
॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥
.. Natya Shastra Chapter 18 ..

sanskritdocuments.org
August 2, 2016



.. Natya Shastra Chapter 18 ..

॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥

Document Information

Text title : naaTyashaastra adhyaaya 18 dasharuupaniruupaNaM

File name : natya18.itx

Category : natyashastra

Location : doc_z_misc_major_works

Author : Sage Bharata

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/culture/Dance/Drama

Transliterated by : Sowmya Krishnapur krsowmya at yahoo.com

Proofread by : Sowmya Krishnapur krsowmya at yahoo.com are needed

for devanaagarii output and formatting.

Latest update : November 22, 2006

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal
study and research. The file is not to be copied or reposted for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose
without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 2, 2016

sanskritdocuments.org



.. Natya Shastra Chapter 18 ..

॥ नाशाम अ्ाय १८ ॥
॥ ौीरु॥
भरतमिुनूणीतं नाशाम ्
अथ अादशोऽायः
व ियाहं िवूा दशपिवकनम ।्
नामतः कम तवै तथा चवै ूयोगतः ॥ १॥
नाटकं सूकरणमो ायोग एव च ।
भाणः समवकार वीथी ूहसनं िडमः ॥ २॥
ईहामगृ िवयेा दशमे े नालणे ।
एतषेां लणमहं ााानपुवू शः ॥ ३॥
सवषामवे काानां मातकृा वृयः तृाः ।
आो िविनसतृं तेशपं ूयोगतः ॥ ४॥
जाितिभः ौिुतिभवै रा माममागताः ।
यथा तथा विृभदेःै काबा भवि िह ॥ ५॥
मामौ पणू रौ ौ त ु यथा व ै षममौ ।
सवविृिविनौ काबौ तथा िमौ ॥ ६॥
यें ूकरणं चवै तथा नाटकमवे च ।
सवविृिविनं नानाबसमाौयम ॥् ७॥
वीथी समवकार तथहेामगृ एव च ।
उिृकाो ायोगो भाणः ूहसनं िडमः ॥ ८॥
कैिशकीविृहीनािन पायतेािन कारयते ।्
अत ऊ ूवािम काबिवकनम ॥् ९॥
ूातविुवषयं ूातोदानायकं चवै ।
राजिष वंँ यचिरतं तथवै िदाौयोपतेम ॥् १०॥
नानािवभिूतिभय ुतमिृिवलासािदिभग ुणैवै ।
अूवशेकां भवित िह ताटकं नाम ॥ ११॥
नपृतीनां यिरतं नानारसभावचिेतं बधा ।
सखुःखोिकृतं भवित िह ताटकं नाम ॥ १२॥
अावोपतें काय ूसमी िबिवारात ।्
कत ोऽः सोऽिप त ु गणुाितं नातःै ॥ १३॥
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॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥

अ इित िढशो भावै रसै रोहयथा न ।्
नानािवधानयुो याावदेः ॥ १४॥
असमािः काया  कादेने बीजसहंारः ।
वुापी िबः कासमुोऽऽ िनंात ॥् १५॥
यऽाथ  समािय ऽ च बीज भवित सहंारः ।
िकिदवलिबः सोऽ इित सदावगः ॥ १६॥
ये नायका िनगिदताषेां ूचिरतसयंोगः ।
नानावोपतेः काय ोऽिवूकृु॥ १७॥
नायकदवेीगुजनपरुोिहतामासाथ वाहानाम ।्
नकैरसारिविहतो  इित स विेदतु॥ १८॥
पारा दशपरा ाः नुा टके ूकरणे च ।
िनामः सवषां यिः स िवयेः ॥ १९॥
बोधूसादशोकाः शापोगऽथ िविवोाहौ ।
अतुसवदशनमे ूजािन ःु ॥ २०॥
एकिदवसूवृः काय ोऽथ बीजमिधकृ ।
आवँयककाया णामिवरोधने ूयोगषे ु॥ २१॥
एकाेन कदािचिन काया िण योजयेीमान ।्
आवँयकािवरोधने तऽ काािन काया िण ॥ २२॥
रं त ु य े ूिवाः सवषां भवित तऽ िनामः ।
बीजाथ यिुयंु कृा कां यथाथ रसम ॥् २३॥
न बनीह काया िण केाे िविनयोजयते ।्
आवँयकानां काया णां िवरोधो िह तथा भवते ॥् २४॥
ाा िदवसावां णयाममुत लणोपतेाम ।्
िवभजेवमशषें पथृथृामेष ु॥ २५॥
िदवसावसानकाय ये नोपपते सव म ।्
अदें कृा ूवशेकैिधातम ॥् २६॥
िवूकृं त ु यो दशें गेाय वशानगुः ।
अदेऽेथ संपेाििदशें ूवशेकैः ॥ २७॥
सििहतनायकोऽः कत ो नाटके ूकरणे वा ।
पिरजनकथानबुः ूवशेको नाम िवयेः ॥ २८॥
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.. Natya Shastra Chapter 18 ..

