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नाटिका - रूपकं वा उपरूपकम ?्
डॉ. कावेरी नारायणराव जाधव
lkjka”k

्
अस्मिन शोधपत्रे
नास्मिकायााः रूपकव्यवस्थायां स्थानस्मवषये संख्यास्मिधानवैस्मशष्ट्यमस्मधकृ त्य आिरतास्मिवेचनमपु स्थास्मपतं तथा च तत्स्थानं कथं
पस्मरवस्मतति स्ममत्यस्मप प्रस्तूतम।् आदौ रूपकान्तरमनन्तरं रूपकं ,

पश्चात्संकीर्िरूपकमन्तताः उपरूपकस्ममस्मत नास्मिकायााः अवस्थान्तरास्मर् दरीदृश्यते।

dqV “kCn% नाट्यम, ् नृत्यम, ् रूपकम, ् उपरूपकम, ् संकीणणरूपकम, ् रस, भाव, पदार्ाणटभनय, वाक्यार्ाणटभनय,
नाटि, नाटिका

izLrkouk

नाियं टभन्नरुचेज णनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम ् 1, नािकान्तं कटवत्वं तर्ा च काव्येष ु नािकं रम्यम ्
ु न स्वस्य समाजस्य च टवनोदनाय तर्ा च
इत्यादयः उक्तयः सवणश्रतु ा एव। आटचरात्कालात ् मनष्ये

ु ाः 2। अत्र भरतनाट्यशास्त्रेण दत्तं नाट्योपत्त्ाः टववेचनं पटिमे
ु व ददाटत।
प्रबोधनाय रूपकाः प्रयक्त
नाट्यांशः वैटदककाले यज्ञयागादीनामटप अटवभाज्यमङ्गमासीत।्

आकाटलदासात ् हष णपयंत ं न ैकै ः नािककारैः न ैकान ् रूपकप्रकारान ्आटश्रत्य संस्कृतसाटहत्यं पल्लटवतं
्
ु
ु गच्छता
पटितं
च। यद्यटप प्राचीनकाले भारते बह्वयः नाट्यशास्त्रपरंपराः तटिद्धान्ताश्च आसन टकन्त

कालेन के वलं भरतस्य नाट्यपरंपरा अवटशिा। अन्यपरम्परास ु टवलटसतानां ज्ञानलवानां सम्प्राटतः

ु
भरतानसाटरग्रन्थे
ष्ववे भवटत। अटिन ् शोधपत्रे नाटिकायाः रूपकव्यवस्थायां स्थानमटधकृ त्य
आभरताटत्ववेचनमपु स्थाप्यते तर्ा च तत्स्थानं कर्ं पटरवटतणतटमटत प्रस्तूयते।
Correspondence
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भरतमटु नटभः तेषां नाट्यशास्त्रस्यािादशाध्याये प्रटसद्धानां दशरूपकाणां टववेचनं प्रस्ततु म ् 3।
अटिटन्नरूपणे उपरूपकाणां उल्ले खोऽटप न वतणत।े अतः उद्देशकाटरकायां गटणताटन दशरूपकाटन एवं
सटन्त।
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कोहलाचायेर् रूपकार्ां स्मवस्तराः कृ ताः इस्मत प्रचस्मलतं मतम।् स्वयं

नािकं सप्रकरर्ं व्यायोग एव च।
िार्ाः समवकारश्च वीथी प्रहसनं स्मिमाः।।

ु रतन्त्रं
िरतेन ैव नाट्यशास्त्रे िास्मवकथनं कृ तं यद ् कोहलाः शेषमत्त

ईहामृगश्च स्मवज्ञेयो दशमो नाट्यलक्षर्े। 4

ि ने िरतमेव
कथस्मयष्यस्मत। 7 अताः यद्यस्मप नाट्यशास्त्रस् एककतृि

अत्र काटरकाद्वये नाटिकायाः उल्ले खः न प्राप्यते। एतेषां
ु त्यालोडनं कृ तम।् अतः आदौ
े -लक्षण-पद्धटतमनसृ
रूपकाणामद्दु श

