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ಮರ್ತ್ಯಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಟ್್ದ ಉದಯ ಅಥವಾ ನಾಟ್್ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಕಿರುಪರಿಚಯ 
 

Dr. M Govind Pai 
 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗೀತದ ವಿರ್ಯ ತಳಿದುಕೆೊಳಳುವಾಗ 

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ವನ್ುು ಓದುವ ಪ್ರಮೀಯ ಬಿಂತು. ಹಾಗೆಯೀ ಮುಿಂದಕೆೆ ಹೆೊೀಗ, ‘ಬೃಹದೆದೀಶಿ’, 

‘ಅಭಿನ್ಯದಪ್ಷಣ’, ‘ಸಿಂಗೀತ ರತ್ಾುಕರ’, ‘ಚತುದಷಿಂಡೀಪ್ರಕಾಶಿಕಾ’ ಓದಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ 

ಹಿಂದೆ ನೆಿಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೆೊೀಗದಾದಗ ಅಲ್ಲಿನ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಯೊಬಬಳಳ ನ್ೃತಯವನ್ುು 
ಕಲ್ಲಯುತ್ಾಾಳೆಿಂದೊ, ಕಾಲೆೀಜಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಒಿಂದೆರಡು ಪ್ರದರ್ಷನ್ಗಳನ್ುು ನೀಡದಾದಳೆಿಂದೊ ಕೆೀಳಿ 

ಕುತೊಹಲಕಾೆಗ ನಾಟ್ಯದ ಉದಯದ ಬಗೆೆ ಸರಳ ಪ್ರಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಿದೆ. ಆಗ, ಕಲ್ಲಯುವವರಿಗೊ, 

ಕಲ್ಲಸುವವರಿಗೊ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಾಯೀ ಹೆೊರತು ಶಾಸ್ೆೊರೀಕಾ ನ್ೃತಯದಲಿಲಿ ಎಿಂದರಿವಾಯಿತು. 
ಇದು ಎಲಿರಿಗೊ ಅನ್ವಯವಾಗದಿದದರೊ ಕೆಲವರಿಗಿಂತೊ ಖಿಂಡತವಾಗ ಆಗುವುದಿದೆ. ಆದುದರಿಿಂದ 

ಈ ಲೆೀಖನ್ವನ್ುು ಕತ್ೆ, ಮಾಹತ, ವಿಮಶೆಷಗಳನ್ುು ಒಗೊಡೆಸಿಯೀ ಬರೆದಿದೆದೀನೆ. ಕೆೊನೆಗೆ ಕೆಲವು 
ಗರಿಂಥಗಳ ಹೆಸರನ್ೊು ಕೆೊಟ್ಟಿದೆದೀನೆ, ಇರ್ಿವಿದದ ಓದುಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾಹತಗಾಗ ಓದಬಹುದು. 
ಹತುಾ ಪ್ುಟ್ಗಳ ಲೆೀಖನ್ವು ಕ್ತರುಪ್ರಿಚಯ ಹೆೀಗಾಗುತಾದೆ ಎಿಂಬ ಪ್ರಶೆುಯೊ ಬರಬಹುದು, 
‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ಕೆೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಇದು ಕ್ತರಿದೆೀ. 
1651 ನೆೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಭತೃಷಹರಿಯ ರ್ತಕಗಳನ್ುು ಸಿಂಸೃತದಿಿಂದ ಪೊತುಷಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗೆ 
ಅಬರಹಾಿಂ ರೆೊೀಜರ್ ಭಾಷಾಿಂತರ ಮಾಡದಾಗ ಅದು ವಿದೆೀಶಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಿಂತರ ಮಾಡಲಪಟ್ಿ 
ಮೊದಲ ಸಿಂಸೃತ ಕೃತಯಾಯಿತು. 1776 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊ ಪ್ಿಂಡತರು ಆಗನ್ ಗವನ್ಷರ್ ಜನ್ರಲ್ 

ವಾರೆನ್ ಹೆೀಸಿಿಿಂಗಸ ರಿಗಾಗ ಬರೆದ ‘ವಿವಾದಾಣಷವಸ್ೆೀತು’ ಎಿಂಬ, ಹಿಂದೊ ಕಾನ್ೊನ್ು ಪ್ದಧತಯ 

ಕೃತ ‘A Code of Gentoo Law' ಎಿಂದು ಭಾಷಾಿಂತರವಾಯಿತು. 1789ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಯಮ್ 

ಜ  ೋನ್ಸ್ ಎಂಬವರು ಕಾಳಿದಾಸನ 'ಶಾಕುಂತಲಾ' ನಾಟಕವನ್ುು ಇಂಗ್ಿೋಷಿಗ  ತರ್ುುಮೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸೃತ ನಾಟಕ ಮತುು ಗರಂಥಗಳ ಬಗ ೆ ಪಾಶಾಾತಯರು ಕಣ್ೆಾರೆದರು. ಭಾರತದ 

ನಾಟ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಳವುದಾದರೆ ಕ್ರರ.ಪೂ. 3ನ ೋ ಶತಮಾನದಲ್ಲಯಿೋ ಪಾಣಿನಿಯು ತನ್ು 
ಗರಿಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಲ್ಲ ಮತುು ಕೃಶಾಶವರ ನಾಟಸ ತರಗಳನುು ಉದದರಿಸಿದದನ್ು. ಆದರೆ ಇವರಿಬಬರ 

ಕೃತಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ುವಾಗ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ ಹ  ೋಗ್ವ . ಇವು ಶೆ್ ಿೀಕಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲ ಿಇರದೆ ಆಗನ್  
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ಕಾಲದ ರೊಢಿಯಿಂತ್ೆ ಸೊತರ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿದುದವೆಿಂದು 
ಸಿಂಶೆ್ ೀಧಕರು ಹೆೀಳಳತ್ಾಾರೆ. 1865ರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಜ ್ಎಡ್ವರ್ಡು ಹ  ಲ್ 

ಎಂಬವರಿಗ  ಧನಂರ್ಯನು ಮಧಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ ದ ನಾಟಕ 

ಕಲ ಯ 'ದರ್ರ ಪಕ'ವನುು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ುವಾಗ ಭರತ 

ಎಂಬ ಮುನಿ ಬರ ದ 'ನಾಟಯಶಾಸರ' ಎಂಬ ಗರಂಥದ ಕ ಲವು 
ಭಾಗಗಳ ಹಸುಪರತಿಯು ಸಿಕ್ರಿತು. ಅದರ ಪಾರಮುಖ್ಯತ  
ತಿಳಿಯದ  ಹ  ೋದ ಮತುು ಅದು ಅಸಮಗರವಾಗ್ದದ ಕಾರರ್ 

ಅದನುು 'ದರ್ರ ಪಕ'ಕ ಿ ಅನುಬಂಧವಾಗ್ (Appendix) 

ಮಾಡಿದರು. ಕರಮೆೋರ್ ನಾಟಯಶಾಸರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ 

ಹಸುಪರತಿಗಳು ದ  ರಕುತಾು ಹ  ೋದಂತ  ಅದ  ಂದು ನಾಟಕ, 

ನೃತಯ ಮತುು ಸಂಗ್ೋತ ಕಲ ಗಳ ಅತಿೋ ಹಳ ಯ 

ಮೆೋರುಗರಂಥವ ಂದ , ರ್ಗತಿುನ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ುಟ 
ಸಮಗರವಾದ ಕೃತಿ ಈ ಕಲ ಯ ಬಗ ೆ ಇನ  ುಂದಿಲಿವ ಂದ  

ಅರಿವಾಯಿತು. 1865ರಿಿಂದ 1894ರ ತನ್ಕ ಅಸಮಗರವಾದರೊ 

ಪ್ರಕಟ್ ಮಾಡ ಟ್ಟೀಕೆ ಬರೆದವರು ವಿದೆೀಶಿಯರು, ಇಿಂಗಿೀರ್ರು, 
ಜಮಷನ್ರು ಮತುಾ ಫೆರಿಂಚರು. 1894ರಲ್ಲಿ ಪ್ಿಂಡತ ಶಿವದತ್ಾಾ 
ಮತುಾ ಕಾಶಿೀನಾಥ ಪಾಿಂಡುರಿಂಗ ಪ್ರಬ್ ಅವರು ಸಿಂಸೃತದಲ್ಲ ಿ

ಬೆೊಿಂಬಾಯಿಯಿಿಂದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ ಕೃತಯು ಭಾರತೀಯರಿಿಂದ 

ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಪಟ್ಿ ಪ್ರಥಮ ಕೃತ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ಾಾರೆ. 
ಆನ್ಿಂತರ 1926ರಿಂದ 1934ರ ಒಳಗ  ಬರ  ೋಡಾದಿಂದ 

ಕಾಶಿೀರಿ ಪಂಡಿತ ಅಭಿನವಗುಪುನ (ಕ್ರರ.ಶ. 9ನ ೋ ಶತಮಾನ) 

ಟೋಕ ಯುಳಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವಿ ಸಂಪಾದನ ಮಾಡಿದ (ಅಧ್ಾಯಯ I 

– XIV, ಮತುಾ VIII – XVIII) ಕೃತ ಪ್ರಕಟ್ವಾಯಿತು. 
ಕರಮೀಣ ಎಲಾಿ 36 ಅಧ್ಾಯಯಗಳೂ ಲಬದವಾದುವು. 1929ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಶಿ ಸಂಸೃತ ಮಾಲ ಯು 'ಶಿರೋ ಭರತಮುನಿಪರಣಿೋತ 