ूकरणनाटकिवषये पाा दशपरा भवाः ।
अारसिष ुच ूवशेकाषे ु तावः ॥ २९॥
अनयोररिविहतः ूवशेकोऽथ िबयां समिभवी ।
संपेाथ ः सिथा नां सिंवधातः ॥ ३०॥
अदें कृा मासकृतं वष सितं वािप ।
तव कत ं वषा  न त ु कदािचत ॥् ३१॥
यः किाय वशाित पुषः ूकृमानम ।्
तऽादेः कत ः पवू वःै ॥ ३२॥
अारानसुारी संपेाथ मिधकृ िबनाम ।्
ूकरणनाटकिवषये ूवशेकः सिंवधातः ॥ ३३॥
नोमममपुषरैाचिरतो नादुावचनकृतः ।
ूाकृतभाषाचारः ूयोगमािौ कत ः ॥ ३४॥
कालोानगितरसौ ाासरंकाय िवषयाणाम ।्
अथा िभधानयुः ूवशेकः ादनकेाथ ः ॥ ३५॥
बाौयमिप काय ूवशेकैः सिंपे सिष ु वा ।
बचणू पदयै ुं जनयित खदें ूयोग ॥ ३६॥
यऽाथ  समािन  भवे ूयोगबाात ।्
वृाकथःै ूवशेकैः सोऽिभधातः ॥ ३७॥
युं राॅशंो मरणं नगरोपरोधनं चवै ।
ूािण त ु नाे ूवशेकैः सिंवधयेािन ॥ ३८॥
अे ूवशेके च ूकरणमािौ नाटके वािप ।
न वधः कत ः ाोऽदुयी नायकः ातः ॥ ३९॥
अपसरणमवे काय महणं वा सिरवे वा योः ।
काषेबै िभय थारसं नातःै ॥ ४०॥
न महाजनपिरवारं कत ं नाटकं ूकरणं वा ।
य े तऽ काय पुषाारः प वा त ेःु ॥ ४१॥
काय गोपुामं कत ं काबमासा ।
ये चोदाा भावाे सव पृतः काया ः ॥ ४२॥
सवषां काानां नानारसभावयिुयुानाम ।्
िनव हणे कत ो िनं िह रसोऽतुःै ॥ ४३॥
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॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥

नाटकलणमतेया समासने कीित तं िविधवत ।्
ूकरणमतः परमहं लणयुा ूवािम ॥ ४४॥
यऽ किवराशा वुशरीरं च नायकं चवै ।
औिकं ूकुत े ूकरणिमित तधुैयम ॥् ४५॥
यदनाष मथाहाय कां ूकरोभतूगणुयुम ।्
उबीजवु ूकरणिमित तदिप िवयेम ॥् ४६॥
याटके मयों वुशरीरं च विृभदेा ।
तकरणऽेिप यों सलणं सव सिष ु त ु ॥ ४७॥
िवूविणिचवानां परुोिहतामासाथ वाहानाम ।्
चिरतं यकैिवधं यें तकरणं नाम ॥ ४८॥
नोदानायककृतं न िदचिरतं न राजसोगम ।्
बाजनसयंु तयें ूकरणं तःै ॥ ४९॥
दासिवटौिेयतुं वशेपुचारकारणोपतेम ।्
मकुलीचिरतं कां काय ूकरणे त ु ॥ ५०॥
सिचवौिेॄाणपरुोिहतामासाथ वाहानाम ।्
गहृवाता  यऽ भवे तऽ वेँ याना काया  ॥ ५१॥
यिद वशेयवुितयंु न कुली समोऽिप ात ।्
अथ कुलजनूयंु न वशेयवुितभ वेऽ ॥ ५२॥
यिद वा कारणयुा वशेकुलीकृतोपचारः ात ।्
अिवकृतभाषाचारं तऽ त ु पां ूयोम ॥् ५३॥
ममपुषिैन ं योो िवकोऽऽ तःै ।
सृंतवचनानगुतः संपेाथ ः ूवशेकवत ॥् ५४॥
शुः सकंीण वा ििवधो िवकोऽिप कत ः ।
ममपाऽः शुः सकंीण नीचमकृतः ॥ ५५॥
अारालिविहतः ूवशेकोऽथ िबयां समिभवी ।
संपेाीनामथा नां चवै कत ः ॥ ५६॥
अनयो बयोगादो भदेः ूयोृिभः काय ः ।
ूातितरो वा नाटकयोग े ूकरणे वा ॥ ५७॥
ूकरणनाटकभदेाां वु नायकं नपृितम ।्
अःपरुसीतककामिधकृ कत ा ॥ ५८॥
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.. Natya Shastra Chapter 18 ..

ीूाया चतरुा लिलतािभनयािका सिुविहताी ।
बनृगीतपाा रितसोगािका चवै ॥ ५९॥
राजोपचारयुा ूसादनबोधदसयंुा ।
नायकदवेीती सपिरजना नािटका येा ॥ ६०॥
अभा वगता षेा भावयोभयोय तः ।
अत एव दशतैािन पाणीिुदतािन व ै ॥ ६१॥
ूकरणनाटकलणमंु िवूा मया समासने ।
वातः परमहं लणं युा समवकारम ॥् ६२॥
दवेासरुबीजकृतः ूातोदानायकवै ।
था िऽकपटििविवः ािारः ॥ ६३॥
ादशनायकबलो ादशनािडकाूमाण ।
वाािविधं यावो नािडका यऽ ॥ ६४॥
अुसूहसनः सिविवः सकपटः सवीथीकः ।
ादशनाडीिविहतः ूथमः काय ः िबयोपतेः ॥ ६५॥
काय था ितीयः समािौतो नािडकातॐु ।
वसुमापनिविहतो िनािडकः ातृीयु॥ ६६॥
नाडीसंा येा मान ं काल युता ध म ।्
तािडकाूमाणं यथोमेष ु सयंोम ॥् ६७॥
या नािडकेित संा कालिवभाग े िबयािभसा ।
काया  च सा ूयाथा बमणेवै शाोा ॥ ६८॥
अोऽाथ ः कत ः काबमासा ।
अथ िह समवकारे ूितसिमि ॥ ६९॥
युजलसवो वा वािगजेसंॅ मकृतो वा ।
नगरोपरोधजो वा िवयेो िविवििवधः ॥ ७०॥
वगुतबमिविहतो दवेवशाा परूयुो वा ।
सखुःखोिकृतििवधः कपटोऽऽ िवयेः ॥ ७१॥
िऽिवधाऽ िविधःै पथृथृाय िविहताथ ः ।
ारः कत ो धम चाथ च कामे च ॥ ७२॥
यिन ध्म ू ापकमािहतं भवित साधनं बधा ।
ोतिनयमतपोयुो येोऽसौ धम ारः ॥ ७३॥
अथ ेायोगाधा चवैाथ तोऽथ ारः ।
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॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥

ीसयोगिवषयेथा था  वा रितय ऽ ॥ ७४॥
कािवलोभनकृतं ूाौ ीप ुसंयो ु रं वा ।
िनभतृं सावगे ं वा य भवेामारः ॥ ७५॥
उिगायादीािन च यािन बकुिटलािन ।
वृािन समवकारे किविभािन ूयोािन ॥ ७६॥
एवं काय नैा नारससौंयः समवकारः ।
वातः परमहं लणमीहामगृािप ॥ ७७॥
िदापुषाौयकृतो िदीकारणोपगतयुः ।
सिुविहतविुनबो िवूयकारकवै ॥ ७८॥
उतपुषूायः ीरोषमिथतकाब ।
संोभिविवकृतः सेटकृतथा चवै ॥ ७९॥
ीभदेनापहरणावमदनूावुारः ।
ईहामगृ ु काय ः ससुमािहतकाब ॥ ८०॥
यायोग े काय य े पुषा वृयो रसावै ।
ईहामगृऽेिप त ेःु केवलममरिया योगः ॥ ८१॥
यऽ त ु वधिेतानां वधो दुमो भविे पुषाणाम ।्
िकिाजं कृा तषेां युं शमियतम ॥् ८२॥
ईहामगृ लणमंु िवूाः समासयोगने ।
िडमलणं त ु भयूो लणयुा ूवािम ॥ ८३॥
ूातविुवषयः ूातोदानायकवै ।
षससलणयुतरुो व ै िडमः काय ः ॥ ८४॥
ारहावज शषेःै सव रसःै समायुः ।
दीरसकायोिनना नाभावोपसः ॥ ८५॥
िनघा तोापातैपरागणेेसयू योय ुः ।
युिनयुाधष णसेटकृत कत ः ॥ ८६॥
मायेजालबलो बपुोानयोगयु ।
दवेभजुगेरासयिपशाचावकीण  ॥ ८७॥
षोडशनायकबलः साारभटीविृसः ।
काय िडमः ूयाानाौयभावसः ॥ ८८॥
िडमलणिमंु मया समासने लणानगुतम ।्
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ायोग त ु लणमतः परं सवािम ॥ ८९॥
ायोगु िविधःै काय ः ूातनायकशरीरः ।
अीजनयुकेाहकृतथा चवै ॥ ९०॥
बहव तऽ पुषा ाये यथा समवकारे ।
न च िदनायकयुः काय केा एवायम ॥् ९१॥
न च िदनायककृतः काय राजिष नायकिनबः ।
युिनयुाघष णसघंष कृत कत ः ॥ ९२॥
एविंवधुकाय ायोगो दीकारसयोिनः ।
वातः परमहं लणमुृा ॥ ९३॥
ूातविुवषयूातः कदािचदवे ात ।्
िदपुषिैव युः शषेयै ुो भवे ुिंभः ॥ ९४॥
कणरसूायकृतो िनवृयुोतूहार ।
ीपिरदिेवतबलो िनविदतभािषतवै ॥ ९५॥
नानााकुलचेः साारभिटकैिशकीहीनः ।
काय ः कािविधःै सततं ुिृकाु॥ ९६॥
यिनायककृतं कां समंामबवधयुम ।्
तारत े त ु वष कत ं काबषे ु॥ ९७॥
काारतिमं वषषे ु दवेिविहतषे ु ।
ा सवा  भिूमः शभुगा कानी यात ॥् ९८॥
उपवनगमनबीडा िवहारनारीरितूमोदाः ःु ।
तषे ु िह वषष ु सदा न तऽ ःखं न वा शोकः ॥ ९९॥
ये तषेामिधवासाः परुाणवादषे ु पव ताः ूोाः ।
सोगषे ु भवेमा रो भवदेिन ॥् १००॥
ूहसनमिप िवयें ििवधं शुं तथा सीण म ।्
अ लणिमदं ाातमशषेयोगमाऽगतम ॥् १०१॥
ूहसनमतः परं सलणं सवािम ।
वािम तयोय ुा पथृपथृलणिवशषेम ॥् १०२॥
भगवापसिवूरैरैिप हावादसम ।्
कापुषसयंु पिरहासाभाषणूायम ॥् १०३॥
अिवकृतभाषाचारं िवशषेभावोपपचिरतपदम ।्
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॥ नाशाम अ्ायः १८ ॥

