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प्रस्तावना :  

शे्रष्ठ टीकाकाय शा स्लतंत्र रेखक अवतो, माचे कायण त्माची कृती शी वलधामक 
स्लरुऩाची अवाली रागते शेच शोम; लाङ्भमातीर ळास्त्रीम ग्रंथालयीर वभीषा शी 
लस्तुननष्ठ स्लरूऩाची अवते. त्मात वलभषकाच्मा अंगातीर गुणांना प्रकट शोण्माव 
पायवा लाल नवतो; ऩण रलरत लाङ्भमातीर ग्रंथालय वभीषा कयताना वभीषकारा 
आऩरे व्मक्ततभत्ल प्रकट कयण्माव अलवय लभऱतो. केलऱ ळबदांचा अथथ वलळद कयणे, 

वलधला भूऱ गं्रथातीर आळमाचा स्लत:च्मा ळबदात अनुलाद कयणे, आणण अळा यीतीने 
रेखक आणण लाचक हमांच्मातीर भध्मस्थांची बूलभका स्लीकायणे, शे वभीषकेचे केलऱ 
गौण कामथ शोम; करालंताने ज्मा भन: क्स्थतीत याशून कराकृती ननभाथण केरी अवेर 
त्मा भन:क्स्थतीचा स्लत: अनुबल घेऊन त्माचा प्रत्मम करात्भकतेने इतयांना ऩटलून 
देणे शेच प्रभुख कामथ ठयते. वभीषेचा शा व्माऩक अथथ रषात घेतल्माव वभीषा रेखन 
शे एक प्रकायचे ऩयोऩजीली आणण दयु्मभ प्रतीचे लाङ्भम शोम, शी कल्ऩना ननयाधाय 
ठयेर. 
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एखाद्मा ग्रंथालय वभीषा कयतानां वलभषकाची शोणायी भन:क्स्थती रषात 
घेतरी म्शणजे त्माच्मा प्रलबताळततीची खयी जाणील शोते. आऩणावभोय अवरेरा ग्रंथ 
आणण आऩण स्लत: मांलळलाम ककतीतयी अलांतय वलऴम अळा लेऱी त्माच्मा अतंश्चषूऩुढे 
उबे अवतात ! गं्रथाळी तन्भम शोऊनशी त्माच्मा आशायी आऩण जाऊ नमे म्शणून 
त्मारा आऩरे ‘स्लत्ल’ अरग ठेलाले रागते. वभग्र गं्रथ लाचून भनालय शोणाऱ्मा एलंâदय 
ऩरयणाभाकड े दरुथष न कयता लेगलेगळ्मा प्रकयणांचीशी चचककत्वा स्लतंत्रऩणे कयण्माचे 
धोयण त्मारा वांबाऱाले रागतेच. एकाग्रतेत याशुनवुद्धा वालधानतेची तायेलयची कवयत 
तो वाधतो. गं्रथकायाच्मा भनोबूलभकेत लळरून तो एखाद्मा गं्रथननष्ऩत्तीतीर शेतू ल 
ग्रंथाच्मा अखेयीचे कामथ, मांभधीर भेऱ कवा फवरा आशे शे स्लत:ची बूलभका न 
वलवयता ऩाशतो, एलढेच नव्शे तय वाभान्म लाचकांकरयता लयीर ग्रंथ आशे माचीशी 
जाणील त्मारा अवते. 

