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izLrkouk
साचित्यशास्त्रे प्रर्ाणभूतस्य काव्यप्रकाशस्यादौ ब्रह्मसृचि-कचवसृष्ट्ोः वैलक्षण्यं
प्रचतपादयता अलङ्कारर्ूर्मन्येन र्म्र्टािायेण, ब्रह्मसृचिः षड्रसा, न तु हृद्यैव तैः, ककन्तु
कचवभारती नवरसरुचिरे चत स्पिर्चभचितर्् । नवसङ््याका रसा नवरसाः, तैः रुचिरा=
र्नोिरा
नवरसैः
शृङ्गार-िास्य-करुण-अद्भुत-वीर-रौद्र-बीभत्स-भयानक-शान्तरसैः
रर्णीया इचत तदचभप्रायः । अत्र साचित्यशास्त्रे चववादग्रस्तौ द्वौ चविारौ वतेते१. रससङ््या का ?
२. सवे रसाः सुखदायका उत न ?
इत्येतौ । शान्तस्य रसत्वानङ्गीकतामरः अिौ एव रसा इचत, भचिवात्सल्यादीनां
रसत्वाङ्गीकतामरः नवाचर्का रसा इचत िाचभप्रयचन्त । रसेषु करुण-भयानकाकदरसानां
सुखर्यत्वानङ्गीकतामरः काव्यस्य नवरसरुचिरत्वं नाङ्गीकु वमचन्त । के िन रसा सुखदायकाः
के िन ि दुःखदायका एवेचत तदचभप्रायः । एतौ द्वावचप प्रश्नौ र्म्र्टािायेण सर्ार्त्तौ‘नवरसरुचिरार््’ इत्यनेन कचवभारतीचवशेषणेन ।
काव्यप्रकाशस्य व्या्याकारे षु पररगणनीयं स्थानं वतमते गोचवन्दठक्कु रस्य, येन
‘काव्यप्रदीप’नार्कं व्या्यानं चवरचितं काव्यप्रकाशस्य । अचप िास्य व्या्यानस्य अनेकैः
चवद्वचभः व्या्यानं चवरचितर्चस्त । सः काव्यस्य नवरसरुचिरत्वरूपं र्म्र्टािायमस्य
चसद्धान्तर्् अङ्गीकरोचत ।
काव्यप्रकाशस्य अपरः व्या्याकारः चसचद्धिन्द्रगचणः, यः ‘काव्यप्रकाशखण्डन’नार्कं
व्या्यानं रचितवान् । अनेन र्म्र्टािायमस्य बिवः चसद्धान्ताः खचण्डताः । तेषु काव्यस्य
नवरसरुचिरत्वचवषयोऽप्यन्यतर्ः । एषः रसानां नवत्वर्चप नाङ्गीकरोचत, सवेषार्चप
रसानां सुखदायकत्वर्चप न । अचप ि के षाञ्चन रसानार्् अभेदं र्न्यते सः । करुण-बीभत्सभयानां रसत्वं नाचस्त । वीर-रौद्रयोः भेदो नाचस्त । वात्सल्यर्चप न रसः इचत वदचत
खण्डनकारः । एतचद्वषये तस्य अचभप्रायः ितुथोल्लासे रसचनरूपणावसरे स्पिं
चनरूचपतर्चस्त । तस्याचभप्रायेइिनाशाकदचभर्ामयर्ानं िेतोवैक्लव्यर्ेव शोकः । रौद्रशक्त्या र्चनतं वैक्ल्व्यं र्नसः भयर्् ।
दोषाकदकं दृष्ट्वा या गिाम र्ायते सैव र्ुगुप्सा । तत्वज्ञानात् य लौकककसुखा-चभलाषादीनां
चनवृचत्तभमवचत स एव चनवेदः, स्वस्यैव अपर्ाननाकदकरणे पयमवस्यचत । ।
एवंरीत्या यकद पयामलोियार्स्तर्िम शोक-भय-र्ुगुप्सा-चनवेदादीनां रसरूपेण पररणचतनम
भवतीचत करुण-भयानक-बीभत्स-शान्तादीनां रसत्वं न सम्भवचत ।