िनयतगितविुवषयं शुं यें ूहसनं त ु ॥ १०४॥
वेँ याचटेनप ुसंकिवटधतूा  बकी च यऽ ःु ।
अिनभतृवषेपिरदचिेतकरणै ु सकंीण म ॥् १०५॥
लोकोपचारयुा या वाता  य दसयंोगः ।
स ूहसन े ूयोो धतू ू िववादसः ॥ १०६॥
वीःै सयंंु कत ं ूहसनं यथायोयम ।्
भाणािप त ु लणमतः परं सवािम ॥ १०७॥
आानभुतूशसंी परसौंयवण नािवशषेु ।
िविवधाौयो िह भाणो िवयेकेहाय  ॥ १०८॥
परवचनमासंं ूितवचनैमोममिथतःै ।
आकाशपुषकिथतरैिवकाररैिभनयैवै ॥ १०९॥
धतू िवटसयोो नानावाराकवै ।
एकाो बचेः सततं काय बधुभैा णः ॥ ११०॥
भाणािप िह िनिखलं लणमंु तथागमानगुतम ।्
वीाः सित िनिखलं कथयािम यथाबमं िवूाः ॥ १११॥
सवरसलणाा युा ैयोदशिभः ।
वीथी ादकेाा तथकैहाया  िहाया  वा ॥ ११२॥
अधमोममािभय ुा ाकृितिभिसिृभः ।
उाकावलिगतावितनासलापा ॥ ११३॥
वाेथ ूपो मदृवािधबले छलं िऽगतम ।्
ाहारो गड ऽयोदशाादुातााः ॥ ११४॥
अथ वीथी सोा लणमषेां ूवािम ।
पदािन गताथा िन य े नराः पनुरादरात ॥् ११५॥
योजयि पदरैैाकमुते ।
यऽािन स्मावेँ य काय मसाते ॥ ११६॥
तावलिगतं नाम िवयें नायोृिभः ।
आिऽेथ त ु कििँभाशभुसमिुते ॥ ११७॥
कौशलातऽेोऽथ दवितं भवते ।्
हानेोपगताथ ू हिेलका नािलकेित िवयेा ॥ ११८॥
मखू जनसिकष िहतमिप यऽ ूभाषत े िवान ।्
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.. Natya Shastra Chapter 18 ..

न च गृतऽे वचनं िवयेोऽसलापोऽसौ ॥ ११९॥
एकिूितवचना वाेली ायोगऽेिन ।्
यदसूतं वचनं संवयंु योः पररं य ु॥ १२०॥
एक चाथ हतेोः स हाजननः ूपः ात ।्
यारणाद ्गणुानां दोषीकरणं भविेवादकृतम ॥् १२१॥
दोषगणुीकरणं वा तदृवं नाम िवयेम ।्
परवचनमानोरोरसमुवं योय ऽ ॥ १२२॥
अोाथ िवशषेकमिधबलिमित तद ्बधुैयम ।्
अाथ मवे वां छलमिभसानहारोषकरम ॥् १२३॥
ौिुतसाािन ब्हवोऽथा  यिुिभिन युे ।
यामहां वा तिगतं नाम िवयेम ॥् १२४॥
ूविृो ाहारो हालेशाथ ः ।
सरंसंॅ मयतुं िववादयंु तथापवादकृतम ॥् १२५॥
बवचनापेकृतं गडं ूवदि ताः ।
इित दशपिवधान ं सव ूों मया िह लणतः ।
पनुर शरीरगतं सििवधौ लणं वे ॥ १२६॥
इित भरतीय े नाशाे दशपिनपणं
नामाादशोऽायः ।
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