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                                                        ડૉ. દીકકુભાય ી. જી  

                                                        એભ.એન.કૉરેજ, વલવનગય  

 

                               નાટ્મના આદ્ય પ્રલર્તક નટયાજ વળલ 

 

 

                                  આધ્માવમભક જગર્ભાાં બગલાન વળલન અરોકકક ભવશભા 

વલતત્ર વ્માેર છે. એ ર્ વલત વલકદર્ છે. યાંર્ુ વાવશવમમક જગર્ભાાં ણ ર્ેભન 

ર્ેનાથી ણ લધાયે પ્રબાલ જલા ભે છે. બયર્ના ‘નાટ્મળાસ્ત્ત્ર’ભાાં આ વલમનુાં 

ખૂફજ યચકર્ાથી લણતન કયલાભાાં આવ્મુાં છે.  

                         બયર્ભુનીએ નાટ્મળાસ્ત્ત્રભાાં જણાવ્મુાં છે કે, ભનુના લૈલસ્ત્લર્ 

ભન્લન્ર્યભાાં ત્રેર્ામુગન આયાંબ થર્ાાં, રકભાાં ઘણાં  યીલર્તન આવ્મુાં. ર્ેઓભાાં 

કાભ, ક્રધ, રબ ,ઈાત લગેયે બાલ લધલા રાગ્મા. ગ્રામ્યધમધભતભાાં રક પ્રલૃત થ થર્ાાં. 

દેલ, દાનલ, ગાંધલો, મક્ષ, લગેયે દુુઃખી થર્ાાં, ઇન્ર લગેયે દેલ બ્રહ્મા ાવે જઇ 

ર્ાના દુખની લાર્ કયી કહુ્ાં – ‘અભે એલુાં ક્રીડાનુાં વાધન ઇચ્છીએ છીએ કે, જે 

જલારામક ર્થા વાાંબલા રામક શમ.’૧  બ્રહ્માજીએ દેલર્ાઓની પ્રાથતનાન 

સ્ત્લીકાય કયીને ચાયે લેદભાાંથી એક – એક  ર્ત્ત્લ રઈને ર્ે ચાય ર્ત્ત્લથી ‘નાટ્મલેદ’નુાં 

વનભાતણ કમુું. 

      जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च । 

                     यजुर्वेदादभिनयान्     रसानाथर्वणादपि ॥ 

   બ્રહ્માએ ઋગ્લેદભાાંથી ાઠ્મ, વાભલેદભાાંથી ગીર્, મજુલેદભાાંથી 

અવબનમ ર્થા અથલતલેદભાાંથી  યવને રઈને ચાયેમ ર્ત્ત્લથી મુક્ર્ ‘નાટ્મલેદ’ની  

યચના કયી.૨ ળાસ્ત્ત્રની યચના છી ર્ેના અવબનમ ભાટે બ્રહ્માએ બયર્ભુવનને આદેળ 
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કમો. ભશેન્રધ્લજુજન પ્રવાંગે ‘અભૃર્ ભાંથન’ અને ‘વત્રુયદાશ’ ન પ્રમગ થમ. 

ર્ેભાાં રષ્ટાના રૂભાાં બગલાન વળલ સ્ત્લમાં ર્ાના ગણની વાથે શાજય શર્ા. 

બગલાન વળલે પ્રમગ જમ, પ્રમગ જઇ અમમાંર્ પ્રવન્ન થમા અને ર્ેભણે 

વર્ાભશને કહુ્ાં – નાટકન પ્રમગ ર્ મથાથત થમ, યાંર્ુ ર્ેભાાં યચકર્ા ઓછી છે. 

કાયણ કે ર્ેભાાં નૃમમન ક્માાંમ ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ નથી. નૃમમના અબાલને ૂય 

કયલાન ઉામ વળલે ફર્ાવ્મ. 

