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‘સ�ના�મક અ�ભ�ય��ત એટલે કળા’

સ�ં�ૃત કા�યશા�માં રસ�ું મહ��વ�ણૂ� �થાન છે. કા�યશા�માં � મહ��વ રસને �ા�ત છે તે� ું મહ��વ અ�ય ત��વોને �ા�ત નથી. ર�િત,

અલકંાર, �ણુ, �િૃ� વગેર� ત��વો રસાિ�ત થઈ �વ�કટન કર� છે. કા�યશા�માં રસનો �ારંભ ભરતરસ��ૂથી મનાય છે. પરવત�
કા�યાચાય�એ રસ��ૂને આધાર� રસ- િવવચેન ક�ુ� છે. સ�ં�ૃત વા�મયમાં રસ શ�દ િવ�ભ� અથ�માં �યો�યો છે. વદેોમાં રસ શ�દ
િવ�ભ� અથ�માં ���ુત છે. �વા ક�-

तं गो�भवष �णं रसं मदायं देववीतये ।
सतुं भराय सं सजृ ।। (ऋ�वेद, 9/6/6)

ઋ�વદેની ઋચામાં સોમરસના સદંભ�માં રસ શ�દ ���ુત છે. તૈિ��રયોપિનષદમાં रसो वै सः (2/7) પર�� �વ�પે �ા�ત છે. તેને
�ા�ત કર� �વ આનદંની અ��ુિૂત કર� છે તે� ું િવધાન છે. િન�ુ�તમાં આચાય� યા�ક अि�वन શ�દ�ું િનવ�ચન આપતાં य��यशनवुाते
सव � रसेना�ये, �यो�तषा�यः। (�न��तम,् 12/1/1) ���તુ સદંભ� રસની િવિવધતા તથા �ાચીનતા �ચૂવે છે. �વયં આચાય� ભરત�ું
કથન છે ક� નાટકના િનમા�ણમાં રસત��વ અથવ�વદેમાથંી ��હત કરવામાં આ�� ું रसनाथव �णाद�प (ना.शा., 1/17). કા�યાચાય� કા�યમાં
રસની �ધાનતા-અિનવાય�તા �વીકાર� છે. અલકંારા�દ કા�યશોભાકારક ત��વો છે. પરં� ુ કા�યનો આ�મા તો રસ છે. અ��ન�રુાણ રસને
કા�યનો આ�મા કહ� છે. वा�वदै��य�धानेऽ�प रस एवा� जी�वतम ्(अ.प.ु 337/33) આચાય� ભોજ કા�યને રસા��વત કહ� છે. रसाि�वतं
क�वः कूव �न ् क��त � �ी�तं च �व�द�त । (सर�वतीक�ठाभरणम,् 1/2) આચાય� િવ�નાથ वा�यंरसा�मकम ् का�यम ् । રસા�મક વા� કા�ય
છે, તે�ું કહ� રસને કા�ય�ું �ધાનત��વ માને છે. આચાય� દંડ� બધા અલકંારો� ું રસમાં પય�વસાન માને છે. कामं सव�ऽ�यलकंारा रसमथै
�न�ष�च�त (का�यादश �ः 1/66)

���તુ ઉ�રણોથી રસ�ું મહ��વ �િતપા�દત થાય છે. આચાય�એ કા�યના �ળૂત��વ ક� આ�મ ત��વ તર�ક� રસનો ��ય� અથવા પરો�
ર�તે �વીકાર કય� છે. આચાય� મ�મટ� દોષ�ું લ�ણ ���તુ કરતાં કા�યના ��ુયાથ� તર�ક� રસ�ું �િતપાદન ક�ુ� છે, म�ुयाथ � ह�तद�षो
रस�च म�ुयतदा�यादवा�यः ।. સ�ં�ૃત કા�યશા�ના ઇિતહાસનો �ારંભ આચાય� ભરતથી થાય છે. ભરત�િુન �વૂ� ન��દક��ર, કોહલ
વગેર� આચાય� થયા પરં� ુ તેમના �થંો અ�ાવિધ �ા�ત નથી. મા� નામનો સકં�ત �ા�ત થયો છે. આથી આચાય� ભરતને કા�યશા�ના
આ�દ આચાય� મનાય છે.  આચાય� રાજશખેર� રસાિધકારણના �વ�તા ન��દક��રને મા�યા છે.  �વયં ભરત�િુનએ નાટ�શા�માં
ન��દક��રનો ઉ�લેખ કય� છે.  આચાય� અ�ભનવ��ુતે અ�ભનવભારતીમાં ન��દક��રનો મત દશા��યો છે.  “य�क��त �धरेण
नि�दके�वरमतम�ाग�म�वेन” (अ.भा. अ�याय – 29) પરં� ુ અ�ભનવ��ુત �વયં ન��દક��રના કોઈ ��થ �ા�ત નથી તેમ જણાવે છે.

આચાય� ન��દક��રને રસસ��દાયના �ણેતા િસ� કરવામાં �માણોનો અભાવ �વત� છે.

રસ��ૂ -

આચાય� ભરત�િુનએ નાટ�શા�નાં છ�ા અ�યાયમાં રસ��ૂ અથવા રસ�ું લ�ણ �િતપા�દત ક�ુ� છે.  त�
�वभावानभुाव�य�भचा�रसयंोगा�स�न�पि�तः ।  (ना.शा.  6/32) અથા�� ્ િવભાવ,  અ�ભુાવ અને �ય�ભચા�રભાવના સયંોગથી રસની
િન�પિ� થાય છે.

િવભાવ -

આલ�બન િવભાવ અને ઉ��પન િવભાવ એમ બે િવભાવો(કારણો)ના �કારો છે.  નાયક-નાિયકા,  પર�પર આલ�બન િવભાવ છે.

ઉવ�શીને જોઈ ��ુુરવાના મનમાં �ેમાિવ�ભાવ થાય છે. તે જ �કાર� ��ુુરવાને જોઈ ઉવ�શીના મનમાં �ેમાિવ�ભાવ થાય છે. ��ુુરવાના
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મનમાં િવ�માન રિત�પા�મક �થાિયભાવ ઉવ�શીને અવલ��ય �ા�ુ� ૂ�ત થાય છે.  તેમ ઉવ�શીના મનમાં િવ�માન રિત�પા�મક
�થાિયભાવ ��ુુરવાને અવલ��ય �ા�ુ� ૂ�ત થાય છે. �થી પર�પર આલ�બન િવભાવ (કારણ) છે. ઉ��પન િવભાવ નાયક-નાિયકામાં �
ભાવ જ��યો છે તેને �દ��ત કર� છે. �મ ક�, ઉ�ાન�ું વાતાવરણ, વસતંઋ�નુો સમય, મ�રુ �વિન (સગંીત), પ�ીઓનો અવાજ,

ચ�ં�કા વગેર� લૌ�કક જગતમાં �ને કારણો કહ�એ છ�એ.

