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Natya Shastra Chapter 8

નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૮

॥ શ્રીર તુ॥
ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્
અષ્ટમાેઽ યાયઃ

ઋષયઃ ઊચુઃ ।
ભાવાનાં ચ રસાં ચ સમુ થાનં યથાક્રમમ્ ।
વ પ્રસાદાચ્છતં સવર્ મચ્છામાે વેિદતું પનુઃ॥૧॥
નાટ ે ક તિવધઃ કાયર્ઃ તજ્જ્ઞૈર ભનયક્રમઃ ।
કતં વા ભનયાે હ્યષે ક તભેદ તુ ક તતઃ॥ ૨॥
સવર્મેતદ્યથાત વં કથય વ મહામનુે ।
યાે યથા ભનયાે ય મન્ યાેક્તવ્યઃ સ દ્ધ મચ્છતા॥ ૩॥
તષેાં તુ વચનં શ્રુ વા મનુીનાં ભરતાે મુિનઃ ।
પ્રત્યુવાચ પનુવાર્ક્યં ચતુરાેઽ ભનયાન્ પ્ર ત॥ ૪॥
અહં વઃ કથિય યા મ િન ખલને તપાેધનાઃ ।
ય માદ ભનયાે હ્યષે િવિધવત્ સમુદાહૃતમ્॥ ૫॥

યદુક્તં ચ વારાેઽ ભનય ઇ ત તાન્ વણર્િય યામઃ । અત્રાહ – અ ભનય ઇ ત ક માત્ । અત્રાેચ્યતે –
અભીત્યુપસગર્ઃ ણીઞ્ ઇ ત પ્રાપણાથર્કાે ધાતુઃ ।અસ્યા ભનીત્યેવં વ્યવ સ્થતસ્યઅેર જત્યચ્પ્રત્યત્યયા તસ્યા ભનય
ઇત્યેવં પં સદ્ધમ્ । અેતચ્ચ ધા વથાર્નવુચનનેાવધાય ભવ ત ।
અત્ર શ્લાેકાૈ –
અ ભપવૂર્ તુ ણીઞ્ ધાતુરા ભમખુ્યાથર્િનણર્યે ।
ય મા પદાથાર્ન્નય ત ત માદ ભનયઃ તઃ॥ ૬॥
િવભાવય ત ય માચ્ચ નાનાથાર્ન્ િહ પ્રયાેગતઃ ।
શાખાઙ્ગાપેાઙ્ગસયંુક્ત ત માદ ભનયઃ તઃ॥ ૭॥
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નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૮

ચતુિવધશ્ચવૈ ભવેન્નાટ સ્યા ભનયાે દ્વ ઃ ।
અનેકભેદવાહૂયં નાટ ં હ્ય મન્ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૮॥
આઙ્ ગકાે વા ચકશ્ચવૈ હ્યાહાયર્ઃ સા વક તથા ।
જ્ઞેય વ ભનયાે િવપ્રાઃ ચતુધાર્ પિરક પતઃ॥ ૯॥
સા વકઃ પવૂર્મુક્ત તુ ભાવૈશ્ચ સિહતાે મયા ।
અઙ્ગા ભનયમવેાદાૈ ગદતાે મે િનબાેધત॥ ૧૦॥
િત્રિવધ વાઙ્ ગકાે દ્ ેયઃ શાર રાે મખુજ તથા ।
તથા ચેષ્ટાકૃતશ્ચવૈ શાખાઙ્ગાપેાઙ્ગસયંુતઃ॥ ૧૧॥
શરાેહ તકટ દક્ષઃ પાશ્વર્પાદસમ વતઃ ।
અઙ્ગપ્રત્યઙ્ગસયંુક્તઃ ષડઙ્ગાે નાટ સગં્રહઃ॥ ૧૨॥
તસ્ય શરાેહ તાેરઃપાશ્વર્કટ પાદતઃ ષડઙ્ગાિન ।
નતે્રભ્રનૂાસાધરકપાેલ ચબુકા યપુાઙ્ગાિન॥ ૧૩॥
અસ્ય શાખા ચ તં્ત ચ તથવૈાઙુ્કર અેવ ચ ।
વ તૂ ય ભનયસ્યેહ િવજ્ઞેયાિન પ્રયાે ભઃ॥ ૧૪॥
આઙ્ ગક તુ ભવેચ્છાખા હ્યઙુ્કરઃ સચૂના ભવેત્ ।
અઙ્ગહારિવિન પન્નં તં્ત તુ કરણાશ્રયમ્॥ ૧૫॥
મખુજેઽ ભનયે િવપ્રા! નાનાભાવરસાશ્રયે ।
શરસઃ પ્રથમં કમર્ ગદતાે મે િનબાેધત ॥ ૧૬॥
આક પતં ક પતં ચ ધૂતં િવધુતમવે ચ ।
પિરવાિહતમાધૂતમવધૂતં તથા ચતમ્॥ ૧૭॥
િનહ ચતં પરા ત્તમુિ ક્ષપ્તં ચા યધાેગતમ્ ।
