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Natya Shastra Chapter 10

નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૦

॥ શ્રીર તુ॥
ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્

અથ દશમાેઽ યાયઃ ।
અેવં પાદસ્ય જઙ્ઘાયા ઊવાઃ કટ ા તથવૈ ચ ।
સમાનકરણે ચેષ્ટા સા ચાર ત્ય ભધીયતે॥ ૧॥
િવધાનાપેગતાશ્ચાયા વ્યાયચ્છ તે પર પરમ્ ।
ય માદઙ્ગસમાયુક્તા ત માદ્વ્યાયામ ઉચ્યતે॥ ૨॥
અેકપાદપ્રચારાે યઃ સા ચાર ત્ય ભસં જ્ઞતા ।
દ્વપાદક્રમણં યત્તુ કરણં નામ તદ્ભવેત્॥ ૩॥
કરણાનાં સમાયાેગઃ ખ ડ મત્ય ભધીયતે ।
ખ ડૈ સ્ત્ર ભશ્ચતુ ભવાર્ સયંુક્તં મ ડલં ભવેત્॥ ૪॥
ચાર ભઃ પ્ર તં તં્ત ચાર ભશ્ચે ષ્ટતં તથા ।
ચાર ભઃ શસ્ત્રમાેક્ષશ્ચ ચાયા યુદ્ધે ચ ક તતાઃ॥ ૫॥
યદેત પ્ર તુતં નાટ ં તચ્ચાર વવે સં જ્ઞતમ્ ।
નિહ ચાયાર્ િવના િક ચન્નાટ ેઽઙ્ગં સ પ્રવતર્તે॥ ૬॥
ત માચ્ચાર િવધાનસ્ય સ પ્રવક્ષ્યા મ લક્ષણમ્ ।
યા ય મ તુ યથા યાજે્યા ત્તે યુદ્ધે ગતાૈ તથા॥ ૭॥
સમપાદા સ્થતાવતાર્ શકટાસ્યા તથવૈ ચ ।
અ યિધકા ચાષગ તિવચ્યવા ચ તથાપરા॥ ૮॥
અેડકાક્ર િડતા બદ્ધા ઉ દ્વતૃ્તા તથાિડ્ડતા ।
ઉ પ દતા ચ જિનતા સ્ય દતા ચાપસ્ય દતા॥ ૯॥
સમાે સિરતમત્ત લી મત્ત લી ચે ત ષાેડશ ।
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નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૦

અેતા ભાૈ યઃ તાશ્ચાયર્ઃ શ ◌ૃ તાકા શક ઃ પનુઃ॥ ૧૦॥
અ તક્રા તા હ્યપક્રા તા પાશ્વર્ક્રા તા તથવૈ ચ ।
ઊ વર્ નુશ્ચ સચૂી ચ તથા નપૂુરપાિદકા॥ ૧૧॥
ડાેલપાદા તથા ક્ષપ્તા આિવદ્ધાેદ્વતૃ્તસં જ્ઞતે ।
િવદ્યુદ્ભ્રા તા હ્યલાતા ચ ભજુઙ્ગત્રા સતા તથા॥ ૧૨॥
ગ લુતા ચ દ ડા ચ ભ્રમર ચે ત ષાેડશ ।
આકા શક્યઃ તા હ્યેતા લક્ષણં ચ િનબાેધત॥ ૧૩॥
પાદૈિનર તરકૃતૈ તથા સમનખૈરિપ ।
સમપાદા તા ચાર િવજ્ઞેયા સ્થાનસશં્રયા॥ ૧૪॥
ભૂ મઘ્ ષ્ટેન પાદેન કૃ વા ય તરમ ડલમ।્
પનુ સાદયેદ યં સ્થતાવત્તાર્ તુ સા તા॥ ૧૫॥
િનષ ણાઙ્ગ તુ ચરણં પ્રસાયર્ તલસ ચરમ।્
ઉદ્વાિહતમુરઃ કૃ વા શકટાસ્યાં પ્રયાજેયેત્॥ ૧૬॥
સવ્યસ્ય ષ્ઠતાે વામશ્ચરણ તુ યદા ભવેત્ ।