અ�ભુાવ -

अनपु�चा� भव�त इ�त अनभुावः અથા��્ � પછ�થી થતી ��યા (કાય�) અ�ભુાવ કહ�વાય છે. �મ ક�, નાયક-નાિયકા પર�પર જોતાં
�ેમાદ� થાય, તેમનામાં રહ�લા ��ુ�ુત ભાવો�ું �કટ�કરણ ��ગક, વા�ચક વગેર� �ારા થાય છે. �મ ક�, ને�કટા�, વ�ો��તવચન�ું
કથન વગેર�. �મ ક�, �ુ�ય�ત શ�ુ�તલાને જોઈ કહ� છે मधरुं आसां क�यकानां दश �नम ् । તો ઉવ�શી પોતાની એકાવલી (એક સેરની
મોતીની માળા) ઝાડ�માં ભરાયાના બહાને ��ુુરવાને વ�ુ વખત જોવાનો ઉપ�મ કર� છે. �ઢં खलु ल�ना �વા િવધાનોને અ�ભુાવો
કહ�વાય છે.

�ય�ભચાર�ભાવ -

�ય�ભચા�રભાવ�ું અપર નામ સચંાર� ભાવ છે. �ને સહાયક કારણ કહ�વાય છે. � તે�ીશ (૩૩) છે. �ય�ભચા�રભાવો નાયક-નાિયકાના
મા�યમથી સામા�જક(સ�દયીજનો)ના �દયમાં સ�ંમણ (�ય�ભચરણ) કર� છે.

�થાિયભાવ -

�થાિયભાવો સહજ�િૃ�થી રહ�લાં છે. સામા�જકો (સ�દયીજનો)ના �દયમાં ��થત રિત વગેર� �થાિયભાવો અ�ભ�ય�ત થાય છે. આચાય�
ભરત�િુનએ રસ��ૂમાં �થાિયભાવોનો િનદ�શ કય� નથી.  કારણ ક� �થાિયભાવો �ે�કોના  (સામા�જકો)ના �દયમાં રહ�લા જ છે.  �
નટ-નટ�માં ઉપ��ુત થતા નથી. નાટ��યોગમાં મચં પર ��ું મચંન ક� �કટ�કરણ થાય છે તે� ું જ િન�પણ ક�ુ� છે. �થાિયભાવો તો
બધા જ ભાવોમાં �ધાન છે. �મ સમાન લ�ણ ધરાવતા ��ુુષોમાથંી �ુશળ, શીલ, િવ�ાપરાયણ �ય��ત રા� થાય છે, તેમ બધા જ
ભાવોમાં � �ધાન છે તે �થાિયભાવ કહ�વાય છે. રિત, હાસ, શોક, �ોધ, ઉ�સાહ, ભય, �ુ��ુસા, િવ�મય તથા િનવ�દ એમ નવ ભાવ છે.

ભરત �થમ આઠનો નાટ�શા�માં ઉ�લેખ કર� છે. મનમાં �ેમાદ�તા -  રિત, વાણી વગેર�નો િવકાર હાસ, �વજનના ��ૃ�થુી જ�મતો
�દયનો િવકાર શોક, િવપર�ત પ�રણામથી – �ોધ, કાય�ના આરંભમાં આવશે - ઉ�સાહ, રૌ�શ��ત દશ�નથી - ભય, દોષદશ�નથી થતો -
�ુ��ુસા, �દયનો િવ�ફાર - િવ�મય, ત��વ�ાનથી ઉ�વતો ��ુ�માં િનવ�દ.

રસ��ૂના �યા�યાકારો -

ભરત�િુનના રસ��ૂ પર ઉ�રવત� આચાય�એ �યા�યાઓ આપી િવ�ભ� ર�તે િવ�તાર�વૂ�ક ચચા� કર� છે. અ�ભનવ��ુતની નાટ�શા�
પરની  ‘અ�ભનવભારતી’  ટ�કા તથા આચાય� મ�મટના  ‘કા�ય�કાશ’  વગેર�માં આ આચાય�ની �યા�યાઓ ઉ� �ત છે.  આચાય�
અ�ભનવ��ુતે ભ� લો�લટ, શ�ુંક, ભ� નાયકની �યા�યાઓનો ઉ�લેખ તથા ખડંન કર�ને પોતાના મતની �થાપના કર� છે. અ�ભનવના
મત�ું અ�સુરણ મ�મટ� ક�ુ� છે. આ આચાય�એ રસ��ૂમાં આવલેા ‘સયંોગ’ તથા ‘િન�પિ�’ �ાયઃ આ બે શ�દો ઉપર િવવાદ જોવા મળે
છે. ��ું સ�ં��ત િવવરણ આ �માણે છેઃ

ભ� લો�લટ -

રસવાદ� ધારાના આચાય� ભ� લો�લટ, ઉદભ�ના પરવત� અને અ�ભનવના �વૂ�વત� હતા અને કદા�ચત �િસ� કા�મીર� દાશ�િનક
ક�લટ (સમય નવમી શતા�દ�નો મ�ય)ના સમકાલીન હતા. કા�યશા�ના અિત�ર�ત તેઓ દશ�નશા�ના પણ પ�ંડત હતા અને કદા�ચત
કિવતા ��યે એમને િવશષે �ુ�ચ હતી. આચાય� ભ� લો�લટ મીમાસંક� આથી જ ભરત��ૂની �યા�યા મીમાસંા દશ�નને આધાર બનાવીને
કર� છે. એમણે આ ��ૂના ‘સયંોગ’ અને ‘િન�પિ�’ આ બનંે શ�દાથ�ના આધાર પર રસ��ૂની �યા�યા કર� છે. એમણે સયંોગ શ�દનો
અથ� સબંધં તથા િન�પિ�નો અથ� ઉ�પિ� કય� છે અને સયંોગ શ�દનો અથ� સબંધં પણ �ણ �કારનો મા�યો છે. ઉ�પા�-ઉ�પાદક
ભાવસબંધં, ગ�ય-ગમક ભાવસબંધં અને પો�ય-પોષક ભાવસબંધં. આ �કાર� િન�પિ� શ�દના �ણ અથ� પણ ભ� લો�લટ માને છે.

