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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥
॥ શ્રીર તુ॥

ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્

અથ ચતુથાઽ યાયઃ ।
અેવં તુ પજૂનં કૃ વા મયા પ્રાેક્તઃ િપતામહઃ ।
આજ્ઞાપય પ્રભાે ક્ષપં્ર કઃ પ્રયાેગઃ પ્રયજુ્યતામ્॥ ૧॥
તતાેઽ યુક્તાે ભગવતા યાજેયા તમ થનમ્ ।
અેતદુ સાહજનનં સરુપ્રી તકરં તથા॥ ૨॥
યાેઽયં સમવકાર તુ ધમર્કામાથર્સાધકઃ ।
મયા પ્રાગ્ગ્ર થતાે િવદ્વ સ પ્રયાેગઃ પ્રયજુ્યતામ્॥ ૩॥
ત મ સમવકારે તુ પ્રયુક્તે દેવદાનવાઃ ।
હૃષ્ટાઃ સમભવ સવ કમર્ભાવાનુદશર્નાત્॥ ૪॥
કસ્ય ચ વથ કાલસ્ય મામાહા બુજસ ભવઃ
નાટ ં સ દશર્યામાેઽદ્ય િત્રનતે્રાય મહાત્મને॥ ૫॥
તતઃ સાધ સરૈુગર્ વા ષભાઙ્કિનવેશનમ્ ।
સમ યચ્યર્ શવં પશ્ચાદુવાચેદં િપતામહઃ॥ ૬॥
મયા સમવાકર તુ યાેઽયં ષ્ટઃ સરુાેત્તમ ।
શ્રવણે દશર્ને ચાસ્ય પ્રસાદં કતુર્મહર્ સ॥ ૭॥
પ યામ ઇ ત દેવેશાે દુ્રિહણં વાક્યમબ્રવીત્ ।
તતાે મામાહ ભગવાન્ સ ે ભવ મહામતે॥ ૮॥
તતાે િહમવતઃ ષે્ઠ નાનાનાગસમાકુલે ।
બહુભૂતગણાક ણ ર યક દરિનજર્◌़◌્હરે॥ ૯॥
પવૂર્રઙ્ગઃ કૃતઃ પવૂ તત્રાયં દ્વજસત્તમાઃ ।
તથા િત્રપુરદાહશ્ચ િડમસજં્ઞઃ પ્રયાે જતઃ॥ ૧૦॥
તતાે ભૂતગણા હૃષ્ટાઃ કનર્ભાવાનુક તર્નાત્ ।
મહાદેવશ્ચ સપુ્રીતઃ િપતામહમથાબ્રવીત્॥ ૧૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

અહાે નાટ મદં સ યક્ વયા ષં્ટ મહામતે ।
યશસ્યં ચ શભુાથ ચ પુ યં બુ દ્ધિવવધર્નમ્॥ ૧૨॥
મયાપીદં તં તં્ય સ યાકાલષેુ ત્યતા ।
નાનાકરણસયંુક્તૈરઙ્ગહારૈિવભૂ ષતમ્॥ ૧૩॥
પવૂર્રઙ્ગિવધાવ મ વયા સ યક્પ્રયાજે્યતામ્ ।
વધર્માનકયાેગેષુ ગીતે વાસાિરતષેુ ચ॥ ૧૪॥
મહાગીતષેુ ચવૈાથાર્ સ યગવેા ભને ય સ ।
યશ્ચાયં પવૂર્રઙ્ગ તુ વયા શદુ્ધઃ પ્રયાે જતઃ॥ ૧૫॥
અે ભિવ મ શ્રતશ્ચાયં ચત્રાે નામ ભિવ ય ત ।
શ્રુ વા મહેશ્વરવચઃ પ્રત્યુક્ત તુ વયંભવુા॥ ૧૬॥
પ્રયાેગમઙ્ગહારાણામાચ વ સરુસત્તમ ।
તત ત ડંુ સમાહૂય પ્રાેક્તવાન્ ભવુનેશ્વરઃ॥ ૧૭॥
પ્રયાેગમઙ્ગહારાણામાચ વ ભરતાય વૈ ।
તતાે યે ત ડુના પ્રાેક્તા વઙ્ગહારા મહાત્મના॥ ૧૮॥
તા વઃ કરણસયંુક્તા વ્યાખ્યાસ્યા મ સરેચકાન્ ।
સ્થરહ તાેઽઙ્ગહાર તુ તથા પયર્ તકઃ તઃ॥ ૧૯॥
સૂ ચિવદ્ધ તથા ચવૈ હ્યપિવદ્ધ તથવૈ ચ ।
આ ક્ષપ્તકાેઽથ િવજ્ઞેય તથા ચાેદ્ધિટ્ટતઃ તઃ॥ ૨૦॥
િવ ક ભશ્ચવૈ સ પ્રાેક્ત તથા ચવૈાપરા જતઃ ।
િવ ક ભાપ તશ્ચૈઅવ મત્તાક્ર ડ તથવૈ ચ॥ ૨૧॥
વ તકાે રે ચતશ્ચવૈ પાશ્વર્ વ તક અેવ ચ ।
શ્ચકાપ તઃ પ્રાેક્તાે ભ્રમરશ્ચ તથાપરઃ॥ ૨૨॥

મત્ત ખ લતકશ્ચવૈ મદા દ્વલ સત તથા ।
ગ તમ ડલકાે જ્ઞેયઃ પિર ચ્છન્ન તથવૈ ચ॥ ૨૩॥
પિર ત્ત ચતાેઽથ સ્યાત્તથા વૈશાખરે ચતઃ ।
પરા ત્તાેઽથ િવજ્ઞેય તથા ચવૈા યલાતકઃ॥ ૨૪॥
પાશ્વર્ચ્છેદાેઽથ સ પ્રાેક્તાે િવદ્યુદ્ભ્રા ત તથવૈ ચ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

ઊ દ્વતૃ્ત તથા ચવૈ સ્યાદાલીઢ તથવૈ ચ॥ ૨૫॥
રે ચતશ્ચાિપ િવજ્ઞેય તથવૈાચ્છુિરતઃ તઃ ।
આ ક્ષપ્તરે ચતશ્ચવૈ સ ભ્રા તશ્ચ તથાપરઃ॥ ૨૬॥
અપસપર્ તુ િવજ્ઞેય તથા ચાધર્િનકુટ્ટકઃ ।
દ્વાિત્રશદેતે સ પ્રાેક્તા અઙ્ગહારા તુ નામતઃ॥ ૨૭॥
અેતષેાં તુ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રયાેગં કરણાશ્રયમ્ ।
હ તપાદપ્રચારશ્ચ યથા યાજે્યઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૮॥
અઙ્ગહારેષુ વક્ષ્યા મ કરણષેુ ચ વૈ દ્વ ઃ ।
સવષામઙ્ગહારાણાં િન પ ત્તઃ કરણૈયર્તઃ॥ ૨૯॥
તા યતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ નામતઃ કમર્ત તથા ।
હ તપાદસમાયાેગાે ત્યસ્ય કરણં ભવેત્॥ ૩૦॥
દ્વે ત્તકરણે ચવૈ ભવતાે ત્તમા કા ।
દ્વા યાં િત્ર ભશ્ચતુ ભવાર્ યઙ્ગહાર તુ મા ભઃ॥ ૩૧॥
િત્ર ભઃ કલાપકં ચવૈ ચતુ ભઃ ષ ડકં ભવેત્ ।
પ ચવૈ કરણાિન સ્યુઃ સઙ્ઘાતક ઇ ત તઃ॥ ૩૨॥
ષડ્ ભવાર્ સપ્ત ભવાર્િપ અષ્ટ ભનર્વ ભ તથા ।
કરણૈિરહ સયંુક્તા અઙ્ગહારાઃ પ્રક તાર્ઃ॥ ૩૩॥
અેતષેામવે વક્ષ્યા મ હ તપાદિવક પનમ્ ।
તલપુ પપુટં પવૂ વ તતં વ લતાે ચ॥ ૩૪॥
અપિવદં્ધ સમનખં લીનં વ તકરે ચતમ્ ।
મ ડલ વ તકં ચવૈ િનકુટ્ટકમથાિપ ચ॥ ૩૫॥
તથવૈાધર્િનકુટં્ટ ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ ।
અધર્રે ચતકં ચવૈ વક્ષઃ વ તકમવે ચ॥ ૩૬॥
ઉન્મત્તં વ તકં ચવૈ ષ્ઠ વ તકમવે ચ ।
િદ વ તકમલાતં ચ તથવૈ ચ કટ સમમ્॥ ૩૭॥
આ ક્ષપ્તરે ચતં ચવૈ િવ ક્ષપ્તા ક્ષપ્તકં તથા ।
અધર્ વ તકમુિદ્દષ્ટમ ચતં ચ તથાપરમ્॥ ૩૮॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

ભજુઙ્ગત્રા સતં પ્રાેક્તમૂ વર્ નુ તથવૈ ચ ।
િનકુ ચતં ચ મત્ત લ વધર્મત્ત લ ચવૈ િહ॥ ૩૯॥
સ્યાદ્રચેકિનકુ્કટં્ટ ચ તથા પાદાપિવદ્ધકમ્ ।
વ લતં ઘૂ ણતં ચવૈ લ લતં ચ તથાપરમ્॥ ૪૦॥
દ ડપકં્ષ તથા ચવૈ ભજુઙ્ગત્ર તરે ચતમ્ ।
નપૂુરં ચવૈ સ પ્રાેક્તં તથા વૈશાખરે ચતમ્॥ ૪૧॥
ભ્રમરં ચતુરં ચવૈ ભજુઙ્ગા ચતમવે ચ ।
દ ડરે ચતકં ચવૈ તથા શ્ચકકુિટ્ટતમ્॥૪૨॥
કિટભ્રા તં તથા ચવૈ લતા શ્ચકમવે ચ ।
છન્નં ચ કરણં પ્રાેક્તં તથા શ્ચકરે ચતમ્॥ ૪૩॥
શ્ચકં વં્ય સતં ચવૈ તથા પાશ્વર્િનકુટ્ટકમ્ ।