તસ્યાપસપર્ણં ચવૈ જ્ઞેયા સા યિધકા બુધૈઃ॥ ૧૭॥
પાદઃ પ્રસાિરતઃ સવ્યઃ પનુશ્ચવૈાપેસિપતઃ ।
વામઃ સવ્યાપસપ ચ ચાષગત્યાં િવધીયતે॥ ૧૮॥
િવચ્યવાત્ સમપાદાયા િવચ્યવાં સ પ્રયાજેયેત્ ।
િનકુટ્ટયં તલાગ્રેણ પાદસ્ય ધરણીતલમ॥્ ૧૯॥
તલસ ચરપાદા યામુ લુત્ય પતનં તુ યત્ ।
પયાર્યતશ્ચ િક્રયતે અેડકાક્ર િડતા તુ સા॥ ૨૦॥
અ યાે યજઙ્ઘાસવંેગાત્ કૃ વા તુ વ તકં તતઃ ।
ઊ યામ્ વલનં ય માત્ સા બદ્ધા ચાયુર્દાહૃતા॥ ૨૧॥
તલસ ચરપાદસ્ય પા ણર્બાર્હ્યાને્મખુી યદા ।
જઙ્ઘા ચતા તથાેદ્વતૃ્તા ઊ દ્વતૃ્તે ત સા તા॥ ૨૨॥
અગ્રતઃ ષ્ઠતાે વાિપ પાદ તુ તલસ ચરઃ ।
દ્વતીયપાદાે િનઘ્ ર્ષ્ટઃ યસ્યાં સ્યાદિડ્ડતા તુ સા॥ ૨૩॥
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શનૈઃ પાદાે િનવતત બાહ્યનેા ય તરેણ ચ ।
યદ્રચેકાનુસારેણ સા ચાયુર્ સ્ય દતા તા॥ ૨૪॥
મુ ષ્ટહ તશ્ચ વક્ષઃસ્થઃ કરાેઽ યશ્ચ પ્રવ તતઃ ।
તલસ ચરપાદશ્ચ જિનતા ચાયુર્દાહૃતા॥ ૨૫॥
પ ચતાલા તરં પાદં પ્રસાયર્ સ્ય દતાં યસતે્ ।
દ્વતીયને તુ પાદેન તથાપસ્ય દતામિપ॥ ૨૬॥
તલસ ચરપાદા યામ્ ઘૂણર્માનાપેસપર્ણૈઃ ।
સમાે સિરતમત્ત લી વ્યાયામે સમુદાહૃતા॥ ૨૭॥
ઉભા યામિપ પાદા યાં ઘૂણર્માનાપેસપર્ણૈઃ ।
ઉદ્વે ષ્ટતાપિવદ્ધશૈ્ચ હ તૈમર્ત્ત લ્યુદાહૃતા॥ ૨૮॥
અેતા ભાૈ યઃ તાશ્ચાયા િનયુદ્ધકરણાશ્રયાઃ ।
આકાશક નાં ચાર ણાં સ પ્રવક્ષ્યા મ લક્ષણમ્॥ ૨૯॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય પુરતઃ સ પ્રસારયેત્ ।
ઉિ ક્ષ ય પાતયેચ્ચનૈમ તક્રા તા તુ સા તા॥ ૩૦॥
ઊ યાં વલનં કૃ વા કુ ચતં પાદમુદ્ધરેત્ ।
પાશ્વ િવિન ક્ષપેચ્ચનૈમપક્રા તા તુ સા તા॥ ૩૧॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય પાશ્વનાે પતનં યસતે્ ।
ઉદ્ઘિટ્ટતને પાદેન પાશ્વર્ક્રા તા િવધીયતે॥ ૩૨॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય નુ તનસમં યસતે્ ।
દ્વતીયં ચ ક્રમાત્ ત ધમૂ વર્ નુઃ પ્રક તતા॥ ૩૩॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય નૂ વ સ પ્રસારયેત્ ।
પાતયેચ્ચાગ્રયાેગને સા સચૂી પિરક તતા॥ ૩૪॥
ષ્ઠતાે હ્ય ચતં કૃ વા પાદમગ્રતલને તુ ।