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ये तेषां रसत्वर्ङ्गीकु वमचन्त ते एवं वदेयुः यत् ‘तेषां
तथाभूतत्वेऽचप अचभव्यिानन्दचिदात्र्ना सिाचभव्यिानां
रसत्व’चर्चत । तदचप न युिर्् । यतः स्थायांशे
रसत्वचवरोर्ात् । अथामत् स्थाय्यवस्थायां तस्य रसत्वं न
भवचत, चवभावानुभावव्यचभिाररसंयोगादेव स्थाचयनां
रसरूपेण पररणार्ात् शोकाकदस्थाचयनां तदभावान्न
रसरूपेण पररणचतररचत रसत्वस्य असम्भवः । तेषां
रसत्वाङ्गीकतामर एवर्चप वदेयुः यत् ‘लोके एतेषां
अलौकककचवभावाकदसंयोगाभावात् नास्वाद्यता । ककन्तु
काव्ये अलौकककचवभावाकदचभः खलु शोकादयोऽचभव्यज्यन्ते
तदा
तेषां
रसत्वर्ङ्गीकतुमर्ुचितर््,
सुरते
दन्ताद्याघातस्यास्वाद्यवकद’चत । तदचप न सर्ीिीनर्् । यतः
एवं
यद्यङ्गीकियते
तर्िम
क्षुर्ाचपपासाकदनानाचवर्दुःखिेतुर्चनतिेतोवैक्लव्यस्याचप
रसान्तरत्वापत्तेः । सुरते दन्ताघातस्य बलवत्कार्सम्भवदुः
खनाशकत्वेन भारापगर्ानन्तरं ‘सुचखनः संवृत्ता स्र्’ इचतवत्
उपादेयत्वर्् । तथा िेत् शोकादयोऽचप रत्याकदवत्
स्वप्रकाशज्ञानसुखात्र्का इचत यद्युयतयते तर्िम तत्तु
उन्र्त्तप्रलचपतचर्त्येव विव्यं भवचत । ककञ्च सार्ाचर्के षु
र्ृतकलत्रपुत्रादीनां चवभावादीनां शोकाकदस्थाचयभावस्य
िवमणीयेन
अर्र्िीपालाकदना
सि
सार्ारण्यर््,
अस्रुपाताकददशमनात् । वणमनीयतन्र्यभवनं िापेचक्षतचर्चत
िेत्, कथं ब्रह्मानन्दसिोदररसोद्बोर्ः ? कथं वा
नार्ाङ्गल्यर्् ? अत एव के चिदर्चवलापाकदकं न पठचन्त ।
बीभत्से तु र्ांसपूयाद्युपचस्थत्या वान्तचनष्ठीवनाकदकं यन्न
भवेत् तदेवाश्चयमर््, कु तस्तादृशपरर्ानन्दरूपरसोद्बोर् इचत ।
एवं भयेऽचप । तथा शान्तस्य त्यिसवमवासनेषु भवतु नार्
कथचञ्चद् रसत्वर््, चवषचयषु पुनः सवमचवषयोपरर्ोपचस्थत्या
कथं रसत्वर्् ? अत एवोयतयतेन यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता नद्वेषरागौ न ि
कांचिकदयतछा।
रसः प्रशान्तः कचथतो र्ुनीन्द्रैः सवेषु भािेषु
शर्प्रध्र्नः॥
एवं वीर-रौद्रयोनम भेदः, चवभावाकदसाम्यात् । न ि
स्थाचयभेद एव भेदकः, तस्याचप चनयार्क-र्ुखप्रेचक्षतत्वात् ।
यत्तु –‘रिाऽस्य नेत्रता रौद्रे युद्धवीरात्तु भेकदनी।’ इत्याहः,
तदचप न सार्ु । िोर्सञ्चाररचण वीरे तस्याः सुलभत्वेन
भेदकत्वानुपपत्तेः । न ि रौद्रे अचववेकत्वस्य वीराद् भेदकस्य
सम्भवाद् भेद इचत वायतयर्् । िोर्सञ्चाररचण
वीरे ऽप्यचववेकत्वस्य
सम्भवात्
।
दानवीरादीनां
प्रभावाचतशयवणमन एव कवीनां तात्पयमचर्चत न तेषां
रसत्वर्् । एवं वात्सल्यनार्ाऽचप न रसः । भावेनैव
गताथमत्वात् ।

