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Natya Shastra Chapter 15

நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 15

॥ ரsh ॥
ப⁴ரதiµநிphரணீதmh நாThயஶாshthரmh
அத² பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
ச²nhதா³mhshேயவmh  யாநீஹ மேயாkhதாநி th³விேஜாthதமா: ।
vh’thதாநி ேதஷு நாThேயऽshnh phரேயாjhயாநி நிேபா³த⁴த ॥ 1॥
ஆth³ேய நரnhthேய th³ேவ th³ேவ ³ணீ ேசth ।
ஸா shயாthதiνமth◌⁴யா கா³யthரஸiµthதா² ॥ 2॥
யதா² -ஸnhthயkhதவி⁴ஷா ph◌⁴ரShடாஜநேநthரா ।
ஹshதாrhபிதக³Nhடா³ கிmh ? thவmh தiνமth◌⁴யா ॥ 3॥
ல⁴க³ண ஆெதௗ³ ப⁴வதி சShக: ।
³க³மnhthேய மகரகஶீrhஷா ॥ 4॥
யதா² -shவயiµபயாnhதmh ப⁴ஜ ந காnhதmh ।
ப⁴யக கிmh ? thவmh மகரகஶீrhஷா ॥ 5॥
ஏகமாthரmh ஷThேக shயாth³ th³விதீயmh பாேத³ ।
kh²யாதபா vh’thேத ஸா மாநீ நாmhநா ॥ 6॥
ஷட³ரkh’ேத பாேத³ல⁴ யthர th³விதீயகmh ।
ேஶஷாணி  ³ணி shrhமாநீ ஸா மதா யதா² ॥ 7॥
shநாநக³nhதா⁴தி⁴khையrhவshthர⁴ஷாேயாைக:³ ।
vhயkhதேமவாெஸௗ thவmh மாநீ phரkh²யாதா ॥ 8॥
th³விதீயmh பசமmh ைசவ ல⁴ யthர phரதிSh²தmh ।
ேஶஷாணி ச ³ணி shrhமாலதீ நாம ஸா யதா² ॥ 9॥
ேஶாப⁴ேத ப³th³த⁴யா ஷThபதா³விth³த⁴யா ।
மாலதீமாலயா மாநிநீ லயா ॥ 10॥
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நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 15

th³விதீயmh ச சrhத²mh ச பசமmh ச யதா³ல⁴ ।
யshயா:ஸphதாேர பாேத³ jhேஞயா ஸா th³த⁴தா யதா² ॥ 11॥
ெஸௗ thெகௗ யதி³ பாேத³யnhதிமச க³கார: ।
உShணி³thதி²தபாதா³ உth³த⁴தா க² நாmhநா ॥ 12॥
த³nhதkh’nhதkh’தாshthரmh vhயாலாலகேஶாப⁴mh ।
ஶmhஸதீவ தவாshயmh நிrhத³யmh ரதth³த⁴mh ॥ 13॥
ஆெதௗ³ th³ேவ நித⁴ேந ைசவ ³ணீ யthர ைவ ஸதா³ ।
பாேத³ஸphதாேர jhேஞயா நாmhநா ph◌⁴ரமரமாகா ॥ 14॥
பாேத³ பாேத³ நிவிShெடௗ ஸmhயkh³விரசிெதௗ thெஸௗ ।
அnhthேய யதி³ க³கார:ஸா  ph◌⁴ரமரமாலா ॥ 15॥
யதா² - நாநாஸுமசிthேர phராphேத ஸுரபி⁴மாேஸ ।
ஏஷா ph◌⁴ரமதி மthதா காnhேத ph◌⁴ரமரமாலா ॥ 16॥
ஆth³யmh th’தீயமnhthயmh ச பசமmh ஸphதமmh ததா² ।
³NhயShடாேர பாேத³mhஹேலேக²தி ஸா யதா² ॥ 17॥
ஜா யshய ெகௗ³ ந , பாேத³ஸmhshதி²த:ஸமshவேப ।
தாமiνShபா³ரயshதா²mh வாவத³nhதி mhஹேலகா²mh ॥ 18॥
யththவயா யேநகபா⁴ைவேசShதmh ரஹ:ஸுகா³th ।
தnhமேநா மம phரவிShடmh vh’thதமth³ய mhஹேலக²mh ॥ 19॥
சrhத²mh ச th³விதீயmh ச ஷShட²மShடமேமவ ச ।
³NhயShடாேர பாேத³ யthர தnhமthதேசShதmh ॥ 20॥
யதா³  ஜாthபெரௗ ரெலௗ க³கார ஏவ ச shதி²த: ।
அiνSh³th³ப⁴வmh ததா³ வத³nhதி மthதேசShதmh ॥ 21॥
யதா² - சராவ⁴rhணிேதணmh விலmhபி³தாலாலகmh ।
அஸmhshதி²ைத: பைத:³ phயா கேராதி மthதேசShதmh ॥ 22॥
அShடாரkh’ேத பாேத³ஸrhவாNhேயவ ப⁴வnhதி  ।
³ணி யshnhஸா நாmhநா விth³nhமாேலதி கீrhதிதா ॥ 23॥
ெமௗ ெகௗ³ சாnhthெயௗ யshயா: பாேத³ பாத³shயாnhேத விchேச²த³ச ।
ஸா சாiνShphச²nhத³shkhதா நிthயmh ஸth³பி⁴rhவிth³nhமாலா ॥ 24॥
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நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 15

