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Natya Shastra Chapter 16

નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૬

॥ શ્રીર તુ॥
ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્
અથ ષાેડશાેઽ યાયઃ

િવભષૂણં ચાક્ષરસહં તશ્ચ શાેભા ભમાનાૈ ગુણક તર્નં ચ ।
પ્રાે સાહનાેદાહરણે િન કં્ત ગુણાનવુાદાેઽ તશયશ્ચ હેતુઃ॥ ૧॥
સા ય મ યા યવસાય સ દ્ધ

પદાેચ્ચયાક્ર દમનાેરથાશ્ચ ।
આખ્યાનયા ચાપ્ર તષેધ ચ્છા

દષૃ્ટા તિનભાર્સનસશંયાશ્ચ॥ ૨॥
આશીઃ પ્રયાે ક્તઃ કપટઃ ક્ષમા ચ

પ્રા પ્તશ્ચ પશ્ચાત્તપનં તથવૈ ।
અથાર્નુ ત્તહ્યુર્પપ ત્તયુક્તી

કાયાઽનનુી તઃ પિરદેવનં ચ॥ ૩॥
ષટ્િત્રશદેતાિન િહ લક્ષણાિન

પ્રાેક્તાિન વૈ ભષૂણસં મતાિન ।
કાવ્યષેુ ભાવાથર્ગતાિન તજ્જ્ઞૈઃ

સ યગ્ પ્રયાજે્યાિન યથારસં તુ॥ ૪॥
અલઙ્કારૈગુર્ણૈશ્ચવૈ બહુ ભઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
ભષૂણૈિરવ િવ ય તૈ તદ્ ભષૂણ મ ત તમ્॥ ૫॥
યત્રા પૈરક્ષરૈઃ શ્લષ્ટૈિવ ચત્રમપુવ યર્તે ।
તમ યક્ષરસઙ્ઘાતં િવદ્યા લક્ષણસં જ્ઞતમ્॥ ૬॥
સદ્ધરૈથ સમં કૃ વા હ્ય સદ્ધાેઽથર્ઃ પ્રસા યતે ।
યત્ર શ્લ ણિવ ચત્રાથાર્ સા શાેભેત્ય ભધીયતે॥ ૭॥
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નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૬

ધાયર્માણ તુ બહુ ભવર્ચનૈઃ કાયર્યુ ક્ત ભઃ ।
ન યઃ પયર્વ તષે્ઠત સાેઽ ભમાન તુ સં જ્ઞતઃ॥ ૮॥
ક ત્યર્માનૈગુર્ણૈયર્ત્ર િવિવધાથર્સમુદ્ભવૈઃ ।
દાષેા ન પિરક ય તે તજ્જ્ઞેયં ગુણક તર્નમ્॥ ૯॥
લાેકે ગુણા તિરક્તાનાં બહૂનાં યત્ર નામ ભઃ ।
અેકાેઽ ભશ દ્યતે ય તુ િવજ્ઞેયં ગુણક તર્નમ્॥ ૧૦॥
ઉ સાહજનનૈઃ પષ્ટૈરથરાપે યસશં્રયૈઃ ।
પ્ર સદ્ધૈ પગૂઢં ચ જ્ઞેયં પ્રાે સાહનં બુધૈઃ॥ ૧૧॥
યત્રૈકસ્યાિપ શ દસ્ય દશર્ના સબુહૂ યિપ ।
યા ત સ દ્ધમનુક્તાિન તદુદાહરણં તમ્॥ ૧૨॥
િન કં્ત દ્વિવધં પ્રાેક્તં ત યં ચાત યમવે વા ।
સ દ્ધપ્રસાિધતં ત યમત યં ચાપ્રસાિધતમ્॥ ૧૩॥
ગુણાનવુાદાે હીનાનામુત્તમૈ પમાકૃતઃ ।
ઉત્તમાથર્િવશષેાે યઃ સ ચા ય તશયઃ તઃ॥ ૧૪॥
બહૂનાં ભાષમાણાનામેકસ્યાથર્િવિનણર્યાત્ ।
સદ્ધાપેમાનવચનં હેતુિરત્ય ભસં જ્ઞતઃ॥ ૧૫॥
અપદેશ તુ પરાેક્ષાે ય માદુ પદ્યતેઽનુકરણને ।
લક્ષણસમાનકરણાત્ સા યં તત્તુ િનદ યમ્॥ ૧૬॥
અભૂતપવૂયર્ત્રાથ તુલ્યસ્યાથર્સ્ય િનણર્યઃ ।
સ મ યા યવસાય તુ પ્રાેચ્યતે કાવ્યલક્ષણે॥ ૧૭॥
બહૂનાં તુ પ્રધાનાનાં મ યે યન્નામ ક ત્યર્તે ।
અેકાથર્સાધનકૃતં સા સ દ્ધિર ત ક ત્યર્તે॥ ૧૮॥
ગુણૈબર્હુ ભરેકાથઃ પદૈયર્ઃ સ પ્રશસ્યતે ।
પદાેચ્ચયં તુ ત દ્વદ્યાન્નાનાથર્ગ્રથનાત્મકમ્॥ ૧૯॥
આત્મભાવમપુ યસ્ય પરસાદૃ યયુ ક્ત ભઃ ।
તીવ્રાથર્ભાષણં ય સ્યાદાક્ર દઃ સ તુ ક તતઃ॥ ૨૦॥
હૃદયસ્થસ્ય ભાવસ્ય સુ પષ્ટાથર્પ્રદશર્નમ્ ।
અ યાપદેશકથનૈમર્નાેરથ ઇ ત તઃ॥ ૨૧॥

