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नाट्योत्पत्तिः समीक्षा
Swapan Pal
त्नबन्धसारिः –
सात्ित्यमीमाांसकिः काव्यां त्िधा त्िभज्यते – श्रव्यकाव्यां दृश्यकाव्यञ्चेत्त। दृश्यकाव्यां तु
नाट्यत्मत्यत्भधयात्भत्ित्तम् । अस्य नाट्यस्य िीजां कु त्र कदा िा प्राथम्येन प्रत्थतां कश्चास्य
पालनकतेत्त अस्मात्भनन ज्ञातिः । नाट्यस्योत्पत्तां त्िकाशत्िषयञ्चािलम््य प्राच्यपाश्चात्यगिेषकिः
बहुधा चचान कृ ता। अद्यात्प एतत् त्िषयमत्धकृ त्य गिेषणा प्रचत्लता । तथात्प सिनजनमान्यमतां
नात्िष्कृ तम्। प्राचीनािः अिानचीनाश्च बिििः नाट्यतत्त्िसारममनज्ञािः एतत्िषये युत्िजालिः स्िमतां
प्रत्तत्ितिन्तिः। तेषाां बहुत्िधात्न मतात्न त्नबन्धेऽत्स्मनालोच्य नाट्योत्पतेिृनतान्तां त्ित्नमानतुां प्रयासिः
क्रियते मया।)
श्दसारिः - नाट्योत्पत्तिः, त्शिोत्सििः, नृतम्, नृत्यम्, नाट्यम्, भरतिः, सांिादसूिम्, धमोत्सििः,
अनुकरणम्, अयाररस्टट्ल्, ग्रीसदेशिः, त्मशरदेशिः ।
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प्रस्तािना
प्रागत्तिात्सकयुगे नाट्योत्पतेिः प्रागिस्था
नृतात्त्िकगबेषकबनह्िायासां स्िीकृ त्य पृत्थव्याां मानिार्िनभािकालिः त्स्थरीकृ तिः ।
दशलक्षात्धकिषनप्राक् आक्रदमानि आत्िबनभूि। प्राथत्मकस्तरे तु त्पथेक्यान्थ्रोपास् इरे कटास्नामकिः मानिो जातिः। ततिः त्पक्रकङ्मानििः, ततिःत्पल्टट्डाउन्न्मानििः आगतिः। परिर्तनत्न काले
न्यप्रस्तरयुगे ‘िोम्याग्नन्’ इत्त मानिसम्प्रदायो जत्नां लेभे । ६५००प्राक् ईषिीये िषे
आधुत्नकमानििः सम्प्रदायिः (िोमो स्यात्पयेन्स्) आत्िबनभूि 1। आक्रदममानिािः िनप्रदेशेषु
पररभ्रमन्तिः जीिनधारणाथं पशून् ित्िा चखादुिः प्राकृ त्तकजलाशयाच्च जलां पापुिः ।
श्वापदसङ्कु लिन्यजीिनां
सदा
भीत्तप्रदायकमासीत्।
अत्तिषनणानािषनणदािानलिज्रपाताक्रदभ्यिः प्राकृ त्तकत्िपयनयेभ्यिः मानिािः त्रस्तािः आसन्।
आत्मरक्षाथं प्रजननिृतये च िमेण आक्रदममानिािः यूथोबद्धा अभिन् । गोिीबद्धो मानििः
आदौ तु िस्तपदाक्रदत्भिः प्रमुखाङ्गिः मनोगतभािां प्रकाशयामास। आकारे त्ङ्गतभ्याां
परस्परयोिः सांयोगो सात्धतिः 2।
प्रस्तरिृक्षशाखाप्रभृत्तत्भरस्त्िः पशून् ित्िा आक्रदममानिािः अपक्वमाांसां खाक्रदतिन्तिः।
परिर्तनत्नकाले गोिीबद्धमानिािः मृगयाल्धपशूनत्िपक्वां कृ त्िा भक्षयाम्बभूिुिः । आिारकाले
ते आनन्दोल्टलाससियोगेन नृत्यां गीतञ्चाकु िनन्। एिां प्रकारे ण नृत्यगीतयोरुद्भििः सांसात्धतिः ।
मृगयागमनात् प्राक् ते मानिा: स्िान् त्िधा त्िभज्य मृगयादृश्यस्यात्भनयां चिु िः ।
प्राचीनगुिात्चत्रे एतादृशां त्चत्रां त्चत्त्रतम् 3। अनेन तेषाां मानससांस्कारािः प्रकात्शतािः।
अनुकरणिृत्तिः सिजतया अनुशीत्लता ।
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अत्तिषनणानािषनणदािानलिज्रपाताक्रदभ्यिः
प्राकृ त्तकत्िपयनयेभ्यिः त्रस्तािः मानिािः सिनशत्िमयीं प्रकृ त्तां
रक्षाकाररणीरूपेण कत्ल्टपतिन्तिः। प्रकृ त्ततुष्टये त्ित्िधोपायिः
तिः गृिीतिः। जीिनसारल्टयां िमेणापगतम्। बहुत्िधात्न
त्िघ्नात्न मानिजीिनां चञ्चलीकु िनत्न्त स्म। अतो
मानिर्िनत्िधािः प्राकृ त्तकशियिः पृथक् पृथग्देित्िेन
स्िीकृ तािः । मानिािः देिपूजाकाले नृत्यगीताभ्याां देिान्
तुतुषुिः । देिाचननामुक्रिश्य नृत्यगीते जाते । नृत्यां त्ि सिेषाां
कलानाां

