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Natya Shastra Chapter 9

નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૯

॥ શ્રીર તુ॥
ભરતમુિનપ્રણીતં નાટ શાસ્ત્રમ્
અથ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ।
અથ નવમાેઽ યાયઃ ।
અેવમેત ચ્છરાનેતે્રભ્રનુાસાેષ્ઠકપાેલજમ્ ।
કમર્ લક્ષણસયંક્તમપુાઙ્ગાનાં મયાેિદતમ્॥ ૧॥
હ તાેરપાશ્વર્જઠરકટ જઙ્ઘાે પાદતઃ ।
લક્ષણં સ પ્રવક્ષ્યા મ િવિનયાેગં ચ ત વતઃ॥ ૨॥
હ તાદ નાં પ્રવક્ષ્યા મ કમર્ નાટ પ્રયાજેકમ્
યથા યનેા ભનેયં ચ તન્મે િનગદતઃ શ ◌ૃ ॥ ૩॥
પતાક સ્ત્રપતાકશ્ચ તથા વૈ કતર્ર મખુઃ ।
અધર્ચ દ્રાે હ્યરાલશ્ચ શકુતુ ડ તથવૈ ચ॥ ૪॥
મુ ષ્ટશ્ચ શખરાખ્યશ્ચ કિપ થઃ ખટકામખુઃ ।
સચૂ્યાસ્યઃ પદ્મકાેશશ્ચ તથા વૈ સપર્શીષર્કઃ॥ ૫॥
ગશીષર્ઃ પરાે જ્ઞેયાે હ તા ભનયયાે ભઃ ।
કાઙ્ગુલકાેઽલપદ્મશ્ચ ચતુરાે ભ્રમર તથ॥ ૬॥
હંસાસ્યાે હંસપક્ષશ્ચ સ દંશાે મુકુલ તથા ।
ઊણર્નાભ તામ્રચૂડચતુિવશ તર િરતાઃ॥ ૭॥
અસયંુતાઃ સયંુતાશ્ચ ગદતાે મે િનબાેધત ।
અ જ લશ્ચ કપાેતશ્ચ કકર્ટઃ વ તક તથા॥ ૮॥
ખટકાવધર્માનશ્ચહ્યુ સગંાે િનષધ તથા ।
દાેલઃ પુ પપુટશ્ચવૈ તથા મકર અેવ ચ॥ ૯॥
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ગજદ તાેઽવિહ થશ્ચ વધર્માન તથવૈ ચ ।
અેતે તુ સયંુતા હ તા મયા પ્રાેક્તાસ્ત્રયાેદશ॥ ૧૦॥
ત્તહ તાનતશ્ચાે વર્ ગદતાે મે િનબાેધત ।
ચતુરસ્રાૈ તથાેદ્વતૃ્તાૈ તથા તલમખુાૈ તાૈ॥ ૧૧॥
વ તકાૈ િવપ્રક ણા ચા યરાલખટકામખુાૈ ।
આિવદ્ધવક્રાૈ સચૂ્યાસ્યાૈ રે ચતાવધર્રે ચતાૈ॥ ૧૨॥
ઉત્તાનાવ ચતાૈ વાિપ પ લવાૈ ચ તથા કરાૈ ।
િનત બાૈ ચાિપ િવજ્ઞેયાૈ કેશબ ધાૈ તથવૈ ચ॥ ૧૩॥
સ પ્રાેક્તાૈ કિરહ તાૈ ચ લતાખ્યાૈ ચ તથવૈ ચ ।
પક્ષવ ચતકાૈ ચવૈ પક્ષપ્રદ્યાેતકાૈ તથા॥ ૧૪॥
જ્ઞેયાે ગ ડપક્ષાૈ ચ હંસપક્ષાૈ તથવૈ ચ ।
ઊ વર્મ ડ લનાૈ ચવૈ પાશ્વર્મ ડ લનાૈ તથા॥ ૧૫॥
ઉરાેમ ડ લનાૈ ચવૈ ઉરઃપાશ્વાર્ધર્મ ડલાૈ ।
મુ ષ્ટક વ તકાૈ ચાિપ ન લનીપદ્મકાેશકાૈ॥ ૧૬॥
અલપદ્માવુ બનાૈ ચ લ લતાૈ વ લતાૈ તથા ।
સપ્તષ ષ્ટકરા હ્યેતે નામતાેઽ ભિહતા મયા॥ ૧૭॥
યથા લક્ષણમેતષેાં કમાર્ ણ ચ િનબાેધત ।
પ્રસાિરતાઃ સમાઃ સવાર્ યસ્યાઙ્ગુલ્યાે ભવ ત િહ ।
કુ ચતશ્ચ તથાઙ્ગુષ્ઠઃ સ પતાક ઇ ત તઃ॥ ૧૮॥
અેષ પ્રહારપાતે પ્રતાપન નાેદને પ્રહષ ચ ।
ગવઽ યહ મ ત તજ્જ્ઞૈલલાટદેશાે થતઃ કાયર્ઃ॥ ૧૯॥
અેષાેઽ ગ્ વષર્ધારાિન પણે પુ પ ષ્ટપતને ચ ।
સયંુતકરણઃ કાયર્ઃ પ્રિવરલચ લતાઙ્ગુ લહર્ તઃ॥ ૨૦॥
વ તકિવચ્યુ તકરણાત્ પ લવપુ પાપેહારશ પા ણ ।
િવર ચતમવુ સસંં્થ યદ્ દ્રવ્ય તચ્ચ િનદ્દ યમ્॥ ૨૧॥
વ તકિવચ્યુ તકરણાત્ પનુરેવાધાેમખુને કતર્વ્યમ્ ।
સં તિવ તં પાલ્યં છન્નં િન બડં ચ ગાે યં ચ॥ ૨૨॥
અસ્યવૈ ચાઙ્ગુલી ભરધાેમખુપ્ર સ્થતાે થતચલા ભઃ ।
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વાયૂ મવેગવેલાક્ષાેભશ્ચાૈઘશ્ચ કતર્વ્યઃ॥ ૨૩॥
ઉ સાહનં બહુ તથા મહાજનપ્રાંશપુુ કરપ્રહતમ્ ।
પક્ષાે ક્ષપેા ભનયં રેચકકરણને ચા ભનયેત્॥ ૨૪॥
પિરઘ્ ષ્ટતલસ્થને તુ ધાૈતં િદતં પ્ર ષ્ટિપષ્ટે ચ ।
પનુરેવ શલૈધારણમુદ્ઘાટનમવે ચા ભનયેત્॥ ૨૫॥
અેવમષે પ્રયાેક્તવ્યઃ સ્ત્રીપુંસા ભનયે કરઃ ।
પતાકા યાં તુ હ તા યામ ભનેયઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૬॥
દશાખ્યશ્ચ શતાખ્યશ્ચ સહસ્રાખ્ય તથવૈ ચ ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ િત્રપતાકસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૭॥
પતાકે તુ યદા વક્રાઽના મકા વઙ્ગુ લભર્વેત્ ।
િત્રપતાકઃ સ િવજ્ઞેયઃ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૨૮॥
આવાહનમવતરણં િવસજર્નં વારણં પ્રવેશશ્ચ ।
ઉન્નામનં પ્રણામાે િનદશર્નં િવિવધવચનં ચ॥ ૨૯॥
મઙ્ગલ્યદ્રવ્યાણાં પશર્ઃ શરસાેઽથ સિન્નવેશશ્ચ ।
ઉ ણીષમુકુટધારણં નાસાસ્યશ્રાતે્રસવંરણમ્॥ ૩૦॥
અસ્યવૈ ચાઙ્ગુલી યામધાેમખુપ્ર સ્થતાે થતચલા યામ્ ।
લઘપુવનસ્રાેતાેભજુગભ્રમરાિદકાન્ કુયાર્ત્॥ ૩૧॥
અશ્રપુ્રમાજર્ને તલકિવરચનં રાેચનયાલ ભકં ચ
િત્રપતાકાના મકયા પશર્નમલકસ્ય કાયર્ ચ॥ ૩૨॥
વ તકાૈ િત્રપતાકાૈ તુ ગુ ણાં પાદવ દને ।
િવચ્યુતાૈ ચ લતાવસ્થાૈ કાયાર્વુદ્વાહદશર્ને ॥ ૩૩॥
પર પરાગ્રસં શ્લષ્ટાૈ કતર્વ્યાૈ પદશર્ને ।
તયર્ક્ વ તક બદ્ધાૈ સ્યાતાં તાૈ ગ્રહદશર્ને॥ ૩૪॥