हमा लयलयच्मा गोष्टी ध्मानात आणल्मा तयी स्लतंत्र रेखकाप्रभाणेच 
वभीषकायाराशी स्लतंत्र प्रसेची आलश्मकता अवते शी गोष्ट उघड शोते. लास्तवलक 
ऩाशता ज्मा भानलवक वाधनांच्माद्लाये शे दोघे ‘करालतं’ आऩल्मा ग्रंथाची इभायत 
यचतात ती वाधने लयकयणी जयी लबन्न ददवरी तयी वूक्ष्भ वलचायांनी त्मांच्मातीर 
वाधम्र्म आऩणाव ददवेर. गं्रथकाय आऩण अनुबलरेल्मा दृश्मादृश्म ऩदाथाांच्मा 
चचतंनाच्मा वाशाय्माने काशीतयी स्ऩष्टास्ऩष्ट चचत्र ेभनाऩुढे उबी कयतो. ज्मांना अद्मावऩ 
ळबदस्लरूऩ प्राप्त झारे नाशी, अळा कल्ऩनाचचत्राळी-प्रनतभांळी-तो वभयव झारेरा अवतो. 
वभीषाकायवुद्धा गं्रथाळी तादात्म्म ऩालताना भूऱ गं्रथकायारा आरेल्मा अनुबलांच्मा 
काशी अवाधायण बालनात्भक वंलेदना आऩल्मा अतं:कयणात वाठलीत अवतो, आणण 
त्मांनी उभ्मा केरेल्मा कल्ऩनाचचत्रारा ळबदस्लरूऩ देण्माचा प्रमत्न कयतो. दोघेशी 
आत्भरषी अवतात, आणण दोघांनाशी कल्ऩनेचे वाशाय्म घ्माले रागतेच. व्मलशायसान शे 
दोघांच्माशी कल्ऩनेत ददवून मेतेच. कथानकाची गंुपण कयताना वलधला  वलधला ऩात्रांच्मा 
स्लबालांतीर छामाप्रकाळ यंगवलताना रेखक एक प्रकायच्मा चचतंनात गढून गेरेरा 
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अवतो. तो वललळष्ट कल्ऩनाजन्म प्रनतभांळी तन्भम शोतच अवतो. त्माच्मा चचतंनाचे 
एक टोक आऩण स्लत: अनुबवलरेल्मा जीलनवलऴमक गोष्टीत, ल दवुये टोक अळा 
गोष्टींची ननलड ल जुऱणी कयण्मात गंुपरेरे अवते. अळा प्रकाये त्मांची कल्ऩनाळतती 
एकाच लेऱी दशेुयी व्माऩाय कयते. नुवत्मा अनुबलांची केरेरी जंत्री म्शणजे करा नव्शे, 

हमा अनुबलातीर ननलडक गोष्टींची बालनांककत दृष्टीकोणातून कुळरतेने केरेरी भांडणी 
म्शणजे ‘करा’ शोम. एखाद्मा दकुानदायाचा दययोज अनेक चगNशाइकांळी वंफंध मेतो 
म्शणून प्रत्मेक दकुानदाय काशी रेखक शोऊ ळकत नाशी. त्माचप्रभाणे दारू वऩऊन 
णझगंरेल्मा भनुष्माच्मा डोतमात अनेक कल्ऩना लालयत अवतात, म्शणून तो करालंत 
शोईरच अवे नाशी. वललळष्ट अनुबलांना लाङ्भमीन वौंदमथ प्राप्त शोण्माचे कायण 
करालंताच्मा कल्ऩनेळी त्मांची वललळष्ट भनोलतृ्तीत झारेरी प्रकिमाच शोम. व्मालशारयक 
वत्माची शुफेशूफ प्रनतकृती म्शणजे काशी लाङ्भमीन वत्म नव्शे. दोन्शी वत्मांच्माभध्मे 
रेखकाची कल्ऩनाळतती लालयत अवते. वभीषाकाय रेखकांच्मा लयीर कल्ऩनाळततीची 
स्लत:च्मा कल्ऩनाळततीनेच वभयव शोऊन त्माच्मा भनोलतृ्तीचे भूऱ आणण भोर ठयल ू
ळकतो. रेखक आऩल्मा अनुबलात मेणाऱ्मा वलऴमवौंदमाथरा प्रकट कयताना जे ननलड 
कयण्माचे धोयण स्लीकायतो, तो त्माचा तटस्थऩणा शोम; उरट वभीषाकाय रेखकाच्मा 
भनोलतृ्तीरा प्रतीत शोणाऱ्मा अनुबल-वौंदमाथचे भोर ठयवलताना जो तटस्थऩणा 
स्लीकायतो, तो तुरनात्भक ऩद्धतीचा अवतो. अळा प्रकाये वलऴमाळी तन्भम शोताना 
दोघांच्माशी दठकाणी तटस्थऩणा ददवून मेतोच. मालरून ज्माचा भानली स्लबालाळी वंफंध 
ऩोशोचतो अवे ‘काव्म’, ‘नाट्म’, ‘वभीषा’ इत्मादी लाङ्भमाचे प्रकाय फाहमत: लबन्न अवरे 
तयी ते ननभाथण कयणाऱ्माच्मा भनोव्माऩाऱ्माच्मा प्रकिमेत वलळेऴ बेद नवतो. 
भनोव्माऩायांचे अवे काशी वलते-वुबे ऩाडता मेत नाशीत. लयीर भनोव्माऩायांत 
वजृनळीरतेचा गुण ददवून मेतो. शे वजृनळीरतेचे ‘भान’ ननयननयाळ्मा व्मततींत 
ननयननयाऱे अवेर, ऩण नतचे भूऱचे वलधामक कृती कयण्माचे स्लरूऩ भात्र अलबन्नच 
अवणाय. प्रनतबेचा वंफंध भनाच्मा वजृनळीर ळततीळी अवल्माभुऱे ती जळी रेखकात 
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तळीच वभीषाकायातशी ददवून मेईर. प्रनतबेचे-भानलवक ळततीचे-स्लरूऩ कळा प्रकायचे 
अवते, त्मालरून प्रनतबेचा व्माऩाय शा वाकल्मानेच करेत कवा प्रकट शोतो शे ददवून 
मेईर. 

