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काले काले अवभसारः
सौरभ राय
प्रस्तािना
‘‘रवतसुखसारे गतमवभसारे मदनमनोहरिेषम् ।
न कु रू वनतवबबवन ! गमनविलबबनमनुसर तं हृदयेशम् ।।’’ 1
भारतीय समाजसंस्कृ तेश्च मूले विद्यते धमम-अर्म-काम-मोक्षः इवत चतुिगमः।
भारतीयसमाजव्यिस्र्ायाः तर्ा भारतीयनाम् आचारे व्यिहारे च चतुिमगस्य प्रभािः
लक्ष्यते। तेषां विकाशः विस्तृवतश्च मूलरूपेण चतुिमगमकेवरिकः । एतेन कारणिशात् सबभितः
भारतीयजनाः अद्यािवध चतुिमगमस्य पालनं दकरवरत। कामः चतुिमगस्म य अरयतमः अवस्त ।
कवलकाले कामस्य प्रभािं प्रिलरूपे दुरीदृ्यते । कामस्य प्रभािहेतुः मनु्यव्यिहारे
विविधािस्र्ा पररलक्ष्यते । काव्य समाजस्य दपमण इवत कथ्यते । समाजस्य
सूक्षावतसूक्षविषयम् अवप कविः तस्य काव्ये प्रकाशयवत । अवभसारः अवस्त समाजस्य एकः
सूक्ष्मः विषयः। यस्य उपवस्र्वत संस्कृ तकाव्य-नाटकादद ग्ररर्े शास्त्रे च पाठकः सहजतया
अनुभूयते।
कामस्य प्रभािे मानिानां मध्ये यावन अिस्र्ावन पररलक्ष्यरते । तेषां मध्ये विपरीतवलङ्गं
प्रवत आकषमणम् अरयतमम् । मानिेतरप्राणीनां मध्ये अवप गुणः अयं पररलक्ष्यते । एतद्
स्िाभाविकः वनयमो अवस्त । एतेन संसारे सृविप्रदिया सबभिवत। वप्रयजनं प्रवत
प्रिलाकषमणात् वमलनेच्छायाः हेतुः अवभसारः जरमं लभेत।े
अवभसारः एिं अवभसाररका पररचयम् – मूलतः नाट्यशास्त्रे नावयकाभेदप्रसङ्गे
‘अवभसाररका’

इवत

शब्दस्य

प्रर्मोच्चारणं

प्राप्यते।

नाट्यशास्त्रे

भरतमुवनना

अिप्रकारनावयकाभेदः दशमयते। तत्र िमानुसारे अिमभेदः अवभसाररका ितमते। ‘‘अवभसरवत
इवत अवभसारः’’ – कमवप अवभमुवखकृ त्य िा वमलनेच्छाय वनर्द्दमिस्र्ाने लोकानाम्
अज्ञातसारे वनःशव्देन अवभसरणं गमनं िा अवभसारः इवत कथ्यते। या नावयका नायके न सह
वमलनेच्छाय वनर्द्दमिस्र्ाने संकेतस्र्ाने िा गच्छवत सा अवभसाररका।
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काव्यालंकार-ध्िरयालोक-काव्यप्रकाशादद
अलंकाराशास्त्रीयग्ररर्े अवभसारविषयकश्लोकाः लक्ष्यते।
संस्कृ तकाव्यानां मध्ये मेघदूतम् इवत काव्ये मेघम्
अवभसाररकानाम् अरधकारे पर्दशमवयतुम् आदद्यते, दकरतु
गजमतुं वनषेधयवत, गजमनेन अवभसाररकाणां मध्ये भीवत
उत्पद्यते, ताः भयाकृ िस्िभािाः। मालविकावग्नवमत्रम् नाटके
नायक-नावयकायाः गोपनप्रणयं साक्षात्कारश्च। अमरुशतके
अवभसारस्तर्ा अवभसाररकाविषये श्लोकस्य कापमण्यं नावस्त।

