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કર્ણાટકન ું લોકનણટય : યક્ષગણન 
               

           કર્ણાટકની લોક રુંગભમૂિ ઘર્ી સમદૃ્ધ છે. કર્ણાટકિણું પ્રણચીનકણળથી ‘બલયઘણટ’ (િેદણન ખેલ) પ્રચલલત 

છે. ‘િેદણન ખેલ’ એ એની અત્યુંત પ્રણચીન લોકકલણ છે. આ લોકકલણ કર્ણાટકનણ કેટલણક ભણગોિણું જ દણ-જ દણ નણિથી 

ઓળખણય છે. નતૃ્ય, નણટક, ગીત અને લચત્ર આવી ચણર શક્તતઓનો મવમનયોગ કરી આ લોકકલણએ પોતણનો મવકણસ 

કયો છે આથી એને સુંમિશ્રર્વણળી કલણ કહવેણિણું આવે છે. કર્ણાટકની લોક રુંગભમૂિનો ઉદ્રભવ મવદ્વણનોએ ભગવણન 

અને ભતતનણ નતૃ્યિણું િણન્યો છે. 
 ઉદ્રભવ  

        ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ ઉદ્રભવ મવશે મવદ્વણનોિણું ઘર્ણ િતો પ્રગટે છે.  

દલક્ષર્ ભણરતિણું જકક  નણિની એક જ્ઞણમત છે. જે આંધ્રપ્રદેશનણ ગ ણરૂ અને ગોદણવરી જજલ્લણિણું વસે છે. આ જ્ઞણમતિણું 

જે ગણન શૈલીનો પ્રચણર અને પ્રસણર થયો સિય જતણું તે ‘જકક પણટ’ કહવેણઈ. ‘યક્ષગણન’ આજ ‘જકક પણટ’ન ું 

સ ુંસ્કણરીત રૂપ િનણય છે. ૧૫િી સદીિણું ‘સૌરભ ચરરત’ (ચેન્ન શૌરી)ની રચનણ જે શૈલીિણું થઈ છે તે જ યક્ષગણનન ું 

આરુંભન ું રૂપ છે એવ ું ડૉ. શ્યણિ પરિણર િણને છે. 

       ‘જકક લ’ જ્ઞણમતનણ િતિણું સ ખરણિ પ્રતણપ રેડ્ડીએ એવી સુંભણવનણ વ્યતત  

કરી છે કે જકક લ (યક્ષ) પક્ષી નણિનણ િુંગોલ જ્ઞણમતનણ લોકો હોઈ શકે. પરુંત   આપરે્ સુંભણવનણ ઉપર મનભાર રહીને 

કોઈપર્ મનષ્કર્ા ઉપર પહોંચવણની કોઈ જરૂરત નથી કેિ કે ‘યક્ષગણન’ન ું વતાિણન સ્વરૂપ જ આપર્ણ િણટે મવચણરર્ણ 

રૂપ છે.  

       બણરિી સદીિણું દલક્ષર્ ભણરતની રણજનીમતિણું ઘણ  પરરવતાન થય ું. દેશિણું  

એકતણનો અભણવ અને સણિુંતવણદન ું સરિય થવ ું કલણ િણટે હણમનકણરક સણલબત થય ું પરુંત   પ્રજાનણ િનોરુંજન િણટે 

કલણ જેવી ક્સ્થમતિણું હત  ું તેવ ું જ રહ્ ું. નગરનણ સભ્ય સિણજિણું ‘યક્ષગણન’નો પ્રચણર િિશઃ વધતો ગયો. શ્રીનણથ 

કમવ (૧૪િી સદી) ‘યક્ષગણન’ની જે પ્રશુંસણ કરી છે તેિણથી ખ્યણલ આવે છે કે રણજાઓએ ‘યક્ષગણન’ને પ્રોત્સણહન 

આપય ું હત  ું. અન ેતેથી જ ૧૬િી સદીિણું કમવઓએ રણજાઓ પણસેથી પ્રોત્સણહન પણિીને અનેક ‘યક્ષગણન’ની રચનણઓ 

કરી હતી. રણજા નમૃસિંહ રણયલ એ અષ્ટભણર્ણ કમવને ‘ચન્નકમવ’ અને ‘સૌરભ ચરરત્ર’ નણિની યક્ષગણનો ઉપર મવપ લ 

ધનરણમર્ આપી હતી.  

         ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ ઉદ્રભવ અને મવકણસનો મ ખ્ય સ્ત્રોત એક સણથે  
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સુંસ્કૃત સણરહત્ય, કન્નડ સણરહત્ય તથણ કર્ણાટકનણ લોકનતૃ્ય અને સુંગીતિણું જોવણ િળે છે. સણથે-સણથે આજ બણજ નણ 

પ્રદેશિણું પ્રચલલત સણરહત્ય નણટયરૂપો તથણ નતૃ્ય સુંગીતનો પ્રભણવ પર્ તેિણું જોવણ િળે છે. કેરળનણ ક રટયણટટ્િ 

લોકનણટયિણું સુંસ્કૃત સણરહત્ય અને નણટય પરુંપરણનો સ્પષ્ટ પ્રભણવ સ્થણયી રૂપે જોવણ િળે છે. જ્યણરે ‘યક્ષગણન’િણું 

સુંસ્કૃત રુંગિુંચની અનેક મવમશષ્ટતણ અને લણક્ષલર્કતણની પહલેેથી જ બણદબણકી કરવણિણું આવેલ છે. સુંસ્કૃત 

રુંગિુંચન ું રૂપ, હસ્ત અલભનય તથણ નેત્રઅલભનયની પરુંપરણ ક રટયણટટ્િિણું જોવણ િળે છે. જે ‘યક્ષગણન’િણું જોવણ 

િળતી નથી. એટલણ િણટે જ ‘યક્ષગણન’ લોકનણટય િણટે ‘પ્રણકૃત નણટક’ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવણિણું આવતો હશે.  