प्रनतबाळारी रेखकाच्मा अतं:कयणातीर ‘प्रलतृ्ती’ आणण ‘बालना’ मा अत्मंत वंलेदनषभ 
अवतात. अतंफाथहम लस्तूंचा त्मांच्मा भनालय शोणाया ऩरयणाभ आणण त्माभुऱे त्मांच्मा 
शेरालून जाणाऱ्मा बालना मा वाभान्म व्मततीच्मा बालना-प्रलतृ्तीऩेषा अचधक उत्कट 
अवतात. वभीषाकायाची भनोलतृ्ती शी प्रलतृ्ती आणण बालना मांच्मा आंदोरनाने लंâवऩत 
शोत अवते. एयव्शी तो रेखकाच्मा भनोलतृ्तीळी कवा वभयव शोऊ ळकेर? मेथे एक 
भशत्त्लाचा प्रश्न उत्ऩन्न शोतो तो शाच की, कराननलभथतीच्मा लेऱी करालंताची बालना 
शी वशजजात आणण वभीषाकायाची प्रमत्नजात अवते काम? भानवळास्त्रदृष्ट्मा 
दोघांचेशी बालनात्भक अनुबल व्मतत शोताना, एकाच प्रकायच्मा वललळष्ट भानलवक 
ऩातऱीतून जातात अवे म्शणाले रागते. बालनात्भक अनुबलांलय वललेकाचे, कल्ऩनेचे, 
व्मततीच्मा एलंâदय जीलन-वलऴमक वंस्कायांचे दडऩण ऩडूनच नंतय बालनात्भक अनुबल 
करेत काम वलधला वभीषा काम प्रकट शोतात. शी वलथ आंतयप्रकिमा कऱत-नकऱत 
घडत अवतेच. 