ઉ�પિ�, અ�ભ�ય��ત (�તીિત) અને ��ુ�ટ. આ �કાર� ભ� લો�લટની �ૃ��ટમાં ભરતના રસ��ૂનો અથ� થયો. ‘લલના�દ આલબંન તથા
ઉધાન આ�દ ઉ��પન િવભાવોથી ઉ�પા�ો�પાદક ભાવસબંધંના �ારા ઉ�પ�, કટા�, ��ૂ�ેપ અ�ભુાવોથી ગ�ય-ગ�યક ભાવસબંધંના
�ારા અ�ભ�ય�ત (�તીિતયો�ય) અને િનવ�દા�દ �ય�ભચાર� ભાવોથી પો�ય-પોષક ભાવસબંધંના �ારા ��ુટ (ઉપ�ચત) ર�યા�દ �થાયી
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ભાવ જ રસ છે. આ રસની ��થિત ��ુયતઃ તો અ�કુાય� રામા�દમાં છે. પરં� ુ એના �પમાં અ�ભનેતા હોવાને કારણે અ�કુતા�માં પણ રસ
�તીિત થાય છે.’ આ �કાર� અહ� પણ �થાિયભાવની સાથે િવભાવોનો સયંોગ અથા�� ્ ઉ�પા�-ઉ�પાદક ભાવસબંધં, અ�ભુાવોની સાથે
ગ�ય-ગમક ભાવસબંધં તથા �ય�ભચાર�ભાવોનો પો�ય-પોષક ભાવસબંધંથી રસ ��ુટ બની �તીત થાય છે. આ �યા�યાનો ભાવ એ છે
ક� � �કાર સાપના અભાવમાં તથા ર��ુની સપ�વ�્ ��થિત પર � ભય ઉ�પ� થાય છે, આ �કાર� િવષયી અ�રુાગ �પ રિત ન હોવા
છતાં રિત �ૃ��ટગોચર થવા લાગે છે તો તે સ�દયના �દયમાં ચમ�કાર પેદા કરવાને કારણે ‘રસ’ કહ�વાય છે. અહ� � �કાર� ‘સયંોગ’

શ�દના �ણ અથ� છે તેમ ભરત રસ��ૂમાં આવલેા ‘િન�પિ�’ શ�દના પણ �ણ અથ� સમજવા જોઈએ. િવભાવની સાથે �થાિયભાવનો
સયંોગ અથા��્ ઉ�પા�-ઉ�પાદક ભાવસબંધં હોવાને કારણે રસની િન�પિ� અથા�� ્ ઉ�પિ� હોય છે. આથી અહ� િન�પિ� શ�દનો અથ�
�તીિત થાય છે અને �ય�ભચાર� ભાવોની સાથે પો�ય-પોષક ભાવસબંધં હોવાથી રસની િન�પિ� તથા ��ુ�ટ થાય છે. અહ� િન�પિ�
શ�દનો અથ� ��ુ�ટ થાય છે. અહ� આ �યા�યાનો આ અ�ભ�ાય છે. આથી િન�કષ�તઃ ભ� લો�લટની �ૃ��ટમાં સામા�જકો(�ે�કો)ને
રસા��ુિૂત પોતાનામાં થતી નથી. પરં� ુ એ અ�કુતા� નટો-અ�ભનેતાઓમાં થાય છે. �ના પર ઐિતહાિસક પા�ોનો આરોપ કરવામાં
આવે છે. આ આરોપના પ�રણામ�વ�પ સામા�જક �વયં પણ ચમ��ૃત બની આનદંનો અ�ભુવ કર� છે. કારણ ક� �ે�કોની રસા��ુિૂત
નટોમાં ઐિતહાિસક પા�ોના આરોપના કારણે માનવામાં આવે છે. આથી ભ� લો�લટના મતને ‘આરોપવાદ’ ક� ‘ઉ�પિ�વાદ’ કહ�વામાં
આવે છે. અ�કુતા� નટો અ�ભનેતામાં રસની ઉ�પિ� માનવાને કારણે આ િસ�ાતંને ઉ�પિ� ઉપ�ચિતવાદના નામથી અ�ભ�હત કરવામાં
આવે છે.

સમી�ા -

ભ� લો�લટનો આ મત સ�ંણૂ� �જ�ાસાઓ�ું સમાધાન ન કર� શકવાને કારણે મા�ય ન થઈ શ�ો. ભરત��ૂના પરવત� �યા�યાકાર
શ�ુંક અને ભ� નાયક� ભ� લો�લટની આરોપવાદ� �યા�યાને અ��ુ�ત�ણૂ� અને અસગંત કહ�લી છે. અહ� એમની સમી�ા ���તુ છે.

આ મતમાં �થાિયભાવની સાથે સયંોગ માનવામાં આ�યો છે. ભરતના �ળૂ ��ૂમાં એનો ઉ�લેખ પણ નથી અને આ ઉપ�ચત
�થાિયભાવને રસ માનવામાં પણ ઘણી આપિ�ઓ છે. આ ��થિતમાં હા�યના ��મત, હિસત આ�દ છ ભેદોની ક�પના િનરથ�ક બની
જશે. �ના કારણે રસની અખડં, પ�ર�ણૂ�, તી�ત, તી�તર, તી�તમ આ�દ ઘણી અ��ુચત �ણેીઓ માનવી પડશે.

1. 

કારણ અને કાય�� ું સમાન અિધકરણ હો�ું જોઈએ. ભ� લો�લટના આરોપવાદમાં રસની સ�ાને અ�કુાય�માં માનવામાં આવી છે
અને રસા�વાદનો અિધકાર� તર�ક� �ે�કને �વીકારવામાં આ�યો છે. જો સામા�જકોને એનાથી �ણૂ��ાન ન હોય તો તેઓ �ે�ા�હૃ
�ધુી ન �ય.

2. 

