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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥
॥ શ્રીર તુ॥

ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્
અથ પવૂર્રઙ્ગિવધાનાે નામ પ ચમાેઽ યાયઃ ।
ભરતસ્ય વચઃ શ્રુ વા નાટ સ તાનકારણમ્ ।
પનુરેવાબ્રવુ વાક્ય ષયાે હૃષ્ટમાનસાઃ॥ ૧॥
યથા નાટ સ્ય જન્મેદં જજર્રસ્ય ચ સ ભવઃ ।
િવઘ્નાનાં શમનં ચવૈ દૈવતાનાં ચ પજૂનમ્॥ ૨॥
તદ મા ભઃ શ્રુતં સવ ગ્ હી વા ચાવધાિરતમ્ ।
િન ખલને યથાત વ મચ્છામાે વેિદતું પનુઃ॥ ૩॥
પવૂર્રઙ્ગં મહાતજેઃ સવર્લક્ષણસયંુતમ્ ।
યથા બુદ્ યામહે બ્રહ્મં તથા વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૪॥
તષેાં તુ વચનં શ્રુ વા મનુીનાં ભરતાે મુિનઃ ।
પ્રત્યુવાચ પનુવાર્ક્યં પવૂર્રઙ્ગિવિધ પ્ર ત॥ ૫॥
પવૂર્રઙ્ગં મહાભાગા ગદતાે મે િનબાેધત ।
પાદભાગાઃ કલાશ્ચવૈ પિરવતાર્ તથવૈ ચ॥ ૬॥
ય માદ્રઙ્ગે પ્રયાેગાેઽયં પવૂર્મવે પ્રયજુ્યતે ।
ત માદયં પવૂર્રઙ્ગાે િવજ્ઞેયાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૭॥
અસ્યાઙ્ગાિન તુ કાયાર્ ણ યથાવદનપુવૂર્શઃ ।
ત ત્રીભા ડસમાયાેઅગૈઃ પાઠ્યયાેગકૃતૈ તથા॥ ૮॥
પ્રત્યાહારાેઽવતરણં તથા હ્યાર ભ અેવ ચ ।
આશ્રાવણા વક્ત્રપા ણ તથા ચ પિરઘટ્ટના॥ ૯॥
સઙ્ઘાેટના તતઃ કાયાર્ માગાર્સાિરતમવે ચ ।
જ્યેષ્ઠમ યકિનષ્ઠાિન તથવૈાસારતાિન ચ॥ ૧૦॥
અેતાિન તુ બિહગ તા ય તયર્વિનકાગતૈઃ ।
પ્રયાે ભઃ પ્રયાજે્યાિન ત ત્રીભા ડકૃતાિન ચ॥૧૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

તતઃ સવ તુ કુતપૈઃ સયંુક્તાનીહ કારયેત્ ।
િવઘટ વૈ યવિનકાં ત્તપાઠ્યકૃતાિન તુ॥ ૧૨॥
ગીતાનાં મદ્રકાદ નાં યાજે્યમેકં તુ ગીતકમ્ ।
વધર્માનમથાપીહ તા ડવં યત્ર યજુ્યતે॥ ૧૩॥
તતશ્ચાે થાપનં કાય પિરવતર્નમવે ચ ।
ના દ શુ કાવકૃષ્ટા ચ રઙ્ગદ્વારં તથવૈ ચ॥ ૧૪॥
ચાિર ચવૈ તતઃ કાયાર્ મહાચાર તથવૈ ચ ।
િત્રકં પ્રરાેચનાં ચાિપ પવૂર્રઙ્ગે ભવ ત િહ॥ ૧૫॥
અેતા યઙ્ગાિન કાયાર્ ણ પવૂર્રઙ્ગિવધાૈ દ્વ ઃ ।
અેતષેાં લક્ષણમહં વ્યાખ્યાસ્યા યનપુવૂર્શઃ॥ ૧૬॥
કુતપસ્ય તુ િવ યાસઃ પ્રત્યાહાર ઇ ત તઃ ।
તથાવતરણં પ્રાેક્તં ગાિયકાનાં િનવેશનમ્॥ ૧૭॥
પિરગીતિક્રયાર ભઆર ભ ઇ ત ક તતઃ ।
આતાેદ્યર જનાથ તુ ભવેદાશ્રાવણાિવિધઃ॥ ૧૮॥
વાદ્ય ત્તિવભાગાથ વક્ત્રપા ણિવધીયતે ।
ત યાજેઃકરણાથ તુ ભવેચ્ચ પિરઘટ્ટના॥ ૧૯॥
તથા પા ણિવભાગાથ ભવે સઘંાેટનાિવિધઃ ।
ત ત્રીભા ડસમાયાેગાન્માગાર્સાિરત મ યતે॥ ૨૦॥
કલાપાતિવભાગાથ ભવેદાસાિરતિક્રયા ।
ક તર્નાદે્દવતાનાં ચ જ્ઞેયાે ગીતિવિધ તથા॥ ૨૧॥
[અતઃ પરં પ્રવક્ષ્ય મહ્યુ થાપનિવિધિક્રયામ્ ।]
ય માદુ થાપય ત્યત્ર પ્રયાેગં ના દપાઠકાઃ ।
પવૂર્મવે તુ રઙ્ગેઽ મ ત માદુ થાપનં તમ્॥ ૨૨॥
ય માચ્ચ લાેકપાલાનાં પિર ત્ય ચતુિદશમ્ ।
વ દનાિન પ્રકુવર્ ત ત માચ્ચ પિરવતર્નમ્॥ ૨૩॥
આશીવર્ચનસયંુક્તા િનતં્ય ય મા પ્રયજુ્યતે ।
દેવ દ્વજ પાદ નાં ત માન્ના દ ત સં જ્ઞતા॥ ૨૪॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