वभीषेत भननळीरतेचा अचधक बाग अवतो, आणण इतय कराकृतीत तो नवतो 
अवे नाशी. जळी वभीषा तळीच कुठरीशी कराकृती शी केलऱ करालंतारा प्रतीत 
शोणाऱ्मा प्राथलभक स्लरुऩाच्मा अनुबलाची वशजस्ऩूâतथ प्रनतकृती नवते. प्राथलभक 
स्लरुऩाच्मा अनुबलाकडे जेव्शा करालंत एका वललळष्ट दृष्टीने ऩाशतो, म्शणजेच तो जेव्शा 
टीकाकायाची बूलभका स्लीकायतो, तेव्शाच त्मा बालनात्भक अनुबलारा करेचा दजाथ प्राप्त 
शोतो. करेत वभीषा शी गलबथत अवते. उंफयाच्मा पऱातच जवे त्मांचे ऩूâर वभावलष्ट 
झारेरे अवते, त्माचप्रभाणे दृश्म स्लरुऩाच्मा करेत वभीषा शी गुप्त स्लरूऩाने लाव 
कयीत अवते. 
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यांगोऱी घारताना ऩाशून शी केळलवुतांची कवलता आशे; तीत त्मांची भन:क्स्थती 
ददवून मेते. वकाऱच्मा प्रशयी कुणी स्त्री आऩल्मा घयाऩुढच्मा अंगणात यांगोऱी काढीत 
अवेर, तय वाभान्म पे्रषकाचे रष नतच्माकडे पायवे जाणाय नाशी ऩयंतु केळलवुतांच्मा 
भनालय लयीर दृश्माचा वलळेऴ ऩरयणाभ झारा अवाला ! ते दृश्म त्मांच्मा भनात 
ददलवबय घोऱत यादशरे अवेर. ती वकाऱची लेऱ, ते स्लच्छ वुंदय अगंण, स्त्रीची 
यांगोऱी काढाताना नतची एकाग्र भन:क्स्थती शी चचत्र े त्मांच्मा अंत:कयणात वायखी 
तयंगत यादशरी अवतीर. कली लयीर दृश्माच्मा चचतंनाभध्मे अगदी गढून गेरे अवतीर. 
त्मा यांगोऱीच्मा आकृती त्मांनी काशी प्रत्मष तेथे उबे याशून ऩादशल्मा अवतीर अवे 
लाटत नाशी, ऩयंतु त्मा आकृतीच्मा कल्ऩना ते आऩल्मा भनाऩुढ स्ऩष्ट उभ्मा करू 
ळकरे! त्मांच्मा अतंस्थ बालनांना लयीर वौंदमाथची जळी तीव्र  जाणल झारी अवेर, 

तळीच त्मांच्मा भनातीर कल्ऩनेरा चारना लभऱारी अवेर ! यांगोऱी काढणायी स्त्री 
कदाचचत ‘बालनाळून्म’ अवेर; ती काशी गाणे गातशी नवेर ! यांगोऱी काढण्माची नतची 
दययोजची यीत अवल्माव नतरा त्मा कामाथत वलळेऴ स्लायस्म ते काम लाटणाय? आऩल्मा 
काभात ती एकाग्र झारी शोती शे खये, ऩण त्माचे कायण दवुऱ्माच काशी घयगुती 
गोष्टींच्मा चचतंनात ती यंगरी नवेर कळालरून? वकाऱच्मा प्रवन्न लेऱी नतच्मा 
भुखभंडऱालय जी प्रवन्नता ददवून आरी ती काशी अतं:कयणातीर नतच्मा गोड 
वलचायाभुऱे ननभाथण झारी अवेर अवे नाशी. ती तीची वशजक्स्थती अवाली. ऩण कलीचे 
भन भात्र नतचे दळथन शोताच ळांतयवाने दाटून आरे. 

वभीषक लयीर कवलतेळी वभयत शोताना केळलवुतांच्मा भनात लळरून त्मांना 
आरेरा अनुबल स्लत: चाखून ऩाशीर आणण त्माची गोडी लाचकांना वांगण्माकरयता 
‘यांगोऱी घारताना ऩाशून’ मा कवलतेइतकीच वुंदय ऩण स्लतंत्र कराकृती ननभाथण करू 
ळकेर. भानवळास्त्राने टीकळास्त्राव केरेरी भदत मा प्रकयणात बालना, वलचाय ल 
कल्ऩना मांचे अचधक वललयण केरे आशे. कराननलभथतीच्मा षणी करालंताचा 
‘भनोव्माऩाय’ शा वाकल्मानेच उऩमोगात मेतो अवे म्शटरेच आशे. लास्तवलक ऩाशता 
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बालना, कल्ऩना ल फुद्धी शे तीन भनाचे घटक एकभेकांत इतके एकजील झारेरे अवतात 
की, त्मांच्मा वीभायेऴा ओऱखून काढणे शे पायच कठीण जाते. 