આ આરોપવાદ �યાયશા�ીય કાય�-કારણ િસ�ાતં પર આધા�રત નથી.  કારણ ક� કારણ હમંેશા િનયત�વૂ�વત� હોય છે
(�नयतपवू �वत� कारणम ्- तक�स�ंह). આ �કાર� ભ� લો�લટ રસની ઉ�પિ� માને છે. એની �વૂ���થિત માનતા નથી.

3. 

અ�કુતા� નટમાં અ�કુાય� રામા�દનો આરોપ પણ સભંવ નથી. સીતા રામા�દ તો અ�યાર� જગતમાં નથી, આથી આ સમયે કરવામાં
આવલેા અ�ભનયથી એમનામાં રસની ઉ�પિ� ન થઈ શક�.

4. 

બી�ના �િત�ળૂ વદેનીય શોક, ભય, �ુ��ુસા આ�દ �ુઃખા�મક ભાવ નટોમાં આરોિપત હોવાને કારણે અન�તર સામા�જકો માટ�
પણ �ુઃખ પય�વસાયી જ બનશ.ે  તેવા ભાવોથી આનદં�વ�પ રસની �તીિત સભંવ નથી.  આ તો િવભાવન �યાપારની
અલૌ�કકતા�ું પ�રણામ છે. �નાથી �િત�ળૂ ભાવોની �તીિત પણ આનદંમય હોય છે. પરં� ુ ભ� લો�લટ� એવા કોઈ �યાપારની
ક�પના કર� નથી.

5. 

રસને િવભાવા�દ�ું કાય� માનવામાં આ��ું છે. જો રસ કાય� છે તો િવભાવા�દ કારણ થયા. કાય� એકવાર િનિમ�ત થયા બાદ કારણ
િવના પણ તે�ું અ��ત�વ રહ� છે. �મ ક�, ઘડો બ�યા પછ� �ંુભકાર�ું અ��ત�વ ન રહ� તોપણ ઘડો રહ� જ છે.

6. 

અ�કુરણની સફળતાથી રસ થાય છે તે યો�ય નથી. �યાં �ધુી અ�કુાય�થી સબંધં ન હોય �યાં �ધુી અ�કુરણ ક��ુ?ં7. 

ભ� લો�લટ� અ�કુાય�િન�ઠ રસના �ાનના આધાર પર સામા�જકોના રસા�વાદનો ઉ�લેખ કય� છે. પરં� ુ �ાનના આધાર પર
અ��ુિૂતની ક�પના પણ તા�ક�ક નથી. વ��તુઃ રસની અ��ુિૂત હોય છે, �ાનની નહ�. �ાન બૌ��ક હોય છે અને એની ઉપલ��ધ
મ��ત�ક �ારા થાય છે. એનાથી િવપર�ત અ��ુિૂત આ�મા, �દય, �તકરણ અથવા મન �ારા લ�ય થાય છે. ફલતઃ આરોિપત
અ�કુાય�માં રસના ��ુક �ાનના સહાર� રસા��ુિૂત સભંવ નથી. આ �કાર� �મ ભ� લો�લટ� ભરત��ૂની �યા�યા કર� છે અને
રસને દાશ�િનક આધાર પર �િત��ઠત કરવાનો �ય�ન કય� છે એનાથી એમના રસવાદ� હોવા �ગે કોઈ સદં�હ નથી રહ�તો, પરં� ુ
એમની આ �યા�યા �વી�ૃત થઈ શક� તેમ નથી.

8. 

શ�ુંક -

�ી શ�ુંક ભ� લો�લટ ઉપરાતં ભરત��ૂના ��તીય �િસ� �યા�યાકાર છે.  તેઓ પણ કા�મીર� આચાય� હતા અને એમનો સબંધં
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શવૈદશ�નથી હતો. એમનો સમય નવમી સદ�ના આરંભનો માનવામાં આવે છે. નૈયાિયક શ�ુંક� રસને અ�મુાન �માણ ગ�ય (અ�મુેય)

�િતપા�દત ક�ુ�. આથી એમનો મત અ�મુાનવાદ અથવા અ�િુમિતવાદથી અ�ભ�હત છે. એમનો મત �યાયશા� પર આધા�રત છે.

શ�ુંક� સયંોગા�્ પદનો અથ� ‘અ�મુા�ય-અ�મુાપક સબંધંા�’્ અને ‘િન�પિ�’નો અથ� ‘અ�િુમિત’ કય� છે. આ કારણે એમના અ�ભમતને
‘અ�િુમિતવાદ’ કહ�વામાં આવે છે. એમાં એમણે સામા�જકની સાથે રસનો સબંધં બતાવવાનો �ય�ન કય� છે. આ �યા�યા અ�સુાર નટ
�ૃિ�મ �પથી અ�ભુાવ આ�દ�ું �કાશન કર� છે. પરં� ુ એના સ�દય�ના બળથી એનામાં વા�તિવકતા �વી �તીિત થાય છે. આ �ૃિ�મ
અ�ભુાવ આ�દને જોઈને સામા�જક નટમાં વ��તુઃ િવ�માન ન હોવા છતાં રસ�ું અ�મુાન કર� લે છે અને પોતાની મનોકામનાથી
વશી�તૂ થઈ આ અ�મુીયમાન રસ�ું આ�વાદન કર� છે. આ�ું િવ��તૃ િન�પણ આ �માણે છે.

સામા�જક �યાર� રંગમચં પર કોઈ �ુશળ અ�ભનેતાને અ�ભનય કરતો �ુએ તો તે તેને રામ જ સમ� લે છે. આ અવ�થામાં નટમાં
રામની � �તીિત હોય છે તે એક િવલ�ણ �ાન છે. આ �ાન ચાર �કાર� ું છે. સ�ય�્, િમ�યા, સશંય અને સા�ૃ�ય. નટમાં રામની
�તીિત હોવી આ ચાર�ય �કારના �ાનથી િવલ�ણ છે. કારણ ક� સામા�જક�ું આ �ાન સ�ય�્ �તીિત નથી. િમ�યા ક� સશંય �તીિત
નથી ક� નથી સા�ૃ�ય �તીિત. આ �તીિત વ��તુઃ ‘�ચ� �રંુગ �તીિત’ છે. �ચ� �રંુગ �યાયથી થાય છે. � �કાર� �ચ�માં ઘોડાને
જોઈને આ �ચ� વ��તુઃ ઘોડા�ું ન હોવા છતાં પણ તે ઘોડો છે એ �કારની �તીિત થાય છે. આ �કારની અ�ભનયમાં પણ �તીિત થાય
છે. આ અ�ભનયમાં રામની ઉપ��થિત ન હોવા છતાં પણ રામનો અ�ભનય કરવાવાળા અ�ભનેતામાં સામા�જકને રામની �તીિત થાય છે.