           આિ તો ‘યક્ષગણન’ લોકનણટય પર્ મળેૂ તો સણરહજત્યક નણટય મવદ્યણ છે.  

તેિનણ પર કર્ણાટકની કન્નડ ભણર્ણ, સુંગીત, લચત્રકલણ અને સ્થણપત્ય કલણનો પ્રભવ વધ  જોવણ િળે છે. આ નણટય 

મવદ્યણિણું કમવતણનો સ્વર-પણઠ, સુંગીત રણગો, લય-નતૃ્યમવમધ, વેશ-ભરૂ્ણ વગેરે પ્રકણરની મવમશષ્ટ પદ્ધમતનો આમવસ્કણર 

થયેલો છે. સુંસ્કૃત, પ્રણકૃત અને તમિલ સણરહત્ય પછી કન્નડ સણરહત્ય ભણરતનણ પ્રણચીન સણરહત્યિણું પ્રમ ખ સ્થણન ધરણવે 

છે. ભણરતનણ પ્રચલલત પ્રત્યેક ધિા તથણ દશાનથી આ પ્રદેશ પરરલચત રહ્યો છે. બૌદ્ધ અને જૈન ધિાએ પર્ કર્ણાટકની 

ધરતી પર પોત-પોતણનો ધણમિિક મવસ્તણર કયો છે. પરરર્ણિ રૂપે કન્નડ સણરહત્યિણું એિનો પ્રભણવ પર્ વ્યણપક રીત ે

પડયો છે. ભણરતનણ અન્ય રણજ્યની સરખણિર્ીએ આ ક્ષેત્રિણું સણરહત્ય અને કલણઓનણ મવકણસ પર કમપલણ વણત્સણયન 

નોંધે છે તે મ જબ જૈનવણદ, વીરશૈવવણદ, બ્રણહ્મર્વણદ તથણ ભક્તતવણદ જેવણ ધણમિિક આંદોલનોનો પર્ પ્રભણવ પડયો 

છે. આ તિણિ પ્રકણરનણ પ્રભણવને કણરર્ે કન્નડ સણરહત્યિણું વર્ાનણત્િક િહણકણવ્યથી લઈને ગદ્ય, ચમ્પ,ૂ શતક અને 

ગીમતકણવ્ય વગેરે અનેક પ્રકણરની રચનણઓ ઉપલબ્ધ હતી. આ પ્રકણરનણ વ્યણપક સણરહત્ય સણથે જ ૧૬િી સદીિણું 

‘યક્ષગણન’એ જન્િ લીધો. રણજનીમતક ઉથલ પણથલની વચ્ચે  લથડતણ આ લોકનણટય ે૧૮િી સદી સ ધી મવકસીત 

થઈ રહ્ ું અને નણટય મવદ્યણનણ રૂપિણું લોકમપ્રયતણ પ્રણપત કરી લીધી હતી. 
 

      આ ઉપરણુંત કર્ણાટકનણ સણરહત્ય અને સુંસ્કૃમત પર ભણરતનણ અન્ય રણજ્યનો  

પ્રભણવ પડવણનણ અનેક કણરર્ો છે. અન્ય પ્રદેશનણ લોકો કર્ણાટકિણું આવીને વસ્યણું તે મળેૂ તો આ પ્રદેશનણ મનવણસી 

નથી તેિણું અનેક પ્રકણરની સભ્યતણ, સુંસ્કૃમતવણળણ લોકોનો પર્ સિણવેશ થતો ત્યણરે તેિની સણથે સણુંસ્કૃમતક રીમત-

નીમત તથણ રૂઢી પરુંપરણન ું આદણન-પ્રદણન આ લોકો સણથે થત  ું રહતે  ું. ક્યણરેક ક્યણરેક તો પુંરડતો, મવદ્વવણનો તથણ 

જ દી-જ દી કલણનણ કલણકણરો પર્ સણરો આશ્રય શોધતણ-શોધતણ આ પ્રદેશિણું આવીને વસ્યણું. ગ જરણતનણ ચણલ ક્ય 

વુંશનો પર્ આ મવસ્તણરનણ લોકો સણથે મનકટનો સુંબુંધ રહ્યો છે. આિ આ પ્રકણરનણ આદણન-પ્રદણન અને પ્રભણવનણ 

કણરરે્ કર્ણાટકની સુંસ્કૃમતિણું ‘યક્ષગણન’ પરુંપરણનો ઉદ્રભવ થયો. 

 ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ અન્ય નણિ : 

     ‘યક્ષગણન’િણું પ્રસ્ત  ત કરવણિણું આવનણર ખલેને ‘આટણ’ કહવેણિણું આવે છે. ‘યક્ષગણન’િણું ભણગ લેવણવણળણ 

વ્યક્તતઓ ભણગવત સુંપ્રદણયનણ હોવણથી તેન ું એક નણિ ‘ભગવતર આટ’ પડ્ ું હોય એવ ું િણનવણિણું આવે છે. 
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ભણગવત સુંપ્રદણયની જેિ આ ખેલ મશવ-મવષ્ણ નણ ભેદ મવનણ તેિનણ વચ્ચે સિણનતણની ભણવનણ દશણાવે છે. આ 

કણરર્થી પર્ તેન ું નણિ ‘ભણગવતર આટ’ પડ્ ું હોઈ શકે. આ ખેલ ભગવણનની સેવણનો એક પ્રકણર છે એવી ભણવનણ 

પ્રણરુંભથી જ કલ્પવણિણું આવી છે. તેથી પર્ ‘યક્ષગણન’ન ું નણિ ‘ભણગવતર આટ’ પડ્ ું હોઈ શકે. ‘યક્ષગણન’ને  

‘દશણવતણર આટ’ પર્ કહવેણિણું આવે છે. એિણું ભગવણન મવષ્ણ નણ દસ અવતણરોનણ સુંબુંમધત કથણનક હોય છે. 