ननु कथर्् अर्चवलापाकदकं कचवचभवमण्यमत इचत िेत्,
उयतयते-

तेषां

अर्-र्िीपचतप्रभृतीनां

स्वस्वचप्रयानुरागप्रकषमप्रचतपत्त्यथमर््।

अत

एव

ि

अर्र्िीपतेः स्वचप्रयां इन्दुर्तीं प्रचत देित्यागः काचलदासेन
वर्णमतः

।

एवं

शान्तस्याचप

वणमनं

र्ुर्ुक्षूणां

वैराग्याचतशयप्रचतपत्तये । एवं भयाचतशयवणमनं तत्तद्व्यिीनां
र्ादमवप्रचतपादनाय

।

वस्तुतस्तु

कचवचभः

स्वशाचिप्रदशमनाथमर्ेव पद्मबन्र्ाबन्र्ाकदचनर्ामणवत् तत्र तत्र
प्रवत्यमते ।
एवं

ितुथोल्लासे

स्वकीयं

रसचवषयकर्चभप्रायं

प्रचतपाकदतवतः खण्डनकारस्य र्ते रसस्य नवसङ््याकत्वं
नाचस्त । न के वलं खण्डनकार एव ककन्तु रससङ््याचवषये
तस्य सुखर्नकत्वचवषये ि चववदचन्त बिव आलङ्काररकाः।
रसा

अिौ

उत

नव

नास्त्यैकर्त्यर्ालङ्काररके षु

उत
।

दश

तत्र

इत्यत्र

शान्त-भचि-

वात्सल्यरसाः रसस्य नवसङ््याबार्काः । तत्र भिे ः
रसत्वप्रचतपादकाः िेर्िन्द्रादयो वतमन्ते । वात्सल्यस्य
रसत्वप्रचतपादकाः चवश्वनाथः भोर्कचवररत्यादयः । तथैव
सवे रसाः सहृदयानां कृ ते सर्ानरूपेणानन्दं ददतीचत के िन,
शृङ्गार-िास्य-अद्भुत-वीर-शान्तरसानार्ानन्ददायकत्वर््,
करुण-रौद्र-भयानक-बीभत्सानां आनन्ददायकत्वाभाव इचत
पक्षद्वयर्चप

साचित्यशास्त्रे

वतमते

।

तकददानीं

ककचञ्चदवलोकयार्ः ।
प्रथर्तया रससङ््याचविारः । भचिरसस्तु भावान्तगमततया
स्पितयैव साचित्य-शास्त्रकारै ः सकारणर्ेव चनराकृ तः ।
तथैव वात्सल्यर्चप । ककन्तु शान्तरसस्य असभावापेक्षया
सभाव एव बाहल्येनाङ्गीकृ तो वतमते । अथामत्
शान्तरसस्याङ्गीकततमणां पक्ष एव प्रबलः । वस्तुतः
भरतना्शास्त्रे शान्तरसं चविाय रसानार्ित्वर्ेव
व्यवस्थाचपतर्् । ककन्तु ना्शास्त्रव्या्यात्रा उभटेन
शान्तस्याचप रसत्वं सम्भाव्य ‘--शान्ताश्च नव ना्े रसाः
स्र्ृताः’ इचत पररवर्तमतेचत डा. चव. राघवन् र्िोदया
अचभप्रयचन्त 1 । र्म्र्टािायोऽचप ‘अिौ ना्े रसाः स्र्ृताः’
इत्युक्त्वा तदनन्तरं ‘चनवेदस्थाचयभावोऽचस्त शान्तोऽचप
नवर्ो रसः’ इचत प्रचतपाकदतवान् 2 । ‘र्ुचनविनर्त्र
प्रर्ाणर््’ इत्युक्त्वा अर्ुर्ेव नवरसवादं पचण्डतरार्ः
प्रार्ाचणकतया अभ्युपागयतछत् -
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शृङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽद्भुतस्तथा ।
िास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चेचत ते नव ॥ 3
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इचत । न के वलं काव्ये ककन्तु ना्ेष्टवचप शान्तरसर्ङ्गीकृ त्य
सयुचिकं
व्यवस्थाचपतवान्
।
तत्र
तेन
शान्तरससार्कप्रर्ाणाचन नैकाचन दत्ताचन।