આ �કાર� કા�યોના અ�શુીલનથી તથા િશ�ાના અ�યાસથી િસ� કર�લા પોતાના (અ�ભુાવ ઇ�યા�દ) કાય�થી નટના �ારા �કાિશત
કરવામાં આવલેા �ૃિ�મ હોવા છતાં વા�તિવક લાગે તેવા િવભાવા�દ શ�દથી �યવ�ત થવાવાળા કારણ, કાય� અને સહકાર�ઓની સાથે
‘સયંોગ’ અથા��્ ગ�યગમક ભાવ�પ સબંધંથી અ�મુીયમાન હોવા છતાં વ��નુા સ�દય�ના કારણ તથા આ�વાદનો િવષય હોવાથી અ�ય
અ�મુીયમાન અથ�ની િવલ�ણ �થાયી �પથી સભંા�યમાન રિત આ�દ ભાવ  (નટમાં વા�તવ �પમા)ં  િવ�માન ન હોવા છતાં
સામા�જકના સ�ંકારોથી (�वा�मग�वेन) આ�વાદ કરવામાં ���ૃ રસ કહ�વાય છે. આ �ી શ�ુંકનો અ�ભમત છે.

આને �પ�ટ શ�દોમાં કહ�એ તો ‘સામા�જક અ�ભનય�ુશળ અ�ભનેતામાં રામા�દની અ�ભ�તાનો અ�ભુવ કર�ને �ાસ�ંગક, આલબંન-

ઉ��પન િવભાવ, અ�ભુાવ અને સચંાર�ભાવ�પ હ��ઓુથી આ નટમાં � ુગંારા�દ રસ�ું અ�મુાન કર� છે. આ અ�મુાન આ �કાર� છે. �મ
ક�,  કોઈ �થાન પર �મુાડો ન હોવા છતાં ��ુમસ આ�દનો �મુાડો સમ�ને એના �ારા અ��ન�ું અ�મુાન કરવામાં આવે છે.  આ
રસા�િુમિતની ���યામાં સામા�જક છે, અ�મુાનકતા� છે, અ�ભનેતા (નટ) પ� છે, િવભાવા�દ ઉપકરણ છે અને રસ અ�મુેય છે. જોક�
રસ�ું વા�તિવક અ��ત�વ આ અ�ભનેતાઓમાં જ રહ� છે.  તથાિપ અ�મુેય રસની િવલ�ણતા અને રસનીયતાના કારણે અ�મુાન
કરવાવાળા સામા�જકોને રસા�વાદ થાય છે. િન�કષ�તઃ સામા�જક અ�ભનેતાને જ વા�તિવક રામા�દ સમ�ને એનામાં � ુગંારા�દ રસો�ું
અ�મુાન કર� છે. આ અ�મુાન િવલ�ણતા અને રસનીયતાને કારણે અ�મુાતા (અ�મુાનકતા�) સામા�જકને પણ આનદંમ�ન (રસમ�ન)

કહ� છે.

સમી�ા -

શ�ુંક� અ�મુાન તથા અ�કુરણનો આ�ય લઈને આ િવષયની �યા�યા કરવાનો �યાસ કય� છે.1. 

શ�ુંકની �ૃ��ટથી સામા�જક �ળૂ નાટકગત રસ�ું અ�ભનેતામાં અ�મુાન કર�ને આન�ંદત થાય છે. પરં� ુ સામા�જકને એ િનિ�ત થઈ
�ય ક� સીતા�દ િવભાવ �ૃિ�મ છે. તો એને રિત આ�દ ભાવોની અ�િુમિત ન થઈ શકવાથી રસા��ુિૂત થઈ નહ� શક�. કારણ ક�
એકના �દયમાં રસ અથવા ભાવ�ું અ�મુાન બી�ના �દયમાં સભંવ નથી.

2. 

બનંે આચાય� (ભ� લો�લટ અને શ�ુંક)એ �ે�કના અિત�ર�ત નાયકમાં જ રસની �ળૂ ��થિત માની લેવાની મોટ� �િત કર� છે.3. 

કોઈ પણ વાત�ું અ�મુાન કર� લેવાથી વા�તિવક આનદંની �ા��ત હોતી નથી. � �કાર� શ�ુંક� સીતા આ�દ િવભાવોને અ�િુમિતનો
હ�� ુ બતા�યો છે તે �ૃિ�મ તથા ક��પત છે. આ કારણે જો અ�ભનેતાઓમાં રસ�ું અ�મુાન કર� લેવામાં આવે તોપણ ચમ�કારજનક
ન હોઈ શક�. �મ ક�, �ખુ�ું નામ લેવાથી �ુઃખી �ય��ત �ખુા�ભુવ ન કરવા લાગે.

4. 

ડો. રાક�શ ��ુત અ�સુાર �ચ� �રંુગ �ાન ઉ�ત �ાનચ��ુટ�થી �ભ� નથી. �ચ�ા�ંકત અ�ને જોનાર તેને �ચ�ા�ંકત અ� જ
સમ� છે, િવલ�ણ નહ�. જોક� �ચ�કલાના અન�ભ�ની સમ� �ૂરથી કોઈ સ�વ અ��ચ� રાખવામાં આવે તો એને અ��ું યથાથ�
�ાન થશે � સશંયા�મક �ાન. ડો. રાક�શ ��ુતના તક�ના �વૂા�ધ�થી તો સ��ચદાન�દ ચૌધર� સહમત છે. પરં� ુ ઉ�રાધ�થી નહ�,
કારણ ક� એમના ઉદાહરણ અ�સુાર �થમ તો �ચ�કલાથી અન�ભ� દશ�કને સામે રાખવામાં આ�યો છે તથા �ચ�ને ઘણા �ૂરથી
દશા���ું છે. એનાથી િવપર�ત નાટકમાં નટ સામા�જકથી બ�ુ �ૂર હોતા નથી અને સામા�જક પણ નટના પ�રચયથી અ�ણ હોતો
નથી.

5. 

શ�ુંક� અ�િુમિત �ાન અને ��ય� �ાનથી �ા�ત આનદંમાં �તર સમજવામાં �િત કર� છે.6. 

