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Natya Shastra Chapter 3

नाशाम अ्ायः ३

॥ ौीरु॥
भरतमिुनूणीतं नाशाम ्

अथ ततृीयोायः ।
सवलणसपं े कृत े नागहृे शभु े ।
गावो वसयेःु साहं सह जपरिैजःै ॥ १॥
ततोऽिधवासयेेँ म रपीठं तथवै च ।
मपतूने तोयने ूोिताो िनशागमे ॥ २॥
यथाानारगतो दीितः ूयतः शिुचः ।
िऽराऽोपोिषतो भूा नााचायऽहतारः ॥ ३॥
नमृ महादवें सव लोकोवं भवम ।्
जगितामहं चवै िविुमं गहंु तथा ॥ ४॥
सरत च ल च िसिं मधेां धिृतं िृतम ।्
सोमं सयू च मतो लोकपालांथािनौ ॥ ५॥
िमऽमिं सरुाणा न ्िाालं किलं तथा ।
मृ ुं च िनयितं चवै कालदडं तथवै च ॥ ६॥
िवुू हरणं चवै नागराजं च वासिुकम ।्
वळं िवुमिुां गवा रसो मनुीन ॥् ७॥
भतूान ि्पशाचान य्ां गुकां महेरान ।्
असरुाािवां तथाऽाैरासान ॥् ८॥
तथा नाकुमारी महामामयमवे च ।
यां गुकांवै भतूसाथवै च ॥ ९॥
एतांाां दवेषण रिचतािलः ।
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नाशाम अ्ायः ३

यथाानारगतामावा ततो वदते ॥् १०॥
भविन िनशायां त ु कत ः सिरमहः ।
साहां चवै दातमिाे सहानगुःै ॥ ११॥
सू सवा नकेऽ कुतपं सयु च ।
जज राय ूयुीत पजूां नाूिसये ॥ १२॥
ं महेूहरणं सव दानवसदूनम ।्
िनिम तवदवेै सव िविनबहण ॥ १३॥
नपृ िवजयं शसं िरपणूां च पराजयम ।्
गोॄाणिशवं चवै ना च िववध नम ॥् १४॥
एवं कृा यथाायमपुां नामडप े ।
िनशायां त ु ूभातायां पजून ं ूबमिेदह ॥ १५॥
आिा यां वा मघायां वा याे पवूष ु वा िऽष ु ।
आषेामलूयोवा िप कत ं रपजूनम ॥् १६॥
आचायण त ु येुन शिुचना दीितने च ।
रोोतनं काय दवेतानां च पजूनम ॥् १७॥
िदनाे दाणे घोरे मुत यमदवैत े ।
आच तु यथाायं दवेता व ै िनवशेयत ॥् १८॥
राः ूितसराः सऽूं रगा पिूजताः ।
राः समुनसवै य रं फलं भवते ॥् १९॥
यविैाथ कैला जरैतःै शािलतडुलःै ।
नागपु चणून िवतषुािभः िूयिुभः ॥ २०॥
एतिैयै ुतं कुया वेतानां िनवशेनम ।्
आिलखेडलं पवू यथाानं यथािविधः ॥ २१॥
सम कतं हा षोडश मडलम ।्
ारािण चाऽ कुवत िवधानने चतिुदशम ॥् २२॥
मे चवैाऽ कत े े रखे े ितय गू ग े ।
तयोः कािवभागने दवैतािन िनवशेयत ॥् २३॥
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नाशाम अ्ायः ३

पोपिवं ॄाणं त मे िनवशेयते ।्
आदौ िनवेँ यो भगवााध भतूगणःै िशवः ॥ २४॥
नारायणो महे ः सयूऽिनौ शशी ।
सरती च ली ौा मधेा च पवू तः ॥ २५॥
पवू दिणतो वििन व ेँ यः ाहया सह ।
िवदेवेाः सगवा  िाः सप गणाथा ॥ २६॥
दिणने िनवेँ यु यमो िमऽ सानगुः ।
िपतिॄशाचानरुगान ग्ुकां िनवशेयत ॥् २७॥
नैां रासांवै भतूािन च िनवशेयत ।्
पिमायां समिुां वणं यादसां पितम ॥् २८॥
वायायां िदिश तथा स वायिूवशेयते ।्
तऽवै िविनवेँ यु गडः पििभः सह ॥ २९॥
उरां िदिश तथा धनदं सिंनिवएशयते ।्
ना मातॄ तथा यानथ सगुकान ॥् ३०॥
तथवैोरपवूा यां नाां गणेरान ।्
ॄिष भतूसघंां यथाभागं िनवशेयत ॥् ३१॥
े सनुमारं त ु दिणे दमवे च ।
मामयमुरे े पजूाथ सिंनिवशयते ॥् ३२॥
अननेअैव िवधानने यथाानं यथािविध ।
स ुू सादािन सवा िण दवैतािन िनवशेयत ॥् ३३॥
ान ेान े यथाायं िविनवेँ य त ु दवेताः ।
तासां ूकुवत ततः पजून ं त ु यथाहतः ॥ ३४॥
दवेताु दातं िसतमाानलेुपनम ।्
गवविसयूो रमाानलेुपनम ॥् ३५॥
गं मां च धपू ं च यथावदनपुवू शः ।
दा ततः ूकुवत बिलं पजूां यथािविधः ॥ ३६॥
ॄाणं मकपण पायसने सरतीम ।्
िशविवमुहेााः सूा मोदकैरथ ॥ ३७॥