ु
सटवस्तरेण वस्त-नायक-रसमाटश्रत्य
टववेचनं दत्तम।् यिात ्
नाटिकायाः

उल्ले खोऽत्र

न

वतणत े

तदन ु

टववेवचनस्यावसरोऽटप नाटस्त। तर्ाटप अटिटिवेचन े नािकप्रकरणटनरूपणानन्तरं टद्वपञ्चाशत्श्लोकतः पञ्चपञ्चाशत्श्लोकपयंत ं

ृ टनबद्धायां लोकचतिु ये नाटिकायाः टववेचनं
(५२-५५) आयाणवत्त
प्राप्यते।

कोहलाचायिकृत्ग्ग्रन्थ-सम्पत्ग्िारतीयपरम्परायां

नाट्यशास्त्रवत ्

गौरविाक ् अिवत ् स्ात।् अताः नाट्यपरम्परायााः स्मवस्तरप्रसराः
सम्मतोऽध्याहृत एव।
अथास्ां पार्श् ििूम्ां यदा अस्मिनवपादााः नाट्यशास्त्रोस्ोपस्मर

िीकालेखनाय प्रवृत्तााः तदा ताःै प्रस्मक्षप्ं पश्चात्स्थास्मपतं वा

नास्मिकास्वरूपस्मववेचकं श्लोकत्रयं स्मनरूस्मपतम ् । ताःै न के वलं तेषां
स्मनरूपर्ं कृ तं स्मकन्त ु तेषामन्तिािवस् समथनि मस्मप कृ तम ् यताः

अत्र दशरूपके ष ु नाटिकायाः अटद्वतीयमदु ाहरणं भवटत यच्च

िरतमस्मु नस्मिाः अस्ाध्यायस्ादावेव कस्मथतं यत्ते रूपकार्ां स्मववेचनं

उद्देशस्थान े अपटरगटणतमटप लक्षणस्थान े वटणणतमटस्त। एवं

ु
नामताः कमिताः प्रयोगतश्च कस्मरष्यस्मन्त। 8 अत्र अस्मिनवगप्ाः

ु
समग्रग्रन्थे उद्देश-लक्षण-पद्धटतमनसरन्तः
भरताचायाणः कर्मत्रैव

टवसंगटतमपवादमाकष णन्तीटत टवचारणीयं भवटत। अतः तेषां
श्लोकानां प्रामाण्यस्मवषये प्रश्नाः उपस्थाप्यते । यस्मद िरताचायिाः

प्रयोगपदस्ाथ िाः

रूढाथेन

अस्मवधाय

उक्रूपकार्ामस्मु चतपरस्परसम्बन्धात ्संञ्जातास्मन रूपकोपरूपकास्मन

अस्मधकृ त्यकृ तं स्मववेचनस्ममस्मत अकरोत।् 9 एवं प्रकारेर् ज्ञायते

सत्यमेव नास्मिकायााः वर्िन ं कतमिु च्छ
ै त ् तस्महि तेन ैव तस्ााः

यदस्मिनवपादााः

ु एवं न कृ तम।्
अन्तिािवाः कास्मरकायां कृ ताः स्ात।् स्मकंन्त ु वस्तताः

कोहलाचायिस्

ु तस्मिताःै
सप्रस्म

नवनाट्यप्रकारैाः

ु रस्मचतााः आसन।् अताः ताःै कास्मरकात्रयं 10 व्याख्यातम।् तथा
सपस्म

ु ष ु कास्मरकास ु प्रथमा कास्मरका 5 नाट्यशास्त्रस्
अपरं त ु चतसृ

ु ंु
िीकाकारैाः अस्मिनवगप्ु ैाः न स्मववेस्मचता। अताः वयं एवमनमात
ु
पारयामाः यदस्मिनवगप्ानन्तरं
(ख्र ैस्ते १॰-११तमं शतकानन्तरं)

च नास्मिकायााः श्लोकत्रयार्ां व्याख्यानं कुविन्ताः आचायािाः कथयस्मन्त

यद ् रूपकार्ां संकरेर् बहवाः िेदााः संिवस्मन्त। अत्र त ु
ि ा
प्रधानिूतयोाः नािकप्रकरर्योाः संकरेर्ोद्भूतां नास्मिकां दशस्मयि

