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Natya Shastra Chapter 16

நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 16

॥ரsh ॥
ப⁴ரதiµநிphரணீதmh நாThயஶாshthரmh

அத² ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய:
வி⁴ஷணmh சாரஸmhஹதிச ேஶாபா⁴பி⁴மாெநௗ ³ணகீrhதநmh ச ।
phேராthஸாஹேநாதா³ஹரேண நிkhதmh ³iνவாேதா³ऽதிஶயச ேஹ: ॥
1॥
ஸாphயth²யாth◌⁴யவஸாயth³தி⁴

பேதா³chசயாkhரnhத³மேநாரதா²ச ।
ஆkh²யாநயாசாphரதிேஷத⁴ph’chசா²

th³’Shடாnhதநிrhபா⁴ஸநஸmhஶயாச ॥ 2॥
ஆஶீ: phேயாkhதி: கபட:மா ச

phராphதிச பசாthதபநmh தைத²வ ।
அrhதா²iνvh’thதிrhபபthதிkhதீ

காrhேயாऽiνநீதி: பேத³வநmh ச ॥ 3॥
ஷThthmhஶேத³தாநி  லநி

phேராkhதாநி ைவ ⁴ஷணஸmhதாநி ।
காvhேயஷு பா⁴வாrhத²க³தாநி தjhjhைஞ:

ஸmhயkh³ phரேயாjhயாநி யதா²ரஸmh  ॥ 4॥
அலŋhகாைரrh³ணைசவ ப³ஹுபி: ◌⁴ ஸமலŋhkh’தmh ।
⁴ஷணவ விnhயshைதshதth³ ⁴ஷணதி shmh’தmh ॥ 5॥
யthராlhைபரைர:ShைடrhவிசிthரiµபவrhNhயேத ।
தமphயரஸŋhகா⁴தmh விth³யாlhலணஸmhjhஞிதmh ॥ 6॥
th³ைத⁴ரrhைத²shஸமmh kh’thவா யth³ேதா⁴ऽrhத:² phரஸாth◌⁴யேத ।
யthர லணவிசிthராrhதா²ஸா ேஶாேப⁴thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 7॥
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நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 16

தா⁴rhயமாணsh ப³ஹுபி⁴rhவசைந: காrhயkhதிபி: ◌⁴ ।
ந ய: பrhயவதிShேட²த ேஸாऽபி⁴மாநsh ஸmhjhஞித:॥ 8॥
கீrhthயமாைநrh³ணrhயthர விவிதா⁴rhத²ஸiµth³ப⁴ைவ: ।
ேதா³ஷா ந பகth²யnhேத தjhjhேஞயmh ³ணகீrhதநmh ॥ 9॥
ேலாேக ³திkhதாநாmh ப³ஹூநாmh யthர நாமபி: ◌⁴ ।
ஏேகாऽபி⁴ஶph³th³யேத யsh விjhேஞயmh ³ணகீrhதநmh ॥ 10॥
உthஸாஹஜநைந:shபShைடரrhைத²ேராபmhயஸmhரைய: ।
phரth³ைத⁴ப³ட⁴mh ச jhேஞயmh phேராthஸாஹநmh ³ைத: ◌⁴ ॥ 11॥
யthைரகshயாபி ஶph³த³shய த³rhஶநாthஸுப³ஹூnhயபி ।
யாnhதி th³தி⁴மiνkhதாநி த³தா³ஹரணmh shmh’தmh ॥ 12॥
நிkhதmh th³விவித⁴mh phேராkhதmh தth²யmh சாதth²யேமவ வா ।
th³தி⁴phரஸாதி⁴தmh தth²யமதth²யmh சாphரஸாதி⁴தmh ॥ 13॥
³iνவாேதா³நாநாiµthதைமபமாkh’த: ।
உthதமாrhத²விேஶேஷா ய:ஸ சாphயதிஶய:shmh’த:॥ 14॥
ப³ஹூநாmh பா⁴ஷமாநாேமகshயாrhத²விநிrhணயாth ।
th³ேதா⁴பமாநவசநmh ேஹthயபி⁴ஸmhjhஞித:॥ 15॥
அபேத³ஶsh பேராோ யshமா³thபth³யேதऽiνகரேணந ।
லணஸமாநகரth ஸாphயmh தth நிrhேத³யmh ॥ 16॥
அ⁴தrhைவrhயthராrhைத²shlhயshயாrhத²shய நிrhணய: ।
ஸ th²யாth◌⁴யவஸாயsh phேராchயேத காvhயலேண ॥ 17॥
ப³ஹூநாmh  phரதா⁴நாநாmh மth◌⁴ேய யnhநாம கீrhthயேத ।
ஏகாrhத²ஸாத⁴நkh’தmh ஸா th³தி⁴தி கீrhthயேத ॥ 18॥
³ணrhப³ஹுபி⁴ேரகாrhைத:² பைத³rhய:ஸmhphரஶshயேத ।
பேதா³chசயmh  தth³விth³யாnhநாநாrhத²kh³ரத²நாthமகmh ॥ 19॥
ஆthமபா⁴வiµபnhயshய பரஸாth³’யkhதிபி: ◌⁴ ।
தீvhராrhத²பா⁴ஷணmh யthshயாதா³khரnhத:³ஸ  கீrhதித:॥ 20॥
’த³யshத²shய பா⁴வshய ஸுshபShடாrhத²phரத³rhஶநmh ।
அnhயாபேத³ஶகத²ைநrhமேநாரத²இதி shmh’த:॥ 21॥
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நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 16