અત્ર શુ કાક્ષરૈરેવ હ્યવકૃષ્ટા ધ્રવુા યતઃ ।
ત માચ્છુ કાવકૃષ્ટેયં જજર્રશ્લાેકદ શતા॥ ૨૫॥
ય માદ ભનય વત્ર પ્રથમં હ્યવતાયર્તે ।
રઙ્ગદ્વારમતાે જ્ઞેયં વાગઙ્ગા ભનયાત્મકમ્॥ ૨૬॥
ઙ્ગારસ્ય પ્રચરણાચ્ચાર સ પિરક તતા ।
રાૈદ્રપ્રચરણાચ્ચાિપ મહાચાર ત ક તતા॥ ૨૭॥
િવદૂષકઃ સતૂ્રધાર તથા વૈ પાિરપાશ્વર્કઃ ।
યત્ર કુવર્ ત સ જ પં તચ્ચાિપ િત્રગતં મતમ્॥ ૨૮॥
ઉપક્ષપેેણ કાવ્યસ્ય હેતુયુ ક્તસમાશ્રયા ।
સદ્ધનેામ ત્રણા યા તુ િવજ્ઞેયા સ પ્રરાેચના॥ ૨૯॥
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ હ્યાશ્રાવણિવિધિક્રયામ્ ।
બિહગ તિવધાૈ સ યગુ પ ત્ત કારણં તથા॥ ૩૦॥
ચત્રદ ક્ષણ તાૈ તુ સપ્ત પે પ્રવ તતે ।
સાપેાેહને સિનગ તે દેવ તુત્ય ભન દતે॥ ૩૧॥
નારદાદ્યૈ તુ ગ ધવઃ સભાયાં દેવદાનવાઃ ।
િનગ તં શ્રાિવતાઃ સ યગ્લયતાલસમ વતમ્॥ ૩૨॥
તચ્છ વા તુ સખંુ ગાનં દેવ તુત્ય ભન દતમ્
અભવ ભતાઃ સવ મા સયાર્દૈ્દત્યરાક્ષસાઃ॥ ૩૩॥
સ પ્રધાયર્ ચ તેઽ યાે ય મત્યવાેચન્નવ સ્થતાઃ ।
િનગ તં તુ સવાિદત્ર મદં ગ્ હ્ણ મહે વયમ્॥૩૪॥
સપ્ત પેણ સ તુષ્ટા દેવાઃ કમાર્નુક તર્નાત્ ।
વયં ગ્ હ્ણ મ િનગ તં તુ યામાેઽત્રવૈ સવર્દા॥ ૩૫॥
તે તત્ર તુષ્ટા દૈત્યા તુ સાધય ત પનુઃ પનુઃ ।
ષ્ટાશ્ચાિપ તતાે દેવાઃ પ્રત્યભાષ ત નારદમ્॥ ૩૬॥
અેતે તુ ય ત િનગ તે દાનવા સહ રાક્ષસઃૈ ।
પ્રણ યતુ પ્રયાેગાેઽયં કથં વા મ યતે ભવાન્॥ ૩૭॥
દેવાનાં વચનં શ્રુ વા નારદાે વાક્યમબ્રવીત્ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

ધાતવુાદ્યાશ્રયકૃતં િનગ તં મા પ્રણ યતુ॥ ૩૮॥
િક તપૂાેહનસયંુક્તં ધાતવુાદ્યિવભૂ ષતમ્ ।
ભિવ યતીદં િનગ તં સપ્ત પિવધાનતઃ॥ ૩૯॥
િનગ તનેાવબદ્ધાશ્ચ દૈત્યદાનવરાક્ષસાઃ ।
ન ક્ષાેભં ન િવઘાતં ચ કિર ય તીહ તાે ષતાઃ॥ ૪૦॥
અેવં િનગ તમેતત્તુ દૈત્યાનાં પધર્યા દ્વ ઃ ।
દેવાનાં બહુમાનને બિહગ ત મ ત તમ્ ॥ ૪૧॥
ધાતુ ભ શ્ચત્રવીણાયાં ગુ લઘ્વક્ષરા વતમ્ ।
વણાર્લઙ્કારસયંુક્તં પ્રયાેક્તવ્યં બુધૈરથ॥ ૪૨॥
િનગ તં ગેયતે ય માદપદં વણર્યાજેનાત્ ।
અસયૂયા ચ દેવાનાં બિહગ ત મદં તમ્॥૪૩॥
િનગ તં યન્મયા પ્રાેક્તં સપ્ત પસમ વતમ્ ।
ઉ થાપનાિદકં યચ્ચ તસ્ય કારણમુચ્યતે॥ ૪૪॥
આશ્રાવણાયાં યુક્તાયાં દૈત્યા તુ ય ત િનત્યશઃ ।
વક્ત્રપાણાૈ કૃતે ચવૈ િનતં્ય તુ ય ત દાનવાઃ॥ ૪૫॥
પિરઘટ્ટનયા તુષ્ટા યુક્તાયાં રાક્ષસાં ગણાઃ ।
સઙ્ઘાેટનિક્રયાયાં ચ તુ ય ત્યિપ ચ ગુહ્યકાઃ॥ ૪૬॥
માગાર્સાિરતમાસાદ્ય તુષ્ટા યક્ષા ભવ ત િહ ।
ગીતકેષુ પ્રયુક્તષેુ દેવા તુ ય ત િનત્યશઃ॥૪૭॥
વધર્માને પ્રયુક્તે તુ દ્ર તુ ય ત સાનુગઃ ।
તથા ચાે થાપને યુક્તે બ્રહ્મા તુષ્ટાે ભવેિદહ॥ ૪૮॥
તુ ય ત લાેકપાલાશ્ચ પ્રયુક્તે પિરવતર્ને ।
ના દ પ્રયાેગેઽથ કૃતે પ્રીતાે ભવ ત ચ દ્રમાઃ॥ ૪૯॥
યુક્તાયામવકૃષ્ટાયાં પ્રીતા નાગા ભવ ત િહ ।
તથા શુ કાવકૃષ્ટાયાં પ્રીતઃ િપ ગણાે ભવેત્॥૫૦॥
રઙ્ગદ્વારે પ્રયુક્તે તુ િવ ઃ પ્રીતાે ભવેિદહ ।
જજર્રસ્ય પ્રયાેગે તુ તુષ્ટા િવઘ્નિવનાયકાઃ॥ ૫૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

