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Natya Shastra Chapter 3

நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 3

॥ரsh ॥
ப⁴ரதiµநிphரணீதmh நாThயஶாshthரmh

அத² th’தீேயாth◌⁴யாய: ।
ஸrhவலணஸmhபnhேந kh’ேத நாThயkh³’ேஹ ஶுேப⁴ ।
கா³ேவா வேஸ:ஸphதாஹmh ஸஹ ஜphயபைரrhth³விைஜ:॥ 1॥
தேதாऽதி⁴வாஸேயth³ேவம ரŋhக³பீட²mh தைத²வ ச ।
மnhthரேதந ேதாேயந phேராதாŋhேகா³ நிஶாக³ேம ॥ 2॥
யதா²shதா²நாnhதரக³ேதா தீ³த: phரயத: ஶுசி: ।
thராthேராேபாேதா ⁴thவா நாThயாசாrhேயாऽஹதாmhப³ர:॥ 3॥
நமshkh’thய மஹாேத³வmh ஸrhவேலாேகாth³ப⁴வmh ப⁴வmh ।
ஜக³thபிதாமஹmh ைசவ விShiΝnhth³ரmh ³ஹmh ததா²॥ 4॥
ஸரshவதீmh ச லmh ச th³தி⁴mh ேமதா⁴mh th◌⁴’திmh shmh’திmh ।
ேஸாமmh ஸூrhயmh ச மேதா ேலாகபாலாmhshததா²விெநௗ ॥ 5॥
thரமkh³நிmh ஸுராnhவrhnh th³ராnhகாலmh கmh ததா² ।
mh’thmh ச நியதிmh ைசவ காலத³Nhட³mh தைத²வ ச ॥ 6॥
விShiΝphரஹரணmh ைசவ நாக³ராஜmh ச வாஸுகிmh ।
வjhரmh விth³thஸiµth³ராmhச க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா iµநீnh ॥ 7॥
⁴தாnh பிஶாசாnh யாmhச ³யகாmhச மேஹவராnh ।
அஸுராnhநாThயவிkh◌⁴நாmhச ததா²ऽnhயாnhைத³thயராஸாnh ॥ 8॥
ததா² நாThயமாச மஹாkh³ராமNhயேமவ ச ।
யாmhச ³யகாmhைசவ ⁴தஸŋhகா⁴shதைத²வ ச ॥ 9॥
ஏதாmhசாnhயாmhச ேத³வrhnhphரணmhய ரசிதாஜ: ।
யதா²shதா²நாnhதரக³தாnhஸமாவாய தேதா வேத³th ॥ 10॥
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நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 3

ப⁴வth³பி⁴rhேநா நிஶாயாmh  கrhதvhய:ஸmhபkh³ரஹ: ।
ஸாஹாyhயmh ைசவ தா³தvhயமshnhநாThேய ஸஹாiνைக:³॥ 11॥
ஸmhjhய ஸrhவாேநகthர தபmh ஸmhphரjhய ச ।
ஜrhஜராய phரத ஜாmh நாThயphரth³த⁴ேய ॥ 12॥
thவmh மேஹnhth³ரphரஹரணmh ஸrhவதா³நவஸூத³நmh ।
நிrhதshஸrhவேத³ைவச ஸrhவவிkh◌⁴நநிப³rhஹண ॥ 13॥
nh’பshய விஜயmh ஶmhஸ mh ச பராஜயmh ।
ேகா³ph³ராமணஶிவmh ைசவ நாThயshய ச விவrhத⁴நmh ॥ 14॥
ஏவmh kh’thவா யதா²nhயாயiµபாshயmh நாThயமNhட³ேப ।
நிஶாயாmh  phரபா⁴தாயாmh ஜநmh phரkhரேமதி³ஹ ॥ 15॥