એટલણ િણટે એને ‘દશણવતણર આટ’ કહવેણિણું આવે છે. સુંસ્કૃત નણટય પ્રમવમધઓનો પ્રયોગ ‘યક્ષગણન’િણું થતો ન 

હોવણથી તેને ‘પ્રણકૃત નણટક’ તરીકે પર્ ઓળખવણિણું આવે છે. આિ, ‘યક્ષગણન’ને  આવણ મવમવધ નણિોથી 

ઓળખવણિણું આવે છે. 

 ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનો મવર્ય : 

        ‘યક્ષગણન’ નણટકન ું કથણવસ્ત   રણિણયર્, િહણભણરત, શ્રીિદભણગવત  

અને લોકમપ્રય કથણઓિણુંથી લેવણિણું આવે છે. સિય સિય પર સણિણજજક િણન્યતણઓ પ્રશ્રર્ પણિીને પરુંપરણન ું રૂપ 

ધણરર્ કરે છે ને તે યક્ષગણનનો મવર્ય બને છે. અનેક વર્ો પછી લલિંગણયત સુંત આત્િણપ્રભ ન ું જીવન ચરરત્ર પર્ 

‘યક્ષગણન’ નણટકનો મવર્ય બન્યો હતો જે વસ્ત  તઃ પરુંપરણગત લોકનણટયની શૈલીિણું એક પ્રયોગ કહવેણય છે.  

    ‘યક્ષગણન’નો પ્રસુંગ મ ખ્યત્વે રણિ અને કૃષ્ર્ અવતણરથી વધણરે સુંબુંમધત  

છે. હણલ તો એિણું મવષ્ણ નણ દસ અવતણરો સુંબુંમધત કથણ જ ઉપલબ્ધ છે. એિણું ‘સમદૃ્રિુંથન’િણું મવષ્ણ નણ 

‘ક િણાવતણર’ની અને ‘પ્રહલણદચરરત’િણું ‘નરમસિંહ’ અવતણરની કથણ પ્રમ ખ છે. મશવરણિ કણરુંતજીએ પોતણનણ પ સ્તક 

‘યક્ષગણન’િણું ક લ ૪૮ પ્રસુંગોની સલૂચ મતમથ સરહત અકણરણરદિિિણું આપી છે. જેિણું મ ખ્યત્વે ‘અંગદ સુંધણન’, 

‘ઇન્દ્રકીલક’, ‘કર્ણાજ ાન કણલગણ’, ‘કણલનેમિ’, ‘કૃષ્ર્ બણળલીલણ’, ‘દ્રપૈદી સ્વયુંવર’, ‘નલચરરત્ર’, ‘પુંચવટી’, 

‘બણર્ણસ ર’, ‘ભીષ્િપવા’, ‘રૂકિર્ી સ્વયુંવર’, ‘મવરણટપવા’, ‘સ્ભણલક્ષર્’, ‘સ ભદ્રણ કલ્યણર્’, ‘સેત  બુંધન’ વગેરેનો 

સિણવેશ થણય છે. 

     ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયની મવશેર્તણ એ પર્ છે કે તે િણત્ર લોકશૈલીન ું જ રુંગિુંચ નથી, પરુંત   અન્ય લોકશૈલીનો 

પર્ એિણું સિણવેશ થણય છે. એિણું બલ્લણરી જજલ્લણનો કઠપ તળીનો ખેલ, બીજાપ ર અને તેની આસપણસનણ 

મવસ્તણરનો દૌડડણયણ ખેલ વગેરેનો સિણવેશ થણય છે. આિ તો આને ‘યક્ષગણન’ની એક અલગ લોકશૈલીનણ રૂપિણું જ 

િણનવણિણું આવે છે. આ શૈલીિણું ‘િણગી’ ઉપરણુંત દેશી શૈલીનણ તત્વોનો પર્ સિણવેશ થણય છે.  
 ‘યક્ષગાન’ લોકનાટ્યની વવવિ : 

       ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ કલણકણરો આયોજક અથવણ મ ખીનણ અમતમથ હોય છે. તેિણું ભોજન મવશ્રણિ પછી 

ભણગવતનણ નેતતૃ્વિણું અને મ ખ્યણની હણજરીિણું કણયાિિની શરૂઆત થણય છે. ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયિણું મનદેશક જેવ ું 

કણિ કરનણર િહત્વની વ્યક્તતને ‘ભણગવત’નણ નણિથી ઓળખવણિણું આવે છે. ભણગવત ગણિનણ િુંરદરિણું પોતણની 

સેવણ અપાર્ કરે છે. અને કયો પ્રસુંગ રજૂ કરવણનો છે તેનો ગણિ લોકોને મનદેશ કરે છે. ત્યણરબણદ પ્રસુંગ પવૂે ઢોલ 
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અને નગણરણનો ધ્વમન પ્રદમશિત કરવણિણું આવે છે. પ્રસુંગ પ્રસ્ત  મત પહલેણ દરેક પણત્ર પણત્રણન રૂપ વશેભરૂ્ણ ઘરિણું 

કલણકો (ત્રર્-ચણર કલણક) સ ધી કરે છે. એિની પહલેણ ગરે્શ અથવણ અન્ય કોઈ દેવતણની મવમધવત પ ૂુંજા કરવણિણું 

આવે છે. ભણગવત વુંદનણ ગીત ગણય છે. પ ૂુંજા અચાનણ પછી ભણગવત સુંગીતકણરની સણથે રુંગિુંચ પર પ્રવેશ કરે છે. 

