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पज
ू ाघोष

नाट्यशास्त्रोक्तानन शशक्षातत्त्वानन
पज
ू ाघोष

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम ्,

श्रीसदाशिवपररसरः, पुरी,
ओडििा, भारत

ववषयसंक्षेपः

सवााणि िास्त्राणि वाङ्मयानन वाङ्ननष्टानन च भवन्तत। वािी भवनत सवास्य
कारिम ्। समग्रः ष्ट्रवश्वः वाण्या पररचाल्यते। नाट्यिास्त्रे वागाशभनयप्रसङ्गे

वािीसम्बन्तिताऽलोचना कृता। नाट्ये वाण्याः भाषायाः वा महती भशू मका वताते।
यदा नाट्ये भाषाभावाशभनयरसाददनां सवेषां सामञ्जस्यपुिाा सम्प्रेषिीयता भवनत
तदै व

नाट्यं

साथाकं

जायते।

अतः

नाट्यिास्त्रे

वाचचकाशभनयप्रसङ्गे

संस्कृतभाषासम्पर्कातालोचनायां अस्याः भाषायाः शिक्षातत्त्वानन उच्चारितत्त्वानन
वा

आचायाभरतेन

प्रदत्तानन।

तानन

नाट्यिास्त्रोक्तानन

शिक्षातत्त्वानन

एव

आलोच्यतते अन्स्मन ् प्रवतिे।
मल
ू पत्रम ्

नाट्यिास्त्रं ष्ट्रवश्वकलाकोषरूपेि राजते। कचथतं यत ् दे वगिैः अनुरुतिे सनत
भगवता ब्रह्मिा पञ्चमवेदरुपेि रचचतशमदं नाट्यिास्त्रम ्। नाट्यं नाम- तौयात्रिकं

1
नत्त
ृ गीतवाद्यं नाट्यशमदं ियम ्। इदं नाट्यकलाष्ट्रवषयकं िास्त्रमेव नाट्यिास्त्र-

शमत्युच्यते। आचायाभरतेन रचचते इत्यन्स्मन ् नाट्यिास्त्रे न केवलं नाट्यकला
अष्ट्रप तु सवाभारतीकलाः सवााणि िास्त्राणि च समादहतानन सन्तत।
न तच्छास्त्रं न तन्च्छल्पं न सा ष्ट्रवद्या न सा कला।
न तत्कमा न योगोऽसौ नाट्येऽन्स्मन ् यतन दृश्यते।।
Corresponding Author:

पज
ू ाघोषः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम ्,

श्रीसदाशिवपररसरः, पुरी,
ओडििा, भारत

1.
2.