ஸாmhேபா⁴பா⁴ைரராநாநth³பி: ◌⁴ யாமாmhேபா⁴ைத³rhvhயாphேத vhேயாmhநி ।
ஆதி³thயாmhஶுshபrhதி⁴nhேயஷா தி³ு ph◌⁴ராnhதா விth³nhமாலா ॥ 25॥
பசமmh ஸphதமmh சாnhthயmh ³ பாேத³ऽShடேக ததா² ।
ச²nhேதா³jhைஞrhjhேஞயேமதth vh’thதmh சிthதவிலாதmh ॥ 26॥
shதவஶவிphரகாைஶrhத³ஶநபைத³ரபி: ◌⁴ ।
வரதiν rhணசnhth³ரmh தவ iµக²மாvh’ேதி ॥ 27॥
நவாரkh’ேத பாேத³ thணி shrhைநத⁴நாநி ச ।
³ணி யshயா:ஸா நாmhநா jhேஞயா ம⁴க யதா² ॥ 28॥
ஷ³ஹ யதி³ல⁴நி shrhநித⁴நக³தமகாரேசth ।
³த⁴ஜநph³’ஹதீஸmhshதா² ப⁴வதி ம⁴க நாmhநா ॥ 29॥
ஸுதமபி⁴பயnhதீ விவித⁴தக³ணச²nhநmh ।
வநமதிஶயக³nhதா⁴Th◌⁴யmh ph◌⁴ரமதி ம⁴க ’Shடா ॥ 30॥
த³ஶாரkh’ேத பாேத³ thNhயாெதௗ³ thணி ைநத⁴ேந ।
யshயா ³ணி ஸா jhேஞயா பŋhkhதிthபலமாகா ॥ 31॥
thNhயாெதௗ³ யதி³ ³ணி shசthவாேரா யதி³லக⁴ேவா மth◌⁴ேய ।
பŋhkhதாவnhதக³தமகார:shயாth³விjhேஞயா வலயமாலாkh²யா ॥ 32॥
யதா² -அshmhshேத ஶிர ததா³ காnhேத ைவ³rhயshப²கஸுவrhTh◌⁴ேய ।
ேஶாபா⁴mh shவாmh ந வஹதி தாmh ப³th³தா⁴ ஸுShடா வலயமாேலயmh ॥ 33॥
th³விதீயmh ச சrhத²mh ச ஷShடமShடமேமவ ச ।
ரshவmh த³ஶாேர பாேத³ யthர ஸா ஶிகி²ஸாணீ ॥ 34॥
ெஜௗ thெகௗ பாத³ெகௗ³ யshய ெகௗ³ச ஸmhெதௗ ததா²ஸெமௗshெதௗ
।
பŋhkhதிேயாக³ஸுphரதிSh²தாŋhகீ³ஸா மரஸாணீதி நாmhநா ॥
35॥
யதா² -ைநவ ேதऽshதி ஸŋhக³ேமா மiνShையrhநாபி காமேபா⁴க³சிநமnhயth ।
க³rhபி⁴ணீவ th³’யேஸ யநாrhேய கிmh மரஸாணீ thவேமவmh ॥
36॥
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ஆth³யmh சrhத²மnhthயmh ச ஸphதமmh த³ஶமmh ததா² ।
³ணி thைரShேப⁴ பாேத³ யthர shrhேதா³த⁴கmh  தth ॥ 37॥
ெபௗ⁴  ப⁴கா³விதி யshய க³:sh:shயாchச யதிshthசrhபி⁴ரதா²ऽshnh ।
thைரShப⁴ேமவ  தthக² நாmhநா ேதா³த⁴கvh’thததி phரவத³nhதி ॥ 38॥
யதா² - phரshக²தாphரபத³phரவிசாயmh மthதவி⁴rhணிதகா³thரவிலாஸmh ।
பய விலாநி ஜரேமதmh ேதா³த⁴கvh’thதமயmh phரகேராதி ॥ 39॥
ஆெதௗ³ th³ெவௗ பசமmh ைசவாphயShடமmh ைநத⁴நmh ததா² ।
³Nhேயகாத³ேஶ பாேத³ யthர தnhேமாடகmh யதா² ॥ 40॥
ஏேஷாऽmh³த³lhயநிshவநரவ:வ:shக²லமாநவிலmhப³க³தி: ।
thவா க⁴நக³rhதமth³தேட vh’ாnh phரதிேமாடயதி th³விரத:³ ॥ 41॥
நவமmh ஸphதமmh ஷShட²mh th’தீயmh ச ப⁴ேவlhல⁴ ।
ஸrhவாshவவshதா²ஸு ச காமதnhthேர ேயாkh³யா கிmh வா ப³ஹுேநnhth³ரவjhரா ॥
43॥
ஏபி⁴ேரவ  ஸmhkhதா ல⁴பி⁴shthைரShபீ⁴ யதா³ ।
உேபnhth³ரவjhரா விjhேஞயா லkh◌⁴வாதா³விஹ ேகவலmh ॥ 44॥
phேய யா வrhணவிேஶஷேணந shேதந காnhthயா ஸுமாரபா⁴ைவ: ।
அ ³ ப³iνபா ப⁴வnhதி ேத கிmh thவiµேபnhth³ரவjhரா ॥ 45॥
ஆth³யmh th’தீயமnhthயmh ச ஸphதமmh நவமmh ததா² ।
³Nhேயகாத³ேஶ பாேத³ யthர ஸா  ரேதா²th³த⁴தா ॥ 46॥
கிmh thவயா ஸுப⁴ட ³ரவrhதmh நாthமேநா ந ஸு’தா³mh phயmh kh’தmh ।
யthபலாயநபராயணshய ேத யாதி ⁴ர⁴நா ரேதா²th³த⁴தா ॥
47॥
யதா² - கிmh thவயா மதிஸŋhக³யா ஸதா³ நாjhஞேயவ ஸு’தா³mh phயmh kh’தmh
।
யth³ kh³’ஹாth³வசநேராஷகmhபிதா யாதி rhணமப³லா ரேதா²th³த⁴தா ॥ 48॥
ஆth³யmh th’தீயமnhthயmh ச ஸphதமmh த³ஶமmh ³ ।
யshயாsh thைரShேப⁴ பாேத³ விjhேஞயா shவாக³தா  ஸா ॥ 49॥
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யதா² -அth³ய ேம ஸப²லமாயதேநthேர விதmh மத³நஸmhரயபா⁴வmh ।
ஆக³தா ப⁴வநmh மம யshமாthshவாக³தmh தவ வேரா நித³ ॥
50॥
ஷShட²mh ச நவமmh ைசவ ல⁴நீ thைரShேப⁴ யதி³ ।
³Nhயnhயாநி பாேத³  ஸா jhேஞயா ஶாநீ யதா² ॥ 51॥
:³ஶீலmh வா நிrh³ணmh வாபரmh வா
ேலாேக ைத⁴rhயாத³phயmh ந ph³ரவீ ।
தshமாchசீ²லmh ஸா⁴ேஹேதா:ஸுvh’thதmh
மா⁴rhயாthshயாthஸrhவதா² ஶாநீ thவmh ॥ 52॥
th’தீயmh ைசவ ஷShட²mh ச நவமmh th³வாத³ஶmh ததா² ।
³ணி ஜாக³ேத பாேத³ யthர தthேதாடகmh ப⁴ேவth ॥ 53॥
யதி³ ேஸாऽthர ப⁴ேவth ஸiµth³ரஸமshthஷு சாபி ததா² நியேமந யதி: ।
ஸததmh ஜக³தீவிதmh  ததmh க³தி³தmh க² ேதாடகvh’thதத³mh ॥ 54॥
யதா² - கித³mh கபடாரய³rhவிஷஹmh ப³ஹுஶாTh²யமேதா²lhப³ணகத²mh ।
shவஜநphயஸjhஜநேப⁴த³கரmh நiν ேதாடகvh’thதத³mh ேஷ ॥
55॥
ஆth³யmh th’தீயமnhthயmh ச பசமmh ஷShட²ேமவ ச ।
தேதா²பாnhthயmh ஜக³thயாmh ச ³ ேசthiµத³phரபா⁴ ॥ 56॥
ெயௗ thெகௗ ததா² nhெயௗ யதி³ க² பாேத³
ஷTh³பி⁴ேரவ வrhணrhயதி³ ச யதி:shயாth ।
நிthயஸmhநிவிShடா ஜக³திவிதா⁴ேந
நாமத: phரth³தா⁴ iµத³நிபா⁴ ஸா ॥ 57॥
யதா² - மnhமேத²ந விth³தா⁴ ஸலதபா⁴வா
nh’thதகீ³தேயாகா³ phரவிகதா ।
நிnhth³யமth³ய கிmh thவmh விக³தேஶாபா⁴
சnhth³ரபாத³khதா iµத³வதீ ச ॥ 58॥
மதாnhதேர - யதி³ க² பாேத³ nhெயௗ thெகௗ யதா² ெயௗ
யதிரபி வrhண:ஷTh³பி⁴ேரவ ேசthshயாth ।
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ஜக³திவிதா⁴ேந நிthயஸmhநிவிShடா
iµத³நிபா⁴ ஸா நாமத: phரth³தா⁴ ॥ 59॥
யதா² -iµத³நிபா⁴ thவmh காமபா³ணவிth³தா⁴ கிம நதph◌⁴: ஶீதவாதத³kh³தா⁴ ।
mh’³நநீவாபாNh³வkhthரேஶாபா⁴ கத²மபி ஜாதா யkh³ரத:ஸகீ²நாmh ॥ 60॥
th³வாத³ஶாரேக பாேத³ஸphதமmh த³ஶமmh ல⁴ ।
ஆெதௗ³ பசாரchேச²த³சnhth³ரேலகா²  ஸா யதா² ॥ 61॥