जननी।

4

साम्प्रत्तककालेऽत्प

तत्स्मन्नेिकाले मानिहृदयमानन्दसागरे त्नमिोऽभित्। तदा
द्रात्िडािः
एकत्स्मन्
स्थाने
समिेतां
भूत्िा
सूयनदि
े मचनयाम्िबभुिुिः। अतो कालत्नयामकमिाकालरुपिः
सूयनदि
े िः अर्चनतोऽभित्। कालिशात् सूयनदि
े स्य गुणसांयुता
त्शिमूर्तनिः कत्ल्टपता द्रात्िडिः। प्रातिःकालीनिः सूयनिः रत्िमिणं,
अस्तगामी सूयनदि
े ोऽत्प लोत्ितिणं च धारयत्त।
द्रात्िडभाषायाां ‘त्शिप्पु’ इत्त श्दस्याथनिः लोत्ितिणनिः।
त्शिश्दिः त्शिप्पुश्दश्च समधातुजश्दिः । परिर्तनत्न काले
त्शिात्मजिः गणपत्तस्तथा गणेशदेििः रत्िमिणनत्िेन
अनुत्मतिः।
त्शिस्य
पूणानियिमूर्तनिः
प्रजाबद्धनकत्लङ्गमूर्तनश्चेत्त
मूर्तनियां
द्रात्िडजात्तना
पूत्जतम्। पुरा पृत्थव्याां त्ित्िधेषु प्राचीनदेशेषु एित्म्िधस्य
त्शिमूतेरत्स्तत्िे नानात्िधां प्रमाणां पररप्राप्तम्। प्राचीने
त्मशरे ओत्सररसदेििः, ग्रीसदेशस्य क्रदओनुत्सओसदेििः,
अत्शयामाइनरप्रदेशानाां
त्िट्टाइट्देिता
तेशुिदेििः,
जापानदेशस्य त्शउन्अदेिश्च त्शिदेिोसमो देिािः आसत्नत्त
अधुना गिेषकिः अनुत्मतािः। भारतिषनस्य उन्तरपत्श्चमसीमान्ते मोिेञ्जोदाड इत्त नामधेये प्राचीने नगरे
त्त्रशीषनक-दीघनकेश-भूजङ्गशोत्भत-योगासनोपत्िष्ट
त्शिमूर्तनिः, कत्श्चत् च ित्स्त-व्याघ्र्-मत्िष-मृगाक्रदपशुिेत्ष्टत-िृक्षतलात्श्रतध्यानमूर्तनिः पुरातात्त्त्िकिः सांगृिीतिः।
त्शिस्य मिाकालरूपत्िे तु प्रमाणमां भूजङ्गभूषणत्िम्,
सुप्राचीनकालात् सपनिः कालस्य प्रतीकत्िेन कत्ल्टपतिः। सपनस्य
कु ण्डलाकृ त्तिः िात्न्तिृतेन सि तुत्लता। अतिः सपनस्य अपरा
सांज्ञा अनन्तिः, सिनध्िांसत्िाच्च ‘शेषिः’ इत्त। द्रात्िडसभ्यतायाां
त्शिपूजाकाले नृत्यगीतयोर्िनधानां त्ित्ितम्। ‘ज्ञानसांत्ितायाां’ त्शिाचननकाले नृत्यगीतप्रभृत्तत्भिः सि पूजा
त्ित्िता।
तत्र
नृत्यरतमुद्रात्ित्शष्ट्यात्न
प्रायिः
पञ्चशत्प्रस्तरत्िग्रिात्न
पररप्राप्तात्न
।
अध्यापकमन्मथमोिन-िसु-मिाभागानाां
नये
तु
अनायानणाां
त्शिोपासनाां के न्द्रीकृ त्य नृत्यगीतयोिः उन्द्भिो जातिः। प्राचीने
ग्रीसदेशे िसन्तकालानुत्ितां क्रदओनुत्सयास-उन्त्सिमुपलक्ष्य
ग्रीकिात्सनिः नृत्य-गीतमकु िनन्। तस्मादेि कालिमेण
नाट्यस्योद्भििः।
इउन्रोपे
ख्रीष्ट्मास-इस्टारानुिाने
अत्भनयाथं
नाट्यमजायत्।
इत्थां
भरतिषे
त्शिोत्सिमुपलक्ष्य नाट्यां समुद्भिम् इत्त त्सद्धान्त:। एतदथं
देित्शििः
नटराज-नटेश-नटनाथ-मिानट-

भारतिषनस्य

आन्दामानत्नकोिरिीपपुञ्जत्स्थता जारोया इत्त उन्पजात्तिः
नृत्यगीताभ्याां देिानचनयतीत्त पररलक्ष्यते। तस्मात्
कालानुिमेण नाट्यां प्रजायते 5।
भारतीयनाट्योत्पत्तिः
भारतीयनाट्योत्पतौ
अनायनप्रभाििादिः त्शिोत्सिश्च
भारतीयिः नाट्योत्पत्तकालस्तु कालगभीरे त्नमज्जमानिः
अत्स्त । सुप्राचीनकालगतयोग्रीकत्मशरसभ्यतयोिः यद्यत्प
सुप्राचीननाट्यस्य त्नदशननमस्मात्भिः पररप्राप्तां तथात्प
भारतीयनाट्योत्पतेररत्तिासिः
अस्मात्भरज्ञातिः।
प्राचीनािानचीनािः नाट्यतत्त्ित्िबुधािः भारतीय-नाट्योत्पतेिः
कालमुन्मोिु तुां सततिः आत्मानां त्नयोत्जतिन्तिः। त्ित्भन्ने
काले
बहुत्भनानट्यतत्त्िज्ञिः
बहुत्िधात्न
मतात्न
उन्पस्थात्पतात्न। एतेषु मतेषु शेल्टडनेन्दुशेखरमन्मथमोिनिसु-मिाभागानाां
भारतीयनाट्योत्पतौ
अनायनप्रभाििादोऽन्यतमिः।
भारतिषे यदा आयनजातेरागमनां सांघरटतां तत्प्रागेि
सुसभ्यद्रात्िडजात्तस्तथा अनायनगणोऽत्र पतनमत्धिाप्य
िात्णज्येण
ऋत्द्धां
सांप्राप्य
नृत्यगीतत्ित्िधसाांस्कृ त्तकित्चत्रसियोगेन कालां नयत्त स्म।
6

तत्र नगरपररकल्टपनायािः सुत्नर्दनष्टां प्रमाणां पररप्राप्तम्।

त्शल्टप-स्थापत्य-त्चत्रकला-प्रभूतात्न त्शल्टपात्न सम्यिया
त्िकत्शतात्न।
द्रात्िडसभ्यतायाां सूयनपूजाप्रचलनमासीक्रदत्त पुरातात्त्त्िकिः
स्िीकृ तम्।
सभ्यतायािः
उन्षालिे
मानिानाां
मुख्यप्रयोजन्मासीत् खाद्यम्। अनायानिः ख्याद्यप्रदायकदेित्िेन
सूयनमुपासत्न्त स्म। कालिशात् मानिािः त्ियन्ते। परन्तु
अस्याां धरायाां त्चरां जीत्जत्िषत्त मानििः। अपत्यां प्रसिात्
त्चराय धरायाां ते जीत्ितुत्मच्छत्न्त। अतो खाद्यप्रदायकिः
प्रजननशत्िबधनकश्च सूयनदि
े िः द्रात्िडिः पूत्जतो ऽभित्।
ऋतुभेदात् सूयनक्रकरणसम्पातस्य प्रािल्टयां कदात्प बधनते
कदात्प च मन्दायते। िात्न्तिृतस्य चत्िारर सत्न्धस्थलात्न
त्िद्यन्ते- ककन टिात्न्तिः, शारदिात्न्तिः, मकरिात्न्तिः,
िासन्तिात्न्तश्चेत्त। रिेिः मन्दक्रकरणात् प्रकृ त्तदेव्यािः
उन्त्पाक्रदकाशत्ििः दुिनलताां गता। पुनिः सूयनतेजबधननात्
शस्योत्पाक्रदकाशत्िरत्प बृत्द्धां प्राप्ता। यत्स्मन् िात्न्तकाले
सूयनदि
े स्यागमनकारणात्
धररत्री
शस्यपूणान
जाता