તપ વદશર્ને કાયાર્વૂ વા ચાિપ પરાઙ્મખુાૈ ।
પર પરા ભમખુાૈ ચ કતર્વ્યાૈ વરદશર્ને॥ ૩૫॥
ઉત્તાનાધાેમખુાૈ કાયાર્વગ્રે વક્ત્રસ્ય સં સ્થતાૈ ।
વડવાનલસઙ્ગ્રામમકરાણાં ચ દશર્ને॥ ૩૬॥
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નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૯

અ ભનયા વનનેૈઅવ વાનર લવનાેમર્યઃ ।
પવનશ્ચ સ્ત્રયશ્ચવૈ નાટ ે નાટ િવચક્ષણૈઃ॥ ૩૭॥
સમંખુપ્ર તાઙ્ગુષ્ઠઃ કાયા બાલે દુદશર્ને ।
પરાઙ્ગ્મખુ તુ કતર્વ્યાે યાને ણાં પ્રયાે ભઃ॥ ૩૮॥
િત્રપતાકે યદા હ તે ભવેત્ ષ્ઠાવલાેકની
તજર્ની મ યમાયાશ્ચ તદાસાૈ કતર્ર મખુઃ ॥ ૩૯॥
પ થ ચરણરચનર જનરઙ્ગણકરણા યધાેમખુનેવૈ ।
ઊ વર્મખુને તુ કુયાર્ત્ દષં્ટ શ ◌ૃઙ્ગં ચ લખે્યં ચ॥ ૪૦॥
પતનમરણવ્ય તક્રમપિર ત્તિવતિકત તથ ય તમ્ ।
ભન્નવ લતને કુયાર્ત્ કતર્યાર્સ્યાઙ્ગુ લમખુને॥ ૪૧॥
સયંુતકરણાે વ સ્યાદસયંુતાે વા પ્રયજુ્યતે તજ્જ્ઞૈઃ ।
ચમરમિહષસરુગજ ષગાપુેરશલૈ શખરેષુ॥ ૪૨॥

યસ્યાઙ્ગુલ્ય તુ િવનતાઃ સહાઙ્ગુષે્ઠન ચાપવત્ ।
સાેઽધર્ચ દ્રાે િહ િવજ્ઞેયઃ કરઃ કમાર્સ્ય વક્ષ્યતે॥ ૪૩॥
અેતને બાલતરવઃ શ શલખેા બુકલશવલયાિન ।
િનઘાર્ટનમાય તં મ યાપૈ યં ચ પીનં ચ॥ ૪૪॥
રશનાજઘનકટ નામાનનતલપત્રકુ ડલાદ નામ્ ।
કતર્વ્યાે નાર ણામ ભનયયાેગાેઽધર્ચ દ્રણે॥ ૪૫॥
આદ્યા ધનનુર્તા કાયાર્ કુ ચતાઙ્ગુષ્ઠક તથા ।
શષેા ભન્નાે વર્વ લતા હ્યરાલેઽઙ્ગુલયઃ કરે॥ ૪૬॥
અેતને સ વશાૈ ડીયર્વીયર્ તકા તિદવ્યગા ભી મ્ ।
આશીવાર્દાશ્ચ તથા ભાવા િહતસજં્ઞકાઃ કાયાર્ઃ॥ ૪૭॥
અેતને પનુઃ સ્ત્રીણાં કેશાનાં સગં્રહાે કષા ।
સવાર્ઙ્ ગકં તથવૈ ચ િનવર્ણર્નમાત્મનઃ કાયર્મ્॥ ૪૮॥
કાૈતુકિવવાહયાેગં પ્રદ ક્ષણનેવૈ સ પ્રયાેગં ચ ।
અઙ્ગુલ્યગ્ર વ તકયાેગાન્ પિરમ ડલનેવૈ॥ ૪૯॥
પ્રાદ્ ક્ષ ય< પિરમ ડલં ચ કુયાર્ન્ મહાજનં ચવૈ ।
યચ્ચ મહીતલર ચતં દ્રવં્ય તચ્ચા ભનેયં સ્યાત્॥ ૫૦॥
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આહ્વાને ચ િનવારણિનમાર્ણે ચા યનેકવચને ચ ।
વેદસ્યા ચાપનયને ગ ધાઘ્રાણે શભુઃ શભુે ચષૈ॥ ૫૧॥
િત્રપતાકહ ત િન તુ પવૂ યા ય ભિહતાિન કમાર્ ણ ।
તાિન વરાલયાેગાત્ સ્ત્રી ભઃ સ યક્ પ્રયાજે્યાિન॥ ૫૨॥
અરાલસ્ય યદા વક્રાઽના મકા વઙ્ગુ લભર્વેત્ ।
શકુતુ ડ તુ સ કરઃ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૫૩॥
અેતને વ ભનેયં નાહં ન વં ન કૃત્ય મ ત ચાય ।
આવાહને િવસગ િધ ગ ત વચને ચ સાવજ્ઞમ્॥ ૫૪॥
અઙ્ગુલ્યાે યસ્ય હ તસ્ય તલમ યેગ્રસં સ્થતાઃ ।
તાસામપુિર ચાઙ્ગુષ્ઠઃ સઃ મુ ષ્ટિર ત સં જ્ઞતઃ॥ ૫૫॥।
અેષ પ્રહારે વ્યાયામે િનગર્મે પીડને તથા ।
સવંાહનેઽ સયષ્ટ નાં કુ તદ ડગ્રહે તથા॥ ૫૬॥
અસ્યવૈ તુ યદા મુષ્ટે વાઙ્ગુષ્ઠઃ પ્રયજુ્યતે ।
હ તઃ સ શખરાે નામ તદા જ્ઞેયઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૫૭॥
ર મકુશાઙુ્કશધનષુાં તાેમરશ ક્તપ્રમાેક્ષણે ચવૈ ।
અધરાેષ્ઠપાદર જનમલકસ્યાે ક્ષપેણં ચવૈ॥ ૫૮॥
અસ્યવૈ શખરાખ્યસ્યહ્યઙ્ગુષ્ઠકિનપીિડતા ।
યદા પ્રદે શની વક્રા સ કિપ થ તદા તઃ॥ ૫૯॥
અ સચાપચક્રતાેમરકુ તગદાશ ક્તવજ્રબાણાિન ।
શસ્ત્રા ય ભનેયાિન તુ કાય સતં્ય ચ પ યં ચ ॥ ૬૦॥
ઉિ ક્ષપ્તવક્રા તુ યદાના મકા સકનીયસી ।
અસ્યવૈ તુ કિપ થસ્ય તદાસાે ખટકામખુઃ॥ ૬૧॥
હાતે્રં હવ્યં છતં્ર પ્રગ્રહપિરકષર્ણં વ્યજનક ચ ।
આદશર્ધારણં ખ ડનં તથા પષેણં ચવૈ॥ ૬૨॥
આયતદ ડગ્રહણં મુક્તાપ્રાલ બસગં્રહં ચવૈ ।
સ્રગ્દામપુ પમાલા વસ્ત્રા તાલ બનં ચવૈ॥ ૬૩॥
મન્મથશરાવક ણર્પુ પવચયપ્રતાેદકાયાર્ ણ ।
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અઙુ્કશર વાકષર્ણસ્ત્રીદશર્નમવે કાય ચ ॥ ૬૪॥
ખટકાખ્યે યદા હ તે તજર્ની સ પ્રસાિરતા ।
હ તઃ સચૂીમખુાે નામ તદા જ્ઞેયઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૬૫॥
અસ્ય િવિવધાન્ યાેગાન્ વક્ષ્યા મ સમાસતઃ પ્રદે શ યાઃ॥
ઊ વર્નતલાેલક પતિવજંૃ ભતાેદ્વાિહતચલાયાઃ॥ ૬૬॥
ચકં્ર તિડ પતાકામ જયર્ઃ કણર્ચૂ લકાશ્ચવૈ ।
કુિટલગતયશ્ચ સવ િનદ યાઃ સાધવુાદાશ્ચ॥ ૬૭॥
બાલાેરગબલ્યવધપૂદ પવ લીલતા શખ ડાશ્ચ ।
પિરપતનવક્રમ ડલમ ભનેયા યૂ વર્લાે લતયા॥ ૬૮॥
વદના યાસે કુ ચતિવજૃ ભતા વાક્ય પણે કાયાર્ ।
ભૂયશ્ચાે વર્િવર ચતા તારાઘાેણૈકદ ડય ષ્ટષુ ચ ।
િવનતાઃ ચ પનુઃ કાયાર્ દં ષ્ટ્રષુ ચ તથાસ્યયાેગને ॥ ૬૯॥