ஆrhth³ராயாmh வா மகா⁴யாmh வா யாmhேய rhேவஷு வா thஷு ।
ஆேலஷாலேயாrhவாபி கrhதvhயmh ரŋhக³ஜநmh ॥ 16॥
ஆசாrhேயண  khேதந ஶுசிநா தீ³ேதந ச ।
ரŋhக³shேயாth³ேயாதநmh காrhயmh ேத³வதாநாmh ச ஜநmh ॥ 17॥
தி³நாnhேத தா³ேண ேகா⁴ேர iµஹூrhேத யமைத³வேத ।
ஆசmhய  யதா²nhயாயmh ேத³வதா ைவ நிேவஶயth ॥ 18॥
ரkhதா: phரதிஸரா:ஸூthரmh ரkhதக³nhதா⁴ச தா: ।
ரkhதா:ஸுமநஸைசவ யchச ரkhதmh ப²லmh ப⁴ேவth ॥ 19॥
யைவshth³தா⁴rhத²ைகrhலாைஜரைத: ஶாதNh³ல: ।
நாக³Shபshய rhேணந விஷாபி: ◌⁴ phயŋh³பி:◌⁴ ॥ 20॥
ஏைதrhth³ரvhையrhதmh rhயாth³ேத³வதாநாmh நிேவஶநmh ।
ஆேக²nhமNhட³லmh rhவmh யதா²shதா²நmh யதா²விதி:◌⁴ ॥ 21॥
ஸமnhதshதச கrhதvhயmh ஹshதா ேஷாட³ஶ மNhட³லmh ।
th³வாராணி சாthர rhவீத விதா⁴ேநந சrhதி³ஶmh ॥ 22॥
மth◌⁴ேய ைசவாthர கrhதvhேய th³ேவ ேரேக² திrhய³rhth◌⁴வேக³ ।
தேயா: கயாவிபா⁴ேக³ந ைத³வதாநி நிேவஶயth ॥ 23॥
பth³ேமாபவிShடmh ph³ரமாணmh தshய மth◌⁴ேய நிேவஶேயth ।
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ஆெதௗ³ நிேவேயா ப⁴க³வாnhஸாrhத⁴mh ⁴தக³ண: ஶிவ:॥ 24॥
நாராயே மேஹnhth³ரச shகnhத:³ஸூrhேயாऽவிெநௗ ஶஶீ ।
ஸரshவதீ ச லச ரth³தா⁴ ேமதா⁴ ச rhவத:॥ 25॥
rhவத³ணேதா வநிrhநிேவய:shவாஹயா ஸஹ ।
விேவேத³வா:ஸக³nhத⁴rhவா th³ரா:ஸrhபக³shததா²॥ 26॥
த³ேணந நிேவயsh யேமா thரச ஸாiνக:³ ।
பிth’nhபிஶாசாiνரகா³nh ³யகாmhச நிேவஶயth ॥ 27॥
ைநrh’thயாmh ராஸாmhைசவ ⁴தாநி ச நிேவஶயth ।
பசிமாயாmh ஸiµth³ராmhச வணmh யாத³ஸாmh பதிmh ॥ 28॥
வாயvhயாயாmh தி³ஶி ததா²ஸphத வாnhநிேவஶேயth ।
தthைரவ விநிேவயsh க³ட:³ பபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 29॥
உthதரshயாmh தி³ஶி ததா² த⁴நத³mh ஸmhநிவிஏஶேயth ।
நாThயshய மாth’ச ததா² யாநத²ஸ³யகாnh ॥ 30॥
தைத²ேவாthதரrhவாயாmh நnhth³யாth³யாmhச க³ேணவராnh ।
ph³ரமrh⁴தஸŋhகா⁴mhச யதா²பா⁴க³mh நிேவஶயth ॥ 31॥
shதmhேப⁴ ஸநthமாரmh  த³ேண த³ேமவ ச ।
kh³ராமNhயiµthதேர shதmhேப⁴ ஜாrhத²mh ஸmhநிவிஶேயth ॥ 32॥
அேநைநஅவ விதா⁴ேநந யதா²shதா²நmh யதா²விதி⁴ ।
ஸுphரஸாதா³நி ஸrhவாணி ைத³வதாநி நிேவஶயth ॥ 33॥