அph’Shைடரத²வா ph’Shைடrhநிrhணய: khயேத  ய: ।
ஆkh²யாநதி தjhjhேஞயmh லணmh நாடகாரயmh ॥ 22॥
ஆெதௗ³ யthkhேராத⁴ஜநநமnhேத ஹrhஷphரவrhத⁴நmh ।
யth phயmh நrhவாkhயmh ஸா யாசா பகீrhதிதா ॥ 23॥
காrhேயஷு விபேதஷு யதி³ கிசிth phரவrhதேத ।
நிவாrhயேத ச காrhயjhjhைஞ: phரதிேஷத: ◌⁴ phரகீrhதித:॥ 24॥
யthராகாேராth³ப⁴ைவrhவாkhையராthமாநமத²வா பரmh ।
ph’chச²nhநிவாபி⁴த⁴thேதऽrhத²mh ஸா ph’chேச²thயபி⁴ஸmhjhஞிதா ॥ 25॥
விth³வாnh rhேவாபலph³ெதௗ⁴ யthஸமthவiµபபாத³ேயth ।
நித³rhஶநkh’தshதjhjhைஞ:ஸ th³’Shடாnhத இதி shmh’த:॥ 26॥
அேநகkhதிமth³வாkhயமேநகாrhத²phரஸாத⁴கmh ।
அேநகவாkhயஸmhkhதmh தnhநிrhபா⁴ஸநiµchயேத ॥ 27॥
அபjhஞாததththவாrhத²mh யthர வாkhயmh ஸமாphயேத ।
ேஸாऽேநகthவாth³விசாராmh ஸmhஶய: பகீrhதித:॥ 28॥
யthர ஶாshthராrhத²ஸmhபnhநாmh மேநாரத²ஸiµth³ப⁴வாmh ।
அphராrhத²நீயாமnhயாmh வா வி³shதாமாஶிஷmh ³தா: ◌⁴ ॥ 29॥
ஆெதௗ³ யth khேராத⁴ஜநநமnhேத ஹrhஷphரவrhத⁴நmh ।
தth phயmh வசநmh jhேஞயமாஶீrhவாத³ஸமnhவிதmh ॥ 30॥
ச²லkhthயா thவnhேயஷாமபி⁴ஸnhதா⁴நாபி⁴பா⁴வகŋhகபடmh ।
th³விthphரேயாக³khேதா விjhேஞய: கபடஸŋhகா⁴த:॥ 31॥
³rhஜேநாதா³’ைத ை:ஸபா⁴மth◌⁴ேயऽதிதா³த: ।
அkhேராத: ◌⁴ khேராத⁴ஜநைநrhவாkhையrhய:ஸா மா ப⁴ேவth ॥ 32॥
th³’ShThைவவாவயவmh கசிth³பா⁴ேவா யthராiνயேத ।
phராphதிmh தாமபி⁴ஜாநீயாlhலணmh நாடகாரயmh ॥ 33॥
அகாrhயmh ஸஹஸா kh’thவாऽkh’thவா காrhயமதா²பி வா ।
ஸnhதாேபா மநேஸா யsh பசாthதாப: phரகீrhதித:॥ 34॥
phரரேயrhத²ஸmhkhதmh யthபரshயாiνவrhதநmh ।
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shேநஹாth³தா³Nhயேயாகா³th³வா ஸாiνvh’thதிsh ஸmhjhஞிதா ॥ 35॥
phராphதாநாmh யthர ேதா³ஷாmh khயேத ஶமநmh ந: ।
ஸா jhேஞயா பபthதிsh லணmh நாடகாரயmh ॥ 36॥
ஸாth◌⁴யேத ேயாऽrhத²ஸmhப³nhேதா⁴ மஹth³பி: ◌⁴ ஸமவாயத: ।
பரshபராiνlhேயந ஸா khதி: பகீrhதிதா ॥ 37॥
யthராபஸாரயnh ேதா³ஷmh ³ணமrhேத²ந ேயாஜேயth ।
³பி⁴வாத³mh ேதா³ஷாnh வா காrhயmh தlhலணmh வி:³॥ 38॥
அrhவkhேராத⁴ஜநிதமபராத⁴mh phரmh’jhய யth ।
ேஸவாrhத²mh ம⁴ரmh வாkhயமiνநீதி: phரகீrhதிதா ॥ 39॥
ேதா³ைஷrhயத³nhயநாேமாkhைத: phரth³தா⁴rhைத:² phரேயாஜேயth ।
அnhயthராrhேத²ந ஸmhப³th³த⁴mh jhேஞயmh தth பேத³வநmh ॥ 40॥
உபமா பகmh ைசவ தீ³பகmh யமகmh ததா² ।
அலŋhகாராsh விjhேஞயா சthவாேரா நாடகாரயா:॥ 41॥
யthகிசிth காvhயப³nhேத⁴ஷு ஸாth³’ேயேநாபயேத ।
உபமா நாம ஸா jhேஞயா ³kh’திஸமாரயா ॥ 42॥
ஏகshையேகந ஸா காrhயா யேநேகநாத²வா ந: ।
அேநகshய தைத²ேகந ப³ஹூநாmh ப³ஹுபி⁴shததா²॥ 43॥
lhயmh ேத ஶஶிநா வkhthரthேயேகைநகஸmhரயா ।
ஶஶாŋhகவth phரகாஶnhேத jhேயாதீmhதி ப⁴ேவth யா ॥ 44॥
ஏகshயாேநகவிஷயா ேஸாபமா பகீrhதிதா ।
ேயநப³rhணபா⁴ஸாநாmh lhயாrhத²தி யா ப⁴ேவth ॥ 45॥
ஏகshய ப³ஹுபி: ◌⁴ ஸாmhயா³பமா நாடகாரயா ।
ப³ஹூநாmh ப³ஹுபி⁴rhjhேஞயா க⁴நா இவ க³ஜா இதி ॥ 46॥
phரஶmhஸா ைசவ நிnhதா³ ச கlhபிதா ஸth³’ஶீ ததா² ।
யா கிசிthஸth³’ஶீ jhேஞயா ேஸாபமா பசதா⁴ ³ைத: ◌⁴ ॥ 47॥
phரஶmhஸா யதா² -
th³’ShThவா  தாmh விஶாலாmh ேதாஷ மiνஜாதி⁴ப: ।
iµநிபி:◌⁴ ஸாதி⁴தாmh kh’chch²ராth th³தி⁴mh rhதிமதீவ ॥ 48॥
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நிnhதா³ யதா² -
ஸா தmh ஸrhவ³ணrhநmh ஸshவேஜ கrhகஶchச²விmh ।
வேந கNhடகிநmh வlh தா³வத³kh³த⁴வ th³மmh ॥ 49॥
கlhபிதா யதா² -
ரnhேதா தா³நஸலmh லாலாமnhத²ரகா³ந: ।
மதŋhக³ஜா விராஜnhேத ஜŋhக³மா இவ பrhவதா:॥ 50॥
ஸth³’ஶீ யதா² -
யththவயாth³ய kh’தmh கrhம பசிthதாiνேராதி⁴நா ।
ஸth³’ஶmh தthதைவவ shயாத³திமாiνஷகrhமண:॥ 51॥
கிசிthஸth³’ஶீ யதா² -
ஸmhrhணசnhth³ரவத³நா நீேலாthபலத³ேல ।
மthதமாதŋhக³க³மநா ஸmhphராphேதயmh ஸகீ² மம ॥ 52॥
உபமாயா ³ைத⁴ேரேத ேப⁴தா³jhேஞயா:ஸமாஸத: ।
ேஶஷா ேய லணrhேநாkhதாshேத kh³ராயா: காvhயேலாகத:॥ 53॥
நாநாதி⁴கரrhதா²நாmh ஶph³தா³நாmh ஸmhphரதீ³பகmh ।
ஏகவாkhேயந ஸmhkhதmh தth³தீ³பகiµchயேத ॥ 54॥
phரsh’தmh ம⁴ரmh சாபி ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’தmh ।
காvhேய யnhநாடேக விphராshதth³தீ³பகதி shmh’தmh ॥ 55॥
யதா² -ஸராmh ஹmhைஸ:ஸுைமச vh’ா
மthைதrhth³விேரைப²ச ஸேராஹாணி ।

