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रसास्िादविषय ेरसिादने सह कैथार्सिस्-तत्िस्य 

तलुनात्मकमध्ययनम् 

 

सौरभ राय 

 

प्रस्तािना 
 

रसो िै सः, रसं ह्येिाय ंलव्द्धाऽऽनन्दी भिवत। (तैविरीयोपवनषद)् 

 

विश्वजगतः मूलसारं भारतीयमहर्षिवभः ब्रह्मा नाम्ना अवभवहतम,् उपवनषदद यः रसात्मकः 

आनन्दस्िरूपः। ब्रह्मोपलवव्द्द वह परमानन्दप्रावतः। अस्य आनन्दबोधस्य ददशः सावहत्यतत्त्िं 

उद्भाियवत। वशल्पकलायाः सृवटः मुख्यतया आनन्दलाभाय भिवत। कदाविद ् इद ं किेः 

स्िाथािय कदाविद ्पराथािय सहृदयजनाय ि। कोऽवप काव्यश्रिनात् दशिनाद्वा सहृदयजनः 

यदद आनन्दानुभिवत तर्हि काव्यकतुिः सफलता, वनरानन्द े ि व्यथिता - ‘आ पररतोषाद ्

विदषुा ं साधु न मन्ये प्रयोगविज्ञानम्’ 1  । काव्याद ् नाट्याद ् ि इदम ् आनन्दलाभं 

सावहत्यकलायां रसतत्त्िे िा रसास्िादनम् इवत अवभधीयत।े प्राच्य े रसविषये यादशृः 

व्याख्या आलोिना अवस्त तादशृः न तु पाश्चात्य े भिवत। प्राच्य े सावहत्यरसविषये 

आिायिभरतकृतनाट्यशाश्त्त्रम् एि प्रथमप्रमानम,् पाश्चात्ये तु अरस्तुः (Aristotle) कृतः 

पोयेरिकस् (Poetics) । यद्यवप ग्रन्थद्वयोमिध्ये रसविषये सुिृहत्व्याख्या न प्राप्नोवत तथावप 

प्राच्य-पाश्चात्ययोः रसस्य मूलसूत्रः तयोः ग्रन्थकद्वयोमिध्ये वनवहतावस्त। रसास्िादनस्य 

पन्थानं कथ ंसुगम ंभिेत,् तददु्देश्त्येन नाट्यशास्त्रे रसविकल्प इवत षष्ठाध्याय ेभािव्यञ्जक इवत 

सतमाध्याय े ि आलोिनामवस्त। अरस्तूना रसिविषये विस्ततृव्याख्यां न कुरुते। दकन्तु 

Poetics ग्रन्थ े ट्राजेव ः (Tragedy) इवत आलोिनाप्रसङ्गे भयशोकहास्यश्च (Pity, Fear, 

Comedy) इवत आलोिनामाध्यमेन रसतत्िस्य प्रवतष्ठाम ् अकरोत्। दशिकावभः नाट्यात् 

रसस्िादविषयं दकवित ्आलोच्यते। नाट्यशास्त्रस्य रसोत्पविविषयकः उवतः – 

'विभािानुभािव्यावभिाररसंयोगात् रसवनष्पविः2 ' इवत मतिाद ं गृहीत्िा रसप्रस्थानस्य 

उद्भिः भिवत। पुनः पाश्चात्ये अरस्तोः (Aristotle) ट्राजेव ः (Tragedy) अस्य संज्ञायाम् -'.... 

Trough pity and fear effecting proper purgation of this emotions.'3 इवत ितव्य ं गृहीत्िा 

कैथार्सिस् (Catharsis) तत्त्िम ्उद्भाियवत। 

                                                            
1 अभिज्ञानशकुन्तलम-्१.२ 
2 नाट्यशास्त्रम ्-६/३२ 

3 पोयेभटकस,्षष्ठाध्यायः 
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पूि े रसिविषये िहिः पवन् ताः ग्रन्थ-भाष्य-आलोिना-