shதா²ேந shதா²ேந யதா²nhயாயmh விநிேவய  ேத³வதா: ।
தாஸாmh phரrhவீத தத: ஜநmh  யதா²rhஹத:॥ 34॥
ேத³வதாph◌⁴யsh தா³தvhயmh தமாlhயாiνேலபநmh ।
க³nhத⁴rhவவநிஸூrhேயாph◌⁴ேயா ரkhதமாlhயாiνேலபநmh ॥ 35॥
க³nhத⁴mh மாlhயmh ச ⁴பmh ச யதா²வத³iνrhவஶ: ।
த³thவா தத: phரrhவீத ப³mh ஜாmh யதா²விதி: ◌⁴ ॥ 36॥
ph³ரமாணmh ம³கrhேபண பாயேஸந ஸரshவதீmh ।
ஶிவவிShiΝமேஹnhth³ராth³யா:ஸmhjhயா ேமாத³ைகரத²॥ 37॥
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kh◌⁴’ெதௗத³ேநந ஹுத⁴khேஸாமrhெகௗ  ³ெடௗ³த³ைந: ।
விேவேத³வா:ஸக³nhத⁴rhவா iµநேயா ம⁴பாயைஸ:॥ 38॥
யமthெரௗ ச ஸmhjhயாவைபrhேமாத³ைகshததா² ।
பிth’nhபிஶாசாiνரகா³nh ஸrhபி:ேரண தrhபேயth ॥ 39॥
பkhவாேநந  மாmhேஸந ஸுரா²ப²லாஸைவ: ।
அrhசேயth³⁴தஸŋhகா⁴mhச சணைக: பலலாphைத:॥ 40॥
அேநைநவ விதா⁴ேநந ஸmhjhயா மthதவாரணீ ।
பkhவாேமந  மாmhேஸந ஸmhjhயா ரஸாmh க³:॥ 41॥
ஸுராமாmhஸphரதா³ேநஅந தா³நவாnhphரதிஜேயth ।
ேஶஷாnhேத³வக³mhshதjhjhஞ:ஸாேபாthகாெகௗத³ைந:॥ 42॥
மthshையச பிShடப⁴ையச ஸாக³ராnhஸதshததா² ।
ஸmhjhய வணmh சாபி தா³தvhயmh kh◌⁴’தபாயஸmh ॥ 43॥
நாநா²லப²லசாபி iµநீnhஸmhphரதிஜேயth ।
வாmhச பணைசவ விசிthைரrhப⁴யேபா⁴ஜைந:॥ 44॥
மாth’rhநாThயshய ஸrhவாshதா த⁴நத³mh ச ஸஹாiνைக:³ ।
அைபrhலாகாைரrhப⁴யேபா⁴jhையச ஜேயth ॥ 45॥
ஏவேமஷாmh ப³: காrhேயா நாநாேபா⁴ஜநஸmhரய: ।
நrhமnhthரவிதா⁴ேநந ப³கrhம ச வயேத ॥ 46॥
ேத³வேத³வ மஹாபா⁴க³ஸrhவேலாகபிதாமஹ ।
மnhthரதமmh ஸrhவmh phரதிkh³’ணீShவ ேம ப³mh ॥ 47॥
ேத³வேத³வ மஹாபா⁴க³ க³ேணஶ thராnhதக ।
phரkh³’யதாmh ப³rhேத³வ மnhthரேதா மேயாth³யத:॥ 48॥
நாராயதக³ேத பth³மநாப⁴ ஸுேராthதம ।
phரkh³’யதாmh ப³rhேத³வ மnhthரேதா மயாrhபித:॥ 49॥
ரnhத³ராமரபேத வjhரபாேண ஶதkhரேதா ।
phரkh³’யதாmh ப³rhேத³வ விதி⁴மnhthரரshkh’த:॥ 50॥
ேத³வேஸநாபேத shகnhத³ ப⁴க³வnh ஶŋhகரphய ।
ப³: phேதந மநஸா ஷNhiµக² phரதிkh³’யதாmh ॥ 51॥

4 sanskritdocuments.org



நாThயஶாshthரmh அth◌⁴யாய: 3

(மஹாேத³வ மஹாேயாகி³nhேத³வேத³வ ஸுேராthதம ।
ஸmhphரkh³’ய ப³mh ேத³வ ர விkh◌⁴நாthஸேதா³thதி²தாth ॥ )