ேகா³Sh²பி⁴th³யாநவநாநி ைசவ
தshnhநஶூnhயாநி ஸதா³ khயnhேத ॥ 56॥

shவவிகlhேபந ரசிதmh lhயாவயவலணmh ।
கிசிthஸாth³’யஸmhபnhநmh யth³பmh பகmh  தth ॥ 57॥
நாநாth³ரvhயாiνராகா³th³ையrhயெதௗ³பmhய³ரயmh ।
பநிrhவrhணநாkhதmh தth³பகதி shmh’தmh ॥ 58॥
யதா² - பth³மாநநாshதா: iµத³phரஹாஸா விகாநீேலாthபலசாேநthரா:
।
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வாபீshthேயா ஹmhஸலrhந:
shவநth³பி⁴rhவிேரஜுரnhேயாnhயவாவயnhthய:॥ 59॥
ஶph³தா³ph◌⁴யாஸsh யமகmh பதா³தி³ஷு விகlhபிதmh ।
விேஶஷத³rhஶநசாshய க³த³ேதா ேம நிேபா³த⁴த ॥ 60॥
பாதா³nhதயமகmh ைசவ காசீயமகேமவ ச ।
ஸiµth³க³யமகmh ைசவ விkhராnhதயமகmh ததா²॥ 61॥
யமகmh சkhரவாலmh ச ஸnhத³Shடயமகmh ததா² ।
பதா³தி³யமகைசவ யாmhேர³தமதா²பி ச ॥ 62॥
சrhvhயவதைசவ மாலாயமகேமவ ச ।
ஏதாth³’ஶவித⁴mh jhேஞயmh யமகmh நாடகாரயmh ॥ 63॥
சrhmh யthர பாதா³நாமnhேத shயாthஸமமரmh ।
தth³ைவ பாதா³nhதயமகmh விjhேஞயmh நாமேதா யதா²॥ 64॥
தி³நயாth ஸmh’தரமNhட³லmh