आक्रदनटाक्रदत्भरत्भधात्भिः आख्यातঃ

7

। आधुत्नक-कालेऽत्प

पूिनतनस्य
मिेञ्जदाडोत्शिोत्सिां
मिीशूर
त्त्रिाङ्कु रप्रदेशियेषु प्रचत्लतम्। अधुना त्शिोत्सिे
नाट्यमप्यत्भनीतां

भित्त

8।

त्ित्िधसोपानमत्तिम्य

नाट्यस्य उन्त्पत्तिः। प्रथमां सोपानां नृतां, त्ितीयां तु नृत्यम्।
प्राचीनस्य
द्रात्िडगणस्य
नृत्यात्भनयसाक्षीत्िेन
ितनमानकालेऽत्प के रलप्रदेशानाां ‘कू टनृत्यम्’ त्िद्यते। तेषु
कू टनृत्येषु ‘चाक्रकयार-नात्मयार-कू रटयातम्’ इत्यात्भधात्न~ 59 ~
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कू टात्न उन्ल्टलेखयोग्यात्न। के रलप्रदेशानाां
नृत्यमत्प एिांत्िधां ित्शष्ट्यपूणनम्।

‘कथाकत्ल’

नन्दीके श्वरे ण तु आिेक्रदतम्-‘‘एिां परम्पराप्राप्तमेतल्टलोके
प्रत्तत्ितम्”। इत्त। 10

नाट्यशास्त्गतो नाट्योत्पत्तत्िषयकिः दिोत्पत्तिादिः
सांस्कृ तव्याकरणशास्त्े मिर्षनिः पात्णत्नयनथा ियाकरणसांसक्रद
मूद्धन्न यीभूतस्तथा
नाट्यतत्त्िसागरमन्थनकारो
मिामुत्नभनरतिः
सांस्कृ तनाट्यसात्ित्ये
सिोतमां
स्थानमत्धकृ त्य
त्िराजते।
तस्य
षत्ट्त्रांशदाध्यायत्ित्शष्टनाट्यशास्त्स्य
प्रथमे
अध्याये
क्रकम्प्रकारे ण नाट्यमार्िनबभूि इत्त समुपिर्णनतम्। मिर्षनिः
भरतो त्नजमुखेन ऋषीणाां त्जज्ञासायाां नाट्यस्य
दिोत्पत्तिादां िर्णनतिान्। ब्रह्मा ऋग्िेदात् पाठ्यां,
सामिेदात् गीतां, यजुनिेदात् अत्भनयान्, अथिनणात् च रसां
समाकृ ष्य नाट्यिेदां सृष्टिान्। प्रजापत्तिः ब्रह्मा नाट्यिेदां
सृष्ट्िा तस्य प्रयोगाथं भगिते इन्द्राय आक्रददेश। असक्षमात्
इन्द्राक्रददेिगणिः नाट्यिेदस्य प्रयोगे अस्िीकृ तिान्।
ब्रह्मादेशात् भरतिः शतपुत्रेण सि नाट्यिेदस्य प्रयोगां
कृ तिान्।
इन्द्रध्बजमिोत्सिे
‘देिासुरसांग्रामत्म’त्त
नाटकमत्भनीतम्।
अत्भनयेऽत्स्मन्
दत्यदानिनाशनां
सांघरटतम्। अतो त्िरूपाक्षादयिः असुरािः िु द्धािः अभिन् । ते
नाट्यकमनत्ण
त्िघ्नमुत्पादत्यत्िा
नटानाां
इन्द्रजालिः
बद्धध्िािशां कृ तिन्तिः। इन्द्रिः ध्यानमागेण सिनत्मदां िृतान्तां
ज्ञात्िा जजनरेण तानसुरान् जजनरीकृ तिान्। देित्शल्टपी
त्िश्वकमान भरतादेशेन नाट्यगृिां त्नर्मनतिान्। अनन्तरां
अमृतमन्थन इत्त समिकारिः त्त्रपुरदािश्चेत्त त्डमिः
अत्भनीतौ। नाट्यशास्त्स्य षट् त्त्रांशाध्याये भरतपुत्राणाां
मुनीनामत्भशापात्
मत्ये
आगमनिृतान्तमुपिर्णनतम्।
नाट्यकलाकु शलािः भरतपुत्रािः ऋषीनुपिसत्न्त स्म।
िमेण धरायाां नहुषिः इत्त नृपत्तररन्द्रसाजुज्यमुपलभ्य पुनिः
नाट्यां मत्ये प्रितननाय भरतमनुरुरोध। पुिे उन्िनश्या मत्ये
नाट्यां प्रचाररतम्।परन्तु उन्िनश्यािः प्रणाशशोके न उन्न्मादोपरते
पुरूरित्स नाट्यकला त्िनाशां प्राप्तम्। पुनिः नहुषानुरोधेन
भरतिः स्िपुत्रान् मत्ये नाट्यप्रितननाय प्रेररतिान्।
कोिलाक्रदत्भिः नाट्यां प्रचाररतम्।

आ.भािप्रकाशनम्
नाट्योत्पत्तत्िषये शारदातनयकृ तभािप्रकाशने िमत्यां
पररलक्ष्यते। तत्र त्शििः नाट्यिेदां त्ित्नमानय नत्न्दके श्वराय
प्रदतिान्। नन्दीके श्वरिः ब्रह्माणां नाट्यिेदां त्शक्षयामास।
ब्रह्मात्प भरतमुनये नाट्यिेदस्य त्शक्षाां ददौ। मत्ये नाट्यस्य
प्रसारणाथं ब्रह्मादेशां प्राप्य भरतिः अनेकिः सि नाट्यां
प्रचाररतिान्। 11
इ.रसाणनिसुधाकरम्
रसाणनिसुधाकरे
भरतनाट्यशास्त्ोद्धधृतनाट्योत्पत्तिादिः
सांकत्लतिः। अत्र िलक्ष्यण्यां न दृश्यते। इन्द्रानुरोधेन ब्रह्मा
नाट्यिेदां सृष्ट्िा भरताय प्रदतिान्। मत्ये नाट्यिेदस्य
प्रयोगे
भरतिः
समथोऽभित्।
िमेण
शात्ण्डल्टयदत्तलमातङ्गाक्रदनाट्याचाययिः पृत्थव्याां नाट्यां
त्िस्तारां लेभे।
िक्रदकसांिादसूिमूलकमतिादिः
मिर्षनभरतत्नर्मनते नाट्यशास्त्े िेदभ्े यो नाट्योपादानां सांगृह्य
नाट्योत्पतेराख्यानां समुपिर्णनतम्। ब्रह्मा ऋग्िेदात् पाठ्यां
गृिीत्िा नाट्यिेदां त्नर्मनतिान् । भारतीयायनसात्ित्येषु
प्राचीनतमां सात्ित्यां ऋग्िेदिः। ऋग्िेदस्य कत्तपयात्न
सूिात्न त्िद्यन्ते, यात्न कथोपकथनमूलकात्न सूिात्न
सांिादसूिात्न िेत्त कथ्यन्ते। तेषु चतुदश
न सूिात्न
त्िशेषित्शष्ट्यपूणानत्न

