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नाटिका - रूपकं वा उपरूपकम ् ? 
 

डॉ. कावरेी नारायणराव जाधव 
 

lkjka”k 

अस्मिन ् शोधपत्र ेनास्मिकायााः रूपकव्यवस्थाया ंस्थानस्मवषय ेसखं्यास्मिधान- 
वसै्मशष्ट्यमस्मधकृत्य आिरतास्मिवचेनमपुस्थास्मपत ंतथा च तत्स्थान ंकथ ं
पस्मरवस्मत ितस्ममत्यस्मप प्रस्ततूम।् आदौ रूपकान्तरमनन्तरं रूपकं, 
पश्चात्सकंीर् िरूपकमन्तताः उपरूपकस्ममस्मत नास्मिकायााः अवस्थान्तरास्मर् दरीदृश्यत।े  
 

dqV “kCn% नाट्यम ्, नतृ्यम ्, रूपकम ्, उपरूपकम ्, सकंीण णरूपकम ्, रस, भाव, पदार्ा णटभनय, वाक्यार्ा णटभनय, 
नाटि, नाटिका 
 

izLrkouk 

नािय ं टभन्नरुचजे णनस्य बहुधाप्यकंे समाराधनम ् 1, नािकान्त ंकटवत्व ंतर्ा च काव्यषे ुनािकं रम्यम ् 
इत्यादयः उक्तयः सव णश्रतुा एव। आटचरात्कालात ् मनषु्यने स्वस्य समाजस्य च टवनोदनाय तर्ा च 
प्रबोधनाय रूपकाः प्रयकु्ताः 2। अत्र भरतनाट्यशास्त्रणे दत्त ंनाट्योपत्त्ाः टववचेन ं पटुिमवे ददाटत। 
नाट्याशंः वटैदककाले यज्ञयागादीनामटप अटवभाज्यमङ्गमासीत।् 
आकाटलदासात ् हष णपयतं ंनकैैः नािककारःै नकैान ् रूपकप्रकारान ् आटश्रत्य ससृं्कतसाटहत्य ंपल्लटवत ं
पटुित ंच। यद्यटप प्राचीनकाले भारत ेबह्वयः नाट्यशास्त्रपरंपराः तटिद्धान्ताश्च आसन ् टकन्त ुगच्छता 
कालेन केवलं भरतस्य नाट्यपरंपरा अवटशिा। अन्यपरम्परास ु टवलटसताना ं ज्ञानलवाना ं सम्प्राटतः 
भरतानसुाटरग्रन्थषे्ववे भवटत। अटिन ् शोधपत्र े नाटिकायाः रूपकव्यवस्थाया ं स्थानमटधकृत्य 
आभरताटत्ववचेनमपुस्थाप्यत ेतर्ा च तत्स्थान ंकर् ंपटरवटत णतटमटत प्रस्तयूत।े  
भरतमटुनटभः तषेा ं नाट्यशास्त्रस्यािादशाध्याय े प्रटसद्धाना ं दशरूपकाणा ं टववचेन ं प्रस्ततुम ् 3। 
अटिटन्नरूपण ेउपरूपकाणा ंउले्लखोऽटप न वत णत।े अतः उद्दशेकाटरकाया ंगटणताटन दशरूपकाटन एव ं
सटन्त। 
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नािकं सप्रकरर् ंव्यायोग एव च। 
िार्ाः समवकारश्च वीथी प्रहसन ंस्मिमाः।। 
ईहामगृश्च स्मवज्ञयेो दशमो नाट्यलक्षर्।े 4  

 