தி³வீவ லkh³நmh தபநீயமNhட³லmh ।
விபா⁴தி தாmhரmh தி³வி ஸூrhயமNhட³லmh

யதா² தNhயா:shதநபா⁴ரமNhட³லmh ॥ 65॥
ேலாகாநாmh phரப⁴விShiΝrhைத³thேயnhth³ரக³தா³நிபாதநஸShiΝ: ।
ஜயதி ஸுரைத³thயShiΝrhப⁴க³வாநஸுரவரமத²நகா விShiΝ:॥ 66॥
பாத³shயாnhேத ததா² சாெதௗ³shயாதாmh யthர ஸேம பேத³ ।
தthகாசீயமகmh ைசவ விjhேஞயmh ஸூபி⁴rhயதா²॥ 67॥
யாமmh யாமmh சnhth³ரவதீநாmh th³ரவதீநாmh

vhயkhதாvhயkhதா ஸாரஜநீநாmh ரஜநீநாmh ।
²lhேல ²lhேல ஸmhph◌⁴ரமேர வாph◌⁴ரமேர வா

ராமா ராமா விshமயேத ச shமயேத ச ॥ 68॥
அrhேத⁴ைநேகந யth³vh’thதmh ஸrhவேமவ ஸமாphயேத ।
ஸiµth³க³யமகmh நாம தjhjhேஞயmh பNh³ைதrhயதா²॥ 69॥
ேகதகீஸுமபாNh³ரத³nhத:
ேஶாப⁴ேத phரவரகாநநஹshதீ ।

6 sanskritdocuments.org



நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 16

ேகதகீஸுமபாNh³ரத³nhத:
ேஶாப⁴ேத phரவரகாநநஹshதீ ॥ 70॥

ஏைககmh பாத³iµthkhரmhய th³ெவௗ பாெதௗ³ஸth³’ெஶௗ யதி³ ।
விkhராnhதயமகmh நாம தth³விjhேஞயத³mh யதா²॥ 71॥
ஸ rhவmh வாரே ⁴thவா th³வி’ŋhக³இவ பrhவத: ।
அப⁴வth³த³nhதைவகlhயாth³வி’ŋhக³இவ பrhவத:॥ 72॥
rhவshயாnhேதந பாத³shய பரshயாதி³rhயதா³ஸம: ।
சkhரவchசkhரவாலmh  விjhேஞயmh நாமேதா யதா²॥ 73॥
lhயாthபாத³th³வயாத³nhthயாேத³ேகநாதி³rhயதா³ஸம: ।
ஸrhவthர சkhரவாலnh தth³விjhேஞயmh ³ைத⁴rhயதா²॥ 74॥
ைஶலா யதா²ஶthபி⁴ராஹதா ஹதா

ஹதாச ⁴யshthவiνŋhக²ŋhக²ைக:³ ।
க²ைக³ச ஸrhைவrhதி⁴ ஸசிதாசிதா-
சிதாதி⁴டா⁴ நிதாshதலshதல:॥ 75॥

ஆெதௗ³ th³ெவௗ யthர பாெதௗ³ ப⁴ேவதாமேர ஸெமௗ ।
ஸnhத³Shடயமகmh நாம விjhேஞயmh தth³³ைத⁴rhயதா²॥ 76॥
பய பய ரமணshய ேம ³nh

ேயந ேயந வஶகா³mh கேராதி மாmh ।
ேயந ேயந  ஸேமதி த³rhஶநmh

ேதந ேதந வஶகா³mh கேராதி மாmh ॥ 77॥
ஆெதௗ³ பாத³shய  யthர shயாth ஸமாேவஶ:ஸமார: ।
பாதா³தி³யமகmh நாம தth³விjhேஞயmh ³ைத⁴rhயதா²॥ 78॥
விShiΝ:sh’ஜதி ⁴தாநி விShiΝ:ஸmhஹரேத phரஜா: ।
விShiΝ: phரஸூேத thைரேலாkhயmh விShiΝrhேலாகாதி⁴ைத³வதmh ॥ 79॥
பாத³shயாnhதmh பத³mh யthர th³விrhth³விேரகேஹாchயேத ।
jhேஞயமாmhேர³தmh நாம யமகmh தthர ஸூபி: ◌⁴ ॥ 80॥
விjh’mhபி⁴தmh நி:வதmh iµஹுrhiµஹு:
கத²mh விேத⁴யmh shமரணmh பேத³ பேத³ ।
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யதா² ச ேத th◌⁴யாநத³mh ந: ந-
rh⁴வŋhக³தா ேத ரஜநீ விநா விநா ॥ 81॥

ஸrhேவ பாதா:³ஸமா யthர ப⁴வnhதி நியதாரா: ।
சrhvhயவதmh நாம தth³விjhேஞயmh ³ைத⁴rhயதா²॥ 82॥
வாரநாமயேமவ காேலா

வாரநாமயேமவ கால: ।
வாரநாமயேமவ காேலா

வாரநாமயேமவ கால:॥ 83॥
நாநாைப:shவைரrhkhதmh யthைரகmh vhயஜநmh ப⁴ேவth ।
தnhமாலாயமகmh நாம விjhேஞயmh பNh³ைதrhயதா²॥ 84॥
ல ப³ ஹ மா ேக² மா ஸ ஜ ।
க²ேலா ப³ேலாऽப³ேலா மா iµஸ thவாபி⁴ர ॥ 85॥
அெஸௗ  ராமா ரதிவிkh³ரஹphயா