લલાટ તલકં ક્રા તં કુ ચતં ચક્રમ ડલમ્॥ ૪૪॥
ઉરાેમ ડલમા ક્ષપં્ત તથા તલિવલા સતમ્ ।
અગર્લં ચાથ િવ ક્ષપ્તમા ત્તં દાેલપાદકમ્॥ ૪૫॥
િવ ત્તં િવિન ત્તં ચ પાશ્વર્ક્રા તં િનશુ ભતમ્ ।
િવદ્યુ ભ્રા તમ તક્રા તં િવવ તતકમવે ચ॥ ૪૬॥
ગજક્ર િડતકં ચવૈ તલસસં્ફાેિટતં તથા ।
ગ ડ લુતકં ચવૈ ગ ડસૂ ચ તથાપરમ્॥ ૪૭॥
પિર તં્ત સમુિદ્દષં્ટ પાશ્વર્ નુ તથવૈ ચ ।
ગ્ ધ્રાવલીનકં ચવૈ સન્નતં સચૂ્યથાિપ ચ॥ ૪૮॥
અધર્સચૂી ત કરણં સૂ ચિવદં્ધ તથવૈ ચ ।
અપક્રા તં ચ સ પ્રાેક્તં મયૂરલ લતં તથા॥ ૪૯॥
સિપતં દ ડપાદં ચ હિરણ લુતમવે ચ ।
પ્રેઙ્ખાે લતં િનત બં ચ ખ લતં કિરહ તકમ્॥ ૫૦॥
પ્રસિપતકમુિદ્દષં્ટ સહિવક્ર ડતં તથા ।
સહાક ષતમુદ્વતંૃ્ત તથાપે તમવે ચ॥ ૫૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

તલસઘંિટ્ટતં ચવૈ જિનતં ચાવિહ થકમ્ ।
િનવેશમેલકાક્ર ડમૂ દ્વતંૃ્ત તથવૈ ચ॥ ૫૨॥
મદ ખ લતકં ચવૈ િવ ક્રા તમથાિપ ચ ।
સ ભ્રા તમથ િવ ક ભમુદ્ઘિટ્ટતમથાિપ ચ॥ ૫૩॥
ષભક્ર િડતં ચવૈ લાે લતં ચ તથાપરમ્ ।
નાગાપસિપતં ચવૈ શકટાસ્યં તથવૈ ચ॥ ૫૪॥
ગઙ્ગાવતરણં ચવૈેત્યુક્તમષ્ટાિધકં શતમ્ ।
અષ્ટાેત્તરશતં હ્યેત કરણાનાં મયાેિદતમ્॥ ૫૫॥
ત્યે યુદ્ધે િનયુદ્ધે ચ તથ ગ તપિરક્રમે ।
ગ તપ્રચારે વક્ષ્યા મ યુદ્ધચાર િવક પનમ્॥ ૫૬॥
યત્ર તત્રાિપ સયંાજે્યમાચાયનાર્ટ શ ક્તનઃ ।
પ્રાયેણ કરણે કાયા વામાે વક્ષઃ સ્થતઃ કરઃ॥ ૫૭॥
ચરણસ્યાનુગશ્ચાિપ દ ક્ષણ તુ ભવે કરઃ ।
હ તપાદપ્રચાર તુ કિટપાશ્વા સયંુતમ્॥ ૫૮॥
ઉરઃ ષ્ઠાેદરાપેેતં વક્ષ્યમાણં િનબાેધત ।
યાિન સ્થાનાિન યાશ્ચાયા ત્યહ તા તથવૈ ચ॥ ૫૯॥
સા મા કે ત િવજ્ઞેયા તદ્યાેગા કરણં ભવેત્ ।
કટ કણર્સમા યત્ર કાપેર્રાંસ શર તથા॥ ૬૦॥
સમુન્નતમુરશ્ચવૈ સાૈષ્ઠવં નામ તદ્ભવેત્ ।
વામે પુ પપુટઃ પાશ્વ પાદાેઽગ્રતલસ ચરઃ॥ ૬૧॥
તથા ચ સન્નતં પાશ્વ તલપુ પપુટં ભવેત્ ।
કુ ચતાૈ મ ણબ ધે તુ વ્યા ત્તપિરવ તતાૈ॥ ૬૨॥
હ તાૈ િનપ તતાૈ ચાવેાવર્ તતં કરણં તુ તત્ ।
શકુતુ ડાૈ યદા હ તાૈ વ્યા ત્તપિરવ તતાૈ॥ ૬૩॥
ઉ ચ વ લતાૈ ય મ વ લતાે કમુચ્યતે ।
આવત્યર્ શકુતુ ડાખ્યમૂ ષે્ઠ િનપાતયેત્॥ ૬૪॥
વામહતશ્ચ વક્ષઃસ્થાેઽ યપિવદં્ધ તુ તદ્ભવેત્ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

શ્લષ્ટાૈ સમનખાૈ પદાૈ કરાૈ ચાિપ પ્ર લ બતાૈ॥ ૬૫॥
દેહઃ વાભાિવકાે યત્ર ભવે સમનખં તુ તત્ ।
પતાકા જ લ વક્ષઃસ્થં પ્રસાિરત શરાેધરમ્॥ ૬૬॥
િનહ ચતાંસકૂટં ચ ત લનં કરણં તમ્ ।
વ તકાૈ રે ચતાિવદ્ધાૈ િવ શ્લષ્ટાૈ કિટસં શ્રતાૈ॥ ૬૭॥
યત્ર ત કરણં જ્ઞેયં બુધૈઃ વ તકરે ચતમ્ ।
વ તકાૈ તુ કરાૈ કૃ વા પ્રાઙ્ગમખુાે વર્તલાૈ સમાૈ॥ ૬૮॥
તથા ચ મ ડલં સ્થાનં મ ડલ વ તકં તુ તત્ ।
િનકુિટ્ટતાૈ યદા હ તાૈ વબાહુ શરસાેઽ તરે॥ ૬૯॥
પાદાૈ િનકુિટ્ટતાૈ ચવૈ જ્ઞેયં તત્તુ િનકુટ્ટકમ્ ।
અ ચતાૈ બાહુ શર સ હ ત વ ભમખુાઙ્ગુ લઃ॥ ૭૦॥
િનકુ ચતાધર્યાેગને ભવેદથર્િનકુટ્ટકમ્ ।
પયાર્યશઃ કિટ છન્ના બાહ્વાેઃ શર સ પ લવાૈ॥ ૭૧॥
પનુઃપનુશ્ચ કરણં કિટ ચ્છનં તુ તદ્ભવેત્ ।
અપિવદ્ધકરઃ સચૂ્યા પાદશ્ચવૈ િનકુિટ્ટતઃ॥ ૭૨॥
સનં્નતં યત્ર પાશ્વ ચ તદ્ભવેઅધર્રે ચતમ્ ।
વ તકાૈ ચરણાૈ યત્ર કરાૈ વક્ષ સ રે ચતાૈ॥ ૭૩॥
િનકુ ચતં તથા વક્ષાે વક્ષ વ તકમવે તત્ ।
આ ચતને તુ પાદેન રે ચતાૈ તુ કરાૈ યદા॥ ૭૪॥
ઉન્મતં કરણં તત્તુ િવજ્ઞેયં ત્યકાેિવદૈઃ ।
હ તા યામથ પાદા યાં ભવતઃ વ તકાૈ યદા॥ ૭૫॥
ત વ તક મ ત પ્રાેક્તં કરણં કરણા થ ભઃ ।
િવ ક્ષપ્તા ક્ષપ્તબાહુ યાં વ તકાૈ ચરણાૈ યદા॥ ૭૬॥
અપક્રા તાધર્સૂ ચ યાં ત ષ્ઠ વ તકં ભવેત્ ।
પાશ્વર્યાેરગ્રતશ્ચવૈ યત્ર શ્લષ્ટઃ કરાે ભવેત્॥ ૭૭॥
વ તકાૈ હ તપાદા યાં તિદ્દ વ તકમુચ્યતે ।
અલાતં ચરણં કૃ વા વં્યસયેદ્દ ક્ષણં કરમ્॥ ૭૮॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

ઊ વર્ નુક્રમં કુયાર્દલાતક મ ત તમ્ ।
વ તકાપ તઃ પાદઃ કરાૈ ના ભકિટ સ્થતાૈ॥ ૭૯॥
પાશ્વર્મુદ્વાિહતં ચવૈ કરણં ત કટ સમમ્ ।
હ તાૈ હૃિદ ભવેદ્વામઃ સવ્યશ્ચા ક્ષપ્તરે ચતઃ॥૮૦॥
રે ચતશ્ચાપિવદ્ધશ્ચ ત સ્યાદા ક્ષપ્તરે ચતમ્ ।
િવ ક્ષપ્તં હ તપાદં ચ તસવૈાક્ષપેણં પનુઃ॥ ૮૧॥
યત્ર ત કરણં જ્ઞેયં િવ ક્ષપ્તા ક્ષપ્તપ્તકં દ્વ ઃ ।
વ તકાૈ ચરણાૈ કૃ વા કિરહ તં ચ દ ક્ષણમ્॥ ૮૨॥
વક્ષસ્થાને તથા વામમધર્ વ તકમાિદશતે્ ।
વ્યા ત્તપિર ત્ત તુ સ અેવ તુ કરાે યદા॥ ૮૩॥
અ ચતાે ના સકાગ્રે તુ તદ ચતમુદાહૃતમ્ ।
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય યશ્રમૂ ં િવવતર્યેત્॥ ૮૪॥
કિટ નુિવવતાર્ચ્ચ ભજુઙ્ગત્રા સતં ભવેત્ ।
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય જનુ તનસમં યસતે્॥ ૮૫॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાવૂ વર્ નુ પ્રક તતમ્ ।
શ્ચકં ચરણં કૃ વા કરં પાશ્વ િનકુ ચયેત્॥ ૮૬॥

