेण 
कीवळदां मए’ इवत । हास्यमवप पवरहासरूपां विद्यते । एकस्य च राज्ञोऽथे प्रयोजने सागवरकासांगमे 
हेतुभथित्येिेवत अन्यथावभधानात्प्रपिः । 

 
‘यदसद्भतूम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, रत्नावलीमध्ये ‘स सांर्ते, मी येथे आहे हे त म्हाला कळले का?’ 

असे राजाने चविारलयावर स सांर्ता म्हणते, ‘केवळ राजेसाहेब आहेत एवढेि कळले नाही, तर 
चित्रिलकािी र्ोष्टही कळली आहे. तर आता मी जाऊन राणीसाहेबाांना साांर्ते’ येथपासून चतला 
अलांकारािे दान करीपयंतिा भार् प्रपांि होय. कारण, तेथे दोघाांच्या म्हणजे सार्चरका आचण स सांर्ता, 
सार्चरका आचण नायक, राजा आचण स सांर्ता, राजा आचण चवदूषक याांच्या परस्परसांबांधाला अन लक्षणू 
असद्भतू म्हणजे असत्य ‘मी राणीसाहेबाांना साांर्ते’ हे विन आहे. आचण ‘राजेसाहेबाांच्या कृपाप्रसादाने मी 
थट्टा केली आहे’ या विनात तेथे स्त ती स द्धा आहे. आचण पचरहासाच्या स्वरूपािे हास्य स द्धा तेथे आहे. 
एकाच्या म्हणजे राजाच्या अथािा म्हणजे सार्चरकेशी चमलनरूप प्रयोजनािा हेतू असतोि म्हणून द सऱ्या 
प्रकारे साांचर्तले असलयाम ळे प्रपांि असे नाव आहे. 

 
‘द्वयोः’ याच्या स्पष्टीकरणाथव हस्तचलचखतात िार जोड्याांिा चनदेश आहे. त्याांपकैी ‘सार्चरका-

नायकयोः’ आचण ‘राजस सांर्तयोः’ ह्या दोन जोड्या म चद्रतात नाहीत. पण प्रस्त त सांदभात याि दोन 
जोड्याांतील अन्तर्वत परस्परसांबांधाला महत्त्व आहे. म्हणनू त्या अत्यांत आवश्यक आहेत. एक वळे इतर दोन 
जोड्या वर्ळलया तरी िालेल, पण ह्या वर्ळता येण्यासारख्या नाहीत. -‘कीचळदां’ म ळातील ‘चकचमदां’ हा 
पाठ भ्रष्ट आहे. -‘अन्यथाचभधानात्प्रपञ्चः’ यावरून ‘प्रपञ्च’ शब्दािा ‘द सऱ्या प्रकारे कथन’ असा अथव केलेला 
चदसतो. 

 
प्रस्त त आयेच्या द सऱ्या िरणाच्या शवेटी बडोदे प्रतीत ‘परस्परां यत्त ’ असा पाठ आहे. पण त्याम ळे 

त्या िरणात एकवीस मात्रा होऊन वृत्तभांर् होतो. काशी प्रतीिाि पाठ योलय यात शांका नाही. 
 

यत्कारणाद्गुणानाां दोषीकरणां भिेवद्विादकृतम् । 

दोषगुणीकरणां ि तन्मृदिां नाम विजे्ञयम् ॥१११ ॥ 
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ज्याच्याम ळे चववादाच्या प्रसांर्ाने र् णाांना दोषाांिे स्वरूप चदले जाते अथवा दोषाांना र् णाांिे स्वरूप ते 
मृदव होय असे समजाव.े 

 
यत्कारणावदवत । गुणानाां दोषत्िां दोषानाां ि गुणत्िां यत् वक्रयते तन्मृदिम् । वििादकृतवमत्यनेन 

लक्षणावद्वशेषमाह । इदां िृत्तान्तरस्िभािवमत्यथथः । यथा, ‘वशरः श्वा काको िा रु्द्पदतनयो िा पवरमृशेत्’ 
इत्यत् दोषस्य गुणीकरणां वििादाकणथनेन सह । ‘यवद शस्त्रमुक्ज्ितमशस्त्रपाणयः’ इत्यत् कणथिचनेन 
प्रवतज्ञातपवर-पालनस्य गुणस्यावप दोषीकरणां वििादकृतमेि । मृदिवमवत मदथनां मृद्, परपक्षमदथनेन 
स्िपक्षमिवत रक्षतीवत । 

 
‘यत्कारणात्’ इत्यादी. र् णाांना दोष म्हणून आचण दोषाांना र् ण म्हणून ज्यात दाखचवले जाते ते 

मृदव. ‘चववादकृतम्’ याने सामान्य लक्षणाहून ह्या अांर्ािी चवशषेता स्पष्ट करतात. यािे स्वरूप द सऱ्या 
वृत्तासारखे आहे असा यािा अथव. उदाहरणाथव, वणेीसांहारात ‘मस्तकाला क त्रा अथवा कावळा अथवा 
द्र पदािा प त्र कोणीही स्पशव करील’ या अश्वत्थाम्याच्या विनात दोष र् ण म्हणून चनदर्मशत केला तो चववाद 
ऐकलयाबरोबर. ‘जरी श्सत्रािा त्यार् केला असला तरी ज्याांच्या हातात शस्त्र नाहीत ते’ ह्या कणाच्या 
विनात प्रचतज्ञापालनरूपी र् णािे दोषात रूपाांतर केले आहे ते चववादाम ळेि. मृदव शब्दािी व्य त्पत्ती अशी 
– ‘मृद्’ म्हणजे मदवन, परपक्षाच्या मदवनाने जे स्वपक्षाला ‘अवचत’ म्हणजे रक्षण देते ते मृदव. 

 
‘लक्षणात्’ म्हणजे वर जे वीर्थयर्ङ्ािे प्रचतविनवैचित्र्य असे सामान्य लक्षण केले आहे त्याहून थोडे 

वैचशष्ट्ट्यपूणव असे हे अांर् आहे. इतर  अांर्ाांत नसलेला चववाद अथवा कलह ह्याि अांर्ात असतो.- 
‘वृत्तान्तररस्वभावम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. म ळात ‘वृत्त्यन्तरां स्वभावम्’ असे आहे. या चठकाणी 
वृत्तींिा काही सांबांध चदसत नाही. वृत्त म्हणजे घटना. चववाद ही इतर अांर्ात आढळणाऱ्या घटनाांहून 
चनराळ्या स्वरूपािी घटना आहे असे येथे म्हणावयािे आहे. त्यासाठी सवव चमळून एकि समास असणे 
आवश्यक आहे हे उघड आहे. -‘चववादाकणवनेन सह’ ‘चववाद’ म्हणजे ह्या चठकाणी नेपर्थयातून अश्वत्थाम्याने 
ऐकलेला द्रोणवधािा वृत्ताांत. तो ऐकलयानांतर असा ‘आकणवनेन सह’ िा अथव आहे. द योधन व कणव याांच्या 
प्रवशेाच्या अर्ोदरिे हे अश्वत्थाम्यािे उद्र्ार आहेत. म्हणून चववाद म्हणजे कलह हा अथव ह्या उदाहरणात 
लार् ूनाही. 

 
वणेीसांहारातील हे दोन श्लोक असे- 
 

पवरत्यक्त्ते देहे रणवशरवस शोकान्धमनसा 

वशरः श्वा काको िा दृपदतनयो िा पवरमृशेत् । 

स्फुरवद्दव्यास्त्रौघर्द्विणमदमत्तस्य च वरपो- 

मथमैिायां पादः वशरवस वनवहतस्तस्य न करः  ॥३¿२२. 

 
यवद शस्त्रमुक्ज्ितमशस्त्रपाणयो 

न वनिारयक्न्त वकमरीनुदायुधान् । 
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यदनेन मौवलदलनेऽप्युदावसतां 

सुवचरां वस्त्रयेि नृपचक्रसांवनधौ  ॥३¿३१. 

 
-मृदव शब्दािी व्य त्पत्ती मृद्+अव अशी केली आहे. 

 
परिचनमात्मनश्चोत्तरोत्तरसमुििां द्वयो [वन – यथत्.] यथत्त ु। 

अन्योन्याथथविशेषकमवधबलवमवत तदु्बधैजे्ञयम् ॥११२ ॥ 

 
ज्यात दोन पात्राांमधील स्वतःिी व द सऱ्यािी उत्तरोत्तर होत जाणारी विने परस्पराांच्या अथात 

चवशषेता उत्पन्न करतात ते अचधबल होय असे स ज्ञ मन ष्ट्याांनी समजाव.े 
 
परिचनमात्मनशे्चवत । परस्य िचनमात्मनश्च िचनां परस्परमथथविशेषलाभो यत् भिवत इत्युत्तरोत्तर-

स्यावधकावधकस्याथथस्य समुििो यत् तदवधबलम् । एतदुक्त्तां भिवत । यत्ोक्क्त्तप्रत्युक्क्त्तक्रमे वक्रयमाणे 
परस्पर-प्रज्ञानोपजीिनबलात् स्िपक्षसुघवटतता, तद्बलसांबन्धादवधबलम् । यथा नागान्दे 
‘रागस्यास्पदवमत्यिैवम’ इत्यावदत आरभ्य विदूषकेण सहोक्क्त्तक्रमेण स्िपक्षो र्द्वढमानमानीतो यािदाह ‘ननु 
शरीरतः प्रभृवत सिथमेि मया पराथं पवरपाल्यते’ इवत ।  
 

‘परविनमात्मनि’ इत्यादी. द सऱ्यािे विन आचण स्वतःिे विन याांच्या परस्पर सांबांधाने चवशषे 
अथािा ज्यात लाभ होतो आचण म्हणून ज्यात उत्तरोत्तर म्हणजे अचधकाचधक अथािी चनष्ट्पत्ती होते ते 
अचधबल. यािा आशय असा – जेथे उक्ती आचण प्रय क्ती ह्या क्रमाने उच्चारलया जात असता परस्पराांना 
चवशषे ज्ञान देण्यािी प्रचक्रया बलवान् होऊन त्याम ळे स्वतःिा पक्ष स घचटत होतो; त्या बलाच्या सांबांधाम ळे 
अचधबल हे नाव चदले आहे. उदाहरणाथव, नार्ानन्द नाटकात जीमूतवाहनाच्या ‘अन रार्ािे स्थान आहे हे मी 
जाणतो’ ह्या उक्तीपासून स रुवात होऊन चवदूषकाबरोबरच्या सांवादाच्या क्रमाने त्यािी स्वतःिी बाजू दृढ 
केली जाते जेव्हा तो अखेर म्हणतो ‘खरोखर, देहापासून सवव काही मी द सऱ्याांसाठी बाळर्ीत आहे.’ 

 
‘स घचटतता तद्बल-’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘स घचटतादचधबल-’ असा आहे. 

स्वपक्षाला स घचटतता येते म्हणजे त्या पक्षाला बळकटी येते, तो दृढ होतो; आचण तो असा बलवान होतो 
म्हणून ह्या प्रचक्रयेिे नाव अचधबल असे अचभनवर् प्ताला म्हणावयािे आहे. त्यासाठी हस्तचलचखतात पाठ 
अचधक समपवक आहे. अचधबलसांबन्ध स घचटत होतो असे म्हटले असण्यािी शक्यता कमी. – नार्ानन्दात 
पचहलया अांकाच्या प्रारांभीि हा प्रसांर् आहे– 

 
नायकः– सखे आते्य, 

 

रागस्यास्पदवमत्यिैवम न वह मे ध्िांसीवत न प्रत्ययः । 

कृत्याकृत्याविचारणासु विमुखां को िा न िेवत्त वक्षतौ । 
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एिां वनन्द्यमपीदमीक्प्सतफलप्राप्त्य ैभिेद्यौिनां 

भक्त्त्या यावत यदीत्थमेि वपतरौ शुश्रूषमाणस्य मे ॥५ ॥ 

 

...  ...  ... 
 

नायकः – कक मतङ्गो राज्यां हवरष्ट्यतीवत शङ्कसे । 
विदूषकः– अध इां । 
नायकः– यदे्यिां ततः कक स्यात् । ननु स्िशरीरात्प्रभृवत सिं पराथथमेि मया पवरकल्प्यते (पाठभेद - 

पवरपाल्यते) । 
 

अन्याथथमेि िाक्त्यां छलमवभसांधानहास्यरोषकरम् । 

प्रत्यक्षिृवत्तरुक्त्तो व्याहारो हास्यलेशाथथः  ॥११३ ॥ 

 
द सऱ्याि अथाने वापरलेले वाक्य सांबांधान सार हास्यकर हकवा रोषकर होते तो छल होय. प्रत्यक्ष 

घडणाऱ्या र्ोष्टीचवषयीिा  थोडासा हास्यकारक अथव तो व्याहार असे म्हणतात. 
 
अन्याथथमेि िाक्त्यवमवत । यद्वाक्त्यां प्रयोजनान्तरमुवद्दर्शय िचनमुच्यमानां कस्यवचद्वचनमन्यस्य 

हास्यम-परस्य रोषां जनयवत तच्छलम् । यथा –  
 

कस्स ि ण होई रोसो दट्ठूण वपआए सव्िणां अहरम् । 

सब्भमरपदुमघाइवर िावरअिामे सहसु एक्र्णहम् ॥ 

 
एतद्वचनां सखीसांबक्न्ध भतृथप्रत्यायनां प्रयोजनमुवद्दर्शय प्रयुक्त्तां तस्य पत्न्या अवप सांबक्न्धनाां छलां  

विदग्धजनस्य हास्यां सपत्न्या रोषां जनयवत । 
 
प्रत्यक्षिृवत्तवरवत । प्रत्यक्षशब्देन भािी प्रत्यक्ष उत्यते । तदयमथथः । भाविवनप्रत्यके्षऽथे दैििशाद् 

िृवत्तयथस्य स व्याहारः, विविधोऽथोऽवभनीयते येन । यथा ‘उद्दामोत्कवलकाम’ इत्यावद । 
 
‘अन्याथवमेव वाक्यम्’ इत्यादी. जे वाक्य द सऱ्या प्रयोजनाच्या चसद्धीसाठी उच्चारले असता कोणाला 

सरळ विन म्हणून वाटते, द सऱ्याला हास्यकर वाटते आचण आणखी कोणाला क्रोध उत्पन्न करते ते छल. 
उदाहरणाथव, ‘आपलया चप्रयेच्या अधरावर व्रण झालेला पाहून कोणाला बरे रार् येणार नाही? नको म्हणत 
असताही हट्टी बनून आत भ्रमर असलेलया कमळािा वास घेणारी तू, आता पतीिा रोष सहन कर.’ 
सखीसांबांधीिे हे विन पतीिा सांशय दूर करण्याच्या उदे्दशाने योचजलेले असता त्याच्या पत्नीच्या इतर 
नातेवाइकाांिी स द्धा िसवणकू करते, तसेि चवदलध मन ष्ट्याला हास्य आचण चतच्या सवतीला रोष उत्पन्न 
करते. 
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‘प्रत्यक्षवृचत्तः’ इत्यादी प्रत्यक्ष शब्दाने नांतर होणारे प्रत्यक्ष अचभपे्रत आहे. म्हणून यािा अथव असा – 

नांतर प्रत्यक्ष घडणाऱ्या र्ोष्टीसांबांधी दैवयोर्ाने ज्यात अर्ोदर चनदशवन असते तो व्याहार, ज्याने चवचवध 
अथािा अचभनय केला जातो तो. उदाहरणाथव, ‘खूप कळ्या आलेली (पक्षी, र्ाढ उत्कण्ठा असलेली)’ 
इत्यादी. 

 
‘कस्यचिद्विनम्’ यातील ‘विन’ शब्द सरळ, वाच्याथानेि घेतलेली उक्ती या अथी वापरला आहे. 

आयेतील ‘अचभसांधान’ शब्दािी व्याख्या करण्यासाठी हा शब्द योचजला आहे. जे उक्ती वाच्याथाने घेतात 
त्याांिाि छल म्हणजे िसवणूक होते. – ‘सब्भमर-इ॰’ आचण ‘वाचरअवामे’ही सांबोधने आहेत. –‘अचप 
सांबस्न्धनाम्’ यातील ‘अचप’ शब्द ‘सांबस्न्धनाम्’ नांतर समजावा. -‘सपत्न्या’ नांतर म ळात ‘विनां’ अचधक आहे. 
पण या चठकाणी ह्या शब्दािी ि कीने प नरुक्ती झालेली चदसते. 

 
‘दैववशात्’ हे म ख्यतः शब्दश्लेषाने घडून येते. – ‘व्याहारः’ ह्या शब्दािी ‘व्य त्पत्ती चव+आहृ पासून 

केली असून ‘चव’ िा चवचवध असा अथव आचण ‘आहृ’ िा अचभनय करणे असा अथव केला आहे. – 
‘उद्दामोत्कचलकाम्’ रत्वावलीतील सांपूणव श्लोक असा– 

 
उद्दामोत्कवलकाां विपार्णडुररुचां प्रारम्भजृम्भाां क्षणा- 

दायासां श्वसनोद्गमैरविरतैरातन्ितीमात्मनः । 

अद्योद्यानलतावममाां समदनाां नारीवमिान्याां धु्रिां 

पर्शयोन्कोपविपाटलदु्यवत मुखां देव्याः कवरष्ट्याम्यहम् ॥२¿४. 

 
प्रस्त त आया आचण चतच्यावरील अचभनवर् प्तािी टीका दोन अलर् झालेले भार् एकत्र आणनू 

तयार केलया आहेत. म ळात आयेच्या दोन अधांच्या मध्ये प ढील ११४ वी आया आढळते. परांत  तशा तऱ्हेिी 
रिना मूळ नाट्यशास्त्रकाराने केली असण्यािी शक्यता नाही. कारण त्याम ळे पूवाधव चमळून एक आया व दोन 
उत्तराधव चमळून द सरी आया असा बनाव चदसून येतो. अशा तऱ्हेच्या आया ह्या ग्रांथकाराने रिलया असणे 
अशक्य आहे. असे चदसते की वीर्थयर्ङ्ाांच्या नावचनदेशातील क्रमाच्या अन रोधाने आयेिे दोन अधव कोणीतरी 
चवभक्त केले आहेत. छल आचण व्याहार याांच्या व्याख्या अध्या आयेति सांपत असलयाम ळे असे करणे शक्य 
झाले. काशी प्रतीत आचण डॉ. घोष याांच्या आवृत्तीत छलािी व्याख्या एका सांपूणव आयेत चदली असून 
व्याहारािी व्याख्या  एका पूणव अन ष्ट भ् श्लोकात चदली आहे. अन ष्ट भ् छांद मूळ असण्यािा सांभव कमी. प्रस्त त 
चठकाणी स्वीकारलेलया आयेच्या स्वरूपाला हस्तचलचखताांत आधार नसावासे वाटते. तथाचप वृत्ताच्या 
अन रोधाने हेि रूप स्वीकारणे आवश्यक आहे यात शांका नाही. १०८ व्या आयेच्या बाबतीतही असाि प्रकार 
घडला आहे हे वर आलेि आहे. 

श्रुवतसारू [वन –प्याथात्मवन.] प्याद्याक्स्मन् बहिोऽथा युक्क्त्तवभर्मनयुज्यन्ते । 

यद्धास्यमहास्यां िा तवत्गतां नाम विजे्ञयम्  ॥११४ ॥ 
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ज्यामध्ये शब्दसादृश्याम ळे एका विनात प ष्ट्कळ अथव य स्क्तपूववक ग्रचथत केले जातात– मर् ते 
हास्यकर असोत अथवा नसोत– ते चत्रर्त होय असे समजाव.े 

 
श्रुवतसारूप्यावदवत शब्दसारूप्यात् बहि इवत प्रर्शनप्रवतिचनस्िभािा यत् वनयुज्यन्ते युक्क्त्तवभवरवत 

काक्वादीनाम् तथैिोपपवत्तवभः । वत्शब्दोऽनेकोपलक्षणम् अनेकमथं गतवमवत वत्गतम् । 
िाके्कल्यामुत्तरमनेक-प्रर्शनसाधारणम्, इह तु य एि प्रर्शनस्तदेि प्रवतिचनवमवत विशेषः । यथा– 
 

सिथवक्षवतभृताां नाथ दृिा सिाङ्गसुन्दरी । 

रामा रम्ये िनान्तेऽक्स्मन् त्िया विरवहता मया ॥ (विक्रमो ०, ४¿५१)  

 
अतै्तदेिोत्तरम् । साकाङ्क्षिकाकुप्रयोगेऽवप प्रवतवबम्बे िामदवक्षणिैपरीत्यिवन्नराकाङ्क्षा काकुः सांिृत्ता यत 
एतद्धास्यम् । एिमहास्य उदाहायथम् । 

 
श्र चतसारूप्यात् म्हणजे शब्दाांच्या एकसारखेपणाम ळे, प ष्ट्कळ म्हणजे प्रश्न व प्रचतविन याांच्या 

स्वरूपािे, ज्यात योचजले जातात, काक  आदींच्या य क्तींनी तसेि उपपत्तींच्या साहाय्याने, ते चत्रर्त. ‘चत्र’ 
शब्द अनेकािे उपलक्षण आहे. अनेक अथांप्रत रे्लेले ते चत्रर्त. वाके्कलीमध्ये एकि उत्तर अनेक प्रश्नाांना 
समान असते, परांत  यात जो प्रश्न तेि उत्तर असा ह्या दोहोत िरक. उदाहरणाथव, चवक्रमोववशीयात प रूरवा 
‘हे सवव पववताांच्या अचधपते, ह्या रम्य वनपचरसरात सवांर्स ांदर रमणी माझ्या चशवाय असलेली तू पाचहली 
आहेस काय?’ या चठकाणी हेि उत्तर आहे. साकाङ्क्ष काकूिा उपयोर् केला असताही ज्याप्रमाणे 
प्रचतचबम्बात डाव्या आचण उजव्या बाजूांिी अदलाबदल होते त्याप्रमाणे ती चनराकाङ्क्ष काकू बनली आहे, 
म्हणून हे हास्यकारक आहे. त्यािप्रमाणे हास्यकारक नसलेलया चत्रर्तािे उदाहरण द्याव.े 

 
‘-विनस्वभावा’ म ळात ‘-विनस्य स्वभावा’ आहे. पण समासघचटत रूपि अचधक स मचित. -

‘उपपचत्तचभः’ म्हणजे ते अथव उपपन्न आहेत यािे ध्यान ठेवनू. - ‘वाके्कलयाम त्तरम्’ म चद्रतात ‘वाक्ये 
म ख्यम त्तरम्’ असा सववथा असांभाव्य पाठ आहे. -‘चक्षचतभतृ’ म्हणजे पववत, तसेि राजा. -‘साकाङ्क्षकाक -’ 
सतराव्या अध्यायात (१७¿१११) साकाङ्क्ष व चनराकाङ्क्ष अशा दोन प्रकारच्या काकूां िे वणवन आहे. काक  
म्हणजे वाक्य उच्चारताना आवाज िढवीत जाण्यािी हकवा उतरवीत जाण्यािी चक्रया. साकाङक्ष काकूत 
वक्त्याला त्याच्या चवधानािे उत्तर पाचहजे असते; सामान्यतः तो प्रश्नात्मक स्वरूपािा असतो. त्यािी 
तारस्वरात स रुवात होऊन मन्द्रस्वरात अांत होतो; याच्या चवपरीत चनराकाङक्ष काक  असतो असे 
नाट्याशास्त्रात म्हटले आहे. -‘अहास्ये उदाहायवम्’ यािे उदाहरण अचभनवर् प्तानेि चदले असते तर बरे 
झाले असते.  

 
सांरम्भसांभ्रमयुतां वििादयुक्त्तां तथापिादकृतम् । 

बहुिचनाके्षपकृतां गर्णडां प्रिदक्न्त तविज्ञाः  ॥११५ ॥ 

 
र्डबड व र्ोंधळ याांनी य क्त, चववाद असलेले तसेि हनदेने य क्त, प ष्ट्कळ विनाांिा आके्षप करणारे 

जे विन त्याला नाट्यतत्त्व जाणणारे र्ांड असे म्हणतात. 
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सांरम्भसांभ्रमयुतवमवत । सांरम्भेण कृवतविशेषेण यः सांभ्रम आिेग तदु्यक्त्तां, यवद्वरुद्धिस्तुिदनेन कृतां 

पूिोक्त्तिस्त्िपिदनमेि च, तद्वचनां दृिाथथगभथत्िाद् गर्णड इि गर्णडः । ईषदसमाप्तां िचनां बहुिचनां 
तत्कृतेनाके्षपेण कृतां स्ियां प्रवतिचनताां पूिथिचनस्य गवतवमत्यथथः । तथा च कोहलः – 

 
िचसाां सांबद्धानामन्ते यस्मात्पदां त्िसांबद्धम् । 

सांबद्धवमिाभावत वह  तद्गर्णडो नाम िीथ्यङ्गम् ॥ 

 
अननेषदसमाक्प्तरेि दर्मशता । यथा दुयोधनेन भानुमतीं प्रत्युच्यते– 

 
अध्यावसतुां ति वचराज्जघनस्थलस्य 

पयाप्तमेि करभोरु ममोरुयुग्मम् ।इवत । (िेणी. २¿२३) 

 
तत् प्रविर्शय किुकी– 

 
भग्नां भीमेन मरुता भितो रथकेतनम् । इवत । (िेणी. २¿२४)  

तत्ोरुयुग्मवमवत पूिथविश्रान्तमवप भग्नवमत्यत् सांबन्धयोग्यां जातम् । 
 
‘सांरम्भसांभ्रमय तम्’ इत्यादी. सांरम्भाने म्हणजे एखाद्या चवशषे घटनेम ळे जो सांभ्रम म्हणजे आवरे् 

त्याने य क्त, जे चवरुद्ध वस्तूच्या उच्चारणाम ळे बनलेले आचण अर्ोदर चनर्मदष्ट केलेलया वस्तूिा अपलापि 
करणारे ते विन चनदर्मशत झालेला अथव त्याच्या र्भात असलयाम ळे िोडासारखे म्हणून र्ण्ड. हकचित अपूणव 
असलेले विन ते बह विन त्याच्या केलेलया आके्षपाने चसद्ध झालेले म्हणजे आपोआप पूवीच्या उक्तीला 
प्रचतविनाच्या स्वरूपािे झालेले असा अथव. कोहलाने तसेि म्हटले आहे. – ‘परस्पराांशी सांबद्ध असलेलया 
शब्दाांच्या शवेटी ज्या अथी एक द सरा शब्द असांबद्ध असताही सांबद्ध असलयासारखा भासतो त्या अथी ते 
र्ण्ड नावािे वीर्थयर्ङ् होते.’ ह्या व्याख्येतही हकचित अपूणवताि चनदर्मशत झाली आहे. उदाहरणाथव, 
वणेीसांहारात द योधन भान मतीला म्हणतो– ‘हे स ांदचर, प ष्ट्कळ कालानांतर माझ्या माांड्या त झ्या 
जघनस्थलाला बसण्यासाठी प रेशा आहेति.’ त्या क्षणी  कञ्च की प्रवशे करून म्हणतो– ‘भयांकर अशा 
वाऱ्याने आपलया रथािा ध्वज मोडला आहे.’ त्या चठकाणी ‘ऊरुय लम’ हा शब्द अर्ोदर अस्न्वत झालेला 
असताही ‘भलन’ शब्दाबरोबर सांवद्ध होण्यास योलय बनला आहे. 

 
‘सांरम्भेण कृचत-’ म ळात ‘सांरम्भेणाकृचत-’ आहे. पण आकृचत हा शब्द योजला असण्यािा सांभव िार 

कमी. कृती म्हणजे घटना या अथाने वणेीसांहाराच्या द सऱ्या अांकातील झांझावात ह्या कृचतचवशषेािा चनदेश 
अचभनवर् प्ताला अचभपे्रत आहे असे म्हणता येण्यासारखे आहे. – ‘चवरुद्धवस्त वदनेन, ही आयेतील ‘चववाद’ 
शब्दािी व्य त्पचत्तचनदशवक व्याख्या आहे. म्हणून म चद्रतातील ‘चवरुद्धवस्त  यदनेन’ हा पाठ बरोबर नाही हे 
उघड आहे. वणेीसांहारातील प ढे चदलेलया उदाहरणाच्या सांदभात ‘ऊरुय लमां भलनम्’ हा चववाद म्हणजे 
चवरुद्ध-वस्त वदन. -‘पूवोक्तवस्त ’ म्हणजे त्या उदाहरणात ‘ऊरुय लमां पयाप्तम्’. – ‘दृष्टाथव’ म्हणजे हाि 
अर्ोदरिा सांकस्लपत अथव. तो नवीन सूचित झालेलया अथाने झाकला जातो. – ‘बह विन’ म्हणजे बह ताांशी 
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अथव पूणव झालेले विन असा अथव केला आहे. – ‘यस्मात्पदां त्वसांबद्धम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘यस्मात्पदत्वसांबन्धः’ असा पाठ आहे आचण म चद्रतात ‘यत्स्यात्पदे त्वसांबन्धः’ असा. दोन्ही 
बरोबर नाहीत. प ढील ‘आभाचत’ ला ‘पदां’ असा कता आवश्यक आहे आचण प ढे ज्याअथी ‘सांबद्धचमव 
आभाचत’ असे म्हटले आहे त्याअथी ‘असांबद्धम्’ असेि त्यािे चवशषेण वापरले असाव े हे उघड आहे. -
‘भान मतीं’ म ळात ‘भान मती’ आहे. पण चक्रयापद ‘प्रत्य च्यते’ असे नसून ‘उच्यते’ एवढेि आहे, आचण ‘प्रचत’ 
िा ‘भान मतीं’ शी अन्वय अचभपे्रत आहे.  

 
एतैस्त्रयोदशवभरङै्गयुथक्त्ता िीथी । तस्याश्च सिथरसत्िस्यावभधानात् पयायेण रसानाां प्राधान्यादुत्तमो 

मध्यमोऽधमो िा नायको भित्येि । तथा च कोहलः – 
 

उत्तमाधममध्यावभयुथक्त्ता प्रकृवतवभस्तथा । 

एकहाया वद्वहाया िा सा िीथीत्यवभसांवज्ञता  ॥इवत । 

 
अधमप्रकृतेस्तु न नायकत्िवमवत बु्रिन् प्रहसनकभाणकादौ कक ब्रूयात् । हास्यावदरसप्रधानत्िे अद्यथधम एि 
नायकः । कथाशरीरफलेन प्रधानतया सांबध्यमानो नायक उच्यते । अनायकत्िेऽवप तास्याधमत्िेनोपादेयता 
स्यात् । पवरिारतया तस्यानुप्रिेशो वह अवनिावरत एि सिथत् । 

 
वीथी ह्या तेरा अांर्ानी य क्त असते. आचण चतच्यात सवव रस चवद्यमान असतात असे म्हटले 

असलयाम ळे पयायाने रसाांना प्राधान्य येऊन नायक उत्तम, मध्यम अथवा कचनष्ठ दजािा असतोि. कोहलाने 
तसेि म्हटले आहे – 

 
‘उत्तम, कचनष्ठ आचण मध्यम अशा तीन प्रकृतींनी य क्त, आचण एका पात्राने अचभनीत केलेली अथवा 

दोन पात्राांनी अचभनीत केलेली, चतला वीथी अशी सांज्ञा आहे.’ 
 
परांत  कचनष्ठ प्रतीिे पात्र नायक होणार नाही असे ज्यािे म्हणणे आहे तो प्रहसन, भाण आदींच्या 

सांबांधात काय म्हणणार? कारण, ज्यात हास्य आदी रस प्रधान असतात त्यात कचनष्ठि नायक असतो. 
कथारूप शरीराच्या िलाशी ज्यािा म ख्यत्वकेरून सांबांध ज ळून येतो तो नायक. आचण नायक नसला तरी 
कचनष्ठ पात्र म्हणून त्यािी योजना होऊ शकेल. कारण, पचरजन म्हणून त्याच्या सववत्र समावशेाला 
कोणताही प्रचतबांध नाही. 

 
‘ब्र वन्’ ही म ळातील ‘ध्र वां’ िी केलेली द रुस्ती आहे. ‘ध्र वम्’ ने काहीि अथव लार्ण्यासारखा नाही. 

‘ब्र वन्’ ने वाक्याांिा व्यवस्स्थत अथव लार्तो. – ‘कथाशरीर-’ कथा अथवा इचतवृत्त हे नाट्यािे शरीर असे 
प ढील अध्यायाच्या प्रारांभा (१९¿१) साांचर्तले आहे. - ‘अनायकत्वऽेचप िास्याधमत्वनेोपादेयता’ 
हस्तचलचखतात ‘ऽचप’ नाही, म चद्रतात आहे. प ढे हस्तचलचखतात ‘िास्याधमवदन पादेयता’ आहे, तर म चद्रत 
पाठ ‘िास्याधमत्वां नान पादेयां’ असा आहे. हस्तचलचखतातील ‘णन पादेयता’ सांभाव्य नाही, कारण ते प ढील 
वाक्याशी चवसांर्त होईल. त्या पाठात कमीत कमी बदल करून द रुस्ती स िचवली आहे. म चद्रत पाठािा अथव 
अांततः सूचित पाठासारखा आहे, तथाचप त्यात चनर्मदष्ट झालयाप्रमाणे अधमत्व उपादेय आहे हे अचभपे्रत नसून 
अधम पात्र उपादेय आहे हे अचभपे्रत आहे. 
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इवत दशरूपविधानां सिं प्रोक्त्तां [वन मयाचत-.] मया वह लक्षणतः । 

[वन इचतवृत्तचद्वचवधानां, ब प नरस्य शरीरर्तां.]  

पुनरस्य शरीरविधान [वन ब सांचधचवधौ] सांवधविवधलक्षणां िक्ष्ये ॥११६ ॥ 

 
इवत भारतीये नाट्यशासे्त्र दशरूप [का- विधानां, वन- लक्षणां.] वनरूपणां नामा [का किशोऽध्यायः.] 

ध्यायोऽिादशः समाप्तः ।  
 
याप्रमाणे दहा रूपकाांच्या रिनेिे सवव चनयम मी लक्षणाांच्या द्वारा साांचर्तले आहेत आता याप ढे मी 

कथानकािी रिना व सांधींिे चनयम याांिी लक्षणे साांर्णार आहे. 
 

येथे भरतम नीने रिलेलया नाट्यशास्त्रातील दशरूपचनरूपण नावािा अठरावा अध्याय समाप्त होतो. 
 
अध्यायाथथमुपसांहरन् भाविनमथथमनुसांधत्त े इवत दशरूपविधानवमवत । लक्षणत इत्यनेनेदमाह 

दशैिैतावन लक्षणावन, उदाहरणानाां तु का गणना । एतच्च पूिथमेि दर्मशतम् । ततै्षाां पुमथोपयोगी 
वनजवनजलक्षणािसरे दर्मशत एिेवत पौनरुक्त्त्यां नाश्रीयत इवत वशिम् । 

 
अध्यायातील चवषयािा उपसांहार करून प ढील चवषयािे अन सांधन ‘इचत दशरूपचवधानम्’ या आयेत 

करतात. ‘लक्षणतः’ ह्या शब्दाने असे दाखचवतात की लक्षणे अशी ही दहाि आहेत, पण उदाहरणाांिी सांख्या 
काही चनयचमत नाही. आचण हे आम्ही मारे्ि दाखचवले आहे. त्यात ह्याांिा प रुषाथासाठी सांभाव्य उपयोर् 
आम्ही त्या त्या लक्षणाच्या प्रसांर्ी दाखवनू चदला आहे म्हणून आता त्यािी प नरुक्ती करीत नाही. इचत 
चशवम्. 

 
‘लक्षणतः इ॰’ हे वाक्य चमळालेलया हस्तचलचखताच्या प्रतीत नाही. तो लेखनदोष आहे. कारण हे 

वाक्य असलयाचशवाय प ढील वाक्यािी सांर्ती लार्त नाही. -‘दशवैैताचन ’ ही ‘दशवै ताचन’ िी द रुस्ती आहे. 
‘ताचन’ पेक्षा ‘एताचन’ अचधक सांभाव्य आहे. -उदा. हरण म्हणजे सट्टक, रासक आदी नाट्यशास्त्रात चनर्मदष्ट 
नसलेले रूपकप्रकार.  

 
ह्या आयेच्या चद्वतीयाधािा पाठ प ढील अध्यायाच्या पचहलया श्लोकावरील अचभनवर् प्ताच्या टीकेच्या 

अन रोधाने स्वीकारला आहे. बडोदे प्रतीच्या सांपादकाांनी त्या चठकाणी हा पाठ ग्राह्य मानला आहे. 
 

इवत विमलवशवशरदीवधवतकवलतवशरोमर्णडनाङ्विदास्यचणः । 

अवभनिगुप्तो गुप्तां दशस्िरूपां सतविकां  व्यिृणोत् ॥ 

 
याप्रमाणे चवमल िन्द्राने ज्यािे चशरोभषूण बनले आहे त्या भर्वान शांकराच्या िरणाांिे दास्य 

करण्याचवषयी प्रचसद्ध असलेलया अचभनवर् प्ताने दशरूपकाांिे र्ूढ असलेले स्वरूप तत्त्वासचहत स्पष्ट केले 
आहे. 
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‘तेन चवत्ति ञ्च प्िणपौ (५¿२¿२६)’ ह्या पाचणनीच्या सूत्राप्रमाणे ‘साठी प्रचसद्ध’ या अथी ‘िण’ प्रत्यय 

लावला आहे. -हस्तचलचखतात ‘दशरूपां’ आहे. पण त्याने वृत्तहाचन होते. हा र्ीचत छन्द आहे.  
 

इवत श्रीमहामाहेश्वरावभनिगुप्ताचायाविरवचतायाां नाट्यिेदवििृतािवभनिभारत्याां  
दशरूपकविधानां नामािादशोऽध्यायः । 

 
येथे महान महेश्वरभक्त श्री अचभनवर् प्तािायांनी रिलेलया नाट्यशास्त्राच्या अचभनवर् प्तािायांनी 

रिलेलया नाट्यशास्त्राच्या अचभनवभारती नावाच्या व्याख्येिा दशकरूपकचवधान 
नावािा अठरावा अध्याय समाप्त होतो. 
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[का एकहवशो.] 

एकोनहवशोऽध्यायः 
 

इवतिृतां तु नाट्यस्य शरीरां पवरकीर्मततमू । 

पिवभः सांवधवभस्तस्य [का चवभार्ाः पचरकीर्मतताः. ] विभागः सांप्रकक्ल्पतः ॥१ ॥ 

 
कथानक हे नाट्यािे शरीर होय असे साांचर्तले आहे. पाि सांधींच्या योर्ाने त्यािे चवभार् कस्लपले 

आहेत. 
 

देहे ससांध्यङ्गणे समस्ते यत्स्थापनां स्पशथनिृवत्तकावर । 

तवदक्न्र्द्यां यस्य िपुनथमावम तमान्तरस्पशथमयां महेशम् ॥ 

 
साांधे आचण अवयव याांच्या समूहाने य क्त अशा सांपूणव देहामध्ये ज्या इांचद्रयािी स्थापना स्पशवज्ञान 

उत्पन्न करते ते स्पशेंस्न्द्रय ज्यािे शरीर आहे त्या आभयन्तर स्पशवमय महेश्वराला मी नमन करतो. 
 
नेहमीच्या चशरस्त्याप्रमाणे अध्यायावरील टीकेच्या प्रारांभी मांर्लश्लोकात चशवाला वांदन केले आहे. 

तसे करताना अध्यायािा जो चवषय–सांधी आचण त्याांिी अांरे्–त्यािा श्लेषाने चनदेश अन्तभूवत केला आहे. -
‘तचदस्न्द्रयां’ म्हणजे वस्त तः त्वचर्स्न्द्रय. म्हणजे देहातील स्पशवज्ञान हा ईश्वरािा आचवभाव आहे अशी कलपना 
केली आहे. - ‘आन्तरस्पशव’ हा बाह्यस्पशाहून चभन्न. ईश्वर आन्तरस्पशव स्वरूपािा आचण बाह्यस्पशव हा त्यािा 
बाह्य आचवष्ट्कार. म्हणून त्या बाह्यस्पशाला शरीर म्हटले आहे. 

 
पुनरस्य शरीरविधानेत्यावदना शरीरवमवतिृत्तात्मकां , विधानां च तस्य विधानरूपप्रकारात्मकां , 

सांघयश्च मुखादयो, विघयश्च सांध्यङ्गस्िभािा लक्षणीयत्िेन प्रवतज्ञाताः  । तत् शरीरमेिादौ लक्षवयतव्यवमवत 
दशथयवत इवतिृत्तां क्त्िवत । तुशब्दो व्यवतरेके । काव्यमात्स्यानवभनेयस्य तािद् िृत्तमात्ां शरीरम्, नटनीयस्य 
त्िवभनेयरूपस्य इवत एिांप्रकारतया यदुपस्कृतां िृत्तम्, अत एिेवतिृत्तशब्दिाच्यां तद्वस्तु शरीरम् । रसाः 
पुनरात्मा शरीराविभािकाः । अत एिाथथवनमापकत्िात् अथथतादात्म्यात् अथथरूपताध्यासात् 
अथैकज्ञानवनिेवशतत्िात् अथो-परञ्जकत्िात् अथथवनवमत्ताद्वा इवतिृत्ताथैकयोगके्षमत्िां िागात्मनाां 
शब्दानावमवत । तदाशयेन ‘िावच यत्नस्तु कतथव्यो नाट्यस्यषैा तनुः स्मृता’ इवत पूिथमुक्त्तम्, इह तु िृत्तां 
शरीरवमवत दर्मशतवमत्यविरोधः । 

 
‘प नरस्य शरीरचवधान-’ इत्यादी आयेत शरीर इचतवृत्ताच्या स्वरूपािे, आचण त्यािे चवधान म्हणजे 

चवधानाच्या स्वरूपािे त्यािे प्रकार, सांधी म्हणजे म खसांधी आदी, आचण चवधी सांध्यर्ङ्ाांच्या स्वरूपािे, या 
सवांिे लक्षण करावयािे आहे म्हणून प्रचतज्ञा केली होती. त्याांपैकी प्रथम शरीरािेि लक्षण करावयािे हे 
‘इचतवृत्तां त ’ या श्लोकात चनदर्मशत करतात. त  शब्द िरक दाखचवतो. ज्यािा अचभनय करावयािा नसतो 
असे जे केवळ काव्य असते त्यािे केवळ वृत्त हे शरीर होय, परांत  नटनीय म्हणजे अचभनय स्वरूपािे जे 
काव्य त्यािे इचत म्हणजे अशा प्रकारे उपस्कृत झालेले जे वृत्त, म्हणूनि इचतवृत्त ह्या शब्दाने ज्यािा बोध 
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होतो ते कथानक शरीर होय. परांत  रस त्यािा आत्मा, शरीरािा आचवष्ट्कार करणारा म्हणूनि अथािे चनमाण 
करणारे असलयाम ळे, अथवा अथाशी तादात्म्य असलयाम ळे, अथवा अथवस्वरूपािा अध्यास झालयाम ळे, 
अथवा केवळ अथाच्या बोधासाठीि उपय क्त होत असलयाम ळे, अथवा अथाला उज्ज्वचलत करणारे 
असलयाम ळे अथवा अथािे चनचमत्त असलयाम ळे वाग्रूपी शब्दाांिी इचतवृत्ताच्या अथाशी एकरूपता असते. ह्याि 
आशयाने पूवी ‘शब्दाांसांबांधी प्रयत्न केला पाचहजे, कारण ते नाट्यािे शरीर समजले जातात’ असे म्हटले होते 
आचण या चठकाणी वृत्त शरीर होय हे दाखचवले आहे, तेव्हा यात काही चवरोध नाही. 

 
‘प नरस्य इ॰’ ही वरील अठराव्या अध्यायातील शवेटिी आया (१८¿११६). अध्याय सांर्ती 

साांर्ण्या-साठी हा चनदेश केला आहे. - ‘शरीरमेवादौ’ हस्ताचलचखतात ‘आदौ’ नाही, आचण म चद्रतात ‘एव’ 
नाही. दोन्ही असलयास िाांर्ले. -‘नटनीयस्य’ हा शब्द मूळ श्लोकातील ‘नाट्यस्य’ शब्दािा पयाय आहे. - 
‘एवांप्रकारतया’ म्हणजे सांधी, सांध्यरे्ङ् इत्यादींच्या साहाय्याने. -‘उपस्कृत’ म्हणजे पचरष्ट्कृत, सांपन्न इत्यादी. 
-‘अथवचनमापकत्वात् इ॰’ या चठकाणी शब्दाच्या अथाशी सांबांधाचवषयी सांभाव्य असलेलया सवव प्रकारच्या 
मताांिा उल्लखे. केला असून शवेटी कोठलेही मत स्वीकारले तरी शब्द आचण अथव याांिी एकात्मकता चसद्ध 
होत असे प्रचतपादन केले आहे. - ‘अथवरूपताध्यास’ म्हणजे शब्दावर अथािा आरोप होतो अशी वदेान्तसदृश 
कलपना. -‘एकयोर्के्षमत्वम्’ म्हणून शब्द आचण अथव याांिा सांबांध अर्दी घचनष्ठ असलयाम ळे ते एकरूप 
होतात. - ‘वाचि यत्नस्त  इ॰’ हे नाट्यशास्त्रात १४¿२ मध्ये चवधान केले आहे. - ‘अचवरोधः’ चवरोधािा सांभव 
असा की त्या चठकाणी शब्द हे नाट्यािे शरीर असे म्हटले आहे तर प्रस्त त चठकाणी कथानक म्हणजे त्यािा 
अथव हे नाट्यािे शरीर असे चवधान आहे. पण शब्द आचण अथव एकरूपि असलयाकारणाने ह्या दोन चवधानाांत 
काही चवरोध नाही असा हा य स्क्तवाद आहे. 

 
स तु कथां प्रकारिैवचत्र्य इत्याशङ्क्त्याह पिवभः सांवधवभवरवत । एतदुक्त्तां भिवत । प्रकारिैवचत्र्य-

कल्पनामया एि सांधयः । तत् पारम्यपरतया पि सांख्येवत । तेन हीनसांवधत्िेऽवप न कवश्चदत् विरोधः । अन्ये 
तु सिथत् पिैि सांधयः, अपूणाङ्गत्िात्त ुकस्यवचत्सांधेहीनसांवधत्िमुच्यत इत्याहुः । एतच्च स्िस्थाने वितवनष्ट्यामः 
। एिवमवतिृत्तशब्दे इवतभागस्य योऽथथः सोऽप्रवसद्ध इवत कृत्िा वद्वतीयाधेन पिवभवरत्यावदना व्याख्यातः । न 
तु सांवधवनरूपणमेतदुदे्दशक्रमस्यानेकविधत्िात् । 

 
परांत  प्रकाराांिी चवचवधता असता तो चवरोधिा अभाव कसा असेल अशी शांका घेऊन ‘प़ञ्चचभः 

सांचधचभः’ यात चतिे चनराकरण करतात. यािा अथव असा –प्रकाराांच्या चवचवधेतेच्या कलपनेवर अचधचष्ठत 
असेि सांधी आहेत. त्याांत पाि ही सांख्या अचधकात अचधक अशी आहे. म्हणून कमी सांधी असले तरी यात 
काही चवरोध नाही. परांत  इतर टीकाकार म्हणतात की सववत्र पािि सांधी असतात; परांत  एखाद्या सांधीिी 
अांरे् पूणव नसलयाकारणाने तेथे हीनसांचध असे म्हणतात. ह्यािे आम्ही योलय स्थळी चववरण करू. याप्रमाणे 
इचतवृत्त शब्दामधील इचत हा अांश प्रचसद्ध नाही म्हणून ‘पञ्चचभः’ इत्यादी उत्तराधाने त्यािी व्याख्या केली 
आहे. परांत  येथे काही सांधींिे चनरूपण केलेले नाही, कारण उदे्दशािा क्रम अनेक प्रकारिा असू शकतो. 

 
‘स त  इ॰’ येथे ‘प्रकारवैचित्र्ये’ असे सप्तमीिे रूप असलयाम ळे ‘सः’ ने ‘अचवरोधः’ िा चनदेश 

समजावा लार्तो. शांकेिे स्वरूप याप्रमाणे अचभपे्रत असाव–ेकथानक चवचवध प्रकारिे असते तेव्हा 
चनरचनराळ्या प्रकाराांत आपसात चवरोध असण्यािा सांभव आहे. या शांकेत जेथे चभन्नता असते तेथे चवरोध 
उत्पन्न होतो असे र्ृहीत धरलेले चदसते. ते  चवशषे समाधानकारक नाही. शांकेला उत्तर चदलेले आहे ते असे 
–कथानकात सांधी असतात म्हणून चनरचनराळ्या प्रकाराांिी कलपना सांभवते; एरव्ही कथानकािा सववत्र 
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एकि प्रकार चदसला असता. जास्तीत जास्त सांधी पाि असतात, पण काही प्रकाराांत त्याहून कमी 
असतात. परांत  त्या म ळे काही चवरोध उत्पन्न होतो असे नाही. –‘पारम्यपरतया’ हा म चद्रत पाठ आहे. 
हस्तचलचखतात ‘पारम्पयवता’ असा पाठ आहे. येथे परांपरेिा काही सांबांध नसलयाम ळे तो पाठ बरोबर नाही. 
‘परम’ पासून ‘पारम्य’ हे भाववािक नाम बनले आहे. -‘स्वस्थाने’ म्हणजे प ढे १६ व्या व १७ व्या 
श्लोकाांवरील व्याख्येत. – ‘उदे्दशक्रमस्यानेकचवधत्वात्’ म चद्रतात ‘उदे्दशक्रमस्तस्या-’ असे आहे. पण त्यात 
‘उदे्दशक्रमः’ हा प्रथमान्त शब्द ‘सांचधचनरूपणमेतत्’ याच्याशी समानाचधकरण आहे असे मानाव ेलारे्ल. ते 
सांभवनीय नाही. अचभनवर् प्तािे येथे असे म्हणणे चदसते की ‘पञ्चचभः’ सांचधचभः’ यात सांधींिे चनरूपण नाही. 
कारण कथानकािे अवस्था, अथवप्रकृचत, सांचध असे जे चवशषे आहेत त्याांिा उदे्दश व तदन सार चनरूपण ही 
चनरचनराळ्या क्रमाने करता येतात. प्रस्त त ग्रांथात सांधींिे चववरण नांतर केले आहे, सवांआधी या चठकाणी 
नाही. 

 
इवतिृत्तां वद्वधा चैि बुधस्तु पवरकल्पयेत् । 

आवधकावरकमेकां  [वन त .] स्यात्प्रासवङ्गकमथापरम् ॥२ ॥ 

 
आचण ब चद्धमान कवीने कथानकािी दोन प्रकारिी रिना करावी. एक म ख्य असाव े व द सरे 

प्रासांचर्क. 
 
एिां शरीरमवभधाय तस्य विधानशब्देनोवद्दिां प्रकारिैवचत्र्यां दशथयवत इवतिृत्तां वद्वधा चैिेवत । इवतिृत्तां 

क्स्थतां सत् बुधो वििेचकः कविर्मद्वधैि कल्पयेत् । चकारात्प्रकरणादाविवतिृत्तां च कल्पयेत् । तच्च वद्वधा । 
एकमपरवमत्यने नेदमाह न वनसगथतः ककवचदावधकावरकम् अन्यद्वा, कविवधया यदैकमावधकावरकां  कृतां 
तदापरस्य प्रासवङ्गक-तास्तीवत । वद्वधाशब्देन यत्प्रकारद्वयां सूवचतां तदेिेदां दर्मशतम् । ‘अवधकरणविचाले च’ 
इवत धाप्रत्ययः एकां  राकश वद्वधा कुर्मिवत यथा । तेनैकमेिेवतिृत्तां वद्वशाखवमवत याित् । 

 
याप्रमाणे शरीरािे वणवन केलयावर चवधान शब्दाने चनर्मदष्ट झालेली त्याच्या प्रकाराांिी चवचवधता 

‘इचतवृत्तां चद्वधा िैव’ या श्लोकात दाखवनू देतात. इचतवतृ्त चनचित झाले असता ब ध म्हणजे चवविेक कवीने 
ते दोन प्रकाराांनीि तयार कराव.े ‘ि’ शब्दाम ळे प्रकरण आदींमध्ये स्वकस्लपत कथानक स द्धा रिाव ेअसा 
अथव चनष्ट्पन्न होतो. आचण ते कथानक दोन प्रकरिे. एक आचण अपर या शब्दाांनी असे दाखचवतात की 
चनसर्ातःि एखादी र्ोष्ट आचधकाचरक अथवा प्रासांचर्क असते असे नाही तर कवीच्या ब द्धीने जेव्हा एक 
आचधकाचरक केले जाते तेव्हा द सऱ्याला प्रासांचर्कता प्राप्त होते. चद्वधा शब्दाने जे दोन प्रकार सूचित केले 
आहेत तेि हे दाखचवले आहेत. ‘अचधकरणचविाले ि’ या पाचणनीच्या सूत्राप्रमाणे ‘धा’ प्रत्यय लार्ला आहे, 
‘एका राशीिे दोन भार् कर’ या उदाहरणाप्रमाणे. म्हणून एकि असलेलया कथानकाच्या ह्या दोन शाखा 
आहेत असा अथव आहे. 

 
‘चवधान’ शब्द मारे् १८¿११६ मध्ये आला आहे. – ‘यदैकम्’ म ळात ‘यदेतत्’ असे आहे. प ढे ‘तदा’ 

असलयाम ळे अर्ोदर ‘यदा’ अपेचक्षत आहे. आचण ‘एतत्’ पेक्षा ‘एकम्’ अचधक सांभाव्य आहे. श्लोकातील 
‘एकम्’ ‘अपरम्’ िा येथे अन वाद केला आहे हे उघड आहे. – ‘यत्प्रकारद्वयां’ हे शब्द म चद्रतात नाहीत, 
हस्तचलचखतात आहेत. ते अथवबोध स र्म करतात. – ‘अचधकरणचविाले ि’ हे अष्टाध्यायीतील ५¿३¿४३ सूत्र 
आहे. – ‘क र्मवचत’ म चद्रतात ‘क ववचत’ असा असांभाव्य पाठ आहे. 
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यत्कायं वह फलप्राप्त्या [वन समथव.] सामथ्यात्पवरकल्प्यते । 

तदावधकावरकां  जे्ञयमन्यत्प्रासवङ्गकां  विदुः ॥३ ॥ 

कारणात्फलयोगस्य िृत्तां स्यादावधकावरकम् । 

[का परोपकरणाथव त .] तस्योपकरणाथं तु कीत्यथते ह्यानुषवङ्गकम् ॥४ ॥ 

 
जे कायव त्याच्या समथवतेम ळे िलप्राप्तीने य क्त असे कस्लपले जाते ते म ख्य असे समजाव;े इतर 

कायव प्रासांचर्क असे मानाव.े 
 
िलाशी योर् झालयाकारणाने वृत्त आचधकाचरक होते, परांत  त्याला उपायभतू असलेले ते 

आन षांचर्क असे म्हणतात. 
 
तत्प्रकारद्वयां क्रमेण दशथयवत यत्कायं हीवत । प्रधानत्िेन सांपादे्य फले यो ज्ञानेच्छाप्रयत्नवक्रयालक्षण 

आरम्भः तत्कायथवमवत िक्ष्यते ‘यदावधकावरकां  िस्तु’ इवत । तथाभूतो य आरम्भो मुख्यफलप्राप्त्या पवरकल्प्यते 
स आवधकावरकवमवतिृत्तम् वह यस्मात् तथैि जे्ञयम् । वनरुक्त्तेनावधकारः सिथत्ानुयावयत्िां हृदयानुयावयत्िां 
प्रयोजन-मस्य । प्रासवङ्गकेऽवप तदन्तलीनमेि । आवधकावरके 
ईहाप्तेनावचख्यासासाधनैषाफलवजहीषावनष्ट्पत्तौ यथा न शक्त्त्यन्तरव्यापारणां तद्वत्प्रासवङ्गकेऽवप सिथत् 
शक्त्त्यन्तरव्यापाराभाि एि । शक्त्त्यन्तरे वह पृथगव्यापायथमाणे तस्याप्यावधकावरकत्िमेि स्यात् । 
प्रवतज्ञावनिथहणां जगत्कर्णटकरािणोद्वरणां शरणागतविभीषणरक्षणवमत्याद्यवप वह प्रधानफले 
सीताप्रत्यानयनलक्षणे वििवक्षते न शक्त्त्यन्तरव्यापारसाध्यां, अवप तु तदुपयोवगसामादु्यपाय-चतुियतद्
वद्वकवत्कावदभेसांपादननान्तरीयकोपनीतम् । एिां तापसित्सराजे राज्यप्रत्यापत्तःे प्रधानफलत्िे 
िासिदत्तासांगमपद्माितीप्राप्त्यादौ वक्रयान्तरानुपयोग एि मन्तव्यः । यवद ह्यस्य िासिदत्ताप्राप्त्युपायत्िां 
पद्माितीपवरणयस्य नोच्येत न ित्सराजस्तत् प्रितेत, तदप्रिृत्तौ कुतः प्रधानफलम् इवत सि ं
प्रासवङ्गकमेकरूपमेि । प्रसक्क्त्तर्मह प्रसङ्गः, तत आगतां प्रासवङ्गकम् । प्रसज्यते िा प्रधानफलवनष्ट्पत्तये इवत 
प्रसङ्गः, तत आगतवमवत । तेन शक्त्त्यन्तरयोगायोगाभ्याां च यत्प्रासवङ्गकस्यानेकविधत्िां टीकाकृविभ्यधावय 
न तदुपाध्यायाः सांमन्यन्ते । 

 
‘यत्कायं चह’ इत्यादी शब्दाांत ते दोन प्रकार क्रमाने दशवचवतात. म ख्य म्हणून एखाद्या िलािी प्राप्ती 

करावयािी असता जो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आचण चक्रया ह्या स्वरूपािा उद्योर् असतो त्याला कायव असे प ढे 
‘यदाचधकाचरकां  वस्त ’ इत्यादी श्लोकात चनर्मदष्ट केले जाईल. तशा प्रकारिा जो उद्योर् म ख्यिलाच्या 
प्राप्तीच्या योर्ाने कस्लपला जातो तो आचधकाचरक इचतवृत्त ‘चह’ म्हणजे ज्याअथी आहे त्याअथी त्या सांजे्ञनेि 
ओळखावा. व्य त्पत्तीप्रमाणे अचधकार म्हणजे सववत्र जाणे तसेि हृदयात प्रवशे करणे हे ज्यािे प्रयोजन आहे 
ते आचधकाचरक. प्रासांचर्कामध्ये स द्धा ते प्रयोजन अन्तभूवत असतेि. आचधकाचरकात ज्याप्रमाणे अचभलाषा, 
आप्त मन ष्ट्याला कथन करण्यािी इच्छा, साधनाांिा शोध, िल प्राप्त करण्यािी इच्छा आचण िलािी प्राप्ती 
याांसाठी द सऱ्या स्वतांत्र शक्तीिा वापर होत नाही त्यािप्रमाणे प्रासांचर्कासाठी स द्धा सववत्र इतर शक्तीच्या 
व्यापरािा अभावि असतो. कारण, द सऱ्या शक्तीिा तेथे स्वतांत्रपणे वापर झाला तर ते स द्धा आचधकाचरकि 
होईल. सीतेला परत आणणे हे प्रधानिल अचभपे्रत असता प्रचतज्ञापूती, जर्ाला कां टकरूप झालेलया 
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रावणािा उच्छेद, शरण आलेलया चवभीषणािे रक्षण इत्यादी र्ोष्टी स द्धा द सऱ्या कोणत्या शक्तीच्या 
व्यापाराने साध्य होणाऱ्या आहेत असे नाही, तर त्या प्रधानिलाच्या चसचद्धला उपयोर्ी असे जे साम आदी 
िार उपाय आचण त्याांिे दोन दोन, तीन तीन इत्यादी एकत्र योजनेने होणारे प्रकार त्याांच्याम ळे होणाऱ्या 
चसद्धीने सववथा अचभन्न अशा प्रकारे चनष्ट्पन्न होतात. त्याि-प्रमाणे तापसवत्सराज नाटकात राज्यािी 
प नःप्राप्ती हे प्रधान िल असता वासवदते्तशी चमलन, पद्मावतीिी प्राप्ती इत्यादी सांबांधात द सऱ्या 
कोठलयाही चक्रयेिा उपयोर् नाही असेि मानले पाचहजे. कारण पद्मावतीशी हा चववाह म्हणजे 
वासवदते्तच्या प्राप्तीिा उपाय असे जर नसेल तर वत्सराज त्याला उद्य क्त होणार नाही आचण तो उद्य क्त 
झाला नाही तर म ख्य िल कोठून प्राप्त होणार? म्हणून सवव प्रासांचर्क एकरूपि असते. कारण प्रसर्ङ् 
म्हणजे प्रसक्ती, त्यापासून आलेले ते प्रासांचर्क. अथवा म ख्य िलाच्या चनष्ट्पत्तीला उपय क्त होतो तो प्रसांर्, 
त्यापासून आलेले. म्हणून इतर शक्तीिा सांयोर् आचण सांयोर्ािा अभाव याांच्याम ळे प्रासांचर्कािे अनेक 
प्रकार होतात असे जे टीकाकाराांनी म्हटले आहे त्याच्याशी आमिे र् रुजी सहमत नाहीत. 

 
‘यदाचधकाचरकां  इ॰’ हा प ढील २५ वा श्लोक आहे. – ‘िलप्राप्त्या’ मूळ श्लोकाति हा शब्द तृतीयेत 

आहे. तेथेही ित र्थयवन्त पाठ अचधक योलय झाला असता. – ‘-अन याचयत्वम्’ यातील ‘अन ’ ह्या उपपदािा 
चवचशष्ट अथव अचभपे्रत आहे असे चदसत नाही. – ‘आचधकाचरके इ॰’ येथील पाठ सांशयातीत नाही. म चद्रतात 
‘आचधकाचरके’ च्या पूवी ‘यथा’ अचधक आहे; पण त्यािी आवश्यकता नाही. हस्तचलचखतात ‘आचधकाचरके’ 
शब्द नाही. पण तो आवश्यक आहे. त्यानांतर ‘ईहाप्तेन’च्या ऐवजी  ‘सहाप्तेन’ असा म चद्रत पाठ आहे. असे 
चदसते चक कथानकाच्या आरम्भप्रयत्नादी पाि अवस्थाांिा या चठकाणी द सऱ्या शब्दाांत चनदेश केला आहे. 
ईहा म्हणजे अचभलाषा ही आरम्भावस्थेिी द्योतक मानता येईल. त्याप ढील ‘आप्तेनाचिख्यासा’ हे 
प्रयत्नावस्थेिे द्योतक आहेसे चदसते. पण ‘ईहा’ पासून स रू होणाऱ्या दीघव समासात मध्येि ‘आप्तेन’ असा 
तृतीयान्त शब्द असांभाव्य आहे. म चद्रतातील ‘सह’ ने तृतीयेिा प्रश्न स टतो; तथाचप, समासात अन्तभूवत 
असलेलया ‘आचिख्यासा’ ह्या शब्दाशी सांबद्ध असलेले ‘सहाप्तेन’ हे शब्द समासाच्या बाहेर आसावते हे स द्धा 
अशास्त्रीयि. चशवाय, ‘आप्तेन सह आचिख्यासा’ हा  शब्दप्रयोर्ही योलय वाटत नाही. ‘आप्ताय’ ‘अशी’ 
ित थी अपेचक्षत आहे.‘आप्तेन’ शब्द र्ाळून ‘ईहाचिख्यासा’ असा पाठ स्वीकारलयास ह्या अडिणी दूर 
होतील आचण अथािीही काही हानी होणार नाही. – ‘शक्त्यन्तरे चह’ ही  ‘शक्त्यन्तरेऽचप’ िी द रुस्ती आहे. 
‘चह’ आवश्यक आहे, कारण हे वाक्य हेत चनदशवक आहे. आचण ‘अचप’ िे काही प्रयोजन नाही. – ‘प्रचतज्ञा- 
इ॰’ रामकथेवर आधारलेलया नाटकाांना अन लक्षनू हे चवधान केले आहे. एखादे चवचशष्ट नाटक 
अचभनवर् प्ताच्या दृष्टीसमोर असण्यािा सांभव आहे. प्रचतज्ञा म्हणजे िौदा वष ेवनवासात काढण्यािी. – 
‘सामाचद-’ म्हणजे साम, दान, भेद आचण दण्ड. – ‘तद्चद्वकचत्रकाचदभेद-’ हे िार उपाय एका वळेेस एक 
एक, हकवा एकदम दोन दोन, तीन तीन हकवा िारही एकाि वळेेस याप्रमाणे एकां दर पांधरा प्रकाराांनी 
वापरता येतात असे कौचटलय अथवशास्त्रात (९¿७¿७७–७८) साांचर्तले आहे. – ‘एवम्’ म चद्रत पाठ ‘एव’ असून 
तो अर्ोदरच्या वाक्याच्या शवेटी योचजला आहे. पण नवीन वाक्याच्या प्रारांभी हस्तचलचखतातील ‘एवम्’ 
अचधक योलय वाटतो. – ‘प्रसस्क्तः’ म्हणजे दृढ सांबन्ध, प्रासांचर्क घटना व म ख्य िलस्वरूप घटना 
याांमधील. – ‘प्रसज्यते’ हे चक्रयापद लार् ू पडते, उपयोर्ी ठरते या अथाने वापरलेले चदसते. – 
‘अनेकचवधत्वम्’ प्रत्यक्ष दोनि प्रकार चनर्मदष्ट आहेत, जास्त नाहीत. 

 
अत एिाह कारणात्फलयोगस्येवत । अयमथथः । आवधकावरकां  नामाक्स्त्िवतिृत्तां यतः फलसांबन्धां 

करोवत । स कविना िणथनोपायारोहमानीतः तत्समथाचरणेन प्रयुज्यते । एिमन्यत्स्यावदवतिृत्तवमवत 



 
 विषयानुक्रम 

पूिथपक्षमाशङ्क्त्य तत्ोत्तरमिान्तरेणाह तस्योपकरणाथं क्त्िवत । वहरप्यथे वभन्नक्रमः । आनुषवङ्गकमवप 
कीत्यथत इवत । 

 
म्हणूनि ‘कारणात्िलयोर्स्य’ इत्यादी म्हणतात. त्यािा अथव असा. इचतवृत्त आचधकाचरक ह्या 

नावाने ओळखले जाव,े कारण ते िलाशी सांबांध घडवनू आणते. कवी वणवनात्मक उपायाांनी पचरणतावस्थेस 
आणलेलया त्या िलसांबांधािा समथव अशा कृतीने योर् ज ळवनू आणतो. अशा तऱ्हेिे इतरही इचतवृत्त असू 
शकेल अशी पूववपक्षात शांका घेऊन चतला उत्तर ‘तस्योपकरणाथं त ’ या द सऱ्या वाक्यात चदले आहे. ‘चह’ 
शब्द अचप ह्या अथी वापरला असून त्यािा क्रम बदलला आहे – ‘आन षचर्ङ्कमचप कीत्यवते’ असा क्रम आहे. 

 
‘अत एव’ म्हणजे आचधकाचरकासाठी जी उपाययोजना तीि प्रासांचर्कसाठी उपयोर्ी पडते म्हणून. 

– ‘आचधकाचरकां  इ॰’ या वाक्यात हस्तचलचखतातील पाठात ‘यतः’ शब्द अचधक घातला आहे. त्याने अथवबोध 
होण्यास मदत होते. म ळात तो असून लेखनदोषाने र्हाळ झाला असण्यािा सांभव आहे. ज्या अथी हे 
इचतवृत्त िलाशी सांबांध प्रस्थाचपत करते त्या अथी त्याला आचधकाचरक हे नाव द्याव ेअसा अथव चनष्ट्पन्न होतो व 
तो श्लोकातील शब्दाांना अन सरूनि आहे. प ढील ‘सः’ ने ह्या िलसांबन्धािा चनदेश होतो. म चद्रत पाठात हे 
वाक्य ‘स कचवना इ॰’ वाक्याशी जोडले असून प्रारांभी ‘आचधकाचरकां  नाम (अचधकारः) यस्स्त्वचतवृत्तां’ असे 
चदले आहे. परांत  प ढील ‘सः’ मधील प हल्लर्ाच्या अन रोधाने स िचवलेली ‘अचधकारः’ ही द रुस्ती सववथा 
असांभाव्य आहे. त्या पाठाने श्लोकाला धरून असा कोणताही अथव चनष्ट्पन्न होत नाही. -‘तत्समथािरणेन’ 
असे चतसऱ्या श्लोकातील ‘सामर्थयात्’ शब्दाच्या अन षांर्ाने म्हटले आहे. –‘चभन्नक्रमः’ म्हणजे हा शब्द 
‘आन षचर्ङ्कम्’ शब्दानांतर आहे असे समजाव.े श्लोकातील क्रम वृत्ताच्या अन रोधाने आहे. 

 
किेः प्रयत्नाने्नतृणाां युक्त्तानाां विध्यपाश्रयात् । 

कल्प्यते वह [का यत्.] फलप्राक्प्तः समुत्कषात्फलस्य [का त .] च ॥५ ॥  

 
कवीच्या प्रयत्नाम ळे, योलय अशा नायकाांनी चनयमाांिा अवलांब केलयाम ळे आचण िलाच्या 

उत्कृष्टतेम ळे िलाच्या प्राप्तीिी योजना केली जाते. 
 
ननु फलप्राक्प्तलके्षणन प्रयोजनेन सप्रयोजनत्िमावधकावरकस्य लक्षणत्िमुक्त्तम्, फलप्राक्प्तश्च 

प्रासवङ्गकेऽप्यक्स्त । सा प्रासवङ्गकीवत चेत्, वसदे्ध प्रासवङ्गकस्यावधकावरकािेदे भिेदेतत् । तत एि तक्त्सद्धौ 
चक्रकान्योन्याश्रयदोषः । तस्मात्फलप्राक्प्तरेि विवशष्ट्य िक्त्तव्येत्यवभप्रायेणाह किेः प्रयत्नाने्नतृणाां 
युक्त्तानावमवत । समुत्कषं प्राधान्यमिलम्ब्य फलप्राक्प्तः कल्प्यते । 
प्रधानफलप्राक्प्तप्रयोजनमावधकावरकवमवत । 

 
येथे आके्षप असा–िलप्रास्प्तस्वरूपािे जे प्रयोजन ते आचधकाचरक इचतवृत्तािे प्रयोजन अशी 

व्याख्या केली आहे. पण प्रासांचर्क वृत्तामध्ये स द्धा िलप्राप्ती असते. ती िलप्राप्ती प्राांसचर्क असे म्हटले तर 
प्रासांचर्क वृत्त अचधकाचरक वृत्ताहून चभन्न आहे असे चसद्ध झाले तरि हे म्हणणे स्वीकारता येईल. त्याि 
कारणाम ळे ते चसद्ध होण्यास अन्योन्याश्रयरूप िक्रकािा अवलांब हा दोष उत्पन्न होतो. म्हणून 
िलप्राप्तीिेि चवशषे रूपात वणवन कराव ेया उदे्दशाने ‘कवःे प्रयत्नाने्नतृणाां य क्तानाम्’ इत्यादी म्हणतात. 
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सम त्कषािा म्हणजे प्राधान्यािा अवलांब करून िलप्राप्ती कस्लपली जाते. प्रधान िलािी प्राप्ती हे प्रयोजन 
असलेले ते आचधकाचरक असा अथव. 

 
‘िक्रक’ म्हणजे वत वळाप्रमाणे र्ोलाकार य स्क्तवाद करणे; अन्योन्याश्रय दोषािाि हा प्रकार आहे. 

एक र्ोष्ट द सरीवर अवलांबनू व ती द सरी पचहलीवर असे असता हा दोष उत्पन्न होतो. 
 
ननु फलप्राप्तेः कथां प्राधान्यम् । आवधकावरकवनिथत्यथत्िावदवत चेत् स एि दोष इत्याशङ्क्त्याह किेः 

प्रयत्नावदवत । कवियथत्फलमुत्कषणे वििक्षवत तत् प्रधानफलम् । ननु पुरुषेच्छा यद्यवनयक्न्त्ता तदा पुनरवप 
स एि प्रर्शन इत्याह नेतृणाां युक्त्तानाां विध्यपाश्रयावदवत । धीरोदात्तावदभेदानाां नायकानाां मध्ये यो यत् नायको 
युक्त्त उवचतः तस्य यो विवधः सांपाद्यां िस्तु तदपाश्रयप्रयत्नादे्धतोः कविफलां  प्रधानवमवत । यक्स्मांश्च विधौ यो 
नायको युक्त्तः उवचस्तस्य मयतैत्कतथव्यवमत्यवभसांधानाभािेऽवप तत्सांवनधौ फलां  नायकत्िां विना कतथव्यम्, 
यथा तापसित्सराजे ित्सराजस्य राज्यप्रत्यापवत्तः कतथव्यतायाममात्यावभसांवहतायाम् । अत एि ह्यस्यासौ 
नेता फलस्य चाक्रिा अमात्यसांपावदतावभसांवधप्रत्युपायपरम्परार्मजतस्यावप । 

 
यावर आके्षप असा–िलप्राप्तीला प्राधान्य कसे येते? आचधकाचरक इचतवृत्तात ती साध्य होते म्हणून 

असे म्हणालात तर तोि दोष उत्पन्न होईल अशी शांका घेऊन चतिे चनरसन ‘कवःे प्रयत्नात्’ या शब्दाांत 
करतात. कवी जे िल उत्कृष्ट म्हणून चनर्मदष्ट करावयािे इस्च्छतो ते प्रधान िल. पण जर प रुषािी 
अचनयांचत्रत अशी इच्छाि असेल तर प न्हा तोि प्रश्न उपस्स्थत होईल या आके्षपाला ‘नेतृणाां य क्तानाां 
चवध्यपाश्रयात्’ या शब्दाांत उत्तर देतात. धीरोदात्त इत्यादी िार प्रकारच्या नायकाांपैकी जो नायक जेथे य क्त 
म्हणजे योलय असेल त्यािा जो चवचध म्हणजे सांपादन करावयािी जी र्ोष्ट चतच्या आधाराने केलेलया 
प्रयत्नाम ळे कवीने योचजलेले िल प्रधान ठरते. आचण ज्या चवधीमध्ये जो नायक य क्त म्हणजे योलय असेल 
त्यािी ‘मला हे केले पाचहजे’ अशी कलपना नसतानाही त्याला नायकत्वाचशवाय िल समीप उपलब्ध करून 
द्याव;े उदाहरणाथव तापसवत्सराज नाटकात अमात्याांनी उपाययोजना करून कायव केले असता 
वत्सराजाला राज्यािी प नःप्राप्ती हे िल चमळते त्याप्रमाणे. म्हणूनि तो ह्यािा नेता आचण िल प्राप्त 
करणारा ठरतो, जरी ते िल अमात्याांनी साध्य केलेलया व उचद्दष्टाला धरून असलेलया अनेक 
उपाययोजनाांनी प्राप्त झाले असले तरी स द्धा. 

 
‘आचधकाचरकचनववत्यवत्वात्’ म चद्रतात ‘आचधकाचरकां ’ असा स्वतांत्र शब्द असून त्यािा ‘प्राधान्यम्’ शी 

सांबांध जोडला आहे. पण ते बरोबर नाही. – ‘स एव’ म्हणजे अन्योन्याश्रयािा. – ‘उत्कषणे चववक्षचत’ हे 
श्लोकातील ‘सम त्कषात्’ िे चववरण आहे. – ‘स एव प्रश्नः’ म्हणजे िलप्राप्तीला प्राधान्य कशाम ळे येते हा 
प्रश्न चशल्लक राहातोि. कवीिी स्वैर इच्छा हे काही त्यािे उचित उत्तर नव्हे. ‘प्रश्नः’ च्या जार्ी ‘प्रयत्नः’ 
असा म चद्रत पाठ आहे. कोणताही प्रयत्न येथे चनर्मदष्ट असण्यािा सांभव नाही. – ‘चवध्यपाश्रयाचदचत’ यातील 
‘इचत’ म ळात नाही. पण नेहमीच्या प्रथेला अन सरून श्लकेातील शब्द उद्धतृ केलयावर तो आवश्यक आहे. 
या विनािा अथव असा की कवी केवळ आपलया लहरीप्रमाणे अम क िल प्रधान असे ठरवीत नाही तर 
कथानकासाठी ज्या अन रुप नायकािी चनवड केली असेल त्यािे प्रयत्नाांनी साध्य होणारे जे िल तेि प्रधान 
असे ठरचवतो. हे प्रयत्न स्वतः नायकाकडून केले जातात. – ‘यस्स्मांि चवधौ इ॰’ या व प ढील वाक्यात 
नायकाने स्वतः प्रयत्न केले नसताही इतराांनी केलेलया प्रयत्नाांम ळे उत्पन्न होणाऱ्या िलािा लाभ त्यालाि 
होतो आचण या प्रकारे स द्धा उचित नायक व प्रधान िल याांिा सांबांध प्रस्थाचपत होतो असे प्रचतपादन केले 
आहे. – ‘नायकत्वां चवना’ म्हणजे इचतवृत्तािे नेतृत्व करण्यात प्रयत्नशील नसताही. – ‘अस्य नेता’ म्हणजे 
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ह्या तापसवत्सराज नाटकािा नायक. येथील नेतृत्व स्वतःच्या प्रयत्नाचशवायही नायक असलयाम ळे प्राप्त 
होते. – ‘अचभसांचध’ म्हणजे उदे्दश, उचद्दष्ट. 

 
नन्िेिमवप रामस्य स्िदारप्रत्यानयनकर्णटकोद्धरणभीताभयवितरणादौ सिथत् 

कतथव्यतौवचत्यमस्तीवत तथावप न व्यिक्स्थतां लक्षणवमत्याह फलस्य चेवत । चकारेण 
समुत्कषावदत्यस्यािृवत्तद्योत्यते । तेनायमथथः । यदेि फलां  ताित्यांशे अवधकमुत्कषथमिलम्बते ततै्ि 
तस्यौवचत्यां कविना कल्पनीयम् । तथावह रािणोच्छेदाद्यिवध सीताप्रत्यानयनमेि समुत्कृिां भिवत, तस्यिै 
सांपादनायेतरप्रिृत्तःे । सवचिायत्तवसवद्धस्तु यतो ित्सराजस्ततो 
यौगन्धरायणाद्यमात्यिगथप्रयत्नस्तािानसाविवत तदमात्यावभसांवहतराज्यप्राक्प्तफलस्यिै तत्ोत्कषथः । स हे्यिां 
मन्यते राज्यभारवचन्ता एतैया कृता सा मयिैेवत । एिमवधकावधकां  हृदयविपवरितथमानां समुवचतां च नायकस्य 
फलां  यद्यदा कविप्रयत्नेन वििक्ष्यते सांपाद्यतया तदा तस्य प्रधानफलत्िां रामाभ्युदयादौ 
सीताप्रत्यानयनादेवरि । न वह तत्ाश्वमेघयागादेनायकोवचतस्य कविवििवक्षतत्िमक्स्त । 

 
पण असे असले तरी स्वपत्नीला परत आणणे, कां टकाांिे उद्धरण, भीचतग्रस्ताांना अभय देणे इत्यादी 

सवव र्ोष्टींच्या बाबतीत रामाच्या कतवव्यािे औचित्य आहे म्हणून एवढ्यानेही लक्षण चनचित होत नाही या 
आके्षपाला ‘िलस्य ि’ या शब्दाांत उत्तर देतात. ‘ि’ शब्दाच्या उपयोर्ाने ‘सम त्कषात्’ ह्या शब्दािी 
प नरावृत्ती दाखचवली आहे. म्हणून अथव असा–केवळ जे िल तेवढ्या अांशामध्ये अचधक उत्कषव पावते त्या 
चठकाणी कवीने त्या िलािेि औचित्य कस्लपले पाचहजे. उदाहरणाथव, रावणाच्या उच्छेदापयंतिी सीतेला 
परत आणण्यािी घटनाि उत्कृष्ट ठरते, कारण ती सांपादन करण्यासाठीि इतर र्ोष्टी प्रवृत्त होतात. परांत  
ज्याअथी वत्सराज हा कायवचसचद्धसाठी सचिवाांवर अवलांबून आहे त्याअथी यौर्न्धरायणप्रभतृी अमात्यवर्ािा 
चततका तो प्रयत्न आहे म्हणून अमात्याांनी चनधाचरत केलेले राज्यप्रास्प्तरूप िलि त्या चठकाणी उत्कृष्ट 
ठरते. कारण, राज्यािा भार वाहण्यािी हिता जी याांनी केली आहे ती मीि केली आहे असे तो मानतो. 
याप्रमाणे हृदयात अचधकाचधक घोळणारे आचण नायकाला योलय असे जे िल जेव्हा कवीच्या प्रयत्नाने 
सांपाचदत करावयािे म्हणून चववचक्षत असते तेव्हा ते िल प्रधान होते; उदाहरणाथव रामाभय दयप्रभतृी 
नाटकाांत सीतेला परत आणण्यािी घटना इत्यादी. कारण त्या चठकाणी अश्वमेधादी घटना नायकाला 
उचित असलया तरी कवीला त्या चववचक्षत नसतात. 

 
‘अस्तीचत’ यातील ‘इचत’ म चद्रत पाठात नाही. पण त्यानांतर ‘तथाचप’ शब्द असला तरी ‘इचत’ िी 

आवश्यकता आहे. लक्षण चनचित का होत नाही यािे कारण अर्ोदरच्या वाक्यात साांचर्तले आहे हे ‘इचत’ ने 
चनदर्मशत होते. –‘न व्यवस्स्थतां लक्षणम्’ म्हणजे कवीला चववचक्षत आचण नायकाला योलय एवढे म्हटलयाने 
प्रधान िल कोणते ते चनचित होत नाही, म्हणून प्रधान िलािे लक्षण स्पष्टपणे प्रस्थाचपत होत नाही. 
कां टकोद्धरण वर्ैंरे र्ोष्टी स द्धा कचवचववचक्षत आचण नायकोचित आहेत. –‘आवृचत्तः’ श्लोकातील 
‘सम त्कषात्’ शब्दािा सांबांध अर्ोदरि ‘कवःे प्रयत्नात्’ शी जोडून कवी उत्कषाने जे साांर् ूपहातो ते प्रधान 
िल असा अथव केला आहे. आता त्या शब्दािा  ‘िलस्य’ शी सांबांध जोडला आहे. याप्रमाणे ह्या शब्दािा 
श्लोकात दोन चनरचनराळ्या प्रकाराांनी अन्वय लावला आहे. -‘यदेव’ म चद्रत पाठ ‘यदेतत्’ आहे. पण ‘एतत्’ 
सांभाव्य नसून अथासाठी ‘एव’ आवश्यक आहे. -‘तावत्यांश’े म्हणजे कथेिा जो भार् नाटकात ग्रचथत केला 
असेल त्यात. - ‘इतरप्रवृते्तः’ म चद्रत पाठ ‘इतरप्रवृचतः’ असा आहे. पण हे विन मार्ील चवधान करण्यािा 
हेतू दाखचवणारे असलयाम ळे पांिमी चवभक्तीत असणे अचधक योलय. -‘-वर्वप्रयत्नस्तावानसौ’ यातील 
‘प्रयत्न’ ही हस्तचलचखतातील ‘पयवन्त’ िी द रुस्ती आहे. ‘पयवन्त’ ला येथे काही अथव नाही. म चद्रतात हा शब्द 
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नाही. पण प्रयत्न हकवा त्यासारखा शब्द आवश्यक आहे. ‘तावान्’ हे ‘प्रयत्न’ िे चवशषेण. तावान् म्हणजे 
नाटकात दाखवला आहे चततका. - ‘तदमात्या-’ म चद्रतात ‘तदामात्या-’ आहे. ‘तदा’ येथे सांभाव्य नाही. 
‘तत्’ने वत्सराजािा बोध होतो. -‘नायकोचितस्य’ नांतर ‘अचप’ अध्याहृत धरणे िाांर्ले. 

 
नन्िेिमवप कविवििकै्षि पुनरवप प्रधानीभूता तत् चोक्त्तो वनयमहेत्िभाि इवत तत्ाह 

विध्यपाश्रयावदवत । विधीयत इवत विवधः सव्युत्पवत्तः, तस्यापाश्रयात् । एतदुक्त्तां भिवत । यादृशी पुरुषाथे 
व्युत्पवत्तः कतथव्या तदुवचतनायकग्रहणेन कविः प्रितथमानो न स्िेच्छया प्रिृत्तो भितीवत । वहशब्देन 
समुच्चयावभधावयनैतत्सूवचतम् –विध्यपाश्रयादु्यक्त्ता ये नेतारस्तेषाां यत्फलां  तस्योत्कषाद्यः किेः प्रयत्नस्ततः 
फलप्राक्प्तः समुत्कषािलक्म्बनी कल्प्यत इवत तात्पयथम् । 

 
पण असे असले तरीही प न्हा कवीच्या चववके्षलाि प्राधान्य येते आचण त्यात वर साांचर्तलेला चनयमन 

करणाऱ्या हेतूिा अभाव असतो या आके्षपाला उत्तर ‘चवध्यपाश्रयात्’ ह्या शब्दात देतात. ज्यािा आदेश चदला 
जातो तो चवधी, ज्यात बोध अन्तभूवत असतो तो; त्याच्या आश्रयाने. यािा अथव असा. ज्या प्रकारिा 
प रुषाथासांबांधी बोध द्यावयािा असेल त्याला अन रुप अशा नायकािी योजना करून कथानक रिणारा कवी 
केवळ स्वैर इच्छेन सार वार्त नाही. सम च्चयाथवक ‘चह’ शब्दाने प ढीलप्रमाणे अथव सूचित होतो–चवधीिा 
आश्रय केलयाम ळे योलय असे जे नायक त्याांिे जे िल त्याच्या उत्कृष्टतेम ळे कवीिा जो प्रयत्न त्यापासून 
सम त्कषवय क्त अशी िलप्राप्ती कस्लपली जाते हे तात्पयव. 

 
‘चवध्यपाश्रयात्’ मारे् ह्या विनािे दोन चनरचनराळे अथव लावले होते. त्यािा आणखी एक अथव 

लावला आहे. – ‘सव्य त्पचत्तः’ म्हणजे चवचध अथवा आदेश हा बोधय क्त अथवा उपदेशदायक असतो. – 
‘चहशब्देन’ चह हे अव्यय सम च्चयाथी क्वचिति असाव.े पण या अथाच्या साहाय्याने श्लोकािा सांपूणव अथव 
एकचत्रत देता आला आहे. त्यात ‘सम त्कषात्’ िा दोनदा अन्वय लावला आहे. 

 
या श्लोकानांतर बडोदे प्रतीत अचधक श्लोक कां सात चदला आहे- 
 

लौवककी सुखदुःखाख्या यथािस्था रसोििा । 

दशधा मन्मथािस्था व्यिस्था वत्विधा मता ॥ 

 
हा श्लोक सववथा अस्थानी आहे. 

 
सांसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः [वन साधकस्य.] कारणस्य यः । 

तस्यानुपूव्या विजे्ञयाः पिािस्थाः प्रयोक्त्तृवभः  ॥६ ॥ 

 

प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्राप्तेश्च सांभिः । 

वनयता च फलप्राक्प्तः फलयोगश्च पिमः ॥७ ॥ 
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िलाशी योर् चसद्ध होण्यासाठी त्याच्या कारणभतू र्ोष्टींिा जो व्यापार त्याच्या क्रमवार एकामार्ून 

एक अशा पाि अवस्था होतात–प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्तीिा सांभव, िलप्राप्तीिी चनचिती आचण िलाशी योर् 
ह्या–असे काव्य रिणाराांनी जाणाव.े 

 
अथ कविप्रयत्नेन साध्ये व्यापारः पवरस्पन्दो यो िाङ्मनसगतस्तस्य या अिस्था आनुपूव्येवत 

उदे्दशक्रमेणैि प्रयोक्त्तृवभः कविवभर्मनबन्धनीयतया ज्ञातव्याः ता उवद्दशवत प्रारम्भशे्चवत । चकारैस्तथाशब्देन 
चािर्शयांभाविक्रमत्िमासामुच्यते । न वह पे्रक्षापूिथकावरणोऽिस्थान्तरासांभािनायाां प्रारम्भ उवचतो भिवत । 
तत्प्रारम्भशे्चदुत्तरोत्तरािस्थाप्रसर एि । पिम इत्यनेन क्रमो वििवक्षत इवत दशथयवत । 

 
आता कवीच्या प्रयत्नाने साध्य करावयाच्या िलाच्या सांबांधात जो व्यापार म्हणजे वाणी आचण मन 

याांिा पचरस्पांद त्याच्या ज्या अवस्था योजना करणाऱ्याांनी म्हणजे कवींनी आन पूव्या म्हणजे चनर्मदष्ट केलेलया 
क्रमानेि ग्रचथत करणे आवश्यक आहे असे जाणले पाचहजे त्या अवस्था ‘प्रारम्भि’ इत्यादी श्लोकात चनर्मदष्ट 
करतात. अनेक िकार आचण ‘तथा’ शब्द ह्याांच्या उपयोर्ाने ह्या अवस्थाांिा क्रम अचनवायवपणे घडून येणारा 
आहे असे दाखचवले आहे. कारण, चविारपूववक कायव करणाऱ्या मन ष्ट्याने इतर अवस्थाांिी सांभाव्यता नसता 
एखाद्या र्ोष्टीिा प्रारांभ करणे उचित होत नाही. आचण जर त्याने प्रारांभ केला असेल तर नांतरच्या अवस्थाांना 
क्रमाने अवसर प्राप्त होतोि. ‘पञ्चमः’ ह्या शब्दाने क्रम अचभपे्रत आहे हे दाखचवतात. 

 
‘साध्ये’ ह्या शब्दानांतर श्लोकातील ‘िलयोरे्’ हकवा त्यािा पयाय टीकेतून र्हाळ झाला आहे असे 

चदसते. – ‘व्यापारः पचरस्पन्दः’ म ळात ‘व्यापारपचरस्पन्दः’ असा सामाचसक शब्द आहे. पण नेहमीच्या प्रथेला 
अन सरून श्लोकातील ‘व्यापारः’ शब्द उद्धतृ करून ‘वाङ्मनसर्तः पचरस्पन्दः’ अशी त्यािी व्याख्या केली 
असण्यािाि अचधक सांभव आहे. – ‘तत्प्रारम्भः’ यातील ‘तत्’ म्हणजे पे्रक्षापूववकारी मन ष्ट्य असे समजले 
पाचहजे. 

 
औत्सुक्त्यमा [वन मात्रां बन्धस्य.] त्बन्धस्तु यद्बीजस्य वनबध्यते । 

महतः फलयोगस्य स[वन सोऽत्र प्रारम्भ, का स खलवारम्भ.] फलारम्भ इष्ट्यते ॥८ ॥ 

 
मोठ्या िलाच्या प्राप्तीिे जे बीज त्यािी जी केवळ औत्स क्यरूपाने माांडणी केली जाते ती िलािी 

प्रारम्भावस्था मानली जाते. 
 
एताः क्रमेण लक्षवयतुमाह औत्सुक्त्यमात्बन्धक्स्त्िवत । महतः प्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य 

तत्तन्नायकोवचतस्य यद्बीजमुपायसांपत् तस्य यदौत्सुक्त्यमात्ां तवद्वषयस्मरणोत्कर्णठारूपम्, अनेनोपाये-
नैतक्त्सध्यतीवत, तस्य बन्धो हृदये विरूवढः प्रारम्भः । सा च नायकस्यामात्यस्य नावयकायाः प्रवतनायकस्य 
दैिस्य िा । तस्या वह तथैिानुमानाद् व्यिस्था । दैिसाध्यमवप च समुर्द्दत्तावभमतप्राप्त्यावदकां  पुर्णयोपाजथनां 
प्रयत्न-बहुमानवसद्धये, दैिसहायस्य पुरुषकारस्य फलिर्मतता तद्व्युात्पवत्तलाभाय च, प्रदर्शयथत इत्येिां 
िर्णयथत इवत । 
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याांिी क्रमाने लक्षणे साांर्ण्यासाठी ‘औत्स क्यमात्रबन्धस्त ’ इत्यादी श्लोक रितात. मोठ्या म्हणजे 
प्रधानभतू असलेलया, योजवयािे असलेलया म्हणजे त्या त्या नायकाला उचित अशा िलािे जे बीज म्हणजे 
उपायाांिी समृद्धी, त्यािे जे केवळ औत्स क्य, ‘ह्या उपायाने हे साध्य होईल’ अशा प्रकारे तत्सांबांधी स्मरण व 
उत्कां ठा ह्या स्वरूपािे, त्यािा बन्ध म्हणजे हृदयात दृढारोपण ती प्रारम्भावस्था. आचण ती नायकािी, 
अमात्यािी, नाचयकेिी, प्रचतनायकािी हकवा दैवयोर्ािी असू शकते. कारण, अन मानाने त्या अवस्थेिी 
अशीि व्यवस्था होते. आचण दैवयोर्ाने साध्य होणाऱ्या सम द्रदत्ताला अचभपे्रत वस्तूिा लाभ इत्यादी र्ोष्टी 
स द्धा प ण्य चमळचवले असलयािा पचरणाम म्हणून प्रयत्नािे महत्त्व चसद्ध करणाऱ्या ठरून दैवािे साहाय्य 
असलेला प्रयत्न सिल होतो ह्या बोधािा लाभ पे्रक्षकाांना व्हावा यासाठी हे दाखचवले जाते. म्हणून अशा 
प्रकारे वणवन केले आहे. 