वदचन्त । तत्र र्तद्वयस्याचप अचभप्रायर्् एवं सङ्गृिीतुं
शक्यते-

शान्त इव भचिरचप रसत्वेनाङ्गीकतुुं शक्यते खलु ? स ि

शोकादेः दुःखर्नकत्ववाकदनः रसः यद्यचप स्वतः सुखरूपो

रसो

न, तथाप्यचनवमिनीय-रत्याकदस्थायीभावस्वरूपस्य रसस्य

भगवदालम्बनः,

रोर्ाञ्चाश्रुपाताकदचभरनुभाचवतः,

िषामकदचभव्यमचभिाररचभः

पररपोचषतः,

भागवताकदपुराणश्रवण-सर्ये
भगवभिै रनुभूयर्ानः
दुरपह्नव एव । भचिरसस्थाचयनोऽनुरागस्य शान्तरसस्थाचयवैराग्यचवरुद्धत्वात् शान्तरसे नान्तभमवचत भचिः ।
अतः भगवदनुरागरूपा भचिरचप पृथक्
रसत्वेन
स्वीकियतार्् इचत के िनाचभप्रयचन्त । ककन्तु साचिचत्यकै ः
भचिनम रसत्वेनाङ्गीकृ ता,

ककन्तु भावत्वेनैव । तत्र

कारणर्ेवं चनरूचपतं र्गन्नाथेन-‘भिे देवाकदचवषयरचतत्वेन
भावान्तगमततया रसत्वानुपपत्तेः’ इचत । अचप ि प्रािीनानां
सिर्चतरचप तेन दर्शमतारचतदेवाकदचवषया व्यचभिारी तथाचितः ।
भावः प्रोिः---------------------------- ॥ 4

प्रतीतेरनन्तरं

यचद्वलक्षणं

सुखर्ुत्पद्यते,

तस्र्ात्सुखात्

रत्याकदरूपरसस्य भेदो न ज्ञायत इचत रसः सुखरूपः कथ्यतेइत्याकदचववेिनद्वारा
अचनवमिनीयस्थाचयभावात्र्करसप्रतीत्यनन्तरं
या
चवलक्षणसुखोत्पचत्तः स्वीकृ ता, सा सवाुंशेनाचप सर्ीिीनेचत
विुं न शक्यते । यतः वास्तचवकी शकु न्तलारचतः वास्तचवके
दुष्टयन्ते सुखं र्नयतीचत कचल्पतशकु न्तलाचवषयकरचतः
कचल्पतदुष्टयन्तरूपसहृदयेऽचप सुखं र्नचयतुं शक्नोचत । यतः
रचतः स्वभावत एव र्र्ुरः, सवमप्राचणसर्ानश्चेचत, सहृदयानां
कृ तेऽचप ते काव्याथमभावनया पररपक्वरत्यादयः सुखरूपा इचत
विुं न कोऽचप बार्ः । ककन्तु वास्तचवकशोक-भयिोर्ादयस्तु लोके दुःखर्नकतयैव प्रचसद्धाः । ते यत्र
कचल्पताः सन्तः रसत्वं प्राप्नुवचन्त, तत्र सहृदयेषु कथं