नाट्यशास्त्रस् पाठे अस्ााः कास्मरकायााः प्रक्षेपाः अिवत।् अस्मप च

अन्य रूपकार्ां संकरेर् संञ्जातानां िेदानां ज्ञानं िवेस्मदस्मत स्मवस्मचन्त्य

एषा कास्मरका धनञ्जयकृ तदशरूपकस् िीकाकारेर् धस्मनके नोद्धृता।

तत्र एतस्ााः कास्मरकायााः पाठिेदद्वयं वतित।े 6 अताः कास्मरकास्मवषये
बहुप्रवादाः जाताः स्ास्मदस्मत वक्ं ु शक्यते।

नास्मिका लस्मक्षता। 11 अत्र अस्मिनवपादैाः प्रधानिूतानां रूपकार्ां

सांकयेर् जातााः िेदााः इत्यस्मु िख्य तेषां तद्भविं अधोरेस्मखतं यदग्रे
गिा

िरताचायािदनन्तरं आस्मविूति ैाः कोहलास्मदस्मिाः नाट्याचाययाः आदौ

आधस्मु नकै ाः

व्याख्याकारैाः

(derivative)

इस्मत

आङ्ग्लिास्मषकपदेनास्मिस्महतं येन तेषाम ् उपरूपकात ् पाथ िक्यं

पस्मरगस्मर्ताद्दशरूपकादन्यरूपकोपरूकप्रकारााः अस्मप स्वीकृ तााः।

दस्मशति म।्

ु ाज्ञाता चासीत, ् तिात ् तस्ााः
ु क्
तेष ु रूपके ष ु नास्मिका सप्रय
प्रमार्ीकरर्ाय

ु कत्राि तदास्मदष्टं चासीत।् नाट्यशास्त्रमस्मधकृ त्य
कृ तमस्मस्त। स्वयं मख्य
कोहलाचाययाः अन्यग्रंथसम्भारोऽस्मप स्मनस्ममति ाः स्ात।् कालान्तरेर्

ण ः तेषां
तेषामेतयोः काटरकयोः पटरगणनां कृ त्वा अननन्तरमनपूु वश
तिात ्

अङ्गीकुविस्मन्त तथास्मप न ैकै ाः आचाययाः स्वयोगदान ेन ग्रन्थस्ोपबृहं र्ं

ु
अस्मिपरार्स्

नािकस्मनरूपर्ं

ं दस्मधकस्मत्रशततमे अध्याये रूपकं रूपकोपरूपकप्रकारेर्
नामाष्टस्मत्रश

सा िारतीयदशरूपेकष ु समास्मवष्टा स्ात।्

ं स्मत नािकस् नामास्मन दत्तास्मन। तेष ु
स्वतंत्रतया अस्मविज् सप्स्मवश

कालान्तरेर् सा मूलग्रन्थस्ास्मविाज्ांशरूपेर् रूढा अिवत।्
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ि न। 12 तेष ु
िरतोक् दशरूपकास्मर् सप्दशोपरूपकास्मर् चान्तिूतास्म

दत्तास्मन। 17 अस्मिन्ग्रन्थस् स्मद्वतीयस्मववेके ताभ्ां नास्मिकायााः

नास्मिका अन्यतमा वतित।े

लक्षर्ास्मन

तत्र रूपकोपरूपके स्मत वा संज्ञां स्महिा नािके स्मत संज्ञा रूपकाथेन

नास्मिकायााः दशरूपकै ाः सह गर्नां कृ िा तस् ै रूपकस्थानं

सामान्येन

ु ा।
प्रयक्

अताः

ु
अस्मिपरार्ं

18

अताः

नाट्यदप िर्कारेभ्ां

प्रदत्तस्ममस्मत वक्ं ु शक्यते।

नास्मिकायााः

स्वरूपस्मनधािरर्ाय न सहाय्यिूत ं िवस्मत।

े कास्मरकां प्रथमप्रकाशे
दशरूपककृ ता धनञ्जयेन दशरूपकार्ामद्दु श
दिा तृतीयप्रकाशे तेषां लक्षर्ास्मन दत्तास्मन। आदौ तेषां 'दशध ैव'