ரஹ:phரக³lhபா⁴ ரமணmh மேநாக³தmh ।
ரேதந ராthmh ரமேயth பேரண வா

ந ேச³ேத³Shயthதண: பேரா :॥ 86॥
ந Shகரா:தேஜாதா:ரthேதvhய:
தஜnh³: ।
ைதrhக³வாைவ ஸmhvh’தாjhஞ:ஸாாth
ஸஹshரா இவாவபா⁴தி ॥ 87॥
ஏபி⁴ரrhத²khயாேபை: காrhயmh காvhயmh  லண: ।
அத: பரmh phரவயா காvhேய ேதா³ஷாnh ³mhshததா²॥ 88॥
³டா⁴rhத²மrhதா²nhதரமrhத²நmh

பி⁴nhநாrhத²ேமகாrhத²மபி⁴phதாrhத²mh ।
nhயாயாவேபதmh விஷமmh விஸnhதி⁴

ஶph³த³chதmh ைவ த³ஶ காvhயேதா³ஷா:॥ 89॥
பrhயாயஶph³தா³பி⁴ஹதmh ³டா⁴rhத²மபி⁴ஸmhjhஞிதmh ।
அவrhNhயmh வrhNhயேத யthர தத³rhதா²nhதரShயேத ॥ 90॥
அrhத²நmh thவஸmhப³th³த⁴mh ஸாவேஶஷாrhத²ேமவ ச ।
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பி⁴nhநாrhத²மபி⁴விjhேஞயமஸph◌⁴யmh kh³ராmhயேமவ ச ॥ 91॥
விவேதாऽnhய ஏவாrhேதா² யthராnhயாrhேத²ந பி⁴th³யேத ।
பி⁴nhநாrhத²mh தத³பி phராஹு: காvhயmh காvhயவிச:॥ 92॥
அவிேஶஷாபி⁴தா⁴நmh யth தேத³காrhத²தி shmh’தmh ।
அபி⁴phதாrhத²mh விjhேஞயmh யth பேத³ந ஸமshயேத ॥ 93॥
nhயாயாத³ேபதmh விjhேஞயmh phரமாணபவrhதmh ।
vh’thதேப⁴ேதா³ ப⁴ேவth³யthர விஷமmh நாம தth³ப⁴ேவth ॥ 94॥
அiνபஶிShடஶph³த³mh யth தth³விஸnhதீ⁴தி கீrhதிதmh ।
ஶph³த³chதச விjhேஞயமஶph³த³shவரேயாஜநாth ॥ 95॥
ஏேத ேதா³ஷாsh விjhேஞயா:ஸூபி⁴rhநாடகாரயா: ।
³ விபrhயயாேத³ஷாmh மா⁴rhெயௗதா³rhயல:॥ 96॥
ேலஷ: phரஸாத:³ஸமதாஸமாதி⁴rhமா⁴rhயேமாஜ: பத³ெஸௗமாrhயmh ।
அrhத²shய ச vhயkhதிதா³ரதா ச காnhதிச காvhயshய ³ த³ைஶேத ॥
97॥
ஈphேதநாrhத²ஜாேதந ஸmhப³th³தா⁴நாmh பரshபரmh ।
Shடதா யா பதா³நாmh  ேலஷ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 98॥
விசாரக³ஹநmh யthshயாth sh²டைசவ shவபா⁴வத: ।
shவத:ஸுphரதிப³th³த⁴ச Shடmh தth பகீrhthயேத ॥ 99॥
அphயiνkhேதா ³ைத⁴rhயthர ஶph³ேதா³ऽrhேதா²வா phரதீயேத ।
ஸுக²ஶph³தா³rhத²ஸmhேயாகா³th phரஸாத:³ பகீrhthயேத ॥ 100॥
நாதிrhணபைத³rhkhதா ந ச vhயrhதா²பி⁴தா³யிபி:◌⁴ ।
³rhேபா³த⁴ைநச ந kh’தா ஸமthவாth ஸமதா மதா ॥ 101॥
அnhேயாnhயஸth³’ஶா யthர ததா²யnhேயாnhய⁴ஷ: ।
அலŋhகாரா ³ைசவ ஸமா:sh:ஸமதாmh மதா:॥ 102॥
அபி⁴khைதrhவிேஶஷsh ேயாऽrhத²shேயேஹாபலயேத ।
ேதந சாrhேத²ந ஸmhபnhந:ஸமாதி: ◌⁴ பகீrhthயேத ॥ 103॥
உபமாshவிஹ th³’Shடாநாமrhதா²நாmh யthநதshததா² ।
phராphதாநாmh சாதிஸŋhேபாth ஸமாதி⁴rhநிrhணேயா யத:॥ 104॥
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ப³ஹுேஶா யchch²தmh வாkhயiµkhதmh வாபி ந: ந: ।
ேநாth³ேவஜயதி யshமாth³தி⁴ தnhமா⁴rhயதி shmh’தmh ॥ 105॥
ஸமாஸவth³பி⁴rhவிவிைத⁴rhவிசிthைரச பைத³rhதmh ।
ஸாiνshவாைரதா³ைரச தேதா³ஜ: பகீrhthயேத ॥ 106॥
அவகீ³ேதாऽபி ேநாऽபி shயா³தா³thதாவபா⁴ஸக: ।
யthர ஶph³தா³rhத²ஸmhபthதிshதேதா³ஜ: பகீrhதிதmh ॥ 107॥
ஸுக²phரேயாjhையrhயchச²ph³ைத³rhkhதmh ஸுShடஸnhதி⁴பி: ◌⁴ ।
ஸுமாராrhத²ஸmhkhதmh ெஸௗமாrhயmh த³chயேத ॥ 108॥
ஸுphரth³தா⁴பி⁴தா⁴நா  ேலாககrhமvhயவshதி²தா ।
யா khயா khயேத காvhேய ஸாrhத²vhயkhதி: phரதீயேத ॥ 109॥
யshயாrhதா²iνphரேவேஶந மநஸா பகlhphயேத ।
அநnhதரmh phரேயாக³sh ஸாऽrhத²vhயkhதிதா³’தா ॥ 110॥
தி³vhயபா⁴வபதmh யchch²’ŋhகா³ராth³⁴தேயாதmh ।
அேநகபா⁴வஸmhkhதiµதா³ரthவmh phரகீrhதிதmh ॥ 111॥
அேநகாrhத²விேஶைஷrhயth ஸூkhைத: ெஸௗShட²வஸmhைத: ।
உேபதமதிசிthராrhைத:²உதா³thதmh தchச கீrhthயேத ॥ 112॥
யnhமநேராthரவிஷயமாலாத³யதி nh³வth ।
லாth³யrhேதா²பபnhநாmh வா தாmh காnhதிmh கவேயா வி:³॥ 113॥
ேயா மநேராthரவிஷய: phரஸாத³ஜநேகா ப⁴ேவth ।
ஶph³த³ப³nhத: ◌⁴ phரேயாேக³ண ஸ காnhத இதி ப⁴Nhயேத ॥ 114॥
ஏவேமேத யலŋhகாரா ³ ேதா³ஷாச கீrhதிதா: ।
phரேயாக³ேமஷாmh ச நrhவயா ரஸஸmhரயmh ॥ 115॥
லkh◌⁴வரphராயkh’தiµபமாபகாரயmh ।
காvhயmh காrhயmh  நாThயjhைஞ:வீரெரௗth³ராth³⁴தாரயmh ॥ 116॥
³rhவரphராயkh’தmh பீ³ப⁴thேஸ கேண ததா² ।
கதா³சிth³ெரௗth³ரவீராph◌⁴யாmh யதா³க⁴rhஷணஜmh ப⁴ேவth ॥ 117॥
பதீ³பகஸmhkhதமாrhயாvh’thதஸமாரயmh ।

