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.. Natya Shastra Chapter 11 ..

॥ नाशाम अ्ाय ११ ॥
॥ ौीरु॥

भरतमिुनूणीतं नाशाम ्
अथ एकादशोऽायः ।
एतााय मया ूोा यथावमोणे ।
चारीसयंोगजानीह मडलािन िनबोधत ॥ १॥
अितबां िविचऽं च तथा लिलतसरम ।्
सचूीिवं दडपादं िवतालातके तथा ॥ २॥
वामबं सलिलतं बााकाशगािम च ।
मडलािन िजौेाः ! भिूमगािन िनबोधत ॥ ३॥
ॅमराितेातामावत च ततः परम ।्
समाबितमारडेकाबीिडतं तथा ॥ ४॥
अितं शकटां च तथाऽध कमवे च ।
िपकुं च िवयें तथा चाषगतं पनुः ॥ ५॥
एतािप दशोािन भिूमगानीह नामतः ।
आं पादं च जिनतं कृोािहतमाचरते ॥् ६॥
अलातं वामकं चवै पा बां च दिणम ।्
सचूीवामं पनुवै पा बां च दिणम ॥् ७॥
सचू वामबमं दादपबां च दिणम ।्
सचूीवामं पनुवै िऽकं च पिरवत यते ॥् ८॥
तथा दिणमुृमलातवै वामकम ।्
पिरिं त ु कत ं बाॅमरकेण िह ॥ ९॥
अितबां पनुवा मं दडपाद दिणम ।्
िवयेमतेद ्ायामे ितबां त ु मडलम ॥् १०॥
आं त ु जिनतं कृा तनेवै च िनकुकम ।्
आितं त ु वामने पा बां च दिणम ॥् ११॥
वामं सचूीपदं दादपबा दिणम ।्
भजुऽािसतं वाममितबां च दिणम ॥् १२॥
उृं दिणं चवैाऽलातं चवैाऽ वामकम ।्
पा बां पनुः सं सचूीवामबमं तथा ॥ १३॥
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िवपेो दिणादपबां च वामकम ।्
बाॅमरकं चवै िवपे ं चवै योजयते ॥् १४॥
िवयेमतेायामे िविचऽं नाम मडलम ।्
कृोजानचुरणमां सचू ूयोजयते ॥् १५॥
अपबाः पनुवा म आः पा गतो भवते ।्
वामसचू पनुद ात ि्ऽक पिरवत यते ॥् १६॥
पा बां पनुामितबा वामकम ।्
सचूीवामबमं कृा पबा वामकम ॥् १७॥
पा बां पनुामितबां च वामकम ।्
पिरिं च कत ं बाॅमणकेन िह ॥ १८॥
एष चारीूयोगुकाय लिलतसरःै ।
सचूीवामपदं दात ि्ऽक पिरवत यते ॥् १९॥
पा बाः पनुाो वामोऽितबा एव च ।
सचूीमां पनुद ादितबा वामकम ॥् २०॥
पा बां पनुां सचूीिवे त ु मडले ।
आुजिनतो भूा स च दडबमो भवते ॥् २१॥
वामसचू पनुद ात ि्ऽक पिरवत यते ।्
उृो दिण ादलातवै वामकः ॥ २२॥
पा बाः पनुाो भजुऽािसतथा ।
अितबाः पनुवा मो दडपाद दिणः ॥ २३॥
वामसचूीिऽकावत दडपादे त ु मडले ।
आं त ु जिनतं कृा तनेवै च िनकुकम ॥् २४॥
आितं च वामने ुृं दिणने च ।
अलातं वामकं पादं सचू दा ु दिणम ॥् २५॥
पा बाः पनुवा म आिो दिणथा ।
समाव  िऽकं चवै दडपादं ूसारयते ॥् २६॥
सचूीवामपदं दात ि्ऽकं त ु पिरवत यते ।्
भजुऽािसताो वामोऽितबा एव च ॥ २७॥
एष चारीूयोगु िवते मडले भवते ।्
सचूीमाबमं कृा चाऽपबां च वामकम ॥् २८॥
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पा बाताोऽलातवै वामकः ।
ॅाा चारीिभरतेािभः पया यणेाथ मडलम ॥् २९॥
षंं ससंं च लिलतःै पादिवबमःै ।
अिधकुया दपबामितबां च वामकम ॥् ३०॥
अपबः पनुाो वामोऽितबा एव च ।
पादॅमरक ादलात े ख मडले ॥ ३१॥
सचूीमाबमं कृा पबां च वामकम ।्
आो दडबमवै सचूीपादु वामकः ॥ ३२॥
काय िकिववत  पा बा दिणः ।
आिं वामकं कुया त द्डपा च दिणम ॥् ३३॥
उृं च तनेवै कत ं दिणने त ु ।
सचूीवामबमं कृा िऽकं च पिरवत यते ॥् ३४॥
अलात भवेामः पा बा दिणः ।
अितबाः पनुवा मो वामबे त ु मडले ॥ ३५॥