समालोिना-गिेषणापत्रावन प्रकाशयवन्त। तत् दषृ््िा मया 

कृतं रसास्िादनविषये इद ंगिेषणापत्रम ्अपूििवमवत न मन्य।े 

गिेषणाप्रस्तािे रसिादस्य क्याथारवसस-्तििस्य ि मध्ये 

वनरपेक्षदवृटतया सह्रदयजनःै कीदशृं रसास्िादनं रसग्रहन ंि 

सम्पाद्यते? केन प्रकारेण सुधीजन ं रसास्िादनम ्

प्रभाियवत? रसास्िादनस्य फलं दकम्? एतवद्वषये व्याख्या 

प्रस्तुयते। एतद्व्यातीत तत्त्िद्वयोमिध्य े रसास्िादनविषये 

समतागिेषणम् इवत गौणोद्देश्त्यम ्अवस्त। 

पुराकालाद ् अधुना याित् काव्यशास्त्रकाराः 

सहृदयजनवनकिे सावहत्यं नान्दवनकविषयरूपेण प्रवतष्ठायै 

िेटयवन्त । तत्हतेुः काव्यशास्त्रस्य सावहत्यतत्त्िस्य िा 

विषयावन स्पटरूपेण आलोियवन्त। आलोिनायाः कारणं 

यत् सामावजकाः सहृदयाः काव्यतत्त्िान् ज्ञात्िा काव्याद ्

आनन्दलाभाय समथािः भिवन्त। काव्यशास्त्रकाराः 

काव्यविषयानां स्पटीकरणेन किेभाििनां सहृदयानां 

भािनया सह एकात्मकरणाय िेटयवन्त। येन किेः 

कल्पनावन सहृदयेषु सिारणे न अिरुन्ध।े अत्र 

रसप्रस्थानस्य कैथार्सिस्-तत्त्िस्य ि प्रेवक्षतया रसास्िादनं 

व्यापारं स्पवटकरणस्य िवेटयते । येन सहृदयजनस्य 

रसास्िादनस्य पन्था सुगमः प्रशस्तः ि भुत्िा सावहत्यं 

सफलतामजेत।् 

 

रसिाद - आिायिभरतस्य नाट्यशाश्त्त्रस्य षष्ठाध्यायस्य - 

'विभािानुभािव्यावभिाररसंयोगात् रसवनष्पविः' 

िाक्यवमद ं रससूत्रः इवत कवथतम्। िाक्यात् रसवनष्पविः 

विषये सम्यक् न िोध्यते। विभाि-अनभुाि-व्यावभिाररः 

कः? संयोगः शव्द्दस्याथिः दकम्? रसवनष्पविः इवत ककं 

िोध्यते? इत्यादद प्रश्नस्य सम्यग् उिरम् अत्र न प्राप्यते। 

दकन्त ु नाट्यशास्त्रस्य गभीराध्ययनेन रसविषये 

परितीकालस्य अध्ययनेन ि सिषेां प्रश्नानाम् उिरावण 

प्राप्यन्ते। विभािः वद्वविधः। आलम्िन-उद्दीपनश्च। यम् 

अिलम्व्य रत्याददना ं उद्भिः भिवत स 

आलम्िनविभािोच्यते। रत्याद्युदद्दपनाय यः साहाय्यं करोवत 

स उद्दीपनविभािः। अनुभाि इवत अनुकायिम्। 

व्यवभिाररभािः सिाररभािः िा सहकाररतुल्यम् (विशेषाद ्

अवभमुख्येन िरन्तो व्यावभिाररणः)4। 

रस आस्िादनस्नेहयोः। य आस्िादनयोग्य सः वह रसः। रस्यते 

आस्िाद्यते। नाट्यशास्त्रे - 'रस इवत कः पदाथिः? उच्यत े - 

आस्िाद्यत्िात्।' अवस्मन् विषये लौदककोदाहरण ं प्रस्तौवत- 

                                                            
4 सावहत्यदपिणः, ३/१४६ 

मनुष्यलोके व्यञ्जनसहयोगे अन्नगृहीत्िा खाद्यरसास्िाद ं

कृत्िा सुखम् अनुभिवत। तादशृः िागङ्गादद अवभनयेन 

अवभव्यतः स्थायीभािादद आस्िाद्य आनन्दम ्अनुभिवत । 

अस्थूलत्िात् काव्यरसस्य आस्िादनम् न सम्भिवत। तन्न, 

काव्ये रसास्िादनम ्इवत प्रयोग ंलाक्षवणकाथे गौनाथै िा, न 

तु अवभधाथे मुख्याथ े िा। काव्य े रसास्िादनम् 

अन्तःकरणतया मानवसकरूपेण सम्भिवत। पार्थििः 

रससंख्या षि् (मधुराम्लकिुकषायवततलिणाश्च)। 

काव्यरसस्य संख्या नाट्यशाश्त्त्र ेनिः (शृङ्गार-हास्य-करुण-

रौद्र-िीर-भयानकाः। िीभत्साद्भूतसंज्ञो िेत्यटो 

नाट्यरसास्मृताः।।5) । शान्तिात्सलश्च ग्रहने रसाः दशधाः। 

मम्मिमत े शान्तः निमरसः। विश्वनाथमत े िात्सल्यः 

दशमरसः। उपयुितं विभािानुभािव्यावभिारर-संयोगात् 

स्थायीभािाः रसे पररणताः भिवन्त। स्थायीभािः – 

 