રુંગિુંચ પર ભણગવતનણ પ્રવેશ સણથે જ કણયાિિનો પ્રણરુંભ થણય છે. જેને એક પ્રકણરનો પવૂારુંગ કહવેણિણું આવે છે. 

ઘરિણું બધણ પણત્રો પોતપોતણની વેશભરૂ્ણ િણટે વ્યસ્ત હોય છે. ત્યણું સ  ધી ભણગવત પોતણની વણદક િુંડળી સણથે 

પ્રવેશ કરે છે. ભણગવત ઢોલ-નગણરણનણ વણદ્ય સણથે વુંદનણ ગીત ગણય છે. પછી તે ભણગવતનો અથા સિજાવે છે. 

‘યક્ષગણન’ન ું મવવેચન કરે છે. એટલ ું જ નરહ પર્ તે પોતણનણ આરણધ્ય દેવોનણ નણિ ગર્ણવે છે. તણલોનણ લક્ષર્ો કહ ે

છે. શ્રમૃતન ું પર્ લક્ષર્ બતણવે છે. અને સણથે-સણથે હણસ્યકણર અને રસની મવમવધતણ મવશે પર્ ચચણા કરે છે. આ 

ઉપરણુંત ભગવણન મવષ્ણ નણ દસ અવતણરોથી સુંબુંમધત કથણનણ સુંસ્કૃત શ્ર્લોકોનણ લક્ષર્ો પર્ મનદેશ કરે છે. તે એ 

પર્ પ્રસ્થણમપત કરે છે કે ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયની પ્રસ્ત  મતનણ સન્િણમનય અમધકણરી ‘ભણગવત’ જ છે. અને દશાક 

સભણની ત  લનણ એ ઇન્દ્રસભણ સણથે કરે છે. જેિણું દરેક પ્રમતભણસુંપન્ન અને પ્રમતષ્ષ્ઠત જન ઉપક્સ્થત હોય છે.  
 

         ભણગવતનણ આ રિયણ કલણપો પછી બણલ-ગોપણલ અથવણ કૃષ્ર્-બલરણિ રુંગિુંચ પર ઉપક્સ્થત થણય છે. 

અને ભણગવતનણ ગીતોનણ લય પર નતૃ્ય કરે છે. એિનણ િણથણ પર ‘કેરદગે મ ુંદલે’ (એક પ્રકણરની પણધડી) નણિની 

પણઘડી હોય છે. જે ધોતી ઘણઘરણની જેિ બણુંધેલી હોય છે. એિનણ નતૃ્ય મવષ્ણ ની વુંદનણથી સુંબુંમધત હોય છે. બણલ-

ગોપણલનણ નતૃ્યની સિણપ્પત સણથે જ હન િણનનણયક પોતણની કોડુંગી (વણનરસેનણ) સણથે િુંચ પર પ્રસ્ત  ત થણય છે. 

આ આખી ટકૂડી દશાકનણ િનોરુંજન િણટે હોય છે. સુંસ્કૃત નણટકોિણું મવદ ર્કન ું પણત્ર હણસ્ય-િનોરુંજન કરણવે છે. અહીં 

તે કણિ કોડુંગી કરે છે. િણત્ર આિને જ બેરોકટોક અને િનપસુંદ-ઇપ્ચ્છત સુંવણદો બોલવણની છૂટ હોય છે. આ 

વણનરસેનણ કોઈ ઉપર આકે્ષપ કરી શકે છે . તે ભલેને પછી દેવતણ હોય, િન ષ્ય હોય કે પછી રણક્ષસ હોય. પર્ 

ભણગવત તેિને પોતણનણ મવલચત્ર પ્રશ્નોથી ઉશ્કેરે છે. અને ત ેપોતણનણ સ્વચ્છુંદ ઉ્તરરોથી જનતણને ભણવ-મવભોર કરે 

છે. આ હણસ્ય પ્રસુંગોિણું અશ્ર્લીતણનણ તત્વો (દા શ્યો) આવી શકે છે. િુંચ પર ગરે્શજીની વુંદનણ િણટે તેિની મમૂતિ 

હોય છે. કોડુંગી એ મમૂતિ જોઈને ભણગવતને પ્રશ્ન કરે છે તે આખો સુંવણદ મશવરણિ કણરુંત ‘યક્ષગણન’િણું નોંધે છે 

જ ઓ-   

‘‘कोडगंी  : हल्ला मच गया, अभी हल्ला मच गया। 

 भागवत : तुमभी हल्ला मचादो भाई। 

 कोडगंी : अहो भागवतजी। हमारे रंगमंच में ये जो पहाडकी तरह महामेरु गगरर की तरह   

           मंडडत हुए हैं, ये महानुभाव कोन है  

 भागवत : बता सकते हो- पहाड, जंगल, कानन, नवखडं पथृ्वी के अगिपतत कौन है? 

 कोडगंी  : हाां सुना है साम्ब सदाशिव हैं। 
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 भागवत : तो समजो कक ये उन्ही के ज्येष्ठ पुत्र शसद्धि द्धवनायक है ? 

 कोडगंी  : आपके पहाां ककतने प्रकार के द्धवनायक हैं। 

 भागवत : एक ही प्रकार के। 

 कोडगंी  : हमारे यहाां तो अनेक प्रकार के हैं।  

 भागवत : जैस े? 