natya03.pdf 3



नाशाम अ्ायः ३

घतृौदनने तभुोमक त ु गडुौदनःै ।
िवदेवेाः सगवा  मनुयो मधपुायसःै ॥ ३८॥
यमिमऽौ च सूावपपूमैदकैथा ।
िपतिॄशाचानरुगान स्िप ःीरणे तप यते ॥् ३९॥
पानने त ु मासंने सरुासीथफुलासवःै ।
अच यूेतसघंां चणकैः पललातुःै ॥ ४०॥
अननेवै िवधानने सूा मवारणी ।
पामने त ु मासंने सूा रसां गणाः ॥ ४१॥
सरुामासंूदानअेन दानवाितपजूयते ।्
शषेावेगणांः सापपूोािरकौदनःै ॥ ४२॥
मै िपभै सागरािरतथा ।
सू वणं चािप दातं घतृपायसम ॥् ४३॥
नानाफूलफलािप मनुीितपजूयते ।्
वायूं पिणवै िविचऽभै भोजनःै ॥ ४४॥
मातनॄा  सवा ा धनदं च सहानगुःै ।
अपपूलैा िजकािमौभै भोै पजूयते ॥् ४५॥
एवमषेां बिलः काय नानाभोजनसौंयः ।
पनुम िवधानने बिलकम च वते ॥ ४६॥
दवेदवे महाभाग सवलोकिपतामह ।
मपतूिममं सव ूितगृी मे बिलम ॥् ४७॥
दवेदवे महाभाग गणशे िऽपरुाक ।
ूगृतां बिलदव मपतूो मयोतः ॥ ४८॥
नारायणािमतगते पनाभ सरुोम ।
ूगृतां बिलदव मपतूो मयािप तः ॥ ४९॥
परुरामरपते वळपाणे शतबतो ।
ूगृतां बिलदव िविधमपरुृतः ॥ ५०॥
दवेसनेापत े भगवन श्रिूय ।
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नाशाम अ्ायः ३

बिलः ूीतने मनसा षमखु ूितगृताम ॥् ५१॥
(महादवे महायोिगवेदवे सरुोम ।
संू गृ बिलं दवे र िवादोितात ॥् )

दिेव दवेमहाभाग े सरित हिरिूय े ।
ूगृतां बिलमा तम या भा समिप तः ॥ ५२॥
नानािनिमसतूाः पौलाः सव एव त ु
रासेा महासाः ूितगृीत मे बिलम ॥् ५३॥
लीः िसिम ितमधा सव लोकनमृताः ।
मपतूिममं देः ूितगृ ु म े बिलम ् ॥ ५४॥
सवभतूानभुाव लोकजीवन मात ।
ूगृतां बिलदव मपतूो मयोतः ॥ ५५॥
दवेव सरुौे धमूकेतो ताशन ।
भा समुतो दवे बिलः सित गृताम ॥् ५६॥
सवमहाणां ूवर तजेोराशे िदवाकर ।
भा मयोतो दवे बिलः सित गृताम ॥् ५७॥
सवमहपते सोम िजराज जगिय ।
ूगृतामषे बिलम पतूो मयोतः ॥ ५८॥
महागणेराः सव नीरपरुोगमाः ।
ूगतृां बिलभ ा मया सित चोिदतः ॥ ५९॥
नमः िपतृः सवः ूितगृिमं बिलम ।्
(भतूे नमो िनं यषेामषे बिलः िूयः ।)
कामपाल नमो िनं यायं त े िविधः कृतः ॥ ६०॥
नारदुवै िवावसपुरुोगमाः ।
पिरगृ ु म े सव गवा  बिलमुतम ॥् ६१॥
यमो िमऽ भगवानीरौ लोकपिूजतौ ।
इमं म े ूितगृीतां बिलः मपरुृतम ॥् ६२॥
रसातलगते पगेो नमो नमः ।
िदशु िसिं ना पिूजताः पापनाशनाः ॥ ६३॥
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नाशाम अ्ायः ३