अत्र काटरकाद्वय े नाटिकायाः उले्लखः न प्राप्यत।े एतषेा ं
रूपकाणामदु्दशे-लक्षण-पद्धटतमनसुतृ्यालोडन ं कृतम।् अतः आदौ 
तषेामतेयोः काटरकयोः पटरगणना ंकृत्वा अननन्तरमनपुवू णशः तषेा ं
सटवस्तरणे वस्त-ुनायक-रसमाटश्रत्य टववचेन ं दत्तम।् यिात ् 
नाटिकायाः उले्लखोऽत्र न वत णत े तिात ् तदन ु
टवववेचनस्यावसरोऽटप नाटस्त। तर्ाटप अटिटिवचेन े नािक-
प्रकरणटनरूपणानन्तरं टद्वपञ्चाशत्श्लोकतः पञ्चपञ्चाशत्श्लोकपयतं ं
(५२-५५) आया णवतृ्तटनबद्धाया ं लोकचतिुय े नाटिकायाः टववचेन ं
प्राप्यत।े  
अत्र दशरूपकेष ु नाटिकायाः अटद्वतीयमदुाहरण ं भवटत यच्च 
उद्दशेस्थान े अपटरगटणतमटप लक्षणस्थान े वटण णतमटस्त। एव ं
समग्रग्रन्थ े उद्दशे-लक्षण-पद्धटतमनसुरन्तः भरताचाया णः कर्मत्रवै 
टवसगंटतमपवादमाकष णन्तीटत टवचारणीय ं भवटत। अतः तषेा ं
श्लोकाना ं प्रामाण्यस्मवषय े प्रश्नाः उपस्थाप्यत े । यस्मद िरताचाय िाः 
सत्यमवे नास्मिकायााः वर् िन ं कत ुिमचै्छत ् तस्महि तनेवै तस्ााः 
अन्तिा िवाः कास्मरकाया ंकृताः स्ात।् स्मकंन्त ुवस्ततुाः एव ंन कृतम।् 
अपरं त ु चतसुषृ ु कास्मरकास ु प्रथमा कास्मरका 5 नाट्यशास्त्रस् 
िीकाकाराैः अस्मिनवगपु्ाैः न स्मववसे्मचता। अताः वय ं एवमनमुात ु ं
पारयामाः यदस्मिनवगपु्ानन्तरं (ख्रसै्त े १॰-११तम ं शतकानन्तरं) 
नाट्यशास्त्रस् पाठे अस्ााः कास्मरकायााः प्रक्षपेाः अिवत।् अस्मप च 
एषा कास्मरका धनञ्जयकृतदशरूपकस् िीकाकाररे् धस्मनकेनोदृ्धता। 
तत्र एतस्ााः कास्मरकायााः पाठिदेद्वय ंवत ित।े 6 अताः कास्मरकास्मवषय े
बहुप्रवादाः जाताः स्ास्मदस्मत वकंु् शक्यत।े 
िरताचाया िदनन्तरं आस्मविू िताैः कोहलास्मदस्मिाः नाट्याचाययाः आदौ 
पस्मरगस्मर्ताद्दशरूपकादन्यरूपकोपरूकप्रकारााः अस्मप स्वीकृतााः। 
तषे ु रूपकेष ु नास्मिका सपु्रयकु्ाज्ञाता चासीत ्, तिात ् तस्ााः 
प्रमार्ीकरर्ाय सा िारतीयदशरूपकेष ु समास्मवष्टा स्ात।् 
कालान्तररे् सा मलूग्रन्थस्ास्मविाज्ाशंरूपरे् रूढा अिवत।् 