2 sanskritdocuments.org



નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૬

અ ષ્ટૈરથવા ષ્ટૈિનણર્યઃ િક્રયતે તુ યઃ ।
આખ્યાન મ ત તજ્જ્ઞેયં લક્ષણં નાટકાશ્રયમ્॥ ૨૨॥
આદાૈ ય ક્રાેધજનનમ તે હષર્પ્રવધર્નમ્ ।
યત્તુ પ્રયં પનુવાર્ક્યં સા યા ચા પિરક તતા॥ ૨૩॥
કાયષુ િવપર તષેુ યિદ િક ચત્ પ્રવતર્તે ।
િનવાયર્તે ચ કાયર્જ્જ્ઞૈઃ પ્ર તષેધઃ પ્રક તતઃ॥ ૨૪॥
યત્રાકારાેદ્ભવવૈાર્ક્યૈરાત્માનમથવા પરમ્ ।
ચ્છિન્નવા ભધત્તેઽથ સા ચ્છેત્ય ભસં જ્ઞતા॥ ૨૫॥
િવદ્વાન્ પવૂાપલ ધાૈ ય સમ વમપુપાદયેત્ ।
િનદશર્નકૃત તજ્જ્ઞૈઃ સ દષૃ્ટા ત ઇ ત તઃ॥ ૨૬॥
અનેકયુ ક્તમદ્વાક્યમનેકાથર્પ્રસાધકમ્ ।
અનેકવાક્યસયંુક્તં તિન્નભાર્સનમુચ્યતે॥ ૨૭॥
અપિરજ્ઞાતત વાથ યત્ર વાક્યં સમા યતે ।
સાેઽનેક વા દ્વચારાણાં સશંયઃ પિરક તતઃ॥ ૨૮॥
યત્ર શાસ્ત્રાથર્સ પન્નાં મનાેરથસમુદ્ભવામ્ ।
અપ્રાથર્નીયામ યાં વા િવદુ તામા શષં બુધાઃ॥ ૨૯॥
આદાૈ યત્ ક્રાેધજનનમ તે હષર્પ્રવધર્નમ્ ।
તત્ પ્રયં વચનં જ્ઞેયમાશીવાર્દસમ વતમ્॥ ૩૦॥
છલયુ યા વ યષેામ ભસ ધાના ભભાવકંકપટમ્ ।
દ્વિત્રપ્રયાેગયુક્તાે િવજ્ઞેયઃ કપટસઙ્ઘાતઃ॥ ૩૧॥
દુજર્નાેદાહૃતૈ ક્ષૈઃ સભામ યેઽ તતાિડતઃ ।
અક્રાેધઃ ક્રાેધજનનવૈાર્ક્યૈયર્ઃ સા ક્ષમા ભવેત્॥ ૩૨॥
દૃ ટૈ્વવાવયવં ક ચદ્ભાવાે યત્રાનુમીયતે ।
પ્રા પ્ત તામ ભ નીયા લક્ષણં નાટકાશ્રયમ્॥ ૩૩॥
અકાય સહસા કૃ વાઽકૃ વા કાયર્મથાિપ વા ।
સ તાપાે મનસાે ય તુ પશ્ચાત્તાપઃ પ્રક તતઃ॥ ૩૪॥
પ્રશ્રયેણાથર્સયંુક્તં ય પરસ્યાનવુતર્નમ્ ।
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નેહાદ્દા ક્ષ યયાેગાદ્વા સાનુ ત્ત તુ સં જ્ઞતા॥ ૩૫॥
પ્રાપ્તાનાં યત્ર દાષેાણાં િક્રયતે શમનં પનુઃ ।
સા જ્ઞેયા હ્યપુપ ત્ત તુ લક્ષણં નાટકાશ્રયમ્॥ ૩૬॥
સા યતે યાેઽથર્સ બ ધાે મહદ્ ભઃ સમવાયતઃ ।
પર પરાનુકૂલ્યને સા યુ ક્તઃ પિરક તતા॥ ૩૭॥
યત્રાપસારયન્ દાષેં ગુણમથન યાજેયેત્ ।
ગુણા ભવાદં દાષેાન્ વા કાય ત લક્ષણં િવદુઃ॥ ૩૮॥
અપવૂર્ક્રાેધજિનતમપરાધં પ્ર જ્ય યત્ ।
સવેાથ મધુરં વાક્યમનનુી તઃ પ્રક તતા॥ ૩૯॥
દાષેૈયર્દ યનામાેક્તૈઃ પ્ર સદ્ધાથઃ પ્રયાજેયેત્ ।
અ યત્રાથન સ બદં્ધ જ્ઞેયં તત્ પિરદેવનમ્॥ ૪૦॥
ઉપમા પકં ચવૈ દ પકં યમકં તથા ।
અલઙ્કારા તુ િવજ્ઞેયા ચ વારાે નાટકાશ્રયાઃ॥ ૪૧॥
ય ક ચત્ કાવ્યબ ધષેુ સાદૃ યનેાપેમીયતે ।
ઉપમા નામ સા જ્ઞેયા ગુણાકૃ તસમાશ્રયા॥ ૪૨॥
અેકસ્યૈકેન સા કાયાર્ હ્યનેકેનાથવા પનુઃ ।
અનેકસ્ય તથૈકેન બહૂનાં બહુ ભ તથા॥ ૪૩॥
તુલં્ય તે શ શના વક્ત્ર મત્યેકેનૈકસશં્રયા ।
શશાઙ્કવત્ પ્રકાશ તે જ્યાેતીષંી ત ભવેત્તુ યા॥ ૪૪॥
અેકસ્યાનેકિવષયા સાપેમા પિરક તતા ।
યનેબિહણભાસાનાં તુલ્યાથર્ મ ત યા ભવેત્॥ ૪૫॥
અેકસ્ય બહુ ભઃ સા યાદુપમા નાટકાશ્રયા ।
બહૂનાં બહુ ભજ્ઞયા ઘના ઇવ ગ ઇ ત॥ ૪૬॥
પ્રશસંા ચવૈ િન દા ચ ક પતા સદશૃી તથા ।
યા િક ચ સદશૃી જ્ઞેયા સાપેમા પ ચધા બુધૈઃ॥ ૪૭॥
પ્રશસંા યથા -
દૃ ટ્વા તુ તાં િવશાલાક્ષી ં તુતાષે મનુ િધપઃ ।
મુિન ભઃ સાિધતાં કૃચ્છ્ર ાત્ સ દ્ધ મૂ તમતી મવ॥ ૪૮॥
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િન દા યથા -
સા તં સવર્ગુણૈહ નં સ વજે કકર્શચ્છિવમ્ ।
વને ક ટિકનં વ લી દાવદગ્ધ મવ દુ્રમમ્॥ ૪૯॥
ક પતા યથા -
ક્ષર તાે દાનસ લલં લાલામ થરગા મનઃ ।
મતઙ્ગ િવરાજ તે જઙ્ગમા ઇવ પવર્તાઃ॥ ૫૦॥
સદશૃી યથા -
ય વયાદ્ય કૃતં કમર્ પિર ચત્તાનુરાેિધના ।
સદશૃં તત્તવવૈ સ્યાદ તમાનષુકમર્ણઃ॥ ૫૧॥
િક ચ સદશૃી યથા -
સ પૂણર્ચ દ્રવદના નીલાે પલદલેક્ષણા ।
મત્તમાતઙ્ગગમના સ પ્રાપ્તેયં સખી મમ॥ ૫૨॥
ઉપમાયા બુધૈરેતે ભેદા જ્ઞેયાઃ સમાસતઃ ।
શષેા યે લક્ષણનૈાક્તા તે ગ્રાહ્યાઃ કાવ્યલાેકતઃ॥ ૫૩॥
નાનાિધકરણાથાર્નાં શ દાનાં સ પ્રદ પકમ્ ।
અેકવાક્યને સયંુક્તં તદ્દ પકમુચ્યતે॥ ૫૪॥
પ્ર તં મધુરં ચાિપ ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતમ્ ।
કાવ્યે યન્નાટકે િવપ્રા તદ્દ પક મ ત તમ્॥ ૫૫॥
યથા - સરાં સ હંસઃૈ કુસમુૈશ્ચ ક્ષા
મત્તૈ દ્વરેફૈશ્ચ સરાે હા ણ ।