ನಾಟಯಶಾಸರಂ' ಎಿಂಬುದನ್ುು ಮುದಿರಸಿತು. ಆನಂತರ 

'ನಾಟಯಶಾಸರ'ವು ಅನ ೋಕ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವಾಯಿತು.  
 ‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ವೆಿಂದರೆ ನಾಟ್ಕ, ನ್ೃತಯ ಮತುಾ ಸಿಂಗೀತಗಳ 

ಮೀಲ್ಲನ್ ಒಿಂದು ಪಾರಚ್ಚೀನ್, ಶೆರೀರ್ಠ ಗರಂಥ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಭರತಮುನಿಯು ಈ ಮಹಾಗರಿಂಥ 'ನಾಟಯಶಾಸರ'ವನುು ಬರ ದು 
ಪರಸಿದಧನಾಗ್ಬಿಟಟನು. ಇದನ್ುು ಓದಿದ ಅತ್ೆರೀಯರಾದಿ 

ಮುನಿಗಳು ಬಹುವಾಗ್ ಪರಶಂಸಿಸಿ, ಭರತನ ಮುಂದ  ಬಂದು, 
ಕ ೈಜ  ೋಡಿಸಿ ಅವನಿಗ  ವ ೋದಗಳಷ ಟೋ ಪವಿತರವಾದ ಈ 

ಗರಂಥವನುು ಬರ ಯಲು ಸ ೂತಿು ಹ ೋಗ  ಬಂತು, ಇಷ ಟಲಾಿ 
ಜ್ಞಾನವನುು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು, ಇದು 

ಯಾರಿಗಾಗ್ ಬರ ಯಲೂಟಟತು, ಇದರಲ್ಲಿನ ಸ ತರಗಳನುು 
ಅನುಷಾಾನಕ ಿ ತರುವ ಬಗ ಯಂತು ಎಂಬಿತಾಯದಿ ಪರಶ ುಗಳನುು 
ಕ ೋಳಿದಾಗ ಭರತನು ಸಂತ  ೋಷ್ದಿಂದ ತಾನು ಹ ೋಗ  ಇದನುು 
ಬರ ದ  ಎಂಬ ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸತ  ಡ್ಗ್ದನು. 
 

ಪರರ್ಮಯ ಶಿರಸಾದ ೋವೋ ಪಿತಾಮಹಮಹ ೋಶವರೌ | 

ನಾಟಯಶಾಸರಂ ಪರವಕ್ಷ್ಾಾಮಿ ಬರಹಮರ್ ಯದುದಾಹೃತಂ|| 

(ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸರ, ಅ 1., ಶ ್ ಿೋ 1). 

 

ಆಗ ಭರತನು ತಲ ಬಾಗ್ ಬರಹಮನನ ು, ಮಹ ೋಶವರನನ ು 
ನಮಸಿರಿಸಿ, ಬರಹಮನಿಂದ ತನಗ  ದ  ರ ತ ನಾಟಯಶಾಸರವನುು 
ಹ ೋಳುತ ುೋನ  ಎನುುತಾು ಹೋಗ ಂದನು. 
 ಸವಯಂಭ  ಮನುವಿನ ಕೃತಯುಗವು ಕಳ ದು ವ ೈವಸವತ 

ಮನುವಿನ ತ ರೋತಾಯುಗವು ಆರಂಭವಾದಾಗ ರ್ನರು ಕಾಮ, 

ಲ  ೋಭ, ಮದ, ಮತ್ರಗಳಿಗ  ಬಲ್ಲಯಾಗ್ ಸುಖ್ 

ಸಂತ  ೋಷ್ಗಳನುು ಕಳ ದುಕ  ಂಡ್ರು. ಲ  ೋಕಪಾಲರಿಂದ 

ರಕ್ಷಿಸಲೂಟಟ ರ್ಂಬ ದಿವೋಪವು (ಈಗ್ನ ಭಾರತ) ದ ೋವ, ದಾನವ, 

ರಾಕ್ಷಸ, ಯಕ್ಷ, ಉರಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುದ, ಮನಶಾಶಂತಿ 

ಎಂಬುದ ೋ ಇಲಿವಾಯಿತು. ಆಗ ದ ೋವತ ಗಳು ಇಂದರನನುು 
ಮುಂದಿಟುಟಕ  ಂಡ್ು, ಬರಹಮದ ೋವರ ಬಳಿಗ  ಹ  ೋಗ್ ದುುಃಖ್ 

ದುಗುಡ್ಗಳನುು ಕಳ ಯಲು, ಮನ  ೋರಂರ್ನ ಗಾಗ್ 

ಏನನಾುದರ  ತಮಗ  ಕ  ಡ್ಬ ೋಕ ಂದ , ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಶಯವೂ, 

ಶಾರವಯವೂ (audio-visual) ಇರಬ ೋಕ ಂದ  ಕ ೋಳಿಕ  ಂಡ್ರು. 
ನಾಲುಿ ವ ೋದಗಳು ಬಾರಹಮರ್ರ ಕ ೈಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಾತರ ಇದುದ, 
ಸವುವಣಿೋುಯರಿಗ  ದ  ರಕುವಂತಹ ವ ೋದವಂದನುು 
ದಯವಿಟುಟ ರಚಿಸಬ ೋಕು ಎಂದ  ಬ ೋಡಿದರು. ಬರಹಮನು, 
ಹಾಗ ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹ ೋಳಿ ಅವರನುು ಬಿೋಳುಕ  ಂಡ್ನು. 
 ತರುವಾಯ ಅವನು ಆಲ  ೋಚನಾಮಗುನಾಗ್ ನಿೋತಿ, 

ಧಮುಶಾಸರ, ಕಲ  ಮತುು ಪುರಾರ್ಗಳಿರುವ 'ನಾಟಯ' ಎಂಬ 

ಐದನ ೋ ವ ೋದವನುು ರಚಿಸುವೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲಿರಿಗ  

ನಿೋತಿಮಾಗುವನುು ತ  ೋರಿಸುವುದಂತಾಗುವುದ ಂದು 
ನಿಶಾಯಮಾಡ, ಯೋಗಾರ ಢನಾಗ್ ತಾನು ಈ ಮೊದಲು 
ರಚಿಸಿದ ನಾಲುಿ ವ ೋದಗಳನುು ಸಮರಿಸಿದನು. 
 

ರ್ಗಾರಹ ಪಾಠ್ಯಮೃಗ ವೋದಾತಾ್ಮಭ  ಯೋ ಗ್ೋತಮೆೋವ 

ಚ | ಯರ್ುವ ೋುದಾದಭಿನಯಾನ್ಸ 
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ರಸಾನುಥವುಣಾದಪಿ || (ಭ. ನಾ. ಶಾ., ಅ 1., ಶ ್ ಿೋ 

17). 

ವ ೋದ  ೋಪವ ೋದ ೈ ಸಂಬದ  ಧೋ ನಾಟಯವ ೋದ  ೋ 

ಮಹಾತಮನಾ | ಏವಂ ಭಗವತಾ ಸೃಷ  ಟೋ ಬರಹಮಣಾ 

ಸವುವ ೋದಿನಾ ||  

(ಭ. ನಾ. ಶಾ., ಅ 1., ಶ ್ ಿೋ 18). 

 

ಪಠ್ಯವನುು ಋಗ ವೋದದಿಂದ, ಗ್ೋತವನುು ಸಾಮವ ೋದದಿಂದ, 

ಅಭಿನಯವನುು ಯರ್ುವ ೋುದದಿಂದ ಮತುು ರಸವನುು 
ಅಥವುವ ೋದದಿಂದ ತ ಗ ದು ಹಂದ  ರಚಿಸಿದ ವ ೋದ, 

ಉಪವ ೋದಗಳಂತ ಯೋ ಸವುಜ್ಞನಾದ ಮಹಾತಮ ಬರಹಮನು 
ಹ  ಸ 'ನಾಟಯವ ೋದ'ವನುು ರಚಿಸಿದನು.  
 ಆ ಬಳಿಕ ಬರಹಮನು ಇಂದರನನುು ಕರ ದು ತಾನು ಪುರಾರ್, 

ಇತಿಹಾಸಗಳ ಕಥ ಗಳಿದದ ನಾಟಯವ ೋದವನುು ರಚಿಸಿದ ದೋನ . 
ನಾಟಕಗಳನುು ಬರೆದು, ದ ೋವತ ಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ, 

ತಿಳುವಳಿಕ ಯುಳಳ ಮತುು ಸಭಾಕಂಪನವಿಲಿದವರನುು ಹುಡ್ುಕ್ರ, 

ಅವರಿಂದ ಆಡಿಸಿ ಸಂತ  ೋಷ್ಪಡ್ುವುದು ಎಂದು ಹ ೋಳಿ 

ನಾಟಯವ ೋದವನುು ಅವನಿಗ  ಒಪಿೂಸಿದನು. ಇಂದರನು ಅದನುು 
ನ  ೋಡಿ ಬರಹಮನಿಗ  ಅಂರ್ಲ್ಲಬದದನಾಗ್ ಕ ೈಜ  ೋಡಿಸಿ, "ಭಗವನ್ಸ, 