अमरकोिः १/७/१०

नाट्यिास्िम ् १/११६
~ 172 ~

2

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

अि ष्ट्रवष्ट्रविेषु ष्ट्रवषयेषु वागाशभनयप्रसङ्गे काननचन

इत्यनेन ि ष स इनत विाानामष्ट्रप अघोषसंज्ञा

उच्चारिं

अवशिषटाः

शिक्षातत्त्वानन प्राप्यतते। शिक्षा नाम तच्छास्िं येन
िुद्धं

सम्पद्यते।

आचायासायिानुसारे ि

भवनत। अतये सवे विााः अथाात ् सवे स्वरविााः,
व्यञ्जनविााश्च

घोषसंज्ञकाः

भवन्तत।

स्वरविााद्युच्चारिप्रकारो यिोपददश्यते सा शिक्षा।

इत्थं एते ये विााः घोषाः अघोषाः वा भवन्तत ते

रसाः,

उषमािः

नाट्यिास्िानुसारे ि पाठ्यं, गीतं, वाद्यम ्, अशभनयः,

कण्ठ्या ओषठ्याः दतत्याः न्जह्वव्या अनुनाशसकयाः

अङ्गाङ्गीरूपेि

रूपेिावबुद््यत्ये।

अलङ्काराश्च

इत्येषु

समादहता

सवेषु

भवनत।

भाषा

भाषायाः

यथायथोच्चारिेन एव एतेषां अथाशसष्ट्रद्धः जायते।
वािीसम्बन्तिते

वाचचकाशभनयप्रसङ्गे

आलोचनाप्रसङ्गे

अस्याः

भरतमनु नना

एते

भाषासम्बतिालोचनं कृतम ्। अिैव संस्कृतभाषायाः
भाषायाः

तालव्यः

ष्ट्रवसजानीयाश्चेनत

घोषाघोषाः

कण्ठ्योषठ्या

दतत्यन्जह्वव्यानन
ु ाशसकयाः।

ऊषमािस्तालव्याः ष्ट्रवसजानीयाश्च बोद्धव्याः।।6

शिक्षातत्त्वानन

आचायेि उद्धृतानन। अि आदौ वणिातः स्वरािां
व्यञ्जनानाञ्च पररचयः।

एतदनततरमायानत
नाट्यिास्िे

अकाराद्याः स्वरा ज्ञेया औकारातताश्चतुदाि।

वणिातानन।

3

इकाराततानन कादीनन व्यञ्जनानन ष्ट्रवदब
ु ि
ुा ाः।।

विाानां
तानन

विाानामच्
ु चारिस्थानम ्।

अषटौ

उच्चारिस्थानानन

यथा-उरः,

कण्ठः,

शिरः,

न्जह्ववामल
ू ः, दततः, नाशसका, औषठः, तालश्ु च।-

अथाात ् आदौ अ-कारः अतते च औ-कारः अन्स्त येषां

अषटौ स्थानानन विाानामरु ः कण्ठः शिररस्तथा।

आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ल ृ ॡ ए ऐ ओ औ इनत। पुनः

च।।7

ते भवन्तत स्वराः। एते चतुदाि भवन्तत। ते यथा-अ
क् -आदौ

ह-कारश्च

अतते

न्स्थतानन

येषां

न्जह्ववामल
ू ञ्च दतताश्च नाशसकोषठौ च तालु

तानन

भवन्तत व्यञ्जनविाानन। तानन यथा-क, ख, ग,

इत्थं क्रमिः स्वरािां व्यञ्जनानाञ्च उच्चारिस्थानं

घ,ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ि, ढ, ि, त, थ,

वणिातम ्। अ कु ह ष्ट्रवसजानीयाः कण्ठ्याः। इ चु य

द, ि, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ि, ष,
स,

ह

इनत

ियोन्स्िंित ्।

एतेषु

व्यञ्जनविेषु

वगाानुसारे ि आदौ न्स्थतौ द्वौ विौ भवतः अघषौ
तथा च वगेषु अततन्स्थताः ियः विााः सघोषाः।
वगे वगे समाख्यातौ द्वौ विौ प्रागवन्स्थतौ।

अघोषा इनत ये त्वतये सघोषाः संप्रकीनताता।।4
अन्स्मन ् ष्ट्रवषये पुनरे व कचथतं यत ्-

िास्तालव्याः। ऋ त्तु र षा मि
ा याः। ल ृ तु ल सा
ू त

दतत्याः। उ पूप्मानीया ओषठ्याः। प फ इनत
पफाभयां प्राक् अिाष्ट्रवसगासदृिः उप्मानीयः। क ख

इनत कखाभयां प्राक् अिाष्ट्रवसगासदृिो न्जह्ववामल
ू ीयः।
ए ऐ कण्ठ्यतालव्यौ। ओ औ कण्ठोषठ्यौ। वकारो
दतत्योषठ्यः।