इचत
।
एवं
भिे ः
देवाकदचवषयकरचतरूपायाः
काव्यप्रकाशकाराकदप्रािीनालङ्काररकचसद्धान्ता-नुर्तत्वेन
भावत्वर्ेव, न तु रसत्वर््, अतोऽचतररिस्य दशर्स्य

सुखर्ुत्पद्यते? नैवोत्पद्यते । तर्िम रसस्य सुखरूपत्वं कथर्् ?
ककन्त्वेतचद्वपरीततया
वास्तचवक-नायके
यथा
दुःखर्ुत्पन्नर्ासीत्तथैव सहृदयेऽचप दुःखर्ेवोत्पद्यत इत्येव
विव्यर्् ।

भचिरसस्य न सम्भवः ।
तत्र सन्देिः-यथा काचर्नीचवषयकरतौ रचतत्वर्चस्त, तथैव

सुखर्नकत्ववाकदनः वास्तचवक-दुःखाकदचभः दुःखर्ुत्पद्यते,

देवाकदचवषयकरतावचप रचतत्वर्चस्त । तयोः एकस्याः

न तु कचल्पतदुःखाकदचभः । अतः वास्तचवक-नायकाकदषु

स्थाचयत्वेऽपरायाश्च भावत्वे ककं बीर्र्् ? चवचनगर्कञ्च ककर््

(रार्ाकदषु) येषु दुःखं सत्यर्ासीत् तेषु दुःखर्ेव भवेत्, ककन्तु

? इचत ।

कचल्पतशोकाद्यनुभववत्सु सहृदयेषु दुःखं नोत्पद्यते।

सन्देिोऽयं र्गन्नाथेन एवं सर्ार्त्तः –

“भरताकदर्ुचनविनानार्ेवात्र रसभावाकद-व्यवस्थापकत्वेन
स्वातन््ययोगात् । अन्यथा पुत्राकदचवषयाया अचप रतेः
स्थाचयभावत्वं कु तो न स्यात् ? न स्याद्वा कु तः शुद्धभावत्वर््
र्ुगुप्साशोकादीनार्् ? इत्यचखलदशमनवैयाकु ली स्यात् ।
रसानां नवत्वगणना ि र्ुचनविनचनयचन्त्रता भज्येत, इचत
यथाशास्त्रर्ेव ज्यायः” इचत ।
एवं शान्तस्य रसत्वाङ्गीकारे ण भिे श्च रसत्वचनराकरणेन
रसानां नवत्वं चसद्ध्यचत । देवाकदचवषया रचतररत्यत्र
आकदशब्देन रार्-पुत्राकदचवषयकरचतरचप गृह्यत इचत
चवश्वनाथाकदचभः
प्रचतपाकदतवात्सल्यरसोऽचप
भाव
एवान्तभमवतीचत रसानां नवत्वस्य न कोऽचप बार्ः ।
चद्वतीयोऽशः ‘रुचिर’शब्दः । पूवोिरीत्या सवमरसानार्चप
आनन्ददायकत्वचवषये साचित्यशास्त्रे र्तद्वयं दृश्यते । के िन
सवेष्टवचप रसेषु आनन्दानुभवर्ेवाङ्गीकु वमचन्त । के िन
के षाञ्चन रसानार्ानन्दर्यत्वर््, के षाञ्चन ि दुःखर्यत्वं

दुःखर्नकत्ववाकदनः तन्न सर्ीिीनर्् । कचल्पतसपमरूपरज्ज्वा
भीचतः र्ायत एव खलु ? भवन्र्तानुसारं तन्न भवेत्, ककन्तु
भवत्येवेचत

लोकानुभवः

।

अचप

ि

यकद

भवचभः

कचल्पतशोकाकदचभः दुःखोत्पचत्तनामङ्गीकियते, तर्िम सहृदयेषु
कचल्पतरत्या सुखोत्पचत्तरचप अङ्गीकतुुं न शक्यते । ककन्तु
शृङ्गाररसस्थले तदङ्गीकृ तर्चस्त ।
सुखर्नकत्ववाकदनः

(१)