*नाट्यशास्त्रस्य प्रामावणकम् सावहत्यदपमणे अवभसाररकायाः
संज्ञा वनरुपणप्रसङ्गे कविराजेन विश्वनार्ेन उक्तम् –
‘‘अवभसारयते कारतं या मरमर्िशं िदा ।।
स्ियं िावप सारत्येषा धीररुक्तावभसाररका ।।’’2
या स्त्री कामेन िशित्याम (मदनायत्ता) सती िल्लभम्
आत्मनः अवभमुखं यावत सा अवभसाररका उक्ता।3
अवभसारणात् अवभसरणात् चेवत विविधा अवभसाररका।
अवभसरणकाले अवभसाररकायाः िेशभूषा-चलनादद विषये
अवप चचाम सावहत्यदपमणे अवस्त। यदद कु लजा स्त्री अवभसरे त्
तर्हम सा भीतमृगित् आत्मनः गात्रं यर्ासबभिं संकुवचता,
आभूषणानां वनःशब्दकृ ता, अिगुण्ठनेन आिृता यावत। िे्या
नानािणमयुक्त-भास्िरिसनपररवहता,
शब्दायमानहस्तपादादद
भूषवणयुक्ता
आनरदेन
उद्भावसतिदनेन यावत। प्रे्या तर्ा दासी िा यदद अवभसरे त्
तदा तस्याः संलापः मदमत्ततया विकृ तः, लोचनः विलासेन
उत्फु ल्लः च, तर्ा गवतः उद्धतया पादसञ्चारः लक्ष्यते।
अत्यरतकामातुरः
इवत
भािः।
अिप्रकाराः
अवभसारस्र्ानावन अवप आचायः वनदेवशतम्। क्षेत्रं, िाढी,
भग्नदेिालयः, दूतीगृह,ं िनं, मालापञ्चः, ्मशानं, नद्यादीनां
तटी
च
अर्िा
अरधकाराच्छन्नवनजमनस्र्ानावन
अवभसरणयोग्यरूपेण वििेच्यते।
संस्कृ तग्ररर्ेषु

अवभसारः

–

संस्कृ तसावहत्ये

हालस्य

ग्ररर्ेऽवप

अवभसारविषयकं

श्लोकिाहुल्यं पररलक्ष्यते। सावहत्यशास्त्रे अवभसाररकायाः
िणमना आलोचनाप्रसङ्गे च उक्तौ ग्ररर्ियात् अनेकश्लोकम्
आहृत्य उदाहरणं प्रस्तुयते। माघस्य वशशुपालिधे, भासस्य
नाटके ,
नाट्यकार
श्रीहषमस्य
नाटके ,
करुणरसोत्तीणमनाट्यकारभिभूतेः नाटके
अवभसाररका
अवभसारश्च विषये श्लोकः विद्यते। शृङ्गारवतलके ,
सोमदेिस्य
कर्ासररत्सागरे ,
सोड्ढलस्य
उदयनसुरदरीकर्ायाम्, जनकविधनपालस्य रचनायाम्,
आयामसप्तशत्याम्, गुणाढ्यस्य िृहत्कर्ायाम्, भतृह
म रे ः
शृङ्गारशतके , जयदेिस्य गीतगोविरदे इत्याददषु ग्ररर्ेषु
अवभसारः विद्यमान अवस्त। दामोदरस्य कु ट्टनीमतमे,
पञ्चसायकादद कामशास्त्रे अवभसाररकायाः िणमनाम् अवस्त।
ितममानसमाजे अवभसारः – यद्यवप अधुनावप अवभसारस्य
मूलभािः अपररिर्तमतः अवस्त, तर्ावप समयेन सह दकवञ्चत्
पररिर्तमतम् अवप दृ्यते। अधुना अवभसारहेतुः नावयका
के िलं रात्रौ अपेक्षां न कु रुते। ददिालोके सरध्याकाले रात्रौ च
अवभसाराय गच्छवत। अवभसारस्य स्र्ानाम् इदानीं न
वनदमिम् अवस्त। अधुना जनपूणं स्र्ानमवप वप्रयेन सह
साक्षात्काराय वििेच्यते। ितममानस्य प्रेवमकयुगलेन हट्टम्,
पुरोद्यानं,
यानप्रतीक्षालयः,
चलवचत्रगृह,ं