ேத³வி ேத³வமஹாபா⁴ேக³ஸரshவதி ஹphேய ।
phரkh³’யதாmh ப³rhமாதrhமயா ப⁴khthயா ஸமrhபித:॥ 52॥
நாநாநிthதஸmh⁴தா: ெபௗலshthயா:ஸrhவ ஏவ 
ராேஸnhth³ரா மஹாஸthவா: phரதிkh³’ணீத ேம ப³mh ॥ 53॥
ல:th³தி⁴rhமதிrhேமதா⁴ ஸrhவேலாகநமshkh’தா: ।
மnhthரதமmh ேத³vhய: phரதிkh³’ணnh ேம ப³mh ॥ 54॥
ஸrhவ⁴தாiνபா⁴வjhஞ ேலாகவந மாத ।
phரkh³’யதாmh ப³rhேத³வ மnhthரேதா மேயாth³யத:॥ 55॥
ேத³வவkhthர ஸுரேரShட²⁴மேகேதா ஹுதாஶந ।
ப⁴khthயா ஸiµth³யேதா ேத³வ ப³:ஸmhphரதி kh³’யதாmh ॥ 56॥
ஸrhவkh³ரஹாmh phரவர ேதேஜாராேஶ தி³வாகர ।
ப⁴khthயா மேயாth³யேதா ேத³வ ப³:ஸmhphரதி kh³’யதாmh ॥ 57॥
ஸrhவkh³ரஹபேத ேஸாம th³விஜராஜ ஜக³thphய ।
phரkh³’யதாேமஷ ப³rhமnhthரேதா மேயாth³யத:॥ 58॥
மஹாக³ேணவரா:ஸrhேவ நnhதீ³வரேராக³மா: ।
phரkh³’தாmh ப³rhப⁴khthயா மயா ஸmhphரதி ேசாதி³த:॥ 59॥
நம: பிth’ph◌⁴ய:ஸrhேவph◌⁴ய: phரதிkh³’ணnhthவிமmh ப³mh ।
(⁴ேதph◌⁴யச நேமா நிthயmh ேயஷாேமஷ ப³: phய: ।)
காமபால நேமா நிthயmh யshயாயmh ேத விதி: ◌⁴ kh’த:॥ 60॥
நாரத³shmhப³ைசவ விவாவஸுேராக³மா: ।
பkh³’ணnh ேம ஸrhேவ க³nhத⁴rhவா ப³iµth³யதmh ॥ 61॥
யேமா thரச ப⁴க³வாநீவெரௗ ேலாகெதௗ ।
இமmh ேம phரதிkh³’ணீதாmh ப³: மnhthரரshkh’தmh ॥ 62॥
ரஸாதலக³ேதph◌⁴யச பnhநேக³ph◌⁴ேயா நேமா நம: ।
தி³ஶnh th³தி⁴mh நாThயshய தா: பாபநாஶநா:॥ 63॥
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ஸrhவாmhப⁴ஸாmh பதிrhேத³ேவா வே ஹmhஸவாஹந: ।
த: phதமாநsh ஸஸiµth³ரநதீ³நத:³॥ 64॥
ைவநேதய மஹாஸthவ ஸrhவபபேத விேபா⁴ ।
phரkh³’யதாmh ப³rhேத³வ மnhthரேதா மேயாth³யத:॥ 65॥
த⁴நாth◌⁴யோ யபதிrhேலாகபாேலா த⁴ேநவர: ।
ஸ³யகshஸயச phரதிkh³’ ேம ப³mh ॥ 66॥
நேமாऽsh நாThயமாth’ph◌⁴ேயா ph³ராmhயாth³யாph◌⁴ேயா நேமாநம: ।
ஸுiµகீ²பி: ◌⁴ phரஸnhநாபி⁴rhப³ரth³ய phரkh³’யதாmh ॥ 67॥
th³ரphரஹரணmh ஸrhவmh phரதிkh³’ ேம ப³mh ।
விShiΝphரஹரணmh ைசவ விShiΝப⁴khthயா மேயாth³யதmh ॥ 68॥
ததா² kh’தாnhத: காலச ஸrhவphராணிவேத⁴வெரௗ ।
mh’thச நியதிைசவ phரதிkh³’ ேம ப³mh ॥ 69॥
யாசாshயாmh மthதவாரNhயாmh ஸmhதா வshேத³வதா: ।