પનુરિપ મ ડલગતયા સવર્ગ્રહણં તથવૈ લાેકસ્ય ।
પ્રણતાે તી ચ કાય હ્યાદે્ય દ ઘ ચ િદવસે ચ ॥ ૭૦॥
[શ્રવણા યાસે વક્રા િવજૃ ભણા વાક્ય પણાવસરે॥]

મે ત વદે ત ચ યાજે્યા પ્રસાિરતાે ક પતાેત્તાના॥ ૭૧॥
કાયાર્ પ્રક પત રાવેદશર્ન વેદ પણે ચવૈ ।
કુ તલકુ ડલાઙ્ગદગ ડાશ્રયેઽ ભનય॥ ૭૨॥
ગવઽહ મ ત લલાટે િરપુદશર્ને તથવૈ ચ ક્રાેધે ।
કાેઽસાિવ ત િનદશઽેથ કણર્ક ડુનયને ચવૈ॥ ૭૩॥
સયંુક્તા સયંાેગે કાયાર્ િવશ્લે ષતા િવયાેગે ચ ।
કલહે વ તકયપુતાં પર પરાે પીિડતા બ ધે॥ ૭૪॥
દ્વા યાં તુ વાત્મપાશ્વ દ ક્ષણતાે િનનિનશાવસાનાિન ।
અ ભમખુપરાઙ્મખુા યાં િવ શ્લષ્ટા યાં પ્રયુ ત॥ ૭૫॥
પનુરિપ ચ ભ્ર મતાગ્ર પા શલાવતર્ય ત્રશલૈષેુ ।
પિરવષેણે તથવૈ િહ કાયાર્ ચાધાેમખુી િનત્યમ્॥ ૭૬॥
શ્લષ્ટા લલાટપટે્ટ વધાેમખુી શ ભુ પણે કયાર્ ।
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શકસ્યા યુત્તાના તજ્જ્ઞૈ તયર્િ થતા કાયાર્॥ ૭૭॥
દ્વા યાં સ દશર્યેિન્નતં્ય સ પૂણર્ ચ દ્રમ ડલમ્ ।
શ્લષ્ટા લલાટે શક્રસ્ય કાયાર્ હ્યુત્તાનસશં્રયા॥ ૭૮॥
પિરમ ડલં ભ્ર મતતયા મ ડલમાદશર્યેચ્ચ ચ દ્રસ્ય ।
હરનયને ચ લલાટે શક્રસ્યઽ યુગુત્તાના॥ ૭૯॥
યસ્યાઙ્ગુલ્ય તુ િવતતાઃ સહાઙ્ગુષે્ઠન કુ ચતાઃ ।
ઊ વાર્ હ્યસગંતાગ્રાશ્ચ સ ભવેત્ પદ્મકાેશકઃ॥ ૮૦॥
બ વકિપ થફલાનાં ગ્રહણે કુચદશર્નશ્ચ નાર ણામ્ ।
ગ્રહણે હ્યા મષલાભે ભવ ત તાઃ કુ ચતાગ્રા તુ॥ ૮૧॥
બહુ તબીજપૂરકમા મષખ ડં ચ િનદ યમ્ ।
દેવાચર્નબ લહરણે સમુદ્ગકે સાગ્રિપ ડદાને ચ ।
કાયર્ઃ પુ પપ્રકરશ્ચ પદ્મકાેશને હ તને॥ ૮૨॥
મ ણબ ધનિવ શ્લષ્ટા યાં પ્રિવરલચ લતાઙ્ગુ લકરા યામ્ ।
કાયા િવવ તતા યાં િવક સતકમલાે પલાિવનયઃ॥ ૮૩॥
અઙ્ગુલ્યઃ સહંતાઃ સવાર્ઃ સહાઙ્ગુષે્ઠન યસ્ય ચ ।
તથા િન તલશ્ચવૈ સ તુ સપર્ શરાઃ કરઃ॥ ૮૪॥
અેષઃ સ લલપ્રદાને ભજુગતાૈ તાેયસચેને ચવૈ ।
આસ્ફાેટને ચ યાજે્યઃ કિરકુ ભાસ્ફાલનાદ્યષેુ॥ ૮૫॥
અધાેમખુીનાં સવાર્સામઙ્ગુલીનાં સમાગમઃ ।
કિનષ્ઠાઙ્ગુષ્ઠકાવૂ વા સ ભવેત્ ગશીષર્કઃ॥ ૮૬॥
ઇહ સા પ્રતમ ત્યદ્ય શક્તેશ્ચાે લાસનેઽક્ષપાતે ચ ।
વેદાપમાજર્નષેુ ચ કુટ્ટ મતે પ્રચ લત તુ ભવેત્॥ ૮૭॥
ત્રેતા ગ્ સં સ્થતા મ યા તજર્ યાઙ્ગુષ્ઠકા યદા ।
કાઙ્ગુલાેઽના મકા વક્રા યદાશ્ચાે વાર્ કનીયસી॥ ૮૮॥
અેતને ત ણફલાિન નાનાિવધાિન ચ લઘૂિન ।
કાયાર્િન રાષે િન સ્ત્રીવચા યઙ્ગુ લક્ષપેૈઃ॥ ૮૯॥
મરકતવૈદૂયાર્દેઃ પ્રદશર્નં સમુનસાં ચ કતર્વ્યમ્ ।
ગ્રાહં્ય મરાલપદ મ ત તજ્જ્ઞૈરેવ પ્રયાેગષેુ॥ ૯૦॥
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આવ તતાઃ કરતલે યસ્યાઙ્ગુલ્યાે ભવ ત િહ ।
પાશ્વાર્ગતિવક ણાર્શ્ચ સ ભવેદલપ લવઃ॥ ૯૧॥
પ્ર તષેધકૃતે યાજે્યઃ કસ્ય વન્ના ત શૂ યવચનષેુ ।
પનુરાત્માપે યાસઃ સ્ત્રીણામેતને કતર્વ્યઃ॥ ૯૨॥
તસ્રઃ પ્રસાિરતા યત્ર તથા ચાે વાર્ કનીયસી ।
તાસાં મ યે સ્થતાેઙ્ગુષ્ઠઃ સ કરશ્ચતુર તઃ॥ ૯૩॥
નયિવનયિનયમસિુનતુણબાલાતુરસત્યકૈતવાથષુ ।
વાક્યે યુક્તે પ યે સત્યે પ્રશમે ચ િવિનયાજે્યઃ॥ ૯૪॥
અેકેન દ્વા યાં વા િક ચન્મ ડલકૃતને હ તને ।
િવકૃતિવચાિરતચિરતં િવતિકતં લ જતં ચવૈ॥ ૯૫॥
નયનાપૈ યં પદ્મદલ પણં હિરણકણર્િનદશઃ ।
સયંુતકરણનેવૈ તુ ચરેણૈતાિન કુવ ત॥ ૯૬॥
લીલા રતી ચ ચ તબુ દ્ધિવભાવનાઃ ક્ષમાં પુ ષ્ટ ચ ।
સ જ્ઞામાતં્ર પ્રણયં િવચારણં સઙ્ગતં શાૈચમ્॥ ૯૭॥
ચાતુય માધુય દા ક્ષ યં માદર્વં સખંુ શીલમ્ ।
પ્રશં્ન વાતાર્યુ ક્ત વષેં દુશાદ્વલં તાેકમ્॥ ૯૮॥
િવભવાિવભાૈ સરુતં ગુણાગુણાૈ યાવૈનં ગ્ હાન્ દારાન્ ।
નાનાવણાર્શ્ચ તથા ચતુરેણવૈં પ્રયુ ત॥ ૯૯॥
સતમૂ વન તુ કુયાર્ત્ રકં્ત પીતં ચ મ ડલકૃતને ।
પિરમુિદતને તુ નીલં વણાર્શ્ચતુરેણ હ તને॥ ૧૦૦॥
મ યમાઙ્ગુષ્ઠસ દંશાે વક્રા ચવૈ પ્રદે શની ।
ઊ વર્મ યે પ્રક ણ ચ દ્વ્યઙ્ગુલ્યાૈ ભ્રમરે કરે॥ ૧૦૧॥
પદ્માે પલકુમુદાનામ યષેાં ચવૈ દ ઘર્ તાનામ્ ।
પુ પાણાં ગ્રહણિવિધઃ કતર્વ્યઃ કણર્પુરશ્ચ॥ ૧૦૨॥
િવચ્યુતશ્ચ સશ દશ્ચ કાયા િનભર્ સનાિદષુ ।
બાલાલાપે ચ શીઘે્ર ચ તાલે િવશ્વાસને તથા॥ ૧૦૩॥
તજર્નીમ યમાઙ્ગુષ્ઠાસે્ત્રતા ગ્ સ્થા િનર તરાઃ ।
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ભવેયુહસવક્ત્રસ્ય શષેે દ્વે સ પ્રસાિરતે॥ ૧૦૪॥
શ્લ ણા પ શ થલલાઘવિન સારાથ દુ વયાેગષેુ ।
કાયાઽ ભનયિવશષેઃ િક ચ પ્રસ્ય દતાગ્રેણ॥ ૧૦૫॥