તથા ચાયાર્ પ્રયુક્તાયામુમા તુષ્ટા ભવેિદહ ।
મહાચાયાર્ પ્રયુક્તાયાં તુષ્ટાે ભૂતગણાે ભવેત્॥ ૫૨॥
આશ્રાવણાિદચાયર્ તમેતદૈ્દવતપજૂનમ્ ।
પવૂર્રઙ્ગે મયા ખ્યાતં તથા ચાઙ્ગિવક પનમ્ ॥ ૫૩॥
દેવ તુ ય ત યાે યને યસ્ય યન્મનસઃ પ્રયમ્ ।
તત્તથા પવૂર્રઙ્ગે તુ મયા પ્રાેકં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૪॥
સવર્દૈવતપૂ હ સવર્દૈવતપજૂનમ્ ।
ધ યં યશસ્યમાયુ યં પવૂર્રઙ્ગપ્રવતર્નમ્॥૫૫॥
દૈત્યદાનવતુષ્ટ થ સવષાં ચ િદવાૈકસામ્ ।
િનગ તાિન સગીતાિન પવૂર્રઙ્ગકૃતાિન તુ॥ ૫૬॥
[યા િવદ્યા યાિન શ પાિન યા ગ તયર્શ્ચ ચે ષ્ટતમ્ ।
લાેકાલાેકસ્ય જગત તદ મન્નાટકાશ્રયે॥ ]
િનગ તાનાં સગીતાનાં વધર્માનસ્ય ચવૈ િહ ।
ધ્રવુાિવધાને વક્ષ્યા મ લક્ષણં કમર્ ચવૈ િહ॥ ૫૭॥
પ્રયજુ્ય ગીતકિવિધ વધર્માનમથાિપ ચ ।
ગીતકા તે તતશ્ચાિપ કાયાર્ હ્યુ થાપની ધ્રવુા॥ ૫૮॥
અદાૈ દ્વે ચ ચતુથ ચા યષ્ટમૈકાદશે તથા ।
ગવુર્ક્ષરા ણ નીય પાદે હ્યેકાદશે તથા॥ ૫૯॥
ચતુ પદા ભવે સા તુ ચતુરશ્રા તથવૈ ચ ।
ચતુ ભ સિન્નપાતૈશ્ચ િત્રલયા િત્રય ત તથા॥ ૬૦॥
પિરવતાર્શ્ચ ચ વારઃ પાણયસ્ત્રય અેવ ચ ।
ત્યા ચવૈ િહ િવશ્લાેકા તાં ચ તાલને યાજેયેત્॥ ૬૧॥

શ યા તુ દ્વકલા કાયાર્ તલાે દ્વકલ અેવ ચ ।
પનુશ્ચૈકકલા શ યા સિન્નપાતઃ કલાત્રયમ્॥ ૬૨॥
અેવમષ્ટકલઃ કાયર્ઃ સિન્નપાતાે િવઅચક્ષણૈઃ ।
ચ વારઃ સિન્નપાતાશ્ચ પિરવતર્ઃ સ ઉચ્યતે॥ ૬૩॥