ಇದು ದ ೋವತ ಗಳಿಗ  ಸಾಧಯವಾಗುವಂತಹ ವಿಷ್ಯವಲಿ. 
ಅವರಿದಕ ಿ ಅನಹುರು, ಅಯೋಗಯರು. ವ ೋದಗಳ 

ಸಾರವನುರಿತವರ , ಸಂಶಿತವರತರ  ಆದ ಮುನಿಗಳ ೋ ಇದರ 

ಪರಯೋಗವನುು ಮಾಡ್ಬಲಿರು" ಎಂದು ಬಿನುವಿಸಿದನು. ಆಗ 

ಬರಹಮನು ಭರತ ಮುನಯನ್ುು ಕರ ದು, ನಾಟಯವ ೋದವನುು 
ಕರುಣಿಸಿ, ಅವನ , ಅವನ ನ ರು ಪುತರರ  ಇದನುು ಅಭಯಸಿಸಿ, 

ಇದರ ಪರಯೋಗವನುು ಯಶಸಿವಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬ ೋಕು ಎಂದು 
ಆಜ್ಞ ಮಾಡಿದನು. ಭರತನಿಗ  ನ ರು ಪುತರರ ಂದು 
ಹ ೋಳಲಾಗ್ದ ಯಾದರ , ನಾಟಯಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಭರತಪುತರರ ಂದು 
ನ ರ ೈದು ಮಂದಿಗಳ ಹ ಸರುಗಳಿವ , ಅವನುು ಇಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳುವುದಿಲಿ. ಅವಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ಭರತನ ಪುತರರ  ಅಲಿ, 
ಶಿಷ್ಯರ  ಅಲಿ, ಸಮಕಾಲ್ಲೋನರ  ೋ, ಹಂದಿನವರ  ೋ ಆಗ್ದಾದರ . 
ಬರಹಮನ ಆಜ್ಞ ಯಂತ  ಭರತನು ನಾಟಕವನುು ಬರ ದು ತನು 
ಪುತರರಿಗ  ಅವರವರ ಕೌಶಲಯಕಿನುಸಾರವಾಗ್ ಪಾತರಗಳನುು 
ಹಂಚಿದನು. 
 ಸವಲಪ ಕಾಲದ ನ್ಿಂತರ ಭರತನು ಬರಹಮದ ೋವರ ಬಳಿಗ  ಹ  ೋಗ್, 

ಶಿರಸಾ ಪರಣಾಮ ಮಾಡಿ, ತಮಮ ಅಪೂಣ ಯಂತ  ತಾನು 

ನಾಟಕವನುು ಬರ ದು, ತನು ಪುತರರಿಗ  ಅವರವರ 

ಸಾಮಥಯುಕಿನುಗುರ್ವಾಗ್ ಪಾತರಗಳನುು ಹಂಚಿ, ಅವರಿಗ  
ಅಭಿನಯ, ಹಾವಭಾವ, ಸಂಭಾಷ್ಣ  ಮಾಡ್ುವ ರಿೋತಿ, ಮಾತಿನ 

ಧವನಿಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ಹಡಿತ, ರಂಗಮಂಚದ ಮೆೋಲ  ನಿಲುಿವ, 

ನಡ ದಾಡ್ುವ ಕರಮ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ನಾಟಯವ ೋದದಲ್ಲಿ 
ವಿವರಿಸಿದ ಭಾರತಿ, ಸಾತವತಿ ಮತುು ಆಭುಟ ವೃತಿುಗಳಂತ  
ತರಬ ೋತಿಮಾಡಿರುವ ನು, ನಾಟಕದ ಪರಯೋಗವನುು ಮಾಡ್ಲು 
ಸಿದಧನಾಗ್ದ ದೋನ ಂದು ಅರಿಕ  ಮಾಡಿದನು. ಬರಹಮನು ನಾಲಿನ ೋ 

ವೃತಿುಯಾದ ಕ ೈಶಿಕ್ರ ವೃತಿುಯನ ುೋಕ  ಬಿಟ್ ಟ ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಾಗ, 

ಅದನುು ಮಾಡ್ಲು ತನು ಶಿಷ್ಯರು ಯೋಗಯರಲಿ. ಅದು ಸುಂದರ, 

ಆಕಷ್ುಕ, ಕ  ೋಮಲ, ಕರ್ಮನಗಳನುು ಸ ಳ ವ ವೃತಿು, ಹಂದ  ಮೆಮ 
ಶಿವನು ತಾಂಡ್ವ ನೃತಯವನುು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನುು 
ನ  ೋಡಿದ ದೋನ . ತನು ಶಿಷ್ಯರು ಪುರುಷ್ರಾದುದರಿಂದ ಅವರಿದನುು 
ಮಾಡ್ಲಶಕಯರು ಎಂದು ಭರತನು ಉತುರಿಸಿದನು. 
 ಕತ ಯನುು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಾಲುಿ ವೃತಿುಗಳ 

ಬಗ ೆ ಹ ೋಳಬ ೋಕು. 'ವೃತಿು' ಎಂಬ ಪದವನುು ನಿಖ್ರವಾಗ್ 

ತರ್ುುಮೆ ಮಾಡ್ಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಲಾಗ್ದ . ಇದನುು 
ನಾನು ಒಪುೂತ ುೋನ . ಯಾವುದ ೋ ಒಂದು ಭಾವ ಅಥವಾ 

ರಸವನುು ಸ್ಾಿಂದಭಿಷಕ ಸಂಭಾಷ್ಣ , ಅದರ ಧವನಿಯ 

ಪರಿಮಾರ್, ಸಂಗ್ೋತ, ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನ , ಮುಖ್ಭಾವ, 

ಅಭಿನಯ ಇತಾಯದಿಗಳಿಂದ ನಿರ ಪಿಸುವುದಕ ಿ 'ವೃತಿು' 
ಎನುಬಹುದು ಎಂದು ನನು ವಿಚಾರ. ನಟನ ಯು 
ಪಾರಮುಖ್ಯವಾಗ್ ಮಾತು, ಸಂಭಾಷ್ಣ ಗಳಲ್ಲರಿುವಾಗ, ಧವನಯ 

ಪ್ರಿಮಾಣವು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತ್ೆಯಷೆಿೀ ಇದುದ, ಹ ಚಾಾಗ್ 

ಪುರುಷ್ಪಾತರಗಳು ನಿವುಹಸುವ ವೃತಿುಯನುು ಭಾರತಿ ವೃತಿು 
ಎನುುತಾುರ . ಇದು ಕರುಣಾ, ಹಾಸಯ ಮತುು ಅದುುತ ರಸವನುು 
ತ  ೋರಿಸಲು ಯೋಗಯ. ಪಾತರನಿವುಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ, 

ಮಾತುಗಳಿಗ  ಒತುು ಕ  ಟುಟ ಶಕ್ರು ಮತುು ಸ ೂತಿುಯುಕುವಾದ, 

ಧ ೈಯು, ಆತಮವಿಶಾವಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿರ ಪಣ ಯನುು 
ಸಾತಿುಿಕ ವೃತಿು ಎನುುತಾುರ . ಇದು ವಿೋರ ಮತುು ಅದುುತ 

ರಸವನುು ತ  ೋರಿಸುತುದ . ಮೊೋಸ, ಅಸತಯದ ನುಡಿಗಳು, 
ಮಾಟ ಮಂತರಗಳ ಪರಯೋಗ, ಸಿಟಟನ ಮಾತುಗಳು, ಬ ೈಗಳು, 
ಕ್ರರಿಚಾಟ, ರ್ಂಭಕ  ಚಿಾಕ  ಳ ್ ಳೋರ್ ಈ ವೃತಿುಯನುು 
ಆಭುಟವೃತಿು ಎಂದು ಕರ ಯುತಾುರ . ರೌದರ, ಭಯಾನಕ ಮತುು 
ಭಿೋಭತ್ ರಸಗಳನುು ಇದು ನಿರ ಪಿಸುತುದ . ಬರ್ಣಬರ್ಣದ 
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ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿ, ಆಭರರ್ಗಳನುು ತ  ಟುಟ, ಮೃದು ನುಡಿ, 

ಸಂಗ್ೋತನೃತಯಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನಯವಾಗ್ ಸಿರೋಯರ ೋ ಮಾಡ್ುವ 

ಆಕಷ್ುಕ ನಟನ ಯನುು ಕ ೈಶಿಕ್ರ ವೃತಿು ಎನುುತಾುರ . ಇದು 
ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸಯರಸಗಳಿಗ  ಅನುಕ ಲ. ಭರತನು ಒಂಭತುನ ೋ 

ರಸ ಶಾಂತ ರಸವನುು ನಾಟಯಶಾಸರದಲ್ಲ ಿಹ ೋಳಿಲಿ. ಈ ರಸವನುು 
ಉದುಟ ಎಂಬ ಕಾಶಿೀರಿ ಗರಂಥಕಾರನು ಕ್ರರ. ಶ. 8ನೆೀ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲ ಿ ಬರ ದ ನಾಟಯಶಾಸರದ ಟೋಕ ಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗ್ 

ವಿವರಿಸಿದಾದನ . ನಂತರ ಅಭಿನವಗುಪುನ 

'ಅಭಿನವಭಾರತಿ'ಯಲ್ಲಿಯ  (ಕ್ರರ. ಶ. 10ನ ೋ ಶತಮಾನ) 