ङ

स्पषटीकृत्य ष्ट्रववत
ृ ं यत ्-

.नाट्यिास्िम ् १४/११

5

.नाट्यिास्िम ् १४/१२

6

.नाट्यिास्िम ् १४/८

3

.नाट्यिास्िम ् १४/९

4

ि

न

मा

अनुनाशसकाः।

ष्ट्रवसजानीया औरस्य। 8 इनत। अन्स्मन ् ष्ट्रवषये पुनः

द्वौ द्वौ विौ तु वगााद्यौ िषसाश्च ियोऽपरे ।
अघोषा घोषवततस्तु ततोऽतये पररकीनताताः।।5

ञ

.नाट्यिास्िम ् १४/१०

7

.नाट्यिास्िम ् १४/११

8
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कखगघङाः कण्ठस्थास्तालस्
ु थानास्तु चछजझञाः।

एवं प्रकारे ि नाट्यिास्िे आचायाभरतेन व्यञ्जनविााः

टठिढिा मि
ा यास्तथदिनाश्चैव दततस्थाः।।
ू त

संक्षेपेि वणिाताः।

पफबभमास्त्वोषठ्याः स्यःु दतत्या लल
ृ सा अहौ च
कण्ठस्थौ।

कचटतपा स्वररताः स्यःु खछठथफा स्युः सदा

तालव्या इचय
ु िा स्युऋादरु षा मि
ू ाान्स्थताः ज्ञेयाः।।
लॡ
ृ

दतत्यौ

ओऔ

कण्ठोषठ्यौ

एऐकारो

क्रम्याः।।

च

कण्ठ्योरस्यान ् ष्ट्रवद्यात ् घझढिभान ् पाठ्यसंयोगे

कण्ठतालव्यौ।

तु।

9
कण्ठ्यो ष्ट्रवसजानीयो न्जह्ववामल
ू मद्भ
ु वः कखयोः।।

वेद्यो ष्ट्रवसजानीयो न्जह्ववास्थाने न्स्थतो विाः।।11

विानामच्
ु चारिप्रयत्नः द्ष्ट्रविा-आभयततरो बाह्वयश्च।

आचायेि अतते िब्दप्रयोगक्षेिे स्वरािां व्यवहारः

आदौ

ज्ञायते ति ते सविासज्ञ
ं काः। सविाः नाम त्यल्
ु यास्य

घोषः अघोषश्च भवतः बाह्वयप्रयत्नौ। नाट्यिास्िे
विाानां

द्वयोः

बाह्वयप्रयत्नयोः

उच्चारिस्थानाञ्च

विानाततरं

आभयततरप्रयत्नानां

प्रसङ्गः

प्राप्यते।

अि

प्राप्यते

स्वरािामाभयततरप्रयत्नः

भवनत

यत ्-

वणिातः। तेनोकतं चतद
ु ा िः स्वराः यि समरूपेि
प्रयत्नं सविाम ्

12

इनत। येषां विाानां उच्चारिस्थानं

आभयततरप्रयत्नश्च समानो भवनत ते सविासज्ञ
ं काः

ष्ट्रववत
ृ ः।

उच्यतते। यथा-अ, आ, एतौ सविासज्ञ
ं कौ यतोऽदह

ष्ट्रववत
ृ ाः।

ष्ट्रववत
ृ श्च।

व्यञ्जनविेषु क-विातः म-विापयाततं विााः भवन्तत

एतयोः

अततःस्थविाानां

अथाात ् अ, आ, इ, ई, उ, ऊ,ऋ ॠ ल ृ ॡ इत्येतेषु

स्पषृ टविााः।

परततु

आभयततरप्रयत्नः

िषसविााः

अथाात ् य

र

वताते

अनुनाशसकविाानाम ्

अथाात ्