natya05.pdf 5



॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

પવૂ સ્થતલયઃ કાયર્ઃ પિરવતા િવચક્ષણૈઃ ।
તીયે સિન્નપાતે તુ તસ્યા ભા ડગ્રહાે ભવેત્॥ ૬૪॥
અેક મ પિરવત તુ ગતે પ્રાપ્તે દ્વતીયકે ।
કાય મ યલયે તજ્જ્ઞૈઃ સતૂ્રધારપ્રવેશનમ્॥ ૬૫॥
પુ પા જ લ સમાદાય રક્ષામઙ્ગલસસૃં્કતાઃ ।
શદુ્ધવસ્ત્રાઃ સમુનસ તથા ચાદ્ભુતદષૃ્ટયઃ॥ ૬૬॥
સ્થાન તુ વૈ ણવં કૃ વા સાૈષ્ઠવાઙ્ગપુરસૃ્કતમ્ ।
દ ક્ષતાઃ શચુયશ્ચવૈ પ્રિવશયેુઃ સમં ત્રયઃ॥ ૬૭॥
ઙ્ગારજજર્રધરાૈ ભવેતાં પાિરપા શ્વકાૈ ।
મ યે તુ સતૂ્ર ત્તા યાં ત્તઃ પ ચપદ ં વ્રજેત્॥ ૬૮॥
પદાિન પ ચ ગચ્છેયુબ્રર્હ્મણાે યજનેચ્છયા ।
પદાના ચાિપ િવક્ષપંે વ્યાખ્યાસ્યા યનપુવૂર્શઃ॥ ૬૯॥
િત્રતાલા તરિવ ક ભમુિ ક્ષપેચ્ચરણં શનૈઃ
પાશ્વા થાનાે થતં ચવૈ તન્મ યે પાતયે પુનઃ॥ ૭૦॥
અેવં પ ચપદ ં ગ વા સતૂ્રધારઃ સહેતરઃ ।
સચૂી ં વામપદે દદ્યા દ્વક્ષપેં દ ક્ષણને ચ॥ ૭૧॥
પુ પા જલ્યપવગર્શ્ચ કાયા બ્રાહ્મઽેથ મ ડલે ।
રઙ્ગપીઠસ્ય મ યે તુ વયં બ્રહ્મા પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૭૨॥
તતઃ સલ લતૈહર્ તૈર ભવ દ્ય િપતામહમ્ ।
અ ભવાદાિન કાયાર્ ણ ત્રી ણ હ તને ભૂતલે॥ ૭૩॥
કાલપ્રકષર્હેતાેશ્ચ પાદાનાં પ્રિવભાગતઃ ।
સતૂ્રધારપ્રવેશાદ્યાે વ દના ભનયા તકઃ॥ ૭૪॥
દ્વતીયઃ પિરવતર્ તુ કાયા મ યલયા શ્રતઃ ।
તતઃ પરં તીયે તુ મ ડલસ્ય પ્રદ ક્ષણમ્॥૭૫॥
ભવેદાચમનં ચવૈ જજર્રગ્રહણં તથા ।
ઉ થાય મ ડલાત્તૂણ દ ક્ષણં પાદમુદ્ધરેત્॥૭૬॥
વેધં તનેવૈ કુવ ત િવક્ષપંે વામકેન ચ ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

પનુશ્ચ દ ક્ષણં પાદં પાશ્વર્સસંં્થ સમુદ્ધરેત્॥ ૭૭॥
તતશ્ચ વામવેધ તુ િવક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય ચ ।
ઇત્યનને િવધાનને સ યકૃ્ક વા પ્રિદક્ષણમ્॥ ૭૮॥
ઙ્ગાર તમાહૂય શાૈચં ચાિપ સમાચરેત્ ।
યથા યાયં તુ કતર્વ્યા તને હ્યાચમનિક્રયા॥ ૭૯॥
આત્મપ્રાેક્ષણમવેાદ્ ભઃ કતર્વં્ય તુ યથાક્રમમ્ ।
પ્રયત્નકૃતશાૈચને સતૂ્રધારેણ યત્નતઃ॥ ૮૦॥
સિન્નપાતસમં ગ્રાહ્યાે જજર્રાે િવઘ્નજજર્રઃ ।
પ્રદ ક્ષણાદ્યાે િવજ્ઞેયાે જજર્રગ્રહણા તકઃ॥૮૧॥
તીયઃ પિરવતર્ તુ િવજ્ઞેયાે વૈ દુ્રતે લયે ।
ગ્ હી વા જજર્રં વષ્ટાૈ કલા જ યં પ્રયાજેયેત્॥ ૮૨॥
વામવેધં તતઃ કુયાર્ દ્વક્ષપેં દ ક્ષણસ્ય ચ ।
તતઃ પ ચપદ ં ચવૈ ગચ્છેત્તુ કુતપાને્મખુઃ॥ ૮૩॥
વામવેધ તુ તત્રાિપ િવક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય તુ ।
જજર્રગ્રહણાદ્યાેઽયં કુતપા ભમખુા તકઃ॥ ૮૪॥
ચતુથર્ઃ પિરવતર્ તુ કાયા દુ્રતલયે પનુઃ ।
કરપાદિનપાતા તુ ભ ત્યત્ર તુ ષાેડશ॥ ૮૫॥
યશ્રે દ્વાદશ પાતા તુ ભવ ત કરપાદયાેઃ ।
વ દના યથ કાયાર્ ણ ત્રી ણ હ તને ભૂતલે॥ ૮૬॥
આત્મપ્રાેક્ષણમદ્ ભશ્ચ યશ્રે નવૈ િવધીયતે ।
અેવમુ થાપનં કાય તત તુ પિરવતર્નમ્॥ ૮૭॥
ચતુરશં્ર લયે મ યે સિન્નપાતૈરથાષ્ટ ભઃ ।
યસ્યા લઘૂિન સવાર્ ણ કેવલં નૈધનં ગુ ॥ ૮૮॥
ભવેદ તજગત્યા તુ સા ધ્રવુા પિરવતર્ની ।
વા તકેન તુ માગણ વાદ્યનેાનુગતને ચ ॥ ૮૯॥
લ લતૈઃ પાદિવ યાસવૈર્ દ્યા દેવા યથાિદશમ્ ।
દ્વકલં પાદપતનં પાદચાયાર્ ગતં ભવેત્ । ૯૦॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