 
‘लक्षचयत म्’ म चद्रतातील ‘दशवचयत म्’ नजरि कीने आलेले चदसते. – श्लोकातील ‘िलयोर्स्य’ िी 

व्याख्या ‘य ज्यमानस्य िलस्य’ अशी केली असून ‘य ज्यमान’ म्हणजे य क्त अथवा उचित असा अथव केला 
आहे तो वरील पािव्या श्लोकाच्या अन रोधाने. – ‘तचद्वषय-’ यातील ‘तत्’ म्हणजे उपायस्वरूप बीज. – 
‘सा’ म्हणजे अवस्था. – ‘तथैव...व्यवस्था’ म्हणजे ही प्रारम्भावस्था नायकािी आहे की अमात्यािी वर्ैंरे हे 
अन मानाने जाणता येते. – ‘सम द्रदत्ताचभमत-’ प ष्ट्पदूचषतक नावाच्या प्रकरणात नायक सम द्रदत्ताला 
नाचयका नन्दयन्तीिी प्राप्ती अखेरीस होते ती दैवयोर्ाने. सध्या उपलब्ध नसलेलया ह्या प्रकरणातील 
चवषयािा थोडा चनदेश वर १८¿४५ व्या आयेंवरील टीकेत केला आहे. प्रस्त त चठकाणी असा य स्क्तवाद 
केलेला चदसतो की दैवयोर्ाने झालेली ईस्प्सतप्राप्ती वस्त तः प ण्याईम ळे होते आचण ही प ण्याई म्हणजे 
सत्कृत्यािे िल; तेव्हा याने सत्कृत्य करण्यालाि प्रोत्साहन चमळते. म्हणजे जरी नाटकात दैवािे प्राबलय 
चदसत असले तरी प रुषाांिे प्रयत्न स द्धा आवश्यक असलेले चदसतात. यावरून अशा नाटकाांिाही पे्रक्षकाांच्या 
मनावर योलय तो पचरणाम होतो व दैवािे साहाय्य असलेलया प्रयत्नाांिे महत्त्व त्याांना पटते. – ‘प ण्योपाजवनां’ 
आचण ‘िलवर्मतता’ ही ‘प्रदश्यवते’ ह्या चक्रयापदािी स्वतांत्र कतृवपदे. – ‘एवां वण्यवत इचत’ हा अांश म चद्रतात 
नाही. ‘एवम्’ म्हणजे दैवसाध्य असे. 

 
अपर्शयतः फलप्राक्प्तां [वन यो व्यापारः.] व्यापारो यः फलां  प्रवत । 

परां चौत्सुक्त्यगमनां [वन प्रयत्नः पचर-.] स प्रयत्नः प्रकीर्मततः ॥९ ॥ 

 
िलािी प्राप्ती चदसत नसलयाम ळे िलासाठी जो व्यापार होतो, आचण परमावधीिी उत्स कता 

उत्पन्न होते, तो प्रयत्न होय असे म्हणतात. 
 
अपर्शयत इवत । तदुपायव्यवतरेकेण फलप्राक्प्तमपर्शयतः फलदशथनमसांभाव्यमानां वििचेयतः 

फलमुवद्दर्शय यो व्यापारः उपायविषयपरमौत्सुक्त्यगमनलक्षणः तेन विनेदां फलां  न भिवत, तस्मात्स 
एिोपायोऽन्िेष्ट्य इत्युपायविषयस्मरणेच्छासांतानस्िभािः स प्रयत्नः । 

 
‘अपश्यतः’ इत्यादी. त्या उपायाचशवाय िलािी प्राप्ती पाहू न शकणाऱ्यािा म्हणजे िलािे दशवन 

असांभाव्य मानणाऱ्यािा िलाच्या उदे्दशाने जो व्यापार, उपायाचवषयी पराकाष्ठिेे औत्स क्य होणे हे ज्यािे 
लक्षण आहे असा आचण ‘त्या उपायाचशवाय हे िल चमळत नाही, म्हणून त्याि उपायािा शोध केला पाचहजे’ 
अशा प्रकारे उपायाचवषयी सतत स्मरण व इच्छा हे स्वभाव असलेला (व्यापार) तो प्रयत्न होय. 
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‘अपश्यत इचत’ या शब्दाांच्या पूवी म चद्रतात ‘एवम्’ अचधक आहे. पण श्लोकावर टीका करण्यासाठी 

त्यातील पचहला शब्द येथे उद्धतृ केला आहे इतकेि. त्यािा प ढील व्याख्येत अन्तभाव नाही. म्हणून ‘एवम्’ 
असांबद्ध राहते. 

 
ईषत्प्राक्प्तयथदा कावचत्फलस्य [का –दथवस्य.] पवरक्त्लप्यते । 

भािमाते्ण तां प्राहुर्मिवधज्ञाः प्राक्प्तसांभिम् ॥१० ॥ 

 
जेव्हा केवळ उपाय उपलब्ध झालयाम ळे िलािी काही थोडी प्राप्ती कस्लपली जाते तेव्हा त्या 

अवस्थेला चनयम जाणणारे प्रास्प्तसांभव म्हणतात. 
 
ईषत्प्राक्प्तवरत्यावद । भित्यस्मावदवत भािः उपायः । तस्य सहकायथन्तरयोगः प्रवतबन्धकिारणां च 

मात्-पदेनापसावरतम् । तदयमथथः । उपायमाते्ण लब्धेन यदा कदावचत् विवशिफलप्राक्प्तरीषत्कल्प्यते 
सांभािनामाते्ण स्थाप्यते न तु वनश्चीयते तदा प्राप्तेः सांभिः सांभािनायोग्यत्िमसांभािनाविवशित्िां नाम 
तृतीया कतुथरिस्था । 

 
‘ईषत्प्रास्प्तः’ इत्यादी. ज्यापासून चनष्ट्पचत्त होते तो भाव म्हणजेि उपाय. ‘मात्र’ शब्दाने इतर 

सहकाऱ्याांिा सांबांध आचण अडथळ्याांिे चनवारण या र्ोष्टींिे चनराकरण केले आहे. म्हणून अथव असा. उपायि 
केवळ प्राप्त झाला असता जेव्हा कधी चवचशष्ट िलािी प्राप्ती थोडक्यात कस्लपली जाते म्हणजे केवळ 
सांभाव्यतेच्या स्वरूपात प्रस्त त केली जाते, पण चनचित स्वरूपात नाही, तेव्हा प्राप्तीिा सांभव ह्या नावािी 
सांभावनेला योलय पण असांभावनेने लचक्षत अशा स्वरूपािी चतसरी अवस्था कत्यािी होते. 

 
‘अपसाचरतम्’ म चद्रत पाठ ‘अवधाचरतम्’ आहे. पण तो असांभाव्य आहे. दोन र्ोष्टींिे चनराकरण 

अचभपे्रत आहे, त्याांिा समावशे नाही. – ‘सांभावनायोलयत्वम् इ॰’ म्हणजे सांभाव्यता असली तरी 
असांभाव्यताही असतेि. 

 
वनयताां [का ि.] फलप्राक्प्तां [का यत्र.] यदा भािेन पर्शयवत । 

वनयताां ताां फलप्राक्प्तां [वन सर् णाः, का सर् णस्त  चवचनर्मदशते्.] सगुणाां पवरचक्षते ॥११ ॥ 

 
परांत  जेव्हा (नायक) िलप्राप्ती उपायाम ळे चनचित झालेली पाहतो तेव्हा त्या र् णसांपन्न अवस्थेला 

चनयत िलप्राप्ती असे म्हणतात. 
 
वनयताां तु फलप्राक्प्तां यदेवत । फलस्य प्रकषणेाक्प्तयथतः सहकावरिगथः प्रवतबन्धकविध्िांसनसवहता च 

सामग्रीरूपा, ताां सामग्रीं यदा तेन भािेन पूिोपात्ततया मुख्योपायेन वनयताां वनयक्न्त्ताां फलाव्यवभचावरणीं 
पर्शयवत तदा वनयतफलप्राक्प्तनामािस्था । ननु कतथरीत्याशङ्क्त्याह सगुणावमवत । गौणी उपचवरता 
तस्येयमिस्था । वनयतफलकतृथविषयत्िेन वनयतफलप्राक्प्तशब्दो विपयविषवयणारेभेदोपचारादुक्त्त इवत 
याित् । अत एि पर्शयती-त्यनेन दशथनमेिािस्थेवत दर्मशतम् । यवद िा सह गुणेन दशथनेन ितथते 
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वनयतफलप्राक्प्तदशथनां तन्नामािस्थेत्यथथः । ये त्िकारप्रिेषादभािेन वनयताां सन्देहमयीवमवत व्याचक्षते ते 
वनयता फलप्राक्प्तः सांवदग्धा चेत् कथमेतवद्वरुद्धां  सांगच्छतावमवत प्रिव्याः । 

 
‘चनयताां त  िलप्रास्प्तां यदा’ इत्यादी. िलािी प्रकषाने आप्ती म्हणजे सहकारीवर्व आचण 

अडथळ्याांच्या नाशासचहत असलेलया सामग्रीच्या स्वरूपािी, त्या सामग्रीला जेव्हा त्या भावाने म्हणजे पूवीि 
अवलां चबलेला असलयाम ळे प्रम ख झालेलया उपायाने चनयत म्हणजे चनचित झालेली, िलापासून चविचलत न 
होणारी अशी पहातो तेव्हा चनयतिलप्राप्ती नावािी अवस्था अस्स्तत्वात येते. ही अवस्था कत्यािी का शांका 
घेऊन चतिे चनराकरण ‘सर् णाम्’ ह्या शब्दात करतात. ही त्यािी अवस्था र्ौणी म्हणजे उपिारय क्त आहे. 
चनयत िलाच्या कत्याचवषयी असलयाम ळे चनयत िलप्रास्प्त हा शब्द चवषय आचण चवषयी याांमधील अभेदाच्या 
उपिाराम ळे योचजला आहे असा यािा अथव. म्हणूनि ‘पश्यचत’ ह्या शब्दाने दशवन हीि अवस्था हे 
दाखचवतात. अथवा र् णाने म्हणजे दशवनाने य क्त अशी असते, तेव्हा चनयतिलप्राप्तीिे दशवन ह्या नावािी ही 
अवस्था असा अथव. परांत  जे अकारािी योजना करून ‘अभावने चनयताम्’ म्हणजे सांदेहय क्त अशी व्याख्या 
करतात त्याांना असे चविारले पाचहजे की चनयत िलप्राप्ती सांचदलध असेल तर ह्या चवरुद्ध विनािी सांर्ती 
कशी लावावयािी? 

 
‘यतः सहकाचरवर्वः इ॰’ येथील पाठ चनचित नाही. हस्तचलचखतात ‘-वर्ाः’ बह विनात असून 

‘सामग्रीरूपताां’ असा एक शब्द केला आहे. म चद्रतात ‘-सचहतता ि सामग्रीरूपतः, ताां’ असा पाठ आहे. 
‘प्रकषणे आस्प्तः’ म्हणजे काय ते येथे साांचर्तले आहे. सहकाचरवर्व आचण अडथळ्याांिा नाश याांिी चमळून 
होणारी सामग्री असा ‘प्रकषणे आस्प्तः’ िा अथव केला आहे हे स्पष्ट आहे. पण यातील ‘यतः’िा कोठे अन्वय 
लार्ण्यासारखा नाही. ‘या’ िे ते अपभ्रष्ट रूप असण्यािा सांभव आहे. नांतर 
‘सहकाचरवर्वप्रचतबन्धकचवध्वांसनरूपा सामग्री’ असा पाठ असता तर अथव स्पष्ट झाला असता. 
हस्तचलचखतातील आचण म चद्रतातील पाठ अन्वय लावण्यास कठीण आहेत. – ‘नन  कतवचर’ यात ‘कथां’ 
सारखा एखादा शब्द र्हाळ झाला आहे असे वाटते. येथे शांका अशी घेतली आहे की ही िौथी अवस्था 
कत्यािी म्हणजे नायकािी आहे असे काय म्हणता येईल? ही शांका उत्पन्न होण्यािे कारण असे चदसते की 
िलप्रास्प्त नायकाच्या कतृवत्वाशी साक्षात सांबद्ध नाही. पचहलया तीन अवस्था त्याच्या कतृवत्वाशी सांबद्ध 
आहेत, तशी ही नाही. मर् ती त्यािी अवस्था असे कसे म्हणता येईल? – ‘र्ौणी’ हा लक्षणेिा एक प्रकार 
आहे. श्लोकातील ‘सर् णाम्’ शब्दािा लावलेलाां हा अथव पटणे कठीण आहे. – ‘अभेदोपिाराद क्तः’ 
अभेदरूप उपिाराम ळे शब्द लाक्षचणक अथाने वापरतात. िलप्राप्तीिा कता आचण िलप्राप्ती याांत भेद 
नसलयाम ळे नायकाचवषयी ‘िलप्रास्प्त’ ह्या शब्दािा उपयोर् असा लाक्षचणक अथाने केला आहे. ‘उक्तः’ च्या 
ऐवजी ‘य क्तः’ असा म चद्रत पाठ आहे. पण ‘उक्तः’ अचधक योलय वाटतो. – ‘यचद वा इ॰’ यात ‘सर् णाम्’ 
शब्दािी द सरी व्याख्या केली आहे. र् ण म्हणजे दशवन असा अथव केला आहे. – ‘अकारप्रश्लेषात्’ म्हणजे 
श्लेकातील ‘यदाभावने’ यािा ‘यदा अभावने’ असा सांचध सोडचवला आहे. ही व्याख्या कोणत्या टीकाकाराने 
केली होती ते साांचर्तलेले नाही. 

 

अवभपे्रतां समग्रां च प्रवतरूपां वक्रयाफलम् । 

[का यद्दरृश्यते चनवृत्त ेत  िलयोर्ः स उच्यते.] इवतिृत्त ेभिेद्यक्स्मन् फलयोगः प्रकीर्मततः  ॥१२ ॥ 

 



 
 विषयानुक्रम 

ज्या कथानकात इस्च्छलेले, पूणव आचण योलय असे चक्रयेिे िल उपलब्ध होते त्यािा िलयोर् असे 
म्हणतात. 

 
अवभपे्रतां समग्रां चेवत । यक्स्मवन्नवतिृत्त ेकत्थिस्थात्मवन नायकस्यावभपे्रतां, तादृशमवप च नानुवचतम् 

अवप तु प्रवतरूपमुवचतां, सांभिात्पूणं, वक्रयाफलवमवत समनन्तरफलां , न च विवधफलवमि स्िगावद 
कालान्तरापेवक्ष, िर्णयथते, सािस्था नायकस्य फलयोगः फलोत्पवत्तनाम । तत् सवचिामात्यादेरवप यािस्था 
सा िस्तुतो नायकगावमन्येि भितीवत नाटकेषु नािर्शयां सिा नायकस्य साक्षादेिोपवनबन्धनीयाः, अवप तु 
सवचिावदगतत्िेनावप, फलयोगस्तु साक्षादेि तद्गत इत्यवभपे्रतवमत्यनेन दर्मशतम् । अिस्थान्तरावण 
सवचिावद-गतान्यवप पयथिस्यक्न्त नायकोदेरेिेत्येतदेि सुकविना रत्नािल्याां ‘प्रारम्भेऽक्स्मन् स्िावमनः 
वसवद्धहेतौ’ इवत िोकेन प्रवतपदमुक्त्त्िा अस्मदवभप्रायः समुक्च्रतेन दर्मशतः । 

 
‘अचभपे्रतां समग्रां ि’ इत्यादी. कत्याच्या अवस्थेच्या स्वरूपाच्या ज्या कथानकामध्ये नायकाला 

अचभपे्रत असलेले, तसे असूनही अन चित नसलेले इतकेि नव्हे तर प्रचतरूप म्हणजे उचित असलेले, 
सांभाव्यतेप्रमाणे पूणव असे चक्रयािल म्हणजे लरे्ि चमळणारे िल, यज्ञचवधीच्या स्वर्ादी िलाप्रमाणे 
कालान्तरािी अपेक्षा असणारे नव्हे, वर्मणले जाते ती नायकािी अवस्था िलयोर् म्हणजे िलोत्पत्ती ह्या 
नावािी होय. त्यात सचिव, अमात्य आदींिी जी अवस्था ती वास्तचवकपणे नायकालाि प्राप्त होणारी असते 
म्हणून नाटकाांमध्ये सवव अवस्था प्रत्यक्ष नायकाशीि सांबद्ध असलेलया दाखचवणे आवश्यक नाही. तर 
सचिवादीशी सांबद्ध अशाही दाखचवण्यास हरकत नाही; परांत  िलयोर् मात्र त्याच्याशीि साक्षात सांबद्ध 
असावा हे ‘अचभपे्रत’ या शब्दाने दाखचवले आहे. इतर अवस्था सचिव आदींशी सांबद्ध असलया तरी त्याांिे 
पयववसान नायकाच्या चठकाणी होते हेि महाकवी श्रीहषाने रत्नावली नाचटकेत ‘स्वामीच्या चसचद्धस 
कारणीभतू होणाऱ्या ह्या उद्योर्ात’ इत्यादी श्लोकात स्पष्ट शब्दाांत साांर्ून आमच्या मताला जोरदार प ष्टी 
चदली आहे. 

 
‘रत्नावलयाम्’ सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे आहे– 
 

प्रारम्भेऽक्स्मन् स्िावमनो िृवद्धहेतौ दैिेनेत्थां दत्तहस्तािलम्बे । 

वसदे्धभ्राक्न्तनांक्स्त सत्यां तथावप स्िेच्छाचारी भीत एिाक्स्म भतुथः ॥ १¿७. 

 
प्रथम िरणात अचभनवर् प्तािा ‘चसचद्धहेतौ’ असा पाठ आहे. – ‘प्रचतपदम्’ म्हणजे स्पष्ट शब्दाांत. – 
‘सम स्च्रतेन’ हस्तचलचखतात या चठकाणी ‘अस्मदचभप्रायसांमसू्च्छवतेन दर्मशतम्’ असा पाठ आहे. परांत  
‘अचभप्रायः’ असा कता असलेले स्वतांत्र वाक्य अचधक िाांर्ले. ‘सम स्च्रतेन’ हे चक्रयाचवशषेण समजाव े
लार्ते. ते चवशषे समाधानकारक नाही आचण शब्दही चवशषे समपवक नाही. तथाचप तो स्वीकारलयाचशवाय 
र्त्यांतर चदसत नाही. 

 
सिथस्यिै वह कायथस्य प्रारब्धस्य फलार्मथवभः । 

[चन एता अन -, का यथान क्रमशो ह्येताः.] एतास्त्िनुक्रमेणैि पिािस्था भिक्न्त वह ॥१३ ॥ 

 



 
 विषयानुक्रम 

िलािी इच्छा करणाऱ्याांनी स रू केलेलया कोणत्याही कायाच्या ह्या पाि अवस्था क्रमशः होताति. 
 
ननु मानुषव्यापारे नायकस्य तत्सवचिादेिा भिन्त्िेता अिस्थाः । प्रवतनायकेऽप्येिां, तत् 

परमसदुपाया-पेक्षया । यत् तु दैिायत्तां फलां  िर्णयथते तत् कथम् । न च िर्णयथम् पुरुषकारमात्ावभमावननाां 
दैिमिजानानानाां चािाकावदमतमुपेयुषाां दैिबहुमानव्युत्पत्तये वह पुरुषकारोऽप्यफलस्तदभािोऽवप सफलः 
प्रदशथनीयः, अत एि दवरर्द्चारूदत्तावदरूषकावण तवद्वषयावण इवत । तस्मादै्दिायत्तत्ि ेकथमेतदिस्थापिकम् 
। तत्पवरहतुथमाह सिथस्यिै हीवत । दैिादागच्छतोऽपीत्यथथः । तत्ावप वह यद्यवप नायको न प्रितथते तथावप यत् 
फलां  भिवत तत्ािर्शय-मिस्थावभभाव्यम् । स एि च परां फलेन तदानीमथी भिवत । यमथथमवधकृत्य प्रितथत 
इवत वह प्रयोजनलक्षणां िदक्न्त । तथावह सेिाद्यशेषोपायप्रारम्भां विनानन्दसांपादनहृदय एि । अपरथा परतः 
प्राप्तमवप फलां  नाङ्गीकुयात् । अनङ्गीकरणेऽवप चास्य फलार्मथत्िमेि, अवधकफलान्तरसांतोषमनु 
प्रवसद्ध्यावदफलान्तरावभसांधानात्, इवत युक्त्तमुक्त्तां मुवनना सिथस्यिै पिािस्था इवत । 

 
या चठकाणी आके्षप असा–जेथे मन ष्ट्याांिा उद्योर् असतो तेथे नायकाच्या हकवा त्याच्या सचिव 

आदीच्या ह्या अवस्था असू द्या. प्रचतनायकाच्या बाबतीतही तेि, केवळ तेथे द ष्ट उपायाांच्या दृष्टीने त्या 
अवस्था असतात. परांत  जेथे िल दैवावर अवलांबून असते तेथे ह्या अवस्था कशा समजावयाच्या? आचण 
‘प्रयत्नवादािा अचभमान बाळर्णारे, दैवािी हेटाळणी करणारे असे जे िावाक आदींच्या मतािे अन यायी 
असतात त्याांना दैवािे महत्तव पटचवण्यासाठी प रुषप्रयत्न चविल झालेले आचण प्रयत्नाांच्या अभावीही िल 
प्राप्त झालेले दाखवावयािे असते आचण म्हणूनि दचरद्रिारुदत्त इत्यादी रूपके त्या चवषयावर आहेत’ अशा 
तऱ्हेिे चववरण करू नये. तेव्हा िल दैवाधीन असता ह्या पाि अवस्था कशा समजावयाच्या? या आके्षपािा 
पचरहार ‘सववस्यवै चह’ इत्यादी श्लोकात करतात. सवव म्हणजे दैवाने होत असलेलया कायाच्या ही असा अथव. 
कारण तेथे स द्धा जरी नायक प्रवृत्त होत नाही तरी जेथे िलचनष्ट्पत्ती होत तेथे ह्या अवस्था अवश्य 
असताति. आचण नांतर तोि त्या िलािा अथी होतो कारण जी र्ोष्ट मनात योजून मन ष्ट्य उद्य क्त होतो ते 
प्रयोजन अशी त्यािी व्याख्या करतात. उदाहरणाथव, सेवाप्रभतृी सवव उपायाांच्या योजनेचशवाय आनन्द प्राप्त 
करण्यािी इच्छा त्याच्या मनात असतेि. नाही तर द सऱ्याकडून चमळालेले िल तो स्वीकारणार नाही. 
आचण जरी त्याने स्वीकार न केला तरी त्यािे िलाचवषयीिे अर्मथत्व असतेि, कारण सांतोषरूपी द सरे 
अचधक िल प्राप्त झालयावर त्यापाठोपाठ प्रचसद्धी वर्ैरे इतर िलािे अन सांधान होते; म्हणून सववि 
कायाच्या पाि अवस्था असे भरतम नीने म्हटले आहे ते योलयि आहे. 

 
‘भवन्त्वतेा’ म चद्रत पाठ ‘भवन्त्येता’ आहे. परांत  आके्षपाच्या विनात ‘भवन्त ’ अचधक सम चित. – ‘न 

ि वण्यवम्’ यािा सांबांध ‘तचद्धषयाचण इचत’ येथपयंत आहे. ते स्पष्ट करण्यासाठी म ळात नसलेला ‘इचत’ शब्द 
घातला आहे. आके्षपकािे म्हणणे असे आहे की कायव दैवयोर्ाने घडून येते तेव्हा त्याच्या अवस्था कशा 
समजावयाच्या ह्या त्याच्या प्रश्नािे उत्तर ‘प रुषकार . . . . तचद्धषयाचण’ ह्या शब्दाांत समाधानकारकपणे 
चमळण्यासारखे नाही. आचण हे त्यािे म्हणणे बरोबर आहे. कारण त्यात दैवाधीन कायाच्या अवस्थाांिी 
उपपत्ती चदलेली नसून नाटकात दैवाधीन कायवचसद्धी कशासाठी दाखवावयािी त्यािे स्पष्टीकरण आहे. – 
‘अवजानानानाां’ ही म ळातील ‘अवजानानाां’ िी द रुस्ती आहे. ज्ञा धातूिे धात साचधत चवशषेण ‘जानान’ असे 
असलयाम ळे त्यािे षष्ठीिे बह विन ‘जानानानाम्’ असेि होणार. – ‘मतम पेय षाम्’ हस्तचलचखतात 
‘अपेय षाम्’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतात ‘एय षाम्’  आहे. पण ‘उपेय षाम्’ अचधक सांभाव्य आहे. या 
शब्दानांतर म ळात ‘सः’ अचधक आहे. पण त्यािा वाक्यात कोणत्याही प्रकारे अन्वय लावणे शक्य नसलयाम ळे 
तो शब्द र्ाळला आहे. – ‘न प्रवतवते’ हस्तचलचखतात ‘न वतवते’ आचण म चद्रतात ‘न यतते’ आहे. पण ‘प्रवतवते’ 
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हेि चक्रयापद मूळ असण्यािा सांभव आहे. – ‘स एव ि इ॰’ श्लोकातील िलार्मथचभः ह्या शब्दािी उपपत्ती 
साांर्ण्यासाठी हे वाक्य व प ढील वाक्ये योचजली आहेत. – ‘यमथवम् इ॰’ ‘िलार्मथन्’ मधील ‘अथव’ म्हणजे 
प्रयोजन हे साांर्ण्याच्या उदे्दशाने प्रयोजनािी ही व्याख्या येथे उद्धतृ केली आहे. ‘सेवाद्यशषेो- इ॰’ ह्या 
वाक्यािा अथव पूणवपणे स्पष्ट नाही. त्यािा असा आशय चदसतो की स्वतः काहीही उपाययोजना न करता 
एखाद्या िलािा लाभ झाला तर मन ष्ट्यािे हृदय आनांदाने भरून येतेि व तो त्या िलािा स्वीकार करतो. 
दैवाधीन िल असता नायकाच्या बाबतीत ही र्ोष्ट घडते. म्हणून तेथेही नायक िलाथी असतो असे 
म्हणावयास हरकत नाही. –‘िास्य’ ही हस्तचलचखतातील ‘हास्य’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतातील ‘वास्य’ 
पेक्षा ‘िास्य’ अचधक समपवक. – ‘अचधकिलान्तर- इ॰’ यािा अथव असा चदसतो की प्रत्यक्ष िलािा स्वीकार 
न केला तरी सांतोष आचण प्रचसचद्ध इत्यादी इतर िले अनायसे प्राप्त होताति. समासात ‘अचधकिलान्तर’ 
हे सांतोषािेि वणवन आहे. 

 
[वन तासाां.] आसाां स्िभािवभन्नानाां परस्परसमागमात् । 

विन्यास एकभािेन [का िलाय पचरकलप्यते.] फलहेतुः प्रकीर्मततः ॥१४ ॥ 

 
स्वभावतः चभन्न असलेलया ह्या अवस्थाांच्या परस्पर समार्माने एकरूप झालेली त्याांिी योजना 

िलचसद्धीला कारणीभतू मानली आहे. 
 
नन्िासाां ताित्स्िभािभेदः कालभेदश्च, कालवभन्ननाां चैककालत्िाभािात् ‘सांसाध्ये फलयोगे तु 

व्यापारः कारणस्य’ इवत यदुक्त्तां तत्कथम्, ककच फलयोगे साध्ये पिािस्थाः कारणस्येवत पिमीहािस्था 
फलयोग एि न तु सा कावचदन्येत्याशङ्क्त्याह आसाां स्िभािवभन्नानावमवत । स्िभािभेदेन 
कालभेदोऽप्युपलक्ष्यते स्िभािभेदे वदक्काले दर्णडचक्रावदवभरेकफलसांपादना । तेन कालवभन्नानामवप आसाां 
परस्परमन्योन्यां सांगत्या नान्तरीय-कत्िेन यदागमनां तदिलम्ब्य यो विन्यासः यः फलहेतुस्तत 
आद्यन्तापकषथणम्, वनवश्चतोत्तरोत्तरकायाणाां कारणकारणानामवप हेतुत्िानपायावदवत भािः । यच्चोक्त्तां 
फलयोगे कथां फलयोगान्तरवमवत तत्ाप्याह एकभािेन फलेहेतुवरवत । एकभािः सांबन्धः । तेनायां भािः । 
फलस्योत्पवयिस्था एका नायकेन सह सांबद्धा, वद्वतीया येयां सांसाध्ये फलयोग इत्यत् वनर्मदिा । पूिा 
त्ििस्था मध्ये तेन युज्यमाना योग्यफलोत्पवत्तदर्मशता पिम्यिस्थेत्यथथः । 

 
येथे शांका अशी–ह्या अवस्थाांच्या स्वरूपात भेद आहे तसेि त्याांच्या कालातही भेद आहे. आचण 

ज्याांच्या कालात भेद आहे त्याांिा काल एकि नसलयाम ळे ‘िलयोर् साध्य करावयािा असता कारणािा 
व्यापार’ असे जे वर म्हटले आहे ते कसे? चशवाय िलयोर् साध्य करावयािा असता कारणाच्या पाि 
अवस्था असतात त्याांतील पािवी अवस्था म्हणजे िलयोर्ि, ती काही द सरी कोणती अवस्था नाही. ह्या 
शांकेिे समाधान ‘आसाां स्वभावचभन्नानाम्’ यात करतात. स्वभावभेदाने कालभेद स द्धा उपलचक्षत होतो. 
स्वरूपात चभन्नता असूनही दण्ड, िक्र इत्यादींनी घटाच्या रूपात एक िल सांपाचदत होते. म्हणून ह्या 
अवस्थाांत कालचभन्नता असली तरी त्याांिे परस्पराशी म्हणजे एकमेकाशी सांर्तीने म्हणजे मध्ये काहीही वळे 
जाऊ न देता जे आर्मन त्यािा अवलांब करून जो चवन्यास म्हणजे िलािे जे कारण त्यापासून आचदपासून 
अांतापयंत चवस्तार तो होतो; कारण उत्तरोत्तर होणारी काये चनचित असली तर कारणािे जे कारण त्यािे 
नांतरच्या कायािेही कारणत्व नाहीसे होत नाही असा भावाथव. आचण िलयोर्ामध्ये द सरा िलयोर् कसा 
असू शकेल अशी जी शांका घेतली आहे चतिे समाधान ‘एकभावने िलहेत ः’ या शब्दाांत करतात. एकभाव 
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म्हणजे सांबांध. म्हणून अथव असा. िलािी उत्पचत्तरूप एक अवस्था नायकाशी सांबद्ध असते, द सरी ‘सांसाध्ये 
िलयोरे्’ यात चनर्मदष्ट झाली आहे ती. पण पचहली अवस्था म्हणजे मध्ये त्याच्याशी सांबद्ध होऊन योलय अशा 
िलाच्या उत्पत्तीने चनदर्मशत अशी पािवी अवस्था असा यािा अथव. 

 
‘कालचभन्नानाां’ म ळात ‘कालचभन्नानाां’ आहे. ते अथात बरोबर नाही. - ‘तत्कथम्’ वर सहाव्या 

श्लोकात िलयोर् साधावयासाठी व्यापार होतो असे म्हटले आहे. तो व्यापार एकि असलयाम ळे त्याला 
लार्णाऱ्या कालािे खांड पडणार नाहीत, म्हणजे त्यात कालचभन्नता येणार नाही. पण अवस्था चभन्न कालात 
अस्स्तत्वात येतात. तेव्हा यािा मेळ कसा घालवयािा असे या शांकेिे स्वरूप चदसते. -‘हक ि िलयोरे् इ॰’ 
या वाक्यात थोडी द रुस्ती स िचवली आहे. म ळात ‘साध्ये’ नांतर आणखी एक ‘ि’ आहे. ‘हक ि’ असता 
त्यािी काहीि आवश्यकता नाही, म्हणून तो र्ाळला आहे. म ळातील ‘तत्रावस्था’ च्या जार्ी ‘पञ्चावस्थाः’ 
असा पाठ स्वीकारला आहे. ‘तत्र’ प्रस्त त चठकाणी अथवहीन आहे आचण ‘पञ्चावस्थाः’ हे शब्द वर सहाव्या 
श्लोकात आलेलेि आहेत. प ढे ‘पञे्चतीहीवस्था’ या म ळातील पाठाच्या जार्ी ‘पञ्चमीहावस्था’ अशी द रुस्ती 
केली आहे. पञ्चमी असे अवस्थेिे चवशषेण आवश्यक आहे आचण म ळातील ‘इचत’ चनरथवक आहे. शवेटी 
‘कदाचित्’ िी ‘काचित्’ अशी द रुस्ती केली आहे. ‘काचित्’ आचधक समपवक आहे हे उघड आहे. आके्षपाने 
घेतलेली ही द सरी शांका अशी की िलयोर् साध्य करावयािा असता पाि अवस्था होतात, म्हणजेि ह्या 
िलयोर्ाच्या पाि अवस्था होत. मर् त्यापैकी एकीला –पािवीला–िलयोर् असे नाव चदले आहे, चतच्यात 
आचण वरील िलयोर्ात िरक नाही. तेव्हा हे कसे? -‘स्वभावभेदेन’ ही म ळातील ‘स्वभावभेदे त ’ िी 
द रुस्ती आहे. ‘त ’ येथे अथवहीन आहे. आचण उपलचक्षत करणारा शब्द तृतीयेत असण्यािाि सांभव आहे. -
‘स्वभावभेदे चदक्काले’ यातील ‘चदक्काले’ िी काही अथवसांर्ती लार्ण्यासारखी नाही. ‘स्वभावभेदे’ नांतर ‘ऽचप’ 
आवश्यक वाटतो. - ‘तेन’ हा शब्द ‘तथा’ ह्या अथी वापरलेला असावा. कारण ‘म्हणून’ असा अथव योलय 
वाटत नाही. चभन्न स्वरूपाच्या र्ोष्टींनी एकि कायव चसद्ध होते म्हणून चभन्न कालातील र्ोष्टींनीही एक कायव 
चसद्ध होऊ शकते असा य स्क्तवाद कसा करता येईल? वस्त तः मूळ श्लोकात स्वभावचभन्नतेिाि चनदेश आहे, 
कालचभन्नतेिा म ळीि नाही. पण अचभनवर् प्तािी सवव टीका कालचभन्नतेच्या अन रोधाने केलेली आहे. – 
‘सांर्त्या’ असा श्लोकातील ‘समार्म’ मधील ‘सम्’ उपसर्ािा अथव केला असून ‘नान्तरीयकत्वने’ अशी 
त्यािी व्याख्या केली आहे. - ‘यः िलहेत ः’ ही हस्तचलचखतातील ‘यत्िलहेत ः’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतात 
‘यत्िलभेदः’ असा पाठ आहे. पण ‘भेद’ सांभाव्य नाही. - ‘ततः’ म्हणजे त्या िलहेत पासून. -
‘आद्यन्तापकषवणम्’ म चद्रत पाठ ‘-वहषवणां’ आहे. पण तो बरोबर वाटत नाही. ‘ततः’ ह्या पांिम्यथव शब्दानांतर 
‘अपकषवण’ ि अचधक समपवक आहे. ‘यः िलहेत ः ततः आद्यन्तापकषवणम्’ ही ‘चवन्यासः’ िी व्याख्या आहे 
पण यानांतर काही शब्द र्हाळ झाले असावते असे वाटते. ‘यो चवन्यासः’ ने स रुवात झालेले वाक्य पूणव 
केलेले नाही. श्लोकातील ‘प्रकीर्मततः’ िे चववरण करणारे शब्द म ळात होते व ते प ढे लेखनदोषाने ल प्त 
झाले असा सांभाव्य आहे, – ‘िलयोरे्’ म्हणजे पािही अवस्थाभर पसरलेलया िलयोर्ामध्ये. -
‘िलयोर्ान्तरम्’ म्हणजे पािव्या अवस्थेतील िलयोर्. -‘पूवा’ म्हणजे ह्या ज्या दोन अवस्था साांचर्तलया 
आहेत त्यांपकैी पचहली. -‘मध्ये तेन’ म चद्रत पाठ ‘मध्यत्रयेण’ असा आहे. पण तो सांभाव्य वाटत नाही. मधलया 
तीन अवस्थाांिा अशा प्रकारिा चनदेश सांभवनीय नाही. ‘तेन’ म्हणजे ‘नायकेन’ असे अचभपे्रत आहे. -
‘योलयिलोत्पचत्तदर्मशता’ हस्तचलचखतातील ‘-त्पचत्तदवर्मशता’ िी ही द रुस्ती आहे. ती आवश्यक आहे. म चद्रत 
पाठ ‘-त्पचत्तदशवना’ आहे तो चवशषे समपवक नाही. 

 
इवतिृत्तां [का यथाख्यातां प रस्तादाचध-] समाख्यातां प्रत्यगेिावधकावरकम् । 

तदारम्भावद कतथव्यां फलान्तां च यथा भिेत् ॥१५ ॥   
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पूवी जे म ख्य कथानक म्हणून साांचर्तले त्यािी प्रारम्भावस्थेपासून स रुवात करािी व िलप्राप्तीने 

शवेट होईल असे कराव.े 
 
एिमिस्थापिकां  प्रदर्शयथ तदनुयावयत्िेनेवतिृत्तस्यावधकावरकत्िां समथथवयतुमाह इवतिृत्तां 

समाख्यातवमवत । यद्यस्मात् तत्कतथव्यां कायं िस्तु आरम्भावद फलान्तां च तवदवत तस्मात् 
तदिस्थानुयावयत्िेनावधकृतत्िादावध-कावरकमुच्यते । चतुशब्दस्याथे । यथा तु तवदवतिृत्तशब्दिाच्यां भिेत् 
तथा प्राक्त्सम्यगाख्यातम् इवतशब्दाथथ-वनरूपणेन ‘पिवभः सांवधवभस्तस्य विभागः’ इत्यनेन । एतच्च 
तद्गतिक्त्तव्यान्तरोपके्षपाय पुनरवभवहतम् । 

 
याप्रमाणे पाि अवस्थाांिे चनरूपण केलयावर त्याांिा अवलांब केलयाम ळे इचतवृत्त आचधकाचरक होते 

असे समथवन करण्यासाठी ‘इचतवृत्तां समाख्यातम्’ इत्यादी साांर्तात. यत् म्हणजे ज्याअथी ते कतवव्य म्हणजे 
रिावयािे असलेले कथानक आरांभापासून स रु होऊन िलात अांत पावते, तत् म्हणजे त्याअथी त्या 
अवस्थाांिा अवलांब केलयाम ळे अचधकृत होते, म्हणून त्याला आचधकाचरक असे म्हणतात. ‘ि’ शब्द ‘त ’ 
म्हणजे परांत  ह्या अथी वापरला आहे. परांत  ते कथानक इचतवृत्त शब्दाने चनर्मदष्ट कसे होऊ शकेल ते पूवी 
स स्पष्टपणे साांचर्तले आहे –‘पाि सांधींनी त्यािे भार्’ इत्यादी शब्दाांत केलेलया ‘इचत’ शब्दाच्या चववरणात. 
आचण त्यासांबांधात द सरे काही साांर्ावयािे आहे त्यािा उपके्षप करण्यासाठी हे येथे प न्हा साांचर्तले आहे. 

 
‘तदन याचयत्वने’ कथानक पाि अवस्थाांना अन सरून रचिले जाते हे ‘तदन याचय’ मध्ये अचभपे्रत 

आहे. -‘यत्’ वस्त तः हा शब्द श्लोकात नाही आचण तो त्यात असण्यािी सांभाव्यताही नाही. श्लोकािी 
व्याख्या करताना अन्वय िार ओढाताण करून लावला आहे. -‘इचतशब्दाथवचनरूपणेन’ ही द रुस्ती आहे.  
‘इचतशब्दाथवचमचत चनरूपणेन’ ह्या म ळातील पाठात अचधक असलेला ‘इचत’ शब्द चनरथवक आहे. आचण सवव 
चमळून एक समास असणे आवश्यक आहे. -‘पञ्चचभः इ॰’ हा वरील पचहलया श्लोकािा उत्तराधव आहे. त्या 
उत्तराधात इचतवृत्त शब्दातील इचत शब्दािा अथव चवशद केला आहे असे अचभनवर् प्ताने त्या चठकाणी 
साांचर्तले आहे. - ‘तद्र्त’ म्हणजे इचतवृत्तासांबांधी. -‘वक्तव्यान्तर’ सांचध, अथवप्रकृचत इत्यादी. 

 
पूणथसांवध [वन त  तत्कायव.] च कतथव्यां हीनसांध्यवप िा पुनः । 

वनयमात्पूणथसाांवध [वन पञ्चसांचध.] स्याद्धीनसांध्यथ कारणात् ॥१६ ॥  

 
आचण ते कथानक सवव सांधीनी पूणव असे कराव े अथवा काही सांधीनी चवरचहत असेही कराव.े 

चनयमाप्रमाणे ते पूणवसांचध असाव ेव कारणपरत्व ेहीनसांचध कराव.े 
 
ननु कक सिथत् पिैि सांधय इत्याह पूणथसांवध चेवत । विकल्पः सिथते्वत कवश्चदाशङ्कते तां प्रत्याह 

वनयमावदवत । उत्सगेणेवत केवचत् । उपाध्यायास्त्िाहुः । सिथते्वतिृत्तां पिसांध्येि । न वह कवश्चदवप व्यापारः 
प्रारम्भाद्यिस्थापिकां  विनास्ते ऊनीकृत्य िा । उक्त्तां वह– 

 
सिथस्यिै वह कायथस्य प्रारब्धस्य फलार्मथवभः । 

एतास्त्िनुक्रमेणैि पिािस्था भिक्न्त वह ॥ इवत । 
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अिस्थापिकानुयावयना सांवधपिकेनावप भाव्यमेि । तेन सिं वनयमात्पिसांवध । हीनसांवधत्िां तु तत् 
कारणादपूणाङ्गत्िलक्षणादुच्यते । अत एि पूणथसांध्यवप व्यपवदर्शयते इत्यवपशब्देन चोक्त्तम् । 

 
सववत्र पािि सांधी असतात का या प्रश्नािे उत्तर ‘पूणवसांचध ि’ इत्यादी शब्दाांत देतात. सववत्र चवकलप 

असतो काय अशी जो शांका घेईल त्याला ‘चनयमात्’ ह्या शब्दात उत्तर देतात. उत्सर्व करून अशी काहींिी 
व्याख्या आहे. परांत  आमिे र् रुजी म्हणतात – सववत्र इचतवृत्तामध्ये पाि सांधी असताति. कारण कोणताही 
व्यापार प्रारांभ आदी पाि अवस्थाांचशवाय अथवा त्याांपैकी काही कमी करून असत नाही. मारे् म्हटलेलेि 
आहे की ‘िलािी इच्छा करणाऱ्याांनी प्रारांभ केलेलया कोणत्याही कायाच्या ह्या पाि अवस्था अन क्रमाने 
होताति.’ आचण पाि अवस्थाांना अन सरून असणारे पाि सांधी असलेि पाचहजेत. म्हणून सवव कथानकात 
चनयमाने पाि सांधी असतात. परांत  त्यात हीनसांचधत्व असलयािे म्हणतात ते सांधींिे अांरे् पूणव नसतात ह्या 
कारणाम ळे. म्हणूनि ‘पूणवसांचध’ असा स द्धा त्यािा चनदेश होतो हे ‘अचप’ शब्दाने दाखचवले आहे. 

 
‘उत्सर्ेंणेचत केचित्’ चनयम शब्दािा काही टीकाकाराांनी उत्सर्व असा अथव केला होता, तो 

अचभनवर् प्ताला मान्य नाही. यावरून उत्सर्व शब्द ‘त्यार्, कमी करणे’ अशा चभन्न अथाने वापरला आहे असे 
उघड चदसते. -‘चवनास्ते ऊनीकृत्य वा’ हस्तचलचखतात येथे ‘इचत चवद्यास्ते औनीकृत्य वा’ असा पाठ आहे. 
त्यातील ‘इचत’ अनावश्यक आहे, ‘औन’ असे ऊन पासून भाववािक रूप बनचवण्यािे काही प्रयोजन नाही 
आचण ‘चवद्यास्ते’ हा उघडि भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘चवना चसद्धयेत, न शक्यमौनीकृत्यां वा’ आहे. त्यात 
श द्धीकरणािा प्रयत्न केलेला चदसतो. तो मूळ पाठ असण्यािा सांभव कमी. -‘सववस्यैव इ॰’ हा वरील तेरावा 
श्लेक. -पूणवसांध्यचप’ म चद्रत पाठ ‘पूणवसांधीचत’ आहे. पण तो बरोबर नाही. ‘अचप’ आवश्यक आहे. 

 
[वन ित थवस्यैकलोपे त .] एकलोपे चतुथथस्य वद्वलोपे वत्चतुथथयोः । 

वद्वतीयवत्चतुथानाां वत्लोपे लोप इष्ट्यते ॥१७ ॥ 

 
एका सांधीिा लोप करावयािा असलयास िोर्थया सांधीिा लोप करणे इष्ट होय, दोन सांधींिा लोप 

करावयािा असलयास चतसऱ्या व िौर्थया सांधींिा आचण तीन सांधींिा लोप करावयािा असलयास द सऱ्या, 
चतसऱ्या व िौर्थया सांधींिा लोप करणे इष्ट होय. 

 
हीनसांध्यवप िा पुनवरवत । ‘वडमः समिकारश्च चतुःसांधी’ इवत िक्ष्यते, तत्ािमशथस्य लोपः । 

‘व्यायोगे-हामृगौ चावप सदा कायौ वत्सांवधकौ’ ततः गभािमशथयोलोपः । ‘वद्वसांवध तु प्रहसनां िीथ्यङ्को भाण 
एि च’ तत् प्रवतमुखगभािमशानाां लोपः । वत्शब्देन तृतीयो लक्ष्यते । तत्ोपक्रमोपसांहारौ 
ताित्सिथत्ािर्शयांभाविनौ । तत् तु ये पे्रक्षापूिथकावरणो विततां कतथव्यां बहुफलमारभन्ते तेषाां पिैि सांधयः । 
आर्मतसवहष्ट्णुत्िेन शङ्क्त्यमानविरुद्ध-प्रत्ययस्यापाकरणे ‘द्वौ प्रवतषेधौ विकध र्द्ढयतः’ इवत न्यायात्सुदृढो वह 
भित्येषाां फलयोगः । वडमावदनायकास्त्ि-त्युद्धतप्रायत्िात् नातीि विवनपातमाशङ्कन्ते । व्यायोगावदनायका 
अवप तारतम्येन फलयोगावङ्गभािां नावर्द्यन्ते । प्रहसनावदनायकास्त्िधमथप्रायत्िात् तवदवतिृत्तस्य 
चर्मितशरीरत्िादुपक्रमोपसांहारमाते् विश्राम्यक्न्त । इत्यपूणा अिमशादयः । 
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‘हीनसांध्यचप वा प नः’ यािे प ढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण. ‘चडम व समवकार यात िार सांधी असतात’ 
असे प ढे म्हटले आहे. त्यात अवमशवसांधीिा लोप होतो. ‘व्यायोर् आचण ईहामृर् नेहमी तीन सांधीनी य क्त 
करावते’ म्हणून त्यात र्भव व अवमशव ह्या सांधींिा लोप होतो. ‘पण प्रहसन, वीथी, अङ्क आचण भाण दोन 
सांधीनीि य क्त असावते’ तेव्हा त्याांत प्रचतम ख, र्भव आचण अवमशव ह्याांिा लोप होतो. ‘चत्र’ शब्द चतसरा ह्या 
अथी वापरला आहे. याांपकैी उपक्रम आचण उपसांहार ह्या दोन र्ोष्टी तर सववत्र असाव्याि लार्तात. परांत  
त्यात जे नायक आधी चविार करून दीघव, प ष्ट्कळ िलाने य क्त अशा कायािा आरांभ करतात त्याांिे पािही 
सांधी होतात. द ःख सहन करण्यािी शक्ती असलयाम ळे सांभाव्य अशा चवरोधी प्रत्ययाांिे चनराकरण करताना 
‘दोन चनषेधाांनी चवचध दृढमूल होतो’ या न्यायाने ह्या नायकाांिा िलयोर् स दृढ होते. पण चडम आदींिे नायक 
प्रायः अती उद्धत स्वभावािे असलयाम ळे त्याांना चसद्धी प्राप्त होणार नाही अशी शांका म ळीि येत नाही. 
व्यायोर् आदींिे नायक स द्धा कमी अचधक प्रमाणात िलयोर्ािे अांर्ी होण्यािी पवा करीत नाहीत. प्रहसन 
आदींिे नायक तर प्रायः धमवरचहत असलयाम ळे त्याांच्या इचतवृत्तािे शरीर िोथा झालेले असते म्हणून ते 
केवळ उपक्रम व उपसांहार याांत चवश्राांत होतात. याप्रमाणे अवमशव आदी सांधी अपूणव होत. 

 
‘चडमः समवकारि इ॰’ येथे उद्धतृ केलेले श्लोकाधव प ढे ४२-४४ ह्या श्लोकाांत आढळतील. वस्त तः 

सांधीसांबांधीिी या व मार्ील १६ व्या श्लोकाांतील चवधाने सांधींिे स्वरूप स्पष्ट केलयानांतरि अचधक सम चित 
ठरली असती. सांधींिा अवस्थाांशी दृढ सांबांध असलयाम ळे अवस्थाांच्या चवविेनानांतर सांचधचवषयक ही चवधाने 
येथे केलेली असावीत. – ‘चत्रशब्देन’ श्लोकात ‘चत्रित थवयोः’ आचण ‘चद्वतीयचत्रित थानाां’ याांमध्ये आलेला 
‘चत्र’ शब्द वस्त तः ‘तृतीय’ असा पाचहजे. -‘चवरुद्धप्रत्यय’ यातील प्रत्यय शब्द अन भव या अथी वापरलेला 
असून त्याने घटनाांिा स द्धा बोध होतो असे समजावयास हरकत नाही. -‘चवचनपातम्’ म्हणजे चवनाश, 
चसचद्धिा अभाव. -‘िलयोर्ाचर्ङ्भावां नाचद्रयन्ते’ ही द रुस्ती आहे. म ळात ‘-भावान्नाचद्रयन्ते’ असे आहे, आचण 
म चद्रतात ‘-र्ङ्ी-’ दीघव आहे. िलयोर् हे अर्ङ् व नायक हे आचर्ङ्न् अशी कलपना करून नायक अचर्ङ्मावरूप 
सांबांधािी पवा करीत नाहीत असे येथे म्हटले आहे. यािा अथव ते िलयोर्ाचवषयी िारसे उत्स क नसतात 
असा होतो. म्हणून ते चवशषे प्रयत्नशील नसतात आचण त्याम ळे त्याांच्या इचतवृत्तात र्भव व अवमशव ह्या सांधीना 
अवकाश नसतो असा हा य स्क्तवाद आहे. तेव्हा ‘अचर्ङ्भावात्’ असे पञ्चम्यन्त रूप सम चित नाही हे उघड 
आहे. -‘िर्मवत’ म्हणजे िाऊन िोथा झालेले आचण म्हणून वैचित्र्यपूणव रिनेला ज्यात अवकाश नाही असे. 
त्याम ळे मधले तीन सांधी नसतात. -‘अपूणाः’ श्लोकात ‘लोप’ आहे. पण अचभनवर् प्ताने हीन म्हणजे अपूणव 
अशीि व्याख्या केली आहे. 

 
प्रासवङ्गके पराथथत्िान्न हे्यष वनयमो भिेत् । 

यदृ्वत्तां सांभिेत्तत् तद्योज्यमविरोधतः ॥१८ ॥ 

 
प्रासांचर्क कथानक द सऱ्यािे प्रयोजन साध्य करणारे असलयाम ळे त्याच्या बाबतीत हा चनयम लार् ू

करू नये. त्यात जी घटना सांभाव्य असेल चतिी योजना चवऱोध न होईल अशा रीतीने करावी. 
 
एिां पिवभवरतीवतिृत्तशब्दे यस्य हीवतशब्दो व्याख्यातः सोऽनेन वनिावहताथथः, प्रासवङ्गके तु क इवत-

शब्दस्याथथ इवत दशथयवत प्रासवङ्गक इवत । वनयमो य उक्त्तो ‘वनयमात्पूणथसांवध स्याद्’ इत्यवद स तत् न भिेत् । 
विभीषणप्रवतठानविषये रामस्य चेदौत्सुक्त्यबन्धावद योज्येत तर्मह तदेि यत्नसांपाद्यां भिेत् । परामृशवत 
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यदृ्धत्त-वमवत । तत्ावधकावरके यदविरुद्धमत् प्रासवङ्गके सांभवि िृत्तां प्रारम्भस्य ...न मुांचत तदेि प्रासवङ्गके 
योजनाहथ-वमवत । 

 
याप्रमाणे ‘पञ्चचभः’ इत्यादी श्लोकाधात ‘इचतवृत्त’ शब्दातील ‘इचत’ शब्दािी ज्याच्या सांबांधात व्याख्या 

केली होती त्यािा अथव ह्या श्लोकाांत पूणव केला आहे. परांत  प्रासचर्ङ्कात ‘इचत’ शब्दािा कोणता अथव आहे ते 
‘प्रासचर्ङ्के’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. चनयमाने पूणवसांधी असाव ेअसा जो चनयम साांचर्तला आहे तो त्यास 
लार् ूकरू नये. कारण जर चवभीषणाला राज्यावर बसचवण्यािा सांबांधी रामािे औस क्यबन्ध इत्यादीिी 
योजना केली तर तीि र्ोष्ट प्रयत्नाने साध्य करावयािी आहे असे ठरेल. यासांबांधी ‘यदृ्वत्तम्’ इत्यादीत 
चविार माांडतात. त्या आचधकाचरक कथानकाला चवरुद्ध नसलेले असे जे ह्या प्रासचर्ङ्क कथानकामध्ये 
सांभवनीय वृत्त असेल...तेि प्रासचर्ङ्कात योजण्याच्या योलयतेिे होय. 

 
‘पञ्चचमः इ॰’ हा पचहलया श्लोकािा उत्तराधव. – ‘यस्य’ म्हणजे ज्या आचधकाचरक कथानकाच्या 

सांबांधात. इचतवृत्त शब्दातील ‘इचत’ िा पाि सांधींनी चवभार्लेले असा जो अथव केला आहे तो आचधकाचरक 
कथानकालाि लार् ूआहे. -‘अनेन’ म्हणजे मार्ील १६ व १७ ह्या श्लोकाांत. -‘चनयमात्पूणवसांचध स्यात्’ हा 
चनयम १६ व्या श्लोकात आहे. -‘प्रारम्भस्य...न म ांित’ असा भ्रष्ट पाठ हस्तचलचखतात आढळतो. त्यापासून 
काही अथवबोध होण्यासारखा नाही. म चद्रत पाठ ‘प्रारम्भेष्ट्वन्यतमां ि’ असा आहे. त्यातील ‘प्रारम्भेष ’ हा 
सप्तमी बह विनात असलेला शब्द अत्यांत सांशयास्पद आहे.‘अन्यतमां’ सांभाव्य आहे, पण त्यािा ‘प्रारम्भ’ 
शब्दाशी अन्वय कसा लावता येईल यािा बोध होत नाही. 

 
इवतिृत्त ेयथािस्थाः पिारम्भावदकाः स्मृताः । 

अथथप्रकृतयः पि तथा बीजावदका अवप ॥१९ ॥ 

 
[का बीजचबन्द पताकाि.] बीजां वबन्दुः पताका च प्रकरी कायथमेि च । 

अथथप्रकृतयः पि ज्ञात्िा योज्या यथाविवध ॥२० ॥ 

 
कथानकात ज्याप्रमाणे प्रारम्भ आदी पाि अवस्था साांचर्तलया आहेत त्यािप्रमाणे बीज आदी पाि 

अथवप्रकृती स द्धा साांचर्तलया आहेत. बीज, चबन्द , पताका, प्रकरी आचण कायव ह्या पाि अथवप्रकृतींिे स्वरूप 
जाणनू त्याांिी चनयमपूववक योजना करावी. 

 
ननूक्त्तम् ‘औत्सुक्त्यमात्बन्धस्तु यद्बीजस्य’ इत्यादी । तत् चोपायतत्सहकावरिगथप्रवतबन्धत्िां 

तवद्वध्िांसनां चोपवक्षप्तम् । तत् तत्स्िरूपां न ज्ञातवमत्युपायसामग्रीस्िरूपां दशथवयतुमाह इवतिृत्त ेयथािस्था 
इवत । इवतिृत्तविषये यथा येन प्रकारेणावधकारकस्य खर्णडनलक्षणेन पिािस्था उक्त्ताः तेनैि 
प्रकारेणाथथप्रकृतयोऽवप पिैि पठ्यन्ते । तदनवभधाने उपायवदस्िरूपापवरज्ञानात् प्रारम्भाद्यिस्थानाां 
परमाथथतोऽसांिेदने आवधकावरकत्िमविवदतां स्यात् । तत्ाथथः फलां , तस्य प्रकृतय उपायाः, फलहेति इत्यथथः 
। तत् जडचेतनतया वद्वधाकरणम् । जडश्च मुख्य-कारणभूतः गूढतरो िा । आद्यां बीजां, वद्वतीयां कायं 
करणीयां प्रयोक्त्तव्यवमत्यथे । चेतनोऽवप वद्वधा, मुख्य उपकरण-भूतश्च । अन्त्योऽवप वद्वधा, 
स्िाथथवसवद्धसवहततया पराथथवसद्ध्या युक्त्तः, शुद्धयावप च । तत्ाद्यो वबन्दुः, वद्वतीयः पताका, तृतीयः प्रकरी 
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। तदेतैः पिवभरुपायःै पूणथफलां  वनष्ट्पद्यते । अत एिाह ज्ञात्िा योज्या यथाविधीवत । तासा-
मौदे्दवशकोक्क्त्तिदुपवनबन्धक्रमवनयम इत्यथथः । 

 
अन्ये त्िाहुः । अथथस्य समस्तरूपकिाच्यस्य प्रकृतयः प्रकरणावन अियिा अथथखर्णडा इत्यथथप्रकृतयः 

। एतच्च व्याख्यानां नातीि प्रकृतां पोषयवत । सांध्यादीनामवप चाथथप्रकृवतत्िमत् व्याख्याने स्यात् । इवतिृत्तमेि 
च समुदायरूपमथथः, इवतिृत्त ेप्रकृतय इवत िक्त्तव्येऽथथग्रहणमवतवरक्त्तां स्यावदवत अिस्थावमश्च तुल्यतािणथनां 
िणथनमात्ां स्यावदवत वकमनेन । 

 
‘बीजािा केवळ औत्स क्याच्या स्वरूपािा बांध’ इत्यादी वर म्हटले आहे. आचण तदन षांर्ाने उपाय व 

त्याांिा सहकाचरवर्व याांना होणारा प्रचतबन्ध आचण त्या प्रचतबांधािा नाश ह्या र्ोष्टींिा उपके्षप केला आहे. तेथे 
त्याांिे स्वरूप ज्ञात नाही म्हणून समग्र उपायाांिे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी ‘इचतवृते्त यथावस्थाः’ इत्यादी 
साांर्तात. इचतवृत्ताच्या सांबांधात यथा म्हणजे आचधकाचरकाच्या चवभार्णीच्या स्वरूपाच्या ज्या प्रकराने पाि 
अवस्था साांचर्तलया आहेत त्याि प्रकाराने अथवप्रकृती स द्धा पािि चनदेचशतात. त्याांिा जर चनदेश केला 
नाही तर उपाय आदींच्या स्वरूपािे ज्ञान न झालयाकारणाने प्रारम्भ आदी अवस्थाांिे खरे ज्ञान न होऊन 
आचधकाचरकािे स्वरूप अज्ञाति राहील. त्यात अथव म्हणजे िल, त्याच्या प्रकृती म्हणजे उपाय; म्हणजे 
िलािे हेतू असा अथव. त्यािे जड आचण िेतन असे दोन प्रकार होतात. आचण जड िलहेतू म ख्य कारण 
असलेला आचण अचधक र्ूढ असा दोन प्रकारिा. त्याांपैकी पचहला िलहेतू बीज आचण द सरा कायव म्हणजे जे 
करावयािे असते, ज्यािी योजना करावयािी असते ते या अथी. िेतन िलहेतू स द्धा म ख्य आचण 
उपकरणरूप असा दोन प्रकारिा. त्याांपैकी द सऱ्यािे आणखी दोन प्रकार–स्वतःच्या प्रयोजनाच्या 
चसद्धीबरोबर इतराच्या प्रयोजनाच्या चसद्धीने य क्त आचण केवळ इतराच्या प्रयोजनाच्या चसद्धीने य क्त असे. 
त्याांपैकी पचहला िलहेतू चबन्दू, द सरा पताका आचण चतसरा प्रकरी. तेव्हा ह्या पाि उपायाांच्या द्वारा पूणव िल 
चनष्ट्पन्न होते. म्हणूनि ‘ज्ञात्वा योज्या यथाचवचध’ असे म्हणतात. त्या अथवप्रकृतींिा उदे्दशात चनर्मदष्ट 
झालयाप्रमाणेि योजना करताना क्रम ठेवावा असा चनयम आहे असा यािा अथव. 

 
परांत  इतर टीकाकार म्हणतात. अथाच्या म्हणजे सांपूणव रूपकात व्यक्त झालेलया र्ोष्टीच्या प्रकृती 

म्हणजे प्रकरणे, अवयव, अथािे भार् असा अथवप्रकृतींिा अथव. पण ही व्याख्या प्रस्त ताला म ळीि पोषक 
नाही. ह्या व्याख्येप्रमाणे सांधी आदी स द्धा अथवप्रकृती ठरतील. आचण सम दायरूप इचतवृत्त म्हणजेि अथव, 
तेव्हा इचतवतृ्तातील प्रकृती असे म्हणावयािे असता अथव शब्दािा उपयोर् चनरथवक ठरेल आचण अवस्थाांच्या 
वणवनासारखेि असलेले हे अथवप्रकृतींिे केवळ वणवन होईल. तेव्हा यािा अचधक चविार कशाला?  

 
‘औत्स क्यमात्र- इ॰’ हा वरील आठवा श्लोक आहे. -‘खण्डनलक्षणेन’ खण्डन म्हणजे सांधींमध्ये 

चवभार्णी. -‘र्ूढतरो’ हा म चद्रतातील पाठ आहे. हस्तचलचखतात ‘मूढतरो’ आहे. कायवरूप उपायािे वणवन 
करण्यास हे दोन्ही शब्द समपवक नाहीत. त्यातलया त्यात र्ूढतर अचधक सांभाव्य वाटतो. -‘चनष्ट्पद्यते’ म चद्रत 
पाठ ‘चनष्ट्पाद्यते’ आहे. पण प्रयोजकािे रूप आवश्यक आहे असे चदसत नाही. - ‘औदे्दचशक’ म्हणजे उदे्दशि. 

 
‘समस्तरूपकवाच्यस्य’ हस्तचलचखतात ‘समस्तरूपकाव्यस्य’ असा पाठ आहे. तोही असांभाव्य 

नाही. ‘अवयवा अथवखण्डा’ म ळात ह्या दोन शब्दाांिा चमळून एक समास केला आहे. पण दोन स्वतांत्र शब्द 
अचधक योलय. 
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[का अलप-] स्िल्पमात्ां समुत्सृिां बहुधा यवद्वसपथवत । 

फलािसानां [वन तचै्चव.] यच्चिै बीजां [वन तचदह कीर्मततम्, का तदचभघीयते.] तत्पवरकीर्मततम् ॥२१ ॥ 

 
अलप माते्रत सोडले असता जे अनेक प्रकारे चवस्तार पावते आचण ज्यािा िलात शवेट होतो त्याला 

बीज असे म्हणतात. 
 
तदेतप्तिकमुदे्दशक्रमेण लक्षयवत स्िल्पमात्वमवत । यद्वस्तु सागावरकान्तः- पुरवनिासेन 

िसन्तोत्सि-समये गम्भीरप्रयोजनसांिेदनाभािात् स्िल्पमात्मककवचत्करप्रायां शङ्क्त्यते सांिादेनोत्सृिां 
प्रवक्षप्तां यथािर्शयां फलान्तम्, यतो बहुवभः प्रकारैर्मिसपथत्येि सिथया प्रसरवत यत् तक्त्सवद्धस्तत्फलमवप यवद 
वनरूढफलत्िेन प्रितथते, प्रथमप्रके्षपेणैि देशकालौवचत्यापेके्ष दद्बीजिन्न्यस्यारघट्टपवरितथनन्यायेन 
बहुतरोपायपरम्परोपवर कायथमेि यस्यापेक्ष्यां तद्बीजम् । यद्यस्मात्पवरतः समन्तात्तत्कीर्मततां प्रवसद्धम् । तच्च 
क्कवचदुपायमात्ां क्कवचत्फलमात्ां क्कवचद् द्वयम् । फलां  च क्ककचदुपादानां क्कवचदे्धयव्यसनवनितथनां 
क्कवचदुभयवमवत । तत्ावप क्कवचन्नायकोदे्दशेन क्कवचत्प्रवतनायकाश्रयेणेत्यावदभेदैबथहुधा वभद्यते । तत् 
चक्रिर्मतपुत्लाभो मुवनजनाशीिथचनद्वारेण फलस्िभाि एिावभज्ञानशाकुन्तले, फलमवप च 
भविष्ट्यदुपायाविनाभािाद् बीजवमत्युच्यते । एिमन्यत्ावप यथायथमुदाहायथम् । आनन्त्याद् ग्रन्थगौरिभयाच्च 
न प्रवतपदां वलवखतम् । 

 
ह्या पाि अथवप्रकृतींिे लक्षण उदे्दशातील क्रमान सार ‘स्वलपमात्रम’ इत्यादी श्लोकापासून करतात. 

जी र्ोष्ट–उदाहरणाथव, सार्चरकेच्या अांतःप रातील चनवासाने वसन्तोत्सवाच्या समयी घडणारी–र्ांभीर अशा 
प्रयोजनािी जाणीव नसलयाकारणाने स्वलपमात्र म्हणजे अर्दी क्ष ल्लक अशी वाटते ती सांवादाच्या द्वारा 
उत्सृष्ट म्हणजे प्रस्त त केली जाऊन जशी चनचितपणे शवेटी िलापयंत जाते, कारण ती प ष्ट्कळ प्रकाराांनी 
चवसपवण पावतेि म्हणजे सवव प्रकारे पसरते, चतिी चसचद्ध, चतिे िल स द्धा जर स्वाभाचवकपणे वाढणाऱ्या 
िलाच्या स्वरूपािे असेल तर देश आचण काल याांिे औचित्य लक्षात घेऊन केलेलया पचहलया पेरणीनेि ते 
बीजाप्रमाणे टाकले जाऊन रहाटाच्या भ्रमणाच्या न्यायाने प ष्ट्कळ उपायाांच्या परांपरेच्या अखेरीस कायािीि 
चजच्यापासून अपेक्षा असते ती र्ोष्ट म्हणजे बीज. ‘यत्’ म्हणजे ज्याअथी ‘पचरतः’ म्हणजे सववत्र ‘कीचतंत’ 
म्हणजे प्रचसद्ध असते. आचण ते बीज कधी केवळ उपायाच्या स्वरूपािे असते, कधी केवळ िलाच्या 
स्वरूपािे असते तर कधी दोहोंच्या स्वरूपािे असते. आचण िल कधी स्वीकरणीय वस्तू असते, कधी 
त्याज्य अशा व्यसनापासून चनवृत्तीच्या स्वरूपािे असते, तर कधी दोन्ही प्रकारिे असते. त्यात स द्धा 
नायकाच्या उदे्दशाने, प्रचतनायकाच्या आश्रयाने इत्यादी अनेक प्रकारे िलािे भेद होतात. उदाहरणाथव, 
म चनजनाांच्या आशीवविनाच्या द्वारा चनदेचशलेली िक्रवती प त्रािी प्राप्ती अचभज्ञानशाक न्तल नाटकात 
िलाच्या स्वरूपािीि आहे आचण हे िल असले तरी ते प ढे होणाऱ्या उपायाांशी अचवस्च्छन्नपणे चनर्चडत 
असलयाकारणाने त्याला बीज असे म्हणतात. याप्रमाणेि इतरही नाटकातील उचित अशी उदाहरणे 
द्यावीत. उदाहरणे अनन्त असलयाम ळे आचण ग्रांथ मोठा होईल ह्या भीतीने प्रत्येक उदाहरण चदले नाही. 

 
‘यद्वस्त ’ ह्यािा अन्वय ‘शङ्क्यते’ शी लार्ून प ढे त्यािा वाक्याच्या शवेटी आलेलया ‘तद्बीजम्’ शी 

सांबांध प्रस्थाचपत होतो. -‘सार्चरका- इ॰’ रत्नावली नाचटकेतील हे उदाहरण ‘स्वलपमात्र’ च्या 
स्पष्टीकरणासाठी चदलेले चदसते. पण ते स्पष्ट व पूणव शब्दात माांडलेले नाही. ‘यथा’ हकवा ‘इव’ यासारखा 
शब्द अपेचक्षत आहे. हस्तचलचखतातील या चठकाणािा पाठ ‘-चनवासेन साचद... यांप्रवसमये’ असा भ्रष्ट 
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आहे.‘वसन्तोत्सवसमये’ ही सांपादक श्री कवींनी स िचवलेली द रुस्ती आहे. - ‘सांवादेन’ ही श्लेकातील 
‘सम त्सृष्टम्’ मधील ‘सम्’ उपपदािी व्याख्या आहे. -‘यथावश्यम्’ म्हणजे आवश्यकतेन सार असा अथव होऊ 
शकेल. पण ‘अवश्यम्’ यािा खात्रीने, चनचितपणे असा अथव अचभपे्रत चदसतो. कारण बीजािे िलात 
पयववसान अवश्य होते असे येथे म्हणावयािे आहे. -‘यतो ... प्रसरचत’ श्लोकातील शब्दाांिे चववरण 
करणाऱ्या ह्या हेत दशवक वाक्यािा सरळ अन्वय लार्त नाही. - ‘यत् तस्त्सचद्धस्तिलां ’ येथे केलेली ‘यत्’ िी 
प नरावृत्ती आवश्यक वाटत नाही. ‘तत्िलम्’ हे ‘तस्त्सचद्धः’ िे स्पष्टीकरण आहे. हकवा उलटही समजता 
येण्यासारखे आहे. बीजािी चसद्धी म्हणजे बीजािे िल. -‘चनरूढिलत्वने’ ही ‘चनरुध्य िलत्वने’ िी 
स िवलेली द रुस्ती आहे. ‘चनरुध्य’ म्हणजे अडवणूक करून हा अथव येथे समपवक वाटत नाही. ‘चनरूढ’ 
म्हणजे स्वभावतःि चनष्ट्पन्न होणारे. ‘प्रवतवते’ िा कता ‘तत्िलम्’. मार्ील वाक्य पूणव झालेले नसताही  
‘यचद’ ने य क्त असे नवीन वाक्य स रू केले आहे. -‘-त्यापेके्ष’ म चद्रत पाठ ‘-त्यापेक्षैः’ आहे. पण तृतीया 
बह विनािा क ठे अन्वय लावण्यासारखा आहे असे चदसत नाही. ‘-त्यापेक्षया’ असा पाठ अचधक योलय झाला 
असता. - ‘तद्बीजवन्न्यस्य’ तत् म्हणजे वाक्याच्या प्रारांभी चनदेचशलेली ‘वस्त ’. -हे प्रदीघव वाक्य स्क्लष्ट 
स्वरूपािे झाले असून त्यािा अन्वय लावणे अत्यांत अवघड आहे. -‘पचरतः समन्तात् इ॰’ ही श्लोकातील 
‘पचरकीर्मततम्’ िी व्याख्या आहे. -‘क्वचित्िलमात्रां’ म्हणजे बीज हे कधी कधी केवळ िलाच्या स्वरूपात 
स द्धा असू शकते. यािे उदाहरण प ढे शाक न्तलातून चदले आहे. -‘िलस्वभाव एव’ म ळात 
‘िलस्वभावस्यैव’ असे आहे. पण षष्ट्ठ्यन्त शब्दािा कोठे अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. शाक न्तलाच्या 
पचहलया अांकात तपस्व्याांनी द ष्ट्यन्ताला ‘प त्रमेवांर् णोपेतां िक्रवर्मतनमाप्न चह’ असा आशीवाद चदला आहे. त्यात 
चनदेचशलेला िक्रवर्मतप त्रलाभ हे ह्या नाटकािे बीज आचण िल अशा दोन्ही स्वरूपािे आहे असा 
अचभनवर् प्ताच्या म्हणण्यािा आशय आहे. -‘प्रचतपदां’ म चद्रत पाठ ‘प्रचतचदशां’ आहे. 

 
प्रयोजनानाां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम् । 

याित्समाक्प्तबथन्धस्य स [का चबन्द चरचत सांचज्ञतः.] वबन्दुः पवरकीर्मततः ॥२२ ॥  

 
प्रयोजनाांच्या चसद्धीत बाधा आली असताना ज्याच्याम ळे काव्याच्या समाप्तीपयंत साांधा जोडला 

जातो त्याला चबन्द  असे म्हणतात. 
 
अथ वबन्दुां लक्षयवत प्रयोजनानाां विच्छेद इवत । प्रयुज्यते फलां  यरैुपायानुठानैः तेषावमवतिृत्तिशाद-

िर्शयकतथव्यतावदवभर्मिच्छेदेऽवप सवत यदनुसांधानात्मकां  प्रधाननायकगतां सांवधर्द्व्यज्ञानां स वबन्दुः 
ज्ञानविचारणां, फललाभोपायत्िात् । यािदविच्छेदः प्रत्यनुसांधानेन न कृतस्तािन्न ककवचदवप कायं वनिथहवत 
। ननु बीजां ताित्फलान्तमास्ते वबन्दोस्तु कथां क्स्थवतवरत्याह याित्समाक्प्तवरवत । बध्यमानस्य फलस्य 
सम्यगाक्प्तस्ताित् । एतदुक्त्तां भिवत । सकलोपायप्रवतजागरणवनवमत्तां ह्यनुसांधानां यािवद्ध मुख्यनायकेन 
प्रत्यनुसांधानेन न वक्रयते तािज्जडाजडरूपः सिोऽप्युपायधमोऽनुपायकल्प एि । तथावह तापसित्सराजे 
िासिदत्तापे्रमानुसांधानां राजमुखेन प्रत्यङ्कां  दर्मशतम्–‘तद्वक्त्ते्न्दुविलोकनेन वदिसो नीतः प्रदोषस्तथा’ इवत 
याित् षठेऽङे्क– 

 

त्ित्सांप्राक्प्तविलोवभतेन सवचिैः प्राणा मया धावरताः 

तन्मत्िा त्यजतः शरीरकवमदां नैिाक्स्त वनःस्नेहता । 
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आसन्नोऽिसरस्तिानुगमने जाता रवतः कक त्ियां 

खेदो यच्छतधा गतां न हृदयां तक्स्मन् क्षणे दारूणे ॥ इवत । (६¿३) 

 
तत् प्रधानवसवद्धरायत्तवसवद्धरुभयवसवद्धवरवत प्रधानवसद्धाियां वबन्दुः । आयत्तवसवद्धस्तु राज्यप्राक्प्त-लक्षणा, 
तस्याममात्यिगथकृतमेिानुसांधानां वबन्दुः । उभयवसद्धौ तूभयकृतम् । येन यत्प्राधान्येनावभसांवहतां स एि 
तदनुसांधत्त े । इत्येिां प्रधानानुसांधानचेतनव्यापारः कारणानुग्राही स्ियां च 
परमकारणस्िभािस्तैलवबन्दुित्सिथ-व्यापकत्िादवप वबन्दुः । बीजां च मुखसांधेरेि प्रभृत्यात्मानमुन्मेषयवत, 
वबन्दुस्तदनन्तरवमवत विशेषोऽनयोः, दे्व अवप तु समस्तेवतिृत्तव्यापके । 

 
आता ‘प्रयोजनानाां चवच्छेदे’ या श्लोकात चबन्दूिे लक्षण करतात. उपायाांच्या ज्या अन ष्ठानाांम ळे 

िलािी योजना होते ते प्रयोजन त्यात कथानकाच्या अन रोधाने अवश्य करावयाच्या इतर र्ोष्टींम ळे खांड 
पडला असतानाही अन सांधानाच्या स्वरूपािे म ख्य नायकाच्या चठकाणी असलेले जे जोडणाऱ्या वस्तूिे ज्ञान 
तो चबन्द  म्हणजे ज्ञानपूववक चविार; कारण तो िलप्राप्तीला कारणीभतू होतो. जोपयंत प्रत्यन सांधानाने 
चवच्छेदािा भांर् केला जात नाही तोपयंत कोणतेही कायव तडीस जात नाही. बीज तर िल प्राप्त होईपयंत 
असते, पण चबन्द  कोठे असतो या प्रश्नािे उत्तर ‘यावत्समास्प्तः’ या शब्दात देतात. म्हणजे ठरचवलेलया 
िलािी उत्तम प्रकारे प्राप्ती होईपयंत. यािा अथव असा. सर्ळ्या उपायाांच्या सांबांधात जार्रूकतेला हेत भतू 
जे अन सांधान ते म ख्य नायक जोपयंत प्रत्यन सांधानाने करीत नाही तोपयंत जड आचण िेतन स्वरूपािे सवव 
काही उपाय असून नसलयासारखेि होत. तदन सार तापसवत्सराज नाटकात राजाच्या उक्तीद्वारा 
वासवदत्ताचवषयक पे्रमािे अन सांधान प्रत्येक अांकात दाखचवले आहे–पचहलया अांकातील ‘चतच्या 
म खिांद्राच्या अवलोकनाने चदवस घालवीत असे आचण प्रदोषसमयही’ इत्यादी विनापासून सहाव्या 
अांकातील ‘सचिवाांनी त झ्या प नःप्राप्तीिे चवलोभन दाखचवलयाम ळे मी जीचवत राचहलो. ते जाणून ह्या 
क्ष द्रदेहािा त्यार् करताना मला स्नेह वाटत नव्हता असे म ळीि नाही. त झ्या पाठोपाठ जाण्यास अवसर 
जवळ आला म्हणून आनांद झाला. परांत , ह्या र्ोष्टीिे मला द ःख होते की त्या दारुण क्षणी हे माझे हृदय 
शतधा चवदीणव झाले नाही’ ह्या उक्तीपयंत. चसद्धी तीन प्रकारिी असते–म ख्य नायकावर अवलांबून, त्याच्या 
सेवकाांवर अवलांबून आचण त्या दोघाांवर अवलांबून. हा आता चनर्मदष्ट केलेला चबन्द  म ख्य नायकावर अवलांबनू 
असलेलया चसद्धीसांबांधात आहे. सेवकाांवर अवलांबनू असलेली चसद्धी राज्यप्राप्तीच्या स्वरूपािी; चतच्या 
सांबांधात अमात्यवर्ाने केलेले अन सांधानि चबन्द  होय. दोघाांवर अवलांबनू असलेलया चसद्धीत दोघाांिे 
अन सांधान. जो जे प्राधान्येकरून प्राप्त करण्यािे ठरचवतो तोि त्यािे अन सांधान करतो. याप्रमाणे म ख्य 
नायकाच्या अन सांधानाच्या स्वरूपािा िेतनकृत व्यापार, जो इतर कारणाांना उपकारक होऊन स्वतः 
सववश्रेष्ठ कारणरूप असतो तो तेलाच्या थेंबाप्रमाणे सवव व्यापणारा असलयाम ळेही चबन्द  म्हणून ओळखला 
जातो. आचण बीज म खसांधीपासूनि स्वतःि चवकास करीत जाते, तर चबन्द  त्यानांतर हा त्या दोघाांमधील 
िरक, परांत  दोन्हीही समग्र कथानकाला व्यापतात. 

 
‘सांचधद्रव्यज्ञानां’ असा म चद्रत पाठ आहे. हस्तचलचखतात ‘सांचध ... व्यज्ञानां’ असा त्र चटत पाठ आहे. 

द्रव्य शब्द चवशषे समाधानकारक नाही, पण तो स्वीकारलयाचशवाय र्त्यांतर चदसत नाही. सांचध शब्द 
पाचरभाचषक अथाने योजलेला नसून साांधा, जोड या अथी वापरलेला असावासे वाटते. या प ढील ‘सः’ शब्द 
म ळात नाही. तो घातलयाने अथव स्पष्ट होण्यास मदत होते. श्लोकात तो आहेि. - ‘ज्ञानचविारणां’ ही चबन्द  
शब्दाशी समानाथवक अशी व्याख्या आहे. पण चबन्द  म्हणजे ज्ञान हकवा चविार असा अथव प्रचसद्ध नाही. -‘न 
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कृतः’ यातील ‘न’ सांपादकाांनी स िचवलयाप्रमाणे घातला आहे. तो आवश्यक आहे. -‘बध्यमानस्य िलस्य’ ही 
श्लोकातील ‘बन्धस्य’ शब्दािी व्य त्पत्तीच्या साहाय्याने केलेली व्याख्या आहे. याच्या अर्ोदर म चद्रतात 
‘यावत्स्वस्य’ हे अचधक शब्द आहेत. पण ‘स्वस्य’ शब्द मूळ असण्यािा चवशषे सांभव नाही. -‘सम्यर्ास्प्तः’ हे 
श्लोकातील ‘समास्प्त’ शब्दािे स्पष्टीकरण. -‘न चक्रयते’ ही सांपादकाांनी स िचवलेली द रुस्ती आहे. -
‘तद्वक्ते्रन्द - इ॰’ सांपूणव श्लोक असा– 

 
तद्वक्त्ते्न्दुविलोकनेन वदिसो नीतः प्रदोषस्तथा 

तद्गोष्ट्ठै्यि वनशावप मन्मथकृतोत्साहैस्तदङ्गापथणैः । 

ताां सांप्रत्यवप मागथदत्तनयनाां र्द्िुां प्रिृत्तस्य मे 

बद्धोत्कर्णठवमदां मनः वकमथिा पे्रमासमाप्तोत्सिम् ॥ (१¿१८) 

 
-‘प्रधानचसचद्धः इ॰’ अथवशास्त्रात चसद्धीचवषयीिे हे चवविेन आढळते. म द्राराक्षसातही या चसद्धीच्या प्रकाराांिा 
चनदेश आहे. -‘उभयचसद्धौ’ ह्यािे उदाहरण चदले नाही. -‘तैलचबन्द वत्’ चबन्द  शब्दािी ही उपपत्ती अचधक 
समपवक. -‘म खसांधेरेव प्रभतृ्या-’ म चद्रतात ‘प्रवत्या-’ असे आहे. पण ‘प्रभचृत’ शब्दि येथे आवश्यक आहे. 
‘प्रवत्यव’ हे अथववाही नाही. 

 
यदृ्वत्तां [चन चह.] तु पराथं स्यात्प्रधानस्योपकारकम् । 

प्रधानिच्च कल्प्येत सा पताकेवत कीर्मतता ॥२३ ॥     

 
परांत , जी घटना म ख्य कथानकाला उपकारक असून द सऱ्यासाठी असते आचण म ख्य 

कथानकाप्रमाणे कस्लपली जाते चतला पताका असे म्हणतात. 
 
यदृ्वत्तां तु पराथं स्यावदवत । यस्य सांबक्न्ध िृत्तां सांविदनुसांधानां परस्य प्रयोजनसांपत्तये भिदवप 

स्िप्रयोजनां सांपादयवत, अत एिाह प्रधानिच्च कल्प्येतेवत । सचेतनानुसांधाना पताकावसवद्धः 
प्रधानस्योपकावरणी । एिां सुग्रीिविभीषणप्रभृवतरवप रामावदनाऽथथवक्रयामारभमाणो रामादेरात्मनश्चोपकाराय 
प्रभिमानो प्रवसवद्धप्राशस्त्ये सांपादयतीवत । एिमौवचत्यज्ञानोपयोवगन्यानयात् पताकािदुपयोवगत्िावदयां 
पताकेवत वचरन्तनाः । 

 
‘यदृ्वत्तां पराथं स्यात्’ इत्यादी. ज्याच्या सांबांधीिे वृत्त म्हणजे िेतनाने केलेले अन सांधान द सऱ्यािे 

प्रयोजन साध्य करीत असताही स्वतःिे प्रयोजन साध्य करते ती पताका. म्हणूनि ‘प्रधानवच्च कलप्येत’ असे 
म्हटले आहे. सिेतनाने केलेलया अन सांधानाने चनष्ट्पन्न झालेली पताकेिी चसद्धी प्रधानाला उपकारक होते. 
उदाहरणाथव, स ग्रीव, चवभीषण प्रभतृी स द्धा राम आदीच्या म ळे प्रयोजनय क्त कायव करीत असता राम 
आदीला आचण स्वतःलाही उपय क्त होण्यास समथव होऊन प्रचसद्धी आचण प्रशांसा सांपादन करतात. याप्रमाणे 
औचित्यािे ज्ञान देण्यास यासांबांधात पताकेप्रमाणे उपयोर्ी असलयाम ळे चहला पताका म्हणतात असे प्रािीन 
टीकाकाराांनी म्हटले आहे. 
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‘सांचवदन सांधानां’ यात ‘सांचवद्’ शब्द िेतन अथवा सिेतन या अथी वापरला आहे. -‘प्रधानवत्’ 
स्वतःिे प्रयोजन साध्य करणे हे प्रधान वृत्त अचण पताकावृत्त याांतील साम्य. -‘रामाचदनाऽथवचक्रयामारभमाणो’ 
ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘रामाचदनोऽथव-’ असे आहे. पण ‘रामाचदनः’ असे रूप अशक्य 
आहे. ‘रामाचदना’ ह्या तृतीयेनांतर ‘उद्य क्तः’, ‘पे्रचरतः’ असा शब्द अध्याहृत धरता येण्यासारखा आहे. म चद्रत 
पाठ ‘रामाचदनोपचक्रयमाणे’ असे आहे. त्यात ‘उपचक्रयमाणे’ हे ‘प्रचसचद्धप्राशस्त्ये’ िे चवशषेण होते. पण ही 
कलपना सांभवनीय वाटत नाही. आचण प्रधानाने उपकार करण्यािा प्रश्न उपस्स्थत होत नसलयाम ळे हा पाठ 
मूळ असण्यािी शक्यता कमी. -‘प्रभवमानो’ ही म ळातील ‘प्रभवमाने’ िी द रुस्ती आहे. हे ‘स ग्रीव 
चवभीषणप्रभचृतः’ िे चवशषेण आहे, ‘प्रचसचद्धप्राशस्त्ये’ िे नाही. -‘एवमौचित्य-’ हस्तचलचखतात ‘एवां नौचित्य-
’ आचण म चद्रतात ‘एवमौचित्यानौचित्य-’ असे आहे. पण केवळ औचित्यि मूळ असण्यािा अचधक सांभव 
आहे. 

 
फलां  प्रकल्प्यते यस्याः [वन पराथं केवल ब धैः, का पराथं यस्य केवलम्.] पराथायिै केिलम् । 

[वन–बन्धचवचहनां स्यात्प्रकरीचमचत चनर्मदशते्, का–बन्धेन हीनस्य प्रकरीं ताां.] अनुबन्धविवहनत्िात्प्रकरीवत 
विवनर्मदशेत् ॥२४ ॥ 

 
चजिे िल केवळ द सऱ्याच्या साठीि कस्लपले जाते ती अन बांधाने चवरचहत असलयाकारणाने प्रकरी 

अशी चनर्मदष्ट केली जावी. 
 
फलां  प्रकल्प्यते यस्या इवत । यतश्च पराथथमेि केिलां  सिथमनुवतठवत ततः सा प्रकरी । यथा 

कृत्यारािणे कुलपवतः, िेणीसांहारे भगिान्िासुदेिः । प्रकषणे स्िाथानपेक्षया करोतीवत । इक् सािथधातुभ्यः 
सांविदपेक्षया च स्त्रीवलङ्गत्ि ेकृवदकारावदवत ङीष् । फलवमवत फलतीवत कृत्योपायानुठानमुच्यते । 

 
‘िलां  प्रकलप्यते यस्याः’ इत्यादी. ज्याअथी द सऱ्यासाठीि सवव काही करते म्हणून ती प्रकरी. 

उदाहरणाथव, कृत्यारावण नाटकात क लपचत, वणेीसांहारात भर्वान वास देव. प्रकषाने म्हणजे स्वाथािी 
अपेक्षा नसता करते ती प्रकरी. ‘साववधात काधवधात कयोः’ ह्या सूत्राप्रमाणे ‘कृ’ धातूतील र् िा र् ण झाला 
आहे आचण सिेतनचवषयक म्हणून स्त्रीहलर्ी असता कृत्प्रत्यत्य असलयाम ळे ‘ई’ प्रत्यय लार्ला आहे. िल 
म्हणजे ज्यापासून िल चमळते ते म्हणजे कायासांबांधी उपायािे अन ष्ठान असे अचभपे्रत आहे. 

 
‘ततः’ शब्द ‘यति’ नांतर होता तो तेथून काढून ‘सा’ च्या पूवी टाकला आहे. त्याम ळे अन्वय नीट 

होतो. - ‘इक् साववधात भयः’ अष्टाध्यायीतील ‘साववधात काधवधात कयोः’ (७¿३¿८४) ह्या सूत्राप्रमाणे र् ण होऊन 
प्रकृ िे प्रकर् झाले. त्याला ‘ई’ हा स्त्रीहलर्ी कृत्-प्रत्यय लार्नू प्रकरी हे रूप चसद्ध होते. 

 
 
 

यदावधकावरकां  [वन वृत्तां.] िस्तु सम्यक्त्प्राजै्ञः प्रयुज्यते । 

तदथो यः समारम्भस्तत्कायं [का सम दाहृतम्.] पवरकीर्मततम् ॥२५ ॥ 
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प्राज्ञ कवींनी जे प्रधान कथानक िाांर्लया तऱ्हेने योजले जाते त्याच्या चसद्धीसाठी ज्या चक्रया केलया 
जातात त्याांना कायव म्हणतात. 

 
यदावधकावरकवमवत । प्रजै्ञः प्रधाननायकपताकानायकप्रकरीनायकैशे्चतनरूपैः यद्वस्तु फलरूपां 

प्रयुज्यते सांपाद्यते सांपाद्यत्िनेानुसांधीयते तत्फलप्रयोजनो यः सांपूणथतादायी पूिथपवरगृहीतस्य प्रधानस्य 
बीजाख्योपायस्य फलमारभत इत्यारम्भशब्दिाच्यो र्द्व्यवक्रयागुणप्रभृवतः स सिोऽथथः सहकारी 
कायथवमत्युच्यते, चेतनैः कायथते फलवमवत व्युत्पवया । सम्यवगवत प्रभुमन्त्ोत्साहशाक्क्त्तत्यसांपनै्नवरत्यथथः । 
तेन जनपदकोशदुगावदकव्यापार-िैवचत्र्यां सामादु्यपायिगथ इत्येतत्सि ं कायेऽन्तभथिवत । तत् परां 
प्रथमपवरगृहीतः प्रधानभूतोऽभ्युपायो बीज-त्िेनोक्त्तः । 

 
‘यदाचधकाचरकम्’ इत्यादी. प्राज्ञ म्हणजे सिेतनस्वरूप अशा म ख्य नायक, पताकानायक आचण 

प्रकरीनायक याांनी जी िलरूप वस्तू योचजली जाते म्हणजे सांपाचदत केली जाते म्हणजेि सांपादन 
करावयािी म्हणून चजिे अन सांधान केले जाते, ते िल ज्यािे उचद्दष्ट आहे असा, पचरपूणवता उत्पन्न करणारा, 
पूवी उपन्यास केलेलया प्रधानभतू बीज नावाच्या उपायाच्या िलािा प्रारम्भ करतो म्हणून आरम्भ ह्या शब्दाने 
चनचदष्ट होणारा, द्रव्य, चक्रया र् ण प्रभतृी, तो सवव सहकारी स्वरूपािा अथवसमूह कायव म्हणून ओळखला 
जातो. सिेतनाांनी िल चनष्ट्पन्न केले जाते अशी ह्या कायव शब्दािी व्य त्पत्ती. सम्यक् म्हणजे प्रभ , मन्त्र आचण 
उत्साह या चतन्ही शक्तींनी सांपन्न अशा नायकाांनी असा अथव. त्याम ळे जनपद, कोश द र्व इत्यादींच्या 
व्यापाराांिे वैचित्र्य, साम आदी उपायवर्व इत्यादी सवव कायामध्ये अन्तभूवत होते. परांत  त्यात प्रथम उपन्यास 
केलेला प्रधानभतू जो उपाय त्याला बीज असे म्हणतात. 

 
‘प्रधान- .... िेतनरूपःै’ ही श्लोकातील ‘प्राज्ञःै’ शब्दािी व्याख्या आहे. पण म ळात तो शब्द कवींना 

उदे्दशून वापरलेला असण्यािा अचधक सांभव आहे. -‘सांपूणवतादायी’ श्लोकातील ‘समारम्भः’ शब्दात 
असलेलया ‘सम्’ ह्या उपपदािा हा अथव केला आहे. -‘िलमारभते इचत’ ही ‘समारम्भः’ मधील ‘आरम्भ’ 
शब्दािी व्य त्पत्ती. -‘स सवोऽथवः’ म चद्रतात ‘सः’ नाही. पण तो असला म्हणजे सांपादकाांनी स िचवलयाप्रमाणे 
‘सवोऽथवः’ नांतर ‘यस्य’ आचण ‘सहकारी’ नांतर ‘तत्’ हे शब्द घालण्यािी र्रज उरत नाही. चशवाय, ‘यस्य’ 
घालणे बरोबरही नाही. हा सर्ळा अथव म्हणजेि कायव. तो कायािा सहकारी अशी कलपना नाही. -
‘प्रभ मन्त्रोत्साह-’ राजाच्या ह्या तीन शक्ती अथवशास्त्रात प्रचसद्ध आहेत. -‘जनपदकोशद र्व-’ राज्याच्या सात 
प्रकृतींपैकी ह्या तीन जड स्वरूपाच्या प्रकृती. कायव आचण बीज जड स्वरूपािे असतात हे मारे् साांचर्तलेले 
आहेि. 