िाणासुरदुत्ितरमुषाां

लास्यनृत्यां

अयाररस्ट् टल

(Aristotle)

मिाभागिः नाट्यस्य षडाङ्गात्न स्िीकृ तात्न, तेषु िृतम्
(Plot) अन्यतमम् । एतात्न सूिात्न आख्यानमूलकात्न।
एतेषु सूिेषु नाट्यस्य बीजां त्नत्ितम् इत्त मनीषीणाां मतम्।
मोक्षमूलर् (Max Muller)- मिोदयानाां मते इन्द्र-मरुत्सूिां िक्रदकयुगे अत्भनयमभित्। इन्द्र-मरुत्सूिस्यात्भनयाथं
कोऽत्प ऋत्षररन्द्ररूपां धृत्िा अपरािः ऋषयो मरुतरूपां
तस्यानुगात्मनाां रूपञ्च धृत्िात्भनयत्न्त स्म।12

नाट्यशास्त्ेतरनाट्यग्रन्थेषु नाट्योत्पत्तिादािः
अ.अत्भनयदपनणम्
आचायननत्न्दके श्वरे ण तदीये अत्भनयदपनणे नाट्योत्पत्तिः
समुपिर्णनता। मिर्षनिः व्रह्मा ऋग्िेदात् पाठ्यां, सामिेदात्
गीतां, यजुिेदात् अत्भनयमथिनणाद् च रसां समाकृ ष्य
नाट्यिेदां सृष्ट्िा भरताय समपनयामास। भरतमुत्निः
गन्धिानप्सरिः सि त्शिसमीपे नाट्यिेदस्य प्रयोगां कृ तिान्।
तदा त्शिानुरोधेन तण्डु िः भरतमुद्धतनृत्यां त्शक्षयामास।
तण्डु ना उन्पक्रदष्टां नृत्यां ताण्डिनृत्यत्मत्त प्रत्सद्धम्। त्शिपत्नी
पिनती

।

अध्यापकिः लेत्भ (Levi)- मिोदयिः मोक्षमूलरमतस्यानुकुल्टयां
भजते।

तेनोिां

सांसात्धतस्तदा।

सामिेदस्य
13

पूरुषािः

सांगीतकलायािः
नृत्यगीतिः

त्िकाशिः

स्िात्मानन्दां

प्रकाशयामासुररत्त अथिनिेदे उन्त्ल्टलत्खतम्।
ड.िाटेल

(Hartel)-

मिाभागानाां मते तु ऋत्षत्भिः

सांिादसूिात्न गीतात्न । सूिस्थबहुत्िधानाां पात्राणाां
सांलापिः एके नि ऋत्षणा गीयते स्म। अतो गीतां सांिादसूिां
साधारणबोध्यां नासीत्। ते सूिानाां ममनबोधे अक्षमा आसन्।
सूिस्थपात्राणाां सांलापमनेकािः ऋषयिः अगायन्। ड.िाटेलमिाभागिः एतान् सांिादसूिान् रिस्यात्मकनाटकात्न

त्शत्क्षतिती।9

एिम्प्रकारे ण ताण्डिलास्ययुिनाट्यां भूलोके प्रत्तत्ितम्।
~ 60 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

(Mystery Plays) इत्त अत्भधयात्भत्ितात्न
‘सुपणानध्यायत्म’त्त
स्िीकरोत्त।

ग्रन्थां

14।

कथासररत्सागर-बालरामायणप्रभृत्तषु ग्रन्थेषु पुतत्लकायािः
व्यििारां पररदृश्यते। एतेषु ग्रन्थेषु कु त्रात्प कु त्रात्प पुत्त्रकापुतत्ल –पुतत्लका- दुत्ित्त्रका-दारुमयी-स्थापकशव्दानाां
प्रयोग: कृ त: ग्रन्थकारिः। त्पशेल-मिोदयेन एिमनुमीयते यत्
सूत्रधारत्िदूषकश्दौ
पुतत्लकानृत्यात्
सांस्कृ तनाटके
अनुप्रात्िशताम्। परन्तु मतत्मदां न सियिः गिेषकिः गृिीतम्।
त्िलेब्राडन्ट्मिाभागनयस्तु
त्िदूषकश्दिः
लौक्रककानुिानसांयुििः
इत्त।
अत्पच
अध्यापककोनोमिाभागनये मूकात्भनयात् गृिीतत्मदां चररत्रम् ।
िस्तुतिः नाट्यस्य सूत्रां यिः धारयत्त सि सुत्रधारिः। 18
ग.छायानाटकिादिः अध्यापकौ लुडासन-कोनो-मिाभागौ
छायानाट्यां नाट्यस्याक्रदमरूपत्मत्यकथयताम्। तयोननये तु
छायानाट्ये अत्भनयप्रमाणां प्राप्यते। पातञ्जलमिाभाष्ये
‘शौत्भक” श्दस्य प्रयोगिः दृष्टिः। शौत्भकश्दिः मूकात्भनेतारां
त्नर्दनशत्त 19। ते यित्नकानन्तरालत्स्थतपात्रस्य त्निानक्छायाां माध्यमीकृ त्िा मञ्चे सांलापयत्न्त स्म। पूिनप्रचत्लतात्
छायानाट्यकलादेि
नाट्यस्य
उन्द्भिोऽभित्।
मिाभारतोत्ल्टलत्खतश्दिः
‘रूपजीत्िन्’
िराित्मत्िरकृ तिृित्समत्ितात्स्थतिः‘ रूपजीिी’ च िौ श्दौ
तत् प्रमाणीकु रुतिः। 20 भिभूतेिः उन्तररामचररतस्य नाटकस्य
तृतीयाङ्के छायासीतायािः सांयोजनां छायानाट्यिादां
दृढीकरोत्त।
रत्नािली-प्रबोधचन्द्रोदयनाटकाक्रदषु
दशकु मारचररते च िर्णनतिः ऎन्द्रजात्लकिः िस्तुतिः
छायानाट्यकारिः एि । मतत्मदां क्रकथमिाभागिः खत्ण्डतम्।

सिः

पूणनत्िकत्शतनाट्यग्रन्थत्िेन

अध्यापकिः श्रोयेडरिः(Schroeder) िाटेलमिाभागस्य मतां
त्िखण्य उन्द्घोषयत्त यत् यात्रात्िकाशात् परमेि नाट्यां
पूणनरूपां प्राप्तम्। ऋग्िेदस्य कत्तपयात्न सांिादसूिात्न
सांिादमूलकात्न कत्तपयात्न च एकालापाकात्न। एतेषु
सूिेषु सृत्ष्टप्रक्रिया रूपकत्िेन िर्णनता। यम-यमीसांिादिः(१०।१०), अगस्त्य-लोपामुद्रा- सांिादिः (१।१३९),
िृषाकत्पसांिादश्च प्रजननसम्िन्धीरूपकािः। 15
यद्यत्प िक्रदकयुगात्श्रतां क्रकमत्प नाटकमस्मात्भनन पररप्राप्तम्,
नाट्यत्नदशननञ्च नात्िष्कृ तां

