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नवरसानां पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः
Dr. G Sireesha
�स्तावना

उपदे शजननम�प

रसात्मकस्य

नाट्यस्य

एकं

�योजनम ्।

उपदे शजनकत्वं

च

�ायेण

पुरुषाथर्मुपादकत्वम ् एव। धमार्थक
र् ाममोक्षाः च चत्वारः पुरुषाथार्ः। शृङ्गार, हास्य, करुण, रौ�,
भयानक,

बीभत्स,

अ�त
ु ,

सम्बन्धिनरूपणम�ाशयः।
त�

िनरितशयसुखास्पदतया

वीर,

शान्तः

मोक्षस्य

च

नवरसाः।

एते

नवरसाः

ऐ�हकामु�ष्मक�ेयोदायकधमर्स्य

च

पुरुषाथ�ः

�ाधान्यं

सह

अ�स्त।

अथर्कामयोः धमार्नुब�न्धनोरपादे यता। धमार्ननुब�न्धनोः अथर्कामयोः उपादे यता ना�स्त। एते च

पुरुषैः �ाधान्येन अथर्मानाः सन्तः पुरुषाथार्ः उच्यन्ते। त� केषा�ञ्चत ् रसानां एिभः साक्षात ्
सम्बन्धः वतर्ते। अन्येषां च परम्परया। त� ये साक्षात ् पुरुषाथर्सम्ब�ाः ते �धानाः। एतदे व उ�ं
अिभनवगु�ेन –

“त� पुरुषाथर्िन�ाः केिचत्स्थाियन इित एव �ाधानम ् इित।” 1 - एकैकरसं स्वीकृ त्य पुरुषाथ�न
सम्बन्धः अ� �वचायर्ते।

शृङ्गाररसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –

रितस्थाियकस्य शृङ्गारस्य साक्षात ् कामपुरुषाथ�न सह सम्बन्धः अ�स्त। तद�
ु मिभनवगु�ेन –

“त� कामस्य सकलजाितसुलभतया अत्यन्तप�रिचतत्वेन सवार्न ् �ित हृ�त इित पूव� शृङ्गारः,

तदनुगामी च हास्यः च काम�धानौ।” 2

“त� कामस्य फलत्वादशेषहृदय संवा�दत्वाच्च तत्�धानं शृङ्गारं लक्षयित” 3 – इित

शृङ्गारस्य काम�ाधान्येऽ�प तदनुष�ङ्ग – धमार्थर् – िन�त्वम�प वतर्ते। अत एव धमर्शङ्
ृ गारः,

अथर्शङ्
ृ गारः, कामशृङ्गारः इित शृङ्गारस्य �ै�वध्यं भरतेन �ितपा�दतम ् भाव�काशनकारः
शारदातनयः उ�ं एवं –

शृङ्गारो धमर्कामारथभेदेन ���वधो भवेत ्

�तिनयमतपोयोगा��स्मन ् बहुधा िनवेिशतः कामः
पु�ा�द भोगसुखकृ त्सज्ञेयोभोग शृङ्गारः।।
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शृङ्गारो धमर्कामारथभेदेन ���वधो भवेत ्

“धमार्थक
र् ामाः खलु जीवलोके समी�क्षता धमर्फलोदयेष”ु

�तिनयमतपोयोगा��स्मन ् बहुधा िनवेिशतः कामः

इित।

अथार्प��यर्�स्मन ् कामेन िनवेिशतेन सम्भवित

“शृङ्गारानुकृितयार्तु स हास्यः प�र��ितर्तः” 7

पु�ा�द भोगसुखकृ त्सज्ञेयोभोग शृङ्गारः।।

“शृङ्गारा�� भवे�ास्यः” 6

तदधीन �वभवयोगात ् स्वादसुखेनाथर्शङ्
ृ गारः।।

परदार-�ूत-सुरा मृगया�ास्वादकेिल �विन�व�ः
तद��षयास्वादसुखलिलतः कामशृङ्गारः।

3

इित

तदे वं शृङ्गारस्य धमार्थक
र् ामसम्ब�न्धत्वात ् �ाधान्यम ्।

�वनोदात्मकहासस्थाियकस्य

हास्यस्य

न

तु

पुरुषाथर्सम्बन्धात ्।

�हसनवज�

�वनोदमा�पयर्विसतेन
�ायेणान्याङ्गतया

कस्यिचद्

िनबध्यमानः

न

व्युत्प��ः

�ह

कतु�

पुरुषाथर्सम्बन्धं

हास्येन

शक्या।

आप्नोित।

�वचायर्माणे करुण – रौ� – वीर – भयानक – बीभत्स शान्तेषु

अङ्गत्वं

न

सुघटम ्।

तेषां

हास�वरु�िच�वृ��

प�रपोषात्मकत्वात ्। अत�ायं �ायशः शृङ्गाराङ्गं भवित। अत
एव अस्य परम्परया कामसम्ब�न्धत्वम ्।