 
एतोषाां यस्य येनाथो यतश्च गुण इष्ट्यते । 

[का प्रधानां तत्प्रकतवव्यां.] तत्प्रधानां तु कतथव्यां गुणभूतान्यतः परम् ॥२६ ॥ 

 
ह्याांपैकी ज्याच्या योर्ाने नायकािे प्रयोजन साध्य होत असेल व ज्यापासून र् णािी चसद्धी अपेचक्षत 

असेल ते म ख्य ठरवाव ेआचण त्याचशवाय इतराांना र्ौण स्थान द्याव.े 
 
ननु प्रारम्भावदिदासामथथप्रकृतीनाां कक सिथत् सिासाां सांभिः, तथा अथथप्रकृतीनाां सांध्यिस्थावभः सह 

कक यथासांख्यवनयमः, तथा कक स्िात्मन्यासाां कतृथक्रमः इवत शङ्कात्यमपाकतुथमाह एतेषावमवत । पिकिगथत्यां 
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परामृर्शयते एकैकस्य िगथस्यकैशेषेण । तदयमथथः । न सिथत् प्रारम्भावदित्सिा अथथप्रकृतयः, अवप तु यस्य 
नायकस्य येनाथथप्रकृवतविशेषेण प्रयोजनसांपवत्तरवधका तदेि प्रधानम्, अन्यत्त ुभिवदप गुणभूतमसत्कल्पम् । 
यथा स्िपराक्रमबहुमानशावलनाां पताकाप्रकयािवििवक्षते एि । बीजवबन्दुकायावण तु सिथत्ानपायीवन । 
तत्ावप तु गुणप्रधानभािः । तथा सांध्यिस्थाथथप्रकृतीनाां यस्य येनोवचतः सांबन्धस्तत्प्रधानां नाटकावद 
कायथवमवत वद्वतीयावप वनरस्ता । यतश्च गुण उपकारो िवटवत िाच्यते तदेिाथथप्रकृवतरूपां पिानामन्यतमां 
प्रधानत्िेन बाहुल्येन वनबन्धनीयम्, अन्यद् गुणभािेन । प्रधानवसद्धािायत्तवसद्धौ च वनबध्यमानायाां यो 
यत्ाांशेऽप्यवधकोपकारकारी स तत् प्रधानीकतथव्यः, यथा िासिदत्तालाभे वबन्दुः प्रधानां कौशाम्बीराज्यलाभे 
तु प्रकरी । पताका च प्रधाना, अमात्यस्य राज्यवसद्धौ स्िाथथवसवद्धवरवत पताकात्िां केवचदाहुः । एिां 
सुसङ्गतासाांकृत्यायनीबीजधमावदषु िाच्यम् । अपरे तु प्रथमतरमेि नायकस्य तािरू्द्पत्िानै्नि प्रमाणां पृथङ् 
नायकत्िम्, सुग्रीिादयस्तु पृथग्भूता एि साांप्रवतके काये केिलमावश्रता इत्येिांप्रमाणमेि पताकावदरूपत्िम् । 
तेषाां मते तापसित्सराजे उभयत्ावप वबन्दुरेि प्रधानम् । एिां तु पिानामप्यथथप्रकृतीनामन्यतमस्य 
द्वयोक्स्तसृणाां चतसृणाां सिासाां िा प्राधान्यां यथास्िां विभजनीयम् । 

 
प्रारम्भ आदी अवस्थाांप्रमाणे ह्या अथवप्रकृतींिा स द्धा सववत्र सांभव असतो काय? तसेि अथवप्रकृतींिा 

सांधी आचण अवस्था ह्याांच्याबरोबर क्रमशः सांबांध आहे काय? आचण ह्याांिा आपसातील कतृवत्वािा क्रम आहे 
काय? ह्या तीन शांकाांिे चनराकरण ‘एतेषाम्’ इत्यादी श्लोकात करतात. पाि पािाच्या ह्या तीन समूहाांिा 
परामशव प्रत्येक समूहाच्या एकविनी शब्दाने केला आहे. तेव्हा अथव असा. प्रारम्भ आदीप्रमाणे अथवप्रकृती 
सववत्र असत नाहीत, तर ज्या नायकािी प्रयोजनचसद्धी ज्या अथवप्रकृतीद्वारा अचधक होईल तीि प्रधान, इतर 
असलया तरी र्ौण, नसलयासारख्या. उदाहरणाथव, ज्याांना स्वतःच्या पराक्रमाचवषयी िार अचभमान आहे 
त्याांच्या सांबांधात पताका आचण प्रकरी अचभपे्रत नसतात. बीज, चबन्द  आचण कायव ही मात्र सववत्र अपचरहायव 
आहेत. तथाचप त्याांच्यातही र्ौण आचण प्रधान अशी चवभार्णी होतेि. त्यािप्रमाणे सांधी, अवस्था आचण 
अथवप्रकृती याांच्यापकैी ज्यािा ज्याच्याशी योलय सांबांध असेल त्याला प्राधान्य देऊन नाटकािी रिना करावी; 
याप्रमाणे द सऱ्या शांकेिे स द्धा चनरसन केले आहे. आचण ज्याच्यापासून र् ण म्हणजे उपकार झटकन चनर्मदष्ट 
होतो त्याि पािापकैी एका अथवप्रकृतीिी प्रधानत्वाने म्हणजे प ष्ट्कळ प्रमाणात योजना करावी, इतराांिी र्ौण 
स्वरूपात. प्रधानचसद्धीिी आचण आयत्तचसद्धीिी योजना करीत असता जो ज्या अांशामध्ये अचधक उपकार 
करणारा असेल त्याला त्या बाबतीत प्राधान्य द्याव;े उदाहरणाथव, वासवदते्तच्या प्राप्तीच्या सांबांधात चबन्द  
प्रधान, पण कौशाम्बीराज्याच्या लाभाच्या सांबांधात प्रकरी प्रधान. कोणी म्हणतात की या सांबांधात पताका 
प्रधान आहे; राज्यलाभात अमात्यािी स द्धा स्वाथवचसद्धी होते म्हणून ही पताका. यािप्रमाणे स सांर्ता आचण 
साांकृत्यायनी याांच्या सांबांधातील अथवप्रकृतीचवषयी समजाव.े परांत  द सरे असे म्हणतात की अर्दी अर्ोदरि 
नायकािे नायकत्व प्रस्थाचपत झाले असलयाम ळे द सरा स्वतांत्र नायक असेल ह्याला प्रमाण नाही. स ग्रीव 
आदी हे स्वतांत्रि असून प्रस्त त कायािा केवळ आश्रय घेतात एवढेि पताकेच्या स्वरूपाने प्रमाचणत होते. 
त्याांच्या मते तापसवत्सराज नाटकात दोन्ही प्राप्तींच्या सांबांधात चबन्दूलाि प्राधान्य आहे. परांत  वरीलप्रमाणे 
पािही अथवप्रकृतींपकैी एक, दोन, तीन, िार हकवा सवव प्रकृतींना औचित्यान सार प्राधान्य वाटून द्याव.े 

 
‘अथवप्रकृतीनाां सांध्यवस्थाचभः सह’ ही द रुस्ती आहे. म ळात ‘-प्रकृचतसांध्य-’ असा एक समास आहे. 

पण ‘सह’ असलयाम ळे द रुस्ती आवश्यक आहे. हकवा सवव समास षष्ट्ठ्यन्त असून ‘सह’ नसेल तरी 
िालण्यासारखे आहे. -‘यथासांख्यचनयम’ म्हणजे पाि अवस्था आचण पाि सांधी याांच्याशी पाि अथवप्रकृतींिा 
क्रमवार सांबध–प्रारम्भावस्था व म खसांचध याांच्याशी बीजािा इत्यादी प्रकारिा. – ‘कतृवक्रमः’ म्हणजे कोणती 
र्ोष्ट अर्ोदर करावयािी, कोणती नांतर, म्हणजे कोणती अथवप्रकृचत अचधक महत्त्वािी, कोणती र्ौण. – 
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‘एकशषेेण’ म्हणजे जरी ‘यस्य’ ‘येन’ इत्यादी एकविनी शब्द वापरलेले असले तरी त्याांनी पािाांिा बोध 
होतो असे समजावयािे. - ‘पताकाप्रकयावचववचक्षते’ हस्तचलचखतात हा श द्ध पाठ आहे. म चद्रतात 
‘पताकाप्रकये चववचक्षते’ असे आहे. पण ‘प्रकये’ असे चद्वविनी रूप अशक्य आहे, आचण सांदभव पहाता 
असांभाव्य आहे. ‘सांबन्धस्तत्प्रधानां’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘सांबन्धप्रधानां’ आचण म चद्रतात ‘सांबन्धः 
प्रधानां’ असे आहे. पण केलेली द रुस्ती अथवबोधासाठी आवश्यक आहे हे उघड आहे. -‘चद्वतीयाचप चनरस्ता’ 
द सऱ्या शांकेिे या वाक्याने पूणव चनरसन झाले आहे असे चदसत नाही. -‘प्रधानचसद्धावायत्तचसद्धौ ि’ असा 
श द्ध पाठ हस्तचलचखतात आहे. म चद्रतात ‘प्रधानायत्तचसद्धौ ि’ असे आहे. पण दोन चनरचनराळ्या चसद्धींिा 
चनदेश अचभपे्रत आहे हे ‘ि’ च्या उपयोर्ावरून स्पष्ट आहे, – ‘पताकात्वां केचिदाह ः’ ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे 
असे की यौर्न्धरायणादी अमात्याांच्या उपाययोजनेने राज्यलाभ वत्सराजाला होतो हे खरे; पण त्याला असा 
लाभ झालयाने त्याांिाही स्वाथव साधला जातो. तेव्हा ह्या अथवप्रकृतीला प्रकरी असे न म्हणता पताका म्हटले 
पाचहजे. – ‘एवां स सांर्ता- इ॰’ ‘एवां’ म्हणजे प्रकरी म्हणून हकवा काहीजण म्हणतात त्याप्रमाणे पताका 
म्हणून. स सांर्ता चह रत्नावलीतील नाचयकेिी सखी आचण साांकृत्यायनी ही तापसवत्सराज नाटकातील 
वासवदते्तिी मतै्रीण. – ‘तावदू्रपत्वात्’ म्हणजे ‘नायकरूपत्वात्’. ह्या द सऱ्या टीकाकाराांच्या म्हणण्यािा 
आशय असा चदसतो की पताका आचण प्रकरी याांना त्याांिे स्वतांत्र नायक असतात असे म्हणणे योलय नसून 
ह्या अथवप्रकृतींना प्राधान्य येते असे समजणे बरोबर नाही. पताका नेहमी प्रधान कायाच्या आश्रयाने असते. -
‘एवां त ’ ‘त ’ च्या उपयोर्ावरून हे स्पष्ट आहे की ह्या द सऱ्या टीकाकाराांिे मत अचभनवर् प्ताला मान्य नाही. 

 
एकोऽनेकोऽवप िा सांवधः [का पताकायाि योजयेत्.] पताकायाां तु यो भिेत् । 

प्रधानाथानुयावयत्िादनुसांवधः [का –बन्धः स कीत्यवते.] प्रकीत्यथते ॥२७ ॥    

 
पताकेमध्ये एक हकवा एकाहून अचधक जे सांधी असतील ते म ख्य कायाला अन सरून असलयाम ळे 

त्याांना अन सांचध म्हणतात. 
 
पताकािृत्तस्य प्रधानिदवतदेशात्पिसांधीत्यस्य पृथग्गणना अक्स्त्िवत । असौ पराथथत्िादेि, अत एि 

च कृतः सांवधः सूच्यते िाभ्यहू्यते िा वनबध्यते िा । यथा मायापुष्ट्पके– 
 

िाली यथा विवनहतः प्रवथतप्रभािो 

दग्धा यथैककवपना प्रसभां च लङ्का । 

तीणो यथा जलवनवधर्मगवरसेतुना च 

मन्ये तथा विलवसतां चपलस्य धातुः ॥इवत । 

 
पताकायाां वह पूणथिणथने पताकान्तांर स्यावदत्यनिस्था । तदु्यक्त्तमुक्त्तमनुसांवधत्िान्न पृथग्गणनमस्येवत । 
लोल्लटाद्यास्तु मन्यन्ते पराथे साधवयतव्ये पताकानायकस्येवतिृत्तभागा अनुसांधयः । यथा कृत्यारािणे– 

 
धन्यास्ते ते कृवतनः िाध्या तेषाां च जन्मनो िृवत्तः । 
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यरैुक्ज्ितात्मकायसै्तेषामथाः प्रसाध्यन्ते ॥ 

 
इवत मुखानुसांवधः, ‘िाली यथा’ इवत प्रवतमुखस्यानुसांवधः, शक्क्त्तहते लक्ष्मणे ओषध्यानयने गभथस्य, 
अङ्गददौत्येऽिमशथस्य, मन्दोदयाके्षपे ‘असत्यनाये, वतठ वतठ’ इत्यिसाने वनिथहणस्य इवत । एतत्त ुभिवत । 
सिथस्यिै वह पिािस्था भिन्तीत्युक्त्तम् । कक त्िस्यानुसांवधत्िावभधाने प्रयोजनां न पर्शयामः । 

 
पताकेिे कथानक म ख्य कथानकासारखे असा अचतदेश केला असलयाम ळे त्यािे पाि सांधी होतात, 

तेव्हा यािी स्वतांत्र र्णना असू द्यात. ती द सऱ्याच्या साठीि असते. म्हणून चतच्यात योचजलेला सांधी सूचित 
केला जातो हकवा अन मानाने ज्ञात होतो हकवा ग्रचथत केला जातो. उदाहरणाथव, मायाप ष्ट्पक नाटकात– 
‘पराक्रमाचवषयी प्रचसद्ध असलेला वाली ज्याअथी मारला रे्ला आहे, एका वानराने ज्याअथी बलात्काराने 
लांका जाळली आहे आचण ज्याअथी पववतातील दर्डाांच्या सेतूने सम द्र पार केला आहे, त्या अथी हे िांिल 
चवधात्यािे चवलचसत आहे असे मला वाटते.’ कारण, पताकेमध्ये पूणव वणवन असलयास चतच्यात द सरी 
पताका असेल आचण याप्रमाणे अनवस्थाप्रसांर् ओढवले. म्हणून अन सांधी असलयाम ळे त्यािी स्वतांत्र र्णना 
नाही असे म्हटले आहे ते योलय आहे. परांत  लोल्लटप्रभतृींिी मान्यता अशी आहे की द सऱ्यािे प्रयोजन साध्य 
करावयािे असता पताकानायकाच्या वृत्तािे भार् ते अन सांधी होत. उदाहरणाथव, कृत्यारावण नाटकात– ‘ते 
धन्य होत, ते कृतकृत्य होत, याांिे जीचवत प्रसशांनीय होय, जे आपलया देहावर चतलाांजली देऊन त्या 
इतराांिे प्रयोजन साध्य करतात’ हा म खािा अन सांचध, ‘वाली ज्यावरून’ इत्याचद हा प्रचतम खािा अन सांचध, 
शक्तीने लक्ष्मण चनिेतन झाला असता औषधी आणण्याच्या प्रसांर्ात र्भािा अन सांचध, अांर्दचशष्टाईच्या 
प्रसांर्ात अवमशािा अन सांचध आचण शवेटी मन्दोदरीच्या ‘हे क लटे, अनाये, थाांब थाांब’ ह्या चनभवत्सवनात 
चनववहणािा अन सांचध. पण हे सवव आहे; कारण सवव वृत्ताच्या पाि अवस्था असतात असे म्हटलेि आहे. परांत  
ह्याांना अन सांचध म्हणण्यािे प्रयोजन आम्हाला चदसत नाही. 

 
ह्या श्लोकावरील टीकेिा प्रारांभीिा अांश र्हाळ झाला आहे असे चदसते. व्याख्येच्या प्रारांभी पचहले 

एक दोन शब्द प्रतीक म्हणून उद्धतृ व्हावयास पाचहजे होते. तसेि श्लोकािा अथव लावणेही अपेचक्षत आहे. 
टीकेच्या उपलब्ध अांशातील प्रारांभीच्या वाक्यात अचभनवर् प्तािे स्वतःिे मत नसून एका आके्षपकािे मत 
चनर्मदष्ट आहे. कारण ह्या वाक्यात पृथलर्णना असावी असे म्हटले आहे, तर प ढे टीकेत पृथलर्णना नाही हेि 
चवधान योलय असे म्हटले आहे. यावरून असे चदसते की ह्या प्रारांभीच्या वाक्याच्या पूवी अन सांधीिी 
पृथलर्णना करण्यािी आवश्यकता नाही असे म्हटलेले असाव.े आचण श्लोकातील ‘प्रधानाथान याचयत्वात् 
अन सांचधः’ या शब्दाांिी व्याख्या करताना असे म्हटलेले असणे स्वाभाचवक आहे. -‘पताकावृत्तस्य’ ही 
म ळातील ‘पताकाप्रवृत्तस्य’ िी द रुस्ती आहे. ‘प्रवृत्त’ या चठकाणी अथवहीन आहे. आचण ज्या २३ व्या श्लोकात 
‘प्रधानवत्’ असा अचतदेश आहे त्यात ‘वृत्त’ शब्दि आहे. -‘पञ्चसांधीत्यस्यपृथग्’ हस्तचलचखतात 
‘पञ्चसांधीत्यस्यात् पृथग्’ असा हकचित भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतात ‘पञ्चसांधीत्यासाां भवते् पृथग्’ असा आहे. 
‘आसाम्’ ने कशािा बोध सांभाव्य आहे हे साांर्ता येण्यासारखे नाही. आचण ‘अस्त  इचत’ प्रस्त त वाक्याच्या 
शवेटी अन्तभूवत करणे आवश्यक असलयाम ळे म ळात ‘भवते्’ असण्यािी शक्यता नाही. -‘असौ इ॰’ हे 
आके्षपाला चदलेले उत्तर आहे. -‘कृतः’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रतात ‘क तः’ आहे पण त्याने 
सम चित अथवबोध होत नाही. कृत म्हणजे पताकावृत्तात जो केलेला म्हणजे अन्तभूवत असतो तो. तो क्कचित 
सूचित होतो, क्कचित अन चमत होतो तर क्कचित स्पष्टपणे ग्रचथतही होतो. -‘न पृथलर्णनमस्येचत’ यातील 
‘अस्य’ म्हणजे ‘पताकावृत्तस्य’. या शब्दाांनांतर म ळात  ‘तथा’ हा शब्द अचधक आहे. पण प्रस्त त वाक्याच्या 
शवेटी तो अन पपन्न आहे. म चद्रतात आहे त्याप्रमाणे प ढील वाक्याच्या प्रारांभी स द्धा तो सांभवनीय नाही. 
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लोल्लटादींिे मत चभन्न आहे हे ‘त ’ वरून स्पष्ट आहे. त्यािा चनदेश करताना ‘तथा’ शब्द योजणार नाहीत. 
म्हणून तो शब्द र्ाळला आहे. -मायाप ष्ट्पक आचण कृत्यारावण ही दोन्ही नाटके सध्या उपलब्ध नाहीत. -
‘उस्ज्झतात्मकायैस्तेषाम’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रतात ‘-कायवयेषाम्’ असे आहे. पण ‘कायव’ 
पेक्षा ‘काय’ ने चवधान अचधक अथववाही होते. आचण आत्मत्यार् करणारे धन्य वर्ैरे होत असे म्हणावयािे 
असलयाम ळे त्याांिाि चनदेश करणारा ‘येषाम्’ शब्द वापरला असण्यािी शक्यता कमी. ‘तेषाम्’ म्हणजे ज्याांिे 
कायव साधले जाते ते द सरे. -‘वाली यथा’ हा श्लोक जर वर उद्धतृ केलेलाि असेल तर मायाप ष्ट्पक आचण 
कृत्यारायण ह्या दोन्ही नाटकाांत एकि श्लोक आढळावा हे िमत्काचरकि होईल. हा चनराळा श्लोक 
असण्यािा सांभव आहे. -‘ऽवमशवस्य’ म ळात ह्या शब्दाच्या पूवी ‘मन्दोदयाके्षपे’ हा शब्द आहे. पण 
मन्दोदरीच्या आके्षपािे विन नांतर उद्धतृ केलेले आहेसे चदसते, म्हणून हा शब्द नांतर घातला आहे. चशवाय 
‘मन्दोदयाके्षपे’ अवमशाति अन्तभूवत असते, तर ह्या शब्दानांतर ‘ि’ अपेचक्षत होता. -‘असत्यनाये चतष्ठ चतष्ठ 
इत्यवसाने’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘असक्तनाये चतष्ठ चतष्ठचेतरथस्त्वांसाने’ असा भ्रष्ट 
पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘आ! अशक्त, अनायें चतष्ठ चतष्ठ, अचतरथस्त्वां सा न’ असा आहे. तोही असांभाव्य 
वाटतो. त्यात हलर्भेद म ळीि मानलेला चदसत नाही. -‘एतत्’ म्हणजे ह्या प्रकारिी इचतवृत्तािी चवभार्णी. 
-‘हक त्वस्या-’ ही ‘हक तस्या-’ िी द रुस्ती आहे. या वाक्यात लोल्लटादींच्या मतावर आके्षप घेतलेला 
चदसतो; म्हणून ‘हकत ’ आवश्यक आहे. - ‘अन सांचधत्वाचभधाने’ ही म ळातील ‘अन सांचधचद्वत्वाचभधाने’ िी 
द रुस्ती आहे. ‘चद्वत्व’ ला येथे काहीि अथव नाही. अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे चदसते की कृत्यारावण 
नाटकातील हे प्रसांर् प्रधान इचतवृत्ताच्या सांधींत आहेत हे खरे आहे. पण ते सवव अन सांचध या सांजे्ञला पात्र 
आहेत असे म्हणता येण्यासारखे नाही. श्लोकात म्हटलयाप्रमाणे पताकेच्या इचतवृत्तात जो सांचध असतो 
त्यालाि अन सांचध म्हणतात. 

 
आगभादाविमशाद्वा पताका विवनितथते । 

[का त  बन्धो.] कस्माद्यस्मावन्नबन्धोऽस्याः [का पराथायोपकलपते.] पराथथः पवरकीत्यथते ॥२८ ॥ 

 
र्भवसांधीच्या आत हकवा चवमशव सांधीच्या आत पताकेिी समाप्ती होते. यािे कारण असे की चतिी 

योजना द सऱ्यासाठीि करावयास साांचर्तले आहे. 
 
स्िफलवसद्धये यतमानस्य तत् तत्ािर्शयां पृथग्गणनशङे्कवत तत्प्रयोजनम् । अस्मत्पके्ष कक्स्मांस्तर्मह 

प्रधानसांधौ तस्यानुयावयत्िवमवत दशथवयतुमाह आगभादाविमशादे्ववत । प्रवतमुखे गभे िा यमथं व्याप्य वनितथते 
पताकेवतिृत्तां ताित्येि पताकानायकस्य स्िफलवसवद्धरूपवनबन्धनीया । वसद्धफलस्त्िसौ प्रधानफल एि 
व्यावप्रयमाण आसीनोऽवप भूतपूिथगत्या पताकाशब्दिाच्यो न मुख्यत्िेन । अत्ाह कस्मावदवत । अस्यावभप्रायः, 
प्रधानिच्च कल्प्येतेत्युक्त्तत्िात् वनिाहादवप कक तििवत । अत्ोत्तरां यस्मावदवत । वनिथहणपयथन्ते तत्फले 
वक्रयमाणे तुल्यकालयोरुपकायोपकारकत्िाभािात् तेन प्रधानोपकारो न भिेत् । अवभविधािाङ् । ये तु 
मयादायाां तां व्याचक्षते ते न सम्यगमांसत । विवनपातप्रतीकारे प्रधानविमशथसांधौ प्रत्युतोपयोगः पताकायाः । 
यत् कृतघ्नता दृिा तन्नोच्यते, कृतज्ञस्तु प्राप्तफलो विवनपातान् प्रवतकुयादेिेवत । 

 
स्वतःच्या िलाच्या चसद्धीसाठी प्रयत्न करणाऱ्याच्या वृत्तािी त्या त्या चठकाणी अवश्य स्वतांत्र र्णना 

होईल अशी शांका सांभवते हे त्याांिे प्रयोजन. तर मर् आमच्या मताप्रमाणे कोणत्या प्रधान सांधीमध्ये त्या 
सांधीिे अन याचयत्व केले जाते ते ‘आर्भादाचवमाशाद्वा’ या श्लोकात दाखचवतात. पताकेिे इचतवृत्त 
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प्रचतम खसांधीत हकवा र्भवसांधीत ज्या प्रयोजनास व्यापून चनवृत्त होते तेवढ्याि अांशात पताकानायकाच्या 
स्वतःच्या िलािी योजना करावी. पण त्यािे िल चसद्ध झालयानांतर तो प्रधान नायकाच्या िलासाठी 
उद्योर् करीत राचहला तरी पूवी असलेलया त्याच्या स्स्थतीम ळे पताका शब्दानेि ओळखला जातो, प्रधान 
म्हणून नाही. येथे ‘कस्मात्’ असे म्हटले आहे. त्यािा अथव असा. ‘प्रधान इचतवृत्ताप्रमाणे कस्लपले जाते’ असे 
म्हटले आहे, म्हणून ते कायव तडीस जाण्याच्या वळेेसही असते काय? यािे उत्तर ‘यस्मात्’ इत्यादी शब्दाांत 
देतात. चनववहणापयवन्त जर पताका-इचतवृत्तािे िल योचजत केले तर दोन्ही िले एकाि वळेी चसद्ध होऊन 
त्याांच्यात उपकायव आचण उपकारक अशा तऱ्हेिा सांबांध उत्पन्न होणार नाही आचण त्याम ळे ते इचतवृत्त प्रधान 
इचतवृत्ताला उपकारक ठरणार नाही. ‘आ’ हे कमवप्रविनीय ‘अचभचवचध’ म्हणजे पासून या अथी वापरले आहे. 
जे त्यािी ‘मयादा’ म्हणजे पयंन्त या अथी व्याख्या करतात त्याांनी नीट चविार केला नाही. प्रधान 
इचतवृत्ताच्या चवमशव सांधीत उलट पताकेिा अडिणींवर मात करण्यासाठी उपयोर् होतो. जेथे कृतघ्नता 
चदसून येते त्यािा चनदेश केला जात नाही. पण कृतज्ञ असा जो पताकानायक असतो तो स्विलप्राप्तीनांतर 
अडिणींिा प्रचतकार अवश्य करतोि. 

 
‘स्विलचसचद्धये इ॰’ हे वाक्य येथे का योचजले आहे ते स्पष्ट नाही. टीकेच्या याच्या अर्ोदरच्या 

भार्ात लोल्लाट आदींच्या अन सांचधचवषयक मतािा उल्लेख केला आहे, त्याला अन लक्षून हे चवधान केले 
असण्यािी शक्यता आहे. तसे असलयास ‘तत्प्रयोजनम्’ मधील ‘तत्’ ने लोल्लटादींिा चनदेश अचभपे्रत असणे 
सांभाव्य आहे. पाि अन सांधी मानण्यात त्याांिा हेतू असा असावा हे येथे सूचित केलेले चदसते. ‘तत्प्रयोजनम्’ 
च्या जार्ी म चद्रत पाठ ‘तत्प्रशमनप्रयोजनम्’ असा आहे. पण तो मूळ असलेसे वाटत नाही. प्रस्त त श्लोकात 
ह्या वाक्यात चनर्मदष्ट झालेलया शांकेिे प्रशमन म ळीि केलेले नाही. - ‘र्भें वा यमथं’ ही हस्तचलचखतातील 
‘र्भो अन्यचदवायमथं’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ ‘र्भें यचद वा । यमथं’ असा आहे. ‘अन्यद् 
इव अयम्’ ह्यािा हकवा ‘यचद’ िा वाक्यात कोठे अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. येथे असे म्हटले आहे की 
पताकानायकािा स्वाथव प्रचतम ख हकवा र्भवसांधीति चसद्ध झालेला दाखवावयािा असतो; प ढील सांधीतील 
त्यािे अस्स्तत्व पराथव म्हणजे प्रधाननायकाच्या िलचसद्धीला साहाय्यभतू असते. -‘कस्माचदचत’ यातील 
‘इचत’ हस्तचलचखतात नाही, पण तो आवश्यक आहे. म चद्रत पाठ ‘कस्माद्यस्माचदचत । कस्माद्’ असा आहे. 
पण ‘यस्मात्’ प ढे स्वतांत्रपणे अवताचरत केले आहे. आचण त्यािा अथव साांर्ण्यासाठी ‘कस्मात्’ शब्दािी 
प नरावृत्ती करण्यािी आवश्यकता नाही. -‘चनवाहात्’ यातील पांिमी चवशषे समपवक नाही. सप्तमी अपेचक्षत 
आहे. -‘तद्भवचत’ यातील ‘तत्’ म्हणजे पताकानायकािे स्वतःिे िल. - ‘अचभचवधावाङ्’ पाचणनीच्या ‘आङ्
मयादाचभचवध्योः’ (२¿१¿१३) ह्या सूत्राप्रमाणे आ हे कमवप्रविनीय अचभचवचध आचण मयादा या दोन अथी 
वापरता येते. अचभचवचध अथव घेतला तर ज्याच्याबरोबर ते वापरले असते त्यािा अन्तभाव होतो. म्हणजे 
‘आर्भात्’ यािा अथव ‘र्भापासून’ र्भव धरून’ असा होतो. पण मयादा हा अथव घेतला तर ‘र्भापयंत म्हणजे 
र्भव सोडून’ असा अथव होईल. मर् र्भवसांधीत (हकवा चवमशवसांधीत) पताकेिे अस्स्तत्व दाखचवता येणार 
नाही. ती अर्ोदरि सांप ष्टात आलेली दाखवावी लारे्ल. -‘चवचनपातप्रतीकारे’ ही ‘-प्रतीकारः’ िी द रुस्ती 
आहे. ‘उपयोर्ः’ शी ह्यािा अन्वय लावावयािा असलयाम ळे सप्तमीि सांभाव्य आहे. -‘प्रत्य तोपयोर्ः’ म चद्रत 
पाठ ‘प्रस्त तोपयोर्ः’ आहे. पण ‘प्रस्त त’ला येथे काही चवशषे अथव नाही. ‘प्रत्य त’ हे अचधक अथववाही आहे. 
पताका चवमशात नसते असा जो अथव आ मयादाथी मानलयाम ळे चनष्ट्पन्न होतो त्याच्या उलट स्स्थती आहे. -
‘दृष्टा तन्नोच्यते’ हा स िचवलेला पाठ आहे. हस्तचलचखतात ‘दृष्टात्वनेीत्योच्यते’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. 
म चद्रतात ‘दृष्टा तन्न नीत्योच्यते’ असे आहे. नीतीिा येथे काही सांबांध अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही. येथील 
म्हणण्यािा आशय असा चदसतो की पताकानायक जर कृतघ्न असेल तर आपली कायवचसद्धी झालयावर तो 
प्रधाननायकाच्या मार्ात आलेलया अडिणी दूर करण्यास साहाय्य करणार नाही; म्हणून अशा तऱ्हेच्या 
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पताकानायकािी योजना करीत नाहीत. -‘कृतज्ञस्त ’ स ग्रीवािे उदाहरण ध्यानात आणून हे चलचहले आहे हे 
उघड आहे. 

 
 

[वन यत्रान्यस्स्मन्य ज्यमाने, का यत्राथे चिन्त्यमानेऽचप तचल्लर्ङ्ाथवः.]  

यत्ाथे वचक्न्ततेऽन्यक्स्मांस्तवल्लङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 

आगन्तुकेन भािेन पताकास्थानकां  तु तत् ॥२९ ॥ 

 
जेव्हा एका र्ोष्टीिा चविार िालू असता चतच्यासारख्या द सऱ्या र्ोष्टीिी योजना आर्ांत कपणे केली 

जाते तेव्हा ते पताकास्थानक होते. 
 
तत् पताकानायको यथा स्िाथे प्रितथते पराथं च, तथा भृत्यस्यान्यस्य िा जडस्य िा क्स्थवतः 

स्िाथेऽवप सवत पराथे सांपद्यते तत्पताकास्थानकम्, पताकासदृशम् । तत् जडस्य स्िाथथपराथथप्रिृत्तौ 
तािदवभसांघानाभािात् अवभसांधानितः सुग्रीिादेः पताकानायकािेदः । अजडस्यावप स्िाथे 
यद्यप्यवभसांधानमक्स्त तथावप पराथे नास्तीवत विशेषः । प्रधानिच्च कल्प्येतेवत पताकालक्षणेऽवभधानात् 
बहुतरेवतिृत्त ेव्यापकता नायकस्य, अस्य तु पवरवमतेवतिृत्तव्यापकत्िवमत्यवप विशेषः । 

 
पताकानायक ज्याप्रमाणे स्वतःच्या प्रयोजनासाठी आचण इतराच्या प्रयोजनासाठी प्रवृत्त होतो 

त्याप्रमाणे सेवकािी अथवा इतर कोणािी अथवा अिेतन वस्तूिी स्स्थती स्वाथव साधीत असतानाही पराथव 
साधते ती स्स्थती म्हणजे पताकास्थानक, पताकेप्रमाणेि होय. त्याांत अिेतन वस्तू स्वाथव आचण पराथव 
याांसाठी प्रवृत्त होते तेव्हा तेथे सांकलपािा अभाव असलयाम ळे ब चद्धपूववक सांकलप करणाऱ्या स ग्रीव आदी 
पताकानायकाहून ती चभन्न आहे. आचण सिेतन भतृ्य वर्ैरे जरी आपलया प्रयोजनासाठी सांकलप करतात तरी 
द सऱ्याच्या प्रयोजनासाठी तो करीत नाहीत हा िरक. आचण पताकेच्या लक्षणात ‘आचण प्रधान 
इचतवृत्ताप्रमाणे ती कस्लपली जाते’ असे म्हटले असलयाम ळे चतिा नायक इचतवतृ्ताच्या मोठ्या अांशात 
चवद्यमान असतो, तर हे पताकास्थानक अर्दी अलप इचतवृत्ताला व्यापते असा स द्धा ह्या दोहोंत िरक आहे. 

 
या चठकाणी नाट्यशास्त्रात पताकास्थानक व त्यािे िार प्रकार ह्याांिे वणवन आहे. पताका आचण 

पताकास्थानक याांच्यात साम्य असलयाम ळे पताकेच्या चववरणानांतर पताकास्थानकाांिे वणवन स्वाभाचवक 
आहे असे स िवनू प्रस्त त पचरच्छेदात अचभनवर् प्ताने त्या दोहोंमधील भेदही स्पष्ट केला आहे. -‘तथा’ हा 
शब्द म ळात नाही. पण अथासाठी आवश्यक म्हणून तो घातला आहे. ‘स्स्थचतः’ हा शब्द 
पताकास्थानकमधील ‘स्थान’ च्या पयायाथी वापरलेला चदसतो. -‘पताकासदृशम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती 
आहे. म ळात केवळ ‘पताका’ आहे. पण ‘पताका’ व ‘पताकास्थानकम्’ याांच्यात सामान्यचधकरण अचभपे्रत 
असण्यािी शक्यता कमी. -‘अचभसांधान’ म्हणजे मनात योजून काही करण्यािा सांकलप करणे. -
‘यद्यप्यचभसांधानमस्स्त’ यातील ‘अचभसांधानम्’ ही म ळातील ‘अन सांधानम्’ िी द रुस्ती आहे. येथेही 
अचभसांधानि अचभपे्रत आहे यात शांका नाही. 

 
तस्य पताकास्थानकस्य िक्ष्यमाणभेदैभेदिविात् सामान्यलक्षणां तािदाह यत्ाथे 

वचक्न्ततेऽन्यक्स्मवन्नवत । अथथः प्रयोजनम् उपायश्च कमथकरणव्युत्पवया । अन्यक्स्मन्नुपाये प्रयोजने िा 
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वचक्न्ततेऽन्यः उपायान्तर-प्रयोजनान्तरलक्षणः प्रकषणे युज्यते सांबध्यते यते्वत तत्पताकास्थानकम् । 
पताकाधारत्िादुपचारावदवतिृत्तमवप पताकास्थानकम् । उपाध्यायास्त्िाहुः । पताकायाः स्थानवमवतिृत्तता, 
तत् चाथथः वक्रयमाणोऽवप पूिथपदाथथमुप-सांक्रामवत, राजिाहन इिायमुदु्धरकन्धरक्स्तठतीवत यथा । तेन 
पताकास्थानकवमवतिृत्तमेिोच्यते । तत् िर्णयथमानां तु जडाजडरूपां पताकासदृशवमत्यथादुक्त्तां भिवत । स 
चान्योऽथथस्तवल्लङ्गः तां मुख्यमथं वलङ्गयवत विवचत्यतीवत । ननु कक तत् पताकासादृर्शयवमत्याह आगन्तुकेन 
भािेनेवत । भािनां भािः कारणत्िम् । तच्च वद्वविधां स्िरूपकृतां सहकावरकृतां च । 
सहकावरकृतमागन्तुकमुच्यते । सहकावरत्िसामान्यात् तत्समथाचरणलक्षणात् पताका सादृर्शयवमवत याित् 
। अन्यावभसांधानेऽन्यवसवद्धशे्चत् भूषणभूतावप कैवश्चद् दूषणत्िेन गृहीता । तैरथथशब्दः उपाय-िाच्येिावश्रतः, 
तवल्लङ्गः इवत कारणत्िधमाभािप्रिृवत्तवनवमत्त उपायः । उदाहरणां सामान्यलक्षणस्य विशेषलक्षण-व्याख्याने 
शक्त्ययोजनवमवत ततै्ि दशथवयष्ट्यामः । 

 
प ढे साांर्णार असलेलया प्रकाराांम ळे त्या पताकास्थानकािे भेद आहेत, तेव्हा त्यािे सामान्य लक्षण 

‘यत्राथे चिस्न्ततेऽन्यस्स्मन्’ ह्या श्लोकात करतात. अथव म्हणजे प्रयोजन आचण उपाय, कमव आचण करण या 
अथांच्या व्य त्पत्तीने. एक उपाय हकवा प्रयोजन हिचतले असता जेथे द सरा उपाय हकवा द सरे प्रयोजन ह्या 
स्वरूपािा चनराळा अथव प्रकषाने योचजला जातो म्हणजे सांबांचधत केला जातो ते पताकास्थानक. पताकेला 
आधार असलयाम ळे उपिाराने इचतवृत्ताला स द्धा पताकास्थानक म्हणतात. पण आमिे र् रुजी म्हणतात–
पताकेिे स्थान म्हणजे इचतवृत्तािे अस्स्तत्व; आचण त्यात केला जाणारा अथव स द्धा पूवीच्या शब्दाच्या अथाला 
सांक्रचमत होतो; उदाहरणाथव ‘राजाच्या वाहनाप्रमाणे ह्या घोड्यािी मान जूचवरचहत अशी ताठ आहे.’ म्हणून 
इचतवृत्तालाि पताकास्थानक म्हणतात. त्यात वणवत केलेले सिेतन आचण अिेतन स्वरूपािे चवषय 
पताकेसारखे आहेत हे अथाति अचभपे्रत आहे. आचण तो द सरा अथव तचल्लर्ङ् असतो म्हणजे त्या म ख्य अथात 
वैचित्र्य आणतो. त्यात पताकेशी सादृश्य कोणते या प्रश्नािे उत्तर ‘आर्न्त केन भावने’ ह्या शब्दाांत देतात. 
भाव म्हणजेि भावन म्हणजेि कारणभतू होणे. आचण ते दोन प्रकारिे, त्याच्या स्वरूपाम ळे होणारे आचण 
सहकाऱ्याम ळे होणारे. सहकाऱ्याम ळे होणारे ते आर्न्त क असे म्हणतात. ते कायव साधण्यास समथव आिरण 
असणारे अशा स्वरूपाच्या सहकाचरत्वाशी समानता असलयाम ळे पताकेशी सादृश्य आहे असा यािा अथव. 
एकािा सांकलप केला असता द सऱ्यािी चसद्धी जर झाली तर ते भषूणावह असले तरी काहींनी ते दूषण 
ठरचवले आहे. त्याांनी अथव शब्द उपाय ह्या अथानेि स्वीकारला आहे आचण तचल्लर्ङ् उपाय म्हणजे कारणीभतू 
होण्याच्या धमाच्या अभावाम ळे प्रवृत्त होणारा असे मानले आहे. पताकास्थानकाच्या प्रकाराांच्या लक्षणाांच्या 
व्याख्या करताना ह्या सामान्य लक्षणाच्या उदाहरणािी योजना करणे शक्य आहे हे आम्ही त्या चठकाणीि 
दाखवनू देऊ. 

 
‘कमवकरणव्य त्पत्त्या’ र् धातूपासून व्य त्पन्न झालेला ‘अथव’ हा शब्द त्या धातूिे कमव म्हणून ‘अयवते 

असौ’ अशा प्रकारे आचण त्या धातूिे करण म्हणून ‘अयवते येन तत्’ अशा प्रकारे अन क्रमे प्रयोजन आचण उपाय 
ह्या अथी वापरला आहे. -‘उपिारात्’ म्हणजे इचतवृत्ताच्या काही भार्ाला पताकास्थानक म्हणतात ते र्ौण 
अथाने. पताकेिे स्थान म्हणजे चतला आधारभतू असलयाम ळे हा र्ौण अथव चनष्ट्पन्न होतो. -
‘उपाध्यायास्त्वाह ः’ भट्ट तोतािे म्हणणे असे की इचतवृत्ताला पताकास्थानक म्हणतात ते म ख्य अथाने, र्ौण 
अथाने नाही. -‘तत्र िाथवः इ॰’ या वाक्यािा अथव चवशषे स्पष्ट नाही. पताका जर इचतवतृ्त आहे तर तोि अथव 
पताकास्थानकालाही लार् ू पडतो असा आशय सांभवनीय आहे. पण यात ‘पूववपद’ शब्दाने 
पताकास्थानकािा बोध होतो असे समजाव ेलार्ते. त्यािी नीट उपपत्ती लार्त नाही. -‘राजवाहन इव इ॰’ 
ह्या उदाहरणािा अथव असा असावा-उद्ध रकन्धर हे राजवाहनािे वणवन; ते द सऱ्या वाहनालाही लार् ूकेले 
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आहे. ते वणवन द सऱ्या वाहनाला स द्धा म ख्य अथानेि लार् ूहोते, र्ौण अथाने नाही. त्यािप्रमाणे पताकेिे 
इचतवृत्त असे वणवन पताकास्थानकाला लार् ूहोते ते म ख्य अथानेि, र्ौण अथाने नाही. -‘चलर्ङ्यचत’ ह्या 
चक्रयापदािा ‘चवचित्रयचत’ म्हणजे वैचित्र्य उत्पन्न करतो असा अथव केला आहे. -‘सहकाचरत्वसामान्यात् इ॰’ 
पताका आचण पताकास्थानक याांत साम्य असे की दोन्हीही प्रधान कायाला सहकारी म्हणून उपयोर्ी 
पडतात. आचण हा सहकाचरभाव म्हणजे उपयोर्ी पडण्यािी समथवता. -‘उपायवाच्येवाचश्रतः’ म चद्रत पाठ 
‘उपायवाच्योपाचश्रतः’ असा आहे. तो स्क्लष्ट आहे. -‘कारणत्वधमाभावप्रवृचत्तचनचमत्तः’ ही ह्या टीकाकाराांनी 
केलेली ‘तचल्लर्ङ्ः’ शब्दािी व्याख्या. कारणीभतू न होणारा असे ह्या व्याख्येिे सार आहे. द सरा उपाय अशा 
तऱ्हेिा असतो म्हणून ते दूषण मानले आहे. 

 
[का –त्य पिारतः.] सहसैिाथथसांपवत्तगुथणित्युपकारतः । 

पताकास्थानकवमदां प्रथमां पवरकीर्मततम् ॥३० ॥ 

 
ज्याच्यामध्ये उपकारक असलेली व र् णसांपन्न अशी प्रयोजनािी सांप्राप्ती एकाएकी चसद्ध होते ते 

पचहलया प्रकारिे पताकास्थानक असे म्हणतात. 
 
तिेदान क्रमेण लक्षयवत सहसैिाथथसांपवत्तवरवत । यत्ोपकारमपेक्ष्य गुणिती उत्कृिा अथथस्य 

फलस्य सहसैिावचक्न्ततत्िने भिवत सांपवत्तः तत्प्रथमवमवत साध्यफलयोगात्प्रधानां पताकास्थानम् । यथा 
रत्नािल्याां सागवरकायाां पाशािलम्बनप्रिृत्तायाां । िासिदत्तयेवमवत मन्यमानो राजा यदा पाशां मुिवत तदा 
तदुत्क्त्या सागवरकाां प्रत्यवभज्ञाय ‘हा कथां वप्रया मे सागवरका । अलमलमवतमात्म्’ इत्यावद । 
अत्ान्यत्प्रयोजनां वचक्न्ततां तदै्ववचत्र्यकावर च प्रयोजनान्तरां सांपन्नम । तत् च दैियोगात्तथाभूतदेशकालयोगो 
नायकः स्िात्मनोऽवभसांवध-बलात् कक्ल्पतभेदः । सागवरकैि च मरणमेिोवचतवमत्यन्यावभसांधानेन िदतीवत 
पताकानायकसदृशत्िां भजते । अन्यक्स्मन्नुपाये वचक्न्तते सहसोपायान्तरप्राक्प्तः यथा नागानन्दे 
जीमूतिाहनस्य शङ्खचूडप्राप्यिध्यपटस्य किुवकना िासोयुगलापथणम् । 

 
त्याच्या प्रकाराांिे ‘सहसैवाथवसांपचत्तः’ येथपासून क्रमाने लक्षण करतात. जेथे उपकाराच्या अपेके्षने 

र् णवती म्हणजे उत्कृष्ट प्रकारिी अथािी म्हणजे िलािी, सहसा एव म्हणजे चतिी कलपनाही नसता, 
सांपन्नता होते ते प्रथम म्हणजे साध्य करावयाच्या िलाशी सांबद्ध असलयाम ळे म ख्य प्रकारिे पताकास्थान. 
उदाहरणाथव, रत्नावली नाचटकेत चतसऱ्या अांकात सार्चरका र्ळिास लावनू घेण्यास प्रवृत्त झाली असता 
ती वासवदत्ता आहे असे समजून राजा जेव्हा चतिे पाश सोडतो तेव्हा चतच्या उद्र्ारावरून ती सार्चरका 
आहे असे ओळखून ‘काय? ही माझी चप्रया सार्चरका? प रे प रे’ इत्यादी प्रसांर्. त्या चठकाणी दैवयोर्ाने त्या 
चवचशष्ट देशकालाशी सांबद्ध झालेला नायक आपलया स्वतःच्या सांकलपाच्या जोरावर चभन्न कलपना करतो. 
आचण सार्चरकाि ‘मरण हेि उचित’ असा चनराळाि सांकलप मनात योजून म्हणते चतिे पताकानायकाशी 
सादृश्य होते. एक उपाय चिस्न्तला असता अकस्मात द सऱ्या उपायाच्या प्राप्तीिे उदाहरण नार्ानन्द 
नाटकात जीमूतवाहनाला शांखिूडापासून प्राप्त व्हावयाच्या वध्य मन ष्ट्याच्या वस्त्राऐवजी कां ि कीने केलेले 
दोन वस्त्राांिे अपवण. 

 
‘उपकारमपेक्ष्य’ हा उपकार पताकास्थानकाकडून प्रधान इचतवृत्तावर व्हावयािी अपेक्षा असते. 

म चद्रतात ‘उपकारकमपेक्ष्य’ आहे. पण तो चततकासा समपवक नाही. -‘तद क्त्या’ सार्चरकेिी यावळेिी उक्ती 
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आहे-‘म ांिद  म ांिद  मां भट्टा । पराहीणो क्ख  अअां जणो । ण उण ईचरसां अवसरां मचरद ां पावचेद । (सोडा सोडा 
मला. मी परस्वाधीन आहे. मरणािी अशी सांधी मला प न्हा चमळणार नाही.)’ -‘अन्यत्प्रयोजनां चिस्न्ततम्’ 
वासवदते्तिी म क्तता करणे असा राजािा उदे्दश होता, त्याऐवजी सार्चरकेशी मीलन हे द सरे प्रयोजन चसद्ध 
झाले. या वाक्यात पताकास्थानकािे वरील सामान्य लक्षण प्रस्त त प्रकाराला लार् ूअसलयािे दाखचवले 
आहे. -‘तत्र ि इ॰’ या वाक्यात ‘दैवयोर्ः’ च्या ऐवजी ‘दैवयोर्ात्’ आचण ‘स्वात्मवै’ च्या ऐवजी ‘स्वात्मनो’ 
अशा द रुस्त्या स िचवलया आहेत. म ळात अनेक शब्द प्रथमा चवभक्तीत आहेत. त्याांच्या एकचत्रत अन्वयािी 
शक्यता िारशी नाही. स िचवलेलया द रुस्तींनांतर ‘-कालयोर्ः’ हे ‘नायकः’ िे चवशषेण आचण ‘कस्लपतभेदः’ 
हे चवधेय असे समजणे शक्य आहे. -‘अचभसांचधबलात्’ नायकािा सांकलप असतो वासवदते्तिी पाशापासून 
म क्तता करण्यािा. त्याम ळे वस्त तः सार्चरका तेथे असता ती वासवदत्ता अशी त्यािी चभन्न स्वरूपािी 
कलपना होते, असा ‘कस्लपतभेदः’ यािा अथव चदसतो. – ‘सार्चरकैव ि इ॰’ वर उद्धतृ केलेलया साचर्रेच्या 
उक्तीत ‘मरणि योलय’ असा चतिा सांकलप प्रकट झालेला चदसतो; पण खरोखर चतच्या मनात द सराि 
अचभसांचध म्हणजे सांकलप असतो -राजाशी मीलन व्हाव ेअसा. म्हणजे येथेही एक प्रयोजन असता द सरे 
प्रयोजन चसद्ध होते. -‘पताकानायकसदृश्यत्वां भजते’ सार्चरकेिे पताकानायकाशी सादृश्य कसे ते स्पष्ट 
नाही. पताकानायक स्वाथव अहण पराथव दोन्ही साधतो. सार्चरकेच्या बाबतीत तसे म्हणता येण्यासारखे आहे 
असे चदसत नाही. चतिा स्वतःिा अथव आचण राजािा अथव एकि होत. मनात द सरा उदे्दश असणे एवढेि 
यासाठी प रेसे आहे असे वाटत नाही. चशवाय ती तर या नाचटकेिी नाचयका. -‘अन्यस्स्मन्न पाये इ॰’ वर अथव 
शब्दािे प्रयोजन आचण उपाय असे दोन अथव केले आहेत. प्रयोजनािे उदाहरण रत्नावलीतून चदले आहे. 
आता उपायािे उदाहरण नार्ानन्द नाटकातील चदले आहे. -‘शङ्खिूडप्राप्य-वध्यपटस्य’ शांखिूड हा त्या 
चदवशी र्रुडािे भक्ष्य म्हणून ठरलेला सपव. वध्य म्हणून त्याला रक्त वस्त्राने झाकावयािे होते. शङ्
खिूडाच्या जार्ी नायक जीमूतवाहन स्वतः बली जाऊ इस्च्छतो. त्याि वळेेस कां ि की येऊन चववाहानांतर 
वापरावयािे म्हणून त्याला रक्त वस्त्र अपवण करून जातो. शांखिूडाजवळील रक्त वस्त्र ह्या उपायािे हितन 
केले असता अकस्मात कां ि कीने चदलेले वस्त्र हा द सरा उपाय प्राप्त होतो. ह्या समासात म ळातील ‘प्राप्त’ 
च्या ऐवजी  ‘प्राप्य’ शब्द वापरून द रुस्ती केली आहे. 

 
अन्ये तु चतुष्ट्पताकापरमम् इवत भाविसांवधचतुियावभप्रायेण मन्यमानाः प्रथमवद्वतीयावदशब्दान् 

मुखावद-सांवधविषयप्रयोगावभप्रायेण व्याचक्षते । अत् च युक्क्त्तनथ लक्ष्यते न िाां चमत्कारां करोतीत्यसदेिैतत् । 
तुल्यतया गणनां भूतेक्न्र्द्यःै पताकापिकगणनमप्यापादयेवदवत च िदविवश्चरन्तनैरेिायमुपहासपात्ीकृतः 
पक्ष इत्यास्ताम् । 

 
परांत  द सरे टीकाकार ‘अचधकात अचधक िार पताकाांनी य क्त’ हे विन प ढे साांचर्तलेलया िार 

सांधींच्या सांबांधात आहे असे मानून प्रथम, चद्वतीय आदी शब्द म ख आदी सांधींच्या चवषयी योजले आहेत अशी 
व्याख्या करतात. यात काही औचित्य नाही हकवा िमत्कृती नाही म्हणून हे बरोबर नाही. एकि सांख्या 
असलयाम ळे सांबांध जोडावयािा असे असेल तर पाि पताकाांिा महाभतूाांशी व इस्न्द्रयाांशी सांबांध जोडता 
येईल असे म्हणून प्रािीनाांनीि हे मत हास्यास्पद ठरचवले आहे. असो. 

 
‘ित ष्ट्पताकापरमम्’ इत्यादी प ढे ३४ व्या श्लोकात म्हटले आहे. -‘य स्क्तनव लक्ष्यते न वा िमत्कारां’ 

हा पाठ म चद्रताप्रमाणे आहे. हस्तचलचखतािा पाठ ‘य स्क्तनव वक्ष्यां नैवानकाद्भरां’ असा भ्रष्ट आहे. पण याप ढील 
‘करोचत’ हे तेथील चक्रयापद म चद्रतातील ‘भजचत’ पेक्षा अचधक सांभाव्य वाटते. -‘र्णनां’ असा स्वतांत्र शब्द ही 
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द रुस्ती आहे. त्यािा ‘भतेूस्न्द्रयैः’ बरोबर समास करणे उचित नाही. ‘र्णनम्’ हा ‘आपादेयत्’ िा कता. पाि 
महाभतेू आचण पाि इांचद्रये प्रचसद्ध आहेत. 

 
[का विसाचतशयचश्लष्टां.] िचः सावतशयां वििां काव्यबन्धसमाश्रयम् । 

पताकास्थानकवमदां वद्वतीयां पवरकीर्मततम् ॥३१ ॥ 

 
अचतशयोक्ती व श्लेष याांनी य क्त आचण काव्यचवषयाशी सांबद्ध असलेले विन म्हणजे द सरे 

पताकास्थानक असे म्हणतात. 
 
िचः सावतशयां वििवमवत । काव्यस्य प्रकृतस्य िणथनीयस्य यो बन्धः अवतशयोक्त्त्यावदना योजनां 

तवन्नवमत्तिशाद्यद्वचनां सावतशयां वििां प्रकृतां प्रत्युवचतां जातां तद्वचनां तदथो िा तदुच्चारवयता िा यादृक्च्छकेन 
प्रकृतोपयोवगत्िेन सहकावरत्िां गच्छन् वद्वतीयां पताकास्थानमनवभसांधानापेक्षया । यथा रामाभ्युदये 
तृतीयेऽङे्क सीताां प्रवत सुग्रीिस्य सांदेशोक्क्त्तः – 

 
बहुनात् वकमुक्त्तेन पारेऽवप जलधेः क्स्थताम् । 

अवचरादेि देवि त्िामाहवरष्ट्यवत राघिः ॥ 

 
अत्ान्यप्रयोजनेनावतशक्त्त्याशयेन प्रयुक्त्तेऽवप िचवस पारेऽपीत्यावद प्रकृतोपयोगावतशयात्पताका-स्थानकम् 
। । 

 
‘विः साचतशयां चश्लष्टम्’ इत्यादी. काव्यािा म्हणजे वणवन करावयािा असलेलया प्रस्त त चवषयािा 

जो बांध म्हणजे अचतशयोक्ती आदींच्या बरोबर योजना त्या चनचमत्ताने होणारे जे साचतशय विन चश्लष्ट म्हणजे 
प्रकृताला उचित असे होते ते विन अथवा त्यािा अथव अथवा ते उच्चारणारा वक्ता यदृच्छेने प्रकृताला 
उपयोर्ी असलयाम ळे सहकारी होतो ते द सरे पताकास्थानक, यात सांकलप केलेला नसतो म्हणून. 
उदाहरणाथव, रामाभय दय नाटकातील चतसऱ्या अांकात स ग्रीवाने सीतेला उदे्दशून पाठचवलेलया सांदेशािे 
विन– ‘या बाबतीत अचधक साांर्ण्यािी काय आवश्यकता आहे? हे देचव, सम द्राच्या पलीकडे तू असलीस 
तरी राघव त ला लवकरि घेऊन येईल.’ यात द सऱ्या प्रयोजनाने अचतशय सामर्थयव दाखचवण्यासाठी 
योजलेलया विनात ‘पारेऽचप’ इत्यादी प्रकृताला उपयोर्ी असणाऱ्या अचतशयाम ळे पताकास्थानक आहे. 

 
‘साचतशयां चश्लष्टां’ ही द रुस्ती आहे. म ळातलयाप्रमाणे दोहोिा चमळून ‘साचतशयचश्लष्टां’ असा समास 

बरोबर नाही. श्लोकातील ‘साचतशयां’ िी व्याख्या अर्ोदरच्या ‘अचतशयोक्त्याचदना’ इत्याचद शब्दाांत चदली 
आहे. -‘प्रकृतां’ ही स द्धा म ळातील ‘अप्रकृतां’ िी द रुस्ती आहे. अप्रकृत म्हणजे अप्रस्त त असांभाव्य आहे. - 
‘यादृस्च्छकेन’ ही ‘यादृस्च्छकां  वा’ िी द रुस्ती आहे. यादृस्च्छकमध्ये एखादा नवीन पयाय नसून पूवीिेि तीन 
पयाय यदृच्छेने प्रकृताला उपयोर्ी पडतात असे म्हणावयािे आहे. -‘र्च्छन्’ म चद्रत पाठ ‘र्च्छद्’ आहे. -
‘अनचभसांधानापेक्षया’ ही स द्धा ‘अचभसांधानापेक्षया’ िी द रुस्ती आहे. जे यादृस्च्छक आहे त्यािे अचभसांधान 
म्हणजे ब चद्धपूववक सांकलप केला असण्यािा सांभव नाही. 
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[का यत्त .]अथोपके्षपणां यत् लीनां सविनयां भिेत् । 

वििप्रत्युत्तरेपेतां तृतीयवमदवमष्ट्यते ॥ ३२ ॥ 

 
ज्यामध्ये अथािा उपके्षप र्ूढपणे व नम्रपणे केला जातो व ज्यात श्लेषय क्त प्रचतविन असते ते 

चतसऱ्या प्रकारिे पताकास्थानक असे मानतात. 
 
अथोपके्षपणां यते्वत । लीनमस्फुटरूपमुपवक्षप्यमाणमथथजातां वििेन 

सांबन्धयोग्येनावभप्रायान्तरप्रयुक्त्ते-नावप प्रत्युत्तरेणोपेतां सद् यत् सविनयां विशेषनयनेन विशेषवनश्चयप्रापत्या 
सवहतां सांपद्यते तत्ततृीयां पताका-स्थानकम् । यथा मुर्द्ाराक्षसे चाणक्त्यः ‘अवप नाम दुरात्मा राक्षसो गृहे्यत’ 
एिमस्फुटेऽथे उपवक्षप्ते प्रविर्शय वसद्धाथथकः ‘अअां गहीदो’ इत्येतत्प्रत्युत्तरां सांदेशाशयेन 
प्रयुक्त्तमौवचत्यावद्वशेषवनश्चयां करोवत । तथा च पुनश्चाणक्त्यः सहषथमात्मगतम् ‘हन्त, गृहीतो दुरात्मा राक्षसः’ 
इवत । इदां च प्रकृतसाध्योपयोगाश्रयात्पतास्थानीयवमवत िीथ्यङ्गाद् गर्णडादस्य भेदः । ‘ऊरुयुग्मां भग्नम्’ 
एतवद्ध प्रत्युत दुयोधनेन नेिां तदाशयश्च दुिः, कस्तस्योपयोगः । पार्णडिानुसारेण भिक्त्िदां पताकास्थानम् । 
वभन्नविषयत्िां कृतां हे्यतरू्द्पां न क्षवतमािहवत । 

 
‘अथोपके्षपणां यत्र’ इत्यादी. लीन म्हणजे अस्ि ट रूपाने उपचक्षत होणारा सवव अथव चश्लष्ट म्हणजे 

सांबांचधत होण्यास योलय अशा, द सऱ्याि उदे्दशाने उच्चारलेलयाही प्रत्य त्तराने य क्त होऊन जेथे सचवनय 
म्हणजे चवशषे नयनाने सचहत म्हणजेि चवशषे चनियाच्या प्राप्तीने य क्त असा चनष्ट्पन्न होतो तेथे चतसरे 
पताकास्थानक असते. उदाहरणाथव, म द्राराक्षस नाटकात िाणक्य म्हणतो ‘तो द रात्मा राक्षस पकडला 
जाईल काय?’ याप्रमाणे अस्ि ट अथव उपचक्षप्त झाला असता चसद्धाथवक प्रवशे करून म्हणतो ‘हा घेतला.’ हे 
प्रत्य त्तर सांदेशाचवषयी उच्चारलेले असता औचित्याम ळे चवशषे चनिय उत्पन्न करते. त्या प्रमाणे िाणक्य 
आनांदून स्वतःशी म्हणतो  ‘उत्तम! द रात्मा राक्षस पकडला रे्ला.’ आचण प्रकृत साध्याला उपयोर्ी 
असलयाम ळे हे पताकास्थानक आहे म्हणून वीथीिे अांर् जे र्ण्ड त्याहून चभन्न. र्ण्डाच्या उदाहरणातील 
‘दोन्ही माांड्या मोडलया’ हे उलट द योधनाला इष्ट नसते आचण त्यािा आशय द ष्ट आहे; प्रस्त ताला त्यािा 
काय उपयोर्? तथाचप पाांडवाांच्या दृष्टीने हे पताकास्थानक असे समजण्यास हरकत नाही. चभन्न 
चवषयासांबांधी मानले असता अशा प्रकारिे पताकास्थानक काही न कसान करीत नाही. 

 
‘उपचक्षप्यमाणां’ ही म ळातील ‘उस्त्क्षप्यमाणां’ िी द रुस्ती आहे. उपचक्षप् धातूि अचभपे्रत असणे शक्य 

आहे हे श्लोकातील ‘अथोपके्षपणां’ वरून स्पष्ट आहे. -‘चवशषेचनचियप्रास्प्त’ श्लेकातील चवनय शब्दािा 
व्य त्पचत्तपूववक केलेला हा अथव जरा चवलक्षणि वाटतो. -‘अस्ि टेऽथें उपचक्षप्ते’ यातील ‘उपचक्षप्ते’ हा शब्द 
हस्तचलचखतात नाही. पण तो म ळात असण्यािा िार सांभव आहे. -‘प्रकृतसाध्योपयोर्ाश्रयात्’ म चद्रत पाठ 
‘योर्ाचर्ङ्त्वात्’ असा आहे. पण उपयोर्ािी ‘अचर्ङ्न्’ अशी कलपना असण्यािा सांभव िार कमी. -‘र्ण्डदे्भदः’ 
र्ण्ड ह्या वीर्थयांर्ािे लक्षण १८·११९ मध्ये चदलेले असून त्या आयेवरील व्याख्येत अचभनवर् प्ताने 
वणेीसांहारातील हे उदाहरण चदले आहे. पताकास्थानकात शब्द अस्न्वत झालयाने होणारा नवीन अथव 
प्रकृताला उपयोर्ी असतो, तर र्ण्डात तो नसतो. ‘राक्षसः र्ृहीतः’ हे िाणक्याच्या प्रस्त ताला उपयोर्ी 
आहे, पण ‘ऊरुय लमां भलनम्’ हे द योधनाच्या प्रस्त ताला उपयोर्ी नाही हा त्या दोहोंमधील िऱक असे 
अचभनवर् प्ताने म्हणणे आहे. -‘द योधनेन नेष्टां तदाशयि द ष्टः’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात 
‘द योधनेन...दाशि द ष्टां’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘द योधननाशादाशयि द ष्टः’ असा आहे. ‘नाश’ 
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अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही, आचण ‘ि’ ने अर्ोदर द सरे वाक्य आहे हे स चित होते. -‘पाण्डवान सारेण’ 
म्हणजे पाांडवाांना अचभपे्रत असलेले जे प्रस्त त–द योधनािा ऊरभर्ङ् -त्याला हे उपयोर्ी आहे ह्या दृष्टीने 
वणेीसांहारातील ह्या प्रसांर्ातही पताकास्थानक आहे असे म्हणता येईल. -‘चभन्नचवषयत्वां कृतां’ म्हणजे प्रस्त त 
चनराळे आहे असे मानले तर. -‘एतदू्रपां’ म्हणजे ह्या स्वरूपािे. हे ‘पताकास्थानकम्’ िे चवशषेण आहे असे 
समजता येईल. 

 
द्व्य/व्द्यथो िचनविन्यासः सुवििः काव्ययोवजतः । 

[वन उपन्यासः सांय ति.] उपन्याससुयुक्त्तश्च तच्चतुथथमुदाहृतम् ॥३३ ॥ 

 
काव्यात योचजलेली, स सांबद्ध रिनेिी, दोन अथव असलेली आचण प ढील घटनाांिा उपन्यास 

करणारी विने म्हणजे िौर्थया प्रकारिे पताकास्थानक असे म्हणतात. 
 
द्व्य/व्द्यथो िचनविन्यास इवत । यो िचनविन्यासः कथारूपां िा सालांकारत्िसांपवयाशयेन शोभनः 

प्रसादयुक्त्तः िेषिशाद् द्व्य/व्द्यथथ इवत अनेकाथथसांप्रयुक्त्तः तादृशः सुन्नपन्यासे िस्त्िन्तरोपके्षपे सुठु युक्त्तः 
सांपद्यते तच्चतुथथम् । यथा – ‘प्रीत्युत्कषथकृतो दृशामुदयनस्येन्दोवरिोद्वीक्षते’ इवत । अत् वह काव्यरूपताशयेन 
िेषः प्रयुक्त्तः प्रधानिस्त्िन्तरां सागवरकागतमुपवक्षपवत ‘अअां सो राआ उदअणो जस्स अहां तादेण वदर्णणा’ 
इवत । ‘उद्दामोत्कवलकाम्’ इवत तु नोदाहरणम्, द्व्य/व्द्यथथताप्रवतपत्तािवप वह नात्ाथेन सहकावरता 
कुत्वचदाचवरता । तस्मादेतद्वीथ्यङ्गस्य व्याहारस्यिैोदाहरणां युक्त्तम् । 

 
‘व्द्यथो विनचवन्यासः’ इत्यादी. उक्तींिा केलेला जो चवन्यास अथवा कथेिे स्वरूप अलांकाराांनी 

य क्त अशा समृद्धीम ळे शोभन म्हणजे प्रसादय क्त, श्लेष असलयाम ळे द्व्य/व्द्यथव म्हणजे एकाहून अचधक 
अथांत योजलेला अशा प्रकारिा असून उपन्यासाला म्हणजे द सऱ्या र्ोष्टींिा उपके्षप करण्यास िाांर्लया 
रीतीने योलय होतो ते िौथे पताकास्थानक. उदाहरणाथव, रत्नावलीतील ‘िन्द्राच्या प्रमाणे उदयनाच्या, 
नेत्राांना अचतशय आनांद देणाऱ्या, पदाांिी सेवा करण्यासाठी राजेलोक वर मान करून पहात आहेत.’ 
कारण, या चठकाणी काव्यमय करण्याच्या उदे्दशाने योचजलेला श्लेष सार्चरकेसांबांधीच्या द सऱ्या प्रधान् 
वस्तूिा उपके्षप करतो ‘हा तो राजा उदयन काय की ज्याला मला द्यावयािे ताताांनी ठरचवले आहे?’ परांत  
या नाचटकेतील ‘उद्दामोत्कचलकाम्’ इत्यादी विन ह्या पताकास्थानकािे उदाहरण नाही. कारण जरी त्यात 
दोन अथांिा बोध होत असला तरी ह्याने कोठेि अथाशी सहकाचरता केलेली नाही. म्हणून हे वीथीिे अर्ङ् जे 
व्यवहार त्यािेि उदाहरण म्हणून योलय होय. 

 
‘काव्यरूपां वा’ ही शब्दयोजना समाधानकारक नाही. यातील ‘वा’ िे काहीि प्रजोजन नाही. 

श्लोकातील ‘काव्ययोचजतः’ च्या अन रोधाने ‘काव्यरूपेण’ असा मूळ पाठ असण्यािी शक्यता आहे. -
‘शोभनः’ ही श्लोकातील ‘स चश्लष्टः’ मधील ‘स ’ शब्दािी व्याख्या आचण ‘प्रसादय क्तः’ हे चतिे स्पष्टीकरण. -
‘स ष्ठ  य क्तः’ हे श्लोकातील ‘स य क्तः’ िे चवश्लेषण. म चद्रतात ‘य क्तः’ शब्द नाही. पण तो आवश्यक आहे हे 
उघड आहे. -‘प्रीत्य त्कषव- इ॰’ सांपूणव श्लोक असा– 

 
अस्तापास्तसमस्तभावस नभसः पारां प्रयाते रिा- 

िास्थानीं समये समां नृपजनः सायांतने सांपतन् । 
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सांप्रत्येष सरोरुहदु्यवतमुषः पादाांस्तिासेवितुां 

प्रीत्युत्कषथकृतो दृशामुदयनस्येन्दोवरिोद्वीक्षते ॥१¿२३. 

 
‘व्याहारस्य’ वीथीच्या ह्या अांर्ािे लक्षण वर १८·११८ मध्ये केले आहे. त्यावरील टीपेत ‘उद्दामोत्कचलकाम्’ 
इत्यादी श्लोक उद्धतृ केला आहे. त्या श्लोकात प्रकृताला उपयोर्ी काही नाही असे अचभनवर् प्तािे म्हणणे 
आहे. 

 
यानांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक कां सात चदला आहे– 
 
 

यत् सावतशयां िाक्त्यमथोपके्षपणां भिेत् । 

विनावश दृिमन्ते च पताकाधं तु तििेत् ॥ 

 
हा श्लोक उघडि प्रचक्षप्त आहे.‘पताकाधव’ असा प्रकार अन्यत्र कोठे चनर्मदष्ट नाही. 

 
चतुष्ट्पताकापरमां नाटके [वन काव्य-.] कायथवमष्ट्यते । 

पिवभः सांवधवभयुथक्त्तां ताांश्च िक्ष्याम्यतःपरम् ॥३४ ॥ [वन प न;.] 

 
नाटकामध्ये कायव अचधकात अचधक िार पताकास्थानक असलेले व पाि सांधींनी य क्त असे असाव.े 

आता यानांतर मी त्या पाि सांधींचवषयी साांर्तो. 
 
एषामुत्कषं दशथवयतुमाह चतुष्ट्पताकापरमवमवत । पताकाशब्देन समनन्तरां पताकास्थानमुक्त्तम् । 

तैश्चतुर्मभः कृतैः परममुत्कृिां नाटके नाट्यविषये कायथवमष्ट्यते । तस्मात्तथा कतथव्यवमत्यथथः । पताकास्थानकेन 
वह यल्लेशतः कतथव्यां तदेकेन वक्रयते चतुियेन िा । केवचविाहुः । चतुषुथ सांवधषु चत्िारः पताकानायकाः, तेषाां 
यथाक्रमां सूचकावन पताकास्थानावन, प्रथमां मुखसांधौ यािच्चतुथथमिमशथसांधाविवत । तच्चासत् । पताकाया इि 
प्रकरीवबन्दु-कायथबीजानामवप सूचकान्तरावण तदानीं िक्त्तव्यावन स्युः । चत्िारश्च वनयमेन पताकानायका 
भिेयुः । आगभावदवत च पके्ष चतुष्ट्पतकापरमवभत्यसांगतां स्यात् । मुख्यनायके चेवतिृत्तसूचकां  न लक्षणां 
कथ्यते, पताकानायके तु कथ्यते, इत्यधरोत्तरमावश्रतां स्यात् । न च मुखसांधािाद्यां वद्वतीयां 
प्रवतमुखसांधावित्यावदक्रमो न्यायां लक्ष्ये िा साक्ष्यमावक्षपवत इत्यलमनेन । 

 
एिवमवतिृतां व्याख्यातम्, तस्य च भेदद्वयां वनरूवपतम् । प्रसङ्गादावधकावरकत्िवसद्धये 

अनुिृत्तस्थानभूता अिस्थाः पि दर्मशताः, अथथप्रकृतयश्च, तत्प्रसङ्गादेि पताकास्थानावन । अधुना 
क्त्िवतशब्दाथं प्रयुक्त्तां पिवभः सांवधवभयुथक्त्तवमवत तत् प्रवतज्ञा करोवत ताांश्च िक्ष्यामीवत । 

 
ह्या पताकास्थानकाांिी परमावधी ‘ित ष्ट्पताकापरमम्’ यात दाखचवतात. पताका शब्दाने त्यानांतरिे 

पताकास्थान अचभपे्रत आहे. नाटकात म्हणजे नाट्याच्या सांबांधात ते िार योजलयाने परम म्हणजे उत्कृष्ट 
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असे कायव अपेचक्षत आहे. म्हणून त्याप्रमाणे कराव े असा अथव. कारण, पतकास्थानकाने जे थोडक्यात 
करावयािे असते ते एकाने केले जाते हकवा िाराांनी. परांत  काही टीकाकार असे म्हणतात–िार सांधींमध्ये 
िार पताकानायक, त्याांिे क्रमवार सूिक असे िार पताकास्थानक, म खसांधीत पचहले ते अवमशवसांधीत िौथे 
याप्रमाणे. पण हे िूक आहे. तसे असेल तर पताकेप्रमाणेि प्रकरी, चबन्द , कायव आचण बीज याांिे स द्धा द सरे 
सूिक साांर्ाव े लार्तील. आचण पताकानायक चनयमाने िार होतील. चशवाय, ‘आ र्भात्’ हा पयाय 
स्वीकारलयास ‘ित ष्ट्पताकापरमम्’ यािी सांर्ती लार्णार नाही. आचण म ख्य नायकाच्या सांबांधात इचतवृत्तािे 
सूिक चिह्न साचर्तले नाही, पण पताकानायकाच्या सांबांधात ते साांचर्तले आहे, असा उलटा प्रकार 
अवलां चबलयासारखे होईल. आचण म खसांधीत पचहले, प्रचतम खसांधीत द सरे इत्यादी क्रम य स्क्तय क्तता हकवा 
पताकास्थानकाच्या बाबतीत साक्ष्य दाखवीत नाही. तेव्हा हे इतके प रे. 

 
याप्रमाणे इचतवृत्तािी व्याख्या करून त्याच्या दोन प्रकाराांिे चनरूपण केले आहे. त्या प्रसांर्ाने 

अचधकाचरकत्व चसद्ध करण्यासाठी अन वृत्ताच्या स्वरूपाच्या असलेलया पाि अवस्था, तसेि अथवप्रकृती आचण 
त्या चनचमत्ताने पताकास्थानक याांिे वणवन केले आहे. आता इचत शब्दािा अथव साांर्ण्यासाठी ‘पाि सांधीनी 
य क्त’ असे म्हटले होते, त्यासांबांधी ‘ताांि वक्ष्याचम’ या शब्दाांत प्रचतज्ञा करतात. 

 
‘पताकाशब्देन’ म ळात ‘ित ष्ट्पताकाशब्देन’ आहे. त्यातील ‘ित ष्’ ि कीने प नरुक्त झाले आहे.-

‘पताका-स्थानकेन’ ही म ळातील ‘पताकानायकेन’ िी द रुस्ती आहे. एक ते िार हे पताकास्थानकासांबांधी 
चवधान आहे, पताकानायकासांबांधी नाही. - ‘केचित्त्वाह ः’ हा पाठ हस्तचलचखतातील ‘केनचित्त्वाह ः’ वरून 
द रुस्त केला आहे. म चद्रत पाठ ‘केचिचदत्याह ः’ आहे. -‘तदानीं’ हा शब्द म चद्रतात नाही. तो म द्रणदोषाने 
र्हाळ झाला असण्यािा सांभव आहे. - ‘आ र्भात् इ॰’ वरील २८ व्या श्लोकातील पचहला पयाय स्वीकारला 
तर अवमशात पताकाि असणार नाही. मर् चतिे सूिक पताकास्थानक कोठून असणार? -‘लक्षणां’ हा शब्द 
येथे चिह्न या अथी वापरला आहे. म्हणून म चद्रतातील ‘लक्षणतः’ हा पाठ मूळ असण्यािी शक्यता कमी. -
‘क्रमो न्यायां’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘क्रमे न्यायो’ आचण म चद्रतात ‘क्रमो न्याये’ असे 
आहे. ‘आचक्षपचत’ ला ‘क्रमः’ असा प्रथमान्त कता आवश्यक आहे. आचण ‘न्यायम्’ असे त्यािे एक कमव व 
‘साक्ष्यम्’ हे द सरे अशा प्रकारे अथव अचधक सांर्तवार लार्तो. ‘न्याय’ म्हणजे य स्क्तय क्तता. -‘लक्ष्ये’ म्हणजे 
ज्यािे लक्षण करावयािे ते, प्रस्त त सांदभात पताकास्थानक. -‘साक्ष्यम्’ म्हणजे प्रत्यक्ष नाटकाांतील 
उदाहरणाांिी साक्ष. 

 
‘अन वृत्त-’ ही ‘अन वृचत्त-’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. अन वृचत्त शब्द अवस्थाांच्या वणवनपर 

असण्यािा सांभव कमी. अन वृत्त म्हणजे इचतवृत्तािा अांश असा अथव सांभाव्य आहे. -‘इचतशब्दाथे’ यातील 
‘इचत’ शब्द इचतवृत्त शब्दातील. - ‘प़ञ्चचभः सांचधचभः’ हे ह्या अध्यायाच्या पचहलया श्लोकात आहे. 

 
मुखां प्रवतमुखां [वन र्भो चवमशवि तथैव चह.]  चैि गभो विमशथ एि च । 

तथा वनिथहणां [का िैव सांधयो नाटके स्मृताः.] चेवत नाटके पि सांधयः ॥३५ ॥   

 
म खसांधी, प्रचतम खसांधी, र्भवसांधी, चवमशवसांधी आचण चनववहणसांधी असे हे नाटकातील पाि सांधी 

होत. 
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अथ वनर्मणनीषुरुदे्दशां तािदाह मुखां प्रवतमुखां चैिेवत । समुच्चयपदैः पिानाां सिथत्ािर्शयांभावित्िां 
द्योवततम् । वनयमिावचवभः क्रमवनयमः । नाटक इत्यवभनेयरूपक इत्यथथः । महािाक्त्याथथरूपस्य रूपकस्य 
पिाांशा अिस्था-भेदेन कल्प्यन्ते, तत् मुखस्य स्ितन्त्स्येवतिृत्त े समाप्तप्रयोजनस्यात एि 
नायकशब्दिाच्यस्य स्िमुखेन परद्वारेण चोपवक्षप्तः, या प्रारम्भािस्था प्रथमा व्याख्याता तदुपयोगी, 
यािानथथरावशः स मुखसांवधः । तस्याथथराशेरिान्तर-भागा उपके्षपाद्यावन सांध्यङ्गावन । एिमन्येषु सांवधषु 
िाच्यम् । तेनाथाियिाः सांधीयमानाः परस्परमङै्गश्च सांधय इवत समाख्या वनरुक्त्ता । तदेषाां सामान्यलक्षणम् 
। 

 
आता सांधींच्या स्वरूपािा चनणवय करण्याच्या हेतूने प्रथम ‘म खां प्रचतम खां िैव’ इत्यादीत नामचनदेश 

करतात. सम च्चयवािक ‘ि’ शब्दाांनी पािही सांधी सववत्र अवश्य असले पाचहजेत हे स िचवले आहे. आचण 
चनयमवािक ‘एव’ शब्दाांनी क्रमािा चनयम सूचित केला आहे. नाटकात म्हणजे अचभनय करण्यास योलय 
अशा रूपकात असा अथव आहे. मोठ्या वाक्याच्या अथाच्या स्वरूपाच्या रूपकात अवस्थाांच्या भेदाांम ळे पाि 
भार् कस्लपले जातात; त्याांपैकी म खािा म्हणजे स्वतांत्र, कथानकात ज्यािे प्रयोजन चसद्ध होते त्यािा, 
म्हणून नायक म्हणून जो ओळखला जातो त्यािा, स्वतःच्या म खाने तसेि इतराांच्या द्वारा उपचक्षप्त झालेला, 
प्रारम्भावस्था म्हणून जी पचहली अवस्था साांचर्तली आहे चतला उपयोर्ी असा जो सांपूणव अथवसमूह तो 
म खसांचध. त्या अथवसमूहािे अवान्तर भार् म्हणजे उपके्षप आदी सांध्यांरे्. असेि द सऱ्या सांधींच्या बाबतीत 
समजाव.े म्हणून अथािे परस्पर आचण अांर्ाांशी साांधले जाणारे अवयव ते सांधी अशी ह्या नावािी व्य त्पत्ती. ते 
याांिे सामान्य लक्षण. 

 
‘म खस्य’ यातील व प ढील शब्दाांतील षष्ठीिा सांबांध ‘अथवराचशः’ शी जोडावयािा आहे. आचण म ख 

शब्दािा अथव कथानकात ज्यािे कायव चसद्ध होते तो नायक असा केला आहे. स्वतन्त्र हे नायकािे चवशषेण. 
-‘समाप्तप्रयोजनस्य’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘समचतस्तांप्रयोजनस्य’ असा भ्रष्ट पाठ 
आहे. म चद्रत पाठ ‘समस्त-’ आहे. पण समस्त शब्द चवशषे समपवक नाही. -‘नायकशब्दवाच्यस्य’ ही 
हस्तचलचखतातील ‘नायकशब्दस्य’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतात केवळ ‘नायकस्य’ आहे. -‘िोपचक्षप्तः’ हे शब्द 
म ळात नाहीत. पण ‘अथवराचशः’ च्या चवशषेणपर ‘उपचक्षप्तः’ हकवा तत्सदृश शब्द अथासाठी आवश्यक आहे. 
अन्यथा ‘स्वम खेन’ व ‘परद्वारेण’ याांतील तृतीयेिा अथव लावणे कठीण आहे. म चद्रतात या चठकाणी िक्त ‘वा’ 
आहे. पण येथे चवकलप सांभाव्य नाही. नायकाच्या स्वतःच्या उक्ती आचण इतराांच्या उक्ती चमळून अथवराचश 
होतो. म्हणून ‘ि’ आवश्यक आहे. -‘अवान्तरभार्ा उप-’ ही द रुस्ती आहे. म चद्रतात ‘-भार्ान्य प-’ आहे. पण 
भार् शब्द प हल्लर्ी आहे. हस्तचलचखतात ‘-भावान प-’ असे आहे. पण भाव हा शब्द आचण त्यािे चद्वतीयेिे रूप 
दोन्ही सांभाव्य नाहीत.- ‘तत्’ म्हणजे ‘परस्परम् अरै्ङ्ि सांधीयमानाः अथावयवाः’ हे सांधीिे सामान्य लक्षण. 

 
या श्लोकानांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक कां सात चदला आहे– 
 

पिवभः सांवधवभयुथक्त्तां प्रधानमनु कीत्यथते । 

शेषाः प्रधानसांधीनामनुग्राह्यनुसांधयः ॥ 

 
हा श्लोक बऱ्याि हस्तचलचखताांत आढळतो. पण तो मूळ असण्यािा सांभव नाही. अचभनवर् प्ताला तो अवर्त 
नाही. 
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यत् बीजसमुत्पवत्तनानाथथरससांभिा । 

काव्ये शरीरानुगता [का न र्तां.]  तन्मुखां पवरकीर्मततम् ॥३६ ॥ 

 
ज्यात चवचवध प्रयोजनाांच्या अन रोधाने रसोत्पत्ती करीत करीत काव्याच्या कथानकािे बीज चनमाण 

होते तो म खसांधी असे म्हणतात. 
 
ततै्षाां क्रमेण विशेषलक्षणमाह यत् बीजसमुत्पवत्तवरवत । प्रागारम्भभावित्िान्मुखमवि मुखवमवत 

याित् । याित्यथथभागराशौ बीजस्य मुख्योपायस्य सम्यगुत्पवत्तः शरीरेण प्रारम्भात्मना अनुगता भिवत । 
नानाभूतोऽथथ-िशात्प्रसङ्गायातो रससांभिो यस्याम् । एतदुक्त्तां भिवत । प्रारम्भोपयोगी यािानथथरावशः 
प्रसक्त्तानुप्रसक्त्त्या विवचत्ास्िाद आपवततः तािान्मुखसांवधः, तदवभधायी च रूपकैकदेशः । यथा रत्नािल्याां 
प्रथमोऽङः । तथा वह अमात्यस्य िीरः ित्सराजस्य शृङ्गारािुतौ, इवत इयानयां सागवरकाया 
राजदशथनेऽमात्यप्रारम्भ-विषयीकृतेऽथथ-रावशरुपयोगीवत मुखसांवधः । एिां प्रवतसांवध िक्त्तव्यम् । 

 
‘यत्र बीजसम त्पचत्तः’ इत्यादीपासून ह्या सांधींिी चवशषे लक्षणे साांर्तात. प्रथम स रुवातीला 

असलयाम ळे म खासारखा म्हणून म खसांचध असा अचभप्राय. जेवढ्या अथवभार्ाच्या राशीमध्ये बीजािी म्हणजे 
म ख्य उपायािी योलय प्रकारे उत्पत्ती प्रारांभस्वरूप शरीराने य क्त अशी होते. नाना प्रकारच्या अथाच्या 
अन रोधाने म्हणजे प्रसांर्ान रूप झालेला रसाांिा सांभव चजच्यात आहे अशी उत्पत्ती. यािा अथव असा. 
प्रारम्भावस्थेला उपयोर्ी पडणारा जेवढा अथवराचश कमीअचधक सांबांधाम ळे चवचवध प्रकारच्या आस्वादास 
योलय होतो तेवढा म खसांचध, आचण तो कथन करणारा रूपकािा भार् स द्धा म खसांचध. उदाहरणाथव 
रत्नावलीतील पचहला अांक. तेथे अमात्य यौर्न्धरायणािा वीररस, वत्सराजािे शृर्ङ्ार आचण अद्भ त रस 
एवढा हा अमात्याच्या प्रारांभािा चवषय झालेलया, सार्चरकेला होणाऱ्या राजाच्या दशवनाला उपयोर्ी होणारा 
अथवराचश म्हणजे म खसांचध. यािप्रमाणे प्रत्येक सांधीच्या बाबतीत समजाव.े 

 
‘म खचमचत यावत्’ यातील ‘इचत’ शब्द म ळात नाही. पण अन्वय स्पष्ट होण्यासाठी तो आवश्यक 

वाटतो. – ‘यावत्यथवभार्राशौ’ हस्तचलचखतात येथील पाठ भ्रष्ट आहे. म चद्रतात ‘चक्रयावत्यथव-’ असे आहे. 
पण ‘चक्रयावचत’ असा मूळ शब्द असण्यािा सांभव कमी. श्लोकातील  ‘काव्ये’ शब्दािा अथव करताना चक्रयेिा 
चनदेश अप्रस्त त आहे. – ‘म ख्योपायस्य’ हा हस्तचलचखतातील पाठि बरोबर आहे, म चद्रतातील 
‘म खोपायस्य’ हा नाही. बीजाला म ख्य उपाय असे म्हटलेलेि आहे. – ‘सम्यर् त्पचत्तः’ हे ‘सम त्पचत्तः’ िे 
चवश्लेषण. – ‘यस्याम्’ ही म ळातील ‘यः स्यात्’ िी द रुस्ती आहे. ‘सम त्पचत्तः’ िे चवशषेण असलेलया बह व्रीचह 
समासािा चवग्रह करून दाखचवला आहे हे उघड आहे. आचण ‘यः स्यात्’ िा नीट अन्वय होण्यासारखाही 
नाही. – ‘प्रसक्तान प्रसक्त्या’ यािा अथव काही काव्याांश अथवा रस प्रधानत्वाने असतात, तर काही 
आन षांचर्क अथवा र्ौण रूपािे असा चदसतो. त्याम ळे आस्वादात चवचित्रता येते. – ‘अमात्यस्य वीरः’ हा 
वीररस कतवव्यपालनरूप धमववीर असावा. – ‘शृर्ङ्ाराद्भ तौ’ ह्या अांकात उदयनाच्या वासवद्त्ताचवषयक 
पे्रमोिा आचवष्ट्कार आहे. आचण त्यािी मदनाच्या स्वरूपात पूजा केली जाते यात अद्भ तरस मानलेला 
चदसतो. यानांतर हस्तचलचखतात ‘शृर्ङ्ारः’ व म चद्रतात ‘ततः शृर्ङ्ारः’ एवढे अचधक आहे. ते मूळ असण्यािी 
शक्यता कमी. सार्चरकेिा शृर्ङ्ार येथे आचवष्ट्कृत झालेला नाही. आचण ‘सार्चरकायाः’ ह्या शब्दािा सांबांध 
‘राजदशवने’ शी आहे 
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बीजस्योद्धाटनां [वन यत्त .] यत् दृिनिवमि क्ववचत् । 

[का म खे न्यस्तस्य.]  मुखन्यस्तस्य सिथत् तदै्व प्रवतमुखां [का भवेत्.] स्मृतम् ॥३७ ॥ 

 
म खसांधीमध्ये उपके्षचपत झालेलया बीजािे कधी दृश्य तर कधी अदृश्य झालयासारखे असे अन सांधान 

ज्यात सर्ळीकडे केले जाते त्याला प्रचतम खसांधी म्हणतात. 
 