સમાઃ પ્રસાિરતા તસ્ર તથા ચાે વાર્ કનીયસી ।
અઙ્ગુષ્ઠઃ કુ ચતશ્ચવૈ હંસપક્ષ ઇ ત તઃ॥ ૧૦૬॥
અેષ ચ િનવાપસ લલે દાતવ્યે ગ ડસશં્રયે ચવૈ ।
કાયર્ઃ પ્ર તગ્રહાચમનભાજેનાથષુ િવપ્રાણામ્॥ ૧૦૭॥
આ લઙ્ગને મહા ત ભદશર્ને રાેમહષર્ણે ચવૈ ।
પશઽનુલપેનાથ યાજે્યઃ સવંાહને ચવૈ॥ ૧૦૮॥
પનુરેવ ચ નાર ણાં તના તરસ્થને િવભ્રમિવશષેાઃ ।
કાયાર્ યથારસં સ્યુદુર્ઃખે હનુધારણે ચવૈ॥ ૧૦૯॥
તજર્ યઙ્ગુષ્ઠસ દંશ વ હ્યરાલસ્ય યથા ભવેત્ ।
આભુગ્ તલમ યસ્થઃ સ સ દંશ ઇ ત તઃ॥ ૧૧૦॥
સ દંશ સ્ત્રિવધાે જ્ઞેય હ્યગ્ર ે મખુજ તથા ।
તથા પાશ્વર્ગતશ્ચવૈ રસભાવાપે િંહતઃ॥ ૧૧૧॥
પુ પાપચયગ્રથને ગ્રહણે ણપણર્કેશસતૂ્રાણામ્ ।
શલ્યાવયવગ્રહણાપકષર્ણે ચાગ્રસ દંશઃ॥ ૧૧૨॥
તાત્ પુ પાેદ્ધરણં વ તશલાકાિદપૂરણં ચૈઅવ ।

િધ ગ ત ચ વચનં રાષેે મખુસ દંશસ્ય કમાર્ ણ॥ ૧૧૩॥
યજ્ઞાપેવીતધારણવેધનગુણસૂ મબાણલકે્ષ્યષુ ।
યાેગે યાને તાેકે સયંુક્તકરણ તુ કતર્વ્યઃ॥ ૧૧૪॥
પેશલકુ સાસયૂાદાષેવચને ચ વામહ તને ।
િક ચદ્ િવવ તતકરાગ્રઃ પ્રયજુ્યતે પાશ્વર્સ દંશઃ॥ ૧૧૫॥
આલખે્યનતે્રર જનિવતકર્વ તપ્રવાલરચને ચ ।
િન પીડનં તથાલક્તકસ્ય કાયર્ ચ નાર ભઃ॥ ૧૧૬॥
સમાગતાગ્રાઃ સિહતા યસ્યાઙ્ગુલ્યાે ભવ ત િહ ।
ઊ વાર્ હંસમખુસ્યવે સ ભવને્મુકુલઃ કરઃ॥ ૧૧૭॥
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દેવાચ્ચર્નબ લકરણે પદ્માે પલકુમુદ પણે ચવૈ ।
િવટચુ બને ચ કાયા િવકુ સતે િવપ્રક ણર્શ્ચ॥ ૧૧૮॥
ભાજેનિહર યગણનામખુસકંાેચપ્રદાનશીઘે્રષુ ।
મુકુ લતકુસમુષેુ ચ તથા તજ્જ્ઞૈરેષ પ્રયાેક્તવ્યઃ॥ ૧૧૯॥
પદ્મકાેશસ્ય હ તસ્યહ્યઙ્ગુલ્યઃ કુ ચતા યદા ।
ઊણર્નાભઃ સ િવજ્ઞેયઃ કેશચાૈયર્ગ્રહાિદષુ॥ ૧૨૦॥
શરઃ ક ડૂયને ચવૈ કુષ્ઠવ્યાિધિન પણે ।
સહંવ્યાઘે્ર વ ભનયઃ પ્ર તરગ્રહણે તથા॥ ૧૨૧॥
મ યમાઙ્ગુષ્ઠસ દંશાે વક્રા ચવૈ પ્રદે શની ।
શષેે તલસ્થે કતર્વ્યે તામ્રચૂલકરેઽઙ્ગુલી॥ ૧૨૨॥
િવચ્યુતશ્ચ સશ દશ્ચ કાયા િનભર્ સનાિદષુ ।
તાલે િવશ્વસને ચવૈ શીઘ્રાથ સં જ્ઞતષેુ ચ॥ ૧૨૩॥
તથા કલાસુ કાષ્ઠાસુ િનમષેે તુ ક્ષણે તથા ।
અેશ અેવ કરઃ કાયા બાલાલાપિનમ ત્રણે॥ ૧૨૪॥
અથવા અઙ્ગુલ્યઃ સિંહતા વક્રા ઉપયુર્ઙ્ગુષ્ઠપીિડતાઃ ।
પ્રસાિરતા કનીષ્ઠાચ તામ્રચૂડઃ કરઃ તઃ॥ ૧૨૫॥
શતં સહસ્રં લકં્ષ ચ કરેણૈકેન યાજેયેત્ ।
ક્ષપ્રમુક્તાઙ્ગુલી ભ તુ સુ્ફ લઙ્ગાન્ િવપ્રષુ તથા॥ ૧૨૬॥
અસયંુતાઃ કરા હ્યેતે મયા પ્રાેક્તા દ્વ ેત્તમાઃ ।
અતશ્ચ સયંુતાન્ હ તાન્ ગદતાે મે િનબાેધત॥ ૧૨૭॥
પતાકા યાં તુ હ તા યાં સશં્લષેાદ જ લઃ તઃ ।
દેવતાનાં ગુ ણાં ચ મત્રાણાં ચા ભવાદને॥ ૧૨૮॥
સ્થાના યસ્ય પનુસ્ત્રી ણ વક્ષાે વક્ત્રં શર તથા ।
દેવતાનાં શરઃસ્થ તુ ગુ ણામાસ્યસં સ્થતઃ ।
વક્ષસ્થશ્ચવૈ મત્રાણાં સ્ત્રીણાં વિનયતાે ભવેત્॥ ૧૨૯॥
ઉભા યામિપ હ તા યામ યાેઽ યં પાશ્વર્સગં્રહાત્ ।
હ તઃ કપાેતકાે નામ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૧૩૦॥
અેષ િવનયા યપુગમે પ્રણામકરણે ગુરાેશ્ચ સ ભાષે ।
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શીતે ભયે ચ કાયા વક્ષઃસ્થઃ ક પતઃ સ્ત્રી ભઃ॥ ૧૩૧॥
અયમવેાઙ્ગુ લપિરઘ્ યમાણમુક્ત તુ ખન્નવાક્યષેુ ।
અેતાવિદ ત ચ કાયા નેદાની ં કૃત્ય મ ત ચાથ॥ ૧૩૨॥
અઙ્ગુલ્યાે યસ્ય હ તસ્યહ્ય યાે યા તરિન તાઃ ।
સ કકર્ટ ઇ ત જ્ઞેયઃ કરઃ કમર્ ચ વક્ષ્યતે॥ ૧૩૩॥
અેષ મદનાઙ્ગમદ સપુ્તાે થતિવજૃ ભણે હદે્દહે ।
હનુધારણે ચ યાજે્યઃ શઙ્ખગ્રહણેઽથર્ત વજ્ઞૈઃ॥ ૧૩૪॥
મ ણબ ધનિવ ય તાવરાલાૈ સ્ત્રીપ્રયાે જતાૈ ।
ઉત્તાનાૈ વામપાશ્વર્સ્થાૈ વ તકઃ પિરક તતઃ॥ ૧૩૫॥
વ તકિવચ્યુઇ તકરણાદ્ િદશાે ઘનાઃ ખં વનં સમુદ્રાશ્ચ ।
ઋતવાે મહી તથાૈઘં િવ તીણ ચા ભનેયં સ્યાત્॥ ૧૩૬॥
ખટકઃ ખટકે ય તઃ ખટકાવધર્માનકઃ ।
શ ◌ૃઙ્ગારાથષુ યાેક્તવ્યઃ પ્રણામકરણે તથા॥ ૧૩૭॥
અ યે - કુમુદ તાલ તષેુ કતર્વ્ય છત્રધરણે । ઇ ત ॥ ૧૩૮॥
અરાલાૈ તુ િવપયર્ તાવુત્તાનાૈ વધર્માનકાૈ ।
ઉ સઙ્ગ ઇ ત િવજ્ઞેયઃ પશર્સ્ય ગ્રહણે કરઃ॥ ૧૩૯॥
સિન પષેકૃતે ચવૈ રાેમામષર્કૃતેઽિપ ચ ।
િન પીિડતઃ પનુશ્ચવૈ સ્ત્રીણામી યાર્કૃતે ભવેત્॥ ૧૪૦॥
મુકુલં તુ યદા હ તં કિપ થઃ પિરચેષ્ટયેત્ ।
સ મ તવ્ય તદા હ તાે િનષધાૈ નામ નામતઃ॥ ૧૪૧॥
સગં્રહપિરગ્રહાૈ ધારણં ચ સમયશ્ચ સત્યવચનં ચ ।
સઙે્ક્ષપઃ સં ક્ષપ્તં િનપીિડતનેા ભનેતવ્યમ્॥ ૧૪૨॥