कोहलाचायरे् रूपकार्ा ंस्मवस्तराः कृताः इस्मत प्रचस्मलत ंमतम।् स्वय ं
िरतनेवै नाट्यशास्त्र े िास्मवकथन ं कृत ं यद ् कोहलाः शषेमतु्तरतन्त्र ं
कथस्मयष्यस्मत। 7 अताः यद्यस्मप नाट्यशास्त्रस् एककतृ ििने िरतमवे 
अङ्गीकुव िस्मन्त तथास्मप नकैैाः आचाययाः स्वयोगदानने ग्रन्थस्ोपबृहंर् ं
कृतमस्मस्त। स्वय ंमखु्यकत्रा ि तदास्मदष्ट ंचासीत।् नाट्यशास्त्रमस्मधकृत्य 
कोहलाचाययाः अन्यग्रथंसम्भारोऽस्मप स्मनस्मम िताः स्ात।् कालान्तररे् 
कोहलाचाय िकृत्ग्ग्रन्थ-सम्पत्ग्िारतीयपरम्पराया ं नाट्यशास्त्रवत ् 
गौरविाक ्अिवत ् स्ात।् अताः नाट्यपरम्परायााः स्मवस्तरप्रसराः 
सम्मतोऽध्याहृत एव।  
अथास्ा ं पार्श् ििमू्ा ं यदा अस्मिनवपादााः नाट्यशास्त्रोस्ोपस्मर 
िीकालेखनाय प्रवतृ्तााः तदा ताैः प्रस्मक्षप् ं पश्चात्स्थास्मपत ं वा 
नास्मिकास्वरूपस्मववचेकं श्लोकत्रय ं स्मनरूस्मपतम ् । ताैः न केवलं तषेा ं
स्मनरूपर् ं कृत ं स्मकन्त ु तषेामन्तिा िवस् समथ िनमस्मप कृतम ् यताः 
िरतमसु्मनस्मिाः अस्ाध्यायस्ादाववे कस्मथत ंयत्त ेरूपकार्ा ंस्मववचेन ं
नामताः कमिताः प्रयोगतश्च कस्मरष्यस्मन्त। 8 अत्र अस्मिनवगपु्ाः 
प्रयोगपदस्ाथ िाः रूढाथने अस्मवधाय 
उक्रूपकार्ामसु्मचतपरस्परसम्बन्धात ् सञं्जातास्मन रूपकोपरूपकास्मन 
अस्मधकृत्यकृत ं स्मववचेनस्ममस्मत अकरोत।् 9 एव ं प्रकाररे् ज्ञायत े
यदस्मिनवपादााः कोहलाचाय िस् सपु्रस्मतस्मिताैः नवनाट्यप्रकाराैः 
सपुस्मरस्मचतााः आसन।् अताः ताैः कास्मरकात्रय ं10 व्याख्यातम।् तथा 
च नास्मिकायााः श्लोकत्रयार्ा ंव्याख्यान ंकुव िन्ताः आचाया िाः कथयस्मन्त 
यद ् रूपकार्ा ं सकंररे् बहवाः िदेााः सिंवस्मन्त। अत्र त ु
प्रधानितूयोाः नािकप्रकरर्योाः सकंररे्ोदू्भता ं नास्मिका ं दशस्मय ििा 
अन्य रूपकार्ा ंसकंररे् सञं्जाताना ंिदेाना ंज्ञान ंिवसे्मदस्मत स्मवस्मचन्त्य 
नास्मिका लस्मक्षता। 11 अत्र अस्मिनवपादाैः प्रधानितूाना ंरूपकार्ा ं
साकंयरे् जातााः िदेााः इत्यसु्मिख्य तषेा ंतद्भवि ंअधोरसे्मखत ंयदग्र े
गिा आधसु्मनकैाः व्याख्याकाराैः (derivative) इस्मत 
आङ्ग्लिास्मषकपदनेास्मिस्महत ं यने तषेाम ् उपरूपकात ् पाथ िक्य ं
दस्मश ितम।् अस्मिपरुार्स् नािकस्मनरूपर् ं
नामाष्टस्मत्रशंदस्मधकस्मत्रशततम ेअध्याय ेरूपकं रूपकोपरूपकप्रकाररे् 
स्वततं्रतया अस्मविज् सप्स्मवशंस्मत नािकस् नामास्मन दत्तास्मन। तषे ु