बीजस्योद्धाटनां यते्वत । कायथतया दृिां कारणतया निवमवत केवचत् । उपादेये दृिां हेये निवमवत 

केवचत् । नायकिृत्त े दृिां प्रवतनायकेवतिृत्त े निवमत्यपरे । न चैतत्समञ्जसम्, एकविषयतामन्तरेण 
सांधानायोगात् । नाश-स्यावप च हेयावदविषयस्य प्रारम्भिशेन दृितयिै सांग्रहसांपत्तःे । तस्मादयमथथः । 
बीजस्योद्धाटनां ताित् फलानु-गुणो दशाविशेषः । तदृ्दिमवप विरोवधसांवनधेनथिवमि, पाांसुना वपवहतस्येि 
बीजस्याङु्कररूपमुद्धाटनम् यथा िेणी-सांहारे किुवकिचनम् – 

 
आशस्त्रग्रहणादकुर्णठपरशोस्तस्यावप जेता मुने- 

स्तापायास्य न पार्णडुसूनुवभरयां भीष्ट्मः शरैः शावयतः । 

प्रौढानेकधनुधथरावरविजयश्रान्तस्य चैकावकनो 

बालस्यायमरावतलूनधनुषः प्रीतोऽवभमन्योिथधात् ॥ 

 
अत् पार्णडिाभ्युदयस्य मुखोपवक्षप्तस्योद्धाटनां भीष्ट्मिधाद्दृिमवभमन्युिधान्निवमवत िेवदव्यतवमवत केवचत् । 
तदा चाथो न सांगवमतः स्यात । दृितैि प्रवतमुख उपयोवगनी निता त्ििमशथ एिेवत केवचदुत्तरोत्तर-
विकासतारतम्यां दृिनित्िमाहुः । पूिािस्था वह दृिाप्युत्तरदृिविकासापेक्षया निा, एिां सांमृिोपमविकासा 
उत्तरापेक्षयेवत मन्यन्ते । अत्ावप इिाथो न सांगच्छत एि, न कायथजननां शक्त्यम् । तस्मादयमत्ाथथः । दृिां 
निवमि कृत्िा तािन्मुखे न्यस्तां भूमाविि बीजममात्येन सागवरकाचेवितां िसन्तोत्सिकामदेिपूजावदना 
वतरोवहतां निवमि । सागवरकाचेवितस्य वह बीजस्येि तदाच्छादकमप्युत्सिावदरूपां भूवमवरि प्रत्युद्बोधकम् । 
तस्य दृि-नितुल्यां कृत्िा न्यस्तस्य अत एि कुङु्कमबीजस्य यदुद्धाटनां तत्कल्पां यत्ोद्धाटनां सिथतै्ि 
कथाभागसमूहे तत्प्रवतमुखम्, प्रवतरावभमुख्येन यतोऽत् िृवत्तः । पराङ्मुखता वह दृिनिकल्पनावनदशथनम् । 
रत्नािल्याां ‘परप्पेस-णदूवसदां वि मे सरीरां एतस्स दांसणेण अज्ज मे बहुमदां सांिुत्तां’ 
इत्यावदसागवरकोक्त्तेरनङ्गाङ्कात्सु-सांगतारवचतराजतत्समागमपयथन्तां काव्यां वद्वतीयाङ्कगतां प्रवतमुखसांवधः 
उद्धावटतत्िाद्बीजस्य । स्तोकमात्ां तु शङु्ककावदवभरुदाहृतां यत् तदेकदेशोपलक्षणवमवत र्द्िव्यम् । 

 
‘बीजस्योद्घाटनां यत्र’ इत्यादी. कायवस्वरूपात दृष्ट, कारणस्वरूपात नष्ट असे काहींिे मत. ग्रहण 

करण्यास योलय र्ोष्टीच्या बाबतीत दृश्य, त्याज्य र्ोष्टीच्या बाबतीत नष्ट असे काहींिे मत. नायकाच्या 
वृत्तासांबांधात दृश्य, प्रचतनायकाच्या इचतवृत्तासांबांधात नष्ट असे इतराांिे मत. पण हे सवव बरोबर नाही; कारण, 
एक चवषयासांबांधी असलयाचशवाय दृष्ट व नष्ट याांना एकत्र जोडणे अयोलय ठरेल. आचण त्याज्य वर्ैरे र्ोष्टींिा 
नाश स द्धा प्रारांभीि असलयाकारणाने दृश्य अवस्थेति समाचवष्ट करणे उत्तम होईल. म्हणून अथव 
प ढीलप्रमाणे आहे. बीजािे उद्घाटन म्हणजे िलोत्पत्तीला अन रूप अशी चवचशष्ट दशा. ते दृष्ट असले तरी 
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चवरोध करणारी र्ोष्ट जवळ असलयाम ळे नष्ट झालयासारखे, मातीने झाकलेलया बीजाच्या प्रमाणे अांक राच्या 
स्वरूपात उद्घाटन. उदाहरणाथव, वणेीसांहार नाटकात कां ि कीिे प ढील विन– ‘शस्त्रधारण करण्यास 
प्रारम्भ केलयापासून ज्यािा परश ूअक ां चठत राचहला त्या म नीला स द्धा हजकणारा हा भीष्ट्म पाण्डवाांनी शराांनी 
जचमनीवर आडवा केला त्यािे ह्या द योधनाला द ःख झाले नाही. आचण मोठ्या धन धवर शत्रूांवर चवजय 
चमळचवलयाम ळे दमलेलया व शत्रूने धन ष्ट्यािी दोरी तोडली असताना एकाकी अशा बाल अचभमन्यूच्या वधाने 
ह्याला आनांद झाला आहे.’ या चठकणी म खसांधीत उपचक्षत झालेले पाांडवाांिा अभय दयरूपी बीज 
भीष्ट्मवधाम ळे दृश्य तर अचभमन्य वधाम ळे नष्ट असे समजाव ेअसे काहींिे मत. पण त्यात अथािी सांर्ती 
होणार नाही. प्रचतम खसांधीत िक्त दृश्यताि उपयोर्ी आचण नष्टता अवमशवसांधीति याप्रमाणे दृष्टनष्टत्व 
म्हणजे उत्तरोत्तर होणाऱ्या चवकासातील कमीअचधकपणा असे काहींिे म्हणणे आहे. कारण पूवीिी अवस्था 
दृश्य असली तरी नांतर चदसणाऱ्या चवकासाशी त लनेने नष्टि म्हणजे नांतरच्या अवस्थेच्या मानाने चवकास 
दबलयासारखा असलेली अशी असते असे ते मानतात. ह्या व्याखेत स द्धा ‘इव’ शब्दाच्या अथािी सांर्ती 
लार्ति नाही, आचण कायािी उत्पत्ती शक्य होणार नाही. तेव्हा ह्या श्लोकािा अथव असा. भमूीत बीज 
टाकाव े त्याप्रमाणे अमात्याने म खसांधीत दृश्य असूनही नष्ट झालयासारखे असे उपचक्षप्त केलेले, 
सार्चरकेच्या िेचष्टताच्या स्वरूपािे बीज वसन्तोत्सव, कामदेवािी पूजा इत्यादींनी चतरोधान पावले असता 
नष्ट झालयासारखे आहे. कारण, सार्चरकेच्या िेचष्टताला उत्सवादी स्वरूपाच्या झाकून टाकणाऱ्या र्ोष्टी 
असलया तरी त्या र्ोष्टीि भमूी बीजािे उद्बोधन करते त्याप्रमाणे त्या िेचष्टतािे उद्बोधन करतात. दश्य असता 
नष्ट अशासारखे करून उपेचक्षत केलेलया बीजािे, म्हणूनि क ङ्क मबीजािे उद्घाटन होते त्यासारखे, उद्
घाटन ज्या कथाभार्ाच्या समूहात सववत्र होते तो प्रचतम खसांचध, कारण यात प्रचत म्हणजे आचभम ख्याने 
अस्स्तत्व असते. पराङ्म ख असणे हेि दृष्टनष्ट ह्या कलपनेिे चनदशवन. रत्नावलीत ‘द सऱ्यािी सेवा करण्याने 
दूचषत झालेले असले तरी हे माझे शरीर ह्याच्या दशवनाने अतीव माननीय झाले आहे’ इत्यादी पचहलया 
अांकातील सार्चरकेच्या उक्तीपासून स सांर्तेने घडवनू आणलेलया राजाच्या व चतच्या समार्मापयंतिा 
द सऱ्या अांकातील काव्यभार् हा प्रचतम खसांचध, कारण त्यात बीजािे उद्घाटन झाले आहे. परांत  शांक क 
आदींनी जे यािे थोडकेि उदाहरण चदले आहे ते एका अांशािे उपलक्षण आहे असे समजाव.े 

 
‘एकचवषयताम्’ म चद्रत पाठ ‘एकचवषयम्’ आहे. पण भाववािक नाम अचधक योलय. ‘सांधानायोर्ात्’ 

दृष्ट आचण नष्ट याांिा समास केलयाम ळे ते एकत्र जोडले रे्ले आहेत. तेव्हा त्या दोहोंिा चवषय एकि असणे 
आवश्यक आहे, कारण-कायव, उपादेय-हेय, नायक-प्रचतनायक असे चभन्न चभन्न मानणे योलय नाही. – 
‘नाशस्याचप इ॰’ यािा अथव असा की हेय वर्ैरे नष्ट असे मानले आहे, पण त्याांिी स द्धा प्रारांभावस्था दृश्य 
स्वरूपात असलयाचशवाय त्याांिा बोध स द्धा होणार नाही. – ‘तस्मादयमथवः’ हा प ढे चदलेला अथव 
अचभनवर् प्तािा नसून द सऱ्या प्रािीन टीकाकाराांिा चवस्ताराने उद्धतृ केला आहे. – ‘नष्टचमचत वचेदव्यचमचत’ 
ही म ळातील ‘नष्टमत्राचप वचेदतचमचत’ िी द रुस्ती आहे. अथवबोधास ती आवश्यक आहे हे उघड आहे. – 
‘िाथवः’ म्हणजे ‘ि शब्दािा अथव’ असे समजता येण्यासारखे आहे आचण हा ‘ि’ ‘दृष्टां ि तत् नष्टां ि’ ह्या 
समासाचवग्रहातील अचभपे्रत आहे असेही मानता येईल. तथाचप श्लोकात साक्षात ‘ि’ नसलयाम ळे येथे ‘ि’ 
अव्ययरूपाति वापरले असाव.े ह्या टीकाकाराांच्या मतावर घेतलेला आके्षप पूवीसारखाि आहे. – 
‘सांमृष्टोपमचवकासा’ ही म ळातील ‘-चवकास (= चवकासः)’ िी द रुस्ती आहे. ‘पूवावस्था’िे चवशषेण मानणे 
आवश्यक आहे. ‘सांमृष्ट’ म्हणजे घासून घासून नष्ट केलेला. – ‘मन्यन्ते’ ही ‘मन्यते’िी द रुस्ती आहे. 
‘केचित्’ सांबांधी हे चवधान असलयाम ळे बह विन आवश्यक आहे. – ‘इवाथवः’ म्हणजे श्लोकात वापरलेलया 
‘इव’ शब्दािा अथव. – ‘न कायवजननां शक्यम्’ म ळात ‘शक्यम्’ ऐवजी ‘शक्त्या’ आहे. पण त्याने काही 
अथवबोध होत नाही. स िचवलेलया द रुस्तीनेही अथव चवशषे स्पष्ट होत नाही. असा अथव सांभवनीय चदसतो की 
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अर्ोदरिी अवस्था नष्टप्राय होते असे मानले तर चतच्यापासून अपेचक्षत असलेले कायव चनष्ट्पन्नि होणार नाही. 
वाक्यात ‘न’ नांतर ‘ि’ हकवा ‘वा’ अपेचक्षत आहे. – ‘सार्चरकािेचष्टतम्’ हे बीज. यात सार्चरकेच्या सांबांधात 
घडलेलया घटना म ख्यत्वकेरून अचभपे्रत आहेत. त्या बीजािे ‘प्रत्य द्बोधन’ होते ते चतच्या स्वतःच्या 
िेचष्टताच्या रूपात. – ‘वृचत्तः’ म्हणजे बीजािे अस्स्तत्व. ‘पराङ्म खता’ म खसांधीत असते, कारण बीज तेथे 
दृष्टनष्ट असलयासारखे असते. प्रचतम खसांधीत ‘अचभम खता’ असते, कारण बीजािे तेथे उद्घाटन होते. 
अचभनवर् प्ताने ‘दृष्टनष्टचमव’ िा अन्वय ‘म खन्यस्तस्य’ शी लावला आहे. – ‘अनर्ङ्ाङ्कात’ रत्नावलीतील 
पचहलया अांकाला हे नाव चदलेले आहे, कारण त्यात कामदेवाच्या पूजेिे वणवन आहे. – ‘स्तोकमात्रम्’ 
शङ्क काने कोणते थोडकेि उदाहरण चदले होते ते समजण्यास मार्व नाही. – ‘-उपलक्षणम्’ म चद्रत पाठ ‘-
लक्षणम्’ आहे. तो चवशषे समपवक नाही. 

 
उिेदस्तस्य बीजस्य प्राक्प्तप्राक्प्तरेि िा । 

पुनश्चान्िेषणां यत् स गभथ इवत सांवज्ञतः ॥ ३८ ॥ 

 
ज्यात त्या बीजािी वाढ, त्यािी प्राप्ती अथवा अप्राप्ती आचण त्यािा प न्हा शोध या र्ोष्टी असतात 

त्याला र्भवसांधी सांज्ञा आहे. 
 
उिेद इवत । तस्येवत उत्पवयुद्धाटनदशाद्वयावििस्य बीजस्य यत्ोिेदः फलजननावभमुखत्िां स 

गभथः । उिेदमेि वििृणोवत प्राक्प्तवरत्यावदना । प्राक्प्तनायकविषया, अप्राक्प्तः प्रवतनायकचवरते, 
पुनश्चान्िेषणवमत्युभय-साधारणम् । अन्ये तु िीररौर्द्विषय एिैतस्याथथस्य भािादव्याक्प्तत्िादेिमाहुः । 
प्राक्प्तरप्राक्प्तरन्िेषणवमत्येिांभूता-वभरिस्थावभः पुनः पुनयुथक्त्तो गभथसांवधः, प्राक्प्तसांभिाख्ययािस्थया 
युक्त्तत्िेन फलस्य गभीभािात् । तथा वह रत्नािल्याां वद्वतीयेऽङे्क ‘अदक्क्त्खणा दाकण तुमां जा एव्िां भवट्टणा 
हत्थेणां गहीदा वि कोंि ण मुांचेवस’ इत्यादौ प्राक्प्तः । पुनिासिदत्ताप्रिशेेऽप्राक्प्तः । तृतीयेऽङे्क 
‘तदृ्वत्तान्तान्िेषणाय गतवश्चरयवत िसन्तकः’ इत्यन्िेषणम् । विदूषकः ‘ही ही भोः कोसांबीरज्जलां भेण वि ण 
तावरसो वपअिअस्सस्स पवरतोसो जावरसो मम सआसादो वपअिअणां सुवणअ भविस्सवद’ इत्यादौ प्राक्प्तः । 
पुनर् ‘इह तदप्यस्त्येि वबम्बाधरे’ इवत, ‘कक अिरां’ इवत अप्राक्प्तिासिदत्ताप्रत्यवभ-ज्ञानात् । पुनः 
सागवरकायाः सांकेतस्थानागमने अन्िेषणम् । पुनलथतापाशकरणे प्राक्प्तः, इत्येिां गभथः । अप्राप्त्यांश-
श्चात्ािर्शयांभािी । अन्यथा वह सांभािनात्मा प्राक्प्तसांभिः कथम्, वनश्चय एि वह स्यात् । अिमशे त्िप्राप्तेरेि 
प्रधानता प्राप्त्यांशस्य च न्यनूतेवत विशेषः । 

 
‘उदे्भद’ इत्यादी. त्यािा म्हणजे उत्पत्ती आचण उद्घाटन या दोन अवस्थाांनी य क्त असलेलया 

बीजािा ज्यात उदे्भद म्हणजे िलोत्पत्तीकडे अचभम खता असते तो र्भवसांचध. उदे्भदािेि चववरण ‘प्रास्प्तः’ 
इत्यादीत करतात. प्रास्प्त नायकाच्या सांबांधात, अप्रास्प्त प्रचतनायकाच्या िचरतात आचण प न्हा अन्वषेण 
दोघाांच्या बाबतीत समान. परांत  हा अथव वीर आचण रौद्र रसाांच्या चवषयालाि लार् ूपडणारा असलयाम ळे 
त्यात अव्यास्प्तदोष आहे, म्हणून द सरे टीकाकार प ढीलप्रमाणे व्याख्या करतात. प्रास्प्त, अप्रास्प्त आचण 
अन्वषेण अशा प्रकारच्या अवस्थाांनी प न्हा प न्हा य क्त होतो तो र्भवसांचध; कारण प्रास्प्तसांभव नावाच्या 
अवस्थेने िल य क्त होत असलयाम ळे ते र्भवरूप होते. उदाहरणाथव, रत्नावलीत द सऱ्या अांकात स सांर्तेच्या 
‘त ला म ळीि सभयता नाही; राजाने हातात हात घेतला असताही तू अद्याप रार् सोडून देत नाहीस’ इत्यादी 
विनात प्रास्प्त आहे. प न्हा वासवदते्तच्या प्रवशेाने अप्रास्प्त होते. चतसऱ्या अांकात ‘चतिी बातमी काढावयास 
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रे्लेलया वसन्तकाला खूप उशीर झाला आहे’ या राजाच्या उक्तीत अन्वषेण आहे. चवदूषकाच्या ‘आहा! 
कौशाम्बीच्या राज्याच्या प्राप्तीने स द्धा चप्रयवयस्याला चजतका आनांद झाला नसेल चततका आनांद 
माझ्याकडून चप्रय विन ऐकलयावर होईल’ ह्या विनात प्रास्प्त. प न्हा ‘ते स द्धा येथे त झ्या चबम्बाधरात आहेि’ 
आचण ‘द सरे काय’ या प्रसांर्ात अप्रास्प्त, कारण येथे वासवदते्तिी ओळख पटते. प न्हा सार्चरका 
सांकेतस्थानी येते तेव्हा अन्वषेण. प न्हा ती लतापाश करते तेव्हा प्रास्प्त. याप्रमाणे र्भवसांचध. अप्राप्तीिा अांश 
ह्यात अवश्य असतो. कारण, एरव्ही सांभाव्यतेच्या स्वरूपािा प्रास्प्तसांभव त्यात कसा असेल? चनियि 
होईल. परांत  अवमशात अप्राप्तीि प्रधान असते, प्राप्तीिा अांश कमी असतो. 

 
‘-चभम खत्वां’ म चद्रत पाठ ‘-चभम ख्यत्वां’ आहे. तो योलय नाही. अचभम खताि अपेचक्षत आहे. – ‘उद्

भेदमेव’ म चद्रतात ‘एवां’ आहे. पण ‘एव’ ि अचधक समपवक आहे. – ‘प्रचतनायकिचरते’ म्हणजे 
प्रचतनायकाच्या कृत्याांम ळे नायकाला होणारी िलािी प्राप्ती त्या वळेेस होत नाही. – ‘प नः प नय वक्तो’ 
म चद्रतात ‘य क्तो’ च्या पूवी ‘भवन्तीचभः’ शब्द अचधक आहे. पण तो आवश्यक आहे असे नाही. – ‘इह तदप्य. 
इ॰’ सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे आहे– 

 
कक पद्मस्य रुचां न हक्न्त नयनानन्दां विधत्त ेन कक 

िृकद्ध िा िषकेतनस्य कुरुते नालोकमाते्ण वकम् । 

िक्त्ते्न्दौ ति सत्ययां यदपरः शीताांशुरुजृ्जम्भते  

दपथः स्यादमृतेन चेवदह तदप्यस्त्येि वबम्बाधरे ॥ ३.१३. 

 
हा श्लोक राजाने सार्चरकेला उदे्दशून उच्चारला आहे. परांत  त्यावळेेस तेथे सार्चरका नसून वासवदत्ता 
उपस्स्थत झालेली असते. – ‘हक अवरां’ हस्तचलचखतात येथे ‘अस्ताम् । नवरां’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. ही 
वासवदत्ता आहे असे कळलयावर राजाने चवदूषकाला ‘हे काय?’ असे चविारले, त्यावर चवदूषकािी ही 
उक्ती आहे. – ‘अवमश े त्वप्राप्तेरेव इ॰’ सांपादकाांनी एका टीपेत असे स िचवले आहे की ह्या वाक्यात 
‘अप्राप्तेः’ च्या जार्ी ‘प्राप्तेः’ आचण ‘प्राप्त्यांशस्य च्या जार्ी ‘अप्राप्त्यांशस्य’ असे मूळ पाठ असावते. कारण 
र्भापेक्षा अवमशात प्राप्तीिी शक्यता अचधक वाढलेली असते. पण ही सूिना अस्वीकायव आहे हे प ढील 
श्लोकावरील टीकेवरून स्पष्ट होईल. 

 
[वन र्भाचन्नर्मभन्न-.] गभथवनर्मभन्नबीजाथो विलोभनकृतो [चनऽचप वा.] ऽथ िा । 

क्रोधव्यसनजो िावप स विमशथ इवत स्मृतः ॥३९ ॥ 

 
चवलोभनाम ळे हकवा क्रोधाम ळे हकवा व्यसनाम ळेही बीजािे कायव र्भातून बाहेर ि टून येते तेव्हा तो 

चवमशवसांचध होय असे समजतात. 
 
गभथवनर्मभन्नबीजाथथ इवत । केवचवद्वमशथ इवत पठक्न्त अन्येऽिमशथ इवत । तत् सांदेहात्मको विमशथः । 

ननु पूिथः सांभािनाप्रत्यय ततः सांशय इवत नेदमुवचतम् । सांशयवनणथयान्तरालिर्मतनां वह तकं तार्मककाः प्राहुः । 
कक च विमशथसांवधर्मनयतफलप्राप्त्यिस्थया व्याप्तः, तच्च वनयतत्िां सांदेहश्च वकमेतत् । अत्ाहुः । 
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तकानन्तरमवप हेत्िन्तर-िशाद् व्याक्प्तरूपतापराकरणे सांशयो भिन् कक न भिवत । इहावप च 
वनवमत्तबलात्कुतवश्चत् सांभावितमवप फलां  यदा बलिता प्रत्यहू्यते कारणावन च बलिक्न्त भिक्न्त तदा 
जनकविघातकयोस्तुल्यबलत्िात्कथां न सांदेहः । 
तुल्यबलविरोधकविधीयमानिैधुयथव्याधूननसांधीयमानस्फारफलािलोकनायाां च पुरुषकारः सतुरामुदु्धर-
कन्धरभीितीवत तकानन्तरमत् सांशयस्ततो वनणथय इत्येतदेिोवचततरम् । तथावह पुरुषकारशावलन एि 
िाध्यन्ते अिुतमिुतम्, प्राणसांदेहादवप अनेनात्मा समुत्तावरतः, यत् सांभािनावप नाभित् । यत एि 
चान्यप्रयत्नतो विधुर-प्रयत्नतो िा उपवनपातः तत एि पुरुषकारोद्यतः पुमानवप वजगीषागभथत्िेन प्रोद्यमां 
भजतीवत तदाशयेन वनयता फलप्राक्प्तरुच्यते । श्रेयाांवस बहुविघ्नानीवत पर्शयन् तदत् मया विघ्नापसारणां 
कतथव्यवमवत सावभमानां स्िमुद्योगां सहस्त्रगुणीकुरुते । तथावह सागावरकाबन्धनेऽवप महामात्यप्रयुक्त्तमनै्र्द्-
जावलकिृत्तां सुवनपुणमुपवनबद्धम् । 

 
‘र्भवचनर्मभन्नबीजाथवः’ इत्यादी. कोणी ‘चवमशवः’ असा पाठ स्वीकारतात, तर इतर ‘अवमशवः’ असा. 

त्यात चवमशव सांदेहाच्या स्वरूपािा. यावर आके्षप असा की प्रथम सांभाव्यतेिा प्रत्यय आचण नांतर सांशय हे 
उचित नाही. कारण, नैय्याचयकाांनी तकव  हा सांशय व चनणवय याांच्या मध्यांतरी असतो असे म्हटले आहे. 
चशवाय, चवमशवसांचध चनयतिलप्राप्तीच्या अवस्थेने व्यापलेला असतो; ते चनयतत्व आचण हा सांदेह हे कसे 
काय? या आके्षपाला प ढीलप्रमाणे उत्तर चदले आहे. तकव  केलयानांतर स द्धा द सऱ्या कारणाम ळे व्याप्तीच्या 
स्वरूपािे चनराकरण केले असता उत्पन्न होणारा सांशय का असणार नाही? प्रस्त त सांबांधात स द्धा कोणत्या 
तरी कारणाम ळे सांभाव्य झालेलया िलाला जेव्हा बलवान कारणाम ळे चवरोध होतो आचण ही कारणे बलवान 
असतात तेव्हा उत्पन्न करणारी आचण चवरोध करणारी दोन्ही कारणे त लयबल असता सांदेह कसा उत्पन्न 
होणार नाही? त लयबल असलेलया चवरोधकाने चनर्ममलेलया सांकटाला झ र्ारून चदलयाम ळे प्राप्त होण्याच्या 
महान िलाच्या दशवनानेि प रुषकार ताठ मान करून असतो म्हणून येथे तकानांतर सांशय व त्यानांतर चनणवय 
हेि अचधक उचित. उदाहरणाथव, प रुषकार दाखचवणाऱ्याांिीि प्रशांसा केली जाते ‘आियव, आियव! प्राण 
सांदेहात आहेत अशा स्स्थतीतूनही ह्याने आपले कायव साध्य केले आहे. की जेथे सांभावना स द्धा नव्हती’ आचण 
ज्याअथी इतराांच्या प्रयत्नाम ळे हकवा स्वतःच्या चनष्ट्िळ प्रयत्नाम ळे अडिण चनमाण होते त्याअथी 
प रुषकारास तयार असलेला प रुष स द्धा मनात चवचजर्ीषा बाळर्ून असलयाम ळे जोराने उद्योर्ास प्रवृत्त 
होतो हा आशय लक्षात घेऊन िलप्राप्ती चनयत असते असे म्हटले आहे. श्रेयस्कर र्ोष्टींच्या मार्ात प ष्ट्कळ 
चवघ्ने असतात हे जाणून असा मन ष्ट्य ‘तर मला यातील चवघ्ने दूर केलीि पाचहजेत’ असा चविार करून 
अचभमानपूववक आपला उद्योर् सहस्त्रपट करतो. उदाहरणाथव, सार्चरकेला बांधनात टाकले असताही 
अमात्याने योचजलेलया ऐन्द्रजाचलकािा वृत्तान्त कौशलयाने ग्रचथत केला आहे. 

 
‘व्यास्प्तरूपतापराकरणे’ ही द रुस्ती स िचवली आहे, पण तीही समाधानकारक नाही. 

हस्तचलचखतात ‘वाह-केचलरूपता-’ आचण म चद्रतात ‘बाधच्छलरूपता-’ असे आहे. पराकरण म्हणजे 
चनराकरण, दूरीकरण असा अथव आहे. चनणवयाच्या हकवा तकाच्या आड येणाऱ्या बाध आचण छल ह्या र्ोष्टींिे 
चनराकरण झाले तर सांशय उत्पन्न होण्यािा सांभव नसून त्यािी चनवतृ्ती होण्यािाि अचधक सांभव आहे. 
म्हणून म चद्रत पाठ स्वीकायव वाटत नाही. प्रस्त त चठकाणी असा अथव असण्यािा शक्यता आहे की तकव  
करताना एका हेतूच्या साहाय्याने एक चनणवय सांभाव्य असता द सरा हेतू उपस्स्थत झालयास सांशयाला जार्ा 
चनमाण होते, त्यावळेेस ‘व्यास्प्त’ च्या स्वरूपािे चनराकरण झालेले असते. पचहला हेतू व साध्य याांच्यातील 
सांबांध म्हणजे व्यास्प्त. द सरा हेतू असलयाम ळे व्याप्तीिी चनणायकता नाहीशी होऊन सांशय उत्पन्न होतो. -
‘भवन्’ म चद्रत पाठ ‘भवते्’ आहे. वस्त तः कोणत्याही रूपात ह्या शब्दािी आवश्यकता नाही. -‘बलवता’ नांतर 
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‘चनचमते्तन’ अध्याहृत धराव.े -‘उद्ध रकः स्स्थरीभवचत’ असा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. तो असांभाव्य नाही. 
पण म चद्रत पाठ ‘उद्ध रकन्धरीभवचत’ अचधक सांभाव्य वाटतो. -‘अनेनात्मा’ आचण ‘सांभावनाचप नामवत्’ ह्या 
केलेलया द रुस्त्या आहेत. मूळ पाठ अन क्रमे ‘अनेकात्मा’ आचण सांभाव (चव) ना चवनाभवचत’ असे आहेत. 
त्याांनी काहीि अथवबोध होण्यासारखा नाही. हे वाक्य इतराांनी केलेलया स्त चतपर आहे. -‘िान्यप्रयत्नतो’ ही 
म ळातील ‘िात्र प्रयत्नतो’ िी द रुस्ती आहे. न सताि ‘प्रयत्नतः’ शब्द वापरला असण्यािा सांभव नाही. आचण 
‘अत्र’ शब्द अनावश्यक आहे. त्यािप्रमाणे प ढे ‘य’ च्या जार्ी ‘वा’ अशी द रुस्ती केली आहे. कारण ‘वा’ 
आवश्यक आहे आचण ‘यः’ िा कोठे अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. -‘प मानचप’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘प न्नाथमचप’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतात ‘प ननाशमचप’ असे आहे. पण तो मूळ पाठ 
असण्यािा सांभव िार कमी. ‘नाशम्’ िा अन्वय लावणे कठीण आहे. -‘पश्यन्’ ही हस्तचलचखतातील 
‘पश्यन्तः’ आचण म चद्रतातील ‘पश्यता’ याांिी द रुस्ती आहे. ‘भजचत’ ह्या चक्रयापदाच्या अन रोधाने प्रथमेच्या 
एकविनािे रूप आवश्यक आहे हे उघड आहे. -‘साचभमानां’ म चद्रतात ‘साचभमानः’ आहे. पण अव्ययीभावािे 
रूप अचधक िाांर्ले. ‘स्वम द्यार्ां’ म चद्रतात ‘स्वम द्योर्सूत्रां’ आहे. ‘सूत्र’िी काही आवश्यकता चदसत नाही. 

 
अन्ये त्ििमशो विघ्न इवत विदक्न्त । तत् च व्याख्याने बीजशब्देन तद्वीजफलमथथशब्देन 

वनिृवत्तरुच्यते । तेन गभथवनर्मभन्नां प्रदर्मशतमुखां यद्वीजफलां  तस्य योऽथो वनिृवत्तः पुनस्ततै्ि 
सांपादनमवनष्ट्प्रत्यहूप्राप्तप्रसूवतः । तच्छब्देन यते्त्यावक्षप्तम् । सा च वनिृवत्तः क्रोधेन च वनवमत्तने लोभेन िा 
व्यसनेन शापावदना िा । अवपशब्दा-वद्वघ्नवनवमत्तान्तराणाां प्रवतपदमशक्त्यवनदेशानाां सांग्रहः । स च देव्या 
िासिदत्तया सागवरकायाः कारावनके्षपा-त्प्रभृवत या तुरीयेऽङे्क राज्ञ उक्क्त्तः– 

 
कर्णठािेषां समासाद्य तस्याः प्रभ्रियानया । 

तुल्यािस्था सखीिेयां तनुराश्वास्यते मम ॥ (४.४) 

 
अत् विघ्ने िासिदत्ताक्रोधो वनवमत्तम् । लोभस्तु वनवमत्तां यथा तापसित्सराजे ‘त्िसांप्राक्प्तविलोवभतेन सवचिैः 
प्राणा मया धावरताः’ इवत । तदपरे न सहन्ते न ह्यत् िासिदत्ताप्राक्प्तलोभः प्रकृते फल विघ्नकारीवत । इदां 
तदोदाहरणम् । ततै्ि पवरणीतायामवप पद्माित्याां िासिदत्तामलभमानस्य राज्ञो मरणाध्यिसायः, 
मुमूषोस्तद-लाभे मक्न्त्णाां सुतराां राज्यप्राक्प्तदीघथलोभो वनवमत्तवमवत । शापव्यसनां सपत्न्याां विद्याप्रभािो 
वनवमत्तमिमशे । क्ववचदै्दिम् । क्ववचत्समयो यथा विक्रमोिथर्शयाां पुत्िदनािलोकनादुिथर्शयाः 
स्िगथगमनाध्यिसाये । 

 
परांत   द सरे टीकाकार अवमशव म्हणजे चवघ्न असे समजतात. आचण त्या व्याख्येमध्ये बीज म्हणजे 

त्या बीजािे िल आचण अथव म्हणजे चनवचृत्त असे समजले आहे. म्हणून र्भातून बाहेर पडलेले म्हणजे 
ज्यािा आरांभ दाखचवला रे्ला आहे असे जे बीजािे िल त्यािा जो अथव म्हणजे चनवृचत्त म्हणजेि प न्हा त्याि 
चठकाणी सांपादन, चवघ्नसचहत होणारी चनष्ट्पत्ती. ‘तत्’ शब्दाने ‘यत्र’ हा शब्द अध्याहृत धरावा लार्तो. आचण 
ती चनवचृत्त क्रोध ह्या चनचमत्ताने हकवा लोभाम ळे हकवा शाप आदी सांकटाम ळे होते. ‘अचप’ शब्दाने व्यस्क्तशः 
चनदेश करणे अशक्य असलेलया चवघ्नाच्या इतर कारणाांिा समावशे होतो. आचण तो अमवशव रत्नावलीत 
राणी वासवदते्तने सार्चरकेला कारार्ृहात टाकलयापासून िौर्थया अांकात ‘त्या सार्चरकेच्या कां ठाभोवती 
आहलर्न प्राप्त होऊन चतच्यापासून दूर झालेली ही रत्नमाला समान अवस्था असलेलया मचैत्रणीप्रमाणे 
माझ्या तनूला आश्वासन देत आहे’ ह्या राजाच्या उक्तीपयवत. येथे चवघ्नाला वासवदते्तिा क्रोध कारण झाला 
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आहे. लोभ चनचमत्त असलयािे उदाहरण तापसवत्सराज नाटकात ‘सचिवाांनी त झ्या प्राप्तीिे चवलोभन 
दाखचवलयाम ळे मी प्राणधारण करू शकलो’ हे राजािे विन. पण इतराांना हे उदाहरण मान्य नाही; कारण 
यात वासवदते्तच्या प्राप्तीिा लोभ प्रकृत िलाच्या मार्ात चवघ्न उत्पन्न करतो असे नाही. तेव्हा हे त्यािे 
उदाहरण–त्याि नाटकात पद्मावतीशी चववाह केलयानांतरही वासवदते्तिी प्राप्ती झाली नाही म्हणून 
राजािा मरणािा चविार आचण मरणािी इच्छा करूनही चतिी प्राप्ती न होण्यािे कारण म्हणजे मांत्र्याांनी 
दाखचवलेला राज्यप्राप्तीरूप मोठा लोभ. रार्ाम ळे आलेले शापरूप सांकट अचभज्ञानशाक न्तलात दाखचवले 
आहे. याप्रमाणे इतर ही समजाव.े उदाहरणाथव, सवतीवर दाखचवलेला चवदे्यिा प्रभाव हे अवमशात चवघ्नािे 
चनचमत्त. क्वचित दैव चवघ्न उत्पन्न करते. क्वचित अट, उदाहरणाथव, चवक्रमोववशी नाटकात प रूरव्याने केलेला 
प त्रम खाच्या अवलोकनाम ळे उववशी स्वर्वलोकी जाण्यािा चविार. 

 
‘चवदस्न्त’ मूळ पाठ ‘वदस्न्त’ असण्यािा सांभव आहे. पण ‘चवदस्न्त’ नेही उचित अथवबोध होतोि. -

‘तत्र ि’ ही हस्तचलचखतातील ‘न ि’ आचण म चद्रतातील ‘स ि’ िी द रुस्ती आहे. ‘न’ आचण ‘सः’ दोन्ही 
असांभाव्य आहेत. -‘र्भवचनर्मभन्नां’ म चद्रतात ह्यािा प ढील ‘प्रदर्मशतम खां’ शी जोडून एक समास केला आहे. पण 
‘प्रदर्मशत-म खम्’ ही श्लोकातील ‘र्भवचनर्मभन्न’ िी व्याख्या आहे. तेव्हा दोन्ही शब्द स्वतांत्र असणे आवश्यक 
आहे. -‘ततै्रव’ म्हणजे र्भाति. -‘सांपादनमचनष्ट्प्रत्यूहप्राप्तप्रसूचतः’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. म ळात 
‘सांपादनां चनष्ट्प्रत्यूहप्राण-’ प्रसूचतः (‘-प्राणतया िलप्रसूचतः’ म चद्रत)’ असे आहे. पण चनष्ट्प्रत्यूह म्हणजे 
चवघ्नरचहत प्रसूती असा चनवचृत्त शब्दािा अथव चदलेला असण्यािी शक्यता नाही, चवशषेतः अवमशव म्हणजे 
चवघ्न हे चवशद करीत असता. तसेि ‘प्राण’ शब्दािे काही प्रयोजन चदसत नाही. म चद्रतातील ‘िल’  
असांभाव्य आहे. कारण, ‘तस्य चनवचृत्तः’ यात ‘तस्य’ ने बीजिलािा चनदेश झालेलाि आहे. तेव्हा 
‘अचनष्ट्प्रत्यूहप्राप्तप्रसूचतः’ म्हणजेि चवघ्नय क्त होणारी प्रसूचत असाि अथव अचभपे्रत असणार हे उघड आहे. -
‘तच्छब्देन’ हा श्लेकातील ‘सः’ शब्दािा चनदेश आहे. -‘तन राश्वास्यते मम’ ह्या श्लोकानांतर 
‘इत्येतावत्पयवन्तम्’ अशा अथािे विन अपेचक्षत आहे. -‘त्वत्सांप्रास्प्त- इ॰’ हा सांपूणव श्लोक वर २२ व्या 
श्लोकावरील व्याख्येत उद्धतृ केला आहे. -‘तदलाभे’ म चद्रतात ‘तदलोभे’ आहे. ते सांभाव्य नाही. - ‘-
दीघवलोभो’ ही ‘दीघवलाभो’ िी द रुस्ती आहे. येथे असे म्हणावयािे आहे की वासवदते्तिी प्राप्ती हे जे िल ते 
लाांबणीवर पडण्यािे कारण मांत्र्याांनी उदयनाला दाखचवलेला राज्यप्राप्तीिा लोभ. पद्मावतीशी चववाह 
केलयावरस द्धा राज्यािी प नःप्राप्ती झाली नाही. त्याम ळे राजा मरणास उद्यत झाला असता त्याला 
त्यापासून परावृत्त केले ते राज्यप्राप्तीच्या लोभाने. -‘शापव्यसनां’ म चद्रत पाठ ‘तच्च व्यसनां’ अथवहीन आहे. वर 
‘शापाचदना’ म्हटले आहे त्यािे येथे उदाहरण चनर्मदष्ट केले आहे. -‘सपत्न्याां चवद्याप्रभावो’ हा कोणत्या 
नाटकातील प्रसांर् ते समजण्यास मार्व नाही. 

 
चवमशव आचण अवमशव ही ह्या सांधीिी दोन्ही नाव ेअसलयािे अचभनवर् प्ताला मान्य आहे. म्हणून त्याने 

याांपकैी एकि पाठािा स्वीकार करणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या प्रािीन टीकाकाराांिी मते चवस्ताराने उद्धतृ केली 
आहेत. चवमशव म्हणजे सांदेह उत्पन्न होऊन िलप्राप्ती लाांबणीवर पडते असा एका पाठािा अथव, तर अवमशव 
म्हणजे चवघ्न उत्पन्न झालयाकारणाने िलप्राप्ती सांचदलध होते असा द सऱ्यािा अथव. चवमशाच्या व्याख्येत 
अचभनवर् प्ताने क्रोध, चवलोभन आदींिा चनदेश केला नाही हे लक्षात ठेवले पाचहजे. पण ते काहीही असले 
तरी या सांधीत ‘अप्राप्तीला प्राधान्य असते असे जे अचभनवर् प्ताने मार्ील श्लोकावरील टीकेच्या शवेटी 
म्हटले आहे तेि बरोबर आहे. सांपादकाांनी तेथे स िचवलेली द रुस्ती करणे िूक होईल. 
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अन्ये त्िािृवया विमशथशब्दां कल्पयन्त इत्थां व्याचक्षते । गभावन्नर्मभन्नो बीजाथथः फलां  यक्स्मन् 
विमशावद-कारणत्िात् विमशथरूपे कथाियि े स विमशो नामेवत । अत् व्याख्याने मुख्यमस्य सांधेयथरू्द्पां 
विदूरीकरण-सांपादकात्मकत्िां नाम तदस्पृिमेि स्यात् । 

 
परांत  द सरे टीकाकार चवमशव शब्द दोनदा कलपून प ढीलप्रमाणे व्याख्या करतात. र्भातून बाहेर 

आलेला बीजाथव म्हणजे िल चवमशव आदीला कारणीभतू असलयाम ळे चवमशवस्वरूपाच्या ज्या कथाभार्ामध्ये 
असते तो चवमशव नावािा सांचध. ह्या व्याख्येत ह्या सांधीिे जे म ख्य रूप–िल लाांबणीवर टाकण्यािे कायव 
सांपादन करण्याच्या स्वरूपािे–त्याला स्पशव स द्धा होत नाही. 

 
‘आवृत्त्या चवमशवशब्दां’ ही ‘आवृचत्तचवमशवशब्दां’ िी द रुस्ती आहे. एकत्र समास सांभाव्य नाही. 

श्लोकात ‘चवमशव इचत’ असे आहे. सांचधचनयमाप्रमाणे मूळ ‘चवमशवः’ हकवा ‘चवमश’े आहे असे समजता येईल. 
ह्या टीकाकाराांच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन्हीही रूपे येथे अचभपे्रत आहेत. - ‘बीजाथवः िलां ’ ही ‘बीजाथविलां ’ िी 
द रुस्ती आहे. ‘िलां ’ ही ‘बीजाथवः’िी व्याख्या आहे. म्हणून तो शब्द स्वतांत्र असणे आवश्यक आहे. -
‘चवमशवरूपे कथावयव’े ‘चवमश’े असे रूप कलपून त्यािा हा अथव चदला आहे. -‘चवदूरीकरणसांपादकात्मकत्वां’ 
यात थोडीशी द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘चवदूरकारण-’ आहे. स्च्व-रूपाने अचभपे्रत अथव स्पष्ट होतो. 
म चद्रतात ‘चवदूरकारणसांपातात्मकत्वां’ असे आहे. पण ‘सांपात’ पेक्षा ‘सांपादक’ अचधक उपपन्न जाहे. 

 
अन्ये तु लाभयोग्यत्िां नाशािस्था अन्िेषणािस्था च यथारुवच गभे वनबन्धनीया । तत् यदा 

लाभाक्त्मका प्राप्त्यिस्था प्रवतमुखेनैि वनबध्यते तदा अन्ये दे्व गभथसांधौ, यदाप्यिमशे नाशािस्था तदा 
गभेऽन्िेषणमेि, गभे यदा नाशान्िेषणे तदा चािमशे विचारो वनबन्धनीयः-कथां मया प्राप्तप्रायमप्यपहावरतम्, 
वकमत् विगुणोपायानु-ठानां मया कृतम्, उत प्राक्प्तयोग्यमेिैतन्न भितीवत । यदाहोिटः-
नाशान्िषेणभूवमरिमृविरिमशथ इवत । तच्चदेां व्याख्यानां लक्ष्यविरुद्धां  युक्त्त्या च 
पूिोवदतप्रारम्भाद्यिस्थापिकगतक्रवनयमसमथथनप्रस्तािोक्त्तया विरुद्ध- वमत्यास्ताम् । 

 
परांत  द सरे असे म्हणतात की लाभािा सांभव, नाशावस्था आचण अन्वषेणावस्था याांिी आवडीन सार 

र्भवसांधीत योजना करावी. त्यात जेव्हा लाभस्वरूपािी प्राप्त्यवस्था प्रचतम खसांधीति दाखचवली जाते तेव्हा 
इतर दोन अवस्था र्भवसांधीत योजाव्यात, जेव्हा अवमशवसांधीत नाशावस्था दाखवावयािी असेल तेव्हा 
र्भवसांधीत िक्त अन्वषेणि योजाव े आचण र्भवसांधीत जेव्हा नाश आचण अन्वषेण दोन्ही असतील तेव्हा 
अवमशात चविार होत असलेला दाखवावा– ‘जवळ जवळ हातात आलेले िल स द्धा मी कसे घालचवले? 
मी या बाबतीत चनरुपयोर्ी उपाय योचजले होते काय? का ही र्ोष्ट प्राप्त करण्याच्या योलयतेिीि नाही?’ 
उद्भटाने म्हटले आहे–नाशाच्या अन्वषेणािे स्थान म्हणजे अवमृचष्ट अथवा अमवशव. पण ही व्याख्या 
लक्ष्याच्या चवरुद्ध आहे आचण पूवी साांचर्तलेलया प्रारम्भ आदी ज्या पाि अवस्था त्याांच्या क्रमाच्या चनयमािे 
समथवन करण्यासाठी योचजलेलया य स्क्तवादाच्या चवरुद्ध आहे. असो. 

 
‘यथारुचि’ म चद्रतात हा शब्द ि कून दोनदा छापला रे्ला आहे. - ‘चनबध्यते’ म ळात िक्त ‘बध्यते’ 

आहे. नेहमीप्रमाणे ‘चनबध्यते’ ि मूळ पाठ सांभवनीय आहे. -‘नाशान्वषेणभचूमः’ म चद्रत पाठ 
‘यासावन्वषेणभचूमः’ असा आहे. पण ‘या’ असलयास नांतर ‘सा’ अपेचक्षत आहे. चशवाय ज्याच्या समथवनासाठी 
उद्भटािे हे मत उद्धतृ केले आहे त्या मार्ील वाक्याांत नाशािे अन्वषेण म्हणजे त्याच्या कारणाांिा शोध आहे, 
नेहमीिे अन्वषेण नाही. अवमृचष्ट अथवा अवमशव म्हणजे चविार असाि अथव ह्या व्याख्येत अचभपे्रत आहे हे 
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उघड आहे. -‘लक्ष्यचवरुद्धां’ म्हणजे ह्या सांधींच्या ज्या व्याख्या चदलया आहेत त्याांच्या चवरुद्ध. -‘य क्त्या’ हा 
य स्क्तवाद वर सहाव्या श्लोकात व त्यावरील टीकेत सापडण्यासारखा आहे. 

 
अहमनेन विफलायाां वक्रयायाां विलोभ्य प्रिर्मतत इवत यत् कता विमृशवत स विलोभनकृत इवत, 

क्रोधव्यसनादेस्तु व्यापद्यमाने फलव्यापवत्तविषयो यः कुतुथर्मिचारः स क्रोधव्यसनजो विमशथ इत्येिां 
विमशथनस्िभाि एि विमशथः, कायथविवनपातस्तूत्तरवनिथहणसांवधवनबध्यमानािुतरसपवरपोषकत्िेन वनबध्यते 
इवत श्रीशङु्ककः । तन्मते विचारस्य सिथसांध्यनुपायत्िात् पृथक्ग्िमशथशब्देनावभधानां स्यात् । 

 
‘ह्याने मला प्रलोभन दाखवनू चनष्ट्िळ चक्रया करण्यास प्रवृत केले’ असा चविार ज्या चठकाणी कता 

करतो तो चवलोभनकृत चवमशव; आचण क्रोध व्यसन आदींनी िल नष्ट होत असता त्याच्या नाशासांबांधीिा जो 
कत्यािा चविार तो क्रोधव्यसनज चवमशव;  याप्रमाणे चवमशव हा चविाराच्याि स्वरूपािा आहे. आचण कायािा 
नाश हा नांतर चनवहवण सांधीत योजावयािा असलेलया अद्भ त रसािा पचरपोष करण्यािे साधन म्हणून 
योचजला जातो असे श्रीशङ्क कािे मत आहे. त्याच्या मते चविारािा सवव सांधीत उपाय म्हणून उपयोर् 
नसलयाम ळे चवमशव शब्दाने त्यािा स्वतांत्र चनदेश केला असे चदसते. 

 
‘सववसांध्यन पायत्वात्’ म चद्रत पाठ ‘सववसांध्यन याचयत्वात्’ आहे. पण शङ्क काच्या मते चविार सवव 

सांधींत केलेला असतो असे म्हटले असण्यािा सांभव नाही. तो िक्त िौर्थया सांधीत केला जातो म्हणून त्या 
सांधीला चवमशव असे नाव आहे. इतर सांधींत चविारािा उपाय म्हणून उपयोर् होत नाही; पण या सांधीत 
त्यािा तसा उपयोर् होतो, म्हणून त्यािा चवमशव ह्या चनराळ्या शब्दाने चनदेश केला आहे. -‘चवमशवशब्देन’ ही 
‘चवमशवसत्त्वने’ िी द रुस्ती आहे. प ढे ‘अचभधानम्’ आहे, तेव्हा ‘शब्देन’ हेि मूळ असण्यािा सांभव आहे. 

 
व्यापवत्तविषयो विचार इवत केवचत् । पुनरप्यस्य सरवणरेि । सा च न व्याख्यानेन क्रमेण दर्मशता । 

विलोभनकृतोदाहरणां च न व्यापवत्तविमशथः । इवत सिथ चासमञ्जसां यथारुवच पवरकक्ल्पतवमत्यलमनेन । 
 
काहींिे म्हणजे असे की चवमशव म्हणजे नाशासांबांधी चविार. प न्हा ही त्यािीि पद्धती. आचण क्रमाने 

व्याख्या करून ती स्पष्ट केली नाही. आचण चवलोभनकृतािे उदाहरण म्हणजे व्यापत्तीसांबांधी चविार नाही. 
 
याप्रमाणे ही सवव अयथाथव मते ज्याने त्याने आपलया आवडीप्रमाणे बनचवली आहेत. तेव्हा हे आता 

प रे. 
 
‘प नरप्यस्य सरचणरेव’ ‘अस्य’ म्हणजे शांक कािी असा अथव चदसतो. ‘अस्य’ नांतर ‘एव’ वापरलेला 

असता तर बरे झाले असते. हस्तचलचखतात ‘प नरस्मत्सरचणरेव’ असा पाठ आहे. पण तो असांभाव्य आहे. 
शांक काच्या मतात आचण ह्या मतात िरक असा की चवलोभनकृतात व्यापत्तीिा चविार नसतो असे शांक कािे 
मत, तर तेथेही न सता चविार नसून व्यापत्तीिा चविार असतो असे ह्या टीकाकाराांिे मत. हे ह्या 
टीकाकाराांिे मत िूक असे अचभनवर् प्ताने म्हटले आहे. 

 
[वन समानां ि समथानाां म ख्याथानाां.] समानयनमथानाां मुखाद्यानाां सबीवजनाम् । 

[का िलोपसांर्तानाां ि जे्ञयां चनववहणां त  तत्.] नानाभािोत्तराणाां यििेवन्निथहणां तु तत् ॥४० ॥ 
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बीजाच्या चवचवध अवस्थाांनी य क्त अशा म ख व इतर सांधींतील चवचवध भावाांनी पूणव असलेलया 

कायांना ज्यात एकत्र आणतात तो चनववहणसांधी होय. 
 
समानयनवमवत । मुखाद्यानाां चतुणां सांधीनाां येऽथाः प्रारम्भाद्याः तेषाां सह बीवजवभबीजविकारैः 

क्रमेणािस्थाचतुिये भिविः उत्पवयुद्धाटनोिेदगभथवनभेदलक्षणैितथमानानाां नानाविधैः सुखदुःखात्मकैः 
हास-शोकक्रोधावदवभभािैरुत्तराणाां चमत्कारास्पदत्िेन जातोत्कषाणाां यत्समानयनां, यक्स्मन्नथथराशौ 
समानीयन्ते फलवनष्ट्पत्तौ योज्यन्ते तवन्निथहणम्, फलयोगािस्थया व्याप्तम् । 

 
‘समानयनम्’ इत्यादी. म ख आदी िार सांधींिे जे प्रारम्भ आदी िार अथव ते बीजी म्हणजे क्रमाने िार 

अवस्थाांमध्ये होणारे उत्पत्ती, उद्घाटन, उदे्भद आचण र्भवचनभदे हे बीजािे चवकार त्याांनी य क्त आचण चवचवध 
प्रकारच्या स ख आचण द ःख याांच्या स्वरूपाच्या हास, शोक, क्रोध इत्यादी भावाांम ळे उत्तर म्हणजे िमत्कृतीिे 
चनधान होऊन उत्कृष्ट झाले असता त्याांिे जे समानयन म्हणजे ज्या अथवराशीमध्ये ते अथव एकत्र आणले 
जातात म्हणजे िलचनष्ट्पचत्तसाठी योजले जातात तो चनववहण सांधी, िलयोर् ह्या पािव्या अवस्थेने व्याप्त 
असलेला. 

 
‘सह बीचजचभः इ॰’ येथील व्याख्येत श्लोकातील शब्दाांिा अथव स्पष्ट करून साांचर्तला आहे. त्यातील 

अन्वय असा – ‘बीजचवकारैः सह वतवमानानाां नानाचवधैः भावैः जातोत्कषाणाां (ि) तेषाां अथानाां 
यत्समानयनम्’. 

 
अत् केवचदमून् सिान् सांधीनिस्थापिकवनिथहणे पृथग्िृवया योज्यमानावनच्छक्न्त । अन्ये तु सांधौ 

सांध्यन्तरानुप्रिशेवमच्छन्तोऽवप प्रागिस्थाया एकोत्तरािस्थापवरणामात्मकत्ि े कारणां न पर्शयक्न्त, अवप तु 
कायं भितीवत साांख्यदशथनच्छायाश्रयेण एकािस्थायाः फलसांगमनसांबन्धोपकरणभािप्राप्त्या 
तदेकभािानामिस्था-न्तराणाां फलसांगमनमुवचतमेिेवत मन्यन्ते । 

 
येथे काही टीकाकार असे म्हणतात की हे सवव सांधी पाि अवस्थाांच्या चनववहणात स्वतांत्र रीतीने 

योजावयािे आहेत. परांत  द सरे टीकाकार एका सांधीिा द सऱ्या सांधीत अन्तभाव होतो असे मानीत असले 
तरी अर्ोदरिी अवस्था नांतरच्या एक सोडून द सऱ्या अवस्थाांत पचरणत होऊ शकेल याला प्रमाण नाही असे 
मानतात, परांत  कायव अस्स्तत्वात येते म्हणून साांख्यदशवनािा अवलांब करून एका अवस्थेच्या िलाशी 
सांर्मनरूप सांबांधािा उपाय म्हणून उत्पन्न झालेलया स्वरूपाम ळे त्या अवस्थेशी एक भाव असलेलया इतर 
अवस्थाांिे ही िलाशी सांर्मन उचितरूप होय असे मानतात. 

 
‘अमून् सवान् इ॰’ ह्या वाक्यािा अथव चवशषे स्पष्ट नाही. शब्दशः अथव असा होतो की पािही अवस्था 

पचरपूणव होत असता (चनववहण म्हणजे चनवाह, तडीस नेणे या अथी) प्रत्येक अवस्थेत हे पाि सांधी होतात. 
म्हणजे नाटकात एकां दर पांिवीस सांधींिी योजना करावी असे ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे असण्यािा सांभव 
आहे. -‘सांधौ सांध्यन्तरान प्रवशेम्’ म्हणजे वरील टीकाकाराांनी म्हटलयाप्रमाणे एका अवस्थेत पािही सांधी 
असा अथव अचभपे्रत असावा. -‘एकोत्तर’ म्हणजे मधली एक सोडून नांतरिी. उदाहरणाथव, प्रारम्भावस्थेच्या 
दृष्टीने प्रयत्नावस्था सोडून नांतरच्या तीन अवस्था. या टीकाकाराांच्या म्हणण्यािा आशय असा चदसतो की 
एका अवस्थेिी नांतरच्या एक अवस्थेत पचरणती होते (उदाहरणाथव प्रारांभािी प्रयत्नात) हे मान्य करता 
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येईल, पण प्रारांभािी प्राप्त्याशा वर्ैरे त्यानांतरच्याही अवस्थाांत पचरणती होते असे मानण्यािे कारण नाही. -
‘कायं भवतीचत’ हस्तचलचखतात ‘कायं भवन्तीचत’ आचण म चद्रतात ‘(ताः) कायीभवन्तीचत’ असे पाठ आहेत. 
हस्तचलचखतातील ‘भवस्न्त’ सांभाव्य चदसत नाही. कारण बह विनातील कता अर्ोदरच्या शब्दाांत 
सापडण्यासारखा नाही. म चद्रतात स िचवलेलया ‘ताः’ ने सवव अवस्थाांिा बोध होतो असे मानले तरी सवव 
अवस्थाांिे कायात रूपाांतर होते असा अथव अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही. ‘कायव भवचत’ यािा अथव िलािी 
प्राप्ती होते. तेव्हा चतिा सवव अवस्थाांशी सांबांध कसा येतो हे प ढील शब्दाांत साांचर्तले आहे. 
‘साांख्यदशवनच्छायाश्रयेण’ म चद्रतात ‘-दशवनतच्छाया-’ असे आहे. पण मधील ‘तत्’ अनावश्यक आहे. ह्या 
वाक्यािा स द्धा अथव चवशषे स्पष्ट नाही. साांख्याांच्या पचरणामवादाप्रमाणे मूळ प्रकृतीपासून महत्, त्यापासून 
अहांकार इत्यादी प्रकारे चवचवध तत्त्व े पचरणामाने अस्स्तत्वात येतात. त्यात प ढील तत्त्व िक्त त्याच्या 
मार्च्या तत्त्वािा पचरणाम म्हणून अस्स्तत्वात येते, त्याच्याही अर्ोदरच्या तत्त्वाांपासून नाही. त्याप्रमाणे 
िलयोर्रूप कायव अस्स्तत्वात येते ते त्यापूवीच्या चनयत िलप्रास्प्तरूप िौर्थया अवस्थेिा पचरणाम म्हणून, 
अर्ोदरच्या प्रारम्भादी अवस्थाांिा पचरणाम म्हणून नाही. तथाचप, ही िौथी अवस्था पूवीच्या अवस्थाांतून 
क्रमशः पचरणत होत आलेली असलयाम ळे त्या अवस्था स द्धा िलयोर्ाशी दूरान्वयाने का होईना पण सांबद्ध 
होतात. श्लोकात ‘म खाद्यानाां समानयनम्’ असे जे म्हटले आहे त्यािी ही थोडी चनराळी उपपत्ती आहे. 
प्रारम्भादी िारही अवस्था िलयोर्ाशी सक्षात सांबद्ध नसून िक्त िौथीि तशी सांबद्ध आहे, तथाचप 
अप्रत्यक्षपणे त्याांिा स द्धा िलयोर्ाशी सांबांध आहे असे म्हटले आहे, अशा प्रकारिे ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे 
असावसेे चदसते. ‘एकावस्था’ ही एक अवस्था म्हणजे िौथी अवस्था. ‘िलसांर्मन’ म्हणजे िलयोर्. हा 
शब्द ह्या वाक्यात प ढेही आलेला आहे. म्हणून म चद्रतात असलेला ‘िलसांबन्धसांर्मन’ हा पाठ बरोबर नाही. 
-‘-प्राप्त्या’ ही ‘-प्राप्तां’ िी द रुस्ती आहे. प्रथमा अथवा चद्वतीया चवभक्तीिा योलय अन्वय लार्ण्यासारखा 
नाही. 

 
अन्ये तु मुखसांधौ ये अिलम्ब्यमानतया आद्याः प्रधानभूता अथाः उपायास्ते महौजसः फलसांपत्तौ 

साधकास्तेषाां फलसांगत्या समानयनवमवत व्याचक्षते ‘महौजसाां फलोपसांगतानाां च’ इवत पाठेन । 
 
यदा च सुखप्राप्तेः फलिविां तदा रवतहासावदबाहुल्यां प्रारम्भादीनाम्, दुःखहानेस्तु फलत्िे 

क्रोधशोका-वददुःखात्मकभािबाहुल्यां स्िोवचतव्यवभचावरसवहतां र्द्िव्यम् । उदाहरणां 
रत्नािल्यामैन्र्द्जावलकप्रिेशात्प्रभृत्या-समाप्तेः । एषामिस्थासांध्यादीनाां 
नायकतदमात्यतत्पवरिारनावयकावदमुखेनावप वनयोजनम् । न त्िेकमुखेनैिेवत वनयम इत्युक्त्तमेि । 

 
परांत  द सरे टीकाकार ‘महौजसाां िलोपसांर्तानाां ि’ असा पाठ स्वीकारून म खसांधीमध्ये आधारभतू 

असलयाम ळे जे आद्य म्हणजे प्रधानरूपािे अथव म्हणजे उपाय, महौजस म्हणजे िलसमृद्धी साध्य करणारे 
असे, त्याांिे िलयोर्ाशी एकत्र आणणे अशी व्याख्या करतात. 

 
आचण जेव्हा स खािी प्राप्ती हे िल असते तेव्हा प्रारम्भ आदी अवस्थाांमध्ये रचत, हास, आदी 

स्थाचयभावाांिी चवप लता आचण जेव्हा द ःखािे चनवारण हे िल असते तेव्हा क्रोध, शोक, आदी द ःखात्मक 
भावाांिी चवप लता त्याांना त्याांना उचित अशा व्यचभिाचरभावाांसचहत असते असे समजाव.े उदाहरणाथव, 
रत्नावलीत ऐन्द्रजाचलकाच्या प्रवशेापासून शवेटपयवत. ह्या अवस्था आचण सांधींिी योजना नायक, त्यािे 
अमात्य, त्यािा नोकरवर्व आचण नाचयका ह्याांच्या द्वारेही करावी, एकाच्याि मािव त करू नये हे साांचर्तलेलेि 
आहे. 
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श्लोकातील ‘सबीचजनाम् । नानाभावोत्तराणाां’ च्या ऐवजी ‘महौजसाम् । िलोपसांर्तानाां ि’ असा 

पाठ स्वीकारून काही टीकाकाराांनी व्याख्या केली आहे. -‘िलसांपत्तौ साधकाः’ ही ‘महौजसः’ शब्दािी 
व्याख्या. -‘पाठेन’ म चद्रतात ‘पाठे’ आहे. पण तृतीयाय क्त पाठ अचधक िाांर्ला. टीकाकाराांिे म्हणणे 
येथपयवति आहे. 

 
‘-द ःखात्मकभावबाह लयां’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘-भावत्वात् बाह लयां’ आचण म चद्रतात 

‘भावाद् बाह लयां’ आहे. परांत  ह्या भावाांिे बाह लय असा अथव अचभपे्रत असलयाम ळे हे दोन्ही पाठ बरोबर नाहीत. 
-‘उक्तमेव’ वर सहाव्या श्लोकावरील व्याख्येत अशा प्रकारिा चनदेश आहे. -या पचरच्छेदातील चवधाने 
अचभनवर् प्तािी आहेत, इतर टीकाकाराांच्या मताांशी त्याांिा सांबांध नाही. 

 
एते तु [का चह.] सांधयो जे्ञया नाटकस्य प्रांयोक्त्तृवभः । 

तथा प्रकरणस्यावप शेषाणाां च [वन चवचनबोधत.]  वनबोधत ॥४१ ॥ 

वडमः समिकारश्च चतुःसांधी प्रकीर्मततौ । 

न तयोरिमशथस्तु कतथव्यः कविवभः सदा ॥४२ ॥ 

व्यायोगेहामृगौ चावप सदा कायौ वत्सांवधकौ । 

गभािमशौ न स्याताां [वन न ि वचूत्तस्त  कैचशकी.] तयोिृथवत्तश्च कौवशकी ॥४३ ॥  

वद्वसांवध तु प्रहसनां िीथ्यङ्को भाण एि च । 

मुखवनिथहणे [वन स्याताां तेषाां वृचत्ति भारती.] तत् कतथव्ये कविवभः सदा ॥४४ ॥ 

 
परांत , हे पाि सांधी नाटकामध्ये तसेि प्रकरणामध्येही असतात हे काव्यािी रिना करणाराांनी 

लक्षात ठेवाव.े इतर रूपकप्रकाराांत चकती सांधी असतात ते ऐका. चडम व समवकार याांत िार सांधी असावते 
असे म्हटले आहे. कवींनी त्याांत अवमशव सांधीिी योजना कधी करू नये. आचण व्यायोर् व ईहामृर् यात 
नेहमी तीन सांधींिी योजना करावी, त्याांत र्भव व अमवशव हे सांधी आचण कैचशकी वृत्ती ह्या र्ोष्टी नसाव्यात. 
प्रहसन, वीथी, अङ्क आचण भाण याांत दोनि सांधी असावते. त्याांच्या बाबतीत कवींनी म ख व चनववहण ह्या दोन 
सांधींिी नेहमी योजना करावी. 

 
एषाां विवनयोगां विभजवत एते क्त्ित्यावदना मुखवनिथहणे तत् कतथव्ये कविवभः सदा इत्यन्तेन । एतच्च 

पूिथमेि वनणीताथथम् एकलोपे चतुथथस्य इत्यावदव्याख्यानािसरे । 
 
कस्मात्तौ चतुःसांधी इत्याह न तयोवरत्यावदना । तुहेतौ, यतस्तयोरिमशो वनबदु्धमशक्त्य इवत । 

एिमुत्तरत्ावप । हेतुग्रन्थान्तरत्िेनेदां योज्यां न तु लोपस्थावनत्िेन, तस्य एकलोपे इत्यावदना पूिंमेिोक्त्तत्िात् 
। 
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याांच्या योजनेसांबधीिी चभन्न चभन्न व्यवस्था ‘एते त ’ पासून ‘म खचनववहणे तत्र कतवव्ये कचवचभः सदा’ 
येथपयंतच्या श्लोकाांत साांर्तात. ह्यािा चनणवय आम्ही पूवीि ‘एकलोपे ित थवस्य’ इत्यादी श्लोकािी व्याख्या 
करताना लावला आहे. 

 
त्या दोन प्रकाराांत िार सांधीि का यािे उत्तर ‘न तयोः’ इत्यादीत देतात. ‘त ’ शब्द हेत्वथी वापरला 

आहे. त्या दोहोंत अवमशािी योजना करणे अशक्य आहे म्हणून. यािप्रमाणे प ढील बाबतीतही समजाव.े 
हेतू सार्णारे हे चनराळे चवधान आहे, केवळ लोपािी स्थाने साांर्णारे अशा प्रकारिे नाही असा अथव 
समजावा; कारणे ते मारे्ि ‘एकलोपे’ इत्यादीत साांचर्तले आहे. 

 
‘एकलोपे ित थवस्य’ हा वरील सतरावा श्लोक. 
 
‘अवमशो चनबद्ध मशक्यः’ म चद्रत पाठ ‘अवमश ेचनब द्धमशक्यम्’ आहे. पण तसा पाठ आवश्यक आहे 

असे नाही. श्लोकातील प्रथमान्त शब्द व्याख्येत तसाि उद्धतृ केला असणे अचधक सांभाव्य आहे. – 
‘हेत ग्रन्था- इ॰’ प्रस्त त श्लोक हेतू साांर्ण्याच्या उदे्दशाने रिले आहेत, कोणत्या सांधीिा लोप होतो हे 
साांर्ण्यासाठी नाही असा यािा अथव. – ‘पूववमेवोक्तत्वात्’ त्या सतराव्या श्लोकावरील व्याख्येत 
लोपस्थानाांिा चनदेश आहे, प्रत्यक्ष श्लोकात तो नाही हे लक्षात ठेवले पाचहजे. 

 
ह्यानांतर बडोदे प्रतीत श्लोक कां सात चदला आहे– 
 

िीथी चैि वह भाणश्च तथा प्रहसनां पुनः । 

कैवशकीिृवत्तहीनावन कायावण कविवभः सदा ॥ 

 
हा श्लोक येथे अस्थानी आहे. चशवाय त्यातील चवधान वर अठराव्या अध्यायातील ८-९ ह्या श्लोकाांत 
यािप्रमाणे आढळते. हा श्लोक येथे प्रचक्षप्त आहे हे उघड आहे. 

 
एिां वह सांधयः काया दशरूपे प्रयोक्त्तृवभः । 

[का प नः सांध्यन्तरां तेषाम्.] पुनरेषाां तु सांधीनामङ्गकल्पां वनबोधत ॥४५ ॥ 

 
याप्रमाणे नाट्य रिणाऱ्याांनी दहा रूपकाांमध्ये सांधींिी योजना करावी. आता ह्या सांधींच्या 

अांर्ाांसांबांधीिे चनयम ऐका. 
 
ननु सांवधपिकात्मक इवतिृत्तशरीरारम्भे कथां दशरूपकावदभेद इत्याशङ्क्त्याह एिां हीवत । वह 

यस्मादेि-मुक्त्तेन विवनयोगप्रकारेण सांधयो भिक्न्त ततो दशरूपकभेद इवत केवचदाशङ्कापूि ं व्याचक्षते । 
तच्चासत्, लक्ष्य-भेदादेि दशरूपकभेदस्य दर्मशतत्िात् । अिर्शयां चैतत्, अन्यथा 
वडमसमिकारयोश्चतुःसांवधत्िाविशेषात्कथां भेदः स्यात्, नाटकादीनाां िा । तस्मादुपसांहारग्रन्थोऽयवमवत हीवत 
। अङ्गानाां कल्पां कल्पनाप्रकारो िा । तेनैिांप्राय-मन्यदपीवतिृत्तोपयोवग भिवत । 
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इचतवृत्तरूप नाट्य शरीरािा आरांभ पाि सांधींच्या स्वरूपािा असता दहा रूपकाांिे भेद कसे होतात 
अशी शांका घेऊन चतिे चनरसन ‘एवां चह’ इत्यादी श्लोकात करतात. चह म्हणजे ज्याअथी याप्रमाणे म्हणजे 
साांचर्तलेलया योजनेच्या प्रकाराने सांधी होतात त्याअथी त्याम ळे दहा रूपकाांिे भेद उत्पन्न होतात अशी 
आशांकापूवव व्याख्या काही टीकाकार करतात. पण ते बरोबर नाही; कारण, त्याांच्या लक्षणाांतील भेदाम ळेि 
दहा रूपकप्रकार चभन्न चभन्न होतात हे दाखवनू चदले आहे. आचण हे आवश्यकि आहे; नाही तर िार सांधी 
असणे ही र्ोष्ट समान असता चडम आचण समवकार याांत काय िरक होईल हकवा नाटक आदीमध्ये काय 
भेद होईल? म्हणून हा उपसांहारात्मक श्लोक आहे हे दाखचवण्यासाठी ‘चह’ शब्द वापरला आहे. अांर्ाांिा 
कलप म्हणजे चवचनयोर्ािे चनयम हकवा कस्लपण्यािा प्रकार. त्यावरून अशाि प्रकारच्या इतरही र्ोष्टी 
इचतवृत्ताला उपयोर्ी होतात असे समजाव.े 

 
‘चह यस्मात्’ म ळात ‘चहयवस्मात्’ आहे. पण येथे इतर टीकाकाराांिी व्याख्या उद्धतृ केली आहे. 

चतच्यात श्लोकातील ‘चह’ शब्द तशािा तसाि अवताचरत करून त्यािा ‘यस्मात्’ असा अथव केला आहे. 
त्यािे प्रथमेिे रूप केलेले असणे सांभवनीय नाही. -‘आशाङ्कापूवव’ शांका अशी की पाि सांधी आहेत, तेव्हा 
पािि रूपकप्रकार होतील, दहा नाही. -‘अन्यथा’ ही म ळातील ‘अन्यद्वा’ िी द रुस्ती आहे. ‘अन्यद्’ ह्या 
नप ांसकाहलर्ी रूपािा वाक्यात कोठे अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. चशवाय, अथासाठी ‘अन्यथा’ आवश्यक 
आहे. -‘नाटकादीनाां’  यातील ‘आदी’ ने िक्त प्रकरणािाि बोध होऊ शकतो. नाटक आचण प्रकऱण या 
दोहोति पािही सांधी असतात. -‘कलप’ शब्दािा नेहमीिा अथव चदलेला नाही, िक्त ‘कलपनाप्रकार’ हा 
द सरा अथव चदला आहे. -‘तेन’ ह्मणजे कलपनेिे प्रकार सांभाव्य असलयाम ळे. 

 
सांधीनाां यावन िृत्तावन प्रदेशेष्ट्िनुपूिथशः । 

स्िसांपद्गुणयुक्त्तावन तान्यङ्गान्युपधारयेत् ॥४६ ॥ 

 
सांधींच्या भार्ाांमध्ये स्वकायवचसचद्धकर र् णाांनी य क्त असे जे क्रमवार वृत्तान्त असतात त्याांना सांधींिी 

अांरे् असे समजाव.े 
 
अङ्गानाां सामान्यरूपां प्रयोजनद्वारेण दशथवयतुां प्रथमेन स्िरूपां द्वाभ्याां प्रयोजनमेकेन द्वांय प्रकाशयन्नाह 

िेकषट्कां  सांधीनाां यावन िृत्तानीत्यावद शोभामेवत न सांशय इत्यन्तम् । अथथभागरावशः सांवधवरत्युक्त्तम्, तत् 
सांधीनाां सांबन्धीवन यावन िृत्तावन सांविधानखर्णडावन, अनुपूिथश इवत मुख्यप्रयोजनसांपादनबलोपनतेन क्रमेण 
न तु लक्षणवनरूपणप्रसङ्गपवरकक्ल्पतेन, प्रदेशेष्ट्िावदमध्यान्तभागेषु ितथनेन अङ्गावन । कुत इत्याह स्िस्य 
अवङ्गनः सांधेया सांपवत्तर्मनष्ट्पवत्तः तत् गुणिविे शेषभाि ेयतो युक्त्तान्युवचतावन, सांवधसांपादकत्िादङ्गानीत्यथथः । 
अन्ये त्िाहुः स्िसांपदो बीजोत्पवयुद्धाटनावदकाः गुणाश्च शब्दाथथिैवचत्र्यावण, स्िसांपदाां िा गुणाः, तैरेि 
युक्त्तानीवत । 

 
प्रयोजनाांच्या द्वारा अांर्ाांिे सामान्य स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी पचहलया श्लोकात स्वरूप, नांतरच्या 

दोन श्लोकाांत प्रयोजन, नांतर एका श्लोकात दोन्ही स्पष्ट करून ‘सांधीनाां याचन वृत्ताचन’ येथपासून ‘शोभामेचत 
न सांशयः’ येथपयवत सहा श्लोकाांत साांर्तात. अथाच्या एका भार्ािा समूह तो सांचध असे म्हटले आहे; त्यात 
सांधींच्या सांबांधीिे जे वृत्तान्त म्हणजे सांचवधानकािे भार्, क्रमवार म्हणजे म ख्य प्रयोजन साध्य करण्यासाठी 
आवश्यक त्या क्रमाने, त्याांच्या लक्षणाांिे चनरूपण करण्याच्या चनचमत्ताने कस्लपलेलया क्रमाने नाही, 



 
 विषयानुक्रम 

प्रदेशाांमध्ये म्हणजे सांधींच्या आरांभ, मध्य आचण अन्त या भार्ाांमध्ये चवद्यमान असलेले (वृत्तान्त) ते सांधींिी 
अांरे्. हे कशावरून ते साांर्तात–स्वतःिी म्हणजे अर्ङ्ी जो सांचध त्यािी जी सांपचत्त म्हणजे चनष्ट्पत्ती चतच्याशी 
र् णरूपात म्हणजे शषेरूपात य क्त म्हणजे उचित असतात म्हणून; ते सांधी चनष्ट्पन्न करीत असलयाम ळे त्याांना 
अांरे् म्हटले आहे असा यािा अथव. परांत  द सऱ्या टीकाकाराांिे म्हणणे असे की बीजािी उत्पत्ती. उद्घाटन 
आदी सांधींच्या स्वतःच्या सांपत्ती आचण शब्दाथांिे वैचित्र्यरूप र् ण, हकवा स्वतःच्या सांपत्तींिे र् ण, त्याांनीि 
य क्त असा अथव. 

 
‘द्वाभयाां’ म्हणजे ४७ व ४८ श्लोकाांत. -‘एकेन’ म्हणजे ४९ व्या श्लोकात. -‘द्वयां’ म्हणजे स्वरूप व 

प्रयोजन. यानांतर म चद्रतात ‘द्वयेन’ अचधक आहे. ते चनरथवक आहे. -‘सांबन्धीचन’ म चद्रत पाठ ‘सांबन्धनीयाचन 
आहे. तो चनष्ट्कारण स्क्लष्ट आहे. -‘वतवनेन’ ‘वृत्ताचन’ शब्दािी व्य त्पत्ती सूचित करण्यासाठी हा शब्द वापरला 
आहे. -‘सांपचत्तर्मनष्ट्पचत्तः’ म चद्रतात सांपते्तर्मनष्ट्पचत्तः’ आहे. पण ‘सांपचत्त’ शब्दािा ‘चनष्ट्पचत्तः’ असा अथव चदला 
आहे. तेव्हा दोन्ही शब्द प्रथमा चवमक्तीति असणे आवश्यक आहे. -‘र् णवत्त्व’े यािा अथव ‘शषेभाव’े असा 
चदला आहे. दोहोंिा र्ौण स्वरूपािे, प्रधानािे शषेभतू म्हणजे त्यािे अवयवस्वरूप अशा तऱ्हेिा अथव 
अचभपे्रत आहे. -‘यतो’ म ळात  ‘यतो यतो’ आहे. पण त्याने चनराळाि अथव उत्पन्न होतो. ‘क तः’ ह्या 
चविारलेलया प्रश्नािे उत्तर चदले आहे त्यात ‘यतः’ म्हणजे ज्याअथी असा अथव अचभपे्रत आहे. ‘यतो यतो’ 
म्हणजे जेथून जेथून. – इतर टीकाकाराांनी ‘स्वसांपद्र् णाः’ िे दोन वैकस्लपक अथव चदले आहेत – 
‘स्वसांपदि र् णाि’ असा कमवधारय आचण ‘स्वसांपदाां र् णाः’ असा षष्ठी तत्प रुष. त्याांनी केलेला ‘य क्त’ 
शब्दािा अथव अचधक स्वीकायव आहे. 

 
इिस्याथथस्य [घो विनां.] रचना िृत्तान्तस्यानुपक्षयः । 

रागप्राक्प्तः प्रयोगस्य गुह्यानाां चैि गूहनम् ॥४७ ॥ 

 

आश्चयथिदवभख्यानां [वन –दचभख्यातां.] प्रकार्शयानाां प्रकाशनम् । 

[अयां श्लोकाधवः चन प स्तके नास्स्त.] अङ्गानाां षविधां हे्यतद् दृिां शासे्त्र प्रयोजनम् ॥४८ ॥ 

 
इष्ट असलेलया कायािी रिना, वृत्तान्त अबाचधत ठेवणे, प्रयोर्ात रांजकता उत्पन्न करणे, र् ह्य र्ोष्टी 

र् प्त राखणे, चवस्मयकारक रीतीने कथन करणे आचण उघड करणे आवश्यक असलेलया र्ोष्टी उघड 
करणे–असे हे अांर्ाांिे सहा प्रकारिे प्रयोजन शास्त्रात साांचर्तले आहे. 

 
इिस्येत्यावदना प्रयोजनमाह । अभीिस्य प्रयोजनस्य रसास्िादकृतो रचना विस्तारणा । िृत्तान्त-

स्यानुपक्षयः क्रमेण स्फुटत्िादयःशलाकाकम्बलत्िाभािः । एतत्प्रयोजनां सिथसाधारणम् । प्रयोगस्येवतिृत्तस्य 
स्ियां परस्परस्यावप रागप्रक्प्तः रञ्जनायोग्यत्िलाभः । व्युत्पवयिस्थायोगाद्यवद िा पौनरुक्त्त्याद्याभासाद् ये 
गुह्याः सांछा-दनीया अथास्तेषाां सांछादनम् । पुनः पुनः श्रुतमवप यदवभख्यातवमवतिृत्तां, तत एि नाश्चयथकावर, 
तदप्यङ्गयोजना-यामपूिथतावमिादधदिुततामेवत, तदाहाश्चयथिवदवत । यच्च व्युत्पत्तौ सावतशयोपयोवग, तत 
एि प्रकार्शयां, तस्य प्रकाशनां विस्तारणम् । आद्यां तु प्रयोजनां चमत्कारकृतां स्मृवतदृिमवप 
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प्रत्यक्षविशेषवसद्धमेि, न तु सांध्यो-पासनावदिददृिां नावप पूिथरङ्गाङ्गिदुभयरूपवमत्यथथः । शास्त्र इवत 
नाट्यात्मके िेद इत्यथथः । एषाां प्रयोजनानामङ्ग-लक्षणेषदूाहरणां िणथवयष्ट्यामः । 

 
‘इष्टस्य’ इत्यादी श्लोकाांमध्ये प्रयोजन साांर्तात. इष्ट असलेलया रसास्वाद उत्पन्न करणाऱ्या 

प्रयोजनािी रिना म्हणजे चवस्तार. वृत्तान्तािा क्षय न होणे म्हणजे क्रमशः स्पष्ट होत असलयाम ळे लोखांडी 
काड्याांच्या घोंर्ड्याप्रमाणे नसणे. हे प्रयोजन सवव अांर्ाांना समान आहे. प्रयोर्ािी म्हणजे इचतवृत्तािी स्वतः 
आचण एकमेकाांना रार्प्राप्ती म्हणजे रांजन करण्याच्या सामर्थयािा लाभ. बोध देण्याच्या उदे्दशाम ळे अथवा 
प नरुक्ततेिा भास होत असलयाम ळे ज्या र्ोष्टी र् ह्य म्हणजे र् प्त ठेवण्यासारख्या असतात त्या र् प्त ठेवणे. 
प न्हा प न्हा ऐकलेले, िाांर्ले माहीत असलेले, म्हणूनि आियव वाटावयास न लावणारे असे कथानक स द्धा 
त्याच्या अांर्ाांच्या योजनेत अपूववता चनमाण करून अद्भ त स्वरूपािे होते, हे ‘आियववद्’ यात साांर्तात. 
आचण जी र्ोष्ट बोध देण्यास अचतशय उपयोर्ी आचण म्हणूनि प्रकाचशत करण्यासारखी असते चतिे प्रकाशन 
म्हणजे चवस्तार. परांत  िमत्कृचत उत्पन्न करणारे पाचहले प्रयोजन स्मृतीत चवचहत असले तरी चवशषे 
प्रकारच्या प्रत्यक्षाने चसद्ध होणारे असेि आहे, सांध्योपासना इत्यादीप्रमाणे अदृष्ट िलाच्या स्वरूपािे नाही 
हकवा पूववरांर्ाच्या अांर्ाांप्रमाणे दृष्ट व अदृष्ट अशा दोन्ही स्वरूपािे नाही असा अथव आहे. शास्त्रात म्हणजे 
नाट्यरूप वदेात असा अथव. ह्या प्रयोजनाांिी उदाहरणे आम्ही अांर्ाांच्या लक्षणाांच्या व्याख्याांत दाखवनू देऊ. 

 
‘अयःशलाकाकम्बलत्वाभावः’ यािा अथव स्पष्ट नाही. अयःशलाका म्हणजे लोखांडी सळ्या, त्याांनी 

बनचवलेलया काांबळ्यात वीण घट्ट न झालयाम ळे मध्ये मध्ये त टकपणा भासतो तसा त टकपणा सांचवधानकात 
असू नये अशा प्रकारिा अथव असण्यािी शक्यता आहे. म चद्रतात ‘-कलपत्वाभावः’ असे पाठाच्या शवेटी आहे. 
पण त्यानेही अथव स्पष्ट होण्यास मदत होत नाही. -‘परस्परस्य’ म्हणजे अांर्ाांिी परस्परात रांजकता उत्पन्न 
करण्यािी क्षमता. -‘व्य त्पत्त्यवस्थायोर्ात्’ व्य त्पचत्त म्हणजे समाचजकाांना बोध अथवा उपदेश देणे. त्यासाठी 
काही र्ोष्टी उघड न करणे इष्ट असते. -‘-द्याभासाद् ये’ म चद्रतात ‘-द्याभासे’ असा पाठ असून प ढील ‘ये’ 
र्ाळला आहे. पण ते बरोबर नाही. हेत दशवक पञ्चमी, तसेि ‘ये’ दोन्ही आवश्यक आहेत. -‘अद्भ तताम्’ 
हस्तचलचखतात ‘अभतूताम्’ आहे. तोही पाठ असांभवनीय नाही. -‘समृचतदृष्टम्’ स्मृचत म्हणजे नाट्यशास्त्र 
असे अचभपे्रत असाव े आचण दृष्ट म्हणजे चवचहत केलेले, साांचर्तलेले. नाट्यशास्त्राला वदे म्हटलेले 
असलयाम ळे कदाचित मूळ पाठ ‘श्र चतदृष्टम्’ असावा. मीमाांसाशास्त्राप्रमाणे चक्रयेिे िल दृष्ट म्हणजे याि 
लोकी उपभोर्ावयािे हकवा अदृष्ट म्हणजे परलोकी भोर्ावयािे असे असू शकते. िमत्कृचत हकवा रसास्वाद 
हे दृष्ट िल, प्रत्यक्ष रांर्मांचदरात अन भचवता येते. 

 
अङ्गहीनो नरो [वन यद्वद् य द्धारम्भऽेक्षमो.] यद्वनै्निारम्भक्षमो भिेत् । 

अङ्गहीनां तथा काव्यां न प्रयोगक्षमां भिेत् ॥४९ ॥ 

 

उदात्तमवप यत्काव्यां स्यादङै्गः पवरिर्मजतम् । 

हीनत्िावद्ध [वन –त्वात्त .] प्रयोगस्य न सताां रज्जयेनम्नः ॥५० ॥ 

 

काव्यां यदावप हीनाथं सम्यगङै्गः समक्न्ितम् । 
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[का दीप्तार्ङ्त्वात्.] दीप्तत्िात्त ुप्रयोगस्य शोभामेवत न समशयः ॥५१ ॥ 

 

ज्याप्रमाणे अांर्हीन असलेला मन ष्ट्य कायव करण्यास समथव होणार नाही त्याप्रमाणे अांर्ाांनी चवरचहत 
असलेले काव्य प्रयोर्ास योलय होणार नाही. उदात्त असलेले काव्य स द्धा जर अांर्चवहीन असेल तर प्रयोर् 
हीन प्रतीिा होत असलयाम ळे सज्जनाांच्या मनािे रांजन करू शकणार नाही. आचण कचनष्ठ प्रतीिे काव्य स द्धा 
जर अांर्ाांनी सम चित रीतीने य क्त असेल तर प्रयोर् उत्कृष्ट होत असलयाम ळे शोभा पावते यात शांका नाही. 

 
अत एि दृिान्तेन र्द्ढयवत अङ्गकतथव्यसांपादनम् । न प्रयोगक्षमवमवत ततः प्रयोजनस्यासांपत्तःे, 

दृिस्य िा प्रत्युतासांभािनात् । 
 
एतद् व्यवतरेकद्वारेण स्फुटयवत उदात्तमपीवत । लक्षणगुणालां कृवतयुक्त्तवमत्यथथः । प्रयोगस्येवत 

अपादानमवप सांबक्न्ध, िृक्षस्य पणं पततीवत यथा । तस्य प्रयोगस्य तस्य काव्यस्य यतो हीनत्िां तदयोग्यत्िां 
तस्मात् सताां परोपकारप्रिृत्तानाां कविनटानाां साधभूतानाां िा सामावजकानाां मनो न रञ्जयतीवत सांभाव्यते । 

 
अन्ियद्वारेणोपसांहरवत यदपीवत । हीनाथथवमवत स्िल्पप्रयोजनां प्रहसनावनदर्मशतकथांचाधीत्यावद । 

प्रयोगः प्रयुक्क्त्तः, तत्ाङ्गां  प्रयोजकां  रञ्जनावतशयो व्युत्पवयवतशयश्च, तदुभयां तत् काव्ये दीप्तां स्फुटवमत्यथथः । 
 
म्हणूनि दृष्टाांताच्या साहाय्याने योजवयाच्या अांर्ाांिे सांपादन दृढ करतात. प्रयोर्क्षम होणार नाही 

म्हणजे त्याम ळे प्रयोजनािी चनष्ट्पत्ती होणार नाही हकवा उत्पन्न झालेले प्रयोजन उलट असांभाव्य असेल. 
 
हेि ‘उदात्तमचप’ इत्यादी नकारात्मक चवधानाने स्पष्ट करतात. उदात्त म्हणजे लक्षण, र् ण आचण 

अलांकार याांनी य क्त असा अथव. ‘प्रयोर्स्य’ यात अपादन अशा अथी स द्धा सांबांधदशवक षष्ठी, ‘वृक्षस्य पण ं
पतचत’ यात आहे त्याप्रमाणे. त्या प्रयोर्ापासून त्या काव्यािी ज्याअथी हीनता म्हणजे त्यासाठी अयोलयता 
आहे त्याअथी ते काव्य सज्जनाांच्या म्हणजे इतराांवर उपकार करण्यास प्रवृत्त झालेलया कवीच्या आचण 
नटाांच्या हकवा साधस्वरूप पे्रक्षकाांच्या मनािे रांजन करणार नाही असा सांभव आहे. 
 

‘यदचप’ इत्यादी अस्स्तपक्षी चवधानाने उपसांहार करतात. हीनाथव म्हणजे अर्दी अलप प्रयोजन 
असलेले प्रहसन आदी काव्य. प्रयोर् म्हणजे प्रयोजना, त्यात अांर् म्हणजे प्रयोजक, उत्कृष्ट रांजकता आचण 
उत्कृष्ट बोधदाचयत्व; ती दोन्ही त्या काव्यात दीप्त म्हणजे स्पष्ट असतात असा अथव. 

 
‘द्रढयचत’ या शब्दानांतर टीकेतील काही शब्द र्हाळ झाले असावते असे वाटते. श्लोकातील 

प्रारांभीिा शब्द प्रतीक म्हणून उद्धतृ केला असण्यािा सांभव आहे. तसेि ‘आरम्भक्षमः’ शब्दािा अथव चवशद 
केला असण्यािीही शक्यता आहे. -‘अर्ङ्कतवव्यसांपादनम्’ हा समास ‘अरै्ङ्ः स्वकतवव्यस्य सांपादनम्’ असा 
सोडचवलयास ‘द्रढयचत’ पेक्षा अचधक समपवक चक्रयापद अपेचक्षत आहे. ‘कतवव्याचन याचन अर्ङ्ाचन तेषाां 
सांपादनम्’ असा अथव शक्य आहे. पण तसा समास चवचित्र वाटतो. ‘-कतवव्यतासांपादनम्’ असा पाठभेद 
स िचवता येईल. -‘न प्रयोर्क्षमचमचत’ म ळात ‘न’ नाही. परांत  प ढे जो अथव चदला आहे तो ‘न’ िा अन्तभाव 
करून चदला आहे. तेव्हा श्लोकातून शब्द उद्धतृ करताना तोही केला असणारि. -‘दृष्टस्य वा 
प्रत्य तासांभावनात्’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘दृष्टस्य वा प्रत्य त सांभावनात्’ आचण म चद्रतात ‘दृष्टस्य 
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वा प्रच्य तसांभावनात्’ असे आहे. दृष्ट म्हणजे चनष्ट्पन्न होणारे प्रयोजन असा अथव अचभपे्रत चदसतो. त्यािी 
असांभाव्यता चनदर्मशत करण्यासाठी ‘असांभावनात्’ आवश्यक आहे. ‘प्रच्य तसांभावनात्’ हे सांभाव्य नाही. 
प्रच्य तीिी कलपना प्रयोर्ाच्या अक्षमतेशी ज ळण्यासारखी नाही. 

 
‘अपादानमचप सांबस्न्ध’ हस्तचलचखतात ‘सस्न्धबस्न्ध’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रतात ‘सांबस्न्धत्वने’ 

असून त्यानांतर ‘षष्ठी’ हा शब्द सांपादकाांनी स िचवला आहे. ‘प्रयोर्स्य’ हे षष्ठीिे रूप आहे. षष्ठीिा 
सामान्यतः सांबन्ध दाखचवण्यासाठी उपयोर् होतो. पण येथे तो अपादन हा पांिमीिा अथव दाखचवण्यासाठी 
केला आहे, म्हणजेि ‘प्रयोर्स्य’ हे रूप ‘प्रयोर्ात्’ या अथी वापरले आहे. अशा तऱ्हेच्या षष्ठीच्या उपयोर्ािे 
उदाहरण ‘वृक्षस्य पणे पतचत’ हे चदले आहे. -‘तस्य प्रयोर्स्य’ वस्त तः वरील चवविेनान सार ‘तस्मात् 
प्रयोर्ात्’ असा शब्दप्रयोर् येथे अपेचक्षत आहे. ‘प्रयोर्ात्’ यािा अन्वय ‘हीनत्वात्’ शी लाववयािा; त्यातील 
हीन हे चवशषेण काव्यािे; ‘प्रयोर्ात्’ म्हणजे प्रयोर्ापासून, प्रयोर्ाम ळे काव्य हीन होते म्हणजे प्रयोर्ाला 
अयोलय होते म्हणून असा एकां दर अथव अचभनवर् प्ताने केलेला चदसतो. हा खटाटोप करण्यािे प्रयोजन स्पष्ट 
नाही. -‘तदयोलयत्वां तस्मात्’ म चद्रतात ‘यदयोलयत्वां यस्मात्’ असे आहे. पण ते बरोबर नाही. ‘तत्’ ने 
प्रयोर्ािा बोध होतो. -‘परोपकार-’ यातील ‘पर’ म्हणजे सामाचजक हकवा पे्रक्षक. 

 
‘स्वलपप्रयोजनां’ ही म ळातील ‘स्वलपमचप प्रयोजनां’ िी द रुस्ती आहे. ‘हीनाथे’िी ही व्याख्या 

असलयाम ळे समासघचटत शब्द आवश्यक आहे.  ‘काव्यां’ िे हे चवशषेण आहे. -
‘प्रहसनाचनदर्मशतकथांिाधीत्याचद’ असा अत्यांत भ्रष्ट पाठ हस्तचलचखतात आहे. हीनाथव काव्यािे यात 
उदाहरण आहे. त्यातील प्रहसन एवढाि भार् स्पष्ट आहे. म चद्रतात ‘प्रहसनचनदशवनकथाख्याचयकाचद’ असा 
पाठ चदला आहे. पण तो म ळीि सांभाव्य नाही. प्रयोर्ाच्या सांदभात कथा व आख्याचयका याांिा चनदेश अशक्य 
आहे. प्रहसनाबरोबर उत्सचृष्टकाङ्क, भाण व वीथी याांिा चनदेश केला असलयािी सांभाव्यता आहे. कारण तेही 
स्वलपप्रयोजन होत असे म्हणता येईल. तथाचप ह्या समासािे मूळ रूप काय असाव ेहे सूचित करणे कठीण 
आहे. – ‘अर्ङ्ां  प्रयोजकां ’ श्लोकातील ‘अरै्ङ्ः’ ने सांध्यर्ङ्ाांिा बोध होत असता अर्ङ् म्हणजे प्रयोजक असा अथव 
केला आहे तो त्यािे वैचशष्ट्ट्य–रांजकता आचण व्य त्पचत्त असे दोन प्रकारिे–दाखचवण्याच्या उदे्दशाने. 

 
सांपादकाांनी टीपेत असे म्हटले आहे की नाट्यशास्त्राच्या सवव हस्तचलचखताांत ५१ वा श्लोक ५० व्या 

श्लोकाच्या पूवी आढळतो. अचभनवर् प्ताच्या व्याख्येच्या अन रोधाने त्याांनी क्रम बदलला आहे हे उघड आहे. 
 

तस्मात्सांवधप्रदेशेषु [वन प्रयोर्ोष .] यथायोगां [वन –देशां.]  यथारसम् । 

कविनाङ्गावन कायावण [वन प्रदेशास्त .]  सम्यक्त्तावन वनबोधत ॥५२ ॥ 

 

उपके्षपः पवरकरः पवरन्यासो विलोभनम् । 

युक्क्त्तः प्राक्प्तः समाधानां विधानां पवरभािना ॥५३ ॥ 

 

उिेदः करणां भेद [वन भेदो द्वादशा.] एतान्यङ्गावन िै मुखे । 
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तथा प्रवतमुखे चैि [वन वक्ष्याम्यर्ङ्ाचन, का शृण तार्ङ्ान्यतः परम्.]  शृणुताङ्गावन नामतः ॥५४ ॥  

 

विलासः पवरसपथश्च विधूतां तापनां तथा । 

नमथ नमथदु्यवतशै्चि तथा [वन प्रशमनां, घो प्रर्मनां.]  प्रयगणां पुनः ॥५५ ॥ 

वनरोधशै्चि विजे्ञयः पयुथपासनमेि च । 

पुष्ट्पां िज्रमुपन्यासो िणथसांहार एि च ॥५६ ॥ 

 

एतावन िै प्रवतमुखे गभेऽङ्गावन वनबोधत । 

अभूताहरणां मागो रूपोदाहरणे क्रमः ॥५७ ॥ 

 

सांग्रहश्चानुमानां च प्राथथनावक्षक्प्तरेि [ब –चक्षप्तमेव.]  च । 

तोटकावधबले चैि हु्यदे्वगो विर्द्िस्तथा ॥५८ ॥ 

 

एतान्यङ्गावन िै गभे [वन चवमश ेि.]  ह्यिमशे वनबोधत । 

अपिादश्च सांफेटो विर्द्िः [घो –ऽचभद्रवः.]  शक्क्त्तरेि च ॥५९ ॥ 

 

व्यिसायः प्रसङ्गश्च दु्यवतः [घो द्र चतः.]  खेदो वनषेधनम् । 

विरोधनमथादानां [घो सादनां.]  छादनां च प्ररोचना ॥६० ॥ 

 

[ब व्यवहारि य स्क्ति चवमशार्ङ्ान्यमूचन ि.]  एतान्यिमृशेऽङ्गावन भूयो वनिथहणे शृणु । 

[घो –र्मवबोधो.]  सांवधर्मनरोधो ग्रथनां वनणथयः षवरभाषणम् ॥६१ ॥ 

 

[वन धृचतः, घो कृचतः.]  दु्यवतः प्रसाद आनन्दः समयो हु्यपगूहनम् । 

भाषणां पूिथिाक्त्यां च [वन कायव-.]  काव्यसांहार एि च ॥६२ ॥ 
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प्रशक्स्तवरवत [का िार्ङ्ाचन क याचन्नववहणे ब धः.]  सांहारे जे्ञयान्यङ्गावन नामतः । 

चतुःषविबुथधैजे्ञयान्येतान्यङ्गावन सांवधषु ॥६३ ॥ 

 
म्हणून कवीने सांधींच्या भार्ाांमध्ये रसाला अन रूप व यथोचित अशी अांरे् योलय रीतीने योजावीत. 