रेखक अथला कलीच्मा भनारा जो अनुबलवौंदमाथचा ध्माव रागतो, त्माभध्मे 
त्माच्मा भनाच्मा वलथ ळतती एकलटरेल्मा अवतात. स्लत:रा प्रतीत शोणाये शे अनुबल-
वौंदमथ तो ज्मा वाधनांच्मा द्लाये व्मतत कयतो त्माचे भूतथ रूऩ म्शणजेच लाङ्भम शोम. 
अनुबल वौंदमाथकड े ऩाशण्माचे ल त्मारा व्मतत कयण्माचे प्रकाय प्रकृनतबेदांभुऱे 
ननयननयाऱे अवतात; म्शणूनच एकाचे लाङ्भमलैलळष्ट्म दवुऱ्माच्मा लाङ्भमलैलळष्ट्माशून 
ननयाऱे ददवू ळकते. वभीषक करालंत अवल्माने तो आऩल्मा वलऴमवौंदमाथळी तन्भम 
शोताना रेखकाच्मा ल कलीच्मा प्रभाणेच स्लत:चा दृष्टीकोन आऩल्मा लाङ्भमीन कृतीत 
उभटवलतोच. वभीषकाच्मा भनोव्माऩायारा मेणाया अनुबल शा स्लतंत्र अवतो आणण मा 
दृष्टीने इतय रेखकांप्रभाणेच लाङ्भमातीर त्माचा दजाथ स्लतंत्र भानणे इष्ट ठयते. रलरत 
लाङ्भमात वलचायांककत बालनेचे प्राफल्म अचधकच अवल्माभुऱे वभीषकाचे अतं:कयण 
जय वंलेदनषभ नवेर, तय शाती घेतरेल्मा वभीषेच्मा वलऴमाळी तो वभयव शोऊ 
ळकणाय नाशी. चांगल्मा वभीषकाचे ध्मेम भूऱ कराकृतीचे वरृदमतेने यवग्रशण 
कयण्माचे अवते. ननव्लऱ एखाद्मा कराकृतीची प्रत ठयवलणे शे त्माचे गौण कामथ शोम. 
एखादा कली कोणत्मा दजाथचा आशे, शे ठयवलण्माऩेषा त्माच्मा भनोलतृ्तीत कोणत्मा 
क्स्थयबालाची अत्मुत्कटता आढऱून मेते, शे वांगणेच अचधक शे्रमस्कय ठयेर. फारकली, 
गोवलदंाग्रजाऩेषा शे्रष्ठ की केळलवुत दोन्शी कलींऩेषा शे्रष्ठ माची चचककत्वा कयताना त्मा 
त्मा कलीच्मा भनोलतृ्तीरा प्रतीत शोणाऱ्मा वलवलध अनुबलवौंदमाथचा तुरनात्भक वलचाय 
वलभषकाव कयाला रागतो शे खये. ऩण अवे कयताना केलऱ एक कली दवुऱ्माऩेषा शे्रष्ठ 
आशे एलढेच वलधान केल्माने त्माचे कामथ वंऩत नाशी. 

कलीच्मा ल वभीषकाच्मा बालनेत कल्ऩना येचण्माचे वाभथ्र्म अवते. भूऱच्मा 
अनुबलचचतांना मा कल्ऩनांभुऱे अचधक ठऱकऩणा मेतो. अळा कल्ऩना रढलीत अवताना 
कली ल वभीषक तत्वदृळ ला तद्वलयोधी ऩदाथाथच्मा चचतंनात वलधला आठलणीत यंगून 
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जातो. उघडउघड जे दृष्म ददवते त्मा दृश्माच्मा भुऱाळी वाभान्म लाचकांना जे तत्त्ल () 
वलधला जो आळम वलधला गुढाथथ उकरत नाशी तो दोघांनाशी उकरतो. माचा अथथ, 
काव्माचा वलऴम शोणाऱ्मा लस्तूत तो काशी तयी ‘क्जलंतऩणा’ आशे, अवे भानतो. शा 
‘क्जलंतऩणा’ तो आऩल्मा कल्ऩनेने ननभाथण कयतो, आणण भागाशून मा क्जलंतऩणाचे 
स्लरूऩ कळात आशे शे लाचकारा वांगतो. अवे कयताना त्माचा अनुबल, लस्तूकड े
ऩाशण्माची त्माची दृष्टी, थोडतमात म्शणजे त्माचे व्मक्ततभत्ल प्रकट शोते. कलीरा 
बावभान झारेरा आनंद ननशेतुक अवू ळकतो. त्मा आनंदात आवतती अवेरच अवे 
नाशी. कलीचे व्मक्ततभत्त्ल बौनतक ऩरयक्स्थतीने वलधला लातालयणाने अंककत अवते. 