अविरुधा विरुधा िा यं वतरोधातमक्षमाः। 

आस्िादङ्कुरस्कन्धोऽसौ भिः स्थायीवत सम्मतः।। 6 

 

आिायािवभनिगुतानुसारे स्थायीभािाः मनुष्यनाम ्

आजन्मप्राताः। व्यञ्जन-ओषवध-द्रव्यस्य सम्यक् वमश्रणे यः 

ष ् लौदककरसः उत्पन्नं भिवत, (सः पररवितमधुरादद 

वभन्नावभनिः)।एतात्दशृः विभािाददसंयोगेन यः रससृवस्िः 

भिवत सः रत्याददस्थायीभािाद ्वभन्न अपूििः। िहुप्रकारणा ं

विभािानुभािव्यावभिारीणा ं फलस्िरुप ं लोकवििे 

सहृदयविि े स्थायीभािाः प्रकिं भिवन्त। अनेन प्रकारेण 

प्रकिमानानां स्थायीभािानाम ्आस्िाद्यता वह केिलं फलम्। 

आस्िाद्यत्िात् एतावन स्थायीभािावन रसे पररणताः 

भिवन्त। एषां रसानाम् आस्िादनं सहृदयाः (येषां 

कव्यानुशीलनाभ्यासिशावद्वशदीभूत े मनोमुकुरे 

िणिनीयतन्मयीभिनयोग्यता ते सहृदयसंिादभाजः 

सहृदयाः)7 उपविष्ठाः दशिकासने सभ्यगणाः िा कुििवन्त। 

अधुना प्रश्नं यत् यावन स्थायीभािावन रसरूपेण प्रतीयते, 

तावन स्थायीभािावन कस्य? रामादद काव्यिररत्राणा,ं 

रामादद िररत्रस्य अवभनतेानां, सहृदयानां िा?, केन 

प्रकारेण आस्िाद्यते? एतवद्वषये रसिादीनां मध्ये 

वभन्नमतावन सवन्त। आिायिभट्टलोल्लिानुसारेण 

स्थायीभािावन मुख्यरूपेण काव्यस्य रामाददिररत्रेष ुसवन्त। 

                                                            
5 नाट्यशाश्त्त्रम,् ६/१५ 

6 सावहत्यदपिणः, ३/१८३ 

7 ध्िन्यालोकलोिनम्,१/१ 
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गौणरूपेण रामाददिररत्रस्य अवभनेतानां मध्य े सवन्त। 