નાસાગ્રે દ ક્ષણં ચવૈ જ્ઞેયં તત્તુ િનકુ ચતમ્ ।
વામદ ક્ષણપાદા યાં ઘૂણર્માનાપેસપર્ણૈઃ॥૮૭॥
ઉદ્વે ષ્ટતાપિવદ્ધશૈ્ચ હ તૈમર્ત્ત લ્યુદાહૃતમ્ ।
ખ લતાપ તાૈ પાદાૈ વામહ તશ્ચ રે ચતઃ॥ ૮૮॥

સવ્યહ તઃ કિટસ્થઃ સ્યાદધર્મત્ત લ ત તમ્ ।
રે ચતાે દ ક્ષણાે હ તઃ પાદઃ સવ્યાે િનકુિટ્ટતઃ॥ ૮૯॥
દાેલા ચવૈ ભવેદ્વામ તદ્રે ચતિનકુિટ્ટતમ્ ।
કાયા ના ભતટે હ તાૈ પ્રાઙ્મખુાૈ ખટકામખુાૈ॥ ૯૦॥
સચૂીિવદ્ધાવપક્રા તાૈ પાદાૈ પાદાપિવદ્ધકે ।
અપિવદ્ધાે ભવેદ્ધ તઃ સચૂીપાદ તથૈઅવ ચ॥ ૯૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

તથા િત્રકં િવ ત્તં ચ વ લતં નામ તદ્ભવેત્ ।
વ તતાઘૂ ણતઃ સવ્યાે હ તાે વામશ્ચ દાે લતઃ॥ ૯૨॥
વ તકાપ તઃ પાદઃ કરણં ઘૂ ણતં તુ તત્ ।
કિરહ તાે ભવેદ્વામાે દ ક્ષણશ્ચ િવવ તતઃ॥ ૯૩॥
બહુશઃ કુિટ્ટતઃ પદાે જ્ઞેયં ત લ લતં બુધૈઃ ।
ઊ વર્ નું િવધાયાથ તસ્યાપેિર લતાં યસતે્॥ ૯૪॥
દ ડ્પકં્ષ ત પ્રાેકં્ત કણ ત્યવેિદ ભઃ ।
ભજુઙ્ગત્રા સતં કૃ વા યત્રાેભાવિપ રે ચતાૈ॥ ૯૫॥
વામપાશ્વર્ તાૈ હ તાૈ ભજુઙ્ગત્ર તરે ચતમ્ ।
િત્રકં સવુ લતં કૃ વા લતારે ચતકાૈ કરાૈ॥ ૯૬॥
નપૂુશ્ચર્ તથા પાદઃ કરણ્E નપૂુરે યસતે્ ।
રે ચતાૈ હ તપાદાૈ ચ કટ ગ્રીવા ચ રે ચતા॥ ૯૭॥
વૈશાખસ્થાનકેનૈતદ્ભવવેૈશાખરે ચતમ્ ।
આ ક્ષપ્તઃ વ તકઃ પાદઃ કરાૈ ચાેદ્વે ષ્ટતાૈ તથા॥ ૯૮॥
િત્રકસ્ય વલનાચ્ચવૈ જ્ઞેયં ભ્રમરકં તુ તત્ ।
અ ચતઃ સ્યા કરાે વામઃ સવ્યશ્ચતુર અેવ તુ॥ ૯૯॥
દ ક્ષણઃ કુિટ્ટતઃ પાદશ્ચતુરં ત પ્રક તતમ્ ।
ભજુઙ્ગત્રા સતઃ પાદાે દ ક્ષણાે રે ચતઃ કરઃ॥ ૧૦૦॥
લતાખ્યશ્ચ કરાે વામાે ભજુઙ્ગા ચતકં ભવેત્ ।
િવ ક્ષપ્તં હ તપાદં તુ સમ તાદ્યત્ર દ ડવત્॥ ૧૦૧॥
રેચ્યતે ત દ્ધ કરણં જ્ઞેયં દ ડકરે ચતમ્ ।
શ્ચકં ચરણં કૃ વા દ્વાવ યથ િનકુિટ્ટતાૈ॥ ૧૦૨॥

િવધાતવ્યાૈ કરાૈ તત્તુ જ્ઞેયં શ્ચકકુિટ્ટતમ્ ।
સૂ ચ કૃ વાપિવદં્ધ ચ દ ક્ષણં ચરણં યસતે્॥ ૧૦૩॥
રે ચતા ચ કિટયર્ત્ર કિટભ્રા તં તદુચ્યતે ।
અ ચતઃ ષ્ઠતઃ પાદઃ કુ ચતાે વર્તલાઙ્ગુ લઃ॥ ૧૦૪॥
લતાખ્યશ્ચ કરાે વામ ત લતા શ્ચકં ભવેત્ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

અલપદ્મઃ કટ દેશે છન્ના પયાર્યશઃ કટ ॥ ૧૦૫॥
વૈશાખસ્થાનકેનેહ ત ચ્છનં્ન કરણં ભવેત્ ।
શ્ચકં ચરણં કૃ વા વ તકાૈ ચ કરવુભાૈ॥ ૧૦૬॥

રે ચતાૈ િવપ્રક ણા ચ કરાૈ શ્ચકરે ચતમ્ ।
બાહુશીષાર્ ચતાૈ હ તાૈ પાદઃ ષ્ઠા ચત તથા॥ ૧૦૭॥
દૂરસન્નત ષં્ઠ ચ શ્ચકં ત પ્રક તતમ્ ।
આલીઢં સ્થાનકં યત્ર કરાૈ વક્ષ સ રે ચતાૈ॥ ૧૦૮॥
ઊ વાર્ધાે િવપ્રક ણા ચ વં્ય સતં કરણં તુ તત્ ।
હ તાૈ તુ વ તકાૈ પાશ્વ તથા પાદાે િનકુિટ્ટતઃ॥ ૧૦૯॥
યત્ર ત કરણં જ્ઞેયં બુધૈઃ પાશ્વર્િનકુિટ્ટતમ્ ।
શ્ચકં ચરણં કૃ વા પાદસ્યાઙ્ગુષ્ઠકેન તુ॥ ૧૧૦॥

લલાટે તલકં કુયાર્ લલાટ તલકં તુ તત્ ।
ષ્ઠતઃ કુ ચતં કૃ વા વ્ય તક્રા તક્રમં તતઃ॥ ૧૧૧॥
આ ક્ષપ્તાૈ ચ કરાૈ કાયા ક્રા તકે કરણે દ્વ ઃ ।
આદ્યઃ પાદાે નતઃ કાયર્ઃ સવ્યહ તશ્ચ કુ ચતઃ॥ ૧૧૨॥
ઉત્તાનાે વામપાશ્વર્સ્થ ત કુ ચતમુદાહૃતમ્ ।
પ્રલ બતા યાં બાહુ યાં યદ્ગાત્રેણાનતને ચ॥ ૧૧૩॥
અ ય તરાપિવદ્ધઃ સ્યાત્તજ્જ્ઞેયં ચક્રમ ડલમ્ ।
વ તકાપ તાૈ પાદાવપિવદ્ધક્રમાૈ યદા॥ ૧૧૪॥
ઉરાેમ ડલકાૈ હ તાવુરાેમ ડ લક તુ તત્ ।
આ ક્ષપ્તં હ તપાદં ચ િક્રયતે યત્ર વેગતઃ॥ ૧૧૫॥
આ ક્ષઆેતં નામ કરણં િવજ્ઞેયં તિ દ્વ ેત્તમાઃ ।
ઊ વાર્ઙ્ગુ લતલઃ પાદઃ પાશ્વનાે વ પ્રસાિરતઃ॥ ૧૧૬॥
પ્રકુયાર્દ ચતતલાૈ હ તાૈ તલિવલા સતે ।
ષ્ઠતઃ પ્ર તઃ પાદાૈ દ્વાૈ તાલાવધર્મવે ચ॥ ૧૧૭॥
તસ્યવે ચાનુગાે હ તઃ પુરત વગર્લં તુ તત્ ।
િવ ક્ષપ્તં હ તપાદં ચ ષ્ઠતઃ પાશ્વર્તાેઽિપ વા॥ ૧૧૮॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