வkhthரmh ெஸௗmhயmh ேத பth³மபthராயதாmh
காமshயாவாஸmh ஸுநாேஸாchசphரஹாஸmh ।
காமshயாபீத³mh காமமாஹrhகாமmh
காnhேத காnhthயா thவmh சnhth³ரேலேக²வ பா⁴ ॥ 62॥
th’தீயமnhthயmh நவமmh பசமmh ச யதா³³ ।
th³வாத³ஶாரேக பாேத³ யthர ஸா phரதாரா ॥ 63॥
யதா² -shதபா⁴ணீ யசபலாபஷா நிph◌⁴’தாபவாத³விiµகீ²ஸததmh ।
அபி கshயசிth³வதிரshதி ஸுகா² phரதாரா ஸ  மாஜயதி ॥ 64॥
th³விதீயமnhthயmh த³ஶமmh சrhத²mh பசமாShடேம ।
³ணி th³வாத³ேஶ பாேத³ வmhஶshதா² ஜக³தீ  ஸா ॥ 65॥
யதி³ thெகௗ jhெதௗ ப⁴வதsh பாத³தshதைத²வ ச jhராவவஸாநஸmhshதி²ெதௗ ।
ததா³ vh’thதmh ஜக³தீphரதிSh²தmh வத³nhதி வmhஶshத²தீஹ நாமத: ॥ 66॥
ந ேம phயா thவmh ப³ஹுமாநவrhதாmh phயmh phயா ேத பஷாபி⁴பா⁴ணீ ।
ததா² ச பயாmhயஹமth³ய விkh³ரஹmh th◌⁴வmh  வmhஶshத²க³திmh கShயதி ॥
67॥
சrhத²மnhthயmh த³ஶமmh ஸphதமmh ச யதா³³ ।
ப⁴ேவth³தி⁴ ஜாக³ேத பாேத³ ததா³shயாth³த⁴ணphதா ॥ 68॥
பஷவாkhயகஶாபி⁴தா thவயா ப⁴யவிேலாகநபாrhவநி ।
வரதiν: phரததphதஸrhபணரiνகேராதி க³ைதrhஹணphதmh ॥ 69॥
ஸphதமmh நவமmh சாnhthயiµபாnhthயmh ச யதா³³ ।
th³வாத³ஶாரேக பாேத³ காமத³thேததி ஸா யதா² ॥ 70॥
கரஜபத³வி⁴தா யதா² thவmh ஸுத³தி த³ஶநவிதாத⁴ரா ச ।
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க³திரபி சரவலkh³நமnhதா³ thவம mh’க³நிபா⁴ காமத³thதா ॥ 71॥
ஆth³யmh சrhத²mh த³ஶமmh ஸphதமmh ச யதா³ல⁴ ।
பாேத³  ஜாக³ேத யshயா அphரேமயா  ஸா யதா² ॥ 72॥
ந ேத காசித³nhயா ஸமா th³’யேத shth
nh’ேலாேக விஶிShடா ³ணரth³விதீைய: ।
thேலாkhயாmh ³ணjhjhஞாnh ஸமா’thய ஸrhவாnh
ஜக³thயphரேமயா sh’Shடா விதா⁴thரா ॥ 73॥
th³விதீயmh பசமmh ைசவ யShடேமகாத³ேஶ யதா² ।
பாேத³ யthர ல⁴நி sh: பth³நீ நாம ஸா யதா² ॥ 74॥
ராshthகா:ஸாக³ராkh²யா நிவிShடா யதா³
shயாth thேக ச thேக khதபா யதி: ।
ஸnhநிவிShடா ஜக³thயாshததshஸா ³ைத⁴rh
நாமதசாபி ஸŋhகீrhthயேத பth³நீ ॥ 75॥
ேத³ஹேதாயாஶயா வkhthரபth³ேமாjhjhவலா ேநthரph◌⁴’ŋhகா³லா த³nhதஹmhஸshதா
।
ேகஶபாஶchச²தா³ சkhரவாகshதநீ பth³நீவ phேய பா⁴ ேம ஸrhவதா³ ॥ 76॥
²lhலபth³மாநநா thவmh th³விேரேப² ேகஶபthரchச²தா³ சkhரவாகshதநீ ।
பீதேதாயாவ ப³th³த⁴காசீ³ பth³நீவ phேய பா⁴ நீேர shதி²தா ॥ 77॥
ஆெதௗ³ஷTh த³ஶமmh ைசவ பாேத³ யthர ல⁴nhயத² ।
ேஶஷாணி  ³ணி shrhஜாக³ேத டஸmhjhஞிதா ॥ 78॥
யதி³ சரணநிவிShெடௗ ெநௗ ததா² mhெயௗ யதிவிதி⁴ரபி khthயாShடாபி⁴Shட: ।
ப⁴வதி ச ஜக³தீshத:²ஸrhவதா³ெஸௗ ய இஹ  டvh’thதmh நாமதsh ॥ 79॥
உபவநஸலாநாmh பா³லபth³ைமrhph◌⁴ரமரபரph◌⁴’தாநாmh கNhட²நாைத:³ ।
மத³நமத³விலாைஸ: காநீநாmh கத²யதி டvh’thதmh Shபமாஸ: ॥ 80॥
th³விதீயாnhthேய சrhத²mh ச நவைமகாத³ேஶ ³ ।
விchேச²ேதா³ऽதிஜக³thயாmh  சrhபி: ◌⁴ ஸா phரபா⁴வதீ ॥ 81॥
கத²mh nhவித³mh கமலவிஶாலேலாசேந kh³’ஹmh த⁴ைந: பிதகேர தி³வாகேர ।
அசிnhதயnhthயபி⁴நவவrhஷவிth³தshthவமாக³தா ஸுதiν யதா² phரபா⁴வதீ ॥ 82॥
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thNhயாதா³வShடமmh ைசவ த³ஶமmh ைநத⁴நth³வயmh ।
³Nhயதிஜக³thயாmh  thபி⁴ேச²ைத:³ phரஹrhணீ ॥ 83॥
பா⁴வshைத²rhம⁴ரகைத:²ஸுபா⁴ைதshthவmh
ஸாேடாபshக²தவிலmhபி³ைதrhக³ைதச ।
ேஶாபா⁴Th◌⁴ையrhஹர மநாmh காiµகாநாmh
ஸுvhயkhதmh யதிஜக³தீ phரஹrhணீ ச ॥ 84॥
ஷShட²mh ச ஸphதமmh ைசவ த³ஶைமகாத³ேஶ ல⁴ ।
thரேயாத³ஶாேர பாேத³ jhேஞயmh மthதமரகmh ॥ 85॥
விth³nhநth³தா: ◌⁴ ேஸnhth³ரத⁴iνரதேத³ஹா
வாேதாth³⁴தா: ேவதவலாகாkh’தேஶாபா: ◌⁴ ।
ஏேத ேமகா⁴ க³rhதநாேதா³jhjhவலசிநா:
phராvh’Thகாலmh மthதமரா: கத²யnhதி ॥ 86॥
ஆெதௗ³ th³ேவ சrhத²mh ைசவ சாShடைமகாத³ேஶ ³ ।
அnhthேயாபாnhthேய ச ஶkhவrhயா வஸnhததிலகா யதா² ॥ 87॥
சிthைரrhவஸnhதஸுைம: kh’தேகஶஹshதா ।
shரkh³தா³மமாlhயரசநா ஸுவி⁴தாŋhகீ³ ।
நாநாவஸnhதகவி⁴தகrhணபாஶா
ஸாாth³வஸnhததிலேகவ விபா⁴தி நா ॥ 88॥
பசாெதௗ³ ஶkhவ பாேத³³ணி thணி ைநத⁴ேந ।
பசாராெதௗ³ ச யதிரஸmhபா³தா⁴  ஸா யதா² ॥ 89॥
யதா² - மாநாேலாகjhஞ:ஸுதப³லலஶீலாTh◌⁴ேயா
யshnhஸmhமாநmh ந ஸth³’ஶமiν பேயth³தி⁴ ।
க³chேச²thதmh thயkhthவா th³தக³திரபரmh ேத³ஶmh
கீrh நாநாrhைத²ரவநியமஸmhபா³தா⁴ ॥ 90॥
சthவாrhயாெதௗ³³ணி shrhத³ஶைமகாத³ேஶ ததா² ।
அnhthேயாபாnhthேய ச ஶkhவrhயா: பாேத³  ஶரபா⁴ யதா² ॥ 91॥
ஏஷா காnhதா vhரஜதி லதா ேவபமாநா
³lhைமchச²nhநmh வநமபி⁴நைவ:ஸmhphரவிth³த⁴mh ।
ஹா ஹா கShடmh கித³தி ேநா ேவth³ ேடா⁴
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vhயkhதmh காnhேத ஶரப⁴லதாnhthவmh கேரா ॥ 92॥
அெதௗ³ஷTh த³ஶமmh ைசவ ல⁴ ைசவ thரேயாத³ஶmh ।
யthராதிஶkhவேர பாேத³ jhேஞயா நாnhதீ³iµகீ²  ஸா ॥ 93॥
யதா² - ந க² தவ கதா³சிthkhேராத⁴தாmhராயதாmh
ph◌⁴வதப⁴ŋhக³mh th³’Shடrhவmh மயாshயmh ।
கிஹ ப³ஹுபி⁴khைதrhயா மேமchசா²’தி³shதா²
thவம ம⁴ரவாkhயா ேத³வி நாnhதீ³iµகீ²வ ॥ 94॥
ஆth³யmh சrhத²mh ஷShட²mh ச ைநத⁴நmh ச யதா³³ ।
ேஷாட³ஶாரேக பாேத³ யthேரப⁴லதmh  தth ॥ 95॥
ph◌⁴ெரௗ யதி³ நாச நிthயஹ விரசிதசரண:

க³ச ததா²ைவ ப⁴வதி நித⁴நiµபக³த: ।
shயாத³பி சாShேமவ யதி³ஸததமiνக³தmh
தthக² vh’thதமkh³ரvh’ஷப⁴க³ஜவிலதmh ॥ 96॥
காலேதாயத⁴ைர:ஸுதீ⁴ரத⁴நபபடஹரைவ:

ஸrhஜகத³mhப³நீபடஜஸுமஸுரபி: ◌⁴ ।
கnhத³லேஸnhth³ரேகா³பகரசிதமவநிதலmh
வீய கேராthயெஸௗ vh’ஷப⁴க³ஜவிலதmh ॥ 97॥
ஆth³யாthபராணி ைவ பச th³வாத³ஶmh ஸthரேயாத³ஶ: ।
அnhthேயாபாnhthேய ச தீ³rhகா⁴ணி லதphரவரmh  தth ॥ 98॥
யதா³ yhெமௗ பாத³shெதௗ² ப⁴வத இஹ ேசthshெதௗ ததா² ெகௗ³

ததா²ஷTh³பி⁴சாnhையrhயதிரபி ச வrhணrhயதா²shயாth ।
தத³phயShெடௗ நிthயmh ஸமiνக³தேமேவாkhதமnhைய:
phரேயாக³jhைஞrhvh’thதmh phரவரலதmh நாமதsh ॥ 99॥
யதா² - நகா²ட⁴mh கா³thரmh த³ஶநக²சிதmh ேசாShட²க³Nhட³mh
ஶிர: Shேபாnhரmh phரவிதேகஶாலகாnhதmh ।
க³தி: கி²nhநா ேசயmh வத³நமபி ஸmhph◌⁴ராnhதேநthரmh
அேஹா லாkh◌⁴யmh vh’thதmh phரவரலதmh காமேசShடmh ॥ 100॥
ஆth³யாthபராணி பசாத² th³வாத³ஶmh ஸthரேயாத³ஶmh ।
அnhthயmh ஸphதத³ேஶ பாேத³ ஶிக²Nhயாmh ³ணி ச ॥ 101॥
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சrhபி⁴shதshையவ phரவரலதshய thகக³ண:

யதா³ ெலௗ க³சாnhேத ப⁴வதி சரேணऽthயShக³தி³ேத ।
யதா³ஷTh³பி⁴chேச²ேதா³ ப⁴வதி யதி³ மாrhேக³ண வித:
ததா³ vh’thேதShேவஷா க² ஶிக²ணீ நாம க³தி³தா ॥ 102॥
யதா² - மஹாநth³யா ேபா⁴க³mh நவ பா⁴தி ேத ஜக⁴நmh
ததா²shயmh ேநthராTh◌⁴யmh ph◌⁴ரமரஸதmh பŋhகஜவ ।
க³திrhமnhதா³ ேசயmh ஸுதiν தவ ேசShடா ஸுலதா
shதநாph◌⁴யாmh தாph◌⁴யாmh thவmh ஶிக²ணி ஸுபீநா வநிேத ॥ 103॥
யthர பச ல⁴nhயாெதௗ³ thரேயாத³ஶசrhத³ேஶ ।
ேஷாட³ைஶகாத³ேஶ ைசவ தthshயாth³vh’ஷப⁴ேசShதmh ॥ 104॥
யதி³ சரேண nhெஸௗ shெலௗ க:³ khரமாth³விநிேவஶிதா:
யதி³ க² யதி:ஷTh³பி⁴rhவrhணrhshததா² த³ஶபி: ◌⁴ ந: ।
யதி³ விதmh shயாத³thயSh: phரேயாக³ஸுகா²ரயmh
vh’ஷப⁴லதmh vh’thதmh jhேஞயmh ததா²ஹணீதி வா ॥
105॥
யதா² - ஜலத⁴ரரவmh thவா thவா மேதா³chch²ரயத³rhபிேதா
விகி²தமஶ ◌்’ŋhகா³ேைபrhvh’ைஷ: phரதிநrhth³ய ச ।
shவவதிvh’ேதா ேகா³Shடா²th³ேகா³Shட²mh phரயாதி ச நிrhப⁴ேயா
vh’ஷப⁴லதmh சிthரmh vh’thதmh கேராதி ச ஶாth³வேல ॥ 106॥
சthவாrhயாெதௗ³ ச த³ஶமmh ³ யthர thரேயாத³ஶmh
சrhத³ஶmh ததா²nhthேய th³ேவ ைசகாத³ஶமதா²பி ச ॥ 107॥
யதா³ஸphதத³ேஶ பாேத³ ேஶஷாணி ச ல⁴nhயத²।
ப⁴வnhதி யshnhஸா jhேஞயா த⁴ நாமேதா யதா² ॥ 108॥
ேமா ph◌⁴ெநௗ ச shசரணரசிதாshெதௗ ³ ச phரவிShடா
ேச²த:³ ஶிShேடா யதி³ ச த³ஶபி: ◌⁴ shயாthததா²nhையசrhபி: ◌⁴ ।
அthயShெடௗ ச phரதிநியதா வrhணத:shபShடபா
ஸா விjhேஞயா th³விஜiµநிக³ண:த⁴ நாமதsh ॥ 109॥
shநாைநrhண:ஸுக²ஸுரபி⁴பி⁴rhக³nhத⁴வாைஸச ⁴ைப:
Shைபசாnhைய: ஶிர ரசிைதrhவshthரேயாைக³ச ைதshைத:

10 sanskritdocuments.org



நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 15

।
நாநாரthைந: கநகக²சிைதரŋhக³ஸmhேபா⁴க³ஸmhshைத²
rhvhயkhதmh காnhேத கமலநிலயா த⁴வாதிபா⁴ ॥ 110॥
ஆth³யmh சrhத²mh ஷShட²mh ச த³ஶமmh ைநத⁴நmh ³ ।
தth³வmhஶபthரபதிதmh த³ஶபி:◌⁴ ஸphதபி⁴rhயதி: ॥ 111॥
யதா² ஏஷ க³ேஜாऽth³மshதகதேட கலப⁴பvh’த:
khட³தி vh’³lhமக³ஹேந ஸுமபி⁴ரநேத ।
ேமக⁴ரவmh நிஶmhய iµதி³த: பவநஜவஸம:
ஸுnhத³ வmhஶபthரபதிதmh நரபி ேத ॥ 112॥
th³விதீயமnhthயmh ஷShட²mh சாphயShடமmh th³வாத³ஶmh ததா² ।
சrhத³ஶmh பசத³ஶmh பாேத³ஸphதத³ஶாேர ॥ 113॥
ப⁴வnhதி யthர தீ³rhகா⁴ணி ேஶஷாணி ச ல⁴nhயத² ।
விலmhபி³தக³தி:ஸா  விjhேஞயா நாமேதா யதா² ॥ 114॥
யதா³ th³விதி³ெதௗ  பாத³மபி⁴ஸmhெதௗ jhெஸௗ thெகௗ
தைத²வ ச நshதேயாrhநித⁴நமாெதௗ ெயௗ லெகௗ³ ।
தத³Shரதிrhவிகா யதிரபி shவபா⁴வாth³யதா²
விலmhபி³தக³திshததா³ நிக³தி³தா th³விைஜrhநாமத: ॥ 115॥
யதா² - வி⁴rhணிதவிேலாசநா ph’²விகீrhணஹாரா ந:
phரலmhப³ரஶநா சலthshக²தபாத³மnhத³khலமா ।
ந ேம phயத³mh ஜநshய ப³ஹுமாநராேக³ண ய
nhமேத³ந விவஶா விலmhபி³தக³தி: kh’தா thவmh phேய ॥ 116॥
பசாெதௗ³ பசத³ஶகmh th³வாத³ைஶகாத³ேஶ ³ ।
சrhத³ஶmh ததா²nhthேய th³ேவ சிthரேலகா² th◌⁴’ெதௗ shmh’தா ॥ 117॥
யதா² நாநாரthநாTh◌⁴ையrhப³ஹுபி⁴ரதி⁴கmh ⁴ஷணரŋhக³ஸmhshைத²
rhநாநா க³nhதா⁴Th◌⁴ையrhமத³நஜநைகரŋhக³ராைக³rhவிசிthைர: ।
ேகைஶ:shநாநாTh◌⁴ைய:ஸுமப⁴ைதrhவshthரராைக³ச ைதshைத:
காnhேத ஸŋhேபாth கிஹ ப³ஹுநா சிthரேலேக²வ பா⁴ ॥
118॥
அnhthயmh ஸphதத³ஶmh ைசவ ேஷாட³ஶmh ஸசrhத³ஶmh ।
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thரேயாத³ஶmh th³வாத³ஶmh ச ஷShட²மShடமேமவ ச ॥ 119॥
thNhயாெதௗ³ ச ³ணி shrhயshmhshthேவேகாநவிmhஶேக ।
பாேத³ல⁴நி ேஶஷாணி ஶாrh³லkh³தmh  தth ॥ 120॥
mhெஸௗ jhெஸௗ ெதௗ ³ ச phரேயாக³நியதா யshnhநிவிShடாshthகா
ஆth³யா சாnhthயயதிசshthகதா jhேஞயா பரா ஸphதபி: ◌⁴ ।
நிthயmh யthபத³மாதா யதிth◌⁴’திrhநிthயmh கவீநாmh phயmh
தjhjhேஞயmh க² vh’thதஜாதிநிண: ஶாrh³லவிkh³தmh ॥ 121॥
யதா² - நாநாஶshthரஶதkh◌⁴நிேதாமரஹதா: phரph◌⁴ரShடஸrhவாதா: ◌⁴
நிrhபி⁴nhேநாத³ரபாத³பா³ஹுவத³நா நிrhஶிதா: ஶthரவ: ।
ைத⁴rhேயாthஸாஹபராkhரமphரph◌⁴’திபி⁴shைதshைதrhவிசிthைரrh³ண:

vh’thதmh ேத கா⁴தி பா⁴தி ஸமேர ஶாrh³லவிkh³தmh ॥ 122॥
தாவththவmh விேதnhth³ய: ஶுப⁴மேத ஸrhவாthமநா phரthயஹmh
தா³ேந ஶீலவிெதௗ⁴ ச ேயாஜய மந:shவrhகா³பவrhகா³பஹmh ।
யாவth³ vhயாதி⁴ஜராphரசNhட³நக²ேரா vhயாயthஸடாபி⁴rhph◌⁴’ஶmh
mh’thshேத ந கேராதி விதmh’ைக:³ ஶாrh³லவிkh³தmh ॥ 123॥
சthவாrhயாெதௗ³ ச ஷShட²mh ச ஸphதமmh ஸசrhத³ஶmh ।
ததா² பசத³ஶmh ைசவ ட³ஶmh ைநத⁴நmh ததா² ॥ 124॥
ஏதாநி ச ³ணி sh: ேஶஷாணி  ல⁴nhயத² ।
பாேத³ யthர kh’ெதௗ jhேஞயா நாmhநா ஸுவத³நா  ஸா ॥ 125॥
mhெரௗ mhெநௗ yhெபௗ⁴ lhெகௗ³ ச ஸmhயkh³யதி³ ச விரசிதா: பாேத³ khரமவஶாth
விchேச²த:³ஸphதபி:◌⁴ shயாthநரபி ச யதி:ஸphதாரkh’தா ।
யth³ேயஷா ஸmhதா shயாthkh’திமபி ச ந: Shடாரபதா³
விth³வth³பி⁴rhvh’thதஜாெதௗ தத இஹ க³தி³தா நாmhநா ஸுவத³நா ॥ 126॥
யதா² - ேநthேர லாலஸாnhேத கமலத³லநிேப⁴ ph◌⁴சாபவிநேத
ரkhேதாShட²mh பீநமth◌⁴யmh ஸமஸதக⁴நா:shநிkh³தா⁴ச த³ஶநா: ।
கrhவmhஸphரலmhெபௗ³ சி³கமபி நதmh ேகா⁴ ஸுசிரா
vhயkhதmh thவmh மrhthயேலாேக வரதiν விதாshேயகா ஸுவத³நா ॥ 127॥
சthவாrhயாெதௗ³ ததா²ஷShட²mh ஸphதமmh ச சrhத³ஶmh ।
அShடாத³ஶmh ஸphதத³ஶmh ததா² பசத³ஶmh ந: ॥ 128॥
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அnhthேயாபாnhthேய ³Nhயthர ல⁴nhயnhயாநி ஸrhவதா³ ।
ஏகவிmhஶதிேக பாேத³shரkh³த⁴ரா நாம ஸா யதா² ॥ 129॥
mhெரௗ mhெநௗ ெயௗ யச ஸmhயkh³யதி³ விரசிதா:shshthகா: பாத³ேயாேக³
வrhண: rhேவாபதி³Shைடrhயதிரபி ச ந:ஸphதபி: ◌⁴ ஸphதபி: ◌⁴ shயாth ।
vh’thதmh ஸmhயkh³யதி³shயாthphரkh’திமiνக³தmh தththவவிth³பி: ◌⁴ phரதி³Shடmh
விjhேஞயmh vh’thதஜாெதௗ கவிஜநத³யிதா shரkh³த⁴ரா நாமதsh ॥ 130॥
யதா² - தாேஶாகாரவிnhைத:³ரவகதிலைக: கrhணிகாைர: ஶிைஷ:

nhநாைக:³ பாஜாைதrhவலவலைய: கிmhஶுைக:ஸாதிiµkhைத: ।
ஏைதrhநாநாphரகாைர: ப³ஹுலஸுரபி⁴பி⁴rhவிphரகீrhணச ைதshைத:
வாஸnhைத: Shபvh’nhைத³rhநரவர வஸுதா⁴ shரkh³த⁴ேரவாth³ய பா⁴தி ॥ 131॥
சrhத²மாth³யmh ஷShட²mh ச த³ஶமmh th³வாத³ஶmh ததா² ।
ேஷாட³ஶாShடாத³ேஶ ைசவ ைநத⁴நmh ச ³Nhயத² ॥ 132॥
th³வாவிmhஶthயேர பாேத³ ேஶஷாணி ச ல⁴nhயத² ।
ப⁴வnhதி யthர தjhjhேஞயmh ப⁴th³ரகmh நாமேதா யதா² ॥ 133॥
ph◌⁴ெரௗ சரேண யதா³ விநியெதௗ thெகௗ khரமவஶாத³தா²திkh’திவிெதௗ⁴
nhெரௗ ச தத: பரmh ச சிராவநnhதரkh’ெதௗ நகா³வபி ந: ।
தchச த³ஶாShடவrhணரசிதா சrhShவபி ததா² யதிச ஸததmh
ப⁴th³ரகvh’thதேமவ க² நாThயேயாக³ஶலrh³ைத⁴rhநிக³தி³தmh ॥ 134॥
உthphதேமகஹshதசரணmh th³விதீயகரேரசிதmh
வmhஶmh’த³ŋhக³வாth³யம⁴ரmh விசிthரகரiνக³mh ப³ஹுவித⁴mh ।
ப⁴th³ரகேமதத³th³ய ஸுப⁴ேக³ வித³kh³த⁴க³திேசShைத:ஸுலைத:
nh’thய விph◌⁴ரமாலபத³mh விவிkhதரஸபா⁴விதmh ஶஶிiµகி² ॥ 135॥
அnhthயேமேகாநவிmhஶmh ச ஸphதமmh ஸthரேயாத³ஶmh ।
ஏகாத³ஶmh ஸphதத³ஶmh பசமmh ச ³Nhயத² ॥ 136॥
ேஶஷாணி ச ல⁴நி shrhவிkh’thயாசரேண ³ைத: ◌⁴ ।
vh’thதmh தத³வலதmh விjhேஞயmh நாமேதா யதா² ॥ 137॥
யதி³ ச நகார ஆதி³ரசித: பேத³ விரசிேதாऽnhத ஏவ லெகௗ³