सामावजकेषु रसस्य वस्थवत अस्थावयरूपेण विद्यन्ते। 

आिायिशङ्कुकानुसारेण सहृदयाः नाट्याददिररत्रणे सह 

रामाद्यवभनेतानामभेदकल्पन ं कुििवन्त। इदम ् अभेदज्ञानं 

लौदककज्ञानाद ्पृथक्। श्रीशकुंकेन अवस्मन ्विषय ेवित्रतुरगः 

न्यायः इवत उदाहृतम्। नाट्यिररत्रस्य वनपुणानकुरणेन 

सहृदयाः अवभनेतागणेष ू रत्याददनाम् अनुमीयन्ते। 

(सहृदयजनस्य संस्कारः यदा ते रत्यादयः मानवसकरूपेण 

आस्िाद्यन्ते तदा रवतप्रभृतयः इवत रसाः)। सः रसवस्थततं 

पूणिरूपेण सामावजकेषु न स्िीकरोवत। येन प्रकारेण पििते 

धूमप्रत्यक्ष ेअग्ेः ज्ञानम् अनुमीयते तेन प्रकारेण अवभनतेृषु 

रत्यादःे प्रत्यक्षे सहृदयाः रसानुमीयन्ते। 

आिायिभट्टनायकानुसारे सामावजकाः प्रथमे अवभधाशक्त्या 

िाच्याथिम् अनुधािवन्त। तदनन्तरं भािकिेन व्यापारेण 

रामाददिररत्रस्य भािनया सह स्िस्य भािनायाः तादात्म्यं 

कुििवन्त। अनेन व्यापारेण रामाददपात्रः स्िस्य व्यावतत्िं 

त्यक्त्िा साधारणीकरणं स्याद ् । अस्याम् अिस्थाया ं

गवमत्िा सामावजकाना ं रज-तमगुणस्य विलुतत ं भिवत। 

केिलं वह सत्त्िगुणेन रसास्िादनं भिवत। मतिादवमद ं

मनस्ताविकानां सम्मतम्। साधारणीकरणम् इवत तत्त्िस्य 

सम्यक् व्याख्या अत्र न प्राप्यते। आिायािवभनिगुतानुसारे 

रसः = व्यङ्गः, विभािादद = व्यञ्जकः। काव्यपाठे 

अवभनयदशिन े िा सहृदयजनः प्रथम े विभािादद-प्रभवतषु 

विषयेषु ज्ञानं लभ्यते। अनन्तरं साधारणरूपे 

प्रतीयमानविभािाददना ं माध्यमेन सहृदयस्य स्थायीभािः 

उद्िुद्ध्यते। एषां स्थायीभािानां प्रतीवतः साधारणरूप े

स्याद।् एतेन यदा नायकवनष्ठरत्यादद अवभव्यतः भिवत तदा 

सहृदयानामवप रत्याख्यभािाः उद्भि ंभिवन्त। इमे भािाः 

सहृदयेन रसस्येि आस्िाद्यते। आस्िद्यमान िस्तुः ज्ञानं िा 

वह रसः। इदम्मतं परितीकाल ेपवड तैः सििपेक्षा गृह्यते। 

कैथार्सिस्-िाद (Catharsis) - 'Tragedy, than ,is an imitationof 

an action that is serious, complete,an of a certain magnitude; 

in language embellished with each kind of artistic ornament, 

the several kinds being found separate parts of the play; in the 

form of action,not of nararative; Trough pity and fear 

effecting proper purgation of this emotions.’ 8 

 