વામપાદેન વેધ તુ કતર્વ્યાે ત્તયાે ભઃ ।
દ્વતાલા તરિવ ક ભાે િવક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય ચ॥ ૯૧॥
તતઃ પ ચપદ ં ગચ્છેદ તક્રા તૈઃ પદરથ ।
તતાેઽ ભવાદનં કુયાર્દે્દવતાનાં યથાિદશમ્॥૯૨॥
વ દેત પ્રથમં પવૂા િદશં શક્રાિધદૈવતામ્ ।
દ્વતીયાં દ ક્ષણામાશાં વ દેત યમદેવતામ્ ॥ ૯૩॥
વ દેત પ શ્ચમામાશાં તતાે વ ણદૈવતામ્ ।
ચતુથ મુત્તરામાશાં વ દેત ધનદાશ્રયામ્॥ ૯૪॥
િદશાં તુ વ દનં કૃ વા વામવેધં પ્રયાજેયેત્ ।
દ ક્ષણને ચ કતર્વં્ય િવક્ષપેપિરવતર્નમ્॥૯૫॥
પ્રાઙ્ગ્મખુ તુ તતઃ કુયાર્ પુ ષસ્ત્રીનપુંસકૈઃ ।
િત્રપદ્યા સતૂ્ર દુ્રદ્રબ્રહ્માપેે દ્રા ભવાદનમ્॥ ૯૬॥
દ ક્ષણં તુ પદં પુંસાે વામં સ્ત્રીણાં પ્રક તતમ્ ।
પનુદર્ ક્ષણમવે સ્યાન્નાત્યુિ ક્ષપ્તં નપુંસકમ્॥ ૯૭॥
વ દેત પાૈ ષેણેશં સ્ત્રીપદેન જનાદર્નમ્ ।
નપુંસક્પદેનાિપ તથવૈા બુજસ ભવમ્॥ ૯૮॥
પિરવતર્નમવંે સ્યાત્તસ્યા તે પ્રિવશતે્તતઃ ।
ચતુથર્કારઃ પુ પા ણ પ્રગ્ હ્ય િવિધપવૂર્કમ્॥ ૯૯॥
યથાવત્તને કતર્વં્ય પજૂનં જજર્રસ્ય તુ ।
કુતપસ્ય ચ સવર્સ્ય સતૂ્રધારસ્ય ચવૈ િહ॥ ૧૦૦॥
તસ્ય ભા ડસમઃ કાયર્ તજ્જ્ઞૈગર્ તપિરક્રમઃ ।
ન તત્ર ગાનં કતર્વં્ય તત્ર તાેભિક્રયા ભવેત્॥ ૧૦૧॥
ચતુથર્કારઃ પૂ ં તુ સ કૃ વા તિહતાે ભવેત્ ।
તતાે ગેયાવકૃષ્ટા તુ ચતુરશ્રા સ્થતા ધ્રવુા॥ ૧૦૨॥
ગુ પ્રાયા તુ સા કાયાર્ તથા ચવૈાવપા ણકા ।
સ્થાિયવણાર્શ્રયાપેેતા કલાષ્ટકિવિન મતા॥ ૧૦૩॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

[ચતુથ પ ચમં ચવૈ સપ્તમં ચાષ્ટમં તથા ।
લઘૂિન પાદે પઙ્ યા તુ સાવકૃષ્ટા ધ્રવુા તા॥ ]
સતૂ્રધારઃ પઠેત્તત્ર મ યમં વરમા શ્રતઃ ।
ના દ ં પદૈદ્વાર્દશ ભરષ્ટ ભવાર્ઽ યલઙૃ્કતામ્॥ ૧૦૪॥
નમાેઽ તુ સવર્દેવે યાે દ્વ ત યઃ શભંુ તથા ।
જતં સાેમને વૈ રાજ્ઞા શવં ગાેબ્રાહ્મણાય ચ॥ ૧૦૫॥
બ્રહ્માેત્તરં તથવૈા તુ હતા બ્રહ્મ દ્વષ તથા ।
પ્રશાિ વમાં મહારાજઃ થવી ં ચ સસાગરામ્॥ ૧૦૬॥
રાષ્ટ્રં પ્રવધર્તાં ચવૈ રઙ્ગસ્યાશા સ દ્ યતુ ।
પ્રેક્ષાકતુર્મર્હા ધમા ભવતુ બ્રહ્મભા ષતઃ॥ ૧૦૭॥
કાવ્યકતુર્યર્શશ્ચા તુ ધમર્શ્ચાિપ પ્રવધર્તામ્ ।
ઇજ્યયા ચાનયા િનતં્ય પ્રીય તાં દેવતા ઇ ત॥ ૧૦૮॥
ના દ પદા તરે વષેુ હ્યવેમાય ત િનત્યશઃ ।
વદેતાં સ યગુક્તા ભવાર્ ગ્ભ તાૈ પાિરપા શ્વકાૈ॥ ૧૦૯॥
અેવં ના દ િવધાતવ્યા યથાવ લક્ષણા વતા ।
તત શુ કાવકૃષ્ટા સ્યા જજર્રશ્લાેકદ શકા॥ ૧૧૦॥
નવં ગવુાર્ક્ષરા યાદાૈ ષડ્લઘૂિન ગુ ત્રયમ્ ।
શુ કાવકૃષ્ટા તુ ભવે કલા હ્યષ્ટાૈ પ્રમાણતઃ॥ ૧૧૧॥
યથા -
િદગ્લે િદગ્લે િદગ્લે િદગ્લે જ બુકપ લતકતે તેચામ્ ।
કૃ વા શુ કાવકૃષ્ટાં તુ યથાવદ્દિ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૧૨॥
તતઃ શ્લાેકં પઠેદેકં ગ ભીર વરસયંુતમ્ ।
દેવ તાતંે્ર પુરસૃ્કત્ય યસ્ય પૂ પ્રવતર્તે॥ ૧૧૩॥
રાજ્ઞાે વા યત્ર ભ ક્તઃ સ્યાદથ વા બ્રહ્મણ તવમ્ ।
ગિદ વા જજર્રશ્લાેકં રઙ્ગદ્વારે ચ ય તમ્॥ ૧૧૪॥
પઠેદ યં પનુઃ શ્લાેકં જજર્રસ્ય િવનાશનમ્ ।
જજર્રં નમિય વા તુ તતશ્ચાર ં પ્રયાજેયેત્॥ ૧૧૫॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