शृङ्गारप्रर्ानकाव्येभ्य

इव

करुणरसप्रर्ानकाव्येभ्योऽचप यकद के वलाह्लाद एव सहृदयहृदयप्रर्ाणकः,
शृङ्गारप्रर्ानशाकु न्तलाद्यचभनयदशमनात्

अथामत्
रसास्वादसर्ये

सहृदयानां यथा लेशतोऽचप दुःखानुभवो न र्ायते, तथैव
करुणरसप्रर्ान-उत्तररार्िररताद्यचभनयदशमनादचप
रसास्वादा-वसरे दुःखानुभवो न र्ायत इत्येव यकद
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सहृदयहृदयप्रर्ाणचसद्धं
कारणाचन

भवचत,

कल्प्यन्त

लोकोत्तरव्यापारस्य

तर्िम

इचत

कायामनुरोर्ेन
चसद्धान्तानुसारं ,

(चवलक्षण-भावनारूपदोषस्य)

आह्लादप्रयोर्कत्वं
दुःखप्रचतबन्र्कत्वर्चप

यथाऽङ्गीकृ तं
अङ्गीकरणीयर््

तथैव
तेन

।

शाकु न्तलाकदषु आह्लादप्रयोर्कत्वर््, उत्तररार्िररताकदषु
दुःख-प्रचतबन्र्कत्वचर्चत विुं शक्यते ।
(२) यकद आह्लाद इव दुःखर्चप प्रर्ाणचसद्धर््, अथामत्
शाकु न्तलाकदषु सुखानुभवः, उत्तररार्िररताकदषु सुखेन सि
दुःखर्प्यनुभूयत इत्येव सहृदयहृदयानुभवस्तर्िम चवलक्षणभावनायाः दुःखप्रचतबन्र्कत्वं न कल्पनीयर्् । यतस्तत्र
सुखस्य

कारणात्

सुखोत्पचत्तः,

दुःखस्य

सुखर्नकत्ववाकदनः अश्रुपातादयः के वलं दुःखादेव र्ायन्त
इचत नाचस्त चनयर्ः । ‘अश्रुपातादयस्तद्वद्द्रुतत्वाच्चेतसो
र्ताः’ इत्युिरीत्या आनन्दादचप र्ायन्त एवेचत
लोकानुभवः।
भगवभिाः
भगवद्वणमनश्रवणाकदर्न्यसुखादश्रूचण पातयचन्त। न तत्र दुःखस्य
लेशोऽचप वतमते ।
दुःखर्नकत्ववाकदनः यकद करुणरसादौ स्वात्र्चन (सहृदये)
दशरथाद्यारोपेण

सुखं

र्ायत

इत्युयतयते,

तर्िम

सचन्नपाताकदरोगा-वस्थायार्चप तादृशारोपात् सुखर्ेव
स्यात्। ककन्तु तदा दुःखर्ेव र्ायत इचत त्वनुभवचसद्धर्तः
करुणाकदरसादावचप दुःखर्ेवाङ्गीकरणीयर्् ।

दुःखर्नकत्ववाकदनः “---सवमथा तत्र यतनीयचर्”चत
र्म्र्टािाययः काव्ये कवीनां सहृदयानाञ्च प्रवृचत्तरवश्यं
भवेकदत्युिर््।
शृङ्गाररसप्रर्ानकाव्येषु
तभवचत

सुखर्नकत्ववाकदनः न तथा । सचन्नपाताकदरोगावस्थायां
कियर्ाणे आरोपे आनन्ददायकस्य लोकोत्तरव्यापारस्य न
ककर्चप पात्रं भवतीचत तत्र दुःखर्ेव । ककन्तु काव्ये
तादृशारोपेऽलौकककः व्यापार आनन्दं र्नयतीचत द्वयोरचप
चभन्नैव चस्थचतः । अयं चि लोकोत्तर-काव्यव्यापारस्य
व्यिना्यस्य र्चिर्ा। शोकादयः पदाथाम अरर्णीया अचप
व्यिनाप्रयोज्या आह्लादर्लौकककं र्नयचन्त ।