10 sanskritdocuments.org



நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 16

’ŋhகா³ேர ச ரேஸ வீேர காvhயmh shயாnhநாடகாரயmh ॥ 118॥
உthதேராthதரஸmhkhதmh வீேர காvhயmh  யth³ப⁴ேவth ।
ஜக³thயதிஜக³thயாmh வா ஸŋhkh’thயாmh வாபி தth³ப⁴ேவth ॥ 119॥
தைத²வ th³த⁴ஸmhேப²டா உthkh’thயாmh ஸmhphரகீrhதிெதௗ ।
கேண ஶkhவ jhேஞயா தைத²வாதிth◌⁴’திrhப⁴ேவth ॥ 120॥
யth³வீேர கீrhதிதmh chச²nhத:³ தth³ெரௗth³ேரऽபி phரேயாஜேயth ।
ேஶஷாமrhத²ேயாேக³ந chச²nhத:³ காrhய: phரேயாkhth’பி: ◌⁴ ॥ 121॥
யchச²nhத:³ rhவiµth³தி³Shடmh விஷமாrhத⁴ஸேம ஸமmh ।
உதா³ரம⁴ைர:ஶph³ைத³shதthகாrhயmh  ரஸாiνக³mh ॥ 122॥
ஶph³தா³iνதா³ரம⁴ராnh phரமதா³பி⁴ேத⁴யாnh

நாThயாரேயஷு kh’திஷு phரயேயத கrhmh ।
ைதrh⁴தா ப³ஹு விபா⁴nhதி  காvhயப³nhதா:◌⁴

பth³மாகரா விகதா இவ ராஜஹmhைஸ:॥ 123॥
thவித⁴mh யரmh காrhயmh கவிபி⁴rhநாடகாரயmh ।
ரshவmh தீ³rhக⁴mh phதைசவ ரஸபா⁴வவிபா⁴வகmh ॥ 124॥
ஏகமாthரmh ப⁴ேவth³ரshவmh th³விமாthரmh தீ³rhக⁴Shயேத ।
phதmh ைசவ thமாthரmh shயாத³ரmh shவரேயாஜநாth ॥ 125॥
shmh’ேத சாஸூயிேத ைசவ ததா² ச பேத³விேத ।
பட²தாmh ph³ராமநாச phதமரShயேத ॥ 126॥
அகாரsh shmh’ேத காrhயmh ஊகாரசாphயஸூயிேத ।
பேத³விேத  ஹாகார ௐகாேராऽth◌⁴யயேந ததா²॥ 127॥
ரshவதீ³rhக⁴phதாநீஹ யதா²பா⁴வmh யதா²ரஸmh ।
காvhயேயாேக³ஷு ஸrhேவஷு யராணி phரேயாஜேயth ॥ 128॥
ேசkh³தphரph◌⁴’திபி⁴rhவிkh’ைதsh ஶph³ைத:³
khதா ந பா⁴nhதி லதா ப⁴ரதphரேயாகா:³ ।