લાે લતં ચવૈ િવજ્ઞેયં ત્રયાેદશિવધં શરઃ॥ ૧૮॥
શનૈરાક પનાદૂ વર્મધશ્ચાક પતં ભવેત્ ।
દુ્રતં તદેવ બહુશઃ ક પતં ક પતં શરઃ॥ ૧૯॥
ઋજુ સ્થતસ્ય ચાે વાર્ધઃ ક્ષપેાદાક પતં ભવેત્ ।
બહુશશ્ચ લતં યચ્ચ ત ક પત મહાેચ્યતે॥ ૨૦॥
સજં્ઞાપેદેશ ચ્છાસુ વભાવાભાષણે તથા ।
િનદશાવાહને ચવૈ ભવેદાક પતં શરઃ॥ ૨૧॥
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રાષેે િવતક િવજ્ઞાને પ્ર તજ્ઞાનેઽથ તજર્ને ।
પ્રશ્ના તશયવાક્યષેુ શરઃ ક પત મ યતે॥ ૨૨॥
શરસાે રેચનં યત્તુ શનૈ તદ્ ધુત મ યતે ।
દુ્રતમારેચનાદેત દ્વધુતં તુ ભવે ચ્છરઃ॥૨૩॥
અની સતે િવષાદે ચ િવ મયે પ્રત્યયં તથા ।
પાશ્વાર્વલાેકને શૂ યે પ્ર તષેધે ધુતં શરઃ॥ ૨૪॥
શીતગ્ર તે ભયાત ચ ત્રા સતે વિરતે તથા ।
પીતમાત્રે તથા મદે્ય િવધુતં તુ ભવે ચ્છરઃ॥ ૨૫॥
પયાર્યશઃ પાશ્વર્ગતં શરઃ સ્યાત્ પિરવાિહતમ્ ।
આધૂતમુચ્યતે તયર્ક્ સકૃદુદ્વાિહતં તુ યત્॥ ૨૬॥
સાધને િવ મયે હષ મતે ચામ ષતે તથા ।
િવચારે િવહૃતે ચવૈ લીલાયાં પિરવાિહતમ્॥ ૨૭॥
ગવચ્છાદશર્ને ચવૈ પાશ્વર્સ્થાે વર્િનર ક્ષણે
આધુતં તુ શરાે જ્ઞેયમાત્મસ ભાવનાિદષુ॥ ૨૮॥
યદધઃ સકૃદા ક્ષપ્તમવધૂતં તુ ત ચ્છરઃ ।
સ દેશાવાહનાલાપસજં્ઞાિદષુ નિદ યતે॥ ૨૯॥
િક ચત્ પાશ્વર્નતગ્રીવં શરાે િવજ્ઞેયમ ચતમ્ ।
વ્યાિધતે મૂ છતે મત્તે ચ તાયાં હનુધારણમ્॥ ૩૦॥
ઉિ ક્ષપાંસાવસક્તં ય કુ ચતભ્રૂલતં શરઃ ।
િનહ ચતં તુ િવજ્ઞેયં સ્ત્રીણામેતત્ પ્રયાજેયેત્॥ ૩૧॥
ગવ માને િવલાસે ચ બ વાેકે િકલિક ચતે ।
માેટ્ટાિયતે કુટ્ટ મતે ત ભમાને િનહ ચતમ્॥ ૩૨॥
પરા ત્તાનુકરણાત્ પરા ત્ત મહાેચ્યતે ।
તત્ સ્યાન્મખુાપહરણે ષ્ઠતઃ પ્રેક્ષણાિદષુ॥ ૩૩॥
ઉિ ક્ષપ્તં ચાિપ િવજ્ઞેયમનુ્મખુાવ સ્થતં શરઃ ।
પ્રાંશિુદવ્યાસ્ત્રયાેગષેુ સ્યાદુિ ક્ષપ્તં પ્રયાેગતઃ॥ ૩૪॥
અધાેમખંુ સ્થતં ચાિપ બુધાઃ પ્રાહુરધાેગતમ્ ।
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લ યાં ચ પ્રણામે ચ દુઃખે ચાધાેગતં શરઃ॥ ૩૫॥
સવર્તાે ભ્રમણાચ્ચવૈ શરઃ સ્યાત્ પિરલાે લતમ્ ।
મૂચ્છાર્વ્યાિધમદાવેશગ્રહિનદ્રાિદષુ તમ્॥૩૬॥
ઋજુ વભાવસસં્થાનં પ્રાકૃતં તુ વભાવજમ્ ।
મંગલ્યા યયન યાન વભાવજયકમર્સુ॥ ૩૭॥
અે યાેઽ યે બહવાે ભેદા લાેકા ભનયસં શ્રતાઃ ।
તે ચ લાેક વભાવને પ્રયાેક્તવ્યા પ્રયાે ભઃ॥ ૩૮॥
ત્રયાેદશિવધં હ્યેત ચ્છરઃકમર્ મયાેિદતમ્ ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ દષૃ્ટ ના મહ લક્ષણમ્॥ ૩૯॥
કા તા ભયાનકા હાસ્યા ક ણા ચાદ્ભુતા તથા ।
રાૈદ્રાે વીરા ચ બીભ સા િવજ્ઞેયા રસદષૃ્ટયઃ॥ ૪૦॥
નગ્ધા હૃષ્ટા ચ દ ના ચ કુ્રદ્ધા દપૃ્તા ભયા વતા ।
જુગુ સતા િવ મતા ચ સ્થાિયભાવષેુ દષૃ્ટયઃ॥ ૪૧॥