અેકમાગર્ગતં યત્ર ત દ્વ ક્ષપ્તમુદાહૃતમ્ ।
પ્રસાયર્ કુ ચતં પાદં પનુરાવતર્યેત્ દુ્રતમ્॥ ૧૧૯॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાૈ તદાવતર્મુદાહૃતમ્ ।
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય પાશ્વાર્ પાશ્વ તુ ડાેલયેત્॥ ૧૨૦॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાૈ ડાેલાપાદં તદુચ્યતે ।
આ ક્ષપ્તં હ તપાદં ચ િત્રકં ચવૈ િવવતર્યેત્॥ ૧૨૧॥
રે ચતાૈ ચ તથા હ તાૈ િવ ત્તે કરણે દ્વ ઃ ।
સચૂીિવદં્ધ િવધાયાથ િત્રકં તુ િવિનવતર્યેત્॥ ૧૨૨॥
કરાૈ ચ રે ચતાૈ કાયા િવિન ત્તે દ્વ ેત્તમઃ ।
પાશ્વર્ક્રા તક્રમં કૃ વા પુર તાદથ પાતયેત્॥ ૧૨૩॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાૈ પાશ્વર્ક્રા તં તદુચ્યતે ।
ષ્ઠતઃ કુ ચતઃ પાદાૈ વક્ષશ્ચવૈ સમુન્નતમ્॥ ૧૨૪॥
તલકે ચ કરઃ સ્થા ય તિન્ન ત ભતમુચ્યતે ।
ષ્ઠતાે વ લતં પાદં શરાેઘ્ ષં્ટ પ્રસારયેત્॥ ૧૨૫॥
સવર્તાે મ ડલાિવદં્ધ િવદ્યુદ્ભ્રા તં તદુચ્યતે ।
અ તક્રા તક્રમં કૃ વા પુર તા સ પ્રસારયેત્॥ ૧૨૬॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાવ તક્રા તે પ્રક તતાૈ ।
આ ક્ષપ્તં હ તપાદં ચ િત્રકં ચવૈ િવવ તતમ્॥ ૧૨૭॥
દ્વતીયાે રે ચતાે હ તાે િવવ તતકમવે તત્ ।
કણઽ ચતઃ કરાે વામાે લતાહ તશ્ચ દ ક્ષણઃ॥ ૧૨૮॥
દાેલાપાદ તથા ચવૈ ગજક્ર િડતકં ભવેત્ ।
દુ્રતમુિ ક્ષ ય ચરણં પુર તાદથ પાતયેત્॥ ૧૨૯॥
તલસસં્ફાેિટતાૈ હ તાૈ તલસસં્ફાેિટતે મતાૈ ।
ષ્ઠપ્રસાિરતઃ પાદઃ લતારે ચતકાૈ કરાૈ॥ ૧૩૦॥
સમુન્નતં શરશ્ચવૈ ગ ડ લુતકં ભવેત્ ।
સૂ ચપાદાે નતં પાશ્વર્મેકાે વક્ષઃ સ્થતઃ કરઃ॥ ૧૩૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

દ્વતીયશ્ચા ચતાે ગ ડે ગ ડસચૂી તદુચ્યતે ,
ઊ વાર્પવે ષ્ટતાૈ હ તાૈ સચૂીપાદાે િવવ તતઃ॥ ૧૩૨॥
પિર ત્તિત્રકં ચવૈ પિર તં્ત તદુચ્યતે ।
અેકઃ સમ સ્થતઃ પાદ ઊ ષે્ઠ સ્થતાેઽપરઃ॥ ૧૩૩॥
મુ ષ્ટહ તશ્ચ વક્ષઃસ્થઃ પાશ્વર્ નુ તદુચ્યતે ।
ષ્ઠપ્રસાિરતઃ પાદઃ િક ચત ચત નુકઃ॥ ૧૩૪॥
યત્ર પ્રસાિરતાે બાહૂ ત સ્યાત્ ગ્ ધ્રાવલીનકમ્ ।
ઉ લુત્ય ચરણાૈ કાયાર્વગ્રતઃ વ તક સ્થતાૈ॥ ૧૩૫॥
સન્નતાૈ ચ તથા હ તાૈ સન્નતં તદુદાહૃતમ્ ।
કુ ચતં પાદમુિ ક્ષ ય કુયાર્દગ્ર સ્થતં ભુિવ॥ ૧૩૬॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તાૈ સા સચૂી પિરક તતા ।
અલપદ્મઃ શરાેહ તઃ સચૂીપાદશ્ચ દ ક્ષણઃ॥ ૧૩૭॥
યત્ર ત કરણં જ્ઞેઅયમધર્સચૂી ત નામતઃ ।
પાદસચૂ્યા યદા પાદાે દ્વતીય તુ પ્રિવ યતે॥ ૧૩૮॥
કિટવક્ષઃ સ્થતાૈ હ તાૈ સચૂીિવધં તદુચ્યતે ।
કૃ વાે વ લતં પાદમપક્રા તક્રમં યસતે્॥ ૧૩૯॥
પ્રયાેગવશગાૈ હ તવપક્રા તં તદુચ્યતે ।
શ્ચકં ચરણં કૃ વા રે ચતાૈ ચ તથા કરાૈ॥ ૧૪૦॥

તથા િત્રકં િવ ત્તં ચ મયૂરલ લતં ભવેત્ ।
અ ચતાપ તાૈ પાદાૈ શરશ્ચ પિરવાિહતમ્॥ ૧૪૧॥
રે ચતાૈ ચ તથા હ તાૈ ત સિપતમુદાહૃતમ્ ।
નપૂુરં ચરણં કૃ વા દ ડપાદં પ્રસારયેત્॥ ૧૪૨॥
ક્ષપ્રાિવદ્ધકરં ચવૈ દ ડપાદં તદુચ્યતે ।
અ તક્રા તક્રમં કૃ વા સમુ લુત્ય િનપાતયેત્॥ ૧૪૩॥
જઙ્ઘા ચતાપેિર ક્ષપ્તા ત દ્વદ્યાદ્ધિરણ લુતમ્ । (see the cluster NghA. A new ligature may
be added to represent this cluster)
ડાેલાપાદક્રમં કૃ વા સમુ લુત્ય િનપાતયેત્॥૧૪૪॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

પિર ત્તિત્રકં ચવૈ ત પે્રઙ્ખાે લતમુચ્યતે ।
ભુ વૂ વર્િવિન ક્રા તાૈ હ તાૈ ચા ભ ( ધાે ) મખુાઙ્ગુલી॥ ૧૪૫॥
બદ્ધા ચાર તથ ચવૈ િનત બે કરણે ભવેત્ ।
દાેલાપાદક્રમં કૃ વા હ તાૈ તદનુગાવુભાૈઅ॥ ૧૪૬॥
રે ચતાૈ ઘૂ ણતાૈ વાિપ ખ લતં કરણં ભવેત્ ।
અેકાે વક્ષઃ સ્થતાે હ તઃ પ્રાેદ્વે ષ્ટતતલાેઽપરઃ॥ ૧૪૭॥
અ ચતશ્ચરણશ્ચવૈ પ્રયાજે્યઃ કિરહ તકે ।
અેક તુ રે ચતાે હ તાે લતાખ્ય તુ તથા પરઃ॥ ૧૪૮॥
પ્રસિપતતલાૈ પાદાૈ પ્રસિપતકમવે તત્ ।
અલાતં ચ પુરઃકૃ વા દ્વતીયં ચ દુ્રતક્રમમ્॥ ૧૪૯॥
હ તાૈ પાદાનુગાૈ ચાિપ સહિવક્ર િડતે તાૈ ।
ષ્ઠપ્રસિપતઃ પાદ તથા હ તાૈ િનકુ ચતાૈ॥ ૧૫૦॥
પનુ તથવૈ કતર્વ્યાૈ સહાક તર્કે દ્વ ઃ ।
આ ક્ષપ્તહ તમા ક્ષપ્તદેહમા ક્ષપ્તપાદકમ્॥ ૧૫૧॥
અદ્વતૃ્તગાત્ર મત્યેતદુદ્વતૃાં કરણં તમ્ ।
આ ક્ષપ્તચરણશ્ચૈકાે હ તાૈ તસ્યવૈ ચાનુગાૈ॥ ૧૫૨॥
આનતં ચ તથ ગાત્રં તયાપે તકં ભવેત્
દાેલાપાદક્રમં કૃ વા તલસઙ્ઘિટ્ટતાૈ કરાૈ॥ ૧૫૩॥
રેચયેચ્ચ કરં વામં તલસઙ્ઘિટ્ટતે સદા ।
અેકાે વક્ષઃ સ્થતાે હ તાે દ્ તીયશ્ચ પ્રલ બતઃ॥ ૧૫૪॥
તલાગ્રસં સ્થતઃ પાદાે જિનતે કરણે ભવેત્ ।
જિનતં કરણં કૃ વા હ તાૈ ચા ભમખુાઙ્ગુલી॥ ૧૫૫॥
શનૈિનપ તતાે ચવૈ જ્ઞેયં તદવિહ થકમ્ ।
કરાૈ વક્ષઃ સ્થતાૈ કાયાર્વુરાૈ િનભુર્ગ્ મવે ચ॥ ૧૫૬॥
મ ડલસ્થાનકં ચવૈ િનવેશં કરણં તુ તત્ ।
તલસ ચરપાદા યામુ લુત્ય પતનં ભવેત્॥૧૫૭॥
સનંતં વ લતં ગાત્રમેલકાક્ર િડતં તુ તત્ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