 कोडगंी  : जैस-े बाट द्धवनायक, हाट द्धवनायक, सेर द्धवनायक, पैवा द्धवनायक, और   

          मुझ जैसा डडंानायक। (प ृ– ૩૨-૩૩)’’ 

           આિ આવી રીતે આ પ્રસુંગ હણસ્યની ભરિણર સણથે કોડુંગીનણ બેરોકટોક સુંવણદોથી લણુંબો ચણલે છે. 

દશાકોને િનોરુંજન કરણવે છે.  
 

           હવે પછી આ લોકનણટયિણું અલભનય હતે   બે સ્ત્રીઓ વેશ ધણરી પ ર ર્ો િુંચ પર આવે છે. ‘યક્ષગણન’િણું 

સિણવેશ આ બે સ્ત્રી વેશ કૃષ્ર્ની બે પત્નીઓઃ સત્યભણિણ અને રૂકિર્ીનણ રૂપિણું સ્વીકૃત છે. કણરર્ કે એિનણ 

નતૃ્યિણું અનેક એવણ અંશો જોવણ િળે છે કે જે વદૃણવનિણું ગોપીયો અને કૃષ્ર્નણ સુંયોગ-મવયોગ ભણવની 

અલભવ્યકમત મનયોજજત છે. 
 

          સ્ત્રી વેશોથી સુંબુંમધત ગીતોિણું નુંદનણ પ ત્ર કૃષ્ર્ની વુંદનણ થણય છે. બીજા ગીતિણું કણિદેવથી પીરડત 

મપ્રયતિની શણુંમત િણટે કણિનણ કરવણિણું આવે છે. ત્રીજા ગીતિણું કૃષ્ર્ અથવણ િણધવ પ્રમત અન રતત બણલણની 

િનઃક્સ્થમત અલભવ્યકત કરવણિણું આવે છે. ચોથણ ગીતિણું કૃષ્ર્થી આિુંદ ગોપી દ્વણરણ િણતણ યશોદણને કરવણિણું 

આવેલ ફરરયણદન ું લચત્રર્ હોય છે. આ સ્ત્રી વેશો દ્વણરણ નતૃ્ય સરહત પ્રસ્ત  ત ગીત અંગ સુંચણલન, ગમત મવન્યણસ અન ે

પદ મવન્યણસનો અદ્રભતૂ પ્રયોગ કરવણિણું આવ ેછે. આ ગીત નતૃ્ય િણત્ર સભણલક્ષર્નણ સિયે જ પ્રસ્ત  ત કરવણિણું 

આવે છે. અને આ સ્ત્રી વેશ નતૃ્યની સણથે જ સભણલક્ષર્ અથણાત નણટકનો પવૂારુંગ અહીં  પરૂો થણય છે. એનણ પછી એ 

રદવસનો મનધણારીત પ્રસુંગનો પ્રણરુંભ થણય છે.   
 

            પ્રસુંગનો પ્રણરુંભ મવમશષ્ટ અલભનયથી થણય છે. જેવો પ્રસુંગ પ્રદમશિત કરવણનો હોય તેઓ મવમશષ્ટ 

અલભનય કરવણિણું આવે છે. જો પ્રસુંગ રણિકથણ અથવણ રણિણયર્થી સુંબુંમધત હોય તો રણિલક્ષર્નો અલભનય 

કરવણિણું આવે છે. જો પ્રસુંગન ું કથણનક ભણગવતન ું હોય તો કૃષ્ર્ને એિની રણર્ીઓની સણથે અલભનયિણું પ્રદમશિત 

કરવણિણું આવ ેછે. જો પ્રસુંગન ું કથણનક િહણભણરતથી સુંબુંમધત હોય તો પણુંડવોનો અલભનય કરવણિણું આવે છે. આ 

અલભનયિણું એક કણપડની પટ્ટી પણછળ નતૃ્ય કરત  ું પણત્ર ઊભ  હોય છે. જે દશાકની સણિે આવે છે. પ્રસુંગની વચ્ચે 

આવતણ અન્ય પ્રમ ખ પણત્રોનો પર્ અલભનય બતણવવણિણું આવે છે. દશાકોને વધણરે આકર્ાર્ કરવણવણળણ રકરણત, 

રણક્ષસ અથવણ દ ષ્ટ દુંભી યોદ્ધણ વગેરે જેવણ પણત્રો પર્ અલભનય કયણા વગર િુંચ પર આવતણ નથી. આવણ પણત્રોની 
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દશાકો પ્રમતક્ષણ કરતણ હોય છે. રણક્ષસ પણત્રનો પ્રવેશ અસણધણરર્ હોય છે. તે ચોકોિણુંથી ગર્જનણ કરતો િુંચ પર 

પ્રવેશ કરે છે. અને ભણગવતની જિર્ી પટ્ટીની પણછળ ઉભો રહ ે છે, નતૃ્ય કરે છે. અને પછી પોતણની હણથે પટ્ટી 

હટણવીને દશાક સણિે પ્રસ્ત  ત થણય છે.       
 