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िरतोक् दशरूपकास्मर् सप्दशोपरूपकास्मर् चान्तिू ितास्मन। 12 तषे ु
नास्मिका अन्यतमा वत ित।े  
तत्र रूपकोपरूपकेस्मत वा सजं्ञा ं स्महिा नािकेस्मत सजं्ञा रूपकाथने 
सामान्यने प्रयकु्ा। अताः अस्मिपरुार् ं नास्मिकायााः 
स्वरूपस्मनधा िरर्ाय न सहाय्यितू ंिवस्मत। 
दशरूपककृता धनञ्जयने दशरूपकार्ामदु्दशेकास्मरका ं प्रथमप्रकाश े
दिा ततृीयप्रकाश ेतषेा ंलक्षर्ास्मन दत्तास्मन। आदौ तषेा ं 'दशधवै' 
इस्मत सखं्यास्मनधा िरर् ं कृतम।् 13 रूपकसखं्यास्मववध िनाथ ं
तत्कालीकान ् जायमानान ् प्रयत्नान ् स्मनरोद्धमु ् 
अवधारर्मावश्यकस्ममस्मत तने स्मचस्मन्तत ंस्ात।् तथा च नास्मिकायााः 
समावशेाः तस्ााः सकंीर् ििात ् रूपकेष्वसिंवस्ममत्यस्मप दस्मश ितम ् 
यताः दशरूपकेष ुकेवलं शदु्धरूपकार्ा ंगर्ना अपसे्मक्षता । धस्मनकेन 
एवसे्मतपदस् महत्त्व ंदशिस्मयत ु ंरूपकान्तरान ् गर्यन्ती एका कास्मरका 
उदृ्धता 14 यने रसाश्रयात्नाट्यात ् कास्मरकागतरूपकान्तरााः स्मिन्ााः, 
तषेा ंिावाश्रयिात ् इस्मत प्रस्मतपास्मदतम।् अताः नाट्यस् रसाश्रयि,ं 
नतृ्यस् िावाश्रयि,ं नतृ्तस् ताललयाश्रयि ं च स्पष्टीकृतम।् 
कास्मरकागतार्ा ं रूपकान्तरार्ा ं अग्र े गिा उपरूपकस्ममस्मत 
व्यपदशेोऽिवत ् स्मकंन्त ु धनञ्जयने अथवा धस्मनकेन कुत्रास्मप 
तानपुरूपकस्ममस्मत सजं्ञा न दत्ता। धनञ्जयने दशरूपकस्मववचेनाय 
िरतस् अनकु्रमसरस्मर्ाः अवलस्मम्बता, अताः तत्र नास्मिकायााः 
समावशेाः प्रकरर्स् पश्चात ् दृश्यत।े एव ं प्रकाररे् धनञ्जयने 
नास्मिकायााः अन्तिा िवाः न रूपकेष ुकृताः नास्मप उपरूपकस्ममस्मतपदने 
व्यपस्मदष्टषे ुरूपकान्तरषे।ु सकंीर् िरूपकस्ममस्मत नास्मि स्वततं्रवग े सा 
स्थास्मपता। 15 नास्मिकायााः लक्षर् ंकुव िन्ताः िरताचाया िन ् समथ ियन ् 
धस्मनकाः कथयस्मत यद ् -अतोऽनसु्मद्दष्टायााः नास्मिकायााः यन्मसु्मनना 
लक्षर् ंकृत ंतत्रायमस्मिप्रायाः – शदु्धलक्षर्-सङ्करादवे तिक्षर् ेस्मसद्ध े
लक्षर्करर् ं सङ्कीर्ा िना ं नास्मिकैव कत िव्यसे्मत स्मनयमाथ ं स्मवज्ञायत े
इस्मत। 16 
धनञ्जयान्तरं नाट्यस्मवत्स ु रामचन्द्र-गरु्चन्द्रौ आस्मविू ितौ। तयोाः 
नाट्यदप िर्स्ममस्मत ग्रन्थस् प्रथमस्मववकेे उद्दशेकास्मरकाया ं ताभ्ा ं
िरतोक्दशरूपकैाः सह नास्मिकाप्रकरर्ीं पस्मरगण्य द्वादशरूपकास्मर् 