                  मयापीदं स्मृतं नृत्यं संध्याकालेषु नृत्यता । 

                      नानाकरणसंयुक्तैरङगहारैर्विभूषितम् । 

                             पूर्वरङगविधावस्मिन् त्वया सम्यक् प्रयोज्यताम् ॥૩                                

   વાંધ્માકાભાાં નૃમમ કયર્ા વભમે  ભે જુદા જુદા કયણથી વાંમુક્ર્ 

અઙ્ગશાયથી  વુળવબર્ નૃમમ કમુું છે. ર્ેન વાંમગ ૂલતયાંગભાાં કય, જેનાથી આ ળુદ્ધ 

ૂલતયાંગ , આ નૃમમાકદ  ઉકયણથી વભવન્લર્ થઈને ‘વચત્ર’ ળબ્દના દ્વાયા 
ઓખાળે.૪   

   આભ ળરૂઆર્ભાાં ઘણા પ્રમમન કયલા છર્ાાં આ નાટ્મ પ્રમગ 

વપ થમ નશીં. કાયણ કે ર્ેભાાં  કૈવળકી લૃવત થન વલતથા અબાલ શર્.  ઉલ્રેખ છે કે 

નટયાજ વળલને આ યશસ્ત્મની શેરેથી ખફય જ શર્ી. ભાટે ર્ાના અવબનમને 

પ્રબાલળાી ફનાલલા અને કૈવળકીલૃવત થના વપ પ્રમગ ભાટે બગલર્ી ાલતર્ીની 

વશામર્ા રીધી શર્ી. 

                   ‘रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे   स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा’ ૫ 

    અથાતર્ૌ આકતક અવબનમ ભાટે બગલાન વળલે નાટમના ફે 

બાગ કયી દીધા. – ર્ાણ્ડલ અને રાસ્ત્મ. ર્ાણ્ડલર્ વળલનુાં નૃમમ છે.- ઉધ્ધત થ ર્થા 

આકતક. રાસ્ત્મ ાલતર્ીનુાં નૃમમ છે.-વુકુભાય ર્થા ભનશય. વળલ નટયાજના રૂભાાં   
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‘ર્ાણ્ડલ’ભાાં અપ્રવર્ભ જ શર્ા. ાલતર્ીને રાસ્ત્મન બાય વોંીને ર્ેભણે ‘કૈવળકી ’ની 

અનુભ મજના ણ કયી દીધી. છી ર્ કઠય અને કભર્ાના વપ 

વવન્નલેળથી ઉમકૃષ્ઠ અવબનમ થલાન જ શર્. આ યવભમ પ્રમગને જઈને 

નાટ્મચામત બયર્ભુવનને અરોકકક આનાંદાનુબૂવર્ થઈ શર્ી.  

   આભ નાટકભાાં વુાંદય લેળબૂાલાી, નૃમમ અને અાંગશાયલાી 

ર્થા યવ અને બાલમુક્ર્ કક્રમાલાી  કૈવળકીલૃવત થ બગલાન વળલ દ્વાયા જ ઉમન્ન 

થઈ છે ૬ ર્ેના વલના નાટ્મ અધૂરાં શર્ુાં. આ લૃવત થના વભામજનથી નાટક 

વપર્ાૂલતક અવબનીર્ થલા રાગ્મુાં. આનાથી એ સ્ત્ષ્ટ થામ છે કે બગલાન વળલ જ 

નાટ્મ યાંયાના આકદ પ્રલર્તક છે. 

   આદ્ય નર્તક ર્થા અવબનમ કર્ાતના રૂભાાં નટયાજનુાં ખૂફજ 

વુાંદય લણતન વાંસ્ત્કૃર્ ગ્રાંથભાાં જલા ભે છે. બગલાન વળલન અવબનમ (ર્ાણ્ડલ) 

જેટર બમાંકય છે, ર્ેટર જ યભ કલ્માણકાયી ણ છે. ર્ે ‘વળલ’ અથાતર્ૌ કલ્માણ 

સ્ત્લરૂ છે, ર્ેથી ફીજાનુાં અવશર્ કેલી યીર્ે કયી ળકે ર્ેથી જ ર્ બગલાન વળલ 

આનાંદભાાં આલીને જ્માયે ર્ાણ્ડલ કયે છે મમાયે ર્ાના ચયણના સ્ત્લછાંદ વલક્ષેથી 

ૃથ્લીને ફચાલે છે. ગ્રશભાંડર ક્ષવર્ગ્રસ્ત્ર્ ના થામ એ ભાટે ધ્માન યાખીને ર્ાની 

બુજાઓ વભેટે છે ર્થા ફધા જ દાથો બસ્ત્ભ ન થઈ જામ, ર્ે ભાટે  વત્રનેત્રને એક 

જ સ્ત્થાન ય કેવન્રર્ કયર્ાાં નથી. ખયેખય, ર્ ર્ે અવબનમના આધાય –યાંગીઠ 

(ૃવથલી), યાંગભણ્ડ (અન્ર્કયક્ષ), યાંગસ્ત્થવભાજ (ચયાચય જીલ-વભુદામ) ની યક્ષા 

અને અભ્મુદમ ભાટે ર્ાણ્ડલથી ઉમન્ન થર્ુાં કષ્ટ જીરે છે. 

पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवने रक्षत: स्वैरपातै: 

संकोचेनैव दोष्णां मुहुरभिनयत: सर्वलोकातिगानाम् । 

दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रां ज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहभीते- 

रित्याधारानुरोधात् तरिपुरविजयिन:पातु वो दु:खनृत्यम् ॥૭ 
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                         ખયેખય, વળલનુાં પ્રેક્ષાગૃશ જ એલુાં વલરક્ષણ છે કે જ્માાં 

જલાથી કઈ ણ પ્રકાયન ળક-વાંર્ા યશેર્ નથી. વાચુાં એ છે કે બગલાન વળલ 

યાંગભાંચ ય શોંચર્ાાં જ આનાંદભમ લાર્ાલયણ થઈ જલાથી ફધા જ વલઘ્ન સ્ત્લમાં 

દૂય થઈ જામ છે. 

   બગલાન વળલ નાટ્મ યાંયાના આકદ પ્રલર્તક છે, એટરા ભાટે 

નાટ્મ-ભાંડભાાં  વોથી શેરાાં બૂર્ગણની વાથે ર્ેભની સ્ત્થાનાનુાં વલધાન છે. 

  आदौ निवेश्यो भगवान् सार्धं भूतगणै: शिव: ।૮ 

                         નાટકભાાં અરોકકક વયવર્ા, વાલતબોભ આકતણ ર્થા 

ભનયાંજનનુાં ભુખ્મ કાયણ નટયાજ વળલ દ્વાયા પ્રદર્શળર્ નૃમમનુાં જ છે. ળુદ્ધ 

અવબનમને વચત્ર અવબનમભાાં કયલર્શર્ર્ કયલાન શ્રેમ એભને જ પ્રાપ્ર્ થામ છે. 

   નાટ્મભાાં નૃમમ અને નૃત થ જડામેરા છે. - એના લગય યાંગભાંચ 

વાંૂણત યીર્ે વુળવબર્ થર્ુાં નથી. ભાટે જ ભવશભબટ્ટે કહુ્ાં છે. ‘नाट्यं 

गीतादिरञ्जितम् ’  નાટકભાાં ગીર્, લાદ્ય અને અવબનમ લગય ચારે નશીં. આણે 

જાણીએ છીએ કે બગલાન વળલ વાંગીર્ – ગીર્, લાદ્ય  અને નૃમમના ણ આકદ અને 

અદ્વદ્વર્ીમ વલદ્વાનના રૂભાાં વુપ્રવર્વષ્ઠર્ છે. ‘નૃત થ’ ર્ ાલતર્ીની કૃાથી ભેર છે. 

જેનાથી નાટ્મકરા વાચા અથતભાાં વુળવબર્ થઇ ળકી છે. ભાટે જ ધનાંજમ કશે છે –  

                      लास्यताण्डवरुपेण नाटकाद्युपकारकम् । ૯ 

           આથી જ બગલાન વળલ આવઙ્ગક, લાવચક,         આશામત અને વાવમલક 

અવબનમની વાથે વાથે ગામન, લાદન, નર્તન આકદ ફધી જ વલદ્યાઓના પ્રણેર્ા 

બગલાન વળલ છે.  ભાટે જ ર્ેભને ‘विद्यातिर्थं महेश्वरम्’ કશેલાભાાં આલે છે. 

વાવશમમ જગર્ને નટયાજની આ દેન શભેળાાં માદ  યશેળે. 
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વાંદબત વૂવચ :- 

(૧)  નાટ્મળાસ્ત્ત્ર –૧, ૮-૧૧ 

(૨) નાટ્મળાસ્ત્ત્ર –૧, ૧૭ 

(૩)  નાટ્મળાસ્ત્ત્ર –૪, ૧૩ 

(૪)   यश्चायं पूर्वरङ्गस्तु त्वया शुध्ध  :प्रयोजित :।  

        एतद्विमिश्रितश्चायं चित्रो नाम भविष्यति ॥ 

                                                (नाट्यशास्त्र,४-१५) 

(૫)  ભારવલકાવગ્નવભત્રભૌ – ૧, ૪  ૂલાતધત      

(૬)  दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यत  :।  

      कैशिकी श्लक्ष्णनैपथ्या शृङ्गाररससम्भवा ॥ (नाट्यशास्त्र 

१-४५) 

(૭)  ભુરાયાક્ષવ -૧, ૨ 

(૮) નાટ્મળાસ્ત્ત્ર –૩, ૨૩  ઉત થયાધત 

(૯) દળરૂક – ૧, ૧૦ 