त्या अांर्ाांिी नाव ेऐका. उपके्षप, पचरकर, पचरन्यास, चवलोभन, य स्क्त, प्रास्प्त, समाधान, चवधान, पचरभावना, 
उदे्भद, करण आचण भेद ही म खसांधीतील अांरे् होत. आता प्रचतम खसांधीतील अांर्ाांिी नाव ेऐका. चवलास, 
पचरसपव, चवधूत, तापन, नमव, नमवद्य चत, प्रर्यण, चनरोध, पय वपासन, प ष्ट्प, वज्र, उपन्यास आचण वणवसांहार ही 
प्रचतम खातील अांरे् होत. आता र्भवसांधीतील ऐका. अभतूाहरण, मार्व, रूप, उदाहरण, क्रम, सांग्रह, 
अन मान, प्राथवना, आचक्षस्प्त, तोटक, अचधबल, उदे्वर् आचण चवद्रव ही र्भवसांधीतील अांरे्. आता अवमशातील 
ऐका. अपवाद, सांिेट, चवद्रव, शस्क्त, व्यवसाय, प्रसर्ङ्, द्य चत, खेद, चनषेधन, चवरोधन, आदान, छादन, 
आचण प्ररोिना ही अवमृशसांधीतील अांरे् होत. आता चनववहणसांधीतील ऐका. सांचध, चनरोध, ग्रथन, चनणवय, 
पचरभाषण, द्य चत, प्रसाद, आनांद, समय, उपर् हन, भाषण, पूवववाक्य, काव्यसांहार आचण प्रशस्स्त ही 
चनववहणातील अांर्ाांिी नाव ेहोत असे समजाव.े ब चद्धमान कवींनी सांधींतील ही िौसष्ट अांरे् जाणनू घ्यावीत. 

 
अथाङ्गानामुदे्दशमाह उपके्षपः पवरकर इत्यावदना एतान्यङ्गावन सांवधक्ष्ट्ित्यन्तेन । मुखे द्वादश, 

प्रवतमुखे गभे च त्योदश, अिमशे द्वादश, वनिथहणे चतुदथशेत्येिां वमवलत्िा चतुष्ट्षविः । 
 
आता ‘उपके्षपः पचरकरः’ इत्यादीपासून ‘एतान्यर्ङ्ाचन सांचधष ’ येथपावतेो अांर्ाांिा नामचनदेश 

करतात. म खसांधीत बारा, प्रचतम ख आचण र्भव सांधीत प्रत्येकी तेरा, अवमशव सांधीत बारा आचण चनववहणात 
िौदा याप्रमाणे सवव चमळून िौसष्ट. 

 
‘अवमश ेद्वादश’ वस्त तः अवमशातही तेरा अांर्ाांिा नामचनदेश आहे. आचण प ढे ह्या तेराही अांर्ाांच्या 

व्याख्या चदलया आहेत. त्याम ळे एकां दर अांर्ाांिी नामचनदेश आहे. आचण प ढे ह्या तेराही अांर्ाांच्या व्याख्या 
चदलया आहेत. त्याम ळे एकां दर अांर्ाांिी सांख्या पासष्ट होते, िौसष्ट नाही. प ढेही व्याख्याांिी सांख्या पासष्टि 
होते आचण त्या सवव व्याख्याांवर अचभनवर् प्तािी टीका आहे. मूळ अांर्ाांिी सांख्या िौसष्ट असणार. नांतर त्यात 
एका अांर्ािी भर पडली असावी. पण हे नवीन अांर् कोणते हे साांर्ता येण्यासारखे नाही. दशरूप आदी 
उत्तरकालीन ग्रांथाांतून र्भवसांधीतील ‘प्राथवना’ हे अर्ङ् र्ाळलेले आढळते. 

 
येथील ५२ वा श्लेक सांपादकाांनी कां सात चदला आहे. त्यावर अचभनवर् प्तािी टीका नाही. तथाचप तो 

मूळ असण्यािा िार सांभव आहे. मार्ील श्लोकाांवरून स्वाभाचवकपणे चनघणारा चनष्ट्कषव त्यात अहे. 
 
केवचन्मन्यन्ते । इह उपक्रम उपसांहारो मध्यवमवत प्रत्यिस्थां स्थानभेदत्यम्, तत् प्रत्येकां  सूक्ष्मेणा-

रम्भाद्यिस्थापिकेन भाव्यवमवत पिदर्शयो दशाः क्रमभाविनः । तत्ाद्यास्तािद्दशा नाङ्गत्िेन िर्णयथन्ते, 
अवङ्गबुद्ध्यनुदयात्तते्वत । चतुदथश वनिथहणे फलयोगबलात्सिा एिोपपाद्यन्ते । अन्यत् तु मुखादौ 
कावश्चल्लीनी-वक्रयन्ते, न द्वादशावदभेदावन तत्ाङ्गानीवत । तदेतदसत् । एिां वह िक्ष्यमाणेषु तेनैि क्रमेण 
भाव्यम्, न चासािक्स्त । प्रयोजनशङ्गाषट्कां ततश्चानुपपन्नां स्यात्, अनुपक्षय इत्येकमेि वह प्रयोजनां भिेत् । 
भेदकरणेऽवप च वनयमवनदाना-नुपपत्तौ द्वयोद्वादश द्वयोस्त्रयोदशेवत कुतस्त्यो विभाग इत्यास्तामदः । 
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काही टीकाकाराांिे असे मत आहे की प्रत्येक अवस्थेत प्रारम्भ, अन्त आचण मध्य अशी तीन स्थाने 
असतात. त्यात प्रत्येकी सूक्ष्म स्वरूपाच्या आरम्भ आदी पाि अवस्था असतात म्हणनू पांधरा दशा क्रमाने 
अस्स्तत्वात येतात. त्याांपकैी आरांभीच्या दशाांिे अांर् म्हणून वणवन होत नाही, कारण त्यावळेी अांर्ीचवषयीच्या 
कलपनेिा उदय झालेला नसतो चनववहणसांधीत िलयोर् असलयाकारणाने सवव िौदाही दशा उपपन्न केलया 
जातात. परांत  म ख आदी इतर सांधींमध्ये काहींिा लोप केला केला जातो, त्याांत बारा इत्यादी प्रकारिी चभन्न 
अांरे् नसतात. पण हे मत बरोबर नाही. असे असते तर साांचर्तलया जाणाऱ्या अांर्ाांिा तोि क्रम ठरला 
असता; पण तसा तो क्रम अचभपे्रत नाही. आचण तसे समजलयास सहा प्रयोजनाांिा सांभव उपपन्न होणार 
नाही, अन पक्षय हेि एक सवव अांर्ाांिे प्रयोजन ठरेल. आचण भेद करण्यामध्ये स द्धा चनयचमततेिे कारण 
उपपन्न नसलयाम ळे दोन सांधींत बारा, दोन सांधींत तेरा अशा प्रकारिी चवभार्णी कोठून होणार? तेव्हा हे राहू 
द्या. 

 
‘तत्र प्रत्येकां  इ॰’ ह्या टीकाकाराांिे म्हणणे असे की पाि अवस्थाांमध्ये जी आचद-मध्य-अन्त अशी 

तीन स्थाने असतात त्या प्रत्येक स्थानात पाि पाि अवस्था असतात; ह्या सूक्ष्म स्वरूपाच्या असतात. म्हणजे 
म ख्य पाि अवस्थाांत प्रत्येकी सूक्ष्म पांधरा अवस्था असतात. ह्याांना दशा हे नाव चदले आहे. याप्रमाणे प्रत्येक 
सांधीत पांधरा दशा असतात. आचण सांपूणव रूपकात पांिाहत्तर दशा असा हा चहशोब आहे. – ‘पञ्चदश्यः’ 
वस्त तः ‘पञ्चदश’ असेि रूप अपेचक्षत आहे. – ‘आद्याः’ म्हणजे िक्त प्रारांभावस्थेतील स रुवातीच्या काही 
का प्रत्येक अवस्थेच्या स रुवातीिी पचहली याप्रमाणे िक्त पाि हे स्पष्ट नाही. पचहला पयाय अचधक सांभाव्य 
वाटतो. – ‘दशा नार्ङ्त्वने’ ही  ‘दशानामर्ङ्त्वने’ िी द रुस्ती आहे. तसेि ‘अचर्ङ्ब द्ध्यन दयात्’ ही 
‘आचर्ङ्ब द्ध्य दयात्’ िी द रुस्ती आहे. अशी पाठश द्धी केली तरि वाक्यािा स सांर्त अथव लार्तो. अचर्ङ्न् 
अथवा अवयचवन् असलयाचशवाय अांर्ाांिा अथवा अवयवाांिा चनदेश सांभवनीय नाही; म्हणून स रुवातीच्या 
दशाांना अर्ङ् ही सांज्ञा लार् ूहोत नाही. तेव्हा दशा पांिाहत्तर असलया तरी अरे्ङ् िौसष्टि आहेत असा ह्या 
टीकाकाराांच्या म्हणण्यािा आशय आहे. – ‘उपपाद्यन्ते’ म्हणजे उपपन्न आहेत असे दाखचवता येते. – 
‘वक्ष्यमाणेष  तेनैव’ मूळ पाठ ‘वक्ष्यमाणेनैव’ एवढाि असण्यािा सांभव आहे. पण आहे त्या पाठातूनचह 
अथवचनष्ट्पत्ती होऊ शकते. – ‘प्रयोजनशङ्का’ यात शङ्का म्हणजे सांभव असा अथव अचभपे्रत आहे. – 
‘भेदकरणेऽचप’ ही ‘बीजकरणेऽचप’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. बीजकरण हे प्रस्त त सांदभात सांभाव्य 
नाही. 

 
यानांतर बडोदे प्रतीत प ढील अचधक श्लोक कां सात चदला आहे– 
 

सांपादनाथं बीजस्य सम्यक् वसवद्धकरावण च । 

कायार्णयेतावन कविवभर्मिभज्याथावन नाटके ॥   

 
हा श्लोक मूळ असण्यािा सांभव नाही. त्यातील आशय प ढे ९७-९८ श्लोकाांत अचधक सम चित रीताने माांडला 
आहे. 

 
[वन एतेषाां त  प नववक्ष्ये.] पुनरेषाां प्रिक्ष्यावम लक्षणावन यथाक्रमम् । 

काव्याथथस्य समुत्पवत्तरुपके्षप इवत स्मृतः ॥६४ ॥  
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आता याांिी लक्षणे मी क्रमवार साांर्तो. काव्याच्या चवषयािा सांके्षपाने चनदेश म्हणजे उपके्षप असे 

म्हणतात. 
 
पुनरेषावमवत । पुनःशब्दो विशेषद्योतकः । लक्षण एिाांय क्रमो न वनबन्धन इवत याित् । तेन 

यदुिट-प्रभृतयोऽङ्गानाां सांधौ क्रमे च वनयममाहुस्तदु्यक्त्त्यागमविरुद्धमेि । तथा वह ‘सांप्रधारणमथानाां 
युक्क्त्तवरत्यवभधीयते’ इवत यन्मुखसांधौ पिममङ्गां  िक्ष्यवत तत्सिेषु सांवधषु तािवन्नबन्धनयोग्यम् । न च तथा 
वनिेर्शय बध्यमानमदृिकृतां विदध्यात् । न च लक्ष्ये न दृर्शयते । िेणीसांहारे वह तृतीयेऽङे्क गभथसांधौ 
दुयोधनकणथयोमथहवत सांप्रधारणे र्द्ोणिधे िृत्त–े 

 

तेजस्िी वरपुहतबन्धुदुःखपारां 

बाहुभ्याां तरवत धृतायुधप्लिाभ्याम् । 

आचायथः सुतवनधनां वनशम्य सांख्ये 

कक शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीत् ॥ (३·२७) 

 
इत्यावद याित्– 

 
दविाभयां सोऽवतरथो हन्यमानां वकरीवटना । 

वसन्धुराजमुपेके्षत नैिां चेत्कथमन्यथा ॥ (३·२८) इवत । 

 
न चात् प्रीवतव्युत्पवयोः क्षवतः कावचत् । 

 
‘प नरेषाम्’ इत्यादी. प नः हा शब्द चवशषे दाखचवणारा आहे. हा क्रम िक्त लक्षणाांच्या सांबांधाति 

आहे. रूपकात योजावयाच्या सांबांधात नाही असे तात्पयव. म्हणून उद्भट प्रभतृींनी अांर्ाांिी सांधींच्या बाबतीत 
आचण क्रमाच्या बाबतीत चनयतता असते असे जे म्हटले आहे ते य स्क्तय क्ततेच्या आचण शास्त्राच्या चवरुद्धि 
आहे. उदाहरणाथव, ‘प्रयोजनाांचवषयीिा चविार म्हणजे य स्क्त असे म्हणतात’ असे जे म खसांधीतील पािव े
अर्ङ् म्हणून साांर्तील ते सववही सांधींमध्ये योजावयास उचित असे आहे. आचण त्यािी योजना केली असता 
अदृष्ट असे काही होणार नाही. आचण अशी योजना कोठे चदसून येत नाही असेही नाही. कारण वणेीसांहार 
नाटकात चतसऱ्या अांकात र्भवसांधीमध्ये द्रोणािा वध झालयानांतर द योधन आचण कणव याांच्यामधील दीघव 
कारणमीमाांसेत ‘तेजस्वी प रुष शत्रूने स्वजनिा वध केलयाम ळे होणाऱ्या द ःखरूपी सार्राच्या पार 
आय धरूपी प्लव घेतलेलया हाताांनी सांतरण करून जातो. मर् रणाांर्णावर प त्राच्या मृत्यूिी बातमी 
ऐकलयावर शस्त्र हातात घेण्याच्या वळेेस आिायांनी शस्त्रत्यार् केला हे कसे?’ ह्या द योधनाच्या उक्ती पासून 
तो ‘जर असे नसेल तर एरव्ही त्या महान रथीने जयद्रथाला अभय देऊन त्यािा अज वनाकडून वध होत 
असता उपेक्षा कशी केली असती?’ ह्या त्याच्याि उक्तीपयंतिा अांश. आचण यात आनन्द आचण बोध याांच्यात 
कोणतीही कमतरता उत्पन्न होत नाही. 
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‘चनवशे्य बध्यमानम्’ ही ‘चनबध्यमानम्’ शब्दािी िोड केलेली आहे. तेव्हा म चद्रतातील ‘चनवशे्यां’ 

असा पाठ बरोबर नाही. -‘अदृष्टकृतां’ अदृष्ट शब्दािा अथव जे शास्त्रात साांचर्तले नाही ते असा चदसतो. अदृष्ट 
िल असा अथव शक्य आहे, पण तो कमी सांभाव्य वाटतो. -‘प्रीचतव्य त्पत्त्योः’ प्रीचत आचण व्य त्पचत्त ही काव्यािी 
दोन प्रयोजने प्रचसद्ध आहेत. म्हणून ‘प्रतीचत-’ असा पाठ बरोबर नाही. चशवाय तो शब्दही अप्रस्त त आहे. 

 
यत्त ुसांवधनैयत्येनावभधानां तत् सांधाििर्शयांभावित्िख्यापनाथथम्, युक्क्त्तमुथखे भित्येि । सांध्यन्तरालावन 

तु नेत्थवमवत पृथक् िणथवयष्ट्यन्ते । कावनवचविङ्गावन स्िरूपबलादेि वनयमभावञ्ज । यथोपके्षपो मुखसांधािेि 
प्रथममेि च । न ह्यनुपवक्षप्ते िस्तुवन ककवचदवप शक्त्यवक्रयम् । यत्तचू्यते ‘चतुःषियङ्गसांयुतम्’ इवत तेन 
सांभिमात्मेषामुक्त्तां न तु वनयमः । ‘यथासांवध तु कतथव्यावन’ इवत िचनां प्रत्युत सांध्यौवचत्येनैषाां 
वनबन्धनमवभदधद-स्मदवभवहतनीवतयोग्यपथोपदेर्शयेि । योग्यताथथिृवत्तना वह यथाशब्देनायमव्ययीभािः । 

 
अम क सांधीत अम क अरे्ङ् असा त्याांिा चनयत स्वरूपात चनदेश केला आहे तो त्या सांधीत ती अवश्य 

असतात हे दाखचवण्यासाठी; उदाहरणाथव, य स्क्त हे अांर् म खसांधीत असतेि. परांत  सांध्यन्तरे अशा 
स्वरूपािी नसतात म्हणून त्याांिे स्वतांत्रपणे वणवन करणार आहेत. परांत  काही अांर्ाांिे स्वरूपि असे असते 
की त्याांिे स्थान चनचित ठरलेलेि असते. उदाहरणाथव, उपके्षप म खसांधीति आचण तोही प्रथमारांभीिे 
असतो. कारण कोणत्याही र्ोष्टीिा उपपेक्ष झाला नसेल तर चतच्यासांबांधी कोणतीही चक्रया शक्य होत नाही. 
‘िौसष्ट अांर्ाांनी य क्त’ असे जे प ढे म्हटले आहे त्याने या अांर्ाांिा िक्त सांभव चनर्मदष्ट केला आहे, चनयतता 
दाखचवली नाही. उलट ‘सांधींत योलय असतील त्याप्रमाणे ही योजावीत’ हे विन सांधींत योलयतेन सार याांिी 
योजना करावी असे म्हणून आम्ही साांचर्तलेलया अथवयोजनेस अन कूल अशा मार्ािे उपदेश करणारे आहे. 
कारण योलयता असा अथव असलेलया ‘यथा’ शब्दाने हा अव्ययीभाव समास बनला आहे. 

 
‘नैयत्य’ हे चनयत शब्दापासून बनलेले भाववािक नाम. -‘सांध्यन्तरालाचन’ प ढे ९९-१०२ ह्या 

श्लोकाांत साम, भेद इत्यादी एकवीस सांध्यन्तराांिा चनदेश आहे. त्याांिा कोणत्याही सांधीशी सांबांध जोडलेला 
नाही. रूपकात कोठेही त्याांिी योजना करता येईल. -‘प्रथममेव ि । न’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात 
‘प्रथममेव विन’ आचण म चद्रतात ‘प्रथमे । एवां ि न’ असे आहे. अथासाठी द रुस्ती आवश्यक आहे हे उघड 
आहे. -‘ित ःषष्ट्ट्यर्ङ्सांय तम्’ हे विन प ढे ११७ व्या श्लोकात आहे. ‘यथासांचध त  कतवव्याचन’ हे विन प ढे ९७ 
व्या श्लोकात आहे. तदन सार येथील ‘यथासांचधकृत (:)’ ह्या पाठािी द रुस्ती आवश्यक आहे. -
‘योलयताथववृचत्तना’ पण अव्ययीभावात ‘यथा’ िा अनचतक्रमण असाही अथव असू शकतो हे लक्षात ठेवले 
पाचहजे. 

 
यत्तकू्त्तां शरीरङ्गवनयमदशथनात्कथमेतवदती, तत्ावप न दृिान्ताव्द्य/द्व्यिस्था अवप तु सांभितः । स 

चास्तीत्युक्त्तम् । शाखादयश्च िृक्षाियिा मध्येऽवप ब्रध्नेऽवप ऊध्िेऽवप भिक्न्त । न च शरीरपादपावदिद् 
उपके्षपा-वदवभरियविकल्पः सांवधरारभ्यते । यच्च प्रवतसांध्यवभधानां तद्वाहुल्येन तथा दशथनात् । तथा वह 
उपवक्षप्तेऽथे विस्तावरते वनवश्चतगुणादवभलवषते सांभािनीयमुपायावदविषयां सांप्रधारणवमवत 
उपके्षपपवरकरपवरन्यासविलोभन-हेतुत्िादन्यान्यवभधाय युक्क्त्तरुक्त्ता, न तु ततै्ि सिािात् । 
आनन्तयथवनयमश्च मुनेरेिानवभमतो लक्ष्यते । अन्यथा सांध्यन्तरालावन सामादीवन मदान्तान्येककिशवतः 
लास्याङ्गावन गेयपदादीवन दश यावन िक्ष्यन्ते तेषाां कुत् वनिेशः स्यात् । सांवधपिकमयां हु रूपकां  क्रमवनयतम्, 
अङ्गसांभारभावितश्च सांवधवरवत । न च क्रमेणानेनैि तावन प्रयोज्या-नीवत िचनमक्स्त । सदवप च 
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न्यायापेतमन्यथा योज्येत । न चोदे्दशक्रममनूच्यते वनबद्धम् । लक्षणालांकारगुण-िीथ्यङ्गसांध्यन्तरावण 
लास्याङ्गिृवत्ततदङ्गावन तु साधम्यथदृिान्तः । तदेतत्प्रत्येकां  लक्षणे स्फुटीभविष्ट्यतीत्यास्ताां ताित् । 

 
शरीराच्या अवयवाांच्या बाबतीत चनयतता चदसून येते, मर् हे अचनयत कसे असे जे चविारले आहे 

त्याला उत्तर असे की दृष्टान्तावरून व्यवस्था ठरत नाही, तर सांभव असेल त्याप्रमाणे. आचण तो सांभव आहे 
असे साांचर्तले आहे. आचण शाखा वर्ैरे वृक्षािे अवयव काही मध्ये, काही ब ांध्याशी, तर काही वरही असतात. 
चशवाय, शरीर आचण वृक्ष याांच्याप्रमाणे सांचध उपके्षप आदींच्या म ळे अवयवीसारखा होतो असे नाही. आचण 
प्रत्येक सांधीत म्हणून जो अङ्र्ाांिा चनदेश केला आहे तो ती त्या त्या सांधीत प ष्ट्कळ प्रमाणात चदसतात 
म्हणून. उदाहरणाथव, अथािा उपके्षप झाला, चवस्तार झाला, चनचित र् ण असलयाम ळे त्यािी अचभलाषा 
झाली, म्हणजे सांभाव्य असा उपाय वर्ैरेचवषयीिा चविार होतो म्हणून उपके्षप, पचरकर, पचरन्यास आचण 
चवलोभन याांना कारणीभतू म्हणून पचहलया िार अङ्र्ाांिे वणवन करून य क्तीिा चनदेश केला आहे, पण ते 
अांर् िक्त तेथेि असते म्हणून नाही. आचण क्रमािा चनयम भरतम नीला सांमत नाही असे चदसते. एरव्ही 
‘साम’ पासून ‘मद’ पयंत असलेले एकवीस सांध्यन्तराल, रे्यपद आदी दहा लास्याङ्रे् जी प ढे साांर्णार 
आहेत, त्याांना कोठे स्थान देता येईल? पाि सांधी असलेले रूपक क्रमाने बाांधलेले असते, परांत  सांधी अङ्
र्ाांच्या समूहाने भाचवत झालेला असतो. आचण ती याि क्रमाने योजावीत असे कोठेही विन नाही. आचण 
जरी तसे विन असते तरी न्यायाला सोडून म्हणून त्यािा चनराळा अन्वय लावता आला असता. आचण 
रिलेले काव्य उदे्दशक्रमाला अन सरून केले जात नाही. लक्षण, अलांकार, र् ण, वीथीिी अांरे्, सांध्यन्तर, 
लास्यािी अांरे्, वृत्ती, वृत्तींिी अांरे्, हे समान धमव दाखचवणारे दृष्टान्त आहेत. हे सवव अङ्र्ाांच्या लक्षणात 
स्पष्ट होईल, तेव्हा हे असो. 

 
‘न दृष्टन्ताद् इ॰’ म ळात ‘न’ ‘अचप त ’ नांतर आहे. तेथून काढून तो ‘दृष्टान्ताद्’ च्या पूवी घातला 

आहे. त्याम ळेि अचभपे्रत अथव सांर्तवार लावणे शक्य होते. -‘शरीरपादपाचदवद्’ म चद्रतात ‘शरीरे’ असा 
स्वतांत्र शब्द आहे. पण ते बरोबर नाही. शरीर आचण पादप ह्या दोहोंहून सांधीिी चभन्नता येथे दाखवावयािी 
आहे. अवयव चमळून शरीररूपी अथवा पादपरूपी अवयवी होतो, पण अांरे् चमळून सांचधरूप अवयवी होतो 
असे म्हणणे शक्य नाही. -‘अवयचवकलपः’ ही हस्तचलचखतातील ‘अवयचवकलपां’ आचण म चद्रतातील 
‘अवयवचवकलपः’ िी आवश्यक असलेली द रुस्ती आहे. -‘तथा चह’ ही म ळातील ‘तथाचप’ िी द रुस्ती आहे. 
‘तथाचप’ येथे अप्रस्त त आहे. -‘उपचक्षप्तेऽथे इ॰’ यात पाचहलया िार अांर्ाांनी होणाऱ्या कायािा चनदेश आहे. -
‘अर्ङ्सांभारभाचवति’ म चद्रत पाठ ‘तदर्ङ्सांहार-’ आहे. सांहार पेक्षा सांभार शब्द अचधक योलय आहे. ‘भाचवत’ 
म्हणजे त्याांनी ज्याला शोभा येते अशा स्वरूपािा हा अथव अचभपे्रत असावा. -‘सदचप ि’ म चद्रतात ‘ि’ ऐवजी 
‘वा’ आहे. पण ‘ि’ अचधक समपवक वाटतो. -‘चनबद्धम्’ म चद्रतात ‘चनबन्धम्’ आहे आचण सांपादकाांनी मूळ 
‘चनबन्धः’ असण्यािी सांभाव्यता सूचित केली आहे. पण ‘रिलेले’ अशा अथी काव्यािा वणवनात्मक ‘चनबद्धम्’ 
शब्दि योलय वाटतो. -‘त  साधम्यवदृष्टान्तः’ ही ‘त्वसाधम्यव-’ िी द रुस्ती आहे. अचभनवर् प्ताला येथे असे 
म्हणावयािे आहे की लक्षण, र् ण, अलांकार वर्ैरे अनेक र्ोष्टींिे वणवन करताना ज्या एका क्रमाने त्या 
साांचर्तलया आहेत त्याि क्रमाने त्याांिा काव्यात उपयोर् केला पाचहजे असे कोणी म्हणत नाही; तोि न्याय 
सांध्यर्ङ्ाांना लावला पाचहजे. म्हणून येथे ‘साधम्यवदृष्टान्तः’ असाि पाठ आवश्यक आहे. 

 
तत् प्रस्तािना न तािरू्द्पकाङ्गां , नटिृत्तव्याप्ततयेवतिृत्ताननुप्रिेशावदवत तदनन्तरां पूि ं काव्याथथ 

इवतिृत्तशरीरलक्षणोऽवभधेयः प्रधानरसलक्षणां च प्रयोजनसांके्षपणोपवक्षप्येते । यथा िेणीसांहारे भीम:– 
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लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रिशेैः 

प्राणेषु वित्तवनचयेषु च नः प्रहृत्य । 

आकृष्ट्य पार्णडििधूपवरधानकेशान् 

स्िस्था भिन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥ (१·८). 

 
त्यात प्रस्तावना हा काही रूपकािा भार् नाही; कारण, नटाांच्या स्वतःच्या वृत्तान्ताने ती व्याप्त 

असलयाम ळे इचतवृत्तािा चतच्यात समावशे होत नाही. म्हणून त्या प्रस्तावनेनांतर प्रथम इचतवृत्तरूपी शरीर 
असलेला, कथन करावयािा असलेला काव्यािा अथव आचण प्रधान रसािे स्वरूप दोन्ही सांचक्षप्त 
प्रयोयनाच्या रूपात प्रस्त त केले जातात. उदाहरणाथव, वणेीसांहारात भीमसेन ‘लाक्षार्ृहाला आर्, चवषय क्त 
अन्न आचण सभेत आमांत्रण याांनी आमच्या प्राणावर आचण सांपत्तीवर प्रहार केलयानांतर आचण पाांडवाांच्या 
पत्नीिी वसे्त्र आचण केस ओढलयानांतर भतृ्याांसचहत कौरव स्वस्थ राहोत काय?’ 

 
‘अचभधेयः’ हे चवधेय न समजता ‘काव्याथवः’ िे चवशषेण समजणे िाांर्ले. त्याम ळे ‘काव्याथवः’ आचण 

‘प्रधानरसलक्षणां’ या दोन प्रथमान्त शब्दाांिा ‘उपचक्षप्येते’ शी अन्वय लार्तो. उपके्षप ह्या दोहोंिा अचभपे्रत 
आहे. म्हणून हे चक्रयापद चद्वविनाति हव,े म चद्रतातलयाप्रमाणे एकविनात नको. -श्लोकातील िौथा िरण 
सूत्रधाराच्या विनातील आहे. भीमसेनाच्या उद्र्ारात तो ‘स्वस्था भवस्न्त मचय जीवचत धातवराष्ट्राः’ असा 
आहे. येथे विन उद्धतृ करताना अनवधान झालेले असाव.े काव्याथाबरोबर वीररसािाही ह्या श्लोकात 
उपके्षप आहे. 

 
[वन सम त्पन्ना-.] यदुत्पन्नाथथबाहुल्यां जे्ञयः पवरकरस्तु सः । 

[वन तचन्नवृचत्तः, का तचन्नष्ट्पत्त्या त  कथनां पचरन्यासः प्रकीर्मततः.]  

तवन्नष्ट्पवत्तः पवरन्यासो विजे्ञयः कविवभः सदा ॥६५ ॥ 

 
चनर्मदष्ट झालेलया चवषयािा जो चवस्तार तो पचरकर असे समजाव.े त्या चवषयािी चनष्ट्पचत्त म्हणजे 

पचरन्यास असे कवींनी सदा जाणाव.े 
तत ईषवद्वस्तायथते । यथा भीमः 
 

प्रिृद्धां यदै्वरां मम खलु वशशोरेि कुरुवभ- 

नथ तत्ायो हेतुनथ भिवत वकरीटी न च युिाम् । 

जरासन्धस्योरःस्थलवमि विरूढां पुनरवप 

कु्रधा भीमः सांकध विघटयवत ययूां घटयत ॥ (१·१०). 
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त्यानांतर काव्याथािा थोडा चवस्तार केला जातो तो पचरकर. उदाहरणाथव, भीमािे विन ‘मी लहान 
होतो तेव्हापासून माझे कौरवाांशी वैर जे वाढत रे्ले त्याला कारण आयव य चधचष्ठर नाही, अज वन नाही आचण 
त म्ही दोघे नाही. जरासांघाच्या वक्षस्थलाप्रमाणे प न्हा प न्हा ज ळवनू आणलेला सांधी हा भीम रार्ाने 
मोडणार, त म्ही पाचहजे तर जोडा.’ 

 
ततोऽवप वनश्चयापवत्तरूपतया पवरतो हृदये सोऽथो न्यस्यते । यथा चििुजभ्रवमतचर्णडगदावभ-

घातेत्यावद । 
 
त्यापेक्षाही अचधक, चनियाप्रत येण्याच्या स्वरूपािा असलयाम ळे तो काव्यािा अथव पचरतः म्हणजे 

हृदयामध्ये ठेवला जातो म्हणून पचरन्यास. उदाहरणाथव, भीमािे विन ‘ि रि रणाऱ्या हाताने चिरचवलेलया 
भीषण र्देच्या आघाताने’ इत्यादी. 

 
सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे आहे – 

 

चििुजभ्रवमतचर्णडगदावभघात- 

सांचूर्मणतोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स्त्यानािनद्धघनशोवणतशोणपावण- 

रुत्तांसवयष्ट्यवत कचाांस्ति देवि भीमः ॥ (१·२१) 

 

गुणवनिथणथनां [का यत्त .] चैि विलोभनवमवत स्मृतम् । 

सांप्रधारणमथानाां युक्क्त्तवरत्यावभधीयते ॥६६ ॥ 

 
र् णाांिे वणवन म्हणजे चवलोभन असे म्हणतात. प्रयोजन समजून घेणे म्हणजे य स्क्त असे म्हणतात. 
 
ततस्तदेि िस्तु गुणिवदवत िाध्यते । िाघैि विलोभनहेतुत्िावद्वलोभनम् । यथा र्द्ौपदी 

‘अणुगेह्णन्तु मह एदां िअणां देिदाओ ।’ इवत । यथा िा विक्रमोिथर्शयाां राजा ‘अस्याः सगथविधौ प्रजापवतरभूत्’ 
इत्यादी । 

 
नांतर तीि र्ोष्ट र् णय क्त म्हणून चतिी प्रशांसा केली जाते. प्रशांसाि चवलोभनािे कारण असलयाम ळे 

चवलोभन होय. उदाहरणाथव, द्रौपदीिे विन ‘माझ्या ह्या विनाला देवताांिा अन ग्रह असो’. हकवा द सरे 
उदाहरण चवक्रमोववशीयातील राजािे विन ‘चहला चनमाण करताना िांद्र प्रजापचत झाला’ इत्यादी. 

 
‘अण रे्ह्णन्त ’ इ॰’ हल्ली उपलब्ध असलेलया वणेीसांहाराच्या अनेक प्रतींत हे विन ‘अण रे्ह्णन्त  एदां 

ववचसदां दे भादरो (ह्या उद्यमाला आपले बांधू अन ग्रह करोत)’ असे आहे. द सरा पाठभेदही आहेि. – 
चवक्रमोववशीयातील सांपूणव श्लोक असा– 
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अस्याः सगथविधौ प्रजापवतरभूच्चन्र्द्ो नु काक्न्तप्रदः 

शृङ्गारैकरसः स्ियां नु मदनो मासो नु पुष्ट्पाकरः । 

िेदाभ्यासजडः कथां नु विषयव्यािृत्तकौतूहलो 

वनमातुां प्रभिेन्मनोहरवमदां रूपां पुराणो मुवनः ॥ (१·८). 

 
तदेतदुपके्षपाद्यङ्गचतुष्ट्कां  प्रायशो मुखसांधौ भिवत । उक्त्तेनैि क्रमेण न पौिापयेण भिवत । 

आनन्तयथ-वनयमस्तु नाक्स्त सांध्यन्तराणाां सामादीनाां मध्येऽनुप्रिेशात् । तदेतदाह मुवनः काव्याथथस्य 
समुत्पवत्तवरत्यावदना विलोभनवमवत स्मृतवमत्यन्तेन । तत् िृत्तान्ते नोपक्षयः सिेषाां प्रयोजनवमत्युक्त्तम् । 
पवरकरस्य प्रयोजन-वमिाथथरचनावप । 

 
उपके्षप आदी ही िार अांरे् प्रायः म खसांधीत असतात. चनदेचशलेलया क्रमानेि ती असतात, 

उलटस लट क्रमाने नाही. तथाचप एकामार्ून ताबडतोब द सरे असा चनयम नाही, कारण साम आदी 
सांध्यन्तराांिा मध्ये समावशे होतो. हे सवव भरतम नी ‘काव्याथवस्य सम त्पचत्तः’ पासून ‘चवलोभनचमचत स्मृतम्’ 
येथपावतेोच्या भार्ात साांर्तात. त्यात वृत्तान्तािा उपक्षय न होणे हे ह्या सवव अांर्ाांिे प्रयोजन साांचर्तले आहे. 
पचरकरािे इष्ट असलेलया अथािी रिना हे स द्धा आणखी प्रयोजन आहे. 

 
‘क्रमेण’ हा शब्द म ळात नाही. पण न सतेि ‘उक्तेन’ हे चवशषेण अथववाही नाही. -‘आनन्तयव’ म्हणजे 

दोहोंत म ळीि अांतर हकवा द सरे काही नसणे. -‘नास्स्त’ नांतर म ळात ‘न’ अचधक आहे. पण तो ि कीने पडला 
आहे. -‘वृत्तान्ते इ॰’ वर जी सहा प्रयोजने साांचर्तली आहेत त्याांत ‘वृत्तान्तस्यान पक्षयः’ हे एक आहे, आचण 
‘इष्टस्याथवस्य रिना’ हे द सरे. 

 
युक्क्त्तयथथा सहदेिः – ‘आयथ, कक महाराजसांदेशोऽयमायेणाव्युत्पन्न एि गृहीतः’ इत्यतःप्रभृवत 

याििीमिचनम् – 
 

युष्ट्मान् हे्लपयते क्रोधाल्लोके शतु्कुलक्षयः । 

न लज्जयवत दाराणाां सभायाां केशकषथणम् ॥ (१·१७) इवत । 

 
अस्याः प्रयोजनां प्रकार्शयप्रकाशनमवप । 

 
य क्तीिे उदाहरण वणेीसांहारत सहदेवािे विन ‘आयव, महाराजाांच्या सांदेशाला काही चवशषे अथव 

नाही असे आपण का समजता?’ येथपासून ते भीमाच्या प ढील विनापयवत ‘क्रोधाने केलेलया शत्रूच्या 
क लाच्या नाशािी त म्हाला लोकाांत लाज वाटते. परांत  सभेत पत्नीिे केस ओढले असता त म्हाला त्यािी 
शरम वाटत नाही.’ ह्या य क्तीिे प्रकाशयोलय र्ोष्ट प्रकाचशत करणे असेही अचधक प्रयोजन आहे. 
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‘हक’ हा वणेीसांहारातील पाठ आहे. प्रस्त त चठकाणी म ळात ‘हकिन’ आहे. पण तो पाठ सांभवनीय 
नाही. -‘अव्य त्पन्न एव’ म चद्रतात ‘एवां’ आहे ते बरोबर नाही. हल्लीिा नायकातील पाठ ‘इव’ आहे. – येथे 
चनर्मदष्ट झालेलया अांशात पाि र्ाव े चमळालयास तह करण्यास आपण तयार आहोत असा सांदेश य चधचष्टराने 
कृष्ट्णाबरोबर पाठचवला त्यािे रहस्य सहदेव चवशद करीत आहे. म्हणजे कारणमीमाांसारूप सांप्रधारण येथे 
आहे.- ‘प्रकाश्यप्रकाशनम्’ सहा प्रयोजनाांपैकी एक. 

 
[घो म खाथवस्योप-.] [का-स्योपर्मनां.]  

सुखाथथस्यावभगमनां प्राक्प्तवरत्यवभसांवज्ञता [वन-धीयते, का-सांचज्ञतम्.] । 

बीजाथथस्योपगमनां [चन तत्समाधानम च्यते.] समाधानवमवत स्मृतम् ॥६७ ॥ 

 
स खकर र्ोष्टीिा लाभ म्हणजे प्रास्प्त असे म्हणतात. बीजाच्या अथािी प्राप्ती म्हणजे समाधान असे 

म्हटले जाते. 
 
सुखाथथस्यावभगमनां प्राक्प्तवरवत । सुखयतीवत सुखां तादृशस्य िस्तुनः । यथा ‘एष खलु 

भगिान्िासुदेिः पार्णडिपक्षपातामर्मषतेन सुयोधनेन सांयवमतुमारब्धः’ इत्यावद याित् ‘कुमारमविलक्म्बतां 
र्द्िुवमच्छावम’ इवत । अयां ह्यथो भीमां सुखयवत, सांधेर्मिघटनात् । 

 
बीजाथथस्योपगमनवमवत । यक्स्मन् बीजां तवददानीं प्रधाननायकानुगतत्िेन सम्यगावहतां भितीवत 

‘यौवधवठरम्’ इत्यनेन समाधानां दर्मशतम् । 
 
‘स खाथवस्याचभर्मनां प्रास्प्तः’ इत्यादी. जी वस्त  स ख देते ती स ख; तशा वस्तूिी प्राप्ती. उदाहरणाथव, 

वणेीसांहारात ‘पाांडवाांचवषयीच्या पक्षपाताम ळे रार्ावलेला स योधन भर्वान वास देवाला बाांधू पहात होता’ 
येथपासून ‘क मारास त्वचरत भेटावयास बोलाचवले आहे’ येथपयंतिे कां ि कीिे विन. ही र्ोष्ट भीमाला स ख 
देते, कारण तहािी बोलणी चिसकटली आहेत. 

 
‘बीजाथवस्योपर्मनम्’ इत्यादी. ज्या ठीकाणी बीज इतका वळे होते ते आता प्रधान नायकाच्या 

चठकाणीही रे्लयाम ळे उत्कृष्ट रीतीने ठेवले जाते म्हणून ‘यौचधचष्ठरम्’ इत्यादी श्लोकात समाधान चनदर्मशत 
होते. 

 
‘स खयतीचत स खम्’ श्लोकात ‘स ख’ चवशषेण म्हणून वापरले आहे. त्यासाठी ही व्य त्पत्ती. 
 
‘यस्स्मन् बीजम्’ आतापावतेो बीजािे चनधान भीमसेन होता. आता ते प्रधान नायक जो य चधचष्ठर 

त्याच्याशीही सांबद्ध होते. आचण तेि त्यािे उचित स्थान. म्हणून समाधान म्हणजे बीजािे सम्यक् आधान. – 
‘यौचधचष्ठरम्’ सांपूणव श्लोक असा – 

 
यत्सत्यव्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतां 

यवद्वस्मतुथमपीवहतां शमिता शाक्न्तां कुलस्येच्छता । 
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तद् द्यतूारवणसांभृतां नृपसुताकेशाम्बराकषथणैः 

क्रोधज्योवतवरदां महत्कुरुिने यौवधवठरां जृम्भते ॥ (१·२४). 

 
 सुखदुःखकृतो योऽथथस्तवद्वधानावमवत [का –मोच्यते.] स्मृतम् । 

[वन क तूहलोत्तरावेशो, का कौतूहलोत्तरचवशो.] कुतूहलोत्तरािेगो [का भवेत .] विजे्ञया पवरभािना  ॥६८ ॥ 

 
स ख व द ःख दोन्ही उत्पन्न करणारा प्रसांर् तो चवधान होय. क तूहलाने चमचश्रत अशा आवरे्ाला 

पचरभावना असे जाणाव.े 
 
सुखदुःखकृतो योऽथथस्तवद्वधानवमवत । व्यावमश्रतया सुखदुःखे अवभधीयेते यते्वत । यथा भीमः 

‘तत्पािावल गच्छामो ियवमदानीं कुरुकुलक्षयाय ।’ र्द्ौपदी – ‘णाह, जां असुरसमरावहमुहस्स हवरणो मङ्गलां  
तां तुम्हाणां होदु ।’ इत्यावद, तथा ‘मा अणिेक्क्त्खदसरीरा सांचरह, अप्पमत्तसांचरवणआइां वरउबलाइां ।’ इवत । 
अत् र्द्ौपद्याः प्रहषो भयां च वमश्रतया विवहतवमवत विवचत्त्िार्द्सित्ता भिवत । तेनेिस्याथथस्य रचना तथा 
वनगूवहतव्यस्य नावयकावचत्तवनकस्त्रशभािस्य वनगूहनां प्रयोजनम् । एिमन्यत्ावप प्रयोजनमुत्पे्रक्ष्यम् । 
युक्क्त्तिच्चदे-मन्यत्ावप सांभित्येि । एिमन्यत्ाप्यहू्यम् । 

 
कुतूहलेवत । कौतुकेन वजज्ञासावतशयेन व्यावमश्रो य आिेगः सा पवरभािना वकमेतवदवत । यथा 

सांग्रामां सांवधविघटनादाशांसमाना र्द्ौपदी तूयथशब्दां श्रुत्िाह – ‘णाह कक दाकण एसो 
पलअांतजलहरत्थवणदमांसलो खणे खणे समरदुन्दुही ताडीअवद ।’ 

 
‘स खद ःखकृतो योऽथवस्तचद्वधानम्’ इत्यादी. स ख आचण द ःख जेथे चमचश्रत रूपात योचजले जातात 

ते. उदाहरणाथव, भीम – ‘तर पाांिाचल, आम्ही आता क रुक लािा नाश करण्यास जातो’ असे म्हणतो तेव्हािे 
द्रौपदीिे उद्र्ार – ‘नाथ, अस राांशी य द्ध करण्यास उद्य क्त झालेलया हरीिे जे मांर्ल तेि त मिे होवो’ 
इत्यादी, तसेि ‘शरीराचवषयी बेचिकीर राहून रणात सांिार करू नका. शत्र सैन्यात सावधानतेने सांिार 
करावा लार्तो.’ येथे द्रौपदीिा हषव आचण भीचत ही चमचश्रत रूपात दाखचवली आहेत म्हणून वैचित्र्याम ळे 
रसवत्ता उत्पन्न होते. तेव्हा इष्ट अथािी रिना आचण अप्रकट ठेवावयाच्या नाचयकेच्या चित्तातील चनघृवणतेच्या 
भावािे र्ोपन ही प्रयोजने साध्य होतात. याप्रमाणे इतरही अांर्ाांच्या बाबतीत प्रयोजनाांिी कलपना करावी. 
य क्तीप्रमाणे हे अांर् इतरत्रही सांभवतेि. याप्रमाणे इतर बाबतीतही कलपना करावी. 

 
‘क तूहल-’ इत्यादी. कौत काने म्हणजे अत्यांत चजज्ञासेने चमचश्रत जो आवरे् तो पचरभावना, ‘हे काय 

आहे?’ अशा स्वरूपािा. उदाहरणाथव, तह मोडलयाम ळे य द्धािी आशांसा करणारी द्रौपदी द न्द भीिा आवाज 
ऐकून उद्र्ारते, ‘नाथ, प्रलयाच्या अांताच्या मेघर्जवनेसारखा र्ांभीर असा हा रणद न्द भी आता क्षणाक्षणाला 
का वाजवीत आहेत?’ 

 
‘नाचयकाचित्तचनहस्त्रशभावस्य’ हा म चद्रतातील पाठ आहे. हस्तचलचखतातील ‘चनहस्त्रश’ च्या जार्ी 

त्र टी आहे. चनहस्त्रश’ शब्दािा चनष्ट्कृप, चनघृवण असा अथव आहे हे खरे. पण तो िारसा प्रचसद्ध नाही. चनष्ट्कृप 
हकवा चनघृवण असाि मूळ पाठ असण्यािी शक्यता आहे. 
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‘सांग्रामां सांचधचवघटनादाशांसमाना’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘सांग्रामां 

सांचधघनावाशां-समाना’ असे आहे. मूळ पाठ ‘सांग्रामसांचधचवघटनावाशांसमाना’ असाही असण्यािी शक्यता 
आहे. म चद्रत पाठ ‘सांग्रामां सांघटनया सांशयमाना’ असा आहे. पण ‘सांघटनया’ यािा अथव स्पष्ट नाही. आचण 
‘सांशयमाना’ पेक्षा ‘आशांसमाना’ अचधक समपवक आहे. समरद न्द भी असा चनदेश चतच्या विनाति आहे. तेव्हा 
सांग्रामािा चतला न सता सांशय आला होता असे समजणे बरोबर नाही. 

 
बीजाथथस्य प्ररोहो यः [का उदे्भदः स त  कीर्मततः.] स उिेद इवत स्मृतः । 

प्रकृताथथसमारम्भः करणां नाम तििेत् ॥ ६९ ॥ 

 
बीजरूप चवषयाच्या अांक चरत होण्याला उदे्भद असे म्हणतात. प्रस्त त असलेलया कायािा आरांभ 

म्हणजे करण होय. 
 
बीजाथथस्य प्ररोह इवत । यथा र्द्ौपदी – ‘णाह पुणो वि तुए अहां समस्सासइदव्िा ।’ भीमः – 

 

भूयः पवरभिक्त्लाक्न्तलज्जाबन्धुवरताननम् । 

अवनःशेवषतकौरव्यां न पर्शयवस िृकोदरम् ॥ (१·२६). 

 
न चेदमुद्धाटनां येन प्रवतमुख भिेत्, अवप तु शतु्क्षयारम्भबीजस्योद्धाटनेन विनावप प्ररोहमात्मिस्थान-
मानुगुर्णयात् भूवमसांिेष इि बीजस्य । 

 
प्रकृताथथसमारम्भः करणवमवत । यथा सहदेिः – ‘गच्छामो ियवमदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमा-

नुरूपमाचवरतुम्’ इत्यावद । 
 
‘बीजाथवस्य प्ररोहः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, द्रौपदी – ‘नाथ, प न्हा त म्ही माझे समाश्वासन केले 

पाचहजे.’ भीम – ‘कौरवाांिा पूणव चनःपात ज्याने केला नाही अशा व अपमानािी क्लास्न्त आचण लज्जा याांनी 
तोंड खाली वळलेले असलेलया भीमसेनाला तू प न्हा पहाणार नाहीस.’ आचण हे बीजािे उद्घाटन नाही की 
ज्याम ळे त्याला प्रचतम ख म्हणता येइल, तर शत्रूच्या नाशाच्या उद्योर्रूपी बीजािी उद्घाटनाचशवायही 
केवळ अांक राच्या स्वरूपात अन कूलतेम ळे स्स्थती, बीज भमूीला चिकटून असते तशी. 

 
‘प्रकृताथवसमारम्भः करणम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, सहदेव – ‘आता आम्ही र् रुजनाच्या अन जे्ञने 

आमच्या पराक्रमाला योलय अशी कामचर्री बजावण्यास जातो.’ 
 
‘शत्र क्षयारम्भबीजस्य’ म चद्रतात शत्र क्षयारम्भां’ असा स्वतांत्र शब्द आहे. पण ते बरोबर नाही. 

शत्र क्षयारम्भ हेि बीज आहे. यानांतरच्या पाठात थोडी द रुस्ती स िचवली आहे. हस्तचलचखतात ‘-
बीजस्यारोद्घाटनेन चवनाचप प्ररोहमात्रमन स्थानान र् ण्यात्’ असे आहे. द रुस्तीने अथव स्पष्ट होण्यास मदत 
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होते. म चद्रत पाठ ‘बीजस्याङ्क रः क रुक लोद्घाटनेन चवनाचप प्ररोहमात्रमन स्थानान र् ण्यात्’ असा आहे. 
यातील ‘क रुक लोद्घाटनेन’ सववथा अशक्य आहे. आचण ‘अङ्क रः’ हा ‘प्ररोह’ िा अथव त्याच्या अर्ोदर चदला 
असलयािी सांभाव्यता कमी. -‘भचूमसांश्लेष्’ म चद्रतातील ‘सांश्लोष’ हा म द्रणदोष आहे. अांक राच्या स्वरूपात 
बीज अद्याप भमूीति असते, त्यािे पूणव उद्घाटन झालेले नसते असा अथव. 

 
‘र् रुजनान ज्ञाताः’ म चद्रतात ‘क रुराजान ज्ञाताः’ असा असांभाव्य पाठ कोठून आला त्यािी कलपना 

करता येत नाही. 
सांघातभेदनाथो यः स भेद इवत कीर्मततः । 

समीहा रवतभोगाथा विलास इवत [वन कीर्मततः.] सांवज्ञतः ॥७० ॥ 

 
एकचत्रत झालेलयाांिे चवघटन करण्यािे उचद्दष्ट असलेला तो भेद असे म्हणतात. रचतभोर्ाच्या 

इच्छेला चवलास अशी सांज्ञा आहे.  
 
सांघातभेदनाथों यः स भेद इवत । पात्सांघातस्य यवन्नजप्रयोजनोपके्षपेण वनष्ट्क्रमणवसद्धये भेदेनां 

विवकरणवमि स भेदः । सिथत्ाङे्कऽन्तभािी िस्तूपायात्मा भेदः सांध्यन्तरैककिशतौ िक्ष्यते । अस्योदाहरणम् 
‘अन्योन्यास्फालवभन्न-’ इत्यावद याित् ‘पार्णडुपुत्ाः’ इवत । 

 
अथ प्रवतमुखोवद्दिानामङ्गानामुदे्दशक्रमेण लक्षणमाह । 
 
समीहा रवतभोगाथा विलास इवत । रवतलक्षणस्य भािस्य हेतुभूतो यो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो िा 

तदथा या समीहा स विलासः । कामफलेषु रूपकेषु प्रवतमुख एि ह्यास्थािविेन रवतरूपेण भाव्यम् । 
यथावभज्ञानशाकुन्तले तापसः – ‘कस्येदमुशीरानुलेपनम्’ इत्यावद । तथा राजा – 

 
कामां वप्रया न सुलभा मनस्तु तिािदशथनाश्वावस । 

अकृताथेऽवप मनवसजे रवतमुभयप्राथथना कुरुते ॥ (२·१) इत्यावद । 

 
यस्तु िेणीसांहारे भानुमत्या सह दुयोधनस्य दर्मशतो विलासः स नायकस्य तादृशेऽिसरेऽत्यनुवचत इवत 
वचरन्तनैरेिोक्त्तम् । यथा सहृदयालोककारः – 

 
सांवधसांध्यङ्गघटनां रसबन्धव्यपेक्षया । 

न तु केिलशास्त्राथथक्स्थवतसांपादनेच्छया ॥ इवत । 

 
एतच्च वििरण एिास्मावभर्मितत्य दर्मशतम् । इह च रवतग्रहणां पुमथोपयोवगरसगतस्थावयभािोपलक्षणम् । तेन 
िीरप्रधानेषु रूपकेषु उत्साहविषया सम्यगीहा चेिा विलास इवत मन्तव्यम् । युक्त्तचैतन्य एि वह रसो मुख 
उपवक्षप्तः, स एि स्ियां प्रवतमुखे स्िोवचतारम्भसांभावितः कतथव्यः । लस िेषणेऽवप वह पठ्यते । 

 



 
 विषयानुक्रम 

‘सांघातभेदनाथो यः स भेदः’ इत्यादी. पात्राांच्या समूहािे त्याांच्या आपापलया प्रयोजनाांिा उपके्षप 
झालयावर चनष्ट्क्रमण साध्य करण्यासाठी जे भेदन चवभक्त करण्यासारखे तो भेद. कायवचसद्धीिा उपाय असे 
स्वरूप असलेला, सववत्र अांकात अन्तभाव होण्यासारखा जो भेद त्यािा एकवीस सांध्यन्तराांमध्ये चनदेश केला 
जाईल. ह्या भेदािे उदाहरण ‘एकमेकावर आदळून चछन्नचभन्न झालेलया’ येथपासून ‘पाण्ड प त्र’ पयंतिे 
भीमािे विन. 

 
आता प्रचतम खसांधीत चनर्मदष्ट केलेलया अांर्ाांिी लक्षणे उदे्दशातील क्रमान सार देतात. 
 
‘समीहा रचतभोर्ाथा चवलासः’ इत्यादी. रचत लक्षण असलेलया स्थाचयभावािा जो भोर् म्हणजे 

चवषय, प्रमदा अथवा प रुष, त्याच्यासाठी जी इच्छा तो चवलास. काम हे अांचतम िल असलेलया रूपकाांमध्ये 
प्रचतम खसांधीति रचतस्वरूपािी आस्थाय क्तता असावयास पाचहजे. उदाहरणाथव, अचभज्ञानशाक न्तलात 
तापसािी उक्ती – ‘कोणासाठी हे वाळ्यािे अन लेपन आहे?’ तसेि राजािे विन – ‘चप्रया सहज प्राप्त 
होण्यासारखी नाही हे खरे; तथाचप चतच्या भावािे दशवन झालयाम ळे मनाला आश्वासन लाभले आहे. काम 
कृताथव न झाला तरी परस्पराचवषयीिी उभयताांिी अचभलाषा आनांद देते.’ परांत  वणेीसांहार नाटकात 
द योधनािा भान मतीबरोबर जो चवलास दाखचवला आहे तो तसलया प्रसांर्ी अत्यांत अन चित हे प्रािीनाांनीि 
साांचर्तले आहे. उदाहऱणाथव, ध्वन्यालोककार म्हणतात – ‘सांधी आचण सांध्यङ्र्ाांिी योजना रसाच्या 
प्रस्थापनेच्या उदे्दशाने करावी, केवळ शास्त्रात साांचर्तलेलया चनयमाच्या पालनाच्या ब द्धीने नाही.’ आचण हे 
आम्ही चववरणात चवस्तृतपणे दाखवनू चदले आहे. आचण प्रस्त त चठकाणी रचत शब्द प रुषाथाला उपयोर्ी 
असणाऱ्या रसाांिे जे स्थाचयभाव त्याांिे उपलक्षण म्हणून वापरला आहे. म्हणून वीररस प्रधान असलेलया 
रूपकाांत उत्साहाचवषयीिी योलय ईहा म्हणजे िेष्टा तो चवलास असे समजले पाचहजे. म खसांधीत योलय 
िैतन्य असलेलया रसािाि उपके्षप झाला आहे, तेव्हा प्रचतम खसांधीत त्यािाि उचित अशा चक्रयाांनी पचरपोष 
करणे आवश्यक आहे. ल् धातू श्लेषण ह्या अथी स द्धा चदला आहे. 

 
‘चवचकरणम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘स्मृतकरणम्’ असा अथवहीन पाठ आहे. 

म चद्रत पाठ ‘प्रकरणम्’ आहे. पण प्रस्त त सांदभात कोणत्याही अथाने तो योलय ठरण्यासारखा नाही. 
चवचकरण म्हणजे पाांर्ापाांर् होणे, एकमेकापासून चवभक्त होणे. हा अथव येथे अचभपे्रत असणार हे उघड आहे. 
-‘वस्तूपायात्मा भेदः’ साम, दान, भेद आचण दण्ड या िार उपायाांपैकी एक जो भेद तो सांध्यन्तराांत अन्तभूवत 
आहे. तो भेद ह्या भेदाहून चनराळा. – ‘अन्योन्या- इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 

 
अन्योन्यास्फालवभन्नवद्वपरुवधरिसामाांसमक्स्तष्ट्कपङे्क 

मग्नानाां स्यन्दनानामुपवरकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 

स्फीतासृक्त्पानगोठीरसदवशिवशिातूयथनृत्यत्कबन्धे 

सांग्रामैकाणथिाभ्भःपयवस विचवरतुां पक्र्णडताः पार्णडुपुत्ाः ॥ (१·२७). 

 
ह्या श्लोकानांतर सवव पात्राांिे चनष्ट्क्रमण होते, म्हणून हा भेदािे उदाहरण. अशा प्रकारे प्रत्येक अांकातील 
शवेटिे विन भेदािे उदाहरण म्हणून समजता येईल. 

 



 
 विषयानुक्रम 

‘आस्थावत्त्वने रचतरूपेण’ म चद्रत पाठ ‘आस्थािलत्वने’ आहे. पण तो बरोबर नाही. एकमेकाबद्दल 
आस्था असणे हे रतीिे स्वरूप आहे. आस्था हे रतीिे िल हकवा रचत हे आस्थेिे िल असा प्रकार नाही. -
‘कस्येदां’ इत्याचद तापसाच्या उद्र्ारात शक न्तलेच्या रतीिा चनदेश आहे. -‘सहृदयालोक’ यात 
आनांदवधवनाच्या ध्वन्यालोकािा चनदेश आहे. उद्धतृ केलेला श्लोक ध्वन्यालोक, ३.१२ असा आहे. -
‘चववरणे’ अचभनवर् प्तकृत ध्वन्यालोकाच्या चववरणािे लोिन असे नाव आहे. -‘प मथोपयोचर्रस- इ॰’ असा 
एक समास करणे आवश्यक आहे. चनरचनराळे रस चनरचनराळ्या प रुषाथोना कसे उपयोर्ी आहेत हे 
अचभनवर् प्ताने सहाव्या अध्यायावरील टीकेत दाखचवले आहे. -‘वीरप्रधानेष  रूपकेष ’ यानांतर म चद्रतात 
‘प्रचतम ख एव ह्यास्था रचतरूपेण’ हे शब्द अचधक आहेत. ते वरील एका ओळीतून ि कीने प नरुक्त झाले 
आहेत यात शांका नाही. प्रस्त त चठकाणी ते र्ैरलार् ूआहेत. हस्तचलचखतात हे शब्द नाहीत. -‘उत्साहचवषया 
सम्यर्ीहा’ ही द रुस्ती आहे. म ळात ‘उत्साह (:) सम्यस्लवषया समीहा’ असे आहे. उत्साह हा वीररसािा 
स्थाचयभाव. आचण वर भोर् म्हणजे चवषय असे म्हटले आहे. तेव्हा वीररसाच्या सांबांधात श्लोकातील शब्दाांिा 
‘उत्साहचवषया सम्यग् ईहा’ असाि अथव लावला असणार हे उघड आहे. ‘सम्यस्लवषया’ असे म ळाति 
असांभाव्य आहे. -‘य क्तिैतन्य इ॰’ हे चवधान वणेीसांहाराचवषयी केलेले चदसते. -‘लस’ चवलास शब्दातील हा 
धातू. त्यािा श्लेषण अथवा आहलर्न हा अथव रतीच्या सांबांधाति समपवक होय. 

 
बडोदे प्रतीत ह्या श्लोकाच्या दोन अधांमध्ये प ढील श्लोकाधव कां सात चदला आहे -  

 

एतावन तु मुखाङ्गावन िक्ष्ये प्रवतमुखे पुनः । 

 
तो मूळ असेलसे वाटत नाही. 

 

दृिनिानुसरणां पवरसपथ इवत स्मृतः । 

कृतस्यानुनयस्यादौ विधूतां [वन –धूतमपचर-.] ह्यपवरग्रहः ॥७१ ॥ 

 
दृष्टीस पडून नष्ट झालेलया कायािे अन सरण म्हणजे पचरसपव असे म्हटले आहे. केलेलया अन नयािा 

प्रथम अस्वीकार म्हणजे चवधूत. 
 
दृिनिानुसरणां पवरसपथ इवत । यथा किुकी– ‘आ शस्त्रग्रहणादकुर्णठपरशोः’ इत्यावद । 

दृिनिप्रायो वह कायान्तरव्यासङ्गात् कुरुकुलक्षयो भीष्ट्मिधेन अस्थानपवरतोषसूवचतेन च 
दुयोधनस्यायुक्त्तचेित्िेनानुसृत इवत प्रकृतस्याथथस्य पवरसपथणात् प्रसरणात् पवरसपथः । यथा 
अवभज्ञानशाकुन्तले ‘भवितव्यमत् तया । तथावह – अभ्युन्नता पुरस्ताद्’ इवत । 

 
कृतस्यानुनयस्येवत । आदौ प्रथमतः कृतस्यानुनयस्य सामिचसोऽनङ्गीकरणां विधूतम् । 

पश्चात्पुनरङ्गी-करणवमवत आवदशब्दात् । यथा ततै्ि शकुन्तला– ‘अइ कक अांतेउरविरहपय्युस्सुएण 
राएवसणा उिरुदे्धण ।’ 

 



 
 विषयानुक्रम 

‘दृष्टनष्टान सरणां पचरसपवः’ इत्यादी. उदाहरणाथव कञ्च कीिे विन – ‘शस्त्रधारण करण्यास प्रारांभ 
केलयापासून ज्यािा परशू अक ां चठत राचहला’ इत्यादी. कारण यात इतर कायाच्या व्यासांर्ाम ळे दृष्टनष्टप्राय 
झालेलया क रुक लक्षयािे भीष्ट्मवधाने तसेि अस्थानी झालेलया पचरतोषाने सूचित झालेलया द योधनाच्या 
अयोलय िेचष्टताच्या प्रवृत्तीने अन सांधान केले आहे म्हणून प्रस्त त चवषयाच्या पचरसपवणाम ळे म्हणजे 
प्रसरणाम ळे पचरसपव. उदाहरणाथव, अचभज्ञानशाक न्तलात राजािे विन – ‘ती या चठकाणी असावी. कारण, 
प ढे उन्नत झालेली’ इत्यादी. 

 
‘कृतस्यान नयस्य’ इत्यादी. आदौ म्हणजे प्रथम, केलेलया अन नयािा म्हणजे सामय क्त विनािा 

अस्वीकार म्हणजे चवधूत. परांत  मार्ाहून स्वीकार असा अथव आचद शब्दाने सूचित होतो. उदाहऱणाथव, त्याि 
नाटकात शक न्तलेिे विन – ‘अर्, अांतःप रातील राण्याांपासून झालेलया चवरहाने पय वत्स क असलेलया ह्या 
राजषीला कशाला अडचवता?’ 

 
‘अस्थानपचरतोष-’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘वस्थान-’ आचण म चद्रतात ‘स्थान-’ आहे. 

कां ि कीच्या विनात अचभमन्यूच्या वधाम ळे द योधनाला झालेला सांतोष अयोलय आहे असे सूचित केले आहे. 
तेव्हा ‘अस्थान’ असाि पाठ आवश्यक आहे हे उघड आहे. कां ि कीिे सांपूणव विन वर ३७ व्या श्लोकावरील 
व्याख्येत उद्धतृ केले आहे. -‘पचरसपवणात्’ पचरसपव शब्दािी व्य त्पत्ती साांर्ण्यासाठी हा शब्द योजला असून 
प ढील शब्दात त्यािा अथव चदला आहे. – ‘अभय न्नता इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 

 
अभ्युन्नता पुरस्तादिगाढा जघनगौरिात्पश्चात् । 

द्वारेऽस्य पार्णडुवसकते पदपङ्क्क्त्त दृथ र्शयतेऽवभनिा ॥ 

 
‘आचदशब्दात्’ म्हणजे श्लोकात ‘आदौ’ असे म्हटले आहे म्हणून. सांपादकाांनी या चठकाणी 

(उपरोधः) अशी अचधक शब्दािी द रुस्ती स िचवली आहे. पण ती सववथा अस्वीकायव आहे. उपरोधािा येथे 
काही सांबांध नाही. 

 

अपायदशथनां १ [वन यत्तत्.] यत्त ुतापनां नाम तििेत् । 

क्रीडाथं विवहतां २ [वन यत्र.] यत्त ुहास्यां ३ [का नमव त  सांचज्ञतम्.] नमेवत तत्स्मृतम् ॥७२ ॥ 

 
अपायािे जे दशवन ते तापन नावािे अांर् होय. थटे्टसाठी म्हणून केलेलया हास्यकारक प्रसांर्ाला नमव 

असे म्हणतात. 
  
अपायदशथनां यत्त ुतापनवमवत । यथा रत्नािल्याां ‘दुल्लहजणाणुराओ’ इत्यावद । 
 
क्रीडाथं विवहतां यत्त ु हास्यां नमेवत । विदूषकः – ‘भो मा पक्र्णडच्चगव्िां उव्िह । अहां एदां सव्िां 

िक्त्खाणइस्सां’ इत्यावद । 
 



 
 विषयानुक्रम 

‘अपायदशवनां यत्त  तापनम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, रत्नावलीत ‘द लवभ अशा माणसावर पे्रम’ इत्यादी. 
 
‘क्रीडाथं चवचहतां यत्त  हास्यां नमव’ इत्यादी. उदाहरणाथव चवदूषकािे विन –‘अहो, पाांचडत्यािा र्वव 

वाहू नका. मी ह्या सर्ळ्यािा अथव साांरे्न’. 
 
सार्चरकेिे चनराशिेे उद्र्ार असलेली सांपूणव र्ाथा अशी – 
 

दुल्लहजणाणुराओ लज्जा गुरुई परव्िसो अप्पा । 

वपअसवह विसमां पेम्मां मरणां सरणां णिरमेक्कम् ॥ (२·१). 

 
‘चवदूषकः इ॰’ रत्नावली नाचटकेत स सांर्ता आचण सार्चरका याांच्यातील सांवाद साचरकेच्या तोंडून 

ऐकत असता त्यातील अचभप्राय मला कळला आहे असे राजाने म्हटलयानांतरिे हे चवदूषकािे विन आहे. 
 

दोषप्रच्छादनाथं तु हास्यां नमथदु्यवतः [वन –द्य चत स्मृतम्.] स्मृता । 

उत्तरोत्तरिाक्त्यां तु भिेत्प्रगयणां [वन प्रशमनां ब धाः, घो प्रर्मनां ब धाः.] पुनः ॥ ७३ ॥ 

 
दोष झाकणयासाठी म्हणून जे हास्य अवलां चबले जाते त्याला नमवद्य चत म्हणतात. उत्तरोत्तर 

उच्चारलेले जे वाक्य ते प्रर्यण होय. 
दोषप्रच्छादनाथं तु हास्यां नमथदु्यवतवरवत । दोषो येनोक्त्तेन प्रच्छादवयतुवमष्ट्यते तस्यावप 

हास्यजननत्िेन नमथ सुतराां द्योवततां भितीवत नमथदु्यवतः । यथा ‘चउव्िईे विअ बम्हणो वरआइां पवढदुां पउत्ता ।’ 
इत्यवभवहते राजा– ‘नािधावरतां मया ।’ ततो विदूषकः – ‘दुल्लहजणाणुराओ’ इत्यावद । अत् वह मौख्यथदोषां 
छादवयतुां यवद्वदूषकेणोच्यते तर्द्ाज्ञो हास्यजननवमवत नमैि द्योवततां भिवत । तथा वह राजा – ‘महाब्राह्मण, 
कोऽन्य एिमृचामवभज्ञः ।’ इवत । 

 
उत्तरोत्तरिाक्त्यां तु भिेत्प्रगयणवमवत । विदूषक: – ‘कक खु दाकण गाधेयां ।’ राजा – ‘कयावप 

िाध्यनि-यौिनया वप्रयतममनासादयन्त्या जीवितवनरपेक्षयेदमुक्त्तम् ।’ विदूषकः – ‘कक एदेकह 
िक्कभवणदेकह । णां फुडां मां अणासादअांदीए’ इत्यावद । प्रगयणवमवत रूवढशब्दः । अन्ये तु प्रजाशब्दात् 
विवचवकत्सायनशब्देन शतावक्वना व्युत्पकत्त कल्पयक्न्त । प्रागयणवमत्यन्ये पठक्न्त । प्रावगवत पूिथिचनां 
ततोऽयनां प्राक्प्तयथस्योत्तरिचनस्येवत । 

 
‘दोषप्रच्छादनाथं त  हास्यां नमवद्य चतः’ इत्यादी. ज्या उक्तीम ळे दोष झाकण्यािा उदे्दश असतो ती 

स द्धा हास्य उत्पन्न करणारी असलयाम ळे नमव िाांर्ले द्योचतत होते म्हणून नमवद्य चत. उदाहरणाथव, चवदूषकािे 
विन ‘िार वदे जाणणाऱ्या ब्राह्मणाप्रमाणे ह्या साचरकेने र्िा म्हणण्यास स रुवात केली आहे.’ त्याने असे 
म्हटलयावर राजािे उद्र्ार ‘माझ्या लक्षात आले नाही’ आचण त्यावर चवदूषकािे विन ‘द लवभ माणसावर 
पे्रम’ इत्यादी. येथे आपलया मूखवतेिा दोष झाकण्यासाठी चवदूषक जे बोलतो त्याने राजाला हास्य उत्पन्न 
होते म्हणून नमवि द्योचतत होते. म्हणून राजा म्हणतो ‘महाब्राह्मणा, त झ्याचशवाय द सरा कोण असा र्िाांिा 
जाणकार आहे?’ 
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‘उत्तरोत्तरवाक्यां त  भवते्प्रर्यणम्’ इत्यादी. चवदूषक – ‘काय ही र्ाथा आहे? राजा – ‘प्रशांसनीय 

नवयौवनाांत असलेलया कोणीतरी य वतीने चप्रयतमािी प्राप्ती न झालयाकारणाने जीचवतािी आशा 
सोडलयाम ळे हे उद्र्ार काढले आहेत.’ चवदूषक - ‘कशाला हे वाकडे बोलणेॽ स्पष्टि माझी प्राप्ती न 
झालयाकारणाने’ इत्यादी. प्रर्यण हा रूढ अथाने वापरलेला शब्द आहे. परांत  द सरे प्रजाशब्दापासून 
चवचिचकत्सा आचण र्त्यथवक अयन शब्दाने व्य त्पत्ती कस्लपतात. द सरे काही ‘प्रार्यणम्’ असा पाठ 
स्वीकारतात. प्राक् म्हणजे अर्ोदरिे विन, त्यापासून अयन म्हणजे नांतरच्या विनािी प्राप्ती ज्यात आहे ते 
प्रार्यण. 

 
अचभनवर् प्ताने रत्नावलीतून उद्धतृ केलेलया प्राकृत विनाांत हकचित् चभन्न असे पाठ आढळतात. 
 
‘उत्तरोत्तर’ ह्यािा अथव एका विनाम ळे द सरे, द सऱ्याम ळे चतसरे विन अशा प्रकारिा अथव अचभपे्रत 

चदसतो. -वक्कभचणदेहीं’ ही हल्लीच्या पाठाला अन सरून द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘बह णीदेहह’ असे भ्रष्ट 
रूप आहे. -हस्तचलचखतातील ‘णां प डां माणम अणासादेदीए’ यािी वरप्रमाणे केलेली द रुस्ती हल्लीच्या 
पाठावर आधाचरत आहे. -‘प्रजाशब्दात् इ॰’ येथे चदलेलया प्रर्यण शब्दाच्या व्य त्पत्तीिा म ळीि बोध होत 
नाही. पाठ भ्रष्ट आहे. ‘-यत्न-’च्या ऐवजी ‘-यन-’ एवढीि द रुस्ती स िचवता आली आहे. कारण ‘अयन’ 
शब्दािा चनदेश सांभाव्य आहे. ‘प्रजाशब्दात्’ हे सांशयास्पद आहे. कारण प्रर्यण मधील ‘प्रग्’ िा ‘प्रजा’ शी 
काांही सांबांध असेलसे वाटत नाही. आचण ‘चवचिचकत्सा’ हा त्या शब्दापासून चनष्ट्पन्न झालेला अथव असे 
म्हणावयािे असेल तरीही प्रजा शब्द अयोलय ठरेल. प्रग् हकवा प्रक् रूपािी व्य त्पत्ती साांर्ता येण्यासारखी 
नाही. म चद्रतात ‘चवचि स्क्लष्ट्ययत्नशब्देन’ असे छापले आहे. त्यािा काहीि अथव करता येत नाही. प ढील 
‘शताचक्कना’ हा शब्दही ‘शता चक्कना’ असा छापला आहे. पण कसेही समजले तरी ह्या अक्षराांतून काही बोध 
होत नाही. ‘र्त्यथेन’ असा पाठ असण्यािी शक्यता वाटलयावरून वर चदलेला अथव केला आहे इतकेि. 

 
नाट्यशास्त्राच्या काही हस्तचलचखतात ह्या अर्ङ्ािे नाव प्रर्मन हकवा प्रशमन असे आढळते. प्रर्यण 

शब्द अपचरचित असलयाम ळे हे शब्द त्याऐवजी वापरले असावते. 
 

या तु व्यसनसांप्राक्प्तः [वन चनरोधः स त .] स वनरोधः प्रकीर्मततः । 

कु्रद्धस्यानुनयो यस्तु भिेत्तत्पयुथपासनम् ॥७४ ॥ 

 
व्यसानािी जी प्राप्ती चतला चनरोध म्हणतात. रार्ावलेलया मन ष्ट्यािा केलेला अन नय म्हणजे 

पय वपासन होय. 
 
या तु व्यसनांप्राक्प्तः स वनरोध इवत । राजा– ‘वधङ् मूखथ, उच्चहैथसता त्ियेयां त्ावसता ।’ व्यसनमत् 

खेदमात्म् । अभीिोपरोधावन्नरोधः । 
 
कु्रद्धस्यानुनयो यक्स्त्िवत । यथा विदूषकः – भो मा कुप्प, एसा खु कदलीघरां एव्ि गदा’ इत्यादी । 

राजा अनुनीतः सन्नाह – ‘दुिाराां कुसुमशरव्यथाम्’ इत्यावद । 
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‘या त  व्यसनसांप्रास्प्तः स चनरोधः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, राजा – ‘हात् मूखा. मोठ्याने हसून तू ह्या 
साचरकेला चभवचवलेस.’ या चठकाणी व्यसन म्हणजे िक्त खेद असे समजावयािे. इष्ट असलेलया र्ोष्टीत 
व्यत्यय येतो म्हणून ह्याला चनरोध म्हणतात. 

 
‘क्र द्धस्यान नयो यस्त ’ इत्यादी. उदाहरणाथव, चवदूषक – ‘अरे, रार्ाव ूनकोस. ही साचरका कदली-

घराति रे्ली आहे’ इत्यादी. शाांत होऊन राजा म्हणतो – ‘चनवारण्यास कठीण अशी मदनािी व्यथा’ 
इत्यादी. 

 
‘द वाराां इ॰’ सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे–  
 

दुिाराां कुसुमशरव्यथाां िहन्त्या 

कावमन्या यदवभवहतां पुरः सखीनाम् । 

तिूयः वशशुशुकसावरकावभरुक्त्तां 

धन्यानाां श्रिणपथावतवथत्िमेवत ॥ (२·७). 

 
विशेषिचनां यत्त ुतत्पुष्ट्पवमवत सांवज्ञतम् । 

प्रत्यक्षरूक्षां [वन –रूपां.] यद्वाक्त्यां [वन तद्वज्रवमवत सांवज्ञतम्.] िज्रां तदवभधीयते ॥७५ ॥ 

 
वैचशष्ट्ट्यय क्त जे विन त्याला प ष्ट्प अशी सांज्ञा आहे. साक्षात कठोर जे विन त्याला वज्र असे 

म्हणतात. 
 
विशेषिचनां यत्त ु पुष्ट्पवमवत । ‘एसो वि सो वचत्तफलओ’ इत्यावदविदूषकोक्त्तेः प्रभृवत याित् 

‘पवरच्युत-स्तत्कुचकुम्भमध्यात्’ इत्यावद । यथा वह क्रमविकावस पुष्ट्पां भिवत एिमत्ावप राज्ञ 
उत्तरोत्तरानुरागविशेषसूचकां  िचो विकासमस्य रागस्य दशथयवत । तथावह सुसांगता –
‘गुरुआणुराआक्क्त्खत्तवहअओ असांबद्धां  भट्टा मांतेदुां पउत्तो’ इत्यावद । 

 
प्रत्यक्षरूक्षां यद्वाक्त्यां िज्रवमवत । यथा ‘कथवमहस्थोऽहां भित्या ज्ञात’ इवत राजन्युक्त्तिवत सुसांगता – 

‘ण केिलां  तुमां, वचत्तफलएण । ता जाि गदुअ देिीए वणिेदेवम ।’ 
 
‘चवशषेविनां यत्त  प ष्ट्पम्’ इत्यादी. ‘हाि तो चित्रिलक’ इत्यादी चवदूषकाच्या उक्तीपासून राजाच्या 

‘चतच्या क िक म्भामधून खाली पडलेलया’ इत्यादी उक्तीपावतेो. कारण, ज्याप्रमाणे िूल क्रमाक्रमाने 
चवकसत जाते त्याप्रमाणे प्रस्त त चठकाणी राजािी उत्तरोत्तर वाढणाऱ्या चवशषे पे्रमािी सूिक विने त्याच्या 
पे्रमािा चवकास दाखचवतात. म्हणून स सांर्ता म्हणते – ‘र्ाढ पे्रमाने अांतःकरण व्याचक्षप्त झालयाम ळे महाराज 
असांबद्ध बोलावयास लार्ले आहेत.’ 
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‘प्रत्यक्षरूक्षां यद्वाक्यां वज्रम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, ‘मी येथे आहे हे त ला कसे कळले?’ ह्या 
राजाच्या विनानांतर स सांर्ता म्हणते – ‘केवळ आपणि नाही, तर चित्रिलकासह. तेव्हा आता मी जाऊन 
राणीसाहेबाांना साांर्ते.’  

 
‘पचरच्य त इ॰’ सांपूणव श्लोक असा –   
 

पवरच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात् 

कक शोषमायावस मृणालहार । 

न सूक्ष्नतन्तोरवप तािकस्य 

तत्ािकाशो भितः वकमु स्यात् ॥ (२·१४). 

 
हस्तचलचखतात प्रथम िरणात ‘-क िभारमध्यात्’ असा पाठ आहे. -‘क्रमचवकाचस’ ही म ळातील ‘पे्रमचवकाचस’ 
िी द रुस्ती आहे. प ष्ट्पाच्या पे्रमािा चनदेश असांभाव्य आहे. 

 
उपपवत्तकृतो योऽथथ उपन्यासश्च [वन –न्यासस्त .] स स्मृतः । 

चातुिथर्णयोपगमनां [वन –ववण्याचभ-.] िणथसांहार इष्ट्यते ॥७६ ॥ 

 
आचण उपपत्ती दाखचवणारी जी र्ोष्ट चतला उपन्यास म्हणतात. िार वणांच्या एकत्र येण्याला 

वणवसांहार अशी सज्ञा आहे. 
 
उपपवत्तकृतो योऽथथ उपन्यास इवत । यथा विदूषकः ससाध्िसां – ‘अवदमुहरा खु एसा गब्भदासी ।’ 

अत् मौखयाक्त्ककोपपवत्तरुपन्यस्ता । 
 
चातुिथर्णयोपगमनां िणथसांहार इवत । चातुिथर्णयथशब्देन पात्ार्णयुपलक्ष्यन्ते । तेन यत् पात्ावण पृथक 

क्स्थतान्यवप ढौक्त्यन्ते स िणथसांहारः । उपाध्यायास्त्िाहुः । इह िीरप्रधाने तािन्नायकप्रवतनायकौ तत्सवचिौ 
च प्रधानत्िेन िर्णयथन्त इवत िणाः । कामप्रधानेऽवप नायको नावयका तत्सवचिौ चेवत । तथा वह रत्नािल्याां 
सुसांगताया िचनात् ‘अदो मे अअां गरुओ पसादो’ इत्यारभ्य राजा – ‘क्कासौ ।’ सुसांगता – ‘हत्थे गेक्र्णहअ 
पसादेवह णां’ इत्यावद । अत् चतुणामेकीभाि ेरागप्रक्प्तः प्रयोगस्य, इिस्य रचना, प्रकार्शयप्रकाशनवमत्यवप 
प्रयोजनावन । यत्त ुब्राह्मणावदिणथचतुियमेलनवमवत तदफलत्िादनादृत्यमेि । 

 
‘उपपचत्तकृतो योऽथव उपन्यासः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, भीतीने चवदूषक म्हणतो ‘ही र्भवदासी 

अत्यांत बडबड करणारी आहे.’ येथे बडबड करण्याच्या प्रवृत्तीच्या उपपत्तीिा उपन्यास केला आहे. 
 
‘िात ववण्योपर्मनां वणवसांहारः’ इत्यादी. िात ववण्यव शब्दाने पात्राांिे उपलक्षण केले आहे. म्हणून जेथे 

पृथक असलेली पाते्र स द्धा एकत्र आणली जातात तो वणवसांहार. परांत  आमिे र् रुजी म्हणतात की 
वीररसप्रधान नाटकाांमध्ये नायक व प्रचतनायक आचण त्याांिे प्रत्येकी एकेक सल्लार्ार याांिे म ख्य म्हणून वणवन 



 
 विषयानुक्रम 

केलेले असते, यास्तव त्याांना वणव म्हणतात. शृर्ङ्ारप्रधान नाटकाांमध्ये स द्धा नायक, नाचयका आचण त्याांिे 
वयस्य व सखी चमळून िार वणव होत. उदाहरणाथव, रत्नावलीत ‘म्हणून हा माझ्यावर मोठा अन ग्रह झाला 
आहे’ इत्यादी स सांर्तेच्या उक्तीपासून राजािे विन ‘कोठे आहे ती?’ आचण स सांर्तेच्या ‘चहिा हात हातात 
घेऊन चहिी समजूत घाला’ ह्या विनापयंत. येथे िौघाांिे एकत्र येणे – यात प्रयोर्ािी रार्प्राप्ती, इष्ट 
र्ोष्टीिी रिना, प्रकाचशत करावयाच्या र्ोष्टीिे प्रकाशन ही तीन प्रयोजने साध्य होतात. ब्राह्मणादी िार 
वणांिे एकत्र येणे असा जो अथव केला आहे तो व्यथव असलयाम ळे उपेके्षस पात्र आहे. 

 
िात ववण्यवशब्देन पात्राचण इ॰’ यािे कारण नाटकातील पाते्र िारही वणांिी असतात. -‘प्रधानत्वने 

वण्यवन्ते इचत वणाः’ भट्टतोताने लावलेला वणव शब्दािा हा अथव अचभनवर् प्ताला पसांत नाही असे म्हणता 
येईल. -‘एकीभाव े रार्प्रास्प्तः’ ही ‘एकीभावः’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ‘प्रयोजनाचन’ हे बह विनात 
असलयाम ळे तीन प्रयोजनाांिा चनदेश अपेचक्षत आहे. एक प्रयोजन ‘प्रयोर्स्य रार्प्रास्प्तः’ हे आहे. चशवाय 
‘प्रयोर्स्य एकभावः’ हे चवशषे अथववाही नाही. -‘प्रकाश्य-प्रकाशनम्’ ही ‘प्रकाश्ये प्रकाशनम्’ िी द रुस्ती 
आहे. षष्ठी अपेचक्षत आहे, सप्तमी असांभाव्य. 

 
[चन –द्याश्रयां.] कपटापाश्रयां [का यत्तदभतूा-.] िाक्त्यमभूताहरणां विदुः । 

तविाथथिचनां चैि मागथ इत्यवभधीयते ॥७७ ॥ 

 
ज्यात कपट आहे अशा वाक्याला अभतूाहरण म्हणतात. आचण खरी र्ोष्ट चनर्मदष्ट करणाऱ्या 

विनाला मार्व असे म्हणतात. 
 
अथ गभाङ्गान्युदे्दशक्रमेण लक्षयवत । 
 
कपटापाश्रयां िाक्त्यमभूताहरणावमवत । यथा िासिदत्तया वचत्फलके दृि े विदूषकिचनम् ‘अप्पा 

वकल दुक्त्खेण आवलहीअवद वत्त मम िअांण सुवणअ वपअिअस्सेण विर्णणाणां दांवसअां’ इत्यावद । 
 
तविाथथिचनां मागथ इवत । ‘भवट्टवण, घुणक्त्खरां वि सांभािीअवद’ इवत कािनमालयोक्त्ते 

िासिदत्तापिायथ परमाथोवचतां िचनमाह – ‘अइ उजु्जए, िसन्तओ क्त्खु एसो’ इत्यावद । मागथिच्च प्रवसद्धत्िात् 
परमाथे मागथ इवत व्यपदेशः । 

आता र्भवसांधीतील अांर्ाांिे उदे्दशात असलेलया क्रमाने लक्षण साांर्तात. 
 
‘कपटापाश्रयां वाक्यमभतूाहरणम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, वासवदते्तने चित्रिलक पाचहला तेव्हािे 

चवदूषकािे उद्र्ार ‘स्वतःिे चित्र काढणे कठीण आहे असे माझे शब्द ऐकून चप्रयवयस्याने आपले कौशलय 
दाखचवले आहे’ इत्यादी. 

 
‘तत्त्वाथवविनां मार्वः’ इत्यादी. ‘बाईसाहेब, घ णाक्षरन्याय स द्धा सांभवतो’ असे काांिनमाला म्हणते 

तेव्हा वासवदत्ता चतला एकीकडे खरी र्ोष्ट साांर्ण्यास योलय असे साांर्ते ‘अर्, तू अर्दी सरळ स्वभावािी 
आहेस. म्हटले हा वसन्तक आहे’ इत्यादी. मार्ाप्रमाणे खरा अथव प्रचसद्ध करणारे असलयाम ळे ह्या अांर्ाला 
मार्व अशी सांज्ञा आहे. 
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‘वासवदत्तापवायव’ ही द रुस्ती आहे. ‘अपवायव’ च्या ऐवजी हस्तचलचखतात ‘अन साचर’ आचण म चद्रतात 

‘समयान साचर’ आहे. दोन्ही मूळ असण्यािा सांभव नाही. वासवदते्तिे हे विन ‘अपवायव’ ि आहे. 
 

वचत्ाथथसमिाये [वन –वायो यस्तदू्रपचमचत कीर्मततम्.] तु वितको रूपवमष्ट्यते । 

यत्सावतशयिद्वाक्त्यां तदुदाहरणां स्मृतम् ॥७८ ॥ 

 
चवचवध अथव एकत्र आले असता जो तकव  केला जातो त्याला रूप अशी सांज्ञा आहे. अचतशयोस्क्तपूणव 

जे वाक्य त्याला उदाहरण असे म्हणतात. 
 
वचत्ाथथसमिाये तु वितको रूपवमवत । यथा राजा – ‘प्रसीदेवत ब्रूयावमदमसवत कोपे न घटते’ 

इत्यादी विवचत्ाथानाां समिाये सांभािने सिथविषय एि विरुद्धस्तकथ ः इदां नोवचतवमदां नोवचतवमत्येिां 
प्रवतयुक्क्त्तपयथन्तः । युक्क्त्तस्तु वनयतप्रवतपवत्तपयथन्तेवत विशेषः । रूपवमवत चावनयता आकृवतरुच्यते, 
तत्ाविशेषप्रवतपवत्तः । इहावप तथोपचाराद् व्यपदेशः । 

 
यत्सावतशयिद्वाक्त्यां तदुदाहरणवमवत । लोकप्रवसद्धिस्त्िपेक्षया यत्सावतशयमुच्यते 

उत्कषथमाहरतीत्यु-दाहरणम् । यथा ‘मनः प्रकृत्यिै चलम्’ इवत, तथा ‘िाणाः पि मनोभिस्य वनयताः’ 
इत्यावद । 

 
‘चित्राथवसमवाये त  चवतको रूपम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, राजा ‘रार् सोडून दे असे मी म्हटले तर 

त ला रार् आलेला नसलयाम ळे उचित होणार नाही’ इत्यादी. वैचित्र्यपूणव र्ोष्टींिा समवाय म्हणजे सांभव 
उत्पन्न झाला असता सववही र्ोष्टींचवषयी ‘हे उचित नाही, हे उचित नाही’ अशा प्रकारािा चवरुद्ध तकव  चवरुद्ध 
य क्तीपयंतिा तो रूप. य क्तीत चनचित चनणवयात शवेट होतो हा िरक. रूप म्हणजे अचनयत स्वरूपािी 
आकृती, त्यात चवशषेािी प्रतीती नसते. येथेही त्यािप्रमाणे असलयाम ळे र्ौण अथाने रूप ही सांज्ञा. 

 
‘यत्साचतशयवद्वाक्यां तद दाहरणम्’ इत्यादी. लोकाांत प्रचसद्ध असलेलया र्ोष्टीच्या मानाने जे 

अचतशयोस्क्तय क्त विन ते उत्कषव उत्पन्न करते म्हणून उदाहरण. उदाहरणाथव, ‘स्वभावतःि मन िांिल 
असते’ इत्यादी. तसेि ‘मदनािे पाि बाण चनयचमत आहेत’ इत्यादी. 

 
‘प्रसीदेचत इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 
 

प्रसीदेत ब्रूयावमदमसवत कोपे न घटते 

कवरष्ट्याम्येिां नो पुनरवप भिेदभ्युपगमः । 

न मे दोषोऽस्तीवत त्िवमदमवप च ज्ञास्यवस मृषा 

वकमेतक्स्मन् िक्त्तुां क्षमवमवत न िेवद्म वप्रयतमे ॥ (२·१९). 
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-‘प्रचतय स्क्त’ म्हणजे केलेलया तकाला खोडून काढणारी य क्ती. -‘य स्क्तः’ हे म खसांधीतील पािव ेअांर्. ते 
ह्या रूपाहून चभन्न आहे. -‘तत्राचवशषेप्रचतपचत्तः’ ही ‘तत्र चवशषे-’ िी द रुस्ती आहे. चवशषेप्रचतपत्तीिा अचभपे्रत 
अथाच्या चवरुद्ध अथव होतो. -‘उपिारात्’ ह्या सांध्यर्ङ्ातही चवशषे प्रतीती होत नाही, हे साम्य. 

 
‘उत्कषवमाहरचत’ ही उदाहरण शब्दािी व्य त्पत्ती. -‘मनः प्रकृत्यैव इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 
 

मनः प्रकृत्यिै चलां  दुलथक्ष्यां च तथावप मे । 

कामेनैतत्कथां विद्धां  समां सिैः वशलीमुखैः ॥ (३·२). 

 
- ‘बाणाः पञ्च इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 
 

बाणाः पि मनोभिस्य वनयतास्तेषामसांख्यो जनः 

प्रायोऽस्मवद्वध एि लक्ष्य इवत यल्लोके प्रवसकद्ध गतम् । 

दृिां तविवय विप्रतीपमधुना यस्मादसांख्यरैयां 

विद्धः कावमजनः शरैरशरणो नीतस्त्िया पिताम् ॥ (३·३). 

 

भाितविोपलक्ब्धस्तु क्रम इत्यवभधीयते । 

[वन –दानाथथसांयुक्त्तः, घो –दानाथथसांयोगः.] सामदानावदसांपन्नः सांग्रहः पवरकीर्मततः ॥७९ ॥ 

 
भावनाांच्या खऱ्या प्रकटीकरणाला क्रम असे म्हणतात. साम, दान इत्यादी उपायाांनी य क्त तो सांग्रह 

असे म्हणतात. 
 