सुखरूपत्वात्तेषार््। ककन्तु, यकद करुणाकदरसप्रर्ानकाव्येभ्यः

यद्यचप काव्यर्लौकककं तथाचप “ त्रैगुण्योभवर्त्र लोकिररतं

सुखचर्व दुःखर्चप र्ायते तर्िम तत्र काव्यं कतुुं कवीनां, श्रोतुं

नानारसं दृश्यते”

ि

लोकवृत्तान्त एवात्र नानारसयुिो भवचत । अतः
काव्यचवषयचवर्शे
लोकवृत्तान्तोऽचप
आर्ारत्वेन
पररगणनीय एव । अचस्र्न् चवषयेऽचप तथैव । यतो चि
सुखदुःखात्र्कत्वं लोके सार्ान्यर्् । लोके यथा र्र्मपराः
दुःखर्चप सुखत्वेन पररगणयचन्त । भगवचन्नष्ठर्ानसानां तेषां
र्नचस दुःखर्चप भगवदनुग्रि एवेचत चर्या यथा दुःखं

कारणाद्दुःखोत्पचत्तररचत
कारणभेदादेकत्र
सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न कोऽचप बार्ः ।

सहृदयानां

प्रवृचत्तः

कथं

भवेत्

प्रवृत्त्तं

प्रचत

कारणर््।

इिसार्नताज्ञानं

र्कदिसार्न’चर्त्याकारकचर्िसार्नताज्ञानं

चवरुद्धयोः

?

यतो
इदं

तत्र

चि

‘काव्यं
नाचस्त,

प्रत्युत दुःखरूपाचनि-सार्नत्वग्रिस्यैव सभावः, तत्र
अचनिसार्नचर्दचर्चत
भावयता
कचवना
सहृदयेन
िावश्यर्ेव काव्यवैर्ु्यर्ेव सिायते ।
सुखर्नकत्ववाकदनः लोके ऽचस्र्न् सवमर्चप आचर्क्येन वा
अल्पतया वा दुःखग्रस्तर्ेव । ककन्तु यत्र दुःखस्याल्पत्वं

नानुभूयते,
चवलीनं

5

इचत र्िाकचवकाचलदासोक्त्यनुसारं

ककचञ्चद्दुःखर्चप
भवचत,

तथैव

भगवन्र्ुखत्वात्
काव्येऽचप

र्ित्सुखे

भावनार्चिम्ना

दूरीकतुुं

अलौकककव्यापारसिकारे ण
करुणाकदचवषयेष्टवप्यानन्दानुभव एव र्ायते ।
के िन
सार्ान्यर्नाः
ककचञ्चद्दुःखर्चप
र्िकदव
पररगणयचन्त। तेन सिैव वतमर्ानं सुखं न पश्यचन्त । ककन्तु
अन्ते सुखर्नुभवचन्त । तेषां कृ ते काव्ये भावनायाः
प्राबल्येनाचप न सम्पूणमतया सुखर्ेव लभ्यते ककन्तु
दुःखवैचि्यानुचवद्धरसास्वाद एव ।

सौरभ्याकदर्ित्सुखदायकात् िन्दनलेपनाचन्नवतमन्ते । तथैव

अत एव भोर्रार्ेन, “रसा चि सुखदुःखावस्थारूपाः” 6 “

शोकाकद-प्रर्ानकाव्येऽप्यानन्दांश

र्नोऽनुकूलेषु दुःखाकदष्टवचप सुखानुभवाचभर्ानो रसः” 7 इचत

सुखस्य िाचर्क्यं तत्र प्रवृचत्तः, दुःखस्याचर्क्ये सुखस्याल्पत्वे
ि चनवृचत्तः लोके सवमत्राचप दृश्यत एव । िन्दनेन
लभ्यर्ानस्य
सौरभशीतलताकदसुखाचर्क्यस्याकाङ्क्षया
तस्य घषमणश्रर्र्न्यर्ल्पं दुःखं सिन्ते, िन्दनलेपने प्रवृत्त्तं ि
चवन्दचन्त,