શખર તુ યદા હ તાે ગશીષણ પીિડતઃ ।
િનષધાે નામ િવજ્ઞેયઃ સ ભયાત િવધીયતે॥ ૧૪૩॥
ગ્ હી વા વામહ તને કપુર્રા ય તરે ભજુમ્ ।
દ ક્ષણં ચાિપ વામસ્ય કપુર્રા ય તરે યસતે્ ॥ ૧૪૪॥
સ ચાિપ દ ક્ષણાે હ તઃ સ યઙ્ મુષ્ટ કૃતાે ભવેત્ ।
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ઇત્યેષ િનષધાે હ તઃ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૧૪૫॥
અેતને ધૈયર્મદગવર્સાૈષ્ઠવાૈ સકુ્યિવક્રમાટાપેાઃ ।
અ ભમાનાવષ્ટ ભઃ ત ભસ્થૈયાર્દય કાયાર્ઃ॥ ૧૪૬॥
જ્ઞેયાે વૈ િનષધાે નામ હંસપક્ષાૈ પરાઙ્ગમખુાૈ ।
લવાતાયનાદ નાં પ્રયાેક્તવ્યાેઽ ભઘટ્ટને॥ ૧૪૭॥

અંસાૈ પ્ર શ થલાૈ મુક્તાૈ પતાકાૈ તુ પ્રલ બતાૈ ।
યદા ભવેતાં કરણે સ દાેલ ઇ ત સં જ્ઞતઃ॥ ૧૪૮॥
સભં્રમિવષાદમૂ ચ્છતમદા ભઘાતે તથવૈ ચાઽવેગે ।
વ્યાિધ લુતે ચ શસ્ત્રક્ષતે ચ કાયાઽ ભનયાેગઃ॥ ૧૪૯॥
ય તુ સપર્ શરાઃ પ્રાેક્ત તસ્યાઙ્ગુ લિનર તરઃ ।
દ્વતીયઃ પાશ્વર્સં શ્લષ્ટઃ સ તુ પુ પપુટઃ તઃ॥ ૧૫૦॥
ધા યફલપુ પસદશૃા યનને નાનાિવધાિન યુક્તાિન ।
ગ્રાહ્યા યપુનેયાિન ચ તાેયાનયનાપનયને ચ॥ ૧૫૧॥
પતાકાૈ તુ યદા હ તાવૂર્ર્ધાઙ્ગુષ્ઠાવધાેમખુાૈ ।
ઉપયુર્પિર િવ ય તાૈ તદા સ મકરઃ કરઃ॥ ૧૫૨॥
સહવ્યાલ દ્વિપપ્રદશર્નં નક્રમકરમ સ્યાનામ્ ।
યે ચા યે ક્રવ્યાદા હ્ય ભનેયા તેઽથર્યાેગને॥ ૧૫૩॥
કૂપર્રાંસાે ચતાૈ હ તાૈ યદા તાં સપર્શીષર્કાૈ ।
ગજદ તઃ સ િવજ્ઞેયઃ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૧૫૪॥
અેવ ચ વધવુરાણમુદ્વાહે ચા તભારયાેગે ચ ।
તંભગ્રહણે ચ તથા શલૈ શલાે પાટને ચવૈ॥ ૧૫૫॥
શકુતુ ડાૈ કરાૈ કૃ વા વક્ષસ્ય ભમખુા ચતાૈ ।
શનૈરધાેમખુાિવદ્ધાૈ સાેઽવિહ થ ઇ ત તઃ॥ ૧૫૬॥
દાૈબર્લ્યે િનઃશ્વ સતે ગાત્રાણાં દશર્ને તનુ વે ચ ।
ઉ ક ઠતે ચ તજ્જ્ઞૈર ભનયયાેગ તુ કતર્વ્યઃ ॥ ૧૫૭॥
મુકુલ તુ યદા હ તઃ કિપ થપિરવે ષ્ટતઃ ।
વધર્માનઃ સ િવજ્ઞેયઃ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૧૫૮॥
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સગં્રહપિરગ્રહાૈ ધારણં ચ સમયશ્ચ સત્યવચં ચ ।
સકં્ષપેત તુ સં ક્ષપ્તં િનપીિડતનેા ભનેતવ્યમ્॥ ૧૫૯॥
જ્ઞેયાે વૈ વધર્માન તુ હંસપક્ષાે પરાઙ્ગમખુાૈ ।
લવાતાયનાદ નાં પ્રયાેક્તવ્યાે િવઘાટને॥ ૧૬૦॥

ઉક્તા હ્યેતે દ્વિવધા હ્યસયંુતાઃ સયંુતાશ્ચ સકં્ષપેાત્ ।
અ ભનયકરા તુ યે વહ તેઽ યત્રા યથર્તઃ સા યાઃ॥ ૧૬૧॥
આકૃત્યા ચેષ્ટયા ચહૈ્ન ર્ત્યા િવજ્ઞાય ત પુનઃ ।
વયં િવતક્યર્ કતર્વં્ય હ તા ભનયનં બુધૈઃ॥ ૧૬૨॥
ના ત ક શ્ચદહ ત તુ નાટ ેઽથાઽ ભનયં પ્ર ત ।
યસ્ય યદ્ દૃ યતે પં બહુશ તન્મયાે ષતમ્॥૧૬૩॥
અ યે ચા યથર્સયંુક્તા લાૈિકકા યે કરાિ વહ ।
છ દત તે િનયાેક્તવ્યા રસભાવિવચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૬૪॥
દેશં કાલં પ્રયાેગં ચા યથર્યુ ક્તમવેક્ષ્ય ચ ।
હ તા હ્યેતે પ્રયાેક્તવ્યાઃ ણાં સ્ત્રીણાં િવશષેતઃ॥ ૧૬૫॥
સવષામવે હ તાનાં યાિન કમાર્ ણ સ ત િહ ।
તા યહં સ પ્રવક્ષ્યા મ રસભાવકૃતાિન તુ॥ ૧૬૬॥
ઉ કષર્ણં િવકષર્ણં તથા ચવૈાપકષર્ણમ્ ।
પિરગ્રહાે િનગ્રહશ્ચાહ્વાનં નાેદનમવે ચ॥ ૧૬૭॥
સશં્લષેશ્ચ િવયાેગશ્ચ રક્ષણં માેક્ષણં તથા ।
િવક્ષપેધનૂને ચવૈ િવસગર્ તજર્નં તથા॥ ૧૬૮॥
છેદનં ભેદનં ચવૈ સ્ફાેટનં માેટનં તથા ।
તાડનં ચે ત િવજ્ઞેયં તજ્જ્ઞૈઃ કમર્ કરાન્ પ્ર ત॥ ૧૬૯॥
ઉત્તાનઃ પાશ્વર્ગશ્ચવૈ તથાઽધાેમખુ અેવ ચ ।
હ તપ્રચાર સ્ત્રિવધાે નાટ ત વસમાશ્રયઃ॥ ૧૭૦॥
સવ હ તપ્રચારાશ્ચ પ્રયાેગષેુ યથાિવિધઃ
નતે્રભ્રૂમખુરાગૈશ્ચ કતર્વ્યા વ્ય જઅતા બુધૈઃ॥ ૧૭૧॥
કરણં કમર્ સ્થાનં પ્રચાયુ ક્ત િક્રયાં ચ સ પ્રેક્ષ્ય ।
હ તા ભનયતજ્જ્ઞૈઃ કાયા લાેકાપેચારેણ॥ ૧૭૨॥
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ઉત્તામાનાં કરાઃ કાયાર્ લલાટક્ષતે્રચાિરણઃ ।
વક્ષઃસ્થાશ્ચવૈ મ યાનામધમામધાેગતા॥ ૧૭૩॥
જ્યેષે્ઠ વ પપ્રચારાઃ સ્યુમર્ યે મ યિવચાિરણઃ ।
અધમષેુ પ્રક ણાર્શ્ચ હ તાઃ કાયાર્ પ્રયાે ભઃ॥ ૧૭૪॥
લક્ષણવ્ય જતા હ તાઃ કાયાર્ તૂત્તમમ યમૈઃ ।
લાેકિક્રયા વભાવને નીચૈર યથર્સશં્રયાઃ॥ ૧૭૫॥
અથવા યાદશૃં પ્રા ય પ્રયાેગં કાલમવે ચ ।
િવપર તાશ્રયા હ તાઃ પ્રયાેક્તવ્યા બુધનૈર્ વા॥ ૧૭૬॥
િવષ ણે મૂ ચ્છતે ભીતે જુગુ સાશાેકપીિડતે ।
ગ્લાને વ ે િવહ તે ચ િનશ્ચેષે્ટ ત દ્રતે જડે॥ ૧૭૭॥