ગાેષ્ઠ ભ દ્યાનવનાિન ચવૈ
ત મન્નશૂ યાિન સદા િક્રય તે॥ ૫૬॥

વિવક પને ર ચતં તુલ્યાવયવલક્ષણમ્ ।
િક ચ સાદૃ યસ પનં્ન યદૂ્રપં પકં તુ તત્॥ ૫૭॥
નાનાદ્રવ્યાનુરાગાદ્યૈયર્દાપૈ યગુણાશ્રયમ્ ।
પિનવર્ણર્નાયુક્તં તદૂ્રપક મ ત તમ્॥ ૫૮॥
યથા - પદ્માનના તાઃ કુમુદપ્રહાસા િવકા સનીલાે પલચા નતે્રાઃ ।
વાપી સ્ત્રયાે હંસકુલનૈર્ઃ
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વનદ્ ભિવરેજુર યાે ય મવાહ્વય ત્યઃ॥ ૫૯॥
શ દા યાસ તુ યમકં પદાિદષુ િવક પતમ્ ।
િવશષેદશર્ન ચાસ્ય ગદતાે મે િનબાેધત॥ ૬૦॥
પાદા તયમકં ચવૈ કા ચીયમકમવે ચ ।
સમુદ્ગયમકં ચવૈ િવક્રા તયમકં તથા॥ ૬૧॥
યમકં ચક્રવાલં ચ સ દષ્ટયમકં તથા ।
પદાિદયમક ચવૈ હ્યામ્રેિડતમથાિપ ચ॥ ૬૨॥
ચતવુ્યર્વ સત ચવૈ માલાયમકમવે ચ ।
અેતાદશૃિવધં જ્ઞેયં યમકં નાટકાશ્રયમ્॥ ૬૩॥
ચતુણા યત્ર પાદાનામ તે સ્યા સમમક્ષરમ્ ।
તદ્વૈ પાદા તયમકં િવજ્ઞેયં નામતાે યથા॥ ૬૪॥
િદનક્ષયાત્ સહૃંતર મમ ડલં
િદવીવ લગ્ ં તપનીયમ ડલમ્ ।

િવભા ત તામ્રં િદિવ સયૂર્મ ડલં
યથા ત યાઃ તનભારમ ડલમ્॥ ૬૫॥

લાેકાનાં પ્રભિવ દત્યે દ્રગદાિનપાતનસિહ ઃ ।
જય ત સરુદૈત્ય જ ભર્ગવાનસરુવરમથનકાર િવ ઃ॥ ૬૬॥
પાદસ્યા તે તથા ચાદાૈ સ્યાતાં યત્ર સમે પદે ।
ત કા ચીયમકં ચવૈ િવજ્ઞેયં સિૂર ભયર્થા॥ ૬૭॥
યામં યામં ચ દ્રવતીનાં દ્રવતીનાં
વ્યક્તાવ્યક્તા સારજનીનાં રજનીનામ્ ।