दत्तास्मन। 17 अस्मिन्ग्रन्थस् स्मद्वतीयस्मववकेे ताभ्ा ं नास्मिकायााः 
लक्षर्ास्मन प्रस्मतपास्मदतास्मन। 18 अताः नाट्यदप िर्कारभे्ा ं
नास्मिकायााः दशरूपकैाः सह गर्ना ं कृिा तस् ै रूपकस्थान ं
प्रदत्तस्ममस्मत वकंु् शक्यत।े 
हमेचन्द्रने काव्यानशुासन नास्मि स्वग्रन्थस्ाष्टम े अध्याय े काव्य ं
प्रके्ष्य ंश्रव्य ंचसे्मत स्मविज् पाठ्यस् िदेरूपरे् रूपकािदेााः कस्मथतााः। 
तत्र तने सट्टकनास्मिका ंसम्मील्य द्वादशरूपकास्मर् स्मनगस्मदतास्मन। 19 
तताः नािकात ् स्मवथ्यन्तास्मन रूपकास्मन वाक्याथा िस्मिनय-स्विावानीस्मत 
कथस्मयिा तषेा ं रसाश्रयि ं तथा च नाट्यि ंससू्मचतम।् अपरं च 
िावास्मश्रतात ् नतृ्यात ्, तत्सजंातात ् उपरूपकेभ्ाः स्मिन्ि ं च 
दस्मश ितम।् नास्मिका ंनािकप्रकरर्योाः सस्मन्स्महत ंस्थापस्मयिा तस्ााः 
दशरूपकेष ुस्थानमप्यकु्म।् 
िावप्रकाशनकाररे् शारदातनयने त ु दशधवै रूपकमस्मिस्महत ंतथा 
च नास्मिका-सट्टकयोाः रसाश्रयिात ् तयोाः अन्तिा िवाः नािकास्मदष्ववै 
दस्मश िताः। साः अन्तिा िवाः परुातनकालवै ससु्थास्मपताः। एव ंप्रकाररे् 
नास्मिकायााः नािकेन वा प्रकरर्ने सह अिदेोऽस्मप दस्मश िताः।२॰तने 
नाट्यनतृ्ययोाः िदेोऽस्मप स्मवस्तररे् दस्मश िताः। 20 स्मकन्त ुअग्र ेगिा 
नवम ेअध्याय ेतने स्मवशंस्मताः नतृ्यिदेााः कस्मथता। पनुाः तषे ुनास्मिका 
अन्यतमने रूपरे् गस्मर्ता। यताः शारदातनयाः रूपकार्ा ं दशसे्मत 
सखं्यास्मनधा िरर् ंकरोस्मत अस्मप च नास्मिका-सट्टकौ नािकस्ाशंरूपरे् 
दशियस्मत ततश्च नवमास्मधकार े उस्मिस्मखतषे ु नतृ्यिदेषे्वस्मप तयोाः 
(नास्मिका-सट्टकयोाः) अन्तिा िवमस्मप करोस्मत, तिात ् 
शारदातनयमतानसुाररे् नास्मिकायााः स्थानस्मनधा िरर् े
कास्मठण्यमनिुयूत।े  
 सास्महत्यादप िर्काररे् स्मवर्श्नाथने ग्रन्थस् षिाध्याय े
िरतोक्दशरूपकास्मर् उदृ्धतास्मन। तथा च अष्टादशोपरूपकेष ु
नास्मिका अन्तिू िता। 21 स्मकन्त ुनाट्यनतृ्ययोाः िदेाः, उपरूपकस् 
लक्षर्,ं पवू िसरूीर्ा ंमताना ंखण्िन,ं स्वमतस् मण्िन ंन प्रस्ततुम।् 
अताः नतृ्यस्ोपरूपके कथ ंस्मस्थत्यतंरमिवत ् इस्मत ज्ञात ु ंन शक्यत।े  
अथ रूपकार्ा ं सखं्या ं तथा च तषे ु नास्मिकायााः स्थानमस्मधकृत्य 
स्मवस्मवधास्मन मतास्मन अत्रोपस्थास्मपतास्मन। केस्मचत ् तस्ााः समावशेाः 
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रूपकेष ु अकुव िन ्, केस्मचत ् सकंीर् िरूपकेष ु अन्य े तपूरूपकेष ु वा 
नतृ्यषे।ु बाहुल्यने िरतोक्दशरूपकस्मसद्धान्तस् महत्त्व ं रक्षर्ाथ ं
तथा च सपु्रस्मतस्मितायााः नास्मिकायााः महत्त्व ं स्थापस्मयत ु ं कैस्मश्चत ् 