          ‘યક્ષગણન’લોકનણટયનણ દશાકોને ય દ્ધ સુંબુંમધત પ્રસુંગોને જોવણની રૂલચ વધણરે હોય છે. એિન ું કણરર્ એ પર્ 

છે કે રણિણયર્, િહણભણરત વગેરેથી સુંબુંમધત પ્રસુંગ વધણરે પ્રદમશિત કરવણિણું આવે છે. જેિણું ય દ્ધ જેવણ પ્રસુંગન ું 

વર્ાન મ ખ્યત્વે થત  ું હોય છે. આવણ પ્રસુંગો તો દશાકોને પર્ સ્વયું કુંઠસ્થ થઈ જતણું હોય છે. જો ભણગવત કોઈ શબ્દ 

ચકૂી જાય તો ક્યણરેક દશાક તેને સચેત કરે છે. તેિણું ય દ્ધ પ્રસુંગને રજૂ કરવણની કળણ અત્યુંત મવલક્ષર્ હોય છે. તેિણું 

કલણકણરની મનપરૂ્ાતણ જોઈ શકણય છે. જેવી રીતે કોઈ શરૂ-પ્રતણપી િોમધત થણય છે ત્યણરે જે પોતણનણ રોર્ને ગીત-

વણદ્યોની ગમત લયને અન સણર નતૃ્ય કરીને વ્યતત કરે છે. અને એવણ સિયે જ્યણરે તે પોતણનણ પ્રમતદ્વ ુંદ્ધદ્ધને પડકણર 

આપતણ લલકણરે છે ત્યણરે વણતણવરર્ એકદિ ગરિ થઈ જાય છે.  
 

       આ રીતે વણકય દ્ધ, ટચૂકણઓ અને વ્યુંગ્ય બણર્ોની એકબીજા પર થતી વર્ણા પર્ યક્ષગણનની મ ખ્ય 

મવશેર્તણઓિણું આવે છે. મશવરણિ કણરુંતે પોતણનણ પ સ્તક ‘યક્ષગણન’િણું કહ્  છે કે- ‘‘ ‘યક્ષગણન’ કથણ પ્રસુંગોની 

નણટકીય ક્સ્થમતઓનો મવકણસ મવશેર્ રીતે પ્રર્ય, વ્યકમત દ્વરે્, મવમવધ પ્રકણરની આસ્થણઓ, મવશ્વણસોનણ સુંઘર્ા વચ્ચે 

થણય છે. શરર્ોિણું આવેલ વ્યક્તતની રક્ષણ કરવણનો ઉત્સણહ, આપવણિણું આવલે વચનન ું મનષ્ઠણપવૂાક પણલન કરવણનો 

હઠ વગેરે કુંઈક એવણ જ તત્વ છે. જેનણ સહણરે કથણ આગળ વધે છે. અને અંતિણું પે્રિને પ રસ્કૃત કરવણિણું દ ષ્ટ 

દિન, સજ્જનની રક્ષણ તથણ સત્ય ધિાનણ મવજયનણ રૂપિણું પ્રસ્થણમપત થણય છે. ’’(પ-ૃ ૪૪-૪૫) ય દ્ધ અને વીરતણન ું 

અમનરરકત પરરર્ણિ પ્રર્ય અને મવવણરહત કથણઓ પર્ હોય છે. એવણ પ્રસુંગિણું ‘સ  િદ્રણ પરરર્ય’, ‘કનકણુંગી 

પરરર્ય’, ‘દ્રપૈદી સ્વયુંવર’ વગેરેનો સિણવેશ થણય છે. િણત્ર એક ચુંદ્રણવલીનો પ્રસુંગ છે જેિણું લબલક લ ય દ્ધ નથી. 

વચ્ચે વચ્ચે હણસ્ય િણટે હન િણનનણયક ઉપક્સ્થત રહી દશાકોને ભરપરૂ હસણવે છે.  

        ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ લગભગ બધણ જ પ્રસુંગો સ ખણુંત હોય છે. અંતે ફરી ભગવણન મવષ્ણ નણ દસ 

અવતણરોની વુંદનણ કરવણિણું આવે છે. તેિણું િ ુંગલણચરર્ન ું ગીત હોય છે. જેિણું બ્રહ્મણ, મવષ્ણ ,અને િહશેની સ્તમૃત 

કરવણિણું આવે છે. ભણગવત દશાકો સિક્ષ ક્ષમતઓ િણટે ક્ષિણ-યણચનણ િણગે છે. તથણ આયોજક િુંડળીનો ધન્યવણદ 

િણને છે. આયોજક િુંડળીનણ મ ખીયણ ભણગવતને પણન-સોપણરીની સણથે મનમિત  રકિ પ્રદણન કરતણ હોય છે. જેનો 

ભણગવત અને તેિની િુંડળીનણ સભ્યો સહર્ા સ્વીકણર કરતણું હોય છે. તથણ ગ્રણિજનો આભણર િણને છે. ત્યણરબણદ 

ભણગવત અને તેિની િુંડળી સ્ત્રી વેશો તથણ બણલ-ગોપણલની સણથે વુંદનણ ગીત ગણતણ-ગણતણ િુંચ ઉપરથી મવદણય 

લે છે. આ સણથે જ ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયનણ એ રદવસનણ ખેલન ું સિણપન થણય છે.  
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 ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયન ું િ ુંચ : 

          ‘યક્ષગણન’નણ િુંચ મવશે ડૉ. શ્યણિ પરિણર કહ ે છે- ‘‘ રુંગસ્થળનો આકણર સભણલક્ષર્ને અન રૂપ અધા 

ચુંદ્રકણર અથવણ ચોરસ હોય છે. ‘पंचहस्ततन द्धवततीरर्ण दिहततेन चोन्नत।’ વણળી પુંક્તત અન સણર રુંગસ્થળન ું મનિણાર્ 

થણય છે. રુંગસ્થળન ું પ્રમ ખ દ્વણર ઉ્તરર અથવણ પમિિ બણજ  હોય છે. તેની ચણરેય બણજ  થણભલો ખોદી િુંડપ 

બણધવણિણું આવે છે. િુંડપની ચણરેય બણજ  હણરબુંધ આંબણનણ પણુંદડણઓ બણુંધવણિણું આવે છે. નીચે બે-બે હણથનણ 

અંતર પર રસ્સી બણુંધવણિણું આવે છે. ’’ (લોકસણરહત્ય મવિશા,પ-ૃ૨૦૬)  
 

          મશવરણિ કણરુંતજીનણ િત અન સણર િુંચ સિતલ િેદણનિણું અથવણ ખ લ્લણ ફલળયણિણું રચવણિણું આવે છે. 