ફુ લે ફુ લે સ ભ્રમરે વાભ્રમરે વા
રામા રામા િવ મયતે ચ મયતે ચ॥ ૬૮॥

અધનૈકેન યદ્વતંૃ્ત સવર્મવે સમા યતે ।
સમુદ્ગયમકં નામ તજ્જ્ઞેયં પ ડતૈયર્થા॥ ૬૯॥
કેતક કુસમુપા ડુરદ તઃ
શાેભતે પ્રવરકાનનહ તી ।

કેતક કુસમુપા ડુરદ તઃ
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શાેભતે પ્રવરકાનનહ તી॥ ૭૦॥
અેકૈકં પાદમુ ક્ર ય દ્વાૈ પાદાૈ સદશૃાૈ યિદ ।
િવક્રા તયમકં નામ ત દ્વજ્ઞેય મદં યથા॥ ૭૧॥
સ પવૂ વારણાે ભૂ વા દ્વ ઙ્ગ ઇવ પવર્તઃ ।
અભવદ્દ તવૈકલ્યા દ્વ ઙ્ગ ઇવ પવર્તઃ॥ ૭૨॥
પવૂર્સ્યા તને પાદસ્ય પરસ્યાિદયર્દા સમઃ ।
ચક્રવચ્ચક્રવાલં તુ િવજ્ઞેયં નામતાે યથા॥ ૭૩॥
તુલ્યા પાદદ્વયાદ ત્યાદેકેનાિદયર્દા સમઃ ।
સવર્ત્ર ચક્રવાલ તુ ત દ્વજ્ઞેયં બુધૈયર્થા॥ ૭૪॥
શલૈા યથા શત્રુ ભરાહતા હતા
હતાશ્ચ ભૂય વનપુુઙ્ખપુઙ્ખગૈઃ ।

ખગૈશ્ચ સવયુર્િધ સ ચતા શ્ચતા-
શ્ચતાિધ ઢા િનિહતા તલૈ તલૈઃ॥ ૭૫॥

આદાૈ દ્વાૈ યત્ર પાદાૈ તુ ભવેતામક્ષરે સમાૈ ।
સ દષ્ટયમકં નામ િવજ્ઞેયં તદુ્બધૈયર્થા॥ ૭૬॥
પ ય પ ય રમણસ્ય મે ગુણાન્
યને યને વશગાં કરાે ત મામ્ ।

યને યને િહ સમે ત દશર્નં
તને તને વશગાં કરાે ત મામ્॥ ૭૭॥

આદાૈ પાદસ્ય તુ યત્ર સ્યાત્ સમાવેશઃ સમાક્ષરઃ ।
પાદાિદયમકં નામ ત દ્વજ્ઞેયં બુધૈયર્થા॥ ૭૮॥
િવ ઃ જ ત ભૂતાિન િવ ઃ સહંરતે પ્ર ઃ ।
િવ ઃ પ્રસતૂે ત્રૈલાેક્યં િવ લાકાિધદૈવતમ્॥ ૭૯॥
પાદસ્યા તં પદં યત્ર દ્વ દ્વરેક મહાેચ્યતે ।
જ્ઞેયમામ્રેિડતં નામ યમકં તત્ર સિૂર ભઃ॥ ૮૦॥
િવજૃ ભતં િનઃશ્વ સતં મુહુમુર્હુઃ
કથં િવધેયં મરણં પદે પદે ।

યથા ચ તે યાન મદં પનુઃ પનુ-
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ધુર્વંગતા તે રજની િવના િવના॥ ૮૧॥
સવ પાદાઃ સમા યત્ર ભવ ત િનયતાક્ષરાઃ ।
ચતવુ્યર્વ સતં નામ ત દ્વજ્ઞેયં બુધૈયર્થા॥ ૮૨॥
વારણાનામયમવે કાલાે
વારણાનામયમવે કાલઃ ।

વારણાનામયમવે કાલાે
વારણાનામયમવે કાલઃ॥ ૮૩॥

નાના પૈઃ વરૈયુર્ક્તં યત્રૈકં વ્ય જનં ભવેત્ ।
તન્માલાયમકં નામ િવજ્ઞેયં પ ડતૈયર્થા॥ ૮૪॥
લલી બલી હલી માલી ખેલી માલી સલી જલી ।
ખલાે બલાેઽબલાે માલી મુસલી વા ભરક્ષતુ॥ ૮૫॥
અસાૈ િહ રામા ર તિવગ્રહ પ્રયા
રહઃપ્રગ ભા રમણં મનાેગતમ્ ।

રતને રાિત્ર રમયેત્ પરેણ વા
ન ચેદુદે યત્ત ણઃ પરાે િરપુઃ॥ ૮૬॥

ન પુ કરાક્ષઃ ક્ષત ે ક્ષતાક્ષઃ ક્ષર ક્ષતવે્યઃ
ક્ષતજંદુર ક્ષઃ ।
ક્ષતૈગર્વાક્ષૈિરવ સં તાજ્ઞઃ સાક્ષાત્
સહસ્રાક્ષ ઇવાવભા ત॥ ૮૭॥
અે ભરથર્િક્રયાપેક્ષૈઃ કાય કાવ્યં તુ લક્ષણૈઃ ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ કાવ્યે દાષેાન્ ગુણાં તથા॥ ૮૮॥
ગૂઢાથર્મથાર્ તરમથર્હીનં