யjhஞkhேயவ சrhம⁴ைர: kh’தாkhைத:
ேவயா th³விைஜவ கமNhட³த³Nhட³ஹshைத:॥ 129॥

mh’³லதபதா³rhத²mh ³ட⁴ஶph³தா³rhத²நmh
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³த⁴ஜநஸுக²ேபா⁴kh³யmh khதிமnhnh’thதேயாkh³யmh ।
ப³ஹுரஸkh’தமாrhக³mh ஸnhதி⁴ஸnhதா⁴நkhதmh

ப⁴வதி ஜக³தி ேயாkh³யmh நாடகmh phேரகாmh ॥ 130॥
அiνப³nhத: ◌⁴

⁴ஷரஸŋhகா⁴ெதௗ ேஶாேபா⁴தா³ஹரேண ததா² ।
ேஹஸmhஶயth³’Shடாnhதா: phராphதாபி⁴phராய ஏவ ச ॥ 131॥
நித³rhஶநmh நிkhதmh ச th³தி⁴சாத²விேஶஷணmh ।
³திபாதாதிஶெயௗ lhயதrhக: பேதா³chசய:॥ 132॥
th³’Shடmh ைசேவாபதி³Shடmh ச விசாரshதth³விபrhயய: ।
ph◌⁴ரmhஶசாiνநேயா மாலா தா³Nhயmh க³rhஹணmh ததா²॥ 133॥
அrhதா²பthதி: phரth³தி⁴ச ph’chசா²ஸாphயேமவ ச ।
மேநாரத²ச ேலஶச ோேபா⁴ऽத²³ணகீrhதநmh ॥ 134॥
jhேஞயாnhயiνkhதth³தி⁴ச phயmh வசநேமவ ச ।
ஷThthmhஶlhலnhேயவ காvhயப³nhேத⁴ஷு நிrhதி³ேஶth ॥ 135॥
அலŋhகாைரrh³ணைசவ ப³ஹுபி: ◌⁴ ஸமலŋhkh’தmh ।
⁴ஷணவ சிthராrhைத²shதth³ ⁴ஷணதி shmh’தmh ॥ 136॥
யthராlhைபரைர:ShைடrhவிசிthரiµபவrhNhயேத ।
தமphயரஸŋhகா⁴தmh விth³யாlhலணஸmhjhஞிதmh ॥ 137॥
th³ைத⁴ரrhைத:²ஸமmh kh’thவா யth³ேதா⁴ऽrhத:² phரjhயேத ।
யthர Shடா விசிthராrhதா²ஸா ேஶாேப⁴thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 138॥
யthர lhயாrhத²khேதந வாkhேயநாபி⁴phரத³rhஶநாth ।
ஸாth◌⁴யnhேத நிணரrhதா²shத³தா³ஹரணmh shmh’தmh ॥ 139॥
யth phரேயாஜநஸாமrhth²யாth வாkhயShடாrhத²ஸாத⁴கmh ।
ஸமாேஸாkhதmh மேநாkh³ரா ஸ ேஹதி ஸmhjhஞித:॥ 140॥
அபjhஞாததththவாrhத²mh வாkhயmh யthர ஸமாphயேத ।
அேநகthவாth³விசாராmh ஸ ஸmhஶய இதி shmh’த:॥ 141॥
ஸrhவேலாகமேநாkh³ரா யsh பாrhத²ஸாத⁴க: ।
ேஹேதாrhநித³rhஶநkh’த:ஸ th³’Shடாnhத இதி shmh’த:॥ 142॥
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th³’ShThைவவாவயவாnh காmhசிth³ பா⁴ேவா யthராiνயேத ।
phராphதிmh தாமபி ஜாநீயாlhலணmh நாடகாரயmh ॥ 143॥
அ⁴தrhேவா ேயாऽphயrhத:²ஸாth³’யாthபகlhபித: ।
ேலாகshய ’த³யkh³ரா ேஸாऽபி⁴phராய இதி shmh’த:॥ 144॥
யthராrhதா²நாmh phரth³தா⁴நாmh khயேத பகீrhதநmh ।
பராேபாth³தா³ஸாrhத²mh தnhநித³rhஶநiµchயேத ॥ 145॥
நிரவth³யshய வாkhயshய rhேவாkhதாrhத²phரth³த⁴ேய ।
ய³chயேத  வசநmh நிkhதmh த³தா³’தmh ॥ 146॥
ப³ஹூநாmh ச phரதா⁴நாநாmh நாம யthராபி⁴கீrhthயேத ।
அபி⁴phேரதாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh ஸா th³தி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 147॥
th³தா⁴nh ப³ஹூnh phரதா⁴நாrhதா²nh உkhthவா யthர phரjhயேத ।
விேஶஷkhதmh வசநmh விjhேஞயmh தth³விேஶஷணmh ॥ 148॥
³பி⁴தா⁴ைநrhவிவிைத⁴rhவிபதாrhத²ேயாைத: ।
³திபாேதா ம⁴ைரrhநிSh²ராrhைத²rhப⁴ேவத³த²॥ 149॥
ப³ஹூnh ³nh கீrhதயிthவா ஸாமாnhயஜநஸmhப⁴வாnh ।
விேஶஷ: கீrhthயேத யsh jhேஞய: ேஸாऽதிஶேயா ³ைத:◌⁴ ॥ 150॥
பைகபஸாபி⁴rhவா lhயாrhைத:²ஸுphரேயாைத: ।
