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.. Natya Shastra Chapter 26..

॥ नाशाम अ्ाय २६ ॥
॥ ौीरु॥

भरतमिुनूणीतं नाशाम ्
षिशंोऽायः
अनुपा िवपा च तथा पानुिपणी ।
िऽूकारहे पाऽाणां ूकृित िवभािवता ॥ १॥
नानावािबयोपतेा भिूमका ूकृितथा ।
भशृमुोतयेां भावकरणाौयम ॥् २॥
बबाबमखुाथा च िवकृताननाः ।
पशुापदवा खरोा गजाननाः ॥ ३॥
एते चाे च बहवो नानापा भवि ये ।
आचायण त ु त े काया  मृाजतचुम िभः ॥ ४॥
ाभािवकेन पने ूिवशिेमडलम ।्
आपमवा वण कैभू षणरैिप ॥ ५॥
याशं य यिूपं ूकृा तऽ ताशम ॥्
वयोवषेानुपणे ूयों नाकमिण ॥ ६॥
यथा जीवभावं िह पिरादिेहकम ।्
परभावं ूकुत े परभावं समािौतः ॥ ७॥
एवं बधुः परंभावं सोऽीित मनसा रन ।्
यषेां वागलीलािभेािभु समाचरते ॥् ८॥
सकुुमारूयोगो यो राामामोदसभंवः ।
ाररसमासा तारीष ु ूयोजयते ॥् ९॥
युोतािवकृता सरंंभारभटा ये ।
न त े ीिभः ूयोाः योाः पुषषे ु त े ॥ १०॥
अनुटमसंॅ ामनािवाचिेतम ।्
लयतालकलापातूमाणिनयतारम ॥् ११॥
सिुवभपदालापमिनुरमकाहलम ।्
ईशं यवेां नारीिभ ूयोजयते ॥् १२॥
एवं काय ूयोगभैू िमकािविनवशेनम ।्
ियो िह ीगतो भावः पौषः पुषच ॥ १३॥
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॥ नाशाम अ्ायः २६ ॥

यथा वयो यथावमनुपिेत सा तृा ।
पुषः ीकृतं भावं पाकुते त ु यः ॥ १४॥
पानुपा सा येा ूयोग े ूकृितब ुधः ।
छतः पौष भिूमं ी कुया दनुपतः ॥ १५॥
न पररचेास ु काय िवरबािलशौ ।
पाूयोग े पुषाः ूयोा िह सृंत े ॥ १६॥
ीणां भावमधरुाः कठाः प ुसंां त ु बलवः ।
यिप पुषो िवात ग्ीतिवधान ं च लणोपतेम ॥् १७॥
माधयु गणुिवहीन ं शोभां जनये तीतम ।्
यऽ ीणां पााणुनै राणां च कठमाधयु म ॥् १८॥
ूकृितिवपय यजिनतौ िवयेौ तावलारौ ।
ूायणे दवेपािथ वसनेापितमुपुषभवनषे ु॥ १९॥
ीजनकृताः ूयोगा भवि पुषभावने ।
रोव शीूभिृतष ुग नां ूितितम ॥् २०॥
तथवै मानषु े लोके राामःपरुिेह ।
उपदेमाचायः ूयनेानाजन े॥ २१॥
न यं भिूमकाासो बधुःै काय  ु नाटके ।
ीष ु योः ूयने ूयोगः पुषाौयः ॥ २२॥
याभावोपगतो िवलासः ीष ु िवते ।
ताभावमधरुमं सलुभसौवम ॥् २३॥
लिलतं सौवं य सोऽलारः परो मतः ।
ूयोगो ििवधवै िवयेो नाटकाौयः ॥ २४॥
सकुुमारथािवो नानाभावरसाौयः ।
नाटकं सूकरणं भाणो वी एव च ॥ २५॥
येािन सकुुमारािण मानषुरैािौतािन त ु ।
सकुुमारूयोगोऽयं राामामोदकारकः ॥ २६॥
ारसमासा ीणां त ु ूयोजयते ।्
युोतािवकृतासरंंभारभटा ये ॥ २७॥
न ते ीणां ूकत ाः कत ाः पुषिैह त े ।
यथािवाहारं त ु भेभेाहवाकम ॥् २८॥
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मायेजालबलं पुनपैदीिपतम ।्
पुषूायसचंारमीकमथोतम ॥् २९॥
साारभटीइयंु नामािवसिंतम ।्
िडमः समवकार ायोगहेामगृौ तथा ॥ ३०॥
एताािवसंािन िवयेािन ूयोृिभः ।
एषां ूयोगः कत ो दवेदानवरासःै ॥ ३१॥
उता य े च पुषाः शौय वीय समिताः ।
योयः स च ूयः कत ः सततूमादने ॥ ३२॥
न िह योयया िवना भवित च भावरससौवं िकंिचत ।्
सगंीतपिरेशो िनं ूमदाजन गणु एव ॥ ३३॥
यधरुककशं लभते नाूयोगणे ।
ूमदाः नािवलासलैभत े यत कु्समुिैव िचऽलावयम ।्
कामोपचारकुशला भवि च काा िवशषेणे ॥३४॥
गीतं वृं तथा वां ूारगमनिबया ।
िशिनादनं चवै षडाचाय गणुाः तृाः ॥ ३५॥
एतािन प यो विे स आचाय ः ूकीित तः ।
ऊहापोहौ मितवै िृतमधा तथवै च ॥ ३६॥
मधेािृतग ुणाघारागः सघंष  एव च ।
उाह षडवेतैान ि्शािप गणुान ि्वः ॥ ३७॥
एवं काय ूयोगनैा नाभिूमिवकनम ।्
अत ऊ ूवािम िसीनामिप लणम ॥् ३८॥
इित भारतीय े नाशाे िवकृितिवको
नाम षिशंोऽायः ॥
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