આ �કાર� �ી શ�ુંકની �યા�યા પણ ભ� લો�લટની �યા�યાની �મ સવ�મા�ય ન થઈ શક�.
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ભ� નાયક -

ભરત��ૂના �તૃીય �િસ� �યા�યાકાર છે ભ� નાયક. એમનો આિવ�ભાવ સમય આનદંવધ�નની પછ� અને અ�ભનવથી પહ�લાં દસમી
શતા�દ�ના ઉ�રાધ�નો માની શકાય. ભ� નાયકનો �થં ‘�દયદપ�ણ’ આ� ક�વળ સ�ં�ૃત કા�યશા�માં નામશેષ રહ�વા પા�યો છે અને
અ�ભનવ��ુત તથા એમના પરવત� ક�મીર� શવૈ�તૈવાદ�ઓના તક�માં િશરમોર ભ� નાયકનો મનોવ�ૈાિનક િસ�ાતં ��ુત થઈ ગયો છે.

ભ� નાયક �દયવાદ� આલોચક હતા. તે �દયની પ�ર�ણૂ�તાથી કા�યનો ઉ�વ માને છે. એમના અ�સુાર �યાં �ધુી �દય ભાવથી
પ�ર�ણૂ� ન થઈ �ય �યાં �ધુી પ�મય�પમાં તે એને ઉ�ીણ� ન કર� શક�.
ભ� નાયકનો મત સા�ંય અ�ગુામી મનાય છે. અથવા સા�ંયદશ�ન પર આધા�રત છે. એમણે પોતાના �વૂા�ચાય�ના મત�ું ખડંન કર�
પછ� પોતાના પ�ની �થાપના કર�. એમનો મત ��ુ�તવાદ અથવા ભોગવાદના નામથી િવ�યાત છે. અ�ભનવ��ુતે ‘અ�ભનવભારતી’
તથા ‘�વ�યાલોક લોચન’  બનંેમાં એમના મતને િવ��તૃ �પમાં સાદર ર�ૂ કય� છે. પરં� ુ અ�ભનવ એમ�ું ખડંન કર� છે. એમના
અ�સુાર ‘સયંોગ’  શ�દનો અથ� છે ભો�ય-ભોજક�વ ભાવસબંધં. ‘િન�પિ�’નો અથ� છે ��ુ�ત અથવા ભોગ. આથી એમનો અ�ભમત
ભોગવાદના નામથી અ�ભ�હત થયો છે. એમની �ૃ��ટ નાટકના સામા�જકની સાથે સાથે કા�યના સ�દય પાઠક �િત પણ ગઈ તથા સૌ
�થમવાર સાધારણીકરણની �ૃ��ટએ એમણે રસ�ું િવવચેન ક�ુ�.
‘સયંોગ’  ભો�ય-ભોજક�વ સબંધં અને િન�પિ� ��ુ�તથી આની સમંિતમાં િવભાવા�દથી રસિન�પિ� થાય છે. ભોગનો અથ� છે સ��વ
�ણુના ઉ� �કથી �ા�ુ� ૂ�ત �કાશ�પ આનદં�ું �ાન. આ �કાર� િવભાવા�દના રસથી ભો�ય-ભોજક ભાવસબંધં છે. આ �કાર� ભ� નાયક�
��ુ�તવાદની �થાપના કરવા માટ� શ�દમાં �વી�ૃિત અ�ભધા અને લ�ણાશ��તની અિત�ર�ત ‘ભાવક�વ’ તથા ‘ભોજક�વ’�પી બે નવીન
�યાપારોની પ�રક�પના કર�ને એનો �વીકાર કય� છે તથા સામા�જકની રસા��ુિૂત�ું �િતપાદન કરવાનો �ય�ન કય� છે. ભ� નાયકના
મતા�સુાર નહ� તટ�થ (નટગત અથવા અ�કુાય�ગત �પથી) અને નહ� �વગત �પથી રસની �તીિત, ઉ�પિ� અથવા અ�ભ�ય��ત થાય
છે.  પરં� ુ કા�ય અને નાટકમાં અ�ભધાનથી �વ�રત પ�ા�્ થનાર િવભાવા�દના સાધારણીકરણ�પ ભાવક�વ નામના �યાપારથી
ભા�યમાન (સાધારણી�ૃત) �થાિયભાવ સ��વના ઉ� �કથી �કાશ અને આનદંમય અથવા ��ા�વાદની સમાન ભોજક�વ �યાપાર �ારા
આ�વા�દત કરવામાં આવે છે. આ ભ� નાયકનો મત છે.

ભ� નાયક અ�સુાર રસની ��થિત ન તટ�થતાથી પા� અથવા અ�ભનેતામાં હોય છે અને ન સામા�જકગત હોય છે. જો રસને પા�ગત
(રામા�દ અ�કુાય�ગત) અથવા અ�ભનેતાગત માનવામાં આવે તો એનો સામા�જકના �દયની સાથે સબંધં ન થઈ શક�.  કારણ ક�
સામા�જક માટ� તટ�થ હોવાથી આ િન��યોજન છે. જો રસને આ�મગત (સામા�જકગત) માનીએ તો આ સગંત ન ગણાય એ� ું કારણ એ
છે ક� રસની િન�પિ� સીતા આ�દ િવભાવો �ારા થાય છે. સીતા આ�દ રામની �િત િવભાવ હોઈ શક� છે. પરં� ુ સામા�જકોની �િત ન હોઈ
શક�. એનાથી અિત�ર�ત સીતા આ�દના �િત �જૂનીય ��ુ� હોવાથી સામા�જક અને � ુગંાર આ�દ રસો માટ� કોઈ પણ ર�તે િવભાવ
આ�દના �પમાં �વીકાર કર� ન શક�.  આ �કાર� રસની ��થિત તટ�થગત થઈ શક� છે,  પરં� ુ સામા�જકગત થઈ શકતી નથી.
રસિન�પિ��ું �િતપાદન કરતાં તેઓ ���તુ કર� છે ક� કા�યના શ�દ અ�ય શ�દોથી િવલ�ણ હોય છે. એમાં એક તો અ�ભધા �યાપાર
હોય છે તથા એનાથી �ભ� બે અ�ય �યાપાર ભાવક�વ અને ભોજક�વ હોય છે. એમાં અ�ભધા �યાપાર વા�યાથ�િવષયક અને ભાજક�વ
�યાપાર સ�દયિવષયક હોય છે. કા�યમાં જો ક�વળ અ�ભધા �યાપારને જ માનવામાં આવે તો રસિન�ઠ કા�યનો �લેષ આ�દ અલ�ૃંત
કા�યથી તથા ત�� આ�દ શા�ોથી કોઈ ભેદ રહ�શે નહ�.  આથી અ�ભધાથી અિત�ર�ત ભાવક�વ અને ભોજક�વ �યાપારને માનવો
જોઈએ.