மnhthரதமmh ஸmhயkhphரதிkh³’ணnh ேம ப³mh ॥ 70॥
அnhேய ேய ேத³வக³nhத⁴rhவா தி³ேஶா த³ஶ ஸமாதா: ।
தி³vhயாnhதாெபௗ⁴மாச ேதph◌⁴யசாயmh ப³: kh’த:॥ 71॥
mhப⁴mh ஸலஸmhrhணmh Shபமாலாரshkh’தmh ।
shதா²பேயth³ரŋhக³மth◌⁴ேய  ஸுவrhணmh சாthர தா³பேயth ॥ 72॥
(ஆேதாth³யாநி  ஸrhவாணி kh’thவா வshthேராthதராணி  ।
க³nhைத⁴rhமாlhையச ⁴ைபச ப⁴ையrhேபா⁴jhையச ஜேயth ॥
ஜயிthவா  ஸrhவாணி ைத³வதாநி யதா²khரமmh ।
ஜrhஜரshthவபி⁴ஸmhjhய:shயாthதேதா விkh◌⁴நஜrhஜர:॥ 73॥
ேவதmh ஶிர வshthரmh shயாnhநீலmh ெரௗth³ேர ச பrhவணி ।
விShiΝபrhவணி ைவ பீதmh ரkhதmh shகnhத³shய பrhவணி ॥ 74॥
mh’ட³பrhவணி சிthரmh  ேத³யmh வshthரmh தாrhதி²நா ।
ஸth³’ஶmh ச phரதா³தvhயmh ⁴பமாlhயாiνேலபநmh ॥ 75॥
ஆேதாth³யாநி  ஸrhவாணி வாேஸாபி⁴ரவ³Nhட²ேயth ।
க³nhைத⁴rhமாlhையச ⁴ைபச ப⁴யேபா⁴ைஜச ஜேயth ॥ 76॥
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ஸrhவேமவmh விதி⁴mh kh’thவா க³nhத⁴மாlhயாiνேலபைந: ।
விkh◌⁴நஜrhஜரrhத²mh  ஜrhஜரmh thவபி⁴மnhthரேயth ॥ 77॥
அthர விkh◌⁴நவிநாஶாrhத²mh பிதாமஹiµைக²shஸுைர: ।
நிrhதshthவmh மஹாவீrhேயா வjhரஸாேரா மஹாதiν:॥ 78॥
ஶிரshேத ர ph³ரமா ஸrhைவrhேத³வ³ணஅ: தஹ ।
th³விதீயmh ச ஹர: பrhவ th’தீயmh ச ஜநாrhத³ந:॥ 79॥
சrhத²mh ச மாரshேத பசமmh பnhநேகா³thதம: ।
நிthயmh ஸrhேவऽபி பாnh thவாmh ஸுராrhேத² ச ஶிேவா ப⁴வ ॥ 80॥
நthேரऽபி⁴தி thவmh  phரஸூேதாऽதஸூத³ந ।
ஜயmh சாph◌⁴த³யmh ைசவ பாrhதி²வshய ஸமாவஹ ॥ 81॥
ஜrhஜரmh ஜயிthைவஅவmh ப³mh ஸrhவmh நிவிth³ய ச ।
அkh³ெநௗ ேஹாமmh தத:rhயாnhமnhthராஹுஇதிரshkh’தmh ॥ 82॥
ஹுதாஶ ஏவ தீ³phதாபி⁴lhகாபி: ◌⁴ பமாrhஜநmh ।
nh’பேதrhநrhதகீநாmh ச rhயாth³தீ³phthயபி⁴வrhத⁴நmh ॥ 83॥
அபி⁴th³ேயாthய ஸஹாேதாth³ையrhnh’பதிmh நrhதகீshததா² ।
மnhthரேதந ேதாேயந நரph◌⁴ய தாnhவேத³th ॥ 84॥
மஹாேல phரஸூதா:shத²³ெணௗைக⁴சாphயலŋhkh’தா: ।
யth³ேவா ஜnhம³ேேபதmh தth³ேவா ப⁴வ நிthயஶ:॥ 85॥
ஏவiµkhthவா தேதா வாkhயmh nh’பைதrh⁴தேய ³த: ◌⁴ ।
நாThயேயாக³phரth³th◌⁴யrhத²மாஶிஷshஸmhphரேயாஜேயth ॥ 86॥
ஸரshவதீ th◌⁴’திrhேமதா⁴ :rhலshshmh’திrhமதி: ।