सचूीमाबमं कृा पबां च वामकम ।्
पा बाः पनुाो भजुऽािसतः स च ॥ ३६॥
अितबाः पनुवा म आिो दिणथा ।
अितबाः पनुवा म उृथवै च ॥ ३७॥
अलात पनुवा मः पा बा दिणः ।
सचूीवामं पनुद ादपबाु दिणः ॥ ३८॥
अितबाः पनुवा मः काय लिलतसंकः ।
एष पादूसारुलिलते मडले भवते ॥् ३९॥
सचूीवामबमं कृा पबा वामकम ।्
पा बां पनुां वामपा बमं तथा ॥ ४०॥
ॅाा चारीिभरतेािभः पया यणेाथ मडलम ।्
वामसचू ततो दादपबां च दिणम ॥् ४१॥
भावगमन े तेडलं सिंवधीयते ।
बामते ु िवयें नामतो नायोृिभः ॥ ४२॥
एतााकाशगामीिन येावें दशवै त ु ।
अतः परं ूवािम भौमानािमह लणम ॥् ४३॥
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आुजिनतः काय वामाितो भवते ।्
शकटाः पनुाो वामािप ूसािरतः ॥ ४४॥
आो ॅमरकः काय िकं च पिरवत यते ।्
आितः पनुवा मः शकटा दिणः ॥ ४५॥
वामः पृापसप च दाद ्ॅमरकं तथा ।
स एवाितः काय तेद ्ॅमरमडलम ॥् ४६॥
आो ॅमरकः काय वामवैाितो भवते ।्
काय िकिवव  शकटा दिणः ॥ ४७॥
उृः स एव ाामवैापसिप तः ।
काय िकिवव  दिणः ितो भवते ॥् ४८॥
शकटाो भवेामदवेाोटनं भवते ।्
एतदाितं नाम ायामे युमडलम ॥् ४९॥
आुजिनतं कृा वामवै िनकुकम ।्
शकटाः पनुा उृः स एव त ु ॥ ५०॥
पृापसप वाम स च चाषगितभ वते ।्
आितः पनुद ः शकटा वामकः ॥ ५१॥
आो ॅमरकवै िऽकं च पिरवत यते ।्
पृापसप वामेावत मडलं भवते ॥् ५२॥
समपादं बधुः कृा ानं हौ ूसारयते ।्
िनररावू तलावावेोे चवै िह ॥ ५३॥
कटीतटे िविनि चामाव यते ब्मात ।्
यथाबमं पनुवा ममावतन ूसारयते ॥् ५४॥
चारया चानया ॅाा पया यणेाथ मडलम ।्
समोिरतमते ु काय ायाममडलम ॥् ५५॥
पादै ु भिूमसयंैुः सचूीिवैथवै च ।
एडकाबीिडतैवै तणूिकिववित तःै ॥ ५६॥
सचूीिवापिवै बमणेावृ मडलम ।्
एडकाबीिडतं िवात ख्डमडलसिंतम ॥् ५७॥
समुितं कृा तनेवैावत माचरते ।्
तनेवैाितः काय ः शकटा वामकः ॥ ५८॥
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आः पृापसप च स च चाषगितभ वते ।्
अित पनुवा म आवैापसिप तः ॥ ५९॥
वामो ॅमरकः काय आ आितो भवते ।्
तनेवैाोटनं कुया दतेदितमडलम ॥् ६०॥
आं त ु जिनतं कृा तनेवै च िनकुकम ।्
स एव शकटा वामाितो भवते ॥् ६१॥
िवयें शकटां त ुायामे युमडलम ।्
पादै शकटाःै पया यणेाथ मडलम ॥् ६२॥
आुजिनतो भूा स एवाितो भवते ।्
अपसप पनुवा मः शकटा दिणः ॥ ६३॥
ॅाा चारीिभरतेािभः पया यणेाथ मडलम ।्
अध मतेियें िनयुे चािप मडलम ॥् ६४॥
सचूीमाबमं कृा पबां च वामकम ।्
भजुऽािसता एवमवे त ु वामकः ॥ ६५॥
भजुऽािसत ैॅ ा ा पादरैिप च मडलम ।्
िपकुं च िवयें चारीिभम डलं बधुःै ॥ ६६॥
सवाषगतःै पादःै पिरॅा त ु मडलम ।्
एताषगतं िवाियुे चािप मडलम ॥् ६७॥
नानाचारीसमुािन मडलािन समासतः ।
उातः परं चवै समचारीिण योजयते ॥् ६८॥
समचारीूयोगो यमं नाम मडलम ।्
आचाय बुा तानीह कत ािन ूयोृिभः ॥ ६९॥
एतािन खडािन समडलािन युे िनयुे च पिरबमे च ।
लीलामाधयु परुृतािन काया िण वाानगुतािन तःै ॥ ७०॥
इित भरतीय े नाशाे मडलिवधान ं नाम
एकादशोऽायः समाः ।
Encoded by Sowmya Krishnapur krsowmya@yahoo at com
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