અ�ભધા �ારા કા�યનો વા�યાથ�ને ��યા બાદ એનાથી િવલ�ણ ભાવક�વ �યાપાર �ારા િવભાવ આ�દ� ું સાધારણીકરણ થઈ �ય છે.

આ કાય� અ�ભધા �ારા સભંવ નથી. જો એ�ું હોય તો કા�યમાં રસા��ુળૂ અલકંાર, ર�િત, �િૃ� આ�દ િવિધિવધાનોના ઉ�લેખની કોઈ
અપે�ા ન હોઈ શક�. કા�યાથ�ને મનમાં રમણ હ�� ુ એ�ું ભાવન કરાવવા અ�ભધાથી �ભ� એક િવલ�ણ �યાપારની આવ�યકતા છે. ભ�
નાયકની �ૃ��ટમાં આ �યાપાર ભાવના જ છે. �યાર બાદ ભાવના �ારા િવભાવા�દના સાધારણી�ૃત થઈ જવાથી ભોગ નામનો �તૃીય
શ�દ �યાપાર સ�દય અને સામા�જક રસનો આ�વાદ કર� છે. ભ� નાયક અ�સુાર ભાિવત રસનો ભોગ સાધારણ ભૌિતક �પથી િવલ�ણ
પર��ા�વાદની સમાન છે. સામા�ય ��ય� અ�ભુવ અને ���ૃયા�મક અ�ભુવથી આ રસા�વાદ સવ�થા િવલ�ણ છે.

સમી�ા -

આ �થમ �યા�યાકાર છે �ણે દશ�કની મહ�ા �વીકાર� છે.1. 

ભાવક�વ�ું કામ �યજંના અથવા ચવ�ણાથી િસ� થઈ �ય છે. ભાવક�વ તો ભાવોનો �ણુ જ છે. का�याथा�न ् भावयंती�त भावाः
અથા��્ � કા�યાથ�ને ભાવનાનો િવષય બનાવે તે ભાવ છે. આ �કાર� એની �વત�ં ��થિત માનવી ઉ�ચત નથી.

2. 

અ�ભનવ��ુતે ક�ું છે ક� એમના ભાવક�વ અને ભોજક�વ �યાપાર�ું શા�માં કોઈ �માણ નથી અને સાથે જ ભ� નાયક �િતપા�દત
ભાવના અને ભોગ નામના બે સવ�થા નવીન શ�દ�યાપારો� ું ખડંન ક�ુ� છે. લ�ણા અને �યજંના આ શ�દશ��તઓના અ��ત�વમાં

3. 
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બે નવીન શ�દોની �વી�ૃિત �યે�કર નથી. અ�ભનવ��ુતની �ૃ��ટમાં શ�દોની �યજંકતા હોય છે. �નાથી િવભાવન નામના એક
િવલ�ણ �યાપારનો �વતઃ ઉ�વ હોય છે અને તે િવભાવા�દને િવભાિવત કર� સ�દયીઓને સાધારણીકરણ કરાવવાની સામ�ય�તા
રાખે છે.

ભોગનો ભાવ રસમાં જ િન�હત છે. आ�वा�य�वा�सः ��ું આ�વાદન અથવા ભોગ થઈ શક� તે રસ છે. એના માટ� �ભ� સ�ા
માનવાની આવ�યકતા નથી.

4. 

અ�ભધાના સબંધંમાં કોઈને આપિ� ન હોઈ શક�. સાધારણીકરણમાં રામનાં અસાધારણ કાય�થી દશ�ક �ભાિવત થાય છે. એમને
સાધારણ સમ� લેવામા�થી નહ�.

5. 

ભ� નાયક �ારા �િતપા�દત ભાવના �યાપારજ�ય સાધારણીકરણ થતો જ નથી. ભ� નાયકના સાધારણીકરણમાં વયૈ��તક સબંધં
અને દ�શકાલા�દનો પ�રહાર બતાવવામાં આ�યો છે. પરં� ુ બધાં જ �થળોએ તે સભંવ નથી.

6. 

આલકંા�રકોએ ભાવક�વનો �વીકાર કય� નથી અને ભોજક�વ ��યાને �યજંના માનીને સાધારણીકરણને �યજંના� ું કાય� મા��ું છે.7. 

કા�યની ��યાઓથી જ કાય�ની િસ�� માનવામાં આવી છે. તેમ છતાં ભ� નાયકના ભોગવાદ� િસ�ાતં� ું મહ��વ ઓ�ં નથી. એમના
�ારા �િતપા�દત સ��વો� �ક, િવ�ા��ત, સાધારણીકરણ આ�દ િવષયોનો અ�ભનવ��ુતે પણ યથાવ�્ �વીકાર કય� છે. આને �પ�ટ
કર� રસને ��ા�વાદ સહોદર �મા�ણત કય� છે. રસમીમાસંામાં આ� પણ આ િવષયોને કોઈ ને કોઈ �પમાં �વી�ૃિત �ા�ત છે.

8. 

આ �કાર� ભ� નાયક� પણ �પ�ટ�કરણ ન ક�ુ� અને ��ુય �પથી અ�ામા�ણક ભોજક�વ �યાપાર પર આિ�ત હોવાથી ભ� નાયકનો
��ુ�તવાદ િવ�ાનોમાં આદર �ા�ત ન કર� શ�ો.