ु
हेमचन्द्रेन काव्यानशासन
नास्मि स्वग्रन्थस्ाष्टमे अध्याये काव्यं
प्रेक्ष्य ं श्रव्यं चेस्मत स्मविज् पाठ्यस् िेदरूपेर् रूपकािेदााः कस्मथतााः।
तत्र तेन सट्टकनास्मिकां सम्मील्य द्वादशरूपकास्मर् स्मनगस्मदतास्मन। 19

रूपकसंख्यास्मववधिनाथं

तताः नािकात ्स्मवथ्यन्तास्मन रूपकास्मन वाक्याथािस्मिनय-स्विावानीस्मत

अवधारर्मावश्यकस्ममस्मत तेन स्मचस्मन्ततं स्ात।् तथा च नास्मिकायााः

िावास्मश्रतात ् नृत्यात, ् तत्संजातात ् उपरूपके भ्ाः स्मिन्िं च

इस्मत

संख्यास्मनधािरर्ं

तत्कालीकान ्

कृ तम।्

प्रस्मतपास्मदतास्मन।

जायमानान ्

13

प्रयत्नान ्

स्मनरोद्धम
ु ्

समावेशाः तस्ााः संकीर्ििात ् रूपके ष्वसंिवस्ममत्यस्मप दस्मशति म ्
यताः दशरूपके ष ु के वलं शद्धु रूपकार्ां गर्ना अपेस्मक्षता । धस्मनके न
्
एवेस्मतपदस् महत्त्वं दशिस्मयत ं ु रूपकान्तरान गर्यन्ती
एका कास्मरका

कथस्मयिा तेषां रसाश्रयिं तथा च नाट्यिं सूस्मचतम।् अपरं च

दस्मशति म।् नास्मिकां नािकप्रकरर्योाः सस्मन्स्महतं स्थापस्मयिा तस्ााः
ु ।्
दशरूपके ष ु स्थानमप्यक्म

िावप्रकाशनकारेर् शारदातनयेन त ु दशध ैव रूपकमस्मिस्महतं तथा

उद्धृता 14 येन रसाश्रयात्नाट्यात ् कास्मरकागतरूपकान्तरााः स्मिन्ााः,

्
च नास्मिका-सट्टकयोाः रसाश्रयिात तयोाः
अन्तिािवाः नािकास्मदष्वैव

तेषां िावाश्रयिात ्इस्मत प्रस्मतपास्मदतम।् अताः नाट्यस् रसाश्रयिं,

ु
ु पताः। एवं प्रकारेर्
दस्मशति ाः। साः अन्तिािवाः परातनकालै
व सस्थास्म

नृत्यस् िावाश्रयिं, नृत्तस् ताललयाश्रयिं च स्पष्टीकृ तम।्

नास्मिकायााः नािके न वा प्रकरर्ेन सह अिेदोऽस्मप दस्मशति ाः।२॰तेन

उपरूपकस्ममस्मत

नाट्यनृत्ययोाः िेदोऽस्मप स्मवस्तरेर् दस्मशति ाः। 20 स्मकन्त ु अग्रे गिा

ु
तानपरूपकस्म
मस्मत संज्ञा न दत्ता। धनञ्जयेन दशरूपकस्मववेचनाय

अन्यतमेन रूपेर् गस्मर्ता। यताः शारदातनयाः रूपकार्ां दशेस्मत

कास्मरकागतार्ां

रूपकान्तरार्ां

अग्रे गिा

व्यपदेशोऽिवत ् स्मकंन्त ु धनञ्जयेन अथवा धस्मनके न कुत्रास्मप

ु तेष ु नास्मिका
ं स्मताः नृत्यिेदााः कस्मथता। पनाः
नवमे अध्याये तेन स्मवश

ु
िरतस् अनक्रमसरस्म
र्ाः अवलस्मम्बता, अताः तत्र नास्मिकायााः

संख्यास्मनधािरर्ं करोस्मत अस्मप च नास्मिका-सट्टकौ नािकस्ांशरूपेर्

समावेशाः प्रकरर्स् पश्चात ् दृश्यते। एवं प्रकारेर् धनञ्जयेन

े स्मप तयोाः
दशियस्मत ततश्च नवमास्मधकारे उस्मिस्मखतेष ु नृत्यिेदष्व

नास्मिकायााः अन्तिािवाः न रूपके ष ु कृ ताः नास्मप उपरूपकस्ममस्मतपदेन

(नास्मिका-सट्टकयोाः)