रक्षोदानवा�ु�त�कृ ितिन��ोधस्याियको

रौ�ः

�ायशः

अथर्कामाभ्यां साक्षात ् सम्बन्धो दृश्यते। उ�त – �कृ त्या�यौ
अथर्कामौ �ायशः धमार्नुबन्धं सूचयित, तथा�प रौ�रस�धानेषु
रूपकेषु

अथर्कामाव�प

व्यितरे कमुखेन

च

क्विचदन्वयमुखेन,

सामा�जकान ्

धमार्नुब�न्धनावेवाथर्कामौ

सेव्यौ

क्विचद्

व्युत्पादयतः।
न

तत�

तदननुब�न्धनौ।

इत्युपदे शस्य �दानेन रौ�ोऽ�प रसः रसेषु चतुथस्
र् थानं आ�ामन ्
�धानेषु प�रगण्यते।

सम्बन्धः

अ�स्त।

वीरस्य

धमर्राज,

अजुन
र् ाद�नां

वीरस्य

�भेदेषु

धमर्पुरुषाथ�न

साक्षत ्

दान-दया-यु�धमार्�दषु

धमार्नुबन्धस्य िनयमेन प�रदृश्य-मानत्वात ्। कणर्, जीमूतवाहन,
त�ादात्म्यापन्नान ्

च�रतं

त�द�
ु मकायर्�वृत्यािभमुखीकरणेन

लोकाितशाियकायर्पूण�

सत ्

सामा�जकान ्

धमर्मागर्-गािमनः

करोित।

वीरस्य ये �वभावाः असम्मोह, अध्यवसाय, नय, �वनय, बल,
परा�म, श��, �ताप, �भावादयः ते उत्कषर्का�रणः सन्तः
सवार्न ् सामा�जकान ् त���षयेषु व्युत्पन्नान ् कुवर्�न्त। अस्य च
वीरस्य
वत�त।

धमार्नब
ु �न्धभ्यां

वाल्मी�कना उ�ं –

कािनिचत ् �हसनािन,

इ�जन�वयोगा�दिभः

. भा.�. – पृ.247

आधुिनकािन

बहूिन

परं

च।

जायमानस्य

दःु ख�दशोकस्थाियकस्य

करुणस्य शौकमा�पयर्वसाियत्वे धमार्थक
र् ाममोक्षेषु न कस्यिचत ्
व्युत्प��ः तेन कतु� शक्या। �कन्तु शोकस्य दःु ख�दत्वेन, तादृश
दःु खबाहुल्यसहनं

लोको�रकायर्िनवर्तन
र्

�वृ�स्य

रामादे ः

स्थैय�
र् ोतय, तेषां लोको�रं उत्साहं अिभव्यञ्जयत ् परम्परया
धम�ण

पुरुषाथ�न

करुणस्य

सम्बन्धं

उपकल्पयित।

�पतुराज्ञापालनाय अरण्य गमनं, सीता�वयोगः, लोकरञ्जनाय
सीतायां प�रत्यजनं इत्या�द सवर्म�प धमर्वीरं पोषयित। अत

एव रामायणे तन्मूलकेषु नाटकेषु च धमर्वीरस्यैव रामस्य
कुरुणस्य

अङ्गत्वं

च

दृश्यते।

करुणस्य

वीररसाङ्गतया धमर्परु
ु षाथर्सम्ब�न्धत्वं अ�स्त। उ�ररामच�रते –
“एवमेते

हृदयममर्�च्छदः

संसारभागाः

येभ्यो

बीभत्समानाः

सवार्न ् कामान ् प�रत्यज्य अरण्ये मनी�षणो �व�ाम्य�न्त।” 8
इित

रामस्य

वचनं

करुणस्य

मोक्षेण

परम्परा

सम्बन्धं

दशर्यित। करुणस्य साक्षात ् पुरुषाथर्सम्बन्धो ना�स्त, तथा�प
धमर्मोक्षाभ्यां परम्परा सम्बन्धम�स्त।

भयानकरसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –

अवरात्मकभयस्थाियकस्य भयानकस्य साक्षात ् पुरुषाथर्सम्बन्धो

अथर्कामाभ्यां

परं अन्यरसाङ्गता िनसगर्तः िस�ा। तथा�ह �ितनायका�यतया
वण्यर्मानो

भयानकः

वीररौ�योः

कैलासपवर्तचालनच�कतायाः

पोषको

पावर्त्याः

दृश्यते।
भयं,

रावणकृ त
िशवस्य

स्वयङ्�हा�ेषसुखजनकतयोपव�णर्तं सत ् शृङ्गाराङ्गं भवित।
एवं अन्यस्य रसाङ्गतया परम्परा पुरुषाथर्सम्बन्धः अ�स्त।
बीभत्सरसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः जुगुप्सा