ಶಾಂತ ರಸದ ಉಲ ಿೋಖ್ವಿದ . 
 ಕ ೈಶಿಕ್ರ ವೃತಿುಯು ಪುರುಷ್ರಿಂದ ಅಸಾಧಯವ ಂದು ಮನಗಂಡ್ 

ಬರಹಮನು ಪುನುಃ ಯೋಗಾರ ಢನಾಗ್ ತನು ಮನಸಿ್ನಿಂದಲ ೋ 

ನಟನಾಚಾತುಯಾುವುಳಳ ಮಂರ್ುಕ ೋಶಿ, ಸುಕ ೋಶಿ, ಮಿಶರಕ ೋಶಿ, 

ಸುಲ  ೋಚನಾ, ಸೌದಾಮಿನಿ, ದ ೋವದತಾು, ದ ೋವಸ ೋನಾ, 

ಮನ  ೋರಮಾ, ಸುದತಿ, ಸುಂದರಿ, ವಿದಗಾಧ, ವಿಪುಲಾ, 

ಸುಮಾಲಾ, ಸಂತತಿ, ಸುನಂದಾ, ಸುಮುಖಿ, ಮಾಗಧೋ, 

ಅರ್ುುನಿೋ, ಸರಳಾ, ಕ ೋರಳಾ, ಧೃತಿ, ನಂದಾ, ಸುಪುಷ್ಿಲಾ 

ಮತುು ಕಲಮಾ ಎಂಬ 24 ಅಪ್ರ ಯರನುು ಸೃಷಿಟಸಿದನು. ಸಾವತಿ 

ಮತುು ಸಂಗಡಿಗರನುು ವಾದಯಮೆೋಳಕ ಿ, ನಾರದ ಮತುು 
ಗಂಧವುರನುು ಗಾಯನಕ ಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಭರತನಿಗ  
ಇಂದರಧವರ್ದ ದಿನ ನಾಟಕ ಪರಯೋಗವನುು ಮಾಡ್ಬ ೋಕು 
ಎಂದು ಅಪೂಣ  ಮಾಡಿದನು. 
 ಇಂದರಧವರ್ದ ದಿನ ಅಿಂದರೆ ದ ೋವತ ಗಳು ದ ೈತಯರನುು 
ಸ  ೋಲ್ಲಸಿದ ದಿನ, ವಿರ್ಯ ದಿನಾಚರಣ , ಭಾದರಪದ ಶುದಧ 
ದಾವದಶಿಯಂದು ಬರುತುದ . ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಇದ  ಂದು ರ್ನಪಿರಯ ಹಬಬವಾಗ್ತುು. ಇದ ೋ ಕತ ಯನುು 
ವಸುುವಾಗ್ಟುಟ ಬರ ದ ನಾಟಕದ ಪರಥಮ ಪರಯೋಗವನುು ಆ 

ದಿವಸ ಭರತನು ಮಾಡಿದನು. ಮೊದಲು ನಾಂದಿಯನಿುಟುಟ, 
ನಾಟಕವು ಸಂಭರಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಗ ದ  ದೋತಾ್ಹದಲ್ಲ ಿ

ಸಭ ಯಲ್ಲಿದದ ದ ೋವದ ೋವತ ಗಳು ಮೆಚಿಾ ಬಹುಮಾನಗಳನುು 
ನಿೋಡಿದರು. ಇಂದರನು ಧವರ್ವನ ು, ಬರಹಮನು ಕುಟಲಕವನ ು, 
ವರುರ್ನು ಚಿನುದ ಕಳಶವನ ು, ಸ ಯುನು ಛತಿರಯನ ು, 
ಶಿವನು ಸಿದಿಧಯನ ು, ವಾಯುವು ಬಿೋಸಣಿಗ ಯನ ು, ವಿಷ್ುಣವು 
ಸಿಂಹಾಸವನ ು, ಸರಸವತಿಯು ಜ್ಞಾನವನ ು ನಿೋಡಿದರು. 

ನಾಗರ , ಯಕ್ಷರ , ಗಂಧವು ಕ್ರನುರರರ  ಶಕಾಾನುಸಾರ 

ಪಾರಿತ  ೋಷ್ಕಗಳನುು ಕ  ಟಟರು.  
 ನಾಟಕವು ಮುಂದುವರಿಯುತಾು, ದಾನವರ ಸ  ೋಲು ಮತುು 
ವಧ ಯ ದೃಶಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಪ ರೋಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಿ ಕ ತಿದದ ದ ೈತಯರು 
ರ  ಚಿಾಗ ದುದ ಗುಲ ಿಬಿಬಸಿದರು. ತಮಗ್ದು ಅವಮಾನವ ಂದು 
ವಿರ ಪಾಕ್ಷನ ಂಬವನ ನ ೋತೃತವದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ುಗಳು ನಾಟಕಕ ಿ 
ಅಡಿಿಪಡಿಸಿ, ತಮಮ ಮಾಯಯಿಂದ ನಟರು ಸಂಭಾಷ್ಣ ಗಳನುು 
ಮರ ಯುವಂತ  ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ, 

ಮುಖ್ಭಾವಗಳನುು ಸಥಂಭಿತಗ  ಳಿಸಿ ಅವರನುು ನಿಶ ಾೋತಿತ 

ಮಾಡಿದರು. 
 ಇದನುು ಅರಿತ ಇಂದರನು ಕ  ರೋಧಾನಿವತನಾಗ್, ಬಳಿಯಲ ಿೋ ಇದದ 
ತನು ರತುಖ್ಚಿತವಾದ ಧವರ್ಸಥಂಭವನುು ತ ಗ ದು ಅದರಿಂದ 

ವಿಘ್ುಗಳನುು ಹ  ಡ ದು ಹರ್ುಣಗಾಯಿ ನಿೋರುಗಾಯಿಮಾಡಿ 

(ರ್ರ್ುರ) ವಧಸಿದನು. ಇದನುು ಕಂಡ್ ದ ೋವತ ಗಳು ಭರತನಿಗ  
ನಾಟಕವನ ು, ನಟರನ ು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಉತುಮ 

ಶಸರದ  ರಕ್ರತ ಂದ , ಇಂದರನ ಧವರ್ದ ಹ ಸರು ಅಂದಿನಿಂದ 

'ರ್ರ್ುರ'ವ ಂದಾಗುವುದ ಂದ  ಹ ೋಳಿದರು. ನಾಟಕವು 
ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಅಳಿದುಳಿದ ವಿಘ್ುಗಳು ಪುನುಃ 
ಕ್ರೋಟಲ ಯಬಿಬಸಿದರು. ಆಗ ಭರತನು ತನು ಪುತರರ  ಂದಿಗ  
ಬರಹಮನನುು ಪಾರರ್ಥುಸಿ, ವಿಘ್ುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಒಂದು 
ಶಾಶವತ ಪರಿಹಾರವನುು ತ  ೋರಬ ೋಕ ಂದು ಬ ೋಡಿಕ  ಂಡ್ಂತ  
ಬರಹಮನು ವಿಶವಕಮುನನುು ಕರ ದು ಒಂದು ಭದರವಾದ ನಾಟಕ 

ಗೃಹವನುು ರಚಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ವಿಶವಕಮುನು ಹಾಗ ಯೋ 

ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸಭಾಗೃಹದ, ರಂಗಮಂಚದ ಮತುು ನ ೋಪಥಯದ 

ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರತ ಯೋಕ ದ ೋವದ ೋವತ ಗಳನ ು, 
ಮಹ  ೋರುಗಗಳನ ು, ಭ ತ ಯಕ್ಷಣಿಯರನ ು, ಗುಹಯ, 
ಪನುಗಗಳನ ು ಬರಹಮನು ನಿಯುಕ್ರುಸಿ, ತಾನ ೋ ವ ೋದಿಕ ಯ ಮಧಯ 
ಭಾಗದ ರಕ್ಷಣ ಯ ಭಾರವನುು ಹ  ತುುಕ  ಂಡ್ನು. 
 ಮತ  ುಮೆಮ ಅಪಿರಯ ಘ್ಟನ ಗಳಾಗದಂತ  ವಿಘ್ುಗಳನುು ಸಾಮ, 

ದಾನ, ದಂಡ್ ಅಥವಾ ಭ ೋದಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಬ ೋಕು ಎಂದು 
ದ ೋವತ ಗಳು ಬರಹಮನನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಂಡಾಗ ಅವನು 
ವಿಘ್ುಗಳ ್ ಂದಿಗ , "ನಿೋವ ೋಕ  ನಾಟಕ ಪರದಶುನಕ ಿ 
ಅಡಿಿಪಡಿಸುತಿುೋರಿ?" ಎಂದು ಕ ೋಳಿದನು. ಆಗ ವಿರ ಪಾಕ್ಷನು, 
"ನಿೋವು ನಾಟಯವ ೋದವನುು ದ ೋವತ ಗಳ ಇಚ ಯೆಂತ  ರಚಿಸಿದಿದೋರಿ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಮನುು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗ್ ತ  ೋರಿಸಲಾಗ್ದ . ನಾವೂ, 
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ದ ೋವತ ಗಳ್ ನಿಮಿಮಂದಲ ೋ ಸೃಷಿಟಸಲೂಟಟವರು, ಹೋಗ್ದುದ 
ನಮೊಮಳಗ  ಭ ೋದಭಾವವ ೋಕ ?" ಎಂದನು. 
 ಬರಹಮನು, "ನಾನು ನಾಟಯವ ೋದದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಮಬಬರನ ು ಸಮಾನ 

ದೃಷಿಟಯಿಂದಲ ೋ ನ  ೋಡಿದ ದೋನ , ಒಬಬರು ಮೆೋಲು, ಮತ  ುಬಬರು 
ಕ್ರೋಳು ಎಂದು ತ  ೋರಿಸಲ್ಲಲಿ. ನಿಮಿಮಬಬರ ಸ  ೋಲುಗ ಲುವು, 
ಅದೃಷ್ಟ, ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎರಡ್ನ ು ಸಮಾನವಾಗ್ಯೋ 