શૂ યા ચ મ લના ચવૈ શ્રા તા લ વતા તથા ।
ગ્લાના ચ શિઙ્કતા ચવૈ િવષ ણા મુકુલા તથા॥ ૪૨॥
કુ ચતા ચા ભતપ્તા ચ જહ્મા સલ લતા તથા ।
િવતિકતાધર્મુકુલા િવભ્રા તા િવલુપ્તા તથા॥ ૪૩॥
આકેકરા િવકાેશા ચ ત્ર તા ચ મિદરા તથા ।
ષટ્િત્રશદ્ દષૃ્ટયાે હ્યેતા તાસુ નાટ ં પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૪૪॥
અસ્ય દૃ ષ્ટિવધાનસ્ય નાનાભાવરસાશ્રયમ્ ।
લક્ષણં સ પ્રવક્ષ્ય મ યથાકમર્ પ્રયાેગતઃ॥ ૪૫॥
હષર્પ્રસાદજિનતા કા તાત્યથ સમ યથા ।
સભ્રૂક્ષપેકટાક્ષા ચ શ ◌ૃઙ્ગારે દૃ ષ્ટિરક્ષ્યતે॥ ૪૬॥
પ્રાેદ્વતૃ્તિનષ્ટ ધપુટા સુ્ફરદુદ્વતૃ્તતારકા ।
દૃ ષ્ટભર્યાનાકાત્યથ ભીતા જ્ઞેયા ભયાનકે॥ ૪૭॥
ક્રમાદાકુ ચતપુટા િવભ્રા તાકુલતારકા ।
હાસ્યા દૃ ષ્ટ તુ કતર્વ્યા કુહકા ભનયં પ્ર ત ॥ ૪૮॥
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પ તતાે વર્પુટા સાસ્રા મ યુમ થરતારકા ।
નાસાગ્રાનુગતા દૃ ષ્ટઃ ક ણા ક ણે રસે॥ ૪૯॥
યા વાકુ ચતપ માગ્રા સાશ્ચયાદ્ધત્તતારકા ।
સાૈ યા િવક સતા તા ચ સાદ્ભુતા દૃ ષ્ટરદ્ભુત॥ે ૫૦
કૂ્રરા ક્ષા ણાેદ્વતૃિનષ્ટ ધપુટતારકા ।
ભ્રુકુટ કુિટલા દૃ ષ્ટઃ રાૈદ્રે રાૈદ્ર રસા તા॥ ૫૧॥
દ પ્તા િવક સતા ધા ગ ભીરા સમતારકા ।
ઉ ફુ લમ યા દૃ ષ્ટ તુ વીરા વીરરસાશ્રયા॥ ૫૨॥
િનકુ ચતપુટાપાઙ્ગા ઘૂણાપ લુતતારકા ।
સં શ્લષ્ટ સ્થરપ મા ચ બીભ સા દૃ ષ્ટિર યતે॥ ૫૩॥
નાસાગ્રસક્તા િન મષા તથાધાેભાગચાિરણી ।
આકેકરપુટા શા તે શા તા દૃ ષ્ટભર્વેદસાૈ॥ ૫૪॥
રસ દષૃ્ટયાે હ્યેતા િવજ્ઞેયા લક્ષણા વતા ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ સ્થાિયભાવસમાશ્રયાઃ॥ ૫૫॥
વ્યાકાેશમ યા મધુરા સ્થતતારા ભલા ષણી ।
સાન દાશ્રુ લુતા દૃ ષ્ટઃ નગ્ધેયં ર તભાવ ॥ ૫૬॥
ચલા હ સતગભાર્ ચ િવશત્તારાિનમે ષણી ।
િક ચદાકુ ચતા દૃ ષ્ટઃ હૃષ્ટા હાસે પ્રક તતા॥ ૫૭॥
અવસ્ર તાેત્તરપુટા િક ચ સરં ધતારકા ।
મ દસ ચાિરણી દ ના સા શાેકે દૃ ષ્ટિર યતે॥ ૫૮॥
ક્ષા સ્થરાેદ્ધતપુટા િનષ્ટ ધાેદૃ્ધત્તતારકા ।
કુિટલા ભ્રુકુિટદૃર્ ષ્ટઃ કુ્રદ્ધા ક્રાેધે િવધીયતે॥ ૫૯॥
સં સ્થતે તાક યસ્યાઃ સ્થતા િવક સતા તથા ।
સ વમુિદ્ગરતી દપૃ્તા દૃ ષ્ટ સાહસભંવા॥ ૬૦॥
િવસ્ફાિરતાેભયપુટા ભયક પતતારકા ।
િન ક્રા તમ યા દૃ ષ્ટ તુ ભયભાવે ભયા વતા॥ ૬૧॥
સકંાે ચતપુટા યામા દૃ ષ્ટમ લતતારકા ।
પ માેદે્દશાત્ સમુ દ્વગ્ ા જુગુ સાયાં જુગુ સતા॥ ૬૨॥
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શમુદ્વતૃ્તતારા ચ નષ્ટાેભયપુટા વતા ।
સમા િવક સતા દૃ ષ્ટિવ મતા િવ મયે તા॥ ૬૩॥
સ્થાિયભાવાશ્રયા હ્યેતા િવજ્ઞેયાઃ દષૃ્ટયાે બુધૈઃ ।