ભન્નાથર્મેકાથર્મ ભ લુતાથર્મ્ ।
યાયાવપેતં િવષમં િવસ ધ
શ દચ્યુતં વૈ દશ કાવ્યદાષેાઃ॥ ૮૯॥

પયાર્યશ દા ભહતં ગૂઢાથર્મ ભસં જ્ઞતમ્ ।
અવ ય વ યર્તે યત્ર તદથાર્ તર મ યતે॥ ૯૦॥
અથર્હીનં વસ બદં્ધ સાવશષેાથર્મવે ચ ।
ભન્નાથર્મ ભિવજ્ઞેયમસ યં ગ્રા યમવે ચ॥ ૯૧॥
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િવવ ક્ષતાેઽ ય અેવાથા યત્રા યાથન ભદ્યતે ।
ભન્નાથ તદિપ પ્રાહુઃ કાવ્યં કાવ્યિવચક્ષણાઃ॥ ૯૨॥
અિવશષેા ભધાનં યત્ તદેકાથર્ મ ત તમ્ ।
અ ભ લુતાથ િવજ્ઞેયં યત્ પદેન સમસ્યતે॥ ૯૩॥
યાયાદપેતં િવજ્ઞેયં પ્રમાણપિરવ જતમ્ ।
ત્તભેદાે ભવેદ્યત્ર િવષમં નામ તદ્ભવેત્॥ ૯૪॥
અનપુ શષ્ટશ દં યત્ ત દ્વસ ધી ત ક તતમ્ ।
શ દચ્યુત ચ િવજ્ઞેયમશ દ વરયાજેનાત્॥ ૯૫॥
અેતે દાષેા તુ િવજ્ઞેયાઃ સિૂર ભનાર્ટકાશ્રયાઃ ।
ગુણા િવપયર્યાદેષાં માધુયાદાયર્લક્ષણાઃ॥ ૯૬॥
શ્લષેઃ પ્રસાદઃ સમતાસમાિધમાર્ધુયર્માજેઃ પદસાૈકુમાયર્મ્ ।
અથર્સ્ય ચ વ્ય ક્ત દારતા ચ કા તશ્ચ કાવ્યસ્ય ગુણા દશતૈે॥ ૯૭॥
ઈ સતનેાથર્ તને સ બદ્ધાનાં પર પરમ્ ।
શ્લષ્ટતા યા પદાનાં િહ શ્લષે ઇત્ય ભધીયતે॥ ૯૮॥
િવચારગહનં ય સ્યાત્ સુ્ફટ ચવૈ વભાવતઃ ।
વતઃ સપુ્ર તબદ્ધ ચ શ્લષં્ટ તત્ પિરક ત્યર્તે॥ ૯૯॥
અ યનુક્તાે બુધૈયર્ત્ર શ દાેઽથા વા પ્રતીયતે ।
સખુશ દાથર્સયંાેગાત્ પ્રસાદઃ પિરક ત્યર્તે॥ ૧૦૦॥
ના તચૂણર્પદૈયુર્ક્તા ન ચ વ્યથાર્ ભદાિય ભઃ ।
દુબાધનૈશ્ચ ન કૃતા સમ વાત્ સમતા મતા॥ ૧૦૧॥
અ યાે યસદશૃા યત્ર તથા હ્ય યાે યભષૂણાઃ ।
અલઙ્કારા ગુણાશ્ચવૈ સમાઃ સ્યુઃ સમતાં મતાઃ॥ ૧૦૨॥
અ ભયુક્તૈિવશષે તુ યાેઽથર્સ્યેહાપેલક્ષ્યતે ।
તને ચાથન સ પન્નઃ સમાિધઃ પિરક ત્યર્તે॥ ૧૦૩॥
ઉપમા વહ દષૃ્ટાનામથાર્નાં યત્નત તથા ।
પ્રાપ્તાનાં ચા તસકં્ષપેાત્ સમાિધિનણર્યાે યતઃ॥ ૧૦૪॥
બહુશાે યચ્છતં વાક્યમુક્તં વાિપ પનુઃ પનુઃ ।
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નાેદ્વજેય ત ય મા દ્ધ તન્માધુયર્ મ ત તમ્॥ ૧૦૫॥
સમાસવદ્ ભિવિવધૈિવ ચત્રૈશ્ચ પદૈયુર્તમ્ ।
સાનુ વારૈ દારૈશ્ચ તદાજેઃ પિરક ત્યર્તે॥ ૧૦૬॥
અવગીતાેઽિપ હીનાેઽિપ સ્યાદુદાત્તાવભાસકઃ ।
યત્ર શ દાથર્સ પ ત્ત તદાજેઃ પિરક તતમ્॥ ૧૦૭॥
સખુપ્રયાજે્યૈયર્ચ્છ દૈયુર્ક્તં સુ શ્લષ્ટસ ધ ભઃ ।
સકુુમારાથર્સયંુક્તં સાૈકુમાય તદુચ્યતે॥ ૧૦૮॥
સપુ્ર સદ્ધા ભધાના તુ લાેકકમર્વ્યવ સ્થતા ।
યા િક્રયા િક્રયતે કાવ્યે સાથર્વ્ય ક્તઃ પ્રતીયતે॥ ૧૦૯॥
યસ્યાથાર્નપુ્રવેશને મનસા પિરક યતે ।
અન તરં પ્રયાેગ તુ સાઽથર્વ્ય ક્ત દાહૃતા॥ ૧૧૦॥
િદવ્યભાવપર તં યચ્છૃઙ્ગારાદ્ભુતયાે જતમ્ ।
અનેકભાવસયંુક્તમુદાર વં પ્રક તતમ્॥ ૧૧૧॥
અનેકાથર્િવશષેૈયર્ત્ સકૂ્તૈઃ સાૈષ્ઠવસયંુતૈઃ ।
ઉપેતમ ત ચત્રાથઃ ઉદાત્તં તચ્ચ ક ત્યર્તે॥ ૧૧૨॥
યન્મન શ્રાતે્રિવષયમાહ્લાદય ત હી દુવત્ ।
લીલાદ્યથાપપન્નાં વા તાં કા ત કવયાે િવદુઃ॥ ૧૧૩॥
યાે મન શ્રાતે્રિવષયઃ પ્રસાદજનકાે ભવેત્ ।
શ દબ ધઃ પ્રયાેગેણ સ કા ત ઇ ત ભ યતે॥ ૧૧૪॥
અેવમેતે હ્યલઙ્કારા ગુણા દાષેાશ્ચ ક તતાઃ ।
પ્રયાેગમષેાં ચ પનુવર્ક્ષ્યા મ રસસશં્રયમ્॥ ૧૧૫॥
લઘ્વક્ષરપ્રાયકૃતમપુમા પકાશ્રયમ્ ।
કાવ્યં કાય તુ નાટ જ્ઞૈઃ વીરરાૈદ્રાદ્ભુતાશ્રયમ્॥ ૧૧૬॥
ગવુર્ક્ષરપ્રાયકૃતં બીભ સે ક ણે તથા ।
કદા ચદ્રાૈદ્રવીરા યાં યદાઘષર્ણજં ભવેત્॥ ૧૧૭॥
પદ પકસયંુક્તમાયાર્ ત્તસમાશ્રયમ્ ।
ઙ્ગારે ચ રસે વીરે કાવ્યં સ્યાન્નાટકાશ્રયમ્॥ ૧૧૮॥
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ઉત્તરાેત્તરસયંુક્તં વીરે કાવ્યં તુ યદ્ભવેત્ ।
જગત્ય તજગત્યાં વા સકૃંત્યાં વાિપ તદ્ભવેત્॥ ૧૧૯॥
તથવૈ યુદ્ધસમે્ફટા ઉ કૃત્યાં સ પ્રક તતાૈ ।
ક ણે શક્વર જ્ઞેયા તથવૈા ત તભર્વેત્॥ ૧૨૦॥
યદ્વ રે ક તતં ચ્છ દઃ તદ્રાૈદ્રઽેિપ પ્રયાજેયેત્ ।
શષેાણામથર્યાેગને ચ્છ દઃ કાયર્ઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૧૨૧॥
યચ્છ દઃ પવૂર્મુિદ્દષં્ટ િવષમાધર્સમે સમમ્ ।
ઉદારમધુરૈઃ શ દૈ ત કાય તુ રસાનુગમ્॥ ૧૨૨॥
શ દાનુદારમધુરાન્ પ્રમદા ભધેયાન્
નાટ ાશ્રયષેુ કૃ તષુ પ્રયયેત કતુર્મ્ ।