भाितविापेलक्ब्धस्तु क्रम इवत । भािस्य भाव्यमानस्य िस्तुनो भािनावतशये सत्यहूां प्रवत 

भािनावदबलात् या परमाथोपलक्ब्धः सा क्रमः । बुवद्धर्मह तत् क्रमते न प्रवतहन्यते । यथा ‘वह्रया सिथस्यासौ 
हरवत विवदतास्मीवत िदनम्’ इत्यावद । 

 
सामदानावदसांपन्नः सांग्रह इवत । साम्ना सांकेतावदिाताः श्रुत्िा कटकस्य दानम् । एिमन्यदवप । 
 
‘भावतत्त्वोपलस्ब्धस्त  क्रमः’ इत्यादी. भावािी म्हणजे चजिी कलपना करावयािी त्या वस्तूिी, तकव  

करण्याच्या कामी कलपनाशक्ती प्रखर झाली असता, भावना आदीच्या जोरदारपणाम ळे जी खऱ्या र्ोष्टींिी 
जाणीव चतला क्रम म्हणतात. कारण, त्या चठकाणी ब द्धी िालते, क ां चठत होत नाही. उदाहरणाथव, ‘याांना 
माहीत झाले असे वाटून ती लजे्जने आपले तोंड सवांच्या कडून द सरीकडे वळचवते’ इत्यादी. 

‘सामदानाचदसांपन्नः सांग्रहः’ इत्यादी. सामोपिाराने सांकेत आदींिी बातमी ऐकलयानांतर राजाने 
चवदूषकाला केलेले कड्यािे दान. याप्रमाणे इतरही. 
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‘या’ हस्तचलचखतात ‘या’ च्या ऐवजी ‘स्यात्’ आहे. म चद्रतात ‘स्यात् या’ असे दोन्ही शब्द आहेत. 

‘स्यात्’ असांभाव्य आहे. मूळ ‘या’ िा तो अपभ्रांश आहे हे उघड आहे. – ‘चह्लया इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 
 

वह्रया सिथस्यासौ हरवत विवदतास्मीवत िदनां 

द्वयोद्दथष्ट्वालापां कलयवत कथामात्मविषयाम् । 

सखीषु स्मेरासु प्रकटयवत िैलक्ष्यमवधकां  

वप्रया प्रायेणास्ते हृदयवनवहतातङ्कविधुरा ॥ (३·४). 

 
रूपानुरूपगमनमनुमानवमवत स्मृतम् । 

रवतहषोत्सिानाां [वन –त्सिाथानाां, धो –त्सिाद्यथथ-.] तु प्राथथना प्राथथना भिेत् ॥८० ॥ 

 
एका वस्तूवरून द सऱ्या वस्तूिे होणारे ज्ञान ते अन मान असे म्हटले आहे. रती, हषव आचण उत्सव 

याांच्याचवषयीिी अभयथवना म्हणजे प्राथवना होय. 
 
रूपानुरूपगमनवमवत । रूप्यमाणेन प्रत्यक्षादु्यपलभ्यमानेन रूपस्य व्यापकस्याविनाभाविनो गमनां 

ज्ञानम् अनुमानां वनश्चयत्िादूहः उपायः, युक्त्तेरन्यत्िात् । यथा ‘पालीयां चम्पकानाम्’ इत्यावद । अत् 
‘आिायािाय गन्धां विविधमवधगतैः पादपैरेिमक्स्मन्’ इवत गन्धानीवत कुसुमावन तेभ्यः पादपाः तेभ्योऽवप 
मागावभव्यक्क्त्तवरवत राज्ञा विदूषकस्योक्त्तेः । 

 
रवतहषोत्सिानाां तु प्राथथना प्राथथनेवत । एतत्साध्यफलोवचतभािलक्षणम् । तत् साध्यफले यः 

प्राधान्येन समुवचतो भािस्तवद्वषया या प्रकषणेाथथना सा प्राथथनारूपमङ्गम् । यथा सांकेतस्थः प्रवतपालयन् 
राजा – 

 
तीव्रः स्मरसांतापो न तथादौ बाधते यथासने्न । 

तपवत प्रािृवष वनतरामभ्यणथजलागमो वदिसः ॥ (३·१०). 

 
‘रूपान रूपर्मनम्’ इत्यादी. रूचपत केलया जाणाऱ्या म्हणजे प्रत्यक्ष आदींनी ज्ञात होणाऱ्या अशा 

वस्तूने द सऱ्या रूपािे म्हणजे त्याचशवाय नसणाऱ्या अशा व्यास्प्तसांबद्ध वस्तूिे र्मन म्हणजे ज्ञान ते अन मान, 
चनचित असलयाम ळे तकाच्या स्वरूपािा उपाय, य क्तीहून चभन्न असतो म्हणून. उदाहरणाथव, ‘ही 
िांपकवृक्षाांिी राांर्’ इत्यादी. यात ‘याप्रमाणे ह्या उद्यानात चवचवध प्रकारिा वास घेत घेत ओळखलया 
जाणाऱ्या वृक्षाांम ळे’ वास म्हणजे क स म, त्याांच्यापासून वृक्ष आचण त्याांपासून मार्ािी अचभव्यक्ती होते असे 
राजाने चवदूषकाला साांचर्तले आहे. 
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‘रचतहषोत्सवानाां त  प्राथवना प्राथवना’ इत्यादी. हे साध्य करावयाच्या िलाला उचित अशा भावािे 
लक्षण आहे. त्यात साध्यिलाचवषयी म ख्यत्वकेरून उचित असा जो भाव त्यासांबांधीिी प्रकषवय क्त अथवना 
म्हणजे प्राथवना नावािे अांर्. उदाहरणाथव, सांकेतस्थानी वाट पहात असलेलया राजािे विन ‘तीव्र असा 
मदनािा ताप प्रारांभी चततका त्रास देत नाही चजतका समार्म सांचनध आला असता तो देतो. वषार्तून 
पाऊस जवळ आला असता चदवस अचधकि तापदायक होतो.’ 

 
‘व्यापकस्य’ यात नैयाचयकाांच्या व्याप्तीतील व्याप्यव्यापकरूप सांबांधािा चनदेश अचभपे्रत आहे. 

‘अचवनाभाव’ हे ह्या सांबांधािे लक्षण आहे. -‘चनियत्वात्’ म चद्रत पाठ ‘चनियात्मकत्वात्’ आहे. मूळ पाठ 
‘चनचितत्वात्’ असाही असण्यािा सांभव आहे. -‘उपायः य क्तेः’ ही ‘उपायाय क्तेः’ िी द रुस्ती आहे. असा 
समास असांभाव्य आहे. येथे असा आशय चदसतो की अन मान म्हणजे ऊह हा उपाय म्हणून योजला जातो, 
वर साांचर्तलेलया य स्क्त ह्या अांर्ािी तशी योजना होत नाही, हा त्या दोहोंतील िरक. -‘पालीयां’ सांपूणव 
श्लोक याप्रमाणे– 

 

पालींय चम्पकानाां वनयतमयमसौ सुन्दरः वसन्दुिारः 

सान्र्द्ा िीथी तथेयां बकुलविटवपनाां पाटलापविरेषा । 

आिायािाय गन्धां विविधमवधगतैः पादपैरेिमक्स्मन् 

व्यक्क्त्तां पन्थाः प्रयावत वद्वगुणतरतमोवनह्नुतोऽप्येष वचहै्नः ॥ (३·८) 

 

‘र्न्धानीचत’ ही ‘र्न्धाचन’ िी द रुस्ती आहे. सांपादकाांनी ‘र्न्धात् (?)’ अशी प्रश्नय क्त द रुस्ती 
स िचवली आहे. त्यािा र्न्धावरून क स माांिे अन मान केले आहे असा अथव होतो. पण ह्या श्लोकात एकि 
अन मान – र्न्धावरून पादपाांिे – अचभपे्रत आहे असे अचभनवर् प्तािेही मत चदसते. र्न्धावरून क स माांिे 
अन मान श्लोकात नाही. तेव्हा र्न्ध हे क स मािे उपलक्षण मानून ‘र्न्धाचन इचत क स माचन’ असे त्याने म्हटले 
असलयािा अचधक सांभव आहे. ‘मार्ाचभव्यस्क्तः’ ही हस्तचलचखतातील ‘मार्वमन चदवषे्टम्’ या पाठािी 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. श्लोकातील ‘व्यस्क्तां पन्थाः प्रयाचत’ या शब्दाांच्या अन रोधाने ती स िचवली आहे. 
म चद्रत पाठ ‘मार्वमन माचपतम्’ असा आहे. पण मार्व शब्द प हल्लर्ी आहे. चशवाय, मार्ािे अन मान केले आहे 
असे म्हणणे शक्य नाही. पादप आचण मार्व यात अचवनाभाव अथवा व्यास्प्त नाही. 

 
‘भावस्तचद्वषया’ म चद्रतातील ‘भावस्थचद्वषया’ हा म द्रणदोष आहे. -‘प्रकषणेाथवना’ ही प्राथवना शब्दािी 

िोड असलयाम ळे म चद्रतातील ‘प्रकषणेाभयथवना’ अस्वीकायव आहे. -‘यथादौ’ म चद्रतातील ‘यदादौ’ म द्रणदोष 
असावा. -‘चनतराम्’ ‘चह तराम्’ असा म ळातील पाठ बरोबर नाही. 

 
गभथस्योिेदनां [वन यत्स्यात चक्षस्प्त-, घो यत्त  तदाचक्षप्तचमचत स्मृतम्.] यत्सावक्षक्प्तवरत्यावभधीयते । 

सांरम्भिचनां [वन –विनप्रायां. ] चैि तोटकां  क्त्िवत सांवज्ञतम् ॥८१ ॥ 
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र् प्त असलेलया र्ोष्टीिा जो पचरस्िोट त्याला आचक्षस्प्त असे म्हणतात. आवोर्य क्त असे जे विन 
त्याला तोटक अशी सांज्ञा आहे. 

 
गभथस्योिेदनमावक्षक्प्तवरवत । हृदयान्तःक्स्थतस्य पुनः प्रवतठावपतस्यावप यत्कुतवश्चवन्नवमत्तादुिेदनम् 

अनपह्निनीया स्फुटतापवत्तः सा आवक्षक्प्तः, अवभप्रायस्य वह तत्ाके्षपो बवहःकषथणम् । िासिदत्तायामेि 
सागवरकेवत राज्ञा विदूषकेण च गृहीतायाां तदुक्क्त्तषु ‘सागवरके, शीताांशुमुथखमुत्पले ति दृशौ इत्यावदषु । 

 
सांरम्भिचनां चैि तोटकवमवत । आिेगगभं यद्वचनां तत्तोटकम् । स चािेगो हषात् क्रोधादन्यतोऽवप िा 

भािी वनगथतो हृदयतो ततस्तोटकम् । यथा विदूषकः – ‘अज्ज वि दाि से देिीए वणच्चरुट्ठाए िासिदत्ताए 
िअणेकह कडुइदा कर्णणा सुहािीअदु’ इत्यावद । 

 
‘र्भवस्योदे्भनम् आचक्षस्प्तः’ इत्यादी. हृदयाच्या आत असलेलया आचण प न्हा तेथेि प्रचतष्ठाचपत 

केलेलया र्ोष्टीिे जे कोणत्या तरी चनचमत्ताने उद्भदनम् म्हणजे लपचवता न येण्यासारखा र् ह्यस्िोट तो 
आचक्षस्प्त. उदाहरणाथव, वासवदते्तलाि सार्चरका असे राजा आचण चवदूषक समजतात तेव्हािे ‘सार्चरके, 
त झे म ख प्रत्यक्ष िन्द्रि आहे, त झे नेत्र उत्पल आहेत’ इत्यादी राजािे उद्र्ार. 

 
‘सांरम्भविनां िैव तोटकम्’ इत्यादी. आवरे्य क्त जे विन ते तोटक. आचण तो आवरे् हषाम ळे, 

क्रोधाम ळे अथवा द सऱ्याही कारणाम ळे होणारा हृदयातून बाहेर येतो म्हणून हे तोटक. उदाहरणाथव, 
चवदूषकािे विन ‘नेहमी रार्ावणाऱ्या वासवदत्ता राणीच्या शब्दाांनी कडू झालेलया ह्याच्या कानाांना त झ्या 
मध र विनाांनी स ख दे.’ 

 
हृदयान्तःस्स्थतस्य’ ही म ळातील ‘-स्स्थतां’ िी सांपादकाांनी स िचवलेली द रुस्ती आवश्यक आहे. -

‘प नः’ शब्दािे प्रयोजन स्पष्ट नाही. त्याऐवजी ‘तत्र’ शब्द अचधक अथववाही झाला असता. -‘यत्’ च्या जार्ी 
म चद्रत पाठ ‘यतः’ आहे. पण तो समपवक नाही. ‘यत् उदे्भदनां सा आचक्षस्प्तः’ असे श्लोकाति आहे. तसेि 
‘अनपह्नवनीया’ नांतर म चद्रतात असलेला ‘या’ शब्द आवश्यक नाही. -‘शीताांश म वखम्’ सांपूणव श्लोक असा – 

 
शीताांशुमुथखमुत्पले ति दृशौ पद्मानुकारौ करौ 

रम्भागभथवनभां तिोरुयुगलां  बाहू मृणालोपमौ । 

इत्याह्लादकरावखलावङ्ग रभसावन्नःशङ्कमावलङ्ग्य मा- 

मङ्गावन त्िमनङ्गतापविधुरार्णयेहे्यवह वनिापय (३·११). 

 
‘भावी चनर्वतो हृदयतो’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘भाचवचन यतो हृदयतो हृदयां’ 

असा भ्रष्टां व अांशतः चद्वरुक्त पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘चभनचत्त यतो हृदयां’ असा आहे. हे तोटकािे वणवन होईल. 
पण आवरे्ािे हृदयातून बाहेर पडणारा या तऱ्हेिे वणवन करण्यािा उदे्दश अचधक सांभाव्य आहे. 

 
कपटेनावतसांधानां [का जे्ञयां त्िवधबलां  बुधैः.] बु्रितेऽवधबलां  बुधाः । 
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भयां नृपावरदस्यतू्थमुदे्वगः पवरकीर्मततः ॥८२ ॥  

 
कपटाने केलेलया िसवण कीला ब चद्धमान लोक अचधबल म्हणतात. राजा, शत्र,ू िोर इत्यादीपासून 

उत्पन्न होणाऱ्या भीतीला उदे्वर् म्हणतात. 
 
कपटेनावतसांधानमवधबलवमवत । परस्परां ििनप्रिृत्तयोयथस्यिैावधकां  सहायबुद्ध्यादीन्यिलम्बयवत 

स एि तमवतसांधातुां ििवयतुां समथथ इवत तवददां कमावधबलम् । यथा सागवरकािेषां धारयन्ती िासिदत्ता 
विदूषकबुवद्ध-दौबथल्यार्द्ाजानमवतसांधत्त े। ‘कक पद्मस्य रुचां न हक्न्त’ इत्यावदिोकान्तमवधबलम् । 

 
भयां नृपावरदस्यतू्थमुदे्वग इवत । अवरशब्दान्नावयकावद । यथा राजा– ‘कथां देिी िासिदत्ता । 

ियस्य, वकमतेत् ।’ विदूषक: – ‘णां अम्हाणां जीविदसांसओ’ इत्यावद । 
 
‘कपटेनाचतसांधानमचधबलम्’ इत्यादी. एकमेकास िसचवण्यास प्रवृत्त झालेलया दोघाांपैकी ज्यािे 

वार्णे सहायक, ब द्धी आदींिा अवलांब करते तोि त्या द सऱ्यािे अचतसांधान करण्यास म्हणजे िसवणूक 
करण्यास समथव होतो; त्यािे हे वार्णे म्हणजे अचधबल उदाहरणाथव, सार्चरकेच्या वषेात असलेली 
वासवदत्ता चवदूषकाच्या ब द्धीच्या द बवलतेम ळे राजाला िसचवते. ‘पद्मािी शोभा नष्ट करीत नाही कायॽ’ 
इत्यादी श्लोकाच्या अांतापयंत अचधबल. 

 
‘भयां नृपाचरदस्यूत्थम दे्वर्ः’ इत्यादी. अचरशब्दाने नाचयका आदींिा बोध होतो. उदाहरणाथव, राजा 

‘काय? देवी वासवदत्ता? चमत्रा, हे काय?’ चवदूषक ‘आपलया जीचवताचवषयी सांशय, द सरे काय?’ 
 
‘वञ्चनप्रवृत्तयोः’ ही म ळातील ‘विनप्रवृत्तयोः’ िी द रुस्ती आहे. प्रस्त त सांदभात ‘वञ्चन’ ि योलय 

यात शांका नाही. -‘अचधकां ’ यािे चवशषे्ट्य ‘कमव’ हे आहे. -‘हक पद्मस्य इ॰’ हा सांपूणव श्लोक वर ३८ व्या 
श्लोकावरील टीपेत चदला आहे. 

 
‘नाचयकाचद’ म चद्रतातील ‘नाचिकाचद’ हा म द्रणदोष आहे. 
 

[वन नृपास्लनभयसांय क्तः सांभवो चवद्रवः स्मृतः.] शङ्का भयत्ासकृतो विर्द्िः समुदाहृतः । 

दोषप्रख्यापनां यत्त ुसोऽपिाद इवत स्मृतः ॥८३ ॥ 

 
भय व त्रास उत्पन्न करणाऱ्या वस्तूचवषयी शांकेला चवद्रव म्हटले आहे. दोषािे जे प्रख्यापन त्याला 

अपवाद असे म्हणतात. 
 
शङ्का भयत्ासकृतो विर्द्ि इवत । भयत्ासकावरणो िस्तुनो या शङ्का यदाशङ्कनां स विर्द्िः, विर्द्िवत 

विलीयते हृदयां येनेवत । यथा – 
 

‘वप्रया मुित्यद्य धु्रिमसहना जीवितमसौ 
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प्रकृिस्य पे्रम्णः स्खवलतमविषह्यां वह भिवत ॥’ (३·१५) इवत । 

 

अन्ये तु शङ्काभयत्ासैः कृतो यः स विर्द्ि इवत । तत् च विशेष्ट्यपदमन्िेष्ट्यम् । समुदाय एि विशेष्ट्य इवत 
श्रीशङु्ककः, उदाहरवत च कृत्यारािणे षठेऽङे्क गभथसांधौ नेपथ्ये – ‘हा अय्यउत्त, पवरत्ता आवह ।’ प्रतीहारी 
श्रुत्िा आत्मगतम् – ‘अांहो, भवट्टणी विअ आक्कां दवद ।’ प्रकाशम् ‘भिदो अन्तेउरे महन्दो कलकलो सुणीअवद 
।’ राजा – ‘ज्ञायताां वकमेतवदवत ।’ अत् रािणस्याशङ्का प्रतीहायास्त्रासभये । 

 
अथािमथथसांधािङ्गानाां लक्षणमाह । 
 
दोषप्रख्यापनां यत्त ुसोऽपिाद इवत । यथा सागवरकोक्त्तेरनन्तरां राजा ‘अवय वमथ्यािावदनी खल्िवस 

। 
श्वासोत्कक्म्पवन कक्म्पतां स्तनयुगे मौने वप्रयां भावषतां 

िक्त्ते्ऽस्याः कुवटलीकृतभु्रवण रुषा यातां मया पादयोः । 

इत्थां नः सहजावभजात्यजवनता सेिैि देव्याः पुरः 

पे्रमाबद्धवििर्मधतावधकरसा प्रीवतस्तु या सा त्िवय ॥ (३·१८) इवत । 

 

अत् देिीगुणानाां सावतशयकोपनत्िेनापिादनां कृतम् । 

 
‘शङ्का भयत्रासकृतो चवद्रवः’ इत्यादी. भय आचण त्रास उत्पन्न करणाऱ्या र्ोष्टीिी जी शांका म्हणजे 

मनात शांका उत्पन्न होणे तो चवद्रव; त्याने हृदय द्रव पावते म्हणजे चवलय पावते म्हणून. उदाहरणाथव, ‘सहन 
करण्यास असमथव असलेली माझी ती चप्रया आज चनचित जीव देईल. कारण, प्रकृष्ट पे्रमािा भांर् असह्यि 
होतो.’ परांत  द सरे टीकाकार शांका, भय आचण त्रास याांनी केलेला तो चवद्रव अशी व्याख्या करतात. त्या 
व्याख्येप्रमाणे चवशषे्ट्य काय ते अस्ि ट आहे. श्रीशङ्क काच्या मते चतन्हींिा सम दाय हेि चवशषे्ट्य. त्याने 
कृत्यारावण नाटकातील सहाव्या अांकामधील र्भवसांधीतून प ढील उदाहरण चदले आहे. नेपर्थयात ‘आयवप त्र, 
वािवा वािवा!’ ऐकून प्रतीहारी स्वतःशी म्हणते ‘हा! देवी आके्रश करते आहे असे वाटते’ आचण मर् उघड 
म्हणते ‘आपलया अन्तःप रात मोठी र्डबड िाललेली ऐकावयास येते.’ राजा ‘पाहून ये काय िालले आहे 
ते.’ या चठकाणी रावणािी आशांका आचण प्रतीहारीिे भय आचण त्रास ही व्यक्त झाली आहेत. 

 
आता अवमशवसांधीतील अांर्ाांिे लक्षण साांर्तात. 
 
‘दोषप्रख्यापनां यत्त  सोऽपवादः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, सार्चरकेच्या उद्र्ारानांतर राजािे विन – 

‘अर्, त झे हे बोलणे खरे नाही. चतिा उरोभार् श्वासाने वरखाली होऊ लार्ला म्हणजे मी कापू लार्तो, 
चतने मौन धारण केले की मी चप्रय असे बोलतो, रार्ाने चतच्या म खावरील भ वया वक्र झालया की मी चतच्या 
पाया पडतो, याप्रमाणे उपजत असलेलया खानदानीम ळे आिरणात येणारी ही देवीच्या बाबतीत माझी केवळ 
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सेवा होय. परांत  पे्रमाम ळे दृढ होऊन वृहद्धर्त झालेलया रसाचतशयाने य क्त अशी जी प्रीती ती त झ्यावरि 
आहे.’ या चठकाणी देवीच्या र् णाांना अचतशय राचर्टपणाम ळे दोषरूप ठरचवले आहे. 

 
‘चप्रया इ॰’ ह्या श्लोकािा पूवाधव प ढीलप्रमाणे आहे– 
 

समारूढा प्रीवतः प्रणयबहुमानादनुवदनां 

व्यलीकां  िीक्ष्येदां कृतमकृतपूिं खलु मया । 

 
-‘सम दायः’ म्हणजे शङ्का, भय आचण त्रास याांिा सम दाय. 

 
‘सार्चरकोक्तेः’ सार्चरकेिे विन प ढीलप्रमाणे -‘कशाला उर्ीि खोटे दाचक्षण्य दाखचवता? आचण 

प्राणाहून चप्रय असलेलया देवीच्या दृष्टीने स्वतःला अपराधी बनवनू घेता?’ 
 

रोषग्रवथतिाक्त्यां तु सांफेटः पवरकीर्मततः । 

गुरुव्यवतक्रमो यस्तु [वन घो चवजे्ञयोऽचभद्रवस्त  सः] स र्द्िः पवरकीर्मततः ॥८४ ॥ 

 
रोषय क्त विनाला सांिेट असे म्हणतात. र् रुजनाांिी जी अवज्ञा चतला द्रव असे म्हणतात. 
 
रोषग्रवथतिाक्त्यां तु सांफेट इवत । केवचत्त ुस्फेट अनादर इवत धातुां मनवसकृत्य सांस्फेट इवत पठक्न्त । 

यथा िासिदत्ता सरोषां सहसोपसृत्य – ‘अय्यउत्त, जुत्तां णेदां सवरसां णेदां’ इत्यादी । 
 
गुरुव्यवतक्रमो यस्तु स र्द्ि इवत । यथा भतृथसांवनधानेऽवप विदूषकस्य सागवरकायाश्च िासिदत्तया 

बन्धनम् । यथा िा तापसित्सराजे षठेऽङे्क िासिदत्ताया यौगन्धरायणिचनावतक्रमेण मरणाध्यिसायः । 
र्द्िणां चलनां मागावदवत र्द्िः । 

 
‘रोषग्रचथतवाक्यां त  सांिेटः’ इत्यादी. परांत  काही टीकाकार अनादर या अथी असलेला स्िेट धातू 

मनात धरून सांस्िेट असा पाठ स्वीकारतात. उदाहरणाथव, वासवदत्ता रार्ाने एकदम प ढे होऊन म्हणते – 
‘आयवप त्र, हे योलय आहे! हे उचित आहे!’ इत्यादी. 

 
‘र् रुव्यचतक्रमो यस्त  स द्रवः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, पचत सांचनध असताही वासवदते्तने केलेले 

चवदूषक आचण सार्चरका याांिे बांधन. हकवा तापसवत्सराज नाटकातील सहाव्या अांकात यौर्न्धरायणाच्या 
विनािा अव्हेर करून वासवदते्तने केलेला मरणािा चनधार. द्रवण म्हणजे उचित मार्ापासून िचलत होणे, 
म्हणून ह्याला द्रव म्हणतात. 

 
‘स्िेट अनादरे’ हस्तचलचखतातील या चठकाणिे पाठ बरेि भ्रष्ट आहेत. धातूिे ‘स्िेट’ असे रूप तेथे 

आढळते, पण त्यापासून चनष्ट्पन्न झालेलया शब्दािे रूप ‘िेल’ असे चदले आहे. तसेि त्यापूवी 
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‘धात मन्नसत्कृत्य’ हा अक्षरसम च्चय आहे. म चद्रतात ‘सांस्िोट अनादर इचत धात ां मनस्कृत्य सांस्िोट’ असे 
आहे. सांस्िोट असे ह्या अांर्ािे नाव असांभाव्य नाही. 

 
[वन चवरोधप्र-, घो चवरोधोप-] विरोवधप्रशमो [चन यस्त .] यश्च सा शक्क्त्तः पवरकीर्मतता । 

व्यिसायश्च विजे्ञयः प्रवतज्ञाहेतुसांभिः [का –दोषसांभवः.]  ॥८५ ॥ 

 
चवरोध करणाऱ्याला शाांत केले जाते त्याला शस्क्त असे म्हणतात. आचण प्रचतज्ञात वस्तूच्या प्राप्तीिा 

सांभव तो व्यवसाय असे जाणाव.े 
 
विरोवधप्रशमः शक्क्त्तवरवत । विरोवधनः कुवपतस्य प्रशमः प्रसादनां शक्क्त्तः 

बुवद्धविभिावदशक्क्त्तकायथत्िात् । यथा – 
 

सव्याजैः शपथैः वप्रयेण िचसा वचत्तानुिृवया भृशां 

िैलक्ष्येण परेण पादपतनैिाक्त्यःै सखीनाां मुहुः । 

प्रवयापवत्तमुपागता न वह तथा देिी रुदत्या यथा 

प्रक्षाल्यिै तयिै बाष्ट्पसवललैः कोपोऽपनीतः स्ियम् ॥ (४·१) इत्यावद । 

 
व्यिसायश्च विजे्ञयः प्रवतज्ञाहेतुसांभि इवत । प्रवतज्ञातस्याङ्गीकृतस्याथथस्य हेतिो ये तेषाां सांभिः 

प्राक्प्तव्यथिसायः । यथा ऐन्र्द्जावलकप्रिशेावदतो याित् ‘एक्को उण खेलओ अिस्सां पेक्क्त्खदव्िो’ इत्यावद । 
यौगन्धरायणेन यत्कतुथमङ्गीकृतां तस्यिै हेतोः प्राक्प्तः । 

 
‘चवरोचधप्रशमः शस्क्तः’ इत्यादी. चवरोध करणाऱ्यािा म्हणजे रार्ावलेलयािा प्रशम म्हणजे प्रसादन 

करणे ती शस्क्त; कारण, ब द्धी, चवभव आदी शक्तीिे हे कायव असते. उदाहरणाथव, ‘मी घेतलेलया खोट्या 
शपथाांम ळे, माझ्या र्ोड बोलण्याने, चतच्या मनासारखे नेहमी वार्ण्याने, खूप चखन्नता दाखचवण्याने, पाया 
पडण्याने, हकवा चतच्या सखींच्या सततच्या अन नयवाक्याांनी देवी वासवदते्तिा रार् चततका नाहीसा झाला 
नाही चजतका तो चतनेि स्वतः रडून आसवाांच्या पाण्याने जण ूकाही ध वनू घालचवला आहे’ इत्यादी. 

 
‘व्यवसायि चवजे्ञयः प्रचतज्ञाहेत सांभवः’ इत्यादी. ज्यािी प्रचतज्ञा केली आहे म्हणजे जे अांर्ीकृत केले 

आहे त्या कायािे जे हेतू त्याांिा सांभव म्हणजे प्राप्ती तो व्यवसाय. उदाहरणाथव, ऐन्द्रजाचलकाच्या 
प्रवशेापासून ते ‘माझा एक खेळ अवश्य पाचहला पाचहजे’ इत्यादीपयंत. यौर्न्धरायणाने जे कायव अांर्ीकृत 
केले होते त्याच्याि हेतूिी ही प्राप्ती आहे. 

 
‘प्रास्प्तव्यववसायः’ ही म ळातील ‘प्रास्प्तव्यवसायः’ िी द रुस्ती आहे. ‘प्रास्प्तः’ हा ‘सांभवः’ िा अथव 

आहे. आचण व्यवसायािी व्याख्या केलेली असलयाम ळे ‘व्यवसायः’ असा स्वतांत्र शब्द श्लोकान सार 
वापरलेला असणार. -‘हेतोः’ ही िी द रुस्ती आहे. सांपादकाांनी ‘हेत ः’ च्या प ढे कां सात (तस्य) शब्द 
स िचवला आहे. 
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प्रसङ्गशै्चि विजे्ञयो गुरूणाां पवरकीतथनम् । 

िाक्त्यमाघषथसांयुक्त्तां [वन –माधषवणकृतां. ] [घो द्र चत-.] दु्यवतस्तज्जै्ञरुदाहृता ॥८६ ॥ 

 
र् रुजनाांिा र्ौरवय क्त चनदेश तो प्रसर्ङ् असे समजाव.े चनभवत्सवना करणाऱ्या वाक्याला तज्ज्ञ लोक 

द्य चत असे म्हणतात. 
 
प्रसङ्गश्चावप विजे्ञयो गुरूणाां पवरकीतथनवमवत । यथा िासिदत्ता – ‘उज्जइणीए आअदो वत्त अक्त्थ मे 

तक्स्सां इन्दआवलए पक्त्खिादो’ इत्यावद । अत् वह बन्धुकुलादागमोऽस्य बहुमानकारणम् । 
 
िाक्त्यमाधषथसांयुक्त्तां दु्यवतवरवत । आधषो न्यक्कारः तेन सांयुक्त्तम् । यथा विदूषकः -‘आ दासीए उत्त 

इन्दआवलअ’ इत्यावद । 
 
‘प्रसर्ङ्िाचप चवजे्ञयो र् रूणाां पचरकीतवनम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, वासवदत्ता ‘उज्जचयनीहून आला 

आहे म्हणून त्या इन्द्रजाचलकाचवषयी मला आप लकी वाटते.’ या चठकाणी नातेवाइकाांकडून आर्मन हे 
त्याच्याबद्दल वाटणाऱ्या बह मानािे कारण आहे. 

 
‘वाक्यमाधषवसांय क्तां द्य चतः’ इत्यादी. आधषव चधक्कार, त्याने य क्त. उदाहरणाथव, चवदूषक ‘आः 

राांडलेका ऐन्द्रजाचलका’ इत्यादी. 
 
अचभनवर् प्तािा पाठ ‘प्रसर्ङ्िाचप’ होता असे चदसते. -प ढे श्लोक ९२ मध्ये द्य चत हेि नाव असलेलया 

चनववहणसांधीतील एका अांर्ािे वणवन आहे. दोहोंिे स्वरूप सववस्वी चभन्न आहे. शक्यता आहे की या चठकाणी 
धृचत हकवा द्र चत असे मूळ नाव होते. 

 
मनशे्चिाविवनष्ट्पन्नः श्रमः खेद उदाहृतः । 

ईक्प्सताथथप्रतीघातः [चन घो चनषेधः स त .] प्रवतषेधः प्रकीर्मततः ॥८७ ॥ 

 
मन आचण शरीर याांच्या चक्रयाांम ळे उत्पन्न झालेलया श्रमाला खेद म्हणतात. इस्च्छलेलया कायात 

आलेलया चवघ्नाला प्रचतषेध म्हणतात. 
 
मनशे्चिाविवनष्ट्पन्नः श्रमः खेद इवत । मानसः कायीयशे्चत्युभयोऽपीवत याित् । आद्यो यथा 

कसहलेश्वरस्य कुशलप्रर्शने िसुभूवतः वनःश्वस्य ‘देि न जाने कक कथयावम’ इत्यत आरम्भ रत्नािल्याः 
समुर्द्पतनाकणथनोवदत-िासिदत्ताविलापपयथन्तम् । शारीरस्तु खेदः पुरूरिाः ‘अहो श्रान्तोऽक्स्म, यािदस्या 
वगवरनद्यास्तीरे’ इत्यावद । 

 
यद्यवप श्रमोदे्वगवितकथ लज्जाप्रभृतयो व्यवभचावरिगे पूिथमुक्त्तास्तथावप एते सत्यिसरेऽिर्शयप्रयोज्याः 

प्रागुक्त्तप्रयोजनाथथवसद्धये इवत पृथक्प्रयोजनत्िात् सांध्यङ्गत्िेनोक्त्ता मन्तव्याः । 
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ईक्प्सताथथप्रतीघातः प्रवतषेध इवत । यथा रत्नािलीिृत्तान्तिणथने ईक्प्सताथे बाभ्रव्येण प्रस्तुते तस्य 

प्रवतघातोऽन्तःपुरदाहेन । 
 
‘मनिेष्टाचवचनष्ट्पन्नः श्रमः खेदः’ इत्यादी. मानचसक आचण शारीचरक दोन्हीही प्रकारिा असा अथव. 

पचहलयािे उदाहरण हसहलच्या राजािे क शल चविारले असता वस भचूत चनश्वास टाकून ‘महाराज, समजत 
नाही काय साांर्ाव ेते’ असे म्हणतो तेथपासून रत्नावली सम द्रात पडली हे ऐकलयाम ळे वासवदते्तने केलेलया 
चवलापापयंत. शारीचरक खेद चवक्रमोववशीय नाटकात प रूरव्यािे विन ‘हा! मी दमलो आहे. आता थोडा वळे 
ह्या पववतावरील नदीच्या तीरावर’ इत्यादी. 

 
श्रम, उदे्वर्, चवतकव , लज्जा वर्ैरे जरी मारे् व्यचभिाचरभावाांमध्ये चनर्मदष्ट केले असले तरी प्रसांर् प्राप्त 

झालयास पूवी साांचर्तलेलया प्रयोजनाांच्या चसद्धीसाठी ह्याांिी अवश्य योजना करावयािी असते म्हणून उदे्दश 
चनराळा असलयाम ळे सांधींिी अांरे् म्हणून साांचर्तली आहेत असे समजाव.े 

 
‘ईस्प्सताथवप्रतीघातः प्रचतषेधः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, रत्नावलीच्या वृत्तान्तािे वणवन हे इस्च्छलेले 

कायव बाभ्रव्याने स रु केले असता अन्तःप रातील अलनीने त्यात आलेले चवघ्न.  
 
‘जाने’ म चद्रतातील ‘जाते’ हा म द्रणदोष आहे. -‘प रूरवाः’ ही म ळातील ‘प रुरवसा’ िी स िचवलेली 

द रुस्ती आहे. तृतीया चवशषे समपवक नाही. आचण पात्राांिी विने उद्धतृ करताना त्याांिा चनदेश प्रथमेत 
करण्यािा अचभनवर् प्तािा प्रघात आहे. 

 
‘व्याचभिाचरवर् ेपूववम्’ म्हणजे नाट्यशास्त्रातील सातव्या अध्यायात. 
‘ईस्प्सताथे’ ही म ळातील ‘ईस्प्सताथवप्रतीघातः (-प्रतीघाते-म चद्रत)’ िी द रुस्ती आहे. प्रतीघात 

शब्दािी ि कीने चद्वरुक्ती झाली आहे हे उघड आहे. 
 

[वन चवरोधनां त  सांरम्भाद त्तरेत्तरभाषणम्.] कायात्ययोपगमनां विरोधनवमवत स्मृतम् । 

बीजकायोपगमनमादानवमवत सांवज्ञतम् ॥८८ ॥ 

 
कायामध्ये चवनाशािी प्राप्ती म्हणजे चवरोधन असे म्हटले आहे. बीजाच्या कायािे जे समीप येणे 

त्याला अशी सांज्ञा आहे. 
 
कायात्ययोपगमनां वनरोधनवमवत । यथा राजा-‘कथमन्तःपुरेऽक्ग्नः । हा हा वधक्किां दग्धा देिी 

िासिदत्ता’ इत्यावद याित्सागवरकोत्सादनपयथन्तम् । अत् वह काये िासिदत्तायाः सागवरकाां प्रवत 
विस्त्रम्भस्यात्ययो विनाशः उपगतः पाप्तः । 

 
बीजकायोपगमनमादानवमवत । बीजफलसमीपताभिनवमत्यथथः । यथा सागवरका राजानां दृष्ट्वा 

स्िगतम् ‘अय्यउत्त’ इत्यावद । अत् वह बन्धुकुलादागमो यािर्द्ाज्ञ उक्क्त्तः – 
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व्यक्त्तां लग्नोऽवप भितीं न धक्ष्यवत हुताशनः । 

यतः सन्तापमेिायां स्पशथस्ते हरवत वप्रये ॥ (४·१८) इत्यन्तम् । 

 
‘कायात्ययोपर्मनां चनरोधनम्’ इत्याचद. उदाहरणाथव, राजा ‘काय? अन्तःप राला आर् लार्ली 

आहे? हाय! हर हर! देवी वासवदत्ता अलनीच्या भक्ष्यस्थानी पडली’ येथपासून ते सार्चरकेच्या प्रवशेापयंत. 
कारण, या चठकाणी कायामध्ये वासवदते्तच्या सार्चरकेचवषयीच्या चवश्वासाला अत्यय म्हणजे चवनाश उपर्त 
म्हणजे प्राप्त झाला आहे. 

 
‘बीजकायोपर्मनमादानम्’ इत्यादी. म्हणजे बीजाच्या िलािी प्राप्ती समीप येणे असा अथव. 

उदाहरणाथव, सार्चरका राजाला पाहून स्वतःशी म्हणते ‘आयवप त्र’ इत्यादी. या चठकाणी ‘नातेवाइकाकडून 
आर्मन’ येथपासून राजािी उक्ती ‘अलनीने त ला स्पशव केला असताही तो त ला जाळणार नाही हे स्पष्ट 
आहे. कारण, चप्रये, हा त झा स्पशवि ताप दूर करतो’ येथपयंत आदान आहे. 

 
‘चनरोधनम्’ असा अचभनवर् प्तािा पाठ होता, ‘चवरोधनम्’ नव्हता असे चदसते.-‘सार्चरको-

त्सादनपयवन्तम्’ यातील ‘उत्सादन’ शब्द अपभ्रष्ट आहे. त्यािा अथव ‘चवनाश’ म ळीि लार् ूपडण्यासारखा 
नाही. ‘सार्चरकादशवन-’ असा मूळ पाठ असण्यािी शक्यता आहे. अलनीने वचेष्टत अशा साचर्चरकेच्या 
प्रवशेापयंतिा भार् येथे अचभपे्रत आहे यात शांका नाही. -‘वासवदत्तायाः’ ही म ळातील ‘वासवदत्ता’ िी 
द रुस्ती आहे. षष्ठीिे रूप चवस्त्रम्भशी अन्वयासाठी आवश्यक आहे. -‘सार्चरकाां प्रचत चवस्त्रम्भस्य’ म चद्रत पाठ 
‘सार्चरकापे्रमचवस्त्रम्भस्य’ बरोबर नाही हे उघड आहे. सार्चरकेिे पे्रम अथवा चतच्यावरील पे्रम येथे अप्रस्त त 
आहे. चतच्याचवषयी वासवदते्तला जो चवश्वास वाटायला लार्ला होता त्यात व्यत्यय आला आहे असा येथील 
आशय आहे. -‘चवनाशः’ म चद्रतातील ‘चवनाशम्’ हा पाठ बरोबर नाही. ‘अत्ययः’ िा अथव साांर्ण्यासाठी हा 
शब्द वापरला आहे. 

 
‘अज्जउत्त’ सार्चरकेिे येथील विन ‘याांना पाहून मला प न्हा जीचवतािी अचभलाषा वाटू लार्ली 

आहे’ अशा अथािे आहे. -‘बन्ध क लादार्मो’ म्हणजे सामान्यतः वासवदते्तच्या प्रवशेापासून. कारण हे चतिे 
उद्र्ार आहेत. 

 
[वन अवमानात्कृतां.] अपमानकृतां िाक्त्यां कायाथं [घो सादनां.] छादनां भिेत् । 

प्ररोचना च विजे्ञया [वन सांभाराथवप्रकाचशनी.] सांहाराथथप्रदर्मशनी ॥८९ ॥ 

 
कायाच्या चनचमत्ताने अपमान करणारे वाक्य ते छादन होय. आचण सांहारातील कायािे दशवन 

घडचवणारी ती प्ररोिना असे जाणाव.े 
 
अिमानकृतां िाक्त्यां छादनवमवत । िाक्त्यवमवत तदथो लक्ष्यते । करोवतबथहुमाने ितथते । तेन 

दुिोऽप्यथो-ऽिमानेन बहुमतीकृतः । तदिमानकलङ्कापिारणाच्छादनवमवत । यथा सागवरका–‘वदवट्ठआ 
पज्जवलदो भअिां हुदासणो करइस्सवद मे सअलदुक्त्खािसाणम् ।’ इवत । 
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प्ररोचना च विजे्ञया सांहाराथथप्रदर्मशनी इवत । सांवह्रयमाणस्य वनिाह्यमाणस्याथथस्य दर्मशका प्रकषणे 
रोचत इवत प्ररोचना । यथा– 

 
क्कासौ ज्िलन् हुतिहस्तदिस्थमेत- 

दन्तःपुरां कथमिक्न्तनृपात्मजेयम् । 

बाभ्रव्य एष िसुभूवतरयां ियस्यः 

स्िप्नो मवतभ्रमः’ इवत । 

 
‘अवमानकृतां वाक्यां छादनम्’ इत्यादी. वाक्य म्हणजे त्यािा अथव चनर्मदष्ट होतो. करोचत धातूिा 

बह मान असा अथव आहे. म्हणून म ळात वाईट असलेली र्ोष्ट स द्धा अवमान झालेला असलयाम ळे 
बह मानास्पद बनते. त्या अवमानाच्या कलांकाच्या चनवारणाम ळे छादन हे नाव. उदाहरणाथव, सार्चरका ‘बरे 
झाले. आता हा प्रज्वचलत झालेला अस्लनदेव माझ्या सवव द ःखािा अांत करील.’ 

 
‘प्ररोिना ि चवजे्ञया सांहाराथवप्रदर्मशनी’ इत्यादी. सांहार केलया जाणाऱ्या म्हणजे अांतापयंत नेलया 

जात असलेलया र्ोष्टीिे दशवन घडचवणारी, प्रकषाने आवडते म्हणून प्ररोिना. उदाहरणाथव, ‘कोठे आहे तो 
प्रज्वचलत झालेला अस्लन? हे अांतःप र पूवीच्याि स्स्थतीत कसे आहे? ही अवन्तीच्या राजािी कन्या 
वासवदत्ता, हा बाभ्रव्य, हा वस भचूत हा वयस्य. हे स्वप्न आहे, का ब चद्धभ्रम आहे?’ 

 
‘अवमानकृतां’ हस्तचलचखतात ‘अवमान’ य क्त पाठ आहे. आचण अचभनवर् प्तािा तोि पाठ 

असण्यािा सांभव आहे. अपमानापेक्षा अवमान शब्द अचधक समपवक वाटतो. उदाहरणातील सार्चरकेिा 
अपमान नसून अवमान झाला आहे. -‘करोचतबवह माने’ कृधातूिा हा अप्रचसद्ध अथव आहे. -‘द ष्टोऽप्यथवः’ 
आर्ीसारखी म ळात वाईट असलेली र्ोष्ट. 

 
‘स्वप्नो मचतभ्रमः इ॰’ ित थव िरणािा हल्ली उपलब्ध असलेला पाठ ‘स्वप्ने मचतभ्रवमचत हक 

स्न्वदचमन्द्रजालम्’ (४.१९) असा आहे. अचभनवर् प्तािा पाठ ‘स्वप्नो मचतभ्रम इदां न  चकचमन्द्र- जालम्’ असा 
असावा. तो अचधक योलय वाटतो. 

 
युक्क्त्तवरत्यन्ये इदमङ्ग व्यिहरक्न्त । अत्ोदे्दशक्रमत्यागेन यत्केषाांवचदङ्गानाां लक्षणां तत्क्रमावनयम-

सूचनाथथम् । अनेन पाठविपयासेन यत्कौवश्चदुदे्दशस्यान्यथापठनां तद्ग्रनन्थकाराशयापवरज्ञानकृतम् । 
केवचद-त्ान्यतममङ्गां  नाधीयते, द्वादशाङ्गमेिैतां सांवधमाहुः । अन्ये तु त्योदशाङ्गत्िेऽप्यस्य वनिथहणसांधािवप 
प्रशस्तेवरवतिृत्तानन्तभूथतत्िेन गणनमन्याय्यवमवत त्योदशाङ्गत्िात् चतुःषविसांख्याां समथथयन्ते । 

 
द सरे टीकाकार ह्या अर्ाांला य स्क्त असे नाव देतात. या चठकाणी उदे्दशातील क्रमािा त्यार् करून 

जे काही अांर्ाांिे लक्षण चदले आहे ते क्रमाबद्दल काही चनयम नाही हे स िचवण्यासाठी. यावरून हे उघड आहे 
की पाठात िेरबदल करून उदे्दशचवषयक श्लोक काहींनी चनराळ्या रूपात स्वीकारले आहेत ते ग्रथांकारािा 
आशय न समजलयाम ळे. काही टीकाकर कोणते तरी एक अांर् वर्ळतात आचण ह्या अवमशव सांधीत बाराि 
अांरे् आहेत असे प्रचतपादन करतात. परांत  द सरे काही यात तेरा अांरे् आहेत तरी चनववहण सांधीत स द्धा 



 
 विषयानुक्रम 

शवेटच्या प्रशस्स्त अांर्ािा इचतवृत्तामध्ये अन्तभाव होत नसलयाकारणाने त्यािी र्णना करणे न्यायाला सोडून 
असलयाम ळे तेराि अांरे् आहेत असे म्हणून िौसष्ट ह्या सांख्येिे समथवन करतात. 

 
‘इदमर्ङ्ां ’ म्हणजे प्ररोिना ह्या अांर्ाला काही जण य स्क्त असे नाव देतात. -‘उदे्दशक्रमत्यारे्न’ 

प्रत्यक्षात असा क्रमािा त्यार् िक्त एके चठकाणीि झालेला चदसून येतो. चनववहणसांधीतील प्रसाद अांर् 
उदे्दशात आनन्द व समय याांच्या पूवी असता त्यािे लक्षण समयाच्या लक्षणानांतर चदले आहे. -‘-सूिनाथवम्’ 
ही म ळातील ‘-सूिनाथवः’ िी द रुस्ती आहे. -‘प्रशस्तेचरचतवृत्तानन्तभूवतत्वने’ ही द रुस्ती आहे. म ळात 
‘प्रसक्तेचरचतवृत्तान्त-भूवतत्वने’ आहे. ‘प्रसस्क्त’ येथे अथवहीन आहे. आचण सांदभवदृष्ट्ट्या ‘अनन्तभूवत’ आवश्यक 
आहे. िौसष्ट सांख्येिी ही उपपत्ती पटण्यासारखी आहे. अचभनवर् प्ताने प्रारांभी अवमशवसांधीत बारा अांरे् 
असतात असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात त्याने तेरा अांर्ाांच्या व्याख्या चदलया आहेत. प्रस्त त चठकाणी 
अवमशात बारा अांरे् असतात हे मत इतराांिे म्हणून उद्धतृ केले आहे. तेव्हा िौसष्ट ह्या सांख्येिी 
अचभनवर् प्तािी स्वतःिी काय उपपत्ती आहे ते स्पष्ट होत नाही. 

 
ह्या श्लोकानांतर बडोदे प्रतीत प ढील अचधक मजकूर साध्या कां सात आढळतो –  
 

प्रत्यक्षिचनां यत्त ुस व्याहार इवत स्मृतः ॥ 

सविच्छेदां िचो यत् सा युक्क्त्तवरवत सांवज्ञता । 

जे्ञया विचलना तज्जै्ञरिमानाथथसांयुता ॥ 

एतान्यिमृशेऽङ्गावन सांहारे तु वनबोधत । 

 
यात चनर्मदष्ट असलेली तीन अांरे् जमेस धरली तर अमवशवसांधीत एकूण सोळा अांरे् होतील. ते 

असांभाव्य आहे हे उघड आहे. यातील पचहलया दोन अांर्ाांिा चनदेश ‘व्यवहारि य स्क्ति चवमशार्ङ्ान्यमूचन ि’ 
ह्या उदे्दशातील ६१ व्या श्लोकात स्वीकारलेलया बडोदे प्रतीतील पाठातही आहे. तो पाठही उघडि 
अस्वीकायव आहे. 

 
[का स ख-.] मुखबीजोपगमनां सांवधवरत्यवभधीयते । 

कायथस्यान्िेषणां युक्त्त्या [का चवरोध, घो चवबोध.] वनरोध इवत कीर्मततः  ॥९० ॥ 

 
म खसांधीतील बीजािी प्राप्ती म्हणजे सांचध असे म्हणतात. य क्तीने कायािा शोध त्याला चनरोध असे 

म्हणतात. 
 
अथ वनिथहणसांधािुदे्दशक्रमेणाङ्गावन लक्षवयतुां प्रक्रमते । 
 
मुखबीजोपगमनां सांवधवरवत  । यथा िसुभूवतः - ‘बाभ्रव्य, सुसदृशीयां राजपुत्र्या’ इत्यावद । मुखे 

यदुक्त्तां तवदह वनकटीभूतां सांधानां सांवधः । 
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कायथस्यान्िेषणां युक्त्त्या वनरोध इवत  । यथा िसुभूवतः - ‘कुत इयां कन्यका’ इत्यावद । 
 

आता चनववहणसांधीतील अांर्ाांिी लक्षणे क्रमाने देण्यास प्रारांभ करतात. 
 

‘म खबीजोपर्मनां सांचधः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, वस भतूीिे विन - ‘बाभ्रव्य, ही आपलया 
राजकन्येसारखीि आहे’ इत्यादी. म खसांधीत जे चनर्मदष्ट झालेले असते ते या चठकाणी जवळ आलेले असते; 
सांधान होते म्हणून सांधी हे नाव. 
 

‘कायवस्यान्वषेणां य क्त्या चनरोधः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, वस भतूीिे विन - ‘ही म लर्ी कोठून आली 
आहे?’ इत्यादी. 

 
‘सांधान’ म्हणजे एकत्र जोडले जाण्यािी चक्रया. 
 

उपके्षपस्तु कायाणाां ग्रांथनां पवरकीर्मततम् । 

[का अनुभूतस्य कथनां]अनुभूताथथकथनां वनणथयः समुदाहृतः ॥९१ ॥ 

 
कायांच्या उपन्यासाला ग्रथन असे म्हणतात. अन भवलेलया र्ोष्टीच्या कथनाला चनणवय म्हणतात. 
 
उपके्षपस्तु कायाणाां ग्रथनवमवत । 
अनुभूताथथकथनां वनणथय इवत । प्रमाणवसद्धस्य िस्तुनः कथनवमत्यथथः । 
 
उपके्षपस्त  कायाणाां ग्रथनम्’ इत्यादी. 

 
‘अन भतूाथवकथनां चनणवयः’ इत्यादी. प्रमाणाांनी चसद्ध झालेलया वस्तूिे कथन असा अथव. 
 
ह्या दोन्ही अांर्ाांिी उदाहरणे हस्तचलचखतातून र्हाळ झालेली चदसतात. अचभनवर् प्ताने ती चदलीि 

नसतील असा सांभव नाही. उदाहरणाांिी उणीव सांपादकाांनी पाठ स िवनू भरून काढली आहे. ग्रथनािे 
उदाहरण म्हणून त्याांनी प ढील भार् स िचवला आहे. यौर्न्धरायणः ‘देव, क्षम्यताां यन्मयाऽचनवदे्य कृतम्’ 
इत्याचद । आचण त्यावर ‘अत्र रत्नावलीलाभरूपकायवस्योपके्षपाद् ग्रथनम् ।’ अशी टीप जोडली आहे. पण हे 
उदाहरण चवशषे समपवक वाटत नाही. द सरी र्ोष्ट अशी की आतापावतेो आचण प ढेही उद्धतृ केलेली 
रत्नावलीतील उदाहरणे नाटकात ज्या क्रमाने आढळतात त्याि क्रमाने ती चदलेली चदसून येतात. पण ह्या 
स िचवलेलया उदाहरणािा स्वीकार केलयास ह्या क्रमािा भांर् होतो. क्रमवार असलेले उदाहरण 
प ढीलप्रमाणे स िचवता येण्यासारखे आहे. यथा, वासवदत्ता ‘अमच्च, एसा क्ख  साअरदो पाचवदेचत्त भचणअ 
अमच्चजोअन्धराअणेण मम हत्थे चणस्क्खत्ता’ इत्यावद  । येथपासून कायाच्या उपके्षपात्मक ग्रथनाला प्रारांभ 
होतो असे म्हणता येईल. 

 
चनणवयािे उदाहरण कां सात चदलेले नसले तरी ते सांपादकाांनी स िचवलेले आहे यात शांका नाही. ते 

उदाहरण असे – वस भचूतः ‘अचप रत्नावली, नन  त्वमीदृशीमवस्थाां प्राप्ताचस ।’ सार्चरका (सप्रत्यचभज्ञम्) 
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‘त मां चप हक अमच्चवस भदूी ।’ वस ० ‘स एवाहां मन्दभालयः’ इचत-प्रभचृत यावद् चवदूषकवाक्यां ‘सचवहवो होद ’ 
इचत । हे उदाहरण सांभवनीय नाही यािे कारण यात अचभनवर् प्ताने म्हटलयाप्रमाणे प्रमाणाांनी चसद्ध वस्तूिे 
कथन आहे असे म्हणता येण्यासारखे नाही. तसे कथन असलेले उदाहरण प ढीलप्रमाणे स िचवता येईल – 
वस भचूतः ‘बाभ्रव्य, यथा स सदृशी वसन्तकस्य कण्ठे रत्नमाला, अस्या अचप सार्रात्प्रास्प्तः तथा व्यक्तां 
हसहलेश्वरद चहता रत्नावलीयम ।’ चनणवयािे हे अचधक समपवक उदाहरण मानता येईल. 

 
पवरिादकृतां यत्स्यात्तदाहुः पवरभाषणम् । 

लब्धस्याथथस्य [घो र्मनां.] शमनां [वन धृवत-; का दु्यवतवरत्यवभधीयते (घो कृवत-).] दु्यवतमाचक्षते पुनः ॥ ९२ 
॥ 

 

चनन्दाय क्त जे विन त्याला पचरभाषण म्हणतात. आचण प्राप्त झालेलया र्ोष्टीिे जे स्स्थरीकरण 
त्याला द्य चत असे म्हणतात. 
 

पवरिादकृतां यत् तत् पवरभाषणवमवत । यथा सागवरका ‘वकदापराधा खु अहां देिीए । ता ण 
सकु्कणोवम मुहां दांसेदुां ।’ िासिदत्ता अपिायथ ‘अज्जउत्त, लज्जावम खु अहां इवमणा वणसांसत्तणे । ता अिणेवह से 
बांधणां ।’ एतदुभयोरप्य-न्योन्यापराधोद्धट्टनां िचनम् । यौगन्धरायणोऽवप प्रविर्शयिैमेिापराधां स्िमुद्धट्टयवत 
यथा- 
 

देव्या मद्वचनाद्यदाभ्युपगतः पत्युर्मियोगस्तदा 

सा चाप्यन्यकलत्सांघटनया दुःखां मया स्थावपता । इत्यावद । 

 

लब्धस्याथथस्य शमनां दु्यवतवरवत । सामथ्यात् प्रशमनीयस्य  क्रोधादेरथथस्य प्राप्तस्यावप यत्प्रशमनां सा 
दु्यवतः । ‘देि, श्रूयताम्  । इयां कसहलेश्वरदुवहता वसदै्धरावदिा’ इत्यावद यािदे्दव्या उक्क्त्तः  ‘अय्य, फुडां एव्ि 
कक ण भणावस पवडिादेवह से रअणािकल वत्त ।’ 

 
‘पचरवादकृतां यत् तत् पचरभाषणम्’ इत्यादी. उदाहरणाथथ, सागवरका ‘खरेि मी देवीिा अपराध 

केला आहे. म्हणून मी चतला तोंड दाखव ूशकत नाही.’ िासिदत्ता (राजास एकीकडे) ‘आयवप त्र, ह्या माझ्या 
चनघृवणतेिी मला खरोखर लाज वाटते. म्हणून त म्हीि चतिे बांधन सोडा.’ दोघींचे परस्पराांच्या बाबतीत 
स्ितःचा अपराध उघड करणारे असे हे िचन आहे. यौगन्धरायण सुद्धा प्रिेश करून याचप्रमाणे आपला 
अपराध उघड करतो -  ‘जेव्हा देवीने माझ्या साांर्ण्यावरून पतीपासून होणाऱ्या चवयोर्ािा अांर्ीकार केला 
तेव्हा त्याच्यासाठी द सऱ्या पत्नीिी योजना करून मी चतला द ःखदायक अवस्थेत ठेवले’ इत्यादी. 

 
‘लब्धस्याथवस्य शमनां द्य चतः’ इत्यादी. शब्दसामर्थयाम ळे शमन ज्यािे करावयािे असते त्या क्रोध 

आदी र्ोष्टीिे ती प्राप्त झाली असताही जे प्रशमन ती द्य चत. उदाहरणाथव, यौर्न्धरायण ‘महाराज, ऐकाव.े 
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हसहलेश्वराच्या ह्या कन्येबद्दल चसद्धाांनी भचवष्ट्य केले होते’ येथपासून ते देवीच्या ‘आयव, स्पष्टि का साांर्त 
नाही की रत्नावली ह्याांना अपवण कर ह्या उक्तीपयंत’ 
 

‘पचरवादकृतां इ॰’ हस्तचलचखतातून ही अवतरचणका स द्धा र्हाळ झाली आहे. - ‘अपराधां स्वम्’ 
हस्तचलचखतात ‘स्वम्’च्या जार्ी ‘स्वयम्’ आहे. पण ‘स्वम्’ अचधक योलय आहे. म चद्रतात हा शब्दि नाही. – 
श्लोकािा उत्तराधव प ढीलप्रमाणे आहे – 

 
तस्या प्रीवतमयां कवरष्ट्यवत जगत्स्िावमत्िलाभः प्रभोः । 

सत्यां दशथवयतुां तथावप िदनां शक्त्नोवम नो लज्जया ॥ (४·२०). 

 

‘सामर्थयात्’ म्हणजे ‘शमन’ शब्द वापरला आहे म्हणून अथव ‘प्रशमनीय’ असाि समजणे उचित आहे. 
 

[वन - स्त  योऽथाना - ] समागमस्तथाथानामानन्दः पवरकीर्मततः । 

दुःखस्यापगमो [वन - गमशै्चि समयोऽथ.]  यस्तु [का  स शमः सांवनगद्यते.] समयः स वनगद्यते  ॥९३ ॥ 

 

इस्च्छत कायािा लाभ म्हणजे आनन्द असे म्हणतात. द ःख नाहीसे होते त्याला समय असे 
म्हणतात. 
 

समागमस्तथाथानामानन्द इवत । अर्मथतस्य तथेवत प्रकारशतैः प्रार्मथतस्य 
सम्यगपुनर्मियोगिद्यदागमनां तदानन्दहेतुत्िादानन्दः । यथा राजा - ‘को देव्याः प्रसादां न बहु मन्यते’ 
इत्यावद । 

 
दुःखस्यापगमो यस्तु समय इवत । अपगमनमपगमः । यथा ‘अय्यउत्त, दूरे खु एदाए णावदउलां  । ता 

तहा अणुवचठ्ठ जहा बन्धुजणां ण सुमरेवद ।’ 
 
‘समार्मस्तथाथानामानन्दः’ इत्यादी. इस्च्छत असलेलया, तथा म्हणजे शकेडो प्रकाराांनी 

अचभलचषत असलेलया वस्तूिे जे सम्यक् म्हणजे प न्हा चवयोर् होणार नाही अशा तऱ्हेिे आर्मन ते आनन्दािे 
कारण असलयाम ळे आनन्द नावािे अांर्. उदाहरणाथव, राजा ‘देवीच्या प्रसादाबद्दल कोणाला बह मान 
वाटणार नाही?’ इत्यादी. 

 
‘द ःखस्यापर्मो यस्त  समयः’ इत्यादी. अपर्म म्हणजे दूर होणे. उदाहरणाथव, वासवदत्ता ‘आयवप त्र, 

चहिे नातेवाईक िार दूर आहेत. तेव्हा असे वार्ा की चतला आपलया बन्ध जनािी आठवण होणार नाही’ 
इत्यादी. 

‘प्रकारशतैः’ हा श्लोकातील ‘तथा’ शब्दािा अथव. आचण ‘सम्यग् आर्मन’ ही ‘समार्म’ शब्दािी 
िोड असून ‘सम्यक्’ िा अथव ‘अप नर्मवयोर्वत्’ असा चदला आहे. 
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शुश्रूषादु्यपसांपन्नः [ का   प्रसाद इचत भण्यते.] प्रसादः प्रीवतरुच्यते । 

अिुतस्य तु [वन  च.] सांप्राक्प्तरुपगूहनवमष्ट्यते [वन  - भथिेत्तदुपगूहनम्.] ॥९४ ॥ 

 

श श्रूषा आदींनी य क्त असा प्रीतीला प्रसाद म्हणतात. आचण अद्भ तािी प्राप्ती म्हणजे उपर्ूहन असे 
म्हणतात. 
 

शुश्रूषादु्यपसांपन्नः प्रसाद इवत । तथा िासिदत्ता - ‘एवत्तअां वि दाि मम बवहवणआणुरूिां होदु’ इवत 
स्िैराभरणैरलांकरोवत । इवत । केवचद् दु्यतेरनन्तरवमदमङ्गां  पठक्न्त । 

 
अिुतस्य तु सांप्राक्प्तरुपगूहनवमवत । यथा विदूषकः - ‘ही ही भो कहां कहां सांपुर्णणमणोरहा सांिुत्त 

म्ह’ इत्युत्थाय नृत्यवत ।  
 
‘श श्रषाद्य पसांपन्नः प्रसादः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, वासवदत्ता ‘हे इतके माझ्या बचहणीला अन रूप 

असे होऊ दे’ असे म्हणून स्वतःिे अलांकार चतला घालते. काही टीकाकार हे अांर् ‘द्य चत’ नांतर घालतात. 
 

‘अद्भ तस्य त  सांप्रास्प्तरुपर्ूहनम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, चवदूषक ‘अहा! आता आमिे मनोरथ पूणव 
झाले आहेत’ असे म्हणून उभा राहून नाि ूलार्तो. 

 
‘केचित् इ॰’ वर उदे्दशश्लोकात द्य चतनांतरि प्रसादािा चनदेश आहे. त्या श्लोकातील अचभनवर् प्तािा 

स्वतःिा चभन्न पाठ कसा होता हे समजण्यास मार्व नाही. 
 

सामदानावदसांपन्नां भाषणां [का   तूच्यते ब धैः.]  समुदाहृतम् । 

पूिथिाक्त्यां तु विजे्ञयां [चन  यथाथोक्ताथवदशवनम्, का   यथोक्ताथवप्रदशवकम्.] यथोक्त्ताथथप्रदशथनम् ॥९५ ॥ 

 
साम, दान आदींनी सांपन्न वाक्याला भाषण असे म्हणतात. जसे म्हटले होते तसे कायािे दशवन 

म्हणजे पूवववाक्य असे जाणाव.े 
 
सामदानावदसांपन्नां भाषणवमवत । यद्यवप गभेऽवप सांग्रहाख्यवमदमुक्त्तां तथाप्यत् स्थानेऽिर्शयां 

प्रयोक्त्तव्यताां ख्यापवयतुां पुनरुपादानां शब्दान्तरेण च । यथा िसुभूवतः - ‘देवि, स्थाने देिीशब्दमुद्वहवस’ इवत 
साम । दानां तु यथा भगिती जीमूतिाहनाय िरां ददावत - ‘त्िाां विद्याधरचक्रिर्मतनमहां प्रीत्या करोवम क्षणात’ 
इवत । अन्ये मन्यन्ते आवदशब्देन भेददर्णडादेरुपायान्तरस्य सांग्राह्यत्िम् । तस्य त्िेह स्थाने स्पिेन 
पथानौवचत्यम् । गभथसांध्युक्त्त-सामादु्यपायानुिदनमात्मत् यक्त्क्रयते इत्थवमदां प्राप्तवमत्येिांप्रायां तवददां 
भाषणख्यमङ्गवमवत । 

 
पूिथिाक्त्यां यथोक्त्ताथथप्रकाशनवमवत । यथा बाभ्रव्यः - ‘इदानीं सफलपवरश्रमोऽक्स्म सांपन्नः’ इवत । 
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‘सामदानाचदसांपन्नां भाषणम्’ इत्यादी. जरी र्भवसांधीमध्ये सांग्रह नावाने ह्यािाि चनदेश केला आहे 
तरीही ह्या चठकाणी त्यािा अवश्य प्रयोर् करावयािा असतो हे साांर्ण्यासाठी प न्हा एकदा आचण चनराळ्या 
शब्दाांत त्यािा चनदेश केला आहे. उदाहरणाथव, वस भचूत ‘देचव, त ला देवी असे म्हणतात ते साथवि आहे.’ हे 
सामािे उदाहरण. दानािे उदाहरण नार्ानन्द नाटकात र्ौरी जीमूतवाहनाला वर देते ‘प्रसन्न होऊन मी 
त ला या क्षणी चवद्याधराांिा िक्रवती करते.’ द सरे टीकाकार ‘आचद’ शब्दाने भेद, दण्ड आदी अन्य उपायाांिा 
स द्धा समावशे होतो असे मानतात. परांत  ह्या चठकाणी ते उघडपणेि अन चित आहेत. र्भवसांधीमध्ये 
साांचर्तलेलया साम आदी उपायाांिा जो येथे केवळ अन वाद केला आहे – हे अशा प्रकारे प्राप्त झाले आहे 
अशाि स्वरूपािा म ख्यतः – ते हे भाषण नावािे अांर्.  

 
‘पूवववाक्यां यथोक्ताथवप्रकाशनम्’ इत्यादी. उदाहरणाथव, बाभ्रव्य ‘आता माझ्या पचरश्रमािे साथवक 

झाले.’  
 
‘र्भऽेचप’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘र्भोप-’ असे यािे भ्रष्ट रूप आहे. म चद्रतातील 

‘तदाथेऽचप’ ला काहीि अथव नाही. वर ७९ व्या श्लोकात र्भवसांधीतील सांग्रहािी व्याख्या अशाि प्रकारे केली 
आहे. -‘शब्दान्तरेण’ वस्त तः दोन्ही चठकाणी शब्द तेि आहेत. - ‘त्वाां चवद्याधर – इ॰’ सांपूणव श्लोक असा –  
 

हांसाांसाहतहैमपङ्कजरजःसांपकथ पङ्कोवक्षतै – 

रुत्पनै्नमथम मानसादुपनतैस्तोयमैथहापािनैः । 

स्िेच्छावनर्ममतरत्नकुम्भवनवहतैरेषावभवषच्य स्ियां 

त्िाां विद्याधरचक्रिर्मतनमहां प्रीत्या करोवम क्षणात् ॥ (नागानन्द, ५·३६). 

 
- ‘त्वहे’ ही हस्तचलचखतातील ‘वरे्’ िी द रुस्ती आहे. सांपादकाांनी स िचवलेली ‘िेह’ अशी द रुस्ती समपवक 
नाही. ह्या वाक्यात ‘अन्ये’च्या मतािे खांडन आहे. म्हणनूि म चद्रतातील ‘अनौचित्यात्’ हा पाठही बरोबर 
नाही. - ‘इत्थचमदां प्राप्तचमत्येवांप्रायम्’ हे अन वदनाच्या वणवनपर आहे. पण यािा अथव स्पष्ट नाही. 

 
[का  - प्रदानां ] िरप्रदानसांप्राक्प्तः काव्यसांहार इष्ट्यते । 

वन – देवप्रशस्स्ति,   का – देवप्रशास्न्ति.] नृपदेशप्रशाक्न्तश्च प्रशक्स्तरवभधीयते ॥९६ ॥  

 
वरािे प्रदान व त्यािी प्राप्ती म्हणजे काव्यसांहार होय. राजा व देश याांना शास्न्त प्राप्त व्हावी अशा 

प्राथवनेला प्रशस्स्त म्हणतात. 
 

िरप्रदानसांप्राक्प्तः काव्यसांहार इवत । यथा यौगन्धरायणः - ‘देि, तदुच्यताां कक ते भूयः 
वप्रयमुपहरावम’ इत्यावद यािद् ‘यातो विक्रमबाहुरात्मसमताम्’ इत्यावद ।  

 
नृपदेशप्रशाक्न्तश्च प्रशक्स्तवरवत । 
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उिीमुद्दामसस्याां जनयतु विसृजन् िासिो िृविवमिा – 

वमिैसै्त्रवििपानाां विदधतु विवधित्प्रीणनां विप्रमुख्याः । 

आकल्पान्तां च कुयात् क्रमसमुपवचतां सांगमां सज्जनानाां 

वनर्मििेषािकाशां वपशुनजनिचोिजथनाद्वज्रलेपः ॥ (४·२२) इवत । 

 

 ‘वरप्रदानसांप्रास्प्तः काव्यसांहारः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, ‘महाराज, आणखी कोणती आपलयाला 
चप्रय असलेली र्ोष्ट मी करावी?’ या यौर्न्धरायणाच्या उक्तीपासून ते ‘चवक्रमबाह  आमच्यासारखा झाला 
आहे’ या राजाच्या उक्तीपयंत. 

 
‘नृपदेशप्रशास्न्ति प्रशस्स्तः’ इत्यादी. उदाहरणाथव, ‘इष्ट अशी वृष्टी पाडून इन्द्र पृर्थवीला उदांड 

धान्याने समृद्ध करो. श्रेष्ठ ब्राह्मण चवधीप्रामाणे केलेलया यार्ाांनी देवाांना सांत ष्ट कारोत.’ आचण क्रमाने वृहद्धर्त 
झालेली सज्जनाांिी मतै्री द ष्ट लोकाांच्या शब्दाांिा पचरहार केलयाम ळे ताटात टीला अवकाश नसलेली अशी 
वज्रलेप कलपान्तापयंत चटकून ठेवो. 

 
‘यातो इ॰’ सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे – 
 

यातो विक्रमबाहुरात्मसमताां प्राप्तेयमुिीतले 

सारां सागवरका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः वप्रया । 

देिी प्रीवतमुपागता च भवगनीलाभावज्जताः कोसलाः 

कक नाक्स्त त्िवय सत्यमात्यिृषभे यस्मै करोवम स्पृहाम् ॥ (४·२१). 

 
‘ि क यात्’ ही म ळातील ‘चक्रयायाः’ च्या जार्ी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ‘चक्रयायाः’ िा वाक्यात 

अन्वय लार्ण्यासारखा नाही. आचण उत्तराधात चक्रयापदािी अपेक्षा आहे. उत्तराधािा प्रिचलत पाठ असा – 
 

आकल्पान्तां च भूयात्समुपवचतसुखः सांगमः सज्जनानाां  

वनःशेषां यान्तु शाक्न्तां वपशुनजनवगरो दुजथया िज्रलेपाः ॥ 

 

अचभनवर् प्तािा पाठ बराि चनराळा आहे. त्यात वज्रलेपः हे कतृवपद ठरते. तो पाठ चवशषे सय स्क्तक 
वाटत नाही. 
 

सांपादक श्री कवी याांनी प्रारांभीपासून सवव सांध्यर्ङ्ाांना क्रमाांक चदले आहेत. शवेटी काव्यसांहाराला 
क्रमप्राप्त ६४ अांक चदलयानांतर प्रशस्स्तला स द्धा ६४ हाि क्रमाांक चदला आहे व अशा रीतीने ६४ ही सांख्या 
प्रस्थाचपत केली आहे. 
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[का इत्येतावन यथासांवध कायक्र्णयङ्गावन रूपके.] यथासांवध तु कतथव्यान्येतान्यङ्गावन नाटके । 

कविवभः  [का  कायथ -] काव्यकुशलै [वन  भािानिेक्ष्य.] रसभािमपेक्ष्य तु ॥९७ ॥  

 

काव्य रिण्यात क शल असलेलया कवींनी रस आचण भाव याांच्या अन रोधाने नाटकात ह्या अांर्ाांिी 
योजना ज्या त्या सांधीत करावी. 

 
यथासांवध क्त्िवत । यो यक्स्मन्, सांधौ योग्य इत्यथथः । योग्यताां च कविरेि जानावत । न च 

मुक्त्तककविः वकन्तु प्रबन्धयोजनासमथथः । तदाह कविवभवरत्यावद । ननु किेः कीदृशां 
तत्प्रबन्धवनमाणकौशलवमत्याह रसभाि-मपेक्ष्येवत । तदपेक्षा च कौशलवमत्यथथः । रस एि वह प्रीत्या 
व्युत्पवत्तप्रदां नाट्यात्मकां  शास्त्रवमत्युक्त्तम् । ततश्च यथा यद्यस्योपयोवग तदरोचकां  
रुवचतदवधशकथ रापयःप्रभृवतरसान्तरमध्ययोवजतां तद्द्वारेणान्तःप्रवििां सत् पुकि व्यावधवनिृकत्त च विधत्त ेतथैि 
पुमथोपायो हृदयमनुप्रिेिुमसमथथः सुन्दरतरोवचतरससांक्रमणया प्राप्तान्तःप्रिशेः विनेयजनस्य सांपादे्य 
िस्तुवन कल्पपादपकल्पनाय ैकल्पते । रससांक्राक्न्तश्च विभािावदरूपतयिै नान्यथेत्युक्त्तां षठे । एतान्यङ्गावन 
वलवखतावन वििवक्षतरसविभािावदसांपूरणभावञ्ज भिक्न्त तद्यौगपदे्यन । ते तु रसािवहतमनसो 
यत्नान्तरवनरपेक्षतयिैाहमहवमकया समुवचतभािेन बन्धशय्यामनुितथन्ते । इवतिृत्ताविच्छेदोऽवप वह रसस्यिै 
पोषकः । अन्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेरेि तु्वटतत्िात् क्व रसिाता । तेन रसस्यिैायां विभािावदपवरकरो 
यदङ्गचक्रवमवत । तथावह लाक्षागृहानलेत्युपके्षपो िीररौर्द्योर्मिभािाांशपूरकः । प्रिृद्धां यदै्वरवमवत क्रोधस्य िीरे 
व्यवभचावरणो रौरे्द् स्थावयनः स्िरूपप्रत्युज्जीिकः पवरकरः । चििुज इवत च पवरन्यासो अनुभािाांशां पुष्ट्णावत 
। अणुगेह्णन्तु एदां िअणां देिदाओ इवत विलोभनां 
मनोवनिृथत्यौत्सुक्त्यहषथमवतस्मृवतप्रभृवतव्यवभचावरभािसांधानधुयथम् । एिमन्यदवप योज्यम् । 
 

‘यथासांचध त ’  इत्यादी. जे ज्या सांधीत योलय असेल त्याप्रमाणे असा अथव. आचण कवीि योलय काय 
ते जाणतो. ि टकळ श्लोक रिणारा कवी नाही, तर प्रबन्धािी रिना करण्यास समथव असलेला. हे 
‘कचवचभः’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. कवीिे प्रबन्ध चनमाण करण्यािे कौशलय कशा प्रकारिे या प्रश्नािे 
उत्तर ‘रसभावमपेक्ष्य’ ह्या शब्दाांत देतात. रस आचण भाव याांिी अपेक्षा म्हणजेि कौशलय असा अथव. कारण, 
रस म्हणजेि आवड उत्पन्न करून बोध देणारे नाट्यस्वरूपािे शास्त्र असे मारे् साचर्तले आहे. आचण म्हणून 
ज्याप्रमाणे जे ज्याला उपयोर्ी परांत  त्याला न आवडणारे औषध रुिकर अशा दही, साखर, दूध वर्ैरे इतर 
रसाांच्या मध्ये योजना करून तद्द्वारा आत रे्ले असता प ष्टी आचण व्याधीिा नाश उत्पन्न करते त्याप्रमाणेि 
प रुषाथािा उपाय हृदयाच्या आत चशरण्यास असमथव असता अचधक स ांदर अशा योलय रसात सांक्रमण 
करण्याने आत प्रवशे प्राप्त करून बोधास योलय अशा मन ष्ट्याांना सांपादन करावयाच्या वस्तूच्या सांबांधात 
कलपवृक्षाप्रमाणे उपय क्त होतो. आचण रसामध्ये सांक्रान्ती चवभाव आदींच्या रूपाच्या द्वाराि होते, इतर प्रकारे 
नाही हे सहाव्या अध्यायात साचर्तला आहे. ही अांरे् चलचहली असता चववचक्षत असलेलया रसाच्या चवभाव 
आदींिी पचरपूर्मत करणारी होतात ती त्याांच्या समवतेि. परांत  ते कवीिे मन रसावर कें चद्रत झाले म्हणजे 
इतर कोणत्याही प्रयत्नाचशवाय अहमहचमकेने योलय त्या रीतीने ती अांरे् काव्यबांधाच्या िौकटीत अवतीणव 
होतात. कारण, कथानकािा चवच्छेद न होणे ही स द्धा रसािाि पचरपोष करणारी र्ोष्ट आहे. नाही तर 
चवच्छेद झालयास स्थाचयभाव आदी खांचडत झालयाम ळे रसािी कोठून र्ोष्ट? म्हणून हा जो अांर्ाांिा समूह 
आहे तो रसाच्याि चवभावादींिा पचरवार आहे. उदाहरणाथव, वणेीसांहारात ‘लाक्षार्ृहानल’ इत्यादी 
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विनातील उपके्षप अांर् वीर आचण रौद्र ह्या रसाांच्या चवभावाांच्या अांशािे पूरक आहे ‘प्रवृद्धां यदै्धरम्’ 
इत्यादीतील पचरकर अांर् वीररसात व्यचभिाचरभाव असलेलया व रौद्ररसात स्थाचयभाव असलेलया क्रोधाच्या 
स्वरूपािे प्रत्य ज्जीवन करते. आचण ‘िञ्चद्भ ज’ इत्यादीतील पचरन्यास अन भावाांच्या अांशािा पचरपोष करतो. 
‘अण रे्ह्णन्त  एदां वअणां देवदाओ’ यातील चवलोभन अांर् मनात स ख झालयाकारणाने औत्स क्य, हषव, मचत, 
स्मृचत इत्यादी व्यचभिाचरभावाांना एकचत्रत अकरण्यास अत्यांत समथव आहे. यािप्रमाणे इतर अांर्ाांिीही 
योजना करावी. 
 

‘यो…योलयः’ अर्ङ्ािा चनदेश असलयाम ळे ‘यत् योलयम्’ अशी नप ांसकहलर्ी रूपे अपेचक्षत आहेत. - 
‘यथा यद्यस्योपयोचर् तदरोिकां ’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. म ळात ‘यथा’ च्या अर्ोदर आणखी एक ‘यद्’ 
आहे. ते अनावश्यक आहे. तसेि म ळात ‘अन पयोचर्’ आहे. ते अचभपे्रत अथाच्या उलट अथािे आहे. आचण 
हस्तचलचखतात ‘तदरोचिततो’ आचण म चद्रतात ‘तदरोिचकनो’ असे पाठ आहेत. ‘तदरोिकां ’ हे अध्याहृत 
‘औषधम्’ िे चवशषेण म्हणून सांभाव्य आहे. यातील ‘तत्’ म्हणजे ज्याला औषध द्यावयािे तो मन ष्ट्य. - 
‘स न्दरतरोचित-’ म चद्रत पाठ ‘स न्दरतद चित-’ आहे. -‘षषे्ठ’ रसाध्यायात ‘चवभावान भावव्यचभिाचर-
सांयोर्ाद्रसचनष्ट्पचत्तः’ हे प्रचसद्ध सूत्र आहे. - ‘- चवभावाचदसांपूरण-’ म चद्रत पाठ ‘-भावाचदसांपूणव-’ असा आहे. 
परांत  प ढे केलेलया चववरणावरून हे स्पष्ट आहे की अांरे् ही चवभाव, अन भाव आचण व्यचभिाचरभाव याांिी पूर्मत 
करणारी आहेत. - ‘तद्यौर्पदे्यन’ ही स द्धा स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात तद्यौ…द्याचन असा 
त्र चटत पाठ आहे. म चद्रतात केवळ ‘याचन’ आहे. तो समपवक नाही. यातील ‘तत्’ म्हणजे ‘चवभावाचद’. - ‘ते त ’ 
म चद्रतात ‘ते’ नाही. ‘ते’ ने चवभाव आदी भावाांिा बोध होतो. - ‘रसावचहतमनसः’ म चद्रत पाठ ‘एकरसा -’ 
आहे. पण नाटकात अनेक रस असू शकतात. हा शब्द ‘कवःे’ िे चवशषेण मानणे योलय वाटते. प्रथमा 
बह विनात त्यािा ‘ते’ शी अन्वय लावणे शक्य आहे. पण चवभाव आदींच्या सांबांधात ‘मन्’ शब्द वापरला 
असण्यािी शक्यता कमी. - ‘स्थाय्यादेरेव’ म चद्रतात ‘एव’ नाही. - ‘स्वरूपप्रत्य ज्जीवकः’ म चद्रतात ‘स्वरूपां’ 
असा स्वतांत्र शब्द आहे. पण ते बरोबर नाही. - ‘मनोचनवृवत्या’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात 
‘मनोचनवृत्त्या’ आचण म चद्रतात ‘अतो चनवृत्त्या’ आहे. चनवृत्तीिा चनदेश असांभाव्य आहे. - 
‘व्याचभिाचरभावसांधानध यवम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. म ळात ‘-व्यचभिाचर । स िायां सांधानध यवम्’ (यवः – 
म चद्रत) असा पाठ आहे. तो अथवहीन आहे. ‘स िायां’ ने कोणािा बोध होतो हे म ळीि सार्ता येण्यासारखे 
नाही. 

 
[वन  सवार्ङ्ाचण.] सांवमश्रावण कदावचत्त ुवद्ववत्योगेन िा पुनः । 

ज्ञात्िा कायथमिस्थाां च [वन योज्यान्यर्ङ्ाचन.] कायार्णयङ्गावन सांवधषु ॥९८ ॥ 

 
परांत , कायव व अवस्था लक्षात घेऊन ही अांरे् सांधीमध्ये कधी कधी चमश्ररूपाने अथवा दोनदा, तीनदा 

अशीही योजावीत. 
 
ननु सांवधपरतन्तै्रङै्गभथवितव्यम्, तर्द्सपारतन्त्र्यमेषाां कुतस्त्यम् । उच्यते । सांधयो वह 

अिस्थापरतन्त्ाः । प्रारम्भावभधानदशाविशेषोपयोवग कथाखर्णडलकां  मुखसांवधवरत्युक्त्तम्, एिमन्यत् । 
अिस्था अप्यन्यकृवतविशेष-मनूच्यते । नन्ितः वकम् । इदमतो भितीत्याह रसभािापेक्षया तु कायं क्स्थतां 
तदपेक्षया च अिस्थानां ज्ञात्िेवत । कायथमवप रसप्रिाहजननपयथन्तत्िेन कृताथं सांपद्यत इवत याित् । 
सांवमश्राणीवत सांध्यन्तरोक्त्तां सांध्यन्तरेऽपीत्यथथः । यथा युक्क्त्तमुथखेऽप्युक्त्ता गभेऽप्युपवनबद्धा 
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वितकथ व्यवभचायंशपोशपोषकभािेन िेणीसांहारे यथोदाहृतां प्राक् ‘तेजस्िी वरपुहतबन्धुदुःखभारम्’ इत्यावद । 
वद्वत्ीवत वद्वत्िवत्त्ियोगेनेत्यथथः । तेनैकमवपसांध्यङ्गां  ततै्ि सांधौ वद्ववस्त्रिा कतथव्यम् । तथा रत्नािल्याां प्रवतमुखे 
विलासः सागवरकायाां रावज्ञ िासकृदुपवनबद्धः प्रधानां शृङ्गाररसमुद्दीपयवत । िेणीसांहारे सांफेटविर्द्िौ पुनः 
प्रदर्मशतौ िीररौर्द्ोद्दीपनौ भितः । अवतशयेन तु पौनःपुन्ये िैरस्यां स्यावदवत वद्ववत्ग्रहणम् । तथा द्वयोयोगः 
द्वाभ्यामङ्गाभ्याां सांपाद्यम्, तदेकेनैि चेद्धटते तक्त्कमपरेण । एिां वत्योगः । वद्वयोगो यथा प्रवतमावनरुदे्ध 
भीमसूनोिथसुनागस्य कृतौ उपके्षपानन्तरमेि पवरकरकाये तेनैि कृते पवरन्यासदशथमन् । वत्योगो यथा 
भेज्जलविरवचते राधाविप्रलम्भरासकाङे्क उपके्षपेणैि वह विअविस्सा इत्यावद पवरकरपवरन्यासकाये गुरुभूते 
पावलते एकोदे्दशेन विलोभनवनरूपणम् । एिां चतुरङ्गो याित्सांवधभथितीवत । 
 

अांरे् सांधीवर अवलांबनू असावयास पाचहजेत, मर् त्याांिे हे रसाांवर अवलांबनू असणे कोठून आले? 
साांर्तो. कारण, सांधी हे अवस्थाांवर अवलांबनू असतात. प्रारांभ नावाच्या चवचळष्ट दशलेा उपयोर्ी असा 
कथेिा खांड म्हणजे म खसांचध असे म्हटले आहे. तसेि इतरत्रही. अवस्था स द्धा द सऱ्या चवचशष्ट चक्रयाांच्या 
अन रोधाने चनचित होते. पण ह्याम ळे काय होते?  ह्याम ळे प ढील र्ोष्ट होते हे ‘रस आचण भाव याांच्या 
अन रोधाने चनचित  झालेले कायव आचण त्याच्या अन रोधाने ठरलेली अवस्था ह्या र्ोष्टी चविारात घेऊन’ या 
शब्दाांत साांर्तात. कायािा स द्धा रसप्रवाह उत्पन्न करण्यात शवेट होण्याने ते कृतकृत्य होते असा भावाथव. 
सांचमश्र म्हणजे एका सांधीत चनर्मदष्ट केले असता द सऱ्या सांधीत स द्धा असा अथव. उदाहरणाथव, य स्क्त 
म खसांधीत साांचर्तली असली तरी र्भवसांधीत स द्धा चवतकव  ह्या व्यचभिाचरभावाच्या अांशािा पचरपोष करणारी 
म्हणून वणेीसांहारात योचजली आहे, त्यािे उदाहरण ‘तेजस्वी प रुष शत्रूने ठार मारलेलया नातलर्ाम ळे 
होणारा द ःखभार’ इत्यादी पूवी चदले आहे. चद्व आचण चत्र म्हणजे चद्वत्व आचण चत्रत्व याांच्या योर्ाने. म्हणून 
एकि सांध्यङ्र् त्याि सांधीमध्ये दोनदा हकवा तीनदा योजाव.े उदाहरणाथव, रत्नावलीमध्ये प्रचतम खसांधीत 
चवलास हे अांर् सार्चरकेच्या सांबांधात हकवा राजाच्या सांबांधात अनेकवार योचजले असून ते म ख्य जो शृङ्
र्ाररस त्यािे उद्दीपन करते. वणेीसांहारात सांिेट आचण चवद्रव ही दोन अांरे् प न्हा योचजली असून ती वीर 
आचण रौद्र रसाांिे उद्दीपन करतात. तथाचप प न्हा प न्हा प ष्ट्कळदा योचजली तर चवरसता उत्पन्न होईल म्हणून 
दोनदा तीनदा असे म्हटले आहे. त्यािप्रमाणे दोघाांिा योर् म्हणजे दोन अांर्ाांनी साध्य करावयािे कायव, ते 
जर एकाि अांर्ाने घडून येत असेल तर द सऱ्यािी काय आवश्यकता? यािप्रमाणे चतघाांिा योर्. अशा 
प्रकारच्या चद्वयोर्ािे उदाहरण भीमसून  वस नार्ाच्या प्रचतमाचनरुद्ध ह्या कृतीत उपके्षपाच्या नांतरि त्यानेि 
पचरकरािे कायव चसद्ध केले असलयाम ळे पचरन्यासािे होणारे दशवन. चत्रयोर्ािे उदाहरण भेज्जलाने रचिलेलया 
राधाचवप्रलम्भ रासकाच्या अांकात ‘चवअचवस्सा’ इत्यादी उपके्षपानेि पचरकर आचण पचरन्यास ह्याांिी मोठी 
झालेली काये पाळली रे्ली आहेत म्हणून एकाि चनदेशानांतर चवलोभनािी योजना केली आहे. याप्रमाणे 
सांचध िार अांरे् असलेला स द्धा होऊ शकतो. 
 

‘अन्यकृचतचवशषेम्’ काही कृती अथवा चक्रया प्रारम्भावस्थेच्या द्योतक असतात, तर काही नांतरच्या 
चभन्न अवस्थाांच्या द्योतक. म्हणून कोणती अवस्था आहे हे चक्रयाांच्या स्वरूपावरून ठरते. - ‘तदपेक्षया ि’ ही 
द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘तच्चापेक्षया’ आचण म चद्रतात ‘तस्यापेक्षया’ आहे. श्लोकाला अन सरून ‘ि’ 
आवश्यक आहे. याप ढील शब्द ‘अवस्थानां’ असा आहे. श्लोकातील ‘अवस्थाां’ िी व्याख्या आहे असे समजता 
येते. तथाचप टीकेतही ‘अवस्थाां’ असाि मूळ पाठ असण्यािा सांभव आहे. - ‘कृताथं’हस्तचलचखतात 
‘कृताथवः’ आचण म चद्रतात ‘कृताथवता’ आहे. दोन्हीही मूळ पाठ असण्यािा सांभव कमी. - ‘उदाहृतां प्राक्’ वर 
६४ व्या श्लोकावरील टीकेत हे उदाहरण चदले आहे. - ‘तथा द्वयोयोर्ः’ येथे ‘चद्वचत्रयोरे्न’ िा द सरा अथव 
चदला आहे. पचहला अथव एकाि अांर्ािी दोन हकवा तीन वळेा प नरावृत्ती असा होता. हा द सरा अथव दोन 
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हकवा तीन अांरे् चमळून एकि झालेलया अशा अांर्ािी योजना असा आहे. - ‘भीमसूनोः इ॰’ हस्तचलचखतात 
या चठकाणी बराि र्ोंधळ झालेला आहे. काही अांशािी प नरुक्ती झाली असून अनेक पाठ भ्रष्ट आहेत. - 
‘कृतौ’ ही ‘कृते’ िी द रुस्ती. ‘कृते’ ठेवावयािे असेल तर ‘भमसून ना वस नारे्न’ अशी द रुस्ती करावी 
लारे्ल. - ‘उपके्षपानन्तरमेव’ म चद्रतात ‘एव’ च्या जार्ी ‘एांव’ असा पाठ असून त्याप ढील शब्द ‘न पचरकरः, 
आदे्यनैव कृते’  अशा स्वरूपात आहेत. पण मध्येि ‘न पचरकरः’ असे शब्द असण्यािा सांभव नाही. येचथल 
म्हणण्यािा अशय असा की उपके्षपवाक्याति पचरकर हे द सरे अांर् स द्धा अांतभूवत आहे, म्हणून हा चद्वयोर्. 
उपके्षपानांतर एकदम चतसऱ्या पचरन्यास अांर्ािी योजना केली आह. - ‘चवअचवस्सा’ हकवा म चद्रतातील 
‘चलअलीस्सा’ ह्या प्राकृत विनािा अथव  करता येण्यासारखा नाही. रासकािे नाव म चद्रतात राधचवप्रलम्भ 
आहे तेि बरोबर आहे. हस्तचलचखतात राधाप्रलम्ब असे रूप आहे. - ‘-काये’ हे नप ांसकहलर्ी प्रथमेिे 
चद्वविन समजाव.े ‘र् रुभतेू’ हे त्यािे चवशषेण आचण ‘पाचलते’ हे चवधेय. ‘र् रुभतेू’ हा शब्द वापरण्यािे 
प्रयोजन स्पष्ट नाही. - ‘एकोदे्दशने’  म्हणजे उपके्षप ह्या एकाि अांर्ाच्या योजनेने. - ‘ित रर्ङ्ो यावत्’ तीनतीन 
अांर्ाांच्या जार्ी एकि अांर् योजावयािे असे ठरचवलयास बाराांच्या जार्ी िारि प रे होतील. म्हणजे एका 
सांधीत िक्त िार अांरे् असू शकतात. िार ही सवात कमी अशी सांभाव्य सांख्या. ‘यात्’ हा म द्रणदोष आहे. 