ರ ಪಿಸಿದ ದೋನ . ಕತ ಗಳು ಪುರಾರ್, ವ ೋದ ಮತುು 
ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದಲ ೋ ಇವ , ಕಟುಟ ಕತ ಗಳಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸಯ, 
ವಿನ  ೋದ, ಆಟ್  ೋಟ, ಶಾಂತಿ ಮತುು ನಿೋತಿ ಧಮುಗಳಿವ . 
ಶೃಂಗಾರ, ಯುದಧ, ವಧ ಗಳ್ ಇವ . ಕತುವಯನಿಷ್ಾರಿಗ  ಕತುವಯ, 
ಪ ರೋಮಿಗಳಿಗ  ಪ ರೋಮ, ಹ ೋಡಿಗಳಿಗ  ಧ ೈಯು, ಬುದಿಧಹೋನರಿಗ  
ಬುದಿಧ, ಬುದಿಧವಂತರಿಗ  ಜ್ಞಾನವನುು ಇದು ನಿೋಡ್ುತುದ . ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮನ  ೋರಂರ್ನ , ಸಂತಸ, ಮುದ ಮತುು ಮನ್ಶಾಶಿಂತಗಳಿವ . 
ನಾಟಯವು ಸಾಮಾನಯರ ದ ೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಕ  ಮತುು 
ವತುನ ಗಳ ಅನುಕರಣ  ಹ  ರತು ಬ ೋರ ೋನಲಿ. ಅದು 
ಉತುಮವ, ಅಧಮವ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಿದ ಜ್ಞಾನ, 

ಕಲ , ಸ ತರ, ಜಾಣ ಮ, ನಿೋತಿ ಮತುು ಬ  ೋಧನ  ಬ ೋರ ಲ್ಲಿಯ  

ಇಲಿ. ನಾನಿದನುು ಎಲಿರ ಉನುತಿಗ  ೋಸಿರವ ೋ ಬರ ದಿದ ದೋನ . 
ನಿೋವು ದ ೋವತ ಗಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ಸಿಟುಟ ಮತುು ದ ವೋಷ್ಗಳನುು 
ಬಿಡ್ಬ ೋಕು. ಮನಸಿ್ಗ  ಮುದ ನಿೋಡ್ುವ ಪುರಾರ್ದ, ಇತಿಹಾಸದ 

ಕತ ಗಳನುು ನಿರ ಪಿಸುವುದ ೋ ನಾಟಯ (ನಾಟಕ). ದ ೋವತ ಗಳ, 

ಅಸುರರ, ರಾರ್ರುಗಳ, ಸಾಮಾನಯರ ಸಾಹಸ, ಸಾಧನ , 
ಕಾಯುಸಿದಿಧಯನುು, ದುುಃಖ್, ದುಮಾಮನಗಳನುು, ಸಂತ  ೋಷ್, 

ಆನಂದಗಳನುು ವ ೋಷ್ಭ ಷ್ಗಳನುು ತ  ಟುಟ, ಅಭಿನಯ, ನೃತಯ, 
ಸಂಭಾಷ್ಣ ಗಳಿಂದ ತ  ೋರಿಸಿ ನ  ೋಡ್ುವವರನುು 
ರಂಜಿಸುವುದ ೋ ನಾಟಯ ಅಥವಾ ನಾಟಕ, ಬ ೋರ ೋನ  ಅಲಿ" 

ಎಂದು ವಿಘ್ುಗಳನುು ಬ  ೋಳಯಿ್ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು. 
 ಬಳಿಕ ಬರಹಮನು ದ ೋವತ ಗಳ ಕಡ  ತಿರುಗ್, "ನಾಟಯಗೃಹದಲ್ಲಿ 
ಮಂತರ ರ್ಪಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ, ಶಾಸ  ರೋಕು ಹ  ೋಮವನುು 
ಮಾಡಿ, ಭಕ್ಷಾಭ  ೋರ್ಯಗಳ ನ ೈವ ೋದಯವನುಪಿುಸಿ. ಇದರಿಂದ 

ನಾಟಯವು ಯಶಸಿವಯಾಗ್ ಎಲಿರಿಂದ ಮೆಚುಾಗ ಯನುು 
ಪಡ ಯುವುದು. ರಂಗಮಂಚಕ ಿ (ವ ೋದಿಕ ಗ ) ಪೂಜ ಮಾಡ್ದ  
ನಾಟಯವನುು ಪರದಶಿುಸುವ ನಟನು ಮತುು ಅವನ ಪೋಷ್ಕನು 
ಈ ರ್ನಮದಲ್ಲ ಿ ನಷ್ಟವನುು ಅನುಭವಿಸುತಾುರ  ಮತುು ಮುಂದಿನ 

ರ್ನಮದಲ್ಲ ಿ ಕ್ರೋಳು ಪಾರಣಿಯಾಗ್ ಹುಟುಟತಾುರ ," ಎನುುತಾು 

ಭರತನಿಗ  ರಂಗಮಂಚದ ಪೂಜ ಯನುು ಮಾಡ್ಲು ಸಲಹ  
ಕ  ಟಟನು. ಇಲ್ಲಿಗ  ನಾಟ್  ಯೋತೂತಿು ಎಂಬ ನಾಟಯಶಾಸರದ ಪರಥಮ 

ಅಧಾಯಯವು ಮುಗ್ಯಿತು. ಹೋಗ  ಮೊದಲ ನಾಟಯ 
ಪರಯೋಗದಲ್ಲ ಿ ಅಡಿಿಅಡ್ಚಣ ಗಳು ಬಂದರ  ನಂತರದ 

ಪರದಶುನಗಳು ಯಶಸಿವಯಾದುವು. 
 ಇನುು ನಾಟಯವು ಮತಯುಲ  ೋಕಕ ಿ ಹ ೋಗ  ಬಂತ ಂದು ಕ  ನ ಯ 

ಅಧಾಯಯದಲ್ಲ ಿ ನ  ೋಡ  ೋರ್. ಭರತಪುತರರು 
ನಾಟಯಪರದಶುನಗಳನುು ಮಾಡಿ ಎಲಿರ ಪರಶಂಸ , 
ಮೆಚುಾಗ ಗಳನುು ಪಡ ಯುತಿುರುವಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ಂಭ, 

ಅಹಂಕಾರ, ದಪುಗಳುಂಟ್ಾದುವು. ತಮಗ  ಸರಿಯಾರ  

ಇಲಿವ ಂಬ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಬಗ ೆ ಪರಹಸನಗಳನುು 
ಬರ ದು, ಅವರನುು ಕ್ರೋಳಾಗ್ ತ  ೋರಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿದರು. 
ಋಷಿಗಳು ನಗ ಪಾಟಲ್ಲಗ್ೋಡಾದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಾಟಗ್ ಕ ರಳಿದ 

ಅವರು ಭರತಪುತರರ  ಡ್ನ , "ಬಾರಹಮರ್ರ ೋ, ಪ ರೋಕ್ಷಕರ 

ನಗುವನುು ಪಡ ಯಲು ನಿೋವಿಂತಹ ನಿೋಚ ಕೃತಯವನುು 
ಮಾಡಿದಿದೋರಿ. ನಮಮನುು ಹೋಗ  ವಯಂಗಯಮಾಡ್ಬಾರದಿತುು. ನಿಮಮ 
ಉದ ದೋಶವ ೋನು, ನಮಮ ತಪ ೂೋನು? ನಾಟಯದ ರ್ನಪಿರಯತ ಯಿಂದ 

ನಿಮಗ  ಸ  ಕ ಿೋರಿ ನಿೋವು ಈ ಅವಿನಯವನುು ತ  ೋರಿಸಿದಿದೋರಿ. 

ಈ ಅಪರಾಧಕ ಿ ನಿೋವು ಬಾರಹಮರ್ರ, ಕ್ಷತಿರಯರ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ದರರ ಸಾಥನವನುು ಪಡ ಯುವಿರಿ. ನಿಮಮ ಸಂತಾನ ಶ್ದರ 
ಸಂತಾನವಾಗುವುದು. ನಿಮಮ ಪಿೋಳಿಗ ಯವರು ನತುಕರಾಗ್ 

ಇತರರ, ಪೋಷ್ಕರ ದಯಾಭಿಕ್ಷ್ ಯಿಂದಲ ೋ 

ಜಿೋವಿಸುವಂತಾಗುವರು" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಇದನುರಿತ 

ಇಂದರನು ನಾಟಯವ ೋದವು ನಾಶವಾಗುವುದ ಂಬ ಭಿೋತಿಯನುು 
ತ  ೋರಲು, ಅವರು ಅಂತಾಗುವುದಿಲಿವ ಂದ , ಆದರ  ಶಾಪದ 

ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುವು 
ಎಂದುತುರಿಸಿದರು. 
 ಭರತಪುತರರು ಭರತನ  ಡ್ನ  ನಿಮಿಮಂದಾಗ್ ನಾವು 
ಸಂಕಟಕ್ರಿೋಡಾಗ್ದ ದೋವ , ನಾಟಯದಿಂದಾಗ್ ನಾವು 
ಶ್ದರರಾಗಬ ೋಕಾಯಿತು ಎಂದು ದ ರಿಕ  ಂಡಾಗ, ಭರತನು 
ಅದು ವಿಧಯ ಆಟವಾದ ಕಾರರ್ ಆಗ್ಹ  ೋದ ಘ್ಟನ ಗಳಿಗ  
ಚಿಂತಿಸಬಾರದ ಂದು ಅವರನುು ಸಂತ ೈಸಿ, ನಾಟಯವ ೋದವು 
ನಷ್ಟವಾಗದು, ಆದರ  ಋಷಿಗಳ ಮಾತು ಸುಳಾಳಗದಾದುದರಿಂದ 