ફલળયણની બરણબર વચ્ચે લગભગ ૨૦*૩૦ ફૂટનણ મવસ્તણરવણળણ સ્થણને ચણર-પણુંચ વણસનણ આડણ થણુંભલણ પર 

આંબણનણ પણુંદડણન ું તોરર્ લટકણવવણિણું આવે છે. આ ‘યક્ષગણન’ન ું િ ુંચ છે. 
 

         િુંચનણ પણછળનણ ભણગિણું કેટલીક ઊંચણઈ પર બનણવેલ િુંચ પર બે ટેબલ રણખવણિણું આવે છે. જેનણ પર 

ભણગવત, સુંગીતકણર અને િણદલવણદક બેસે છે. એિની ડણબી બણજ એથી પણત્ર પ્રવેશ કરે છે. અને જિર્ી બણજ થી 

પ્રસ્થણન કરે છે.ભણગવતની બણજ િણું રુંગિુંચનણ જિર્ણ ખરૂ્ણિણું ઢોલક (ઢોલ વગણડવણવણળણ)ન ું સ્થણન હોય છે. 

િદલેકણર ભણગવતની જિર્ી બણજ િણું ઊભો રહી િદલે વગણડે છે. રુંગિુંચની ડણબી- જિર્ી અને સણિેની બણજ એ 

દશાકો બેસે છે. ડણબી બણજ એ સ્ત્રીઓને અને જિર્ી બણજ એ પ ર ર્ોને બેસવણની વ્યવસ્થણ હોય છે. આયોજકો અથવણ 

ગણિની િહત્વની વ્યક્તત િુંચની સણિે બેસે છે. તેિનણ િણટે ખ રસી વગેરેની વ્યવસ્થણ પર્ કરવણિણું આવે છે.  
 ‘યક્ષગાન’ લોકનાટ્યમાાં પાત્રો :  

            ‘યક્ષગણન’િણું મનદેશક તરીકેન ું મ ખ્ય પણત્ર ‘ભણગવત’ન ું હોય છે. જેનણ પર આ નણટકનો િદણર હોય છે. 

તેિજ તેિણું કૃષ્ર્ અને બલરણિન ું પણત્ર બે બણળકો કરે છે. આ નણટકિણું તિણિ પણત્રો પ ર ર્ો જ હોય છે. સ્ત્રીઓનો 

વેશ પર્ તેઓ જ કરે છે. સુંગીતની આખી ટીિ હોય છે. તેિજ પ્રેક્ષકોને િનોરુંજન કરણવવણ િણટે હન િણન- નણયક 

હોય છે. જે મવદ ર્કન ું કણિ કરે છે. આ ઉપરણુંત પ્રસુંગ અન રૂપ બીજા પોત્રો ‘યક્ષગણન’િણું આવે છે.  
 ‘યક્ષગાન’ લોકનાટ્યની વેશભષૂા :  

             ‘યક્ષગણન’િણું તિણિ પ ર ર્ પણત્રો જ હોય છે. તેિણું સ્ત્રીઓનો વેશ પર્ આ પ ર ર્ પણત્રો જ કરે છે. પ ર ર્ો 

કણળો પણયજાિો પહરેે છે. સ્ત્રી વેશધણરી પ ર ર્ લેંઘો પહરેે છે. િણાંગ કણઢે છે. અને ચોટલો ગ ૂુંથે છે. તેિજ સૌંદયાની 

વદૃ્ધદ્ધ િણટે હલ્દીનો રુંગ લગણડે છે. બણળવેશ અને સ્ત્રી વેશોનણ મવન્યણસ િણટે ઘર્ી સરળતણ હોય છે. પ ર ર્ વેશિણું 

રણક્ષસો વગેરે પણત્રોની વેશભરૂ્ણ થોડી કઠીન હોય છે. વીર વેશ અથવણ રણક્ષસ વેશવણળણએ ઘર્ી લણુંબી સણડીન ે

ફરતી બણજ  વીંટી બણુંધવી પડે છે. એ ઉપરણુંત વણનરસેનણનણ પણત્રો િણટે પર્ વેશભરૂ્ણની મવશેર્ વ્યવસ્થણ હોય છે. 

તેિણું વણુંદરણનણ બચ્ચણ િણટે સણધણરર્ પણયજાિણું અને ક તણા હોય છે. પરુંત   મવદ ર્કનણ પણત્રની વેશભરૂ્ણ મવકસીત થઈ 
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ચકૂી છે. મવદ ર્ક (હન િણનનણયક) લણુંબો અને ઢીલો પણયજાિો પહરેે છે. િણથણ પર સફેદ અને લણલરુંગનણ કપડણની 

લણુંબી પ ૂુંછડીવણળી પણઘડી હોય છે.  
 ‘યક્ષગાન’ લોકનાટ્યમાાં ગીત :  

          ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયિણું ગીત પ્રસુંગ કથણ સણથે અમવભણજ્ય રીતે સુંકળણયેલ ું હોય છે. ‘યક્ષગણન’િણું જે 

પ્રસુંગો આવે છે તે ગીતોબદ્ધ હોય છે. આ ગીતો મ ખ્યત્વે ત્રર્સોથી પણુંચસો છુંદોિણું હોય છે કે જે પણત્ર સરળતણથી 

કુંઠસ્થ કરી શકે અને વ્યવક્સ્થત રીતે વ્યતત કરી શકે. આ ગીત સણિણન્ય કક્ષણન ું હોવણને કણરરે્ કણવ્યન ું સણર  

