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 નાટ્યશાસ્ત્ર સદંરે્ભ દશરૂપકની ઉપાદેયતા 
 વસતંબેન જેઠવા 

અધ્યાપક, 

 

1. પ્રસ્તાવના  

સસં્કૃત સાહિત્ય ક્ષેતે્ર પ્રાગ ઐતતિાતસક કાળથી લઈને પ્રવતતમાન કાળની સફરમા ંભાષાકીય તેમજ સાહિત્ય ક્ષેતે્ર 

પ્રાચીન અને આધતુનક કાળ વચ્ચે ઘણુ ંઅંતર તાદ્રશ્ય થાય છે. સસં્કૃત ભાષા એ સ્વગતલોકમા ંબિરાજમાન દેવોની 
ભાષા િોવાના નાતે તે ઐશ્વયતયકુ્ત, તવદ્વતાભરી, સાત્તત્ત્વક ભાવવાળી પ્રવાહિતા ધરાવનાર, મધરુ, ઉપદેશ 

આપનાર તેમજ હ્રદયગમ્ય છે. તેથી જ કિવેાયુ ંછે કે विद्यािताां सांस्कृतसाहित्यम. 

 

પ્રાગ ઐતતિાતસક કાળમા ં દ્રષ્ટિપાત કરતા ં જણાશે કે આચાયત ભરતનુ ં ‘नाट्यशास्रम’ ગ્રથં તવશાળ, ત્તક્લટિ, 

પદાવબલયકુ્ત, તવદ્વતાયકુ્ત તેમજ તવદ્વાનોની મતતના કસોિીરૂપ છે. જ્યારે દસમી શતાષ્દદમા ંથયેલા ધનજંયે આ 

જ ‘નાિયશાસ્ત્રમ’ ગ્રથં આધાહરત ‘दशरूपकम’ નામનો ગ્રથં રચ્યો છે. જે લઘ,ુ સરળ પદાવબલયકુ્ત તેમજ 

સામાન્ય જન સમાજ સમજી શકે તેવો છે. આચાયત ભરતના નાિયશાસ્ત્રના 6000 શ્લોકોને ધનજંયે दशरूपकम’ મા ં
302 કાહરકામા ંરજૂ કરેલ છે. 

 

2. પ્રાચીન તેમજ પ્રવતતમાનકાળની વ્યાખ્યા 
2.1 પ્રાચીન 

ઋગ્વેદના મત મજુિ ‘પ્રાચીન’ એિલ ે‘જૂનુ’ં ‘प्राचीनां, परुा नि भिततl’ એિલે કે જે જૂનુ ંઅથાતત પરુાણુ ંિોવા છતા ં
નવુ ંજ રિ ેછે તે પ્રાચીન (સાહિત્ય) 

 

2.2 આધનુનક  

જે સસં્કૃત ભાષામા ંરચાયેલ િોય, સરળ, પ્રવતતમાન સ્સ્થતતનો ખ્યાલ રજૂ કરનાર, નવીનતાસભર, ઐતતિાતસક 

કાળ પછી રચાયેલ સસં્કૃત સાહિત્યને આધતુનક સસં્કૃત સાહિત્ય કિી શકાય. 

 

2.3 રસ કોને કહવેાય? 

આચાયત ભરતના મતે रस्यत ेआस्िाधत ेइतत रसः . અથાતત કાવ્યના પઠન યા શ્રવણ દ્વારા સહ્રદય તેમા ંતલ્લીન 

થઈ જે આનદંની અનભુતૂત કરાવે છે, તેને રસ કિવેાય છે. 

આચાયત ધનજંયના મતે,  

विभािरैनभुािशै्च सात्त्िकैव्य्रभॅभचाररभः l 
आनीयमानः स्िाधत्िां स्थायीभािो रसः स्मतृः ll 

અથાતત તવભાવ, અનભુાવ, સાત્ત્વક ભાવ અને વ્યબભચારી ભાવો દ્વારા પહરપટુઠાવસ્થાને રસ કિવેાય  છે. 
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તો રસની ઉત્પતિ તવશે આચાયત ભરત કિ ેછે કે, 

विभािानभुािव्य्यभभचारीसांयोभाद्रसतनष्पततः 
તવભાવ, અનભુાવ, વ્યબભચારી ભાવોના સયંોગથી રસની તનટપતિ થાય છે.   

 

3. नाट्यशात्रम અને दशरूपकम ની તલુના 
દશરુપકકાર ધનજંયના મતે  

“रत्यतु्साह्जुगपु्सा: क्रोधो िास: स्मयो भयां शोक: 

शममवप केचचत्प्रािु: पतु्ष्िनाट्येष ुनतैस्य ll” 

 

અથાતત રતત, ઉત્સાિ, જુગપુ્સા, ક્રોધ, િાસ્ય, તવસ્મય, ભય તથા શોક- આ તસવાય શમ નામનો સ્થાયીભાવ તરીકે 

સ્વીકારે છે. આચાયત ભરતના મત મજુિ સ્થાયીભાવો નીચ ેમજુિ છે. 
 