पुनः

ल

व

इत्येतेषां

संवत
ृ ः।

पुनः

ञमङिनानामद्भ
ु वः

उच्चारिस्थानं

चतुदािस्वरविेषु

यन्स्मन ्

कथ्यतते तथा च य र ल व इत्येते विााः अततथाः

य

स्थाने

इमे

समानाः।।
िषसहकारास्तथा

ष्ट्रववत
ृ ाः।।

समानाः।

स

समो

स्वराश्चतुदाि

नाट्यिास्िस्य

ष्ट्रवज्ञेयो

यः

ननददा षटास्ति

वै

दि

स्वनामितयटीकाकारस्य

अततस्थाः संवत
ृ जाः ङिनमा नाशसकोद्भवा ज्ञेयाः।

अशभनवगप्ु तपादस्य मतानुसारे ि वागाशभनयप्रसङ्गे

चाततःस्थाः।।10

तष्ट्रद्धतः,

ऊषमिश्च

पुनः

िब्दप्रयोगे

िषसहाः

कचटतप

यरलवविाास्तथैव

इनत

विााः

भवन्तत

नाट्यिास्िे

आगमः,

ननपातः,

नाम,

आख्यातः,

उपसगाः,

सन्तिः,

ष्ट्रवभन्कतः,

उपग्रहः,

ननयुकतः इत्यङ्गेन कष्ट्रवतावाचकिब्दननषठव्यवहाराः
उकताः।

एतेषु

अचां

स्वररताः तथा च खछठथफविााः सवादैव क्रम्याः।

स्थानकरिाददष्ट्रवषयकज्ञानं

पाठ्यसंयोगे

गाढशिचथलमसि
ु फष्ट्रविेष-ष्ट्रवभागाय
ृ परुषाददगम्

घझढिभनां

कण्ठ्योरस्य

भवन्तत।

ष्ट्रवसजानीयः न्जह्ववास्थानेन्स्थतः विाः इनत ज्ञायते।

.नाट्यिास्िम ् १४/१६,२०

11

.नाट्यिास्िम ् १४/१४,१५,१६

9

.नाट्यिास्िम ् १४/१७,१८

10

एतेषु

पूवो ह्रस्वस्तेषां परश्च दीघोऽवगतव्यः।।13

पफयोरोषठस्थानं भवेदक
ु ारः स्वरो ष्ट्रववत
ृ ः।
मातताः

दि

सविासज्ञ
ं ोऽसौ।

इनत।–

काद्या

आभयततरप्रयत्नः

पूवं पूवं विााः ह्रस्वाः, अपरे तु दीघााः इनत ज्ञेयाः।

नाशसकान्स्त। ि ष स ह इत्येते विााः ऊषिविााः

स्पषटाः

कण्ठ्यः

.पाणिनन अषटा्यायी १/१/१

12

.नाट्यिास्िम ् १४/२२

13
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उपददषटं , न तु एतेषां सम्यगच्
ु चारिोपदे िाय। पुनः
विाानां सावण्येन प्रत्यत्ु पतनं प्रबतिसौतदयाज्ञानाथामेव

एतानन तत्त्वानन आचायेि वणिातानन। घोषः भवनत
अनुप्रदानष्ट्रवशिषटः

प्रयत्नष्ट्रविेषः।

नाशसका

सन्दर्भ

1. भरतमनु न नाट्यिास्िम ् सम्पा.श्रीमिस
ु द
ू निास्िी,
प्रथमसंस्करिम ्,

तथा

एतस्य व्यवहारः यस्यातते समीपे वा भवनत तस्य
िमाः अनुस्वारः ज्ञेयः। घोषविाानां वाहुल्याद् रचनायां
गाढता आयानत। यथा-