16,

तथात्प एिां ििुां शक्यते यत्

िक्रदकसांिादसूिात्न सांस्कृ तनाटकस्य बीजत्मत्त। सुत्शलकु मार-दे-मिाभागरत्प
एतत्
भारतीयनाट्यस्य
आक्रदमतत्मत्त स्िीकृ तम् । 17
िक्रदककमनकाण्डात्श्रतमतिादिः
िक्रदकयुगे यज्ञानुिाने ऋषयिः न के िलां मन्त्रमगायन्त:
देितायािः स्तुत्तपाठां िा अकु िननत्प तु कत्तपयानाां
मनोरञ्जकसांिादसूिानाां
नाट्यात्भनयमप्यकु िनन्।
िक्रदकककानण्डभागत्स्थतस्य
अत्िष्टोमयागाङ्गाभूतत्िेनानुत्ितस्य सोमियां दशनकान्
मोदत्यतुमृत्षत्भिः अनुत्ितम्। अनुिानेऽत्स्मन् सोमत्ििे ता
सोमत्िियकाले यदा सोममूल्टयां याचते तदा सोमिे तुिः प्रिारां
लभते। कात्यायन-श्रौतसूत्रानुसारे ण िस्तुतिः सोमस्य
ियत्िियप्रचलनां नासीत्। परन्तु अध्बयुनिः स्ियां अपरे भ्यिः
सोमां प्रदाय सोमत्ििे तुिः भूत्मकायामितारयामास। िे तात्ििे तरौ परस्परां त्ििाद-कलियोिः अत्भनयां कृ तिन्तौ। एतेन
सोमियानुिानम् अत्धकतरां रम्यरूपां प्राप्तम्।

21

घ.िीरपूजा प्रेतात्मिादिः
अध्यापकिः ररजओये मिोदयिः नाट्यस्य उन्द्भिकारणत्िेन
िीरपूजाां प्रेतात्मिादञ्च स्िीकरोत्त। मृतिीरपुरुषस्यात्मानां
प्रत्त श्रद्धाज्ञापनाथं नृत्यगीतिाद्यात्भनयस्य प्रचलनमासीत्।
तस्मात् नाट्यां जातम्। क्रकन्तु िादोऽयां न ग्राह्यिः।
धमोत्सिानन्दोत्सिौ उन्पलक्ष्य भारतिषे नाट्यमात्िबनभूि।

लौक्रककोपादानेभ्यो नाट्योत्पत्तिः
क.आनन्दोत्सिात् नाट्योत्पत्तिः
के नात्प धमाननुिानेन भारतीयनाट्यस्य उन्द्भिो न बभूि,
परन्तु साधाराणजनकृ ताननन्दानुिानेभ्यिः नाट्यां जत्नां लेभे-

ङ.लोकोत्सििादिः
भारतीयनाट्यत्िकाशे
लोकपरम्पराजातजातीयोत्सिानाां
मिती
भूत्मका
ितनते।
रामायणमिाभारतपुराणकालत्स्थतासु सभ्यतासु रामलीला,
कृ ष्णलीला,
दुगानपूजा
मिोत्सिश्च
धमोत्सित्िेन
पररगत्णतािः। एतेषु लोकोत्सिेषु कृ ष्णलीला तथा
कृ ष्णोपासना
सांस्कृ तनाट्यजन्मदात्रेत्त
क्रकथमिाभागस्यमतम् 22।

इदमुद्घोत्षतां त्िलेब्राडन्ट् (Hillebrandt) स्टेनके नो (Sten
konow) - अध्यापकियेन । तेषाां नये धमाननुिानां नाट्यस्य
पूणनतररूपां प्रकाशयत्त।
ख.पुतत्लकानृत्यिादिः
जामाननपत्ण्डतिः त्पशेलमिाभागिः पुतत्लकानृत्यां नाट्यस्य
उन्द्भिकारणत्मत्त
ऊररीकृ तम्।
पुतत्लकानृत्यमादौ
भारतिषे प्रचत्लतमासीत् । अस्मात् स्थानात् पुतत्लकानृत्यां
पृत्थव्यािः त्ित्भन्नेषु स्थानेषु त्िस्तारमलभत। मिाभारत-

सांस्कृ तनाट्ये ग्रीकप्रभाििादिः
भारतीयसांस्कृ तनाट्योत्पतौ िेिेर् (Weber)- मिाभागिः
प्राथम्येन ग्रीकप्रभाििादमुत्थात्पतिान्। ख्रीष्टपूिनचतुथनशतके
ग्रीकसिाट् आलेकजान्डारिः त्सन्धुनदमत्तिम्य भारतिषनस्य
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उन्तरपत्श्चमप्रदेशान् प्रत्िश्य राज्यात्न अत्धकृ तिान्।
अत्धकृ तेषु राज्येषु ग्रीकप्रभाििः सम्यिया त्िस्तारां प्रापत्।
आलेकजान्डारे ण
सि
आगतािः
नाट्यात्भनेतारिः
स्िदेशिात्सनाां मनोरञ्जनाथं व्याकरटररयाराज्यस्य गुजराट् पज्ञाियोिः अञ्चलेषु नृत्य-गीतिः सि नाट्यमत्भनीतिन्तिः।
ग्रीकदेशिः नाट्यकलात्िषये भारतिषानत् अग्रगामी आसीत्।
ग्रीकराजस्य त्मनान्दरस्य शासनकाले भारतीयनाट्ये
ग्रीकप्रभाििः गभीरतरोऽभित्। अतो ग्रीकनाट्यानुकरणेन
भारतिषे नाट्योत्पत्तररत्त त्सद्धान्तिः बेिर-मिोदयिः
गृिीतिः। मतत्मदां पाश्चात्यपत्ण्डतौ त्भत्ण्डश-उन्इत्ण्डश
(Windisch)
मिाभागौ
समथनयतिः।
तेषाां
नये

सांज्ञयात्भत्िता अभिन् । अतो यिनी,यिन िेत्त श्दात्
यत्ित्नका श्दस्यात्िभानििः। परन्तु एतत् न सम्यक्
त्सद्धान्तिः। यतिः पुरा सिे िदेत्शकािः यिनािः इत्यनेन
अत्भत्ितािः।

तृतीयतिः

–

दाओत्नसासदेितया
पञ्चमतिः

–

रोमानकमेत्ड

‘मेत्रोना

प्रािारकत्िशेषिः।

ग्रीकनाट्यां

ट्राजेत्ड

23

न

ग्रीकनाट्यात्भनेतृत्भिः

मुखोश

(Musk) इत्त द्रव्यां व्यिहृतम्। भारतीयनाट्ये अत्भनेतरिः
रञ्जकद्रव्येन आत्मानां रञ्जयत्न्त स्म।