“रततह्रास्र शोकश्च शोकश्च क्रोधोत्सािौ भयां तथा 
जुगपु्सा विस्मयश्चेतत स्थायीभािा: प्रकीतत िता ll 

 

અથાતત રતત, િાસ્ય, શોક, ક્રોધ, ઉત્સાિ તથા ભય, જુગપુ્સા અને તવસ્મય િધા સ્થાયીભાવો કિવેાય છે. આચાયત 
ભરત રસ ઉત્પતિ માિે ત્રણ ભાવોને મખુ્ય માને છે. (1) તવભાવ, (2) અનભુાવ અને (3) વ્યબભચારી ભાવ. 

 

જ્યારે આચાયત ધનજંય તવભાવ, અનભુાવ, સાત્ત્વક ભાવ અને વ્યબભચારી ભાવ તથા સ્થાયીભાવ એમ પાચં 

ભાવોથી રસની તનટપતિ થાય છે, એમ તેઓ માને છે. આચાયત ભરતમતુનનો ગ્રથં પ્રાચીન િોવાથી તેની ભાષામા ં
પ્રાકૃત શદદો વધારે છે. તેની ભાષા ઘણી કહઠન તેમજ તવદ્વાનો માિે કસોિીરૂપ છે. આ ઉપરાતં આ ગ્રથં તવશાળ 

પણ છે. આજ ગ્રથંને આધારરૂપ માની આચાયત ધનજંયે दशरुपकम ની રચના કરી છે. જે આધતુનક ગ્રથં તરીકે 

ગણાવી શકાય.આ ગ્રથં સરળ, મધરુ અને ભાષાયકુ્ત છે. આચાયત ભરતની જેમ આચાયત ધનજંય પણ નવમા રસ 

તરીકે શાતં રસને નાિકમા ંસ્વીકારતા નથી.      
 

3.1 સમાનતા 
આચાયત ભરતના મતે નવ સ્થાયી ભાવો- રતત, િાસ, શોક, ક્રોધ, ઉત્સાિ, િય, તવસ્મય, અને જુગપુ્સા તથા શમ 

પરથી અનકુ્રમે શૃગંાર, િાસ્ય, કરુણ, રૌદ્ર, વીર, ભયાનક, અદભતૂ, બિભત્સ અને શાતં રસ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મત 

સાથે ધનજંય પણ સિમત છે. આ ઉપરાતં नात्यशास्रम ગ્રથંમા ંતનવેદ, ગ્લાતન, આહદ તેત્રીસ ભાવોનો ઉલ્લખે કરે 

છે. આચાયત ભરત અને ધનજંય િનેં્ન સાત્ત્વક ભાવોની સખં્યા આઠ સ્વીકારે છે. રસ અને ભાવ િનેં્ન એકબિજા તવના 
અસ્સ્તત્વ ધરાવતા નથી. 
 

આમ જોઈએ તો મખુ્ય ચાર રસો છે. શૃગંાર, રૌદ્ર, વીર અને બિભત્સ. શૃગંાર રસમાથંી િાસ્ય, રૌદ્ર રસમાથંી કરુણ, 

વીર રસમાથંી અદભતૂ રસની ઉત્પતિ થાય છે. અને  બિભત્સ રસમાથંી ભયાનક રસ જન્મે છે. 

श्यामो भितत श्रांगार: भसतो िास्य: प्रकीतत ित l 

कपोत: करुण्शश्चैि रक्तो रौद्र: प्रकीतत ित ll 
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અથાતત શૃગંાર શ્યામ વણતનો છે, િાસ્ય સફેદ કિવેાયો છે. કરૂણ કબતૂરના રંગનો છે અને રૌદ્ર રક્ત રંગનો કિવેાયો 
છે. જ્યારે દશકરૂપકમમા ંઆ વાત કરવામા ંઆવી નથી. 
 

4. સમાપન  

नाट्यशास्रम અને दशરુपकम એ વચ્ચે ઘણુ ંઅંતર જોવા મળે છે. 

એક પ્રાચીન છે તો दशરુपकम અવાતચીન છે. नाट्यशास्रम મા ંપ્રાકૃત ભાષા પ્રયોગ, તવદ્વતાયકુ્ત શદદો તેમજ 

સહંદગ્ધ ભાષા પ્રયોગ છે. જ્યારે दशરુपकम એ સરળ, શદુ્ધ સસં્કૃતના પ્રયોગવાળં, લઘ ુઅને સરળ ભાષા પ્રયોગથી 
યકુ્ત છે. આચાયત ભરતના 6000 શ્લોકોને ટૂંકાવીને ‘લઘ’ુ સ્વરૂપ આપ્યુ ંિોવાથી તેને ‘લઘ ુભરત’ ની ઉપાતધ 

પ્રાપ્ત થયેલ છે. કાળ પહરવતતન થતા ંલોકોની સમજશસ્ક્ત ઓછી થતા ંતે મજુિનુ ંસાહિત્ય જ રચવુ ંપડ ેછે. આમ, 

नाट्यशास्रम એ ઉત્કૃટિ છે, પરંત ુदशરુपकम તેના પ્રવતતમાન સમય મજુિ યોગ્ય સ્થાને છે. 

 

સદંર્ભતસચૂચ    

1. ભરતમતુન કૃત नाट्यशास्रम  

2. ધનજંયકૃત दशરુपकम 

 

 

 

 

 

 

 