யதி³ ச நெபௗ⁴ thதா⁴ ச நிெதௗ khரேமண க² மth◌⁴யாவபி ததா² ।
யதி³ ச ஸமாதmh  விkh’திmh யதிச த³ஶபி⁴shதைத²கஸைத:
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தத இஹ கீrhதிதmh iµநிக³ணrhவிஶுth³த⁴சைதshதத³வலதmh ॥ 138॥
விவித⁴ரŋhக³நாக³ரத²ேயாத⁴ஸŋhலமலmh ப³லmh ஸiµதி³தmh
ஶரஶதஶkhதிnhதபதா⁴யShவிததmh ப³ஹுphரஹரணmh ।
ஶதiµkhதஶshthரரவபீ⁴தஶŋhகிதப⁴டmh ப⁴யாலதி³ஶmh
kh’தமபி⁴வீய ஸmhக³iµேக²ஸமrhபித³ணmh thவயாவலதmh ॥ 139॥
ஷடா³தா³வShடமmh ைசவ ேயகாத³ஶசrhத³ேஶ ।
விmhஶmh ஸphதத³ஶmh ைசவ thரேயாவிmhஶmh தைத²வ ச ॥ 140॥
ஏதாநி ச ல⁴நி sh: ேஶஷாNhயத²³ணி ச ।
சrhவிmhஶதிேக பாேத³ ேமக⁴மாேலதி ஸா யதா² ॥ 141॥
யதி³ க² சரணshதி²ெதௗ ெநௗ thெகௗ
kh’திகாரvhயாshததா² ரா:sh: khரமாth ।
ப⁴வதி யதி³ யதிshததா²ஸphதபி: ◌⁴ ஸphதபி⁴
shthShவேதாऽnhயா யதி: பச விth³யாthததா² ॥ 142॥
பவநப³லஸமா’தா தீvhரக³mhபீ⁴ரநாதா³ ப³லாகாவேமக²லா
தித⁴ரஸth³’ேஶாchசபா மஹாநீல⁴மாஜநாபா⁴mh³க³rhேபா⁴th³ப⁴வா ।
ஸுரபதித⁴iνjhjhவலாப³th³த⁴கயா த³th³th³ேயாதஸnhநாஹபThjhவலா
க³க³நதலவிஸாணீ phராvh’ஷNhயா th³’ட⁴mh ேமக⁴மாலாதி⁴கmh ேஶாப⁴ேத॥ 143॥
ஆth³யmh ைசவ சrhத²mh ச பசமmh ஷShட²ேமவ ச ।
நவமmh த³ஶமmh ைசவ ைநத⁴நmh ச ப⁴ேவth³³ ॥ 144॥
ல⁴nhயnhயாநி ேஶஷாணி பாேத³sh: பசவிmhஶேக ।
vh’thதjhjhைஞ:ஸா  விjhேஞயா khெரௗசபாதீ³தி நாமத: ॥ 145॥
ph◌⁴ெமௗ யதி³ பாேத³shபா⁴வபி ேசShடாவபி⁴kh’திரபி ச  யதி³ க² விதா
நாச ஸiµth³ரா:shrhவிநிவிShடா யதி³ ச க² ³ ப⁴வதி நித⁴நக³தmh ।
பசபி⁴ராெதௗ³ ேச²த³iµேபதா நரபி யதிஹ யதி³ க² த³ஶபி:◌⁴
khெரௗசபேத³யmh vh’thதவிதா⁴ேந ஸுரக³ணபிth’க³ணiµநிக³ணவிதா ॥ 146॥
ய: கில தா³mh விth³தேஸாமmh khரவரமசமஸமபக³தகலஶmh
பாதிதபmh phதசஷாலmh விசயநமஸத⁴மபஶுகசகmh ।
காrhiµகiµkhேதநாஶு சகார vhயபக³தஸுரக³ணபிth’க³ணஷு
நிthயமெஸௗ ேத ைத³thயக³: phரத³ஹ மக²வ க³ணமகி²லmh ॥ 147॥
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யா கபிலா பிŋhக³லேகஶீ கசிரiνதி³நமiνநயக²நா
தீ³rhக⁴தராபி: ◌⁴ sh²லராபி:◌⁴ பvh’தவரதிஶயலக³தி: ।
ஆயதஜŋhகா⁴ நிmhநகேபாலா ல⁴தரசக³பக³த’த³யா
ஸா பஹாrhயா khெரௗசபதா³shth th◌⁴வஹ நிரவதி⁴ஸுக²மபி⁴லஷதா ॥ 148॥
அShடாவாெதௗ³³ணி shshததா²ைசேகாநவிmhஶகmh ।
ஏகவிmhஶmh ச விjhேஞயmh சrhவிmhஶmh ஸைநத⁴நmh ॥ 149॥
ஏதாநி ³ ஸŋhkh²யாநி ேஶஷாணி ச ல⁴nhயத² ।
ஷTh³விmhஶthயேர பாேத³ தth³⁴ஜŋhக³விjh’mhபி⁴தmh ॥ 150॥
யshயாmh ெமௗ ேதா நா:shthெரௗ நிthயmh phரதிசரணமத²
க³தி³தகாshthகா யiνrhவஶ:

ஷTh³விmhஶthயாேமேகாநாயாmh ச யதி³
க² யதிரபி⁴தா⁴ சrhபி⁴ரதா²Shடாபி: ◌⁴ ।
பசாத³nhthெயௗ lhெகௗ³ஸmhேயாjhெயௗ யதி³ ப⁴வதி
மiνஜத³யிதாmh ஸமாதiµthkh’திmh
நாmhநா vh’thதmh ேலாேக kh²யாதmh கவிவத³ந
விகஸநபரmh ⁴ஜŋhக³விjh’mhபி⁴தmh ॥ 151॥
யதா² -ேபாேபதாmh ேத³ைவ:sh’Shடாmh ஸமத³க³ஜ
விலதக³திmh நிய திேலாthதமாmh
phராத³Nhயாthphராphதாmh th³ரShmh ப³ஹுவத³ந
மசலநயநmh ஶிர: kh’தவாnh ஹ: ।
தீ³rhக⁴mh நிவshயாnhதrh³ட⁴mh shதநவத³ந
ஜக⁴நசிராmh நிய ததா² ந:
ph’Shேட² nhயshதmh ேத³ேவnhth³ேரண phரவரமணி
கநகவலயmh ⁴ஜŋhக³விjh’mhபி⁴தmh ॥ 152॥
த³Nhட³கmh நாம விjhேஞயiµthkh’ேதரதி⁴கதரmh ।
ேமக⁴மாலாதி³கmh தthshயாnhெநௗ சாெதௗ³ கா³ஹா thகா: ॥ 153॥
யதா² -iµதி³தஜநபதா³லா shபீ²தஸshயாகரா ⁴ததா⁴th ப⁴வnhதmh ஸமph◌⁴யrhசதி
th³விரத³கரவிphதnhதாலதாவநாshthவாmh நமshயnhதி விnhth◌⁴யாத³ய: பrhவதா: ।
sh²தகலஶாஶுkhதிநிகீ³rhணiµkhதா ப²லrhஹshைதrhநமshயnhதி வ:ஸாக³ரா:
iµதி³தஜலசராலா:ஸmhphரகீrhணமலா: கீrhதயnhதீவ கீrhதிmh மஹாநிmhநகா:³ ॥ 154॥