સચંાિરણીનાં દષૃ્ટ નાં સ પ્રવક્ષ્યા મ લક્ષણમ્॥ ૬૪॥
સમતારા સમપુટા િન ક પા શૂ યદશર્ના ।
બાહ્યાથાર્ગ્રાિહણી યામા શૂ યા દૃ ષ્ટઃ પ્રક તતા॥ ૬૫॥
પ્ર પ દમાનપ માગ્રા નાત્યથર્મુકુલૈઃ પુટૈઃ ।
મ લના તા ચ મ લના દૃ ષ્ટિવ મતતારકા॥ ૬૬॥
શ્રમપ્ર લાિપતપુટા ક્ષામા કુ ચતલાેચના ।
સન્ના પ તતતારા ચ શ્રા તા દૃ ષ્ટઃ પ્રક તતા॥ ૬૭॥
િક ચદ ચતપ માગ્રા પ તતાે વર્પુટા િહ્રયા ।
ત્રપાધાેગતતારા ચ દૃ ષ્ટલર્ વતા તુ સા॥ ૬૮॥
લાનભ્રપુુટપ મા યા શ થલા મ દચાિરણી ।
ક્રમપ્ર ષ્ટતારા ચ ગ્લાના દૃ ષ્ટ તુ સા તા॥૬૯॥
િક ચચ્ચલા સ્થરા િક ચદુદ્ગતા તયર્ગાયતા ।
ગૂઢા ચિકતતારા ચ શિઙ્કતા દૃ ષ્ટિર યતે॥૭૦॥
િવષાદિવ તીણર્પુટા પયર્ તા તા િનમે ષણી ।
િક ચિન્નષ્ટ ધતારા ચ કાયાર્ દષૃ્ટ િવષાિદની॥ ૭૧॥
સુ્ફરદા શ્લષ્ટપ માગ્રા મુકુલાે વર્પુટા ચતા ।
સખુાને્મી લતતારા ચ મુકુલા દૃ ષ્ટિર યતે॥૭૨॥
આિનકુ ચતપ માગ્રા પુટૈરાકુ ચતૈ તથા ।
સિંનકુ ચતતારા ચ કુ ચતા દૃ ષ્ટિર યતે॥ ૭૩॥
મ દાયમાનતારા યા પુટૈઃ પ્રચ લતૈ તથા ।
સ તાપાપે લુતા દૃ ષ્ટર ભતપ્તા તુ સવ્યથા॥ ૭૪॥
લ બતાકુ ચતપુટા શનૈ તયર્ઙ્ િનર ક્ષણી ।
િનગૂઢા ગૂઢતારા ચ જહ્મા દૃ ષ્ટ દાહૃતા॥ ૭૫॥
મધુરાકુ ચતા તા ચ સભ્રૂક્ષપેા ચ સ મતા ।
સમમ યિવકારા ચ દૃ ષ્ટઃ સા લ લતા તા॥ ૭૬॥
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િવતકાદ્વ તતપુટા તથવૈાે ફુ લતારકા ।
અધાેગતિવચારા ચ દૃ ષ્ટરેષા િવતિકતા॥૭૭॥
અધર્વ્યાકાેશપ મા ચ હ્લાદાધર્મુકુલૈઃ પુટૈઃ ।
મતાશર્મુકુલા દૃ ષ્ટઃ િક ચ લુ લતતારકા॥ ૭૮॥
અનવ સ્થતતારા ચ િવભ્રા તાકુલદશર્ના ।
િવ તીણા ફુ લમ યા ચ િવભ્રા તા દૃ ષ્ટ ચ્યતે॥ ૭૯॥
પુટાૈ પ્રસુ્ફિરતાૈ યસ્ય િનષ્ટ ધાૈ પ તતાૈ પનુઃ ।
િવલુપ્તાેદ્વતૃ્તતારા ચ દૃ ષ્ટરેષા તુ િવ લુતા॥ ૮૦॥
આકુ ચતપુટાપાઙ્ગા સઙ્ગતાધર્િનમે ષણી ।
મુહુવ્યાર્ ત્તતારા ચ દૃ ષ્ટરાકેકરા તા॥ ૮૧॥
િવકાે શતાેભયપુટા પ્રાે ફુ લા ચાિનમે ષણી ।
અનવ સ્થતસ ચારા િવકાેશા દૃ ષ્ટ ચ્યતે॥ ૮૨॥
ત્રાસાેદ્વતૃ્તપુટા યા તુ તથાે ક પતતારકા ।
સ ત્રાસાે ફુ લમ યા ચ ત્ર તા દૃ ષ્ટ દાહૃતા॥ ૮૩॥
આઘુણર્માનમ યા યા ક્ષામા તા ચતલાેચના ।
દૃ ષ્ટિવક સતાપાઙ્ગા મિદરા ત ણે મદે॥ ૮૪॥
િક ચદાકુઽ ચતપુટા હ્યનવ સ્થતતારકા ।
તથા ચ લતપ મા ચ દૃ ષ્ટમર્ યમદે ભવેત્॥ ૮૫॥
સિનમષેાિનમષેા ચ િક ચદ્ દ શતતારકા ।
અધાેભાગચર દૃ ષ્ટરધમે તુ મદે તા॥ ૮૬॥
ઇત્યેવં લ ક્ષતા હ્યેતા ષટિત્રશદ્ દષૃ્ટયાે મયા ।
રસ સહ શ્ચાસાં િવિનયાેગં િનબાેધત॥ ૮૭॥
રસ તુ રસે વવે સ્થાિયષુ સ્થાિયદષૃ્ટયઃ ।
શ ◌ૃ ત વ્ય ભચાિર યઃ સ ચાિરષુ યથા સ્થતાઃ॥ ૮૮॥