व्यपस्मदष्टेष ु रूपकान्तरेष।ु संकीर्िरूपकस्ममस्मत नास्मि स्वतंत्रवगे सा

्
स्थास्मपता। 15 नास्मिकायााः लक्षर्ं कुविन्ताः िरताचायािन समथ
यि न ्
धस्मनकाः कथयस्मत यद ् -अतोऽनस्मु द्दष्टायााः नास्मिकायााः यन्मस्मु नना

लक्षर्ं कृ तं तत्रायमस्मिप्रायाः – शद्धु लक्षर्-सङ्करादेव तिक्षर्े स्मसद्धे
लक्षर्करर्ं सङ्कीर्ािनां नास्मिकै व कतिव्यस्मे त स्मनयमाथं स्मवज्ञायते

ु र्
शारदातनयमतानसारे
ु यते।
कास्मठण्यमनिू

सास्महत्यादप िर्कारेर्

अन्तिािवमस्मप

करोस्मत,

नास्मिकायााः
स्मवर्श्नाथेन

ग्रन्थस्

तिात ्

स्थानस्मनधािरर्े
षिाध्याये

िरतोक्दशरूपकास्मर् उद्धृतास्मन। तथा च अष्टादशोपरूपके ष ु
नास्मिका अन्तिूति ा। 21 स्मकन्त ु नाट्यनृत्ययोाः िेदाः, उपरूपकस्

इस्मत। 16

ि रू ीर्ां मतानां खण्िनं, स्वमतस् मण्िनं न प्रस्ततु म।्
लक्षर्ं, पूवस

नाट्यदप िर्स्ममस्मत ग्रन्थस् प्रथमस्मववेके उद्देशकास्मरकायां ताभ्ां

अथ रूपकार्ां संख्यां तथा च तेष ु नास्मिकायााः स्थानमस्मधकृ त्य

् त ज्ञात ं ु न शक्यते।
अताः नृत्यस्ोपरूपके कथं स्मस्थत्यंतरमिवत इस्म

ु
ि
धनञ्जयान्तरं नाट्यस्मवत्स ु रामचन्द्र-गर्चन्द्रौ
आस्मविूतौ।
तयोाः

स्मवस्मवधास्मन मतास्मन अत्रोपस्थास्मपतास्मन। के स्मचत ् तस्ााः समावेशाः

िरतोक्दशरूपकै ाः सह नास्मिकाप्रकरर्ीं पस्मरगण्य द्वादशरूपकास्मर्
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International Journal of Sanskrit Research

रूपके ष ु अकुविन, ् के स्मचत ् संकीर्िरूपके ष ु अन्ये तूपरूपके ष ु वा

नास्मिकायााः स्थानमस्मधकृ त्यास्मप मतान्तरास्मर् आसीत।् स्मकन्त ु

नृत्यषे ।ु बाहुल्येन िरतोक्दशरूपकस्मसद्धान्तस् महत्त्वं रक्षर्ाथं

ु तस्मितायााः नास्मिकायााः महत्त्वं स्थापस्मयत ं ु कै स्मश्चत ्
तथा च सप्रस्म
तस्ााः अन्तिािवाः संकीर्िरूपके ष्वेव कृ ताः इस्मत दृश्यते।
ु
िरताचायािस्मिनवगप्धनञ्जयधस्म
नकै ाः नास्मिका संकीर्िरूपकिेदाः

रूपकस्ममस्मत चरमे स्थान े अथवा उपरूपकस्ममस्मत अधमेस्थान े
नास्मिकां अस्थापस्मयिा संकीर्ि-रूपके ष ु यस्मद सा स्थापयते तस्महि
समीचीनं िवेत।्
संदिािाः

ु र् स्मनरूस्मपता। नास्मिका इस्मत नामास्मिधानमेव तस्ााः
इत्यानसारे

मालस्मवकास्मिस्ममत्रम, ् १.४.

नािकस्संकीर्िि ं दशियस्मत।अन्यत्त ु नास्मिका िरतनाट्यशास्त्रे

1.

