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.. Natya Shastra Chapter 36 ..

॥ नाशाम अ्ाय ३६ नाशापः ॥
॥ ौीरु॥
भरतमिुनूणीतं नाशाम ्
अथ षिंशोऽायः
अथाऽयेो विस पलुः पलुहः बतःु ।
अिरा गौतमोऽगो मनरुायुथावान ॥् १॥
िवािमऽः लूिशराः सवंत ः ूमितद नःु ।
उशना बहृिता सवनः काँयपो ीवुः ॥ २॥
वा सा जामद माक डयेोऽथ गालवः ।
भराज रै यवबीतथवै च ॥ ३॥
लूाः शकला कावो मघेाितिथः बतःु ।
नारदः पव तवै सवुमा थकैजो िजः ॥ ४॥
िनतभु ुवनः सौः शतानः कृतोणः ।
जामदथा रामः कचेवेमादयः ॥ ५॥
एवं त े मनुयः ौुा सव ं भरतं ततः ।
पनुचिुरदं वां कुतहूलपरुोगमम ॥् ६॥
यया गिदतो षे नावदेः परुातनः ।
एकिचःै स चाािभः सक् समपुधािरतः ॥ ७॥
एक सशंयोऽाकं तं नो ाातमुहिस ।
को वाो नावदे िनयं वुमहित ॥ ८॥
न वयं पिरहासने न िवरोधने न चे या ।
पृामो भगवन न्ामपुदशेाथ मवे त ु ॥ ९॥
अािभ तदा नों कथादेो भविेदित ।
इदान तपूिशाथ नागुं िनदशय ॥ १०॥
लोक चिरतं नािमवोचमीशम ।्
तषेां त ु लोकं गुानां िनयं वुमहिस ॥ ११॥
दवे क चिरतं पवू रे िजष भ ।
िकमथ भुत े षे ूयुः िकं करोित वा ॥ १२॥
कावै पनुः शौचं सक् चरित सऽूक ् ।
कथमवुतले नां गा िपिततं िवभो ॥ १३॥
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कथं तवायं वशं नटसंः ूितितः ।
सवमवे यथातं कथय महामनु े ॥ १४॥
तषें त ु वचनं ौुा मनुीनां भरतो मिुनः ।
ूवुाच पनुवा ं गुाथा िभनयं ूित ॥ १५॥
ॄवीिम वः कथां गुां यां पृन स्ोुताः ।
पवू रिवधान तां च मे सिबोधत ॥ १६॥
ूोवानि यवू शभुं िविनबहणम ।्
तानबुने मया पवू रः ूकीित तः ॥ १७॥
शाणां ूितकाराथ शरीरावरणं यथा ।
िबयते िह तथा पापं तनेवै ूशाित ॥ १८॥
एवं जै होमै दवेताच नने च ।
सवा तोिवधानै तथा गीतनने च ॥ १९॥
ुाशीव चनःै शाःै कम भावानकुीत नःै ।
मया पापापहरणःै कृत े िविनबहण े ॥ २०॥
िुतगीतािदससंृदैवरैिभिहतोऽहम ।्
िनतरां पिरतुाः ः ूयोगणेामनुा च त े ॥ २१॥
दवेतासरुमान याँोक नित ।
तादयं ूयोगु नाीनामा भिवित ॥ २२॥
गीतवााननुादो िह यऽ काकुनः शभुः ।
तिन द्शे े िवपाानो मां च भिवित ॥ २३॥
यावं परूयेशें िनना समाौयः ।
न ाि िह रािंस तं दशें न िवनायकाः ॥ २४॥
आवाहे च िववाहे च ये नपृितमले ।
नाीशमपुौु िहंॐा नँयि चवै िह ॥ २५॥
पां नां तथा गयें िचऽवािदऽमवे च ।
वदेमाथ वचनःै समं तेद ्भिवित ॥ २६॥
ौतुं मया दवेदवेात त्तः शराितम ।्
ानजसहॐेः पिवऽं गीतवािदतम ॥् २७॥
यिातोना गीतपािनः शभुः ।
भिवशभुं दशे े नवै तिन क्दाचन ॥ २८॥
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एवं पजूािधकाराथ पवू रः कृतो मया ।
नानािुतकृतवैा दैवताच नने च ॥ २९॥
यतोऽिभवादनं िं िशं तिमडले ।
तत िह तौचं िविहतं त ु िजोमाः ॥ ३०॥
शौचं कृा यतो मं पजून ं जज र त ु ।
उते पवू रेऽिन त्ाौचं ूकीित तम ॥् ३१॥
यथावतािरतं चवै नामतेहीतले ।
वं सव मतेि न शं िह िनगिूहतमु ॥् ३२॥
ममतै े तनयाः सव नावदेसमिताः ।
सवलोकं ूहसनःै बाधे नासौंयःै ॥ ३३॥
किचथ काल िशकं माधमकम ।्
ऋषीणां करणं कुव िग ुणसौंयम ॥् ३४॥
अौां तरुाचारं माधमू वित तम ।्
िनुरं चाूतुं च कां ससंिद योिजतम ॥् ३५॥
तुा मनुयः सव भीमरोषूकिताः ।
ऊचुान भ्रतान बु्ा िनद ह इवायः ॥ ३६॥
मा तावो िजा युिमदमिडनम ।्
को नामायं पिरभवः िक नाास ु सतम ॥् ३७॥
याानमदोा न वेािवनयािौताः ।
तादतेि भवतां कुान ं नाशमेित ॥ ३८॥
ऋषीणां ॄाणानां च समवायसमागताः ।
िनराता िवना होमःै शिूाचारा भिवथ ॥ ३९॥
अपाेयाः कुिताावमा एव भिवथ ।
य वो भिवता वशंः सवा शौचो भिवित ॥ ४०॥
ये च वो वशंजाऽेिप भिवथ नत काः ।
परोपानव शपयोपजीिवनः ॥ ४१॥
शापं दं तथा ाा सतुेो मे तदा सरुाः ।
सव िवमनसो भूा तानषृीन स्मपुिताः ॥ ४२॥
याचमानैतः ूों दवेःै शबपरुोगमःै ।
इदान ःखमुं नामतेद ् िवनित ॥ ४३॥
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ऋिषिभ ततः ूों न चतैि िवनित ।
शषेमऽ यद ्ूों सव मतेद ्भिवित ॥ ४४॥
एतुा त ु वचनं मनुीनाममुतजेसाम ।्
िवंणाे ततः सव ौुा मां समपुिताः ॥ ४५॥
ूोव मां पऽुायाहो नािशता वयम ।्
अनने नादोषणे शिूाचारा िह यत कृ्ताः ॥ ४६॥
मयािप साियोा मा बोधं ोजतानघाः ।
कृतािविहतोऽाकं ननूमषे िविधः सतुाः ॥ ४७॥
मनुीनां िह मषृा वां भिवित कदाचन ।
िनधन े च मनो मा भदू ्युाकिमित सािताः ॥ ४८॥
जानीं तथा नां ॄणा सवित तम ।्
िशे तदेः ूयामः ूयोगतः ॥ ४९॥
मा व ै ूणँयतामतेां ःखूवित तम ।्
महाौयं महापुयं वदेाोपासवम ॥् ५०॥
अरो इदं चवै यथातं यथाौतुम ।्
नां दा ततः सव ूायिं चिरथ ॥ ५१॥
। इित भरतीय े नाशाे नाशापो नाम षिंशोऽायः ।
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