પાિરપા શ્વકયાેશ્ચ સ્યા પ શ્ચમનેાપસપર્ણમ્ ।
અિઙ્કતા ચાત્ર કતર્વ્યા ધ્રવુા મ યલયા વતા॥ ૧૧૬॥
ચતુ ભઃ સિન્નપાતૈશ્ચ ચતુરશ્રા પ્રમાણતઃ ।
આદ્યમ તં્ય ચતુથ ચ પ ચમં ચ તથા ગુ ॥ ૧૧૭॥
યસ્યાં હ્ર વાિન શષેા ણ સા જ્ઞેયા વિઙ્કતા બુધૈઃ ।
અસ્યાઃ પ્રયાેગં વક્ષ્યા મ યથા પવૂ મહેશ્વરઃ॥ ૧૧૮॥
સહાેમયા ક્ર િડતવાન્નાનાભાવિવચેષ્ટતૈઃ ।
કૃ વાઽવિહ થં સ્થાનં તુ વામં ચાધાેમખંુ ભજુમ્॥ ૧૧૯॥
ચતુરશ્રમુરઃ કાયર્મ ચતશ્ચાિપ મ તકઃ ।
ના ભપ્રદેશે િવ યસ્ય જજર્રં ચ તુલા તમ્॥ ૧૨૦॥
વામપ લવહ તને પાદૈ તાલા તરાે થતૈઃ ।
ગચ્છે પ ચપદ ં ચવૈ સિવલાસાઙ્ગચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૨૧॥
વામવેધ તુ કતર્વ્યાે િવક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય ચ ।
ઙ્ગારરસસયંુક્તાં પઠેદાયા િવચક્ષણઃ॥ ૧૨૨॥
ચાર શ્લાેકં ગિદ વા તુ કૃ વા ચ પિરવતર્નમ્ ।
તૈરેવ ચ પદઃ કાય પ શ્ચમનેાપસપર્ણમ્॥ ૧૨૩॥
પાિરપા શ્વકહ તે તુ યસ્ય જજર્રમુત્તમમ્ ।
મહાચાર ં તતશ્ચવૈ પ્રયુ ત યથાિવિધ॥ ૧૨૪॥
ચતુરશ્રા ધ્રવુા તત્ર તથા દુ્રતલયા વતા ।
ચતુ ભ સિન્નપાતૈશ્ચ કલા હ્યષ્ટાૈ પ્રમાણતઃ॥ ૧૨૫॥
આદં્ય ચતુથર્મ તં્ય ચ સપ્તમં દશમં ગુ ।
લઘુ શષંે ધ્રવુાપાદે ચતુિવશ તકે ભવેત્॥ ૧૨૬॥
(યથા-)
પાદતલાહ તપા તતશલૈં

ક્ષાે ભતભૂતસમગ્રસમુદ્રમ્ ।
તા ડવ ત્ય મદં પ્રલયા તે

પાતુ જગ સખુદાિય હરસ્ય॥ ૧૨૭॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

ભા ડાને્મખુને કતર્વં્ય પાદિવક્ષપેણં તતઃ ।
સચૂી ં કૃ વા પનુઃ કુયાર્ દ્વક્ષપેપિરવતર્નમ્॥ ૧૨૮॥
અ તક્રા તૈઃ સલ લતૈઃ પાદૈદુ્રર્તલયા વતૈઃ ।
િત્રતાલા તરમુ ક્ષપેૈગર્ચ્છે પ ચપદ ં તતઃ॥ ૧૨૯॥
તત્રાિપ વામવેધ તુ િવક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય ચ ।
તૈરેવ ચ પદૈઃ કાય પ્રાઙ્મખુનેાપસપર્ણમ્॥ ૧૩૦॥
પનુઃ પદાિન ત્રી યવે ગચ્છે પ્રાઙ્મખુ અેવ તુ ।
તતશ્ચ વામવેધઃ સ્યા દ્વક્ષપેાે દ ક્ષણસ્ય ચ॥ ૧૩૧॥
તતાે રાૈદ્રરસં શ્લાેકં પાદસહંરણં પઠેત્ ।
તસ્યા તે તુ િત્રપદ્યાથ વ્યાહરે પાિરપા શ્વકાૈ॥ ૧૩૨॥
તયાેરાગમને કાય ગાનં નકુર્ટકં બુધૈઃ ।
તથા ચ ભારતીભેદે િત્રગતં સ પ્રયાજેયેત્॥ ૧૩૩॥
િવદૂષક વેકપદાં સતુ્રધાર મતાવહામ્ ।
અસ બદ્ધકથાપ્રાયાં કુયાર્ કથિનકા તતઃ॥ ૧૩૪॥
(િવત ડાં ગ ડસયંુક્તાં તા લકા ચ પ્રયાજેયેત્ ।
ક તષ્ઠ ત જતં કેનેત્યાિદકાવ્યપ્ર િપણીમ્॥
પાિરપાશ્વર્કસ જ પાે િવદૂષકિવ િપતઃ ।
સ્થાિપતઃ સતૂ્રધારેણ િત્રગતં સ પ્રયજુ્યતે॥)
પ્રરાેચના ચ કતર્વ્યા સદ્ધનેાપેિનમત્રણમ્ ।
રઙ્ગ સદ્ધાૈ પનુઃ કાય કાવ્યવ તુિન પણમ્ ॥ ૧૩૫॥
સવર્મવે િવિધ કૃ વા સચૂીવેધકૃતૈરથ ।
પાદૈરનાિવદ્ધગતૈિન ક્રામેયુઃ સમં ત્રયઃ॥ ૧૩૬॥
અેવમષે પ્રયાેક્તવ્યઃ પવૂર્રઙ્ગાે યથાિવિધ ।
ચતુરશ્રાે દ્વજશ્રેષ્ઠા યશ્રં ચાિપ િનબાેધત॥ ૧૩૭॥
અયમવે પ્રયાેગઃ સ્યાદઙ્ગા યેતાિન ચવૈ િહ ।
તાલપ્રમાણં સં ક્ષપ્તં કેવલં તુ િવશષેકૃત્॥ ૧૩૮॥
શ યા તુ દ્વકલા કાયાર્ તાલાે હ્યેકકલ તથા ।
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