सि

त्मशरदेशे नाट्योत्पत्तिः
सुप्राचीनकालतिः नदीमुभयतिः या: सभ्यता त्िकत्शतास्तासु
त्मशरसभ्यता
अन्यतमा
प्रचीनतमेत्त
मन्यन्ते
प्रत्नतात्त्िकगिेषकािः।
५०००
प्राक् ईषिीये
िषे
नीलनदमुभयतिः त्मशरसभ्यता त्िकत्शता । त्मशरदेशे

भारतीयनाट्ये

(Metrona)

त्परात्मड टेक्सट् (Pyramid Text), मेफाइट् ड्रामा िेत्त

चररत्रेण सि ऎक्यां ितेते।
एतात्न
मतात्न
त्नराकृ तात्न
भारतीयपाश्चात्यनाट्यतत्त्ित्ित्द्भिः। मिामतेिः गौरीनाथशात्स्त्णिः मते
भरतिषे आलेकजान्डारस्य आगमनात् प्रागेि नाट्यां त्िस्तारां
अलभत।

यित्नका

भारतीयनाट्यां ग्रीकप्रभािसम्भूतत्मत्त। ड. सुकुमार- सेनमिोदयमते यित्नकया सि यिनिः (ग्रीसदेशस्थव्यत्ििः)
शा्दस्य क्रकमत्प सम्पकं नात्स्त। यित्नका िस्तुतिः

‘यित्नका’ इत्त ग्रीकश्दस्य प्रयोगिः। षितिः – उन्भयनाटके
चररत्रसादृश्यात्न।
त्भत्न्डशमिोदयानाां
मते
सांस्कृ तनाट्यिर्णनतस्य
मत्िषीचररत्रस्य

–

व्यििारिः प्रचत्लतो नासीत् । अतिः कथां ििुां शक्यते यत् –

अनायनदि
े स्य त्शिस्य सादृश्यम्। चतुथत
न िः – िृत-स्थानकाल-त्त्रत्िधक्यसाधनम्।

कथमुच्यते

ग्रीसदेशजातपदानत्िशेषिः इत्त ? अत्धकन्तु ‘यित्नके ’त्त
श्दिः
सांस्कृ तस्य
युधातुजिः
।
ग्रीकमञ्चां
समिेतसङ्गीत(कोरास)-के त्न्द्रकम्।
तत्र
यित्नकायािः

भारतीयनाट्ये ग्रीकप्रभािस्य िेतियनथा- प्रथमतिः –
ग्रीकात्धकृ तभारतीयप्रदेशेषु ग्रीकनाट्यस्य प्रचलनम् ।
त्ितीयतिः – ग्रीकनाट्यिस्तुत्भिः सि भारतीयनाट्यिस्तुनिः
सायुज्यम्।

अतो

नाटकत्नदशननां प्राप्तम् प्रत्नतात्त्त्िकिः। ओत्सररस्-देििृतम्
‘एिाइदोस प्यासन प्ले (Abydos passion play )’इत्त
नाम्ना त्मशरदेशे यत् प्रचत्लतां ततु ‘आक्रदमतमां नाटकत्म’त्त
सांज्ञयात्भत्ितम्।
त्मशरदेशे
ओत्सरस्-देििृतां
सुप्रत्सद्धम्।
ओत्सररस्
जुत्पतेरनीयोिी-मातात्पतरयोिः पुत्रिः आसीत्। सिः स्िराज्ये
कृ त्षां प्रित्यन बर्िनदश
े ां कृ त्षप्रसारणाथं गतिः। इत्थओत्पया-

(Tragedy)-कमेत्ड

(Comedy)- स्यारटर (Satire)- त्िभागत्रयेन रत्चतम्,
परन्तु भारतीयनाट्यां बहुधा त्िभिम् । नाट्यशास्त्कारे ण
भरतेन दशत्िधां रूपकां स्िीकृ तम्। ग्रीकनाट्ये त्त्रत्िधमक्यां
सुप्रत्सद्धमां, क्रकन्तु भारतीयनाट्ये िृत-स्थान-कालानाां समता
न रत्क्षता। मिाकिेिः कात्लदासस्य अत्भज्ञानशाकु न्तले
शूद्रकस्य मृच्छकरटके च प्रभृत्तषु नाटके षु त्त्रत्िधमक्यां न
रत्क्षतम्। ग्रीसदेशजाता ‘यित्नका’ इत्त पदानत्िशेषस्य
व्यििारात् भरतीयनाट्यां ग्रीकप्रभािसम्भूतत्मत्त मन्यन्ते ये
जना स्तनन सम्यत्क्सद्धात्न्ततम्। इदानीं नाट्यमञ्चस्य
सम्मुखभागत्स्थतपदानत्िशेषो त्ि ‘यित्नके ’त्त कत्थतम्।
नाट्यस्य प्रारम्भे यत्िकापसारणेण नाट्यारम्भां भित्त, पुनिः
नाट्यान्ते तत्पतनेन नाट्यसमात्प्तञ्च भित्त। परन्तु पुरा
भारतिषे नाट्यमञ्चस्य सम्मुखभागे ईदृशी यित्नका
नासीत्। तदा मञ्चस्य पश्चाद्भागे रङ्गपीठरङ्गशीषनयोिः
मध्यितीस्थाने व्यिहृतिः यित्नकात्िशेषिः यित्नका
नामधेयेनात्भत्ितम्। प्राचीनकाले ग्रीकदेशागतिः मानििः
‘यिनिः’ इत्यनेन शव्देनात्भत्ितिः । तदा भारतिषीयेन
नृपत्तना सांयुत्ध त्ित्जतािः नायानिः अत्प ‘यिनी’ इत्त

भूखण्डां सांप्राप्य तत्र कृ त्षां प्रिर्तनतिान्। ‘स्यारटर्’(satire)सम्प्रदायिः तेन सि त्मत्लतोऽभित्। ओत्सररस्-देििः
अनेकत्िधात्न भूखण्डात्न पररभ्रम्य यदा स्िदेशां
प्रत्यागतस्तदा ताइफोन् इत्त तस्य भ्राता तां जघान।
ओत्सररसपत्नी इत्शस्-देिी तस्य खण्डत्िखत्ण्डतदेिाांशां पुनिः
प्राप्य पुरोत्ितानाहूय भतुनिः मूर्तं त्नमानणाय आक्रददेश।
त्मशरस्य
पुरोत्ितसम्प्रदायेण
बृषभिः
ओत्सररसस्य
त्िकल्टपत्िेन प्रत्तत्नत्धरूपत्िेन िा गृिीतिः। बृषभोऽयां
सप्तक्रदिसां ब्राह्मणिः पूत्जतिः। षण्डे मृते पुरोत्िता
मुत्ण्डतमस्तकां सन्तिः सततां त्िलापयन्तिः गभीरे शोकसागरे
च त्नमत्ज्जतिन्तिः। पुनिः सुलक्षणां िृषभमेकां प्राप्य ओत्सररस् इत्त देििः पुनजीिनां प्राप्नोतीत्त मत्िा हृष्यत्न्त।
इदमेि ओत्सररस्-िृतमेि त्मशरस्य प्राचीननाट्यिस्तु इत्त
पुरािृतमस्मात्भलनभ्यते। 24
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ग्रीसे नाट्योत्पत्तिः ग्रीसदेशे नाट्योद्भिां तस्य त्िकाशस्य च