તૈભૂર્ ષતા બહુ િવભા ત િહ કાવ્યબ ધાઃ
પદ્માકરા િવક સતા ઇવ રાજહંસઃૈ॥ ૧૨૩॥

િત્રિવધં હ્યક્ષરં કાય કિવ ભનાર્ટકાશ્રયમ્ ।
હ્ર વં દ ઘ લુત ચવૈ રસભાવિવભાવકમ્॥ ૧૨૪॥
અેકમાતં્ર ભવેદ્ હ્ર વં દ્વમાત્રં દ ઘર્ મ યતે ।
લુતં ચવૈ િત્રમાતં્ર સ્યાદક્ષરં વરયાજેનાત્॥ ૧૨૫॥
તે ચાસિૂયતે ચવૈ તથા ચ પિરદેિવતે ।

પઠતાં બ્રાહ્મણાના ચ લુતમક્ષર મ યતે॥ ૧૨૬॥
અકાર તુ તે કાય ઊકારશ્ચા યસિૂયતે ।
પિરદેિવતે તુ હાકાર ૐકારાેઽ યયને તથા॥ ૧૨૭॥
હ્ર વદ ઘર્ લુતાનીહ યથાભાવં યથારસમ્ ।
કાવ્યયાેગષેુ સવષુ હ્યક્ષરા ણ પ્રયાજેયેત્॥ ૧૨૮॥
ચેક્ર િડતપ્ર ત ભિવકૃતૈ તુ શ દૈઃ
યુક્તા ન ભા ત લ લતા ભરતપ્રયાેગાઃ ।