 
एतेषामेि चाङ्गानाां सांबद्धान्यथथयुक्क्त्ततः । 

सांध्यन्तरावण सांधीनाां विशेषास्त्िेककिशवतः ॥९९ ॥ 

 

साम भेदस्तथा दर्णडः प्रदानां िध एि च । 

प्रत्युत्पन्नमवतत्िां च गोत्स्खवलतमेि च ॥१०० ॥ 

 

साहसां च भयां चैि ह्रीमाया क्रोध एि च । 

ओजः सांिरणां भ्राक्न्तस्तथा हेत्ििधारणम् । 

दूतो लेखस्तथा स्िप्नवश्चत्ां मद इवत स्मृतम् ॥१०१ ॥ 

 

आचण ह्याि अांर्ाांशी अथाला अन रूप रीतीने सांबद्ध अशी सांधीिी सांध्यांतरे होत; त्याांिे एकवीस 
प्रकार होत. साम, भेद, दांड, दान, वध, प्रत्य त्पन्नमचतत्व, र्ोत्रस्खलन, साहस, भय, लज्जा, माया, क्रोध, 
ओज, सांवरण, भ्रास्न्त, हेतूिे ज्ञान, दूत, लेख, स्वप्न, चित्र आचण मद ही सांध्यांतरे मानली आहेत. 

 
अथ सांध्यन्तरावण दशथवयतुमाह एतेषामेि चाङ्गानावमत्यावद । तत् केवचदाहुः । अन्तरां वछर्द्म्, 

सांवधवरवत तदङ्गमात्म्, तात्स्थ्याच्च तत्स्थानीयम् । तेन सांध्यङ्गक्च्छर्द्िर्मतत्िात्सांध्यन्तरावण, अत एि च 
अङ्गानाां सांबद्धावन । ननु कक िेषमाते्ण । नेत्याह ककत्िथथस्य प्रयोजनस्य योगेन, अत एि सांध्यङ्गानाां 
विशेषकाः । तदथथविशेषसांबद्धां  वह तदङ्गां  भिवत । अन्ये मन्यन्ते । य एिोपके्षपाद्याः सामान्येनोक्त्तास्तेषामेिैते 
विशेषा अिान्तरभेदाः । उपके्षपो वह सामावदविशेषवभन्नः । तथावह ‘लाक्षागृहानल’ इवत क्रोधात्मकोपके्षपः 
रामाभ्युदये भयात्मोपके्षपः प्रवतमावनरुदे्ध स्िप्नरूपः, उदात्तराघि े हेत्ििधारणात्मा । एिमन्यदनुसरणीयम् 
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। एते च विभािानुभािव्यवभचावररूपा एि । न तु तदवतवरक्त्तां जगवत ककवचदक्स्त प्रयोगोज्ज्िलकम् । 
तत्ोपयोगाय तूपलक्षणत्िेनैककिशवतवरत्युक्त्तां किेमागं प्रदशथवयतुम् । 
 

आता सांध्यन्तराांिा चनदेश करण्यासाठी ‘एतेषामेव िाङ्र्ानाम्’ इत्यादी साांर्तात. त्यासांबांधात 
काहींिे म्हणणे असे – अन्तर म्हणजे चछद्र; सांचध म्हणजे त्यातील केवळ अांर्, त्यात असलयाकारणाने 
त्याच्या जार्ी असलेले. तेव्हा सांध्यर्ङ्ाांच्या चछद्रात असतात म्हणून याांना सांध्यन्तरे म्हणतात. आचण म्हणूनि 
ती सांध्यर्ङ्ाांशी सांबद्ध असतात. केवळ चश्लष्ट होऊन सांबद्ध का? यािे उत्तर नाही, ती अथाच्या म्हणजे 
प्रयोजनाच्या सांबद्ध असतात. म्हणूनि ती सांध्यङ्र्ाांिी वैचशष्ट्टे्य दशवचवणारी असतात. कारण, ते अांर् 
चवचशष्ट प्रयोजनाशी सांबद्ध होते. द सऱ्या टीकाकाराांिे मत असे की उपके्षप आदी जे सामान्य स्वरूपात 
साांचर्तले आहेत त्याांिेि हे चवशषे म्हणजे अवाांतर भेद आहेत. कारण, सामादी चवशषेाांम ळे उपके्षप चभन्न चभन्न 
प्रकारिा होतो. उदाहरणाथव, ‘लाक्षार्ृहानल’ इत्यादी वणेीसांहारातील उपके्षप क्रोधात्मक आहे; रामाभय दय 
नाटकात उपके्षप भयात्मक आहे; प्रचतमाचनरुद्धात तो स्वप्नरूप आहे; उदात्तराघवात तो हेतू जाणण्याच्या 
स्वरूपािा आहे. याि प्रकारे इतर अांर्ाांच्या बाबतीतही समजाव.े आचण ही सांध्यन्तरे चवभाव, अन भाव आचण 
व्यचभिाचरभाव याांच्याि स्वरूपािी आहेत. कारण, त्याांच्या व्यचतचरक्त अशी जर्ात कोणतीही र्ोष्ट प्रयोर् 
उज्ज्वल करणारी नाही. परांत  त्या चठकाणी उपयोर् व्हावा म्हणून कवीला मार्वदशवन करण्यासाठी 
उपलक्षणाने एकवीस असे म्हटले आहे. 

‘तत्स्थानीयम्’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘तात्स्थाव्यां’असा भ्रष्ट पाठ आहे म चद्रत पाठ 
‘तत्स्थान्यां’ आहे. पण ‘स्थान्य’ असे रूप प्रिचलत नाही. सांचध शब्दािा सांध्यर्ङ् असा अथव का केला आहे 
च्यािे कारण असे साचर्तले आहे की सांधीत ते असते (तत्स्थ) म्हणून त्याच्या जार्ी (तत्स्थानीय) ते 
समजता येते. - ‘श्लेषमाते्रण’ हा हस्तचलचखतातील पाठ आहे. म चद्रतात ‘शषे-’ आहे. ते चवशषे समपवक 
नाही. चश्लष् ‘चिकटणे, जोडले जाणे’ यापासून श्लेष शब्द चनष्ट्पन्न झाला आहे. - ‘सामान्येनोक्ताः’ ही 
द रुस्ती आहे हस्तचलचखतात ‘सामान्य न उक्ताः’ असे आहे. व म चद्रतात ‘सामान्या उक्ताः’  असे. सामान्य हे 
उपके्षपादींिे वणवनपर चवशषेण म्हणून समपवक नाही - ‘एते चवशषेाः’ ही ‘एतचद्वशषेाः’ िी द रुस्ती आवश्यक 
आहे हे उघड आहे. - ‘एते ि’ म्हणजे सामक्रोधादी चवशषे. चवशषेाला अन लक्षनू प हल्लर्ी सववनाम. - 
‘प्रयोर्ोज्ज्वलकम् । तत्रोप-’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलखीतातील त्र चटत पाठ ‘प्रयोर्ोज्वल… प 
-’ असा आहे. म चद्रत पाठ ‘प्रयोरे् । प्रयोर्ोज्ज्वलत्वोप-’ असा आहे. तो मूळ असण्यािी सांभाव्यता िार कमी 
आहे. 

 
तत् सामादयो िीरे उज्ज्िलत्िहेतिः, िधो रौरे्द्, प्रत्युत्पन्नमवतत्िां मवतलक्षणां व्यवभचावररूपां सिथत्, 

गोत्स्खलनमीष्ट्याविप्रलम्भे, साहसां िीरादौ चापलां  हास्यादौ । एिमन्यत् । ओज इवत तेजः सामान्यावभनये 
लक्षवयष्ट्यते ‘अवधके्षपािमानवदः’ इत्यावद । सांिरणमिवहत्थम् । वचत्ां विस्मयः वशल्पविशेषश्च । एते सिेषु 
नाटकावदरूपकेषु सुलभाः स्ियां च सुज्ञाना इवत तदुदाहरणरपवरितथनेन ग्रन्थो न विस्तावरतः । 
 

त्याांपैकी साम आदी सांध्यांतरे वीररसात उज्ज्वलतेस कारणीभतू होतात, वध रौद्ररसात, ब द्धीिे 
लक्षण हजरजबाबीपणा व्यचभिाचरभावरूप सवव रसाांत, र्ोत्रस्खलन ईष्ट्येने झालेलया चवप्रलम्भ शृांर्ारात, 
साहस वीर आदी रसाांत, िपलता हास्य आदीमध्ये. यािप्रमाणे इतरत्र. ओज म्हणजे तेज, त्यािे लक्षण 
सामान्याचभनया-मध्ये ‘अचधके्षप, अवमान इत्यादींच्या’ या श्लोकात केले जाईल. सांवरण म्हणजे र्ोपन. चित्र 
म्हणजे चवस्मय आचण चवचशष्ट प्रकारिी कला. हे नाटक आदी सवव रूपकप्रकाराांत योजावयास स लभ आचण  
समजण्यासही सोपे म्हणून त्याांिी उदाहरणे प्रस्त त करून ग्रांथ वाढचवला नाही. 
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‘मचतलक्षणां’ मचत हा एक व्य़चभिाचरभाव आहे. - ‘वीरादौ’ हे म ळात नाही. सांपादकाांनी 

‘शृर्ङ्ारवीरादौ’ स िचवले आहे. शृांर्ारात साहस चनराळ्या प्रकारिे असांभवनीय नाही. - ‘तेजः’ 
सामान्याचभनय नावाच्या २२ व्या अध्यायात ‘तेज्’ िे लक्षण प ढीलप्रमाणे चदले आहे –  

 

अवधके्षपािमानादेः प्रयुक्त्तस्य परेण यत् । 

प्राणात्ययेऽप्यसहनां तत्तजेः समुदाहृतम् ॥ २२·४१. 

 

-‘अवचहत्थ’ म्हणजे मनातील भावािे र्ोपन. हा एक व्यचभिाचरभाव आहे. 
 

वर नाट्यशास्त्रातील श्लोकाांना क्रमाांक देताांना एक श्लोक सहा िरणाांिा ठरचवला आहे. 
सांध्यन्तराांिा चनदेश करणारे पािि श्लोकाधव आहेत. त्या पूवीिा अथवा त्यानांतरिा श्लोकाधव याांच्याशी 
सांललन करता येण्यासारखा नाही. म्हणून हा मार्व अवलांबावा लार्ला आहे. 

 
यानांतर बडोदे प्रतीत प ढील सात श्लोक कां सात चदले आहेत –  

 

विष्ट्कम्भशू्चवलका चैि तथा चैि प्रिशेकः । 

अङ्काितारोऽङ्कमुखमथोपके्षपपिकम् ॥ 

 

मध्यमपुरुषवनयोज्यो नाटकमुखसांवधमात्सांचारः । 

विष्ट्कम्भकस्तु कायथः पुरोवहतामात्यकिुवकवभः ॥ 

 

शुद्धः सांवकणो िा वद्वविधो विष्ट्कम्भकस्तु विजे्ञयः ।  

मध्यमपातै्ः शुद्धः सांकीणो नीचमध्यकृतः ॥ 

 

अन्तयथिवनकासांस्थैः सूतावदवभरनेकधा ।  

अथोपके्षपणां यत्त ुवकयते सा वह चूवलका ॥ 

 

अङ्कान्तरानुसारी सांके्षपाथथमवधकृत्य वबन्दूनाम् । 
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प्रकरणनाटकविषये प्रिशेको नाम विजे्ञयः ॥ 

 

अङ्कान्त एि चाङ्को वनपतवत यक्स्मन् प्रयोगमासाद्य । 

बीजाथथयुक्क्त्तयुक्त्तो जे्ञयो ह्यङ्काितारोऽसौ ॥ 

 

विवििमुखमङ्कस्य वस्त्रया िा पुरुषेण िा ।  

यदुपवक्षप्यते पूि ंतदङ्कमुखमुच्यते ॥ 

 
श्री कचव याांनी टीपेत म्हटलयाप्रमाणे हे श्लोक प्रचक्षप्त आहेत यात म ळीि शांका नाही. यातील चतसरा व 
पािवा हे श्लोक वर अठराव्या अध्यायात आलेले आहेत. त्याांत चनदेचशलेले चवष्ट्कम्भक व प्रवशेक हे दोनि 
प्रकार भरताला अवर्त आहेत. पाि अथोपके्षपकाांिी कलपना नाट्यशास्त्रात नाही. ती उत्तरकालीन, प्रायः 
कोहलकृत आहे. 
 

[का घो  १०२-११५ इत्येतावानांशः हवशाध्यायस्यान्ते पठ्यते.]  

अन्यान्यवप लास्यविधािङ्गावन तु [घो  नाटके प्रय क्ताचन.] नाटकोपयोगीवन । 

अस्मावद्ववनःसृतावन तु भाण इिैकप्रयोज्यावन  ॥१०२ ॥ 

 

गेयपदां क्स्थतपाठ्यमासीनां पुष्ट्पगक्र्णडका । 

प्रच्छेदकां  वत्मूढां च सैन्धिां च वद्वमूढकम् ॥१०३ ॥ 

 

उत्तमोत्तमकां  चैि घो  चवचित्रपदमेव ि ।.] मुक्त्तप्रत्युक्त्तमेि च । 

[घो  उक्तप्रत्य क्तां भावां ि लास्यार्ङ्ाचन चवद ब वधाः.] लास्ये दशविधां हे्यतदङ्गवनदेशलक्षणम् ॥१०४ ॥ 

 
लास्याच्या प्रयोर्ातील द सरीही अांरे् नाटकात उपयोर्ी पडतात. ह्या नाटकाच्या कथानकातून 

चनष्ट्पन्न झालेली ही अांरे् भाणाप्रमाणे एका पात्राच्या द्वारा योजावीत. रे्यपद, स्स्थतपाठ्य, आसीन, 
प ष्ट्पर्स्ण्डका, प्रच्छेदक, चत्रमूढ, सैन्धव, चद्वमढूक, उत्तमोत्तमक आचण उक्तप्रत्य क्त याप्रमाणे लास्यात दहा 
प्रकारच्या अांर्ाांिा चनदेश व लक्षण केलेले आहेत. 

एिवमवतिृत्तवनरूपणनान्तरीयकत्िेन सांधयः सांध्यङ्गावन सांध्यन्तरावण चात्मभूतरसोपयोगीन्यवप 
प्राधान्येनेवतिृत्तात्मकां  शरीराांशमवभवनविशमानावन, तत एि िृवत्तचतुष्ट्कसाधारणावन वनदर्मशतावन । अधुना तु 
यस्याः प्रसादेन शासे्त्रवतहासावदभ्योऽभ्युद्धरकन्धरीभूतां सिथजनाहरणीयतास्पदां नाट्यां, यामुवद्दर्शय 
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प्रथमेऽध्याये ‘कैवशकीमवप योजय, यच्च तस्याः क्षमां र्द्व्यम्’ इत्यावद बहुतरमुक्त्तम्, तदाविभािकावन, अत 
एिात्मभूतरसभाि-भागावभवनिेशशालीन्येि लास्याङ्गान्यवप कविप्रयोक्त्तृवभरवभनेतव्यकाव्यविषये सिथथैि 
योज्यानीवत दशथवयतुमाह अन्यान्यवप लास्यविधािङ्गानीत्यावद । नाटकवमत्यवभनेयमात्म् 
इतःपरमाध्यायान्तमुक्त्तेभ्योऽङे्गभ्योऽवभन्नावन लास्यविधौ यान्यङ्गावन िक्ष्यन्ते तावन नाटकोपयोगीन्यवप 
भिक्न्त । नन्िेिमङ्गानामभेदादवङ्गनो लास्यस्य नाटके को भेद इत्याशङ्काां शमयवत अस्मावदवत । 
अस्मान्नाटकादनुकारावभनेयलक्षणावद्ववनःसृतावन बवहभूथतावन एकपात्हायावण भाण इिेवत । इिशब्देन 
नाटकमाह । भाणे नाट्यरूपता समक्स्त, न तु लास्ये कथांवचदवप, तस्य नाट्यरूपिैलक्षर्णयात् । 
तच्चोपपावदतां वितत्य तुयेऽध्याये । 

 
याप्रमाणे इचतवृत्ताच्या चनरूपणाशी चनकट सांबांध असलेले सांधी, सांध्यरे्ङ् आचण सांध्यन्तरे आत्म्याच्या 

स्थानी असलेलया रसाला प्राधान्येकरून उपयोर्ी असले तरी इचतवृत्तात्मक शरीरािा अांश म्हणून योचजले 
जाणारे आचण म्हणूनि िार वृत्तींना समान असलेले वर्मणले आहेत. परांत  आता चजच्या प्रसादाम ळे नाट्य 
शास्त्र, इचतहास इत्यादीहून श्रेष्ठ प्रकारिे होऊन सवव लोकाांिे मन आकर्मषत करण्यािे साधन बनते आचण 
चजच्याचवषयी पचहलया अध्यायात ‘कैचशकी वृत्तीिी स द्धा योजना कर, आचण चतच्यासाठी जी योलय साम ग्री 
असेल’ इत्यादी प ष्ट्कळ चवविेन केले आहे, त्या कैचशकी वृत्तीिा आचवभाव करणारी आचण म्हणूनि आत्मभतू 
रस आचण भाव याांच्या भार्ाति योजावयािी असलेली लास्यािी अांरे् स द्धा कवींनी आचण प्रयोर् करणाराांनी 
ज्यािा अचभनय करावयािा अशा काव्याच्या सांबांधात सवव प्रकारे योजावीत हे दाखचवण्यासाठी ‘अन्यान्यचप 
लास्यचवधावर्ङ्ाचन’ इत्यादी चलचहतात. नाटक म्हणजे केवळ अचभनय करण्यास योलय ते. येथपासून ते 
अध्यायाच्या शवेटपयंत साचर्तलेलया अांर्ाांहून चभन्न नसलेली लास्याच्या चवधीत जी अांरे् साचर्तली जाणार 
आहेत ती नाटकात स द्धा उपयोर्ी होतात. याप्रमाणे अांर्ाांमध्ये चभन्नता नसेल तर अांर्ी लास्य आचण नाटक 
याांच्यात काय भेद ह्या शांकेिे शमन ‘अस्मात्’ इत्यादी शब्दाांत करतात. अन करणात्मक अचभनयास योलय 
असे लक्षण असलेलया ह्या नाटकातून चवचनःसृत म्हणजे त्यात अन्तभूवत नसलेली, भाणाप्रमाणे एक पात्राने 
योजावयािी अशी ही अांरे् आहेत. इव शब्दाने नाटकािा चनदेश केला आहे. भाणात नाट्यािे रूप सांपूणवपणे 
असते, पण ते लास्यात कोणत्याही प्रकारे नसते, कारण ते नाट्याहून चभन्न स्वरूपािे आहे. आचण ते आम्ही 
िौर्थया अध्यायात चवस्ताराने प्रचतपाचदत केले आहे. 

 
‘वृचत्तित ष्ट्क’ म्हणजे भारती, सात्वती, आरभटी आचण कैचशकी ह्या िार वृत्ती. - 

‘जनाहरणीयतास्पदां नाट्यां’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘-जनाहरणीयास्पदत्वां तत्राद्यां’ 
असा पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘-जनाहरणीयतास्पदत्वां त  नाट्यां’ आहे. ‘त ’ अनावश्यक आहे; तसेि 
भाववािक रूप सांभाव्य नाही. - ‘कैचशकीमचप इ॰’ पचहलया अध्यायात प ढील चवधान आहे –  

 
अथाह माां सुरगुरुः कैवशकीमवप योजय ॥ 

यच्च तस्याः क्षमां र्द्व्यां तद् ब्रूवह वद्वजसत्तम । (१·४२-४३) 

 

‘उक्तेभयोऽरे्ङ्भयोऽचभचन्न’ यातील ‘अचभन्नाचन’ शब्द म ळात नाही, पण तो आवश्यक आहे. येथे साांचर्तलेली 
अांरे् आचण प ढे ३१ व्या अध्यायात साांचर्तलेली लास्यािी अांरे् दोन्ही एकि आहेत, ती चभन्न नाहीत असे 
म्हटले आहे. आचण ‘अचभन्नाचन’ शब्दाने पूती केलयावािनू ‘अरे्ङ्भयः’ मधील पांिमीिी उपपत्ती लार्णार नाही. 
- ‘नाटके को भेदः’ ‘नाटकात्’ असे पांिमीिे रूप अपेचक्षत होते. पण सप्तमीिे रूप िालण्यासारखे आहे. 
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‘अस्माचदचत’ हस्तचलचखतात नसलेले हे शब्द सांपादकाांनी स िचवले आहेत व ते आवश्यक आहेत. - ‘भाण 
इवचेत’ ही म ळातील ‘भाण इचत’ िी द रुस्ती आहे. ती श्लोकाला धरून आहे. लास्याांरे् भाणासारखी (भाण 
इव) एका पात्राने करावयािी असतात असे येथे म्हणावयािे आहे. - ‘इवशब्देन नाटकमाह’ हे कसे काय ते 
स्पष्ट नाही. भाणाप्रमाणे असे म्हटले आहे. पण भाण व लास्याांरे् यात िरक असा की भाणात नाट्यािी सवव 
अांरे् असतात, तशी ती लास्याांर्ाांत नसतात. असा सांभव आहे की मूळ पाठ ‘इवशब्देन नाटकादे्भदमाह’ असा 
होता. - ‘त येऽध्याये’ िौर्थया अध्यायातील श्लोक २६१-२६८ वरील टीकेत नृत्ताच्या उपयोर्ाच्या अन षांर्ाने 
नृत्त व नाट्य यातील भेदािी चवस्तृत ििा अचभनवर् प्ताने केली आहे. 

 
ननु कावन लास्याङ्गावन नाटे्य िक्ष्यन्त इत्याह गेयपदवमत्यावद दशविधां 

हे्यतदङ्गवनदेशलक्षणवमत्यन्तम् । एतस्याङ्गवनदेशस्याङ्गोदे्दशस्य दशविधां यवद्वशेषलक्षणां तत्तालाध्याये 
लास्यवनरूपणािसरे िक्ष्यते । तथा चोप-सांहवरष्ट्यवत एतेषाांलास्यविधौ विजे्ञयां लक्षणवमत्यावद । तत् वह 
सांपूणथमङ्गानाां रूपम् । इह तर्मह कथमुपयोग इवत नाट्योपयोवगताां समथथवयतुम् आसनेषपूवििैयथवदत्यावदग्रन्थः 
। तेनेदां तात्पयथम् । यावन लास्याङ्गावन िक्ष्यन्ते तेभ्यः कवश्चदै्ववचत्र्याांशो लोकापवरदृिोऽवप रञ्जनािैवचत्र्याय 
कविप्रयोक्त्तृवभनाटे्य वनबन्धनीयः । 
 

लास्यािी कोणती अांरे् नाट्यात साांर्णार आहेत त्याांिा चनदेश ‘रे्यपदम्’ पासून ‘दशचवधां 
ह्यतेदर्ङ्चनदेशलक्षणम्’ येथपावतेो. ह्या अांर्ाांच्या चनदेशािे म्हणजे अांर्ाांच्या उदे्दशािे जे दहा प्रकारिे चवशषे 
लक्षण ते तालाध्यायामध्ये लास्यािे चनरूपण करण्याच्या प्रसांर्ाने करण्यात येईल. आचण त्याला अन सरून 
‘एतेषाां लास्यचवधौ चवजे्ञयां लक्षणम्’ असा येथे उपसांहार करतील. कारण तेथे ह्या अांर्ाांिे सांपूणव वणवन केले 
आहे. मर् तेथे त्याांिा कसा उपयोर् होईल हे सार्ण्यासाठी म्हणजे नाट्यात त्याांच्या उपयोर्ािे समथवन 
करण्यासाठी ‘आसनेषपूचवष्टयैवद्’ इत्यादी ग्रांथ चलचहला आहे. म्हणून तात्पयव असे. जी लास्यािी अांरे् 
साांचर्तली जाणार आहेत त्याांच्यातील जो वैचित्र्यपूणव अांश तो लोकाांमध्ये चदसून येत नसला तरी रांजकतेत 
वैचित्र्य उत्पन्न करण्यासाठी कवींनी आचण प्रयोर् करणाराांनी नाट्यामध्ये ग्रचथत करावा. 

 
‘अर्ङ्ोदे्दशस्य’ ही १०४ ह्या श्लोकातील ‘अर्ङ्चनदेश’ शब्दािी व्याख्या आहे. - ‘तत्तालाध्याये’ यातील 

‘तत्’ म ळात नाही. पण अथासाठी तो शब्ध आवश्यक आहे. तालाध्याय हे ३१ व्या अध्यायािे नाव आहे. त्या 
अध्यायात लास्यािे चनरूपण ३३१-३६७ या श्लोकाांत केले असून तेथे ह्या दहा अांर्ाांिे अचधक चवस्तृत वणवन 
केले आहे. - ‘एतोषाां लास्यचवधौ इ॰’ हे प ढील ११५ व्या श्लोकातील विन आहे. - ‘समथवचयत म्’ म चद्रत पाठ 
‘र्मचयत म्’ आहे. - ‘आसनेष  इ॰’  हा प ढील १०५ व्या श्लोकािा चनदेश आहे. - ‘लोकापचरदृष्टोऽचप’ हा 
म चद्रत पाठ आहे. प ढील चवविेनावरून असे स्पष्ट चदसते की लास्याांर्ािा जो अलौचकक अांश त्यािीि 
नाट्यात योजना करावयािी आहे. 

 
अन्ये तु व्याचक्षते तथाविधलास्याङ्गयोजनैिात् वक्रयते । तथावह गेयपदे वनदशथनां दशथयक्न्त ‘ततः 

प्रविशवत िीणाां िादयन्ती मलयिती चेटी च । मलयिती -‘‘उत्फुल्लकमलकेसर’’ इत्यावद गायवत ।’ 
तच्चदेमसत् । अत् वह अन्यव्यापारिद् देितापवरतोषः ककवचद्गेयां जप्यसहस्त्रतुल्यां तक्न्मश्रां जप्यां 
कोवटसहस्त्रवमत्यावदपुराण-िाक्त्यप्रामार्णयबलात् कतथव्यत्िेनावभमतो मलयित्याः । सा च गायतीवत न 
लास्याथोऽत् कवश्चत्, न लास्याङ्गता । यत्ावप ‘ततः प्रविशतो गायन्त्यौ चेट्यौ ‘‘कुसुमाउहवपअदूअअ’’ 
इत्यावद’तत्ावप पवरभ्रमणावदिदेि लौवककिृत्तम् । िसन्तोत्सिप्रमोदाभ्युदयािसरकृतां प्रयोजनां चेद्याित् 
वक्रयते तत् यद्यप्यनुकायथत्िां तथावप नाट्याङ्गत्िे पृथगुपदेर्शयतापवत्तः । यथा ह्यश्वमेघयागाद्यनुकारः 
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कतथव्यस्तदोपांयुांज्यते यज्ञाङ्गज्ञानवमवत यज्ञाङ्गान्युपदेर्शयावन भिेयुः । न वह तादृग्िस्तुमात्मप्यक्स्त यन्नाटे्य 
नोपयुज्यते च । तस्माल्लास्ये यान्यङ्गावन तत उपजीव्योऽलौवकक एिाांशो रञ्जनोपयोगी लास्याङ्गत्िेन मुनेवरह 
वििवक्षतः ।  अन्यथा आसनेषपूवििैयथद् इत्यावद वकवमहोक्त्त्िा । एतेषाां लक्षणां व्याख्यास्ये एतवदह च 
नोक्त्तवमत्येतवद्वशृङ्खलां  स्यात् ततश्च पवरधानकवमत्यावद । 
 

परांत  द सरे टीकाकार अशी व्याख्या करतात की तसलया पूणव स्वरूपाच्या लास्याांर्ाांिीि योजना 
येथे केली जाते. त्याप्रमाणे रे्यपदािे उदाहरण प ढीलप्रमाणे दाखचवतात. नार्ानन्द नाटकात ‘नांतर 
वीणावादन करीत असलेली मलयवती आचण िेटी प्रवशे करतात. मलयवती ‘‘ि ललेलया कमळाांिे केसर’’ 
इत्यादी र्ाते.’ पण हे बरोबर नाही कारण ह्या चठकाणी इतर उद्योर्ाांसारखाि असलेला देवतापचरतोष 
‘थोडेसे र्ान हजार जपाांच्या बरोबरिे, र्ानचमचश्रत जप हजार कोटी होतो’ इत्यादी प राणाांतील वाक्ये प्रमाण 
मानलयाकारणाने कतवव्य म्हणून मलयवतीला श्रेयस्कर वाटला. आचण ती र्ाते यात लास्यािे कोणतेही 
प्रयोजन नाही, आचण हे लास्याांर् नाही. रत्नावली नाचटकेतील ‘नांतर र्ात र्ात दोन िेटी प्रवशे करतात 
‘‘क स माय धाच्या चप्रयदूता’’ इत्यादी’ ह्या उदाहरणात स द्धा पचरभ्रमण इत्यादी सारखेि असलेले लौचकक 
वार्णे आहे. वसन्तोत्सवाच्या आनांदमय अभय दयाच्या प्रसांर्ी होणारी सवव कृत्ये जर करावयािी असतील 
तर जरी त्यात अन करण असते तरी नाट्यािे अांर् झाले तर त्यािे स्वतांत्रपणे वणवन करण्यािा प्रसांर् 
ओढवले. उदाहरणाथव, अश्वमेघ यज्ञािे अन करण करावयािे असेल तेव्हा यज्ञाच्या अांर्ाांच्या ज्ञानािा 
उपयोर् केला जातो म्हणून यज्ञाच्या अांर्ाांिे वणवन करणे आवश्यक होईल. कारण अशी कोणतीही वस्तू 
नाही की चजिा नाट्यात उपयोर् केला जात नाही. म्हणून लास्यात जी अांरे् आहेत त्याांमधील स्वायत्त  असा 
अलौचकक अांशि लास्याांर् म्हणून भरतम नीला या चठकाणी अचभपे्रत आहे. नाही तर ‘आसनेषपूचवष्टैयवद्’ 
इत्यादी साांर्ण्यािे प्रयोजन काय? आचण ‘याांिे लक्षण मी आता साांर्तो’ अशा प्रकारिी येथे प्रचतज्ञा केली 
नाही म्हणून ‘तति पचरधानकम्’ इत्यादी असांबद्ध होईल. 

 
‘दशवयस्न्त’ ही म ळातील ‘दशवयचत’िी द रुस्ती आहे. कतृवपद ‘अन्ये’ हेि सांभाव्य आहे. - ‘उत्ि ल्ल-’ 

सांपूणव र्ाणे असे आहे – 
 

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरदु्यते मम वह गौवर । 

अवभिाक्ञ्चछतां प्रवसध्यतु भगिवत युष्ट्मत्प्रसादेन ॥ (१·१३). 

 
-‘देवतापचरतोषः’ यासाठी चवधेय ‘कतवव्यत्वने अचभमतः’ हे आहे. - ‘कोचटसहस्त्रम्’ हे कोचटसहस्त्रजप्यत लय 
या अथी वापरलेले चदसते. म चद्रत पाठ ‘कोचटिलसाधनम्’ असा आहे. तो मूळ असेलसे वाटत नाही. - ‘-
प्रामाण्य-’ शब्द म चद्रतात नाही. - ‘र्ायतीचत’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. म ळात ‘प्रयोज्येचत’ असा पाठ 
आहे. पण त्यापासून काही अथवबोध होत नाही. - ‘क स माउह – इ॰’ रत्नावलीतील पचहलया अांकात वसन्त 
र्तूच्या स्त चतपर १३-१५ ह्या तीन र्ाथा आहेत. - ‘वसन्तोत्सव – इ॰’ ह्या वाक्यात ‘प्रयोजने’च्या जार्ी 
‘प्रयोजनां’, ‘अन कायवस्य’च्या जार्ी ‘अन कायवत्वां’ आचण ‘अन पदेश्यतापचत्तः’च्या जार्ी ‘उपदेश्यतापचत्तः’ अशी 
द रुस्ती स िवनू अथव लावण्यािा प्रयत्न केला आहे. रत्नावलीतील िेटींिे र्ायन हे जर पचरपूणव लास्याांर्ािे 
उदाहरण मानले तर त्या लास्याांर्ाच्या सवव चवधीिा नाचटकेत चनदेश आवश्यक होता असे समजाव ेलारे्ल. 
उदाहरणाथव, नाटकात अश्वमेघ यज्ञािे दशवन घडवावयािे असेल तर त्या यज्ञाच्या चवधीिा चनदेश करणे 
आवश्यक ठरते. नाट्यािे अांर् झालयाम ळे असे करणे आवश्यक होते. रत्नावलीत वसन्तोत्सवािे सांपूणवपणे 
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वणवन हा नाटककारािा उदे्दश नाही. याप्रमाणे ते नाट्यािे अांर् ठरत नाही म्हणून त्याला लास्याांर् म्हणता 
येणार नाही अशा तऱ्हेिा य स्क्तवाद येथे केला असावा असे वाटते. - ‘न चह तादृक् इ॰’ यािा अथव असा 
चदसतो की नाटकात स्रव र्ोष्टींिे दशवन होते, पण ती प्रत्येक र्ोष्ट नाट्याांर् होत नाही - ‘उपजीव्यो’ म ळात 
‘उपजीव्ये’ आहे. पण त्या रूपािा कोठे अन्वय लावता येण्यासारखा आहे असे चदसत नाही. उपजीव्य 
म्हणजे प्रस्त त सांदभात द सऱ्या र्ोष्टीतून उद्धतृ करून घेतलेला असा अथव आहे. तालाध्यायात लास्याांर्ाांिे 
जे चवस्तृत वणवन आहे त्यातील िक्त काही अांशि नाटकात योजावयािा असतो, त्यातील ताल, िारी वर्ैरे 
प्रकार वज्यव आहेत. अलौचकक म्हणजे लोकात प्रिचलत नसलेला. ‘आसनेष  इ॰’ हा प ढील रे्यपदािे वणवन 
करणारा श्लोक. त्यात आसनावर बसणे, वादे्य वाजचवणे, र्ाणे ह्या अलोचकक र्ोष्टींिा चनदेश आहे. - 
‘उक्त्त्वा’ म चद्रतात ‘उक्त्या’ असा पाठ आहे. - ‘तति पचरधानकम्’ तालाध्यायात रे्यपद ह्या लास्याांर्ाच्या 
वणवनात प ढील श्लोक आहे-  
 

त्र्यश्रेण वद्वकलेन स्यात् ततश्च पवरधानकम् । 

प्रयोक्त्तव्यां प्रयोगजै्ञः पवरितथनमेि च ॥ (३१·३३६) 

 
त्यात त्र्यश्र हे तालािे नाव असून पचरधानक आचण पचरवतवन ही पूववरर्ङ्ातील नृत्ताच्या भार्ाांिी नाव ेआहेत. 
येथे अचभनवर् प्ताला असे म्हणावयािे आहेसे चदसते की नाट्यात सांपूणव लास्याांर्ाांिी योजना करावी असे 
जर भरतम नीिे मत असते तर त्याने या चठकाणीि ‘मी आता लास्याांर्ाांिे लक्षण साांर्तो’ असे म्हटले असते. 
तसे त्याने म्हटलेले नाही. तसे त्याने म्हटले असते तर तालाध्यायातील वणवन प्रस्त त लक्षणाांशी असांबद्ध 
ठरले असते. 
 

वरील १०२ व १०३ ह्या दोन श्लोकाांच्या मध्ये बडोदे प्रतीत प ढील अचधक श्लोक कां सात चदला आहे 
– 

 
भाणाकृवतिल्लास्यां विजे्ञयां त्िेकपात्हायं िा । 

प्रकरणिदूह्य कायासांस्तियुक्त्तां विविधभािम् ॥ 

 
हा मूळ नाही हे उघड आहे. पूवाधात १०२ िी कलपना प नरुक्त झाली आहे. 
 

[घो आसने िोपचवष्टायाां.] आसनेषपूवििैयथत्तन्त्ीभार्णडोपबृांवहतम् । 

गायनैगीयते शुष्ट्कां  तद्गेयपदमुच्यते ॥१०५ ॥ 

 
आसनाांवर स्थानापन्न झालेलया र्ायकाांनी वीणादी वाद्याांिी साथ असलेले जे केवल र्ान र्ाचयले 

जाते त्याला रे्यपद म्हणतात. 
 
ततो यािानांशो नाट्योपयोगी तां दशथवयतुमाह आसनेषपूवििैयथवदवत । यच्छब्दो वनपातो यक्स्मवन्नत्यथे 

। तेन यत् काव्ये प्रयोगे िा शुष्ट्कवमत्यनुकरणीयतया शून्यां गायनैवरवत न तु पातै्ः आसनोपवििैवरवत स्िस्थैः 
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न तु नेपथ्ये गीयत इत्यावदित् कविप्रयोगायातमािशेविशेषां जृम्भयविगीतम्, यत्तन्त्ीभार्णडाक्न्ितवमवत 
सिातोद्ययुतां न तु भाव्यासीनपाठ्यित् तवद्वहीनां तत्सिं गेयस्य पदां स्थानवमवत कृत्िा गेयपदम् । तेन 
धु्रिागानपिक-मन्तरालापस्िररवहतां यत् प्रयोगयोग्यां भिवत स काव्यप्रयोगो गेयपदवमत्युक्त्तां भिवत । यत् 
वह योगो तत्ावभ-वनवििां रञ्जकां  भितीवत तािानांशो लास्याङ्गावदहोपजीवितः । यत्त ु गायनैः पातै्ः 
शुष्ट्कवमत्यथात् छेकावश्रतां गेयां वनगीतमवप िा एतत् त्र्यश्रां चतुरश्रां िेत्येिांभूतां गीयमानां गेयावन पदावन यत् 
गेयपदवमवत व्याचक्षते तत्सिथमेिापास्तम् । 
 

त्यापैकी चजतका अांश नाट्याला उपयोर्ी आहे तो दाखचवण्यासाठी ‘आसनेषपूचवष्टैयवद्’ इत्यादी 
साांर्तात. ‘यत्’ शब्द ‘यस्स्मन’ ह्या अथी अव्यय आहे. म्हणून ज्या काव्यात अथवा प्रयोर्ात श ष्ट्क म्हणजे 
अन करणािा भार् म ळीि नसलेले असे, र्ायनाांनी म्हणजे पात्राांनी नाही, आसनावर बसलेलयाांनी म्हणजे 
स्वस्थ असलेलयाांनी, नेपर्थयर्ृहात र्ातात यासारखे कवीच्या प्रयोर्ाम ळे आलेला चवचशष्ट आवशे प्रकट 
करणाऱ्याांनी नाही, असे जे र्ाचयले जाते आचण जे वीणावाद्याने य क्त म्हणजे सवव वाद्याांनी य क्त असते, प ढे 
वणवन करावयािे असलेलया आसनपाट्याप्रमाणे वाद्यचवहीन नसते, ते सवव र्ाण्यािे पद म्हणजे स्थान म्हणून 
रे्यपद. म्हणजे अन्तरालाप आचण स्वर याांनी चवरचहत असे पाि प्रकारिे ध्र वार्ान ज्या चठकाणी प्रयोर्ास 
योलय होते तेव्हा त्या काव्यप्रयोर्ाला रे्यपद असे म्हणतात. कारण जेथे योर् होतो तेथे योजना केली असता 
रांजक होते म्हणून तेवढा अांश लास्याांर्ातून येथे घेतला आहे. र्ायनाांनी म्हणजे र्ाणाऱ्या पात्राांनी श ष्ट्क 
म्हणजे चवदलध स्वरूपािे र्ान हकवा चनर्ीत असेही र्ान त्र्यश्र हकवा ित रश्र तालात र्ाचयले जाते म्हणून 
ज्यात रे्य, र्ाण्यास योलय, अशी पदे आहेत ते रे्यपद अशी काहीजण व्याख्या करतात त्यासवािे 
चनराकरण केलेि आहे. 

 
‘अन करणीयतया श न्यम्’ ही ‘श ष्ट्कम्’ िी व्याख्या आहे. नाटकातील प्रत्येक र्ोष्ट अन करणात्मक 

म्हणजे अचभनयाच्या स्वरूपािी असते. रे्यपदातील र्ाण्यात अन करण नसते अथवा ते अचभनयहीन असते. 
यािाि अथव ते नाटकातील कथावस्तूशी साक्षात सांबद्ध नसते. - ‘र्ायनैः’ पूववरर्ङ्ाच्या वणवनात र्ायक, 
वादक याांिी रांर्भमूीवरील उपस्स्थती व त्याांनी करावयाच्या चवचवध चक्रया याांिा चनदेश आहे. र्ायन म्हणजे 
पूववरर्ङ्ातील हे र्ायक. हकबह ना तालाध्यायात वर्मणलेलया लास्याांर्ाांिा उपयोर् पूववरांर्ाति म ख्यतः होतो. - 
‘कचवप्रयोर्ा-’ नेपर्थयातून येणारे र्ान कोण करण्यािा सांभव असतो त्यािे यात चदलदशवन आहे. कवीने 
योचजलयाप्रमाणे एखादी तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी पात्र नेपर्थयातून र्ाते. पण ते र्ायनही अचभपे्रत 
नाही. रे्यपद रांर्भमूीवर बसलेलया व पात्र नसलेलया र्ायकाांनी म्हणवयािे असते. - ‘ध्र वार्ानपञ्चकम्’ 
पात्रािा प्रवशे, पात्रािे चनष्ट्क्रमण, रसािा आके्षप, सामाचजकाांिे प्रसादन आचण पात्राांिे पचरक्रमणाचद अन्तर 
या पाि प्रसांर्ात प्रावचेशकी, नैष्ट्क्राचमकी, आके्षचपकी, प्रासाचदकी आचण आन्तरा अशा पाि प्रकारच्या ध्र वा 
प्रयोर्ात योचजलया जातात. नाट्यशास्त्राच्या बचत्तसाव्या ध्र वाध्यायात ध्र वाांिी असांख्य उदाहरणे चदली आहेत. 
ती सवव प्राकृत भाषेत आहेत. अचभनवर् प्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे हे चवचवध प्रकारिे ध्र वार्ान म्हणजेि रे्यपद. 
ध्र वार्ानात अन्तरालापािे स्वर नसतात. - ‘यत्र चह योर्ो इ॰’ ह्या वाक्यात बरीिशी द रुस्ती स िचवली आहे. 
हस्तचलचखतातील पाठ िारि भ्रष्ट आहे. म चद्रत पाठ ‘यत्र चह प्रयोरे् तत्तत्राचभचनचवष्टां सामचजकरञ्जकां  
भवतीचत यावानांशोऽसौ इ॰’ असा आहे. स िचवलेलया पाठान सार प ढीलप्रमाणे अथव करता येण्यासारखा आहे 
– नाटकात ज्या चठकाणी रे्यपद ह्या लास्याांर्ातील चजतक्या अांशािी योजना (योर्ः) उचित होईल तेथे ते 
वापरले असता रांजक होते म्हणून तेवढा अांश नाटकात रे्यपद म्हणून ओळखले जाते. -‘छेकाचश्रतां रे्यां’ 
छेक म्हणजे चवदलध, स सांस्कृत मन ष्ट्य. छेकाचश्रत र्ान म्हणजे चवदलध स्वरूपािे र्ान असा अथव असण्यािा 
सांभव आहे. चवदलध प रुषाांचवषयी र्ान अशा तऱ्हेिा अथव चवशषे आकषवक वाटत नाही. - ‘चनर्ीतम्’ 
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पूववरर्ङ्ाच्या आश्रावणा नावाच्या अांर्ात जे र्ीत र्ाइले जाते त्याला चनर्ीत अशी सांज्ञा असलयािे पािव्या 
अध्यायात म्हटले आहे. (५·३०-४१). त्याला बचहर्ीत असेही म्हटले आहे. - ‘त्र्यश्रां ित रश्रां’ ही दोन 
तालाांिी नाव ेआहेत. - ‘सववमेव’ म चद्रत पाठ ‘पूववमेव’ आहे. - ‘अपास्तम्’ नाट्यातील रे्यपदात ताल, िारी 
वर्ैरे नसतात हे वर आग्रहाने प्रचतपाचदले आहे. 

 
या श्लोकानांतर बडोदे प्रतीत प ढील अचधक श्लोक कां सात चदला आहे- 
 

या नृत्यत्यासना  नारी गेयां वप्रयगुणाक्न्ितम् । 

साङ्गोपाङ्गविधानेन तद्गेयपदमुच्यते ॥ 

 
ह्या  लास्याांर्ाांच्या सांबांधात टीकाकाराांत मतभेद होते, इतकेि नव्हे तर त्याांच्या चनरचनराळ्या व्याख्या 
प्रिचलत होत्या यात शांका नाही. 
 

प्राकृतां [वन या चवय क्ता]   यवद्वयुक्त्ता तु [वन – दासनसांस्स्थता.] पठेदात्तरसां क्स्थता । 

मदनानलतप्ताङ्गी क्स्थतपाठ्यां तदुच्यते ॥१०६ ॥ 

 
कामालनीने शरीरािा दाह होत असता चवरचहणी स्त्री रसपूणव व प्राकृतात असलेले विन उभी 

राचहली असता उच्चारते त्याला स्स्थतपाठ्य म्हणतात. 
 
अथ क्स्थतप्रावप यल्लास्याङ्गां  भविष्ट्यवत तदुपजीवितुमाह प्राकृतां यवद्वयुक्त्ता क्त्िवत । लास्येऽवप तािद् 

देितानरपवतरञ्जनप्रधाने पाठ्यमक्स्त । तवच्चत्तग्रहणां वह तत् गेयेनैि मध्ये िैवचत्र्याय पाठे्यनावप वक्रयते । 
तत् क्स्थतेन पठ्यत आसीनेनेिेवत पाठ्यगतां यदलौवककां  रञ्जनाङ्गां  वचत्त्िां तस्मादङ्गादुपजीव्यते । तथा वह 
यवद्वयुक्त्ता आतप्तावप सती प्राकृतभाषालक्षणयुक्त्तां तथात्तरसवमवत रसोपयोवगस्थावयस्िरग्रहणपूिथकां  पठेत् । 
एतदलौवककां  सल्लास्याङ्गादुपजीव्यमानां क्स्थतपाठ्यम् । एतच्चािशेोपलक्षणम् । तेन क्रोधावििोऽवप 
सांस्कृतेन पठतीत्याद्यवप मन्तव्यम् । अन्ये तु बहुचारीयुतेन चच्चत्पुटेनोत्तरेण च क्स्थतपाठ्यवमवत लक्षणां 
कुिथक्न्त, उदाहरक्न्त रत्नािल्याां वद्वतीयेऽङे्क राजा - ‘उद्यामोत्कवलकाम्’ इत्यावद इवत तत्पूिथमेि वनरस्तम् । 
न च पाठे्यऽिसरोऽत् तालस्त्र्यश्रः चतुरश्रो िा यथा लास्याङ्गत्िे । तत्सि ंतालाध्याय एि िक्ष्यामः । 
 

आता स्स्थतपाठ्याला जवळ असणारे जे लास्याांर् आहे त्यातून अन रूप अांश घेण्यासाठी ‘प्राकृतां 
यचद्वय क्ता त ’ इत्यादी साांर्तात. देवता नृपती याांिे रांजन करणाऱ्या लास्यामध्ये स द्धा पाठ्य असते. 
त्यावळेेस त्याांिे चित आकर्मषत केले जाते र्ाण्यानेि, पण मधून मधून वैचित्र्यासाठी पाठ्याने स द्धा. त्यात 
बसलेलया मन ष्ट्याप्रमाणे उभा राचहलेला पठन करतो म्हणनू त्या पाठ्यात असलेले जे अलौचकक रांजनात्मक 
वैचित्र्य त्या अांर्ापासून हे नाटकात उपयोर्ी होणारे अांर् घेतले जाते. त्याप्रमाणे, चवरचहणी स्त्री कामचवह्वल 
झाली असताही प्राकृत भाषेच्या लक्षणाांनी य क्त असे, तसेि आत्तरस म्हणजे रसाला अन रूप अशा स्स्थर 
स्वराांिा उपयोर् करून पठन करते. हे अलौचकक असलेले असे लास्याांर्ातून घेतलेले स्स्थतपाठ्य. आचण 
हे आवशेािे उपलक्षण आहे. त्याम ळे क्रोधाचवष्ट मन ष्ट्य सांस्कृतात स द्धा पठन करतो असे समजाव.े परांत  
द सरे टीकाकार प ष्ट्कळ िारी असलेले, िच्चत्प ट व उत्तर याांनी य क्त असे स्स्थतपाठ्यािे लक्षण करतात 
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आचण रत्नावलीच्या द सऱ्या अांकातील ‘उद्दामोत्कचलकाम्’ इत्यादी श्लोकािे उदाहरण देतात. त्या मतािे 
पूवीि चनराकरण केले आहे. आचण पाठ्यामध्ये त्र्यश्र हकवा ित रश्र इत्यादी तालाांना अवकाश नसतो जसा 
तो लास्यार्ङ्ात असतो. ते सवव आम्ही तालाध्यायाति साांर्णार आहोत. 

 
‘स्स्थतप्राचप’ म्हणजे नाटकात उपयोर्ी जे स्स्थतपाठ्य त्याच्या जवळ येणारे म्हणजे त्याच्यासारखे 

असणारे. - ‘रञ्जनप्रधाने’ म चद्रत पाठ ‘-रञ्जनप्रधानां’ आहे. पण लास्यरूप नृत्त हे रञ्जनप्रधान आहे असे म्हणणे 
अचधक योलय. - ‘रे्येनैव’ म चद्रतपाठ ‘तेनैव’ आहे. पण ‘तत्र’ ने ‘लास्ये’ समजणे आवश्यक असलयाम ळे ‘तेन’ 
ने लास्यािा चनदेश अचभपे्रत समजता येणार नाही. म्हणनू ‘रे्येन’ असा पाठ अचधक समपवक. - ‘स्स्थतेन 
पठ्यत आसीनेनेवचेत’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘स्स्थते ि पाठ्यतासीनोवचेत’ असा भ्रष्ट 
पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘स्स्थते ि पठत्यासीनेवचेत’ असा आहे. यात ‘स्स्थते’च्या जार्ी ‘स्स्थता’ अचधक 
समपवक झाले असते. - ‘-स्थाचयस्वरग्रहण-’ म चद्रतात ‘स्वर’च्या जार्ी ‘रस’ आहे. पण पाठ्यात चवचवध 
रसाांच्या अन रोधाने स्वराांिी योजना चभन्न चभन्न प्रकारे करावयािी असते हे सतराव्या अध्यायात १२८-१३१ 
या र्द्यपद्यात्मक अांशात साांचर्तले आहे त्यािाि येथे अन वाद केला आहे असे चदसते. - ‘एतदलौचककां ’ 
म चद्रत पाठ ‘एतल्लौचककां ’ आहे. पण तो बरोबर नाही. लास्याांर्ाांतून घेतलेले अांश अलौचकक असतात असे 
सववत्र म्हटले आहे. म चद्रतात यानांतर ‘सत्’च्या ऐवजी ‘यत्’ आहे. ते स द्धा बरोबर नाही. - 
‘आवशेोपलक्षणम्’ मदनानलताप हा एक आवशे आहे. त्यािा चनदेश उदाहरणादाखल केला आहे. - ‘तेन 
क्रोधाचवष्टोऽचप इ॰’ यािा अथव असा की नाटकात जेथे तेथे एखादे पात्र कोणत्याही तीव्र भावनेिा आचवष्ट्कार 
करण्यासाठी उभयाने पाठ्यािा अवलांब करते तेथे स्स्थतपाठ्य असते. - ‘िारी’ पदचवन्यास करण्याच्या 
चवचवध प्रकाराांना िारी असे नाव आहे. ‘िच्चत्प ट’ हे ित रश्र तालािे द सरे नाव आहे. ‘उत्तर’ हा र्ीतािा एक 
प्रकार आहे (३१·२००-१). - ‘न ि पाठे्य इ॰’ पाठ्यात तालाला अवसर नाही हे उघडि आहे. 

 
ह्या श्लोकानांतर बडोदे प्रतीत प ढील श्लोक कां सात चदला आहे – 

 
बहुचारीसमायुक्त्तां पिपावणकलानुगम् । 

चच्चत्पुटेन िा युक्त्तां क्स्थतपाठ्यां विधीयते ॥ 

 
आसीनमास्यते यत् [वन वचन्ताशोकसमक्न्ितम.] सिातोद्यवििर्मजतम् । 

[घो अप्रसावधत -] अप्रसावरतगात्ां च [वन वजह्यदृविवनरीवक्षतम्.] वचन्ताशोकसमक्न्ितम्  
॥१०७ ॥ 

 
जेव्हा चवरचहणी स्त्री र्ात्राांिा सांकोि करून चिन्ता व शोक याांनी य क्त आचण कोणत्याही वाद्यािी 

साथ नसलेले असे बसून र्ाते तेव्हा त्याला आसीन म्हणतात. 
 
अथासीनपाठ्यादुपजीिनीयमांशमाह आसीनमास्यते यते्वत । अत्यन्तशोकािेशेऽवभनयावदशून्यत्िेन 

यत्ास्यते उपरञ्जकचतुर्मिधातोद्यिर्मजतोऽवतसुकुमारकाकलीप्रायप्रमदागीतमात्ािशेषो यः, वचत्गानादवप 
च तत् साध्यमानाथथस्य तस्याश्रूयमाणा या क्स्थवतः, तदासीनपाठ्यादुपजीवितेनासनाांशेन योगतश्च सिथत् 
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करूणादौ रञ्जनाांशोपयोवग । तदाह वचन्ताशोकसमक्न्ितवमवत । ... वनःशब्द इवत । तदनु 
अप्रसावरतगात्वमत्यवभनय-शून्यवमत्यथथः । सुप्रसावरतगात्वमत्यपरे पठक्न्त तत्ावप... 

 
आता ‘आसीनमास्यते यत्र’ यात आसीनपाठ्यातून घ्यावयािा अांश साांर्तात. शोकािा आवरे् 

अचनवार झाला असता अचभनयरचहत होऊन प्रमदा जेथे बसते, उपरांजन करणाऱ्या िार प्रकारच्या वाद्याांनी 
चवरचहत, अर्दी स क मार असे प्रायः काकली स्वरूपािे स्त्रीिे र्ायनि अवचशष्ट असलेला जो अांश, त्यात 
वैचित्र्यय क्त र्ायन असले तरी साध्य करावयािे प्रयोजन कानावर पडत नाही अशी जी स्स्थती असते तो, 
आसीनपाठ्यातून घेतलेलया आसन ह्या अांशाम ळे आचण योर्ाम ळे करुण आदी रसाांमध्ये सववत्र रांजनाला 
उपयोर्ी पडतो. म्हणून म्हणतात ‘चिन्ताशोकसमस्न्वतम्’ इत्यादी.... शब्दचवरचहत असा. त्याला अन सरून 
‘अप्रसाचरतर्ात्रम्’ म्हणजे अचभनयाचशवाय असा अथव. द सरे ‘स प्रसाचरतर्ात्रम्’ असा पाठ स्वीकारतात. त्या 
पाठात स द्धा.... 

 
या आचण प ढील श्लोकाांवरील टीका प ष्ट्कळ चठकाणी त्र चटत झालेली आढळते. तसेि उपलब्ध 

भार्ातील बरेि पाठ स द्धा भ्रष्ट आहेत. त्र टींच्या चठकाणी सांपादकाांनी पचरपूर्मत स िचवली आहे. भ्रष्ट पाठ श द्ध 
करण्यािाही त्याांनी प्रयत्न केलेला चदसतो. - ‘यत्रास्यते’ ही हस्तचलचखतातील ‘यत्र सोऽस्ते’ िी 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. ती श्लोकातील पाठाला अन सरून आहे. म चद्रत पाठ ‘यत्र आस्ते सोंऽशः’ असा 
आहे. पण ‘सः’ हे सववनाम प्रस्त त चठकाणी योलय नसून प ढे ‘यः’ नांतर अचधक अन रूप होईल. आचण तेथेि 
‘अांशः’ शब्द पठन करणे हकवा अध्याहृत धरणे उचित होईल. - ‘उपरञ्जकित -’ ही ‘उपरञ्जकित -’ िी 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ ‘उपरञ्जकर् णिचत- ’ असा आहे. उपरञ्जक हे अांशािे चवशषेण 
समजण्यापेक्षा आतोद्यािे चवशषेण समजणे अचधक िाांर्ले असे वाटते. घेतलेलया अांशाला ‘तञ्जनोपयोचर्’ 
असे प ढे म्हटले आहे. - ‘काकली’ हे कोमल स्वरात व मध र आवाजात म्हटलया जाणाऱ्या र्ाण्यािे नाव 
आहे. पण चवचशष्ट स्वरूपातील चनषाद स्वरालाही काकली अशी सांज्ञा आहे (२८·३४ र्द्य). - ‘यः’ नांतर 
‘अांशः’ अध्याहृत धरावा लार्तो. हस्तचलचखतात ‘जः’ असे भ्रष्ट रूप आहे. -‘चित्रर्ानादचप इ॰’ 
हस्तचलचखतात ‘चित्रचत्रर्ानादचप ि तत्र चह साध्यमात्राथवस्य तस्याश्रूयमाणा ि स्स्थचत’ असा पाठ आहे. 
त्यात वरीलप्रमाणे द रुस्ती स िचवली आहे. ‘साध्यमान अथव’ म्हणजे कथानकािे जे प्रयोजन साध्य 
करावयािे असते ते. र्ायन वैचित्र्यय क्त असले तरी त्यातील शब्द पे्रक्षकाांच्या कानावर पडत नसलयाम ळे 
त्या र्ाण्यािे कथानकातील प्रयोजन त्याांना प्रतीत होत नाही, अशा तऱ्हेिा अथव अचभपे्रत असण्यािी शक्यता 
आहे. म चद्रतात येथील पाठ प ढीलप्रमाणे आहे - ‘चित्तग्राही (स लौचककः) लौचककादचप ि तत्र चह 
साम्यमात्राथवस्य तस्याश्रयमाणा ि ‘स्स्थचतः’. हा पाठ मूळ असेलसे वाटत नाही. - ‘तदासीनपाठ्याद्’ 
म चद्रतात ‘तद्’ नांतर ‘आसीनन्नामार्ङ्ां ’ हे शब्द अचधक आहेत. - ‘योर्ति’ शब्द प्रयोर् या अथी वापरलेला 
चदसतो. - ‘-समस्न्वतम्’ यानांतर हस्तचलचखतात ‘असांश’ अशी अक्षरे असून त्याप ढे त्र टी व ‘शब्द इचत’ ही 
अक्षरे आहेत. म चद्रतात प ढीलप्रमाणे सूचित पाठ आहे - ‘अधःशय (नध्यानाधोम खाद्यभावय तम् । सवेचत 
ध्यानचवलापाचद-चिन्ताशोकान भावषे  ततादेरप्रयोज्यतया तद्राचहत्यम क्तम्,) चनःशब्दचमचत भावः ।’ हे सवव 
म ळात असेल हे मान्य करणे कठीण आहे. - ‘तत्राचप’ या शब्दानांतर प न्हा त्र टी आहे. सांपादकाांनी 
प ढीलप्रमाणे पूती स िचवली आहे- ‘(सोष्ठवार्ङ्प्रदशवनपथृलयत्नराचहत्येन ) स्त्रस्तर्ात्रतयाचभनयशनू्यतैव’. 
यातील आशय अचभपे्रत असण्यािा सांभव आहे. - ‘-राचहत्येन’ नांतर कां स पूणव झालयािे चिन्ह म द्रणदोषाम ळे 
पडले आहे. हा कां स प ढील श्लोकावरील टीकेच्या प्रारांभी ‘र्ान इचत’ या शब्दानांतर पूणव होतो. 
 

[वन यत्र स्त्री नरवेषेण लचलतां सांस्कृतां पठेत् । सखीनाां त  चवनोदाय सा जे्ञया प ष्ट्पर्स्न्धका ॥] 
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िृत्तावन विविधावन स्युगेयां गाने च सांवश्रतम् । 

चेिावभश्चाश्रयः पुांसाां यत् सा पुष्ट्पगक्र्णडका ॥१० ॥ 

 
जेव्हा म्हटले जाणारे पद सांर्ीताच्या आश्रयाने असते, त्यात चवचवध वृते्त असतात आचण प रुषाांना 

उचित अशा िेचष्टताांिा आधार घेतला जातो तेव्हा प ष्ट्पर्स्ण्डका होते. 
 
ततेन मध्ये सुवषरेण मध्येऽिनदे्धन वमश्रेण कृतो विवचत्भािः पात्ाणाां सुकुमारप्रयोगे... यदै्ववचत्र्यम् 

। मालासादृर्शयात्पुष्ट्पगक्र्णडका गाननृत्तगीतगवत िैवचत्र्ययोगात् । ... स च चेिाश्रयशब्दाभ्याां पयायेण योज्यः 
र्ाण्यात मध्ये ततवाद्याने मध्ये स चषरवाद्याने मध्ये अवनद्धवाद्याने चमचश्रत झालयाम ळे आलेले 

वैचित्र्य, पात्राांच्या स क मारप्रयोर्ामध्ये... जे वैचित्र्य ते. र्ान, नृत्य, र्ीत आचण र्चत याांच्या योर्ाम ळे 
मालेशी सादृश्य उत्पन्न होते म्हणून प ष्ट्पर्स्ण्डका हे नाव... आचण त्या शब्दािा िेष्टा आचण आश्रय ह्या दोन 
शब्दाांशी पयायाने अन्वय लावावयािा. 

 
ह्या श्लोकावरील टीकेिा प ष्ट्कळि अांश र्हाळ झाला आहे. प्रारांभीिी अवतरचणका आचण 

श्लोकातील काही शब्दाांच्या व्याख्या ल प्त झालया आहेत. सांपादकाांनी प ढीलप्रमाणे प्रारांभी पाठ स िचवला 
आहे - ‘प ष्ट्पर्स्ण्डकाख्यलास्यार्ङ्ाद पजीव्याांशमाह वृत्तानीचत । र्ान इचत’. श्लोकात प्रारांभी असलेलया 
‘वृत्ताचन’ ह्या शब्दािी अचभनवर् प्ताने व्याख्या केली असण्यािा सांभव आहे. आचण नांतरच्या एका 
वाक्यावरून असे म्हणता येण्यासारखे आहे की र्ान, र्ीत, नृत्त आचण र्चत  या िार र्ोष्टी म्हणजे ‘चवचवधाचन 
वृत्ताचन’ अशी व्याख्या त्याने केली असावी. तथाचप तालाध्यायात प ष्ट्पर्स्ण्डकेत खञ्जन व नक व ट हे वृत्तप्रकार 
असतात असे म्हटले आहे (३१·३४७). येथील ‘वृत्ताचन’ मध्ये त्यािा चनदेश असण्यािी शक्यता आहे. प ढे 
रे्य म्हणजे र्ायन र्ानाच्या म्हणजे वाद्यसांर्ीताच्या आश्रयाने असते ह्यावरील व्याख्येिा काही भार् उपलब्ध 
आहे. ल प्त भार्ात ‘मध्ये घनेन’ हे शब्द असण्यािी शक्यता आहे. - ‘चमश्रेण कृतो’ ही ‘चमश्रेणाकृते’ िी 
द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ ‘चमश्रणाकृतो’ आहे. - ‘स क मारप्रयोरे्’ म चद्रतात प ढीलप्रमाणे पाठ आहे -
‘स क मारप्रयोर्ोऽचभनेयेऽचप रञ्जक एव यद्यप्यलौचककां  यदै्वचित्र्यम् ।’ यात सांपादकाांनी स िचवलेला अांश 
असावा असे वाटते. ‘-प्रयोरे्’ ऐवजी ‘-प्रयोर्ो’ हा म द्रणदोष असण्यािी शक्यता आहे. - ‘वैचित्र्ययोर्ात्’ 
नांतर सांपादकाांनी प ढील पूती केली आहे – (स्त्रीचलर्ङ्चववक्षया ि स्त्रीपात्राणाां प ष्ट्पर्स्ण्डकोक्ता । प ांसाचमचत). 
हे िारसे सांभाव्य वाटत नाही. - ‘स ि... योज्य:’ हस्तचलचखतात ‘योज्या’ आहे आचण म चद्रतात ‘सा ि... 
योज्या’ आहे. पण हे चवधान ‘प ष्ट्पर्स्ण्डका’ शब्दाबद्दल केले असण्यािी शक्यता नसून प ांसाम् ह्या शब्दाबद्दल 
केले असणार. त्या शब्दािा एकदा ‘िेष्टाचभः’ शब्दाशी अन्वय करून प न्हा ‘आश्रयः’ शब्दाशी अन्वय 
लावावयािा असे येथे म्हटले आहे. म्हणून ‘सः (शब्दः) योज्यः’ अशी प हल्लर्ी रूपेत सांभाव्य. 
 

बडोदे प्रतीत यानांतर प ढील दोन अचधक श्लोक कां सात चदले आहेत. – 
 

यत् स्त्री नरिेषेण लवलतां सांस्कृतां पठेत् । 

सखीनाां तु विनोदाय साजे्ञया पुष्ट्पगक्र्णडका ॥ 

नृत्तां तु विविधां यत् गीतां चातोद्यसांयुतम् । 
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वस्त्रयः पुांिच्च चेिन्ते सा जे्ञया पुष्ट्पगक्र्णडका ॥ 

 

यापकैी पचहली व्याख्या बरीि चनराळ्या स्वरूपािी आहे. 
 

प्रच्छेदकः स विजे्ञयो  यत् चन्र्द्ातपाहताः । 

वस्त्रयः वप्रयेषु सज्जन्ते ह्यवप विवप्रयकावरषु ॥१०९ ॥ 

 
जेव्हा प्रचतकूल आिरण करणाऱ्याही चप्रयकराांना िन्द्रातपाने चवहृल झालेलया चस्त्रया आहलर्न 

देतात तेव्हा तो प्रच्छेदक समजाव.े 
 
अथ प्रच्छेदकाङ्गकृतां िैवचत्र्यां योजवयतुमाह प्रच्छेदक इवत । ‘ज्योत्स्नायाां मवदरायाां िा सवलले 

दपथणेऽथ िा । छायाां कान्तस्य सांदृर्शय प्रहृष्ट्याथ विभूवषतम् ॥’ इत्यावद प्रच्छेदकस्य लक्षण... पान 
ईषत्प्रवतवबक्म्बत-तदाकृवतदशथने सवत कान्तायाः प्रहषथ इवत वत्धा प्रच्छेदां प्रवतवबम्बवमवत पयथ... 
‘गोरीचलणग्गलग्गपवडकबबां’ इत्यावद । तत् वत्विधे ज्योत्स्नैिोपयोवगनी... पानलीलावप 
स्िाधीनभतृथकोवचतसांभोगविशेषोपलम्भेन । एतदुक्त्तां भिवत । लोकिृत्त ेतािन्न सिथदा सांपूणथचन्र्द्ोदयो भिवत  
। प्रयोगे तु सांभािनागभथतया रसोपयोगी कालविशेषो गृहीतव्यः । तथा च रत्नािल्याां भूयसा चन्र्द्ोदयो 
िर्मणतः ‘सांप्रत्येष सरोरुहदु्यवतमुषः’ इवत, ‘उदयतटान्तवरतम्’ इवत, िक्त्ते्न्दौ ति सत्ययां यदपरः 
शीताांशुरभ्युद्गतः’ इवत । एिां रसोपयोग्यलौवकककालविशेषग्रहणां प्रच्छेदकादुपजीवितम् । 
यदाहुरुपाध्यायपादाः –  
 

यद्यत्ाक्स्त न तत्ास्य कवििथणथनमहथवत । 

यत्ासांभवि तत्ास्य तद्वर्णयं सौमनस्यदम् ॥ 

देशोऽवर्द्दन्तुरो द्यौिा तवडत्कुर्णडलमक्र्णडता । 

नदी कृष्ट्णाऽथिा न स्याक्त्कां  कदाचन कुत्वचत् ॥ इत्यावद । 

 
आता प्रच्छेदक ह्या लास्याांर्ाने उत्पन्न झालेलया वैचित्र्यािी योजना करण्यासाठी ‘प्रच्छेदकः’ 

इत्यादी म्हणतात. ‘िन्द्रप्रकाशात मचदरेमध्ये, पाण्यामध्ये हकवा आरशामध्ये चप्रयकरािे प्रचतहबब पाहून 
आनांचदत होऊन चवभचूषत केलेलया’ इत्यादी विनातील प्रच्छेदकाच्या लक्षणात.... पेयामध्ये हकचित 
प्रचतहबचबत झालेलया चप्रयकराच्या आकृतीिे दशवन झाले असता कान्तेला आनांद होतो म्हणून तीन प्रकारे 
प्रच्छेद म्हणजे प्रचतहबब.... ‘पाववतीच्या िरणाांच्या नखाांत ज्यािे प्रचतहबब पडले आहे’ इत्यादी. या तीनही 
प्रकाराांत िन्द्रप्रकाशि उपयोर्ी असतो... पानलीला स द्धा स्वाधीनपचतकेला उचित अशा चवचशष्ट 
सांभोर्ाच्या प्राप्तीम ळे. यािा अथव असा. लोकरहाटीत पूणव िन्द्रािा उदय सदासववदा होत नाही. परांत  
प्रयोर्ामध्ये सांभाव्यता असलयाम ळे रसाला उपयोर्ी असा चवचशष्ट काल समजावा लार्तो. उदाहरणाथव, 
रत्नावलीत प ष्ट्कळदा िन्द्रोदयािे वणवन केले आहे  ‘आता हा नृपसमूह कमळाांहूनही अचत स ांदर अशा’ 
इत्यादी, ‘उदयपववताच्या तटाने झाकलेलया’ इत्यादी, ‘त झा म खिन्द्र असताही हा द सरा िन्द्र उर्वला 
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आहे’ इत्यादी. याप्रमाणे रसाला उपयोर्ी अशा अलौचकक कालचवशषेािी योजना प्रच्छेदकातून घेतली 
आहे. आमच्या र् रुजींनी यासांबांधात म्हटले आहे - ‘जी र्ोष्ट ज्या चठकाणी असते त्या चठकाणी चतिे कवीने 
वणवन करणे श्रेयस्कर नसते. जेथे ती सांभवनीय नसते तेथे चतिे त्याने केलेले वणवन आह्लाददायक होते. 
पववताांनी दांत र झालेला देश, चवद्य दू्रपी क ां डलाने मांचडत आकाश, अथवा कृष्ट्णवणव नदी – या र्ोष्टी कधीही 
कोठेही असणार नाहीत काय?’ 
 

‘ज्योत्स्नायाां इ॰’ हा ३१ व्या तालाध्यायातील प्रच्छेदकाच्या वणवनपर श्लोकाांपैकी एक (३४९ वा) 
आहे. - ‘प्रच्छेदकस्य’ म चद्रत पाठ ‘चत्रधाप्रच्छेदकस्य’ आहे. परांत  या चठकाणी ‘चत्रधा’ आवश्यक नाही. -
‘प्रचतचबस्म्बत-’ ही म ळातील ‘प्रचतचवमचलत -’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. त्यािप्रमाणे प ढे ‘प्रचतचवमल’ 
च्या जार्ी ‘प्रचतचबम्ब’ शब्द स िचवला आहे. प्रच्छेद शब्दािा अथव साांर्ण्यासाठी पयाय म्हणून प्रचतचबम्ब शब्द 
योजला आहे असे चदसते. म चद्रत पाठ ‘प्रचतिचलत-’ आचण ‘प्रचतचवमल (िलन?)’ असे आहेत. ते 
अथवबोधास स र्म नाहीत. - ‘र्ोरीिलण-’ चशवस्त चतपर ही र्ाथा र् णाढ्याच्या बृहत्कथेत पैशािी प्राकृतात 
प्रारांभी मांर्लश्लोक म्हणून होती. चतिे महाराष्ट्री प्राकृतातील रूप प ढीलप्रमाणे आढळते- 

 
पणमह पणअप्पकुविअगोरीचलणगल्लग्गपवडवबबां । 

तांसु णहदप्पणेसु अ एआअस तणुअरां रुद्दां  ॥ 

 
‘पानलीलाचप’ ही म ळातील ‘धानलीलाचन’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ‘सांप्रत्येष इ॰’ हा श्लोक वर ३३ व्या 
श्लोकावरील टीपेत उद्धतृ केला आहे. - ‘उदयतटा इ॰’ हा सांपूणव श्लोक प ढीलप्रमाणे आहे –  
 

उदयतटान्तवरतवमयां प्राची सूचयवत वदङ् वनशानाथम् । 

पवरपार्णडुना मुखेन वप्रयवमि हृदयक्स्थतां रमणी ॥ 

 
वक्ते्रन्दौ तव इ॰’ हा श्लोक वर ३८ व्या श्लोकावरील टीपेत उद्धतृ केला आहे. - ‘यद्यत्रास्स्त इ॰’ भट्ट 
तोताच्या या दोन श्लोकाांत काही द रुस्ती स िचवली आहे. द सऱ्या ओळीत ‘यन्नासांभचव’ च्या जार्ी 
‘यत्रासांभचव’ आचण िौर्थया ओळीत हस्तचलचखतातील ‘कृष्ट्णा’ च्या जार्ी ‘नदी कृष्ट्णा ’ असे पाठ स िचवले 
आहेत. म चद्रतात िौर्थया ओळीत ‘ईदृक् स्यादथवा न स्यात्’ असा पाठ आहे. ‘कचवः अस्य वणवन न अहवचत’ ही 
शब्दरिना चवशषे समाधानकारक नाही. पचहलया श्लोकात भट्ट तोताच्या म्हणण्यािा आशय असा चदसतो – 
जी र्ोष्ट वास्तवात जशी असेल तशीि ती चितारणे यात कवीिे असे काही कौशलय प्रतीत होत नाही. 
सामान्यतः सांभाव्य नसणाऱ्या र्ोष्टी रचसकाांना सांभाव्य वाटावयास लावणे यात त्यािे खरे कौशलय आहे. 
द सऱ्या श्लोकात यािी तीन उदाहरणे चदली आहेत. दन्त र म्हणजे दात असलेला. देशाच्या सांबांधात हे 
चवशषेण असांभाव्य आहे. पण लक्षणेच्या साहाय्याने कवीने ते सांभाव्य केले आहे. तसेि आकाशाला क ण्डल 
हे वाच्याथाने असांभाव्य विन कवीने सांभाव्य बनचवले आहे. काळ्या रांर्ािी नदी प्रत्यक्षात तशी काळी नसते. 
पण कवी ती आहे असे वाटावयास लावतो. श्लोकाच्या शवेटी जो प्रश्न चविारला आहे त्यािा आशय असा 
चदसतो की या र्ोष्टी प्रत्यक्षात कोठेही नसलया तरी कचवकलपनेत त्याांिे अस्स्तत्व असते. प्रस्त त सांदभात 
भट्टतोतािे हे मत उद्धतृ करण्यािे प्रयोजन असे की कोणत्याही चदवशी पूणव िन्द्रािा उदय प्रत्यक्षात 
सांभवनीय नसला तरी कचवकलपनेने तो सांभाव्य वाटावयास लावला आहे. 
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अवनठुरिक्ष्णपदां [वन – स्वलप- .] समिृत्तरैलां कृतम् । 

नाट्यां पुरुषभािाढ्यां [वन – म दाहृतम् .] वत्मूढकवमवत स्मृतम् ॥११० ॥ 

 
सौम्य व मृद  शब्द असलेले, सम वृत्ताांनी अलां कृत झालेले व प रुषाांच्या चवचवध भावाांनी सांपन्न असे जे 

नाट्य त्याला चत्रमूढक असे म्हणतात. 
 
अथ वत्मूढकादुपयोवगनां भागां वनरूपवयतुमाह अवनठुरिक्ष्णपदवमत्यावद । वत्मूढके तािल्लास्याङे्ग 

नायकस्य व्यलीकिशादेकस्या ईष्ट्यातोऽवभनिायाः प्रथमप्रणयबद्धलज्जावदनेवत मोहस्त्रयाणाम् । तत् 
नायकस्या-िर्शयमवनठुरार्णयेिोदयनविषयाणीि िचाांवस भिक्न्त । तत इह िचवस रसोपयोगी गुणालांकाराांशः 
स्िीकतथव्यः । न वह लोके तदृते माधुयौजःप्रभृवतगुणगणोऽक्स्त । सिो हे्यिमावििो यक्त्कां वचद्वदवत 
तत्काव्यमेि स्यात्, छायामाते्ण त्िांशतः । सिो वह पूणथत्िादनुपयोग्येि । तस्मादलौवककमेिैतदै्ववचत्र्यां 
रसोपयोवग । सिं तद्गुणग्रामकृतम् । समिृत्तवैरत्यनेन िृत्तकृतिैवचत्र्यां, पुरुषभािाढ्यावमत्यनेन 
पात्कृतमवप हेलाहािावद, एिां विशेषकृतां िैवचत्र्यां तत् नाटे्यऽस्त्यथ च सौन्दयथमस्तीवत दशथयन् 
गुणानामेिान्ियव्यवतरेकाभ्याां तत् प्रभािां दशथयवत ।  

 
आता चत्रमूढकातून घ्यावयाच्या उपयोर्ी भार्ािे चनरूपण करण्यासाठी ‘अचनष्ठ रश्लक्ष्णपदम्’ 

इत्यादी साांर्तात. चत्रमूढक ह्या लास्याांर्ामध्ये नायकाच्या अपराधीपणाम ळे, एका नाचयकेच्या ईष्ट्येम ळे, 
द सऱ्या नूतन नाचयकेच्या प्रथम प्रणयाम ळे उत्पन्न होणाऱ्या लज्जा वर्ैरेम ळे, याप्रमाणे चतघाांना मोह होतो. 
त्याांपैकी नायकाच्या उक्ती अवश्य उदयनाच्या उक्तींप्रमाणे सौम्यि असतात. त्यातून या चठकाणच्या 
विनात रसाला उपयोर्ी असा र् ण व अलांकार याांिा अांश स्वीकृत करावयािा आहे. कारण, त्याचशवाय ह्या 
लोकात माध यव, ओज प्रभतृी र् णाांिा समूह असत नाही. याप्रमाणे भावनेने भारलेला प्रत्येक जण जे काही 
बोलतो ते काव्यि असू शकते, परांत  अांशतः केवळ छायास्वरूपात. पूणव असलयाम ळे सववच्या सवव उपयोर्ी 
हेत नाही. म्हणून अलौचकक असेि हे वैचित्र्य रसाला उपयोर्ी होते. ते सवव र् णसमूहाम ळे होते. ‘सम 
वृत्ताांनी’ याने चनर्मदष्ट वृत्ताांच्या उपयोर्ाने आलेले वैचित्र्य, ‘प रुषाांच्या भावाांनी सांपन्न’ याने चनर्मदष्ट पात्राांच्या 
हेला, हाव आदींिे वैचित्र्य – याप्रमाणे वैचशष्ट्ट्यय क्त वैचित्र्य त्या नाट्यात असते आचण त्याम ळे सौन्दयव 
उत्पन्न होते हे दाखवनू अस्स्तपक्षी आचण नास्स्तपक्षी दोन्ही प्रकारच्या चवधानाांनी र् णाांिाि तेथे प्रभाव असतो 
हे दाखचवतात. 

 
‘व्यलीक’ म्हणजे खोटा अथवा अपराधी असे दोन्ही अथव सांभवतात. - ‘ईष्ट्यातो’ ईष्ट्येिा चनदेश 

तालाध्यायातील चत्रमूढकाच्या ३१·३५८ श्लोकावरील व्याख्येत केला आहे. तोि शब्द येथेही अचभपे्रत 
असणार. म ळात ‘दे्वष्ट्यतो’ आहे. -‘उदयनचवषयाचण’ म्हणजे कवीने उदयनाच्या तोंडी घातली आहेत तशी 
विने. हस्तचलचखतात यानांतर ‘इव’ शब्द नाही. पण तो आवश्यक आहे असे चदसते. लास्यार्ङ् चत्रमूढकात 
उदयनाच्या विनासारखी सौम्य विने असतात, तेथून नाट्यात तशीि म्हणजे र् णालांकाराांनी य क्त विने 
रसोपयोर्ी म्हणून घेतली आहेत असे येथे म्हणावयािे आहे, आचण यािे तात्पयव म्हणून त्या लास्यार्ङ्ातून 
र् ण आचण अलांकार घेतले आहेत असे म्हटले आहे. - ‘तदृते’ ही म ळातील ‘यदृते’ िी स िचवलेली द रुस्ती 
आहे. ‘यत्’ िा प ढे अन्वय लावता येण्यासारखा नाही. ‘तत्’ ने र् णालांकाराांशः’िा चनदेश अचभपे्रत आहे असे 
समजता येईल. - ‘एवमाचवष्टः’ म्हणजे व्यलीकभाव, ईष्ट्या, लज्जा आदी भावाांनी आचवष्ट झालेला असा अथव 
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अचभपे्रत चदसतो. - ‘छायामाते्रण त्वांशतः’ यािा अथव स्पष्ट नाही. भावावशेाने मन ष्ट्य बोलतो ते काव्यमय असू 
शकते, पण ते सववि बोलणे काव्यमय नसते, तर र् णालांकाराांनी य क्त असा अांशि तसा असतो असा अथव 
असण्यािी शक्यता आहे. ‘छाया’ शब्दािे प्रयोजन नीट लक्षात येत नाही. -‘सवो चह पूणवत्वात्’ ही 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘सवोऽपूणवत्वात्’ आचण म चद्रतात ‘स एवापूणवत्वात्’ असे पाठ 
आहेत. वस्त तः ह्या वाक्यािा अथवही स्पष्ट नाही. मार्ील वाक्याच्या अन रोधाने सवव म्हणजे भावाचवष्ट मन ष्ट्य 
जे बोलतो ते सवव अशा तऱ्हेिा अथव शक्य आहे. अपूणव असे त्यािे चवशषेण समपवक होणार नाही. प ढील 
वाक्याच्या अन रोधाने सवव शक्य म्हणजे चत्रमूढक लास्यार्ङ्ािा सवव भार् असाही अथव असण्यािी शक्यता 
आहे. - ‘समवृतैः’ ज्याांच्या िारही िरणाांत तीि अक्षरसांख्या असते अशी वृते्त. - ‘हेलाहावाचद’ ही म ळातील 
‘हेलाभावाचद’ िी द रुस्ती आहे. बाचवसाव्या अध्यायात श्लोक १० मध्ये ‘हाव’ िे वणवन असून ११ व्या 
श्लोकात ‘हेला’ िे वणवन आहे. – 

 
तत्ावक्षभ्रूविकाराढ्यः शृङ्गाराकारसूचकः । 

सग्रीिारेचको जे्ञयो हािः क्स्थतसमुक्त्थतः ॥ 

यो िै हािः स एिैषा शृङ्गाररससांभिा । 

समाख्याता बुधैहेला लवलतावभनयाक्त्मका ॥ (२२·१०-११) 

 
 

हाव आचण हेला याांच्या व्याख्या अचभनवर् प्ताने प ढे ११३ व्या श्लोकावरील टीकेत अांशतः उद्धतृ केलया 
आहेत. - ‘तत्र नाटे्य’ म ळात ‘यत्र’ आहे. पण त्यािा प ढे अन्वय लार्त नाही. ‘अन्वयव्यचतरेकाभयाम्’ 
‘अचनष्ठ र’ यात व्यचतरेक आहे आचण ‘श्लक्ष्णपद’ यात अन्वय आहे. 
 

[वन पात्रचवस्मृत - .] पात्ां विभ्रिसांकेतां सुव्यक्त्तकरणाक्न्ितम् । 

प्राकृतैिथचनैयुथक्त्तां विदुः सैन्धिकां  बुधाः ॥१११ ॥ 

 
सांकेताांपासून च्य त झालेले, स स्पष्ट अशा चक्रयाांनी अस्न्वत असलेले आचण प्राकृत विनाांनी य क्त 

असलेले जे पात्र त्याला स द्धा प्राज्ञ लोक सैन्धवक म्हणतात. 
 
अथ सैन्धिकादुपजीव्यमांशां स्िीकतुथमाह पात्ां  विभ्रिसांकेतवमवत । ‘सैन्धिीमावश्रतां भाषाां जे्ञयां 

सैन्धिकां  बुधैः । रूपिाद्यावदसांयुक्त्तम्’ इवत लास्याांङ्गलक्ष्यते । तत् यदा नान्यप्राकृतावदभाषोपकरणत्िेन 
सैन्धिीप्राया आश्रीयते तर्द्सोपयोवगरञ्जनावदः तदा अलौवककोऽयमथो रञ्जनोपयोगी लास्याङ्गात्स्िीकृतो 
भिवत । तथावह शृङ्गररसे सावतशयोपयोवगनी प्राकृतभाषेवत सट्टकः कपूथरमञ्जयाख्यो राजशेखरेण तन्मय 
णि वनबद्धः, भेज्जलेन राधाविप्रलम्भाख्योरासकाङ्कः सैन्धिभाषाबाहुल्याने, चन्र्द्केण स्िावन रूपकावण 
िीररौर्द्ावधकोपयोवगसांस्कृत-भाषयिै । अत एि च तत्तर्द्सोपयोगतारतम्यादेिैकतमस्यातोऽन्यस्यात् 
प्राधान्यां कल्प्यते । तदेतदाह पात्वम-त्यावदना । जातािकेिचनम् । तेन यत् पात्ावण प्राकृतैिथचनैयुथक्त्तावन 
। अत एि विभ्रिः सांकेतविशेषो रसोवचतः काक्वध्याये कवथतपूिथः स एष भ्रिात्मा भ्रांशां नीतः यात्, सुठु 
व्यक्क्त्तयथतो रसस्य तेनैि करणेन िीणािाद्यावदवक्रययाक्न्ितां पात्ां सैन्धिकवमवत । विषयतद्वतोरभेदोपचारात् 
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। तेन दशरूपकस्य यिाषाकृतां िैवचत्र्यां कोहलावदवभरुक्त्तां तवदह मुवनना सैन्धिाङ्गवनरूपणे स्िीकृतमेि । 
करूणाक्न्ितवमवत त्िपपाठः । एांि पाठ्यविहीनां सैन्धिकवमवत यथा रत्नािल्याां विदूषको नृत्यतीवत 
वप्रयावतवथप्रभृवत मुवनमतोपेक्षयिै लक्षणमुदाहरणां च कृतां न चोक्त्तां युक्त्त्या ककवचवदत्य सदेि । 
 

आता सैन्धवक ह्या लास्याांर्ातून घ्यावयाच्या अांशािा स्वीकार करण्यासाठी ‘पात्रां चवभ्रष्टसांकेतम्’ 
इत्यादी साांर्तात. ह्या लास्याांर्ािे लक्षण प ढीलप्रमाणे करणार आहेत - ‘सैन्धवी भाषेिा उपयोर् करणारे, 
रूप, वाद्य आदींनी य क्त ते सैन्धवक असे प्राज्ञ लोकाांनी जाणाव’े. त्यात जेव्हा अन्य प्राकृत आदी भाषेिे 
उपकरण नसलेली अशा स्वरूपात, त्यातील रसाला उपयोर्ी आचण रांजन आदी करणारी म्हणून सैन्धवी 
भाषेिा उपयोर् केला जातो तेव्हा हा अलौचकक असा रांजनाला उपयोर्ी प्रकार लास्याांर्ातून स्वीकृत केला 
जातो. उदाहरणाथव, शृङ्र्ाररसामध्ये प्राकृत भाषा अचतशय उपयोर्ी म्हणून राजशखेराने कपूवरमञ्जरी 
नावािे सट्टक त्याि भाषेत चलचहले आहे, भेज्जलाने राधाचवप्रलम्भ नावािे एक अांकी रासक सैन्धव भाषेिा 
प ष्ट्कळ प्रमाणात उपयोर् करून चलचहले आहे आचण िन्द्रकाने आपली रूपके वीर आचण रौद्र रसाांना अचधक 
उपयोर्ी असलेलया सांस्कृत भाषेति चलचहली आहेत. आचण म्हणूनि त्या त्या रसात होणाऱ्या उपयोर्ाच्या 
कमीअचधक प्रमाणान सार ह्या भाषाांपकैी एकीिे प्राधान्य कस्लपले जाते. तेि ‘पात्रम्’  इत्यादी श्लोकात 
साांर्तात. पात्रम् शब्दातील एकविन जाचतचनदशवक आहे. म्हणून ज्यात पाते्र प्राकृत भाषेत बोलतात ते तसा 
अथव. म्हणूनि काक्कध्यायात पूवी साांचर्तलाला रसाला अन रूप असे जे चवचशष्ट सांकेत ते चवभ्रष्ट झाले आहेत 
असे, ज्यापासून रसािी उत्तम प्रकारे अचभव्यक्ती होते असे आचण त्याि करणाने म्हणजे वीणावादनादी 
चक्रयेने य क्त असे पात्र ते सैन्धवक. चवषय आचण चवषयी याांच्यात अभेद असलयाच्या उपिाराम ळे पात्राला 
सैन्धवक म्हटले आहे. म्हणून कोहल प्रभतृींनी  भाषेच्या  अन रोधाने दहा रूपकाांच्या प्रकाराांिा जो चनदेश 
केला आहे त्यािा भरतम नीने येथे सैन्धवक अांर्ाच्या चनरूपणात स्वीकार केलाि आहे. ‘करुणास्न्वतम्’ हा 
पाठ तर ि कीिाि आहे. त्यािप्रमाणे ‘पाठ्यचवरचहत ते सैन्धवक’, उदाहरणाथव रत्नावलीत ‘चवदूषक 
नाितो’ चप्रय र्ोष्टीने आनांद वर्ैरे अशी जी भरतम नीच्या मतािी उपेक्षा करूनि लक्षण व उदाहरणे उद्धतृ 
केली आहेत आचण त्याबद्दल कोणताही य स्क्तवाद केला नाही म्हणून तेही बरोबर नाहीि. 

 
‘सैन्धवीमाचश्रत इ॰’ ह्या श्लोकािा ित थव िरण ‘य लमतालकृतां तथा ॥’(३१·३५९) असा आहे. त्या 

श्लोकातील ‘रूप’ म्हणजे वादनािा एक प्रकार असा अथव असावा. २९·११३ वरील टीकेत अचभनवर् प्ताने तो 
अथव चदला आहे. सैन्धवी म्हणजे चसन्ध  नदीच्या तीरावर राहणाऱ्या लोकाांत प्रिचलत असलेली प्राकृत भाषा. 
पांजाब ते हसध यातील कोणता चवचशष्ट प्रदेश अचभपे्रत आहे ते चनचित नाही. सतराव्या अध्यायात अनेक 
प्राकृत भाषाांिा चनदेश आहे, त्यात सैन्धवीिे नाव नाही. - ‘नान्यप्राकृता-’ या समासािा तात्पयाथव 
‘स्वतांत्रपणे’ असा आहे. - ‘तद्रसोपयोचर्रञ्जनाचदः’ असा हस्तचलचखतात पाठ आहे. ‘सैन्धवीप्राया भाषा’िे ते 
चवशषेण आहे असे समजता येण्यासारखे आहे. ‘तद्’ ने सैन्धवी भाषेिा  उपयोर् असलेलया रूपकािा चनदेश 
अचभपे्रत आहे असे मानता येईल. म चद्रतातील पाठात ‘रञ्जनाचधक्यात्’ असा स्वतांत्र शब्द आहे. यानांतरिा 
‘तदा’ शब्द म चद्रतात नाही. पण तो आवश्यक वाटतो. - ‘तत्तद्रसोपयोर् – इ॰’ यािा अथव असा की 
रूपकािी भाषा त्यातील रसाच्या अन राधाने सांस्कृत, प्राकृत यापैकी कोणतीही असू शकेल. हा चनष्ट्कषव 
सैन्धवक लास्यार्ङ्ाच्या व्याख्येतून काढला आहे. - ‘काक्कध्याये’ म्हणजे काक चवषयक सतराव्या अध्यायात. 
तेथे ११४-१३१ ह्या भार्ात रसाच्या अन राधाने पाठ्यातील स्वरयोजनेसांबांधी काही सांकेत चनर्मदष्ट केले 
आहेत. -‘भ्रष्टात्मा’ या शब्दाप ढील हस्तचलचखतातील पाठ अत्यांत भ्रष्ट आहे. वर स्वीकारलेला पाठ 
म चद्रतान सारी आहे, िक्त म चद्रतात ‘नीतः’ नांतर ‘सांकेतो’ शब्द अचधक आहे. -‘स ष्ठ  व्यस्क्तयवतो रसस्य’ असे 
चदसते की अचभनवर् प्तािा चद्वतीय िरणातील पाठ ‘स व्यक्तां करणास्न्वतम्’ असा होता. ‘यतः’ म्हणजे 
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‘यस्मात् पात्रात्’. - ‘चवषयतद्वतोः’ सैन्धवक हा चवषय आचण पात्र हा चवषचयन्. याांच्यात अभेद कस्लपलयाम ळे 
पात्राला सैन्धवक म्हटले आहे. -‘चप्रयाचतचथप्रभचृतः’ असा हस्तचलचखतातील पाठ आहे त्यात ‘अचतचथ’ शब्द 
सपवमक नाही. चप्रय म्हणजे मनासारखी र्ोष्ट घडलयाम ळे होणाऱ्या आनांदािे प्रदशवन असा अथव येथे अचभपे्रत 
असावा. म चद्रतात ‘चप्रयाप्रचतचनचधप्रभ्रांशः’ असा पाठ आहे. त्याने अथव कोणत्याही तऱ्हेने स र्म होत नाही. -
‘उदाहरणम्’ म चद्रत पाठ उदाहृतम् आहे. प ढे ‘कृतम् असलयाम ळे हा पाठ मूळ असण्यािी शक्यता कमी. 

 
वरील टीकेच्या शवेटी चनर्मदष्ट केलेलया मतान्तराला धरुन असलेली सैन्धवकािी व्याख्या’ देणारा 

श्लोक बडोदे प्रतीत प्रस्त त श्लोकानांतर कां सात चदलेला आढळतो – 
 

रूपिाद्यावदसांयुक्त्तां पाठे्यन च वििर्मजतम् । 

नाट्यां वह तत्त ुविजे्ञयां सैन्धिां नाट्यकोविदैः ॥ 

 

[वन श भाथवर्ीताचभनयां ित रस्त्रपदक्रमम् । स्पष्टभावरसोपेतां व्याजिेष्टां चद्वमूढकम् ॥] 

मुखप्रवतमुखोपेतां चतुरश्रपदक्रमम् । 

वििभािरसोपेतां िैवचत्र्याथं वद्वमूढके ॥११२ ॥ 

 
म ख आचण प्रचतम ख याांनी य क्त, िारही चदशाांना पदन्यास असलेले आचण स चश्लष्ट भाव व रस याांनी 

समृद्ध असे नाट्य चद्वमढूकामध्ये वैचित्र्य उत्पन्न करण्यासाठी योजतात. 
 