2. भरतमनु न नाट्यिास्िम ् सम्पा.श्रीमिस
ु द
ू निास्िी,
प्रथमसंस्करिम ्,

यद्यष्ट्रप

सम्यगच्
ु चारिोपदे िाय

एतानन

उच्चारिस्थानप्रयत्नष्ट्रवषये

पररचयष्ट्रवषये
च

साष्ट्रवक
ा ज्ञानमप
ु लभयते

तत्तु

स्वीकरिीयमेव।

नाट्यिास्िस्य

वागाशभनयप्रसङ्गे

मल
ू तः

एतानन

अवश्यमेव
चतद
ु ा िा्याये

एव

कवेः

रचना

5. नाट्यिास्ि

अवश्यमेव
कताव्यः।

7. पाणिनीयशिक्षा

प्रथमसंस्करिम ्,

दह।।15

वाकयाथं

8. अमरकोषः
तत
ृ ीयसंस्करि,

संस्थान, 1997।

अशभनेतशृ भः
प्रयत्नः

व्यञ्जयन्तत

.नाट्यिास्िम ्-(द्ष्ट्रवतीयभाग)अशभनवभारती टीका-पषृ ठा-११६९

14

व्याख्या.

वारािसी,
श्री

अनु.मनमोहनघोषः,

कोलकाता,

कोलकाता

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयः, 1938।

वाचच यत्न स्तुकताव्यो नाट्यस्येयं तनूः स्मत
ृ ा।
अङ्गनेपथ्यतत्त्वानन

प्रथमसंस्करिम ्,

िॉ.

चौखम्बा सरु भारती प्रकािनी, 2007।

यथायथव्यवहारं

वािीष्ट्रवषयकसस्
ु पषटज्ञानाहोरिे

लेखक.

गोपालदत्तपाण्िेयः, प्रथमसंस्करिम ्, वारािसी,

अङ्चगकाशभनयः आहायााशभनयः सान्त्त्वकाशभनयश्च
अतः

इनतहास

6. वैयाकरिशसद्धाततकौमद
ु ी

अत्यावश्यकम ्। पुनः वािी भवनत नाट्यस्य िरीरम ्।
व्यञ्जयन्तत।

नवपिप्रकािन,

चौखम्बा सरु भारती प्रकािन, 2012।

ष्ट्रवचारञ्च प्राप्तुं िकनोनत। अतः विाानां शिक्षाज्ञानम ्

वाकयाथाामेव

का

पारसनाथद्ष्ट्रववेदी,

शिक्षातत्त्वानन

संस्कृतभाषाष्ट्रवषयकं सामचग्रकज्ञानं दीयते। सम्यक्

कोलकाता,

1956।

यत ्

प्राप्यतते। अि न केवलं शिक्षातत्त्वानन अष्ट्रप तु
भाषाज्ञानेन

प्रथमसंस्करिम ्,

आचायेि

नोपददषटानन, तथाष्ट्रप वागाशभनयप्रसङ्गे उन्ल्लणखतैः
विाानां

पं.

प्रथमसंस्करिम ्,

सम्पा.सरु े िचतरवतद्योपा्यायः,

विाानां

स्थानप्रयत्नाददष्ट्रवभागाः आचायेि उपतयस्ताः।

शिक्षातत्त्वैः

सम्पा.

4. भारतनाट्यिास्ि

आनेतुं

आवेगानुभनू तप्रकािनयतुञ्च

एतैः

वारािसी,

वारािसी, भारतीयष्ट्रवद्याप्रकािन, 2000।

रचनायामास्वादनीयताम ्

शिक्षातत्त्वानन

नाट्यिास्िम ्

श्रीजगतनाथिास्िीतैलङ्गः,

अि चकारः तकारश्च अघोषौ। एतदथामेव अथाात ्

मतानुसारे ि

द्ष्ट्रवतीयखण्ि,

कािीदहतदष्ट्रु वश्वष्ट्रवद्यालयः, 1975।

नैदाघवातसदनं न तु मतमथस्य।।14

अशभनवगप्ु तपादस्य

वारािसी,

कािीदहतदष्ट्रु वश्वष्ट्रवद्यालय, 1971।

3. भरतमनु न

अङ्ग दिन्ततत्रबिचतदनमङ्गनानां

प्रथमखण्ि,

.नाट्यिास्िम ्-१४/२
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सम्पा.श्री.पं.हरगोष्ट्रवतदिान्स्ि,
वारािसी,

चौखम्बा

संस्कृत