ಪುತರರು ಕ ಲವು ಕಾಲ ಶ್ದರರಾಗ್, ನಾಟಯವನುು ಶಿಷ್ಯರಿಗ  
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ಕಲ್ಲಸಿ, ಪಾರಯಶಿಾತುವನುು ಮಾಡಿಕ  ಂಡ್ು ಶಾಪದಿಂದ 

ವಿಮೊೋಚನ  ಪಡ ಯುವುದು ಎಂದು ಸಲಹ  ಮಾಡಿದನು. 
 ಕಾಲಕರಮೆೋರ್, ನಹುಷ್ನ ಂಬ ಮಾನ್ವ ರಾರ್ನು ತನು ಶೌಯು, 

ಲೌಕ್ರಕ ಚಾರ್ಕ್ಷತನ ಮತುು ವಯವಹಾರ ಚಾತುಯುಗಳಿಂದ 

ಇಂದರಪದವಿಯನುು ಪಡ ದನು. ಅವನ  ಮೆಮ ಸವಗುದಲ್ಲಿ 
ನಾಟಯಪರದಶುನವನುು ಕಂಡ್ು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕುನಾಗ್, ಇದನುು 
ಮತಯುಲ  ೋಕದ ತನು ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ಪರದಶಿುಸಬ ೋಕ ಂದು 
ಇಚಿಾಸಿ, ದ ೋವತ ಗಳನುು ಬ ೋಡಿಕ  ಂಡ್ನು. ಆಗ ದ ೋವತ ಗಳ 

ಗುರು ಬೃಹಸೂತಿಯು ಅಪ್ರ ಯರ ಮತುು ಮಾನವರ ಮಿಲನದ 

ಉಲ ಿೋಖ್ವ ಲ್ಲಿಯ  ಇಲಿವಾದುದರಿಂದ ನಹುಷ್ನ ಬಿನುಹವನುು 
ನ ರವ ೋರಿಸಲಸಾಧಯ, ಆದರ  ಭರತ ಮುನಿಯು ಇದಕ ಿ 
ಏನಾದರ  ಪರಿಹಾರವನುು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹ  
ನಿೋಡಿದನು. 
 ಅಂತ ಯೋ ನಹುಷ್ನು ಭರತನ ಬಳಿ ಅಂರ್ಲ್ಲಬದದನಾಗ್, 

"ಮಹಾಮುನಿಯೋ, ನಾಟಯವನುು ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ  
ಪರದಶುನವಾಗಬ ೋಕ ಂದು ಇಚಿಾಸಿದ ದೋನ . ಇದನುು ನಿೋವು 
ಸಾಧಯವಾಗ್ಸಬ ೋಕು. ಹಂದ  ನನು ಪಿತಾಮಹ ರಾಜಾ 

ಪುರ ರವನ ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ಊವುಶಿಯು ಅಂತುಃಪುರದ 

ಸಿರೋಯರಿಗ  ಕಲ್ಲಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುತಿುದದಳು. ಅವಳು 
ಸವಗುಕ ಿ ಹಂದಿರುಗ್ ಹ  ೋಗುತುಲ ೋ ರಾರ್ನಿಗ  
ಬುದಿಧಭರಮಣ ಯಾಯಿತು, ನಾಟಯವು ನಶಿಸಿತು. ಈಗ ನಿೋವಿದನುು 
ಪುನುಃ ಸಾಥಪಿಸಿ, ನಿಮಮ ಕ್ರೋತಿುಯನುು ಇನ ು 
ಹ ಚಿಾಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕು" ಎಂದು ಬ ೋಡಿಕ  ಂಡ್ನು. 
 ಭರತನು "ಹಾಗ ಯೋ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ತನು ಪುತರರನುು ಕರ ದು 
ಋಷಿಗಳ ಶಾಪವು ಪ್ರಿಣ್ಾಮಕೆೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ , 
ಅವರ ಲಿರ  ಈಗ ಮತಯುಲ  ೋಕಕ ಿ ಹ  ೋಗ್, ನಾಟಯವನುು 
ಕಲ್ಲಸಿ, ಶಾಪ ವಿಮೊೋಚನ ಯಾಗುತುಲ ೋ ಹಂದಿರುಗಬ ೋಕು, 
ಅದರ ಮೊದಲು ಈ ವಿದ ಯಯನುು ಅಪ್ರ ಯರಿಗ  ಕ  ಡ್ಬ ೋಕು, 
ಇದ ೋ ಅವರ ಪಾರಯಶಿಾತು. ತನು ಪುತರರಲ್ಲಿ ಒಬಬನಾದ 

ಕ ಹಲನು ಉತುರತಂತರವನುು (ಮುಂದಿನ ವಿವರಗಳನುು) 
ಕ  ಡ್ುತಾುನ , ತಾನಿಲ ಿೋ ಇದುದ ಸಾವತಿ, ನಾರದರ  ಡ್ನ  
ಪರಯೋಗಗಳನುು ಮಾಡ್ುತ ುೋನ  ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. 
 ಅಂತ ಯೋ ಭರತಪುತರರ ಲಿರ  ಮತಯುಲ  ೋಕದ ನಹುಷ್ನ 

ಅರಮನ ಯಲ್ಲ ಿ ಸಿರೋಯರಿಗ  ನಾಟಯವೃತಿುಯನುು ಕಲ್ಲಸಿ, 

ಪರದಶುನಗಳನುು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಕರಮೆೋರ್ ಅಲ ಿೋ 

ವಿವಾಹತರಾಗ್, ಸಂತಾನವನುು ಪಡ ದು, ಅವರಿಗ  

ನಾಟಯವೃತಿುಯನುು ಕಲ್ಲಸಿ, ಮರಳಿ ಸವಗುಕ ಿ ಹ  ೋದರು, 
ಬರಹಮನು ಅವರನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದನು. ಹೋಗ  ಒಂದು ಶಾಪದ 

ದ ಸ ಯಿಂದ ನಾಟಯವ ೋದವು ನಾಟಯಶಾಸರವಾಗ್ ನಮಗ  
ದ  ರಕ್ರತು. 
 ಕ ಹಲ, ಶಾಂಡಿಲಯ, ವತ್ಾ ಮತುು ದತಿುಲರು ಸವಲೂ ಹ ಚುಾ ಕಾಲ 

ಭ ಮಿಯಲುಿಳಿದು, ನಾಟಯಶಾಸರಕ ಿ ಟೋಕ ಟಪೂಣಿಗಳನುು ಬರ ದು 
ಅದನುು ಇನ ು ಶಿರೋಮಂತವಾಗ್ಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 

ಮೊವರ ಗರಂಥಗಳಳ ನ್ಮಗೆ ದೆೊರೆತಲಿ. ಅಭಿನವಗುಪುನ 

'ಅಭಿನವಭಾರತಿ' (ಕ್ರರ. ಶ. 9ನ ೋ ಶತಮಾನ) ಮತುು 
ಶಾರದಾತನಯನ 'ಭಾವಪರಕಾಶನ'ಗಳಲ್ಲ ಿ (ಕ್ತರ. ರ್. 12ನೆೀ 
ರ್ತಮಾನ್) ಇವರನ್ುು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದುದರಿಂದ ಇವರು ನಾಟಯದ 

ಮೆೋಲ  ಬರ ದ ಟಪೂಣಿಗ  ಸವಲೂವಾದರ  ಪಾರಮುಖ್ಯತ  
ಇರಬ ೋಕು. ದತಿುಲನ ‘ದತಿುಲಂ’ ಪರಕಟವಾಗ್ದ .  
 'ನಾಟಯಶಾಸರ'ದ ಬಗೆೆ ಉತಾರ ಸಿಗಲಾರದ ಅನೆೀಕ ಪ್ರಶೆುಗಳಿವೆ, 
ಕೆಲವನ್ುು ಮಾತರ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ. ‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ವನುು 
ಭರತಮುನಿಯು ಹ ೋಗ  ಮತುು ಯಾಕ  ಬರ ದನ ಂಬುದನುು 
ಪರಥಮ ಅಧಾಯಯದಲ ಿೋ ಅವನು ವಿವರಿಸಿದಾದನಾದರ  ಇದು 
ಭರತನ  ಅವನ ನ ರು ಮಂದಿ ಪುತರರ  (ಶಿಷ್ಯರು?) ಕ ಡಿ 

ಬರ ದದೆದನ್ುುವವರಿದಾದರ . ಹಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಶಿಷ್ಯರನುು ಪುತರರ 

ಸಮಾನವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶಿಷ್ಯರನ ು ಪುತರರ ಂದು ಕರ ಯುವ 

ರ ಢಿಯಿತುು. 'ನಾಟಯಶಾಸರ'ದಲ್ಲಿ ಈ 

ವಿವರಣ ಯಿಲಿವಾದುದರಿಂದ ಎಲಿರೊ ಇವರನುು 
ಭರತಪುತರರ ಂದ ೋ ಕರ ಯುತ್ಾಾರೆ. ಈ ಗರಂಥವನುು ಅನ ೋಕರು 
ಬರ ದಿದಾದಗ್ದುದ ಕ  ನ ಗ  ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ಲಾಯಿತು ಎನುುತಾುರ  
ಮತ ು ಕ ಲವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವ-ರಾಗ-ತ್ಾಲಗಳ ವಿಶೆಿೀರ್ಣ್ೆ 
ಇರುವುದರಿಿಂದ ಭ-ರ-ತ ಎಿಂಬ ಸಿಂಕೆೀತ್ಾಕ್ಷರಗಳನ್ುು 
ಲೆೀಖಕನಗೆ ಕೆೊಟ್ಿರು ಎಿಂದರು ಅನೆೀಕರು. ಇದಕೆೆ, ಈ 