કરમા ત્તકરણમૂ ષે્ઠઽ ચતં યસતે્॥ ૧૫૮॥
જઙ્ઘા ચતા તથાેદ્વતૃ્તા હ્યૂ દ્વતંૃ્ત તુ તદ્ભવેત્ ।
કરાૈ પ્રલ બતાૈ કાયા શરશ્ચ પિરવાિહતમ્॥ ૧૫૯॥
પાદાૈ ચ વ લતાિવ દાૈઅ મદ ખ લતકે દ્વ ઃ ।
પુરઃ પ્રસાિરતઃ પાદઃ કુ ચતાે ગગનાને્મખુઃ॥ ૧૬૦॥
કરાૈ ચ રે ચતાૈ યત્ર િવ ક્રા તં તદુચ્યતે ।
કરમાવ તતં કૃ વા હ્યૂ ષે્ઠ િનકુ ચયેત્॥૧૬૧॥
ઊ શ્ચવૈ તથાિવદ્ધઃ સ ભ્રા તં કરણં તુ તત્ ।
અપિવદ્ધઃ કરઃ સચૂ્યા પાદશ્ચવૈ િનકુિટ્ટતઃ॥ ૧૬૨॥
વક્ષઃસ્થશ્ચ કરાે વામાે િવ ક ભે કરણે ભવેત્ ।
પાદાવુદ્ધિટ્ટતાૈ કાયા તલસઙ્ઘિટ્ટતાૈ કરાૈ॥ ૧૬૩॥
નતશ્ચ પાશ્વ કતર્વં્ય બુધૈ દ્ધિટ્ટતે સદા ।
પ્રયજુ્યાલાતકં પવૂ હ તાૈ ચાિપ િહ રેચયેત્॥ ૧૬૪॥
કુ ચતાવ ચતાૈ ચવૈ ષભક્ર િડતે સદા ।
રે ચતાવ ચતાૈ હ તાૈ લાે લતં વ તતં શરઃ॥ ૧૬૫॥
ઉભયાઃેપાશ્વર્યાેયર્ત્ર ત લાે લતમુદાહૃતમ્ ।
વ તકાપ તાૈ પાદાૈ શરશ્ચ પિરવાિહતમ્॥ ૧૬૬॥
રે ચતાૈ ચ તથા હ તાૈ સ્યાતાં નાગાપસિપતે ।
િનષ ણાઙ્ગ તુ ચરણં પ્રસાયર્ તલસ ચરમ્॥ ૧૬૭॥
ઉદ્વાિહતમુરઃ કૃ વા શકટાસ્યં પ્રયાજેયેત્ ।
ઊ વાર્ઙ્ગુ લતલાૈ પાદાૈ િત્રપતાકાવધાેમખુાૈ॥ ૧૬૮॥
હ તાૈ શર સન્નતં ચ ગઙ્ગાવતરણં વ ત ।
યાિન સ્થાનાિન યાશ્ચાયા વ્યાયામે ક થતાિન તુ॥ ૧૬૯॥
પાદપ્રચાર વષેાં તુ કરણાનામયં ભવેત્ ।
યે ચાિપ ત્તહ તા તુ ગિદતા ત્તકમર્ ણ॥ ૧૭૦॥
તષેાં સમાસતાે યાેગઃ કરણષેુ િવભાવ્યતે ।
પ્રાયેણ કરણે કાયા વામાે વક્ષઃ સ્થતઃ કરઃ॥ ૧૭૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

ચરણશ્ચાનુગશ્ચાિપ દ ક્ષણ તુ ભવે કરઃ ।
ચાયર્શ્ચવૈ તુ યાઃ પ્રાેક્તા ત્તહ તા તથવૈ ચ॥ ૧૭૨॥
સા મા કે ત િવજ્ઞેયા તદ્ભેદા કરણાિન તુ ।
અષ્ટાેત્તરશતં હ્યેત કરણાનાં મયાેિદતમ્॥ ૧૭૩॥
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ હ્યઙ્ગહારિવક પનમ્ ।
પ્રસાયાિ ક્ષ ય ચ કરાૈ સમપાદં પ્રયાજેયેત્॥ ૧૭૪॥
વં્ય સતાપ તં સવં્ય હ તમૂ વ પ્રસારયેત્ ।
પ્રત્યાલીઢં તતઃ કુયાર્ત્ તથવૈ ચ િનકુટ્ટકમ્॥ ૧૭૫॥
ઊ દ્વતંૃ્ત તતઃ કુયાર્દ ક્ષપ્તં વ તકં તતઃ ।
િનત બં કિર હ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન ચ યાેગતઃ॥ ૧૭૬॥
સ્થરહ તાે ભવેદેષ વઙ્ગહારાે હર પ્રયઃ ।
તલપુ પાપિવદ્ધે દ્વે વ તતં સિંનકુિટ્ટકમ્॥ ૧૭૭॥
ઊ દ્વતંૃ્ત તથા ક્ષપ્તમુરાેમ ડલમવે ચ ।
િનત બં કિરહ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૧૭૮॥
અેષ પયર્ તકાે નામ હ્યઙ્ગહારાે હરાેદ્ભવઃ ।
અલપ લવસચૂી ં ચ કૃ વા િવ ક્ષપ્તમવે ચ॥૧૭૯॥
આવ તતં તતઃ કુયાર્ત્તથૈઅવ ચ િનકુટ્ટકમ્ ।
ઊ દ્વતંૃ્ત તથા ક્ષપ્તમુરાેમ ડલમવે ચ॥ ૧૮૯॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન સચૂીિવદ્ધાે ભવેદયમ્ ।
અપિવદં્ધ તુ કરણં સચૂીિવદં્ધ તથવૈ ચ॥ ૧૮૧॥
ઉદ્વે ષ્ટતને હ તને િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્ ।
ઉરાેમ ડલકાૈ હ તાૈ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૧૮૨॥
અપિવદ્ધાેઽઙ્ગહારાશ્ચ િવજ્ઞેયાેઽયં પ્રયાે ભઃ ।
કરણં નપૂુરં કૃ વા િવ ક્ષપ્તાલાતકે પનુઃ॥ ૧૮૩॥
પનુરા ક્ષપ્તકં કુયાર્દુરાેમ ડલકં તથા ।
િનત બં કિરહ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૧૮૪॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

આ ક્ષપ્તકઃ સ િવજ્ઞેયાે હ્યઙ્ગહારઃ પ્રયાે ભઃ ।
ઉદ્વે ષ્ટતાપિવદ્ધ તુ કરઃ પાદાે િનકુિટ્ટતઃ॥ ૧૮૫॥
પનુ તનૈવૈ યાેગને વામપાશ્વ ભવેદથ ।
ઉરાેમ ડલકાૈ હ તાૈ િનત બં કિરહ તકમ્॥ ૧૮૬
કતર્વં્ય સકિટ ચ્છનં્ન ત્યે તૂદ્ધિટ્ટતે સદા ।
પયાર્યાેદ્વે ષ્ટતાૈ હ તાૈ પાદાૈ ચવૈ િનકુિટ્ટતાૈ॥ ૧૮૭॥
કુ ચતાવ ચતાૈઅ ચવૈ હ્યૂ દ્વતંૃ્ત તથવૈ ચ ।
ચતુરશં્ર કરં કૃ વા પાદેન ચ િનકુટ્ટકમ્॥ ૧૮૮॥
ભજુઙ્ગત્રા સતં ચવૈ કરં ચાે દ્વ ષ્ટતં પનુઃ ।
પિર ચ્છનં્ન ચ કતર્વં્ય િત્રકં ભ્રમરકેણ તુ॥ ૧૮૯॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન િવ ક ભે પિરક તતમ્ ।
દ ડપાદં કરં ચવૈ િવ ક્ષ યા ક્ષ ય ચવૈ િહ॥ ૧૯૦॥
વં્ય સતં વામહ તં ચ સહ પાદેન સપર્યેત્ ।
િનકુટ્ટકદ્વયં કાયર્મા ક્ષપ્તં મ ડલાેર સ॥ ૧૯૧॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન કતર્વ્યમપરા જતે ।
કુિટ્ટતં કરણં કૃ વા ભજુઙ્ગત્રા સતં તથા॥ ૧૯૨॥
રે ચતને તુ હ તને પતાકં હ તમાિદશતે્ ।
આ ક્ષપ્તકં પ્રયુ ત હ્યુરાેમ ડલકં તથા॥ ૧૯૩॥
લતાખ્યં સકટક ચ્છનં્ન િવ ક ભાપ તે ભવેત્ ।
િત્રકં સવુ લતં કૃ વા નપૂુરં કરણં તથા॥ ૧૯૪॥
ભજુઙ્ગત્રા સતં સવં્ય તથા વૈશાખરે ચતમ્ ।
આ ક્ષપ્તકં તતઃ કૃ વા પિર ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૧૯૫॥
બાહ્યભ્રમરકં કુયાર્દુરાેમ ડલમવે ચ ।
િનત બં કિરહ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૧૯૬॥
મત્તાક્ર ડાે ભવેદેષ હ્યઙ્ગહારાે હર પ્રયઃ ।
રે ચતં હ તપાદં ચ કૃ વા શ્ચકમવે ચ॥ ૧૯૭॥
પનુ તનેવૈ યાેગને શ્ચકં સ પ્રયાજેયેત્ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

િનકુટ્ટકં તથા ચવૈ સવ્યાસવ્યકૃતં ક્રમાત્॥૧૯૮॥
લતાખ્યઃ સકિટચ્છેદાે ભવે વ તકરે ચતે ।
પાશ્વ તુ વ તકં બદ્ વા કાય વથ િનકુટ્ટકમ્॥ ૧૯૯॥
દ્વતીયસ્ય ચ પાશ્વર્સ્ય િવિધઃ સ્યાદ્યમવે િહ ।
તતશ્ચ કરમાવત્યર્ હ્યૂ ષે્ઠ િનપાતયેત્॥ ૨૦૦॥
ઊ દ્વતંૃ્ત તતઃ કુયાર્દા ક્ષપ્તં પનુરેવ િહ ।
િનત બં કિરહ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૨૦૧॥
પાશ્વર્ વ તક ઇત્યેષ હ્યઙ્ગહારઃ પ્રક તતઃ ।
શ્ચકં કરણં કૃ વા લતાખ્યં હ તમવે ચ॥ ૨૦૨॥

તમવે ચ કરં ભૂયાે નાસાગ્રે સિન્નકુ ચયેત્ ।
તમવેાેદ્વે ષ્ટતં કૃ વા િનત બં પિરવતર્યેત્॥ ૨૦૩॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન શ્ચકાપ તે ભવેત્ ।
કૃ વા નપૂુરપાદં તુ તથા ક્ષપ્તકમવે ચ॥ ૨૦૪॥
પિર ચ્છનં્ન ચ કતર્વં્ય સચૂીપાદં તથવૈ ચ ।
િનત બં કિરહ તં ચા યુરાેમ ડલકં તથા॥ ૨૦૫॥
કટ ચ્છનં્ન તતશ્ચવૈ ભ્રમરઃ સ તુ સં જ્ઞતઃ ।
મત લકરણં કૃ વા કરમાવત્યર્ દ ક્ષણમ્॥ ૧૦૬॥
કપાેલસ્ય પ્રદેશે તુ કાય સ યઙ્િનકુ ચતમ્
અપિવદં્ધ દુ્રતં ચવૈ તલસસં્ફાેટસયંુતમ્॥ ૨૦૭॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન મત્ત ખ લતકે ભવેત્ ।
દાેલૈઃ કરૈઃ પ્રચ લતૈઃ વ તકાપ તૈઃ પદૈઃ॥ ૨૦૮॥
અ ચતવૈર્ લતૈહર્ તૈ તલસઙ્ઘિટ્ટતૈ તથા ।
િનકુિટ્ટતં ચ કતર્વ્યમૂ દ્વતંૃ તથવૈ ચ॥ ૨૦૯॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન મદા દ્વલ સતે ભવેત્ ।
મ ડલં સ્થાનકં કૃ વા તથા હ તાૈ ચ રે ચતાૈ॥ ૨૧૦॥
ઉદ્ઘિટ્ટતને પાદેન મત્ત લકરણં ભવેત્ ।
આ ક્ષપ્તં કરણં ચવૈ હ્યુરાેમ ડલમવે ચ॥ ૨૧૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