પનુશ્ચૈકકલા શ યા સિન્નપાતઃ કલાદ્વયમ્॥ ૧૩૯॥
અનને િહ પ્રમાણને કલાતાલલયા વતઃ ।
કતર્વ્યઃ પવૂર્રઙ્ગ તુ યશ્રાેઽ યુ થાપનાિદકઃ॥ ૧૪૦॥
આદં્ય ચતુથ દશમમષ્ટમં નૈધનં ગુ ।
યસ્યા તુ ગતે પાદે સા યશ્રાે થાિપની ધ્રવુા॥ ૧૪૧॥
વાદ્યં ગ તપ્રચારશ્ચ ધ્રવુા તાલ તથવૈ ચ ।
સં ક્ષપ્તા યવે કાયાર્ ણ યશ્રે ત્તપ્રવેિદ ભઃ॥ ૧૪૨॥
વાદ્યગીતપ્રમાણને કુયાર્દઙ્ગિવચે ષ્ટતમ્ ।
િવ તીણર્મથ સં ક્ષપ્તં દ્વપ્રમાણિવિન મતમ્॥ ૧૪૩॥
હ તપાદપ્રચાર તુ દ્વકલઃ પિરક તતઃ ।
ચતુરશ્રે પિરક્રા તે પાતાઃ સ્યુઃ ષાેડશવૈ તુ॥ ૧૪૪॥
યશ્રે દ્વાદશ પાતા તુ ભવ ત કરપાદયાેઃ ।
અેત પ્રમાણં િવજ્ઞેયમુભયાેઃ પવૂર્રઙ્ગયાેઃ॥ ૧૪૫॥
કેવલં પિરવત તુ ગમને િત્રપદ ભવેત્ ।
િદગ્વ દને પ ચપદ ચતુરશ્રે િવધીયતે॥ ૧૪૬॥
આચાયર્બુદ્ યા કતર્વ્ય યશ્ર તાલપ્રમાણતઃ ।
ત માન્ન લક્ષણં પ્રાેક્તં પનુ કં્ત ભવેદ્યતઃ॥ ૧૪૭॥
અેવમષે પ્રયાેક્તવ્યઃ પવૂર્રઙ્ગાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
યશ્રશ્ચ ચતુરશ્રશ્ચ શદુ્ધાે ભારત્યુપાશ્રયઃ॥ ૧૪૮॥
અેવં તાવદયં શદુ્ધઃ પવૂર્રઙ્ગાે મયાેિદતઃ ।
ચત્ર વમસ્ય વક્ષ્યા મ યથાકાય પ્રયાે ભઃ॥ ૧૪૯॥
ત્તે હ્યુ થાપને િવપ્રાઃ કૃતે ચ પિરવતર્ને ।
ચતુથર્કારદત્તા ભઃ સમુનાે ભરલઙૃ્કતે॥ ૧૫૦॥
ઉદાત્તૈગાર્નૈગર્ ધવઃ પિરગીતે પ્રમાણતઃ ।
દેવદુ દુભયશ્ચવૈ િનનદૈયુ ર્શં યતઃ॥ ૧૫૧॥
સદ્ધાઃ કુસમુમાલા ભિવિકરેયુઃ સમ તતઃ ।
અઙ્ગહારૈશ્ચ દેવ્ય તા ઉપ ત્યેયુરગ્રતઃ॥ ૧૫૨॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાય ૫॥