શૂ યા દૃ ષ્ટ તુ ચ તાયાં ત ભે ચાિપ પ્રક તતા ।
િનવદે ચાિપ મ લના વવૈ ય ચ િવધીયતે॥ ૮૯॥
શ્રા તા શ્રમાત વેદે ચ લ યાં લ લતા તથા ।
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અપ મારે તથા વ્યાધાૈ ગ્લા યાં ગ્લાના િવધીયતે॥ ૯૦॥
શઙ્કાયાં શિઙ્કતા જ્ઞેયા િવષાદાથ િવષાિદની ।
િનદ્રા વ સખુાથષુ મુકુલા દૃ ષ્ટિર યતે॥ ૯૧॥
કુ ચતાસિૂયતાિનષ્ટદુ પ્રેક્ષા ક્ષવ્યથાષુ ચ ।
અ ભતપ્તા ચ િનવદે હ્ય ભઘાતા ભતાપયાેઃ॥ ૯૨॥
જહ્મા દૃ ષ્ટરસયૂાયાં જડતાલસ્યયાે તથા ।
તાૈ હષ સલ લતા તાૈ તક ચ તિકતા॥ ૯૩॥
આહ્લાિદ વધર્મુકુલા ગ ધ પશર્સખુાિદષુ ।
િવભ્રા તા દૃ ષ્ટરાવેગે સ ભ્રમે િવભ્રમે તથા॥ ૯૪॥
િવલુપ્તા ચપલાને્માદદુઃખા તમરણાિદષુ ।
આકેકરા દુરાલાેકે િવચ્છેદપે્રઅ ક્ષતષેુ ચ॥ ૯૫॥
િવબાેધગવાર્મશા યમ તષુ સ્યા દ્વકાે શતા ।
ત્ર તા ત્રાસે ભવેદ્ દૃ ષ્ટમર્િદરા ચ મદે વ ત॥ ૯૬॥
ષટિત્રશદ્ દષૃ્ટયાે હ્યેતા યથાવત્ સમુદાહૃતાઃ ।
રસ નાં તુ દષૃ્ટ નાં ભાવ નાં તથૈઅવ ચ॥ ૯૭॥
તારાપુટભ્રવુાં કમર્ ગદતાે મે િનબાેધત ।
ભ્રમણં વલનં પાતશ્ચલનં સ પ્રવેશનમ્॥ ૯૮॥
િવવતર્નં સમુદ્વતંૃ્ત િન ક્રામઃ પ્રાકૃતં તથા ।
પુટા તમર્ ડલા ત્ત તારયાેભ્રર્મણં તમ્॥ ૯૯॥
વલનં ગમનં યસ્રં પાતનં સ્ર તતા તથા ।
ચલનં ક પનં જ્ઞેયં પ્રવેશાેઽ તઃપ્રવેશનમ્॥ ૧૦૦॥
િવવતર્નં કટાક્ષ તુ સમુદ્વતંૃ્ત સમુન્ન તઃ ।
િન ક્રામાે િનગર્મઃ પ્રાેક્તઃ પ્રાકૃતં તુ વભાવજમ્॥ ૧૦૧॥
અથષૈાં રસભાવષેુ િવિનયાેગં િનબાેધત ।
ભ્રમણં ચલનાેદ્વતૃ્તે િન ક્રામાે વીરરાૈદ્રયાેઃ॥ ૧૦૨॥
િન ક્રામણં સવંલનં કતર્વં્ય તુ ભયાનકે ।
હાસ્યબીભ સયાેશ્ચાિપ પ્રવેશન મહે યતે॥ ૧૦૩॥
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પાતનં ક ણે કાય િન ક્રામણમથાદ્ભુતે ।
પ્રાકૃતં શષેભાવષેુ શ ◌ૃઙ્ગારે ચ િવવ તતમ્॥ ૧૦૪॥
વભાવ સદ્ધમવેૈતત્ કમ લાેકિક્રયાશ્રયમ્ ।
અેવં રસષેુ ભાવષેુ તારાકમાર્ ણ યાજેયેત્॥ ૧૦૫॥
અથાઽત્રવૈ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રકારન્ દશર્નસ્ય તુ ।
સમં સાચ ુ ત્તે ચ હ્યાલાેિકતિવલાેિકતે॥ ૧૦૬॥
પ્રલાેિકતાે લાેિકતે ચા યવલાેિકતમવે ચ ।
સમતારં ચ સાૈ યં ચ યદ્દષંૃ્ટ તત્ સમં તમ્॥ ૧૦૭॥
પ મા તરગતતારં ચ યસ્રં સાચીકૃતં તુ તત્ ।
પિનવર્ણર્ના યુક્તમનુ ત્ત મ ત તમ્॥ ૧૦૮॥
સહસા દશર્નં યત્ સ્યાત્તદાલાેિકતમુચ્યતે ।
િવલાેિકતં ષ્ટત તુ પાશ્વાર્ યાં તુ પ્રલાેિકતમ્॥ ૧૦૯॥
ઊ વર્મુ લાેિકતં જ્ઞેયમવલાેિકતમ યધઃ ।
ઇત્યેષુ દશર્નિવિધઃ સવર્ભાવરસાશ્રયઃ॥ ૧૧૦॥
તારાકૃતાેઽસ્યાનુગતં પુટકમર્ િનબાેધત ।
ઉન્મષેશ્ચ િનમષેશ્ચ પ્ર તં કુ ચતં સમમ્॥ ૧૧૧॥
િવવ તતં સ સુ્ફિરતં િપિહતં સિવતાિડતમ્ ।