કિટ ચ્છનં્ન તથા ચવૈ ભવેત્તુ ગ તમ ડલે ।
સમપાદં પ્રયજુ્યાથ પિર ચ્છનં્ન વન તરમ્॥ ૨૧૨॥
આિવદ્ધને તુ પાદેન બાહ્યભ્રમરકં તથા ।
વામસચૂ્યા વ તક્રા તં ભજુઙ્ગત્રા સતં તથા॥ ૨૧૩॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન પિર ચ્છન્ને િવધીયતે ।
શરસ તપૂિર સ્થા યાૈ વ તઅકાૈ િવચ્યુતાૈ કરાૈ । ૨૧૪॥
તતઃ સવં્ય કરં ચાિપ ગાત્રમાન ય રેચયેત્ ।
પનુ થાપયેત્તત્ર ગાત્રમુન્ન ય રે ચતમ્॥ ૨૧૫॥
લતાખ્યાૈ ચ કરાૈ કૃ વા શ્ચકં સ પ્રયાજેયેત્ ।
રે ચતં કિરહ તં ચ ભજુઙ્ગત્રા સતં તથા॥ ૨૧૬॥
આ ક્ષપ્તકં પ્રયુ ત વ તકં પાદમવે ચ ।
પરાઙ્ગ્મખુિવિધભૂર્ય અેવમવે ભવેિદહ॥ ૨૧૭॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન પિર ત્તકરે ચતી ।
રે ચતાૈ સહ ગાત્રેણ હ્યપિવદ્ધાૈ કરાૈ યદા॥ ૨૧૮॥
પનુ તનેવૈ દેશને ગાત્રમુન્ન ય રેચયેત્ ।
કુયાર્ન્નપૂુરપાદં ચ ભજુઙ્ગત્રા સતં તથા॥ ૨૧૯॥
રે ચતં મ ડલં ચવૈ બાહુશીષ િનકુ ચયેત્ ।
ઊ દ્વતંૃ્ત તથા ક્ષપ્તમુરાેમ ડલમવે ચ॥ ૨૨૦॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન કુયાર્દ્વશૈાખરે ચતે ।
આદં્ય તુ જિનતં કૃ વા પાદમેકં પ્રસારયેત્॥૨૨૧॥
તથવૈાલાતકં કુયાર્ત્ િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્ ।
અ ચતં વામહ તં ચ ગ ડદેશે િનકુટ્ટયેત્॥ ૨૨૨॥
કિટ ચ્છનં્ન તથા ચવૈ પરા ત્તે પ્રયાજેયેત્ ।
વ તકં કરણં કૃ વા વં્ય સતાૈ ચ કરાૈ પનુઃ॥ ૨૨૩॥
અલાતકં પ્રયુ ત હ્યૂ વર્ નુ િનકુ ચતમ્ ।
અધર્સચૂી ચ િવ ક્ષપ્તમુદ્વતૃ્તા ક્ષપ્તકે તથા॥ ૨૨૪॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

કિરહ તં કિટ ચ્છન્નમઙ્ગહારે હ્યલાતકે ।
િનકુટ વક્ષ સ કરાવૂ વર્ નુ પ્રયાજેયેત્॥ ૨૨૫॥
આ ક્ષપ્ત વ તકં કૃ વા િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્ ।
ઉરાેમ ડલકાૈ હ તાૈ િનત બં કિરહ તકમ્॥ ૨૨૬॥
કિટ ચ્છનં્ન તથા ચવૈ પાશ્વર્ચ્છેદે િવધીયતે ।
સચૂીવામપદં દ યા દ્વદ્યુદ્ભ્રા તં ચ દ ક્ષણમ્॥ ૨૨૭॥
દ ક્ષણને પનુઃ સચૂી િવદ્યુદ્ભ્રા તં ચ વામતઃ ।
પિર ચ્છનં્ન તથા ચવૈ હ્ય તક્રા તં ચ વામકમ્॥ ૨૨૮॥
લતાખ્યં સકિટ ચ્છનં્ન િવદ્યુદ્ભ્રા તશ્ચ સ તઃ ।
કૃ વા નપૂુરપાદં તુ સવ્યવામાૈ પ્રલ બતાૈ॥ ૨૨૯॥
કરાૈ પાશ્વ તત તા યાં િવ ક્ષપ્તં સ પ્રયાજેયેત્ ।
તા યાં સચૂી તથા ચવૈ િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્॥ ૨૩૦॥
લતાખ્યં સકિટ ચ્છનં્ન કુતાર્દુદ્વતૃ્તકે સદા ।
આલીઢવં્ય સતાૈ હ તાૈ બાહુશીષ િનકુટ્ટયેત્॥ ૨૩૧॥
નપૂુરશ્ચરણાે વામ તથાલાતશ્ચ દ ક્ષણઃ ।
તનેવૈા ક્ષપ્તકં કુયાર્દુરાેમ ડલકાૈ કરાૈ॥૨૩૨॥
કિરહ તં કિટ ચ્છન્નમાલીઢે સ પ્રયાજેયેત્ ।
હ તં તુ રે ચતં કૃ વા પાશ્વર્માનસ્ય રેચયેત્॥ ૨૩૩॥
પનુ તનેવૈ યાેગને ગાત્રમાનસ્ય રેચયેત્ ।
રે ચતં કરણં કાયર્મુરાેમ ડલમવે ચ॥ ૨૩૪॥
કિટ ચ્છનં્ન તુ કતર્વ્યમઙ્ગહારે તુ રે ચતે ।
નપૂુરં ચરણં કૃ વા િત્રકં તુ પિરવતર્યેત્॥૨૩૫॥
વં્ય સતને તુ હ તને િત્રકમવે િવવતર્યેત્ ।
વામં ચાલાતકં કૃ વા સચૂીમત્રવૈ યાજેયેત્॥૨૩૬॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન કુયાર્દાચ્છુિરતે સદા ।
રે ચતાૈ વ તકાૈ પાદાૈ રે ચતાૈ વ તકાૈ કરાૈ॥ ૨૩૭॥
કૃ વા િવશ્લષેમવેં તુ તનેવૈ િવિધના પનુઃ ।
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પનુ ક્ષપેણં ચવૈ રે ચતૈરેવ કારયેત્॥ ૨૩૮॥
ઉદ્વતૃ્તા ક્ષપ્તકે ચવૈ હ્યુરાેમ ડલમવે ચ ।
િનત બં કિરહ તં ચ કિટ ચ્છનં્ન તથવૈ ચ॥ ૨૩૯॥
આ ક્ષપ્તરે ચતાે હ્યષે કરણાનાં િવિધઃ તઃ ।
િવ ક્ષપ્ત કરણં કૃ વા હ તપાદં મખુાગમમ્॥ ૨૪૦॥
વામસૂ ચસહકૃતં િવ ક્ષપેદ્વામકં કરમ્ ।
વક્ષઃસ્થાને ભવે સવ્યાે વ લતં િત્રકમવે ચ॥ ૨૪૧॥
નપૂુરા ક્ષપ્તકે ચવૈ હ્યધર્ વ તકમવે ચ ।
િનત બં કિરહ તં ચ હ્યુરાેમ ડલકં તથા॥ ૨૪૨॥
કિટ ચ્છનં્ન ચ કતર્વં્ય સ ભ્રા તે ત્તયાે ભઃ ।
અપક્રા તક્રમં કૃ વા વં્ય સતં હ તમવે ચ॥ ૨૪૩॥
કુયાર્દુદ્વે ષ્ટતં ચવૈ હ્યધર્સચૂી ં તથવૈ ચ ।
િવ ક્ષપ્તં સકિટ ચ્છન્નમુદ્વતૃ્તા ક્ષપ્તકે તથા॥ ૨૪૪॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન કતર્વ્યમપસિપતે ।
કૃ વા નપૂુરપાદં ચ દુ્રતમા ક્ષ ય ચ ક્રમમ્॥ ૨૪૫॥
પાદસ્ય ચાનુગાૈ હ તાૈ િત્રકં ચ પિરવતર્યેત્ ।
િનકુટ કરપાદં ચા યુરાેમ ડલકં પનુઃ॥ ૨૪૬॥
કિરહ તં કિટ ચ્છનં્ન કાયર્મધર્િનકુટ્ટકે ।
દ્વાિત્રશદેતે સ પ્રાેક્તા હ્યઙ્ગહારા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪૭॥
ચતુરાે રેચકાંશ્ચાિપ ગદતાે મે િનબાેધત ।
પાદરેચક અેકઃ સ્યાત્ દ્વતીયઃ કિટરેચકઃ॥ ૨૪૮॥
કરરેચક તીય તુ ચતુથર્ઃ ક ઠરેચકઃ ।
[રે ચતાખ્યઃ થગ્ભાવે વલને ચા ભધીયતે॥
ઉદ્વાહના થગ્ભાવાચ્ચલનાચ્ચાિપ રેચકઃ ।
પાશ્વાર્ પાશ્વ તુ ગમનં ખ લતૈશ્ચ લતૈઃ પદૈઃ॥
િવિવધૈશ્ચવૈ પાદસ્ય પાદરેચક ઉચ્યતે ।
િત્રકસ્યાેદ્વતર્નં ચવૈ છટ વલનમવે ચ॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