कौररत्तस्-जनगोिी डाओत्नसास् इत्त त्शशुपुत्रां पात्लतिान्।
रटटानगोिीभुिपुरुषािः िालकां डाओत्नसासां चौरत्यत्िा
अस्िः खण्डत्िखण्डां कृ तिन्तिः। डाओत्नसास्य मृत्युसांिादां
त्नशम्य कोपात्िष्टो त्जउन्सदेििः त्नजायुधेन िज्राघातेन
रटटानगोिीभुिपुरुषान्
ितिान्।
अलौक्रककोपायिः
डाओत्नसासां पुनजीिनां प्राप्तिान्।
यद्यत्प डाओत्नसास्-देितामिलम्व्य कत्ञ्चत् नाटकमत्प
अधुना न लभ्यते, तथात्प डाओत्नसास्-देिताचननामुपलक्ष्य
ग्रीसदेशे नाट्यप्रत्तयोत्गता प्रत्चत्लता आसीत्। तस्याां
प्रत्तयोत्गसभायाां एइत्स्कलास्-किेिः सात्प्लयान्ट् इत्त

इत्तिासिः अधुना ल्धिः। अयाररस्ट् टल (Aristotle)मिाभागिः

पोयेरटक्स्(Poetics)

काव्यतत्त्ित्िषयकग्रन्थिः
त्िरत्चतिः।

इत्त

(३६०-३२२ख्रीष्टपूिान्दे)
एस्काइलास्(Aeschylus)-

सफोत्क्लस्(Sophocles)-एररत्पदेस्(Euripides)एररस्तोक्रफत्नस्(Aristophines)-प्रभृत्तनाट्यकाराणाां
नाट्यग्रन्थानाां पररचयां प्राप्तम्।
सुप्राचीनकालस्था
ग्रीकसभ्यता
त्मशरसभ्यताया
अिानचीनत्िां भजते । “एरटका” इत्त नामधेये अत्धिाने
ग्रीकिात्सनिः त्मशरिात्सभ्यिः कृ त्षत्िद्याां त्शत्क्षतिन्तिः इत्त
लोकश्रुत्तिः प्रचत्लता। त्मशरस्य प्रागत्तिात्सका ओत्सररस्ईत्शस्-लोककथा त्डत्मतेर्-डाओत्नसास्-ग्रीकजनश्रुत्या सि
ऐत्तिात्सकस्तुत्लता।

“ओत्सररस्-कथा”

नामधेयकां

दीक्षात्ित्ध–अनुिानात्

‘त्िश्वनाटकम्’(World

Drama) इत्त ग्रन्थे त्नके ल-मिोदयेन नाट्यात्भनयकथा
समुपिर्णनता। 25

–

त्नष्कषनिः
नाट्योत्पत्तत्िषये
नाट्यशास्त्ोिदेिब्रह्माकतृनकनाट्योत्पत्तिादोऽत्भनयदपनणोद्धधृतशिनाट्योत्पत्तिादञ्च
व्यत्तररिमिानचीनकाले च नाट्योत्पत्ततत्त्िज्ञिः यात्न
मतात्न उन्पस्थात्पतात्न, तात्न सम्यक्पयानलोच्य एतद् ििुां
न शक्यते यत् कत्स्मन् िादे नाट्योत्पतेिः मूलां त्नत्ितत्मत्त।
त्िषयेो॓ऽत्स्मन् प्रत्यक्षप्रमाणाभाििः पररलत्क्षतिः। प्राचीनेषु
अत्भलेखेषु नाट्योद्भित्िषयां न त्लत्खतम्। मानिजातेिः
िमोन्नतेिः इत्तिासात् प्रमात्णतां यत् अनुकरणां त्ि
नाट्योत्पतेमल
ून म्।
सुप्राचीनकालाद्
मानिस्य
अनुकरणप्रिृत्तिः
लक्षणीया।
आदौ
मानिािः
िस्तपदाक्रदसञ्चालनिः आनन्दानुभूत्तां प्रकाशत्न्त स्म।
अङ्गसञ्चालनां त्ि नृतम्। िाद्याक्रदसियोगेन भािात्भनय: तु
नृत्यम्।
प्राग्िक्रदकयुगे
अनायानिः
द्रात्िडािः
त्शिस्योपासनाकाले नृत्यां गीतञ्च अकु िनन्। दत्क्षणभारते
त्शिोपासनाां के न्द्रीकृ त्य नाट्यस्य त्भत्तभूत्मां त्ित्नर्मनतेत्त
अनुमीयते। त्शिोपासनाकाले नाट्यमप्यत्भनीतमभित्।
यद्यत्प कत्श्चदत्प नाट्यग्रन्थोऽस्मात्भनोपल्धिः, तथात्प एिां
ििुां शक्यते यत् प्रागायनयुगे भारतिषनस्य दत्क्षणाञ्चले
नाट्यस्य भ्रूणािस्था सांसृष्टा इत्त। परिर्तनत्न काले
िक्रदकसभ्यतायाां सिः भ्रूणिः िमशिः पूणानियिदशाां प्राप्तिः।

इयारत्स्पररटरूपत्िेन
प्रचत्लता,
तथा
ग्रीसदेशे
“एत्लउन्थेराइ-डाओत्नसास्-िृतमत्प
इयारत्स्पररटत्िेन
प्रचत्लतम्।
शीतकाले प्रकृ त्तां शुष्कताां आप्नोत्त, पुनिः ग्रीष्मे प्राप्ते
सजीित्िां लभते। प्रकृ त्या पररितननत्मदां प्राज्ञगिेषकिः
ज्यानथोस्-म्यालान्थोस्- पुरुषियस्य त्चरिन्ित्िेन िर्णनतम्।
िन्िोो॓ऽयां ग्रीसे नाट्योत्पतेिः मूलत्मत्त फाणेल-मिोदयस्य
मतम्। गिेषको त्गलिाट्न- मारर-मिोदयोऽत्प मतत्मदां
पररपोषयत्त।
ग्रीकगोिीसमाजस्य