વ્યાિધગ્ર તે જરાત ચ ભયાત શીતિવ લુતે ।
મત્તે પ્રમત્તે ચાને્મત્તે ચ તાયાં તપ સ સ્થતે॥ ૧૭૮॥
િહમવષર્હતે બદ્ધે વિરણા લવસં શ્રતે ।
વ ાિયતે ચ સભં્રા તે નતસસં્ફાેટને તથા॥ ૧૭૯॥
ન હ તા ભનયઃ કાયર્ઃ કાયર્ઃ સ વસ્ય સગં્રહઃ ।
તથા કાકુિવશષેશ્ચ નાનાભવરસા વતઃ॥ ૧૮૦॥
યત્ર વ્યગ્રાવુભાૈ હ તાૈ તત્તદ્ દૃ ષ્ટિવલાેકનૈઃ ।
વાચકા ભનયં કુયાર્ દ્વરામૈથર્દશર્કૈઃ॥ ૧૮૧॥
ઉત્તાનઃ પાશ્વર્ગશ્ચવૈ તથાઽધાેમખુ અેવ ચ ।
પ્રચાર સ્ત્રિવધાેઽઙ્ગાનાં નાટ ત્તસમાશ્રયઃ॥ ૧૮૨॥
ઉત્તાનાે વતુર્લ યશ્રઃ સ્થતાેઽધાેમખુ અેવ ચ ।
પ ચ પ્રકારા હ તસ્ય નાટ ત્તસમાશ્રયાઃ॥ ૧૮૩॥
અેવં જ્ઞેયાઃ કરા હ્યેતે ના ભનયસં શ્રતાઃ ।
અત ઊ વ પ્રવક્ષ્યા મ હ તાન્ ત્તસમાશ્રયાન્॥ ૧૮૪॥
વક્ષસાેઽષ્ટાઙ્ગુલસ્થાૈ તુ પ્રાઙ્મખુાૈ ખટકામખુાૈ ।
સમાનકૂપર્રાંસાૈ તુ ચતુરસ્રાૈ પ્રક તતાૈ॥ ૧૮૫॥
હંસપક્ષકૃતાૈ હ તાૈ વ્યા તાૈ તાલ તવત્ ।
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ઉદ્વતૃ્તાિવ ત િવજ્ઞેયાવથવા તાલ તકાૈ॥ ૧૮૬॥
ચતુરસ્ત્ર સ્થતાૈ હ તાૈ હંસપક્ષકૃતાૈ તથા ।
તયર્િ થતાૈ ચા ભમખુાૈ જ્ઞેયાૈ તાલમખુાિવ ત॥ ૧૮૭॥
તાવવે મ ણબ ધા તે વ તકાકૃ તસં સ્થતાૈ ।
વ તકાિવ ત િવખ્યાતાૈ િવચ્યુતાૈ િવપ્રક ણર્કાૈ॥ ૧૮૮॥
અલપ લવસસં્થાનાવુ વાર્સ્યાૈ પદ્મકાેશકાૈ ।
અરાલખટકાખ્યાૈ ચા યરાલખટકામખુાૈ॥ ૧૮૯॥
તથૈ મ ણબ ધા તે હ્યરાલાૈ િવચ્યુતાવુભાૈ ।
જ્ઞેયાૈ પ્રયાે ભિનત્યમરાલ ખટકાિવ ત॥ ૧૯૦॥
ભુ ં સકૂપર્રાગ્રૈ તુ કુિટલાવ તતાૈ કરાૈ ।
પરાઙ્ગમખુતલાિવદ્ધાૈ જ્ઞેયાવાિવદ્ધવક્રકાૈ॥ ૧૯૧॥
હ તાૈ તુ સપર્ શરસાૈ મ યમાઙ્ગુષ્ઠકાૈ યદા ।
તયર્ક્પ્રસાિરતાસ્યાૈ ચ તદા સચૂીમખુાૈ તાૈ॥ ૧૯૨॥
સપર્શીષા યદા હ તાૈ ભવેતાં વ તક સ્થતાૈ ।
મ યપ્રસાિરતાઙ્ગુષ્ઠાૈ જ્ઞેયાૈ સચૂીમખુાૈ તદા॥ ૧૯૩॥
રે ચતાૈ ચાિપ િવજ્ઞેયાૈ હંસપક્ષાૈ દુ્રતભ્રમાૈ ।
પ્રસાિરતાેત્તાનતલાૈ રે ચતાિવ ત સં જ્ઞતાૈ॥ ૧૯૪॥
ચતુરસ્રાે ભવેદ્વામઃ સવ્યહ તશ્ચ રે ચતઃ ।
િવજ્ઞેયાૈ ત્તત વજ્ઞૈધર્રે ચતસજં્ઞકાૈ॥ ૧૯૫॥
અ ચતાૈ કૂપર્રાંસાૈ તુ િત્રપતાકાૈ કરાૈ કૃતાૈ ।
િક ચ ત્તયર્ગ્ગતાવેતાૈ તાવુત્તનવ ચતાૈ॥ ૧૯૬॥
મ ણબ ધમુક્તાૈ તુ પતાકાૈ પ લવાૈ તાૈ ।
બાહુશીષાર્ દ્વિન ક્રા તાૈ િનત બાિવ ત ક તતાૈ॥ ૧૯૭॥
કેશદેશા દ્વિન ક્રા તાૈ પિરપાશ્વા થતાૈ યદા ।
િવજ્ઞેયાે કેશબ ધાૈ તુ કરવાચાયર્સ મતાૈ॥ ૧૯૮॥
તયર્ક્પ્રસાિરતાૈ ચવૈ પાશ્વર્સસં્થાૈ તથવૈ ચ ।
લતાખ્યાૈ ચ કરાૈ જ્ઞેયાૈ ત્તા ભનયનં પ્ર ત॥ ૧૯૯॥
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સમુન્નતાે લતાહ તઃ પાશ્વાર્ પાશ્વર્ િવલાે લતઃ ।
િત્રપતાકાેઽપરઃ કણ કિરહ તઃ પ્રક તતઃ॥ ૨૦૦॥
કિટશીષર્િનિવષ્ટાગ્રાૈ િત્રપતાકાૈ યદા કરાૈ ।
પક્ષવ ચતકાૈ હ તાૈ તદા જ્ઞેયાૈ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૦૧॥
તાવવે તુ પરા ત્તાૈ પક્ષપ્રદ્યાેતકાૈ તાૈ ।
અધાેમખુતલાિવદ્ધાૈ જ્ઞેયાૈ ગ ડપક્ષકાૈ॥ ૨૦૨॥
હંસપક્ષકૃતાૈ હ તાૈ વ્યા ત્તપિરવ તતાૈ ।
તથા પ્રસાિરતભુ ૈ દ ડપક્ષાિવ ત તાૈ॥ ૨૦૩॥
ઊ વર્મ ડ લનાૈ હ તાવૂ વર્દેશિવવતર્નાત્ ।
તાવવે પાશ્વર્િવ ય તાૈ પાશ્વર્મ ડ લનાૈ તાૈ॥ ૨૦૪॥
ઉદ્વે ષ્ટતાૈ ભવેદેકાૈ દ્વતીયશ્ચાપવે ષ્ટતઃ ।
ભ્ર મતાવુરસઃ સ્થાને હ્યુરાેમ ડ લનાૈ તાૈ॥ ૨૦૫॥
અલપ લવકારાલાવુરાેદ્વભ્રમણક્રમાત્ ।
પાશ્વાર્વતર્શ્ચ િવજ્ઞેયાવુરઃ પાશ્વાર્ધર્મ ડલાૈ॥ ૨૦૬॥
હ તાૈ તુ મણીબ ધા તે કુ ચતાવ ચતાૈ યદા ।
ખટકાખ્યાૈ તુ તાૈ સ્યાતાં મુ ષ્ટક વ તકાૈ તદા॥ ૨૦૭॥
પદ્મકાેશાૈ યદા હ તાૈ વ્યા ત્તપિરવ તતાૈ ।
ન લનીપદ્મકાેશાૈ તુ તદા જ્ઞેયાૈ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૦૮॥
કરાવુદ્વે ષ્ટતાગ્રાૈ તુ પ્રિવધાયાલપ લવાૈ ।
ઊ વર્પ્રસિરતાિવદ્ધાૈ કતર્વ્યાવુ બણાિવ ત॥ ૨૦૯॥
પ લવાૈ ચ શરાેદેશે સ પ્રાપ્તાૈ લ લતાૈ તાૈ ।
કપૂર્ર વ તકગતાૈ લતાખ્યાૈ વ લતાિવ ત॥ ૨૧૦॥
કરણે તુ પ્રયાેક્તવ્યાે ત્તહ તાે િવશષેતઃ ।
તથાથાર્ ભનયે ચવૈ પતાકાયાઃ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૧૧॥
સકંરાેઽિપ ભવેત્તષેાં પ્રયાેગાેઽથર્વશા પુનઃ ।
પ્રાધા યને પનુઃ સજં્ઞા નાટ ે ત્તે કરે વહ॥ ૨૧૨॥
િવયુતાઃ સયંુતાશ્ચવૈ ત્તહ તાઃ પ્રક તતાઃ ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ કરાન્ કરણસશં્રયાન્॥ ૨૧૩॥