तस्ााः अन्तिा िवाः सकंीर् िरूपकेष्ववे कृताः इस्मत दृश्यत।े 
िरताचाया िस्मिनवगपु्धनञ्जयधस्मनकैाः नास्मिका सकंीर् िरूपकिदेाः 
इत्यानसुाररे् स्मनरूस्मपता। नास्मिका इस्मत नामास्मिधानमवे तस्ााः 
नािकस्सकंीर् िि ं दशियस्मत।अन्यत्त ु नास्मिका िरतनाट्यशास्त्र े
नास्मि इत्यस्मिस्महता। अनन्तरं हमेचदं्ररामचदं्रगरु्चदं्रााः 
रूपकव्यवस्थाया ं नास्मिकामस्मधस्थाप्य तस्ााः आस्फालन ं
कृतवन्ताः। तदन ु स्मवर्श्नाथने सा उपरूपकेष ुस्थास्मपता, तमनगुताैः 
नाट्यस्मवस्मद्भाः तस्ााः उपरूपकेष ुस्थान ंदृढीकृतम।् 
 परुाकाले उपरूपकस्ममस्मत सजं्ञा एव न दृश्यत।े तत्स्थान े
रूपकान्तरप्रकाराः वा गयेकाव्यमथवा नतृ्यिदेाः इस्मत सजं्ञा 
दरीदृश्यत।े िरतनाट्यशास्त्र े प्रधानरूपकस् कृत े रूपसे्मत सजं्ञा 
प्रयकु्ा। अताः तत्रोपरूकस् कृत ेअवसराः एव नास्मस्त। धस्मनकेन, 
शारदातनयने च उपरूपकान ् दशिस्मयत ु ं नतृ्यिदेााः इस्मत पद ं
प्रयकु्म।् तानन्यरूपकप्रकारााः इस्मत कथयन्ताः 
रामचन्द्रगरु्चन्द्रस्मिपरुार्कारााः तषेामवरवि ं दूरीकृिा तान ् 
गौरव ं दत्तवन्ताः। स्मवर्श्नाथने तषेामपरूपकस्ममस्मत नामधये ं
रूढीकृतम।् धस्मनकेन गस्मर्तात ् सप्िदेात ् 
शारदातनयदत्तस्मवशंस्मतिदेपयतं तषेा ंस्मववध िन ंतान ् प्रस्मत लोकप्रीस्मताः 
अस्मिव्यनस्मक्। अताः उपरूपकस्ममस्मत सजं्ञा उत्तरकालीना इस्मत स्मसद्ध ं
िवस्मत। न केवलं अत्र नामास्मिधानस् वा सखं्यावध िनस् िदेाः 
दृश्यत े अस्मप तपूरूपकस् सकं्रमर्मस्मप दृश्यत।े आदौ केवलं 
नतृ्यगीतवादनआस्मङ्गकास्मिनययतु ं नतृ्य ं पश्चात्कालात ् 
वास्मचकास्मिनययतुमस्मप अिवत।् तदन ु तत्सस्मन्धरससपंकृ्मस्मप 
अिवत।् एव ंप्रकाररे् रूपकस् गरु्ादानने तषेा ंरूप ंपस्मरवस्मत ितम।् 
अताः त ेउपरूपकस्ममस्मत सजं्ञया प्रख्याता अिवन।् यथा स्मववध िनमवे 
प्रार्ितृार्ा ं लक्षर्म ् वत ित े तद्वत ् कस्ास्मप शास्त्रस् कृत े
अवस्थान्तरमावश्यकं िवस्मत। अत्र रूपकान्तरात ् नतृ्य ं तताः 
गयेपाठमनन्तरं उपरूपकस्ममस्मत स्मवकासक्रमाः दृश्यत।े तत्र 

नास्मिकायााः स्थानमस्मधकृत्यास्मप मतान्तरास्मर् आसीत।् स्मकन्त ु
रूपकस्ममस्मत चरम े स्थान े अथवा उपरूपकस्ममस्मत अधमसे्थान े
नास्मिका ं अस्थापस्मयिा सकंीर् ि-रूपकेष ु यस्मद सा स्थापयत े तस्महि 
समीचीन ंिवते।् 
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वीथी-सट्टकास्मद। - काव्यानशुासनम ्, अष्टमोऽध्यायाः, प.ृ३७९. 
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त े नतृ्यिदेााः प्रायरे् सङ्खया स्मवशंस्मतम ितााः। तोिकं नास्मिका 
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