યજ્ઞિક્રયવે ચમર્ધુરૈઃ કૃતાક્તૈઃ
વે યા દ્વજૈિરવ કમ ડલુદ ડહ તૈઃ॥ ૧૨૯॥

દુલ લતપદાથ ગૂઢશ દાથર્હીનં
બુધજનસખુભાેગ્યં યુ ક્તમ ત્તયાેગ્યમ્ ।

natya16.pdf 11



નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૧૬

બહુરસકૃતમાગ સ ધસ ધાનયુકં્ત
ભવ ત જગ ત યાેગ્યં નાટકં પ્રેક્ષકાણામ્॥ ૧૩૦॥

અનુબ ધઃ
ભષૂણાક્ષરસઙ્ઘાતાૈ શાેભાેદાહરણે તથા ।
હેતુસશંયદષૃ્ટા તાઃ પ્રાપ્તા ભપ્રાય અેવ ચ॥ ૧૩૧॥
િનદશર્નં િન કં્ત ચ સ દ્ધશ્ચાથ િવશષેણમ્ ।
ગુણા તપાતા તશયાૈ તુલ્યતકર્ઃ પદાેચ્ચયઃ॥ ૧૩૨॥
દષંૃ્ટ ચવૈાપેિદષં્ટ ચ િવચાર ત દ્વપયર્યઃ ।
ભ્રંશશ્ચાનનુયાે માલા દા ક્ષ યં ગહર્ણં તથા॥ ૧૩૩॥
અથાર્પ ત્તઃ પ્ર સ દ્ધશ્ચ ચ્છા સા યમવે ચ ।
મનાેરથશ્ચ લેશશ્ચ ક્ષાેભાેઽથ ગુણક તર્નમ્॥ ૧૩૪॥
જ્ઞેયા યનુક્ત સ દ્ધશ્ચ પ્રયં વચનમવે ચ ।
ષટ્િત્રશ લક્ષણા યવે કાવ્યબ ધષેુ િનિદશતે્॥ ૧૩૫॥
અલઙ્કારૈગુર્ણૈશ્ચવૈ બહુ ભઃ સમલંકૃતમ્ ।
ભષૂણૈિરવ ચત્રાથ તદ્ ભષૂણ મ ત તમ્॥ ૧૩૬॥
યત્રા પૈરક્ષરૈઃ શ્લષ્ટૈિવ ચત્રમપુવ યર્તે ।
તમ યક્ષરસઙ્ઘાતં િવદ્યા લક્ષણસં જ્ઞતમ્॥ ૧૩૭॥
સદ્ધરૈથઃ સમં કૃ વા હ્ય સદ્ધાેઽથર્ઃ પ્રયજુ્યતે ।
યત્ર શ્લષ્ટા િવ ચત્રાથાર્ સા શાેભેત્ય ભધીયતે॥ ૧૩૮॥
યત્ર તુલ્યાથર્યુક્તને વાક્યનેા ભપ્રદશર્નાત્ ।
સા ય તે િનપુણૈરથાર્ તદુદાહરણં તમ્॥ ૧૩૯॥
યત્ પ્રયાજેનસામ યાર્ત્ વાક્ય મષ્ટાથર્સાધકમ્ ।
સમાસાેક્તં મનાેગ્રાિહ સ હેતુિર ત સં જ્ઞતઃ॥ ૧૪૦॥
અપિરજ્ઞાતત વાથ વાક્યં યત્ર સમા યતે ।
અનેક વા દ્વચારાણાં સ સશંય ઇ ત તઃ॥ ૧૪૧॥
સવર્લાેકમનાેગ્રાિહ ય તુ પક્ષાથર્સાધકઃ ।
હેતાેિનદશર્નકૃતઃ સ દષૃ્ટા ત ઇ ત તઃ॥ ૧૪૨॥
દૃ ટૈ્વવાવયવાન્ કાં શ્ચદ્ ભાવાે યત્રાનુમીયતે ।
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પ્રા પ્ત તામિપ નીયા લક્ષણં નાટકાશ્રયમ્॥ ૧૪૩॥
અભૂતપવૂા યાેઽ યથર્ઃ સાદૃ યા પિરક પતઃ ।
લાેકસ્ય હૃદયગ્રાહી સાેઽ ભપ્રાય ઇ ત તઃ॥ ૧૪૪॥
યત્રાથાર્નાં પ્ર સદ્ધાનાં િક્રયતે પિરક તર્નમ્ ।
પરાપેક્ષાદ્યુદાસાથ તિન્નદશર્નમુચ્યતે॥ ૧૪૫॥
િનરવદ્યસ્ય વાક્યસ્ય પવૂાક્તાથર્પ્ર સદ્ધયે ।
યદુચ્યતે તુ વચનં િન કં્ત તદુદાહૃતમ્॥ ૧૪૬॥
બહૂનાં ચ પ્રધાનાનાં નામ યત્રા ભક ત્યર્તે ।
અ ભપ્રેતાથર્ સદ્ યથ સા સ દ્ધર ભધીયતે॥ ૧૪૭॥
સદ્ધાન્ બહૂન્ પ્રધાનાથાર્ન્ ઉ વા યત્ર પ્રયજુ્યતે ।
િવશષેયુક્તં વચનં િવજ્ઞેયં ત દ્વશષેણમ્॥ ૧૪૮॥
ગુણા ભધાનૈિવિવધૈિવપર તાથર્યાે જતૈઃ ।
ગુણા તપાતાે મધુરૈિનષુ્ઠરાથભર્વેદથ॥ ૧૪૯॥
બહૂન્ ગુણાન્ ક તર્િય વા સામા યજનસ ભવાન્ ।
િવશષેઃ ક ત્યર્તે ય તુ જ્ઞેયઃ સાેઽ તશયાે બુધૈઃ॥ ૧૫૦॥
પકૈ પસા ભવાર્ તુલ્યાથઃ સપુ્રયાે જતૈઃ ।