અ�ભનવ��ુત -

રસ સ�ંદાયના સવ� �થમ આચાય� છે અ�ભનવ��ુત. તેઓ ભરત રસ��ૂના ચ�થુ� પરં� ુ સવ� �થમ �યા�યાકાર છે. તે પોતાની
અિવલ�ણ �િતભાને કારણે સ�ં�ૃત કા�યશા�માં મહ��વ�ણૂ� માનવામાં આવે છે. એમનો સમય ૧૦થી ૧૧મી સદ� માનવામાં આ�યો
છે. કા�યશા�થી સબંિંધત એમના બે �થં ઉપલ�ધ છે. ‘�વ�યાલોક લોચન’  અને ‘અ�ભનવભારતી’. ‘�વ�યાલોક લોચન’માં એમણે
આનદંવધ�નના �વિન િસ�ાતં� ું િવશદ�કરણ ક�ુ� છે અને  ‘અ�ભનવભારતી’  ભરતના  ‘નાટ�શા�’�ું ભા�ય છે.  �માં ભરતના
નાટ�િસ�ાતંો� ું ગભંીર દાશ�િનક �યા�યાન કરવામાં આ��ું છે. ભ� લો�લટ� ઉ�ર મીમાસંાના, �ી શ�ુંક� �યાય અને ભ� નાયક� સા�ંયના
આધાર પર પોતાના મતો�ું �િત�ઠાપન ક�ુ� છે. આ �કાર� અ�ભનવે પણ પોતાના �વૂ�વત� અલકંારશા�ના ��ખુ �વિનવાદ� આચાય�
આનદંવધ�નના આધાર પર ‘અ�ભ�ય��તવાદ’�ું �િતપાદન ક�ુ� છે. અ�ભનવ��ુત �ય��તવાદ� છે. એમનો મત અિધક મનોવ�ૈાિનક છે.

આથી સવ�મા�ય છે. સમ�ત �થાિયભાવ વાસના �વ�પે સ�દયના �દયમાં િવ�માન રહ� છે. િવભાવા�દ �ારા એ ��ુત �થાિયભાવ
અ�ભ�ય�ત થઈને આનદંમય રસ�ું �વ�પ �ા�ત કર� છે. એમના અ�સુાર સયંોગનો અથ� છે �ય�ંજત અથવા �વિનત હો� ુ ં(�ય�ંય-

�યજંન સબંધં)  અથવા �કા�ય-�કા�ય સબંધં તથા િન�પિ�નો અથ� છે �યજંના �ારા આનદં�પમાં �કાિશત હો� ું અથવા એની
અ�ભ�ય��ત હોવી. આથી તેમનો મત અ�ભ�ય��તવાદના નામે િવ�યાત છે.

રિત, હાસ આ�દ �થાિયભાવ સામા�જકોના �તઃકરણના વાસના�મક સ�ંકારના �પમાં �વૂ�તઃ િવ�માન રહ� છે. કા�યના �વણ તથા
નાટકના દશ�નથી સ�દયોના મનોગત �થાિયભાવોનો િવભાવા�દની સાથે સયંોગ થાય છે અને આ ��ુત �થાિયભાવ જ રસ �પમાં
અ�ભ�ય�ત થઈ �ય છે. રસા�ભ�ય��તની �વૂ� સામા�જક અને સ�દય િવભાવન નામના એક અલૌ�કક �યજંના �યાપાર �ારા આ
િવભાવા�દઓની સાથે સાધારણીકરણ પણ કર� લે છે. રસિન�પિ�ની આ ���યામાં િવભાવા�દ �યજંક છે અથવા �કાશક છે અને રસ
�ય�ંય અથવા �કા�ય છે. �થાિયભાવની રસ �પમાં અ�ભ�ય��ત આ �કાર� હોય છે. �મ ક�, માટ�ના પા�માં �ણૂ�તઃ ��થત ગધં જલના
સયંોગથી અ�ભ�ય�ત થઈ �ય છે. અથા�� ્ માટ�ના નવીન પા�માં ગધં �થમથી જ િવ�માન હતી. તે જલના સસંગ�મા�થી અ�ભ�ય�ત
થઈ �ય છે. આ �કાર� સામા�જકોના �તઃકરણમાં ��થત રિત આ�દ �થાિયભાવ અ�ય�ત �વ�પે રહ� છે અને કા�ય તથા નાટકા�દના
િવભાવોના સયંોગથી અ�ભ�ય�ત થાય છે. આ �થાિયભાવ ��િૃત જ રસા�વાદ છે. અ�ભનવ��ુતે રસની અ�ભ�ય��ત અથવા �યજંના
�વીકાર કર� છે. આ કારણે એમનો િસ�ાતં અ�ભ�ય��તવાદના નામથી િવ�યાત છે.

સમી�ા -

રસની ��થિતના સબંધંમાં અ�ભનવ��ુતનો િવચાર અિધક �પ�ટ પ�રલ��ત થાય છે. રસની ��થિત એમણે �ળૂ નાયકમાં પણ
માની નથી ક� નથી અ�કુતા�માં માની; તેમણે રસની ��થિત સામા�જકો અને સ�દયના �દયમાં માની છે. કા�યના પાઠકો અથવા
નાટકના �ે�કોનો અ�ભુાવ એનો સા�ી છે.

1. 

�થાિયભાવ સ�ંકાર અથવા વાસનાના �પમાં સામા�જકોમાં �થમથી જ ��થત હોય છે.2. 

અ�ભનવ��ુતના અ�સુાર દશ�કોના �દયમાં રિત આ�દ અ�ય�ત �થાિયભાવ િવભાવ આ�દ (�યજંકો)ના �ારા �કટ થાય છે.3. 
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અથા��્ રસ ઉ�પ� નથી થતો પરં� ુ અ�ભ�ય�ત થાય છે, �ગી ઊઠ� છે. વાસના�ું �કટ�કરણ રસનો ઉપભોગ છે.

ભ� નાયક અને અ�ભનવ��ુત આ બનંેની �યા�યાઓ ��ુ�ત��ુત છે. પરં� ુ ભ� નાયક� �યાં ભાવના અને ભોગ નામના બે નવીન
શ�દ�યાપારોની ક�પના કર� છે �યાં અ�ભનવે �યજંનાના િવભાવન�યાપારથી રસની �યા�યા ���તુ કર� છે.

4. 

અ�ભનવે ભ� નાયકના ભોગવાદ� િસ�ાતં� ું ય��ક��ચ�્ ��ુટઓ�ું પ�રમા�ન અ�ભ�ય��તવાદમાં કર� લી� ું આથી આ િસ�ાતં
દોષર�હત હોવાને કારણે સવ�મા�ય થઈ શ�ો. આ� પણ આ િસ�ાતં િવ�ાનોમાં સવ�મા�ય છે.

5. 

*************************************************** 

ડો િવ��ુ �રુો�હત
અ�ય�, સ�ં�તૃ િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કોલેજ, ગાધંીનગર
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