पाश्चात्यकाव्यबुध-दाशिवनक-राजनीवतविद-्

समाजतत्त्िज्ञारस्तुना ट्राजेव  इत्यस्य लक्षणवनरुपणािसारे 

उपयूितिाक्यांशोऽयम् उच्यते। िाक्यांशं गृहीत्िा पाश्चात्ये 

रसविषयकं कैथार्सिस् इवत तत्त्िम् उत्पद्यते। कैथार्सिस् 

प्रािीन-वग्रक-शव्द्दोऽवस्त । यस्य प्रिवलताथिः शूवधकरणम्। 

विदकत्साशास्त्रे पाररभावषकाथेऽवप अस्य व्यिहारः दशृ्त्यते। 

कैथार्सिस् तत्त्िे शोकः (Pity) भयः (Fear) ि द्वयोः रसयोः 

                                                            
8 Aristotle, Poetic, chapter vi 

मुख्यरूपेण आलोिना अवस्त। दःुखस्य विषयं यत् 

अरस्तुमहोदयेन कैथार्सिस्सम्बन्धे स्िीयग्रन्थे िीज इि 

सूत्रसदशृम ् आलोियवत। सूत्रिद ् तदल्पविषयं 

परितीकालस्य पवड ताः स्िीय स्िीय दवृटभङ्ग्या व्याख्यां 

कुििवन्त। मुख्यतः त्रीवण मतावन प्रवसधाः सवन्त। अत्र 

एतवत्िषये आलोियामः। 

1. अनेकपणव ताः कैथार्सिस् इवत पद ं विदकत्साशास्त्रस्य 

पाररभावषकाथं मानवसकपररषोधनाथं ि गृहीत्िा 

व्याख्यां कुििवन्त। विदकत्साशास्त्रे शारीररकसुस्थतायै 

दहेस्य जलीयपदाथािना ं भारसाम्यरक्षा अिश्त्यकतिव्या। 

दहेादवतररतं जलीयपदाथािना ं वनष्काशने शरीरः 

सुस्थताम् अजियवत। ट्राजेव  इवत दशिनकाले 

शोकभययुतं ि (Pity & Fear) घिनानुकरणेन 

दशिकजनस्य हृदद भयशोकयोः उद्भिः करोवत। तेन 

ट्राजेव  दशिकानां कुप्रिवृिनां जागरण-प्रशमनश्च कृत्िा 

सामावजकाना ंनैवतकमानं उन्नीतं करोवत । 

2. ट्राजेव  इवत दशिनकाले शोकस्य भयस्य ि िहुपररमाणे 

उद्भि ं भिवत। एतेन मनस्यभ्यन्तरे सवितान् 

िेदनानुकम्पाविद्रहाददभािान् प्रशमवन्त। ट्राजेव  

इत्यस्य करुणभयानकदशृ्त्याददन् दषृ््िा सामावजकानां 

मनसां दिुिलानुभूतीन् प्रकम्प्य वनगिमयवत। तेन 

फलस्िरुपेण सहृदयजनाना ंनागररकानां िा मनः शुध ं

जातम्। नाट्यदशिनाद ् जातोल्लासेन हषेण िा मनः 

स्िाभाविकतां लभ्यते । तस्मात् तत्त्िवमद ं

विशुवधकरणम् इवत अवभधीयते। अध्यापकः लेतसं 

(Lesing), वगलिािि (Gilbert) आदद अस्य मतस्य 

समथिकाः। 

3. कावप पवड ताः कैथार्सिस् तत्त्िं शैवल्पकदवृटतया 

व्याख्यां कूििवन्त। यया विशेषप्रदियया भयशोकश्च 

आह्लाद े विपररणमत े सा एि कैथार्सिस्। अतः 

कैथार्सिस् एका शैवल्पकप्रदिया या सावहत्यानन्दने 

काव्यानन्दने िा सहयुतमवस्त। 

 

रसास्िादनविषये द्वयोमतयोः आलोिनायां दशृ्त्यते यत् 

भारतीयारसतत्त्ििुधाः मन्यन्ते रसस्य साक्षात्फलम् 

आनन्दलाभम्। अथािद ्रसः आनन्दस्िरूपम्। तदा वह रसस्य 

साथिकता यदा स आस्िाददतं भूत्िा सहृदयजनान् नन्दयवत। 

प्रसङ्गेऽवस्मन ् उतं – ‘आनन्दवनष्यवन्दष ुरूपकेषु फलम्’9। 

रसिाद े रसोत्पविविषये सूक्ष्मावतसूक्ष्मव्यापारस्यावप 

आलोिनोपलभ्यते। सत्कमिणः अिश्त्यमेि सत्फल ं जायते। 

ततः रसिादे रससृवटविषये सुगभीर-सुविवन्तत-सुवनपुण-

रसतत्त्िस्य उद्भिः सम्भिवत। धान्यादद भोग्यानां भोगे वह 

साथिकता। तेनैि रसास्िादने वह रसस्य पूणिता। 

                                                            
9 दशरूपकम,् १/६ 
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अरस्तुमहोदयस्य कैथार्सिस् (Catharsis) तत्त्िेऽवप 

सामावजकाना ं सहृदयानां दशिकानां िा मनवश्चि े ट्राजेव  

(Tragedy) इवत दशिनकाल े भयशोकयोः (Fear & Pity) 

उद्भाियवत। सैि पूणिरूपेण नास्िीकायाि यत् भािमोिनेन 

भािशुवधकरणेन िा दशिकानां मनस्यवप स्िवस्तः प्राप्यते। 

अवस्मवन्िषय े पवड ताः सहमतावन पोषयवन्त। रसिादे 

रसास्िादनस्यानन्द ं कैथार्सिस्तत्त्िस्य मानवसकस्िवस्तः ि 

समगोत्रीयः समपयाियिािकः ि । अयमानन्दो प्राच्ये 

लोकिरः अलौदककः िा। एकवस्मन् तत्त्ि ेधार्मिक-दवृटतया 

मानवसकपवित्रकरणस्योपरर गुरुिम ्आरोपयवत। अन्यवस्मन् 

तत्त्िे मानवसकस्िास््यस्योपरर गुरुत्त्ि ं प्रदशियवत। ट्राजेव  

इवत पाठं दशिनं िा न धमाििरण ं नावप विदकत्सा, सैि 

वशल्पकलायाः रसस्िादनं प्रदिया। ट्राजेव  अस्य 

क्याथारवसस्तत्त्िस्य सरलाथं न केिलं 

शोककरुणाददसमजातीय-अनुभुवतनां जागरण ं वनष्िमनि, 

तत्र मुख्यरूपणेानन्दोऽवप विद्यत।े कैथार्सिस्-विषये व्याख्येयं 

शुवधकरणाद ् पवित्रकरणाद ् िा अवधकाग्रहनीया। अयं 

शैवल्पकानन्दः लौकिरोऽलौदककः िा। अतः करुण-िीभत्स-

भयानकादयः सिे रसाः आस्िाद्यमानाः आनन्दस्िरूपाः। 

लौदकके कोऽवप जनः शोकं दःुखं िा नेच्छवत। दकन्तु 

करुणरसस्य ट्राजेव  (Tragedy)-नािकं पाठकाले दशिनकाले 

िा रसमास्िाद्यते, पुनःपुनः द्रटु ंश्रोतुवमच्छवत। 

 

'करुणादािवप रसे जायत ेयत् परं सुखम्। 

सिेतसामनुभिः प्रमाण ंतत्र केिलम्।'10 
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