અપ્રત્યક્ષાથર્સં પશર્ તુલ્યતકર્ઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૫૧॥
બહૂનાં ચ પ્રયુક્તાનાં પદાનાં બહુ ભઃ પદૈઃ ।
ઉચ્ચયઃ સદશૃાથા યઃ સ િવજ્ઞેયઃ પદાેચ્ચયઃ॥ ૧૫૨॥
યથાદેશં યથાકાલં યથા પં ચ વ યર્તે ।
ય પ્રત્યકં્ષ પરાેકં્ષ વા દષંૃ્ટ તદ્વણર્તાેઽિપ વા॥ ૧૫૩॥
પિરગ્ હ્ય તુ શાસ્ત્રાથ યદ્વાક્યમ ભધીયતે ।
િવદ્વન્મનાેહરં વ તમપુિદષં્ટ તદુચ્યતે॥ ૧૫૪॥
પવૂાર્શયસમાનાથરપ્રત્યક્ષાથર્સાધનૈઃ ।
અનેકાપેાિધસયંુક્તાે િવચારઃ પિરક તતઃ॥ ૧૫૫॥
િવચારસ્યા યથાભાવ તથા દષૃ્ટાપેિદષ્ટયાેઃ ।
સ દેહા ક યતે ય તુ સ િવજ્ઞેયાે િવપયર્યઃ॥ ૧૫૬॥
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વાચ્યમથ પિરત્યજ્ય દષૃ્ટાિદ ભરનેકધા ।
અ ય મન્નવે પતનાિદહ ભ્રંશઃ સ ઇ યતે॥ ૧૫૭॥
ઉભયાેઃ પ્રી તજનનાે િવ દ્ધા ભિનિવષ્ટયાેઃ ।
અથર્સ્ય સાધકશ્ચવૈ િવજ્ઞેયાેઽનનુયાે બુધૈઃ॥ ૧૫૮॥
ઈ સતાથર્પ્ર સદ્ યથ ક ત્યર્તે યત્ર સિૂર ભઃ ।
પ્રયાજેના યનેકાિન સા માલેત્ય ભસં જ્ઞતા॥ ૧૫૯॥
હૃષ્ટૈઃ પ્રસન્નવદનૈયર્ પરસ્યાનવુતર્નમ્ ।
િક્રયતે વાક્યચેષ્ટા ભ તદ્દા ક્ષ ય મ ત તમ્॥ ૧૬૦॥
યત્ર સકં તર્યન્ દાષેં ગુણમથન દશર્યેત્ ।
ગુણા તપાતાદ્ દાષેાદ્વા ગહર્ણં નામ તદ્ભવેત્॥ ૧૬૧॥
અથાર્ તરસ્ય કથને યત્રા યાેઽથર્ઃ પ્રતીયતે ।
વાક્યમાધુયર્સ પન્ના સાથાર્પ ત્ત દાહૃતા॥ ૧૬૨॥
વાક્યૈઃ સા તશયૈ ક્તા વાક્યાથર્સ્ય પ્રસાધકૈઃ ।
લાેકપ્ર સદ્ધબૈર્હુ ભઃ પ્ર સ દ્ધિર ત ક તતા॥ ૧૬૩॥
યત્રાકારાેદ્ભવવૈાર્ક્યૈરાત્માનમથવા પરમ્ ।
ચ્છ તે ચા ભધત્તેઽથ સા ચ્છેત્ય ભસં જ્ઞતા॥ ૧૬૪॥
દષૃ્ટશ્રુતાનુભૂતાથર્કથનાિદસમુદ્ભવમ્ ।
સાદૃ યં ક્ષાેભજનનં સા ય મ ત સં જ્ઞતમ્॥ ૧૬૫॥
હૃદયસ્થસ્ય વાક્યસ્ય ગૂઢાથર્સ્ય િવભાવકમ્ ।
અ યાપદેશઃૈ કથનં મનાેરથ ઇ ત તઃ॥ ૧૬૬॥
યદ્વાક્યં વાક્યકુશલૈ પાયનેા ભધીયતે ।
સદશૃાથાર્ ભિન પત્ત્યાઃ સ લેશ ઇ ત ક તતઃ॥ ૧૬૭॥
પરદાષેૈિવ ચત્રાથયર્ત્રાત્મા પિરક ત્યર્તે ।
અદષૃ્ટાેઽ ય યાેઽિપ વા ક શ્ચત્ સ તુ ક્ષાેભ ઇ ત તઃ॥ ૧૬૮॥
લાેકે ગુણા તિરક્તાનાં ગુણાનાં યત્ર નામ ભઃ ।
અેકાેઽિપ શ દ્યતે તત્તુ િવજ્ઞેયં ગુણક તર્નમ્॥ ૧૬૯॥
પ્ર તાવનેવૈ શષેાેઽથર્ઃ કૃ નાે યત્ર પ્રતીયતે ।
વચનને િવનાનુક્ત સ દ્ધઃ સા પિરક તતા॥ ૧૭૦॥
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ય પ્રસન્નને મનસા પજંૂ્ય પજૂિયતું વચઃ ।
હૃષ્ટપ્રકાશનાથ તુ સા પ્રયાે ક્ત દાહૃતા॥ ૧૭૧॥
અેતાિન કાવ્યસ્ય ચ લક્ષણાિન
ષટ્િત્રશદુદે્દશિનદશર્નાિન ।

પ્રબ ધશાેભાકરણાિન તજ્જ્ઞૈઃ
સ યક્ પ્રયાજે્યાિન રસાયનાિન॥ ૧૭૨॥

ઇ ત ભરતીયે નાટ શાસે્ત્ર વાગ ભનયે
કાવ્યલક્ષણાે નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ ।
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