તથાઽપસપર્ણં ચવૈ કિટરેચક ઉચ્યતે ।
ઉદ્વતર્નં પિરક્ષપેાે િવક્ષપેઃ પિરવતર્નમ્॥
િવસપર્ણં ચ હ તસ્ય હ તરેચક ઉચ્યતે ।
ઉદ્વાહનં સન્નમનં તથા પાશ્વર્સ્ય સન્ન તઃ॥
ભ્રમણં ચાિપ િવજ્ઞેયાે ગ્રીવાયા રેચકાે બુધૈઃ । ]
રેચકૈરઙ્ગહારૈશ્ચ ત્ય તં વીક્ષ્ય શઙ્કરમ્॥ ૨૪૯॥
સકુુમારપ્રયાેગેણ ત્ય તીં ચવૈ પાવર્તીમ્ ।
દઙ્ગભેર પટહૈભાર્ ડિડ ડમગાેમખુૈઃ॥૨૫૦॥

પણવૈદર્દુરૈશ્ચવૈ સવાર્તાેદ્યૈઃ પ્રવાિદતૈઃ ।
દક્ષયજ્ઞે િવિનહતે સ યાકાલે મહેશ્વરઃ॥ ૨૫૧॥
નાનાઙ્ગહારૈઃ પ્રા ત્ય લયતાલવશાનુગૈઅઃ ।
િપ ડબ ધાં તતાે દૃ ટ્વા ન દભદ્રમખુા ગણાઃ॥ ૨૫૨॥
ચકુ્ર તે નામ િપ ડીનાં બ ધમાસાં સલક્ષણમ્ ।
ઈશ્વરસ્યેશ્વર િપ ડી ન દનશ્ચાિપ પટ્ટસી॥ ૨૫૩॥
ચ ડકાયા ભવે પ ડી તથા વૈ સહવાિહની ।
તાક્ષ્યર્િપ ડી ભવે દ્વ ણાેઃ પદ્મિપ ડી વયંભવુઃ॥ ૨૫૪॥
શક્રસ્યૈરાવતી િપ ડી ઝષિપ ડી તુ માન્મથી ।
શ ખિપ ડી કુમારસ્ય પિપ ડી ભવે ચ્છ્ર યઃ॥ ૨૫૫॥
ધારાિપ ડી ચ હ્નવ્યાઃ પાશિપ ડી યમસ્ય ચ॥
વા ણી ચ નદ િપ ડી યાક્ષી સ્યાદ્ધનદસ્ય તુ॥ ૨૫૬॥
હલિપ ડી બલસ્યાિપ સપર્િપ ડી તુ ભાે ગનામ્ ।
ગાણેશ્વર મહાિપ ડી દક્ષયજ્ઞિવમિદની॥૨૫૭॥
િત્રશલૂાકૃ તસસં્થાના રાૈદ્ર સ્યાદ ધક દ્વષઃ ।
અેવમ યા વિપ તથા દેવતાસુ યથાક્રમમ્॥ ૨૫૮॥
વજભૂતાઃ પ્રયાેક્તવ્યાઃ િપ ડીબ ધાઃ સુ ચિહ્નતાઃ ।
રેચકા અઙ્ગહારાશ્ચ િપ ડીબ ધાતસ્થવૈ ચ॥ ૨૫૯॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

ટ્વા ભગવતા દત્તા ત ડવે મનુયે તદા ।
તનેાિપ િહ તતઃ સ યગ્ગાનભા ડસમ વતઃ॥ ૨૬૦॥
ત્તપ્રયાેગઃ ષ્ટાે યઃ સ તા ડવ ઇ ત તઃ ।
ઋષય ઊચુઃ -
યદા પ્રા યથર્મથાર્નાં તજ્જ્ઞૈર ભનયઃ કૃતઃ ॥ ૨૬૧॥
ક મા તં્ત કૃતં હ્યેત કં વભાવમપેક્ષતે ।
ન ગીતકાથર્સ બદં્ધ ન ચા યથર્સ્ય ભાવકમ્॥ ૨૬૨॥
ક મા ત્તં કૃતં હ્યેતદ્ગ તે વાસાિરતષેુ ચ ।
ભરતઃ -
અત્રાેચ્યતે ન ખ વથ ક ચ ત્તમપેક્ષતે॥ ૨૬૩॥
િક તુ શાેભાં પ્રજનયેિદ ત તં્ત પ્રવ તતમ્ ।
પ્રાયેણ સવર્લાેકસ્ય ત્ત મષં્ટ વભાવતઃ॥ ૨૬૪॥
મઙ્ગલ મ ત કૃ વા ચ ત્તમેત પ્રક તતમ્ ।
િવવાહપ્રસવાવાહપ્રમાેદા યુઅદયાિદષુ॥ ૨૬૫॥
િવનાેદકારણં ચે ત ત્તમેત પ્રવ તતમ્ ।
અતશ્ચવૈ પ્ર તક્ષપેાદ્ભૂતસઙ્ઘૈઃ પ્રવ તતાઃ॥ ૨૬૬॥
યે ગીતકાદાૈ યજુ્ય તે સ યઙ્ ત્તિવભાગકાઃ।
દેવને ચાિપ સ પ્રાેક્ત ત ડુ તા ડવપૂવર્કમ્॥ ૨૬૭॥
ગીતપ્રયાેગમા શ્રત્ય ત્તમેત પ્રવત્યર્તામ્ ।
પ્રાયેણ તા ડવિવિધદવ તુત્યાશ્રયાે ભવેત્॥૨૬૮॥
સકુુમારપ્રયાેગશ્ચ ઙ્ગારરસસ ભવઃ ।
તસ્ય ત ડુપ્રયુક્તસ્ય તા ડવસ્ય િવિધિક્રયામ્॥૨૬૯॥
વધર્માનકમાસાદ્ય સ પ્રવક્ષ્ય મ લક્ષણમ્ ।
કલાનાં દ્ધમાસાદ્ય હ્યક્ષરાણાં ચ વધર્નાત્॥ ૨૭૦॥
લયસ્ય વધર્નાચ્ચાિપ વધર્માનકમુચ્યતે ।
કૃ વા કુતપિવ યાસં યથાવદ્દિ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૭૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

આસાિરતપ્રયાેગ તુ તતઃ કાયર્ઃ પ્રયાે ભઃ ।
તત્ર તપૂાેહનં કૃ વા ત ત્રીગાનસમ વતમ્॥ ૨૭૨॥
કાયર્ઃ પ્રવેશાે નતર્ક્યા ભા ડવાદ્યસમ વતઃ ।
િવશદુ્ધકરણાયાં તુ ત્યાં વાદ્યં પ્રયાજેયેત્॥૨૭૩॥
ગત્યા વાદ્યાનુસાિર યા તસ્યાશ્ચાર ં પ્રયાજેયેત્ ।
વૈશાખસ્થાનકેનેહ સવર્રેચકચાિરણી॥ ૨૭૪॥
પુ પા જ લધરા ભૂ વા પ્રિવશદે્રઙ્ગમ ડપમ્ ।
પુ પા જ લ િવ જ્યાથ રઙ્ગપીઠં પર ત્ય ચ॥ ૨૭૫॥
પ્રણ ય દેવતા યશ્ચ તતાેઽ ભનયમાચરેત્ ।
યત્રા ભનેયં ગીતં સ્યાત્તત્ર વાદ્યં ન યાજેયેત્॥ ૨૭૬॥
અઙ્ગહારપ્રયાેગે તુ ભા ડવાદ્યં િવધીયતે ।
સમં રકં્ત િવભક્તં ચ સુ્ફટં શદુ્ધપ્રહારજમ્॥૨૭૭॥
ત્તાઙ્ગગ્રાિહ વાદ્યજ્ઞવૈાર્દ્યં યાજંે્ય તુ તા ડવે ।
પ્રયજુ્ય ગીતવાદ્યે તુ િન ક્રામેન્નતર્ક તતઃ॥ ૨૭૮॥
અનનેવૈ િવધાનને પ્રિવશ ત્યપરાઃ થક્ ।
અ યાશ્ચાનુક્રમેણાથ િપ ડી ં બધ્ન ત યાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૨૭૯॥
તાવ પયર્ તકઃ કાયા યાવ પ ડી ન બ યતે ।
િપ ડી ં બદ્ વા તતઃ સવાર્ િન ક્રામેયુઃ સ્ત્રય તુ તાઃ॥ ૨૮૦॥
િપ ડીબ ધષેુ વાદ્યં તુ કતર્વ્ય મહ વાદકૈઅઃ ।
પયર્ તકપ્રમાણને ચત્રાૈઘકરણા વતમ્॥ ૨૮૧॥
તત્રાપેવાહનં ભૂયઃ કાય પવૂર્વદેવ િહ ।
તતશ્ચાસાિરતં ભૂયાે ગાયનં તુ પ્રયાજેયેત્॥ ૨૮૨॥
પવૂણવૈ િવધાનને પ્રિવશચે્ચાિપ નતર્ક ।
ગીતકાથ વ ભનયેદ્ દ્વતીયાસાિરતસ્ય તુ॥ ૨૮૩॥
તદેવ ચ પનુવર્ તુ ત્તનેાિપ પ્રદશર્યેત્ ।
આસાિરતે સમાપ્તે તુ િન ક્રામેન્નતર્ક તતઃ॥ ૨૮૪॥
પવૂર્વ પ્રિવશ ત્ય યાઃ પ્રયાેગઃ સ્યા સ અેવ િહ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