ઉદણહરર્ બની શકત   નથી. પરુંત   એને પ્રસ્ત  ત કરવણનો તરીકો દશાકોને જકડી રણખવણ અન ેઆકમર્િત કરવણ સિથા 

હોય છે. સણિણન્ય રીતે ભણગવત ગીતોનણ રણગ-ગણનિણું પણરુંગત હોય છે. પરુંત   પણરુંગત નથી તે પર્ પ્રસુંગ 

સણરહત્યન ું સણર  એવ ું જ્ઞણન તથણ ગીતો કુંઠસ્થ હોવણને કણરરે્ અપેલક્ષત પ્રભણવ પણડવણ િણટે સિથા હોય છે.  
 ‘યક્ષગાન’ લોકનાટ્યનો સામાજિક સાંદભભ : 

               ‘યક્ષગણન’ મળેૂ રૂપે તો િુંરદરોિણું પ્રદમશિત કરવણવણળું લોકનણટય છે. આ લોકનણટયનણ પ્રસુંગો 

કોઈપર્ રોકટોક વગર ચણલતણ હતણ એન ું કણરર્ એ કે પ્રજાિણું રહલેો અત ટ ભક્તતભણવ. પ્રજાજનો પોતણનણ પર 

આવેલ સુંકટથી છૂટકણરો િેળવવણ ‘િણન્યતણઓ’ આ નણટકની િણનતણ હતણ. તેથી પર્ આ લોકનણટય મનરુંતર ચણલ  

રહતે  ું હત  ું. આ િણન્યતણઓની સુંખ્યણ એટલી બધી વધી જાય કે વર્ણાઋત   પછી પર્ ૬-૭ િરહનણ લગણતણર એની 

રજૂઆત થવણથી પ્રત્યેક ગણિિણું ૧૦૦-૧૫૦ રજૂઆતો થઈ જતી હતી. આની સણથે-સણથે ગણિનણ પ્રમતષ્ષ્ઠત અને 

રમસક િણર્સો પોતણની સણધન સુંપમતનણ આધણરે ક્યણરેક એકલણ તો ક્યણરેક સણમ રહક રીતે આ લોકનણટયની રજૂઆતો 

આનુંદ,િનોરુંજન અને ઉલ્લણસ િણટે કરણવતણું હતણું. આિ, આ રીતે ‘યક્ષગણન’ સિણજ સણથે જોડણયેલ ું હત  ું. 
 ‘યક્ષગાન’ આજે : 

               ‘યક્ષગણન’ લોકનણટયની શરૂઆત િુંરદરિણું ભજવર્ી સણથે થઈ પરુંત   લોકોિણું આજે એ આકર્ાર્ન ું 

કેન્દ્ર બની ગય ું હોવણથી િુંરદરની બહણર ચોગણનિણું  તેિજ સણવાજમનક સ્થણન ઉપર તેની ભજવર્ી થવણ લણગી છે. 

તેિજ આ નણટય લોકમપ્રય બનવણને કણરર્ે આ િુંડળીઓ વ્યવસણમયકતણ તરફ ઢળવણ લણગી. એન ું પરરર્ણિ એ 

આવ્ય ું કે જે પ્રજા મનઃશ લક ‘યક્ષગણન’નણ પ્રસુંગોનો લણભ લેતી હતી તેને મસનેિણ મથયેટરોની જેિ રટરકટ ખરીદીને 

જોવણ િણટે મવવશ થવ ું પડ્ ું છે. આટલ ું જ નરહ ‘યક્ષગણન’ન ું વ્યસણમયકીકરર્ થવણને લીધે એનણ પોતણનણ કેટલણક 

ગ ર્ો સણથે એને બણુંધછોડ કરવણનો પર્ વણરો આવ્યો છે. તેનણ મવશે ડૉ.વમશષ્ટ નણરણયર્ મત્રપણઠી નોંધે છે કે- ‘‘ 

आज के घुमंत ु‘यक्षगान’ गियेटर मंडशलर्ाां स्जनकी द्रसु्ष्ट पैस ेपर टटकी होती है। जनता की ‘बेहद मांग पर’ का पोतटर 

लगाकर तनन्म रुगच का खेल टदखाने लगी है। इनमे शसनेमाकी भदी नकलें  देखने को शमल सकती है। इनमे रंग-बेरंगी 

परदे, रंग-बेरंगी बततयाां, शसनेमाई नुत्य और पारंपाररक वेि-भूषा  से शभन्न ककतम के साजो-श्रगृार काभी उपयोग होने 

लगा है। यह नटह पारंपाररक नुत्य-संगीत की रुटियाण भी उपेक्षीत हो गई है। ककन्तु ऐसा नटह है की यक्षगान पूर्णतः 
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नष्ट हो चुका है। अभी भी मंटदरो से संबंद्धित मंडशलया है और व ेद्धविषे आमंत्रर्ो पर प्रततस्ष्ठत प्रततुततयाण करती है। 

’’(ભણરતીય લોકનણટય,પ-ૃ ૮૦) 

આિ, આજે ભણરતીય લોકનણટય સણિે તેનણ અક્સ્તત્વનણ ટકણઉનો પ્રશ્ન આવીને ઈભો છે. તેનણ મવશે આપરે્ સૌએ 

સણથે િળીને મવચણરવણની-કણિ કરવણની જરૂર છે. 
 

સાંદભભગ્રથો  

 

I. મશવરણિ કણરુંત - યક્ષગણન 

II. ડૉ.વમશષ્ટ નણરણયર્ મત્રપણઠી- ભણરતીય લોકનણટય 

III. ડૉ. શ્યણિ પરિણર- લોકસણરહત્ય મવિશા   
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