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સવષામવે હ તાનાં નાટ હ તિનદે શ ભઃ ।
િવધાતવ્યા પ્રયત્નને કરણં તુ ચતુિવધમ્॥ ૨૧૪॥
અપવે ષ્ટતમેકં સ્યાત્ ઉદ્વે ષ્ટતમથાપરમ્ ।
વ્યાવ તતં તીયં તુ ચતુથ પિરવ તતમ્॥ ૨૧૫॥
આવેષ્ટ તે યદઙ્ગુલ્ય તજર્નાદ્યા યથાક્રમમ્ ।
અ ય તરેણ કરણં તદાવે ષ્ટતમુચ્યતે॥ ૨૧૬॥
ઉદ્વષે્ટ તે યદઙ્ગુલ્યઃ તજર્ યાદ્યા બિહમુર્ખમ્ ।
ક્રમશઃ કરણં િવપ્રા તદુદ્વે ષ્ટતમુચ્યતે॥ ૨૧૭॥
આવત્યર્ તે કિનષ્ઠાદ્યા હ્યઙ્ગુલ્યાેઽ ય તરેણ તુ ।
યથા ક્રમેણ કરણં તદ્ વ્યાવ તતમુચ્યતે॥ ૨૧૮॥
ઉદ્વત્યર્ તે કિનષ્ઠાદ્યા બાહ્યતઃ ક્રમશાે યદા ।
અઙ્ગુલ્યઃ કરણં િવપ્રા તદુક્તં પિરવ તતમ્॥ ૨૧૯॥
ત્તેઽ ભનયયાેગે વા પા ણ ભવર્તર્નાશ્રયે ।
મખુભ્રનુતે્રયુક્તાિન કરણાિન પ્રયાજેયેત્॥ ૨૨૦॥
તયર્ક્તથાે વર્સસં્થાે હ્યધાેમખુશ્ચા ચતાેઽપિવદ્ધ તુ ।
મ ડલગ ત તથા વ તકશ્ચ ષ્ઠાનુસાિર ચ॥ ૨૨૧॥
ઉદ્વે ષ્ટતઃ પ્રસાિરત ઇત્યેતે વૈ તાઃ પ્રકારા તુ ।
બાહ્વાેિર ત કરણગતા િવજ્ઞેયા િનતં્ય ત્તપ્રયાે ભઃ॥ ૨૨૨॥
હ તાનાં કરણિવિધમર્યા સમાસને િનગિદતાે િવપ્રાઃ ।
અત ઊ વ વ્યાખ્યાસ્યે હૃદયાેદરપાશ્વર્કમાર્ ણ॥ ૨૨૩॥
આભુગ્ મથ િનભુર્ગ્ ં તથા ચવૈ પ્રક પતમ્ ।
ઉદ્વાિહતં સમં ચવૈ ઉરઃ પ ચિવધં તમ્॥ ૨૨૪॥
િન મુન્નત ષં્ઠ ચ વ્યાભુગ્ ાંસં શ્લથં ક્વ ચત્
આભુગ્ ં તદુરાે જ્ઞેયં કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૨૨૫॥
સભં્રમિવષાદમૂચ્છાર્શાેકભયવ્યાિધહૃદયશલ્યષેુ ।
કાય શીત પશ વષ લા વતેઽથર્વશાત્॥ ૨૨૬॥
ત ધં ચ િન ષં્ઠ ચ િનભુર્ગ્ ાંસં સમુન્નતમ્ ।

natya09.pdf 17



નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૯

ઉરાે િનભુર્ગ્ મેત દ્ધ કમર્ ચાસ્ય િનબાેધત॥ ૨૨૭॥
ત ભે માનગ્રહણે િવ મયદષૃ્ટે ચ સત્યવચને ચ ।
અહ મ ત ચ દપર્વચને ગવા સકેે તુ કતર્વ્યમ્॥૨૨૮॥
[દ ઘર્િનશ્વ સતે ચવૈ જૃ ભણે માેટને તથા ।
બ બાેકે ચ પનુઃ સ્ત્રીણાં ત દ્વજ્ઞેયં પ્રયાે ભઃ ] ॥ ૨૨૯॥
ઊ વા ક્ષપેૈ રાે યત્ર િનર તરકૃતૈઃ કૃતમ્ ।
પ્રક પતં તુ િવજ્ઞેયમુરાે નાટ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૩૦॥
હ સત િદતાિદસભં્રમભયશ્રમવ્યાિધપીિડતાથષુ ।
નાનાભાવાપેગતં કાયર્મુરાે નાટ યાેગષેુ॥ ૨૩૧॥
હ સત િદતષેુ કાય શ્રમે ભયે શ્વસકાશયાેશ્ચવૈ ।
િહક્કાદુઃખે ચ તથા નાટ જ્ઞૈરથર્યાેગને॥ ૨૩૨॥
ઉદ્વાિહતમૂ વર્ગતમુરાે જ્ઞેયં પ્રયાે ભઃ ।
દ ઘાચ્છ્વસનતા લાેકે જૃ ભનાિદષુ ચેક્ષ્યત॥ે ૨૩૩॥સવઃ
સસાૈષ્ઠવૈરઙ્ગૈશ્ચતુરસ્રકૃતૈઃ કૃતમ્ ।
ઉરઃ સમન।્ તુ િવજ્ઞેયં વસં્થ સાૈષ્ઠવસયંુતમ્॥ ૨૩૪॥
અેતદુક્તં મય સ યગરસ તુ િવક પનમ્ ।
અત ઊ વ પ્રવક્ષ્યા મ પાશ્વર્યાેિરહ લક્ષણમ્॥ ૨૩૫॥
નતં સમુન્નતં ચવૈ પ્રસાિરતિવવ તતાે ।
તથાપ તમવંે તુ પાશ્વર્યાેઃ કમર્ પ ચધા॥ ૨૩૬॥
કિટભર્વેત્તુ વ્યાભુગ્ ા પાશ્વર્માભુગ્ મવે ચ ।
તથવૈાપ તાંસં ચ િક ચ પાશ્વર્નતં તમ્॥ ૨૩૭॥
તસ્યવૈ ચાપરં પાશ્વ િવપર તં તુ યુ ક્તતઃ ।
કટ પાશ્વર્ભુ ં સશૈ્ચા યુન્નતૈ તં ભવેત્॥ ૨૩૮॥
આયામનાદુભયતઃ પાશ્વયાેઃ સ્યાત્ પ્રસાિરતમ્ ।
પિરવતાર્િત્રકસ્યાિપ િવવ તત મહે યતે॥ ૨૩૯॥
િવવ તતાપનયનાદ્ ભવેદપ તં પનુઃ ।
પાશ્વર્લક્ષણ મત્યુક્તં િવિનયાેગં િનબાેધત॥ ૨૪૦॥
ઉપસપ નતં કાયર્મુન્નતં ચાપસપર્ણે ।
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પ્રસાિરતં પ્રહષાર્દાૈ પિર ત્તે િવવ તતમ્॥૨૪૧॥
િવિન ત્તે વપ તં પાશ્વર્મથર્વશાદ્ભવેત્ ।
અેતાિન પાશ્વર્કમાર્ ણ જઠરસ્ય િનબાેધત॥ ૨૪૨॥
ક્ષામં ખ વં ચ પૂણ ચ સ પ્રાેક્તમુદરં િત્રધા ।
તનુ ક્ષામં નતં ખ વં પૂણર્મા માતમુચ્યતે॥ ૨૪૩॥
ક્ષામં હાસ્યેઽથ િદતે િનઃશ્વાસે જૃ ભને ભવેત્ ।
વ્યાિધતે તપ સ શ્રા તે ધાત ખ વ મ યતે॥ ૨૪૪॥
પૂણર્મુચ્છ્વ સતે સ્થૂલે વ્યાિધતાત્યશનાિદષુ ।
ઇત્યેતદુદરં પ્રાેક્તં કટ ાઃ કમર્ િનબાેધત॥ ૨૪૫॥
અ યે તુ
ક્ષામં ખ વં સમં પૂણર્મુદરં સ્યાચ્ચતુિવધમ્ ।
છના ચવૈ િન ત્તા ચ રે ચતા ક પતા તથા ।
ઉદ્વાિહતા ચવૈ કટ નાટ ે ત્તે ચ પ ચધા॥ ૨૪૬॥
કટ મ યસ્ય વલનાિ ચ્છના સ પિરક તતા ।
પરાઙ્ગ્મખુસ્યા ભમખુી િન ત્તા સ્યાિન્નવ તતા॥ ૨૪૭॥
સવર્તાે ભ્રમણાચ્ચાિપ િવજ્ઞેયા રે ચતા કટ ।
તયર્ગ્ગતાગતા ક્ષપ્તા કટ જ્ઞેયા પ્રક પતા॥ ૨૪૮॥
િનત બપાશ્વાદ્વહનાત્ શનેઇ દ્વાિહતા કટ ।