ય તા ડવિવિધઃ પ્રાેક્તાે તે િપ ડીસમ વતઃ ।
રેચકૈરઙ્ગહારૈશ્ચ યાસાપે યાસસયંુતઃ॥ ૧૫૩॥
ના દ પદાનાં મ યે તુ અેકૈક મ થક્ થક્ ।
પ્રયાેક્તવ્યાે બુધૈઃ સ ય ક્ચત્રભાવમભી સુ ભઃ ॥ ૧૫૪॥
અેવં કૃ વા યથા યાયં શદંુ્ધ ચતં્ર પ્રયત્નતઃ ।
તતઃપરં પ્રયુ ત નાટકં લક્ષણા વતમ્॥ ૧૫૫॥
તત વ તિહતાઃ સવાર્ ભવેયુિદવ્યયાે ષતઃ ।
િન ક્રા તાસુ ચ સવાર્સુ નતર્ક ષુ તતઃ પરમ્॥ ૧૫૬॥
પવૂર્રઙ્ગે પ્રયાેક્તવ્યમઙ્ગ તમતઃપરમ્ ।
અેવં શદુ્ધાે ભવે ચ્ચત્રઃ પવૂર્રઙ્ગાે િવધાનતઃ॥ ૧૫૭॥
કાયા ના તપ્રસઙ્ગાેઽત્ર તાગીતિવિધ પ્ર ત ।
ગીતે વાદ્યે ચ ત્તે ચ પ્ર ત્તેઽ તપ્રસઙ્ગતઃ॥ ૧૫૮॥
ખેદાે ભવે પ્રયાે ણાં પ્રેક્ષકાણાં તથવૈ ચ ।
ખન્નાનાં રસભાવષેુ પષ્ટતા નાપે યતે॥ ૧૫૯॥
તતઃ શષેપ્રયાેગ તુ ન રાગજનકાે ભવેત્ ।
(લક્ષનને િવના બાહ્યલક્ષણા દ્વ તં ભવેત્॥
લાેકશાસ્ત્રાનુસારેણ ત માન્નાટ ં પ્રવતર્તે॥ )
યશ્રં વા ચતુરશં્ર વા શદંુ્ધ ચત્રમથાિપ વા॥ ૧૬૦॥
પ્રયજુ્ય રઙ્ગાિન્ન ક્રામે સતૂ્રધાર્ઃ સહાનુગઃ ।
(દેવપા થવરઙ્ગાનામાશીવર્ચનસયંુતામ્॥
કવનેાર્મગુણાપેેતાં વ તપૂકે્ષપ િપકામ્ ।
લઘવુણર્પદાપેેતાં ત્તૈ શ્ચત્રૈરલઙૃ્કતામ્॥
અ તયર્વિનકાસસં્થઃ કુયાર્દાશ્રાવણાં તતઃ ।
આશ્રાવનાવસાને ચ ના દ ં કૃ વા સ સતૂ્ર ત્॥
પનુઃ પ્રિવ ય રઙ્ગં તુ કુયાર્ પ્ર તાવનાં તતઃ ।)
પ્રયજુ્ય િવિધનવૈં તુ પવૂર્રઽગં પ્રયાેગતઃ॥ ૧૬૧॥
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॥ નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૫॥

સ્થાપકઃ પ્રિવશતે્તત્ર સતૂ્રધારગુણાકૃ તઃ ।
સ્થાનં તુ વૈ ણવં કૃ વા સાૈષ્ઠવાઙ્ગપુરસૃ્કતમ્॥ ૧૬૨॥
પ્રિવ ય રઙ્ગં તૈરેવ સતૂ્રધારપદૈવ્રર્જેત્ ।
થાપ ય પ્રવેશે તુ કતર્વ્યઽથાર્નુગા ધ્રવુા॥ ૧૬૩॥
યશ્રા વા ચતુરશ્રા વા તજ્જ્ઞૈમર્ યલયા વતા ।
કુયાર્દન તરં ચાર ં દેવરહ્મણશં સનીમ્॥ ૧૬૪॥
સવુાક્યમધુરૈઃ શ્લાેકેનાર્નાભસવરસા વતૈઃ ।
પ્રસાદ્ય રઙ્ગં િવિધવ કવનેાર્મ ચ ક તર્યેત્॥ ૧૬૫॥
પ્ર તવા। તતઃ કુયાર્ કાવ્યપ્રખ્યાપનાશ્રયામ્ ।
ઉદ્ધાત્યકાિદ કતર્વં્ય કાવ્યાપેકે્ષપણા યમ્॥૧૬૬॥
િદવ્યે િદવ્યાશ્રયાે ભૂ વા માનષુે માનષુાશ્રયઃ ।
િદવ્યમાનષુસયંાેગે િદવ્યાે વા માનષુાેઽિપ વા॥ ૧૬૭॥
મખુબી નુસદશૄં નાનામાગર્સમાશ્રયમ્ ।
આિવધૈ પક્ષપેૈઃ કાવ્યાપેકે્ષપણં ભવેત્॥૧૬૮॥
પ્ર તાવ્યવંૈ તુ િન ક્રામે કાવ્યપ્ર તાવક તતઃ ।
અેવમષે પ્રયાેક્તવ્યઃ પવૂર્રઙ્ગાે યથાિવિધ॥ ૧૬૯॥
ય ઇમં પવૂર્રઙ્ગં તુ િવિધનવૈ પ્રયાજેયેત્ ।
નાશભંુ પ્રા ુયા ક ચ વગર્લાેકં ચ ગચ્છ ત॥ ૧૭૦॥
યશ્ચાિપ િવિધમુ જ્ય યથેષં્ટ સ પ્રયાજેયેત્ ।
પ્રા ાેત્યપચયં ઘાેરં તયર્ગ્ગ્યાેિન ચ ગચ્છ ત॥ ૧૭૧॥
ન તથાઽ ગ્ ઃ પ્રદહ ત પ્રભ જનસમીરતઃ ।
યથા હ્યપ્રયાેગ તુ પ્રયુક્તાે દહ ત ક્ષણાત્॥ ૧૭૨॥
ઇત્યેવાવ તપા ચાલદા ક્ષણાત્યાૈઢ્રમાગધૈઃ ।
કતર્વ્ય પવૂર્રઙ્ગ તુ દ્વપ્રમાણિવિન મતઃ॥ ૧૭૩॥
અેષ વઃ ક થતાે િવપ્રાઃ પવૂર્રઙ્ગા શ્રતાે િવિધઃ ।
ભૂયઃ િક ક યતાં સ યઙ્નાટ વેદિવિધ પ્ર ત॥ ૧૭૪॥
ઇ ત ભારતીયે નાટ શાસે્ત્ર પવૂર્રઙ્ગપ્રયાેગાે નામ પ ચમાેઽ યાયઃ ।
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