वद्वमूढकादै्ववचत्र्याांशां स्िीकरोवत मुखप्रवतमुखवमत्यावदना । यत् काव्ये लास्यगीताश्रये द्वयोनायकस्य 
नावयकायाश्च नावयकयोरेि िा वत्मूढक इि मोहो व्यािर्णयथते तत् तालवनरूपणायामेकस्तालश्चतुर्मभः 
पादैयुथक्त्तः सन्नाितथत इवत िक्ष्यते –  

 
मुखप्रवतमुखोपेतां तथा चाचपुटाश्रयम् । 

यथाक्षरैः सांवनपातैस्तथा द्वादशवभयुथतम् ॥इवत । 

 
तस्मादङ्गाङ्गपवरक्रमे यदेि तालानुसरणां चतुषुथ च मुखेषु गवतपवरसमापनां लोके गत्यादािपवरदृिमवप 
नटसामावजकिगथसविधत्िापादनेन साम्याांशस्यानन्दस्िभाितया रसाांशेतराङ्गत्िादवतशयेन रसोपयोगीवत 
तत्स्िीकृतम् । मुखां यदगे्र सामावजकाः प्रवतमुखां ततोऽन्या वदशो, लास्याङ्गां  नेतुां मुखप्रवतमुखे गीतकाङ्गत्िेन 
चतुरश्रां कृत्िा क्रान्तवदक्चतुियःै पदैः क्रमणां यते्वत । वकमेिां सवत भितीत्याह िैवचत्र्याथथम्, िैवचत्र्यमत् 
प्रयोजनवमवत । तेनावप वकवमवत चेत्तत आह वििभािेन सिथसाम्यलक्षणेन वचत्तिृवत्तसांघट्टनेन 
रसानामुपेतमुपगतां स्फुटत्िां येनेवत । गीतकाङ्गाभ्याां मुखप्रवतमुखाभ्यामङ्गसौठिेन 
रसभािैनावयकाद्वयरचनया च युतवमवत श्रीशङु्ककाद्याः । तच्च प्रागेि परीवक्षतम् । मुखप्रवतमुखौ सांधी 
इत्येतदवप न समीचीनम् अनुपयोगा-दस्याथथस्य, इत्युपाध्यायमतमेिानिद्यमािेवदतपूि ंग्राह्यम  । 

 



 
 विषयानुक्रम 

‘म खप्रचतम खम्’ इत्यादी शब्दाांत चद्वमढूक ह्या लास्यार्ङ्ातून वैचित्र्यपूणव अांशािा स्वीकार करतात. 
जेथे लास्यातील र्ीताला आश्रयभतू असलेलया काव्यामध्ये दोघाांच्या म्हणजे नायक व नाचयका याांच्या हकवा 
दोन नाचयकाांच्याि मोहािे चत्रमूढकातलयाप्रमाणे वणवन केले जाते तेथे तालािे चनरूपण करताना एक ताल 
िार पदक्रमणाने य क्त असून त्यािी आवृत्ती होते असे साांर्णार आहेत - ‘म ख आचण प्रचतम ख याांनी य क्त, 
तसेि िािप ट तालाच्या आश्रयाने असलेले, तसेि अक्षराांच्या अन रोधाने बारा सांचनपाताांनी य क्त (ते 
चद्वमढूक)’. म्हणून प्रत्येक अांर्ाच्या पचरक्रमणामध्ये जे तालािे अन सरण आचण िार चदशाांना होणारी र्तीिी 
पचरसमाप्ती ह्या र्ोष्टीि लौचकक र्ती वर्ैरेमध्ये चदसून येत नसलया तरी नट आचण पे्रक्षकवर्व याांच्यात 
साांचनध्य उत्पन्न करून – साम्यािा अांश स्वभावतः आनन्ददायक असलयाकारणाने – रस खेरीज करून 
इतर अांशाच्या अांर्भतू होतात म्हणून रसाला अत्यांत उपयोर्ी होतात, यास्तव त्या स्वीकृत केलया आहेत. 
म ख म्हणजे समोर पे्रक्षक असतात ती चदशा आचण प्रचतम ख म्हणजे चतच्याहून अन्य चदशा; लास्यार्ङ् चसद्ध 
करण्यासाठी म ख आचण प्रचतम ख चदशाांत र्ीतािे अांर् म्हणून िार वळेा िार चदशाांना केलेला पदाांिा चवन्यास 
ज्यात आहे ते चद्वमढूक. असे केले असता काय होते यािे उत्तर ‘वैचित्र्याथवम्’ या शब्दात देतात. वैचित्र्य हे 
यािे प्रयोजन असा अथव. त्याम ळे तरी काय होते ते साांर्तात – चश्लष्ट भावाने म्हणजे सववसाम्य स्वरूपाच्या 
चित्तवृत्तीच्या सांघटनाम ळे रसाांना जेणेकरून स्ि टता येते ते. श्रीशङ्क कप्रभतृींिे असे मत आहे की हे नाट्याांर् 
म ख आचण प्रचतम ख ह्या र्ीताच्या अांर्ाांनी, अांर्सौष्ठवाने, रस आचण भाव याांनी आचण दोन नाचयकाांच्या 
योजनेने य क्त असते. त्या मतािा समािार पूवीि घेतला आहे. म ख आचण प्रचतम ख हे दोन सांधी हा अथव 
स द्धा योलय नाही, कारण तो चनरुपयोर्ी आहे. म्हणून वर माांडलेले आमच्या र् रुजींिे मति  चनदोष असे 
समजाव.े 

 
‘लास्यर्ीताश्रये’ ही म ळातील ‘लास्यचमत्याश्रये’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ‘चमचत’ म्हणजे मान 

असा मधला शब्द आहे हे सांभाव्य असले तरी तो अथवबोधास चनरुपयोर्ी आहे. लास्यनृत्ताला र्ीतािी साथ 
असतेि. - ‘नाचयकयोरेव वा’ हस्तचलचखतात ‘वा’ िे ‘पा’ असे भ्रष्ट रूप आहे. म चद्रतात ‘एव’ नाही. - 
‘चत्रमूढक’ ही हस्तचलचखतातील ‘चतमूढक’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतात ‘प्रचतमढूक’ असा पाठ आहे. त्याला 
अथव नाही. चत्रमूढकात चतघाांना मोह होतो तर चद्वमूढकात दोघाांनाि. - ‘तालचनरूपणायाम्’ म्हणजे ३१ व्या 
तालाध्यायात. - ‘वक्ष्यते’ येथे उद्धतृ केलेले विन ३१·३६०-३६१ मध्ये आढळते. त्या चठकाणी म ख आचण 
प्रचतम ख ही नृत्ताच्या दोन अांशाांिी नाव ेअसा अथव अचभपे्रत आहे. नृत्ताच्या एक ण िार भार्ाांिा चनदेश ३१·८८ 
मध्ये आहे. िािप ट हे त्र्यश्र तालािे द सरे नाव. सांचनपात म्हणजे दोन्ही हाताांिी मृदर्ङ्ावर वर्ैरे एकाि वळेी 
थाप (हस्तयोस्त  समः पातः सांचनपात इचत स्मृतः – ३१·३७) यथाक्षर म्हणजे नृत्ताच्या वळेी र्ात असलेलया 
र्ीतातील अक्षराांना अन सरून केले जाणारे सांचनपात. ते चद्वमूढक लास्यार्ङ्ात बारा असतात. - 
‘अर्ङ्ार्ङ्पचरक्रमे’ हे नाट्यात होणाऱ्या पचरक्रमाला अन लक्षनू म्हटले आहे. नाटकाांत पचरक्रमणाने एका 
चठकाणाहून द सऱ्या चठकाणी जाण्यािा अचभनय होतो हे प्रचसद्ध आहे. ‘अर्ङ्’ शब्दाच्या चद्वरूक्तीिे प्रयोजन 
स्पष्ट नाही. कदाचित ‘नाट्यार्ङ्’ असा मूळ पाठ असावा. - ‘सचवधत्वापादनेन’ ही हस्तचलचखतातील 
‘सचवधव्यापादनेन’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतात ‘सचवधाध्यासनेन’ असा पाठ स्वीकारला आहे तो सांभाव्य 
वाटत नाही. पचरक्रमणाने नट व पे्रक्षक याांत साांचनध्य उत्पन्न होते असे येथे म्हटले आहे. - ‘साम्याांशस्य’ 
नाट्यातील पचरक्रमणात असलेली र्ती प्रत्यक्ष लोकाांत चदसून येत नसली तरी चतिे लौचकक र्तीशी 
काहीसे साम्य असलयािा पे्रक्षकाांना प्रत्यय येतो आचण हा प्रत्यय आनांदप्रद असतो असे येथे म्हणावयािे 
आहे. - ‘रसाांशतेरार्ङ्त्वात्’ र्तीतील साम्याच्या प्रतीतीने होणारा आनांद हा रसोत्पत्तीस साक्षात कारणीभतू 
होणारा नसून त्याहून चभन्न असे नाट्यािे एक अांर् आहे. तथाचप, रसाच्या एकूण पचरपोषाला तो साहाय्यकि 
होतो. - ‘प्रचतम खां ततोऽन्या’ ही हस्तचलचखतातील ‘प्रचतम ख्यन्तरोऽन्या’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ 
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‘प्रचतम ख्यस्ततोऽन्या’ असा आहे. पण ‘प्रचतम खी’ असा शब्द अचभपे्रत असण्यािा सांभव नाही. - ‘लास्यार्ङ्ां  
नेत म्’ यािा अथव स्पष्ट नाही. वस्त तः  ‘लास्यार्ङ्ात करतात त्याप्रमाणे’ िार चदशाांना पदन्यास करून अशा 
तऱ्हेिा अथव तेथे अपेचक्षत आहे. ‘र्ीतकार्ङ्त्वने’ हे वणवन लास्यार्ङ्ाच्या बाबतीति समपवक आहे, नाट्यातील 
पचरक्रमणाच्या बाबतीत नाही. त्याम ळे असा सांभव वाटतो की ह्या शब्दानांतर म ळात ‘इव’ शब्द असावा. 
म चद्रतात त्यानांतर ‘चह’ शब्द आहे. पण त्यािे काही प्रयोजन चदसत नाही. - ‘चत्रित रश्रां कृत्वा’ असा 
हस्तचलचखतातील पाठ आहे. तो मूळ आहे असे मानले तर त्यात त्र्यश्र हकवा िािप ट तालािा चनदेश आहे 
असा सांभव मानता येईल. तथाचप मूळ श्लोकात ‘ित रश्र’ एवढाि शब्द असलयाम ळे ‘चत्र’ मूळ नाही असे 
वाटते. म चद्रतात ‘चत्र’ च्या ऐवजीि ‘चह’ हा पाठ स्वीकारलेला चदसतो. - ‘चश्लष्टभाव’ यािा अथव चित्तवृत्तीिे 
सांघट्टन, दृढीकरण कसा केला आहे आचण ह्या चित्तवृत्तीिे स्वरूप साम्यािी प्रतीती होणे हे आहे असे म्हटले 
आहे. - ‘उपेतम्’ हा शब्द म चद्रतात ि कीने र्ळलेला चदसतो. - ‘र्ीतकार्ङ्ाभयाम् इ॰’ श्रीशर्ङ्क काच्या मते 
म ख आचण प्रचतम ख ही र्ीतािी अरे्ङ् होत. उल्लोप्यक आचण उत्तर नावाच्या दोन र्ीतप्रकाराांत म ख आचण 
चप्रतम ख ही अांरे् असलयािे नाट्यशास्त्रात (३१·२२४) म्हटले आहे. - ‘अर्ङ्सौष्ठवने’ ही व्याख्या श्लोकातील 
‘ित रश्रपदक्रमम्’ ला अन लश्रनू श्रीशङ्क काने केली आहे. - ‘प्रारे्व’ म्हणजे नाट्यात सांपूणव लास्यार्ङ् 
घेतले जात नाही, तर त्यातील िक्त रसोपयोर्ी असा अलौचकक अांश असे प्रचतपादन करताना. 

 
उत्तमोत्तमकां  विद्यादनेकरससांश्रयम्  । 

विवचतै्ः िोकबन्धैश्च [घो हेलाभाि-.] हेलाहािविभूवषतम् [ब विवचवत्तम्-.]  ॥११३ ॥ 

 
अनेक रसाांना आधारभतू, चनरचनराळ्या श्लोकाांत रिलेले आचण हेला व हाव याांनी स शोचभत अांर् ते 

उत्तमोत्तमक असे समजाव.े 
 
अथोत्तमोत्तमकमङ्गां  नाट्य उपयोजवयतुमाह उत्तमोत्तमकां  विद्यादनेकरससांश्रयवमत्यावद । 

‘उत्तमोत्तमके त्िादौ नकुथ टां सांप्रयोजयेत्’ इत्यावदना ‘हेलाहािविभूवषतम्’ इत्यन्तेन लास्याङ्गां  लक्षवयष्ट्यते । 
तत् च वचत्तिृवत्तपवरपोषो हेलाहािावदचेिालांकारमुखेन यः क्स्थतः सोऽत्ालौवककः सन्नुपजीव्यते । न वह 
भगिदि-तारस्य रामस्य कुलकलत्मुपेक्ष्यां पराभिखलीकारश्च न सोढव्यः क्षवत्येण च 
लोककर्णटकाभ्युद्धरणां कतथव्यवमवत यच्छास्त्राथथपवरपालनमुक्त्त्िा रािणहृतसीतासमानयनादारभ्य तदुवचतां 
वनवमत्तां परमाथं, न तु यथा प्रवत तत् मुहुव्याधूता... स्त्रादृशवमत्यावद िर्णयथते तथास्य तृतीयते्ताितीणथस्य 
सांभाव्यते । रामायणेऽवप मुवनना तथा िर्मणतवमवत चेत् वकमतः  । िेदेऽवप वह तथा िर्णयथताम्, न ियमतोऽवप 
वबभीमः । स वह भागः काव्यां यत् यत् रसवनष्ट्यन्दो िर्णयथ इत्युक्त्तमसकृत् । 
ततश्चान्यतररञ्जनोपक्रमविनेयहृदयसांिावदिैवचत्र्याांशोऽसौ नाटे्य लास्याङ्गप्रसादोपनत एि । उत्तमावन 
तािल्लास्याङ्गावन तेभ्योऽपीदमुत्तमम् । सिं वह रसपयायीवत दर्मशतां प्राक् । ततः सांज्ञायाां कन् । 
अनेकस्यासाधारणस्य रसस्य सांश्रयोऽक्स्मवन्नवत स्थावयनोऽनेकरूपत्िमुक्त्तम् । िोके च बध्यन्त इवत 
िोकबन्धा विधास्तैर्मिविघैः परमाथथतोऽभूतैः क्ववचत्कदावचत् सांभिमात्तया िर्मणतैः युक्त्तम् ।  यथा ‘आः 
दुरात्मन् रक्षः, क्व नु खलु मे वप्रयतमामादाय गच्छवस । (विभाव्य) निजलधरः सांनद्धोऽयम्’ इत्यावद 
पुरूरिस उक्क्त्तश्चानुरागेणैि व्याख्यातेवत कक पुनरूक्त्तया । हेलाहािैर्मिशेषेण दीप्ततोपगमनरूपेण 
भूवषतवमवत सावविकाद्यवभनयिगथस्य दीप्ततोपलवक्षता । 

 
तत्ावक्षभ्रूविकाराढ्यः शृङ्गाराकारसांयुतः । 
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सग्रीिारेचको जे्ञयो हािः क्स्थतसमुक्त्थतः ॥ 

य एि हािः सा हेला लवलतावभनयाक्त्मका । 

इवत हेलाहाियोलथक्षणम् । 

 
आता उत्तमोत्तमक ह्या लास्याांर्ािी नाट्यात योजना करण्यासाठी ‘उत्तमोत्तमकां  

चवद्यादनेकरससांश्रयम्’ इत्यादी साांर्तात. ‘उत्तमोत्तमकामध्ये प्रथम नक व टािी योजना करावी’ येथपासून ते 
‘हेला आचण हाव याांनी चवभचूषत’ येथपयवत ह्या लास्याांर्ािे लक्षण साांचर्तले जाणार आहे. त्यात हेला , हाव 
इत्यादी िेचष्टतरूप अलांकाराांच्या द्वारा जो चित्तवृत्तीिा पचरपोष स्स्थर होतो तो ह्या चठकाणी अलौचकक अशा 
रूपात स्वीकृत केला जातो. भर्वन्तािा अवतार असलेलया रामिन्द्राला क लकलत्रािी उपेक्षा करणे योलय 
नव्हते, आचण पराभवािा अपमान सहन करता येण्यासारखा नव्हता, तसेि क्षचत्रयाने द ष्टाांिे चनदालन केले 
पाचहजे ह्या शास्त्राच्या आजे्ञिे पचरपालन करावयािे आहे असे म्हणून रावणाने अपहरण केलेलया सीतेला 
परत आणणे ह्या त्याच्या कृत्यािे तेि खरोखरीिे चनचमत्त, परांत .... इत्यादी वणवन करतात त्याप्रमाणे तृतीय 
ते्रताय र्ात अवतीणव ह्या रामाच्या बाबतीत सांभवत नाही. वालमीचकम नीने रामायणात स द्धा तसे वणवन केले 
आहे असे म्हटले तर आम्ही चविारतो की म्हणून काय झाले? वदेाांत स द्धा तसे वणवन केलेले असू द्या, 
त्याला स द्धा आम्ही भीत नाही. तोि भार् काव्य की जेथे जेथे रसािी अचभव्यक्ती वणवनािा चवषय होते असे 
आम्ही अनेकदा साचर्तले आहे आचण म्हणून एक प्रकारच्या रांजनाच्या द्वारा उपदेशास योलय अशा 
पे्रक्षकाांच्या हृदयाशी सांवाचदता साधणारा असा जो वैचित्र्यरूप अांश तो नाट्यात लास्याांर्ाच्या कृपेनेि 
आलेला असतो. लास्याांरे् ही उत्तम असतात. त्याांपेक्षाही हे अर्ङ् अचधक उत्तम, म्हणून उत्तमोत्तम. कारण 
नाट्यात सवव काही रसाभोवती चिरणारे असते हे आम्ही पूवी दाखवनू चदले आहे. त्या शब्दाला सांज्ञाथी क 
प्रत्यय लार्ला आहे. अनेक म्हणजे असाधारण अशा रसािा ज्यात सांश्रय असतो ते, यात स्थाचयभावािी 
अनेकरूपता चनर्मदष्ट केली आहे. आचण श्लोकामध्ये बांचदस्त केले जातात ते श्लोकबन्ध म्हणजे प्रकार, त्या 
चवचवध, वास्तवात अस्स्तत्वात नसलेलया परांत  क्वचित कदाचित केवळ सांभाव्य म्हणून वर्मणलेलया, प्रकाराांनी 
य क्त असे उत्तमोत्तमक. उदाहरणाथव, चवक्रमोववशीयात िौर्थया अांकातील प रूरव्यािी उक्ती ‘हा! द ष्ट 
राक्षसा! माझ्या चप्रयेला घेऊन तू कोठे िाललास? (नीट  पाहून) हा कचटबद्ध झालेला नूतन मेघ आहे’ 
इत्यादीिी उपपत्ती अन रार्ानेि लार्ते. तेव्हा हे सवव प न्हा कशाला साांर्ाव?े हेला आचण हाव याांनी 
चवशषेकरून म्हणजे दीप्त स्वरूपात अचभव्यक्त होऊन भचूषत असे – याने सातस्त्वकप्रभतृी 
अचभनयप्रकाराांिी दीप्तता चनर्मदष्ट होते. हेला आचण हाव याांिे लक्षण असे केले आहे - ‘त्याांत नेत्र आचण 
भ्र क टी याांच्या चवकाराांनी पूणव असलेला, शृांर्ाराच्या आकाराने य क्त असा, मानेच्या हालिालीसह असलेला 
आचण असलेलया चठकाणीि उत्पन्न होणारा तो हाव असे समजाव.े जो हाव तीि हेला लचलत अचभनयाच्या 
स्वरूपािी’. 
 

‘उत्तमोत्तमके इ॰’ ह्या लास्यार्ङ्ािे हे वणवन तालाध्यायात ३१·३६२-३६४ ह्या श्लोकात आढळते. त्या 
चठकाणी बडोदे प्रतीत ‘हेलावृचत्तचवभचूषतम्’ असा पाठ आहे. - ‘नक व टम्’ र्ीताांमध्ये योजावयाच्या वृताांच्या 
प्रकाराांपैकी नक व ट हा एक असून त्यािे प न्हा आठ भेद असलयािे म्हटले असून त्या सवव भेदाांिी उदाहरणे 
३२·२७३-२९२ याांत चदली आहेत. - ‘िेष्टालांकार-’ हेला आचण हाव (याांच्या व्याख्या पचरच्छेदाच्या शवेटी 
उद्धतृ केलया आहेत) याांिे चनदशवक जे िेचष्टत होते ते चित्तवृचत्तरूप भावाांिे अलांकार बनते. हेला, हाव, 
इत्यादी सवव चवकार भाव आचण रस याांच्या आश्रयाने असणारे अलांकार होत असे २२ व्या अध्यायात ४-५ ह्या 
श्लोकाांत म्हटले आहे. - ‘अलौचककः’ म चद्रत पाठ ‘लौचककः’ आहे. पण तो बरोबर नाही. लास्यार्ङ्ातून 
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नाट्यात घेतला जाणारा अांश सववत्र अलौचकक असलयािे म्हटले आहे. - ‘न चह भर्वदवतारस्य इ॰’ या 
चठकाणी अचभनवर् प्ताला असे म्हणावयािे आहेसे चदसते की रामिचरतावरील काव्यात वीररसािा पचरपोष 
साधण्यासाठी सीतेच्या अपहरणािी उपेक्षा न करणे, द ष्टाांिे दमन करण्यािे क्षचत्रयािे कतवव्य पार पाडणे 
इत्यादी उत्साहचनदशवक र्ोष्टींिे चित्रण आवश्यक आहे, एखाद्या सामान्य नायकाप्रमाणे रामाच्या सांबांधात 
चवप्रलम्भ शृर्ङ्ारािे वणवन उचित होणार नाही. अशा तऱ्हेिा चनष्ट्कषव सांभाव्य आहे इतकेि, काही पाठ अश द्ध 
अथवा त्र चटत असलयाम ळे खात्री वाटत नाही. म ळातील ‘अन पेक्ष्यम्’ च्या जार्ी ‘उपेक्ष्यम्’ अशी द रुस्ती 
स िचवली आहे. तसेि ‘-पालनां म क्त्वा’ च्या जार्ी ‘-पालनम क्त्त्वा’ असा पाठ स िचवला आहे. - 
‘समानयनादारभय.... द चितां चनचमत्तां, परमाथं’ असे हस्तचलचखतात आढळते. म चद्रतात ‘समानयनाद्य चितां 
चनचमत्तां, परमाथवतो’ असा पाठ आहे. याच्या नांतरच्या शब्दापासून काहीि अथवबोध होत नाही. वर चदलेला 
पाठ हस्तचलचखताप्रमाणे आहे. म चद्रत पाठ ‘न त  यथा प्रचतरूपां ‘‘म ह व्याधूतास्तादृश’’ चमत्याचद’ असा आहे. 
या चठकाणी रामचवषयक एखाद्या नाटकातील एका श्लोकािा चनदेश केलेला असावा असे वाटते. आचण तो 
श्लोक रामाच्या चवरहावस्थेिे वणवन करणारा असण्यािी शक्यता आहे. रामािे सीतेवरील पे्रम हेि चतला 
परत आणण्यास कारणीभतू झाले असाही त्या श्लोकािा अथव असणे सांभवनीय आहे. - ‘तृतीयते्रता-’ 
यातील ‘तृतीय’ शब्दािी उपपत्ती नीट लार्त नाही. कचलय र्ापासून उलट मोजले तरि ते्रताय र्ाला 
‘चतसरे’ म्हणता येईल. - ‘तथा’ म्हणजे राम चवरहावस्थेत असलेला व सीतेवरील पे्रमाम ळे चतच्या 
सोडवण कीस चसद्ध झालेला असा अथव अचभपे्रत असावा. - ‘यत्र यत्र रसचनष्ट्यन्दो’ ही स िचवलेली द रुस्ती 
आहे. हस्तचलचखतात ‘तच्च तच्च तास्वचनष्ट्यां’ असा भ्रष्ट पाठ आहे. म चद्रत पाठ ‘यि यि रसाचभचनष्ट्यन्दी’ असा 
आहे. तोही िालण्यासारखा आहे. रस असेल तरि ते काव्य हे बरोबर आहे. पण रामचवषयक काव्यात 
चवप्रलम्भ शृर्ङ्ार का नसावा ते स्पष्ट नाही. म्हणूनि ह्या उदाहरणािा वर स िचवलेला आशय बरोबर आहे 
अशी खात्री वाटत नाही. - ‘अन्यतररञ्जनोपक्रम-’ म्हणजे पे्रक्षकाांिे रांजन करणाऱ्या र्ोष्टींपकैी एक. यात 
रसािा चनदेश अचभपे्रत आहे. - ‘सांज्ञायाां कन्’ हे पाचणनीिे ५·३·८७ येथील सूत्र आहे. - ‘रसपयाचय’ 
पयाचयन् शब्दात पचर+इ धातूिा शब्दशः अथव अचभपे्रत आहे. रस मध्यवती आचण इतर त्याच्या भोवताली 
अशी कलपना आहे. ‘असाधारणस्य’ श्लोकातील ‘अनेक’ शब्दािी ‘असाधारण’ अशी व्याख्या केली आहे. - 
‘स्थाचयनोऽनेकरूपत्वम्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘स्थाचय... प्तपम्’ असा त्र चटत पाठ 
आहे. म चद्रतात ‘स्थाचयनाां बह त्वनूतनत्वाद् घटनाचवचित्रत्वम्’ असा चवस्तृत पाठ आहे. तो पाठ मूळ असेलसे 
वाटत नाही. ‘रसस्य’ एकविनात आहे, तेव्हा ‘स्थाचयनाां’ असे बह विनी रूप असण्यािा सांभव कमी. - 
‘परमाथवतोऽभतैूः’ यातील अवग्रह हस्तचलचखतात नाही. म चद्रत पाठ ‘परमाथवताभतैूः’ असा आहे. यानांतर जे 
शब्द आहेत त्यावरून असे चदसते की ‘अभतैूः’ असे रूप आवश्यक आहे.- ‘सांभवमात्रतया’ ही द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘सांभवमात्रा तथा’ आचण म चद्रतात ‘सांभवमात्र तथा’ असे पाठ आहेत. ते दोन्हीही अथवबोधास 
उपय क्त नाहीत. - ‘नवजलधरः इ॰’ सांपूणव श्लोक असा – 

 
निजलधरः सांनद्धोऽयां न दृप्तवनशाचारः 

सुरधनुवरदां दूराकृिां न नाम शरासनम् । 

अयमवप पटुधारासारो न बाणपरांपरा 

कनकवनकषक्स्नग्धा विदु्यत् वप्रया न ममोिथशी  ॥ (विक्रमो॰, ४·१) 
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-‘अन रारे्णैव’ येथील म्हणणे असे की प रूरव्याला झालेला हा आभास त्याच्या उत्कट पे्रमाम ळे होतो. 
परमाथवतः तेथे राक्षस नसतो (अभतू), परांत  या चठकाणी कवीने त्यािा सांभव कस्लपला आहे. ते प रुरव्याच्या 
अन रार्ाम ळे सांभाव्य वाटते. अन रार्ािे हे स्वरूप म्हणजे रचत हा जो  स्थाचयभाव त्याच्या चवचवध रूपाांपैकी 
एका रूपािे उदाहरण म्हणून चनर्मदष्ट केले आहे. – मूळ श्लोकातील अचभनवर् प्तािा पाठ 
‘हेलाहावचवभचूषतम्’ होता हे स्पष्ट आहे. - ‘साचत्त्वकाद्यचभनयवर्वस्य’ ही द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात 
‘साचत्त्वकाद्यन भाव ेवर्वस्य’ आचण म चद्रतात ‘साचत्त्वकाद्यन भाववर्वस्य’ असे पाठ आहेत.  अचभनयाच्या िार 
प्रकाराांपैकी साचत्त्वक अचभनय एक आहे. अन भावाांिे चवशषेण म्हणून साचत्त्वक प्रचसद्ध नाही. - ‘तत्राचक्ष – 
इ॰’ हा बाचवसाव्या अध्यायातील १० वा श्लोक आहे. त्या चठकाणी  ‘शृर्ङ्ाराकारसूिकः’ असा पाठ आहे. तो 
अचधक समपवक वाटतो. - ‘य एव इ॰’ बाचवसाव्या अध्यायातील हा सांपूणव श्लोक पढीलप्रमाणे आहे –  
 

यो िै हािः स एिैषा शृङ्गाररससांभिा । 

समाख्याता बुधैहेला लवलतावभनयाक्त्मका ॥ (२२·११). 

 

कोपप्रसादजवनतां सावधके्षपपदाश्रयम् । 

उक्त्तप्रत्युक्त्तमेिां [वन – मेि स्यात् ककतु गीता - .] स्यावच्चक्षगीताथथयोवजताम् ॥११४ ॥ 

 
कोप व प्रसाद याांनी उत्पन्न झालेले, दोषपर विनाांनी य क्त आचण हृद्य अशा र्ीताच्या अथािी 

योजना असलेले ते उक्तप्रत्य क्त होय. 
 
अथान्त्यमङ्गां  नाट्योपयोवग कतुथमाह कोपप्रसादजवनतवमत्यावद । प्रथमाधेन भाविलक्षणमेकदेश-

द्वारेणानूद्यते, वद्वतीयेन तत आकृष्ट्य िैवचत्र्यभागो नाट्योपयोगी कथ्यते । तदयमथथः । कोपप्रसादजवनतां 
सावधके्षपपदाश्रयां चेत्यावदरूपां यदुक्त्तां प्रत्युक्त्तां च लास्यगाने िक्ष्यते नाटे्य एिवमवत समनन्तरमेि िक्ष्यमाणेन 
पथा स्यात् । तमाह वचते्वत । वचत्ां यद्गीतां धु्रिगानकाव्यां तस्य योऽथथस्तेन सांयोजनां यक्स्मन्नाट्याांशे । 
उक्त्तप्रत्युक्त्ते वह लास्याङ्गा ... ‘बाले नाथ विमुि मावनवन रुषम्’ इत्यादौ वभन्नानाां िाक्त्यखर्णडलकानाां 
समन्ियो रसािेश-मवहम्नैि । न तु श्रुवतवलङ्गावदप्रमाणषट्कमत्ािकाशां लभते । ‘क्काकायं शशलक्ष्मणः क्व च 
कुलम्’ इत्यादावियमेि िाता । एिां ‘णवलणीदलणीसहमुत्तदोवहआ । अइदुल्लहपवडबद्धाणुराइआ ॥’ 
इत्यादेर्मद्वपवदकागीताथथस्यावभनेय-काव्याथथस्य च ‘वहअअ समस्सस’ इत्यादेः, रसािशेकृत 
एिावभनयाथथसमािेशो लोकापवरदृिोऽवप रञ्जनाय सावतशयमुपयोगीवत 
रसािेशिैर्शयप्रसादावदत्युक्त्तप्रत्युक्त्ताल्लास्याङ्गादुपजीवितः । यद्यवप ‘स्थाने धु्रिास्िवभनयो यः वक्रयते’ इवत 
नाट्यवनरूपणायाां िक्ष्यते तथावप कविना तादृक्काव्यां कायं प्रयोक्त्त्ा च तादृग्गीतां कतथव्यवमवत वशक्षणाय, 
कुतशे्चदमङ्गमुपजीवितवमवत शङ्काशमनाय, रूपकाङ्गत्िेनेहास्यावभधानम्; सामान्यावभनये त्िवभनेयत्िेनास्य 
वनरूपणां भविष्ट्यवत ‘षडात्मकस्तु शारीरः’ इत्यत् । कोपप्रसादजवनतत्िवमत्यनेन 
वचत्तिृवयािशेस्थानमस्याङ्गस्य वनिेशविषय इत्युक्त्तम् । उक्त्तप्रत्युक्त्तवनिथचनमवहम्ना 
चाकाशभावषतात्मकमप्य-लौवककरूपां स्िीकुिथता तत्सहचरस्िगतजनाक्न्तकापलावरताद्यप्युपलवक्षतम् । न 
च स्रिथा तन्नाटे्य, लोके क्ववचत्सांभिात् । नाटे्यऽवप गीयमानस्यान्यान्यश्रोतुः काकतालीयिशात् 
स्िवचत्तिृवयाथथसांिादो भिवत, यथा हषथचवरते भगित्याः सरस्ित्याः ‘तरलयवस दृशां समुत्सुकाम्’ 
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इत्यपरिक्त्त्ां शृर्णिन्त्याः । तत्सिं वह लोके यथा स्यात्तर्मह प्रत्यक्षकल्पां कथवमि तत् प्रतीवतवरवत नाट्यरूपतैि 
भ्रांशेत । 
 

आता शवेटिे अांर् नाट्याला उपयोर्ी करण्यासाठी ‘कोपप्रसादजचनतम्’ इत्यादी साांर्तात. 
श्लोकातील पूवाधात प ढे करावयाच्या लास्याांर्ाच्या लक्षणािा एक भार् उद्धतृ केला आहे आचण उत्तराधात 
त्यातून घेतलेला नाट्याला उपयोर्ी असा वैचित्र्यपूणव भार् चनर्मदष्ट केला आहे. तेव्हा एकूण अथव असा. कोप 
आचण प्रसाद याांनी उत्पन्न झालेले आचण दोषपर शब्दाांनी य क्त इत्यादी स्वरूपािे जे विन आचण प्रचतविन 
लास्यर्ानामध्ये चनर्मदष्ट केले जाणार आहे ते नाट्यात ह्या प्रकारे म्हणजे आत्ताि साांर्णार असलेलया 
पद्धतीने असू शकते. ती पद्धत ‘चित्र-’ इत्यादी शब्दाांत साांर्तात. चित्र असे जे र्ीत म्हणजे ध्र वार्ानातील 
काव्य त्यािा तो जो अथव त्याच्याशी समन्वय ज्या नाच्याांशात होतो ते उक्तप्रत्य क्त. कारण 
उक्तप्रत्य क्तामध्ये लास्याांर्ातून... ‘‘बाले,’’ ‘‘नाथ,’’ ‘‘हे माचनचन, रार् सोड न दे’’ इत्यादी चनरचनराळ्या 
वाक्यखांडाांमध्ये जो समन्वय होतो तो रसावशेाच्या मचहम्याम ळेि. श्र चत, चलर्ङ् आदी मीमाांसेतील सहा 
प्रमाणाांना येथे काहीि अवकाश प्राप्त होत नाही. ‘अकायव कोठे आचण सोमवांशातील क ल कोठे?’ 
इत्यादीमध्ये हीि र्ोष्ट आहे. याप्रमाणे ‘नचलनीदलाप्रमाणे नाजूक व चशचथलर्ात्र असलेली, अचतद लवभ 
चप्रयकरावर चजिे पे्रम जडले आहे अशी’ ह्या चद्वपादीर्ीताच्या अथािा आचण ‘हृदया, आश्वस्त हो’ इत्यादी 
अचभनयास योलय अशा काव्याच्या अथािा रसावशेाम ळेि होणारा अचभनयाच्या अथाशी समन्वय लोकाांत 
चदसत नसला तरी रांजनाला अचतशय उपयोर्ी म्हणून रसावशेाच्या चववशतारूप प्रसादाम ळे उक्तप्रत्य क्त 
ह्या लास्याांर्ामधून घेतला आहे. जरी नाट्याचयतािे चनरूपण करताना ‘उचित प्रसांर्ी ध्र वार्ानाांमध्ये जो 
अचभनय केला जातो’ इत्यादी साांर्णार आहेत तथाचप कवीने त्या तऱ्हेिे काव्य रिाव े आचण प्रयोर् 
करणाराने त्या तऱ्हेिे र्ीत कराव े हे चशक्षण देण्यासाठी आचण हे अांर् कोठून आले या शांकेिे समाधान 
करण्यासाठी रूपकािे अांर् म्हणून ह्यािा येथे चनदेश केला आहे, परांत  सामान्याचभनय अध्यायात 
‘षडात्मकस्त  शारीरः’ या चठकाणी अचभनेय म्हणून ह्यािे चनरूपण होणार आहे. ‘कोप आचण प्रसाद याांनी 
उत्पन्न’ या शब्दाांनी चित्तवृत्तीच्या आवशेािे स्थान तो ह्या अांर्ाच्या योजनेिा प्रसांर् असा अचभपे्रत अथव चनर्मदष्ट 
होतो. आचण उक्तप्रत्य क्त या शब्दाच्या अथाच्या प्रभावाम ळे आकाशभाचषताच्या स्वरूपािे अलौचकक रूप 
स द्धा स्वीकृत केलयाने त्याच्या बरोबर असलेले स्वर्त, जनास्न्तक, अपवाचरत इत्यादी स द्धा उपलचक्षत 
होतात. आचण ते सववस्वी नाट्याति असते असे नाही, लोकातही ते क्वचित सांभवते. नाट्यामध्ये स द्धा र्ीत 
ऐकणाऱ्या काही श्रोत्याांच्या चित्तवृत्तीिे र्ाइले जाणाऱ्या अथाशी सांवाचदत्व उत्पन्न होते, जसे ते हषविचरतात 
‘औत्स क्यपूणव अशी दृष्टी तू का िांिल करतेस?’ इत्यादी अपरवक्त्र ऐकत असलेलया सरस्वती देवीच्या 
चित्तवृत्तीिे होते. ते सवव जर लोकात जसे असते तसेि असेल तर ते प्रत्यक्षासारखे होईल. मर् त्या चठकाणी 
रसप्रतीती कशी होणार असा प्रश्न उपस्स्थत होऊन नाट्यािे स्वरूपि नष्ट होईल. 
 

‘भाचवलक्षणम्’ हे लक्षण ३१·३६५-३६७ येथे चदले आहे. परांत  तेथील पाठ ‘कोपप्रसादबह लां  
सचवके्षपैरुपक्रमःै’ असा आहे. त्या चठकाणी अचभनवर् प्ताप ढे चभन्न पाठ असण्यािी शक्यता आहे. ‘ि 
लास्यर्ाने’ ही म ळातील ‘तथास्यर्ाने’ िी द रुस्ती आहे. या मूळ पाठािा काही अथव होण्यासारखा नाही. 
‘ि’ आवश्यक आहे. आचण लास्यर्ान म्हणजे नृत्तािी साथ करणारे र्ीत हा अथव प्रस्त त सांदभात समपवक 
आहे. ‘पथा’ ही म ळातील ‘पचथना’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. हे रूप चशष्टसांमत नाही. - ‘लास्यार्ङ्ा-’ 
याच्याप ढील टीकेतील काही शब्द र्हाळ झाले आहेत. म चद्रतात ‘(वैचित्र्यां) लास्यार्ङ्ात्स्वीकृतम्’ अशी पूती 
आढळते. पण वैचित्र्याच्या स्वरूपािा चनदेश केलयाचशवाय अशा तऱ्हेिे चवधान केले असण्यािा सांभव कमी. 
उक्तप्रय क्त लास्यार्ङ्ात कशा तऱ्हेिे र्ीत असते त्यािे उदाहरण प ढील वाक्यात चदले आहे. त्यािा चनदेश 
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प्रस्त त वाक्यात केला असण्यािा अचधक सांभव आहे.- ‘बाले नाथ इ॰’ अमरुशतकातील हा सांपूणव श्लोक 
प ढीलप्रमाणे  आहे – 

 
बाले नाथ विमुि मावनवन रुषां रोषान्मया कक कृतां 

खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यवत भिान् सिेऽपराधा मवय ।  

तक्त्कां  रोवदवष गद्गदेन िचसा कस्याग्रतो रुद्यते 

नन्िेतन्मम का तिाक्स्म दवयता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ 

 
यात उक्त आचण प्रत्य क्त स्पष्ट आहेत. त्या सवांत एकसूत्रता शृर्ङ्ाररसाच्या अचधष्ठानाम ळे उत्पन्न होते. - ‘न 
त  श्र चतचलर्ङ् इ॰’ वाक्याांिे अथव करण्यासाठी मीमाांसकाांनी सहा प्रमाणे ठरचवली आहेत. अचभनवर् प्तािे 
म्हणणे असे चदसते की वरील श्लोकातील वाक्याांच्या परस्पर सांबांधािा बोध त्यातील रसािी प्रतीती 
झालयावरि होतो, मीमाांसकाांच्या प्रमाणाांिा त्या कामी काही उपयोर् नाही. पण हे अशा तऱ्हेिे चवधान 
करण्यािे प्रयोजन लक्षात येत नाही. - ‘अत्रावकाांशां’ ही ‘अन्यत्रावकाशां’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रतात 
‘तदन्यत्रावकाशां’ असा पाठ आहे. - ‘क्काकायं इ॰’ काचलदासाच्या नावावर खपणारा, पण त्याच्या 
कोणत्याही ग्रांथात न आढळणारा हा श्लोक असा - 

 

क्काकायं शशलक्ष्मणः क्क च कुलां  भूयोऽवप दृर्शयेत सा  

दोषाणाां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽवप कान्तां मुखम् । 

कक िक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतवधयः स्िप्नेऽवप सा दुलथभा 

चेतः स्िास्थ्यमुपेवह कः खलु युिा धन्योऽधरां पास्यवत ॥ 

 
यात प्रथमदशवनी पे्रमात पडलेलया सोमवांशातील एका राजाच्या मनात उत्पन्न झालेलया परस्परचवरोधी 
चविाराांिे चित्रण आहे. परस्परचवरोधी उद्र्ार म्हणजे उक्त-प्रत्य क्त असे अचभपे्रत चदसते. या उक्त-
प्रत्य क्ताांिा परस्परसांबांध शृर्ङ्ाररसाच्या अचभचनवशेाम ळेि प्रतीत होतो. - ‘अचभनेयकाव्याथवस्य’ म चद्रत पाठ 
‘अचभनये काव्याथवस्य’ असा आहे. पण तो बरोबर नाही. - ‘चहअअ समस्सस’ हे अचभज्ञानशाक न्तलातील 
सातव्या अांकात शक न्तलेने हा द ष्ट्यन्ति ही खात्री पटलयावर काढलेले उद्र्ार आहेत. चद्वपदी हे र्ीत आहे, 
तर शक न्तलेिे उद्र्ार साधे काव्य आहे. पण दोघाांच्याही सांबांधात अचभनय केला जातो. र्ीत आचण काव्य 
याांच्या अथाशी जो अचभनयािा सांबांध प्रस्थाचपत होतो तो रसावशेाम ळे. म्हणून त्याांत उक्ती व प्रत्य क्ती 
नसलया तरी रसाचभव्यञ्जक अचभनय हा उक्तप्रत्य क्त लास्यार्ङ्ातील अांश चवद्यमान असतो. म्हणजे असा 
अचभनय हाि लास्यार्ङ्ातून नाट्यात उपयोर्ी पडणारा अांश घेतला आहे. - ‘उपयोर्ोचत’ म ळात ‘इचत’ 
नाही. - ‘यद्यचप इ॰’ येथे शांका अशी  उपस्स्थत केली आहे की अचभनय हेि जर उक्तप्रत्य क्तािे वैचशष्ट्ट्य 
असेल तर त्यािा लास्यार्ङ् म्हणून चनदेश करण्यािी काय आवश्यकता आहे? कारण प ढे २२ व्या अध्यायात 
ह्या अचभनयािे चवस्तृत वणवन केलेि आहे. ‘स्थाने इ॰’ ही आया अशी –  
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स्थाने धु्रिास्िवभनयो यः वक्रयते हषथशोकरोषादै्यः । 

भािरससांप्रयुक्त्तैजे्ञयां नाट्यावयतां तदवप ॥ २२·४९. 

 
-‘तादृक्काव्यां कायं’ चह द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘तादृक्काव्याथव’ आचण म चद्रतात ‘तादृक्कायं’ असे पाठ 
आहेत. ते अपूणव आहेत. - ‘रूपकार्ङ्-’ येथे चनदेचशलेली लास्याङ्र ेरूपकािी अांरे् होत. - ‘अस्य’ म्हणजे 
अचभनयस्वरूप प्रस्त त अांर्ािे. - ‘षडात्मकस्त  इ॰’ सांपूणव श्लोक येणेप्रमाणे – 

 
षडात्मकस्तु शारीरो िाक्त्यां सूचाङु्करस्तथा । 

शाखा नाट्यावयतां चैि वनिृवयङु्कर एि च ॥ २२·४३. 

 
हे शारीर अचभनयािे सहा प्रकार आहेत. - ‘उक्तप्रत्य क्तचनवविनमचहम्ना’ म चद्रतात ‘चनवविन’ शब्द नाही. पण 
तो आवश्यक वाटतो. ‘उक्त’ च्या पूवी म ळात ‘यतः’ शब्द अचधक आहे. त्यािा अन्वय लार्ण्यासारखा 
नाही.- ‘तत्सहिर-’ म चद्रतात ‘तत्सहिरां’  असा स्वतांत्र शब्द केला अहे. - ‘तन्नाटे्य’ ही म ळातील ‘तन्नाशो’ 
िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ‘तन्नाशः’ िा काहीि अथव लार्त नाही. ‘तत्’ म्हणजे आकाशभाचषत, स्वर्त 
वर्ैरे. हे प्रकार क्वचित लोकातही सांभावतात असा अथव असावा. - ‘नाटे्यऽचप’ नांतर म ळात ‘इचत’ शब्द 
अचधक आहे. त्यािे काही प्रयोजन चदसत नाही. - ‘र्ीयमानस्यान्यान्यश्रोत ः’ हस्तचलचखतात ‘अन्योन्यश्रोत ः’ 
असे आहे. म चद्रत पाठ ‘र्ीयमानः स्यात् अनेन श्रोत ः’ असा आहे. त्यातील शब्दाांिा अन्वय कसा लावावयािा 
हे समजण्यासारखे नाही. - ‘तरलयचस इ॰’ अपरवक्त्रछांदातील हा श्लोक प ढीलप्रमाणे आहे – 
 

तरलयवस दृशां वकमुत्सुकामकलुषमानसिासलावलते । 

अितर कलहांवस िावपकाां पुनरवप यास्यावस पङ्कजालयम् ॥ 

 

हांसीला उदे्दशून म्हटलेला हा श्लोक ऐकताना शापाम ळे पृर्थवीवर जाणे आवश्यक असलेलया सरस्वतीला 
त्यातील अथव स्वतःला उदे्दशून असलयािेचह प्रत्ययास येते. तसाि अन भव नाट्यातही काही पे्रक्षकाांना येतो. 
- ‘तत्सव ंचह इ॰’ ह्या वाक्यािा अथव असा चदसतो की लोकव्यवहारात कोणी काही ऐकले तर त्याला प्रत्यक्ष 
स्वरूपािे ज्ञान होते. नाट्यातील अन भव तसाि आहे असे मानले तर हा अन भव प्रत्यक्षस्वरूपािाि ठरेल. 
पण मर् तेथे रसास्वाद होत नाही असे मानाव ेलारे्ल. कारण रसास्वाद हा प्रत्यक्षादी सवव अन भवप्रकाराांहून 
चभन्न आहे हे सहाव्या रसाध्यायवरील टीकेत चवस्तृतपणे दाखवनू चदले आहे. आचण रसास्वाद नाही तर तेथे 
नाट्यि नाही असा चनष्ट्कषव चनघेल. 
 

अन्ये तु वचत्पदां भाविकां  चेत्यङ्गद्वयमाहुः पठक्न्त च – 

यत् वप्रयाकृकत दृष्ट्वा विनोदयवत मानसम् । 

मदनानलतप्ताङ्गी तवच्चत्पदमुच्यते ॥ 

दृष्ट्रा स्िप्ने वप्रयां यत् मदनानलतावपता । 
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करोवत विविधान् भािाांस्तदै्व भविकमुच्यते ॥इवत । 

 
तच्चदेमसत्, ‘लास्ये दशविधम्’ इत्यत्त्येन ग्रन्थेन ‘दशाङ्गां  लास्यम’ इवत च तालाध्याये पवठष्ट्यमाणेन 
विरोधात् । न चास्योपयोगः कवश्चत् । तथा ह्यलौवकककैवशक्त्युपयोवग रसाांशे सिथथोपकावर यदै्ववचत्र्यां 
तल्लास्याङ्ग-द्वारेणाह । स्िकायं तच्च दशवभरेि सांगृहीतम् । तथावह प्रधाने वचत्तिृवयांशे िैवचत्र्यां विभािाद्यांशे िा 
उपरञ्जकभागे िा । तत् वचत्तिृवयांशे िैवचत्र्यमुत्तमोत्तमकात् । विभािाांशगतां तु िैवचत्र्यां सैन्धिकात्, 
काक्काद्यांशे क्स्थतपाठ्यात्, लक्षणगुणाद्यांशे वत्मूढकात्, िृत्ताांशे पुष्ट्पगक्र्णडकात आहाये 
उपरञ्जकगीतातोद्ययोजने च, सावविके आसीनपाठ्यात्, उपरञ्जकेऽवप शब्दाद् धु्रिागानभागे सिातोद्ययोगे 
च गेयपदात्, गीताथथस्य पातै्ः काव्याथावभनये उक्त्तप्रत्युक्त्तात्, िावचकस्य स्िरतालानुसरणे वद्वमूढकात्, 
तत एिावङ्गकिैवचत्र्यमवप । व्यवभचायंशे तु िैवचत्र्यमु-त्तमोत्तमकादेि । तदतोऽवतवरक्त्तो नास्त्येिाांश इवत 
दशैिाङ्गावन । िाग्भागस्तनुत्िेनोपरञ्जकभागः । स्िरसात्मवन वह तदै्ववचत्र्ये भूयसा मुवनना वनरूपणां कृतम् । 
अत एि चालौवकको िैवचत्र्याांशः प्रत्युत रसे सावतशयोपयोग इवत शब्दतो मुनेरनुकारः । रसात्मा नाट्यवमवत 
चावभपे्रतवमवत लक्ष्यते । अलौवककिैवचत्र्यसारो वह रसः । तथा चोक्त्तां भट्टतोतेन –  

 

लक्षणाांकृवतगुणा दोषाः शब्दप्रिृत्तयः । 

िृवत्तसांध्यङ्गसांरम्भः सांभारो यः किेः वकल ॥ 

अन्योन्यस्यानुकूल्येन सांभूयिै समुक्त्थतैः । 

िवटत्येि रसा यत् व्यज्यन्ते ह्लावदवभगुथणैः ॥ 

िृत्तःै सरलबन्धैयथक्त्स्नग्धैशू्चणथपदैरवप । 

अक्क्त्लिहृद्यघटनभाषया सुप्रवसद्धया ॥ 

यच्चदेृक्काव्यमाांत् तर्द्सभािानुभािकम् । 

सामान्यावभनये प्रोक्त्तां िाच्यावभनयसांज्ञया ॥ 

एिांप्रकारां यक्त्कां वचद्वस्तुजातां कथांचन । 

अनूनावधकसामग्रीपवरणामोक्न्मषर्द्सम् ॥ 

रसपोषाय तज्जाते नाट्यस्ियांिरे । 

प्रवतभायाः  प्रगल्भायाः सिथमोडुप एष सः  ॥इवत । 

 
सांभािनाप्राणनाया वह यल्लोके सांभाव्यते परमाथं तत् । िस्तुतो लोकोत्तरत्िेनैि सांभारेण युक्त्ता कवििाणी 
हठादेि रसमयी भिवत असाधारणताप्राणत्िावदवत तत् तात्पयथम् । 
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परांत  द सरे टीकाकार चित्रपद आचण भाचवक अशी आणखी लास्यारे्ङ् मानतात आचण प ढील अथािे 
श्लोक पठन करतात - ‘जेव्हा कामालनीने दाह होत असलेली य वती चप्रयकराच्या चित्राकडे पाहून आपले 
मन चरझचवते तेव्हा ते चित्रपद असे म्हणतात. जेव्हा मदनालनीने चवव्हल झालेली य वती स्वप्नात चप्रयकराला 
पाहून चवचवध भाव अचभव्यक्त करते तेव्हा त्याला भाचवक म्हणतात.’ पण हे बरोबर नाही. कारण ‘दहा 
प्रकारिे लास्य’ असे ह्या चठकाणी म्हटले आहे त्याच्याशी आचण तालाध्यायात ‘दहा अांरे् असलेले लास्य’ 
असे म्हणणार आहेत त्याच्याशी ते चवरुद्ध आहे. चशवाय ह्यािा काही उपयोर्ही नाही. कारण असे की 
अलौचकक अशा कैचशकी वृत्तीला उपयोर्ी होणारे आचण रसाांशाला सवव प्रकारे उपकारक असे जे वैचित्र्य 
त्यािा लास्याांर्ाांच्या द्वारा चनदेश केला आहे. आचण ते त्याांिे कायव दहाांनीि स्वीकृत झाले आहे. म्हणजे असे 
की वैचित्र्य म ख्य जो चित्तवृचत्तरूप भाव त्यात असू शकते हकवा चवभावादी अांशामध्ये हकवा रांजन करणाऱ्या 
भार्ामध्ये. त्याांपैकी चित्तवृत्त्यात्मक अांशात वैचित्र्य उत्तमोत्तमकापासूनि येते.पण चवभावादी अांशात 
असलेले वैचित्र्य सैन्धवकापासून, काक   आदी अांशातील स्स्थतपाठ्यापासून, लक्षण, र् ण, आचद अांशातील 
वैचित्र्य चत्रमूढकापासून, वृत्तरूप अांशातील प ष्ट्पर्स्ण्डकापासून आचण आहायव अचभनयापैकी रांजन करणाऱ्या 
र्ीत व वाद्य याांच्या योजनेतील वैचित्र्य स द्धा प ष्ट्पर्स्ण्डकापासून, साचत्त्वक अचभनयातील वैचित्र्य 
आसीनपाठ्यापासून, उपरांजक भार्ापैकी शास्ब्दक अांशातील ध्र वार्ानात तसेि सवव वाद्याांच्या योजनेत 
वैचित्र्य रे्यपदापासून, र्ीताच्या अथाच्या आचण पात्राांनी केलेलया काव्याच्या अथाच्या अचभनयातील वैचित्र्य 
उक्तप्रत्य क्तापासून, वाचिक अचभनयाच्या स्वर आचण ताल याांनी केलेलया साथीतील वैचित्र्य  
चद्वमढूकापासून आचण त्यापासूनि आचर्ङ्क अचभनयातील वैचित्र्य स द्धा येते. परांत  व्यचभिाचरभावरूप 
अांशातील वैचित्र्य उत्तमोत्तमकापासून येते.म्हणून ह्याहून अचतचरक्त असा अांश नाहीि, तेव्हा दहाि लास्याांरे् 
होत. वाचिक भार् अलप प्रमाणाति उपरांजक असतो. त्यातील रसात्मक वैचित्र्याचवषयी भरतम नीने खूपि 
चवविेन केले आहे. आचण म्हणूनि अलौचकक असा वैचित्रयािा अांश रसाला उलट अचतशय उपयोर्ी 
यास्तव म नीने शब्दाांतून त्यािे अन करण होत असलयािे म्हटले आहे. आचण नाट्यािा आत्मा रस हे अचभपे्रत 
आहे असे चदसून येते. कारण अलौचकक वैचित्र्य हे रसािे सार होय. भट्टतोताने तसे म्हटले आहे –‘लक्षण, 
अलांकार, र् ण, दोष, शब्दप्रवृत्ती, वृत्ती व सांघ्यांरे् याांिे वैप लय ही जी कवीिी साम ग्री असते, ज्यात 
आलहाददायक र् ण परस्पराांना अन कूल असे एकत्रि उत्पन्न झालयाकारणाने रस तात्काल अचभव्यक्त 
होतात, जे सरळ रिना असलेलया वृत्ताांनी, कोमल र्द्याने आचण प्रचसद्ध आचण अस्क्लष्ट व हृद्य घडण 
असलेलया भाषेने य क्त असते, अशा प्रकारिे जे काही काव्य असते ते रस अचण भाव याांिी प्रतीती देते, 
त्यािाि सामान्याचभनय अध्यायात वाच्याचभनय नावाने चनदेश केला आहे. अशा प्रकारिी जी काही 
कोणतीही वस्तू असेल, चजच्यात साम ग्री कमी हकवा अचधक नसलयाम ळे पचरणामतः रसािा उन्मेष होतो, ती 
रसपचरपोषास कारणीभतू होते. प्रर्लभ अशा कचवप्रचतमेिा तो आचवष्ट्कार होय.’ सांभावना प्राणभतू मानून 
लोकात जे कस्लपले जाते ते लौचकक होय. खरे पाहू जाता अलौचकक अशाि साम ग्रीने य क्त अशी कवीिी 
वाणी अवश्यि रसमय होते, कारण असाधारणत्व चतिा प्राण असतो, असे त्या श्लोकाांिे तात्पयव. 

 
‘यत्र चप्रयाकृहत इ॰’ हे दोन्ही श्लोक बडोदे प्रतीत स्वीकारले आहेत. टीपेत ते प्रचक्षप्त असलयािे 

म्हटले आहे, तथाचप नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे ते कां सात छापले नाहीत.‘लास्ये दशचवधां’हा वरील १०४ वा 
श्लोक,–‘दशार्ङ्ां  लास्यम्’ तालाध्यायात हेि शब्द नाहीत. पण ३१·३३०-३६७ मध्ये लास्यार्ङ्ाांिे वणवन आहे, 
त्यात दहाांिाि चनदेश आहे.-‘उपरञ्जकभारे्’ ही  म ळातील ‘उपरज्जकभाव’े िी द रुस्ती आहे. अांश ह्या 
अथािा ‘भार्’ शब्दि अपेचक्षत आहे. -‘तत्र चित्तवृत्त्यांश ेवैचित्र्यम त्तमोत्तमकात्’ ही स िचवलेली द रुस्ती आहे. 
हस्तचलचखतात ‘तत्रान त्तमोत्तमकात्’ असा त्र चटत पाठ आहे. म चद्रतात ‘(चित्तवृत्त्यांश े प्रच्छेदकाद्)’ असा 
सूचित पाठ आहे. पण प्रच्छेदकापासून चित्रवृचत्तचवषयक वैचित्र्य उत्पन्न होते असे मानणे बरोबर वाटत 
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नाही. वर प्रच्छेदकाच्या सांबांधात ‘अलौचकककालचवशषेग्रहणम्’ एवढेि त्यातील वैचित्र्य चनर्मदष्ट केले आहे. 
याउलट उत्तमोत्तमकाच्या सांबांधात ‘चित्तवृचत्तपचरपोष’ हाि त्यातील अलौचकक अांश मानला आहे. 
प्रच्छेदकािा चनदेश उपलब्ध पाठात नाही हे खरे आहे. पण र्त  म्हणजे काल यािी चवभावात (उद्
दीपनचवभावात) र्णना केली असलयाम ळे ‘प्रच्छेदकात्’ हा शब्द ‘चवभावाांशर्तां त ां वैचित्र्यां’ नांतर पठन 
करणेि योलय होइवल. -‘सैन्धवकात् इ॰’ सैन्धवकािे वैचशष्ट्ट्य भाषाचभन्नता.त्यािी चवभावात र्णना होऊ 
शकेल. त्यात काक चवषयीिे सांकेत भ्रष्ट होतात असे स्पष्टपणे म्हटले असलयाम ळे ‘काक्वाांद्यश’े िा अन्वय 
‘स्स्थपाठ्यात्’ शी लावला आहे. लक्षण, र् ण याांतील वैचित्र्य चत्रमूढकातून घेतले आहे हे तर वर म्हटलेलेि 
आहे. -‘वृत्ताांश’े म ळात ‘अन वृत्ताांश’े आहे. त्याला काही अथव नाही. प ष्ट्पर्स्ण्डकेच्या व्याख्येति वृत्ताांिा चनदेश 
आहे. -‘उपरञ्जकेऽचप’ असा हस्तचलचखतात पाठ आहे. म चद्रतात ‘उपरञ्जकभावऽेचप’ आहे. त्यात ‘-भारे्ऽचप’ 
अशी द रुस्ती आवश्यक आहे. -‘पातै्रः’ ही ‘पाते्र’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. तृतीयेने अन्वय अचधक स लभ 
होतो. -‘काव्याथाचभनये’ ही स द्धा स िचवलेली द रुस्ती आहे. हस्तचलचखतात ‘करणाथाचभनये’ आचण 
म चद्रतात ‘करुणाथाचभनये’ असे पाठ आहेत. उक्तप्रत्य ांक्तात र्ीताथािा आचण काव्याथािा अचभनय होतो 
असे वर स्पष्टि म्हटले आहे. चशवाय ‘करण’ म्हणजे हस्ताचभनय असे मानले तरी त्यानांतरच्या ‘अथव’ 
शब्दािी उपपत्ती लार्त नाही. आचण िक्त ‘करुण’ रसािाि अचभनय उत्तप्रत्य क्तात अचभपे्रत नाही. ‘-
तालान सरणे’ ही ‘-तालान सरणा’ िी आवश्यक असलेली द रुस्ती आहे. -‘उत्तमोत्तमकादेव’ म चद्रतात ‘एवां’ 
असा पाठ स्वीकारला असून तो प ढील वाक्याच्या प्रारांभी घातला आहे आचण ‘अतः’ शब्द र्ाळला आहे. पण 
हस्तचलचखतातील पाठि अचधक समपवक आहे. -वालभार्ः इ॰’ ज्या रूपकािा प्रयोर् करावयािा त्यातील 
जो कवीने चलचहलेला भार् म्हणजे काव्य त्यािा येथे वालभार् म्हणून चनदेश केला आहे. त्यािा लास्यार्ङ्ात 
साक्षात समावशे होत नाही म्हणून त्यासांबांधी हे चनराळे चवविेन केले आहे. त्यात वैचित्र्य असतेि. पण त्या 
वैचित्र्यात केवळ उपरांजनात्मक भार् अर्दी अलप असतो, रसात्मक भार् अचधक म्हणून नाट्यशास्त्रात छांद, 
भाषा, अलांकार, लक्षण इत्यादी काव्याांर्ाांिे चवस्तृत वणवन केले आहे. -‘भयूसा’ म्हणजे १४,१५,१६ व १७ या 
अध्यायाांत. - ‘शब्दतो म नेरन कारः’ यािा अथव स्पष्ट नाही. काव्यातील शब्दाांच्या द्वारा रसािा अन कार 
म्हणजे आचवष्ट्कार होतो असे म नीिे मत आहे अशा तऱ्हेिा अथव अचभपे्रत असण्यािा सांभव आहे. - 
‘िाचभपे्रतम्’ ही ‘नाचभपे्रतम्’ िी द रुस्ती आहे. ती उघडि आवश्यक आहे. -‘भट्टतोतेन’ हे सहा श्लोक भट्ट 
तोताच्या काव्यकौत क नावाच्या ग्रांथातून घेतले आहेत. हा ग्रांथ सध्या उपलब्ध नाही. यापकैी पचहलया तीन 
श्लोकाांत काव्याच्या स्वरूपािे वणवन असून नांतरच्या श्लोकाांत त्याच्या पचरणामािा चनदेश आहे. - ‘दोषाः’ 
दोष टाळावते या उदे्दशाने त्याांिा चनदेश केला आहे. लक्षण, अलांकार वर्ैरे र्ोष्टींिे चनरूपण १६ व १७ या 
अध्यायात केले आहे, वृत्तींिे २० व्या अध्यायात आचण सांध्यर्ङ्ाांिे प्रस्त त १९ व्या. -‘अस्क्लष्ट-’ ही  ‘अचश्लष्ट’ 
िी द रुस्ती आहे. श्लेषय क्त नसलेली भाषा हकवा स सांबद्ध घडण नसलेली भाषा असा अथव अचभपे्रत 
असण्यािा सांभव नाही. - ‘तद्’ ही ‘सद्’ िी द रुस्ती आहे. त्याम ळे ‘यत्’ िा अन्वय लावणे स र्म होते. - 
‘सामान्याचभनये’ बाचवसाव्या अध्यायात श्लोक ५१-५९ याांत वाचिक अचभनयाच्या म्हणजे भाषणात चदसून 
येणाऱ्या आलाप, प्रलाप आचद बारा प्रकाराांिे वणवन आहे. – ‘कथांिन’ ही हस्तचलचखतातील ‘अथािन’ िी 
स िचवलेली द रुस्ती आहे. म चद्रतात ‘(कथार्मपतम्)’ अशी द रुस्ती स िचवली आहे. - शवेटिा श्लोक त्र चटत व 
अश द्ध स्वरूपात उपलब्ध झाला आहे. सांपादकाांनी  त्यािी प ढीलप्रमाणे द रुस्ती स िचवली आहे – 

 
रसपोषाय तज्जातां लोकान्नाट्यजगत्स्ियम् । 

प्रवतभायाः प्रगल्भायाः सिथस्िां कवििेधसः ॥ 
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प्रथम िरणात ‘रसपोषाय’ नांतर ‘नूनां’ शब्द असण्यािी शक्यता आहे. तसेि  शवेटी ‘एष सः’ च्या ऐवजी ‘एव 
सः’ असा मूळ पाठ असण्यािा सांभव आहे. स्वयांवरािी कलपना अचभपे्रत असावी, पण ती कशी माांडली 
असेल ते स्पष्ट नाही. - ‘परमाथव तत्’ ही सांपादनािी ‘परम् अथ’ च्या जार्ी स िचवलेली द रुस्ती आहे. ह्या 
वाक्यािा अथव असा चदसतो की  लौचकक र्ोष्टी सांभाव्य अशाि असलयाम ळे परमाथव म्हणजे वास्तव 
स्वरूपाच्या असतात. याउलट काव्यातील र्ोष्टी असाधारण असलयाम ळे लोकोत्तर ठरतात आचण रस 
चनष्ट्पन्न करतात. -‘हठादेव’ या शब्दप्रयोर्ािी समपवकता स्पष्ट नाही. कदाचित ‘स्वयमेव’ हकवा ‘स्वत एव’ 
अधीक उचित ठरले असते. -‘असाधारणता-’ ही ‘साधारणता-’ िी स िचवलेली द रुस्ती आहे. रसमय 
होणाऱ्या कचववाणीला साधारणपणा प्राणभतू मानला असण्यािी शक्यता िार कमी. -‘तत्र’ म्हणजे भट्ट 
तोताच्या श्लोकाांत. 

 
[वन एतदै्व.] एतेषाां लास्यविधौ [वन लक्षणम क्तां मया त  चवस्तरतः] विजे्ञयां लक्षणां प्रयोगजै्ञः । 

तवदहैि तु यन्नोक्त्तां प्रसङ्गविवनिृवत्तहेतोस्तु ॥११५ ॥ 

प्रयोर् करणाराांनी ह्याांिी लक्षणे लास्यप्रयोर्ाचवषयीच्या चनयमाांवरून जाणून घ्यावीत. ते मी येथेि 
साांचर्तले नाही, यािे कारण चवस्तार वाढू नये म्हणून. 

 
ननु लास्याङे्गभ्यो यां भागमुपजीिवत स तािावदहोक्त्तः, तेषाां तु स्िरूपां िक्त्तव्यवमत्याशङ्क्त्याह एतेषाां 

लास्यविघाविवत । 
 
लास्याांर्ाांमधून जो भार् घेतला जातो त्यािा येथे चनदेश केला आहे, परांत  त्या लास्याांर्ाांिे स्वरूप 

साांर्णे आवश्यक आहे अशी शांका घेऊन चतिे चनवारण ‘एतेषाां लास्यचवधौ’ या श्लोकात करतात. 
 
‘यां भार्म्’ ही म ळातील ‘यो भार्ान्’ िी द रुस्ती आहे. ‘यान् भार्ान्’ अशीही द रूस्ती िालली 

असती, परांत  प ढे ‘सः’ असे एकविनी रूप आहे. ‘उपजीवचत’ िा कता ‘नाट्यम्’ हा आहे. लास्यार्ङ्ाांिे 
चवस्तृत वणवन ३१ व्या तालाध्यायात केले आहे. 

 

[वन-वृचत्तवृत्त्यङ्गसांपन्नपदाथवप्रकृचतक्षमम् । पिावस्थाचभचनष्ट्पनै्नः पिचभः सांचधचभय वतम् ॥ सन्ध्यन्तरैकहवशत् या 
ित ःषष्ट्ट्यर्ङ्सांय तम् ।] 

पश्चसांवध चतुिृथवत्त चतुःषष्ट्ट्यङ्गसांयुतम् । 

षट्कत्शल्लक्षणोपेतां गुणालांकारभूवषतम् ॥११६ ॥ 

 

महारसां महाभोगमुदात्तिचनाक्न्ितम् । 

महापुरुषसांचारां साध्िाचारजनवप्रयम् ॥११७ ॥ 

 

सुवििसांवधसांयोगां सुप्रयोगां सुखाश्रयम् । 
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मृदुशब्दावभधानां च कविः कुयात्त ुनाटकम् ॥११८ ॥ 

 
कवीने पाि सांधींनी य क्त, िार वृत्ती असलेले, िौसष्ट अर्ाांनी य क्त, छत्तीस लक्षणाांनी सांपन्न, र् ण 

व अलांकार याांनी स शोचभत, उत्कृष्ट रस असलेले, उत्तम रांजन करणारे, उदात्त विनाांनी य क्त, महान 
प रुषाांिी िेचष्टते असलेले, सज्जनाांना चप्रय होणारे, सांधींिी स न्दर जोडणी असलेले, उत्कृष्ट प्रयोर्ास योलय, 
स खािा आश्रय असलेले आचण कोमल शब्दाांिा उपयोर् केलेले असे नाटक रिाव.े 

 
एतद्दशरूपकलक्षणां किीनाां सुखग्रहणाय राशीकतुथमाह पिसांधीत्यावद । नाटकवमत्यवभनेयमात्म् । 

तत् पिसांधीत्यावद सांभिमाते् मन्तव्यम् । महान्तो रसाः पुरुषाथोपयोवगनो यत् । महान् भोगो रञ्जनप्रधानो 
रसो यत् । आभोग इत्यन्ये । उदात्तिचनाक्न्ितवमवत गुणान् िेषप्रसादादीन् स्िीकुरूते । 
सुवििसांवधसांयोगवमवत सांध्य-न्तरावण । सुप्रयोगवमवत लास्याङ्गावन । सुखाश्रयवमवत छन्दोिृत्तिैवचत्र्यम् । 
मृदुशब्दैरवभधानां िणथनावििवक्षतस्या-थथस्य यते्वत माधुयथप्रसादाथथव्यक्क्त्तगुणाांना प्रकषथणां सूचयवत । एिां 
नाटकां  कुयात् । यश्च नाटकां  कुयात्स एि कविः । 

 
कवींना स लभतेने ग्रहण करता याव ेम्हणून ह्या दहा रूपकप्रकाराांिे लक्षण एकचत्रत करण्यासाठी 

‘पच्चसांचध’ इत्यादी श्लोक साांर्तात. नाटक म्हणजे अचभनयास योलय असे सवव काही. त्यात पाि सन्धी वर्ैरे 
जे सांभवनीय असेल तेि समजाव.े मोठे म्हणजे प रुषाथाला उपकारक असे रस ज्यात आहे ते. महान भोर् 
म्हणजे प्रधानतया रांजन करणारा रस ज्यात आहे असे. द सरे टीकाकार ‘आभोर्’ हा शब्द आहे असे 
मानतात. उदात्त विनाांनी य क्त या वणवनाने श्लेष, प्रसाद आचद र् णाांिा स्वीकार होतो. स चश्लष्ट असा 
सांधींिा सांयोर् असलेले म्हणजे सांध्यन्तराांनी य क्त. स प्रयोर् म्हणजे लास्याांरे् असलेले. स खाश्रय म्हणजे 
छांद आचण वृत्त याांच्या वैचित्र्याने य क्त. मृद  शब्दाांनी अचभधान म्हणजे चववचक्षत अथािे वणवन ज्यात आहे ते – 
याने माध यव, प्रसाद, अथवव्यस्क्त ह्या र् णाांिा प्रकषाने उपयोर् सूचित करतात. याप्रमाणे नाटक रिाव.े आचण 
जो असे नाटक रिील तोि कवी. 

 
‘आभोर् इत्यन्ये’ श्लोकातील ‘महाभोर्’ शब्दात द सरा अवयव ‘आभोर्’ आहे असे या लोकाांिे मत. 

आभोर् म्हणजे चवस्तार. 
 

अिस्था या [वन चह.] तु लोकस्य सुखदुःखसमुििा । 

नानापुरुषसांचारा [वन सांभवेचदह.] नाटकेऽसौ  विधीयते ॥११९ ॥ 

 
स ख व द खः उत्पन्न करणारी अनेक मन ष्ट्याांिी िेचष्टते असलेली जी लोकाांिी अवस्था ती नाटकात 

प्रकट केली जाते. 
 
कक तेनेत्याह अिस्था या क्त्िवत । नानापुरुषेषु सांचारः एको भािानुप्रिशेो रसात्मना यस्याः सा 

तादृशी यतो नाटके विधीयते सांपाद्यते रसरूपताां नीयत इत्यथथः । उक्त्तां चैतवद्वतत्य । 
 
त्या नाटकाने काय होते ते ‘अवस्था या त ’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. अनेक प्रकारच्या 

मन ष्ट्याांमध्ये सांिार म्हणजे रसाच्या स्वरूपात एकि भावावशे चजच्यात होतो ती अवस्था, तशी अवस्था 
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नाटकात केली जाते म्हणजे साध्य केली जाते, रसावस्थेप्रत नेली जाते म्हणून असा यािा अथव. आचण हे 
आम्ही चवस्तृतपणे साांचर्तले आहे. 

 
‘उक्तां िैतत्’ सहाव्या रसाध्यायात. 
 

न तज्ज्ञानां न तक्च्छल्पां न सा विद्या न सा कला । 

न तत्कमथ [वन न योर्ोऽसौ नाटके यन्न.] न िा योगो नाटे्यऽक्स्मन्यन्न दृर्शयते ॥१२० ॥ 

 

[का यो यः.] योऽयां स्िभािो लोकस्य नानािस्थान्तरात्मकः । 

[का सार्ङ्ाचभनयसांय क्तो.] सोऽङ्गाद्यवभनययुैथक्त्तो नाट्यवमत्यवभधीयते ॥१२१ ॥ 

 
असे ज्ञान नाही, असे चशलप नाही, अशी चवद्या नाही, अशी कला नाही, असे कृत्य नाही हकवा असा 

योर् नाही की ज्यािे ह्या नाटकात दशवन होत नाही. चवचवध अवस्थाांतून चदसून येणारा जो हा लोकाांिा 
स्वभाव तो आांचर्क आदी अचभनयप्रकाराांनी प्रकट झाला म्हणजे त्याला नाट्य असे म्हणतात. 

 
ननु सिा चात् वकमिस्थास्तीत्याशङ्क्त्य प्रथमाध्यायोक्त्तमेि िोकद्वयां पठवत न तज्ज्ञानवमती 

योऽयां स्िभािो लोकस्येवत । एतच्च ततै्ि व्याख्यातवमवत कक पुनरुक्त्तेन । 
 

यात सववि अवस्था असतात काय अशी शांका घेऊन चतच्या उत्तरासाठी पचहलया अध्यायातीलि ‘न 
तज्ज्ञानम्’ इत्याचद आचण ‘योऽयां स्वभावो लोकस्य’ इत्यादी दोन श्लोक उद्धतृ करतात. त्याांिी व्याख्या 
तेथेि केली आहे, तेव्हा येथे प नरुक्ती कशाला? 
 

‘सवा’ ही हस्तचलचखतातील ‘सवे’ िी द रुस्ती आहे. म चद्रत पाठ ‘सवे िात्र चकमवस्थाना इत्याशङ्
क्य’ असा आहे. तो मूळ असण्यािी सांभाव्यता िार कमी. ‘सवे’ ने त्यात कोणािा चनदेश अचभपे्रत आहे ते 
म ळीि स्पष्ट नाही. – हे दोन श्लोक अन क्रमे १·११६ व १·११९ येथे सापडतील. 
 

देितानामृषीणाां च राज्ञाां [वन लोकस्य िैव चह.] चोत्कृिमेधसाम् । 

पूिथिृत्तानुचवरतां नाटकां  नाम तििेत् ॥१२२ ॥ 

 

[वन स्वभावः सांहृत्य.] यस्मात्स्िभािां सांत्यज्य साङ्गोपाङ्गगवतक्रमेः । 

[वन अचभनीयते र्म्यते ि.] प्रयुज्यते ज्ञायते च तस्मादै्व नाटकां  स्मृतम् ॥१२३ ॥ 
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देवदेवता, र्षी, राजे व प्रखर ब द्धीिे लोक याांच्या पूववकालीन वृत्तान्ताला अन सरून होणारी जी 
चक्रया चतला नाटक असे नाव आहे. ज्या अथी स्वाभाचवक प्रचक्रयेिा त्यार् करून अर्ङ्, उपार्ङ् यानी य क्त 
अशा र्तींिा उपयोर् प्रयोर्ात केला जातो व त्यािा पे्रक्षकाांना बोध होतो म्हणून त्याला नाटक म्हणतात. 

 
पूिथिृत्तानुचवरतां कथां नाटकशब्दस्याथथ इत्याह यस्मात्स्िभािां सांत्यज्येवत । नट नताविवत नमनां 

प्रह्वीभािलक्षणम् । ये त्िन्ये नट नृताविती पठक्न्त तन्मतेऽपीह नमनम् । नटशब्दो जवनदाच्युसूते्ण 
व्युत्पावदतो गृहीतव्य इवत दशथयवत ।साङ्गोपाङ्गा ये पदक्रमा गवतिैवचत्र्यावण । एतच्च 
समस्तनाट्याङ्गोपलक्षणम् । प्रयुज्यत इवत नटैः, ज्ञायते चेवत सामावजकैः, तेनोभयोरवप नमनमुक्त्तवमवत 
सांभािनाकृतमौवचत्यम् । 
 

पूववकालीन वृत्तान्ताला अन सरून केलेले िेचष्टत असा नाटक शब्दािा अथव कसा होतो ते 
‘यस्मात्स्वभावां सांत्यज्य’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. नट नतौ ह्या धातूपासून नम्र होणे ह्या स्वरूपािा नमन 
हा अथव चनष्ट्पन्न होतो. परांत  जे द सरे नट नृतौ असा धातू स्वीकारतात त्याांच्या मते स द्धा ह्या चठकाणी नमन 
अथव अचभपे्रत आहे. नट शब्द ‘जचनदाच्य ’ इत्यादी उणाचदसूत्राप्रमाणे व्य त्पाचदत झालेला समजावा हे 
दाखचवतात. अांरे् आचण उपाांरे् याांनी य क्त जे पदक्रम म्हणजे र्तीतील वैचित्र्य. आचण हे नाट्याच्या सवव 
अांर्ाांिे उपलक्षण आहे. प्रयोर् केला जातो तो नटाांनी आचण प्रतीती होते ती सामाचजकाांना, याप्रमाणे 
दोघाांिेही नमन म्हटले आहे ते सांभाव्यतेला अन सरून असलेले औचित्य होय. 
 

‘नट नृतौ’ म चद्रतातील ‘वृत्तौ’ म द्रणदोष असावा. वर १८·१२ ह्या आयेवरील टीकेत अचभनवर् प्ताने 
नट् धातू ‘नचत’ आचण ‘नृचत’ या दोन अथी प्रचसद्ध असलयािे म्हटले आहे (नट नतौ नृतौ इत्य भयथा चह 
स्मरस्न्त). - ‘जचनदाच्य ’ हे उणाचदसूत्र ४·११५ आहे. ह्या सूत्रान सार नम् धातूला टक् प्रत्यय लार्ून ‘नट’ 
शब्द चसद्ध होतो. यािा अथव असा चदसतो की नट शब्दात मूळ धातू ‘नट्’ असलयािे जरी म्हटले आहे तरी 
उणाचदसूत्राप्रमाणे त्यात ‘नम्’ आहे हेि अचभनवर् प्ताला मान्य आहे. - ‘समस्तनाट्यार्ङ्ो-’ ही ‘समस्तां 
नाट्यार्ङ्ो-’िी आवश्यक असलेली द रुस्ती आहे. - ‘सांभावनाकृतमौचित्यम्’ यािा अथव असा चदसतो की 
नटाांनी व पे्रक्षकाांनी सांभाव्यतेला धरून केलेलया औचित्यपूणव हालिाली म्हणजे त्याांच्यातील नम्रतेिा 
आचवष्ट्कार. 
 

सिथभािै सिथरसैः सिथकमथप्रिृवत्तवभः । 

नानािस्थान्तरोपेतां नाटकां  सांविधीयते ॥१२४ ॥ 

 

लोकस्िभािां सांपे्रक्ष्य नराणाां च बलाबलाम् । 

सांभोगां चैि युक्क्त्त च ततः [वन क यात्त .] कायं तु नाटकम् ॥१२५ ॥ 

 
सवव भावाांनी, सवव रसाांनी आचण सवव प्रकारच्या कमवप्रवृत्तींनी  य क्त, चवचवध अवस्थाांिे दशवन 

घडचवणारे असे नाटक रिाव.े लोकाांिा स्वभाव, मन ष्ट्याांिे बल हकवा द बवलता, उपयोर् आचण य स्क्त या 
र्ोष्टी लक्षात घेऊन मर् नाटकािी रिना करावी. 
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१२४ आचण १२५ या दोन श्लोकाांच्या मध्ये बडोदे प्रतीत प ढील अचधक श्लोक कां सात चदला आहे – 

 
अनेकवशल्पजातावन नैककमथवक्रयावण च । 

तान्यशेषावण रूपावण कतथव्यावन प्रयोक्त्तृवभः ॥ 

 
भविष्ट्यवत युगे प्रायो भविष्ट्यन्त्यबुधा नराः । 

ये चावप वह भविष्ट्यक्न्त ते [वन तेऽप्यल्प-.] यत्नश्रुतबुद्धयः ॥१२६ ॥ 

[वन बुद्धयः कमथ वशल्पावन िैचक्षर्णयां कलासु च.] कमथ वशल्पावन शास्त्रावण 
विचक्षणबलावनच । 

[घो सिावण पुांसाां.] सिार्णयेतावन नर्शयक्न्त यदा लोकः प्रणर्शयवत ॥१२७ ॥ 

 
प ढे येणाऱ्या य र्ामध्ये मन ष्ट्य बह तेक ब चद्धहीन होतील. आचण जे होतील त्याांिी स द्धा ब द्धी प्रयत्नाने 

कमावलेली अशी असेल. जेव्हा लोकाांिा ऱ्हास होतो तेव्हा कमव, चशलप, शास्त्र,चविक्षण लोकाांिे बल ही सवव 
नाश पावतात. 

 
मृदुशब्देवत यदुक्त्तां तस्य प्रयोजनमाह भविष्ट्यतीवत । ते्तायुगापेक्षया, द्वापरे कलौ िेत्यथथः । 

 
‘मृद  शब्द असलेले’ असे जे म्हटले आहे त्यािे प्रयोजन ‘भचवष्ट्यचत’ इत्यादी श्लोकात साांर्तात. 

ते्रताय र्ाच्या दृष्टीने भचवष्ट्यकाली, म्हणजे द्वापार हकवा कचल य र्ात असा अथव. 
 

‘यद क्तम्’ वर ११८ व्या श्लोकात ‘मृद शब्दाचभधानम्’ असे म्हटले आहे. 
 

तदेिां [वन –भािानाां.] लोकभाषाणाां प्रसमीक्ष्य बलाबलम् । 

मृदुशब्दां सुखाथथ च कविः कुयात्त ुनाटकम् ॥१२८ ॥ 

चेक्रीवडतादै्दः शब्दैस्तु काव्यबन्धा भिक्न्त ये । 

िेर्शया इि न ते [वन शोभन्ते.] भाक्न्त कमर्णडलुधरैर्मद्वजैः ॥१२९ ॥ 

 
तर याप्रमाणे लोकाांच्या भाषाांिे बलाबल चविारात घेऊन कवीने कोमल शब्दाांनी य क्त व स खकर 

आशय असलेले नाटक रिाव.े ज्या काव्याांमध्ये िेक्रीचडत वर्ैरे शब्द असतात ती कमांडलू धारण करणारे 
ब्राह्मण समवते असणाऱ्या वशे्याांप्रमाणे शोभायमान होत नाहीत. 
 

सुखाथथवमत्यथथव्यक्क्त्तः स्िीकृता । 
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स खकर अथव असलेले – याने अथवव्यस्क्त हा र् ण अचभपे्रत होतो. 
 

‘िेक्रीचडत’ हे ‘क्रीड्’ धातूपासून बनलेले यङ्ल र्न्तािे धात साचधत चवशषेण आहे. हा शब्द मृद  
नाही. त्यािी कमण्डल धारी ब्राह्मणाशी त लना केली आहे. 
 

[वन इचतवृत्तां ससांध्यर्ङ्ां.] दशरूपविधानां च मया प्रोक्त्तां वद्वजोत्तमाः । 

अतःपरां प्रिक्ष्यावम िृत्तीनावमह लक्षणम् ॥१३० ॥ 

 
इवत भारतीये नाट्यशासे्त्र [वन सांध्यङ्रविकल्पो.] सांवधवनरूपणां [का नामैककिशोऽध्यायः] नामाध्याय एकोनकिशः 

। 
हे श्रेष्ठ चद्वजाांनो, मी दहा रूपकाांिी रिना समजावनू साांचर्तली आहे. आता यानांतर मी वृत्तींिे 

लक्षण साांर्णार आहे. 
 

येथे भरतम चनकृत नाट्यशास्त्रातील सांचधचनरूपण नावािा एकोणचवसावा अध्याय समाप्त होतो. 
 

एतदुपसांहरन्नन्यदासूत्यन्नध्यायमध्यायान्तरेण सांगमयवत दशरूपविधानां चेवत । वशिम् । 
 

‘दशरूपचवधानां ि’ ह्या श्लोकात ह्यािा उपसांहार करून आचण द सऱ्या चवषयािा उपन्यास करून 
ह्या अध्यायािी प ढील अध्यायाशी सांर्ती लावतात. चशव असो. 
 

वद्वजिरतोतवनरूवपतसांध्यध्यायाथथतविघटनेयम् । 

अवभनिगुप्तेन कृता वशिचरणाम्भोजमधुपेन ॥ 

 

इवत महामाहेश्वरश्रीमदवभनिगुप्तविरवचतायाां  

नाट्यिेदवििृतािवभनिभारत्यामेकोनकिशः सांध्यध्यायः समाप्तः । 

 
चद्वजश्रेष्ठ तोताने चनरूपण केलेलया सांध्यध्यायाच्या अथाच्या तत्वाांिी ही माांडणी चशवाच्या िरण-

कमलातील मध कर अचभनवर् प्ताने केली. 
 

येथे परम महेश्वरभक्त श्रीमान अचभनवर् प्ताने रिलेलया नाट्यवदेाच्या अचभनवभारती चववृतीतील 
एकोणचवसावा सांध्यध्यात समाप्त होतो. 

 

 



 
 विषयानुक्रम 

प रवणी टीपा 
 

पृठ २९, (८७) ओळ १७ : ‘असे विन कोठे आढळत नाही’ हे चवधान द रुस्त करणे आवश्यक आहे. 
सहाव्या अध्यायात हास्यरसाच्या वणवनात प ढील  श्लोक आहे  – 
 

हास्यस्थानानी यावन स्युः कायोत्पन्नावन नाटके । 

उत्तमाधममध्यानामेिां तावन प्रयोजयेत् ॥ ६.६०. 

 
ह्या श्लोकात येथे उद्धतृ झालेले ‘कायोत्पन्नाचन नाटके’ हे विन आहे. 
 

पृठ ५४, (१०८) ओळी १-४ : भतृवहरीच्या वाक्यपदीयातून ह्या दोन काचरका भ्रष्ट रूपात येथे उद्धतृ 
झालया आहेत. त्या ग्रांथाच्या तृतीयकाण्डातील वृचत्तसम दे्दश नावाच्या प्रकरणात ह्या काचरकाांिे श द्ध रूप 
प ढीलप्रमाणे आढळते – 
 

शौर्मपके मासजाते च पवरमाणां स्िभाितः । 

उपावधभूतामावश्रत्य सांख्या भेदेन ितथते ॥ 

ियक्स्िवन पवरच्छेदः क्रीते चावप न गम्यते । 

इिो भेदादृते तत् पवरमाणमनथथकम् ॥ 

–िाक्त्यपदीय, ३, िृवत्तसमुदे्दश, १२५-१२६. 

 
तचद्धत व समाप्त ह्या वृत्तीतील रूपाांच्या चवग्रह-स्वरूपी वाक्यात उपसजवनात्मक शब्दाांिा एकविनात 
उपयोर् केला जातो. त्यावरून त्या शब्दािा अथव एक ह्या सांख्येशी  चनर्चडत असलेला प्रत्ययास येतो. 
राजप रुषः समासाच्या  ‘राज्ञः प रुषः’ या चवग्रहात राजन् हा उपसजवन-शब्द एक ह्या सांख्येने अस्न्वत आहे. 
तथाचप केवळ एकाि राजाच्या सांबांधात हा सामाचसक शब्द अचभपे्रत नसलयाकारणाने ‘राज्ञोः प रुषः’ व ‘राज्ञाां 
प रुषः’ असे अथवही ह्या समासाने अचभव्यक्त होऊ शकतात. अशा चठकाणी वृत्तीत इतर सांख्यािा त्यार् 
होऊन एकत्व अभेदरूपाने असते. परांत  ज्या चठकाणी उपसजवन-शब्द पचरमाण दाखचवणारा असतो  त्या 
चठकाणी त्याच्याशी सांललन असलेले एकत्व भेदरूपात समजणे आवश्यक आहे, म्हणजे त्या पचरमाणाच्या 
सांबांधात िक्त एक हीि सांख्या समजावी लार्ते, इतर सांख्या नाही.उदाहरणाथव, ‘शूपेण चक्रतः’ (एक शूपव 
देऊन चवकत घेतलेला) या अथी असलेलया  ‘शौर्मपक’ ह्या तचद्धत वृत्तीत शूपव ह्या पचरमाणचनदशवक 
उपसजवनशब्दािा िक्त एक ह्या सांख्येशी अन्वय होऊ शकतो, दोन अथवा अचधक सांख्याांशी नाही. म्हणून 
ह्या तचद्धतािा ‘शूपाभयाां क्रीतः’ हकवा ‘शूपवः चक्रतः’ अशा तऱ्हेिा अथव समजता येत नाही. त्यािप्रमाणे 
‘मासजातः’ ह्या समास वृत्तीत मास हा पचरमाणचनदशवक शब्द िक्त एक ह्या सांख्येशी अस्न्वत होतो आचण 
समासािा अथव ‘मासः जातस्य यस्य’ (ज्याला जन्मनू एक मचहना झाला आहे असा) याप्रमाणेि करावा 
लार्तो, ‘मासौ जातस्य’ हकवा ‘मासाः जातस्य’ याप्रमाणे  नाही. हेि या दोन काचरकाांत स्पष्ट केले आहे. 
त्या काचरकाांिा अथव असा – ‘शौर्मपक आचण मासजात ह्या वृत्तीत (शूपव अथवा मास हे) पचरमाण 



 
 विषयानुक्रम 

स्वाभाचवकपणेि उपाचध-रूप झालेली जी (एक ही) सांख्या चतच्या आश्रयाने चभन्नपणे (दोन हकवा अचधक 
सांख्याांिा अन्तभाव न करता) असते. जर वयोवस्था-य क्त बालक आचण चवकत घेतलेली वस्तू याांच्या 
सांबांधात अचभपे्रत असलेलया मयाचदततेिा चभन्नपणे बोध झाला नाही तर पचरमाणािा चनदेश व्यथव ठरेल.’ 
प्रस्त त चठकाणी अचभनवर् प्तािे म्हणणे असे की मासकृत आचण वषवसांचित या समास वृत्तीत मास आचण वषव  
हे शब्द चनचित पचरमाण दाखचवणारे असलयाम ळे ते एकविनाशीि अस्न्वत समजले पाचहजेत. म्हणून 
‘मासेन कृतम्’, ‘वषणे सांचितम्’ अशीि व्याख्या केली पाचहजे, ‘मासाभयाां कृतम्, मासैः कृतम्’, ‘वषाभयाां 
सांचितम्, वषवः सांचितम्’ अशा प्रकारे नाही. 
 

पृठ ७५,(१२४) ओळ २२ : अचभनवर् प्तािा ह्या आयेतील पाठ ‘न राजसांभोर्ः’ असा आहे.तो 
अन्वयाला अचधक स र्म आहे. ‘राजसांभोर्म्’ ह्या पाठात हा शब्द ‘प्रकरणम्’ शी समानाचधकरण ठरून त्यात 
बह व्रीही समास आहे (राज्ञः सांभोर्ः यस्स्मन् तत्) असे मानाव ेलार्ते. पण तसा समास करावयािा असता 
‘न’ समासाबाहेर न ठेवता ‘अराजसांभोर्म्’ व त्यािप्रमाणे ‘अचदव्यिचरतम्’ असे नञ्-बह व्रीही समास 
करणेि अचधक योलय झाले असते. परांत  समासािी ही रूपे वृत्तात बसण्यासारखी नाहीत. तेव्हा 
अचभनवर् प्तािाि पाठ मूळ असण्यािा सांभव आहे. ‘यत्र’ हकवा ‘यस्स्मन्’ अध्याहृत धरले म्हणजे झाले. 
 
 