િવશ્લષેઃ પુટયાેયર્ તુ સ તનૂ્મષેઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૧૨॥
સમાગમાે િનમષેઃ સ્યાદાયામઃ પ્ર તં ભવેત્ ।
આકુઽ ચતં કુ ચતં સ્યાત્ સમં વાભાિવકં તમ્॥ ૧૧૩॥
િવવ તતં સમુદ્વતંૃ્ત સુ્ફિરતં પ દતં તથા ।
સ્થ ગતં િપિહતં પ્રાેક્તમાહતં તુ િવતાિડતમ્॥ ૧૧૪॥
અથષૈં રસભાવષેુ િવિનયાેગં િનબાેધત ।
ક્રાેધે િવવ તતં કાયા િનમષેાને્મષેણૈઃ સહ॥ ૧૧૫॥
િવ મયાથષુ હષ ચ વીરે ચ પ્ર તં તમ્ ।
અિનષ્ટદશર્ને ગ ધે રસે પશ ચ કુ ચતમ્॥ ૧૧૬॥
શ ◌ૃઙ્ગારે ચ સમં કાયર્મી યાર્સુ સુ્ફિરતં તથા ।
સપુ્તમૂ ચ્છતવાતાે ણધૂમવષાર્ જના તષુ॥ ૧૧૭॥
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નતે્રરાેગે ચ િપિહતમ ભઘાતે િવતાિડતમ્ ।
ઇત્યેવં રસભાવષેુ તારકાપુટયાેિવિધઃ॥ ૧૧૮॥
કાયાર્નુગતમસ્યવૈ ભ્રવુાેઃ કમર્ િનબાેધત ।
ઉ ક્ષપેઃ પાતનશ્ચવૈ ભ્રુકુટ ચતુરં ભ્રવુાેઃ॥૧૧૯॥
કુ ચતં રે ચતં ચવૈ સહજં ચે ત સપ્તધા ।
ભ્રવુાે ન્ન ત ક્ષપેઃ સમમેકૈકશાેઽિપ વા॥૧૨૦॥
અનનેવૈ ક્રમેણવૈ પાતનં સ્યાદધાેમખુમ્ ।
ભ્રવુાેમૂર્લસમુ ક્ષપેાત્ ભ્રુકુટ પિરક તતા॥ ૧૨૧॥
ચતુરં િકઽ ચદુચ્છ્વાસાન્મધુરાયતયા ભ્રવુાેઃ ।
અેકસ્યા ઉભયાવેાર્િપ દુભઙ્ગ તુ કુ ચતમ્॥ ૧૨૨॥
અેકસ્યા અેવ લ લતાદુ ક્ષપેાદ્રે ચતં ભ્રવુઃ ।
સહ તં તુ સહજં કમર્ વાભાિવકં તમ્॥ ૧૨૩॥
અથષૈાં સ પ્રવક્ષ્યા મ રસભાવપ્રયાજેનમ્ ।
કાપેે િવતક હેલાયાં લીલાદાૈ સહજે તથા॥ ૧૨૪॥
શ્રવણે દશર્ને ચવૈ ભ્રવુમેકાં સમુિ ક્ષપેત્ ।
ઉ ક્ષપેાે િવ મયે હષ રાષેે ચૈઅવ દ્વયાેરિપ॥ ૧૨૫॥
આસિૂયતજુગુ સાયાં હાસ્યે ઘ્રાણે ચ પાતનમ્ ।
ક્રાેધસ્થાનષેુ દ પ્તષેુ યાજેયેત્ ભ્રુકુિટ બુધઃ॥ ૧૨૬॥
શ ◌ૃઙ્ગારે લ લતે સાૈ યે સખુે પશ પ્રબાેધને ।
અેવં િવધષેુ ભાવષેુ ચતુરં તુ પ્રયાજેયેત્॥ ૧૨૭॥
સ્ત્રીપુ ષયાેશ્ચ સલંાપે નાનાવસ્થા તરાત્મકે ।
માેટ્ટાિયતે કુટ્ટ મતે િવલાસે િકલિક ચતે॥ ૧૨૮॥
િનકુ ચતં તુ કતર્વં્ય ત્તે યાજંે્ય તુ રે ચતમ્ ।
અનાિવદ્ધષેુ ભાવષેુ િવદ્યાત્ વાભાિવકં બુધઃ॥૧૨૯॥
ઇત્યેવં તુ ભ્રવુઃ પ્રાેક્તં નાસાકમર્ િનબાેધત ।
નતા મ દા િવકૃષ્ટા ચ સાેચ્છ્વાસા ચ િવકૂ ણતા॥ ૧૩૦॥
વાભાિવકા ચે ત બુધૈઃ ષિડ્વધા ના સકા તા ।
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નતા મુહુઃ શ્લષ્ટપુટા મ દા તુ િન તા તા॥ ૧૩૧॥
િવકૃષ્ટાે ફુ લતપુટા સાેચ્છ્વાસા કૃષ્ટમા તા ।
િવકૂ ણતા સકું ચતા સમા વાભાિવકા તા॥ ૧૩૨॥
ના સકાલક્ષણં હ્યેતત્ િવિનયાેગં િનબાેધત ।
મદાે ક પસમાયુક્તે નાર ણામનુરાેધને॥ ૧૩૩॥
િનઃશ્વાસે ચ નતા કાયાર્ ના સકા નાટ યાે ભઃ ।