દુ્રતં િનયાર્તયેદ્ભૂમાૈ ચાર નપૂુરપાિદકા॥ ૩૫॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય પાશ્વાર્ પાશ્વ તુ દાેલયેત્ ।
પાતયેદ ચતં ચવૈં દાેલપાદા તુ સા તા॥ ૩૬॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય આ ક્ષ ય વ ચતં યસતે્ ।
જઙ્ઘા વ તકસયંુક્તા ચા ક્ષપ્તા નામ સા તા॥ ૩૭॥
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વ તકસ્યાગ્રતઃ પાદઃ કુ ચત તુ પ્રસાિરતઃ ।
િનપતેદ ચતાિવદ્ધઆિવદ્ધા નામ સા તા॥ ૩૮॥
પાદમાિવદ્ધમાવેષ્ટ સમુિ ક્ષ ય િનપાતયેત્ ।
પિર ત્ત્ય દ્વતીયં ચ સાેદ્વતૃ્તા ચાયુર્દાહૃતા॥ ૩૯॥
ષ્ઠતાે વ લતં પાદં શરાેઘ્ ષં્ટ પ્રસારયેત્ ।
સવર્તાે મ ડલાિવદં્ધ િવદ્યુદ્ભ્રા તા તુ સા તા॥ ૪૦॥
ષ્ઠઃ પ્રસાિરતઃ પાદાે વ લતાેઽ ય તર કૃતઃ ।
પા ણર્પ્રપ તતશ્ચવૈ હ્યલાતા સ પ્રક તતા॥ ૪૧॥
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય યશ્રમૂ ં િવવતર્યેત્ ।
કિટ નુિવવતાર્ચ્ચ ભજુઙ્ગત્રા સતા ભવેત્॥ ૪૨॥
અ તક્રા તક્રમં કૃ વા સમુ લુત્ય િનપાતયેત્ ।
જઙ્ઘા ચતાપેિર ક્ષપ્તા સા જ્ઞેયા હિરણ લુતા॥ ૪૩॥
નપૂુરં ચરણં કૃ વા પુરતઃ સ પ્રસારયેત્ ।
ક્ષપ્રમાિવદ્ધકરણં દ ડપાદા તુ સા તા॥ ૪૪॥
અ તક્રા તક્રમં કૃ વા િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્ ।
દ્વતીયપાદભ્રમણાત્તલને ભ્રમર તા॥ ૪૫॥
આકા શક્યઃ તા હ્યેતા લ લતાઙ્ગિક્રયાત્મકાઃ ।
ધનવુર્ સશસ્ત્રાણાં પ્રયાેક્તવ્યા પ્રયાે ભઃ॥ ૪૬॥
અગ્રગાૈ ષ્ઠગાૈ વાિપ હ્યનુગાૈ ચાિપ યાેગતઃ ।
પાદયાે તુ દ્વ હ તાૈ કતર્વ્યાૈ નાટ યાે ભઃ॥ ૪૭॥
યતઃ પાદ તતાે હ તાે યતાે હ ત તત સ્ત્રકમ્ ।
પાદસ્ય િનગર્મં જ્ઞા વા તથાપેાઙ્ગાિન યાજેયેત્॥ ૪૮॥
પાદચાયા યથા પાદાે ધરણીમવે ગચ્છ ત ।
અેવં હ તશ્ચિર વા તુ કિટદેશં સમાશ્રયેત્॥ ૪૯॥
અેતાશ્ચાયા મયા પ્રાેક્તા લ લતાઙ્ગિક્રયાત્મકાઃ ।
સ્થાના યાસાં પ્રવક્ષ્યા મ સવર્શસ્ત્રિવમાેક્ષણે॥ ૫૦॥
વૈ ણવં સમપાદં ચ વૈશાખં મ ડલં તથા ।
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પ્રત્યાલીઢં તથાલીઢં સ્થાના યેતાિન ષણ્ ણામ્॥ ૫૧॥
દ્વાૈ તાલાવધર્તાલશ્ચ પાદયાેર તરં ભવેત્ ।