न

तु

घषमणश्रर्र्न्यर्ल्पं

दुःखं

एवाचर्कः,

दुःखांशस्त्वत्यल्प एव । अत र्नानां प्रवृचत्तस्तत्र र्ायते । ये
के वलर्ाह्लादर्ेवाङ्गीकु वमचन्त तेषां र्ते तु प्रवृचत्तर्नमबामर्ा।

करुणादौ पृथक् पृथगनुभवो चनरूचपतः । चवश्वनाथोऽचप-

दुःखर्नकत्ववाकदनः तत्र प्रथर्र्ते दुःखं नाङ्गीकृ तं खलु ?
तर्िम तत्र दुःखस्य कायामचण अश्रुपातादीचन कथं भवचन्त?
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ककञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽचप स्यात्तदुन्र्ुखः ।
तथा रार्ायणादीनां भचवता दुःखिेतुता ॥
अलौकककचवभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् ।
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सुखं सिायते तेभ्यः सवेभ्योऽपीचत का क्षचतः ॥

9.

तेभ्यश्च सुरते दन्तघाताकदभ्य इव सुखर्ेव र्ायते ।”8
इत्युिवान् । तथैव,
िेतुत्वं शोकिषामदग
े मतेभ्यो लोकसंश्रयात् ।
शोकिषामदयो लोके र्ायन्तां नार् लौकककाः ॥
अलौकककचवभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् ।
सुखं सिायते तेभ्यः सवेभ्योऽपीचत का क्षचतः ॥9
इचत आह्लादवाकदनार्ुचिर्चप स्पिीकृ तवान् ।
तदार्ारे णैव र्गन्नाथोऽचप करुणादावचप सुखानुभवं
चनरूपयचत । एतत्तु लोकोत्तरकाव्यव्यापारस्यैव र्चिर्ा, येन
अरर्णीया शोकादयोऽचप पदाथामः पररष्टकृ ता भूत्वा
अलौकककानन्दं ददचत । अत एवालौकककानन्ददायकं
लोकोत्तरवणमनाचनपुणकचवकर्म ककचञ्चचद्वलक्षणर्ेव ।
एवं रसस्यालौकककतया सि तस्य सुख-दुःखरूपताप्रश्नोऽचप
भारतीयसाचित्यकाराणां कृ ते चववेिनीयचवषय एव ।
चवषयेऽचस्र्न् प्रायः र्तत्रयं विुं शक्यते(अ) अचभनवगुप्तर्ते
शृङ्गाराकदरसा
आंचशकरूपेण
सुखदुःखात्र्काः, शान्त एक एव रसः के वलं पूणमतया
सुखात्र्कः ।
(आ) ना्दपमणकारयोः
रार्िन्द्र-गुणिन्द्रयोर्मतं
चवभज्यवाकद । शृङ्गार-िास्य-वीर-अद्भुत-शान्तरसाः
के वलसुखात्र्काः । बीभत्स-रौद्र-भयानक-करुणरसाः
दुःखात्र्का एव ।
(इ) र्चनक-र्निय-र्म्र्टािायम-चवश्वनाथादीनां र्ते सवे
रसा आनन्दर्या एव, न तत्र दुःखलेशोऽचप वतमते ।
एवं र्म्र्टािायेण कचवसृिःे ब्रह्मसृचिचवलक्षणत्वं यद्दर्शमतं
तत् प्रदीपकारे ण सवामत्र्ना सिर्तर्् । खण्डनकारे ण तु
ब्रह्मसृचि-कचवसृष्ट्ोः नाचस्त चवलक्षणता काचिकदत्येवाचभप्रेतर्् । सहृदयानां तु ब्रह्मसृिःे दुःखभूयस्त्वर््,
कचवसृिःे ब्रह्मानन्दसदृशानन्ददायकत्वं िानुभवचसद्धचर्चत,
प्रदीपकारस्याचभप्रायोऽत्र यथाथमतार्ेचत इचत शर्् ।
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1. “The number of Rasas.”
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