वभीषकाच े अतं:कयण जवे बालऩूणथ अवाले रागते, तवेच भुऱव्मा एखाद्मा 
काव्माचे यवग्रशण कयताना त्मारा आऩल्मा कल्ऩनाळततीचाशी उऩमोग करून घ्माला 
रागतो. लाङ्भम शे जवे ननव्लऱ ळबदांच्मा वंग्रशाभुऱे फनरेरे नाशीत, तवेच ते केलऱ 
स्ऩष्ट अथाथचे जाऱेशी नाशी. ळबदाथथ शे एका प्रकाये भनात उद्भलणाऱ्मा अभूतथ कल्ऩनांची 
फाहम आबयणे (वंकेत) शोत. अतं:कयणात कल्ऩनेनेच ननभाथण झारेल्मा हमा वलचायांच्मा 
प्रनतभांना कली आऩल्मा काव्मात ळबदांच्मा वाशाय्माने स्ऩष्ट रूऩ देतो. कलीच्मा त्माच 
लयीर कल्ऩनेरा कल्ऩनेने लबडण्माची ळतती वभीषकाभध्मे अवाली रागते. एयव्शी 
भूऱच्मा कराकृतीतीर ळबदांचा त्माने ककतीशी अभ्माव केरा, तयी नतचे खये स्लायस्म 
त्माच्मा रषात मेणाय नाशी. कलीच्मा भनात ज्मा दृश्मा-दृश्म, वजील, ननक्जथल, भूतीभंत 
बालगत वलधला लस्तुगत वलचाय कल्ऩनांचा गोंधऱ उडतो तो त्मारा मथातथ्म ळबदात 
उतयवलणे अनतळम कठीण शोऊन फवते. रेखकारा ल कलीरा आरेरा अनुबल जवा 
स्लवंलेद्म, त्माचप्रभाणे वभीषकारा त्माच्मा अनुबलाळी एकरूऩ शोताना जो अनुबल 
मेतो तोशी स्लवंलेद्मच अवतो. हमाचा अथथ कलीने ळबदाने वुचवलरेल्मा कल्ऩनाचचत्रे 
वभीषकांच्मा अतंश्चषंुऩुढे अचधक उबी याशतात. 

समारोप :  
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वायांळ, ळास्त्रीम दृष्टीने वलचाय केल्माव जी प्रलतृ्ती काव्मननलभथतीव कायणीबूत 
शोते ल ज्मा प्रलतृ्तीने यवास्लाद घेता मेतो. त्मा प्रलतृ्तीत त्माच लेऱी चचककत्वक फुद्धी 
वंबलते ल ती भनोव्माऩायात्भक कामाथच्मा एकाच  काऱी ल एकाच स्थऱी आयंबाऩावून 
याशू ळकते. माचे कायण, भुरबूत प्रलतृ्ती शी बालनेत ऩरयलतथन ऩालत अवता नतच्मात 
ननलड कयण्माचा धभथ वुरू शोतो. लाङ्भमीन करेत जी भनाची वलधामक ळतती ददवून 
मेते, नतच्मात वायावाय वलचाय कयण्माची ळास्त्री स्लरूऩाची फुद्धी वंबलते. 

वभीषकाचे कामथ ळस्त्रकिमा कयणाऱ्मा डॉतटयांवायखे अवते. टीकाबूत वलऴमाचे 
जीलनतत्ल अफचधत ठेलूनशी तो त्मात प्रगती घडलून आणतो, ककला त्माची कृती 
ऩâुरऩाखयांच्मा कृतीवायखी अवते अवे म्शटरे तयी चारेर. ऩुâरातीर यव शऱुलायऩणे 
चाखून त्माचा भध ननभाथण कयण्माची करा त्मारा वाधते. यवाचा भध शोण्माच्मा 
प्रकिमेतच वभीषकाची वलधामक करा प्रकट शोते. रेखकाच्मा ल कलीच्मा 
वादशत्मकृतीरा जवे स्लतंत्र अक्स्तत्ल प्राप्त शोते, तळीच वभीषकाच्मा चचककत्वेत 
यचनात्भक ळतती अवते. 
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