नास्मि

2.

नाट्यशास्त्रम, ् १.१॰९-१११,११५.

3.

बिोदा-संस्करर्मस्मधकृ त्य,

इत्यस्मिस्महता।

रूपकव्यवस्थायां

ु द्रााः
हेमचंद्ररामचंद्रगर्चं

अनन्तरं

नास्मिकामस्मधस्थाप्य

तस्ााः

आस्फालनं

ु
पराकाले
उपरूपकस्ममस्मत संज्ञा एव न दृश्यते। तत्स्थान े

4.

्
नाट्यशास्त्रम १८.२-३.१.

रूपकान्तरप्रकाराः वा गेयकाव्यमथवा नृत्यिेदाः इस्मत संज्ञा

5.

अनयोश्च

शारदातनयेन च उपरूपकान ् दशिस्मयत ं ु नृत्यिेदााः इस्मत पदं

6.

कथयन्ताः

7.

नामधेय ं

8.

् त लोकप्रीस्मताः
ं स्मतिेदपयंत तेषां स्मववधिन ं तान प्रस्म
शारदातनयदत्तस्मवश

9.

रूढीकृ तम।्

धस्मनके न

तेषामपरूपकस्ममस्मत
गस्मर्तात ्

10.

पश्चात्कालात ्

वास्मचकास्मिनययतु मस्मप अिवत।् तदन ु तत्सस्मन्धरससंपक्
ृ मस्मप

प्रार्िृतार्ां लक्षर्म ् वतित े तद्वत ् कस्ास्मप शास्त्रस् कृ ते
अवस्थान्तरमावश्यकं िवस्मत। अत्र रूपकान्तरात ् नृत्य ं तताः
दृश्यते।

प्रकृ ष्ट

उस्मचतो

योगाः

परस्परसंबन्धो

यथा

ु वष्ट इस्मत नासौ प्रयोगाः। तथा चेस्मत तेन ैव
एवानप्रस्म
प्रयोगप्रकारेर्ान्योऽस्मप परस्परसंबन्धवैस्मचत्र्यकृ तो िेद उत्प्रेक्ष्य
स्मवफलमेव।

अताः ते उपरूपकस्ममस्मत संज्ञया प्रख्याता अिवन।् यथा स्मववधिनमेव

स्मवकासक्रमाः

वतिस्मयष्याम्हं स्मवप्रा दशरूपस्मवकल्पनम ् । नामताः कमितश्च ैव

इत्यथाःि । प्रयोगाय प्रयोगताः इस्मत व्याख्यान े प्रयोगताः इस्मत

ु
ेन तेषां रूपं पस्मरवस्मतति म।्
अिवत।् एवं प्रकारेर् रूपकस् गर्ादान

उपरूपकस्ममस्मत

ु रतन्त्रेर् कोहलाः कथस्मयष्यस्मत। प्रयोगं कास्मरकांश्च ैव
शेषमत्त

प्रकरर्नािकलक्षर्योगात ् नास्मिके स्मत। वृस्मतस्मविागस्त ु लक्षर्

दृश्यते अस्मप तूपरूपकस् संक्रमर्मस्मप दृश्यते। आदौ के वलं

गेयपाठमनन्तरं

प्रख्यातस्मस्त्वतरो वा नािीसंज्ञास्मश्रते काव्ये ।। दशरूपकम ्

तथा च ैव प्रयोगताः।।१।। तत्रैव १८.१.

िवस्मत। न के वलं अत्र नामास्मिधानस् वा संख्यावधिनस् िेदाः
नृत्य ं

अनयोश्च बन्धयोगादेको िेदाः प्रयोक्ृ स्मिज्ञेयाः।

स्मनरुक्ास्मन तथ ैव च।। नाट्यशास्त्रम, ् ३६.६९.

सप्िेदात ्

अस्मिव्यनस्मक्। अताः उपरूपकस्ममस्मत संज्ञा उत्तरकालीना इस्मत स्मसद्धं

नृत्यगीतवादनआस्मङ्गकास्मिनययतु ं

प्रयोक्ृ स्मिाः

३.४२ श्लोकोपस्मर व्याख्या।

ु
ु
रामचन्द्रगर्चन्द्रस्म
िपरार्कारााः
तेषामवरविं दूरीकृ िा तान ्
स्मवर्श्नाथेन

िेदाः

१८.५२.