તયાેઃ સમ સ્થત વેકઃ યશ્રઃ પક્ષ સ્થતાેઽપરઃ॥ ૫૨॥
િક ચદ ચતજઙ્ઘં ચ સાૈષ્ઠવાઙ્ગપુરસૃ્કતમ્ ।
વૈ ણવં સ્થાનમેત દ્ધ િવ રત્રાિધદૈવતમ્॥ ૫૩॥
સ્થાનનેાનને કતર્વ્યઃ સં લાપ તુ વભાવજઃ ।
નાનાકાયાર્ તરાપેતૈ ર્ ભ ત્તમમ યમૈઃ॥ ૫૪॥
ચક્રસ્ય માેક્ષણે ચવૈ ધારણે ધનષુ તથા ।
ધૈયર્દાનાઙ્ગલીલાસુ તથા ક્રાેધે પ્રયાજેયેત્॥ ૫૫॥
ઇદમવે િવપયર્ તં પ્રણયક્રાેધ ઇ યતે ।
ઉપાલ ભકૃતે ચવૈ પ્રણયાેદ્વગેયાે તથા॥ ૫૬॥
શઙ્કાસયૂાેગ્રતા ચ તામ ત તષુ ચવૈ િહ ।
દૈ યે ચપલતાયાેગે ગવાર્ભીષ્ટેષુ શ ક્તષુ॥ ૫૭॥
શ ◌ૃઙ્ગારાદ્ભુતબીભ સવીરપ્રાધા યયાે જતમ્ ।
સમપાદે સમાૈ પાદાૈ તાલમાત્રા તર સ્થતાૈ॥ ૫૮॥
વભાવસાૈષ્ઠવાપેેતાૈ બ્રહ્મા ચાત્રાિધદૈવતમ્ ।
અનને કાય સ્થાનને િવપ્રમઙ્ગલધારણમ્॥ ૫૯॥
પણે પ ક્ષણાં ચવૈ વરં કાૈતુકમવે ચ ।
વસ્થાનં સ્ય દનસ્થાનાં િવમાનસ્થાિયનામિપ॥ ૬૦॥
લઙ્ગસ્થાનાં વ્રતસ્થાનાં સ્થાનમેતત્તુ કારયેત્ ।
તાલાસ્ત્રયાેઽધર્તાલશ્ચ પાદયાેર તરં ભવેત્॥ ૬૧॥
તાલાંસ્ત્રીનધર્તાલાંશ્ચ િનષ ણાે ં પ્રક પયેત્ ।
યશ્રાૈ વક્ષઃ સ્થતાૈ ચવૈ તત્ર પાદાે પ્રયાજેયેત્॥ ૬૨॥
વૈશાખસ્થાનમેત દ્ધ સ્ક દશ્ચાત્રાિધદૈવતમ્ ।
સ્થાનનેાનને કતર્વ્યમશ્વાનાં વાહનં બુધૈઃ॥ ૬૩॥
વ્યાયામિનગર્મશ્ચવૈ સ્થૂલપ ક્ષિન પણમ્ ।
શરાણાં ચ સમુ ક્ષપેાે વ્યાયામકરણે તથા॥ ૬૪॥
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રેચકેષુ ચ કતર્વ્ય મદમવે પ્રયાે ભઃ ।
અૈ દ્રે તુ મ ડલે પાદાૈ ચતુ તાલા તર સ્થતાૈ॥ ૬૫॥
યશ્રાૈ પક્ષઃ સ્થતાૈ ચવૈ કિટ નૂ સમાૈ તથા ।
ધનવુર્ સશસ્ત્રા ણ મ ડલને પ્રયાજેયેત્॥ ૬૬॥
વાહનં કુ જરાણાં તુ સ્થૂલપ ક્ષિન પણમ્ ।
અસ્યવૈ દ ક્ષણં પાદં પ ચ તાલાન્ પ્રસાયર્ તુ॥ ૬૭॥
આલીઢં સ્થાનકં કુયાર્દ્ દ્રશ્ચાત્રાિધદૈવતમ્ ।
અનને કાય સ્થાનને વીરરાૈદ્રકૃતં તુ યત્॥ ૬૮॥
ઉત્તરાેત્તરસ જ પાે રાષેામષર્કૃત તુ યઃ ।
મ લાના ચવૈ સમે્ફટઃ શત્રૂણાં ચ િન પણમ્॥ ૬૯॥
તથા ભદ્રવણં ચવૈ શસ્ત્રાણાં ચવૈ માેક્ષણમ્ ।
કુ ચતં દ ક્ષણં કૃ વા વામં પાદં પ્રસાયર્ ચ॥ ૭૦॥
આલીઢપિરવતર્ તુ પ્રત્યાલીઢ મ ત તમ્ ।
આલીઢસિંહતં શસં્ત્ર પ્રત્યાલીઢેન માેક્ષયેત્॥ ૭૧॥