અેવં પદે પદે કાયા િવિધરાસાિરતસ્ય તુ॥ ૨૮૫॥
ભા ડવાદ્યકૃતે ચવૈ તથા ગાનકૃતેઽિપ ચ ।
અેકા તુ પ્રથમં યાજે્યા દ્વે દ્વતીયં તથવૈ ચ॥ ૨૮૬॥
તસ્રાે વ તુ તીયં તુ ચતસ્ર તુ ચતુથર્કમ્ ।
િપ ડીનાં િવધયશ્ચવૈ ચ વારઃ સ પ્રક તતાઃ॥ ૨૮૭॥
િપ ડી ઙ્ખ લકા ચવૈ લતાબ ધાેઽથ ભેદ્યકઃ ।
િપ ડીબ ધ તુ િપ ડ વાદુ્ગ મઃ ઙ્ખ લકા ભવેત્॥ ૨૮૮॥
લાપેનદ્ધા ચ લતા સ ત્તાે ભેદ્યકઃ તઃ ।

િપ ડીબ ધઃ કિનષે્ઠ તુ ઙ્ખલા તુ લયા તરે॥ ૨૮૯॥
મ યમે ચ લતાબ ધાે જ્યેષે્ઠ ચવૈાથ ભેદ્યકઃ ।
િપ ડીનાં િવિવધા યાેિનયર્ તં્ર ભદ્રાસનં તથા॥ ૨૯૦॥
શક્ષાયાેગ તથા ચવૈ પ્રયાેક્તવ્યઃ પ્રયાે ભઃ ।
અેવં પ્રયાેગઃ કતર્વ્યાે વધર્માને તપાેધનાઃ ॥ ૨૯૧॥
ગીતાનાં છ દકાનાં ચ ભૂયાે વક્ષ્યા યહં િવિધમ્ ।
યાિન વ તુિનબદ્ધાિન યાિન ચાઙ્ ગકૃતાિન તુ॥ ૨૯૨॥
ગીતાિન તષેાં વક્ષ્યા મ પ્રયાેગં ત્તવાદ્યયાેઃ ।
તત્રાવતરણં કાય નતર્ક્યાઃ સાવર્ભા ડકમ્॥ ૨૯૩॥
ક્ષપેપ્ર તકે્ષપકૃતં ભા ડાપેાેહનસસૃં્કતમ્ ।
પ્રથમં વ ભનેયં સ્યદ્ગ તકે સવર્વ તુકમ્॥ ૨૯૪
તદેવ ચ પનુવર્ તુ ત્તીનાિપ પ્રદશયત્ ।
યાે િવિધઃ પવૂર્મુક્ત તુ ત્તા ભનયવાિદતે॥ ૨૯૫॥
આસાિરતિવધાૈ સ સ્યાદ્ગ તાનાં વ તુકે વિપ ।
અેવં વ તુિનબ ધાનાં ગીતકાનાં િવિધઃ તઃ॥ ૨૯૬॥

તાઙ્ગિનબદ્ધાનાં ગીતાનામિપ લક્ષણમ્ ।
ય અેવ વ તુકિવિધ ર્ત્તા ભનયવાિદતે॥ ૨૯૭॥
તમવેાઙ્ગિનબદ્ધષેુ ચ્છ દકે વિપ યાજેયેત્ ।
વાદ્યં ગવુર્ક્ષરકૃતં તથા પાક્ષરમવે ચ॥ ૨૯૮॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥

મખુે સાપેાેહને કુયાર્દ્વણાર્નાં િવપ્રકષર્તઃ ।
યદા ગી તવશાદઙ્ગં ભૂયાે ભૂયાે િનવતર્તે॥ ૨૯૯॥
તત્રાદ્યમ ભનેયં સ્યાચ્છેષં ત્તને યાજેયેત્ ।
યદા ગી તવશાદઙ્ગં ભૂયાે ભૂયાે િનવતર્તે॥ ૩૦૦॥
િત્રપા ણલયસયંુક્તં તત્ર વાદ્યં પ્રયાજેયેત્ ।
યથા લય તથા વાદ્યં કતર્વ્ય મહ વાદકૈઃ ॥ ૩૦૧॥
[ તતં ચાનુગતં ચાિપ આેઘં ચ કરણા વતમ્ ।
સ્થરે ત વં (તં) પ્રયાેક્તવ્યં મ યે ચાનુગતં ભવેત્॥
ભૂયશ્ચાૈઘઃ પ્રયાેક્તવ્ય વષે વાદ્યગતાે િવિધઃ ।
છ દાેગીતકમાસાદ્ય વઙ્ગાિન પિરવતર્યેત્॥
અેષ કાયા િવિધિનત્યં ત્તા ભનયવાિદતે ।
યાિન વ તુિનબદ્ધાિન તષેામ તે ગ્રહાે ભવેત્॥
અઙ્ગાનાં તુ પરા ત્તાવાદાવવે ગ્રહાે મતઃ ॥]
અેવમષે િવિધઃ કાયા ગીતે વાસાિરતે વિપ ।
દેવ તુત્યાશ્રયં હ્યેત સકુુમારં િનબાેધત॥ ૩૦૨॥
સ્ત્રીપુંસયાે તુ સલંાપાે ય તુ કામસમુદ્ભવઃ ।
તજ્જ્ઞેયં સકુુમારં િહ ઙ્ગારરસસ ભવમ્॥ ૩૦૩॥
યસ્યાં યસ્યામવસ્થાયાં તં્ત યાજંે્ય પ્રયાે ભઃ ।
ત સવં સ પ્રવક્ષ્યા મ તચ્ચ મે ત દ્વ ઃ॥ ૩૦૪॥
અઙ્ગવ તુિન ત્તાૈ તુ તથા વણર્િન ત્તષુ ।
તથા ચાભુદયસ્થાને તં્ત તજ્જ્ઞઃ પ્રયાજેયેત્ ॥ ૩૦૫॥
યત્તુ સદંૃ યતે િક ચદ્દ પત્યાેમર્દનાશ્રયમ્ ।
તં્ત તત્ર પ્રયાેક્તવ્યં પ્રહષાર્થર્ગુણાેદ્ભવમ્॥ ૩૦૬॥
યત્ર સિન્નિહતે કા તે ઋતુકાલાિદદશર્નમ્ ।
ગીતકાથાર્ ભસબંદં્ધ તં્ત તત્રાિપ ચે યતે॥ ૩૦૭॥
ખ ડઅતા િવપ્રલ ધા વા કલહા તિરતાિપ વા ।
ય મન્નઙ્ગે તુ યવુ તનર્ તં્ત તત્ર ન યાજેયેત્॥૩૦૮॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૪॥

સખીપ્ર ત્તે સલંાપે તથાઽસિન્નિહતે પ્રયે ।
ન િહ તં્ત પ્રયાેક્તવ્યં યસ્યા ન પ્રાે ષતઃ પ્રયઃ॥ ૩૦૯॥
[ દૂત્યાશ્રયં યદા તુ સ્યાદતૃુકાલાિદ દશર્નમ્ ।
આૈ સકુ્ય ચ તાસબંદં્ધ ન તં્ત તત્ર યાજેયેત્॥]
ય મન્નઙ્ગે પ્રસાદં તુ ગ્ હ્ન યાન્નાિયકા ક્રમાત્ ।
તતઃપ્ર ત તં્ત તુ શષેે વઙ્ગષેુ યાજેયેત્॥ ૩૧૦॥
દેવ તુત્યાશ્રયકૃતં યદઙ્ગં તુ ભવેદથ ।
માહેશ્વરૈરઙ્ગહારૈ દ્ધતૈ ત પ્રયાજેયેત્॥૩૧૧॥
યત્તુ ઙ્ગારસબંદં્ધ ગાનં સ્ત્રીપુ ષાશ્રયમ્ ।
દેવીકૃતૈરઙ્ગહારૈલર્ લતૈ ત પ્રયાજેયેત્॥ ૩૧૨॥
ચતુ પદા નકુર્ટકે ખ જકે પિરગીતકે ।
િવધાનં સ પ્રવક્ષ્યા મ ભા ડવાદ્યિવિધ પ્ર ત॥ ૩૧૩॥
ખ જનકુર્ટસયંુક્તા ભ વેદ્યા તુ ચતુ પદા ।
પાદા તે સિન્નપાતે તુ તસ્યા ભા ડગ્રહાે ભવેત્॥ ૩૧૪॥
યા ધ્રવુા છ દસા યક્તા સમપાદા સમાક્ષરા ।
તસ્યાઃ પાદાવસાને તુ પ્રદે શ યા ગ્રહાે ભવેત્॥૩૧૫॥
કૃ વૈકં પિરવત તુ ગાનસ્યા ભનયસ્ય ચ ।
પનુઃ પાદિન ત્ત તુ ભા ડવાદે્યન યાજેયેત્॥૩૧૬॥
અઽઙ્ગવ તુિન તાૈ તુ વણાર્ તરિન ત્તષુ ।
તથાપેસ્થાપને ચવૈ ભા ડવાદ્યં પ્રયાજેયેત્॥ ૩૧૭॥
યેઽિપ ચા તરમાગાર્ સ્યુઃ તિ ત્રવાક્કરણૈઃ કૃતાઃ ।
તષેુ સચૂી પ્રયાેક્તવ્યા ભા ડને સહ તા ડવે॥ ૩૧૮
મહેશ્વરસ્ય ચિરતં ય ઇદં સ પ્રયાજેયેત્
સવર્પાપિવશદુ્ધાત્મા શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૩૧૯॥
અેવમષે િવિધઃ (દૃર્)ષ્ટ તા ડવસ્ય પ્રયાેગતઃ ।
ભૂયઃ િક ક યતામ યન્નાટ વેદિવિધ પ્ર ત॥ ૩૨૦॥
ઇ ત ભારતીયે નાટ શાસે્ત્ર તા ડવલક્ષણં નામ ચતુથાઽ યાયઃ॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૪॥
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