नाटकमत्भनीतम्।

परमेि

“डाओत्नसास-उन्पासना”
प्रचत्लता।
प्राक्-ईषिीये
षिशताव्द्याां
कोररन्थेर-टाइरान्ट् -राजस्य
अनुग्रिे
डाओत्नसास्-उन्पासनायाां त्डत्थराम्ि् इत्त समिेतगीतां जना
अगायन्। ततिः क्रकयत्कालात् परमेि टाइरान्ट् - पेइत्सस्ट्रोटास्-राजस्य आनुकुल्टयेन डाओत्नसास्-उन्त्सििः जातीयउन्त्सिपदिीं लेभे।
त्डत्थराम्ि-जातीय-उन्त्सितिः नाट्यां सांबभूि। ग्रीसदेशस्य
त्थिस्-नगर्ययां
त्सरटडाओत्नत्सया-उन्त्सिक्षेत्रे
डाओत्नसास्-देिताख्यानत्मदां सुप्रत्सद्धम्।
ग्रीकस्य त्जउन्सदेिस्य कदमोसदुत्ितायािः त्सत्मत्लप्रेत्म्न
सम्मत्ितोो॓ऽभित्। त्जउन्सपत्नी िीरा प्रत्तत्िांसया त्सत्मत्लां
त्िपत्थ पररचालयत्त स्म। त्जउन्सस्य प्रकृ तरूपां द्रष्टु कामा
त्सत्मत्लिः त्जउन्समुपत्तष्टत्त । तस्यािः अनुरोधात् त्जउन्सदेििः
प्रकृ तरूपप्राकाशे िज्राघातेन सा दग्धा सती पञ्चत्िां प्राप्ता।
तदा त्जउन्सदेििः त्सत्मत्लगभनत्स्थतभ्रूणां ऊरत्स प्रत्थतिान्।
सांप्राप्ते काले डाओत्नसास् इत्त पुत्रो जत्नां लेभे।
िीटदीपे तु अपरा जनश्रूत्तिः प्रचत्लता। त्जउन्सदेििः
डाओत्नसास इत्त त्शशुपुत्राय अतीि अत्िह्यत्। तस्य
पुत्रिेिां िीक्ष्य कु त्पता िीरा डाओत्नसास्- नामधेयां त्शशोिः
िननाय रटटान्-जनगोिीं त्नयुििती। समयेऽत्स्मन्

पाश्चात्यमनीत्षत्भिः

अररस्टटल(Aristotle)मिाभागिः

नाट्यस्य षडाङ्गां स्िीकृ तम्। तेषु नृत्यमन्यतमम्। ऋग्िेदस्य
सांिादसूिात्न नाट्यस्य सांलापत्िेन पररगत्णतात्न जातात्न।
कीथमिाभागरत्प
िक्रदकयज्ञे
धमीयक्रियाकलापां
नाट्यस्यिीजत्िेन

स्िीकृ तम्।

26

कृ त्िां

धरायाां

धमाननुिानमुपलक्ष्य नाट्यस्य प्रादुभानि इत्यत्स्मन् त्िषये
नात्स्त सन्देिािसरिः। ग्रीसदेशे डाओत्नसासदेिोपासनाां
त्मशरे च ओत्सररस्-देिाचननामुपलक्ष्य नाट्यस्य आत्िभानििः
सांबभूि।
भारतिषे
िक्रदकयुगे
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धमानचारणोपायभूतयज्ञकमनन्युत्ितनानात्भनयमूलकानुिाना
त् नाट्यां जत्नां लेभे।
तथ्यसूत्रात्ण
General Anthropology, Ed. Franz Boas, D.C. Heath
And Company, London page 125
2. Ibid page 125
3. “Specially important in this context is the dance
which our premitive ancestors performed before
going out to hunt. Some of them dressed up as
hunters and the others as the hunted animals,
dancing a mimic hunt in which of course, the
hunters invariably won.” – Mulk Raj Anand-The
Indian Theatre, London, First Ed p. 17.
4. Thus dance is a great mother of art, religion and
erotics. Ibid. p- xiv
5. “The earliest dramas were religious in character and
they were performed on religious occasion.” H. R.
Aggarwal, A Short History of Sanskrit Literature, p183
6. The fact remains that prior to the arrival of Aryans
India had a race of city-dwelling, artistic,
prosperous and cultured people, who were great
traders and indulged freely in the pleasures of life. I.
Shekhara, Sanskrit drama, page- xviii.
7. मन्मथमोिन-िसु, िाांला नाटके र उन्तपत्त ओ िमत्िकाश,
1.

19.
20.

Keith AB. Sanskrit drama, page-53.

21.
22.

Keith AB. Sanskrit drama, page- 55
Ibid page- 45

23.

ड. सुकुमार-सेन, नट नाट्य नाटक, पृ-२३

वृहत्सहं हता ५।७४ ।

3. ओररयेन्टाल सीरीज बडौदा, १९२९ ।
4. धनञ्जयिः, दशरुपकम् सम्पा. आचायन. सीतानाथिः, दास
देिकु मारिः, सांस्कृ त पुस्तकभाण्डारम् (तृतीयसांस्करणम्),
२०१२ ।
5. सागरनन्दी,

नाटकलक्षणरत्नकोशम्,

सम्पा,

चट्टोपाध्यायिः. त्सद्धेश्वरिः, सांस्कृ त –पुस्तकभाण्डारम्,
१३८५ ।
6. सारदातनयिः;
भािप्रकाशनम्,
सम्पा.
शास्त्ी,
के .एस्.रामस्िामी. यत्तराज, यदुत्गरर बरोडा
ओररयेन्ताल इन्सरटरटउन्ट्, १९६८. (त्िती. सां) ।
7. रूपगोस्िामी, नाटकचत्न्द्रका, शुक्ल.
चौखम्िा सांस्कृ तत्सररज, १९६४ ।

लास्यमस्याग्रतिः प्रीत्या पािनत्या समदीक्रदशत् ।।४॥ नन्दीके श्वरिः, अत्भनयदपनणम्, सम्पा, ओगौररनाथ- शास्त्ी,

बाबुलालिः

8. त्िश्वनाथिः, सात्ित्यदपनणम् सम्पा. त्सद्धान्तिागीशिः,
िररदासिः, सांस्कृ तिुकत्डपो, कत्लकाता ।

निपत्रप्रकाशन, १९९१, पृ-२-३ ।
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11. सारदातनयिः,
भािप्रकाशनम्,सम्पा.
शास्त्ी,
के .एस्.रामस्िामी. यत्तराज, यदुत्गरर बरोडा ओररयेन्ताल

16.

नाटकीयकथासूत्रां प्रथमां येन सूच्यते ।
रङ्गभूत्मां समािम्य सूत्रधारिः स उन्च्यते ।।

2. रामचन्द्रगुणचन्द्रिः नाट्यदपनणम्, सम्पा. एल्.त्ड. गान्धी,
गायकिाड

तदेि पृ-११ ।
9. नाट्यिेदां ददौ पूव्िं भरताय चतुरम्मुख
न िः।
ततश्च भरतिः साद्धं गन्धिानप्सरसाां गणिः।।२॥
नाट्यां नृतां तथा नृत्यमग्रे शम्भोिः प्रयुििान्।
प्रयोगमुद्धतां स्मृत्िा स्िप्रयुिां ततो िरिः।।३॥
तण्डु ना स्िगणाग्रण्या भरताय न्यदीशत् ।

14.
15.

18.

1. भरतिः,
नाट्यशास्त्म्,
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13.

It has been claimed that here we have the first signs
of the Indian drama. – S. K. De History of Sanskrit
literature, page- 44.

पररशीत्लतग्रन्थािः
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Sanskrit Drama, page -15.
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the Sãmaveda shows that the art of music had been
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Ibid page- 16
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