स्थाियभावात्मकस्य

पुरुषाथ�पिगत्वं

न

दृश्यते।

बीभत्सस्या�प

परमस्य

शान्तस्य

साक्षात ्

अङ्गत्वं

स्वभाविस�ं , संसारजुगुप्सायाः तत्वज्ञानशा�तानन्दा�ुपायतया

आनुष�ङ्गकसम्बन्धः
. रामायणम ् – पृ. 142

5

. ना.शा. पृ. 676

6

. ना.शा. पृ. 677

7
4

सूिचतम ्।

ना�स्त। अत एवास्य न क�स्मंिचद�प रूपकेऽ�ङ्गत्वं दृश्यते।

वीररसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –
उ�म�कृ ितकोत्साहस्थाियकस्य

शृङ्गाराङ्गत्वं

करुणरसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –

�ाधान्यं

रौ�रसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः -

हास्यस्य

सङ्घसंस्करणे पुरुषाथर्व्युत्पादने च �भावोत्पादकािन दृश्यन्ते।

नाटका�दष्व�ङ्गत्वं नैव दृश्यते। �हसने अ�प अ�ङ्गत्वं अस्य
रञ्जकता

भरतेना�प,

�ाचीनािन

4

हास्यरसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –

5

. उ.रा.च – पृ.20

8
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�िस�त्वात ्। शङ्गारहास्या�त
ु वज� अन्येष्व�प रसेष्वस्याङ्गत्वं
सम्भवतीित परम्परया पुरुषाथर्साधकत्वं अस्याम�प अ�स्त।
अ�त
ु रसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –
हृदयोल्लासक्षेपक�वस्मयस्थाियकोऽ�प
रञ्जन�धानोऽ�प
�ायेण

सवर्रसाङ्गत्वं

4. उ.रा.च – उ�ररामच�रतम ्

अ�त
ु रसः

साक्षात ् पुरुषाथर्सम्बन्धं

शृङ्गारा�द

3. ना.शा – नाट्यशा�म ्

नानुभवित।

अस्योपप�ते।

परं

सवर्�ा�प

अितशयस्य िनरूपणे त��सपोषकतायाः सम्भवात ्। अत एव
नाटका�दषु

िनवर्हणसन्धौ

अ�त
ु स्य

पोषणं

तत�ास्य परम्परया पुरुषाथर्सम्बन्धोऽ�स्त।
शान्तरसस्य पुरुषाथ�ः सह सम्बन्धः –
शान्तो

नाम

शमस्थाियभावात्मको

भरतेनोप�द�म ्।

मोक्ष�वतर्कः।

स

तु

तत्वज्ञानवैराग्याशय-शुद्ध्या�दिभः �वभावैरुत्प�ते इित भरतः।

मोक्षस्य िनरितशयसुखास्पदम ्। अत� पुरुषाथ�षु सव�षु अस्य
उ�मो�मत्वम ्।

अत

एव

च

शा�स्मृतीितहासादयो

मोक्षमागर्�दशर्काः दृश्यन्ते। तत� मोक्षरूपस्यो�मपुरुषाथर्स्य
व्युत्पाद-कत्वाच्छान्तः रसेषु �थमस्थानं आ�ामित।

तस्मात ् शान्त – वीर – शृङ्गार – रौ�ाणां – साक्षात ् पुरुषाथ�ः
धमार्थक
र् ाममोक्षैः यथायोगं सम्बन्धः अस्तीितत्येषां �ाधान्यम ्।
सकलजना�ादकत्वाद्

व्यापकत्वाच्च

एषामेव

�ाधान्यम ्।

कायर्वशादे षां परस्परं अङ्गभावे सत्य�प, स िनसगर्तः िस�ं एवं
�ाधान्यं न �वनाशयित।
उपसंहारः -

शान्त, वीर, शृङ्गार – रौ�ाः साक्षात ् पुरुषाथर्सम्बन्धत्वात ्
�धानाः।

हास्यादयस्तु

साक्षात ्

पुमथ�पयोिगत्वाभावात ्

अ�धानाः इित िनष्कषर्ः। अिभनवगु�स्या�प अयमेवाशयः –

त� पुरषाथर्िन�ाः केिचत्स्थाियन इित एव �धानम ्। त�था
रितः काम तदनुष�ङ्ग धमार्थिर् न�ा। �ोधस्तत्�धानेष्वथर्-िन�ः।
अथर्कामपयर्विसतोऽप्युत्साहः
त�वज्ञानजिनतिनव�दः

–

अिभनवगु�ः

–

पु�ो

तावदे षां �ाधान्यम ्।
आधार�न्थसूची -
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समस्त
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