કટ કમર્ મયા પ્રાેક્તં િવિનયાેગં િનબાેધત॥ ૨૪૯॥
છન્ના વ્યાયામસ ભ્રા તવ્યા ત્તપ્રેક્ષણાિદષુ ।
િન ત્તા વતર્ને ચવૈ રે ચતા ભ્રમણાિદષુ॥ ૨૫૦॥
કુ જવામનનીચાનાં ગતાૈ કાયાર્ પ્રક પતા ।
સ્થૂલષેૂદ્વાિહઆેતા યાજે્યા સ્ત્રીણાં લીલાગતષેુ ચ॥ ૨૫૧॥
ક પનં વલનં ચવૈ ત ભનાેદ્વતર્ને તથા ।
િનવતર્નં ચ પ ચૈતા યૂ કમાર્ ણ કારયેત્॥ ૨૫૨॥
નમનાેન્નમના પા ણમુર્હુઃ સ્યાદૂ ક પનમ્ ।
ગચ્છેદ ય તરં નુ યત્ર તદ્વલનં તમ્॥ ૨૫૩॥
ત ભનં ચાિપ િવજ્ઞેયમપિવદ્ધિક્રયાત્મકમ્ ।
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વ લતાિવદ્ધકરણાદૂવા દ્વતર્નં તમ્॥ ૨૫૪॥
પા ણર્ર ય તરં ગચ્છેદ્યત્ર તત્તુ િનવતર્નમ્ ।
ગ ત વધમપાત્રણાં ભયે ચાિપ િહ ક પનમ્॥ ૨૫૫॥
વલનં ચવૈ િહ કતર્વં્ય સ્ત્રીણાં વૈરપિરક્રમે ।
સા વસે ચ િવષાદે ચ ત ભનં તુ પ્રયાજેયેત્॥૨૫૬॥
વ્યાયામે તા ડવે ચવૈ કાયર્મુદ્વતર્નં બુધૈઃ ।
િનવતર્નં તુ કતર્વં્ય સ ભ્રાિદપિરભ્રમે॥ ૨૫૭॥
યથાદશર્નમ યચ્ચ લાેકાદ્ ગ્રાહં્ય પ્રયાે ભઃ ।
ઇત્યૂવ્રાલર્ક્ષણં પ્રાેક્તં જઙ્ઘાયા તુ િનબાેધત॥ ૨૫૮॥
આવ તતં નતં ક્ષપ્તમુદ્વાિહતમથાિપ ચ ।
પિર તં્ત તથા ચવૈ જઙ્ઘાકમાર્ ણ પ ચધા॥ ૨૫૯॥
વામાે દ ક્ષણપાશ્વન દ ક્ષણશ્ચાિપ વામતઃ ।
પાદાે યત્ર વ્રજે દ્વપ્રાઃ તદાવ તતમુચ્યતે॥ ૨૬૦॥
જઙ્ઘા વ તકયાેગને ક્રમાદાવ તતં નયેત્ ।
નનુઃ કુ ચનાચ્ચવૈ નતં જ્ઞેયં પ્રયાે ભઃ ।

િવક્ષપેાચ્ચવૈ જઙ્ઘાયાઃ ક્ષપ્ત મત્ય ભધીયતે॥ ૨૬૧॥
[નતં સ્યા નનુમનાત્ ક્ષપ્તં િવક્ષપેણાદ્ બિહ] ।
ઉદ્વાિહતં ચ િવજ્ઞેયમૂ વર્મૂદ્વાહનાદિપ ।
પ્રતીપનયનં યત્તુ પિર તં્ત તદુચ્યતે॥ ૨૬૨॥
આવ તતં પ્રયાેક્તવ્યં િવદૂષકપિરક્રમે ।
નતં ચાિપ િહ કતર્વં્ય સ્થાનાસનગતાિદષુ॥ ૨૬૩॥
ક્ષપ્તં વ્યાયામયાેગષેુ તા ડવે ચ પ્રયજુ્યતે ।
તથા ચાેદ્વાિહતં કુયાર્દાિવદ્ધગમનાિદષુ॥ ૨૬૪॥
તા ડવષેુ પ્રયાેક્તવ્યં પિર તં્ત પ્રયાે ભઃ ।
ઇત્યેત જઙ્ઘયાેઃ કમર્ પાદયાે તુ િનબાેધત॥ ૨૬૫॥
ઉદ્ઘિટ્ટતઃ સમશ્ચવૈ તથાગ્રતલસ ચરઃ ।
અ ચતઃ કુ ચતશ્ચવૈ પાદઃ પ ચિવધ તઃ॥ ૨૬૬॥
સ્થ વા પાદતલાગ્રેણ પા ણર્ભૂર્માૈ િનપાત્યતે ।
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યસ્ય પાદસ્ય કરણે ભવેદુદ્ઘિટ્ટત તુ સઃ॥ ૨૬૭॥
અયમુદ્વે ષ્ટતકરણે વનુકરણાથ પ્રયાેગમાસાદ્ય ।
દુ્રતમ યમપ્રચારઃ સકૃદસકૃદા પ્રયાેક્તવ્યઃ॥ ૨૬૮॥
વભાવર ચતે ભૂમાૈ સમસ્થાને ચ યાે ભવેત્ ।
સમઃ પાદઃ સ િવજ્ઞેયઃ વભાવા ભનયાશ્રયઃ॥ ૨૬૯॥
સ્થર વભાવા ભનયે નાનાકરણસશં્રયે ।
ચ લતશ્ચ પનુઃ કાયા િવિધજ્ઞૈઃ પાદરે ચતે॥ ૨૭૦॥
સમસ્યવૈ યદા પા ણર્ઃ પાદસ્યા ય તરે ભવેત્ ।
બિહઃ પાશ્વર્ સ્થતાેઽઙ્ગુષ્ઠ યશ્રપાદ તુ સ તઃ॥ ૨૭૧॥
ત્ય વા (કૃ વા?) સમપદં સ્થાનમશ્વક્રા તે તથવૈ ચ ।
સ્યા દ્વક્લવાિદ વથષુ યશ્રઃ પાદાે યથાિવિધઃ॥ ૨૭૨॥
અસ્યવૈ સમપાદસ્ય પા ણર્ર ય તરે ભવેત્ ।
યશ્રપાદઃ સ િવજ્ઞેયઃ સ્થાનકાિદષુ સશં્રયઃ॥ ૨૭૩॥
ઉિ ક્ષપ્તા તુ ભવે પા ણર્ઃ પ્ર તાેઙ્ગુષ્ઠક તથા ।
અઙ્ગુલ્યશ્ચા ચતાઃ સવાર્ પાદેઽગ્રતલસ ચરઃ ॥ ૨૭૪॥
તાેદનિનકુટ્ટને સ્થતિનશુ ભને ભૂ મતાડને ભ્રમણે ।
િવક્ષપેિવિવધરેચકપા ણર્કૃતાગમનમેતને॥ ૨૭૫॥
પા ણર્યર્સ્યા ચતા ભૂમાૈ પાદમગ્રતલં તથા ।
અઙ્ગુલ્યશ્ચા ચતાઃ સવાર્ઃ સ પાદ વ ચતઃ તઃ॥ ૨૭૬॥
પાદાગ્રતલસ ચારે વ તતાેદ્વ તતે તથા ।
અેવ પાદાહતે કાયા નાનાભ્રમરકેષુ ચ॥ ૨૭૭॥
ઉિ ક્ષપ્તા યસ્ય પા ણ સ્યાદઙ્ગુલ્યઃ કુઙ્ ચતા તથા ।
તથા કુ ચતમ યશ્ચ સ પાદં કુ ચતઃ તઃ॥ ૨૭૮॥
ઉદત્તગમને ચવૈ વ તતાેદ્વ તતે તથા ।
ઉિ ક્ષપ્તા તુ ભવે પા ણર્રઙ્ગુષ્ઠાગ્રેણ સં સ્થતઃ॥ ૨૭૯॥
વામશ્ચવૈ વભાવસ્થઃ સચૂીપાદઃ પ્રક તતઃ ।
ત્તે નપૂુરકરણે પ્રયાેગ તસ્ય ક ત્યર્તે॥ ૨૮૦॥
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નાટ શાસ્ત્રમ્ અ યાયઃ ૯

અ તક્રા તક્રમે ચવૈ પાદમેતં પ્રયાજેયેત્ ।
પાદજઙ્ઘાે કરણં કમર્ કાયર્ પ્રયાે ભઃ॥ ૨૮૧॥
પાદસ્ય કરણં સવર્ જઙ્ઘાે કૃત મ યતે ।
યથા પાદઃ પ્રવતત તથવૈાે ઃ પ્રવતર્તે॥ ૨૮૨॥
અનયાેઃ સમાનકરણાત્ પાદચાર પ્રયાજેયેત્ ।
ઇત્યેતદઙ્ગજં પ્રાેક્તં લક્ષણં કમર્ ચવૈ િહ॥ ૨૮૩॥
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ ચાર વ્યાયામલક્ષણમ્॥ ૨૮૪॥
ઇ ત ભારતીયે નાટ શાસે્ત્ર અઙ્ગા ભનયાે નામ નવમાેઽ યાયઃ ।
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