ु ा। अताः तत्रोपरूकस् कृ ते अवसराः एव नास्मस्त। धस्मनके न,
प्रयक्

गौरवं दत्तवन्ताः।

बन्धयोगादन्यो

कायिाः।प्रख्यातस्त्वतरो वा नािकयोगे प्रकरर्े वा। तत्रैव

दरीदृश्यते। िरतनाट्यशास्त्रे प्रधानरूपकस् कृ ते रूपेस्मत संज्ञा

इस्मत

संस्करर्े

अध्यायाः।

नाट्यस्मवस्मद्भाः तस्ााः उपरूपके ष ु स्थानं दृढीकृ तम।्

तानन्यरूपकप्रकारााः

काशी

ं ऽध्यायाः। दशरूपस्मनरूपर्म ् अथवा दशरूपस्मवधानं नाम
स्मवश

ु ाःै
कृ तवन्ताः। तदन ु स्मवर्श्नाथेन सा उपरूपके ष ु स्थास्मपता, तमनगत

ु म।्
प्रयक्

अन्यथा

कोहलास्मदलस्मक्षततोिकसट्टकरासकास्मदसंग्रहाः
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तु

फलम ्

नास्मिकाया उदाहरर्िास्मदस्मत। नाट्यशास्त्रम, ् १८.१ उपस्मर,
अस्मिनविारती । पृ. ५.

तत्र

उक्व्याख्यान े
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11.

वस्त ु

प्रकरर्नािकिेदादुत्पाद्यं

नृपस्मतम।्

नायकं

ु गीतककन्यामस्मधकृ त्य कतिव्या।।५३।।
अन्ताःपरसं
12.

स्त्रीप्राया

ु
चतरङ्का

लस्मलतास्मिनयास्मिका

सस्मु वस्मबताङ्गी।बहुनृत्तगीतपाठ्या

रस्मतसंिोगास्मिका

18.

लक्ष्यते नास्मिकाप्यत्र सङ्कीर्ािन्यस्मनवृत्तये। दशरूपकम, ् ३.४३.

19.

तत्रोपस्मर अवलोकाः, पृ.१७१.

20.

नािकं प्रकरर्ं च नास्मिका प्रकरण्यथ । व्यायोगाः समवकाराः

च ैव।।

िार्ाः प्रहसनं स्मिमाः।
ृ याः। स्मत्रवृत्तयाः परे िष्टौ
अङ्क ईहामृगो वीथी चिाराः सविवत्त

५४।।
13.

् नाट्यदप िर्म, ् १.३-४. पृ. १५-१६.
कै स्मशकी-पस्मरवजिनात।।

ु ा
राजोपचारयक्

ु ा।नायकदेवीदूतीसपस्मरजना
प्रसादक्रोधदम्भसंयक्
ज्ञेया।।५५।। नाट्यशास्त्रम, ् ५३¬-५५, पृ.- ८५.
14.

तत्र

रूपकलक्षर्संकीर्ितया

सामान्यलक्षर्े।

बहवो

िेदााः

तत्र

नास्मिका

21.

तत्रैव २.५-७, पृ. २१३-२१४.

22.

तत्र पाठ्यं स्मिनस्मत्त – पाठ्यं नािक-प्रकरर्-नास्मिका-

सन्तीत्यक्ंु

समवकारेहामृग-स्मिम-व्यायोगोत्सृस्मष्टकाङ्ग-प्रहसन-िार्-

ु
वीथी-सट्टकास्मद। - काव्यानशासनम
, ् अष्टमोऽध्यायाः, पृ.३७९.

प्रधानिूतयोाः

सविरूपकप्रसरर्कास्मरर्ोनाििकप्रकरर्योलिक्षर्सांकये दस्मशति े

23.