natya15.pdf 15



நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 15

ஏதாநி ஸமvh’thதாநி மேயாkhதாநி th³விேஜாthதமா: ।
விஷமாrhத⁴ஸமாநாmh  நrhவயா லணmh ॥ 155॥
யthர பாதா³sh விஷமா நாநாvh’thதஸiµth³ப⁴வா: ।
kh³ரதி²தா: பாத³ேயாேக³ந தth³ vh’thதmh விஷமmh shmh’தmh ॥ 156॥
th³ெவௗ ஸமmh th³ெவௗ ச விஷெமௗ vh’thேதऽrhத⁴விஷேம ததா² ।
ஸrhவபாைத³ச விஷைமrhvh’thதmh விஷமiµchயேத ॥ 157॥
ரshவாth³யமத² தீ³rhகா⁴th³யmh தீ³rhக⁴mh ரshவமதா²பி வா ।
kh³ேமாஜவிஷைம: பாைத:³ vh’thதமrhத⁴ஸமmh ப⁴ேவth ॥ 158॥
பாேத³th³ேத⁴ ஸமmh th³த⁴mh விஷமmh ஸாrhவபாதி³கmh ।
th³வேயாரrhத⁴ஸமmh விth³யாேத³ஷ ேச²த³sh பாத³த: ॥ 159॥
ேச²தா³sh ேய மயா phேராkhதா ஸமvh’thதவிகlhபித: ।
thைகrhவிஷமvh’thதாநாmh ஸmhphரவயா லணmh ॥ 160॥
ைநத⁴ேநऽnhயதரshயாmh ைவ phரத²ேம பாத³இShயேத ।
th³விதீேய சரேண ச shயாதி³thயiνShph ஸமாஸத: ॥ 161॥
ெஸௗ ெகௗ³  phரத²ேம பாேத³shெரௗ lhெகௗ³ சாபி th³விதீயேக ।
kh³ேமऽrhத⁴விஷேம பாேத³ jhேஞயா பth²யா  ஸா thைக: ॥ 162॥
phயைத³வதthரா phயஸmhப³nhதி⁴பா³nhத⁴வா ।
phயதா³நரதா பth²யா த³யிேத thவmh phயா ேம ॥ 163॥
mhெரௗ ெகௗ³  phரத²ேம பாேத³ yhெஸௗ lhெகௗ³ ச th³விதீயேக ।
பாேத³ ெபௗ⁴ lhெகௗ³ th’தீேய ச சrhேத²  தெஸௗ லெகௗ³ ॥ 164॥
ைநவாசாேரா ந ேத thரmh ந ஸmhப³nhதி⁴³ணphயா ।
ஸrhவதா²ஸrhவவிஷமா பth²யா ந ப⁴வ phேய ॥ 165॥
அேஜாrhலணmh ேயதth³விபதmh  யthர ச ।
பth²யா  விபதா ஸா விjhேஞயா நாமேதா யதா² ॥ 166॥
kh’ேதந ரமணshய கிmh ஸகி² ேராேஷண ேதऽphயrhத²mh ।
விபதா ந பth²யா thவmh ஜேட³ ேகந ேமாதா ॥ 167॥
சrhதா²த³ராth³யthர thல⁴ shயாத³khதத: ।
அiνShphசபலா ஸா  விjhேஞயா நாமேதா யதா² ॥ 168॥
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ந க²lhவshயா: phயதம: ேராதvhயmh vhயா’தmh ஸkh²யா ।
நாரத³shய phரதிkh’தி: கth²யேத சபலா யmh ॥ 169॥
விலா   jhேஞயா ல⁴thவாthஸphதமshய  ।
ஸrhவthர ஸphதமshையவ ேகஷாசிth³விலா யதா² ॥ 170॥
ஸŋhphதா வjhரமth◌⁴ேய  ேஹமmhப⁴நிப⁴shதநீ ।
விலா phேய ேராNhயாmh rhணசnhth³ரநிபா⁴நேந ॥ 171॥
க³ŋhேக³வ ேமேகா⁴பக³ேம ஆphலாவிதவஸுnhத⁴ரா ।
லvh’ாநாஜnhதீ shரவnhதீ விலா ப³லாth ॥ 172॥
ஆக³தா ேமக⁴ஸமேய பீ⁴ பீ⁴ேலாth³க³ேத ।
ஏகராthெரௗ பரkh³’ஹmh ேசா ப³nhத⁴நமrhஹ ॥ 173॥
ஏவmh விவித⁴ேயாகா³sh பth²யாபாதா³ ப⁴வnhதி  ।
kh³ேமாஜவிஷைம: பாைத:³ ேஶைஷரnhையshthைகrhயதா² ॥ 174॥
³rhவnhதக:ஸrhவல⁴shthேகா நிthயmh  ேநShயேத ।
phரத²மாத³ராth³யthர சrhதா²thphராkh³ல:◌⁴ shmh’த: ॥ 175॥
பth²யாபாத³mh ஸமாshதா²phய thNhயnhேத  ³Nhயத² ।
ப⁴வnhதி பாேத³ஸததmh ³ைத⁴shதth³வkhரShயேத ॥ 176॥
த³nhததாத⁴ரmh ஸுph◌⁴ ஜாக³ரkh³லாநேநthரmh ச ।
ரதிஸmhேபா⁴க³கி²nhநmh ேத த³rhஶநீயதரmh வkhthரmh ॥ 177॥
இthேயஷா ஸrhவவிஷமா நாமேதாऽiνSh³chயேத ।
தth³விதா³mh மதைவஷmhயmh thகாத³ரதshததா² ॥ 178॥
பாேத³ ேஷாட³ஶமாthராsh கா³தா²mhஶகவிகlhபிதா: ।
சrhபி⁴ரmhஶைகrhjhேஞயா vh’thதjhைஞrhவாநவாகா ॥ 179॥
அஸmhshதி²தபதா³ஸுவிவலாŋhகீ³ மத³shக²தேசShைதrhமேநாjhஞா ।
khவ யாshய வேரா ஸுரதகாேல விஷமா கிmh வாநவாகா thவmh ॥ 180॥
shெஜௗ shெகௗ³ ச phரத²ேம பாேத³ ததா²ைசவ th’தீயேக ।
ேகமthயாmh க³: phேராkhதா: ph◌⁴ெரௗ nhெகௗ³ க³ச ஸதா³ ³ைத: ◌⁴ ॥ 181॥
sh²தாத⁴ரmh சகிதேநthரmh ரkhதகேபாலமmh³ஜத³லாmh ।
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கித³mh ஷாப’தேஶாப⁴mh ேகமதீஸமmh வத³iµக²mh ேத ॥ 182॥
வkhthரshயாபரrhவshய சாெதௗ³ ெநௗ ேரா லெகௗ³ thகா: ।
நெஜௗ ரெஜௗ th³விதீேய ச ேஶஷாkh³ரmh நேரவ  ॥ 183॥
phரத²ேம ச th’தீேய ெநௗ ரெலௗ க³ச phரகீrhதித: ।
க³சாபரவkhthேர  நெஜௗ jhெரௗ th³விசrhத²ேயா: ॥ 184॥
ஸுதiν ஜலபதேலாசநmh ஜலத³நிth³த⁴ேவnh³மNhட³லmh ।
கித³மபரவkhthரேமவ ேத ஶஶிவத³ேநऽth³ய iµக²mh பராŋhiµக²mh ॥ 185॥
ெநௗ ெயௗ  phரத²ேம பாேத³ nhெஜௗ jhெரௗ க³ச ததா²பேர ।
யthர தthShபிதாkh³ரா shயாth³யதி³ ேஶஷmh  rhவவth ॥ 186॥
பவநப³லவி⁴தசாஶாக²mh
phரiµதி³தேகாகிலகNhட²நாத³ரmhயmh ।
ம⁴கரபகீ³யமாநஶph³த³mh
வரதiν பய வநmh ஸுShபிதாkh³ரmh ॥ 187॥
shெஜௗ shெலௗ சாெதௗ³ யதா² nhெஸௗ jhெகௗ³ ph◌⁴ெநௗ jhெலௗ க³ச ததா² ந: ।
shெஜௗ shெஜௗ க³ச thகா ேயேத உth³க³தாயா: phரகீrhதிதா: ॥ 188॥
தவ ேராமராரதிபா⁴தி ஸுதiν மத³நshய மஜ ।
நாபி⁴கமலவிவேராthபதிதா ph◌⁴ரமராவவ ஸுமாthஸiµth³க³தா ॥ 189॥
shெஜௗ shெலௗ ச தேதா nhெஸௗ jhெகௗ³ ெநௗ ெஸௗ ேசதி th’தீயேக ।
shெஜௗ shெஜௗ க³ச சrhேத²  லதாயா க³:shmh’தா: ॥ 190॥
லதாலph◌⁴ரதசா வஸநகரசாபlhலவா ।