सवा सां पितदवो वणो हंसवाहनः ।
पिूजतः ूीतमानु ससमिुनदीनदः ॥ ६४॥
वनैतये महास सवपिपते िवभो ।
ूगृतां बिलदव मपतूो मयोतः ॥ ६५॥
धनाो यपितलकपालो धनेरः ।
सगुकय ूितगृात ु म े बिलम ॥् ६६॥
नमोऽु नामातृो ॄाााो नमोनमः ।
समुखुीिभः ूसािभब िलर ूगृताम ॥् ६७॥
िूहरणं सव ूितगृात ु म े बिलम ।्
िवुू हरणं चवै िवभुा मयोतम ॥् ६८॥
तथा कृताः काल सवू ािणवधेरौ ।
मृु िनयितवै ूितगृात ु म े बिलम ॥् ६९॥
यााां मवारयां सिंौता वदुवेताः ।
मपतूिममं सितगृ ु मे बिलम ॥् ७०॥
अे य े दवेगवा  िदशो दश समािौताः ।
िदािराभौमा तेायं बिलः कृतः ॥ ७१॥
कुं सिललसणू पुमालापरुृतम ।्
ापयिेमे त ु सवुण चाऽ दापयते ॥् ७२॥
(आतोािन त ु सवा िण कृा वोरािण त ु ।
गमैा ै धपूै भभैै पजूयते ॥्
पजूिया त ु सवा िण दवैतािन यथाबमम ।्
जज रिभसूः ातो िवजज रः ॥ ७३॥
तें िशरिस वं ाीलं रौिे च पव िण ।
िवपुव िण व ै पीतं रं  पविण ॥ ७४॥
मडृपव िण िचऽं त ु दये ं वं िहतािथ ना ।
सशं च ूदातं धपूमाानलेुपनम ॥् ७५॥
आतोािन त ु सवा िण वासोिभरवगुठयते ।्
गमैा ै धपूै भभोजै पजूयते ॥् ७६॥
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नाशाम अ्ायः ३

सवमवें िविधं कृा गमाानलेुपनःै ।
िवजज रणाथ त ु जज रं िभमयते ॥् ७७॥
अऽ िविवनाशाथ िपतामहमखुैरुःै ।
िनिम तं महावीय वळसारो महातनःु ॥ ७८॥
िशरे रत ु ॄा सवदवगणुअैः तह ।
ितीयं च हरः पव  ततृीयं च जनाद नः ॥ ७९॥
चतथु च कुमारे पमं पगोमः ।
िनं सवऽिप पा ुां सरुाथ च िशवो भव ॥ ८०॥
नऽऽेिभिजित ं िह ूसतूोऽिहतसदून ।
जयं चादुयं चवै पािथ व समावह ॥ ८१॥
जजरं पजूियअैवं बिलं सव िनिव च ।
अौ होमं ततः कुया ाइितपरुृतम ॥् ८२॥
ताश एव दीािभािभः पिरमाज नम ।्
नपृतने त कीनां च कुया ीिभवध नम ॥् ८३॥
अिभो सहातोनैृ पितं नत कीथा ।
मपतूने तोयने पनुरु तादते ॥् ८४॥
महाकुले ूसतूाः  गणुौघैालताः ।
यो जगणुोपतें तो भवत ु िनशः ॥ ८५॥
एवमुा ततो वां नपृतभैू तय े बधुः ।
नायोगूिसथ मािशषयोजयते ॥् ८६॥
सरती धिृतमधा ॑ीः ौीलीःिृतम ितः ।
पा ु वो मातरः सौाििदा भवु वः ॥ ८७॥
होमं कृा यथाायं हिवम परुृतम ।्
िभाुं ततवै नााचाय ः ूयतः ॥ ८८॥
अिभ े त ु भवुेेािमनः शऽतुो भयम ।्
िभ े चवै त ु िवयेः ािमनः शऽसुंयः ॥ ८९॥
िभ े कुे ततवै नाचाय ः ूयतः ।
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नाशाम अ्ायः ३

ूगृ दीिपकां दीां सव रं ूदीपयते ॥् ९०॥
िेडतःै ोिटतैवै वितै ूधािवतःै ।
रमे त ु तां दीां सशां सयोजयते ॥् ९१॥
शिभिनघषमैृ दपणवैथा ।
सवा तोःै ूणिदत ै रे युािन कारयते ॥् ९२॥
तऽ िं व िभं च दािरतं च सशोिणतम ।्
तं ूदीमायं िनिमं िसिलणम ॥् ९३॥
सिगु रो व ैािमनः शभुमावहते ।्
परुाबालवृ तथा जानपद च ॥ ९४॥
िरु तथा रो दवैतै रिधितः ।
नािवसनं कुया पृ च तथाऽशभुम ॥् ९५॥
य एवं िविधमुृ यथें सयोजयते ।्
ूाोपचयं शीयं ितय योिन ं च गित ॥ ९६॥
यने सितं तेिदवैतपजूनम ।्
अपजूिया रं त ु नवै ूेां ूयोजयते ॥् ९७॥
पिूजताः पजूयतेे मािनता मानयि च ।
तावू यने कत ं रपजूनम ॥् ९८॥
न तथा ूदहिः ूभनसमीिरतः ।
यथा पूयोगु ूयुो दहित णात ॥् ९९॥
शाने िवनीतने शिुचना दीितने च ।
नााचायण शाने कत ं रपजूनम ॥्१००॥
ानॅं त ु यो दािलमिुमानसः ।
महीनो यथा होता ूायिी भवे ु सः ॥ १०१॥
इयं यो िविधो रदवैतपजून े ।
नवे नागहृे काय ः ूेायां च ूयोृिभः ॥ १०२॥
इित भारतीय े नाशाे रदवैतपजून ं नाम ततृीयोऽायः समाः ।
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