सविरूपकार्ां दशिन ं तद्भवतीत्यस्मिप्रायेर् तदेव दशिनीयम।्

तद्भेदस्मनयमाः कृ ताः।

ु रसादेराश्रयिताः। तदेव ं दशधा स्मिन्ं
रसाश्रयिमप्यक्ं

ु र् त ु तिक्षर्स्मवस्तरर्े पनस्तिक्षर्परामशे
ु
उद्देशक्रमानसारे
च

्
वाक्याथ िस्मिनयािकम।।

गोरवस्ममत्यस्मिप्रायेर्ायाित्रयं

पठस्मतप्रकरर्नािकिेदास्मदत्यास्मद। नाट्यशास्त्रम, ् १८.५२ उपस्मर

रसाश्रया

तोिकस्ास्मप दस्मशति ाः।

नास्मिका। सट्टकं स्मशल्पकाः कर्ाि दुम्मिस्मिका तथा।।२।।

नास्मिकाया नािकस्ािेदाः प्रकरर्स् वा।सट्टकतोिकस् ैव

प्रस्थानं िस्मर्का िार्ी गोिी हिीशकास्मन च। काव्यं श्रीगस्मदतं

िेद इत्यस्मिधीयते।

नाट्यरासकं रासकं तथा।।३।।

तोिकस्ोच्यते सस्मद्भरन्तिािवोऽस्मप नािके । नािकादेरयं िेदो

्
ु
लक्षर्स् द्वयी गस्मताः।।४।। अस्मिपरार्म
३३८.१-४,
पृ.७३३-

-िावप्रकाशन े,

ं स्मतरेव तत।् सामान्यञ्च स्मवशेषश्च
उिाप्यकं प्रेङ्क्षर्ञ्च सप्स्मवश

नास्मिका रूपं िवेत।्

७३४.

वतिमानं

दशप्रकारकम, ्

नाट्येस्मतवृत्तशरीरलक्षर्ास्मिधानं

नाम

सप्मोऽस्मधकाराः, पृ.१८॰.

्
रूपकं तत्समारोपात दशध
ैव रसाश्रयम।् दशरूपकम, ् १.७.
-रसानास्मश्रत्य

24.

एवेत्यवधारर्ं

शद्धु ास्मिप्रायेर्। नास्मिकायााः संकीर्ििने वक्ष्यमार्िात।्

17.

स्नु ािस्मिकातोिकादयाः।

ु
नािके च प्रकरर्े नास्मिकायााः परातन
।े अन्तिािवाः कृ तस्तस्ां

नािकं सप्रकरर्ं स्मिम ईहामृगोऽस्मप वा। ज्ञेयाः समवकारश्च
िवेत ् प्रहसनन्तथा।।१।। व्यायोगिार्वीथ्यङ्गत्रोिकान्यथ

16.

यद्यस्मप

नािकास्मदष्वथ ैतेषामन्तिािवान् ते पृथक।्

अस्मिनविारती, पृ. ८५.
15.

ु ।े दशध ैवेस्मत मस्मु नना
रूपकिं तदारोपात्कमलारोपवन्मख

यद्यद्रसािकं

्
तत्तद्वाक्याथािस्मिनयािकम।यद्यद्भावाश्रयं

्
तत्तत्पदाथािस्मिनयािकम।।

नृत्य ं िावाश्रयं नृत्त ं रसाश्रयमदु ाह्रतम।् नृत्यनृत्तस्मविागश्च

तत्रोपस्मर अवलोकाः, पृ. ४.

बहुस्मिबिहुघोस्मदताः। तत्रैव, पृ.१८१

् तत्रैव, पृ.५.
ु ऽे स्मप िार्वत।।
सप् नृत्यस् िेदााः स्स्त

कास्मश्चत्पदाथािस्मिनयास्मिकााः।

्
(२) दशरूपेर् स्मिन्ानां रूपकार्ामस्मतक्रमात।अवान्तरस्म
िदााः

नन ु – िोम्बी श्रीगस्मदतं िार्ो िार्ीप्रस्थानरासकााः। काव्यं च
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ं स्मतमितााः। तोिकं नास्मिका
ते नृत्यिेदााः प्रायेर् सङ्खया स्मवश
गोिी सिापाः स्मशल्पकस्तथा। तत्रैव, नवमोऽस्मधकाराः, पृ.
२५६.
25.

सास्महत्यदप िर्म, ् षिाः पस्मरच्छेदाः, कास्मरका ३-६, पृ.३७॰
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