அphரthயாrhத²ஸmhshபrhஶshlhயதrhக: phரகீrhதித:॥ 151॥
ப³ஹூநாmh ச phரkhதாநாmh பதா³நாmh ப³ஹுபி: ◌⁴ பைத:³ ।
உchசய:ஸth³’ஶாrhேதா² ய:ஸ விjhேஞய: பேதா³chசய:॥ 152॥
யதா²ேத³ஶmh யதா²காலmh யதா²பmh ச வrhNhயேத ।
யthphரthயmh பேராmh வா th³’Shடmh தth³வrhணேதாऽபி வா ॥ 153॥
பkh³’ய  ஶாshthராrhத²mh யth³வாkhயமபி⁴தீ⁴யேத ।
விth³வnhமேநாஹரmh shவnhதiµபதி³Shடmh த³chயேத ॥ 154॥
rhவாஶயஸமாநாrhைத²ரphரthயாrhத²ஸாத⁴ைந: ।
அேநேகாபாதி⁴ஸmhkhேதா விசார: பகீrhதித:॥ 155॥
விசாரshயாnhயதா²பா⁴வshததா² th³’Shேடாபதி³Shடேயா: ।
ஸnhேத³ஹாthகlhphயேத யsh ஸ விjhேஞேயா விபrhயய:॥ 156॥
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வாchயமrhத²mh பthயjhய th³’Shடாதி³பி⁴ரேநகதா⁴ ।
அnhயshnhேநவ பதநாதி³ஹ ph◌⁴ரmhஶ:ஸ இShயேத ॥ 157॥
உப⁴ேயா: phதிஜநேநா விth³தா⁴பி⁴நிவிShடேயா: ।
அrhத²shய ஸாத⁴கைசவ விjhேஞேயாऽiνநேயா ³ைத: ◌⁴ ॥ 158॥
ஈphதாrhத²phரth³th◌⁴யrhத²mh கீrhthயேத யthர ஸூபி: ◌⁴ ।
phரேயாஜநாnhயேநகாநி ஸா மாேலthயபி⁴ஸmhjhஞிதா ॥ 159॥
’Shைட: phரஸnhநவத³ைநrhயthபரshயாiνவrhதநmh ।
khயேத வாkhயேசShடாபி⁴shதth³தா³Nhயதி shmh’தmh ॥ 160॥
யthர ஸŋhகீrhதயnh ேதா³ஷmh ³ணமrhேத²ந த³rhஶேயth ।
³திபாதாth³ ேதா³ஷாth³வா க³rhஹணmh நாம தth³ப⁴ேவth ॥ 161॥
அrhதா²nhதரshய கத²ேந யthராnhேயாऽrhத:² phரதீயேத ।
வாkhயமா⁴rhயஸmhபnhநா ஸாrhதா²பthதிதா³’தா ॥ 162॥
வாkhைய:ஸாதிஶையkhதா வாkhயாrhத²shய phரஸாத⁴ைக: ।
ேலாகphரth³ைத⁴rhப³ஹுபி: ◌⁴ phரth³தி⁴தி கீrhதிதா ॥ 163॥
யthராகாேராth³ப⁴ைவrhவாkhையராthமாநமத²வா பரmh ।
ph’chch²யேத சாபி⁴த⁴thேதऽrhத²mh ஸா ph’chேச²thயபி⁴ஸmhjhஞிதா ॥ 164॥
th³’Shடதாiν⁴தாrhத²கத²நாதி³ஸiµth³ப⁴வmh ।
ஸாth³’யmh ோப⁴ஜநநmh ஸாphயதி ஸmhjhஞிதmh ॥ 165॥
’த³யshத²shய வாkhயshய ³டா⁴rhத²shய விபா⁴வகmh ।
அnhயாபேத³ைஶ: கத²நmh மேநாரத²இதி shmh’த:॥ 166॥
யth³வாkhயmh வாkhயஶலபாேயநாபி⁴தீ⁴யேத ।
ஸth³’ஶாrhதா²பி⁴நிShபththயா:ஸ ேலஶ இதி கீrhதித:॥ 167॥
பரேதா³ைஷrhவிசிthராrhைத²rhயthராthமா பகீrhthயேத ।
அth³’Shேடாऽphயnhேயாऽபி வா கசிth ஸ  ோப⁴ இதி shmh’த:॥ 168॥
ேலாேக ³திkhதாநாmh ³நாmh யthர நாமபி: ◌⁴ ।
ஏேகாऽபி ஶph³th³யேத தth விjhேஞயmh ³ணகீrhதநmh ॥ 169॥
phரshதாேவைநவ ேஶேஷாऽrhத:² kh’thshேநா யthர phரதீயேத ।
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வசேநந விநாiνkhதth³தி: ◌⁴ ஸா பகீrhதிதா ॥ 170॥
யthphரஸnhேநந மநஸா jhயmh ஜயிmh வச: ।
’Shடphரகாஶநாrhத²mh  ஸா phேயாkhதிதா³’தா ॥ 171॥
ஏதாநி காvhயshய ச லநி

ஷThthmhஶ³th³ேத³ஶநித³rhஶநாநி ।
phரப³nhத⁴ேஶாபா⁴கரநி தjhjhைஞ:

ஸmhயkh phரேயாjhயாநி ரஸாயநாநி ॥ 172॥
இதி ப⁴ரதீேய நாThயஶாshthேர வாக³பி⁴நேய
காvhயலே நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
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