ಮಹಾಗರಿಂಥವನ್ುು ಬರೆದ ಭರತನ್ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೀ 
ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖವಿಲಿ ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕೆೊಡುತ್ಾಾರೆ. ಅದು 
ತಪ್ುಪ. ಇತರ ಮಹಷಿಷಗಳ ಹಾಗೆ ಭರತನಗೆ ಉದುದದದ 
ಪ್ೂರ್ೀಷತಾರ ಇಲಿ ಎಿಂಬುದು ಸರಿ. ಆದರೆ 
‘ಮತಸಯಪ್ುರಾಣ’ದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖವಿದುದ, ನಾಟ್ಕದ ಅಭಿನ್ಯದಲ್ಲಿ 
ತಪ್ುಪಮಾಡದದಕೆೆ ಊವಷಶಿಗೆ ಶಾಪ್ವನ್ೊು ಕೆೊಟ್ಟಿದಾದನೆ 
(ಅಧ್ಾಯಯ 24, ಶೆ್ ಿೀಕ 26 – 31 ಮತುಾ ಕಾಳಿದಾಸನ್ 
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‘ವಿಕರಮೊೀವಷಶಿೀಯ’), ಅಿಂದರೆ ಭರತ ಎಿಂಬ ಮುನ ಇದದನ್ು, 
ಅವನೆೊಬಬ ಕಾಲಪನಕ ವಯಕ್ತಾ ಅಲಿ ಎಿಂದೆೀ ತಳಿದುಕೆೊಳುಬೆೀಕು. 
ಅಭಿನವಗುಪು, ನ್ಿಂದಿಕೆೀರ್ವರರು ತಮಮ ಟ್ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನ ೋ 

ಇದರ ಕತು ಎಿಂದಿದಾದರೆ. 
 ನಾಟ್ಯಶಾಸರದ ಕಾಲವು ಕ್ತರ. ಪ್ೂ. 200 ರಿಿಂದ ಕ್ತರ. ರ್. 200 

ಎಿಂದು ನಧಷರಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಅಭಿಪಾರಯಕೆೆ ಪ್ೂರಕವಾಗ 

ಮತುಾ ವಿರೆೊೀಧವಾಗ ನ್ೊರಾರು ತಕಷಗಳಿವೆ, 
ನಾಟ್ಯಶಾಸರದಲ್ಲಲಿಿದ 6 ಛಿಂದಸುಸಗಳಳ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿವೆ, 
ಆದುದರಿಿಂದ ನಾಟ್ಯಶಾಸರವು ರಾಮಾಯಣಕ್ತೆಿಂತ ಪಾರಚ್ಚೀನ್ 

ಎಿಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪಾರಯ. ಇದರ ವಿರುದಧವಾಗ 

ನಾಟ್ಯಶಾಸರದಲ್ಲಿದದ ಅನೆೀಕ ಛಿಂದಸುಸಗಳಳ ರಾಮಾಯಣ, 

ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಸ ಮತುಾ ಅರ್ವಘೊೀರ್ರ ಕೃತಗಳಲ್ಲಿಲಿ 
ಎಿಂದು ತ್ೆೊೀರಿಸಿ ಕೆೊಟ್ಿವರಿದಾದರೆ. ಹಾಗಾಗ ನಾಟ್ಯಶಾಸರವು 
ಇವುಗಳ ನ್ಿಂತರದುದ ಎಿಂಬುದು ಸಪರ್ಿವೆಿಂದು ಅವರ ತಕಷ.  

 ನಾಲೆನೆೀ ಅಧ್ಾಯಯ ‘ತ್ಾಿಂಡವ ನ್ೃತಯ’ದಲ್ಲಿ ಭರತನ್ು ಶಿವನಗೆ 
ಮೊದಲು ಪ್ೂವಷರಿಂಗ, ನ್ಿಂತರ ‘ತರಪ್ುರದಾಹ’ ಎಿಂಬ 

ನಾಟ್ಯವನ್ುು ಪ್ರದಶಿಷಸಿ ತ್ೆೊೀರಿಸಿದನ್ು ಎಿಂದಿದೆ. ಶಿವನ್ು ಮಚ್ಚಿ, 
ಪ್ೂವಷರಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ು ನ್ೃತಯದ ಕರಣ ಮತುಾ 
ಅಿಂಗಹಾರಗಳಿದದರೆ ಇನ್ೊು ಚೆನ್ುು ಎಿಂದು ತಿಂಡು ಎಿಂಬವನ್ನ್ುು 
ಕರೆದು ಭರತನಗೆ ಇವನ್ುು ವಿವರಿಸಿ ತ್ೆೊೀರಿಸು 
ಎಿಂದಪ್ಪಣ್ೆಮಾಡದಾಗ ಅವನ್ು ಹಾಗೆಯೀ ಮಾಡದನ್ು. 
ಇದರಿಿಂದ ಈ ನಾಟ್ಯಕೆೆ ‘ತ್ಾಿಂಡವ ನ್ೃತಯ’ ಎಿಂದು 
ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭರತಪ್ುತರರ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೆೀ ಹೆಸರು 
ತಿಂಡುವಿನ್ದು. ಅಿಂದರೆ ಅವನ್ು ಪ್ುತರನೆೊೀ ಅಥವಾ ಒಿಂದು 
ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಗುರುರ್ೀ?  

 ‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ದ ಮೀಲೆ ಟ್ಟೀಕೆಯನ್ುು ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಇಡೀ 
ಗರಿಂಥದ ಮೀಲೆ ಬರೆದವರು ಬಹಳ ಕಡಮ. ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ, 
ಭರತಪ್ುತರರಲ್ಲಿ, ಕೊಹಲನ್ು ಸಿಂಗೀತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 
‘ಸಿಂಗೀತಮೀರು’ ಎಿಂಬ ಗರಿಂಥವನ್ುು ಬರೆದಿದಾದನೆ, ಇದಲಿದೆ 
‘ತ್ಾಲಲಕ್ಷಣ’ ಮತುಾ ‘ಕೊಹಲರಹಸಯ’ ಎಿಂಬವುಗಳನ್ೊು 
ರಚ್ಚಸಿದಾದನೆ, ಇವು ಸಮಗರವಾಗ ಸಿಕ್ತೆಲಿ. ಶಾಿಂಡಲಯ, ವತಸಯರ 

ಕೃತಗಳೂ ಸಿಕ್ತೆಲಿ, ಇತರರ ಉಲೆಿೀಖಗಳಿಿಂದಲೆೀ ಇವರು 
ಬರೆದಿದಾದರೆ ಎಿಂಬುದನ್ುು ನಾವು ಗರಹಸಬೆೀಕು. ದತಾಲನ್ 

‘ದತಾಲಿಂ’ ಪ್ರಕಟ್ವಾಗದೆ, ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಿಂಕಾರಗಳಳ 13, 

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ದಲ್ಲಿ 33. ನ್ಿಂತರ ಬರುವ ಲೆೀಖಕರು 

ಸಿಂಖ್ೆಯಗಳನ್ುು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ಾಾರೆ ಅಥವಾ ಅಷೆಿೀ ಇಡುತ್ಾಾರೆಯೀ 
ಹೆೊರತು ಕಡಮ ಮಾಡುವುದಿಲಿ, ಹಾಗದದಲ್ಲಿ ದತಾಲನ್ು 
ಭರತನಗೊ ಪಾರಚ್ಚೀನ್ನೆೊೀ, ಅಥವಾ ಪ್ುತರನೆೊೀ? 

ಅಭಿನ್ವಗುಪ್ಾನ್ ‘ಅಭಿನ್ವಭಾರತ’ಯು ನಾಟ್ಯಶಾಸರದ ಟ್ಟೀಕೆಯ 

ಬಹು ವಿಖ್ಾಯತ ಗರಿಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ಯಕೆೆ ಪಾರಮುಖಯತ್ೆ 
ಕೆೊಟ್ುಿ ‘ರಸ’ ಎಿಂದರೆ ಏನೆಿಂದು ಸುಿಂದರವಾಗ 

ವಿವರಿಸಲಾಗದೆ. ಅಭಿನ್ವಗುಪ್ಾನ್ೊ, ‘ಬೃಹದೆದೀಶಿ’ಯಲ್ಲಿ 
ಮತಿಂಗಮುನಯು ದತಾಲನ್ನ್ುು ಉದದರಿಸಿದಾದರೆ. 
‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ದ ಟ್ಟೀಕೆಯ ಇನೆೊುಿಂದು ಗರಿಂಥ ನ್ಿಂದಿಕೆೀರ್ವರನ್ 

‘ಅಭಿನ್ಯದಪ್ಷಣಿಂ’.  