phரவிகதகமலகாnhதிiµகீ² phரவிபா⁴ ேத³வீ ஸுரதரமாரா ॥ 191॥
ஏவேமதாநி vh’thதாநி ஸமாநி விஷமாணி ச ।
நாடகாth³ேயஷு காvhேயஷு phரேயாkhதvhயாநி ஸூபி: ◌⁴ ॥ 192॥
ஸnhthயnhயாnhயபி vh’thதாநி யாnhkhதாநீஹ பிNhட³ஶ: ।
ந ச தாநி phரேயாjhயாநி ந ேஶாபா⁴mh ஜநயnhதி  ॥ 193॥
யாnhயத: phரதிth³தா⁴நி கீ³தேக தாநி ேயாஜேயth ।
th◌⁴வாேயாேக³  வயா ேதஷாmh ைசவ விகlhபநmh ॥ 194॥
vh’thதலணேமவmh  ஸமாேஸந மேயாதி³தmh ।
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அத ஊrhth◌⁴வmh phரவயா யாrhயாமபி லணmh ॥ 195॥
பth²யா ச விலா ைசவ சஷலா iµக²ேதாऽபரா ।
ஜக⁴ேந சபலா ைசவ ஆrhயா: பச phரகீrhதிதா: ॥ 196॥
ஆஸாmh  ஸmhphரவயா யதிமாthராவிகlhபநmh ।
லணmh நியமmh ைசவ விகlhப³ணஸmhரயmh ॥ 197॥
யதிேச²த³sh விjhேஞயசrhமாthேரா க³ண:shmh’த: ।
th³விதீயாnhthெயௗ ெஜௗ பாதா³வெஜௗ thவபெரௗ shmh’ெதௗ ॥ 198॥
³மth◌⁴யவிநsh சrhக³ணஸமnhவித: ।
அkh³க³ே விதா⁴தvhேயா kh³க³ணsh யேத²phத: ॥ 199॥
ஷShேடா²ைவ th³விவிகlhபsh ைநத⁴ேநா ேயகஸmhshதி²த: ।
பசாத³rhேத⁴  ஷShட:²shயாேத³கமாthரsh ேகவல: ॥ 200॥
th³விவிகlhபsh ஷShேடா² ேயா ³மth◌⁴ேயா ப⁴ேவth ஸ: ।
ததா²ஸrhவல⁴ைசவ யதிஸmhjhஞாஸமாதா ॥ 201॥
th³விதீயாதி³ல⁴rhjhேஞய:ஸphதேம பசேம யதி: ।
phரத²மாதி³ரதா²nhthேய ச பசேம வா விதீ⁴யேத ॥ 202॥
க³ேணஷு thஷு பாத³shய யshயா: பth²யா  ஸா ப⁴ேவth ।
அதச விலாnhயா  விjhேஞயா யதில ॥ 203॥
அஜ:ஸrhவ³ரேவா ³மth◌⁴யா க³ ஜ: ।
யshயா:sh: பாத³ேயாேக³  விjhேஞயா சபலா  ஸா ॥ 204॥
thmhஶதா³th³ேய  விjhேஞயா:ஸphதவிmhஶதிசாபேர ।
உப⁴ேயாரrhத⁴ேயாrhjhேஞேயா மாthராபிNhேடா³ விபா⁴க³ஶ: ॥ 205॥
thmhஶthதshயாச யதி³shேரதாநி th³வி³நி  ।
thNhயராணி சாnhயாநி nhயshய ஸŋhkh²யாவிபா⁴க³ஶ: ॥ 206॥
ஏதாநி ல⁴ஸmhjhஞாநி நிrhதி³Shடாநி ஸமாஸத: ।
ஸrhேவஷாmh ைசவமாrhயாமராmh யதா²khரமmh ॥ 207॥
அrhதா⁴Shடமக³rhதா⁴ ச ஸவவாrhயா phரகீrhதிதா ।
ஷShட²ச th³விவிகlhபsh ைநத⁴ேந ேயகஸmhshதி²த: ॥ 208॥
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பசாth³வா ேயா க³ண:ஷShட² ஏகமாthர:ஸ உchயேத ।
th³விவிகlhபsh ய:ஷShேடா²³மth◌⁴ேயா ப⁴ேவth ஸ: ॥ 209॥
யதா²ஸrhவல⁴ைசவ யதி:ஸŋhkh²யாஸமாதா ।
ஸா th³விதீயா th³வில⁴கா ஸphதேம phரத²ேம யதி: ॥ 210॥
³மth◌⁴யவிநsh சrhக³ணஸமnhவித: ।
அkh³க³ே விதா⁴தvhய: kh³க³ணsh ஸ ஏவ ச ॥ 211॥
phரத²மth’தீெயௗ பாெதௗ³ th³வாத³ஶமாthெரௗ ப⁴ேவth ஸா பth²யா ।
விலாnhயா க² க³தி³தா rhேவாதி³தலேேபதா ॥ 212॥
பth²யா யதா² -
ரkhதmh’³பth³மேநthரா ததீ³rhக⁴ப³ஹுலmh’³ேகஶீ ।
கshய  ph’²mh’³ஜக⁴நா தiνபா³வmh ேஸாத³ பth²யா ॥ 213॥
விலா யதா² -
விலஜக⁴நவத³நshதநநயைநshதாmhராத⁴ேராShட²கரசரண: ।
ஆயதநாஸாக³Nhைட³rhலலாடகrhண: ஶுபா⁴ கnhயா ॥ 214॥
th³விதீயச சrhத²ச ³மth◌⁴யக³ேதா ப⁴ேவth ।
உப⁴ேயாரrhத⁴ேயாrhயthர விjhேஞயா சபலா யதா² ॥ 215॥
உth³ப⁴டகா³நீ பஷபா⁴ணீ காமசிநkh’தேவஷா ।
ஜாநாதி மாmhஸkhதா ஸுராphயா ஸrhவதசபலா ॥ 216॥
rhவாrhேத⁴ லணmh ேயதத³shயா:ஸ ச iµேக²ந  ।
பசிமாrhேத⁴  சபலா யshயா:ஸா ஜக⁴ேநந  ॥ 217॥
iµக²சபலா யதா² -
ஆrhயாiµேக²  சபலா ததா²பி சாrhயா ந ேம யத:ஸா கிmh ।
த³ா kh³’ஹkh’thேயஷு ததா² :³ேக² ப⁴வதி :³கா²rhதா ॥ 218॥
ஜக⁴நசபலா யதா² -
வரmh’க³நயேந சபலா வேரா ஶஶாŋhகத³rhபணநிபா⁴shேய ।
காமshய ஸார⁴ேத ந rhவமத³சாஜக⁴ேநந ॥ 219॥
உப⁴ேயாரrhத⁴ேயாேரதlhலணmh th³’யேத யதி³ ।
vh’thதjhைஞ:ஸா  விjhேஞயா ஸrhவதசபலா ஸகி² ॥ 220॥
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காrhெயௗ th³வாத³ஶமாthெரௗ ச பாதா³வாth³ெயௗ th’தீயெகௗ ।
அShடாத³ஶ th³விதீயmh ச ததா² பசத³ேஶாthதமா ॥ 221॥
ச:பசphரகாராmh சShகாmh விேஶஷத: ।
phரshதாரேயாக³மாஸாth³ய பா³ஹுlhயmh ஸmhphரத³rhஶேயth ॥ 222॥
பசபசாஶதா³th³யா  thmhஶதா³th³யா தைத²வ ச ।
ஆrhயா thவரபிNhேட³ந விjhேஞயாthர phரேயாkhth’பி: ◌⁴ ॥ 223॥
thmhஶதshthவத² வrhேணph◌⁴ேயா ல⁴வrhணthரயmh ப⁴ேவth ।
ேஶஷாணி ³ஸŋhkh²யாநி ேயவmh ஸrhவthர நிrhதி³ேஶth ॥ 224॥
ஸrhேவஷாேமவ சாrhயாமராmh யதா²khரமmh ।
ஸrhேவஷாmh ஜாதிvh’thதாநாmh rhவiµthதரஸŋhkh²யயா ॥ 225॥
விகlhபக³ணநாmh kh’thவா ஸŋhkh²யாபிNhேட³ந நிrhதி³ேஶth ।
ஆrhயாகீ³திரதா²rhையவ ேகவலmh thவShடபி⁴rhக³ண: ॥ 226॥
இதராrhேத² ஜ:ஷShட²sh நல⁴க³ண இShயேத ।
vh’thைதேரவmh  விவிைத⁴rhநாநாச²nhத³shஸiµth³ப⁴ைவ: ।
காvhயப³nhதா⁴sh கrhதvhயா:ஷThthmhஶlhலnhவிதா: ॥ 227॥
இதி ப⁴ரதீேய நாThயஶாshthேர ச²nhேதா³விசிதிrhநாம பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
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