િવ ચ્છન્નમ દ િદતે સાેચ્છ્વાસે ચ નતા તા॥ ૧૩૪॥
િનવગાૈ સકુ્ય ચ તાસુ મ દા શાેકે ચ યાજેયેત્ ।
તીવ્રગ ધે િવકૃષ્ટાં તાૈ રાૈદ્રે વીરે તથવૈ ચ॥ ૧૩૫॥
ઇષ્ટઘ્રાણે તથાેચ્છ્વાસે દ ઘાચ્છ્વાસાં પ્રયાજેયેત્ ।
િવકૂ ણતા ચ કતર્વ્યા જુગુ સાયામસયૂાિદષુ॥ ૧૩૬॥
કાયાર્ શષેુ ભાવષેુ તજ્ઞૈઃ વાભાિવકા તથા ।
ક્ષામં ફુ લં ચ ઘૂણ ચ ક પતં કુ ચતં સમમ્॥ ૧૩૭॥
ષિડ્વધં ગ ડમુિદ્દષં્ટ તસ્ય લક્ષણમુચ્યતે ।
ક્ષામં ચાવનતં જ્ઞેયં ફુ લં િવક સતં ભવેત્॥ ૧૩૮॥
િવતતં ઘૂણર્મત્રાેક્તં ક પતં સુ્ફિરતં ભવેત્ ।
સ્યાત્ કુ ચતં સકું ચતં સમં પ્રાકૃતમુચ્યતે॥ ૧૩૯॥
ગ ડયાેલર્ક્ષણં પ્રાેક્તં િવિનયાેગં િનબાેધત ।
ક્ષામં દુઃખષેુ કતર્વં્ય પ્રહષ ફુ લમવે ચ॥ ૧૪૦॥
પૂણર્મુ સાહગવષુ રાેમહષષુ ક પતમ્ ।
કુ ચતં ચ સરાેમા ચં પશ શીતે ભયે વરે॥ ૧૪૧॥
પ્રાકૃતં શષેભાવષેુ ગ ડકમર્ ભવેિદ ત ।
િવવતર્નં ક પનં ચ િવસગા િવિનગૂહનમ્॥૧૪૨॥
સ દષ્ટકં સમુદં્ગ ચ ષટ્ કમાર્ યધરસ્ય તુ ।
િવકૂ ણતં િવવતર્ તુ વપેનં ક પનં તમ્॥ ૧૪૩॥
િવિન ક્રામાે િવસગર્ તુ પ્રવેશાે િવિનગૂહનમ્ ।
સ દષ્ટકં દ્વજૈઅદર્ષં્ટ સમુદ્ગઃ સહ ેન્ન ત॥ ૧૪૪॥
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ઇત્યાેષ્ઠલક્ષણં પ્રાેક્તં િવિનયાેગં િનબાેધત ।
અસયૂાવેદનાવજ્ઞાભયાિદષુ િવવતર્નમ્॥ ૧૪૫॥
ક પનં વપેનં શીતભયરાષેજવાિદષુ ।
સ્ત્રીઅણાં િવલાસે િવ વાેકે િવસગા ર જને તથા॥ ૧૪૬॥
િવિનગૂહનમાયાસે સ દષં્ટ ક્રાેધકમર્સુ ।
સમુદ્ગ વનુક પાયાં ચુ બને ચા ભન દને ॥૧૪૭॥
ઇત્યાેષ્ઠકમાર્ યુક્તાિન ચબુકસ્ય િનબાેધત ।
કુટ્ટનં ખ ડનં છન્નં ચુ ક્કતં લેહનં સમમ્॥ ૧૪૮॥
દષં્ટ ચ દ તિક્રયયા ચબુકં વહ લક્ષ્યતે ।
કુટ્ટનં દ તસઘંષર્ઃ સસં્ફાેટઃ ખ ડનં મુહુઃ॥ ૧૪૯॥
છન્નં તુ ગાઢસશં્લષેશ્ચુ ક્કતં દૂરિવચ્યુ તઃ ।
લેહનં જહ્વયા લેહઃ િક ચત્ શ્લષેઃ સમં ભવેત્॥૧૫૦॥
દ તૈદર્ષ્ટેઽધરે દષ્ટ મત્યેષાં િવિનયાજેનમ્ ।
ભયશીત વરક્રાેધગ્ર તાનાં કુટ્ટનં ભવેત્॥ ૧૫૧॥ જપા યયનસલંાપભક્ષ્યયાેગે ચ ખ ડનમ્ ।
છન્નં વ્યાધાૈ ભયે શીતે વ્યાયામે િદતે તે ॥ ૧૫૨॥
જૃ ભણે ચુ ક્કતં કાય તથા લેહ્યે ચ લેહનમ્ ।
સમં વભાવભાવષેુ સ દષં્ટ ક્રાેધકમર્સુ॥ ૧૫૩॥
ઇ ત દ તાેષ્ઠ જહ્વાનાં કરણા ચ્ચબુકિક્રયા ।
િવધુતં િવિન ત્તં ચ િનભુર્ગ્ ં ભુગ્ મવે ચ॥ ૧૫૪॥
િવ તં ચ તથાેદ્વાિહ કમાર્ યત્રાસ્ય િન તુ ।
વ્યા તં્ત િવિન ત્તં સ્યા દ્વધુતં તયર્ગાયતમ્॥ ૧૫૫॥
અવાઙ્મખુ વં િનભુર્ગ્ ં વ્યાભુગ્ ં િક ચદાયતમ્ ।
િવ શ્લષ્ટાેષં્ઠ ચ િવ તમુદ્વાહ્યુિ ક્ષપ્તમવે ચ॥ ૧૫૬॥
િવિન ત્તમસયૂાયામી યાર્ક્રાેધકૃતને ચ ।
અવજ્ઞાિવ તાદાૈ ચ સ્ત્રીણા કાયાર્ પ્રયાે ભઃ॥ ૧૫૭॥