 ನಾಟ್ಯಶಾಸರದಲ್ಲಿ 36 ಅಧ್ಾಯಯಗಳಿದುದ, ಮೊದಲ 27 ಮತುಾ 
ಕೆೊನೆಯ 3 ಅಧ್ಾಯಯಗಳಳ ನಾಟ್ಯ ಮತುಾ ನ್ೃತಯಗಳ 

ವಿಚಾರವನ್ೊು, ಉಳಿದವು ಸಿಂಗೀತದ ವಿರ್ಯವನ್ುು 
ಒಳಗೆೊಿಂಡವೆ. ನಾಟ್ಯ ನ್ೃತಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಗೃಹ, 

ರಿಂಗಪ್ೂಜೆ, ನ್ೃತಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಳ, ಪ್ೂವಷರಿಂಗ, ರಸ, ಭಾವ, 

ಕಾರಿ, ಆಿಂಗಕ ಅಭಿನ್ಯ, ಮಿಂಡಲ, ಸಿಂಭಾರ್ಣ್ೆ, ವೃತಾ, ನ್ಟ್-

ನ್ಟ್ಟಯರ ಗುಣಗಳಳ, ಕಥಾವಸುಾ, ನಾಟ್ಯವನ್ುು 
ಯರ್ಸಿವಯಾಗಸುವ ಕರಮ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ುು ಭರತನ್ು 
ವಿವರಿಸಿದಾದನೆ. ಸಿಂಗೀತದ ಅಧ್ಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ು 
ಸಿಂಗೀತವನ್ುು ನಾಟ್ಯದ ಒಿಂದು ಭಾಗವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿ, 

ನೆೀಪ್ಥಯಕೆೆ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುವಿಂತ್ೆ ಧುರವ ರಚನೆಗಳನ್ುು 
ಹೆೀಳಿದಾದನೆ. ಅನೆೀಕ ತರದ ವಾದಯಗಳ ವಿವರಣ್ೆಯಿದೆ. 
ತ್ಾಲಗಳನ್ುು ದೆೀಶಿೀ ತ್ಾಲ ಮತುಾ ಮಾಗಷ ತ್ಾಲ ಎಿಂದು 
ವಿಭಾಗಸಲಾಗದೆ, ಗಾರಮ ಮತುಾ ಮೊಛಷನೆಗಳನ್ುು ಚೆನಾುಗ 

ವಿವರಿಸಿ, ಎರಡು ವಿೀಣ್ೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಿಂದ 22 ರ್ುರತಗಳನ್ೊು, 
ಒಿಂದು ರ್ುರತಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ೊು ತ್ೆೊೀರಿಸಿದಾದನೆ. ಇದಕ್ತೆಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರ ರ್ುರತಯ ಬಗೆೆ ಬೆೀಕ್ತದದರೆ ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ 

‘ಸಿಂಗೀತರತ್ಾುಕರ’ವನ್ುು ನೆೊೀಡಬಹುದು. 
ಇನ್ುು ನಾಟ್ಯಶಾಸರದ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಮಾಡದ ಕೆಲವು 
ನವಷಚನೆಗಳನ್ುು ನೆೊೀಡೆೊೀಣ. 

‘ನ್ೃತಾ’ ಎಿಂದರೆ ರ್ುದಧ ಕುಣಿತ. ಸಿಂಗೀತಕೊೆ, ತ್ಾಳಕೊೆ 
ಸರಿಯಾಗ ಹೆಜೆೆ ಇಟ್ುಿ ಮಾಡುವ ಕುಣಿತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು 
ಮತುಾ ಪಾದಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಮುಖಯತ್ೆ ಇದುದ, ಯಾವದೆೀ ಭಾವ, 

ರಸ ಅಥವಾ ಕತ್ೆಯನ್ುು ನರೊಪಿಸುವುದಿಲಿ.  
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‘ರಸಭಾವವಿಹೀನ್ಿಂತು ನ್ೃತಾಮಿತಯಭಿಧ್ೆೀಯತ್ೆೀ’ 
(ಅಭಿನ್ಯದಪ್ಷಣಿಂ, ಶೆ್ ಿೀ. 15).  

 

‘ನ್ೃತಯ’ವು ಸಿಂಗೀತಕೆೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿನ್ಯ. ನಾಟ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಿಂದ ಕತ್ೆಯನ್ುು ನರೊಪಿಸಿದರೆ, ನ್ೃತಯದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಗೀತದಿಿಂದ. ಅದು ರಸ ಮತುಾ ಭಾವವಿರುವ ಕುಣಿತ. 

ಭರತನಾಟ್ಯವು ಭಾರತದ ಎಿಂಟ್ು ಶಾಸಿರೀಯ ನ್ೃತಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು. 
 

‘ರಸಭಾವವಯಿಂಜನಾದಿಯುಕಾಿಂ ನ್ೃತಯಮಿತೀಯಷತ್ೆೀ’ 
(ಅಭಿನ್ಯದಪ್ಷಣಿಂ, ಶೆ್ ಿೀ. 16). 

 

‘ನಾಟ್ಯ’ ಅಥವಾ ‘ನಾಟ್ಕ’ವು ಮಾತು, ಸಿಂಗೀತ ಮತುಾ 
ಅಭಿನ್ಯಗಳಿಿಂದ ಒಿಂದು ಕತ್ೆ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಘಟ್ನೆಯನ್ುು 
ನರೊಪಿಸುವುದು.  
 

‘ನಾಟ್ಯಿಂ ತನಾುಟ್ಕಿಂ ಚೆೈವ ಪ್ೂಜಯಿಂ 

ಪ್ೂವಷಕಥಾಯುತಿಂ’ (ಅಭಿನ್ಯದಪ್ಷಣಿಂ, ಶೆ್ ಿೀ. 
14).  

 

ಅವಸ್ಾಾನ್ು ಕೃತನಾಷಟ್ಯಿಂ ರೊಪ್ಿಂ ದೃಶೆ್ ಯೀಚಿಯತ್ೆೀ | 

ರೊಪ್ಕಿಂ ತತಸಮಾರೆೊೀಪ್ತ್ ದರ್ಧ್ೆೈವ ರಸ್ಾರ್ರಯಿಂ 

(ದರ್ರೊಪ್ಕಿಂ, ಶೆ್ ಿೀ. 7). ‘ದರ್ರೊಪ್ಕ’ದಲ್ಲಿ ಹತುಾ ತರದ 

ನಾಟ್ಕಗಳನ್ುು ಧನ್ಿಂಜಯನ್ು ವಿವರಿಸಿದಾದನೆ. 
‘ಸಿಂಗೀತ’ವು ಗೀತ, ವಾದಯ ಮತುಾ ನ್ೃತಾದ 

ಮಿರ್ರಣವೆಿಂದು.ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ು ನವಷಚ್ಚಸಿದಾದನೆ. ಸಿಂಗೀತದಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬರಹಮನಿಂದ ರಚ್ಚಸಲಪಟ್ುಿ, ಭರತನಿಂದ 

ಶಿವನ್ ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಷಸಲಾದ, ಸಮೃದಿಧ ಮತುಾ 
ಏಳಿಗೆಯನ್ುು ನೀಡುವ ಸಿಂಗೀತಕೆೆ ಮಾಗಷ ಸಿಂಗೀತವೆಿಂದು, 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರವರ ರುಚ್ಚಗೆ ತಕೆಿಂತ್ೆ ಮುದನೀಡುವ 

ಸಿಂಗೀತಕೆೆ ದೆೀಶಿ ಸಿಂಗೀತವೆಿಂದು ಹೆೀಳಿದಾದನೆ. 
 

ಗೀತಿಂ ವಾದಯಿಂ ತಥಾ ನ್ೃತಾಿಂ ತರಯಿಂ 

ಸಿಂಗೀತಮುಚಯತ್ೆೀ || (ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ 

‘ಸಿಂಗೀತರತ್ಾುಕರ’ ಅಧ್ಾಯಯ 1, ಶೆ್ ೀಿ. 21) 

ಮಾಗೆೊೀಷ ದೆೀಶಿೀತ ತದೆವೀಧ್ಾ ತತರ ಮಾಗಷಃ ಸ 

ಉಚಯತ್ೆೀ | 

ಯೊೀ ಮಾಗೀಷತ್ೆೊೀ ವಿರಿಿಂಚಾಯದೆಯೈಃ ಪ್ರಯುಕೆೊಾೀ 
ಭರತ್ಾದಿಭಿಃ || (ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ ಸಿಂ. ರ. ಅಧ್ಾಯಯ 1, 

ಶೆ್ ಿೀ. 22) ದೆೀವಸಯ ಪ್ುರತಃ 
ರ್ಿಂಭೆೊೀನಯತ್ಾಭುಯದಯಪ್ರದಃ | 
ದೆೀಶೆೀ ದೆೀಶೆೀ ಜನಾನಾಿಂ ಯದುರಚಾಯ 
ಹೃದಯರಿಂಜಕಿಂ || (ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ ಸಿಂ. ರ. 

ಅಧ್ಾಯಯ 1, ಶೆ್ ಿೀ. 23) 

ಗೀತಿಂ ಚ ವಾದನ್ಿಂ ನ್ೃತಾಿಂ ತದೆದೀಶಿತ್ಾಯಭಿಧ್ೆೀಯತ್ೆೀ | 
(ಶಾರ್ಙೆಷದೆೀವನ್ ಸಿಂ. ರ. ಅಧ್ಾಯಯ 1, ಶೆ್ ಿೀ. 24). 

 

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸರ’ವು ನಾಟ್ಯ, ನ್ೃತಯ ಮತುಾ ಸಿಂಗೀತದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಜಗತಾನ್ಲೆಿೀ ಅತೀ ಶೆರೀರ್ಠ ಗರಿಂಥವೆಿಂಬುದು ನವಿಷವಾದ.  
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