નાનાશસ્ત્રિવમાેક્ષાે િહ કાયાઽનને પ્રયાે ભઃ ।
યાયાચ્ચવૈ િહ િવજ્ઞેયાશ્ચ વારઃ શસ્ત્રમાેક્ષણે॥ ૭૨॥
ભારતઃ સા વતશ્ચવૈ વાષર્ગ યાેઽથ કૈ શકઃ ।
ભારતે તુ કટ ચ્છેદ્યં પાદચ્છેદ્યં તુ સા વતે॥ ૭૩॥
વક્ષસાે વાષર્ગ યે તુ શર છેદ્ય તુ કૈ શકે ।
અે ભઃ પ્રયાે ભ યાર્યનૈાર્નાચાર સમુ થતૈઃ॥ ૭૪॥
પ્રિવચાયર્ પ્રયાેક્તવ્યં નાનાશસ્ત્રિવમાેક્ષણે ।
યાયા શ્રતૈરઙ્ગહારૈ યાર્યાચ્ચવૈ સમુ થતૈઃ॥ ૭૫॥
ય માદ્ યુદ્ધાિન વતર્ તે ત મા યાયાઃ પ્રક તતાઃ ।
વામહ તે િવિન ક્ષ ય ખેટકં શસ્ત્રફેટકમ્॥ ૭૬॥
શસ્ત્રમાદાય હ તને પ્રિવચારમથાચરેત્ ।
પ્રસાયર્ ચ કરાૈ સ યક્ પનુરા ક્ષ ય ચવૈ િહ॥ ૭૭॥
ખેટકં ભ્રામયેત્ પશ્ચાત્ પાશ્વાર્ત્ પાશ્વર્મથાિપ ચ ।
શરઃપિરગમશ્ચાિપ કાયર્ઃ શસે્ત્રણ યાે ભઃ॥ ૭૮॥
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કપાેલસ્યા તરે વાિપ શસ્ત્રસ્યાેદ્વષે્ટનં તથા ।
પનુશ્ચ ખડ્ગહ તને લ લતાેદ્વે ષ્ટતને ચ॥ ૭૯॥
ખેટકેન ચ કતર્વ્યઃ શરઃપિરગમાે બુધૈઃ ।
અેવં પ્રચારઃ કતર્વ્યાે ભારતે શસ્ત્રમાેક્ષણે॥ ૮૦॥
સા વતે ચ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રિવચારં યથાિવિધઃ ।
સ અેવ પ્રિવચાર તુ ખડ્ગખેટકયાેઃ તઃ॥ ૮૧॥
કેવલં ષ્ઠતઃ શસં્ત્ર કતર્વં્ય ખલુ સા વતે ।
ગ તશ્ચ વાષર્ગ યેઽિપ સા વતને ક્રમેણ તુ॥ ૮૨॥
શસ્ત્રખેટકયાેશ્ચાિપ ભ્રમણં સિંવધીયતે ।
શરઃ પિરગમ તદ્વચ્છસ્ત્રસ્યેહ ભવેત્તથા॥ ૮૩॥
ઉરસ્યુદ્વષે્ટનં કાય શસ્ત્રસ્યાંશઽેથવા પનુઃ ।
ભારતે પ્રિવચારાેઽયં કતર્વ્યઃ સ તુ કૈ શકે॥ ૮૪॥
િવભ્રમ ય તથા શસં્ત્ર કેવલં મૂિધ્ન પાતયેત્ ।
પ્રિવચારા પ્રયાેક્તવ્યા હ્યવેમેતેઽઙ્ગલીલયા॥ ૮૫॥
ધનવુર્ સશસ્ત્રાણાં પ્રયાેક્તવ્યા િવમાેક્ષણે ।
ન ભેદં્ય નાિપ તુ ચ્છેદં્ય ન ચાિપ િધરસ્રુ તઃ॥ ૮૬॥
રઙ્ગે પ્રહરણે કાયા ન ચાિપ વ્યક્તઘાતનમ્ ।
સજં્ઞામાત્રેણ કતર્વં્ય શસ્ત્રાણાં માેક્ષણં બુધૈઃ॥ ૮૭॥
અથવા ભનયાપેેતં કુયાર્ચ્છેદ્યં િવધાનતઃ ।
અઙ્ગસાૈષ્ઠવસયંુક્તૈરઙ્ગહારૈિવભૂ ષતમ્॥ ૮૮॥
વ્યાયામં કારયેત્ સ યક્ લયતાલસમ વતમ્ ।
સાૈષ્ઠવે િહ પ્રયત્ન તુ કાયા વ્યાયામસિેવ ભઃ॥ ૮૯॥
સાૈષ્ઠવે લક્ષણં પ્રાેક્તં વતર્નાક્રમયાે જતમ્ ।