प्रायशः

अवभसारविषये
काव्यनाटके
िणमना
पररलक्ष्यते।
संस्कृ तकाव्यशास्त्रे नाट्यशास्त्रे च अवभसारः अवभसररका च
विषये लक्षणम् अवप वनरुप्यते। तद् विषये स्र्ान-िेशभूषाआभरणादद व्यापाराण् अवप सावहत्यशास्त्रकारः स्िकीये
ग्ररर्े आलोचना दियते। भरतमुवनना अिनावयकाभेदप्रसङ्गे
नाट्यशास्त्रे प्रर्मम् अवभसाररकायाः िणमना दियते।
स्िकीये दशरूपके धनञ्जयेनावप नावयकाभेदे अवभसाररका
आलोच्यते। कविराजेन विश्वनार्ेनावप समानपरर्ाया
अवभसाररकाम् आलोच्यते। भोजराजेन शृङ्गारप्रकाशे,
सागरनरदीना
नाटकलक्षणरत्नकोशे,
सागरतनयेन
भािप्रकाशने अवभसाररकायाः आलोचना दियते।
काव्यशास्त्रीय ग्ररर्ानां मध्ये रस-ध्िवन-अलंकार-रीवतगुणाददविषयणाम् अिबोधाय येषु उदाहरणावन प्रयुज्यते
तेषु उदाहरणेषु अरयतमः अवभसारविषयरूपेण वििेच्यते।

2

‘गार्ाशप्तशती’

िृहदापनम्(shoping mall) आदद एकम् अपरे न सह
वमलनस्र्ानरुपेण
वििेच्यते।
कदावचद्
समयः
महाविद्यालय-विश्वविद्यालयप्राङ्गणोऽवप प्रेवमकयुगलस्य
साक्षात्कारक्षेत्ररूपेण
कायं
करोवत।
अधुनासमाजे
अवभभािके षु प्रेवमक-प्रेवमकायाः स्िेच्छाय वमलनविषये
कठोरता ह्रासमानं लक्ष्यते। अधुनावप अवभसारणकाले
अवभसाररकायाः मनवस स्िपररचयप्रकाशविषये भयं दृ्यते
तर्ावप न तु पूिमकालित्। विद्यार्र्मना ‘‘विद्यालयं गच्छावम’’
इवत उक्ता वप्रयेन सह साक्षात्काराय मेलनाय च गच्छवत।
पूिे योगायोगस्य माध्यमः सीवमतम् अवस्त स्मः। इत्यनेन
अवभसारः वप्रयेन सह मेलनम् अत्यरतम् प्रयोजनीयम्
आसीत्। अधुना योगायोगक्षेत्रे प्रयुवक्तगतविस्तारहेतुः वप्रयेन
सह योगायोगस्य समस्या नावस्त। यावन कारणावन
अिलबव्य अवभसरणं भिवत, तावन कारणावन ितममाने
समाजस्य उरमुक्तमानवसकतायाः अतः अधुना अवभसारस्य

साहित्यदर्पणः, श्लोकसंख्या- ३.७६।

, आचायपिरिदासससद्धान्तिागीशकृ त साहित्यदर्पणग्रन्थस्य

3

कुसुमप्रसतभाटीकायाः (श्लोकसंख्या- ३.७६)
असभसारिकाव्याख्याप्रसङ्गे।
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अवधकं प्रयोजनं नावस्त, नावस्त तु प्रयोजनम् अवभसारणम्
अवभसरणम् च। दकरतु काम मानिव्यािहारस्य गुणः
प्रयोजनं च अवस्त। अतः कामेन प्रभािे यः अवभसारः तस्य
वनरसनं सबभिं नावस्त। अवभसारस्य प्रकृ वतः पररितमनं
सबभिं दकरतु प्राचीनसमाजे मानिव्यिहारे च यः अवभसारः
आसीत्, सः ितममाने अवप अवस्त, आगावमकालेऽवप
भवि्यवत इवत मरये। प्राचीनभारतीयसमाजे अवभसारः
अवलवखततया
विद्यमानमासीत्
दकरतु
इशिीयािादशावधकविसहस्रिषे(२०१८)
महामारयसिोच्चरयायालयेन परकीयाम् अवभसारञ्च पूणमरूपे
स्िीकृ वतः दीयते। उरमुक्तमानवसकतासबपन्नभारतीयसमाजः
गारधिमवििाहं तर्ा नारी-पुरुषस्य स्िाभाविकवमलनं सादरं
स्िीकरोवत, स्िीकरोवत च अवभसारम्।
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