பாnh ேவா மாதர: ெஸௗmhயாshth³தி⁴தா³ச ப⁴வnh வ:॥ 87॥
ேஹாமmh kh’thவா யதா²nhயாயmh ஹவிrhமnhthரரshkh’தmh ।
பி⁴nhth³யாthmhப⁴mh ததைசவ நாThயாசாrhய: phரயthநத:॥ 88॥
அபி⁴nhேந  ப⁴ேவthmhேப⁴ shவாந: ஶthேதா ப⁴யmh ।
பி⁴nhேந ைசவ  விjhேஞய:shவாந: ஶthஸŋhய:॥ 89॥
பி⁴nhேந mhேப⁴ ததைசவ நாThயசாrhய: phரயthநத: ।
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phரkh³’ய தீ³பிகாmh தீ³phதாmh ஸrhவmh ரŋhக³mh phரதீ³பேயth ॥ 90॥
ேவ³ைத:shேபா²ைதைசவ வlhகி³ைதச phரதா⁴விைத: ।
ரŋhக³மth◌⁴ேய  தாmh தீ³phதாmh ஸஶph³தா³mh ஸmhphரேயாஜேயth ॥ 91॥
ஶŋhக²³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ைஷrhmh’த³ŋhக³பணைவshததா² ।
ஸrhவாேதாth³ைய: phரணதி³ைத ரŋhேக³ th³தா⁴நி காரேயth ॥ 92॥
தthர chசி²nhநmh வ பி⁴nhநmh ச தா³தmh ச ஸேஶாணிதmh ।
தmh phரதீ³phதமாயshதmh நிthதmh th³தி⁴லணmh ॥ 93॥
ஸmhயகி³Shடsh ரŋhேகா³ைவ shவாந: ஶுப⁴மாவேஹth ।
ரshயாபா³லvh’th³த⁴shய ததா² ஜாநபத³shய ச ॥ 94॥
³Shடsh ததா² ரŋhேகா³ைத³வைதrh³ரதி⁴Sh²த: ।
நாThயவிth◌⁴வஸநmh rhயாnhnh’பshய ச ததா²ऽஶுப⁴mh ॥ 95॥
ய ஏவmh விதி⁴iµthsh’jhய யேத²Shடmh ஸmhphரேயாஜேயth ।
phராphேநாthயபசயmh ஶீkh◌⁴ரmh திrhயkh³ேயாநிmh ச க³chச²தி ॥ 96॥
யjhேஞந ஸmhதmh ேயதth³ரŋhக³ைத³வதஜநmh ।
அஜயிthவா ரŋhக³mh  ைநவ phேராmh phரேயாஜேயth ॥ 97॥
தா: ஜயnhthேயேத மாநிதா மாநயnhதி ச ।
தshமாthஸrhவphரயthேநந கrhதvhயmh ரŋhக³ஜநmh ॥ 98॥
ந ததா² phரத³ஹthயkh³நி: phரப⁴ஜநஸத: ।
யதா²யபphரேயாக³sh phரkhேதா த³ஹதி th ॥ 99॥
ஶாshthரjhேஞந விநீேதந ஶுசிநா தீ³ேதந ச ।
நாThயாசாrhேயண ஶாnhேதந கrhதvhயmh ரŋhக³ஜநmh ॥100॥
shதா²நph◌⁴ரShடmh  ேயா த³th³யாth³ப³iµth³விkh³நமாநஸ: ।
மnhthரேநா யதா² ேஹாதா phராயசிthதீ ப⁴ேவth ஸ:॥ 101॥
இthயயmh ேயா விதி⁴rhth³’Shேடா ரŋhக³ைத³வதஜேந ।
நேவ நாThயkh³’ேஹ காrhய: phேராயாmh ச phரேயாkhth’பி: ◌⁴ ॥ 102॥
இதி பா⁴ரதீேய நாThயஶாshthேர ரŋhக³ைத³வதஜநmh நாம th’தீேயாऽth◌⁴யாய:
ஸமாphத: ।
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