િવધુતં વારણે ચવૈ નવૈ મત્યેવમાિદષુ ।
િનભુર્ગ્ ં ચાિપ િવજ્ઞેયં ગ ભીરાલાેકનાિદષુ॥ ૧૫૮॥
ભુગ્ ં લ વતે યાજંે્ય યતીનાં તુ વભાવજમ્ ।
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િનવદાૈ સકુ્ય ચ તાસુ નયે ચ િવિનમ ત્રણે॥ ૧૫૯॥
િવ ત્તં ચાિપ િવજ્ઞેયં હાસ્યશાેકભયાિદષુ ।
સ્ત્રીણામુદ્વાિહ લીલાયાં ગવ ગચ્છત્યનાદરે॥૧૬૦॥
અેવ નામે ત કાય ચ કાપેવાક્યે િવચક્ષણૈઃ ।
સમં સાચ્યનુ ત્તાિદ યચ્ચ દૃ ષ્ટિવક પતમ્॥ ૧૬૧॥
તજ્જ્ઞૈ તનેાનુસારેણ કાય તદનુગં મખુમ્ ।
અથાતાે મખુરાગ તુ ચતુધાર્ પિરક તતઃ॥ ૧૬૨॥
વાભાિવકઃ પ્રસન્નશ્ચ રક્તઃ યામાેઽથર્સશં્રયઃ ।
વાભાિવક તુ કતર્વ્યઃ વભાવા ભનયાશ્રયઃ ॥ ૧૬૩॥
મ યસ્થાિદષુ ભાવષેુ મખુરાગઃ પ્રયાે ભઃ ।
પ્રસન્ન વદ્ભુતે કાયા હાસ્યશ ◌ૃઙ્ગારયાે તથા॥ ૧૬૪॥
વીરરાૈદ્રમદાદ્યષેુ રક્તઃ સ્યાત્ ક ણે તથા ।
ભયાનકે સબીભ સે યામં સ યતે મખુમ્॥ ૧૬૫૫॥
અેવં ભાવરસાથષુ મખુરાગં પ્રયાજેયેત્ ।
શાખાઙ્ગાપેાઙ્ગસયંુક્તઃ કૃતાેઽ ય ભનયઃ શભુઃ॥ ૧૬૬॥
મખુરાગિવહીન તુ નવૈ શાેભા વતાે ભવેત્ ।
શર રા ભનયાેઽ પાેઽિપ મખુરાગસિ વતઃ॥ ૧૬૭॥
દ્વગુણાં લભતે શાેભાં રાત્રાિવવ િનશાકરઃ ।
નયના ભનયાેઽિપ સ્યાન્નાનાભાવરસાસુ્ફટઃ॥ ૧૬૮॥
મખુરાગા વતાે ય માન્નાટ મત્ર પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
યથા નતંે્ર પ્રસપત મખુભૂદૃ ષ્ટસયંુતમ્॥ ૧૬૯॥
તથા ભાવરસાપેેતં મખુરાગં પ્રયાજેયેત્ ।
ઇત્યેવં મખુરાગ તુ પ્રાેક્તાે ભાવરસાશ્રયઃ॥ ૧૭૦॥
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ ગ્રીવાકમાર્ ણ વૈ દ્વ ઃ ! ।
સમા નતાેન્નતા યસ્રા રે ચતા કુ ચતા ચતા॥ ૧૭૧॥
વ લતા ચ િન ત્તા ચ ગ્રીવા નવિવધાથર્તઃ ।
સમા વાભાિવક યાન વભાજપકમર્સુ॥ ૧૭૨॥
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નતા નતાસ્યાલઙ્કારબ ધે ક ઠાવલ બને ,
ઉન્નતા યુન્નતમખુી ગ્રીવા ચાે વર્િનવેશને॥ ૧૭૩॥
યસ્રા પાશ્વર્ગતા જ્ઞેયા સ્ક ધભારેઽ ત દુઃ ખતે ।
રે ચતા િવધુતભ્રા તા હાવે મથ ત્તયાેઃ॥ ૧૭૪॥
કુ ચતાકુ ચતે મૂિધ્ન ધાિરતે ગલરક્ષણે ।
અ ચતાપ તાેદ્બ ધકેશકષા વર્દશર્ને॥ ૧૭૫॥
પાશ્વાન્મખુી સ્યાદ્વ લતા ગ્રીવાભેદૈશ્ચ વીક્ષણે ।
િન તા ભમખુીભૂતા વસ્થાના ભમખુાિદષુ॥ ૧૭૬॥
ઇત્યાિદ લાેકભાવાથાર્ ગ્રીવાભઙ્ગૈરનેકધા ।
ગ્રીવાકમાર્ ણ સવાર્ ણ શરઃ કમાર્નુગાિન િહ॥૧૭૭॥
શરસઃ કમર્ણઃ કમર્ ગ્રીવાયાઃ સ પ્રવતર્તે ।
ઇત્યેત લક્ષણં પ્રાેક્તં શીષાપાઙ્ગસમાશ્રયમ્ ।
અઙ્ગકમાર્ ણ શષેા ણ ગદતાે મે િનબાેધત ॥ ૧૭૯॥
ઇ ત ભારતીયે નાટ શા ત્રે ઉપાઙ્ગિવધાનં નામ અષ્ટમાેઽ યાયઃ ।
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