શાેભા સવવ િનતં્ય િહ સાૈષ્ઠવં સમપુા શ્રતા॥ ૯૦॥
અચ ચલમકુ જં ચાસન્નગાત્રમથાિપ ચ ।
નાત્યુચ્ચં ચલપાદ ચ સાૈષ્ઠવાઙ્ગં પ્રયાજેયેત્॥ ૯૧॥
કટ કણર્સમા યત્ર કૂપર્રાંસ શર તથા ।
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સમુન્નતમુરશ્ચવૈ સાૈષ્ઠવં નામ તદ્ભવેત્॥ ૯૨॥
નિહ સાૈષ્ઠવહીનાઙ્ગઃ શાેભતે નાટ ત્તયાેઃ ।
અત્ર િનતં્ય પ્રયત્નાે િહ િવધેયાે મ યમાેત્તમૈઃ॥ ૯૩॥
નાટ ં તં્ત ચ સવ િહ સાૈષ્ઠવે સ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
કટ નામ ભચરાૈ હ તાૈ વક્ષશ્ચવૈ સમુન્નતમ્॥ ૯૪॥
વૈ ણવં સ્થાન મત્યઙ્ગં ચતુરશ્રમુદાહૃતમ્ ।
પિરમાજર્નમાદાનં સ ધાનં માેક્ષણમ્ તથા॥ ૯૫॥
ધનષુ તુ પ્રયાેક્તવ્યં કરણં તુ ચતુિવધમ્ ।
સમંાજર્નં પરામષર્માદાનં ગ્રહણં િક્રયા॥ ૯૬॥
સ ધાનં શરિવ યાસાે િવક્ષપેાે માેક્ષણં ભવેત્ ।
તૈલા યક્તને ગાત્રેણ યવાગૂ િદતને ચ॥ ૯૭॥
વ્યાયામં કારયેત્ શ્રીમાન્ ભત્તાવાકા લકે તથા ।
યાેગ્યાયાં મા કા ભ ત્ત ત માદ્ ભ ત્ત સમાશ્રયેત્॥ ૯૮॥
ભત્તાૈ પ્રસાિરતાઙ્ગ તુ વ્યાયામં કારયેન્નરમ્ ।
બલાથ ચ િનષવેેત નસ્યં બ તિવિધ તથા॥ ૯૯॥
નગ્ધા ય યાિન ચ તથા રસકં પાનકં તથા ।
આહારેઽિધ ષ્ઠતાઃ પ્રાણાઃ પ્રાણે યાેગ્યાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૧૦૦॥
ત માદ્યાેગ્યાપ્ર સ યથર્માહારે યત્નવાન્ ભવેત્ ।
અશદુ્ધકાયં પ્રક્લા તમતીવ પપા સતમ્॥ ૧૦૧॥
અ તપીતં તથા ભુક્તં વ્યાયામં નવૈ કારયેત્ ।
અચલૈમર્ધુરૈગાત્રૈશ્ચતુરશ્રેણ વક્ષસા॥ ૧૦૨॥
વ્યાયામં કારયેદ્ધ માન્ નરમઙ્ગિક્રયાત્મકમ્ ।
અેવં વ્યાયામસયંાેગે કાયર્શ્ચાર કૃતાે િવિધઃ॥ ૧૦૩॥
અત ઊ વ પ્રવક્ષ્યા મ મ ડલાનાં િવક પનમ્ ।
ઇ ત ભરતીયે નાટ શાસે્ત્ર ચાર િવધાનાે નામ દશમાેઽ યાયઃ ।
Encoded by Sowmya Krishnapur krsowmya@yahoo at com

8 sanskritdocuments.org



નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૦

Natya Shastra Chapter 10

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

natya10.pdf 9


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

